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ေထꩻေလꩻွ လတိ ်ခငွꩻ် အဝႏ်ဒျာꩻသွူ  ။



တမဲငုဖ်နဆ်ငခ်ါ နနီာꩻ ဖုံ။ သမ�ာလတိက်ျမ်ꩻ ၊ နေီဗွဘရုာꩻ 

�တု ်ကပတေ်တာ် နဝ်ꩻ �ခငဲꩻ်နယေ်ဖ လိမုျို �ယွꩻ် 

တယစ်ပံသုွူ ။



အွိူ ႏကရီးခါခါနဝ် နေီဗွဘရုာꩻ ဖနဆ်ငေ်သခါေဖꩻ 

ပထမသတွပိ်ꩻုတငဲꩻ် ေဖႏခါꩻအမဉ်ꩻ အာဒ ံသွူ  ။

နေီဗွဘရုာꩻ နဝ်ꩻ ဖနဆ်ငေ်သခါေဖꩻ တမ်ွꩻ 

ကမ�ာ ဟမ်ꩻဖွုမ်ꩻသွူ ။



နေီဗွဘရုာꩻ နဝ်ꩻ အွဉ်ေသာွꩻ ေဖယငႏ်အသကꩻ် 

အသကအ်ာဒ ံနမ်ႏကိ ုထွူ  တငဲꩻ် ခါꩻေဝꩻွ အသကꩻ် 

မဉွ်ယငႏ်သွူ ။ ေဝꩻွေမာခ့ျာေဝꩻွနမ်ႏ သာႏယာႏ ငါ 

ေတရꩻငါꩻ ဥယျာဉ် ြခ ံ

ေအဒင ်အကိ ုသွူ  ။



နေီဗွဘရုာꩻ ကလာႏကဖနဆ်ငꩻ်ခါ အာဒ ံနဝ်ꩻ 

ဖနဆ်ငေ်သခါေဖꩻ �ိကုသ်ကေ်ပျာ်သငွꩻ်အဝ်ေဗွသာွꩻ 

ငါ သာႏယာႏကမ�ာဟနသ်ွူ  ။ နꩻီ ဘရုာꩻနဝ်ꩻ 

ဖနဆ်ငေ်သခါေဖꩻ ေကာငြ်ခေဒသꩻတမ်ွႏ 

နမ်မီြခာꩻ ထာြပငဖုံ်၊ 



ကဝ်�မ်ွꩻဟွု မ်ꩻတမ်ွꩻ သငမ်ွူ ႏဆာွꩻ ဖုံ၊ ေအရာငꩻ်တဆဝ်ꩻ 

ဝါꩻဆွု မ်ꩻဖုံꩻ တမ်ွꩻ တမဖုံူ၊ တသွိူ �ဆာေထ၀ꩻလ တမ်ွꩻ 

ေငေွြပ သွူ ၊ အ ေ�ကာငꩻ်ေရာနဝ်ꩻ နေီဗွꩻ ဘရုာ ဖနꩻ်ဆငခ်ါꩻ 

ထာကာꩻကအဝ်ꩻဖုံ 

နဝ်သွူ  - ထာကာꩻကအဝ်ꩻ၊သွူ  ။



အရီႏရီ။ သတွ ်အတငွꩻ် နေီဗွဘရုာကလာႏ 

ကဖနဆ်ငꩻ်ခါ ထာထာꩻရာꩻဖုံ 

ယို နဝ်ꩻ ေဗွာလ့ွို  နေီဗွꩻ 

ဘရုာꩻနဝ် တမဲငုမဲ်ငုꩻ် 

အဝ်ꩻတဝ်ႏသွူ  ။ 

နလီိꩻုခငလ်မ်ႏ ၊ 

ထာရာဖုံနဝ် အဝ် တဝ်ႏသွူ  ။ 

နဝ် တမဲငုမဲ်ငုꩻ် အဝ်ꩻတဝ်ႏသွူ ။ ေတခလ့ဲ ့

အဝ်တဝ်ႏ ထာေလတဲ ့အဝ်တဝ်ႏသွူ  ။



အထငအ်လငꩻ်အဝ်တဝ်ႏသွူ  ။ 

မဟာန ိမွူ ႏရဝ်နꩻီအဝ်တဝ်ႏသွူ  ။ 

အစတအဝ်ႏတဝ်ႏနဝ်ꩻ 

အဝ်ꩻဒျာꩻနꩻီေဗွဘရုာꩻလွု မ်သွူ  ။ 

နဝ်ထွူ  တငဲꩻ်နေီဗွဘရုာꩻ ဖနဆ်ငꩻ်ယငႏ်သွူ  ။



အစနဝ် နꩻီေဗွꩻဘရုာꩻ ဖငဆ်င ်ေသခါ နဗိ�ာန ်

တမ်ွꩻ ကမ�ာႏဟမ်ꩻသွူ  ။



ကမ�ာဟမ်ꩻနဝ်ꩻ 

အ�ုပ်အနမ်ႏအပံ ု

အဝ်တဝ်ꩻသွူ  ၊ 

ေယာ့
သတွင်ါ 

မဲ ့ငါ 

ေအလာငꩻ် 

နဝ်ꩻ ေခက့ရစ်ေနႏသွူ ။



နဝ်တငဲꩻ်နေီဗွဘရုာေဒါေ့လꩻွ 

ထာေလꩻေဖꩻ 

ယကံအဝ်သွူ  ။



ေအရာငꩻ် အဝ် လွု မ်စဥ်ွသွူ  ။ နေီဗွဘရုာ ◌ꩻဟဲ ့◌ꩻ 

ထာေလꩻနဝ် မွူ ꩻေလꩻ ထာေခန့ဝ် မွူ ꩻေခ့ သွူ  ။ နဝ်ထွူ  မွူ ႏ 

ဟာꩻလငတ်မ်ွꩻ မွူ ꩻရဝ်နဝ်ꩻ ထာွꩻပထမသတွတ်နသီွူ  ။



ဒတုꩻိတနနီဝ်ꩻ နေီဗွဘရုာꩻ ထလူဉွ်ꩻ ထꩻီ သမဒုရာ 

ပငလ်ယꩻ် တမ်ွꩻ ထကီမ်ꩻ နဗိ�ာန ်ခမ်ꩻ ကိသုွူ  ။ 

တတယိန ီကိ ုနဝ်ꩻ နေီ◌ဗွ ဘရုာꩻ ေဒါေလꩻွ ဟမ်သငဲꩻ် 

ယကံာေပါ်လဉွ် ထွူ  တငဲꩻ်  ေပါ်လဉွ် ထွူ  သွူ  ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ေဒါေလꩻွ ယငႏ် ထာအတီမ်ွꩻကဝ်ꩻဖုံ ◌ꩻ 

မီတမ်ွသငမ်ွူ ႏ ဖုံ ◌ꩻ ယကံာေပါ်လဉွ် 

ထွူ တငဲꩻ်  ေပါ်လဉွ် ထွူ  

သွူ ။



နဝ်ထွူ  ◌ꩻမွူ ႏဟာꩻလငꩻ်တမ်ွꩻ မွူ ႏရဝ်နဝ်ꩻ

ထာွေသ တတယိနꩻီသွူ  ။



နဝ်ထွူ  နေီဗွꩻ ဘရုာꩻ ဖငဆ်ငယ်ငꩻ် မွူ ꩻ ၊လꩻ၊ တမ်ွꩻ 

ဆာꩻ အာꩻဖုံတကွေ်�ာွငꩻ် တဝ်ꩻသွူ ၊ 

နဝ် ထွူ  မွူ ႏ ဟာလငတ်မ်ွꩻ မွူ ꩻရဝ် 

နဝ် ထာွꩻေလꩻွ ယငꩻ် 

စတတု� နသီွူ  ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ မတှတ်မ်ꩻကိ ုနဝ်ꩻ 

ပငလ်ယသ်တ� ဝါꩻ ၊ ေထပꩻ ၊ 

တမ်ွꩻ ဝါꩻ ဖုံ အဝ် ပါ သွူ  ။ 

ပဥ�ပန ီကိ ုေဝ,ွေဗွနဝ်ꩻ

ဖငဆ်ငခ်ါꩻယငႏ်ေထပꩻတနꩻ်

ေထပꩻေပဖုံသွူ  ။ ခငꩻ်ဆာွ

ကလုာꩻအုတ ်တမ်ွꩻ 

ေပျာ်သငွ�်ဖိနသ်င ်ဝါꩻေပꩻဖုံသွူ ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ေသာွꩻေဗွꩻ ေဖꩻ 

ထေပꩻ အမျိုမျို ကမ�ာꩻထကီိ ု

တမ်ွꩻ ဝါႏေပꩻ အမျိုမျို 

ယက့ာေပျာ်သငွꩻ် ဟမ်ꩻတန်

ပငꩻ်လယꩻ်တမ်ွꩻ မိုေ့အလာငႏ်ကိ ု

◌ꩻယိနုဝ်ꩻ ဖနဆ်ငေ်ဖꩻယငꩻ် 

သွူ  ၊ နဝ်ထွူ  မွူ ႏဟာလငꩻ်တမ်ွꩻ 

မွူ ႏရဝ် ထာွေသꩻ ပဥ�မန ီသွူ  ။



နဝ်ထ ူနေီဗွꩻဘရုာꩻ ေဒါေ့လꩻွယငႏ်  

ကမ�ာတန ်ဟမ်ꩻ ယကံာꩻလွူ ႏဖွာꩻယငႏ်

အသကအ်ဝ်ႏ သတ� ဝါဖုံသွူ  ။ တရိိစ�ာနအ်မျိုႏမျိုႏတမ်ွꩻ

ထာꩻသာꩻေပꩻအငး်ဆကꩻ်သာႏတမ်ွꩻ ထာသာꩻ 

ခငအ်ဝ်ႏတဝ်ႏဖုံသွူ  ဟမ်ꩻတသွိူ  ◌ႏ ဆငတ်နꩻ်တမ်ွꩻ 

ထာမာအာꩻငါ ဗုိနႏ်။



စွု ပ်ဆိးုဒါ ယို ့  တမ်ွꩻ တကငုꩻ်တကငႏ် မိေကျာငꩻ် ။ 

လငိႏ်ေလꩻွ ယဲ ့တမ်ွꩻ အွဉ်ꩻ လက ်အနမ်ႏ လဆီယွႏ် ဖုံ ၊ 

ထိေုလျာꩻ ကလာꩻအုတတ်မ်ွꩻ အဖိဉ်ꩻ ဗီွဗီွꩻေညာငꩻ် 

ဖုံသွူ  ။  နဝ်ꩻခါꩻနဝ်ꩻ နေီဗွꩻဘရုာꩻ ဖငဆ်ငꩻ်ခါ 

တရိိစ�ာန ်အမျိူမျိူ ဖုံသွူ  ။ နဝ် ထွူ မွူ ႏ ဟာတမ်ွႏ 

မွူ ႏရဝ် ထာွေလꩻွ ပဥ�ပနသီွူ  ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ဖငဆ်ငꩻ် ခါ ထာꩻကအဝ်ကဲငု ်

ဆဌမနကီိသုွူ   - ထꩻူြခာေမꩻွသွူ  ။ ယိခုါနဝ် 

ထာꩻကာꩻကအဝ်ꩻ အဝ်ꩻေသ 

ေဖလဉဲ်ꩻ နနီာꩻ အတာ သွူ  ။ 

လဲငုး်ကငွယ်ိနုဝ် အလီွူ  

ေလေွဖ ေဝꩻွ 

ထာအထံာအွ 

တမ်ွꩻတရိိစ�ာန ်

အဝ်သွူ  ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ေဒါေ့လꩻွယငႏ်  လိꩻုဖုံꩻ�ဲငုႏ်န ီပံစံု ယိသုွူ  ။  

ေဝေွဗွႏနဝ် ထာွဒျာꩻ ကမ�ာတနေ်လာငႏ် 

ထာꩻကာႏကအဝ်ဖုံေဗွႏသွူ ။ 

နဝ်တငဲႏ် နေီဗွꩻဘရုာꩻ 

ဖငဆ်ငယ်ငႏ် နလီိꩻုဖုံꩻ တမ်ွ 

နႏီေဗွꩻ ပံစံုသွူ  နေီဗွꩻဘရုာ 

ဖငဆ်ငခ်ါတမ်ွႏ 

နႏီေဗွꩻ ပံစံုသွူ ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ေဒါေ့လꩻွယငႏ်  

အာဒ ံ။ ကဝ်ြခကံိ ုနဝ်ꩻ 

နာမဉ်အမ် မဲငု ်

အမ်ေသာွꩻ။ ကွေဲတာွ 

တမ်ွꩻအမ်ꩻမဉွ်ꩻအဟဝ်ႏ 

အကဲငုꩻ် ကေသဒါ ◌ꩻ 

သငမ်ွူ ႏေလာငႏ်သွူ  ◌ႏ နာမဉ်ꩻ 

အမ်ေစာွꩻ သငꩻ်မွူ ႏ နဝ် နဝ်ꩻ 

အသီေီသချာꩻသွူ  ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ေဒါေ့လꩻွယငႏ်  လိယုိ ုအဝ်တ ြဖာꩻြဖာꩻနဝ် 

ဟဝ်ꩻတဝ်ꩻသွူ  ။ ေခအွ ီဖငဆ်ငယ်ငႏ် ေဝꩻွအတာꩻ 

အကအူညႏီ တ ြဖာသွူ  ။  နေီဗွꩻဘရုာꩻ 

အွဉ် လဉွ်ꩻယငႏ်  အာဒ ံအတာ 

ဝါႏ တမ်ွꩻ တရိိစ�ာနꩻ် သွူ  ။



အာဒ ံေဖႏေလႏွ ထသာꩻမိဉ်ꩻဖုံ သွူ  ။ ေဝꩻွ အမီာꩻ 

ေနႏ ယိ ုနဝ် ◌ꩻ  သံဗုာ ေမႏွ စဉွ် ဉာဏ ်သွူ  ။ 

ကွဲ�ေတာွ ့ဝါႏတမ်ွꩻ ထာေသာငꩻ်ထာသာꩻ

ဖုံနဝ်ꩻ အမီာသ ွအာဒꩻံနဝ်ꩻ 

တငတ်ယႏ် တဝ်ႏသွူ ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ဟဲ ့ဗိနꩻ် အွႏီ အွႏီ ထွို  အာဒ ံသွူ  ။ အဝ်ႏ 

ဗိနꩻ်အွꩻီတငွꩻ် ေထႏထနꩻ်ေလꩻွ ရိွု�ဆတွ ်တလႏီသွူ ။ အဝ်ꩻ

အာဒꩻံ ရိွု�ဆတွယ်ိ ုနေီဗွ ဘရုာꩻ 

ဖငဆ်ငေ်လယွငႏ်  လိမုသူွူ ။ 

နေီဗွဘရုာꩻ ဖငဆ်ငေ်လဒွါ 

လိမု ူဟဝ်ꩻထာွႏေမႏွ 

စဉွ်ꩻ အာဒ ံသ ွ

အမဲဉ်သွူ ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ  ဖငဆ်ငခ်ါ ေဖꩻ 

ထာကအဝ်ꩻကဲငုꩻ်ဖုံꩻ  ဆဌမနကီိသုွူ  ။ နဝ်

ထွူ နေီဗ◌◌ွꩻဘရုာꩻအမ်ြဖာꩻေလꩻွ သတ� မ 

နီ ထွူ  တငဲꩻ် ဖနꩻ်ဆငေ်လꩻွယငႏ် 

အံနုာတာ တနသီွူ  ။



ေအဒင ်ဥယျာဉ်ြခ ံကိ ုနဝ်ꩻ အာဒ ံတမ်ွꩻ ဧဝ 

နာခေံလ ွနေီဗွ ဘရုာꩻတငဲꩻ် အဝ်ႏ

ေပျာ်သငွꩻ်ြပည်စံ့ ုဖုံသွူ ။  နေီဗွꩻဘရုာꩻ ထေွလႏွ 

ေဝꩻွသႏီ ထာဝရဘရုာ ပံပိႏုေဖꩻ ေဝꩻွသႏီ 

တမ်ွꩻ ေဝꩻွသႏီ မိတေ်ဆ ွ

ေတာ် သွူ ။



နေီဗွဘရုာꩻ ဖနဆ်ငꩻ်ထာကာꩻကအဝ်တွငꩻ်

အဝ်ႏ သမ�ာလိတ်ကျမ်ꩻ လွဉ်ꩻ ဇာတ်ေြခာငꩻ်တပဒု ်ယိုနဝ်ꩻ

ထေီမာွေ့လွꩻ

ကမ�ာႏဉႏီ၁-၂

“အ ေရာငက် �တု် ကပတ်ေတာ် တခါꩻငာွꩻ ကိသုွူ ။”
ဆာလံ ၁၉၉-၁၃၀



အသတွ်



လတိက်ျမꩻ်ဇာတေ်ြခာငꩻ်ယိနုဝꩻ် ေဒါ ့�ခငဲး်နယေ်ဖနနီာꩻသးီ ကာဖနဆ်ငခ်ါဒါႏ 

နနီာꩻသႏီ တမွꩻ် ေဝ◌◌ွႏေဗ◌◌ွꩻ ကမအဲွဉ်ႏေသ ငါ နနီာꩻသးီ အြံဖာ ထွို ကင်ါ နေီဗ◌ ွ

ဘရုာꩻ အေကျာငꩻ် ခရာသွူ  ။

နကီမာꩻခါဒါႏ အပဲစႏ်ကဟဲဒ့ါꩻထာꩻတဟဝတ်ဝႏ် မျို နဝꩻ် နေီဗ◌◌ွႏဘရုာ 

အဝႏ်ေသဒျာသွူ  ။ အပဲစႏ်ယိအုတာႏ အပဲစႏ်ဒဏန်ဝꩻ် ထာꩻသတီရာသွူ   

ကွဲ�ေတ◌◌ွာ◌ꩻ ကပ်ွရကင်ါ နနီာꩻတငဲꩻ် ယက့ꩻခေံဖႏနနီꩻ အပဲစႏ်တမွꩻ် 

ခစံဉွ်သကက်ငႏ်ထနွေ်လာငႏ်အတာꩻ နေီဗ◌အွွဉ်က◌ွျ◌ꩻလင ် 

ေဗ◌◌ွꩻေဝ◌◌ွꩻတြဖာꩻဒျာꩻပိခုိꩻု ေယသျူ သွူ  ။ နဝထ်ွူ  ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ 

အသကမ်နွ ်လဉွ်ချာယငး်တလငဲꩻ်တငဲꩻ် က◌ွျ ထငꩻ်ေလ◌◌ွꩻယငႏ် ခမႏ်နဗိ�ာနသ်ွူ  ။ 

နနီာꩻသꩻီမဉဲ်ယွု မႏ်ဒါႏ ခါ ေဗ◌◌ွꩻေယသျူ တငဲꩻ် ယကံာꩻစခွငွꩻ်ေဖႏသွူ  ။ 

ေဝ◌ေွဗ◌◌ွႏအကီ◌ွျ◌ꩻလငꩻ်�ွို �အံု ေသ◌◌ွာ◌ ့နနီာꩻ ကိ ုယိခုါထွူ  တငဲꩻ် 

နနီာꩻသကအ်မီနွင်ꩻီေလꩻွဗာႏတမွႏ်ေဝ◌◌ွꩻေဗ◌ ွထာဝရ သွူ ။



နနီာꩻမဉဲ်ယွု မး် ယိနုဝꩻ်အမဉ်ႏတရာတငဲꩻ်ေဒါေ့လ◌◌ွꩻသာွꩻ့ 

နေီဗွႏဘရုာ�ဲငုႏ်ယိသုွူ   �သ စဝး်ေဗ◌ေွယသျူ ေခ◌သွဉွ်ႏ ယွု မး်နေီဗ◌နွဝ ်

ကပ်ွ ပွိုးေခ◌သွဉွ်ႏ အပဲစႏ်အတာႏ ထာွꩻလဉွ်လိေုတ◌◌ွာ◌ ့

စဉွ်ေဖသကထ်ွူ တငဲႏ်ခါꩻ ယိခုါနဝꩻ်  နေီဗ◌◌ွꩻမနွဗ်န ်ချာယငး်တလငဲႏ်သွူ  

။�ွို �လဉွ်ေသ◌◌ွာ◌ေ့ခ◌သွဉွ်ႏ ဘဝကိတုငဲꩻ်  စခွငွါꩻေဖႏေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ် 

အပဲစး် ဖုံ�သ ကပ်ွနတမ်ꩻ ယိ ုခါနဝ ်ေခ◌သွဉွ် ယကံလေန◌◌ွာင ်

ဘဝတသာꩻထွူ  တငဲ ်တွို  တနခီါꩻယကံာေလ�ာွင ်ထာဝရ တမွန်ေီဗ◌သွွူ  

�သ။ ယကံာလကွန်ာ န ီေဗ◌တွမွꩻ် ယကံာမနွဗ်နေ်ဖ နေီဗ◌◌ွႏဗိွုန�်ဲငု ်နေီဗ◌◌ွႏ 

လိ ုေပတပည် ့အတာꩻတငဲꩻ် ကညူေီဖေသ◌◌ွာ◌ ့ေခ◌သွဉွ်း�သ။ အာမဉိ်

ဖတလ်တိက်ျမꩻ်ေတ◌◌ွာ◌ ့ေဒါဟ့ွု နန်ေီဗ◌ဘွရုာ စွု မႏ်နနီꩻီသွူ  ။ စဉွ် ၃:၁၆
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