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သမၼာက်မး္လာသသတး္ ကားား-ေက်းးဇးးျာ ပေ၍ာက္ာကသပါတိသ္ာက္ပါ။ 

ကမာၻ ၁း၁  ၍ ၍ဥ း၌ ဘါရားသခတသ္ည ္ေကာတ္းကတ္င တ္ႏေးျမွက းကပါ ိနဆ္တး္ေသာ္မဇ္္ပါ။ 

ေရာ ၃း၂၃ ၍ဘယ္ေ ကာတ္ႏနည္း ဇမဇကားကား၊ လဇ၍ောကတး္သပါတသည ္ဒါ ရါပကက္ပါးျာ ပ 

ဘါရားသခတ္ႏေရ တေသာ္၌၍သေရာ်က္ က္ာ ္ပါ။ 

ေယာ ၈း၃၄  ေယရရကလည္းကား၊ တက၍မ န၍္ကနဆ္ပါသည္ကားကား၊ ဒါ ရပါကက္ပါ းျာ သမ ်ေသာသဇသပါတသည ္

ဒါ ရပါက္္ ကြၽန္းျိ ္ က္္ပါ။ 

ဘါရားသခတသ္ညက္ၽြငါ္ာ္သပါတကပါိနဆ္တ္းခ ႏသည္္ပါ။ သါပတေသာ္ကၽြငါ္ာ္သပါတသညသ္ဇတ၍ားမသပသးျိတ္ႏကၽြငါ္ာ္္ 
၍းျာ ္ရ ပေသာသေဘာသဘာာ၍ရဘါရားသခတင္ တ္ႏကၽြင္ါာ္သပါတကြာေားခ ႏရာကသည္္ပါ။ ဘါရားသခတမ္ာကေသာ 
ကၽြငါ္ာ္သပါတ္ဘာမ်ားသည၍္္ပာ ၸကယမ္ ႏကား၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ ႏႏာကသည္္ပါ။ ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍းျာ ္္၍က်ပ းဆက္ကေားဆာ္ 
သန္ိပါး)မ ာကပါယ္ေရာာပညာဥေ္ရးရာာကေသဆေါးးျခတ္းးျိ ္ာကသည္္ပါ။ ကပါယ္ခငၱာာာပါတ္းဆပါတ္ရာေသဆေါးးျခတ္း 
ဆပါသည္မ ာကပါယခ္ငၱာာာါသသ္ပါးးျခတ္းးျိ ္သည္္ပါ။ ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍းျာ ္မ်ားရ ပလ်က္ေသဆေါးသြားာကကဘါရားသခတ္ 
င တ္ႏ ာာရခြ းျခားးျခတ္းခေရမည္းျိ ္းျာ းတရ သြတ္၍ဆေါးသသး္ျခတး္ခေရမည္းျိ သ္ည္္ပါ။ ကၽြငါ္ာ္သပါတ္၍းျာ မ္်ားမ  
ကပါယ္ႏကပါယက္ပါကယသ္တ္းျာ းဘါရားသခတ ္ေးျာန္လာမည္နည္း္ပါ။ ကၽြငါ္ာ္သပါတသည္မပမပကါပယ္ကပါကယသ္တ္ပမရ 
ာက္ပါ။ ၍ေ ကာတ္းမ ာ၍းျာ ္ရ ပေသာသဇသ ္ေယာက္သညမ္ပမပကပါယ္ကပါမည္သပါတကယသ္တ္မည္နည္း္ပါ။ (ဥာမာ 
၍ေနးျိတ္ႏေရင  ္ေနေသာသဇသည္မပမပကါပယက္ပါမည္သပါတကယသ္တ္ငပါတ္မည္နည္း္ပါ။) ၍းျခားသဇမ်ားသညလ္ည္း 
၍းျာ ္ရ ပေသာသဇမ်ားးျိ သ္းျိတ္ႏကၽြငါ္ာ္သပါတ၍ားကယဆ္ယရ္န္မးျိ ္ငပါတ္ာက္ပါ။ (ဥာမာေရင  ္ေသာသဇသ ္ဥ း 
သည္၍းျခားေရင  ္ေသာသဇကပါမကယသ္တင္ပါတ္ာက္ပါ။ င  ဥ္ း လေါး၍ကဇ၍ည လပါ၍ာာ္ကလပမ္ႏမည္္ပါ။) ကၽြငါ္ာ္သပါတ 
၍ေနးျိတ္ႏ၍းျာ ္မရ ပေသာသဇသ ္ဥ းကေရမင  ္ေသာသဇ) မ လာေရာကပ္ကၽြငါ္ာ္သပါတ္၍းျာ ္မ်ားမ ကယ္ဆယ ္
ရန္လပါ၍ာ္ာကသည္္ပါ။ ၍းျာ ္မရ ပေသာသဇသာလ ်တက္ၽြငါ္ာ္သပါတ၍ားကယသ္တ္ငပါတ္ာကမည္္ပါ။ ဤ၍းျာ ္ရ ပေသာ 
ကမၻာ က းသြတ္၍းျာ ္မ ႏေသာသဇသ ္ဥ းဥ းကပါမည္က ႏသပါတေသြတရ ပငပါတ္ာကမည္နည္း္ပါ။ 

ေရာ ၆း၂၃ ၍းျာ သ္ရား္၍ခကား ေသးျခတ္းောသည္း္ပါ။ ဘါါရားသခတ ္ေားေသာ္မဇေသာ 

ဆါေက်းးဇး ေသာ္ကားကား၊ တကသပါတသခတ္ ေယရရခရ ၍္ားးျိတ္ႏ  ာဝရ၍သက ္ောသည္း္ပါ။ 

ေယာ ၃း၁၆ ဘါရားသခတ္္ သားေသာ္ကပါ ယေါ ကည္ေသာသဇ ၍ောကတး္ သပါတသည ္

ာ်ကဆ္ းးျခတ္းသပါတမေရာက္ကား၊  ာဝရ၍သက္ကပါ ရေ းျခတ္းတ ကကား၊ ဘါရားသခတသ္ည ္

မပမပ၌သာကးသည္းေသာ သားေသာ္ကပါ  ြန္တေသာ္မဇသည္သပါတ္ေ၍ာတ ္ေလာက သားသပါတကပါ 

ခ် ္ေသာ္မဇ္္ပါ။ 

မ ၁း၂၃ ဗ်ာဒပသ္ေသာ္၍ခ်က ္ဇမဇကား  ကညႏ္ရရေလာႏ္ပါ။ သသပါတသမ းကညာသည္ ာဋပပသေငၶြ ြ ယဇပ 

သားေယာက္်ားကပါဘြားးျမတလ္သေႏ္ပါ။  ပါသားကပါ ဧမာေငြလ၍မည္းျိတ္ႏမ ည္ႏရလသေႏ 

 ါလာသသညး္္ပါ။ ဧမာေငြလ၍နက ္ကားကား၊ 

တကသပါတင တ္ႏ၍သဇရ ပေသာ္မဇေသာဘါရားသခတ ္ါဆါပလါပသသည္း္ပါ။  
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ေယာ ၈း၂၃ ေယရရ ကလည္းကား၊ သတသ္ပါတသည ္ေ၍ာကသ္ားးျိ ္ က္္ပါ။ တကမဇကား ၍ ကသ္ားးျိ ္္္ပါ။ 

သတသ္ပါတသည္ ေလာက သားးျိ ္ က္္ပါ။ တကမဇကား ေလာက သားမ ါသ္္ပါ။  

မာ ၁း၁၁ သတက္ား တကင  ္သက္းျမသ္ငပါးရာကား၊ တက္ခ် သ္ားောသည္း  ါ ေကာတး္ကတ္က 

၍သေေသာ္းျိ ္ေလ္္ပါ။ 

ေယာ ၈း၁၆  ပါေ ကာတ္ႏ သားသည ္သတသ္ပါတကပါလႊသလ္ ်တက္ား၊ သတသ္ပါတသည္ ဧကန္၍မ န္လြသ္  ကလပမ္ႏမည္္ပါ။ 

ေယာ ၃း၃ ေယရရကကား၊ ဒါသပယေမြးးျခတ္းကပါ မခေေသာသဇ မည္သည္ကားကား၊ ဘါရာသခတ္္ငပါတ္တေေသာ္ကပါ 

မးျမတ္ရ ါ တက၍မ န၍္ကန္ ဆပါသည ္ါ းျာနပ္မပန္တေသာ္မဇ္္ပါ။ 

ေယာ ၁း၁၂  ပါသဇကပါလက္ခေသမ ်ေသာသဇသည္း ဇေသာ ကပါယ္ေသာ္ကပါယေါ ကည္ေသာသဇသပါတ၍ားကား၊ 

ဘါရားသခတ္္  သားးျိ ္ရေသာ၍ခြတ္ႏကပါ ေားေသာ္မဇ္္ပါ။  

 

ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍ားိနဆ္တး္းျာ း၍လြန္သရာခ် ္ေသာ္မဇေသာဘါရားသခတ ္ေသြတ္၍ေးျိရ ပာကသည္္ပါ။ သဇ္  
 က းမားလ ေသာေမသၱာာေသာ္ေ ကာတ္ႏကၽြငါ္ာ္သပါတ ေသါပတကၽြငါ္ာ္သပါတ္၍းျာ ္မ်ား၍သြက္ ၍ေသခေရနသ္ဇ္ 
ကပါယ္ာပါတသ္ားေသာ္ကပါေ လႊသ္ခ ႏာကသည္္ပါ။ ခရ ္ေသာ္သည္ကမၻာေးျမ က းမ မ ါသ္သးျိတ္ႏသဇသည၍္းျာ ္ 
ကတ္းမ ႏာကသည္္ပါ။  ပါတ၍းျာတက္မၻာောပသြတ္ေရာကရ္ ပ ဥ္မေကာတ္းဆပါးရြားမ်ား္၍းျာ သ္ပါတေသြးေဆာတ္ 
းျိားေယာတ္းးျခတ္းမ်ားကပါးျိသေ္က်ာ္ငပါတ္ခ ႏာကသည္္ပါ။ သဇ္ ဘာသည္ေကာတး္ကတ္ဘေါရ ပဘါရားသခတ္ကပါ ပသ ္
ေက်နာ္ေ ခ ႏာကသည္္ပါ။ ခရ ေ္သာ္သညက္ၽြငါ္ာ္သပါတ္၍းျာ ္မ်ားကပါယဇေဆာတက္ာကၽြငါ္ာ္သပါတ္၍းျာ မ္်ား 
၍သြကက္ားသပါတ္ောပသြတ္၍ေသခေခ ႏာကသည္္ပါ။သဇသညက္ၽြငါ္ာ္သပါတ္၍သက္မ်ားကပါကယသ္တသ္ဇသ ္ဥ းးျိ ္ 
ာကသည္္ပါ။(ခရ ္ေသာ္သညက္ၽြငါ္ာ္သပါတ၍ားကယ္သတ္ငပါတ္ာကသည္္ပါ။၍ေ ကာတး္မ ာသဇသည္ေရင  ္ေနသဇသ ဥ္ း 
မ ါသ္ော္ပါ။)ခရ ္ေသာ္ကားသပါတ္ောပသြတ္ေသဆေါးရးျခတ္း္ရည္ရြယ္ခ်ကမ္ ာကၽြငါ္ာ္သပါတ္၍းျာ ္မ်ား၍သြက ္
၍ိပါး၍ခကပါေားရန္းျိ ္ာကသည္္ပါ။ ဤနည္း၍ားးျိတ္ႏကၽြနါ္ာ္သပါတ ေမ ၍းျာ ္မ်ားကပါငရသယ္ဇကာဘါရားင တ္ႏကၽြငါ္ာ္ 
သပါတ္ာ်က္  းသြားေသာဆကဆ္ေေရးကပါးျာန္လည္ယဇေဆာတလ္ာေားာကသည္္ပါ။ ကၽြငါ္ာ္သပါတသညဘ္ါရားသခတ ္
္သန္ခပါးေသာ္၍ားးျိတ္ႏာပညာဥ္ေရးရာေသဆေါးးျခတ္း(ဘါရားသခတ ္ေမ ေားကြားျခတ္း) မ းျာန္လည၍္သက္ရ တ ္
လာ ကာကသည္္ပါ။ ဤဆကဆ္ေေရးကပါေနာက္သ ္ိန္ေမြးိြားးျခတ္း ါေခပ ကာကသည္္ပါ။ ဤ၍ရာသည ္
ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍ားိနဆ္တး္ခ ႏရးျခတး္္ ရည္ရြယ္ခ်ကက္ား၊သညရ္ ပေနးျခတ္း၍ ရ ပသည္သပါတကပါးျာနလ္ည္ရရ ပေ းျာ း 
၍သက္ရ တ္ေန ပါတ္းျခတး္္၍္ပက၍္ပာၸကယ္င တ္ႏရည္ရြယခ္်ကက္ပါေားာကသည္္ပါ။ 

 

ေယာ 

၁၁း၂၅ 

ေယရရကလည္းကား၊ တကသည ္ ေးျမာက္းျခတ္း၍ေ ကာတ္းကား၊ ၍သက္ရ တ္းျခတး္ ၍ေ ကာတ္းးျိ ္္ ္ပါ။  

တကႏကပါယေါ ကည္ေသာသဇသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရ တလ္ပမ္ႏမည္္ပါ။ 

ေရာ ၆း၉ ေသးျခတး္သရား သည ္ေနာကသ္ိနက္ပါယေ္သာ္ကပါ မ၍ါာ္ ပါးရသည္ကပါေ ာက္ေသာ္ကား၊ 

တကသပါတသည္ ခရ ္ေသာ္င တႏ္ ၍သဇေသလ ် တ္ကား၊  ါပသခတင္ တႏ္၍သဇရ တလ္ပမ္ႏမည္ ါ သေဘာရ ပ က္္ပါ။  
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သ ၂း၂၄  ပါသဇကပါ ေသးျခတ္းေဝဒနာသည ္၍ ဥခ္်ည္ေင ာတ္ခ် ာက္ပါတပ္မးျိ င္ါပတ္သည္င တႏ္ကား၊ 

 ါပေဝဒနာကပါဘါရားသခတသ္ည္ ခြၽသ္ာယ္ပ  ေးျမာက္ေ ေသာ္မဇ္ာ ္ပါ။  

ေရာ ၁၄း၉ ၍ေ ကာတ္းမဇကားကား၊ ခရ ္ေသာ္သည္ကား၊ ေသေသာသဇသပါတကပါ၄တး္ကား၊ ရ တေ္သာ သဇသပါတကပါ၄တး္ကား၊ 

၍ ပါးရေသာ၍ရ တ္းျိ ္ေ လပါေသာတ က ၍ေသခေပကား၊ ခေ္ာ းမ ၍သက္ရ တ္းျာနေ္သာ္မဇ္္ပါ။ 

သ ၁း၁၁ ၍ပါဂကလပလ လဇသပါတကား၊၍ဘယ္ေ ကာတ္တ ေကာတ္းကတသ္ပါတ  ကည္တေမ ်ာ္လ်က ္ေန ကသနည္း္ပါ။ 

သတသ္ပါတင တ္တခြာပ ေကာတ္းကတသ္ပါတေဆာတယ္ဇးျခတး္ကပါခေေသာ္မဇေသာ  ပါေယရရသည ္

သတသ္ပါတမ်က္ေမ ာက္၌ ေကာတး္ကတသ္ပါတ ကြသြားေသာ္မဇသညန္ည္းသဇ 

သိန္ ကြလာေသာ္မဇလသေတ ါေးျာာဆပါ္ ္ပါ။ 

မည္သည္ႏ၍ရာသပါတသည္ခရ ေ္သာ္ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍းျာ ္မ်ား၍သြက္ ၍ေသခေးျခတ္း ြန္တလႊသမ္ရသည ္
ေကာတး္ကတဘ္ေါရ ပဘါရားသခတ္ကပါေက်နာမ္ရရ ပေနသညက္ပါ သက္ေသးျာေနသနည္း္ပါ။ သက္ေသမ ာ 
ဘါရားသခတ၍္ားးျိတ္ႏခရ ္ေသာ္သည္ေသးျခတ္းမ းျာနလ္ညရ္ တ္းျာန ္ေးျမာက္ခ ႏးျခတ္းးျိ ာ္ကသည္္ပါ။ းျာနလ္ည ္
ရ တ္းျာန္ ေးျမာကး္ျခတ္း၍ားးျိတ္ႏခရ ္ေသာ္သည္ေသးျခတ္းကပါေ၍ာတ္းျမတ္ခ ႏေ ကာတ္း( သါပတမ ါသ္ သနည္း 
၍ားးျိတ္ႏ ေသးျခတး္သညခ္ရ ေ္သာ္ကပါမလြန္ဆန္ငပါတ္ေ ကာတ္း)ကပါသက္ေသးျာေနာကသည္္ပါ။  ပါတေ ကာတ္ႏ 
ယခါသြတ္ခရ ေ္သာ္၍သကရ္ တ္းျခတ္းေ ကာတ္ႏကၽြငါ္ာ္သပါတ၍ားလေါးလည္း ၍သက္ရ တ္ေနရးျခတ္းးျိ ္ာကသည္္ပါ။ 
ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍သြတ္းရ ပသဇ္၍သက္သညက္ၽြငါ္ာ္သပါတ၍ား၍သက္ကပါေားေနာကသည္္ပါ။ ပါတ၍းျာတသ္ဇသည္ရ တ္းျာန္ 
 ေးျမာက္ခ ႏသးျိတ္ႏယေနတ၍ခ်ပန္၍ ပ၍သက္ရ တ္ေနဆ းျိ ာ္ကသည္္ပါ။ 

ေယာ ၅း၂၄ တက၍မ န၍္ကနဆ္ပါသည္ကားကား၊ တကႏ ကားကပါ နားေ ာတပ္ တကႏကပါေ လႊသ္ေသာ္မဇေသာ သဇကပါ 

ယေါ ကည္ေသာသဇသည ္ ာဝရ၍သက္ကပါ ရသည္းျိ ္ပ ၍းျာ ္  ရတ္ းျခတး္ကပါမခေရ္ပါ။ ေသ

ေသးျခတး္မ  ၍သကရ္ တ္းျခတး္သပါတ ကဇးေးျမာက္ေသာသဇးျိ ္္္ပါ။ 

ေယာ ၁ား၉ တကသည ္သေခကးဝးျိ ္္္ပါ။ တကးျိတ္ႏဝတ္ေသာသဇသည္ ေဘးင တ္ႏကတ္းလြသလ္်က ္ ြကဝ္တ္ပ 

က်က္ ားရာကပါ ေသြတရလပမ္မည္္ပါ။ 

ေယာ ၁၄း၆ ေယရရကကား၊ တကသညလ္မ္းခရ းးျိ ္္ကား၊ သမၼာသရားလညး္းျိ ္္ ္ပါ။ ၍သကလ္ည္းးျိ ္္္ပါ။ 

တကႏကပါ၍မ  မးျာ လ ် တ္၍ဘယသ္ဇမ ် ခမည္းေသာ္ ေသပါတမေရာက္ရ္ပါ။  

ေယာ ၈း၂၄  ပါေ ကာတ္ႏ သတသ္ပါတသည္ ကပါယ္၍းျာ ္၌ ေသ ကလပမ္ႏမည္ ါ တကဆါပ္္ပါ။ တကသည ္

ဤမည္ေသာသဇးျိ ္သညက္ပါ သတသ္ပါတသည္ မယေါလ ်တ္ကား၊ ကပါယ္၍းျာ ္၌ ေသ ကလပမ္ႏမည္ ါ 

မပန္တေသာ္မဇ္္ပါ။ 

သ ၄း၁၂  ပါသခတ္္နာမေသာ္မ သာကး တကသပါတကပါကယသ္တင္ပါတ္ေသာ 

နာမသ ေါသခါမ ် ေကာတး္ကတေ္၍ာက္ လဇသပါတသြတ္ မောပမရ ပ ါ ောသရါသည ္

 ပါသဇသပါတ၍ား းျမြက္ဆပါ္ ္ပါ။ 
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ေရာ ၁ား၁၃ ၍ေ ကာတ္း မဇကားကား၊  ာဝရဘါရား ကပါ ာဌနားျာ ေသာသဇ ရ ပသမ ်သပါတသည္ 

ကယ္သတေ္သာ္မဇးျခတ္းသပါတ ေရာက္ရ ကလသေႏ္ပါ။ 

ေရာ ၁ား၁၁ ကယ္သတး္ျခတ္း သပါတေရာက္းျခတး္တ က ငရသ္းျိတ္ႏဝန္ခေရ္္ပါ။ က်မ္း ာလာသညက္ားကား၊  ပါေက်ာကက္ပါ 

၍မ  းျာ ေသာသဇမည္သညက္ားကား၊ ရ က္ ေ ကာက္းျခတ္းမရ ပငပါတ္ရာ ါ လာသသည္း္ပါ။ 

ေရာ ၂း၁၁ ဘါရားသခတသ္ည ္၍ဘယသ္ဇ္ မ်က္င ာကပါမ ် မ သ္ေသာ္မမဇ္ပါ။ 

ေရာ ၃း၂၂ ေယရရခရ ္ကပါ ယေါ ကည္းျခတ္း ၍ားးျိတ္ႏကား၊ ယေါ ကည္ေသာသဇ၍ောကတး္သပါတ၍ဘါပတးျိ ္ပကား၊ 

 ါပသဇ၍ောကတ္းသပါတ၍ောပသပါတ ေရာကေ္သာဘါရားသခတ္္ ေးျိာတ္ႏမသး္ျခတ္း 

သရားသည ္တ္ရ ားခ ႏ္ာ ္ပါ။ းျခားနားးျခတ္း ၍လ ်တး္မရ ပ္ပါ။  

ေရာ ၁ား၉ ၍ဘယသ္ပါတနည္း  ဇမဇကား သတသ္ည ္သခတ္ေယရရကပါ ငရသ္းျိတ္ႏဝန္ခေပကား၊ ဘါရားသခတသ္ည ္

သဇတကပါေသးျခတ္းမ   ေးျမာက္ေ ေသာ္မဇ္ာ  ါ  ပသ္င လေါး  ၌ ယေါ ကညလ္ ်တ ္

ကယ္သတး္ျခတ္းသပါတေရာကလ္ပမ္ႏမည္္ပါ။ 

 

ကၽြင္ါာ္သပါတ္၍းျာ မ္်ားကပါိယ ္ါသ္းျာ းဘာ၍သ ္ကပါမည္သပါတရရ ပငပါတ္မည္နည္း္ပါ။ ခရ ေ္သာ္ကပါကၽြငါ္ာ္သပါတ္ 
ဘါရားသခတင္ တ္ႏကယသ္တ္ရ တ၍္ေနးျိတ္ႏယေါ ကည္းျခတ္း၍ားးျိတ္ႏရရ ပာကမည္္ပါ။ ၍ကယပ္ကၽြငါ္ာ္သပါတသည ္
ကၽြငါ္ာ္သပါတ္၍းျာ ရ္ ပေသာာေါ ေမ်ားကပါေနာတသ္ရးျာ းခရ ္ေသာ္ကပါ ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍ားခြတ္ႏလႊသ္ရန္ကယ္သတ္ရန ္
ေခပခ ႏာကကသဇသညက္ၽြင္ါာ္သပါတကပါလါာ္ေားမည္းျိ ္ာကသည္္ပါ။ ခရ ္ေသာ္သည္ကၽြငါ္ာ္သပါတ၍းျာ ္မ်ား၍သြက ္
ကမၻာေးျမ က းသါပတလာေရာကက္ာ၍ေသခေခ ႏေသာဘါရား္သားေသာ္းျိ ္ာကသည္္ပါ။ ခရ ေ္သာ္ကပါယေါ ကည ္
ေသာကမၻာသား၍ားလေါးသည္ဘါရားသခတ္ ေမ ခြတ္ႏလႊသမ္ရကပါရရ ပးျာ းကၽြငါ္ာ္သပါတ၍းျာ ္မ်ားမ ကယသ္တ္းျခတး္ခေ 
ရကာဘါရားသခတ္ ေမ ဘာသ က္ပါရရ ပမည္းျိ ္ာကသည္္ပါ။ ဘါရားသခတသ္ညဘ္ကလ္ပါက္မရမရ ပော္ပါ။ ကၽြငါ္ာ္သပါတ 
ေန ပါတ္ရာေနရာကား၊ကၽြငါ္ာ္သပါတေးျာာေသာဘာသာ ကားကား၊ခ်မး္သားျခတး္ကား၊ဆတ္းရ းျခတ္းကား၊၍မ်ပ းသားသပါတမ ါသ၍္မ်ပ း 
သမ းကား၊၍သက္တယ္ကား၊၍သက္ က းသပါတမ ါသ္၍းျခားေသာကပါယ္ခငၱာာာပါတ္းဆပါတ္ရာမသဇည မရမ်ားကပါသဇဂရါမ ား 
ော္ပါ။ ခရ ေ္သာ္ကပါယေါ ကညပ္၍းျာ ္ာနခ္ေေသာမည္သဇမဆပါသညက္ယသ္တ္းျခတ္းခေရမည္းျိ ္ာကသည္္ပါ။ 
၍ကယပ္ခရ ေ္သာ္ေနာကက္ပါလပါကလ္ပါသည ္ါသတ္ဆေါးးျိသ္ခ ႏာကက ေ၍ာက္ာကဆါါေသာတ္းခ်က္၍သပါတး္ 
သတဆ္ါေသာတ္းငပါတ္ာကသည္္ပါ။ 

ေကာတး္ကတဘ္ေါ၌ရ ပေသာ္မဇေသာဘါရားသခတက္ား၊ကၽြငါ္ာ္္၍းျာ ္မ်ား၍သြက္ ၍သက္ေသခေကာ 
ကၽြငါ္ာ္ကပါကယ္သတ္ပေကာတ္းကတဘ္ေါမ ၍သကသ္ာ၍သ က္ပါေားေသာ္မဇေသာ ကပါယ္ေသာ္္သ ္ဥ း 
သည္းေသာသားေသာ္ကပါေားခ ႏသည္ႏ၍သြက္ေက်းးဇးသတာ္ကသည္္ပါ။ ကၽြငါ္ာ္္၍းျာ မ္်ား၍သြက ္
ေနာတ္သရးျာ း ပါ၍းျာ ္မ်ား၍သြက္ခြတ္ႏလႊသေ္သာ္မဇာက္ပါ။ ခရ ္ေသာ္ကပါယေါ ကည္းျာ းခရ ္ေသာ္၍ား 
ဘါရာသခတက္ယ္သတ္ရ တ၍္းျိ ္လက္ခောကးျာ ္ပါ။ ဤ၍သကသ္ာ၍သ သ္ြတ္ကပါယ္ေသာ္ကပါေက်နာ္ 
၍ားရေ ငပါတ္ာကမည္ႏ၍ေ ကာတ္းကဇည းျာ းလမ္းးျာေသာ္မဇာက္ပါ။ ၍ာေမ 
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၍ကယပ္သတသ္ည္၍ ကာ္ကဆါေသာတး္ခ်ကက္ပါဆါေသာတ္းးျာ းလ ်တ ္ဘါရားသခတ ္ေသါပတသတသ္ြားရမည္ႏ 
ဘါရားေက်ာတ္းကပါးျာသေသာ္မဇာကရနဆ္ါေသာတ္းာက္ပါ။ဆါေသာတ္းခ်က္၍ားးျိတ္ႏ ဘါရားသခတင္ တ္ႏာေါမ န္ ကား 
ေးျာာာက္ပါ။ ဘါရားသခတသ္ညသ္တ္င တ္ႏ ကားေးျာာာကလပမ္ႏမည္္ပါ။ ဘါရားသခတ္္ ကားသေကပါနားေ ာတ္ာက္ပါ။ 
ဘါရားသခတသ္ညသ္တ္ႏ၍ားလမ္းးျာာကလပမ္ႏမည္္ပါ။ သဇသညသ္တ္ႏ၍ားခ် ္ပသတ္ႏ၍ားဂရါ ပါက္ာကလပမ္ႏမည္္ပါ။  
သတသ္ညသ္ဇတ၍ားယေါ ကညင္ပါတ္ာကသည္္ပါ။ သဇ၍ားယေါ ကည္ေသာသဇမ်ားကပါဘယ္ေသာ၍ခကမ ် ပသ္မာ်က္ေ  
ော္ပါ။ ဘါရားသခတသ္ည္ေကာတ္းမြန္ေသာ္မဇာကသည္္ပါ။ သဇတ၍ားယေါ ကည္ ပသ္ခ်ငပါတ္ာကသည္္ပါ။ သတ္္ 
၍သကသ္ာ၍သြကသ္ဇတ၍ားမ  ခပါ၍ားကပါးငပါတ္ာကသည္္ပါ။ သတ္္ လပါ၍ာ္ခ်က္မ်ားကပါသဇတ ေသါပတယဇေဆာတလ္ာ 
ငပါတ္ာကသည္္ပါ။ သတ္ႏကပါဂရါ ပါက္းျာ းေကာတ္းခ် းမဂလီာမ်ားခ်ေားသနားာကလပမ္ႏမည္္ပါ။ ဘါရားသခတက္ “တကသည ္
သတ္ႏကပါမ ြန္တကား၊သတ္ႏကပါ၍လ ်တ္းာ ္မ ား” ါဂသပေသာ္ေား ားာကသည္္ပါ။ ဘါရားသခတက္ပါယေါ ကည္ႏာက္ပါ။  
ခရ ္ေသာ္သခတ္ေယရႉး၍ားးျိတ္ႏေကာတ္းခ် းမဂလီာခေ ားရာကလပမ္ႏမည္္ပါ။ 

က်မ္း ာကပါရ တ္ေယာ န္ခရ ္ာတ္မ  ကာာေါမ န္ိသ္ေားာက္ပါ။ 
၍တသ္ာနက္၍ရတ္း၍းျမ ္မ်ားာပါရလပါာကကေ၍ာက္ာကသပါတကပါင ပာ္ာက-   

ဤနေရာကပါကလ ်နှ ပာ်ာက 
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