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ေ�ှးအခါက ဘရုားသ�ငသ်ည် ေကာငး်ကငတ်မန်

ဂါေြဗလကို ဂျူးအပျိုကညာ မာရိထသံို ့
ေစလ�တခ်ဲ၏့။ သူ သညသ်မူကိေုြပာခဲသ့ညမ်ာှ

“သငသ်ညက်ေလးတစ်ေယာကရ်လာ�ပီး

သကူိေုယ��ဟု မညှ်ေ့ခါ်ရမည။်
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ေယာသပ်သည် ဘရုားသ�ငက်ို ယံ�ုကည၊် နာခသံြူဖစ်၏။ သသူည်

တိငုး်ြပည၏် ဥပေဒများကိလုညး်

လိကုန်ာ သြူဖစ်၏။

ဥပေဒအသစ်ေ�ကာင့ ်

သ�ူငှ့ ်မာရိတိုသ့ည ်

သတူို၏့ ဇာတေိြမသို ့ အခနွေ်ဆာငရ်န ်ြပနခ်ဲ�့ကရ၏။

မာရိသည် ေယာသပ်ဟေူသာ

အမျိုးသား�ငှ့် လကထ်ပ်ရန်

ေစစ့ပ်ထား၏။ ေယာသပ်သည်

မာရိ၌ ကိယု၀်န် �ှိေနသညက်ို

�ကားရေသာအခါ

၀မ်းနညး်၏။

သထူငသ်ညမ်ာှ

အြခားေသာ

ေယာကျ်ားတစ်ေယာကက်၊

ကေလးအေဖ ြဖစ်မညဟ်ု ြဖစ်၏။

“ဒါဘယလ်ိြုဖစ်�ိငုမ်ာှလ?ဲ က�နမ်သညမ်ညသ်ည့အ်မျိုးသား�ငှ့မ်ှ

မထေိတွ� ဖူးပါ။” အံ�့သေနေသာမိနး်ကေလး

က ြပနေ်မးခဲ၏့။“ ေကာငး်ကငတ်မနက် ထိကုေလးသည ်

ဘရုားသ�ငထ်ေံတာ်မလှာသြူဖစ်ေ�ကာငး် 

လေူယာကျ်ားအ ေဖမ ှ

ြဖစ်လာသမူဟတုေ်�ကာငး် 

ေြပာြပခဲ၏့။

အမ်ိမကထ်တဲငွ် ဘရုားသ�င၏်

ေကာငး်ကငတ်မနသ်ည် ေယာသပ်အား

ထိကုေလးသည် ဘရုားသ�င၏်သား

ြဖစ်သည့အ်�ကာငး်ကို ေြပာြပခဲ၏့။

ေယာသပ်သညေ်ယ��ကိေုစာင့ေ်�ှာကသ်ည့်

မာရိကို ကညူရီန် ြဖစ်သည။်

ထိေုနာက် ေကာငး်ကငတ်မနသ်ည် ေမရိ၏

၀မ်းကွအဲစ်မ အလဲဇိဗကမ်ာှ အသက�်ကးီမှ

ကေလးရေနသည့် အေ�ကာငး်ကို

ေြပာြပခဲ၏့။ ယငး်သည်

အံဖွ့ယန်မိိတတ်စ်ခပုင။်

မ�ကာမီ မာရိသည်

အလဲဇိဗကထ်ံ

အလညသ်ာွးခဲ့ ၏။

သတူိုသ့ည် ဘရုားသ�င၏်

ေကျးဇူးေတာ်ကို

အတတူကွ ချီးမမ်ွး�က၏။

သသူည် အြမင့် ဆံးုေသာဘရုားသ�င၏်

သားေတာ်ဟု ေခါ် ြခငး်ကိခုရံလမိ့်မည။်

သသူညထ်ာ၀ရ စိးုစံရလမိ့်မည။်”
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... “အြမင့ဆ်ံးုေသာ ဘရုားသ�ငသ်ည် ဘနုး်�ကးီေတာ်မပူါေစ၊

ေြမ�ကးီေပါ်တငွ် �ငမ်ိသကြ်ခငး်�ှိပါေစ၊ လတူိုအ့ေပါ်

မဂင်္လာသကေ်ရာကပ်ါေစ။” 

ဟု

ေြပာဆိ�ုက၏။

“ဤေနတ့ငွ် ဒါ၀ိတ၏် �မို�ေတာ်၌ ကယတ်င�်ှင် သ�ငေ်ယ��သည် သင့အ်တကွ်

ဖွားြမငြ်ခငး်ကိခုေံတာ်မ�ူပီ၊ သငတ်ိုသ့ည်

�ာွးစားခကွ၌်

သပ်ိထားေသာ

သငူယက်ို

ေတွ� �ကလမိ့်မည။်”

ေယာသပ်သည် ေနာကဆ်ံးုတငွ် �ာွးတငး်ကပ်ုတစ်ခကုို ေတွ� ခဲသ့ည။်

ထိေုနရာတငွ် ေယ��ကေလးသည်

ေမးွဖွားြခငး်ကိခုယံခူဲသ့ည။် သအူေမက

သူက့ို �ာွးစာထည့ေ်သာ

�ာွးစားခကွထ်တဲငွ်

သပ်ိထား၏။

�ုတတ်ရက် ေတာကပ်ေသာ ေကာငး်ကငတ်မနမ်ျားတိုသ့ည်

ေပါ်လာကာ ဘရုားသ�ငက်ို ချီးမမ်ွး�က�ပီး၊ ...

အနးီအနားတငွ် သိးုထနိး်များသည် သိးုအုပ်များကို ေကျာငး်လျက�်ှိ၏။

ဘရုားသ�င၏် ေကာငး်ကငတ်မန် သည် ေပါ်လာကာ

အံ�့သဖွယသ်တငး်ကို

ေြပာ�ကားခဲ၏့။

မာရိသည် ကေလးကို ေမးွဖွားရန်

အချိနေ်ရာကေ်နေပသည။်

သိုေ့သာ် ေယာသပ်သည်

တညး်ရန် အခနး်မရ ေသး။

တညး်ခိအုမ်ိများမာှ

အားလံးုြပည့ေ်န၏။
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“ငါလညး် သူက့ို

ကိးုကယွခ်ျငတ်ယ”် 

ေဟ�ုတက်ဆိ၏ု။ အမနှ်

တငွ် သူ လမ်ိေနြခငး်ြဖစ်၏။

ေဟ�ုတသ်ည် ေယ��ကို

သတခ်ျငခ်ဲ၏့။

အချိနအ်တန�်ကာ�ပီးေနာက်

အထးူ�ကယ�်ကးီတစ်လံးုသည်

အေ�ှ � ြပညမ်ှ

ပညာ�ှိများကို

ေယ�ု�ှလင�်မို�သို လ့မ်းြပခဲသ့ည။်

“ဂျူးတို၏့ မငး်အြဖစ် ေမးွဖွားလာသသူည်

အဘယမ်ာှနညး်?” သတူိုေ့မးခဲ�့က၏။

“ငါတို သ့ူက့ို ၀တြ်ပုချငလ်ိုပ့ါ။”

ရကေ်ပါငး် ေလးဆယလ်နွ�်ပီးေနာက်

ေယာသပ်�ငှ့် မာရိတိုသ့ည် ေယ��ကို

ေယ�ု�ှလင�်မို�၊ ဗိမ�ာနေ်တာ်သို ့
ေဆာငခ်ဲ�့က၏။ �ှိ

မနုဟ်ေုခါ်ေသာလတူစ်ဦးသည်

သငူယေ်တာ်ကိြုမင၍်

ဘရုားသ�ငက်ို ချီးမမ်ွးေလ၏။

ဘရုားသ�င် ၏ အေစခြံဖစ်ေသာ

အဖုိးအ�� ဆိသုကူလညး်

ေကျးဇူးေတာ်ကို

ချီးမမ်ွးေလ၏။

ေဟ�ုတမ်ငး်သည်

ထိပုညာ�ှိများအေ�ကာငး်ကို

�ကားခဲ၏့။

စိတအ်ေ�ာှင့အ်ယကှြ်ဖစ်စာွြဖင့်
သတူိုက့ို ေယ�� ကို ေတွ� ခဲလ့�င်

သူက့ို ြပနေ်ြပာြပရန်

ေတာငး်ဆိခုဲ၏့။

ထိ�ုစ်ှဦးတိုသ့ည် ေယ��က ဘရုားသ�င၏်

သားေတာ်၊ ကတေိတာ်ထားခဲေ့သာ

ကယတ်င�်ှင် ြဖစ်ေ�ကာငး်ကို

သ�ိက၏။ ေယာသပ်သည်

ငကှ�်စ်ှေကာငက်ို ပေူဇာ်ခဲ၏့။

ဤကား အသစ်ေမးွဖွားလာေသာ

ကေလးကိ ုဘရုားသ�င်

အား ဆကသ်ရာတငွ ် 

ဆငး်ရဲေသာလတူိုအ့တကွ ်

ဘရုားသ�င၏်

ပညတေ်တာ်အတိငုး် 

ပေူဇာ်ေသာယဇ်ပငြ်ဖစ်၏။ 

သိးုထနိး်တိုသ့ည် �ာွးတငး်ကပ်ုသို အ့လ�ငအ်ြမနသ်ာွးခဲ�့က၏။

သငူယေ်တာ်ကိ ုေတွ� �ပီးေနာက ်သတူိုသ့ည်

ေကာငး်ကငတ်မနမ်ျားကေြပာခဲေ့သာေယ��အေ�ကာငး်

ကိ ုလတူိငုး်ကိ ုေြပာြပ�က၏။
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ေယ��၏ ေမးွဖွားြခငး်

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

ကို တငွေ်တွ� ခဲ့

မဿဲ ၁-၂၊ လကုာ ၁-၂

“ကိယုေ်တာ်၏ ��တက်ပတေ်တာ်မခု၀်သည် အလငး်ကိေုပး၏။.” 

ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀

သိုေ့သာ် ေဟ�ုတသ်ည် ဘရုားသ�င၏်

သားေတာ်ကို အ��ရာယမ်ြပု�ိငုခ်ဲေ့ပ! 

ေယာသပ်သည် အပ်ိမကတ်ငွ်

သတေိပးခရံကာ မာရိ�ငှ့် ေယ��ကို

အဂီျစ်ြပညသ်ို လ့ံြုခံု စာွြဖင့်

ေခါ်ေဆာငသ်ာွး�ိငုခ်ဲ၏့။

ဘရုားသ�ငသ်ည် ပညာ�ှိတိုအ့ား

မိမိအမ်ိသို တ့တိတ်ဆတိြ်ပနရ်န်

သတေိပးခဲ၏့။

ေဟ�ုတက်ယွလ်နွ�်ပီးေနာက်

ေယာသပ်သည်

မာရိ�ငှ့ေ်ယ��ကို

အဂီျစ်ြပညမ်ှ

ြပနေ်ခါ်ေဆာငလ်ာခဲ၏့။

သတူို သ့ည် ဂါလလိပဲငလ်ယအ်နးီ�ှိ

နာဇရက�်မို�ငယတ်ငွ် ေနထိငုခ်ဲ�့က၏။

ေဟ�ုတသ်ည် အလနွစိ်တ် ဆိးုခဲ၏့။

ယတုမ်ာေသာမငး်သည် ေယ��ကို

�ှပ်ိကပ်ွရန် စိတဆ်ံးုြဖတခ်ဲက့ာ

ဗကလ်င�်ှိ ေယာကျ်ားကေလးငယမ်ျား

ကို သတြ်ဖတခ်ဲ၏့။

�ကယ�်ကးီသည် ေမရီ�ငှ့ဂ်ျိုးဇကတ်ို သ့ငူယေ်တာ်�ငှ့်
အတ�ူှိေနေသာ အမ်ိသို တ့ကိျစာွ လမ်း��နြ်ပခဲ၏့။

ထိခုရီးသာွးတိုသ့ည် ေယ��ကို

ဒးူေထာက၀်တြ်ပုကာ ေရ��ငှ့်
အဖုိးတနေ်ရေမးွတိုက့ို

လကေ်ဆာငေ်ပးခဲ�့က၏။
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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 ၃း၁၆36
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