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စိတ်ပတု ီး စတိ်ခြငီ်း။ 

ြမညီ်းတတ ်၊ သ ီးတတ ၊် သန  ရ်ှငီ်းတသ  ဝိည ဉ်တတ ်၏ န မတတ ်ခမတ်၌၊ အ မင။် 

 

တပည ့်တတ ့်က  ြီးမ  ြီး စ ရင့်တရြီးသ ြီးထ ြီးတသ  ယ ုံက ည့်ခြင့်ြီးအြ ျုပ့်။  

အ ီးလ ုီးစ ုကို တတ်နိငုတ်တ ်မူထတသ ၊ မုိီးတခမတို  ကို ဖနဆ်ငီ်းတတ ်မူထတသ  

ြမညီ်းတတ ်ဘရု ီးကိ ုယ ုကကညတ်လီးခမတ်ခြငီ်း ရှိပါ၏။ ြမညီ်းတတ ်၏ တစ်ပါီးတညီ်းတတ ်သ ီးတတ ် 

တယဇူီးြရစ်တတ ် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ သြငသ်ည၊် သန  ရ်ှငီ်းတသ  ဝိည ဉ်တတ ်အ ီးခဖင  ်ပဋသိတနေယူတတ ်မူ၍ 

ကည မ ရ ယ မှ တပါက်ဖ  ီးတတ ်မူသည။် ပ ုစ ဦီး ပ လ တူီး မငီ်းလက်ထက၊် ဒကုခစရိယ  

ကျင ြ် တတ ်မူ၍ တ ကျင၌် သတ်ထ ီးသခဖင  ်အသက်တတ ်ထ က်၍ အတလ ငီ်းတတ ်ကို သင်္ဂြိုဟ်သည။် 

တအ က်နမိ ်ရ အရပ်သို   ဆငီ်းကကတတ ်မူ၍ တတိယတန  တ င ်တသသည သ်တူို  အစုမှ 

ရှငခ်ပနထ်တခမ က်တတ ်မသူည။် တက ငီ်းကငဘ် သုို   တက်တတ ်မူ၍ အ ီးလ ုီးစ ကုို တတ်နိငုတ်တ ်မူတသ  

ြမညီ်းတတ ်ဘရု ီး လကယ် ဘက်မှ  ထိငု၍် တနတတ ်မူသည။် ထိမုှ ရငှသ်၊ူတသသတူို  ကို 

စ ရငစ်စ်တကက တတ ်မူရန ်ကကလ တတ ်မူလိမ ်မည။် ဤအတကက ငီ်းအြျက်တို  ကို 

ယ ုကကညတ်လီးခမတ်ခြငီ်းရှပိါ၏။  

သန  ရ်ှငီ်းတသ  ဝညိ ဉ်တတ ်ဘရု ီးကိုလညီ်းတက ငီ်း၊ သန  ရ်ှငီ်းတသ  ကက်သလစ် 

သ သန တတ ်ကို လညီ်းတက ငီ်း၊ သတူတ ်သခူမတ် အတပါငီ်းတို  သည ်တစ်လ ုီးတစ်ဝတညီ်းခဖစ်၍ 

အြျငီ်းြျငီ်း အကျိ ီးကုသိလု်တို  ကို ြ စ ီးရတကက ငီ်း၊ အခပစ်ဟူသမျှကို လွှတ်တကက ငီ်း၊ ကိုယ်ြနေ  

ရှငခ်ပနထ်တခမ က်မည အ်တကက ငီ်း၊ အစဉ်ထ ဝရ အသက်ရှငမ်ည အ်တကက ငီ်းတို  ကိုလညီ်း ယ ုကကည ်

တလီးခမတ်ခြငီ်း ရှိပါ၏။ အ မင။် 

 

သြင့်တယဇူြီးစ ရင့်ထ ြီးတတ ့်မူတသ  တမတတ  ။ 

တက ငီ်းကငဘ် ၌ု ကိနီ်းဝပ်တတ ်မူတသ  ကျွန်ပ်ုတို   အဖ၊ ကိယု်တတ ်၏ န မတတ ်အ ီး 

ရိုတသတလီး ခမတ်ခြငီ်းရှိပါတစတသ ်။ ကိုယ်တတ ်၏ နိငုင် တတ ်သည ်တရ က်ပါတစတသ ်။ တက ငီ်းကငဘ် ၌ု 

ခဖစ်သက  သို   တခမကက ီးတပေါ် ၌ လညီ်း ကိုယ်တတ ်၏ အလိုတတ ်သည ်ခပည စ် ုပါတစတသ ်။  

တန  စဉ်မခပတ် အလိုရှိအပ်တသ  အရ  အစ ီးတို  ကို ကျွန်ပ်ုတို  အ ီး ယတန  ၌ပင ်

တပီးသန ီးတတ ်မူပါ။ ကျွန်ပ်ုတို  ကို ထြိိုက်ကျ ီးလ နတ်သ  သတူို  အ ီး ကျွန်ပ်ုတို   ြ င လ်ွှတ် သက  သို   
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ကျွန်ပ်ုတို  ၏ အခပစ်မျ ီးကိလုညီ်း ြ င လ်ွှတ်တတ ်မူပါ။ တန ှက်ယှက်ခြငီ်းအမှုတို   ၌ ကျွန်ပ်ုတို  ကို ပါဝငခ်ြငီ်း 

မရှိတစဘ လျက် မတက ငီ်းဟူသမျှနငှ  ်ကငီ်းလ တ်တစတတ ်မူပါ။ အ မင။် 

 

တ  င့်ြီး င့်သကိ  ြီးတမန့်တတ ့်  မ ရ ယ ြီးအ ြီး နှုတ့်ဆ ့်ခြင့်ြီးတမတတ  ။ 

ဂုဏတ်ကျီးဇူတတ ်နငှ  ်ခပည စ် ုတတ ်မူတသ  မ ရ ယ ီး သြငမ်အ ီး မဂဂလ  ခဖစ်တစသတညီ်း။ 

ဘရု ီးသြငသ်ည ်သြငမ်၌ ကျိနီ်းဝတ်တတ ်မူ၍ မိနီ်းမတက တို   တ င ်သြငမ်သည ်မ နခ်မတ် 

တတ ်မူသည။် သြငမ်၏ ဝမ်ီးတတ ်၌ ပဋသိတနေယူတတ ်မူတသ  တယဇူီးသညလ်ညီ်း မ နခ်မတ် 

တတ ်မူသည။် 

ခမတ်စ  ဘရု ီး၏ မယ်တတ ်သန  ရ်ှငီ်းတသ  မ ရ ယ ီး ယြုမှစ၍ တသြါန ီးတ င ်အခပစ်ရှိသ ူ

ကျွန်ပ်ုတို  အဖို  င ှ ဆုတတ ငီ်းတပီးတတ ်မူပါ။ အ မင။် 

 

 ဂလိုံရ ယ ပါထရ ။ 

ြမညီ်းတတ ်၊ သ ီးတတ ်၊ သန်  ရှငီ်းတသ  ဝညိ ဉ်တတ ်အ ီး ဘနုီ်းတတ ် ဂုဏတ်တ ် ရှိပါတစ။  

အစအဦီးက၊ ဘနုီ်းတတ ် ဂဏုတ်တ ် ရှိသည် အတိုငီ်း ယြုမှစ၍ ကမဘ အဆကဆ်က် ရှိပါတစ။ 

 

အိုံတယဇူြီး။  

အိုတယဇူီး ကျွန်ပ်ုတို  ၏ အခပစ်မျ ီးကို အြ င် ြျမ်ီးသ  တပီးသန ီးတတ ်မူပါ။ အခပစ်ငရ မှ 

ကျွန်ပ်ုတို  ကိ ုကယ်ဆယ်တတ ်မူပါ။ ဝိည ဉ်မျ ီးအ ီးလ ုီးကို သန ီးတတ ်မူပါ။ အထီူးသခဖင်  ကိုယ်တတ ်၏ 

သန ီးခြငီ်းကို လိလု ီးတနတသ  ဝိည ဉ်မျ ီးကို တက ငီ်းကငဘ် သုို   ပုိ  တဆ ငတ်တ မူ်ပါ။ 

 

သန ြီးခြင့်ြီး၏ မယ့်တတ ့်။ 

သန ီးခြငီ်း၏ မယ်တတ ်ခဖစ်ထတသ ၊ ငငမိ်ဝပ်သ ယ စ   အသက်ရှငခ်ြငီ်း ြျမ်ီးသ ကို 

တပီးတတ်တသ ၊ ကျွန်ပ်ုတို   တတ င တ် တမျှ ်လင ရ် လညီ်း ခဖစ်တသ ၊ သြငမ် မဂဂလ  ရှိတစသတညီ်း။ 

ဆငီ်းရ ရ ဌ န၌ ရှိတနကကတသ  ကျွန်ပ်ုတို   ဧဝ သ ီးစုတို  သည ်သြငမ်ထ တတ သ်ို   

တကကီးတကက ်တလျှ က်ပါသည။် ဤမျကရ်ညယ်ိရု  အရပ်က ညညီ်းတ  ီး ငိတုကကီးခြငီ်းနငှ  ်သြငမ် 

တန က်တတ ်သို   ကျွန်ပ်ုတို   ဆုပနတ်တ ငီ်းကက ပါသည။် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ တရှှေ့တနတရှှေ့ရပ်ခဖစ်တသ  သြငမ်၊ 
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သန ီးတတ်တသ  မျက်စိတတ ်ကို ကျွန်ပ်ုတို  ဆ သို   လညှ လ်ညတ်တ ်မူပါ။ ကကငန် သန ီးခြငီ်း၊ 

ြျစ်ြငစ် ုမက်ခြငီ်း၊ သမိ်မမ ွေ့ န ူးည ံ့ခြငီ်း သ လနငှ  ်ခပည စ် တုတ ်မူတသ  အို ကည  မ ရ ယ ီး၊ 

ဤဆငီ်းရ ရ ဌ နမှ လ တ်တခမ က်တသ အြါ သြငမ်၏ ဝမ်ီးတတ ်၌ စ  တနတတ မ်ူငပ ီးတသ  

အထီူးအလ နမ် နခ်မတ်တတ မ်ူလှတသ  သ ီးတတ ်တယဇူီးကို ကျွန်ပ်ုတို  အ ီး ခပတတ မ်ူပါ။ 

 

ြမညီ်းတတ ်၊ သ ီးတတ ၊် သန  ရ်ှငီ်းတသ  ဝိည ဉ်တတ ်၏ န မတတ ်ခမတ်၌၊ အ မင။် 


