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ေထꩻေလꩻွ လတိ ်ခငွꩻ် အဝႏ်ဒျာꩻသွူ  ။



နေီဗွꩻဘရုာꩻ ဖငဆ်ငခ်ါ ထာကာႏကအဝ် ။ နေီဗွ

ဘရုာꩻ ကဖငဆ်င ်ခါ ပထမသတွ ်လိုအာဒနံဝ်ꩻ အံုသွီု  

တမ်ွꩻ ေဝꩻွလမ်ႏသာႏ ဧဝ ဥယျဉ်ြခ ံေအဒင ်ကိသုွူ ။ 

ေဝꩻွသꩻီ နဝ်ႏ  နာꩻခ ံေပျာ်သငွꩻ် ေလွငေီဗွဘရုာꩻ တငဲꩻ် 

ယိခုါေဝꩻွသႏီ  ေပျာ်သငွꩻ် အေီပျာ်ေလွ 

ဗတွို ႏ တနခီါ သွူ  ။ 



�ူးတနန်ဝ်ရီေလွ ဧဝ 

နေီဗွဘရုာꩻ  ေဒါခ့ါနသီးီသငမ်ွူ း 

တွို န ်အမ်လတဝ်ႏနဝ်ꩻ ။ 

ေဝမွꩻူလဝ်ꩻချာꩻ နအီမ်ႏေ�ာွငꩻ်လိုꩻဒျာꩻ ကွဲ�ေတာွ ့အမ်လလိုတ့ဝ်းသွူ ။ 

နမီဉ်အမ်ေမ◌◌ွႏတဝ်ꩻလဲ ့မဉ်ေခာွငꩻ် နဝ်ꩻ နအီသီသီွူ ။ 

�ူတနန်ဝ် ◌ꩻ သတသႏီ ထာꩻေ◌တာွ ့

သးီတသးီတဝ်ꩻေဒါꩻေလွေနးနဝ်ꩻသွူ  ။

သအီထီာွလွဉ် �ဲငုႏ်ဘရုာꩻ ။ ဧဝနဝ် 

မဉ်လသွူ  သငမ်ွူ း နဝ် သွူ  ။ ေဝမွ ူ

နာꩻေလွꩻ 

�ူႏတနင်ဝ်ႏ တငဲႏ် အမ်းစွု ဉ် ထာရာ သွူ ။



ဧဝနဝ် နာꩻခတံဝ်ႏနေီဗွဘရုာꩻငဝ်ႏထွူ  ခါ  ေဝေွဖ 

အမ်ပါစဉွ်  အာဒ ံသွူ ၊  အာဒနံဝ် အဝ်ꩻလိုေဒါေ့လွꩻ 

ေခလွွို ဆနတ်ဝ်ႏ နေီဗွဘရုာꩻ ေနႏနဝ်သွူ ။ 



အာဒတံမ်ွဧဝ ထွို နပဲ်စ်း မာတငဲꩻ် ေဝသွေီသ ေဝသွးီနဝ်ꩻ  

အဝ်ꩻထာလီထꩻသွူ  ။ တမ်ွꩻဖကဒ်ွို  လာ နဝ်ꩻ ေဆလွ ငငႏ် ေဒငက် ီ

တငဲႏိ ဒိုဗိ့နꩻ်ေလꩻွ ေဝသွးီနမ်းတငဲꩻ် အံု�ိုန့ꩻီေဗွဘရုာꩻ ထာꩻ ပံ ုဘ သွူ ။



ခစံွငုါ မွူ ႏ ဟာꩻလငꩻ်တဟာꩻ ကိ ုနေီဗွꩻ ဘရုာꩻ �က လင ်ကဝ်ြခ ံ

ကိသုွူ  အာဒတံမ်ွꩻ ဧဝ မာတမဲငုꩻ်နဝ် နေီဗွဘရုာ အဝ်ေသသွူ  ၊ 

အာဒငပဲ်စ်ႏဧဝသွူ  ။ ဧဝဒငပဲ်စ်ႏ�ူႏတနသ်ွူ  ။ �ူးတနန်ဝ် 

ဗာခါငဝ်ႏထနိႏ်ကျမ်ꩻ သွူ  ။ လိုမ ူမဲဉ်လွူႏ ပိနုဝ် အခီစ့ာဗာ 

တဆာ သွူ ။ အာဒ ံကပ်ွပွိုႏ အမာတငဲꩻ် ကမ�ာယိ ုေမာ ့

ဗာလဲဉ်ꩻ ထာယပ်မျို အဆ ူကနိစ်ာ သွူ  ။ နနီာ 

အေီလလွꩻ ထာအံုထာအွဖုံ 

စွု မ်နနီအီတာနဝ်ꩻ ထာသီထု ီ

အထီန ်အရိွီုႏ ဗာသွူ  ။



အာဒ ့တမ်ွာဧဝနဝ် နေီဗွဘရုာꩻ အဉွ်ထနေ်လွꩻ 

ထိ ုသာႏယာႏ ငါ ဥယျာဉ်ြခကံိသုွူ  ။ 

ကပ်ွပွိုႏေဝꩻွသးီ အမာတငဲꩻ် ေဝꩻွသႏီ 

အံုညာဗာတမ်ွꩻ 

အသက် ေကဖခါ 

နေီဗွဘရုာသွူ  ။ 



နေီဗ◌ဘွရုာꩻနဝ်ꩻ ကယထ်နေ်ဝသွႏီအတာ ◌ꩻ 

ဖငဆ်ငေ်လွမတငဲꩻ်နဆာွသွူ  ။ 

နေီဗ◌ဘွရုာꩻဖငဆ်ငေ်လွꩻ ေဖႏအာဒ ံတမ်ွꩻ 

ဧ ဝ အတာ ထ�ပို�ဆငဲႏ် သွူ  ။ 

နေီဗွဘရုာꩻေလွထွူ ꩻ 

ထ�ပို�ဆငဲႏ် မဲငုႏ်ကိ ုနꩻဲ။



အခနိထ်ွို နလ်တငဲႏ် မိသာႏစတုစနုဝ် ဖွာꩻလငေ်ဖꩻ အာဒ ံတမ်ွꩻ ဧဝသွူ  ။ 

ေဝသွးီ ပိ ုအတနြ်ဖာ ခငိႏ်နဝ်ႏ ထာွေလွꩻ ဥယျာဉ်ြခသံာႏသွူ  ေဝꩻွသးီပိ ု

အြဖာေပꩻသတွ ်ေအဗယန်ဝ်  ထာွေလွ သီးုတသီာႏသွူ ။



တွို တနႏီ ခငိႏ် ထွူ ေလွေဖ န ီေဗွ 

ဘရုာꩻလကေ်ဆာငထ်ာေရာင်ထ်ာရာလကေ်ဆာငယ်ဟနသ်ွူ  ။ ေအဗယန်ဝ်  

ထွူ  ေလႏွ အဟဝ်သတွ ်သိးု ယဟနသ်ွူ  ။ နေီဗွဘရုာ 

�ိကုစ်ကေ်မးွစွု မ်ေအဗယလ်ကေ်ဆာငသ်ွူ  ။



နေီဗ◌ဘွရုာနဝ်ႏ �ိကုသ်ကတ်ဝ်ႏ ခငိႏ် လကေ်ဆာငသ်ွူ ။ ခငိႏ် 

သလျားေမးွထာသွူ  ။ ကွေဲတာွေ့ဗ◌ ွဘရုာေဒါ ့ နာမဉ်မာ 

ထာꩻမဉ်ထာရာနဝ် ◌ꩻ နာလကခ်ေံ�ာွငꩻ် တဝ်းသွူ  ။



ခငိး်ေဒါသ တငလ်ျာꩻနဝ် ◌ꩻထိမုာꩻတဝ်ႏသွူ  ။ အအံုေစာငႏ် တဆင ်တငဲꩻ် 

ေဝꩻွတွို ကန်က ်ေအဗယ ်လဲုငး်ကငွꩻိကိ ူမာသေီလွꩻ ေအဗယသ်ွူ  ။



နေီဗ◌ဘွရုာ ရီေလွꩻ နာဖူး ေအဗယ ်အဝ် မဲငုꩻ်ကိ ုတငဲꩻ် ခငိꩻ်ေဒါ ့လဲငႏ်  

ေေခေွသ တဝ်းသွူ  ။ ေခနွဝ် ဖူးထနိသ်ာႏနဲ ့ ?  နေီဗ◌ဘွရုာ ေဖေလွ 

ခငိအ်ပဲစ်ႏဒဏ ်တမ်ွꩻေနႏ ေထထနာ်ချာ ေထꩻ 

လွုတမ်ာေ�ာွငအ်ာသွူ  ။ ဖနဆ်ငေ်ဖတာႏစဉွ်ꩻ 

ထထာေလာꩻသာႏသွူ  ။



ခငိး် နဝ် ထိထုနꩻ်ထွိူ စဉွ် ◌ꩻ ထာဝေရဗွဘရုာ ထျသွူ  ။ ေဝေွတာꩻလမ်း အာဒ ံ

တမ်ွꩻ ဧဝပိမု ူသွူ  ။ေဝသွႏီ လွူႏဖွာလငယ်ငး် မိသာႏစ ုတစသုွူ ။ တညတဝ်း 

အခနိꩻ် ခငိႏ်လီꩻေပꩻ လငေ်ပꩻ ဖုံနဝ် ◌ꩻ ေဗွꩻစဉွ် ေဝါင ်

ေဝေွဗွ ကတညေ်ထာငခ်ါသွူ ။



အခနိန်ဝ် တငဲꩻ်  အာဒ ံတမ်ွꩻ ဧဝ မိသားစနဝ်ႏ ကွတဲနတ်နလ်လွုဿသ်ွူ  ။  

နဝ်ခါနဝ် လိုဖုံ သကဆ်ာွ လဲဉ် ယိခုါ သွူ  ။ 



ေဝꩻွပိခုိ ုဆက ်ထွို နဖွ်ာလငꩻ် နဝ်ာ ဧဝေဒါ ့ နေီဗ◌ ွဘရုာေဖလဲဉ်းေဝ ွ

ဆက ်ယ ံကလဲုင ်ေအဗယ ်ခငလ်မ်းနဝ်သွူ  ။  ဆကန်ဝ်

အံုေလွသက ်အ�ိငု ်ဘတွို ꩻ ၉၁၂ တငဲꩻ် ပိလုီ အဝ်ꩻအာꩻငါ 

ဘရုာတရာသာႏ တြဖာသွူ  



ကမ�ာႏဟန ်အ ေလာငႏ် နဝ်ႏ ကပ်ွ ေလွာကꩻ်လွဉ်ꩻ ခွို ꩻဆွု ပ် တစ်မျို

ထွူ  တမျိူ တငဲꩻ် နလီိုꩻသꩻီ အကျင ်ကွꩻဲယတုယ်တု ်

သွူ  ၊ အဆငဲႏ်သတွတ်ငဲꩻ်နေီဗွဘရုာꩻ  

ဆံြုဖတေ်လွꩻယကံာꩻယာꩻႏ 

ကဲငုꩻ်လိုꩻမျို�ယွသ်ွူ  ။ 



ဝါႏတမ်ွꩻ တရိိစ�ာန ်ကာꩻကအဝ် ေဗွဘရုာ 

ကဖငဆ်ငေ်သဒျာလိုနဝ်ꩻ ေေဗွဘရုာ 

သဟဝ်တဝ်းသွူ  ။ ကွဲ�ေတာွလ့ို တ 

ြဖာနဝ် ေဗွဘရုာꩻ 

သေရသွူ  ။ 



ေဝꩻွ နဝ်ꩻ �ိအုာ သွူ  ။ ဆကပိ်ꩻုစိꩻု လီပနꩻ်  �ိအုာနဝ် လိုꩻစွို � စဉွ်ꩻ 

ထွူ  တငဲꩻ် အပဲစ်း ကငသ်ွူ  ။ ေဝနွဝ် အာကကွို ေသေသ 

ေဗွဘရုာသွူ ။ ေဝနွဝ် သဉွ်ပါယငး် ေဝပိွခုိ ု

ဝငသ်ွꩻံယကံာနာခ ံေဗွဘရုာꩻ သွူ ။ 

ယိခုါနဝ် ေဗွဘရုာစီရငခ်ါꩻ 

�ိအုာ တမ်ွꩻ 

အနယထ်ွူ  

ြခာ သွူ  ။



လိုꩻထာꩻတလွိုႏ အစ 

အဝ်ႏ သမ�ာလိတက်ျမ်ꩻ လွဉ်ꩻ ဇာတေ်ြခာငꩻ်တပဒု ်ယိနုဝ်ꩻ

ထေီမာွေ့လွꩻ

ကမ�ာဉးီ ၃-၆

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