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ပံု�ှပ်ိထတုပိ်ုငခ်ွင့�်ှိတယ။်



ငါတိုက့ိဘုယသ်လူုပ်တာလဲ။ သမ�ာကျမ်းစာ၊

ဘရုားသခင့�် �တ�်မကစ်ကားေတာ်ကလူသားမျိုး�ယွစ်တငပံ်ကုိေုဖာ်ြပသည။်

ဟိုးအရငတ်နုး်ကဘရုားသခငက်ပထမဆံးုလူသားကိဖုနဆ်ငး်�ပီးသူက့ိအုာဒံ

လိုန့ာမညေ်ပးခဲတ့ယ။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒကံိေုြမမ�န ့မ်ဖှနဆ်ငး်သည။်

ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒအံားအသကသ်ငွး်ေပးေသာအခါသသူညအ်သက�်ငှ်

ပတဲဥ့ယျာဉ်တစ်ခမုာှသူက့ိယုသ်ေူတွ� ခဲတ့ယ။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒမံဖနဆ်ငး်မီအံ�့သဖွယေ်ကာငး်ေသာအရာများ�ငှ့ြ်ပ

ည့စံ်ေုသာသာယာလှပေသာကမ�ာတစ်ခကုိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။် 

တစ်ဆင့�်ပီးတစ်ဆင့ဘ်ရုားသခငသ်ညေ်တာငက်နုး်ေနရာများ�ငှ့ြ်မကခ်ငး်လွ

ငြ်ပငမ်ျား၊ ေမ �း�ကို ငေ်သာပနး်များ�ငှ့ြ်မင့မ်ားေသာသစ်ပငမ်ျား၊ 

ေတာကပ်ေသာငကှမ်ျား�ငှ့ေ်�မပျားများ၊ 

ေဝလငါးများ�ငှ့ေ်ချာ်ထကွ ်◌က်အရာအားလံုးကိဖုနဆ်ငး်ခဲတ့ယ။်



အစပိငုး်မာှဘရုားသခငဘ်ာမမှလုပ်ခငဘ်ရုားသခင်

ကလွဲ�ပီးဘာမမှ�ှိဘးူ။ လူ၊ ေနရာ၊ အရာမ�ှိပါ။

ဘာမမှပါ။ အလငး်မ�ှိသလိုအေမာှငလ်

ညး်မ�ှိဘးူ။ အတက�်ငှ့အ်ဆငး်မ�ှိ။

မေနက့မ�ှိသလိုမနကြ်ဖနလ်

ညး်မ�ှိဘးူ။

အစမ�ှိေသာဘရုား

သခငတ်စ်ပါးတညး်သာ�ှိခဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခငလ်ုပ်ေဆာငသ်ည။်

အစအ ဦး ၌ဘရုားသခငသ်ညေ်ကာငး်ကင�်ငှ့ေ်ြမ�ကးီကိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်



ေြမ�ကးီသညအ်ဆငး်သဏ္◌ာနမ်�ှိ။ 

နက�်� ိငး်ေသာမျက�်ာှ၌ေမာှငမိ်ကု်

�ှိ၏။ �ပီးေတာဘ့ရုားသခင်

ကစကားေြပာတယ။် 

"အလငး်�ှိပါေစ။"



အလငး်ေရာင�်ှိခဲသ့ည။် 

ဘရုားသခငက်အလငး်ကိေုနဟ့ုေခါ် �ပီးအေမာှငက်ိညုဟုေခါ်သည။် 

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညပ်ထမေန ့ြဖစ်သည။်



ဒတုယိေနတ့ငွဘ်ရုားသခငသ်ညသ်မဒု�ရာေရများ၊ 

ပငလ်ယမ်ျား�ငှ့ေ်ရကနမ်ျားကိေုကာငး်ကငေ်အာကသ်ိုစ့နစ်တကျပိုေ့ဆာင်

ေပးခဲသ့ည။် တတယိေနတ့ငွဘ်ရုားသခငက် 

"ေြခာကေ်သွ�ေသာေြမကိေုပါ်လာပါေစ" ဟုမိန ့ေ်တာ်မသူည။် 

�ပီးေတာြ့ဖစ်သာွးတာပါ။



ဘရုားသခငသ်ညြ်မကမ်ျား၊ ပနး်များ၊ 

ချံုပငမ်ျား�ငှ့သ်စ်ပငမ်ျားေပါ်ထနွး်ရနအ်မိန ့ေ်ပးခဲသ့ည။် 

�ပီးေတာသ့တူိုေ့ပါ်လာတယ။် 

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညတ်တိ

ယေနရ့ကြ်ဖစ်၏။



ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခငသ်ညေ်န၊ လတိုက့ိ၎ုငး်၊ 

�ကယမ်ျားစာွတိုက့ိမုညသ်မူ�မေရတကွ်�ိငု်

ေအာငဖ်နဆ်ငး်ေတာ်မ၏ူ။ 

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညစ်တတု� ေနရ့ကြ်ဖစ်၏။



ပငလ်ယသ်တ� ဝါများ၊ 

ငါးများ�ငှ့င်ကှမ်ျားသညဘ်ရုားသခင့်

စာရငး်တငွေ်နာက၌်�ှိသည။်ပ�မေန၌့သူ

သည�်ကးီမားေသာဓား�ညှမ်ျား�ှ

င့ေ်သးငယေ်သာငါးေသတ� ာများ၊ 

ေြခတ�ံညှင်ကှက်လုားအုပ်များ�ှ

င့ေ်ပျာ်ရ�ငဖွ်ယည်ညး်ညူေသာငကှ်

ေလးများကိြုပုလုပ်ခဲသ့ည။် 

ဘရုားသခငသ်ညေ်ြမ�ကးီ�ငှ့ပ်ငလ်

ယ�်ငှ့ေ်ကာငး်ကင၌်ေပျာ်ေမွ�ရနင်ကှအ်မျိုး

မျိုးကိငုါးမျိုးလံုးကိဖုနဆ်ငး်ခဲသ့ည။် 

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညပ်�မေန ့ြဖစ်၏။



ထိေုနာကဘ်ရုားသခငသ်ညတ်စ်ဖနမိ်န ့�်မကေ်တာ်မ၏ူ။ သကူ 

"ကမ�ာေြမကိသုက�်ှိသတ� ဝါေတေွမးွပါေစ။" 

တရိိစ�ာန�်ငှ့တ်ာွးသာွးသတ� ဝါမျိုးစိတအ်ားလံုးြဖစ်တညလ်ာသည။် 

ေြမ�ကးီလ�ပ်ေသာဆငမ်ျား�ငှ့အ်လုပ်များသည့ ်beavers များ�ှိခဲသ့ည။် 

မေကာငး်ဆိးုဝါးေမျာကမ်ျား�ငှ့စိ်တမ်ချရေသာမိေကျာငး်များ 

ေ�ကာကစ်ရာေကာငး်ေသာပိးုေကာငမ်ျား�ငှ့ပ်ါးလ�ာေသာ chipmunks ။ 

ထိေုန၌့တရိစ�ာနမ်ျိုးစိတအ်ားလံုးကိဘုရုားသခငက်ဖနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်

ညေန�ငှ့န်နံကသ်ညဆ်ဌမေနရ့ကြ်ဖစ်သည။်



ဆ�မေန၌့ဘရုားသခငသ်ညအ်ြခားအရာတစ်ခကုိြုပုလုပ်ခဲသ့ည ်-

အလွနထ်းူြခားေသာအရာြဖစ်သည။်

ယခအုရာအားလံုးသညလ်ူသားအတကွအ်ဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေန�ပီ။ 

သူအ့ားအေစခရံနလ်ယက်ငွး်များ

�ငှ့တ်ရိိစ�ာနမ်ျား�ှိခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငက် "ငါတိုပံ့သုဏ္manန�်ငှ့အ်ညလီကူိဖုနဆ်ငး်�ကစို။့ 

ေြမ�ကးီေပါ်မာှ�ှိသမ�တိုက့ိအုုပ်စိးုေတာ်မပူါေစ။ " 

ထိုေ့�ကာင့ဘ်ရုားသခငသ်ညသ်၏ူကိယုပိ်ငုပံ်တုငွလ်ူကိဖုနတ်းီခဲသ့ည။် 

ဘရုားသခငပံ်သု�ာန၌်သူ ့
အားဖနဆ်ငး်ေတာ်မသူည။် ...



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ�ံငှ့စ်ကား

ေြပာခဲသ့ည။် 

"ဥယျာဉ်မသှငအ်လို�ှိရာကိစုားပါ။ 

ေကာငး်မေကာငး်ကိသုေိသာ

အပငမ်မှစားပါ�ငှ့။် 

ထိအုပငက်ိစုားလ�ငဧ်ကနမ်ခုျေသ

လိမ့်မည။်"



အ�ငှထ်ာဝရဘရုားသခငမိ်န ့ေ်တာ်မသူညက်ား၊ 

လူသညတ်စ်ေယာကတ်ညး်ေနရသညမ်ာှမေကာငး်ပါ။ 

ငါသူအ့တကွက်ညူမီယ့သ်လူုပ်မယ။်

ဘရုားသခငသ်ညင်ကှမ်ျား�ငှ့သ်ားရဲအားလံုးကိအုာဒသံိုေ့ခါ်ေဆာငလ်ာ

သည။် အာဒသံည၎်ငး်တိုအ့ားလံုးကိအုမညေ်ပးခဲသ့ည။် 

သဒူလီိုလုပ်ဖုိအ့ရမ်းလိမ�ာခဲတ့ာြဖစ်ရမယ။် 

သိုေ့သာ်ငကှမ်ျား�ငှ့ ်◌မ်�ှိေချ။



ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒကံိ�ုစ်ှ�စ်ှ�ခို က�်ခို ကအ်ပ်ိေမာကျေစခဲသ့ည။် 

အပ်ိေပျာ်ေနတဲအ့မျိုးသားရဲန့�ုိံးတစ်ေချာင ်

◌ျ◌◌ိ◌ုးသမီးကိအုာဒရဲံန့�ုိံးကေနဖနဆ်ငး်ခဲတ့ယ။် 

ဘရုားသခငဖ်နဆ်ငး်ေသာအမျိုးသမီး

သညအ်ာဒအံတကွလ်ကတ်ွေဲဖာ်ြဖ

စ်ရနမ်နှက်နသ်ည။်



ေြခာကရ်ကအ်တငွး်ဘရုားသခငက်အရာအားလံုးကိဖုနဆ်ငး်

ခဲတ့ယ။် ထိုေ့နာကဘ်ရုားသခငသ်ညသ်တ� မေနက့ိေုကာငး်ချီး 

ေပး၍ အနားယရူာေန ့ြဖစ်ခဲသ့ည။်

ဧဒငဥ်ယျာဉ်၌ဘရုားသခငသ်ညအ်ာဒ�ံငှ့သ်၏ူဇနးီဧဝတိုက့ိ�ုပီးြပည့စံ်ု

ေသာေပျာ်ရ�ငမ်�ေပးခဲသ့ည။် ဘရုားသခငသ်ညသ်တူို၏့အ�ငှ၊် 

သတူို၏့ေပးသ�ူငှ့သ်တူို၏့မိတေ်ဆြွဖစ်ခဲသ့ည။်



ဘရုားသခငသ်ညအ်ရာအားလံုးကိဖုနဆ်ငး်ေသာအခါ

ဘရုားသခင့�် �တ�်မကစ်ကားေတာ်မသှမ�ာကျမ်းစာပံြုပင၊်

တငွေ်တွ�ရသည်

ကမ�ာ ဦး ၁-၂

"မငး်စကားေတရဲွ ့ ၀ ငေ်ပါကက်အလငး်ေပးတယ။်" 
ဆာလံ ၁၁၉:၁၃၀
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�ပီးပါ�ပီ



ဒသီမ�ာကျမ်းစာပံုြပငက်ငါတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာဘရုား�ငှ့သ်ငသ်ူက့ိသုေိစချငေ်သာက��်ပ်ုတို၏့အံ့�သ

ဖွယဘ်ရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

ဘရုားသခငက်ငါတိုက့ိအုြပစ်လိုေ့ခါ်တဲမ့ေကာငး်တဲအ့ရာေတလွပ်ုခဲတ့ယဆ်ိတုာဘရုားသခငသ်တိယ။် 

အြပစ်အတကွြ်ပစ်ဒဏသ်ညေ်သြခငး်ြဖစ်သည၊် 

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစ်ေတာ်မူေသာေ�ကာင့သ်၏ူတစ် ဦး 

တညး်ေသာသားေတာ်ေယ��ကိလုကဝ်ါးကပ်တိငုမ်ှာအေသခံေစ။ 

သင၏်အြပစ်များအတကွအ်ြပစမ်ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။် 

မငး်ေယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးမငး်ရဲအ့ြပစ်ေတကွိခုွင့လ်�တဖုိ်သ့ူက့ိေုတာငး်ရငသ်ကူလပ်ုလမိ့်မယ။် 

သသူညယ်ခု လာ၍ သငတ်ို၌့ ေန၍ သငတ်ိုသ့ညသ်�ူငှ့အ်တအူစဉ်အ�မဲေနရလမိ့်မည။်

ဤအရာသညအ်မှနတ်ရားြဖစ်သညဟ်သုငယ်ံ�ုကညပ်ါကဘရုားသခငအ်ားေြပာပါ။

ချစ်လစှာွေသာေယ��၊ မငး်ဟာဘရုားသခငြ်ဖစ်တယဆ်ိတုာငါယံ�ုကညတ်ယ၊် 

ငါအ့ြပစ်ေတအွတကွအ်ေသခံဖုိလ့ြူဖစ်လာ�ပီးအခုမငး်ြပန�ှ်ငလ်ာခဲတ့ယ။် ေကျးဇူးြပု၍ 

က��်ပ်ု၏အသကတ်ာထသဲို ့ ၀ ငလ်ာ�ပီးက��်ပ်ု၏အြပစ်များကိခုွင့လ်�တပ်ါ၊ က��်ပ်ုသည ်

◌�်ငှ့အ်တထူာဝရ�ိှေနပါေစ။ မငး်ကိနုာခံဖုိက့ညူေီပး�ပီးမငး်ရဲက့ေလးအြဖစ်နဲေ့နဖုိက့ညူေီပးပါ။ အာမင။်

ကျမ်းစာဖတ�်ပီးဘရုားသခငန်ဲေ့နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန ်၃:၁၆
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