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ဘရုားသ�ငသ်ည် အရာရာကိဖုနဆ်ငး်ခဲ၏့! 

ဘရုားသ�ငသ်ည် ပထမလအူာဒကံို ဖနဆ်ငး်ချိနတ်ငွ်

သသူည် သူဇ့နးီ ဧ၀�ငှ့် ဧဒငဥ်ယျာဥ်ထတဲငွ်

ေနထိငုခ်ဲ၏့။ သတူိုသ့ည် ဘရုားသ�ငက်ို နာခြံခငး်ြဖင့်

ြပည်စံ့ု ေသာေပျာ်ရ�ငမ်�ကို

ကိယုေ်တာ့်မျကေ်မာှကတ်ငွ်

ခစံားခဲ�့ကရသညမ်ာှ

ထိေုနတ့ိငု် ြဖစ်ခဲ့ . . . 



“ဘရုားသ�ငသ်ည်

သငတ်ိုက့ို အပငတ်ိငုး်

မစားဖုိ မိ့န်ခ့ဲသ့လား”

ေ�မသညဧ်၀ကိေုမးခဲ၏့။ “ငါတို သ့ည် တစ်ပငက်လွလဲို ့
အပငတ်ိငုး်ရဲအ့သးီကိစုား�ိငုတ်ယ”် သမူက

ြပနေ်ြဖခဲသ့ည။် “ငါတိုအ့ဒဲအီသးီကို

စားခဲရ့င် ငါတိုေ့သရလမိ့်မယ။်”

“သငတ်ိုေ့သ�ကရမာှမဟတု”်

ေ�မသည် ြပံုး�ဖဲ�ဖဲြဖင့ဆ်ိ၏ု။



“သငတ်ိုသ့ည်

ဘရုားသ�ငက်ဲသ့ို ့
ြဖစ်လာ�ကလမိ့်မယ။်” 

ဧ၀သည် ထိအုပငမ်အှသးီကို

လိခုျငခ်ဲ၏့။ သမူသည် ေ�မ၏

စကားကို နားေထာင�်ပီး

အသးီကိစုားခဲ၏့။



ဧ၀သည် ဘရုားသ�ငက်ို နာခမံ�မြပုခဲသ့ည်ေ့နာက်

အာဒကံိလုညး် ထိအုသးီကို စားေစခဲ၏့။ အာဒံ

သည် ထိသုိုေ့ြပာခဲသ့င့ေ်ပ၏။ “မစားဘးူ! 

က�နေ်တာ်၊ ဘရုားရဲ စ့ကားေတာ်ကို

မ�ုိမေသြပုမာှမဟတု”်



အာဒ�ံငှ့်

ဧ၀တို အ့ြပစ်ြပု�ပီးေနာက်

သတူိုသ့ည် အ၀တမ်�ှိေ�ကာငး်သခိဲ�့က၏။

သတူိုသ့ည် သဖနး် ရွကက်ိစုပ်၍ သတူို၏့အ�ှကက်ိကုာ�ပီး

ဘရုားသ�င၏်မျကေ်မာှကေ်တာ်မှ လတွရ်န် ချံုထတဲငွ် ပနုး်ေနခဲ့ �က၏။



ညချမ်းအချိနတ်ငွ် ဘရုားသ�ငသ်ည်

ဥယျာဥ်ထသဲို �့ကေတာ်မလူာခဲသ့ည။် ကိယုေ်တာ်သည် အာဒံ

�ငှ့ဧ်၀ြပုခဲေ့သာ အမ�ကိသုေိတာ်မ၏ူ။ အာဒသံည် ဧ၀ကို

အြပစ်တင၏်။ ဧ၀ကလညး် ေ�မကိအုြပစ်တင် ၏။

ဘရုားသ�ငက် မိန်ေ့တာ်မခူဲသ့ညမ်ာှ “ေ�မသည်

ကျိနြ်ခငး်ကို ခရံမည။် မိနး်မသည်

ကေလးေမးွေသာ အခါ

နာကျငမ်�ကို ခစံားရလမိ့်မည။်”



“အာဒ၊ံ သငသ်ညလ်ညး်

အြပစ်ကိြုပုခဲသ့ည့အ်တကွ်

ေြမ�ကးီသညက်ျိနြ်ခငး်ကို ခခံဲရ့ကာ ဆးူပင၊်

ေပါငး်ပငမ်ျား ေပါကလ်ာခဲ၏့။ သငသ်ည်

ေနစ့ဥ်စားရနအ်တကွ်

ပငပ်နး်�ကးီစာွေခ�းထကွေ်အာင်

အလပ်ု လပ်ုရလမိ့်မည။်”



ဘရုားသ�ငသ်ည် အာဒ�ံငှ့ဧ်၀ကို အံဖွ့ယေ်ကာငး်ေသာ

ဥယျာဥ်မှ �ငှထ်တုခ်ဲပ့ါသည။် အေ�ကာငး်မာှ

သးတိုသ့ည် အြပစ်ြပုခဲ�့က�ပီ၊ သတူိုသ့ည်

အသကေ်ပးေသာဘရုားသ�င�်ငှ့်

ကွကဲာွသာွးခဲ�့က�ပီ။



ဘရုားသ�ငသ်ည် သတူိုက့ို

မီးလ�ံဓားြဖင့် �ငှထ်တုခ်ဲသ့ည။် ဘရုားသ�ငသ်ည်

အာဒ�ံငှ့် ဧ၀အတကွ် သားေမးွအ၀တက်ို

ြပုေပးခဲသ့ည။် ထိသုားေမးွ သားေရကို

ဘရုားသခငက်

ဘယက်

ယခူဲရ့သနညး်?



အချိန�်ငှ့အ်မ�၊ အာဒ�ံငှ့် ဧ၀အတကွ် မိသားစ၀ုငမ်ျား ေမးွဖွားလာခဲသ့ည။်

သားဦးြဖစ်ေသာ ကာ ဣနသည် ဥယျာဥ်စိကုသ်ြူဖစ်သည။် ဒတုယိသား

အာေဗလသည် သိးုထနိး်ြဖစ်၏။



တစ်ေနတ့ငွ် ကာဣနသည် ဘရုားသ�ငအ်ား လကေ်ဆာငေ်ပးရန်

ဟငး်သးီဟငး်ရွကတ်စ်ချို�ကို ယူ ေဆာငလ်ာခဲသ့ည။် အာေဗလသည်

လညး် သူသ့ိးုများ ထမဲှ အေကာငး်ဆံးု တစ်ချို�ကို ဘရုားသ�င် အား

လကေ်ဆာငေ်ပးရန် ယေူဆာငလ်ာခဲသ့ည။်

ဘရုားသ�ငသ်ည်

အာေဗလ၏

လကေ်ဆာငက်ို

ေကျနပ်ေလ ၏။



ဘရုားသ�ငသ်ည် ကာဣန၏ လကေ်ဆာငက်ို

�စ်ှသကြ်ခငး်မ�ှိေချ။ ကာဣနသည်

အလနွေ်ဒါသ ြဖစ်ေလ၏။ သိုေ့သာ်

ဘရုားသ�ငက် မိန ့ေ်တာ်မသူညမ်ာှ “သငသ်ာ

မနှရ်ာကို ြပုမယဆ်ိရုင် သင့က်ို လက်

မခပဲံ ေနမလား?”



ကာဣန၏ေဒါသက ေပျာကမ်သာွးေချ။

မ�ကာမီအချိနအ်တငွး်တငွ် သသူည်

အာေဗလကို ကငွး် ထတဲငွ် တိကုခ်ိကု၍်

သတပ်စ်လိကုေ်လသည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည် ကာဣနကို ေြပာခဲ၏့။ “အာေဗလ၊ မငး်ရဲ ည့ီ

ဘယမ်ာှလ?ဲ” “က�နေ်တာ်မသဘိးူ၊” ကာဣနက လမ်ိသည။် “က�နေ်တာ်ဟာ

က�နေ်တာ်ညကီို ထနိး်တဲလ့လူား?” ဘရုားသ�ငသ်ည် ကာဣနကိသု၏ူ

လယယ်ာလပ်ုတတေ်သာအစမ်ွးကို �ုတသ်မ်ိးကာ

လညှ်လ့ညေ်နထိငုသ်တူစ်ေယာက်

ြဖစ်ေစခဲ၏့။



ကာဣနသည် ဘရုားသ�င၏် မျကေ်မာှကေ်တာ်မှ ထကွခ်ါွသာွးခဲရ့၏။

သသူည် အာဒ�ံငှ့် ဧ၀၏ သ မီး�ငှ့် လကထ်ပ်ခဲသ့ည။်

သတူိုသ့ည် မိသားစတုစ်စု ြဖစ်လာခဲပ့ါသည။်

မ�ကာမီတငွ် ကာဣန၏ေြမး�ငှ့် ြမစ်တို ့ြဖင့်

သတူညေ်ထာငေ်သာ�မို�အား

ြပည့ေ်လ၏။



ထိအုေတာအတငွး်တငွ် အာဒ�ံငှ့် ဧ၀တို၏့

မိသားစတုိုသ့ည် လ�ငြ်မနစ်ာွ တိးုတကလ်ာခဲသ့ည။်

ထိအုချိနက် လတူိုသ့ည် ယေနလ့တူိုထ့က်

အသကမ်ျားစာွ�ှညခ်ဲ�့က၏။



ဧ၀က သူသ့ား ေ�ှသ ေမးွေသာအခါ ဤသိုဆ့ိခုဲ၏့၊ “ဘရုားသ�ငသ်ည်

က�နမ်အား အာေဗလ၏ေန ရာတငွ် ေ�ှသကို ေပးေတာ်မ�ူပီ။” 

ေ�ှသသည် ဘရုားကိ�ုကညည်ို ေသာသြူဖစ်ကာ

ကေလးများစာွရ၍ အ သက် ၉၁၂ �စ်ှအထိ ေနထိငုခ်ဲ၏့။



ကမ�ာေလာက�ကးီထတဲငွ် လတူိုသ့ည် မျိုးဆက်

တစ်ဆကထ်ကတ်စ်ဆက် ပိမိုု ဆိးုသမ်ွးလာခဲ�့က ၏။

ေနာကဆ်ံးုတငွ် ဘရုားသ�ငသ်ည် လသူားမျိုးကို

ဖျကဆ်းီရန် ဆံးုြဖတခ်ဲ�့ပီး သားရဲ�ငှ့်

ငကှမ်ျားအားလံးုတို ပ့ါ၀ငသ်ည။်



ဘရုားသ�ငသ်ည် လသူားကို ဖနဆ်ငး်ခဲြ့ခငး်၌

ေနာငတ်ရေတာ်မ၏ူ။ သိုေ့သာ် လတူစ်ဦးကေတာ့
ဘရုားသ�ငက်ို ေကျနပ်ေစခဲ၏့ ...



ထိသုမူာှ ေနာဧ ြဖစ်၏။ ေ�ှသ၏ မျိုးဆကြ်ဖစ်�ပီး

ေနာဧသည် ေြဖာင့မ်တ၍် အြပစ်ကငး်၏။ သသူည်

ဘရုားသ�င�်ငှ့် အတေူလ�ာကလ်မ်ှး၏။



သသူည် သူသ့ားသံးုဦးကိလုညး် ဘရုားသ�ငက်ို

�ုိေသတတရ်န် သနွသ်ငထ်ား၏။ ယခု ဘရုားသ�င် သည်

ေနာဧကို အထးူနညး်လမ်းြဖင့် အလနွထ်းူဆနး်စာွ

အသံးုြပုရန် စီမံထား၏။



လသူား၏ ၀မ်းနညး်မ�အစ

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

ကိ ုတငွေ်တွ� ခဲ ့

ကမ�ာဦး ၃-၆

“ကိယုေ်တာ်၏ ��တက်ပတေ်တာ်မခု၀်သည် အလငး်ကိေုပး၏။.” 

ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀



�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 ု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

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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