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ေထꩻေလꩻွ လတိ ်ခငွꩻ် အဝႏ်ဒျာꩻသွူ  ။



ေယသျု ကအံုဒါ ကမ�ာ ေလာငႏ်ကိနုဝ် ေဝဒွါန့ယ ်ေဝꩻွတပည် ့နဗိ�ာနအ် 

ေ�ကာငသ်ွူ  ။ ေဝဟွဲန့ဝ်နဝ် နဖီာꩻလမ်ႏ နဝ်ထွူ  ။

နဝ်ကိနုဝ်လမ်းအဝ်အာသွူ  ။ လမ်းနဝ် တနေ်တာွ ့

ေတရ ေမႏွစဉွ်သွူ  နဗိ�ာန ်နဝ်တနထ်ငဲႏ် 

ေတရထငဲႏ် ကမ�ာေလာငႏ်ကိ ု

ကအဝ်ဒါ လမ်ႏသွူ ။



ေယသျု ေဒါ ့ေခအွဖီနဆ်ငခ်ါေဖႏသ ီခငလ်မ်ႏသွူ ။ 

ဖနဆ်ငခ်ငလ်မ်ႏထွူ တငဲႏ် အ ီလွဉ်ချာယငႏ်တငဲႏ်နမ်ႏကိတုငဲႏ်အလီကခ် ံ

သသီွူ  ။ ေယသျု သထီွု တငဲႏ် ထငေ်လွနဗိ�ာန ်သွူ  ေဝတွပည် ့

ဖုံအဝ်ထာွႏတငွန်ဝ် ဟဲေ့လလဲဉ်ႏ ေယသျု သွု  ။ ေဝꩻွသႏီ တထတီဝ်ႏ မိꩻုနဝ်ꩻ 

လကခ်ေံလွလဲဉ်ႏေဝသွွူ  ။



တယယ်ိꩻုမာꩻငါ ခရစ်ယာန ်နဝ်ꩻ ယလူေတာငေ်လွ ေယသျု 

အသီငဲႏ်လွဉ်ေတာွဟ့ဲေ့ဝသွႏီ ကတနိဝ်သွူ  ။ ေယသျု ေဒါမဲ့ဉ်ေမာငေ်ကါ ့
ခနိန်ဝ် အသီငဲႏ်လွဥ်နဝ်သွူ  ။ ကွဲ�ေတာွ ့ခရဇ်ယာန်

လိုကသရီီႏသာႏဖုံ ကလာႏေဗွဘရုာ 

ကဖွာလငန်ဝ်အယ?် သမ�ာလိတက်ျမ်ေဒါ ့

ေဝသွႏီ ယကံအဝ်ငꩻီေယသျုနဝ် 

ေလွ စဉွ်စဉွ်သွူ ႏသွူ ။ 

ကေပျာကေ်လွနမ်ႏ ေလာငႏ်နဝ် 

ေလွအဝ်ငလီဲဉ်ႏေဗွꩻဘရုာသွူ  ။

အဝ်ꩻငꩻီတမ်ွꩻ ေဗွဘရုာꩻ



ေဗွာငခ်ျနယခ်ျက ်။ သမ�ာလိတက်ျမ်ꩻအကိ ုအဆငဲသ်ွု တ ်

လိတအ်ုပ်နဝ်�ခငဲႏ်နယန် ီနဗိ�ာနန်ဝ် ထြူခာတတာွမဲငု ်သွူ  ။ အထြူဖာသတွန်ဝ် 

အယသံွု တပံ်စံု နဗိ�ာန ်နဝ် ေဗွဘရုာလမ်းသွု  ။ ဘရုာနဝ်အဝ်စွု မ် 

◌ꩻေထာွငႏ်ေထာွငႏ် ကွဲ�ေတာွ ့

ေဝပွလု� ငန်ဝ်အဝ်နဗိ�ာန ်

သွူ  ။



နငမ်တူမ်ွꩻ နဗိ�ာန ်အခမ်ႏ သကက်အဝ်ဖုံနဝ် 

ကိကုယွ�ုိ်ေသေလွ ေဗွဘရုာနဗိ�ာနက်ိသုွူ  ။ 

ေဗွဘရုာလိုကသထီိလုဲဉ်ႏလဲ ့

ထငေ်လွနဗိ�ာနေ်နꩻေနꩻ သွူ  ။ ေဝသွႏီနဝ်ꩻ 

�ုိေသꩻကနးိေတာွေ့ဗွဘရုာအတာꩻ

ရွတေ်လွꩻငဝ်ႏသချငꩻ် 

ယယံဖုံံသွူ  ။



ယိနုဝ် ေဝသွႏီ ကရွတ ်ေလွꩻ ငဝ်ႏသချငꩻ်ယဟနꩻ်သွူ  - နာꩻနဝ် လိုမျိုတွို နꩻ် 

ခမ်ꩻတွို နꩻ် အကိတုမွꩻ နာꩻသွႏီလွိုကေ်ရွꩻခါန ီ

ဘရုာအထျ တငဲꩻ် ဖနဆ်ငေ်ဖနꩻီ ခနွေ်ဟာ်ခꩻံ 

တမ်ွꩻ ယဇ်ပေုယာꩻဟိတꩻ် ဘရုာထျသွူ  ။



သမ�ာလိတက်ျမ်ꩻ အဆငဲသ်ွု တ ်အပိတန်ဝ်ꩻ အွဉ်နယꩻ်ေလွꩻ ဗွုန�်ဲငုꩻ် နဗိ�ာန ်

ဂျူ �ူဆလငႏ်ေဝငတ်သာ ထွူ  ။ အထနဖ့ဲ်နဝ်ꩻ တနတ်ွို နꩻ်ထိထုိꩻုေတာွ 

တနေ်မႏွေမႏွ ထာꩻသွူ  ။ တနတ်ွီု နꩻ်နဝ် ေ�ကာငႏ်ေတာွမ့ာေလွတမ်ွꩻ 

သလငꩻ်ဖုံသွူ  ။ 

တနတ်ွို န ်

အခနံဝ် ◌ꩻ 

မာခါꩻတမ်ွꩻ အ 

ေရာငတ်ေရꩻ 

လံုြမတရ်တနာတမ်ွꩻ 

အဖုိတနꩻ် လံုႏ သွူ  ။ ေဝင ်

တခါငာွ နဝ် မာခါတမ်ွꩻ ပလုဲ 

တနတ်န ်တဗာသွူ  ။



ပလုဲတခါတနန်ဝ်ꩻ ေပꩻဖုိတဝ်ႏ သွူ  ။ �ွို �လွဉ် ထာွꩻ စိဉ်စိဉ်ꩻ --ဝိးု နဗိ�ာနꩻ် အကိ ု

နဝ်ꩻ ယငိႏ် ေတေေရေရ။ ေဝငန်ဝ်ꩻ မာစဉွ်ꩻ ခ ံစဲငꩻ်စဲငꩻ် ဗွုမ်�ဲငုႏ် 

တေကာကဖ်န ်ေ�ကာငး်သွူ  ။ တဖူလဲ ့မာေနႏတမ်ွခ။ံ



တ ေရစငေ်�ကာငႏ်ငါ ဘဝထေီြခာငꩻ်နဝ်ꩻ အဝ်ထတွေ်လွꩻ  ဘရုာပလု� ငထ်ျ 

သွူ  ။ ေြခာငꩻ်တဖ့ဲနဝ်ꩻ ဘဝသငမ်ွူ ႏ ပထမသတွ ်ေကဒါဒ့ါꩻ ေအဒငဥ်ယျာဉ်  

ြခ ံကိသုွူ  ။ သငဲမ်ွူ  နဝ် လွူ ြခာေမႏွသွူ  ။ ထာꩻေရာငထ်ာꩻရာꩻ ၁၂မျို ရာေလွ 

တလာတမျိုမျိုသွူ ။ ဘဝသငဲꩻ်မွူ ꩻအလာနဝ်ꩻ ခမ်ႏသာႏ တဆာဟဝ်အသီွူ  ။



နဗိ�ာန ်ေလာငး် နဝ် ထာေလေရာင ်အတာꩻ လိုတဝ်ꩻမွူ ႏ တမ်ွꩻလꩻသွူ  ၊ 

ေဗွဘရုာေရာငꩻ်နဝ်ꩻ ေလေလွ ေဖတမ်ွꩻ အ ေရာငဆ်နသ်ွူ  ၊ မွူ ႏဟာ အဝ် 

တဝ်ႏသွူ  ။



နဗိ�ာန ်ေလာငး် ◌ꩻနဝ်ꩻ တရိိစ�ာန ်ငါတဲ ့ဗွုနတ်ဝ်ႏသွူ  ။ ေဝꩻွသꩻီ  နဝ်ꩻ 

ငေဲမႏွသွူ ။ ဝံပေုလွတမ်ွꩻသိႏုနဝ် အမ်ငꩻီ ဝငတ်အ ီသွူ  ။ အာꩻသနင်ါြခေသ့ ်

တမ်ွ ဖုိး နဝ် အံု င ီဒျာ ဝငသ်ွူ  . ဘရုာေဒါ ့ေလွ ေဝသွနီဝ် ယာကဲငု ်ဗာတဝ်း 

ေခ ွေကာငသ်ားယာ.သွူ  ။



နထီွို နꩻ်ထာွꩻ ပတပ်တ ်လည ်နဗိ�ာန ်ေလာငး် နဝ်ꩻ အဝ်ꩻတဝ်ႏ တမျို 

အဝ်ꩻသွူ  ။  ငဝ်ႏခနွႏ်သလျာႏ အဝ်ဖုိတဝ်ႏ ။ 

တမဲငုꩻ်မဲငုꩻ် ဝယဝ်ႏ ရိွု�တဝ်ꩻဝငꩻ် ၊ 

ဟဝ်ꩻတဝ်ႏ နမ်ႏတာꩻသွူ  ။ တခါ 

ေလာငး် ◌ꩻ ေသာ်အဝ် တဝ်ꩻသွူ  ၊ 

ထာွꩻမဲငုေ်တꩻွ နဗိ�ာန ်ေလာငး် 

တခနွ ်အဝ်ꩻတဝ်းသွူ  ။ 

လိုꩻလဲဉ် လိုꩻ မာသသီာႏ တမ်ွꩻ 

ေမာ်ဆရာꩻ ၊ လိုꩻသရငတ်ကဲငုꩻ် 

အဝ်တဝ်ႏသွူ  ။ နဗိ�ာန ်ခမ်ႏနဝ် ◌ꩻ 

အပဲစ်း တမဲငုꩻ်မဲငုꩻ် အဝ်ႏတဝ်ꩻသွူ ။



နဗိ�ာနခ်မ်ႏတမ်ွꩻ  ဘရုာꩻနဝ် မဲ ့ထီ အဝ်ꩻတဝ်ႏသွူ ။ 

ကပ်ွပွိုႏ ဘဝယိခုါ တလွိုးတငဲꩻ် ယလဲငꩻ်လဲငꩻ် နဝ် 

ဘရုာတပည်ဖုံ့ ◌ꩻ ငွို ႏထာသွူ  ။ နဗိ�ာန ်ခမ်ႏနဝ်ႏ 

ဘရုာꩻဒတွေ်လွ ေဖလိုလ့ဲဉ်းမဲထ့သီွူ ။



နဗိ�ာန ်ခမ်းနဝ်ႏ ထာသတီရာꩻ အဝ်တဝ်းသွူ  ။ ဘရုာꩻ တပည် ့ နဝ် 

◌ꩻထာဝရာ အဝ်ꩻင ီဗာꩻ ေဗွꩻ ဘရုာꩻ သွူ  ။ ထာꩻတလွိုႏ ထာငွို း ထာꩻဆာ 

အဝ်ႏတဝ်းသွူ  ။ တဆာ အဝ်တဝ်ႏ ဖဝငအ်ဝ်ႏတဝ်ႏ မသာ အဝ်ꩻတဝ်ႏသွူ ။ 

နဗိ�ာနခ်မ်ႏ အကိ ုလိုတွို န ်◌ꩻ 

ထာဝရာ ေပျာ်တမ်ွꩻ 

ဘရုာꩻသွူ ။



အဟဝ်သတွန်ဝ်ꩻ နဗိ�ာန ်နဝ်ꩻ လိုꩻမးူလိုꩻခိꩻု အ ေပꩻ အ တနꩻ်  

ကယွူ မ်ႏအမ်ဒါꩻ ေယသျူ ခရစ်ေတာ်နဝ်ꩻ ေဝꩻွသႏီ ကယတ်င ်ေဗွꩻ 

တငဲꩻ် နာခꩻံေလွ ◌ꩻ ေဗွꩻ ဘရုာသာႏ အတာ သွူ ။ နဗိ�ာန ်ကိနုဝ်ꩻ 

သိးုေပꩻဘဝလိတအ်ုပ် အဝ်သွူ  ။ နဝ်ꩻကိ ူနဝ်ꩻ ေဗွ စဉွ်လို 

မဉ်သွူ  ။ တမဲငုမ်ဉ် ◌ꩻ အဝ် တငဲး်ေသာွꩻ နဝ် ကိနုꩻဲ ? 

လိုꩻကာꩻယွု မ်ႏငမ်ငါ ေယသျူ 

သာႏ မဉ် အဝ် လိုသ့ွူ  ။ 

နနီာမဉ်အဝ်ႏန ီနဝ်ꩻကိ?ု



သမ�ာလိတက်ျမ်ꩻ အဆဲငုꩻ် သတွ ်လိတ ်နဗိ�ာန ်ေအြ◌ကာငꩻ် နဝ် ထြူခာꩻ ငါ 

ဖစ်ဟဲခ့ျက ်သွူ ။ ဝိဉာဉ်ေတာ်တမ်ွꩻ မးူဟဝ်ႏဒါ  နဝ် ကာဟွုဉ်သာႏ �က လွဉ် 

ဟဲငႏ် ၊ ကာꩻဟိုက့ိႏုထသီာႏ လွဉ်ဟဲငႏ် ။ ကမဲဉ်ထွူ သာႏထွူ  ေ�ာွငႏ် 

ဘꩻဝထ ီလွတလ်ွတ ်လပ်လပ်သွူ  ။



နဗိ�ာန ်၊ေဗ◌◌ွꩻဘရုာꩻ လမ်ႏတေရ

အဝ်ႏ သမ�ာလိတက်ျမ်ꩻ လွဉ်ꩻ ဇာတေ်ြခာငꩻ်တပဒု ်ယိနုဝ်ꩻ

ထေီမာွေ့လွꩻ

စကွ ်၁၄-၂ ၊ ခိရိုနသ်ငိး် ၅ ၊ ေဒါန့ယခ်ျာꩻ၄ -၂၁-၂၂

“အ ေရာငက် �တု ်ကပတေ်တာ် တခါꩻငာွꩻ ကိသုွူ ။”
ဆာလံ ၁၉၉-၁၃၀



60 60

အသတွ်



လတိက်ျမ်ꩻဇာတေ်ြခာငꩻ်ယိနုဝ်ꩻ ေဒါ�့ခဲငး်နယေ်ဖနနီာꩻသးီ ကာဖနဆ်ငခ်ါဒါႏ နနီာꩻသႏီ တမ်ွꩻ ေဝ◌◌ွႏေဗ◌◌ွꩻ 

ကမဲအွဉ်ႏေသ ငါ နနီာꩻသးီ အြံဖာ ထွို ကင်ါ နေီဗ◌ ွဘရုာꩻ အေကျာငꩻ် ခရာသွူ ။

နကီမာꩻခါဒါႏ အပဲစ်ႏကဟဲဒ့ါꩻထာꩻတဟဝ်တဝ်ႏ မျို နဝ်ꩻ နေီဗ◌◌ွႏဘရုာ အဝ်ႏေသဒျာသွူ  ။ အပဲစ်ႏယိအုတာႏ 

အပဲစ်ႏဒဏန်ဝ်ꩻ ထာꩻသတီရာသွူ   ကွဲ�ေတ◌◌ွာ◌ꩻ ကပ်ွရကင်ါ နနီာꩻတငဲꩻ် ယက့ꩻခံေဖႏနနီꩻ အပဲစ်ႏတမ်ွꩻ 

ခံစွဉ်သကက်ငႏ်ထနွေ်လာငႏ်အတာꩻ နေီဗ◌အွွဉ်က◌ွျ◌ꩻလင ် ေဗ◌◌ွꩻေဝ◌◌ွꩻတြဖာꩻဒျာꩻပိုခိုꩻ ေယသျူ သွူ  ။ 

နဝ်ထွူ  ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ အသကမ်ွန ်လဉွ်ချာယငး်တလငဲꩻ်တငဲꩻ် က◌ွျ ထငꩻ်ေလ◌◌ွꩻယငႏ် ခမ်ႏနဗိ�ာနသ်ွူ  ။ 

နနီာꩻသꩻီမဲဉ်ယွု မ်ႏဒါႏ ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ တငဲꩻ် ယကံာꩻစွခွငꩻ်ေဖႏသွူ  ။ ေဝ◌ေွဗ◌◌ွႏအကီ◌ွျ◌ꩻလငꩻ်�ွို �အံု 

ေသ◌◌ွာ◌ ့နနီာꩻ ကိ ုယိခုါထွူ  တငဲꩻ် နနီာꩻသကအ်မီွနင်ꩻီေလꩻွဗာႏတွမ်ႏေဝ◌◌ွꩻေဗ◌ ွထာဝရ သွူ ။

နနီာꩻမဲဉ်ယွု မ်း ယိနုဝ်ꩻအမဉ်ႏတရာတငဲꩻ်ေဒါေ့လ◌◌ွꩻသာွꩻ့ နေီဗွႏဘရုာ�ဲငုႏ်ယိသုွူ   �သ စဝ်းေဗ◌ေွယသျူ 

ေခ◌သွဉွ်ႏ ယွု မ်းနေီဗ◌နွဝ် ကပ်ွ ပွိုးေခ◌သွဉွ်ႏ အပဲစ်ႏအတာႏ ထာွꩻလဉွ်လိေုတ◌◌ွာ◌ ့စွဉ်ေဖသကထ်ွူ တငဲႏ်ခါꩻ 

ယိခုါနဝ်ꩻ  နေီဗ◌◌ွꩻမွနဗ်န ်ချာယငး်တလငဲႏ်သွူ  ။�ွို �လဉွ်ေသ◌◌ွာ◌ေ့ခ◌သွဉွ်ႏ ဘဝကိတုငဲꩻ်  စွခွငါꩻေဖႏေသ◌◌ွာ◌ ့

ေခ◌သွဉွ် အပဲစ်း ဖုံ�သ ကပ်ွနတမ်ꩻ ယိ ုခါနဝ် ေခ◌သွဉွ် ယကံလေန◌◌ွာင ်ဘဝတသာꩻထွူ  တငဲ ်တွို  

တနခီါꩻယကံာေလ�ာွင ်ထာဝရ တမ်ွနေီဗ◌သွွူ  �သ။ ယကံာလကွန်ာ န ီေဗ◌တွမ်ွꩻ ယကံာမွနဗ်နေ်ဖ 

နေီဗ◌◌ွႏဗိွုန�်ဲငု ်နေီဗ◌◌ွႏ လိ ုေပတပည် ့အတာꩻတငဲꩻ် ကညူေီဖေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ်း�သ။ အာမိဉ်

ဖတလ်တိက်ျမ်ꩻေတ◌◌ွာ◌ ့ေဒါဟ့ွု နန်ေီဗ◌ဘွရုာ စွုမ်ႏနနီꩻီသွူ  ။ စွဉ် ၃:၁၆
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