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မညသ်သူညက်��်ပ်ုတိုအ့ား ဖနဆ်ငး်သနညး်? သမ�ာကျမ်းစာ၊

ဘရုားသ�င၏်��တက်ပတေ်တာ်သည် လသူားမျိုး�ယွ၏်အစကို

ေဖါ် ြပခဲသ့ည။် ေ�ှးအခါက ဘရုားသ�ငသ်ည် ပထမလသူား

အာဒကံို ဖနဆ်ငး် ေတာ်မခူဲသ့ည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည် အာဒကံို ေြမမ�န်မ့ှ ဖနဆ်ငး်ေတာ်မခူဲသ့ည။်ဘရုားသ�ငသ်ည်

အာဒ၏ံအ ထသဲို ဇီ့၀အသကက်ို မ�တသ်ငွး်လိကုေ်သာအခါ သသူည်

အသက�်ှငေ်သာသတ� ၀ါြဖစ်လာခဲသ့ည။် သူ သည် ဧဒငဟ်ေုခါ်ေသာ

လပှေသာဥယျာဥ်၌ ေရာကေ်နသညက်ို

ကိယုတ်ိငုေ်တွ� ခဲရ့သည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည် အာဒကံိမုဖနဆ်ငး်ခငတ်ငွ် ကိယုေ်တာ်သည်

အံဖွ့ယေ်ကာငး်ေသာအရာများ�ငှ့် လပှေသာေလာကကို ဖနဆ်ငး်ခဲသ့ည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည် ေတာငက်နုး်များ၊ ြမကခ်ငး်များ၊ ေမ �းေသာပနး်

များ�ငှ့် �ှညေ်သာသစ်ပငမ်ျား၊ အေရာငေ်တာကေ်သာငကှမ်ျား၊

တ၀ီ၀ီပျံတတေ်သာပျားများ၊ ေရထတဲငွ် လးူလမ်ှေ့ပျာ်ပါးတတေ်သာ

ေ၀လငါးများ�ငှ့် ခ�ဲကျိကျိ�ငှ့ပ်ကက်ျိခ�ုတိုက့ို

တစ်ဆင့�်ပီးတစ်ဆင့် ဖနဆ်ငး်

ေတာ်မခူဲပ့ါသည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည် အရာရာြပည်စံ့ရုန် အမနှတ်ကယ်

ဖနဆ်ငး်ေတာ်မခူဲပ့ါသည။်



အစအဦးတငွ ်ဘရုားသ�င ်ဘာကိမုမှဖနဆ်ငး်ခင၌် ဘရုားသ�ငမ်လှွ၍ဲ 

ဘာမမှ�ှိခဲ။့ လ၊ူ ေနရာ�ငှ့ ်အရာ၀တ� ု 

တစ်စံတုရာမမှ�ှိ။ အလငး်ေရာင�်ငှ့ ်

အေမာှငလ်ပဲဲမ�ှိ။ 

အထကေ်အာကဆ်ိတုာလညး်မ�ှိ။

မေနက့�ငှ့ ်မနကြ်ဖန ်

ဆိတုာလမဲ�ှိ။ 

ဘရုားသ�ငက် အစမြပုခဲရ့ေသးခင ်

ဘရုားသ�ငပဲ်�ှိခဲ၏့။ ထိုေ့နာက် မှ

ဘရုားသ�ငသ်ည ်ေဆာငရွ်ကေ်တာ်မခူဲသ့ည။် အစအဦးတငွ်

ဘရုားသ�ငသ်ည် ေကာငး်ကင�်ငှ့ေ်ြမ�ကးီကို ဖနဆ်ငး်ေတာ်မခူဲ၏့။



ေြမ�ကးီသည် ပံသု�ာနမ်�ှိ၊

ေလဟာြပငြ်ဖစ်၏။ အေမာှငသ်ည်

နကန်ေဲသာမျက�်ာှြပငေ်ပါ်တငွ�်ှိ

၏။ 

ထိုေ့နာကဘ်ရုားသ�ငသ်ည ်

မိန ့ခ်ဲသ့ည။် 

“အလငး်ြဖစ်ေစ”



ထိုေ့နာကတ်ငွ် အလငး်ြဖစ်လာသည။် ဘရုားသ�ငသ်ည် အလငး်ေရာငက်ို

ေန ဟ့ေုခါ်၍ အေမာှငက်ို ည ဟေုခါ် တငွခ်ဲပ့ါသည။် ထို ညေန�ငှ့်

မနကသ်ည် ပထမေန ြ့ဖစ်ေလ၏။



ဒတုယိေနတ့ငွ် ဘရုားသ�ငသ်ည် ေကာငး်ကငေ်အာက�်ှိ သမဒု�ရာ၊

ပငလ်ယ�်ငှ့် ေရကနမ်ျားထသဲို ေ့ရများကို ေဆာငသ်ငွး်ေတာ်မ၏ူ။

တတယိေနတ့ငွ် ဘရုားသ�င် မိန ့ခ်ဲသ့ညမ်ာှ “ေြခာကေ်သွ�ေသာကနုး်

ေြမ ေပါ်ထနွး်ေစ။” ထိေုနာက် ယငး်သည် ေပါ်လာေလ၏။



ဘရုားသ�ငသ်ည် ြမကပ်င၊် ပနး်ပင၊် ချံုပင�်ငှ့် သစ်ပင�်ကးီများ

ေပါ်ေပါကလ်ာေစရနလ်ညး် အမိန် ေ့ပးေတာ်မခူဲသ့ည်အ့တိငုး်

၎ငး်တိုေ့ပါ်ေပါကလ်ာခဲပ့ါသည။်

ထိညုေန�ငှ့် မနကသ်ည်

တတယိေန ြ့ဖစ်ပါ သည။်



ထိေုနာက် ဘရုားသ�ငသ်ည် ေန၊

လ �ငှ့် မညသ်မူမှေရတကွ�်ိငုေ်သာ

�ကယမ်ျားစာွတိုက့ို ဖနဆ်ငး်

ေတာ်မခူဲသ့ည။် ထို ညေန�ငှ့်

မနကသ်ည် စတတု� ေန ြ့ဖစ်ပါသည။်



ဘရုားသ�င၏် ေနာကထ်ပ်စာရငး်မာှ

ပငလ်ယသ်တ� ၀ါ၊ ငါး�ငှ့်

ငကှမ်ျားတို ့ြဖစ်�ကပါသည။်

ပ�မေန တ့ငွ် ကိယုေ်တာ်သည်

ခတုင်ါးမနး်�ကးီများတို�့ငှ့်

ေသးငယေ်သာငါးေသတ� ာငါးများ၊

ေြခတ�ံှညင်ကှက်ု

လားအုပ်များ�ငှ့်

ေတးဆိတုတေ်သာ

ငကှက်ေလးများတိုက့ို

ဖနဆ်ငး်ေတာ်မခူဲပ့ါသည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည်

အမျိုးစံေုသာငါးတိုက့ို

ကမ�ာေ့ရြပငတ်ငွ်

ြဖည့တ်ငး်ေပးခဲ�့ပီး၊

ငကှမ်ျိုးစံတုိုက့ိလုညး်

ကနုး်ေြမ၊ ပငလ်ယ် �ငှ့်

ေကာငး်ကငြ်ပငတ်ငွ်

ေပျာြ်မူးေစေတာ်မခူဲေ့ပသည။်

ထိညုေန�ငှ့် မနကသ်ည်

ပ�မေန ြ့ဖစ်၏။



ယငး်ေနာက် ဘရုားသ�ငသ်ည် ထပ်၍မိန်ေ့တာ်မခူဲ၏့။ ကိယုေ်တာ်

မိန်ေ့တာ်မခူဲသ့ညမ်ာှ၊ “ေြမ�ကးီသည် အသက�်ငှေ်သာ သတ� ၀ါတိုက့ို

ထတုေ်ဆာငေ်ပးရမည် . . . “ အလံးု စံေုသာ တရိစ�ာန၊် အငး်ဆက်

�ငှ့် တာွးသာွးသတ� ၀ါတိုသ့ည် ေပါ်ေပါက�်ှငသ်နလ်ာခဲ�့ကသည။်



ေြမြပငက်ိတုနုေ်စေသာ ဆငမ်ျား�ငှ့် အ လပ်ု��ပ်ေနတတေ်သာ

ဖျံများလညး်ပါသည။်ေဆာက့စားတတေ်သာ ေမျာကမ်ျား�ငှ့၊်

ကိုယ့ိုက့ားယား မိ ေချာငး်များလညး်ပါသည။် တနွ်လ့မ်ိ၍သာွးတတေ်သာ

တေီကာငမ်ျား�ငှ့၊် အဆငြ်ခငမဲ်ေ့သာ ေြမာကအ် ေမရိကမှ

�ှဥ့်မျိုးလညး်ပါသည။် ခေနာခနဲ သ့စ်ကလုားအုတ�်ငှ့၊် ဂ�ူးဂ�ူး�ငှ့်

ေကျနပ်သြံပုတတသ်ည့် ေ�ကာငလ်ညး်ပါသည။် ထိေုနတ့ငွ် ဘရုားသ�ငသ်ည်

တရိစ�ာနအ်လံးုစံကုို ဖနဆ်ငး်ေတာ်မခူဲပ့ါသည။် ယငး်ညေန�ငှ့် မနကသ်ည်

ဆဌမေန ြ့ဖစ်ခဲပ့ါသည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည် ေြခာကရ်ကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ် အလနွထ်းူြခားေသာ

အြခားအရာတစ်ခကုိလုညး်ြပု လပ်ုခဲေ့သးသည။် အရာရာတိငုး်သည်

ယခတုငွ် လအူတကွ် အဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေနေပ�ပီ။ ကငွး်ြပငမ်ျားတငွ်

စားစရာများ�ငှ့် တရိစ�ာနမ်ျားကလညး်

လူအ့ေစကိခု�ံကမည။်



ဘရုားသ�ငက် မိန်ေ့တာ်မသူညမ်ာှ “ငါတို ၏့

ပံသု�ာန�်ငှ့အ်ညီ လကူိဖုနဆ်ငး်�ကစို ့၊ ကမ�ာေပါ် �ှိ

အရာရာတိငုး်အေပါ်တငွ် သကူသခငြ်ဖစ်ရမည”်ထိေု�ကာင့် ဘရုားသ�ငသ်ည်

ကိယုေ်တာ့်ပံသု�ာနေ်တာ်�ငှ့အ်ညီ

လကူိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မခူဲေ့ပ၏၊

ဘရုားသ�င၏် ပံသု�ာနေ်တာ်�ငှ့အ်ညီ

သူက့ို ဖနဆ်ငး်ခဲ့ . . .



ဘရုားသ�ငသ်ည်

အာဒကံိမိုန ့ေ်တာ်မခူဲသ့ည။်

“ဥယျာဥ်ထမဲှ

သင�်ကို ကတ်ဲအ့သးီကိစုားပါ။

ဒါေပ မယ့် ေကာငး်၊မေကာငး်

သကိ�မ်းရာအပငက်

အသးီကိေုတာ့ မစားရ။

ထိအုပငမ်ှ အသးီကို သငစ်ားခဲရ့င်

သငအ်မနှ် ေသရလမ်ိမ့ယ။်”



�ပီးေနာက် ဘရုားသ�ငက် မိန ့ေ်တာ်မခူဲသ့ညမ်ာှ

“ေယာကျ်ားသည် တစ်ေယာကတ်ညး်မေနေကာငး်၊ ငါသညသ်ူအ့တကွ်

အေထာကအ်မကို ဖနဆ်ငး်ဦးမည။်” ဘရုားသ�ငသ်ည်

ငကှမ်ျား�ငှ့် သားရဲတရိစ�ာန် များကို အာဒထံံ

ေခါ်ေဆာငလ်ာခဲ၏့။ အာဒသံည် သတူိုအ့ားလံးုကို

နာမညေ်ပးေလ၏။ သသူည် နာမည် ေပး

က�မ်းကျငသ်ြူဖစ်ရာ၏။ သိုေ့သာ်

ငကှမ်ျား�ငှ့်

သားရဲများထတဲငွ် အာဒအံတကွ်

သင့ေ်လျာ်ေသာ အ ေဖါ် မ�ှိေပ။



ဘရုားသ�ငသ်ည် အာဒကံို �ကးီေသာအပ်ိစကြ်ခငး်ြဖင့်
အပ်ိစကေ်စေတာ်မ၏ူ။ အပ်ိေပျာ်ေနေသာ လေူယာကျ်ားအာဒ၏ံ

န�ုိံးတစ်ေချာငး်ကိယု၍ူ လမိူနး်မကို ဘရုားသ�ငက်

ဖဲွ�စညး်ခဲ၏့။ ဘရုားသ�ငဖ်န် ဆငး်ေသာ

လမိူနး်မသည် အာဒ၏ံ အေဖါ်အြဖစ်

တကိျစာွ ကိကုည်ခီဲ၏့။



ဘရုားသ�ငသ်ည် အရာရာကို ေြခာကရ်ကအ်တငွး်တငွ် ဖနဆ်ငး်ေတာ်မခူဲ၏့။

ထိုေ့နာက် ဘရုားသ�င် သည် ခ�ုစ်ှရကေ်ြမာကေ်နက့ိေုကာငး်�ကးီေပး�ပီး

အနားယရူမည့ေ်နအ့ြဖစ် သတမ်တှေ်တာ်မခူဲ၏့။ ဧဒငဥ် 

ယျာဥ်ထတဲငွ ်အာဒ�ံငှ့ ်သူဇ့နးီဧ၀တိုသ့ည ်ဘရုားသ�ငက်ိ ု

နာခြံခငး်ြဖင့ ်ြပည့စံ်ေုသာ ေပျာ်ရ�ငမ်�ကိ ု

ရ�ှိခဲ ့�က၏။ ဘရုားသ�ငသ်ည ်သတူို၏့သ�င၊် 

သတူိုက့ိေုထာကပံ်သ့�ူငှ့ ်

သတူို၏့ မိတေ်ဆြွဖစ်ေတာ်မခူဲေ့ပသည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည ်အရာရာကိ ုဖနဆ်ငး်ေသာအချိန်

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

ကို တငွေ်တွ� ခဲ့

ကမ�ာဦးကျမ်း ၁-၂

“ကိယုေ်တာ်၏ ��တက်ပတေ်တာ်မခု၀်သည် အလငး်ကိေုပး၏။.” 

ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀
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�ပီး၏



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 ုသေိတာမ်�ူ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

သားအြဖစ�်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�ာကျမး်စာကိဖုတက်ာ ဘရုားသ�င�်ငှ့ ်ေနစ့ဥ်စကားေြပာပါ။ ေယာ ၃း၁၆
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