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ေနာဧသည် ဘရုားသ�ငက်ို

၀တြ်ပုေသာသြူဖစ်၏။

အြခားလတူိငုး်သည်

ဘရုားသ�ငက်ို မနုး်၍ နာခံ

မ�မ�ှိ�ကေချ။

1 2



ေနာဧ၌ �ကးီြမတေ်သာ

ယံ�ုကညြ်ခငး်�ှိ၏။ မိးုက

ထိကုဲသ့ို မ့ရွာတတေ်သာ်လညး်

ဘရုားသ�ငက်ို

သကူယံ�ုကညခ်ဲ၏့။

လတူိုသ့ည် ေနာဧက

အဘယ့ေ်�ကာင့ထ်ိသုို ့
သေဘင်္ာ�ကးီေဆာကေ်နေ�ကာငး်

�ှငး်ြပမ�အေပါ် ေလာှငေ်ြပာငမ်�

ြပုခဲ�့ကဖွယ�်ှိ၏။ ေနာဧသည်

တညေ်ဆာကမ်�ကို ထနိး်သမ်ိးခဲ၏့။

ဘရုားသ�ငသ်ည် ေနာဧအား မဟာေရလ�မ်းမိးုြခငး်

ြဖစ်�ပီး ေြမကမ�ာေပါ်တငွ် ေရလ�မ်းမည့အ်

ေ�ကာငး်ကို သတေိပးခဲသ့ည။်

သသူည် ဘရုားသ�င်

အေ�ကာငး်ကို လတူိုအ့ား

ေြပာြပခဲ၏့။

မညသ်ကူမှ

နားမေထာငခ်ဲ�့ကေပ။

“သင့မိ်သားစ�ုငှ့် တရိစ�ာနမ်ျားစာွဆန ့မ်ည့်

ေလသှေဘင်္ာ�ကးီကို ေဆာက် လပ်ုပါ၊“ ဟု ေနာဧကို

အမိန် ့ေ်တာ်ေပးခဲသ့ည။် ဘရုားသ�ငသ်ည် ေနာဧကို

တကိျေသာ လမ်း��နမ်�ကိြုပု ေတာ်မခူဲသ့ည။်

ေနာဧ အလပ်ုေတမွျားခဲ၏့။

တစ်ေနတ့ငွ် ဘရုားသ�ငသ်ည်

ထတိလ်န ့ဖွ်ယေ်ကာငး်ေသာ

အရာကိေုြပာခဲ၏့။ “ 

ငါသည် ဤဆိးုညစ်ေသာေလာကကို

ငါဖျကစီ်းမည၊်” 

ဘရုားသ�ငသ်ည် ေနာဧကို

မိန ့ေ်တာ်မခူဲ၏့။

“သင့မိ်သားစု တစ်စသုာလ�င်

ကယတ်ငခ်ရံလမိ့်မည။်”
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ေနာကဆ်ံးုတငွ် တရိစ�ာနမ်ျား�ငှ့်

ငကှမ်ျားသည် သေဘင်္ာထသဲို ့
ေရာက�်ှိခဲ�့က�ပီ။

ေနာဧကထိသုို သ့ေဘင်္ာေပါ်သို တ့ရိစ�ာနမ်ျားကို

တငေ်နသညက်ို လမူျားက ေအာ်ဟစ်၍

ကဲရဲ့ မ့� များ ြပုခဲ�့ကေပလမိ့်မည။်

ယခု တရိစ�ာနမ်ျားလာ�က�ပီ။ ဘရုားသ�ငသ်ည် တချို�မျိုးစိပ်ေတကွို

ခ�ုစ်ှမျိုး၊ တချို�ကို �စ်ှမျိုး ေဆာငယ်ခူဲ၏့။

ထိလုတူိုသ့ည် ဘရုားမ�ကိုကသ်ည့်

အြပစ်ြပုြခငး်ကို ရပ်တန ့မ်�မ�ှိခဲ�့က။

သူ တိုသ့ည် ထိသုေဘင်္ာ�ကးီထသဲို ့
၀ငေ်ရာကရ်နလ်ညး်

မေတာငး်ဆိခုဲ�့က။

ငကှမ်ျား အ�ကးီ အေသး၊ သားရဲများ အ�ကးီ အေသးတိုသ့ည်

သေဘင်္ာေပါ်သို တ့က် ေရာကလ်ာခဲ�့ကသည။်

မ�ကာခငတ်ငွ်

သေဘင်္ာ�ကးီသည်

တငေ်ဆာငမ်ည့အ်ရာများ

ြဖည့သ်ငွး်ရန် အသင့်

ြဖစ်ခဲ�့ပီ။

13 14

11 12

9 10



ေနာဧသည် ေရကျသာွး သည့်

ေနာကထ်ပ်ရကေ်ပါငး် ေလးဆယတ်ိငု်

သေဘင်္ာအတငွး်၌ ေနေလ၏။

ေရကတကသ်ေလာက်

သေဘင်္ာ�ကးီကအေပါ်တငွ�်ှိေနခဲပ့ါသည။်

သေဘင်္ာအထတဲငွ် ေမာှင်

ေကာငး်ေမာှငေ်န�ိငုပ်ါသည၊်

ေဆာင့မိ်�ိငုပ်ါသည၊် ေ�ကာကလ်န ့စ်ရာလဲ

ြဖစ်�ိငုသ်ည။် သိုေ့သာ်လညး်

သေဘင်္ာသည် ေနာဧတိုအ့ား

ေရလ�မ်းမိြုခငး်ေဘးမှ လတွရ်န်

ခိလု�ရံာြဖစ်ခဲသ့ည။်

ထိေုနာက်

မိးုစတင် ရွာခဲသ့ည။်

ကမ�ာေြမေပါ်သို ထ့ိမုဟာမိးုရွာြခငး်သည်

ေန�့ငှ့ည် ရက် ၄၀ တိငုေ်အာင် ရ�ဲရ�ဲစိေုစခဲ၏့။

လ�မ်းမိးုေသာေရသည် �မို� ရွာများကို လ�မ်းမိးုသာွးခဲသ့ည။်

ေရလ�မ်းမိးု�ပီး ငါးလအ�ကာတငွ်

ဘရုားသ�ငသ်ည် ေြခာကေ်သွ�ေသာေလကို

လ�တေ်တာ်မ၏ူ။ သေဘင်္ာ�ကးီသည် ေြဖးည�ငး်စာွ

အာရာရတေ်တာငေ်ပါ်တငွ်

တငေ်နေလ၏။

မိးုတတိသ်ာွးခဲေ့သာအခါ

ေတာငမ်ျား ပငလ်�င်

ေရေအာကသ်ိုေ့ရာကက်နုသ်ည။်

�ှူ�ှိကရ်ေသာေလတိငုး်တွင်

အေသေကာငအ်နံမ့ျားရေန၏။

“သင�်ငှ့် သင့မိ်

သားစမုျားသေဘင်္ာထသဲို၀့င�်က၊” 

ဘရုားသ�ငသ်ည်

ေနာဧကို

ဖိတေ်ခါ် ခဲ၏့။

ေနာဧ၊ သူဇ့နးီ၊ သူသ့ားသံးု

ဦး�ငှ့် ဇနးီများတိုသ့ည်

သေဘင်္ာထသဲို ၀့ငေ်ရာကခ်ဲ�့က၏။

ထိေုနာက် ဘရုားသ�ငသ်ည်

တခံါးကို ပိတ် ေတာ်မခူဲ၏့။ 15 16
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ဘရုားသ�ငသ်ည်

ထိကုတိ

ေတာ်အတကွ်

သတြိပုစရာကစိ��ကးီတစ်ခကုို

ေပးခဲ၏့။

သကတ်န ့သ်ည်

ဘရုားသ�င၏်

ကတေိတာ်အ

မတှပ်ငြ်ဖစ်၏။

ေနာဧသည် မညမ်�ေကျးဇူးတငသ်ည့်

ခစံားချကြ်ဖစ်ခဲသ့နညး်! သသူည် သ�ူငှ့်

သူမိ့သားစကုို ေ�ကာကမ်ကဖွ်ယ်

ေရလ�မ်းမိးုြခငး်မှ ကယခ်ဲသ့ည့်

ဘရုားသ�ငအ်တကွ်

ယဇ်ပလ� ငတ်စ်ခကုိတုည၍်

၀တြ်ပုခဲသ့ည။်

တစ်ပတ�်ကာေသာ် ေနာဧသည် ထပ်�ကို းစား၏။

ချိုးငကှသ်ည် သလံငွရွ်ကသ်စ်ကို

��တသ်းီ�ငှ့် ကိကုခ်ျီကာြပနလ်ာ၏။

ေနာကထ်ပ် တစ်ပတတ်ငွ်

ချိုးငကှသ်ည် ြပနမ်လာေတာ၍့

ကနုး်ေြမက ေြခာက်

ေသွ�ေန�ပီြဖစ်ေ�ကာငး် ေနာဧ

သေိလ၏။

ဘရုားသ�ငသ်ည်

ေနာဧအား

အံဖွ့ယက်တေိတာ်ကို

ေပးေတာ်မခူဲ၏့။

လသူားတို၏့အြပစ်အတကွ်

ဘရုားသ�ငသ်ည်

ေရလ�မ်းမိးုြခငး်ကို

ေနာကတ်စ်�ကမ်ိ

မေစလ�တေ်တာေ့ပ။

ဘရုားသ�ငက် သေဘင်္ာကိစုနွ ့ခ်ါွရနအ်ချိနက်ျ�ပီဟု

မိန ့ေ်တာ်မ၏ူ။ ေနာဧ�ငှ့် မိသားစတုိုသ့ည် အတူ တကွ

တရိစ�ာနမ်ျားကို ဆငး်ေစ�က၏။

ေနာဧသည် ကျီး�ငှ့် ချိုးငကှတ်ိုက့ို

သေဘင်္ာ၏ြပူတငး်ေပါက်မှ

လ�တလ်ိကု၏်။

ေြခာကေ်သွ�သန ့် �ှငး်ေသာ ခိနုားရာကို

�ှာမေတွ� ၍ ချိုးသည်

ေနာဧထသံို ြ့ပနလ်ာေလ၏။
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ဤသမ�ာကျမ်း၀တ� ုသည် က��်ပ်ုတိုအ့ား အံဖ့ွယေ်ကာငး်လေှသာ ဘရုားသ�ငအ်ေ�ကာငး်ကို
ေြပာြပ�ပီး၊ ကိယုေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတိုအ့ားဖနဆ်ငး်ခဲက့ာ သငတ်ိုသ့ည် ကိယုေ်တာ့် ကိသု�ိှိရန် လိလုားေတာ်မ၏ူ။

ဘရုားသ�ငသ်ည ်က��်ပ်ုတိုက့ မေကာငး်မ�ြပုခဲသ့ည့အ်ေ�ကာငး်ကိ ုသေိတာ်မ�ူပီး၊ ယငး်ကို
ကိယုေ်တာ်ကအြပစ်ဟေုခါ်သည။် အြပစ်ဒဏမ်ာှ ေသြခငး်ပငြ်ဖစ်၏၊ သိုေ့သာ် ဘရုားသ�ငသ်ည်

သင့က်ိအုလနွခ်ျစ်၍ကိယုေ်တာ်၏ တစ်ပါးတညး်ေသာသားေတာ်ကိ ုသငတ်ို၏့အြပစ်များအ
တကွလ်က၀်ါးကပ်တိငု၌် အြပစ်ေပး၊ အေသခေံစခဲပ့ါသည။် ထိေုနာက ်ေယ��သည ်အသက်

ေတာ်ြပန�ှ်ငက်ာ ေကာငး်ကငစ်ံအမိ်ေတာ်သို ့ ြပနတ်ကေ်တာ်မခူဲသ့ည။် သငသ်ညေ်ယ��ကိယုံု �ကည၍် 
ကိယုေ်တာ့်ထေံတာ်တငွ ်အြပစ်လ�တရ်န ်ေတာငး်ပနခ်ဲလ့�င ်ကိယုေ်တာ်သည ်အြပစ်

လ�တေ်ပးေတာ်မလူမိ့်မည။် ကိယုေ်တာ်သည ်�ကေတာ်မလူာကာ သင့အ်တငွး်၌ ယခအုသက�ှ်င်
ေတာ်မလူမိ့်မည၊် ၎ငး်ေနာက ်သငသ်ည ်ကိယုေ်တာ်�ငှ့ ်ထာ၀ရေနထိငုရ်ေပမည။်

ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစ်၍ သငယ်ံ�ုကညမ်ညဆ်ိလု�င ်ဘရုားသ�ငက်ိ ုဤသိုဆ့ိလုိကုပ်ါ။
ချစ်စာွေသာေယ��၊ ကိယုေ်တာ်သညဘ်ရုားသ�ငြ်ဖစ်ေတာ်မေူ�ကာငး်ကိ ုက��်ပ်ုယံ�ုကညပ်ါ၏၊ လူ

သားအြဖစ်�ကေရာကလ်ာကာ က��်ပ်ု၏အြပစ်အတကွ ်အေသခေံတာ်မခူဲက့ာ တဖန ်ြပန�ှ်င်
ေတာ်မခူဲပ့ါ၏။ ေကျးဇူးြပု၍ က��်ပ်ု၏ဘ၀ထ ဲ၀ငေ်ရာကက်ာ အြပစ်များကိလု�တေ်တာ်မပူါ။ ကိယုေ်တာ့်ေ�ကာင့ ်

က��်ပ်ုသည ်ယခဘု၀သစ်ကိ ုရ�ိငုပ်ါ�ပီ၊ တစ်ေနတ့ငွက်ိယုေ်တာ်�ငှ့ ်က��်ပ်ု သည ်ထာ၀ရအတ�ိှူပါမည။် 
ကိယုေ်တာ့်ကိ ုနာခတံတရ်န၊် ကိယုေ်တာ့်ကေလးကဲသ့ို ့ အသက�ှ်င် တတရ်န ်မစေတာ်မပူါ။ အာမင။်

သမ�ာကျမ်းစာကိဖုတက်ာ ဘရုားသ�င�်ငှ့ ်ေနစ့ဥ်စကားေြပာပါ။ ေယာ ၃း၁၆
3 60

�ပီး၏

ေနာဧ�ငှ့် မဟာေရလ�မ်းမိးုြခငး်

ဘရုားသ�င၏် ��တက်ပတေ်တာ်၀တ� ု၊ သမ�ာကျမ်း

ကို တငွေ်တွ� ခဲ့

ကမ�ာဦး ၆-၁၀

“ကိယုေ်တာ်၏ ��တက်ပတေ်တာ်မခု၀်သည် အလငး်ကိေုပး၏။.” 

ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀

ေနာဧ�ငှ့် သူ ့
မိသားစတုိုသ့ည် ေရေဘး�ကးီ�ပီးေနာက်

အသစ်တဖန် ြပနစ်တငခ်ဲ�့ကရ၏။ ထိအုချိန်

မစှ၍ သ၏ူမျိုးဆကတ်ိုမ့ှ လတူိုသ့ည်

ကမ�ာတစ်၀ှမ်းသို ြ့ပန်ပ့ာွးခဲ�့က၏။

ကမ�ာေပါ် �ှိတိငုး်�ိငုင်တံိငုး်

သည် ေနာဧ�ငှ့် သားသမီးများမှ

ဆငး်သကလ်ာခဲ�့က၏။ 27 28

29 30


