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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!





နိဒါန်း

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Preface

The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an un-
translation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!

The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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ဓမေဟာင်းကျမ်း



ထိသိ့လကိ ှ င်ထတ် ပီးလ င်၊ အသက်ပင်လမ်းကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှါ၊ မီးစင်လက်နက် ှ င့်တကွ

ေခ ဗိမ်တိ့ကိ ဥယျာဥ်အေ ှ ဘ့က်၌ ထားေတာ်မ၏။

ကမာဦး ၃:၂၄
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ကမာဦး

၁ အစအဦး၌ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၂ ေြမ ကီးသည်အဆင်းသ ာန်မ ှ ိ ၊ လွတ်လပ်လ ဟာြဖစ်၏။ နက်နဲရာအရပ်ကိ

ေမှာင်မိက်ဖံးလမ်း၍ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေရမျက် ှ ာြပင်ေပ မှာ

လပ် ှ ားေတာ်မ၏။ ၃ ဘရားသခင်ကလည်း လင်းြဖစ်ေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍

အလင်းြဖစ်ေလ၏။ ၄ ထိအလင်းေကာင်းသည်ကိ ဘရားသခင်ြမင်၍၊ အလင်း ှ င့်

ေမှာင်မိက်ကိပိင်ြခားခဲွထားေတာ်မ၏။ ၅ အလင်းကိ ေနဟ့ေသာအမည်ြဖင့် ၎င်း၊

ေမှာင်မိက်ကိ ညဥ့်ဟေသာအမည်ြဖင့် ၎င်း၊ ေခ ေဝသမတ် ေတာ်မ၍ညဦး ှ င့် နံနက်သည်

ပဌမေနရ့က်ြဖစ်ေလ၏။ ၆တဖန်ဘရားသခင်က ေရအလယ်၌ မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ြဖစ်ေစ၊

ေရ ှ င့် ေရချင်းြခားနားေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိသြဖင့် ၊ ၇ မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ကိ

ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊ မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ေအာက်၌ ှ ိေသာေရ ှ င့် ၊

မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်အေပ ၌ ှ ိေသာေရကိ ပိင်းြခားေတာ်မသည်အတိင်းြဖစ်ေလ၏။ ၈

မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ကိလည်း မိဃ်းေကာင်းကင်ဟေသာအမည်ြဖင့် ဘရားသခင်ေခ ေဝ

သမတ်ေတာ် မ၍၊ ညဦး ှ င့် နံနက်သည် ဒတိယေနရ့က်ြဖစ်ေလ၏။ ၉တဖန်ဘရားသခင်က

မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိေသာ ေရစေဝးေစ၊ ကန်းေပ ေစဟ အမိန့်ေတာ်

ှ ိသည်အတိင်း ြဖစ်ေလ၏။ ၁၀ ကန်းကိေြမဟေသာ အမည်ြဖင့် ၎င်း၊ ေရစေဝးရာကိ

ပင်လယ်ဟေသာအမည်ြဖင့် ၎င်း၊ ဘရားသခင် ေခ ေဝသမတ်ေတာ်မ၍

ထိအမအရာေကာင်းသည်ကိ ဘရားသခင်ြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန် ဘရားသခင်က၊

ေြမသည် ြမက်ပင်ကိ၎င်း၊ စပါးသီးကိ ြဖစ်ေစေသာ စပါးပင်ကိ၎င်း၊ ေြမေပ မှာ

မျိုးေစ့ပါလျက် သစ်သီးမျိုးကိ ြဖစ်ေစေသာ သစ်ပင်ကိ၎င်း၊ ေပါက်ေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်

အတိင်း ြဖစ်ေလ၏။ ၁၂ ေြမသည်ြမက်ပင်ကိ၎င်း စပါးသီးမျိုးကိ ြဖစ်ေစေသာ

စပါးပင်ကိ၎င်း၊ မိမိ၌ မျိုးေစ့ပါလျက် သစ်သီးမျိုး ကိ ြဖစ်ေစေသာ သစ်ပင်ကိ၎င်း

ေပါက်ေစ၏။ ၁၃ ထိအမအရာေကာင်းသည်ကိ ဘရားသခင်ြမင်ေတာ်မ၍၊ ညဦး ှ င့်

နံနက်သည် တတိယေနရ့က် ြဖစ်ေလ၏။ ၁၄ တဖန်ဘရားသခင်က၊ ေန့ ှ င့်ညဥ့်ကိ

ပိင်းြခားေစြခင်းငှါ မိဃ်းေကာင်းကင်မျက် ှ ာ ကက်၌ အလင်းအိမ် တည်ေစ၊ နိမိတ်လကဏာ၊

ချိန်းချက်ေသာအချိန်၊ ေနရ့က် အပိင်းအြခား၊ ှ စ်အပိင်းအြခားဘိ့ြဖစ်ေစ။ ၁၅

မိဃ်းေကာင်းကင် မျက် ှ ာ ကက်၌တည်၍ ေြမ ကီးလင်းစရာ အလင်းအိမ်ြဖစ်ေစဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည့်အတိင်းြဖစ်ေလ၏။ ၁၆ ထိသိ့ ဘရားသခင်သည် အလင်းအိမ် ကီး

ှ စ်လံးတည်းဟေသာ ေနကိ့အပ်စိးရေသာ အ ကီးတလံး၊ ညဥ့်ကိ အပ်စိးရေသာ

အငယ်တလံး ှ င့်တကွ ကယ်များတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၁၇ ေြမ ကီး၌

လင်းေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ေန့ ှ င်ညဥ့်ကိ အပ်စိး၍ အလင်း ှ င့် ေမှာင်မိက်ကိ ပိင်းြခားေစြခင်းငှာ

၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင် မျက် ှ ာ ကက်၌ ဘရားသခင် ထားေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိအမအရာ

ေကာင်းသည်ကိ ဘရား သခင်ြမင်ေတာ်မ၍၊ ၁၉ညဦး ှ င့် နံနက်သည် စတတေနရ့က်

ြဖစ်ေလ၏။ ၂၀ တဖန်ဘရားသခင်က အသက် ှ င်၍ လပ် ှ ားတတ်ေသာ

တိရစာန်တိ့ကိ ေရသည်များြပားစွာ ေမွးဘွား ေစ။ ငှက်တိ့လည်း ေြမေပ

မိဃ်းေကာင်းကင်မျက် ှ ာ ကက်ြပင်ဝယ်ပျံေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၁ ထိသိ့လ င်ေရသည်

တိရစာန်အမျိုးအလိက် များြပားစွာ ေမွးသွား၍၊ ငါး ကီးအစ ှ ိေသာ အသက် ှ င်၍

လပ် ှ ားတတ်ေသာ တိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ပျံတက်ေသာ ငှက်မျိုးအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း

ဘရားသခင်ဖန် ဆင်း၍၊ ထိအမအရာေကာင်းသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ဘရားသခင်ကလည်း များြပားစွာ ေမွးဘွား ကေလာ့။ ပင်လယ်ေရများကိ

ြပည့် ေစကေလာ့။ ငှက်တိ့ လည်း ေြမေပ ၌ များြပားေစသတည်းဟ ထိတိရစာန်တိ့ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၍၊ ၂၃ ညဦး ှ င့် နံနက်သည် ပဥမေနရ့က်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၄

တဖန်ဘရားသခင်က၊ ေြမသည် အသက် ှ င်ေသာသတဝါမျိုးတည်းဟေသာ

သားယဥ်တိ့ကိ၎င်း၊ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်တိ့ကိ၎င်း၊ သားရဲမျိုးတိ့ကိ၎င်း၊

ေမွးဘွားေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ြဖစ်ေလ၏။ ၂၅ ထိသိ့ ဘရားသခင်သည်

သားရဲမျိုး၊ သားယဥ်မျိုး၊ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်မျိုး အေပါင်း တိ့ကိ

ဖန်ဆင်း၍၊ ထိအမအရာေကာင်းသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၆ တဖန်ဘရားသခင်က

ငါတိ့ပံသ ာန် ှ င့်အညီ တသ န်တည်း လကိ ဖန်ဆင်း ကစိ။့ သသည်

ပင်လယ်ငါးတိ့ကိ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့ကိ၎င်း၊ သားယဥ်တိ့ကိ၎င်း၊

ေြမတြပင်လံး ှ င့်တကွ၊ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊

အပ်စိးေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၇ ထိသိ့ဘရားသခင်သည် မိမိပံသ န် ှ င့်အညီ

လကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်၏ ပံသ ာန် ေတာ် ှ င့်အညီ လေယာက်ျား၊

လမိန်းမကိဖန်ဆင်း ပီးလ င်၊ ၂၈ အချင်းတိ့ များြပားစွာေမွးဘွား ကေလာ့။ ေြမ ကီးကိ

ြပည့် ေစ၍ ိင် ကေလာ့။ ပင်လယ်ငါးတိ့ကိ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့ကိ၎င်း၊

အသက် ှ င်၍ ေြမေပ မှာ လပ် ှ ားတတ်ေသာ တိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း

အပ်စိး ကေလာ့ဟမိန့်ေတာ်မ၍၊ သတိ့ကိေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၂၉

ဘရားသခင်ကလည်း ကည့် ေလာ့။ ေြမတြပင်လံး၌ စပါးသီးကိ ြဖစ်ေစေသာ

စပါးပင်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ၎င်း၊ မျိုးေစ့ကိြဖစ်ေစေသာ အသီး ှ င့် ြပည့် စံေသာ သစ်ပင်

အမျိုးမျိုးတိ့ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ စားစရာဘိ့ ငါေပး၏။ ၃၀ ေြမသား၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊

အသက် ှ င်၍ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်မျိုးအေပါင်းတိ့ စားစရာဘိ၊့

ြမက်ပင်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းြဖစ်ေလ၏။ ၃၁

ဘရားသခင်သည် မိမိဖန်ဆင်းသမ ေသာအရာတိ့ကိ ကည့် လ င်၊ အလွန်ေကာင်းသည်ကိ

ြမင်ေတာ်မ၍၊ ညဦး ှ င့် နံနက်သည် ဆဌမေနရ့က်ြဖစ်ေလ၏။

၂ ထိသိ့ ေကာင်းကင်ေြမ ကီး ှ င့်တကွ ခပ်သိမ်းေသာ တန်ဆာတိ့သည်

ပီးစီးလျက် ှ ိ က၏။ ၂ သတမေနရ့က်ေရာက်လ င်၊ ဘရားသခင်သည်

ဖန်ဆင်းေသာအမကိ လက်စသတ်ေတာ်မခ့ဲ ပီးသည် ြဖစ်၍၊ ဖန်ဆင်းသမ ေသာ

အမအရာတိ့သည် ပီးစီး ပီးမှ၊ ထိသတမေန့၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနေတာ်မ၏။ ၃

ထိသတမေနကိ့ ဘရားသခင်သည် ေကာင်း ကီးေပး၍ သန့် ှ င်းေစေတာ်မ၏။

အေကာင်းမကား၊ ဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မေသာ ထိအမအရာအလံးစံတိ့သည်

ပီးစီးေသာေကာင့် ထိေနရ့က်၌ ငိမ်ဝပ်စွာေန ေတာ်မ၏။ ၄ဤအေကာင်းအရာကား၊

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာေန၊့

ဖန်ဆင်းရာကာလ၌ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီး၏ မလအတုပတိေပတည်း။ ၅

ေြမ၌ လယ်ယာပျိုးပင်မေပါက်မီှ၊ လယ်ယာ၌ စပါးပင်မ ကီးပွားမီှ၊

အပင် ှ ိသမ တိ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ထိအခါထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေြမေပ ၌

မိဃ်းကိ ွာေစေတာ်မမေသး။ ေြမ၌လပ်ေသာ လလည်း မ ှ ိေသးသည်ြဖစ်၍၊ ၆

ေြမမှအခိးအေငွထွ့က်သြဖင့် ေြမတြပင်လံးကိ စိေစေလ၏။ ၇ ထိေနာက်၊

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေြမမန့်ြဖင့် လကိ ဖန်ဆင်း၍၊ သ၏ ှ ာေခါင်းထဲသိ့

ဇိဝအသက်ကိ မတ်ေတာ်မလ င်၊ လသည် အသက် ှ င်ေသာ သတဝါြဖစ်ေလ၏။ ၈

ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်လည်း အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၊ ဧဒင်အရပ်၌ဥယျာဥ်ကိ

စိက်ပျိုး ပီးလ င်၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာလကိ ထိဥယျာဥ်၌ ေနရာချေတာ်မ၏။ ၉ ထိေြမထဲက

အဆင်းလှ၍၊ စားဘွယ်ေကာင်းေသာ အပင်အမျိုးမျိုးကိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်

ေပါက်ေစေတာ်မ၏။ ထိဥယျာဥ်အလယ်၌ အသက်ပင်လည်း ှ ိ၏။ ေကာင်းမေကာင်းကိ

သိက မ်းရာအပင် လည်း ှ ိ၏။ ၁၀ ထိဥယျာဥ်ကိ စိေစလိေသာငှာ ြမစ်တြမစ်သည်

ဧဒင်အရပ်ထဲကစီးထွက်သြဖင့် ၊ ဥယျာဥ်ြပင်မှာ ေလးြဖာကဲွ၍ ြမစ်မေလးသွယ်ြဖစ်ေလ၏။

၁၁ ပဌမြမစ်ကား ဖိ န်အမည် ှ ိ၏။ ထိြမစ်သည် ေ ှ ိေသာ ဟာဝိလြပည်နား

တေ ှ ာက်လံးကိ စီးသွား ေလ၏။ ၁၂ ထိြပည်မှြဖစ်ေသာေ သည် ေကာင်းလှ၏။ ၁၃

ဗေဓလသစ်ေစး ှ င့် ှ ဟံေကျာက်လည်း ှ ိ၏။ ဒတိယြမစ်ကား ဂိဟန်အမည် ှ ိ၏။

ထိြမင်သည် က ှ ြပည် နား တေ ှ ာက်လံးကိ စီးသွားေလ၏။ ၁၄ တတိယြမစ်ကား

ဟိဒေကလအမည် ှ ိ၏။ ထိြမစ်သည် အာ ရိတိင်း အေ ှ သိ့့ စီးသွားေလ၏။

စတတြမစ်ကား ဥဖရတ်အမည် ှ ိ၏။ ၁၅ ထိအခါ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည်

လကိယ၍ ဧဒင်ဥယျာဥ်ကိ ပစေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှါ ထားေတာ်မ၏။ ၁၆

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊ ေကာင်းမေကာင်းကိ သိက မ်းရာအပင်မှတပါး၊

ထိဥယျာဥ်၌ ှ ိသမ ေသာ အပင်တိ့၏အသီးကိ သင်သည် စားရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ၁၇

ထိအပင်၏ အသီးကိကား မစားရ။ စားေသာေနတွ့င် ဧကန်အမှန်ေသရမည်ဟ

လကိ ပညက် ထားေတာ်မ၏။ ၁၈ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊
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ေယာက်ျားသည် တေယာက်တည်းမေနေကာင်း၊ သ ှ င့် ေတာ်ေသာ အေထာက်အမကိ

သဘိ့ငါလပ်ဦးမည်ဟ အ ကံ ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၉ ထာဝရ ှ င်ဘရားသခင်သည်

ေြမတိရစာန်တိ့ ှ င့် ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အေပါင်းတိ့ကိ ေြမြဖင့် ဖန်ဆင်း

ေတာ်မ ပီးလ င်၊ လသည် အဘယ်သိ့ေခ ေဝသမတ်မည်ကိ သိြခင်းငှာ၊ လ ှ ိရာသိ့

ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ၏။ လသည် လည်း အသက် ှ င်ေသာ သတဝါအေပါင်းတိ့ကိ

ေခ ေဝ သမတ်သည့်အတိင်း၊ နာမည်အသီးအသီး ှ ိ က၏။ ၂၀ ထိသိ့လသည်

သားယဥ်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင် ငှက်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်း

ကင်ငှက်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ သားရဲအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ အမည်ေပး၍မှည့် ေလ၏။

သိ့ေသာ်လည်း လ ှ င့် ေတာ် ေသာ အေထာက်အမ မေပမ ှ ိေသး၊ ၂၁ ထိအခါ

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် လကိ ကီးေသာအိပ်ြခင်းြဖင့် အိပ်ေစေတာ်မ၍၊ လသည်

အိပ်ေပျာ်စဥ်၊ နံ ိ းတေချာင်းကိ ဘရားသခင်ထတ် ပီးလ င်၊ ထိအ ိးအစားအသားကိ

ေစ့စပ်ေစေတာ်မ၏။ ၂၂ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် လထဲကထတ်ေသာ နံ ိးြဖင့်

လမိန်းမကိဖန်ဆင်း၍လ ှ ိရာသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ေတာ်မ၏။ ၂၃ လကလည်း၊ ယခ

ဤသသည်ငါ့အ ိးထဲကအ ိး၊ ငါ့အသားထဲက အသားြဖစ်၏။ လထဲကထတ်ေသာ ေကာင့်

သကိ့လမိန်းမဟ ေခေဝအပ်သည်ဟ ဆိေလ၏။ ၂၄ ထိအေကာင်းေကာင့်

ေယာက်ျားသည် ကိယ်မိဘကိ စွန့်၍၊ ကိယ့် ခင်ပွန်း၌မီှဝဲသြဖင့် ၊ ထိသတိ့သည်

တသားတကိယ်တည်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၂၅ ထိသလင်မယား ှ စ်ဦးတိ့သည် အဝတ်မဝတ်ဘဲ

ေန၍၊ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်က၏။

၃ ေ မသည် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ေြမတိရစာန်သကာတိ့ထက် လိမာသည် ြဖစ်၍၊ မိန်းမအား သင်တိ့သည်

ဥယျာဥ်၌ ှ ိသမ ေသာအပင်တိ့၏ အသီးကိမစားရဟ ဧကန်စင်စစ် ဘရား

သခင်မိန့်ေတာ်မသေလာဟ ေမး၏။ ၂ မိန်းမကလည်း၊ ငါတိ့သည် ဥယျာဥ် ှ ိေသာ

အပင်တိ့၏ အသီးကိစားရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၃ ဥယျာဥ်အလယ်၌ ှ ိေသာ

အပင်၏အသီးကိကား၊ သင်တိ့သည် မကိင်မစားပဲ ေနကေလာ့၊ သိ့မဟတ် ေသမည်ဟ

ဘရားသခင် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ဟ ေ မအားဆိ၏။ ၄ ေ မကလည်း သင်တိ့သည်

ဧကန်အမှန် ေသရမည်မဟတ်၊ ၅ အေကာင်းမကား၊ ထိအသီးကိစားေသာေန့၌

သင်တိ့သည် မျက်စိပွင့်လင်းလျက် ေကာင်းမေကာင်းကိ သိ၍၊ ဘရားသခင်က့ဲသိ့ ြဖစ်က

လတ့ံသည်ကိ၊ ဘရားသခင်သိေတာ်မသည်ဟ မိန်းမအားဆိ၏။ ၆ ထိအပင်သည်

စားဘွယ်ေကာင်းြခင်း၊ အဆင်းလည်းလှြခင်း၊ ပညာတိးပွားေစလိေသာငှါ၊ ှ စ်သက်

ဖွယ်ေသာ အပင်ြဖစ်ြခင်းကိ မိန်းမသည် ြမင်လ င်၊ အသီးကိ ယ၍စား၏။

မိမိခင်ပွန်းအားလည်း ေပး၍ သသည်လည်း စား၏။ ၇ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

မျက်စိပွင့်လင်း၍ မိမိတိ့၌ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိသည်ကိ သိြမင်လ င်၊ မိမိတိ့

ဝတ်ရန်ဖိ့ သေဘာသဖန်းပင်အ ွက်တိ့ကိ ချုပ်စပ်၍ ခါးစည်းကိလပ်က၏။ ၈

ေနဧေသာအချိန်တွင်၊ ထိဥယျာဥ်၌ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် ကေတာ်မေသာအသံကိ

လလင်မယားတိ့သည် ကားလ င်၊ အထံေတာ်မှ လွတ်ြခင်းငှါ၊ ဥယျာဥ်အပင်

တိ့တွင် ပန်းကွယ်လျက် ေနက၏။ ၉ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်ကလည်း၊

သင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ၊ လကိေခေတာ်မ၏။ ၁၀ လကလည်း

ဥယျာဥ်၌ကိယ်ေတာ်၏ အသံကိ ကန်ေတာ်ကားလ င်၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိေသာေကာင့် ၊

ေ ကာက်၍ပန်းလျက်ေနပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၁ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်၌

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိသည်ကိ သင်အားအဘယ်သေြပာသနည်း။ မစားရဟ

ငါပညတ်ေသာ အပင်၏အသီးကိ စား ပီေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၁၂ လကလည်း

ကန်ေတာ်၌ အပ်ေပးေတာ်မေသာ မိန်းမသည် ထိအပင်၏အသီးကိေပး၍

ကန်ေတာ်စားမိပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၃ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊

သင်သည် အဘယ်သိ့ ပ ပီးသနည်းဟ မိန်းမအားေမးေတာ်မလ င်၊ မိန်းမက ေ မသည်

ကန်ေတာ်မကိ လှည့် စား၍၊ ကန်ေတာ်မသည်စားမိပါ ပီဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၄

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ေ မကိေခ ၍ သင်သည် ဤအမကိ ပေသာေကာင့်

သားယဥ်သားရဲ အေပါင်းတိ့ထက် ကျိန်ြခင်းကိ ခံရ၏။ သင်သည် ဝမ်းြဖင့် သွား၍ ေြမမန့်ကိ

တသက်လံးစားရမည်။ ၁၅ သင် ှ င့် မိန်းမကိ၎င်း၊ သင်၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့် မိန်းမ၏

အမျိုးအ ွယ်ကိ၎င်း၊ ငါသည်ရန် ငိးဖဲွေ့စမည်။ သသည် သင်၏ေခါင်းကိ ကိတ်လိမ့်မည်၊

သင်သည် သ၏ဖေနာင့် ကိ ကိတ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ မိန်းမကိလည်း၊

သင်၌ကိယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း ေဝဒနာကိ ငါအလွန်များြပားေစရမည်။ ပင်ပန်းစွာ ေဝဒနာကိ

ခံ၍သားဘွားရမည်။ ကိယ်ခင်ပွန်း၏ အလိသိ့လိက်၍ သ၏အပ်စိးြခင်းကိလည်း

ခံရမည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၇ ေယာက်ျားကိလည်း၊ ထိအပင်၏အသီးကိ

မစားရဟ ငါပညတ်ေသာ်လည်း၊ သင်သည်မယား၏ စကားကိနားေထာင်၍

စားမိေသာေကာင့် ၊ ေြမသည် သင်၏အတွက် ကျိန်ြခင်းကိ ခံလျက် ှ ိ၏။ ေြမ၏အသီးကိ

တသက်ပတ်လံးပင်ပန်းစွာ စားရမည်။ ၁၈ ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ့ကိလည်း သင်အဖိ့

ေြမေပါက်ေစမည်။ လယ်၌ြဖစ်ေသာ ဟင်းသီးဟင်း ွက်တိ့ကိ သင် စားရမည်။ ၁၉

သင်ထွက်ရာေြမသိ့မြပန်မီှတိင်ေအာင်၊ သင်၏ မျက် ှ ာမှေခ းထွက်လျက်

အစာကိစားရမည်။ အေကာင်းမကား၊ သင်သည် ေြမမန့်ြဖစ်၍ ေြမမန့်သိ့ ြပန်ရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိအခါလသည် မိမိမယားကိ ဧဝအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

အေကာင်းမကား၊ သသည် အသက် ှ င် ေသာ သအေပါင်းတိ့၏ အမိြဖစ်သတည်း။ ၂၁

ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်လည်း လလင် မယားတိ့ သားေရြဖင့် ပတ်လံကိလပ်၍

ဝတ် ခံေစေတာ် မ၏။ ၂၂ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကလည်း၊ လသည် ငါတိ့တွင်

တပါးပါးက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ေကာင်းမေကာင်း သိတတ်၏။ ယခမှာ သသည် ထာဝရအသက်ကိ

ရြခင်းငှါ၊ လက်ကိဆန့်လျက် အသက်ပင်၏အသီးကိ ယ၍ မစားသင့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃

လသည် မိမိထွက်ေသာ ေြမ၌ လပ်ရမည်အေကာင်း၊ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် ဧဒင်

ဥယျာဥ်ထဲက လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိသိ့လကိ ှ င်ထတ် ပီးလ င်၊ အသက်ပင်လမ်းကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှါ၊ မီးစင်လက်နက် ှ င့်တကွ ေခ ဗိမ်တိ့ကိ ဥယျာဥ်အေ ှ ဘ့က်၌

ထားေတာ်မ၏။

၄ ထိေနာက်၊ လအာဒံသည် မယားဧဝ ှ င့်ဆက်ဆံသြဖင့် ၊ ဧဝသည် ပဋိသေ စဲွယ၍၊

ကာဣနကိ ဘွားြမင် လ င်၊ ထာဝရဘရား၏ လကိ ငါရ ပီဟဆိေလ၏။ ၂တဖန်သ့ညီ

အာေဗေလကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ အာေဗလကား သိးထိန်းြဖစ်၏။ ကာဣနကားလယ်လပ်

ေသာသြဖစ်၏။ ၃အချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ ကာဣနသည် ထာဝရဘရားထံ ပေဇာ်သကာဘိ၊့

ေြမအသီးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ၄ အာေဗလသည်လည်း မိမိသိးစတွင် အဦးဘွားေသာ

သားအချို ့ ှ င့် ၊ သိးဆီဥကိေဆာင်ခ့ဲ၏။ ထာဝရ ဘရားသည် အာေဗလ ှ င့်

သ၏ပေဇာ်သကာကိ ပမာဏ ပေတာ်မ၏။ ၅ကာဣန ှ င့်သ၏ ပေဇာ်သကာကိ ပမာဏ

ပေတာ်မမ၊ ထိေကာင့် ကာဣနသည် အလွန်စိတ်ဆိး၍ မျက် ှ ာပျက်ေလ၏။ ၆

ထာဝရဘရားကလည်း သင်သည် အဘယ်ေကာင့် စိတ်ဆိးသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်

မျက် ှ ာပျက် သနည်း။ ၇သင်သည် ေကာင်းမွန်စွာ ပလပ်အခွင့် မရေလာ။ ေကာင်းမွန်စွာ

မ ပလ င်၊ အြပစ်ေြဖေသာ ယဇ် ေကာင်သည်တံခါးနားမှာ ဝပ်လျက် ှ ိ၏။ သသည် သင်၏

အလိသိ့လိက်၍၊ သင်သည် သကိ့ အပ်စိးရ၏ဟ ကာဣနကိမိန့်ေတာ်မ၏။

၈ ကာဣနကလည်း လယ်သိ့ သွား ကကန်အ့ံဟ ညီအာေဗလကိေခ ၍၊

လယ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ညီ အာေဗလကိရန်ဘက် ပ၍ သတ်ေလ၏။ ၉

ထာဝရဘရားကလည်း သင့် ညီ အာေဗလသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ကာဣနကိ

ေမးေတာ်မလ င် အက ်ပ်မသိပါ။ အက ်ပ်သည် ညီကိ ေစာင့် ရေသာ သြဖစ်ပါသေလာဟ

ေလာက်ဆိ၏။ ၁၀ ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပ ပီးသနည်း။

သင်ညီအေသွး၏အသံသည် ေြမထဲက ငါ့ကိ ေအာ်ဟစ်လျက် ှ ိသည်တကား။ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍သင့် ညီ၏အေသွးကိ ခံယြခင်းငှါ၊ မိမိပစပ်ကိဖွင့် ေသာ ေြမ ကီး၏ကျိန်ြခင်းကိ

သင်သည် ခံရေသာေကာင့် ၊ ၁၂ ယခမှစ၍ ေြမ၌လပ်ေသာအခါ ပကတိအတိင်း

အသီးအ ှံ ကိ မရရ။ ေြမ ကီးေပ မှ ေြပးရေသာသ၊ အရပ်ရပ်လည်ရေသာသ

ြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ကာဣနကလည်း အက ်ပ်အြပစ်သည်

မေြဖ ိင်ေအာင် ကီးပါသေလာ။ ၁၄အက ်ပ်ကိ ေြမ ကီးြပင်မှ ယေန့ ှ င်ထတ်ေတာ်မ ပီ၊

မျက် ှ ာေတာ်ကိလည်း မြမင်ရ။ ေြမ ကီးေပ မှာ ေြပးရေသာသ၊ အရပ်ရပ်လည်ရေသာ

သြဖစ်ပါရမည်။ ေတွသ့မ ေသာ သတိ့သည် အက ်ပ်ကိ သတ်ပါလိမ့်မည် ဟ

ထာဝရဘရားကိ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားကလည်း သိ့ြဖစ်၍ ကာဣနကိ

သတ်ေသာသမည်သည်ကား၊ ခနစ်ဆေသာအြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊

ကာဣနကိေတွေ့သာသတစံတေယာက်မ မသတ်ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားသည် သ၌
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အမှတ်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၆ကာဣနသည် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ထွက်သွား၍၊ ဧဒင်ြပည်

အေ ှ ့၊ ေနာဒြပည်တွင် ေနေလ၏။ ၁၇ ထိအခါကာဣနသည် မိမိမယား ှ င့် ဆက်ဆံသြဖင့် ၊

သသည် ပဋိသေ စဲွယ၍၊ သားဧေနာက်ကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ကာဣနသည်လည်း

မိကိ့တည်၍မိမိသား၏ အမည်အလိက်၊ ထိ မိကိ့ ဧေနာက် မိဟ့ သမတ်ေလ၏။ ၁၈

ဧေနာက်သားကား၊ ဣရဒ်၊ ဣရဒ်သားကား၊ မဟေယလ၊ မဟေယလသားကား၊

မသ ှ လ၊ မသ ှ လ သားကား၊ လာမက်တည်း။ ၁၉ လာမက်သည်၊ အာဒ ှ င့် ဇိလ

အမည် ှ ိေသာ မိန်းမ ှ စ်ေယာက် ှ င့် အိမ်ေထာင်ဘက် ပ၍၊ ၂၀ အာဒသည်

သားယာဗလကိဘွားြမင်ေလ၏။ ထိသားကား၊ တဲ၌ေနေသာသ၊ သိး ွားစသည်တိ့ကိ

ေမွးေသာ သတိ့၏ အဘဆရာ ြဖစ်ေလသတည်း။ ၂၁ ယဗလအမည် ှ ိေသာ

ညီမကား၊ ေစာင်းမျိုး၊ ှ ဲခရာမျိုးတိ့ကိ တီးမတ်တတ်ေသာသ အေပါင်းတိ့၏

အဘဆရာြဖစ်ေလသတည်း။ ၂၂ ဇိလသည်လည်း၊ သားတဗလကာဣနကိ

ဘွားြမင်ေလ၏။သသည် ပန်းတဥ်းသမား၊ ပန်းပဲသမား အ ေပါင်းတိ့၏ဆရာြဖစ်ေလ၏။

တဗလကာဣန၏ ှ မကား၊ ေနမအမည် ှ ိ၏။ ၂၃ လာမက်ကလည်း အာဒ ှ င့် ဇိလ၊

ငါေြပာသံကိ မှတ် ကေလာ့။ လာမက်မားတိ၊့ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါ့ကိထိခိက်ေသာလတေယာက်တည်းဟေသာ၊ ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာလပျိုတေယာက်ကိ

ငါသတ်ခ့ဲ ပီ။ ၂၄ကာဣနသည် ခနစ်ဆေသာတရားကိရလ င်၊ အကယ်၍လာမက်သည်၊

အဆခ ှ စ်ဆယ် ခနစ်ဆေသာတရားကိ ရလိမ့်မည်ဟ မိမိမယားတိ့ကိေြပာဆိ၏။ ၂၅

အာဒံသည်လည်း မိမိမယား ှ င့် တဖန်ဆက်ဆံြပန်လ င်၊ မယားသည် သားကိ ဘွားြမင်၍

ေ ှ သဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ အေကာင်းမကား၊ ကာဣနသတ်ေသာ

အာေဗလကိယ်စား တပါးေသာအ ွယ်ကိ အက ်ပ် အဘိ့ ဘရားသခင်၌

ခန့်ထားေတာ်မ ပီဟ ဆိသတည်း။ ၂၆ ေ ှ သသည်လည်း သားကိရ၍ ဧ တ်ဟေသာ

အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ထိကာလ၌ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ ကိးကွယ်စ

ပကေလ၏၊

၅ အာဒံ၏သားစဥ်ေြမးစက် စာရင်းဟမကား၊ လကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ကာလ၌၊

မိမိပံသ ာန် ှ င့် အညီ၊ ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၂လေယာက်ျားလမိန်းမကိ

ဖန်ဆင်း၍၊ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ဖန်ဆင်းေသာေန့၌လည်း သတိ့ကိ အာဒံအမည်ြဖင့်

မှည့် ေတာ်မ၏။ ၃ အာဒံသည် အသက်တရာ့သံးဆယ် ှ ိေသာ်၊ မိမိ ပံသ ာန် ှ င့်အညီ

သ ာန်တည်းသားကိြမင်ရ၍ ေ ှ သ အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၄ ေ ှ သကိ

ဘွားြမင်ေသာေနာက် အာဒံသည် အ ှ စ် ှ စ်ရာ အသက် ှ င်၍၊ သားသမီးများကိြမင်ေလ၏။

၅ အာဒံသည် အသက် ှ စ်ေပါင်း ကိးရာသံးဆယ် ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။

၆ ေ ှ သသည် အသက်တရာငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ သားဧ တ်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၇

ဧ တ်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ေ ှ သသည် အ ှ စ် ှ စ်ရာခ ှ စ် ှ စ်အသက် ှ င်၍၊

သားသမီးများကိ ြမင်ေလ ၏။ ၈ ေ ှ လသည် အသက် ှ စ်ေပါင်းကိးရာ

တဆယ် ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၉ ဧ တ်သည် အသက်ကိးဆယ် ှ ိေသာ်၊ သား

ကာဣနန်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၀ ကာဣနန်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ဧ တ်သည်

အ ှ စ် ှ စ်ရာတဆယ်ငါး ှ စ်အသက် ှ င်၍ သားသမီးများ ကိ ြမင်ေလ၏။

၁၁ ဧ တ်သည် အသက် ှ စ်ေပါင်းကိးရာငါး ှ စ် ေစ့ေသာ်ေသေလ၏။ ၁၂

ကာဣနန်သည် အသက်ခနစ်ဆယ် ှ ိေသာ်၊ သားမဟာေလလကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၃

မဟာေလလဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ကာဣနန်သည် အ ှ စ် ှ စ်ရာေလးဆယ်အသက် ှ င်၍၊

သားသမီး များကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၄ ကာဣနန်သည် အသက် ှ စ်ေပါင်းကိးရာ

တဆယ့်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၁၅ မဟာေလလသည် အသက်ေြခာက်ဆယ့်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊

သားယာရက်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၆ ယာရက်ဘွားြမင်ေသာေနာက် မဟာေလလသည်

အ ှ စ် ှ စ်ရာသံးဆယ်အသက် ှ င်၍ သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၇ မဟာေလလသည်

အသက် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာ ကိးဆယ့် ငါး ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏၊ ၁၈ ယာရက်သည်

အသက်တရာေြခာက်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် သားေနာက်ကိြမင်ေလ၏။ ၁၉

ဧေနာက်ဘွားြမင်ေသာေနာက် ယာရက်သည် အ ှ စ် ှ စ်ရာ အသက် ှ င်၍၊

သားသမီးများကိြမင်ေလ၏။ ၂၀ ယာရက်သည် အသက် ှ စ်ေပါင်းကိးရာ

ေြခာက်ဆယ် ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၂၁ ဧေနာက်သည် အသက်ေြခာက်ဆယ်ငါး ှ စ်

ှ ိေသာ် သားမသ ှ လကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၂ မသ ှ လဘွားြမင်ေသာေနာက်

ဧေနာက်သည် အ ှ စ်သံးရာပတ်လံး ဘရားသခင် ှ င့်အတသွားလာ၍ သားသမီးများကိ

ြမင်ေလ၏။ ၂၃ ဧေနာက်အသက် ှ စ်ေပါင်းသံးရာ ေြခာက်ဆယ် ငါး ှ စ်တည်း၊ ၂၄

ဧေနာက်သည် ဘရားသခင် ှ င့်အတ သွားလာ၏။ ေနာက်တဖန် သသည်မ ှ ိ

အေကာင်းမကား၊ ဘရား သခင် သိမ်းယေတာ်မေသာေကာင့်တည်း။ ၂၅ မသ ှ လသည်

အသက်တရာ့ ှ စ်ဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ သား လာမက်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၆

လာမက်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ မသ ှ လသည် အ ှ စ်ခ ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်အသက် ှ င်၍

သားသမီး များကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၇ မသ ှ လသည် အသက် ှ စ်ေပါင်းကိးရာ ေြခာက်

ဆယ်ကိး ှ စ်ေစ့ေသာ် ေသေလ၏။ ၂၈ လာမက်သည် အသက်တရား ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်

ှ ိေသာ် သားကိ ြမင်၍၊ ၂၉ဤသသည်ကား၊ ထာဝရဘရားကျိန်ေတာ်မေသာ ေြမ၌လပ်၍

ပင်ပန်းစွာ ခံရေသာငါတိ့အား သက်သာေစေသာသြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍ သကိ့ေနာဧ ဟေသာ

အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၃၀ ေနာဧဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ လာမက်သည်

အ ှ စ်ငါးရာကိးဆယ်ငါး ှ စ်အသက် ှ င်၍ သားသမီးများ ကိ ြမင်ေလ၏။ ၃၁လာမက်သည်

အသက် ှ စ်ေပါင်း ခ ှ စ်ရာ ခနစ်ဆယ် ခနစ် ှ စ် ေစ့ေသာ်ေသေလ၏။ ၃၂ ေနာဧသည်

အသက်ငါးရာ ှ ိ၏။ ေနာဧ သားကား ၊ ေ ှ းမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။

၆ ေြမ ကီးမျက် ှ ာေပ မှာလတိ့သည် များြပား၍ သမီးများကိလည်း

ရကေသာအခါ၊ ၂ဘရားသခင်၏သားတိ့သည် လသမီးတိ့ လှေကာင်းကိြမင်၍၊

ကိယ်စိတ် ှ ိသည်အတိင်း စံဘက်က၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း ငါ့ဝိညာဥ်သည်

လတိ့တွင် အစဥ်မဆံးမရ။ အေကာင်းမကား လတိ့သည် အသားြဖစ်၏။

သ၏အသက်တန်းသည်လည်း၊ အ ှ စ်တရာ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်ေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

ထိကာလ၌၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ကိယ် ကီးမားေသာ သအချို ့ ှ ိ က၏။ ထိေနာက်၌လည်း၊

ဘရားသခင်၏ သားတိ့သည်၊ လသမီးတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ ရေသာသားတိ့သည်၊

အား ကီးေသာသ၊ ေ ှ းကာလမှစ၍၊ ေကျာ်ေစာေသာသ ြဖစ်က၏။ ၅ ေြမ ကီးေပ မှာ

လအြပစ် ကီး၍၊ သ၏ စိတ် ှ လံးအ ကံအစည် ှ ိသမ တိ့သည် အစဥ်မြပတ် ဆိးညစ်

ြခင်းသက်သက် ှ ိေ ကာင်းကိ၊ ဘရားသခင် သိြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၆ ေြမ ကီးေပ မှာ လကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်ကိ ေနာက်တရ၍၊ ှ လံးေတာ်ပပန်လျက် ှ ိေတာ်မ၏။

၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါဖန်ဆင်းေသာ လကိ၎င်း၊ လမှစ၍ သားများ၊

တွားတတ်ေသာ တိရစာန်များ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်များတိ့ကိ၎င်း ေြမ ကီးမျက် ှ ာမှာ

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ သတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာ ေကာင့် ငါေနာင်တရသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေနာဧမကား၊ ထာဝရဘရားစိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွေ့သာသြဖစ်သတည်း။

၉ ေနာဧအတုပတိဟမကား၊ ေနာဧသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၊ မိမိအမျိုး၌

စံလင်ေသာသြဖစ်၏။ ဘရားသခင် ှ င့်အတသွားလာ၏။ ၁၀ ေနာဧသည် ေ ှ မ၊ ဟာမ၊

ယာဖက်တည်းဟေသာ သားသံးေယာက်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၁ ထိအခါ ေြမ ကီးသည်

ဘရားသခင့် ေ ှ မှ့ာ ပပ်စပ်လျက် ှ ိ၏။ ေြမ ကီးသည် အဓမအမ ှ င့် ြပည့် စံေလ၏။ ၁၂

ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီးကိကည့် ေသာခါ၊ ပပ်စပ်လျက် ှ ိသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။

အေကာင်းမကား ေြမ ကီးေပ မှာ လအေပါင်းတိ့သည် ေဖါက်ြပန်ြခင်းသိ့ ေရာက်က ပီ။ ၁၃

ထိအခါ ဘရားသခင်သည်၊ ေနာဧအား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတဝါအေပါင်းတိ့၏

အဆံးသည် ငါ့မျက်ေမှာက်တွင် ေပလာ ပီ။ သတိ့ေကာင့် ေြမ ကီးသည်

အဓမမ ှ င့် ြပည့်စံေလ၏။ အကယ်စင်စစ် ေြမ ကီး ှ င့် တကွ သတိ့ကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၁၄

ေဂါဖရသစ်သားြဖင့် သေဘာကိ ကိယ်ဘိ့ တည်လပ်ေလာ့။ အထဲ၌လည်း အခန်းများကိ

လပ်ေလာ့။ အတွင်း၊ ြပင်၊ ပတ်လည်ကိ ထင်း းေစး ှ င့်သတ်ေလာ့။ ၁၅

လပ်ရမည်ပံ ဟမကား၊ သေဘာအလျားအေတာင်သံးရာ၊ အနံအေတာင်ငါးဆယ်၊

အြမင့် အေတာင်သံးဆယ် ှ ိေစရမည်။ ၁၆ အေပ ၌သည်အမိးကိလပ်ရမည်။

ထိအမိး အေပအလယ်ချက်၌၊ ထိပ်အပ်အနံတေတာင်အကျယ် ှ ိေစရမည်။

သေဘာနံတဘက်၌လည်း တံခါးကိ လပ်ရမည်။ ေအာက်ဆင့် ၊ အလယ်ဆင့် ၊

အေပဆင့်ဟ၍၊ သံးဆင့် ကိလည်း ှ ိေစရမည်။ ၁၇ အသက် ှ င်ေသာ သတဝါ

အေပါင်းတိ့ကိ၊ ေကာင်းကင်ေအာက်မှ ငါ့ကိယ်တိင် ပယ် ှ င်ြခင်းငှါ၊ ေြမ ကီးကိ

ေရလမ်းမိးေစသြဖင့် ၊ ေြမေပ မှာ ှ ိသမ တိ့သည် ေသကရမည်။ ၁၈ သင်၌မကား၊

ငါ့ပဋိညာဥ်ကိ ငါတည်ေစမည်။ သင်သည် သား၊ မယား၊ ေခ းမများ ှ င့်တကွ၊ သေဘာ
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ထဲသိ့ ဝင်ရမည်။ ၁၉ အသက် ှ င်ေသာ တိရစာန်အမျိုးမျိုးထဲက၊ အထီးအမ၊

အစံတိ့ကိယ၍၊ သင် ှ င့်အတ အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှါ၊ သေဘာထဲသိ့ သွင်းရမည်။

၂၀ ငှက်လည်းအမျိုးအလိက်၊ သားလည်း အမျိုးအလိက်၊ တွားတက်ေသာ

တိရစာန်အေပါင်းလည်း အမျိုးအလိက်၊ အထီးအမ၊ အစံတိ့သည် အသက်ချမ်းသာ

ေစြခင်းငှါ၊ သင့် ထံသိ့ လာကလိမ့်မည်။ ၂၁ ကိယ်စားစရာအဘိ၊့ တိရစာန်တိ့စားစရာအဘိ၊့

စားအပ်ေသာ အစာအမျိုးမျိုးကိ ယ၍ သိထားရမည်ဟ၊ ဘရားသခင် မှာထားေတာ်မ၏။

၂၂ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်းလည်း ေနာဧ ပေလ၏။

၇ ထိေနာက်၊ ထာဝရဘရားသခင်သည် ေနာဧကိ တဖန် မိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊

ဤကာလအမျိုးတွင် သင်သည် ငါ့ေ ှ ့၌ ေြဖာင့် မတ်ေကာင်းကိ ငါသိြမင်သည် ြဖစ်၍၊

သင်၏အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ သေဘာထဲသိ့ ဝင် ကေလာ့။ ၂

ေြမ ကီးေပ မှာ တိရစာန်အမျိုးမပျက်ဆက် ွယ် ေစြခင်းငှါ၊ စင် ကယ်ေသာ သားမျိုး၊

တမျိုးတမျိုးတွင် အထီးအမခနစ်စံစီ၊ မစင် ကယ်ေသာ သားမျိုး၊ တမျိုး တမျိုးတွင်လည်း

အထီးမ ှ စ်စံစီ၊ ၃ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊ တမျိုးမျိုးတွင်လည်း အထီးအမခနစ်စံစီ၊

အသီးသီးတိ့ကိ သိမ်းယရမည်။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ယေနမှ့စ၍ ခနစ်ရက်ေစ့လ င်၊

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး ေြမ ကီးေပ သိ့ မိဃ်း ွာေစမည်။ ငါဖန်ဆင်းေသာ

သတဝါအေပါင်းတိ့ကိ၊ ေြမ ကီးမျက် ှ ာေပ မှ ငါပယ် ှ င်းမည်ဟ၊ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မ၏။ ၅ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်းလည်း ေနာဧ ပေလ၏။ ၆

ေြမ ကီးကိ ေရလမ်းမိးေသာအခါ ေနာဧသည် အသက်ေြခာက်ရာ ှ ိသတည်း။ ၇

ေရလမ်းမိးြခင်းေဘးေကာင့် ၊ ေနာဧသည် မိမိ သား၊ မယား၊ ေခ းမများ ှ င့်တကွ၊

သေဘာထဲသိ့ ဝင်၍ ၈ဘရားသခင် မှာထားေတာ်မသည့်အတိင်း စင် ကယ်ေသာသား၊

မစင် ကယ်ေသာသား၊ ငှက်များ ှ င့် ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်များအထဲက၊

၉ အထီးအမအစံတိ့သည်၊ ေနာဧ ှ င့်အတ သေဘာထဲသိ့ ဝင် က၏။ ၁၀

ခနစ်ရက်ေစ့ေသာအခါ၊ လမ်းမိးအပ်ေသာ ေရသည် ေြမေပ ၌ ေပလာ၏။ ၁၁

ေနာဧအသက်ေြခာက်ရာေစ့ေသာ ှ စ်၊ ဒတိယလ၊ ဆယ်ခနစ်ရက်ေနတွ့င်၊

ကီးစွာေသာ နက်နဲရာ ေရေပါက်ေရတွင်းတိ့၏ အဆီးအတား ှ ိသမ ကိ ပယ် ှ င်း၍၊

မိဃ်းေကာင်းကင် ပန်ပများကိ ဖွင့်သြဖင့် ၊ ၁၂အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံးေြမ ကီးေပ မှာ

မိဃ်း ွာေလ၏။ ၁၃ ထိေနရ့က်တွင်၊ ေနာဧ ှ င် မိမိမယားမှစ၍ ေ ှ မ၊ ဟာမ၊

ယာဖက်တည်းဟေသာ ေနာဧသားသံးေယာက်၊ ေခ းမသံးေယာက်တိ့သည် သေဘာထဲသိ့

ဝင် က၏။ ၁၄ သားရဲမျိုး၊ သားယဥ်မျိုး၊ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်မျိုး၊

ပျံတက်ေသာ ကက်ငှက်မျိုး၊ ၁၅ အသက် ှ င်ေသာ တိရစာန်အမျိုးအမျိုး

အေပါင်းတိ့အထဲက၊ အထီးအမအစံတိ့သည်၊ ေနာဧ ှ င့် အတ သေဘာထဲသိ့ ဝင် ကေလ၏။

၁၆ ထိသိ့ေနာဧကိဘရားသခင်မှာထားေတာ်မသည်အတိင်းဝင်ေသာတိရစာန်တိ့သည်၊

ခပ်သိမ်းေသာ တိရစာန်တိ့အထဲက၊ အထီးအမ စံလျက်ဝင် က၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း

ေနာဧကိ အထဲမှာ ပိတ်ထားေတာ်မ၏။ ၁၇ ေရလမ်းမိးြခင်းသည် အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး

ေြမ ကီးေပ မှာ အစဥ်အတိင်း တိးတက်၍ သေဘာကိ ေြမမှခွါလျက် ေဆာင်ယေလ၏။ ၁၈

တဖန်ေရသည်အား ကီး၍ ေြမ ကီးေပ မှာ အလွန်တိးတက်သြဖင့် ၊ သေဘာသည်

ေရမျက် ှ ာေပ ၌ ေမျာလျက်ေနေလ၏။ ၁၉ ေနာက်တဖန်ေရသည် ေြမ ကီးေပ မှာ အလွန်

အား ကီးသြဖင့် မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိသမ ေသာ ေတာင် ကီးအေပါင်းတိ့သည်

မပ်က၏။ ၂၀ ေရမပ်ေသာေတာင်တိ့ အထက်၌ လမ်းတတ်ေသာ ေရသည်

ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိသတည်း။ ၂၁ ေြမေပ မှာ လပ် ှ ားတတ်ေသာ တိရစာန်မျိုးတည်းဟေသာ

ငှက်၊ သားယဥ်၊ သားရဲ၊ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်အေပါင်းတိ့ ှ င့်

လအေပါင်းတိ့သည် ေသကကန်၏။ ၂၂အသက် လျက် ကန်းေပ မှာ ှ ိေလသမ တိ့သည်

ေသကကန်၏။ ၂၃ ေြမမျက် ှ ာေပ ၌ ှ ိေသာလြဖစ်ေစ၊ သားြဖစ်ေစ တွားတတ်ေသာ

အရာြဖစ်ေစ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ င်ေသာ အရာ ှ ိ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေြမ ကီးေပက ပယ် ှ င်းေတာ်မ၍၊ ပျက်စီးကွယ်ေပျာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကကန်၏။ ေနာဧမှ

စ၍ ေနာဧ ှ င့်အတ သေဘာထဲ၌ ှ ိေသာ သတိ့သာကျန် ကင်း ကေလ၏။ ၂၄

ေရသည်လည်း ေြမ ကီးေပ မှာ ရက်ေပါင်း တရာ့ငါးဆယ်ပတ်လံး အား ကီးစွာ တည်ေလ၏။

၈ ဘရားသခင်သည်၊ ေနာဧမှစ၍ အသက် ှ င် သမ ေသာသတဝါ၊ ေနာဧ ှ င့်အတ

သေဘာထဲ၌ ှ ိေသာ တိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

ေလ့လာေစေတာ်မသြဖင့် ေရ ငိမ်ေလ၏။ ၂ နက်နဲေရေပါက်ေရတွင်းများ မိဃ်းေကာင်းကင်

ပန်ဝများကိ ဆိ့ပိတ်၍ မိဃ်းကိ စဲေစေတာ်မ၏။ ၃ ေရသည်လည်း ေြမေပ မှာ အစဥ်အတိင်း

စီးသွား၍၊ အရက်တရာ့ငါးဆယ်ေစ့ေသာအခါယတ်ေလျာ့ ေလ၏။ ၄ သတမလ၊

ဆယ်ခနစ်ရက်ေနတွ့င် သေဘာသည် အာရရတ်အမည် ှ ိေသာ ေတာင်ေပ မှာ တင်ေလ၏။

၅ ဒသမလတိင်ေအာင် ေရသည် အစဥ်မြပတ် ယတ်ေလျာ့၍၊ ထိလဆန်းတရက်ေနတွ့င်

ေတာင်ထိပ် တိ့သည် ေပ က၏။ ၆ ထိအရက်ေလးဆယ်ကာလ င်၊ ေနာဧသည်

သေဘာထဲ၌ လပ်ခ့ဲေသာ ြပတင်းေပါကကိဖွင့် ၍၊ ကျီး တေကာင်ကိ လတ်ေလ၏။ ၇

ထိကျီးအသည် ေြမေပ မှာ ေရမခန်းမေြခာက် မီှတိင်ေအာင်၊ သွားလာလျက် ေနေလ၏။ ၈

တဖန် ေြမမျက် ှ ာေပ မှာ ေရကန်သည် မကန်သည်ကိ သိြခင်းငှါ၊ ချိုးတေကာင်ကိ

လတ်ြပန်ေလ၏။ ၉ ေြမတြပင်လံး၌ ေရ ှ ိေသးေသာေကာင့် ၊ ချိုးသည် ေြခြဖင့် နင်း၍

အေမာေြဖစရာကိ မေတွသ့ြဖင့် ၊ ေနာဧ ှ ိရာ သေဘာသိ့ြပန်လာေလ၏။ ေနာဧသည်လည်း

လက်ကိဆန့်၍၊ ချိုးကိကိင်ယ ပီးလ င်၊ မိမိေနရာ သေဘာ ထဲသိ့သွင်းေလ၏။ ၁၀

တဖန်ခနစ်ရက်ေန ပီးမှ ထိချိုးကိ သေဘာထဲက လတ်ြပန်၏။ ၁၁ညဦးအချိန်၌ ချိုးသည်

ေနာဧထံသိ့ ြပန်လာ၍၊ မိမိဆိတ်ယေသာ သံလွင် ွက်ကိ မိမိ တ်သီးြဖင့် ေဆာင်ခ့ဲ

ေသာေကာင့် ၊ ၁၂ ေြမ ကီးေပ မှာ ေရကန်ေကာင်းကိ ေနာဧသိေလ၏။

တဖန် ခနစ်ရက်ေန ပီးမှ ထိချိုးကိ လတ်ြပန်၏။ ေနာက်တဖန် ချိုးသည်

မြပန်မလာေန၏။ ၁၃ အ ှ စ်ေြခာက်ရာတခ ပဌမလဆန်းတရက်ေနတွ့င်၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

ေရခန်းေြခာက်သည် ှ ိေသာ်၊ ေနာဧသည် သေဘာမိးကိ ပယ်ဖျက်၍ ကည့် ေသာအခါ၊

ေြမမျက် ှ ာေသွေ့ြခာက်စ ှ ိသည်ကိ ြမင်၏။ ၁၄ ဒတိယလ၊ ှ စ်ဆယ်ခနစ်ရက်ေနတွ့င်

ေြမ ကီး ေသွေ့ြခာက်ေလ၏။ ၁၅ ဘရားသခင်ကလည်း သင်သည် သားမယား၊

ေခ းမတိ့ ှ င့်တကွ၊ သေဘာထဲက ထွက်ဆင်းေလာ့။ ၁၇ သင်ထံမှာ အသက် ှ င်ေသာ

တိရစာန်၊ ငှက်များ၊ သားများ ေြမေပ ၌ တွားတတ်ေသာတိရစာန်များ တိ့သည်၊

ေြမေပ မှာသားကိေမွး၍ အလွန် တိးပွားများြပားမည်အေကာင်း၊ ထိတိရစာန် ှ ိသမ တိ့ကိ

ကိယ် ှ င့်အတထတ်ေဆာင်ေလာ့ဟ၊ ေနာဧကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိအခါေနာဧမှစ၍ သား၊

မယား၊ ေခ းမတိ့သည် ထွက်ဆင်း က၏။ ၁၉သားများ၊ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်များ၊

ငှက်များ၊ ေြမေပ မှာ လပ် ှ ားတတ်သမ ေသာ အမျိုးမျိုး အေပါင်းတိ့သည်လည်း၊

သေဘာထဲက ထွက်ဆင်း က၏။ ၂၀ ေနာဧသည်လည်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ

တည် ပီးမှ စင် ကယ်ေသာသား၊ စင် ကယ်ေသာ ငှက်အမျိုးမျိုးထဲကယ၍၊ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

မီး ိေ့သာ ယဇ်ကိ ပေဇာ်ေလ၏။ ၂၁ထာဝရဘရားသည်လည်း ေမး ကိင်ေသာ အနံကိ့

ခံယ၍၊ ငါသည် ေနာက်တဖန်လတိ့အတွက် ေြမ ကီးကိ မကျိန်။ အေကာင်းမကား၊

လတိ့သည် ငယ်ေသာအ ွယ်မှ စ၍၊ စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်ဆိး က၏။ ငါသည် ယခတခါ

ပ ပီးသက့ဲသိ၊့ အသက် ှ င်ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေနာက်တဖန် ဒဏ်မခတ်။ ၂၂

ေြမ ကိးမကန်မီှတိင်ေအာင် မျိုးေစ့ ကဲရေသာကာလ၊ အသီးအ ှံ ကိ သိမ်းရေသာကာလ၊

ချမ်းေသာ ကာလ၊ ပေသာကာလ၊ ေ ွကာလ၊ ေဆာင်းကာလ မြပတ်ရဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။

၉ ဘရားသခင်သည်လည်း၊ ေနာဧ ှ င့် သ၏သား တိ့ကိေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၍၊

သင်တိ့သည်များြပားစွာ ေမွးဘွားလျက် ေြမ ကီးြပည့်ေစကေလာ့။ ၂

ေြမတိရစာန်၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အစ ှ ိေသာ၊ ေြမေပ မှာ လပ် ှ ားတတ်သမ ှ င့် ၊

ပင်လယ်ငါးအေပါင်းတိ့သည်၊ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာေကာက် ွံ ့တန်လပ်ြခင်းသေဘာ ှ ိ ကလိမ့်မည်။

ထိတိရိစာန်တိ့ကိ သင်တိ့ လက်၌ငါ အပ်၏။ ၃အသက် ှ င်၍ လပ် ှ ားတတ်သမသည်၊

အသီးအ ွက်က့ဲသိ၊့ သင်တိ့စားစရာဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ့ကိ သင်တိ့၌

ငါအပ်ေပး၏။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း အသက်တည်းဟေသာ အေသွး ှ င့်တကွ

အသားကိ မစားရ။ ၅ အကယ်၍ သင်တိ့အသက်တည်းဟေသာ၊ သင်တိ့

အေသွးကိ ငါေတာင်းမည်။ လ၊ တိရစာန်အေပါင်း တိ့၌ ငါေတာင်းမည်။

ခပ်သိမ်းေသာ လတိ့၏ ညီအစ်ကိ၌ လ၏အသက်ကိ ငါေတာင်းမည်။ ၆

အကင်သသည် လ၏အေသွးကိသွန်း၏။ ထိသ၏အေသွးကိ လလက်ြဖင့် သွန်းရမည်။

အေကာင်းမကား ဘရားသခင်သည် မိမိပံသ ာန် ှ င့်အညီ လကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၇

သင်တိ့သည် သားကိဘွား၍များြပား ကေလာ့။ ေြမေပ မှာ အလွန်ေမွးဘွား၍



ကမာဦး15

များြပား ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈တဖန်ဘရားသခင်သည်၊ ေနာဧ ှ င့် သ၏သား တိ့ကိ

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၉သင်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ အမျိုးအ ွယ် ှ င့် ၎င်း၊ ၁၀

သင်တိ့ထံမှာအသက် ှ င်ေသာ တိရစာန်တည်းဟေသာ ငှက်၊ သားယဥ်၊ သားရဲ ှ ိသမ

သေဘာထဲက ထွက်ဆင်းသမ မှစ၍၊ ေြမတိရစာန်အေပါင်းတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ငါသည်ကိယ်တိင်

ပဋိညာဥ် ပ၏။ ၁၁သင်တိ့ ှ င့် ငါ ပေသာ ပိဋိညာဥ်ဟမကား၊ ေရလမ်းမိးြခင်းအားြဖင့် ၊

ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါတိ့သည် ေနာက်တဖန် မဆံးရက။ ေြမ ကီးကိ ဖျက်ဆီးဘိ့ရာ

ေနာက်တဖန် ေရလမ်းမိးြခင်း မ ှ ိရ။ ၁၂ ထိမှတပါး ငါတဘက်၊ သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ထံမှာ

အသက် ှ င်သမ ေသာ တိရစာန်တိ့ တဘက်၌ သားေြမး အစဥ်အဆက်မြပတ်၊ ငါ ပေသာ

ပဋိညာဥ်၏ လကဏာသက်ေသဟမကား၊ ၁၃ ငါ၏ သက်တ့ံကိ မိဃ်းတိမ်၌ ငါထား၏။

ထိသက်တ့ံသည် ေြမ ကီး ှ င့် ငါ ပေသာ ပဋိညာဥ်၏ သက်ေသြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၄ ငါသည်

မိဃ်းကိ အံ့ေစေသာအခါ၊ မိဃ်းတိမ်၌ သက်တ့ံသည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၅

ထိအခါငါတဘက်၊ သင်တိ့မှစ၍၊ အသက် ှ င် ေသာသတဝါ၊ တိရစာန် ှ ိသမ တိ့

တဘက်၌ ှ ိေသာ၊ ငါ၏ ပဋိညာဥ်ကိငါ ေအာက်ေမ့သြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါ

တိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ေနာက်တဖန် ေရလမ်းမိးြခင်းမ ှ ိရ။ ၁၆ မိဃ်းတိမ်၌

သက်တ့ံ ှ ိသည်ကိ ငါ ကည့် သြဖင့် ၊ ဘရားသခင် ှ င့် ေြမ ကီးေပ မှာ အသက် ှ င်ေသာ

သတဝါတိရစာန်အေပါင်းတိ့ စပ် ကားမှာ ှ ိေသာထာဝရပဋိညာဏ်ကိ ငါေအာက်ေမ့မည်။

၁၇ ဤသည်ကား ငါ ှ င့် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာ သတဝါအေပါင်းတိ့၏ စပ်ကားမှာ၊

ငါ မဲဖဲွေ့သာ ပဋိညာဏ်၏ လကဏာသက်ေသြဖစ်သတည်းဟ ေနာဧ ကိ

ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈သေဘာထဲက ထွက်ဆင်းေသာ ေနာဧသားတိ့၏အမည်ကား

ေ ှ မ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း၊ ဟာမသည် ခါနာန်၏ အဘြဖစ်၏။ ၁၉ ဤသတိ့သည်

ေနာဧ၏ သားသံးေယာက်ြဖစ်၍ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ ှ ံ ့ြပား က၏။ ၂၀ ေနာဧသည်

လယ်လပ်ေသာအတတ်ကိ ပစ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စိက်ေလ၏။ ၂၁ စပျစ်ရည်ကိလည်း

ေသာက်၍ယစ်မးသြဖင့် ၊ မိမိထဲ၌ အဝတ်မ ခံဘဲေနေလ၏။ ၂၂ ခါနာန်၏ အဘဟာမသည်၊

မိမိအဘ၌အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိသည်ကိြမင်လ င် ြပင်မှာ ှ ိေသာ အစ်ကိ ှ စ်ေယာက်ကိ

ေြပာေလ၏။ ၂၃ ေ ှ မ ှ င့်ယာဖက်တိ့သည် အဝတ်ကိယ၍ ပခံးေပ မှာ တင် ပီးလ င်၊

ေနာက်သိ့ဆတ်သွား၍ မိမိအဘ၌၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိသည်ကိ ဖံး က၏။ သတိ့သည်

အြပင်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာေကာင့် ၊ မိမိအဘ၌ အဝတ် အချည်း အစည်း ှ ိသည်ကိ မြမင်ရ။

၂၄ ေနာဧသည် ယစ်မြခင်းေပျာက်၍ ိးေသာအခါ၊ မိမိ၌သားငယ် ပသည်ကိသိလ င်၊ ၂၅

ခါနာန်သည် ကျိန်ြခင်းကိ ခံပါေစ။ အစ်ကိတိ့၏ကန်တိ့၌ ကန်ြဖစ်ပါေစဟဆိ၏။ ၂၆

တဖန်ေ ှ မ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ခါနာန်သည်

ေ ှ မ၏ကန် ြဖစ်ပါေစ။ ၂၇ဘရားသခင်သည် ယာဖက်ကိ ကျယ်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ေ ှ မ၏

တဲသိ့တွင်ေနပါေစ။ ခါနာန်မကား၊ သ၏ကန်ြဖစ်ပါေစဟ ဆိေလ၏။ ၂၈

ေနာဧသည် ေရလမ်းမိးေသာေနာက်၊ အ ှ စ် သံးရာငါးဆယ် အသက် ှ င်၍၊ ၂၉

အသက်ေပါင်းကိးရာငါးဆယ်ေစ့ေသာ် အနိစ ေရာက်ေလ၏

၁၀ ေရလမ်းမိးေသာေနာက်၊ ေနာဧသား ေ ှ မ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

သားစဥ်ေြမးဆက် တိ့ကိ ဆိေပအ့ံ။ ၂ယာဖက်၏သားကား ေဂါမာ၊ မာေဂါဂ၊

မာဒဲ၊ ယာဝန်၊ တဗလ၊ ေမ ှ က်၊ ထိက်တည်း။ ၃ ေဂါမသားကား၊ အာေ ှ ကနတ်၊

ရိဖတ် ေတာ်ဂမတည်း။ ၄ယာဝန်သားကား၊ ဧလိ ှ ား၊ တာ ၊ ကိတိမ်၊ ေဒါဒနိမ်တည်း။

၅ ဤသတိ့သည် လအမျိုးမျိုး တကန်းတ ိင်ငံ ေြမနယ်တိ့ကိ ဘာသာအသီးအသီး၊

အမျိုးအ ွယ် အသီးသီး ှ ိသည့်အတိင်း၊ အချင်းချင်း ခဲွေဝက၏။ ၆ ဟာမသားကား၊

က ှ ၊ မိဇရိမ်၊ ဇတ၊ ခါနာန်တည်း။ ၇က ှ သားကား၊ ေသဘ၊ ဟာဝိလ၊ သာဘတ၊ ရာဂမ၊

သေတခါတည်း။ ရာဂမသားကား၊ ေ ှ ဘ၊ ေဒဒန်တည်း။ ၈က ှ သည် သားနိမ်ေရာဒကိလည်း

ရေသး၏။ ထိသားသည် ေြမ ကီးေပ မှာ အဦးစွမ်း ိင်ေသာ သြဖစ်၏။ ၉ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ

အား ကီးေသာ မဆိးြဖစ်၏။ ထိေကာင့် စကားပံ၌ကား၊ ဘရားေ ှ နိ့မ်ေရာဒ၊ အား ကီးမဆိး၊

ပလပ်သည်လိဟ စပ်ဆိသတည်း။ ၁၀ သ၏ ိင်ငံအဦးကား၊ ှ ိနာြပည်၌ ဗာဗလန် မိ၊့

ဧရက် မိ၊့ အက မိက့ာလေန မိတ့ည်း။ ၁၁ ထိြပည်မှာအာ ှ ရိြပည်သိ့သွား၍ နိေနဝ မိ၊့

ရေဟာဘတ် မိ ့ ကာလ မိကိ့၎င်း၊ ၁၂ နိေနေဝ မိ ့ ှ င့် ၊ ကာလ မိစ့ပ် ကားမှာ ကီးစွာေသာ

မိတ့ည်းဟေသာ ေရသင် မိကိ့၎င်း တည်ေဆာက် ေလ၏။ ၁၃ မိဇရိမ်သားကား၊ လဒိမ်လ၊

အာနမိမ်လ၊ လဟာဗိမ်လ၊ နတုဟိမ်လ၊ ၁၄ ပါသ သိမ်လ၊ ကာသလဟိမ်လ၊ ကေတာရိမ်

လတည်း။ ကာသလဟိမ်အမျိုးထဲက ဖိလိတိလြဖစ် သတည်း။ ၁၅ ခါနာန်သား အ ကီးကား၊

ဇိဒန်။ ထိေနာက် ေဟသ။ ၁၆ ထိေနာက် ေယဗသိလ၊ အာေမာရိလ။ ဂိရဂါ ှ ိ လ၊

၁၇ ဟိဝိ လ၊ အာကိလ၊ သိနိလ၊ ၁၈ အာဝဒိ လ၊ ေဇမရိလ၊ ဟာမသိ လတည်း။

ထိေနာက်ခါနာန် အမျိုးသားအသီးသီးတိ့သည် ှ ံ ့ြပား က ေလ၏။ ၁၉ ခါနာန်အမျိုးသား

ေနရာြပည်နယ်သည် ဇိဒန် မိမှ့ေဂရာ မိ၊့ ဂါဇ မိတိ့င်ေအာင်၎င်း တဖန်ေသာဒ မိ၊့ ေဂါမာရ မိ၊့

အာဒမာ မိ ့ ေဇာဘိင် မိကိ့လွန်၍ လာ ှ မိ ့ တိင်ေအာင်၎င်း ှ ိသတည်း။ ၂၀ဤသတိ့သည်

သီးြခားေသာ အမျိုးအ ွယ်၊ သီးြခားေသာ ဘာသာအလိက်၊ အြပည်အြပည် အတိင်းတိင်း၌

ေနေသာ ဟာမသားများ ြဖစ်သတည်း။ ၂၁ယာဖက်ညီ၊ ေဟ ဗဲလအေပါင်းတိ့၏ အဘ၊

ေ ှ မသည်လည်း သားများကိြမင်ေလ၏။ ၂၂ ေ ှ မသားကား၊ ဧလံ၊ အာ ှ ရ၊ အာဖါဇဒ်၊ လဒ၊

အာရံတည်း။ ၂၃အာရံသားကား၊ ဥဇ၊ ဟလ၊ ေဂသာ၊ မာ ှ တည်း။ ၂၄အာဖာဇ်သား ှ ာလ၊

ှ ာလသားေဟဗာတည်း။ ၂၅ ေဟဗာသည်လည်း သား ှ စ်ေယာက်ကိ ြမင်ေလ၏။

သားတေယာက်ကား၊ ဖာလက်အမည် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ သလ့က်ထက်၌ ေြမ ကီးကိ

ခဲွေဝက၏။ သ၏ညီကား၊ ယတန် အမည် ှ ိ၏။ ၂၆ ယတန်သားကား၊ အာလေမာဒဒ်၊

ေ ှ လပ်၊ ဟာဇာမာဝက်၊ ေယရ၊ ၂၇ဟေဒါရံ၊ ဥဇလ၊ ဒိကာလ၊ ၂၈ သဗလအဘိေမလ၊

ေ ှ ဘ၊ ၂၉ သဖိရဟဝိလ၊ ေယာဗပ်၊ ဤသအေပါင်းတိ့ သည် ယတန်သားြဖစ်သတည်း။

၃၀ သတိ့ေနရာမကား၊ ေမ ှ မိမှ့သည် အေ ှ ့ မျက် ှ ာ၌ေသဖာေတာင်တိင်ေအာင်

ှ ိသတည်း။ ၃၁ဤသတိ့သည် သီးြခားေသာ အမျိုးအ ွယ်၊ သီးြခားေသာ ဘာသာအလိက်၊

အြပည်ြပည်အတိင်းတိင်း တိ့၌ေနေသာ ေ ှ မသားများြဖစ်သတည်း။ ၃၂ ဤေ က့ား

မိမိတိ့အမျိုးအ ွယ် အသီးသီး အလိက်မှတ်သားထားေသာ ေနာဧသား ေဆွစဥ်

မျိုးဆက်စာရင်းေပးသတည်း။ ထိသတိ့သည် ေရလမ်းမိးေသာေနာက်၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

သီးြခားေသာ တိင်းြပည် တိ့ကိတည်ေထာင်ကေလ၏။

၁၁ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် ဘာသာတမျိုးတည်း။

စကားတမျိုးတည်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၂ အေ ှ မ့ျက် ှ ာမှ ခရီးသွားသြဖင့် ၊

ှ ိနာြပည်၌ ေြမညီရာအရပ် ကိေတွ့၍ ေနရာချ က၏။ ၃ သတိ့ကလည်း လာက။

အတ်လပ်၍ ခိင်မာစွာ ဖတ်ကကန်အ့ံဟ၊ တေယာက်ကိ တေယာက် ေြပာက၏။ ထိသိ့

ေကျာက်အရာ၌ အတ်ကိ၎င်း၊ သ ွတ်အရာ၌ ေရ ှ ိတမျိုးကိ၎င်း ရ ပီးလ င်၊ ၄

လာက၊ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ အရပ်ရပ်ကဲွြပားမည်ကိ စိးရိမ်၍၊ မိကိ့၎င်း၊

မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့မီှရေသာ ရဲတိက်ကိ၎င်း တည်လပ်သြဖင့် ၊ ေကျာ်ေစာကိတိ ှ ိေစြခင်းငှါ

ပကကန်အ့ံဟ ေြပာဆိက၏။ ၅ ထိသိ့ လသားတိ့တည်လပ်ေသာ မိ့ ှ င့် ရဲတိက်ကိ

ကည့် ြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားသည် ဆင်းသက်ေတာ် မ၏။ ၆ ထာဝရဘရားက

ကည့် ေလာ့။ လတမျိုးတည်း၊ စကားတမျိုးတည်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် ဤအမကိ

အဦး ပက၏။ ယခ ကံစည်သမ တိ့ကိ အဆီးအတားမ ှ ိ ၊ သတိ့ ပကလိမ့်မည်။ ၇လာက၊

ဆင်းသက်ကကန်အ့ံ။ သတိ့သည် အချင်းချင်း နားမလည်ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့စကားကိ

ပ်ေထွး ကကန်အ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ

ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ အရပ်ရပ်ကဲွြပားေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် မိကိ့မတည်ပဲ ေနက၏။

၉ သိ့ြဖစ်၍ ထိ မိ ့၌ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့၏ စကားကိ ပ်ေထွး၍၊

သတိ့ကိ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ အရပ်ရပ် ကဲွြပားေစေတာ်မေသာေကာင့် ထိ မိသ့ည်

ဗာဗလံ မိဟ့၍ တွင်သတည်း။ ၁၀ ေ ှ မ၏ သားစဥ်ေြမးဆက်ဟမကား၊ ေ ှ မသည်

အသက်တရာ ှ ိ၍၊ ေရလမ်းမိးေသာေနာက် ှ စ် ှ စ် ကာ ေသာ်၊ သားအာဖာဇဒ်ကိ ြမင်ေလ၏။

၁၁ အာဖာဇဒ်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ေ ှ မသည် အ ှ စ်ငါးရာအသက် ှ င်၍

သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၂ အာဖာဇဒ်သည် အသက်သံးဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊

သား ှ ာလကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၃ ှ ာလဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ အာဖာဇဒ်သည်

အ ှ စ်ေလးရာသံး ှ စ်အသက် ှ င်၍၊ သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၄ ှ ာလသည်

အသက်သံးဆယ် ှ ိေသာ်၊ သားေဟဗာကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၅ ေဟဗာဘွားြမင်ေသာေနာက်၊

ှ ာလသည် အ ှ စ်ေလးရာသံး ှ စ် အသက် ှ င်၍၊ သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၆

ေဟဗာသည် အသက်သံးဆယ့် ေလး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ သားဖာလက်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၇

ဖာလက်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ေဟဗာသည် အ ှ စ်ေလးရာသံးဆယ်အသက် ှ င်၍၊
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သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၈ ဖာလက်သည် အသက်သံးဆယ် ှ ိေသာ်၊

သားရာေဂါကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၉ ရာေဂါဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ဖာလက်သည်

အ ှ စ် ှ စ်ရာကိး ှ စ်အသက် ှ င်၍၊ သားသမီးများကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ၂၀

ရာေဂါသည် အသက်သံးဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ သားေစေရာက်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၁

ေစေရာက်ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ရာေဂါသည် အ ှ စ် ှ စ်ရာခနစ် ှ စ်အသက် ှ င်၍၊

သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၂ ေစေရာက်သည်အသက်သံးဆယ် ှ ိေသာ်၊

သားနာကိေခ ကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၃ နာေခ ဘွားြမင်ေသာေနာက်၊ ေစေရာက်သည်

အ ှ စ် ှ စ်ရာ အသက် ှ င်၍ သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၄ နာေခသည်

အသက် ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ သားေတရကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၅ ေတရဘွားြမင်ေသာေနာက်၊

နာေခသည် အ ှ စ်တရာတဆယ်ကိး ှ စ်အသက် ှ င်၍၊ သားသမီးများကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၆

ေတရသည် အသက်ခနစ်ဆယ် ှ ိေသာ်၊ သားအာြဗံ၊ နာေခ ၊ ခါရန်တိ့ကိြမင်ေလ၏။ ၂၇

ေတရ၏သားစဥ်ေြမးဆက်ဟမကား၊ ေတရသည် အာြဗံ၊ နာေခ ၊ ခါရန်တိ့ကိြမင်ေလ၏။

၂၈ ခါရန်သည်လည်း ေလာတကိြမင်ေလ၏။ ခါရန်သည်၊ အဘေတရမေသမီှ၊

မိမိဘွားရာအရပ်၊ ခါလဒဲြပည်သားတိ့ေနေသာ ဥရ မိ့၌ ေသေလ၏။ ၂၉ အာြဗံ ှ င့်

နာေခသည် မယားကိ ယ၍၊ အာြဗံ၏ မယားကား၊ စာရဲအမည် ှ ိ၏။ နာေခ ၏ မယားကား၊

ခါရန်၏သမီးမိလခါ အမည် ှ ိ၏။ ခါရန်သည် မိလခါ ှ င့် ဣသခ၏အဘြဖစ်သတည်း။ ၃၀

စာရဲမကား မံေသာ မိန်းမြဖစ်၍ သားသမီးမ ှ ိ။ ၃၁ ေတရသည် သားအာြဗံကိ၎င်း၊

ခါရန်၏သား ြဖစ်ေသာေြမး ေလာတကိ၎င်း၊ သားအာြဗံ၏မယားြဖစ် ေသာ မိမိ

ေခ းမစာရဲကိ၎င်းေခ ၍၊ သတိ့သည် ခါနာန်ြပည်သိ့ သွားြခင်းငှါ၊

ခါလဒဲြပည်သားတိ့ေနေသာ ဥရ မိမှ့ ထွက်သြဖင့် ၊ ခါရန် မိသိ့့ ေရာက်၍ေနက၏။ ၃၂

ေတရသည် အသက် ှ စ်ေပါင်း ှ စ်ရာငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ ခါရန် မိ ့၌ ေသေလ၏။

၁၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း အာြဗံကိ ေခ ေတာ်မ၍၊ သင်၏ြပည် ှ င့်တကွ

အမျိုးသားချင်းေပါက်ေဘာ် များထဲက ထွက် ပီးလ င်၊ ငါြပလတ့ံေသာ ြပည်သိ့

သွားေလာ့။ ၂ ငါသည် သင့် ကိ လမျိုး ကီးြဖစ်ေစမည်။ ငါ ေကာင်း ကီးေပး၍ သင်၏နာမကိ

ကီးြမတ်ေစမည်။ သင် သည် ေကာင်း ကီးခံရေသာသ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃ သင့် ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေသာသကိ ငါေကာင်း ကီးေပးမည်။ သင့် ကိ ကျိန်ဆဲေသာသကိ

ငါကျိန်ဆဲမည်။ သင်အားြဖင့်လည်း လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိသိ့ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

အာြဗံထွက်သွား၍ ေလာတလည်းလိက်ေလ၏။ အာြဗံ သည် ခါရန် မိမှ့ ထွက်သွားေသာအခါ

အသက်ခနစ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိ၏။ ၅ အာြဗံသည် မယားစာရဲ၊ အစ်ကိသားေလာတ ှ င့် ၊

ဥစာရတတ်သမ ကိ၎င်း၊ ခါရန် မိ ့၌ရေသာ လတိ့ကိ ၎င်း၊ ယ ပီးလ င် ခါနာန်ြပည်သိ့

ေရာက်ြခင်းငှါ၊ ထွက်သွား၍၊ ထိြပည်သိ့ ေရာက် က၏။ ၆ အာြဗံသည်

ထိြပည်ကိ ေ ှ ာင်သွား၍ ှ ိခင်အရပ်၊ ေမာရသပိတ်ပင်သိ့ ေရာက်ေလ၏။

ထိအခါ၊ ခါနာန်အမျိုးသားတိ့သည် ထိြပည်၌ ှ ိ ကရ၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည်

အာြဗံအားထင် ှ ား၍၊ ဤြပည်ကိ သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ထိသိ့ထင် ှ ားေတာ်မေသာထာဝရဘရားဘိ၊့ ထိအရပ်၌၊ ယဇ်ပလင်ကိ တည်ေလ၏။ ၈

ထိအရပ်မှ သွားြပန်၍၊ ေဗသလ မိအ့ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ေတာင်သိ့ ေြပာင်းသြဖင့် ၊

ေဗသလ မိအ့ေ ှ ့၊ အာဣ မိ့ အေနာက်စပ်ကားမှာ တဲကိေဆာက်၍၊ ထာဝရဘရားသိ့

ယဇ်ပလင်ကိ တည် ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌာန ပ၏။ ၉အာြဗံသည်

ခရီးသွားလျက်၊ ေြပာင်းလျက်၊ ေတာင်မျက် ှ ာသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၀ ထိ့ေနာက်၊

ခါနာန်ြပည်၌ အစားေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်၏။ အလွန်အစားေခါင်းပါးေသာေကာင့် ၊ အာြဗံသည်

အဲဂတြပည်၌ တည်းခိးြခင်းငှါ သွားေလ၏။ ၁၁ အဲဂတုြပည် ှ င့် နီးေသာအခါ၊

မိမိမယားစာရဲကိ၊ သင်သည် အဆင်းလှေသာ မိန်းမြဖစ်သည်ကိ ငါသိ၏။ ၁၂

အဲဂတုလတိ့သည် သင့် ကိြမင်ေသာအခါ၊ဤမိန်းမသည် သ၏မယားြဖစ်၏ဟဆိလျက်၊

ငါ့ကိသတ်၍ သင့် ကိ အသက်ချမ်းသာေပးလိမ့်မည်။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည်

ငါ့ ှ မြဖစ်ေကာင်းကိ ေြပာပါေလာ့။ သိ့ေြပာလ င် သင့်အတွက် ငါေကာင်းစား လိမ့်မည်။

သင်၏ေကျးဇးအားြဖင့် ငါအသကချမ်းသာ ရလိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၁၄ အာြဗံသည်

အဲဂတြပည်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ သ၏မယားသည် အလွန်အဆင်းလှသည်ကိ

အဲဂတုလတိ့သည် ြမင် က၏။ ၁၅ ဖါေရာဘရင်၏မးေတာ်မတ်တိ့လည်း ြမင်၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

ချီးမွမ်း ပီးလ င်၊ နန်းေတာ်သိ့သွင်းရက၏။ ၁၆ ဖာေရာဘရင်သည် ထိမိန်းမအတွက်

အာြဗံ၌ ေကျးဇး ပသြဖင့် ၊ သသည် သိး၊ ွား၊ ြမည်းထီး၊ ြမည်းမ၊ ကန်ေယာက်ျား၊

ကန်မိန်းမ၊ ကလားအပ်များ ှ င့် ကယ်ဝ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ၏

မယားစာရဲအတွက်ေကာင့် ၊ ဖါေရာဘရင်မှစ၍ နန်းေတာ်သားတိ့ကိ ကီးေသာ ေဘးဒဏ်ြဖင့်

ဆံးမေတာ်မ၏။ ၁၈ ဖါေရာဘရင်သည်လည်း အာြဗံကိေခ ၍၊ သင်သည်ငါ၌

ပေသာအမကား အဘယ်သိ့နည်း။ သသည် သင်၏မယားြဖစ်ေကာင်းကိ၊ ငါအား

အဘယ်ေကာင့် မေြပာသနည်း။ ၁၉ ငါသည် သကိ့ သိမ်းပိက်ေစြခင်းငှါ၊ သသည်

ငါ့ ှ မြဖစ်သည်ဟအဘယ်ေကာင့် ဆိသနည်း။ သင်၏ မယားကိ ယခယ၍သွားေလာ့ဟ

အမိန့် ှ ိ၏။ ၂၀ ထိသိ့အာြဗံအမကိ စီရင်၍၊ မိမိလတိ့အား မှာထားသြဖင့် ၊ သတိ့သည်

အာြဗံ၌ ှ ိသမ ေသာ ဥစာ ှ င့် တကွ၊ သမီးေမာင် ှ ံ တိ့ကိ လတ်လိက်က၏။

၁၃ အာြဗံသမီးေမာင် ှ ံ တိ့သည်လည်း၊ ေလာတ ှ င့် တကွ မိမိတိ့၌ ှ ိသမ ေသာ

ဥစာကိယ၍၊ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်သွားသြဖင့် ၊ ခါနာန်ြပည်ေတာင်ပိင်းသိ့

ေရာက်က၏။ ၂ ထိအခါ အာြဗံသည်၊ သိး၊ ွားစသည်တိ့ကိ၎င်း၊ ေ ေငွကိ၎င်း

အလွန်ရတတ်၏။ ၃တဖန်ေတာင်ပိင်းမှ ခရီးသွား၍၊ ေဗသလနယ်အတွင်း၊ ေဗသလ မိ၊့

အာဣ မိစ့ပ်ကား၌၊ အထက်က တဲကိေဆာက်၍၊ ၄ယဇ်ပလင်ကိတည်ခ့ဲဘးေသာ အရပ်သိ့

ေရာက်ြပန်လ င်၊ ထိအရပ်တွင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပ၏။ ၅အာြဗံ ှ င့်အတ

လိက်လာေသာ ေလာတသည်လည်း သိး၊ ွားများ ှ င့် တဲအများ ှ ိသြဖင့် ၊ ၆

ထိလ ှ စ်ဦးတိ့သည် အတေနြခင်းငှါ ထိေြမ မဆ့ံ ိင်။ ဥစာများလွန်း၍၊

သတိ့သည် တရပ်တည်း မေန ိင် က။ ၇ အာြဗံ၏ ွား ေကျာင်းသား၊ ေလာတ၏

ွားေကျာင်းသားတိ့သည်လည်း ခိက်ရန် ပက၏။ ထိအခါ၊ ခါနာန်အမျိုးသား၊

ေဖရဇိအမျိုးသားတိ့သည် ထိြပည်၌ ေနကသတည်း။ ၈ အာြဗံကလည်း၊

ငါတိ့သည် ညီအစ်ကိချင်းြဖစ်လျက်၊ ငါ ှ င့် သင်၌၎င်း၊ ငါ့ ွားေကျာင်းသားတိ့ ှ င့် ၊

သင့် ွားေကျာင်းသားတိ့၌၎င်း၊ ခိက်ရန်မ ှ ိပါေစ ှ င့် ။ ၉ ေြမတြပင်လံးသည်

သင့် ေ ှ မှ့ာ ှ ိသည် မဟတ်ေလာ့။ ငါ ှ င့် ခွာ၍ေနပါေလာ့။ သင်သည် လက်ဝဲဘက်သိ့

သွားလ င်၊ ငါသည် လက်ျာဘက်သိ့သွားမည်။ သင်သည် လက်ျာဘက်သိ့ သွားလ င်၊

ငါသည် လက်ဝဲဘက်သိ့ သွားမည်ဟ ဆိ၏။ ၁၀ ထိကာလအခါ၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိကိ့ ထာဝရဘရား ဖျက်ဆီးေတာ်မမမီှ၊ ေဇာရ မိသိ့့ သွားေသာလမ်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်

ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်ရပ်၌ ေရများ၍ ထာဝရဘရား၏ ဥယျာဥ်ေတာ်က့ဲသိ့၎င်း အဲဂတုြပည်

က့ဲသိ့၎င်းြဖစ်သည်ကိ၊ ေလာတေြမာ်ကည့်၍ ြမင်လ င်၊ ၁၁ ေယာ်ဒန်ချိုင့် တေ ှ ာက်လံးကိ

ေ ွးချယ်၍၊ အေ ှ သိ့့ ေြပာင်းသွားသြဖင့် ၊ အချင်းချင်း တဦး ှ င့် တဦး ကဲွြပား က၏။ ၁၂

အာြဗံသည် ခါနာန်ြပည်၌ ေနေလ၏။ ေလာတ မကား၊ ြမစ်ပတ်ဝန်းကျင် မိတိ့့တွင်ေန၍၊

ေသာဒံ မိ ့ နားမှာ တဲကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၁၃ ေသာဒံ မိသ့ားတိ့သည် ဆိးေသာသ၊

ထာဝရဘရားေ ှ ့၌၊ အလွန်အြပစ်များေသာသ ြဖစ် ကသတည်း။ ၁၄ ေလာတသည်

အာြဗံ ှ င့် ခွါ၍ သွား ပီးမှ၊ ထာဝရဘရားသည် အာြဗံကိေခ ၍၊ သင် ှ ိေသာအရပ်က၊ ေတာင်၊

ေြမာက်၊ အေ ှ ့၊ အေနာက်သိ့ ေြမာ် ကည့် ေလာ့။ ၁၅ သင်ြမင်ေသာ ေြမတြပင်လံးကိ၊

သင် ှ င့်သင်၏ အမျိုးအ ွယ်အား၊ ငါသည်ကာလအစဥ်အ မဲေပးမည်။ ၁၆

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ေြမမန့်က့ဲသိ့ ငါများြပားေစမည်။ သိ့ြဖစ်၍ လသည်ေြမမန့်ကိ

ေရတွက် ိင်လ င်၊ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်ကိ ေရတွက် ိင် ကလိမ့်မည်။ ၁၇သင်ထ၍ေြမကိ

အလျားအားြဖင့် ၎င်း၊ အနံအားြဖင့် ၎င်း ေ ှ ာက်သွားေလာ့။ သင်အား ငါေပးမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈တဖန်အာြဗံသည် တဲကိေြပာင်း၍၊ ေဟဗန် မိ၊့ မံေရသပိတ်ေတာသိ့

ေရာက်မှ ေနရာကျ၍ ထာဝရဘရား အဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ တည်ေလ၏။

၁၄ ထိေရာအခါ၊ ှ ိနာမင်း ကီး အံရေဖလ၊ ဧလာသာမင်း ကီးအာ တ်၊

ဧလံမင်း ကီးေခေဒါရေလာမာ၊ ေဂါအိမ်မင်း ကီးတိဒလတိ့သည်၊ ၂

ေသာဒံမင်း ကီးေဗရ၊ ေဂါေမာရမင်း ကီး ဗိရ ှ ၊ အာဓမာမင်း ကီး ှ ိနပ်၊

ေဇဘိင်မင်း ကီး ေ ှ မဘာ၊ ေဗလာမင်း ကီးတိ့ ှ င့် စစ်တိက် က၏။

ေဗလြပည်ကား၊ ေဇာရအမည်လည်း ှ ိသတည်း။ ၃ ထိြပည် ှ ိသမ တိ့သည်၊

ေသာဒံအိင်ြဖစ်ေသာ စိဒိမ်ချိုင့် တွင် နီးစပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၄ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး

ေခေဒါရေလာမာမင်း ကီးထံ ကန်ခံ ပီးလ င်၊ တဆယ်သံး ှ စ်ေြမာက်ေသာအခါ
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ပန်ကန် က၏။ ၅ တဆယ်ေလး ှ စ်ေြမာက်လ င်၊ ေခေဒါရေလာမာမင်းသည်၊

မိမိဘက်ကေနေသာ မင်း ကီးတိ့ ှ င့် တကွလာ၍၊ အာ ှ တ တ်ကာနိမ် မိ ့၌၊

ေရဖိမ်လများကိ၎င်း၊ ဟာမ မိ ့၌ ဇဇိမ်လ များကိ၎င်း၊ ကိရယသိမ်ချိုင့် ၌ ဧမိမ်လများကိ၎င်း၊

၆ စိရေတာင်ေပ မှာေဟာရိလများကိ၎င်း လပ် ကံ၍၊ ေတာနားမှာ ှ ိေသာ

ဧလပါရန် မိတိ့င်ေအာင် လိက်က၏။ ၇တဖန်ြပန်လာ၍၊ ကာေဒ ှ ြပည်၊ အင်မိ ှ ပတ် မိသိ့့

ေရာက် ပီးလ င်၊ အာမလက်ြပည် ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ဟာဇဇ မာ မိ ့၌ေနေသာ

အာေမာရိလများကိ၎င်း လပ် ကံက၏။ ၈ ထိအခါ ေသာဒံမင်း ကီး၊ ေဂါေမာရ မင်း ကီး၊

အာဓမာမင်း ကီး၊ ေဇဘိင်မင်း ကီး၊ ေဇာရတည်း ဟေသာ ေဗလာမင်း ကီးတိ့သည် ချီထွက်၍

စိဒိမ်ချိုင့် ၌ စစ် ပိင် က၏။ ၉ ထိသိ့ ဧလံမင်း ကီး ေခေဒါရေလာမာ၊ ေဂါအိမ် မင်း ကီးတိဒလ၊

ှ ိနာမင်း ကီး အံရေဖလ၊ ဧလာသာ မင်း ကီး အာ တ်တည်းဟေသာ၊ မင်း ကီးေလးပါး ှ င့် ၊

မင်း ကီးငါးပါးတိ့သည် စစ် ပိင် က၏။ ၁၀ စိဒိမ်ချိုင့် ၌ ေရ ှ ိအကျိအခ ဲ ှ င့် ြပည့်ေသာ

တွင်းများ ှ ိ၏။ ေသာဒံမင်း ကီး၊ေဂါေမာရမင်း ကီးတိ့သည် ေြပး၍ ထိတွင်းများ၌ ကျေလ၏။

ကင်းေသာသတိ့သည် ေတာင်သိ့ေြပး က၏။ ၁၁ ေအာင်ေသာမင်းတိ့သည်၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိ ့၌ ှ ိသမ ေသာ ဥစာ ှ င့် မိရိ့ကာ ှ ိသမ တိ့ကိ ယ၍သွား က၏။ ၁၂

ေသာဒံ မိ ့၌ေနေသာ အာြဗံအစ်ကိသား ေလာတ ှ င် သ၏ဥစာတိ့ကိလည်း

သိမ်းယ၍သွား၏။ ၁၃ ထိေဘးမှ လွတ်၍ ေြပးေသာ သတေယာက်သည်၊ ေဟ ဗဲလ

အာြဗံ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့သာသ၊ ဧ ှ ေကာလ ှ င့် အာေနရ၏အစ်ကိ အာေမာရိလမံေရ၏

သပိတ်ေတာနားမှာ ေနေသာ အာြဗံထံသိ့ ေရာက်၍၊ သိတင်း ကားေြပာေလ၏။ ၁၄

အာြဗံသည် မိမိ အစ်ကိသားကိ ဘမ်းသွား ေကာင်းကိ ကားလ င်၊ မိမိအိမ်၌ ဘွား၍

သွန်သင်ေသာ လသံးရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ စီရင်၍၊ ဒန် မိ ့ တိင်ေအာင်လိက်ေလ၏။

၁၅ညဥ့်အခါ၊ မိမိလတိ့ကိခဲွ၍ တိက်ေစသြဖင့် ၊ လပ် ကံ ပီးလ င်၊ ဒမာသက် မိေ့ြမာက်ဘက်

ေဟာဘ မိ့ တိင်ေအာင်လိက်ြပန်ေလ၏။ ၁၆ ရန်သတိ့သိမ်းသွားေသာ ဥစာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

မိမိအစ်ကိသား ေလာတ ှ င့် သ၏ဥစာကိ၎င်း၊ မိန်းမများ ှ င့် လများကိ၎င်း၊

တဖန်ေဆာင်ယခ့ဲေလ၏။ ၁၇ ေခေဒါရ ေလာမာ ှ င့် ၊ သဘ့က်ကေနေသာ မင်း ကီးတိ့ကိ

လပ် ကံရာမှ အာြဗံြပန်လာေသာအခါ၊ ေသာဒံမင်း ကီးသည် ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ှ ာေဝချိုင့်

တည်းဟေသာ မင်း ကီးချိုင့် သိ့ ထွက်သွား၏။ ၁၈ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်ေသာ၊ ှ ာလင်မင်း ကီး ေမလခိေဇဒက်သည်လည်း၊ မန့် ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ

ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ၁၉ ေကာင်းကင်ေြမ ကီး ှ င်၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်သည်

အာြဗံအား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါေစ ေသာဟ၊ အာြဗံကိ ေကာင်း ကီးေပး၍၊ ၂၀

သင်၏ ရန်သတိ့ကိ သင်၏လက်၌ အပ် ှ ံ ေတာ်မေသာ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်လည်း

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ မက်ဆိ၏။ အာြဗံသည်လည်း ဥစာ ှ ိသမ တိ့ကိ၊

ထိမင်းအား ဆယ်ဘိ့ထဘိ့ လေလ၏။ ၂၁ ေသာဒံမင်း ကီးကလည်း၊ လတိ့ကိ က ်ပ်အား

ြပန်ေပးပါ၊ ဥစာတိ့ကိကား၊ ကိယ်တိင်ယပါေလာ့ဟ အာြဗံအား ေြပာလိလ င်၊ ၂၂ အာြဗံက၊

မင်း ကီးသည် အာြဗံကိ ငါရတတ်ေစ ပီဟ ေြပာစရာမ ှ ိေစြခင်းငှါ လလင်တိ့သည် စား ပီး

ေသာ အရာကိ၎င်း၊ က ်ပ် ှ င့်အတ လိက်လာေသာသ၊ အာေနရ၊ ဧ ှ ေကာလ၊ မံေရတိ့သည်

မိမိတိ့ အဘိ့ကိ ယေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးသြဖင့် ၊ သတိ့ယေသာ အဘိ့ကိ၎င်း၊ ထား၍၊

မင်း ကီး၏ဥစာ၊ အပ်ြခည်တမ င်ြဖစ်ေစ ေြခနင်း ကိးတပင်ြဖစ်ေစ၊ တစံတခကိမ

ငါမယဟ ေကာင်းကင်ေြမ ကီး ှ င်၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌၊

က ်ပ်သည်လက်ကိချီ၍ အဓိဌာန် ပပါ ပီဟ၊ ေသာဒံမင်း ကီးအားေြပာဆိေလ၏။

၁၅ ထိေနာက်မှ ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

အာြဗံသိ့ေရာက်၍၊ အချင်းအာြဗံ၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါသည် သင်၏

အကွယ်အကာြဖစ်၏။ သင်၏အကျိုးသည် အလွန် ကီးလှ၏ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၂

အာြဗံက၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် သားမ ှ ိဘဲ သွားရပါ၏။ဤဒမာသက် မိသ့ား

ဧလျာဇာ သည် အက ်ပ်၏ အေမွခံြဖစ်ရပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အဘယ်ေကျးဇးကိ

ပေတာ်မပါမည်နည်းဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၃ တဖန်အာြဗံက အက ်ပ်အား

အမျိုးအ ွယ်ကိ ေပးေတာ်မမပါ။ အက ်ပ်၏ အိမ်၌ ဘွားေသာသသည် အက ်ပ်၏

အေမွခံြဖစ်ရပါသည်တကားဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၄ တဖန် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် ေရာက်လာသည်ကား၊ ဤသသည် သင်၏အေမွခံ မြဖစ်ရ။ သင်၏

ကိယ်ထဲက ထွက်ေသာသသည် သင်၏ အေမွခံြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၅

အာြဗံကိြပင်သိ့ ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၍၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ေြမာ် ကည့် ေလာ့။

ကယ်များကိ ေရတွက် ိင်လ င် ေရတွက်ေလာ့။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်ထိသိ့

ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆အာြဗံသည် ထာဝရဘရားကိ ယံကည်သည် ြဖစ်၍၊

သ၏ယံကည်ြခင်းကိ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၇တဖန်၊ငါသည် ဤြပည်ကိ

သင်အေမွခံစရာဘိ၊့ သင်အားေပးလိေသာငှါ၊ ခါလဒဲြပည်သားတိ့ေနေသာ ဥရ မိမှ့

သင့် ကိ ထတ်ေဆာင်ေသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၈

အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ဤြပည်ကိ အက ်ပ် အေမွခံရမည်ကိ အဘယ်သိ့ သိရပါအ့ံနည်းဟ

ေမးေလာက်ေလ၏။ ၉ထာဝရဘရားကလည်း၊ သံး ှ စ်အသက် ှ ိေသာ ွားမတေကာင်၊

သံး ှ စ်အသက် ှ ိေသာ ဆိတ်တေကာင်၊ သံး ှ စ်အသက် ှ ိေသာ သိးထီးတေကာင်၊

ချိုးတေကာင်၊ ခိသငယ်တေကာင်တိ့ကိ ငါဘိ့ယေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၁၀ ထိတိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ ယ၍၊ တေကာင် တေကာင်ကိ ထက်ဝက်စီ

ခဲွ ပီးလ င်၊ ခဲွေသာအသားတိ့ကိ အဘက်တချက်၌ ထားေလ၏။ ငှက်ေကာင်တိ့ကိ

မခဲွ။ ၁၁ ငှက်ရဲတိ့သည် အေသေကာင်တိ့ အေပ သိ့ ဆင်းလာေသာအခါ၊

အာြဗံသည် ှ င်ေလ၏။ ၁၂ ေနဝင်ေသာအခါ၊ အာြဗံသည် ကီးေသာ အိပ်ြခင်းြဖင့်

အိပ်ေပျာ်လျက်၊ ထေသာေမှာင်မိက် ှ င့် ေတွ့၍၊ ထိတ်လန့် ြခင်းသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၃

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်သည်၊ သတပါးပိင်ေသာြပည်၌

ဧည့်သည်ြဖစ် ကသြဖင့် ၊ သတပါးတိ့၌ ကန်ခံြခင်း၊ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ

အ ှ စ်ေလးရာပတ်လံးခံရကလိမ့်မည်ကိ အမှန်သိမှတ်ေလာ့။ ၁၄သတိ့ကိ ေစခိင်းေသာ

လမျိုးကိလည်း ငါစီရင်မည်။ ထိေနာက်မှ၊ သတိ့သည် များစွာေသာဥစာ ှ င့်

ထွက် ကလိမ့်မည်။ ၁၅ သင်သည်ဘိးေဘးတိ့ထံသိ့ ငိမ်ဝပ်စွာ သွားရလိမ့်မည်။

အသက် ကီးရင့်လျက် သဂဟ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့် မည်။ ၁၆လမျိုးေလးဆက်လွန်ေသာအခါ၊

သတိ့သည် ဤြပည်သိ့ ြပန်လာကလိမ့်မည်။ အာေမာရိ အမျိုးသား တိ့၏

ဒစ ိက်အြပစ်သည် မစံလင်ေသးဟ အာြဗံအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန် ေနဝင်၍

မိက်ေသာအခါ၊ ခဲွထားေသာ အသားအလယ်၌၊ မီးခိးထွက်ေသာမီးဖိ၊ မီးထွန်းလင်း ေသာ

မီးခွက်သည် ထင် ှ ားစွာ ေ ှ ာက်သွားေလ၏။ ၁၈ ထိေန့၌ ထာဝရဘရားသည် အာြဗံ ှ င့်

ပဋိညာဥ် ပေတာ်မလျက်၊ အဲဂတု ြမစ်မှစ၍ ြမစ် ကီး တည်းဟေသာ၊ ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင်၊

ဤြပည်ကိ ၎င်း၊ ၁၉ ေကနိလ၊ ေကနဇိလ၊ ကာဒေမာနိလ၊ ၂၀ ဟိတိလ၊ ေဖရဇိလ၊

ေရဖိမ်လ၊ အာေမာရိလ၊ ခါနနိလ၊ ဂိရဂါ ှ ိလ၊ ေယဗသိလတိ့ကိ၎င်း၊ ၂၁ သင်၏

အမျိုးအ ွယ်အား ငါအပ်ေပး ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ အာြဗံ၏မယားစာရဲ၌သားဘွားြခင်းမ ှ ိသြဖင့် ၊ အဲဂတုြပည်သဟာဂရအမည် ှ ိေသာ

ကန်မတေယာက် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၂ စာရဲက၊ အက ်ပ်အား

သားဘွားရေသာအခွင့် ကိ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မမ။ အက ်ပ်၏ ကန်မထံသိ့ ဝင်ပါေလာ့။

သအ့ားြဖင့် အက ်ပ်သည် တည်ေဆာက်ြခင်း ှ ိေကာင်း ှ ိပါလိမ့်မည်ဟ အာြဗံအား

ေြပာဆိ၍၊ အာြဗံသည် စာရဲ၏စကားကိ နားေထာင်ေလ၏။ ၃ ထိသိ့အာြဗံသည်

ခါနာန်ြပည်၌ ဆယ် ှ စ်ေန ပီးမှ၊ အာြဗံ၏မယားစာရဲသည် မိမိကန်မအဲဂတြပည်သ

ဟာဂရကိယ၍၊ မိမိခင်ပွန်း အာြဗံသိမ်းပိက်ေစဘိ့ အပ် ှ င်းေလ၏။ ၄အာြဗံသည်လည်း

ဟာဂရထံသိ့ ဝင်၍၊ ဟာဂရသည် ပဋိသေ စဲွေလ၏။ ဟာဂရသည် မိမိတွင်

ပဋိသေ စဲွေနေကာင်းကိ သိလ င်၊ မိမိသခင်မကိ မထီ မ့ဲြမင် ပေလ၏။ ၅

စာရဲကလည်း အက ်ပ်ခံရေသာ အြပစ်သည် ကိယ်ေတာ်ေခါင်းေပ ၌ တည် ှ ိပါေစ။

အက ်ပ်၏ ကန်မကိ ကိယ်ေတာ်ရင်ခွင်၌ အက ်ပ်အပ် ှ င်းပါ ပီ။ သသည်

ကိယ်၌ပဋိသေ စဲွေနေကာင်းကိ သိလ င်၊ အက ်ပ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပပါသည်တကား။

ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်အမကိ စီရင်ေတာ်မပါေစ ေသာဟ၊

အာြဗံအား ဆိေလ၏။ ၆အာြဗံကလည်း၊ သင်၏ ကန်မသည် သင်၏လက်၌ ှ ိ၏။ သ၌

ပချင်သမ ပပါေလာ့ဟ စာရဲအား ြပန်ေြပာလ င်၊ စာရဲသည် ကန်မကိ ှ ဥ်းဆဲသြဖင့် ၊

ကန်မသည် သခင်မထံမှ ထွက်ေြပးေလ၏။ ၇ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်

ရ မိသိ့့သွားရာေတာလမ်း၌ ှ ိေသာ စမ်းေရတွင်း နားမှာ ဟာဂရကိေတွလ့ င်၊ ၈

စာရဲကန်မဟာဂရ၊ အဘယ်ကလာသနည်း။ အဘယ်အရပ်သိ့ သွားမည်နည်းဟေမးေသာ်၊

ကန်မသည် သခင်မစာရဲထံမှ ေြပးလာပါသည်ဟ ဆိေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရား၏
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ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်၏ သခင်မထံသိ့ ြပန်၍၊ သ၏အပ်စိးြခင်းကိ

ခံေလာ့ဟ အမိန့် ှ ိ၏။ ၁၀ တဖန်ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊ သင်၏

အမျိုးအ ွယ်ကိ မေရတွက် ိင်ေအာင်၊ ငါအလွန် များြပားေစမည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၁

သင်သည် ကိယ်ဝန်ေဆာင်သည်ြဖစ်၍၊ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်လိမ့်မည်။ ထိသားကိ

ဣ ှ ေမလ အမည်ြဖင့် မှည့် ရမည်။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင်၏

ဆင်းရဲဒကကိ ကားသိေတာ်မ ပီ။ ၁၂ သသည်လ ိင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ လအေပါင်းတိ့ကိ

ရန်ဘက် ပလိမ့်မည်။ သကိ့လည်း လအေပါင်းတိ့သည် ရန်ဘက် ပကလိမ့်မည်။

မိမိညီအစ်ကိ အေပါင်းတိ့၏ အပါး၌ ေနရလိမ့်မည်ဟ၍၎င်း မက်ဆိေလ၏။ ၁၃

ထိသိ့ မိန့် မက်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ၊ အာေတာဧလ ေရာဟေသာအမည်ြဖင့်

ေခ ေဝ ၍၊ ငါ့ကိြမင်ေတာ်မေသာ သကိ ဤအရပ်၌ပင် ငါဖးြမင်ရသည်တကားဟ

ဟာဂရဆိေလ၏။ ၁၄ ထိအေကာင်းကိအစဲွ ပ၍၊ ထိေရတွင်းကိ ေဗရလဟဲေရာဟ

သမတ်က၏။ ကာေဒ ှ မိ ့ ှ င့် ေဗရက် မိ၏့စပ် ကားမှာ ှ ိသတည်း။ ၁၅ ထိေနာက်

ဟာဂရသည် အာြဗံအား သားကိ ဘွားြမင်၏။ အာြဗံလည်း ဟာဂရတွင် ြမင်ေသာ

သားကိ ဣ ှ ေမလအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၁၆ အာြဗံသည် သားဣ ှ ေမလကိ

ဟာဂရဘွားြမင်ေသာအခါ၊ အသက် ှ စ်ဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိသတည်း။

၁၇ ထိေနာက်၊ အာြဗံသည် အသက်ကိးဆယ်ကိး ှ စ် ှ ိေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည်

အာြဗံအားထင် ှ ား ေတာ်မ၍၊ ငါသည် အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင်ြဖစ်၏။

ငါ့ေ ှ မှ့ာ သွားလာ၍ စံလင်ြခင်း ှ ိေလာ့။ ၂ ငါ၏ ပဋိညာဥ်ကိ သင် ှ င့် ငါ ပမည်။ သင့် ကိ

ငါအလွန်များြပားေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ အာြဗံသည်လည်း ြပပ်ဝပ်လျင်၊

ဘရားသခင်က၊ ၄ ငါ ပေသာ ပဋိညာဥ်သည် သင်၌ ှ ိ၏။ သင်သည် လမျိုးအများတိ့၏

အဘြဖစ်လိမ့်မည်။ ၅ ေနာက်တဖန်သင်၏ အမည်ကိ အာြဗံဟမေခရ။ သင်၏အမည်ကိ

အာြဗံဟံဟေခရ၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် သင့် ကိ များစွာေသာ လအမျိုးတိ့၏

အဘအရာ၌ ခန့်ထား ပီ။ ၆ ငါသည် သင့် ကိ အလွန်ပွားများေစမည်။ သင်အားြဖင့်

လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ြဖစ်ေစမည်။ သင်၏ အမျိုး အ ယ်၌လည်း ှ င်ဘရင်ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ၇

ငါသည်သင်၏ဘရား၊ သင့် ေနာက်၌ သင့်အမျိုးအ ွယ်၏ ဘရားြဖစ်မည်ဟ၊ သင် ှ င့်သင်၏

အမျိုးအ ယ် အစဥ်အဆက်တိ့၌၊ ငါ့ပဋိညာဥ်ကိ ထာဝရပဋိညာဥ် ြဖစ်ေစမည်။ ၈သင်သည်

ယခဧည့်သည်ြဖစ်၍ေနေသာ ြပည်တည်းဟေသာ၊ ခါနာန်ြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ၊

သင်အား၎င်း၊ သင့် ေနာက်၌သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ အပိင်ေပးမည်။

သတိ့၏ ဘရားလည်း ငါြဖစ်မည်ဟ မိန့် မက်ေတာ်မ၏။ ၉တဖန်ဘရားသခင်က၊ သိ့ြဖစ်၍

သင် ှ င့်တကွသင့် ေနာက်၌ သင်၏အမျိုးအ ွယ် အစဥ်အဆက်တိ့သည်၊ ငါ၏ပဋိညာဥ် ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက် ရကမည်။ ၁၀ သင် ှ င့်တကွသင့် ေနာက်၌ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်၊

ငါ့ေ ှ မှ့ာ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရေသာ ငါ၏ ပဋိညာဥ်ဟမကား၊ သင်တိ့တွင် သားေယာက်ျားတိင်း

အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ခံရမည်။ ၁၁အေရဖျားလီှးမဂလာသည်၊ ငါ ှ င့်သင်တိ့ ပေသာ

ပဋိညာဥ်၏ လကဏာသက်ေသြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၁၂သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့၌

သားေယာက်ျားတိင်း၊ ကိယ်အိမ်၌ဘွားေသာသြဖစ်ေစ၊ ကိယ့် အမျိုးမဟတ်။

တပါးအမျိုးသား၌ ေငွ ှ င့် ဝယ်ေသာသ ြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ စ်ရက်ေြမာက်လ င်၊ အေရဖျားလီှး

မဂလာကိ ခံရမည်။ ၁၃ ကိယ်အိမ်၌ ဘွားေသာသ၊ ကိယ်ေငွ ှ င့် ဝယ် ေသာသသည်၊

အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ခံရမည်။ ငါ့ ပဋိညာဥ်လည်း သင်တိ့၏အသား၌ ထာဝရပဋိညာဥ်

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၄အေရဖျားမလီှး၊ အေရဖျားလီှးမဂလာကိ မခံေသာသားေယာက်ျားကိ

သ၏ အမျိုးမှပယ် ှ င်းရ၏။ ထိသသည် ငါ့ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်ေလ ပီဟ အာြဗံဟံအား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ တဖန်ဘရားသခင်က၊ သင်၏မယားစာရဲကိ မကား၊ စာရဲဟေသာ

အမည်ြဖင့် မေခ ရ၊ စာရာဟေသာ အမည်ြဖင့် ေခ ရ၏။ ၁၆သကိ့ငါေကာင်း ကီးေပး၍၊

သအ့ားြဖင့်လည်း သင်အား သားကိေပးမည်။ အကယ်စင်စစ်သကိ့ ေကာင်း ကီးေပး၍၊

သသည် လအမျိုးမျိုးြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏အမျိုးအ ွယ်၌လည်း အြပည်ြပည်ေသာ

ှ င်ဘရင်ြဖစ် က လိမ့်မည်ဟ၊ အာြဗဟံအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိအခါအာြဗဟံသည်

ြပပ်ဝပ်လျက် အသက် တရာ ှ ိေသာ သသည် သားကိ ရလိမ့်မည်ေလာ။ အသက်

ကိးဆယ် ှ ိေသာ စာရာသည် သားကိဘွားလိမ့်မည်ေလာဟ ရယ်လျက်၊ စိတ် ှ လံးထဲမှာ

ေအာက်ေမ့ ပီးလ င်၊ ၁၈ ဣ ှ ေမလသည် ေ ှ ေ့တာ်၌ အသက် ှ င်ပါေစ ေသာဟ၊

ဘရားသခင်ကိ ေလာက်ေသာအခါ၊ ၁၉ ဘရားသခင်က၊ သင်၏မယားစာရာသည်

သင်အားသားကိဘွားလိမ့်မည်။ ထိသားကိလည်း ဣဇာက်အမည်ြဖင့် မှည့်ရမည်။ သ၌၎င်း

သေ့နာက်မှ သ၏ အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိ ထာဝရ ပဋိညာဥ်

ြဖစ်ေစမည်။ ၂၀ ဣ ှ ေမလအမ၌ကား၊ သင်၏စကားကိ ငါနားေထာင်၏။ သကိ့

ငါေကာင်း ကီးေပး၏။ သအ့ ယ်ကိ တိးပွားေစ၍ သကိ့ အလန်များြပားေစမည်။ သသည်

မင်းသားဆယ် ှ စ်ပါးတိ့၏အဘ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ကီးေသာ လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှါလည်း

ငါ ပမည်။ ၂၁ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေနာင် ှ စ်၊ ချိန်းချက်ေသာအချိန်တွင်၊ စာရာသည်

သင်အားဘွားလတ့ံေသာ သားဣဇာက်၌၊ ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိ ငါတည်ေစမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၂၂ မိန့် မက်ေတာ်မသံ ငိမ်း၍ ဘရားသခင်သည် အာြဗံဟံမှ

တက်ကေတာ်မ၏။ ၂၃အာြဗဟံသည်လည်း၊ သားဣေမလမှစ၍၊ ကိယ်အိမ်၌ ဘွားေသာ

သအေပါင်း၊ ကိယ်ေငွ ှ င့် ဝယ်ေသာ သအေပါင်းတည်းဟေသာ၊ အာြဗဟံအိမ် ှ င့် ဆိင်ေသာ

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ ယ၍၊ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ တေန့ြခင်းတွင်

အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ေပးေလ၏။ ၂၄အာြဗဟံသည် ကိယ်တိင်အေရဖျားလီှးမဂလာကိ

ခံေသာအခါ၊ အသက်ကိးဆယ်ကိး ှ စ် ှ ိ၏။ ၂၅ သားဣ ှ ေမလသည် အေရဖျားလီှး

မဂလာကိ ခံေသာအခါ၊ အသက်တဆယ်သံး ှ စ် ှ ိ၏။ ၂၆ တေန့ြခင်းတွင်

အာြဗဟံ ှ င့်သား ဣ ှ ေမလ သည် အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ခံေလ၏။ ၂၇သ၏အိမ်၌

ဘွားေသာသ တပါးအမျိုးသား၌ သ၏ေငွ ှ င့် ဝယ်ေသာသ၊ သ၏အိမ် ှ င့် ဆိင်ေသာ

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည်၊ သ ှ င့်အတအေရဖျားလီှး မဂလာကိ ခံကေလ၏။

၁၈ ထာဝရဘရားသည် မံေရသပိတ်ေတာနားမှာ၊ အာြဗဟံအား ထင် ှ ားေတာ်မသည်

အေကာင်းအရာဟ မကား၊ ေနပေသာအချိန်တွင် အာြဗဟံသည် တဲတံခါးဝ၌

ထိင်လျက်၊ ၂ ေြမာ် ကည့်၍၊ မိမိေ ှ မှ့ာ လသံးေယာက် ရပ်ေနကသည်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ တဲတံခါးဝမှေြပး၍ ေြမသိ့ ဦး ွတ်ချလျက်၊ ၃အက ်ပ်သခင်၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

အက ်ပ်သည် မျက် ှ ာရလ င် ကိယ်ေတာ်ကန်မှလွန်၍မသွားပါ ှ င့် ။ ၄ ေရအနည်းငယ်ကိ

ယခ့ဲပါရေစ။ ေြခကိ ေဆး ပီး လ င် သစ်ပင်ေအာက်၌ ေလျာင်းေနကပါေလာ့။ ၅

မန့်အနည်းငယ်ကိလည်း ယခ့ဲပါမည်။ အေမာ အပန်းေြပေသာအခါ သွား ကပါေလာ့။

ထိသိ့ေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံေစြခင်းငှါ၊ ကိယ်ေတာ် ကန် ှ ိရာသိ့ ေရာက်ပါ ပီဟဆိ၏။

ထိသတိ့ကလည်း၊ ေြပာသည်အတိင်း ပပါေလာ့ဟဆိက၏။ ၆ အာြဗဟံသည်လည်း၊

တဲအတွင်း၌ ှ ိေသာ စာရာ ဆီသိ့ အလျင်အြမန်ဝင် ပီးလ င်၊ ဂျံုမန့်ညက်သံးစလယ်ကိ

အေသာ့ြပင်၍နယ်ပါ။ ေပါင်မန့်ကိ လပ်ပါဟဆိေလ၏။ ၇ တဖန် ွားစသိ့ေြပး၍

ထွားေကာင်းမွန်ေသာ ွားသငယ်ကိ ယခ့ဲ၍၊ လလင်၌အပ်သြဖင့် ြမန်ြမန်ြပင်ဆင်

ေစ၏။ ၈ ထိေနာက် ိ ့ ှ င့် ိစ့မ်းကိ၎င်း၊ ြပင်ဆင်ေသာ ွားသငယ်ကိ၎င်း ယ၍၊

ထိသတိ့ေ ှ ့၌ ထည့် ပီးလ င်၊ သစ်ပင်ေအာက်၊ သတိ့အနားမှာရပ်ေန၍၊ သတိ့သည်

စားက၏။ ၉ ပီးေသာအခါ၊ သင်၏ မယားစာရာသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးကလင်၊

တဲအတွင်း၌ ှ ိပါသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၀ ထိသတိ့တွင် တပါးကလည်း၊ ဘွားချိန်ေစ့ေသာ

အခါ၊ ငါသည် သင့် ဆီသိ့ ဆက်ဆက်ြပန်လာဦးမည်။ ထိအခါ သင်၏မယားစာရာသည်

သားကိရလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ထိသိ့ဆိေသာသ၏ေနာက်၌ တံခါးဝအနား မှာ၊

စာရာ ှ ိေသာေကာင့် ထိစကားကိကား၏။ ၁၁ ထိအခါ အာြဗဟံ ှ င့် စာရာသည်

အသက် အ ွယ် ကီးရင့် လှ ပီ။ စာရာသည် မိန်းမတိ့၌ ဥတေရာက် မဲ ှ ိသည့်အတိင်း

မေရာက် ပီ။ ၁၂ ထိေကာင့် စာရာက၊ ငါလည်းအိ ပီ၊ ငါ့သခင် လည်းအိ ပီ၊ သိ့ြဖစ်၍

ငါသည် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း ှ ိလိမ့်မည် ေလာဟ ဆိလက်၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ရယ်ေလ၏။ ၁၃

သင်၏မယားစာရာက၊ အကယ်၍ ငါသည် အိ ပီးမှ၊ သားကိ ဘွားလိမ့်မည်ေလာဟဆိလျက်၊

အဘယ် ေကာင့် ရယ်သနည်း။ ၁၄ ထာဝရဘရားမတတ် ိင်ေသာအမ တစံတခ

ှ ိသေလာ။ ချိန်းချက်ေသာ ဘွားချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ သင့် ဆီသိ့ငါြပန်လာ၍၊ စာရာသည်

သားကိရလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရားသည် အာြဗဟံအားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ စာရာကလည်း

ကန်မမရယ်ပါဟ၊ ေကာက်၍ ြငင်းေလ၏။ မဟတ်ဘး။ သင်ရယ် ပီဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိလတိ့သည် ထိအရပ်က ထ၍ ေသာဒံ မိသိ့့ မျက် ှ ာ ပလျက် သွား က၏။

အာြဗဟံသည်လည်း သတိ့ ကိ ပိ့ြခင်းငှါ လိက်ေလ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ငါ ပမည်အမကိ အာြဗဟံအား မေဘာ်မြပဘဲ ဝှက်ထားရမည်ေလာ။ ၁၈အာြဗဟံသည်

ကီးြမတ်၍၊ တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ လမျိုးြဖစ်လိမ့်မည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် သအ့ားြဖင့်
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ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၉ အေကာင်းမကား၊ သသည် မိမိေနာက်၌

ြဖစ်ေသာ သားများ၊ အိမ်သများတိ့အား ပညတ်မည်အရာ ကိ ငါသိ၏။ သတိ့သည်လည်း

ထာဝရဘရား၏ တရား လမ်းသိ့ လိက်၍ ဟတ်မှန်ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ကလိမ့်

မည်။ သိ့ြဖစ်၍ ဂတိေတာ် ှ ိသည့်အတိင်း၊ ထာဝရ ဘရားသည် အာြဗဟံ၌ ပရေသာ

အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်ဟအ ကံေတာ် ှ ိ၏။ ၂၀တဖန်ထာဝရဘရားက၊ ေသာဒံ မိ၊့ ေဂါေမာရ

မိ ့၌ ေကးေကာ်ေသာ အသံသည် ကီး၍၊ အလွန်အြပစ် ေလးေသာေကာင့် ၊ ၂၁

ယခငါသွား၍ ငါ့ေ ှ သိ့့ေရာက်ခ့ဲ ပီးေသာ ေကး ေကာ်ြခင်း ှ ိသည်အတိင်း၊ သတိ့သည်

အမှန် ပသည် မ ပသည်ကိ ငါ ကည့် မည်။ မ ပလ င် မ ပေကာင်းကိ ငါသိမည် ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိသတိ့သည် ထိအရပ်မှ မျက် ှ ာလှည့် ၍ ေသာဒံ မိသိ့့သွား က၏။

အာြဗံဟံမကား၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်ေနလျက် ှ ိေသး၏။ ၂၃ ထိအခါ

အာြဗဟံချဥ်းကပ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့ကိ၊ မတရားေသာ

သတိ့ ှ င့်တကွ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ေလာ။ ၂၄ ထိ မိတွ့င် ေြဖာင့် မတ်ေသာသငါးဆယ် ှ ိလ င်၊

ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ေလာ။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ငါးဆယ် ပါေသာ မိကိ့ သတိ့အတွက်

မ ှ ေြမာဘဲ ဖျက်ဆီးေတာ် မမည်ေလာ။ ၂၅ ထိသိ့ ပ၍ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့ကိ

မတရား ေသာ သတိ့ ှ င့်တကွ ကွပ်မျက်ြခင်းအမသည် ကိယ်ေတာ် ှ င် ေဝးပါေစသတည်း။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ မတရားေသာသတိ့က့ဲသိ့ခံေစေသာအမသည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်

ေဝးပါေစသတည်း၊ ေြမ ကီးလံးကိ စီရင်ေတာ်မေသာ သခင်သည်၊ တရားသြဖင့်

ပေတာ်မမည် မဟတ်ေလာဟ ေလျာက်ဆိ၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ေသာဒ မိ ့၌ ေြဖာင့် မတ် ေသာသငါးဆယ်ကိ ငါေတွလ့ င်၊ သတိ့အတွက် ထိအရပ်

လံးကိ ငါ ှ ေြမာမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ တဖန်အာြဗဟံက၊ အက ်ပ်သည်

ေြမမန့် ှ င့် ြပာသက်သက်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဘရား ှ င်ကိ ယခေလာက် မည်ဟ

အားထတ်ပါ၏။ ၂၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ငါးဆယ်တိ့တွင် ငါးေယာက်မြပည့်လ င်၊

ထိငါးေယာက်မြပည့် ေသာ အတွက်ေကာင့် ၊ ထိ မိလံ့းကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ေလာဟ

ေမးေလာက်ြပန်ေသာ်၊ ထိ မိ ့၌ ေလးဆယ့် ငါးေယာက်ကိ ငါေတွလ့ င်၊ ငါမဖျက်ဆီးဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉တဖန်တံ၊ ထိ မိ ့၌ ေလးဆယ်ကိေတွေ့ကာင်းေတွေ့တာ် မလိမ့်မည်ဟ

ေလာက်ဆိြပန်လ င်၊ ထိေလးဆယ်အတွက် ငါမ ပဘဲေနမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀တဖန်တံ၊

အိဘရား ှ င်၊ စိတ် ှ ိေတာ်မမပါ ှ င့် ၊ အက ်ပ် ေလာက်ပါရေစ။ ထိ မိ ့၌သံးဆယ်ကိ ေတွ့

ေကာင်းေတွေ့တာ်မလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ဆိြပန်လ င်၊ ထိ မိ ့၌ သံးဆယ်ကိငါေတွလ့ င်၊

ငါမ ပဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ တဖန်တံ၊ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရားကိ ယခ

ေလာက်မည်ဟအားထတ်ပါ၏။ ထိ မိ ့၌ ှ စ်ဆယ်ကိ ေတွေ့ကာင်းေတွေ့တာ်မလိမ့်မည်ဟ

ေလာက်ဆိြပန်လ င်၊ ှ စ်ဆယ်အတွက် ငါမဖျက်ဆီးဘဲေနမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂

အိဘရား ှ င်၊ စိတ် ှ ိေတာ်မမပါ ှ င့် ။ သည် တ ကိမ် အက ်ပ်ေလာက်ပါရေစဦး။ ထိ မိ ့၌

တဆယ်ကိ ေတွေ့ကာင်းေတွေ့တာ်မလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ဆိြပန်လ င်၊ တဆယ်အတွက်

ငါမဖျက်ဆီးဘဲေနမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ထာဝရဘရားသည် အာြဗံဟံ ှ င့် တ်ဆက်ြခင်း

အမကန်စင် ပီးမှ ကသွားေတာ်မ၏။ အာြဗံဟံသည် လည်း မိမိေနရာအရပ်သိ့ ြပန်ေလ၏။

၁၉ ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်ပါးတိ့သည် ညဦးအချိန်၌ ေသာဒံ မိသိ့့ ေရာက်လာ၏။

ေလာတသည် မိတံ့ခါးဝ၌ ထိင်လျက် သတိ့ကိြမင်လ င်၊ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ထ၍

ေြမ၌ ဦး တ်ချလျက်၊ ၂ အက ်ပ်သခင်တိ၊့ ကိယ်ေတာ်တိ့ ကန်၏အိမ်သိ့ ဝင်၍

တညဥ့်လံးေနကပါ။ ေြခကိေဆးကပါ။ နံနက် ေစာေစာထ၍ ကသွားကပါေလာ့ဟ

ဆိေလ၏။ ေကာင်းကင်တမန်တိ့က၊ ငါတိ့သည်မဝင်၊ တညဥ့်လံးလမ်း၌ ေနေတာ့မည်ဟ

ဆိေသာ်လည်း၊ ၃ကျပ်ကျပ်ေသွးေဆာင်ေသာေကာင့် တဖန် ေလာတေနာသိ့ လှည့် ၍

သ၏အိမ်သိ့ဝင် က၏။ ေလာတ လည်း သတိ့အဘိ့ ပဲွလပ်၍ တေဆးမပါေသာ မန့်ကိ

ေပါင်း ပီးမှ သတိ့သည်စား က၏။ ၄ ထိသတိ့သည် မအိပ်မီှ ေသာဒံ မိသ့ား

ေယာက်ျားအ ကီးအငယ်၊ အရပ်ရပ်ကလာေသာ သအေပါင်း တိ့သည် အိမ်ကိ ဝိင်း၍၊ ၅

ေလာတကိ ဟစ်ေခလျက် ယေန့ညမှာ သင့် အိမ်သိ့ ဝင်ေသာ လတိ့သည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ထိသတိ့ ှ င့် ငါတိ့သည် ဆက်ဆံလိသည် ြဖစ်၍ ငါတိ့ထံသိ့

ထွက်ေစေလာ့ဟ ဆိက၏။ ၆ ေလာတသည်လည်း၊ တံခါးြပင်မှာ သတိ့ထံသိ့

ထွက်၍၊ မိမိေနာက်၌ တံခါးကိ ပိတ် ပီးလ င်၊ ၇ ညီအစ်ကိတိ၊့ အဓမအမကိ

ဤမ ေလာက် မ ပကပါ ှ င့် ။ ၈ အက ်ပ်၌ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံေသာ

သမီး ှ စ်ေယာက် ှ ိပါ၏။ သတိ့ကိ သင်တိ့ထံသိ့ထတ်ရေသာ အခွင့် ကိေပး ကပါေလာ့။

သတိ့၌ ပချင်သမ ပကပါေလာ့။ ဤလတိ့၌ အလင်မ ပကပါ ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊

သတိ့သည် အက ်ပ်အိမ်မိးအရိပ်ကိ ခိေနပါ၏ဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၉

သတိ့က ဆတ်ေလာ့ဟဆိက၏။ တဖန်ကား၊ သင်သည် တည်းခိးြခင်းငှာ

သာေရာ်ကလာသည် ှ င့် တရားသ ကီးလပ်ရမည်ေလာ။ ယခမှာ ထိသတိ့၌ ပသည်ထက်၊

သင်၌သာ၍ဆိးေသာအမကိ ပမည်ဟဆိလျက်၊ ေလာတကိ ကျပ်ကျပ်ဖိ၍ တံခါးကိလည်း

ေပါက်ခဲွချိုးဖ့ဲ ြခင်းငှါ ချဥ်းလာက၏။ ၁၀ ထိအခါ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

လက်ကိဆန့်၍ ေလာတကိ မိမိတိ့ေနရာအိမ်အတွင်းသိ့ ဆဲွသွင်း ပီးလ င် တံခါးကိ

ပိတ် က၏။ ၁၁ အိမ်တံခါးနားမှာ ှ ိေသာသအ ကီးအငယ်တိ့ကိ မျက်စိကန်းေစြခင်းငှါ

ဒဏ်ခတ်သြဖင့် သတိ့သည် တံခါး ကိ ှ ာ၍ ပင်ပန်းြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၂

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကလည်း၊ ဤအရပ်၌ သင် ှ င့် ဆိင်ေသာသ ှ ိေသးသေလာ။ သားသမီး၊

သမက်၊ မိထဲ့မှာ သင်၌ ှ ိသမ ကိ ဤအရပ်က ထတ်ေဆာင် ေလာ့။ ၁၃ ဤအရပ်ကိ

ငါတိ့သည် ဖျက်ဆီးရမည်။ အေကာင်းမကား၊ အရပ်သားတိ့သည် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်မှာ အလွန်ေကးေကာ်ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ့ကိ ေစလတ် ေတာ်မ ပီဟ ေလာတအား ေြပာဆိက၏။ ၁၄ ေလာတထွက်၍

သမီး ှ င့် စံဘက်ေသာသ၊ မိမိ သမက်တိ့အား ထက၊ဤအရပ်မှ ထွက်သွား က၊ ဤ မိကိ့

ထာဝရဘရား ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ဟဆိေသာ်လည်း၊ ကျီးစားဟန်သည်ဟ သမက်တိ့

ထင် က၏။ ၁၅ မိဃ်းေသာက်ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်တမန် တိ့သည် ေလာတကိ

ေဆာ်လျက်၊ သင်သည်ထ၍ ဤအရပ်၌ ှ ိေသာ မယား ှ င့်သမီး ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

ယသွားေလာ့။ သိ့မဟတ်၊ မိ၏့အြပစ်၌ဆံးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၁၆

သသည်ဖင့် ဲေသာခါထာဝရဘရားသနား ေတာ်မေသာေကာင့် ေကာင်းတမန်တိ့သည်

သ ှ င့်သ၏ မယား၊ သ၏သမီး ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ လက်ဆဲွ၍ မိ့ြပင်သိ့ ထတ်ေဆာင် က၏။

၁၇ ြပင်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သင်သည် အသက် ချမ်းသာရြခင်းငှါ ေြပးေလာ့။

ေနာက်သိ့လှည့် ၍ မကည့် ှ င့် ေြမညီေသာအရပ်၌ အလင်းမေန ှ င့် ။ ေတာင်ေပ သိ့

ေြပးေလာ့။ သိ့မဟတ်ဆံးလိမ့်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၁၈ ေလာတကလည်း၊ အက ်ပ်သခင်

ထိသိ့မဆိပါ ှ င့် ။ ၁၉ ယခမှာ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရပါ ပီ။

အက ်ပ်အသက်ချမ်းသာေစသြဖင့် ၊ အက ်ပ်၌ ပေတာ်မေသာက ဏာ

ေကျးဇးများြပားလှပါ၏။ ေဘးလွတ်၍ ေတာင်ေပ သိ့ မေြပး ိင်ပါ။ ေဘးတစံ တခေတွ့၍

ေသမည်ကိ စိးရိမ်ပါ၏။ ၂၀ ကည့် ပါ။ ထိ မိနီ့းပါ၏ ေြပးသာပါ၏။ ငယ် ေသာ မိလ့ည်း

ြဖစ်ပါ၏။ ေဘးလွတ်၍ ထိအရပ်သိ့ ေြပးပါရေစ။ ထိ မိသ့ည် ငယ်ေသာ မိ့ မဟတ်ေလာ။

သိ့ေြပးလ င် အသက်ချမ်းသာရပါမည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၂၁ ထိသကလည်း၊ ကည့်ပါ။

ဤအမအရာ၌လည်း သင်၏ စကားကိ ငါနားေထာင်ေစြခင်းငှါ ထိ မိအ့တွက်

ေတာင်းပန်ေသာေကာင့် ငါမဖျက်ဆီး။ ၂၂ ေဘးလွတ်ြခင်းငှါ ထိ မိသိ့့ အလျင်အြမန်ေြပး

ေလာ့။ ထိ မိသိ့့ မေရာက်မီှ ငါသည် အဘယ်အမကိမ မ ပ ိင်ဟဆိေလ၏။ ထိေကာင့်

ထိ မိကိ့ ေဇာရ မိဟ့ သမတ်က၏။ ၂၃ ေလာတသည် ေဇာရ မိသိ့့ ဝင်ေသာအခါ၊

ေြမ ကီးေပ မှာ ေနထွက်ချိန်ြဖစ်သတည်း။ ၂၄ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းကင်ထက်၊ အထံေတာ်မှ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိအ့ေပ သိ့ ကန့် ှ င့်

မီးမိဃ်းကိ ွာေစေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ချိုင့်အရပ် တေ ှ ာက်လံးကိ၎င်း၊

မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း ေြမ၌ ေပါက်သမ ကိ၎င်း၊ ေမှာက်လဲေတာ်မ၏။ ၂၆ ေလာတ၏

မယားမကား ေနာက်သိ့ လှည့် ကည့် ၍ ဆားတိင်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၇ နံနက်ေစာေစာ

အာြဗဟံသည် ထ၍၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်ေနေသာ အရပ်သိ့ သွား ပီးလ င်၊ ၂၈

ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိမှ့ စေသာချိုင့် အရပ်တေ ှ ာက်လံးကိ ကည့် ၍၊ မီးဖိ၌ အခိးက့ဲသိ၊့

တြပည်လံးအခိးတက်သည်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၉ ထိသိ့ဘရားသခင်သည် ချိုင့် ထဲမှာ

ှ ိေသာ မိ ့ တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေသာအခါ အာြဗံဟံကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မ၏။ ေလာတေနေသာ

မိတိ့့ကိ ေမှာက်လဲှေသာအခါ ေမာက်လဲှထဲကေလာတကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၃၀

ေလာတသည် ေဇာရ မိမှ့ ထွက်၍၊ သမီး ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ ေတာင်ေပ မှာေန၏။

ေဇာရ မိ ့၌ မေနဝ့ံ၍၊ သမီး ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ ဥမှင်၌ ေန၏။ ၃၁ သမီးအ ကီးက၊

ငါတိ့အဘ အိ ပီး ေြမ ကီးသား အေပါင်းတိ့၏ ဘာသာအတိင်း ငါတိ့ထံသိ့ ဝင်ရေသာ
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ေယာက်ျားတေယာက်မ ေြမေပ မှာ မ ှ ိ။ ၃၂လာက။ ငါတိ့အဘကိစပျစ်ရည်တိက်ကစိ။့

ငါတိ့အဘ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ေစာင့် မ၍ သ ှ င့် အိပ် က စိ့ဟ ညီမကိေြပာဆိ၏။ ၃၃

ထိေန့ညမှာ သတိ့သည် အဘကိ စပျစ်ရည် တိက် ပီးလ င်၊ သမီးအ ကီးသည် ဝင်၍ အဘ ှ င့်

အိပ်ေလ ၏။ သအိပ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ထေကာင်းကိ၎င်း အဘ မသိ။ ၃၄ နက်ြဖန်ေနတွ့င်

အ ကီးကလည်း မေန့ညမှာ ငါသည် အဘ ှ င့် အိပ်ေလ ပီ။ ယေန့ညတဖန်သကိ့ စပျစ်

ရည်တိက်ကစိ။့ သင်သည်ဝင်၍ အဘ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ေစာင့် မြခင်းငှါ၊ သ ှ င့် အိပ်ေလာ့ဟ

ညီမကိ ေြပာဆိ၏။ ၃၅ ထိေန့ည၌လည်း သတိ့သည် အဘကိ စပျစ်ရည် တိက် ပီးလ င်၊

အငယ်သည်ဝင်၍အဘ ှ င့် အိပ်ေလ၏။ အိပ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ တေကာင်းကိ၎င်း အဘမသိ။

၃၆ ထိသိ့ေလာတ၏သမီး ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ မိမိအဘအားြဖင့် ပဋိသေ စဲွေန၏။ ၃၇

သမီးအ ကီးသည် သားကိ ဘွား၍ေမာဘအမည် ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထိသသည်

ယေနတိ့င်ေအာင် ှ ိေသာ ေမာဘအမျိုးသားတိ့၏ အဘြဖစ်သတည်း။ ၃၈

သမီးအငယ်သည်လည်း သားကိဘွား၍ ေဗနမိ အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထိသသည်

ယေနတိ့င်ေအာင် ှ ိေသာ အမုန်အမျိုးသားတိ့၏ အဘြဖစ်သတည်း။

၂၀ တဖန်အာြဗဟံသည် ေတာင်ြပည်သိ့ ခရီးသွား သြဖင့် ၊ ကာေဒ ှ မိ ့ ှ င့်

ရ မိစ့ပ် ကားမှာေန၍၊ ေဂရာ မိ ့ သိ့ တည်းခိ၏။ ၂ ထိအခါ မိမိမယားစာရာသည်

မိမိ ှ မြဖစ်သည် ဟ၊ သတပါးတိ့အား အာြဗဟံဆိေသာေကာင့် ၊ ေဂရာ

မင်း ကီးအဘိမလက်သည် မိမိလကိ ေစလတ်၍၊ စာရာကိ ယေစ၏။ ၃ညဥ့်အချိန်တွင်

အိပ်မက်အားြဖင့် ဘရားသခင်သည် အဘိမလက်ဆီသိ့ ကလာ၍၊ သင်သည် လေသ

ြဖစ်၏။ အေကာင်းမကား၊ သင်ယေသာ မိန်းမသည် သမ့ယားြဖစ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

အဘိမလက်သည်၊ ထိမိန်းမ ှ င့် မေပါင်းေဘာ်ေသးသည်ြဖစ်၍၊ အိဘရား ှ င်၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာ လမျိုးကိ ကွပ်မျက်ေတာ်မမည်ေလာ။ ၅ သသည် ငါ ှ မြဖစ်၏ဟ

အက ်ပ်အားေယာက်ျားဆိသည် မဟတ်ပါေလာ။ အက ်ပ်အား သသည်ငါ့ေမာင့် ြဖစ်၏ဟ

မိန်းမလည်း ဆိသည် မဟတ် ပါေလ။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ၍ သန့် ှ င်းေသာ လက် ှ င့်

ဤအမကိ အက ်ပ် ပပါ ပီဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၆ ထိအိပ်မက်၌ ဘရားသခင်ကလည်း၊

မှန်ေပ၏။ သင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ပသည်ကိ ငါသိ၏။ သင်သည်ငါ့ကိ

မြပစ်မှားေစြခင်းငှါ၊ သင့် ကိ ငါ ဆီးတား ပီး။ သိ့ြဖစ်၍ ထိမိန်းမ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရေသာ

အခွင့် ကိ ငါမေပး။ ၇ ယခမှာ သ၏မယားကိ သအ့ားြပန်ေပးေလာ့။ သသည်

ပေရာဖက်ြဖစ်၏။ သင့်အဘိ့ ဆေတာင်းလျက်၊ သင်သည် အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်။

ြပန်၍ မေပးဘဲ ေနလ င် သင်မှစ၍ သင် ှ င့် ဆိင်ေသာ သအေပါင်းတိ့ သည်

ဧကန်အမှန်ေသမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ နံနက်ေစာေစာအဘိမလက်သည် ထ၍၊

မိမိကန်အေပါင်းတိ့ကိေခ ပီးမှ အမအရာအလံးစံကိ ေြပာသြဖင့် ၊ ထိသတိ့သည်

အလွန်ေကာက်က၏။ ၉ အာြဗဟံကိလည်း အဘိမလက်ေခ ၍၊ သင် သည် ငါတိ့၌

အဘယ်သိ့ ပသနည်း။ သင့် ကိငါတိ့သည် အဘယ်သိ့ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ သင်သည်

ငါ၌၎င်း ငါ့ ိင်ငံ၌၎င်း၊ ကီးစွာေသာ အြပစ်ကိေရာက်ေစသနည်း။ သင်သည်

မ ပအပ်ေသာအမကိ ငါ၌ ပပါသည်တကားဟ ဆိေလ၏။ ၁၀ တဖန်အဘိမလက်က၊

သင်သည် အဘယ်အမကိ ြမင်၍ဤသိ့ ပသနည်းဟအာြဗဟံကိေမးလ င်၊ ၁၁အာြဗဟံက၊

ဤအရပ်သားတိ့သည် ဘရား သခင်ကိ မေကာက်၊ အက ်ပ်၏မယားအတွက် အက ်ပ်ကိ

သတ်ကလိမ့်မည်ဟ အက ်ပ်ထင်ေသာေကာင့် ၊ ထိသိ့ ပမိ ပါ ပီ။ ၁၂ သိ့ေသာ်လည်း

သသည်အက ်ပ် ှ မမှန်ပါ ၏။ အက ်ပ် အဘ၏သမီးြဖစ်၏။ အမိ၏သမီးမဟတ်။

အက ်ပ်မယားလည်း ြဖစ်ပါ၏။ ၁၃ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်ကိအဘ၏ အိမ်မှ ေခ ၍

လည်ေစေတာ်မေသာအခါ၊ အက ်ပ်က၊ သင်သည် ငါ၌ ပရေသာေကျးဇးဟမကား၊

ငါသည် သင်၏ေမာင် ြဖစ်ေကာင်းကိ ေရာက်ေလရာရာ၌ ေြပာရမည်ဟ၊

မယားကိမှာထားပါသည်ဟ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၄ ထိအခါ အဘိမလက်သည်၊ သိး၊ ွား၊

ကန် ေယာက်ျား၊ ကန်မိန်းမတိ့ကိယ၍ အာြဗဟံအား ေပးေလ ၏။ မယားစာရာကိလည်း

ြပန်ေပး၏။ ၁၅အဘိမလက်ကလည်း၊ ငါ့ေြမသည် သင့် ေ ှ မှ့ာ ှ ိ၏။ အလိ ှ ိသည်အတိင်း

ေနပါဟ အမိန့် ှ ိ၏။ ၁၆ စာရာကိလည်း သင် ှ င့်သင့်အေပါင်းအေဘာ်တိ့ အဘိ့

မျက် ှ ာဖံးများကိ ဝယ်စရာဖိ့ သင်၏ေမာင်အား ေငွတေထာင်ကိ ငါေပး ပီဟ အမိန့် ှ ိသြဖင့်

သသည် လည်း အရာရာ၌ အဆံးအမခံရ၏။ ၁၇အာြဗဟံသည်လည်း၊ ဘရားသခင်ကိ

ဆေတာင်း၍၊ ဘရားသခင်သည် အဘိမလက် ှ င့်သ၏ မယား၊ သ၏ကန်မတိ့ကိ

အနာေပျာက်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် သားကိဘွား က၏။ ၁၈ အထက်က အာြဗံဟံ၏

မယားစာရာေကာင့် ထာဝရဘရားသည် အဘိမလက်၏အိမ်သ၊ မိန်းမ တေယာက်မ

ပဋိသေ မယေစြခင်းငှါ စစီရင်ေတာ်မသတည်း။

၂၁ ထာဝရဘရားသည်၊ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ စာရာကိ

အကည့်အ ကေတာ်မ၍၊ ဂတိေတာ် ှ ိသည် ှ င့် ေလျာ်စွာ သ၌ ပေတာ်မသြဖင့် ၊

၂ စာရာသည် ပဋိသေ စဲွယ၍၊ ဘရားသခင် အမိန့်ေတာ် ှ င့် ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌၊

အာြဗဟံအသက် ကီးေသာအခါ၊ သအ့ားသားကိ ဘွားေလ၏။ ၃အာြဗဟံသည်လည်း၊

မိမိရေသာသားတည်း ဟေသာ၊ စာရာဘွားေသာသားကိ ဣဇာက်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၄

ဘရားသခင်မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ အာြဗဟံသည် ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊

သားဣဇာက် ကိ အေရဖျားလီှးမဂလာေပးေလ၏။ ၅သားဣဇာက်ကိြမင်ရေသာအခါ

အာြဗဟံသည် အသက်တရာ ှ ိသတည်း။ ၆ စာရာကလည်း၊ ငါရယ်ရေသာ အခွင့် ကိ ဘရား

သခင်ေပးေတာ်မ ပီ။ ဤသီတင်းကိ ကားေသာသ အေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ ငါ ှ င့်အတ

ရယ်ကလိမ့်မည်ဟ၍ ၎င်း၊ ၇ စာရာသည် သားကိ ိတိ့က်လိမ့်မည်ဟ အာြဗဟံ အား

အဘယ်သေြပာ ှ င့် ရသနည်း။ သသည် အသက် ကီး ေသာအခါ၊ ငါသည် သားကိ

ဘွား ပီးဟ၍၎င်း ဆိေလ၏။ ၈ ထိသငယ်ဣဇာတ်သည် ကီးပွား၍ ိ့ ှ င့် ကွာေလ၏။

ိကွ့ာေသာေန့၌ အာြဗံဟံသည် ပဲွ ကီး လပ်ေလ၏။ ၉ အဲဂတအမျိုးသားဟာဂရတွင်

အာြဗဟံရေသာ သားသည် ဆဲေရးသည်ကိ စာရာသိြမင်လ င်၊ ၁၀ဤကန်မ၏သားသည်

အက ်ပ်၏သာဣဇာက် ှ င့်အတ အေမွမခံရဟ အာြဗံဟံအား ဆိေလ၏။

၁၁ အာြဗဟံလည်း၊ မိမိသားြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထိအမ အလွန်ခက်သည်ဟ

ထင်ေလ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင် ဘရားသခင်က၊ ထိသငယ် ှ င့် သင်၏ ကန်မေကာင့် ၊

ဤအမခက်သည်ဟ မထင် ှ င့် ။ စာရာ ေြပာေလရာရာ၌ သ၏စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ ဣဇာက်၌သာသင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်။ ၁၃ကန်မ၏သားသည်

သင်၏အမျိုးြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သကိ့လည်း လမျိုးြဖစ်ေစမည်ဟ အာြဗံဟံအား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ အာြဗဟံသည် နံနက်ေစာေစာထ၍၊ မန့် ှ င့် ေရဘးကိယသြဖင့် ၊

ဟာဂရပခံး၌တင် ပီးလ င်၊ သငယ်ကိ အပ်၍ ကန်မကိ လတ်လိက်ေလ၏။ သသည်လည်း

သွား၍ ေဗရေ ှ ဘ ေတာ၌ လှည့်လည်လျက် ေန၏။ ၁၅ဘး၌ေရကန်ေသာအခါ၊ သငယ်ကိ

ချံုဖတ် ေအာက်၌ ထား၍၊ ၁၆ ငါသည်သငယ်ေသသည်ကိ မြမင် လိဟဆိလျက်၊

ခပ်ေဝးေဝးေလးတပစ်ခန့်ေလာက် သွား ပီးလ င်၊ သငယ်ေ ှ မှ့ာ ထိင်၍ေနေလ၏။

ထိသိ့တိင်၍ေနစဥ် သသည်အသံ ကိ လင့် ၍ ငိေကးေလ၏။ ၁၇ ဘရားသခင်သည်

လလင်၏အသံကိ ကားေတာ် မ၍ ဘရားသခင်၏၊ ေကာင်းကင်တမန်က၊ ဟာဂရ၊

သင်၌အဘယ်အမ ှ ိသနည်း။ မစိးရိမ် ှ င့် ။ လလင် ေနေသာ အရပ်ထဲက သ၏အသံကိ

ဘရားသခင် ကား ေတာ်မ ပီ။ ၁၈ထေလာ့။ လလင်ကိက၍ လက် ှ င့် မေလာ့။ ငါသည်သကိ့

လမျိုး ကီးြဖစ်ေစမည်ဟ ေကာင်းကင်ထဲက ေခ ၍ ဟာဂရအား မက်ဆိ၏။ ၁၉ ထိအခါ

ဘရားသခင်သည် ဟာဂရ၏ မျက်စိကိ ဖွင့် ေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည်ေရတွင်းကိ

ြမင်ေလေသာ်၊ သွား၍ဘးကိ ေရြဖည့် ပီးလ င်၊ လလင်အား ေရကိ တိက်ေလ၏။ ၂၀

ထိလလင်ဘက်၌လည်း၊ ဘရားသခင် ှ ိေတာ် မ၏။ သသည် ကီးပွား၍ ေတာ၌ေနသြဖင့် ၊

ေလးသမား ြဖစ်ေလ၏။ ၂၁ ပါရန်ေတာ၌ ေနသည်ြဖစ်၍ သအ့မိသည် အဲဂတုြပည်မှ

မိန်းမတေယာက်ကိေခ ၍ သ ှ င့် စံဘက် ေစ၏။ ၂၂ ထိေရာအခါ၊ အဘိမလက်မင်း ှ င့်

ဗိလ်ချုပ် မင်းဖိေကာလတိ့သည် အာြဗဟံကိ ေခ ၍၊ သင်သည် ပေလရာရာ၌ သင့်ဘက်မှာ

ဘရားသခင် ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည်ငါ့ကိ၎င်း၊ ငါ့သားကိ၎င်း၊ ငါ့ေြမးကိ၎င်း၊

မလှည့်စား၊ ငါသည် သင်၌ေကျးဇး ပ သက့ဲသိ့ ငါ၌၎င်း၊ သင်တည်းေနရာ ငါ့ြပည်၌၎င်း၊

ေကျးဇး ပမည်ဟ ဘရားသခင်ကိ တိင်တည်၍ ငါ့အား ကျိန်ဆိပါေလာ့ဟေြပာဆိ၏။ ၂၄

အာြဗဟံကလည်း၊ ထိအတိင်းငါကျိန်ဆိပါမည်ဟ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၂၅အဘိမလက်မင်း၏

ကန်တိ့သည် အ ိင်အထက် လယေသာ ေရတွင်းအေကာင်းေကာင့် ၊ အာြဗဟံသည် လည်း

အဘိမလက်မင်းကိ အြပစ်တင်ေလ၏။ ၂၆အဘိမလက်မင်းကလည်း၊ ဤအမကိ အဘယ်

သပသည်ကိ ငါမသိ။ သင်သည့် ငါ့ကိမေြပာ။ ငါလည်း ယေနတိ့င်ေအာင် မကားရဟ

ဆိ၏။ ၂၇ အာြဗဟံသည်လည်း သိး၊ ွားတိ့ကိ ယ ပီးလ င်၊ အဘိမလက်အား
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ေပး၍ထိ ှ စ်ပါးတိ့သည် ပဋိညာဥ် ပက ၏။ ၂၈ အာြဗဟံသည်လည်းသိးသငယ်မ

ခနစ်ေကာင် တိ့ကိ သိးစ ှ င့် ခဲွထားေလ၏။ ၂၉အဘိမလက်ကလည်း၊ ခဲွထားေသာ ဤသိး

သငယ်မခနစ်ေကာင်တိ့သည်၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၃၀ အာြဗဟံက၊

ဤေရတွင်းကိ ငါတး ပီးဟ ဤသိး သငယ်မခနစ်ေကာင်တိ့သည် ငါ့ဘက်၌

သက်ေသြဖစ်မည် အေကာင်းသတိ့ကိ သင်သည်ငါ့လက်မှ ခံယရမည်ဟ ဆိေလ၏။ ၃၁

သိ့ြဖစ်၍ထိအရပ်၌ ထိ ှ စ်ပါးတိ့သည် ကျိန်ဆိ ေသာေကာင့် ၊ ထိအရပ်ကိ ေဗရေ ှ ဘဟ

တွင်က၏။ ၃၂ ထိသိ့ေဗရေ ှ ဘအရပ်၌ ပဋိညာဥ်တိ့သည်ထ၍ ဖိလိတြပည်သိ့ ြပန် က၏။

၃၃အာြဗဟံသည် ေဗရ ှ ဘ အရပ်၌ မန်ကျည်း ပင်ကိစိက်၍၊ အစဥ်အ မဲတည်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင် တည်းဟေသာ၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပေလ၏။ ၃၄

ဖိလိတြပည်မှာ ကာလ ှ ည်ကာစွာ တည်းေန သတည်း။

၂၂ ထိေနာက်မှ ဘရားသခင်သည်၊ အာြဗဟံကိ စံစမ်းြခင်းငှါ၊ အာြဗဟံဟ

ေခေတာ်မ၍ အာြဗဟံက၊ အက ်ပ် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၂ သင်သည်

အလွန်ချစ်ေသာ တေယာက်တည်း ေသာ သားဣဇာတ်ကိယ၍ ေမာရိြပည်သိ့သွားေလာ့။

ငါြပလတ့ံေသာ ေတာင်ေပ မှာ သကိမီး ိရ့ာ ယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

အာြဗဟံသည် နံနက်ေစာေစာထ၍၊ ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင် ပီးလ င်၊ မိမိသားဣဇာက် ှ င့်

ငယ်သား ှ စ်ေယာက်ကိေခ ၍ယဇ် ိစ့ရာထင်းကိခဲွ ပီးမှ၊ ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာ

အရပ်သိ့ ထသွားေလ၏။ ၄ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ေြမာ် ကည့်၍၊ ထိအရပ်ကိ

အေဝးက ြမင်လ င်၊ ၅ ငယ်သား ှ စ်ေယာက်ဘိ့အား၊ သင်တိ့သည် ဤအ ပ်၌ြမည်း ှ င့်

အတေနရစ်ကေလာ့။ ငါသည် သား ှ င့်အတ ထိအရပ်သိ့သွား၍၊ ကိးကွယ်ြခင်းကိ ပအ့ံ။

ထိအမ ပီးမှ၊ သင်တိ့ဆီသိ့ြပန်လာဦးမည်ဟ ဆိေလ၏။ ၆ ထိအခါ ယဇ် ိစ့ရာထင်းကိယ၍

သားဣဇာတ် အေပ မှာ တင် ပီးလ င်၊ မီး ှ င့်ထားကိ မိမိလက်၌ ကိင် လျက်၊

ှ စ်ေယာက်အတသွားက၏။ ၇ သွား ကစဥ်တွင်၊ ဣဇာက်သည် အဘအာြဗဟံကိ

အဘဟေခလင်၊ ငါ့သား၊ ငါ ှ ိ၏ဟ ထးေလ၏။ ဣဇာက်ကလည်း မီးပါ၏၊ ထင်းလည်းပါ၏။

ယဇ် ိစ့ရာတိ့သိးသငယ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၈အာြဗဟံက ငါ့သား၊

ယဇ် ိစ့ရာဘိ့ သိးသငယ်ကိ ဘရားသခင်သည် မိမိအဘိ့ ြပင်ဆင်ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ

ဆိေလ၏။ ၉ ထိသိ့ ှ စ်ေယာက်အတသွား၍၊ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့

ေရာက်ကေသာအခါ၊ အာြဗဟံ သည် ယဇ်ပလင်ကိတည်၍ ထင်းကိခင်း ပီးလ င်၊ သား

ဣဇာက်ကိချည်ေ ှ ာင်၍၊ ယဇ်ပလင်၌ ထင်းေပ မှာ တင်ထား၏။ ၁၀ မိမိလက်ကိ

ဆန့်၍ သားကိသတ်ြခင်းငှါ၊ ထားကိ ကိင်ယေလ၏။ ၁၁ ထိအခါ၊ ထာဝဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်က၊ အာြဗဟံ၊ အာြဗဟံဟ ေကာင်းကင်ေပက ေခေလ၏။ အာြဗဟံက၊

အက ်ပ် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၂ ထိလလင်ကိ မထိမခိက် ှ င့် ။ အလ င်းမ ပ ှ င့် ။

သင်သည် ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ သ့ည်ဟ ယခ ငါသိ ၏။ အေကာင်းမကား၊

သင်၏သား သင်၌တေယာက် တည်းေသာသားကိငါေတာင်း၍ သင်သည် ငါ့ကိမြငင်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါ အာြဗဟံသည် ေြမာ် ကည့်၍ မိမိ ေနာက်မှ ချံုဖတ်၌

ချိုညိလျက် ှ ိေသာသိးကိြမင်ေလ၏။ ထိသိးကိသွား၍ ယ ပီးလ င် မိမိသားကိယ်စား

မီး ိယ့ဇ် ပ၍ ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၄ ထိအရပ်ကိ ေယေဟာဝါယိရဟ အာြဗဟံ

သမတ်ေလ၏။ ထိသိ့ ှ င့်အညီ ေတာင်ေပ မှာ ထာဝရ ဘရားြပင်ဆင်ေတာ်မမည်ဟ

ယေနတိ့င်ေအာင် ဆိေလ့ ှ ိသတည်း။ ၁၅တဖန် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်းတမန်

သည် ေကာင်းကင်ေပက အာြဗဟံကိ ေခလျက်၊ ၁၆ သင်သည် ဤအမကိ ပ၍၊

သင်၏သားသင်၌ တေယာက်တည်းေသာသားကိ၊ ငါ့အား မြငင်း ေသာေကာင့် ၊ ၁၇

ငါသည် သင့်အား အစဥ်အ မဲေကာင်း ကီး ေပးမည်။ သင်၏အမျိုးအ ယ်ကိလည်း

ေကာင်းကင် ကယ်က့ဲသိ့၎င်း၊ သမဒရာသဲလံးက့ဲသိ့၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပွားများေစမည်။

သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ရန်သတိ့၏ မိတံ့ခါးများကိ အစိးရလိမ့်မည်။ ၁၈

သင်၏အမျိုးအ ွယ်အားြဖင့် ၊ လမျိုးေပါင်း တိ့သည် ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံရကလိမ့်မည်ဟ

ငါ၏ စကားကိ သင်နားေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ငါသည်ကိယ်ကိ ကိယ်တိင်တည်၍

ကျိန်ဆိ၏ဟထာဝရဘရား၏အမိန့် ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိေလ၏။ ၁၉ ထိအခါအာြဗဟံသည်

ငယ်သားတိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်၏။ သတိ့သည် ထ ပီးလ င် ေဗရာရဗတအရပ်သိ့ လိက်သွားက၏။

ထိအရပ်၌ အာြဗဟံေနေလ၏။ ၂၀ ထိေနာက်မှ၊ အာြဗဟံကားေသာ သိတင်းစကား

ဟမကား၊ သင်၏အစ်ကိနာေခမယားမိလခါသည် သားကိဘွားြမင်ေလ ပီ။ ၂၁

သားအ ကီးဟဇ၊ သ့ညီဗဇ၊ အာရံအဘေကေမွလ၊ ၂၂ ေခသက်၊ဟာေဇာ၊ ပိလဒါ ှ ၊

ယိဒလပ်၊ ေဗေသွလတည်းဟေသာ၊ ၂၃သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ၊ အာြဗဟံအစ်ကိ နာေခ

၏ မယားမိလအခါ ဘွားြမင်ေလ၏။ ေဗေသွလကား၊ ေရဗကအဘတည်း။ ၂၄ မာ

အမည် ှ ိေသာ နာေခ ၏ မယားငယ်သည်လည်း ေတဘဂါဟံ၊ သဟာ ှ မာခါတိ့ကိ

ဘွားြမင်ေလ၏။

၂၃ စာရာသည် အသက်တရာ ှ စ်ဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ ၏။ ထိမ ေလာက် အသက် ကီးေသာ်၊

၂ ခါနာန်ြပည်၊ ေဟဗန် မိတ့ည်းဟေသာ၊ ကိရယ သာဘ မိ့၌ ေသေလ၏။

အာြဗဟံသည်လည်း စာရာ ေကာင့် ညည်းတွားငိေကးြခင်းငှါ လာ၏။ ၃

အာြဗဟံသည် မိမိမယားအေသေကာင်ေ ှ က့ ထ၍၊ ေဟသအမျိုးသားတိ့အား၊ ၄

ငါသည် သင်တိ့ထံမှာ ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်ပါ ၏။ ငါ၏မယားအေသေကာင်ကိ

မျက်ကွယ်ြမုပ်မည် အေကာင်း၊ သင်တိ့တွင် သချုင်းကိ ငါ့အားအခွင့် ေပးပါ

ေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၅ ေဟသအမျိုးသားတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့သခင်၊ နား ေထာင်ပါ။

၆ ကိယ်ေတာ်သည်၊ အက ်ပ်တိ့တွင်၊ ဘရားသခင် ှ င့် ဆိင်ေသာမင်း ြဖစ်ပါ၏။

အက ်ပ်တိ့၏သချုင်းများ တွင် ေ ွး၍၊ ကိယ်ေတာ်၏မယား အေသေကာင်ကိ

သဂဟ်ပါေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏မယားအေသေကာင်ကိ မသဂဟ်ေစြခင်းငှါ၊ အက ်ပ်တိ့တွင်

အဘယ်သမ မိမိ သချုင်းကိ မေပးဘဲမေနပါဟ၊ အာြဗဟံအား ြပန်ေြပာက ၏။

၇ အာြဗဟံသည် ထ၍၊ ထိြပည်သားတည်းဟေသာ ေဟသအမျိုးသားများေ ှ မှ့ာ

ဦး တ်ချလျက်၊ ၈ ငါသည် ငါ၏မယားအေသေကာင်ကိ မျက်ကွယ် ြမုပ်ေစြခင်းငှါ

သင်တိ့ အလိ ှ ိလ င်၊ ငါ့စကားကိ နား ေထာင် ကပါေလာ့။ ၉ သင်တိ့တွင်

ငါပိင်ထိက်ေသာသချုင်း ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ေဇာဟာသား ဧဖ န်သည်၊ မိမိလယ်ြပင်အစွန်း၌

ှ ိေသာ မေပလေြပတွင်းကိ၊ အဘိးထိက်သမ ေငွ ှ င့် ငါ့အား ေရာင်းေစြခင်းငှါ၊

ငါ့အတွက်သကိ့ ေတာင်းပန် ကပါေလာ့ ဟ တ်ဆက်၍ ေြပာဆိ၏။ ၁၀ ထိအခါ

ဧဖ န်သည်၊ ေဟသအမျိုးသားတိ့တွင် ထိင်လျက် ှ ိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ မိတံ့ခါးသိ့ ဝင်ေသာ

သ အေပါင်းတည်းဟေသာ ေဟသအမျိုးသား ပရိတ်သတ်၌၊ ဟိတိအမျိုးသားဧဖ န်က၊

ထိသိမ့ဟတ်ပါ။ ၁၁အက ်ပ်သခင်၊ အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင် ပါ။ ထိလယ်ြပင်ကိ၎င်း၊

ကိယ်ေတာ်အား အက ်ပ်ေပး ပါ၏။ အက ်ပ်အမျိုးသားများ ေ ှ ့၌၊ ကိယ်ေတာ်အား

အက ်ပ်ေပးပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ မယားအေသေကာင်ကိ သ ဂဟ်ပါဟ၊ အာြဗဟံအား

ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၂ အာြဗဟံသည်လည်း၊ ထိြပည်သားများ ေ ှ မှ့ာ ဦး တ်ချလျက်၊

အကယ်၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ပါ။ ၁၃ ထိလယ်ြပင်အဘိးေငွကိ ငါေပးမည်။ ေငွကိယပါ၊

သိ့ြဖစ်လ င်၊ ထိအရပ်၌ ငါ၏မယားအေသေကာင်ကိ ငါသ ဂဟ်ပါမည်ဟ ြပည်သား

ပရိသတ်တိ့ေ ှ မှ့ာ၊ ဧဖ န် အား ေြပာဆိ၏။ ၁၄ ဧဖ န်ကလည်း၊ အက ်ပ်သခင်၊

နားေထာင်ပါ။ ၁၅ ထိေြမသည် ေငွေလးပိဿာအဘိးထိက်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်၌

အဘယ်အတွက် ှ ိသနည်း။ ကိယ်ေတာ်၏မယား အေသေကာင်ကိ သ ဂဟ်ပါေလာ့ဟ၊

အာြဗဟံအားြပန်ေြပာ၏။ ၁၆အာြဗဟံသည်လည်း၊ ဧဖ န်စကားကိ နားေထာင်သည်ြဖစ်၍၊

ကန်သည်သံးတတ်ေသာ ေငွမျိုး၊ ေဟသအမျိုးသား ပရိသတ်ေ ှ ့၊ ဧဖ န် အဘိးြပတ်သည်

အတိင်း၊ ေငွေလးပိဿာကိ ချိန်၍၊ သအ့ားေပးေလ၏။ ၁၇ ထိသိ့မံေရ မိေ့ ှ မှ့ာ၊

မေပလအရပ်၌ ှ ိေသာ ဧဖ န်၏လယ်ြပင်ကိ၎င်း၊ လယ်ြပင်၌ ှ ိေသာေြမတွင်း

ှ င့်သစ်ပင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ပင်များကိ၎င်း၊ ၁၈ ေဟသအမျိုးသားပရိတ်သတ်၌၊

မိတံ့ခါးသိ့ ဝင် ေသာသအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ၊ အာြဗဟံဥစာဘိ့ လံ ခံစွာ အပ်ေပးေလ၏။ ၁၉

ထိေနာက်မှ အာြဗဟံသည်၊ မံေရ မိေ့ ှ မှ့ာ၊ မေပလလယ်ြပင် ေြမတွင်း၌ မယားစာရာကိ

သဂဟ်ရေလ ၏။ ထိအရပ်ကား၊ ခါနာန်ြပည် ေဟဗန်အရပ် ြဖစ်သ တည်း။

၂၀ ထိလယ်ြပင် ှ င့် ေြမတွင်းကိ၊ အာြဗဟံပိင်ထိက် ေသာ သချုင်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

ေဟသအမျိုးသားတိ့သည် လံ ခံစွာ အပ်ေပးက၏။

၂၄ အာြဗဟံသည်အိ၍၊ အသက်အ ွယ် ကီးရင့် လှ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်၊

အရာရာ၌ သကိ့ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မ ပီ။ ၂ အာြဗဟံသည်၊

မိမိအိမ်သားတိ့တွင် အသက် ကီး ၍ ဘ ာစိးလပ်ေသာသကိေခလျက်၊ ၃သင်သည်၊

ငါေနေသာ ခါနာန်အမျိုးသမီးတိ့ တွင်၊ ငါ့သားဘိ့ မယားကိ မေ ွးမယဘဲ၊ ၄
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ငါ့ြပည်ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့သွား၍၊ ငါ့သား ဣဇာက်အဘိ့ မယားကိယရမည်ဟ၊

သင်၏လက်ကိ ငါ့ ေပါင်ေအာက်၌ထား ပီးမှ၊ ေကာင်းကင်ေြမ ကီးအ ှ င် ဘရားသခင်၊

ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍၊ ငါကျိန်ဆိေစ ပါမည်ဟဆိ၏။ ၅ ကန်ကလည်း၊

မိန်းမသည်ဤြပည်သိ့ ကိယ်ေတာ် ၏သားကိတဖန်ကန်ေတာ်ေခ သွားရပါမည်ေလာဟ

ေမးေလေသာ်၊ ၆အာြဗဟံက၊ ထိြပည်သိ့ ငါ့သားကိေခ ၍ မသွား ှ င့် ။ သတိ ပေလာ့။ ၇

ငါ့အဘ၏အိမ်မှ၎င်း၊ ငါ့အမျိုးသားေနရာြပည်မှ ၎င်း ငါ့ကိေခ ၍၊ သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား

ဤြပည်ကိ ငါေပးမည်ဟ၊ငါ့အား ဗျာဒိတ်ေတာ်ေပး၍ ကျိန်ဆိေတာ်မ ေသာ

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ မိမိေကာင်းကင်တမန်ကိသင့် ေ ှ ့၌

ေစလတ်ေတာ်မ သြဖင့် ၊ သင်သည်ထိြပည်မှ ငါ့သားဘိ့ မယားကိ ယရလိမ့် မည်။ ၈

မိန်းမသည်သင် ှ င့်အတ မလိက်လိလ င်၊ သင် သည်၊ ယခငါေပးေသာကျိန်ဆိြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်ေစ။ ငါ့သားကိ ထိြပည်သိ့ေခ ၍ မသွား ှ င့်ဟဆိ ပီးမှ၊ ၉ ကန်သည်

သခင်အာြဗဟံ၏ ေပါင်ေအာက်၌ လက်ကိထား၍ ထိအမ၌ကျန်ဆိေလ၏။

၁၀ ထိကန်သည်လည်း၊ မိမိသခင်၏ဥစာ ှ ိသမ ကိ စီရင်ေသာသြဖစ်၍၊

သခင်၏ကလားအပ်စထဲက၊ ကလား အပ်ဆယ်စီးကိယ၍ထသွားသြဖင့် ၊ ေမေသာေပါဘာမိ

တိင်း၊ နာေခ မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၁ မိန်းမများေရခပ်ေသာ ညဦးယံအချိန်၌၊ မိ ့ြပင်

ေရတွင်းနားမှာ ကလားအပ်တိ့ကိ ဝပ်ေစ ပီးလ င်၊ ၁၂ အက ်ပ်၏သခင်၊ အာြဗဟံ၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ယေန့ အက ်ပ်အ ကံကိ ထေြမာက်ေစ၍၊ အက ်ပ်၏သခင်

အာြဗဟံ၌ ေကျးဇး ပေတာ်မပါဟ၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းပါ၏။ ၁၃ အက ်ပ်သည်၊

ဤေရတွင်းနားမှာ ရပ်ေန၍၊ ထိ မိသ့သတိ့ သမီးတိ့သည်၊ ေရခပ်ြခင်းငှါလာကသည် တွင်၊

၁၄အကင်သတိ့သမီးကိ၊ က ်ပ်ေသာက်ြခင်းငှါ သင်ေရဘးကိ ချပါဟဆိေသာ်၊ ေသာက်ပါ၊

သင်၏ကလား အပ်တိ့ကိလည်း ေရတိက်ပါမည်ဟ၊ ြပန်ဆိေသာ သမီး သည်၊

ကိယ်ေတာ်၏ကန်ဣဇာက်ဘိ့ ခန့်ထားေတာ် မေသာသြဖစ်ပါေစေသာ။ ထိသိ့အားြဖင့် ၊

အက ်ပ်၏ သခင်၌ ေကျးဇး ပေတာ်မေကာင်းကိ၊ အက ်ပ်သိရပါ မည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။

၁၅ ထိသိ့ေလာက်ဆိ၍မ ပီးမှ၊ အာြဗဟံအစ်ကိနား ေခ မယား မိလခါသား၊

ေဗေသွလ၏သမီး ေရဗကသည်၊ ေရဘးကိထမ်းလျက် ထွက်လာသည်ကိြမင်၏။ ၁၆

ထိသတိသ့မီးသည်၊ အလွန်အဆင်းလှ၍၊ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံေသးေသာ ကညာြဖစ်၏။

ေရတွင်းသိ့ဆင်း၍၊ ေရဘးကိ ေရ ှ င့် ြဖည့် ပီးမှ တက်လာ ၏။ ၁၇ ကန်သည်လည်း၊

ထိမိန်းမ ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါေြပး၍၊ သင်၏ေရဘး၌ ေရအနည်းငယ်ကိ ေသာက်ပါရေစဟ

ဆိေလေသာ်၊ ၁၈ မိန်းမက၊ ေသာက်ပါေလာအ ှ င်ဟဆိသြဖင့် ၊ မိမိလက်ေပ မှာ၊

အလျင်အြမန်ေရဘးကိ ချ၍၊ ေရကိ ေပးေလ၏။ ၁၉ ေရကိေပး ပီးလ င်၊

သင်၏ကလားအပ်တိ့သည် လည်း၊ ဝစွာ ေသာက်စရာဘိ့ေရခပ်ပါမည်ဟ

ဆိသည် အတိင်း၊ ၂၀ အလျင်အြမန်ဘး၌ ှ ိေသာ ေရကိေရတိက်ခွက် ထဲ၌

ေလာင်း ပီးလ င်၊ တဖန်ခပ်ြခင်းငှါ ေရတွင်းသိ့ေြပး၍၊ ကလားအပ်အဘိ့ ေရခပ်ေလ၏။

၂၁ ေယာက်ျားသည် ထိမိန်းမကိ အ့ံ သ၍၊ မိမိ ေရာက်လာေသာ အမကိ

ထာဝရဘရား ပစေတာ်မသည်၊ မမသည်ကိ သိလိ၍၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနေလ၏။ ၂၂

ကလားအပ်များကိ ေရေသာက်ေစ ပီးေသာ ေနာက်၊ ေယာက်ျားသည်၊ အချိန်ငါးမး ှ ိေသာ

ေ ှ ာဆဲွ၊ အကျပ်တဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေ လက်ေကာက်တရံကိ ထတ်၍၊ ၂၃

သင်သည် အဘယ်သ၏သမီးြဖစ်သနည်း။ က ်ပ်ကိ ေြပာပါ။ သင်၏အဘအိမ်၌

က ်ပ်တိ့တည်းခိ စရာအရပ် ှ ိသေလာဟ ေမးေလေသာ်၊ ၂၄ မိန်းမက၊ က ်ပ်သည်

နာေခ ၏မယားမိလခါ ဘွားြမင်ေသာ၊ ေဗေသွလ၏သမီးြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ၂၅က ်ပ်တိ့၌

ြမက်ေြခာက်များ၊ စားဘွယ်ေသာက် ဘွယ်များ ှ င့် တည်းခိစရာအရပ်လည်း

ှ ိသည်ဟ၍၎င်း ဆိေလ၏။ ၂၆ ထိအခါေယာက်ျားသည် ဦး တ်ချ၍ ထာဝရ

ဘရားကိကိးကွယ်လျက်၊ ၂၇ က ဏာ၊ သစာေတာ်ကိ အက ်ပ်သခင်မှ

ပ်သိမ်းေတာ်မမေသာ၊ အက ်ပ်သခင်အာြဗဟံ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစ သတည်း။ လမ်းမှာ သွားလျက် ှ ိေသာ အက ်ပ်ကိ ထာဝရဘရားသည်

အက ်ပ်သခင်၏ညီအစ်ကိတိ့အိမ်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါသည်တကားဟ မက်ဆိ၏။ ၂၈

သတိ့သမီးသည်လည်းေြပး၍ အမိ၏အိမ်၌ ဤအရာများကိ ကားေြပာေလ၏။ ၂၉

ေရဗက၌ လာဗန်အမည် ှ ိေသာ ေမာင် တေယာက် ှ ိ၏။ လာဗန်သည် ေယာက်ျား ှ ိရာ

ေရတွင်း သိ့ေြပး၏။ ၃၀ သသည် ှ ာဆဲွကိ၎င်း၊ ှ မလက်၌ လက်ေကာက် ကိ၎င်း

ြမင်၍၊ ထိေယာက်ျားသည်က ်ပ်ကိ ဤသိ့ ေြပာသည်ဟ၊ ှ မေရဗကဆိေသာ

စကားကိ ကားေသာ အခါ၊ ေရတွင်း၌ ကလားအပ်အနားမှာရပ်ေနေသာ

ေယာက်ျားထံသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၃၁ ထာဝရဘရားေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာ

သ၊ က ်ပ်အိမ်သိ့ ဝင်ပါေလာ့။ ြပင်၌အဘယ်ေကာင့် ရပ်ေန သနည်း။

အိမ်ကိ၎င်း၊ ကလားအပ် များေနရာအရပ်ကိ ၎င်း၊ က ်ပ်ြပင်ပါ ပီဟဆိသြဖင့် ၊ ၃၂

ေယာက်ျားကိအိမ်သိ့သွင်း၍ ကလားအပ်တိ့ တန်ဆာကိ ခ တ် ပီးမှ၊

သတိ့အားြမက်ေြခာက် ှ င့် စားစရာ ကိ ေပး၏။ ေယာက်ျားေြခ၊ လိက်ေသာ သတိ့ေြခေဆးဘိ့

ေရကိလည်းေပးေလ၏။ ၃၃သေ့ ှ မှ့ာ စားစရာကိ ထည့် ေသာအခါ၊ သက၊ က ်ပ်သည်

ကိယ်အမကိမေြပာမီှမစားလိပါဟဆိလ င်၊ ေြပာပါဟဆိ၏။ ၃၄ ေယာက်ျားကလည်း၊

က ်ပ်ကားအာြဗဟံ၏ကန်ြဖစ်ပါ၏။ ၃၅ထာဝရဘရားသည် က ်ပ်၏သခင်ကိ အလွန်

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် ကီးြမတ်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေလ ပီ။ သိးစ၊ ွားစ၊ ေ ၊

ေငွ၊ ကန်ေယာက်ျား၊ ကန်မိန်းမ၊ ကလားအပ် ှ င့် ြမည်းများတိ့ကိ ေပးေတာ်မ ပီ။ ၃၆

က ်ပ်သခင်၏မယားစာရာသည်၊ သခင် အသက်အိေသာအခါ၊ သအ့ားသားကိ

ဘွားြမင်သြဖင့် ၊ ထိသားအားဥစာ ှ ိသမ ကိသခင်သည် အပ်ေပး ပီ။ ၃၇

က ်ပ်၏သခင်ကလည်း၊ သင်သည်ငါေနေသာ ခါနာန်အမျိုးသမီးတိ့တွင်၊ ငါ့သားဘိ့

မယားကိ မေ ွးဘဲ၊ ၃၈ ငါ့အဘ၏အိမ်၊ ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့ သွား၍၊ ငါ့သားဘိ့

မယားကိ ယရမည်ဟ အက ်ပ်ကိ ကျိန်ဆိေစ၏။ ၃၉ အက ်ပ်ကလည်း၊

မိန်းမသည်မလိက်လိလ င် အဘယ်သိ့နည်းဟ သခင်ကိေမးေလေသာ်၊ ၄၀

သခင်က၊ အကင်ထာဝရဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ် ၌ ငါသွားလာ၏၊ ထိဘရားသည်

မိမိေကာင်းကင်တမန် ကိ သင် ှ င့်အတေစလတ်၍၊ သင်သွားေသာအမကိ

ပစေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါ့အမျိုးသားချင်း၊ ငါ့အဘ၏အိမ်ထဲ က ငါ့သားဘိ့ မယားကိယရမည်။

၄၁ ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ့ထံသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သင်သည် ငါေပးေသာ

ကျိန်ဆိြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်ေစ။ ထိသတိ့သည်မိန်းမကိမေပးေသာ်လည်း၊

သင်သည် ငါေပးေသာ ကျိန်ဆိြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်ေစမည်ဟ ေြပာ၏။

၄၂ က ်ပ်သည်ယေနေ့ရတွင်းသိ့ ေရာက် ပီးလ င်၊ က ်ပ်သခင်

အာြဗဟံ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ေရာက်လာေသာ အမကိ

ယခပစေတာ်မလ င်၊ ၄၃အက ်ပ်သည် ေရတွင်းနားမှာရပ်ေန၍၊ ေရခပ် ြခင်းငှါ လာေသာ

အကင်သမီးကညာကိ၊ က ်ပ်ေသာက် ဘိ့ သင်၏ေရဘး၌ေရအနည်းငယ်ကိ

ေပးပါဟေတာင်း ေသာ်၊ ၄၄ ေသာက်ပါ။သင်၏ကလားအပ်တိ့ဘိ့လည်း ေရခပ်ပါမည်ဟ

ြပန်ဆိေသာသမီးကညာသည်၊ ကိယ် ေတာ်ကန်၏သားဘိ၊့ ခန့်ထားေတာ်မေသာ

မိန်းမြဖစ်ပါ ေစေသာဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၄၅ ထိသိ့စိတ် ှ လံး၌ ေလာက်ဆိ၍မ ပီးမီှ၊

ေရဗကသည် ေရဘးကိ ထမ်းလျက်ထွက်လာသြဖင့် ၊ ေရတွင်းသိ့ ဆင်း၍

ေရခပ်သည်ကိ က ်ပ်ြမင်လ င်၊ ေရေသာက်ပါရ ေစဟ သကိ့ေတာင်းေလေသာ်၊ ၄၆

သသည်အလျင်အြမန်ပခံးေပက ေရဘးကိ ချလျက်၊ ေသာက်ပါေလာ့။ သင်၏

ကလားအပ်တိ့ကိ လည်း၊ ေရတိက်ပါမည်ဟဆိသည်အတိင်း၊ က ်ပ်ေသာက် ရ၏။

ကလားအပ်တိ့ကိလည်း ေရတိက်ေလ၏။ ၄၇က ်ပ်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သ၏

သမီးြဖစ်သနည်းဟေမးေသာ်၊ သက၊ က ်ပ်သည် မိလခါ ဘွားြမင်ေသာ

နာေခသားေဗေသွလ ၏သမီးြဖစ်သည် ဟေြပာဆိ၏။ က ်ပ်သည် မိလခါဘွားြမင်ေသာ

နာေခ သားေဗေသွလ၏သမီးြဖစ်သည်ဟေြပာဆိ၏။ က ်ပ် သည်လည်း၊ သ၏

မျက် ှ ာ၌ ှ ာဆဲွကိ၎င်း၊ သ၏လက်၌ လက်ေကာက်တိ့ကိ၎င်းထည့် ပီးလ င်၊ ၄၈

ဦး တ်ချ၍၊ က ်ပ်သခင်အစ်ကိ၏ ေြမးကိ သခင်၏သားဘိ့ ယေစြခင်းငှါ၊

မှန်ေသာလမ်းြဖင့် ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာ က ်ပ်သခင် အာြဗဟံ၏ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး၍ ကိးကွယ် ေလ၏။ ၄၉ ယခတွင်သင်တိ့သည်၊

က ်ပ်သခင်၌ သစာ ှ င့် ေကျးဇး ပမည်၊ မ ပမည်ကိေြပာပါ။ က ်ပ်သည်လည်း၊

လက်ျာလမ်းြဖစ်ေစ၊ လက်ဝဲလမ်းြဖစ်ေစ၊ တလမ်းလမ်းသိ့ လိက်သွားပါမည်ဟ

ေြပာဆိ၏။ ၅၀ လာဗန် ှ င့် ေဗေသွလတိ့ကလည်း၊ ဤအမသည် ထာဝရဘရား

စီရင်ေတာ်မေသာအမြဖစ်၏။ အက ်ပ်တိ့ သည်၊ သင့်အား ေကာင်းမေကာင်းကိ

မေြပာ ိင်ပါ။ ၅၁ ေရဗကသည် သင့် ေ ှ ့၌ ှ ိပါ၏။ ယသွားပါ ေလာ့။ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်၏ သခင်သား၏ မယားြဖစ်ေစဟြပန်ဆိ၏။ ၅၂
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ထိစကားကိကားလ င်၊ အာြဗဟံကန်သည် ဦး တ်ချ၍၊ ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ် ပီးမှ၊

၅၃ ေငွဖလား၊ ေ ဖလား၊ အဝတ်တန်ဆာများကိ ထတ်၍ ေရဗကအားေပး၏။

သ၏အမိ၊ ေမာင်အားလည်း၊ အဘိးထိက်ေသာ လက်ေဆာင်ကိေပး၏။ ၅၄

သ ှ င့်သ၏အေဘာ်အေပါင်းတိ့သည်၊ စား ေသာက်၍ ညဥ့်ကိ လွန်ေစ ပီးမှ၊

နံနက်ယံ၌ထလျက်၊ က ်ပ်သည်၊ သခင်ထံသိ့ြပန်ပါရေစဟ ဆိေလေသာ်၊ ၅၅

ေမာင် ှ င့်အမိက၊ မိန်းမကေလးသည်၊ က ်ပ်တိ့ ထံမှာ၊ ဆယ်ရက်ခန့်ေလာက်ေနပါေစဦး။

ေနာက်မှ၊ သကိ့သွားပါေစမည်ဟ ဆိက၏။ ၅၆ ထိသကလည်း၊ က ်ပ်ကိ မဆီးတားပါ ှ င့် ။

ထာဝရဘရားသည်၊ က ်ပ်ေရာက်လာေသာအမကိ ပစေတာ်မ ပီ။ က ်ပ်သည်

သခင်ထံသိ့ သွားရေသာ အခွင့် ကိ ေပးပါေလာ့ဟဆိလင်၊ ၅၇ သတိ့က၊

မိန်းကေလးကိေခ ၍၊ သအ့လိကိ ေမးပါဦးမည်ဟ ဆိသည် ှ င့် ၊ ၅၈ ေရဗကကိေခ ၍

သင်သည်ဤလ ှ င့်အတ ယခလိက်မည်ေလာဟ ေမးေသာအခါ၊ က ်ပ်လိက်ပါမည်

ဟဆိ၏။ ၅၉ သိ့ြဖစ်၍၊ မိမိ ှ မေရဗက ှ င့် သ၏အထိန်းကိ၎င်း၊ အာြဗဟံကန် ှ င့်

သ၏လတိ့ကိ၎င်း လတ်လိက် က၏။ ၆၀ ေရဗကကိလည်း၊ သင်သည် က ်ပ်တိ့၏ ှ မ

ြဖစ်၏။ အေသာင်းအသိန်းတိ့၏အမိြဖစ်ပေစေသာ။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်

ရန်သတိ့၏ တံခါးများကိ အစိးရပါေစေသာဟ ေကာင်း ကီးေပး က၏။ ၆၁

ေရဗက ှ င့်သ၏မိန်းမငယ်တိ့သည်ထ၍၊ ကလားအပ်ကိစီးလျက်၊ ထိေယာက်ျား ှ င့်အတ

လိက်က ၏။ ထိသိ့ အာြဗဟံကန်သည် ေရဗကကိ ေဆာင်သ သွားေလ၏။ ၆၂ ထိအခါ

ေတာင်ြပည်အတွင်း၌ ေနေသာဣဇာက်သည်၊ ေဗရလဟဲေရာလမ်းြဖင့် ေရာက်လာသည်

ြဖစ်၍၊ ၆၃ညဦးအချိန်၌ ဆင်ြခင်လိေသာငှါ၊ ေတာအရပ် သိ့ထွက်သွား၍၊ ေြမာ်ကည့်လ င်၊

ကလားအပ်များ လာသည်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၆၄ ေရဗကသည်လည်း၊ ေြမာ် ကည့်၍

ဣဇာက်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ကလားအပ်အေပ မှဆင်း ပီးလ င်၊ ၆၅ က ်ပ်တိ့ကိ

ကိဆိြခင်းငှါ၊ ေတာ၌လာေသာ ထိသကား၊ အဘယ်သနည်းဟ ကန်ကိေမးေလေသာ်၊

ကန်က၊ ထိသသည် က ်ပ်သခင်ြဖစ်ပါ၏ဟ ေြပာဆိ ေသာစကားကိကားလ င်၊

ေရဗကသည် မျက် ှ ာဖံးကိ ယ၍ ဖံးေလ၏။ ၆၆ကန်သည်လည်း၊ မိမိ ပေလသမ တိ့ကိ

ဣဇာက် အား ကားေြပာ ပီးမှ၊ ၆၇ဣဇာက်သည် မိမိအမိစာရာ၏ တဲသိ့ ေရဗက ကိ

ေဆာင်ယ၍ စံဘက်ေလ၏။ ေရဗကကိချစ် ှ စ် မိ ့ သြဖင့် ၊ အမိေသေသာအမ၌

သက်သာြခင်းသိ့ ေရာက် ေလ၏။

၂၅ တဖန်အာြဗဟံသည်၊ ေကတရအမည် ှ ိေသာ မိန်းမ ှ င့် စံဘက်၍၊

၂ ထိမိန်းမသည် ဇိမရံ၊ ယတ် ှ န်၊ ေမဒန်၊ မိဒျန်၊ ဣ ှ ဗက်၊ အာတိ့ကိ

ဘွားြမင်ေလ၏။ ၃ယတ် ှ န်သားကား၊ ေ ှ ဘ ှ င့် ေဒဒန်တည်း။ ေဒဒန်သားကား၊ အာ ရိမ်လ၊

ေလတ ှ ိမ်လ၊ လမ်မိမ် လတည်း။ ၄ မိဒျိန် သားကား၊ ဧဖါ၊ ဧေဖရ၊ ဟာ တ်၊ အဘိဒ၊

ဧလဒါတည်း။ ထိသအေပါင်းတိ့ကား ေကတရအ ွယ် ြဖစ်ကသတည်း။ ၅အာြဗဟံသည်၊

မိမိဥစာ ှ ိသမ ကိ ဣဇာက်အား ေပးေလ၏။ ၆ မယားငယ်တိ့၌ ရေသာသားတိ့အားလည်း၊

မိမိအသက် ှ င်စဥ်တွင် ဆလပ်များကိေဝေပး၍၊ သား ဣဇာတ်ထံမှ အေ ှ ့ြပည်သိ့

လတ်လိက်ေလ၏။ ၇ ထိေနာက်အာြဗဟံသည် အသက် ကီးရင့် ၍၊ အိမင်းြခင်း၊ ေနရ့က်

ကာလြပည့်စံြခင်း ှ င့်တကွ၊ အသက်ေပါင်း တရာခနစ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ ၈အသက်ချုပ်၍

အနိစြဖစ်သြဖင့် ၊ မိမိလမျိုး စည်းေဝးရာသိ့ေရာက်ေလ၏။ ၉ သားဣဇာက် ှ င့်

ဣ ှ ေမလတိ့သည်၊ မံေရ မိ ့ ေ ှ မှ့ာ၊ ဟိတိအမျိုးသား၊ ေဇာရသားဧဖ န်၏လယ်ြပင် တွင်၊

မေပလေြမတွင်း၌ အဘကိ သဂဟ်က၏။ ၁၀ ေဟသအမျိုးသားတိ့အား အဘိးေပး၍

အာြဗဟံ ဝယ်ေသာလယ်ြပင်၌၊ အာြဗဟံ ှ င့် မယားစာရာတိ့ကိ သ ဂဟ်ကသတည်း။ ၁၁

အာြဗဟံ ေသေသာေနာက်၊ သားဣဇာက်ကိ ဘရားသခင် ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။

ဣဇာက်သည် ေဗရလဟဲေရာ မိမှ့ာ ေနသတည်း။ ၁၂ စာရာ၏ကန်မ၊ အဲဂတု၊ အမျိုးသား

ဟာဂရ ဘွားြမင်ေသာ အာြဗဟံသား ဣ ှ ေမလ၏သားစဥ် ေြမးဆက်တည်းဟေသာ၊ ၁၃

မိမိအမျိုးအ ွယ်အလိက်၊ ဣ ှ ေမလသားများအမည်ဟမကား၊ သားအ ကီး နာဗာယတ်။

ထိေနာက် ေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိဗသံ၊ ၁၄ မိ ှ မ၊ ဒမာ၊ မာစ၊ ‐ ဟာဒဒ်၊ ေတမ၊ ေယတရ၊

နာဖိ ှ ၊ ေကဒမာတည်းဟေသာ၊ ၁၆ ဣ ှ ေမလသားတည်း။ ထိသိ့အမည် ှ ိေသာ

သတိ့သည်၊ မိမိ မိ၊့ မိမိရဲတိက်အလိက်၊ အမျိုးမျိုးေသာ မင်းဆယ် ှ စ်ပါးြဖစ်သတည်း။ ၁၇

ဣ ှ ေမလသည် အသက်တရာသံးဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ အသက်ချုပ်၍ေသသြဖင့် ၊

မိမိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၈သတိသ့ည်လည်း၊ အာ ရိြပည်သိ့သွားရာလမ်း

အေ ှ ့၊ ရ မိ ့ တိင်ေအာင် ေနက၏။ ထိသိ့ ဣ ှ ေမလ၏ ေနရာသည်၊ မိမိ ညီအစ်ကိ

အေပါင်းအနား၌ ကျသတည်း။ ၁၉အာြဗဟံသား ဣဇာက်၏အဆက်အ ယ်ဟ မကား၊

အာြဗဟံသားကား ဣဇာက်တည်း။ ၂၀ဣဇာက်သည်၊ အသက်ေလးဆယ် ှ ိေသာအခါ၊

ပါဒနာရံအရပ်သ၊ ရိအမျိုးေဗေသွလ၏သမီး၊ ရိလ လာဗန်၏ ှ မေရဗက ှ င့်

အိမ်ေထာင်ေလ၏။ ၂၁ ဣဇာက်သည်၊ မိမိမယား ေရဗက မံေသာ ေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်၍၊ ထာဝရဘရား နားေထာင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သ၏မယားသည်

ပဋိသေ စဲွယေလ၏။ ၂၂ ဝမ်းအတွင်း၌ တည်ေသာသငယ်တိ့သည်၊ အချင်းချင်း

တိက်ခိက်က၏။ အမိကလည်း၊ ထိသိ့ြဖစ်၍ ငါ၌အဘယ်အမေရာက်ပါလိမ့်မည်နည်းဟ

ဆိသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားကိ ေမးေလာက်ြခင်းငှါသွားေလ၏။ ၂၃ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်၏ ဝမ်းအတွင်း၌ လမျိုး ှ စ်မျိုး ှ ိ၏။ သင်၏ဝမ်းထဲက ြခားနားေသာ လစ ှ စ်စကိ

ဘွားရလိမ့်မည်။ လတမျိုးသည် တမျိုးထက် အား ကီးလိမ့်မည်။ အ ကီးသည်အငယ်၌

ကန်ခံရလိမ့် မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ဘွားချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ သ၏ဝမ်း၌သားအမာ

ှ ိသြဖင့် ၊ ၂၅ အဦးဘွားေသာသားသည်၊ အေမွးပါေသာ ဝတ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

တကိယ်လံးအဆင်းနီ၏။ သကိ့ ဧေသာ ဟေသာအမည်ြဖင့် မှည့် က၏။ ၂၆ ထိေနာက်မှ

သ့ညီသည်၊ အစ်ကိဧေသာ၏ ဖေ ှ ာင့် ကိ ကိင်လျက် ဘွားလာ၏။ သကိ့ကား၊ ယာကပ်

အမည်ြဖင့် မှည့် က၏။ ထိသား ှ စ်ေယာက်ကိ ဘွားေသာ အခါ၊ ဣဇာက်သည်

အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ ိသတည်း။ ၂၇သငယ်တိ့သည် ကီးပွား၍၊ ဧေသာကား လိမာ ေသာ

ေတာသားမဆိးြဖစ်ေလ၏။ ယာကပ်ကားတဲ၌ ေနတတ်၍ စိတ်ေကာင်းေသာသြဖစ်၏။ ၂၈

ဣဇာက်သည်၊ ဧေသာေပးေသာအမဲသားကိ စားေလ့ ှ ိေသာေကာင့် သကိ့ချစ်၏။

ေရဗကမကား ယာကပ်ကိ ချစ်၏။ ၂၉ တေနသ့၌၊ ယာကပ်သည် စားစရာကိ ချက်

ပတ်စဥ်တွင်၊ ဧေသာသည် ေတာမှလာ၍ ေမာေသာ ေကာင့် ၊ ၃၀ ယာကပ်အား၊

ထိနီေသာစားစရာ ှ င့် ငါ့ကိ ေကးပါေလာ့၊ ငါေမာပါသည်ဟဆိေလ၏။ ထိေကာင့်

သ၏နာမည်ကိ ဧဒံဟတွင်သတည်း။ ၃၁ယာကပ်ကလည်း၊ ယေနပ့င် သင်၏သားဦး

အရာကိ၊ ငါ့အား ေရာင်ပါဟဆိလ င်၊ ၃၂ ဧေသာက၊ ငါေသလ ပီ။ သားဦးအရာအားြဖင့်

အဘယ်အကျိုး ှ ိပါလိမ့်မည်နည်းဟဆိ၏။ ၃၃ ယာကပ်ကလည်း၊ ယေနပ့င်ငါ့အား

ကျိန်ဆိြခင်း ကိ ပပါဟဆိေသာ်၊ သသည်ကျိန်ဆိသြဖင့် ၊ ယာကပ်အား မိမိသားဦးအရာကိ

ေရာင်းေလ၏။ ၃၄ ထိအခါ ယာကပ်သည်၊ မန် ှ င့် ပဲဟင်းကိ ဧေသာ အားေပးသြဖင့် ၊

သသည် စားေသာက် ပီးမှထ၍ သွားေလ ၏။ ထိသိ့ဧေသာသည်၊ မိမိ ှ င့်

ဆိင်ေသာသားဦးအရာကိ မထီမ့ဲြမင် ပသတည်း။

၂၆ အာြဗဟံလက်ထက် ထိြပည်၌ြဖစ်ဘးေသာ အစာေခါင်းပါးြခင်းမှတပါး၊

ေနာက်တဖန် အစာေခါင်း ပါးြခင်း ှ ိ ြပန်သည်ြဖစ်၍၊ ဣဇာက်သည်

ဖိလိတိမင်း ကီး အဘိမလက်ေနရာေဂရာ မိသိ့့ သွားေလ၏။ ၂ထာဝရဘရားသည်လည်း

သအ့ားထင် ှ ား၍၊ သင်သည် အဲဂတုြပည်သိ့မသွား ှ င့် ၊ ငါေြပာလတ့ံေသာ ြပည်၌ေနေလာ့။

၃ ယခဤြပည်၌ တည်းခိ၍ေနေလာ့။ သင့်ဘက် မှာ ငါေန၍ ေကာင်း ကီးေပးမည်။

အေကာင်းမကား၊ သင် ှ င့်သင်၏အမျိုးအ ွယ်အား ဤြပည် ှ ိသမ တိ့ကိ ငါေပးမည်။

သင်၏အဘအာြဗဟံအား ငါကျိန်ဆိေသာ စကား ှ ိသည်အတိင်းငါ ပမည်။ ၄

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ေကာင်းကင် ကယ်က့ဲသိ့ များြပားေစမည်။

သင်၏အမျိုးအ ွယ်အားလည်း၊ ဤြပည် ှ ိသမ တိ့ကိ ငါေပးမည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်

အားြဖင့်လည်း၊ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ေကာင်း ကီး မဂလာကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၅

အေကာင်းမကား၊ အာြဗဟံသည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍၊ ငါစီရင်မှာထားေသာ

ပညတ်တရား အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်သတည်း ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ဣသေရလဇာက်သည် ေဂရာ မိ ့၌ ေနစဥ်တွင်၊‐ မိသ့ားတိ့သည် သ၏မယားအေကာင်းကိ

ေမးေသာ အခါ၊ ေရဗကသည် လှေသာအဆင်းအေရာင် ှ ိေသာေကာင့် ၊ ၇ဤြပည်သား

ေယာက်ျားတိ့သည် သအ့ေကာင်းေကာင့် ငါ့ကိ သတ်မည်ဟစိးရိမ်၍၊ သ သည်

ငါ့မယားြဖစ်သည်ဟ မေြပာမဆိဝ့ံ၊ ငါ့ ှ မြဖစ်သည် ဟ ေြပာဆိ၏။ ၈ ထိ မိ ့၌

ကာလအင်တန်ကာေန ပီးမှ၊ တေနသ့၌၊ ဣဇာက်သည် မိမိမယားေရဗက ှ င့် ကစားသည်။

ဖိလိတိမင်း ကီးအဘိမလက်သည် ြပတင်းေပါက်ဝက ကည့်ြမင်လ င်၊ ၉ဣဇာက်ကိေခ ၍၊

ထိမိန်းမသည်၊ အကယ်စင် စစ် သင်၏မယားြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်၊ သသည် ငါ့ ှ မြဖစ်၏ဟ
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အဘယ်ေကာင့် သင်ေြပာရ သနည်းဟေမးေသာ်၊ ဣဇာက်က၊ သအ့တွက်ေကာင့်

က ်ပ်ေသမည်ကိ စိးရိမ်ပါသည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၀အဘိမလက်မင်းကလည်း၊ ငါတိ့၌

သင် ပေသာ အမကား အဘယ်သိ့နည်း။ တစံတေယာက်ေသာ သသည်၊

သင်၏မယား ှ င့် အမှတ်တမ့ဲသင့် ေနလ င်၊ ငါတိ့ ေခါင်းေပ မှာ သင်သည်

အြပစ်ေရာက်ေစလိမ့်မည် တကားဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၁၁ဤလင်မယားကိ ြပစ်မှားေသာသသည်

ဆက်ဆက်အေသခံရမည်ဟ မိမိလအေပါင်းတိ့ကိ မှာထားသနည်း။ ၁၂ ထိြပည်၌

ဣဇာက်သည် မျိုးေစ့ကိ ကဲ၍၊ တ ှ စ် ြခင်းတွင် အဆတရာေသာ အသီးအ ှံ ကိ ရေလ၏။

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ၁၃ သသည် ကီးပွါး၍၊

အလွန်စည်းစိမ်း ကီးသည် တိင်ေအာင် တိးတက်လျက်၊ စီးပွါးဥစာများြပားစွာ ြဖစ်ေလ၏။

၁၄ သိးစ၊ ွားစများ၊ ကန်များ ှ င့် ြပည့်စံ ကယ်ဝ၏။ ထိေကာင့် ၊ ဖိလိတိလတိ့သည်

သကိ့ြငူစက၏။ ၁၅ အဘအာြဗဟံလက်ထက်၌၊ အဘ၏ကန်တိ့ တးေသာ

ေရတွင်း ှ ိသမ တိ့ကိ ေြမ ှ င့် ဖိ့ပိတ် က၏။ ၁၆ အဘိမလက်မင်းကလည်း၊ သင်သည်

ငါ့တိ့ထက် တန်ခိး ကီး၏။ ငါတိ့ထံမှထွက်သွားေလာ့ဟ၊ ဣဇာက်ကိ အမိန့် ှ ိေသာေကာင့် ၊

၁၇ဣဇာက်သည် ထိ မိမှ့ ထွက်သွား ပီးလ င်၊ ေဂရာချိုင့် ၌တဲကိ ေဆာက်၍ေနေလ၏။ ၁၈

ထိအခါ ဣဇာက်သည်၊ အဘအာြဗဟံ ကန်တိ့ တး၍၊ အဘေသေသာေနာက်၊

ဖိလိတိလတိ့ဖိ့ေသာ ေရတွင်းတိ့ကိ တးေဘာ်ြပန်၍၊ အထက်က အဘသမတ် ေသာ

အမည်ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ ၁၉ဣဇာက်ကန်တိ့လည်း၊ ချိုင့် ထဲ၌တး၍ စမ်း ေရတွင်းကိ

ေတွ့ က၏။ ၂၀ ေဂရာအမျိုးသား ွားေကျာင်းတိ့ကလည်း၊ ဤေရသည် ငါတိ့ေရြဖစ်၏ဟ၊

ဣဇာက်၏ ွားေကျာင်းတိ့ ှ င့် လယက်ေြပာဆိက၏။ ထိသိ့အချင်းချင်းလယက်

ကေသာေကာင့် ၊ ထိေရတွင်းကိ ဧသက်အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၂၁ ေနာက်တဖန်

အြခားေသာေရတွင်းကိ တးြပန် က၏။ ထိေရတွင်းကိလည်း တဖန်လကေသာေကာင့် ၊

သိတနအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၂၂ ထိအရပ်မှ ေနရာေြပာင်း၍၊ အြခားေသာ

ေရတွင်းကိ တးက၏။ ထိေရတွင်းကိ အဘယ်သမ မလယက်ေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့

ေနစရာအခွင့် ကိ ယခ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ပီ ြဖစ်၍၊ ဤြပည်၌ ငါတိ့သည်

စီးပွါးများ ကလိမ့်မည်ဟဆိလျက်၊ ထိေရတွင်းကိ ရေဟာ ဘတ်အမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။

၂၃ တဖန် ထိအရပ်မှ ေဗရေ ှ ဘအရပ်သိ့ ေြပာင်း ေလ၏။ ၂၄ ထိေန့ညမှာ

ထာဝရဘရားသည် ထင် ှ ား၍၊ ငါသည် သင်၏အဘအာြဗဟံ၏ ဘရားြဖစ်၏။ မစိးရိမ်

ျင့် ။ ငါသည်သင့်ဘက်မှာ ှ ိ၏။ ငါသည်ေကာင်း ကီးေပး မည်။ ငါ၏ကန်အာြဗဟံအတွက်၊

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ငါများြပားေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိအရပ်၌ ယဇ်ပလင်ကိ

တည်၍၊ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ မဌာနာ ပ၏။ တဲကိလည်း တည်ေဆာက်၍၊

ကန်တိ့သည် ေရတွင်းကိ တးက၏။ ၂၆ ထိအခါ အဘိမလက်မင်းသည်၊ အေဆွေတာ်

အဟဇာတ် ှ င့် ဗိလ်ချုပ်မင်းဖိေကာလတိ့ကိ ေခ ၍၊ ေဂရာ မိမှ့ ဣဇာက် ှ ိရာသိ့သွား၏။ ၂၇

ဣဇာက်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ြမင်ပျင်း၍ ှ င်ထတ် ပီးမှ၊ အဘယ်ေကာင့်

လာကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၂၈ ထိသတိ့က၊ ထာဝရဘရားသည် သင့်ဘက်မှာ

ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ၊ ငါတိ့အမှန် သိြမင်သည်ြဖစ်၍၊ ၂၉ ငါတိ့သည် သင့် ကိမထိမခိက်၊

ေကျးဇးကိသာ ပ၍၊ ငိမ်ဝပ်စွာလတ် လိက်သည်နည်းတ၊ သင်သည်ငါတိ့ကိ အြပစ်မ ပရဟ၊

ငါတိ့တဘက်၊ သင့်တဘက်၊ ှ စ်ဘက်သား တိ့သည်၊ သစာဂတိထား၍ မိဿဟာယဖဲွ ့ ကစိ။့

သင် သည် ထာဝရဘရားေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာသ ြဖစ်ပါ၏ဟ ဆိကေလေသာ်၊ ၃၀

ဣဇာက်သည်၊ သတိ့အဘိ့ စားေသာက်ပဲွကိ လပ်၍၊ အတစားေသာက်က၏။ ၃၁

နံနက်ေစာေစာထ၍၊ အချင်းချင်းတဦး ှ င့် တဦး သစာ ပလိက် ပီးမှ၊ ဣဇက်သည်။

ဣဇာက်သည် သတိ့့ကိ လတ်လိက်၍၊ သတိ့သည် ငိမ်ဝပ်စွာသွားရက၏။ ၃၂ ထိေန့၌ပင်

ဣဇာက်ကန်တိ့သည် လာ၍၊ မိမိတိ့ တးေသာတွင်း၌ ေရေတွေ့ကာင်းကိ ေြပာဆိကလင်၊

၃၃ ထိေရတွင်းကိ ေရဘအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ထိေကာင့် ထိအရပ်၌ တည်ေသာ မိကိ့

ေဗရေ ှ ဘ မိဟ့ ယေနတိ့င်ေအာင်တွင်ေလသတည်း။ ၃၄ ဧေသာသည်

အသက်ေလးဆယ် ှ ိေသာအခါ၊ ဟိတိအမျိုးသား ေဗရိ၏သမီးယဒိတ်၊ ဟိတိအမျိုးသား

ဧလန်၏သမီး ဗာ ှ မတ်တိ့ ှ င့် အိမ်ေထာင်ေလ၏။ ၃၅ ထိမိန်းမတိ့သည်

ဣဇာက် ှ င့် ေရဗက၌ စိတ် ှ လံးပပန်စရာအေကာင်းြဖစ်သတည်း။

၂၇ ထိေနာက် ဣဇာက်သည် အိ၍ မျက်စိမန်သြဖင့် မြမင် ိင်ေသာအခါ၊

သားအ ကီးဧေသာကိ၊ ငါ့သားဟ ေခလင်၊ အက ်ပ် ှ ိပါ၏ဟထးေလ၏။ ၂

အဘကလည်း၊ ယခငါအိလှ ပီ။ အဘယ်ေသာ အခါ ေသရမည်ကိ ငါမသိ။ ၃ မေသမီှ

ငါ့ဝိညာဥ်သည် သင့် ကိ ေကာင်း ကီး ေပးမည်အေကာင်း၊ သင်၏လက်နက်တည်းဟေသာ

ေလး ှ င့် ြမားေတာင့် ကိ ေဆာင်ယလျက် ေတာသိ့သွား၍၊ ငါစားစရာဘိ့ အမဲေကာင်ကိ

ရေအာင် ှ ာ ပီးလ င်၊ ၄ ငါ မိန် ှ က်တတ်ေသာ အမဲဟင်းလျာကိ ချက်၍ ငါ့ထံသိ့

ယခ့ဲပါေလာ့ဟ ေြပာဆိ၏။ ၅ ထိသိ့ ဣဇာက်သည် သားဧေသာအား ေြပာဆိ

ေသာစကားကိ၊ ေရဗကကားသည်ြဖစ်၍၊ ဧေသာသည် အမဲသားကိ ရေအာင်ေတာသိ့

အ ှ ာသွားစဥ်တွင်၊ ၆ ေရဗကသည် သားယာကပ်ကိ ေခ ၍၊ ၇သင်၏အဘက၊ ငါမေသမီှ

ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ေ့တာ်မှာ သင့် ကိ ငါေကာင်း ကီးေပးမည်အေကာင်း၊ ငါစားစရာဘိ့

အမဲသားကိ ယခ့ဲ၍၊ အမဲဟင်းလျာကိ ချက်ပါဟသင်၏အစ်ကိ ဧေသာအား ေြပာသည်ကိ

ငါ ကား ပီ။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့သား၊ ငါမှာထားသမ ေသာ စကားကိ နားေထာင်ပါ ေလာ့။ ၉

ယခဆိတ်စ ှ ိရာသိ့ သွား၍၊ ေကာင်းေသာ ဆိတ် သငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ ငါ့ထံသိ့ယခ့ဲပါေလာ့။

သင်၏အဘ မိန် ှ က်တတ်ေသာ အမဲဟင်းလျာကိ ငါချက်မည်။ ၁၀သင်၏အဘမေသမီှ

သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပး မည်အေကာင်း၊ ထိအစာကိ အဘစားေစြခင်းငှါ သင် သည်

အဘထံသိ့ပိ့ေဆာင်ရမည်ဟ ဆိေလ၏။ ၁၁ယာကပ်ကလည်း၊ က ်ပ်အစ်ကိ ဧေသာကား

အေမွး ှ ိေသာသ၊ က ်ပ်ကားေချာမတ်ေသာသ ြဖစ်၏။ ၁၂က ်ပ်အဘသည် က ်ပ်ကိ

စမ်းသပ်ေကာင်း စမ်းသပ်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်လ င် က ်ပ်ကိလှည့် စားေသာ

သဟ၍ ထင်သြဖင့် ၊ က ်ပ်သည် မဂလာကိမရဘဲ ကျိန်ြခင်းအမဂလာကိသာ

ခံရလိမ့်မည်ဟ အမိကိဆိ ေလ၏။ ၁၃ အမိေရေကကလည်း၊ ငါ့သား၊ သင်ခံရေသာ

ကျိန်ြခင်းအမဂလာသည် ငါ၌သင့် ေရာက်ပါေစ။ ငါ့စကား ကိ နားေထာင်၍

ဆိတ်သငယ်တိ့ကိသာ ယခ့ဲပါဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ၁၄ သသည် သွား၍

ဆိတ်သငယ်တိ့ကိ အမိထံသိ့ ယခ့ဲသြဖင့် ၊ အမိသည်လည်း အဘ မိန် ှ က်တတ်ေသာ

အမဲဟင်းလျာကိ ချက်ေလ၏။ ၁၅ ထိအခါ ေရဗကသည် အိမ်တွင် မိမိလက်၌ ှ ိေသာ

သား ကီးဧေသာ၏အဝတ်၊ ေကာင်းမွန်ေသာ အဝတ်ကိယ၍၊ သားငယ်ယာကပ်ကိ

ဝတ်ေစလျက်၊ ၁၆ ဆိတ်သငယ်၏ သားေရကိလည်းယ၍ သ၏ လက်၌၎င်း၊

လည်ပင်ေချာေသာ ဘက်၌၎င်း ဆင်ယင် ပီး လ င်၊ ၁၇ မိမိချက်ေသာ အမဲဟင်း ှ င့်

မန့်ကိသားယာကပ် လက်၌အပ်ေပး၏။ ၁၈ယာကပ်လည်း အဘထံသိ့ သွား၍၊ အဘဟ

ေခေလ၏။ အဘကလည်း၊ ငါ ှ ိ၏ငါ့သား။ သင်သည် အဘယ်သနည်းဟ

ေမး၏။ ၁၉ ယာကပ်ကလည်း၊ အက ်ပ်ကား သားအ ကီး ဧေသာြဖစ်ပါ၏။

အဘမှာထားသည်အတိင်း ပပါ ပီ။ ထ၍ထိင်ပါ။ အဘ၏ဝိညာဥ်သည် အက ်ပ်ကိ ေကာင်း

ကီးေပးမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်၏အမဲသားကိ စား ပါေလာ့ဟ ဆိေလ၏။ ၂၀

အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သား၊ ဤမ ေလာက် လျင်ြမန်စွာေတွရ့ေသာအေကာင်းကား၊

အဘယ်သိ့နည်း ဟ သားအားေမးလ င်၊ အဘ၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်

အက ်ပ် ှ ိရာသိ့ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ လျင်ြမန်စွာေတွရ့ပါသည်ဟ ြပန်ဆိေလ၏။

၂၁ဣဇာက်ကလည်း၊ ငါ့သား၊ သင်သည် ငါ့သား ဧေသာမှန်သည် မမှန်သည်ကိသိလိ၍၊

သင့် ကိ ငါစမ်း သပ်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ့ထံပါးသိ့ချဥ်းကပ်ပါေလာ့ဟဆိလင်၊ ၂၂ယာကပ်သည်

အဘထံပါးသိ့ချဥ်းကပ်၍၊ အဘ သည် စမ်းသပ်လျက်၊ အသံကား ယာကပ်၏အသံ၊

လက်တိ့ကား ဧေသာ၏လက်ြဖစ်ေပသည်ဟ ဆိေလ၏။ ၂၃ ထိသိ့သ၏ လက်တိ့သည်

ဧေသာ၏လက်က့ဲသိ့ အေမွးပါေသာေကာင့် ၊ ယာကပ်ြဖစ်မှန်းကိ အဘမရိပ်မိ သြဖင့် ၊

ေကာင်း ကီးေပးေလ၏။ ၂၄ သိ့ရာတွင် တဖန်ကား၊ သင်သည် ငါ့သားဧေသာ

စင်စစ်အမှန်ပင် ြဖစ်သေလာဟ ေမးြပန်လျင်၊ မှန်ပါ သည်ဟ ဆိ၏။ ၂၅အဘကလည်း၊

ငါ့ထံပါးသိ့ သွင်းခ့ဲပါ။ ငါ့ဝိညာဥ်သည် သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပးမည်အေကာင်း၊ ငါ့သား၏

အမဲသားကိ ငါစားအ့ံဟဆိလ င်၊ ယာကပ်သည် အဘထံပါးသိ့ သွင်း၍၊ အဘစားေလ၏။

စပျစ်ရည်ကိ လည်း ေပး၍ အဘေသာက်ေလ၏။ ၂၆ ထိေနာက် အဘက၊

ငါ့သားချဥ်းကပ်၍ ငါ့ကိ နမ်းပါေလာ့ဟ ဆိလင်၊ ယာကပ်သည် ချဥ်းကပ်၍ အဘ ကိ

နမ်းေလ၏။ ၂၇ အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သအ့ဝတ်၏ အနံကိ့ ခံ၍ကည့်ပါ။

ငါ့သား၏အနံသ့ည်၊ ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာ လယ်၏အေမးအ ကိင် ှ င့်

တ၏။ ၂၈ ထိေကာင့် ဘရားသခင်ပင် မိယ်းေကာင်းကင် ှ င့် ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီး၏ဆီဥကိ၎င်း၊
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များစွာေသာ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ သင့်အား ေပးေတာ်မေစသတည်း။

၂၉ သတပါးတိ့သည် သင်၌ကန်ခံ၍၊ အြပည်ြပည် တိ့သည် သင့် ေ ှ မှ့ာ

ဦး တ် ကရေစသတည်း။ သင်သည် သင်၏ညီအစ်ကိတိ့၌ အ ှ င်ြဖစ်၍၊

သင့်အမိသားတိ့သည် သင့် ေ ှ မှ့ာ ဦး တ်ရကေစသတည်း။ သင့် ကိ ကျိန်ဆဲ

ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ကျိတ်ဆဲြခင်းကိ ခံရကေစ သတည်း။ သင့် ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေသာသအေပါင်းတိ့ သည် ေကာင်း ကီးကိ ခံရကေစသတည်းဟ

ေကာင်း ကီး ေပးေလ၏။ ၃၀ယာကပ်သည်၊ အဘဣဇာက်ေပးေသာ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံ၍၊ အဘထံမှ ထွက်သွားေသာ ခဏြခင်း တွင်၊ အစ်ကိဧေသာသည် မဆိး ပရာမှ

ေရာက်လာ၏။ ၃၁သသည်လည်း အမဲဟင်းလျာကိ ချက်၍ အဘ ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊

အက ်ပ်အဘ၏ဝိညာဥ်သည်၊ အက ်ပ်ကိေကာင်း ကီးေပးမည်အေကာင်း၊ သား၏

အမဲသားကိ ထ၍စားပါေလာ့ဟဆိေလ၏။ ၃၂ အဘဣဇာက်ကလည်း၊ သင်သည်

အဘယ်သ နည်းဟ ေမးလ င်၊ အက ်ပ်ကား သားအ ကီး ဧေသာ ြဖစ်ပါ၏ဟ ဆိေလေသာ်၊

အဘဣဇာက်သည် အလွန် တန်လပ်၍အဘယ်သနည်း၊ ၃၃အမဲသားကိရ၍၊ ငါ့ထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲ ပီးေသာ သသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ သင်မေရာက်မီှ ငါသည်

အကန်အစင်စား ပီး၍၊ သကိ့ ေကာင်း ကီးေပးမိ ပီ။ သ သည် ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ဧကန်အမှန်ခံရလိမ့်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၃၄ အဘဆိေသာ စကားကိဧေသာကားလ င်၊

အလွန်ြပင်းေသာအသံ ှ င့် သည်းထန်စွာ ငိေကးလျက်၊ အိအဘ၊ အက ်ပ်ကိလည်း

ေကာင်း ကီးေပးပါေလာ့၊ ေပးပါေလာ့ဟဆိေလေသာ်၊ ၃၅ အဘက၊ သင့် ညီသည်

လိမာစွာလာ၍၊ သင်၏ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ယသွား ပီဟ ဆိေလ၏။ ၃၆

ဧေသာကလည်း၊ သကိ့ ယာကပ်ဟေသာ အမည်ြဖင့် ေလျာက်ပတ်စွာ မှည့် ပါ ပီ

မဟတ်ေလာ။ အက ်ပ်ကိ ှ စ် ကိမ်လှည့် စား၍ ိင်ပါ ပီ။ သားဦးအရိပ် အရာကိ

အရင်ယသွားပါ ပီ။ ယခလည်း တဖန် အက ်ပ် ၏ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ယသွားပါ ပီဟ၍၎င်း၊ အက ်ပ် အဘိ့ ေကာင်း ကီးမဂလာတပါးကိမ မ ခင်းပါသေလာ

ဟ၍၎င်း ဆိေလ၏။ ၃၇ ဣဇာက်ကလည်း၊ သကိ့ သင်၏အ ှ င်ြဖစ် ေစ ပီ။

ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့ကိ သ၌ကန်ခံေစ ပီ။ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည် ှ င့်သကိ့ ေထာက်မ ပီး။

သိ့ြဖစ်၍ ငါ့သား၊ သင်၌ အဘယ်သိ့ ပ ိင်ေတာ့အ့ံနည်းဟ၊ ဧေသာ အား ြပန်ေြပာလ င်၊ ၃၈

ဧေသာက၊ အိအဘ၊ ေကာင်း ကီးမဂလာ တစံတခမ မ ှ ိပါသေလာ၊ အိအဘ၊

အက ်ပ်ကိလည်း ေကာင်း ကီးေပးပါေလာ့၊ ေပးပါေလာဟ အဘအား ေြပာဆိလျက်၊

တဖန်အသံကိလင့် ၍ ငိေကးေလ၏။ ၃၉အဘဣဇာက်ကလည်း၊ ကည့် ပါ။ သင်၏

ေနရာသည် ေြမ ကီး၏ဆီဥ ှ င့် ၎င်း၊ အထက်မိယ်း ေကာင်းကင်၏ ှ င်း ှ င့် ၎င်း

ြပည့် စံလိမ့်မည်။ ၄၀ ထားြဖင့် အသက်ကိေမွးရလိမ့်မည်။ ညီ၌ ကန် ခံရလိမ့်မည်။

ေနာက်တဖန် အစိးရေသာအခါ၊ သတင် ေသာထမ်းဘိးကိ သင်၏လည်ပင်းမှ

ချိုးပယ်လိမ့်မည်ဟ ြပန်၍ဆိေလ၏။ ၄၁အဘသည် ယာကပ်အား ေပးေသာ ေကာင်း ကီး

မဂလာေကာင့် ၊ ဧေသာသည် ယာကပ်ကိ အ ငိးထား၍၊ ငါ့အဘေကာင့် ညည်းတွားရေသာ

ေနရ့က်ကာလ အချိန် နီး ပီ။ ထိအခါ ငါ့ညီယာကပ်ကိ ငါသတ်မည်ဟ၊ အ ကံ ှ င့်

ေြပာေလ၏။ ၄၂ ထိသိ့သား ကီး ဧေသာေြပာေသာစကားကိ အမိ အရဗကကားလ င်၊

သားငယ်ယာကပ်ကိေခ ၍၊ သင်၏အစ်ကိဧေသာသည် သင့် ကိသတ်သြဖင့် ၊ သင့်အမ၌

စိတ်ေြပလိမ့်မည်။ ၄၃ ထိေကာင့် ၊ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ပါ။ ငါ့ေမာင်လာဗန်

ေနရာခါရန် မိသိ့့ ထ၍ ေြပးသွား ပါေလာ့။ ၄၄သင်၏အစ်ကိစိတ်ေြပသည်တိင်ေအာင်၊

သထံ့မှာ ခဏေ ှ ာင်၍ ေနပါေလာ့။ ၄၅ သင်၏အစ်ကိ စိတ်ေြပ၍၊ သင်သည်

သ၌ ပေသာအမကိ သေမ့ေလျာ့ေသာအခါ၊ ငါမှာလိက်၍၊ ထိအရပ်မှသင့် ကိ

ေဆာင်ခ့ဲေစမည်။ ငါ့သား ှ စ်ေယာက် လံးကိ တေန့ြခင်းတွင် အဘယ်ေကာင့်

ငါ ံ းရမည်နည်း ဟ ဆိေလ၏။ ၄၆ တဖန်ေရဗကသည် ဣဇာက်ထံသိ့သွား၍၊

ကန်မသည် ေဟသအမျိုးသမီးတိ့ေကာင့် ၊ ကိယ်အသက် ကိ ငီးေငွလှ့၏။

ဤြပည်သသမီးက့ဲသိ့ေသာသ၊ ေဟသအမျိုးသမီး ှ င့် ယာကပ်အိမ်ေထာင်ဘက် ပလ င်၊

ကန်မ အသက် ှ င်၍ အဘယ်ေကျးဇး ှ ိပါလိမ့်မည်နည်းဟ ေြပာဆိေလ၏။

၂၈ ထိအခါ ဣဇာက်သည် ယာကပ်ကိ ေခ ၍၊ သင်သည် ခါနာန်အမျိုးသမီး ှ င့်

အိမ်ေထာင်ဘက်မ ပရ။ ၂ အမိ၏အဘ ေဗေသွလအမျိုးသားေနရာ ပါဒ

နာရံအရပ်သိ့ ထ၍ သွားေလာ့။ သင့် ဦးရီးလာဗန်၏ သမီးတစံတေယာက် ှ င့်

အိမ်ေထာင်ဘက် ပေလာ့။ ၃ အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင်သည် ေကာင်း ကီး

ေပး၍ တိးပွားေစသြဖင့် ၊ သင်သည် အမျိုး ကီးြဖစ်မည် အေကာင်း ှ င့်

များြပားေစေတာ်မေစသတည်း။ ၄အထက်ကအာြဗဟံအား ေပးေတာ်မ၍၊ သင် ယခ

ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်ေနေသာဤြပည်ကိ၊ သင်အေမွ ခံရမည်အေကာင်း၊ သင့်အား၎င်း၊

သင်၏အမျိုးအ ွယ် အား၎င်း၊ အာြဗဟံ၏ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ေပးေတာ်

မေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီးေပးလျက်မှာထား၍ လတ် လိက်ေလ၏။ ၅ ထိသိ့ ယာကပ် ှ င့်

ဧေသာ၏ အမိ၊ ေရေက၏ ေမာင်၊ ရိလေဗေသွလသား လာဗန်ေနရာ ပါဒနာရံြပည် သိ့

ယာကပ်သွားေလ၏။ ၆ ထိသိ့ ဣဇာက်သည် ယာကပ်ကိ ေကာင်း ကီး ေပး၍၊

ပါဒနာရံြပည်၌ အိမ်ေထာင်ဘက် ပေစြခင်းငှါ လတ်လိက်ေသာအေကာင်းကိ၎င်း၊

ခါနာန်အမျိုးသမီး ှ င့် အိမ်ေထာင်ဘက်မ ပရဟ၊ ေကာင်း ကီးေပးေသာအခါ

မှာထားေကာင်းကိ၎င်း၊ ၇ယာကပ်သည် မိဘစကားကိ နားေထာင်၍၊ ပါဒနာရံြပည်သိ့

သွားေကာင်းကိ၎င်း၊ ၈ ခါနာန်အမျိုးသမီးတိ့ကိ အဘဣဇာက် မ ှ စ်သက်ေကာင်းကိ၎င်း၊

ဧေသာသိြမင်လ င်၊ ၉ဣ ှ ေမလထံသိ့သွား၍ အထက်မယားတိ့မှ တပါး၊ အာြဗဟံသား

ဣ ှ ေမလသမီး၊ နဗာယတ် ှ မ၊ မဟာလတ် ှ င့် တဖန် အိမ်ေထာင်ဘက်

ပြပန်ေလ၏။ ၁၀ ယာကပ်သည် ေဗရေ ှ ဘ ွာမှ ထွက်၍၊ ခါရန် ြပည်သိ့

ခရီးသွားစဥ်တွင်၊ ၁၁တစံတခေသာအရပ်သိ့ေရာက်၍၊ မိဃ်းချုပ် ေသာေကာင့် ၊ ညဥ့်ကိ

လွန်ေစမည်အ ကံ ှ ိသည် ှ င့် ၊ ထိအရပ်၌ ေကျာက်ကိယ၍ ေခါင်းအံးဘိ့ ထား ပီးလ င်

အိပ်ေလ၏။ ၁၂ ြမင်ရေသာ အိပ်မက်ဟမကား၊ ေြမ ကီးေပ ၌ ေလှကားေထာင်လျက်

အဖျားသည် မိဃ်းေကာင်းကင် တိင်ေအာင်မီှ၏။ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့

သည်၊ ထိေလှကားြဖင့် ဆင်းလျက် တက်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည်

ေလှကားထက်၌ ရပ်ေတာ်မ လျက်၊ ငါသည် သင်၏အဘ အာြဗဟံဘရား၊ ဣဇာက်၏

ဘရားတည်းဟေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်အိပ် ေသာ ေြမကိ သင် ှ င့်သင်၏

အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပး မည်။ ၁၄ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ေြမမန့်က့ဲသိ့ များြပား

လိမ့်မည်။ အေ ှ ့၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက်၊ ေလးမျက် ှ ာ အရပ်တိ့သိ့ ှ ံ ့ြပား ကလိမ့်မည်။

သင် ှ င့်သင်၏အမျိုး အ ွယ်အားြဖင့် လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ေကာင်း ကီး မဂလာကိ

ခံကရလိမ့်မည်။ ၁၅ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ှ ိ၏။ သင်သွားေလရာ ရာ၌ ငါေစာင့် မမည်။

ဤြပည်သိ့တဖန် ေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ ဂတိထားသည်အတိင်း မြပည့်စံမီှ၊ သင့် ကိငါမစွန့်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ယာကပ်သည်အိပ်ေပျာ်ရာမှ ိးလျင်၊ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည်

ဤအရပ်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ ငါမသိ။ ၁၇ ဤအရပ်ကား၊

အဘယ်မ ေလာက် ေကာက်မက် ဘွယ် ြဖစ်သည်တကား။ ဤအရပ်ကား၊ အြခားမဟတ်၊

ဘရားသခင်၏ ဘံဗိမာန်၊ ေကာင်းကင်တံခါးဝ ြဖစ်သည် တကားဟ၊ ေကာက် ွံ ့ြခင်းသိ့

ေရာက်၍ ဆိ၏။ ၁၈ နံနက်ေစာေစာ ယာကပ်သည်ထ၍၊ ေခါင်းအံး ေသာ ေကျာက်ကိ

ယသြဖင့် ၊ မှတ်တိင်ြဖစ်ေစလျက် ထ ေထာင် ပီးလ င်၊ ေကျာက်ထိပ်ဖျားအေပ ၌ ဆီကိ

ေလာင်းေလ၏။ ၁၉ ထိအရပ်ကိလည်း၊ ေဗသလအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ထိ မိ၏့

အမည်ေဟာင်းကား၊ ဥလံလဇဟသတည်း။ ၂၀ ထိအခါ ယာကပ်က၊ ဘရားသခင်သည်

ငါ့ဘက် ၌ ှ ိလျက်၊ ငါယခသွားရာလမ်းမှာ၊ငါ့ကိေစာင့် မ၍ စားစရာအစား၊

ဝတ်စရာအဝတ်ကိ ေပးသနားေတာ်မ လ င်၎င်း၊ ၂၁ ငါသည် တဖန် အဘ၏အိမ်သိ့

ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန် ေရာက်၍၊ ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ လ င်၎င်း၊

မှတ်တိင် ပ၍ ငါထေထာင်ေသာ ဤေကျာက် သည်လည်း၊ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ြဖစ်ရမည်။

၂၂ ေပးသနားေတာ်မသမ တိ့ကိ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ ပေဇာ်ပါမည်ဟ၍သစာပေလ၏။

၂၉ တဖန်ယာကပ်သည် ခရီးသွား၍၊ အေ ှ ့ ြပည်သားတိ့ေနရာအရပ်သိ့

ေရာက် ပီးလ င်၊ ၂ ေြမာ် ကည့်၍ ေတာစ၌ ေရတွင်းတခကိ ြမင်၏။

ထိတွင်းေရြဖင့် သိးစများကိ တိက်တတ်သည်ြဖစ်၍၊ တွင်းနားမှာ သိးစသံးစ အိပ်လျက် ှ ိ၏။

ေရတွင်းဝေပ မှာ ကီးစွာေသာ ေကျာက် ှ ိ၏။ ၃ သိးထိန်းအေပါင်းတိ့သည် ထိအရပ်၌

စေဝး ေသာအခါ၊ ေရတွင်းဝ၌ ဖံးအပ်ေသာ ေကျာက်ကိ လိှမ့်လှန်၍၊ သိးများကိ

ေရတိက် ပီးလ င်၊ ထိေကျာက်ကိ မိမိေနရာေရတွင်းဝေပ မှာ တဖန်တင်ထားေလ့ ှ ိ၏။ ၄

ယာကပ်ကလည်း၊ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် အဘယ်အရပ်က လာကသနည်းဟ

ေမးလ င်၊ငါတိ့သည် ခါရန် မိက့ လာကသည်ဟေြပာဆိေလ၏။ ၅ တဖန်ယာကပ်က၊



ကမာဦး 26

နာေခသားလာဗန်ကိ သိသေလာဟ ေမးလ င်၊ သိ၏ဟ ြပန်ဆိေသာ်၊ ၆

သသည်မာပါ၏ေလာဟ တဖန်ေမးြပန်လ င်၊ မာပါ၏။ သ၏သမီးရာေခလသည်

သိးများ ှ င့်တကွ လာလိမ့်မည်ဟ ဆိကေလ၏။ ၇ ယာကပ်ကလည်း၊ ေနအ့ချိန်

အလွန်များစွာ ှ ိေသး၏။ သိးတိ့ကိ စေဝးရာအချိန်မဟတ်ေသး။ ေရတိက် ပီးလ င်၊

သွား၍ထိန်း ကဦးေလာ့ဟ ဆိေလ၏။ ၈ သတိ့ကလည်း၊ သိးထိန်းအေပါင်းစေဝး၍၊

ေရတွင်းဝ၌ ဖံးအပ် ေသာ ေကျာက်ကိ လိှမ့်လှန် ပီးမှသာ၊ သိးတိ့ကိ ေရတိက်ရ၏။

သိ့မဟတ်၊ မတိက်ရဟ ြပန်ဆိ က၏။ ၉ ထိသိ့တဦး ှ င့်တဦး တ်ဆက်ကစဥ်တွင်၊

ရာေခလသည်၊ မိမိအဘ၏သိးတိ့ကိ ထိန်းရသည် ြဖစ်၍၊ သိးတိ့ကိ ေဆာင်လျက်လာ၏။

၁၀ ယာကပ်သည်၊ မိမိဦးရီးလာဗန်၏သမီး ရာေခလ ှ င့် ဦးရီးလာဗန်၏သိးတိ့ကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ အနီးသိ့ချဥ်း၍၊ ေရတွင်း၌ဖံးအပ်ေသာ ေကျာက်ကိ လိှမ့်လှန် ပီးလ င်၊

ဦးရီးလာဗန်၏ သိးတိ့ကိ ေရတိက် ေလ၏။ ၁၁ ထိေနာက်၊ ယာကပ်သည် ရာေခလကိ

နမ်း၍၊ ကျယ်ေသာ အသံ ှ င့် ငိေလ၏။ ၁၂ မိမိသည် ရာေခလအဘ၏တ၊ ေရဗက၏သား

ြဖစ်ေကာင်းကိ ကားေြပာလ င်၊ ရာေခလသည်ေြပး၍ မိမိအဘအား ြပန် ကားေလ၏။ ၁၃

လာဗန်သည် မိမိတယာကပ်၏ သိတင်းစကား ကိ ကားေသာအခါ၊ ကိဆိြခင်းငှါ

အလျင်အြမန်သွား၍၊ ပိက်ဘက်နမ်း တ်လျက်၊ မိမိအိမ်သိ့ ေဆာင်သွားေလ၏။

ယာကပ်သည်လည်း မိမိအမအရာ ှ ိသမ ကိ ကားေြပာ လ င်၊ ၁၄ လာဗန်က၊

အကယ်စင်စစ် သင်သည် ငါ့အ ိး အသားပင်ြဖစ်၏ဟ ဆိေလ၏။ ၁၅ယာကပ်သည်

တလခန့်မ ေန ပီးမှ၊ လာဗန်က၊ သင်သည် ငါ့တြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ အကျိုးမ့ဲ ကန်ခံရပါ

မည်ေလာ။ ခံလိေသာအခကိ ငါ့အား ေြပာေလာ့ဟ ဆိေလ၏။ ၁၆ ထိအခါ လာဗန်၌

သမီး ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ အ ကီး ကား၊ ေလအာအမည် ှ ိ၏။ အငယ်ကား၊ ရာေခလအမည်

ှ ိ၏။ ၁၇ ေလအာကား၊ မျက်စိ ည့ံ၏။ ရာေခလကား၊ ပံြပင်ယဥ်ေကျး၍

အေသွးအဆင်းလည်းလှ၏။ ၁၈ယာကပ်သည် ရာေခလကိ ချစ်ေသာေကာင့် ၊ လာဗန်အား၊

ဦးမင်းသမီးအငယ်ရာေခလကိရြခင်းငှါ၊ ခနစ် ှ စ်အေစခံပါမည်ဟ ဆိလင်၊ ၁၉လာဗန်က၊

အြခားေသာသအား ေပးစားသည် ထက်၊ သင့်အား ေပးစားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ငါ ှ င့်

အတေနေလာ့ဟဆိ၏။ ၂၀ ယာကပ်သည်လည်း၊ ရာေခလကိ ရြခင်းငှါ ခနစ် ှ စ်

အေစခံေလ၏။ ရာေခလကိချစ်ေသာေကာင့် ၊ ခနစ် ှ စ်ကိ နည်းေသာေနရ့က်က့ဲသိ့

ထင်မှတ်သတည်း။ ၂၁ယာကပ်ကလည်း၊ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်ေစ့ ပါ ပီ။ က ်ပ်သည်

မယား ှ င့် ဆက်ဆံဘိ့ရာ ေပးစားပါဟ လာဗန်အားဆိလ င်၊ ၂၂ လာဗန်သည်

ထိအရပ်၌ေနေသာ သအေပါင်း တိ့ကိ စည်းေဝးေစ၍ ပဲွလပ်ေလ၏။ ၂၃

ညဦးအချိန်ေရာက်မှ၊ ဇိလပအမည် ှ ိေသာ ကန်မကိ သမီးေလအာ၌ လက်ဖဲွလ့ျက်၊

ထိသမီးကိ ေဆာင်သွင်း၍၊ ယာကပ်သည် သ ှ င့်ဆက်ဆံေလ၏။ ၂၅ နံနက်အချိန်ေရာက်မှ

ယာကပ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊ ေလအာြဖစ်ေကာင်းကိ သိြမင်လ င်၊ လာဗန် ထံသိ့သွား၍

က ်ပ်၌ ပေသာအမကား၊ အဘယ်သိ့နည်း။ က ်ပ်သည် ရာေခလကိရြခင်းငှါ အေစခံရ ပီ

မဟတ်ေလာ။ က ်ပ်ကိ အဘယ်ေကာင့် လှည့်စားရသနည်းဟ ဆိေသာ်၊ ၂၆လာဗန်က၊

ငါတိ့ြပည်၌ သမီးအ ကီးကိ မေပးစားမီှ၊ အငယ်ကိ မေပးစားရ။ ၂၇ ခနစ်ရက်ေစ့ေအာင်

င့ံဦးေလာ့။ ေနာက်တဖန် ခနစ် ှ စ် အေစခံရသည်အတွက်၊ ရာေခလကိလည်း သင့်အား

ေပးစားဦးမည်ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ၂၈ယာကပ်ဝန်ခံ၍ ခနစ်ရက်ေစ့ ပီးမှ၊ လာဗန်သည်

ဗိလဟာအမည် ှ ိေသာ ကန်မကိ လက်ဖဲွလ့ျက်၊ သမီးရာေခလကိ ေပးစားေလ၏။ ၃၀

ယာကပ်သည် ရာေခလ ှ င့် ဆက်ဆံ၍၊ ေလအာကိ ချစ်သည်ထက်သာ၍ ချစ်၏။

လာဗန်ထံမှာ တဖန် ခနစ် ှ စ်အေစခံေလ၏။ ၃၁ ေလအာသည် အမန်းခံရသည်ကိ

ထာဝရဘရားသိြမင်၍၊ သားဘွားရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ ၏။ ရာေခလမကား မံ၏။ ၃၂

ေလအာသည် ပဋိသေ ယသြဖင့် ၊ သားကိ ဘွားြမင်၍ ဗင်အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

အေကာင်း မကား၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ဆင်းရဲခံြခင်းကိ အမှန် ကည့်ြမင်ေတာ်မ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍ ယခငါ့လင်သည် ငါ့ကိချစ် လိမ့်မည်ဟ ဆိသတည်း။ ၃၃ တဖန်

ပဋိသေ ယြပန်၍ သားကိဘွားြမင်ေသာ်၊ ငါသည် အမန်းခံရေကာင်းကိ ထာဝရဘရား

ကားေသာ ေကာင့် ၊ ဤသားကိလည်း ေပးသနားေတာ်မ ပီဟ ဆိ ပီး လ င်၊ ထိသားကိ

ှ ိေမာင်အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၃၄ တဖန် ပဋိသေ ယြပန်၍ သားကိဘွားြမင်ေသာ်၊

ငါ့လင်အား သားသံးေယာက်ကိ ငါဘွားြမင်ေသာေကာင့် ၊ ယခတခါသသည်

ငါ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လိမ့်မည်ဟ ဆိ၍၊ ထိသားကိ ေလဝိအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၃၅တဖန်

ပဋိသေ ယြပန်၍ သားကိ ဘွားြမင် ေသာ်၊ ထာဝရဘရားကိ ယခငါချီးမွမ်းမည်ဟ ဆိသည်

ြဖစ်၍၊ ထိသားကိ ယဒအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ထိေနာက်၊ သားြပတ်၍ မဘွားဘဲေန၏။

၃၀ ရာေခလသည် ယာကပ်အား သားမဘွား ေကာင်းကိ မိမိသိြမင်ေသာအခါ၊

အစ်မကိ ြငူစေသာ စိတ် ှ ိ၍၊ ငါ့အားသားကိ ေပးပါ။ သိ့မဟတ် ငါေသေတာ့ အ့ံဟ

ယာကပ်ကိ ဆိေလ၏။ ၂ယာကပ်ကလည်း၊ ငါသည် သင့်အား သားဘွား ေသာအခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မမေသာ ဘရားသခင် ကိယ်စား ေတာ်ြဖစ်သေလာဟ၊ ရာေခလကိ အမျက်ထွက်၍

ြပန်ဆိ ၏။ ၃ ရာေခလကလည်း၊ အက ်ပ်၌ ကန်မဗိလဟာ ှ ိပါ၏။ သထံ့သိ့ ဝင်ပါ။

သသည် အက ်ပ်ဒးေပ မှာ သားဘွား၍၊ သအ့ားြဖင့် အက ်ပ်သည် တည်ေဆာက်

ြခင်း ှ ိပါလိမ့်မည်ဟ ဆိလျက်၊ ၄ကန်မဗိလဟာကိ ယာကပ်၏မယားြဖစ်ေစြခင်း ငှါ အပ်၍၊

သထံ့သိ့ ယာကပ်ဝင်ေလ၏။ ၅ ဗိလဟာသည် ပဋိသေ ယ၍၊ ယာကပ်အား သားကိ

ဘွားြမင်သည် ှ ိေသာ်၊ ၆ ရာေခလက၊ ဘရားသခင်သည် ငါ့ဘက်၌ တရားစီရင်ေတာ်မ ပီ။

ငါ့စကားကိကား၍ သားကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီဟ ဆိသည် ှ င့်အညီ၊ ထိသားကိ ဒန်

အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၇တဖန် ရာေခလ၏ကန်မ ဗိလဟာသည် ပဋိသေ ယြပန်၍၊

ယာကပ်အား ှ စ် ကိမ်ေြမာက်ေသာ သားကိဘွားြမင်သည် ှ ိေသာ်၊ ၈ ရာေခလက၊ ငါသည်

ငါ့အစ်မ ှ င့် ကျပ်ကျပ် လံးေထွး၍ ိင်ခ့ဲ ပီဟ ဆိ၍၊ ထိသားကိ နဿလိအမည်ြဖင့်

မှည့်ေလ၏။ ၉ ေလအာသည် သားြပတ်၍ မဘွားဘဲေန ေကာင်းကိ မိမိသိြမင်ေသာအခါ၊

မိမိကန်မ ဇိလပကိ ယ၍၊ ယာကပ်၏မယားြဖစ်ေစြခင်းငှါ အပ်ေလ၏။ ၁၀ ေလအာ၏

ကန်မဇိလပသည်လည်း ယာကပ် အား သားကိဘွားြမင်သည် ှ ိေသာ်၊ ၁၁ ေလအာက၊

ေကာင်းကျိုးလာသည်ဟ ဆိ၍၊ ထိသားကိ ဂဒ်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၁၂တဖန်ေလအာ၏

ကန်မဇိလပသည် ယာကပ် အား ှ စ် ကိမ်ေြမာက်ေသာသားကိ ဘွားြမင်သည် ှ ိေသာ်၊

၁၃ ေလအားက၊ ငါ၌ မဂလာ ှ ိ၏။ လသမီးတိ့သည် ငါ့ကိမဂလာ ှ ိေသာသဟ၍

ေခ ကလိမ့်မည်ဟ ဆိသြဖင့် ၊ ထိသားကိ အာ ှ ာအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၁၄ ထိေနာက်၊

ဂျံုစပါးကိ စသိမ်းေသာ အချိန် ကာလ၌၊ ဗင်သည် လယ်ြပင်သိ့ထွက်သွား ပီးလ င်၊

အ ေဆးသီးကိေတွ့၍၊ မိမိအမိေလအာထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲေလ ၏။ ရာေခလကလည်း၊

သင်၏သား ရခ့ဲေသာ အ ေဆးသီး အချို ့ကိ ေပးပါေလာ့ဟ၊ ေလအာကိေတာင်းလ င်၊

၁၅ ေလအာက၊ သင်သည် ငါ့လင်ကိယ၍ အတွက် မ ှ ိထင်သေလာ။ ငါ့သား၏

အ ေဆးသီးကိလည်း ယချင် ေသးသည်တကားဟ ဆိေလေသာ်၊ ရာေခလက၊ သိ့ြဖစ်

လ င်၊ သင့်သား၏ အ ေဆးသီးအတွက်၊ လင်သည် ယေန့ ညဥ့်တွင် သင် ှ င့် အိပ်ရမည်ဟ

ဆိ၏။ ၁၆ ညဦးအချိန်၌၊ လယ်ြပင်မှယာကပ်လာေသာ အခါ၊ ေလအာသည်

ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ သွား၍၊ သင် သည် အက ်ပ်ထံသိ့ ဝင်ရမည်။ အက ်ပ်

၏သားရခ့ဲ ေသာ အ ေဆးသီး ှ င့် သင့် ကိ အက ်ပ်ငှါးသည် မှန်ပါ ၏ဟဆိသြဖင့် ၊

ထိေန့ညဥ့်တွင် သ ှ င့် အိပ်ရေလ၏။ ၁၇ ေလအာစကားကိ ဘရားသခင်နားေထာင်

ေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် ပဋိသေ ယ၍၊ ယာကပ်အား ပဥမသားကိ ဘွားြမင်ေလေသာ်၊

၁၈ ငါ့ကန်မကိ ငါ့လင်အား ေပးေသာေကာင့် ၊ ဘရားသခင်သည် ငါ့အား အခကိ

ေပးေတာ်မ ပီဟဆိ၍၊ ထိသားကိ ဣသခါအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၁၉ တဖန်

ေလအာသည် ပဋိသေ ယြပန်၍၊ ယာကပ်အား ဆဌမသားကိ ဘွားြမင်ေလေသာ်၊

၂၀ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းေသာလက်ဖဲွကိ့ ေပးသနားေတာ်မ ပီ။ ငါ့လင်အား

သားေြခာက်ေယာက်ကိ ဘွားြမင်ေသာေကာင့် ၊ ယခငါ ှ င့် အ မဲေနလိမ့်မည်ဟ ဆိ၍၊

ထိသားကိ ဇာဗလန် အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၂၁ ထိေနာက်မှ သမီးကိဘွား၍၊ ဒိနအမည်ြဖင့်

မှည့် ေလ၏။ ၂၂ ထိအခါ ဘရားသခင်သည် ရာေခလကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။

သ၏စကားကိ နားေထာင်၍၊ သားဘွားေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ၂၃

သသည် ပဋိသေ ယ၍ သားကိဘွားြမင်လ င်၊ ငါခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြခင်းအေကာင်းကိ

ဘရားသခင်သည် ပယ်ေတာ်မ ပီဟ၍၎င်း၊ ၂၄ထာဝရဘရားသည် အြခားေသာသားကိ

ထပ်၍ ေပးေတာ်မပါေစေသာဟ၍၎င်းဆိလျက်၊ ထိသားကိ ေယာသပ်အမည်ြဖင့်

မှည့် ေလ၏။ ၂၅ ရာေခလသည် ေယာသပ်ကိ ဘွားြမင် ပီးေသာ ေနာက်၊ ယာကပ်က၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေနရင်းြပည်သိ့ သွားမည်အေကာင်း အက ်ပ်ကိ လတ်ပါေလာ့။ ၂၆

က ်ပ်သည် အေစခံ၍ရေသာ မယား ှ င့်သား တိ့ကိ ေဆာင်ယ၍၊ သွားရေသာအခွင့် ကိ

ေပးပါေလာ့။ က ်ပ်အေစခံသည်အေကာင်းကိ အဘသိပါသည်ဟ လာဗန်အားဆိလ င်၊
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၂၇လာဗန်က၊ သင်၏စိတ် ှ င့် ေတွပ့ါေစ။ ထာဝရ ဘရားသည် သင်၏အေကာင်းေကာင့်

ငါ့အား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသည်ကိ ငါရိပ်မိ ပီ။ ၂၈ ငါေပးရမည်အခကိ ေြပာပါ၊

ငါေပးမည်ဟ ဆိေလေသာ်၊ ၂၉က ်ပ်သည် အဘ၌အဘယ်သိ့ အေစခံသည် ကိ၎င်း

အဘ၏တိရစာန်တိ့သည် က ်ပ်၌အဘယ်သိ့ ှ ိေနသည်ကိ၎င်း အဘသိပါ၏။ ၃၀

အထက်က အဘ၏ဥစာနည်းလှ၏။ ယခ တိးပွါး၍ များြပားလျက် ှ ိ၏။ က ်ပ်သွားလာလပ်

ကိင်ေသာအားြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် အဘအား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ ပီ။ ယခမှာ၊

က ်ပ်သည် ကိယ် အိမ်သ အိမ်သားတိ့ကိ အဘယ်ေသာအခါ က ်ပ် ပစ ရပါအ့ံနည်းဟ

ဆိေလ၏။ ၃၁ လာဗန်ကလည်း၊ အဘယ်အခကိ ေပးရမည် နည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊

ယာကပ်က၊ ဘာကိမ မေပးပါ ှ င့် ၊ က ်ပ်၌ေကျးဇးတခ ပလိလ င်၊ အဘ၏သိးစ၊ ဆိတ်စကိ

တဖန်ေကးေမွးေစာင့် ထိန်းပါဦးမည်။ ၃၂ယေနသိ့းစ၊ ဆိတ်စတေ ှ ာက်လံးကိ က ်ပ်

သွား၍၊ ေြပာက်ကျား ေသာဆိတ်များ ိေသာ သိးများ၊ ှ ိသမ တိ့ကိေ ွး တ်ခဲွထားပါမည်။

ေနာက်မှ ေြပာက်ကျားေသာဆိတ်၊ ိေသာသိးတိ့သည် က ်ပ်၏ အခ ြဖစ်ေစေလာ့။

၃၃ သိ့ြဖစ်၍၊ ေနာင်ကာလ၌ က ်ပ်၏အခသည်၊ အဘေ ှ သိ့့ ေရာက်ေသာအခါ၊

က ်ပ်၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်း သည် က ်ပ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါလိမ့်မည်။ မေြပာက် မကျားေသာ

ဆိတ်၊ မ ိေသာသိး ှ ိသမ တိ့ကိ၊က ်ပ်ခိး ေသာအေကာင်ဟ၍ မှတ်ေစေလာ့ဟ ဆိေလ၏။

၃၄လာဗန်ကလည်း၊ သင်ေြပာတိင်းြဖစ်ေလာ့ဟ ဝန်ခံ၍၊ ထိေန့၌ပင်၊ ေြပာက်ကျားေသာ

ဆိတ်ထီး၊ ေြပာက်ကျားေသာဆိတ်မ၊ ၃၅အြဖူပါေသာ ဆိတ် ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ၊ အဆင်း ိ

ေသာ သိး ှ ိသမ တိ့ကိေ ွး၍၊ မိမိသားတိ့လက်သိ့ အပ်ေပး ေလ၏။ ၃၆ ကိယ်ေနရာ

အရပ် ှ င့် ၊ ယာကပ်ေနရာအရပ်ကိ သံးရက်ခရီး ကွာေစြခင်းငှါ စီရင်ေသး၏။ ယာကပ်သည်

ကင်းေသာ လာဗန်၏သိးဆိတ်များကိ ထိန်းလျက် ေနရ ေလ၏။ ၃၇ ထိအခါ ယာကပ်သည်၊

စိမ်းေသာလိဗနာပင်၊ လဇပင်၊ အာရမန်ပင်တိ့၏ အခက်တံဖျားများကိယ၍၊ အြဖူ၊

အစိမ်း၊ အတန့်တန့်ေပ ေအာင် အခံွကိ လီှးခွာ ပီးလ င်၊ ၃၈ ေရေသာက်လာေသာသိး၊

ဆိတ်အထီးအမ ှ က်တင်ေစမည်အ ကံ ှ ိ၍၊ ေရေသာက်လာေသာအခါ၊ အခံွခွာ ပီးေသာ

တံဖျာတိ့ကိ ေရေသာက်ကျင်း၊ ေသာက် ခွက်တိ့၌ သိးဆိတ်တိ့ ေ ှ မှ့ာစိက်ထားေလ၏။ ၃၉

သိးဆိတ်တိသ့ည် တံဖျာများေ ှ မှ့ာ ှ က်တင်၍၊ အေြပာက်အကျား စသည်တိ့ကိ ဘွား က၏။

၄၀ယာကပ်သည် သိး၊ ဆိတ်သငယ်တိ့ကိလည်း ခဲွထား၍၊ လာဗန်၏သိးစ၊ ဆိတ်စတွင်

အဆင်းေြပာက် ကျားေသာ အေကာင်၊ အဆင်း ိေသာ အေကာင် ှ ိသမ တိ့ ေ ှ မှ့ာ

သိးဆိတ်များကိမျက် ှ ာ ပေစ၏။ မိမိတိရစာန် များ ှ င့်လာဗန်၏ တိရစာန်များကိလည်း

မေရာမေ ှ ာ ေစဘဲ၊ တစစီခဲွထားေလ၏။ ၄၁အား ကီးေသာအေကာင်တိ့သည် ှ က်တင်

ေသာအခါ၊ တံဖျာတိ့တွင် ှ က်တင်ေစြခင်းငှါ၊ ယာကပ် သည် တံဖျာများကိ ေရကျင်း၌၊

သတိ့ မျက်ေမှာက်တွင် ထားတတ်၏။ ၄၂အားနည်းေသာအေကာင်တိ့ေ ှ မှာ တံဖျာတိ့ကိ

မြပမထား။ ထိေကာင့် အားနည်းေသာအေကာင်တိ့သည် လာဗန်၏ဥစာြဖစ်ေလ၏။

အား ကီးေသာ အေကာင်တိ့မ ကား၊ ယာကပ်၏ ဥစာြဖစ်ေလ၏။ ၄၃ ထိသိ့ယာကပ်၌

စည်းစိမ်တိးပွား၍၊ သိး၊ဆိတ်၊ ကန်ေယာက်ျား၊ ကန်မိန်းမ၊ ကလားအပ်၊ ြမည်းအများ

ှ ိ က၏။

၃၁ ထိအခါ လာဗန်သားတိ့က၊ ငါတိ့သခင်၏ဥစာ ှ ိ သမ ကိ ယာကပ်သည်

ယသွားေလ ပီတကား၊ ငါတိ့အဘ ၏ဥစာအားြဖင့် ၊ သ၌ဤမည်ေသာ

စည်းစိမ် ှ ိသမသည် ြဖစ်ေလ ပီဟ၊ ဆိကသည်ကိ ယာကပ်ကား၍၊ ၂ လာဗန်၏

မျက် ှ ာကိ ကည့်ေသာအခါ၊ ေ ှ က့ က့ဲသိ့ မဟတ်၊ ြခားနားသည်ကိ သိြမင်၏။ ၃

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၏ဘိးဘေနေသာ ြပည်၊ သင်၏အမျိုးသားချင်းထံသိ့

ြပန်သွားေလာ့။ ငါ သည် သင့်ဘက်၌ ှ ိေနမည်ဟ ယာကပ်အား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၄

ယာကပ်သည် လကိေစလတ်၍၊ ရာေခလ ှ င့် ေလအာကိ၊ သိးစ ှ ိရာေတာသိ့ ေခ ပီးလ င်၊

၅သင်တိ့အဘ၏ မျက် ှ ာသည် ငါ၌ေ ှ က့က့ဲသိ့ မဟတ်၊ ြခားနားသည်ကိ ငါသိြမင်၏။

သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့အဘ၏ဘရားသခင်သည်၊ ငါ့ဘက်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ၆ သင်တိ့

အဘ၏အမကိ၊ ငါတတ် ိင်သမ အတိင်း၊ ငါေစာင့်သည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၇

သင်တိ့အဘသည်လည်း ငါ့ကိလှည့် စား၍၊ ငါရထိက်ေသာ အခကိဆယ် ကိမ်လဲခ့ဲ ပီ။

သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်အခွင့် ေပးေတာ်မမ။ ၈ သက၊

ေြပာက်ေသာအေကာင်တိ့သည်၊ သင်၏ အခြဖစ်ေစဟဆိလင်၊ သိး၊ ဆိတ် ှ ိသမ တိ့သည်

ေြပာက် ေသာအေကာင်တိ့ကိ ေမွး က၏။ ကျားေသာ အေကာင်တိ့ သည်၊

သင်၏အခြဖစ်ေစဟဆိလင်၊ သိး၊ ဆိတ် ှ ိသမ တိ့သည် ကျားေသာအေကာင်တိ့ကိ

ေမွး က၏။ ၉ ထိသိ့ ဘရားသခင်သည်၊ သင်တိ့အဘ၏ တိရစာန်တိ့ကိ တ်၍

ငါ့အားေပးေတာ်မ ပီ။ ၁၀ ထိတိရစာန်များတိ့သည်၊ ှ က်တင် ကေသာ အခါ၊

ငါေြမာ် ကည့်၍၊ တိရစာန်မတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာ တိရစာန်အထီး ှ ိသမ တိ့သည်၊

အေြပာက်အကျားမှစ၍၊ အေထွေထွေသာ အဆင်း ှ ိေ ကာင်းကိ အိပ်မက်၌ ငါြမင် ရ၏။ ၁၁

ဘရားသခင်၏ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ယာကပ်ဟ အိပ်မက်၌ ငါ့ကိေခလ င်၊

က ်ပ် ှ ိပါ၏ဟ ငါထး၏။ ၁၂ သကလည်း ေြမာ်၍ကည့်ေလာ့။ တိရစာန်မ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာ တိရစာန်အထီး ှ ိသမ တိ့သည်၊ အေြပာက်အကျားမှစ၍၊

အေထွေထွေသာ အဆင်း ှ ိ က ၏။ အေကာင်းမကား၊ သင်၌လာဗန် ပသမ တိ့ကိ

ငါြမင် ၏။ ၁၃ ငါကား၊ သင်သည် မှတ်တိင်ကိဆီေလာင်း၍၊ ငါ၌ သစာ ပရာ

ေဗသလအရပ်၏ဘရားြဖစ်၏။ ယခ ထ၍ ဤအရပ်မှ ထွက်သြဖင့် ၊ အမျိုး

သားချင်းတိ့ေနေသာ ြပည်သိ့ ြပန်သွားေလာ့ဟ ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ၏ဟ ယာကပ်သည်

ကားေြပာ ပီးလ င်၊ ၁၄ ရာေခလ ှ င့် ေလအာတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်အဘ၏အိမ် ှ င့်

အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။ အဘယ် သိ့ အေမွခံရေသးသနည်း။ ၁၅သသည် က ်ပ်တိ့ကိ

တကန်းတ ိင်ငံသားက့ဲသိ့ မှတ်တတ်သည့် မဟတ်ေလာ။ က ်ပ်တိ့ကိ ေရာင်းစားခ့ဲ ပီ

တကား။ ၁၆က ်ပ်တိ့အဘမှ ဘရားသခင် ပ်သိမ်းေတာ်မ ေသာ စည်းစိမ် ှ ိသမသည်

ငါတိ့ဥစာ၊ ငါတိ့ သားသမီး များ ဥစာြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ ဘရားသခင် မှာထားေတာ်မ

သည်အတိင်း ယခတွင် ပပါေလာ့ဟြပန်ေြပာက၏။ ၁၇ ထိအခါ ယာကပ်သည်ထ၍၊

မိမိသားမယား တိ့ကိ ကလားအပ်ေပ မှာ စီးေစ၏။ ၁၈ မိမိတိရစာန်တည်းဟေသာ၊

ပါဒနာရံအရပ်၌ ရေသာတိရစာန် ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ၊ ရတတ်သမ ေသာ ဥစာ တိ့ကိ ေဆာင်ယ၍၊

အဘဣဇာက်ေနရာ ခါနာန်ြပည်သိ့ ခရီးသွားေလ၏။ ၁၉ လာဗန်သည် သိးေမွးကိ

ှ ပ်ြခင်းငှါ၊ အြခား တပါးသိ့ သွားခိက်တွင်၊ ရာေခလသည်၊ သ၏ေတရပ် ပ်တတိ့ကိ

ခိးယေလ၏။ ၂၀ ယာကပ်သည် မိမိေြပးမည်အေကာင်းကိ မကားမေြပာဘဲေန၍၊

ရိလြဖစ်ေသာ လာဗန်ကိ ပရိယာယ်အားြဖင့် ိင်ေလ၏။ ၂၁ ထိသိ့မိမိဥစာ ှ ိသမ ပါလျက်

ေြပးသွား၍၊ ြမစ် တဘက်သိ့ အလျင်အြမန်ကး ပီးလ င်၊ ဂိလဒ်ေတာင်ကိ ေ ှ ့ ပလျက်

ခရီးသွားေလ၏။ ၂၂ ယာကပ်ေြပးေကာင်းကိ၊ သံးရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌

လာဗန် ကားသိလ င်၊ ၂၃ ညီအစ်ကိတိ့ကိေခ ၍၊ ခနစ်ရက်ခရီး လိက် သြဖင့် ၊

ဂိလဒ်ေတာင်ေပ မှာ မီှေလ၏။ ၂၄ဘရားသခင်သည် ရိလလာဗန်ဆီသိ့ ညဥ့် အချိန်တွင်

အိပ်မက်၌ကေတာ်မ၍၊ သင်သည် ယာကပ် အား ေကာင်းမေကာင်းကိ မေြပာ ှ င့် ၊

သတိ ပေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိအခါ ယာကပ်သည် မိမိတဲကိ ဂိလဒ်ေတာင် ေပ မှာ

ေဆာက် ှ င့် ပီ။ လာဗန်သည် လိက်၍မီှေသာ အခါ၊ မိမိညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်တကွ၊

ထိေတာင်ေပ မှာတဲကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၂၆လာဗန်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပသ

နည်း။ စစ်တိက်ရာ၌ ဘမ်းမိေသာသတိ့ကိ သိမ်းသွား သက့ဲသိ၊့ ငါ့ကိလှည့် စား၍၊

ငါ့သမီးတိကိ့ သိမ်းသွား ေလ ပီတကား။ ၂၇ ငါ့ကိ လှည့်စား၍၊ အဘယ်ေကာင့် တိတ်ဆိတ်

စွာ ထွက်ေြပးသနည်း။ ငါသည် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပ၍ သီြခင်းဆိလျက်၊ ပတ်သာ ှ င့်

ေစာင်းတီးလျက်၊ သင့် ကိ လတ်လိက်ေစြခင်းငှါ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိမကား မေြပာဘဲ

ေနသနည်း။ ၂၈ ငါ့သားသမီးတိ့ကိ ငါနမ်းေစြခင်းငှါ၊ အဘယ် ေကာင့် အခွင့် မေပးသနည်း။

သင်သည် မိက်စွာ ပေလ ပီတကား။ ၂၉ယခသင့် ကိ ငါ ှ ဥ်းဆဲ ိင်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

မေန့ညမှာ သင်၏အဘကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်သည် ကလာ၍၊ ယာကပ်အား

ေကာင်းမေကာင်းကိ မေြပာ ှ င့် ။ သတိ ပေလာ့ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ယခမှာ၊

သင်သည် မိဘအိမ်ကိ အလွန် ေအာက် ေမ့ေသာေကာင့် ၊ သွားရသည် ဟတ်ေစေတာ့။ ငါ၏

ဘရားတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် ခိးယခ့ဲရသနည်းဟ ယာကပ် ကိ ဆိ၏။ ၃၁

ယာကပ်ကလည်း၊ သင်သည်ကိယ်သမီးတိ့ကိ အ ိင်သိမ်းယေကာင်းသိမ်းယလိမ့်မည်ဟ

က ်ပ်စိးရိမ် ေသာေကာင့် ထွက်ေြပးရ၏။ ၃၂သင်၏ဘရားတိ့ကိမကား၊ အကင်သ၌ ေတွ့

လ င်၊ ထိသကိ ေသေစေလာ့။ က ်ပ်တိ့ ညီအစ်ကိများ ေ ှ တွ့င်၊ သင်၏ဥစာကိြပ န်၍

ယပါေလာ့ဟ၊ လာဗန် အား ြပန်ေြပာ၏။ ရာေခလခိးေကာင်းကိ ယာကပ်မသိ။ ၃၃

လာဗန်သည် ယာကပ်တဲ၊ ေလအာတဲ၊ ကန်မ ှ စ်ေယာက်တိ့၏ တဲသိ့ဝင်၍ ှ ာေသာ်လည်း

မေတွလ့ င်၊ ေလအာတဲထဲမှ ထွက်၍၊ ရာေခလတဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၃၄ ရာေခလသည်၊
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ထိ ပ်တတိ့ကိယ၍ကလားအပ် ကန်း ှ ီးတန်ဆာထဲသိ့ သွင်းထား ပီးလ င်၊ ထိတန်ဆာေပ

မှာ ထိင်လျက်ေန၏။ လာဗန်သည် တတဲလံးကိ ှ ာေဖွ၍ မေတွလ့ င်၊ ၃၅ ရာေခလက၊

သခင်ေ ှ မှ့ာ ကန်မမထ ိင်သည် ြဖစ်၍၊ စိတ် ှ ိေတာ်မမပါ ှ င့် ။ မိန်းမတိ့၌ ြဖစ် မဲ ှ ိသည်

အတိင်း၊ ကန်မ၌ြဖစ်ပါသည်ဟ အဘအား ဆိေလ၏။ ထိသိ့လာဗန်သည် ှ ာေဖွ၍

ပ်တတိ့ကိမေတွရ့။ ၃၆ ထိအခါ ယာကပ်သည် စိတ်ဆိး၍ လာဗန်ကိ ဆံးမသည်ကား၊

က ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ြပစ်မှား၍၊ အဘယ်အြပစ် ှ ိေသာေကာင့် ၊ က ်ပ်ကိ ဤမ ေလာက်

ြပင်းထန်စွာ လိက်ရသနည်း။ ၃၇ က ်ပ်ဥစာ ှ ိသမ ကိ ှ ာေဖွသည်ြဖစ်၍၊ သင်၏

ဥစာပရိကံ တစံတခကိ ေတွမိ့လ င်၊ သင်၏ညီအစ်ကိ၊ က ်ပ်ညီအစ်ကိတိ့ ေ ှ တွ့င်၊

ဤအရပ်၌ထားပါ။ သတိ့ သည်၊ ငါတိ့ ှ စ်ေယာက်စပ်ကားမှာ စီရင်ပါေစ။ ၃၈က ်ပ်သည်

သင့် ထံ၌ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံး ေနရာတွင်၊ သင်၏သိးမ၊ ဆိတ်မတိ့သည် ဝမ်းပိးမပျက်။

ဆိတ်ထီး၊ သိးထီးတိ့ကိ က ်ပ်မစား။ ၃၉သားရဲ ကိက်သတ်ေသာ အေကာင်ကိသင့် ထံသိ့

က ်ပ်မေဆာင်ခ့ဲ၊ ကိယ်အ ံ းခံရ၏။ ေနမှ့ာ ခိးသည် ြဖစ်ေစ၊ ညမှာခိးသည်ြဖစ်ေစ၊ သင်သည်

က ်ပ်တွင် အစားေတာင်းေလ့ ှ ိ၏။ ၄၀ ေနအ့ချိန်၌လည်း ေနပကိ၎င်း၊ ညဥ့်အချိန်၌ လည်း

ှ င်းခဲကိ၎င်း ခံရ ပီ။ အအိပ်ပျက်ြခင်းကိလည်း ခံရ ပီ။ ၄၁ ထိသိ၊့ က ်ပ်သည်

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံး သင်၏အိမ်၌ ေန၍၊ သင်၏သားသမီး ှ စ်ေယာက် အတွက်ေကာင့်

ဆယ်ေလး ှ စ်၊ သိးဆိတ်တိ့အတွက် ေကာင့် ေြခာက် ှ စ်အေစခံရ ပီ။ သိ့ရာတွင်သင်သည်၊

က ်ပ်အခကိ ဆယ် ကိမ်လဲ ပီတကား။ ၄၂ ယခလည်း က ်ပ်အဘ၏ ဘရားသခင်၊

အာြဗဟံ၏ဘရားသခင်၊ ဣဇာက်၏ေကာက် ွံ ရ့ာ ဘရား သည် က ်ပ်ဘက်၌မ ှ ိလ င်၊

သင်သည် က ်ပ်ကိ ဧကန်အမှန်လက်ချည်း လတ်လိက်လိမ့်မည်တကား။ အကယ်စင်စစ်

က ်ပ်ဆင်းရဲခံရြခင်း၊ ပင်ပန်းစွာ လပ် ကိင်ရြခင်းကိ ဘရားသခင်ြမင်၍၊ မေန့ညမှာ သင့် ကိ

ဆံးမေတာ်မ ပီဟ ဆိေလ၏။ ၄၃လာဗန်ကလည်း၊ ဤသမီးတိ့သည် ငါ့သမီး ြဖစ် က၏။

ဤသငယ်တိ့သည်၊ ငါ့သားြဖစ် က၏။ ဤတိရစာန်တိ့လည်း၊ ငါ့တိရစာန်ြဖစ် က၏။

ြမင်သမ ေသာ ဥစာသည် ငါ့ဥစာြဖစ်၏။ ငါ့သမီးတိ့၌၎င်း၊ သတိ့ ဘွားြမင်ေသာ

ငါ့သငယ်တိ့၌၎င်း၊ အဘယ်သိ့ ငါ ပ ိင် သနည်း။ ၄၄ သိ့ြဖစ်၍၊ ယခသင် ှ င့် ငါစပ် ကား၌

သက်ေသ ြဖစ်ေစ၍၊ ငါတိ့ ှ စ်ေယာက်သည် ပဋိညာဥ် ပကစိ့ဟ ယာကပ်အား

ြပန်ေြပာ၏။ ၄၅ယာကပ်သည်လည်း ေကျာက်ကိယ၍၊ မှတ်တိင် ဘိ့ စိက်ထ ပီးလ င်၊ ၄၆

ေကျာက်များကိ စထားကပါဟ ညီအစ်ကိတိ့ အား ဆိသည်အတိင်း၊ သတိ့သည်

ေကျာက်များကိယ၍၊ ေကျာက်ပံကိ တည်လပ် ပီးမှ၊ ထိေကျာက်ပံအေပ ၌

စားေသာက်ြခင်းကိ ပက၏။ ၄၇ ထိေကျာက်ပံကိ လာဗန်သည် ေယဂါသ

ဟာဒသဟ၍၎င်း၊ ယာကပ်သည် ဂိလဒ်ဟ၍၎င်း၊ သမတ် ေလ၏။ ၄၈လာဗန်ကလည်း၊

ယေန့ဤေကျာက်ပံသည် ငါ ှ င့်သင်၏စပ်ကား၌ သက်ေသြဖစ်သည်ဟဆိ၏။ ထိေကာင့်

ဂိလဒ်ဟ၍ သမတ်က၏။ ၄၉ မိဇပါဟ၍ သမတ်ကေသး၏။ အေကာင်းမ ကား၊

လာဗန်က၊ ငါတိ့သည် တေယာက် ှ င့်တေယာက် ခွါသွား ကေသာေနာက်၊

ထာဝရဘရားသည် ငါ ှ င့်သင်၏ စပ်ကား၌ေစာင့် ေတာ်မေစသတည်း။ ၅၀သင်သည်

ငါ့သမီးတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲသည်ြဖစ်ေစ၊ ငါ့သမီးတိ့မှ တပါးအြခားေသာ မိန်းမ ှ င့် စံဘက်သည်

ြဖစ်ေစ၊ ငါတိ့၌ လသက်ေသမ ှ ိ၊ ဘရားသခင်သည် ငါ ှ င့်သင်၏ စပ်ကား၌သက်ေသမ ှ ိ၊

ဘရားသင်သည် ငါ ှ င့်သင်၏စပ်ကား၌ သက်ေသြဖစ်ေစေတာ်မသတည်း ဟ၍၎င်း၊ ၅၁

တဖန်လည်း၊ ငါ ှ င့်သင်၏စပ်ကား၌ သင်သည် တည်လပ်ခ့ဲ ပီးေသာ ဤေကျာက်ပံ ှ င့်

ဤမှတ်တိင်ကိ ကည့်ပါေလာ့။ ၅၂ ငါသည် သင့် ကိခိက်ရန် ပြခင်းငှါ၊ ဤေကျာက်ပံ၊

ဤမှတ်တိင်ကိ မေကျာ်ရ၊ သင်သည် ငါ့ကိခိက်ရန် ပြခင်း ငှါ၊ ဤေကျာက်ပံ၊ ဤမှတ်တိင်ကိ

မေကျာ်ရဟ ဤေကျာက်ပံ ှ င့် ဤမှတ်တိင်သည် သက်ေသြဖစ်ေစသ တည်း။ ၅၃

အာြဗဟံ၏ ဘရားသခင်၊ နာေခ ၏ ဘရား သခင်၊ သင့်အဘ၏ဘရားသခင်သည်

ငါတိစ့ပ်ကား၌ စီရင်ေတာ်မေစသတည်းဟ၍၎င်း၊ ယာကပ်အားဆိ၏။ ယာကပ်သည်လည်း၊

မိမိအဘေကာက် ွံ ရ့ာ ဘရားကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေလ၏။ ၅၄

ထိအခါယာကပ်သည် ေတာင်ေပ မှာ ယဇ် ပေဇာ်၍၊ ညီအစ်ကိများကိ အစာစားေစြခင်းငှါ

ေခ ဘိတ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် စားေသာက်၍၊ ေတာင်ေပ မှာ ညဥ့်ကိ လွန်ေစက၏။ ၅၅

နံနက်ေစာေစာ လာဗန်ထ၍ မိမိသားသမီးများ ကိ နမ်းလျက် ေကာင်း ကီးေပး ပီးမှ၊

မိမိေနရာြပည်သိ့ ြပန်သွားေလ၏။

၃၂ ယာကပ်သည် ခရီးသွားြပန်၍၊ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

ကိဆိြခင်းငှါ လာကသည်ကိ၊ ၂ယာကပ်ြမင်လ င် ဘရားသခင်၏ တပ်ေတာ်ြဖစ်

သည်ဟ ဆိ၍၊ ထိအရပ်ကိ မဟာနိမ်အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ ၏။ ၃ ထိအခါ ယာကပ်သည်၊

အစ်ကိဧေသာေနရာ ဧဒံြပည်တည်းဟေသာ စိရြပည်သိ၊့ တမန်တိ့ကိ မိမိေ ှ မှ့ာ ေစလတ်၍

မှာလိက်သည်ကား၊ ၄ ကိယ်ေတာ်၏ကန်ယာကပ်က၊ ကန်ေတာ်သည် လာဗန်ထံမှာ

တည်းခိ၍၊ ယခတိင်ေအာင် ေနပါ ပီ။ ၅ ကန်ေတာ်၌ ွား၊ ြမည်း၊ သိး၊ ဆိတ်၊ ကန်

ေယာက်ျား မိန်းမများ ှ ိ ကပါ၏။ ကန်ေတာ်သည် သခင်၏ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှါ၊

ေလာက်ကားလိက်ပါ သည်ဟ၊ ငါ့သခင်ဧေသာကိ ေလာက်ကဟ မှာလိက် ေလ၏။ ၆

တမန်တိ့လည်း ယာကပ်ထံသိ့ ြပန်လာ၍၊ ကန်ေတာ်တိ့သည်၊ ကိယ်ေတာ်၏အစ်ကိ

ဧေသာထံသိ့ ေရာက်ခ့ဲပါ ပီ။ သသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေတွ့ြခင်းငှါ၊ လ ေလးရာ ှ င့်

ချီလာပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၇ ထိအခါ ယာကပ်သည်၊ အလွန်ေကာက်၍

စိတ်ပပန်လ င်၊ မိမိတွင်ပါေသာလစ၊ သိးဆိတ်စ၊ ွားစ၊ ကလားအပ်များတိ့ကိ ှ စ်စခဲွ၍

ထားေလ၏။ ၈ အေကာင်းမကား၊ တစကိ ဧေသာေတွ့၍ လပ် ကံလ င်၊ ကင်းေသာ

တစလွတ်လိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၉ တဖန် ယာကပ်က၊ အက ်ပ်အဘ အာြဗဟံ၏

ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်အဘ ဣဇာက်၏ဘရားသခင်၊ ထာဝရဘရား ကိယ်ေတာ်က၊

သင်၏ြပည် သင်၏ အမျိုးသားချင်းတိ့ ထံသိ့ ြပန်ေလာ့။ ငါသည် သင်၌ေကျးဇး ပမည် ဟ

မိန့်ေတာ်မပါ ပီ။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်ကန်၌ ြပေတာ်မေသာ က ဏာ သစာေတာ်အငယ်ဆံးကိမ

အက ်ပ်မခံထိက်ပါ။ အက ်ပ်သည် အထက်က၊ ဤေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ လက်စဲွ

ေတာင်ေဝး ှ င့်သာ ကးပါ၏။ ယခမကား၊ အေပါင်း အသင်း ှ စ်စြဖစ်ပါ၏။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်ကိအစ်ကိဧေသာလက်မှကယ်လတ်ေတာ်မမည်အေကာင်း ဆေတာင်းပါ၏။

သသည် လာ၍ အက ်ပ်ကိ၎င်း၊ သားမယားတိကိ့၎င်း သတ်မည်ဟ အလွန်စိးရိမ်ပါ၏။ ၁၂

ကိယ်ေတာ်က၊ ငါသည်သင်၌ အမှတ်ေကျးဇး ပ၍၊ မေရတွက် ိင်ေအာင် များြပားေသာ

သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ငါြဖစ်ေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မပါ ပီဟ

ေတာင်းေလျာက်ေလ၏။ ၁၃ ထိအရပ်၌ တညဥ့်ပတ်လံးေန ပီးမှ၊ မိမိလက် ှ ိ ဥစာစထဲက

အစ်ကိဧေသာအား လက်ေဆာင်ဆက်စရာ ဘိ၊့ ၁၄ ဆိတ်မ ှ စ်ရာ၊ ဆိတ်ထီး ှ စ်ဆယ်၊

သိးမ ှ စ်ရာ၊ သိးထီး ှ စ်ဆယ်၊ ၁၅ ိစိ့့သားငယ် ှ င့်တကွ၊ ိ ့ ှ စ်ကလားအပ်မ သံးဆယ်၊

ွားမေလးဆယ်၊ ွားထီးတဆယ်၊ ြမည်းမ ှ စ်ဆယ် ှ င့် ြမည်းကေလး တဆယ်တိ့ကိ ယ၍၊

၁၆အသီးအသီးတစတြခားစီ ခဲွသန့်လျက်၊ ကန်တိ့ လက်သိ့ အပ် ပီးလ င်၊ သင်တိ့သည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာကးသွား၍၊ တစ ှ င့်တစကိ ခရီးကွာေစေလာ့ဟ၊ ကန်တိ့အား မှာထားေလ၏။ ၁၇

ေ ှ ့ဦးစွာသွားေသာသကိလည်း၊ ငါ့အစ်ကိ ဧေသာသည် သင့် ကိေတွ့၍၊

သင်ကား၊ အဘယ်သ၏ လြဖစ်သည်နည်း၊ အဘယ်အရပ်သိ့ သွားသနည်း။

သင့် ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ တရိစာန်များကား အဘယ်သ၏ ဥစာ ြဖစ်သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၁၈

ကိယ်ေတာ်ကန်ယာကပ်၏ဥစာြဖစ်ပါ၏။ သခင် ဧေသာအား ဆက်သလိက်ေသာ

လက်ေဆာင်ြဖစ်ပါ၏။ သသည်လည်း ေနာက်မှာ ှ ိပါ၏ဟ၊ ေလာက်ရမည်ဟ

မှာထားေလ၏။ ၁၉ ထိနည်းတ၊ ဒတိယသ၊ တတိယသမှစ၍၊ အစစ တိ့ ှ င့်

လိက်ေသာသအေပါင်းကိလည်း၊ သင်တိ့သည် ဧေသာ ှ င့် ေတွလ့ င်၊ ဤသိ့

ေလာက်ရမည်ဟ၍၎င်း၊ ၂၀ ကိယ်ေတာ်ကန်ယာကပ်သည်လည်း ေနာက်မှာ ှ ိပါ၏ဟ၊

ကားေလာက်ရမည်ဟ၍၎င်း မှာထားေလ၏။ ယာကပ်က၊ ယခ ငါ့ေ ှ တွ့င် ထွက်သွားေသာ

လက် ေဆာင်ြဖင့် ၊ သ၏စိတ်ကိ ငါေြဖမည်။ ေနာက်မှ မျက် ှ ာ ချင်းဆိင်ေတွေ့သာအခါ၊

ငါ့ကိလက်ခံေကာင်း လက်ခံ လိမ့်မည်ဟ အ ကံ ှ ိသတည်း။ ၂၁ ထိသိ့ယာကပ်ေ ှ မှ့ာ

လက်ေဆာင်သည် အရင် ကးသွား၍၊ သကိယ်တိင် ထိညဥ့်၌ လအစအေဝး ှ င့်အတ အိပ်၍

ေန၏။ ၂၂ညဥ့်မကန်မီှထ၍ မယား ှ စ်ေယာက်၊ ကန်မ ှ စ်ေယာက်၊ သားတဆယ် ှ င့်

တေယာက်တိ့ကိ ေဆာင်ယ ၍၊ ယဗုတ်ေချာင်းေရတိမ်ရာ အရပ်ကိကးေလ၏။ ၂၃ ထိသိ့

သတိ့ကိယ၍ မိမိဥစာ ှ ိသမ ှ င့်တကွ ေချာင်းတဘက်သိ့ ကးေစ ပီးမှ၊ ၂၄ယာကပ်သည်

တေယာက်တည်းေနရစ်၍၊ လတဦးသည် မိဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် သ ှ င့် လံးေထွး

ေလ၏။ ၂၅ ထိသသည် မိမိမ ိင်မှန်းကိသိလ င်၊ ယာကပ် ေပါင်ချန်ကိ ထိး၍၊

လံးေထွးစဥ်တွင် ေပါင်ဆစ် ပတ်ေလ ၏။ ၂၆ ထိသကလည်း၊ ငါ့ကိလတ်ပါ၊

မိဃ်းလင်းဆဲ ှ ိ ပီ ဟဆိလ င်၊ ယာကပ်က၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ

ေကာင်း ကီးမေပးလ င်၊ မသွားရဟဆိ၏။ ၂၇ ထိသကလည်း၊ သင်၏အမည်ကား



ကမာဦး29

အဘယ်သိ့ နည်းဟ ေမးလ င်၊ ယာကပ်ြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၂၈ ေနာင်၌

သင်၏အမည်ကိယာကပ်ဟ၍ မေခရ၊ ဣသေရလဟ၍ေခရမည်။ အေကာင်းမကား၊

သင်သည် ဘရားသခင် ှ င့် ၎င်း၊ လ ှ င့် ၎င်း၊ မင်းက့ဲသိ့ ပိင်၍ ိင်ေလ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉

ယာကပ်ကလည်း၊ နာမေတာ်ကား အဘယ်သိ့ နည်း။ အက ်ပ်အား ေဘာ်ြပေတာ်မပါဟ

ေမးေလာက် လ င်၊ ငါ့နာမကိ အဘယ်ေကာင့် ေမးသနည်းဟ ဆိ၍၊ ထိအရပ်၌

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိအရပ်ကိ ေပေညလဟ၍၊ ယာကပ်သည်

သမတ်ေလ၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ဘရားသခင် ကိ မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍

ဖးြမင်ရေသာ်လည်း၊ အသက် ချမ်းသာ ပီဟ ဆိသတည်း။ ၃၁ ဧမေ ွလအရပ်ကိ

ယာကပ်လွန်သွားေသာအခါ၊ ေနထွက်ချိန် ှ ိ၍၊ သသည် ေထာ့နဲသွ့ားေလ၏။

၃၂ ထိသိ့ ယာကပ်၏ေပါင်ချန်အေကာ ကီးကိ ထိးေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ေပါင်ချန်၌ ှ ိေသာ အေကာ ကီးကိ ယေနတိ့င်ေအာင်

မစားေ ှ ာင်ေလ့ ှ ိ က၏။

၃၃ ထိအခါ ယာကပ်သည် ေြမာ် ကည့်၍၊ အစ်ကိ ဧေသာသည် လေလးရာပါလျက်

ချီလာသည်ကိြမင်လ င်၊ ေလအာ၊ ရာေခလ၊ ကန်မ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင်

သားများ တိ့ကိ ေဝေပးေလ၏။ ၂ ကန်မ ှ စ်ေယာက်ကိကား၊ သတိ့သားများ ှ င့်

ေ ှ က့ေနေစ၍၊ ေလအာ ှ င့်သ၏သားတိ့ကိ အလယ်၌ ၎င်း၊ ရာေခလ ှ င့် ေယာသပ်ကိ

ေနာက်၌၎င်း ထားေလ ၏။ ၃ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ကိယ်တိင်လွန်သွား၍၊ ခနစ် ကိမ်

တိင်ေအာင် ဦး တ်ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အစ်ကိအနီးသိ့ ချဥ်းကပ်ေလ၏။ ၄ ထိအခါ

ဧေသာသည် ကိဆိြခင်းငှါ ေြပးလာ၍၊ လည်ချင်း ှ က်လျက်၊ ပိက်ဘက်နမ်း တ်ြခင်းကိ ပ၍၊

ှ စ်ေယာက်စလံးတိ့သည် ငိေကးက၏။ ၅ ထိေနာက်၊ ေြမာ် ကည့်၍၊ မိန်းမများ၊

သငယ် များကိ ြမင်လ င်၊ သင်၌ပါေသာ ဤသတိ့သည်၊ အဘယ် သနည်းဟေမးေသာ်၊

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်အား၊ ဘရား သခင်ေပးသနားေတာ်မေသာ သငယ်ြဖစ် ကပါ၏ဟ

ြပန်ေြပာ ပီးမှ၊ ၆ ကန်မတိ့သည်၊ မိမိတိ့သားများ ှ င့် ချဥ်းကပ်၍ ဦး တ် က၏။ ၇

ထိေနာက်၊ ေလအာသည် သ၏သားများ ှ င့် ချဥ်းကပ်၍ ဦး တ် က၏။ ထိေနာက်၊

ေယာသပ် ှ င့် ရာေခလသည် ချဥ်းကပ်၍ ဦး တ်ြခင်းကိ ပက၏။ ၈ ဧေသာကလည်း၊

က ်ပ်ေတွေ့သာ တိရစာန်စ အေပါင်းတိ့သည်၊ အဘယ်သိ့ေသာအရာနည်းဟ

ေမး လ င်၊ သခင်၏စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသည် ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၉ ဧေသာကလည်း၊ ငါ့ညီ၊ ငါ၌ လံေလာက်ေအာင် ှ ိ၏။ သင်၏ဥစာတိ့ကိ

ယထားဦးေလာ့ဟဆိ၏။ ၁၀ ယာကပ်ကလည်း၊ထိသိ့မဆိပါ ှ င့် ။ စိတ်ေတာ် ှ င့်

ေတွသ့ည်မှန်လ င်၊ ကန်ေတာ်ဆက်ေသာ လက် ေဆာင်ကိ ခံယေတာ်မပါ။ ဘရားသခင်၏

မျက် ှ ာေတာ် ကိ ဖးြမင်ရသက့ဲသိ၊့ ကိယ်ေတာ်၏ မျက် ှ ာကိ ဖးြမင် ရပါ၏။

စိတ်ေတာ်သည်လည်း း ွတ်ပါ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ေရာက်ေသာ ကန်ေတာ်၏

မဂလာကိခံယေတာ်မပါ။ဘရားသခင်သည်၊ကန်ေတာ်၌ များစွာေသာေကျးဇးကိ

ပေတာ်မ ပီ။ ကန်ေတာ်၌ လံေလာက်ေအာင် ှ ိပါ၏ဟ၍ တိက်တွန်းေသာေကာင့်

ခံယေလ၏။ ၁၂ ဧေသာကလည်း၊ ခရီးသွား ကစိ၊့ သင့် ေ ှ မှ့ာ က ်ပ်သွားမည်ဟဆိလင်၊

၁၃ယာကပ်က၊ သခင်သိသည်အတိင်း၊ ဤသငယ် တိ့သည် ငယ်ပါ၏။ သားငယ်ပါေသာ

သိး၊ ဆိတ်၊ ွားမ တိ့သည် ကန်ေတာ်၌ပါပါ၏။ တေန့ ြခင်းတွင် အ ှ င်လွန် လ င်၊

ှ ိသမ တိ့သည် ေသကပါလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိေကာင့်သခင်သည်၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ေ ှ ့

မှာ က ှ င့် ေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်မကား၊ ကန်ေတာ်ေဆာင် ခ့ဲေသာ တိရစာန်များ၊သငယ်များ၊

တတ် ိင်သမအတိင်း၊ သခင်ေနရာ စိရြပည်သိ့ ေရာက်ေအာင်၊ တြဖည်းြဖည်း

ပိ့ေဆာင်ပါမည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၅ ဧေသာကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င် အက ်ပ်၌ ပါေသာ

သအချို တိ့့ကိ ညီ၌ထားခ့ဲပါရေစဟဆိလင်၊ ယာကပ်က၊ အဘယ်အေကာင်း ှ ိပါသနည်း။

သခင်၏ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွပ့ါေစဟ ြပန်ဆိေသာ်၊ ၁၆ ဧေသာသည် ထိေန့ြခင်းတွင်

စိရြပည်သိ့ ခရီးသွား၍ ြပန်ေလ၏။ ၁၇ယာကပ်လည်း၊ သကတ်အရပ်သိ့ ခရီးသွား၍၊

ကိယ်ေနဘိ့အိမ်ကိ၎င်း၊ တိရစာန်များေနဘိ့ တင်းကပ် တိ့ကိ၎င်း၊ ေဆာက်ေလ၏။

ထိ့ေကာင့် ထိအရပ်ကိ၊ သကတ်ဟ၍ တွင်ေလသတည်း။ ၁၈ ထိေနာက်မှ၊ ေ ှ ခင် မိသိ့့

ေဘးမ့ဲေရာက်ေလ၏။ ပါဒနာရံြပည်မှ ြပန်လာ၍၊ ခါနာန်ြပည်သိ့ ေရာက်ေသာ လမ်းခရီးတွင်၊

ထိ မိ ့ ှ ိသတည်း။ ထိ မိေ့ ှ မှ့ာတဲကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၁၉ တဲေဆာက်ရာေြမအကွက်ကိ

ေ ှ ခင်၏အဘ၊ ဟာေမာ်၏သားတိ့တွင်၊ ေငွတပိဿာ အဘိးေပး၍ ဝယ်ရသတည်း။ ၂၀

ထိအရပ်၌လည်း ယဇ်ပလင်ကိ တည် ပီးလ င်၊ ဧေလေလာဣသေရလဟ၍သမတ်ေလ၏။

၃၄ ယာကပ်၏မယား၊ ေလအာ ဘွားြမင်ေသာသမီး ဒိနသည်၊

ထိြပည်၏ အမျိုးသမီးတိ့ကိ အကည့်အ သွားရာတွင်၊ ၂ ထိြပည်ကိ

အစိးရေသာဟိဝိအမျိုး၊ ဟာေမာ်မင်း ၏သား ေ ှ ခင်သည် ဒိနကိြမင်လ င်၊ ယသွား၍ အိပ်

ေဘာ် ပလျက်၊ သအသေရကိ တ်ချေလ၏။ ၃ ေနာက်မှ သကိ့ချစ်ေသာ စိတ်မကန်၊ အ မဲ

ချစ်၍၊ ေမတာစကား ှ င့် ြဖားေယာင်းလျက် ေန၏။ ၄ ခမည်းေတာ်ဟာေမာ်ထံသိ့လည်း

ဝင်၍၊ ဤ မိန်းမကိ အက ်ပ် ကင်ဘက်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ေတာင်း၍ ေပးေတာ်မပါဟ

ေလာက်ဆိ၏။ ၅ ယာကပ်သည် မိမိသမီးဒိနကိ၊ ေ ှ ခင်မင်းသား တ်ချေကာင်းကိ

ကားသိေသာ်လည်း၊ မိမိသားတိ့သည် ေတာအရပ်မှာ တိရစာန်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

သတိ့ ကိ င့ံလင့်လျက် တိတ်ဆိတ်စွာေနေလ၏။ ၆ ထိေနာက်၊ ေ ှ ခင်အဘ

ဟာေမာ်မင်းသည် ယာကပ် ှ င့် တ်ဆက်ြခင်းငှါ လာ၍၊ ၇ ယာကပ်၏သားတိ့လည်း

သိတင်း ကားေသာ အခါ၊ ေတာအရပ်မှြပန်ေရာက်က၏။ ထိမင်းသားသည်

ယာကပ်၏သမီး ှ င့် အိပ်မိ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ မိက် ေသာအမ၊ မ ပအပ်ေသာ အရာကိ

ပမိေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် စိတ်နာ၍ အလွန်အမျက်ထွက်က၏။ ၈ဟာေမာ်မင်းလည်း

သတိ့ ှ င့် တ်ဆက်လျက်၊ ငါ့သားေ ှ ခင်သည်၊ သင်တိ့သမီးကိ အလွန် ချစ်အား ကီး ပါ၏။

ထိမ်းြမားေပးစား ကပါေလာ့။ ၉ သင်တိ့သည် ငါတိ့ ှ င့်အချင်းချင်း ထိမ်းြမားြခင်း ကိ

ပလျက်၊ သင်တိ့သမီးကိ ေပးစား ကေလာ့။ ငါတိ့သမီး ှ င့်လည်း စံဘက်ကေလာ့။ ၁၀

သင်တိ့သည် ငါတိ့ ှ င့်အတေန၍၊ ဤြပည်၌ အဆီးအတားမ ှ ိ ၊ ေနရာချလျက်၊

ေဖါက်ကားေရာင်းဝယ် ြခင်းကိ ပ၍၊ အပိင်ယကေလာ့ဟ ဆိေလ၏။ ၁၁ ေ ှ ခင်ကလည်း၊

သင်တိ့စိတ် ှ င့် ေတွ့ ကပါေစ။ေတာင်းသမ ကိ ေပးပါမည်။ ၁၂ ကန်ေတာ့ဥစာြဖစ်ေစ၊

လက်ေဆာင်ပဏာြဖစ် ေစ၊ နည်းများမဆိ၊ ေတာင်းသည့်အတိင် ေပးပါမည်။ဤမိန်းမကိသာ

ငါ့အား ထိမ်းြမားေပးစား ကပါဟ၊ မိန်းမ ၏အဘ ှ င့် ေမာင်တိ့အား ဆိေလ၏။ ၁၃

ယာကပ်၏ သားတိ့သည်၊ ှ မဒိနကိ ေ ှ ခင် မင်းသား တ်ချေသာအေကာင်းကိ ဆင်ြခင်၍၊

မင်းသား ှ င့်အဘဟာေမာ်ကိ ပရိယာယ်ြဖင့် ြပန်ေြပာသည်မှာ၊ ၁၄ က ်ပ်တိ့ ှ မကိ

အေရဖျားလီှးမဂလာကိ မခံ ေသာသအား မေပးစား ိင်ပါ။ ေပးစားလ င်၊ က့ဲရဲဘွ့ယ်

ေသာအေကာင်း ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ သင်တိ့သည် က ်ပ်တိ့ ဘာသာအတိင်း ပ၍၊

ေယာက်ျားတိင်း အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ခံလ င်၊ က ်ပ် တိ့သည် ဝန်ခံ ကပါမည်။ ၁၆

သိ့ ပလ င်၊ က ်ပ်တိ့သမီးကိ သင်တိ့အား ေပးစား၍၊ သင်တိ့၏သမီး ှ င့်လည်း

စံဘက်ကသြဖင့် ၊ သင်တိ့ ှ င့်အတေနထိင်၍၊ တမျိုးတည်းြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၇

သိ့မဟတ်က ်ပ်တိ့စကားကိ နားမေထာင်၊ အေရဖျားလီှးမဂလာကိမခံလ င်၊

က ်ပ်တိ့ သမီးကိယ၍ သွားမည်ဟဆိက၏။ ၁၈ ထိစကားကိ ဟာေမာ်မင်း ှ င့်

သားေတာ်ေ ှ ခင် သည် ှ စ်သက်၍၊၊ ၁၉ ထိမင်းသားသည်၊ ယာကပ်၏သမီးကိ

ချစ်အား ကီးေသာေကာင့် ၎င်း၊ အဘ၏ အမျိုးသားချင်းအေပါင်း တိ့ထက်

အသေရ ှ ိေသာေကာင့် ၎င်း၊ ချက်ြခင်းဝန်ခံေလ ၏။ ၂၀ ထိအခါ၊ ဟာေမာ်မင်း ှ င့်

သားေတာ် ေ ှ ခင် သည်၊ မိမိ မိတံ့ခါးသိ့ သွား၍၊ မိသ့ားတိ့ ှ င့် တ်ဆက် လျက်၊

၂၁ အချင်းတိ၊့ ဤသတိ့သည် ငါတိ့ ှ င့် သင့်တင့် က ပီ။ ငါတိ့ြပည်၌ေန၍

ေဖါက်ကားေရာင်းဝယ်မကိ ပကပါေစ။ ငါတိ့ြပည်သည် သတိ့ေနသာေအာင် ကျယ်ေပ၏။

သတိ့သမီးများ ှ င့် အိမ်ေထာင်ဘက် ပက စိ။့ငါတိ့သမီးများကိလည်း သတိ့အား

ထိမ်းြမားေပးစား ကစိ။့ ၂၂ သိ့ရာတွင် သတိ့သည် အေရဖျားလီှးမဂလာ ကိခံသက့ဲသိ၊့

ငါတိ့တွင် ေယာက်ျားတိင်း အေရဖျားလီှး မဂလာကိ ခံမှသာ၊ထိလတိ့သည် ငါတိ့တွင်ေန၍

တမျိုး တည်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ဝန်ခံ ကလိမ့်မည်။ ၂၃သတိ့၏သိး ွားမှစ၍ တိရစာန်များ၊

ဥစာများတိ့ သည် ငါတိ့ဥစာ ြဖစ် ကလိမ့်မည် မဟတ်ေလာ။ သတိ့ အလိသိ့လိက် ကစိ။့

သိ့ ပလ င် သတိ့သည် ငါတိ့တွင် ေနကလိမ့်မည်ဟ၊ ၂၄ ဟာေမာ်မင်း ှ င့်

သားေတာ်ေ ှ ခင်ေြပာေသာ စကားကိ၊ မိတံ့ခါးမှ ထွက်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်

နားေထာင်၍ ေယာက်ျား ှ ိသမ တိ့သည် အေရဖျားလီှး မဂလာကိခံက၏။ ၂၅ ထိသိ့ခံ၍

သံးရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌၊ အလွန် နာကေသာအခါ၊ ယာကပ်သား၊ ဒိန၏ေမာင် ှ ိေမာင် ှ င့်

ေလဝိညီေနာင် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ ထားလက်နက် တေယာက်တစင်းစီ စဲွကိင်လျက်၊



ကမာဦး 30

သတိမ ှ ိေသာ ထိ မိကိ့ တိက်၍၊ ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၂၆

ဟာေမာ်မင်း ှ င့် သားေတာ်ေ ှ ခင်ကိလည်း ထားလက်နက်ြဖင့် သတ် ပီးလ င်၊ ဒိနကိ

ေ ှ ခင်အိမ်မှ တ်ယ၍ ြပန်သွား က၏။ ၂၇ မိမိတိ့ ှ မ တ်ချြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ၊

တဖန်ယာကပ်သားတိ့သည် အေသသတ် ပီးေသာ သတိ့ ဆီသိ့သွားြပန်၍၊

မိကိ့လယက်ဖျက်ဆီးသြဖင့် ၊ ၂၈ သတိ့ သိး၊ဆိတ်၊ ွား၊ြမည်းမှစ၍၊ မိ ့၌ ှ ိသမ ၊

လယ်၌ ှ ိသမ ေသာ ဥစာကိ၎င်း၊ ၂၉သတိ့သားမယား သငယ်အေပါင်းကိ၎င်း သိမ်း ယ၍၊

အိမ်တိ့၌ ှ ိသမ ကိလည်း လယက်ဖျက်ဆီး က၏။ ၃၀ ထိအခါ ယာကပ်က၊ သင်တိ့သည်

ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ က ပီတကား။ ခါနနိလ၊ ေဖရဇိလတည်းဟေသာ၊ ဤြပည် သားတိ့သည်

ငါ့ကိ ွံ ှ ာေအာင် ပက ပီတကား။ ငါတိ့၌ လအေရအတွက် အားနည်းေသာေကာင့် ၊

သတိ့သည် စေဝး၍ ငါ့ကိတိက်သတ်သြဖင့် ၊ ငါ ှ င့် ငါ့အိမ်သ အိမ်သားတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးကလိမ့်မည်ဟ၊ ှ ိေမာင် ှ င့် ေလဝိတိ့အား ဆိေလေသာ်၊ ၃၁သတိ့က၊ ငါတိ့ ှ မကိ

ြပည်တန်ဆာက့ဲသိ့မှတ်၍ ပရမည်ေလာဟ ြပန်ဆိေလ၏။

၃၅ ထိေနာက် ဘရားသခင်က၊ သင်ထ၍ေဗသလအရပ်သိ့ သွားေနေလာ့။ သင်သည်

အစ်ကိဧေသာထံမှ ေြပးေသာအခါ၊ သင့်အား ထင် ှ ားေသာ ဘရားသခင်

အဘိ၊့ ထိအရပ်၌ ယဇ်ပလင်ကိ တည်ေလာ့ဟ၊ ယာကပ် အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂

ထိအခါယာကပ်သည် အိမ်သအိမ်သားများ ှ င့် ၊ မိမိ၌ ှ ိေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊

သင်တိ့တွင် ပါေသာ၊ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားတိ့ကိ ပယ်ပစ် ကေလာ့။ အဝတ်ကိ

လဲ၍ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိေစကေလာ့။ ၃ ယခထ၍ ေဗသလအရပ်သိ့သွား ကစိ။့ ငါသည်

ဆင်းရဲခံရေသာကာလ ငါ့ကိထး၍၊ ငါသွားေသာလမ်း၌ ကေတာ်မေသာ ဘရားသခင်အဘိ့

ထိအရပ်၌ ယဇ်ပလင် ကိ ငါတည်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၄သတိ့သည်လည်း၊ မိမိတိ့၌ပါေသာ

တပါး အမျိုးသားတိ့၏ဘရားအေပါင်းတိ့ ှ င့် ၊ နား၌ပန်ေသာ နားပန်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၊

ယာကပ်အားေပး၍၊ ယာကပ်လည်း၊ ေ ှ ခင် မိန့ားတွင် ှ ိေသာ သပိတ်ပင် ေအာက်၌

ြမုပ်ထားေလ၏။ ၅ သတိ့ေြပာင်းသွား ကေသာအခါ၊ပတ်ဝန်းကျင် မိသ့ားတိ့သည်၊

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ ယာကပ် သားတိ့ကိ မလိက်ဝ့ံဘဲေနက၏။ ၆

ယာကပ်သည် မိမိ၌ပါေသာ သအေပါင်း ှ င့် တကွ၊ ခါနာန်ြပည် လဇ မိတ့ည်းဟေသာ၊

ေဗသလ အရပ်သိ့ ေရာက်ကေသာ်၊ ၇ ယဇ်ပလင်ကိတည်၍၊ ထိအရပ်ကိ ေဗသလ

အမည်ြဖင့် တဖန် သမတ်ြပန်ေလ၏။ အေကာင်းမကား၊ အစ်ကိထံမှ ေြပးေသာအခါ၊

ထိအရပ်၌ ဘရားသခင် ထင် ှ ားေတာ်မသတည်း။ ၈ ေရဗက၏အထိန်း ေဒေဗာရေသ၍၊

ေဗသလ အရပ်၌ သပိတ်ပင်ေအာက်တွင် သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံရေလ ၏။ ထိအပင်ကိ

အာလမာကတ်ဟ၍ တွင်သတည်း။ ၉ ယာကပ်သည် ပါဒနာရံအရပ်မှ ြပန်လာေသာ

ေနာက်၊ တဖန်ဘရားသခင်ထင် ှ ား၍ ေကာင်း ကီးေပး ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၁၀သင်သည်

ယခယာကပ်အမည် ှ ိ၏။ ေနာင်၌ သင်၏အမည်ကိ ယာကပ်ဟ၍မေခရ။ ဣသေရလဟ

၍ ေခရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မလျက် ဣသေရလအမည်ြဖင့် သမတ်ေတာ်မ၏။ ၁၁တဖန်

ဘရားသခင်က၊ငါသည် အန တန်ခိး ှ င် ဘရားသခင် ြဖစ်၏။ တိးပွါးများြပားေလာ့။

လတမျိုး မက၊ အမျိုးမျိုးတိ့သည် သင်၌ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ှ င်ဘရင်တိ့သည် သင်၏

အမျိုးအ ွယ်၌ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၂ အာြဗဟံ ှ င့် ဣဇာက်အား ငါေပးေသာေြမကိ

သင် ှ င့်သင်၏ အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၃ ထိသိ့

ယာကပ် ှ င့် တ်ဆက်၍ မိန့် မက်ေတာ်မ ရာအရပ်မှ၊ ဘရားသခင် တက်ကေတာ်မ၏။

၁၄ဘရားသခင် တ်ဆက်၍ မိန့် မက်ေတာ်မရာ အရပ်၌၊ ယာကပ်သည် ေကျာက်တိင်ကိ

စိက်၍၊ ေကျာက် ဖျာေပ ၌ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ဆီကိ ၎င်း

ေလာင်းေလ၏။ ၁၅ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံရေသာထိအရပ်ကိလည်း၊ ေဗသလဟ၍

တဖန်သမတ်ြပန်ေလ၏။ ၁၆ ထိေနာက်တဖန် ေဗသလအရပ်မှ ခရီးသွား ြပန်၍၊

ဧဖရတ် မိ ့ ှ င့် နီးေသာအခါ၊ ရာေခလသည် သား ဘွားအ့ံေသာအချိန် ေရာက်၍၊ ြပင်းစွာေသာ

ေဝဒနာကိ ခံရ၏။ ၁၇ ထိသိ့ြပင်းစွာ ခံေနရစဥ်တွင်၊ ဝမ်းဆဲွက၊ မစိးရိမ် ှ င့် ၊သားေယာက်ျားကိ

ရ ပီဟဆိေလ၏။ ၁၈ ရာေခလသည် ေသအ့ံဆဲဆဲ ှ ိ၍၊ နံဝိညာဥ် ထွက်စဥ်အခါ၊ ထိသားကိ

ေဗေနာနိအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ ၏။ အဘမကား ဗယာမိန်အမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။

၁၉ ရာေခလေသ၍၊ ဗက်လင်အမည် ှ ိေသာ ဧဖရတ် မိသိ့့ သွားေသာ လမ်းခရီးတွင်၊

သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ ၂၀ယာကပ်လည်း သချုင်းအေပ မှာ မှတ်တိင်ကိ စိက်ေလ၏။

ထိမှတ်တိင်ကား၊ ယေနတိ့င်ေအာင် ရာေခလ၏ သချုင်းမှတ်တိင် ြဖစ်သတည်။ ၂၁

ဣသေရလသည် တဖန်ခရီးသွားြပန်၍၊ ဧဒါလင့် စင်ကိလွန် ပီးမှ တဲကိေဆာက်ေလ၏။ ၂၂

ထိအရပ်၌ေနေသာအခါ၊ ဗင်သည်သွား၍ အဘ၏မယားငယ်၊ ဗိလဟာ ှ င့် အိပ်ေလ၏။

ထိသတင်း ကိ ဣသေရလကား၏။ ၂၃ယာကပ်သား တကျိပ် ှ စ်ပါး ှ ိ၏။ ေလအာတွင်

ြမင်ေသာ သားကား၊ ယာကပ်၏သားဦး ဗင်၊ အစ ှ ိေသာ ှ ိေမာင်၊ ေလဝိ၊ယဒ၊ ဣသခါ၊

ဇာဗလန်တည်း။ ၂၄ ရာေခလသားကား၊ ေယာသပ် ှ င့် ဗယာမိန် တည်း။ ၂၅

ရာေခလ၏ ကန်မ ဗိလဟာ သားကား၊ ဒန် ှ င့် နဿလိတည်း။ ၂၆ ေလအာ၏ ကန်မ

ဇိလပ သားကား၊ ဂဒ် ှ င့် အာ ှ ာတည်း။ ဤသတိ့ကား၊ ပါဒနာရံြပည်၌ ဘွားြမင် ေသာ

ယာကပ်၏သားများတည်း။ ၂၇ ထိေနာက် ယာကပ်သည် အာြဗဟံ ှ င့်ဣဇာက် တည်းခိရာ၊

မံေရအရပ်၊ ေဟဗန် မိတ့ည်းဟေသာ ကိရယသာဘ မိ့၌ေနေသာ၊ အဘဣဇာက်ထံသိ့

ေရာက် ေလ၏။ ၂၈ဣဇာက် အသက်သည် အ ှ စ်တရာ ှ စ်ဆယ် ှ င့် ြပည့်စံသည် ှ ိေသာ်၊

၂၉ အသက် ကီးရင့် ရာ၊ ကာလြပည့် စံရာ၌ အသက် ချုပ်၍ အနိစြဖစ်သြဖင့် ၊ မိမိလမျိုး

စည်းေဝးရာသိ့ ေရာက် ေလ၏။ သားဧေသာ ှ င့် ယာကပ်တိ့သည် သဂဟ်က၏။

၃၆ ဧဒံအမည် ှ ိေသာ ဧေသာ အမျိုးအ ွယ်၏ အတုပတိများဟမကား၊ ၂

ဧေသာသည် ဟိတိအမျိုးဇိေဘာင်သား အာန၏သမီး အေဟာလိဗာမတေယာက်၊

ခါနာန်အမျိုးသမီး ှ စ်ေယာက် ှ င့် ၎င်း၊ ၃ ဣ ှ ေမလသမီးတည်းဟေသာ

နဗာယတ် ှ မ ဗာ ှ မတ်တေယာက် ှ င့် ၎င်း အိမ်ေထာင်ေလ၏။ ၄ ဧေသာမယား

အာဒဘွားေသာ သားကား၊ ဧလိဖတ်၊ ဗာ ှ မတ် ဘွားေသာသားေ ွလတည်း။ ၅

အေဟာလိဗာမဘွားေသာ သားကား၊ယ ှ ၊ ယာလံ၊ ေကာရတည်း။ဤသတိ့ကား၊

ခါနာန်ြပည်၌ ဧေသာြမင်ေသာသားတည်း။ ၆ ဧေသာသည် မယားသားသမီး ှ င့်တကွ၊

အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ သိး ွား စသည်တိ့ ှ င့် တိရစာန် ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊

ခါနာန်ြပည်၌ ရတတ်ေသာ ဥစာ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း ယ၍၊ ညီယာကပ်ထံမှ ေြပာင်းသွား

ေလ၏။ ၇ အေကာင်းမကား၊ ထိသ ှ စ်ပါးတိ့သည် ဥစာ များလွန်းေသာေကာင့်

တရပ်တည်းမေန ိင် က။ သတိ့ ေနရာေြမသည်၊ သတိ့တိရစာန်များေကာင့် မဆ့ံ ိင်ရာ။ ၈

သိ့ြဖစ်၍ ဧဒံအမည် ှ ိေသာ ဧေသာသည် စိရေတာင်ေပ မှာ ေနေလ၏။ ၉ စိရေတာင်ေပ မှာ

ဧဒံအမျိုးသားတိ့၏ အဘ ဧေသာ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ကိ ဆိေပအ့ံ။ ၁၀ ဧေသာ၏

သားတိ့အမည်ကား၊ မယားအာဒ ဘွားေသာသား ဧလိဖတ်၊ မယားဗာ ှ မတ် ဘွားေသာ

သားေ ွလတည်း။ ၁၁ ဧလိဖတ် သားကား၊ ေတမန်၊ သမရ၊ ေဇေဖါ၊ ဂါတံ၊ ေကနတ်တည်း။

၁၂ ဧေသာသား ဧလိဖတ်၏မယားငယ်၊ တိမန ဘွားေသာသားကား၊ အာမလက်တည်း။

ဤသတိ့သည် ဧေသာမယား အာဒ၏အ ယ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ေ ွလသားကား၊ နာဟတ်၊

ေဇရ၊ ှ မ၊ မိဇတည်း။ဤသတိ့သည် ဧေသာမယား ဗာ ှ မတ်၏အ ယ်ြဖစ် သတည်း။ ၁၄

ဇိေဘာင်သား အာန၏သမီး၊ ဧေသာမယား အေဟာလိဗာမ ဘွားေသာသားကား၊ ယ ှ ၊

ယာလံ၊ ေကာရတည်း။ ၁၅ ဧေသာသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ေသာသဟမ ကား၊သားဦး

ဧလိဖတ်၏သား ဗိလ်ေတမန်၊ ဗိလ် သမရ၊ ဗိလ်ေဇေဖါ၊ ဗိလ်ေကနတ်၊ ၁၆ ဗိလ်ဂါတံ၊

ဗိလ်အာမလက်တည်း။ ဤဗိလ်တိ့ သည် အာဒ၏အ ယ်၊ ဧဒံြပည်၌ ဧလိဖတ်ရေသာ

သားြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ဧေသာသား ေ ွလ၏သားကား၊ ဗိလ်နာဟတ်၊ ဗိလ်ေဇရ၊ ဗိလ် ှ မ၊

ဗိလ်မိဇတည်း။ ဤဗိလ်တိ့သည် ဧေသာမယား ဗာ ှ မတ်၏အ ယ်၊ ဧဒံြပည်၌ ေ ွလ

ရေသာသားြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ဧေသာမယား အေဟာလိဗာမ၏ သားကား၊ ဗိလ်ယ ှ ၊

ဗိလ်ယာလံ၊ ဗိလ်ေကာရတည်း။ ဤဗိလ်တိ့သည် အာန၏သမီး၊ ဧေသာမယား

အေဟာလိဗာမသား ြဖစ်သတည်း။ ၁၉ ဧဒံအမည် ှ ိေသာ ဧေသာ၏ သားေြမးများ၊

သတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ေသာသများ၊ ဤသိ့တည်း။ ၂၀ ထိြပည်၌ေနေသာ ေဟာရိအမျိုး၊

စိရ၏သား ကား၊ ေလာတန်၊ ေ ှ ာဗလ၊ ဇိေဘာင်၊ အာန၊ ၂၁ ဒိ န်၊ ဧဇာ၊ ဒိ ှ န်တည်း။

ဤသတိ့သည် ဧဒံြပည် ၌ေဟာရိအမျိုး၊ စိရ၏သားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ေသာသ ြဖစ်သတည်း။

၂၂ ေလာတန်သားကား၊ ေဟာရိ ှ င့် ေဟမံတည်း။ ၂၃ ေ ှ ာဗလ သားကား၊

အာလဝန်၊ မနာဟတ်၊ ဧဗလ၊ ေ ှ ေဖါ၊ သနံတည်း။ ၂၄ ဇိေဘာင်သားကား၊

အာယ ှ င့်အာနတည်း။ ထိအာနကား၊ အဘဇိေဘာင်၏ ြမည်းတိ့ကိ ထိန်းေသာ အခါ၊

ေတာ၌ေ ွးေသာ စမ်းေရတွင်းတိ့ကိ ေတွေ့သာ သေပတည်း။ ၂၅ အာနသားကား၊

ဒိ န် ှ င့်သမီးအေဟာလိဗာမ တည်း။ ၂၆ ဒိ န်သားကား၊ ဟဒန်၊ ဧ ှ ဗန်၊ ဣသရန်၊

ေခရန်တည်း။ ၂၇ ဧဇာသားကား၊ ဗိလဟန်၊ ဇာဝန်၊ အာကန် တည်း။ ၂၈ ဒိ ှ န် သားကား၊

ဥဇ ှ င့်အာရန်တည်း။ ၂၉ ေဟာရိ အမျိုးဗိလ်များကား၊ ဗိလ်ေလာတန်၊ ဗိလ်ေ ှ ာဗလ၊



ကမာဦး31

ဗိလ်ဇိေဘာင်၊ ဗိလ်အာန၊ ၃၀ ဗိလ်ဒိ န်၊ ဗိလ်ဧဇာ၊ ဗိလ်ဒိ ှ န်တည်း။ ဤသတိ့ သည်

စိရြပည်၌ ဗိလ်လပ်ေသာ သတိ့တွင်၊ ေဟာရိအမျိုး ဗိလ်ြဖစ်သတည်း။ ၃၁

ဣသေရလအမျိုး၌ အစိးရေသာမင်း ကီး မ ှ ိမီှ၊ ဧဒံြပည်၌ အစိးရေသာ မင်း ကီးဟမကား၊

၃၂ ေဗာရသား ေဗလာသည် ဧဒံြပည်၌မင်း ပ၏။ မိေ့တာ်ကား၊ ဒိ ာဗာ မိတ့ည်း။ ၃၃

ေဗလာမင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ေဗာဇရအရပ် သား၊ ေဇရ၏သား ေယာဗပ်သည်

မင်း ပေလ၏။ ၃၄ ေယာဗပ်မင်းေသ၍၊ သ၏အရာ၌ ေတမနိ အရပ်သား ဟ ှ ံသည်

မင်း ပေလ၏။ ၃၅ဟ ှ ံ မင်းေသ၍၊ ေမာဘ လွင်ြပင်၌ မိဒျန်လ တိ့ကိ လပ် ကံေသာသ၊

ေဗဒဒ်သား ဟာဒဒ်သည်၊ ဟ ှ ံ အရာ၌ မင်း ပေလ၏။ မိေ့တာ်ကား၊ အာဝိတ် မိတ့ည်း။ ၃၆

ဟာဒဒ်မင်းေသ၍၊ သ၏အရာ၌ မာသရက် အရပ်သား စာမလသည် မင်း ပေလ၏။ ၃၇

စာမလမင်းေသ၍၊ သ၏အရာ၌ ြမစ်နားမှာ ေနေသာ ရေဟာဘတ်အရပ်သား ေ ှ ာလသည်

မင်း ပ ေလ၏။ ၃၈ ေ ှ ာလမင်းေသ၍သ၏အရာ၌၊ အာခေဗာ် သား ဗာလဟာနန်သည်

မင်း ပေလ၏။ ၃၉ အာခေဗာ်သား ဗာလဟာနန်မင်းေသ၍ သ၏ အရာ၌ဟာဒါသည်

မင်း ပေလ၏။ မိေ့တာ်ကား၊ ေပါ မိ ့ တည်း။ ေမျာက်သားေတာ်ကား၊ ေမဇဟပ်သမီး

မာတရက်၏သမီး မေဟတေဗလတည်း။ ၄၀ ဧေသာမှ ဆင်းသက်၍ မိမိအမျိုးအ ွယ်၊

ေနရာအရပ်၊ခံရေသာ ဘဲွန့ာမအလိက်၊ ဗိလ်လပ်ေသာသ ဟမကား၊ ဗိလ်တိမနာ၊

ဗိလ်အာလဝ၊ ဗိလ်ေယသက်၊ ၄၁ ဗိလ်အေဟာလိဗာမ၊ ဗိလ်ဧလာ၊ ဗိလ်ပိ န်၊ ၄၂

ဗိလ်ေကနတ်၊ ဗိလ်ေတမန်၊ ဗိလ်မိဗဇာ၊ ၄၃ ဗိလ်မာဂေဒျလ၊ ဗိလ်ဣရံတည်း။ ဤသတိ့သည်

မိမိေနရာအရပ်၊ မိမိပိင်ေသာ ြပည်၌၊ ဧဒံဗိလ်များ ြဖစ်သတည်း။ ဧေသာသည်

ဧဒံအမျိုးသားတိ့၏ အဘ ြဖစ်သတည်း။

၃၇ ယာကပ်သည် မိမိအဘတည်းခိရာ ခါနာန်ြပည် ၌ေန၏။

၂ ယာကပ် အမျိုးအ ွယ်၏ အတုပတိများ ဟမကား၊ ေယာသပ်သည်

အသက်တဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိ၍၊ အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ သိးဆိတ်များကိ ထိန်းေလ၏။ အဘ

၏မယား ဗိလဟာ ှ င့် ဇိလပ၏သားတိ့ ှ င့်အတ ေန၍၊ သတိ့အြပစ်ကိ အဘအား

ကားေြပာတတ်၏။ ၃ ဣသေရလသည် အသက် ကီးစဥ်အခါသား ေယာသပ်ကိ

ရေသာေကာင့် ၊ အြခားေသာ သားအေပါင်း တိ့ကိ ချစ်သည်ထက် ေယာသပ်ကိ

သာ၍ချစ်၏။ အဆင်းအေရာင်ထးြခားေသာ အကျကိ ချုပ်၍ ေပး၏။ ၄ အဘသည်

မိမိသားအေပါင်းတိ့တွင်၊ ေယာသပ် ကိသာ၍ ချစ်ေကာင်းကိ၊ အစ်ကိတိ့သည် သိြမင်ေသာ

အခါ၊ သကိ့မန်း၍ ေမတာစကားကိ သအ့ား မေြပာ ိင် က။ ၅ ေယာသပ်သည် အိပ်မက်ကိ

ြမင်၍၊ အစ်ကိ တိ့အား ြပန်ေြပာသြဖင့် ၊ သတိ့သည် သာ၍မန်း က၏။ ၆ အိပ်မက်ကိ

အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာသနည်းဟမ ကား၊ က ်ပ်ြမင်ရေသာ အိပ်မက်ကိ နားေထာင် ကပါ

ေလာ့။ ၇ က ်ပ်တိ့သည် လယ်၌ေကာက်လိင်းကိ စည်း၍ ေနကစဥ်တွင်၊ က ်ပ်

ေကာက်လိင်းသည် ထ၍ မတ်တတ်ေနသြဖင့် ၊ သင်တိ့၏ ေကာက်လိင်းတိ့သည်

ဝိင်း၍ရပ်လျက်၊ က ်ပ်ေကာက်လိင်းကိ ှ ိခိး ကသည်ဟ ေြပာဆိေလ၏။ ၈

အစ်ကိတိ့ကလည်း၊ သင်သည် ငါတိ့၌ မင်း ပ ရလိမ့်မည်ေလာ၊ ငါတိ့ကိ

အစိးရလိမ့်မည်ေလာဟ ြပန်ဆိ ၍၊ သ၏အိပ်မက် ှ င့် သ၏စကားအေကာင်းေကာင့်

သာ၍မန်း က၏။ ၉တဖန်အိပ်မက်ကိြမင်ြပန်၍ အစ်ကိတိ့အား၊ အြခားေသာ အိပ်မက်ကိ

က ်ပ်ြမင်ရ ပီ။ ေန၊ လ ှ င့်တကွ၊ ကယ်ဆယ်တလံးတိ့သည်၊ က ်ပ်ကိ ှ ိခိး က၏ဟ ကား

ေြပာေလ၏။ ၁၀ ထိသိ့အဘ ှ င့် အစ်ကိတိ့အား ကားေြပာေသာ အခါ၊ အဘက၊

သင်ြမင်ေသာအိပ်မက်သည် အဘယ်သိ့ နည်း။ ငါ ှ င့်သင်၏အမိ၊ သင်၏

အစ်ကိတိ့သည် သင့် ထံ သိ့ စင်စစ်လာ၍ ဦး တ်ချရမည်ေလာဟ၍၊ သကိ့ ဆံးမ

ေလ၏။ ၁၁ အစ်ကိတိ့သည် သကိ့ြငူစက၏။ အဘသည် ထိအရာကိ

မှတ်ေလ၏။ ၁၂ အစ်ကိတိ့သည် အဘ၏သိးဆိတ်များကိ ေ ှ ခင် မိမှ့ာ

ထိန်းြခင်းငှါ သွား က၏။ ၁၃ ဣသေရလသည် ေယာသပ်ကိေခ ၍၊ သင်၏

အစ်ကိတိ့သည် သိးဆိတ်များကိ ေ ှ ခင် မိမှ့ာ ထိန်း က သည် မဟတ်ေလာ။ လာပါ။

သင့် ကိ သတိ့ ှ ိရာသိ့ ငါ ေစလတ်မည်ဟေခလင်၊ က ်ပ် ှ ိပါသည်ဟဆိေသာ်၊

၁၄ အဘကသွားပါ၊ အစ်ကိတိ့သည် ချမ်းသာ သေလာ၊ သိးဆိတ်တိ့လည်း

ေကာင်းမွန်စွာ ှ ိသေလာ ဟ၍ ကည့် ပီးလ င်၊ ငါ့အားသိတင်း ကားေြပာပါဟ

မှာလိက်လျက်၊ ေဟဗန်ချိုင့် မှ ေစလတ်သြဖင့် ၊သသည် ေ ှ ခင် မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၅

ေတာ၌လှည့်လည်စဥ်တွင်၊ တစံတေယာက် ေသာသ ှ င့် ေတွ့၍ ထိသက၊ သင်သည်

ဘာကိ ှ ာသနည်း ဟ ေမးလ င်၊ ၁၆အစ်ကိများကိ ှ ာ၏။ အဘယ်မှာထိန်း ကသည် ကိ

ေြပာပါဟဆိေသာ်၊ ၁၇ ထိသက၊ ဤအရပ်မှထွက်သွား ပီ။ ေဒါသန် မိသိ့့ သွား ကစိ့ဟ

သတိ့ေြပာသံကိ က ်ပ် ကားခ့ဲ ပီဟဆိ၏။ေယာသပ်သည်လည်း၊ အစ်ကိတိ့ကိ

လိက် ှ ာ၍ ေဒါသန် မိမှ့ာ ေတွေ့လ၏။ ၁၈ အနီးသိ့မေရာက်မီှ အေဝး၌ ှ ိစဥ်ပင်၊

အစ်ကိ တိ့သည်ြမင်လ င်၊ သတ်ြခင်းငှါတိင်ပင်လျက်၊ ၁၉ ကည့် ေလာ့။

အိပ်မက်ဆရာလာ ပီ။ ၂၀ ကိင် က။ သကိ့သတ်၍တစံတခေသာ တွင်းထဲ သိ့ ချပစ်ကစိ။့

ဆိးေသာသားရဲတစံတခကိက်စား ပီဟ ေြပာကစိ။့ ထိသိ့ ပလ င်၊ သ၏ အိပ်မက်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ေနရာကျမည်ကိ ကည့်ကစိ့ဟ အချင်းချင်း ေြပာဆိက၏။ ၂၁ ထိစကားကိ

ဗင် ကားလ င်၊ သကိ့ မသတ်ဘဲ ေနကစိ့ဟဆိလျက်၊ သတိ့လက်မှ ေယာသပ်ကိ တ်

ေလ၏။ ၂၂တဖတ် ဗင်က၊ သ၏အေသွးကိ မသွန်း က ှ င့် ။ ကိယ်လက် ှ င့် မ ပဘဲ၊ ေတာ၌

ဤမည်ေသာတွင်းထဲသိ့ ချ ကစိ့ဟ သတိ့လက်မှ ေယာသပ်ကိ တ်ယ၍၊ အဘ၌ တဖန်

အပ်မည်အ ကံ ှ ိသည် ှ င့် ဆိေလ၏။ ၂၃ ေယာသပ်သည် အစ်ကိတိ့ထံသိ့ ေရာက်ေသာ

အခါ၊ သဝတ်ေသာအကျ၊ အဆင်း ထးြခားေသာအကျကိ ခ တ် ပီးမှ၊ ၂၄သကိ့ကိင်ယ၍

တွင်းထဲသိ့ ချ က၏။ထိတွင်း၌ ေရမ ှ ိ ၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာတွင်း ြဖစ်သတည်း။ ၂၅ ထိေနာက်

အစာစားြခင်းငှါ ထိင် ကစဥ် ေြမာ် ကည့်၍၊ ဣ ှ ေမလအမျိုးသား အစအေဝးသည်

ဂိလဒ်ြပည်မှလာ၍ နံသ့ာမျိုး၊ ဗာလစံေစး၊ မရန်ေစးများ ကိ ကလားအပ်ေပ ၌

တင်ေဆာင်လျက်၊ အဲဂတုြပည်သိ့ ခရီးသွား ကသည်ကိြမင်လ င်၊ ၂၆ယဒက၊ ငါတိ့သည်

ညီကိသတ်၍ေသေကာင်းကိ ဖွက်ထားလ င် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၂၇ ကိင် က။

ကိယ်တိင်မ ှ ဥ်းဆဲဘဲ၊ ဣ ှ ေမလ လတိ့အား ေရာင်းလိက်ကစိ။့ သသည် တိ့ညီ၊ တိ့အမျိုး

ြဖစ်၏ဟအစ်ကိတိ့အားဆိသည် ှ ိေသာ်၊ ညီအစ်ကိတိ့ သည် ဝန်ခံ က၏။ ၂၈ ထိအခါ၊

မိဒျန်အမျိုးသား ကန်သည်တိ့သည် ခရီးသွား ကစဥ်တွင်၊ အစ်ကိတိ့သည် ေယာသပ်ကိ

တွင်း ထဲက ဆဲွတင် ပီးလျင်၊ ေငွအကျပ် ှ စ် ဆယ်အဘိး ှ င့် ဣ ှ ေမလလတိ့အား ေရာင်း၍၊

ထိသတိ့သည် ေယာသပ် ကိအဲဂတုြပည်သိ့ ေဆာင်သွား က၏။ ၂၉ ဗင်သည်လည်း

တွင်းသိ့သွား၍၊ တွင်းထဲမှာ ေယာသပ်မ ှ ိသည်ကိ ြမင်လျင်၊ မိမိအဝတ်ကိ ဆဲွဆတ် လျက်၊

၃၀ ညီတိ့ ှ ိရာသိ့ သွား၍၊ သငယ်မ ှ ိပါတကား။ ငါသည် အဘယ်သိ့ သွားရပါ မည်နည်းဟ

ဆိေလ၏။ ၃၁သတိ့သည်လည်း၊ ေယာသပ်အကျကိယ၍၊ ဆိတ်သငယ်ကိ သတ် ပီးမှ၊

အကျကိအေသွး၌ ှ စ်ေလ၏။ ၃၂ ထိေနာက်မှ၊ အဆင်းထးြခားေသာ ထိအကျကိ

ေပးလိက်၍၊ အချို တိ့့သည် အဘထံသိ့ေဆာင်ခ့ဲလျက်၊ ဤအကျကိ အက ်ပ်တိ့ ေတွပ့ါ ပီ။

သား၏အကျ ဟတ်သည် မဟတ်သည်ကိ ကည့် ပါဟဆိလ င်၊ ၃၃ ထိအကျကိ

အဘမှတ်မိ၍၊ ငါ့သား၏ အကျ မှန်၏။ သကိ့ဆိးေသာ သားရဲကိက်စား ပီ။ အကယ်၍

ေယာသပ်ကိအပိင်းပိင်းကိက်ြဖတ်ပါ ပီတကားဟဆိလျက်၊ ၃၄ မိမိအဝတ်ကိ ဆဲွဆတ်၍၊

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ပတ်စည်းသြဖင့် ၊ အင်တန်ကာလပတ်လံး၊ သားေကာင့် စိတ်မသာ

ညည်းတွားလျက် ေနေလ၏။ ၃၅သားသမီးအေပါင်းတိ့သည်၊ အဘကိ ှ စ်သိမ့် ေစြခင်းငှါ

ကိးစားေသာ်လည်း၊ သသည် ှ စ်သိမ့်ေစေသာ စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ငါ့သား ှ ိရာ

မရဏာ ိင်ငံသိ့ စိတ်မသာညည်းတွားလျက် ဆင်းသက်ေတာ့မည်ဟ ဆိေလ၏။

ထိသိ့ေယာသပ်အဘသည် သားေကာင့် ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက် ေနေလ၏။ (Sheol

h7585) ၃၆ ေယာသပ်ကိကား၊ မိဒျန်လတိ့သည် အဲဂတုြပည် သိ့ ေဆာင်သွား၍၊

ဖါေရာဘရင်၏ အမတ်ြဖစ်ေသာ ကိယ်ရံေတာ်မး၊ ေပါတိဖါထံမှာ ေရာင်းက၏။

၃၈ ထိကာလအခါ ယဒသည် ညီအစ်ကိေနရာမှ သွား၍၊ ဟိရအမည် ှ ိေသာ၊

အဒလံအမျိုးသားထံသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၂ ထိအရပ်၌ အာအမည် ှ ိေသာ၊ ခါနာန်

အမျိုးသား၏သမီးကိ ေတွ့ြမင်၍၊ အိမ်ေထာင်ဘက် ပလျက်၊ ၃ ထိမိန်းမသည်

ပဋိသေ ယ၍ သားကိ ဘွားြမင် ၏။ ထိသားကိ ဧရအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၄တဖန်

ပဋိသေ ယြပန်၍ ဘွားြမင်ေသာသားကိ သနန်အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၅ တဖန်

ပဋိသေ ယြပန်၍ ဘွားြမင်ေသာသားကိ ေ ှ လအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

ေ ှ လဘွားေသာအခါ၊ အဘသည် ေခဇိပ် မိမှ့ာ ှ ိသတည်း။ ၆ ထိေနာက်မှ ယဒသည်

မိမိသားဦးဧရကိ တာမာ အမည် ှ ိေသာ သတိ့သမီး ှ င့် စံဘက်ေစ၏။ ၇ယဒ၏သားဦး

ဧရသည် ထာဝရဘရားေ ှ ့၌ ဆိးေသာသြဖစ်၍၊ သကိ့ထာဝရဘရား ကွပ်မျက်ေတာ် မ၏။

၈ ထိအခါ ယဒသည် သနန်ကိေခ ပီးလ င်၊ သင်၏အစ်ကိ မယားထံသိ့ဝင်၍
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သ ှ င့် အိမ်ေထာင်ဘက် ပသြဖင့် ၊ အစ်ကိအမျိုးကိ ဆက် ယ်ေလာ့ဟဆိ၏။ ၉ သနန်သည်

သားကိရလ င်မကား၊ မိမိသား မမှတ်ရဟသိ၍ အစ်ကိအား သားကိမေပးလိဘဲ၊

အစ်ကိမယားထံသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ သတ်ရည်ကိထတ်၍ စွန့်ေလ၏။ ၁၀ ထိအမကိ

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မမ ေသာေကာင့် ၊ သနန်ကိလည်း ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။ ၁၁

သားငယ်ေ ှ လသည် အစ်ကိတိ့ေသသက့ဲသိ့ ေသမည်ဟယဒသည် စိးရိမ်၍၊

မိမိေခ းမတာမာကိ ေခ ပီးလျင်၊ ငါ့သားေ ှ လအ ကီးမီှ သင်သည် သင့်အဘ အိမ်၌

မတ်ဆိးမ ပ၍ ေနပါဟဆိသည်အတိင်း၊ တာမာ သွား၍ မိမိအဘ၏အိမ်၌ေနေလ၏။ ၁၂

ကာလအင်တန် ကာေသာ်၊ အာသမီးြဖစ်ေသာ ယဒမယား လည်းေသေလ၏။

ယဒသည် ှ စ်သိမ့် ပီးမှ၊ မိမိသိးေမွး ှ ပ်ေသာသတိ့ ှ ိရာ တိမနတ် မိသိ့့ မိမိအေဆွ

အဒလံအမျိုး ဟိရ ှ င့်အတ သွားေလ၏။ ၁၃ မိမိေယာကမသည် သိးေမွးကိ ှ ပ်ြခင်းငှါ၊

တိမနတ် မိသိ့့သွားေကာင်းကိ၊ တာမာကားလ င်၊ ၁၄ မတ်ဆိးမအဝတ်ကိ ခတ်၍

မျက် ှ ာဖံး ှ င့် မျက် ှ ာကိဖံးလျက်၊ ကိယ်ကိလည်း ခံ ံလျက်၊ တိမနတ် မိ ့ သိ့

သွားေသာလမ်းအနား၊ ဧနိမ် မိတံ့ခါးဝ၌ ထိင်ေနေလ ၏။ အေကာင်းမကား၊

ေ ှ လ ကီးေသာ်လည်း၊ မိမိ ှ င့် အိမ်ေထာင်ဘက်မ ပရဟ သိြမင်ေသာေကာင့်တည်း။ ၁၅

ယဒသည် ထိမိန်းမကိြမင်ေသာအခါ၊ သသည် မိမိမျက် ှ ာကိဖံး၍ ေနေသာေကာင့် ၊

ြပည်တန်ဆာ ြဖစ်သည်ဟ ထင်မှတ်လျက်၊ ၁၆ လမ်းကိလဲ၍ အနားသိ့ချဥ်း ပီးလ င်၊

သင့် ထံသိ့ ငါဝင်ရေသာအခွင့် ကိေပးပါေလာ့ဟ ဆိေလေသာ်၊ မိန်းမ က၊ သင်သည်

ကန်မထံသိ့ဝင်လိေသာငှါ အဘယ်ဆကိ ေပးမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊ ၁၇ ယဒက၊

ဆိတ်သငယ်ကိေပးလိက်မည်ဟ ဆိေလ ၏။ မိန်းမကလည်း၊ မေပးလိက်မီှ

တစံတခေသာအရာကိ ေပါင်ထားမည်ေလာဟေမးလ င်၊ ၁၈ယဒကအဘယ်အရာကိ

ေပါင်ေစချင်သနည်း ဟ ြပန်၍ေမးေလေသာ်၊ မိန်းမက၊ သင်၏တံဆိပ်၊ စလွယ်၊

လက်စဲွေတာင်ေဝးတိ့ကိ ေပါင်ေတာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ထိဥစာကိအပ်၍

မိန်းမထံသိ့ဝင်သြဖင့် ၊ သသည် ပဋိ သေ စဲွယေလ၏။ ၁၉ ထိေနာက်မှ၊ မိန်းမသည်

ထသွား၍ မျက် ှ ာဖံးကိ ခတ် ပီးလ င်၊ မတ်ဆိးမအဝတ်ကိ ဝတ် မဲဝတ်ြပန်ေလ၏။ ၂၀

ယဒသည် မိန်းမ၌ေပါင်ေသာဥစာကိ ေ ွးယ ြခင်းငှါ၊ မိမိအေဆွအဒလံအမျိုးသားတွင်

ဆိတ်သငယ်ကိ ေပးလိက်၏။ အဒလံအမျိုးသားသည် ထိမိန်းမကိ မေတွလ့ င်၊ ၂၁

ဧနိမ် မိလ့မ်းနားမှာ ထိင်ေနေသာ ြပည် တန်ဆာမသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ

ထိအရပ်သား တိ့ကိ ေမးေလေသာ်၊ အရပ်သားတိ့က ဤအရပ်၌ ြပည်တန်ဆာမ

မ ှ ိဟဆိကလင်၊ ၂၂ ယဒထံသိ့ ြပန်၍၊ က ်ပ်သည် ထိမိန်းမကိ ှ ာ၍မေတွ။့

အရပ်သားတိက့လည်း၊ ဤအရပ်၌ ြပည် တန်ဆာမ မ ှ ိဟ ဆိေကာင်းကိ ေြပာေလ၏။ ၂၃

ယဒကလည်း၊ အ ှ က်မကဲွမည်အေကာင်း၊ ယပါ ေလစ။ ကည့် ပါ။ ဤဆိတ်သငယ်ကိ

က ်ပ်ေပးလိက်၍ သင်သည် မိန်းမကိ ှ ာ၍ မေတွပ့ါတကားဟဆိ၏။ ၂၄

ထိေနာက် သံးလခန့်လွန်သည် ှ ိေသာ်၊ သတပါး က၊ သင်၏ေခ းမတာမာသည်

ြပည်တန်ဆာလပ်၍ မတရားေသာ ေမထန် ပသြဖင့် ကိယ်ဝန်ေဆာင်လျက် ေန ပီတကားဟ

ယဒအားေြပာဆိလ င်၊ ယဒက သကိ့ ထတ်၍ မီး ိေ့စဟ စီရင်ေလ၏။ ၂၅ထတ်ေသာအခါ၊

တာမာသည် တံဆိပ်၊ စလွယ်၊ ေတာင်ေဝးတိ့ကိ ေယာကမထံသိ့ ပိ့ေစ၍၊ ဤဥစာကိ

ပိင်ေသာသအားြဖင့် ကန်မသည် ပဌိသေနယ ပီ။ ဤဥစာတိ့သည် အဘယ်သ၏

ဥစာြဖစ်သည်ကိ ကည့်ပါေလာ့ဟ မှာလိက်၏။ ၂၆ ထိဥစာ ကိယဒမှတ်မိ၍ သအြပစ်ထက်

ငါ့အြပစ်သာ၍ ကီးေပ၏။ သအ့ား ငါ့သားေ ှ လကိ ငါမေပးစားဘဲေနမိ ပီဟ ေြပာဆိ၏။

ေနာက်တဖန် သကိ့ မချဥ်းကပ်ဘဲေန၏။ ၂၇ ထိေနာက်တာမာသည် သားဘွားချိန်ေရာက်

လ င်၊ ဝမ်းထဲတွင် သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ ၂၈ ဘွားစဥ်တွင် သားတေယာက်သည် လက်ကိ

ထတ်ဆန့်၍၊ ဝမ်းဆဲွကဤသငယ်သည် အရင်ဘွားလိမ့် မည်ဟဆိလျက် လက်ကိကိင်၍

နီေသာ ကိး ှ င့် စည်းေလ ၏။ ၂၉ သိ့ေသာ်လည်း ထိသသည်မိမိလက်ကိ ပ်ြပန်၍

သအ့စ်ကိဘွားသည်ကိ ဝမ်းဆဲွက၊ သင်သည် အဘယ် ေကာင့် အ ိင်အထက် ပရသနည်း။

အ ိင်အထက် ပ ေသာဤအမသည် သင်၌စဲွေစဟဆိလျက် သကိ့ဖါရက် အမည်ြဖင့်

မှည့် ေလ၏။ ၃၀ ထိေနာက်မှ လက်၌ ကိးနီစည်းေသာညီဘွား၍၊ သကိ့ဇာရအမည်ြဖင့်

မှည့်သတည်း။

၃၉ ဣ ှ ေမလလတိ့သည် ေယာသပ်ကိ ေဆာင် သွား၍

အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ အဲဂတု အမျိုးသား

ဖါေရာဘရင်၏အမတ်ြဖစ်ေသာ ကိယ်ရံေတာ်မး ေပါတိဖါထံမှာ ေရာင်း က၏။ ၂

ထာဝရဘရားသည် ေယာသပ်ဘက်၌ ှ ိေတာ် မသြဖင့် သသည် အ ကံထေြမာက်တတ်၏။

အဲဂတုအမျိုး သား မိမိသခင်၏အိမ်၌ ေနရေလ၏။ ၃ သဘ့က်၌ ထာဝရဘရားသည်

ှ ိေတာ်မ၍၊ သ ပေလရာရာ၌ ေအာင်ေစေတာ်မေကာင်းကိ သခင် လည်း သိြမင်၏။ ၄

ထိေကာင့် ေယာသပ်သည် သခင်ေ ှ ့၌ မျက် ှ ာရ၍ခစားလျက် ေနရ၏။ သခင်သည်လည်း

မိမိ အိမ်တွင် အိမ်အပ်အရာ ှ င့် ခန့်ထား၍ ဥစာ ှ ိသမ ကိ အပ်ေလ၏။ ၅

ထိသိ့အိမ် ှ င့် ဥစာ ှ ိသမ ကိ အပ်စိးေစသည် ကာလမှစ၍ ထာဝရဘရားသည်

ေယာသပ်အတွက် ထိအဲဂတုသား၏အိမ်ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသြဖင့် ၊

ေပးေတာ်မေသာေကာင်း ကီးမဂလာသည် အတွင်း၊ ြပင်၊ ဥစာ ှ ိ ှ ိသမအေပ မှာလည်း

သက်ေရာက်ေလ၏။ ၆ သခင်သည် မိမိ၌ ှ ိသမ ကိ ေယာသပ်လက်သိ့ အပ်၍၊

မိမိစားေသာအစာမှတပါး အြခားေသာ ဥစာ ှ ိမှန်းကိမ မသိမမှတ်ဘဲေန၏။

ေယာသပ်သည် ပံြပင် ယဥ်ေကျး၍ အေသွးအဆင်းလည်းလှေသာသြဖစ်၏။ ၇ ထိေနာက်မှ

သခင်၏မယားသည် ေယာသပ်ကိ တပ်ေသာစိတ် ှ ိ၍ ငါ ှ င့်အတအိပ်ပါဟဆိ၏။ ၈

ေယာသပ်ကလည်း၊ ကန်ေတာ်သခင်သည် အိမ်ေတာ်၌ ှ ိသမ ေသာ ဥစာတိ့ကိ

ကန်ေတာ်လက်သိ့ အပ်ပါ ပီ။ ကန်ေတာ်၌ အဘယ်ဥစာ ှ ိမှန်းကိမ မသိ မမှတ်ပါ။ ၉

ဤအိမ်တွင်လည်း ကန်ေတာ်ထက်သာ၍ ကီးေသာသမ ှ ိပါ။ကိယ်မယားြဖစ်ေသာ

သခင်မမှတပါး အဘယ်အရာကိမ ကန်ေတာ်အား မြမစ်တားပါ။ သိ့ြဖစ်လ င်

အြပစ် ကီးေသာဤအမကိကန်ေတာ် ပ၍ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သိ့ြပစ်မှား ိင်သနည်းဟ

သခင်၏မယားကိြငင်း၍ ြပန်ဆိ၏။ ၁၀ ထိသိ့သခင်မသည် ေနတိ့င်းေသွးေဆာင်ေသာ်

လည်း၊ ေယာသပ်သည် သ၏စကားကိ နားမေထာင်၊ သ ှ င့်အတအိပ်ြခင်း၊ ေနြခင်းအမကိ

ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၁၁ တေနသ့၌ ေယာသပ်သည် အမေဆာင်ြခင်းငှါ အိမ်ထဲသိ့ဝင်၍

အိမ်သားေယာက်ျားတေယာက်မ မ ှ ိ ေသာအခါ၊ ၁၂ သခင်မက ငါ ှ င့်အတ

အိပ်ပါဟဆိလျက်၊ ေယာသပ်အဝတ်ကိ ကိင်ဆဲွလ င်၊ ေယာသပ်သည် မိမိ အဝတ်ကိစွန့်၍

ြပင်သိ့ထွက်ေြပးေလ၏။ ၁၃ ထိသိ့သခင်မလက်၌ မိမိအဝတ်ကိစွန့်၍ ြပင်သိ့

ထွက်ေြပးသည်ကိ သခင်မသိြမင်ေသာအခါ၊ ၁၄ အိမ်သားေယာက်ျားတိ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့

ကည့် က။ ငါတိ့၌ မ ိမေသပေစြခင်းငှါ ဤေဟဗဲလကိ သခင်သွင်းထား ပီတကား။

သသည် ငါ ှ င့်အတ အိပ်ြခင်း ငှါ ဝင်လာ၍ ငါသည် ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်ရ၏။

၁၅ ကျယ်ကျယ်ေအာ်ဟစ်သံကိ ကားလ င်၊ သသည် မိမိအဝတ်ကိစွန့်၍

ြပင်သိ့ထွက်ေြပးသည်ဟဆိ ပီးလ င်၊ ၁၆သခင်ေရာက်သည်တိင်ေအာင် ထိအဝတ်ကိ

မိမိ၌ထားေလ၏။ ၁၇ သခင်ေရာက်ေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်သွင်းထား ေသာ

ေဟဗဲကန်သည် က ်ပ်ကိမ ိမေသပြခင်းငှါ ဝင်လာပါ၏။ ၁၈ က ်ပ်သည်

ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ၊ သသည် မိမိအဝတ်ကိ စွန့်၍ ြပင်သိ့

ထွက်ေြပးပါသည်ဟေသာ စကားြဖင့် ကားေြပာေလ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်၏ကန်သည်

က ်ပ်၌ ဤသိ့ ပခ့ဲ ပီဟ မယားေြပာေသာစကားကိ သခင် ကားလ င်၊ ေယာသပ်ကိ

အမျက်ထွက်၍၊ ၂၀ ေခ ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင်ချုပ်ထားေသာ သတိ့ေနရာ ေထာင်ထဲမှာ

ေလှာင်ထားသြဖင့် ၊ ေယာသပ်သည် ေထာင် ထဲမှာ ေနရ၏။ ၂၁ သိ့ေသာ်လည်း

ထာဝရဘရားသည် သဘ့က်၌ ှ ိ၍ ကယ်မသနားေတာ်မသြဖင့် ၊ ေထာင်မးထံ မျက် ှ ာ

ရေစေတာ်မ၏။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ေထာင်မးသည် ေထာင်၌ ချုပ်ထား ေသာသအေပါင်းတိ့ကိ

ေယာသပ်လက်သိ့အပ်၍၊ ေထာင်ထဲတွင် ပသမ ေသာအမကိ ေယာသပ်စီရင်ရ၏။ ၂၃

ထိေနာက် ေထာင်မးသည် ေထာင်အမကိ ကိယ်တိင်ြပန်၍ မကည့်မ ရ။ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် ေယာသပ်ဘက်မှာ ှ ိ၍ သပေလ ရာရာ၌ ေအာင်ေစေတာ်မသတည်း။

၄၀ ထိေနာက်မှ အဲဂတု ှ င်ဘရင်ထံ ဖလားေတာ် ဝန် ှ င့် စားေတာ်ဝန်တိ့သည်

မိမိတိ့အ ှ င် အဲဂတု ှ င်ဘရင်ကိ ြပစ်မှား က၏။ ၂ ဖါေရာဘရင်သည်

ထိအမတ် ှ စ်ေယာက်တည်း ဟေသာ ဖလားေတာ်ဝန် ှ င့် စားေတာ်ဝန်တိ့ကိ အမျက် ထွက်၍၊

၃ ေယာသပ်အချုပ်ခံရာ ေထာင်တည်းဟေသာ ကိယ်ရံေတာ်မး၏အိမ်၌ ချုပ်ထားေတာ်မ၏။

၄ ကိယ်ရံေတာ်မးသည် သတိ့ကိ ေယာသပ်၌ အပ်၍၊ ေယာသပ်သည် ပစရ၏။သတိ့လည်း

အင်တန် ကာလ အချုပ်ခံလျက် ေနရက၏။ ၅ ထိသိေ့ထာင်ထဲမှာ အချုပ်ခံလျက်ေနရေသာ
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အဲဂတု ှ င်ဘရင်၏ ဖလားေတာ်ဝန် ှ င့် စားေတာ်ဝန် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ အသီးအသီး

မိမိတိ့ ကိယ်စီဆိင်ေသာ အနက် ှ င့် ြပည့် စံေသာ အိပ်မက်ကိ တညဥ့်ြခင်းတွင်

တေယာက်တနည်းစီ ြမင်မက် က၏။ ၆ နံနက်အချိန်ေရာက်မှ ေယာသပ်သည် သတိ့

ထံသိ့ဝင်၍ ကည့် ေသာအခါ၊ သတိ့မျက် ှ ာ ိးငယ်လျက် ှ ိသည်ကိြမင်လ င်၊ ၇

သင်တိ့သည် ယေနအ့ဘယ်ေကာင့် မျက် ှ ာ ိးငယ်သနည်းဟ မိမိသခင်အိမ်၌

မိမိ ှ င့်အတအချုပ်ခံ ေနရေသာ ဖါေရာမင်း၏ အမတ်တိ့အား ေမး၏။ ၈သတိ့ကလည်း၊

ငါတိ့သည် အိပ်မက်ကိြမင်ရ ပီ။ အနက်ကိ ဘတ် ိင်ေသာသ မ ှ ိဟဆိကေသာ်၊ ေယာသပ်

က၊ အိပ်မက်အနက်များကိ ဘရားသခင်ဆိင်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ သိ့ြဖစ်၍

သင်တိ့အိပ်မက်ကိ က ်ပ်အား ကားေြပာကပါဟဆိ၏။ ၉ ထိအခါ ဖလားေတာ်ဝန်သည်

မိမိအိပ်မက်ကိ ေယာသပ်အား ကားေြပာသည်ကား၊ ငါြမင်မက်ေသာ အိပ်မက်တွင်၊

ငါ့ေ ှ မှ့ာ စပျစ် ွယ်ပင် ှ ိ၏။ ၁၀ ထိစပျစ် ွယ်ပင်၌ အလက်သံးလက် ှ ိ၏။ ထိအလက်တိ့၌

ပန်းငံက့ဲသိ့ ှ ိ၏။ အပွင့်လည်း ပွင့်၏။ အသီး ပတ်တိ့လည်း မှည့်ေသာစပျစ်သီး ြဖစ်ေလ၏။

၁၁ ဖါေရာမင်း၏ ဖလားေတာ်ကိ ငါကိင်လျက်၊ ထိစပျစ်သီးကိယ၍ ဖလားေတာ်၌ ှ စ် ပီးမှ

လက်ေတာ် တွင် ဆက်သည်ဟေြပာဆိ၏။ ၁၂ ေယာသပ်ကလည်း သင်၏အိပ်မက်အနက်

ဟမကား၊ စပျစ် ွယ်သံးလက်တိ့သည် သံးရက်ြဖစ်၏။ ၁၃ သံးရက်လွန်မှဖါေရာမင်းသည်

သင်၏ဦးေခါင်း ကိ ချီးေြမာက်၍ သင်၏အရာကိြပန်ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊

သင်သည်အထက်က ဖလားေတာ်ဝန်ြဖစ်၍ ပဘးသည် နည်းတ၊ တဖန်ဖလားေတာ်ကိ

ဖါေရာမင်း၏လက်တွင် ဆက် မဲ ဆက်ရလိမ့်မည်။ ၁၄သင်သည် ချမ်းသာရေသာအခါ

က ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့၍ ေကျးဇး ပပါေလာ့။ ဖါေရာဘရင်က တိေလာက်၍ က ်ပ်ကိ

ဤအိမ်မှ တ်ယပါ။ ၁၅ အကယ်စင်စစ် က ်ပ်ကိ ေဟ ဗဲြပည်မှ ခိးယ ခ့ဲက၏။

ဤြပည်မှာလည်း က ်ပ်၌ အြပစ်မ ှ ိဘဲ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား ကသည်ဟဆိ၏။ ၁၆

ထိအိပ်မက်အနက် ေကာင်းသည်ကိ စားေတာ် ဝန် သိြမင်လ င်၊ ငါသည်လည်း

ြဖူေသာေတာင်းသံးလံးကိ ကိယ်တိင် ွက်ေနသည်ကိ ြမင်မက်၏။ ၁၇အေပေတာင်းတွင်

ဖါေရာမင်းစားေတာ်ေခ ဘိ့ ချက် ပီးေသာ ခဲဘွယ်စားဘွယ် အမျိုးမျိုး ှ ိ၍၊

ငှက်တိ့သည်လည်း ငါ ွက်ေသာ ေတာင်းထဲက တ်၍ စား ကသည်ဟ ေယာသပ်အား

ေြပာဆိ၏။ ၁၈ ေယာသပ်ကလည်း၊ သင်၏အိပ်မက် အနက်ဟ မကား၊

ေတာင်းသံးလံးသည် သံးရက်ြဖစ်၏။ ၁၉ သံးရက်လွန်မှ ဖါေရာမင်းသည် သင်၏ဦးေခါင်း

ကိ ကိယ် ှ င့် ခွါ ေြမာက်လ က် သစ်ပင်၌ဆဲွထားေတာ်မ၍၊ ငှက်တိ့သည် သင်၏အသားကိ

တ်၍စား ကလိမ့်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၀ ထိေနာက် သံးရက်လွန်ေသာအခါ၊ ဖါေရာမင်း

ဘွားေသာေနရ့က်၌ ှ စ်စဥ်ပဲွကိခံ၍ ကန်ေတာ်မျိုး အေပါင်းတိ့ကိ ေကးေမွးေတာ်မစဥ်တွင်၊

ဖလားေတာ်ဝန် ၏ဦးေခါင်း ှ င့် စားေတာ်ဝန်၏ဦးေခါင်းကိ ကန်ေတာ်မျိုး တိ့တွင်

ေဖ ေတာ်မ၍၊ ၂၁ အိပ်မက်အနက်ကိ ေယာသပ်ဘတ်သည် အတိင်း၊ ဖလားေတာ်ဝန်ကိ

အထက်အရာ၌ တဖန် ခန့်ထားေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည်ဖလားေတာ်ကိ ဖါေရာ

မင်း၏လက်တွင် ဆက် မဲဆက်ရ၏။ ၂၂ စားေတာ်ဝန်ကိမကား၊ ဆဲွထားေတာ်မ၏။ ၂၃

သိ့ေသာ်လည်း ဖလားေတာ်ဝန်သည် ေယာသပ် ကိ မေအာက်ေမ့ဘဲ ေမ့ေလျာ့၍ေနေလ၏။

၄၁ ထိေနာက် ှ စ် ှ စ်လွန်ေသာအခါ၊ ဖါေရာမင်း သည် အိပ်မက်ကိ

ြမင်မက်သည်ကား၊ မိမိသည် ြမစ်နား ၌ ရပ်ေန၏။ ၂ အဆင်းလှ၍ဝေသာ

ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ြမစ်ထဲကထွက်၍ ြမစ်နားမှာေပါက်ေသာ ြမက်ပင်ကိ စားလျက်

ေနက၏။ ၃ ထိ ွားတိ့ေနာက်မှ အဆင်းမလှ၊ ပိန်ေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည်

ြမစ်ထဲကထွက်၍ အရင် ွားတိ့ အနား၌ ကမ်းေပ မှာ ရပ်ေနက၏။ ၄ အဆင်းမလှ

ပိန်ေသာ ွားတိ့သည်၊ အဆင်း လှ၍ ဝေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ကိက်စား က၏။

ဖါေရာမင်းလည်း ိးေလ၏။ ၅ တဖန်အိပ်ြပန်၍ အိပ်မက်ကိ ြမင်မက်ြပန်သည် ကား၊

အလံး ကီး ၍ေကာင်းေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ့သည် စပါးတပင်တည်း၌ ြဖစ် က၏။ ၆

ထိေနာက်မှ အလံးေသး၍ အေ ှ ေ့လြဖင့် ပျက်ေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ့သည် ေပါက်က၏။ ၇

အလံးေသးေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ့သည် အလံး ကီး၍ ေကာင်းေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ့ကိ

စား က၏။ဖါေရာ မင်းလည်း ိး၍ အိပ်မက်ြဖစ်သည်ကိ သိေလ၏။ ၈ နံနက်အချိန်

ေရာက်ေသာအခါ၊ ဖါေရာမင်း သည် စိတ်ပပန်၍၊ အဲဂတုေဗဒင်တတ် ပညာ ှ ိအေပါင်း

တိ့ကိ ေခ ၍ အိပ်မက်ေတာ်ကိ ြပန် ကားေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်း ေ ှ ေ့တာ်၌အနက်ကိ

ဘတ် ိင်ေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ။ ၉ ထိအခါ ဖလားေတာ်ဝန်က၊ ကန်ေတာ်သည်

ကိယ်အြပစ်ကိ ယေနေ့အာက်ေမ့ပါ၏။ ၁၀ ဖါေရာဘရင်သည် ကန်ေတာ် ှ င့် စားေတာ်ဝန်

ကိ အမျက်ထွက်၍ ကိယ်ရံေတာ်မးအိမ်၌ ချုပ်ထားေတာ် မေသာအခါ၊ ၁၁

ကန်ေတာ်တိ့ ှ စ်ေယာက်သည် အသီးအသီး မိမိတိ့ ကိယ်စီဆိင်ေသာ အနက် ှ င့် ြပည့်စံေသာ

အိပ်မက် ကိ တညဥ့်ြခင်းတွင် ြမင်မက်ကပါ၏။ ၁၂ကန်ေတာ်တိ့၌ ကိယ်ရံေတာ်မး၏ကန်

ေဟ ဗဲ လလင်တေယာက် ှ ိ၏။ ထိသအား ကန်ေတာ်တိ့သည် ကားေြပာ၍ သသည်

အိပ်မက်၏အနက်ကိ ဘတ်ပါ၏။ တေယာက်စီြမင်မက်သည်အတိင်း ဘတ်ပါ၏။ ၁၃

ဘတ်သည်အတိင်းလည်းမှန်ပါ၏။ ကန်ေတာ် သည်အရင်အရာကိရြပန်၍၊

စားေတာ်ဝန်မကား၊ ဆဲွထား ြခင်းကိ ခံရပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၄ ထိအခါ

ဖါေရာမင်းသည် လကိေစလတ်၍ ေယာသပ်ကိ ေခေတာ်မ၏။ ေယာသပ်သည် ေထာင်ထဲ

ကအလျင်အြမန်ထွက်ရ၍၊ မတ်ဆိတ် ှ ပ်ြခင်း၊ အဝတ် လဲြခင်းကိ ပ ပီးမှ အထံေတာ်သိ့

ဝင်ရ၏။ ၁၅ ဖါေရာမင်းကလည်း၊ ငါသည်အိပ်မက်ကိ ြမင် မက် ပီ။ အနက်ကိ

အဘယ်သမ မဘတ် ိင်။ သင်သည် အိပ်မက်ကိ နားလည်ေသာ ဥာဏ် ှ င့် အနက်ဘတ် ိင်

သည်ကိ ငါ ကားရ ပီဟဆိ၏။ ၁၆ ေယာသပ်ကလည်း၊ ကန်ေတာ်သည် အလိ

အေလျာက်မတတ် ိင်ပါ။ ဘရားသခင်သည် မဂလာ အေြဖစကားကိ ဖါေရာဘရင်အား

ေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၇ ဖါေရာမင်းကလည်း၊ ငါြမင်မက်သည်မှာ၊

ြမစ်နား၌ ငါရပ်ေန၏။ ၁၈အဆင်းလှ၍ဝေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ြမစ်ထဲကထွက်၍၊

ြမစ်နားမှာေပါက်ေသာ ြမက်ပင်ကိ စားလျက် ေနက၏။ ၁၉ ထိ ွားတိ့ေနာက်မှ၊ အဆင်းမလှ

ပိန် ကံေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ထွက်လာက၏။ ထိမ ေလာက် အ ပ်ဆိးေသာ

ွားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင် တခါမ မြမင်ရစဖး။ ၂၀ အဆင်းမလှ

ပိန်ေသာ ွားတိ့သည်၊ ဝေသာ အရင် ွားခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ကိက်စား က၏။ ၂၁

စား ပီးေသာေနာက်၊ စားမှန်းကိ အဘယ်သမ မသိရ။ အရင်က့ဲသိ့ အ ပ်ဆိးေသး၏။

ငါလည်း ိး၏။ ၂၂ တဖန်ငါြမင်မက် ြပန်သည်ကား၊ အလံး ကီး၍ ေကာင်းေသာ

စပါးခနစ် ှ ံ တိ့သည် စပါးတပင်တည်း၌ ြဖစ် က၏။ ၂၃ ထိေနာက်မှ ိး ွမ်းလျက်

အလံးေသး၍ အေ ှ ့ ေလြဖင့် ပျက်ေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ့သည် ေပါက် က၏။ ၂၄

အလံးေသးေသာ စပါး ှ ံ တိ့သည် ေကာင်းေသာ စပါးခနစ် ှ ံ တိ့ကိ စား က၏။ ထိအိမ်မက်ကိ

ေဗဒင်တတ် တိ့အား ငါ ကားေြပာ၍ အနက်ကိ အဘယ်သမ မဘတ် ိင်ဟ ေယာသပ်အား

ေြပာဆိေတာ်မ၏။ ၂၅ ေယာသပ်ကလည်း၊ ဖါေရာဘရင် ြမင်မက်ေတာ် မေသာ

အိပ်မက်ကား တပါးတည်းြဖစ်ပါ၏။ ဘရားသခင် ပလတ့ံေသာအမကိ ဖါေရာဘရင်အား

ြပေတာ်မ ပီ။ ၂၆ ေကာင်းေသာ ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ၏။

ေကာင်းေသာစပါးခနစ် ှ ံ တိ့သည်လည်း ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ၏။ အိပ်မက်ေတာ်ကား တပါးတည်း

ြဖစ်ပါ၏။ ၂၇ ထိ ွားတိ့ေနာက် ထွက်လာေသာ ွား၊ ပိန်၍ အ ပ်ဆိးေသာ

ွားခနစ်ေကာင်တိ့သည် ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ ၏။ အေ ှ ေ့လြဖင့် ပျက်ေသာ စပါးဖျင်း

ခနစ် ှ ံ တိ့သည် လည်း၊ အစာေခါင်းပါးေသာ ခနစ် ှ စ်ြဖစ်ပါ၏။ ၂၈ ဖါေရာဘရင်အား

ကန်ေတာ်ေလာက်လိေသာ အရာဟမကား၊ ဘရားသခင် ပလတ့ံေသာ အမကိဖါေရာ

ဘရင်အား ြပေတာ်မ၏။ ၂၉ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင် ဝေြပာေသာ ှ စ်

ခနစ် ှ စ် ှ ိလိမ့်မည်။ ၃၀ ထိေနာက်မှ အစာေခါင်းပါးေသာ ှ စ် ခနစ် ှ စ် ေပလာ၍၊

အဲဂတုြပည်၌အလံးစံေသာ ဝေြပာြခင်းသည် တိမ် မပ်လျက် အစာေခါင်းပါးြခင်းအားြဖင့်

တြပည်လံး ပျက် စီးလိမ့်မည်။ ၃၁အစာေခါင်းပါးြခင်းသည် အလွန်အား ကီးေသာ ေကာင့် ၊

အရင်ဝေြပာြခင်း၏ လကဏာမထင်ရ။ ၃၂ ဖါေရာဘရင်သည် ထပ်၍အိပ်မက်ြမင်ရသည်

အရာမှာ၊ ထိအမကိ ဘရားသခင် မဲြမံခိင်ခ့ံေစ၍ အလျင် အြမန် စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၃

သိ့ြဖစ်၍ ဖါေရာဘရင်သည် ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံေသာသကိ ေ ွးချယ်၍ အဲဂတုြပည်ကိ

အပ်စိး ေစေတာ်မပါ။ ၃၄ ခန့်ထားေတာ်မေသာသသည်လည်း တြပည်လံး ၌

အ ကီးအကပ်တိ့ကိ ခန့်ထား၍၊ ဝေြပာေသာ ှ စ် ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး တြပည်လံးတွင်

ငါးဘိ့တဘိ့ေကာက်ယက ပါေစ။ ၃၅ ထိသတိ့သည်ြဖစ်လတ့ံေသာ မဂလာ ှ စ်တိ့တွင်

ရိကာ ှ ိသမ ကိ စ ံ း၍ ဖါေရာဘရင်ထံေတာ်၌ စပါးများ ကိ ဆည်းဘးကပါေစ။

မိမ့ျား၌လည်း ရိကာကိ သိထား ကပါေစ။ ၃၆ သိ့ြဖစ်၍ အဲဂတုြပည်၌

အစာေခါင်းပါးေသာ ှ စ် ခနစ် ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊ ြပည်သြပည်သား စားစရာဘိ့

သိထားလျက် ှ ိ ှ င့် ၍ အစာေခါင်းပါးေသာ ကာလတွင် ြပည်ေတာ်မပျက်ရဟ ဖါေရာမင်းအား
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ေလာက်ေလ၏။ ၃၇ ထိသိ့ ေယာသပ်ေလာက်ေသာစကားကိ ဖါေရာ မင်းအစ ှ ိေသာ

ကန်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ့သည် ှ စ်သက် က၍၊ ၃၈ ဖါေရာမင်းက၊ ဘရားသခင်၏

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ရ၍ ဤက့ဲသိ့ေသာ သကိ အဘယ်မှာ ှ ာ၍ ေတွမ့ည် နည်းဟ

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ေယာသပ်အားလည်း၊ ဘရားသခင်သည်

ဤအမအလံးစံတိ့ကိ သင့်အား ပေတာ်မသည်ြဖစ်၍ သင်က့ဲသိ့ ဥာဏ်ပညာ ှ င့်

ြပည့် စံေသာသ မ ှ ိ။ ၄၀ သင်သည် နန်းေတာ်အပ်ြဖစ်ရမည်။ သင်၏ စကားအတိင်း

ငါ၏ြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ ငါစီရင် ေစမည်။ ရာဇပလင်အားြဖင့်သာ ငါသည် သင့်ထက်

ကီးြမတ်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ တဖန် ကည့် ပါ၊ အဲဂတုြပည်တြပည်လံးကိ

သင်အပ်စိးေစြခင်းငှါ ငါခန့်ထား ပီဟ ေယာသပ်အား မိန့်ေတာ်မလျက်၊ ၄၂

လက်စွပ်ေတာ်ကိခ တ်၍ ေယာသပ်လက်၌ စွပ်ေစေတာ်မ၏။ ပိတ်ေချာအဝတ်ကိလည်း

ဝတ်ေစ၍၊ လည်ပင်း၌ ေ စလွယ်ကိဆဲွ ပီးလ င်၊ ၄၃ ဒတိယရထားေတာ်ကိ

စီးေစေတာ်မ၏။ ြပပ်ဝပ် ၍ ေနကဟ သေ့ ှ မှ့ာ ဟစ် က၏။ ထိသိ့လ င် အဲဂတု

ြပည်တြပည်လံးကိ အပ်စိးေစေတာ်မ၏။ ၄၄ ဖါေရာမင်းကလည်း၊ ငါသည် ဖါေရာဘရင်

မှန်၏။ သိ့ြဖစ်၍ သင်၏အခွင့် မ ှ ိလ င် အဲဂတုြပည် တေ ှ ာက်လံးတွင်

အဘယ်သမ မိမိလက်ေြခကိမကရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ဖါေရာမင်းသည်လည်း၊

ဇာဖဏာသဖါဏတည်း ဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ င့် ေယာသပ်ကိ ချီးေြမာက်၍ သန မိ၏့

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေပါတိေဖရ၏သမီးအာသနတ် ှ င့် စံဘက်ေစေတာ်မ၏။

ထိသိ့ေယာသပ်သည် အဲဂတု ိင်ငံအပ်အရာ ှ င့် အထံေတာ်ကထွက်ေလ၏။

၄၆ ေယာသပ်သည် အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်း ထံ၌ အခွင့် ရေသာအခါ၊

အသက်အ ှ စ်သံးဆယ် ှ ိသ တည်း။ အထံေတာ်ကထွက်၍ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး သိ့

သွားေလ၏။ ၄၇ ဝေြပာ ှ စ် ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး ေြမအသီးအ ှံ တိ့ သည် အလွန်များြပား က၏။

၄၈ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး အဲဂတုြပည်တွင် ှ ိသမ ေသာ ရိကာကိစ ံ း၍ မိတိ့့၌ သိထားေလ၏။

မိပ့တ်ဝန်းကျင် လယ်တိ့၌ရေသာ ရိကာကိ မိအ့သီးအသီးတိ့တွင် သိထား ေလ၏။ ၄၉

စပါးကိကား သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ အလွန် များစွာစထား၍ မေရတွက် ိင်ေအာင်

များေသာေကာင့် မေရတွက်ဘဲေနသတည်း။ ၅၀ အစာေခါင်းပါးေသာ ှ စ် မေရာက်မီှ၊

ေယာသပ် သည် သန မိ၏့ယဇ်ပေရာဟိတ် ေပါတိေဖရ၏သမီး အာသနတ်တွင်

သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၅၁ သားဦးကိကား မနာေ ှ အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

အေကာင်းမကား၊ ငါခံရသမ ေသာ ပင်ပန်းြခင်း ှ င့် ငါ့အဘ၏ အိမ်သားအေပါင်းတိ့ကိ

ငါေမ့ေစြခင်းငှါ ဘရားသခင် ပေတာ်မ ပီဟ ဆိသတည်း။ ၅၂ ေနာက်ရေသာသားကိကား၊

ဧဖရိမ်အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည်

ငါဆင်းရဲခံရေသာြပည်၌ ငါ့ကိပွါးများ ေစေတာ်မ ပီဟ ဆိသတည်း။ ၅၃ ထိေနာက်

အဲဂတုြပည်၌ ဝေြပာေသာ ှ စ် ခနစ် ှ စ်ကန်ေလ၏။ ၅၄ ေယာသပ်ေြပာသည်အတိင်း

အစာေခါင်းပါး ေသာ ှ စ်တိ့သည် ေရာက်စ ှ ိ၏။ ထိအခါ ခပ်သိမ်းေသာ ြပည်တိ့၌

အစာေခါင်းပါးြခင်း ှ ိေသာ်လည်း အဲဂတုြပည် ၌ ဆန်စပါး ှ ိေသး၏။ ၅၅ ေနာက်တဖန်

အဲဂတုြပည်သ ြပည်သား အေပါင်းတိ့သည် မွတ်သိပ်ေသာအခါ စားစရာကိရပါ

မည်အေကာင်း ဖါေရာမင်းထံ၌ ေကးေကာ် က၏။ဖါေရာမင်းကလည်း၊

ေယာသပ်ထံသိ့သွား က၊ သစီရင် သည်အတိင်း ပကဟ အဲဂတုြပည်သြပည်သား

အေပါင်းတိ့ကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၆ ေြမြပင်တေ ှ ာက်လံး၌ အစာေခါင်းပါးေသာ အခါ၊

ေယာသပ်သည် စပါးကျီ ှ ိသမ တိ့ကိ ဖွင့် ၍ အဲဂတု လတိ့အား ေရာင်းေလ၏။ ထိအခါ

အဲဂတုြပည်၌ အစဥ် အတိင်း အစာေခါင်းပါးသတည်း။ ၅၇ ခပ်သိမ်းေသာြပည်တိ့၌လည်း

အလွန်အစာ ေခါင်းပါးေသာေကာင့် ၊ အသီးသီးေသာြပည်သားတိ့သည် စပါးကိဝယ်ြခင်းငှါ

အဲဂတုြပည် ေယာသပ်ထံသိ့ လာ ေရာက်က၏။

၄၂ အဲဂတုြပည်၌ စပါး ှ ိေ ကာင်းကိ ယာကပ် ကားသိလ င်၊ သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် တေယာက်ကိ တေယာက် ကည့် ၍ ေနကသနည်း။ ၂

အဲဂတုြပည်၌ စပါး ှ ိေ ကာင်းကိ ငါ ကားရ ပီ။ ငါတိ့သည်မေသ

အသက် ှ င်မည်အေကာင်း၊ ထိြပည်သိ့ သွား၍ ငါတိ့အဘိ့ကိ ဝယ်ကေလာ့ဟ

မိမိသားတိ့အား ဆိသည်အတိင်း၊ ၃ ေယာသပ်၏ အစ်ကိတကျိပ်တိ့သည် စပါးကိ

ဝယ်ြခင်းငှါ အဲဂတုြပည်သိ့ သွား က၏။ ၄ ေယာသပ်၏ညီ ဗယာမိန်ကိကား

အစ်ကိတိ့ ှ င့် အတ ယာကပ်သည်မေစမလတ်။ အေကာင်းမကား၊ သ၌

ေဘးေရာက်ေကာင်းေရာက်လိမ့်မည်ဟ စိးရိမ်သတည်း။ ၅ ထိအခါ ခါနာန်ြပည်၌

အစာေခါင်းပါးေသာ ေကာင့် ၊ အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်လာေသာ သတိ့တွင်၊

ဣသေရလသားတိ့သည် စပါးကိဝယ်ြခင်းငှါ လာက၏။ ၆ ေယာသပ်သည်

ိင်ငံအပ်ြဖစ်၍ ြပည်သား အေပါင်းတိ့အား ေရာင်းေသာအမကိ စီရင်ေလ၏။ ေယာ

သပ်အစ်ကိတိ့သည်လာ၍ သေ့ ှ မှ့ာ ဦး တ်ချ က၏။ ၇ ေယာသပ်သည်

အစ်ကိတိ့ကိြမင်လ င်သိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း မသိဟန်ေဆာင်၍ ကမ်းတမ်းစွာ ေြပာ

လျက်၊ သင်တိ့သည် အဘယ်ကလာကသနည်းဟ ေမး၏။ သတိ့ကလည်း၊

အစာကိဝယ်ြခင်းငှါ ခါနာန်ြပည်က လာကပါသည် ဟေလာက်က၏။ ၈ ေယာသပ်သည်

အစ်ကိတိ့ကိသိေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် ေယာသပ်ကိ မသိက။ ၉ ေယာသပ်သည်

သတိ့အေကာင်း ှ င့် ြမင်ရေသာ အိပ်မက်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့လျက်၊ သင်တိ့သည်

သလ ို ြဖစ် က၏။ ြပည်ေတာ်၌ အားနည်းေသာအရပ်ကိ ကည့် ြခင်းငှါ

လာက ပီဟဆိလင်၊ ၁၀သတိ့က၊ မဟတ်ပါသခင်။ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့ သည် အစာကိ

ဝယ်ြခင်းငှါသာ လာကပါ၏။ ၁၁ ကန်ေတာ်တိ့သည် တေယာက်တည်းေသာသ၏

သားြဖစ် ကပါ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသလည်း ြဖစ် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့သည်

သလ ိုမဟတ်ပါဟ ေလာက် က၏။ ၁၂ ေယာသပ်ကလည်း၊ မဟတ်ဘး။ ြပည်ေတာ်၌

အားနည်းေသာ အရပ်ကိကည့် ြခင်းငှါ လာကပီဟ ဆိြပန်၏။ ၁၃ သတိ့ကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည် ခါနာန် ြပည်၌ တေယာက်တည်းေသာသ၏သား၊ ညီအစ်ကိ

တကျိပ် ှ စ်ေယာက် ြဖစ် ကပါ၏။ အငယ်ဆံးေသာသကား အဘ ှ င့်အတ ယခ ှ ိရစ်ပါ၏။

တေယာက်ကားမ ှ ိပါဟ ေလာက်ြပန်လ င်၊ ၁၄ ေယာသပ်က၊သင်တိ့သည်

သလ ိုြဖစ် က၏ဟ ငါဆိသည်အရာမှာ၊ ၁၅သင်တိ့ကိ အဘယ်သိ့ စံစမ်းရမည်နည်းဟမ

ကား၊ အငယ်ဆံးေသာညီ မလာလ င်၊ ဖါေရာဘရင် အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း

သင်တိ့သည် ဤအရပ်မှ မထွက်မသွားရ။ ၁၆ သင်တိ့စကား မှန်သည်မမှန်သည်ကိ

စံစမ်း၍ သိေစြခင်းငှါ သင်တိ့တွင် တေယာက်ေသာသကိ ေစလတ် ၍ ညီကိေဆာင်ခ့ဲေစ။

ကင်းေသာသတိ့ကိ ေထာင်ထဲမှာ ချထားမည်။ သိ့မဟတ် ဖါေရာဘရင် အသက် ှ င်ေတာ်

မသည်အတိင်း၊ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည် သလ ို ြဖစ် က၏ဟဆိ ပီးလ င်၊ ၁၇

အစ်ကိအေပါင်းတိ့ကိ သံးရက်ချုပ်ထားေလ၏။ ၁၈ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ေယာသပ်သည် သတိ့ကိေခ ၍၊ ငါသည် ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သြဖစ်၏။

သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် အသက်ချမ်းသာေစ ြခင်းငှါ ပရေသာအမဟမကား၊ ၁၉

သင်တိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသမှန်လ င်၊ သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့တွင် တစံတေယာက်ကိ

ေထာင်အိမ်၌ အချုပ်ခံလျက်ေနေစ ပီးလ င်၊ ကင်းေသာ သတိ့မကား သွား ကေလာ့။

အိမ်သအိမ်သားတိ့၌ အစာေခါင်းပါး ေသာေကာင့် စပါးကိယ၍သွား ကေလာ့။ ၂၀

အငယ်ဆံးေသာညီကိ ငါ့ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က ေလာ့။ သိ့ ပလ င် သင်တိ့စကားမှန်လိမ့်မည်။

သင်တိ့ အသက်လည်း ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟဆိသည်အတိင်း သတိ့သည် ပက၏။ ၂၁

ထိအခါ သတိ့အချင်းချင်းဆိ ကသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် ငါတိ့ သည် ညီ၏အမ၌

အြပစ် ကီးက၏။ သသည် ငါတိ့ကိေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ သစိ့တ်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ငါတိ့သည်

ြမင်လျက် ှ င့် နားမေထာင်ဘဲေနက ၏။ ထိေကာင့် ဤအမသည် ငါတိ့အေပ မှာ ယခ

ေရာက်လာ ပီဟတေယာက်ကိတေယာက် ေြပာဆိက၏။ ၂၂ ဗင်ကလည်း၊ သငယ်ကိ

မြပစ်မှားပါ ှ င့်ဟ က ်ပ်ဆိသည်မဟတ် ေလာ။ သင်တိ့သည် နားမေထာင် ဘဲ

ေနကေသာေကာင့် သ၏အေသွးအတွက် ယခ အစစ်ခံရကသည်ဟ ြပန်၍ဆိ၏။ ၂၃

ထိသိ့ မိမိတိ့ ေြပာဆိကေသာစကားကိ ေယာ သပ် နားလည်သည်ဟသတိ့မထင် က။

အေကာင်းမကား၊ ေယာသပ်သည် စကားြပန် ှ င့်သတိ့ကိ ေြပာတတ်ေသာ

ေကာင့်တည်း။ ၂၄ ထိအခါ ေယာသပ်သည် သတိ့ထံမှခဏခွါ၍ ငိေလ၏။ တဖန်

လာြပန်၍ တ်ဆက် ပီးလ င်၊ ှ ိေမာင် ကိ သတိ့အစထဲကယ၍ သတိ့ေ ှ တွ့င်

ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၂၅ ထိေနာက် သတိ့အိတ်များကိ စပါး ှ င့် ြပည့် ေစ၍၊

သတိ့ေငွကိလည်း အသီးအသီးအိတ်တိ့တွင် ြပန်ထည့် ေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ လမ်းခရီး၌

စားစရိတ်ကိေပးေစြခင်းငှါ၎င်း စီရင်၍ ထိသိ့လ င်သတိ့၌ ပေလ၏။ ၂၆သတိ့သည်လည်း

ြမည်းများအေပ ၌ စပါးကိ တင်၍ ထွက်သွား က၏။ ၂၇ စားခန်းသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊

တေယာက်ေသာ သသည် ြမည်းကိ အစာေကးြခင်းငှါ မိမိအိတ်ကိဖွင့်လ င်၊

အိတ်ဝတွင် ှ ိေသာ ေငွကိြမင်ေလ၏။ ၂၈ ညီအစ်ကိတိ့အားလည်း က ်ပ်ေငွကိ ြပန်ထား
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ပီ။ ကည့် ပါ အိတ်ထဲမှာ ှ ိသည်ဟဆိေသာ်၊ သတိ့သည် စိတ် ှ လံးေလျာ့၍

ေကာက်လန့်လျက်၊ ငါတိ့၌ ဘရား သခင် ပေတာ်မေသာဤအမသည် အဘယ်အမြဖစ်

ပါလိမ့်မည်နည်းဟ တေယာက်ကိတေယာက်ဆိက၏။ ၂၉ ခါနာန်ြပည်

အဘယာကပ်ထံသိ့ေရာက်လ င်၊ မိမိတိ့၌ြဖစ်ေလသမ တိ့ကိ ကားေြပာသည်ကား၊ ၃၀

ထိြပည်ကိအပ်စိးေသာသသည် ကမ်းတမ်းစွာ ေြပာလျက်၊ က ်ပ်တိ့ကိ ထိြပည်၌

သလ ိုလပ်သဟ၍ မှတ်ေလ၏။ ၃၁ က ပ်တိ့ကလည်း၊ ကန်ေတာ်တိ့သည် ေြဖာင့်

မတ်ေသာသြဖစ်ကပါ၏။ သလ ိုမဟတ်ပါ။ ၃၂တဘတည်းသား၊ ညီအစ်ကိချင်း တကျိပ်

ှ စ်ေယာက်ြဖစ် ကပါ၏။ တေယာက်ကားမ ှ ိပါ။ အငယ် ဆံးေသာသကား ခါနာန်ြပည်၌

အဘ ှ င့်အတ ယခ ှ ိရစ် ပါသည်ဟ ေလာက်ေသာအခါ၊ ၃၃ ထိြပည်ကိ

အပ်စိးေသာသခင်က၊ သင်တိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသမှန်သည်ကိ အဘယ်သိ့

ငါသိ ိင်မည် နည်းဆိေသာ်၊ သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့ တွင် တစံတေယာက်ကိ

ငါ့ထံ၌ထားရစ် ကေလာ့။ သင်တိ့အိမ်သအိမ်သားတိ့၌ အစာေခါင်းပါးေသာေကာင့်

အစာကိယ၍သွား ကေလာ့၊ ၃၄အငယ်ဆံးေသာညီကိ ငါ့ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က ေလာ့။

သိ့ ပလ င် သင်တိ့သည် သလ ိုမဟတ် ေြဖာင့် မတ် ေသာသြဖစ်သည်ကိ ငါသိလိမ့်မည်။

သင်တိ့ညီအစ်ကိကိ လည်း ငါြပန်၍အပ်မည်။ သင်တိ့သည် ြပည်ေတာ်၌

ေဖါက်ကားေရာင်းဝယ်ရကမည်ဟ ဆိေကာင်းကိ ကားေြပာက ပီးမှ၊ ၃၅

မိမိတိ့အိတ်များအထဲက စပါးကိ ထတ်ေသာ အခါ၊ အသီးအသီးဆိင်ေသာ ေငွထပ်တိ့သည်

မိမိတိ့အိတ် ၌ ှ ိ က၏။ ေငွထပ်များကိ သတိ့ ှ င့် အဘသည် ြမင်ေသာ အခါ

ေကာက်လန့် က၏။ ၃၆အဘယာကပ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့သား တိ့ကိ လယကပီ။

ေယာသပ်မ ှ ိ ၊ ှ ိေမာင်မ ှ ိ ၊ ဗယာမိန် ကိလည်း ယသွားချင်သည်တကား။ ဤအမအလံးစံတိ့

သည် ငါ ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်တကားဟ သတိ့အား ဆိ၏။ ၃၇ ဗင်ကလည်း၊

က ်ပ်သည် ဗယာမိန်ကိ အဘ ထံသိ့ြပန်၍ မေဆာင်ခ့ဲလ င်၊ က ်ပ်သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

သတ်ပါေလာ့။သကိ့က ်ပ် လက်၌အပ်ပါ။ က ်ပ်တဖန် အဘထံသိ့ြပန်၍

ေဆာင်ခ့ဲပါမည်ဟ အဘအား ဆိ၏။ ၃၈ အဘကလည်း၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါ့သားမသွား ရ။

သ၏အစ်ကိေသပီ။ သသည် တေယာက်တည်း ကျန် ရစ်၏။ သင်တိ့သွားရာလမ်းခရီးတွင်

သ၌ ေဘးေရာက် လ င်၊သင်တိ့သည် ငါ့ဆံပင်ြဖူကိ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ မရဏာ ိင်ငံသိ့

သက်ေရာက်ေစကလိမ့်မည်ဟ ဆိေလ ၏။ (Sheol h7585)

၄၃ ခါနာန်ြပည်၌ အလွန်အစာေခါင်းပါးသည် ြဖစ်၍၊ ၂ အဲဂတုြပည်မှ

ေဆာင်ခ့ဲေသာစပါးကိ စားကန် ပီးမှ၊ အဘက၊ တဖန်သွား၍

ငါတိ့စားစရာအနည်းငယ်ကိ ဝယ်ကပါဦးဟဆိ၏။ ၃ ယဒကလည်း၊ ထိသသည်

က ်ပ်တိ့ကိ ကျပ်ကျပ် ခိမ်းေချာက်လျက်၊ သင်တိ့ညီမပါလ င် ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ရဟ

ေြပာထား ပီ။ ၄က ်ပ်တိ့ညီကိ ထည့်လ င်သွား၍ အဘစားဘိ့ ရာ ဝယ်ပါမည်။ ၅ ညီကိ

မထည့်လ င် မသွားပါ၊ အေကာင်းမကား၊ ထိသက သင်တိ့ညီမပါလ င် ငါ့မျက် ှ ာ ကိ

မြမင်ရဟ ေြပာထား ပီဟအဘအား ြပန်ဆိေလ၏။ ၆ဣသေရလကလည်း၊ သင်တိ့၌

ညီ ှ ိမှန်းကိ ထိသအားေြပာ၍ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲက သနည်းဟဆိေသာ်၊ ၇

သတိ့က၊ ထိသသည် က ်ပ်တိ့၏အေကာင်းအရာ အမျိုးအ ွယ်တိ့ကိ ကျပ်ကျပ်ေမးလျက်၊

သင်တိ့အဘ အသက် ှ င်ေသးသေလာ၊ ညီ ှ ိေသးသေလာဟ ေမးေသာ အခါ၊

က ်ပ်တိ့သည် သ၏စကားသေဘာသိ့ လိက်၍ ြပန်ေြပာရပါ၏။ သင်တိ့ညီကိ

ေဆာင်ခ့ဲ ကဟသေြပာမည် ကိ က ်ပ်တိ့သည် အမှန်သိ ိင်ပါသေလာဟ ဆိက၏။ ၈

ယဒကလည်း၊ သငယ်ကိ က ်ပ် ှ င့်အတလတ် ပါ။ သိ့ ပလ င် အဘမှစ၍က ်ပ်တိ့ ှ င့်

သငယ်များတိ့ သည် မေသ၊ အသက် ှ င်မည်အေကာင်း၊ က ်ပ်တိ့ ထ၍ သွားကပါမည်။ ၉

က ်ပ်သည် သ၏အာမခံြဖစ်ပါမည်။ က ်ပ် တွင် သကိ့ ေတာင်းပါ။သကိ့ြပန်၍မေဆာင်

အဘေ ှ မှ့ာ မထားလ င်၊ အစဥ်မြပတ် အြပစ်ကိ ခံပါေစ။ ၁၀ဤမေလာက်မဖင့် ဲလ့ င်၊

အကယ်၍ ဒတိယ အ ကိမ်တွင် ြပန်ေရာက်ပါ ပီဟ အဘဣသေရလအား ဆိ၏။ ၁၁

အဘဣသေရလကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င် ဤသိ့ ပက ေလာ့။ ထိသအား ဆက်စရာဘိ့

သင်တိ့အိတ်ဝတိ့တွင် ခါနာန်ြပည်၏ အသီးမျိုးအေကာင်းဆံးတည်းဟေသာ ဗလစံေစး

အနည်းငယ်၊ ပျားရည်အနည်းငယ်၊ နံသ့ာမျိုး၊ မရန်ေစး၊ သစ်အယ်သီး၊ ဗာတံသီးတိ့ကိ

ယကေလာ့။ ၁၂ သင်တိ့လက်၌ ေငွ ှ စ်ဆကိလည်း ယကေလာ့။အိတ်ဝတွင်

ေဆာင်ခ့ဲေသာေငွကိ တဖန်လက်၌ ေဆာင် သွား ကဦးေလာ့။ ထိအမသည်

သတိလစ်ေသာအမ ြဖစ်ဟန် ှ ိ၏။ ၁၃ သင်တိ့ညီကိလည်းယ၍ တဖန် ထိသထံသိ့

ထသွား ကေလာ့။ ၁၄ ထိသသည် သင်တိ့ အစ်ကိတေယာက် ှ င့် ဗယာမိန်ကိ

လတ်လိက်မည်အေကာင်း၊ သင်တိ့သည် သစိ့တ် ှ င့် ေတွရ့ေသာအခွင့် ကိ အန တန်ခိး ှ င်

ဘရား သခင်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သိ့ရာတွင် ငါသည် သားဆံးြခင်းကိခံရလ င်

ခံရေတာ့မည်ဟသားတိ့အား ဆိသည်အတိင်း၊ ၁၅သတိ့သည် ထိလက်ေဆာင်ကိ၎င်း၊

မိမိလက်၌ ေငွ ှ စ်ဆကိ၎င်း၊ ဗယာမိန်ကိ၎င်း၊ ယ၍ထ ပီးလ င်၊ အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍

ေယာသပ်ေ ှ မှ့ာ ရပ်ေနက၏။ ၁၆ သတိ့ ှ င့်အတ ဗယာမိန်ပါလာသည်ကိ

ေယာသပ်ြမင်လ င်၊ ဝန်စာေရးကိေခ ၍၊ ဤသတိ့ကိ အိမ်သိ့ေခ သွားေလာ့။

အေကာင်များကိ သတ်၍ စားစရာကိ ြပင်ဆင်ေလာ့။ သတိ့သည် ငါ ှ င့်အတ မွန်းတည့်စာကိ

စားရကလိမ့်မည်ဟ မှာထားသည် အတိင်း၊ ၁၇ ဝန်စာေရး ပ၍၊ သတိ့ကိ ေယာသပ်အိမ်သိ့

ေခ သွား၏။ ၁၈ ေယာသပ်အိမ်သိ့ ေခ သွားေသာအခါ၊ သတိ့ သည် ငါတိ့အိတ်၌

ယမန်ြပန်ေပးေသာေငွေကာင့် ေခ သွင်း ပီ။ သသည်အမ ှ ာလိမ့်မည်။ ငါတိ့ကိ အြပစ် ပ

သြဖင့် ကန်ခံေစ၍၊ ြမည်းတိ့ကိ သိမ်းလိမ့်မည်ဟ ဆိကပီးလ င်၊ ၁၉ ေယာသပ်၏

ဝန်စာေရးအနီးသိ့ ချဥ်းကပ်၍ အိမ်တံခါးနားမှာ တ်ဆက်လျက်၊ ၂၀သခင်၊ ယမန်က

အက ်ပ်တိ့သည် အစာကိ ဝယ်ြခင်းငှါ အမှန်လာပါ၏။ ၂၁ စားခန်းသိ့ေရာက်၍

အိတ်များကိဖွင့် ေသာအခါ၊ လတိင်းဆိင်ေသာေငွသည် အလင်းမေလျာ့ဘဲ အိတ်ဝ တွင်

ှ ိပါ၏။ ထိေငွကိ တဖန် ေဆာင်ခ့ဲ ကပါ ပီ။ ၂၂ယခလည်းအစာကိ ဝယ်ြခင်းငှါအြခားေသာ

ေငွကိ ကိယ်၌ေဆာင်ခ့ဲ ကပါ၏။ ထိေငွကိ အက ်ပ်တိ့ အိတ်များ၌ အဘယ်သထားသည်ကိ

မသိ ိင်ပါဟ ဆိက ေသာ်၊ ၂၃ ဝန်စာေရးက၊ ချမ်းသာပါေစ၊ မစိးရိမ် က ှ င့် ။

သင်တိ့ဘရားသခင်၊ သင်တိ့၏အဘ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့အိတ်များ၌

ဘ ာကိသနားေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့ ေငွကိ ငါခံရ ပီဟဆိသြဖင့် ၊ ှ ိေမာင်ကိထတ်၍ အပ်လိက်

ေလ၏။ ၂၄ ေယာသပ်အိမ်သိ့သွင်း ပီးမှ၊ ဝန်စာေရးသည် ေရကိ ေပး၍ ေြခေဆးေစ၏။

ြမည်းတိကိ့လည်း ေကး ေလ၏။ ၂၅ မွန်းတည့်ချိန်၌ ေယာသပ်လာလိမ့်မည်ဟ သတိ့သည်

ေြမာ်လင့် ၍ လက်ေဆာင်ကိြပင် ှ င့် က၏။ ထိအိမ်၌ သတိ့သည် အစာကိစားရလိမ့်မည်ဟ

သတိ့ သည် ကားေလသတည်း။ ၂၆ ေယာသပ်သည် အိမ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊

သတိ့သည် ကိယ်၌ပါေသာ လက်ေဆာင်ကိ အိမ်ထဲ ေယာ သပ်ထံသိ့သွင်း၍

သေ့ ှ မှ့ာဦး တ်ချလျက် ေနက၏။ ၂၇ ေယာသပ်သည် တ်ဆက် ပီးလ င်၊ သင်တိ့အဘ

တည်းဟေသာ သင်တိ့အရင်ေြပာေသာ အသက် ကီးသ သည် ကျန်းမာပါ၏ေလာ။

အသက် ှ င်ေသး၏ေလာဟ ေမးလ င်၊ ၂၈သတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်ကန်၊ ကန်ေတာ်တိ့အဘ

သည် ကျန်းမာပါ၏၊ အသက် ှ င်ပါေသး၏ဟ ေလာက် လျက်၊ ဦး တ်ချ၍

ှ ိခိးလျက်ေနက ၏။ ၂၉ ထိအခါ ေယာသပ်သည် ေြမာ် ကည့်၍ မိမိအမိ

၏သား၊ မိမိညီရင်းဗယာမိန်ကိြမင်လ င်၊ ဤသကား သင်တိ့အရင်ေြပာေသာ

သင်တိ့ညီြဖစ်သေလာဟ ေမးလျက်၊ သင့် ကိ ဘရားသခင် ကယ်မသနားေတာ်မပါ ေစေသာ

ငါ့သားဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၃၀ ညီရင်းကိြမင်ရ၍ ကင်နာေသာ စိတ် ှ ိေသာ ေကာင့်

အလျင်အြမန်ထသွားေလ၏။ ငိရာအရပ်ကိ ှ ာသြဖင့် ၊ အိပ်ခန်းထဲသိ့ဝင်၍ ငိေလ၏။ ၃၁

တဖန် မျက် ှ ာကိသစ်၍ ဣေြ ချုပ်တည်းလျက် ြပင်သိ့ထွက် ပီးလ င်၊ စားပဲွကိ ြပင် ကဟ

အမိန့် ှ ိ၏။ ၃၂ ေယာသပ်ဘိတ့ပဲွ၊ အစ်ကိတိ့ဘိ့တပဲွ၊ ေယာသပ် ှ င့် စားေသာ အဲဂတုလတိ့

ဘိ့တပဲွ အသီးအသီးတိ့ကိ ြပင် က၏။ အဲဂတုလတိ့သည် ေဟဗဲလတိ့ ှ င့်အတ မစားရ၊

ထိအမကိ အဲဂတုလတိ့သည် ွံ တ့တ်က၏။ ၃၃ ညီအစ်ကိတိ့သည် အ ကီးမှစ၍

အငယ်တိင်ေအာင် အ ွယ်အလိက် ေယာသပ်ေ ှ မှ့ာ ထိင်ေနက၏။ သတိ့သည်

အချင်းချင်း ကည့် ၍ အ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၃၄ ေယာသပ်သည်လည်း သတိ့စားရန်အဘိ့

အသီး အသီးတိ့ကိ မိမိထံမှေပးလိက်၏။ ဗယာန်မိန်ရေသာ အဘိ့သည်

အစ်ကိတိ့ရေသာအဘိ့ထက် ငါးဆများသတည်း။သတိ့သည်ေသာက်၍ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းသိ့

ေရာက်က၏။

၄၄ ေယာသပ်သည်လည်း ဝန်စာေရးကိေခ ၍ ထိသတိ့အိတ်များ၌ ရိကာပါ ိင်သမ

အြပည့်ထည့် ေလာ့။ လတိင်းဆိင်ေသာေငွကိ မိမိတိ့အိတ်ဝတွင်၎င်း၊ ၂

စပါးအဘိးေငွ ှ င့် ငါေငွဖလားကိ၊ အငယ်ဆံးေသာ သ၏အိတ်ဝတွင်၎င်း ထည့်ထားေလာ့ဟ

မှာသည် အတိင်း ဝန်စာေရး ပေလ၏။ ၃ နံနက်မိဃ်းလင်းေသာအခါ၊ ထိသတိ့ကိ
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ြမည်းများ ှ င့်တကွ လတ်လိက်ေလ၏။ ၄ မိ ့ြပင်သိ့ေရာက်၍ မေဝးေသးေသာအခါ၊

ေယာသပ်သည် ဝန်စာေရးကိေခ ၍၊ ထိသတိ့ကိ ြမန်ြမန် လိက်ေလာ့။ မီှေသာအခါ

သင်တိ့သည် ေကျးဇးကိ မေကာင်းေသာအမ ှ င့် အဘယ်ေကာင့်ဆပ်ကသနည်း။ ၅

ငါ့သခင်ေသာက်ေသာ ဖလားမဟတ်ေလာ။ ထးဆန်းေသာ ဥာဏ်ကိြဖစ်ေစတတ်ေသာ

ဖလားမဟတ် ေလာ။ သင်တိ့ ပေသာ ဤအမသည် မေကာင်းပါတကား ဟ ေြပာဆိေလာ့ဟ

မှာသည်အတိင်း၊ ၆ ဝန်စာေရးလိက်၍ မီှေသာအခါ ေြပာဆိေလ၏။ သတိ့ကလည်း

ဤစကားကိ သခင်သည် အဘယ်ေကာင့် ေြပာပါသနည်း။ ၇ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့ ှ င့်

ထိသိ့ေသာ အမေဝးပါ ေစသတည်း။ ၈ယမန်ကအိတ်ဝတွင် ေတွေ့သာေငွကိ၊ ခါနာန်

ြပည်မှ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့တဖန်ေဆာင်ခ့ဲပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်လ င် ကိယ်ေတာ်၏သခင်အိမ်၌

ေ ေငွကိ အဘယ်ေကာင့် ခိးရပါအ့ံနည်း။ ၉ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့တွင် မည်သ၌ေတွလ့ င်၊

ထိသကိေသေစ။ ကန်ေတာ်တိ့သည်လည်း သခင်၏ကန်ခံ ကပါမည်ဟ ဆိက၏။ ၁၀

ဝန်စာေရးကလည်း၊ သင်တိ့စကားအတိင်း ြဖစ်ေစ။ သိ့ေသာ်လည်း မည်သ၌ေတွလ့ င်၊

ထိသသည် ငါ့ကန်ြဖစ်ေစ။ သင်တိ့မကား အြပစ်လတ်ကေစဟ ဆိေသာ်၊ ၁၁

ထိသအေပါင်းတိ့သည် အသီးအသီး မိမိတိ့အိတ် များကိ ေြမ၌ချ၍ဖွင့် က၏။ ၁၂

ဝန်စာေရးသည်လည်၊ အ ကီးမှစ၍ အငယ်တိင်ေအာင် ှ ာသြဖင့် ဗယာမိန်အိတ်၌

ဖလားကိေတွ၏့။ ၁၃ ထိအခါ သတိ့သည် မိမိအဝတ်ကိဆတ်၍ လတိင်းမိမိြမည်းေပ မှာ

ဝန်ကိ တင်ြပန်သြဖင့် မိသိ့့ ြပန်သွား က၏။ ၁၄ယဒ ှ င့် ညီအစ်ကိတိ့သည်း ေယာသပ်အိမ်

သိ့ေရာက်၍၊ သသည်အိမ်၌ ှ ိေသးသြဖင့် ၊ သေ့ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ်လျက် ေနက၏။ ၁၅

ေယာသပ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပ ပီးသနည်း။ ငါက့ဲသိ့ေသာေယာက်ျားသည်

ထးဆန်း ေသာဥာဏ် ှ ိေ ကာင်းကိ သင်တိ့ မသိကသေလာဟ ဆိ၏။ ၁၆

ယဒကလည်း၊ ကန်ေတာ်တိ့သည် သခင်အား အဘယ်စကားြဖင့် ေလာက်ရပါအ့ံနည်း။

အဘယ်သိ့ ေြပာရပါအ့ံနည်း။ ဤအမ ှ င့် အဘယ်သိ့လွတ် ိင်ပါအ့ံနည်း။ ကိယ်ေတာ်

ကန်ေတာ်တိ့၏အြပစ်ကိ ဘရားသခင် စစ်၍ ေတွေ့တာ်မ ပီ။ အကင်သ၌

ဖလားေတာ်ကိေတွ၏့။ ထိသမှစ၍ ကန်ေတာ်တိ့ ှ ိသမသည် သခင်၏ ကန်ြဖစ်ကပါ၏ဟ

ေလာက်ေလေသာ်၊ ၁၇ ထိသိ့ငါမ ပရ။ အကင်သ၏လက်၌ ငါ့ဖလားကိ ေတွ၏့။

ထိသသည် ငါ့ကန်ြဖစ်ေစ။ သင်တိ့မကား အဘထံသိ့ ငိမ်ဝပ်စွာသွား ကေလာဟ

စီရင်ေလ၏။ ၁၈ ထိအခါ ယဒသည်ချဥ်းကပ်လျက်၊ သခင်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည်

စကားတခွန်းြဖင့် နားေတာ်ေလာက်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်ကန်၌

အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ကိယ် ေတာ်သည် ဖါေရာဘရင်က့ဲသိ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၉ သခင်က၊ သင်တိ့သည် အဘ ှ ိသေလာ။ ညီ ှ ိသေလာဟ ကန်ေတာ်တိ့အား

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၂၀ကန်ေတာ်တိ့က၊ ကန်ေတာ်တိ့အဘအသက် ကီးေသာသ ှ ိပါ၏။

အဘအသက် ကီးစဥ်အခါ ရေသာ သားငယ်တေယာက် ှ ိပါ၏။ သ၏အစ်ကိေသပါ ပီ။

သအ့မိဘွားေသာသားတိ့တွင် သတေယာက်တည်း ကျန်ရစ်ပါ၏။ ထိေကာင့်

သ၏အဘသည် သကိ့ ချစ်ပါ၏ဟသခင်အား ြပန်ေလ ာက်ေလေသာ်၊ ၂၁ ကိယ်ေတာ်က၊

ထိသကိငါ ကည့် ရေအာင် ငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ ကဟ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့အား မိန့်ေတာ်

မ၏။ ၂၂ ကန်ေတာ်တိ့က ထိသငယ်ကိ အဘ ှ င့် မခွါ ိင်ပါ။ အဘ ှ င့် ခွါလ င်

အဘေသပါလိမ့်မည်ဟ သခင်အား ေလာက်ေလေသာ်လည်း၊ ၂၃ ကိယ်ေတာ်က၊

သင်တိ့ညီမပါလ င် သင်တိ့သည် ငါ့မျက် ှ ာကိေနာက်တဖန်မြမင်ရဟ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့

အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိေနာက်ကန်ေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကန် တည်းဟေသာ

ကန်ေတာ်တိ့ အဘထံသိ့ြပန်၍ ေရာက် ေသာအခါ၊ သခင်စကားေတာ်ကိ အဘအား

ြပန် ကားပါ၏။ ၂၅ကန်ေတာ်တိ့အဘကလည်း၊ တဖန်သွား၍ ငါတိ့ စားစရာ အနည်းငယ်ကိ

ဝယ်ကပါဟဆိေသာအခါ၊ ၂၆ ကန်ေတာ်တိ့က၊ အက ်ပ်တိ့သည် မသွား ိင်ပါ။

ညီပါလ င်သွား ိင်ပါ၏။ ညီမပါလ င် ထိသ၏ မျက် ှ ာကိမြမင်ရပါဟ ြပန်ေြပာပါ၏။

၂၇ ကိယ်ေတာ်ကန်၊ ကန်ေတာ်အဘကလည်း၊ သင်တိ့သိသည့်အတိင်း ငါ့မယားသည်

ငါ့အား သား ှ စ်ေယာက်ကိ ဘွား၏။ ၂၈ တေယာက်ကား ငါ့ထံမှ ထွက်သွား၏။

အကယ်စင်စစ် သသည် အပိင်းအပိင်း ကိက်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံရပါ ပီ တကားဟ ငါဆိရ၏။

ထိကာလမှစ၍ သကိ့ငါမြမင်ရ။ ၂၉ ဤသကိလည်း ငါ့ထံမှယသွား၍ သ၌ေဘး

ေရာက်လ င်၊ သင်တိ့သည် ငါ့ဆံပင်ြဖူကိ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ မရဏာ ိင်ငံသိ့

သက်ေရာက်ေစကလိမ့်မည်ဟ ကန်ေတာ်တိ့အား ဆိပါ၏။ (Sheol h7585) ၃၀

သိ့ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်ကန်၊ ကန်ေတာ်အဘထံသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊

သငယ်မပါလ င် အဘ၏အသက်သည် သငယ်၏အသက်၌ မီှလျက် ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ၃၁

သငယ်မ ှ ိသည်ကိ ြမင်ေသာအခါ အဘေသပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်ကန်ေတာ်တိ့သည်၊

ကိယ်ေတာ်ကန်တည်းဟေသာကန်ေတာ်တိ့အဘ ဆံပင်ြဖူကိ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ

မရဏာ ိင်ငံသိ့ သက်ေရာက်ေစကပါ လိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၃၂ ကိယ်ေတာ်

ကန်က၊ အက ်ပ်သည် တဖန်သငယ် ကိ အဘထံသိ့ ြပန်၍မေဆာင်ခ့ဲလ င်၊

အစဥ်မြပတ် အဘေ ှ မှ့ာ အြပစ်ကိခံပါေစဟဆိသြဖင့် ၊ အဘထံမှာ သငယ်၏အာမခံ

ြဖစ်ပါ၏။ ၃၃ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် သငယ်အတွက် ေနရစ်၍

သခင်ထံကန်ခံရေသာအခွင့် ၊ သငယ်ကိကား အစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ သွားရေသာအခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မ ပါ။ ၃၄ သငယ်သည် ကန်ေတာ်တိ့မပါလ င်၊ ကန်ေတာ် အဘထံသိ့

အဘယ်သိ့ ကန်ေတာ်သွား ိင်ပါမည်နည်း။ သိ့ ပလ င် ကန်ေတာ်အဘ၌ ေရာကလတ့ံေသာ

ေဘးဥပဒ်ကိ ကန်ေတာ်ြမင်ရပါလိမ့်မည်တကားဟ ေလ ာက် ေလ၏။

၄၅ ထိအခါ ေယာသပ်သည် မိမိထံ၌ ှ ိေသာသ အေပါင်းတိ့ေ ှ တွ့င်၊ ဣေြ ကိ

မချုပ်တည်း ိင်ေသာ ေကာင့် ၊ လအေပါင်းတိ့ငါ့ထံမှ ထွက်သွား ကဟဟစ်၍

မိမိဇာတိအြဖစ်ကိ အစ်ကိတိ့အားြပေသာအခါ၊ အြခား ေသာ သတေယာက်မ

မ ှ ိရ။ ၂ သသည်လည်း ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ငိေ ကး၏။ အဲဂတုလတိ့သည်

နန်းေတာ်တိင်ေအာင် ကားက၏။ ၃အစ်ကိတိ့အားလည်း၊ က ်ပ် ေယာသပ် ြဖစ်၏။

က ်ပ်အဘသည် အသက် ှ င်ေသးသေလာဟ ဆိ၏။ အစ်ကိတိ့သည် စကားတံ့ြပန်၍

မေြပာ ိင်ေအာင် သေ့ ှ မှ့ာ မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေနက၏။ ၄ ေယာသပ်ကလည်း၊

က ်ပ်အနီးအပါးသိ့လာက ပါေလာ့ဟ အစ်ကိတိ့အားဆိလ င်၊ သတိ့သည် အနီးအပါး သိ့

ချဥ်းလာက၏။ သကလည်း က ်ပ်သည် အဲဂတုြပည် သိ့ ေရာင်းလိက်ေသာ

သင်တိ့ညီြဖစ်ပါ၏။ ၅ သိ့ရာတွင် သင်တိ့သည် က ်ပ်ကိ ဤအရပ်သိ့

ေရာင်းလိက်မိေသာေကာင့် စိတ်မ ိးငယ် က ှ င့် ။ ကိယ်ကိအမျက်မထွက်က ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ ဘရား သခင်သည် လတိ့အသက်ကိ ေစာင့် မေစြခင်းငှါ သင်တိ့ ေ ှ မှ့ာ

က ်ပ်ကိေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ၆ ေြမေပ မှာ ှ စ် ှ စ်အစာေခါင်းပါးခ့ဲ ပီ။ လယ်လပ်ြခင်း၊

စပါးရိတ်ြခင်းကိ မ ပရေသာ ှ စ် ငါး ှ စ် ှ ိေသး၏။ ၇ ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့ကိ ေြမ ကီးေပ မှာ ကျန် ကင်းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကီးစွာေသာ ကယ်တင်ြခင်း

အားြဖင့် သင်တိ့အသက်ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ က ်ပ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် က ်ပ်ကိဤအရပ်သိ့ ေစလတ်သည်မဟတ်၊

ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မ သတည်း။ က ်ပ်ကိ ဖါေရာဘရင်၏အဘအရာ၌၎င်း၊

နန်းေတာ်အပ်အရာ၌၎င်း၊ အဲဂတုြပည်လံးကိ အပ်စိး ေသာသခင်အရာ၌၎င်း

ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ ၉အလျင်အြမန်ထ၍ အဘထံသိ့ သွား ကေလာ့။ အဘအားလည်း၊

သားေယာသပ်က၊ ဘရားသခင်သည် က ်ပ်ကိ အဲဂတုြပည်လံးသခင်ြဖစ်ေစေတာ်မ ပီ။

က ်ပ်ထံသိ့လာပါ၊ မဆိင်းပါ ှ င့် ။ ၁၀ အဘသည် ေဂါ ှ င်အရပ်၌ ေနရမည်။ က ်ပ်

အနားမှာ ှ ိရမည်။ အဘမှစ၍ သားေြမး၊ သိး၊ ွား ှ င့်တကွ ှ ိသမ ပါရမည်။ ၁၁ ထိအရပ်၌

က ်ပ်ေကးေမွးပါမည်။ သိ့မဟတ် အဘမှစ၍ အိမ်သအိမ်သား ှ င့်တကွ ှ ိသမ တိ့သည်

ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ အစာ ေခါင်းပါးေသာ ှ စ် ငါး ှ စ် ှ ိေသးသည်ဟ

ေြပာကေလာ့။ ၁၂က ်ပ်သည် ကိယ်တိင်သင်တိ့ ှ င့် တ်ဆက်သည်ကိ၊ သင်တိ့မျက်စိ၊

က ်ပ်ညီဗယာမိန် မျက်စိ အြမင်သားြဖစ်၏။ ၁၃ အဲဂတုြပည်၌ က ်ပ်ရေသာ

ဘန်းစည်းစိမ်းမှ စ၍ သင်ြမင်သမ တိ့ကိ အဘအား ေြပာရမည်။ အလျင် အြမန် ပ၍

အဘကိဤြပည်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်ဟ ဆိ ပီးလ င်၊ ၁၄ ညီဗယာမိန်လည်ပင်းကိ ဘက်၍

ငိေလ၏။ ဗယာမိန်သည်လည်း သ၏လည်ပင်း၌ ငိေလ၏။ ၁၅တဖန် အစ်ကိ ှ ိသမ တိ့ကိ

နမ်း၍ သတိ့ ှ င့် ငိေသာေနာက် အချင်းချင်း တ်ဆက်က၏။ ၁၆ ေယာသပ်အစ်ကိတိ့သည်

ေရာက်လာကပီဟ နန်းေတာ်၌ သိတင်း ကား၍၊ ဖာေရာဘရင် အစ ှ ိေသာ

ကန်ေတာ်မျိုးတိ့သည် ှ စ်သက်က၏။ ၁၇ ဖါေရာဘရင်သည်လည်း ေယာသပ်ကိေခ ၍၊

သင်၏အစ်ကိတိ့အား အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်းဟမ ကား၊ သင်တိ့သည်

ဤသိ့ ပကေလာ့။ ြမည်းတိ့ကိ ဝန်တင်၍ ခါနာန်ြပည်သိ့ ြပန်သွားသြဖင့် ၊ ၁၈

သင်တိ့အဘ ှ င့် အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိယ၍ က ်ပ်ထံသိ့ လာကေလာ့။

အဲဂတုြပည်၏စည်းစိမ်းကိ ငါေပး၍၊ သင်တိ့သည် ေြမသဇာကိသာ စားရကလိမ့် မည်။



ကမာဦး37

၁၉ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ြဖစ်၍ ဤသိ့ ပကေလာ့။ သင်တိ့မိန်းမများ၊ သငယ်များဘိ၊့

အဲဂတုြပည်ထဲက လှည်း တိ့ကိ ယ ပီးလ င် အဘကိေဆာင်၍ လာခ့ဲ ကေလာ့။ ၂၀

သင်တိ့ဥစာများကိ မ ှ ေြမာက ှ င့် ။ အဲဂတုြပည် ၏ စည်းစိမ် ှ ိသမသည်

သင်တိ့ဥစာြဖစ်၏ဟအမိန့် ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ၂၁ဣသေရလ၏သားတိ့သည် ပ၍၊

ေယာသပ်သည် လှည်းတိ့ကိ၎င်း၊ လမ်းခရီး၌ စားစရိတ်များကိ၎င်း ေပး၏။ ၂၂

အစ်ကိ ှ ိသမ တိ့အားလည်း အဝတ်လဲစရာဘိ့ေပး၏။ ဗယာမိန်အားလည်း၊

ေငွအကျပ်သံးရာ ှ င့် အဝတ် လဲစရာဘိ့ အဝတ်ငါးစံကိ ထပ်၍ ေပး၏။ ၂၃အဘအားလည်း

အဲဂတုြပည်၏ ေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ ေဆာင်ေသာ ြမည်းတဆယ်၊ လမ်းခရီး၌

အဘစားစရာဘိ့ စပါး၊ မန်၊့ ခဲဘွယ်စားဘွယ်များကိ ေဆာင်ေသာြမည်းတဆယ်ကိ

ေပးလိက်၏။ ၂၄သင်တိ့သည် လမ်း၌ရန်မေတွ့ က ှ င့်ဟ မှာထားလျက် အစ်ကိတိ့ကိ

လတ်လိက်၍ သတိ့သည် သွား က၏။ ၂၅ ထိသိ့အဲဂတုြပည်မှ ထွက်သွား၍၊ ခါနာန်ြပည်

အဘယာကပ်ထံသိ့ ေရာက်ကလင်၊ ၂၆ ေယာသပ်သည် အသက် ှ င်ေသး၏။ အဲဂတု

ြပည်လံးကိ အပ်စိးရ၏ဟ ကာေြပာကသည် ှ ိေသာ်၊ ယာကပ်သည် စိတ် ှ လံးေလျာ့၏။

သတိ့စကားကိ မယံ ိင်။ ၂၇သတိ့သည်လည်း ေယာသပ်ေြပာသမ ေသာ စကားတိ့ကိ

ြပန်ေြပာက၏။ အဘယာကပ်သည် မိမိ စီးစရာဘိ့ ေယာသပ်ေပးလိက်ေသာ လှည်းတိ့ကိ

ြမင် ေသာအခါ စိတ် ှ လံးအားြဖည့်ြပန်၏။ ၂၈ ဣသေရလကလည်း၊ တန်ေတာ့။

ငါ့သားေယာသပ် အသက် ှ င်ေသး၏။ ငါမေသမီှ သကိ့သွား၍ ကည့်မည်ဟဆိ၏။

၄၆ ထိအခါဣသေရလသည် မိမိဥစာ ှ ိသမ ှ င့်တကွ ခရီးသွား၍ ေဗရေ ှ ဘအရပ်သိ့

ေရာက်လ င်၊ မိမိ အဘဣဇာက်၏ ဘရားသခင်အား ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ

ပေလ၏။ ၂ ညဥ့်အခါ ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင် က၊ ယာကပ်၊

ယာကပ် ဟေခေတာ်မလ င်၊ ယာကပ်က အက ်ပ် ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၃

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည် ဘရားသခင် ြဖစ်၏။ သင့်အဘ၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။

အဲဂတုြပည်သိ့ သွားရမည်အခွင့် ကိ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါသည် ထိြပည်၌ သင့် ကိ

လမျိုး ကီးြဖစ်ေစမည်။ ၄ အဲဂတုြပည်သိ့ သင် ှ င့်အတ ငါသွားမည်။ တဖန်

ငါေဆာင်ခ့ဲဦး မည်။ ေယာသပ်သည် မိမိလက်ကိ သင်၏မျက်စိေပ မှာ တင်ရလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်ယာကပ်သည် ေဗရေ ှ ဘအရပ်မှထွက်၍၊ သစီးစရာဘိ့

ဖါေရာမင်းေပးလိက်ေသာ လှည်းတိ့ြဖင့် ဣသေရလ၏သားတိ့သည် အဘမှစ၍

မိန်းမများ ှ င့် သငယ်များတိ့ကိ ေဆာင်လျက်၊ ၆ ခါနာန်ြပည်၌ရေသာ တိရစာန်များ ှ င့်

ဥစာများကိလည်း ယ၍ အဲဂတုြပည်သိ့ သွား က၏။ ၇ယာကပ်သည် ကိယ်တိင်မှစ၍

သားသမီးေြမးတည်းဟေသာ အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့ကိ အဲဂတုြပည် သိ့

ေဆာင်သွားေလ၏။ ၈ အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်ေသာ ဣသေရလသားတိ့၏အမည်ကား၊

ယာကပ် ှ င့် သ၏သားများ။ သားဦး ဗင်။ ၉ ဗင်သား။ ဟာ တ်၊ ဖါလ၊ ေဟဇ ံ ၊

ကာမိ။ ၁၀ ှ ိေမာင်သား။ ေယေမွလ၊ ယာမိန်၊ သဟဒ်၊ ယာခိန်၊ ေဇာဟာ၊ ခါနာန်အမျိုး

မိန်းမ၏သား ေ ှ ာလ။ ၁၁ ေလဝိသား။ ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိ။ ၁၂ ယဒသား။

ဧရ၊ သနန်၊ ေ ှ လ၊ ဖါရက်၊ ဇာရ။ ထိသတိ့တွင် ဧရ ှ င့် သနန်သည် ခါနာန်ြပည်၌

ေသ သတည်း။ ဖါရက်သား၊ ေဟဇ ံ ှ င့် ဟာမလ။ ၁၃ဣသခါသား။ ေတာလ၊ ဖဝါ၊

ေယာဘ၊ ှ ိမ န်။ ၁၄ ဇာဗလန်သား။ သရက်၊ ဧလန်၊ ယာေလလ။ ၁၅ဤသတိ့ကား၊

ယာကပ်မယားေလအာသည် ပါဒနာရံအရပ်၌ ဘွားေသာသားတည်း။ သမီးဒိန ှ င့် တကွ၊

သားသမီးေပါင်းသံးဆယ်သံး။ ၁၆ ဂဒ်သား။ ဇိဖျန်၊ ဟဂိ၊ နိ၊ ဧေဇန်၊ ဧရီ၊ အေရာဒိ၊

အေရလိ။ ၁၇အာ ှ ာသား။ ယိမန။ ဣ ွာ၊ ဣ ိ၊ ေဗရိယ၊ ှ မေစရတည်း။ ေဗရိယသား၊

ေဟဗာ ှ င့် မာလေချလ။ ၁၈ဤသတိ့ကား၊ လာဗန်သည် သမီးေလးအာအား၊ လက်ဖဲွေ့သာ

ယာကပ်မယား ဇိလပဘွားေသာ သား တည်း။ ေပါင်းတဆယ်ေြခာက်။ ၁၉ယာကပ်မယား

ရာေခလသား။ ေယာသပ် ှ င့် ဗယာမိန်။ ၂၀ အဲဂတုြပည်၌ သန မိ၏့ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ေပါတိေဖရသမီးအာသနတ်တွင် ေယာသပ် ှ င့် ရေသာ သား၊ မနာေ ှ ှ င့် ဧဖရိမ်။ ၂၁

ဗယာမိန်သား။ ေဗလ၊ ေဗခါ၊ အာ ှ ေဗလ၊ ေဂရ၊ ေနမန်၊ ဧဟိ၊ ေရာ ှ ၊ မပိမ်၊ ဟပိမ်၊ အာရဒ။

၂၂ဤသတိက့ား၊ ယာကပ်မယား ရာေခလဘွားေသာသားတည်း။ ေပါင်းတဆယ်ေလး။ ၂၃

ဒန်သား။ ဟ ှ ိမ်။‐ ၂၄ နဿလိသား။ ယာေဗလ၊ ဂနိ၊ ေယဇာ၊ ှ ိလင်။ ၂၅ဤသတိ့ကား၊

လာဗန်သည် သမီးရာေခလအား လက်ဖဲွေ့သာ ယာကပ်မယား ဗိလဟာဘွားေသာ

သားတည်း။ ေပါင်းခနစ်။ ၂၆ ယာကပ်ေခ းမများကိ မဆိဘဲ၊ ယာကပ်မှဆင်းသက်၍၊

သ ှ င့်အတ အဲဂတုြပည်သိ့သွားေသာ လေပါင်း ကား၊ ေြခာက်ဆယ်ေြခာက်ေယာက်တည်း။

၂၇ အဲဂတုြပည်၌ ေယာသပ်ရ ှ င့် ေသာ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ သိ့ြဖစ်၍

အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်ေသာ ယာကပ်၏အမျိုးသားအေပါင်းကား ခနစ်ဆယ်တည်း။

၂၈ ေယာသပ်ထံသိ့ ေဂါ ှ င်ြပည်ကိသွားေစြခင်းငှါ ယဒကိ အရင်ေစလတ် ပီးမှ

ေဂါ ှ င်ြပည်သိ့ေရာက်က၏။ ၂၉ ေယာသပ်သည် ရထားကိြပင်၍ အဘဣသေရလကိ

ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ေဂါ ှ င်ြပည်သိ့ သွား၍ အဘေ ှ သိ့့ေရာက်ေသာ်၊ အဘ၏လည်ပင်းကိ

ဘက်လျက် ကာကာငိေလ၏။ ၃၀ ဣသေရလကလည်း၊ ယခငါေသပါေစေသာ။

သင်၏မျက် ှ ာကိ ငါြမင်ရ ပီ။ သင်သည် အသက် ှ င်ေသး ၏ဟ ေယာသပ်အား ဆိေလ၏။

၃၁ ေယာသပ်ကလည်း၊ ဖါေရာမင်းထံသိ့ က ်ပ် သွားဦးမည်။ ခါနာန်ြပည်၌ေနေသာ

ကန်ေတာ်အစ်ကိ များ၊ ကန်ေတာ်အဘ၏ အိမ်သားများတိ့သည် ကန်ေတာ် ထံသိ့

ေရာက်ကပါ ပီ။ ၃၂ ထိသတိ့သည် သိးထိန်းြဖစ်ပါ၏။ သိး ွားတိ့ကိ ေမွးေသာသြဖစ်ပါ၏။

သတိ့သိး ွားမှစ၍ ှ ိသမ တိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကပါ ပီဟ ေလာက်မည်။ ၃၃ ေနာက်တခါ

သင်တိ့ကိ ဖါေရာမင်းေခ ၍ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ လပ်ေဆာင်တတ်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၃၄ ကိယ်ေတာ်ကန်ေတာ်တိ့သည် ဘိးေဘး ှ င့်တကွ၊ ငယ်ေသာ

အ ွယ်မှစ၍ယခတိင်ေအာင် သိး ွားတိ့ကိ ေမွးေသာသြဖစ်ကပါ၏ဟ ေလာက်ရမည်။

သိ့ြဖစ်၍ ေဂါ ှ င်ြပည်မှာ ေနေသာအခွင့် ကိ ရကလိမ့်မည်။ သိး ထိန်းြဖစ်ေသာသကိ

အဲဂတုလတိသ့ည် ွံ ှ ာတတ်က၏ဟအစ်ကိများ အဘ၏အိမ်သားများတိကိ့ ေြပာဆိ၏။

၄၇ ထိစကားအတိင်း ေယာသပ်သည် ဖါေရာမင်း ထံသိ့သွား၍၊

ကန်ေတာ်အဘ ှ င့်အစ်ကိတိ့သည် သိး ွား၊ ဥစ ှ ိသမ ကိ ေဆာင်လျက်

ခါနာန်ြပည်ကေရာက်လာ၍၊ ေဂါ ှ င်ြပည်၌ ှ ိ ကပါသည်ဟ ေလာက်သြဖင့် ၊ ၂

အစ်ကိစထဲက ေ ွး၍ ငါးေယာက်တိ့ကိ အထံ ေတာ်သိသွ့င်းေလ၏။ ၃ ဖာေရာမင်းကလည်း၊

သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ လပ်ေဆာင်ေလ့ ှ ိ ကသနည်းဟေမးလ င်၊ သတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်

ကန်တိ့သည် ဘိးေဘး ှ င့်တကွ သိးထိန်း ြဖစ် ကပါ၏ဟ၍၎င်း၊ ၄ ခါနာန်ြပည်၌

အလွန်အစာေခါင်းပါး၍ သိး ွား ကျက်စားရာမ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည်

ြပည်ေတာ်၌ တည်းခိြခင်းငှါ လာကပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည် ေဂါ ှ င်ြပည်၌

ေနရမည် အေကာင်း အခွင့် ေပးေတာ်မပါဟ၍၎င်း ေလာက်က၏။ ၅ ဖါေရာမင်းကလည်း၊

သင်၏အဘ ှ င့်အစ်ကိ တိ့သည် သင့် ထံသိ့ ေရာက်လာကသည်ြဖစ်၍၊ ၆ အဲဂတြပည်သည်

သင့် ေ ှ မှ့ာ ှ ိ၏။ သင်၏ အဘ ှ င့် သင်၏အစ်ကိတိ့ကိ အေကာင်းဆံးေသာ အရပ်

ေဂါ ှ င်ြပည်၌ ေနရာချေလာ့။ သတိ့တွင် အစွမ်းသတိ ှ ိေသာသအချို ့တိ့ကိ ေတွလ့ င်

ငါ၏သိး ွားအပ်အရာ၌ ခန့်ထားေလာ့ဟ ေယာသပ်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေယာသပ်သည်

အဘယာကပ်ကိ သွင်း၍ ဖါေရာမင်းေ ှ မှ့ာ ထားသြဖင့် ၊ ယာကပ်သည် ဖါေရာမင်း ကိ

ေကာင်း ကီးေပး၏။ ၈ ဖါေရာမင်းက၊ သင်သည် အသက်အဘယ်မ ေလာက် ှ ိ ပီနည်းဟ

ယာကပ်အား ေမးလ င်၊ ၉ ကန်ေတာ်သည် ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်၍ လွန်

ေသာ အသက်သည် အ ှ စ်တရာသံးဆယ် ှ ိပါ ပီ။ ကန်ေတာ်အသက် ှ င်ေသာ

ှ စ်ေပါင်းနည်း၍ဆိးပါ၏။ ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ်ေသာ ဘိးေဘးတိ့၏ အသက်တန်း ကိ

မမီှပါဟ ေလာက်ဆိ ပီးလ င်၊ ၁၀ ဖါေရာမင်းကိ ေကာင်း ကီးေပး၍ အထံေတာ်က

ထွက်သွားေလ၏။ ၁၁ ဖါေရာမင်းအမိန့်ေတာ် ှ ိသည့်အတိင်း၊ ေယာသပ် သည်

အဘ ှ င့် အစ်ကိတိ့ကိ ေနရာချ၍ အဲဂတုြပည်၌ အေကာင်းဆံးေသာအရပ်

ရာမသက်ေြမကိအပိင်ေပး၏။ ၁၂အဘ ှ င့် အစ်ကိများ၊ အဘ၏အိမ်သား ှ ိသမ တိ့ကိ

အနည်းအများအလိက် ေကးေမွး၏။ ၁၃အလွန်အစာေခါင်းပါး၍ တြပည်လံးစားစရာ

မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ အဲဂတုြပည် ှ င့် ခါနာန်ြပည်သည် အားေလျာ့ေလ၏။ ၁၄

ြပည်သားဝယ်ေသာ စပါးအဘိး၊ အဲဂတုြပည်၊ ခါနာန်ြပည်၌ ေတွသ့မ ေသာ

ေငွကိေယာသပ်စသိမ်း၍ နန်းေတာ်သိ့ သွင်းထားေလ၏။ ၁၅ အဲဂတုြပည်၊ ခါနာန်ြပည်၌

ေငွကန်ေသာအခါ၊ အဲဂတုလအေပါင်းတိ့သည် ေယာသပ်ထံသိ့လာ၍ စား စရာဘိ့

ေပးသနားေတာ်မပါ။ ကန်ေတာ်တိ့သည် ေငွကန်ေသာ်လည်း ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်ေကာင့်

ေသရပါအ့ံနည်းဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၁၆ ေယာသပ်က၊ ေငွကန်လ င် တိရစာန်များကိ

ေပးက။ တိရစာန်အတွက် စပါးကိေပးမည်ဟဆိသည် အတိင်း၊ ၁၇ သတိ့သည်

တိရစာန်တိ့ကိယခ့ဲ၍၊ ေယာသပ် သည် ြမင်း၊ သိး၊ ွား၊ ြမည်းတိ့အတွက် စပါးကိေပးသြဖင့်
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ထိ ှ စ်တွင် တိရစာန် ှ ိသမ တိ့အတွက် ြပည်သားများကိ ေကးေမွး၏။ ၁၈ ထိ ှ စ်ကန် ပီးမှ

ဒတိယ ှ စ်တွင်လာကလင်၊ ကန်ေတာ်တိ့ ေငွကန်ေကာင်းကိ သခင်ေ ှ မှ့ာ မထိမ်ဝှက်ပါ။

ကန်ေတာ်တိ့ တိရစာန်များကိလည်း သခင် ရပါ ပီ။ သခင်ေ ှ မှ့ာ ကန်ေတာ်တိ့ကိယ် ှ င့်

ေြမမှတပါး အဘယ်အရာမ မကျန်ပါ။ ၁၉ ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်ေကာင့် ေသ၍ ြပည်ေတာ်

ပျက်ရပါအ့ံနည်း။ အစာကိ ေပး၍ကန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ကန်ေတာ်တိ့ေြမကိ ဝယ်ပါ။

ကန်ေတာ်တိ့သည် ေြမ ှ င့် တကွ ဖါေရာဘရင်၏ ကန်ခံပါမည်။ ကန်ေတာ်တိ့သည် မေသ၊

အသက် ှ င်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ြပည်ေတာ်သည် လမဆိတ်ညံေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မျိုးေစ့ကိ ေပးပါဟ

ေလာက်က ေသာ်၊ ၂၀ ေယာသပ်သည် အဲဂတုေြမ ှ ိသမ ကိ ဖါေရာ

မင်းမဘိ့ဝယ်ေလ၏။ အစာေခါင်းပါး၍ အဲဂတုလတိ့သည် မတတ် ိင်ေသာေကာင့် ၊

အသီးအသီးပိင်ေသာ ေြမအကွက်တိ့ကိ ေရာင်း ကသြဖင့် ေြမသည် ဘ ာေတာ်

ြဖစ်ေလ၏။ ၂၁ လတိ့ကိကား၊ အဲဂတုြပည် တစွန်းမှသည် တစွန်းတိင်ေအာင်

မိတိ့့သိ့ေြပာင်းေစ၏။ ၂၂ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ပိင်ေသာေြမကိကားမဝယ်။ သတိ့သည်

ဖါေရာမင်းေကးေမွးသည်အတိင်း ေကးေမွး ေသာ အစာကိစားရက၏။ ထိေကာင့်

မိမိတိ့ေြမကိ မေရာင်းရက။ ၂၃ ေယာသပ်ကလည်း၊ သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ေြမကိ

ဖါေရာမင်းဘိ့ ယေနင့ါဝယ် ပီ။ မျိုးေစ့ကိ ယ၍ လယ်လပ်ကေလာ့။ ၂၄

အသီးအ ှံ ကိရေသာအခါ၊ ငါးဘိ့တွင်တဘိ့ကိ ဖါေရာမင်းအား ဆက်ရကမည်။

ေလးဘိ့ကိကား သင်တိ့ ယ၍ ေနာက်တဖန်မျိုးေစ့ကိ ကဲကေလာ့။ သင်တိ့စား၍

အိမ်သားများ၊ သငယ်များတိ့ကိ ေကးကေလာ့ဟ ြပည်သားတိ့အား ဆိ၏။ ၂၅

သတိ့ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကန်ေတာ်တိ့ အသက်ကိ ကယ်ပါ ပီ။ သနားေသာ

စိတ် ှ င့် ကည့် ေတာ် မပါ။ ကန်ေတာ်တိ့သည် ဖာေရာဘရင်၏ကန်ခံရပါမည် ဟ

ေလာက်က၏။ ၂၆ ထိေကာင့် ဖါေရာမင်းမပိင်ေသာ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့ ေြမကိထား၍၊

ဖါေရာမင်းသည် ငါးဘိ့တွင် တဘိ့ကိပိင်ေတာ်မေစဟ ယေနတိ့င်ေအာင်

အဲဂတုြပည်၌တည်ေသာ ဓမသတ်ကိ ေယာသပ်စီရင်၍ ထား သတည်း။ ၂၇ဣသေရလ

သားတိ့သည်၊ အဲဂတုြပည် ေဂါ ှ င် အရပ်၌ေနသြဖင့် ၊ ဥစာရတတ်၍ တိးပွါးများြပား က၏။

၂၈ ယာကပ်သည် အဲဂတုြပည်၌ ဆယ်ခနစ် ှ စ် အသက် ှ င်၍ အသက် ှ စ်ေပါင်း

တရာေလးဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိသတည်း။ ၂၉ဣသေရလသည် ေသရေသာအချိန်နီးေသာ်၊

သားေယာသပ်ကိ ေခ ၍ ငါ့ကိသနားလ င် သင်၏ လက်ကိ ငါ့ေပါင်ေအာက်၌ ထားပါေလာ့။

က ဏာသစာ ှ င့်အညီ ငါ၌ ပပါ။ အဲဂတုြပည်၌ ငါ့ကိမသဂဟ်ပါ ှ င့် ။ ၃၀

ငါသည်ဘိးေဘး ှ င့်အတ အိပ်ချင်ပါ၏။ အဲဂတု ြပည်မှ ငါ့ကိ ေဆာင်သွား၍ သတိ့သချုင်း၌

သဂဟ် ရမည်ဟဆိ၏။ ေယာသပ်ကလည်း၊ အဘဆိသည် အတိင်း အက ်ပ် ပပါမည်ဟ

ဝန်ခံေလ၏။ ၃၁ ငါ့အားကျိန်ဆိြခင်းကိ ပပါဟ ဆိြပန်လ င်၊ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ၏။

ဣသေရလသည်လည်း ခတင် ေခါင်းရင်းေပ မှာ ကိးကွယ်ေလ၏။

၄၈ ေနာက်တဖန်ေယာသပ်သည် အဘနာေကာင်းကိ ကားသြဖင့် ၊ သား ှ စ်ေယာက်

မနာေ ှ ှ င့် ဧဖရိမ်ကိ ယ၍သွား၏။ ၂ သားေယာသပ်လာေကာင်းကိ

ယာကပ်သည် ကားလ င်၊ အားထတ်၍ ခတင်ေပ မှာထိင်၏။ ၃ ထိအခါ ယာကပ်က၊

အန တန်ခိး ှ င် ဘရား သခင်သည်၊ ခါနာန်ြပည် လဇ မိ့၌ ငါ့အားထင် ှ ား၍

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မလျက်၊ ၄ ငါသည်သင့် ကိ တိးပွါးများြပားေစမည်။ သင့် ကိ

များစွာေသာ လြဖစ်ေစမည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် သင့် ေနာက်မှ ဤြပည်ကိ

အစဥ်အ မဲပိင်ေစြခင်းငှါ ငါေပး မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅သင်ေနေသာ အဲဂတုြပည်သိ့

ငါမေရာက်မီှ၊ အဲဂတုြပည်၌ သင်ရ ှ င့် ေသာ သား ှ စ်ေယာက်၊ ဧဖရိမ် ှ င့် မနာေ ှ တိ့သည်

ငါ့သားြဖစ်ရမည်။ ဗင် ှ င့် ှ ိေမာင် က့ဲသိ့ ငါ့သားြဖစ်ရမည်။ ၆ ေနာက်မှသင်ရေသာ

သားတိ့သည် သင်၏သား ြဖစ်၍ မိမိအေမွခံရာတွင် မိမိအစ်ကိတိ့အမည်ြဖင့် သမတ်

ရကမည်။ ၇ ငါသည်ပါဒနာရံအရပ်မှ လာသည်ကာလ၊ ခါနာန်ြပည်၌ ခရီးသွား၍၊

ဧဖရတ် မိ ့ ှ င့် နီးေသာအခါ၊ သင့်အမိရာေခလသည် ငါ့အနားမှာ ေသ ှ ာ၏။ ေသ

ေသာအရပ် ဗက်လင်အမည် ှ ိေသာ ဧဖရတ် မိသိ့့ သွား ေသာလမ်း၌ သဂဟ်ေလသည်ဟ

ေယာသပ်အားဆိ၏။ ၈ တဖန်ဣသေရလသည် ေယာသပ်၏သားတိ့ကိ ကည့် ၍၊

ဤသတိ့ကား အဘယ်သနည်းေမးလ င်၊ ၉ ေယာသပ်က၊ဤြပည်၌ အက ်ပ်အား ဘရား

သခင် ေပးသနားေတာ်မေသာ အက ်ပ်၏ သားြဖစ်ပါ သည်ဟအဘအားဆိေသာ်၊ အဘက၊

ငါ့ထံသိ့ လာပါေစ ေလာ့။ သတိ့ကိ ငါေကာင်း ကီးေပးမည်ဟ ဆိ၏။ ၁၀ဣသေရလသည်

အသက် ကီး၍ မျက်စိမန် သြဖင့် ၊ မြမင် ိင်ေသာေကာင့် ၊ သားတိ့ကိ အနီးသိ့ ချဥ်းကပ်ေစ၍

ပိက်ဘက်နမ်း ပ်ေလ၏။ ၁၁ ဣသေရလကလည်း၊ ငါသည် သင်၏မျက် ှ ာကိ

ြမင်ရမည်ဟ ငါမထင်။ ယခတွင်သင်၏သားတိ့ကိပင် ဘရားသခင်ြပေတာ်မ ပီဟ

ေယာသပ်အား ဆိ၏။ ၁၂ ေယာသပ်သည်လည်း၊ သားတိ့ကိ အဘ၏ဒး ကားမှ ထတ်၍

အဘေ ှ ့၌ဦး တ်ချေစ၏။ ၁၃ တဖန်ေယာသပ်သည် သားတိ့ကိယ၍ ဧဖရိမ်ကိ

လက်ျာလက် ှ င့် ကိင်လျက်၊ ဣသေရလ လက်ဝဲလက်သိ့၎င်း၊ မနာေ ှ ကိ

လက်ဝဲလက် ှ င့် ကိင်လျက်၊ ဣသေရလ လက်ျာလက်သိ့၎င်း ချဥ်းကပ်ေစ၏။ ၁၄

မနာေ ှ သည်သားဦးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဣသ ေရလသည် မိမိလက်တိ့ကိ ဆန့်၍လိမာစွာ

ပ့ဲြပင်လျက်၊ အသက်ငယ်ေသာသ ဧဖရိမ်၏ေခါင်းေပ မှာ လက်ျာ လက်ကိ တင် ပီးလ င်၊

လက်ဝဲလက်ကိ မနာေ ှ ၏ ေခါင်း ေပ မှာ တင်၏။ ၁၅ ေယာသပ်ကိ ေကာင်း ကီးေပးလျက်၊

ငါ့အဘ အာြဗဟံ ှ င့်ဣဇာက်ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်၊ ငါ့ကိ တသက်လံး

ယေနတိ့င်ေအာင် ေကးေမွးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊ ၁၆

ငါ့ကိခပ်သိမ်းေသာ ေဘးဒဏ်အထဲကကယ် တ်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည်၊

ဤသငယ် တိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သတိ့ကိ ငါ့အမည်ြဖင့် ၎င်း၊

ငါ့အဘအာြဗဟံ ှ င့် ဣဇာက်၏အမည် ြဖင့် ၎င်း၊ ထပ်၍မှည့် ပါေစေသာ။

သတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ အလွန်တိး ပွါးများြပားပါေစေသာဟ မက်ဆိ၏။ ၁၇

အဘသည်လက်ျာလက်ကိ ဧဖရိမ်၏ေခါင်းေပ မှာ တင်သည်ကိ ေယာသပ်ြမင်လ င်၊ အားမရ

သည်ြဖစ်၍၊ ၁၈ မဟတ်ပါအဘ။ ဤသသည် သားဦးြဖစ်ပါ၏။ သ၏ေခါင်းေပ မှာ

လက်ျာလက်ကိတင်ပါဟ ဆိလျက် အဘ၏ လက်ကိဧဖရိမ်ေခါင်းေပက မနာေ ှ ေခါင်းေပ

သိ့ ေြပာင်းြခင်းငှါ ချီေလ၏။ ၁၉အဘသည်ြငင်း၍၊ ငါသိ၏ငါသား၊ ငါသိ၏။ သသည်

ကီးစွာေသာလစြဖစ်လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ သ့ညီသည် သထ့က်သာ၍ ကီးသြဖင့် ၊

သ၏ အမျိုး အ ယ်သည် များစွာေသာ လအစစြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။

၂၀ တဖန်ဘရားသခင်သည် သင့် ကိ ဧဖရိမ်က့ဲသိ့ ၎င်း၊ မနာေ ှ က့ဲသိ့၎င်း

ြဖစ်ေစေတာ်မပါေစေသာဟ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်သင်အားြဖင့်

ေကာင်း ကီးေပးကလိမ့်မည်ဟ တိေန့၌သတိ့ကိေကာင်း ကီးေပးေလ၏။ ထိသိ့မနာေ ှ ေ ှ မှ့ာ

ဧဖရိမ်ကိေနရာချသတည်း။ ၂၁ဣသေရလကလည်း၊ ငါေသေတာ့မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိ၍၊ သင်တိ့ကိ ဘိးေဘးေနရာ ြပည်သိ့ တဖန်

ေဆာင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၂ ထိမှတပါး သင်၏အစ်ကိတိ့အားေပးသည်ထက်

သင့်အားသာ၍ ေပးေသာအရာဟမကား၊ ငါ့ထား၊ ငါ့ ေလးြဖင့် အာေမာရိအမျိုးသားလက်မှ

တ်ယေသာအရာ ကိ သင့်အား ငါေပးသည်ဟ ေယာသပ်ကိ ေြပာဆိ၏။

၄၉ ထိေရာအခါ၊ ယာကပ်သည် မိမိသားတိ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့သည်

စည်းေဝး ကေလာ့။ ေနာင်ကာလ အခါ၊ သင်တိ့၌ ြဖစ်လတ့ံေသာ

အမအရာများကိ ငါေဟာေြပာမည်။ ၂ယာကပ်၏သားတိ၊့ စည်းေဝး၍ ကားကေလာ့။

အဘဣသေရလ၏စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၃ အိ ဗင်၊ သင်သည်

ငါ့သားဦး၊ငါ့အစွမ်းသတိ၊ ငါခွန်အား အစအဦး၊ ဘန်းအထွဋ်၊ တန်ခိး အထွဋ်ြဖစ်၏။ ၄

သိ့ေသာ်လည်း ေရက့ဲသိ့ ပွက်ထေသာ သေဘာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ထးြမတ်ြခင်းသိ့ မေရာက်ရ။

အေကာင်း မကား၊ သင်သည် အဘ၏အိပ်ရာကိ တက်၍ ညစ် း ေစ၏။

ငါ့ခတင်ထက်သိ့ဘက်ေလ ပီတကား။ ၅ ှ ိေမာင် ှ င့် ေလဝိသည် ညီအစ်ကိြဖစ်၏။

အဓမအမကိ ကံသည်အတိင်း ပီးစီး က ပီ။ ၆ ငါ့ဝိညာဥ်သည် သတိ့လ ို ့ဝှက်ြခင်း

အမထဲသိ့မဝင်ရ။ ငါ့ဘန်းသည် သတိ့စည်းေဝးရာ ှ င့် အသင်းမဖဲွရ့။ သတိ့သည်

အမျက်ထွက်၍ လအသက်ကိ သတ်ကပီ။ ကိယ်အလိသိ့လိက်၍ မိကိ့ ဖိဖျက်က ပီ။ ၇

သတိ့ြပင်းစွာ ထွက်ေသာအမျက်၊ ကမ်းတမ်းစွာေသာ ေဒါသသည် ကျိန်ြခင်းကိ

ခံပါေစေသာ။ ယာကပ် အမျိုး၊ ဣသေရလအ ွယ်သားတိ့တွင် သတိ့ကိ ငါကဲွြပား

ပန့်လွင့် ေစမည်။ ၈ အိယဒ၊ သင်သည်ညီအစ်ကိတိ့ ချီးမွမ်းရေသာ သြဖစ်၏။

သင်၏လက်သည် သင်၏ရန်သလည်ပင်းေပ မှာ ှ ိလိမ့်မည်။ အဘ၏သားတိ့သည်

သင့် ေ ှ မှ့ာ ဦး တ်ချ ကလိမ့်မည်။ ၉ယဒသည် ြခေသ့ပျို ြဖစ်၏။ ငါ့သား၊ သင်သည်

ဘမ်းယကိက်စားရာမှ တက်လာတက်၏။ ဝပ်လျက် ေန၏။ ြခေသ့က့ဲသိ့၎င်း၊
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ြခေသ့မက့ဲသိ့၎င်း ဝပ်တွားတတ် ၏။ အဘယ်သ ိးေဆာ်ဝ့ံမည်နည်း။ ၁၀ ှ ိေလာ

မေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊ ရာဇလံှတံသည် ယဒထံမှ၎င်း၊ မင်းအာဏာသည် သ၏အမျိုး

အ ွယ်ထံမှ၎င်း မေ ွရ့။ ှ ိေလာ၌ လမျိုးတိ့သည် ဆည်းကပ်ကလိမ့်မည်။ ၁၁ မိမိြမည်းကိ

စပျစ် ွယ်ပင်၌၎င်း၊ ြမည်းကေလးကိအြမတ်ဆံးေသာ စပျစ် ယ်ပင်၌၎င်း ချည်ေ ှ ာင်၍၊

မိမိအဝတ်ပဆိးများကိ စပျစ်သီးအေသွး တည်းဟေသာ စပျစ်ရည်ြဖင့် ေလ ာ်လိမ့်မည်။ ၁၂

သ၏မျက်စိသည် စပျစ်ရည် ှ င့် နီလိမ့်မည်။ သွားသည်လည်း ိ ့ ှ င့် ြဖူလိမ့်မည်။ ၁၃

ဇာဗလန်သည် ကမ်းနားမှာ ေန၍၊ သေဘာဆိပ် ြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏နယ်သည်

ဇိဒန် မိတိ့င်ေအာင် ကျယ်ဝန်းလိမ့်မည်။ ၁၄ ဣသခါသည် ေတာင် ကားမှာ ဝပ်လျက်

အား ကီးေသာြမည်းြဖစ်၏။ ၁၅ ငိမ်ဝပ်ရာအရပ်ေကာင်း၍ ေြမသာယာသည်ကိ ြမင်သြဖင့် ၊

မိမိပခံးေပ မှာ ထမ်းပိးကိ တင်ထမ်း၍၊ အခွန်ေပးေသာ ကန်ြဖစ်ေလ၏။ ၁၆ ဒန်သည်

ဣသေရလအ ယ် တစံတပါးက့ဲသိ၊့ မိမိလတိ့ကိ စီရင်လိမ့်မည်။ ၁၇ ဒန်သည်

လမ်း၌ေနေသာ ေ မြဖစ်လိမ့်မည်။ ြမင်းစီးေသာသကိ ေနာက်သိ့ လဲေစြခင်းငှါ လမ်းကားမှာ

ေန၍၊ ြမင်းေြခကိ ကိက်တတ်ေသာ ေ မဆိးြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၈ အိထာဝရဘရား၊

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ အက ်ပ်ေြမာ်လင့်လျက်ေနပါ ပီ။ ၁၉ ဂဒ်မကား၊

စစ်သရဲတိသည် သတိ့တိက် က၍၊ သသည် ြပန်တိက်လိမ့်မည်။ ၂၀အာ ှ ာ၌ြဖစ်ေသာ

အစာသည် အရသာ ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ မင်း၏ ခဲဘွယ်စားဘွယ်တိ့ကိ ထတ်ေပးလိမ့် မည်။

၂၁ နဿလိသည် လှေသာအခက်အလက် ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ကျယ်ဝန်းေသာ

သပိတ်ပင်ြဖစ်၏။ ၂၂ ေယာသပ်သည် သန်ေသာပျိုးပင်၊ ေရတွင်းနားမှာ သန်ေသာ

ပျိုးပင်ြဖစ်၏။ အခက်အလက်တိ့သည် အတ် ိးေပ မှာ ေကျာ်သွား က၏။ ၂၃

ေလးသမားတိ့သည် သကိ့ အ ငိးထား၍၊ အလွန် ှ ဥ်းဆဲပစ်ခတ်က၏။ ၂၄

သိ့ေသာ်လည်း သ၏ေလးသည် အားမေလျာ့။ သကိင်ေသာ လက်နက်တိ့သည်၊

ယာကပ်အမျိုး၌ တန်ခိး ကီးေသာ ဘရား၏လက်ြဖင့် ၎င်း၊ သိးထိန်းတည်းဟေသာ

ဣသေရလအမျိုး၏ေကျာက်ြဖင့် ၎င်း၊ ၂၅သင့် ကိမစေတာ်မေသာ သင့်အဘ၏ဘရား

သခင်အားြဖင့် ၎င်း၊ သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာ အန တန်ခိး ှ င်အားြဖင့် ၎င်း

ခိင်မာလျက် ှ ိ၏။ ထိဘရားသည် အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၏ မဂလာ၊ ေအာက်

နက်နဲေသာအရပ်၏မဂလာ၊ သားြမတ် ှ င့် ဆိင်ေသာမဂလာ၊ ဝမ်း ှ င့် ဆိင်ေသာမဂလာတိ့ြဖင့်

သင့် ကိ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၆ သင်၏အဘေပးေသာ

ေကာင်း ကီးမဂလာသည်၊ ထာဝရေတာင်တိ့၌ြဖစ်ေသာ ေကာင်း ကီးမဂလာ၊

ထာဝရကန်းတိ့၌ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအရာတိ့ထက် သာ၍ ြမတ်၏။ ထိမဂလာသည်

ေယာသပ်ေခါင်းေပ ၊ မိမိအစ်ကိတိ့တွင် အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသ၏ ေခါင်းထိပ်ေပ မှာ

သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂၇ ဗယာမိန်သည် လယကိက်စားတတ်ေသာ

ေတာေခွးြဖစ်လိမ့်မည်။ ဘမ်းရေသာ အရာကိနံနက်အချိန်၌ ကိက်စား၍၊

လယေသာအရာကိလည်း ညအချိန်၌ ေဝဖန်လိမ့်မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၈ဤသတိ့ကား၊

ဣသေရလအမျိုး ဆယ် ှ စ်မျိုး ြဖစ်၏။ ဤစကားသည်လည်း သတိ့အဘမက်ဆိ၍၊

သတိ့ အသီးသီးခံရေသာ မဂလာ ှ ိသည်အတိင်း၊ ေကာင်း ကီး ေပးေသာ

စကားေပတည်း။ ၂၉တဖန်တံ၊ ငါ့လမျိုးစည်းေဝးရာသိ့ ငါသွားရမည်။ ဟိတိအမျိုးသား၊

ဧဖ ှ န်၏လယ်ြပင်တွင် ှ ိေသာ ေြမတွင်း၌၊ ငါ့အဘတိ့ ှ င့်အတ ငါ့ကိ သ ဂဟ်ကပါ။ ၃၀

ခါနာန်ြပည် မံေရ မိေ့ ှ မှ့ာ၊ မေပလ လယ်ြပင်၌ ှ ိေသာ ထိေြမတွင်းကိ၊ အာြဗဟံသည်

ကိယ်ပိင်ေသာ သချုင်းဘိ့ လယ်ြပင် ှ င့်တကွ ဟိတိအမျိုးသားဧဖ န်၌ ဝယ်ေလ ပီ။

၃၁ ထိေြမတွင်း၌ အာြဗဟံ ှ င့် မယားစာရာကိ သဂဟ်က ပီ။ ဣဇာက် ှ င့်

မယားေရဗကကိလည်း သ ဂဟ်က ပီ။ ေလအာကိလည်း ငါသ ဂဟ် ပီ။ ၃၂

ထိေြမတွင်း ှ ိေသာ ထိလယ်ြပင်ကိ၊ ေဟသအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ ဝယ်သတည်းဟ မှာထား၏။

၃၃ ထိသိ့ယာကပ်သည် မိမိသားတိ့ကိ အကန်အစင် မာထား ပီးလ င်၊ မိမိေြခတိ့ကိ

ခတင်ေပ မှာ ပ်သိမ်း သြဖင့် ၊ အသက်ချုပ်၍ မိမိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ့ ေရာက်ေလ၏။

၅၀ ထိအခါ ေယာသပ်သည် အဘ၏မျက် ှ ာေပ မှာ ငံ့၍၊ ငိလျက် နမ်းလျက်ေန၏။ ၂

အဘ၏အေလာင်းကိ နံသ့ာမျိုး ှ င့် ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှါ၊ မိမိကန် ေဆးသမားတိ့ကိ

အမိန့် ှ ိ၍၊ သတိ့သည် နံသ့ာမျိုး ှ င့် ြပင်ဆင် က၏။ ၃ နံသ့ာမျိုး ှ င့် ြပင်ဆင်ေသာ

အေလာင်းကိ၊ ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ထား၍၊ အရက်ေလးဆယ်လွန်လ င်၊ အဲဂတုလတိ့သည်

ယာကပ်ေကာင့် ၊ အရက်ခနစ်ဆယ် ပတ်လံး ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပက၏။ ၄

ငိေကးြမည်တမ်းေသာေနရ့က် လွန်ေသာအခါ၊ ေယာသပ်သည် နန်းေတာ်သား

အချို ့တိ့ကိေခ ၍၊ သင် တိ့သည် က ်ပ်ကိေစတနာစိတ် ှ ိလ င်၊ ဖာေရာဘရင်

ထံေတာ်သိ့သွား၍၊ ၅ ကန်ေတာ်အဘက၊ ငါေသေတာ့မည်။ ခါနာန်ြပည်၌

ကိယ်ဘိ့ငါတးဘးေသာ သချုင်းတွင်း၌၊ ငါ့ကိ သ ဂဟ် ရမည်ဟ၍ ကန်ေတာ်ကိ

ကျိန်ဆိေစပါ ပီ။ ထိေကာင့် ကန်ေတာ်သွား၍၊ အဘကိ သဂဟ် ပီးမှ ြပန်လာပါမည်

အေကာင်းကိ အသနားေတာ်ခံပါသည်ဟ နားေတာ် ေလာက်ကပါေလာ့ဟဆိ၏။ ၆

ဖာေရာမင်းကလည်း၊ သင်၏အဘ ကျိန်ဆိေစသည်အတိင်း သွား၍၊ သ ဂဟ်ေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေယာသပ်သည် အဘကိသဂဟ်ြခင်းငှါ ထွက်သွား၍၊ ဖာေရာမင်း၏

ကန်များတည်းဟေသာ နန်းေတာ် အရာ ှ ိ ၊ အဲဂတုြပည်အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့ ှ င့် ၊ ၈

ေယာသပ်အိမ်သား၊ အစ်ကိတိ့ အိမ်သား၊ အဘအိမ်သား ှ ိသမ တိ့သည်လိက် က၏။

သငယ်တိ့ ှ င့် သိး ွားများကိသာ၊ ေဂါ ှ င်ြပည်၌ ကျန်ရစ်ေစက၏။ ၉ ထိသိလ့ င် ရထားများ၊

ြမင်းစီးသရဲများတည်းဟေသာ အလွန်များစွာေသာ အလံးအရင်းတိ့သည်

ေယာသပ် ှ င့်တကွ လိက်သွား က၏။ ၁၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ အာတဒ်ေကာက်နယ်

တလင်းသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ အလွန် ကီးစွာေသာ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပကြပန်၏။

ေယာသပ်သည် မိမိအဘေကာင့် ခနစ်ရက်ပတ်လံးငိေကးြမည် တမ်းြခင်း ကိ ပေလ၏။

၁၁ ထိသိ့အာတဒ်ေကာက်နယ်တလင်း၌ ပေသာ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ၊ ထိြပည်သား

ခါနာန်လတိ့သည် ြမင်လ င်၊ အဲဂတုလတိ့သည် ြပင်းစွာ ငိေကးြမည်တမ်း

ပါသည်တကားဟဆိက၏။ ထိေကာင့် ေယာ်ဒန်ြမစ်နား မှာ ှ ိေသာ ထိအရပ်ကိ၊

အေဗလမိဇရိမ်ဟ၍ သမတ်ကသတည်း။ ၁၂ယာကပ်သားတိ့သည်၊ အဘမှာထားသည်

အတိင်း ပက၏။ ၁၃ ခါနာန်ြပည်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ အာြဗဟံသည်

ကိယ်ပိင်ေသာသချုင်းဘိ၊့ ဟိတိအမျိုးသား ဧဖ န်၌ ဝယ်ေသာ မံေရ မိေ့ ှ ့၊

မေပလလယ်ြပင်တွင် ှ ိေသာ ေြမတွင်း၌ သ ဂဟ်က၏။ ၁၄ ေယာသပ်သည်

အဘကိသဂဟ် ပီးလ င်၊ အစ်ကိများမှစ၍ မသာလိက်လာေသာသအေပါင်းတိ့ ှ င့် တကွ၊

အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်ေလ၏။ ၁၅ ေယာသပ်အစ်ကိတိ့သည် အဘေသသည်ကိ သိြမင်လ င်၊

ငါတိ့ကိ ေယာသပ်သည် အ ငိးထားေကာင်း ထားလိမ့်မည်။ ငါတိ့သည် အထက်ကသကိ့

ှ ဥ်းဆဲေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့အား ဧကန်အမှန်ြပန်၍ ှ ဥ်းဆဲ လိမ့်မည်ဟ

စိးရိမ်လျက်၊ ၁၆ သထံ့သိ့တမန်ကိေစလတ်၍၊ ကိယ်ေတာ် အစ်ကိတိ့သည်

မေကာင်းေသာအမကိ ကိယ်ေတာ်အား ပမိ၍၊ ၁၇ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မပါဟ၊ ကိယ်ေတာ်အား ကားေလာက်ရမည် အေကာင်း၊ ခမည်းေတာ်မေသမီှ

ကန်ေတာ်တိ့ကိ မှာထားခ့ဲသည်ြဖစ်၍၊ ယခတွင် ခမည်းေတာ်၏ ဘရားသခင်ကန်တိ့၏

အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါဟ ေလာက်က၏။ ထိသိ့ ေလာက်ကေသာအခါ၊ ေယာသပ်သည်

မျက်ရည်ကျေလ၏။ ၁၈ အစ်ကိတိ့သည်လည်းဝင်၍ ေယာသပ်ေ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊

ကန်ေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏ကန် ြဖစ် ကပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၁၉

ေယာသပ်ကလည်း၊ မစိးရိမ် က ှ င့် ။ က ်ပ်သည် ဘရားသခင် ကိယ်စားြဖစ်သေလာ။ ၂၀

သင်တိ့သည် က ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲမည် ကံကေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည်

ယေန့ြဖစ်သည်အတိင်း၊ လများ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ေကျးဇး ပမည် ကံေတာ်မ၏။

၂၁ ထိေကာင့် ၊ မစိးရိမ် က ှ င့် ။ သင်တိ့ ှ င့် သငယ်များကိ က ်ပ်ေကးေမွးမည်ဟဆိလျက်၊

သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့် ေစ၍ ေမတာစကားကိ ေြပာေလ၏။ ၂၂ ထိသိ့ေယာသပ်သည်

မိမိအဘ၏ အမျိုးသားတိ့ ှ င့် အဲဂတုြပည်၌ေန၍၊ အသက်တရာတဆယ်ကိမီှ၏။ ၂၃

ဧဖရိမ်၏ေြမးကိ ြမင်ရ၏။ မနာေ ှ ၏သား၊ မာဓိရ၏သားသမီးတိ့ကိလည်း

မိမိဒးေပ မှာ ေမွးစားရ၏။ ၂၄ ေယာသပ်ကလည်း၊ က ်ပ်ေသေတာ့မည်။

အကယ်စင်စစ်ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိ အကည့် အ ကလာေတာ်မမည်။ အာြဗဟံ၊

ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်သိ၊့ ဤြပည်မှ ေဆာင်သွား

ေတာ်မမည်ဟ အစ်ကိတိ့အားဆိ၏။ ၂၅တဖန်တံ၊ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့ကိ အကည့်အ ကလာေတာ်မမည်။ က ်ပ်အ ိး တိ့ကိ ဤအရပ်မှ

ယသွားရမည်ဟ၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ကျိန်ဆိေစ၏။ ၂၆ ထိသိ့ေယာသပ်သည်

အသက်တရာတဆယ် ှ ိေသာ် အနိစေရာက်ေလ၏။ အေလာင်ကိကား၊ နံသ့ာမျိုး ှ င့်

ြပင်ဆင် ပီးလ င် အဲဂတုြပည်၌ တလား ှ င့်ထားကေလ၏။
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၁ မိမိတိ့ အိမ်သအိမ်သားပါလျက်၊ အဘယာကပ် ှ င့်အတ

အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်လာေသာဣသေရလသားတိ့၏အမည်ဟမကား၊ ၂ ဗင်၊

ှ ိေမာင်၊ ေလဝိ၊ ယဒ၊ ၃ ဣသခါ၊ ဇာဗလန်၊ ဗယာမိန်၊ ၄ ဒန်၊ နဿလိ၊ ဂဒ်၊

အာ ှ ာတည်း။ ‐ ယာကပ် အမျိုးသားေပါင်းကား၊ ခနစ်ဆယ်တည်း။ ေယာသပ်သည်

အဲဂတုြပည်၌ ှ ိ ှ င့်သတည်း။ ၆ ေယာသပ် ှ င့် အစ်ကိများမှစ၍၊ ထိကာလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေသကကန်၏။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

သားကိဘွား၍ အလွန်တိးပွားများြပားသြဖင့် ၊ အလွန်အား ကီး၍ တြပည်လံး၌

ှ ံ ့ြပား ကေလ၏။ ၈ ထိေနာက်မှ အဲဂတုြပည်၌ ေယာသပ်ကိ မသိေသာ

ှ င်ဘရင်သစ်ေပလာ၏။ ၉ ထိ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ငါတိ့ထက် သာ၍များ က၏။ သာ၍အား ကီး က၏။ ၁၀ လာက၊ သတိ့ကိ လိမာစွာ

ပကစိ။့ သိ့မဟတ် သတိ့သည် များြပား ကလိမ့်မည်။ ေနာက်တခါ စစ်မ

ေရာက်လ င် ငါတိ့ရန်သဘက်သိ့ ဝင်စား၍ ငါတိ့ကိ တိက်သြဖင့် ၊ ြပည်ေတာ်ထဲက

ထွက်သွား ကလိမ့်မည်ဟ မိမိလတိ့အား ဆိေလ၏။ ၁၁ ထိ့ေကာင့် အဲဂတုမင်းတိ့သည်၊

ကျပ်တည်းစွာ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲေစြခင်းငှါ အအပ်အချုပ်ခန့်ထား က၏။

ဣသေရလလတိ့သည်၊ ဘ ာေတာ်သိထားဘိ၊့ ပိသံ မိ ့ ှ င့် ရာမသက် မိကိ့

တည်ေဆာက်ရက၏။ ၁၂ သိ့ေသာ်လည်း၊ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရသည်အတိင်း၊

တိးပွားများြပားလျက် ှ ိ က၏။ သတိ့ေကာင့် အဲဂတု လတိ့သည် စိတ်ညစ်၍၊ ၁၃

အလွန် ကမ်းတမ်းစွာ ှ ဥ်းဆဲ က၏။ ၁၄ သ ွတ် ှ င့်အတ်လပ်ေသာအမ၊

လယ်လပ်ေသာအမအမျိုးမျိုး၌ ခဲယဥ်းစွာေစခိင်း၍ အလွန်ဆင်းရဲ ပင်ပန်းေစက၏။

ေစခိင်းေလရာရာ၌လည်း ခဲယဥ်းစွာ ေစခိင်း က၏။ ၁၅ ှ ိဖရ ှ င့် ပအာအမည် ှ ိေသာ

ေဟဗဲဝမ်းဆဲွမ တိ့ကိ၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင်က၊ ၁၆ သင်တိ့သည် ေဟဗဲမိန်းမတိ့အား

ဝမ်းဆဲွလပ်၍ ေမွးရာအရပ်၌ ေစာင့် ေနေသာအခါ၊ ေယာက်ျားြဖစ်လ င် ေသေစ၊

မိန်းမြဖစ်လ င် အသက် ှ င်ေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၇ ဝမ်းဆဲွမတိ့သည်

ဘရားသခင်ကိေကာက် ွံ ၍၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းမ ပ၊

ေယာက်ျားတိ့ကိ အသက်ချမ်းသာေပးက၏။ ၁၈ အဲဂတု ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊

ဝမ်းဆဲွမတိ့ကိ ေခ ၍ သင်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပသနည်း။

ေယာက်ျားတိ့ကိအဘယ်ေကာင့် အသက်ချမ်းသာေပးသနည်းဟ ေမးစစ်ေသာ်၊ ၁၉

ဝမ်းဆဲွမတိ့က၊ ေဟ ဗဲမိန်းမတိ့သည်၊ အဲဂတု၊ မိန်းမက့ဲသိ့မဟတ်၊ သန်စွမ်းေသာေကာင့် ၊

ဝမ်းဆဲွမ မေရာက်မီှ သားကိဘွားတတ်က၏ဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၂၀ ထိေကာင့်

ဘရားသခင်သည် ဝမ်းဆဲွမတိ့ကိ ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ထိလအမျိုးသည်လည်း များြပား၍

အလွန်အား ကီးကေလ၏။ ၂၁ ဝမ်းဆဲွမတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာေကာင့် ၊

သတိ့အိမ်သအိမ်သားများကိ ပစေတာ် မ၏။ ၂၂ ဖာေရာဘရင်ကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်၊ ဘွားြမင်ေသာသငယ် ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ

ြမစ်ထဲသိ့ချပစ်ေစ။ မိန်းမကိမကား အသက် ှ င်ေစဟ မိမိလအေပါင်းတိ့ကိ

မှာထားေတာ်မ၏။

၂ ထိကာလ၌ ေလဝိအမျိုးသားတေယာက်သည်၊ ေလဝိအမျိုးသမီး ှ င့်

အိမ်ေထာင်ဘက် ပ၍၊ ၂ မိန်းမသည် ပဋိသေ ယသြဖင့် သားေယာက်ျားကိ

ဘွားြမင်ေလ၏။ ထိသားသည် အဆင်းလှေကာင်းကိ အမိြမင်လ င်၊

သံးလပတ်လံး ဖွက်ထားေလ၏။ ၃ ေနာက်တဖန် ဖွက်၍မထား ိင်ေသာအခါ၊

ဂမာကိင်းပင်ြဖင့် ရက်ေသာပခက်ကိယ၍ ေရ ှ ိ ှ င့်သစ်ေစး ြဖင့် လး ပီးလ င်၊

ပခက်ထဲတွင် သငယ်ကိထည့်၍ ြမစ်ကမ်းနားကိင်းေတာ၌ ထားေလ၏။ ၄

သငယ်အစ်မလည်း အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ သိြမင်ြခင်းငှါ အေဝး၌ ရပ်ေနေလ၏။ ၅

ဖာေရာဘရင်၏သမီးေတာ်သည် ေရချိုးြခင်းငှါ ဆင်းလာ၍၊ ကန်မတိ့ ှ င့် ြမစ်ကမ်းနား၌

လှည့်လည်စဥ်၊ ကိင်းေတာ၌ ပခက်ကိြမင်၍ ေဆာင်ယေစြခင်းငှါ ကန်မ တေယာက်ကိ

ေစလတ်ေလ၏။ ၆ ပခက်ဖံးကိ ဖွင့် ေသာအခါ၊ ငိလျက်ေနေသာ သငယ်ကိြမင်၍၊

သနားေသာစိတ် ှ ိလ င်၊ ဤသငယ်သည် ေဟဗဲအမျိုးြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ဆိ ပီးေသာ်၊ ၇

သငယ်၏အစ်မက၊ ကိယ်ေတာ်အတွက် သငယ်ကိ ထိန်းရေသာ ေဟဗဲအထိန်းကိ

ကန်မသွား၍ ေခရ ပါမည်ေလာဟ ဖာေရာဘရင်၏ သမီးေတာ်အား ေမးေလာက်၍၊ ၈

မင်းသမီးက သွားေလာ့ဟ အခွင့် ေပးလ င်၊ မိန်းမငယ်သွား၍ သငယ်၏အမိကိေခေလ၏။ ၉

ဖာေရာဘရင်၏သမီးေတာ်က၊ ဤသငယ်ကိ ယသွား၍ ငါ့ဘိ့ ထိန်းေလာ။ အခကိ

ငါေပးမည်ဟ မှာထားသည်အတိင်း၊ ထိမိန်းမသည် သငယ်ကိ ယသွား၍ ထိန်းေလ၏။ ၁၀

သငယ် ကီးပွားေသာအခါ၊ ဖာေရာဘရင်၏သမီးေတာ်ထံသိ့ ပိ့ေဆာင်၍ မင်းသမီးသည်

သားအရာ၌ ခန့်ထားလျက်၊ ေမာ ှ အမည်ြဖင့် မှည့်၏။ အေကာင်းမကား၊

ေရထဲကငါ တ်ယသည်ဟ ဆိသတည်း။ ၁၁ ေမာေ ှ သည် ကီးေသာအခါ၊

မိမိအမျိုးသားချင်းတိ့ ှ ိရာသိ့ သွား၍ သတိ့အမထမ်းရေသာအြခင်း အရာတိ့ကိ

ကည့် ေလ၏။ မိမိအမျိုးသားေဟ ဗဲ လတေယာက်ကိ၊ အဲဂတုလ ိက်သည်ကိြမင်လ င်၊

၁၂ ပတ်လည်ကည့် ၍ အဘယ်သမ မ ှ ိသည်ကိ သိေသာအခါ၊

အဲဂတုလကိသတ်၍ သဲထဲ၌ ြမုပ်ထားေလ ၏။ ၁၃ နက်ြဖန်ေန့၌ ထွက်ြပန်ေသာ်၊

ေဟ ဗဲလ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အချင်းချင်းသတ်ကသည်ကိ ြမင်လ င်၊ သင်သည်

သင်၏အေပါင်းအေဘာ်ကိ အဘယ်ေကာင့် ိက်သနည်းဟ ှ ဥ်းဆဲေသာသအား

ေမးသည် ှ ိေသာ်၊ ၁၄ ထိသက၊ အဘယ်သသည် သင့် ကိ ငါတိ့အေပ မှာ အကဲအမး

တရားသ ကီးအရာ၌ ခန့်ထားသနည်း။ အဲဂတုလကိ သတ်သက့ဲသိ့ ငါ့ကိ

သတ်လိသေလာဟ ြပန်ဆိ၏။ ထိအခါ ေမာေ ှ သည် မိမိ ပေသာအမ ထင် ှ ား ပီဟ

သိ၍ေကာက်ေလ၏။ ၁၅ ထိသိတင်းကိ ဖါေရာဘရင် ကားေသာအခါ၊ ေမာေ ှ ကိ

သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံေလ၏။ ေမာေ ှ သည် ဖါေရာဘရင်ထံမှ ထွက်ေြပး၍၊ မိဒျန်ြပည်သိ့

ေရာက်လ င်၊ ေရတွင်းနားမှာ ထိင်၍နားေနေလ၏။ ၁၆ ထိအခါ မိဒျန်ယဇ်ပေရာဟိတ်၏

သမီးညီအစ်မ ခနစ်ေယာက်တိ့သည်၊ မိမိတိ့အဘ၏ သိးဆိတ်များကိ ေရတိက်ြခင်းငှါလာ၍

ေရခပ် ပီးလ င်၊ ေရေသာက်ခွက်တိ့၌ ေလာင်း က၏။ ၁၇ သိးထိန်းအချို ့တိ့လည်း လာ၍

သိးဆိတ်များကိ ေမာင်း က၏။ ထိအခါ ေမာေ ှ သည်ထ၍ ထိမိန်းမတိ့ဘက်၌ေနလျက်၊

သိးဆိတ်များကိ ေရတိက်ေလ၏။ ၁၈ ထိမိန်းမတိ့သည် အဘေ ွလထံသိ့ ေရာက်ကေသာ်၊

အဘကအဘယ်ေကာင့် ယေနအ့လျင်အြမန် ေရာက်လာရကသနည်းဟ ေမးေလ၏။ ၁၉

သတိ့ကလည်း၊ အဲဂတုလတေယာက်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ သိးထိန်းတိ့လက်မှ ကယ် တ်၍၊

ေရ လိသမ ကိ ခပ်သြဖင့် ၊ သိးဆိတ်များကိ ေရတိက်ပါသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၀

အဘကလည်း၊ ထိသသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် သကိ့ပစ်ထားခ့ဲသနည်း။

အစာ စားေစြခင်းငှါ သကိ့ေခေချကဟ ဆိေလ၏။ ၂၁ ေမာေ ှ သည် ထိသထံမှာေန၍

ေပျာ်ေမွသ့ြဖင့် ၊ သမီးဇိေပါရကိ ေမာေ ှ အား ထိမ်းြမားေပးစားေလ၏။ ၂၂

ထိမိန်းမဘွားေသာသားကိ ေဂရ ံအမည်ြဖင့် မှည့်၏။ အေကာင်းမကား၊

ငါသည်တကန်းတ ိင်ငံ၌ ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်ရ ပီဟဆိသတည်း။ ၂၃

ကာလအင်တန် ကာ ပီးမှ၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင် အနိစေရာက်ေလ၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့လည်း အေစကန်ခံရေသာေကာင့် ညည်းတွားငိေကးက၏။ ထိသိ့

အေစကန်ခံ၍ငိေကးေသာ အသံသည် ဘရား သခင်ထံေတာ်သိ့ တက်ေရာက်ေလ၏။ ၂၄

သတိ့ ညည်းတွားြမည်တမ်းြခင်း အသံကိ ဘရားသခင် ကားေတာ်မလ င်၊ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ် ှ င့် ပခ့ဲဘးေသာပဋိညာဥ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၂၅ဘရားသခင်သည်လည်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ကည့် ၍ သတိ့အမကိ ဆင်ြခင်ေတာ်မ၏။

၃ ေမာေ ှ သည်၊ မိမိေယာကမ မိဒျန်ယဇ်ပေရာဟိတ် ေယသေရာ၏သိးဆိတ်များကိ

ထိန်းစဥ်၊ ေတာ ေနာက်ဘက်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ေဟာရပ်အမည် ှ ိေသာ

ဘရားသခင်၏ေတာင်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၂ ထိအခါ ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ချံုထဲကထွက်ေသာ မီးလ ံ၌ထင် ှ ား၏။ ေမာေ ှ သည်

ကည့် ေသာအခါ၊ မီးေလာင်၍ ချံုမက မ်းဘဲ ှ ိသည်ကိ ြမင်လ င်၊ ၃ အဘယ်ေကာင့်

ချံုမက မ်းဘဲ ှ ိသနည်း။ ဤထးဆန်းေသာ ပါ ံ ကိ ငါသွား၍ကည့် မည်ဟဆိ၏။ ၄

ေမာေ ှ သွား၍ ကည့် ေကာင်းကိ ထာဝရဘရားြမင်ေတာ်မလ င်၊ ေမာေ ှ ၊ ေမာေ ှ ဟ

ချံုထဲက ေခေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၅

ဘရားသခင်ကလည်း၊ မချဥ်း ှ င့် ။ သင်၏ေြခနင်းကိ ခ တ်ေလာ့။ သင်နင်းေသာ အရပ်ကား

သန့် ှ င်းေသာ ေြမြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ၆ ငါသည်သင့်အဘ၏ဘရား၊ အာြဗဟံ၏ဘရား၊
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ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း မိန့်ေတာ်မ၏။ ေမာ ှ သည်

ဘရားသခင်ကိမကည့်ဝ့ံ၊ မိမိမျက် ှ ာကိ ဖံးလျက်ေန၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ ငါ၏လတိ့ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ငါေစ့ေစ့ြမင်ခ့ဲ ပီ။ သတိ့ကိ

ေစခိင်းေသာ သခင်တိ့ေကာင့် သတိ့ြမည်တမ်းေသာအသံကိလည်း ငါ ကားခ့ဲ ပီ။

သတိ့နာကည်းြခင်း ေဝဒနာကိ ငါသိ၏။ ၈သတိ့ကိ အဲဂတုြပည်၊ အဲဂတုလတိ့လက်မှ

ကယ် တ်၍၊ ခါနနိလ၊ ဟိတိလ၊ အာေမာရိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ဟိဝိလ၊ ေယဗသိလတိ့ေနရာ၊

ိ ့ ှ င့် ပျားရည် စီးတတ်ေသာ ြပည်သိ့ ပိ့ေဆာင်ြခင်းငှါ ငါဆင်းလာ ပီ။ ၉ယခတွင်လည်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ငိေကးေသာအသံသည် ငါ့ထံသိ့ တက်ေရာက်၍၊ သတိ့ကိ

အဲဂတုလတိ့သည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းအမကိလည်း ငါြမင်ရ ပီ။ ၁၀ ထိေကာင့် ယခသွားေလာ့။

သင်သည် ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင် မည်အေကာင်း၊

သင့် ကိဖါေရာဘရင်ထံသိ့ ငါေစလတ်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေမာေ ှ ကလည်း၊

အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍၊ ဖါေရာဘရင်ထံသိ့ ဝင်သြဖင့် ၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ရပါမည်နည်းဟ ဘရားသခင်အား

ေလာက်လ င်၊ ၁၂ဘရားသခင်က၊ အကယ်စင်စစ် ငါသည် သင့်ဘက်၌ ှ ိလိမ့်မည်။ ငါသည်

သင့် ကိေစလတ်ြခင်း လကဏာသက်ေသဟမကား၊ သင်သည်ထိ လတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင် ပီးလ င်၊ ဤေတာင်ေပ မှာ ဘရားသခင်အား ဝတ် ပရကလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ှ ိရာသိ့ေရာက်၍၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိသင်တိ့ ှ ိရာသိ့

ေစလတ်ေတာ်မ ပီဟ အက ်ပ်ဆိလ င်၊ သတိ့က၊ ထိဘရားသခင်၏ နာမေတာ်ကား

အဘယ်သိ့နည်းဟ အက ်ပ်ကိြပန်၍ ေမးေသာအခါ၊ အဘယ်သိ့ြပန်ေြပာရပါမည်နည်းဟ

ဘရားသခင်အားေမးေလာက်ေလ၏။ ၁၄ဘရားသခင်ကလည်း၊ ငါြဖစ်သည်အတိင်း

ငါြဖစ်၏ဟ၍၎င်း၊ ငါြဖစ်သည်ဟ အမည် ှ ိေသာသသည်၊ ငါ့ကိသင်တိ့ ှ ိရာသိ့

ေစလတ်ေတာ်မ ပီဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ြပန်ေြပာေလာ့ဟ၍၎င်း၊ ေမာေ ှ

အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ တဖန်ဘရားသခင်က၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်၊

အာြဗဟံ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားတည်းဟေသာထာဝရဘရားသည်၊

ငါ့ကိ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ်ေတာ်မ ပီဟဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေြပာရမည်။

ထိအမည်သည် အစဥ် ငါ့အမည်ြဖစ်၏။ လမျိုးအစဥ်အဆက်မြပတ် ငါ့ဘဲွန့ာမ ြဖစ်၏။ ၁၆

သွား၍ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီးသတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏

ဘရားသခင်၊ အာြဗဟံ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားတည်းဟေသာ

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားထင် ှ ားေတာ် မလျက်၊ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့ကိ

ငါအကည့်အ လာ၍၊ အဲဂတုြပည်၌ သင်တိ့အား ပေသာအမကိ ငါြမင် ပီ။ ၁၇

အဲဂတုြပည်၌ ခံရေသာဒကထဲကသင်တိ့ကိ ငါ တ်၍၊ ခါနနိလ၊ ဟိတလ၊ အာေမာရိလ၊

ေဖရဇိလ၊ ဟိဝိလ၊ ေယဗသိလတိ့ေနရာ၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးတတ်ေသာ ြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်မည်

ငါဂတိ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီဟ သတိ့အား ေြပာေလာ့။ ၁၈ သတိ့သည်

သင်၏စကားကိနားေထာင်၍၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသား အသက် ကီးသများပါလျက်၊

အဲဂတု ှ င်ဘရင်ထံသိ့ဝင်သြဖင့် ၊ ေဟ ဗဲလတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ေတွေ့တာ်မ ပီ။ အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းငှါ ေတာသိ့ သံးရက်ခရီးသွားရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါဟ

ေလာက်ရမည်။ ၁၉ အဲဂတု ှ င်ဘရင်သည် ကီးစွာေသာတန်ခိးကိ မေတွမ့ြမင်လ င်၊

သွားရေသာ အခွင့် ကိ သင်တိ့အား မေပးေကာင်းကိ ငါသိ၏။ ၂၀ ငါသည်လည်း

လက်ကိဆန်၍၊ အဲဂတုြပည်ထဲ၌ ငါ ပလတ့ံေသာ ငါ၏အ့ံဘွယ်ေသာအမ ှ ိသမ တိ့ ှ င့်

ထိြပည်ကိ ဒဏ်ခတ်မည်။ ထိေနာက် အဲဂတု ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့ကိ လတ်လိမ့်မည်။

၂၁ ထိလမျိုးသည် အဲဂတုလတိ့ထံ၌ မျက် ှ ာရေသာ အခွင့် ကိ ငါေပး၍၊

သင်တိ့သည် ထွက်သွားေသာအခါ လက်ချည်း မသွားရက။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊

မိန်းမတိင်းမိမိအိမ်နီးချင်း၊ မိမိအိမ်မှာ တည်းေသာသ၌ ေငွတန်ဆာ၊ ေ တန်ဆာ ှ င့်

အဝတ်တန်ဆာများကိ ေတာင်း၍၊ သင်တိ့သားသမီးများကိ တန်ဆာဆင်ေစသြဖင့် ၊

အဲဂတုလတိ့၏ဥစာကိ လယ ကလိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ထိသတိ့သည် အက ်ပ်ကိ မယံ၊ အက ်ပ်စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲေန၍၊ ထာဝရ ဘရားသည် သင့်အားထင် ှ ားေတာ်မမဟ ဆိကပါ

လိမ့်မည်ဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၏လက်၌

အဘယ်အရာ ှ ိသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ လံှတံ ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်၏။ ၃ ေြမေပ မှာ

ပစ်ချေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပစ်ချသြဖင့် ၊ လံှတံသည် ေ မြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ သည်

သေ့ ှ မှ့ ေြပးေလ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင့်လက်ကိဆန့်၍ သအ့ မီးကိ

ကိင်ဘမ်းေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည် လက်ကိဆန့်၍ဘမ်းမိသြဖင့် ၊

သ၏လက်၌ လံှတံြဖစ်ြပန်ေလ၏။ ၅ သိ့ ပလ င် သတိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်၊

အာြဗဟံ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရား တည်းဟေသာ ထာဝရဘရားသည်

သင့်အား ထင် ှ ားေတာ်မေကာင်းကိ ထိသတိ့သည် ယံကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

တဖန် ထာဝရဘရားက၊ သင်၏လက်ကိသင်၏ ရင်ခွင်သိ့ သွင်းေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ လက်ကိ ရင်ခွင်သိ့သွင်း၍ ထတ်ြပန်ေသာအခါ၊ လက်သည်

မိဃ်းပွင့်အဆင်းက့ဲသိ့ ေလ၏။ ၇တဖန်သင်၏လက်ကိ သင့် ရင်ခွင်သိ့ သွင်းဦးေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ တဖန်လက်ကိ ရင်ခွင် သိ့သွင်း၍ ထတ်ြပန်ေသာအခါ၊

ပကတိအသား ြဖစ်ြပန်ေလ၏။ ၈ ထိသတိ့သည် သင့် ကိမယံ၊ ပဌမနိမိတ်သက်ေသကိ

နားမေထာင်လ င်၊ ေနာက်ြဖစ်ေသာ နိမိတ်သက်ေသကိ ယံကလိမ့်မည်။ ၉

သိ့မဟတ် ထိနိမိတ် ှ စ်ပါးကိ မယံ၊ သင်၏ စကားကိ နားမေထာင်လ င်၊ သင်သည်

ြမစ်ေရအချို ့ကိ ယ၍ ကန်းေပ မှာသွန်းေလာ့။ ထိသိ့ ြမစ်ထဲက ယေသာ ေရသည်

ကန်းေပ မှာအေသွးြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၀ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အိဘရား ှ င်၊

အက ်ပ်သည် တ်သတိမ ှ ိပါ။ အထက်ကလည်း မ ှ ိပါ။ ကိယ်ေတာ် ကန်အား

မိန့်ေတာ်မေသာအခါ၌ပင် မ ှ ိပါ။ တ်ေလးေသာသ၊ စကားေ ှ းေ ှ းေြပာတတ်ေသာ

သြဖစ်ပါ၏ဟထာဝရဘရားအားေလာက်ဆိ၏။ ၁၁ထာဝရဘရားကလည်း၊ လ၏ တ်ကိ

အဘယ်သ ဖန်ဆင်းသနည်း။ စကားအေသာသ၊ နားပင်းေသာသ၊ မျက်စိြမင်ေသာသ၊

မြမင်ေသာသတိ့ကိ အဘယ်သ ဖန်ဆင်းသနည်း။ ငါထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းသည်

မဟတ် ေလာ။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ယခသွားေလာ့။ သင်၏ တ်၌ ငါ ှ ိ၍၊ သင်သည်

အဘယ်သိ့ေြပာရမည်ကိ သွန်သင်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊

အိဘရား ှ င်၊ အလိေတာ် ှ ိေသာသ၏လက်တွင် ေပးလိက်ေတာ်မပါဟ ေလာက် ေသာ်၊ ၁၄

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ေလဝိလ အာ န်သည်

သင်၏အစ်ကိြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ သသည် ေကာင်းမွန်စွာေြပာတတ်သည်ကိ ငါသိ၏။

သသည်လည်း သင့် ကိခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ယခလာ၏။ ေတွ့ြမင်ေသာအခါ

ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၁၅သင်သည် သ ှ င့် စကားေြပာ၍၊ သေြပာစရာစကားကိ ေပးရမည်။

သင်၏ တ်၌၎င်း၊ သ၏ တ်၌၎င်း ငါ ှ ိ၍၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ

သွန်သင်မည်။ ၁၆ သသည်လည်း လတိ့ေ ှ မှ့ာ သင်၏စကားြပန်လပ်၍၊ သင်၏

တ်ကိယ်စားြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်သည် လည်း သ၏ဘရားသခင်ကိယ်စား

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၇ သင်သည် နိမိတ်သက်ေသတိ့ကိ ြပလတ့ံေသာ ဤလံှတံကိလည်း၊

သင်၏လက်၌ကိင်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၈ ေမာေ ှ သည်လည်း ေယာကမ

ေယသေရာထသိ့ ြပန်သွား၍၊ အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ က ်ပ်အမျိုးသား ချင်းတိ့သည်

အသက် ှ င်ေသးသေလာဟ ကည့် ြခင်းငှါ၊ သတိ့ ှ ိရာသိ့ က ်ပ်သွားရေသာအခွင့် ကိ

ေပးပါေလာ့ဟ ဆိေသာ်၊ ေယသေရာက၊ ငိမ်ဝပ်စွာသွားေလာ့ဟ ြပန်ဆိေလ၏။ ၁၉

ထာဝရဘရားကလည်း၊ အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွားေလာ့။ သင်၏အသက်ကိ

ှ ာေသာသအေပါင်း တိ့သည် ေသကပီဟ မိဒျန်ြပည်၌ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ထိအခါ၊ ေမာ ှ သည် မယား ှ င့်သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ယ၍ ြမည်းကိစီးေစသြဖင့် ၊

ဘရားသခင်၏ လံှတံေတာ်ကိလက်စဲွလျက်၊ အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်ေလ၏။ ၂၁

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍ ေရာက်လ င်၊ သင်၌ ငါအပ်ေသာ

အ့ံဘွယ် ေသာ အမအလံးစံတိ့ကိ ဖါေရာဘရင်ေ ှ မှ့ာ ြပေလာ့။ ထိသိ့ြပေသာ်လည်း

သ၏ ှ လံးကိ ငါခိင်မာေစ၍၊ သသည် ဣသေရလလတိ့ကိ မလတ်ဘဲ ေနလိမ့်မည်။ ၂၂

ဖါေရာဘရင်ကိလည်း ထာဝရဘရားက ဣသေရလသည် ငါ့သားြဖစ်၏။ ငါ့သားဦးြဖစ်၏။

၂၃ ငါ့သားသည် ငါ့အားဝတ် ပေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ လတ်ေလာ့။ မလတ်ဘးဟ ြငင်းလ င်၊

သင်၏သား၊ သင်၏သားဦးကိပင် ငါကွပ်မျက်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိေလာ့ဟ
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ေမာ ှ အား မှာထားေတာ်မ၏။ ၂၄ ခရီးသွားစဥ်တွင်၊ စားခန်းစရပ်၌ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ ကိေတွ့၍ ကွပ်မျက်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံေတာ် မ၏။ ၂၅ ထိအခါ၊ ဇိေပါရသည်

ထားကိယ၍ သား၏ အေရဖျားကိ လီှးြဖတ် ပီးမှ၊ လင်၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်လျက်၊

အကယ်စင်စစ်သင်သည် အက ်ပ်၌ အေသွး ှ င့် ယှဥ်ေသာလင်ြဖစ်သည်ဟ ဆိ၏။ ၂၆

ထိအခါ ေမာေ ှ ကိ လတ်ေတာ်မ၏။ မယားကလည်း၊ အေရဖျားလီှးမဂလာေကာင့် ၊

သင်သည် အက ်ပ်၌ အေသွး ှ င့် ယှဥ်ေသာလင်ြဖစ်၏ဟ ဆိသတည်း။ ၂၇

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေမာေ ှ ကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ေတာသိ့သွားေလာ့ဟအာ န်အား

မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ အာ န်သည်သွားလ င်၊ ဘရားသခင်၏ ေတာင်ေပ ၌ ေမာေ ှ ကိ

ေတွ့၍နမ်းြခင်းကိ ပ၏။ ၂၈ ေမာေ ှ သည်လည်း၊ မိမိကိေစလတ်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်အလံးစံတိ့ကိ၎င်း၊ မှာထားေတာ်မသမ ေသာ

နိမိတ်သက်ေသတိ့ကိ၎င်း၊ အာ န်အားကားေြပာေလ၏။ ၂၉ ထိသညီေနာင် ှ စ်ပါးတိ့သည်

သွား၍ ဣသေရလအမျိုးသား အသက် ကီးသတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလျင်၊ ၃၀အာ န်သည်

ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်အလံးစံတိ့ကိ ြပန်ေြပာ၍၊

လတိ့ေ ှ မှ့ာ နိမိတ်သက်ေသတိ့ကိြပေလ၏။ ၃၁ ထိလများတိ့သည် ယံက၏။

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အကည့်အ ကေတာ်မ သည်ကိ၎င်း၊

သတိ့ခံရေသာ ဆင်းရဲြခင်းကိ မှတ်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း ကားေသာအခါ၊ ဦး တ်ချ၍

ကိးကွယ် က၏။

၅ ထိေနာက်မှ၊ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်သည် ဖါေရာဘရင်ထံသိ့ဝင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားက၊ ငါ၏လတိ့သည် ေတာ၌ ငါ့အဘိ့ ပဲွခံေစြခင်းငှါ

လတ်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ေလာက်၏။ ၂ ဖါေရာမင်းကလည်း၊

ထာဝရဘရား၏စကားကိ နားေထာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ငါလတ်ေစ ြခင်းငှါ

ထိဘရားကား အဘယ်သနည်း။ ထာဝရဘရားကိ ငါမသိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ငါမလတ်ဟ ဆိေလ၏။ ၃ သတိ့ကလည်း၊ ေဟ ဗဲလတိ့၏ ဘရားသခင်သည်

ကန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ေတွေ့တာ်မ ပီ။ ေတာသိ့သံးရက် ခရီးသွား၍၊ ကန်ေတာ်တိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။ သိ့မဟတ်

ကာလနာေဘး၊ ထားေဘးတစံတခြဖင့် ကန်ေတာ်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ

ေလာက်ဆိ၏။ ၄ အဲဂတု ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်၊ သင်တိ့သည်

ဤလများတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် အလပ်ြပတ်ေစသနည်း။ အမေတာ်ကိ သွား၍

ေဆာင် ွက် ကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်လည်း ြပည်ေတာ်၌ ထိလတိ့သည်

ယခများ က၏။ အမမထမ်းေစြခင်းငှါ သင်တိ့သည် အခွင့် ေပး ကသည်တကားဟ

ဖါေရာဘရင်ဆိ၍၊ ၆ ထိေန့ြခင်းတွင် အအပ်အချုပ်၊ အကပ်အေဆာ်တိ့ကိ ေခ ပီးလ င်၊ ၇

အတ်လပ်စရာဘိ့ ေကာက် ိးကိ လတိ့အား အရင်ေပးသက့ဲသိ့ မေပး ှ င့် ။ သတိ့သည်

ေကာက် ိးကိ ကိယ်ဘိ့ ှ ာယကေစ။ ၈ အတ်ကိကား၊ အေရအတွက်အားြဖင့်

အရင်က့ဲသိ့လပ်ေစရမည်၊ အလင်းမေလျာ့ေစ ှ င့် ။ သတိ့သည် ပျင်းရိ က၏။ ထိေကာင့်

သွား၍ငါတိ့ ဘရားသခင်အား ယဇ်ပေဇာ်ကစိ့ဟ ေကးေကာ်တတ်က၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍

စည်း ကပ်လျက် လပ်ေစက။ ပင်ပန်းေစက။ လမိက်စကားကိ နားမေထာင်ေစ ှ င့်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အအပ်အချုပ် အကပ်အေဆာ်တိ့သည် ထွက်၍၊ ဖါေရာဘရင်က

ေကာက် ိးကိငါမေပး။ ၁၁ ေကာက် ိးကိ ေတွ့ ိင်ရာအရပ်၌ ှ ာ က။ သိ့ေသာ်လည်း

လပ်ရေသာ အလပ်အလင်းမေလျာ့ရဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ဟ လတိ့အား

ြပန် ကား က၏။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည် ေကာက် ိးအတွက် အမိက်ကိ ှ ာယြခင်းငှါ

အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင် အရပ်ရပ် ကဲွြပား က၏။ ၁၃အပ်ချုပ်ေသာ သတိ့ကလည်း၊

ေကာက် ိးကိ ရသည်ကာလ၌ ေနတိ့င်းလပ်ရသည်အတိင်း၊ ပီးေအာင် လပ်ကဟ

သတိ့ကိ ိးေဆာ် က၏။ ၁၄ ဖါေရာမင်း၏ အအပ်အချုပ်တိ့သည် ခန့်ထားေသာ

ဣသေရလအမျိုး အကပ်အေဆာ်တိ့ကိ သင်တိ့ သည် အရင်ကလပ်သည်အတိင်း၊

ယေန့ ှ င့် မေန့၌ အတ်လပ်ရေသာအမကိ အဘယ်ေကာင့် မ ပီးစီးေစက သနည်းဟ

စစ်၍ ိက် က၏။ ၁၅ ထိအခါ၊ ဣသေရလအမျိုး အကပ်အေဆာ်တိ့သည်၊

ဖါေရာမင်းထံသိ့သွား၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့ကိ အဘယ်ေကာင့်

ဤသိစီ့ရင်ေတာ်မသနည်း။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့အား၊ ေကာက် ိးကိမေပး၊ အပ်ချုပ်ေသာ

သတိ့ကလည်း၊ အတ်ကိလပ်ကဟ ဆိသြဖင့် ၊ ကန်ေတာ်တိ့သည် အ ိက်ခံရကပါ၏။

ကိယ်ေတာ် လတိ့၌သာ အြပစ် ှ ိပါသည်ဟ ေအာ်ဟစ်က၏။ ၁၇ ဖါေရာဘရင်ကလည်း၊

သင်တိ့သည် ပျင်းရိသည်၊ ပျင်းရိသည်။ ထိေကာင့် ငါတိ့သည်သွား၍ထာဝရဘရားအား

ယဇ်ပေဇာ် ကစိ့ဟ သင်တိ့ ဆိတတ်က၏။ ၁၈ သိ့ေသာေကာင့် ယခသွား၍လပ်က။

ေကာက် ိးကိမေပးရ။ သိ့ေသာ်လည်း အတ်ကိေပး မဲေပးရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ ထိသိ့ေနတိ့င်းလပ်ရေသာ အတ်အေရအတွက်၌ အလင်းမေလျာ့ရဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ဣသ ေရလအမျိုး အကပ်အေဆာ်တိ့သည် မိမိတိ့၌

အမ ကီးေရာက်ေကာင်းကိ သိြမင် က၏။ ၂၀ ဖါေရာမင်းထံမှ ထွက်သွား ကစဥ်၊ လမ်း၌

ေစာင့်လျက်ေနေသာ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်ကိ ေတွလ့ င်၊ ၂၁ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ကိ ကည့် ၍ စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။ အေကာင်းမကား၊ ဖါေရာမင်း ှ င့်

အမေတာ်ထမ်းအေပါင်းတိ့သည် ငါတိ့ကိ ွံ ှ ာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါတိ့ကိ သတ်ရေသာ

အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့သည် ပကပီတကားဟ ဆိက၏။ ၂၂ ေမာေ ှ သည်လည်း၊

ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့သွား၍၊ အိဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုးကိ

အဘယ်ေကာင့် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မသနည်း။ အက ်ပ်ကိ အဘယ်ေကာင့်

ေစလတ်ေတာ်မသနည်း။ ၂၃ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်အခွင့် ှ င့် ေြပာြခင်းငှာ၊ ဇါေရာမင်း

ထံသိ့ ဝင်သည်ေနမှ့စ၍၊ သသည် ဤလမျိုးကိ ှ ဥ်းဆဲပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့ကိ အလင်းကယ်လတ်ေတာ်မမပါဟ ေလ ာက်၏။

၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည် ဖါေရာမင်း၌ အဘယ်သိ့ ပမည်ကိ

သင်သည် ယခသိလိမ့်မည်။ သသည် ကီးစွာေသာတန်ခိးကိ ေတွ့ြမင်၍၊ ငါ၏လတိ့ကိ

လတ်ရလိမ့်မည်။ ကီးစွာေသာ တန်ခိးကိ ေတွ့ြမင်၍ သတိ့ကိ မိမိြပည်မှ ှ င်ရလိမ့်မည်ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ တဖန်ဘရားသခင်သည် ေမာေ ှ ၌

ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃ ငါသည် အာြဗဟံ၊

ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား၊ အန တန်ခိး ှ င်၊ ဘရားသခင်နာမ ှ င့် ထင် ှ ားေသာ် လည်း၊

ထာဝရဘရားနာမအားြဖင့် သတိ့သည် ငါ့ကိ မသိက။ ၄သတိ့သည် အရပ်ရပ်လည်၍၊

ဧည့်သည်ေနရာြပည်၊ ခါနာန်ြပည်ကိ သတိ့အား ေပးြခင်းငှါ၊ သတိ့ ှ င့် ငါ ပေသာပဋိညာဥ်ကိ

ငါတည်ေစ ပီ။ ၅ အဲဂတုလတိ့သည် အေစကန်ခံေစေသာ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့၏

ညဥ်းတွားြမည်တမ်းြခင်းအသံကိ ငါ ကားရ ပီ။ ငါပဋိညာဥ်ကိလည်း ငါေအာက်ေမ့၏။ ၆

ထိေကာင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေြပာရေသာစကားဟမကား၊ ငါသည်

ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ငါသည်လည်း သင်တိ့ကိ အဲဂတုလတိ့လက်မှ လတ်၍၊ သတိ့၏

ှ ဥ်းဆဲြခင်းထဲက တ်ယမည်။ လက်ဆန့်ြခင်း၊ ကီးစွာေသာ ဒဏ်ခတ်ြခင်းအားြဖင့်

သင်တိ့ကိ ငါေ ွးမည်။ ၇ ငါ၏လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ကိ ငါသိမ်းယမည်။

ငါသည်လည်း သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ငါသည်သင်တိ့ကိ အဲဂတုလတိ့လက်မှ

လတ်ေသာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့ သိကလိမ့်မည်။

၈ ငါသည်လည်း၊ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ အားေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့

ငါပိ့ေဆာင်၍၊ အေမွခံစရာဘိ့ေပးမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ထိသိ့ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိေသာ်လည်း၊

သတိ့သည် အလွန်စိတ်ပင်ပန်း ၍ ကမ်းတမ်းစွာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ၊

ေမာေ ှ စကားကိနားမေထာင်ဘဲေနက၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်းထံသိ့ဝင်၍၊ ၁၁ သသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

မိမိြပည်မှလတ်ရမည်အေကာင်း ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အက ်ပ်ေြပာေသာစကားကိ

နားမေထာင်ဘဲ ေနသည်ြဖစ်၍၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ တ် ှ င့် ေြပာတတ်ေသာ

အက ်ပ်၏စကားကိ ဖါေရာမင်းသည် အဘယ်သိ့ နားေထာင်ပါမည်နည်းဟ

ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိအဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ရမည် အေကာင်း၊

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိေခ ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့၎င်း၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင်

ဖါေရာ မင်းထံသိ့၎င်း ေစခိင်းမှာထားေတာ်မ၏။ ၁၄ဣသေရလအေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့၏

အမည်ဟမကား၊ ဣသေရလသားဦး ဗင်၏သားကား၊ ဟာ တ်၊ ဖါလ၊ ေဟဇ ံ ၊



ထွက်ေြမာက်ရာ43

ကာမိတည်း။ ဤသတိ့သည် ဗင်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ှ ိေမာင်၏သားကား၊

ယေမွလ၊ ယာမိန်၊ သဟဒ်၊ ယာခိန်၊ ေဇာဟာ၊ ခါနာန်အမျိုးသမီး မိန်းမ၏သား

ေ ှ ာလတည်း။ ဤသတိ့သည် ှ ိေမာင်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၏။ ၁၆ ေလဝိသား

အေဆွအမျိုးအလိက်ဟမကား၊ ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိတည်း။ ေလဝိအသက်သည်

အ ှ စ်တရာသံးဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိသတည်း။ ၁၇ ေဂရ ံသားအေဆွအမျိုးအလိက် ဟမကား၊

လိဗနိ ှ င့် ှ ိမိတည်း။ ၁၈ ေကာဟတ်သားကား၊ အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟဗန်၊ သေဇလတည်း။

ေကာဟတ်အသက်သည် အ ှ စ်တရာသံးဆယ်သံး ှ စ် ှ ိသတည်း။ ၁၉ ေမရာရိသားကား၊

မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိတည်း။ ဤသတိ့သည် ေလဝိအေဆွအမျိုးအသီးအသီးြဖစ်သတည်း။ ၂၀

အာမရံသည် မိမိအရီးေယာေခဗက် ှ င့် စံဘက်၍၊ သသည် အာ န် ှ င့် ေမာေ ှ ကိ၎င်း၊

သတိ့အစ်မ မိရိအံကိ၎င်း ဘွားေလ၏။ အာမရံအသက်သည် အ ှ စ်တရာ

သံးဆယ်ခနစ် ှ စ် ှ ိသတည်း။ ၂၁ဣဇဟာသားကား၊ ေကာရ၊ ေနဖက်၊ ဇိခရိတည်း။ ၂၂

သေဇလသားကား၊ မိေ ှ လ၊ ဧလဇာဖန်၊ သိသရိတည်း။ ၂၃အာ န်သည် အမိနဒပ်သမီး၊

နာ န် ှ မ ဧလိ ှ ဘ ှ င့် စံဘက်၍၊ သသည် နာဒပ်၊ အဘိဟ၊ ဧလဇာ၊ ဣသမာတိ့ကိ

ဘွားေလ၏။ ၂၄ ေကာရသားကား၊ အဿိရ၊ ဧလကာန၊ အဗျာသပ်တည်း။ ဤသတိ့သည်

ေကာရအေဆွအမျိုး ြဖစ်သ တည်း။ ၂၅ အာ န်သား ဧလဇာသည် ပေတျလသမီး

တေယာက် ှ င့် စံဘက်၍၊ သသည် ဖိနဟတ်ကိဘွားေလ၏။ဤသတိ့သည် ေလဝိအမျိုး၊

အသီးအသီးတိ့၏ အေဆွအမျိုးသ ကီး ြဖစ် ကသတည်း။ ၂၆ ထာဝရဘရားက

ဣသေရလအမျိုးသား ဗိလ်ပါတိ့ကိ အဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားကိ ခံေသာသ၊ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ြခင်းငှါ၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်းထံ၌ ေလာက်ရေသာသတိ့သည်၊

ထိအာ န် ှ င့် ေမာေ ှ ြဖစ်သတည်း။ ၂၈ အဲဂတုြပည်မှာ ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား

ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မေသာေနရ့က်၌လည်း၊ ၂၉ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

ငါမှာလိက်သမ တိ့ကိ၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်းအား ြပန်ေြပာရမည် ဟ ေမာ ှ အား

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာ တ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ဖါေရာဘရင်သည် အက ်ပ်စကားကိ အဘယ်သိ့

နားေထာင်ပါလိမ့်မည်နည်းဟ ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ ေလ ာက်ဆိ၏။

၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သိ့ြဖစ်၍ သင့် ကိ ဖါေရာဘရင်၏ ဘရားအရာ၌

ငါခန့်ထား၏။ သင်၏အစ်ကိ အာ န်သည်၊ သင်၏ပေရာဖက် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။

၂ ငါမိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ သင်သည် ြပန်ေြပာရမည်။ ဖါေရာဘရင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ မိမိြပည်မှလတ်လိက်ရမည်အေကာင်းကိ၊ သင်၏အစ်ကိ

အာ န်သည် သထံ့၌ေလာက်ရမည်။ ၃ ငါသည်လည်း ဖါေရာမင်း၏ ှ လံးကိ ခိင်မာေစ၍၊

အဲဂတုြပည်၌ ငါ၏နိမိတ်လကဏာ အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ များြပားေစမည်။ ၄

သိ့ေသာ်လည်း ဖါေရာမင်းသည် သင်တိ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနလိမ့်မည်။

ငါသည်လည်း ငါ့လက် ကိ အဲဂတုြပည်အေပ မှာတင်၍ ကီးစွာေသာဒဏ်ခတ်ြခင်းအားြဖင့်

ငါ၏ဗိလ်ပါများ၊ ငါ၏လဣသရလအမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်မည်။ ၅

ထိသိ့အဲဂတုြပည်အေပ မှာ ငါ့လက်ကိဆန့်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ သတိ့အထဲမှ

တ်ေဆာင် ေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ အဲဂတုလတိ့သည်

သိကလိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့သည် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသမ အတိင်း ပက၏။ ၇ ဖါေရာဘရင်ထံ၌ ေလာက်ကေသာအခါ၊

ေမာေ ှ ၏အသက်သည် အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ အာ န်၏ အသက်သည်

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်သံး ှ စ် ှ ိ၏။ ၈ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၉ ဖါေရာဘရင်က၊ သင်တိ့အတွက် ထးဆန်းေသာ တန်ခိးကိ

ြပေလာ့ဟဆိလင်၊ သင်၏ လံှတံကိယ၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ချေလာ့ဟအာ န်အားေြပာေလာ့။

လံှတံသည်လည်း ေ မြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေမာ ှ ှ င့်အာ န်သည်

ဖါေရာဘရင်ထံသိ့ဝင်၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပသြဖင့် ၊ အာ န်သည်

ဖါေရာဘရင်ေ ှ ့၊ သ၏ကန်များေ ှ မှ့ာ လံှတံကိချ၍ ေ မြဖစ်ေလ၏။ ၁၁ ထိအခါ

ဖါေရာဘရင်သည် ပညာ ှ ိများ၊ ပစားတတ်ေသာသများတိ့ကိေခ ၍၊ အဲဂတုအမျိုး

ဝိဇာဆရာ တိ့သည်၊ ဝိဇာအတတ်အားြဖင့် ထိအကပ၍၊ ၁၂ မိမိတိ့ကိင်ေသာ

လံှတံများကိချ၍ ေ မြဖစ် ကေလ၏။ သိ့ေသာ်လည်း အာ န်၏လံှတံသည် သတိ့၏

လံှတံများကိ မျိုေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဖါေရာဘရင်သည်

ှ လံးခိင်မာ၍ သတိ့၏စကားကိ နား မေထာင်ဘဲေန၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဖါေရာဘရင်သည် ှ လံးခိင်မာ၍ ဣသေရလလတိ့ကိ မလတ်ဘဲေန၏။ ၁၅

နံနက်အချိန်၌ ဖါေရာဘရင်ထံသိ့ သွားေလာ့။ သသည် ေရဆိပ်သိ့ သွားလိမ့်မည်။

သမေရာက်မီှ သင် သည် ြမစ်ကမ်းနားမှာ ရပ်ေနေလာ့။ ေ မြဖစ်ေသာ လံှတံကိလည်း

လက်တွင်ကိင်ေလာ့။ ၁၆ ေဟဗဲအမျိုးသားတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက၊

ငါ့လတိ့သည်ေတာ၌ ငါ့အား ဝတ် ပမည် အေကာင်း၊ သတိ့ကိလတ်ေလာ့ဟ

အမိန့်ေတာ်ပါေသာ က ်ပ်ကိ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်

ယခတိင်ေအာင် နားမေထာင်ဘဲေနပါသည် တကား။ ၁၇ ထာဝရဘရားက၊ ငါသည်

ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ သင်သည်အဘယ်သိ့ သိရမည်နည်းဟမကား၊

ငါကိင်ေသာလံှတံ ှ င့် ြမစ်ေရကိ ိက်၍ ထိေရသည် အေသွးြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၈ ြမစ်၌ ှ ိေသာ

ငါးတိ့သည်ေသကလိမ့်မည်။ ြမစ်ေရလည်းနံလိမ့်မည်၊ အဲဂတုလတိ့သည်လည်း ြမစ်ေရ

ကိ ွံ ကလိမ့်မည် အေကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉တဖန်

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိမိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ အာ န်အား သင်၏လံှတံကိယ၍

အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ ေချာင်းေရ၊ ြမစ်ေရ၊ အိင်အင်းေရ၊ ကန်ေရ၊ တွင်းေရ ှ ိသမအေပ မှာ

လက်ကိဆန့်ေလာ့။ ထိေရ ှ ိသမ တိ့သည် အေသွးြဖစ်လိမ့်မည်။ အဲဂတုြပည် တေ ှ ာက်လံး၊

သစ်ခွက်၊ ေကျာက်အိး၌မ မကင်း အေသွး ှ ိလိမ့်မည်အေကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်သည် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပ၍၊

အာ န်သည် ဖါေရာဘရင် ေ ှ ့၊ သ၏ကန်များေ ှ မှ့ာ လံှတံကိချီ၍ ြမစ်ေရကိ ိက်သြဖင့် ၊

ြမစ်ေရ ှ ိသမသည် အေသွးြဖစ်ေလ၏။ ၂၁ ြမစ်၌ ှ ိေသာ ငါးတိ့သည်လည်း

ေသက၍၊ ြမစ်ေရနံေသာေကာင့် ၊ အဲဂတုလတိ့သည် ြမစ်ေရကိ မေသာက် ိင် က။

အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး၌ အေသွး ှ ံ ့ြပားလျက် ှ ိေလ၏။ ၂၂ အဲဂတုအမျိုးသား

ဝိဇာဆရာတိ့လည်း ဝိဇာအတတ်အားြဖင့် ထိအတပက၏။ ထာဝရဘရား မိန့်

ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဖါေရာဘရင်သည် ှ လံးခိင်မာ၍ သတိ့၏စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲေန၏။ ၂၃ နန်းေတာ်သိ့လှည့်လည်ြပန်သွား၍ ထိအမကိ ှ လံးမသွင်းဘဲ

ေနေလ၏။ ၂၄ ထိအခါ အဲဂတုလတိ့သည် ြမစ်ေရကိ မေသာက် ိင်ေသာေကာင့် ၊

ေသာက်ေရကိရြခင်းငှါ ြမစ်နားမှာ တွင်းတးက၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည်

ြမစ်ကိဒဏ်ခတ်၍ ခနစ်ရက်ကိ လွန်ေစေတာ်မ၏။

၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် ဖါေရာဘရင်ထံသိ့ဝင်၍ ငါ၏ လတိ့သည်

ငါ့အား ဝတ် ပမည် အေကာင်း၊ သတိ့ကိလတ်ေလာ့။ ၂ မလတ်ဘးဟြငင်းလ င်၊

သင်၏ြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ ဘားတိ့ြဖင့် ဒဏ်ခတ်ဦးမည်။ ၃ ြမစ်သည်လည်းများစွာေသာ

ဘားတိ့ကိဘွား၍၊ သတိ့သည် သင်၏အိမ်၌၎င်း၊ အိပ်ခန်း၌၎င်း၊ အိပ်ရာ ေပ ၌၎င်း၊

သင်၏ကန်တိ့ အိမ်၌၎င်း၊ သင်၏လတိ့အေပ ၌၎င်း၊ သင်၏မီးဖိ၌၎င်း၊ မန့်နယ်ေသာ

ခွက်၌၎င်း တက်ကလိမ့်မည်။ ၄သင်မှစ၍သင်၏လ၊ သင်၏ကန် ှ ိသမ တိ့ အေပ ၌

တက်ကလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်အေကာင်းကိ ကားေြပာေလာ့ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ အာ န်သည် ေချာင်းေရ၊ ြမစ်ေရ၊ အိင်အင်းေရတိ့အေပ ၌

လံှတံကိ ကိင်လျက်၊ လက်ကိ ဆန့်၍ အဲဂတုြပည်အေပသိ့ ဘားများကိ တက်ေစ ြခင်းငှါ

ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ အာ န်သည် အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ ေရအေပ မှာ

လက်ကိဆန့်သြဖင့် ၊ ဘားတိ့သည်တက်၍ အဲဂတု ြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ

ဖံးလမ်း က၏။ ၇ ဝိဇာဆရာတိ့သည်လည်း ဝိဇာအတတ်အားြဖင့် ထိအတပ၍

ဘားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်အေပ သိ့ ေဆာင် က၏။ ၈ ထိအခါ ဖါေရာမင်းသည်၊

ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိေခ ၍၊ ထာဝရဘရားသည် ဘားတိ့ကိငါ ှ င့် ငါ့လတိ့ ထံမှ

ပယ် ှ ားေတာ်မမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ေလာ့။ ဣသေရလလတိ့သည် ထာဝရဘရားအား

ယဇ်ပေဇာ် ရေသာအခွင့် ကိ ငါေပးမည်ဟ ဆိ၏။ ၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်

ကိယ်ေတာ်အိမ်များမှ ဘားတိ့ကိ ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ ြမစ်၌သာေနေစ ြခင်းငှါ၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်ကန်များ၊ လများအဘိ့ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ရေသာအချိန်ကိ
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ချိန်းချက်ေတာ်မပါဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၁၀ နက်ြဖန်ေန့ ေတာင်းပန်ေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ က၊ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့်တေသာ

ဘရားမ ှ ိေ ကာင်းကိ ကိယ်ေတာ်သိေစြခင်းငှါ အမိန့်ေတာ်အတိင်းြဖစ်၍၊ ၁၁

ဘားတိ့သည်ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်အိမ်များ၊ ကန်များ၊ လများထံမှထွက်သွား၍

ြမစ်၌သာ ေနကလိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ ေလာက် ပီးလ င်၊ ၁၂ အာ န် ှ င့်အတ

အထံေတာ်မှထွက်သွား၍၊ ဖါေရာဘရင်အေပ သိ့ ထာဝရဘရားေဆာင်ေတာ် မေသာ

ဘားတိ့အေကာင်းေကာင့် ၊ ေမာေ ှ သည် ဆေတာင်းပဌနာ ပေလ၏။ ၁၃

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ေတာင်းေလာက်ေသာ စကားအတိင်း ပေတာ်မသြဖင့် ၊

ဘားတိ့သည် အိမ်များ၊ ွာများ၊ လယ်ြပင်များတိ့တွင် ေသက၏။ ၁၄အေသေကာင်တိ့ကိ

စပံ၍ထားသြဖင့် တြပည်လံး နံေလ၏။ ၁၅ ဖါေရာမင်းလည်း၊ သက်သာရေကာင်းကိ

သိြမင်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ှ လံးခိင်မာ၍ သတိ့စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲ ေနြပန် ေလ၏။ ၁၆ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား

မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး၌ ှ ိေသာ ေြမမန်သည်

ြခင်ေကာင်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ အာ န်သည် လံှတံကိကိင်လျက် လက်ကိဆန့်၍၊ ေြမမန့်ကိ

ိက်ေစြခင်း ငှါ ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၇ အာ န်သည်

လံှတံကိကိင်လျက် လက်ကိဆန့်၍ ေြမမန့်ကိ ိက်ေလ၏။ ေြမမန့်သည်လည်း လံှ၌၎င်း၊

တိရစာန်၌၎င်း ြခင်ေကာင်ြဖစ်ေလ၏။ အဲဂတုြပည် တေ ှ ာက်လံး၌ ေြမမန့် ှ ိသမသည်

ြခင်ေကာင်ြဖစ် ေလ၏။ ၁၈ ဝိဇာဆရာကိလည်း၊ ြခင်ေကာင်တိ့ကိ ြဖစ်ေစ

ြခင်းငှါ ဝိဇာအတတ်အားြဖင့် ထိအတပ၍ မတတ် ိင် က။ သိ့ြဖစ်၍ လတိ့ ှ င့်

တိရစာန်တိ့၌ြခင်ေကာင်တိ့သည် ှ ိ က၏။ ၁၉ ထိအခါ ဝိဇာဆရာတိ့က၊ဤအမသည်

ဘရား သခင်၏ တန်ခိးေကာင့် ြဖစ်သည်ဟ ဖါေရာဘရင်အား ေလာက်ကားက၏။

သိ့ေသာ်လည်း ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဖာေရာဘရင်သည် ှ လံးခိင်မာ ၍

သတိစ့ကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနြပန်ေလ၏။ ၂၀ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် နံနက်

ေစာေစာထေလာ့။ ေရဆိပ်သိ့ထွက်သွားေသာ ဖါေရာ ဘရင်ေ ှ မှ့ာ ရပ်၍ ထာဝရဘရားက၊

ငါ၏လတိသ့ည် ငါ့အား ဝတ် ပမည်အေကာင်း၊ သတိ့ကိလတ်ေလာ့။ ၂၁ မလတ်ဘဲေနလ င်

သင် ှ င့်သင်၏ကန်များ၊ လ များ၊ အိမ်များထဲသိ့ ယင်ရဲတိ့ကိ ငါေစလတ်သြဖင့် အဲဂတု

လတိ့ေနေသာအိမ်၊ ရပ်ေသာေြမသည် ယင်ရဲ ှ င့်အြပည့် ှ ိရလိမ့်မည်။ ၂၂

ငါသည် ေြမ ကီးအလယ်၌ ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ သင်သိေစြခင်းငှါ

ငါ၏လတိ့ေနရာ ေဂါ ှ င်ြပည်ကိ ထိေန့၌ ငါြခားနားေစ၍၊ ထိြပည်၌ ယင်ရဲမ ှ ိရ။

၂၃ ထိသိ့ ငါ၏လတိ့ ှ င့် သင်၏လတိ့ကိ ငါြခားနား ေစမည်။ နက်ြဖန်ေန့၌

ထိနိမိတ်ထင် ှ ားလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိသိ့ထာဝရဘရား ပေတာ်မသြဖင့် ၊ အလွန် ကမ်းတမ်းေသာ

ယင်ရဲတိ့သည်၊ ဖါေရာဘရင်အိမ် အစ ှ ိေသာ သ၏ကန်တိ့အိမ်၊ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး

၌ ေရာက်လာ၍၊ ထိယင်ရဲတိ့ေကာင့် အဲဂတုြပည်ပျက် ေလ၏။ ၂၅ ထိအခါ၊

ဖါေရာဘရင်သည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န် ကိ ေခ ပီးလ င်၊ သင်တိ့သည် ဤြပည်၌သင်တိ့၏

ဘရား သခင်အား ယဇ်ပေဇာ်သွား ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၂၆ ေမာေ ှ က

ထိသိ့မ ပသင့် ။ ပလ င်အဲဂတုလ တိ့၏ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာကိ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်ရပါမည်။ အဲဂတုလတိ့၏ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာကိ

သတိ့မျက်ေမှာက်၌ ယဇ်ပေဇာ် လ င်၊ သတိ့သည် အက ်ပ်တိ့ကိခဲ ှ င့် ပစ် ကပါလိမ့်မည်

မဟတ်ေလာ။ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍ ေတာ၌သံးရက်ခရီးသွား၍ အက ်ပ် တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ယဇ်ပေဇာ် ကပါမည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၂၈

ဖါေရာဘရင်ကလည်း၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား၊ ေတာ၌

ယဇ်ပေဇာ်မည်အေကာင်း၊ သွားရေသာအခွင့် ကိ ငါေပးမည်။ သိ့ရာတွင် ေဝးေဝး

မသွားရက။ ငါ့အဘိ့ေတာင်းပန်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ထံ မှ ထွက်သွား၍ ယင်ရဲတိ့သည် ဖါေရာဘရင် ှ င့် သ၏

ကန်များ၊ လများထံမှ၊ နက်ြဖန်ေနသွ့ားမည်အေကာင်း ထာဝရဘရားကိေတာင်းပန်ပါမည်။

သိ့ရာတွင် ဣသ ေရလလတိ့သည် ထာဝရဘရားအား ယဇ်မပေဇာ်ရမည်

အေကာင်း၊ ေနာက်တဖန် ဆီးတား၍ လှည့် စားေတာ် မမပါ ှ င့်ဟ ေလာက် ပီးလ င်၊

၃၀ ဖါေရာဘရင်ထံမှထွက်သွား၍ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်ေလ၏။

၃၁ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေမာေ ှ စကားကိ နားေထာင်၍ ယင်ရဲတိ့ကိ

ဖါေရာဘရင် ှ င့်သ၏ကန်များ၊ လများထံမှာ တေကာင်မ မကျန်ေစြခင်းငှါ ပယ် ှ ား

ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိအခါ၌လည်း၊ ဖါေရာဘရင်သည် ှ လံးခိင်မာ ြပန်၍၊ ဣသေရလလတိ့ကိ

မလတ်ဘဲေနေလ၏။

၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် ဖါေရာဘရင် ထံသိ့ဝင်၍ ငါ၏လတိ့သည်

ငါ့အား ဝတ် ပမည် အေကာင်း၊ သတိ့ကိ လတ်ေလာ့။ ၂ မလတ်ဘးဟြငင်း၍

ဆီးတားေသးလ င်၊ ၃ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် လယ်ြပင်၌ ှ ိေသာ တိရစာန်၊ ြမင်း၊

ြမည်း၊ ကလားအပ်၊ သိး၊ ွားတိ့အေပ ၌ ေရာက်၍ အလွန်ြပင်းစွာေသာ ေရာဂါ စဲွလိမ့်မည်။

၄ ထာဝရဘရားသည်၊ ဣသေရလလတိ့၏ တိရစာန် ှ င့် အဲဂတုလတိ့၏ တိရစာန်ကိ

ြခားနား ေစသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားပိင်ေသာ တိရစာန် တေကာင်မ မေသရ။ ၅

နက်ြဖန်ေန၊့ အဲဂတုြပည်၌ ထိအမကိ ထာဝရ ဘရား ပေတာ်မမည်ဟ မှန်ေသာအချိန်ကိ

ချိန်းချက် ေတာ်မ ပီဟ ေဟဗဲလတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်

အေကာင်းကိေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ နက်ြဖန်ေန့၌

ထိအမကိ ပေတာ်မသြဖင့် ၊ အဲဂတုလတိ့၏ တိရစာန်အမျိုးမျိုးေသက၏။ ဣသ

ေရလလတိ့၏ တိရစာန်တေကာင်မ မေသ။ ၇ ဖါေရာဘရင်သည် လကိေစလတ်၍၊ ဣသ

ေရလအမျိုးသားတိ့၏ တိရစာန်တေကာင်မ မေသ ေကာင်းကိ သိရ၏။ သိ့ေသာ်လည်း

ှ လံးခိင်မာြပန်၍၊ ဣသေရလလတိ့ကိ မလတ်ဘဲေနေလ၏။ ၈ထာဝရဘရားကလည်း၊

မီးဖိထဲကြပာကိ လက် ှ င့်ယ၍ ေမာေ ှ သည် ဖါေရာဘရင်ေ ှ ့၌ မိဃ်းေကာင်း

ကင်သိ့ပစ်လင့် ေစ။ ၉ ထိြပာသည် အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး၌ ှ ံ ့ြပား ေသာ အမန့်ြဖစ်၍၊

ြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင် လ ှ င့် တိရစာန်တိ့၌ အခဲအကျိတ်ြပည့်ေသာ အနာဆိးြဖစ်လိမ့်

မည်ဟ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်အ တိင်း၊ ၁၀ သတိ့သည်

မီးဖိထဲကြပာကိယ၍၊ ဖါေရာဘရင် ေ ှ မှ့ာရပ်လျက်၊ ေမာေ ှ သည် မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ပစ်

လင့်သြဖင့် ၊ ထိြပာသည် လ ှ င့် တိရစာန်တိ့၌ အခဲ အကျိတ်ြပည့်ေသာ အနာဆိးြဖစ်ေလ၏။

၁၁ ဝိဇာဆရာတိ့သည် အနာဆိးေကာင့် ၊ ေမာေ ှ ေ ှ ့၌မရပ်မေန ိင်။ ထိအနာဆိးသည်

ဝိဇာဆရာတိ့၌၎င်း၊ အဲဂတုလအေပါင်းတိ့၌၎င်း စဲွသတည်း။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်

ဖါေရာဘရင်၏ ှ လံးကိ ခိင်မာေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊

သတိ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေနေလ၏။ ၁၃တဖန်ထာဝရဘရားက၊ နံနက်ေစာေစာထ၍၊

ဖါေရာဘရင်ေ ှ မှ့ာရပ်လျက်၊ ေဟ ဗဲလတိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားက၊

ငါ၏လတိ့သည် ငါ့အား ဝတ် ပ မည်အေကာင်း၊ သွားရေသာအခွင့် ကိေပးေလာ့။ ၁၄

သိ့မဟတ် ယခကာလအခါ သင်၏ ှ လံး၌၎င်း၊ သင်၏ကန်များ၊ လများ၌၎င်း၊

ငါ၏ေဘးဒဏ်အလံးစံ တိ့ကိ သင့် ေရာက်ေစမည်။ ေြမ ကီးတေ ှ ာက်လံး၌ ငါက့ဲသိ့ေသာသ

မ ှ ိေကာင်းကိသင်သည် သိရလိမ့်မည်။ ၁၅ ငါ့လက်ကိ ငါဆန့်၍ သင် ှ င့်သင်၏လတိ့ကိ

ကာလနာြဖင့် ဒဏ်ခတ်မည်။သင့် ကိလည်း ေြမ ကီးေပ က သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ၁၆

အကယ်စင်စစ် ငါ့တန်ခိးကိ သင်၌ ငါြပြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့နာမကိ ေြမ ကီးတြပင်လံးတွင်

ေကျာ်ေစာေစြခင်း ငှါ၎င်း၊ သင့် ကိ ငါချီးေြမာက်ခ့ဲ ပီ။ ၁၇သင်သည် ငါ၏လတိ့ကိမလတ်ဘဲ၊

သတိ့ကိ ေစာ်ကားေသးသေလာ။ ၁၈ ကည့် ေလာ့။ အဲဂတုြပည် တည်သည်ကာလမှ စ၍

ယခတိင်ေအာင် မ ွာဘးေသာ အလွန် ကီးစွာေသာ မိဃ်းသီး ွာြခင်းကိ နက်ြဖန်ေန့

ဤအချိန်၌ ငါြဖစ်ေစ မည်။ ၁၉ ထိေကာင့်ယခေစလတ်၍၊ လယ်ြပင်၌ ှ ိေသာ

တိရစာန်များ ှ င့် ှ ိေလသမ တိ့ကိ သိမ်းယေလာ့။ အိမ်သိ့ မေဆာင်လျင်၊

လယ်ြပင်၌ ေတွသ့မ ေသာလ ှ င့် တိရစာန်တိ့အေပ မှာ မိဃ်းသီးကျ၍၊ သတိ့သည်

ေသကလိမ့်မည်အေကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ ဖာေရာဘရင်၏ ကန်တိ့သည်၊

မိမိကန် ှ င့် မိမိတိရစာန်တိ့ကိ အိမ်သိ့ ေြပးေစက၏။ ၂၁ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ပမာဏမ ပေသာသတိ့သည်၊ မိမိကန်၊ မိမိတိရစာန်တိ့ကိ လယ်ြပင်၌

ထားက၏။ ၂၂ထာဝရဘရားကလည်း၊ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး၌ လတိ့အေပ မှာ၎င်း၊

တိရစာန်တိ့အေပ မှာ၎င်း၊ လယ်ြပင်၌ ှ ိေလသမ ေသာ အပင်များအေပ မှာ၎င်း၊

မိဃ်းသီး ွာေစြခင်းငှာ၊ သင်၏လက်ကိ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ဆန့်ေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေမာေ ှ သည် မိမိလံှတံကိ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ဆန့်၍၊
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ထာဝရဘရားသည် မိဃ်း ကိး ှ င့် မိဃ်းသီးကိ လတ်ေတာ်မ၏။ မီးသည်လည်း

ေြမေပ မှာေြပးေလ၏။ ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည်၊ အဲဂတုြပည်၌ မိဃ်းသီး ွာေစ

ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၂၄ အဲဂတုြပည် တည်ေထာင်သည်ကာလမှစ၍တခါမ မြဖစ်ဘးေသာ

မိဃ်းသီး၊ မီး ှ င့် ေရာ၍ အလွန် ြပင်းထန်စွာေသာ မိဃ်းသီး ြဖစ်ေလ၏။ ၂၅ အဲဂတုြပည်

တေ ှ ာက်လံး၌၊ လယ်ြပင်မှာ ှ ိသမ ေသာလ ှ င့် တိရစာန်များ၊ ြမက်ပင်များ၊ သစ်ပင်များ

တိ့ကိ မိဃ်းသီးထိေလ၏။ ၂၆ သိ့ရာတွင် ဣသေရလအမျိုးသားေနရာေဂါ ှ င်ြပည်၌

မိဃ်းသီးမကျမ ွာ။ ၂၇ ထိအခါ ဖါေရာဘရင်သည် လကိေစလတ်၍၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ

ေခ ပီးလ င်၊ ဤအမ၌ ငါြပစ်မှား ပီ။ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ၏။ ငါ ှ င့်

ငါ၏လတိ့သည် အြပစ်များပါ၏။ ၂၈ တန်ပါ ပီ။ အား ကီးေသာ မိဃ်း ကိး ှ င့်

မိဃ်းသီးစဲမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်ပါ။ သင်တိ့ကိ ငါမဆီးမတား

အလျင်အြမန်လတ်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၂၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊ မိထဲ့က

က ်ပ်ထွက်သွားေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ က ်ပ်လက်ဝါးတိ့ကိ ြဖန့်ပါမည်။

ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးကိ အစိးရေတာ်မေကာင်းကိ ကိယ်ေတာ်သိေစြခင်းငှာ

မိဃ်း ကိးစဲလိမ့် မည်။ မိဃ်းသီးလည်း မကျမ ွာရ။ ၃၀ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ် ှ င့်

ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့သည်၊ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်ကိ မေကာက်ေသး ေကာင်းကိ

အက ်ပ်သိပါသည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၃၁ ပိက်ဆန်ပင်၊ မေယာပင်ကိ မိဃ်းသီးထိ၏။

မေယာပင်သည် အသီးအ ှံ ှ င့် ြပည့် စံ ပီ။ ပိက်ဆံပင်လည်း အသီးမှည့် ပီ။ ၃၂ ဂျံုစပါး၊

ေကာက်စပါးပင်ကိကား မထိ။ ထိအပင်တိ့သည် မေပါက်ကေသး။ ၃၃ ေမာေ ှ သည်

ဖာေရာဘရင်ထံမှထွက်၍ မိ့ြပင်သိ့သွား ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ လက်ဝါးတိ့ကိ

ြဖန့်သြဖင့် ၊ မိဃ်း ကိး ှ င့် မိဃ်းသီးစဲေလ၏။ ေြမေပ ၌လည်း မိဃ်းမ ွာ။ ၃၄ ထိသိ့

မိဃ်းမ ွာ၍ မိဃ်းသီး ှ င့် မိဃ်း ကိးစဲသည်ကိ ဖာေရာဘရင်ြမင်လ င်၊ တဖန်ြပစ်မှား၍၊

ကန်များ ှ င့်တကွ ှ လံးခိင်မာလျက်ေန၏။ ၃၅ ထိသိ့ ဖာေရာဘရင်သည်

ှ လံးခိင်မာသည်ြဖစ်၍၊ ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ မလတ်ဘဲေနြပန်သတည်း။

၁၀ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဖာေရာဘရင်ထံသိ့ ဝင်ေလာ့။

ငါသည် ဤနိမိတ်တိ့ကိ သေ ှ ့၌ ြပြခင်းငှာ၎င်း၊ ၂ အဲဂတုြပည်၌ ငါ ပေသာအမ၊

အဲဂတုလတိ့တွင် ငါြပေသာနိမိတ်တိ့ကိ၊ သင်၏သားေြမးတိ့အား ကားေြပာသြဖင့် ၊ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှာ၎င်း၊ သ၏ ှ လံး၊ သ၏ကန်တိ့ ှ လံး ကိ

ငါခိင်မာေစ ပီဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့သည်၊

ဖာေရာဘရင်ထံသိ့ ဝင် ပီးလ င်၊ ေဟ ဗဲလတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကိယ်ကိကိယ် မ ှ ိမ့်ချဘဲ အဘယ်မကာလပတ်လံး ေနလိမ့်မည်နည်း။ ငါ၏လတိ့

သည် ငါ့အား ဝတ် ပမည်အေကာင်း၊ သွားရေသာအခွင့် ကိ ေပးေလာ့။ ၄ သိ့မဟတ်

ငါ၏လတိကိ့ မလတ်ဘဲေနလ င်၊ ကည့် ေလာ့။ ကျိုင်းေကာင်တိ့ကိ သင်၏ြပည်သိ့ နက်ြဖန်

ငါေဆာင်ခ့ဲမည်။ ၅ ေြမမထင်ေပ ိင်ေအာင် သတိ့သည် ေြမမျက် ှ ာကိ

ဖံးလမ်းကလိမ့်မည်။ မိဃ်းသီးမဖျက်၊ သင်တိ့၌ ကျန် ကင်းေသးသမ ကိ၎င်း၊ သင်တိ့အဘိ့

ေြမ၌ ေပါက်သမ ေသာ အပင်တိ့ကိ၎င်း စား ကလိမ့်မည်။ ၆ သင်၏ဘိးေဘးတိ့သည်

ေြမေပ မှာြဖစ်သည် ကာလမှစ၍၊ ယေနတိ့င်ေအာင် မြမင်ဘးသက့ဲသိ၊့ သင်၏အိမ်များ၊

သင်၏ကန်တိ့အိမ်များ၊ အဲဂတုလအေပါင်းတိ့၏ အိမ်များတိ့ကိ ြဖည့် ကလိမ့်မည်ဟ

ဆိ ပီးလ င်၊ လှည့် ၍ ဖာေရာဘရင်ထံမှ ထွက်သွားေလ၏။ ၇ ဖာေရာဘရင်၏

ကန်တိ့ကလည်း၊ ဤလသည် ငါတိ့ကိ အဘယ်မ ကာလပတ်လံး ေ ှ ာင့် ှ က်ပါလိမ့်

မည်နည်း။ ထိသတိ့သည် သတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပမည်အေကာင်း

အခွင့် ေပးေတာ်မပါ။ အဲဂတုြပည်ပျက်ေကာင်းကိ သိေတာ်မမေသးသေလာဟ

ေလာက်ကလင်၊ ၈ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ တဖန် ဖာေရာဘရင်ထံသိ့ သွင်းြပန်၍၊

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပြခင်းငှာ သွား ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်

သွားရေသာသတိ့သည် အဘယ်သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၉ ေမာေ ှ က၊ အက ်ပ်တိ့သည်

သငယ်၊ သအိ၊ သားသမီး၊ သိး၊ ွားပါလျက် သွားပါမည်။ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပဲွခံရပါမည်ဟ ြပန်ဆိေလေသာ်၊ ၁၀ ဖာေရာမင်းက၊ သင်တိ့ ှ င့်

သငယ်များကိ ငါလတ်သည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၌ ှ ိေစေသာ။

သတိ ပ၊ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံကသည်တကား။ ၁၁ ထိသိ့ မြဖစ်ရာ။

အရင်ေတာင်းေလာက်သည်အတိင်း၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေသာသတိ့သာသွား၍

ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ကိ အထံေတာ်မှ

ှ င် ကေလ၏။ ၁၂ထာဝရဘရားကလည်း၊ ကျိုင်းတိ့သည် အဲဂတုြပည်သိ့ေရာက်လာ၍

မိဃ်းသီးမဖျက်၊ ေြမေပ မှာ ကျန်ရစ်ေသာအပင် ှ ိသမ တိ့ကိ စားေစြခင်းငှာ၊

အဲဂတုြပည်အေပ မှာ လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၃

ေမာေ ှ သည် မိမိလံှတံကိ အဲဂတုြပည်အေပ မှာ ဆန့်သြဖင့် ၊ ထိေန့ ှ င့် ထိညဥ့်ပတ်လံး၊

အေ ှ ေ့လကိ ေြမေပ မှာ ထာဝရဘရားလာေစေတာ်မ၍၊ နံနက်ေရာက်မှ အေ ှ ေ့လသည်

ကျိုင်းတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ ၁၄ ထိကျိုင်းတိ့သည် အဲဂတုြပည်လံးကိ လမ်းမိး၍၊

ြပည်နယ်နိမိတ် ှ ိသမအေပ မှာ နားသြဖင့် အလွန်များြပား က၏။ ထိသိ့ေသာ ကျိုင်းတိ့သည်

ေ ှ းကမြဖစ်စဖး၊ ေနာက်၌လည်း မြဖစ်ရလတ့ံ။ ၁၅ ေြမမည်းသည်တိင်ေအာင်

ေြမတြပင်လံးကိ ဖံးအပ်၍ တြပည်လံးတွင် ြမက်ပင် ှ ိသမ မိဃ်းသီး ှ င့်

လွတ်ေသာသစ်သီး ှ ိသမ ကိ စား ကသြဖင့် ၊ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင်

သစ်ပင်ြမက်ပင်တိ့၌ စိမ်းေသာအရာ တစံတခမ မကျန်ရစ်။ ၁၆ ထိအခါ

ဖာေရာဘရင်သည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ အလျင်အြမန်ေခ ၍၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ၎င်း ငါြပစ်မှားပါ ပီ။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ သည်တခါ ငါ့အြပစ်ကိ

သည်းခံပါေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ ဤေသေဘးတခကိသာ

ငါမှပယ် ှ ားပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ပါဟ ဆိသည် ှ ိေသာ်၊ ၁၈ ေမာေ ှ သည်

အထံေတာ်မှထွက်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည်

အား ကီးေသာ အေနာက်ေလကိ လတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိေလသည် ကျိုင်းတိ့ကိ

ေဆာင်သွား၍ ဧဒံပင်လယ်၌ ချပစ်ေလ၏။ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး၌

ကျိုင်းတေကာင်မ မကျန်ရစ်။ ၂၀ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည်

ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံးကိ ခိင်မာေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

မလတ်ဘဲေနြပန်ေလ၏။ ၂၁ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး၌

ေမှာင်မိက်သာမညမဟတ်၊ စမ်းသပ်၍ ေတွရ့ေသာ ေမှာင်မိက်ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊

သင်၏လက်ကိ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ဆန့်ေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၂၂ ေမာေ ှ သည် မိမိလက်ကိ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ဆန့်၍၊ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံး၌

ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်သည် သံးရက်ပတ်လံး ြဖစ်ေလ၏။ ၂၃ ထိအခါ

တေယာက်ကိတေယာက် မြမင် ိင် က။ သံးရက်ပတ်လံး အဘယ်သမ မိမိေနရာမှ

မထရက။ သိ့ရာတွင် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊ မိမိတိ့ေနရာ၌ အလင်းကိ

ရက၏။ ၂၄ ထိအခါ ဖာေရာဘရင်သည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိေခ ၍

ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပြခင်းငှာ သွား ကေလာ့။ သိ့ရာတွင် သိး ွားများကိ

ထားခ့ဲ ကေစ။ သငယ်များကိ ေခ ကေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊

က ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်စရာဘိ့ ယဇ်ေကာင်များ၊

မီး ိရ့ာပေဇာ်သကာများကိ ကိယ်ေတာ်ေပးရမည်။ ၂၆က ်ပ်တိ့သည် တိရစာန်များကိ

ေဆာင်သွားရမည်။ တေကာင်မ မကျန်ရစ်ရ။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့အထဲက

က ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပစရာဘိ့ ေ ွးယရမည်။ ထာဝရဘရားအား

အဘယ်မည်ေသာအေကာင် ှ င့် ဝတ် ပရမည်ကိ ထိအရပ်သိ့မေရာက်မီှ မသိပါဟ

ဆိေလေသာ်၊ ၂၇ထာဝရဘရားသည် ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံးကိ ခိင်မာေစေတာ်မသြဖင့် ၊

သသည် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိ မလတ်။ ၂၈ ေမာေ ှ ကိလည်း၊ ငါ့ထံမှ

ထွက်သွားေလာ့။ ေနာက်တဖန် ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ေအာင် သတိ ပေလာ့။ ငါ့မျက် ှ ာကိ

ြမင်ေသာေန့၌ ေသမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊ မိန့်ေတာ်မချက်သည်

ေလျာက်ပတ်ပါ၏။ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ေနာက်တဖန်မြမင်ပါဟ ေလ ာက်ဆိ၏။

၁၁ ထိအခါ ထာဝရဘရားက၊ ဖာေရာဘရင် ှ င့် အဲဂတုြပည်အေပ မှာ

ေဘးတပါးကိ ငါေရာက်ေစဦးမည်။ ထိေနာက် သင်တိ့ကိ လတ်လိမ့်မည်။

လတ်ေသာအခါ၌လည်း၊ အကယ်၍ သင်တိ့ကိ တ ပိင်နက် ှ င်လိမ့်မည်။ ၂

ဣသေရလလေယာက်ျားသည်၊ အိမ်နီးချင်းေယာက်ျား၌၎င်း၊ မိန်းမသည်

အိမ်နီးချင်းမိန်းမ၌၎င်း၊ ေငွတန်ဆာ၊ ေ တန်ဆာ၊ အဝတ်တန်ဆာတိ့ကိ ေတာင်းေစြခင်းငှာ၊

လများတိ့အား ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃သတိ့ေတာင်းသည်အတိင်း၊

အဲဂတုလတိ့သည် ေပးချင်ေသာေစတနာစိတ်ကိ ထာဝရဘရားြဖစ်ေစ ေတာ်မ၏။
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ေမာေ ှ သည်လည်း၊ အဲဂတုြပည်တွင် ဖာေရာဘရင်၏ ကန်များ၊ လများေ ှ ့၌ ကီးစွာေသာ

အသေရ ှ ိေလ၏။ ၄ ထိအခါ ေမာေ ှ က၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သန်းေခါင်အချိန်၌ အဲဂတုြပည်အလယ်သိ့ ငါထွက်သွားမည်။ ၅ နန်းထိင်ေသာ

ဖာေရာဘရင်၏ သားဦးမှစ၍၊ ကိတ်ဆံေနာက်၌ ထိင်ေသာ ကန်မ၏သားဦး တိင်ေအာင်၊

အဲဂတုြပည်၌ ှ ိသမ ေသာ သားဦးတိ့ ှ င့် တိရစာန်တိ့၏ သားဦး ှ ိသမ တိ့သည်

ေသကလိမ့်မည်။ ၆ အဲဂတုြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင်၊ ေ ှ းကာလ၌ မြဖစ်စဖး၊

ေနာင်ကာလ၌လည်း မြဖစ်လတ့ံေသာ ကီးစွာေသာ ငိေကးြခင်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။

၇ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည်၊ အဲဂတုလတိ့ ှ င့် ဣသေရလလတိ့ကိ

ြခားနားေစေတာ်မေကာင်းကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှာ၊ ဣသေရလလတစံတေယာက်ကိ

ေခွးတေကာင်မ မဟိန်းရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ြဖစ်ေသာ

ဤလအေပါင်းတိ့သည်လည်း က ်ပ်ထံသိ့ လာ၍ ြပပ်ဝပ်လျက် ထွက်သွားပါ။

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်ေနာက်၌လိက်ေသာ လအေပါင်းတိ့ ထွက်သွား ကပါဟ

ေြပာဆိ ပီးမှ က ်ပ်ထွက်သွားပါမည်ဟ ေလာက်ဆိသြဖင့် ၊ အမျက်ထွက်၍

ဖာေရာဘရင်ထံမှ ထွက်သွားေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အ့ံဘွယ်ေသာ

အမေတာ်တိ့သည် အဲဂတုြပည်၌ များြပားမည်အေကာင်း၊ ဖာေရာဘရင်သည်

သင်တိ့၏စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနလိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၁၀ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့သည် ဖာေရာဘရင်ေ ှ မှ့ာ ဤအ့ံဘွယ်ေသာ အမအလံးစံတိ့ကိ

ပေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံးကိ ခိင်မာေစေတာ်မသြဖင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ြပည်ေတာ်မှ ထွက်သွားရေသာအခွင့် ကိ မေပးဘဲ ေနသတည်း။

၁၂ ထာဝရဘရားသည် အဲဂတုြပည်၌ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂ဤလသည် သင်တိ့၌ လဦးတည်းဟေသာ ှ စ်စဥ်တွင်

ပဌမလြဖစ်ရမည်။ ၃ သင်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ကိ

မှာထားရေသာစကားဟမကား၊ ဤလဆယ်ရက် ေန့၌ သင်တိ့ ှ ိသမသည်၊

မိမိအိမ်ေထာင်အသီးအသီးအတိင်း တအိမ်ေထာင်လ င် သိးသငယ်တေကာင်စီ ယရမည်။

၄ အိမ်ေထာင်ငယ်၍ သိးသငယ်တေကာင် ှ င့် မတန်လ င်၊ နီးစပ်ေသာ အိမ်နီးချင်း ှ င့်

စပ်ဘက်၍ လမည်မ ှ ိသည်ဟ ေရတွက် ပီးလ င်၊ တေကာင်ကိ စားေလာက်ေသာသများကိ

ေထာက်၍ သိးသငယ် တေကာင်ကိ ယရမည်။ ၅ သိးသငယ်ြဖစ်ေစ၊ ဆိတ်သငယ်ြဖစ်ေစ၊

သင်တိ့ယေသာ အေကာင်သည် အြပစ်မပါ၊ အခါမလည်ေသာ အထီးြဖစ်ရမည်။ ၆

ထိသိးသငယ်တိ့ကိ၊ ထိလဆယ်ေလးရက်တိင်ေအာင် ေစာင့်ထား ပီးမှ၊ ညဦးအချိန်၌

ဣသေရလအမျိုး အစည်းအေဝးပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် သတ်ရကမည်။ ၇

သိးသငယ်၏အသားကိ စားရေသာအိမ်၏ တံခါးထပ် ှ င့် တံခါးတိင် ှ စ်ဘက်၌၊

သိးသငယ်၏အေသွးကိ ယ၍ ထိးရမည်။ ၈အသားကိ မီး ှ င့်ကင် ပီးမှ၊ ထိညဥ့်ြခင်းတွင်

တေဆးမပါေသာမန်၊့ ခါးေသာ ဟင်းသီးဟင်း ွက် ှ င့် စားရမည်။ ၉အသားစိမ်းသည်ြဖစ်ေစ၊

ေရ ှ င့် ပတ်သည်ြဖစ်ေစ မစားရ။ ေခါင်း၊ ေြခေထာက်၊ အသည်း၊ ှ လံး စသည်တိ့ ှ င့်တကွ၊

မီးကင် ပီးမှ စားရမည်။ ၁၀ နံနက်တိင်ေအာင် ထိအသားကိ မကင်းေစရ။

အနည်းငယ်ကင်းလ င် မီး ှ င့် ိ ရ့မည်။ ၁၁အဘယ်သိ့စားရမည်နည်းဟမကား၊ ခါးစည်းကိ

စည်းလျက်၊ ေြခနင်းကိ စီးလျက်၊ ေတာင်ေဝးကိ ကိင်လျက် အလျင်အြမန်စားရမည်။

ထာဝရဘရား၏ ပသခါြဖစ်သတည်း။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊ ယေန့ညဥ့်တွင်

အဲဂတုြပည်ကိ ငါသည် ထတ်ချင်းခပ်သွား၍၊ အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ လတိ့၏ သားဦးများ ှ င့်

တိရစာန်တိ့၏ သားဦးများအေပါင်းတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်၍၊ အဲဂတုြပည်၏ ဘရားတိ့ကိ

တရားစီရင်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၁၃ သိးသငယ်၏ အေသွးသည်

သင်တိ့ေနရာအိမ်၌ သင်တိ့၏လကဏာသက်ေသြဖစ်၍၊ ထိအေသွးကိ ငါြမင်ေသာအခါ၊

သင်တိ့ကိ ငါလွန်သွားမည်။ ထိသိ့ အဲဂတုြပည်ကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ၊

ဖျက်ဆီးြခင်း ေဘးဥပဒ်သည် သင်တိ့ကိ မသင့် မေရာက်ရ။ ၁၄ဤေနရ့က်သည်လည်း

သင်တိ့ေအာက်ေမ့စရာဘိ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့၏အမျိုး အစဥ်အဆက်မြပတ် ဤေနရ့က်၌

ထာဝရဘရားအား ပဲွခံရကမည်။ ပညတ်ေတာ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ထိပဲွကိ အစဥ်အ မဲ

ခံရကမည်။ ၁၅ ခနစ်ရက်ပတ်လံး တေဆးမပါေသာမန့်ကိ စားရမည်။ ပဌမေနရ့က်၌

တေဆးကိ အိမ်များမှပယ်ရမည်။ ပဌမေနမှ့စ၍ ခနစ်ရက်ေနတိ့င်ေအာင်၊

တေဆးပါေသာမန့်ကိ စားေသာသမည်သည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ

ခံရမည်။ ၁၆ ပဌမေန့၌၎င်း၊ ခနစ်ရက်ေန့၌၎င်း၊ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ထိေနရ့က်၌

လတိင်း စားြခင်းကိစ ှ င့် ဆိင်ေသာ အလပ်အေဆာင်မှတပါး အြခားေသာအလပ်ကိ

မလပ်မေဆာင်ရ။ ၁၇ ထိအဇမပဲွကိခံရေသာ အေကာင်းဟမကား၊ ထိေနရ့က်၌ သင်တိ့

ဗိလ်ေြခများကိ၊ အဲဂတုြပည်ထဲက ငါ တ်ေဆာင်သည်ြဖစ်၍၊ ထိအေကာင်းေကာင့်

ပညတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ သင်တိ့၏အမျိုးအစဥ်အဆက် မြပတ် ထိေနရ့က်ကိ

အ မဲေစာင့် ရ ကမည်။ ၁၈ ပဌမလဆယ်ေလးရက်ေန့ညဦးမှစ၍ ှ စ်ဆယ်တရက်ေန့

ညဦးတိင်ေအာင်၊ သင်တိ့သည် တေဆး မပါေသာမန့်ကိ စားရကမည်။ ၁၉

ခနစ်ရက်ပတ်လံး သင်တိ့အိမ်များ၌ တေဆးမ ှ ိရ။ တေဆးပါေသာမန့်ကိ

စားေသာသမည်သည်ကား၊ တကန်းတ ိင်ငံသားြဖစ်ေစ၊ ြပည်သားြဖစ်ေစ၊

ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ်မှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရမည်။ ၂၀သင်တိ့ေနရာအရပ်ရပ်တိ့၌

တေဆးပါေသာမန့်ကိ မစားရ။ တေဆးမပါေသာမန့်ကိသာ စားရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ထိအခါ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့သည်

အိမ်ေထာင်များ အသီးအသီး ကိယ်စီကိယ်စီ သိးသငယ်တိ့ကိ ယ၍ ပသခါပဲွဘိ့

သတ်ကေလာ့။ ၂၂ ဟဿပ်ပင် ွန့်တစည်းကိ ယ၍ အင်တံ၌ထည့် ေသာ

အေသွးထဲမှာ ှ စ် ပီးလ င်၊ တံခါးထပ်တံခါးတိင် ှ စ်ဘက်တိ့ကိ ထိးသတ်ကေလာ့။

ထိေနာက်မှ နံနက်တိင်ေအာင် အဘယ်သမ မိမိအိမ်တံခါးြပင်သိ့ မထွက် မသွားရ။ ၂၃

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် အဲဂတုလတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ြခင်းငှာ

ထတ်ချင်းခတ်သွားေတာ်မ မည်။ တံခါးထပ် ှ င့် တံခါးတိင် ှ စ်ဘက်၌ ှ ိေသာ အေသွးကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည် တံခါးကိ လွန်သွားေတာ်မမည်။ ဖျက်ဆီးေသာသသည်

သင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ြခင်းငှာ၊ အိမ်ထဲသိ့ဝင်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မမ။ ၂၄သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့၏သားများ၌ ပညတ်ေတာ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ဤအမကိ အစဥ်အ မဲ ေစာင့် ရ ကမည်။

၂၅ ဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မလတ့ံေသာြပည်သိ့ သင်တိ့သည်

ေရာက်က ေသာအခါ ဤဝတ်ကိ ပရမည်။ ၂၆ သင်တိ့၏ သားေြမးတိ့က၊

ဤဝတ်ကိ ပ၍ အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ ေမးြမန်း ကလင်၊ ၂၇ထာဝရဘရားသည်

အဲဂတုလတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်၍၊ ငါတိ့အိမ်များကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မေသာအခါ၊ အဲဂတုြပည်၌

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အိမ်များကိ လွန်သွားေတာ်မေသာထာဝရဘရား၏ ပသခါယဇ်

ြဖစ်သတည်းဟ ြပန်ေြပာရကမည်ဟ ေမာေ ှ ဆိ ပီးလ င်၊ ထိသတိ့သည်

ဦး ွတ်ချ၍ ကိးကွယ် က၏။ ၂၈ ထိသိ့ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့ကိ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ပက၏။ ၂၉

သန်းေခါင်အချိန်၌၊ ထာဝရဘရားသည် နန်းထိင်ေသာ ဖာေရာဘရင်၏ သားဦးမှစ၍

ေထာင်ထဲမှာ အချုပ်ခံရေသာ သ၏သားဦးတိင်ေအာင်၊ အဲဂတုြပည်၌ သားဦး ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

တိရစာန်တိ့၏ သားဦး ှ ိသမ ကိ ၎င်း ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိညဥ့်တွင်၊ ဖာေရာဘရင် ှ င့်

သ၏ကန်များ၊ အဲဂတုလများတိ့သည် ထက၍၊ အေသေကာင် ကင်းေသာအိမ်တအိမ်မ

မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ အဲဂတုြပည်၌ ကီးစွာေသာ ငိေကးြခင်း ြဖစ်ေလ၏။ ၃၁ ထိညဥ့်ြခင်းတွင်

ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ ေခ ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့မှစ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ထ၍

ငါ့လစထဲက ထွက်သွား ကေလာ့။ သင်တိ့ေတာင်းသည်အတိင်း ထာဝရဘရားအား သွား၍

ဝတ် ပကေလာ့။ ၃၂သင်တိ့ေတာင်းသည်အတိင်း သိး ွားများကိ ယ၍ သွား ကေလာ့။

ငါ့ကိလည်း ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ အဲဂတုလတိ့ကလည်း၊

ငါတိ့ ှ ိသမသည် အေသေကာင်ြဖစ် က ပီဟဆိလျက်၊ ဣသေရလလတိ့ကိ

အဲဂတုြပည်ထဲက အလျင်အြမန်လတ်ြခင်းငှာ ကျပ်ကျပ် ိးေဆာ် က၏။ ၃၄

ထိလတိ့သည် တေဆးမေရာေသးေသာ မန့်စိမ်းကိယ၍ မန့်နယ်ေသာခွက်တိ့ကိလည်း

အဝတ် ှ င့်တကွ ထပ်၍ ထမ်းက၏။ ၃၅ ေမာေ ှ စီရင်သည်အတိင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေငွတန်ဆာ၊ ေ တန်ဆာ၊ အဝတ်တန်ဆာ

များကိ အဲဂတုလတိ့၌ ေတာင်း က၏။ ၃၆ ေတာင်းသည်အတိင်းလည်း၊

ေပးချင်ေသာေစတာစိတ်ကိ အဲဂတုလတိ့အား ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ သြဖင့် ၊

အဲဂတုလတိ့၏ ဥစာများကိ လယက၏။ ၃၇ဣသေရလအမျိုးသားမိန်းမ ှ င့် သငယ်ကိ

မဆိဘဲ၊ ေယာက်ျားအေရအတွက်အားြဖင့် ေြခာက်သိန်းခန့်မ ှ ိေသာသတိ့သည်၊

ရာမသက် မိမှ့ ထွက်၍ သကတ်အရပ်သိ့ ခရီးသွား က၏။ ၃၈ အမျိုးမျိုးေသာ
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လအများတိ့သည်လည်း၊ သိး ွားအစ ှ ိေသာ များစွာေသာတိရစာန်တိ့ ှ င့်တကွ

လိက်က၏။ ၃၉ တေဆးမေရာဘဲ အဲဂတုြပည်မှ ေဆာင်ခ့ဲေသာ မန့်စိမ်းကိယ၍၊

တေဆးမပါေသာမန့်ကိ ဖတ်ရက၏။ အေကာင်းမကား၊ အဲဂတုြပည်၌ မ ဲမဖင့်

အ ှ င်ခံရေသာေကာင့် ၊ ကိယ်စားစရာကိ မြပင်မီှ က။ ၄၀ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

အဲဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ်၍၊ တည်ေနကေသာ ကာလ ှ စ်ေပါင်း ေလးရာသံးဆယ်

ြဖစ်သတည်း။ ၄၁ အ ှ စ်ေလးရာသံးဆယ်ေစ့ေသာေန့ြခင်းတွင်၊ ထာဝရဘရား၏

ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့သည်၊ အဲဂတုြပည် မှ ထွက်သွား က၏။ ၄၂ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာအတွက်ေကာင့် ၊ ထိေန့ညဥ့်ကိ အထးသြဖင့် ထာဝရဘရား၌

ေစာင့် စရာေကာင်း၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အမျိုးအစဥ်အဆက်မြပတ်ေစာင့် ရေသာ

ထာဝရဘရား၏ ညဥ့်ကား၊ ဤသည်ညဥ့်ေပတည်း။ ၄၃ ပသခါပဲွတရားဟမကား၊

တပါးအမျိုးသားမစားရ။ ၄၄ သိ့ရာတွင် ေငွ ှ င့် ဝယ်ေသာ ကန်သည်

အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ခံ ပီးလ င် စားရ၏။ ၄၅ တကန်းတ ိင်ငံသားြဖစ်ေစ၊

အခစားေသာကန်ြဖစ်ေစ၊ မစားရ။ ၄၆တအိမ်တည်း၌ တေကာင်ကိစားရ၏။ အသားကိ

အိမ်ြပင်သိ့ ယမသွားရ။ အ ိးကိလည်း မချိုးရ။ ၄၇ ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ထိပဲွကိ ခံရကမည်။ ၄၈ သင်တိ့ထံမှာ တည်းခိေသာ

တပါးအမျိုးသားသည် ထာဝရဘရားအဘိ့ ပသခါပဲွကိ ခံြခင်းငှာ အလိ ှ ိလ င်၊ သ၌ ှ ိေသာ

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည် အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ခံကေစ။ သိ့ ပီးမှ ထိသသည်

ြပည်သားက့ဲသိ့ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ချဥ်း၍ ထိပဲွသိ့ဝင်ေစ။ အေရဖျားလီှးမဂလာကိ

မခံေသာသမည်သည်ကား၊ ထိပဲွ၌ ဝင်၍ မစားရ။ ၄၉ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာသ၊

သင်တိ့တွင် တည်းခိေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာသတိ့သည်၊ တပါးတည်းေသာတရား ှ င့်

ဆိင် က၏ဟထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်၌ ပညတ်ထားေတာ်မ၏။ ၅၀ ထိသိ့

ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်၌ ထာဝရဘရားပညတ်ထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့သည် ပက၏။ ၅၁ ထိေန့ြခင်းတွင် ထာဝရဘရားသည်၊ ဣသေရလအမျိုးသား

ဗိလ်ေြခတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ ေဆာင်သွား ေတာ်မ ပီးလ င်၊

၁၃ ေမာေ ှ ကိ ေခ ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် အဦးဘွားေသာသ၊

၂လြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်ြဖစ်ေစ၊ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ ငါ့အဘိ့ သန့် ှ င်းေစေလာ့။

ငါ့ဥစာြဖစ် ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်တိ့သည်

ကန်ခံေနရာ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်သွားေသာ ဤေနရ့က်ကိ ေအာက်ေမ့

ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် အား ကီးေသာလက်ေတာ်ြဖင့် သင်တိ့ကိ ထိြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မ ပီ။ တေဆးပါေသာမန့်ကိ မစားရ။ ၄ အဗိဗလ၊ ယေန့၌ပင်

သင်တိ့သည် ထွက်လာကပီ။ ၅ သင်တိ့အားေပးြခင်းငှာ ဘိးေဘးများ၌

ထာဝရဘရားကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၊ ခါနနိလ၊ ဟိတလ၊ အာေမာရိလ၊ ဟိဝိလ၊

ေယဗသိလတိ့ေနရာတည်းဟေသာ ိ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာြပည်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ ပီးမှ၊

ယခလတွင် သင်တိ့သည် ဤဝတ်ကိ ပရကမည်။ ၆ ခနစ်ရက်ပတ်လံး

တေဆးမပါေသာမန့်ကိ စား ပီးမှ၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေနတွ့င်၊ ထာဝရဘရား အဘိ့

ပဲွခံရကမည်။ ၇တေဆးမပါေသာမန့်ကိ စားရေသာ ခနစ်ရက်ပတ်လံး သင်တိ့၌ တေဆးကိ

မေတွမ့ြမင်ရ။ သင်တိ့ေန ေသာအရပ်ရပ်တိ့၌လည်း မေတွမ့ြမင်ရ။ ၈ ငါတိ့သည်

အဲဂတုြပည်မှထွက်ေသာကာလ၊ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့်

ဤသိ့ ပရ၏ဟ ထိေန့၌ သားေြမးတိ့အား ကားေြပာရမည်။ ၉ ထာဝရဘရား၏

တရားသည်၊ သင်၏ တ်၌ တည်မည်အေကာင်း၊ ဤအရာသည် သင်၏လက်၌

လကဏာသက်ေသ၊ သင်၏မျက်စိ ကားမှာ ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ ြဖစ်ရမည်။

အား ကီးေသာလက်ေတာ်ြဖင့် ထာဝရဘရားသည်၊ သင့် ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မ ပီ။ ၁၀ ထိ့ေကာင့် စီရင်ေတာ်မေသာ ဤထံးစံကိ၊ မိမိအချိန်၌

ှ စ်စဥ်အတိင်း ေစာင့် ရ ကမည်။ ၁၁ သင်တိ့၌၎င်း၊ ဘိးေဘး၌၎င်း၊

ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ ပိ့ေဆာင်၍၊ ထိြပည်ကိ

ေပးသနားေတာ်မေသာအခါ၊ ၁၂ သင်တိ့၌ အဦးဘွားေသာသားအေပါင်းတိ့ ှ င့်

သင်တိ့၌ ှ ိေသာ တိရစာန်တိ့၏ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ အသီးအြခား

ခဲွထားရကမည်။ အထီး ှ ိသမ တိ့သည်၊ ထာဝရဘရား၏ ဥစာြဖစ်ရကမည်။ ၁၃ ြမည်းမ၌

အဦးဘွားေသာ ြမည်းသငယ်ကိ၊ သိးသငယ် ှ င့် ေ ွးရမည်။ မေ ွးလိလ င်၊ ြမည်းသငယ်

လည်ပင်းကိ ချိုးရမည်။ လသားတိ့တွင် သားဦးအေပါင်းကိ ေ ွးရမည်။ ၁၄

ေနာင်ကာလ၌ သင်၏သားကလည်း၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ သင်ကလည်း

ကန်ခံေနရာ အဲဂတုြပည်မှ၊ ထာဝရဘရားသည် အား ကီးေသာ လက်ေတာ်ြဖင့်

ငါတိ့ကိ တ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဖာေရာဘရင်သည်၊ ငါတိ့ကိ အလွယ်တက

မလတ်ဘဲေနေသာအခါ၊ အဲဂတုြပည်၌ လြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်ြဖစ်ေစ၊ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ

ထာဝရဘရား ကွပ်မျက်ေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် အဦးဘွားေသာ တိရစာန် အထီး ှ ိသမ တိ့ကိ

ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်ရမည်။ ကိယ်သားတိ့တွင် သားဦးကိ ေ ွးရမည်ဟ

ြပန်ဆိရမည်။ ၁၆ဤအရာသည်လည်း၊ သင်၏လကဏာသက်ေသ၊ သင်၏မျက်စိကားမှာ

သင်းကျပ်ြဖစ်ရမည်။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် အား ကီးေသာလက်ေတာ်ြဖင့်

ငါတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ် မ ပီဟ လများတိ့အား ေြပာဆိေလ၏။

၁၇ ဣသေရလလတိ့ကိ ဖာေရာဘရင်လတ်ေသာေနာက်၊ ဖိလိတိြပည်ကိ

ေ ှ ာက်ေသာလမ်းသည် ေြဖာင့် ေသာ်လည်း၊ ထိလမ်းြဖင့် ဘရားသခင်ေဆာင်ေတာ်မမ။

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် စစ်မကိ ေတွ့ြမင်ေသာအခါ စိတ်ပျက်၍၊ အဲဂတုြပည်သိ့

ြပန်ေကာင်းြပန် ကလိမ့်မည်ဟ သိေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိေကာင့် ဘရားသခင်သည်၊ သတိ့ကိ

ဧဒံပင်လယ်နားေတာလမ်းြဖင့် ဝိင်း၍ ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊

ခင်းကျင်းေသာ တပ်အစဥ်အတိင်း အဲဂတုြပည်မှ ထွက်သွား က၏။ ၁၉အထက်ကာလ၌

ေယာသပ်က၊ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိ အကည့်အ ကလာ

ေတာ်မမည်။ က ်ပ်အ ိးတိ့ကိဤအရပ်မှ ယသွားရမည်ဟ၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ကျပ်ကျပ် ကျိန်ဆိေစေသာေကာင့် ၊ သ၏အ ိးတိ့ကိ ေမာေ ှ သည် မိမိ၌ ယေဆာင်ေလ၏။

၂၀တဖန် သတိ့သည် သကတ်အရပ်မှ ထွက်သွား၍ ေတာအနား၊ ဧသံ မိ ့၌ စားခန်းချ က၏။

၂၁ သတိ့သည် ေန့ညသွား ိင်ေအာင် ထာဝရဘရားသည် ေန့၌ကား၊ လမ်းြပဘိ့

မိဃ်းတိမ်တိင်အားြဖင့် ၎င်း၊ ညဥ့်၌ကား၊ အလင်းေပးဘိ့ မီးတိင်အားြဖင့် ၎င်း၊ သတိ့ေ ှ က့

ကေတာ်မ၏။ ၂၂ ေနအ့ချိန်၌ မိဃ်းတိမ်တိင်၊ ညဥ့်အချိန်၌ မီးတိင်ကိ သတိ့ေ ှ မှ့

ပ်သိမ်းေတာ်မမ။

၁၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် လည်၍၊

ပိဟဟိ တ် မိန့ား၊ ၂ မိဂေဒါလ မိ့ ှ င့် ပင်လယ်စပ်ကား၊ ဗာလေဇဖန် မိေ့ ှ မှ့ာ

တပ်ချေစြခင်းငှာ မှာလိက်ေလာ့။ ထိ မိေ့ ှ ့၊ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ တပ်ချရကမည်။ ၃

အေကာင်းမကား၊ ဖာေရာဘရင်က၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကျဥ်းကျုပ်ရာသိ့

ေရာက်က ပီ။ ေတာလမ်းပိတ်လျက် ှ ိ၏ဟ ဆိလိမ့်မည်။ ၄ ငါသည်လည်း၊ ဖာေရာဘရင်၏

ှ လံးကိ ခိင်မာေစ၍၊ သသည် ဣသေရလတိ့ကိ လိက်လိမ့်မည်။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ အဲဂတုလတိ့သည် သိေစြခင်းငှာ၊ ထိမင်း ှ င့်

သ၏စစ်သရဲအလံးအရင်း အားြဖင့် ငါ့ဘန်းပွင့် လိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထိသတိ့သည် ပက၏။ ၅ ထိလတိ့ထွက်ေြပးေကာင်းကိ၊

အဲဂတု ှ င်ဘရင်အား ကားေ ှ ာက်သြဖင့် ၊ သမှစ၍ကန်များတိ့သည် မနာလိေသာစိတ်

ေဖာက်ြပန်လ င်၊ ငါတိ့သည် ဤသိ့ ပ၍ ဣသေရလလတိ့ကိ ငါတိ့ေစခိင်းရာမှ

အဘယ်ေကာင့် လတ်ရသနည်းဟ ေြပာဆိက၏။ ၆ ထိအခါ ဖာေရာဘရင်သည်၊

ရထားေတာ်ကိ ြပင်၍၊ မိမိလအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ေလ၏။ ၇ ေ ွးေသာ ရထားေြခာက်ရာ၊

အဲဂတုြမင်းစီးသရဲအေပါင်း ှ င့်တကွ၊ ဗိလ်မင်းအသီးအသီးတိ့ကိ ေခယေလ၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည်၊ ဖာေရာဘရင်၏ ှ လံးကိ ခိင်မာေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည်

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိ လိက်ေလ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ဣသေရလလတိ့သည်

ဝါ ကားေသာအြခင်းအရာ ှ င့် ထွက်သွား က၏။ ၉ ထိသိ့ ဖာေရာဘရင်၏ ြမင်းေတာ်၊

ရထားေတာ်၊ ြမင်းစီးသရဲဗိလ်ပါ၊ အဲဂတုလအေပါင်းတိ့သည် လိက်၍ ပိဟဟိ တ် မိန့ား၊

ဗာလေဇဖန် မိေ့ ှ ့၌ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ တပ်ချလျက်ေနေသာ ဣသေရလလတိ့ကိ

မီှ က၏။ ၁၀ ဖာေရာဘရင်သည် ချဥ်းလာေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ေြမာ် ကည့်၍၊ အဲဂတုလတိ့ စစ်ချီလာေကာင်းကိ ြမင်လ င်၊ အလွန်ေကာက်လန့်၍

ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်က၏။ ၁၁ ေမာေ ှ ကိလည်း၊ အဲဂတုြပည်၌

သချုင်းမ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဤေတာ၌ ေသေစြခင်းငှာ ငါတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲသေလာ။ ငါတိ့ကိ

ဤသိ့ ပ၍၊ အဲဂတုြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင်ခ့ဲသနည်း။ ၁၂ ငါတိ့သည်

အဲဂတုလတိ့ထံ၌ အေစကန်ခံေနလျက် ှ ိ ကပါေစဟ အဲဂတုြပည်၌ ငါတိ့ေြပာရာတွင်၊
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ဤအမကိ ရည်ေဆာင်၍ ေြပာသည်မဟတ်ေလာ။ ငါတိ့သည် ဤေတာ၌ ေသရသည်ထက်၊

အဲဂတုလတိ့ထံ၌ အေစကန်ခံလ င် သာ၍ေကာင်းသည်ဟ ဆိက၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း

မစိးရိမ် က ှ င့် ။ ငိမ်ဝပ်စွာရပ်ေနက။ ထာဝရဘရားသည်၊ ယေန့ြပေတာ်မေသာ

ကယ်တင်ြခင်းကိ ကည့် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် ယေန့ြမင်ေသာ အဲဂတုလတိ့ကိ၊

ေနာက်တဖန် အလင်းမြမင်ရက။ ၁၄ သင်တိ့ဘက်၌ ထာဝရဘရားသည်

စစ်တိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် ငိမ်ဝပ်စွာေနရကမည်ဟ လများတိ့အား

ဆိ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ေအာ်ဟစ်သနည်း။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် တက်သွားေစြခင်းငှာ မှာလိက်ေလာ့။ ၁၆ သင်မကား၊

လံှတံကိ ချီ ပီးလ င်၊ ပင်လယ်ေပ မှာ လက်ကိဆန့်၍ ပင်လယ်ေရကိ ခဲွေလာ့။ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် ပင်လယ်အလယ်၌ ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားရကမည်။ ၁၇

ငါသည်လည်း အဲဂတုလတိ့၏ ှ လံးကိ ခိင်မာေစသြဖင့် ၊ သတိ့သည် လိက်ကလိမ့်မည်။

ဖာေရာဘရင် ှ င့် သ၏ဗိလ်ေြခ၊ ရထား၊ ြမင်းစီးသရဲများအားြဖင့် ငါ့ဘန်းပွင့် လိမ့်မည်။ ၁၈

ထိသိ့ ဖာေရာဘရင် ှ င့် သ၏ရထားများ၊ ြမင်းစီးသရဲများအားြဖင့် ငါ့ဘန်းပွင့် ေသာအခါ၊

ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ၊ အဲဂတုလတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိအခါ ဣသေရလတပ်ေ ှ မှ့ာသွားေသာ ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ေနာက်၌ လိက်သြဖင့် ၊ မိဃ်းတိမ်တိင်သည် သတိ့ေ ှ က့ေ ့၍

ေနာက်၌ ရပ်ေနေလ၏။ ၂၀ ထိသိ့ အဲဂတုတပ် ှ င့် ဣသေရလတပ်စပ်ကားသိ့

ေရာက်လ င်၊ အဲဂတုလတိ့၌ မိက်ေသာ မိဃ်းတိမ် ြဖစ်၍၊ ဣသေရလလတိ့အား အလင်းကိ

ေပးလျက်ေနသြဖင့် ၊ တညဥ့်လံး တပ်တဦး ှ င့်တဦး မချဥ်း ိင်ရာ။ ၂၁ ေမာေ ှ သည်

ပင်လယ်ေပ မှာ လက်ကိဆန့်၍၊ ထာဝရဘရားသည် တညဥ့်လံး၌ အား ကီးေသာ

အေ ှ ေ့လအားြဖင့် ပင်လယ်ေရကိ လှန်ြပန်၍၊ ေြမကိ ေပေစေတာ်မသည် ှ င့် ၊ ေရသည်

ကဲွြပတ်လျက် ှ ိ၏။ ၂၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပင်လယ်အလယ်၌

ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွား က၍၊ ေရသည် သတိ့ လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ

ေကျာက်ထရံက့ဲသိ့ ှ ိေန၏။ ၂၃ အဲဂတုလများ၊ ဖာေရာဘရင်၌ပါေသာ ြမင်း၊ ရထား၊

ြမင်းစီးသရဲအေပါင်းတိ့သည်၊ ပင်လယ်အလယ်သိ့ လိက်ဝင် က၏။ ၂၄ နံနက်ယံ၌

ထာဝရဘရားသည် မီးမိဃ်းတိမ်တိင်အားြဖင့် အဲဂတုတပ်ကိ ကည့် ၍

ေ ှ ာင့် ှ က်ေတာ်မ၏။ ၂၅ သတိ့ရထား အသွားခက်ေစြခင်းငှာ ရထားဘီးများကိ

ချို ့တ့ဲေစေတာ်မ၏။ အဲဂတုလတိ့ကလည်း၊ ဣသေရလလတိ့ထံမှ ေြပး ကစိ။့

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ဘက်၊ အဲဂတုလတိ့တဘက်၌ စစ်တိက်သည်ဟ ေြပာဆိက၏။

၂၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ပင်လယ်ေရသည် အဲဂတုလများ၊ ရထားများ၊

ြမင်းစီးသရဲများတိ့အေပ သိ့ ြပန်ေစြခင်းငှာ၊ ပင်လယ်အေပ မှာ လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂၇ မိဃ်းလင်းေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် လက်ကိ

ပင်လယ်ေပ မှာ ဆန့်သြဖင့် ၊ ပင်လယ်ေရသည် အား ကီး၍ ြပန်လာသည်ကိ၊

အဲဂတုလတိ့သည် ေြပးကေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ပင်လယ် အလယ်၌

လဲှေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသိ့ ပင်လယ်ေရသည် ြပန်လာ၍၊ ပင်လယ်ထဲသိ့ လိက်ဝင်ေသာ

ဖာေရာဘရင်၏ ရထား၊ ြမင်းစီးသရဲ၊ ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့ကိ လမ်းမိးသြဖင့် ၊

တစံတေယာက်မ မကျန်ရစ်ရ၊ ၂၉ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မကား၊ ပင်လယ်အလယ်၌

ေြမေပ မှာေ ှ ာက်သွား၍၊ ေရသည် သတိ့လက်ျာ ဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ေကျာက်ထရံက့ဲသိ့

ှ ိေန၏။ ၃၀ ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည် ထိေန့၌ ဣသေရလလတိ့ကိ၊ အဲဂတုလတိ့လက်မှ

ကယ်လတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ အဲဂတုလ အေသေကာင်တိ့ကိ ြမင်ရက၏။

၃၁ ထိသိ့ အဲဂတုလတိ့၌ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမ ကီးကိ၊ ဣသေရလလတိ့သည်

ြမင်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ က၏။ ထာဝရဘရား ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ေမာေ ှ ကိ

ယံကည်က၏။

၁၅ ထိအခါ ေမာေ ှ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားအား

သီချင်းဆိေသာ စကား ဟမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဘန်းပွင့်လျက်

ေအာင်ပဲွခံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်အား သီချင်းဆိပါအ့ံ။ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီးသရဲကိ

ပင်လယ်ထဲသိ့ လဲှချေတာ်မ ပီ။ ၂ထာဝရဘရားသည် ငါ့အစွမ်းသတိ၊ ငါသီချင်းဆိေကာင်း၊

ငါ့ကိ ကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိဘရားသည် ငါကိးကွယ်ေသာ

ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ေထာမနာ ပပါမည်။ ငါ့ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ငါချီးေြမာက်ပါမည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည် စစ်သရဲြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ နာမေတာ် ှ ိေတာ်မ၏။ ၄ ဖာေရာဘရင်၏ ရထား ှ င့်

ဗိလ်ေြခတိ့ကိ ပင်လယ်ထဲသိ့ လဲှချေတာ်မ ပီ။ ေ ွးေသာ ဗိလ်မင်းတိ့သည်၊

ဧဒံပင်လယ်ထဲ၌ မပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၅ နက်စွာေသာအရပ်၌ လမ်းမိးလျက် ှ ိ က၏။

ေကျာက်က့ဲသိ့ ေအာက်သိ့ဆင်း က၏။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊ လက်ျာလက်ေတာ်သည်

တန်ခိးအားြဖင့် ဘန်း ကီးေတာ်မ၏။ အိ ထာဝရဘရား၊ လက်ျာလက်ေတာ်သည်

ရန်သတိ့ကိ ချိုးဖ့ဲဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ် တဘက်၌ ထေသာသတိ့ကိ၊

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်တိ့ ှ င့် လဲှေတာ်မ၏။ အမျက်ေတာ်ကိ လတ်၍၊ သတိ့ကိ

အမိက်က့ဲသိ့ မီးေလာင်ေစေတာ်မ၏။ ၈ ှ ာေခါင်းေတာ်ေလအားြဖင့် ေရသည်

စေဝး၍၊ စီးေသာေရသည် ပံ့ပံ့ က၍၊ ပင်လယ်၏အထဲ၌ပင် နက်ေသာေရသည်

ေတာင့် မာလျက်ေနရ၏။ ၉ ရန်သက၊ ငါလိက်မည်။ သတိ့ကိ မီှလိမ့်မည်။ လယေသာဥစာကိ

ေဝ၍ သတိ့၌ ငါချင်ရဲေြပလိမ့်မည်။ ထားကိ အိမ်မှ ထတ်၍ သတိ့ကိ ငါ့လက် ှ င့်

ဖျက်ဆီးမည်ဟ ဆိသတည်း။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည် ေလကိ မတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊

ပင်လယ်သည် သတိ့ကိ လမ်းမိး၍ သတိ့သည် အား ကီးေသာေရထဲမှာ ခဲက့ဲသိ့

ဆင်း ကေလ၏။ ၁၁ အိ ထာဝရဘရား၊ ဘရားများတိ့တွင် အဘယ်မည်ေသာ ဘရားသည်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တပါသနည်း။ သန့် ှ င်းြခင်းအားြဖင့် ဘန်း ကီးေတာ်မထေသာ၊ ချီးမွမ်းြခင်းကိ

ခံစဥ်တွင်၊ ေကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မေသာ၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့် အဘယ်ဘရား တပါသနည်း။ ၁၂ လက်ျာလက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မသြဖင့် ၊

သတိ့ကိ ေြမြမုပ်ေလ၏။ ၁၃ ေ ွးေတာ်မေသာ လမျိုးကိ က ဏာေတာ်အားြဖင့်

ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်းေသာ ေနေတာ်မရာသိ့ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

လမ်းြပေတာ်မ၏။ ၁၄ လမျိုးတိ့သည် သိတင်း ကား၍ ေကာက်လန့် ကလိမ့်မည်။

ပါေလတိနြပည်သြပည်သားတိ့သည် ပပန်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၅

ဧဒံဗိလ်တိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝြခင်း၊ ေမာဘသရဲတိ့သည် တန်လပ်ြခင်း၊

ခါနာန်ြပည်သားအေပါင်းတိ့ သည် စိတ်ပျက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့သည် လွန်သွားေသာအခါ၊ ေ ွးေတာ်မေသာ

ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ သည် လွန်သွားေသာအခါ၊ ထိလအမျိုးမျိုးတိ့သည် ေကာက်ေသာစိတ်၊

ထိတ်လန့်ေသာစိတ်အား ကီး၍ လက် ံ းေတာ်တန်ခိးေကာင့် ၊ သတိ့သည် ေကျာက်က့ဲသိ့

ငိမ် ငိမ်ေနကလိမ့်မည်။ ၁၇ အိ ထာဝရဘရား၊ အေမွခံေတာ်မရာ ေတာင်တည်းဟေသာ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာဘိ့ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ အရပ်ထဲသိ့ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ

သွင်းေတာ်မလိမ့်မည်။ အိ ထာဝရဘရား၊ လက်ေတာ် ှ င့် တည်ေတာ်မ ေသာ

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ ေနရာချေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၈ထာဝရဘရားသည် ကာလအစဥ်အ မဲ

စိးစံေတာ်မေစသတည်းဟ သီချင်းဆိ ကေလ၏။ ၁၉အေကာင်းမကား၊ ဖာေရာဘရင်၏

ြမင်းများ၊ ရထားများ၊ ြမင်းစီးသရဲများတိ့သည် ပင်လယ်ထဲသိ့ဝင်၍၊ ထာဝရဘရားသည်

သတိ့အေပ မှာ ပင်လယ်ေရကိ လမ်းမိးေစေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မကား၊

ပင်လယ်အလယ်၌ ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွား က၏။ ၂၀ အာ န်၏ အစ်မြဖစ်ေသာ

ပေရာဖက်မ မိရိအံသည် ပတ်သာကိ ကိင်၍၊ မိန်းမအေပါင်းတိ့သည် ပတ်သာတီးလျက်

ကလျက် လိက်သွား က၏။ ၂၁ မိရိအံကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဘန်းပွင့်လျက်

ေအာင်ပဲွကိ ခံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်အား သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ြမင်း ှ င့်

ြမင်းစီးသရဲကိ ပင်လယ်ထဲသိ့ လဲှချေတာ်မ ပီဟ သတိ့ ှ င့် အသံ ပိင်၍ ဆိေလ၏။ ၂၂

ထိေနာက် ေမာေ ှ သည် ဣသေရလလတိ့ကိ၊ ဧဒံပင်လယ်မှ ေဆာင်သွား၍၊ သတိ့သည်

ရေတာသိ့ ေရာက်က၏။ ထိေတာ၌ သံးရက်ခရီးသွား၍ ေရကိ မေတွမ့ရက။ ၂၃

မာရအရပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မာရေရသည် ခါးေသာေကာင့် မေသာက် ိင် က။

ထိေကာင့် ထိအရပ်ကိ မာရဟ သမတ်ကသတည်း။ ၂၄ လများတိ့သည် ေမာေ ှ ကိ

အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းလျက်၊ အဘယ်သိ့ ေသာက်ရပါမည်နည်းဟ ဆိက၏။ ၂၅

ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်၍ ထာဝရဘရားသည် သစ်ပင်တပင်ကိ

ြပေတာ်မ၏။ ထိအပင်ကိ ေရထဲသိ့ ချ ပီးလ င်၊ ေရသည် ချိုေလ၏။ ထိအရပ်၌ သတိ့ကိ

စံစမ်း၍ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မသည်ကား၊ ၂၆ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ ေသာအကျင့် ကိ

ကျင့်လ င်၎င်း၊ ပညတ်တရားေတာ်အလိသိ့ လိက်၍ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ
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ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င် ၎င်း၊ ငါသည် အဲဂတုလတိ့၌ စဲွေစေသာ ေရာဂါတစံတခကိမ သင်တိ့၌

မစဲွေစ။ ငါသည် သင်တိ့၏ ေရာဂါကိ ငိမ်းေစေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၇ ထိေနာက်မှ ေရတွင်းဆယ် ှ စ်တွင်း၊ စွန်ပလံွပင် ခနစ်ဆယ် ှ င့် ြပည့်စံရာ

ဧလိမ် ွာသိ့ေရာက်၍၊ ထိအရပ်တွင် ေရ ှ ိရာအနားမှာ တပ်ချက၏။

၁၆ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်၊ ဧလိမ်အရပ်မှ

ထွက်၍ ခရီးသွား က၏။ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်သွားေသာေနာက်၊ ဒတိယလ

ဆယ်ငါးရက်ေနတွ့င်၊ ဧလိမ်အရပ် ှ င့် သိနာေတာင် စပ်ကားမှာ သိန်ေတာသိ့ ေရာက်က၏။

၂ ထိေတာ၌ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့က၊ ၃ ငါတိ့သည်

အဲဂတုြပည်၌ အမဲသားချက်ေသာ အိးကင်းနားမှာ ထိင်၍ ဝစွာစားရေသာအခါ၊

ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်ြဖင့် ေသလင် သာ၍ေကာင်း၏။ ယခမကား၊

ဤစည်းေဝးလျက် ှ ိေသာ လအေပါင်း တိ့ကိ ငတ်မွတ်ြခင်းအားြဖင့် သတ်လိေသာငှာ၊

ဤေတာအရပ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီတကားဟ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ အြပစ်တင်၍

ြမည်တမ်းလျက်ဆိက၏။ ၄ ထိအခါ ထာဝရဘရားက ကည့် ေလာ့။ ငါသည် သင်တိ့အဘိ့

မိဃ်းေကာင်းကင်က မန့်မိဃ်းကိ ွာေစမည်။ လတိ့သည် ေနတိ့င်းထွက်၍

တေနစ့ားေလာက်ေအာင် သိမ်းယရကမည်။ ငါ၏တရားအတိင်း ကျင့် မည်ေလာ၊

မကျင့် ေလာဟ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် သတိ့ကိ ငါစံစမ်းမည်။ ၅ ေနတိ့င်းသိမ်းယေသာ

အရာထက်၊ ေြခာက်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ှ စ်ဆကိ သိမ်းယ၍ ြပင်ရကမည်ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မ သည်ဟ ယေန့ ညဦးယံ၌ သင်တိ့

သိ ကလိမ့်မည်။ ၇ နံနက်ယံ၌လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားကိ အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ကေသာအသံကိကားေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့ကိ

အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်းေစြခင်းငှာ၊ ငါတိ့သည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်သနည်းဟ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ဆိေလ၏။ ၈ တဖန်လည်းေမာေ ှ က၊

ထာဝရဘရားသည် ညဦးယံ၌သင်တိ့စားစရာအမဲသားကိ၎င်း၊ နံနက်ယံ၌ ဝေလာက်ေအာင်

မန့်ကိ၎င်းေပးေတာ်မေသာအခါ၊ ဤစကားြပည့်စံလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် အြပစ်တင်လျက်

ြမည်တမ်း ကေသာအသံကိထာဝရဘရားကားေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့သည် အဘယ်သိ့ေသာ

သြဖစ်သနည်း။ သင်တိ့သည် အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်း ကေသာ စကားသည်၊ ငါတိ့ကိ

မထိမခိက်၊ ထာဝရဘရားကိ ထိခိက်သည်ဟ ဆိေလ၏။ ၉ တဖန်သင်တိ့သည်

အြပစ်တင်လျက်၊ ြမည်တမ်းေသာအသံကိ ထာဝရ ဘရားကားေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊

အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ကေလာ့ဟ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အား

ဆင့် ဆိေလာ့ဟ အာ န်ကိ မှာထားသည်အတိင်း၊ ၁၀အာ န်သည် ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အား ဆင့် ဆိေသာအခါ၊ သတိ့သည် ေတာသိ့ ေြမာ်ကည့်၍၊ မိဃ်းတိမ်၌

ထင် ှ ားေသာ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ကိ ြမင်ရက၏။ ၁၁ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အြပစ်တင်လျက် ြမည်တမ်းေသာအသံကိ ငါကားရ ပီ။ ၁၂

ညဦးယံ၌ သင်တိ့သည် အမဲသားကိ စားရကလိမ့်မည်။ နံနက်ယံ၌လည်း မန့် ှ င့်

ဝရကလိမ့်မည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

သိကလိမ့်မည်ဟ သတိ့က ေြပာေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ညဦးယံ၌

ငံးငှက်တိ့သည် တပ်ကိအ ှံ ့အြပား တက်လာက၏။ နံနက်ယံ၌လည်း တပ်ပတ်လည်

အရပ်ရပ်တွင် ှ င်းကျလျက် ှ ိ၏။ ၁၄ ှ င်းတက် ပီးေသာအခါ၊ ှ င်းခဲက့ဲသိ့

ေသးေသးလံးလံးအရာသည် ေြမမျက် ှ ာေပ မှာ ှ ိရစ်ေလ၏။ ၁၅ ထိအရာကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ြမင်ေသာအခါ၊ အဘယ်အရာနည်းဟ မသိေသာေကာင့် ၊

တေယာက်ကိ တေယာက် ေမးက၏။ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤအရာသည်

သင်တိ့စားစရာဘိ့ ထာဝရဘရား ေပးသနားေတာ်မေသာမန့်ြဖစ်၏။ ၁၆ လတိင်း

မိမိတဲ၌ ှ ိေသာသအေရအတွက် ှ င့်အညီ၊ လအသီးအသီးစားေလာက်ေအာင် တေယာက်

တသမဲစီ သိမ်းယကေလာ့ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထိသိ့ ပ၍၊ အနည်းအများအလိက် သိမ်းယက၏။ ၁၈

သမဲေတာင်း ှ င့် ြခင် ကေသာအခါ၊ များများရေသာသမပိ၊ နည်းနည်းရေသာသ မလိ၊

အသီးအသီး တိ့သည် စားေလာက်ေအာင် သိမ်းယက၏။ ၁၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊

နံနက်တိင်ေအာင် အဘယ်သမ မကျန်ေစ ှ င့်ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၂၀ အချို ့တိ့သည်

ေမာေ ှ စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ နံနက်တိင်ေအာင် ကျန်ေစသြဖင့် ၊ ပိးြဖစ်၍ နံေလေသာ်၊

ေမာေ ှ သည် အမျက်ထွက်၏။ ၂၁ ထိသ အသီးအသီးတိ့သည် ေနတိ့င်း

မိမိတိ့စားေလာက်သမ ကိ သိမ်းယက၏။ ေနပေသာအခါ အေရြဖစ်ေလ၏။ ၂၂

ေြခာက်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊ မန့် ှ စ်ဆတည်းဟေသာ တေယာက် ှ စ် သမဲစီ သိမ်းရက၏။

ထိအေကာင်းကိ ပရိသတ်အပ်အေပါင်းတိ့သည် ေမာေ ှ အား ကားေြပာေလ၏။ ၂၃

သကလည်း၊ နက်ြဖန်ေနသ့ည် ထာဝရဘရားေ ှ ့၌ သန့် ှ င်းေသာဥပသ်ေန၊့

ငိမ်ဝပ်စွာေနရေသာေန့ ြဖစ်၏။ မန့်ကိ ေပါင်းချင်သည်အတိင်း ေပါင်း ကေလာ့။

ပတ်ချင်သည်အတိင်း ပတ် ကေလာ့။ ကျန်ေသာအရာ ကိ နံနက်တိင်ေအာင် ေစာင့် ၍

သိထားကေလာ့ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၂၄

ေမာေ ှ မှာထားသည်အတိင်း၊ နံနက်တိင်ေအာင် သိထားက၏။ နံြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်၏။

ပိးလည်းမ ှ ိ။ ၂၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ကျန်ေသာအရာကိ ယေနစ့ား ကေလာ့။

ယေနသ့ည် ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့ ြဖစ်၏။ ယေနတွ့င် ထိအရာကိ ေတာ၌

မေတွရ့။ ၂၆ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး သိမ်းယရက၏။ ဥပသ်ေနတ့ည်းဟေသာ

ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေနတွ့င် မ ှ ိမေတွရ့ဟ ဆိေလ၏။ ၂၇ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊

အချို ့တိ့သည် သိမ်းယြခင်းငှာ ထွက်သွားရာတွင်၊ ှ ာ၍ မေတွရ့က။ ၂၈

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ပညတ်တရားများတိ့ကိ အဘယ်မကာလပတ်လံး

ြငင်းပယ် က လိမ့်မည်နည်း။ ၂၉ ထာဝရဘရားသည် ဥပသ်ေနကိ့ သင်တိ့အား

ေပးေတာ်မ ပီ။ ထိေကာင့် ေြခာက်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ှ စ်ရက်အတွက်မန့်ကိ

ေပးေတာ်မ၏။ လတိင်း မိမိေနရာ၌ ေနေစ၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ မိမိေနရာမှ

အဘယ်သမ မသွားေစ ှ င့်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိေကာင့် လများတိ့သည်

ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနက၏။ ၃၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ထိစားစရာကိ မ ဟေခေဝ က၏။ နံနံေစ့က့ဲသိ့ြဖစ်၍ ြဖူေသာအဆင်း ှ ိ၏။ ပျားရည် ှ င့်

ေရာေသာမန့် ကပ် ှ င့် အရသာတ၏။ ၃၂ ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်တိ့ကိ

အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ေတာ၌ သင်တိ့အား ေကးေသာ မန့်ကိ၊

သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည် ြမင်ေစြခင်းငှာ၊ သတိ့အဘိ့ သိထားရေသာ

သမဲတသမဲကိ ြဖည့်ကေလာ့ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၃၃

တဖန် အာ န်ကိလည်း၊ အိးတလံးကိ ယ၍ မ တသမဲကိ အြပည့်ထည့် ပီးလ င်၊

သင်တိ့လမျိုး အစဥ်အဆက်ဘိ့ ေစာင့် ေစြခင်းငှာ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

သိထားေလာ့ဟ ဆိ၍၊ ၃၄ ေမာေ ှ ကိ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

ထိမ ကိ အာ န်ေစာင့် ေစြခင်းငှာ၊ သက်ေသေတာ်ေ ှ မှ့ာ သိထားေလ၏။ ၃၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ လေနရာြပည်သိ့ မေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး မ ကိ စားက၏။ ခါနာန်ြပည် နယ်နိမိတ်သိ့ မေရာက်မီှတိင်ေအာင်

မ ကိ စားက၏။ ၃၆ သမဲမကား၊ ဧဖာဆယ်စတစြဖစ်သတည်း။

၁၇ ဣသေရလအမျိုးသားပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်၊ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သိန်ေတာထဲက ထွက်၍ ခရီးသွားသြဖင့် ၊

ေရဖိဒိမ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ထိအရပ်၌ လများေသာက်ဘိ့ရာ ေရမ ှ ိ။ ၂ ထိေကာင့်

လများတိ့က၊ ေသာက်ဘိ့ေရေပးပါဟ ဆိ၍ ေမာေ ှ ကိ ရန်ေတွ့ က၏။ ေမာေ ှ ကလည်း၊

ငါ့ကိ အဘယ်ေကာင့် ရန်ေတွ့ ကသနည်း။ ထာဝရဘရားကိ အဘယ်ေကာင့်

စံစမ်း ကသနည်းဟ ဆိေလ၏။ ၃ လများတိ့သည် ေရငတ်၍ ေမာေ ှ ကိ အြပစ်တင်

ြမည်တမ်းလျက်၊ ငါတိ့မှစ၍ သားသမီးတိရစာန်တိ့ကိ အငတ်ထား၍ သတ်ြခင်းအလိငှာ၊

အဲဂတုြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင်ခ့ဲသနည်းဟ ဆိက၏။ ၄ ထိအခါ ေမာေ ှ သည်

ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်၍၊ဤလတိ့အား အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။

အက ်ပ်ကိ ခဲ ှ င့် ပစ်လကပါ ပီဟ ေလာက်ေလ၏။ ၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊

လများေ ှ သိ့့သွား၍ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသတိ့ကိ ေခေလာ့။ ြမစ်ကိ ိက်ေသာ

သင်၏လံှတံကိ ကိင်လျက်၊ ေဟာရပ်အရပ်သိ့ သွားေလာ့။ ၆ ထိအရပ်၌ ှ ိေသာ

ေကျာက်ေပ တွင် သင့် ေ ှ မှ့ာ ငါရပ်ေနမည်။ သင်သည် ထိေကျာက်ကိ ိက်ရမည်။

လများေသာက်ဘိ့ ထိေကျာက်ထဲက ေရထွက်လိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။
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ေမာေ ှ သည်လည်း ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသတိ့ေ ှ မှ့ာ ထိသိ့ ပေလ၏။ ၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့တွင် ှ ိသေလာ မ ှ ိေလာဟ

ထာဝရဘရားကိ စံစမ်း၍ ရန်ေတွေ့သာအေကာင်းေကာင့် ၊ ထိအရပ်ကိ မဿာ ှ င့်

ေမရိဘဟ သမတ်သတည်း။ ၈ ထိအခါ အာမလက်လတိ့သည် လာ၍၊

ေရဖိဒိမ်အရပ်၌ ဣသေရလလတိ့ကိ စစ်တိက် က၏။ ၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊

လတိ့ကိ ေ ွး၍ အာမလက်လတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှာ ထွက်ေလာ့။ နက်ြဖန်ေန့၌

ဘရားသခင်၏လံှတံကိ ကိင်လျက်၊ ေတာင်ထိပ်ေပ မှာ ငါရပ်ေနမည်ဟ ေယာ အားဆိ၏။

၁၀ ေမာေ ှ မှာလိက်သည်အတိင်း ေယာ ပ၍၊ အာမလက်လတိ့ကိ စစ်တိက်ေလ၏။

ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ ဟရတိ့သည် ေတာင်ထိပ်ေပ သိ့ တက်က၏။ ၁၁ ေမာေ ှ သည်

လက်ကိ ချီေသာအခါ၊ ဣသေရလလတိ့သည် ိင် က၏။ လက်ကိ ချေသာအခါ၊

အာမလက်လတိ့သည် ိင် က၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင် ေမာေ ှ ၏လက်သည်

ေညာင်းေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် ေကျာက်ကိယ၍ ေမာေ ှ ကိ ထိင်ေစ ပီးလ င်၊ အာ န် ှ င့်

ဟရတိ့သည် တေယာက်တဘက်ေန၍ သ၏လက်ကိ မက၏။ သိ့ြဖစ်၍

ေနဝင်သည်တိင်ေအာင် သ၏လက်တိ့သည် အ မဲေနေလ၏။ ၁၃ ေယာ သည်လည်း

အာမလက်မင်း ှ င့် လများတိ့ကိ ထားလက်နက်ြဖင့် လပ် ကံေလ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤအမကိ ေအာက်ေမ့စရာဘိ့ စာေရးထား၍ ေယာ အား

ဘတ် ွတ်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ေအာက်၌ အာမလက်၏ အမှတ် ှ ိသမ ကိ

ငါပယ် ှ င်းမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ သည်လည်း ယဇ်ပလင်ကိ

တည်၍၊ ေယေဟာဝါနိဿိဟသမတ်ေလ၏။ ၁၆အေကာင်းမကား၊ အာမလက်လမျိုး၏

လက်သည် ထာဝရဘရား၏ ရာဇပလင်ေတာ်၏ ရန်ဘက်ြဖစ် ေသာေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားသည် ကာလအစဥ်အဆက် အာမလက်အမျိုးကိ စစ်တိက်ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ

ဆိသတည်း။

၁၈ ဘရားသခင်သည် ေမာေ ှ မှစ၍ ကိယ်ေတာ်၏ လဣသေရလအမျိုးအဘိ့

ပေတာ်မသမ ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ မိဒျန် ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်ေသာ ေမာေ ှ ၏

ေယာကမ ေယသေရာ ကားသည် ှ ိေသာ်၊ ၂ ေမာေ ှ လတ်ခ့ဲေသာ မယား ှ င့် ၃

သ၏သား ှ စ်ေယာက်ကိ ယ၍ သွားေလ၏။ သားတေယာက်ကား၊ ေဂရ ံ အမည် ှ ိ၏။

အေကာင်းမကား၊ ငါသည် တကန်းတ ိင်ငံ၌ ဧည့်သည်အာဂ ုြဖစ်ရ ပီဟ

အဘဆိသတည်း။ ၄သားတေယာက်ကား၊ ဧေလျဇာ အမည် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

ငါ့ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ မစ၍ ဖာေရာဘရင်၏ ထားမှ

ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီဟ ဆိသတည်း။ ၅ ေမာေ ှ ၏ ေယာကမ ေယသေရာသည်

ေမာေ ှ မယား ှ င့် သားတိ့ကိ ယ၍၊ ေတာ၌ ဘရားသခင်၏ ေတာင်ေတာ်နား၊

ေမာေ ှ တပ်ချရာအရပ်သိ့ ေရာက်လာလ င်၊ ၆ ကိယ်ေတာ်၏ေယာကမ ေယသေရာ ှ င့်

ကိယ်ေတာ်၏ မယား၊ သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေရာက်လာပါ ပီဟ

ေမာေ ှ အား ကားေြပာေသာ်၊ ၇ ေမာေ ှ သည် ေယာကမကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှာ ထွက်၍

ဦးချနမ်း ပ်လျက်၊ ကျန်းမာေကာင်းကိ တေယာက် ှ င့်တေယာက် ေမးြမန်းလျက်

တဲသိ့ဝင် က၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအတွက် ဖာေရာဘရင် ှ င့်

အဲဂတုလတိ့၌ ပေတာ်မသမ ကိ ၎င်း၊ လမ်းခရီးတွင် ခံရေသာ ဆင်းရဲဒကအလံးစံကိ၎င်း၊

ထိဆင်းရဲဒကမှ ထာဝရဘရား ကယ်လတ်ေတာ်မ ေကာင်းကိ၎င်း၊ ေမာေ ှ သည်

ေယာကမအား ကားေြပာေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ

အဲဂတုလတိ့လက်မှ ကယ် တ်၍၊ ပေတာ်မေသာ ေကျးဇးေကာင့် ေယသေရာသည်

ဝမ်းေြမာက်လျက်၊ ၁၀ အဲဂတုလတိ့လက်မှ၎င်း၊ ဖာေရာဘရင်လက်မှ၎င်း၊ သင့် ကိ

ကယ် တ်ေတာ်မထေသာ၊ လများတိ့ကိ အဲဂတုလတိ့လက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်

အြခားေသာဘရား ှ ိသမ တိ့ထက် သာ၍ ကီးြမတ်ေတာ်မေကာင်းကိ ယခ

ငါသိ၏။ အေကာင်းမကား၊ လတိ့သည် မာနေထာင်လားေသာ အမအရာတွင်၊

ထာဝရဘရား ိင်ေတာ်မ၏ဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၁၂ ေမာေ ှ ၏ ေယာကမ ေယသေရာသည်၊

မီး ိစ့ရာယဇ် ှ င့် ဘရားသခင်အဘိ့ ယဇ်များကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ အာ န် ှ င့် ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့သည်၊ ေမာေ ှ ၏ ေယာကမ ှ င့်အတဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

အစာစားြခင်းငှာ လာက၏။ ၁၃ နက်ြဖန်ေန့၌ ေမာေ ှ သည်၊ လများကိ တရားစီရင်ြခင်းငှာ

ထိင်ေလ၏။ နံနက်မှစ၍ ညဦးတိင်ေအာင်၊ လများတိ့သည် ေမာေ ှ ေ ှ မှ့ာ ေနက၏။ ၁၄

ေမာေ ှ သည် လများတိ့အား ပသမ ကိ ေယာကမြမင်လ င်၊ ဤလများတိ့အား ပေသာအမ

အဘယ်သိ့နည်း။ သင်သည် တေယာက်တည်းထိင်လျက်၊ လအေပါင်းတိ့သည် နံနက်မှစ၍

ညဦးတိင်ေအာင် သင့် ေ ှ မှ့ာ အဘယ်ေကာင့် ေနရကသနည်းဟ ဆိ၏။ ၁၅

ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤသတိ့သည် ဘရားသခင်၏ အယေတာ်ကိ ခံလိ၍ က ်ပ်ထံသိ့

လာေသာေကာင့် ဤသိ့ြဖစ်၏။ ၁၆ သတိ့သည် အမ ှ ိလ င် အက ်ပ်ထံသိ့လာ၍

သတိ့၏အမကိက ်ပ်ဆံးြဖတ်ရ၏။ ဘရားသခင်၏ ပညတ်တရားများကိ သင်ချရ၏ဟ

ေယာကမအား ေြပာလ င်၊ ၁၇ ေယာကမက၊ သင် ပေသာအမသည် မေတာ်မသင့် ြဖစ်၏။

၁၈ သင်မှစ၍ သင်၌ပါေသာ ဤလများတိ့သည် အမှန် အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။

ဤအမသည် သင်၌ အလွန်ေလး၏။ တေယာက်တည်း မတတ် ိင်ေသာအမြဖစ်၏။ ၁၉

ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ ငါအ ကံေပးမည်။ ဘရားသခင်သည်လည်း သင့်ဘက်၌

ှ ိေတာ်မလိမ့် မည်။ သင်သည် ဘရားသခင် ှ င့် ဆိင်ေသာ အမ၌ လများတိ့၏ အမကိ

ေစာင့်လျက် ဘရားသခင်အထံေတာ်သိ့ ဝင်၍ ေလာက်ရမည်။ ၂၀ သတိ့အားလည်း

ပညတ်တရားေတာ်များကိ သင်ချရမည်။ သတိ့သွားရာလမ်း၊ ပရေသာအမကိလည်း

ြပရမည်။ ၂၁ ထိမှတပါး ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ လ့ျက်၊ သစာ ှ င့် ြပည့် စံလျက်၊

ေလာဘကိ ွံ ှ ာလျက်၊ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသတိ့ကိ လအေပါင်းတိ့အထဲက ေ ွးေကာက်၍၊

တေထာင်အပ်၊ တရာအပ်၊ ငါးဆယ်အပ်၊ တဆယ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။ ၂၂

ထိသတိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာအချိန်၌ လများတိ့ကိ တရားစီရင် ကေစ။ ကီးေသာအမ၌

သင်၏အယကိ ခံကေစ။ ငယ်ေသာအမကိ အလိလိ စီရင် ကေစ။ သိ့ြဖစ်လ င် သတိ့သည်

ဝိင်းညီ၍ အမထမ်းသြဖင့် သင်သည် သက်သာလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိသိ့ ဘရားသခင်

အခွင့် ှ င့် ပလ င် သင်သည် ခိင်ခ့ံလိမ့်မည်။ ဤလအေပါင်းတိ့သည် မိမိေနရာြပည် သိ့

ငိမ်ဝပ်စွာ သွား ကလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၄ ေမာေ ှ သည်လည်း ေယာကမ၏စကားကိ

နားေထာင်၍ စကား ှ ိသည်အတိင်း ပလျက်၊ ၂၅ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသတိ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးထဲက ေ ွးေကာက်၍ လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ်၊ ငါးဆယ်အပ်၊

တဆယ်အပ် အသီးအသီး ေခါင်းအရာ၌ ခန့်ထားေလ၏။ ၂၆ ထိသတိ့သည်

ခပ်သိမ်းေသာအချိန်၌ လတိ့ကိ တရားစီရင် က၏။ ခက်ေသာအမ၌ ေမာေ ှ ၏အယကိ

ခံက၏။ လွယ်ေသာအမကိ အလိလိ စီရင် က၏။ ၂၇ ထိေနာက် ေမာေ ှ သည်

ေယာကမသွားရေသာအခွင့် ကိ ေပး၍၊ သသည် မိမိေနရာသိ့ သွားေလ၏။

၁၉ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်သွားေသာေနာက်၊

တတိယလ တရက်ေန့၌ သိနာေတာသိ့ ေရာက်က၏။ ၂ ေရဖိဒိမ်အရပ်က

ထွက်သွား ပီးမှ သိနာေတာသိ့ ေရာက်၍၊ ထိေတာ၌ ေတာင်ေ ှ မှ့ာ တပ်ချ က၏။ ၃

ေမာေ ှ သည် ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ တက်သွားလ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ေတာင်ေပက

ေခေတာ်မ၍၊ သင်သည် ယာကပ်အမျိုး၊ ဣသေရလသားတိ့အား ြပန်ေြပာရေသာ

အမိန့်ေတာ်ဟမကား၊ ၄ ငါသည် အဲဂတုလတိ့၌ ပေသာအေကာင်း၊ သင်တိ့ကိ

ေ လင်းတအေတာင်ြဖင့် ထမ်း၍ ကိယ်ဘိ့ သိမ်းယေသာအေကာင်းကိ သင်တိ့သည်

သိြမင်ရက ပီ။ ၅ ထိေကာင့် ယခတွင် သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ အမှန်နားေထာင်၍

ငါ့ပဋိညာဥ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င် အြခားေသာလမျိုးတကာတိ့ထက် သင်တိ့သည်

ငါပိင်ထိက်ေသာ ဘ ာေတာ်ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ေြမ ကီး ှ ိသမ သည် ငါ၏ဥစာြဖစ်၏။ ၆

သင်တိ့သည်လည်း မင်းစည်းစိမ် ှ ိေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မျိုး၊ သန့် ှ င်းေသာလမျိုး

ြဖစ်ရကလိမ့်မည် ဟေသာအမိန့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေမာေ ှ သည် ြပန်လာ၍ လတိ့တွင် အသက် ကီးသတိ့ကိ ေခ ပီးလ င်၊

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ ေသာ စကားအလံးစံတိ့ကိ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၈

လအေပါင်းတိ့ကလည်း ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ အက ်ပ်တိ့သည် ပပါမည်ဟ

တညီ တ ွတ်တည်း ြပန်ေြပာက၏။ ေမာေ ှ သည်လည်း သတိ့၏စကားကိ

ထာဝရဘရားအား ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း ကည့် ေလာ့။

သင် ှ င့် ငါေြပာေသာအခါ လများတိ့သည် ကား၍ အစဥ်အ မဲ သင့် ကိ ယံမည်အေကာင်း၊

မိဃ်းတိမ်တိက်၌ သင့် ဆီသိ့ ငါလာမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည်လည်း
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ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ လများတိ့အား ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၀ထာဝရဘရားကလည်း

လတိ့ ှ ိရာသိ့ သွား၍၊ ယေန့ ှ င့် နက်ြဖန်၌ သတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေလာ့။ သတိ့အဝတ်ကိ

ေလ ာ်ေစ၍၊ ၁၁ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ အသင့် ှ ိေနေစေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထာဝရဘရားသည် လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့၊သိနာေတာင်ေပ သိ့

ဆင်းသက်ေတာ်မမည်။ ၁၂လတိ့မေကျာ်ရေသာ အဆီးအကာတိ့ကိ ေတာင်ပတ်လည်၌

စီရင်၍၊ သင်တိ့သည် ေတာင်ေပ သိ့ မတက်၊ ေတာင်ေြခရင်းကိ မထိရေအာင် သတိ ပကဟ

ေြပာေလာ့။ ေတာင်ကိ ထိမိေသာသမည်သည်ကား၊ ဧကန်အမှန် အေသခံေစ။ ၁၃

ထိသကိ လက် ှ င့် မထိရ။ အကယ်စင်စစ် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ရမည်။ သိ့မဟတ်

လံှ ှ င့် ထိးရမည်။ လြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်ြဖစ်ေစ၊ အသက်မ ှ င်ရ။ တံပိးသည်

ကာကာြမည်ေသာအခါ၊ လများတိ့သည် ေတာင်သိ့လာရ ကမည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေမာေ ှ သည် ေတာင်ေပ မှ လတိ့ ှ ိရာသိ့ ဆင်းသက်၍၊ သတိ့ကိ

သန့် ှ င်းေစ၏။ သတိ့သည် မိမိအဝတ်များကိ ေလာ် က၏။ ၁၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ အသင့် ှ ိေစကေလာ့။ မယားကိ မချဥ်း က ှ င့်ဟ လတိ့အား

ဆိေလ၏။ ၁၆ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန၊့ နံနက်အချိန်၌ ေတာင်ေပ မှာ မိဃ်းချုန်းြခင်း၊

လျပ်ြပက်ြခင်း ှ င့်တကွ မိဃ်းတိမ်တိက်လမ်းမိး၍ ကီးေသာအသံ ှ င့် တံပိးြမည်သြဖင့် ၊

တပ်၌ ှ ိေသာလအေပါင်းတိ့သည် တန်လပ်က၏။ ၁၇ ေမာေ ှ သည်လည်း

ဘရားသခင် ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှာ၊ လများတိ့ကိ တပ်ထဲကေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ သတိ့သည်

ေတာင်ေြခရင်းေအာက်၌ ရပ်ေနက၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် မီးြဖင့်လမ်းလျက်၊

သိနာေတာင်ေပ သိ့ ဆင်းသက်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ တေတာင်လံး မီးခိးထွက်ေလ၏။

မီးခိးသည်လည်း မီးဖိ၏မီးခိးက့ဲသိ့ တက်၍ တေတာင်လံး ြပင်းစွာလပ်ေလ၏။ ၁၉

တံပိးြမည်သံသည် ကာကာြမည်လျက်၊ အသံတိး၍ ကီးေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် ေခ ၍၊

ဘရားသခင်သည် စကားသံ ှ င့် ထးေတာ်မ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်လည်း

သိနာေတာင်ထိပ်ေပ သိ့ ဆင်းသက်၍၊ ေမာေ ှ ကိ ေတာင်ထိပ်ေပ သိ့ ေခ ေတာ်မလ င်၊

ေမာေ ှ သည် တက်ေလ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ လတိ့သည် ကည့် ြခင်းငှာ

ထာဝရဘရားထံသိ့ ေကျာ်ဝင်၍၊ အများတိ့သည် ေသကလိမ့်မည်ဟ

စိးရိမ်စရာ ှ ိေသာေကာင့် ဆင်း၍ သတိေပးေလာ့။ ၂၂ထာဝရဘရားထံသိ့ ချဥ်းကပ်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း၊ ကိယ်ကိကိယ် သန့် ှ င်းေစရမည်။ သိ့မဟတ်

ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃

ေမာေ ှ ကလည်း၊ လတိ့သည် သိနာေတာင်သိ့ မတက် ိင် ကပါ။ အေကာင်းမကား၊

မေကျာ်ရေသာ အဆီးအကာတိ့ကိ ေတာင်ပတ်လည်၌ စီရင်၍၊ သန့် ှ င်းေစေလာ့ဟ

မှာထားေတာ်မ ပီဟထာဝရဘရားအား ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၂၄ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဆင်းသွားေလာ့။ သင် ှ င့်အာ န်သာလ င် တက်ရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ လများတိ့သည်

ထာဝရဘရားထံသိ့ တက်ြခင်းငှာ မေကျာ်မဝင်ေစ ှ င့် ။ သိ့မဟတ် သတိ့ကိ

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည် ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ေမာေ ှ သည်လည်း လများတိ့ ှ ိရာသိ့ ဆင်း၍

ကားေြပာေလ၏။

၂၀ ထိအခါ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မေသာ စကားများဟမကား၊ ၂

ငါသည် သင့် ကိ ကန်ခံေနရာ အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေဆာင်ယခ့ဲ ပီးေသာ

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃ ငါမှတပါး အြခားေသာဘရားကိ

မကိးကွယ် ှ င့် ။ ၄ အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၌၎င်း၊ ေအာက်အရပ် ေြမ ကီးေပ ၌၎င်း၊

ေြမ ကီးေအာက်ေရထဲ၌၎င်း ှ ိေသာ အရာ ှ င့် ပံသဏာန်တေအာင်၊ ပ်တဆင်းတကိ

ကိယ်အဘိ့မလပ် ှ င့် ။ ၅ ဦးမချဝတ်မ ပ ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင်

ငါထာဝရဘရားသည်၊ သင်၌အြပစ် ှ ိသည် ဟ ယံလွယ်ေသာဘရား၊ ငါ့ကိ မန်းေသာသတိ့၏

အမျိုးအစဥ်အဆက်၊ တတိယအဆက်၊ စတတအဆက် တိင်ေအာင်၊ အဘတိ့၏ အြပစ်ကိ

သားတိ့၌ ဆပ်ေပးစီရင်ေသာဘရား၊ ၆ ငါ့ကိချစ်၍ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကျင့် ေသာသတိ့၏

အမျိုးအစဥ်အဆက် အေထာင်အေသာင်းတိင်ေအာင်၊ က ဏာကိ ြပေသာ ဘရားြဖစ်၏။ ၇

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ မသာ ှ င့် ဆိင်၍ မ မက်မဆိ ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ နာမေတာ်ကိ မသာ ှ င့် ဆိင်၍ မက်ဆိေသာသကိ အြပစ်မ ှ ိဟ

ထာဝရဘရား မှတ်ေတာ်မမ။ ၈ ဥပသ်ေနကိ့ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှာ၊ ထိေနရ့က်ကိ

ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၉ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး အလပ်မျိုးကိ ကိးစား၍ လပ်ေဆာင်ေလာ့။ ၁၀

သတမေနရ့က်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။

ထိေန့၌ သင်မှစ၍ သင်၏သားသမီး၊ ကန်ေယာက်ျား မိန်းမ၊ တိရစာန်၊ သင်၏

တံခါးအတွင်း၌ေနေသာ ဧည့်သည်အာဂ ုသည် အလပ်မလပ်ရ။ ၁၁အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ သမဒရာ၊ အရပ်ရပ်၌ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေြခာက်ရက်တွင် ဖန်ဆင်း၍ သတမေနရ့က်၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနေတာ်မ၏။ ထိေကာင့်

ထာဝရဘရားသည် သတမေနရ့က်ကိ ေကာင်း ကီးေပး၍ သန့် ှ င်းေစေတာ်မ၏။ ၁၂

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးသနားေတာ်မေသာြပည်၌ သင်၏အသက်တာ

ှ ည်မည် အေကာင်း၊ သင်၏မိဘကိ ိေသစွာ ပေလာ့။ ၁၃လအသက်ကိ မသတ် ှ င့် ။ ၁၄

သမ့ယားကိ မြပစ်မှား ှ င့် ။ ၁၅သ့ဥစာကိ မခိး ှ င့် ။ ၁၆ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသတဘက်၌

မမှန်ေသာသက်ေသကိ မခံ ှ င့် ။ ၁၇ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသ၏ အိမ်ကိ

တပ်မက်လိချင်ေသာစိတ်မ ှ ိေစ ှ င့် ။ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသ၏ မယား၊ သ၏ကန်

ေယာက်ျား မိန်းမ၊ ွား၊ ြမည်းမှစ၍ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသ၏ ဥစာ တစံတခကိမ

တပ်မက်လိချင်ေသာစိတ် မ ှ ိေစ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ လအေပါင်းတိ့သည်

မိဃ်းချုန်းြခင်း၊ လ ပ်ြပက်ြခင်း၊ တံပိးသံြမည်ြခင်း၊ ေတာင်ထဲကမီးခိးထွက်ြခင်း

အေကာင်းအရာတိ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ေကာက်ေသာေကာင့် ေ ့၍ အေဝး၌ ရပ်ေနက၏။

၁၉ ေမာေ ှ ကိလည်း၊ အက ်ပ်တိ့အား ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မပါ၊ အက ်ပ်တိ့သည်

နားေထာင်ပါမည်။ အက ်ပ်တိ့အား ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။ အက ်ပ်တိ့သည်

ေသမည်ကိ စိးရိမ်ပါသည်ဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၂၀ ေမာေ ှ ကလည်း၊ မစိးရိမ် က ှ င့် ။

သင်တိ့ကိ စံစမ်းြခင်းငှာ၎င်း၊ သင်တိ့သည် ြပစ်မှားြခင်း ှ င့် လွတ်မည်အေကာင်း

ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ဘရားသခင် ကလာေတာ်မ ပီဟ လများတိ့အား

ေြပာဆိ၏။ ၂၁ လများတိ့သည်လည်း အေဝး၌ ရပ်ေနက၏။ ေမာေ ှ မကား၊

ဘရားသခင် ှ ိေတာ်မရာ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်သိ့ ချဥ်းကပ်ေလ၏။ ၂၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ြပန်ေြပာရေသာ စကားဟမကား၊

ငါသည် ေကာင်းကင်ဘံမှ သင်တိ့ ှ င့် တ်ဆက်ေကာင်းကိ သင်တိ့သည် သိြမင် က ပီ။ ၂၃

ငါ့ကိ ကိးကွယ်ေသာအမ၌ ကိယ်သံးဘိ့ ေငွဘရား၊ ေ ဘရားကိ မလပ်ရ။ ၂၄ ငါ့အဘိ့

ေြမယဇ်ပလင်ကိ တည်ရမည်။ ထိပလင်ေပ မှာ သင်၏မီး ိေ့သာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်

တည်းဟေသာ သင်၏သိး ွားတိ့ကိ ယဇ်ပေဇာ်ရမည်။ ငါ့အခွင့် ှ ိ၍၊ ငါ့နာမကိ

ကိးကွယ်ရာအရပ်ခပ်သိမ်းတိ့၌၊ သင့် ဆီသိ့ ငါ ကလာ၍ ေကာင်း ကီးေပးမည်။ ၂၅

သင်သည် ေကျာက်ယဇ်ပလင်ကိ ငါ့အဘိ့ တည်လ င်၊ ဆစ်ေသာေကျာက်ကိ မတည်ရ။

သံတန်ဆာပါ၍ တည်ေသာယဇ်ပလင်သည် ညစ် းြခင်း ှ ိ၏။ ၂၆ သင်၌

ှ က်စရာအေကာင်း မထင်မေပေစြခင်းငှာ၊ ယဇ်ပလင်ေပ သိ့ ေလှကားြဖင့် မတက်ရဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ စီရင်ရေသာ

ဓမသတ်ဟမကား၊ ၂ ေဟဗဲအမျိုးြဖစ်ေသာကန်ကိ ဝယ်လ င်၊ ေြခာက် ှ စ်သာ

အေစကန်ခံေစရမည်။ သတမ ှ စ်ေရာက် ေသာ်၊ ကိယ်ဘိးကိ မေတာင်းဘဲ

လတ်ရမည်။ ၃ ကန်ခံစက တေယာက်တည်းခံလ င်၊ တေယာက်တည်းထွက်ရမည်။

လင်မယား ှ စ်ေယာက်ခံလ င်၊ မယား ှ င့်တကွ ထွက်ေစရမည်။ ၄ သိ့မဟတ်

သခင်ေပးစားေသာမယား ှ ိ၍ ထိမယားသည် သားသမီးကိ ဘွားြမင်လ င်၊ မယား ှ င့်

သားသမီးတိ့ကိ သခင်ပိင်ရမည်။ ကန်မကား၊ တေယာက်တည်းထွက်ရမည်။ ၅ သိ့မဟတ်

ကန်က၊ ကန်ေတာ်သခင် ှ င့် မယားသားသမီးတိကိ့ ကန်ေတာ်ချစ်ပါ၏။ မထွက်မသွားလိပါ

ဟ အတည့်အလင်းေြပာဆိလ င်၊ ၆ သခင်သည် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်သိ့၎င်း၊

အိမ်တံခါးတိင်သိ့၎င်း ေဆာင်ယ၍၊ နား ွက်ကိ စးြဖင့် ေဖာက် ပီးမှ၊ ထိကန်သည် အစဥ်အ မဲ

ကန်ခံရမည်။ ၇ အဘသည် သမီးကိ ကန်ခံေစြခင်းငှာ ေရာင်းလ င် ထိမိန်းမသည်

ကန်ေယာက်ျားက့ဲသိ့ လွတ်ရသည် မဟတ်။ ၈ သခင်သည် ထိမိန်းမကိ သိမ်းယ၍

မ ကိက်လ င်၊ ေ ွးေစြခင်းငှာ အခွင့် ေပးရမည်။ သကိ့ လှည့် ြဖားမိ ေသာေကာင့် ၊

တပါးအမျိုးသားတိ့သိ့ ေရာင်းချပိင်ေသာအခွင့် မ ှ ိ။ ၉ မိမိသား၌ ေပးစားလ င်မကား၊

သမီးက့ဲသိ့ ပစရမည်။ ၁၀ အြခားမိန်းမကိ သိမ်းြပန်လ င်၊ အရင်သိမ်းေသာ မိန်းမ၏

အဝတ်အစား ှ င့် မယားဝတ်ကိ မေလ ာ့ရ။ ၁၁ ထိသံးပါးကိ မ ပလ င်၊ ကိယ်ဘိးကိ



ထွက်ေြမာက်ရာ 52

မေတာင်းဘဲ လတ်ရမည်။ ၁၂ လကိ အေသသတ်ေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ

အမှန်ခံရမည်။ ၁၃အေသသတ်မည် အ ကံမ ှ ိဘဲ၊ သ၏လက်၌ လအသက်ကိ ဘရားသခင်

အပ်ေတာ်မလ င်၊ ေြပးရေသာ အရပ်ကိ ငါခန့်ထားမည်။ ၁၄ အိမ်နီးချင်းကိ

သတ်မည်အ ကံ ှ ိ၍ အ ိင်တိက်ေသာသကိကား၊ ငါ့ယဇ်ပလင်၌ ခိလံေသာ်လည်း၊ ဆဲွယ၍

သတ်ရမည်။ ၁၅ မိဘကိ အေသသတ်ေသာသသည်၊ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

၁၆ လကိ ခိးေသာသသည်၊ ေရာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ သ၏လက်၌ ှ ိသည်ြဖစ်ေစ၊

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၇ မိဘကိ ကျိန်ဆဲေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ

အမှန်ခံရမည်။ ၁၈လချင်းခိက်ရန် ပ၍ တေယာက်သည် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ထသည်ြဖစ်ေစ၊

လက်သီး ှ င့် ထိးသည်ြဖစ်ေစ၊ အ ိက်ခံရေသာသသည် မေသေသာ်လည်း၊ အိပ်ရာ၌

တံးလံးေနရလ င်၎င်း၊ ၁၉ တဖန်ထ၍ ေတာင်ေဝး ှ င့် သွားလ င်၎င်း၊ ိက်ေသာသကိ

အြပစ်လတ်ရမည်။ သိ့ရာတွင် နာေသာ သသည် အလပ်ပျက်ရသည်အတွက်၊

အနာေပျာက်ေစြခင်းငှါ ကသရသည်အတွက်၊ ေငွကိ ေလျာ်ရမည်။ ၂၀ သခင်သည်

ကန်ေယာက်ျားကန်မိန်းမကိ ဒတ် ှ င့် ိက်၍ထိကန်ေသလင်၊ သခင်သည် ေလးေသာ

ဒဏ်ကိ ခံရမည်။ ၂၁ သိ့ရာတွင် ကန်သည် တရက် ှ စ်ရက်နာ၍ မေသဘဲေနလ င်၊

သခင်သည် ထိကန်ကိ ပိင်ေသာေကာင့် ဒဏ် ှ င့် လွတ်ရမည်။ ၂၂လချင်းခိက်ရန် ပက၍၊

ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ မိန်းမကိ ထိခိက်သြဖင့် ကိယ်ဝန်ပျက်၍ အြခားေသာ အနာမြဖစ်လ င်၊

မိန်းမလင်စီရင်သည်အတိင်း ဒဏ်ခံရမည်။ မင်းစီရင်သည်အတိင်းလည်း ေငွကိ

ေလျာ်ရမည်။ ၂၃ အြခားေသာ အနာြဖစ်လ င်၊ အသက်အတွက် အသက်ကိ၎င်း၊ ၂၄

မျက်စိအတွက် မျက်စိကိ၎င်း၊ သွားအတွက် သွားကိ၎င်း၊ လက်အတွက် လက်ကိ၎င်း၊

ေြခအတွက် ေြခကိ၎င်း၊ ၂၅ မီးေလာင်ြခင်းအတွက် မီးေလာင်ြခင်းကိ၎င်း၊ ှ နြခင်းအတွက်

ှ နြခင်းကိ၎င်း၊ ဒဏ်ချက်ရာအတွက် ဒဏ်ချက်ရာကိ၎င်း ခံရမည်။ ၂၆ သခင်သည်

ကန်ေယာက်ျား ကန်မိန်းမ၏ မျက်စိကိ ပျက်ေအာင် ိက်လ င်၊ မျက်စိပျက်သည်အတွက်

လတ်ရမည်။ ၂၇ ထိအတကန်ေယာက်ျား ကန်မိန်းမ၏ သွားကိ ကျိုးေအာင် ိက်လ င်၊

သွားကျိုးသည်အတွက် လတ်ရမည်။ ၂၈ ွားသည် လေယာက်ျားမိန်းမကိ ေခွ ့၍

လေသလင်၊ စင်စစ်ထိ ွားကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍ သတ်ရမည်။ အသားကိလည်း မစားရ။

ွား ှ င်ကိကား၊ အြပစ်လတ်ရမည်။ ၂၉ ၎င်းနည်း ွားသည် အထက်က ေခွဘ့း၍၊

ေခွေ့ ကာင်းကိ ွား ှ င် ကားသိလျက် မချည်မေ ှ ာင် အလွတ်ထား၍၊ ွားသည်

ေယာက်ျားမိန်းမကိ သတ်မိလ င်၊ ထိ ွားကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်သတ်ရမည်။ ွား ှ င်ကိ လည်း

အေသသတ်ရမည်။ ၃၀ သိ့မဟတ် ေငွေလျာ်ေစဟ စီရင်လ င်၊ စီရင်သည်အတိင်း

မိမိအသက်ေ ွးရန် အဘိးကိ ေလျာ်ရမည်။ ၃၁ သတပါး၏ သားသမီးကိ ေခွလ့ င်၊

စီရင်သည်အတိင်း ခံရမည်။ ၃၂ကန်ေယာက်ျားကန်မိန်းမကိ ေခွလ့ င်မကား၊ ွား ှ င်သည်

ကန် ှ င်အား ေငွအကျပ်သံးဆယ်ကိ ေလျာ်ရမည်။ ွားကိလည်း ေကျာက်ခဲ ှ င့်

ပစ်သတ်ရမည်။ ၃၃လသည် တွင်းကိ ဖွင့် ၍ ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ တွင်းကိတး၍ မပိတ်ဘဲ

ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ သတပါး၏ ြမင်း၊ ွားသည် ထိတွင်း၌ကျလ င်၊ ၃၄ တွင်း ှ င်သည် ြမင်း၊

ွားအဘိးကိ ေလျာ်၍ အေသေကာင်ကိ ယရမည်။ ၃၅အကင်သ၏ ွားသည်၊ သတပါး၏

ွားကိ အေသေခွလ့ င်၊ ွား ှ င် ှ စ်ဦးတိ့သည်၊ အသက် ှ င်ေသာ ွားကိ ေရာင်း၍ အဘိးကိ

ေဝယရမည်။ ေသေသာ ွားကိလည်း ေဝယရမည်။ ၃၆ ၎င်းနည်း ွားသည် အထက်က

ေခွဘ့းေကာင်းကိ၊ ွား ှ င်သိလျက် ှ င့် မချည်မေ ှ ာင် အလွတ် ထားလ င်၊ ွားေသေကာင်ကိ

ကိယ်တိင်ယရမည်။ ထိ ွားတေကာင်အတွက် တေကာင်ကိ အမှန်ေလျာ်ရမည်။

၂၂ လသည် သိး ွားကိခိး၍သတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေရာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊

ွားတေကာင်အတွက် ွားငါးေကာင် ကိ၎င်း၊ သိးတေကာင်အတွက်

သိးေလးေကာင်ကိ၎င်း ြပန်ေပးရမည်။ ၂ သခိးသည် အိမ်ကိထွင်းေဖာက်စဥ်၊

သတပါးေတွ့၍ ေသေအာင်သတ်ေသာ်လည်း၊ေသစား မေသေစရ။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း

ေနထွက်လ င် ေသစားေသေစရမည်။ အေကာင်းမကား၊ ြပန်ေပးစရာအေကာင်း ှ ိ၏။

ဥစာအလင်းမ ှ ိလ င်၊ ခိးသည်ဥစာအတွက် ကိယ်ကိေရာင်းရမည်။ ၄ သခိးလက်၌

ခိးေသာ ွား၊ သိးကိ အသက် ှ င်လ က် အမှန်ေတွလ့ င်၊ ှ စ်ဆြပန်ေပးရမည်။ ၅သလ့ယ်၊

သစ့ပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စားေစေသာ်၎င်း၊ မိမိတိရိစာန်ကိ သလ့ယ်၌ ထိန်းေကျာင်းေသာ်၎င်း၊

မိမိလယ်၊ မိမိစပျစ်ဥယျာဥ်ထဲကအေကာင်းဆံးကိ ထတ်၍ ြပန်ေပးရမည်။ ၆ မီး ိေ့သာအခါ

ြမက်ပင်ေကာင့် အစဥ်အတိင်း ေ ှ ာက်၍ေလာင်လျက်၊ ေကာက်လိင်း၊ စပါးပင်၊

လယ်၌ ှ ိေသာအရာတိ့ကိ ေလာင်လ င်၊ မီး ိေ့သာသသည် အမှန်ေလျာ်ရမည်။ ၇

လတဦးသည် အိမ်နီးချင်းတဦး၌ ေ ေငွအစ ှ ိေသာ ဥစတစံတခကိ အပ် ှ ံ၍၊ အပ် ှ ံ ခံေသာ

သ၏အိမ်မှ သခိးခိးသွားလ င်၊ သခိးကိ ေတွမိ့ေသာအခါ ှ စ်ဆေလျာ်ေစ။ ၈ သခိးကိ

မေတွလ့ င်၊ အိမ် ှ င်သည် မိမိအိမ်နီးချင်းဥစာကိ ယသေလာ မယေလာဟဘရားသခင့်

ေ ှ ေ့တာ်၌ အစစ်ခံရမည်။ ၉သ့ဥစာကိ ြပစ်မှားသည် အမမှာ၊ ွား၊ ြမည်း၊ သိး၊ အဝတ်အစ

ှ ိေသာ ေပျာက်ေသာ ဥစာတစံတခကိ ေတွ့၍၊ ဤဥစာကား၊ ငါ၏ဥစာြဖစ်သည်ဟ

တစံတေယာက်ဆိလ င်၊ အမသည် ှ စ်ဦးတိ့သည် ဘရားသခင် ေ ှ ေ့တာ်၌အစစ်ခံရ၍၊

တရား ံ းေသာသသည် ှ စ်ဆေလျာ်ရမည်။ ၁၀လသည် အိမ်နီးချင်းလယ်၌ ြမည်း၊ ွား၊

သိးအစ ှ ိေသာ တိရစာန်တစံတခကိ အပ် ှ ံ၍၊ ထိတိရစာန် ေသေသာ်၎င်း၊

ထိခိက်၍နာေသာ်၎င်း၊ သက်ေသမ ှ ိဘဲ သတပါးေမာင်း၍သွားေသာ်၎င်း၊ ၁၁

အပ် ှံ ခံေသာသသည် ငါ့အိမ်နီးချင်း၏ဥစာကိ ငါမယဟ ှ စ်ဦးသေဘာတလျက်၊

ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ အကျိန်ခံရလ င်၊ ဥစာ ှ င်သည် ဝန်ခံရမည်။ အပ် ှ ံ ခံသလည်း မေလျာ်ရ။

၁၂ သိ့ရာတွင် သတပါးခိးသွားလ င်၊ အပ် ှ ံ ခံသသည် ဥစာ ှ င်အား ြပန်ေပးရမည်။ ၁၃

သားရဲကိက်လ င် သက်ေသဘိ့ အေသေကာင်ကိြပေစ။ ြပ ိင်လ င် အေလျာ်မခံရ။ ၁၄

လသည် အိမ်နီးချင်း၌ တစံတခကိ ငှါး၍ ဥစာ ှ င်မပါဘဲ ေသေသာ်၎င်း၊ ထိခိက်၍

နာေသာ်၎င်း၊ အမှန်ေလျာ်ရမည်။ ၁၅ ဥစာ ှ င်ပါလ င်၊ ငှါးေသာသသည် မေလျာ်ရ။ အခ ှ င့်

ငှါးလ င်မကား၊ ဥစာ ှ င်သည် အခကိသာ ေတာင်းရမည်။ ၁၆ မေပးစားလိေသာ အပျိုကိ၊

အကင်ေယာက်ျားသည် ေချာ့ေမာ့၍ သင့် ေနလ င်၊ ကန်ေတာ့ဥစာကိ ေပး၍ ထိမိန်းမကိ

မယားအရာ၌ ေြမာက်ထားရမည်။ ၁၇ မိန်းမ၏အဘ သေဘာမတမေပးစားလိလ င်၊

ကန်ေတာ့ရသည် ှ င့်အမ ေငွကိ ေလျာ်ရမည်။ ၁၈ စန်းမကိ အသက် ှ င်ေစြခင်းငှါ

အခွင့် မေပးရ။ ၁၉ တိရစာန် ှ င့်သင့် ေနေသာ သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

၂၀ ထာဝရဘရားမှတပါး အြခားေသာ ဘရားေ ှ မှ့ာ ယဇ်ပေဇာ်ေသာသကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးရမည်။ ၂၁ တြပည်တ ိင်ငံသားြဖစ်ေသာ ဧည့်သည်ကိ

မေ ှ ာင့် ှ က်မ ှ ဥ်းဆဲရ။ သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ် ကဘး ပီ။ ၂၂

မိဘမ ှ ိေသာသငယ် ှ င့် မတ်ဆိးမကိ သင်တိ့သည် မေ ှ ာင့် ှ က်ရ။ ၂၃

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းတစံတခကိ ပ၍ သတိ့သည် ငါ့အား အနည်းငယ်ေအာ်ဟစ်လ င်၊ ငါသည်

ထိအသံကိ အမှန် ကား၍၊ ၂၄ ငါအမျက်ြပင်းစွာ ထွက်လက် သင်တိ့ကိ ထားေဘးြဖင့်

ကွပ်မျက်မည်။ သင်တိ့မယားများသည်လည်း မတ်ဆိးမြဖစ်၍၊ သားသမီးများသည်လည်း

မိဘမ ှ ိေသာသငယ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၂၅ ငါ့လြဖစ်ေသာဆင်းရဲသား အိမ်နီးချင်းအား

သင်သည် ေငွကိ ေချးလ င်၊ အတိးစားေသာ သက့ဲသိ့ သ၌မ ပ၊ အတိးကိ မေတာင်းရ။ ၂၆

အိမ်နီးချင်းသည် မိမိေစာင်ကိ သင်၌ ေပါင်ထားလ င်၊ မိဃ်းမချုပ်မီှ ြပန်ေပးရမည်။ ၂၇

အေကာင်းမကား၊ အြခားေသာ ခံစရာမ ှ ိ။ ကိယ် ခံဘိ့ ြဖစ်၏။ သသည် အဘယ်သိ့

အိပ် ိင်သနည်း။ ငါ့အား ေအာ်ဟစ်လ င် ငါ ကားမည်။ ငါသည် သနားေသာသေဘာ ှ ိ၏။

၂၈ဘရားသခင်ကိ လွန်ကျူး၍ မေြပာရ။ သင်၏အမျိုးကိ အပ်စိးေသာ မင်းကိ မကျိန်ဆဲရ။

၂၉ အဦးမှည့် ေသာအသီး၊ အဦး ှ စ်ေသာအရည်ကိ မထိမ်မဝှက်ဘဲ ဆက်ကပ်ရမည်။

အဦးဘွားေသာ သားေယာက်ျားကိလည်း ငါ့အား ဆက်ကပ်ရမည်။ ၃၀ ထိနည်းတ

သိး ွားတိ့ကိ ပရမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံး သိး ွားသငယ်ကိ အမိ ှ င့်အတ ေနေစ၍၊

အ မေနေ့ရာက်မှ ငါ့အား ဆက်ကပ်ရမည်။ ၃၁သင်တိ့သည် ငါ့ထံ၌ သန့် ှ င်းေသာသ

ြဖစ်ရကမည်။ ေတာ၌ သားရဲကိက်ေသာ အမဲသားကိ မစားရ။ ေခွးတိ့အား ပစ်ေပးရမည်။

၂၃ သင်သည် မှားေသာ သိတင်းစကားကိ မကားမေြပာရ။ မတရားေသာသတိ့ ှ င့်

ဝိင်းညီ၍ မမှန်ေသာ သက်ေသကိ မခံရ။ ၂ လများေနာက်သိ့ လိက်၍

မတရားသြဖင့် မ ပရ။ တရားေတွသ့ည်အမမှာ ကီးေသာသဘက်၌ ေန၍၊ တရားလမ်းမှ

လဲွေစြခင်းငှါ မေြပာရ။ ၃ ဆင်းရဲေသာသဘက်၌လည်း မင့ဲကွက်ရ။ ၄ သင်သည်

ရန်သ၏ြမင်း ွား လမ်းလဲွသည်ကိ ေတွ့ြမင်လ င်၊ အမှန်ြပန်ပိ့ရမည်။ ၅သင့် ကိ မန်းေသာ

သ၏ြမည်းသည်၊ မိမိေဆာင် ွက်ေသာ ဝန်ေအာက်မှာ လဲေနသည်ကိ ေတွ့ြမင်လ င်၊ မ

မစဘဲ ေန ိင်သေလာ။ အမှန်ဝိင်းညီ၍ မစရမည်။ ၆ သင်၌ ဆင်းရဲေသာ သသည်

တရားေတွေ့သာအခါ၊ သကိ့ မတရားသြဖင့် မစီရင်ရ။ ၇ မဟတ်မမှန်ေသာ အမကိ

ေ ှ ာင်ရမည်။ အြပစ်မ ှ ိေသာသ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ မကွပ်မျက်ရ။ အေကာင်းမကား၊

ငါသည် မတရားေသာ သကိ အြပစ်မလတ်။ ၈ သင်သည် တံစိးမစားရ။ တံစိးသည်
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ပညာ ှ ိတိ့၏မျက်စိကိ ကွယ်ေစ၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏ စကားကိ လဲွေစတတ်၏။ ၉

တကန်းတ ိင်ငံသားြဖစ်ေသာ ဧည့်သည်ကိ မ ှ ဥ်းဆဲရ။ သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်၌

ဧည့်သည်ြဖစ်ခ့ဲ ဘးေသာေကာင့် ၊ ဧည့်သည်၏စိတ်သေဘာကိ သိက၏။ ၁၀

ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံး လယ်လပ်၍ အသီးကိ သိမ်းရမည်။ ၁၁ သတမ ှ စ်တွင် လယ်ကိ

မလပ်ဘဲ အလွတ်ထားရမည်။ သိ့ ပလ င် ဆင်းရဲေသာအမျိုးသားချင်းတိ့သည်၊

စားရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ကင်းေသာအရာကိလည်း၊ ေြမတိရစာန်တိ့သည်

စားရကလိမ့်မည်။ ထိနည်းတ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံလွင်ဥယျာဥ်ကိလည်း ပရမည်။ ၁၂

ေြခာက်ရက်ပတ်လံး အလပ်လပ်ရမည်။ သတမေနရ့က်၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနရမည်။ သိ့ ပလ င်

သင်၏ ွား ြမည်းတိ့သည် ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ သင်၏ ငယ်သားများ၊

ဧည့်သည်များတိ့လည်း သက်သာရ ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ငါပညတ်သမ တိ့၌

သတိ ပကေလာ့။ အြခားေသာဘရား၏ နာမကိ မ မက်မဆိ ှ င့် ။ သင်၏ တ်ထဲက

မက်သံကိ သတပါးမကားေစ ှ င့် ။ ၁၄ တ ှ စ်တွင် သံး ကိမ် ငါ့အဘိ့ ပဲွခံရမည်။

ငါမှာထားခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း၊ အဗိဗလချိန်းချက်ေသာ ေနရ့က်အချိန်၌ အဇမပဲွကိခံ၍၊

ခနစ်ရက် ပတ်လံး တေဆးမ့ဲေသာမန့်ကိ စားရမည်။ ၁၅ ငါမှာထားခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း၊

အဗိဗလ ချိန်းချက်ေသာ ေနရ့က်အချိန၌ အဇမပဲွကိခံ၍၊ ခနစ်ရက်ပတ်လံး တေဆးမ့ဲေသာ

မန့်ကိ စားရမည်။ အေကာင်းမကား၊ ထိလတွင် သင်သည် အဲဂတုြပည်က

ထွက်လာသတည်း။ ထိပဲွကိ ခံစဥ် ငါ့ထံသိ့ အဘယ်သမ လက်ချည်းမေပမလာရ။ ၁၆

လယ်လပ်၍ အသီးအ ှံ ကိ သိမ်းစ ှ ိသည်ကာလ၊ သိမ်းပဲွကိ၎င်း၊ လယ်လပ်၍ အသီးအ ှံ ကိ

သိထားသည်ကာလ၊ ှ စ်လဲေသာအခါ၊ သိထားပဲွကိ၎င်း ခံရမည်။ ၁၇ သင်တိ့တွင်

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည်၊ တ ှ စ်လ င်သံး ကိမ် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

မျက် ှ ာြပရကမည်။ ၁၈ ငါ့ယဇ်ေကာင်၏ အေသွးကိ၊ တေဆးပါေသာမန့် ှ င့် ေရာ၍

မပေဇာ်ရ။ ငါ့ယဇ်ေကာင် ဆီဥကိ နံနက်တိင်ေအာင် မကင်းေစရ။ ၁၉ သင်၏ေြမ၌

အဦးသီးေသာ အသီးအ ှံ အေကာင်းဆံးကိ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ်ထဲသိ့ ေဆာင်သွင်းရမည်။ ဆိတ်သငယ်ကိ အမိ ိရ့ည် ှ င့် မ ပတ်မချက်ရ။ ၂၀

ကည့် ေလာ့။ လမ်းခရီး၌ သင့် ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊ ငါြပင်ဆင် ှ င့် ေသာအရပ်သိ့

ပိ့ေစြခင်းငှာ၊ ေကာင်းကင်တမန်ကိ သင့် ေ ှ ့၌ ငါေစလတ်၏။ ၂၁ ထိတမန်ကိ

ိေသစွာ ပေလာ့။ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ အာဏာေတာ်ကိ မဆန် ှ င့် ။

သင်တိ့ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ သသည် မလတ်။ ငါ့နာမသည် သ၌တည် ှ ိ၏။ ၂၂

အကယ်စင်စစ် သင်သည် သစ့ကားကိ နားေထာင်၍ ငါပညတ်သမအတိင်း ပလ င်၊ သင်၏

ရန်သတိ့ကိ ငါသည် ရန်ဘက် ပမည်။ သင့် ကိ ဆီးတားေသာသတိ့ကိလည်း ငါဆီးတားမည်။

၂၃ ငါ့တမန်သည် သင့် ေ ှ ့၌သွား၍ သင့် ကိ အာေမာရိလ၊ ဟိတိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ခါနနိလ၊

ဂိရဂါ ှ ိလ၊ ဟိဝိလ၊ ေယဗသိလတိ့ ှ ိရာသိ့ ေဆာင်သွင်း၍၊ သတိ့ကိ ပယ် ှ င်းမည်။ ၂၄

သတိဘ့ရားများကိ ဦးမချဝတ်မ ပရ။ သတိ့ဘာသာအတိင်း မကျင့် ရ။ သတိ့ကိ အကန်အစင်

ေမှာက်လဲှ၍၊ ပ်တဆင်းတများကိလည်း ှ င်း ှ င်း ဖိဖျက်ရမည်။ ၂၅သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပရမည်။ သင်၏မန့်ကိ၎င်း၊ ေရကိ၎င်း၊ ေကာင်း ကီးေပး

ေတာ်မမည်။ အနာေရာဂါကိလည်း သင်၏အထဲက တ်ယပယ် ှ ားေတာ်မမည်။ ၂၆

သင်၏ြပည်တွင် ကိယ်ဝန်ပျက်ေသာသတဝါ၊ မံေသာသတဝါ ှ င့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။

သင်၏အသက်တန်းကိ ငါစံလင်ေစမည်။ ၂၇ ငါ့ကိေကာက်တတ်ေသာ သေဘာကိ

သင့် ေ ှ သိ့့ ငါေစလတ်၍၊ သင်ေရာက်ေလရာရာအရပ်၌ ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးကိ

ငါဖျက်ဆီးမည်။ သင်၏ရန်သအေပါင်းတိ့ကိ ေနာက်သိ့ လှည့် ေစမည်။ ၂၈

ပျားတများကိလည်း သင့် ေ ှ သိ့့ ငါေစလတ်၍၊ သတိ့သည် ဟိဝိလ၊ ခါနနိလ၊ ဟိတိလတိ့ကိ

သင့် ေ ှ မှ့ာ ှ င်ထတ်ကလိမ့်မည်။ ၂၉ ထိလများကိ တ ှ စ်ြခင်းတွင် သင့် ေ ှ မှ့ာ

ငါမ ှ င်ထတ်။ သိ့ ပလ င် ြပည်သည် လဆိတ်ညံ၍ သားရဲသည် သင့်တဘက်၌

များြပားလိမ့်မည်။ ၃၀ သင်သည် တိးပွား၍ တြပည်လံးကိ ဝင်စားသည်တိင်ေအာင်၊

သတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့ာ ြဖည်းြဖည်းငါ ှ င် ထတ်မည်။ ၃၁သင့် ေနရာ နယ်အပိင်းအြခားကိ၊

ဧဒံပင်လယ်မှသည် ဖိလိတိပင်လယ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ေတာမှသည် ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း

ငါမှတ်သားမည်။ ထိအရပ်သားများကိ သင့်လက်သိ့ ငါအပ်၍၊ သင်သည် ှ င်ထတ်ရလိမ့်

မည်။ ၃၂ သတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ သတိ့ဘရားများ ှ င့် ၎င်း၊ သင်သည် မိဿဟာယမဖဲွရ့။ ၃၃

သင်သည် ငါ့ကိ ြပစ်မှားေစြခင်းငှာ၊ သတိ့သည် ပမည်ကိ စိးရိမ်စရာ ှ ိေသာေကာင့် ၊

သတိ့သည် သင့် ြပည်၌ မေနရက။ သင်သည် သတိ့ဘရားကိ ဝတ် ပလ င်၊ ထိမိ၍

လဲစရာအေကာင်းအမှန် ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် အာ န်၊ နာဒပ်၊ အဘိဟ အစ ှ ိေသာ

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသ ခနစ်ကျိပ် ှ င့်တကွ၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

တက်၍၊ သတိ့သည် ေဝးေဝးကိးကွယ် ကေစ။ ၂ သင်တေယာက်တည်းသာ

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ရမည်။ အြခားေသာသ မချဥ်းမကပ်ရ။

လများတိ့သည် သင် ှ င့်အတ မတက်ရကဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

ေမာေ ှ သည်လည်း လများတိ့ ှ ိရာသိ့လာ၍၊ ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်အလံးစံကိ၎င်း၊

စီရင်ေတာ်မချက်အလံးစံကိ၎င်း ြပန် ကား၍၊ လများအေပါင်းကလည်း၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမအတိင်း အက ်ပ်တိ့ ပပါမည်ဟ တသံတည်းြပန်ေြပာက၏။

၄ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်အလံးစံတိ့ကိ ေရးထား ပီးမှ၊

နံနက်ေစာေစာထ၍၊ ေတာင်ေြခရင်း၌ ယဇ်ပလင်ကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုး

တဆယ် ှ စ်မျိုး ှ င့်အမ ေကျာက်တိင်တဆယ် ှ စ်တိင်ကိ ၎င်း တည်ေလ၏။ ၅

ဣသေရလအမျိုးသား လပျိုတိ့ကိ ေစခိင်းသည်အတိင်း၊ သတိ့သည် ွားများကိယ၍

ထာဝရဘရား ေ ှ မှ့ာ မီး ိေ့သာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်ကိ ပေဇာ်က၏။ ၆

ေမာေ ှ သည်လည်း၊ အေသွးတဝက်ကိ အင်တံ၌ထည့်၍၊ တဝက်ကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

ြဖန်းေလ၏။ ၇ ပဋိညာဥ်စာကိလည်း ယ၍၊ ပရိသတ်များေ ှ မှ့ာ ဘတ် ပီးလ င်၊

သတိ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသမအတိင်း အက ်ပ်တိ့ ပပါမည်၊

နားေထာင်ပါမည်ဟ ေြပာဆိက၏။ ၈ ေမာေ ှ သည်လည်း၊ အေသွးကိ ယ၍

လများအေပ မှာ ြဖန်းလျက်၊ ဤအေသွးကား ဤအမအရာ တိ့တွင် သင်တိ့၌

ထာဝရဘရားဝန်ခံေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်၏အေသွးြဖစ်သည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၉

ထိအခါ ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ နာဒပ်၊ အဘိဟ အစ ှ ိေသာ ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီးသ ခနစ်ကျိပ်တိ့ သည် တက်၍၊ ၁၀ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ကိ

ြမင် က၏။ ေြခေတာ်ေအာက်၌ နီလာေကျာက်ြဖင့် ပီးေသာ ေကျာက်ခင်းက့ဲသိ့၎င်း၊

ကည်လင်ေသာ ေကာင်းကင်မျက် ှ ာက့ဲသိ့၎င်း ထင်ေလ၏။ ၁၁ဣသေရလအမျိုးသား

မးမတ်တိ့ကိ အြပစ်ေပးေတာ်မမ။ သတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ြမင်ရေသာ် လည်း၊

စားေသာက်လျက်ေနက၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ ှ ိရာေတာင်ေပ သိ့

တက်၍ေနေလာ့။ လများတိ့အား သွန်သင်ဘိ့ရာ ေကျာက်ြပားေပ မှာ ငါေရးထားေသာ

ပညတ်တရားများကိ သင်၌ ငါအပ်ေပးမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၁၃

ေမာေ ှ သည် မိမိလက်ေထာက်ေယာ ှ င့် အတထ၍ ဘရားသခင်၏ ေတာင်ေတာ်ေပ သိ့

တက်သွား၏။ ၁၄ အသက် ကီးသတိ့အားလည်း၊ ငါတိ့မလာမီှတိင်ေအာင်

ဤအရပ်၌ င့ံေနကေလာ့။ အာ န် ှ င့် ဟရသည် သင်တိ့၌ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

မည်သည့်သမဆိ အမအခင်း ှ ိလ င်၊ သတိ့ထံသိ့ သွားေစဟ မှာထားေလ၏။ ၁၅

ေမာေ ှ သည် ေတာင်ေတာ်ေပ သိ့တက်၍၊ မိဃ်းတိမ်သည် ေတာင်ေတာ်ကိ

လမ်းမိး၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် သိနာေတာင်ေပ မှာထိ၍၊

မိဃ်းတိမ်သည် ေြခာက်ရက်ပတ်လံး လမ်းမိး၏။ သတမေနရ့က်၌ မိဃ်းတိမ်အထဲက

အသံေတာ်ထွက်၍၊ ေမာေ ှ ကိ ေခ ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည်

ေတာင်ထိပ်ေပ မှာေလာင်ေသာ မီးက့ဲသိ့ ထင်၍၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

ြမင်ရက၏။ ၁၈ ေမာေ ှ သည် မိဃ်းတိမ်အထဲသိ့ ဝင်သြဖင့် ေတာင်ေပ သိ့ေရာက်၍

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး ေတာင်ေပ မှာ ေနေလ၏။

၂၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ၂ ငါ့အား

လက်ေဆာင်ပဏာကိ ေဆာင်ခ့ဲရမည်အေကာင်း ဆင့် ဆိေလာ့။

ကည် ိေသာေစတနာစိတ် ှ င့် ငါ့အား လသမ ေသာသတိ့၌ သင်သည် အလကိ ခံရမည်။

၃ ခံရေသာအလဟမကား၊ ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ ၄ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ၊ ဆိတ်ေမွး။ ၅ အနီဆိးေသာသိးေရ၊ တဟာ ှ သားေရ၊

အကာ ှ သစ်သား။ ၆ လိမ်းရန်ဆီေဘာ်ဘိ၊့ မီး ိရ့ာနံသ့ာေပါင်းေမးေဘာ်ဘိ့ရာ၊ နံသ့ာမျိုး၊

မီးထွန်းစရာဆီ၊ ၇ ှ ဟံေကျာက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် သင်တိင်း ှ င့် ရင်ဖဲွ ့၌

စီစရာေကျာက်ြမတ်တည်းဟေသာ အလကိ ခံရမည်။ ၈ ငါသည် သင်တိ့တွင်



ထွက်ေြမာက်ရာ 54

ကျိန်းဝပ်ရာဘိ့ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ လပ်ကေစ။ ၉ ငါြပသမ ေသာ တဲေတာ်ပံ၊

တဲေတာ်တန်ဆာပံ ှ င့်အညီ လပ်ရမည်။ ၁၀အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊ အနံတေတာင်ထွာ၊

ေစာက်တေတာင်ထွာ ှ ိေသာ ေသတာကိ၊ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍၊ ေသတာအတွင်းအြပင်ကိ

ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံရမည်။ ၁၁ ေသတာအေပနားပတ်လည်၌ ကွပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိလည်း

လပ်ရမည်။ ၁၂ ေ ေလးကွင်းကိ သွန်း၍၊ ေသတာေလးေထာင့် ၌ တမျက် ှ ာ ှ စ်ကွင်းစီ

တပ်ရမည်။ ၁၃ အကာ ှ သားထမ်းဘိးကိ လပ်၍ ေ ှ င့် မွမ်းမံ ပီးမှ၊ ၁၄

ေသတာထမ်းစရာဘိ့ တဘက်တချက် ေ ကွင်းထဲသိ့ လ ိုထားရမည်။ ၁၅

ထိထမ်းဘိးကိလည်း ေသတာေ ကွင်းထဲက မ တ်အစဥ် ှ ိေစရမည်။ ၁၆ ငါေပးေသာ

သက်ေသခံချက်ကိ၊ ထိေသတာထဲမှာ ထားရမည်။ ၁၇ အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊

အနံတေတာင်ထွာ ှ ိေသာ ေသတာအဖံးကိလည်း ေ ှ င့်လပ်ရမည်။ ၁၈

ေ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိလည်း ေသတာအဖံးတွင် အလျားတဘက်တချက်၌ ထလပ်ရမည်။ ၁၉

ထိေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိ ေသတာဖံး ကိယ်ထဲကထတ်၍၊ ေသတာဖံးအေပ ၌ တဘက်တပါးစီ

လပ် ပီးလ င်၊ ၂၀ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးတိ့သည် မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍၊ ေသတာဖံးကိ လျက်၊

မိမိအေတာင်ကိ ြဖန့်၍ ေသတာဖံးကိ မိးရမည်။ ၂၁ ေသတာအဖံးကိ ေသတာေပ မှာ

တင်ရမည်။ ငါေပးေသာ သက်ေသခံချက်ကိလည်း ေသတာထဲမှာ ထားရမည်။ ၂၂

ထိအရပ်၌ ငါသည် သင် ှ င့် ေတွ့၍၊ သက်ေသခံချက်ထားေသာ ေသတာဖံးအေပ ၊

ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါး စပ် ကားမှာ သင် ှ င့် တ်ဆက်သြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌

ဆင့် ဆိရာသမ တိ့ကိ စီရင်မည်။ ၂၃ အလျား ှ စ်ေတာင်၊ အနံတေတာင်၊

အြမင့်တေတာင်ထွာ ှ ိေသာ စားပဲွကိလည်း အကာ ှ သား ှ င့် လပ်၍၊ ၂၄ ေ စင် ှ င့်

မွမ်းမံရမည်။ စားပဲွအေပ နားပတ်လည်၌ ကွပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိ၎င်း၊ ၂၅

အနံလက်တဝါး ှ ိေသာ ခါးပန်းကိ၎င်း၊ ခါးပန်းအေပ နားပတ်လည်၌ ကွပ်ေသာ

ေ တန်ဆာကိ၎င်း လပ်ရမည်။ ၂၆ ေ ေလးကွင်းကိလည်း လပ်၍၊ ေြခေထာက်ေလးခ

အထက်စားပဲွေလးေထာင့် ၌ တပ်ရမည်။ ၂၇ ထိေ ကွင်းတိ့သည် ခါးပန်းေပ မှာ ှ ိ၍၊

စားပဲွထမ်းစရာ ထမ်းဘိးေနရာြဖစ်ရမည်။ ၂၈ စားပဲွထမ်းစရာ အကာ ှ သားထမ်းဘိးကိ

လပ်၍ ေ ှ င့် မွမ်းမံရမည်။ ၂၉ စားပဲွ ှ င့် ဆိင်ေသာ လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ အင်တံ၊

ေလာင်းစရာဖလားများကိလည်း ေ စင် ှ င့် လပ်ရမည်။ ၃၀ ငါ့ေ ှ ့၊ စားပဲွေပ မှာ

ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ အစဥ်တင်ရမည်။ ၃၁ မီးခံကိလည်း ေ စင် ှ င့်လပ်၍၊ မီးခံတိင်အစ ှ ိေသာ

အလက်များ၊ ခွက်များ၊ ဘးသီးများ၊ ကာပွင့် များတိ့ကိ တစပ်တည်းထရမည်။ ၃၂

မီးခံတိင်တဘက်တချက်သံးလက်စီထွက်၍၊ အလက်ေြခာက်လက် ှ ိရမည်။ ၃၃

မီးခံတိင်ထဲက ထွက်ေသာ အလက်သံးလက်တွင်၊ တလက် တလက်၌ ဘးကာပွင့် ှ င့်တကွ၊

ဗာတံသီး ှ င့် ပံတေသာ ခွက်သံးခွက် ှ ိရမည်။ ၃၄ မီးခံတိင်၌လည်း ဘးကာပွင့် ှ င့်တကွ၊

ဗာတံသီး ှ င့် ပံတေသာ ခွက်ေလးခွက် ှ ိရမည်။ ၃၅ မီးခံတိင်ထဲကထွက်ေသာ

အလက်ေြခာက်လက် ှ ိသည်အတိင်း၊ အလက် ှ စ်ဘက်ေအာက်၌လည်း ဘးသီးတလံးစီ

ှ ိရမည်။ ၃၆ဘးများ၊ အလက်များတိ့ကိ တကိယ်တစပ်တည်းြဖစ်ေစ၍၊ မီးခံတကိယ်လံးကိ

ေ စင် ှ င့် ထလပ်ရမည်။ ၃၇ မီးခွက်ခနစ်လံးကိလည်း လပ်ရမည်။ စားပဲွကိ လင်းေစြခင်းငှာ

ထိမီးခွက်ကိ ထွန်းရမည်။ ၃၈ မီး ှ ပ် ှ င့် မီး ှ ပ်ခံစရာခွက်တိ့သည်လည်း ေ စင်ြဖစ်ရမည်။

၃၉ မီးခံ ှ င့် မီးခံတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၊ ေ စင်အခွက်တဆယ် ှ င့် လပ်ရမည်။ ၄၀

ေတာင်ေပ မှာ သင့်အား ြပခ့ဲ ပီးေသာပံ ှ င့် ညီေလျာ်စွာ လပ်ြခင်းငှာ သတိပရမည်။

၂၆ တနည်းကား၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်ြဖင့်

ပီးေသာ ေခ ဗိမ်အ ပ် ှ င့် ချယ်လှယ်ေသာ၊ ပိတ်ေချာကလားကာဆယ်ထည်ြဖင့်

တဲေတာ်ကိ လပ်ရမည်။ ၂ ကလားကာသည် အလျား ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေတာင်၊

အနံေလးေတာင် ှ ိ၍၊ ကလားကာချင်း အလျားအနံ တရမည်။ ၃ကလားကာငါးထည်စီ

တစပ်တည်းချုပ်ရမည်။ ၄ကလားကာတထည်ြပင်ဘက်မှာ၊ ကလားကာနားချင်းဆက်မီှရာ၌

ကွင်းများကိ ြပာေသာအထည် ှ င့် လပ်ရမည်။ အြခားေသာ ကလားကာ ြပင်ဘက်မှာ၊

ကလားကာနားချင်း ဆက်မီှရာ၌လည်း ထိအတလပ်ရမည်။ ၅ ကလားကာတထည်၌

ကွင်းငါးဆယ်ကိ၎င်း၊ အြခားေသာကလားကာ အနားဆက်မီှရာ၌ ကွင်းငါးဆယ် ကိ၎င်း၊

ကွင်းချင်းဆိင်မိေအာင် လပ်ရမည်။ ၆ ေ ေချာင်းငါးဆယ်ကိလည်း လပ်၍၊

ထိေ ေချာင်းြဖင့် ကလားကာများကိ ပးတဲွသြဖင့် ၊ တဲေတာ် တေဆာင်တည်း ြဖစ်ရမည်။ ၇

တဲေတာ်ဖံးအပ်ဘိ့ အြခားေသာ ကလားကာဆယ်တထည်ကိ ဆိတ်ေမွး ှ င့် လပ်ရမည်။ ၈

ကလားကာသည် အလျားအေတာင်သံးဆယ်၊ အနံေလးေတာင် ှ ိ၍၊ ကလားကာ

ဆယ်တထည်တိ့သည် အလျားအနံချင်းတရမည်။ ၉ ကလားကာငါးထည် တစပ်၊

ေြခာက်ထည် တစပ်တည်း ချုပ်၍၊ ဆဌမကလားကာကိ တဲေတာ်ဦး၌ ေခါက်ထားရမည်။

၁၀ ကလားကာများ ဆက်မီှရာ၌၊ ြပင်ဘက်ကေနေသာ ကလားကာတထည်အနားမှာ၊

ကွင်းငါးဆယ်ကိ ၎င်း၊ ဆက်မီှေသာ အြခားကလားကာအနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ကိ၎င်း

လပ်ရမည်။ ၁၁ ေကးဝါေချာင်း ငါးဆယ်ကိလည်း လပ်၍၊ ကွင်းတိ့၌ လ ို ပီးလ င်၊

အေပတဲတပိင်း ှ င့် တပိင်း ပးတဲွသြဖင့် ၊ တဲတေဆာင်တည်း ြဖစ်ရမည်။ ၁၂ ထိအေပတဲ၌

ပိေသာ ကလားကာ တဝက်ကိကား၊ တဲေတာ်ေနာက်ေဖးမှာ တဲွလဲွဆဲွထားရမည်။ ၁၃

အေပတဲ၌ပိေသာ ကလားကာ အလျား ှ စ်ေတာင်တွင်၊ တဲေတာ်ဖံးအပ်ဘိ့

တဘက်တချက် တေတာင်စီ တဲွလဲွဆဲွထားရမည်။ ၁၄ အေပတဲဖံးအပ်ဘိ့

အနီးဆံးေသာသိးေရကိ၎င်း၊ ထိသိးေရအေပ ၌ တဟာ ှ သားေရကိ၎င်း လပ်ရမည်။ ၁၅

တဲေတာ်ကာရန်ေထာင်ထားရေသာ အကာ ှ ပျဥ်ြပားတိ့ကိလည်း လပ်ရမည်။

၁၆ ပျဥ်ြပားသည် အလျားဆယ်ေတာင်၊ အနံတေတာင်ထွာ ှ ိရမည်။ ၁၇

ထိပျဥ်ြပား ှ ိသမ တိ့၌ ေြခေထာက် ှ စ်ခစီ တတန်းတည်း ှ ိေစြခင်းငှာ လပ်ရမည်။

၁၈ တဲေတာ်ေတာင်ဘက်၌ ကာရန်ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်ကိ လပ်ရမည်။ ၁၉

ထိပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်တွင်၊ တြပားတြပားေအာက်၌ ေြခေထာက် ှ စ်ခစီစွပ်စရာဘိ့ ေငွေြခစွပ်

ေလးဆယ်ကိ လပ်ရမည်။ ၂၀ ထိအတ တဲေတာ်ေြမာက်ဘက်၌ ကာရန်ပျဥ်ြပား

ှ စ်ဆယ် ှ ိရမည်။ ၂၁ ထိပျဥ်ြပား၌လည်း ေငွေြခစွပ်ေလးဆယ်၊ တြပား ှ စ်ခစီ ှ ိရမည်။ ၂၂

တဲေတာ်အေနာက်ဘက်၌ ကာရန် ပျဥ်ြပားေြခာက်ြပားကိ၎င်း၊ ၂၃ ေထာင့်တဘက်တချက်၌

ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပားကိ၎င်း လပ်ရမည်။ ၂၄ အထက်၌၎င်း၊ ေအာက်၌၎င်း၊

ကွင်းကိတပ်၍ ေစ့စပ်လျက် ေထာင့် ှ စ်ခကိ ပီးေစရမည်။ ၂၅ ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပား၊

ေငွေြခစွပ်ဆယ်ေြခာက်ခ၊ တြပား ှ စ်ခစီ ှ ိရမည်။ ၂၆ တဲေတာ်၌ ကာရေသာ

ပျဥ်ြပားကိ လ ိုစရာဘိ့ အကာ ှ သား ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ တဘက်ငါးေချာင်းစီ

လပ်ရမည်။ ၂၇ တဲေတာ်ေနာက်ေဖး၌ ကာရေသာ ပျဥ်ြပားကိ လ ိုစရာဘိ့

ကန့်လန့်ကျင်ငါးေချာင်းကိလည်း လပ်ရမည်။ ၂၈ အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကိ၊

ေထာင့်တဘက်တချက်၌ ဆံးေစရမည်။ ၂၉ ပျဥ်ြပားတိ့ကိ ေ ှ င့် မွမ်းမံရမည်။

ကန့်လန့်ကျင်လ ိုဘိ့ရာ ေ ကွင်းကိလည်း လပ်၍၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ ေ ှ င့် မွမ်းမံရမည်။

၃၀ ေတာင်ေပ မှာ သင့်အားြပေသာပံ ှ င့်အညီ၊ တဲေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ရမည်။ ၃၁

တနည်းကား၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၍၊

ေခ ဗိမ်အ ပ် ှ င့် ချယ်လှယ်ေသာ ကလားကာတထည်ကိ ချုပ်ရမည်။ ၃၂ ေ ချေသာ

အကာ ှ သား တိင်ေလးတိင်အေပ မှာ၊ ထိကလားကာကိ ဆဲွထားရမည်။ ထိတိင်တိ့သည်

ေ တံစိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ေငွေြခစွပ်ေလးခ ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံရမည်။ ၃၃သက်ေသခံချက်ထားေသာ

ေသတာကိ၊ ကလားကာအတွင်းသိ့ သွင်းစရာဘိ့ ထိကလားကာကိ ေ ေချာင်းြဖင့် ဆဲွကာ၍၊

ဟဂျာအရပ်၊ ဟဂျာဟဂျံုအရပ် ှ စ်ပါးစပ်ကား၌ အပိင်းအြခား ြဖစ်ရမည်။ ၃၄ဟဂျာဟဂျံု

အရပ်၌ သက်ေသခံချက်ေသတာအေပ မှာ၊ ေသတာအဖံးကိ တင်ထားရမည်။ ၃၅

ကလားကာြပင်မှာ စားပဲွကိ ထားရမည်။ တဲေတာင်ေတာင်ဘက်နားမှာ မီးခံကိ၎င်း၊

ေြမာက်ဘက်နားမှာ စားပဲွကိ၎င်း၊ တဘက် ှ င့်တဘက် ဆိင်မိေအာင် ထားရမည်။ ၃၆

တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ကာရန်၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊

ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၍၊ ချယ်လှယ်ေသာ ကလားကာတထည်ကိ လပ်ရမည်။ ၃၇

ထိကလားကာဘိပ ေ တံစိ့ ှ င့် ြပည့်စံေသာ အကာ ှ တိင်ငါးတိင်ကိ လပ်၍

ေ ှ င့် မွမ်းမံရမည်။ ေကးဝါေြခစွပ်ငါးခကိလည်း သွန်းရမည်။

၂၇ တနည်းကား၊ အလျားငါးေတာင်၊ အနံငါးေတာင် ှ ိ၍ စတရန်းေလးေထာင့် ြဖစ်ေသာ

ယဇ်ပလင်ကိ၊ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်ရမည်။ အြမင့်လည်း သံးေတာင် ှ ိရမည်။

၂ ယဇ်ပလင် ေလးေထာင့်အေပ မှာ၊ ဦးချိုေလးေချာင်းကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍

ေကးဝါ ှ င့် မွမ်းမံရမည်။ ၃ ြပာခံစရာအိး ှ င့်တကွ တး ွင်းြပား၊ အင်တံ၊

အမဲသားချိတ်၊ လင်ပန်း အစ ှ ိေသာ ယဇ်ပလင် ှ င့် ဆိင်ေသာ တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေကးဝါ ှ င့် လပ်ရမည်။ ၄ ေကးဝါ ဆန်ခါကိ၎င်း၊ ဆန်ခါေလးေထာင့်အေပ မှာ

ေကးဝါေလးကွင်းကိ၎င်း လပ် ပီးလ င်၊ ၅ ယဇ်ပလင်ခါးပန်းေအာက်၊ အလယ်၌



ထွက်ေြမာက်ရာ55

ထားရမည်။ ၆ ယဇ်ပလင်ထမ်းစရာ အကာ ှ သားထမ်းဘိးတိ့ကိ လပ်၍ ေကးဝါ ှ င့်

မွမ်းမံ ပီးမှ၊ ၇ယဇ်ပလင်ကိ ထမ်းစရာဘိ့ တဘက်တချက် ကွင်းများ၌ လ ိုထားရမည်။

၈ ေတာင်ေပ မှာ သင့်အား ြပသည်အတိင်း၊ ထိယဇ်ပလင်ကိ အေပေအာက်

ဟင်းလင်းြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ ပျဥ်ြပား ှ င့် လပ်ရမည်။ ၉ တဲေတာ်ဝင်း ကာရန်မကား၊

အလျားအေတာင်တရာ ှ ိေသာ ပိတ်ေချာ ှ င့် ေတာင်ဘက်၌ကလားကာကိလပ်ရမည်။

၁၀ ထိကလားကာဘိ့ တိင် ှ စ်ဆယ်၊ တိင်ေြခစွပ် ှ စ်ဆယ်ကိ ေကးဝါ ှ င့်လပ်၍

တိင်တံစိ၊့ တိင်တန်းတိ့ကိ ေငွြဖင့် ပီးေစရမည်။ ၁၁ ထိနည်းတ၊ ေြမာက်ဘက်၌

ကာရန် အလျားအေတာင် တရာ ှ ိေသာကလားကာ ှ င့်တကွ ေငွတံစိ၊့ ေငွတန်းပါေသာ

ေကးဝါထိင် ှ စ်ဆယ်၊ ေကးဝါေြခစွပ် ှ စ်ဆယ် ှ ိရမည်။ ၁၂ ဝင်းအေနာက်ဘက်

အနံ၌ ကာရန်၊ အလျားအေတာင်ငါးဆယ် ှ ိေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ တိင်တဆယ်၊

ေြခစွပ်တဆယ် ှ ိရမည်။ ၁၃ ဝင်းအေ ှ ဘ့က်၌လည်း အနံအေတာင်ငါးဆယ် ှ ိရမည်။ ၁၄

တံခါးဝတဘက်တချက်၌ကာရန်၊ အလျားဆယ်ငါးေတာင် ှ ိေသာကလားကာ ှ င့်တကွ

တိင်သံးတိင်၊ ၁၅ ေြခစွပ်သံးခ ှ ိရမည်။ ၁၆ ဝင်းတံခါးဝ၌ ကာရန်၊ ြပာေသာအထည်၊

ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၍၊ ချယ်လှယ်ေသာ

ကလားကာအေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ င့်တကွ တိင်ေလးတိင် ေြခစွပ်ေလးခ ှ ိရမည်။ ၁၇

ဝင်းပတ်လည်၌ တိင် ှ ိသမ တိသ့ည် ေငွတံစိ၊့ ေငွတန်း၊ ေကးဝါေြခစွပ် ှ င့် ြပည့်စံရမည်။ ၁၈

ဝင်းသည် အလျားအေတာင်တရာ၊ အနံငါးဆယ်၊ အြမင့် ငါးေတာင် ှ ိ၍၊ ပိတ်ေချာ ှ င့် ေ ကးဝါ

ေြခစွပ်ြဖင့် ပီးရမည်။ ၁၉ အမေတာ်ထမ်းဘိ့ တဲေတာ်အသံးအေဆာင် ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

တဲေတာ်တံသင်၊ ဝင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ တံသင် ှ ိသမ ကိ၎င်း ေကးဝါ ှ င့်လပ်ရမည်။ ၂၀

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တွင်၊ သက်ေသခံချက်ထားရာအရပ်ကိ ကာေသာ

ကလားကာြပင်မှာ၊ မီးခံ၌ အစဥ်မြပတ် မီးထွန်းစရာဘိ၊့ သံလွင်သီးကိ ေထာင်း၍ယေသာ

သံလွင်ဆီစစ်ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည် ေဆာင်ခ့ဲရကမည်အေကာင်း

ဆင့် ဆိေလာ့။ ၂၁ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည်၊ ညဦးမှသည် နံနက်တိင်ေအာင်၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထိအမကိ စီရင်ရမည်။ ဣသေရလအမျိုးတိ့သည်၊

သားအစဥ်အဆက်ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်း။

၂၈ သင်၏ အစ်ကိအာ န်သည်၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ

ေဆာင်ရမည်အေကာင်း၊ သ ှ င့်သ၏ သားတည်းဟေသာ နာဒပ်၊

အဘိဟ၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတိ့ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အထဲက ေ ွးချယ်၍

သင့် ေအာက်၌ခန့်ထားေလာ့။ ၂ သင်၏အစ်ကိအာ န်၌ဘန်း အသေရ

ထင်ေပ ေစြခင်းငှာ၊ သန့် ှ င်းေသာ အဝတ်ကိ လပ်၍ေပး ရမည်။ ၃အာ န်သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရေသာ အခွင့် ှ ိ၍၊ သကိ့ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ၊ ငါေပးေသာ

ဥာဏ်ကိရေသာ ပညာ ှ ိအေပါင်းတိ့သည် ထိအဝတ်ကိ လပ်ရမည် အေကာင်း

မှာထားရမည်။ ၄ လပ်ရေသာအဝတ်ဟမကား၊ ရင်ဖံး၊ သင်တိင်း၊ ဝတ်လံ၊

ချယ်လှယ်ေသာအကျ၊ ေဗါင်း၊ ခါးပန်းတည်း ဟေသာ သင်၏အစ်ကိအာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည်၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက် ရမည်အေကာင်း၊

သန့် ှ င်းေသာအဝတ်ကိ လပ်ြခင်းငှါ၊ ၅ ေ ှ င့် ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာတိ့ကိ ယရမည်။ ၆ ထိေ အစ ှ ိသည်တိ့ ှ င့် သင်တိင်းကိ

ထးဆန်းစွာ လပ်ရမည်။ ၇ သိင်း ကိး ှ စ်ပင် ှ ိ၍၊ သင်တိင်းအေပ နားချင်းတဲွမိေစြခင်းငှာ၊

တဘက်တချက်ကိ ဆဲွချုပ်ရမည်။ ၈ သင်တိင်းအေပ နား၌ ထးဆန်းေသာ

ရင်စည်းကိလည်း၊ သင်တိင်းကိယ်က့ဲသိ့ ေ ှ င့် ၎င်း၊ ြပာ ေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာတိ့ကိ၎င်း လပ်ရမည်။ ၉ ှ ဟံေကျာက် ှ စ်လံးကိယ၍၊

ဣသေရလအမျိုးတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ၊ ၁၀ အသက်အ ကီးအငယ် အလိက်၊

ေကျာက် ှ စ်လံးေပ မှာ အမျိုးနာမည်ေြခာက်ခစီ အကရာ တင်ရမည်။ ၁၁ တံဆိပ်ေပ မှာ

အကရာတင်သက့ဲသိ၊့ ေကျာက်လပ်ေသာ အလပ် ှ င့်တကွ၊ဣသေရလအမျိုး၏ နာမည်

တိ့ကိ ထိေကျာက် ှ စ်လံးအေပ မှာ အကရာတင်၍ ေ ေကျာက်အိး၌ ထည့် ရမည်။ ၁၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှါ၊ ထိေကျာက် ှ စ်လံးကိ

သင်တိင်းသိင်း ကိးေပ မှာ တပ်ရမည်။ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့နာမည်များကိ အာ န် သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

မိမိပခံးေပ မှာ ေဆာင်ရမည်။ ၁၃ ေကျာက်အိးတိ့ကိ ေ ှ င့်လပ်ရမည်။ ၁၄

အဆံး ှ င့်တပ်ရေသာ ကိး ှ စ်ပင်တိ့ကိ ေ စင် ှ င့်ကျစ်၍ လပ် ပီးမှ ေကျာက်အိး၌ တဲွရမည်။

၁၅ ေ ှ င့် ၎င်း၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ှ င့် ၎င်း၊

သင်တိင်းကိ လပ်သည်နည်းတ၊ ဗျာဒိတ် ရင်ဖံးကိ ထးဆန်းစွာ လပ်ရမည်။ ၁၆

ှ စ်ထပ်ေခါက်လျက်၊ အလျားတထွာ၊ အနံတထွာ၊ စတရန်း ေလးေထာင့် ြဖစ်ရမည်။ ၁၇

ထိရင်ဖံး၌ ေကျာက်ြမတ်ကိ ေလးတန်းစီရမည်။ ပဌမအတန်းကား၊ ေကျာက်နီ၊ ဥဿဖရား၊

ပတြမား၊ ၁၈ ဒတိယအတန်းကား၊ ြမ၊ နီလာ၊ စိန်၊ ၁၉တတိယအတန်းကား၊ ဝှါကိ ုမဟရာ၊

ေဂ မိတ်။ ၂၀ စတတအတန်းကား၊ မျက် ွဲ ၊ ေ ကာင်၊ နဂါးသဲွ ့ြဖစ်၍၊ အသီးအသီးတိ့ကိ

ေ အိး၌ စီရမည်။ ၂၁ဣသေရလအမျိုး တဆယ် ှ စ်မျိုး ှ ိသည်အတိင်း၊ တံဆိပ်ေပ မှာ

အကရာတင်သက့ဲသိ့ ထိေကျာက် တိ့၌၊ ထိတဆယ့် ှ စ်ပါးေသာ နာမည်အသီးသီးတိ့ကိ

တင်လျက်၊ ၂၂ ေကျာက်တလံးလ င် နာမည်တပါးစီပါရမည်။ ၂၃ ရင်ဖံးအေပ

ေထာင့် ှ စ်ခ၌ ေ ှ စ်ကွင်းကိ၎င်း၊ ၂၄ ကျစ်ေသာ ေ ကိး ှ စ်ပင်ကိ၎င်း လပ် ပီးမှ၊

ထိေ ှ စ်ကွင်း၌ တပ်၍၊ ၂၅သင်တိင်း သိင်း ကိးေပ မှာ ှ ိေသာ ေကျာက်အိးတိ့၌ တဲွရမည်။

၂၆ တဖန် ေ ှ စ်ကွင်းကိလပ်၍ သင်တိင်းေအာက်နားမှာ ှ ိေသာ ရင်ဖံးေအာက်

ေထာင့် ှ စ်ခ၌ တပ်ရမည်။ ၂၇ အြခားေသာ ေ ှ စ်ကွင်းကိလည်း လပ်၍၊

သင်တိင်းေ ှ ဘ့က်ေအာက်နား၌ ထးဆန်းေသာ ရင်စည်း အေပ နားဆက်မီှရာတွင်၊

သင်တိင်းကိယ် တဘက်တချက်၌ တပ်ရမည်။ ၂၈ ရင်ဖံးေ ှ စ်ကွင်းကိ သင်တိင်း

ေ ှ စ်ကွင်း ှ င့် တဲွ၍၊ ြပာေသာ ကိးြဖင့် ပီးေစရမည်။ ထိသိ့ ရင်ဖံးကိ ထးဆန်းေသာ

ရင်စည်းအေပနားမှာ ဆဲွ၍၊ သင်တိင်း ှ င့် မကွာ အ မဲ ှ ိေစရမည်။ ၂၉အာ န်သည်လည်း၊

သန့် ှ င်းရာအရပ်ဌာနေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ထာဝရဘရား

အစဥ်ေအာက်ေမ့ေတာ်မေစြခင်းငှါ၊ ဗျာဒိတ်ရင်ဖံး၌ပါေသာ သတိ့နာမည်များကိ

မိမိ ှ လံးေပ မှာ ေဆာင်ရမည်။ ၃၀ ဗျာဒိတ်ရင်ဖံးအထဲ၌ ဥရိမ် ှ င့် သမိမ်ကိ သွင်းထားရမည်။

အာ န်သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ မိမိ ှ လံးအေပ မှာ ဥရိမ် ှ င့်

သမိမ်ပါသည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အမ၌ စီရင်ေတာ်မချက်ကိ

ထာဝရဘရားေ ှ ့၊ မိမိ ှ လံးေပ မှာ ေဆာင်ရမည်။ ၃၁သင်တိင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ ဝတ်လံကိ၊

ြပာေသာအထည် ှ င့်သာ လပ်ရမည်။ ၃၂ ဝတ်လံ၌ လည်စွပ်ပါ၍ လည်စါပ်ကိ

မစပ်ေစြခင်းငှါ၊ သံချပ်လည်စွပ်ကွပ်သက့ဲသိ၊့ ရက်ေသာအထည် ှ င့် ကွပ်ရမည်။ ၃၃

ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည် ှ င့် လပ်ေသာ သလဲသီးများကိ၎င်း၊

ေ ဆည်းလည်းများကိ၎င်း၊ ဝတ်လံေအာက်စွန်းနားပတ်လည်၌၊ ၃၄ သလဲသီးတလံး၊

ေ ဆည်းလည်းတလံးစီြခားလျက်၊ ၃၅ အစဥ်အတိင်း ဆဲွထားရမည်။ အာရန်သည်

အမေတာ်ကိ ေဆာင်၍၊ သန့် ှ င်းရာအရပ် ဌာနေတာ်ထဲ မှာ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ထွက်ဝင်ေသာအခါ၊ ေသေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ ထိဝတ်လံကိ ဝတ်၍ သ၏

အသံကိ ကားရမည်။ ၃၆ ေ စင်သင်းကျစ်ကိလည်း လပ်၍၊ တံဆိပ်ေပ မှာ

အကရာတင်သက့ဲသိ၊့ ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်း ြခင်းဟ အကရာတင်၍၊ ၃၇

ြပာေသာ ကိး ှ င့် ေဗါင်းေ ှ ့၌ ချည်ထားရမည်။ ၃၈အာ န်သည် ထိသင်းကျပ်ကိ နဖး၌

ဆင်သြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းေသာ အလ ဒါန ှ င့် ဆိင်၍၊

သန့် ှ င်းေစသမ ေသာအရာတိ့၌ ပါေသာအြပစ်ကိ ေဆာင်ရမည်။ သတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ၊ အာ န်၏ နဖး၌ အစဥ်ဆင်ရမည်။ ၃၉

ပိတ်ေချာအကျကိလည်း လပ်၍ ချယ်လှယ်ရမည်။ ေဗါင်းကိလည်း ပိတ်ေချာ ှ င့်လပ်ရမည်။

ခါးပန်းကိ လည်း ချယ်လှယ်ေသာ အလပ် ှ င့် ပီးေစရမည်။ ၄၀ အာ န်၏သားတိ့

ဘန်းအသေရကိ ထင်ေပ ေစြခင်းငှါ၊ အကျ၊ ခါးပန်း၊ ဦးထပ်များကိ လပ်ေပးရမည်။ ၄၁

ထိသိ့ သင်၏ အစ်ကိအာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့ကိ ဝတ်ဆင်ေစ ပီးမှ၊ သတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေကာင်း၊ သတိ့ကိ ဆီ ှ င့် လိမ်းသြဖင့် အရာ၌

ခန့်ထား၍ သန့် ှ င်း ေစရမည်။ ၄၂သတိ့၌ ှ က်စရာအေကာင်း၊ မထင်မေပေစြခင်းငှါ၊

ခါးမှေပါင်သိ့အထိ ပိတ်ေပါင်းဘီကိ ချုပ်၍ ေပးရမည်။ ၄၃အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည်၊

ပရိတ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာ်၎င်း၊ သန့် ှ င်းရာ အရပ်ဌာန၌

ယဇ်ပလင်အနားသိ့ ချည်းကပ်ေသာ်၎င်း၊ အြပစ်ေရာက်၍ မေသေစြခင်းငှါ ထိသိ့ ဝတ်ရမည်။

အာ န်မှစ၍ သ၏အမျိုး အစဥ်အဆက်တိ့သည် ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်း။
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၂၉ သတိ့သည် ငါ့ေ ှ ့၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေကာင်း၊

အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်းေစရမည် နည်းဟမကား၊ အြပစ်မပါေသာ

ွားသငယ်အထီး ှ င့် သိး ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ၎င်း၊ ၂တေဆးမပါေသာ ဂျံုမန်၊့ တေဆးမပါဘဲ

ဆီ ှ င့်လပ်ေသာ ဂျံုမန့်ြပား၊ တေဆးမပါဘဲ ဆီ ှ င့်လပ်ေသာ ဂျံုမန့် ကပ်တိ့ကိ၎င်း ယရမည်။

၃ ထိမန့်များကိ ေတာင်းတလံးထဲ၌ ထည့် ပီးမှ၊ ွားတေကာင်၊ သိး ှ စ်ေကာင် ှ င့်တကွ

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၄ အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့ကိ၊ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တံခါးနားသိ့ ေခ ခ့ဲ၍

ေရချိုးရမည်။ ၅အဝတ်တန်ဆာများကိယ၍၊ အကျ၊ ဝတ်လံ၊ သင်တိင်း၊ ရင်ဖံး ှ င့် အာ န်ကိ

ဝတ်ေစ၍၊ ထးဆန်းေသာ သင်တိင်းရင်စည်း ှ င့် စည်းရမည်။ ၆ သ၏ ေခါင်းေပ မှာ

ေဗါင်းကိတင်၍၊ ေဗါင်း၌သန့် ှ င်းေသာ သင်းကျစ်ကိ တပ်ရမည်။ ၇ ထိအခါ လိမ်းစရာ

ဆီကိယ၍သ၏ ေခါင်းေပ ၌ ေလာင်းသြဖင့် သကိ့လိမ်းရမည်။ ၈သ၏သားတိ့ကိလည်း

ေခ ခ့ဲ၍ အကျဝတ်ေစရမည်။ ၉ ခါးပန်းကိလည်း စည်း၍၊ ဦးထပ်ကိလည်း

ေဆာင်းေစ ပီးလ င်။ သတိ့သည် ထာဝရပညတ်ေတာ် အတိင်း ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိ

ဆိင်ရမည်။ ထိသိ့ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့ကိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။ ၁၀

ထိေနာက်၊ ွားထီးတေကာင်ကိ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ အာ န် ှ င့်

သ၏ သားတိ့သည်၊ မိမိတိ့ လက်ကိ ွားေခါင်းေပ မှာ တင်ရကမည်။ ၁၁

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးနားမှာ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထိ ွားကိ သတ်ရမည်။

၁၂အေသွးကိ ယ၍ယဇ်ပလင်ဦးချိုတိ့၌ လက် ိး ှ င့်ထည့် ပီးမှ၊ ကင်းေသာအေသွးကိ

ယဇ်ပလင် ေြခရင်းနား၌ သွန်ရမည်။ ၁၃အအကိ ဖံးေသာဆီဥ ှ ိသမ ၊ အသည်းေပ ၌

ှ ိေသာအေြမး၊ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ် ဆီဥကိယ၍ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

မီး ိရ့မည်။ ၁၄ ွား၏အသား၊ အေရး၊ ေချး ကိကား၊ တပ်ြပင်မှာ မီး ိရ့မည်။

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်၏ ၁၅ သိးထီးတေကာင်ကိလည်း ယ၍၊ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည်၊ မိမိတိ့လက်ကိ သိးေခါင်းေပ မှာ တင်ရမည်။ ၁၆ ထိသိးကိ

သတ် ပီးလ င် အေသွးကိယ၍ ယဇ်ပလင်အေပ နား ပတ်လည်၌ ြဖန်းရမည်။ ၁၇

သိးကိလည်း အပိင်းပိင်းြဖတ်၍ ဝမ်းထဲ၌ ှ ိေသာအရာ ှ င့် ေြခတိ့ကိ ေဆးေကာ ပီးလ င်၊

ေခါင်း ှ င့် သားတစ်များကိ စထား၍၊ ၁၈ သိးတေကာင်လံးကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။

ထာဝရဘရားအား မီး ိေ့သာယဇ်ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊

ေမး ကိင်ေသာ ပေဇာ်သကာြဖစ်၏။ ၁၉ အြခားေသာ သိးကိလည်းယ၍၊ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည် မိမိတိ့လက်ကိ သိးေခါင်းေပ မှာ တင်ရမည်။ ၂၀ ထိသိးကိ သတ် ပီးလျင်

အေသွးကိယ၍ အာ န်၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ သ၏သားတိ့၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း။

သတိ့၏ လက်ျာလက်မ၌၎င်း၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း ထည့်၍၊ ယဇ်ပလင်အေပ ပတ်လည်၌

ြဖန်းရမည်။ ၂၁ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ှ ိေသာ အေသွး ှ င့် လိမ်းစရာဆီကိယ၍အာ န် ှ င့် သ၏

အဝတ်၌၎င်း၊ သ၏သားတိ့ ှ င့်သတိ့ အဝတ်၌၎င်း၊ ြဖန်းသြဖင့် ၊ အာ န်မှစ၍ သားများ၊

အဝတ်များတိ့သည် သန့် ှ င်း ကလိမ့်မည်။ ၂၂ ထိသိးသည် အရာ၌ ခန့်ထားရာသိး

ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ဆီဥ၊ အ မီး၊ အအကိ ဖံးေသာဆီဥ၊ အသည်း ေပ ၌ ှ ိေသာအေြမး

ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ်ကိဖံးေသာ ဆီဥ၊ လက်ျာပခံး၊ ၂၃ ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ၌ထားေသာ တေဆးမ့ဲ မန့်ေတာင်းထဲက မန်တလံး၊ ဆီ ှ င့် လပ်ေသာ

မန့်ြပားတြပား၊ မန့် ကပ်တချပ်ကိ ယ၍၊ ၂၄ အာ န်လက်၊ သ၏ သားတိ့လက်၌

ထိအရာတိ့ကိ ထား ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲ၍၊ ချီလဲေသာ ပေဇာ်သကာ

ပရမည်။ ၂၅ ထိအရာတိ့ကိ သတိ့လက်မှ ခံယ၍၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်တွင်

ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ယဇ်ပလင်၌ မီး ိရ့ာ ယဇ်အေပ မှာ ိရ့မည်။

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ ြဖစ်၏။ ၂၆အာ န်၏အရာ၌ ခန့်ထားရာ

သိး၏ရင်ပတ်ကိ ယ၍၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲသြဖင့် ၊ ချီလဲေသာ

ပေဇာ်သကာ ပ ပီးမှ၊ သိး၏ ရင်ပတ်သည် သင်၏အဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၂၇ ထိသိ့

အာ န် ှ င့်သားတိ့၏ အရာ၌ ခန့်ထားေသာ သိးထဲက၊ ချီလဲေသာ ပေဇာ်သကာ ပ၍၊ ချီလဲ

ေသာ ရင်ပတ်ကိ၎င်း၊ ချီေြမာက်ေသာ ပေဇာ်သကာ ပ၍၊ ချီေြမာက်ေသာ ပခံးကိ၎င်း

သန့် ှ င်းေစ ပီးမှ၊ ၂၈ ထိရင်ပတ်၊ ပခံးတိ့သည် ထာဝရပညတ်ေတာ်အတိင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားလေသာ အာ န်၏ အဘိ၊့ သသ့ားတိ့၏အဘိ့ ြဖစ်ရမည်။

ဣသေရလအမျိုးသား ပေသာ မိဿဟာယယဇ်ထဲက၊ ထာဝရ ဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ချီးေြမာက်၍၊ ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ ြဖစ်၏။ ၂၉ အာ န်၏ သန့် ှ င်းေသာ

အဝတ်တန်ဆာကိ၊ သ၏သားတိ့သည် အေမွခံသြဖင့် ၊ ဆီလိမ်းြခင်း မဂလာ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားေသာအခါ၊ ၃၀ အာ န်ကိယ်စား ယဇ်ပေရာဟိတ်လပ်ေသာ

သားသည်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင်ြခင်းငှါ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သိ့

ဝင်ေသာအခါ ခနစ်ရက်ပတ်လံး ဝတ်ဆင်ရမည်။ ၃၁အရာ၌ခန့်ထားရာ သိး၏အသားကိ

ယ၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ပတ် ပီးမှ၊ ၃၂အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည် ထိအသားကိ၎င်း၊

ေတာင်းထဲ၌ ှ ိေသာမန့်ကိ၎င်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးနားမှာ စားရကမည်။

၃၃သတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊ အရာ၌ ခန့်ထားေစြခင်းငှါ၊ အြပစ်ေြဖရာ မဂလာ ပြခင်း ှ င့်

ဆိင်ေသာ အရာတိ့ကိ၊ သတိ့သည် စားရကမည်။ ထိအရာတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊

မဆိင်ေသာသ မစားရ။ ၃၄အရာ၌ ခန့်ထားရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ အမဲသားြဖစ်ေစ၊ မန့်ြဖစ်ေစ၊

နံနက်တိင်ေအာင် ကျန် ကင်းလ င်၊ ထိအကင်းကိ မီး ိရ့မည်။ သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊

အဘယ်သမ မစားရ။ ၃၅ ထိသိ့ ငါပညတ်သမအတိင်း အာ န် ှ င့် သ၏ သားတိ့

အား ပ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့် ထားြခင်း မဂလာကိ၊ ခနစ်ရက်ပတ်လံးေဆာင်ရမည်။

၃၆ ထိမှတပါး၊ အြပစ်ေြဖြခင်းအလိငှါ၊ ေနတိ့င်း ွားထီးတေကာင်ကိ ပေဇာ်၍၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပရမည်။ ထိသိ့ ယဇ်ပလင်ဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ ပီးမှ၊ ပလင်ကိ

စင် ကယ်ေစရမည်။ ထိ့ေနာက် သန့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ ဆီ ှ င့် လိမ်းရမည်။ ၃၇

ခနစ်ရက်ပတ်လံး ယဇ်ပလင်ဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍ သန့် ှ င်းေစ ပီးမှ၊

အလွန်သန့် ှ င်းေသာ ယဇ်ပလင်ြဖစ်၍၊ ထိပလင် ှ င့် ေတွသ့မ ေသာအရာတိ့သည်

သန့် ှ င်းေသာအရာ ြဖစ်ရမည်။ ၃၈ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ရေသာအရာ ဟမကား၊

အခါမလည်ေသာ သိးသငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ ယ၍၊ ၃၉ ေနတိ့င်းအစဥ်မြပတ် နံနက်ယံ၌

တေကာင်၊ ညဦးယံ၌ တေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၄၀ သိးသငယ်တေကာင်ကိ

ပေဇာ်ေသာအခါ၊ သံလွင်သီးကိေထာင်း၍၊ ရေသာ သံလွင်ဆီသံးေလာဃ ှ င့် ေရာေသာ

မန့်ညက်တသမဲကိ၎င်း၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ့ စပျစ်ရည် သံးေလာဃကိ

၎င်း၊ သိးသငယ် ှ င့် အတ ပေဇာ်ရမည်။ ၄၁ အြခားေသာ သိးသငယ်ကိ

ညဦးယံ၌ ပေဇာ်ေသာအခါ၊ နံနက်ယံ၌ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာပါသည်နည်းတပါလျက်၊ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊

ေမး ကိင်ေသာ ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၄၂ ထိသိ့ သင်တိ့သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်

သင် ှ င့် ငါေတွ့၍ တ်ဆက်ရာအရပ်၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ် ၌၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးနားမှာ အစဥ်မြပတ် မီး ိေ့သာယဇ်ကိ ပေဇာ်ရကမည်။ ၄၃ ထိအရပ်၌

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ငါေတွ့၍၊ ငါ့ဘန်းေတာ်အားြဖင့် သတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစမည်။

၄၄ ငါ့ေ ှ ့၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ေစ ြခင်းငှါ၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့ကိ၎င်း၊

ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ကိ၎င်း၊ ယဇ်ပလင်ကိ၎င်း၊ ငါသန့် ှ င်းေစမည်။ ၄၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ငါေန၍၊ သတိ့၏ဘရားြဖစ်မည်။ ၄၆ ငါသည် သတိ့တွင်

ေနြခင်းငှါ၊ သတိ့ကိ အဲဂတုြပည်ထဲကကယ် တ်ေဆာင်ယခ့ဲေသာ သတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့ သိကလိမ့်မည်။ ငါသည် သတိ့ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၀ တနည်းကား၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိစ့ရာ ယဇ်ပလင်ကိ အကာ ှ သား ှ င့် လပ်ရမည်။

၂ ထိပလင်သည် အလျားတေတာင်၊ အနံတေတာင်၊ စတရန်းေလးေထာင့် ြဖစ်၍၊

အြမင့် ှ စ်ေတာင် ှ ိ ရမည်။ ဦးချိုတိ့ကိလည်း အကာ ှ သားြဖင့် ပီးေစရမည်။ ၃ ပလင်ထိပ်၊

နံရံ၊ ဦးချိုတိ့ကိ ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံ၍၊ အေပနားပတ်လည်၌ ကွပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိလည်း

လပ်ရမည်။ ၄ ေ တန်ဆာေအာက်၊ ပလင်တဘက်တချက်ေထာင့် ၌ ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိ

လပ်၍၊ ပလင်ထမ်းစရာ ထမ်းဘိးေနရာ ြဖစ်ရမည်။ ၅ထမ်းဘိးတိ့ကိ အကာ ှ သား ှ င့်

လပ်၍ ေ ှ င့် မွမ်းမံခံရမည်။ ၆ ငါသည် သင် ှ င့် ေတွရ့ာအရပ်၊ သက်ေသခံချက်

ထားေသာေသတာကိ ကာေသာ ကလားကာေ ှ ့၌ ထိပလင်ကိ ထားရမည်။ ၇အာ န်သည်

နံနက်တိင်း မီးခွက်တိ့ကိ ြပင်ေသာအခါ၊ ထိပလင်ေပ မှာ ေမးေသာ နံသ့ာေပါင်းကိ ိရ့မည်။

၈ညဦးယံ၌လည်း မီးခွက်တိ့ကိ ထွန်းေသာအခါ၊ ထိပလင်ေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိ ိရ့မည်။

ထိသိ့ သင်တိ့ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ အစဥ်အ မဲ ပရေသာ

နံသ့ာ ေပါင်း ိ ့ြခင်း ြဖစ်သတည်း။ ၉ ထိပလင်ေပ မှာ ထးြခားေသာ နံသ့ာေပါင်းကိ မ ိရ့။

မီး ိေ့သာ ယဇ်ကိ မ ပရ။ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာကိလည်း မ ပရ။ သွန်းေလာင်းရာ



ထွက်ေြမာက်ရာ57

ပေဇာ်သကာကိလည်း မ ပရ။ ၁၀ အာ န်သည် တ ှ စ်တခါ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

ေကာင်းအေသွးကိယ၍၊ ထိပလင်၏ ဦးချိုတိ့၌ အြပစ်ေြဖြခင်း မဂလာကိ ပရမည်။ သင်တိ့

သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် တ ှ စ်တခါ ထိသိ့ ပရ ကမည်။ ထာဝရဘရားအား

အလွန်သန့် ှ င်းေသာ ယဇ်ပလင်ြဖစ်သည်။ ၁၁တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၂ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေရတွက်၍ စာရင်းယေသာအခါ၊

ေဘးလွတ်မည်အေကာင်း ှ ိသမ တိ့သည် အသီးအသီး မိမိအသက်ေ ွးရန် အဘိးကိ

ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ရမည်။ ၁၃ ေရတွက်၍ စာရင်းဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

အကျပ်ေတာ်အလိက်၊ ေငွအကျပ်တဝက်စီ ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ရမည်။

အကျပ်ကား၊ ေဂရ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ အသက် ှ စ်ဆယ်မှစ၍၊ ပိလွန်ေသာသ

အေပါင်းတိ့သည် စာရင်းဝင်၍၊ ထိသိ့ေသာ ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရဘရား အား ပရမည်။

၁၅ ကိယ်အသက်ကိ ေ ွးြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာကိ ပေသာအခါ၊

ေငွရတတ်ေသာ သတိ့သည် မပိ၊ ဆင်းရဲေသာ သတိ့သည် မေလ ာ့ဘဲ၊ လတိင်း

အကျပ်တဝက်စီ ေပးရမည်။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အေ ွးေငွကိ ယ၍

သတိ့အသက်ကိ ေ ွးြခင်းငှာ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

သက်ေသြဖစ်ရမည်အေကာင်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်စရိတ်အဘိ့ အလိငှာ

ထားရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၈ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့ လက်ေြခေဆးစရာဘိ့

ေကးဝါေြခေထာက်ပါေသာ ေကးဝါအင်တံကိ လပ်၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် ှ င့်

ယဇ်ပလင်စပ် ကား၌ ထားရမည်။ ၁၉ သတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သိ့

ဝင်ေသာ်၎င်း၊၊ ၂၀အမေတာ်ကိ ထမ်း၍ ထာဝရဘရားအား မီး ိေ့သာယဇ်ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှာ၊

ယဇ်ပလင်အနားသိ့ ချဥ်းကပ်ေသာ်၎င်း၊ ၂၁ ေသေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊

မိမိတိ့လက်ေြခကိ ေဆးရမည်။ ထိသိ့သတိ့ ှ င့် သတိ့အမျိုး အ ွယ်အစဥ်အဆက်တိ့သည်

ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ ၂၃ သင်သည် ြမတ်ေသာနံသ့ာမျိုးကိ

အကျပ်ေတာ် ှ င့် ချိန်လျက်၊ စင် ကယ်ေသာ မရန်ေစး အကျပ်ငါးရာ၊ ေမးေသာ

သစ် ကံပိး ှ စ်ရာငါးဆယ်၊ ေမးေသာ ကံ ှ စ်ရာငါးဆယ်၊ ၂၄ သစ် ကံပိးတမျိုးငါးရာ၊

သံလွင်ဆီတဟိန်ကိ ယ၍၊ ၂၅ ေဆးသမားအတတ် ှ င့် ဖေယာင်းဆီကိ

ေဘာ်တတ်သည်အတိင်း၊ လိမ်းရန်ဆီတည်းဟေသာ သန့် ှ င်းေသာ နံသ့ာဆီကိ ေဘာ် ပီးမှ၊

၂၆ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် ှ င့် သက်ေသခံချက်ေသတာကိ၎င်း၊ ၂၇ စားပဲွ ှ င့်

စားပဲွတန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ မီးခံ ှ င့် မီးခံတန်ဆာကိ၎င်း၊ နံသ့ာေပါင်း ိေ့သာပလင်၊ ၂၈

မီး ိရ့ာ ယဇ်ပေဇာ်ေသာပလင် ှ င့် ပလင်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ အင်တံ ှ င့်

အင်တံေြခေထာက်ကိ၎င်း၊ ထိနံသ့ာဆီ ှ င့် လိမ်းသြဖင့် ၊ ၂၉ ထိအရာတိ့ကိ

အလွန်သန့် ှ င်းေစြခင်းငှာ၊ ထိသိ့ သန့် ှ င်းေစရမည်။ ထိအရာတိ့ ှ င့် ေတွသ့မ ေသာ

အရာသည် သန့် ှ င်းေသာအရာြဖစ်ရမည်။ ၃၀ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့ကိ

လိမ်း၍၊ သတိ့သည် ငါ့ေ ှ ့၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ေစြခင်းငှာ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။ ၃၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့သားစဥ်ေြမးဆက်အေပါင်းတိ့၌ ဤဆီသည်၊ ငါ့အဘိ့

သန့် ှ င်းေသာ လိမ်းရန်ဆီ ြဖစ်ရမည်။ ၃၂ လ၏ကိယ်ေပ မှာ မေလာင်းရ။ ထိဆီကိ

ေဘာ်သည်နည်းတ၊ အြခားေသာဆီကိ မေဘာ်ရ။ သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ သန့် ှ င်းသည်ဟ

သင်တိ့သည် မှတ်ရမည်။ ၃၃ ထိဆီ ှ င့်တေအာင် ေဘာ်ေသာသ၊ မဆိင်ေသာလ၌

လိမ်းေသာသမည်သည်ကား၊ မိမိအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄

တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေမးေသာ

နံသ့ာမျိုးတည်းဟေသာ နတပ်ေစး၊ ေမးေသာ ငါးခံွ၊ ဂါလဗန်ေစး၊ စင်ေသာ

ေလာဗန်ေစးတိ့ကိ အညီအမ ချိန်ယ၍၊ ၃၅ ေဆးသမားအတတ် ှ င့် ှ ာေဆးကိ

ေဘာ်တတ်သည်နည်းတ ေရာေ ှ ာ၍၊ သန့် ှ င်းစင် ကယ်ေသာ နံသ့ာေပါင်းကိ ေဘာ်ရမည်။

၃၆ အချို ့ကိလည်း ညက်ညက်ေထာင်း ပီးမှ၊ ငါသည် သင် ှ င့် ေတွရ့ာအရပ်၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်၌ သက်ေသခံချက်ေ ှ မှ့ာ ထားရမည်။ သင်တိ့တွင်

အလွန်သန့် ှ င်းရမည်။ ၃၇ ထိသိ့ေသာ နံသ့ာေပါင်းကိ ေဘာ်သည်နည်းတ၊ အြခားေသာ

နံသ့ာေပါင်းကိ ကိယ်သံးဘိ့ မေဘာ်ရ။ သင်တိ့တွင် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ၃၈

အကင်သသည် မိမိ ိစ့ရာဘိ့ ထိနံသ့ာေပါင်း ှ င့် တေအာင်ေဘာ်၏။ ထိသသည် မိမိအမျိုးမှ

ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၁ တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ ၂

နားေထာင်ေလာ့၊ ငါသည် ယဒအမျိုးသား ဟရ၏သားြဖစ်ေသာ ဥရိ၏သား

ေဗဇေလလကိ အမည်ြဖင့် ခန့်ထား၏။ ၃ သသည် ေ ေငွေကးဝါကိ လပ်ေသာ

အတတ်၊ ေကျာက်ကိ ေသွး၍ စီေသာအတတ်၊ ၄ သစ်သားကိ ထလပ်ေသာ

အတတ် ှ င့် အမျိုးမျိုးေသာ အလပ်ကိ ထးဆန်းစွာ လပ်တတ်မည်အေကာင်း၊ ၅

ဉာဏ်ပညာ ှ င့်တကွ သိပံအတတ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငါေပး၍ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့်စံေစ၏။ ၆သ ှ င့်အတ ဒန်အမျိုးသား အဟိသမက်၏သား၊ အေဟာလျဘကိလည်း

ငါခန့်ထား၏။ ငါသည် သင့်အား မှာထားသမ တိ့ကိ လိမာေသာသအေပါင်းတိ့သည်

လပ်တတ်မည်အေကာင်း၊ သတိ့ ှ လံးထဲသိ့ ဉာဏ်ပညာကိ ငါသွင်းထား ပီ။ ၇ ထိသတိ့သည်

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်၊ သက်ေသခံချက်ေသတာ၊ ေသတာအေပ မှာ တင်ေသာ

ေသတာအဖံး၊ တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၈ စားပဲွ ှ င့် စားပဲွတန်ဆာကိ၎င်း၊

စင် ကယ်ေသာ မီးခံ ှ င့် မီးခံတန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ နံသ့ာေပါင်း ိေ့သာ ပလင်၊ ၉

မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်ေသာ ပလင်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၁၀အမေတာ်ကိ ထမ်းစရာအဝတ်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န် ှ င့် သ၏သားဝတ်ဘိ့

သန့် ှ င်းေသာအဝတ်ကိ၎င်း၊ ၁၁ လိမ်းစရာဆီ ှ င့် သန့် ှ င်းရာဌာန၌ သံးဘိ့

နံသ့ာေပါင်းေမးကိ၎င်း၊ ငါမှာထားသမအတိင်း လပ်ရက မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

တဖန်ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၁၃

ငါသည် သင်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှါ၊

ငါ ှ င့်သင်တိ့၏ သားစဥ်ေြမးဆက် စပ်ကား၌ လကဏာသက်ေသြဖစ်ဘိ့ရာ၊ ငါ့ဥပသ်ေနကိ့

စင်စစ်ေစာင့် ရ ကမည်။ ၁၄ ဥပသ်ေနသ့ည် သင်တိ့အား သန့် ှ င်းေသာေကာင့်

ထိေနကိ့ ေစာင့် ရ ကမည်။ ဥပသ်ေနကိ့ ဖျက်ေသာသတိင်း အေသခံရမည်။ ထိေန့၌

အလပ်လပ်ေသာ သမည်သည်ကား၊ မိမိအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရမည်။ ၁၅

ေြခာက်ရက်ပတ်လံး အလပ်လပ်ရမည်။ သတမေနသ့ည် ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်း၍

ငိမ်ရေသာ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ဥပသ်ေန့၌ အလပ်လပ်ေသာသမည်သည်ကား၊ ဧကန်အမှန်

အေသခံရမည်။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ဣသေရလအမျိုးသားအစဥ်အဆက်တိ့သည်၊ထာဝရပဋိညာဥ်

ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ဥပသ်ေနရ့က် အစဥ်အတိင်း ဥပသ်ေစာင့် ရ ကမည်။ ၁၇ ထိသိ့

ေစာင့်လ င်၊ ငါ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားစပ်ကား၌ ထာဝရလကဏာသက်ေသြဖစ်လိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ၊ ေြခာက်ရက်တွင်

ဖန်ဆင်း၍၊ သတမေနရ့က်၌ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနလျက် အားြဖည့်ေတာ်မသည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိသိ့ ဘရားသခင်သည် သိနာေတာင်ေပ မှာ ေမာေ ှ ှ င့်

တ်ဆက်ေတာ်မသည်အဆံး၌၊ လက် ိးေတာ် ှ င့် အကရာတင်ေသာ သက်ေသခံချက်၊

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ေပးေတာ်မ၏။

၃၂ ေမာေ ှ သည် ေတာင်ေပ မှာ ကာြမင့် စွာ ှ ိေနေကာင်းကိ လများတိ့သည်

သိြမင်ေသာအခါ၊ အာ န် ထံသိ့ စည်းေဝး က၍၊ ထပါ။ ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ

သွားရေသာ ဘရားတိ့ကိ ငါတိ့အဘိ့ လပ်ပါ။ ငါတိ့ကိ အဲဂတု ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ

ထိေမာေ ှ ၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ့မသိပါဟ ေြပာဆိက၏။ ၂အာ န်ကလည်း၊

သင်တိ့မယား သားသမီးများ၏ နား၌ဆင်ေသာ ေ နားေတာင်းများကိ ခ တ်၍၊

ငါ့ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ကဟဆိလင်၊ ၃ လအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့နား၌ ဆင်ေသာ

ေ နားေတာင်းများကိ ခ တ်၍၊ အာ န်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၄ အာ န်သည်လည်း

လက်ခံ၍၊ ွားသငယ် ပ်ပံသဏာန်ကိ ကညစ် ှ င့် ေရးသား ပီးလ င် သွန်းေလ၏။

လများတိ့ကလည်း အိ ဣသေရလအမျိုး၊ ဤဘရားသည် သင့် ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေသာ သင်၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ဆိက၏။ ၅ အာ န်သည်

ထိအမကိ သိြမင်လ င်၊ ပ်တေ ှ မှ့ာ ယဇ်ပလင်ကိ တည်၍၊ နက်ြဖန်ေနသ့ည်

ထာဝရဘရားအဘိ့ ပဲွခံရေသာေန့ ြဖစ်သည်ဟ တပ်ကိလည်၍ ေကာ်ြငာေစ၏။

၆ နက်ြဖန်နံနက်ေစာေစာ လတိ့သည် ထ၍၊ မီး ိရ့ာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ

ပေဇာ် ပီးမှ၊ စားေသာက်လျက် ထိင်ေနက၏ ေနာက်တဖန် ကခန်ြမူးထးြခင်းငှါ
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ထက၏။ ၇ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဆင်းသွားေလာ့။ အဲဂတုြပည်မှ

သင် တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ သင်၏ လတိ့သည် ေဖါက်ြပန် က ပီ။ ၈ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ

အလျင်အြမန် လဲသွား၍၊ ွားသငယ် ပ်ကိ သွန်း ပီးလ င်၊ အိ ဣသေရလအမျိုး၊

ဤဘရားသည် သင့် ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ

ဆိလျက်၊ ပ်တေ ှ မှ့ာ ယဇ်ပေဇာ်ကိးကွယ်က ပီဟ၍၎င်း၊ ၉ဤလမျိုးကိ ငါ ကည့်ြမင် ပီ။

လည်ပင်းခိင်မာေသာအမျိုး ြဖစ်၏။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့ကိ ှ ိေစေတာ့။ ငါသည် အမျက်ြပင်းစွာ

ထွက်၍ သတိ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်။ သင့် ကိကား ကီးေသာ အမျိုးြဖစ်ေစမည်ဟ၍၎င်း၊

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

မဟာတန်ခိးအား ကီးေသာ လက် ှ င့် အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ ကိယ်ေတာ်၏

လတိကိ့၊ အဘယ်ေကာင့် အမျက်ြပင်းစွာ ထွက်ေတာ်မသနည်း။ ၁၂ အဲဂတုလတိ့ကလည်း၊

ဘရားသခင်သည် မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိသြဖင့် ၊ သတိ့ကိ ေတာေတာင်များ၌ သတ်၍

ေြမ ကီးေပကသတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း အလိငှါသာ၊ တ်ေဆာင်ေလသည်ဟအဘယ်ေကာင့်

ဆိဘွယ်အေကာင်း ှ ိရပါမည်နည်း။ ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ်ကိ ပယ်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့၌ ဤသိ့ အြပစ်ေပးမည်အ ကံကိ ေနာင်တရေတာ်မပါ။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်က သင်တိ့ အမျိုးအ ွယ်ကိ ေကာင်းကင် ကယ်က့ဲသိ့ ငါများြပားေစမည်။

ငါေြပာခ့ဲေသာ ဤေြမ ှ ိသမ ကိ သင်တိ့ အမျိုးအ ွယ်အား ငါေပးသြဖင့် ၊ သတိ့သည်

အစဥ်အ မဲ အေမွခံရကလိမ့်မည်ဟ ကိယ်ကိ ကိယ်တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ

စကားကိ ခံခ့ဲ ပီးေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ဣသေရလတိ့ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါဟ မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေတာင်းပန်ေလ၏။

၁၄ ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့အား အြပစ်ေပးမည်အ ကံကိ ေနာင်တရေတာ်မ၏။

၁၅ ေမာေ ှ သည် သက်ေသခံချက် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ကိင်ယလျက်၊ လှည့် ၍

ေတာင်ေပက ဆင်းသွားေလ၏။ ထိေကျာက်ြပား ှ စ်မျက် ှ ာ၌ အကရာတင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၆

ထိေကျာက်ြပားတိ့သည် ဘရား သခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေကျာက်ြပား၊ စာသည်လည်း

ဘရားသခင် အကရာတင်ေတာ်မေသာ စာြဖစ်သတည်း။ ၁၇လများ ေကးေကာ်သံကိ

ေယာ သည်ကားလ င်၊ တပ်၌ စစ်တိက်သံကိ ကားပါသည်ဟ ေမာေ ှ အား ဆိ၏။

၁၈ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ငါ ကားေသာ အသံသည် ေအာင်၍ ေကးေကာ်သံမဟတ်၊ ံ း၍

ငိေကးသံလည်း မဟတ်၊ သီချင်းဆိသံြဖစ်သတည်းဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၉ တပ်အနီးသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ွားသငယ်ကိ၎င်း၊ ကခန်ြခင်းကိ၎င်းြမင်လ င်၊ ေမာေ ှ သည် အမျက်

ထွက်သြဖင့် ေကျာက်ြပားတိ့ကိ ချ၍ ေတာင်ေြခရင်း၌ ချိုးဖ့ဲ၏။ ၂၀ သတိ့လပ်ေသာ

ွားသငယ်ကိလည်း ယ၍ အရည်ကျို၏။ ညက်ညက်ေြခ ပီးမှ ေရေပ မှာ ြဖူး၍ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိ ေသာက်ေစ၏။ ၂၁ အာ န်ကိလည်းေခ ၍၊ သင်သည် သတိ့၌

ဤမ ေလာက် ကီးေသာ အြပစ်ကိ ေရာက်ေစြခင်းငှါ သတိ့သည် သင်၌ အဘယ်သိ့

ပသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၂၂ အာ န်က၊ သခင်၊ အမျက်မထွက်ပါ ှ င့် ။ ဤလတိ့သည်

မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိေ ကာင်းကိ ကိယ်ေတာ် သိပါ၏။ ၂၃ သတိ့ကလည်း၊

ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ သွားရေသာ ဘရားတိ့ကိ ငါတိ့အဘိ့ လပ်ပါ။ ငါတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာသ၊ ထိေမာေ ှ ၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ့မသိပါဟ အက ်ပ်အား

ေြပာဆိကလင်၊ ၂၄ အက ်ပ်က၊ ေ ှ ိေသာ သသည် ခတ်ေစဟဆိသည် ှ င့်အညီ၊

သတိေ့ပးေသာ ေ ကိအက ်ပ်သည် မီးထဲ၌ထည့်လ င်၊ဤ ွားသငယ် ထွက်လာပါသည်ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၂၅ ထိသိ့ အာ န်သည် လများကိ ရန်သတိ့ ေ ှ ေ့မှာက်၌

အဝတ်တန်ဆာကိ ခ တ်ေစသည်ြဖစ်၍၊ အဝတ်တန်ဆာအချည်းစည်း ှ ိ ကေကာင်းကိ

ေမာေ ှ ြမင်ေသာအခါ၊ ၂၆ တပ်တံခါးဝမှာ ရပ်လျက်၊ ထာဝရဘရားဘက်၌

အဘယ်သေနသနည်း။ ငါ့ထံသိ့ လာေစဟဆိလင်၊ ေလဝိအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

သထံ့၌ စည်းေဝး က၏။ ၂၇ ေမာေ ှ ကလည်း၊ လတိင်း ထားလွယ်လျက်

တပ်တမျက် ှ ာတံခါးမှ တမျက် ှ ာ တံခါးတိင်ေအာင် ထတ်ချင်းခပ်သွား၍၊ အသီး အသီး

မိမိ ညီအစ်ကိ၊ မိမိအေပါင်းအေဘာ်၊ မိမိ အိမ်နီးချင်းကိ သတ်ေစဟဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအမိန့် ှ ိေတာ်မသည်ဟ၊ ၂၈ ေမာေ ှ စီရင်သည်အတိင်း၊

ေလဝိအမျိုးသားတိ့သည် ပ၍၊ ထိေန့၌ လသံးေထာင်ေလာက် ေသက၏။ ၂၉တဖန်

ေမာေ ှ က၊ ထာဝရဘရားသည် ယေန့ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့သည်

အသီးအသီး ကိယ်သား၊ ကိယ်ညီအစ်ကိကိ ထိခိက်ေသာအားြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် ယေန့

ကိယ်ကိ ချီးေြမာက် က ပီးဟ ဆိေလ၏။ ၃၀ နက်ြဖန်ေန့၌လည်း၊ သင်တိ့

ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ကီးလှ၏။ ယခမှာ ထာဝရဘရား အထံေတာ်သိ့ ငါတက်သွား၍၊သင်တိ့

အြပစ်ေြဖ ိင်လ င် ေြဖေစြခင်းငှါ ပမည်ဟ ေမာေ ှ သည် လများတိ့အား ဆိ ပီးမှ၊ ၃၁

ထာဝရဘရားအထံေတာ်သိ့ ြပန်သွား၍၊ အိဘရားသခင်။ ဤလတိ့သည် ြပစ်မှားေသာ

အြပစ် ကီးလှပါ၏။ မိမိတိ့အဘိ့ ေ ဘရားကိ လပ်ပါ ပီ။ ၃၂ သိေ့သာ်လည်း သတိ့အြပစ်ကိ

လတ်ြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိလျင် လတ်ေတာ်မပါ။ သိ့မဟတ်၊ ကိယ်ေတာ် စီရင်ေတာ်မေသာ

စာရင်း၌ အက ်ပ်နာမကိ ေချေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ေတာင်းပန်ပါ၏ ေလာက်လ င်၊ ၃၃

ထာဝရဘရားက၊ အကင်သသည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား၏၊ ထိသ၏ နာမကိ ငါ့စာရင်း၌ ငါေချမည်။

၃၄ သိ့ြဖစ်၍ ငါမှာထားေသာအရပ်သိ့ သတိ့ကိ ယခသွား၍ ပိ့ေဆာင်ေလာ့။ ငါ့တမန်သည်

သင့် ေ ှ မှ့ာ သွားလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည် အကည့်အ ကလာေသာအခါ၊ သတိ့၌

အြပစ်ေပးလျက် ကလာမည်ကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅အာ န် ှ င့် လများတိ့သည် ွားသငယ်ကိ

လပ်ကေသာေကာင့် သတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။

၃၃ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ သင်မှစ၍ အဲဂတုြပည်မှ သင် တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာလတိ၊့

ဤအရပ်မှ ထွက်၍ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်အားငါေပးမည်ဟအာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်၌ ငါကျိန်ဆိေသာ ြပည်သိ့သွား ကေလာ့။ ၂ ေကာင်းကင်တမန်ကိလည်း

သင်တိ့ေ ှ သိ့့ ငါေစလတ်၍၊ သသည်ခါနနိလ၊ အာေမာရိလ၊ ဟိတိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ဟိဝိလ၊

ေယဗသိလတိ့ကိ ျင်ထတ်၍၊ ၃ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်သိ့ သင်တိ့ကိ

ပိ့ေဆာင်လိမ့်မည်။ သင်တိ့ ှ င့် အတ ငါကိယ်တိင် မသွား။ သင်တိ့သည်

လည်ပင်းခိင်မာေသာလမျိုးြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ လမ်း၌ သွားစဥ် သင်တိ့ကိ ငါဖျက်ဆီးမည်

စိးရိမ်စရာ ှ ိသည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိ မေကာင်းေသာ

သိတင်းကိ လများတိ့သည်ကားေသာအခါ၊ ငိေကးြမည်တမ်းလျက်၊ အဘယ်သမ

တန်ဆာမဆင်ဘဲေနက၏။ ၅ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည် လည်ပင်းခိင်မာေသာ

အမျိုးြဖစ် က၏။ သင်တိ့အလယ်၌ ချက်ချင်း ငါေပလာ၍ ဖျက်ဆီးမည်။ ထိ့ေကာင့်

သင်တိ့၌ အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်ကိ ငါသိြခင်းငှါ၊ သင်တိ့တန်ဆာများကိ ခ တ်ကေလာ့ ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ ှ င့်သတည်း။ ၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ေဟာရပ်ေတာင်ေြခရင်း၌ မိမိတိ့တန်ဆာများကိခ တ်က၏။ ၇ ေမာေ ှ သည် တဲေတာ်ကိ

ယ၍ တပ်ြပင်၌ ခပ်ေဝးေဝးေဆာက် ပီးလ င်၊ ပရိသတ် စသည်းေဝးရာတဲဟ၍ ေခေဝ ၏။

ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသအေပါင်းတိ့သည် တပ်ြပင်၌ ှ ိေသာ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်သိ့ ထွက်သွား က၏။ ၈ ေမာေ ှ သည် တဲေတာ်သိ့ ထွက်သွားေသာအခါ၊

လအေပါင်းတိ့သည် ထ၍ အသီးအသီး မိမိတိ့တဲတံခါးဝ၌ ရပ်လျက် တဲေတာ်အထဲသိ့

ေမာေ ှ ဝင်သည် တိင်ေအာင် ကည့် လျက်ေနက၏။ ၉ ေမာေ ှ သည်တဲေတာ်အထဲသိ့

ဝင် ပီးမှ၊ မိဃ်းတိမ်တိင် ဆင်းသက်၍ တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ရပ်သြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ ှ င့် တ်ဆက်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တဲေတာ်တံခါးဝ၌ မိဃ်းတိမ်တိင်ရပ်ေနသည်ကိ

ြမင်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့သည် ထ၍ အသီးအသီး မိမိတိ့တဲတံခါးဝ၌ ကိးကွယ်က၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားသည် အေဆွခင်ပွန်းချင်းကိ တ်ဆက်တတ်သည် နည်းတ၊ ေမာေ ှ ှ င့်

မျက် ှ ာချင်းဆိင် ၍ တ်ဆက်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ သည် တပ်ထဲသိ့ ြပန်ဝင်ေသာအခါ

သ၏လက်ေထာက် န်၏သား ေယာ မည်ေသာ လလင်သည်၊ တဲေတာ်မထွက်ဘဲ ေန၏။

၁၂ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤလတိ့ကိ ပိ့ေဆာင်ေလာ့ဟ ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်တွင်

အက ်ပ် ှ င့်အတ အဘယ်သကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်မသိရ။

သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်က သင့် ကိ သင်၏နာမြဖင့် ငါသိ၏။ သင်သည် ငါ့ေ ှ ့၌

မျက် ှ ာရ ပီဟ အက ်ပ်အား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ အက ်ပ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရလ င်၊ မျက် ှ ာရေကာင်းကိ အက ်ပ်သိပါမည် အေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်၏လမ်းကိြပေတာ်မပါ။ ဤလမျိုးသည် ကိယ်ေတာ်၏လြဖစ်ေကာင်းကိ

ဆင်ြခင်ေတာ် မပါ၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟထာဝရဘရားအား ေလာက်ဆိ၏။ ၁၄

ငါကိယ်တိင်သွား၍ ငိမ်ဝပ်ြခင်းချမ်းသာကိ ေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅တဖန်ေမာေ ှ က၊

ကိယ်ေတာ်တိင် မသွားလ င် အက ်ပ်တိ့ကိ ဤအရပ်မှ ပိ့ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၆အက ်ပ် ှ င့်

ကိယ်ေတာ်၏လတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရေသာအေကာင်းသည် အဘယ်သိ့

ထင် ှ ားပါမည်နည်း။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ကသွားေတာ်မေသာအားြဖင့်သာထင် ှ ားပါမည်
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မဟတ်ေလာ။ ထိသိ့ အက ်ပ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏လတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ

ှ ိသမ ေသာလတိ့ ှ င့် ြခားနားရပါမည်ဟ ေလာက်ဆိ လ င်၊ ‐ ၁၇ ထာဝရဘရားက၊

သင်ေလာက်သည်အတိင်း ငါ ပမည်။ သင်သည် ငါ့ေ ှ ့၌ မျက် ှ ာရ ပီ။ သင့် ကိ

သင်၏နာမြဖင့် ငါသိ၏ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ တဖန်တံ၊ ကိယ်ေတာ်၏

ဘန်းကိအက ်ပ်အား ြပေတာ်မပါ၏။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၉

ထာဝရဘရားက ငါ၏ေကာင်းမွန်ြခင်း ှ ိသမ ကိသင့် ေ ှ ့၌ ငါေ ှ ာက်သွားေစမည်။ ထာဝရ

ဘရား၏နာမေတာ်ကိလည်း၊ သင့် ေ ှ ့၌ ငါေကးေကာ်မည်။ ငါသည် ေကျးဇး ပလိေသာ

သကိ ေကျးဇး ပမည်။ သနားလိေသာသကိလည်းသနားမည်။ ၂၀ သိ့ရာတွင် သင်သည်

ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင် ိင်ရာ။ ငါ့မျက် ှ ာကိ ြမင်လ င် အသက် ှ င်ရေသာ လတစံ

တေယာက်မ မ ှ ိဟ၍၎င်း၊ ၂၁ ငါ့အနားမှာ ေနရာတခ ှ ိ၏။ သင်သည်ေကျာက်ေပ မှာ

ရပ်ရမည်။ ၂၂ ငါ့ဘန်းေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ သင့် ကိ ေကျာက် ကား၌ ငါသွင်းထား၍

ငါကသွားသည်အခိက်၊ သင့် ကိ ငါ့လက် ှ င့် ဖံးအပ်မည်။ ၂၃ ငါလက်ကိ သိမ်း ပ်ေသာအခါ၊

ငါ့ေကျာကိသာ ြမင်ရမည်၊ ငါ့မျက် ှ ာကိမြမင်ရဟ၍၎င်း မိန့်ေတာ် မ၏။

၃၄ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ အရင်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပား ှ င့်တေအာင်

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ခတ်ေလာ့။ သင်ချိုးဖ့ဲေသာ အရင်ေကျာက်ြပား၌

စကားပါသည်အတိင်း ေနာက်ေကျာက်ြပားေပ မှာ ငါေရးထားမည်။

၂ နက်ြဖန်နံနက်သင်သည် အသင့် ေနလျက်၊ သိနာေတာင်ေပ သိ့ တက်၍

ေတာင်ထိပ်၌ ငါ့ေ ှ မှ့ာကိယ်ကိ ြပေလာ့။ ၃ သင် ှ င့်အတ အဘယ်သမ မတက်ရ။

ေတာင်တြပင်လံး၌ လကိ မထင် ှ ားေစ ှ င့် ။ ေတာင်ေြခရင်း ၌ သိး ွားတိ့ကိ

ကျက်စားရာမ ပေစ ှ င့်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ အရင်ေကျာက်ြပား ှ င့်တေအာင် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ခတ် ပီးမှ၊

ေမာေ ှ သည် နံနက်ေစာေစာထ၍ ထိေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ကိင်လျက်၊

သိနာေတာင်ေပ သိ့ တက်ေလ၏။ ၅ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းတိမ်ြဖင့် ဆင်းသက်၍၊

ထိအရပ်၌ ေမာေ ှ အနားမှာရပ်လျက်၊ ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ်ကိ ေကးေကာ်ေတာ်မ၏။

၆ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ေ ှ ့၌ ကသွားေတာ်မလျက်၊ ထာဝရဘရား၊ ထာဝရဘရား၊

ချစ်သနား ြခင်း ေမတာက ဏာ ှ င့် ြပည့် စံ၍ စိတ် ှ ည်ြခင်း၊ ေကျးဇး ပြခင်း၊

သစာေစာင့် ြခင်း ှ င့် ကယ်ဝေတာ်မထေသာ၊ ၇အေထာင်အေသာင်းများေသာသတိ့အား

သနားြခင်း ေကျးဇးတရားကိ ေစာင့် ေတာ်မထေသာ၊ အဓမကျင့် ြခင်း၊ တရားေတာ်ကိ

လွန်ကျူးြခင်း၊ ြပစ်မှားြခင်းအြပစ်တိ့ကိ ေြဖလတ်ေသာ်လည်း၊ အချည်း ှ ီး

သက်သက် ေြဖလတ်ေတာ်မမထေသာ၊ သားစဥ်ေြမးဆက်၊ တတိယအဆက်၊

စတတအဆက်တိင်ေအာင်၊ အဘတိ့၏ အြပစ်ကိသားတိ့၌ ဆပ်ေပးစီရင်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ဟ ေကးေကာ်ေတာ်မ၏။ ၈ ေမာေ ှ သည် အလျင်အြမန် ဦး တ်ချ၍

ကိးကွယ်လျက်။ ၉ အိဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရလ င်၊

အက ်ပ်အ ှ င်သည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မပါေစေသာ၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။

ဤလမျိုးသည် လည်ပင်းခိင်မာေသာအမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့ြပစ်မှားမိေသာ

ဒစ ိက်အြပစ်များကိ လတ်၍ အက ်ပ်တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်အေမွဥစာတိ့ သိမ်းယေတာ်

မပါဟေလာက်လ င်၊ ၁၀ထာဝရဘရားက၊ ကည့် ေလာ့။ ငါပဋိညာဥ် ပ၏။ ေြမ ကီးေပ မှာ

လမျိုး၌ မ ပစဖးေသာ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ သင်၏လမျိုးေ ှ မှ့ာ ငါ ပမည်။ သင်တိ့အဘိ့

ငါထာဝရဘရား ပရေသာအမသည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမ ြဖစ်ေကာင်းကိ

သင်ေပါင်းေဘာ်ေသာ လအေပါင်းတိ့သည် ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၁၁ယေနင့ါမှာထားေသာ

စကားကိ မှတ်ေလာ့။ သင့် ေ ှ မှ့ာ အာေမာရိလ၊ ခါနနိလ၊ ဟိတိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ဟိဝိလ၊

ေယဗသိလတိ့ကိ ငါ ှ င်ထတ်မည်။ ၁၂သင်သည် ယခသွားေသာ ြပည်သြပည်သားတိ့ ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွသ့ြဖင့် ၊ သင့်အလယ်၌ တိက်မိ၍ လဲစရာအေကာင်းမြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊

ကိယ်ကိကိယ်သတိ ပေလာ့။ ၁၃ သတိ့ယဇ်ပလင်များကိ ဖျက်ဆီးရမည်။

သတိ့ ပ်တဆင်းတများကိ ချိုးဖ့ဲရမည်။ သတိ့ အာ ှ ရပင် များကိ ခတ်လဲှရမည်။ ၁၄

အြခားေသာဘရားကိ သင်သည် မကိးကွယ်ရ။ အြပစ် ှ ိယံလွယ်အမည် ှ ိေသာ

ထာဝရဘရားသည် အြပစ် ှ ိသည်ဟ ယံလွယ်ေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅

သင်သည် ထိြပည်သြပည်သားတိ့ ှ င့် မိဿဟာယ ဖဲွသ့ြဖင့် ၊ သတိ့သည် မိမိတိ့ဘရား ှ င့်

မှားယွင်းြခင်းကိ ြပ၍၊ ထိဘရားတိ့အား ယဇ်ပေဇာ်ေသာအခါ၊ သင့် ကိ ေခ ၍သင်သည်

ထိယဇ်ေကာင်ကိ စားမည်ဟ၍ ၎င်း၊ ၁၆ သင်သည် သတိ့ သမီးများကိယ၍၊

ကိယ်သားတိ့ ှ င့် ထိမ်းြမားေပးစားသြဖင့် ၊ ထိသမီးတိ့သည် မိမိတိ့ ဘရား ှ င့်

မှားယွင်းြခင်းကိ ပ၍ သင်၏သားတိ့ကိ ထိဘရားတိ့ ှ င့် မှားယွင်းေစမည်ဟ၍၎င်း

စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၁၇ သင်သည် ကိယ်အဘိ့ သွန်းေသာ ဘရားတိ့ကိ မလပ်ရ။ ၁၈

သင်သည် အဗိဗလ၌ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်ေသာေကာင့် ၊ ငါပညတ်သည်အတိင်း၊

အဗိဗလတွင် ခနစ်ရက်ပတ်လံး တေဆးမ့ဲမန့်ကိ စား၍ အဇမပဲွကိ ခံရမည်။ ၁၉

သားဦးအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ဥစာြဖစ် က၏။ သင်၏တိရစာန်တိ့တွင်လည်း၊ ွားြဖစ်ေစ၊

သိးြဖစ်ေစ၊ သားဦးအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ဥစာြဖစ် က၏။ သိ့ရာတွင်၊ ြမည်းသားဦးကိ

သိးသငယ် ှ င့် ေ ွးယရမည်။ ၂၀ မေ ွးလိလ င်၊ ြမည်းသငယ်၏လည်ပင်းကိ ချိုးရမည်။

သင်၏သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ ေ ွးရမည်။ ငါ့ထံသိ့ အဘယ်သမ လက်ချည်းမေပမလာရ။

၂၁ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး အလပ်လပ်ရမည်။ သတမေနရ့က်၌ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရမည်။

လယ်လပ်ရာ ကာလ၊ အသီးအ ှံ သိမ်းရာကာြဖစ်ေသာ်လည်း၊ သတမေနရ့က်၌ ငိမ်ဝပ်စွာ

ေနရမည်။ ၂၂ ဂျံုစပါးကိ သိမ်းစ ှ ိသည်ကာလခနစ်သိတင်းပဲွကိ၎င်း၊ ှ စ်လဲေသာအခါ

သိထားပဲွကိ၎င်း ခံရမည်။ ၂၃ သင်တိ့ အမျိုးသား ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည်၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရား သခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

တ ှ စ်လ င် သံး ကိမ်မျက် ှ ာြပရကမည်။ ၂၄ တပါးအမျိုးသားများကိ သင်တိ့ေ ှ က့

ငါ ှ င်ထတ်၍၊ သင်တိ့ေနရာနယ်ကိ ငါ ကျယ်ေစမည်။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ တ ှ စ်တွင် သံး ကိမ် မျက် ှ ာြပသွားေသာအခါ၊ သင်၏ေြမကိ အဘယ်သမ

မတပ်မက်ရ။ ၂၅ ငါ့ယဇ်ေကာင်အေသွးကိ တေဆး ှ င့် ေရာ၍ မပေဇာ်ရ။

ပသခါပဲွယဇ်ေကာင်ကိ၊ နံနက်တိင်ေအာင် မကင်းေစရ။ ၂၆သင်၏ေြမ၌ အဦးသီးေသာ

အသီးအ ှံအေကာင်းဆံးကိ သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ထဲသိ့

ေဆာင်သွင်းရမည်။ ဆိတ်သငယ်ကိ အမိ ိရ့ည် ှ င့် မ ပတ်မချက်ရ။ ၂၇ဤစကားများကိ

ေရးထားေလာ့။ ဤစကားများလာသည် အတိင်း သင်မှစ၍ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ငါပဋိညာဥ် ပသည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိအရပ်မှာ ေမာေ ှ သည် အစာကိ

မစား၊ ေရကိ မေသာက်ဘဲ။ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး ထာဝရ ဘရားအထံေတာ်၌

ေနေလ၏။ ေကျာက်ြပားေပ မှာ ပဋိညာဥ်စကား၊ ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးကိ

ေရးထားေတာ် မ၏။ ၂၉ ေမာေ ှ သည် သက်ေသခံချက် ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ

ကိင်လျက်၊ သိနာေတာင်ေပ မှ ဆင်းသက်ေသာအခါ၊ မိမိ ှ င့် ဘရားသခင်

တ်ဆက်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ မိမိမျက် ှ ာအေရ ထွန်းပေကာင်းကိ မိမိမသိ။ ၃၀

အာ န် ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိသ့ည်၊ ေမာေ ှ ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ သ၏မျက် ှ ာ

အေရထွန်းပေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် မချဥ်းမကပ်ဝ့ံ က။ ၃၁ ေမာေ ှ သည် သတိ့ကိ

ေခ ၍၊ အာ န် ှ င့် ပရိသတ်သ ကီးတိ့သည် ချဥ်းကပ်ကလင်၊ ေမာေ ှ သည်

တ်ဆက်ေလ၏။ ၃၂ ထိေနာက် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ချဥ်းကပ်ကလင်၊

သိနာေတာင်ေပ မှာ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ သတိ့အား ဆင့် ဆိေလ၏။ ၃၃

ေမာေ ှ သည် သတိ့အား ေဟာေြပာ၍ မ ပီးမီှ မိမိမျက် ှ ာကိ ဖံးအပ်ေလ၏။ ၃၄

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်သိ့ ဝင်၍ေလာက်ေသာအခါ၊ မထွက်မီှတိင်ေအာင် မျက် ှ ာဖံးကိ

ခ တ်ထား၏။ တဖန် ထွက်၍ အမိန့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိ၏။ ၃၅

သ၏မျက် ှ ာအေရ ထွန်းပေကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ြမင် ကလင်၊ တဖန်

အထဲသိ့ ဝင်၍ မေလ ာက်မီှတိင်ေအာင် မိမိမျက် ှ ာကိ ဖံးအပ်ြပန်၏။

၃၅ ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလအမျိုးပရိသတ်အေပါင်းကိ စည်းေဝးေစ၍၊

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာ သင်တိ့ကျင့် ဝတ်တရားဟမကား၊ ၂

ေြခာက်ရက်ပတ်လံး အလပ်လပ်ရမည်။ သတမေနရ့က်သည် သင်တိ့၌ သန့် ှ င်းေသာေန၊့

ထာဝရဘရားအဘိ့ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရေသာ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထိေန့၌ အလပ်လပ်ေသာ

သမည်သည်ကား အေသခံရမည်။ ၃သင်တိ့ေနရာအရပ်၌ ဥပသ်ေနမှ့ာ မီးကိ မေမွးရဟ

ဆင့် ဆိ၏။ ၄ တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလအမျိုးသားပရိသတ်အလယ်၌

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိသည်ကား၊ ၅ သင်တိ့တွင် ထာဝရဘရားအား

လေသာ အလကိ ြပင်ဆင်ကေလာ့။ ကည် ိေသာ ေစတနာစိတ် ှ ိသမ ေသာ သတိ့သည်၊
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ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ ၆ ြပာေသာ အထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ၊

ဆိတ်ေမွး၊ ၇ အနီဆံးေသာသိးေရ၊ တဟာ ှ သားေရ၊ အကာ ှ သစ်သား၊ ၈ လိမ်းရန်

ဆီေဘာ်ဘိ၊့ မီး ိရ့ာနံသ့ာေပါင်း ေမးေဘာ်ဘိ့ရာ နံသ့ာမျိုး၊ မီးထွန်းစရာဆီ၊ ၉ ရဟံေကျာက်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်သင်တိင်း ှ င့် ရင်ဖဲွ ့၌ စီစရာေကျာက်ြမတ်တည်းဟေသာ

ထာဝရဘရား အား လေသာအလကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့။ ၁၀ သင်တိ့တွင် လိမာေသာ

သ ှ ိသမ တိ့သည်လာ၍၊ ၁၁ တဲေတာ် ှ င့်အေပ တဲ၊ အေပ တဲအဖံး၊ ေ ေချာင်း၊ ပျဥ်ြပား၊

ကန့်လန့်ကျင်၊ တိင်၊ ေြခစွပ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၁၂ ေသတာ ှ င့် သ၏ထမ်းဘိး၊ ေသတာအဖံး၊

ကာရေသာကလားကာကိ၎င်း၊ ၁၃ စားပဲွ ှ င့် သ၏ထမင်းဘိး၊ သ၏တန်ဆာ ှ ိသမ ှ င့်

ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ၎င်း၊ ၁၄ မီးထွန်းစရာဘိ့ မီးခံ ှ င့် သ၏တန်ဆာ၊ မီးခွက်များ၊

မီးထွန်းစရာဆီကိ၎င်း၊ ၁၅ နံသ့ာေပါင်း ိေ့သာ ပလင် ှ င့် သ၏ထမ်းဘိး၊ လိမ်းရန်ဆီ၊

ေမးေသာ နံသ့ာေပါင်း၊ တဲေတာ်တံခါးဝ ကာရန် ကလားကာကိ၎င်း၊ ၁၆

မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်ေသာ ပလင် ှ င့် ေ ကးဝါဆန်ခါ၊ ထမ်းဘိး၊ တန်ဆာ ှ ိသမ ၊ အင်တံ ှ င့်

ေြခေထာက်ကိ၎င်း၊ ၁၇ တဲေတာ်ဝင်းကလားကာ၊ တိင်၊ ေြခစွပ်၊ ဝင်းတံခါးဝကာစရာ

ကလားကာကိ၎င်း၊ ၁၈ တဲေတာ်တံသင်၊ ဝင်းတံသင် ကိးများကိ၎င်း၊ ၁၉သန့် ှ င်းရာဌာန၌

အမေတာ်ကိ ထမ်းစရာအဝတ် ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ေသာအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န် ျင့် သ၏သား ဝတ်၍ သန့် ှ င်းေသာ အဝတ်ကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသမ အတိင်း လပ်ရကမည်ဟ ဆင့် ဆိ၏။ ၂၀

ဣသေရလအမျိုးသားပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်၊ ေမာေ ှ ထံမှ ထွက်သွား က၍၊ ၂၁

မိမိစိတ် ှ လံး ိးေဆာ်ေသာသ၊ ကည် ိေသာေစတနာစိတ်သေဘာ ှ ိေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်လပ်ဘိ့၎င်း၊ အမေတာ်ထမ်းစရာဘိ့၎င်း၊

သန့် ှ င်းေသာအဝတ်ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအား လေသာအလကိ ေဆာ်လျက် လာက၏။

၂၂ ကည် ိေသာ ေစတနာစိတ် ှ ိေသာ ေယာက်ျားမိန်းမတိ့သည်၊ လက်ေကာက်၊

နားေတာင်း၊ လက်စွပ်၊ ှ ာေခါင်းဘး၊ ေ တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ လေသာသ

အသီးအသီးတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားအား ေ ကိ လက၏။ ၂၃ ြပာေသာအထည်၊

ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ၊ ဆိတ်ေမွး၊ အနီဆိးေသာသိးေရ၊

တဟာ ှ သားေရ ှ ိေသာ သတိင်းေဆာင်ခ့ဲ၏။ ၂၄ ေငွ ှ င့် ေ ကးဝါကိ လေသာသတိင်း

ထာဝရဘရားအား လေလ၏။ အမေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ အလပ်လပ်စရာဘိ့

အကာ ှ သစ်သား ှ ိေသာ သတိင်းလည်း ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ ၂၅ ရက်ကန်းတတ်ေသာ

မိန်းမအေပါင်းတိ့လည်း၊ ကိယ်လက် ှ င့် ရက်၍၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာရက်သမ ကိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၂၆ မိမိဥာဏ် ိးေဆာ်ေသာ

မိန်းမအေပါင်းတိ့သည် ဆိတ်ေမွးကိ ရက်က၏။ ၂၇သကီးတိ့သည်လည်း၊ ှ ဟံေကျာက်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်သင်တိင်း ှ င့် ရင်ဖဲွ ့၌ စီစရာေကျာက်ကိ၎င်း၊ ၂၈ မီးထွန်းစရာဘိ့

လိမ်းရန် ဆီေဘာ်ဘိ့ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်းေမးေဘာ်ဘိ့ရာ နံသ့ာမျိုး ှ င့် ဆီကိ၎င်း

ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၂၉ ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားေတာ်မေသာ

အလပ်အမျိုးမျိုး ှ ိသမအဘိ၊့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ကည် ိေသာ

ေစတနာစိတ် ိးေဆာ်ေသာ ေယာက်ျားမိန်းမအေပါင်းတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားအား

ကည် ိေသာ စိတ် ှ င့် လက၏။ ၃၀ တဖန် ေမာေ ှ က၊ နားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် ယဒအမျိုးသားဟရ၏သားြဖစ်ေသာ ဥရိ၏သားေဗဇေလလကိ

အမည်ြဖင့် ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ ၃၁သသည် ေ ေငွေကးဝါကိ လပ်ေသာအတတ်။ ၃၂

ေကျာက်ကိ ေသွး၍ စီေသာ အတတ်၊ သစ်သားကိ ထလပ်ေသာ အတတ် ှ င့်

အမျိုးမျိုးေသာအလပ်ကိ ထးဆန်းစွာ လပ်တတ်မည်အေကာင်း၊ ၃၃ ဥာဏ်ပညာ ှ င့်တကွ

သိပံအတတ်အမျိုးမျိုးကိ ေပး၍၊ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံေစေတာ်မ ပီ။ ၃၄

သ ှ င့် ဒန်အမျိုးသား အဟိသမက်၏သား အေဟာလျဘသည်၊ သတပါးအား

အတတ်သင်ေပး ိင် မည်အေကာင်း၊ ဥာဏ်ကိ ေပးေတာ်မ ပီ။ ၃၅ ထိသတိ့သည်

ထလပ်တတ်ေသာသ၏အလပ်၊ ဆန်းြပားေသာလက်သမား၏ အလပ်၊ ြပာေသာ အထည်၊

ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာကိ ချယ်လှယ်တတ်ေသာသ၏အလပ်၊

ရက်တတ်ေသာသ၏အလပ်၊ အနည်းနည်း လပ်တတ်ေသာသ၏အလပ်

အမျိုးမျိုး ှ ိသမ တိ့ကိ လပ်တတ်မည် အေကာင်း၊ ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ ပီ။

၃၆ ထိသိ့ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌

အမေတာ်ေဆာင်စရာဘိ၊့ အမျိုးမျိုးေသာအလပ်ကိ လပ်တတ်ေသာ

ဥာဏ်ပညာကိ ထာဝရဘရား ေပးသွင်းေတာ်မေသာ ပညာ ှ ိအေပါင်း တိ့ ှ င့်တကွ၊

ေဗဇေလလ၊ ေဟာလျဘတိ့သည် အလပ်လပ်ကလိမ့်မည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိေလ၏။ ၂ တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ေဗဇေလလ၊ အေဟာလျဘကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ဥာဏ် သေဘာကိ ရ၍၊ အလပ်လပ်ချင်ေသာ

ေစတနာစိတ် ှ ိေသာ ပညာ ှ ိအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း ေခ ပီးလ င်၊ ၃ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်

အမေတာ်ထမ်းရန် တန်ဆာတိ့ကိ လပ်ကိင်ေစြခင်းငှာ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ေဆာင်ခ့ဲေသာ အလ ှ ိသမ ကိ ထိသတိ့သည် ေမာေ ှ လက်မှ ခံ က၏။

ကည် ိေသာစိတ် ှ င့် လေသာအလကိ နံနက်တိင်း ထပ်၍ ေဆာင်ခ့ဲ ကေသး၏။ ၄ ထိအခါ

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အလပ်ကိ လပ်ကိင်ေသာ ပညာ ှ ိအေပါင်းတိ့သည်၊ အသီးအသီး

မိမိလပ်ရာမှ၊ ၅ ေမာေ ှ ထံသိ့ လာ၍ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မေသာ

အလပ် ပီးေလာက် ံ မ မက၊ ပိ၍ ေဆာင်ခ့ဲ က ပါ ပီဟ ကားေြပာလ င်၊ ၆ ေမာေ ှ က၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အဘိ့ လြခင်းငှာ အဘယ်ေယာက်ျားမိန်းမမ ထပ်မံ၍ မလပ်ေစ ှ င့် ဟ

စီရင်၍၊ တတပ်လံး၌ ေကာ်ြငာေစသြဖင့် ၊ လများအလေဆာင်ြခင်းအမကိ ဆီးတား၏။ ၇

ရခ့ဲေသာဥစာသည် လပ် ှ ိသမ ကိ ပီးစီးေလာက် ံ မ မက ပိလျက် ှ ိသတည်း။ ၈

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အလပ်ကိ လပ်ကိင်ေသာ သတိ့တွင်၊ ပညာ ှ ိေသာသသည် ပိတ်ေချာ၊

ြပာေသာ အထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်ြဖင့် ပီးေသာ ေခ ဗိမ်အ ပ် ှ င့်

ချယ်လှယ်ေသာ ပိတ်ေချာ ကလားကာဆယ်ထည်ကိလပ်ေလ၏။ ၉ကလားကာသည်

အလျား ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေတာင်၊ အနံေလးေတာင် ှ ိ၍၊ ကလားကာချင်း အလျားအနံတ၏။ ၁၀

ကလားကာငါးထည်စီ တစပ်တည်းချုပ်ေလ၏။ ၁၁ ကလားကာတထည်

ြပင်ဘက်ကလားကာ နားချင်းဆက်မီှရာ၌ ကွင်းများကိ ြပာေသာအထည် ှ င့် လပ်၍၊

အြခားေသာ ကလားကာြပင်ဘက် ကလားကာနားချင်းဆက်မီှရာ၌လည်း

ထိအတလပ်ေလ၏။ ၁၂ ကလားကာတထည်၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိ၎င်း၊ အြခားေသာ

ကလားကာအနားဆက်မီှရာ၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိ ၎င်း လပ်သြဖင့် ၊ ကွင်းချင်းဆိင်မိ က၏။ ၁၃

ေ ေချာင်းငါးဆယ်ကိလည်း လပ်၍၊ ထိေ ေချာင်းြဖင့် ကလားကာများကိ ပးတဲွသြဖင့်

တဲေတာ် တေဆာင်တည်းြဖစ်ေလ၏။ ၁၄ တဲေတာ်ဖံးအပ်ဘိ့ အြခားေသာ

ကလားကာ ဆယ်တထည်ကိ ဆိတ်ေမွး ှ င့် လပ်ေလ၏။ ၁၅ ကလားကာသည်

အလျားအေတာင်သံးဆယ်၊ အနံေလးေတာင် ှ ိ၍ ကလားကာဆယ်တထည်တိ့သည်

အလျားအနံချင်း တ၏။ ၁၆ ကလားကာငါးထည်တစပ်၊ ေြခာက်ထည်တစပ်တည်း

ချုပ်ေလ၏။ ၁၇ ကလားကာများဆက်မီှရာ၌၊ ြပင်ဘက်ကေနေသာ

ကလားကာတထည်အနားမှာ ကွင်းငါးဆယ်ကိ၎င်း၊ ဆက်မီှေသာ အြခားကလားကာအနားမှာ

ကွင်းငါးဆယ်ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၁၈ ေကးဝါေချာင်းငါးဆယ်ကိလည်း လပ်၍

အေပ တဲတပိင်း ှ င့် တပိင်းကိ ပးတဲွသြဖင့် ၊ တဲတေဆာင် တည်းြဖစ်ေလ၏။ ၁၉

အေပတဲဖံးအပ်ဘိ့ အနီဆိးေသာ သိးေရကိ၎င်း၊ ထိသိးေရအေပ ၌ တဟာ ှ သားေရကိ၎င်း

လပ်ေလ၏။ ၂၀ တဲေတာ်ကာရန်ေထာင်ထားေသာ အကာ ှ ပျဥ်ြပားတိ့ကိလည်း

လပ်ေလ၏။ ၂၁ ပျဥ်ြပားသည် အလျားဆယ်ေတာင်၊ အနံတေတာင်ထွာ ှ ိ၏။ ၂၂

ထိပျဥ်ြပား ှ ိသမ တိ့၌ ေြခေထာက် ှ စ်ခစီ တတန်းတည်း ှ ိေစြခင်းငှာ လပ်ေလ၏။ ၂၃

တဲေတာ်ေတာင်ဘက်၌ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်ကိ လပ်၍၊ ၂၄ ထိပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်တွင်၊

တြပားတြပားေအာက်၌ ေြခေထာက် ှ စ်ခစီ စွပ်စရာဘိ့ ေငွေြခစွပ် ေလးဆယ်ကိ

လပ်ေလ၏။ ၂၅ ထိအတ တဲေတာ်ေြမာက်ဘက်၌ ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ဆယ်ကိ လပ်၍၊ ၂၆

ထိပျဥ်ြပား၌လည်း ေငွေြခစွပ် ေလးဆယ်၊ တြပား ှ စ်ခစီ လပ်ေလ၏။ ၂၇

တဲေတာ်အေနာက်ဘက်၌ ကာရန် ပျဥ်ြပားေြခာက်ြပားကိ၎င်း၊ ၂၈ ေထာင့်တဘက်တချက်၌

ကာရန် ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပားကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၂၉ အထက်၌၎င်း၊ ေအာက်၌၎င်း၊

ကွင်းကိတပ်၍ ေစ့စပ်လျက် ေထာင့် ှ စ်ခ ပီးေလ၏။ ၃၀ ပျဥ်ြပား ှ စ်ြပား၊

ေငွေြခစွပ်ဆယ်ေြခာက်ခ၊ တြပား ှ စ်ခစီ ှ ိေလ၏။ ၃၁ တဲေတာ်၌ ကာရေသာ ပျဥ်ြပားကိ

လ ိုစရာဘိ့ အကာ ှ သား ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ၊ တဘက်ငါးေချာင်းစီ လပ်ေလ၏။ ၃၂

တဲေတာ်ေနာက်ေဖး၌ ကာရေသာ ပျဥ်ြပားကိ လ ိုစရာဘိ၊့ ကန့်လန့်ကျင်ငါးေချာင်းကိလည်း

လပ်ေလ၏။ ၃၃ အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကိ ေထာင့်တဘက်တချက်၌ ဆံးေစ၏။ ၃၄
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ပျဥ်ြပားတိ့ကိ ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ကန့်လန့်ကျင်လ ိုဘိ့ရာ ေ ကွင်းကိလည်းလပ်၍

ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၃၅ တနည်းကား၊ ြပာေသာအထည်၊

ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၍၊ ေခ ဗိမ်အ ပ် ှ င့် ၊

ချယ်လှယ်ေသာ ကလားကာတထည်ကိ၎င်း၊ ၃၆ ထိကလားကာဘိ့ ေ ချေသာ

အကာ ှ သားတိင်ေလးတိင်ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ထိတိင်တိ့သည် ေ တံစိ့ ှ င့် ြပည့် စံ၍၊

ေငွေြခစွပ်ေလးခကိလည်း သွန်းေလ၏။ ၃၇ တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ကာရန်၊ ြပာေသာအထည်၊

ေမာင်းေသာ အထည်၊ နီေသာ အထည် ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၍ ချယ်လှယ်ေသာ

ကလားကာတထည်ကိ၎င်း၊ ၃၈ ထိကလားကာဘိ့ တံစိ့ ှ င့် ြပည့်စံေသာ တိင်ငါးတိင်ကိ၎င်း

လပ်၍၊ တိင်ထိပ် ှ င့် တိင်တန်တိ့ကိ ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ေကးဝါေြခစွပ်ငါးခလည်း ှ ိ၏။

၃၇ တဖန် ေဗဇေလလသည်၊ အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊ အနံတေတာင်ထွာ၊

ေစာက်တေတာင်ထွာ ှ ိေသာ ေသတာကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍၊

ေသတာအတွင်းအြပင်ကိ ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ေသတာေပနား ပတ်လည်၌ ကွပ်ေသာ

ေ တန်ဆာကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၃ ေ ေလးကွင်းကိ သွန်း၍၊ ေသတာေလးေထာင့် ၌

တမျက် ှ ာ ှ စ်ကွင်းစီတပ်ေလ၏။ ၄အကာ ှ သားထမ်းဘိးကိ လပ်၍ ေ ှ င့် မွမ်းမံ ပီးမှ၊

၅ ေသတာထမ်းစရာဘိ့ တဘက်တချက် ေ ကွင်း၌ လ ိုထားေလ၏။ ၆

အလျား ှ စ်ေတာင်ထွာ၊ အနံတေတာင်ထွာ ှ ိေသာ ေသတာအဖံးကိလည်း၊

ေ စင် ှ င့်လပ်ေလ၏။ ၇ ေ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိလည်း၊ ေသတာအဖံးတွင်

အလျားတဘက်တချက်၌ ထလပ်ေလ၏။ ၈ ထိသိ့ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိ၊ ေသတာဖံးကိယ်ထဲက

ထတ်၍၊ ေသတာဖံးအေပ ၌ တဘက်တပါးစီ လပ် ပီးလ င်၊ ၉ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးတိ့သည်

မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍၊ ေသတာဖံးကိ လျက်၊ မိမိအေတာင်ကိ ြဖန့်၍ ေသတာဖံးကိ မိးလျက်

ှ ိ၏။ ၁၀အလျား ှ စ်ေတာင်၊ အနံတေတာင်၊ အြမင့်တေတာင်ထွာ ှ ိေသာ စားပဲွကိလည်း၊

အကာ ှ သား ှ င့် လပ်၍၊ ၁၁ ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ စားပဲွအေပနားပတ်လည်၌ ကွပ်ေသာ

ေ တန်ဆာကိ၎င်း၊ ၁၂အနံတလက်ဝါး ှ ိေသာ ခါးပန်းကိ၎င်း၊ ခါးပန်းအေပနားပတ်လည်၌

ကွပ်ေသာ ေ တန်ဆာကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၁၃ ေ ေလးကွင်းကိလည်း သွန်း၍

ေြခေထာက်ေလးခအထက်၊ စားပဲွေလးေထာင့် ၌ တပ်ေလ၏။ ၁၄ ထိေ ကွင်းတိ့သည်

ခါးပန်းေပ မှာ ှ ိ၍၊ စားပဲွထမ်းစရာ ထမ်းဘိးေနရာ ြဖစ်၏။ ၁၅ စားပဲွထမ်းစရာ

အကာ ှ သားထမ်းဘိးကိ လပ်၍ ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၁၆ စားပဲွတန်ဆာတည်းဟေသာ

လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ အင်တံ၊ ေလာင်းစရာ ဖလားများကိလည်း ေ စင် ှ င့် လပ်ေလ၏။ ၁၇

မီးခံကိလည်း ေ စင် ှ င့်လပ်၍၊ မီးခံတိင်အစ ှ ိေသာ အလက်များ၊ ခွက်များ၊ ဘးသီးများ၊

ကာပွင့် များတိ့ကိ တစပ်တည်းထေလ၏။ ၁၈ မီးခံတိင် တဘက် တချက်

သံးလက်စီ ထွက်၍၊ အလက်ေြခာက်လက် ှ ိ၏။ ၁၉ မီးခံတိင်ထဲက ထွက်ေသာ

အလက်သံးလက်တွင်၊ တလက်တလက်၌ဘး၊ ကာပွင့် ှ င့်တကွ ဗာတံသီး ှ င့် ပံတေသာ

ခွက်သံးခွက် ှ ိ၏။ ၂၀ မီးခံတိင်၌လည်းဘး၊ ကာပွင့် ှ င့်တကွ ဗာတံသီး ှ င့် ပံတေသာ

ခွက်ေလးခွက် ှ ိ၏။ ၂၁ မီးခံတိင်ထဲက ထွက်ေသာ အလက်ေြခာက်လက် ှ ိသည်အတိင်း၊

အလက် ှ စ်ဘက်ေအာက်၌လည်း ဘးသီးတလံးစီ ှ ိ၏။ ၂၂ဘးများ၊ အလက်များတိ့ကိ

တကိယ်တစပ်တည်း ြဖစ်ေစ၍ မီးခံတကိယ်လံးကိ ေ စင် ှ င့် ထလပ်ေလ၏။ ၂၃

မီးခွက်ခနစ်လံး၊ မီး ှ ပ် ှ င့် မီး ှ ပ်ခံစရာခွက်များကိလည်း ေ စင် ှ င့် လပ်ေလ၏။ ၂၄

မီးခံ ှ င့် မီးခံတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေ စင်အခွက်တဆယ် ှ င့် လပ်သတည်း။ ၂၅

တနည်းကား၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိစ့ရာ ယဇ်ပလင်ကိ အကာ ှ သား ှ င့် လပ်ေလ၏။

ထိပလင်သည် အလျားတေတာင်၊ အနံတေတာင်၊ စတရန်းေလးေထာင့် ြဖစ်၍

အြမင့် ှ စ်ေတာင် ှ ိေလ၏။ ဦးချိုတိ့ကိလည်း အကာ ှ သားြဖင့် ပီးေစ၏။ ၂၆

ပလင်ထိပ်၊ နံရံ၊ ဦးချိုတိ့ကိ ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံ၍၊ အေပ နားပတ်လည်၌ကွပ်ေသာ

ေ တန်ဆာကိ လပ်ေလ၏။ ၂၇ ေ တန်ဆာေအာက် ပလင်တဘက်တချက်ေထာင့် ၌

ေ ကွင်း ှ စ်ကွင်းကိလပ်၍ ပလင်ထမ်းစာရာ ထမ်းဘိးေနရာြဖစ်၏။ ၂၈ထမ်းဘိးတိ့ကိ

အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍ ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၂၉ ေဆးသမားအတတ် ှ င့် ေဆးေပါင်းကိေဘာ်

တတ်သည်အတိင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ လိမ်းရန်နံသ့ာဆီကိ ၎င်း၊ နံသ့ာမျိုး ှ င့် ေဘာ်ေသာ

မီး ိရ့ာနံသ့ာေပါင်းစင်ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။

၃၈ တနည်းကား၊ အလျားငါးေတာင်၊ အနံငါးေတာင် ှ ိ၍ စတရန်းေလးေထာင့် ြဖစ်ေသာ

မီး ိရ့ာ ယဇ်ပလင်ကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်ေလ၏။ အြမင့်လည်း သံးေတာင် ှ ိ၏။

၂ယဇ်ပလင်ေလးေထာင့်အေပ မှာ ဦးချိုေလးေချာင်းကိ အကာ ှ သား ှ င့်လပ်၍ ေကးဝါ ှ င့်

မွမ်းမံေလ၏။ ၃ အိး ှ င့်တကွ တး ွင်းြပား၊ အင်တံ၊ အမဲသားချိတ်၊ လင်ပန်း အစ ှ ိေသာ

ယဇ်ပလင် ှ င့် ဆိင်ေသာ တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေကးဝါ ှ င့်လပ်ေလ၏။ ၄ ေကးဝါဆန်ခါကိ

လပ်၍ ယဇ်ပလင်ခါးပန်းေအာက်အလယ်၌ထား၍၊ ၅ ထမ်းဘိးထားရာ ဆန်ခါေလးေထာင့် ၌

တပ်ရေသာ ေကးဝါေလးကွင်းကိ သွန်းေလ၏။ ၆အကာ ှ သားထမ်းဘိးတိ့ကိ လပ်၍

ေကးဝါ ှ င့် မွမ်းမံ ပီးမှ၊ ၇ ယဇ်ပလင်ကိ ထမ်းစရာဘိ့ တဘက်တချက်ကွင်းများ၌

လ ိုထားေလ၏။ ထိယဇ်ပလင်ကိ အေပေအာက် ဟင်းလင်းြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ ပျဥ်ြပား ှ င့်

လပ်ေလ၏။ ၈ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ မှ့ာ စည်းေဝးတတ်ေသာ မိန်းမတိ့၏

ေကးဝါမှန်များကိ ယ၍ ေကးဝါ အင်တံ ှ င့် ေ ကးဝါေြခေထာက်ကိ လပ်ေလ၏။ ၉

တဲေတာ်ဝင်းကာရန်မကား၊ အလျားအေတာင် တရာ ှ ိေသာ ပိတ်ေချာ ှ င့် ေတာင်ဘက်၌

ကလားကာကိ လပ်ေလ၏။ ၁၀ ထိကလားကာဘိ့ တိင် ှ စ်ဆယ်၊ တိင်ေြခစွပ် ှ စ်ဆယ်ကိ

ေကးဝါ ှ င့်လပ်၍ တိင်တံစိ၊့ တိင်တန်းတိ့ကိ ေငွြဖင့် ပီးေစ၏။ ၁၁ ထိနည်းတ ေြမာက်ဘက်၌

ကာရန်အလျားအေတာင် တရာ ှ ိေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ ေငွတံစိ၊့ ေငွတန်းပါေသာ

ေကးဝါတိင် ှ စ်ဆယ်၊ ေကးဝါေြခစွပ် ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ ၁၂ အေနာက်ဘက်၌ ကာရန်

အလျားအေတာင် ငါးဆယ် ှ ိေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ တိင်တဆယ်၊ ေြခစွပ် တဆယ် ှ ိ၏။

၁၃အေ ှ ဘ့က်၌လည်း အေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ၏။ ၁၄ တံခါးဝ တဘက်တချက်၌ ကာရန်

အလျားဆယ်ငါးေတာင် ှ ိေသာ ကလားကာ ှ င့်တကွ တိင်သံးတိင်၊ ေြခစွပ်သံးခ ှ ိ၏။

၁၆ ဝင်းပတ်လည်၌ကာေသာ ကလားကာ ှ ိသမ တိ့သည် ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၏။ ၁၇

တိင်တိ့သည် ေကးဝါေြခစွပ်၊ ေငွတံစိ၊့ ေငွတန်း ှ င့် ြပည့် စံ၍ တိင်ထိပ်များကိလည်း

ေငွ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ဝင်းတိင်တန်း ှ ိသမ တိ့သည် ေငွတန်းြဖစ်၏။ ၁၈ ဝင်းတံခါးဝ၌

ကာရန် ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၍

ချယ်လှယ်ေသာ ကလားကာ၊ အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အြမင့် ငါးေတာင် ှ ိ၍၊

ဝင်းကာေသာ ကလားကာ ှ င့် တညီတည်းြဖစ်၏။ ၁၉ ဝင်းတံခါးဝတိင် ေလးခ ှ ိ၍၊

ေကးဝါေြခစွပ်ေလးခ၊ ေငွတံစိ၊့ ေငွတန်းများ၊ ေငွ ှ င့် မွမ်းမံေသာ ထိပ်များ ှ င့်

ြပည့် စံ က၏။ ၂၀ တဲေတာ်တံသင်ဝင်းပတ်လည်၌ စိက်ေသာ တံသင် ှ ိသမ တိ့သည်

ေကးဝါတံသင်ြဖစ် က၏။ ၂၁ဤေ ွက့ား၊ ေမာေ ှ စီရင်သည်အတိင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အာ န်၏သား ဣသမာသည်၊ ေလဝိလများ အမေတာ်ေဆာင်စရာ တဲေတာ်ကိ

ေရတွက်မှတ်သားေသာ သက်ေသခံချက် တဲေတာ်စာရင်းေပတည်း။ ၂၂ ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသမ တိ့ကိ၊ ယဒအမျိုးသားဟရ၏သား ြဖစ်ေသာ၊ ဥရိ၏

သားေဗဇေလလသည် လပ်ေလ၏။ ၂၃ ထိမှတပါး၊ ထလပ်တတ်ေသာသ၏

အလပ်၊ ဆန်းြပားေသာ လက်သမားအလပ်၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာကိ ချယ်လှယ်တတ်ေသာသ၏ အလပ်ကိ လပ်တတ်ေသာ

ဒန်အမျိုးသား အဟိသမက်၏သား အေဟာလျဘလည်း ှ ိ၏။ ၂၄ သန့် ှ င်းရာ

ဌာနေတာ် ပီးေအာင်လ၍ လပ်ေသာ ေ ချိန်ေပါင်းကား အကျပ်ေတာ်အတိင်း

အခွက် ှ စ်ရာကိးဆယ်ခနစ်ပိဿာသံးဆယ် ြဖစ်သတည်း။ ၂၅ စာရင်းဝင်ေသာ

ပရိသတ်များေပးေသာ ေငွချိန်ေပါင်းကား၊ အကျပ်ေတာ်အတိင်း အခွက်တေထာင် ှ င့်

တဆယ်ခနစ်ပိဿာခနစ်ဆယ်ငါးကျပ် ြဖစ်သတည်း။ ၂၆ အသက် ှ စ်ဆယ်မှစ၍

ပိလွန်သမ ေသာသ စာရင်းဝင်သည်အတိင်း၊ လေြခာက်သိန်းသံးေထာင်

ငါးရာငါးဆယ်တိ့သည်၊ အကျပ်ေတာ်အလိက် ေငွချိန်အကျပ်တဝက်စီ ေပးရက၏။

၂၇ ေြခစွပ်တခ၌ ေငွအခွက်တဆယ်စီဝင်သည်ြဖစ်၍၊ ေငွအခွက်တေထာင် ှ င့်

တဲေတာ် ေြခစွပ်၊ အတွင်းကလားကာ ေြခစွပ်တည်းဟေသာ ေြခစွပ် တရာကိ

သွန်းေလ၏။ ၂၈ ကျန်ေသာေငွအခွက်တဆယ်ခနစ်ပိဿာခနစ်ဆယ်ငါးကျပ် ှ င့်

တိင်တံစိ့ ှ င့် တိင်တန်းတိ့ကိ လပ်၍ တိင်ထိပ်များကိ မွမ်းမံေလ၏။ ၂၉ လေသာ

ေကးဝါေပါင်းကား အခွက်ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ် ှ င့် ေလးပိဿာြဖစ်သတည်း။ ၃၀ ထိေကးဝါ ှ င့်

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးဝေြခစွပ်၊ ေကးဝါယဇ်ပလင်၊ ေကးဝါဆန်ခါ၊

ယဇ်ပလင်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၃၁ ကာေသာဝင်းေြခစွပ်၊ ဝင်းတံခါးဝေြခစွပ်၊

တဲေတာ်တံသင်၊ ဝင်းပတ်လည်၌ စိက်ေသာ တံသင် ှ ိသမ ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။
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၃၉ သန့် ှ င်းရာဌာန၌အမေတာ်ကိ ေဆာင်ေသာအခါ၊ ဝတ်ရေသာအဝတ်ကိ၎င်း၊

အာ န်ဝတ်ဘိ့ သန့် ှ င်းေသာ အဝတ်ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည် ှ င့်

လပ်ေလ၏။ ၂ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ် သင်တိင်းကိ လပ်ရာတွင်၊ ၃ ေ ကိ အြပားခတ်၍ ေ ကိးကိ

လီှး ပီးမှ၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာတိ့ကိ

ထးဆန်းစွာ အေြပာက်ထိးေလ၏။ ၄ သိင်း ကိး ှ စ်ပင်ကိ လပ်၍ သင်တိင်းအေပ

နားချင်းတဲွမိေစြခင်းငှာ၊ တဘက်တချက်ကိ ဆဲွချုပ်ေလ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်တိင်းအေပ နား၌ ထးဆန်းေသာ

ရင်စည်းကိလည်း သင်တိင်းကိယ်က့ဲသိ့ ေ ှ င့် ၎င်း၊ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာတိ့ ှ င့် ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၆ ှ ဟံေကျာက် ှ စ်လံးကိ

ေသွး၍ တံဆိပ်ေပ မှာ အကရာတင်သက့ဲသိ့ ဣသေရလအမျိုး၏ နာမတိ့ကိ

အကရာတင် ပီးမှ၊ ေ ေကျာက်အိး၌ ထည့် ေလ၏။ ၇ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ၊

ထိေကျာက် ှ စ်လံးကိ သင်တိင်းသိင်း ကိးအေပ မှာ တပ်ေလ၏။ ၈ ေ ှ င့် ၎င်း၊

ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာ ှ င့် ၎င်း၊ သင်တိင်းကိ

လပ်သည်နည်းတ၊ ရင်ဖံးကိ ထးဆန်းစွာ လပ်ေလ၏။ ၉ ရင်ဖံး ှ စ်ထပ်ေခါက်လျက်၊

အလျားတထွာ၊ အနံတထွာ၊ စတရန်းေလးေထာင့် ြဖစ်၏။ ၁၀ ထိရင်ဖံး၌ ေကျာက်ြမတ်ကိ

ေလးတန်း စီေလ၏။ ပဌမ အတန်းကား ေကျာက်နီ၊ ဥဿဘယား၊ ပတြမား။ ၁၁

ဒတိယအတန်းကား ြမ၊ နီလာ၊ စိန်။ ၁၂ တတိယအတန်းကား ဝှါကိနသ၊ မဟရာ၊

ေဂါမိတ်။ ၁၃ စတတအတန်းကား မျက် ွဲ ၊ ေ ကာင်၊ နဂါးသဲွ ့ြဖစ်၍၊ အသီးအသီးတိ့ကိ

ေ အိး၌ စီေလ၏။ ၁၄ဣသေရလအမျိုး တဆယ် ှ စ်မျိုး ှ ိသည်အတိင်း တံဆိပ်ေပ မှာ

အကရာတင်သက့ဲသိ၊့ ထိေကျာက်တိ့၌ ထိတဆယ် ှ စ်ပါးေသာ နာမည်အသီးအသီးတိ့ကိ

တင်လျက် ေကျာက်တလံးလ င် နာမည် တပါးစီပါ၏။ ၁၅ ရင်ဖံးအေပေထာင့် ှ စ်ခ၌၊

ေ ှ စ်ကွင်းကိ၎င်း၊ ေ ေကျာက်အိး ှ စ်လံးကိ၎င်း ကျစ်ေသာ ေ ကိး ှ စ်ပင်ကိ၎င်း

လပ် ပီးမှ၊ ထိေ ကွင်း၌ တပ်၍ သင်တိင်းသိင်း ကိးအေပ မှာ ှ ိေသာ ေကျာက်အိးတိ့၌

တဲွေလ၏။ ၁၉ တဖန် ေ ှ စ်ကွင်းကိ လပ်၍ သင်တိင်းေအာက်နားမှာ ှ ိေသာ

ရင်ဖံးေအာက်ေထာင့် ှ စ်ခ၌ တပ်ေလ၏။ ၂၀အြခားေသာေ ှ စ်ကွင်းကိလည်း လပ်၍

သင်တိင်းအေ ှ ဘ့က်ေအာက်နား ှ င့် ထးဆန်းေသာ ရင်စည်းအေပ နားဆက်မီှရာတွင်

သင်တိင်းကိ တဘက်တချက်၌ တပ်ေလ၏။ ၂၁ ရင်ဖံးေ ှ စ်ကွင်းကိ၊

သင်တိင်းေ ှ စ်ကွင်း ှ င့် တဲွ၍၊ ြပာေသာ ကိးြဖင့် ပီးေစ၏။ ထိသိ့ ထာဝရဘရား

သည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ရင်ဖံးသည် ထးဆန်းေသာ

ရင်စည်းအေပ မှာ ဆဲွ၍ သင်တိင်း ှ င့် မကွာဘဲ အ မဲေနေလ၏။ ၂၂ ထိမှတပါး၊

ြပာေသာအထည်ကိ ရက် ပီးမှ၊ သင်တိင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ ဝတ်လံကိ ထိအထည် ှ င့်သာ

လပ်ေလ၏။ ၂၃ ဝတ်လံ၌ လည်စွပ်ပါ၍ လည်စွပ်ကိ မစတ်ေစြခင်းငှာ၊ သံချပ်လည်စွပ်

ကွပ်သက့ဲသိ့ ကွပ်ေလ၏။ ၂၄ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာအထည်၊

ပိတ်ေချာ ှ င့်လပ်ေသာ သလဲသီးများကိ၎င်း၊ ၂၅ ေ စင်ဆည်းလည်းများကိ၎င်း၊

ဝတ်လံေအာက်စွန်းနားပတ်လည်၌၊ ၂၆သလဲသီးတလံး၊ ဆည်းလည်းတလံးစီြခားလျက်

အစဥ်အတိင်း ဆဲွထားသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

အမေတာ်ကိ ေဆာင်ရေသာ ဝတ်လံးကိ လပ်၍ ပီးေလ၏။ ၂၇ တဖန်

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့အဘိ့ ရက်ေသာ ပိတ်ေချာအကျများကိ၎င်း၊ ၂၈ ပိတ်ေချာေဗါင်းကိ၎င်း၊

တင့်တယ်ေသာပိတ်ေချာဦးထပ်များကိ၎င်း၊ ပိတ်ေချာေပါင်းဘီများကိ၎င်း၊ ၂၉

ချယ်လှယ်ေသာ ပိတ်ေချာ၊ အထည်ြပာ၊ အထည်ေမာင်း၊ အထည်နီြဖင့် ပီးေသာ

ခါးပန်းကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၃၀ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

သန့် ှ င်းေသာ သင်းကျစ်ြပားကိလည်း ေ စင် ှ င့်လပ်၍ တံဆိပ်ေပ မှာ အကရာတင်သက့ဲသိ၊့

ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်းြခင်းဟ အကရာတင်၍၊ ၃၁ ြပာေသာ ကိး ှ င့်

ေဗါင်းအေပ နား၌ ချည်ထားေလ၏။ ၃၂ ထိသိ့ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပ၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်အလပ် ှ ိသမ ကိ ပီးစီး က၏။ ၃၃ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊

တဲေတာ် ှ င့် အေပတဲမှစ၍၊ ေ ေချာင်း၊ ပျဥ်ြပား၊ ကန့်လန့်ကျင်၊ တိင်၊ ေြခစွပ်တည်းဟေသာ

တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၃၄ အနီဆိးေသာ သိးေရအမိး၊ တဟာ ှ သားေရအမိး၊

ကွယ်ကာရာအတွင်းကလားကာကိ၎င်း၊ ၃၅သက်ေသခံချက်ေသတာ ှ င့် သ၏ထမ်းဘိး၊

သ၏အဖံးကိ၎င်း၊ ၃၆ စားပဲွမှစ၍ စားပဲွတန်ဆာ ှ င့် ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ၎င်း၊ ၃၇ စင် ကယ်ေသာ

မီးခံမှစ၍၊ ြပင်ဆင်ရေသာ မီးခွက်များ၊ မီးခံတန်ဆာ ှ ိသမ ှ င့် မီးထွန်းစရာ ဆီကိ၎င်း၊

၃၈ ေ ယဇ်ပလင်၊ လိမ်းရန်ဆီ၊ မီး ိရ့ာနံသ့ာေပါင်းေမး၊ တဲေတာ်တံခါးဝ ကာစရာ

ကလားကာကိ၎င်း၊ ၃၉ ေကးဝါယဇ်ပလင်၊ ေကးဝါဆန်ခါ၊ ပလင်ထမ်းဘိး အစ ှ ိေသာ

တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ အင်တံ ှ င့် သ၏ေြခေထာက်ကိ၎င်း၊ ၄၀ ဝင်းကလားကာ၊

ဝင်းတိင်၊ ေြခစွပ်၊ ဝင်းတံခါးဝကာစရာ ကလားကာ ကိးများ၊ တံသင်များကိ၎င်း၊

တဲေတာ်အတွင်း၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင်စရာတန်ဆာ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၄၁ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင်ေသာအခါ

ဝတ်ရေသာအဝတ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အာ န်ဝတ်ဘိ့ သန့် ှ င်းေသာ အဝတ်၊ သ၏သားဝတ်ရေသာ အဝတ်ကိ၎င်း ၄၂

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ပီးစီးေအာင် လပ် ပီးမှ

ေမာေ ှ ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၄၃ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

အလပ် ှ ိသမ ကိ ပီးစီးေစြခင်းငှါ၊ လပ်ေကာင်းကိ ေမာေ ှ သိြမင်ေသာအခါ၊ သတိ့ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေလ၏။

၄၀ တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂သင်သည်

ပဌမလ၊ ပဌမေန့၌ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ကိ ေဆာက်ရမည်။ ၃

တဲေတာ်အထဲ၌၊ သက်ေသခံချက် ေသတာကိ သွင်းထား၍၊ အတွင်းကလားကာြဖင့်

ကွယ်ကာရမည်။ ၄ စားပဲွကိလည်း သွင်း၍၊ စားပဲွေပ မှာ ြပင်ဆင်ရသမ တိ့ကိ

ြပင်ဆင်ရမည်။ မီးခံကိလည်း သွင်း၍၊ မီးခွက်တိ့ကိ ထွန်းရမည်။ ၅ နံသ့ာေပါင်း ိရ့ာ

ေ ပလင်ကိ သက်ေသခံချက် ေသတာေ ှ ့၌ တည်ထား၍၊ တဲေတာ်တံခါးဝကာေသာ

ကလားကာကိ ဆဲွကာရမည်။ ၆ယဇ်ေကာင် ိရ့ာ ပလင်ကိလည်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးေ ှ ့၌ တည်ထားရမည်။ ၇ အင်တံကိလည်း ပရိသတ် စည်းေဝးရာ

တဲေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင် စပ် ကားမှာ တည်ထား၍၊ အင်တံ၌ ေရကိ ထည့် ရမည်။ ၈

တဲေတာ်ပတ်လည်ဝင်းကိ ထ၍၊ ဝင်းတံခါးဝကာေသာ ကလားကာကိ ဆဲွကာရမည်။

၉ လိမ်းရန် ဆီကိ ယ၍၊ တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ်၌ ှ ိသမ တိ့ကိ လိမ်းသြဖင့်

တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစရမည်။ ထိသိ့ တဲေတာ်သည်

သန့် ှ င်းရလိမ့်မည်။ ၁၀ ယဇ်ေကာင် ိရ့ာပလင် ှ င့် တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ လိမ်း၍

သန့် ှ င်းေစသြဖင့် ၊ ထိပလင်သည် အလွန် သန့် ှ င်းေသာ ပလင်ြဖစ်ရမည်။ ၁၁

အင်တံ ှ င့် ေြခေထာက်ကိလည်း လိမ်း၍ သန့် ှ င်းေစရမည်။ ၁၂ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့ကိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တံခါးနားသိ့ ေခ ခ့ဲ၍ ေရချိုးရမည်။ ၁၃အာ န်သည်

ငါ့ေ ှ ့၌၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေကာင်း၊ သန့် ှ င်းေသာအဝတ် ှ င့်

ဝတ်ေစ၍ ဆီလိမ်းသြဖင့် သန့် ှ င်းေစရမည်။ ၁၄ သ၏သားတိ့သည်လည်း ငါ့ေ ှ ့၌

ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေကာင်း၊ သတိ့ကိ ေခ ခ့ဲ၍ အကျဝတ်ေစလျက်၊

သတိ့အဘကိ ဆီလိမ်းသက့ဲသိ၊့ သတိ့ကိ ဆီလိမ်းရမည်။ ၁၅ အကယ်စင်စစ်

သတိ့ ဆီလိမ်းြခင်း ဘိသိက်သည် သားစဥ်ေြမးဆက်ပတ်လံး၊ ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်

အရာြဖစ်သတည်းဟ၊ ၁၆ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသမအတိင်း ေမာေ ှ ပေလ၏။ ၁၇

သကရာဇ် ှ စ်ခ၊ ပဌမလ၊ ပဌမေန့၌ ေမာေ ှ သည် တဲေတာ်ကိ ေဆာက်ေလ၏။ ၁၈

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေြခစွပ်များကိ ေနရာချ၍၊ ပျဥ်ြပားများကိ

ေထာင် ပီးလ င်၊ ကန့်လန့်ကျင်များကိ လ ို၍၊ တိင်တိ့ကိ ထေလ၏။ ၁၉ တဲေတာ်အေပ မှာ

တဲကိ ြဖန့်မိး၍ ထိတဲအေပ မှာလည်း အထပ်ထပ် မိးြပန်ေလ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ သက်ေသခံချက်ကိ ေသတာထဲမှာ သွင်းထား၍၊ ေသတာ

ကွင်းတိ့၌ ထမ်းဘိးကိ လ ို၍၊ ေသတာေပမဖံးကိတင် ပီးမှ၊ ၂၁ ေသတာကိ တဲေတာ်၌

သွင်း၍ ကွယ်ကာရာ အတွင်းကလားကာကိ ကာထားသြဖင့် ၊ သက်ေသခံချက် ေသတာကိ

ကွယ်ကာေလ၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ စားပဲွကိလည်း

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတွင်း ေြမာက်ဘက်နား ကလားကာြပင်မှာ ထား၍၊
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၂၃ စားပဲွေပ မှာ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မန့်ကိ ြပင်ဆင်ေလ၏။ ၂၄ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ မီးခံကိလည်း ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတွင်း၊

ေတာင်ဘက်နား စားပဲွဆိင်ရာတွင် ထား၍၊ ၂၅ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မီးခွက်များကိ

ထွန်းေလ၏။ ၂၆ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေ ပလင်ကိလည်း

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတွင်း ကလားကာြပင်မှာ ထား၍၊ ၂၇ ထိပလင်ေပ ၌

ေမးေသာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိေ့လ၏။ ၂၈ တဲေတာ်တံခါးဝ၌လည်း၊ ကလားကာကိ

ဆဲွကာေလ၏။ ၂၉ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ မီး ိရ့ာ ယဇ်ပလင်ကိလည်း၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ မှ့ာ ထား၍၊ ထိပလင်ေပ ၌ မီး ိရ့ာ ယဇ်ကိ၎င်း၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ၎င်း ပေဇာ်ေလ၏။ ၃၀အင်တံကိလည်း ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲ ှ င့်

ယဇ်ပလင်စပ် ကား မှာထား၍၊ ေဆးစရာေရကိ အင်တံ၌ ထည့်ေလ၏။ ၃၁ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်မှစ၍ သ၏သားတိ့သည် ပရိသတ်

စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အထဲသိ့ ဝင်ေသာ်၎င်း၊ ၃၂ယဇ်ပလင်အနီးသိ့ ချဥ်းကပ်ေသာ်၎င်း၊

လက်ေြခတိ့ကိ ေဆးရက၏။ ၃၃ တဲေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင်ပတ်လည်ဝင်းကိထ၍၊

ဝင်းတံခါးဝ၌ ကာေသာ ကလားကာကိ ဆဲွေလ၏။ ထိသိ့ ေမာေ ှ သည် အလပ်ကိ

ပီးစီးေစသတည်း။ ၃၄ ထိအခါ မိဃ်းတိမ်သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ကိ

လမ်းမိး၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် တဲေတာ်ကိ ြဖည့် ေလ၏။ ၃၅ ထိသိ့

မိဃ်းတိမ်သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အေပ ၌ ေနေသာေကာင့် ၊ ေမာေ ှ သည်

အထဲသိ့မဝင်ရ။ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် တဲေတာ်ကိ ြဖည့်လျက်ေန၏။ ၃၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီးသွားေလရာရာတွင်၊ မိဃ်းတိမ်သည် တဲေတာ်အေပ မှ

ကွာေြမာက်ေသာအခါ ခရီးသွား က၏။ ၃၇ မိဃ်းတိမ်မကွာ မေြမာက်လ င်၊

မကွာမေြမာက်မီှေနတိ့င်ေအာင်၊ ခရီးမသွားဘဲ ေနက၏။ ၃၈ ခရီးသွားေလရာရာတွင်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ေ ှ ေ့မှာက်၌ထာဝရဘရား၏ မိဃ်းတိမ်သည် ေနအ့ခါ

တေတာ်အေပ မှာ တည်ေန၏။ ညဥ့်အခါ မီးလံ ြဖစ်လျက် တည်ေနေလသတည်း။
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၁ ထာဝရဘရားသည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ထဲက အသံကိ လွင်လျက်

ေမာေ ှ ကိ ေခေတာ်မ၍၊ ၂သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

သင်တိ့တွင် တစံတေယာက်ေသာသသည် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာကိ ပလိလ င်၊

ယဥ်ေသာတိရစာန်တည်းဟေသာ ွား၊ သိး၊ ဆိတ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍ ဆက်ရမည်။ ၃ ွားကိ

မီး ိရ့ာယဇ် ပလိလ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အထီးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ထာဝရဘရား စိတ်ေတာ် ှ င့်

ေတွ့ြခင်းငှါ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် တံခါးအနားမှာ ဆက်ရမည်။ ၄ ပေဇာ်ေသာ

ွား၏ေခါင်းေပ မှာ မိမိလက်ကိ တင်ရသြဖင့် ၊ သ၏အြပစ်ကိ ေြဖမည်အေကာင်း

လက်ခံေတာ်မမည်။ ၅ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထိ ွားကိ သတ် ပီးလ င်၊

အာ န်၏သားယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အေသွး ကိယ၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးအနားယဇ်ပလင် အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။ ၆ ပေဇာ်ေသာသသည်

ထိအေကာင်၏ အေရကိ ခတ်၍ အပိင်းပိင်း ြဖတ်ရမည်။ ၇ အာ န်၏သား၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီးကိထည့်၍ မီးေပ မှာ ထင်းကိခင်း ပီးမှ၊ ၈

ထင်းေပ မှာ ေခါင်း၊ ဆီဥ၊ သားတများကိ တင်ရမည်။ ၉ ေြခေထာက် ှ င့်

အအအစ ှ ိသည်တိ့ကိ ေရ ှ င့်အရင်ေဆးရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ထိယဇ်တ

ေကာင်လံးကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ မီး ိရ့ာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘရားအား

မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမး ကိင်ေသာ ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၁၀ သိး၊ ဆိတ်ကိ

မီး ိရ့ာယဇ် ပလိလ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အထီးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ၁၁ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ယဇ်ပလင် ေြမာက်ဘက်နားမှာ သတ် ပီးလ င်၊ အာ န်၏သား ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊

အေသွးကိ ယဇ်ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။ ၁၂ ပေဇာ်ေသာသသည်

အပိင်းပိင်းြဖတ်၍ ေခါင်း ှ င့် ဆီဥကိ စထား ပီးလ င် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ယဇ်ပလင်ေပ ၌

ှ ိေသာ ထင်းမီးအေပ မှာ ခင်းရမည်။ ၁၃ ေြခေထာက် ှ င့် အအအစ ှ ိသည်တိ့ကိ

ေရ ှ င့်အရင် ေဆးရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် တေကာင် လံးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ မီး ိေ့သာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘရားအား

မီးြဖင့်ဆက်ကပ်၍ ေမး ကိင်ေသာ ပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ထာဝရဘရားအား

ငှက်ကိ မီး ိရ့ာယဇ် ပလိလ င်၊ ခိြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလးြဖစ်ေစ ေဆာင်ခ့ဲ၍ ဆက်ရမည်။ ၁၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ယဇ်ပလင်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ေခါင်းကိ လိမ်ြဖတ် ပီးလ င်

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ အေသွးကိ ယဇ်ပလင်နားမှာ ှ စ်ရမည်။ ၁၆ စာလတ်မှစ၍

စာလတ်၌ ှ ိေသာအရာကိ ခ တ် ပီးလ င်၊ ြပာစထားရာအရပ်၊ ယဇ်ပလင် အေ ှ ဘ့က်နား၌

ပစ်ထားရမည်။ ၁၇ အေတာင်ပါလျက် ငှက်ေကာင်ကိခဲွဖွင့် ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊

ယဇ်ပလင်ေပ ၌ ှ ိေသာ ထင်းမီး အေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ မီး ိေ့သာယဇ် ြဖစ်သတည်း။

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမး ကိင်ေသာ ပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။

၂ ထာဝရဘရားအား ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ပလိလ င်၊ မန့်ညက်ကိ ဆက်ရမည်။

မန့်ညက်အေပ မှာ ဆီကိေလာင်း၍၊ ေလာဗန်ကိလည်း ထည့် ပီးမှ၊ ၂

အာ န်၏သားယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

မန့်ညက်တလက်ဆွန်း၊ ဆီအချို ၊့ ေလာဗန် ှ ိသမ ကိ ယ၍၊ ထိအတွက် အတာကိ

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍၊ ေမး ကိင်ေသာ

ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၃ ကျန် ကင်းေသာ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာမကား၊

အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့အဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ထာဝရ ဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာထဲက အလွန်သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်၏။ ၄ မီးဖိ၌ ဖတ်ေသာမန့်ကိ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာ ပလိလ င်၊ ဆီ ှ င့် မန့်ညက်ြဖင့် လပ်ေသာ တေဆးမ့ဲ မန့်ြပားေသာ်၎င်း၊

ဆီလးေသာ တေဆးမ့ဲ မန့် ကပ်ေသာ်၎င်း ြဖစ်ရမည်။ ၅ သံြပားပ ှ င့်လပ်ေသာမန့်ကိ

ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ပလိလ င်၊ ဆီေရာ၍ တေဆးမပါေသာ မန့်ညက် ှ င့် လပ်ရမည်။ ၆

ထိမန့်ကိ ချိုးဖ့ဲ၍ ဆီကိ ေလာင်းရမည်။ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၇

အိးကင်း ှ င့် ေ ကာ်ေသာမန့်ကိ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပလိလ င်၊ ဆီေရာေသာ မန့်ညက် ှ င့်

လပ်ရမည်။ ၈ ထိေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာအမျိုးမျိုးတိ့ကိ၊ ထာဝရဘရား အထံေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် အား ဆက် ပီးမှ၊ သသည် ယဇ်ပလင်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၉

ထိေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာထဲက အတွက်အတာကိ ိက်ယ၍ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ဆက်ကပ်၍ ေမး ကိင်ေသာ ပေဇာ်သကာြဖစ်သတည်း။ ၁၀

ကျန် ကင်းေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာမကား၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့အဘိ့ ြဖစ်ရမည်။

ထာဝရ ဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲက အလွန်သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်၏။

၁၁ ထာဝရဘရားအား ဆက်ေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၌ တေဆးမပါရ။

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေဇာ်သကာ ပေသာအခါ၊ တေဆးကိ မီးမ ိရ့။ ပျားရည်ကိလည်း

မ ိရ့။ ၁၂ အဦးသီးေသာ အသီးအ ှံ ကိ ပေဇာ်ေသာ အမမှာ၊ တေဆး ှ င့် ပျားရည်ကိ၊

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရေသာ်လည်း၊ ေမး ကိင်ရာဘိ့ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီးမ ိရ့။ ၁၃

ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ပေလရာရာ၌ ဆားခပ်ရမည်။ သင် ပေသာ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၌၊

သင်၏ ဘရားသခင် ပဋိညာဥ်ဆားကိ မခပ်ဘဲမေနရ။ ၁၄အဦးသီးေသာ အသီးအ ှံ ကိ၊

ထာဝရဘရားအား ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပလိလ င်၊ စပါး ှ ံ ကိ အရည်စစ် ေအာင် မီးနားမှာ

ထား၍၊ စပါးေစ့ကိ ပွတ်ယ ပီးမှ၊‐ ၁၅ ဆီကိေလာင်း၍၊ ေလာဇန်ကိတင်လျက်၊

ပေဇာ်သကာကိ ပရမည်။ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၁၆ ပွတ်ယေသာ

စပါးေစ့အချို ၊့ ဆီအချို ၊့ ေလာဗန် ှ ိသမတည်းဟေသာ ထိေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာအတွက်

အတာကိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် မီး ိရ့မည်။ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။

၃ ွားကိ မိဿဟာယယဇ် ပလိလ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အထီးအမတေကာင်ေကာင်ကိ

၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆက်ရမည်။ ၂ ပေဇာ်ေသာ ွား၏ ေခါင်းေပ မှာ

မိမိလက်ကိ တင်၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးနားမှာ သတ် ပီးလ င်၊ အာ န်၏သား

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊ အေသွးကိ ယဇ်ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည် ြဖန်းရမည်။ ၃

အအကိ ဖံးေသာဆီဥ၊ ‐ ၄ အအ ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ ဆီဥ၊ ခါးအတွင်းနား၌ ှ ိေသာ

ေကျာက်ကပ် ှ စ် ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်းေပ ၌ ှ ိေသာ

အေြမးတိ့ကိ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ေကာင်ထဲက ယ၍ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာဘိ့ ဆက် ပီးမှ၊ ၅ အာ န်၏ သားတိ့သည် ယဇ်ပလင်အေပ ၌ ှ ိေသာ

ထင်းမီးေပ မှာ တင်ေသာ ယဇ်ေကာင် ှ င့်အတ မီး ိရ့မည်။ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့်

ဆက်ကပ်၍၊ ေမး ကိင်ေသာ ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၆ ထာဝရဘရားအား သိး၊

ဆိတ်ကိ၊ မိဿဟာယယဇ် ပလိလ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အထီး အမတေကာင် ေကာင်ကိ

ဆက်ရမည်။ ၇ သိးသငယ်ကိ ပေဇာ်လိလ င်၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆက် ပီးမှ၊ ၈

ပေဇာ်ေသာ သိး၏ ေခါင်းေပ မှာ မိမိလက်ကိ တင်၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ေ ှ မှ့ာ

သတ် ပီးလျင်၊ အာ န်၏ သားတိ့သည် အေသွးကိ ယဇ်ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်

ြဖန်းရမည်။ ၉ အေကာင်ဆီဥ၊ ေကျာ ိးကတိတိြဖတ်ေသာ အ မီး ှ ိသမ ၊ အအကိ

ဖံးေသာ အဆီဥ၊ အအ ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ အဆီဥ၊ ‐ ၁၀ ခါးအတွင်းနား၌ ှ ိေသာ

ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ် ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်းေပ ၌ ှ ိေသာ

အေြမးတိ့ကိ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ေကာင်ထဲက ယ၍ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာဘိ့ ဆက် ပီးမှ၊‐ ၁၁ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ အစာအဟာရ ြဖစ်သတည်း။ ၁၂

ဆိတ်ကိ ပေဇာ်လိလ င်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဆက် ပီးမှ၊‐ ၁၃ ဆိတ်ေခါင်းေပ မှာ

မိမိလက်ကိတင်၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ေ ှ မှ့ာ သတ် ပီးလ င်၊ အာ န်၏

သားတိ့သည် အေသွးကိ ယဇ်ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။ ၁၄အအကိ ဖံးေသာ

ဆီဥ၊ အအ ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ ဆီဥ၊‐ ၁၅ ခါးအတွင်းနား၌ ှ ိေသာ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့်

ေကျာက်ကပ် ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်းေပ ၌ ှ ိေသာ အေြမးတိ့ကိ၊

မိမိပေဇာ်သကာထဲတွင် ယ၍ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာဘိ့ဆက် ပီးမှ၊‐

၁၆ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ ေမး ကိင်ရာဘိ့ မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာ အစာအဟာရ ြဖစ်သတည်း။ ဆီဥ ှ ိသမ ကိ ထာဝရဘရားဆိင်ေတာ်မ၏။ ၁၇

သင်တိ့အမျိုး အစဥ်အဆက်တိ့သည်၊ ေနေလရာရာ၌ ဆီဥကိမစားရ၊ အေသွးကိ မစားရဟ

ထာဝရ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ တရားကိမသိ၊ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူးြပစ်မှား၍
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မ ပအပ်ေသာ အမကိ ပ မိသည် အရာတွင်၊‐ ၃ ဘိသိက်ခံေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

လများကိ အြပစ်ထဲသိ့ ေသွးေဆာင်၍ ကိယ်တိင် ြပစ်မှားလ င်၊ ထိအြပစ်အတွက်

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ အြပစ်မပါ၊ အသက်ပျိုေသာ ွားထီးကိ၊ ‐ ၄ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ် တဲခါးနား၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ထာဝရဘရားအား

ဆက်ရမည်။ ၅ ဘိသိက်ခံေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ွား၏ အေသွးကိ

ယ၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊‐ ၆ မိမိလက် ိးကိ

အေသွး၌ ှ စ်၍ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ကလားကာေ ှ ့၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ခနစ် ကိမ်ြဖန်းရမည်။ ၇တဖန်ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတွင်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ ှ ိေသာ နံသ့ာေပါင်းေမးကိ မီး ိရ့ာ ပလင်ဦးချိုတိ့၌ ွားအေသွးကိ

ထည့်၍၊ ကင်းေသာ အေသွးကိ၊ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ ့၌ ှ ိေသာ မီး ိရ့ာ

ယဇ်ပလင်ေြခရင်းနားမှာ သွန်ရမည်။ ၈ မိဿဟာယယဇ် ပေသာ ွား၏ဆီဥကိယသက့ဲသိ၊့

အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ ွားအအကိ ဖံးေသာ ဆီဥ၊ အအ ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ ဆီဥ၊‐ ၉

ခါးအတွင်းနား၌ ှ ိေသာ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ

အသည်း ေပ ၌ ှ ိေသာ အေြမးတည်းဟေသာ၊ ွားဆီဥ ှ ိသမ ကိ ယ၍၊ ၁၀

မီး ိရ့ာယဇ်ပလင်ေပ မှာ ိရ့မည်။ ၁၁ ွား၏ ေခါင်း၊ ေြခေထာက်၊ အအ၊ ေချး ှ င့်တကွ

အေရ၊ အသား ှ ိသမ တည်းဟေသာ၊‐ ၁၂ ွာတေကာင်လံးကိ၊ တပ်ြပင်မှာ ြပာသွန်ထားရာ

ှ င်းလင်းေသာအရပ်သိ့ယသွား၍ထင်းအေပ ၌ မီး ိရ့မည်။ ြပာသွန်း၍ထားရာအရပ်၌

မီး ိရ့မည်။ ၁၃ဣသေရလအမျိုးသား ပရိအေပါင်းတိ့သည် တရားကိမသိ၊ အကျိုးအြပစ်ကိ

မရိပ်မိဘဲ၊ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူးြပစ်မှား၍ မ ပအပ်ေသာအမကိ

ပမိသြဖင့် အြပစ်ေရာက် လ င်၊‐ ၁၄ ထိသိ့ ြပစ်မှားမိေသာ အြပစ်ကိသိေသာအခါ၊

ထိအြပစ်အတွက် ပရိသတ်တိ့သည် အသက်ပျိုေသာ ွားထီးကိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ၍ ဆက်ရမည်။ ၁၅ ပရိသတ်တွင် အသက် ကီးေသာ သတိ့သည်၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မိမိတိ့လက်ကိ ွားေခါင်းေပ မှာ တင်၍၊ ထိ ွားကိ ေ ှ ေ့တာ်၌

သတ်ရကမည်။ ၁၆ ဘိသိက်ခံေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ွားအေသွးကိ ပရိသတ်

စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊‐ ၁၇ မိမိလက် ိးကိ အေသွး၌ ှ စ်၍၊

ကလားကာေ ှ ့ထာဝရေ ှ ေ့တာ်၌ ခနစ် ကိမ် ြဖန်းရမည်။ ၁၈တဖန် ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊

ပရိတ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတွင်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ ှ ိေသာ ပလင်ဦးချိုတိ့၌

အေသွးကိ ထည့်၍၊ ကင်းေသာအေသွးကိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ ့၌ ှ ိေသာ

မီး ိရ့ာယဇ်ပလင်ေြခရင်းနားမှာ သွန်ရမည်။ ၁၉ ွားဆီဥ ှ ိသမ ကိ ယ၍ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

မီး ိရ့မည်။ ၂၀ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ ွားကိ ပသက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတ ဤ ွားကိ

ပသြဖင့် ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် သည် လများတိ့အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သတိ့အြပစ်

လွတ်လိမ့်မည်။ ၂၁ ထိေနာက်မှ ွားကိ တပ်ြပင်သိ့ေဆာင်သွား၍၊ အရင် ွားကိ မီး ိသ့က့ဲသိ့

ိ ရ့မည်။ ပရိသတ်အဘိ့ အြပစ်ေြဖစရာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၂ မင်းသည်လည်း

တရားကိမသိ၊ မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူးြပစ်မှား

၍ မ ပအပ်ေသာ အမကိ ပမိသြဖင့် အြပစ်ေရာက်လ င်၊‐ ၂၃ မိမိြပစ်မှားမိေသာ

အြပစ်ကိ သိေသာအခါ၊ အြပစ်မပါေသာ ဆိတ်သငယ်အထီးကိ ပေဇာ်သကာဘိ့

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၂၄ ဆိတ်ေခါင်းေပ မှာ မိမိလက်ကိတင်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်သတ်ရာ အရပ်တွင် သတ်ရမည်။ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။

၂၅ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိအြပစ်ေြဖရာယဇ်၏အေသွးကိ လက် ိး ှ င့်ယ၍ မီး ိရ့ာ

ယဇ်ပလင်ဦး ချိုတိ့၌ ထည့် ပီးမှ၊ ကင်းေသာ အေသွးကိ ထိပလင်ေြခရင်းနား၌ သွန်ရမည်။

၂၆ မိဿဟာယယဇ်ေကာင်ဆီဥကိ ပသက့ဲသိ့ ဆီဥ ှ ိသမ ကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။

ထိသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် မင်း၏ အြပစ်အတွက် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏

အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၂၇ဆင်းရဲသားတစံတေယာက်သည် တရားကိ မသိ၊ ထာဝရဘရား၏

ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူးြပစ် မှား၍၊ မ ပအပ်ေသာ အမကိ ပမိသြဖင့် အြပစ်ေရာက်လ င်၊‐

၂၈ မိမိြပစ်မှားမိေသာ အြပစ်ကိ သိေသာအခါ၊ ထိအြပစ်အတွက် ပေဇာ်သကာဘိ့

အြပစ်မပါေသာ ဆိတ်သငယ်အမကိ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၂၉ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ

ဆိတ်ေခါင်းေပ မှာ မိမိလက်ကိတင်၍ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်ကိ သတ်ရာ အရပ်၌ ထိဆိတ်ကိ

သတ်ရမည်။ ၃၀ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အေသွးကိ လက် ိး ှ င့်ယ၍ မီး ိရ့ာ ယဇ်ပလင်

ဦးချိုတိ့၌ ထည့် ပီးမှ၊ ကင်းေသာ အေသွးကိ ယဇ်ပလင်ေြခရင်းနား၌ သွန်ရမည်။ ၃၁

မိဿဟာယယဇ်ေကာင်ဆီဥကိ ယသက့ဲသိ၊့ ဆီဥ ှ ိသမ ကိ ယ၍ ထာဝရဘရားအား

ေမး ကိင်စရာ ဘိ့ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ ထိသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသအဘိ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၃၂ သိးသငယ်ကိ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

ပလိလ င်၊ အြပစ်မပါေသာ အမကိ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၃၃ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ

သိးေခါင်းေပ မှာ မိမိလက်ကိ တင်၍ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်ကိ သတ်ရာ အရပ်၌ အြပစ်

ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ သတ်ရမည်။ ၃၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ထိယဇ်ေကာင်

အေသွးကိ လက် ိး ှ င့် ယ၍ မီး ိရ့ာ ယဇ်ပလင်ဦးချိုတိ့၌ ထည့် ပီးမှ ြဖန်းေသာ အေသွးကိ

ထိပလင် ေြခရင်းနား၌ သွန်ရမည်။ ၃၅ မိဿဟာယယဇ်ေကာင် သိးသငယ်ဆီဥကိ

ပသက့ဲသိ၊့ ဆီဥ ှ ိသမ ကိ ယ၍၊ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေဇာ်သကာ ှ င့်အတ

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ ထိသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသ ြပစ်မှားမိေသာ

အြပစ်အတွက် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ြပလ င်၊ သ၏အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။

၅ တစံတေယာက်ေသာသသည် အမကိ ြမင်သည်ြဖစ်ေစ၊ သိသည်ြဖစ်ေစ၊

ကျိန်ဆိေစေသာ စကားကိ ကား၍၊ သက်ေသြဖစ်လျက် ှ င့် ြပန်မေြပာဘဲေနသြဖင့်

ြပစ်မှား၍၊ မိမိ ဒစ ိက် အြပစ်ကိ ခံရေသာ်၎င်း၊ ၂ တစံတေယာက်ေသာသသည်

မစင် ကယ်ေသာ သားရဲ၊ သားယဥ်၊ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်၏ အေသေကာင် အစ ှ ိေသာ

မစင် ကယ်ေသာ အရာတစံတခကိ အမှတ်တမ့ဲ ထိမိသြဖင့် ၊ မစင် ကယ် ရာသိ့ ေရာက်၍

အြပစ် ှ ိေသာ်၎င်း၊ ၃လ၌ကပ်ေသာ မစင် ကယ်ေသာ အရာတစံတခကိလည်း၊ မသိဘဲ

ထိမိ၍ ေနာက်တဖန် သိလ င်၊ အြပစ် ှ ိရာသိ့ ေရာက်ေသာ်၎င်း၊ ၄တစံတေယာက်ေသာ

သသည် ေကာင်းေသာအမ၊ မေကာင်းေသာအမကိ ပမည်ဟအကျိုးအြပစ် ကိ မသိဘဲ

ကျိန်ဆိလျက် သစာ ပ၍ ေနာက်တဖန်သိလ င်၊ အရင်ကျိန်ဆိလျက် သစာ ပေလရာရာ၌

အြပစ်တစံတခ ေရာက်ေသာ်၎င်း၊ ၅ ထိသိ့ေသာအြပစ် တစံတခ ေရာက်လ င်၊

ထိအြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ ေတာင်းပန်းရမည်။ ၆ ြပစ်မှားမိေသာ အြပစ်အတွက်

အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ သိးသငယ်ြဖစ်ေစ၊ ဆိတ်သငယ်ြဖစ်ေစ၊ အမ

တေကာင်ေကာင်တည်းဟေသာ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ကိ ထာဝရဘရား အထံေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသ၏ အြပစ်အတွက် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပရမည်။ ၇ သိးသငယ်ကိ မတတ် ိင်လ င်၊ ြပစ်မှားမိေသာ အြပစ်အတွက်

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ တေကာင်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ တေကာင်၊ ခိ ှ စ်ေကာင်၊ သိ့မဟတ်

ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရား အထံေတာ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။

၈ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ် သည် အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ေကာင်ကိ အရင်ပေဇာ်လျက်၊ ေခါင်းကိလိမ်၍ ြဖတ်ရမည်။ ကိယ်ကိ ှ င်း ှ င်းမခဲွရ။ ၉

ထိအြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်အေသွးကိ ယဇ်ပလင်နံရံ၌ြဖန်း၍၊ ကင်းေသာ အေသွးကိ

ယဇ်ပလင် ေြခရင်းနားမှာ ှ စ်ရမည်။ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၀ ဒတိယ

ငှက်ေကာင်ကိ၊ ပညတ်တရားအတိင်း မီး ိရ့ာ ယဇ်ပေဇာ်ရ မည်။ ထိသိ့

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ထိသြပစ်မှားမိေသာအြပစ်အတွက် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏

အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၁၁ ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိ

မတတ် ိင်လ င်၊ ြပစ်မှားေသာသသည် အြပစ်ေြဖရာယဇ် အရာ၌ မန့်ညက်တသမဲကိ

ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ဆက်ရမည်။ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်ေသာ ေကာင့် ဆီကိ မေလာင်းရ။

ေလာဗန်ကိ မတင်ရ။ ၁၂ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

မန့်ညက်တလက်ဆွန်းတည်းဟေသာ ပေဇာ်သကာအတွက် အတာကိယ၍၊

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ ှ င့် အတယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ထိသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ထိသ ြပစ်မှားမိေသာ

အြပစ် တစံတခအတွက် အြဖစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏ အြပစ်လတ်လိမ့်မည်။

ကင်းေသာအရာသည် ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာက့ဲသိ၊့ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အဘိ့

ြဖစ်သည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏ ၁၄ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၅တစံတေယာက်ေသာသသည် တရားကိမသိ၊ ထာဝရဘရား ှ င့်

ဆိင်ေသာအရာတိ့၌ လွန်ကျူး ြပစ်မှားမိလ င်၊ ထိြပစ်မှားြခင်းအတွက် ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်

တည်းဟေသာ အြပစ်မပါေသာ သိးထီးကိ ၎င်း၊ အကျပ်ေတာ်အလိက် ချင့် တွက်၍ ချိန်ေသာ

အေလျာ်ေငွကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၁၆ ထိသိ့
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ဘရား ှ င့် ဆိင်ေသာ အရာ၌ ြပစ်မှားမိရာကိ ပြပင် ပီးလ င်၊ ငါးစတစကိလည်း ထပ်၍

ယဇ်ပေရာဟိတ်အား ေပးရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လည်း၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေသာ

သိးအား ြဖင့် ၊ ထိသအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ သ၏အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၁၇

တစံတေယာက်ေသာသသည်၊ ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ်မေသာအမတစံတခကိ ပ၍

ြပစ်မှား မိလ င်၊ ကိယ်ြပစ်မှားမှန်းကိ မသိေသာ်လည်း၊ အြပစ်ေရာက်၍၊ ထိအြပစ်ကိခံရမည်။

‐ ၁၈ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ကိ ပြခင်းငှါ ချင့် တွက်ေသာ အေလျာ်ေငွ ှ င့်တကွ၊ အြပစ်မပါေသာ

သိးထီးကိ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ တရားကိမသိ ြပစ်မှားမိေသာ်လည်း၊ ကိယ်ြပစ်မှားမှန်းကိ

မသိေသာသအဘိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊ ထိသ၏

အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၁၉ ဒစ ိက်ေြဖေသာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ အကယ်စင်စစ် ထိသသည်

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားရာ ေရာက်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂တစံတေယာက်ေသာသသည် သတပါးအပ် ှ ံ ေသာ ဥစာအတွက် ေပါင်ထားေသာ

ဥစာအတွက်၊ မိမိ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသအား မသားစကားကိ ေြပာေသာ်၎င်း၊ သဥစာကိ

အ ိင်အထက်ယေသာ်၎င်း၊ မိမိ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ လှည့် စား ေသာ်၎င်း၊ ၃

ေပျာက်ေသာဥစာကိ ေတွေ့သာအခါ၊ မသာစကားကိေြပာ၍ မဟတ်မမှန်ဘဲ

ကျိန်ဆိေသာ်၎င်း၊ ထိသိ့ေသာ ဒစ ိက်တစံတခကိ ပ၍ ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားမိလ င်၊ ၄

ထိသသည် ြပစ်မှား၍ အြပစ်ေရာက်ေသာေကာင့် ၊ အ ိင်အထက်ယေသာ ဥစာ၊ လှည့်စား၍

ရေသာ ဥစာ ၊ သတပါး အပ် ှ ံ ေသာ ဥစာ၊ ေပျာက်၍ေတွေ့သာ ဥစာ၊ ၅ မဟတ်မမှန်ဘဲ

ကျိန်ဆိ၍၊ ရေသာဥစာ အဘိး ှ င့်တကွ၊ ငါးစတစကိ ထပ်၍ ဒစ ိက်ေြဖေသာ

ယဇ်ပေဇာ်ေသာေန့၌ ဥစာ ှ င်အား ြပန်ေပးရမည်။ ၆ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ကိ ပြခင်းငှါ

ချင့် တွက်ေသာ အေလျာ်ေငွ ှ င့်တကွ၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်တည်းဟ ေသာ အြပစ်မပါေသာ

သိးထီးကိ၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၇

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသအဘိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလ င်၊

သြပစ်မှား သမ ေသာ အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ တဖန်ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ ၉ သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့အား ဆင့် ဆိရေသာ မီး ိရ့ာ

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းတရားဟ မကား၊ ယဇ်ေကာင်ကိ၊ ယဇ်ပလင် ထင်းမီးေပ မှာ

တညဥ့်လံး နံနက်တိင်ေအာင် ှ ိေစ၍၊ ယဇ်ပလင်မီးသည် အစဥ်ေလာင်ရမည်။ ၁၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ပိတ်အကျ၊ ပိတ်ေပါင်းဘီကိ ဝတ်လျက်၊ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

က မ်းေလာင်ေသာ မီး ိရ့ာ ယဇ်ြပာကိ ကျံုး၍ ပလင်အနားမှာ ထားရမည်။ ၁၁ တဖန်

အဝတ်ကိလဲ၍၊ ထိြပာကိ တပ်ြပင်၌ ှ င်းလင်းေသာအရပ်သိ့ ယသွားရမည်။ ၁၂

ယဇ်ပလင်မီးသည် မေသဘဲ အစဥ်ေလာင်ရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် နံနက်တိင်း

ထင်းမီးထည့်၍၊ ထင်းေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ခင်းရမည်။ ထိပလင်ေပ မှာလည်း၊

မိဿဟာယယဇ်ဆီဥကိ မီး ိရ့မည်။ ၁၃ ယဇ်ပလင်မီးသည် အလင်းမေသဘဲ၊

အစဥ်မြပတ်ေလာင်ရမည်။ ၁၄ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ တရားဟမကား၊

အာ န်၏သားတိ့သည် ထိပေဇာ်သကာကိ ထာဝရ ဘရားထံေတာ်၊ ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ

ပေဇာ်ေသာအခါ၊ ၁၅ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ မန့်ညက်တလက်ဆွန်း၊ ဆီအချို ၊့

ေလာဗန် ှ ိသမတည်းဟေသာ ပေဇာ်သကာ အတွက်အတာကိယ၍ ထာဝရဘရားအား

ေမး ကိင်စရာဘိ၊့ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ ၁၆ ကင်းေသာအရာတိ့ကိ၊ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည်၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ဝင်းအတွင်း တွင်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌

တေဆးမပါဘဲ စားရမည်။ ၁၇ ထိမန့်ညက်ကိ တေဆးထည့်၍ မန့်မလပ်ရ။ မီးြဖင့် ငါ့အား

ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲက ထိမန့်ညက် ကိ သတိ့အဘိ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါေပး ပီ။

အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်က့ဲသိ့ အလွန်သန့် ှ င်း ေပ၏။ ၁၈ အာ န်၏

သားေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည် စားရကမည်။ မီးြဖင့် ထာဝရဘရားအား

ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ ကိင်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် သန့် ှ င်း ကမည်ဟ

သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

တဖန်ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂၀ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည် ဘိသိက်ခံေသာေနမှ့စ၍၊ ထာဝရေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာြဖစ်ေစြခင်း ငှါ၊

မန့်ညက်တသမဲကိ၊ နံနက်တဝက်၊ ညတဝက် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်။ ၂၁

ထိမန့်ညက်ကိ ဆီထည့်၍၊ သံြပားပ ှ င့် မန့်လပ် ပီးမှ၊ ေဆာင်ခ့ဲ၍ ချိုးဖ့ဲသြဖင့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ အကျိုးအပ့ဲတိ့ကိ ထာဝရဘရားအား ေမး ကိင်စရာဘိ့ ပေဇာ်ရမည်။

၂၂ အာ န်အရာ၌ ဘိသိက်ခံေသာ သားသည်လည်း၊ ထိပေဇာ်သကာကိ ပရမည်။

ထာဝရဘရားအဘိ့ ထာဝရပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ ၂၃ယဇ်ပေရာဟိတ်အတွက်

ပေသာေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ှ ိသမ ကိ အကန်အစဥ် မီး ိရ့မည်။ အလင်းမစားရဟ

မိန့်ေတာ်မ၏ ၂၄ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်မှာ၊ ၂၅

သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့အား ဆင့် ဆိရေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

ပေဇာ်ြခင်းတရားဟမကား၊ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်သတ်ရာအရပ်၌ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ကိ သတ်ရမည်။ အလွန်သန့် ှ င်းေပ၏။ ၂၆အြပစ်ေြဖဘိ့ ပေဇာ်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ဝင်းအတွင်းတွင် သန့် ှ င်းရာဌာန၌

စားရမည်။ ၂၇ ထိအသားကိ ထိသမသည် သန့် ှ င်း၏။ အေသွးြဖန်းသမ ေသာ

အဝတ်တိ့ကိ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ေလျာ်ရမည်။ ၂၈ ထိအသား ပတ်ေသာ ေြမအိးကိ

ခဲွရမည်။ ေကးဝါအိးြဖစ်လ င် ပွတ်၍ ေရ ှ င့် ေဆးရမည်။ ၂၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည် စားရကမည်။ ၃၀အလွန်သန့် ှ င်းေပ၏။ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

အေသွးကိ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အြပစ်ေြဖြခင်းငှါ၊ ပရိတ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတွင်းသိ့

ေဆာင်ခ့ဲလ င်၊ ထိယဇ်အသားကိ မစားရ။ မီး ိရ့မည်။

၇ ဒစ ိက်ေြဖေသာ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းတရားဟမကား၊ အလွန်သန့် ှ င်းေပ၏။

၂ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်ကိ သတ်ရာအရပ်၌ ဒစ ိက်ေြဖေသာ ယဇ်ေကာင်ကိ သတ်၍

အေသွးကိ ယဇ်ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းရမည်။ ၃ အ မီး ှ င့်တကွ အအကိ

ဖံးေသာဆီဥ၊ ၄ ခါးအတွင်းနား၌ ှ ိေသာ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ်ဆီဥ၊

ေကျာက်ကပ် ှ င့်တကွ အသည်း ေပ ၌ ှ ိေသာ အေြမးတည်းဟေသာ ဆီဥ ှ ိသမ ကိယ၍

ဆက်လင်၊‐ ၅ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိ ့၍ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့်

ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ် ြဖစ်သတည်း။ ၆အသားကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ စားရကမည်။ အလွန်သန့် ှ င်းေပ၏။ ၇

အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်၏ တရားတပါးတည်းြဖစ်၍၊ ဒစ ိက်အြပစ်

ေြဖြခင်းကိ ပေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ယရမည်။ ၈ လတစံတေယာက်

ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ မိမိပေဇာ်ေသာ

ယဇ်ေကာင်အေရကိယရမည်။ ၉ မီးဖိ၌ ဖတ်ေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ အိးကင်း၊

သံြပားပ ှ င့် လပ်ေသာ အရာ ှ ိသမ ကိ ပေဇာ် ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ယရမည်။ ၁၀

ဆီထည့်သည်ြဖစ်ေစ၊ မထည့်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ ှ ိသမ ကိ အာ န်၏

သားအေပါင်း တိ့သည် အညီအမ ယရကရမည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားအား ပရေသာ

မိဿဟာယယဇ် ပေဇာ်ြခင်းတရားဟမကား၊ ၁၂ ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံဘိ့ရာ ပေဇာ်လ င်၊

ေကျးဇးေတာ် ဝန်ခံရာယဇ် ှ င့်တကွ ဆီေရာေသာ တေဆးမ့ဲ မန့်ြပား၊ ဆီ ှ င့်လပ်ေသာ

တေဆးမ့ဲမန့် ကပ်၊ ဆီေရာေသာ မန့်ညက် ှ င့် လပ်၍ ေကာ်ေသာ မန့်ြပားတိ့ကိ

ပေဇာ်ရမည်။ ၁၃ ထိမန့်ြပားမှ တပါး၊ မိဿဟာယ ပေဇာ်သကာ ှ င့် ဆိင်ေသာ

ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာယဇ် ှ င့်တကွ၊ တေဆးပါေသာ မန့်ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၁၄

ပေဇာ်သကာ ှ ိမ အထဲက မန့်တလံးကိ ထာဝရဘရားအား ချီေြမာက်ေသာ ပေဇာ်သကာ ပ၍

ထိမန့်ကိ မိဿဟာယယဇ် အေသွးြဖန်းေသာယဇ် ပေရာဟိတ်ယရမည်။ ၁၅

ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံဘိ့ရာ ပေဇာ်ေသာ မိဿဟာယယဇ်အသားကိ၊ ပေဇာ်ေသာ

ေန့ြခင်းတွင် စားရမည်။ နံနက်တိင်ေအာင် မကင်းေစရ။ ၁၆ သိ့မဟတ် သစာ ပ၍

ယဇ်ပေဇာ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ကိယ်အလိအေလျာက် ပေဇာ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ပေဇာ်ေသာ

ေန့ြခင်းတွင်၊ ယဇ်အသားကိ စား၍ အကင်းကိလည်း နက်ြဖန်ေနစ့ားရမည်။ ၁၇

ကင်းေသးေသာ အသားကိလည်း သန်ဘက်ေန့၌ မီး ိရ့မည်။ ၁၈ မိဿဟာယယဇ်

အသားအနည်းငယ်ကိ၊ သန်ဘက်ေန့၌ စားမိလ င် စိတ်ေတာ် ှ င့် မေတွ။့ ပေဇာ်ေသာ သသည်

အကျိုးကိမရ။ ွံ ှ ာဘွယ် ြဖစ်လိမ့်မည်။ စားေသာသသည် ကိယ်အြပစ်ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၉

မစင် ကယ်ေသာအရာ ှ င့် ထိမိေသာယဇ်သားကိ မစားရ။ မီး ိရ့မည်။ စင် ကယ်ေသာ

သတိ့သာ လ င် ထိယဇ်သားကိ စားရကမည်။ ၂၀ ထာဝရဘရား ှ င့် ဆိင်ေသာ

မိဿဟာယယဇ်သားကိ အကင်သသည် မစင် ကယ်ေသာ အြပစ် ှ ိ လျက် ှ င့် စားမိ၏။
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ထိသကိ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၂၁အကင်သသည်လည်း၊ လ၌ မစင် ကယ်ေသာ

အရာ၊ မစင် ကယ်ေသာသား၊ မစင် ကယ်ေသာ ပိး ွအစ ှ ိေသာ၊ မစင် ကယ်ေသာအရာ

တစံတခကိ ထိမိ၍၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ဆိင်ေသာ မိဿဟာယယဇ်သားကိ စား၏ ထိသကိ

သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ ‐

သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည် သိး၊ ဆိတ်၊

ွားဆီဥကိ အလင်မစားရ၊ ၂၄အလိလိေသေသာ တိရစာန်ဆီဥ၊ သားရဲကိက်၍ ေသေသာ

တိရစာန်ဆီဥကိ အြခားသိ့ သံးရေသာ် လည်း၊ အလ င်းမစားရ။‐ ၂၅အကင်သသည်

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေဇာ်သကာ ပေသာ တိရစာန်ဆီဥကိ စား၏။ ထိသကိသ၏

အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၂၆ သင်တိ့သည် ေနေလရာရာ၌ ငှက်ေသွး၊ သားေသွးမှစ၍

အေသွးမည်မ ကိ မစားရ။ ၂၇အကင်သသည် တစံတခေသာ အေသွးကိ စား၏။ ထိသကိ

သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊

သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ထာဝရဘရားအား မိဿဟာယ

ယဇ်ကိ ပေဇာ်ေသာသသည်၊ ၂၉ မိမိပေဇာ်ေသာ ယဇ်အထဲက၊ ထာဝရ ဘရားအား

ဆက်ဘိ့ရာ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၃၀ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ရင်ပတ်ကိချီလဲ၍၊ ချီလဲေသာ

ပေဇာ်သကာ ပေစြခင်းငှါ၊ ရင်ပတ် ှ င့် ဆီဥတည်းဟေသာ မီးြဖင့် ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်ေသာအရာကိ ကိယ်တိင် ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ‐ ၃၁ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ဆီဥကိ

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိ ့၍၊ ရင်ပတ်ကိ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည် ယရကမည်။ ၃၂

မိဿဟာယယဇ်ထဲက လက်ျာပခံးကိ ချီေြမာက်ေသာ ပေဇာ်သကာဘိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်အား

ေပးရ မည်။ ၃၃ မိဿဟာယယဇ် အေသွး ှ င့် ဆီဥကိ၊ အာ န်၏သားတိ့တွင်

ပေဇာ်ေသာသသည်၊ လက်ျာပခံးကိ မိမိအဘိ့ယရမည်။ ၃၄ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ ပေသာ မိဿဟာယယဇ်များထဲက ချီလဲေသာ ရင်ပတ်၊ ချီေြမာက်ေသာ

ပခံးကိ ငါ တ်ယ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့အား ထာဝရ ပညတ်ေတာ်အားြဖင့် ငါေပး ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိသိ့

အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ

ေဆာင် ွက်မည်အေကာင်း၊ သတိ့ကိ ခန့်ထားေသာေန့၌၊ ထာဝရဘရားအား

မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်ေသာ သကာများထဲက၊ သတိ့ခံရေသာအဘိ့ ြဖစ်၏။ ၃၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့လက်မှ ထိသိ့ေသာအဘိ့ကိ ခံရမည်အေကာင်း၊ သတိ့ကိ

ဘိသိက်ေပးေသာ မေန့၌၊ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ၏။ သတိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်

ေစာင့် ရေသာ ပညတ် ြဖစ်သတည်း။ ၃၇ဤေ ွက့ား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊

သိနာေတာ၌ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပရမည် အေကာင်း မှာထားေသာမေသာေန့၌

သိနာေတာင်ေပ မှာ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား ေပးေတာ်မေသာ မီး ိရ့ာယဇ်တရား၊

ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကတရား၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်တရား၊ ဒစ ိက် ေြဖရာ ယဇ်တရား၊ အရာ၌

ခန့်ထားရာ ယဇ်တရား၊ ၃၈ မိဿဟာယယဇ်တရား ြဖစ်သတည်းဟ မိန့် ေတာ်မ၏။

၈ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ ၂ သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သားများ၊ အဝတ်များ၊

လိမ်းရန်ဆီ၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့ ွားထီး၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင်၊ တေဆးမ့ဲ

မန့်တေတာင်းကိယ၍၊‐ ၃ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ သိ့့ ပရိသတ်အေပါင်းကိ

စည်ေဝးေစေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၄ ေမာေ ှ ပ၍၊

ပရိသတ်တိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ မှ့ာ စည်းေဝး က၏။ ၅

ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤသိ့ ထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မ ပီဟ ပရိသတ်တိ့အား ေြပာဆိလျက်၊

၆ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့ကိ ေခ ခ့ဲ၍

ေရချိုး ပီးလ င်၊ ၇ အာ န်ကိ အကျဝတ်ေစ၍၊ ခါးပန်းကိ စည်းေစေလ၏။ ဝတ်လံ ှ င့်

သင်တိင်းကိလည်း ခံေစ၍၊ ထးဆန်းေသာ သင်တိင်းခါးစည်းြဖင့် စည်းေလ၏။ ၈

ရင်ဖံးကိလည်း ဆင်ေစ၍၊ ရင်ဖံးအထဲ၌ ဥရိမ် ှ င့် သမိမ်ကိ သွင်းထားေလ၏။ ၉

သ၏ေခါင်းေပ မှာ ေဗါင်းကိတင်၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ေ သင်းကျစ်ြပားကိ ေဗါင်းေ ှ ့၌

တပ်ေလ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည်

လိမ်းရန်ဆီကိယ၍၊ တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ် တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ လိမ်းသြဖင့် သန့် ှ င်းေစ၏။

၁၁ ထိဆီကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ခနစ် ကိမ် ြဖန်း၍၊ ယဇ်ပလင်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

အင်တံ ှ င့် ေြခေထာက်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်ေစြခင်းငှါ လိမ်းေလ၏။ ၁၂ လိမ်းရန်ဆီကိ

အာ န်ေခါင်းေပ မှာ ေလာင်း၍ သကိ့သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ လိမ်းေလ၏။ ၁၃

အာ န်၏သားတိ့ကိလည်း အကျဝတ်ေစ၍၊ ခါးပန်းကိ စည်းေစလျက်၊ ဦးထပ်ကိ

ေဆာင်းေစေလ၏။ ၁၄ထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့

ွားထီးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည်၊ မိမိတိ့လက်ကိ ွားေခါင်းေပ မှာ

တင် က၏။ ၁၅ ွားကိသတ်၍၊ ေမာေ ှ သည် ယဇ်ပလင်ပတ်လည် ဦးချိုတိ့၌ အေသွးကိ

လက် ိး ှ င့်ယ၍ထည့် သြဖင့် ၊ ယဇ်ပလင်ကိ စင် ကယ်ေစ ပီးမှ၊ ကင်းေသာအေသွးကိ

ယဇ်ပလင်ေြခရင်းနား၌ သွန်၍၊ ထိယဇ်ပလင်ေပ မှာ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပမည်အေကာင်း

သန့် ှ င်းေစ၏။ ၁၆ အအကိဖံးေသာ ဆီဥ ှ ိသမ ၊ အသည်းေပ ၌ ှ ိေသာ အေြမး၊

ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက်ကပ် ဆီဥကိယ၍ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိေ့လ၏ ၁၇ အေရ၊

အသား၊ ေချး ှ င့်တကွ ွားေကာင်ကိ၊ တပ်ြပင်မှာ ိရ့၏။ ၁၈ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ မီး ိရ့ာယဇ် ပေသာ သိးထီးကိလည်း ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည်၊ မိမိတိ့လက်ကိ သိးေခါင်းေပ မှာ တင် က၏။ ၁၉ သိးကိသတ် ပီးလ င်၊

ေမာေ ှ သည် အေသွးကိ ယဇ်ပလင်အေပ ၌ ပတ်လည်ြဖန်းေလ၏။ ၂၀ သိးကိလည်း

အပိင်းပိင်းြဖတ် ပီးလ င်၊ ေခါင်းမှစ၍ သားတများ ှ င့် ဆီဥကိ မီး ိေ့လ၏။ ၂၁

ဝမ်းထဲ၌ ှ ိေသာ အရာ ှ င့် ေြခတိ့ကိ ေဆးေကာ၍၊ သိးတေကာင်လံးကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

မီး ိေ့လ၏။ ေမး ကိင်ရာဘိ့ မီး ိေ့သာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ မီးြဖင့် ထာဝရဘရားအား ပေသာ

ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၂၂ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

အြခားေသာသိး၊ အရာ၌ ခန့်ထားရာ သိးကိေဆာင်ခ့ဲ၍၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည်

မိမိတိ့လက်ကိ သိးေခါင်းေပ မှာ တင် က၏။ ၂၃ သိးကိ သတ် ပီးမှ၊ ေမာေ ှ သည်

အေသွးကိယ၍၊ အာ န်၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၌ ၎င်း၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း၊

ထည့် ေလ၏။ ၂၄ အာ န်၏ သားတိ့ကိလည်း ေခ ခ့ဲ၍၊ သတိ့လက်ျာနားပျဥ်း၊

လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာေြခမတိ့၌ အေသွးကိထည့် ပီးမှ၊ ယဇ်ပလင်အေပ ၌

ပတ်လည်ြဖန်းေလ၏။ ၂၅ ဆီဥ၊ အ မီး၊ အအကိ ဖံးေသာဆီဥ၊ အသည်းေပ ၌

ှ ိေသာအေြမး၊ ေကျာက်ကပ် ှ စ်ခ ှ င့် ေကျာက် ကပ်ကိဖံးေသာ ဆီဥ၊ လက်ျာပခံး၊‐ ၂၆

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထားေသာ တေဆးမ့ဲ မန့်ေတာင်းထဲက တေဆးမ့ဲ မန့်တလံး၊ ဆီ ှ င့်

လပ်ေသာ မန့်ြပားတြပား၊ မန့် ကပ်တချပ်ကိယ၍၊ မန့်များကိ ဆီဥ ှ င့်လက်ျာ ပခံးေပ မှာ

ထည့် ပီး လ င်၊‐ ၂၇ အာ န်၏လက်၊ သ၏သားတိ့လက်၌ ထိအရာတိ့ကိ ထား၍၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌၊ ချီလဲသြဖင့် ၊ ချီလဲေသာ ပေဇာ်သကာ ပေလ၏။ ၂၈ ထိအရာတိ့ကိ

သတိ့လက်မှခံယ၍၊ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်အတ ိေ့လ၏။ ေမး ကိင် ေသာ

အနံ့ ှ ိ၍ အရာ၌ ခန့်ထားရာ ယဇ်ြဖစ်သတည်း။ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာ ြဖစ်သတည်း။ ၂၉ ထိေနာက် ေမာေ ှ သည် ရင်ပတ်ကိ ယ၍၊

ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲသြဖင့် ၊ ချီလဲေသာ ပေဇာ်သကာ ပေလ၏။ အရာ၌

ခန့်ထားရာ သိး၏ ရင်ပတ်သည် ေမာေ ှ ၏အဘိ့ ြဖစ်သတည်း။ ၃၀ တဖန်

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ှ ိေသာ အေသွး ှ င့် လိမ်းရန်ဆီကိယ၍အာ န် ှ င့် သ၏အဝတ်၌၎င်း၊

သ၏သားတိ့ ှ င့်သတိ့အဝတ်၌၎င်း၊ ြဖန်းသြဖင့် ၊ အာ န်မှစ၍ သားများ၊ အဝတ်များတိ့ကိ

သန့် ှ င်းေစ ေလ၏။ ၃၁ ေမာေ ှ သည်၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့အားလည်း၊

ထိသိး၏ အသားကိ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် တံခါးနားမှာ ပတ်ကေလာ့။

ထာဝရဘရားက၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည် ထိအသားကိ စားရ ကမည်ဟ ငါ့အား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထိအသားကိ၎င်း၊ အရာ၌ ခန့်ထားရာ မန့်ေတာင်း

၌ ှ ိေသာမန့်ကိ၎င်း၊ ထိအရပ်၌ စား ကေလာ့။ ၃၂ ကျန် ကင်းေသာ အသား ှ င့်

မန့်ကိမီး ိရ့မည်။ ၃၃ သင်တိ့ကိ အရာ၌ ခန့်ထားရာ ကာလခနစ်ရက်မေစ့မီှ

ပရိတ်သတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးြပင် သိ့ မထွက်ရက။ ခနစ်ရက်ပတ်လံး အရာ၌

ခန့်ထားြခင်း မဂလာကိ ေဆာင်ရကမည်။ ၃၄ ယေန့ ပသည်အတိင်း သင်တိ့အဘိ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပမည်အေကာင်း ထာဝရဘရား မှာထား ေတာ်မ ပီ။ ၃၅ ထိေကာင့်

သင်တိ့သည် ေသေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်ြခင်းငှါ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးနား မှာ၊

ခနစ်ရက်ပတ်လံး ေန့ညဥ့်မြပတ်ေန၍၊ ထာဝရဘရား အမေတာ်ကိ ေစာင့် ရကမည်။ ထိသိ့

ငါ့အားမှာထားေတာ်မ ပီးဟ ဆင့် ဆိသည်ြဖစ်၍၊‐ ၃၆ ေမာေ ှ အားြဖင့် ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသမအတိင်း၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည် ပက၏။
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၉ အ မေန့၌ ေမာေ ှ သည် အာ န် ှ င့်သ၏သားများ၊ ဣသေရလ

အမျိုးအသက် ကီးသများတိ့ကိ ေခ ၍၊ ၂ အာ န်အား၊ သင်သည်

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ အြပစ်မပါေသာ ွားသငယ်တေကာင်၊ မီး ိရ့ာ ယဇ်ဘိ့ အြပစ်မပါေသာ

သိးထီးတေကာင်ကိယ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်ေလာ့။ ၃ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့အားလည်း သင်တိ့သည် အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အြပစ်မပါ အခါမလည်ေသာ ွားသငယ်တေကာင်၊ သိးသငယ်တေကာင်၊ ‐

၄ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်ေသာ မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွားထီးတေကာင်၊

သိးထီးတေကာင်၊ ဆီ ှ င့် ေရာေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ယကေလာ့။

ယေနထ့ာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား ထင် ှ ားေတာ်မမည်ကိ ေြပာေလာ့ဟ ဆိေလ၏။ ၅

ေမာေ ှ မှာထားေသာအရာတိ့ကိ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးမှ၊

ပရိသတ် အေပါင်းတိ့သည် ချဥ်းကပ်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်ေနက၏။ ၆

ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ဤသိ့ ပက၍၊

ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် သင်တိ့အား ထင် ှ ားမည်ဟ၍၎င်း၊ ၇အာ န်အားလည်း၊

သင်သည် ယဇ်ပလင်သိ့သွား၍ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်၏

အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်သြဖင့် ၊ သင် ှ င့်လများအတွက် အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပေလာ့။ လများ ေဆာင်ယခ့ဲေသာ ပေဇာ်သကာကိလည်း ပေဇာ်၍၊ သတိ့အတွက်

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပေလာ့ဟ၍ ၎င်းဆိေလ၏။ ၈ အာ န်သည်လည်း၊ ယဇ်ပလင်သိ့သွား၍

မိမိ ှ င့် ဆိင်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားသငယ်ကိ သတ်ေလ၏။ ၉သ၏သားတိ့လည်း

အေသွးကိ ယေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ အာ န်သည် မိမိလက် ိးကိ အေသွး၌ ှ စ်၍

ယဇ်ပလင်ဦးချိုတိ့၌ ထည့် ပီးမှ၊ ကင်းေသာအေသွးကိ ယဇ်ပလင်ေြခရင်းနား၌ သွန်ေလ၏။

၁၀ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ၊ ေကျာက်ကပ်၊ အသည်းေပ ၌ ှ ိေသာ အေြမးကိ

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိေ့လ၏။ ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားမှာ ထားေတာ်မ၏။

၁၁ အသား ှ င့်အေရကိ တပ်ြပင်မှာ မီး ိေ့လ၏။ ၁၂ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်ကိလည်း သတ်၍၊

သ၏သားတိ့သည် အေသွးကိ ဆက် ပီးလ င်၊ သသည် ယဇ်ပလင် အေပ ပတ်လည်၌

ြဖန်းေလ၏။ ၁၃ သတိ့သည် မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်သားတစ်များ ှ င့် ေခါင်းကိဆက်၍၊

သသည် ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိ ့ ေလ၏။ ၁၄ ဝမ်းထဲ၌ ှ ိေသာအရာများ ှ င့်

ေြခတိ့ကိ ေဆးေကာ၍ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် အတ ိေ့လ၏။ ၁၅

လများ ပေဇာ်သကာကိလည်း ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ လများအြပစ်ေြဖရာယဇ်ြဖစ်ေသာ

ဆိတ်ကိယ သတ် ပီးလ င်၊ ေ ှ န့ည်းအတ အြပစ်အတွက် ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၆

မီး ိရ့ာ ယဇ်ေကာင်ကိလည်း ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ထိနည်းတ ပေဇာ်ေလ၏ ၁၇

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိလည်း ေဆာင်းခ့ဲ ပီးလ င်၊ တလက်ဆွန်းကိယ၍ ယဇ်ပလင်၌

နံနက်မီး ိ ့ ရာယဇ်နားမှာ မီး ိေ့လ၏။ ၁၈ လများအတွက် မိဿဟာယယဇ် ွားထီး၊

သိးထီးကိလည်း သတ်၍၊ သ၏ သားတိ့သည် အေသွးကိ ဆက် ပီးလ င်၊ သသည်

ယဇ်ပလင်အေပ ပတ်လည်၌ ြဖန်းေလ၏။ ၁၉အ မီး ှ င့်တကွ အအကိဖံးေသာ ဆီဥ၊

ေကျာက်ကပ်၊ အသည်းအေြမးတည်းဟေသာ သိး ွားဆီဥကိ၊‐ ၂၀ ရင်ပတ်ေပ မှာ တင်၍

ယဇ်ပလင်၌ မီး ိေ့လ၏။ ၂၁ ရင်ပတ် ှ င့်လက်ျာပခံးကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲ၍၊

ချီလဲေသာ ပေဇာ်သကာကိ ပေလ၏။ ထိသိ့ ပရမည်ဟ ေမာေ ှ မှာထားသတည်း။ ၂၂

အာ န်သည် မိမိလက်ကိ လများေ ှ သိ့့ ချီလျက်၊ ေကာင်း ကီးေပး၍၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊

မီး ိရ့ာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်ကိ ပေဇာ်ရာမှ ဆင်းေလ၏။ ၂၃ တဖန် ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်တိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ထဲသိ့ ဝင်၍ ထွက် ပီးမှ၊ လများကိ

ေကာင်း ကီးေပးသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် လများတိ့အား ထင် ှ ားေလ၏။

၂၄ထာဝရဘရားေတာ်ထံမှ မီးထွက်၍ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ှ ိေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ဆီဥကိ

ေလာင်ေလ၏။ ထိအေကာင်းအရာကိ လများတိ့သည် ြမင်ေသာအခါ ေကးေကာ်၍

ြပပ်ဝပ်က၏။

၁၀ အာ န်၏သားနာဒပ် ှ င့် အတိဟတိ့သည်၊ ကိယ်စီဆိင်ေသာ လင်ပန်းတိ့ကိ

ယလျက်၊ မီးကိထည့်၍ ေလာဗန်ကိ တင် ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မေသာ မီးမဟတ်၊ ထးြခားေသာ မီးကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်၏။ ၂ ထိအခါ

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ မီးထွက်၍၊ သတိ့ကိ ေလာင်သြဖင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေသက၏။ ၃

ထိအခါ၊ ေမာေ ှ သည် အာ န်ကိေခ ၍၊ ထာဝရဘရားက၊ ငါသည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိသည်ဟ

ငါ့ထံ သိ့ ချဥ်းကပ်သတိ့သည် မှတ်ရမည်။ လအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ဘန်းကိ

ချီးြမင့် ရကမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ရာ၌၊ ထိသိ့ေသာ အမကိ ရည်ေဆာင်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ဟ

ဆိလင်၊ အာ န်သည် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနေလ၏။ ၄ ေမာေ ှ သည် အာ န်၏ ဘေထွး

သေဇလသားမိေ ှ လ ှ င့် ဧလဇာဖန်ကိေခ ၍၊ လာက။ သင်တိ့ ေပါက်ေဘာ်တိ့ကိ

သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်က၊ တပ်ြပင်သိ့ ယသွားကေလာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ၅သတိ့သည်

လာ၍ အကျဝတ်လျက် ှ ိေသာ အေသေကာင်ကိ တပ်ြပင်သိ့ယသွားက၏။ ၆ ေမာေ ှ သည်

အာ န် ှ င့် သ၏သားဧလာဇာ ှ င့် ဣသမာတိ့ကိေခ ၍၊ သင်တ့ိလည်းေသမည်။

လအေပါင်းတိ့အေပ မှာ အမျက်ေတာ်သင့် ေရာက်မည်ကိ စိးရိမ်သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့

ဦးထပ်ကိ မခတ် ှ င့် ။ အဝတ်ကိ မဆတ် ှ င့် ။ သင်တိ့ ညီအစ်ကိ ဣသေရလ

အမျိုးသား ှ ိသမ တိ့သည် ထာဝရ ဘရား ပေတာ်မေသာ မီးေလာင်ြခင်းကိသာ

ငိေကးြမည်တမ်း ကေစ။ ၇သင်တိ့ေသမည်ကိစိးရိမ်သည်ြဖစ်၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တံခါးြပင်သိ့ မထွက် ှ င့် ။ ထာဝရဘရား၏ ဘိသိက်ဆီသည် သင်တိ့အေပ ၌ ှ ိသည်ဟ

ဆိသည်အတိင်း သတိ့ ပက၏ ၈တဖန် အာ န်အား ထာဝရဘရားက၊‐ ၉သင် ှ င့်သင်၏

သားတိ့သည် ေသေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ မသန့် ှ င်း

ေသာအရာ၊ စင် ကယ်ေသာအရာ၊ ၁၀ မစင် ကယ်ေသာအရာတိ့ကိ ပိင်းြခားတတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊

ထာဝရ ဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၌ သွန် သင်တတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊

စပျစ်ရည်အစ ှ ိေသာ ယစ် မျိုးကိ မေသာက် ှ င့် ။ ၁၁ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက်

ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ေမာေ ှ သည်လည်း၊

အာ န် ှ င့် ကင်းေသာ သားဧလာဇာ၊ ဣသမာတိ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားအား

မီးြဖင့် ပေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ အကင်းကိယ၍တေဆးမပါဘဲ ယဇ်ပလင်နားမှာ

စားကေလာ့။ အလွန်သန့် ှ င်းေပ၏။ ၁၃ ထိအကင်းသည် ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာထဲက သင် ှ င့်သင်၏ သားတိ့ ခံထိက်ေသာအဘိ့ ြဖစ်၍ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌

စားရကမည်။ ထိပညတ်ေတာ်ကိ ငါခံရ ပီ။ ၁၄ ချီလဲေသာရင်ပတ်၊ ချီေြမာက်ေသာ

ပခံးကိကား၊ သင် ှ င့်တကွသင်၏ သားသမီးတိ့သည် စင် ကယ် ေသာအရပ်၌

စားရကမည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပေဇာ်ေသာ မိဿဟာယယဇ်ထဲက၊

သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့သည် ခံထိက်ေသာအဘိ့ ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ မီးြဖင့် ပေဇာ်ေသာ

ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ှ င့်တကွ၊ ချီေြမာက်ရာပခံး၊ ချီလဲရာရင်ပတ်ကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ချီလဲ၍၊ ချီလဲေသာ ပေဇာ်သကာကိ ပြခင်းငှါ ေဆာင်ခ့ဲရက၍၊ ထာဝရ ပညတ်ေတာ်

အတိင်း၊ သင် ှ င့်သင်၏ သားတိ့သည် ကိယ်အဘိ့ယရကမည်။ ထိသိ့ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မ ပီ ဟဆိေလ၏။ ၁၆ တဖန် ေမာေ ှ သည် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် ပေသာ

ဆိတ်ကိ ကိးစား၍ ှ ာေသာ်လည်း မေတွ။့ မီး ိ ့ ှ င့် ပီ။ ထိေကာင့် ကင်းေသာ အာ န်သား

ဧလာဇာ၊ ဣသမာတိ့ကိ အမျက်ထွက်လျက် ဆိသည်ကား၊ ၁၇အြပစ်ေြဖရာယဇ်သားသည်

အလွန်သန့် ှ င်း၏။ သင်တိ့သည် ပရိသတ်တိ့ အြပစ်ကိခံ၍၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

သတိ့အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပေစြခင်းငှါ ထိယဇ်သားကိ ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်၌ အဘယ်ေကာင့် မစားသနည်း။ ၁၈ ထိယဇ်သား အေသွးကိလည်း

သန့် ှ င်းရာဌာနထဲသိ့ မသွင်းပါတကား။ အကယ်၍ ငါမှာထားခ့ဲသည် အတိင်း၊

ထိယဇ်သားကိ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ စားရမည်ဟဆိလ င်၊‐ ၁၉ အာ န်က၊ ယေန့

သတိ့သည် လများတိ့ အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်ပါ ပီ။ အက ်ပ် ၌

ထိသိ့ေသာ အမေရာက်သည်တွင် ၊ ယေနအ့ြပစ်ေြဖရာ ယဇ်သားကိ စားမိလ င်၊

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မပါမည်ေလာဟ ေမာေ ှ ကိ ေြပာဆိ၏။ ၂၀ ေမာေ ှ သည်

ထိစကားကိ ကားလ င် ဝန်ခံေလ၏။

၁၁ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မ၍၊‐

၂ သင်တိ့သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာ သားတကာ တိ့တွင်၊ ‐ ၃ ခွါကဲွြပား၍ စား မံ ့ြပန်ေသာ သားများကိ

သင်တိ့သည် စားရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၄ သိေ့သာ်လည်း၊ စား မံ ့ြပန်ေသာသား၊ ခွါကဲွြပားေသာ

သားတိ့တွင် မစားရေသာ သားဟမကား၊ ကလားအပ်သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း

ခွါမကဲွြပားေသာေကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၅ ှ ာဖန်သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း၊
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ခွါမကဲွြပားေသာေကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၆ အာရနဘက်သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း

ခွါမကဲွြပားေသာေကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၇ ဝက်သည် ခွါကဲွြပားေသာ်လည်း၊

စား မံမ့ြပန်ေသာေကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၈ ထိသိ့ေသာ တိရစာန်အသားကိ မစားရ။

အေသေကာင်ကိလည်း မထိရ။ မစင် ကယ်ဟသင်တိ့ မှတ်ရကမည်။ ၉ ပင်လယ်ေရ၊

ြမစ်ေရ အစ ှ ိေသာ ေရ၌ေနေသာ တိရစာန်တကာတိ့တွင်၊ အယပ် ှ င့် အေကး ှ ိ ေသာ

တိရစာန်ကိသာ စားရမည်။ ၁၀အယပ် ှ င့် အေကးမ ှ ိ ၊ ပင်လယ်ေရ၊ ြမစ်ေရအစ ှ ိေသာ

ေရ၌ လပ် ှ ားလျက် အသက် ှ င်လျက် ေနေသာ တိရစာန် ှ ိသမ တိ့သည် သင်တိ့၌

ွံ ှ ာဘွယ် ြဖစ်ရကမည်။ ၁၁အယပ်အေကး ှ င့် မြပည့်စံေသာ ေရတိရစာန်အသားကိ

သင်တိ့သည် မစားရ။ ၁၂သတိ့ အေသေကာင်ကိလည်း ွံ ့ ှ ာရကမည်။ ၁၃သင်တိ့သည်

ွံ ့ ှ ာဘွယ်မှတ်၍ မစားရေသာ ငှက်မျိုးဟမကား၊ ေ လင်းတ၊ ပင်လယ်လင်းတ၊ လင်းယန်၊‐

၁၄ ဒါဟ၊ စွန်မျိုး၊ ၁၅ကျီးမျိုး ှ ိသမ ၁၆ကလားအပ်ငှက်၊ ငှက်ဆိး၊ ဥဗျိုင်း၊ ၁၇ သိမ်းမျိုး၊

ဇီးကွက်၊ ၁၈ ကိးကာ၊ ဣဗိတ်၊ ငှက် ၁၉ကျား၊ ဝံပိ၊ ဝံလိ၊‐ေတာငန်း၊ ဒံးစပ်မျိုး၊ ဒံးကလား၊

လင်း ိမှ့စ၍၊‐ ၂၀ အေတာင် ှ ိလျက် ေြခေလးေချာင်း ှ င့် တွားတတ်ေသာ

တိရစာန်မျိုး ှ ိသမ တိ့သည် သင်တိ့၌ ွံ ှ ာ ဘွယ်ြဖစ်ရကမည်။ ၂၁ သိ့ရာတွင်

အေတာင် ှ ိလျက် ေြခေလးေချာင်း ှ င့် တွားတတ်၍၊ ေြမေပ မှာ ခန်စရာဘိ့ အြခားေြခ

ထက် ှ ည်ေသာ ေြခေထာက် ှ ိေသာ တိရစာန်တိ့တွင်၊‐ ၂၂ အာရာဘကျိုင်းမျိုး၊

သေလာင်ကျိုင်းမျိုး၊ ခရဂလကျိုင်းမျိုး၊ ခါဂပ်ကျိုင်းမျိုးကိ စားရမည်။ ၂၃အေတာင် ှ ိ၍

ေြခေလးေချာင်း ှ င့် တွားတတ်ေသာ အြခားတိရစာန်တိ့သည် သင်တိ့၌ ွံ ှ ာဘွယ်

ြဖစ်ရကမည်။ ၂၄ ထိတိရစာန်အားြဖင့် သင်တိ့ စင် ကယ်ြခင်း ပျက်တတ်၏။

သတိ့အေသေကာင်ကိ ထိေသာသသည်၊ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၂၅

ထိအေသေကာင်ကိ ေဆာင်သွားေသာသသည် မိမိအဝတ်ကိေလ ာ်ရမည်။

ညဦးတိင်ေအာင်လည်း မစင် ကယ်။ ၂၆ ခွါမကဲွြပားေသာ တိရစာန်၊ စား မံမ့ြပန်ေသာ

တိရစာန် ှ ိသမ တိ့သည် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ သတိ့ အေသေကာင်ကိ ထိသမ ေသာ

သတိ့သည် မစင် ကယ်က။ ၂၇ ခွါမ ှ ိေသာသားအမျိုးမျိုးတိ့သည် သင်တိ့၌

မစင် ကယ်က။ သတိအ့ေသေကာင်ကိ ထိေသာ သသည် ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၂၈

သတိ့ အေသေကာင်ကိ ေဆာင်သွားေသာသသည် မိမိအဝတ်ကိ ေလျာ်ရမည်။

ညဦးတိင်ေအာင်လည်း မစင် ကယ်။ ၂၉ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်တိ့တွင် ေပွး၊

ကက်၊ အိမ်ေမ ာင်မျိုး၊‐ ၃၀ ေတာက်တ့ဲ၊ ေ မပါ၊ သင်းေချာ၊ ပတတ်၊ ပတ်သင်တိ့သည်

သင်တိ့၌ မစင် ကယ်က။ ၃၁ သတိ့အေသေကာင်ကိ ထိေသာသသည်

ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၃၂ ထိအေသေကာင်သည် သစ်ခွက်၊ အဝတ်၊

အေရ၊ အေမး၊ အိတ်အစ ှ ိေသာ အသံးအေဆာင် တစံ တခေပ သိ့ကျလ င်

ထိအသံးအေဆာင် မစင် ကယ်။ ေရ၌ ှ စ်ရမည်။ ညဦးတိင်ေအာင်လည်း

မစင် ကယ်။ ထိေနာက် စင် ကယ်လိမ့်မည်။ ၃၃ ေြမခွက်တစံတခေပ သိ့

အေသေကာင်ကျလ င် ထိေြမခွက် မစင် ကယ်ေသာေကာင့် ခဲွရမည်။ ၃၄

ထိေြမခွက်ေရသည်၊ စားစရာ အမဲသားေပ သိ့ ကျလ င်၊ အမဲသားမစင် ကယ်။ ထိေြမခွက်၌

ေသာက်စရာေရလည်း မစင် ကယ်။ ၃၅အကင်အရာအေပ ၌ ထိအေသေကာင်ကျ၏။

ထိအရာသည် မီးဖိြဖစ်ေစ၊ ခံေလာက်ြဖစ်ေစ၊ မစင် ကယ်ရာသိ့ ေရာက်၍ သင်တိ့၌

မစင် ကယ်ေသာေကာင့် ဖိဖျက်ရမည်။ ၃၆ သိ့ရာတွင် ေရစေဝးရာ စမ်းေရတွင်း၊ တးေသာ

ေရတွင်းသည် မစင် ကယ်ရာသိ့ မေရာက်။ အေသ ေကာင်ကိ ထိမိေသာ အရာသာ

မစင် ကယ်ရာသိ့ေရာက်၏။ ၃၇ ကဲစရာ မျိုးေစ့အေပ ၌ ထိအေသေကာင်ကျလ င်၊

မျိုးေစ့သည် မစင် ကယ်ရာသိ့မေရာက်။ ၃၈ ေရ၌စိမ်ထား ပီးေသာ မျိုးေစ့အေပ ၌

ထိအေသေကာင်ကျလ င်၊ မျိုးေစ့သည် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၃၉သင်တိ့စားအပ်ေသာ

တိရစာန်ေသလင်၊ အေသေကာင်ကိ ထိမိေသာသသည် ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၄၀

ထိအေသေကာင်ကိ စားေသာသသည်၊ မိမိအဝတ်ကိ ေလာ်ရမည်။ ညဦးတိင်ေအာင်

မစင် ကယ်။ ထိအေသေကာင်ကိ ေဆာင်သွားေသာသသည်လည် မိမိအဝတ်ကိ

ေလ ာ်ရမည်။ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၄၁ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ

တိရစာန် ှ ိသမ တိ့သည် ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ်၍ သင်တိ့မစားရ။ ၄၂ ေြခမ ှ ိ၊ ဝမ်းြဖင့်

သွားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြခေလးေချာင်းြဖင့် သွားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြခေလးေချာင်းမက များေသာ

ေြခြဖင့် သွားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမေပ တွားတတ်ေသာ တိရစာန် တစံတခကိမ မစားရ။

ွံ ှ ာဘွယ် ြဖစ်၏။ ၄၃ တွားတတ်ေသာ တိရစာန် တစံတခအားြဖင့် သင်တိ့သည် ကိယ်ကိ

ွံ ့ ှ ာဘွယ် မြဖစ်ေစရ။ ထိသိ့ အားြဖင့် ကိယ်ညစ် းေအာင် ကိယ်၌မစင် ကယ်သည်ကိ

မ ပရ။ ၄၄ ငါသည် သင်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါသည်

သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည်လည်း ကိယ့် ကိကိယ် သန့် ှ င်းေစ၍

သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိရ ကမည်။ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန် တစံ တခအားြဖင့် မ

သင်တိ့သည် ကိယ်ကိကိယ် မညစ် းေစရက။ ၄၅ ငါသည် သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်ြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။

ငါသည် သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊ ၄၆ သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိရ ကမည်။ ၄၇

ဤေ ွက့ားစင် ကယ်၊ မစင် ကယ်၊ စားအပ်၊ မစားအပ်ေသာ တိရစာန်တိ့ကိ

ပိင်းြခားေစြခင်းငှါ၊ သား၊ ငှက်၊ ေရ၌သွား၍ အသက် ှ င်ေသာ တိရစာန်၊ ေြမေပ မှာ

တွားတတ်ေသာ တိရစာန် ှ ိသမ ှ င့် ဆိင်ေသာတရားဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ ‐ ၂ မိန်းမသည် ပဋိသေ ယ၍ သားေယာက်ျားကိ

ဘွားြမင် ပီးလ င်၊ ဥတေရာက်၍ ခနစ်ရက်မစင် ကယ် သက့ဲသိ့ ခနစ်ရက်

မစင် ကယ်ေနရမည်။ ၃ အ မေန့၌ သားေယာက်ျားအား အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

ပရမည်။ ၄ ထိေနာက် အမိသည် စင် ကယ်ေစြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ အေသွး ှ ိ၍၊

အရက်သံးဆယ်သံးရက်ပတ်လံး ေနရမည်။ စင် ကယ်ေစြခင်းေနရ့က် မေစ့မီှတိင်ေအာင်

သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မကိင်ရ။ သန့် ှ င်း ရာ ဌာနေတာ်ကိ မသွားရ။ ၅ သားမိန်းမကိ

ဘွားြမင်လ င်၊ ဥတေရာက်သက့ဲသိ့ တဆယ်ေလးရက်ပတ်လံး မစင် ကယ်ေနရမည်။

စင် ကယ်ေစြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာအေသွး ှ ိ၍၊ အရက် ေြခာက်ဆယ်ေြခာက်ရက်ပတ်လံး

ေနရမည်။ ၆ သားေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစ၊ စင် ကယ်ေစြခင်းေနရ့က်

ကာလေစ့ေသာအခါ၊ မီး ိရ့ာယဇ် ဘိ့ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ်တေကာင်၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ချိုးကေလးတေကာင်၊ သိ့မဟတ် ခိတေကာင်ကိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးေ ှ ့၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်၍၊ ထိမိန်းမအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပသြဖင့် ၊ သသည်

အေသွးသွန်ြခင်းအြပစ်မှ သန့် ှ င်းရလိမ့်မည်။ ၈ သိးသငယ်ကိ မတတ် ိင်လ င်

ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ တေကာင်၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့တေကာင်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် သအ့ဘိ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပသြဖင့် ၊ သသည် သန့် ှ င်းရလိမ့်မည်။ ဤေ ွက့ား၊ သားေယာက်ျား၊

သားမိန်းမ ကိး ဘွားြမင်ေသာ အမိ ှ င့် ဆိင်ေသာတရားြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ လသည် ကိယ်အေရ၌ အဖးြဖစ်ေစ၊ ယားနာြဖစ်ေစ၊ ကွက်ြဖစ်ေစ၊

ေသာလကဏာေပလင်၊ ထိသကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်ထံသိ့ ြဖစ်ေစ၊

သ၏သား ယဇ်ပေရာဟိတ် တစံတေယာက်ထံသိ့ ြဖစ်ေစ ေခ ခ့ဲရမည်။ ၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ထိသ၏ အေရ၌ ေပေသာ အနာကိ ကည့် ေသာအခါ၊

အနာ၌ ှ ိေသာ အေမွးသည် ြဖူလ င်၎င်း၊ အနာသည် အေရေအာက်၌ စဲွဟန် ှ ိလ င်၎င်း

နာမှန်၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသကိ ကည့် ပီးမှ၊ မစင် ကယ်ဟ စီရင်ရမည်။ ၄

ကိယ်အေရ၌ ှ ိေသာ ကွက်သည် ြဖူလ င်၎င်း၊ အေရေအာက်၌ စဲွဟန်မ ှ ိ ၊

အေမွးမြဖူလ င်၎င်း၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်သည်၊ အနာ ှ ိေသာသကိ ခနစ်ရက် ပတ်လံး

ချုပ်ထားရမည်။ ၅သတမေန့၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍၊ အနာသည် အေရ၌

မတိးမေလျာ့ေနလ င်၊ တဖန် ခနစ်ရက်ပတ်လံး ချုပ်ထားရမည်။ ၆တဖန် သတမေန့၌

ကည့် ၍ အနာသည် အေရ၌ မတိးပွား၊ ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊ ထိသသည် စင် ကယ်၏ဟ

ယဇ်ပေရာဟိတ်စီရင်ရမည်။ ယားနာသက်သက် ြဖစ်၏။ မိမိအဝတ်ကိ ေလာ်၍

စင် ကယ်ရ၏။ ၇ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ပီးမှ၊

ေနာက်တဖန် ယားနာတိးပွားြပန်လ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်ကည့် ြပန်၍၊‐ ၈ ယားနာ

တိးပွားသည်ကိြမင်ေသာအခါ၊ ထိသသည် မစင် ကယ်ဟ စီရင်ရမည်။ နာြဖစ်၏။ ၉

နာစဲွေသာသကိယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေခ ခ့ဲရမည်။ ၁၀ယဇ်ပေရာဟိတ်ကည့် ၍၊

အေရ၌ထေသာ အဖး ှ င့်တကွ အေမွးသည် ြဖူလ င်၎င်း၊ အဖး၌ အသားစိ ှ ိလ င်၎င်း၊‐ ၁၁
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ကိယ်အေရ၌ ေဟာင်းေသာ နာြဖစ်၏။ ထိသသည် မစင် ကယ်ဟယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်၍

ချုပ်ထားသြဖင့် ၊ သသည် မစင် ကယ်ဘဲေနရမည်။ ၁၂ နာသည် အေရ၌

တိးပွား၍ အနာစဲွေသာ သတကိယ်လံး၊ ေခါင်းထိပ်မှသည် ေြခဘဝါးတိင်ေအာင်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်ကည့် ေလရာရာ၌ နာ ှ ံ ့ြပားလ င်၊ ‐ ၁၃ ထိသိ့ တကိယ်လံး

အနာ ှ ံ ့ြပားေသာသသည် စင် ကယ်၏ဟ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဆင်ြခင်၍ စီရင်ရမည်။

တကိယ်လံးြဖူသည်ြဖစ်၍ စင် ကယ်၏။‐ ၁၄ သိ့မဟတ် အသားစိေပလ င် မစင် ကယ်။

၁၅ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အသားစိကိ ကည့် ၍ ထိသသည် မစင် ကယ်ဟ စီရင်ရမည်။

အသားစိသည် မစင် ကယ်။ နာအမှန်ြဖစ်၏။ ၁၆အသားစိသည် ြခားနား၍ ြဖူြပန်လ င်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ တဖန်လာရမည်။ ၁၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍၊

အနာြဖူြပန်သည်ကိြမင်လ င်၊ ထိအနာ ှ ိေသာသ စင် ကယ်၏ဟ ယဇ်ပေရာဟိတ်

စီရင်ရသြဖင့် သသည် စင် ကယ်၏။ ၁၈ ကိယ်အေရ၌ အနာစိမ်းြဖစ်၍ ေပျာက် ပီးမှ၊‐ ၁၉

အနာ ွတ်၌ ြဖူေသာအဖးြဖစ်ေစ၊ ြဖူနီေသာ အ ကွက်ြဖစ်ေစ၊ ေပလာသည်ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍၊ ၂၀ အေရေအာက်၌ စဲွဟန် ှ ိ၍ အေမွးြဖူလ င်၊

ထိသသည် မစင် ကယ်ဟ ယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ အနာစိမ်းထဲက ထွက်ေသာ

နာြဖစ်၏။‐ ၂၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊ ြဖူေသာအေမွးမ ှ ိ ၊

အေရေအာက်၌ မစဲွ၊ ခပ်မည်းမည်း ြဖစ်လ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသကိ

ခနစ်ရက်ပတ်လံး ချုပ်ထားရမည်။ ၂၂အေရ၌ တိးပွားလ င်၊ ထိသသည် မစင် ကယ်ဟ

ယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ နာြဖစ်၏။ ၂၃ သိ့မဟတ် ကွက်မေ ွ ့၊ မတိးပွားလ င်

အနာစိမ်း ွတ်ြဖစ်၏။ ထိသစင် ကယ်၏ဟ စီရင်ရမည်။ ၂၄ အေရအသား၌

မီးေလာင်နာ ှ ိ၍၊ မီးေလာင်နာ အသားစိ၌ ြဖူနီေသာ ကွက် ှ ိလ င်၊‐ ၂၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ရမည်။ ကွက်အေမွးြဖူ၍အေရေအာက်၌ စဲွဟန် ှ ိလ င်၊

မီးေလာင်နာ ထဲကထွက်ေသာ နာြဖစ်၏။ ထိသသည် မစင် ကယ်ဟယဇ်ပေရာဟိတ်

စီရင်ရမည်။ နာမှန်၏။ ၂၆ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊ ကွက်၌ြဖူေသာ

အေမွးမ ှ ိ ၊ အေရေအာက်၌မစဲွ၊ ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိသကိ

ခနစ်ရက်ပတ်လံး ချုပ်ထားရမည်။ ၂၇သတမေန့၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍

ကွက်သည် အေရ၌ တိးပွားလ င်၊ ထိသသည် မစင် ကယ်ဟယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။

နာြဖစ်၏။ ၂၈ သိ့မဟတ် ကွက်မေ ွ ့ အေရ၌မတိးပွား ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊

မီေလာင်နာ အဖးြဖစ်၏။ ထိသသည် စင် ကယ်၏ဟ ယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။

မီးေလာင်ေသာ အနာ ွတ်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၉ ေယာက်ျားမိန်းမသည်လည်း၊

ေခါင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ေမး၌ြဖစ်ေစ၊ အနာေပါက်၍၊‐ ၃၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ကည့် ေသာအခါ၊ အေရေအာက်၌ စဲွဟန် ှ င့်တကွ အေမွးဝါဝါပါးပါး ှ ိလ င်၊ ထိသ

မစင် ကယ်ဟ ယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ ေခါင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ေမး၌ြဖစ်ေစ၊

ေဗာက် နာြဖစ်၏။ ၃၁ ထိအနာကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ေသာအခါ၊

အေရေအာက်၌ စဲွဟန်မ ှ ိ ၊ နက်ေသာ အေမွး လည်းမ ှ ိလ င်၊ ထိအနာေပါက်ေသာသကိ၊

ယဇ်ပေရာဟတ်သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံး ချုပ်ထားရမည်။ ၃၂ သတမေန့၌

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍ အနာမတိးပွား၊ ပါးေသာအေမးမ ှ ိ ၊ အေရေအာက်၌

စဲွဟန်လည်းမ ှ ိလ င်၊‐ ၃၃ ထိသ၏အေမွးကိ ရိတ်ရမည်။ အနာအေမွးကိကား မရိတ်ရ။

တဖန် ခနစ်ရက်ပတ်လံး ချုပ်ထားရမည်။ ၃၄ သတမေန့၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ကည့် ၍ အေရ၌ အနာမတိးပွါး၊ အေရေအာက်၌ မစဲွလ င်၊ ထိသသည် စင် ကယ်၏ဟ

ယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ စင် ကယ်ရ၏။ ၃၅ စင် ကယ်ေစ ပီးမှ၊

ေနာက်တဖန် ေဗာက် နာတိးပွါးလ င်၊‐ ၃၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ြပန်၍

အနာတိးပွါးသည်မှန်လ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဝါေသာအေမွး ကိ မ ှ ာရ။ ထိသသည်

မစင် ကယ်။ ၃၇ သိ့မဟတ် ေဗာက် နာသည် ရပ်ေနဟန် ှ ိ၍ နက်ေသာ အေမွးေပါက်လ င်၊

အနာေပျာက်၍ ထိသသည် စင် ကယ်ေသာေကာင့် ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်က

ထိသသည် စင် ကယ်၏ဟ စီရင်ရမည်။ ၃၈ ေယာက်ျားမိန်းမသည်လည်း၊

ကိယ်အေရ၌ ြဖူေသာ ကွက် ှ ိ၍၊‐ ၃၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ေသာအခါ

မဲွေသာအဆင်း ှ ိလ င်၊ အေရ၌ေပါက်ေသာ ှ င်းြဖစ်၏။ ထိသသည် စင် ကယ်၏။

၄၀ ဆံပင်ကတ်ေသာသသည်၊ ေခါင်းေြပာင်ေသာ်လည်း စင် ကယ်၏။ ၄၁

နဖးဆံကတ်ေသာသသည် နဖးေြပာင်ေသာ်လည်း စင် ကယ်၏။ ၄၂

ေြပာင်ေသာေခါင်း၌ြဖစ်ေစ၊ ေြပာင်ေသာနဖး၌ြဖစ်ေစ၊ ြဖူနီေသာအနာေပါက်လ င်၊

ထိေြပာင်ရာ၌ ေပါက်ေသာ နာြဖစ်၏။ ၄၃ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍၊

ကိယ်အေရ၌ နာထင်သက့ဲသိ၊့ ေြပာင်ရာ၌ ေပါက်ေသာ အနာ၏အဖးြဖူနီလ င်၊‐ ၄၄

ထိသသည် မစင် ကယ်။ လ ြဖစ်၏။ ေခါင်း၌ အနာေပါက်ေသာေကာင့် ၊

အလ င်းမစင် ကယ်ဟယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်ရမည်။ ၄၅ နာစဲွေသာသသည် စတ်ေသာ

အဝတ်ကိ ဝတ်ရမည်။ ေခါင်းကိ မဖံး၊ အထက် တ်ခမ်းကိ ဖံးလျက်၊ မစင် ကယ်၊

မစင် ကယ်ဟဟစ်ေကာ်ရမည်။ ၄၆ ထိအနာစဲွသည် ကာလပတ်လံး၊ သသည် ညစ် း၏

မစင် ကယ်သည်ြဖစ်၍ တေယာက်တည်း ေနရမည်။ သေ့နရာသည် တပ်ြပင်မှာ ှ ိရမည်။

၄၇ ၎င်းနည်း နာစဲွေသာအဝတ်သည်၊ ပိတ်အဝတ်ြဖစ်ေစ၊ သိးေမွးအဝတ်ြဖစ်ေစ၊‐ ၄၈

ရက်ကန်းပင်ြဖစ်ေစ၊ ရက်ကန်းသားြဖစ်ေစ၊ သားေရြဖစ်ေစ၊ သားေရ ှ င့်လပ်ေသာ

အသံးအေဆာင် ြဖစ်ေစ၊‐ ၄၉အဝတ်၌ စဲွေသာအနာသည် ခပ်စိမ်းစိမ်း၊ ခပ်နီနီ ှ ိလ င်၊

နာြဖစ်၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်အား ြပရမည်။ ၅၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အနာစဲွေသာ

အဝတ်ကိ ကည့် ၍ ခနစ်ရက်ပတ်လံး လံ ခံစွာ ထားရမည်။ ၅၁ သတမေန့၌

တဖန် ကည့် ၍ အဝတ်၌ အနာတိးပွါးလ င်၊ ရက်ကန်းပင်ြဖစ်ေစ၊ ရက်ကန်းသားြဖစ်ေစ၊

သားေရြဖစ်ေစ၊ သားေရ ှ င့် လပ်ေသာအရာြဖစ်ေစ၊ မစင် ကယ်။ စားတတ်ေသာ

နာစဲွ ပီ။ ၅၂ ထိအဝတ်ကိ မီး ိရ့မည်။ စားတတ်ေသာ နာစဲွေသာ ရက်ကန်းပင်၊

ရက်ကန်းသား၊ ပိတ်အဝတ်၊ သိးေမွးအဝတ်၊ သားေရအသံးအေဆာင်ကိ မီး ိရ့မည်။

၅၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍၊ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားအဝတ်၊

သားေရအသံးအေဆာင်၌ အနာမတိးပွါးလ င်၊‐ ၅၄ အနာစဲွေသာအရာကိ

ေဆးေလျာ်ေစမည်အေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် စီရင်၍ တဖန် ခနစ်ရက်ပတ် လံး လံ ခံစွာ

ထားရမည်။ ၅၅ ေဆးေလာ် ပီးမှ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ြပန်၍၊

အနာမတိးပွါးေသာ်လည်း၊ အဆင်းမြခားနားလ င်၊ မစင် ကယ်။ မီး ိရ့မည်။ အတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊

ြပင်၌ြဖစ်ေစ၊ ေဆွးေြမ့ြခင်း ှ ိ၏။ ၅၆ ေဆးေလ ာ် ပီးမှ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကည့် ၍

အနာသည် ခပ်မည်းမည်းြဖစ်လ င်၊ အဝတ်၊ သားေရ၊ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားထဲက

အနာကွက်ကိ ဆတ်ဖ့ဲရမည်။ ၅၇ ေနာက်တဖန် ထိရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားအဝတ်၊

သားေရအသံးအေဆာင်၌ အနာေပ ြပန်လ င်၊ တိးပွားတတ်ေသာအနာ ြဖစ်၏။

ထိသိ့အနာစဲွေသာဥစာကိ မီး ိရ့မည်။ ၅၈ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသားအဝတ်၊

သားေရအသံးအေဆာင်ဟသမ ကိ ေဆးေလာ်၍ အနာေပျာက် လ င်၊ ဒတိယအ ကိမ်

ေဆးေလာ်၍ စင် ကယ်ရ၏။ ၅၉ ဤေ ွက့ား စင် ကယ်သည်၊ မစင် ကယ်သည်ကိ

စီရင်ေစြခင်းငှါ နာစဲွေသာ ပိတ်အဝတ်၊ သိးေမွးအဝတ်၊ ရက်ကန်းပင်၊ ရက်ကန်းသား၊

သားေရအသံးအေဆာင်တိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာတရား ြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ ‐ နာစဲွေသာသသည်

စင် ကယ်ေစေသာေန့၌ ကျင့် ရေသာ တရားဟမကား၊‐ ၃ ထိသကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေခ ခ့ဲ ပီးမှ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် တပ်ြပင်သိ့ထွက်၍ ကည့် ေသာ

အခါ၊ နာေပျာက်သည်မှန်လ င်၊‐ ၄ စင် ကယ်ေစြခင်းကိ ခံရေသာထိသအဘိ၊့

အသက် ှ င်၍ စင် ကယ်ေသာ ငှက် ှ စ်ေကာင်၊ အာရဇ်သစ် သား၊ နီေမာင်းေသာ ကိး၊ ဟ

ဿပ်ပင် ွန့်တိ့ကိ မှာလိက်၍၊‐ ၅ စီးေသာေရကိထည့်ေသာ ေြမအိးထဲ၌ ငှက်တေကာင်ကိ

သတ်ေစ ပီးမှ၊‐ ၆ အာရဇ်သစ်သား၊ နီေမာင်းေသာ ကိး၊ ဟ ဿပ်ပင် ွန့် ှ င့်တကွ

အသက် ှ င်ေသာ ငှက်ကိယ၍၊ ငှက်ေသွးေရာ ပီးေသာ ေရ၌ ှ စ် ပီးလ င်၊‐ ၇

နာစင် ကယ်ေစရေသာ လအေပ မှာ ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင် ြဖန်း၍၊ ထိသသည်

စင် ကယ်သည်ဟ စီရင်ရမည်။ ထိေနာက် အသက် ှ င်ေသာ ငှက်ကိ ဟင်းလင်းေသာ အရပ်၌

လတ်လိက်ရမည်။ ၈ စင် ကယ်ေစရေသာ သသည် မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍၊ မိမိဆံပင်ကိ

အကန်အစင် ရိတ် ပီးမှ၊ စင် ကယ် ေစြခင်းငှါ ေရချိုးရမည်။ ထိေနာက်၊ တပ်ထဲသိ့

ဝင်၍၊ မိမိတဲြပင်၌ ခနစ်ရက်ေနရမည်။ ၉ သတမေန့၌ မိမိဆံပင်၊ မတ်ဆိတ်၊

မျက်ခန်းေမွး အစ ှ ိေသာ ကိယ်ေမွး ှ ိသမ ကိ ရိတ်၍၊ မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ် ပီးမှ၊

ေရချိုး၍ စင် ကယ်ရ၏။ ၁၀ အ မေန့၌လည်း၊ အြပစ်မ ှ ိ ၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ်အထီး ှ စ်ေကာင်၊ အမတေကာင်ကိ၎င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ၊့ ဆီေရာေသာ

မန့်ညက်သံး သမဲ ှ င့် ဆီတေလာဃကိ၎င်း ယ ပီးလ င်၊ ၁၁ စင် ကယ်ေစေသာ
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ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ စင် ကယ်ေစအပ်ေသာ လကိ၊ ပရိသတိစည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးနား၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထိပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ ဆက်ရမည်။ ၁၂

သိးသငယ်အထီးတေကာင်ကိ ယ ပီးလ င် ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ပေဇာ်၍၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် ၌ ချီလဲေသာ ပေဇာ်သကာဘိ့ ဆီတေလာဃ ှ င့်တကွ ချီလဲရမည်။

၁၃ ထိသိးသငယ်ကိ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်ကိ သတ်ရာအရပ်၊

သန့် ှ င်းရာဌာန ၌ သတ်ရမည်။ အေကာင်းမကား၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်ကိ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် ယပိင်သက့ဲသိ့ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ေကာင်ကိ ယပိင်၏။

အလွန်သန့် ှ င်းေပ၏။ ၁၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဒစ ိက်အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ေကာင်အေသွးကိယ၍ စင် ကယ်ေစရေသာသ၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊

လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း၊ ထည့် ရမည်။ ၁၅ ဆီအချို ့ကိလည်း ယ၍၊

မိမိလက်ဝဲလက်ဝါး၌ ေလာင်း ပီးလ င်၊‐ ၁၆ ထိဆီကိ မိမိလက်ျာလက် ိး ှ င့် တိ့ယ၍

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင် ြဖန်းရမည်။ ၁၇ မိမိလက်၌ ကင်းေသာဆီကိ

စင် ကယ်ေစရေသာသ၏လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း ှ ိေသာ

ဒစ ိက်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်အေသွးအေပ မှာ ထည့် ရမည်။ ၁၈ မိမိလက်၌

ကင်းေသးေသာဆီကိ၊ စင် ကယ်ေစရေသာ သ၏ေခါင်းေပ မှာ ေလာင်း၍

ထိအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပရမည်။ ၁၉ ထိမှတပါး၊

စင် ကယ်ေစရေသာ သအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းငှါ၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ကိ ပေဇာ်၍၊

ေနာက် တဖန် မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်ကိ သတ်ရမည်။ ၂၀ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်သြဖင့် ထိလအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍

သသည်သန့် ှ င်းရ၏။ ၂၁ ထိသသည် ဆင်းရဲ၍ဤမ ေလာက်မတတ် ိင်လ င်၊ ချီလဲ၍

မိမိအြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပစရာဘိ၊့ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ် သိးငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ဆီေရာေသာ မန့်ညက်တသ မဲ ှ င့် ဆီတေလာဃကိ၎င်း၊‐ ၂၂

တတ် ိင်သမအတိင်း၊ ခိ ှ စ်ေကာင်၊ သိ့မဟတ် ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ဘိ့တေကာင်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့တေကာင်ကိ၎င်း ယ၍၊ ၂၃ မိမိစင် ကယ်ြခင်းအလိငှါ၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်တွင် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးနား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ၊့

အ မေန့၌ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးမှ၊‐ ၂၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဒစ ိက်အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်သိးသငယ် ှ င့် ဆီတေလာဃကိ ယ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲရာ၊

ပေဇာ်သကာဘိ့ ချီလဲရမည်။ ၂၅ ထိသိးသငယ်ကိ သတ် ပီးလ င်၊ အေသွးကိယ၍

စင် ကယ်ေစရေသာသ၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၊ လက်ျာေြခမ၌၎င်း

ထည့်ရမည်။ ၂၆ ဆီအချို ကိ့လည်း မိမိလက်ဝဲလက်ဝါး၌ ေလာင်း ပီးလ င်၊‐ ၂၇ ထိဆီကိ

မိမိလက်ျာလက် ိး ှ င့် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင် ြဖန်းရမည်။ ၂၈

မိမိလက်၌ ကင်းေသာဆီကိ စင် ကယ်ေစရေသာသ၏ လက်ျာနားပျဥ်း၌၎င်း၊ လက်ျာလက်မ၊

လက်ျာ ေြခမ၌၎င်း ှ ိေသာ ဒစ ိက်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်အေသွးေပ မှာထည့်၍၊ ၂၉

မိမိ၌ကင်းေသးေသာဆီကိ ထိလေခါင်းအေပ မှာ ေလာင်း၍၊ သအ့ဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ပရမည်။ ၃၀ ထိသသည် တတ် ိင်သမအတိင်း

ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊‐ ၃၁အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ တေကာင်၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့တေကာင်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ပေဇာ်လျက်၊ ထိသအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ပရမည်။ ၃၂ ဤေ ွက့ား၊ နာစဲွ၍ မိမိစင် ကယ်ေစ မိမိစင် ကယ်ေစြခင်းငှါ

မတတ် ိင်ေအာင် ဆင်းရဲေသာသ ှ င့် ဆိင်ေသာ တရားြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၃၄ သင်တိ့

ပိင်ထိက်ရာ၊ ငါေပးေသာ ခါနာန်ြပည်သိ့ သင်တိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သင်တိ့ေနရာ

ထိြပည်တွင် အိမ်ထစံတခ၌ နာကိ ငါစဲွေစလ င်၎င်း၊‐ ၃၅ အိမ် ှ င်သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့သွား၍၊ အက ်ပ်အိမ်ကိ နာစဲွဟန် ှ ိပါ၏ဟ ေြပာဆိလ င်၎င်း၊‐ ၃၆

ထိအိမ်၌ ှ ိသမ တိ့သည်၊ မစင် ကယ်ရာသိ့ ေရာက်မည်ကိ စိးရိမ်၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

နာက အကည့်အ မဝင်မီှ၊ ှ ိသမ ကိ ထတ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ရမည်။ ထိေနာက်

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထိအိမ်ကိ အကည့်အ ဝင်၍၊‐ ၃၇အနာကိ ကည့် ေသာအခါ၊

ေကျာက်ထရံချိုင့် ရာတိ့၌ ခပ်စိမ်းစိမ်း၊ ခပ်နီနီြဖစ်၍၊ ေကျာက်ထရံထဲ၌ အနာစဲွဟန် ှ ိလ င်၊ ‐

၃၈ အိမ်တံခါးြပင်သိ့ ထွက်၍၊ ထိအိမ်ကိ ခနစ်ရက်ပတ်လံး ပိတ်ထားရမည်။ ၃၉

သတမေန့၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အကည့်အ လာ၍၊ ေကျာက်ထရံ၌ အနာတိးပွားလ င်၊

၄၀ အနာစဲွေသာ ေကျာက်တိ့ကိ တ်ပယ်၍၊ မိ ့ြပင်မစင် ကယ်ေသာ အရပ်၌

ပစ်ထားေစြခင်းငှါ ယဇ် ပေရာဟိတ်စီရင်၍၊ ၄၁ ထိအိမ်ကိ အတွင်းပတ်လည်၌

ြခစ်ေစရမည်။ ြခစ်၍ကျေသာ အမန့်ကိလည်း မိ ့ြပင်မစင် ကယ် ေသာအရပ်၌

သွန်ပစ်ရမည်။ ၄၂အရင်ေကျာက်အစား၌ အြခားေသာ ေကျာက်ကိယ၍ထည့် ပီးလ င်၊

အသစ်ေသာ အဂေတ ှ င့် မွမ်းမံရမည်။ ၄၃ ထိသိ့ ေကျာက်ကိ တ်ပယ်၍ အိမ်ကိြခစ်ြခင်း၊

အသစ်မွမ်းမံြခင်းကိ ပ ပီးမှ၊ တဖန် အနာစဲွ ြပန်လ င်၊‐ ၄၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်လည်း

အကည့်အ လာ၍ ထိအိမ်၌ အနာတိးပွါးသည် မှန်လ င်၊ စားတတ်ေသာ နာြဖစ်၏။ ၄၅

ထိအိမ်သည် မစင် ကယ်ေသာေကာင့် ၊‐ ေကျာက်၊ သစ်သား၊ မဂေတ ှ ိသမ ကိ ဖိဖျက်၍၊

မိ ့ြပင် မစင် ကယ်ေသာ အရပ်သိ့ ယသွားရမည်။ ၄၆ ထိမှတပါး၊ ထိအိမ်ကိ ပိတ်ထားသည်

ကာလပတ်လံး၊ အထဲသိ့ ဝင်မိေသာသသည်၊ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်။ ၄၇ ထိအိမ်၌

အိပ်ေသာသ၊ စားေသာက်ေသာသသည်၊ မိမိအဝတ်ကိ ေလာ်ရမည်။ ၄၈

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အကည့်အ လာေသာအခါ၊ အိမ်ကိ အသစ်မွမ်းမံ ပီးမှ

အနာမတိးပွါးလ င်၊ အနာေပျာက်ေသာေကာင့် ထိအိမ်သည် စင် ကယ်၏ဟ စီရင်ရမည်။

၄၉ ထိအိမ်ကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ ငှက် ှ စ်ေကာင်၊ အာရဇ်သစ်သား၊ နီေမာင်းေသာ ကိး၊ဟ

ဿပ်ပင် ွန့် တိ့ကိယ၍၊‐ ၅၀ စီးေသာေရကိ ထည့်ေသာေြမအိးထဲ၌ ငှက်တေကာင်ကိ

သတ် ပီးမှ၊ ၅၁အာရဇ်သစ်သား၊ဟဿပ်ပင် န်၊့ နီေသာ ကိး၊ အသက် ှ င်ေသာ ငှက်ကိ

ယ၍ ငှက်ေသွးေရာေသာ ေရ၌ ှ စ် ပီးလ င်၊ ထိအိမ်ကိ ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင် ြဖန်းရမည်။

၅၂ ထိသိ့ ငှက်ေသွးအစ ှ ိသည်တိ့ ှ င့် ထိအိမ်ကိ စင် ကယ်ေစ ပီးမှ၊‐ ၅၃အသက် ှ င်ေသာ

ငှက်ကိ မိ ့ြပင် ဟင်းလင်းေသာအရပ်၌ လတ်လိက်၍၊ ထိအိမ်အဘိ၊့ အြပစ်ေြဖ ြခင်းကိ

ပလ င်၊ စင် ကယ်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၅၄ဤေ ွက့ား၊ စင် ကယ်သည်၊ မစင် ကယ်သည်ကိ

ပိင်းြခား၍ သိေစြခင်းငှါ၊ ေဗာက် နာအစ ှ ိေသာ နာအမျိုးမျိုး၊ အဝတ်၌ စဲွေသာ နာ၊

အိမ်၌စဲွေသာ နာ၊ အဖး၊ ယားနာ၊ ကွက် ှ င့် ဆိင်ေသာ နာတရားြဖစ်သတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဖန် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား ထာဝရဘရားက၊‐ ၂ သင်တိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ရိနာစဲွေသာ ေယာက်ျားသည်

မစင် ကယ်။ ၃ အစဥ်ယိသည်ြဖစ်ေစ၊ တခါတေလ ရပ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ထိသသည်

မစင် ကယ်။ ၄ အိပ်သမ ထိင်သမ ေသာ အိပ်ရာထိင်ရာတိ့သည်လည်း မစင် ကယ်။ ၅

သ၏အိပ်ရာကိထိေသာသ၊ သထိ့င်ရာအေပ မှာ ထိင်ေသာသ၊ ၆သ၏ ကိယ်ကိ ထိေသာသ၊

၇ သ၏ တံေထွးထိမိေသာသသည်၊ မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိယ်ကိေရးချိုးရမည်။ ၈

ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၉ ရိနာစဲွေသာ သစီးေသာ ကန်း ှ ီးလည်းမစင် ကယ်။

၁၀သေ့အာက်၌ ှ ိေသာအရာကိ ထိေသာသသည် ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်။ ထိအရာ

တစံတခကိ ေဆာင်ေသာသသည်၊ မိမိအဝတ်ကိ ေလာ်၍ ကိယ်ကိ ေရချိုးရမည်။

ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၁ ရိနာစဲွေသာသသည်၊ လက်မေဆးဘဲ သတပါးကိ

လက် ှ င့် ထိလ င်၊ ထိသသည် မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ညဦးတိင်ေအာင်

မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၂ ရိနာစဲွေသာသထိေသာေြမတန်ဆာကိ ခဲွရမည်။သစ်သားတန်ဆာကိ

ေရ ှ င့် ေဆးရမည်။ ၁၃ ရိနာစဲွေသာသသည် အနာေပျာက်ေသာအခါ၊ ေပျာက်ေသာေနက့စ၍၊

ခနစ်ရက်လွန်မှ မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍၊ စီးေသာေရ ှ င့် ကိယ်ကိချိုးသြဖင့် စင် ကယ်ရ၏။ ၁၄

အ မေန့၌လည်း၊ ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိ ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တံခါးနားသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အား ေပးရမည်။

၁၅ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့တေကာင်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့တေကာင်ကိ

ပေဇာ်၍၊ ရိနာစဲွေသာ သအဘိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။

၁၆ ေယာက်ျားသည် သတ်ရည်ထွက်လ င် တကိယ်လံး ေရချိုးရမည်။ ညဦးတိင်ေအာင်

မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၇သတ်ရည်ထိေသာအဝတ်၊ သားေရ ှ ိသမ တိ့ကိ ေရ ှ င့် ေလ ာ်ရမည်။

၁၈ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ေယာက်ျားသည် မိန်းမ ှ င့် သံဝါသ ပလင်၊

ှ စ်ေယာက်စလံး ေရချိုးရမည်။ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၁၉ မိန်းမသည်

ဥတေရာက်လ င်၊ ခနစ်ရက်ပတ်လံး ဥတမစင် ကယ်ရာ၌ ေနရမည်။ သကိ့ ထိေသာသ

သည် ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၀ ဥတမစင် ကယ်လျက် အိပ်သမ ၊

ထိင်သမ တိ့သည် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၁သ၏အိပ်ရာ၊ သ၏ထိင်ရာကိ ထိေသာသသည်
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မိမိအဝတ်ကိေလာ်၍ ကိယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ၂၂ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။

၂၃သ၏ေနရာထိင်ရာစွန်းလ င်၊ ထိေနရာထိင်ရာကိ ထိေသာသသည် ညဦးတိင်ေအာင်

မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၄ ဥတေရာက်ေသာ မိန်းမ ှ င့် သံဝါသ ပေသာသသည် ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံး

မစင် ကယ်၊ အိပ်ရာ ှ ိသမ လည်း မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၅ ဥတမစင် ကယ်ရာ

ကာလလွန်မှ၊ ေသွးယိနာမေပျာက်လ င်၊ အနာမေပျာက်မီှတိင်ေအာင် ဥတမစင် ကယ်လျက်

ေနရသက့ဲသိ့ မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၆ အနာမေပျာက်မီှတိင်ေအာင် သ၏အိပ်ရာသည်

ဥတမစင် ကယ်ရာ အိပ်ရာက့ဲသိ့၎င်း၊ ထိင်ရာသည် ၎င်း မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၇

ထိအရာတိ့ကိ ထိေသာသသည်လည်း မစင် ကယ်ေသာေကာင့် ၊ မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍

ကိယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ၂၈ ထိမိန်းမသည်

ေသွးယိနာေပျာက်၍ ခနစ်ရက်လွန်လ င် စင် ကယ်လိမ့်မည်။ ၂၉ အ မေန့၌

ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးနား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၃၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိတ့ေကာင်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့တေကာင်ကိ ပေဇာ်၍၊ ဥတမစင် ကယ်ေသာ

မိန်းမအဘိ့ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၃၁ ထိသိ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့တွင် ှ ိေသာ ငါ့တဲေတာ်ကိ ညစ် းေစ၍၊ မိမိတိ့ မစင်

ကယ်ရာ၌ မေသေစြခင်းငှါ၊ သတိ့ကိ မစင် ကယ်ြခင်း ှ င့် ကင်းစင်ေစရမည်။ ၃၂ဤေ ွက့ား၊

ရိနာစဲွေသာသ၊ ၃၃ သတ်ရည်ထွက်၍ ညစ် းေသာသ၊‐ ဥတေရာက်ေသာ မိန်းမ၊

သံဝါသ ပေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ၊ မစင် ကယ်ေသာမိန်းမ ှ င့် သံဝါသ ပေသာေယာက်ျား

ေစာင့် ရေသာတရား ြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၁၆ အာ န်၏ သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်၍

ေသေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၂

သင်၏အစ်ကိအာ န်သည် ေသေဘး ှ င့်ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အထဲ၊ ေသတာအေပ မှာ တင်ေသာအဖံးကိ ကွယ်ကာေသာ ကလားကာ

အတွင်းသိ့ အခါခပ်သိမ်း မဝင်ေစ ြခင်းငှါ ဆင့် ဆိေလာ့။ ငါသည် ေသတာအဖံးအေပ ၊

မိဃ်းတိမ်၌ ထင် ှ ားမည်။ ၃ အာ န်သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အထဲသိ့ အဘယ်သိ့

ဝင်ရမည်နည်းဟမကား၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင်၊

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ သိးထီးတေကာင် ပါရမည်။ ၄ သန့် ှ င်းေသာ ပိတ်ေချာအကျ၊

ပိတ်ေချာေပါင်းဘီကိ ဝတ်၍၊ ပိတ်ေချာခါးပန်းကိ စည်းရမည်။ ပိတ်ေချာေဗါင်းကိလည်း

ေဆာင်းရမည်။ ထိအဝတ်တန်ဆာတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ကိ ေရချိုး ပီးမှ

ဝတ်ဆင်ရမည်။ ၅ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ် ှ စ်ေကာင်၊ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့

သိးတေကာင်ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ် လက်မှခံယရမည်။ ၆အာ န်သည်

မိမိ ှ င့် ဆိင်ေသာ မိမိအြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ ပေဇာ်၍၊ မိမိအဘိ့ ှ င့် မိမိအိမ်သများ အဘိ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၇ ဆိတ် ှ စ်ေကာင်ကိလည်းယ၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးနား၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆက်ရမည်။ ၈ အာ န်သည်

ထိဆိတ် ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရားအဘိ့ စာေရးတံတတံ၊ လွတ်လပ်လဟာအဘိ့ တတံ၊

စာေရးတံ ှ စ်တံချ၍၊ ၉ ထာဝရဘရားအဘိ့ စာေရးတံကျေသာ ဆိတ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၀ လွတ်လပ်လဟာအဘိ့ စာေရးတံကျေသာ ဆိတ်ကိ၊

အသက် ှ င်လျက် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဆက်၍၊ သအ့ေပ မှာ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပ ပီးလ င်၊ ေတာ၌ လွတ်လပ်လဟာသိ့ လတ်လိက်ရမည်။ ၁၁ အာ န်သည်

မိမိ ှ င့် ဆိင်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ မိမိအဘိ့ ှ င့် မိမိအိမ်သ

အိမ်သားများအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍၊ မိမိ ှ င့် ဆိင်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ

သတ်ရမည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် ယဇ်ပလင် မီးခဲ ှ င့် ြပည့်ေသာလင်ပန်းကိ

ကိင်လျက်၊ ညက်စွာေသာ နံသ့ာ ေပါင်းေမးအမန့်ကိ မိမိလက်၌ အြပည့်ယ၍၊

ကလားကာအတွင်းသိ့ ေဆာင်သွားရမည်။ ၁၃ ထိအခါ သသည်ေသေဘး ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ နံသ့ာေပါင်းအခိးအေငွသ့ည် သက်ေသခံ ချက်

အေပ မှာ ှ ိေသာ ေသတာအဖံးကိ မန်းေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

နံသ့ာေပါင်းကိ မီးေပ မှာ တင်ရမည်။ ၁၄ ွားအေသွးအချို ့ကိလည်း ယ၍

အေ ှ မ့ျက် ှ ာဘက် ေသတာဖံးအေပ ၌ လက် ိး ှ င့် ြဖန်းရမည်။ ေသတာဖံး ေ ှ ့၌လည်း

ခ ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင် လက် ိး ှ င့် ြဖန်းရမည်။ ၁၅ ထိေနာက် လများ ှ င့် ဆိင်ေသာ

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဆိတ်ကိသတ်၍၊ အေသွးကိ ကလားကာအတွင်း သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊

ွားအေသွးကိ ြဖန်းသက့ဲသိ၊့ ေသတာဖံးအေပ ၌၎င်း၊ ေ ှ ့၌၎င်း ြဖန်းရမည်။ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ မစင် ကယ်ေသာ အြပစ်ေကာင့် ၎င်း၊ ြပစ်မှားေသာ

အြပစ်အမျိုးမျိုးတိ့ ေ ကာင့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။

ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၏ မစင် ကယ်ေသာ အြပစ်ထဲမှာေနရေသာ

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အဘိ့ ပရမည်။ ၁၇ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအ့ံေသာငှါ ဝင်ေသာအခါ၊ မိမိအဘိ၊့ မိမိအိမ်သအိမ် သားများအဘိ၊့

ဣသေရလပရိသတ်အေပါင်းတိ့အဘိ၊့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၍ မထွက်မီှတိင်ေအာင်၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ထဲမှာ အဘယ်သမ မေနရ။ ၁၈ ေနာက်တဖန်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် ယဇ်ပလင်သိ့ ထွက်လာ၍ ထိပလင်အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပအ့ံေသာငှါ၊ ွားအေသွး၊ ဆိတ်အေသွးကိယ၍ယဇ်ပလင်ပတ်လည် ဦးချိုတိ့၌ ထည့်ရမည်။

၁၉ယဇ်ပလင်အေပ ၌လည်း ထိအေသွးကိ လက် ိး ှ င့် ခ ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင် ြဖန်း၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ မစင် ကယ်ေသာအြပစ်မှ စင် ကယ်သန့် ှ င်းေစရမည်။ ၂၀

ထိသိ့ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်အဘိ၊့ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အဘိ၊့ ယဇ်ပလင်အဘိ၊့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပီးစီး ပီးမှ၊ အသက် ှ င်ေသာ ဆိတ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၂၁အာ န်သည်

အသက် ှ င်ေသာ ဆိတ်ေခါင်းေပ မှာ လက် ှ စ်ဘက်ကိ တင်လျက်၊ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့၏ ဒစ ိက်မှစ၍ ြပစ်မှားေသာအြပစ် အမျိုးမျိုး ှ ိသမ တိ့ကိ ေဘာ်ြပ၍၊

ဆိတ်ေခါင်းေပ မှာ တင်ထား ပီးလ င်၊ ေတာ်ေလျာ်ေသာ လတွင် ေတာသိ့ ေစလတ်ရမည်။

၂၂သတိ့အြပစ် ှ ိသမ ကိ၊ လမေနေသာ အရပ်သိ့ ေဆာင်သွားေသာ ထိဆိတ်ကိ ေတာ၌

လတ်လိက်ရမည်။ ၂၃တဖန် အာ န်သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲသိ့ အရင် ဝင်ေသာအခါ၊ ဝတ်ေသာ ပိတ်ေချာ အဝတ်ကိ ခ တ်၍

ထိအရပ်၌ ထားရမည်။ ၂၄ သန့် ှ င်းရာ ဌာန၌ ကိယ်ကိ ေရချိုး၍၊ မိမိအဝတ်ကိ

ဝတ် ပီးမှ တဖန်ထွက်လာ၍၊ မိမိမီး ိရ့ာယဇ်၊ လများမီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်သြဖင့် ၊

မိမိအဘိ့ ှ င့် လများအဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၂၅ အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ေကာင်ဆီဥကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့မည်။ ၂၆ လွတ်လပ်လဟာသိ့ ဆိတ်ကိ

လတ်လိက်ေသာသသည်လည်း မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်၍ ကိယ်ကိ ေရချိုး ရမည်။ ထိေနာက်မှ

တပ်ထဲသိ့ ဝင်ရမည်။ ၂၇ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအ့ံေသာငှါ

ေဆာင်သွင်းေသာ အေသွး ှ င့် ဆိင်ေသာ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ွားကိ၎င်း၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်

ဆိတ်ကိ၎င်း၊ တပ်ြပင်သိ့ ယသွား၍ အေရ၊ အသား၊ ေချး ကိ မီး ိရ့မည်။ ၂၈

မီး ိေ့သာသသည်လည်း မိမိအဝတ်ကိ ေလျာ်၍ ကိယ်ကိ ေရချိုးရမည်။ ထိေနာက်မှ

တပ်ထဲသိ့ ဝင်ရမည်။ ၂၉ သင်တိ့သည် အစဥ်ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ်ဟမကား၊

အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့တွင် တည်းေန ေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သတမလ

ဆယ်ရက်ေန့၌ အလပ်ကိ အလင်းမလပ်၊ ခိးြခံစွာ ကျင့်လျက်ေနရကမည်။ ၃၀

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အြပစ် ှ ိသမ တိ့ ှ င့်

ကင်းစင်မည်အေကာင်း၊ ထိေနရ့က်၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် သင်တိ့ကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ၊

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။ ၃၁ ထိေနရ့က်သည် ထာဝရပညတ်ေတာ်အတိင်း၊ သင်တိ့

ငိမ်ဝပ်ရာ ဥပသ်ေန၊့ ခိးြခံစွာကျင့် ရေသာ ေန့ ြဖစ်သတည်း။ ၃၂ အဘအရာ၌

ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ အရင်ယဇ်ပေရာဟိတ်လက်မှ ဘိသိက် ှ င့် တကွ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိ ခံေသာသသည်၊ ထိအြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရမည်။

ထိယဇ်ပေရာဟိတ် သည် သန့် ှ င်းေသာ ပိတ်ေချာအဝတ်ကိ ဝတ်၍၊‐ ၃၃

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အဘိ၊့ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အဘိ၊့ ယဇ်ပလင်အဘိ၊့

ယဇ်ပေရာဟိတ် များအဘိ၊့ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပရမည်။ ၃၄ ဤေ ွက့ား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အြပစ် ှ ိသမ တိ့ေကာင့်

တ ှ စ်တခါ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပမည်အေကာင်း၊ သင်တိ့သည် အစဥ်ေစာင့် ရေသာ

ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း

အာ န် ပေလ၏။
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၁၇ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ ၂ သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သား၊

‐ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၃ဣသေရလအမျိုးသား

တစံတေယာက်သည် သိး၊ ဆိတ်၊ ွားကိ တပ်ထဲမှာ သတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ တပ်ြပင်မှာ

သတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ၄ ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်ေ ှ တွ့င် ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်သကာ ပြခင်းငှါ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးသိ့ မေဆာင်ခ့ဲလ င်၊

ထိသသည် အသက်သတ်ေသာ အြပစ် ှ ိသည်ဟ မှတ်ရမည်။ အသက်သတ်ေသာ

ထိသကိ သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ေတာ၌ ပေဇာ်ေသာယဇ်တိ့ကိ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါး ေ ှ တွ့င်

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှာ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ထာဝရဘရားအား မိဿ

ဟာယယဇ် ပေဇာ်ေစြခင်းငှါ ထိသိ့ စီရင်ရသတည်း။ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊

ထိယဇ်ေကာင်အေသွးကိ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးနား၌ ှ ိေသာ ထာဝရဘရား၏

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ြဖန်း၍၊ ဆီဥကိလည်း ထာဝရဘရားအား ေမး ကိင်ရာဘိ့ မီး ိရ့မည်။ ၇

သတိ့သည် အထက်က မှားယွင်းသက့ဲသိ့ ေနာက်တဖန် နတ်ဆိးတိ့အား ယဇ်မပေဇာ်ရ။

ဤပညတ် သည် သတိ့အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ် ြဖစ်သတည်း။ ၈

ဣသေရလအမျိုးသားချင်း ြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ တပါး အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊

မီး ိရ့ာ ယဇ် အစ ှ ိေသာ အြခားေသာယဇ် တစံတခကိ ပေဇာ်ေသာအခါ၊‐ ၉

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပြခင်းငှါ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တံခါးသိ့ မေဆာင်ခ့ဲလ င်၊

ထိသကိ သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်ဟ သတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်။ ၁၀

ဣသေရလအမျိုးသားမှစ၍၊ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ တပါးအမျိုးသား

တစံတေယာက်သည်၊ အေသွး တမျိုးမျိုးကိ စားလ င်၊ ထိသကိ ငါသည် မျက် ှ ာထား၍ သ၏

အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ ၁၁အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ခ ာ အသက်သည် အေသွး၌ တည်၏။

သင်တိ့ ပေသာအြပစ်ကိ ေြဖေစ ြခင်းငှါ၊ ထိအေသွးကိ သင်တိ့အား ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

ငါေပး ပီ။ လအြပစ်ကိ ေြဖေသာအရာကား၊ အေသွး ြဖစ်သတည်း။ ၁၂ ထိေကာင့် သင်တိ့၌

အဘယ်သမ အေသွးကိ မစားရ။ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ တပါးအမျိုး သားလည်း

အေသွးကိ မစားရဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ငါ့အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၃

ဣသေရလအမျိုးသားမှစ၍ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ တပါးအမျိုးသား

တစံတေယာက်သည်၊ မဆိးလပ်၍ စားစရာဘိ့ သား၊ ငှက်ကိ ဘမ်းမိလ င်၊ အေသွးကိ သွန်၍

ေြမ ှ င့် ဖံးရမည်။ ၁၄အေသွးသည် ခပ်သိမ်းေသာ ကိယ်ခ ာ အသက် ှ င်ရာအေကာင်း

ြဖစ်၏။ ထိေကာင့် သင်တိ့သည် တစံတခေသာ ကိယ်ခ ာ၏ အေသွးကိ

မစားရဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ငါ့အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ

ကိယ်ခ ာအသက်သည် အေသွး၌ တည်ေသာေကာင့် ၊ အေသွးကိ စားေသာသ

မည်သည်ကား၊ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရမည်။ ၁၅ အလိလိ ေသေသာအေကာင်၊

သားရဲကိက်၍ေသေသာ အေကာင်၏အသားကိ စားေသာ ကိယ် အမျိုးသား၊

တပါးအမျိုးသား မည်သည်ကား၊ စားလ င် မိမိအဝတ်ကိေလ ာ်၍ ကိယ်ကိ ေရချိုးရမည်။

ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ ထိေနာက် စင် ကယ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၆ အဝတ်ကိ မေလ ာ်

ေရမချိုးလ င်၊ ကိယ်အြပစ်ကိ ကိယ်ခံရမည်ဟထာဝရဘရားသည် ပညတ်ေတာ် မ၏။

၁၈ တဖန်ေမာေ ှ အားထာဝရဘရားက၊‐ ၂သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၃

သင်တိ့ ေနဘးေသာ အဲဂတုြပည်၏ အကျင့် ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ငါပိ့ေဆာင်လတ့ံေသာ

ခါနာန်ြပည်၏ အကျင့် ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည် မကျင့် ၊ သတိ့ တရားလမ်းသိ့ မလိက်ရက။

၄ ငါစီရင်ချက် ှ ိသည်အတိင်း ကျင့် ၍၊ ငါ့ပညတ်တရားလမ်းသိ့ လိက်ြခင်းငှါ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၅ ထိေကာင့်

ငါ့စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။ ထိအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသသည်

ထိအကျင့်အားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၆သင်တိ့တွင်

အဘယ်သမ ကိယ်ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာသကိ ချဥ်း၍ သံဝါသမ ပရ။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၇ သင်၏ အဘ ှ င့်သာဆိင်ေသာ သင်၏ အမိကိ မချဥ်းရ။

ကိယ်အမိ ြဖစ်ေသာေကာင့် သံဝါသမ ပရ။ ၈ ကိယ်အဘ၏ မယားမည်သည်ကိ

မချဥ်းရ။ အဘ ှ င့်သာဆိင်၏။ ၉ တအိမ်တည်း၌ ေမွးဘွားသည်ြဖစ်ေစ၊ အြခားေသာ

အရပ်၌ ေမွးဘွားသည်ြဖစ်ေစ၊ သင်၏ ှ မကိ မချဥ်းရ။ ၁၀ ကိယ်ရင်ေသွးြဖစ်ေသာ

သင်၏ေြမးကိ မချဥ်းရ။ ၁၁ အမိြခားေသာ်လည်း တဘတည်းြဖစ်ေသာ ှ မကိ

မချဥ်းရ။ ၁၂ သင့်အဘ၏ ေပါက်ေဘာ်ရင်းြဖစ်ေသာ အဘ၏ ှ မကိ၎င်း၊ ၁၃

သင့်အမိ၏ ေပါက်ေဘာ်ရင်းြဖစ်ေသာ အမိ၏ ညီအစ်မကိ၎င်း၊ ၁၄ အဘ၏

ညီအစ်ကိ ှ င့်သာဆိင်ေသာ မိ ကီး မိေထွးြဖစ်ေသာ အဘ၏ ညီအစ်ကိ မယားကိ၎င်း၊

၁၅ သား၏မယားတည်းဟေသာ ေခ းမကိ၎င်း၊ ၁၆ ညီအစ်ကိ ှ င့်သာဆိင်ေသာ

ညီအစ်ကိ၏ မယားကိ၎င်း၊ မချဥ်းရ။ ၁၇ ကိယ်မယား၏ ေပါက်ေဘာ်ရင်းြဖစ်ေသာ

မယား၏သမီး၊ မယား၏ ေြမးကိ မချဥ်းရ။ မတရားေသာအမြဖစ်၏။ ၁၈ ကိယ်မယားကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှါ သအသက် ှ င်စဥ်တွင် သ၏ ညီအစ်မကိ မသိမ်းရ။ ၁၉ ဥတေရာက်၍

မစင် ကယ်ေသာ မိန်းမကိလည်း မချဥ်းရ။ ၂၀ ကိယ်ကိ ညစ် းေစလျက်၊ သမ့ယားကိ

မြပစ်မှားရ။ ၂၁သင်၏သားသမီးတိ့ကိ၊ ေမာလတ်ဘရားအား မီးြဖင့် ပေဇာ်ရ။ သင်၏

ဘရားသခင် နာမေတာ်ကိ မ တ်မချရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၂ မိန်းမ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်သက့ဲသိ့ ေယာက်ျားချင်း မေပါင်းေဘာ်ရ။ ွံ ှ ာဘွယ်အမြဖစ်၏။ ၂၃

ကိယ့် ကိကိယ် ညစ် းေစ၍ တိရစာန် ှ င့် မေပါင်းေဘာ်ရ။ မိန်းမသည်လည်း မိမိ ှ င့်

တိရစာန်၏ ေပါင်းေဘာ်ြခင်းကိ မခံရ။ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ ေရာေ ှ ာြခင်းြဖစ်၏။ ၂၄ ထိသိေ့သာ

အမအားြဖင့် ကိယ်ကိ ကိယ် မညစ် းေစရ။ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ လအမျိုး

မျိုးတိသ့ည်၊ ထိသိ့ေသာအမကိ ပ၍ညစ် းက၏။ ၂၅သတိ့ ြပည်သည်လည်း ညစ် း၏။

ညစ် းေသာ အြပစ်ေကာင့် ငါဆံးမ၍၊ ထိြပည်သည် မိမိ သားတိ့ကိ ေအာ့အန်လိမ့်မည်။

၂၆ သင်တိ့မကား၊ ငါ့စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။ ထိြပည်သည်

သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေအာ့အန်သက့ဲသိ့ တဖန် ညစ် းြခင်းကိခံ၍၊

သင်တိ့ကိ မေအာ့အန်ေစြခင်းငှါ၊ ကိယ်အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ၂၇သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ

တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ထိသိ့ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ် အမတိ့ကိ မ ပရ။ ၂၈သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ

ြပည်သားတိ့သည် ထိသိ့ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမတိ့ကိ ပေသာ အားြဖင့် သတိ့ြပည်သည်

ညစ် းြခင်း ှ ိ၏။ ၂၉ ထိသိ့ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမတိ့ကိ ပေသာသ မည်သည်ကား၊

သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်း ခံရမည်။ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ြပူဘးေသာ ထိ ွံ ့ ှ ာဘွယ်

ထံးစံဓေလ့သိ့ သင်တိ့သည် လိက်၍၊ ကိယ့်ကိကိယ် မညစ် းေစြခင်းငှါ၊ ငါ့ပညတ်တရားကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ ၂ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ငါထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့လည်း သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၃

လတိင်း ကိယ်မိဘကိ ိေသရမည်။ ငါ့ဥပသ်ေနတိ့့ကိလည်း ေစာင့် ရမည်။ ငါသည်

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၄ ပ်တဆင်းတကိလည်း မချဥ်းမကပ်ရ။

ကိယ်အဘိ့သွန်းေသာ ဘရားတိ့ကိ မလပ်ရ။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၅ မိဿဟာယယဇ်ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်လ င်၊

စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွေ့အာင် ပေဇာ်ရမည်။ ၆ ပေဇာ်ေသာေန့ ှ င့် နက်ြဖန်ေန့၌ စားရမည်။

သန်ဘက်ေနတိ့င်ေအာင် ကျန် ကင်းလ င် မီး ိရ့မည်။ ၇သန်ဘက်ေန့၌ အနည်းငယ်ကိမ

စားလ င် ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ်၏။ စိတ်ေတာ် ှ င့် မေတွ။့ ၈ စားေသာသသည် ထာဝရဘရား၏

သန့် ှ င်းေသာအရာကိ တ်ချေသာေကာင့် မိမိအြပစ်ကိ ခံရမည်။ ထိသကိသ၏အမျိုးမှ

ပယ် ှ င်းရမည်။ ၉ ကိယ်ေြမ၌ြဖစ်ေသာ စပါးကိရိတ်ေသာအခါ၊ လယ်ေထာင့် တိ့ကိ

အကန်အစင် မရိတ်ရ။ သိမ်းရာတွင် ကျန် ကင်းေသာ အရာကိ ြပန်၍ မေကာက်မသိမ်းရ။

၁၀ ကိယ်စပျစ်သီးကိလည်း အကန်အစင် မသိမ်းရ။ ကျန် ကင်းေသာ အသီးကိ ြပန်၍

မဆွတ်ရ။ ထိအသီးကိ ဆင်းရဲေသာသ ဧည့်သည် အာဂ ုအဘိ့ ချန် ခင်းရမည်။ ငါသည်

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၁၁ သ့ဥစာကိ မခိးရ။ သတပါးကိ

မလှည့်စားရ။ တေယာက်ကိတေယာက် မသာစကားမေြပာရ။ ၁၂ ငါ့နာမကိ တိင်တည်၍

မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိြခင်းကိ မ ပရ။ သင်၏ ဘရားသခင်နာမကိ မ တ် မချရ။ ငါသည်

ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၁၃ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သ၏ဥစာကိ မတရားသြဖင့် မသိမ်းရ။

အ ိင်အထက် ပ၍ မယရ။ သငှါးခံ ထိက်ေသာ အခကိ တညဥ့်လံး နံနက်တိင်ေအာင်

မထားရ။ ၁၄ နားပင်းေသာ သကိ မကျိန်ဆဲရ။ မျက်စိမြမင်ေသာသေ ှ မှ့ာ ထိမိ၍ လဲစရာကိ

မထားရ။ သင်၏ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ရ့မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၁၅
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တရားေတွသ့ည်အမမှာ မတရားသြဖင့် မစီရင်ရ။ ဆင်းရဲေသာသဘက်၌ မင့ဲကွက်၊

ကီးေသာသ၏ မျက် ှ ာကိ မေထာက်ဘဲ၊ ကိယ်အမျိုးသားချင်းကိ တရားသြဖင့် စီရင်ရမည်။

၁၆ သအ့သေရပျက်ေသာ သိတင်းကိ ကားေြပာြခင်းငှါ၊ ကိယ်အမျိုးသားချင်းတိ့တွင်

မလှည့်လည်ရ။ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ေသေစြခင်းငှါ မ ကံစည်ရ။ ငါသည်

ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၁၇သင်၏ ညီအစ်ကိကိ စိတ်အခအခံမ ှ ိရ။ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

သ၌ ှ ိေသာ အြပစ်ကိ တတ်တိင်း မ ှ ိေစဘဲ၊ သကိ့ အမှန်ဆံးမရမည်။ ၁၈

သင့်အမျိုးသားချင်းသည် သင့် ကိ ြပစ်မှားလ င်၊ ကိယ်တိင် အြပစ်ြပန်၍ မတံ့ရ။

အ ငိးမထားရ။ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ရမည်။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၁၉ ငါ၏ ပညတ်တရားကိ သင်တိ့သည် ေစာင့် ရ ကမည်။

အမျိုးြခားေသာ တိရစာန် အထီးအမတိ့ကိ မ ှ က်မတင်ေစရ။ ြခားနားေသာ မျိုးေစ့ကိ

ေရာေ ှ ာ၍ လယ်၌ မ ကဲရ။ ဝါ ှ င့် သိးေမွး ေရာ၍ ရက်ေသာအဝတ်ကိ မဝတ်ရ။ ၂၀

ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င်းလျက်၊ မေ ွးမလတ်ေသးေသာကန်မိန်းမ ှ င့် သင့် ေနေသာသသည်

ိက် ှက် ြခင်းကိ ခံရမည်။ ထိမိန်းမသည် သက့န်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေသြပစ် ှ င့်

လွတ်ရမည်။ ၂၁ ေယာက်ျားသည်လည်း၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ သိးထီးတေကာင်ကိ

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် တံခါးနား ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၂၂

ထိေယာက်ျား ပမိေသာအြပစ်ကိ ေြဖြခင်းငှါ၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ် သိးကိ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ ပေဇာ်ရမည်။ ထိေယာက်ျားသည်

အြပစ်လွတ်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၃သင်တိ့သည် ငါေပးေသာြပည်သိ့ ေရာက်၍၊

စားအပ်ေသာ အပင်အမျိုးမျိုးကိ စိက် ပီးမှ၊ သံး ှ စ်ပတ် လံးသီးေသာ အသီးကိ၊

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ အသီးဟ၍ မှတ်ရမည်။ ထိအသီးကိ မစားရ။ ၂၄

စတတ ှ စ်တွင် သီးေသာအသီး ှ ိသမသည် သန့် ှ င်း၍၊ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ဘိ့ရာ ြဖစ်ရမည်။ ၂၅ ပဥမ ှ စ်တွင် သီးေသာအသီးကိ စားရမည်။ ထိသိ့ ပလ င်

အပင်တိ့သည် သာ၍ သီးကလိမ့်မည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၂၆ အေသွးပါေသာ အေသေကာင်ကိ မစားရ။ မေကာင်းေသာ အတတ်ကိ မ ပစရ။

ကာလေဗဒင်ကိ မကည့် ရ။ ၂၇ ဦးေခါင်းအနားပတ်လည်၌ ဆံပင်ကိဝန်း၍ မရိတ်ရ။

ပါးမန်းကိလည်း မရိတ်ရ။ ၂၈ ေသေသာသအတွက် ကိယ်အသားကိ မခတ်မ ှ ရ။

သံပမထိးရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၉ ကိယ်သမီးကိ ြပည်တန်ဆာြဖစ်ေစြခင်းငှါ

မ တ်မချရ။ သိ့ ပလ င် တြပည်လံးသည် မတရားေသာ ေမထန်သိ့လိက်၍၊ အဓမအမ ှ င့်

ြပည့်လိမ့်မည်။ ၃၀ ငါ့ဥပသ်ေနတိ့့ကိ ေစာင့် ၍၊ ငါ့သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ိေသရမည်။

ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၁ ကိယ်ကိကိယ် ညစ် းေစြခင်းငှါ၊ နတ်ဝင်သကိ မမိှဝဲရ။

စန်းလပ်သကိလည်း မ ှ ာေဖွရ။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၂

ဆံပင်ြဖူေသာသေ ှ မှ့ာ ထရမည်။ အသက် ကီးေသာသ၏ မျက် ှ ာကိ ိေသရမည်။ သင်၏

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၃ သင်၏ ြပည်၌

တည်းေနေသာ ဧည့်သည်ကိ မ ှ ဥ်းဆဲရ။ ၃၄ သင် ှ င့်အတေနေသာ ဧည့်သည်ကိ

ကိယ်အမျိုးသားချင်းက့ဲသိ့ မှတ်ရမည်။ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ရမည်။ သင်တိ့သည်

အဲဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ် ကဘး ပီ။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ြဖစ်၏။ ၃၅ တိင်းထွာေသာအမ၊ ချိန်တွယ်ေသာအမ၊ ြခင်တွက်ေသာအမ၌ မတရားစွာ

မ ပရ။ ၃၆ မှန်ေသာချိန်ခွင်၊ မှန်ေသာအေလး၊ မှန်ေသာဧဖာ၊ မှန်ေသာဟိန်တိ့ကိ

သံးရမည်။ ငါသည်သင်တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၇ သင်တိ့သည် ငါ့စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက် အလံးစံတိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၀ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊‐ ၂ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလအမျိုး၌

တည်းေနေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ မိမိသားကိ ေမာလတ်ဘရားအား

ဆက်ကပ်ေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ြပည်သားတိ့လည်း ခဲ ှ င့်

ပစ်ရကမည်။ ၃ ငါ့သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ညစ် းေစလျက်၊ ငါ့သန့် ှ င်းေသာ

နာမေတာ်ကိ တ်ချလျက်၊ မိမိ သားကိ ေမာလတ်ဘရားအား ဆက်ကပ်ေသာသကိ၊ ငါသည်

မျက် ှ ာထား၍ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ ၄ မိမိသားကိ ေမာလတ်ဘရားအား

ဆက်ကပ်ေသာ သကိ ြပည်သားတိ့သည် အမမထား မသတ်ဘဲ ေနလ င်၊‐ ၅ ထိသိ့

ေနေသာသ ှ င့် သ၏ အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ ငါသည် မျက် ှ ာထား၍ ထိသကိ၎င်း၊

သ ှ င့်အတ ေမာလတ်ဘရားထံ၍ မှားယွင်းေသာသကိ၎င်း၊ သတိ့အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ ၆

လမ်းလဲွ၍ နတ်ဝင်သ၊ စန်းလပ်သေနာက်သိ့ လိက်လျက်၊ မှားယွင်းေသာသကိ ငါသည်

မျက် ှ ာထား၍ သ၏ အမျိုးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ ၇ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ငါထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် ကိယ်ကိသန့် ှ င်း ေစ၍၊

သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၈ ငါ့နည်းနိဿယတိကိ့ ကျင့် ေဆာင်ရကမည်။ ငါသည် သင်တိ့ကိ

သန့် ှ င်းေစေသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၉ မိဘကိ ကျိန်ဆဲေသာသတိင်း

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ မိဘကိ ကျိန်ဆဲေသာေကာင့် ေသထိက်ေသာ

အြပစ် ှ ိ၏။ ၁၀ သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာသသည် မှားယွင်းေသာ မိန်းမ ှ င့်တကွ

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၁ ကိယ်အဘ၏ မယား ှ င့်သင့် ေနေသာသသည်

အဘ ှ င့်သာဆိင်ေသာအရာကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ထိမိန်းမ ှ င့်တကွ အေသသတ်ြခင်းကိ

အမှန်ခံရမည်။ ေသထိက်ေသာ အြပစ် ှ ိ၏။ ၁၂ ေယာက်ျားသည် ကိယ်ေခ းမ ှ င့်

သင့် ေနလ င်၊ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ ေရာေ ှ ာြခင်း ကိ

ပေသာေကာင့် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ေသထိက်ေသာ အြပစ် ှ ိ၏။ ၁၃

မိန်းမ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်သက့ဲသိ့ ေယာက်ျားြခင်းေပါင်းေဘာ်လ င် ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊

ွံ ှ ာဘွယ် ေသာအမကိ ပေသာေကာင့် ၊ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ေသထိက်ေသာ

အြပစ် ှ ိ၏။ ၁၄ ေယာက်ျားသည် သမီး ှ င့်အမိကိ မယား ပလ င်၊ မတရားေသာအမြဖစ်၏။

သင်တိ့တွင် မတရားေသာ အမမ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထိသသံးေယာက်တိ့ကိ မီး ိရ့မည်။ ၁၅

ေယာက်ျားသည် တိရစာန် ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လ င် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

ထိတိရစာန်ကိ လည်း သတ်ရမည်။ ၁၆ မိန်းမသည်လည်း၊ မိမိ ှ င့် တိရစာန်၏

ေပါင်းေဘာ်ြခင်းကိခံလ င်၊ ထိမိန်းမ ှ င့် တိရစာန်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

ေသထိက်ေသာအြပစ် ှ ိ၏။ ၁၇ ေယာက်ျားသည် အဘ၏သမီး၊ အမိ၏သမီးြဖစ်ေသာ

မိမိ ှ မ ှ င့်သင့် ေနလ င်၊ မတရားေသာ အမြဖစ်၏။ ထိသတိ့သည် အမျိုးသားချင်းတိ့

ေ ှ ေ့မှာက်၌ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရကမည်။ ထိေယာက်ျား သည် ှ မ ှ င့်သင့် ေနေသာေကာင့် ၊

မိမိအြပစ်ကိ ခံရမည်။ ၁၈ ေယာက်ျားသည် ဥတေရာက်လျက် ှ ိေသာ မိန်းမ ှ င့်သင့် ေနလ င်၊

ထိသတိ့သည် သေဘာတ၍ ေသွး သွန်အနာကိ ထင် ှ ားေစေသာေကာင့် ၊ သတိ့အမျိုးမှ

ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရကမည်။ ၁၉အဘ၏ ှ မ၊ အမိ၏ညီမ ှ င့် မသင့် မေနရ။ ထိသိ့ေသာ

ေပါက်ေဘာ်ရင်း ှ င့် သင့် ေနေသာသတိ့သည် မိမိအြပစ်ကိ ခံရကမည်။ ၂၀ အဘ၏

ညီအစ်ကိမယား ှ င့် သင့် ေနလ င်၊ အဘ၏ ညီအစ်ကိ ှ င့်သာဆိင်ေသာ အရာကိ ြပစ်မှား

ေသာေကာင့် ၊ ထိသတိ့သည် မိမိအြပစ်ကိခံရသြဖင့် ၊ တသက်လံးသားမရဘဲ ေနရလိမ့်မည်။

၂၁ ညီအစ်ကိ၏ မယား ှ င့် သင့် ေနလ င် ညစ် းေသာအမြဖစ်၏။ ညီအစ်ကိ ှ င့်သာ

ဆိင်ေသာအရာ ကိြပစ်မှားေသာေကာင့် ထိသတိ့သည် သားမရဘဲေနရလိမ့်မည်။ ၂၂

သင်တိ့ကိ ငါ ပိ့ေဆာင်၍ ေနရာချေသာ ြပည်သည် မေအာ့အန်ေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့သည်

ငါစီရင် ထံးဖဲွသ့မ တိ့ကိ ကျင့် ေဆာင်ရမည်။ ၂၃ သင်တိ့ေ ှ မှ့ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ

လအမျိုးမျိုးတိ့၏ ဘာသာဓေလ့သိ့ မလိက်ရ။ သတိ့သည် ထိသိ့ေသာ အမခပ်သိမ်းတိ့ကိ

ပေသာေကာင့် ငါ ွံ ှ ာ၏။ ၂၄သတိ့ြပည်တည်းဟေသာ ိ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာြပည်ကိ

သင်တိ့သည် အေမွခံေစြခင်းငှါ ငါအပိင်ေပး မည်ဟ ငါ့အမိန့်ေတာ် ှ ိ ပီ။ ငါသည် သင်တိ့ကိ

အြခားေသာ အမျိုး ှ င့် ခဲွထားေသာ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၅

ထိအေကာင်းေကာင့် ၊ စင် ကယ်ေသာသား၊ မစင် ကယ်ေသာသား၊ စင် ကယ်ေသာငှက်၊

မစင် ကယ် ေသာငှက်တိ့ကိ ပိင်းြခားရမည်။ ငါခဲွထားသည်အတိင်း၊ မစင် ကယ်ေသာသား၊

ငှက်၊ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ တိရစာန်တစံတခအားြဖင့် ကိယ်ကိကိယ် ွံ ှ ာဘွယ်

မြဖစ်ေစရ။ ၂၆ ငါထာဝရဘရား သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ကိ ငါအလိ ှ ိသြဖင့် ၊

အြခားေသာ အမျိုး ှ င့် ခဲွထားေသာေကာင့် ၊ ငါ့အဘိ့ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိရ ကမည်။ ၂၇

ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစ၊ နတ်ဝင်ေသာသ၊ စန်းလပ်ေသာသသည်

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ထိသိ့ေသာသကိ ခဲ ှ င့် ပစ်ရကမည်။ သ၌

ေသထိက်ေသာ အြပစ် ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။
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၂၁ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် အာ န်၏သား၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အားဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊ အမျိုးသားချင်း ေသေသာအတွက်

သင်တိ့တွင် အဘယ်သမ ညစ် းြခင်းမ ှ ိရ။ ၂ သိ့ရာတွင် ေပါက်ေဘာ်ရင်းတည်းဟေသာ

မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ်ကိ၊‐ ၃လင်မေနေသာကညာ ှ မရင်းအတွက် ညစ် းြခင်းကိ

ခံရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၄ အမျိုးသားချင်း သ ကီးအတွက်၊ ကိယ်ကိကိယ် တ်ချ၍

ညစ် းြခင်းမ ှ ိရ။ ၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဆံပင်ကိ မရိတ်ရ။ ပါးမန်းကိ မရိတ်ရ။

အသား၌ ခတ် ှ ြခင်းကိ မ ပရ။ ၆ သသည် မိမိဘရားသခင်အဘိ့ သန့် ှ င်းရမည်။

မိမိဘရားသခင်၏ နာမေတာ်ကိ မ တ်မချရ။ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာ၊ မိမိဘရားသခင်၏ အစာအာဟာရကိ ပေဇာ်ေသာ ေကာင့်

သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိရမည်။ ၇ သသည် ြပည်တန်ဆာမိန်းမ၊ သီလပျက်ေသာမိန်းမ၊

လင် ှ င့် ကွာေသာမိန်းမ ှ င့် မစံဘက်ရ။ မိမိဘရား သခင်အဘိ့ သန့် ှ င်း၏။ ၈ သင်၏

ဘရားသခင်ပဲွေတာ်ကိ ဆက်ေသာေကာင့် ၊ သကိ့ သန့် ှ င်းေစ၍၊ သသည် သင့်အဘိ့

သန့် ှ င်းရမည်။ သင်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ ငါထာဝရဘရား သန့် ှ င်း၏။ ၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်သမီးသည်၊ ြပည်တန်ဆာလပ်၍ ကိယ့် ကိကိယ် တ်ချလ င်၊ မိမိအဘကိ

တ်ချရာ ေရာက်၏။ ထိသကိ မီး ိရ့မည်။ ၁၀ မိမိအမျိုးသားချင်းတိ့တွင်၊

အဝတ်တန်ဆာဆင်လျက်၊ အရာ၌ ခန့်ထား၍ မိမိေခါင်းေပ မှာ ဆီေလာင်းြခင်း

ဘိသိက်ကိခံေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်၊ မိမိေခါင်း၌ တန်ဆာကိ မခ တ်ရ။

မိမိအဝတ်ကိ မဆတ်ရ။ ၁၁အေသေကာင်ကိ မချဥ်းရ။ မိဘအတွက် ညစ် းြခင်းကိ မခံရ။

၁၂ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲက မထွက်ရ။ မိမိဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

မ တ်မချရ။ အေကာင်းမကား၊ မိမိဘရားသခင်၏ ဘိသိက်ဆီ ှ င့် ဆိင်ေသာ သင်းကျစ်ကိ

ေဆာင်းရေသာသ ြဖစ်၏။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၁၃ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်၊

အပျိုကညာ ှ င့်သာစံဘက်ရမည်။ ၁၄ မတ်ဆိးမ၊ လင် ှ င့် ကွာေသာမိန်းမ၊

သီလပျက်ေသာမိန်းမ၊ ြပည်တန်ဆာမိန်းမ ှ င့် မစံဘက်ရ။ မိမိအမျိုးသားချင်း

အပျိုကညာ ှ င့်သာ စံဘက်ရမည်။ ၁၅ မိမိသားကိ၊ အမျိုးသားချင်းတိ့တွင် မ တ်မချရ။

ငါထာဝရဘရားသည်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းကိ သန့် ှ င်းေစသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် အာ န်အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊‐ ၁၇သင်၏

အမျိုးအစဥ်အဆက်တွင် ကိယ်၌အြပစ် ှ ိေသာသသည်၊ မိမိဘရားသခင်၏ ပဲွေတာ်ကိ

ဆက်ကပ်အ့ံေသာငှါ မချဥ်းမကပ်ရ။ ၁၈ မျက်စိကန်းေသာသ၊ ေြခဆံွေ့သာသ၊

ှ ာေခါင်းပိေသာသ၊ အဂ ါပိလွန်ေသာသ၊‐ ၁၉လက်ကျိုးေသာသ၊ ေြခကျိုးေသာသ၊ ၂၀

ေကျာကန်းေသာသ၊ ပေသာသ၊ မျက်စိနာေသာသ၊ ဝဲစဲွေသာသ၊ ယားနာစဲွေသာသ၊

ေဝှးေစ့ပျက်ေသာ သသည် မချဥ်းမကပ်ရ။‐ ၂၁ ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န်အမျိုးတွင်၊

ကိယ်၌ အြပစ်ပါေသာသ တစံတေယာက်မ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ကပ်အ့ံေသာငှါ မချဥ်းမကပ်ရ။ ကိယ်၌ အြပစ်ပါေသာေကာင့် ၊

မိမိဘရားသခင်၏ မန့်ေတာ်ကိ ဆက်ကပ်အ့ံေသာငှါ မချဥ်းမကပ်ရ။ ‐ ၂၂သန့် ှ င်းေသာ

မန့်ြဖစ်ေစ၊ အလွန်သန့် ှ င်းေသာ မန့်ြဖစ်ေစ၊ မိမိဘရားသခင်၏ မန့်ေတာ်ကိ စားရမည်။ ၂၃

ကိယ်၌ အြပစ်ပါေသာေကာင့် ၊ ငါ့သန့် ှ င်းရာ ဌာနအရပ်တိ့ကိ တ်ချမည်ကိ စိးရိမ်၍၊

ကလားကာ အတွင်းသိ့ မဝင်ရ။ ယဇ်ပလင်သိ့ မချဥ်းမကပ်ရ။ ငါထာဝရဘရားသည်

ထိအရပ်တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ေမာေ ှ သည် အာ န် ှ င့်

သ၏သား ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ဆင့် ဆိေလ၏။

၂၂ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐

၂ အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည် ငါ့အဘိ့ သန့် ှ င်းေစေသာအရာအားြဖင့် ၊

သန့် ှ င်းေသာ ငါ၏ နာမေတာ်ကိ မ တ်မချဘဲ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းေသာ

အရာများ ှ င့် ကိယ်ကိကိယ် ကွာေစရမည် အေကာင်း ဆင့် ဆိေလာ့။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃ထာဝရဘရားအဘိ့ ဣသေရလအမျိုးသား သန့် ှ င်းေစသြဖင့် ၊

သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိေသာ အရာတိ့ကိ၊ ကိယ်မစင် ကယ်လျက် ှ င့် ချဥ်းကပ်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အမျိုးသား မည်သည်ကား၊ ငါ့ထံမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၄ နာ၊ ရိနာစဲွေသာ အာ န်၏ အမျိုးသား မည်သည်ကား၊ မစင် ကယ်မီှတိင်ေအာင်

သန့် ှ င်းေသာ အရာကိ မစားရ။ အေသေကာင် ှ င့် ဆိင်၍ မသန့် ှ င်းေသာအရာကိ

ထိေသာသ၊ သတ်ရည်ထွက်ေသာသ၊‐ ၅ ညစ် းေစ၍ တွားတတ်ေသာ

တိရစာန်ကိထိေသာသ၊ ညစ် းြခင်းတစံတခစဲွ၍ ညစ် းေသာသ၊ ထိသိ့ေသာသကိ

ထိသမ ေသာ သတိ့သည်၊‐ ၆ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ကိယ်ကိ

ေရမချိုးဘဲေနလ င်၊ သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မစားရ။ ၇ ေနဝင်ေသာေနာက်မှ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့

ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ သန့် ှ င်းေသာအရာသည် သတိ့ စားစရာြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထိေနာက်မှ

စားရကမည်။ ၈အလိလိေသေသာအေကာင်၊ သားရဲကိက်၍ ေသေသာအေကာင်အားြဖင့်

ကိယ်ကိညစ် းေစ၍ မစားရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၉ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ငါ့ပညတ်ေတာ်ကိ ဖျက်သြဖင့် ၊ ကိယ်အြပစ်ကိခံလျက် မေသရမည်အေကာင်း

ငါ့ပညတ်တရားကိ ေစာက်ေ ှ ာက်ရကမည်။ ငါထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ၏။

၁၀တပါးအမျိုးသားသည် သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မစားရ။ ယဇ်ပေရာဟိတ်၌ တည်းေနေသာ

ဧည့်သည် မစားရ။ သငှါးလည်း မစားရ။ ၁၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကိယ်ေငွ ှ င့်

ဝယ်ေသာသ၊ သ၏ အိမ်၌ေမွးေသာသသည် သ၏အစာကိ စားရမည်။ ၁၂

ယဇ်ပေရာဟိတ်သမီးသည် တပါးအမျိုးသား၏ မယားြဖစ်လ င်၊ သန့် ှ င်းေသာ

ပေဇာ်သကာအရာကိ မစားရ။ ၁၃ သိ့ရာတွင် လင်ေသေသာ်၎င်း၊ လင် ှ င့် ကွာေသာ်၎င်း၊

သားမ ှ ိဘဲ မိမိအဘအိမ်သိ့ြပန်၍ ငယ်စဥ် အခါေနသက့ဲသိ့ ေနြပန်လ င်၊ အဘ၏အစာကိ

စားရမည်။ တပါးအမျိုးသားမစားရ။ ၁၄လသည် သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မသိဘဲ စားမိလ င်၊

စားမိေသာအရာ၏အဘိး ှ င့်တကွ ငါးစတစ ကိထပ်၍ယဇ်ပေရာဟိတ်အား ေပးရမည်။

၁၅ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်၍၊ သန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ

မ တ်မချရ။ ၁၆ ထိအရာတိ့ကိ စားမိ၍ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ မခံေစရ။

ငါထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက သင်သည် အာ န် ှ င့် သ၏သား ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊‐ ၁၈ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလအမျိုး၌

တည်းေနေသာ တပါး အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သစာဂတိ ှ ိ၍ ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊

အလိလိ ပေသာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ထာဝရ ဘရားအား

ပေဇာ်လိလ င်၊‐ ၁၉ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ၊ အြပစ်မပါေသာသိး၊ ဆိတ်၊ ွားအထီးကိ

ပေဇာ်ရမည်။ ၂၀အြပစ်ပါေသာ အေကာင်ကိ မပေဇာ်ရ။ ပေဇာ်လ င် စိတ်ေတာ် ှ င့် မေတွ။့

၂၁သစာဂတိ ှ ိ၍ ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အလိလိ ပေသာ ပေဇာ်သကာ သိး၊ ဆိတ်၊ ွားကိ

ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်လိလ င်၊ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ စံလင်ရမည်။

အြပစ်တစံတခမ မ ှ ိရ။ ၂၂ မျက်စိကန်းေသာအြပစ်၊ အ ိးကျိုးေသာအြပစ်၊

အဂ ါချို တ့ဲ့ေသာအြပစ်၊ ြမင်းဖ ှ ိေသာအြပစ်၊ ဝဲနာ၊ ယားနာစဲွေသာအြပစ်၊ တစံတခ ှ ိလ င်၊

ထာဝရဘရားအား မပေဇာ်ရ။ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ထာဝရ ဘရားအား မီးြဖင့်

ပေဇာ်သကာမ ပရ။ ၂၃ သိရ့ာတွင် အဂ ါပိြခင်း၊ ချို တ့ဲ့ြခင်း အြပစ် ှ ိေသာ သိး၊ ဆိတ်၊ ွားကိ

အလိလိ ပေဇာ်သကာဘိ့ ပေဇာ်ရမည်။ သစာဂတိ ှ င့် ဆိင်၍ ပေဇာ်လ င် စိတ်ေတာ် ှ င့် မေတွ။့

၂၄ ကိတ်နယ် စတ်ြပတ်ရာ အနာ ှ ိေသာ အထီးကိ ထာဝရဘရားအား မပေဇာ်ရ။

သင်တိ့ြပည်၌ ထိသိ့ေသာအေကာင်ကိ ပေဇာ်သကာမ ပရ။ ၂၅ ထိသိ့ေသာအေကာင်ကိ

တပါးအမျိုးသား ဆက်ေသာ်လည်း ပျက်ေသာအြပစ်ပါေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင့် ပဲွေတာ်ဘိ့ မပေဇာ်ရ။ ပေဇာ်လ င် စိတ်ေတာ် ှ င့် မေတွဟ့ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၂၇ သိး၊ ဆိတ်၊ ွားတိ့သည်

ေမွးဘွားေသာအခါ ခနစ်ရက်အတွင်းတွင် သားငယ်ကိ အမိ ှ င့် မကွာေစရ။ အ မေနမှ့စ၍

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေဇာ်သကာဘိ့ေတာ်သင့်၏။ ၂၈ ွားြဖစ်ေစ၊ သိးဆိတ်ြဖစ်ေစ၊

သားအမိ ှ စ်ေကာင်ကိ တေန့ြခင်းတွင် မသတ်ရ။‐ ၂၉ ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာယဇ်ကိ

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်လိလ င်၊ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ ပေဇာ်ေလာ့။ တေန့ြခင်းတွင်

စားရမည်။ နက်ြဖန်ေနတိ့င်ေအာင် မကင်းေစရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၀

သင်တိ့သည် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကျင့် ေစာင့် ရ ကမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၁

သန့် ှ င်းေသာ ငါ၏နာမေတာ်ကိ မ တ်မချရ။ ထာဝရဘရား သန့် ှ င်းေတာ်မသည်ဟ

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ထင်မှတ်ရကမည်။ ၃၂ ငါသည် သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်ြခင်းငှါ သင်တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်၍၊ သန့် ှ င်းေစေသာ

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။
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၂၃ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊‐ ၂သင်တိ့သည် စီရင်ရေသာ ဓမစည်းေဝးြခင်းတည်းဟေသာ

ငါ ထာဝရဘရား၏ ပဲွေတာ်များဟမကား၊‐ ၃ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး အလပ်လပ်ရမည်။

သတမေနရ့က်သည် ငိမ်ဝပ်စွာေနရေသာ ဥပသ်ေန၊့ ဓမ စည်းေဝးြခင်းကိ

ပရေသာေန့ြဖစ်၏။ ထိ့ေန့၌ သင်တိ့သည် အလပ်မလပ်ရက။ သင်တိ့ေနရာအရပ်

ရပ်၌ ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ၄ အချိန်တန်မှ သင်တိ့ေကာ်ြငာရေသာ

ဓမစည်းေဝးြခင်းတည်းဟေသာ ထာဝရဘရား၏ ပဲွေတာ်များ ဟမကား၊‐ ၅

ပဌမလဆယ်ေလးရက်ေန့ ညဦးယံ၌ ထာဝရဘရား၏ ပသခါပဲွြဖစ်၏။ ၆ ၎င်းလ

ဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ထာဝရဘရားအဘိ့ အဇမပဲွကိ ခံရကမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံး

တေဆးမ့ဲမန့် ကိ စားရကမည်။ ၇ ပဌမေန့၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။

ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၈ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံး ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေဇာ်သကာကိ

ပရမည်။ သတမေန့၌လည်း ဓမစည်း ေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရဟ

မိန့်ေတာ်၏။ ၉ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊‐ ၁၀ သင်တိ့သည် ငါေပးေသာ

ြပည်သိ့ေရာက်၍ စပါးကိ ရိတ်ေသာအခါ၊ အဦးရိတ်ေသာ ေကာက်လိင်း တစည်းကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၁၁ သင်တိ့သည် စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဥပသ်ေနလွ့န်မှ၊ နက်ြဖန်ေနတွ့င် ထိေကာက်လိင်းကိ ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲရမည်။ ၁၂ ေကာက်လိင်းကိ ချီလဲေသာေန့၌ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ်အထီးကိ ထာဝရဘရား အဘိ့ မီး ိရ့ာယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၃

ထိယဇ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကား၊ ထာဝရဘရားအား ေမး ကိင်ရာဘိ့

မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ ဆီ ှ င့် ေရာေသာ မန့်ညက် ှ စ် သမဲ ြဖစ်ရမည်။

သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကား၊ စပျစ်ရည်သံးေလာဃ ြဖစ်ရမည်။ ၁၄ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခ့ဲေသာေန့ မေရာက်မီှ၌ မန်၊့

ဆန်ေလှာ်၊ စိမ်းေသာအသီးအ ှံ ကိ မစားရ။ သင်တိ့ေနရာ အရပ်ရပ်၌ သင်တိ့

အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့် ရ ေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ချီလဲရာ

ပေဇာ်သကာေကာက်လိင်းကိ ေဆာင်ခ့ဲေသာေန၊့ ဥပသ်ေနအ့လွန် နက်ြဖန်ေနက့စ၍

သီတင်းခနစ်သီတင်းေစ့ေအာင် ေရတွက်ရမည်။ ၁၆ သတမဥပသ်ေနအ့လွန်

နက်ြဖန်ေနအ့ထိ အရက်ငါးဆယ်တိင်တိင် ေရတွက် ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရား အား

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာအသစ်ကိ ဆက်ရကမည်။ ၁၇ထာဝရဘရားအဘိ့ အဦးသီးေသာ

အသီး၊ တေဆးြဖင့် ေဖာင်း ကေသာ မန့်ညက် ှ စ် သမဲ ှ င့် လပ်ေသာ ချီလဲရာမန့် ှ စ်လံးကိ

သင်တိ့အိမ်မှ ထတ်ေဆာင်ခ့ဲ၍၊‐ ၁၈ ထိမန့် ှ င့်တကွ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်၊ ွားသငယ် အထီးတေကာင်၊ ဆိတ် ှ စ်ေကာင်ကိ ဆက်၍၊ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ၊ ထာဝရဘရားအား ေမး ကိင်ရာသိ့

မီးြဖင့် ပေသာပေဇာ်သကာတည်းဟေသာမီး ိရာယဇ်ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်။

၁၉ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ မိဿဟာယယဇ်ဘိ့

အခါမလည်ေသာ သိးသငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ၎င်း ပေဇာ်၍၊‐ ၂၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

အဦးသီးေသာ အသီးမန့် ှ င့်တကွ ချီလဲသြဖင့် ၊ သိးသငယ် ှ စ်ေကာင်ပါလျက်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲရာ ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ထိအရာတိ့သည်လည်း၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် အဘိ့ ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်သတည်း။ ၂၁

ထိေန့၌လည်း ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ စီရင်ရကမည်။ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။

သင်တိ့ေနရာ အရပ်ရပ်၌ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။

၂၂ ကိယ်ေြမ၌ ြဖစ်ေသာစပါးကိ ရိတ်ေသာအခါ၊ လယ်ေထာင့် တိ့ကိ အကန်အစင် မရိတ်ရ။

သိမ်းရာတွင် ကျန် ကင်းေသာအရာကိ ြပန်၍ မေကာက်မသိမ်းရ။ ထိအရာကိ

ဆင်းရဲေသာသ ဧည့်သည်အာဂ ု အဘိ့ ချန် ခင်းရမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ တဖန် ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

၂၄ သင်တိ့သည် သတမလ၊ ပဌမေနရ့က်၌ တံပိးမတ်ပဲွ၊ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ

ပရေသာ ဥပသ်ေနကိ့ ေစာင့် ရ ကမည်။ ၂၅ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐ ၂၇ သတမလ၊

ဒသမေနသ့ည်လည်း အြပစ်ေြဖရာေန၊့ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပေသာေန့ြဖစ်၏။

ခိးြခံစွာ ကျင့် ရမည်။ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ

ဆက်ကပ်ရမည်။ ၂၈ ထိေန့၌ အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်ရ။ သင်တိ့ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်အြပစ် ေြဖြခင်းကိ ပရေသာေန့ြဖစ်၏။ ၂၉ ထိေန့၌ ခိးြခံစွာ

မကျင့် ေသာသမည်သည်ကား မိမိအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရမည်။ ၃၀ ထိေန့၌

အလပ်တစံတခကိ လပ်ေသာသ မည်သည်ကိ၊ သ၏အမျိုးမှ ငါပယ် ှ ား ဖျက်ဆီးမည်။‐ ၃၁

အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်ရ။ သင်တိ့ေနရာအရပ်ရပ်၌ သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်

ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၃၂ ထိေနသ့ည် ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရေသာေန၊့

ခိးြခံစွာကျင့် ရေသာေန့ ြဖစ်၏။ နဝမေန့ ညဦးမှစ၍ နက်ြဖန် ညဦးတိင်ေအာင်

ဥပသ်ေစာင့် ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊‐ ၃၄ သင်တိ့သည် သတမလ၊

ဆယ်ငါးရက်ေနမှ့စ၍ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံး ထာဝရဘရားအဘိ့ သေကေနပဲွ ကိ ခံရကမည်။‐

၃၅ ပဌမေန့၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ အလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၃၆ ခနစ်ရက်ပတ်လံး

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိဆက်ကပ်ရမည်။ အ မေန့၌ လည်း၊

ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပ၍၊ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာကိဆက်ကပ်ရ

မည်။ ၃၇ ထးဆန်းေသာ စည်းေဝးြခင်းြဖစ်၍ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၃၈

ဤေ ွက့ား၊ ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန၊့ ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ်ရေသာ အလဒါန၊

သစာဂတိ ှ င့် ဆိင်ေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အလိလိ ပေသာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊

ေနရ့က်အသီးအသီးတိ့ ၌ ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊ မီး ိရ့ာယဇ်၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ ယဇ်ပေဇာ် ြခင်း၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ပေစြခင်းငှါ

စီရင်ရေသာ ဓမစည်းေဝးြခင်း၊ ထာဝရဘရား ၏ ပဲွေတာ်များ ြဖစ်သတည်း။ ၃၉ ထိမှတပါး၊

သင်တိ့သည် ေြမအသီးအ ှံ ကိ သိမ်းယေသာေနာက်၊ သတမလ ဆယ်ငါးရက်ေနမှ့စ၍

ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံး ထာဝရဘရားအား ပဲွခံ ကရမည်။ ပဌမေန့ ှ င့် အ မေန့၌

ဥပသ်ေစာင့် ကရမည်။ ၄၀ ပဌမေန့၌ ေကာင်းမွန်ေသာ သစ်သီး၊ စွန်ပလံွခက်၊ မိဃ်းမခပင်

အစ ှ ိေသာ အ ွက်များေသာ အပင်၏ အကိင်းအခက်တိ့ကိယ၍၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ခနစ်ရက်ပတ်လံး င်လန်းြခင်းကိ ပရကမည်။ ၄၁

ထိပဲွေတာ်ကိ တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ခနစ်ရက်ပတ်လံး ထာဝရဘရားအဘိ့ ခံရကမည်။ သင်တိ့

အမျိုး အစဥ်အဆက် ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ထိပဲွေတာ်ကိ သတမလ၌

ခံရကမည်။ ၄၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊

၄၃ သစ်ခက်တဲ၌ ေနေစေကာင်းကိ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည်

သိမှတ်မည်အေကာင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် သစ်ခက်တဲ၌

ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံး ေနရကမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၄ ေမာေ ှ သည်လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ပဲွေတာ်များကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ြပန်ကားေလ၏။

၂၄ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊‐

၂ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တွင် သက်ေသခံချက် ကလားကာြပင်မှာ မီးခံ၌

အစဥ်မြပတ် မီးထွန်းရာဘိ၊့ သံလွင်သီးကိ ေထာင်း၍ ယေသာ သံလွင်ဆီစစ်ကိ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သင့် ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်အေကာင်း ဆင့် ဆိေလာ့။ ၃

အာ န်သည်လည်း၊ ညဦးမှသည် နံနက်တိင်ေအာင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထိအမကိ

စီရင်ရမည်။ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၄

စင် ကယ်ေသာ မီးခံ၌ မီးခွက်များကိ အာ န်သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်မှာ အစဥ်အ မဲ

ြပင်ဆင် ရမည်။ ၅ သင်သည် မန့်ညက်ကိယ၍၊ မန့်တလံးသည် ှ စ် သမဲစီ၊

မန့်ဆယ် ှ စ်လံးကိ လပ် ပီးလ င်၊‐ ၆ ထာဝရဘရားေ ှ ့ စင် ကယ်ေသာ စားပဲွေပ မှာ

မန့်တလံးေပ ၌ တလံးကိ ထပ်ဆင့် ၍၊ တပံေြခာက်လံးစီ၊ ှ စ်ပံပံရမည်။ ၇

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ ေအာက်ေမ့ေတာ်မဘိ့ရာ

ြဖစ်ေစြခင်း ငှါ ထိမန့် ှ စ်ပံေပ မှာ စင် ကယ်ေသာ ေလာဗန်ကိ တင်ထားရမည်။‐ ၈

ထာဝရဘရား ပဠိညာဥ် ှ င့်အညီ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ လက်မှခံယေသာထိမန့်ကိ၊
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အာ န်သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် ဥပဃ်ေနတိ့င်းအစဥ်အ မဲြပင်ဆင်ရမည်။ ၉ ထိမန့်ကိ

အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့သည် ပိင်၍၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်၌ စားရကမည်။ ထာဝရဘရား

အား မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာထဲက ထိမန့်သည်၊ ထာဝရပညတ်ေတာ်အတိင်း၊

အာ န်အဖိ့ အလွန်သန့် ှ င်းေသာ အရာြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အဲဂတုလ ှ င့်

ဣသေရလမိန်းမရ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ လိက်လာေသာ

သားတေယာက်သည်၊ တပ်တဲမှာ ဣသေရလလ ှ င့် ရန်ေတွသ့ြဖင့် ၊‐ ၁၁ နာမေတာ်ကိ

ြပစ်မှားလျက် ကျိန်ဆဲေလ၏။ ထိသ၏ အမိကား၊ ဒန်အမျိုး၊ ဒိဗရိသမီး ေ ှ ေလာမိတ်

ြဖစ်သတည်း။‐ ၁၂ ြပစ်မှားေသာသကိ ေမာေ ှ ထံသိ့ ေဆာင်ယခ့ဲ၍ ထာဝရဘရား၏

အလိေတာ်ကိ မသိမီှတိင်ေအာင် ချုပ်ထား က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ကျိန်ဆဲေသာသကိ တပ်ြပင်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ၁၄ သ၏စကားကိ ကားေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် သ၏ေခါင်းေပ မှာ လက်ကိတင် ပီးမှ၊ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်

ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကေစ။‐ ၁၅သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

မိမိဘရားသခင်ကိ ကျိန်ဆဲေသာသသည် မိမိအြပစ်ကိ ခံရမည်။‐ ၁၆ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ပရိသတ်

အေပါင်းတိ့သည် ထိသကိ အမှန် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ရကမည်။ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေစ၊ တပါး

အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ နာမေတာ်ကိ ြပစ်မှားလ င် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၁၇

လအသက်ကိ သတ်ေသာသသည်လည်း အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၈

တိရစာန်အသက်ကိ သတ်ေသာသသည်လည်း ဥစာ ှ င်အား တေကာင်အတွက်

တေကာင်ကိ ေလျာ်ရမည်။ ၁၉ လသည် အိမ်နီးချင်းကိ နာေအာင် ပလ င်၊

သကိ့ ပသည်အတိင်း ကိယ်ခံရမည်။ ၂၀အ ိးကိ ချိုးသည်အတွက် အ ိးချိုးြခင်းကိ၎င်း၊

မျက်စိကိဖျက်သည့်အတွက်၊ မျက်စိဖျက်ြခင်းကိ၎င်း၊ သွားကိချိုးသည်အတွက်၊

သွားချိုးြခင်းကိ၎င်း၊ သကိ့ နာကျင်စွာ ပသည်အတိင်း၊ ကိယ်တိင်နာကျင် စွာ ခံရမည်။‐ ၂၁

တိရစာန်အသက်ကိ သတ်ေသာသသည်၊ တေကာင်အတွက်၊ တေကာင်ကိ

ြပန်ေပးရမည်။ လအသက် ကိ သတ်ေသာသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၂၂

ကိယ်အမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သတပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ တပါးတည်းေသာတရား ှ င့်သာ

စီရင်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။‐ ၂၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ကျိန်ဆဲေသာသကိ

တပ်ြပင်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ရမည် အေကာင်း ေမာေ ှ ဆင့် ဆိသည်ြဖစ်၍

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည် အတိင်း သတိ့သည် ပက၏။

၂၅ တဖန် သိနာေတာင်ေပ မှာ၊ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊‐ ၂သင်တိ့သည် ငါေပးေသာ

ြပည်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိြပည်သည် ထာဝရဘရားအဘိ့ ဥပသ်ေစာင့် ရမည်။ ၃

ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံး လယ်လပ်လျက် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ သတ်သင်၍ အသီးကိ သိမ်းလျက်

ေနရမည်။ ၄သတမ ှ စ်သည်၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ ဥပသ် ှ စ်၊ တြပည်လံး ငိမ်ဝပ်စွာေန၍

ဥပသ်ေစာင့် ရေသာ ှ စ်ြဖစ်၏။ လယ်မလပ်ရ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ မသတ်သင်ရ၊ ၅လယ်၌

အလိလိေပါက်ေသာ အသီးအ ှံ ကိမ မရိတ်ရ။ မသတ်သင်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ် အသီးကိမ

မဆွတ်ရ။ တြပည်လံး ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရေသာ ှ စ်ြဖစ်၏။ ၆ ြပည်ဥပသ်တည်းဟေသာ

အလိလိ ြဖစ်ပွားေသာ အရာ ှ ိသမသည်၊ သင်ကိယ်မှစ၍ သင်၏ ကန်၊ ကန်မ၊ သငှါး၊

ဧည့်သည်စားစရာ၊‐ ၇သင်၏ ြပည်၌ ှ ိေသာ သားယဥ် သားရဲစားစရာြဖစ်ရသည်။ ၈

ဥပသ် ှ စ် ခနစ် ှ စ်ကိ ေရတွက်၍၊ ခ ှ စ် ှ စ်ခ ှ စ်လီတည်းဟေသာ

ေလးဆယ်ကိး ှ စ်ေစ့ ပီးမှ၊‐ ၉ သတမလ ဆယ်ရက်ေန၊့ အြပစ်ေြဖြခင်း ပရာေန့၌၊

ယဘိလတံပိးကိ တြပည်လံး မတ်ေစရမည်။ ၁၀ ငါးဆယ်ေြမာက်ေသာ ှ စ်ကိ

သန့် ှ င်းေစသြဖင့် ၊ တြပည်လံး၌ ြပည်သားအေပါင်းတိ့အား၊ လွတ်ရာ အခွင့် ကိ

ေကးေကာ်ရမည်။ ယဘိလ ှ စ်ြဖစ်၍၊ လတိင်း မိမိပိင်ေသာေြမ၊ မိမိအေဆွအမျိုးထံသိ့

ြပန်ရမည်။ ၁၁ ငါးဆယ်ေြမာက်ေသာ ှ စ်သည် ယဘိလ ှ စ်ြဖစ်ေသာေကာင့် လယ်မလပ်ရ။

အလိလိေပါက်ေသာ အပင်ကိမ မရိတ်ရ။ မသတ်သင်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်အသီးကိမ

မဆွတ်ရ။ ၁၂ ယဘိလ ှ စ်သည် သန့် ှ င်းေသာ ှ စ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ လယ်၌ရေသာ

အသီးအ ှံ ကိသာ စားရမည်။ ၁၃ယဘိလ ှ စ်တွင် လတိင်း မိမိပိင်ေသာ ေြမသိ့ ြပန်ရမည်။

၁၄ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းေရာင်းဝယ်မကိ ပလ င်၊ တေယာက်ကိ တေယာက်

မ ှ ဥ်းဆဲရ။ ၁၅ယဘိလ ှ စ်လွန်၍ လိေသးေသာ ှ စ်ေပါင်း၊ အသီးအ ှံ သီးလတ့ံေသာ

ှ စ်ေပါင်းကိ ေရတွက်၍ ေရာင်းဝယ်မကိ ပရမည်။ ၁၆ ထိသိ့ အသီးသီးရေသာ ှ စ်များကိ

လိက်၍ ေရာင်းေသာေကာင့် ၊ ှ စ်ေပါင်း အနည်းအများအလိက် အဘိးေလျာ့လျက်၊

တိးလျက် ေရာင်းဝယ်ရမည်။ ၁၇သင်တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် မ ှ ဥ်းဆဲရ။

သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ရ့မည်။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

ြဖစ်၏။ ၁၈ သင်တိ့သည် ငါ့စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ကျင့် ေစာင့်လ င်၊ ထိြပည်၌

ေဘးလွတ်လျက်ေနရကလိမ့်မည်။ ၁၉ ေြမသည်လည်း မိမိ အသီးအ ှံ ကိ ေပးသြဖင့် ၊

သင်တိ့သည် ဝစွာစား၍ ေဘးလွတ်လျက် ေနရက လိမ့်မည်။ ၂၀သင်တိ့ကလည်း၊

သတမ ှ စ်တွင် ငါတိ့သည် အဘယ်သိ့ စားရမည်နည်း။ လယ်မလပ်ရ။ အသီးအ ှံ ကိ

မသိမ်းရပါတကားဟ ဆိလ င်၊‐ ၂၁ ဆဌမ ှ စ်တွင် သင်တိ့ကိ ငါေကာင်း ကီးေပး၍၊

ထိ ှ စ်တွင် သံး ှ စ်အဘိ့ အသီးအ ှံ ကိ ြဖစ်ေစမည်။ ၂၂ သင်တိ့သည် အ မ ှ စ်တွင်

လယ်လပ်၍ နဝမ ှ စ်တွင် အသီးအ ှံ ကိ သိမ်းရာ ကာလတိင်ေအာင် ေဟာင်းေသာ

အသီးအ ှံ ကိ စားရကမည်။ ၂၃ ေြမကိ သတပါး အစဥ်ပိင်ေစြခင်းငှါ မေရာင်းရ။ ေြမသည်

ငါ့ဥစာြဖစ်၏။ သင်တိ့သည် ငါ၌ တည်းေသာ ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ် က၏။ ၂၄

သင်တိ့သည် ေြမကိ ပိင်ေလရာရာ၌ ေ ွး တ်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပးရကမည်။ ၂၅သင်၏

အမျိုးသားချင်းသည် ဆင်းရဲ၍၊ မိမိပိင်ေသာေြမကိ ေရာင်းလ င်၎င်း၊ သ၏ေပါက်ေဘာ်

တစံတေယာက်သည် ဝယ်ြခင်းငှါလာလ င်၎င်း၊ မိမိေပါက်ေဘာ် ေရာင်းေသာဥစာကိ

ေ ွး တ်ရေသာ အခွင့် ှ ိရမည်။ ၂၆ ထိေြမကိ ေ ွး တ်ေသာသတေယာက်မ မေပမ ှ ိ၍၊

ေြမ ှ င်ေဟာင်းသည် ကိယ်တိင်ေ ွး တ် ိင်လ င်၊‐ ၂၇ မိမိေြမသိ့ ြပန်အ့ံေသာငှါ၊

ေရာင်း၍လွန်ေသာ ှ စ်ေပါင်းကိ ေရတွက် ပီးမှ၊ လိေသးေသာ အဘိးကိ အထက်က

ေရာင်းခ့ဲေသာသအား ြပန်ေပးရမည်။ ၂၈ ြပန်၍မေပး ိင်လ င် ေရာင်းခ့ဲေသာဥစာကိ

ယဘိလ ှ စ်တိင်ေအာင် ဝယ်ေသာသလက်၌ ှ ိေစရမည်။ယဘိလ ှ စ်တွင် လက်လတ်၍

အ ှ င်ေဟာင်းလက်သိ့ ေရာက်ေစရမည်။ ၂၉ မိထဲ့၌ ှ ိေသာ အိမ်ကိ အိမ် ှ င်ေရာင်းလ င်၊

တ ှ စ်အတွင်းတွင် ေ ွး တ်ေသာ အခွင့် ှ ိေစရမည်။ ၃၀တ ှ စ်အတွင်းတွင် မေ ွး တ်လ င်၊

ထိအိမ်ကိ ဝယ်ေသာသမှစ၍ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် အ မဲပိင်ရ ကမည်။

ယဘိလ ှ စ်ေရာက်ေသာ်လည်း လက်မလတ်ရ။ ၃၁ မိ ့ ိ းမ ှ ိ ၊ ွာ၌ ှ ိေသာအိမ်ကိ

လယ်ယာက့ဲသိ့ မှတ်၍ ေ ွး တ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ယဘိလ ှ စ် ေရာက်ေသာအခါ

လက်လတ်ရမည်။ ၃၂ သိ့ရာတွင် ေလဝိသားပိင်ေသာ မိ့ ှ င့် မိအိ့မ်တိ့ကိ၊

အဘယ်ကာလအချိန်မဆိဘဲ ေ ွး တ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၃၃ ေလဝိသားပိင်ေသာ မိကိ့၎င်း၊

အိမ်ကိ၎င်း၊ သတပါးဝယ်လ င်၊ ယဘိလ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ လက်လတ်ရမည်။

အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလ လအမျိုးသားတိ့တွင် ေလဝိသားတိ့သည်၊ ကိယ် ေနရာ

မိအိ့မ်မှတပါး အြခားေသာ ဥစာမ ှ ိ။ ၃၄ သိ့ဆိေသာ်လည်း၊ ေလဝိသား မိန့ယ်၌ ှ ိေသာ

လယ်ယာတိ့ကိ မေရာင်းရ။ အစဥ်အ မဲပိင်ရမည်။ ၃၅ သင်၏ အမျိုးသားချင်းသည်

ဆင်းရဲ၍ လက်အားေလျာ့သြဖင့် တပါးအမျိုးသား ဧည့်သည်အာဂ ု က့ဲသိ့ြဖစ်လ င်၊

သင့် ထံမှာ ေနေစြခင်းငှါ သကိ့ မစရမည်။ ၃၆ သ၌ အတိးအပွားကိ မယရ။ သင်၏

အမျိုးသားချင်းသည် သင့် ထံမှာ ေနေစြခင်းငှါ၊ သင်၏ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့လာ့။

၃၇အတိးအပွါးကိ ေြမာ်လင့် ၍ ေငွကိ၎င်း၊ စားစရာကိ၎င်း၊ သ၌ မေချးမငှါးရ။ ၃၈ ငါသည်

ခါနာန်ြပည်ကိ သင်တိ့အားေပး၍၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်အ့ံေသာငှါ၊ သင်တိ့ကိ အဲဂတု

ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်၏ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃၉ သင်၏

အမျိုးသားချင်းသည် ဆင်းရဲ၍ သင်၌ အေရာင်းခံလ င်၊ အေစခံကန်ကိ ပသက့ဲသိ့ သကိ့

အ ိင်မ ပရ။ ၄၀ သသည် သငှါးက့ဲသိ့၎င်း၊ ဧည့်သည်က့ဲသိ့၎င်း၊ သင့် ထံမှာေန၍

ယဘိလ ှ စ်တိင်ေအာင် အေစခံရမည်။ ၄၁ ထိအခါ သသည် သားသမီး ှ င့်တကွ ထွက်၍၊

မိမိအေဆွအမျိုး၊ မိမိ ဘိးဘပိင်ေသာေြမသိ့ ြပန်ရမည်။ ၄၂ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်

အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာ ငါ၏ အမထမ်းြဖစ်၍၊ အေစခံ ကန်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

မေရာင်းရ။ ၄၃သကိ့ ကမ်းတမ်းစွာ မစီရင်ရ။ သင်၏ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ရ့မည်။

၄၄သင်သည် ေစခိင်းေသာကန်၊ ကန်မတိ့ကိ၊ သင့် ပတ်လည်ဝန်းကျင်တိ့၌ ေနေသာ

သာသနာပလတိ့ တွင် ဝယ်ရမည်။ ၄၅ ထိမှတပါး၊ သင်တိ့တွင် တည်းေနေသာ

တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ြပည်၌ သတိ့ရေသာ သားသမီးများကိ၎င်း ဝယ်၍
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ပိင်ရမည်။ ၄၆သတိ့သည် ကန်သားေပါက်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့သားသမီးတိ့သည်

အေမွခံ၍ ပိင်ရမည်။ ကိယ်အမျိုးသားချင်းတည်းဟေသာ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်လ င်၊

တေယာက်ကိတေယာက် ကမ်း တမ်းစွာ မစီရင်ရ။ ၄၇ သင့်အနားမှာတည်းေနေသာ

တကန်းတ ိင်ငံသားသည် ေငွရတတ်၍ သ၏အနားမှာေနေသာ သင်၏ အမျိုးသားချင်း

ဆင်းရဲသြဖင့် ၊ သင့်အနားမှာ တည်းေနေသာ တကန်းတ ိင်ငံသား၌၎င်း၊ သ၏

သားေြမး၌၎င်း၊ ကိယ်ကိေရာင်းချလ င်၊‐ ၄၈ ေရာင်း ပီးမှ ေ ွး တ်ေသာ အခွင့် ှ ိေစရမည်။

မိမိအမျိုးသား တစံတေယာက်သည် ေ ွး တ်ရမည်။ ၄၉ ဘကီး၊ ဘေထွး၊

ညီအစ်ကိေတာ်မှစ၍ အေဆွအမျိုးေပါက်ေဘာ်ရင်း တစံတေယာက်သည် ေ ွး တ် ရမည်။

ကိယ်တိင်တတ် ိင်လ င်လည်း ကိယ်ကိေ ွး တ်ရမည်။ ၅၀ သခင် ှ င့် ကန်တိ့သည်၊

ေရာင်းဝယ်ေသာ ှ စ်မှစ၍ ယဘိလ ှ စ်တိင်ေအာင် ှ စ်ေပါင်းကိ ေရတွက် ပီးလ င်၊

ှ စ်ေပါင်းအနည်းအများကိ ေထာက်၍၎င်း၊ သငှါးလပ်ရသည် ကာလကိ ေထာက်၍၎င်း၊

ကိယ်အဘိးကိ စီရင်ရမည်။ ၅၁ ယဘိလ ှ စ်မေရာက်မီှ၊ အေစခံရေသာ ှ စ်ေပါင်း

အနည်းအများကိ ေရတွက်၍၊‐ ၅၂ လိေသးေသာ ှ စ်ေပါင်း အနည်းအများအလိက်

ေ ွးရန်အဘိးကိ၊ ဝယ်ရင်းေငွထဲက တ်၍ ြပန်ေပး ရမည်။ ၅၃ ထိသသည် တ ှ စ်

ေနာက်တ ှ စ်၊ သငှါးက့ဲသိ့ ေနရမည်။ သင့် မျက်ေမှာက်၌ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ မခံရ။

၅၄ ထိသိ့ေသာနည်းြဖင့် မေ ွးမ တ်လ င်၊ ယဘိလ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊

သကိ့သားမယား ှ င့်တကွ သခင်လက်မှ လတ်ရမည်။ ၅၅ အေကာင်းမကား

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ငါ၏ အမထမ်းြဖစ် က၏။ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်

ေဆာင်ခ့ဲေသာ ငါ၏ အမထမ်းြဖစ် က၏။ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

၂၆ သင်တိ့သည် ကိယ်အဘိ့ ထလပ်ေသာ ပ်တဆင်းတကိ မ ှ ိေစရ။ သင်တိ့ြပည်၌

ကိးကွယ်စရာ မှတ်တိင်ကိ မစိက်ရ။ ထေသာေကျာက်ကိ ေထာင်၍မထားရ။

ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၂ ငါ့ဥပသ်ေနတိ့့ကိေစာင့် ၍၊

ငါ့သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ိေသရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၃သင်တိ့သည်၊

ငါ့ထံးဖဲွရ့ာလိမ်းသိ့လိက်၍၊ ငါပညတ်တိ့ကိ ကျင့် ေစာင့်လ င်၊‐ ၄ အချိန်တန်မှ

ငါသည် သင်တိ့အဘိ့ မိဃ်း ွာေစသြဖင့် ၊ ေြမသည် မိမိဘ ာကိေပး၍၊ ဥယျာဥ်အပင်

တိ့သည် အသီးသီး ကလိမ့်မည်။ ၅ စပါးနင်းနယ်ေသာ အမသည်၊ စပျစ်သီး ှ စ်ရာ

ကာလတိင်ေအာင်၎င်း၊ စပျစ်သီး ှ စ်ေသာအမသည်၊ မျိုးေစ့ ကဲရာ ကာလတိင်ေအာင်၎င်း

မီှသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် ဝစွာစား၍၊ ကိယ်ြပည်၌ ေဘးလွတ်လျက် ေနရကလိမ့်မည်။

၆ သင်တိ့ြပည်၌ စစ်မကိ ငါ ငိမ်းေစ၍၊ ခိမ်းေချာက်ေသာသ မ ှ ိဘဲ သင်တိ့သည်

အိပ်ရကလိမ့်မည်။ ဆိးေသာ သားရဲတိ့ကိလည်း ငါပယ် ှ ားမည်။ တြပည်လံးသည်

ထားေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ၇ သင်တိ့သည် ရန်သများကိ လိက်၍

ထားလက်နက်ြဖင့် ေအာင် ကလိမ့်မည်။ ၈သင်တိ့တွင် လငါးေယာက်သည် ရန်သတရားကိ

လိက်လိမ့်မည်။ လတရာသည် ရန်သတေသာင်းကိ ေြပးေစ၍ ထားလက်နက်ြဖင့်

ေအာင် ကလိမ့်မည်။ ၉ သင်တိ့ကိ ငါေစာင့် မသြဖင့် တိးပွားများြပားေစ၍၊ သင်တိ့ ှ င့်

ငါ ပေသာ ပဋိညာဥ်ကိ ငါ မဲြမံေစမည်။ ၁၀ သိထားေသာ စပါးေဟာင်းကိ စား၍

မကန်မီှ၊ စပါးသစ်ေပ ေသာေကာင့် ၊ အေဟာင်းကိ ထတ်ရက မည်။ ၁၁ ငါသည်

စက်ဆပ် ွံ ှ ာြခင်းမ ှ ိဘဲ သင်တိ့တွင် တဲေတာ်ကိ တည်မည်။ ၁၂ သင်တိ့တွင်လည်း

လှည့်လည်၍ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ သင်တိ့သည်လည်း ငါ၏ လြဖစ်ကလိမ့်မည်။

၁၃ အဲဂတုြပည်၌ အေစကန်ခံရေသာ သင်တိ့ကိ ငါလတ်၍ တ်ေဆာင်ေသာ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်တိ့၏ ထမ်းဘိး ကိးကိ ငါြဖတ်၍ သင်တိ့ကိ

တည့် မတ်ေစ ပီ။ ၁၄ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ ဤပညတ်အလံးစံကိ

မေစာင့် ၊‐ ၁၅ ငါ့စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်များကိ ွံ ှ ာ၍၊ မထီမ့ဲြမင် ပလျက်၊ ငါ့ပညတ်တရားကိမကျင့် ၊

ငါ့ပဋိညာဥ်သစာကိ ဖျက်လ င်၊‐ ၁၆သင်တိ့၌ ငါ ပလတ့ံေသာအမဟမကား၊ သင်တိ့၌

မျက်စိပျက်လျက်၊ စိတ်ပပန်လျက် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထိတ်လန့်ေသာ သေဘာ၊ တလာ၊

ဖျားနာတိ့ကိ သင်တိ့အေပ မှာ ငါခန့်ထားမည်။ သင်တိ့သည် မျိုးေစ့ကိ ကဲေသာ်လည်း

အကျိုးမ ှ ိ။ ရန်သတိ့သည် အသီးအ ှံ ကိ စား ကလိမ့်မည်။ ၁၇ သင်တိ့ကိ ငါ

မျက် ှ ာထား၍၊ ရန်သေ ှ မှ့ာ ဆံးေစမည်။ သင်တိ့သည် ရန်သ၏ အပ်စိးြခင်းကိ ခံရ၍၊

အဘယ်သမ မလိက်ေသာ်လည်း၊ ေြပး ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိမ ေလာက် ခံရေသာ်လည်း၊

ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေနေသးလ င်၊ သင်တိ့အြပစ်ေကာင့် ခနစ်ဆေသာ ဒဏ်ကိ

ငါေပးဦးမည်။ ၁၉သင်တိ့ မာနအစွယ်ကိ ငါချိုးမည်။ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ သံက့ဲသိ့၎င်း၊

ေြမ ကီးကိ ေကးဝါက့ဲသိ့၎င်း၊ ငါြဖစ်ေစသြဖင့် ၊ ၂၀ သင်တိ့သည် အချည်း ှ ီး

ကိးစားအားထတ်ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ေြမသည် မိမိဘ ာကိ မေပး။ ဥယျာဥ်အပင်တိ့သည်

အသီးမသီး က။ ၂၁သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ ငါ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပလ င်၊

သင်တိ့အြပစ်အေလျာက် ခနစ်ဆ ေသာေဘး ကီးကိ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ ၂၂

သင်တိ့၏ သားသမီးများကိ ချီသွား၍၊ သင်တိ့၏ တိရစာန်များကိ ဖျက်ဆီးလျက်၊

သင်တိ့ကိ နည်းေစြခင်း ငှါ၊ သားရဲများကိ ငါေစလတ်သြဖင့် ၊ သင်တိ့သွားရာ လမ်းမတိ့သည်

လဆိတ်ညံရာ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိသိ့ ခံရေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် သတိမရ၊

ငါ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသးလ င်၊‐ ၂၄ ငါသည်လည်း သင်တိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊

သင်တိ့အြပစ်ေကာင့် ခနစ်ဆေသာ ဒဏ်ကိ ေပးဦးမည်။ ၂၅ ငါ့ပဋိညာဥ်ဘက်၌ ေန၍၊

တရားစီရင်ရေသာ ထားေဘးကိသင်တိ့အေပ မှာ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ သင်တိ့သည်

မိထဲ့၌၊ စေဝးေသာအခါ၊ ကာလနာေဘးကိ ငါေစလွတ်၍၊ ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေစမည်။ ၂၆

သင်တိ့၏ အစာအာဟာရ အေထာက်အပင့် ကိ ငါ ပယ် ှ ားေသာအခါ၊ မိန်းမတကျိပ်တိ့သည်

သင်တိ့၏ မန့်ကိ မီးဖိတဖိ၌ ဖတ် ပီးမှ၊ ထိမန့်ကိ ချိန်ေပးသြဖင့် သင်တိ့သည် ဝစွာမစားရက။

၂၇ ထိမ ေလာက် ခံရေသာ်လည်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်၊ ငါ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက်

ပေသးလ င်၊‐ ၂၈ ငါသည်လည်း အမျက်ထွက်၍ သင်တိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပသြဖင့် ၊

သင်တိ့အြပစ်ေကာင့် ခနစ်ဆ ေသာ ဒဏ်ကိ ေပးဦးမည်။‐ ၂၉ သင်တိ့သည်

ကိယ်သားသမီးတိ့၏ အသားကိ စားရကလိမ့်မည်။ ၃၀သင်တိ့ြမင့် ေသာ အရပ်များကိ

ငါ ဖိဖျက်၍၊ ပ်တဆင်းတများကိ ခတ်လဲှမည်။သင်တိ့ အေသေကာင် များကိ၊ ပ်တဆင်းတ

အေသေကာင်အေပ မှာ ပစ်ချ၍၊ သင်တိ့ကိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာမည်။ ၃၁ သင်တိ့ မိမ့ျားကိ

ငါဖျက်ဆီး၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့် ၊ သင်တိ့ နံသ့ာ ေပါင်း

အေမးအ ကိင်ကိ ငါမနမ်း။ ၃၂ တြပည်လံးကိ ငါသတ်သင် ပယ် ှ င်းေသာ အမကိ၊

ထိြပည်၌ေနေသာ သင်တိ့၏ ရန်သတိ့သည် ြမင်၍ မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။ ၃၃

သာသနာပလတိ့တွင် သင်တိ့ကိ အရပ်ရပ် ငါကဲွြပားေစ၍၊ ထားမိးလျက် လိက်မည်။

သင်တိ့ြပည် သည်လည်း လဆိတ်ညံလျက်၊ မိသ့ည်လည်း ပျက်စီးလျက် ှ ိလိမ့်မည်။

၃၄ ထိသိ့ သင်တိ့သည် ရန်သြပည်၌ေန၍၊ ကိယ်ြပည်သည် လဆိတ်ညံလျက်ေနေသာ

ကာလပတ်လံး ငိမ်ဝပ်စွာေန၍၊ မိမိဥပသ်ေနတိ့့၌ ေမွေ့လျာ်ရလိမ့်မည်။ ၃၅

လဆိတ်ညံလျက်ေနရေသာ ကာလပတ်လံး ငိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။ သင်တိ့ ှ ိေနေသာအခါ၊

ဥပသ်ေနတိ့့၌ ြပည်ည် မ ငိမ်မဝပ်ရ။ ၃၆ ရန်သြပည်မှာ ကျန် ကင်းေသာ သင်တိ့

စိတ် ှ လံးထဲသိ၊့ ထိတ်လန့်ေသာ သေဘာကိ ငါေပးသွင်းသြဖင့် ၊ သစ် ွက်လပ်သံေကာင့်

သင်တိ့သည် ေကာက်၍၊ ထားေဘးမှ ေြပးသက့ဲသိ့ ေြပး ကလိမ့်မည်။ အဘယ်

သမ မလိက်ေသာ်လည်း လဲကလိမ့်မည်။ ၃၇ အဘယ်သမ မလိက်ဘဲ ထားေဘးမှ

ေြပးေသာသက့ဲသိ့ တေယာက်အေပ မှာ တေယာက်လဲကလိမ့် မည်။ ရန်သေ ှ မှ့ာ

ရပ် ိင်ေသာ တန်ခိးမ ှ ိရ။ ၃၈ ရန်သြပည်သည် သင်တိ့ကိ မျိုးစား၍၊ သာသနာပလတိ့တွင်

ဆံး ံ း ကလိမ့်မည်။ ၃၉ ကျန် ကင်းေသာ သင်တိ့သည်၊ ရန်သြပည်၌ ကိယ်အြပစ်၊

ဘိးဘတိ့အြပစ်ကိ ခံလျက်၊ ဘိးဘ ှ င့်တကွ အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ၄၀ သိ့ရာတွင်

သတိ့သည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား၍၊ ငါ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာေကာင့် ၊‐ ၄၁ ငါသည် သတိ့ကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ရန်သြပည်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေသာ အေကာင်းများ ှ င့်တကွ၊ ကိယ် အြပစ်၊

ဘိးတတိ့ အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန်လ င်၎င်း၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ မိမိတိ့

ှ လံးကိ ှ ိမ့်ချ၍၊ မိမိတိ့အြပစ်ေကာင့် ခံရေသာဒဏ်ကိ ဝန်ခံလ င်၎င်း၊‐ ၄၂ ငါသည်

ယာကပ် ှ င့် ပေသာ ပဋိညာဥ်၊ ဣဇာက် ှ င့် ပေသာ ပဋိညာဥ်၊ အာြဗတံ ှ င့် ပေသာ ပဋိညာဥ်ကိ

၎င်း၊ ထိြပည်ကိ၎င်း ငါေအာက်ေမ့မည်။ ၄၃ ထိြပည်သည် သတိ့ လက်မှလွတ်၍၊

သတိ့မ ှ ိဘဲ လဆိတ်ညံလျက်ေနစဥ်တွင် မိမိဥပသ်ေနတိ့့၌ ေမွေ့လျာ်လိမ့်မည်။ သတိ့သည်

ငါ့စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်များကိ ွံ ှ ာ၍ မထီမ့ဲြမင် ပေသာအြပစ်ေကာင့် ၊ ခံရေသာဒဏ်ကိ

ဝန်ခံရကလိမ့်မည်။ ၄၄ သိ့ရာတွင် ရန်သြပည်၌ ေနကေသာအခါ၊ သတိ့ကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ သတိ့ ှ င့် ငါ ပေသာ ပဋိညာဥ်ကိ ပယ်သည်တိင်ေအာင် သတိ့ကိ

ငါမစွန့်ပစ် မ ွံ ှ ာ။ ငါသည် သတိ့၏ ဘရားခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၄၅



ဝတ် ပရာ79

ငါသည် သတိ့၏ ဘရားသခင် ြဖစ်အ့ံေသာငှါ သာသနာပလတိ့ မျက်ေမှာက်၌၊

အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာ သတိ့ဘိးေဘး ှ င့် ငါ ပေသာ ပဋိညာဥ်ကိ သတိ့အတွက်

ငါေအာက်ေမ့မည်၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၆ဤေ ွက့ား

ထာဝရဘရားသည်၊ သိနာေတာင်ေပ မှာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အဘိ့ ေမာေ ှ လက် တွင်

ထားေတာ်မေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက် ပညတ်တရား ြဖစ်သတည်း။

၂၇ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂လသည်သစာဂတိ ပ၍ ပေဇာ်လ င်၊ ပေဇာ်အပ်ေသာသသည်၊

သင်အဘိးြပတ်သည်အတိင်း ထာဝရ ဘရား၏ ဘ ာေတာ် ြဖစ်ရမည်။ ၃သင်သည်

အဘယ်မ အဘိးြပတ်ရမည်နည်းဟမကား၊ ေယာက်ျားကိ အသက် ှ စ်ဆယ်မှသည်

ေြခာက်ဆယ်တိင်ေအာင်၊ အကျပ်ေတာ်အလိက် ေငွအကျပ်ငါးဆယ် ှ င့် အဘိးြပတ်ရမည်။

၄ မိန်းမြဖစ်လ င်၊ ေငွအကျပ်သံးဆယ် ှ င့် အဘိးြပတ်ရမည်။ ၅အသက်ငါး ှ စ်မှသည်

ဆယ် ှ စ်တိင်ေအာင်၊ ေယာက်ျားကိ အကျပ် ှ စ်ဆယ်၊ မိန်းမကိ အကျပ်တဆယ် ှ င့်

အဘိးြပတ်ရမည်။ ၆အသက်တလမှသည် ငါး ှ စ်တိင်ေအာင်၊ ေယာက်ျားကိ ေငွငါးကျပ်၊

မိန်းမကိ သံးကျပ် ှ င့် အဘိး ြပတ်ရမည်။ ၇အသက်ေြခာက်ဆယ်လွန်လ င်၊ ေယာက်ျားကိ

ဆယ်ငါးကျပ်၊ မိန်းမကိ တဆယ် ှ င့် အဘိးြပတ်ရမည်။ ၈သင်အဘိးြပတ်သည်အတိင်း၊

မတတ် ိင်လ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် သည်

သစာဂတိ ပေသာသတတ် ိင်သမအတိင်း အဘိးြပတ်ရမည်။ ၉လသည် တိရစာန်ကိ

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်လ င်၊ ပေဇာ်သမသည် သန့် ှ င်းရမည်။ ၁၀ ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊

ည့ံသည်ြဖစ်ေစ၊ တေကာင်အတွက် တေကာင်ကိ မလဲရ။ လဲလိလ င်၊ ှ စ်ေကာင် စလံး

သန့် ှ င်းရမည်။ ၁၁ထာဝရဘရားအား မပေဇာ်အပ်၊ မစင် ကယ်ေသာ တိရစာန်ြဖစ်လ င်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အား ြပ၍၊ ၁၂ ေကာင်းမေကာင်း ှ ိသည်အေလျာက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အဘိးြပတ်ရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ် ြပတ်သည် အတိင်း အဘိး ှ ိရမည်။ ၁၃ ပေဇာ်ေသာ

သသည် ေ ွးလိလ င်၊ အဘိးရင်း ှ င့် ငါးစတစကိ ထပ်၍ ေပးရမည်။ ၁၄လသည် မိမိအိမ်ကိ

ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေစလ င်၊ ေကာင်းမေကာင်း ှ ိသည်အေလျာက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အဘိးြပတ်ရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်ြပတ်သည်အတိင်း အဘိး ှ ိရမည်။ ၁၅ ထိအိမ်ကိ

သန့် ှ င်းေစေသာသ ေ ွးလိလ င်၊ ြပတ်ေသာအဘိးရင်း ှ င့် ငါးစတစကိ ေပး၍ အိမ်ကိ

ယရမည်။ ၁၆လသည် ကိယ်ပိင်ေသာ လယ်ယာကိ ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေစလ င်၊

မေယာမျိုးေစ့ ကဲရသည် အတိင်း အဘိးြပတ်ရမည်။ မျိုးေစ့ တသမဲ ကဲရေသာ

လယ်ကိ၊ ေငွအကျပ် ငါးဆယ် ှ င့် အဘိးြပတ် ရမည်။ ၁၇ယဘိလ ှ စ်မှစ၍ မိမိလယ်ကိ

သန့် ှ င်းေစလ င်၊ ြပတ်သည်အတိင်း အဘိး ှ ိရမည်။ ၁၈ယဘိလ ှ စ်လွန်မှ မိမိလယ်ကိ

သန့် ှ င်းေစလ င်၊ ေနာင် ယဘိလ ှ စ်မီှေအာင် လိေသးေသာ ှ စ်ေပါင်းကိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ေရတွက်၍ ြပတ်ေသာ အဘိးရင်းေငွကိ ေလ ာ့ရမည်။ ၁၉ မိမိလယ်ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ

သသည် ေ ွးလိလ င်၊ ြပတ်ေသာ အဘိးရင်း ှ င့် ငါးစတစကိ ေပး၍ လယ်ကိ အပိင်ယရမည်။

၂၀ သိ့မဟတ် လယ်ကိမေ ွးလိ၊ အြခားေသာသအား ေရာင်းမိလ င်၊ ေနာက်တဖန် မေ ွးရ။‐

၂၁ ယဘိလ ှ စ်တွင် ထိလယ်သည် အမလွတ်ေသာအခါ၊ ကျိန်ဆိေသာလယ်က့ဲသိ၊့

ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်း၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်၏ ဥစာြဖစ်ရမည်။ ၂၂ လသည်

ကိယ်ပိင်ရင်းမဟတ်၊ ဝယ်ေသာ လယ်ယာကိ ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေစလ င်၊‐

၂၃ ယဘိလ ှ စ်တိင်ေအာင် ြပတ်ေသာအဘိးကိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေရတွက်၍၊

ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေစေသာေန့၌ အဘိးြပတ်ေသာေငွကိ ေပးရမည်။ ၂၄

ယဘိလ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိလယ်ကိ အရင်ပိင်၍ ေရာင်းေသာသ လက်သိ့

ြပန်ေစရမည်။ ၂၅အဘိးြပတ်ေလရာရာ၌ အကျပ်ေတာ်အလိက် ြပတ်ရမည်။ အကျပ်ကား၊

ေဂရ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၆ ထာဝရဘရား ပိင်ထိက်ေသာ တိရစာန်သားဦးကိ၊

အဘယ်သမ မသန့် ှ င်းေစရ။ ွားြဖစ်ေစ၊ သိးဆိတ် ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရားဥစာြဖစ်၏။ ၂၇

မစင် ကယ်ေသာ တိရစာန်ြဖစ်လ င်၊ အဘိးြပတ်သည်အတိင်း ေ ွး၍၊ ငါးစတစကိ ထပ်၍

ေပးရမည်။ မေ ွးလိလ င်၊ အဘိးြပတ်သည်အတိင်း ေရာင်းရမည်။ ၂၈ သိရ့ာတွင် လြဖစ်ေစ၊

တိရစာန်ြဖစ်ေစ၊ ကိယ်ပိင်ရင်းလယ်ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရားအား ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်သမ ကိ

မေရာင်းမေ ွးရ။ ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်သမ တိ့သည် ထာဝရဘရားအား အလွန်သန့်

ှ င်းရမည်။‐ ၂၉လကိပင် ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်လ င်၊ ေနာက်တဖန် မေ ွးရ၊ သတ်ရမည်။

၃၀ စပါးြဖစ်ေစ၊ သစ်သီးြဖစ်ေစ၊ ေြမကြဖစ်သမ ေသာ အသီးအ ှံ ဆယ်စတစသည်

ထာဝရဘရား၏ ဘ ာေတာ် ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ၃၁

ဆယ်စတစကိ ေ ွးလိလ င်၊ အဘိးရင်း ှ င့် ငါးစတစကိ ထပ်၍ ေပးရမည်။ ၃၂ ွားြဖစ်ေစ၊

သိးဆိတ်ြဖစ်ေစ၊ ကိမ်လံးေအာက်၌ သွားသမ ေသာ အေကာင် ဆယ်စတစသည်၊

ထာဝရ ဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ၃၃ ေကာင်းသေလာ၊ ည့ံသေလာဟ မေမးမစစ်ရ။

တေကာင်အတွက် တေကာင်ကိ မလဲရ။ လဲလိလ င် ှ စ်ေကာင်စလံး သန့် ှ င်းရမည်။

အလင်းမေ ွးရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄ဤေ ွက့ား ထာဝရဘရားသည်၊ သိနာေတာင်ေပ မှာ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အဘိ့ ေမာေ ှ ၌ ထားေတာ်မေသာ ပညတ်ေတာ်များ ြဖစ်သတည်း။
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၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်၍ ဒတိယ ှ စ်၊ ဒတိယလ၊

ပဌမေန့၌သိနာေတာတွင် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်မှာ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂ သင် ှ င့် အာ န်သည် ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိသတ်တိ့တွင်၊ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍၊ ၃ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ

သတိ့အေဆွအမျိုး အသီးသီးအလိက် စာရင်းယလျက်၊ တပ်ခင်းကျင်း၍ ေရတွက်ေလာ့။ ၄

အမျိုးအ ွယ်အသီးသီး တမျိုးတေယာက်စီ မိမိတိ့ အေဆွအမျိုး၌ သ ကီးြဖစ်ေသာ

လတိ့သည် သင်တိ့ ှ င့်အတကညီ၍အမကိေဆာင်ရကမည်။ ၅သင်တိ့ ှ င့်အတကညီ၍

အမကိေဆာင်ရေသာ သဟမကား၊ ဗင်အမျိုး၊ ေ ှ ဒရသားဧလိဇရ။ ၆ ှ ိေမာင်အမျိုး၊

ဇရိ ှ ဒဲသားေ ှ လေမျလ။ ၇ယဒအမျိုး၊ အမိနဒပ်သားနာ န်။ ၈ဣသခါအမျိုး ဇအာသား

နာသေနလ။ ၉ ဇာဗလန်အမျိုး၊ ေဟလန်သားဧလျာဘ။ ၁၀ ေယာသပ်သားတွင်၊

ဧဖရိမ်အမျိုး အမိဟဒ်သား ဧလိ ှ မာ၊ မနာေ ှ အမျိုး၊ ေပဒါဇရသားဂါမလျလ။ ၁၁

ဗယာမိန်အမျိုး၊ ဂိေဒါနိ သားအဘိဒန်။ ၁၂ ဒန်အမျိုး၊ အမိ ှ ဒဲသားအေဟဇာ။ ၁၃

အာ ှ ာအမျိုး၊ သကရန်သားပါေဂျလ။ ၁၄ ဂဒ်အမျိုး၊ ေဒွလသားဧလျာသပ်၊ ၁၅

နဿလိအမျိုး၊ ဧနန်သားအဟိရတည်း။ ၁၆ဤသတိ့သည် ပရိသတ်တွင် ေကျာ်ေစာေသာ

သ၊ အေဆွအမျိုး သ ကီးမင်းြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုး၌ လတေထာင်စီအပ်ရေသာသ

ြဖစ် ကသတည်း။ ၁၇ ထိသိ့နာမည်ြဖင့် ေ ွးေတာ်မေသာ ထိသတိ့ကိ၊ ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်သည်ေခ ၍၊ ၁၈ ဒတိယလ၊ ပဌမေန့၌ ပရိသတ်အေပါင်းကိ စည်းေဝးေစ ပီးမှ၊

အေဆွအမျိုးစာရင်းကိ ေဘာ်ြပ၍ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်အလွန်ေသာသတိ့၏ နာမည်ေပါင်းကိ

မှတ်သြဖင့် ၊ ၁၉ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ် မသည်အတိင်း၊

သိနာေတာ၌ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကိ ေရတွက်ေလ၏။ ၂၀ဣသေရလ၏သားဦး၊

ဗင်၏အမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုး အသီးအသီးလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌

မှတ်သားသည်အတိင်း၊ ၂၁အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း

ေလးေသာင်းေြခာက်ေထာင်ငါးရာ ှ ိ က၏။ ၂၂ ှ ိေမာင်အမျိုးသားတိ့တွင်

အေဆွအမျိုးအသီး အသီးလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည်

အတိင်း၊ ၂၃ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း

ငါးေသာင်းကိးေထာင်သံးရာ ှ ိ က၏။ ၂၄ ဂဒ်အမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီးအသီး

လိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌မှတ်သားသည်အတိင်း၊ ၂၅ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍

စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်းငါးေထာင်ေြခာက်ရာ ငါးဆယ်

ှ ိ က၏။ ၂၆ ယဒအမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီးအသီးလိက်၍

နာမည်များကိ စာရင်း၌မှတ်သားသည် အတိင်း၊ ၂၇ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍

စစ်တိက် ိင်ေသာေယာက်ျားေပါင်း ခနစ်ေသာင်း၊ ေလးေထာင်ေြခာက်ရာ ှ ိ က၏။ ၂၈

ဣသခါအမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီး အသီးကိလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌

မှတ်သားသည် အတိင်း၊ ၂၉အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း

ငါးေသာင်းေလးေထာင်ေလးရာ ှ ိ က ၏။ ၃၀ ဇာဗလန်အမျိုးသားတိ့တွင်

အေဆွအမျိုးအသီး အသီးလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည်

အတိင်း၊ ၃၁ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း

ငါးေသာင်း ှ စ်ေထာင်ေလးရာ ှ ိ က၏။ ၃၂ ေယာသပ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ဧဖရိမ်အမျိုးသား

တိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီးအသီးလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည်အတိင်း၊

၃၃အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်းငါးရာ ှ ိ က၏။

၃၄ မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီး အသီးလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌

မှတ်သားသည် အတိင်း၊ ၃၅အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း

သံးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ က၏။ ၃၆ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီး

သီးလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည် အတိင်း၊ ၃၇အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍

စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း သံးေသာင်းငါးေထာင်ေလးရာ ှ ိ က၏။ ၃၈

ဒန်အမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီးအသီး လိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌

မှတ်သားသည်အတိင်း၊ ၃၉အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း

ေြခာက်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ ိ က၏။ ၄၀ အာ ှ ာအမျိုးသားတိ့တွင်

အေဆွအမျိုးအသီးအ သီးလိက်၍ နာမည်များကိ စာရင်း၌ မှတ်သားသည် အတိင်း၊ ၄၁

အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်း ေလးေသာင်းတေထာင်ငါးရာ

ှ ိ က၏။ ၄၂ နဿလိအမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုးအသီး အသီးလိက်၍ နာမည်များကိ

စာရင်း၌ မှတ်သားသည် အတိင်း၊ ၄၃ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ

ေယာက်ျားေပါင်း ငါးေသာင်းသံးေထာင်ေလးရာ ှ ိ က၏။ ၄၄ ထိသိ့ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်အစ ှ ိေသာဣသေရ လအမျိုး၌ အေဆွအမျိုးသ ကီးြဖစ်ေသာ မင်းဆယ် ှ စ်ပါး

တိ့သည် ၄၅ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ အေဆွ အမျိုးအလိက် ေရတွက်၍

စာရင်းယသည်အတိင်း၊ ၄၆ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ စစ်တိက် ိင်ေသာ လေပါင်းကား

ေြခာက်သိန်းသံးေထာင်ငါးရာ ငါးဆယ် ှ ိသတည်း။ ၄၇ ေလဝိသားတိ့သည်၊

ဘိးဘအမျိုးအလိက် စာရင်း မဝင်ရသည် အမမှာ၊ ၄၈ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ သည်ကား ၄၉ ေလဝိသားတိ့ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍

မေရတွက်ရ။ စာရင်းထဲ၌ မသွင်းရ။ ၅၀ ေလဝိသားတိ့အား သက်ေသခံချက် တဲေတာ်ကိ

၎င်း၊ တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ တဲေတာ် ှ င့် ဆိင်သမ တိ့ကိ၎င်း အပ်၍၊

သတိ့သည် တဲေတာ် ှ င် တဲေတာ်တန်ေသာ အလံးစံကိ ေဆာင် ွက် ကရမည်။

တဲေတာ်မကိလည်း ထမ်းရကမည်။ တပ်ချေသာအခါ တဲေတာ်ပတ်လည်၌

မိမိတိ့ေနရာချရကမည်။ ၅၁ တဲေတာ်ကိ ယသွားချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊

ေလဝိသားတိ့သည် ပ်သိမ်းရမည်။ ေနရာချချိန်ေရာက် ေသာအခါ ထေထာင်ြပန်ရမည်။

ေလဝိအမျိုးသားမှတပါး အြခားေသာ အမျိုးသားသည် ချဥ်းကပ်လ င်၊ အေသ

သတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၅၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် တပ်ချေသာ အခါ၊

အလံးအရင်းတေ ှ ာက်လံး၊ လတိင်း မိမိဆိင်ေသာ တပ်တွင် မိမိဆိင်ေသာ အလံနားမှာ

မိမိတဲကိ ေဆာက်ရ မည်။ ၅၃ဣသေရလအမျိုးသားစည်းေဝးရာ၊ ပရိသတ် အေပ မှာ

အမျက်ေတာ်မသက်ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ေလဝိသားတိ့သည် သက်ေသခံချက်

တဲေတာ်ပတ်လည်၌ ေနရာချ၍ သက်ေသခံချက်တဲေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရ မည်ဟ၊ ၅၄

ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ဣသေရလာအမျိုးသားတိ့သည်

ပက၏။

၂ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န် အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ ဣသေရလအမျိုးသားအသီးအသီးတိ့သည် မိမိ တပ် ှ င့် ဆိင်ေသာအလံ

မိမိအေဆွအမျိုး ှ င့် ဆိင်ေသာ အလံ အနားမှာ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ကိ ေ ှ ့ ပ၍

ေနရာချရမည်။ ၃ ေနထွက်ရာ အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌၊ ယဒတပ်အလံ ှ င့် ဆိင်ေသာ

အလံးအရင်းသည် ေနရာကျ၍ အမိနဒပ်သား နာ န်သည် ယဒအမျိုးသားတိ့တွင်

ဗိလ်လပ်ရမည်။ ၄ သအပ်ရေသာ အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊

ခနစ်ေသာင်းေလးေထာင်ေြခာက်ရာ ှ ိသတည်း။ ၅ယဒတပ်အနားမှာ၊ ဣသခါတပ်ချ၍

ဇအာသား နာသေနလသည်။ ဣသခါအမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရ မည်။ ၆သအပ်ရေသာ

အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ ငါးေသာင်းေလးေထာင်ေလးရာ ှ ိသတည်း။ ၇ ထိေနာက်၊

ဇာဖလန်တပ်ချ၍ ေဟလန်သား ဧလျာဘသည်၊ ဇာဗလန်အမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရ

မည်။ ၈သအပ်ရေသာအလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ ငါးေသာင်းခနစ်ေထာင်ေလးရာ

ှ ိသတည်း။ ၉ ယဒတပ် ှ င့် ဆိင်ေသာ အလံးအရင်းအေရအ တွက်ကား

တသိန်း ှ စ်ေသာင်း ေြခာက်ေထာင်ေလးရာ ှ ိသတည်း။ ဤသတိ့သည် တပ်ဦးအရာ၌

ချီရကမည်။ ၁၀ ေတာင်မျက် ှ ာ၌၊ ဗင်တပ်အလံးအရင်းသည် ဗင်အလံကိထ၍

ေ ှ ဒရသားဧလိဇရသည် ဗင်အမျိုး သားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရမည်။

၁၁ သအပ်ရေသာ အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ ေလးေသာင်း

ေြခာက်ေထာင်ငါးရာ ှ ိသတည်း။ ၁၂ ဗင်တပ်အနားမှာ ှ ိေမာင်တပ်ချ၍ ဇရိ ှ ဒဲ

သားေ ှ လေမျလသည်၊ ှ ိေမာင်အမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရမည်။ ၁၃သအပ်ရေသာ

အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ ငါးေသာင်း ကိးေထာင် သံးရာ ှ ိသတည်း။ ၁၄ ထိေနာက်

ဂဒ်တပ်ချ၍၊ ေဒွလသားဧလျာသပ် သည်၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရမည်။ ၁၅

သအပ်ရေသာ အလံးအရင်းအေရအတွက် ကား၊ ေလးေသာင်း ငါးေထာင်

ေြခာက်ရာငါးဆယ် ှ ိသတည်း။ ၁၆ ဗင်တပ် ှ င့် ဆိင်ေသာ အလံးအရင်းအေရ
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အတွက်ကား တသိန်း ငါးေသာင်းတေထာင်ေလးရာ ငါးဆယ် ှ ိသတည်း။ ဤသတိ့သည်

ဒတိယ တပ်အရာ၌ ချီရကမည်။ ၁၇ ထိအခါ၊ တပ်မအလယ်၌ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ် ှ င့်တကွ ေလဝိတပ်ချီရမည်။ တပ်ချသည် အတိင်း လအသီးသီးတိ့သည်

မိမိေနရာ၌ မိမိဆိင်ေသာ အလံ ှ င့်အတ လိက်လျက်ချီရကမည်။ ၁၈အေနာက်မျက် ှ ာ၌

ဧဖရိမ်တပ် အလံးအရင်း သည်၊ ဧဖရိမ်အလံကိထ၍ အမိဟဒ်သားဧလိ ှ မာသည်၊ ဧဖရိမ်

အမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရမည်။ ၁၉သအပ်ရေသာ အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊

ေလးေသာင်း ငါးရာ ှ ိသတည်း။ ၂၀ ဧဖရိမ်တပ်အနားမှာ မနာေ ှ တပ်ချ၍၊ ေပဒါ

ဇရသားဂါမေလလျလသည်၊ မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရမည်။ ၂၁သအပ်ရေသာ

အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ သံးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိသတည်း။ ၂၂ ထိေနာက်

ဗယာမိန်တပ်ချ၍၊ ဂိေဒါနိသား အဘိဒန်သည်၊ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရ မည်။

၂၃ သအပ်ရေသာ အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ သံးေသာင်းငါးေထာင်ေလးရာ

ှ ိသတည်း။ ၂၄ ဧဖရိမ်တပ် ှ င့် ဆိင်ေသာ အလံးအရင်းအေရ အတွက်ကား၊

တသိန်း ှ စ်ေထာင်တရာ ှ ိသတည်း။ ဤသတိ့သည် တတိယတပ်အရာ၌ ချီရကမည်။ ၂၅

တပ်များ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌၊ ဒန်တပ်အလံးအရင်း သည် ဒန်အလံကိထ၍ အမိ ှ ဒွသား

အေဟဇာသည်၊ ဒန်အမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရမည်။ ၂၆ သအပ်ရေသာ

အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ ေြခာက်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ခ ှ စ်ရာ ှ ိသတည်း။ ၂၇

ဒန်တပ်အနားမှာ၊ အာ ှ ာတပ်ချ၍ သကရန် သားပါေဂျလသည်၊ အာ ှ ာအမျိုးသားတိ့တွင်

ဗိလ်လပ် ရမည်။ ၂၈ သအပ်ရေသာ အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ ေလးေသာင်း

တေထာင်ငါးရာ ှ ိသတည်း။ ၂၉ ထိေနာက်၊ နဿလိတပ်ချ၍ ဧနန်သားအဟိရ

သည်၊ နဿလိအမျိုးသားတိ့တွင် ဗိလ်လပ်ရမည်။ ၃၀ သအပ်ရေသာ

အလံးအရင်းအေရအတွက်ကား၊ ငါးေသာင်း သံးေထာင်ေလးရာ ှ ိသတည်း။ ၃၁

ဒန်တပ် ှ င့် ဆိင်ေသာ အလံးအရင်းအေရ အတွက်ကား၊ တသိန်း ငါးေသာင်း

ခနစ်ေထာင်ေြခာက်ရာ ှ ိသတည်း။ ဤသတိ့သည် မိမိတိ့အလံပါလျက် ေနာက်

ဆံးတပ်အရာ၌ ချီရကမည်။ ၃၂ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ အေဆွအမျိုးအလိက် အေရ

အတွက်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတပ် အလံးအရင်း လေပါင်းကား၊ ေြခာက်သိန်း

သံးေထာင်ငါးရာ ငါးဆယ် ှ ိသတည်း။ ၃၃ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာ ှ အား မှာထားေတာ်မ

သည်အတိင်း ေလဝိသားတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍

မေရတွက်ရ။ ၃၄ ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား မှာထား ေတာ်မသည်အတိင်း

ဣသေရလအမျိုးသားအသီးသီး တိ့သည် မိမိအလံအနားမှာ မိမိေနရာချြခင်းကိ၎င်း၊

မိမိဘိးဘ အမျိုးအလိက် ချီြခင်းကိ၎င်း ပရက၏။

၃ ထာဝရဘရားသည် သိနာေတာင်ေပ မှာ ေမာ ှ အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မေသာအခါ၊

အာ န် ှ င့် ေမာေ ှ အမျိုးအ ွယ်၏ အတုပတိများကိ မှတ်သားသည်တွင်၊

၂ အာ န်၏သားဟမကား၊ သားဦးနာဒပ်၊ ညီအဘိ ဟ၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတည်း။

၃ ဤသတိ့ကား၊ အဘသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အမ ကိ ေဆာင်ေစြခင်းငှါ

ဆီေလာင်းြခင်းဘိသိက်ကိ ေပး၍ အရာ၌ခန့်ထားေသာ အာ န်၏ သားြဖစ်ကသတည်း။ ၄

နာဒပ် ှ င့်အဘိဟသည်၊ သိနာေတာတွင် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထးြခားေသာမီးကိ

ပေဇာ်ေသာအခါ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေသက၏။ သတိ့၌ သားမ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

ဧလာဇာ ှ င့် ဣသမာသည်၊ အဘအာ န် ေ ှ မှ့ာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ

ေဆာင် ွက် က၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊

၆ သင်သည် ေလဝိအမျိုးသားတိ့ကိ ေခ ခ့ဲ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န်အမကိ

ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ အာ န်ထံ၌ ေနရာချေလာ့။ ၇ သတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်ေ ှ ့ မှာ၊ အာ န် ှ င့် ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ ေဆာင်ရေသာ အမ တည်းဟေသာ

တဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရကမည်။ ၈ သတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်

တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ ကည့် ပစ၍၊ ဣသေရလအမျိုး သားေဆာင်ရေသာ တဲေတာ်အမကိ

ေဆာင်ရကမည်။ ၉ ေလဝိသားတိ့ကိ၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့၌ အပ်ရမည်။

ဣသေရလအမျိုးထဲက သတိ့ကိေ ွး၍ ငါ့အား အပိင်ေပးရမည်။ ၁၀ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့ကိလည်း ခန့်ထား၏။ သတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေစာင့် ရ ကမည်။

သ၏အမျိုးမှ တပါးအြခားေသာသသည် ချဥ်းကပ်လ င် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

၁၂ ဣသေရလအမျိုးတွင် အဦးဘွားြမင်ေသာ သားဦးများအတွက် ေလပိသားတိ့ကိ

ငါေ ွးယေသာ ေကာင့် ၊ ေလဝိသားတိ့သည် အထးသြဖင့် ငါ၏လြဖစ်ရ ကမည်။ ၁၃

အေကာ်းမကား အဲဂတုြပည်၌ သားဦးအေပါင်း တိ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ

ဣသေရလအမျိုးတွင် လြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်ြဖစ်ေစ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ ငါအဖိ့

ငါသန့် ှ င်းေစေသာေကာင့် သားဦးအေပ တိ့ကိ အထး သြဖင့် ငါပိင်ရ၏။ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄တဖန်ထာဝရဘရားသည်၊ သိနာေတာ၌

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၅ ေလဝိသားတိ့တွင် အသက်တလေကျာ် ှ ိေသာ

ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ အေဆွအမျိုးအလိက် ေရတွက် ေလာ့ဟ၊ ၁၆

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည် ေလဝိသားတိ့ကိ ေရတွက်ေလ၏။ ၁၇

ေလဝိသားတိ့၏ နာမည်ဟမကား၊ ေဂရ န်၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိတည်း။ ၁၈

မိမိအေဆွအမျိုးအလိက် ေဂရ န်သားတိ့၏ အမည်ကား လိဗနိ ှ င့် ှ ိမိတည်း။ ၁၉

မိမိအေဆွအမျိုးအလိက် ေကာဟတ်သားတိ့၏ နာမည်ကား၊ အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟဗန်၊

သေဇလတည်း။ ၂၀ မိမိအေဆွအမျိုးအလိက် ေမရာရိသားတိ့၏ နာမည်ကား

မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိတည်း၊ ဤသတိ့သည် မိမိ ဘိးေဘးအမျိုးအလိက် ေရတွက်ေသာ

ေလဝိအမျိုးအ ွယ် ြဖစ်ြဖစ်က၏။ ၂၁ ေဂရ န်မှဆင်းသက်လာေသာ လိဗနိအေဆွ အမျိုး

ှ ိမိအေဆွအမျိုးတိ့သည် ေဂရ န် အမျိုးအ ွယ် ြဖစ် က၏၊ ၂၂ ထိအေဆွအမျိုးတိ့ကိ

ေရတွက်၍ အသက် တလေကျာ် ှ ိေသာ ေယာက်ျားေပါင်းကား၊ ခနစ်ေထာင် ငါးရာ

ှ ိသတည်း။ ၂၃ ေဂရ န်အေဆွအမျိုးတိ့သည် တဲေတာ်အ ေနာက်မျက် ှ ာ၌

ေနရာချရမည်။ ၂၄ ေဂရ န်အေဆွအမျိုး၊ သ ကီးကား၊ ေလလသား ဧလျာသပ်တည်း။

၂၅ ေဂရ န်သားတိ့ အငန်းအတာဟမကား၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အေပ တဲ၊

အေပ တဲအဖံး၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်တံခါးဝ၌ ကာေသာ ကလားကာ၊ ၂၆

တဲေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင်ပတ်လည်ဝင်း ကလား ကာ၊ ဝင်းတံခါးဝ၌ ကာေသာကလားကာ၊

ကိးများ အစ ှ ိသည်တိ့ကိ ကည့် ပစရကမည်။ ၂၇ ေကာဟတ်မှဆင်းသက်ေသာ

အာမရံအေဆွ အမျိုး၊ ဣဇဟာအေဆွအမျိုး၊ ေဟဗန်အေဆွအမျိုး၊ သေဇလ အေဆွအမျိုး

တိ့သည်၊ ေကာဟတ်အမျိုး အ ယ် ြဖစ် က၏။ ၂၈ တဲေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာသ၊

ထိအေဆွအမျိုးတိ့ကိ ေရတွက်၍ အသက်တလေကျာ် ှ ိေသာ ေယာက်ျားေပါင်း

ကား၊ ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ရာ ှ ိသတည်း။ ၂၉ ေကာဟတ်အေဆွအမျိုးတိ့သည်၊

တဲေတာ် ေတာင်မျက် ှ ာ၌ ေနရာချရမည်။ ၃၀ ေကာဟတ်အေဆွအမျိုးသ ကီးကား၊

သေဇလ သား ဧလိဇာဖန်တည်း။ ၃၁ သတိ့အငန်းအတာဟမကား၊ ေသတာ၊ စားပဲွ

ယဇ်ပလင်များ၊ အမေတာ်ထမ်းစရာ တဲေတာ်တန်ဆာ များ၊ အတွင်းကလားကာ

အစ ှ ိသည်တိ့ကိ ကည့် ရက မည်။ ၃၂ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်သား ဧလာဇာသည်

ေလဝိအေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့ကိ အပ်၍ တဲေတာ်ေစာင့် ေသာ သတိ့ကိ ကည့် စီရင်ရမည်။

၃၃ ေမရာရိမှ ဆင်းသက်ေသာ မဟာလိအေဆွအမျိုး၊ မ ှ ိအေဆွအမျိုးတိ့သည်၊

ေမရာရိ အမျိုးအ ွယ် ြဖစ် က၏။ ၃၄ ထိအေဆွအမျိုးတိ့ကိ ေရတွက်၍

အသက်တလေကျာ် ှ ိေသာ ေယာက်ျားေပါင်းကား၊ ေြခာက်ေထာင် ခနစ်ရာ ှ ိသတည်း။

၃၅ ေမရာရိအေဆွအမျိုးသ ကီးကား၊ အဘိဟဲလသား ဇေရလတည်း။ ဤသတိ့သည်

တဲေတာ်ေြမာက် မျက် ှ ာ၌ ေနရာချရမည်။ ၃၆ ေမရာရိသားတိ့ အငန်းအတာဟမကား၊

တဲ ေတာ်ပျဥ်ြပားများ ကန့်လန့်ကျင့် များ၊ တိင်များ၊ ေြခစွပ် များ၊ ထိအရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ

တန်ဆာများ အစ ှ ိသည်တိ့ကိ၎င်း၊ ဝင်းတိင်များ၊ ၃၇ ေြခစွပ်များ၊ တံသင်များ၊

ကိးများတိ့ကိ၎င်း ကည့် ပစကရမည်။ ၃၈ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်မှစ၍ အာ န်၏

သားတိ့ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အဘိ၊့ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ကိ ေစာင့်လျက်၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ် အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ ေနရာချရမည်။ သတိ့အမျိုးမှတပါး၊

အြခားေသာသသည် ချဥ်းကပ်လ င် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၃၉ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည် ေလဝိသားတိ့ကိ အေဆွအမျိုးအလိက်

ေရတွက်၍ အသက်တလေကျာ် ှ ိေသာ ေယာက်ျား အေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်

ှ ိသတည်း။ ၄၀ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်၊ အသက် တလေကျာ် ှ ိေသာ သားဦးေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ

ေရတွက်၍ စာရင်းယေလာ့။ ၄၁ ဣသေရလအမျိုး သားဦးအေပါင်းတိ့အတွက်

ေလဝိသားတိ့ကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ တိရစာန်သားဦးအေပါင်း
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တိ့အတွက် ေလဝိသား တိ့၌ ှ ိေသာ တိရစာန်များကိ၎င်း၊ ငါ့အဘိ့ယေလာ့။

ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ၊ ၄၂ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုး သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ ေရတွက်၍၊ ၄၃ အသက်တလေကျာ် ှ ိေသာ

သားဦးေယာက်ျားနာမည်ေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ခနစ်ဆယ်သံးေယာက်

ှ ိသတည်း။ ၄၄ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၄၅ ဣသေရလအမျိုး သားဦးအေပါင်းတိ့အတွက် ေလဝိသားတိ့ကိ၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ တိရစာန် များအတွက် ေလဝိသားတိ့၌ ှ ိေသာ

တိရစာန် များကိ၎င်း ယေလာ့။ ေလဝိသားတိ့သည် ငါ၏ လြဖစ်ရကမည်။ ငါသည်

ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၄၆ ေလဝိသားတိ့ထက်ပိေသာ ဣသေရလအမျိုး သားဦး

ှ စ်ရာခနစ်ဆယ်သံးေယာက်တိ့ကိ ေ ွးရမည်အမ မှာ၊ ၄၇ အကျပ်ေတာ်အလိက်

လတကိယ်လ င် ငါးကျပ်စီ ခံယရမည်။ အကျပ်ကား၊ ေဂရ ှ စ်ဆယ်ြဖစ်သတည်း။

၄၈ ပိေသာသတိ့ေပးရေသာ အေ ွးေငွကိ၊ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့အား

ေပးရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊ ၄၉ ေလဝိသားတိ့ ှ င့် ဣသေရလအမျိုး

သားဦးတိ့ ကိ ေ ွး၍ ပိေသးေသာ သားဦးတိ့၏ အေ ွးေငွကိ၊ ၅၀ ေမာေ ှ သည်

အကျပ်ေတာ် ှ င့် ချိန်လျက်၊ အခွက် တဆယ်သံးပိဿာေြခာက်ဆယ်ငါးကျပ်ကိယ ပီးလ င်၊

၅၁ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မေသာ စကားေတာ်အတိင်း ထိအေ ွးေငွကိ အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့အား ေပးေလ၏။

၄ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ ေလဝိအမျိုး၊ ေကာဟတ်အ ယ်သားတိ့တွင် အသက်သံးဆယ်လွန်၍

ငါးဆယ်မမီှ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိေဆာင်ြခင်းငှါ၊ ၃

အလံးအရင်းဝင်ေသာသအေပါင်းတိ့ကိ၊ ဘိးဘအေဆွအမျိုးအလိက် စာရင်းယေလာ့။ ၄

အလွန်သန့် ှ င်းေသာ အရာတိ့ ှ င့် ဆိင်၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်၌

ေကာဟတ်သားများ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရေသာ အမဟမကား၊ ၅တပ်ချီချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊

အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည် လာ၍၊ အတွင်းကလားကာကိ ချ ပီးလ င်၊

သက်ေသခံချက် ေသတာကိ အပ်ရမည်။ ၆ကလားကာအေပ မှာ တဟာ ှ သားေရ ှ င့်

အပ်ြပန်၍ သားေရအေပ မှာလည်း ြပာေသာအထည်ကိ ခင်း ပီးမှ၊ ထမ်းဘိးတိ့ကိ

လ ိုထားရမည်။ ၇ ေ ှ ေ့တာ်မန့်စားပဲွေပ မှာ ြပာေသာအထည်ကိ ခင်း၍၊ လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊

ေလာင်းစရာဖလားများ ှ င့်တကွ၊ အ မဲထည့် ရေသာ မန့်ကိ တင် ပီးမှ၊ ၈ ထိအရာတိ့ကိ၊

နီေသာအထည် ှ င့် အပ်ရမည်။ တဖန် တဟာ ှ သားေရ ှ င့် အပ်ြပန်၍ ထမ်းဘိးတိ့ကိ

လ ိုထားရမည်။ ၉ မီးထွန်းရာ မီးခံ၊ မီးခွက်၊ မီး ှ ပ်၊ မီး ှ ပ်ခံရာ ခွက်၊ ဆီအိး

အစ ှ ိသည်တိ့ကိ ြပာေသာအထည် ှ င့် အပ် ပီးမှ၊ ၁၀ ထိတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၊

တဟာ ှ သားေရအိတ် ထဲ၌ သွင်းထား၍၊ ထမ်းဘိးကိ တပ်ရမည်။ ၁၁ ေ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

ြပာေသာအထည်ကိ ခင်း၍၊ တဟာ ှ သားေရ ှ င့်အပ် ပီးလ င်၊ ထမ်းဘိးတိ့ကိ လ ိုထားရမည်။

၁၂ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရန် တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ြပာေသာအထည်အိတ်ထဲ၌ သွင်းထား၍၊ တဟာ ှ သားေရြဖင့် အပ် ပီးမှ ထမ်းဘိးကိ

တပ်ရမည်။ ၁၃ ယဇ်ပလင်မှ ြပာကိပယ် ှ င်း၍ ပလင်ေပ မှာ ေမာင်းေသာအထည်ကိ

ခင်း ပီးလ င်၊ ၁၄ ထိပလင် ှ င့် ဆိင်ေသာ အမေတာ်ထမ်းရန် တန်ဆာတည်းဟေသာ

လင်ပန်း၊ အမဲသားချိတ်၊ တး ွင်း ြပား၊ အင်တံ အစ ှ ိေသာ ယဇ်ပလင်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ

တင်၍၊ တဟာ ှ သားေရ ှ င့် အပ် ပီးမှ ထမ်းဘိးတိ့ကိ လ ိုထားရမည်။ ၁၅ ထိသိ့

တပ်ချီချိန်ေရာက်ေသာအခါ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့်

သန့် ှ င်း ေသာ တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဖံးအပ်ေသာေနာက်၊ ေကာဟယ်သားတိ့သည်

ထမ်းြခင်းငှါ ချဥ်းကပ်ရကမည်။ သိ့ရာတွင် သတိ့သည် ေသေဘး ှ င့် လွတ်မည်အေကာင်း

သန့် ှ င်းေသာအရာကိ မကိင်ရ၊ ဤေ ှ က့ား ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်၌

ေကာဟတ်သားများ ေဆာင် ွက် ရေသာ အမေပတည်း။ ၁၆ယစ်ပေရာဟိတ် အာ န်သား

ဧလာဇာ၏ အရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ အမဟမကား မီးထွန်းစရာ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်းေမး၊

ေနရ့က်အစဥ်အတိင်း ဆက်ကပ်ရေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ လိမ်းရန်ဆီ အစ ှ ိေသာ

တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ် ှ င့် သန့် ှ င်းေသာ

တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း ကည့် ပစရမည်။ ၁၇တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န် အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၈ ေကာဟတ် အေဆွအမျိုးအ ွယ်သားတိ့ကိ

ေလဝိသားစထဲက မပယ်မြဖတ် ှ င့် ။ ၁၉ သတိ့သည် အလွန်သန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ

ချဥ်းကပ်ေသာအခါ ေသေဘးလွတ်၍ အသက် ှ င်မည် ြဖစ်ေကာင်း အာ န် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည် အရင်ဝင်၍ လအသီးသီးေစာင့် ရေသာအမ၊ ထမ်းရေသာဝန်တိ့ကိ

ခဲွခန့်ရမည်။ ၂၀ သိ့ရာတွင် သန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ ဖံးအပ်စဥ်အခါ ေကာဟိတ်

သားတိ့သည် ေသေဘး ှ င့် လွတ်မည်အေကာင်း၊ အထဲ သိ့ဝင်၍ မကည့်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၁ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂၂ ေဂရ န်

အ ွယ်သားတိ့တွင်၊ အသက်သံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီှ၊ ၂၃ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်အမကိ ေဆာင်းြခင်းငှါ အလံးအရင်း ဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ၊

ဘိးေဘးအေဆွအမျိုး အလိက် စာရင်းယေလာ့။ ၂၄ ေဂရ န်အေဆွအမျိုးတိ့သည်

ေစာင့် ရေသာ အမ၊ ထမ်းရေသာဝန်ဟမကား၊ ၂၅ အတွင်းတဲေတာ် ကလားကာ၊

ပရိသတ်စည်း ေဝးရာ တဲေတာ်ကလားကာ၊ အေပ တဲ၊ တဟာ ှ သား ေရအဖံး၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ကလားကာ၊ အေပ တဲ၊ တာဟာ ှ သားေရအဖံး၊

ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ကာေသာကလားကာ၊ ၂၆ တဲေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင်

ပတ်လည်ဝင်းကလား ကာ၊ ဝင်းတံခါးဝ၌ကာေသာ ကလားကာ၊ ကိးများအစ ှ ိ

သည်တိ့ကိ၎င်း၊ ထိအရာများ ှ င့် ဆိင်၍ အမေတာ်ထမ်း ရန် တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း

ထမ်း ွက်ရကမည်။ ၂၇ ေဂရ န်သားများ အမေစာင့် ေလရာရာ၊ ဝန် ထမ်းေလရာရာ၌၊

အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့ ခဲွခန့်စီရင် သည်အတိင်း ေဆာင် ွက်ရကမည်။ ၂၈ဤေ ွက့ား

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်၌ ေဂရ န်အေဆွအမျိုးသားများ ေဆာင် ွက်ရေသာအမ

ေပတည်း။ ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န်၏ သားဣသမာ သည် သတိ့ကိအပ်ရမည်။ ၂၉

ေမရာရိသားတိ့တွင်လည်း၊ အသက်သံးဆယ် လွန်၍ ငါးဆယ်မမီှ၊ ၃၀ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ြခင်းငှါ၊ အလံးအရင်းဝင်ေသာသ အေပါင်းတိ့ကိ ဘိးဘ

အေဆွအမျိုးအလိက် စာရင်းယေလာ့။ ၃၁ သတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်၌ ေစာင့် ရေသာအမ၊ ထမ်းရေသာဝန်ဟမကား၊ တဲေတာ် ပျဥ်ြပား၊

ကန့်လန့်ကျင်၊ တိင်၊ ေြခစွပ်၊ ၃၂ ဝင်းတိင်၊ ေြခစွပ် တံသင်၊ ကိးများတိ့ကိ၎င်း

ထိအရာများ ှ င့် ဆိင်၍ အမေတာ်ထမ်းရန် တန်ဆာ ှ ိ သမ တိ့ကိ၎င်း ထမ်း ွက် ကရမည်။

သတိ့ထမ်း ွက်ရ ေသာတန်ဆာတိ့ကိ အမည်မှတ်၍ ေရတွက်ရမည်။ ၃၃ဤေ ွက့ား

ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်၏ သားဣ သမာအပ်၍ ပရိသတ်အစည်းေဝးရာ တဲေတာ်၌ ေမရာရိ

အေဆွအမျိုးသားများ ေဆာင် ွက်ရေသာ အမေပတည်း။ ၃၄ ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်အစ ှ ိေသာ ပရိသတ်သ ကီးတိ့သည် ေကာဟတ်သားတိ့တွင် အသက်သံးဆယ်လွန်

၍ ငါးဆယ်မမီှ၊ ၃၅ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိ ေဆာင်ြခင်းငှါ၊

အလံးအရင်းဝင်ေသာသ အေပါင်းတိ့ကိ၊ ၃၆ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက် ေရတွက်၍

စာရင်းသွင်း ေသာ လေပါင်းကား၊ ှ စ်ေထာင်ခနစ်ရာငါးဆယ် ှ ိသ တည်း။

၃၇ ဤသတိ့သည် ေမာေ ှ ၌ ထာဝရဘရားမှာထား ေတာ်မသည်အတိင်း

ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်သည် ေရတွက် ၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရ

ေသာ ေကာဟတ်အေဆွအမျိုးသားေပတည်း။ ၃၈ ေဂ န်သားတိ့တွင်

အသက်သံးဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီှ၊ ၃၉ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိ

ေဆာင်ြခင်းငှါ၊ ၄၀အလံးအရင်းဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက်

ေရတွက်၍ စာရင်းသွင်း ေသာ လေပါင်းကား ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာ သံးဆယ် ှ ိ သတည်း။

၄၁ဤသတိ့သည် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်သည်

ေရတွက်၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ေနရ ေသာ

ေဂရ န်အေဆွအမျိုးသားေပတည်း။ ၄၂ ေမရာရိသားတိ့တင် အသက်သံးဆယ်လွန်၍

ငါးဆယ်မမီှ၊ ၄၃ ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ြခင်းငှါ၊

အလံးအရင်းဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက် ေရတွက်၍ ၄၄

စာရင်းသွင်းေသာ လေပါင်းကား သံးေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိသတည်း။ ၄၅ဤသတိသ့ည် ေမာေ ှ ၌

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်သည် ေရတွက်ေသာ

ေမရာရိအေဆွအမျိုးသားေပတည်း။ ၄၆ ထိသိ့ ှ င့် အညီ၊ ေလဝိသားတိ့တွင် အသက်သံး

ဆယ်လွန်၍ ငါးဆယ်မမီှ၊ ၄၇ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ အမေတာ်ကိ ေစာင့် ၍

ဝန်များကိ ထမ်းြခင်းငှါ ဝင်ေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ၊ ၄၈ ဘိးဘအေဆွအမျိုးအလိက်
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ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အစ ှ ိေသာ ဣသေရလအမျိုး သ ကီးတိ့သည် ေရတွက်၍

စာရင်းသွင်းေသာ လေပါင်းကား ှ စ်ေထာင် ငါးရာ ှ စ်ဆယ် ှ ိသတည်း။ ၄၉ ေမာေ ှ ၌

ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတ်ေတာ်အတိင်း လအသီးသီး ေစာင့် ရေသာမ အသီး

အသီးထမ်းရေသာ ဝန်တိ့ကိ ေထာက်၍မရ၊ ေမာေ ှ ေရတွက်သတည်း။

၅ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂ ငါေနေသာတပ်ကိ

မညစ် းေစြခင်းငှါ၊ ၃ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေသာသ၊ ရိနာ စဲွေသာသ၊

အေသေကာင်ထိ၍ မစင် ကယ်ေသာသ ေယာက်ျားမိန်းမအေပါင်းတိ့ကိ၊ တပ်ြပင်မှာ

ေနရာချထား ရမည်အေကာင်း ဆင့် ဆိေလာ့ဟ ၄ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း

ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပက၏။ ၅ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊

သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၆ လပတတ်ေသာ

ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊ ထာဝရဘရား ကိ ြပစ်မှားသြဖင့် အြပစ်ေရာက်ေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ သည်၊

၇ ထိအြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ၍ ေတာင်းပန်ရမည်။ ြပစ် မှားေသာအတွက်၊ ငါးစတစကိထပ်၍

ြပစ်မှားခံေသာ သအားေပးရမည်။ ၈ ထိအြပစ်အတွက် ေပးေသာဥစာကိခံထိက်ေသာ

အမျိုးသားချင်းမ ှ ိလ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အဘိ့ ထာဝရ ဘရားအားပေဇာ်ရမည်။ ထိမှတပါး

အြပစ်ေြဖေစြခင်းငှါ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ သိးတေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်အားဣသေရလအမျိုးသား ပေဇာ်၍သန့် ှ င်းေသာအရာ ှ ိသမ တိ့သည်၊

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၏ဥစာ ြဖစ်ရမည်။ ၁၀လတိင်းသန့် ှ င်းေစ၍ယဇ်ပေရာဟိတ်အား လ

သမ တိ့သည်လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ်အား လသမ တိ့ သည်လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ်၏

ဥစာြဖစ်ရမည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန်ေမာေ ှ အားထာဝရဘရားက သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၁၂ လင် ှ ိေသာ မိန်းမသည်

အြခားတပါးေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွင်း၍ လင်ကိြပစ်မှားလ င်၎င်း၊ ၁၃ မှားယွင်းစဥ်တွင်

သတပါးမေတွမိ့ သက်ေသမ ှ ိ၊ သီလပျက် ေသာ်လည်း ထိအမကိ ဝှက်ထား၍

လင်မသိလ င်၎င်း၊ ၁၄ သီလပျက်သည်ြဖစ်ေစ ပျက်သည်ြဖစ်ေစ၊ လင် သည် မယားကိ

မယံလ င်၎င်း ၁၅ ထိမိန်းမ ပရေသာ ပေဇာ်သကာဘိ့မှေယာမန်၊့ တသမဲပါလျက်

သကိ့ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ ေခ သွားရမည်။ မန့်ညက်ေပ မှာ ဆီကိမေလာင်းရ။

ေလာဗန်ကိမတင်ရ။ မယားကိမယံြခင်း ပေဇာ်သကာအြပစ်ကိ ေဖတင်ရာ

ပေဇာ်သကာြဖစ်၏။ ၁၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ထိပေဇာ်သကာကိ ယ၍

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထားရမည်။ ၁၇ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် သန့် ှ င်းေသာ ေရကိ

ေြမအိး၌ ေလာင်း ပီးလ င်၊ တဲေတာ်၌ ှ ိေသာ ေြမမန့်ကိ ယ၍ ေရထဲမှာ ထည့်ရမည်။ ၁၈

ထိမိန်းမကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာထား ပီး လ င်၊ ေခါင်း၌ အချည်းစည်း ှ ိေစ၍၊

မယားကိမယံြခင်း၊ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာသတိေပးရာ ပေဇာ်သကာကိ မိန်းမလက်၌

ထည့်ရမည်။ ကျိန်ြခင်းေဘးကိြဖစ်ေစေသာ ေရခါးကိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ကိယ်တိင်ကိင်ရမည်။

၁၉ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ ထိမိန်းမကိ အကျိန်တိက်လျက် သင်သည်

ကိယ်ခင်ပွန်းမှ တပါး အြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွင်းြခင်း ညစ် းြခင်း မ ှ ိလ င်၊

ကျိန်ြခင်းေဘးကိြဖစ်ေစေသာ၊ ဤေရခါး ှ င့် ကင်းလွတ်ေစသတည်း။ ၂၀

ကိယ်ခင်ပွန်းမှ တပါးအြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွင်း၍ ညစ် းြခင်း ှ ိလ င်၊ ၂၁

ထာဝရဘရားသည်၊ သင်၏ေပါင်ကိ ပိန်ေစ၍ ဝမ်းကိလည်း ေရာင်ေစသြဖင့် ၊

သင့် ကိကျိန်အပ်ေသာသ၊ အထိမ်းအမှတ် ပ၍ လများကျိန်ဆိြခင်းကိ ခံရေသာသ

ြဖစ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ေတာ်မေစသတည်း။ ၂၂ ကျိန်ြခင်းေဘး ြဖစ်ေစေသာ

ဤေရသည်သင်၏ ဝမ်းထဲသိ့ ဝင်၍ ဝမ်းေရာင်းြခင်း၊ ေပါင်ပိန်ြခင်းကိြဖစ်ေစ သတည်းဟ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကျိန်ြခင်းအကျိန်တိက် လ င် မိန်းမက၊ အာမင်၊ အာမင်ဟ

ဝန်ခံရမည်။ ၂၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လည်း၊ ထိအကျိန်တိ့ကိ ေရးမှတ်၍ တဖန်

ေရခါး ှ င့် ေချ ပီးမှ၊ ၂၄ ကျိန်ြခင်းေဘးြဖစ်ေစေသာေရခါးကိ မိန်းမအား တိက်ရမည်။

ထိေရသည် မိန်းမထဲသိ့ဝင်၍ ခါးလိမ့်မည်။ ၂၅ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ မယားကိ

မယံ ြခင်း၊ ပေဇာ်သကာကိ မိန်းမလက်မှ ယ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲလျက်

ယဇ်ပလင်ေပ မှာဆက် ပီးလ င်၊ ၂၆ မန့်ညက်တလက်ဆွန်းတည်းဟေသာ ပေဇာ်

သကာအတွက်အတာကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိ၍ ထိေနာက် အကျိန်ေရကိ

မိန်းမေသာက်ေစရမည်။ ၂၇ ထိမိန်းမသည် လက်ကိြပစ်မှား၍ ညစ် းြခင်း ှ ိလျင်

ကျိန်ြခင်း ေဘးြဖစ်ေစေသာ ေရကိေသာက် ပီးမှ သအ့ထဲ၌ ေရဝင်၍ ခါးသြဖင့်

ဝမ်းေရာင်ြခင်း၊ ေပါင်ပိန် ြခင်းသိ့ေရာက်၍ ထိမိန်းမသည် မိမိအမျိုး၌ ကျိန်အပ်

ေသာသြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၈ သိ့မဟတ် ထိမိန်းမသည် မညစ် း၊ စင် ကယ် ြခင်း ှ ိလ င်၊

ေဘး ှ င့် လွတ်၍ ပဋိသေ ယေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၉ ဤေ က့ား၊ မိန်းမသည်

ကိယ်ခင်ပွန်းမှတပါး အြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွင်း၍ ညစ် းြခင်း ှ ိေသာ်၎င်း၊ ၃၀

ေယာက်ျားသည် မယားကိ မယံေသာသေဘာ စဲွလမ်းေသာ်၎င်း၊ ေစာင့် ရေသာ

တရားေပတည်း။ ေယာက်ျားသည် မယားကိမယံ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထားေသာအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဤတရားအတိင်း စီရင်သြဖင့် ၊ ၃၁ ေယာက်ျားသည် အြပစ် ှ င့်

ကင်းလွတ်၍ မိန်းမသည် မိမိအြပစ်ကိ ခံရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရား အဘိ့ မိမိကိြခား

နားေစ၍ နာဇရိသစာ ပြခင်းငှါ မိမိကိ မိမိခဲွထားေသာအခါ၊ ၃ စပျစ်ရည် ှ င့်ယစ်မျိုးကိ

ေ ှ ာင်ရမည်။ စပျစ် ရည်ချဥ် ှ င့် ယစ်မျိုးချဥ်ကိလည်း မေသာက်ရ။ စပျစ်သီးြဖင့်

လပ်ေသာအရည်ကိအလင်း မေသာက်ရ။ စပျစ်သီး အစိမ်းအေြခာက်ကိလည်း မစားရ။ ၄

ြခားနားလျက်ေနေသာကာလပတ်လံး စပျစ်သီး အဆန်၊ စပျစ်သီးအခံွမှစ၍ စပျစ်ပင်က

ြဖစ်သမ ကိ မစားရ။ ၅ ြခားနားြခင်းသစာေစာင့် ေသာ ကာလပတ်လံး၊ ဦးဆံကိ မရိတ်ရ။

ထာဝရဘရားအဘိ့ မိမိကိ ြခားနားေစ ေသာ ကာလမေစ့မီှတိင်ေအာင် သသည်

သန့် ှ င်းရသြဖင့် ၊ မိမိဆံပင်ကိ အလိအေလျာက် တိးပွားေစမည်။ ၆ထာဝရဘရားအဘိ့

မိမိကိြခားနားေစေသာ ကာလပတ်လံး၊ အေသေကာင်ကိ မချဥ်းမကပ်ရ။ ၇

သ၏ဘရားသခင်အဘိ့ သ၏ေခါင်းကိ ြခားနား ေစေသာေကာင့် ၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကိ၊

ှ မေသေသာ်လည်း ညစ် းြခင်းကိမခံရ။ ၈ ြခားနားလျက်ေနေသာ ကာလပတ်လံး၊ ထာဝရ

ဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ၉ သအ့နားမှာ တစံတေယာက်ေသာသသည် ချက်ြခင်းေသ၍၊

သသည် ြခားနားေစေသာေခါင်းကိ ညစ် းေစလ င်၊ စင် ကယ်ေစေသာ ေနတ့ည်းဟေသာ

သတမေန့၌ ဦးဆံကိ ရိတ်ရမည်။ ၁၀ အဌမေန့၌ ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး

ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲ ေတာ်တံခါးေ ှ ့ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၁၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လည်း၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ဘိ့တေကာင်၊

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ကေကာင်ကိ ပေဇာ်၍ ထိသ၌ အေသေကာင်အားြဖင့် ေရာက်ေသာ

အြပစ်ေြဖခင်းကိ ပ ပီးမှ၊ ထိေန့ြခင်းတွင်သ၏ေခါင်းကိ သန့် ှ င်းေစ ရမည်။ ၁၂

အရင်ြခားနားေစေသာ ကာလကိ ထာဝရ ဘရားအဘိ့ တဖန် ြခားနားေစ၍

အခါမလည်ေသာ သိးသငယ်တေကာင်ကိ ဒစ ိက်ေြဖရာ ယဇ် ပ၍ ပေဇာ် ရမည်။

အရင်းြခားနားြခင်းပျက်ေသာေကာင့် လွန်ေသာ ကာလေပျာက်ရမည်။ ၁၃ ြခားနား၍

ေနေသာကာလေစ့ ပီးမှ၊ နာဇရိလ ေစာင့် ရေသာ တရားဟမကား၊ သသည် ပရိသတ်စည်း

ေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ သိ့့ လာ၍၊ ၁၄ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိး

သငယ်အထီးတေကာင် အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ်အမတေကာင် မိဿဟာယ ယဇ်ဘိ့ အြပစ်မပါေသာဆိတ်တေကာင်၊ ၁၅

ဆီေရာေသာမန့်ညက် ှ င့်လပ်ေသာ မန့်ြပား၊ ဆီလးေသာ တေဆးမ့ဲ မန့် ကပ်တည်းဟေသာ

တေဆးမ့ဲ မန့်တေတာင်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ

ထာဝရဘရားအား ဆက်ရမည်။ ၁၆ ထိပေဇာ်သကာများကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့သွင်း၍ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်၊ မီး ိ ့ရာယဇ်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၇

တေဆးမ့ဲ မန့်တေတာင်း ှ င့်တကွ၊ မိဿဟာယ ယဇ်ဆိတ်ကိ၎င်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ

သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ရမည်။ ၁၈ နာဇရိလသည်၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် တံခါးနားမှာ မိမိြခားနားေသာ ဦးဆံကိ ရိတ်၍၊ ထိဆံကိ

မိဿဟာယယဇ်ေအာက်၌ ှ ိေသာ မီးထဲမှာထည့် ရမည်။ ၁၉ ြခားနားေသာ ဦးဆံကိ

ရိတ် ပီးမှ၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်သည် ပတ်ေသာ ဆိတ်ပခံးတဘက်၊ ေတာင်းထဲက

တေဆးမ့ဲမန့်ြပားတြပား၊ တေဆးမ့ဲမန့် ကပ်တချက်ကိ ယ၍ နာဇရိလလက်၌ ထည့် ပီးလ င်၊

၂၀ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ချီလဲရာပေဇာ် သကာဘိ့ ချီလဲရမည်။ ထိအရာတိ့သည်၊

ချီလဲရာရင်ပတ်၊ ချီလဲရာ ပခံး ှ င့်တကွ ယဇ်ပေရာဟိတ်အဘိ့ သန့် ှ င်းရမည်။ ထိေနာက်မှ

နာဇရိလသည် စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ၂၁ ဤေ ှ က့ား၊

သစာ ပေသာနာဇရိလသည် အလိ အေလျာက် တက် ိင်သမတပါး မိမိြခားနားြခင်းအတွက်
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ထာဝရဘရားအား ဆက်ရေသာ ပေဇာ်သကာ ှ င့် ဆိင် ေသာ တရားေပတည်း။

သစာ ပသည်အတိင်း ြခားနား ြခင်းတရား ှ င့် အညီ ပရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် အာ န် ှ င့်သ၏သားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂၃ သင်တိ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ေကာင်း ကီးေပး၍

မက်ရေသာ စကားဟမကား၊ ၂၄ ထာဝရဘရားသည်၊ သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပး၍

ေစာင့် မေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၅ထာဝရဘရားသည်သင်၌ မျက် ှ ာေတာ်အလင်း ကိ လတ်၍

က ဏာေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၆ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ေြမာ် ကည့်၍

ချမ်းသာေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အေပ မှာ ငါ့နာမကိ

မက်ဆိ၍ တင်လ င် ငါသည်ထိသတိ့ကိ ေကာင်း ကီး မဂလာေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ေမာေ ှ သည် တဲေတာ်ကိ ထေထာင်၍၊ တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊

ယဇ်ပလင် ှ င့် ယဇ် ပလင်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ဆီလး၍ သန့် ှ င်းေစြခင်း

အမကိ လက်စသတ်ေသာေန့၌၊ ၂ စာရင်းဝင်ေသာသတိ့ကိ အပ်၍ ဣသေရလ

အမျိုးအ ွယ်အသီးသီးတိ့၌ မင်းြဖစ်ေသာသ၊ အေဆွ အမျိုးသ ကီးမင်းတိ့သည်၊ ၃

မင်းတပါး ွားထီးတ ေကာင်စီ၊ မင်း ှ စ်ပါးအမိး ပါေသာ ရထားတခစီ၊ ရထားေြခာက်ခ၊

ွားဆယ် ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ တဲေတာ်ေ ှ သိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ၍ ထာဝရ ဘရားအား

ပေဇာ်သကာ ပက၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း သင်သည် ပရိသတ် စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်အမေဆာင် ွက်စရာတိ့ ခံယ၍အမ ကိ ေဆာင် ွက်ရသည့်အတိင်း ေလာဝိသား

အသီးသီးတိ့ အား ေပးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေမာေ ှ သည်ရထား ှ င့် ွားတိ့ကိခံယ၍

ေလဝိသားတိ့အား ေပးသြဖင့် ၇ အမေဆာင် ွက်စရာ ှ ိသည်အတိင်း၊ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ် အာ န်၏သား ဣသမာအပ်ေသာ ေဂရ န်သားတိ့ အား ရထား ှ စ်ခ ှ င့်

ွားေလးေကာင်တိကိ့၎င်း၊ ၈ ေမရာရိသားတိ့အား ရထားေလးခ ှ င့် ွား ှ စ် ေကာင်တိ့ကိ၎င်း

ေပးေလ၏။ ၉သန် ှ င်းရာဌာနေတာ်မကိ ေစာင့် ရေသာ ေကာ ဟတ်သားတိ့သည် မိမိတိ့

ပခံး၌ ထမ်း ွက်ရေသာေကာင့် ၊ သတိ့အား ရထား ှ င့် ွားတိ့ကိမေပး။ ၁၀ယဇ်ပလင်ကိ

ဆီလးေသာေန့၌ အ ေမာဒနာ ပစရာဘိ့ ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ အြခားေသာ ပေဇာ်သကာကိ

ပက၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ယဇ်ပလင်ကိ အ ေမာဒနာ ပစရာဘိ၊့

မင်းအသီးအသီးတိ့သည် ေနရ့က်အစဥ်အတိင်း မိမိ ပေဇာ်သကာကိ ပရကမည်ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၂ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ပဌမေန့၌ ယဒအမျိုး၊ အမိနဒပ်

သားနာ ှ န်သည် ဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟမကား၊ ၁၃ အကျပ်ေတာ်အလိက်

တပိသာသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ ၍ အြပည့်ထည့် ေသာ မန့်ညက်၊

၁၄ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း၊ ၁၅

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသ ငယ်တေကာင်၊ ၁၆ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၁၇

မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ အမိနဒပ်သား နာ န်သည် ပေဇာ်ေလ ၏။ ၁၈ ဒတိယေန့၌

ဣသခါအမျိုးတွင် မင်းြဖစ်ေသာ ဇအာသား နာသေနလဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ

မကား၊ ၁၉ အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိသာသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊

ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်

ေရာ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်၊ ၂၀ မီး ိရ့ာနံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ်

အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း ၂၁ မီး ိရ့ာ ယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင်၊

သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသ ငယ်တေကာင်၊ ၂၂အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့

ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၂၃ မိဿဟာယ ယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊

ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ ဇအာသားနာသေနလသည်

ပေဇာ်ေလ ၏။ ၂၄ တတိယေန့၌ ဇာဗလန် အမျိုးတွင် မင်းြဖစ် ေသာ

ေဟလန်သားဧလျာဘဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာ ဟမကား၊ ၂၅ အကျပ်ေတာ်အလိက်

တပိဿာ သံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွ ဖလား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်၊

၂၆ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့် ၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း ‐ ၂၇

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသ ငယ်တေကာင်၊ ၂၈ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၂၉

မိဿဟာယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါးေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ်ငါးေကာင် တိ့ကိ ေဟလန်သား ဧလျာဘသည်ပေဇာ်ေလ၏။ ၃၀ စတတေန့၌

ဗင်အမျိုးတွင်မင်းြဖစ်ေသာ ေ ှ ဒ ရသား ဧလိဇရဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟမကား၊ ၃၁

အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိသာသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ

ေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ်ေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ၍အြပည့်ထည့် ေသာ

မန့်ညက်၊ ၃၂ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း၊ ၃၃

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိး သငယ်တေကာင်၊ ၃၄ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၃၅

မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ ေ ှ ဒရသားဧလိ ဇရသည်ပေဇာ်ေလ၏။ ၃၆ ပဥမေန့၌ ှ ိ

ေမာင်အမျိုးတွင် မင်းြဖစ်ေသာ ဇရိ ှ ဒဲသား၊ ေ ှ လေမျလဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ

မကား၊ ၃၇ အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိသာသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊

ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့်

ေရာ၍ အြပည့်ထည့် ေသာ မန့်ညက်၊ ၃၈ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့် ၍ အကျပ်

တဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း ၃၉ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊

သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိး သငယ်တေကာင်၊ ၄၀ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့

ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၄၁ မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊

ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ ဇရိ ှ ဒဲသားေ ှ

လေမျလသည် ပေဇာ် ေလ၏။ ၄၂ ဆဌမေန့၌ ဂဒ်အမျိုးတွင် မင်းြဖစ်ေသာ ေဒွလ

သား၊ ဧလျာသပ် ဆက်ေသာ ပေဇာ်သကယဟမကား၊ ၄၃ အကျပ်ေတာ်အလိက်

တပိသာသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွဖလား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ၍ အြပည့်ထည့် ေသာ

မန့်ညက်၊ ၄၄ မီး ိရ့ာနံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ

ေ ဇွန်း၊ ၄၅ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊

အခါမလည်ေသာ သိး သငယ်တေကာင်၊ အခါမလည်ေသာသိးသငယ်တေကာင်၊ ၄၆

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်။ ၄၇ မိဿဟာယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊

သိးငါးေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ်ငါးေကာင် တိ့ကိ ေဒွလသား

ဧလျာသပ်သည် ပေဇာ်ေလ၏။ ၄၈ သတမေန့၌ ဧဖရိမ်အမျိုးတွင် မင်းြဖစ်ေသာ

အမိဟဒ်သား ဧလိ ှ မာဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ မကား၊ ၄၉အကျပ်ေတာ်အလိက်

တပိသားသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွဖလား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ ၍ အြပည့်ထည့် ေသာမန့်ညက်၊

၅၀ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း၊ ၅၁

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိး သငယ်တေကာင်၊ ၅၂ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင် ၅၃

မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ၊ အမိဟဒ်သားဧလိ ှ ာမာသည် ပေဇာ် ေလ၏။ ၅၅

အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိသာသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ

ေငွဖလား၊ ေဘာဇသ် ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ

မန့်ညက်၊ ၅၆ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း။ ၅၇

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိး သငယ်တေကာင်၊ ၅၈ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၅၉

မိဿာဟာယ၊ ယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ ေပဒါဇရသား ဂါမေလျလသည် ပေဇာ် ေလ၏၊ ၆၀

နဝမေန့၌ ဗယာမိန်အမျိုးတွင် မင်းြဖစ်ေသာ ဂိေဒါနိသား အဘိဒန်ဆက်ေသာ

ပေဇာ်သကာဟမကား ၆၁ အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိသာသံးဆယ်အချိန် ှ ိ ေသာ

ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊

ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ ၍ အြပည့်ထည့် ေသာ မန့်ညက်၊ ၆၂ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍

အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း ၆၃ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး
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တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိး သငယ်တေကာင်၊ ၆၄

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၆၅ မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊

သိးငါး ေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်တိ့ကိ ဂိေဒါနိသားအဘိဒန်သည် ပေဇာ်ေလ၏၊

၆၆ ဒသမေန့၌ ဒန်အမျိုးတွင် မင်းြဖစ်ေသာ အမိ ှ ဒဲသားအေဟဇာဆက်ေသာ

ပေဇာ်သကာဟမကား၊ ၆၇ အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိသားသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ

ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊

ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ မန့်ညက်။ ၆၈ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍

အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း၊ ၆၉ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ

ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိး သငယ်တေကာင်၊ ၇၀

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၇၁ မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊

သိးငါးေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ်ငါးေကာင်တိ့ကိ

အမိ ှ ဒသားအေဟဇာသည် ပေဇာ်ေလ၏။ ၇၂ ဧကာဒသမေန့၌ အာ ှ ာအမျိုးတွင်

မင်းြဖစ် ေသာ သကရန်သား ပါေဂျလဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာဟ မကား။ ၇၃

အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိဿာသံးဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ

ေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ ၍ အြပည့်ထည့်ေသာ

မန့်ညက်။ ၇၄ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း၊ ၇၅

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိး သငယ်တေကာင်၊ ၇၆ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၇၇

မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊ ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ သကရန်သားပါေဂျလသည် ပေဇာ် ေလ၏။ ၇၈

ဒွါဒသမေန့၌ နသာလိအမျိုးတွင် မင်းြဖစ်ေသာ ဧနန်းသားအဟိရဆက်ေသာ

ပေဇာ်သကာ ဟမကား၊ ၇၉ အကျပ်ေတာ်အလိက် တပိဿာသံးဆယ် အချိန်

ှ ိေသာ ေငွအင်တံ၊ ခနစ်ဆယ်အချိန် ှ ိေသာ ေငွဖလား၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ့

ထိအင်တံ၊ ဖလား၌ ဆီ ှ င့် ေရာ ၍ အြပည့်ထည့် ေသာ မန့်ညက်။ ၈၀ မီး ိရ့ာ

နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့်၍ အကျပ်တဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေ ဇွန်း၊ ၈၁ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့

အသက်ပျိုေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသ

ငယ်တေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ်တေကာင်၊ ၈၂ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့

ဆိတ်သငယ်တေကာင်၊ ၈၃ မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွား ှ စ်ေကာင်၊ သိးငါး ေကာင်၊

ဆိတ်ငါးေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ် ငါးေကာင်တိ့ကိ ဧနန်သား အဟိရသည်

ပေဇာ်ေလ၏။ ၈၄ ထိသိ့ဣသေရလအမျိုးတိ့၌ မင်းြဖစ်ေသာသတိ့ သည်၊ ယဇ်ပလင်ကိ

ဆီလးေသာေန့၌ အ ေမာဒနာ ပစရာဘိ့ ဆက်ေသာ ေငွအင်တံေပါင်းဆယ် ှ စ်လံး၊ ေငွ

ဖလားေပါင်းဆယ် ှ စ်လံး၊ ေ ဇွန်းေပါင်း ဆယ် ှ စ်စင်း တည်း။ ၈၅ ေငွအင်တံအချိန်ကား၊

တလံးလ င် တပိဿာ သံးဆယ်စီ၊ ေငွဖလားအချိန်ကား၊ တလံးလ င် ခနစ်ဆယ် စီ ှ ိ၍

ေငွချိန်ေပါင်းကား၊ အကျပ်ေတာ်အလိက်၊ အခွက် ှ စ်ဆယ်ေလးပိဿာ ှ ိသတည်း။

၈၆ မီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့် ေသာ ေ ဇွန်း ဆယ် ှ စ်စင်း အချိန်ကား၊

အကျပ်ေတာ်အလိက် ဆယ် ကျပ်စီ ှ ိ၍၊ ေ ချိန်ေပါင်းကား တပိဿာ ှ စ်ဆယ် ှ ိသ

တည်း။ ၈၇ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ ေဘာဇဥ် ပေဇာသကာ ှ င့်တကွ ွားေပါင်းဆယ် ှ စ်ေကာင်၊

သိးထီးဆယ် ှ စ်ေကာင်၊ အခါ မလည်ေသာသိးသငယ် ဆယ် ှ စ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်ေပါင်း ဆယ် ှ စ်ေကာင်၊ ၈၈ မိဿဟာယ ယဇ်ဘိ့ ွားေပါင်း၊

ှ စ်ဆယ် ေလးေကာင်၊ သိးထီးေြခာက်ဆယ်၊ ဆိတ်ထီးေြခာက်ဆယ်၊ အခါမလည်ေသာ

သိးသငယ်ေြခာက်ဆယ် ှ ိသတည်း။ ဤေ ွက့ား၊ယဇ်ပလင် ဆီလးေသာေနာက်၊

အ ေမာဒနာ ပဘိ့ ဆက်ေသာ ပေဇာ်သကာေပတည်း။ ၈၉ ေမာေ ှ သည် ဘရားသခင်ကိ

ေလာက်ြခင်းငှါ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါး ကားမှာ၊

သက်ေသခံချက်ေသတာအေပ ၌ တင်ေသာအဖံးထက်ေသာ ဘရားသခင် ေခေတာ်မသံ ကိ

ေမာေ ှ သည်ကား၍ ထးေလ၏။

၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် အာ န်အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂ မီးခွက်များကိ

ထွန်းေသာအခါ၊ မီးခွက်ခနစ်လံး တိ့သည် မီးခံတဘက်တချက်၌ ထွန်းလင်းရမည်ဟ၊

၃ ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ အာ န် ပ၍ မီးခံတဘက်တချက်၌

မီးခွက်များကိ ထွန်းေလ၏။ ၄ မီးခံမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား ြပေတာ်မေသာ

ပံ ှ င့်အညီ မီးခံတိင်မှစ၍ ကာပွင့် တိင် ေအာင် ေ ြဖင့် တစပ်တည်းထလပ်ေသာ မီးခံြဖစ်သ

တည်း။ ၅ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား ၆ ေလဝိသားတိ့ကိ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အထဲက ေ ွးေကာက်၍ စင် ကယ်ေစေလာ့။ ၇

စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ ပရမည်အမဟမကား၊ စင် ကယ်ြခင်း မဂလာေရကိ

သတိ့အေပ မှာြဖန်း၍၊ သတိ့ သည် တကိယ်လံးကိ အေမွးရိတ်ြခင်း၊ အဝတ်ေလ ာ်ြခင်း ကိ

ပသြဖင့် စင် ကယ်ေစရမည်။ ၈ ဆီေရာေသာ မန့်ညက်တည်းဟေသာ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ၊ အသက်ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့

အသက်ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင် ကိ ယ ပီးလ င်၊ ၉ ေလဝိသားတိ့ကိ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ် ေ ှ သိ့့ေခ ခ့ဲ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်း တိ့ကိ

စည်းေဝးေစ ပီးမှ၊ ၁၀ ေလဝိသားတိ့ကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

သတိ့ေခါင်းေပ မှာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည် လက်ကိတင်သြဖင့် ၊ ၁၁သတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ ထမ်း ေစြခင်းငှါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ပေသာ ပေဇာ်

သကာတည်းဟေသာ ေလဝိသားတိ့ကိ အာ န်သည် ထာဝရဘရားအား ဆက်ရမည်။ ၁၂

ေလဝိသားတိ့သည်လည်း၊ ွားေခါင်းေပ မှာ မိမိ တိ့လက်ကိ တင်၍၊ သတိ့အဘိ့

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပလိ ေသာငှါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ ွားတေကာင်ကိ အြပစ် ေြဖရာယဇ်၊

တေကာင်ကိ မီး ိရ့ာ ယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ရက မည်။ ၁၃ ေလဝိသားတိ့ကိ၊ အာ န် ှ င့်သ၏

သားတိ့ေ ှ မှ့ာ ထား၍ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၁၄ ထိသိ့ ေလဝိသားတိ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် တြခားစီခဲွထား၍၊ သတိ့သည် အထးသြဖင့် ငါ့လြဖစ်ရ

ကလိမ့်မည်။ ၁၅ ထိေနာက်မှ ေလဝိသားတိ့သည်၊ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိ

ေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ ဝင်ရက လိမ့်မည်။ သတိ့ကိ စင် ကယ်ေစ၍ ပေဇာ်သကာ၊ ပရ ေသာ

အေကာင်းဟမကား၊ ၁၆ ဣသေရလ အမျိုးထဲက သတိ့ကိ ေ ွးေကာက်၍၊ ငါ့အား

အပိင်ေပးရမည်။ ဣသေရလအမျိုးတွင် အဦး ဘွားြမင်ေသာ သားဦးများအတွက် သတိ့ကိ

ငါသိမ်း ယ၏။ ၁၇ အဲဂတုြပည်၌ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ

ဣသေရလအမျိုးတွင်လြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်ြဖစ်ေစ၊ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ

ကိယ်အဘိ့ သန့် ှ င်းေစေသာေကာင့် ၊ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ အထး သြဖင့်

ငါပိင်ရမည်။ ၁၈ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားဦး အေပါင်းတိ့ အတွက်၊

ေလဝိသားတိ့ကိ ငါယ၏။ ၁၉ သတိ့သည်လည်း ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် ၌၊

ဣသေရလအမျိုးသားေဆာင် ွက်ရေသာ အမကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊ ေဘးဒဏ် ှ င့်

လွတ်မည်အေကာင်း၊ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးထဲက ေလဝိ

သားတိ့ကိ အာ န် ှ င့် သ၏သားတိ့အား စွန့် ကဲေပးကမ်း သည်ဟ၊ ၂၀ ေလဝိသားအမ၌၊

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်

အစ ှ ိေသာ ဣသေလရအမျိုးသား ပရိသတ် အေပါင်းတိ့ သည် ေလဝိသားတိ့ကိ ပကလင်၊

၂၁ သတိ့သည် စင် ကယ်ြခင်းသိ့ေရာက်၍ မိမိတိ့ အဝတ်ကိ ေလ ာ်က၏။

အာ န်သည်လည်း၊ သတိ့ကိ ထာဝရ ဘရားအား ဆက်ကပ်၍ သတိ့အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပသြဖင့် စင် ကယ်ေစေလ၏။ ၂၂ ထိေနာက်မှ ေလဝိသားတိ့သည် အာ န် ှ င့်သ၏

သားတိ့ေ ှ ့၌ ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ ဝင် က၏။

ေလဝိသားတိ့အမ၌ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ာအားမှာထားေတာ်မသည် အတိင်း

လအေပါင်းတိ့သည် ပက၏။ ၂၃ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂၄ ေလဝိသားတိ့သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် လွန်မှ၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက် ြခင်းငှါ ဝင်ရကမည်။ ၂၅

အသက်ငါးဆယ်လွန်မှ အမလွတ်၍ ေနာက် တဖန် မေဆာင် ွက်ဘဲ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်၌ မိမိညီအစ်ကိတိ့ ှ င်အတ ကညီ၍ အလှည့် လှည့် ေစာင့် ရ ကမည်။ ထိသိ့

ေလဝိသားများ ေစာင့် ရေသာအမကိ စီရင်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၉ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်၍ ဒတိယ ှ စ်၊ ပဌမလ၌ သိန်ေတာတွင် ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အားမိန့်ေတာ် မသည်ကား ၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ချိန်းချက်ေသာ

ကာလအချိန်၌ ပသခါပဲွကိ ခံရကမည်။ ၃ စီရင်ထံးဖဲွသ့မ ေသာ ထံးစံအတိင်း၊

ချိန်းချက် ေသာ ကာလအချိန်တည်းဟေသာ ယခလ တဆယ်ေလး ရက်ေန့
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ညဦးယံ၌ ေစာင့် ရ ကမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ပသခါပဲွကိ ခံရမည်အေကာင်း၊ ေမာေ ှ ဆင့် ဆိသည်အတိင်း၊ ၅ သိန်ေတာတွင်

ပဌမလ တဆယ်ေလးရက်ေန့ ညဦးယံ၌ ပသခါပဲွကိခံရက၏။ ေမာေ ှ အား ထာဝရ

ဘရားမှာ ထားေတာ်မသမအတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည် ပက၏။ ၆

ထိေန့၌ ပသခါပဲွကိမခံရမည်အေကာင်း၊ လအေသေကာင်အားြဖင့် ညစ် းြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာ လအချို ့တိ့သည်၊ ထိေန့၌ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်ထံသိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ၇

အက ်ပ်တိ့သည် လအေသေကာင်အားြဖင့် ညစ် းြခင်း ှ ိပါ၏။ ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ၊ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာကိ မ ပေစြခင်းငှါ၊

အက ်ပ်တိ့ကိ ဆီးတား ပါမည်ေလာဟ ေမးေလာက်က၏။ ၈ ေမာေ ှ ကလည်း၊

ေနကဦးေလာ့။ သင်တိ့အမ၌ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ငါနားေထာင်ဦး

မည်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၉ ထိအခါ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင် သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၁၀ သင်တိ့ အမျိုးသားသည်

အေသေကာင်အားြဖင့် ညစ် းြခင်း ှ ိေသာ်၎င်း၊ ေဝးေသာအရပ်သိ့ ခရီးသွား ေသာ်၎င်း၊

ထာဝရဘရားအဘိ့ ပသခါပဲွကိခံရမည်။ ၁၁ ဒတိယလတဆယ်ေလးရက်ေန့ညဦးယံ၌

ပဲွခံ၍၊ သိးသငယ်အသားကိတေဆးမပါေသာ မန်၊့ ခါးေသာဟင်းသီးဟင်း ွက် ှ င့် စားရမည်။

၁၂ ထိအသားကိ နံနက်တိင်ေအာင် မကင်းေစရ။ အ ိးကိလည်း မချိုးရ။ ပသခါပဲွ ှ င့်

ဆိင်ေသာအထံးအဖဲွ ့ ှ ိသမ တိ့ကိ လိက်၍ ပဲွခံရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၁၃ညစ် းြခင်းမ ှ ိ ၊

အြခားတပါးသိ့ ခရီးမသွား ေသာ သသည် ပသခါပဲွကိ မခံပဲေနလ င် ထိသကိ သ၏

အမျိုးမှပယ် ှ င်းရမည်။ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌ ထိသ သည် ထာဝရဘရားအဘိ့

ပေဇာ်သကာကိ မေဆာင်ခ့ဲ ေသာေကာင့် မိမိအြပစ်ကိ ခံရမည်။ ၁၄ သင်တိ့ထံမှာ

တည်းခိေသာ တပါးအမျိုးသား သည် ထာဝရဘရားအဘိ့ ပသခါပဲွကိ ခံြခင်းငှါ အလိ ှ ိ

လ င်၊ စီရင်ထံးဖဲွ ့၍ ခံရေသာ ထံးစံအတိင်း ပဲွခံရမည်။ သင်တိ့တွင် တည်းခိေသာ

တပါးအမျိုးသား၊ ြဖစ်ေသာသ၊ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာသတိ့သည် ထံးစံတပါးတည်း

ေသာ ှ ိရ ကမည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ တဲေတာ်ကိ ထေထာင်ေသာေန့၌၊ မိဃ်းတိမ်သည်

တဲေတာင်ေပ မှာ တည်၍၊ သက်ေသခံချက် တဲေတာ်ကိ ဖံးအပ်ေလ၏။ ညဦးမှစ၍

နံနက်တိင်ေအာင် တဲေတာ်ေပ မှာ မီးက့ဲသိ့ ထင်ေလ၏။ ၁၆ ထိသိ့အစဥ်ြဖစ်၍

ေနအ့ချိန်၌မိဃ်းတိမ်ဖံးအပ်လျက်၊ ညအချိန်၌မီးက့ဲသိ့ ထင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၇ မိဃ်းတိမ်သည်

တဲေတာ်အေပ မှ ကွာေြမာက်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီးသွား က၏။

မိဃ်းတိမ်တည်ေလရာရာ၌လည်း၊ တဲများကိ ေဆာက်ြပန် က၏။ ၁၈ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီးသွား က၏။ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်းလည်း တဲများကိ ေဆာက်က၏။ မိဃ်း တိမ်သည် တဲေတာ်အေပ မှာ

တည်ေနသမ ေသာ ကာလ ပတ်လံး သတိ့သည် တဲ၌ေနက၏။ ၁၉ မိဃ်းတိမ်သည်

တဲေတာ်အေပ မှာ ေနရ့က် ကာြမင့် စွာတည်ေနေသာအခါ၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့

သည် ခရီးမသွားဘဲ ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ေစာင့် ေန က၏။ ၂၀ မိဃ်းတိမ်သည်

တဲေတာ်အေပ မှာ ေနရ့က် အနည်းငယ်မ တည်ေနေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား အမိန့်

ေတာ်အတိင်း၊ သတိ့သည် တဲ၌ ေနက၏။ ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ်အတိင်းလည်း၊

ခရီးသွား က၏။ ၂၁ ညဦးယံမှစ၍ နံနက်အချိန်တိင်ေအာင် မိဃ်း တိမ်တည်ေန၍

နံနက်အချိန်၌ ေြမာက်ေသာအခါ ခရီး သွား က၏။ ေန့ြဖစ်ေစ၊ ညြဖစ်ေစ၊ မိဃ်းတိမ်ေြမာက်

ေသာအခါ ခရီးသွား က၏။ ၂၂ ှ စ်ရက်ြဖစ်ေစ၊ တလြဖစ်ေစ၊ တ ှ စ်ြဖစ်ေစ၊ မိဃ်းတိမ်သည်

တဲေတာ်ေပ မှာ တည်ေနသမ ေသာကာလပတ်လံး ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီး

မသွားဘဲ တဲ၌ေနက၏။ တဖန်မိဃ်းတိမ်ေြမာက်ြပန် ေသာအခါ ခရီးသွား က၏။ ၂၃

ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ်အတိင်း တဲ၌ ေနက ၏။ ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ်အတိင်းတဲ၌

ေနက၏။ ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ်အတိင်းလည်း ခရီးသွား က၏။ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အားြဖင့် မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း ထာဝရဘရားအထံေတာ်၌ ေစာင့် ေနက၏။

၁၀ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား ၂ သင်သည်

ပရိသတ်စည်းေဝးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ တပ်တိ့ကိ ချီေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မတ်ရေသာ

ေငွတံပိး ှ စ်လံး ကိ၊ တလံးလ င် ေငွတတံးစီြဖင့် မဆက်ဘဲလပ်ရမည်။ ၃

တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးေ ှ ့၊

သင့် ထံ၌ စည်းေဝးရကမည်။ ၄ တံပိးတလံးတည်းကိ မတ်လ င်၊ ဣသေရလ အမျိုး၌

လတေထာင်ကိ အပ်ေသာမင်းတိ့သည် သင့် ထံ၌ စည်းေဝးရကမည်။ ၅

ိးေဆာ်သံ ှ င့် မတ်ေသာအခါ၊ အေ ှ တ့ပ်တိ့ သည် ချီသွားရကမည်။ ၆

ဒတိယအ ကိမ် ိးေဆာ်သံ ှ င့် မတ်ေသာအခါ၊ ေတာင်တပ်တိ့ သည် ချီသွားရကမည်။

တတိယအ ကိမ် ိးေဆာ်သံ ှ င့် မတ်ေသာအခါ၊ အေနာက်တပ်တိ့သည် ချီသွားရကမည်။

စတတအကိမ် ိးေဆာ်သံ ှ င့် မတ်ေသာ အခါ၊ ေြမာက်တပ်တိ့သည် ချီသွားရကမည်။

အစဥ်အတိင်း ချီသွားေစြခင်းဌာ ိးေဆာင်သံ ှ င့် မတ်ရ မည်။ ၇ ပရိသတ်စည်းေဝးေစြခင်းငှါ

ိးေဆာ်သံကိ မ ပ ဘဲ တံပိးမတ်ရမည်။ ၈အာ န်၏ သား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ထိတံပိးကိ မတ်ရကမည်။ သင်တိ့ အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။

၉ သင်တိ့သည် ကိယ်ြပည်၌ ေနေသာအခါ၊ တိက် လာေသာရန်သတိ့ကိ စစ်ချီလ င်၊

ိးေဆာ်သံ ှ င့် တံပိး မတ်ရမည်။ ထိအခါ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည်

သင်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊ ရန်သလက်မှ ကယ်တင် ေတာ်မမည်။ ၁၀ သင်တိ့သည်

င်လန်းြခင်းကိ ပေသာေန၊့ ပဲွ သဘင်ေနလ့ဆန်း ေနတိ့့၌ သင်တိ့ဘရားသခင် ေအာက်

ေမ့ေတာ်မဘိ့ရာ၊ သင်တိ့ မီး ိရ့ာယဇ်၊ မိဿဟာယဇ် ပေဇာ်သကာများ၊ အေပ မှာ

တံပိးမတ်ရကမည်။ ငါ သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင်၊ ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဒတိယ ှ စ်၊ ဒတိယလ အရက် ှ စ်ဆယ်ေြမာက် ေသာ ေနရ့က်၌၊

မိဃ်းတိမ်သည် သက်ေသခံချက်တဲေတာ် မှ ကွာေြမာက်သည်ြဖစ်၍၊ ၁၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သိနာေတာင်မှ ခရီးသွား က၏။ ေနာက်တဖန်

မိဃ်းတိမ်သည် ပါရန်ေတာ ၌ တည်ေန၏။ ၁၃ ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့်

မိန့် ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ပဌမခရီးသွားြခင်းကိ ပက၏။ ၁၄ ယဒတပ်အစဥ်အတိင်း

အလံးအရင်းတိ့သည်၊ အလံ ှ င့်တကွ ေ ှ ့ဦးစွာ ချီသွား က၏။ ယဒတပ်ကိ၊

အမိနဒပ်သားနာ န်အပ်ရ၏။ ၁၅ဣသခါတပ်ကိ၊ ဇအာသားနာသေနလအပ်၏။ ၁၆

ဇာဗလန်တပ်ကိ၊ ေဟလန်သားဧလျာဘအပ်ရ၏။ ၁၇ တဲေတာ်ကိ ဖတ်ချ၍ ေဂရ န်သား၊

ေမရာရိသား တိ့သည် တဲေတာ်ကိ ထမ်းလျက်ချီသွား က၏။ ၁၈ ဗင်တပ်အစဥ်အတိင်း၊

အလံးအရင်းတိ့သည် အလံ ှ င့်တကွ ချီသွား က၏။ ဗင်တပ်ကိ ေ ှ ဒရသား

ဧလိဇရအပ်ရ၏။ ၁၉ ှ ိေမာင်တပ်ကိ ဇရိ ှ ဒဲသားေ ှ လေမျလအပ် ရ၏။ ၂၀ ဂဒ်တပ်ကိ

ေဒွလသားဧလျာသပ်အပ်ရ၏။ ၂၁ ေကာဟတ်သားတိ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာန တန်ဆာတိ့ကိ

ထမ်းလျက် ချီသွား က၏။ သတိ့မေရာက်မီှ အရင်သွားေသာ သတိ့သည် တဲေတာ်ကိ

ထေထာင် ရက၏။ ၂၂ ဧဖရိမ်တပ်အစဥ်အတိင်း အလံးအရင်းတိ့သည်

အလံ ှ င့်တကွ ချီသွား က၏။ ဧဖရိမ်တပ်ကိ အမိဟဒ် သား ဧလိ ှ မာအပ်ရ၏။ ၂၃

မနာေ ှ တပ်ကိ ေပဒါဇရသား ဂါမေလျလ အပ်ရ၏။ ၂၄ ဗယာမိန်တပ်ကိ ဂိေဒါနိသား

အဘိဒန်အပ် ရ၏။ ၂၅ ေနာက်ဆံးတပ်တည်းဟေသာ ဒန်တပ်အစဥ် အတိင်း

အလံးအရင်းတိ့သည် အလံ ှ င့်တကွ ချီသွား က ၏။ ဒန်တပ်ကိ အမိ ှ ဒဲသား

အေဟဇာအပ်ရ၏။ ၂၆ အာ ှ ာတပ်ကိ သကရန်သားပါေဂျလအပ် ရ၏။ ၂၇

နဿလိတပ်ကိဧနန်သားအဟိရအပ်ရ၏။ ၂၈ ထိသိ့ဣသေရလ အစဥ်အတိင်း ချီ၍

ခရီးသွား က၏။ ၂၉ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဂတိ ေတာ်အတိင်း ငါတိ့အား

ေပးေတာ်မမည်အရပ်သိ့ ငါတိ့ သည် ယခခရီးသွား က၏။ ငါတိ့ ှ င် အတလိက်၍လာပါ။

ငါတိ့သည် ေကျးဇး ပပါမည်။ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌

ေကျးဇး ပေတာ်မမည် ဂတိ ှ ိပါ၏ဟ မိမိေယာကမမိဒျန်အမျိုး၊ ေ ွလသား၊

ေဟာဗပ်အားဆိလ င်၊ ၃၀ ေဟာဗပ်က ငါမလိက်မသွားပါ၊ ငါ့ေနရင်းြပည်၊

ငါ့အေဆွအမျိုး ှ ိရာ သိ့ ြပန်သွားပါမည်ဟ ေမာေ ှ အား ဆိ၏။ ၃၁ ေမာေ ှ ကလည်း၊

ငါတိ့ကိ စွန့်ပစ်၍ မသွားပါ ှ င့် ။ သင်သိသည်အတိင်း ငါတိ့သည်ေတာ၌

စားခန်းချရမည်။ သင်သည် ငါတိ့မျက်စိြဖစ် ရပါ၏။ ၃၂ ငါတိ့ ှ င့် အတလိက်လ င်

ထာဝရဘရား ပေတာ် မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါတိ့သည် ခံရသည်အတိင်း

သင့် ၌ေကျးဇး ပပါမည်ဟ ဆိေလ၏။ ၃၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏

ေတာင်ေတာ်မှထွက်၍၊ သံးရက်ကွာေသာ ခရီးကိ သွား က ၏။ ထိသံးရက်ကွာေသာ

ခရီးကိသွား ကစဥ်၊ ထာဝရ ဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာသည် သတိ့အဘိ့ စားခန်း

ချရာအရပ်ကိ ှ ာ၍ သတိ့ေ ှ က့သွားေလ၏။ ၃၄ သတိ့သည် ေနအ့ချိန်၌ တပ်ချီ၍

သွားေသာ အခါ၊ ထာဝရဘရား၏ မိဃ်းတိမ်သည် သတိ့အေပ မှာ ှ ိေလ၏။ ၃၅
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ေသတာေတာ်သွားေသာအခါ၊ ေမာေ ှ က အိထာဝရဘရား ထေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏

ရန်သတိ့ သည် လွင့် ကပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသတိ့ သည် ေ ှ ေ့တာ်မှ

ေြပး ကပါေစေသာဟ၍၎င်း၊ ၃၆ ေသတာေတာ်မသွားဘဲ ရပ်ေနေသာအခါ၊

အမျိုးသားအေထာင်၊ အေသာင်း ှ ိရာသိ့ ြပန်လာေတာ်မ ပါဟ၍၎င်း ေလာက်ဆိေလ့ ှ ိ၏။

၁၁ တဖန်လများတိ့သည် အလိေတာ်မ ှ ိေသာ ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပကသြဖင့် ၊

ထာဝရဘရားတိ့သည် သတိ့ စကားကိကား၍ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။

ိေ့တာ်မေသာမီးသည် သတိ့တွင်ေလာင်၍ တပ်အစွန်အနား၌ ှ ိေသာ သအချို ့တိ့ကိ

ေသေစေလ၏။ ၂လများတိသ့ည် ေမာေ ှ အား ေအာ်ဟစ်၍၊ ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားကိ

ဆေတာင်းသြဖင့် မီး ငိမ်း ေလ၏။ ၃ ထာဝရဘရား၏ မီးသည် သတိ့တွင်

ေလာင် ေသာေကာင့် ထိအရပ်ကိ တေဗရဟေသာအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာလျက် ပါေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်

ေတာင့်တေသာ စိတ်စဲွ လမ်း က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လည်း

တဖန်ငိေကးလျက် ငါတိ့စားစရာဘိ့ အမဲသားကိ အဘယ်သေပးလိမ့်မည်နည်း။ ၅

အဲဂတုြပည်၌ အလိအေလျာက်စားရေသာ ငါးသား၊ သခွါးသီး၊ ဖရဲသီး၊ ကက်သွန်၊ အနီ၊

အြဖူ၊ အ ိင်းအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေအာက်ေမ့၏။ ၆ယခမှာ ငါတိ့အသက်သည် အားေလျာ့ ပီ။

ဤမ မှတပါး တစံတခကိမ မြမင်ရဟဆိက၏။ ၇ မ သည် နံနံေစ့ ှ င့်တ၍

ဗေဓလသစ်ေစ့က့ဲသိ့ အဆင်းြဖစ်၏။ ၈လများတိ့သည်လှည့်လည်လျက် မ ကိစသိမ်း၍

ဆံ၌ ကိတ်ြခင်း၊ ေထာင်းြခင်းကိ ပ ပီးမှ အိး ှ င့် ပတ်က၏။ မန့်ြပားကိလည်း လပ်က၏။

အရသာသည် မန့်ဆီေကာ် အရသာ ှ င့်တ၏။ ၉ စားခန်းချရာအရပ်၌ ညဥ့်အခါ ှ င်း ှ င့်အတ

မနက်ကျတတ်၏။ ၁၀ ထိအခါလများအသီးအသီးတိ့သည် မိမိတဲတံခါး ဝ၌

မိမိအိမ်ေထာင် ှ င့်တကွ ငိေကးကသည်ကိ ေမာေ ှ ကားရ၏။ ထာဝရဘရားသည် ြပင်းစွာ

အမျက် ထွက်ေတာ်မ၏။ အြပစ် ှ ိသည်ကိ ေမာေ ှ သိြမင်လ င်၊ ၁၁ဤလအေပါင်းတိ့ကိ

ထမ်းေစဟ သတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ကန်အေပ မှာ တင်၍ အဘယ်ေကာင့် အက ်ပ်

ကိ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မပါသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာမရဘဲ

ေနရပါသနည်း။ ၁၂ သတိ့ဘိးေဘးများ၌ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်သိ့သွား၍၊

အထိန်းသည် ိစိ့့သငယ်ကိေဆာင်သက့ဲသိ့ ဤလတိ့ကိ ပိက်ချီလျက်ေဆာင်ေလာ့ဟ

အက ်ပ်အား မိန့်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ဤလအေပါင်းတိ့ကိ အက ်ပ် သည်

ကိယ်ဝန်ေဆာင်ပါသေလာ။ ဘွားြမင်ပါသေလာ။ ၁၃ဤလအေပါင်းတိ့အား ေကးစရာဘိ့

အမဲသားကိ အက ်ပ်သည် အဘယ်မှာရ ိင်ပါအ့ံနည်း။ သတိ့က အက ်ပ်တိ့ စားစရာဘိ့

အမဲသားကိေပးပါဟ ငိေကးလျက် အက ်ပ်ကိေတာင်း ကပါ၏။ ၁၄ဤလအေပါင်းတိ့ကိ

အက ်ပ်တေယာက်တည်းသာ မေဆာင် ွက် ိင်ပါ။ ေဆာင် ွက်ရေသာ ဝန်လည်း

ေလးလွန်းပါ၏။ ၁၅ ထိသိ့အက ်ပ်၌ ပေတာ်မလ င်၎င်း၊ စိတ်ေတွေ့တာ်မလ င်၎င်း၊

အက ်ပ်ကိအလျင်အြမန် ေသေစေတာ် မပါ။ ကိယ်ဆင်းရဲကိ ကိယ်မသိမြမင်ပါေစ ှ င့်ဟ

ဘရားအား ေလာက်ဆိ၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်က မ်းကျင်ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား အသက် ကီးခနစ်ကျိပ်တိ့ကိ ငါ့ေ ှ မှ့ာ စေဝးေစ ပီးလ င်၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် သိ့ ေခ ခ့ဲ၍ သင် ှ င့်အတ ရပ်ေနကေစေလာ့။ ၁၇

ငါသည်လည်း ထိအရပ်သိ့ ဆင်းသက်၍ သင် ှ င့် တ်ဆက်မည်။ သင့်အေပ မှာ

ကျိန်းဝပ်ေသာ ဝိညာဥ်အချို ့ကိ ငါယ၍ သတိ့အေပ မှာ တင်မည်။ ဤလ တိ့ကိ

သင်တေယာက်တည်းသာ ေဆာင် ွက်ရမည် မဟတ်၊ ထိအသက် ကီးသတိ့သည် ဝိင်းညီ၍

ေဆာင် ွက် ရကမည်။ ၁၈ သင်သည်လည်း လများတိ့အားဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

နက်ြဖန်ေနအ့ဘိ့ ကိယ်ကိသန့် ှ င်းစင် ကယ်ေလာ့။ အမဲ သားကိစားရကမည်။

သင်တိ့က အဘယ်သသည် ငါတိ့ အား အမဲသားကိ ေပးလိမ့်မည်နည်း။

အဲဂတုြပည်၌ ေနစဥ်၊ ငါတိ့သည် ချမ်းသာစွာေနက၏ဟ ငိေကးလျက်

ေြပာဆိသံကိ ထာဝရဘရားကားေသာေကာင့် ၊ အမဲသား ကိ ေပးေတာ်မသြဖင့်

သင်တိ့သည် စားရကမည်။ ၁၉ တရက်၊ ှ စ်ရက်၊ ငါးရက်၊ ဆယ်ရက်၊ အရက်

ှ စ်ဆယ်သာ စားရကမည်မဟတ်။ ၂၀ သင်တိ့ ှ ာေခါင်းထဲက အမဲသားထွက်၍

ွံ စရာ ြဖစ်သည်တိင်ေအာင် တလပတ်လံး စားရကမည်။ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့တွင် ှ ိေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရားကိ၊ သင်တိ့သည် မထီမ့ဲြမင် ပလျက်၊ ငါတိ့သည်

အဲဂတုြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ထွက်လာရာကသနည်းဟ ေ ှ ေ့တာ်၌ ငိေကးလျက်

ေြပာဆိက ပီ တကားဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ေမာေ ှ ကလည်း၊ အက ်ပ် ှ င့်

ဆိင်ေသာ လေယာက်ျားအေပါင်း ေြခာက်သိန်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်က

တလစားစရာဘိ့ သတိ့အား အမဲသားကိ ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မပါသည်တကား၊ ၂၂

သတိ့ကိ ဝစွာေကးြခင်းငှါ၊ သိးဆိတ် ွားစတိ့ကိ သတ်ရပါမည်ေလာ။ သိ့မဟတ်

ဝစွာေကးြခင်းငှါ၊ ပင်လယ်ငါး ှ ိသမ တိ့ကိစေဝးရပါမည်ေလာဟ ေလာက် လ င်၊ ၂၃

ထာဝရဘရားက ထာဝရဘရား လက်တိ သေလာ။ ငါ့စကား တည်မည် မတည်မည်ကိ

သင်သိလိမ့် မည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ေမာေ ှ သည် ထွက်၍

ထာဝရဘရား၏ စကား ေတာ်ကိ လများတိ့အား ဆင့် ဆိ ပီးလ င် အမျိုးသား၊

အသက် ကီးသခနစ်ကျိပ်တိ့ကိ စေဝးေစ၍၊ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ပတ်လည်၌

ထားေလ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းတိမ်ြဖင့် ဆင်းသက်၍ ေမာေ ှ ှ င့်

တ်ဆက်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ အေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေသာ ဝိညာဥ်အချို ကိ့ ယ၍ အသက် ကီးသ

ခနစ်ကျိပ်တိ့အေပ မှာ တင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ထိဝိညာဥ်သည် သတိ့အေပ မှာ

ကျိန်းဝပ်ေသာအခါ၊ သတိ့သည် ပေရာဖက် ပ၍ မြပတ်မစဲေဟာက၏။ ၂၆ ထိလစ၌

ပါေသာသ ဧလဒဒ် ှ င့် ေမဒဒ်တိ့သည် စာရင်းဝင်ေသာ်လည်း၊ တဲေတာ်သိ့မသွားဘဲ

တပ်ထဲမှာ ေနရစ်စဥ်တွင် သတိ့အေပ မှာ ထိဝိညာဥ်ကျိန်းဝပ်သြဖင့် သတိ့သည်လည်း

ပေရာဖက် ပ၍ တပ်ထဲမှာ ေဟာက၏။ ၂၇လလင်တေယာက်သည်လည်း ေမာေ ှ ထံသိ့

ေြပး၍၊ ဧလဒဒ် ှ င့် ေမဒဒ်တိ့သည် တပ်ထဲမှာ ပေရာဖက် ပ၍ေဟာပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊

၂၈ ေမာေ ှ ၏ လက်ေထာက်ြဖစ်ေသာ လလင် န် သား ေယာ က၊ သခင်ေမာေ ှ ၊ သတိ့ကိ

ဆီးတားေတာ်မ ပါဟဆိေသာ်၊ ၂၉ ေမာေ ှ က၊ သင်သည် ငါ့အတွက် ြငူစေသာ

စိတ် ှ ိသေလာ။ ထာဝရဘရား၏ လအေပါင်းတိ့သည် ပေရာဖက်ြဖစ် ကပါေစေသာ။

ထာဝရဘရားသည် ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ သတိ့အေပ မှာ တင်ေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၃၀

ဣသေရလ အမျိုးသားအသက် ကီးသတိ့ ှ င့် အတ တပ်ထဲသိ့ ြပန်သွားေလ၏။ ၃၁ ထိအခါ

ထာဝရဘရားသည် ေလကိေစလတ်၍၊ ငံးများကိ ပင်လယ်မှ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ တပ်ပတ်လည်

တရက်ခရီးစီတိင်တိင်ကွာေသာ အရပ်တိ့၌၊ ေြမေပ မှာ ဒ ှ စ်ေတာင်ခန့်မ

ဆင်းေစေတာ်မ၏။ ၃၂ လများတိ့သည် တေနလံ့း၊ တညဥ့်လံး၊ နက်ြဖန် လည်း

တေနလံ့းထ၍ ငံးများကိ စသိမ်း က၏။ နည်းနည်း သိမ်းေသာ သသည် ဆယ်ေဟာမဲကိ

သိမ်းရ၏။ တပ်ပတ် လည်အရပ်ရပ်၌ ြဖန့်ထား က၏။ ၃၃ သိ့ရာတွင် ငံးသားကိ ကိက်၍

မဝါးမီှ၊ ထာဝရ ဘရားသည် သတိ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ အလွန်ြပင်း ေသာ

ေဘး ှ င့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၃၄ ေတာင့်တေသာသတိ့ကိ သ ဂဟ်ရာထိအရပ်ကိ

ကိ ဗတ်သတဝါဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၃၅ လများတိ့သည်

ကိ ဗဟ်ဟတဝါအရပ်မှ ထွက် ပီးလ င်၊ ဟာဇ တ်အရပ်သိ့ ေရာက်၍ေနက၏။

၁၂ ေမာေ ှ သည် က ှ အမျိုးသားမိန်းမ ှ င့် စံဘက် သည်ြဖစ်၍၊ ထိမိန်းမေကာင့်

မိရိအံ ှ င့် အာ န်သည် ေမာေ ှ ကိ အြပစ်တင်လျက်၊ ၂ အကယ်၍

ထာဝရဘရားသည်၊ ေမာေ ှ အား ြဖင့်သာ ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မသေလာ။ ငါတိ့အားြဖင့်လည်း

ေပးေတာ်မမေလာဟ ဆိက၏။ ထိစကားကိထာဝရဘရားကားေတာ်မ၏။ ၃ ေမာေ ှ သည်

ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေနေသာ သ အေပါင်းတိ့ထက် သာ၍ းည့ံသိမ်ေမွေ့သာ သေဘာ

ှ ိ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်တိ့သံးေယာက် သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်သိ့ ထွက်သွား က ေလာ့ဟ ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ မိရိအံတိ့အား ချက်ြခင်း

မိန့်ေတာ်မ၍ သတိ့သည် ထွက်သွား က၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းတိမ်တိင်ြဖင့်

ဆင်း သက်၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ရပ် လျက်၊ အာ န် ှ င့် မိရိအံကိ

ေခ ေတာ်မ၍၊ သတိ့သည် ချဥ်းကပ်က၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့တွင် ပေရာဖက် ှ ိလ င်၊ ငါထာဝရဘရား သည် ထိသ၌

ထးဆန်းေသာ ပါ ံ အားြဖင့် ကိယ်ကိ ြပမည်။ သိ့မဟတ် အိပ်မက်အားြဖင့် ဗျာဒိတ်ေပးမည်။

၇ အိမ်ေတာ်တအိမ်လံး၌ သစာေစာင့် ေသာ ငါ့ ကန်ေမာေ ှ သည် ထိသိ့မဟတ်။ ၈

သ၌ ဗျာဒိတ်ေပးေသာအခါ၊ နက်နဲေသာစကား အားြဖင့် မေပး၊ ကိယ်တိင်ကိယ် ကပ်

ထင် ှ ားစွာ ဗျာဒိတ် ေပးမည်။ သသည် ထာဝရဘရား၏ ပံသ ာန်ကိလည်း ြမင်ရမည်။

သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ငါ့ကန်ေမာေ ှ ကိ အဘယ့် ေကာင့် အြပစ်တင်ဝ့ံသနည်းဟ
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မိန့်ေတာ်မ လျက်၊ ၉အမျက်ေတာ်ထွက်၍ ထာဝရဘရား ကသွား ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၁၀

မိဃ်းတိမ်သည် တဲေတာ်အေပ မှ ကွာသွား၏။ မိရိအံသည်လည်း၊ နာစဲွ၍ မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့

ြဖူေလ၏။ အာ န် ကည့်၍ မိရိအံ သည်ကိြမင်လ င်၊ ၁၁ အိ အက ်ပ်သခင်၊

အက ်ပ်တိ့သည် မိက်ေသာအမကိ ပမိ၍ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ

တင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၂ ဘွားစကပင် ကိယ်အသား

တဝက်ပျက်ေသာ အေသေကာင်က့ဲသိ့ သသည် မြဖစ်ပါေစ ှ င့်ဟ ေတာင်း ပန်လ င်၊

၁၃ ေမာေ ှ က၊ အိ ဘရားသခင်၊ သ၏အနာကိ ေပျာက်ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ်

ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သ၏ အဘသည် သ၏ မျက် ှ ာကိ တံေထွး ှ င့် ေထွး ံ မသာ ပလ င်၊ သသည်

ခနစ်ရက်ပတ်လံး အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ခံရမည် မဟတ်ေလာ။ ယခတွင် သကိ့ ှ င်ထတ်၍

ခနစ်ရက်ပတ်လံး တပ်ြပင်မှာ ေနေစ။ ထိ့ေနာက်မှ တပ်ထဲသိ့ တဖန်ဝင်ေစဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၅ မိရိအံကိ ှ င်ထတ်၍သသည် ခနစ်ရက်ပတ်လံး တပ်ြပင်မှာ

ေနရ၏။ မိရိအံအနာမေပျာက်မီှတိင်ေအာင် လများတိ့သည် ခရီးမသွားဘဲ ေနက၏။ ၁၆

ထိ့ေနာက် ဟာဇ တ် အရပ်မှ ေြပာင်း၍ ပါရန် ေတာ၌ တဲေဆာက်က၏။

၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

၂ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ငါေပးေသာ ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်းေစြခင်းငှါ၊

အမျိုးအ ွယ်အသီး အသီးထဲက အေဆွအမျိုးသ ကီးြဖစ်ေသာသ တမျိုး တေယာက်စီ

ေ ွးေကာက်၍ ေစလတ်ေလာ့ဟ၊ ၃ ထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

ေမာေ ှ သည် လတိ့ကိ ပါရန်ေတာက ေစလတ်ေလ၏။ ေစလတ်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုး၌ အကဲအမးြဖစ် က၏။ ၄ သတိ့အမည်ကား၊ ဗင်အမျိုး၊

ဇကုရသား ှ မွာ။ ၅ ှ ိေမာင်အမျိုး၊ ေဟာရိသား၊ ှ ာဖတ်။ ၆ ယဒအမျိုး၊

ေယဖ သားကာလက်၊ ၇ ဣသခါမအမျိုး၊ ေယာသပ်သားဣဂါလ။ ၈ ဧဖရိမ်အမျိုး၊

န်သား သေ ှ ၉ ဗယာမိန်အမျိုး၊ ရာဖသားပါလတိ။ ၁၀ ဇာဗလန်အမျိုး၊ ေသာဒိသား

ဂါေဒျလ။ ၁၁ ေယာသပ်သားတွင် မနာေ ှ အမျိုး၊ သသိသား ဂဒိ။ ၁၂ ဒန်အမျိုး၊

ေဂမလိသားအေမျလ။ ၁၃အာ ှ ာအမျိုး၊ မိေကလသား ေသသရ။ ၁၄ နဿလိအမျိုး၊

ဝါဖသိသားနာဘိ၊ ၁၅ ဂဒ်အမျိုး မာခိသားေဂွလတည်းဟေသာ၊ ၁၆ ခါနာန်ြပည်ကိ

စးစမ်းေစြခင်းငှါ ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာ သတိ့၏အမည်တည်း။ န်၏သားသေ ှ ကိ

ေယာ ဟေသာအမည်ြဖင့် ေမာေ ှ မှည့် ေလ၏။ ၁၇ ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်းေစြခင်းငှါ

ေမာေ ှ ေစလတ်လျက်၊ သင်တိ့သည် ေတာင်မျက် ှ ာလမ်းြဖင့် သွား၍ ေတာင် ိးေပ သိ့

တက်ကေလာ့။ ၁၈ ထိြပည်သည် အဘယ်သိ့ေသာ ြပည်ြဖစ် သနည်း။ ြပည်သားတိ့သည်

အား ကီးသေလာ၊ အား နည်းသေလာ။ များသေလာ၊ နည်းသေလာ။ ၁၉သတိ့ေနေသာြပည်

သည် ေကာင်းသေလာ၊ မေကာင်းေလာ။ သတိ့ေနေသာ မိ့ ွာတိ့သည် အဘယ်သိ့နည်း

တဲ ှ င့် ေနကသေလာ။ ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ှ င့် ေနကသေလာ။ ၂၀ ထိေြမသည်

ေကာင်းသေလာ၊ မေကာင်းေလာ၊ ေတာများသေလာ၊ နည်းသေလာဟကည့် ကေလာ့။

ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ ိ ကေလာ့။ သစ်သီးအချို ့ကိလည်း ယခ့ဲ ကေလာ့ဟ မှာလိက်ေလ၏။

ထိကာလသည် စပျစ်သီး မှည့်စကာလြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ထိသတိ့သည် ဇိနေတာမှသွား၍

ဟာမတ် မိသိ့့ ေရာက်ေသာ လမ်းနား၊ ရေဟာဘ မိတိ့င်ေအာင် ခါနာန် ြပည်ကိ စးစမ်း က၏။

၂၂ ေတာင်မျက် ှ ာ၌ ေ ှ ာက်သွား၍ အာနက အမျိုး သားအဟိမန်၊ ေ ှ ှ ဲ တာလမဲေနေသာ

ေဟဗန် မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ေဟဗန် မိက့ား၊ အဲဂတုြပည်၌ ေဇာန မိ ့ မတည်မီှ

ခနစ် ှ စ်ကတည်းေသာ မိ့ြဖစ်သတည်း။ ၂၃ ဧ ှ ေကာလချိုင့် သိ့ ေရာက်လ င်

အသီးတ ပတ် ပါေသာစပျစ် ွယ်ပင် အခက်တခက်ကိ ခတ်၍ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ထမ်းဘိး ှ င့်ထမ်း က၏။ သလဲသီး၊ သေဘာသဖန်းသီးများကိလည်း ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၂၄

ဣသေရလအမျိုးသားခတ်ယေသာ စပျစ်သီး ပတ်ကိ ေထာက်၍၊ ထိချိုင့် ကိ

ဧ ှ ေကာလချိုင့်ဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။ ၂၅ အရက်ေလးဆယ်လွန်မှ

ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်း ေသာ အမ ပီး၍ ြပန်လာက၏။ ၂၆ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်မှစ၍

ဣသေရလအမျိုး သားပရိသတ်အေပါင်းတိ့ေနရာ ပါရန်ေတာ၊ ကာေဒ ှ အရပ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အား သိတင်း ကားေြပာ၍ ထိြပည်၌ သီးေသာ

အသီးကိ ြပက၏။ ၂၇ ေမာေ ှ အားလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်ကိယ်ေတာ် ေစလတ်ေသာ

ြပည်သိ့ေရာက်ခ့ဲပါ ပီ။ အကယ်စင်စစ် ထိြပည်သည် ိ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ

ြပည်ြဖစ်ပါ၏။ ဤအသီးတိ့ ကား ထိြပည်၌သီးေသာ အသီးြဖစ်ပါ၏။ ၂၈ သိ့ရာတွင်

ြပည်သြပည်သားတိ့သည် အား ကီး ပါ၏။ ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ကီး ှ င့် ေနကပါ၏။ ထိမ မက

အာနကအမျိုးသားတိ့ကိလည်း ြမင်ရပါ၏။ ၂၉ အာမလက်အမျိုးသားတိ့သည်

ေတာင်ဘက် ၌၎င်း၊ ဟိတိလ၊ ေယဗသိလ၊ အာေမာရိလတိ့သည် ေတာင် ိးေပ ၌၎င်း၊

ခါနာနိလတိ့သည် ပင်လယ်နား ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၌၎င်း၊ ေနကပါသည်ဟ ေလာက်ဆိက

၏။ ၃၀ ကာလက်ကလည်း ချက်ြခင်းချီသွား၍ ထိြပည် ကိ သိမ်းယကစိ။့

ေအာင် ိင်ေကာင်းသည်ဟ ဆိ၍ ေမာေ ှ ေ ှ မှ့ာ လများတိ့ကိ ငိမ်းေစ၏။ ၃၁

သ ှ င့်အတလိက်သွားေသာသတိ့က ထိြပည် သားတိ့ကိ ငါတိ့ မတိက် ိင်။ သတိ့သည်

ငါတိ့ထက် သာ၍အား ကီး ကသည်ဟ၍၎င်း၊ ၃၂ ငါတိ့သွား၍ စးစမ်းေသာြပည်သည်

မိမိသား တိ့ကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ငါတိ့ေတွ့ြမင်ေသာ ြပည်သား အေပါင်းတိ့သည်

အလွန်အရပ်ြမင့် က၏။ ၃၃ ကိယ် ကီးေသာ လအမျိုးအ ွယ် အာနကအမျိုး အ ွယ်ြဖစ်၍

အလွန် ကီးမားေသာ သတိ့ကိလည်း ြမင်ခ့ဲ က ပီ။ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ငါတိ့သည်

ကိယ်အထင်တိင်း ှ ံ ေကာင်က့ဲသိ့ြဖစ် ကသည်ဟ၍၎င်း၊ မိမိတိ့စးစမ်းေသာ ြပည်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မေကာင်းေသာ သိတင်းကိ ကားေြပာကေလ၏။

၁၄ ထိအခါ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် အသံကိ လင့် ၍ ြမည်တမ်းသြဖင့် ၊ တညဥ့်လံး

ငိေကးက၏။ ၂ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ သည်၊ ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်ကိ အြပစ်တင်ေသာ စကား ှ င့် ြမည်တမ်းလျက်၊ ငါတိ့သည် အဲဂတုြပည်၌

မေသပါေလ။ဤေတာ၌ မေသပါေလ။ ၃ ငါတိ့သည် ထားြဖင့် ေသ၍သားမယားတိ့သည်

ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရားသည် အဘယ်ေကာင့် ငါတိ့ကိ ဤအရပ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မသနည်း။ အဲဂတု ြပည်သိ့ြပန်ေကာင်းသည်မဟတ်ေလာဟ ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်အားဆိ ပီးမှ၊ ၄ တဖန် လတစံတေယာက်ကိချီးေြမာက်၍၊ အဲဂတုြပည်သိ့

ြပန် ကစိ့ဟ တေယာက်ကိ တေယာက် ဆိက၏။ ၅ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့သည်

ဣသေရလအမျိုး သားပရိသတ်အေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ်လျက် ေနက၏။ ၆

ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်းေသာလစထဲက န်၏ သားေယာ ၊ ေယဖ ာ၏သားကာလတ်တိ့သည်

မိမိတိ့ဝတ်ကိ ဆတ်၍၊ ၇ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ေခ လျက်၊ ငါတိ့ေ ှ ာက်

သွား၍စးစမ်းေသာ ြပည်သည် အလွန်တရာေကာင်းေသာ ြပည်ြဖစ်ပါ၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ ှ စ်သက်လ င်၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ထိြပည်သိ့ ငါတိ့ကိ

ေဆာင်သွင်း၍ အပိင်ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားကိ မပန်ကန် ကပါ ှ င့် ။

ထိြပည်သ ြပည်သားတိ့ကိ မေကာက်က ှ င့် ။ သတိ့သည် ငါတိ့ စား စရာဘိ့ြဖစ် က၏။

သတိ့၌ အမီှတကဲမ ှ ိ။ ထာဝရဘရား သည် ငါတိ့ဘက်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သတိ့ကိ

မေကာက်က ှ င့်ဟ ေြပာဆိကေလေသာ်။ ၁၀ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်

ထိသ ှ စ်ေယာက်ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ေစြခင်းငှါ စီရင် က၏။ ထိအခါထာဝရ

ဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့ ေ ှ မှ့ာ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်၌ ထင် ှ ားေလ ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤလမျိုးသည် အဘယ်

မကာလပတ်လံး ငါ့ကိ မ ိမေသပကလိမ့်မည်နည်း။ သတိ့၌ ငါြပခ့ဲ ပီးသမ ေသာ

နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ ြမင်ရ ေသာ်လည်း အဘယ်မ ကာလပတ်လံးငါ့ကိ မယံဘဲ

ေနကလိမ့်မည်နည်း။ ၁၂ သတိ့ကိကာလနာေဘးြဖင့် ငါသည် ဒဏ်ခတ်၍ သား၏

အရာကိ တ်မည်။ သတိ့ထက် သင့် ကိသာ၍ စည်ပင်ေသာအမျိုး၊ သာ၍

တန်ခိး ကီးေသာအမျိုး ြဖစ်ေစမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုးကိ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အဲဂတုလတိ့ထဲက တ်ေဆာင်ခ့ဲ

ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေနာက်တဖန် ဤသိတင်းကိ အဲဂတု လတိ့သည် ကားြပန်လ င်၊ ၁၄

ဤြပည်၌ ေနေသာသတိ့အား သိတင်းေြပာက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုး၌ ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ထင် ှ ားေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ မိဃ်းတိမ်ေတာသည် သတိ့ကိ လမ်းမိးေကာင်းကိ၎င်း။

ကိယ်ေတာ်သည် ေန့ အချိန်၌ မိဃ်းတိမ်တိင်၊ ညဥ့်အချိန်၌ မီးတိင်ြဖင့် သတိ့

ေ ှ က့ ကေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း ကားရကပီ။ ၁၅ ယခမှာ၊ ဤလမျိုးကိ

လတေယာက်က့ဲသိ့မှတ်၍ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မလ င်၊ သိတင်းေတာ်ကိ

ကားဘး ေသာ လအမျိုးမျိုးတိ့က၊ ၁၆ ထာဝရဘရားသည် ထိလတိ့အား
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ဤမည်ေသာ ြပည်ကိ ငါေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိေသာ်လည်း၊ ထိြပည်သိ့ သတိ့ကိ

ေဆာင်သွင်းြခင်းငှါ မတတ် ိင်ေသာေကာင့် ၊ ေတာ၌ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီဟ

ေြပာဆိကပါလိမ့် မည်။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်က၊ ထာဝရဘရားသည်သည်းခံေသာသေဘာ၊

သနားေသာသေဘာ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မထေသာ၊ အဓမကျင့် ြခင်း၊ တရားေတာ်ကိ

လွန်ကျူးြခင်း အြပစ်တိ့ကိ ေြဖလတ်ေသာ်လည်း၊ အချည်း ှ ီး သက်သက်ေြဖလတ်

ေတာ်မမထေသာလအစဥ်အဆက်၊ တတိယအဆက်၊ စတတအဆက်တိင်ေအာင်၊ ၁၈

အဘတိ့၏ အြပစ်ကိသားတိ့၌ ဆပ်ေပးစီရင်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ြဖစ်၏ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ အက ်ပ်တိ့၏ဘရား ှ င် တန်ခိးေတာ်သည် ကီးပါေစေသာ။ ၁၉

အဲဂတုြပည်ကထွက်ေသာ ေနမှ့စ၍ ယခတိင်ေအာင် ဤလမျိုး၏အြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မသည်။ နည်းတ က ဏာေတာ်များြပားသည် ှ င့်အညီ ယခလည်း

လတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟထာဝရဘရား အား ေလာက်ဆိလ င်၊ ၂၀

ထာဝရဘရားက၊ သင်ေတာင်းပန်သည်အတိင်း ငါလတ်၏။ ၂၁ ငါအသက် ှ င်သည်ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် ေြမတြပင်လံး၌ ှ ံ ့ြပားလိမ့်မည်။ ၂၂

ငါ့ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း၊ အဲဂတုြပည်မှစ၍ဤ ေတာ၌ ထးဆန်းေသာ တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း

ြမင်ရေသာ လအေပါင်းတိ့သည်၊ ငါ့စကားကိနားမေထာင်၊ ဆယ် ကိမ် တိင်ေအာင်

ငါ့ကိစံစမ်းေသာေကာင့် ၊ ၂၃သတိ့ဘိးေဘးတိ့အား ငါကျိန်ဆိေသာြပည်ကိ အကယ်စင်စစ်

သတိ့သည်မြမင်ရက။ ငါ့ကိမ ိမေသပ ေသာ သတစံတေယာက်မ မြမင်ရ။ ၂၄

ငါ့ကန်ကာလက်မ ကား ထးြခားေသာ သေဘာ ှ ိ၍၊ ငါ့ေနာက်သိ့ လံးလံး လိက်ေသာေကာင့်

သသွားခ့ဲ ပီးေသာြပည်သိ့ သကိ့ ငါေဆာင်သွင်းသြဖင့် သ၏သားေြမးတိ့သည်

အေမွခံရက လိမ့်မည်။ ၂၅ အာမလက်အမျိုးသား ှ င့် ခါနာန်အမျိုးသားတိ့သည်

ချိုင့် မှာေနကသည်ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် နက်ြဖန်ေန့ ၌လှည့် လည်၍ ဧဒံပင်လယ်လမ်းြဖင့်

ေတာသိ့သွား ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆တဖန်ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်

အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂၇ ငါ့ကိ အြပစ်တင်၍၊ ကာလပတ်လံး ဤပရိသတ် ဆိးတိ့ကိ

အဘယ်မကာလပတ်လံး ငါသည် သည်းခံရ အ့ံနည်း။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ငါ့ကိအြပစ်တင် ၍ ြမည်တမ်းေသာ စကားတိ့ကိ ငါ ကားရ ပီ။ ၂၈သင်သည် သတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ထာဝရ ဘရားက ငါအသက် ှ င်သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ

ကားေစြခင်းငှါ ေြပာကေသာ စကားအတိင်း သင်တိ့ကိ ငါ ပမည်။ ၂၉ သင်တိ့ကိ

ေရတွက်၍ စာရင်းယသည်အတိင်း၊ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာသ၊ ငါ့ကိ အြပစ်တင်၍ ြမည်

တမ်းေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေသ၍ ဤေတာ၌ အေသ ေကာင်ြဖစ်လျက်

ေနရစ်ကလိမ့်မည်။ ၃၀ ငါသည် ဤမည်ေသာြပည်၌ သင်တိ့ကိ ေနရာ ချမည်ဟ

ငါကျိန်ဆိ၏။ ထိြပည်သိ့ ေယဖ ာ၏သား ကာလက်၊ န်၏သားေယာ မှ

တပါးအဘယ်သမ မေရာက်ရ။ ၃၁ ရန်သလယရာ ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ သင်တိ့ဆိေသာ

သငယ်တိ့ကိ ငါေဆာင်သွင်း၍ သင်တိ့ပယ်ေသာြပည်ကိ သတိ့သည်သိရကလိမ့်မည်။ ၃၂

သင်တိ့မကား၊ ဤေတာ၌ေသ၍ အေသေကာင် ြဖစ်လျက်၊ ေနရစ်ရကလိမ့်မည်။

၃၃ ဤေတာ၌ သင်တိ့အေသေကာင်များ ေပျာက် ပျက်သည်တိင်ေအာင်၊

ကိယ်သားသမီးတိ့သည် မိဘ မှားယွင်းြခင်းအြပစ်များကိ ေဆာင်၍၊ ဤေတာ၌ အ ှ စ်

ေလးဆယ်ပတ်လံး လှည့်လည်ရကလိမ့်မည်။ ၃၄ ထိြပည်ကိ စးစမ်းရာ

ေနရ့က်ေပါင်းအရက် ေလးဆယ် ှ င့်အညီ၊ တရက်ကိ တ ှ စ်ထား၍ အ ှ စ် ေလးဆယ်ပတ်လံး

ကိယ်အြပစ်ကိေဆာင်လျက်၊ ငါ့စွန့်ပစ် ြခင်းကိ သိရကလိမ့်မည်။ ၃၅ အကယ်စင်စစ်

ငါတဘက၌ စည်းေဝးေသာ ဤပရိသတ်ဆိးအေပါင်းတိ့ကိ ထိသိ့ငါ ပ၍ သတိ့သည်

ဤေတာ၌ ေသကေပျာက်ပျက် က လိမ့်မည်ဟ ငါထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာ အခွင့် ှ င့် ခါနာန်ြပည်ကိ စးစမ်း၍ ြပန်လာေသာအခါ၊ ထိြပည်ကိ

က့ဲရဲသ့ြဖင့် ပရိသတ်အေပါင်းြမည်တမ်းေစြခင်းငှါတိက်တွန်းေသာသ၊ ၃၇ ခါနာန်ြပည်ကိ

မေကာင်းေသာသိတင်း ကား ေြပာေသာ သတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကာလ

နာေဘး ှ င့် ေသကေလ၏။ ၃၈ ထိြပည်ကိ စးစမ်း၍ သွားေသာလတိ့တွင် န်၏ သား

ေယာ ှ င့် ေယဖ ၏သား ကာလက်တိ့သာ အသက်ချမ်းသာရက၏။ ၃၉ ေမာေ ှ သည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ အား စကားေတာ်များကိ ဆင့် ဆိေသာအခါ၊

လများတိ့ သည် အလွန်ညည်းတွားလျက် ေနက၏။ ၄၀ နံနက်ေစာေစာထ၍

ေတာင်ထိပ်ေပ သိ့တက် ပီး လ င် ငါတိ့သည် ြပစ်မှား ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း ယခအသင့် ှ ိပါ၏။

ထာဝရဘရား ဂတိထားေတာ်မေသာြပည်သိ့ သွားပါမည်ဟဆိကေသာ်၊ ၄၁ ေမာေ ှ က၊

ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ အဘယ်ေကာင့် လွန်ကျူး ကသနည်း။ သင်တိ့အ ကံမထ

ေြမာက်ရ။ ၄၂ မသွား က ှ င့် ၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ဘက် ၌ ှ ိေတာ်မမ။ သွားလ င်

ရန်သေ ှ မှ့ာ ံ းရ ကလိမ့်မည်။ ၄၃အာမလက်အမျိုးသား ှ င့် ခါနာန်အမျိုးသားတိ့ သည်

သင်တိ့မေရာက်မီှေရာက် ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ သည် ထားြဖင့် ဆံး ကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ လဲသွားေသာေကာင့် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ဘက်၌

ေနေတာ်မမဟဆိေသာ်လည်း၊ ၄၄သတိ့သည်ခိင်ခ့ံေသာစိတ် ှ င့် ေတာင်ထိပ်ထက် သိ့

တဖန်တက်က၏။ သိ့ရာတွင်၊ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့်တကွ၊

ေမာေ ှ သည် တပ်ြပင် သိ့ မထွက်မသွားဘဲ ေနေလ၏။ ၄၅ ထိအခါ

ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ ှ င့် ေသာ အာမလက်အမျိုးသား ှ င့် ခါနာန်အမျိုးသားတိ့သည်

ဆင်းလာလျက်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ တိက်၍ ေအာင်သြဖင့် ေဟာမာ မိတိ့င်ေအာင်

လိက်ကေလ၏။

၁၅ တဖန်ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂ သင်တိ့ေနရာြဖစ်ေသာ ငါေပးေသာ ြပည်သိ့ ေရာက်၍

ေနကေသာအခါ ၃သစာဂတိ ှ ိ၍ ပေဇာ်ေသာ်၎င်း၊ အလိလိ ပေဇာ် ေသာ်၎င်း၊ ပဲွသဘင်ခံ၍

ပေဇာ်ေသာ်၎င်း၊ မီး ိရ့ာယဇ် အစ ှ ိေသာ အြခားေသာယဇ်ကိ မီးြဖင့် ပေဇာ်၍ သိး ွား

အားြဖင့် ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာ အနံကိ့ ပြခင်းငှါအလိ ှ ိလ င်၊ ၄

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာကိ ပေသာသသည်၊ သိးသငယ်ကိ ပေဇာ်လ င်

မီး ိရ့ာယဇ်ြဖစ်ေစ၊ အြခားေသာယဇ်ြဖစ်ေစ၊ ၅ယဇ် ှ င့်တကွ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ

ဆီသံးေလာဃေရာေသာ မန့်ညက်တသမဲကိ၎င်း။ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ

စပျစ်ရည် သံးေလာဃကိ၎င်း၊ ြပင်ဆင်၍ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၆ သိးကိပေဇာ်လ င်၊

ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ ိေစ ြခင်းငှါ၊ ၇ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ဆီေလး

ေလာဃေရာေသာ မန့်ညက် ှ စ် သမဲကိ ြပင်ဆင်၍ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ့

စပျစ်ရည်ေလးေလာဃကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၈ ထာဝရဘရားအား မီး ိရ့ာယဇ်၊

သစာဂတိ ှ ိ၍ ပေဇာ်ေသာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်ဘိ့ ွားကိ ြပင်ဆင်လ င်၊ ၉

မီးြဖင့် ပေဇာ်၍ ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင် ေသာ အနံ့ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ၁၀ ွား ှ င့်တကွ

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ဆီ ေြခာက်ေလာဃေရာေသာ မန့်ညက်သံး သမဲကိ၎င်း၊ သွန်း

ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ့ စပျစ်ရည် ေြခာက်ေလာဃ ကိ၎င်း ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၁၁

ွားတေကာင်၊ သိးတေကာင်၊ သိးသငယ်တေကာင်၊ ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိ

ယဇ်ပေဇာ်ေသာအခါ ထိသိ့ ပရမည်။ ၁၂ ြပင်ဆင်ေသာ သိး ွားအေရအတွက်သိ့ လိက်၍၊

တေကာင် ေကာင်ကိ ထိသိ့ ပရမည်။ ၁၃ ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် မီးြဖင့် ပေဇာ်၍

ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာ အနံ့ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထိသိ့ ှ င့်အညီ ပရကမည်။ ၁၄

သင်တိ့တွင် တည်းခိေသာ တပါးအမျိုးသား ြဖစ်ေစ၊ အြခားတပါးေသာသြဖစ်ေစ၊ မီးြဖင့်

ပေဇာ်၍ ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ ိေစြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င်၊

သင်တိ့ ပသည်နည်းတ သသည်လည်း ပရမည်။ ၁၅ ပရိသတ်အဝင်ြဖစ်ေသာသ၊

သင်တိ့တွင် တည်း ခိေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာသတိ့သည်၊ သင်တိ့

အမျိုးအစဥ်အဆက်ေစာင့် ရေသာ တပါးတည်းေသာ ထံးစံ ှ ိ၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

သင်တိ့သည် ြဖစ် သည်နည်းတ သသည်လည်း ြဖစ်ရမည်။ ၁၆သင်တိ့ကိယ်တိင်မှစ၍

သင်တိ့တွင် တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် တပါးတည်းေသာ တရား၊

တပါးတည်းေသာ ထံးစံ ှ ိရ ကမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန်ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၁၈

ငါပိ့ေဆာင်ေသာ ြပည်သိ့ သင်တိ့သည် ေရာက်၍၊ ၁၉ ထိြပည်၌ြဖစ်ေသာ မန့်ကိ

စား ကေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားအား ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာကိဆက်ရ မည်။ ၂၀

အဦးနယ်ေသာ မန့်စိမ်းြဖင့် လပ်ေသာ မန့်ြပား ကိ ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ ပ၍

ေကာက်နယ်တလင်း ထဲက ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာကိ ပသက့ဲသိ့ ချီေြမာက် ရမည်။ ၂၁

သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့သည်၊ အဦးနယ် ေသာ မန့်စိမ်းထဲက ချီေြမာက်ရာ

ပေဇာ်သကာကိထာဝရ ဘရားအား ဆက်ရကမည်။ ၂၂ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ

မှာထားေသာ ေနမှ့စ၍၊ ေမာေ ှ အားြဖင့် သင်တိ့၌ ထားေတာ်မေသာ ပညတ်၊ ၂၃

သင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက်၌ ထားေတာ်မလတ့ံ ေသာ ပညတ်အလံးစံတိ့ကိ သင်တိ့သည်
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မေစာင့် မှား ယွင်းြခင်းသိ့ ေရာက်ကသည်အမမှာ၊ ၂၄ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် မသိဘဲ

သတိလစ်၍ မှားယွင်းြခင်းသိ့ေရာက်လ င်၊ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရားအဘိ့

ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထံးဖဲွေ့သာ ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊

သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ၊ အသက်ပျိုေသာ ွားထီးြဖင့် မီး ိရ့ာယဇ်ကိ၎င်း၊

ဆိတ်ြဖင့် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ကိ၎င်း ပေဇာ်ရကမည်။ ၂၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊

ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပရသြဖင့် ၊ သတိ့သည်

သတိလစ်၍ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ထိအြပစ် ကိ လတ်ရလိမ့်မည်။ သတိ့သည်လည်း

သတိလစ်ေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ် ှ င့်တကွ၊ မီးြဖင့် ပေသာ

ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရ ကမည်။ ၂၆ ထိသိ့ ပလ င်၊

လအေပါင်းတိ့သည် ြပစ်မှားေသာ် လည်း၊ သတိလစ်၍ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားပရိသတ်အေပါင်းကိ၎င်း၊ သတိ့ထံမှာ တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားကိ၎င်း

ထိအြပစ်မှ လတ်ရလိမ့် မည်။ ၂၇ လတစံတေယာက်သည် သတိလစ်၍

ြပစ်မှား လ င်၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့အခါမလည်ေသာ ဆိတ်မ တေကာင်ကိ

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၂၈ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ သတိလစ်၍ ြပစ်မှား မိေသာ ထိသအဘိ့

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အြပစ်ေြဖြခင်း ကိ ပရသြဖင့် ထိအြပစ်ကိ လတ်ရလိမ့်မည်။ ၂၉

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေသာသ၊ တည်းခိ ေသာ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာသတိ့သည်

သတိလစ်၍ ြပစ်မှားေသာအခါ၊ တပါးတည်းေသာ တရားကိ ေစာင့် ရ ကမည်။ ၃၀

ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ တပါးအမျိုးသား ြဖစ်ေစ၊ ရဲရင့် စွာြပစ်မှားလ င်၊

ထာဝရဘရားကိ မ ိေသ ရာသိ့ ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ ထိသကိ သ၏အမျိုးမှ ပယ် ှ င်း

ရမည်။ ၃၁ ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍ ပညတ်ေတာ်ကိ

လွန်ကျူးေသာေကာင့် ၊ ထိသကိ ှ င်း ှ င်း ပယ် ှ ားရမည်။ မိမိအြပစ်ကိ မိမိခံရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ ၏။ ၃၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေတာ၌ ှ ိ က ေသာအခါ၊

တေနေ့သာဥပသ်ေန့၌ ထင်းေခွေသာသ တေယာက်ကိ ေတွေ့လ၏။ ၃၃

ေတွေ့သာသတိ့သည်၊ ထိသကိ ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ ေ ှ သိ့့ ေခ ခ့ဲက၏။

၃၄ သ၏အမကိ စီရင်ရာလမ်းမထင် ှ ားေသးေသာ ေကာင့် ချုပ်ထား က၏။ ၃၅

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိသသည် အေသ သတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် တပ်ြပင်မှာ သကိ့ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ရကမည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၃၆ ထိအမိန့်ေတာ်အတိင်း ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ သည် ထိသကိ တပ်ြပင်သိ့

ေဆာင်သွား၍၊ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကသြဖင့် သသည် အေသခံရ၏။ ၃၇တဖန် ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင် သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၃၈

သတိ့အမျိုး အစဥ်အဆက်တိ့သည်၊ အဝတ်စွန်း တိ့၌ ဆဲွစရာဘိ့ ပန်းပွားတိ့ကိ လပ်၍၊

ြပာေသာ ကိး ှ င့် ချည်တဲွရကမည်။ ၃၉ ထိပန်းပွားတိ့ကိ သင်တိ့သည် ကည့်ြမင်ေသာ

အခါ၊ ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ်မသမ တိ့ကိ ေအာက် ေမ့၍ ကျင့် ကမည်အေကာင်း၊

အထက်က ကိယ်အလိသိ့ လိက်လျက်၊ ကိယ်ဉာဏ်ကိ မီှဝဲလျက် မှားယွင်းသက့ဲသိ့ မလိက်

မမီှဝဲ၊ ၄၀ ငါပညတ်သမ တိ့ကိ ေအာက်ေမ့၍ ကျင့်သြဖင့် ၊ သင်တိ့ ဘရားသခင်အဘိ့

သန့် ှ င်းမည်အေကာင်း ထိသိ့ ပရမည်။ ၄၁ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ြခင်းငှါ၊

သင်တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ေလဝိအမျိုး၊ ေကာဟတ်သားဣဇဟာ၏ သားေကာရသည်၊

ဗင်အမျိုးဧလျာဘ၏သား ဒါသန် ှ င့် အဘိရံ၊ ေပလက်၏သား သနတိ့ကိ

ေခ ပီးလ င်၊ ၂ ပရိသတ်၌ ေကျာ်ေစာ၍ ဂဏ်အသေရ ှ ိေသာ သ၊ အစည်းအေဝး၌

မင်း ပေသာသ၊ ဣသေရလအမျိုး သား ှ စ်ရာငါးဆယ် ှ င့်တကွ၊ ေမာေ ှ ကိ ပန်ကန်၍၊ ၃

ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တဘက်၌ စေဝးလျက်၊ သင်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေစာင့် လွန်း၏။

ပရိသတ် ှ ိ သမအေပါင်းတိ့သည် သန့် ှ င်း က၏။ ထာဝရဘရား သည်

သတိ့တွင် ှ ိေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ပရိသတ်အေပ မှာ

အဘယ်ေကာင့် ကိယ်ကိကိယ် ချီးေြမာက်ရသနည်းဟ ဆိေလ၏။ ၄ ထိစကားကိ

ေမာေ ှ ကားလ င် ြပပ်ဝပ်လျက် ေန၏။ ၅တဖန်ေမာေ ှ က၊ အဘယ်သသည် ထာဝရ

ဘရား၏လြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သသန့် ှ င်းသည်ကိ ၎င်း၊ အဘယ်သကိ

ချဥ်းကပ်ေစမည်ကိ၎င်း၊ နက်ြဖန်ေန့၌ ထာဝရဘရား ြပေတာ်မမည်။

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသကိလည်း အနီးအပါးသိ့ ချဥ်း ကပ်ေစေတာ်မမည်။ ၆

အိေကာရ ှ င့် ေကာရ၏အေပါင်းအသင်း ှ ိသမ တိ၊့ သင်တိ့ ပရမည်အမဟမကား၊

လင်ပန်းတိ့ကိ ယ၍၊ ၇ နက်ြဖန်ေန၊့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မီး ှ င့် ေလာဗန်ကိ

တင်ကေလာ့။ ထိအခါ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သသည်၊ သန့် ှ င်းေသာသ

ြဖစ်ေစ။ အိေလဝိသားတိ၊့ သင်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေစာင့် လွန်း ကသည်ဟ ဆိေလ၏။ ၈

တဖန်ေမာေ ှ က၊ အိေလဝိသားတိ၊့ နားေထာင် ကပါေလာ့။ ၉သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏

တဲေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ပရိသတ်ေ ှ မှ့ာ ရပ်လျက်၊ သတိ့အမကိ လည်း

ေစာင့် ေစမည်အ ကံ ှ ိေတာ်မသည် ှ င့် ၊ ဣသေရလ အမျိုး၏ဘရားသခင်သည်၊ သင်တိ့ကိ

အနီးအပါးသိ့ ေခ ၍ ေနရာချြခင်းငှါ၊ ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ် ှ င့် ခဲွထား၍၊ ၁၀

သင့် ကိ၎င်း၊ သင့် ညီအစ်ကိ ေလဝိသားအေပါင်း တိ့ကိ၎င်း၊ အနီးအပါး၌ ေနရာချေတာ်မေသာ

ေကျးဇး ေတာ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိလည်း ှ ာ ကသည်တကား။ ၁၁

ထိေကာင့် သင် ှ င့်သင်၏အေပါင်းအသင်း ှ ိ သမ တိ့သည် ထာဝရဘရားတဘက်၌

စေဝးက ပီ တကား။ အာ န်ကိ အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းရမည် အေကာင်း၊ သသည်

အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်သနည်းဟ ေကာရအား ဆိ ပီးမှ၊ ၁၂ ဧလျာဘသား ဒါသန် ှ င့်

အဘိရံတိ့ကိ ေခ ြခင်း ငှါ ေစလတ်ေလ၏။ သတိ့ကလည်း ငါတိ့မလာ။ ၁၃သင်သည်

ဤေတာ၌ ငါတိ့ကိ သတ်လိ၍ ိ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်မှ ေဆာင်ခ့ဲေသာ်လည်း၊ ငါတိ့

အေပ ၌ လံးလံးမင်းမ ပရလ င်၊ စိတ်မေြပေသးသည် တကား။ ၁၄ ထိမှတပါး ိ ့ ှ င့်

ပျားရည်စီးေသာ ြပည်သိ့ ငါတိ့ကိ မေဆာင်၊ လယ်ယာများ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ မေပးဘဲ၊

ဤလတိ့၏မျက်စိကိ ေဖာက်ချင်သေလာ။ ငါတိ့သည် သင့် ထံသိ့ မလာဟ

ြပန်ဆိ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ သည် အလွန်အမျက်ထွက်၍၊ ဤသတိ့ ပေဇာ်သကာကိ

ပမာဏပေတာ်မမပါ ှ င့် ။ သတိ့ဥစာ ြမည်းတေကာင်ကိမ အက ်ပ်မသိမ်းပါ။ သတိ့တွင်

တေယာက်ကိမ မ ှ ဥ်းဆဲပါဟထာဝရဘရားအား ေလာက်၍၊ ၁၆ ေကာရအားလည်း၊

အာ န် ှ င့် သင်အစ ှ ိေသာ သင်၏အေပါင်းအသင်း ှ ိသမ တိ့သည်၊ နက်ြဖန်ေန့

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ ကေလာ့။ ၁၇လအသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့ လင်ပန်းများကိ

ယ၍ ေလာဗန်ကိ တင် ပီးမှ၊ သင် ှ င့် အာ န်သည်လည်း မိမိတိ့ လင်ပန်းပါလျက်၊

လအေပါင်းတိ့သည် လင်ပန်း ှ စ်ရာငါးဆယ်တိ့ကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ

ကေလာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ၁၈ ထိသအသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့ လင်ပန်းများ ကိ ယ၍

မီး ှ င့် ေလာဗန်ကိ တင် ပီးမှ၊ ေမာေ ှ ၊ အာ န် ှ င့် အတ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ရပ်ေန က၏။ ၁၉ ေကာရသည်လည်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးဝ၌ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ကိ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တဘက်၌ စေဝးေစ ပီးမှ၊

ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် ပရိသတ်အေပါင်းတိ့၌ ထင် ှ ားေလ၏။ ၂၀

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤပရိသတ်တိ့ ှ င့် ခွာ၍ တြခားစီေနေလာ့။ ၂၁ ငါသည် သတိ့ကိ

ချက်ြခင်း ဖျက်ဆီးမည်ဟ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်အား မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၂ သတိ့က

ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အိဘရားသခင်၊ ခပ် သိမ်းေသာ သတဝါတိ့၏ အသက်ဝိညာဥ်များကိ အစိးရ

ေတာ်မေသာအြပစ်ေကာင့် ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မမည်ေလာဟ

ေလာက်ဆိေလ၏။ ၂၃ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေကာရ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံ တိ့၏ တဲများကိ

ေ ှ ာင်၍ ေနေစြခင်းငှါ၊ ၂၄ ပရိသတ်တိ့အား ဆင့် ဆိေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂၅ ေမာေ ှ ထ၍ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသ တိ့ ှ င့်တကွ၊

ဒါသန်၊ အဘိရံေနရာသိ့ သွား ပီးမှ၊ ၂၆ဤလဆိးတိ့၏ေနရာ တဲများကိ ေ ှ ာင်၍ ေနက

ပါေလာ့။ သတိ့၏ဥစာတစံတခကိမ မထိကပါ ှ င့် ။ သိ့မဟတ် သတိ့ ှ င့်အတ၊

သတိ့အြပစ်ေကာင့် ပျက်စီး ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်ဟ ပရိသတ်တိ့အား ဆင့် ဆိ လ င်၊

၂၇ လများတိ့သည် ေကာရ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံတဲ ပတ်ဝန်းကျင်၌မေနဘဲ ေ ှ ာင်လဲ၍

သွား ကသြဖင့် ၊ ဒါသန်၊ အဘိရံသည်၊ သားမယား အကေလးများ ှ င့်တကွ ထွက်၍

မိမိတိ့တဲတံခါးဝ၌ ရပ်ေနက၏။ ၂၈ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤအမအလံးစံတိ့ကိ ငါသည်

အလိလိမ ပ၊ ထာဝရဘရား ေစခိင်းေတာ်မ၍ ငါ ပသည် အေကာင်းကိ သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ သိရမည်နည်း ဟမကား၊ ၂၉ ခပ်သိမ်းေသာ လသတဝါတိ့ခံရေသာ ေသြခင်း၊

ခပ်သိမ်းေသာ လသတဝါတိ့ ခံရေသာ ဆံးမြခင်းကိသာ ဤလတိ့ ခံရလ င်၊

ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေစလတ် ေတာ်မမ။ ၃၀ သိ့မဟတ် ထာဝရဘရားသည်
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အသစ်ဖန်ဆင်း ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေြမ ကီးကဲွပွင့်လျက် ဤလတိ့ကိ၎င်း၊ သတိ့

ှ င့် ဆိင်သမ ကိ၎င်း မျို၍၊ သတိ့သည် အသက် ှ င်လျက် ေသမင်း ိင်ငံသိ့ ဆင်းသွားလ င်၊

ထာဝရဘရား၌ ြပစ်မှား ေကာင်းကိ သင်တိ့သည် သိနားလည်ကရလိမ့်မည်ဟ၊ (Sheol

h7585) ၃၁ ေြပာဆိ ပီးသည်အဆံး၌၊ သတိ့နင်းရာ ေြမ ကီး သည် ကဲွ၍၊ ၃၂ မိမိခံတွင်းကိ

ဖွင့်သြဖင့် ၊ သတိ ှ င့် သတိ့အိမ် များကိ၎င်း၊ ေကာရ ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ သတိ့ ှ င့် သတိ့

ဥစာ ှ ိသမ ကိ၎င်း မျိုေလ၏။ ၃၃ ထိသတိ့သည် ကိယ်တိင်မှစ၍၊ ဆိင်သမ ေသာ

သတိ့ ှ င့်တကွ၊ အသက် ှ င်လျက် ေသမင်း ိင်ငံသိ့ ဆင်း သက်၍၊ သတိ့အေပ မှာ

ေြမေစ့ြပန်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ပရိသတ်မှ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရက၏။ (Sheol h7585) ၃၄

သတိ့ေအာ်ဟစ်သံကိ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကားလ င်၊

ငါတိ့ကိလည်း ေြမမျိုေကာင်းမျိုလိမ့်မည်ဟ စိးရိမ်လျက် ေြပး က၏။ ၃၅ နံသ့ာေပါင်းကိ

မီး ိ ့၍ ပေဇာ်ေသာသ ှ စ်ရာ ငါးဆယ်တိ့ကိလည်း၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်က မီးထွက်၍

ေလာင်ေလ၏။ ၃၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိသန့် ှ င်းေသာ လင်ပန်းတိ့ကိ

မီးေလာင်ရာထဲက ေကာက်ယ၍၊ မီးကိ ပစ်ချ ပီးမှ၊ ၃၈ ကိယ်အသက်ကိ ေသေစြခင်းငှါ

ြပစ်မှားေသာ သတိ့၏ လင်ပန်းတိ့ြဖင့် ယဇ်ပလင်ကိ ဖံးအပ်စရာ ေကးဝါြပားတိ့ကိ

လပ်ရမည်အေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န်၏သား ဧလာဇာကိ ဆင့် ဆိေလာ့။

ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်ေသာေကာင့် ၊ ထိလင်ပန်းတိ့သည် သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား နိမိတ်ြဖစ် ရကမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၃၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာသည်၊ မီးေလာင်ြခင်း ကိ ခံရေသာ သတိ့ ပေဇာ်ေသာ

လင်ပန်းများကိ ယ၍ယဇ်ပလင်ကိ ဖံးအပ်စရာ ေကးဝါြပားတိ့ကိ လပ်ေလ၏။ ၄၀ ထိသိ့

အာ န်အမျိုးမဟတ်။ အြခားတပါးေသာ အမျိုးသားသည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

နံသ့ာေပါင်း ကိ မီး ိ ့၍ ပေဇာ်ေသာအားြဖင့် ၊ ေကာရ ှ င့် သ၏ အေပါင်းအသင်းက့ဲသိ့

မြဖစ်ေစမည်အေကာင်း၊ ထာဝရ ဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားေတာ်မသည်

အတိင်း၊ ထိလင်ပန်းတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား သတိေပးရာနိမိတ်ြဖစ်ရက၏။

၄၁ နက်ြဖန်ေန့၌ ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ် အေပါင်းတိ့က၊ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏လတိ့ကိ သတ်ကပီဟဆိလျက်၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့ကိ အြပစ် တင်၍

ြမည်တမ်း က၏။ ၄၂ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န် တဘက်၌

စေဝးကေသာအခါ၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သိ့ ေြမာ် ကည့်၍၊ မိဃ်းတိမ်သည်

တဲေတာ်ကိ လမ်းမိး၍၊ ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် ထင် ှ ား ေလ၏။ ၄၃ ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်တိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲေတာ်ေ ှ သိ့့ ချဥ်းကပ်က၏။ ၄၄

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ၄၅ဤပရိသတ်တိ့ကိေ ှ ာင်၍ ေနကေလာ့။ ငါ သည် သတိ့ကိ

ချက်ြခင်းဖျက်ဆီးမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မလ င်၊ သတိ့သည် ြပပ်ဝပ်လျက် ေနက၏။

၄၆ ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်သည် လင်ပန်းကိ ကိင်၍ ယဇ်ပလင်ေပက မီးကိ

ယထည့် ပီးလ င်၊ ေလာဗန်ကိ လည်း တင်လျက်၊ ပရိသတ် ှ ိရာသိ့ အလျင်အြမန်သွား၍

အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပေလာ့။ ထာဝရဘရားထံေတာ်က အမျက်ေတာ်ထွက်၍

ေဘးဥပဒ်ေရာက်လျက် ှ ိ ပီဟ၊ ၄၇အာ န်အား မှာထားသည်အတိင်း၊ အာ န် သည် ယ၍

ပရိသတ်ထဲသိ့ ေြပးေလ၏။ ထိအခါ လတိ့ ၌ ေဘးဥပဒ်ေရာက်စ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေလာဗန်ကိ

တင် သြဖင့် လများတိ့အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပ၏။ ၄၈အသက် ှ င်ေသာသ၊ ေသေသာသ

စပ်ကားမှာ ရပ်ေန၍၊ ေဘးဥပဒ် ငိမ်းေလ၏။ ၄၉ ေကာရ အမေကာင့် ေသေသာသတိ့ကိ

ထား၍ ထိေဘးဥပဒ်ြဖင့် ေသေသာ လေပါင်းကား၊ တေသာင်း ေလးေထာင်ခနစ်ရာ

ှ ိသတည်း။ ၅၀ ထိေဘးဥပဒ် ငိမ်း ပီးမှ၊ အာ န်သည် ပရိသတ် စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးဝ၊ ေမာေ ှ ထံသိ့ ြပန်လာ၏။

၁၇ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိ ပီးမှ၊ ဘိးဘအေဆွအမျိုးအလိက်

ဣသေရလ ဆယ် ှ စ် မျိုး၌ မင်း ပေသာသအသီးအသီးေပးရေသာ

လံှတံဆယ် ှ စ်ေချာင်းတိ့ကိ ယ၍၊ လတိင်းအမည်ကိ သလံှ့တံေပ မှာ

ေရးထားေလာ့။ ၃ ေလဝိအမျိုး၏လံှတံေပ မှာ အာ န်အမည်ကိ ေရးထားေလာ့။

ဘိးဘအေဆွအမျိုးသ ကီးတဦးလ င် လံှတံတေချာင်းစီ ှ ိရမည်။ ၄ ထိလံှတံတိ့ကိ

ငါဗျာဒိတ်ေပးရာ အရပ်၊ ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အတွင်း၊ သက်ေသခံချက်ေ ှ မှ့ာ

တင်ထားေလာ့။ ၅ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ၏ လံှတံသည် အပွင့် ပွင့် လိမ့်မည်။ ထိသိ့ ပမှ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သင်၌ အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းြခင်းကိ ေနာက်တဖန်

ငါနားမ ငီးရာဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၆ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိ၍၊ မင်းအေပါင်းတိ့သည် ဘိးဘအေဆွအမျိုး အလိက်၊ မင်းတဦးလ င်

လံှတံတေချာင်းစီ လံှတံဆယ် ှ စ် ေချာင်းတိ့ကိ ေပး က၏။ အာ န်၏လံှတံသည်

လံှတံများ ၌ ပါသတည်း။ ၇ ေမာေ ှ သည် ထိလံှတံတိ့ကိ သက်ေသခံချက်

တဲေတာ်အတွင်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တင်ထား ေလ၏။ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌

သက်ေသခံချက်တဲေတာ်အတွင်း သိ့ ေမာေ ှ ဝင်ေသာအခါ၊ ေလဝိအမျိုး ှ င့် ဆိင်ေသာ

အာ န်၏လံှတံသည် အ ွက်ထွက်လျက်၊ ငံလျက်၊ ပွင့် လျက်၊ ဗာတံသီးကိ သီးလျက် ှ ိ၏။

၉ ေမာေ ှ သည် လံှတံ ှ ိသမ တိ့ကိ ထာဝရဘရား ထံေတာ်ကဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ေ ှ သိ့့ ထတ်ေဆာင် သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ကည့် ၍၊ လတိင်း မိမိလံှတံကိ ယြပန် ေလ၏။

၁၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ပန်ကန်ေသာသတိ့ တဘက်၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

အာ န်၏ လံှတံကိ သက်ေသခံချက်ေ ှ ့၌ ြပန်ထား၍ အ မဲ ှ ိေစေလာ့။ ထိသိ့ သတိ့သည်

ေသေဘး ှ င့် လွတ်မည်အေကာင်း၊ သတိ့ အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်းြခင်းကိ ငါနားမ ငီးရာဟ၊

၁၁ ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည် ပေလ၏။ ၁၂

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့ သည် ေသေကပျက်စီး ကပါ၏။

တေယာက်မ မကင်း ပျက်စီးရကပါ၏။ ၁၃ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်ကိ ချဥ်းကပ်ေသာ သ

တိင်း ေသပါလိမ့်မည်။ အက ်ပ်တိ့ ှ ိသမသည် ေသေဘး သင့် ၍ ဆံး ံ းြခင်းသိ့

ေရာက်ရကပါဦးမည်ေလာဟ ေမာေ ှ အား ေလ ာက်ဆိက၏။

၁၈ တဖန် ထာဝရဘရားသည် အာ န်အား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ သင် ှ င့်

သင်၏သားေြမးအေဆွအမျိုး တိ့သည်၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာအြပစ်၊

သင်တိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ အြပစ်ကိ ခံရကမည်။ ၂ သင်၏

ဘိးဘအေဆွအမျိုး၊ ေလဝိအမျိုးသား ညီအစ်ကိချင်းတိ့သည်၊ သင် ှ င့်အတ ကညီ၍

အမေတာ် ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ ေခထားေလာ့။ သိ့ရာတွင် သင် ှ င့်တကွ

သင်၏သားတိ့သည်၊ သက်ေသခံချက် တဲေတာ်ေ ှ မှ့ာ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရကမည်။

၃ ေလဝိသားတိ့သည် သင့် ကိ၎င်း၊ တဲေတာ် ှ ိသမ ကိ၎င်း ေစာင့် ရ ကမည်။ သိ့ရာတွင်

သင်တိ့ ှ င့် သတိ့ သည် ေသေဘးလွတ်မည်အေကာင်း၊ သတိ့သည် တဲေတာ် တန်ဆာ၊

ယဇ်ပလင်တန်ဆာများကိ မချဥ်းကပ်ရက။ ၄ သတိ့သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ကညီ၍၊

ပရိသတ် စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ကိ ေစာင့်လျက်၊ တဲေတာ်အမ ှ ိသမ ကိထမ်းရကမည်။

မဆိင်ေသာသသည် သင်တိ့ အနီးသိ့ မချဥ်းမကပ်ရ။ ၅ ေနာက်တဖန် အမျက်ေတာ်ထွက်၍

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အေပ သိ့ မေရာက်မည်အေကာင်း၊ သင်တိ့ သည်

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် ှ င့် ယဇ်ပလင်ကိ ေစာင့် ရ က မည်။ ၆ ထိသိ့ သင်တိ့၏

ညီအစ်ကိေလဝိသားတိ့ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထဲက ေ ွးယ၍၊ ပရိသတ်စည်း ေဝးရာ

တဲေတာ်အမကိ ထမ်းေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရား အား ပေသာ ပေဇာ်သကာက့ဲသိ့

သင်တိ့အား ငါေပး၏။ ၇ ထိေကာင့် သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့သည် ယဇ်

ပလင် ှ င့် ဆိင်ေသာအမ၊ ကလားကာအတွင်း၌ ေဆာင် ွက်စရာအမ ှ ိသမ တိ့ကိ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် ပ၍ ေဆာင် ွက်ရကမည်။ သင်တိ့အား ေကျးဇး ပ၍ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်အရာကိ ငါေပး ပီ။ မဆိင်ေသာ သသည် အနီးအပါး သိ့ ချဥ်းကပ်လ င်၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၈ တဖန် ထာဝရဘရားသည်

အာ န်အား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သန့်

ှ င်းေစ၍ ဆက်ကပ်သမ ေသာ ပေဇာ်သကာတိ့အထဲက၊ ငါ့အား ချီးေြမာက်ေသာ

ပေဇာ်သကာတိ့ကိ သင်၌အပ်၍၊ သင် ှ င့်သင်၏သားတိ့အဘိ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရ

ပညတ်တရားအားြဖင့် ငါေပး၏။ ၉ မီးသိ့မေရာက်၊ သန့် ှ င်းေသာ အရာထဲက သင်

တိ့ဆိင်ေသာအရာဟမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသား လေသာဥစာ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ပေဇာ်ေလသမ တိ့သည် သင် ှ င့် သင်

၏သားတိ့အဘိ့ သန့် ှ င်းရကမည်။ ၁၀ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ စားရမည်။ ေယာက်ျား

အေပါင်းတိ့သည် စားရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ သင်တိ့အဘိ့ သန့် ှ င်းေပ၏။ ၁၁ ထိမှတပါး

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ပေဇာ် ေသာ ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ၊ ချီလဲရာ ပေဇာ်သကာ
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တိကိ့၊ သင် ှ င့် သင်၏သားသမီးတိ့အား ထာဝရပညတ် တရားအားြဖင့် ငါေပး ပီ။ သင့် အိမ်၌

သန့် ှ င်းေသာ သ အေပါင်းတိ့သည် စားရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ၁၂ဣသေရလအမျိုးသားေ ွး၍

ထာဝရဘရား အား ပေဇာ်သမ အေကာင်းဆံးေသာဆီ၊ အေကာင်းဆံး ေသာ စပျစ်ရည်၊

အေကာင်းဆံးေသာ ဂျံုစပါးကိ သင်တိ့ အား ငါေပး ပီ။ ၁၃ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲသမ အဦး မှည့်ေသာ သစ်သီးကိလည်း သင်ဆိင်ရမည်။ သင့် အိမ်၌ သန့် ှ င်းေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် စားရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ၁၄ ဣသေရလအမျိုး၌ ကျိန်ဆိ၍

ပေဇာ်သမ တိ့ကိ လည်း သင်ဆိင်ရမည်။ ၁၅အဦးဘွားေသာသား၊ လြဖစ်ေစ၊ တိရစာန်

ြဖစ်ေစ၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲသမ တိ့ကိ သင်ဆိင်ရမည်။ သိ့ရာတွင်

လ၏သားဦး ှ င့် မစင် ကယ် ေသာ တိရစာန်၏သားဦးကိ အမှန်ေ ွးရမည်။ ၁၆ ေ ွးရေသာ

သားတိ့ကိ အသက်တလလွန်မှ၊ သင်အဘိး ြပတ်သည်အတိင်း ေဂရ ှ စ်ဆယ် ှ င့် မ ေသာ

အကျပ်ေတာ်အလိက် ေငွငါးကျပ် ှ င့် ေ ွးရမည်။ ၁၇ ွားသားဦး၊ သိးသားဦး၊

ဆိတ်သားဦးသည် သန့် ှ င်းေသာေကာင့် မေ ွးရ။ သ၏အေသွးကိ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ

ြဖန်းရမည်။ ဆီဥကိလည်း ထာဝရဘရား အဘိ့ ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ ိေစ၍၊ မီးြဖင့်

ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၁၈ အသားမကား ချီလဲရာပေဇာ်သကာ၏ရင်ပတ် ှ င့်

လက်ျာပခံးက့ဲသိ့ သင့်အဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၁၉ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သန့် ှ င်းေစ၍

ထာဝရဘရားအား ေဆာင်ခ့ဲေသာ ပေဇာ်သကာ ှ ိသမ တိ့ကိ သင် ှ င့်သင်၏

သားသမီးတိ့အား ထာဝရပညတ် တရားအားြဖင့် ငါေပး ပီ။ သင်အစ ှ ိေသာ

သင်၏အမျိုး အ ွယ် ှ င့် ဆိ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆား ှ င့် ယှဥ် ေသာ

ထာဝရပဋိညာဥ်ြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀တဖန် ထာဝရဘရားသည် အာ န်အား

မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ေနရာြပည်၌ သင့်အေမွခံရာေြမ၊

သတိ့ ှ င့် ေရာ၍ ပိင်ေသာအဘိ့ မ ှ ိရ။ ငါသည်ကား သတိ့တွင် သင်ပိင်ေသာအဘိ့ သင့်အေမွ

ဥစာြဖစ်၏။ ၂၁ ေလဝိသားတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမကိ

ေဆာင် ွက်ေသာေကာင့် ၊ သတိ့အေမွခံ စရာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ငါေပး ပီ။ ၂၂ ယခမှစ၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကိယ်အြပစ်ကိ ခံ၍ ေသေဘး ှ င့် မေတွမ့ည်အေကာင်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်အနီးအပါးသိ့ မချဥ်းမကပ် ရက။ ၂၃ ေလဝိသားတိ့သည် ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲ

ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ကိယ်အြပစ်ကိ ကိယ်ခံရက မည်။ သတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေရာ၍ အေမွမခံရကဟသင်တိ့အမျိုးအစဥ်အဆက် ေစာင့် ရ

ေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား အား

ပေဇာ်သကာ ပေသာ ကိယ်ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ၊ ေလဝိသားအေမွခံစရာဘိ့ ငါေပး ပီ။

ထိ့ေကာင့် သတိ့ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေရာ၍ အေမွမခံရဟ

ငါ့အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၅တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင် သည် ေလဝိသားတိအ့ား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂၆ သင်တိ့အေမွခံစရာ ငါေပးေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့၏

ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ သင်တိ့သည် ခံယ ေသာအခါ၊ ထိအဘိ့ကိ ဆယ်ဘိ့ဘိ့ ြပန်၍

တဘိ့ကိ ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပရကမည်။ ၂၇ ထိပေဇာ်သကာကိ၊

ေကာက်နယ်တလင်းထဲက ယေသာ ဆန်စပါးက့ဲသိ့၎င်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းထဲက

ယေသာစပျစ်ရည်က့ဲသိ့၎င်း၊ သင်တိ့အဘိ့ မှတ်ရလိမ့် မည်။ ၂၈ ထိသိ့ သင်တိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့မှ ခံယေသာ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ထဲက၊ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်

သကာ ပရကမည်။ ထိပေဇာ်သကာကိလည်း၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အာ န်အား လရကမည်။

၂၉သင်တိ့ခံရသမ ေသာ အလတိ့အထဲကအေကာင်းဆံးေသာအဘိ့ သန့် ှ င်းေသာအဘိ့ကိ

တ်ယ ၍ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်သကာ ပရကမည်။ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍ သတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ေလဝိသား တိ့သည် အေကာင်းဆံးေသာအဘိ့ကိ တ်ယပေဇာ် ပီးမှ၊

ကင်းေသာအဘိ့ကိ ေကာက်နယ်တလင်း၏ ေကျးဇး၊ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း၏

ေကျးဇးက့ဲသိ့ မိမိတိ့အဘိ့ မှတ်ရ လိမ့်မည်။ ၃၁ ထိကင်းေသာအဘိ့ကိ၊ ကိယ်တိင်မှစ၍

အိမ်သ အိမ်သားတိ့သည် စားချင်ေသာအရပ်ရပ်၌ စားရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။

ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်၌ အမေစာင့် ေသာအတွက် ငါချေသာဆ ြဖစ်၏။ ၃၂

အေကာင်းဆံးေသာ အဘိ့ကိ တ်ယပေဇာ် ပီးမှ၊ ကင်းေသာအဘိ့အားြဖင့်

အြပစ်ေရာက်စရာအေကာင်း မ ှ ိ။ ေသေဘး ှ င့် မေတွမ့ည်အေကာင်း၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ သန့် ှ င်းေသာ အရာတိ့ကိ မညစ် းေစ ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န် တိ့ကိ ေခ ၍ ထာဝရဘရား

စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မေသာ ပညတ်တရားဟမကား၊ ၂ အြပစ်မပါ၊ တခါမ

ထမ်းဘိးမတင်၊ ကွက်ကျား ြခင်းမ ှ ိ ၊ အဆင်းနီေသာ ွားမပျိုကိ၊ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့သည် ေဆာင်ခ့ဲမည်အေကာင်း ဆင့် ဆိေလာ့။ ၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ၌

အပ်၍ တပ်ြပင်သိ့ ေဆာင်သွား ပီးမှ၊ သေ့ ှ ့၌ အြခားသ သတ်ရမည်။ ၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာသည် အေသွးကိ လက် ှ င့်ယ၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်ေ ှ စ့းစး၌ ခနစ် ကိမ် ြဖန်းရမည်။ ၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ မှ့ာ ထိ ွားမ၏

အေရ၊ အသား၊ အေသွး၊ ေချး ှ င့်တကွ တေကာင်လံးကိ အြခား သသည်

မီး ိရ့မည်။ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လည်း အကာ ှ သစ်သား၊ ဟဿပ်ပင် ွန့် ှ င့်

နီေမာင်းေသာ အထည်ကိ ယ၍၊ ွားမ မီးေလာင်ရာထဲသိ့ ပစ်ချရမည်။ ၇ ထိေနာက်

မိမိအဝတ်ကိ ေလာ်၍ ကိယ်ကိ လည်း ေရချိုး ပီးမှ၊ တပ်ထဲသိ့ဝင်၍ ညဦးတိင်ေအာင်

မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၈ မီး ိေ့သာ သသည်လည်း၊ မိမိအဝတ်ကိ ေလာ် ၍

ကိယ်ကိလည်း ေရချိုး ပီးမှ၊ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၉ စင် ကယ်ေသာသ

တစံတေယာက်သည် ွားမ၏ ြပာကိ စသိမ်း၍၊ တပ်ြပင်မှာ စင် ကယ်ေသာ အရပ်၌

ထားရမည်။ ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ်အဘိ့ စင် ကယ် ေစေသာ ေရေဘာ်ဘိ၊့ ထိြပာကိ

သိထားရမည်။ အြပစ် ှ င့် ကင်းစင်ေစစရာဘိ့ြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ွားမ၏ြပာကိ

စသိမ်းေသာသသည်လည်း၊ မိမိ အဝတ်ကိေလ ာ်၍ ညဦးတိင်ေအာင် မစင် ကယ် ြဖစ်လိမ့်

မည်။ ဤေ ွက့ား၊ ဣသေရလအမျိုးသား၊ တည်းခိေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်

အစဥ်အ မဲ ေစာင့် ရေသာ ပညတ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၁လေသေကာင်ကိ ထိေသာသသည်

ခနစ်ရက် မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၂ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထိြပာ ှ င့် ကိယ်ကိ

သန့် ှ င်းေစ၍၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ စင် ကယ်လိမ့် မည်။ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ကိယ်ကိ မသန့် ှ င်းေစ လ င်၊ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေနတိ့င်ေအာင် မစင် ကယ်ရ။

၁၃ လေသေကာင်ကိထိ၍ ကိယ်ကိ မသန့် ှ င်းေစ ေသာသသည်၊ ထာဝရဘရား၏

တဲေတာ်ကိ ညစ် းေစ ၏။ ထိသကိ ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ စင်

ကယ်ေစေသာေရြဖန်းြခင်းကိ မခံေသာေကာင့် မစင် ကယ်ြဖစ်၏။ စင် ကယ်ြခင်းသိ့

မေရာက်ေသး။ ၁၄ တဲ၌လေသလင် ေစာင့် ရေသာတရားဟမကား၊ တဲသိ့ဝင်ေသာသ၊

တဲ၌ ှ ိေနေသာသအေပါင်းတိ့သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံး မစင် ကယ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၅

မဖံးဘဲ ဖွင့်ထားေသာအိး ှ ိသမ တိ့သည်လည်း မစင် ကယ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၆

သတ်၍ေသေသာသ၊ နာ၍ေသေသာသ၊ လေသ အ ိး၊ လသချုင်းကိ လယ်ြပင်၌

ေတွ့၍ထိလ င်၊ ခနစ်ရက် ပတ်လံး မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၇ မစင် ကယ်ေသာသဘိ့

အြပစ်ကင်းေစရာ မီး ိ ့ ေသာ ွားမ၏ြပာအချို ကိ့ ယ၍၊ စီးေသာေရ ှ င့်အတ အိး၌ထည့် ပီးမှ၊

၁၈ စင် ကယ်ေသာသသည်၊ ဟဿပ်ပင် ွန့်ကိ ေရ၌ ှ စ်၍ တဲေပ မှာ၎င်း၊ တန်ဆာများ၊

တဲ၌ ှ ိေသာ လများေပ မှာ၎င်း၊ လေသအ ိး၊ သတ်၍ေသေသာသ၊ နာ၍ေသေသာသ၊

လသချုင်းကိ ထိေသာသေပ မှာ၎င်း၊ ထိေရကိ ြဖန်းရမည်။ ၁၉ စင် ကယ်ေသာသသည်

မစင် ကယ်ေသာသကိ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန၊့ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ြဖန်းရ မည်။

ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ကိယ်ကိသန့် ှ င်းေစ လျက်၊ မိမိအဝတ်ကိေလ ာ်၍ေရချိုးလ င်၊

ညဦးအချိန် တွင် စင် ကယ်လိမ့်မည်။ ၂၀ မစင် ကယ်ေသာသသည် ကိယ်ကိ သန့် ှ င်း

ေစြခင်းငှါမ ပလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ကိ ညစ် းေစေသာေကာင့် ၊

ပရိသတ်မှ ပယ် ှ င်း ြခင်းကိ ခံရမည်။ စင် ကယ်ေစေသာ ေရြဖန်းြခင်းကိ မခံေသာေကာင့် ၊

မစင် ကယ်ဘဲေန၏။ ၂၁ အစဥ်အ မဲေစာင့် ရေသာ ပညတ်ဟမကား၊ စင် ကယ်ေသာ

ေရကိ ြဖန်းေသာသသည် မိမိအဝတ်ကိ ေလ ာ်ရမည်။ ထိေရကိ ထိေသာသလည်း၊

ညဦးတိင် ေအာင် မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၂ မစင် ကယ်ေသာသ ထိသမ ေသာ

အရာသည် လည်း မစင် ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိအရာကိ ထိေသာသ လည်း ညဦးတိင်ေအာင်

မစင်ကယ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၀ သကရာဇ်ေလးဆယ်၊ ပဌမလ၌ ဣသေရလ အမျိုးသား

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်၊ ဇိနေတာသိ့ ေရာက်၍၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌

ေနက၏။ ထိအရပ်၌ မိရိအံေသ သဂဟ် ေလ၏။ ၂ ပရိသတ်တိ့ေသာက်စရာ

ေရမ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တဘက်၌ စေဝးကလျက်၊ ၃ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ
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ငါတိအ့စ်ကိများေသေသာ အခါ၊ ငါတိ့လည်း မေသပါေလ။ ၄ ငါတိ့ ှ င့် ငါတိ့တိရစာန်များကိ

ေသေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရား၏ပရိသတ်ကိဤေတာသိ့ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင်ခ့ဲသနည်း။

၅ ငါတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်ေစ၍၊ ဤဆိးေသာ အရပ်သိ့ အဘယ်ေကာင့်

ေဆာင်ခ့ဲသနည်း။ ဤအရပ် သည် လယ်လပ်စရာမေကာင်း၊ သေဘာသဖန်းပင်၊ စပျစ်

ွယ်ပင်၊ သလဲပင်စိက်စရာမေကာင်း။ ေသာက်စရာေရမ မ ှ ိဟ ေမာေ ှ ကိ အြပစ်တင်၍

ဆိက၏။ ၆ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့သည် လအစအေဝးမှ ထွက်၍၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်တံခါးဝသိ့ သွား သြဖင့် ၊ ြပပ်ဝပ်လျက် ေနကစဥ်၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်း ေတာ်သည်

ထင် ှ ားေလ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ၈ လံှတံေတာ်ကိ ကိင်ယ၍

သင်၏အစ်ကိအာ န် ပါလျက်၊ ပရိသတ်များကိ စေဝးေစေလာ့။ သတိ့ေ ှ မှ့ာ

ေကျာက်ကိမှာထားေလာ့။ ေကျာက်သည် မိမိေရကိ ထွက် ေစ၍၊ ပရိသတ်များ ှ င့်

သတိ့တိရစာန်များတိ့အား ေသာက်ဘိ့ ေရကိ ေပးရမည်ဟ၊ ၉ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည် လံှတံေတာ်ကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်ကယ၍၊ ၁၀

အာ န်ပါလျက်၊ ပရိသတ်တိ့ကိ ေကျာက်ေ ှ မှ့ာ စေဝးေစ ပီးလ င်၊ အချင်းသပံတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ ငါတိ့သည် သင်တိ့အဘိ့ ဤေကျာက်ထဲက ေရကိ ထွက်ေစ

ရမည်ေလာဟ ဆိလျက်၊ ၁၁ မိမိလက်ကိ ဆန့်၍ ေကျာက်ကိ လံှတံ ှ င့် ှ စ် ကိမ် ိက်သြဖင့် ၊

ေရသည် များစွာထွက်၍၊ လပရိသတ် တိ့ ှ င့် တိရစာန်တိ့သည် ေသာက်ရက၏။ ၁၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မယံ ကည်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ မှ့ာ

ငါ့ကိမ ိမေသ ပေသာေကာင့် ၊ ဤပရိသတ်တိ့အား ငါေပးေသာြပည်သိ့ သင်တိ့သည်

ပိ့ေဆာင်ေသာအခွင့် ကိ မရကဟ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ်လည်း၊

သတိ့တွင် ိေသ ေလးြမတ်ြခင်းကိ ခံေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ထိေရသည်

ေမရိဘေရြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ေမာေ ှ သည် ကာေဒ ှ အရပ်မှ ဧဒံ ှ င်ဘရင်ထံ သိ့

သံတမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ကိယ်ေတာ့်ညီ ဣသေရလက၊ အက ်ပ်တိ့ ေတွရ့ေသာအမ

အလံးစံတည်းဟေသာ၊ ၁၅ အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးသည် အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍ အက ်ပ်တိ့

သည်အဲဂတုြပည် မှာကာလကာြမင့် စွာေနသြဖင့် ၊ အဲဂတုလတိ့သည် အက ်ပ် တိ့ ှ င့်

ဘိးေဘးများကိ ှ ဥ်းဆဲေကာင်း၊ ၁၆ အက ်ပ်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်

ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍၊ အက ်ပ် တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေကာင်းကိ ကိယ်ေတာ်သိပါ၏။ ယခမှာ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်

၏ ိင်ငံအစွန်အနား၊ ကာေဒ ှ အရပ်၌ ှ ိ ကပါ၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ့်ြပည်အလယ်၌ေ ှ ာက်၍

သွားပါရ ေစ။ လယ်ယာများ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ မနင်းပါ။ တွင်း ေရကိလည်း မေသာက်ပါ။

ကိယ်ေတာ့် ြပည်နယ်ကိ မလွန် မီှတိင်ေအာင်၊ လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ၊ မင်း

လမ်းသိ့သာ ေ ှ ာက်လိက်ပါမည်ဟ ေတာင်းပန်ေစ၏။ ၁၈ ဧဒံကလည်း၊ သင်သည်

ငါ့ြပည်အလယ်၌ မေ ှ ာက်မသွားရ။ ေ ှ ာက်သွားလ င်၊ ထားလက်နက် ှ င့် ဆီးတားမည်ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၁၉ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကလည်း၊ မင်းလမ်းသိ့ သာ ေ ှ ာက်လိက်ပါမည်။

ကိယ်တိင်မှစ၍ တိရစာန်တိ့ သည် ကိယ်ေတာ့်ေရကိ ေသာက်လ င် အဘိးကိ ေပးပါ မည်။

အြခားေသာအမကိ မ ပဘဲ၊ ေြခြဖင့် သွား ံ မသာ ပပါမည်ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၂၀ ဧဒံက၊

သင်သည် ေ ှ ာက်၍မသွားရဟဆိလျက်၊ များစွာေသာ ဗိလ်ေြခအလံးအရင်း ှ င့်တကွ

ဆီးတားြခင်း ငှါ ထွက်လာ၏။ ၂၁ ထိသိ့ ဧဒံသည် သ၏ြပည်အလယ်၌ေ ှ ာက်သွား ေသာ

အခွင့် ကိ ဣသေရလအား မေပးေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလသည် လဲေ ှ ာင်ေလ၏။ ၂၂

ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ သည် ကာေဒ ှ အရပ်မှ ေြပာင်း၍

ေဟာရေတာင်သိ့ ေရာက်က၏။ ၂၃ ဧဒံြပည်စွန်နား၊ ေဟာရေတာင်ေပ မှာ ထာဝရ

ဘရားသည် ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၂၄ သင်တိ့သည် ေမရိဘစမ်းေရနားမှာ

ငါ့စကားကိ ဆန့်ကျင်ေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ငါေပးေသာ

ြပည်သိ့အာ န်သည် မဝင်ရ။ မိမိလမျိုးစည်း ေဝးရာသိ့ သွားရမည်။ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍

အာ န် ှ င့် သ၏သား ဧလာဇာကိ ေခ ၍ ေဟာရေတာင်ေပ သိ့ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊ ၂၆

အာ န်၏အဝတ်ကိ ခ တ်၍ သ၏သား ဧလာဇာကိ ဝတ်ေစ ပီးမှ၊ အာ န်သည်

ထိအရပ်၌ေသ၍ မိမိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ့ သွားရမည်ဟ၊ ၂၇ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ေမာေ ှ ပ၍၊ သတိ့ သည် ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ေဟာရေတာင်ေပ သိ့ တက်က၏။

၂၈ ေမာေ ှ သည် အာ န်၏အဝတ်ကိ ခ တ်၍သား ဧလာဇာကိ ဝတ်ေစ ပီးမှ၊ အာ န်သည်

ေတာင်ထိပ်၌ ေသေလ၏။ ေမာေ ှ ှ င့် ဧလာဇာတိ့သည် ေတာင်ေပ ကဆင်းလာက၏။

၂၉အာ န်သည် အနိစေရာက်ေကာင်းကိ ပရိသတ် အေပါင်းတိ့သည် သိြမင်ေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုး သား ှ ိသမ တိ့သည်၊ အာ န်အတွက် အရက်သံးဆယ်ပတ် လံး

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပက၏။

၂၁ ဣသေရလအမျိုးသည် အသရိမ်လမ်းြဖင့် လာကသည်သိတင်းကိ

ေတာင်မျက် ှ ာ၌ေနေသာ ခါနာန် အမျိုး အာရဒ်မင်း ကီး ကားလ င်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက်၍ လအချို ့တိ့ကိ ဘမ်းဆီးသိမ်းသွားေလ၏။ ၂

ဣသေရလအမျိုးကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုးကိ အက ်ပ်တိ့လက်သိ့

အပ်ေတာ်မလ င်၊ သတိ့ မိမ့ျားကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးပါမည်ဟ ထာဝရဘရားအား

သစာဂတိ ပေလ၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ စကားကိ

နားေထာင်၍၊ ထိခါနာန်အမျိုးသားတိ့ကိ အပ်ေတာ်မ၏။ သတိ့ ှ င့် သတိ့ မိမ့ျားကိ

ဣသေရလ လတိသ့ည် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ ထိအရပ်ကိ ေဟာ်မာ အမည်ြဖင့် သမတ်က၏။

၄ ေဟာရေတာင်မှ ထွက်၍ ဧဒံြပည်ကိ ဝိင်းြခင်းငှါ၊ ဧဒံကင်လယ်လမ်းြဖင့် ချီသွား ကစဥ်၊

အသွားခက်ေသာ ေကာင့် ၊ လများတိ့သည် စိတ်အားေလျာ့ က၍၊ ၅သင်သည် ငါတိ့ကိ

ဤေတာ၌ ေသေစြခင်းငှါ၊ အဲဂတုြပည်မှ အဘယ်ေကာင့် ေဆာင်ခ့ဲသနည်း။ မန့်မ ှ ိ ၊

ေရလည်းမ ှ ိ ၊ ဤေပါ့ပျက်ေသာစားစရာကိလည်း ငါတိ့သည် အလွန် ွံ ှ ာ၏ဟ

ဘရားသခင် ှ င့် ေမာေ ှ ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ဆိက၏။ ၆ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည်၊

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့တွင် မီးေ မများကိ ေစလတ်ေတာ်မ၍၊ လအများ တိ့သည်

အကိက်ခံရသြဖင့် ေသက၏။ ၇ ထိေကာင့် လများတိ့သည် ေမာေ ှ ထံသိ့ လာ၍

အက ်ပ်တိ့သည် ထာဝရဘရား ှ င့် ကိယ်ေတာ်ကိ ဆန့် ကျင်လျက် ေြပာဆိ၍ ြပစ်မှားပါ ပီ။

ထာဝရဘရားသည် ေ မများကိ အက ်ပ်တိ့မှ ပယ် ှ ားေတာ်မမည်အေကာင်း

ဆေတာင်းပါဟ ေလာက်လ င်၊ ေမာေ ှ သည် လများအဘိ့ ဆေတာင်းေလ၏။ ၈

ထာဝရဘရားကလည်း၊ မီးေ မ ပ်ကိလပ်၍ တိင်ေပ မှာ ေြမာက်ထားေလာ့။

အကိက်ခံရေသာ သတိင်း ကည့် လ င် အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၉ ေမာေ ှ သည် ေကးဝါြဖင့် ေ မကိ လပ်၍ တိင် ေပ မှာ

ေြမာက်ချီထား ပီးလ င်၊ ေ မကိက်ေသာသမည် သည်ကား၊ ေကးဝါေ မကိ ကည့် ေသာအခါ

အသက် ချမ်းသာရက၏။ ၁၀တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေနရာ ေြပာင်း၍

သဗတ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၁ သဗတ်အရပ်မှ ေြပာင်းြပန်၍၊ ေနထွက်ရာ ဘက်၊

ေမာဘြပည်ေ ှ တွ့င် ှ ိေသာ ေတာမှာ၊ ဣဇာဗာရိမ် အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၂ ထိအရပ်မှ

ေြပာင်း၍၊ ဇာရက် ေချာင်းနား၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၃ ထိအရပ်မှ တဖန်ေြပာင်းြပန်၍၊

အာေမာရိြပည် နယ် ှ င့် စပ်ေသာ ေတာ၌ ှ ိေသာ အာ န်ေချာင်းနား တဘက်တချက်၌

စားခန်းချ က၏။ အာ န်ေချာင်းကား၊ ေမာဘြပည်၊ အာေမာရိြပည်စပ်ကားအပိင်းအြခား

ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ထာဝရဘရားစစ်တိက်စာ၌ကား၊ ဇာရက်အရပ်၊

သပအရပ်၊ အာ န်ေချာင်းတိ၊့ ၁၅အာရြပည်သိ့ စီး၍ ေမာဘြပည်အနား၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ

ေချာင်းအသွယ်သွယ်ဟ လာသတည်း။ ၁၆ အာ န်ေချာင်းမှ ေဗရေရတွင်းသိ့

ခရီးသွား က၏။ ထိေရတွင်းကား အြခားမဟတ်၊ ထာဝရဘရားက၊ လများကိ စေဝးေစေလာ့၊

ေရကိ ငါေပးမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မရာ၌ ရည်ေဆာင်ေသာ ေရတွင်းြဖစ် သတည်း။

၁၇ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးက၊ အိတွင်းေရ၊ ထွက် ေလာ့။ ထွက်ေအာင်

သီြခင်းဆိ ကေလာ့။ ၁၈ တရားမင်းစီရင်သည်အတိင်း၊ မးမတ်တိ့သည် ေရတွင်းကိ

တးက ပီ။ လတိ့တွင် အကဲအမးတိသ့ည် ေတာင်ေဝးတိ့ ှ င့် ေရတွင်းကိ တးက ပီဟ သီြခင်း

ဆိေလ၏။ ၁၉ ထိေတာမှ မတနာအရပ်သိ့၎င်း၊ မတနာအရပ်မှ နဟာေလျလအရပ်သိ့၎င်း၊

နဟာေလျလအရပ်မှ ဗာမတ် အရပ်သိ့၎င်း၊ ၂၀ ဗာမတ်အရပ်မှ ေမာဘချိုင့် သိ့၎င်း၊

ေယ ှ ိမန် မိကိ့ မျက် ှ ာ ပေသာ ပိသဂါေတာင်ထိပ်သိ့၎င်း ခရီးသွား က၏။ ၂၁ ထိအခါ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ အာ ေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်မင်းထံသိ့ သံတမန်တိ့ကိ

ေစလတ် လျက်၊ ၂၂အက ်ပ်တိ့သည် မင်း ကီးြပည်အလယ်၌ ေ ှ ာက်၍ သွားပါရေစ။

လယ်ယာသိ့၎င်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ် သိ့၎င်း မဝင်ပါ။ တွင်းေရကိလည်း မေသာက်ပါ။

မင်း ကီး ြပည်ကိ မလွန်မီှတိင်ေအာင်၊ မင်းလမ်းသိ့သာ ေ ှ ာက် လိက်ပါမည်ဟ

အခွင့် ေတာင်း က၏။ ၂၃ ထိြပည်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားရေသာ အခွင့် ကိ၊
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ှ ိဟန်မင်းသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မေပး။ မိမိလအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၍၊

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိ ဆီးတားြခင်းငှါ၊ သတိ့ ှ ိရာေတာသိ့ ထွက်၍ ယာဟတ် မိသိ့့

ေရာက် ပီးလ င် စစ်တိက်ေလ၏။ ၂၄ ထိမင်းကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထား ှ င့်

လပ် ကံ၍၊ အာ န်ေချာင်းမှသည် ယဗုတ်ေချာင်း တိင်ေအာင်၎င်း၊ အမုန်အမျိုးသား

ေနရာတိင်ေအာင်၎င်း၊ ထိမင်းပိင်ေသာ ေြမကိ သိမ်းယက၏။ အမုန်အမျိုးသား ေနရာ

နယ်စပ်ကား အား ကီး၏။ ၂၅ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ေဟ ှ ဘန် မိမှ့စ၍

အာေမာရိအမျိုးသားေနေသာ မိ့ ွာ ှ ိသမ တိ့ကိ သိမ်းယ၍ ေနက၏။ ၂၆

ေဟ ှ ဘန် မိက့ား၊ ေမာဘြပည်ကိ အစိးရေသာ အရင် ှ င်ဘရင် ှ င့် စစ်တိက်၍

အာ န်ေချာင်းတိင် ေအာင် ြပည်ကိ လယေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် မင်းေနေသာ မိ ့

ြဖစ်သတည်း။ ၂၇ ထိအေကာင်းကိ ရည်ေဆာင်၍ လကာဆရာတိ့ က၊ ေဟ ှ ဘန် မိသိ့့

သွား၍ တဖန်တည်ကစိ။့ ှ ိဟန် ဘရင်ေနေသာ မိကိ့ ြပင်ဆင် ကစိ။့ ၂၈ ှ ိဟန်ဘရင်ေနရာ

ေဟ ှ ဘန် မိမှ့ မီးလ ံထွက် ၍ ေမာဘြပည်အာရ မိ့ ှ င့်တကွ၊ အာ န်ေချာင်းနား၊

ြမင့် ေသာအရပ်၌ အစိးရေသာ မင်းတိ့ကိ ေလာင်ေလ ပီ။ ၂၉ အိေမာဘြပည်၊ သင်သည်

အမဂလာ ှ ိ၏။ အိေခမ ှ တပည့် တိ၊့ သင်တိ့သည် အကျိုးနည်း က ပီ။ ေြပး ရေသာ

မိမိသားသမီးတိ့ကိ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် လက်သိ့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ထိဘရားသည်

အခွင့် ေပး ပီ တကား။ ၃၀တဖန် ငါတိ့သည် အာေမာရိသားတိ့ကိ တိက် ြပန်ေသာေကာင့် ၊

ေဟ ှ ဘန်ြပည်သည် ဒိဘန် မိတိ့င် ေအာင် ပျက်ေလ ပီ။ ေမဒဘ မိ့ ှ င့် နီးစပ်ေသာ ေနာဖာ

မိတိ့င်ေအာင် သတိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်း က ပီဟ ဆိသတည်း။ ၃၁ ထိသိ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အာေမာရိ ြပည်၌ ေနရက၏။ ၃၂ ေမာေ ှ သည်လည်း၊

ယာဇာ မိကိ့ စးစမ်းြခင်းငှါ လကိ ေစလတ် ပီးလ င်၊ ထိ မိ ့ ွာတိ့ကိ သိမ်းယ၍ အရင် ေနေသာ

အာေမာရိအမျိုးသားတိ့ကိ ှ င်ထတ်က၏။ ၃၃တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

လှည့်၍၊ ဗာ ှ န်ြပည်သိ့ ခရီးသွား က၏။ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃသည်၊ မိမိလအေပါင်းတိ့ ှ င့်

ဧ ဒိအရပ်မှာ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ချီသွား၏။ ၃၄ထာဝရဘရားကလည်း၊ သကိ့ မေကာက် ှ င့် ။

သ ှ င့်တကွ သ၏လအေပါင်းကိ၎င်း၊ သ၏ေြမကိ၎င်း၊ သင့်လက်၌ ငါအပ်ေပး ပီ။

ေဟ ှ ဘန် မိေ့န အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်ကိ ပသက့ဲသိ၊့ ဤမင်းကိလည်း ပရမည် ဟ

ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၃၅ ထိမင်း ှ င့်သားများ၊ လများအေပါင်းတိ့ကိ

တေယာက်မ မကင်းလပ် ကံ၍ သ၏ြပည်ကိ သိမ်းယ က၏။

၂၂ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခရီး သွား၍ ေမာဘလွင်ြပင်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိ ့ တဘက်၌ တဲေဆာက်က၏။ ၂

အာေမာရိအမျိုးသားတိ့၌ ပကေသာ အမအလံး စံကိ၊ ဇိေဖသားဗာလက်မင်းသိြမင်လ င်၊ ၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် များြပားေသာ ေကာင့် ၊ ေမာဘြပည်သားတိ့သည်

အလွန်ေကာက် ွံ ့ က၍၊ ၄ ွားသည် ြမက်ပင်ကိ လှမ်း၍ စားသက့ဲသိ့

ဤအလံးအရင်းသည် ငါတိ့ပတ်လည်၌ ှ ိသမ ကိ လှမ်း၍ စားလိမ့်မည်ဟ

ပပန်ေသာစိတ် ှ ိလျက်၊ မိဒျန်ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့အား ဆိက၏။ ထိအခါ

ဇိေဖသား ဗာလက်သည်၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်ြဖစ်သည် ှ င့် ၊ ၅ အမုန်ြပည်၌

စီးေသာြမစ်၏အနားမှာ ှ ိေသာ ေပေသာ် မိေ့န ေဗာရသားဗာလမ်ကိ ေခပင့် ြခင်းငှါ၊

သံတမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ အဲဂတုြပည်မှ ေရာက်လာ ေသာ လတမျိုးသည် ေြမမျက် ှ ာကိ

ဖံးလမ်းလျက် ငါ့အနား ၌ ေနရာချ က ပီ။ ၆ သိ့ြဖစ်၍၊ ကလာပါ။ ဤလမျိုးသည် ငါ့ထက်

အား ကီးေသာေကာင့် သတိ့ကိ ငါ့အဘိ့ ကျိန်ဆဲပါ။ သိ့ ပလ င် သတိ့ကိ ငါတိက်၍

ငါ့ြပည်မှ ှ င်ထတ် ိင်ေကာင်း ှ င်ထတ် ိင်လိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ် ေကာင်း ကီးေပးေသာ

သသည် ေကာင်း ကီးမဂလာခံရသည်ကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ် ကျိန်ဆဲေသာသသည်

ကျိန်ဆဲအပ်ေသာသြဖစ်သည်ကိ၎င်း ငါသိသည်ဟ မှာလိက်ေလ၏။ ၇ ေမာဘြပည်သား

အသက် ကီးသတိ့ ှ င့် မိဒျန် ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့သည် ပစားြခင်းလက်ေဆာင်

ပါလျက်သွား၍၊ ဗာလမ်ထံသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဗာလက် မင်းစကားကိ

ကားေလာက်ေလ၏။ ၈ ဗာလမ်က၊ ယေန့ညမှာ ဤအရပ်၌ေနကပါဦး။

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ငါြပန်ေြပာမည်ဟ ဆိလင်၊ ေမာဘအရာ ှ ိတိ့သည်

ဗာလမ်ထံမှာ ေနက၏။ ၉ ဘရားသခင်သည် ဗာလမ် ှ ိရာသိ့ လာ၍၊ သင်၌ ှ ိေသာ

ဤလတိ့သည် အဘယ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မ လ င်၊ ၁၀ ဗာလမ်က၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်

ဇိေဖသား ဗာလက်သည် အက ်ပ်ဆီသိ့ လကိ ေစလတ်၍၊ ၁၁ အဲဂတုြပည်မှ

ေရာက်လာေသာ လအများ သည်၊ ေြမမျက် ျာကိ ဖံးလမ်းလျက်ေနကပီ။ သိ့ြဖစ်၍

ကလာပါ။ ဤလမျိုးကိ ငါ့အဘိ့ ကျိန်ဆဲပါ။ သိ့ ပလ င်၊ သတိ့ကိ ငါတိက်၍

ှ င်ထတ် ိင်ေကာင်း ှ င်ထတ် ိင်လိမ့် မည်ဟ ေခပင့် ေကာင်းကိ၊ ဘရားသခင်အား ေလာက်

ဆိ၏။ ၁၂ ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် ဤလတိ့ ှ င့် အတ မလိက်မသွားရ။

ထိလမျိုးကိ မကျိန်ဆဲရ။ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံရေသာ လမျိုးြဖစ်သည်ဟ ဗာလမ်အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ နံနက်ေရာက်မှ၊ ဗာလမ်သည် ထ၍ သင်တိ့သည် ကိယ်ြပည်သိ့

ြပန်သွား ကပါေလာ့။ သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါလိက်ရေသာအခွင့် ကိ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မမဟ

ဗာလက်မင်းေစလတ်ေသာ အရာ ှ ိတိ့အား ြပန်ေြပာ ေလ၏။ ၁၄ ထိအခါ

ေမာဘြပည်အရာ ှ ိတိ့သည် ဗာလက် မင်းထံသိ့ ြပန်သွား၍၊ ဗာလမ်သည်

ကန်ေတာ်တိ့ ှ င့် အတ မလိက်လိပါဟ ေလာက်က၏။ ၁၅တဖန် ဗာလက်မင်းသည်၊

အရင်ထက်အေရ အတွက်အားြဖင့် များ၍ အရာအားြဖင့် ဘန်း ကီးေသာ မးမတ်တိ့ကိ

ေစလတ်ြပန်သည်အတိင်း၊ ၁၆ သတိ့သည် ဗာလမ်ထံသိ့ ေရာက်လာ၍

ဇိေဖ သားဗာလက်မင်းက၊ ကိယ်ေတာ်သည် ငါ့ထံသိ့ မလာမည် အေကာင်း

အဘယ်အဆီးအတားမ မ ှ ိပါေစ ှ င့် ။ ၁၇ ငါသည် ကိယ်ေတာ်ကိ အလွန်ချီးေြမာက်မည်။

ကိယ်ေတာ်ေတာင်းသမ ကိ ေပးမည်။ သိ့ြဖစ်၍ ကလာပါ။ ဤလမျိုးကိ ငါ့အဘိ့

ကျိန်ဆဲပါဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၈ ဗာလမ်ကလည်း၊

ဗာလက်မင်းသည် ေ ေငွ ှ င့် ြပည့်ေသာ မိမိနန်းေတာ်ကိပင် ေပးေသာ်လည်း၊ ငါကိး

ကွယ်ေသာ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ လွန်ကျူး၍ အမအ ကီးအငယ်

တစံတခကိမ ငါမ ပ ိင်။ ၁၉ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ ထပ်၍

မိန့်ေတာ်မမည်ကိ ငါသိမည်အေကာင်း၊ ယေန့ည မှာ ဤအရပ်၌ ေနကပါဦးဟ

ဗာလက်မင်းကန်တိ့အား ြပန်ေြပာ၏။ ၂၀ညအချိန်၌ ဘရားသခင်သည် ဗာလမ် ှ ိရာသိ့

လာ၍၊ ထိလတိ့သည် သင့် ကိေခ ြခင်းငှါလာလ င်၊ သတိ့ ှ င့်အတ ထ၍ လိက်ေလာ့။

သိ့ရာတွင် ငါမှာထားသမ အတိင်းသာ ပရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ နံနက်ေရာက်မှ

ဗာလမ်ထ၍ ြမည်းကိ ကန်း ှ ီး ထင် ပီးလ င်၊ ေမာဘအရာ ှ ိတိ့ ှ င့်အတ လိက်ေလ၏။ ၂၂

ထိသိ့ လိက်ေသာေကာင့် ၊ ဘရားသခင် အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် သကိ့ ဆီးတားြခင်းငှါ လမ်း၌ ရပ်ေန၏။ ထိအခါ ဗာလမ် သည်

ြမည်းကိ စီး၍ ငယ်သား ှ စ်ေယာက် ှ င့် သွားစဥ် တွင်၊ ၂၃ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ထားကိ မိးလျက်၊ လမ်း၌ ရပ်ေနသည်ကိ ြမည်းသည်

ြမင်လ င်၊ လမ်းလဲ၍ လယ်သိ့ ဝင်ေလ၏။ ဗာလမ်လည်း ြမည်းကိ လမ်းသိ့

ြပန်ေစြခင်းငှါ ိက်ေလ၏။ ၂၄ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်၊

စပျစ်ဥယျာဥ်ေစာင်ရန်း ှ စ်ဘက်စပ်ကားလမ်း၌ တဖန် ရပ်ေန၏။ ၂၅ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်ကိ ြမည်း သည် ြမင်ြပန်ေသာအခါ၊ ေစာင်ရန်းတဘက်၌ တိး၍

ဗာလမ်၏ေြခကိ ဖိေလ၏။ ဗာလမ်လည်း တဖန် ိက်ြပန်ေလ၏။ ၂၆ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် လွန် သွား၍ လမ်းတဘက်ဘက်မ မလဲ ိင်ေအာင် ကျဥ်း

ေြမာင်းေသာ အရပ်၌ ရပ်ေန၏။ ၂၇ ြမည်းသည်လည်း ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်

တမန်ကိ ြမင်ြပန်ေသာအခါ၊ ဗာလမ်ေအာက်၌ ဝပ်လျက် ေန၏။ ဗာလမ်သည်

အမျက်ထွက်၍ ေတာင်ေဝး ှ င့် ြမည်းကိ ိက်ေလ၏။ ၂၈ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည်

ြမည်း၏ တ်ကိ ဖွင့် ေတာ်မ၍၊ ြမည်းက သင်သည် ငါ့ကိ သံး ကိမ်တိင် ေအာင်

ိက်ရမည်အေကာင်း၊ ငါသည် သင်၌ အဘယ်သိ့ ပဘိသနည်းဟ ဗာလမ်အားေမးလ င်၊

၂၉ ဗာလမ်က၊ သင်သည် ငါ့ကိ ကျီစားပါသည် တကား။ ငါ၌ ထား ှ ိပါေစေသာ။ ထား ှ ိလ င်

သင့် ကိ ယခသတ်မည်ဟ ြမည်းအားဆိ၏။ ၃၀ ြမည်းကလည်း၊ ငါသည် ယေနတိ့င်ေအာင်

သင် ၏အစီးကိ အစဥ်ခံရေသာ သင်၏ ြမည်းြဖစ်သည်မဟတ် ေလာ။ သင်၌တခါမ ဤသိ့

ငါ ပဘးသေလာဟ ဗာလမ် အား ေမးလ င်၊ မ ပဘးဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃၁

ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ဗာလမ်မျက်စိကိ ဖွင့် ေတာ်မ၍၊ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ထားကိမိးလျက်၊ လမ်း၌ ရပ်ေနသည်ကိ ဗာလမ်သည် ြမင်သြဖင့်

ဦးချ၍ ြပပ်ဝပ်ေလ၏။ ၃၂ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်၏ြမည်းကိ

သံး ကိမ်တိင်ေအာင် အဘယ်ေကာင့် ိက်သနည်း။ သင်သွားေသာလမ်းသည် ငါ ှ င့်

ဆန့်ကျင် ဘက်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သင့် ကိ ဆီးတားြခင်းငှါ ငါထွက် လာ ပီ။ ၃၃ ြမည်းသည်

ငါ့ကိ ြမင်၍ သံး ကိမ်ေ ှ ာင်ခ့ဲ ပီ။ ထိသိ့မေ ှ ာင်လ င်၊ အကယ်စင်စစ် သင့် ကိငါသတ်၍
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ြမည်းကိ အသက်ချမ်းသာေပးေလ ပီဟ ဆိ၏။ ၃၄ ဗာလမ်ကလည်း၊ အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ။

ကိယ် ေတာ်သည် လမ်း၌ ကန့်လန့်ေနေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ် မသိပါ။ ယခမှာ

အလိေတာ်မ ှ ိလ င် အက ်ပ်ြပန်သွားပါ မည်ဟ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်အား

ဆိလ င်၊ ၃၅ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်က၊ သတိ့ ှ င့် အတ လိက်ေလာ့။ သိ့ရာတွင်

ငါမှာထားေသာ စကားကိ သာ ေဟာေြပာရမည်ဟ ဗာလမ်အား မိန့်ေတာ်

မသည်အတိင်း၊ သသည် ဗာလက်မင်း၏ ကန်တိ့ ှ င့်အတ လိက်သွားေလ၏။ ၃၆

ဗာလမ်ေရာက်ေသာသိတင်းကိ ဗာလက်မင်း ကားလ င်၊ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ၊ ေမာဘြပည်စွန်

အာ န် ေချာင်းနားမှာ ှ ိေသာ မိတ့ မိသိ့့ ထွက်သွား၏။ ၃၇ ဗာလက်မင်းကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ေခ ပင့် ေစြခင်းငှါ ငါသည် အထပ်ထပ် ေစလတ်သည်မဟတ် ေလာ။

အဘယ်ေကာင့် ေ ှ းပါသနည်း။ ကိယ်ေတာ်ကိ ငါချီးေြမာက် ိင်သည်မဟတ်ေလာဟ

ဗာလမ်အား ဆိလ င်၊ ၃၈ ဗာလမ်က၊ မင်း ကီးထံသိ့ ငါလာပါ ပီ။ သိ့ရာတွင် ငါသည်

စကားတခွန်းကိမ ေြပာပိင်သေလာ။ ငါ့ တ်၌ ဘရားသခင်ထားေတာ်မေသာ စကားကိသာ

ငါေြပာပါ မည်ဟ ြပန်ေြပာ ပီးမှ၊ ၃၉ ဗာလက်မင်း ှ င့်အတ လိက်၍ ကိရယဿဇတ်

မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ၄၀ ဗာလက်မင်းသည်လည်း၊ သိး ွားတိ့ကိ ပေဇာ်၍

ဗာလမ် ှ င့်အရာ ှ ိတိ့အား ေပးလိက်ေလ၏။ ၄၁ နက်ြဖန်ေန့၌ ဗာလက်မင်းသည်

ဗာလမ်ကိ ေခ ၍ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ အကန် အစင်ြပြခင်းငှါ

ဗာလဘရား ှ င့် ဆိင်ေသာ ကန်း ိးေပ သိ့ ပိ့ေဆာင်ေလ၏။

၂၃ ထိအခါ ဗာလမ်က၊ ဤအရပ်၌ ငါ့အဘိ့ ယဇ် ပလင်ခနစ်ခကိ တည်ေလာ့။

ွားထီးခနစ်ေကာင်၊ သိးထီးခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေလာ့ဟ ဗာလက်မင်း အား

ဆိသည်အတိင်း၊ ၂ ဗာလက်မင်းသည် ပ ပီးလ င်၊ ထိသ ှ စ်ပါးတိ့ သည်

ယဇ်ပလင်တခတခအေပ မှာ ွားတေကာင်စီ ှ င့် သိးတေကာင်စီကိ ပေဇာ် က၏။ ၃

ဗာလမ်ကလည်း၊ မင်း ကီးပေဇာ်ေသာ မီး ိရ့ာ ယဇ်နားမှာရပ်ေလာ့။ ငါသည်

အြခားတပါးသိ့ သွားပါ မည်။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ကိဆိြခင်းငှါ ကလာ

ေကာင်း ကလာေတာ်မလိမ့်မည်။ ငါ့အား ြပေတာ်မသမ ကိ မင်း ကီးအား

ငါ ကားေြပာပါမည်ဟ ဗာလက်မင်းအား ဆိ ပီးမှ ကန်းတခေပ သိ့ တက်သွား၏။ ၄

ဘရားသခင်သည် ဗာလမ်ကိ ကိဆိေတာ်မ လ င်၊ ဗာလမ်က အက ်ပ်သည်

ယဇ်ပလင်ခနစ်ခကိ ြပင်ဆင်၍ ပလင်တခတခအေပ မှာ ွားထီးတေကာင် စီ ှ င့်

သိးထီးတေကာင်စီကိ ပေဇာ်ပါ ပီဟ ေလာက် ေလ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည်

ဗာလမ် တ်၌ စကားကိ ထားလျက်၊ သင်သည် ဗာလက်မင်းထံသိ့ ြပန်၍ ဤသိ့

ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၆ ဗာလမ်ြပန်ေသာအခါ၊ ဗာလက်မင်းသည်

ေမာဘမးမတ်အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ မိမိပေဇာ်ေသာ မီး ိ ့ ရာယဇ်နားမှာ ရပ်ေန၏။ ၇

ထိအခါ ဗာလမ်သည်၊ ပေရာဖက်စကားအား ြဖင့် မက်ဆိသည်ကား၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်

ဗာလက်က၊ လာပါ။ ငါ့အဘိ့ ယာကပ်အမျိုးကိ ကျိန်ဆဲပါ။ လာပါ။ ဣသေရလအမျိုးကိ

ပျက်စီးြခင်းသိ့ အပ်လိက်ပါဟ ေခ ၍ ငါ့ကိ အာရံြပည်အေ ှ ေ့တာင် ိးမှ ေဆာင်ခ့ဲ ပီ။ ၈

ဘရားသခင်ကျိန်ဆဲေတာ်မမေသာ သကိ အဘယ်သိ့ ငါကျိန်ဆဲ ိင်မည်နည်း။

ဘရားသခင်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ အပ်ေတာ်မမေသာသကိ အဘယ်သိ့

ငါအပ် ိင်မည်နည်း။ ၉ ေကျာက်ေပက သကိ့ ငါြမင်၏။ ေတာင်ေပက

သကိ့ ငါ ကည့် ၏။ ထိလမျိုးသည် တမျိုးတည်းေန၍ အြခားတပါးေသာ

လမျိုးတိ့ ှ င့် မေရာေ ှ ာရ။ ၁၀ ယာကပ်အမျိုးေြမမန့်ကိ အဘယ်သေရတွက်

ိင်သနည်း။ ဣသေရလအမျိုးေလးစတစကိမ အဘယ် သေရတွက် ိင်သနည်း။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသေသသက့ဲသိ့ ငါေသပါေစေသာ။ ငါ့အဆံးသည် သ၏အဆံးက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ

ေစေသာဟ မက်ဆိ၏။ ၁၁ ဗာလက်မင်းကလည်း၊ သင်သည် ငါ၌ အဘယ် သိ့ ပသနည်း။

ငါ၏ရန်သတိ့ကိ ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှါ သင့် ကိ ငါေခ ခ့ဲ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း သင်သည်

လံးလံးေကာင်း ကီး ေပးေလ ပီတကားဟ ဗာလမ်အားဆိလ င်၊ ၁၂ ဗာလမ်က၊

ထာဝရဘရားသည် ငါ့ တ်၌ ထားေတာ်မေသာစကားကိ ေြပာရေအာင် ငါသတိမ ပရ

သေလာဟ ြပန်ဆိ၏။ ၁၃ ဗာလက်မင်းကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ

တ ပိင်နက် မြမင်ရဘဲ တပိင်းကိမသာ ကည့် ြမင်ရာ၊ အြခားေသာအရပ်သိ့ ငါ ှ င့်အတ

လိက်ပါ ေလာ့။ ထိအရပ်၌ သတိကိ့ ငါ့အဘိ့ ကျိန်ဆဲပါဟ ဆိလျက်၊ ၁၄ ပိသဂါ ေတာင်ေပ ၊

ေဇာဖိမ်လယ်ြပင်သိ့ ေဆာင်သွား၍ ယဇ်ပလင်ခနစ်ခကိ တည် ပီးမှ၊ ပလင်တခ

တခအေပ မှာ ွားတေကာင်စီ ှ င့် သိးတေကာင်စီကိ ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၅ ဗာလမ်ကလည်း၊

မင်း ကီးပေဇာ်ေသာ မီး ိရ့ာ ယဇ်နားမှာ ရပ်ေလာ့။ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ ခရီး

ဦး ကိ ပြခင်းငှါ အြခားတပါးသိ့ သွားပါမည်ဟ ဗာလက် မင်းအား ဆိ၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည် ဗာလမ်ကိ ကိဆိ၍ သ၏ တ်၌စကားကိထားလျက်၊ သင်သည်

ဗာလက်မင်းထံသိ့ ြပန်၍ ဤသိ့ ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၁၇ ဗာလမ်ြပန်ေသာအခါ၊ ဗာလက်မင်းသည် ေမာဘမးမတ်တိ့ ှ င့်တကွ၊

မိမိပေဇာ်ေသာ မီး ိရ့ာယဇ် နားမှာ ရပ်ေနလျက်၊ ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့

မိန့်ေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလ၏။ ၁၈ ထိအခါ ဗာလမ်သည်၊ ပေရာဖက်စကားအား

ြဖင့် မက်ဆိသည်ကား၊ အိဇိေဖသား ဗာလက်မင်း၊ ထေလာ့။ ငါ့စကားကိ

ေစ့ေစ့နားေထာင်ေလာ့။ ၁၉ ဘရားသခင်သည် မသာစကားကိ ေြပာအ့ံေသာ ငှါ

လြဖစ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ေနာင်တရအ့ံေသာငှါ လသားြဖစ်ေတာ်မသည်မဟတ်။

မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ စကားေတာ်အတိင်း မ ပဘဲ ေနေတာ်မမည်ေလာ။ ဂတိထားေတာ်မ ပီးမှ၊

ဂတိေတာ် မတည်ဘဲေနေတာ်မမည်ေလာ။ ၂၀ ေကာင်း ကီးေပးရမည်အေကာင်း၊

အမိန့်ေတာ် ကိ ငါခံရ ပီ။ ဘရားသခင် ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ ပီ။ ထိေကာင်း ကီးကိ

ငါမဖျက် ိင်။ ၂၁ယာကပ်အမျိုးကိ ှ ဥ်းဆဲေသာအမ၊ ဣသ ေရလအမျိုးတဘက်၌ ပေသာ

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအမကိဘရားသခင်သည် ကည့် ၍ ေနေတာ်မမ။ သတိ့ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ှ င်ဘရင်ေကးေကာ်ြခင်းအသံကိ

သတိ့တွင် ကားရ၏။ ၂၂ ဘရားသခင်သည် အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်

ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသည် က့ံအား ကီးသက့ဲသိ့ အား ကီး၏။ ၂၃

အကယ်စင်စစ် ယာကပ်အမျိုးကိ၊ ထးဆန်း ေသာ အတတ်အားြဖင့် မ ိင်ရာ။

ဣသေရလအမျိုးကိ အဘယ်သမ မ ပစားရာ။ ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့

ပေတာ်မ ပီတကားဟ ယခကာလကိ ေထာက်၍ ယာကပ် အမျိုး၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

ရည်ေဆာင်လျက် ဆိေလ့ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၂၄ဤလမျိုးသည် ြခေသ့က့ဲသိ့ ထလိမ့်မည်။ ြခေသ့

ပျိုက့ဲသိ့ ထလိမ့်မည်။ ဘမ်းမိေသာ အေကာင်ကိ မစားမီှ၊ သတ်အပ်ေသာ

တိရစာန်အေသွးကိ မေသာက်မီှ တိင်ေအာင် ငိမ်ဝပ်စွာမေနဟ မက်ဆိ၏။ ၂၅

ဗာလက်မင်းကလည်း၊ သတိ့ကိ အလင်းမကျိန် ဆဲပါ ှ င့် ။ ေကာင်း ကီးကိလည်း

အလင်းမေပးပါ ှ င့်ဟ ဗာလမ်အားဆိလ င်၊ ၂၆ ဗာလမ်က၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ

အတိင်း ငါ ပရပါမည်ဟ မင်း ကီးအား အရင်ေြပာ ှ င့် ပီ မဟတ်ေလာဟ ဗာလက်မင်းအား

ြပန်ေြပာ၏။ ၂၇ တဖန် ဗာလက်မင်းက၊ လာပါေတာ့။ အြခား ေသာ အရပ်သိ့

ေဆာင်သွားပါမည်။ ထိအရပ်၌ သတိ့ကိ ငါ့အဘိ့ ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှါ ဘရားသခင်အလိေတာ်

ှ ိေကာင်း ှ ိေတာ်မလိမ့်မည်ဟ ဗာလမ်အား ဆိလျက်၊ ၂၈ ေယ ှ ိမန် မိကိ့ မျက် ှ ာ ပေသာ

ေပဂရေတာင် ထိပ်သိ့ ေဆာင်သွားေလ၏။ ၂၉ ဗာလမ်ကလည်း၊ ဤအရပ်၌ ငါ့အဘိ့

ယဇ်ပလင် ခနစ်ခကိ တည်ေလာ့။ ွားထီး ခနစ်ေကာင်၊ သိး ထီး ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ

ြပင်ဆင်ေလာ့ဟ ဗာလက်မင်းအား ဆိသည်အတိင်း၊ ၃၀ ဗာလက်မင်းသည် ပ၍၊ ယဇ်ပလင်

တခတခ အေပ မှာ ွားတေကာင်စီ ှ င့် သိးတေကာင်စီကိ ပေဇာ် ေလ၏။

၂၄ ထာဝရဘရားသည်၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ ေကာင်း ကီးေပးြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ ဗာလမ် သိြမင်လ င်၊ ထးဆန်းေသာ အတတ်ကိ

ှ ာြခင်းငှါ အရင် သွားသက့ဲသိ့ မသွားဘဲ၊ ေတာသိ့ မျက် ှ ာ ပေလ၏။ ၂ သိ့ရာတွင်၊

ေြမာ် ကည့်၍ ဣသေရလ အမျိုးသား တိ့သည် အမျိုးအ ွယ်အလိက် အသီးအသီး

တပ်ချလျက် ေနကသည်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သအ့ေပ မှာ

သက်ေရာက်ေတာ်မလ င်၊ ၃သသည် ပေရာဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆိေလသည်မှာ၊

မျက်စိ ပွင့် ေသာသ၊ ေဗာရသား ဗာလမ်၏ စကား၊ ၄ ဘဝင်ြဖစ်၍ မျက်စိပွင့်လျက်

အန တန်ခိး ှ င် ၏ ပါ ံ ကိြမင်၍၊ ဘရားသခင်၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ကားေသာသ၏

စကားဟမကား၊ ၅ အိယာကပ်အမျိုး၊ သင်တိ့၏တဲများ၊ အိဣသေရ လအမျိုး၊ သင်တိ့၏

ဘံဗိမာန်များတိ့သည် အဘယ်မ ေလာက် တင့်တယ်ကသည်တကား။ ၆ကျယ်ဝန်းေသာ

ချိုင့် များ၊ ြမစ်နားမှာ ှ ိေသာ ဥယျာဥ်များ၊ ထာဝရဘရား စိက်ေတာ်မေသာ အေကျာ် ပင်များ၊

ေရနားမှာေပါက်ေသာ အာရဇ်ပင်များက့ဲသိ့ ြဖစ် ကသည်တကား၊ ၇ ထိအမျိုး၏ ေရပံးတိ့မှ

ေရစီးလိမ့်မည်။ ေရေပါ ေသာ အရပ်၌ မျိုးေစ့ ကျလိမ့်မည်။ သ၏ ှ င်ဘရင်သည်
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အာဂတ်မင်းထက် ဘန်း ကီး၍၊ ိင်ငံေတာ်သည် ချီးေြမာက် ေသာ ိင်ငံြဖစ်လိမ့်မည်။ ၈

ဘရားသခင်သည် အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင် ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသည်၊

က့ံအား ကီး သက့ဲသိ့ အား ကီး၏။ ရန်သြဖစ်ေသာ လမျိုးတိ့ကိ ကိက် ဝါး၍၊ အ ိးတိ့ကိ

ချိုးဖ့ဲလိမ့်မည်။ ြမားြဖင့် ထတ်ချင်း ခပ်ေအာင် ခွင်းလိမ့်မည်။ ၉ ဝပ်လျက်ေန၏။

ြခေသ့က့ဲသိ့၎င်း၊ ြခေသ့မက့ဲ သိ့၎င်း ဝပ်တွားေလ၏။ အဘယ်သ ိးေဆာ်ဝ့ံမည်နည်း။

သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပးေသာ သသည် ေကာင်း ကီး မဂလာ ှ ိ၏။ သင့် ကိ ကျိန်ဆဲေသာ

သသည် ကျိန်ဆဲြခင်း ကိ ခံရသည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၁၀ ထိအခါ ဗာလက်မင်းသည်၊

ဗာလမ်ကိ အမျက် ထွက်၍ လက်ခပ်တီးလျက်၊ ငါ၏ ရန်သတိ့ကိ ကျိန်ဆဲ ေစြခင်းငှါ သင့် ကိ

ငါေခ ခ့ဲ၏။ သင်သည် သံး ကိမ်တိင် ေအာင် အကင်းမ့ဲ ေကာင်း ကီးေပးေလ ပီတကား။ ၁၁

ထိေကာင့် သင့် ေနရာြပည်သိ့ ေြပးသွားေလာ့။ သင့် ကိ ချီးေြမာက်မည်ဟ အထက်က

ငါအ ကံ ှ ိ။ သိ့ရာ တွင် ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘန်းကိ မတိးပွားေစ ြခင်းငှါ

ဆီးတားေလ ပီဟ ဆိ၏။ ၁၂ ဗာလမ်ကလည်း၊ ဗာလက်မင်းသည် ေ ေငွ ှ င့် ြပည့်ေသာ

မိမိနန်းေတာ်ကိပင် ေပးေသာ်လည်း၊ ၁၃ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူး၍

ေကာင်းေသာအမ၊ မေကာင်းေသာအမတစံတခကိ ကိယ်အလိအေလျာက် ငါမ ပ ိင်။

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသမ ကိ ငါေြပာပါမည်ဟ မင်း ကီးေစလတ်ေသာ သံတမန်တိ့အား

ငါေြပာ ှ င့် ပီ မဟတ်ေလာ။ ၁၄ယခမကား၊ ငါ့အေဆွအမျိုးတိ့ထံသိ့ ငါသွား ေတာ့မည်။

နားေထာင်ပါ။ ေနာင်ကာလ၌ ဤလမျိုးသည် မင်း ကီး၏လမျိုး၌ အဘယ်သိ့

ပမည်အရာကိ မင်း ကီး အား ကားေြပာပါမည်ဟ ဗာလက်မင်းအား ြပန်ဆိ ပီးမှ၊ ၁၅

ပေရာဖက်စကားအားြဖင့် မက်ဆိေလသည်မှာ၊ မျက်စိပွင့် ေသာသ ေဗာရသား

ဗာလမ်၏စကား၊ ၁၆ဘဝင်ြဖစ်၍ မျက်စိပွင့်လျက်၊ အန တန်ခိး ှ င် ၏ ပါ ံ ကိ ြမင်၍၊

အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားေပးေတာ်မ ေသာ ဉာဏ်ကိ ရ၍၊ ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်ကိ ကား

ေသာသ၏စကားဟမကား၊ ၁၇ ထိအရာကိ ငါြမင်၏။ သိ့ေသာ်လည်း ယခ မြဖစ်ရေသး။

ထိအရာကိ ငါ ၏။ သိ့ေသာ်လည်း ြဖစ်ရေသာ အချိန် မနီးေသး။ ကယ်တလံးသည်

ယာကပ် အမျိုး၌ ေပ ထွန်း၍၊ ရာဇလံှတံသည် ဣသေရလအမျိုး ၌ ထင် ှ ားလိမ့်မည်။

ေမာဘြပည်စွန်းတိင်ေအာင် ထိခိက် ၍ မ ငိမ်မဝပ် န်းရင်းခပ် ပတတ်ေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၁၈ ဧဒံြပည်ကိလည်း သိမ်းယလိမ့်မည်။ စိရေတာင်

သည်လည်း ရန်သလက်သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ဣသေရလ အမျိုးသည် ရဲရင့် စွာ

ပလိမ့်မည်။ ၁၉ အစိးရေသာ သတပါးသည်၊ ယာကပ်အမျိုးထဲက ထွက်၍၊

ကျန် ကင်းေသာ မိသ့ မိသ့ားတိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိမ့် မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၀

တဖန်အာမလက်ြပည်ကိ ကည့် ၍ ပေရာဖက် စကားအားြဖင့် မက်ဆိြပန်သည်ကား၊

အာမလက်အမျိုး သည် လမျိုးတကာတိ့ထက် အထွဋ်ြဖစ်ဘးေသာ်လည်း၊ အဆံး၌

ှ င်း ှ င်းပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟ မက် ဆိ၏။ ၂၁တဖန် ေကနိအမျိုးသားတိ့ကိ

ကည့် ၍ ပေရာ ဖက်စကားအားြဖင့် မက်ဆိြပန်သည်ကား၊ သင်တိ့ ေနရာ သည်

အား ကီး၏။ ေကျာက်ေပ မှာ အသိက်ကိ လပ်က ပီ။ ၂၂ သိ့ေသာ်လည်း

အာ ရိမင်းသည် သိမ်းယ၍ မသွားမီှတိင်ေအာင်၊ ေကနိအမျိုးသည် အမျက်ကိ ခံရလိမ့်

မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၂၃ တဖန် ပေရာဖက်စကားအားြဖင့် မက်ဆိြပန် သည်ကား၊

အလိေလ့၊ ဤအမကိ ဘရားသခင် စီရင် ေတာ်မေသာအခါ၊ အဘယ်သသည်

အသက်ချမ်းသာ ရလိမ့်မည်နည်း။ ၂၄ သေဘာတိ့သည်လည်း ခိတိမ်ြပည်မှလာ၍

အာ ရိြပည်ကိ၎င်း၊ ေဟဗာြပည်ကိ၎င်း ေ ှ ာင့် ှ က် က လိမ့်မည်။ သတိ့သည်လည်း

ှ င်း ှ င်းပျက်စီး ကလိမ့်မည် ဟ မက်ဆိ ပီးမှ၊ ၂၅ ဗာလမ်သည် ထ၍ မိမိေနရာအရပ်သိ့

ြပန် သွား၏။ ဗာလက်မင်းသည်လည်း သွားေလ၏။

၂၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ှ ိတိမ်အရပ်၌ ေနေသာအခါ၊ အချို ့တိ့သည်

ေမာဘမိန်းမတိ့ ှ င့် မတရား ေသာ ေမထန်ကိ ပက၏။ ၂ ထိမိန်းမတိ့သည်

မိမိတိ့ ဘရားေ ှ မှ့ာ ယဇ် ပေဇာ်ရာပဲွသိ့ ဣသေရလ လတိ့ကိ ေခ သွားသြဖင့် ၊ ေယာက်ျားတိ့

သည် ယဇ်သားကိ စား၍ ထိဘရား ေ ှ မှ့ာ ဦးချ က၏။ ၃ ထိသိ့ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်၊ ဗာလ ေပဂရဘရားကိ ဆည်းကပ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား

သည် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည်ြပင်းစွာေသာ

အမျက်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးမှ လဲွေစြခင်းငှာ၊ ဣသေရလမင်းအေပါင်းတိ့ကိ

ေခ ၍၊ ြပစ်မှားေသာ သတိ့ကိ ဘရားေ ှ မှ့ာ ထင် ှ ားစွာ ဆဲွထားေလာ့ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ေမာေ ှ သ့ည် ဣသရလမင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ ဗာလေပဂရ ဘရားကိ

ဆည်းကပ်ေသာ သတိ့ကိ သင်တိ့ အသီးသီးဆိင်သည်အတိင်း ကွပ်မျက် ကေလာ့ဟ

မှာထားေလ၏။ ၆ ထိအခါ ဣသေရလ အမျိုးသားတေယာက် သည်၊ ေမာေ ှ ေ့ ှ ့၌၎င်း၊

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ် တံခါးနားမှာ ငိေကးေသာ ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌၎င်း၊ မိဒျန်မိန်းမကိလည်း၊ မိမိညီအစ်ကိတိ့ ထံသိ့ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။

၇ ထိအမကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်၏သား ဧလာဇာ၏သား ဖိနဟတ်သည် ြမင်လ င်၊

ပရိသတ်ထဲမှာ ထ၍ လံှကိကိင်လျက်၊ ၈ ထိဣသေရလလကိ တဲအတွင်းသိ့

လိက် ပီးမှ၊ ေယာက်ျားကိ ထတ်ချင်းခပ်ေအာင်၎င်း၊ မိန်းမကိ ဝမ်းေပါက်ေအာင်၎င်း

ထိးေလ၏။ ထိသိ့ ပေသာအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ေဘး ငိမ်းေလ၏။

၉ ထိေဘးြဖင့် ေသေသာလေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်း ေလးေထာင် ှ ိသတည်း။ ၁၀

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍ ဣသေရလ အမျိုးသား တိ့ကိ

မဖျက်ဆီးမည်အေကာင်း၊ ၁၁ ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န်၏သား ဧလာဇာ၏ သား၊

ဖိနဟတ်သည် သတိ့တွင် ငါ့ဘက်၌ စိတ်အား ကီး၍ ငါ့အမျက်ကိ သတိ့မှလဲ ပီ။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ သင်ေြပာရသည်ကား၊ ငါ၏ချမ်းသာ ပဋိညာဥ်ကိ သအ့ား ငါေပး၏။ ၁၃သသည်

မိမိဘရားသခင်ဘက်၌ စိတ်အား ကီး ၍ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အဘိ့ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပေသာေကာင့် ၊ သမှစ၍ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် ထိပဋိညာဥ်တည်းဟေသာ

ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ် အရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ ပဋိညာဥ်ကိ ရ ပီဟ ေမာေ ှ အား မိန့်

ေတာ်မ၏။ ၁၄ မိဒျန်မိန်းမ ှ င့် အေသသတ်ြခင်းကိခံရေသာ ဣသေရလလ၏

အမည်ကား၊ ှ ိေမာင်အမျိုး၌ ထင် ှ ား ေသာ အေဆွအမျိုးတွင် အကဲအမးသာ လ၏သား

ဇိမရိြဖစ်သတည်း။ ၁၅အေသသတ်ြခင်းကိခံရေသာ မိဒျန် မိန်းမ အမည်ကား၊ မိဒျန်အမျိုး၌

ထင် ှ ားေသာ အေဆွအမျိုး တွင် အကဲအမးဇရ၏ သမီး ေကာဇဘိြဖစ် သတည်း။

၁၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်၍ လပ် ကံကေလာ့။

၁၇ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ေပဂရဘရား အမ၌၎င်း၊ ေပဂရဘရားေကာင့်

ေဘးေရာက်ေသာေန့၌ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ့ ှ မ မိဒျန်မင်းသမီး ေကာဇဘိ

အမ၌၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ပရိယာယ်များ အားြဖင့် လှည့်စားေ ှ ာင့် ှ က် က ပီဟ ေမာေ ှ အ့ား

မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၆ ထိေဘး ငိမ်းေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရားက၊‐ ၂ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍

စစ်တိက် ိင်ေသာ ဣသေရလ အမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ကိ၊ ဘိးဘ

အေဆွအမျိုးအလိက် စာရင်းယကေလာ့ဟ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာ ဇာတိ့အား

မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊ ၃သတိ့သည် ေမာဘ လွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ

မိတ့ဘက်၌၊ ၄ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာသတိ့ကိ စာရင်းယရ မည်အေကာင်း

ဆင့် ဆိ က၏။ ၅ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်လာေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့တွင်၊

ဣသေရလ၏ သားဦး ဗင်၏သား ဟမကား ဟာ တ်မှဆင်းသက်ေသာ ေဟာေနာခိအေဆွ

အမျိုး၊ ဖါလမှဆင်းသက်ေသာ ဖာလိွအေဆွအမျိုး၊ ၆ ေဟဇ ံ မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဟဇေရာနိ

အေဆွအမျိုး၊ ကာမိမှ ဆင်းသက်ေသာကာမိတ် အေဆွအမျိုး တည်း။ ၇ဤသတိ့သည်

ဗင်အေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ေလးေသာင်းသံးေထာင် ခနစ်ရာ

သံးဆယ် ှ ိသတည်း။ ၈ ဖာလ၏သား ဧလျာဘ၊ ဧလျာဘ၏သား ေနေမွလ၊ ဒါသန်၊

အဘိရံတည်း။ ၉ဤဒါသန်၊ အဘိရံတိ့သည် အြခားမဟတ်၊ ေကာရအေပါင်းအသင်းသည်

ထာဝရဘရား ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာအခါ၊ ပရိသတ် ၌ ေကျာ်ေစာ၍ ေမာေ ှ ှ င့်

အာ န်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ ေသာ ဒါသန်၊ အဘိရံ ြဖစ် က၏။ ၁၀ ေြမ ကီးသည်

မိမိခံတွင်းကိဖွင့် ၍ သတိ့ကိ၎င်း၊ ေကာရကိ၎င်းမျိုသြဖင့် ၊ ထိအေပါင်းအသင်း ဝင်သတိ့

သည် ေသက၏။ မီးသည် လည်း လ ှ စ်ရာငါးဆယ်တိ့ကိ အသက်ဆံးေစ၏။ ထိသတိ့သည်

သတိေပးေသာ သက်ေသြဖစ်သတည်း။ ၁၁ သိ့ရာတွင် ေကာရ၏ သားသမီးတိ့သည်

ေသေဘး ှ င့် လွတ် က၏။ ၁၂ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက် ှ ိေမာင်၏သားဟမ

ကား၊ ေယေမွလမှ ဆင်းသက်ေသာ ေယေမွလိအေဆွအမျိုး၊ ယာမိန်မှဆင်းသက်ေသာ

ယာမိနိ အေဆွအမျိုး၊ ယာခိန်မှ ဆင်းသက်ေသာ ယာခိနိ အေဆွအမျိုး၊ ၁၃

ေဇရမှဆင်းသက်ေသာေဇရဟိအေဆွအမျိုး ေ ှ ာလမှ ဆင်းသက်ေသာ ေ ှ ာလိ အေဆွအမျိုး

တည်း။ ၁၄ ဤသတိ့သည် ှ ိေမာင် အေဆွအမျိုးြဖစ်၍ လေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်း
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ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိသတည်း။ ၁၅ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက် ဂဒ်၏သားဟမ ကား၊

ေဇဖန်မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဇေဖါနိအေဆွအမျိုး၊ ဟဂိမှ ဆင်းသက်ေသာ ဟဂိတ်

အေဆွအမျိုး၊ နိမှ ဆင်းသက်ေသာ နိတ်အေဆွအမျိုး၊ ၁၆ သဇနိမှ ဆင်းသက်ေသာ

သဇနိတ် အေဆွ အမျိုး၊ ဧရိမှ ဆင်းသက် ေသာ ဧရိတ်အေဆွအမျိုး၊ ၁၇

အာ ဒ်မှ ဆင်းသက်ေသာ အာေရာဒိ အေဆွ အမျိုး၊ အေရလိမှ ဆင်းသက်ေသာ

အေရလိတ်အေဆွအမျိုးတည်း။ ၁၈ဤသတိ့သည်ဂဒ်အေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်

ေသာ လေပါင်းကား၊ ေလးေသာင်းငါးရာ ှ ိသတည်း။ ၁၉ ယဒ၏သားဟမကား၊

ခါနာန်ြပည်၌ေသေသာ ဧရ ှ င့် သနန် အစ ှ ိေသာ၊ ၂၀ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက်၊

ေ ှ လမှဆင်းသက် ေသာ ေ ှ လနိအေဆွအမျိုး၊ ဖါရဇ်မှဆင်းသက်ေသာ ဖါရဇိ အေဆွအမျိုး၊

ေဇရမှ ဆင်းသက်ေသာ ေဇရဟိ အေဆွအမျိုးတည်း။ ၂၁ ဖါရဇ်၏သား၊ ေဟဇ ံ မှ

ဆင်းသက်ေသာ ေဟေဇေရာနိ အေဆွအမျိုး၊ ဟာမလမှဆင်းသက်ေသာ ဟာမလိ

အေဆွ အမျိုးတည်း။ ၂၂ ဤသတိ့သည် ယဒအေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်း ဝင်ေသာ

လေပါင်းကား၊ ခနစ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင် ငါးရာ ှ ိသတည်း။ ၂၃ ဘိးဘ

အေဆွအမျိုးအလိက် ဣသခါ၏သား ဟမကား၊ ေတာလမှဆင်းသက်ေသာ ေတာလိအေဆွ

အမျိုး၊ ဖဝါမှဆင်းသက်ေသာ ဖဝနိအေဆွ အမျိုး၊ ၂၄ ယာ ပ်မှ ဆင်းသက်ေသာ

ယာ ဘိအေဆွ အမျိုး၊ ှ ိမ န်မှ ဆင်းသက်ေသာ ှ ိမေရာနိအေဆွ အမျိုးတည်း။ ၂၅

ဤသတိ့သည် ဣသခါအေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ေြခာက်ေသာင်း

ေလးေထာင်သံးရာ ှ ိသတည်း။ ၂၆ ဘိးဘအေဆွအမျိုးအလိက် ဇာဗလန်၏သား

ဟမကား၊ သရက်မှ ဆင်းသက်ေသာ သရဒိအေဆွအမျိုး၊ ဧလန်မှဆင်းသက်ေသာ

ဧေလာနိ အေဆွအမျိုး၊ ယာေလ လမှဆင်းသက်ေသာ ယာေလလိ အေဆွအမျိုးတည်း။

၂၇ ဤသတိ့သည် ဇာဗလန် အေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊

ေြခာက်ေသာင်းငါးရာ ှ ိသတည်း။ ၂၈ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက် ေယာသပ်၏သား

မနာေ ှ ှ င့် ဧဖရိမ်တိ့တွင် ၂၉ မနာေ ှ ၏သားဟမကား၊ မာခိရမှ ဆင်းသက် ေသာ

မာခိရိ အေဆွအမျိုး၊ ၃၀ ေယေဇရမှဆင်းသက်ေသာ ေယေဇရိအေဆွ အမျိုး၊

ေဟလက်မှ ဆင်းသက်ေသာ ေဟလကိ အေဆွအမျိုး၊ ၃၁အသေရလမှဆင်းသက်ေသာ

အာသေရလိ အေဆွအမျိုး၊ ေ ှ ခင်မှ ဆင်းသက်ေသာ ေ ှ ေခမိ အေဆွအမျိုး၊ ၃၂ ှ မိဒမှ

ဆင်းသက်ေသာ ှ မိဒိအေဆွအမျိုး၊ ေဟဖါမှဆင်းသက်ေသာ ေဟေဖရိ အေဆွအမျိုးတည်း။

မာခိရ၏သားဂိလဒ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ဂိလဒိအေဆွ အမျိုးတည်း။ ၃၃ ေဟဖါ၏သား

ဇေလာဖဒ်၌ကား၊ သား ေယာက်ျားမ ှ ိ ၊ သမီး သက်သက်သာ ှ ိ၏။ ဇေလာဖဒ်၏

သမီးတိ့ အမည်ကား၊ မာလာ၊ ေနာ အာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတည်း။

၃၄ ဤသတိ့သည် မနာေ ှ အေဆွအမျိုး ြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊

ငါးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ခနစ်ရာ ှ ိသတည်း။ ၃၅ ဘိးဘအေဆွအမျိုးအလိက် ဧဖရိမ်၏သား

ဟမကား၊ သလမှ ဆင်းသက်ေသာ သလိအေဆွအမျိုး၊ ေဗခါမှဆင်းသက်ေသာ

ေဗခရိ အေဆွအမျိုး၊ တာဟန်မှ ဆင်းသက်ေသာ တာဟနိအေဆွအမျိုးတည်း။ ၃၆

ေသလ၏သား ဧရန်မှဆင်းသက်ေသာ ဧရနိအေဆွအမျိုးတည်း။ ၃၇ဤသတိ့သည်

ဧဖရိမ်အေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ သံးေသာင်း ှ စ်ေထာင်

ငါးရာ ှ ိသတည်း။ ဤသတိ့သည် ဘိးဘအေဆွအမျိုး အလိက် ေယာသပ်၏သား

စဥ်ေြမးဆက်ြဖစ်သတည်း။ ၃၈ ဘိးဘအေဆွအမျိုးအလိက် ဗယာမိန်၏သား

ဟမကား၊ ေဗလမှ ဆင်းသက်ေသာ ေဗလိအေဆွအမျိုး၊ အာ ှ ေဗလမှ ဆင်းသက်ေသာ

အာ ှ ေဗလိအေဆွအမျိုး၊ အဟိရံမှဆင်းသက်ေသာ အဟိရ မိအေဆွအမျိုး။ ၃၉

ဖံမှဆင်းသက်ေသာ ဖမိ အေဆွအမျိုး၊ ဟဖံမှဆင်းသက်ေသာ ဟဖမိအေဆွအမျိုးတည်း။

၄၀ ေဗလသား အာရဒမှဆင်းသက်ေသာ အာရဒိ အေဆွအမျိုး၊ ေနမန်မှ ဆင်းသက်ေသာ

ေနမနိ အေဆွ အမျိုးတည်း။ ၄၁ ဤသတိ့သည် ဗယာမိန်အေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊

စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား ေလးေသာင်းငါးေထာင် ေြခာက်ရာ ှ ိသတည်း။

၄၂ ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက် ဒန်၏သား ဟမ ကား၊ ဟံမှဆင်းသက်ေသာ

ဟမိအေဆွအမျိုးတည်း။ ဤသတိ့သည် ဒန်အေဆွအမျိုး ြဖစ်၍၊ ၄၃ စာရင်းဝင်ေသာ

လမိလေပါင်းကား၊ ေြခာက် ေသာင်းေလးေထာင်ေလးရာ ှ ိသတည်း။ ၄၄ ဘိးဘ

အေဆွအမျိုးအလိက် အာ ှ ာ၏သား ဟမကား၊ ယိမနမှဆင်းသက်ေသာ ယိမနိအေဆွအမျိုး၊

ေယသဝိမှဆင်းသက်ေသာ ေယသဝိ အေဆွအမျိုး၊ ေဗရိတ်မှဆင်းသက်ေသာ ေဗရိတ်

အေဆွအမျိုးတည်း။ ၄၅ ေဗရိ၏သား ေဟေဗရမှဆင်းသက်ေသာ ေဟေဗရိအေဆွ

အမျိုး၊ မာလေချလမှ ဆင်းသက်ေသာ မာလေချလိ အေဆွအမျိုးတည်း။ ၄၆အာ ှ ာ၏

သမီးအမည်ကား၊ စာရာတည်း။ ၄၇ ဤသတိ့သည် အာ ှ ာအေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊

စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊ ငါးေသာင်းသံးေထာင် ေလးရာ ှ ိသတည်း။ ၄၈

ဘိးဘ အေဆွအမျိုးအလိက် နဿလိ၏သား ဟမကား၊ ယာေဇလမှ ဆင်းသက်ေသာ

ယာေဇလိအေဆွ အမျိုး၊ ဂနိမှဆင်းသက်ေသာ ဂနိတ်အေဆွအမျိုး၊ ၄၉ ေယေဇရမှ

ဆင်းသက်ေသာ ေယေဇရိအေဆွ အမျိုး၊ ှ ိလင်မှ ဆင်းသက်ေသာ ှ ိလမိအေဆွအမျိုး

တည်း။ ၅၀ဤသတိ့သည် နဿလိအေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ စာရင်းဝင်ေသာ လေပါင်းကား၊

ေလးေသာင်းငါးေထာင် ေလးရာ ှ ိသတည်း။ ၅၁ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုး၊ စာရင်းဝင်သ

လေပါင်း ကား ေြခာက်သိန်း တေထာင်ခနစ်ရာငါးဆယ် ှ ိ သတည်း။ ၅၂

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤသတိ့အား အေရ အတွက် ှ ိသည်အတိင်း၊ ၅၃

ခါနန်ြပည်ကိ ေဝရမည်။ ၅၄ လများလ င်များေသာ အေမွေြမကိ၎င်း၊ လနည်းလ င်

နည်းေသာ ေမွေြမကိ၎င်း၊ အနည်းအများ အလိက် အသီးသီးတိ့အား အေမွေြမကိ

ေဝေပးရမည်။ ၅၅ သိ့ရာတွင် ထိြပည်ကိ စာေရးတံချ၍ ေဝရမည်။ ဘိးဘ

အမျိုးအ ွယ်အလိက် အေမွခံရကမည်။ ၅၆ စာေရးတံကျသည်အတိင်း ေြမကိေဝ၍

အနည်း အများအလိက် ပိင်ရကမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ ၏။ ၅၇ ဘိးဘ

အေဆွအမျိုးအလိက် စာရင်းဝင်ေသာ ေလဝိ၏သား ဟမကား၊ ေဂရ န် မှ ဆင်းသက်ေသာ

ေဂရေ ှ ာနိအေဆွအမျိုး၊ ေကာ ဟတ်မှ ဆင်းသက်ေသာ ေကာဟသိအေဆွအမျိုး၊

ေမရာရိမှ ဆင်းသက် ေသာ ေမေရာရိတ်အေဆွအမျိုး တည်း။‐ ၅၈ ဤသည်လ င်

ေလဝိအေဆွအမျိုးြဖစ်၍၊ လိဗနိအေဆွအမျိုး၊ ေဟေြဗာနိ အေဆွအမျိုး၊ မာလိ အေဆွအမျိုး၊

မ ှ ိအေဆွအမျိုး၊ ေကာရသိအေဆွအမျိုး ပါသတည်း။ ေကာဟတ်၏ သားကား၊

အာမရံတည်း။ ၅၉အာမရံ၏ မယားကား၊ အဲဂတုြပည်၌ ေလဝိ မယား ဘွားြမင်ေသာ

ေလဝိ၏သမီးေယာေခဗက်တည်း။ ထိမိန်းမသည် အာမရံ၏ မယားြဖစ်၍၊ အာ န်၊ ေမာေ ှ ၊

ှ မမိရိအံတိ့ကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ၆၀ အာ န်၏သားကား၊ နာဒပ်၊ အဘိဟ၊ ဧလာဇာ၊

ဣသမာတည်း။ ၆၁ နာဒပ် ှ င့် အဘိဟတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ထးြခားေသာမီးကိ

ပေဇာ်ေသာအခါ ေသက၏။ ၆၂ အသက် တလလွန်၍ စာရင်းဝင်ေသာ ေလဝိ သား

ေယာက်ျားေပါင်းကား၊ ှ စ်ေသာင်းသံးေထာင် ှ ိသတည်း။ သတိ့သည် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ အေမွမခံရေသာေကာင့် ၊ ေရာေ ှ ာ၍ စာရင်းမဝင်ရက။ ၆၃

ဤေ ွက့ား၊ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာတိ့သည်၊ ေမာဘလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊

ေယရိေခါ မိတ့ဘက်၌ စာရင်းယေသာဣသေရလအမျိုးသားေပတည်း။ ၆၄ ေမာေ ှ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်တိ့သည်၊ သိနာေတာ၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ စာရင်းယ၍၊

ထိစာရင်း၌ ဝင်ေသာသတေယာက်မ မပါ။ ၆၅အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည်ေတာ၌

အမှန် ေသရကမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ေယဖ ာ ၏သား ကာလက် ှ င့်

န်၏သား ေယာ မှတပါး၊ အရင်းလတေယာက်မ မကင်းမကျန်ရ။

၂၇ ထိအခါ ေယာသပ်၏သား၊ မနာေ ှ အေဆွ အမျိုး၌ပါလျက်၊ မနာေ ှ ၊ မာခိရ၊

ဂိလဒ်၊ ေဟေဖရတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇေလာဖဒ်၏သမီး မာလာ၊ ေနာအာ၊

ေဟာဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတိ့သည်လာ၍၊ ၂ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါး နား၊

ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ဧလာဇာ၊ မင်းများ၊ ပရိသတ်များအေပါင်းတိ့ ေ ှ မှ့ာရပ်လျက်၊

၃ အက ်ပ်တိ့၏အဘသည် ေတာ၌ေသပါ၏။ ထာဝရဘရား တဘက်၌ စေဝးေသာ

အေပါင်းအသင်း၊ ေကာရ၏အေပါင်းအသင်း၌ မပါ။ မိမိအြပစ်ေကာင့် ေသပါ၏။ သ၌

သားေယာက်ျား မ ှ ိပါ။ ၄ ထိသိ့ သားေယာက်ျားမ ှ ိ ေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်တိ့အဘ၏

အမည်သည် အက ်ပ်တိ့အေဆွ အမျိုး၌ ေပျာက်ရပါမည်ေလာ။ အက ်ပ်တိ့အဘ၏

ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ၊ အက ်ပ်တိ့အား အေမွေပးပါဟ ေလာက်က၏။ ၅သတိ့အမကိ

ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ့ ေတာ်၌ ထားေလ၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဇေလာဖဒ် သမီးတိ့၏ စကားသည် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၇ အကယ်စင်စစ်

သတိ့အဘ၏ ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့် အတ အေမွခံရေသာအခွင့် ကိ သတိ့အားေပးရမည်။

သတိ့အဘ၏အေမွဥစာသည် သတိ့လက်သိ့ ေရာက်ေစရ မည်။ ၈ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ လသည် သားေယာက်ျားမ ှ ိဘဲေသလင်၊
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သ၏အေမွဥစာကိ သ၏သမီးလက်သိ့ ေရာက်ေစရမည်။ ၉ သမီးမ ှ ိလ င်၊ သ၏

အေမွဥစာကိ သ၏ ညီအစ်ကိတိ့အား ေပးရမည်။ ၁၀ ညီအစ်ကိမ ှ ိလ င်၊ အေမွဥစာကိ

ဘ ကီး ဘေထွး တိ့အား ေပးရမည်။ ၁၁ ဘကီးဘေထွးမ ှ ိလ င်၊ သ၏အေဆွအမျိုး၌

နီးစပ်ရင်းြခာေသာ ေပါက်ေဘာ်အား ေပး၍၊ ထိသသည် ပိင်ရမည်။ ဤေ ွက့ား၊

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်ြဖစ်ေစဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂တဖန် ထာဝရဘရားက၊သင်သည်

ဤအာဗရိမ် ေတာင်ေပ သိ့ တက်ေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား ငါေပးေသာြပည်ကိ

ကည့် ေလာ့။ ၁၃ သိ့ ပီးမှ၊ သင်၏အစ်ကိအာ န်သည် မိမိလမျိုး စည်းေဝးရာသိ့

သွားသက့ဲသိ၊့ သင်သည်လည်း သွားရ မည်။ ၁၄အေကာင်းမကား၊ ပရိသတ်တိ့သည်

ဇိနေတာ၊ ကာေဒ ှ အရပ်၊ ေမရိဘစမ်းေရအနား၌ န်းရင်းခတ် ပ ကေသာအခါ၊

သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ငါ့ကိ မ ိမေသပေသာ

အြပစ် ှ ိ သည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏

ပရိသတ် တိ့သည် အထိန်းမ ှ ိေသာ သိးက့ဲသိ့ မြဖစ်မမည် အေကာင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ

သတဝါတိ့၏ အသက်ဝိညာဥ် ကိ အစိးရေတာ်မေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊

ဤပရိသတ်တိ့ေ ှ ့၌ ထွက်ဝင် ိင်ေသာသ၊ ြပင်သိ့ ထတ် ြခင်း၊ အတွင်းသိ့ သွင်းြခင်းအမကိ

တတ် ိင်ေသာသ တစံတေယာက်ကိ သတိ့အေပ မှာ ခန့်ထားေတာ်မပါေစ ေသာဟ

ထာဝရဘရားအား ေလာက်ေလ၏။ ၁၈ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိရေသာ

န်၏သား ေယာ ကိေခ ၍၊ သင်၏လက်ကိ သအ့ေပ မှာတင်ေလာ့။ ၁၉

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာေ ှ ့၊ ပရိသတ် အ ေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌ သကိ့ထား၍ မှာခ့ဲေလာ့။

၂၀ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊ သ၏ စကားကိ နားေထာင်မည်အေကာင်း၊

သင်၏ ဘန်း အသေရအချို ့ကိ သအ့ေပ ၌ တင်ထားေလာ့။ ၂၁ ထိသသည်

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာေ ှ မှ့ာ ရပ်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ဥရိမ်စီရင်ဆံးြဖတ်ေသာ တရားအတိင်း၊ သအ့တွက် ေမးြမန်းရမည်။

သစီရင်သည်အတိင်း၊ သ ှ င့်အတဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ် အေပါင်းတိ့ သည်

ထွက်ဝင်ရကမည်ဟ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း

ေမာေ ှ ပလ က်၊ ေယာ ကိေခ ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာေ ှ ့၊ ပရိသတ် အေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌

ထား ပီးလ င်၊ ၂၃သအ့ေပ မှာ လက်ကိတင်၍ မှာခ့ဲေလ၏။ ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အားြဖင့် ပညတ်ထားေတာ် မ၏။

၂၈ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရ မည်မှာ၊ ငါ၏ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၂ ငါ့အဘိ့ ေမး ကိင်

ေသာအနံ့ ှ ိေစြခင်းငှာ မီးြဖင့် ပေသာ ငါ၏အစာ အာဟာရကိ၎င်း၊ အချိန်တန်မှ

ငါ့အားပေဇာ်ြခင်းငှာ သတိ ပရကမည်။ ၃တဖန်ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ေနတိ့င်းအစဥ်အ မဲ

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ၊့ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ ထာဝရဘရားအား

မီးြဖင့် ပေဇာ်ရမည်။ ၄ နံနက်ယံ၌ သိးသငယ်တေကာင်၊ ညဦးယံ၌ တေကာင်ကိ

ပေဇာ်ရမည်။ ၅ သံလွင်သီးကိ ေထာင်း၍ရေသာ သံလွင်ဆီ သံးေလာဃ ှ င့် ေရာေသာ

မန့်ညက်တသမဲကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၆ဤေ ွက့ား၊ သိနာေတာင်ေပ မှာ စီရင်ေတာ်

မသည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာ အနံ့ ှ င့် မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊

အစဥ်အ မဲ ပ ရေသာ မီး ိရ့ာယဇ်ြဖစ်သတည်း။ ၇ သိးသငယ်တေကာင် ှ င့်အတ

သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ၊့ စပျစ်ရည်သံးေလာဃကိ ပေဇာ်၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌

သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ၊့ ထာဝရဘရားအား သွန်းေလာင်းရမည်။ ၈အြခားေသာ

သိးသငယ်ကိ ညဦးယံ၌ ပေဇာ် ေသာအခါ၊ နံနက်ယံ၌ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊ သွန်း

ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာပါသည်နည်းတ ပါလျက်၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ င့်

ြပည့် စံ၍ မီးြဖင့် ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ကိ ပရမည်။ ၉ ေနတိ့င်း အစဥ်ပေဇာ်ေသာ

မီး ိရ့ာယဇ်၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ဥပပ်ေနရ့က်၌ အခါမလည်

အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ် ှ စ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာပါလျက်၊

ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ၊့ ဆီေရာေသာမန့်ညက် ှ စ် သမဲကိ၎င်း ပေဇာ်ရမည်။ ၁၁

လဆန်းတရက်ေန့၌၊ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်၊

အြပစ် မပါေသာ သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ၊ ထာဝရဘရား အား မီး ိရ့ာယဇ် ပ၍

ပေဇာ်ရမည်။ ၁၂ ွားတေကာင်အဘိ၊့ ဆီေရာေသာ မန့်ညက် သံးသမဲ၊ သိးတေကာင်အဘိ၊့

ဆီေရာေသာ မန့်ညက် ှ စ် သမဲ၊ ၁၃ သိးသငယ်တေကာင်အဘိ၊့ ဆီေရာေသာ

မန့်ညက်တသ မဲစီတည်း ဟေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ၊ ထာဝရဘရားအား

မီးြဖင့် ပေဇာ်၍ မီး ိရ့ာ ယဇ်ကိ ပရမည်။ ၁၄ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာဘိ့ကား၊

ွား တေကာင် ှ င့် စပျစ်ရည် ေြခာက်ေလာဃ၊ သိးတေကာင် ှ င့် ေလးေလာဃ၊

သိးသငယ်တေကာင် ှ င့် သံးေလာဃ ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ထိသိ့ လတိင်း အစဥ်မြပတ် မီး ိရ့ာ

ယဇ်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၅ ေနတိ့င်း အစဥ်ပေဇာ်ေသာ မီး ိရ့ာယဇ်၊ သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့ ထာဝရဘရားအား ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိ

လည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၁၆ ပဌမလတဆယ်ေလးရက်ေန့၌၊ ထာဝရဘရား၏ ပသခါပဲွြဖစ်၏။

၁၇ ၎င်းလ တဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ပဲွကိခံရမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံး တေဆးမ့ဲမန့်ကိ

စားရကမည်။ ၁၈ ပဌမေန့၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၁၉

ထာဝရဘရားအား မီးြဖင့် ပေသာ ယဇ်တည်းဟ ေသာ အသက်ပျိုေသာ ွားထီး ှ စ်ေကာင်၊

သိးထီး တေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ် ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ

မီး ိရ့ာယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၀ ွားတေကာင်လ င် ဆီေရာေသာ မန့်ညက် သံး သမဲ၊

သိးတေကာင်လ င် ှ စ် သမဲ၊ ၂၁ သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင် လ င်

တသမဲစီ ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၂၂ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအ့ံေသာငှာ၊

အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့ ဆိတ်တေကာင်ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၂၃ ေနရ့က်အစဥ်

နံနက်တိင်းပေဇာ်ေသာ မီး ိရ့ာ ယဇ်မှတပါး၊ ထိယဇ်များကိ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၄

ထိသိ့ အစဥ်အ မဲ ပေဇာ်ေသာမီး ိရ့ာယဇ်၊ သွန်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး

ခနစ်ရက်ပတ်လံး တေနတ့ေနလ့ င် ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ င့်

မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ အစာအာဟာရကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၅ သတမေန့၌လည်း၊

ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရ မည်။ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၂၆ ထိမှတပါး၊

သိတင်းခနစ်သိတင်းေစ့ ပီးမှ၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာအသစ်ကိ ထာဝရဘရားထံေတာ်

သိ့ ေဆာင်ခ့ဲေသာေန၊့ အဦးသီးေသာအသီး ေနရ့က်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။

ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၂၇ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ င့် မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့

အသက်ပျိုေသာ ွားထီး ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ်ခနစ်

ေကာင်တိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၈ ွားတေကာင်လ င် ဆီေရာေသာမန့်ညက် သံး သမဲ၊

သိးတေကာင်လ င် ှ စ် သမဲ၊ ၂၉ သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင် လ င်

တသမဲစီ ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၃၀ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအ့ံေသာငှါ၊

ဆိတ်သငယ် တေကာင်ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၃၁ ထိသိ့ အစဥ်အ မဲပေဇာ်ေသာ

မီး ိရ့ာယဇ်၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ် သကာ ှ င့်တကွ၊

အြပစ်မပါေသာ ယဇ်ေကာင်များတိ့ကိ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။

၂၉ သတမလ၊ ပဌမေနရ့က်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ေလာကီအလပ်ကိ

မလပ်ရ။ တံပိးမတ်ြခင်းကိ ပရေသာေန့ြဖစ်၏။ ၂ ထာဝရဘရားအဘိ့

ေမး ကိင်ေသာ အနံ့ ှ င့် မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊

အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။

၃ ွားတေကာင်လ င် ဆီေရာေသာမန့်ညက် သံး သမဲ၊ သိးတေကာင်လ င်

ှ စ် သမဲ၊ ၄ သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင် လ င် တသမဲစီ ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၅အြပစ်ေြဖြခင်းကိ ပအ့ံေသာငှါ၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့

ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၆ ထိသိ့ ထံးစံ ှ ိသည့်အတိင်း၊

လဆန်းေနမီ့း ိရ့ာ ယဇ် ှ င့် သ၏ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ ေနတိ့င်း ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

သ၏ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊ သွန်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထာဝရဘရားအဘိ့

ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ င့် မီးြဖင့် ပေသာ ယဇ်ပေဇာ်သကာ ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၇ ၎င်းလ၊

ဒသမေနရ့က်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပ၍ ခိးြခံစွာ ကျင့် ရမည်။ အဘယ်အလပ်ကိမ

မလပ်ရ။ ၈ ထိေန့၌ ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ င့် မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့

အသက်ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၉ ွားတေကာင်လ င် ဆီေရာေသာမန့်ညက်

သံး သမဲ၊ သိးတေကာင်လ င် ှ စ် သမဲ၊ ၁၀ သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင်
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လင် တသမဲစီ ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရမည်။ ၁၁ အြပစ်ေြဖြခင်းကိ

ပအ့ံေသာငှါ၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ထိသိ့

အြပစ်ေြဖြခင်းငှါ အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ်၊ သ၏ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာ၊ သွန်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး ထပ်၍ ပရမည်။ ၁၂ ၎င်းလ

တဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ဓမစည်းေဝး ြခင်းကိ ပရမည်။ ေလာကီအလပ်ကိ

မလပ်ဘဲ ခနစ်ရက် ပတ်လံး ထာဝရဘရားအဘိ့ ပဲွခံရမည်။ ၁၃ ပဌမေန့၌

ထာဝရဘရားအဘိ့ ေမး ကိင်ေသာ အနံ့ ှ င့် မီးြဖင့် ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အသက်ပျိုေသာ

ွားထီးဆယ်သံး ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ်ဆယ်ေလးေကာင်တိ့ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၄ ွားဆယ်သံးေကာင်ေစ့ေအာင်၊

တေကာင်လ င် ဆီေရာေသာမန့်ညက် သံးသမဲစီ၊ သိး ှ စ်ေကာင်ေစ့ ေအာင်၊ တေကာင်လ င်

ှ စ် သမဲစီ၊ ၁၅ သိးသငယ်ဆယ်ေလးေကာင်ေစ့ေအာင်၊ တေကာင်လ င် တသမဲစီ ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ပရ မည်။ ၁၆ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိ

အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၇ ဒတိယေန့၌၊ အသက်ပျိုေသာ

ွားထီးဆယ် ှ စ် ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ်

ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၁၈ သိး၊ ွား၊သိးသငယ် အနည်းအများအလိက်၊

ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၁၉

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ် တေကာင်ကိ ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၀

တတိယေန့၌၊ ွားထီးဆယ်တေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ် ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၂၁ သိး၊ ွား၊သိးသငယ် အနည်းအများအလိက်၊

ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၂၂

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၃

စတတေန့၌ ွားထီးဆယ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ်ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ် ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၂၄ သိး၊ ွား၊ သိးသငယ် အနည်းအများအလိက်၊

ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၂၅

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၆

ပဥမေန့၌ ွားထီးကိးေကာင်၊ သိးထီး ှ စ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ်

ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၂၇ သိး၊ ွား၊ သိးသငယ် အနည်းအများအလိက်၊

ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၂၈

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၂၉

ဆဌမေန့၌၊ ွားထီး ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ်

ဆယ်ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၃၀ သိး၊ ွား၊ သိးသငယ် အနည်းအများအလိက်၊

ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၃၁

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ပေဇာ်ရမည်။ ၃၂

သတမေန့၌ ွားထီးခနစ်ေကာင်၊ သိးထီး ှ စ် ေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ်ဆယ် ေလးေကာင်ကိ၎င်း၊ ၃၃ သိး၊ ွား၊ သိးသငယ် အနည်းအများအလိက်၊

ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၃၄

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၃၅

အဌမေန့၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ေလာကီအလပ်ကိ မလပ်ရ။ ၃၆ ထိေန့၌

ထာဝရဘရားဘိ့ ေမး ကိင်ေသာ အနံ့ ှ င့် မီးြဖင့် ပ ေသာ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ ွားထီးတေကာင်၊

သိးထီးတေကာင်၊ အခါမလည် အြပစ်မပါေသာ သိးသငယ် ခနစ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ ၃၇

သိး၊ ွား၊သိးသငယ် အနည်းအများအလိက်၊ ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊

သွန်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ၃၈အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ်တေကာင်ကိ၎င်း၊

အစဥ်အ မဲ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၃၉ ထိသိ့ သစာဂတိ ှ ိ၍ ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊၊

အလိလိ ပေသာ ပေဇာ်သကာ၊ မီး ိရ့ာပေဇာ်သကာ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်း

ရာပေဇာ်သကာ၊ မိဿဟာယ ပေဇာ်သကာမှတပါး၊ ချိန်းချက်ေသာ ပဲွတိ့၌

ထာဝရဘရားအား ထပ်၍ ပေဇာ်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၀ ထိသိ့ေမာေ ှ သည်၊ မိမိအား

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ သမ တိ့ကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိေလ၏။

၃၀ တဖန်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့တွင် အမျိုး အ ယ်တိ့၌ မင်းြဖစ်ေသာသတိ့အား ဆင့် ဆိသည်ကား၊

၂ လေယာက်ျားသည် ထာဝရဘရားအား သစာ ဂတိ ပေသာ်၎င်း၊ ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌

ချည်ေ ှ ာင်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာ်၎င်း၊ မိမိေြပာေသာစကားကိ မဖျက်ဘဲ၊

မိမိ တ်ထွက် ှ ိသည်အတိင်း ပရမည်။ ၃ မိန်းမသည် အဘအိမ်၌ အသက်ငယ်စဥ်အခါ၊

ထာဝရဘရားအား သစာဂတိ ပေသာ်၎င်း၊ ၄ ထိသစာစကား၊ ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်

ေသာစကားကိ အဘသည် ကားလျက် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနလ င် ထိသစာစကား ှ ိသမ တိ့ ှ င့်

ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်ေသာ စကားဟသမ တိ့သည် တည်ရကမည်။ ၅ သိ့မဟတ်

အဘသည် ကားေသာေန့၌ ြမစ်တား လ င်၊ ထိသစာစကားမည်မ ၊ ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌

ချည်ေ ှ ာင်ေသာစကား မည်မ မတည်ရ။ အဘြမစ်တား ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား

လတ်ေတာ်မမည်။ ၆ မိန်းမသည် လင် ှ ိလျက်၊ သစာဂတိ ပ၍ ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းငှာ တ် မက်ေသာ အခါ၊ ၇လင်သည် ကားလ င်၎င်း၊ ကားေသာေန့၌

တိတ်ဆိတ်စွာေနလ င်၎င်း၊ ထိသစာစကား၊ ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်ေသာစကား

တည်ရမည်။ ၈ သိ့မဟတ် လင်သည် ကားေသာေန့၌ ြမစ်တား လ င်၊ ထိသစာစကား၊

ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင် ေသာစကားကိ လင်သည်ပယ်၍၊ ထာဝရဘရားလည်း

လတ်ေတာ်မမည်။ ၉ လင်ေသေသာမိန်းမ၊ လင် ှ င့် ကွာေသာ မိန်းမ သည်

ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်ေသာ သစာဂတိ အလံးစံတိ့သည် တည်ရကမည်။ ၁၀

လင်အိမ်၌ ှ ိစဥ်အခါ၊ သစာဂတိ ပေသာ်၎င်း၊ ကျိန်ဆိြခင်းအားြဖင့် ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌

ချည်ေ ှ ာင် ေသာ်၎င်း၊ ၁၁လင်သည် ကားေသာ်လည်း မြမစ်တား တိတ်ဆိတ်စွာေနလ င်၊

ထိသစာဂတိ ှ ိသမ ကိယ်စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်း ှ ိသမ တိ့သည် တည်ရကမည်။

၁၂ သိ့မဟတ် လင်သည် ကားေသာေန့၌ ှ င်း ှ င်း ပယ်ဘးလ င်၊ သစာဂတိ ှ င့် ၎င်း၊

စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချည် ေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့် ၎င်း ဆိင်ေသာ စကားမည်မ မတည်ရ။ လင်သည်

ပယ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားလည်း လတ်ေတာ်မမည်။ ၁၃ ခပ်သိမ်းေသာသစာဂတိ၊

ခိးြခံစွာ ကျင့် ြခင်း ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ အချည်အေ ှ ာင်ကျိန်ဆိြခင်းတိ့ကိ၊ လင်သည်

တည်ေစပိင်ေသာအခွင့် ၊ ပယ်ပိင်ေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၁၄ လင်သည် တေနထ့က်တေန့

တိတ်ဆိတ်စွာေန လ င်၊ မယား ပေသာ သစာဂတိ ှ ိသမ တိ့ ှ င့် မယား၌ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်း

ှ ိသမ တိ့ကိ တည်ေစ၏။ ကားေသာေန့၌ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနေသာေကာင့် တည်ေစ ပီ။

၁၅ ထိစကားကိ ကားေသာေနေ့နာက်မှ၊ လင်သည် ပယ်အ့ံေသာငှါ ပလ င်၊

မယားအြပစ်ကိ ကိယ်တိင် ခံရမည်။ ၁၆ ဤေ ွက့ား၊ မယား ှ င့်လင်စပ် ကား၌၎င်း၊

အဘအိမ်မှာ အသက် ငယ်ေသာသမီး ှ င့် အဘစပ်ကား ၌၎င်း၊ ေမာေ ှ အားြဖင့်

ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားြဖစ်သတည်း။

၃၁ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ြပစ်မှားေသာအြပစ် အေလျာက် ဣသေရလအမျိုးသားဘက်၌ ေန၍

တရားစီရင်ေလာ့။ သိ့ ပီးမှ သင်သည် မိမိလမျိုးစည်း ေဝးရာသိ့ သွားရမည်ဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ေမာေ ှ သည်လည်း လများတိ့ကိေခ ၍၊ အချို ့တိ့သည် လက်နက်ကိ

ကိင်လျက်၊ မိဒျန်အမျိုးသား တိ့သိ့ စစ်ချီ၍ ထာဝရဘရားဘက်၌ တရားစီရင်ေစ။ ၄

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် တမျိုးတမျိုး ထဲက၊ လတေထာင်စီေ ွး၍ စစ်ချီေစဟ

စီရင်သည် အတိင်း၊ ၅ ဣသေရလအမျိုးသား အေထာင်အေသာင်းတိ့ တွင်

တမျိုးတမျိုးထဲက၊ စစ်တိက်လက်နက်ပါေသာသ တေထာင်စီ၊ လေပါင်း

တေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိ အပ်၍၊ ၆ ေမာေ ှ သည် ထိသတိ့ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ

လက်နက် ှ င့်တကွ၊ မတ်ရာတံပိးတိ့ကိ ကိင်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာသား

ဖိနဟတ်ကိ၎င်း စစ်ချီ ေစ၏။ ၇ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ သည်အတိင်း၊
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ထိသတိ့သည် မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ကိ တိက်၍ လေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ သတ်က၏။ ၈

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့တွင် ဧဝိ၊ ေရကင်၊ ဇရ၊ ဟရ၊ ေရဘတည်းဟေသာ

မိဒျန်မင်း ကီး ငါးပါးပါ က၏။ ေဗာရသား ဗာလမ်ကိလည်း ထား ှ င့် သတ်က၏။ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ မိဒျန်မိန်းမများ၊ သငယ်များတိ့ကိ လက်ရသိမ်းယ၍၊ သိး၊

ဆိတ်၊ ွား အစ ှ ိေသာ ဥစာအလံးစံတိ့ကိ လယက၏။ ၁၀ မိဒျန်အမျိုးသားတိ့

ေနေသာ မိ ့ ွာ ှ ိသမ တိ့ကိ မီး ိ ့ က၏။ ၁၁ဘမ်းရေသာလ၊ တိရစာန် ှ င့်တကွ၊ လက်ရဥစာ

အလံးစံတိ့ကိ သိမ်းသွား၍၊ ၁၂ ေမာဘလွင်ြပင် ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိ ့တဘက်၌

တပ်ချလျက်ေနေသာ ေမာေ ှ ၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ဧလာဇာ၊ ဣသေရလအမျိုးသား

ပရိသတ်တိ့ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၃ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာမှစ၍

ပရိသတ်တိ့၌ မင်းအေပါင်းတိ့သည် ကိဆိြခင်းငှာ တပ်ြပင်သိ့ ထွက်သွား က၏။ ၁၄

ေမာေ ှ သည် စစ်တိက်ရာမှ ြပန်လာေသာ တပ်မးများ၊ ဗိလ်မင်းများတိ့ကိ အမျက်ထွက်၍၊

၁၅သင်တိ့သည် မိန်းမအေပါင်းတိ့ကိ အဘယ် ေကာင့် အသက် ှ င်ေစကသနည်း။ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်၊ ေပဂရဘရားအမ၌ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေစြခင်းငှာ၊

ဤမိန်းမတိ့သည် ဗာလမ်းေပးေသာအ ကံကိ လိက်၍ ပကေသာေကာင့် ၊

ထာဝရဘရား၏ ပရိသတ်၌ ေဘးေရာက်ေလသည် တကား။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊

သငယ်ေယာက်ျားအေပါင်းကိ၎င်း၊ ေယာက်ျား ှ င့် ဆက်ဆံဘးေသာ မိန်းမအေပါင်း ကိ၎င်း၊

သတ်ကေလာ့။ ၁၈ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံဘးေသာ မိန်းမငယ် အေပါင်းတိ့ကိ၊

မိမိတိ့အဘိ့ အသက်ချမ်းသာေပးကေလာ့။ ၁၉သင်တိ့သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံး တပ်ြပင်မှာ

ေနရကမည်။ လကိ သတ်ေသာသ၊ အေသေကာင်ကိ ထိေသာသ အေပါင်းတိ့ ကိယ်ကိ၎င်း၊

သိမ်းယေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊ တတိယေန၊့ သတမေန့၌ စင် ကယ်ေစ ကေလာ့။ ၂၀

သင်တိ့အဝတ် ှ င့် သားေရတန်ဆာ ှ ိသမ ၊ ဆိတ်ေမွးြဖင့် ရက်ေသာအရာ၊ သစ်သားြဖင့်

လပ်ေသာ အရာ ှ ိသမ တိ့ကိ စင် ကယ်ေစကေလာ့ဟ မှာထား ေလ၏။ ၂၁

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာသည်လည်း၊ စစ်တိက် သွားေသာ စစ်သရဲတိ့ကိေခ ၍၊ ေမာေ ှ ၌

ထာဝရဘရား ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားဟမကား၊ ၂၂ ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံ၊

ေကးြဖူ၊ ခဲ အစ ှ ိေသာ၊ ၂၃ မီးကိခံ ိင်ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ မီးအလယ် ၌ သွားေစ

သြဖင့် စင် ကယ်ေစရမည်။ သိ့ရာတွင် စင် ကယ်ေစေသာေရ ြဖင့်လည်း

စင် ကယ်ေစရမည်။ မီးမခံ ိင်ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေရအလယ်၌ သွားေစရမည်။ ၂၄

သတမေန့၌ မိမိအဝတ်ကိ ေလာ် ပီးမှ၊ စင် ကယ် ြခင်း ှ ိ၍၊ တပ်ထဲသိ့ဝင်ရကမည်ဟ

မှာထားေလ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင် ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာ၊ ၂၆

ပရိသတ်အေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့သည်၊ ယခ လက်ရသိမ်းယခ့ဲေသာ ဥစာ၊ လ၊

တိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ ယ၍၊ ၂၇ ထက်ဝက်ခဲွ ပီးလ င် တဝက်ကိ စစ်မထမ်း၍

အတိက်သွားေသာ သတိ့အား၎င်း၊ တဝက်ကိ ပရိသတ် အေပါင်းတိ့အား၎င်း ေပးေဝေလာ့။

၂၈ စစ်တိက်သွားေသာ စစ်သရဲတိ့သည်၊ ထာဝရ ဘရားအား ေပးရေသာအခွန်ကိ ခဲွ၍ လ၊

ွား၊ ြမည်း၊ သိးအေကာင်းငါးရာတွင် တေကာင်ကိ ေကာက်ယ ပီးလ င်၊ ၂၉သတိ့ခံရေသာ

ထက်ဝက်အဘိထဲ့က တ်၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ချီေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ ပ ဘိရ့ာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာအား ေပးရမည်။ ၃၀ဣသေရလအမျိုးသား ခံရေသာ ထက်ဝက်

အဘိ့ထဲကလည်း လ၊ ွား၊ ြမည်း၊ သိးအစ ှ ိေသာ တိရစာန်မျိုး အေကာင်ငါးဆယ်တိ့တွင်

တေကာင်ကိ ေကာက်ယ၍ ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာ ေလပိသားတိ့အား

ေပးရမည်ဟ၊ ၃၁ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ သည်အတိင်း ေမာေ ှ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာတိ့ သည် ြပေလ၏။ ၃၂ စစ်သရဲတိ့သည် လက်ရသိမ်းယခ့ဲ၍

ကျန် ကင်း ေသာ ဥစာေပါင်းကား သိးေြခာက်သိန်း ခနစ်ေသာင်း ငါးေထာင်၊ ၃၃

ွားခနစ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ၃၄ ြမည်းေြခာက်ေသာင်းတေထာင် ၃၅ ေယာက်ျား ှ င့်

မဆက်ဆံဘးေသာမိန်းမ သံးေသာင်းခနစ်ေထာင် ှ ိသတည်း။ ၃၆ စစ်တိက်သွားေသာ

သတိ့ခံရေသာ ထက်ဝက် အဘိ့ကား၊ သိး သံးေသာင်းခနစ်ေထာင်ငါးရာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၃၇

ထာဝရဘရားခံရေသာအခွန်ကား၊ သိးေြခာက် ရာခနစ်ဆယ်ငါးေကာင်တည်း။ ၃၈

ွားသံးေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားခံရေသာ အခွန်ကား၊

ွားခနစ်ဆယ် ခနစ်ေကာင်တည်း။ ၃၉ ြမည်းသံးေသာင်းငါးရာ ှ ိသည်ြဖစ်၍

ထာဝရ ဘရားခံရေသာ အခွန်ကား၊ ြမည်းေြခာက်ဆယ်တေကာင် တည်း။ ၄၀

လတေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိသည်ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားခံရေသာ အခွန်ကား၊ လသံးဆယ်

ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၄၁ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည် ေ ှ ေ့တာ်၌

ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ ပ ဘိ့ရာ အခွန်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာအား အပ်ေပး

ေလ၏။ ၄၂တဖန် စစ်တိက်ေသာသတိ့လက်မှ ေမာေ ှ ယ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသား၊ ၄၃

ပရိသတ်တိ့ခံရေသာ ထက်ဝက်အဘိ့ကား၊ သိးသံးသိန်းသံးေသာင်း ခနစ်ေထာင်ငါးရာ၊ ၄၄

ွားသံးေသာင်းေြခာက်ေထာင်၊ ၄၅ ြမည်းသံးေသာင်းငါးရာ၊ ၄၆

လတေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိသည်ြဖစ်၍ ၄၇ ဣသေရလအမျိုးသားခံရေသာ

ထက်ဝက်အဘိ့ လ၊ တိရစာန် အေကာင်ငါးဆယ်တိ့တွင် တေကာင်ကိ ေမာေ ှ ေကာက်ယ၍

ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာ ေလဝိသားတိ့အား ေပး၏။ ထိသိ့ ထာဝရ

ဘရားမှာထားေတာ်မ၏။ ၄၈ လတရာ၊ တေထာင်ကိအပ်ေသာ တပ်မးများ၊

ဗိလ်များတိ့သည်လည်း၊ ေမာေ ှ ထံသိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ၄၉ ကိယ်ေတာ် ကန်တိ့သည်

အပ်ေသာစစ်သရဲတိ့ ကိ စာရင်းယြပန်၍၊ လတေယာက်မ မေလျာ့ပါ။ ၅၀ ထိေကာင့်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အသက် အဘိးကိ ေြဖဘိ့ ရာ လအသီးအသီးရေသာ ေ တန်ဆာ၊

လည်ဆဲွ၊ လက်ေကာက်၊ လက်စွပ်၊ နားေတာင်း၊ ှ ာေခါင်း ဆဲွဘးတိ့ကိ ထာဝရဘရားအား

ပေဇာ်လျက် ေဆာင်ခ့ဲ ပါ ပီဟ ေလာက်ဆိလ င်၊ ၅၁ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဧလာဇာတိ့သည်၊ ထိေ တည်းဟေသာ လပ် ပီးေသာတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ ခံယက၏။ ၅၂

ထိသိ့ စစ်သရဲအသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့အဘိ့ သိမ်းယ၍၊ ၅၃ တပ်မးများ၊

ဗိလ်များတိ့သည် ထာဝရဘရား အား ပေဇာ်ေသာ ေ ချိန်ေပါင်းကား၊ တရာေြခာက်ဆယ်

ခ ှ စ်ပိဿာ ှ င့် အကျပ်ငါးဆယ် ှ ိသတည်း။ ၅၄တပ်မးများ၊ ဗိလ်များ ပေဇာ်ေသာေ ကိ

ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာတိ့သည်ယ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ထာဝရဘရား ေအာက်ေမ့ ေတာ်မဘိ့ရာ ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်၌ သွင်းထား က၏။

၃၂ ဗင်အမျိုးသား ှ င့် ဂဒ်အမျိုးသားတိ့သည် အလွန်များြပားေသာ တိရစာန်တိ့ ှ င့်

ကယ်ဝသည်ြဖစ်၍၊ ယာဇာြပည်၊ ဂိလဒ်ြပည်တိ့၌ တိရစာန် ကျက်စားစရာကိ

ေကာင်းသည်ကိ ြမင် ကလင်၊‐ ၂ ေမာေ ှ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာ အစ ှ ိ ေသာ

ပရိသတ်တိ့တွင် မင်းများတိ့ထံသိ့ လာ၍၊ ၃အတ တ်၊ ဒိဘန်၊ ယာဇာ၊ နိမရ၊ ေဟ ှ ဘန်၊

ဧလာေလ၊ ေ ှ ဘံ၊ ေနေဗာ၊ ေဗာန တည်းဟေသာ၊ ၄ ဣသေရလပရိသတ်ေ ှ မှ့ာ

ထာဝရဘရား လပ် ကံေတာ်မေသာ ဤြပည်သည် တိရစာန် ှ င့် ေတာ်ေလျာ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ် ကန်တိ့၌လည်း တိရစာန် များြပားပါ၏။ ၅ သိ့ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်တိ့သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရလ င်၊ ဤြပည်ကိ ကိယ်ေတာ် ကန်တိ့အား အပိင်ေပးေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်တိ့ကိ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ေလာက်က၏။ ၆

ေမာေ ှ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ဤအရပ်၌ ေနရစ်၍၊ သင်တိ့ ညီအစ်ကိများတိ့သည်

စစ်တိက်သွား ရမည်ေလာ။ ၇ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မကးမသွားမည် အေကာင်း၊ သတိ့စိတ်ကိ အဘယ်ေကာင့်

ဖျက် က သနည်း။ ၈ ြပည်ေတာ်ကိ ကည့် ေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ အဘ တိ့ကိ

ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်က ငါေစလတ်ေသာအခါ ထိသိ့ ပက၏။ ၉ ဧ ှ ေကာလေချာင်းသိ့

သွား၍ ြပည်ေတာ်ကိ ကည့် ြမင် ပီးမှ၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မသွားမည်အေကာင်း သတိ့စိတ်ကိ ဖျက်က၏။ ၁၀

ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ်ထွက် လျက်၊ အကယ်စင်စစ် အာြဗဟံ၊ ဣဇာတ်၊

ယာကပ်တိ့ အား ငါကျိန်ဆိ၍ ေပးေသာြပည်ကိ၊ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်လာေသာသတိ့တွင်

ေကနက်အမျိုး ေယဖ ာ၏သား ကာလက် ှ င့် န်၏သား ေယာ မှတပါး၊ အဘယ်သမ

ငါ့ေနာက်သိ့ လံးလံး မလိက်ေသာေကာင့် ၊ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာသတစံတေယာက်မ

မြမင်ရ။ ထိသ ှ စ်ေယာက်သာ ထာဝရဘရားေနာက်သိ့ လံးလံးလိက် က ပီဟ

ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိသိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဆိးေသာအမ ကိ

ပေသာလအေပါင်းတိ့သည် မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင်၊ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အမျက် ထွက်၍ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ေတာ၌

လှည့်လည်ေစ ေတာ်မ၏။ ၁၄ ယခမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိ သာ၍ ြပင်းစွာအမျက်ေတာ်ထွက်ေစ မည်အေကာင်း၊

သာ၍ဆိးေသာသတည်းဟေသာ သင်တိ့ သည် သင်တိ့အဘများကိယ်စား

ေပထကပီတကား။ ၁၅သင်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့မလိက်ဘဲ လဲသွား ကလင်၊ တဖန်
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ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေတာ၌ စွန့်ပစ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည်

ဤလမျိုးအေပါင်းကိ ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်ဟ ဂဒ်အမျိုးသား၊ ဗင်အမျိုးသားတိ့ အား

ြပန်ေြပာ၏။ ၁၆ ထိသတိသ့ည်၊ အနီးအပါးသိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ကန်ေတာ်တိ့သည် ကန်ေတာ်တိ့

တိရစာန်များအဘိ့ ဤအရပ်၌ သိးြခံတိ့ကိ၎င်း၊ ကန်ေတာ်တိ့ သငယ်များ အဘိ့ မိတိ့့ကိ၎င်း

တည်ပါမည်။ ၁၇ သိ့ရာတွင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ သတိ့ ေနရာအရပ်သိ့

မပိ့မေဆာင်မီှတိင်ေအာင်၊ ကန်ေတာ် တိ့သည် လက်နက်ကိင်လျက် သတိ့ေ ှ မှ့ာ

သွားပါမည်။ ဤြပည်၌ ကျန် ကင်းေသးေသာ လတိ့ေကာင့် ကန်ေတာ် တိ့သငယ်များသည်

ခိင်ခ့ံေသာ မိ့၌ ေနရပါမည်။ ၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် အေမွခံ

ရေသာေြမကိ မဝင်စားမီှတိင်ေအာင် ကန်ေတာ်တိ့သည် ကိယ်အိမ်သိ့ မြပန်မလာပါ။ ၁၉

ကန်ေတာ်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ သတိ့ ှ င့်အတ အေမွကိ မေတာင်းမခံပါ။

ကန်ေတာ်တိ့အေမွ ခံရာေြမသည် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌ ကျပါသည်ဟ ေလာက်

ြပန် က၏။ ၂၀ ေမာေ ှ ကလည်း၊ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

လက်နက်ကိင်လျက် စစ်တိက်သွား လ င်၎င်း၊ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ့ကိ

ေ ှ ေ့တာ်မှ ှ င်ထတ်၍ ထိြပည်ကိ ေအာင်ေတာ်မမမီှတိင်ေအာင်၊ ၂၂သင်တိ့ ှ ိသမသည်

လက်နက်ကိင်လျက် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ကးသွားလ င် ၎င်း၊

ထိေနာက်မှ ထာဝရဘရားေ ှ ့၊ ဣသေရလအမျိုး သားေ ှ ့၌ အြပစ်ကင်းလွတ်လျက်၊

ဤြပည်သိ့ ြပန်လာ၍ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် အေမွခံရကမည်။ ၂၃ ထိသိ့မ ပလ င်မကား၊

သင်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ြပစ်မှားြခင်း ှ ိသည်အတိင်း၊ ထိအြပစ်သည် သင်တိ့ကိ

လိက်၍ မီှလိမ့်မည်။ ၂၄သငယ်များအဘိ့ မိတိ့့ကိ၎င်း၊ သိးများအဘိ့ သိးြခံတိ့ကိ၎င်း၊

တည်လပ်ကေလာ့။ ယခေြပာသမ အတိင်း ပကေလာ့ဟဆိလင်၊ ၂၅ ဂဒ်အမျိုးသား ှ င့်

ဗင်အမျိုးတိ့က၊ ကိယ်ေတာ် ကန်တိ့သည် သခင်မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပပါ မည်။ ၂၆

ကန်ေတာ်တိ့ မယားသားသငယ်များ ှ င့် သိး ွား အလံးစံတိ့သည် ဤအရပ်၊ ဂိလဒ် မိတိ့့၌

ေနရစ်ရပါမည်။ ၂၇ ကိယ်ေတာ် ကန်အေပါင်းတိ့မကား၊ သခင် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

လက်နက်ကိင်လျက် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ကးသွားပါမည်ဟ

ေလာက်ထားက၏။ ၂၈ ထိအမေကာင့် ၊ ေမာေ ှ သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဧလာဇာ၊ န်၏သားေယာ အစ ှ ိေသာ ဣသေရလ အမျိုးသား အေဆွအမျိုး

သ ကီးများတိ့ကိ ေခ ၍၊ ၂၉ ဂဒ်အမျိုးသား ှ င့် ဗင်အမျိုးသားတိ့သည်

စစ်တိက်ြခင်းငှါ အသီးအသီးလက်နက်ကိင်လျက် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

သင်တိ့ ှ င့်အတ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် သိ့ ကးသွား၍၊ သင်တိ့သည် ထိြပည်ကိ

ေအာင် ပီးလ င်၊ ထိအမျိုးသားတိ့အား ဂိလဒ်ြပည်ကိ အပိင်ေပးရကမည်။ ၃၀

သိ့မဟတ် သတိ့သည်လက်နက်ကိင်လျက် သင်တိ့ ှ င့်အတ မကးမသွားလ င်၊

ခါနာန်ြပည်၌ သင်တိ့ တွင် ကိယ်ပိင်ရာေြမကိ ခံယရကမည်ဟ မှာထားေလ၏။ ၃၁

ဂဒ်အမျိုးသား ှ င့် ဗင်အမျိုးသားတိ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်

ကန်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ကန်ေတာ်တိ့သည် ပကပါမည်။ ၃၂

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌ အေမွခံရပါမည် အေကာင်း၊ ကန်ေတာ်တိ့သည်

လက်နက်ကိင်လျက် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ခါနာန်ြပည်သိ့ ကးသွားပါ မည်ဟ

ြပန်ေလာက်က၏။ ၃၃ ထိအခါ ေမာေ ှ သည် အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်၏ ိင်ငံဆိင်သမ ၊

ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ၏ ိင်ငံဆိင်သမ ေသာနယ်ေြမ မိ ့ ွာတိ့ကိ ဂဒ်အမျိုးသား၊

ဗင်အမျိုးသား၊ ေယာသပ်၏သား မနာေ ှ မှ ဆင်းသက် ေသာ မနာေ ှ အမျိုးသား တဝက်၌

အပ်ေပးေလ၏။ ၃၄ ဂဒ်အမျိုးသားတိ့သည် ဒိဗန်၊ အတ တ်၊ အာေရာ်၊ ၃၅အာတ တ်၊

ေ ှ ာဖန်၊ ယာဇာ၊ ယေမဟ၊ ၃၆ ဗက်နိမရာ၊ ေဗသာရန် မိမ့ျားကိ၎င်း၊ သိးြခံများ ကိ၎င်း

တည်လပ်က၏။ ၃၇ ဗင်အမျိုးသားတိ့သည် ေဟ ှ ဘန်၊ ဧလာေလ၊ ကိရယသိမ်၊ ၃၈

ေနေဗာ၊ ဗာလေမာန၊ ှ ိဗမ မိမ့ျားကိ အသစ် ေသာအမည်ြဖင့် သမတ်၍ တည်က၏။ ၃၉

မနာေ ှ မှ ဆင်းသက်ေသာ မာခိရအမျိုးသား တိ့သည်၊ ဂိလဒ် မိသိ့့ သွား၍သိမ်းယ ပီးလ င်၊

အရင် မိသ့ား အာေမာရိလတိ့ကိ ှ င်ထတ်က၏။ ၄၀ ေမာေ ှ သည် ဂိလဒ် မိကိ့

မနာေ ှ ၏သား မာခိရအမျိုးသားတိ့အား ေပး၍ သတိ့သည် ေနက၏။ ၄၁

မနာေ ှ အမျိုးသား ယာဣရသည်လည်း သွား၍ ဂိလဒ် ွာများကိ သိမ်းယ ပီးမှ၊

ဟာဝတ်ယာဣရ အမည် ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ ၄၂ ေနာဗာသည်လည်း သွား၍

ေကနတ် မိ ့ ွာတိ့ကိ သိမ်းယ ပီးမှ၊ မိမိအမည်ြဖင့် ေနာဗာ မိဟ့ သမတ် ေလ၏။

၃၃ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်စီရင်၍ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်လာေသာဣသေရလအမျိုးသား

အလံးအရင်းတိ့ သည် ခရီးသွားြခင်း အေကာင်းအရာများကိ၊ ၂ထာဝရဘရား

အမိန့်ေတာ်အတိင်း ေမာေ ှ မှတ် သား၍၊ ထိခရီးသွားြခင်း အေကာင်းအရာပါေသာ စာရင်း

ဟမကား၊ ၃ ပဌမလတဆယ်ငါးရက်ေန့၌ ရာမသက် မိမှ့ ထွက်လာက၏။ ပသခါပဲွကိ

ခံ ပီးေသာေနာက်၊ နက်ြဖန် ေန့၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုလအေပါင်း

တိ့ေ ှ မှ့ာ ဝါ ကားေသာအြခင်းအရာ ှ င့် ထွက်လာက၏။ ၄ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရား ဒဏ်ခတ် ေတာ်မေသာ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ အဲဂတုလတိ့သည်

သဂဟ်ရက၏။ သတိ့၏ ဘရားများကိလည်း၊ ထာဝရ ဘရားသည် တရားစီရင်ေတာ်မ၏။

၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ရာမသက် မိမှ့ ေြပာင်း၍ သကတ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၆သကတ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ေတာစပ်နား၊ ဧသံ မိ ့၌ စားခန်းချ က၏။

၇ ဧသံ မိမှ့ေြပာင်း၍ ဗာလေဇဖန် မိေ့ ှ မှ့ာ ှ ိ ေသာ ပိဟဟိ တ် မိသိ့့ တဖန်လည်၍

မိဂေဒါလ မိေ့ ှ ့၌ စားခန်းချ က၏။ ၈ ပိဟဟိ တ် မိမှ့ေြပာင်း၍ ပင်လယ်အလယ်၌

ေ ှ ာက်သွား သြဖင့် ဧသံေတာသိ့ ေရာက်၍၊ ထိေတာထဲ၌ သံးရက်ခရီးသွား ပီးလ င်၊

မာရအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၉ မာရအရပ်မှေြပာင်း၍ ေရတွင်းဆယ် ှ စ်တွင်း

ှ င့် စွန်ပလံွပင် ခနစ်ဆယ် ှ ိေသာ ဧလိမ် ွာသိ့ေရာက်၍ စားခန်းချ က၏။ ၁၀

ဧလိမ် ွာမှေြပာင်း၍ ဧဒံပင်လယ်နားမှာ စားခန်း ချ က၏။ ၁၁ ဧဒံပင်လယ်မှေြပာင်း၍

သိန်ေတာ၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၂ သိန်ေတာမှေြပာင်း၍ ေဒါဖကာအရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၁၃ ေဒါဖကာအရပ်မှေြပာင်း၍ အာလ ှ အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၄

အာလ ှ အရပ်မှေြပာင်း၍ လများေသာက်စရာ ေရမ ှ ိေသာ ေရဖိဒိမ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။

၁၅ ေရဖိဒိမ်အရပ်မှေြပာင်း၍ သိနာေတာ၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၆ သိနာေတာမှေြပာင်း၍

ကိ ဗတ်ဟတဝါအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၇ ကိ ဗတ်ဟတဝါအရပ်မှေြပာင်း၍

ဟာဇ တ် အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၁၈ ဟာဇ တ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ရိသမအရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၁၉ ရိသမအရပ်မှေြပာင်း၍ ရိမုန်ဖါရက်၌ စားခန်း ချ က၏။ ၂၀

ရိမုန်ဖါရက်အရပ်မှေြပာင်း၍ လိဗန ွာ၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၁ လိဗန ွာမှေြပာင်း၍

ရိဿအရပ်၌ စားခန်း ချ က၏။ ၂၂ ရိဿအရပ်မှေြပာင်း၍ ေကဟလာသအရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၂၃ ေကဟလာသအရပ်မှေြပာင်း၍ ှ ာဖါေတာင်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၄

ှ ာဖါေတာင်မှေြပာင်း၍ ဟာရဒအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၅ဟာရဒအရပ်မှေြပာင်း၍

မကလတ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၆ မကလတ်အရပ်မှေြပာင်း၍ တာဟတ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၂၇ တာဟတ်အရပ်မှေြပာင်း၍ တာရအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၈

တာရအရပ်မှေြပာင်း၍ မိသကာအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၂၉ မိသကာအရပ်မှေြပာင်း၍

ဟာ ှ ေမာနအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၀ ဟာ ှ ေမာနအရပ်မှေြပာင်း၍ ေမာသ တ်

အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၁ ေမာသ တ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ဗယာကန်အရပ်

၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၂ ဗယာကန်အရပ်မှေြပာင်း၍ ေဟာရဂိဒ်ဂဒ် အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၃၃ ေဟာရဂိဒ်ဂဒ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ယပသအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၄

ယပသအရပ်မှေြပာင်း၍ ဧေြဗာနအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၅ ဧေြဗာနအရပ်မှေြပာင်း၍

ဧဇယန်ဂါဗာအရပ် ၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၆ ဧဇယန်ဂါဗာအရပ်မှေြပာင်း၍ ဇိနေတာ၊

ကာေဒ ှ အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၇ ကာေဒ ှ အရပ်မှေြပာင်း၍ ဧဒံြပည်အနားမှာ

ေဟာရေတာင်၌ စားခန်းချ က၏။ ၃၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ

ထွက်ေသာေနာက်၊ သကရာဇ်ေလးဆယ်၊ ပဥမလ ပဌမ ေနရ့က်၌ ထာဝရဘရား

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်တိင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အာ န်သည် ေဟာရေတာင်ေပ သိ့ တက်၍

အနိစေရာက်ေလ၏။ ၃၉အာ န်သည် ေဟာရေတာင်ေပ မှာ အနိစ ေရာက်ေသာအခါ၊

အသက် တရာ ှ စ်ဆယ်သံး ှ စ် ှ ိသတည်း။ ၄၀ ခါနာန်ြပည်ေတာင်ပိင်း၌ေနေသာ

ခါနနိ ှ င်ဘရင် အာရဒ်သည် ဣသေရလအမျိုးသား ေရာက် ေကာင်းကိ

ကားေလ၏။ ၄၁ သတိ့သည် ေဟာရေတာင်မှေြပာင်း၍၊ ဇာလ ေမာနအရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၄၂ ဇာလေမာနအရပ်မှေြပာင်း၍ ပ န်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၄၃

ပ န်အရပ်မှေြပာင်း၍ သဗတ်အရပ်၌ စားခန်း ချ က၏။ ၄၄ သဗတ်အရပ်မှေြပာင်း၍

ဣဇာဗာရိမ်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၄၅ဣဇာဗာရိမ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ဒိဗန်ဂဒ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၄၆ ဒိဗန်ဂဒ်အရပ်မှေြပာင်း၍ အာလမန်ဒိဗလ သိမ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ၄၇ အာလမန်ဒိဗလသိမ်အရပ်မှေြပာင်း၍ ေနေဗာ ေတာင်ေ ှ တွ့င်
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အာဗရိမ်ေတာင် ိး၌ စားခန်းချ က၏။ ၄၈အာဗရိမ်ေတာင် ိးမှေြပာင်း၍ ေမာဘလွင်ြပင်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိတ့ဘက်၌ စားခန်းချ က၏။ ၄၉ ထိသိ့ ေမာဘလွင်ြပင်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ ဗက်ေယ ှ ိမတ် မိမှ့ အာေဗလ ှ ိတိမ် မိ ့ တိင်ေအာင် စားခန်းချ က၏။

၅၀ ေမာဘလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိ ့ တဘက်၌ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ ကိေခ ၍၊ ၅၁ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍ ခါနာန်ြပည်သိ့ ေရာက်ကေသာအခါ၊ ၅၂

ထိြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ ှ င်ထတ်ရ ကမည်။ သတိ့ေရးေသာ အ ပ်၊

သွန်းေသာ ပ်တဆင်းတ ှ ိသမ တိ့ကိ ဖျက်ရကမည်။ သတိ့လပ်ေသာ ကန်း ှ ိသမ

တိ့ကိ ဖိချရကမည်။ ၅၃ ထိြပည်ကိ သင်တိ့အား ငါအပိင်ေပးေသာ ေကာင့် ၊

ထိြပည်သားတိ့ကိ ှ င်ထတ်၍ သင်တိ့ကိယ်တိင် ေနရကမည်။ ၅၄ သင်တိ့

အေဆွအမျိုးတိ့အား စာေရးတံချ၍ ထိေြမကိ ေဝရမည်။ လများလ င်များေသာေြမ၊ လနည်း

လ င် နည်းေသာေြမကိ ေပးရမည်။ အသီးအသီးတိ့သည် စာေရးတံကျသည်အတိင်း၊

ဘိးဘအမျိုးအ ွယ်အလိက် အေမွခံရကမည်။ ၅၅ သင်တိ့သည် ထိြပည်သြပည်သားတိ့ကိ

အကန် အစင် မ ှ င်ထတ်လ င်၊ ကျန် ကင်းေသာ သတိ့သည် သင်တိ့မျက်စိ၌

အပ်ဖျားက့ဲသိ့၎င်း၊ သင်တိ့နံေဘး၌ ဆးက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ေနေသာ ြပည်မှာ သင်တိ့ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က် ကလိမ့်မည်။ ၅၆ ထိမှတပါး၊ သတိ့အား ငါ ကံစသည်သည်အတိင်း သင်တိ့ကိ

ငါ ပမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၄ တဖန် ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရ မည်မှာ၊ ၂ သင်တိ့သည် ခါနာန်ြပည်သိ့ ေရာက်ကေသာ အခါ၊

သင်တိ့အေမွခံရေသာ ခါနာန်ြပည်နယ် အပိင်း အြခားဟမကား၊ ၃ ေတာင်မျက် ှ ာတွင်

ဇိနေတာင်မှ ဧဒံြပည် အနား၌ ေ ှ ာက်လ င်၊ ေသာဒံအိင် အေ ှ စွ့န်းသည်

ေတာင်ဘက်အပိင်းအြခား ြဖစ်ရမည်။ ၄ ေတာင်ဘက်အပိင်းအြခားသည် ေတာင်

မျက် ှ ာမှလည်၍၊ အာကရဗိမ်ကန်းကိ ေ ှ ာက်လျက် ဇိန ွာသိ့ ေရာက်ရမည်။ ထိ ွာကြပန်၍

ကာေဒ ှ ဗာနာ ွာ၊ ဟာဇ ရဒါ ွာ၊ အာဇမန် ွာကိေ ှ ာက်သြဖင့် ၊ ၅ အာဇမန် ွာမှြပန်၍

အဲဂတုေချာင်းကိ လိက် လျက် ပင်လယ်၌ ဆံးရမည်။ ၆ အေနာက်ဘက်၌

ပင်လယ် ကီးသည် အေနာက် အပိင်းအြခား ြဖစ်ရမည်။ ၇ ေြမာက်ဘက်အပိင်းအြခားသည်

ကီးေသာ ပင်လယ်ကထွက်၍ ေဟာရေတာင်ကိ ေ ှ ့ သွား ပီးလ င်၊ ၈ ထိေတာင်မှ

ဟာမတ်လမ်းဝ၊ ေဇဒဒ် ွာ၊ ၉ ဇိ ဖန် ွာကိ ေ ှ ာက်၍ ဟာဇေရနန် ွာ၌ ဆံးရမည်။ ၁၀

အေ ှ အ့ပိင်းအြခားသည် ဟာဇေရနန် ွာမှ ထွက်၍ ေ ှ ဖံ ွာသိ့ ေရာက် ပီးလ င်၊ ၁၁

အဣန ွာအေ ှ ့၌ ေ ှ ာက်၍ ရိဗလ ွာသိ့ သွား ရမည်။ ထိ ွာမှထွက်၍ ဂေနသရက်အိင်

အေ ှ က့မ်းကိ ေ ှ ာက်သြဖင့် ၊ ၁၂ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ လိက်၍ ေသာဒံအိင်၌ ဆံးရ မည်။

ဤေ ွက့ား၊ သင်တိ့ အေမွခံရေသာ ြပည်နယ် အပိင်းအြခားြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ဤေ ွက့ား၊ သင်တိ့သည် စာေရးတံချ၍ အေမွခံရေသာြပည်၊

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ အမျိုးကိးမျိုး ှ င့် အမျိုး တဝက်၌ ေဝေပးရေသာ

ြပည်ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသား၊ မနာေ ှ အမျိုး သား

တဝက်တည်းဟေသာ အမျိုး ှ စ်မျိုး ှ င့် တဝက်တိ့ သည် မိမိတိ့အေမွခံေသာေြမကိ

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့၊ ေယရိေခါ မိတ့ဘက်၊ ေနထွက်ရာဘက်၌ ဘိးဘအေဆွ အမျိုးအလိက်

ခံရက ပီဟဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မှာထားေလ၏။ ၁၆တဖန် ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၇ အမျိုးသားတမျိုးလ င် မင်းတပါးစီေ ွး၍၊

ထိမင်းတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ၊ န်၏သား ေယာ တိ့ ှ င့် ဝိင်းလျက်၊ ၁၈

ခါနာန်ြပည်ကိ ေဝ၍ သင်တိ့အား အေမွေပးရက မည်။ ၁၉ ေ ွးရေသာ

မင်းတိ့၏အမည်ကား၊ ယဒအမျိုးသား ထဲက ေယဖ ာသား ကာလက်။ ၂၀

ှ ိေမာင်အမျိုးသားထဲက အမိဟဒ်သား ေ ှ ေမွလ။ ၂၁ ဗယာမိန်အမျိုးထဲက ခိသလန်သား

ဧလိဒဒ်။ ၂၂ ဒန်အမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ ေယာဂလိသား ဗကိ။ ၂၃ ေယာသပ်သားတိ့တွင်

မနာေ ှ အမျိုးကိ အပ်စိး ေသာသ၊ ဧဖဒ်သား ဟံေယလ။ ၂၄ ဧဖရိမ်အမျိုးကိ

အပ်စိးေသာသ၊ ှ ိဖတန်သား ေကေမွလ။ ၂၅ ဇာဗလန်အမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ ပါနက်သား

ဧလိဇဖန်။ ၂၆ ဣသခါအမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ အဇန်သား ပါလေတလ။ ၂၇

အာ ှ ာအမျိုးကိ အပ်စိးေသာသ၊ ေ ှ ေလာမိ သား အဘိဟဒ်။ ၂၈ နဿလိအမျိုးကိ

အပ်စိးေသာသ၊ အမိဟဒ်သား ေပဒေဟလတည်း။ ၂၉ ဤသတိ့သည် ခါနာန်ြပည်၌

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား အေမွေြမကိ ေဝေပးေစြခင်းငှါ ထာဝရ ဘရား

ခန့်ထားေတာ်မေသာသ ြဖစ်ကသတည်း။

၃၅ ေမာဘလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိ ့တဘက်၌ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ ကိ ေခ ေတာ် မ၍၊ ၂ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သတိ့သည် အေမွခံေသာေြမ၌ ေလဝိ သားတိ့ေနစရာဘိ့ မိတိ့့ကိ၎င်း၊

မိပ့တ်လည်နယ် တိ့ကိ၎င်း၊ ေပးရကမည်။ ၃ ထိ မိတိ့့သည် ေလဝိသားေနစရာဘိ့ြဖစ်၍၊

မိ ့ ပတ်လည်နယ်တိ့၌ သိး ွား အစ ှ ိေသာ တိရစာန်များ ှ င့် ဥစာများကိ ထားရမည်။

၄ ေလဝိသားတိ့အားေပးေသာ မိန့ယ်တိ့ကိ မိ ့ြပင်ပတ်လည်၌ အေတာင် တေထာင်

ကျယ်ေစရမည်။ ၅ မိ ့ြပင်၊ အေ ှ ့၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက် အရပ်ေလးမျက် ှ ာ၌

ှ စ်ေထာင်စီ တိင်းထွာ၍၊ ထိေြမ အလယ်ချက်၌ မိတ့ည်ရမည်။ဤေ ွက့ား၊ မိန့ယ် အတိင်း

အ ှ ည်ြဖစ်ရသတည်း။ ၆ ေလဝိသားတိ့အား ေပးေသာ မိတိ့့တွင်၊ လကိ သတ်ေသာသသည်

ေြပး၍မီှခိရာ မိ ့ ေြခာက် မိတိ့့ကိ ေ ွးထားရမည်။ ထိ မိမှ့တပါး အြခားေသာ မိေ့လးဆယ်

ှ စ် မိတိ့့ကိ ေပးရမည်။ ၇ ထိသိ့ ေလဝိသားတိ့အား ေပးရေသာ မိေ့ပါင်း ကား၊

နယ် ှ င့်တကွ ေလးဆယ် ှ စ် မိ ့ြဖစ်သတည်း။ ၈ ထိ မိတိ့့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားပိင်ေသာ

ေြမထဲက တ်ရမည်။ များေသာေြမကိ ရေသာသသည် များေသာ မိ၊့ နည်းေသာေြမကိ

ရေသာသသည် နည်းေသာ မိတိ့့ကိ ေပးရမည်။ လအသီးသီးတိ့သည် အေမွခံရသည်အတိင်း၊

မိမိတိ့ မိမ့ျားထဲက တ်၍ ေလဝိသားတိ့အား ေပးရမည်။ ၉ တဖန်ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၁၀

သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍၊ ခါနာန် ြပည်သိ့ ေရာက်ကေသာအခါ၊ ၁၁လအသက်ကိ

အမှတ်တမ့ဲသတ်မိေသာသေြပး၍ မိှခိရာ မိတိ့့ကိ ေ ွးထားရမည်။ ၁၂ ထိ မိတိ့့ကား၊

လအသက်ကိ သတ်ေသာသသည် ပရိသတ်ေ ှ သိ့့ ေရာက်၍၊ တရားစီရင်ြခင်းကိ မခံမီှ

တိင်ေအာင်၊ ေသစားေသေစေသာသ၏လက်မှ လွတ်၍ မီှခိရာ မိ ့ ြဖစ်ရသတည်း။ ၁၃

ေလဝိသားတိ့အား ေပးေသာ မိတိ့့တွင် ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌ မီှခိရာ မိသံ့း မိ၊့

၁၄ ခါနာန်ြပည်၌ မီှခိရာ မိသံ့း မိ၊့ ေပါင်းေြခာက် မိ ့ တိ့ကိ ေ ွးထားရမည်။ ၁၅

ထိ မိေ့ြခာက် မိတိ့့ကား၊ လအသက်ကိအမှတ် တမ့ဲ သတ်မိေသာဣသေရလအမျိုးသား၊

သင်တိ့တွင် တည်းခိေသာ တပါးေသာ အမျိုးသားတိ့သည် ေြပး၍ မီှခိရာ မိ ့ ြဖစ်သတည်း။

၁၆ သိ့ရာတွင် လအသက်ကိ ေသေစြခင်းငှါ၊ သံ လက်နက် ှ င့် ိက်လ င် လသတ်ြဖစ်၏။

လသတ်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၇ လအသက်ကိ ေသေစြခင်းငှာ

ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်လ င် လသတ်ြဖစ်၏။ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံ ရမည်။ ၁၈

လအသက်ကိ ေသေစြခင်းငှာ သစ်သားလက် နက် ှ င့် ိက်လ င် လသတ်ြဖစ်၏။

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၁၉ ေသစားေသေစေသာသသည် လသတ်ကိ

ေတွေ့သာအခါ၊ ကိယ်တိင်သတ်ရမည်။ ၂၀သတပါးကိ အ ငိးထား၍ တွန်းချေသာ်၎င်း၊

ေသေစြခင်းငှါ ေချာင်းေြမာင်း၍ တစံတခ ှ င့် ပစ်ေသာ်၎င်း၊ ၂၁ ေသေစြခင်းငှါ

မန်းေသာစိတ် ှ ိ၍ လက် ှ င့် ိက် ေသာ်၎င်း၊ ထိသိ့ ပေသာသသည် လသတ်ြဖစ်ေသာ

ေကာင့် ၊ အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ေသစားေသ ေစေသာသသည်

ေတွေ့သာအခါ သတ်ရမည်။ ၂၂ သိ့မဟတ် မန်းေသာစိတ်မ ှ ိဘဲ အမှတ်တမ့ဲ

တွန်းချေသာ်၎င်း၊ မေချာင်းေြမာင်းဘဲ တစံတခ ှ င့် ပစ်မိ ေသာ်၎င်း၊ ၂၃သ၏ရန်သမဟတ်၊

မန်းေသာစိတ်မ ှ ိ ၊ သကိ့ မြမင်ဘဲလျက် ေသေအာင် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်မိေသာ်၎င်း၊ ၂၄

ယခစီရင်ထံးဖဲွသ့ည်အတိင်း၊ ပရိသတ်တိ့သည် သတ်ေသာသ ှ င့် ေသစားေသေစေသာသ

စပ်ကား၌ တရားစီရင်၍၊ ၂၅ သတ်ေသာသကိ ေသစားေသေစေသာသ၏ လက်မှ

တ်သြဖင့် ၊ အထက်ကေြပး၍ မီှခိေသာ မိသိ့့ ြပန်ပိ့ရမည်။ ဒမဆီေလာင်းြခင်းကိ ခံရေသာ

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်း မေသမီှတိင်ေအာင် ထိ မိ ့၌ ေနရမည်။ ၂၆ လအသက်ကိ

သတ်မိေသာသသည် ေြပး၍ မီှခိေသာ မိန့ယ်ြပင်သိ့ ထွက်ေသာ်၊ ၂၇ ေသစားေသေစေသာ

သသည် မိန့ယ်ြပင်မှာ ထိသကိ ေတွ့၍ သတ်လင်၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ်မ ှ ိ။

၂၈အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်း မေသမီှတိင်ေအာင်၊ မိမိမီှခိေသာ

မိထဲ့မှာ ေနရ မည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ေသေသာေနာက်မှ၊ ထိသသည် မိမိပိင်ေသာေြမသိ့

ြပန်ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ၂၉ဤေ ွက့ား၊ သင်တိ့သည် ေနေလရာရာ၌သားေြမးအစဥ်အဆက်

ေစာင့် ရေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက် ြဖစ်သတည်း။ ၃၀လအသက်ကိသတ်၍လသတ်ြဖစ်ေသာသ
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မည်သည်ကား၊ သက်ေသခံချက် ှ ိသည်အတိင်း အေသ သတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။

သိ့ရာတွင် သက်ေသ တေယာက်တည်းသာ ှ ိလ င် မသတ်ရ။ ၃၁အေသခံထိက်ေသာ

လသတ်၏အသက်ဘိးေငွ ကိ မခံမယရ။ သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန် ခံရမည်။

၃၂ မီှခိရာ မိသိ့့ ေြပးေသာသသည်၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်း မေသမီှ၊ မိမိေနရင်းအရပ်သိ့

ြပန်၍ ေနမည် အေကာင်း၊ အေ ွးေငွကိ မခံမယရ။ ၃၃ ထိသိ့ သင်တိ့ေနေသာြပည်ကိ

ညစ် းေစတတ်၏။ လအေသွးကိ သွန်းေသာသ၏ အေသွးအားြဖင့်သာ ထိညစ် းြခင်းကိ

စင် ကယ်ေစ ိင်၏။ ၃၄ ငါကျိန်းဝပ်၍ သင်တိ့ေနေသာြပည်ကိ မညစ် းေစရ။

ငါထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသား တိ့တွင် ကျိန်းဝပ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၆ ေယာသပ်အမျိုးြဖစ်ေသာ မနာေ ှ ှ င့် မာခိရတိ့ မှ ဆင်းသက်ေသာ ဂိလဒ်၏သား

အေဆွအမျိုးသ ကီး တိ့သည်၊ ေမာေ ှ အစ ှ ိေသာ ဣသေရလအမျိုးသား

အေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့ထံသိ့ လာ၍၊ ၂ အက ်ပ်တိ့သခင်သည် စာေရးတံချသြဖင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ခါနာန်ြပည်ကိ အေမွေပး ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့အစ်ကိ

ဇေလာဖဒ်၏ အေမွေြမကိ သ၏သမီးတိ့အား ေပးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ်

ှ ိပါ၏။ ၃ ထိမိန်းမတိ့သည် မိမိအမျိုးမှတပါး၊ အြခားေသာ ဣသေရလအမျိုးသား ှ င့်

စံဘက်လ င်၊ သတိ့အေမွေြမကိ အက ်ပ်တိ့ မိဘအစဥ်အဆက် အေမွမှ တ်၍

သတိ့ ဝင်ေသာအမျိုး၏ အေမွထဲ၌ ပါသွားသြဖင့် ၊ အက ်ပ်တိ့ အေမွေြမသည်

ေလျာ့ပါလိမ့်မည်။ ၄ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့၌ ယဘိလ ှ စ်ေရာက်ေသာအခါ၊

သတိ့အေမွေြမသည် သတိ့ဝင်ေသာအမျိုး၏ အေမွ၌ အ မဲတည်သြဖင့် ၊ အက ်ပ်တိ့၏

မိစဥ်ဘဆက် အေမွမှ အစဥ် တ်လျက် ှ ိပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ထားက၏။ ၅ ထိအခါ

ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

မှာထားေလ သည်မှာ၊ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့၏ စကားသည် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။

၆ ဇေလာဖဒ်သမီးတိ့၏ အမ၌ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့သည်

အလိ ှ ိေသာသ ှ င့် စံဘက်ပါေလေစ။ သိ့ရာတွင် မိစဥ်ဘဆက် အမျိုးသားမှ တပါး၊

အြခားသ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ မ ပေစ ှ င့် ။ ၇ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အေမွေြမသည်

တမျိုးမှတမျိုးသိ့ မေြပာင်းရ။ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည်၊ အသီးအသီး

မိမိတိ့မိစဥ်ဘဆက် အေမွေြမ၌ ေမရကမည်။ ၈ ဣသေရလအမျိုး တစံတမျိုး၌

အေမွေြမ ှ ိ ေသာ မိန်းမသည် မိမိတိ့ မိစဥ်ဘဆက် အမျိုးသား ှ င့် စံဘက်ရမည်။ ထိသိ့

ဣသေရလအမျိုးသား အသီး အသီးတိ့သည် မိမိတိ့ မိစဥ်ဘဆက်အေမွေြမကိ ခံစား

ရကမည်။ ၉ အေမွေြမသည် တမျိုးမှတမျိုးသိ့ မေြပာင်းရ။ ဣသေရလအမျိုးသား

အသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့အေမွ ေြမ၌ ေနကရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ် မသည်အတိင်း၊ ဇေလာဖဒ်၏ သမီး

မလာ၊ ၁၁ တိရဇာ၊ ေစာဂလာ၊ မိလကာ၊ ေနာအာတိ့သည် ပ၍၊ ဘ ကီးသား၊

ဘေထွသားတိ့ ှ င့် စံဘက်က၏။ ၁၂ ထိသိ့ ေယာသပ်တွင်ြမင်ေသာ မနာေ ှ သား

အေဆွအမျိုး၌ စံဘက်ြခင်းအမကိ ပ၍၊ သတိ့အေမွေြမ သည် သတိ့မိစဥ်ဘဆက်အမျိုး

တည်ေန၏။ ၁၃ဤေ ွက့ား၊ ေမာဘလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား ေယရိေခါ မိတ့ဘက်၌

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား ြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ထားေတာ်မေသာ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက် ြဖစ်သတည်း။
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၁ ေတာ ကီးလွင်ြပင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ သဖ မိ ့တဘက်၊ ပါရန် မိ၊့ ေတာဖလ မိ၊့ လာဗန် မိ၊့

ဟာဇ တ် မိ၊့ ဒိဇဟတ် မိတိ့့အလယ်၌ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

ေဟာေြပာေသာစကားများကိ ြပန်ရ ေလသည်မှာ၊ ၂ ကာေဒ ှ ဗာနာ အရပ်သည်၊

စိရေတာင်လမ်း ြဖင့် ေဟာရပ်အရပ် ှ င့် ဆယ်တရက်ခရီး ကွာသတည်း။ ၃ ေမာေ ှ သည်

ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌ေနေသာ အာေမာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်ကိ၎င်း၊ ၄ ဧ ဒိြပည်၊ အာ ှ တ တ် မိ ့

၌ေနေသာ ဗာ ှ န်ဘရင် သဃကိ၎င်း လပ် ကံ ပီးမှ၊ သကရာဇ် ေလးဆယ်ြပည့်၊ ဧကာသမလ၊

၅ ပဌမေနရ့က်၌ ေမာဘြပည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်နားမှာ ထာဝရဘရား မှာထားေသာ် မ ှ င့်သမ

အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့အား ဆင့် ဆိ၍ ေဟာေြပာေသာ တရားစကားဟမ ကား၊

၆ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ ေဟာရပ် အရပ်၌ ငါတိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့သည် ကာလအချိန်ေစ့ေအာင် ဤေတာင်၌ ေနကပီ။ ၇ လှည့်လည်၍

ခရီးသွား ကေလာ့။အာေမာရိ ေတာင်သိ့၎င်း၊ ထိေတာင် ှ င့် နီးေသာအရပ်၊ လွင်ြပင်၊ ေတာင် ိ း၊

ချိုင့် ၊ ေတာင်မျက် ှ ာ၊ ပင်လယ်နားသိ့၎င်း၊ ခါနာန်ြပည်၊ ေလဗ န်ေတာင်၊ ဥဖရတ်ြမစ် ကီး

တိင်ေအာင်၎င်း သွား ကေလာ့။ ၈ ထိြပည်ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ငါထား ပီ။ ထာဝရ ဘရားသည်

သင်တိ့အဘ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်မှ စ၍၊ သတိ့အမျိုးအ ွယ်အား ေပးမည်ဟ

ကျိန်ေတာ်မ ေသာြပည်ကိ ဝင်၍ သိမ်းယကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိအခါ သင်တိ့အား

ငါေြပာသည်ကား၊ သင်တိ့ အမကိ ငါတေယာက်တည်း မထမ်း ိင်။ ၁၀ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ များြပားေစေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သည် အေရ

အတွက်အားြဖင့် ေကာင်းကင် ကယ်က့ဲသိ့ ယေန့ ြဖစ် က၏။ ၁၁ သင်တိ့အဘများ၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် သင်တိ့ကိ အဆအေထာင်အားြဖင့် များြပားေစ

ေတာ်မပါေစေသာ။ ဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၂

သင်တိ့ပင်ပန်းြခင်း၊ အမေဆာင် ွက်ြခင်း၊ ရန် ေတွ့ြခင်းဝန်ကိ ငါတေယာက်တည်း

အဘယ်သိ့ ထမ်း ိင် မည်နည်း။ ၁၃ ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ၍ အသေရ ှ ိေသာသတိ့

ကိ သင်တိ့အမျိုးများထဲက ေ ွးေပး ကေလာ့။ သတိ့ကိ မင်းအရာ၌ ငါခန့်ထားမည်ဟ

ေြပာဆိလ င်၊ ၁၄ သင်တိ့က ကိယ်ေတာ်ေြပာသည်အတိင်း ပေကာင်း ပါသည်ဟ

ြပန်ဆိ က၏။ ၁၅ ထိေကာင့် သင်တိ့အမျိုးများ၌ အသေရ ှ ိေသာ လ ကီး၊ ပညာ ှ ိတိ့ကိ

ငါေ ွးချယ် ပီးလ င်၊ သင်တိ့တွင် မင်းလပ်ရေသာသတည်း ဟေသာ လတေထာင်အပ်၊

တရာအပ်၊ ငါးဆယ်အပ်၊ တဆယ်အပ်၊ အကပ်အေဆာ် အရာ၌ ခန့်ထား၏။ ၁၆

တရားသ ကီးတိ့အားလည်း၊ သင်တိ့ ညီအစ်ကိ ၏ အမတိ့ကိ နားေထာင်၍ အမျိုးသားချင်း

တရားေတွ့သည်ြဖစ်ေစ၊ တပါးအမျိုးသား ှ င့် ေတွသ့ည်ြဖစ်ေစ၊ တရားသြဖင့် စီရင် ကေလာ့။

၁၇တရားအမကိ စီရင်ေသာအခါ အဘယ်သ၏ မျက် ှ ာကိ မေထာက်ရ။ လငယ်စကားကိ

လ ကီးစကားက့ဲ သိ့ မှတ်ရမည်။ အဘယ်လကိမ မေကာက်ရ။ အေကာင်း မကား၊

တရားအမကိ ဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မေသာ ေကာင့်တည်း။ ကိယ်တိင်မစီရင်တတ်ေသာ

အမကိ ငါ့ထံမှာ အယခံရမည်။ ငါလည်း နားေထာင်မည်ဟ မှာခ့ဲ၏။ ၁၈

သင်တိ့ ပရသမ ေသာ အမတိ့ကိလည်း ထိအခါ ငါမှာထားခ့ဲ၏။ ၁၉ ငါတိ့သည်

ေဟာရပ်အရပ်မှ ထွက်ေသာေနာက်၊ အာေမာရိေတာင်သိ့ သွားေသာ လမ်းနားမှာ ေကာက်

မက်ဘွယ်ြဖစ်၍သင်တိ့ေတွ ့ြမင်ေသာ ေတာ ကီးအလယ် ၌၊ ငါတိဘ့ရားသခင် ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ေ ှ ာက်သွား၍၊ ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်သိ့ ေရာက်က၏။ ၂၀

ထိအခါ ငါကလည်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မေသာ အာေမာရိေတာင်သိ့

သင်တိ့ သည် ေရာက်ကပီ။ ၂၁ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ြပည်

ေတာ်ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ထားေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့အဘ များ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊ တက်သွား၍ သိမ်းယကေလာ့။ မေကာက်က ှ င့် ။ စိတ်လည်း

မပျက် က ှ င့်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၂ ထိအခါ သင်တိ့ ှ ိသမသည် ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်

၍၊ အက ်ပ်တိ့ေ ှ ့၌ လတိ့ကိ ေစလတ်ပါမည်။ သတိ့သည် ထိြပည်ကိ စးစမ်း ပီးမှ၊

အက ်ပ်တိသ့ည် အဘယ်လမ်းသိ့သွားလ င် အဘယ် မိသိ့့ ေရာက်ရ မည်ကိ ကားေြပာကပါ

လိမ့်မည်ဟ၊ ၂၃ ေလာက်ဆိေသာစကားကိ ငါ ှ စ်သက်၍၊ သင်တိ့တွင် တမျိုးတေယာက်စီ၊

လေပါင်း တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေ ွးထား၏။ ၂၄ ထိသတိ့သည် ေတာင်ေပ သိ့

လှည့် သွား၍၊ ဧ ှ ေကာလချိုင့် သိ့ ေရာက်သြဖင့် စးစမ်း က၏။ ၂၅ ထိြပည်၌ရေသာ

သစ်သီးကိ ထမ်း၍ ေဆာင်ခ့ဲ လျက်၊ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ

ေသာြပည်သည် ေကာင်းေသာ ြပည်ြဖစ်၏ဟ ကားေြပာ ကေသာ်လည်း၊ ၂၆သင်တိ့သည်

မသွားဘဲ၊ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆန်လျက်၊ ၂၇

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိမန်း၍ ဖျက်ဆီးချင် ေသာေကာင့် ၊ အာေမာရိလတိ့ လက်၌

အပ်လိေသာငှါ၊ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မသည်တကား။ ၂၈ ငါတိသ့ည် အဘယ်သိ့

သွားရမည်နည်း။ ညီအစ်ကိတိ့က၊ ထိြပည်သားတိ့သည် ငါတိ့ထက်သာ၍ ကီး၏။

အရပ်လည်း သာ၍ြမင့်၏။ မိလ့ည်း မိဃ်း ေကာင်းကင်သိ့ထိေသာ မိ ့ ိ းလည်း ှ ိ၏။ ထိြပည်၌

လည်း၊အာနကအမျိုးသားတိ့ကိ ြမင်ရ၏ဟငါတိ့စိတ်ကိ ဖျက်က ပီဟသင်တိ့သည် တဲများ၌

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ က၏။ ၂၉ ထိအခါ ငါက၊ မထိတ်လန့် က ှ င့် ၊ သတိ့ကိ မေကာက်က ှ င့် ။

၃၀ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ကေတာ်မေသာ သင်တိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့မျက်ေမှာက်၊ အဲဂတုြပည်၌၎င်း၊ ၃၁သင်တိ့လိက်လာေသာ လမ်းတေလာက်လံး၊

ဤအရပ်တိင်ေအာင် အဘသည် သားကိ ချီပိက်သက့ဲသိ၊့ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ ချီပိက်ေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရာေတာ၌၎င်း၊

သင်တိ့အဘိ့ ပေတာ်မသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့ဘက်၌ စစ်က ေတာ်မမည်ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၃၂

သင်တိ့တဲစားခန်းချရာအရပ်ကိ ှ ာ၍သင်တိ့ သွားလတ့ံေသာလမ်းကိ ြပြခင်းငှါ၊ ညဥ့်ခါ

မီး၌၎င်း၊ ေနအ့ခါ မိဃ်းတိမ်၌၎င်း၊ ၃၃သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ကေတာ်မေသာ သင်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ ထိအမ၌သင်တိ့ မယံကပါတကား။ ၃၄သင်တိ့စကားသံကိ

ထာဝရဘရားကား၍ မျက်ေတာ်ထွက်လျက်၊ ၃၅သတိ့ဘိးေဘးတိ့အား ငါေပးမည်ဟ

ငါကျိန်ဆိ ေသာ ြပည်ေကာင်းကိ၊ ေယဖ ာ၏သား ကာလက်မှ တပါး၊ ဤဆိးေသာလမျိုး

တစံတေယာက်မ ဆက်ဆက် မြမင်ရ။ ၃၆ ထိသသည် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့

လံးလံးလိက်ေသာ ေကာင့် ြမင်ရ၏။ သနင်းေသာြပည်ကိ သမှစ၍သ၏သားေြမးတိ့အား

ငါေပးမည်ဟကျိန်ဆိ ေတာ်မ၏။ ၃၇သင်တိ့အတွက် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိလည်း

အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်သည် ထိြပည်သိ့ မဝင်စားရ။ ၃၈ သင့်လက်ေထာက်

န်၏သား ေယာ သည် ဝင်စားရမည်။ သသည် ဣသေရလအမျိုးသား အေမွခံ

ေစမည့်သ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သကိ့ အားေပးေလာ့။ ၃၉ ရန်သလယရာြဖစ်မည်ဟ

သင်တိ့ဆိေသာ သငယ်များ၊ ထိအခါ ေကာင်းမေကာင်းကိ ပိင်းြခား မသိ ိင်ေသးေသာ

သားသမီးများတိ့သည် ထိြပည်ကိ ဝင်စား၍၊ ငါေပးသည်အတိင်း သိမ်းယကလိမ့်မည်။ ၄၀

သင်တိ့မကား၊ လှည့်၍ဧဒံပင်လယ်လမ်းြဖင့် ေတာသိ့ခရီးသွား ကဦးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၁သင်တိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ြပစ်မှားမိပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသမအတိင်း၊ ယခသွား၍ စစ်တိက်ပါမည်ဟ

ငါ့အား ေလာက်ဆိလျက်၊ လအေပါင်း တိ့သည် လက်နက်စဲွကိင်လျက်၊ ေတာင်ေပ သိ့

တက်ြခင်း ငှါ အသင့် ေနက၏။ ၄၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ တက်၍ မတိက်က ှ င့် ။

သင်တိ့ဘက်၌ ငါမ ှ ိ။ တိက်လ င် ရန်သေ ှ မှ့ာ ံ းရ က လိမ့်မည်ဟ သင်တိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်အေကာင်း၊ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၄၃ ငါဆင့် ဆိေသာ်လည်း

သင်တိ့သည် နား မေထာင်၊ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ြငင်းဆန်၍ ခိင်ခ့ံေသာစိတ် ှ င့်

ေတာင်ေပ သိ့ တက်က၏။ ၄၄ ထိအခါ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ ှ င့် ေသာ အာေမာရိ

အမျိုးသားတိ့သည် သင်တိ့တဘက်၌ ထွက်လာလျက်၊ ပျားများအံ၍ လိက်သက့ဲသိ့

သင်တိ့ကိလိက်၍၊ စိရအရပ်၊ ေဟာမာ မိတိ့င်ေအာင် ဖျက်ဆီး က၏။ ၄၅သင်တိ့သည်လည်း

ြပန်လာ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ငိေကးက၏။ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့စကား ကိ

ထာဝရဘရား နားေထာင် နားယေတာ်မမ။ ၄၆ ထိေကာင့် ကာေဒ ှ အရပ်၌အရင်ေနသက့ဲသိ့

ကာြမင့် စွာ ေနြပန်ရက၏။

၂ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ငါတိ့သည်

လှည့် ၍၊ ဧဒံပင်လယ်လမ်းြဖင့် ေတာသိ့ ခရီးသွားလျက်၊ စိရေတာင်ကိ

ကာြမင့် စွာ လှည့်လည်က၏။ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်တိ့သည် ကာလ

အချိန်ေစ့ေအာင် ဤေတာင်ကိ လှည့်လည်က ပီ။ ၃ တဖန် ေြမာက်မျက် ှ ာသိ့

သွား ကဦးေလာ့။ ၄ သင်သည် လများတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏ညီအစ်ကိ

ဧေသာအမျိုးသားတိ့ ေနေသာ စိရြပည်အနားမှာ သင်တိ့ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ သတိ့ သည်

ေကာက်ကလိမ့်မည်။ ထိ့ေကာင့် သတိ ပက ေလာ့။ ၅သတိ့ကိ အလင်းမ ပက ှ င့် ။
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သတိ့ြပည်ကိ သင်တိ့အား ငါမေပး။ ေြခနင်းရာခန့်ကိမ မေပး။ စိရေတာင်ကိ ဧေသာအားငါ

အပိင်ေပး ပီ။ ၆သင်တိ့သည် စားဘိ့ရာအစာကိ၎င်း၊ ေသာက်ဘိ့ ရာေရကိ၎င်း သတိ့ထံ

ေငွ ှ င့် ဝယ်ရကမည်။ ၇သင်တိ့ ပေလရာရာ၌ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ ပီ။ ဤေတာ ကီး၌ သင်တိ့လှည့်လည်ေသာ အေကာင်းအရာတိ့ကိ

သိေတာ်မ၏။ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့၌ ဘာမ မလိဟ ဆင့် ဆိ ရ၏။ ၈

စိရြပည်မှာေနေသာ ငါတိ့ညီအစ်ကိ ဧေသာ အမျိုးသားတိ့အနား၌ ေ ှ ာက်လျက် ဧလပ် မိ၊့

ဧဇယန် ဂါဗါ မိမှ့သွားေသာ လွင်ြပင်လမ်းသိ့ လိက် ပီးလ င်၊ တဖန် လှည့် ၍

ေမာဘေတာလမ်းြဖင့် သွား က၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေမာဘြပည်သားတိ့ကိ

မေ ှ ာင့် ှ က် ှ င့် ။ စစ်မတိက် ှ င့် ။ သတိ့ြပည်ကိ သင့်အား ငါအပိင်မေပး။ အာရြပည်ကိ

ေလာတအမျိုးသားတိ့အား ငါအပိင်ေပး ပီဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေ ှ းကာလ၌

အာနကအမျိုးသားက့ဲသိ့ ကီးြမင့် များြပားေသာလ၊ ဧမိမ်အမျိုးသားတိ့သည် ထိြပည်မှာ

ေနက၏။ ၁၁ ထိသတိ့သည် အာနကအမျိုးသားက့ဲသိ့ အလွန် ကီးမားေသာ

လတိ့အဝင်ြဖစ်သည်ကိ လများ ထင်မှတ် က၏။ သိ့ရာတွင် ေမာဘြပည်သားတိ့သည်

ထိသတိ့ကိ ဧမိမ်ဟ၍ ေခ က၏။ ၁၂ ေ ှ းကာလ၌ ေဟာရိလတိ့သည်လည်း စိရြပည်

မှာေနက၏။ ထိသတိ့ကိ ဧေသာအမျိုးသားတိ့သည် သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍

သတိ့ေနရာ၌ ေနက၏။ ထိအတ ထာဝရဘရား အပိင်ေပးေတာ်မေသာ ြပည်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပရကသတည်း။ ၁၃ ယခထ၍ ေဇရက်ေချာင်းကိ

ကးကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်တိ့သည် ေဇရက်ေချာင်းကိ ကးက၏။ ၁၄

ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်သိ့ အရင်ေရာက်ေသာ ကာလမှစ၍ ေဇရက်ေချာင်းကိ

ကးေသာကာလ တိင်ေအာင် ှ စ်ေပါင်းသံးဆယ် ှ စ် ှ စ် လွန်သတည်း။ ထာဝရဘရား

ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိင်း။ အရင်စစ် သရဲမျိုးအေပါင်းတိ့သည် လအလံးအရင်းထဲက

ေသေက ကွယ်ေပျာက်ရက၏။ ၁၅ ထိသတိ့ မကွယ်မေပျာက်မီှတိင်ေအာင်၊ ထာဝရ

ဘရားသည် သတိ့ကိ အလံးအရင်းထဲက ပယ် ှ ားြခင်းငှါ လက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် လစထဲက ေသေက ကွယ်ေပျာက် ပီးမှ၊ ၁၇ထာဝရဘရားက၊

သင်သည် ေမာဘြပည်၊ အာရနယ်အလယ်၌ ယေန့ ေ ှ ာက်သွားရမည်။ ၁၈

အမုန်အမျိုးသားတိ့ အနီးသိ့ေရာက်ေသာအခါ သတိ့ကိ မေ ှ ာင့် ှ က် ှ င့် ၊ အလ င်းမ ပ ှ င့် ။

၁၉ အမုန်အမျိုး သားေနေသာြပည်ကိ သင့်အား ငါအပိင်မေပး၊ ထိြပည်ကိ

ေလာတအမျိုးသားတိ့အား ငါအပိင်ေပး ပီဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိြပည်ကိလည်း၊

အလွန် ကီးမားေသာ သတိ့၏ ေနရာြဖစ်သည်ဟ လများထင်မှတ် က၏။

ေ ှ းကာလ၌ ထိသိ့ေသာလတိ့သည် ေနက၏။ သတိ့ကိ အမုန်ြပည်သား

တိ့သည် ဇံဇမိမ်ဟ၍ ေခ က၏။ ၂၁ ထိလမျိုးသည် အာနကအမျိုးသားက့ဲသိ့

ကီးြမင့် များြပားေသာ လြဖစ် က၏။ ၂၂ သိ့ေသာ်လည်း စိရြပည်၌ ေနေသာ

ဧေသာအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ ေဟာရိလတိ့ကိ ထာဝရဘရား ဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့် ၊

သတိ့ေနရာ၌ ဧေသာအမျိုးသားတိ့သည် ယေနတိ့င်ေအာင် ေနက သက့ဲသိ၊့

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ေနက၏။ ၂၃ ထိအတ၊ ဟာဇရိမ် မိမှ့စ၍ အဇာ မိတိ့င် ေအာင်

ေနဘးေသာ အာဝိမ်လတိ့ကိ၊ ကေတာရ မိမှ့ ထွက်ေသာ ကေတာရိမ်လတိ့သည် ဖျက်ဆီး၍

သတိ့ ေနရာ၌ ေနက၏။ ၂၄ သင်တိ့သည် ထ၍ ခရီးသွားသြဖင့် အာ န်ြမစ် ကိ

ကးကေလာ့။ အာေမာရိအမျိုး၊ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် ှ င့် သ၏ေြမကိ သင်တိ့လက်၌

ငါအပ်ေသာ ေကာင့် ၊ ထိေြမကိ သိမ်းစ ပ၍ ထိမင်းကိ စစ်တိက် ကေလာ့။ ၂၅

မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိသမ ေသာလမျိုး တိ့သည် ယေန့ သင်တိ့ကိ

ေကာက် ွံ ထိ့တ်လန့်စ ှ ိ မည်အေကာင်း ငါ ပမည်။ သင်တိ့၏သိတင်းကိ ကား၍

တန်လပ်ြခင်း၊ စိးရိမ်ေကာင့် ကြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့် မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ငါသည်လည်း၊ ေကဒမတ်ေတာမှ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်မင်းထံသိ့ သံတမန်တိ့ကိ

ေစလတ်လျက်၊ ၂၇ မင်း ကီး၏ ြပည်အလယ်၌ က ်ပ်ေ ှ ာက်သွားပါရေစ။ မင်းလမ်းသိ့သာ

လိက်ပါမည်။ လက်ျာဘက်လက်ဝဲ ဘက်သိ့မလဲပါ။ ၂၈ စိရြပည်၌ေနေသာ

ဧေသာအမျိုးသား၊ အာရ ြပည်၌ေနေသာ ေမာဘအမျိုးသားတိ့သည် က ်ပ်၌ ပသက့ဲသိ့

က ်ပ်စားဘိ့ရာ အစာကိ၎င်း၊ ေသာက်ဘိ့ ရာ ေရကိ၎င်း၊ မင်း ကီးသည်

ေငွ ှ င့် ေရာင်းပါေလာ့။ ၂၉က ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့

က ်ပ်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍ မေရာက်မီှ တိင်ေအာင် မင်း ကီး ြပည်အလယ်၌

ေြခြဖင့် သွား ံ မသာ ပပါမည်ဟ မိဿဟာယစကား ှ င့် ေြပာဆိေသာ်လည်း၊ ၃၀က ်ပ်တိ့

ေ ှ ာက်သွားရေသာ အခွင့် ကိ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်မင်းသည် မေပး။ အေကာင်း

မကား၊ ယေန့ ထင် ှ ားသည်အတိင်း၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ထိမင်းကိ

သင်တိ့ လက်၌ အပ်ြခင်းငှါ၊ ခက်ထန်ေသာ စိတ်သေဘာ၊ ခိင်မာေသာ ှ လံးကိ သ၌

ေပးသွင်းေတာ်မ၏။ ၃၁ထာဝရဘရားကလည်း၊ ှ ိဟန်မင်း ှ င့် သ၏ ေြမကိ သင့်အား

ငါေပးစ ပ၏။ ထိေြမကိ အေမွခံအ့ံ ေသာငှါ၊ သိမ်းစ ပေလာ့ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂

ထိအခါ ှ ိဟန်မင်းသည် သ၏လအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ယာဟတ် မိမှ့ာ ငါတိ့ကိတိက်ြခင်းငှါ

ထွက်လာ၏။‐ ၃၃ ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်ထိမင်းကိ ငါတိ့၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့် သမှစ၍ သားများ၊ လများအေပါင်းတိ့ကိ ငါတိ့သည် လပ် ကံက၏။ ၃၄

ထိအခါ သ၏ မိ့ ှ ိသမ တိ့ကိ တိက်ယ၍၊ ေယာက်ျားမိန်းမ သငယ်တိ့ကိ တေယာက်မ

မကင်း ေစြခင်းငှါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးက၏။ ၃၅ တိရစာန်များ၊ မိ ့ ွာ၌လက်ရဥစာများကိသာ

ကိယ်ဘိ့ သိမ်းယက၏။ ၃၆အာ န်ြမစ်နား၌ ှ ိေသာ အာေရာ် မိမှ့စ၍ ဂိလဒ် မိတိ့င်ေအာင်၊

ြမစ်နား၌ ှ ိသမ ေသာ မိတိ့့တွင် ငါတိ့မေအာင် ိင်ေသာ မိတ့ မိမ့ မ ှ ိ။ ငါတိ့ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားသည် အလံးစံတိ့ကိ ငါတိ့၌ အပ်ေတာ်မ၏။ ၃၇ သိ့ရာတွင်

အမုန်အမျိုးသားေနေသာေြမ၊ ယဗုတ်ြမစ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ေြမ၊ ေတာင် ိး မိ ့ အစ ှ ိေသာ၊

ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြမစ်တားေတာ်မေသာ အရာတစံတခကိမ မချဥ်းရက။

၃ ထိအခါ ငါတိ့သည်လှည့် ၍၊ ဗာ ှ န်ြပည်သိ့ ခရီးသွား က၏။ ဗာ ှ န် ှ င် ဘရင်

သဃသည်လည်း မိမိလအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ဧ ဒိအရပ်မှာ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ချီလာ၏။

၂ထာဝရဘရားကလည်း၊ သကိ့မေကာက် ှ င့် ။ သ ှ င့်တကွ သ၏လအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊

သေ့ြမကိ၎င်း၊ သင့်လက်၌ ငါအပ်ေပးမည်။ ေဟ ှ ဘန် မိေ့န အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်ကိ

ပသက့ဲသိ့ ဤမင်းကိလည်း ပရ မည်ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိသိ့ ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ ှ င့် သ၏လအေပါင်းတိ့ကိ ငါတိ့လက်၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ တေယာက်မ မကင်း ေစြခင်းငှါ လပ် ကံက၏။ ၄ ထိအခါ ငါတိ့သည်

မိေ့ြခာက်ဆယ် ှ င့် ြပည့်စံ ေသာ အာေဂါဘတိင်း၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃမင်း၏ ိင်ငံကိ၊

တ မိမ့ မကင်းေစြခင်းငှါ တိက်ယက၏။ ၅ ထိ မိ ့ ှ ိသမ တိ့သည် ြမင့် ေသာ မိ ့ ိ း၊ မိတံ့ခါး

များ၊ ကန့်လန့်ကျင်များ ှ င့် ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ြဖစ်သတည်း။ ထိမှတပါး များစွာေသာ

ွာတိ့ကိလည်း တိက်ယ၍ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၆ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်ကိ

ပသက့ဲသိ၊့ အရပ်ရပ်၌ ေယာက်ျား မိန်းမ သငယ်တိ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်း က၏။ ၇

တိရစာန်များ၊ မိ ့ ွာ၌ လက်ရဥစာများ ှ ိသမ တိ့ကိ ကိယ်ဘိ့ သိမ်းယက၏။ ၈ ထိအခါ

အာ န်ြမစ်မှစ၍ ေဟရမန်ေတာင် တိင်ေအာင်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌ ှ ိေသာေြမကိ

ငါတိ့သည် သိမ်းယက၏။ ၉ ေဟရမန်ေတာင်ကိ ဇိဒန်လတိ့သည် စိ န်ဟ၍ ၎င်း၊

အာေမာရိလတိ့သည် နိရဟ၍၎င်း ေခ ေဝ က၏။ ၁၀ ချိုင့် ၌ ှ ိသမ ေသာ မိတိ့့ ှ င့်

ဂိလဒ်ြပည် တေ ှ ာက်လံး၊ သဃမင်း၏ ိင်ငံအဝင်၊ သာလက မိ၊့ ဧြဒ မိတိ့င်ေအာင်

ဗာ ှ န်ြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ သိမ်းယ က၏။ ၁၁ အလွန် ကီးမားေသာ လမျိုးမှ

ဆင်းသက်ေသာ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတေယာက်တည်းသာ ကျန် ကင်း ၏။

လအေတာင်အားြဖင့် အလျားကိးေတာင်၊ အနံေလး ေတာင် ှ ိေသာ သ၏

သံခတင်သည် အမုန်ြပည် ရဗတ် မိ ့ ၌ ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၂ ထိအခါ

ငါတိသိ့မ်းယေသာေြမကိ၊ အာ န်ြမစ် နားတွင် ှ ိေသာ အာေရာ် မိမှ့စ၍ ဂိလဒ်ေတာင် တဝက်

တိင်ေအာင်၊ မိမ့ျား ှ င့်တကွ ဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုး သားတိ့အား ငါေပး၏။ ၁၃

ဂိလဒ်ေတာင်တဝက် ှ င့် သဃမင်းအစိးရေသာ ိင်ငံအဝင်၊ အလွန် ကီးမားေသာ

လမျိုးေနရာဟ၍ ေခေဝေသာ အာေဂါဘတိင်း၊ ဗာ ှ န်ြပည်တြပည် လံးကိ

မနာေ ှ အမျိုးသားတဝက်အား ငါေပး၏။ ၁၄ မနာေ ှ အမျိုးသား ယာဣရသည်၊ အာေဂါဘ

တိင်း တတိင်းလံးကိ ေဂ ရ ွာ၊ မာခါ ွာအထိ သိမ်းယ ပီးမှ၊ ယေနတိ့င်ေအာင်

မိမိအမည်ကိ လိက်၍ ဗာ ှ န် ဟာဝတ်ယာဣရြပည်ဟ သမတ်ေလ၏။ ၁၅

ဂိလဒ် မိကိ့ကား၊ မာခိရအမျိုးသားတိ့အား ငါေပး၏။ ၁၆ ဗင်အမျိုးသား၊

ဂဒ်အမျိုးသားတိ့အားလည်း၊ ဂိလဒ် မိမှ့ အာ န်ြမစ်တိင်ေအာင်၊ ြမစ်ေကွေ့သာ ေြမ ှ င့် တကွ၊

အမုန်ြပည်အပိင်းအြခားြဖစ်ေသာ ယဗုတ်ြမစ် တိင်ေအာင် ေြမတေ ှ ာက်လံးကိ၎င်း၊ ၁၇
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လွင်ြပင် ှ င့်တကွ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ဂေနသရက် အရပ်မှ လွင်ြပင် ှ င့် ဆိင်ေသာ

ေသာဒံအိင်အေ ှ ့၊ အာဇတ်ဝိသဂါ မိတိ့င်ေအာင်၊ ေြမတေ ှ ာက်လံးကိ၎င်း ငါေပး၏။ ၁၈

ထိအခါ ငါက၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် ဤေြမကိ သင်တိ့အား

အပိင်ေပးေတာ်မ ပီ။ သိ့ရာတွင် စစ်တိက်တတ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

လက်နက်ကိကိင်၍၊ သင်တိ့ညီအစ်ကိ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ေ ှ မှ့ာ ကးသွားရကမည်။

၁၉ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား ချမ်းသာေပး ေတာ်မသည်နည်းတ၊ ညီအစ်ကိတိ့အား

ေပးေတာ်မမမီှတိင်ေအာင် ၎င်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ သင်တိ့၏ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာေြမကိ သတိ့သည် မသိမ်းမယမီှတိင်ေအာင်၎င်း၊

သင်တိ့မယား၊ သားသငယ် များ၊ တိရစာန်များတိ့သည် ငါေပးေသာ မိတိ့့၌ ေနရက မည်။

၂၀သင်တိ့တွင် တိရစာန်များစွာ ှ ိသည်ကိ ငါသိ၏။ အမ ပီးမှငါေပး ှ င့်သည်အ တိင်း၊

သင်တိ့ ှ ိသမသည် အသီးအသီး ပိင်ထိက်ေသာေြမသိ့ ြပန်လာရကမည်ဟ

သင်တိ့အား ငါမှာထား၏။ ၂၁ ထိအခါ ေယာ ကိလည်း၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် ဤ ှ င် ှ စ်ပါး၌ ပေတာ်မေသာအမ အလံးစံကိ သင်သည်

ကိယ်တိင်ြမင်ရ ပီ။ ထိအတ၊ ထာဝရဘရားသည် သင်ေရာက်သမ ေသာ

တိင်း ိင်ငံတိ့၌ ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၂ ထိသတိ့ကိ မေကာက် ှ င့် ။ ငါ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့်ဘက်၌ စစ်ကေတာ်မမည်ဟ ငါမှာထားေလ၏။ ၂၃ ထိအခါ

ထာဝရဘရားကိ ငါေတာင်းပန်သည် ကား၊ ၂၄ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကိယ် ေတာ်ကန်အား တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ အား ကီး ေသာ

လက်ေတာ်ကိ၎င်း ြပစ ပေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ် စီရင်၍ တန်ခိးေတာ်ကိ ြပသည်အတိင်း၊

ေကာင်းကင် ေြမ ကီးေပ မှာ အဘယ်မည်ေသာ ဘရား ပ ိင်ပါ သနည်း။ ၂၅

အက ်ပ်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ကး၍၊ ထိေကာင်းမွန်ေသာြပည် ှ င့်

ေလဗ န်ေတာင်မှစ၍ တင့်တယ်ေသာ ေတာင်များကိ ြမင်ရမည်အေကာင်း

အခွင့် ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၂၆ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အတွက်

ငါ့ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါ့စကားကိ နား ေထာင်ေတာ်မမ။

ထာဝရဘရားကလည်း၊ တန်ေတာ့၊ ဤအမ ှ င့် ဆိင်ေသာ စကားကိ ေနာက်တဖန် မေလာက်

ှ င့် ။ ၂၇ ပိသဂါေတာင်ထိပ်ေပ သိ့ တက် ပီးလ င်၊ အေ ှ ့၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက်

ေလးမျက် ှ ာသိ့ေြမာ်၍ ထိြပည်ကိ ကည့် ေလာ့။ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ မကးရ။ ၂၈ သိ့ရာတွင်

ေယာ ကိမှာခ့ဲ၍ အားေပးေလာ့။ မစေထာက်ပင့် ေလာ့။ သသည် ဤလမျိုးေ ှ မှ့ာသွား၍၊

သင်ြမင်ရေသာြပည်ကိ အေမွခံေစရမည်ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိသိ့ ငါတိ့သည်

ဗက်ေပဂရ မိတ့ဘက်၌ ှ ိေသာ ချိုင့် တွင် ေနရက၏။

၄ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် အသက် ှ င်၍၊

သင်တိ့ဘိးေဘးကိးကွယ်ေသာ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်ကိ

ဝင်စား မည်အေကာင်း၊ သင်တိ့ကျင့် စရာဘိ့ ငါသွန်သင်ေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ ငါမှာထားေသာစကား၌ သင်တိ့သည် အသစ် မသွင်းရ။

အလင်းမ တ်မပယ်ရ။ ငါမှာထားသည် အတိင်း၊ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။ ၃ထာဝရဘရားသည် ဗာလေပဂရေကာင့် ပ

ေတာ်မေသာအမကိသင်တိ့သည် ကိယ်တိင်ြမင်ရက ပီ။ ဗာလေပဂရ၌ဆည်းကပ်ေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ သင်တိ့ ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အထဲက

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ။ ၄ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၌ မီှဝဲသမ ေသာ

သင်တိ့မကား၊ ယေနတိ့င်ေအာင် အသက် ှ င် ရက၏။ ၅ သင်တိ့သည် သွား၍

ဝင်စားေသာြပည်၌ ကျင့် စရာဘိ၊့ ငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မှာထား

ေတာ်မသည်အတိင်း၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်တိ့ကိ သင်တိ့ အား ငါသွန်သင် ပီ။ ၆ သိ့ြဖစ်၍

ထိပညတ်တရားတိ့ကိ ကျင့် ေစာင့် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ ထိပညတ်တရား ှ ိသမ တိ့ကိ

ကားရေသာ လမျိုးများေ ှ မှ့ာ၊ သင်တိ့၏ ဥဏ်ပညာ သည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်။

သတိ့ကလည်း၊ ဤ ကီးြမတ်ေသာ လမျိုးသည် အကယ်စင်စစ် ဥဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံေသာ

အမျိုးြဖစ်၏ဟ ဆိကလိမ့်မည်။ ၇ ငါတိ့သည် ဆေတာင်းေလရာရာ၌၊ ငါတိ့ဘရား သခင်

ထာဝရဘရား ကည့် ပစေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ခံရသည်နည်းတ၊ အြခားေသာဘရား

ကည့် ပစေသာ ေကျးဇးကိ အဘယ်မည်ေသာ လမျိုး ကီး ခံရသနည်း။ ၈ ငါသည် ယေန့

သင်တိ့၌ထားေသာ တရား အေပါင်း ှ င့်အမ ေြဖာင့် မတ်ေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ရေသာ

အဘယ်လမျိုး ကီး ှ ိသနည်း။ ၉သင်တိ့သည်၊ ေဟာရပ်အရပ်မှာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်ေနကေသာ အခါ၊ ကိယ်တိင်ြမင်ေသာ အမအရာတိ့ကိ

မေမ့မေလျာ့။ ေနာက်တသက်လံး ှ လံးသွင်း ိင်မည်အေကာင်း ကိယ်ကိ

ကိယ်သတိ ပကေလာ့။ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ ကိးစား၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ကေလာ့။ ထိအရာတိ့ကိ

သားေြမးတိ့အားလည်း သွန်သင် ကေလာ့။ ၁၀ ထိအခါ ထာဝရဘရားက၊ လများတိ့ကိ

ငါ့ထံမှာ စေဝးေစေလာ့။ သတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ အသက် ှ င် သမ ေသာ ကာလပတ်လံး

ငါ့ကိ ေကာက် ွံ ့၍ သားေြမး တိ့အား သွန်သင်ေစြခင်းငှာ။ ငါ့စကားကိ ကားေစမည်ဟ

ငါ့အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၁ သင်တိ့သည် အနီးေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊

ေတာင်ေြခရင်း၌ ရပ်ေနက၏။ ေတာင်ထိပ်သည် မိဃ်းေကာင်းကင်အလယ်၌

မီးေလာင်လျက်၊ မည်းေသာ အဆင်း၊ မိဃ်းတိမ်တိက်၊ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက် ှ င့်

ြပည့်စံေလ၏။ ၁၂ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ မီးထဲကသင်တိ့အား မိန့် မက်ေတာ်မ၏။

သင်တိ့သည် သ ာန်ေတာ်ကိ မြမင်ရဘဲ၊ စကားေတာ်အသံကိသာ ကားရက၏။ ၁၃

သင်တိ့ကျင့် စရာဘိ့ မှာထားေတာ်မေသာ ပဋိ ညာဥ်တရားတည်းဟေသာ

ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးတိ့ကိ မိန့် မက်၍ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားေပ ၌ ေရးထားေတာ်မ ၏။ ၁၄

သင်တိ့သည် သွား၍ ဝင်စားေသာြပည်၌ သင်တိ့အား ငါသွန်သင်ရေသာ စီရင်ထံးဖဲွ ့

ချက်တိ့ကိ လည်း၊ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မှာထား ေတာ်မ၏။ ၁၅

ေဟာအရပ်အရပ်၌ထာဝရဘရားသည် မီးထဲကသင်တိ့အား မိန့် မက်ေတာ်မေသာအခါ၊

မည်သည့် အဆင်းသ ာန်ကိမ မြမင်ရသည်ြဖစ်၍၊ ၁၆ ေနာက်တဖန် သင်တိ့သည်

လေယာက်ျား၊ လမိန်းမသ ာန်၊ ၁၇ ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာ တိရစာန်သ ာန်၊

မိဃ်းေကာင်းကင်၌ ပျံတတ်ေသာ ငှက်သ ာန်၊ ၁၈ ေြမေပ မှာ တွားတတ်ေသာ

တိရစာန်သ ာန်၊ ေြမနိမ့်ရာေရ၌ ေနေသာ ငါးသ ာန် ှ ိေသာ ပ်တကိ၊ သင်တိ့သည်

ေဖာက်ြပန်၍ ကိယ့်အဘိ့ မလပ်ရမည်အ ေကာင်း၊ ၁၉ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ေြမာ်၍၊ ေန၊

လ၊ ကယ်များ တည်းဟေသာ မိဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိသမ ေသာ

လမျိုးတိ့ အား ေဝငှေပးကမ်းေတာ်မေသာ ထိတန်ဆာတိ့ကိ ဝတ် ပကိးကွယ်ေစြခင်းငှာ၊

သတပါးတိ့သည် ေသွးေဆာင် ၍ မရ ိင်မည်အေကာင်း၊ ကိယ်ကိကိယ် သတိ ပ ကေလာ့။

၂၀ သင်တိ့သည် ယေန့၌ ြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ထာဝရ ဘရား အေမွခံေတာ်မေသာ

လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ သင်တိ့ ကိ အဲဂတုြပည် သံမီးဖိထဲက တ်၍ယေဆာင်ေတာ်မ ပီ။ ၂၁

ထိမှတပါး၊ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အတွက် ငါ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ငါသည်

ေယာ်ဒန်ြမစ် တဘက်သိ့ မကးရမည်အေကာင်း ှ င့် သင်တိ့၏ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အေမွခံစရာဘိ့ ေပးေတာ်မေသာ ထိြပည်ြမတ်သိ့ မဝင်စားရမည်

အေကာင်း ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ ဤြပည်၌ ငါေသရမည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ကိ

မကးရ။ သင်တိ့သည် ကး၍ ထိေကာင်းမွန်ေသာ ြပည်ကိ ဝင်စား ကလိမ့်မည်။ ၂၃

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၌ ထားေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ

ေမ့ေလျာ့ ၍၊ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြမစ်တားေတာ်မ ေသာ အရာတိ့၏

သ ာန် ှ ိေသာ ပ်တကိ မလပ်မည် အေကာင်း၊ ကိယ်ကိကိယ် သတိ ပကေလာ့။ ၂၄

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေလာင်ေသာမီး၊

အြပစ် ှ ိသည်ဟ ယံလွယ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၅ သင်တိ့သည်

သားေြမးတိ့ကိ ဘွားြမင်၍၊ ထိြပည်၌ ကာြမင့် စွာ ေန ပီးမှ၊ တဖန် ေဖာက်ြပန်သြဖင့် ၊

သ ာန်တစံတခ ှ ိေသာ ပ်တကိ လပ်၍၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ြခင်းငှာ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပလ င်၊ ၂၆ ေကာင်းကင်ေြမ ကီးကိ

သင်တိ့တဘက်၌ ယေန့ ငါတိင်တည်သည်ကား၊ သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍

ဝင်စားေသာြပည်၌၊ မကာမြမင့် မီှ ဆက်ဆက် ေပျာက်ပျက်ရ ကလိမ့်မည်။

ထိြပည်၌ တာ ှ ည်စွာ အသက်မ ှ င်ရ။ ှ င်း ှ င်းပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရ ကလိမ့်

မည်။ ၂၇ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ သင်တိ့ကိ တပါး အမျိုးသားတိ့တွင်

အရပ်ရပ်ကဲွြပားေစ၍၊ ှ င်ထတ်ေတာ် မေသာ သာသနာပလတိ့တွင် သင်တိ့သည် နည်းနည်း

ကျန် ကင်းရကလိမ့်မည်။ ၂၈ ထိအရပ်တိ့၌၊ လလက်ြဖင့်လပ်၍ မြမင် ိင်၊ မ ကား ိင်၊

မစား ိင်၊ မနမ်း ိင်ေသာ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘရားတိ့ကိ သင်တိ့သည်

ဝတ် ပရကလိမ့်မည်။ ၂၉ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထိအရပ်တိ့၌ သင်တိ့၏ဘရား သခင်
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ထာဝရဘရားကိ တဖန် ှ ာလိေသာအခါ၊ စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ ှ ာလ င် ေတွရ့ ကလိမ့်မည်။

၃၀ သင်တိ့သည် ေနာင်ကာလ၌ ဒကဆင်းရဲကိ ခံရ၍၊ ဤအမအလံးစံတိ့ ှ င့်

ေတွ့ ကံေသာအခါ၊ သင်တိ့ ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍ စကား

ေတာ်ကိ နားေထာင်လ င်၊ ၃၁ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

သနားတတ်ေသာဘရား ြဖစ်ေတာ်မေသာေကာင့် သင်တိ့ကိ စွန့်ပစ်ဖျက်ဆီးေတာ်မမ။

သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့ အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ ေမ့ေလျာ့ ေတာ်မမ။ ၃၂

ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ လကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေနမှ့စ၍၊ သင်တိ့ မြဖစ်မီှ

လွန်ေလ ပီးေသာ ကာလပတ်လံး၊ မိဃ်းေကာင်းကင် တဘက်မှ တဘက်တိင်ေအာင်

ေမးြမန်း ကေလာ့။ ဤမ ေလာက် ကီးေသာအမ ြဖစ်ဘးသေလာ။ ဤက့ဲသိ့

ေသာ အမ၏ သိတင်းကိ ကားဘးသေလာ။ ၃၃ ဘရားသခင်သည် မီးထဲက

မိန့် မက်ေတာ်မ သံကိ သင်တိ့သည် ကားသက့ဲသိ၊့ အြခားေသာလမျိုးသည် ကား၍၊

အသက်ချမ်းသာ ရဘးသေလာ။ ၃၄ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊

အဲဂတုြပည်မှာ သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ ပေတာ်မသက့ဲသိ၊့ စံစမ်းြခင်းနိမိတ်လကဏာ ှ င့်

အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ြပြခင်း၊ စစ်မကိေရာက်ေစြခင်း၊ အား ကီးေသာ လက် ံ း ေတာ်ကိ

ဆန့်ြခင်း၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ပါ ံ တိ့ကိ ြပြခင်းအားြဖင့် ၊ အြခားတပါးေသာ

ဘရားသည် သွား၍ လတမျိုးထဲက တမျိုးကိ မိမိအဘိ့ တ်ယဘးသေလာ။ ၃၅

ထာဝရဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ ေကာင်းကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်မှတပါး

အြခားေသာဘရား မ ှ ိေ ကာင်းကိ၎င်း၊ သင်တိ့သိေစြခင်းငှာ၊ ထိအြခင်းအရာ တိ့ကိ

သင်တိ့အား ြပေတာ်မ ပီ။ ၃၆သင်တိ့ကိ သွန်သင်၍ ေကာင်းကင်ထဲက စကား ေတာ်သံကိ

ကားေစေတာ်မ ပီ။ ေြမ ကီးေပ မှာ ကီးစွာ ေသာ မီးေတာ်ကိလည်း ြပေတာ်မ၍၊

သင်တိ့သည် မီးထဲက စကားေတာ်ကိ ကားရကပီ။ ၃၇ သင်တိ့ဘိးေဘးများကိ

ချစ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သတိ့ အမျိုးအ ွယ်ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီ။ ၃၈

သင်တိ့ထက် အား ကီး၍ များြပားေသာလမျိုး တိ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍၊

ယေနပ့င် ြဖစ်သက့ဲသိ့ သတိ့ေြမထဲသိ့ သင်တိ့ကိ သွင်း၍ အေမွခံ ေစြခင်းငှာ၊

မဟာတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အဲဂတုြပည်မှ ေ ှ ေ့တာ်၌ တ်ေဆာင်ေတာ်မ ပီ။ ၃၉ သိ့ြဖစ်၍

ထာဝရဘရားသည် အထက်ေကာင်း ကင်ေပ ၊ ေအာက်အရပ် ေြမ ကီးေပ မှာ ဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ အြခားတပါးေသာဘရား မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ၎င်း၊ ယေနသိ့မှတ်၍

ှ လံး၌ သွင်းမိ ကေလာ့။ ၄၀ သင်တိ့ ှ င့်တကွ သားေြမးတိ့သည် ချမ်းသာရ

ြခင်းငှာ၎င်း၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပး ေတာ်မေသာြပည်၌

အသက်တာ ှ ည်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ယေနင့ါမှာထားေသာ ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ ေစာင့်

ေ ှ ာက်ရကမည်ဟ ေမာေ ှ သည် ေဟာေြပာေလ၏။ ၄၁ ထိအခါ အိမ်နီးချင်းကိ

အ ငိးမထားဘဲ၊ အမှတ်တမ့ဲ သတ်မိေသာသသည် ေြပး၍၊ ၄၂အသက်ချမ်းသာရေသာ

မိသံ့း မိတိ့့ကိ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့၊ ေနထွက်ရာဘက်၌ ေမာေ ှ သည် ခဲွထားေလ၏။ ၄၃

ထိ မိတိ့့၏ အမည်ကား၊ ဗင်အမျိုးသား ေနရာေတာလွင်ြပင်၌ ေဗဇာ မိ၊့ ဂဒ်အမျိုး

သားေနရာ ဂိလဒ်ြပည်၌ ရာမတ် မိ၊့ မနာေ ှ အမျိုး သားေနရာ ဗာ ှ န်ြပည် ၌

ေဂါလန် မိတ့ည်း။ ၄၄ ဤေ ွက့ား၊ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၌

ထားေသာတရား၊ ၄၅သတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်ေသာေနာက်၊ ေဟ ှ ဘန် မိေ့န

အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်၏ ိင်ငံ အတွင်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၊ ဗက်ေပဂရ မိ့

တဘက်၌ ှ ိေသာ ချိုင့် တွင်၊ ေမာေ ှ ေဟာေြပာေသာ သက်ေသစကား၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့သာ

စကားတည်း။ ၄၆ ေမာေ ှ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ

ထွက် ကေသာေနာက်၊ ထိ ှ င်ဘရင် ှ င့် ၊ ၄၇ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတည်းဟေသာ၊

ေယာ်ဒန် ြမစ်အေ ှ ့၊ ေနထွက်ရာဘက်၌ ေနေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးကိ

လပ် ကံ၍၊ သတိ့ြပည်ကိ၊ ၄၈ အာ န်ြမစ်နားမှာ ှ ိေသာ အာေရာ် မိမှ့စ၍

ေဟရမန်ေတာင်တည်းဟေသာ ဇိအန်ေတာင်တိင် ေအာင်၎င်း၊ ၄၉ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်

လွင်ြပင် ှ င့်တကွ လွင်ြပင် ှ င့် ဆိင်ေသာ အိင်နား၊ အာဇတ် ပိသဂါ မိတိ့င် ေအာင်၎င်း

သိမ်းယက၏။

၅ တဖန် ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိေခ ၍၊

အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ယေန့ သင်တိ့အား ငါေဟာေြပာေသာ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ သင်တိ့သည် သွန်သင်၍ ကျင့် ြခင်းငှာ သတိ ပမည် အေကာင်း

နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေဟာရပ် ေတာင်၌ ငါတိ့ ှ င့်

ပဋိညာဥ် ပေတာ်မ၏။ ၃ ထိပဋိညာဥ်တရားကိ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့

ဘိးေဘးများ ှ င့်သာ ပေတာ်မသည်မဟတ်။ ယေနပ့င် အသက် ှ င်၍ ဤအရပ်၌

ှ ိသမ ေသာ ငါတိ့ ှ င့် ပေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည် ေတာင်ေပ မှာ မီးထဲက

သင်တိ့ ှ င့် မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍ မိန့် မက်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိအခါ သင်တိ့သည်

မီးကိေကာက်၍ ေတာင် ေပ သိ့ မတက်ဝ့ံေသာေကာင့် ၊ ငါသည် ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိြခင်းငှာ၊ ထာဝရဘရား ှ င့် သင်တိ့ စပ် ကားမှာ ရပ်ေန၏။ ၆

မိန့် မက်ေတာ်မေသာ စကားဟမကား၊ ငါသည် သင့် ကိ ကန်ခံေနရာ အဲဂတုြပည်မှ

ကယ် တ်ေဆာင်ယ ခ့ဲ ပီးေသာ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၇ ငါမှတပါး

အြခားေသာဘရားကိ မကိးကွယ် ှ င့် ။ ၈အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၌၎င်း၊ ေအာက်အရပ်

ေြမ ကီးေပ ၌၎င်း၊ ေြမ ကီးေအာက် ေရထဲ၌၎င်း ှ ိေသာအရာ ှ င့် ပံသ ာန်တစွာ

ပ်တဆင်းတကိ ကိယ်အဘိ့ မလပ် ှ င့် ။ ၉ ဦးမချ၊ ဝတ်မ ပ ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊

သင်၏ဘရားသခင်၊ ငါထာဝရဘရားသည် သင်၌ အြပစ် ှ ိသည်ဟ ယံလွယ်ေသာဘရား၊

ငါ့ကိမန်းေသာသ တိ့၏ အမျိုးအစဥ်အဆက်၊ တတိယအဆက်၊ စတတ အဆက်တိင်ေအာင်၊

အဘတိ့၏ အြပစ်ကိ သားတိ့၌ ဆပ်ေပးစီရင်ေသာဘရား၊ ၁၀ ငါ့ကိချစ်၍

ငါ့ပညတ်တိ့ကိကျင့် ေသာ သတိ့၏ အမျိုးအစဥ်အဆက် အေထာင်အေသာင်းတိင်ေအာင်

က ဏာကိ ြပေသာဘရား ြဖစ်၏။ ၁၁သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမ ေတာ်ကိ

မသာ ှ င့် ဆိင်၍ မ မက်မဆိ ှ င့် ။ အေကာင်းမ ကား၊ နာမေတာ်ကိ မသာ ှ င့် ဆိင်၍

မက်ဆိေသာသကိ အြပစ်မ ှ ိဟ ထာဝရဘရား မှတ်ေတာ်မမ။ ၁၂သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား မှာထား ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဥပသ်ေနကိ့ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှာ၊ ထိေနရ့က်ကိ

ေစာင့် ေလာ့။ ၁၃ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး အလပ်မျိုးကိ ကိးစား၍ လပ်ေဆာင်ေလာ့။ ၁၄

သတမေနရ့က်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထိေန့၌

သင်မှစ၍ သင်၏သားသမီး၊ ကန်ေယာက်ျား မိန်းမ၊ ွားြမည်း အစ ှ ိေသာ သင်၏တိရစာန်၊

သင်၏တံခါးအတွင်း၌ ေန ေသာ ဧည့်သည်အာဂ ုသည် အလပ်မလပ်ရ။ သင်သည်

ငိမ်ဝပ်စွာ ေနသက့ဲသိ၊့ သင်၏ကန်ေယာက်ျား မိန်းမ တိ့သည် ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရကမည်။ ၁၅

သင်သည် အဲဂတုြပည်၌ကန်ခံေကာင်းကိ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

အား ကီးေသာ လက် ံ းေတာ်ကိဆန့်၍၊ ထိြပည်မှ သင့် ကိ တ်ေဆာင် ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း

ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ထိအေကာင်း ေကာင့် ၊ သင်သည် ဥပပ်ေနကိ့ ေစာင့် ရမည်ဟ သင်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ၏။ ၁၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ေပးသနား ေတာ်မေသာြပည်၌ သင်သည် အသက်တာ ှ ည်၍ ေကာင်းစားရမည်အေကာင်း၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်၏ မိဘကိ

ိေသစွာ ပေလာ့။ ၁၇ လအသက်ကိ မသတ် ှ င့် ။ ၁၈ သမ့ယားကိမြပစ်မှား ှ င့် ။ ၁၉

သ့ဥစာကိ မခိး ှ င့် ။ ၂၀ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသ တဘက်၌ မမှန်ေသာ သက်ေသကိ

မခံ ှ င့် ။ ၂၁ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သ၏မယားကိ တပ်မက် ေသာစိတ် မ ှ ိေစ ှ င့် ။

ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သ၏အိမ်၊ လယ်ယာ၊ ကန်ေယာက်ျား မိန်းမ၊ ွားြမည်းမှစ၍

ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သ၏ဥစာ တစံတခမ တပ်မက် လိချင်ေသာစိတ် မ ှ ိေစ ှ င့်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိစကားေတာ်ကိ ထာဝရဘရားသည် ေတာင် ေပ မှာ မီး၊ မိဃ်းတိမ်၊

ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်ထဲက ကီးစွာေသာအသံ ှ င့် သက်တိ့စည်းေဝးရာ ပရိသတ်

အေပါင်းတိ့အား မိန့် မက်ေတာ်မ၏။ထပ်၍ မိန့် မက် ေတာ်မမ။ ထိစကားေတာ်ကိလည်း

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပား ေပ မှာေရး၍ ငါ၌အပ်ေတာ်မ၏။ ၂၃သင်တိ့သည် ေမှာင်မိက်ထဲက

စကားသံကိ ကား၍၊ ေတာင်ထိပ်သည် မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာအခါ၊ သင်တိ့မျိုး ွယ်တိ့၌

မင်းြဖစ်ေသာသ၊ အသက် ကီးသ တိ့သည် ငါ့ထံသိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ၂၄ အက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့အား ြပေတာ်

မ ပီ။ မီးထဲက စကားေတာ်အသံကိ အက ်ပ်တိ့သည် ကားရပါ ပီ။ ဘရားသခင်သည်

လ ှ င့် တ်ဆက်ေတာ် မေသာ်လည်း၊ လသည် အသက် ှ င်ေသးသည်ကိ၊ ယေန့၌

အက ်ပ်တိ့သည် သိြမင်ရပါ ပီ။ ၂၅ အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့်

ယခေသရပါ မည်နည်း။ ဤ ကီးစွာေသာမီးြဖင့် အက ်ပ်တိ့သည် ဆံး ံ းပါလိမ့်မည်။

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ အသံေတာ်ကိတဖန် ကားရလ င်

ေသရပါလိမ့်မည်။ ၂၆အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်မီးထဲက မိန့် မက်ေတာ်
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မေသာ အသံေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့ ကားရ သက့ဲသိ့ အဘယ်လသတဝါသည် ကား၍

အသက် ှ င် သနည်း။ ၂၇ ကိယ်ေတာ်သည် အနီးအပါးသိ့ ချဥ်းသွား၍၊

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သမ ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်အား မိန့်ေတာ်မသမ ကိ

ဆင့် ဆိေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် နားေထာင်၍ ပပါမည်ဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၂၈

ထိသိ့ သင်တိ့သည် ငါ့အားေလာက်ေသာ စကားကိ ထာဝရဘရား ကားေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရား ကလည်း၊ ဤလမျိုးသည် သင့်အား ေလာက်ေသာ စကားသံကိ ငါကားရ ပီ။

ေလာက်ေလသမ ေသာ စကား သည် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၂၉ သတိ့ ှ င့်

သားေြမးအစဥ်အဆက်တိ့သည် ချမ်းသာရမည်အေကာင်း၊ ငါ့ကိ ေကာက် ွံ ့၍ ငါပညတ်

သမ တိ့ကိ အစဥ်ေစာင့် ေ ှ ာက်ချင်ေသာစိတ် ှ င့် ြပည့်စံ ကပါေစေသာ။ ၃၀ တဲများသိ့

ြပန်သွား ကေလာ့ဟ သတိ့အား ေြပာေလာ့။ ၃၁ သင်မှာမကား၊ ဤအရပ်၌

ငါ့အနားမှာရပ်ေန ေလာ့။ သတိ့အား ငါအပိင်ေပးေသာ ြပည်၌ သတိ့ကျင့် ဘိ့ ရာ သင်သည်

သတိ့အား သွန်သင်ရေသာ စီရင်ထံး ဖဲွခ့ျက်၊ ပညတ်တရားအလံးစံတိ့ကိ ငါ မက်ဆိမည်ဟ

ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်တိ့သည် ကျင့် အ့ံေသာ ငှာ ေစာင့် ေနရကမည်။

လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲမေ ှ ာင်ရက။ ၃၃သင်တိ့ ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်၌

သင်တိ့သည် ေသေဘးလွတ်လျက် ချမ်းသာရ၍၊ အသက်တာ ှ ည်မည် အေကာင်း၊

သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မေသာ လမ်းအေပါင်းတိ့၌ ေ ှ ာက်သွား

ရကမည်။

၆ သင်တိ့ ှ င့် သားေြမးတိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့၍၊ ၂ ငါေပးထားေသာ ပညတ်တရားေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ တသက်လံး

ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း ှ င့် သင်တိ့၏ အသက်တာ ှ ည်ေစမည်အေကာင်း၊ သင်တိ့

သွား၍ ဝင်စားလတ့ံေသာ ြပည်၌ ကျင့် ဘိ့ရာ သင်တိ့အား ငါသွန်သင်စိမ့်ေသာငှာ၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားမှာထားေတာ်မေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက် ပညတ် တရားဟမကား၊

၃ အိဣသေရလအမျိုး၊ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရား သခင်ထာဝရဘရား ဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊

သင်သည် ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာြပည်၌ ချမ်းသာရ၍ အလွန်ပွားများမည် အေကာင်း

နားေထာင်ေလာ့။ သတိ ှ င့်ကျင့် ေစာင့် ေလာ့။ ၄ အိဣသေရလအမျိုး၊ နားေထာင်ေလာ့။

ငါတိ၏့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် တဆတည်းေသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ၊ အစွမ်းသတိ ှ ိသမ ှ င့်

ချစ်ေလာ့။ ၆ ယေန့ ငါမှာထားေသာစကားကိ ှ လံးသွင်းရ မည်။ ၇ ထိစကားကိ

သင်၏သားသမီးတိ့အား ကိးစား ၍ သွန်သင်ရမည်။ အိမ်၌ထိင်လျက် ေနသည်ြဖစ်ေစ၊

ခရီး၌ သွားသည်ြဖစ်ေစ၊ အိပ်လျက်၊ ထလျက် ှ ိသည် ြဖစ်ေစ၊ ထိစကားကိ ေြပာရမည်။ ၈

ထိစကားကိလည်း သင်၏ လက်၌ လကဏာ သက်ေသဘိ့ရာ၎င်း၊ သင်၏ မျက်စိ ကားမှာ

သင်းကျစ်က့ဲ သိ့၎င်း ချည်ထားရမည်။ ၉ အိမ်တံခါး၊ မိတံ့ခါးတိ့၌လည်း ေရးထားရမည်။

၁၀ သင်မတည်ေသာ မိ့ ကီး မိ ့ြမတ်တိ့ကိ၎င်း၊ သင်မြဖည့်ဘဲ ေကာင်းေသာအရာ ှ င့်

ြပည့် ေသာ အိမ်တိ့ ကိ၎င်း၊ ၁၁ သင်မတးေသာ ေရတွင်းတိ့ကိ၎င်း၊ သင် မစိက်

ပျိုးေသာ စပျစ်ဥယျာဥ် ှ င့် သံလွင်ပင်တိ့ကိ၎င်း၊ သင့်အား ေပးြခင်းငှာ၊ သင်၏

အဘအာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်သိ့

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ေဆာင်သွင်းေတာ်မ၍၊ သင်သည်

ဝစွာစားလျက် ေနရေသာအခါ၊ ၁၂ ကန်ခံေနရာ အဲဂတုြပည်မှ သင့် ကိ ကယ် တ်

ေဆာင်ယခ့ဲေသာ ထာဝရဘရားကိ မေမ့ေလျာ့မည် အေကာင်း၊ ကိယ်ကိ

ကိယ်သတိ ပေလာ့။ ၁၃ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ရ့မည်။

ထိဘရားသခင်ကိသာ ဝတ် ပရမည်။ နာမ ေတာ်အားြဖင့်လည်း ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပရမည်။

၁၄ အြခားတပါးေသာဘရား၊ သင့် ပတ်လည်၌ ေနေသာ လမျိုးတိ့၏ ဘရားကိ

မဆည်းမကပ်ရ။ ၁၅သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ၌ အြပစ် ှ ိသည်ဟ

ယံလွယ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ

အမျက် ထွက်၍ ေြမ ကီးြပင်မှာ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်ဟ စိးရိမ် စရာ ှ ိ၏။ ၁၆

သင်သည် မဿာအရပ်၌ ပသက့ဲသိ၊့ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

အစံအစမ်းမ ပရ။ ၁၇ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထားေတာ်မ ေသာ

သက်ေသခံချက်၊ စီရင်ချက်၊ ပညတ်တရားတိ့ကိ ကိးစား၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်။ ၁၈

သင်သည် ချမ်းသာရြခင်းငှာ၎င်း၊ ၁၉ ထာဝရဘရား ဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ရန်သ

အေပါင်းတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်သြဖင့် ၊ သင်၏ဘိးေဘး တိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ

ြပည်ြမတ်ကိ ဝင်စား၍ ေနြခင်းငှာ၎င်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေြဖာင့် မတ်

ေလျာက်ပတ်ေသာအမတိ့ကိ ပရမည်။ ၂၀ ေနာင်ကာလ၌သင်၏သားက၊ ငါတိ့ဘရား

သခင် ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ဤသက်ေသခံ ချက်၊ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ ဆိလိသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ၂၁ သင်က၊ ငါတိ့သည် အဲဂတုြပည်၌

ဖါေရာဘရင် ၏ ကန်ြဖစ်၍ ေနစဥ်အခါ၊ ထာဝရဘရားသည် အား ကီး ေသာလက်ေတာ် ှ င့်

ငါတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင် ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

ကီးမားခက်ထန် ေသာ နိမိတ်လကဏာ အ့ံဘွယ်သရဲတိ့ကိ အဲဂတုြပည် အေပ မှာ၎င်း၊

ဖာေရာဘရင် ှ င့် နန်းေတာ်သားတိ့အေပ မှာ၎င်း၊ ငါတိ့မျက်ေမှာက်၌ ပေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၂၃

ငါတိ့ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်သိ့ သွင်း၍ ေနရာချြခင်းအလိငှ့ာ၊ ထိြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထာဝရဘရားသည် ယေနတိ့င်ေအာင် ေကျးဇး

ပေတာ်မသက့ဲသိ၊့ ငါတိ့အသက်ကိ ေစာင့် ေတာ်မမည် အေကာင်း၊ ငါတိ့သည်

ကိယ်အကျိုးကိ ေထာက်၍၊ ငါတိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ လ့ျက်၊ ဤ

ပညတ်အလံးစံတိ့ကိ ကျင့် ေစြခင်းငှာ မှာထားေတာ်မ၏။ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍ ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဤပညတ်အလံးစံတိ့ကိ ေ ှ ေ့တာ်၌

ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှာ သတိ ပလ င်၊ ေြဖာင့် မတ် ရာသိ့ ေရာက်ရကလိမ့်မည်ဟ

ြပန်ေြပာရမည်။

၇ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင် သွား၍ ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်သိ့

သင့် ကိ ေဆာင်သွင်း လျက်၊ ဟိတိလ၊ ဂိရဂါ ှ ိလ၊ အာေမာရိလ၊ ခါနာနိလ၊ ေဖရဇိလ၊

ဟိဝိလ၊ ေယဗသိလတည်းဟေသာ၊ သင့်ထက် ကီးြမင့် များြပားေသာလမျိုးခနစ်မျိုးတိ့ကိ

သင့် ထံက ှ င်ထတ်၍၊ ၂ တဖန်သင့်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ့ ကိ

လပ် ကံ၍ အကန်အစင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းရမည်။ သတိ့ ှ င့် မိဿဟာယမဖဲွရ့၊ က ဏာကိ

မြပရ။ ၃ သတိ့ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ မ ပရ။ သင်၏သမီးကိ သ၏သား ှ င့် ၎င်း၊

သင်၏သားကိ သ၏သမီး ှ င့် ၎င်း ထိမ်းြမားေပးစားြခင်းကိ မ ပရ။ ၄အေကာင်းမကား၊

သတိ့သည် သင်၏သားကိ ငါ၌ မဆည်းမကပ်ေစဘဲ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားအား

ဝတ် ပေစြခင်းငှာ ေသွးေဆာင် ကလိမ့်မည်။ ထိအခါ အမျက်ထွက်၍ သင်တိ့ကိ ချက်ြခင်း

ဖျက်ဆီးေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၅ သိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့၌ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း ဟမကား၊

သတိ့ယဇ်ပလင်များကိ ဖျက်ရမည်။ ပ်တ များကိ ဖိချရမည်။ အာ ှ ိရပင်များကိ

ခတ်လဲှရမည်။ ထေသာ ပ်တ ဆင်းတများကိ မီး ိရ့မည်။ ၆ အေကာင်းမကား၊

သင်သည် သင်၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေသာအမျိုး ြဖစ်၏။

ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ လမျိုးထက် သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားပိင်ထိက်ေသာ

အမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှာ သင့် ကိ ေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီ။ ၇သင်သည် အြခားေသာလမျိုးထက်

သာ၍ များေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ချစ်၍ ေ ွးချယ်ေတာ်မသည်မဟတ်။

သင်သည် အြခားေသာ လမျိုးတကာတိ့ထက် သာ၍နည်း၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည်

သင့် ကိချစ်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ သင်၏ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ အကျိတ်ကိ

မဖျက်လိေသာေကာင့် ၎င်း၊ ကန်ခံေနရာ အဲ ဂတုြပည်ကိ အစိးရေသာ ဖါေရာဘရင်လက်မှ

အား ကီး ေသာ လက်ေတာ် ှ င့် သင့် ကိ ေ ွး တ်ေဆာင်ယခ့ဲေတာ် မ ပီ။ ၉ သိ့ြဖစ်၍

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် မှန်ေသာဘရား၊ သစာေစာင့် ေသာဘရား၊ ကိယ်

ေတာ်ကိ ချစ်၍ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာ သတိ့၏ အမျိုးအစဥ်အဆက်

အေထာင်အေသာင်း တိင်ေအာင် ပဋိညာဥ်စကားတည်၍က ဏာကိ ြပေသာဘရား၊ ၁၀

ကိယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်း ငှာ၊ သတိ့မျက်ေမှာက်၌ အြပစ်ေပးေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ် မေကာင်းကိ သိမှတ်ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာ သတိ့ကိ အားမနာဘဲ၊

သတိ့မျက်ေမှာက်၌အြပစ်ေပး ေတာ်မမည်။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ယေနင့ါထားေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်၊

ပညတ်တရားတိ့ကိ ကျင့် အ့ံေသာငှာ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်။ ၁၂ ထိပညတ်တိ့ကိ

သင်သည် ကျင့် ေဆာင်အ့ံေသာ ငှာ နားေထာင်လ င်၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား
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သည် သင်၏ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ် ှ င့် က ဏာေတာ်ကိ

ေစာင့် ေတာ်မမည်။ ၁၃သင့် ကိချစ်သြဖင့် ေကာင်း ကီးေပး၍ များြပား ေစေတာ်မမည်။

သင့်အား ေပးြခင်းငှာ၊ သင်၏ဘိးေဘးတိ့ အားကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၌သင်ဘွားြမင်ေသာ

သားတိကိ့ ၎င်း၊ သင်၏ေြမ အသီးအ ှံ ၊ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ ွား အစီးအပွား၊ သိးစတိ့ကိ၎င်း

ေကာင်း ကီးေပး ေတာ်မမည်။ ၁၄ သင်သည် လမျိုးတကာတိ့ထက် သာ၍ ေကာင်း

ကီးခံရေသာသ ြဖစ်၍၊ သင်၌ မံေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ တေယာက်မ ၊ တိရစာန်တွင် မံေသာ

အထီးအမ တေကာင်မ မ ှ ိရ။ ၁၅ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ အနာေရာဂါ ှ ိသမ တိ့ကိ

သင့် ဆီက ပယ် ှ ား၍၊ သင်သိေသာ အဲဂတုြပည်၏ အနာဆိးကိ သင်၌ စဲွေစေတာ်မမ။

သင့် ကိမန်းေသာသ မေပါင်းတိ့၌ စဲွေစေတာ်မမည်။ ၁၆ သင်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင်၌ အပ်ေပးေတာ်မေသာ လမျိုးအေပါင်းကိ ဖျက်ဆီး ရမည်။

သင်၏မျက်စိသည် သတိ့ကိ မသနားရ။ သတိ့ ဘရားအား ဝတ်မ ပရ။ ဝတ် ပလ င်၊ ထိမိ၍

လဲစရာ အေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။‐ ၁၇ ထိလမျိုးတိ့သည် ငါ့ထက်သာ၍များ၏။ ငါသည်

သတိ့ကိ အဘယ်သိ့ ှ င်ထတ် ိင်မည်နည်းဟသင်သည် စိတ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့လျက်၊

၁၈ သတိ့ကိ မေကာက်ရ။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဖါေရာဘရင် ှ င့်

အဲဂတုြပည် တြပည်လံး၌ ပေတာ်မေသာ အမကိ၎င်း၊ ၁၉ ကိယ်တိင်ြမင်၍

ကီးစွာေသာ စံစမ်းြခင်းတိ့ကိ ၎င်း၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ

တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ြပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာ အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ၎င်း၊

အား ကီးေသာ လက် ံ း ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မြခင်းကိ၎င်း ေစ့ေစ့ေအာက်ေမ့ ရမည်။

ထိနည်းတ၊ သင်ေကာက်တတ်ေသာ လမျိုး ှ ိသမ တိ့၌ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ပေတာ်မ မည်။ ၂၀ ထိမှတပါး၊ ကျန် ကင်း၍ ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန ေသာ သတိ့သည်

မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင်၊ သင်၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် ပျားတများကိ သတိ့တွင်

ေစလတ်ေတာ်မမည်။ ၂၁ သတိ့ေကာင့် ထိတ်လန့်ြခင်း မ ှ ိရ။ အေကာင်း မကား၊

တန်ခိး ကီး၍ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့တွင်

ှ ိေတာ် မ၏။ ၂၂ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ထိလ မျိုးတိ့ကိ

သင့် ထံက တေ ွေ့ ွ ့ ှ င် ထတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ေတာသားရဲတိ့သည် သင့်တဘက်၌

များြပားမည်ကိ စိးရိမ်၍၊ သတိ့ကိ ချက်ြခင်းမပယ်မ ှ ားသင့် ။ ၂၃ သိ့ရာတွင် သင်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် သတိ့ကိ သင်၌အပ်၍၊ သတိ့ မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင်၊

ကီးစွာေသာ ပျက်စီးြခင်းကိ စီရင်ေတာ်မမည်။ ၂၄သတိ့ ှ င်ဘရင်များကိလည်း သင့်လက်၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ဘဲွန့ာမကိပင် ေကာင်းကင် ေအာက်မှာ ပယ် ှ င်းရမည်။ သတိ့ကိ

မဖျက်ဆီးမီှ တိင်ေအာင် သင့် ေ ှ ့ မှာ အဘယ်သမ မရပ်မေန ိင်ရာ။ ၂၅သတိ့ထေသာ

ပ်တဆင်းတဘရားများကိ မီး ိ ့ရမည်။ ပ်တဆင်းတ၌ ပါေသာ ေ ေငွကိ မတပ်မက်ရ၊

မသိမ်းမယရ။ ယလင် အြပစ်ေရာက်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ သင်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၂၆ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာကိ

သင့် အိမ်ထဲသိ့ မသွင်းရ။ သွင်းလ င်၊ သင်သည် ထိအရာက့ဲသိ့ ကျိတ်အပ် ေသာအရာ

ြဖစ်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ထိသိ့ေသာအရာ ကိ သင်သည် အကင်းမ့ဲ စက်ဆပ် ွံ ှ ာရမည်။

ကျိန်အပ် ေသာ အရာပင်ြဖစ်ေပ၏။

၈ သင်သည် အသက် ှ င်၍ များြပားမည်အေကာင်း၊ ထာဝရ ဘရားသည်

သင်၏ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ် မေသာြပည်သိ့ သွား၍ ဝင်စားမည်အေကာင်း၊

ယေန့ ငါမှာထားေသာ ပညတ်အလံးစံတိ့ကိ ကျင့် ေဆာင်အ့ံ ေသာငှာ သတိ ပရမည်။ ၂

သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ှ ိမ့်ချစံစမ်း၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ကျင့် ချင်ေသာ စိတ် ှ ိသည် မ ှ ိသည်ကိ သိမည်အေကာင်း၊ လွန်ခ့ဲ ပီး ေသာ

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ေတာ၌ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ ေသာ လမ်းခရီးတေ ှ ာက်လံးကိ

ေအာက်ေမ့ရမည်။ ၃ ထိသိ့ သင့် ကိ ှ ိမ့်ချ၍ အငတ်အမွတ်ခံေစေတာ် မေသာအခါ၊

သင်သည် ကိယ်တိင်မသိ၊ သင်၏ဘိးေဘး မသိဘးေသာ မ ှ င့် ေကးေမွးေတာ်မသြဖင့် ၊

လသည် မန့်အားြဖင့်သာ အသက်ကိ ေမွးရသည်မဟတ်။ ဘရား သခင်

မိန့်ေတာ်မသမအားြဖင့် အသက်ေမွးရသည်ကိ သိေစေတာ်မ၏။ ၄ လွန်ခ့ဲ ပီးေသာ

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး သင် ဝတ်ေသာအဝတ် မေဟာင်းမ ွမ်း၊ သင့် ေြခလည်း

မပွန်းမေရာင်။ ၅ အဘသည် သားကိဆံးမသက့ဲသိ၊့ သင်၏ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ဆံးမေတာ်မသည် ကိ စိတ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ရမည်။ ၆

သိ့ြဖစ်၍ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စီရင်ေတာ်မေသာလမ်းသိ့ လိက်၍၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ သ့ြဖင့် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်။ ၇

အေကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းေသာြပည်၊ ချိုင့် ထဲ၊

ေတာင်ထဲက ေပါက်ေသာြမစ်၊ ေချာင်း၊ စမ်းေရတွင်း၊ ေရကန်များ ှ င့် ြပည့်စံ ေသာြပည်၊ ၈

ဂျံု၊ မေယာ၊ စပျစ်ပင်၊ သေဘာသဖန်းပင်၊ သလဲပင် ှ င့် ြပည့်စံေသာြပည်၊ သံလွင်ဆီ၊

ပျားရည် ှ င့် ြပည့် စံေသာြပည်၊ ၉ဘာမ မလိဘဲဝစွာ စားရေသာြပည်၊ သံေကျာက် ှ င့်

ြပည့်စံ၍၊ ေတာင်ထဲကေကးနီကိ တးရေသာြပည်သိ့ သင့် ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ၁၀

ထိေကာင်းမွန်ေသာ ြပည်ကိ ေပးသနားေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ သင်သည် ဝစွာစားရေသာအခါ၊

သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရမည်။ ၁၁ယေန့

ငါဆင့် ဆိေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်၊ ပညတ် တရားေတာ်တိ့ကိ သင်သည် မေစာင့် ၊ သင်၏

ဘရား သခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ့ေလျာ့ေသာအြပစ်ကိ သတိ ှ င့် ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၂

သင်သည် ဝစွာစား၍ ေကာင်းေသာအိမ်ကိ ေဆာက်လျက်ေနရစဥ်၊ ၁၃သင်၏ သိး ွား၊

ေ ေငွအစ ှ ိေသာ ဥစာမျိုး များြပားစဥ်အခါ၊ ၁၄ သင်သည် မာနေထာင်လားြခင်းသိ့

ေရာက်၍၊ အထက်ကန်ခံေနရာ အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေဆာင်ယ ခ့ဲေတာ်မထေသာ၊ ၁၅

မီးေ မ၊ ကင်း မီးေကာက်များ၍၊ ေရမ ှ ိ၊ အငတ် ခံရာအရပ်၊ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

ေတာ ကီးအလယ်၌ သင့် ကိ ပိ့ေဆာင်၍ မီးပါေကျာက်ထဲက ေရကိ ထွက်ေစ

ေတာ်မထေသာ၊ ၁၆သင့် ကိ ှ ိမ့်ချစံစမ်း၍၊ ေနာက်ဆံး၌ ေကျးဇး ပ လိေသာငှာ၊ သင်၏

ဘိးေဘးမသိဘးေသာမ ှ င့် ေတာ၌ ေကးေမွးေတာ်မေသာသင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားကိ ေမ့ေလျာ့၍၊ ၁၇ ငါ့တန်ခိး၊ ငါ့လက်သတိအားြဖင့် ဤစည်းစိမ်ကိ

ငါရတတ်သည်ဟ စိတ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့ြခင်းအြပစ်ကိ သတိ ှ င့် ကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၈

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိသာ ေအာက်ေမ့ရမည်။ အေကာင်းမကား၊ သင်၏

ဘိးေဘးတိ့ အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်တရားေတာ်ကိ ယေနက့ဲ့သိ့

တည်ေစလိေသာငှာ၊ စည်းစိမ်ရတတ်ေသာ အစွမ်းသတိကိ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၉

သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ သင် သည် ေမ့ေလျာ့သြဖင့် ၊ အြခားတပါးေသာ

ဘရားတိ့ကိ ဆည်းကပ်၍ ဝတ် ပကိးကွယ်လ င်၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့ အမှန်ေရာက်လိမ့်မည်ဟ

ယေန့ ငါသည် သင့်တဘက်၌ သက်ေသခံ၏။ ၂၀သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

စကား ေတာ်ကိ နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် သင့် ေ ှ မှ့ာ

ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ လမျိုးများက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတ သင်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်ရလိမ့်မည်။

၉ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ နားေထာင်ေလာ့။ သင့်ထက်အား ကီး၍ များြပားေသာ

လမျိုးတိ့ကိ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိထိေသာ မိ ့ ိ း ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိ ့ ကီးတိ့ကိ၎င်း၊

၂အာနကအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ အဘယ်သရပ် ိင် သနည်းဟေသာ စကားကိ သင် ကား၍၊

သင်သိေသာ အာနကအမျိုးသားတည်းဟေသာ အလွန် ကီးြမင့် ေသာ လမျိုးကိ၎င်း

တိက်ယြခင်းငှာ၊ ယခ ေယာ်ဒန်ြမစ် တဘက် သိ့ ကးလ ပီ။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည် သင့် ေ ှ မှ့ာ ကသြဖင့် ၊ ေလာင်ေသာမီးက့ဲသိ့ ြဖစ်လျက် သတိ့ကိ

ဖျက်ဆီး၍၊ သင့် မျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့်ချေတာ်မမည်အေကာင်းကိ ယခ သေဘာကျေလာ့။

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ သင်သည် သတိ့ကိ ှ င်ထတ်၍ အလျင်အြမန်

ဖျက်ဆီးရလိမ့်မည်။ ၄ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သတိ့ ကိ သင့် ေ ှ မှ့

ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာေနာက်၊ သင်က၊ ငါ့ကသိလ်ေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိသွင်း၍၊

ဤြပည်ကိ အပိင်ေပးေတာ်မသည်ဟ၍ မေအာက်ေမ့ရ။ ထိလမျိုးတိ့၏ မေကာင်းမေကာင့်

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ငါ့ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မသည်ဟ၍ စိတ်ထဲမှာ

ေအာက်ေမ့ရမည်။ ၅ သင် ပေသာကသိလ်ေကာင့် ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ် ေသာ

သေဘာေကာင့် ၎င်း၊ ထိြပည်ကိ သွား၍ ဝင်စားရ မည်မဟတ်။ ထိလမျိုးတိ့၏

မေကာင်းမေကာင့် ၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင်၏အဘ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်တိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ တည်ေစလိေသာငှာ၎င်း၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် သတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ၆

သိ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် သင်၏ကသိလ်ေကာင့် ၊

ထိေကာင်းမွန်ေသာ ြပည် ကိ ေပးေတာ်မသည်မဟတ်။ သင်သည် လည်ပင်းခိင်မာ
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ေသာ အမျိုးြဖစ်၏။ ၇ သင်သည်၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ

အမျက်ေတာ်ထွက်ေစြခင်းငှာ၊ ေတာ၌ ပမိသည်ကိ မေမ့ ှ င့် ၊ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ သင်သည်

အဲဂတုြပည်ထဲက ထွက်ေသာေနမှ့စ၍ ဤအရပ်သိ့ ေရာက်သည် တိင် ေအာင်

ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန် ပီ။ ၈ ေဟာရပ်အရပ်၌ ထာဝရဘရားကိ အမျက်

ေတာ်ထွက်ေစသြဖင့် ၊ သင့် ကိ ဖျက်ဆီးေလာက်ေအာင် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ၉

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့် ဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ် တရားကိ ေရးထားေသာ ေကျာက်ြပားတိ့ကိ

ခံယြခင်းငှာ၊ ေတာင်ေပ သိ့ငါတက်ေသာအခါ၊ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး မန့်ကိမစား၊ ေရကိ

မေသာက်ဘဲ ေတာင်ေပ မှာေနေလ၏။ ၁၀သင်တိ့သည် စည်းေဝးကေသာေန့၌ ထာဝရ

ဘရားသည် ေတာင်ေပ မှာ မီးထဲက မက်ဆိေတာ်မ ေသာ စကားေတာ်အလံးစံတိ့ကိ

လက် ိးေတာ်ြဖင့် ေရးထားေသာ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားတိ့ကိ ထာဝရဘရား သည် ငါ့အား

အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ အရက်ေလးဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ထိပဋိညာဥ် ေကျာက်ြပား

ှ စ်ြပားကိ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား ေပးေတာ်မလ င်၊ ၁၂ သင်သည် ထ၍

အလျင်အြမန်ဆင်းသွားေလာ့။ အဲဂတုြပည်မှ သင် တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ သင်၏လတိ့သည်

ေဖာက်ြပန်၍၊ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ အလျင်အြမန်လဲ၍၊ ပ်တကိ သွန်း က ပီဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ ဤလမျိုးကိ ငါ ကည့် ြမင် ပီ။

လည်ပင်းခိင်မာေသာ အမျိုးြဖစ်၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့ကိ ှ ိေစေလာ့။ သတိ့ကိ ငါဖျက်ဆီး

မည်။ သတိ့နာမကိလည်း ေကာင်းကင်ေအာက်မှာ ငါေချ မည်။ သင့် ကိမကား၊ သတိ့ထက်

အား ကီး၍ များြပား ေသာ အမျိုးြဖစ်ေစမည်ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိအခါ ငါသည်

ပဋိညာဥ်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပား ကိ ကိင်လျက်၊ လှည့် ၍ မီးေလာင်ေသာ ေတာင်ေပက

ဆင်းလာ၏။ ၁၆ သင်တိ့သည် သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ ြပစ်မှား၍၊

ွားသငယ် ပ်တကိ သွန်းေကာင်း ှ င့် ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မေသာလမ်းမှ

အလျင်အြမန် လဲသွားေကာင်းကိ ငါသည် ကည့်ြမင်လ င်၊ ၁၇လက် ှ စ်ဘက် ှ င့် ကိင်ေသာ

ေကျာက်ြပားတိ့ကိ ချ၍၊ သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ ငါချိုးဖ့ဲ၏။ ၁၈ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ အမျက်ေတာ် ထွက်ေစြခင်းငှာ၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပမိေသာအြပစ်

ှ ိသမ တိ့ေကာင့် ၊ ငါသည် အရင် ပသက့ဲသိ့ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ြပပ်ဝပ်၍

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး မန့်ကိမစား၊ ေရကိ မေသာက်ဘဲေနရ၏။ ၁၉အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှာ အလွန်ြပင်းစွာထွက်ေသာ အမျက်

ေတာ်အ ှ ိန်ကိ ငါေကာက်၏။ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရား သည် ငါ့စကားကိ တဖန်

နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ အာ န်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ

အလွန်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ အာ န်အဘိ့ကိလည်း ဆေတာင်းေလ၏။ ၂၁

သင်တိ့ဒစ ိက်တည်းဟေသာ သင်တိ့လပ်ေသာ ွားသငယ်ကိ ငါယသြဖင့် အရည်ကျို၍၊

အမန့်ြဖစ် ေအာင် ညက်ညက်ေချ ပီးလ င်၊ ေတာင်ထဲက ထွက်ေသာ ေချာင်းေရေပ မှာ

ချပစ်ေလ၏။ ၂၂ တေဗရအရပ်၊ မဿာအရပ်၊ ကိ ဗတ်ဟတဝါ အရပ်၌လည်း၊

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ အမျက် ေတာ်ထွက်ေအာင် ပက၏။ ၂၃

ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်၌လည်း၊ ထာဝရဘရားက၊ သွား၍ ငါေပးေသာြပည်ကိ

သိမ်းယကေလာ့ဟ သင်တိ့ကိ ေစခိင်းေတာ်မေသာအခါ၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ်ကိ ြငင်းဆန် က၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ မယံ၊

စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေနက၏။ ၂၄ ငါသိက မ်းေသာ ေနမှ့စ၍၊ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်လျက်ေနကပီ။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ

ဖျက်ဆီးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါသည် အရင်ြပပ်ဝပ်သက့ဲသိ၊့

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး ြပပ်ဝပ်လျက်ေနရ၏။ ၂၆ထာဝရဘရားအားလည်း၊ အိအ ှ င်

ဘရားသခင်၊ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ေ ွးေတာ်မ၍၊ အား ကီးေသာ လက်ေတာ် ှ င့်

အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင် ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်၏အေမွဥစာြဖစ်ေသာ ဤလတိ့

ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၇ ကိယ်ေတာ်၏ကန် အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ် တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ဤလမျိုးသည် ခိင်မာေသာ သေဘာ ှ ိ၍၊

ြပစ်မှားမိေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ မှတ်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။ ၂၈ သိ့မဟတ် အက ်ပ်တိ့ကိ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာ ြပည်သားတိ့က၊ ထာဝရဘရားသည် ဂတိထားေသာ ြပည်သိ့

သတိ့ကိ ေဆာင်သွင်းြခင်းငှာ မတတ် ိင်ေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ သတိ့ကိ မန်းေသာေကာင့် ၎င်း၊

ေတာ၌ သတ်လိေသာငှာ ထတ်သွား ပီဟ ဆိကပါ လိမ့်မည် တကား။ ၂၉

ဤလတိ့သည်ကား၊ မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့် လက် ံ းေတာ်ကိ ဆန့်သြဖင့်

တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်၏ အေမွလြဖစ်ကပါသည်ဟ ငါသည်

ဆေတာင်းေလ၏။

၁၀ ထိအခါ ထာဝရဘရားက၊ အရင်ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားနည်းတ၊

ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ခတ်ဦးေလာ့။ ငါ ှ ိရာသိ့ တက်လာေလာ့။

ေသတာကိလည်း လပ်ေလာ့။ ၂ သင်ချိုးဖ့ဲေသာ အရင်ေကျာက်ြပား၌ စကားပါ

သည်အတိင်း၊ ေနာက်ေကျာက်ြပားေပ မှာ ငါေရးထားဦး မည်။ သင်သည် ထိေကျာက်ြပားကိ

ေသတာထဲမှာ ထားရမည်ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ငါသည်လည်း၊ အကာ ှ သစ်သားြဖင့်

ေသတာ ကိ လပ်၍၊ အရင်ေကျာက်ြပားနည်းတ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားကိ ခတ် ပီးမှ၊

ထိေကျာက်ြပားကိ ကိင်လျက် ေတာင်ေပ သိ့ တက်ေလ၏။ ၄သင်တိ့စည်းေဝးေသာေန့၌

ထာဝရဘရားသည် ေတာင်ေပ မှာ မီးထဲက မိန့် မက်ေတာ်မေသာ ပညတ်

ေတာ်ဆယ်ပါးတိ့ကိ၊ အရင်စာ၌ လာသည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရားသည် ေရးထား၍

ငါ့အားေပးေတာ်မ၏။ ၅ ငါသည်လည်း လှည့်၍ ေတာင်ေပကဆင်းသ ြဖင့် ၊ လပ် ပီးေသာ

ေသတာထဲ၌ ထိေကျာက်ြပားကိ ထား၍၊ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

ထိေသတာထဲ၌ ယခ ှ ိ၏။ ၆ ငါသည်ေတာင်ေပ မှာ အရင်ေနေသာကာလ ှ င့်အမ ၊

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး တဖန်ေနြပန်၍၊ ထိအခါ၌လည်း ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ

မဖျက်ဆီး မည်အေကာင်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၇ထာဝရဘရားကလည်း၊

ထေလာ့။ ဤလမျိုးအား ေပးြခင်းငှာ၊ သတိ့ဘိးေဘးတိ့အား ငါကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့

သတိ့သည် သွား၍ သိမ်းယမည်အေကာင်း၊ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ခရီးသွားေလာ့ဟ ငါ့အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေမာသ တ် အရပ်မှ ခရီးသွား၍၊

ဗယာကန်အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ၉ ထိအရပ်မှ ခရီးသွား၍ ေဟာရဂိဒ်ဂဒ်အရပ်၌

စားခန်းချ က၏။ ထိအရပ်မှ ခရီးသွား၍ ဧေြဗာနအရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ထိအရပ်မှ

ခရီးသွား၍ ဧဇယန်ဂါဗာ အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ထိအရပ်မှ ခရီးသွား၍

ဇိနေတာကာေဒ ှ အရပ်၌ စားခန်းချ က၏။ ထိအရပ်မှ ခရီးသွား၍ ေဟာရေတာင်၌

စားခန်းချ က၏။ ထိအရပ်၌ အာ န်သည် အနိစေရာက်၍၊ သကိ့ သဂဟ်ရ၏။ သ၏သား

ဧလာဇာသည် အဘ၏အရာ၌ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အမကိ ေဆာင်ရ၏။ ၁၀

ေလဝိသားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာကိ ထမ်းေစြခင်းငှာ၎င်း၊

ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ အခွင့် ေတာ် ှ င့်

ေကာင်း ကီးေပးေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ယေနတိ့င်ေအာင် ထိသ တိ့ကိ ခဲွခန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိ့ေကာင့် ေလဝိသားတိ့သည် ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့် ေရာ၍ အဘိ့ကိမပိင်၊ အေမွကိမခံရ။

သင်၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် သတိ့ခံရေသာအေမွ ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၁၂ အိ

ဣသေရလအမျိုး၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ လမ်းေတာ်သိ့

လိက်သွား ြခင်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲချစ်၍

အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ြခင်း၊ ၁၃သင်၏အကျိုးကိ ေထာက်၍ယေန့ ငါဆင့် ဆိ ေသာ

ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် ြခင်းအမမှတပါး၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည် အဘယ်အမကိ ေတာင်းေတာ်မသနည်း။ ၁၄ မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့်

ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီး ှ င့် ေြမ ကီးတန်ဆာ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ သင်၏ဘရား သခင်

ထာဝရဘရား ပိင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘိးေဘး တိ့ကိ

ချစ်ခင်ြမတ် ိး၍၊ ယေန့ ှ ိသက့ဲသိ၊့ သတိ့အမျိုး အ ွယ်တည်းဟေသာ သင့် ကိ၊ အြခားေသာ

လမျိုးတကာ တိ့တွင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ သင်၏ ှ လံးအေရဖျားကိ

လီှးြဖတ် ေလာ့။ ေနာက်တဖန် ခိင်မာေသာလည်ပင်း မ ှ ိေစ ှ င့် ။ ၁၇အေကာင်းမကား၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်၊ ဘရားတိ့၏ ဘရား၊ သခင်တိ့၏သခင်၊

ကီးြမတ်ေသာဘရား၊ တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ၍ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာဘရား၊ လမျက် ှ ာကိ

မေထာက်၊ တံစိးကိ မစားဘဲ၊ ၁၈ မိဘမ ှ ိေသာ သငယ်၊ မတ်ဆိးမဘက်၌တရား စီရင်၍၊

ဧည့်သည်အာဂ ုတိ့ကိ စံမက်သြဖင့် ၊ အဝတ် အစားတိ့ကိ ေပးသနားေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ ဧည့်သည်တိ့ကိ ချစ် ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်၌ ဧည့်သည် ြဖစ် ကဘး ပီ။ ၂၀ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရမည်။ ကိယ်ေတာ်၌

ဆည်းကပ်ရမည်။ နာမေတာ်အားြဖင့် ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပရမည်။ ၂၁ထာဝရဘရားသည်
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သင်၏ဂဏ်အသေရ၊ သင်၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်သည် ကိယ် မျက်စိ ှ င့်

ြမင်သည်အတိင်း၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမအရာ ကီးတိ့ကိ သင့်အဘိ့ ပေတာ်မ ပီ။

၂၂ သင်၏ ဘိးေဘးတိ့သည်၊ အေရအတွက်အား ြဖင့် လခနစ်ဆယ်မသာ

ှ ိလျက်၊ အဲဂတုြပည်သိ့ ဆင်းသွား က၏။ ယခမကား၊ အေရအတွက်အားြဖင့်

မိဃ်းေကာင်းကင် ကယ် ှ င့်အမ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

များြပားေစေတာ်မ ပီ။

၁၁ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ ချစ်ရမည်။

စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်၊ မှာထား ေတာ်မေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

အစဥ်ေစာင့် ေ ှ ာက် ရမည်။ ၂သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ဆံးမေတာ်မ ြခင်းကိ၎င်း၊

ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ အား ကီးေသာ လက် ံ းဆန့်ေတာ်မြခင်းကိ၎င်း၊ ၃

ထးဆန်းေသာ တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ အဲဂတုြပည် ၌၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်း ှ င့်

ြပည်သြပည်သား များတိ့အား ပေတာ်မေသာ အမကိ၎င်း၊ ၄ အဲဂတုစစ်သရဲ

အလံးအရင်းတည်းဟေသာ ြမင်းစီးသရဲ၊ ရထားစီးသရဲတိ့အား ပေတာ်မေသာ အမကိ ၎င်း၊

သင်တိ့ကိလိက်ေသာ သတိ့ကိ ဧဒံပင်လယ်ေရ လမ်းမိးေစ၍၊ ယေနတိ့င်ေအာင်

ဖျက်ဆီးေတာ်မေကာင်း ကိ၎င်း၊ ၅ဤအရပ်သိ့ မေရာက်မီှ၊ ေတာ၌ လှည့်လည်စဥ် တွင်

သင်တိ့အား ပေတာ်မေသာ အမကိ၎င်း၊ ၆ ဗင်အမျိုး၊ ဧလျာဘသားဒါသန် ှ င့် အဘိရံတိ့

အား ပေတာ်မေသာအမကိ၎င်း၊ ေြမ ကီးသည် မိမိ ခံတွင်းကိ ဖွင့် ၍ သတိ့ ှ င့်

အိမ်သအိမ်သားများ၊ တဲများ၊ သတိ့၌ ရတတ်သမ ေသာ ဥစာပစည်းများကိ၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ အလယ်၌၊ မျိုေ ကာင်းကိ၎င်း မသိမြမင် ေသာ သင်တိ့၏ သားသမီးတိ့အား

ငါမေြပာ၊ သင်တိ့ကိယ် တိင် သိမှတ် ကေလာ့။ ၇ ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ

အမ ကီးအလံးစံ တိ့ကိ သင်တိ့သည် ကိယ်တိင်ြမင် က ပီ။ ၈ ထိ့ေကာင့် ၊

သင်တိ့သည်သွား၍ ဝင်စားလတ့ံ ေသာြပည်ကိ ကီးစွာေသာခွန်အား ှ င့် ဝင်စားမည်

အေကာင်း၊ ၉ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် သတိ့အမျိုးအ ွယ်အား

ေပးြခင်းငှာ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည်၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာြပည်၌ သင်တိ့အသက်

တာ ှ ည်မည်အေကာင်း၊ ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။

၁၀ သင်တိ့သွား၍ ဝင်စားလတ့ံေသာ ြပည်သည် ကား၊ ယာလပ်သက့ဲသိ့ မျိုးေစ့ ကဲ၍

ေြခြဖင့် ေရေလာင်း ရေသာ ြပည်တည်းဟေသာ သင်တိ့ထွက်လာေသာ အဲဂတုြပည် ှ င့်

တသည်မဟတ်။ ၁၁သင်တိ့သွား၍ ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်သည် ေတာင်များ၊ ချိုင့် များ ှ င့်

ြပည့်စံ၍ မိဃ်းေရကိ ေသာက် ေသာြပည်၊ ၁၂သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ပစ၍

တ ှ စ်ပတ်လံး ကည့် ေတာ်မေသာြပည် ြဖစ်၏။ ၁၃ သင်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲချစ်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်မည်

အေကာင်း၊ ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊ ၁၄

သင်တိ့သည် စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီတိ့ကိ စသိမ်း ေစြခင်းငှာ အရင်မိဃ်း၊ ေနာက်မိဃ်း

တည်းဟေသာ သင်တိ့ြပည် ှ င့် ဆိင်ေသာ မိဃ်းေရကိ ငါေပးမည်။ ၁၅ သင်တိ့သည်

ဝစွာစားရမည်အေကာင်း၊ သင်တိ့ တိရစာန်များအဘိ့ လွင်ြပင်၌ ြမက်ပင်ကိ ငါေပါက်ေစ

မည်။ ၁၆သင်တိ့သည် မိစာဒိဌိအယကိစဲွ၍ လမ်းမလဲွ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပ၊ ကိးကွယ်ြခင်း ှ င့် ကင်းလတ်မည်အေကာင်း၊ ကိယ်ကိကိယ် သတိ ပက ေလာ့။

၁၇ သိ့မဟတ် ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ် ထွက်၍ မိဃ်းမ ွာ၊ ေြမ၏အသီးအ ှံ ကိ

မြဖစ်ေစြခင်းငှာ။ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ပိတ်ေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ

ေကာင်းမွန်ေသာြပည်၌ သင်တိ့သည် အလင်အြမန် ေပျာက်ပျက် ကလိမ့်မည်။ ၁၈

သိ့ြဖစ်၍ ငါေဟာေြပာေသာ ဤစကားကိ စိတ် ှ လံး၌ သွင်းထား၍၊ လက်၌

လကဏာသက်ေသ ဘိ့ရာ၎င်း၊ မျက်စိ ကားမှာ သင်းကျစ်က့ဲသိ့၎င်း ချည်ထားရ ကမည်။

၁၉ ထိစကားကိ သင်တိ့သည် အိမ်၌ ထိင်လျက် ေနသည်ြဖစ်ေစ၊ ခရီးသွားသည်ြဖစ်ေစ၊

အိပ်လျက်ထလျက် ှ ိသည်ြဖစ်ေစ ေဟာေြပာ၍၊ သားသမီးတိ့အား သွန်သင်ရကမည်။

၂၀ အိမ်တံခါး မိတံ့ခါး၌လည်း ေရးထားရကမည်။ ၂၁ သိ့ ပလ င် ထာဝရဘရားသည်

ဘိးေဘးတိ့အား ေပးြခင်းငှာ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၌ သင်တိ့အသက်၊ သားသမီးများ

အသက်တာသည်၊ ေကာင်းကင်၌ အသက် တာ ှ ည်သက့ဲသိ၊့ ေြမ ကီးေပ မှာ

တာ ှ ည်ရလိမ့်မည်။ ၂၂ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ

ချစ်ေသာစိတ် ှ င့် လမ်းေတာ်သိ့လိက်၍၊ ကိယ် ေတာ်၌ ဆည်းကပ်မီှဝဲမည်အေကာင်း၊

ငါမှာထားသမ ေသာဤပညတ်တိ့ကိ ကျင့် အ့ံေသာငှာ သတိ ှ င့် ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ ၂၃

ထာဝရဘရားသည် ဤလမျိုးခပ်သိမ်းတိ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊

သင်တိ့သည် ကိယ်ထက်အား ကီး၍ များြပားေသာ လမျိုးတိ့ကိ အစိးရ ကလိမ့်မည်။

၂၄ သင်တိ့သည် ေြခ ှ င့် နင်းသမ ေသာအရပ်ကိ ပိင်သြဖင့် ၊ ေတာမှစ၍

ေလဗ န်ေတာင်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ဥဖရတ်ြမစ် ကီးမှစ၍ ပင်လယ်ကမ်းနား တိင်ေအာင်၎င်း၊

ေြမတေ ှ ာက်လံးသည် သင်တိ့၏ ိင်ငံအဝင် ြဖစ်လိမ့် မည်။ ၂၅ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ

အဘယ်သမ မရပ်မေန ိင် ေအာင်၊ သင်တိ့နင်းေသာ ေြမအရပ်၌ ှ ိေသာသ

အေပါင်းတိ့သည် သင်တိ့ကိ ေကာက် ွံ ့ ထိတ်လန့်မည် အေကာင်း၊ သင်တိ့ ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ ဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မမည်။ ၂၆ ယေန့

ေကာင်း ကီးေပးြခင်း ှ င့် ကျိန်ြခင်းတည်း ဟေသာဤ ှ စ်ပါးကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ငါထား၏။

၂၇ ယေန့ ငါဆင့် ဆိေသာ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

နားေထာင်လ င်မ ကား၊ ေကာင်း ကီးေပးြခင်း၊ ၂၈သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

ပညတ် ေတာ်တိ့ကိ နားမေထာင်၊ ယေန့ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ လဲေ ှ ာင်၍၊ မသိဘးေသာ

အြခားတပါးေသာဘရားကိ မီှဝဲဆည်း ကပ်လ င်မကား ကျိန်ြခင်းကိ ငါထား၏။ ၂၉

သင်တိ့သည်သွား၍ ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်သိ့ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ေဆာင်သွင်း ေတာ်မ ပီးမှ၊ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ေဂရဇိမ် ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ ကျိန်ြခင်းကိ

ဧဗလေတာင်ေပ ၌၎င်း တင်ထားရ ကမည်။ ၃၀ ထိေတာင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်၊

ေနဝင်ရာဘက်မှာ ခါနနိလတိ့ေနရာ အရပ်တည်းဟ ေသာ၊ ေမာေရသပိတ်ေတာအနား၊

ဂိလဂါလ မိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ လွင်ြပင်၌ ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။ ၃၁သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ေပးေတာ် မေသာ ြပည်ကိ ဝင်စားြခင်းငှာ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့

ကးသွား၍၊ ထိြပည်ကိ ဝင်စားလျက် ေနရကမည်။ ၃၂ ယေန့ ငါထားသမ ေသာ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ကျင့် အ့ံေသာငှာ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။

၁၂ သင်တိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ အသက် ှ င်သမ ေသာ ကာလပတ်လံး

ဝင်စားေစြခင်းငှာ သင်တိ့ဘိးေဘး ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်၌ ကျင့် အ့ံေသာငှာ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရေသာ စီရင်

ထံးဖဲွခ့ျက်များ ဟမကား၊ ၂ သင်တိ့ အစိးရေသာလမျိုးတိ့သည် ေတာင် ကီး၊

ေတာင်ငယ်အေပ ၊ စိမ်းေသာ သစ်ပင်ေအာက်၌ မိမိတိ့ ဘရားများကိ ဝတ် ပရာအရပ်

ှ ိသမ တိ့ကိ ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီးရမည်။ ၃သတိ့ယဇ်ပလင်များကိလည်း ဖျက်ရမည်။ ပ်တ

များကိ ဖိချရမည်။ အာ ှ ရပင်များကိ မီး ိရ့မည်။ ထလပ်ေသာ ဘရားဆင်းတများကိ

ခတ်လဲှရမည်။ ထိအရပ်၌ ထိဘရားတိ့၏ နာမကိပင် ပယ် ှ င်းရမည်။ ၄သတိ့ ပသက့ဲသိ၊့

သင်တိ့သည် သင်တိ၏့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား မ ပရဘဲ၊ ၅သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ သင်တိ့အမျိုးအ ွယ် ှ ိသမ တိ့တွင် နာမေတာ်ကိ တည် ေစဘိ့ရာ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်တည်းဟေသာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်ကိ ှ ာ၍

လာရကမည်။ ၆ ထိအရပ်သိ့ သင်တိ့သည် မီး ိရ့ာယဇ်အစ ှ ိ ေသာ ယဇ်များ၊

ဆယ်ဘိ့တဘိ့ ပေဇာ်သကာချီေြမာက်ရာပေဇာ်သကာ၊ သစာဂတိ ှ င့် ဆိင်ေသာ

ပေဇာ်သကာ၊ အလိလိ ပေသာ ပေဇာ်သကာမှစ၍၊ သိး ွား တွင် အဦးဘွားေသာ

သားငယ်တိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲရကမည်။ ၇ ထိအရပ်၌ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ စားရကမည်။ ပေလရာရာ၌ သင်တိ့ ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ သြဖင့် ၊ ကိယ်တိင်မှစ၍ အိမ်သအိမ်သားတိ့သည် င်လန်း ြခင်းကိ

ပရကမည်။ ၈ယခကာလ၊ ဤအရပ်၌ ပသက့ဲသိ၊့ ထိအရပ်၌ လတိင်း ကိယ်ဥာဏ်ကိ

လိက်၍ မ ပရက။ ၉ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာ

အေမွခံရာ ချမ်းသာထဲသိ့ သင်တိ့သည် မဝင်ရ ကေသး။ ၁၀ သင်တိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ကး၍၊ သင်တိ့အေမွခံရာဘိ့ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်၌ ေနကေသာအခါ၊ ရန်သအေပါင်းတိ့လက်မှ သင်တိ့ကိ

ကယ် တ်ေတာ်မ သြဖင့် ငိမ်ဝပ်စွာ ေနကေသာအခါ၊ ၁၁ နာမေတာ်ကိ တည်ေစဘိ့ရာ၊

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် ှ ိရမည်။

ထိအရပ်သိ့ ငါမှာထားသမအတိင်း၊ သင်တိမီ့း ိရ့ာယဇ် အစ ှ ိေသာယဇ်များ၊ ဆယ်ဘိတ့ဘိ့

ပေဇာ်သကာ၊ ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ၊ ထာဝရဘရား အား ဂတိ ှ ိသည်အတိင်း၊
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ြမတ်ေသာ ပေဇာ်သကာတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲရကမည်။ ၁၂ ကိယ်တိင်မှစ၍၊ သားသမီး၊

ကန်ေယာက်ျား မိန်းမတိ့ ှ င့် ကိယ်အဘိ့မ ှ ိ ၊ အေမွမခံရဘဲ၊ သင်တိ့၌ တည်းခိေသာ

ေလဝိသားတိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ င်လန်းြခင်းကိ

ပရကမည်။ ၁၃ ေတွ့ြမင်ရာအရပ်၌ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ မပေဇာ်ရ မည်အေကာင်း

သတိ ပကေလာ့။ ၁၄သင်တိ့အမျိုးတမျိုးတွင် ထာဝရဘရား ေ ွး ေကာက်ေတာ်မေသာ

အရပ်၌ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်၍၊ ငါမှာထားသမ တိ့ကိ ပရကမည်။ ၁၅ သိ့ရာတွင်

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မ သည်အတိင်း၊ သင်တိ့ေနရာ

အရပ်ရပ်၌ စားချင်ေသာ အလိသိ့လိက်၍ သတ်စားရ ေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ သမင်၊ ဒရယ်ကိ

စား သက့ဲသိ၊့ စင် ကယ်ေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာသတိ့သည် အတစား ရ ကမည်။ ၁၆

သိ့ရာတွင် အေသွးကိမစားရ။ ေရကိသွန်သက့ဲ သိ့ ေြမေပ မှာ သွန်ရမည်။ ၁၇ စပါး၊

စပျစ်ရည်၊ ဆီဆယ်ဘိ့တွင် ပေဇာ်ေသာ တဘိ၊့ သိး ွားတွင် အဦးဘွားေသာ သားငယ်၊

သစာဂတိ ှ င့် ဆိင်ေသာ ပေဇာ်သကာ၊ အလိလိ ပေသာ ပေဇာ် သကာ၊ ချီေြမာက်ရာ

ပေဇာ်သကာ တစံတခကိမ ၊ သင်တိ့ သည် ကိယ်ေနရာအရပ်၌ မစားရ က။ ၁၈

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွး ေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ ကိယ်တိင်မှစ၍သားသမီး၊ ကန်ေယာက်ျားမိန်းမ၊

တည်းခိေသာ ေလဝိ သားတိ့သည် စားရကမည်။ ပေလရာရာ၌ သင်တိ့၏ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ င်လန်းြခင်းကိ ပရကမည်။ ၁၉ ေြမ ကီးေပ မှာ

အသက် ှ င်သမ ေသာ ကာလ ပတ်လံး၊ ေလဝိသားတိ့ကိ မေမ့ေလျာ့မည်အေကာင်း

သတိ ပကေလာ့။ ၂၀သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဂတိ ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊

သင်၏ေနရာ ြပည်ကိ ကျယ်ေစ ေတာ်မေသာအခါ၊ သင်သည် အမဲသားကိ စားချင်ေသာ

စိတ် ှ ိ၍၊ အမဲသားကိ ငါစားမည်ဟဆိလ င်၊ စားချင်တိင်း စားရေသာအခွင့် ှ ိ၏။

၂၁ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် နာမ ေတာ်ကိ တည်ေစဘိ့ရာ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် သည် သင့် ေနရာ ှ င့် ေဝးလွန်းလ င်၊ ထာဝရဘရားေပး

ေတာ်မေသာ သိး ွားကိ၊ ငါမှာထားသည်အတိင်းသတ်၍၊ သင့် ေနရာအရပ်၌

စားချင်တိင်းစားရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၂ သမင်၊ ဒရယ်ကိ စားသက့ဲသိ့ စားရမည်။

စင် ကယ်ေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာသတိ့သည် ေရာေ ှ ာ၍ စားရေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ ၂၃

သိ့ရာတွင်၊ အေသွးကိ မစားမည်အေကာင်း၊ သတိ ပေလာ့။ အသက်သည် အေသွး၌

တည်၏။ အသား ှ င့်တကွ အသက်ကိ မစားရ။ ၂၄ ထိ့ေကာင့် အေသွးကိ မစားရ။ ေရကိ

သွန်သက့ဲ သိ့ ေြမေပ မှာ သွန်ရမည်။ ၂၅သင်သည် ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မဘွယ်

ေသာအမကိ ပသြဖင့် ၊ ကိယ်တိင်မှစ၍ သားေြမးတိ့သည် ချမ်းသာစွာ ေနရမည်အေကာင်း၊

အေသွးကိ ေ ှ ာင်ရ မည်။ ၂၆ သင်၌ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ်သကာ၊ သစာဂတိ

အတိင်း ပေသာ ပေဇာ်သကတိ့ကိ ယ၍၊ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအရပ်သိ့

သွားရမည်။ ၂၇အသား ှ င့်အေသွးကိ ေရာေ ှ ာ၍၊ မီး ိရ့ာယဇ် တိ့ကိ၊ သင်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပလင် ေပ မှာ ပေဇာ်ရမည်။ ယဇ်ေကာင်အေသွးကိ၊ သင်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ သွန်းေလာင်း၍၊ အသားကိ စားရမည်။ ၂၈

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ စ်သက် ြမတ် ိးေတာ်မဘွယ်ေသာအမကိ ပသြဖင့် ၊

ကိယ်တိင်မှ စ၍ သားေြမးအစဥ်အဆက်တိ့သည် ချမ်းသာစွာ ေနရမည်အေကာင်း၊

ငါမှာထားသမ ေသာ ဤစကား တိ့ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၂၉

သင်သွား၍ ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်၌ ှ ိေသာ လမျိုးတိ့ကိ၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့် ေ ှ မှ့ာပယ် ှ င်းေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ေနရာြပည်၌ သင်သည်

ဝင်၍ေနေသာအခါ၊ ၃၀သတိ့သည် သင့် ေ ှ မှ့ာ ပျက်စီးေသာေနာက်၊ သတိ့အကျင့်အတိင်း

သင်ကျင့် ၍ အြပစ်မေရာက်မည်အ ေကာင်း၊ ထိလမျိုးတိ့သည် သတိ့ဘရားများကိ

အဘယ်သိ့ ဝတ် ပသနည်း။ ထိနည်းတ ငါ ပမည်ဟ သတိ့ဘရား ဝတ်ကိ

မေမးြမန်းမည်အေကာင်း၊ ကိယ်ကိကိယ် သတိ ပ ေလာ့။ ၃၁ သတိ့ ပသက့ဲသိ၊့

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအား သင်မ ပရ။ သတိ့သည်၊ ထာဝရဘရား စက်ဆပ်

ွံ ှ ာေတာ်မသမ တိ့ကိ သတိ့ဘရား၌ ပကပီ။ ကိယ်သား သမီးကိပင် သတိ့ဘရားအား

ဝတ် ပ၍ မီး ိ ့ က ပီ။ ၃၂ ငါမှာထားသမ တိကိ့ ကျင့် အ့ံေသာငှာ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ထပ်၍

မပိရ၊ တ်၍ မေလျာ့ေစရ။

၁၃ သင်တိ့တွင် ပေရာဖက် ပေသာသ၊ အိပ်မက်ကိ ြမင်ေသာသသည် ေပလာ၍၊

၂သင်တိ့မသိေသာ အြခားတပါးေသာဘရားကိ ဆည်းကပ်၍ ဝတ် ပကစိ့ဟ

ေြပာဆိလျက်၊ နိမိတ် လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမကိ ေပး၍၊ ထိနိမိတ် လကဏာ၊

အ့ံဘွယ်ေသာအမသည် ြပည့် စံေသာ်လည်း၊ ၃ ထိပေရာဖက် ပေသာသ၊ အိပ်မက်ကိ

ြမင်ေသာ သတိ့၏ စကားကိ နားမေထာင်ရ။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ချစ်သည်မချစ်သည်ကိ၊

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် စံစမ်းေတာ်မ၏။ ၄သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေနာက် ေတာ်သိ့ လိက်ရကမည်။ ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ် ှ င့် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့် ရ ကမည်။ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်လျက် ဝတ် ပ၍၊ ကိယ်ေတာ်၌

ဆည်းကပ်မီှဝဲရ ကမည်။ ၅ ကန်ခံေနရာအဲဂတြပည်မှ သင်တိ့ကိ ကယ် တ်

ေဆာင်ယခ့ဲေတာ်မေသာသင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှလဲွေစြခင်းငှာ၎င်း၊

သင်တိ့၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင်တိ့လိက်စရာဘိ့ မှာထား

ေတာ်မေသာလမ်းမှ ထွက်ေစြခင်းငှာ၎င်း ေဟာေြပာ ေသာေကာင့် ၊ ထိပေရာဖက် ပသ ှ င့်

အိပ်မက်ြမင်သ တိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရကမည်။ ထိသိ့ ဒစ ိက် အြပစ်ကိ

သင်တိ့အထဲက ပယ် ှ င်းရကမည်။ ၆သင်၏ညီအစ်ကိရင်း၊ သင်၏သားသမီး၊ သင်၏

ရင်ခွင်၌ေနေသာမယား၊ ကိယ်က့ဲသိ့ မှတ်တတ်ေသာအေဆွခင်ပွန်းတစံတေယာက်က၊

သွား ကစိ။့ သင်လည်း မသိ၊ ဘိးေဘးတိ့လည်းမသိေသာ အြခားတပါးေသာ ဘရား၊ ၇

သင့် ပတ်လည်အနီးအေဝး၌ ေနေသာသ၊ ေြမ ကီးစွန်းတဘက်မှသည် တဘက်တိင်ေအာင်၊

ကိးကွယ် ေသာဘရားကိ ဝတ် ပကစိ့ဟ တိတ်ဆိတ်စွာ ေသွး ေဆာင်လ င်၊ ၈သင်သည်

ဝန်မခံရ။ သ၏စကားကိ နားမေထာင် ရ။ သကိ့ ြမင်ေသာအခါ မသနားရ။ ှ ေြမာသြဖင့်

ဖွက်၍ မထားရဘဲ၊ သကိ့ အမှန်သတ်ရမည်။ ၉သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံစိမ့်ေသာငှာ၊

သင်သည် အဦး ပ ပီးမှ၊ လအေပါင်းတိ့သည် ပရကမည်။ ၁၀ကန်ခံေနရာ အဲဂတုြပည်မှ

သင်တိ့ကိ တ် ေဆာင်ေတာ်မေသာ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ထံေတာ်မှ

လဲွေစြခင်းငှာ ကံစည်ေသာေကာင့် ၊ ထိသကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍ အေသသတ်ရကမည်။

၁၁ ထိသိတင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည် ကား၍၊ ထိသိ့ေသာ

အဓမအမကိ သင်တိ့တွင် ေနာက်တဖန်မ ပဝ့ံဘဲ ေနကလိမ့်မည်။ ၁၂အဓမလတိ့သည်

သင်တိ့အထဲကထွက်၍၊ သင်တိ့မသိေသာ၊ ၁၃အြခားတပါးေသာဘရားထံသိ့ သွား၍

ဝတ် ပ ကစိ့ဟ ေြပာဆိလျက်၊ သတိ့ မိသ့ မိသ့ားတိ့ကိ ေသွး ေဆာင်ေကာင်းကိ၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် သင့် ေနစရာဘိ့ ေပးေတာ်မေသာ မိတ့စံတ မိ့၌

သင်သည် သိတင်း ကားလ င်၊ ထိအမကိ ေစ့ေစ့ေမးြမန်း စစ်ေကာရမည်။ ၁၄

သိတင်း ကားသည်အတိင်း ထင် ှ ားစွာ ဧကန် မှန်၍၊ ထိသိ့ေသာ စက်ဆပ်ဘွယ်အမကိ

သင်တိ့တွင် အမှန် ပမိလ င်၊ ၁၅ ထိ မိသ့ မိသ့ားတိ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံရမည်။ မိမှ့စ၍

မိ့၌ ှ ိေသာ လ ှ င့် တိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ ထား ှ င့် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးရမည်။ ၁၆

လယရာဥစာ ှ ိသမ ကိ မိလ့မ်းမအလယ်၌ စပံ၍၊ ထိ မိ ့ ှ င့်တကွ လယရာဥစာ ှ ိသမ ကိ

သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ မီး ိရ့မည်။ ထိ မိသ့ည် အစဥ်အ မဲ

အမိက်ပံြဖစ်ရမည်။ ေနာက်တဖန် မတည် မေဆာက်ရ။ ၁၇ ထာဝရဘရားသည်

အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ ငိမ်းေစ၍၊ သင်၏ဘိးေဘးတိ့အား ဂတိေတာ် ှ ိသည် အတိင်း၊

သင့် ကိ ကယ်မသနားေတာ်မသြဖင့် များြပားေစ ေတာ်မမည်အေကာင်း၊

ကျိန်အပ်ေသာဥစာ တစံတခကိ မ မသိမ်းမယဘဲ၊ အလံးစံတိ့ကိ စွန့်ပစ်ရမည်။ ၁၈ယေန့

ငါမှာထားသည်အတိင်း သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍

ပညတ်ေတာ်အလံးစံတိ့ကိ ကျင့်သြဖင့် ၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား

ှ စ်သက်ေတာ်မဘွယ် ပေသာ အခါ၊ ေ ှ းဂတိေတာ်အတိင်း ပေတာ်မမည်။

၁၄ သင်တိ့သည် သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏ သားြဖစ် က၏။

ေသေသာသအတွက် အသားကိ မခတ်မ ှ ရ။ မျက်ေမှာင် ကားမှာ အေမွးကိ

မရိတ်ရ။ ၂ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအဘိ၊့

သန့် ှ င်းေသာလမျိုး ြဖစ်က၏။ ထာဝရ ဘရားသည် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ လမျိုးထက်၊

ကိယ်ေတာ် ပိင်ထိက်ေသာ အမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှာ သင်တိ့ကိ ေ ွးချယ်ေတာ်မ ပီ။ ၃

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ အရာကိ သင်တိ့ မစားရ။ ၄ စားရေသာ တိရစာန်ဟမကား၊ ွား၊

သိး၊ ဆိတ်၊ ၅ သမင်၊ ဒရယ်၊ ဆတ်၊ ဂျီ၊ ဒိ န်၊ စိင်၊ ဇေမရ အစ ှ ိေသာ၊ ၆ ခွါကဲွြပား၍
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စား မံ ့ြပန်ေသာ သားများကိ စားရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း စား မံ ့ြပန်ေသာသား၊

ခွာကဲွြပား ေသာ သားတိ့တွင် မစားရေသာ သားဟမကား၊ ကလား အပ်၊ အာရနဘက်၊

ှ ာဖန်တိ့သည် စား မံ ့ြပန်ေသာ်လည်း၊ ခွာမကဲွြပားေသာေကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။

၈ ဝက်သည် ခွာကဲွြပားေသာ်လည်း၊ စား မံမ့ြပန် ေသာေကာင့် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။

အသားကိ မစားရ။ အေသေကာင်ကိလည်း မထိရ။ ၉ ေရ၌ေနေသာ တိရစာန်တကာတိ့တွင်

အယပ် ှ င့် အေကး ှ ိေသာ တိရစာန်ကိသာ စားရ၏။ ၁၀အယပ် ှ င့် အေကးမ ှ ိေသာ

တိရစာန်ကိ မစားရ။ သင်တိ့၌ မစင် ကယ်။ ၁၁ စင် ကယ်ေသာ ငှက်အမျိုးမျိုးကိ စားရေသာ

အခွင့် ှ ိ၏။ ၁၂ မစားရေသာ ငှက်ဟမကား၊ ေ လင်းတ၊ ပင်လယ်လင်းတ၊ လင်းယန်၊

၁၃ ဒါဟ၊ စွန်၊ လင်းတကမ်းမျိုး၊ ၁၅ကျီးမျိုး ှ ိသမ ၊ ကလားအပ်ငှက်၊ ငှက်ဆိး၊ ဥဗျိုင်း၊

သိမ်းမျိုး၊ ၁၆ ဇိကွက်၊ ဣဗိတ်၊ ငှက်ကျား၊ ၁၇ ဝံပိ၊ ဝံလိ၊ ကိး ကာ၊ ၁၈ ေတာငန်း၊

ဒံးစပ်မျိုး၊ ဒံးကလား၊ လင်း ိမှ့စ၍၊ ၁၉ အေတာင် ှ ိလျက် တွားတတ်ေသာ တိရစာန်

ှ ိသမ တိ့သည် သင်တိ့၌ မစင် ကယ်သည်ြဖစ်၍ အသား ကိ မစားရ။ ၂၀ စင် ကယ်ေသာ

ငှက်အမျိုးမျိုးကိ စားရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၁ အလိလိေသေသာအေကာင်ကိ မစားရ။

သင်တိ့ ၌ တည်းခိေသာ တပါးအမျိုးသားစားစရာဘိ့ ေပးရမည်။ သိ့မဟတ် တကန်း

တ ိင်ငံသားတိ့အား ေရာင်းရမည်။ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ့

သန့် ှ င်းေသာ လမျိုးြဖစ် က၏။ ဆိတ်သငယ်ကိ အမိ ိရ့ည် ှ င့် မ ပတ်မချက်ရ။ ၂၂

လယ်ယာ၌တ ှ စ်တ ှ စ်တွင် သိမ်းရေသာ အသီးအ ှံဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ အမှန်ခဲွထားရမည်။

၂၃ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ နာမေတာ်ကိ တည်ေစဘိ့ရာ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီမှစ၍၊ သိး၊ ွားတွင် အဦးဘွားေသာ

သားငယ်ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ေ ှ ေ့တာ်မှာ စားရကမည်။ ထိသိ့ ပလ င်၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ အစဥ်ေကာက် ွံ ရ့မည်အေကာင်း၊ သင်ရကလိမ့်မည်။ ၂၄

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာအခါ၊ နာမေတာ်ကိ

တည်ေစ ဘိ့ရာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်သည် ေဝးလွန်း၍ ခရီး ှ ည်လျားသြဖင့် ၊

ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ေဆာင်၍ မသွား ိင်လ င်၊ ၂၅ ထိဥစာကိ ေရာင်း ပီးမှ၊

ေငွကိကိင်လျက်၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ေသာ

အရပ်သိ့သွား၍၊ ၂၆ စားချင်ေသာ စိတ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း၊ ွား၊ သိး၊ စပျစ်ရည်၊

ေသရည်အစ ှ ိေသာ စားချင်သမ ကိ ဝယ်၍၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်

မှာ၊ အိမ်သအိမ်သားများ ှ င့်တကွ စားေသာက်လျက်၊ င်လန်းြခင်းကိ ပရကမည်။ ၂၇

သိရ့ာတွင်၊သင်တိ့၌တည်းခိေသာ ေလဝိသားဟမကား၊သင်တိ့ ှ င့် ေရာ၍၊အဘိမ့ ှ ိ ၊ အေမွကိ

မခံရ ေသာေကာင့် ၊ သကိ့ မစွန့်မပစ်ရဘဲ၊ ၂၈ တတိယ ှ စ်တွင် သိမ်းေသာအသီးအ ှံ

ဆယ်ဘိ့တဘိ့ ှ ိသမ ကိ ထတ်၍ မိထဲ့မှာ သိထားရမည်။ ၂၉သင်တိ့ ှ င့် ေရာ၍ အဘိ့မ ှ ိ ၊

အေမွကိ မခံရေသာ ေလဝိသား၊သင်တိ့ေနရာအရပ်၌ ှ ိေသာတပါးအမျိုးသား၊ မိဘမ ှ ိေသာ

သငယ်၊ မတ်ဆိးမများတိ့သည် လာ၍ဝစွာစားရကမည်။ သိ့ြဖစ်လ င် သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ သင်တိ့ ပေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မမည်။

၁၅ ခနစ် ှ စ်တခါ လတ်ြခင်းကိ ပရမည်။ ၂ လတ်ြခင်းတရား ဟမကား၊

ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင် ေသာသအား ဥစာကိ ေချးငှားေသာ ေကး ှ င်မည်သည်

ကား၊ ထိေကးကိ လတ်ရမည်။ ထာဝရဘရားလတ်ြခင်း ကာလြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ထိေကးကိ အိမ်နီးချင်း၊ ညီအစ်ကိချင်း၌ မေတာင်းရ။ ၃ တကန်းတ ိင်ငံသား၌

ေတာင်းရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ညီအစ်ကိ၌ ှ ိေသာ ကိယ်ဥစာကိ မေတာင်းဘဲ လတ်ရမည်။

၄ သင်၌ ဆင်းရဲသား မ ှ ိေစြခင်းငှာ၊ ထိသိ့ ပရ မည်။ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် အေမွခံ ဘိ့ရာ အပိင်ေပးေတာ်မေသာြပည်၌ သင့် ကိ အလွန်

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မမည်။ ၅ ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ဤပညတ်တိ့ကိ

ကျင့် မည်အေကာင်း ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှာ၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင် ေလာ့။ ၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊

ဂတိ ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်သည် လမျိုးများတိ့အား

ေချးငှားရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့် မည်။ သတိ့သည် သင့်အား ေချးငှားေသာ အခွင့် မ ှ ိရ။

သင်သည် လမျိုးများတိ့ကိ အစိးပိင်ရလိမ့်မည်။ သတိ့ သည် သင့် ကိ အစိးမပိင်ရက။

၇ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ ေသာြပည်တွင်၊ မိတ့စံတ မိ့၌

ဆင်းရဲေသာ ညီအစ်ကိ ချင်း ှ ိလ င်၊ ထိဆင်းရဲေသာ ညီအစ်ကိ၌ သင်သည်

သနားေသာစိတ်ကိ မချုပ်တည်းရ။ လက်ကိလည်း မပိတ်ရ။ ၈သင်၏လက်ကိ သအ့ဘိ့

ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ၍၊ သ၏ ဆင်းရဲ ေပျာက်ေလာက်ေအာင် ေချးငှားရမည်။ ၉သင့် စိတ် ှ လံး၌

ဆိးညစ်ေသာ သေဘာ ှ ိ၍၊ သတမ ှ စ်တည်းဟေသာ လတ်ရာ ှ စ်နီး ပီဟ ေအာက်ေမ့

လျက်၊ ထိဆင်းရဲေသာ ညီအစ်ကိကိ မနာလိေသာစိတ် ှ ိ ၍၊ ဘာမ မေပးဘဲေနလ င်

သသည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်သြဖင့် ၊ သင်၌ အြပစ်မေရာက်မည်အေကာင်း

သတိ ပေလာ့။ ၁၀အကယ်စင်စစ် သအ့ားေပးရမည်။ ေပးေသာ အခါ ှ ေြမာေသာစိတ်မ ှ ိရ။

အေကာင်းမကား၊ ထိဒါန ေကာင့် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင် ပ

ေလရာရာ၊ လပ်ေဆာင်ေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ မည်။ ၁၁သင့် ေနရာြပည်၌

ဆင်းရဲသားမြပတ်ရ။ ထိ့ေကာင့် ၊ သင့် ြပည်၌ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာ ညီအစ်ကိချင်းတိ့အား

သင်၏လက်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ရမည်အေကာင်း ငါမှာ ထား၏။ ၁၂သင်၏ညီအစ်ကိချင်း၊

ေဟ ဗဲအမျိုးေယာက်ျား မိန်းမသည် သင်၌ ကန်ြဖစ်၍၊ ေြခာက် ှ စ်အေစခံ ပီးမှ၊

သတမ ှ စ်ေရာက်လ င် လတ်ရမည်။ ၁၃ လတ်ေသာအခါ၊ လက်ချည်း မလတ်ဘဲ၊

၁၄ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသည်အတိင်း၊

သင်၏သိးစ၊ ေကာက်နယ် တလင်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းထဲက များစွာေပးရမည်။

၁၅ သင်သည် အဲဂတုြပည်၌ ကန်ခံခ့ဲဘးေကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ရမည်။ ထိေကာင့်

ဤပညတ်ကိ ယေနင့ါထား၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင် ကန်က၊ ကန်ေတာ်သည် မထွက်

မသွားလိပါ။ ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ် အိမ်သအိမ်သား တိ့ကိ ချစ်ပါ၏။ ေန၍ေပျာ်ပါ၏

ဟဆိလင်၊ ၁၇သင်သည် စးကိယ၍ တံခါး၌ ကန်၏နား ွက်ကိ ေဖာက် ပီးမှ၊ သသည်

အစဥ်အ မဲ ကန်ခံရမည်။ ထိအတ ကန်မ၌လည်း ပရမည်။ ၁၈ သင်၏ကန်ကိ

လတ်ေသာအခါ ခက်သည်ဟ၍ မထင်ရ။ အေကာင်းမကား၊ ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံး

အေစခံ သြဖင့် ၊ သငှားေဆာင် ွက်ေသာအမ ှ စ်ဆကိ သသည် ေဆာင် ွက်ေလ ပီ။

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်လည်း သင် ပေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ

မည်။ ၁၉သင်၏သိး ွားတိ့တွင် အဦးဘွားေသာ အထီး ှ ိ သမ တိ့ကိ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေစရမည်။ အဦးဘွားေသာ ွား၊ အဦးဘွားေသာ သိးကိ

မသံးေဆာင်ရ။ ၂၀ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် ၌ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ ထိသိး ွားတိ့ကိ ှ စ်စဥ်မြပတ် အိမ်သအိမ်သားတိ့ ှ င့် တကွ

ကိယ်တိင်စားရမည်။ ၂၁ ထိသိး ွားတိ့၌ ေြခဆံွ၊့ မျက်စိကန်း အစ ှ ိေသာ

အဂ ါချို ့တ့ဲြခင်းအြပစ်၊ အြခားေသာအြပစ် တစံတခ ှ ိလ င်၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား ယဇ်မပ ေဇာ်ရ။ ၂၂သင့် ေနရာအရပ်၌ စားရမည်။ သမင်၊ ဒရယ်ကိ

စားသက့ဲသိ့ စင် ကယ်ေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာသတိ့ သည် အတစားရကမည်။ ၂၃

သိ့ရာတွင် အေသွးကိ မစားရ။ ေရကိ သွန်သက့ဲ သိ့ ေြမေပ မှာသွန်ရမည်။

၁၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အဗိ ဗလ၊ ညဥ့်အခါ၌

သင့် ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင် ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ အဗိဗလကိ မှတ်၍၊

သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားအား ပသခါပဲွကိ ခံေလာ့။ ၂ ထာဝရဘရားသည်

နာမေတာ်ကိ တည်ေစဘိ့ ရာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအရပ်၌ သိး ွားတိ့ကိ ယဇ်ပေဇာ်၍၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ပသခါပဲွကိ ခံရမည်။ ၃ သင်သည်

အဲဂတုြပည်မှထွက်လာေသာ ေနရ့က်ကိ တသက်လံး ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ ပသခါပဲွခံစဥ်၊

တေဆးပါ ေသာ မန့်ကိ မစားရဘဲ၊ တေဆးမပါေသာ မန့်တည်းဟ ေသာ ဒကမန့်ကိ

ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံးစားရမည်။ အေကာင်း မကား၊ သင်သည် အဲဂတုြပည်မှ

အလျင်တေဆာထွက် လာသတည်း။ ၄ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံး၊ သင့် ေနရာြပည်၌ တေဆးပါ

ေသာမန့်မ ှ ိရ။ ပဌမေန့ညဦးယံ၌ ပေဇာ်ေသာယဇ်၏အ သားကိ တညဥ့်လံး

နံနက်တိင်ေအာင် မကျန် ကင်းေစရ။ ၅သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာ

မိအ့ရပ်ရပ်တိ့တွင် ပသခါ ယဇ်ကိ ပေဇာ်ရေသာ အခွင့် ှ ိသည်မဟတ်။

၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ နာမ ေတာ်ကိ တည်ေစဘိ့ရာ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအရပ် တွင်၊ သင်သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်လာေသာအချိန်၊

ေနဝင်ရာညဦးယံအချိန်၌ ပသခါယဇ်ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၇သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ေ ွးေကာက် ေတာ်မေသာအရပ်မှာ မီး ှ င့်ကင်၍စား ပီးမှ၊ နံနက်အချိန် ၌ အိမ်သိ့
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ြပန်သွားရမည်။ ၈ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး တေဆးမ့ဲမန့်ကိ စားရမည်။ သတမေန့၌

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ ဓမ စည်းေဝးြခင်းကိ ပရမည်။ ထိေနရ့က်၌

အလပ်မလပ်ရ။ ၉ စပါးကိ ရိတ်စကာလေနာက်၊ အေရအတွက် အားြဖင့် ခ ှ စ်သိတင်းလွန်မှ၊

၁၀သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်တိင်မှစ၍သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသည်အတိင်း၊ အလိလိ ပေသာ ပေဇာ်သကာကိ

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၁၁သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် နာမ ေတာ်တည်ေစဘိ့ရာ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် တွင်၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ ခ ှ စ်

သိတင်းပဲွကိခံ၍ သားသမီး၊ ကန်ေယာက်ျား မိန်းမ၊ သင့် ေနရာ၌ တည်းခိေသာ ေလဝိသား၊

ဧည့်သည်အာဂ ု၊ မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ့သည် င်လန်းြခင်းကိ ပရကမည်။ ၁၂

သင်သည် အဲဂတုြပည်၌ကန်ခံခ့ဲဘးေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့၍၊ဤပညတ်တရားတိ့ကိ

ကျင့် ေစာင့် ရမည်။ ၁၃ စပါး ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ သိမ်းယ ပီးမှ၊ ခ ှ စ်ရက် ပတ်လံး

သေကေနပဲွကိ ခံရကမည်။ ၁၄ ထိပဲွခံစဥ်၊ ကိယ်တိင်မှစ၍၊ သား သမီး၊ ကန်

ေယာက်ျား မိန်းမ၊ သင့် ေနရာ၌ တည်းခိေသာ ေလဝိသား၊ ဧည့်သည် အာဂ ု၊

မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ့သည် င်လန်းြခင်းကိ ပရကမည်။ ၁၅ ထာဝရဘရား

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌၊ ခ ှ စ်ရက်ပတ်လံး သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားအဘိ၊့ ဓမပဲွကိ ခံရမည်။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ တိးပွားေလရာရာ၊

သင်လပ်ေဆာင် ေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊ အမှတ် င်လန်းြခင်းကိ

ပရမည်။ ၁၆ အဇမပဲွခံချိန်၊ ခ ှ စ်သိတင်းပဲွခံချိန်၊ သေကေန ပဲွခံချိန်တည်းဟေသာ

တ ှ စ်တွင် သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သင်တိ့ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည်၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်၌ ေ ှ ေ့တာ်မှာ မျက် ှ ာြပရကမည်။ ထိအခါ

ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့ အဘယ်သမလက်ချည်း မေပမလာရ။ ၁၇ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ လအသီးသီးတိ့သည် တတ် ိင်သည် အတိင်း

ဆက်ရကမည်။ ၁၈သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာ မိ ့ ှ ိသမ တိ့တွင်၊

တရားသ ကီး၊ အရာ ှ ိတိ့ကိ သင့် ေနရာခ ိင်များ၌ အ ှံ ့အြပား ခန့်ထားရမည်။ သတိ့ သည်၊

လမျိုးတိ့တွင် တရားမကိ တရားသြဖင့် စီရင်ရက မည်။ ၁၉သင်သည် တရားလမ်းမှ

မလဲရ။ လမျက် ှ ာကိ မေထာက်ရ။ တံစိးကိ မစားရ။ တံစိးသည် ပညာ ှ ိ မျက်စိကိ

ကွယ်ေစတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ စကားကိ ေကာက်ေစတတ်၏။ ၂၀

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်ကိ သင်သည် အသက် ှ င်၍

အေမွခံမည်အ ေကာင်း၊ ေြဖာင့် ေသာတရားလမ်းသိ့သာ လိက်ရမည်။ ၂၁

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ သင် တည်ေသာ ယဇ်ပလင်အနားမှာ အဘယ်သိ့

ေသာ အာ ှ ရပင်ကိမ မစိက်ရ။ ၂၂သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မန်းေတာ်မ ေသာ

ပ်တဆင်းတကိ မတည်မထားရ။

၁၇ အြပစ်ပါေသာ သိး၊ ွား၊ ယတ်ေသာလကဏာ ပါေသာ သိး၊ ွားကိ၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား ယဇ်မပေဇာ်ရ။ ထိသိ့ေသာ ယဇ်ကိ

သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၂သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာ မိတိ့့တွင်၊ ၃ ေန၊ လ၊ မိဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာအစ ှ ိေသာ

ငါြမစ်တားသမ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ သွား၍ ဝတ် ပကိးကွယ်သြဖင့် ၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ ပဋိညာဥ်ကိ လွန်ကျူး၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ

ပမိေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ ှ ိသည်ဟ၊ ၄သင်သည် သိတင်း ကား၍ ေစ့ေစ့ေမးြမန်းေသာ

အခါ၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ထိစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမကိ ပမိသည်မှန်လ င်၊ ၅

ထိဒစ ိက်ကိ ပမိေသာ ေယာက်ျား မိန်းမကိ မိတံ့ခါးဝသိ့ ထတ် ပီးလ င်၊ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍

အေသ သတ်ရမည်။ ၆သက်ေသခံ ှ စ်ေယာက် သံးေယာက် ှ ိလ င် ေသထိက်ေသာ

သသည် အေသခံရမည်။ သက်ေသခံ တေယာက်တည်း ှ ိလ င် အေသမခံရ။ ၇

ထိသကိ အေသသတ်စိမ့်ေသာငှာ၊ သက်ေသခံ တိ့သည် အဦး ပ ပီးမှ၊ လအေပါင်းတိ့သည်

ပရကမည်။ ထိသိ့ ပလ င် သင်တိ့မှ ဒစ ိက်ကိ ပယ်ရကလိမ့်မည်။ ၈သင့် ေနရာ မိတွ့င်

လအသက်ကိ သတ်ြခင်းအမ၊ တရားေတွ့ြခင်းအမ၊ လချင်း ိက်ပတ်ြခင်းအမတိ့သည်

မင်းေ ှ သိ့့ေရာက်၍ မစီရင် မဆံးြဖတ် ိင်လ င်၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့ သွား၍၊ ၉ ထိကာလအခါ တရားသ ကီး လပ်ေသာသ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့ေ ှ မှ့ာ အစီရင်ခံရမည်။ သတိ့သည်လည်း စီရင်ချက်ကိ

ေဘာ်ြပရမည်။ ၁၀ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အရပ် သားတိ့သည်

ေဘာ်ြပေသာ စီရင်ချက်အတိင်း၊ သင်သည် ပရမည်။ သတိ့သွန်သင်သည်အတိင်း

ပရြခင်းငှာ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်။ ၁၁ သတိ့ေဘာ်ြပေသာ ဓမသတ်စီရင်ချက်၊ ကား

ေြပာေသာ ဆံးြဖတ်ချက် ှ ိသည်အတိင်း ပရမည်။ သတိ့ြပ ေသာ စီရင်ချက်မှ

လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲရ။ ၁၂သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

အမေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ တရားသ ကီး စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ

ရဲရင့် စွာ ပေသာသကိအေသ သတ်သြဖင့် ဣသေရလအမျိုးမှ ဒစ ိက်ကိ ပယ်ရမည်။ ၁၃

ထိသိတင်းကိ လခပ်သိမ်းတိ့သည် ကားလ င် ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ် ှ ိသြဖင့် ေနာက်တဖန်

ရဲရင့် စွာ မ ပဘဲေနကလိမ့်မည်။ ၁၄ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ

ေသာြပည်ကိ သင်သည် ဝင်စား၍ ေနေသာအခါ၊ သင်က၊ ငါ့ပတ်လည်၌ ေနေသာ

တပါးေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့ နည်းတ၊ ငါသည် ှ င်ဘရင်အရာ၌ တစံတေယာက်ကိ

ချီးေြမာက်မည်ဟ ဆိလင်၊ ၁၅ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်

ေတာ်မေသာသ၊ ညီအစ်ကိ အမျိုးသားချင်းကိသာ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ရမည်။

ညီအစ်ကိ အမျိုးသား ချင်းမဟတ်ေသာ တပါးအမျိုးသားကိ မချီးေြမာက်ရ။ ၁၆

ထိ ှ င်ဘရင်သည် ကိယ်အဘိ့ များစွာေသာ ြမင်း တိ့ကိ မေမွးရ။ ြမင်းများြပားေစြခင်းငှာ

အဲဂတုြပည်သိ့ လကိ မြပန်ေစရ။ အေကာင်းမကား၊ ထိလမ်းသိ့ မြပန်မသွားရဟ

ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၇ သ၏ စိတ် ှ လံးသည် ေဖာက်ြပန်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း များစွာေသာ မယားတိ့ကိ မယ ရ။ ေ ေငွကိလည်း

များစွာမဆည်းဖးရ။ ၁၈ ထိ ှ င်ဘရင်သည် သားစဥ်ေြမးဆက် ှ င့်တကွ၊ ဣသေရလအမျိုး၌

အသက်တာ ှ ည်စွာ စိးစံြခင်းအလိငှာ၊ သ၏ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့၍ ဤပညတ်တရား

စကားေတာ်အလံးစံတိ့ကိ ကျင့် ေစာင့် ေအာင် သွန်သင် မည်အေကာင်း၊ သ၏ညီအစ်ကိတိ့ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပ၍ မာနေထာင်လားသြဖင့် ၊ တရားလမ်းမှ လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့

မလဲမည်အေကာင်း၊ နန်းေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေသာအခါ ေလဝိသား ယဇ်ပေရာဟိတ်၌ ှ ိေသာ

ဤဓမပညတ်တရားစာကိ ေရးကး၍ လက်ခံစာကိ တသက်လံး ေစာင့် ေ ှ ာက် ကည့်

ဘတ် ွတ်ရမည်။

၁၈ ေလဝိသားယဇ်ပေရာဟိတ် အစ ှ ိေသာ ေလဝိ သားအေပါင်းတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေရာ၍ အဘိ့မ ှ ိ အေမွမခံရဘဲ၊ ထာဝရဘရား၏

အေမွတည်းဟေသာ မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာတိ့ကိ စားရကမည်။ ၂ ထိ့ေကာင့် ၊

သတိ့သည် ညီအစ်ကိများ ှ င့်အတအေမွမခံရက။ ထာဝရဘရားသည် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်

အတိင်း သတိ့၏ အေမွြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃လတိ့သည် ယဇ်ပေဇာ်ေသာအခါ၊ ွားြဖစ်ေစ၊

သိးြဖစ်ေစ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ခံရေသာအဘိ့ ပခံးတဘက်၊ ပါး ှ စ်ဘက်၊ အအများကိ၎င်း၊ ၄

အဦးသိမ်းေသာ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ သိးေမွးကိ ၎င်း လရမည်။ ၅ အေကာင်းမကား၊

သမှစ၍ သားစဥ်ေြမးဆက် တိ့သည် ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် အမေတာ်ကိ အစဥ်

ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှာ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်၊ သင်၏

အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့တွင် သကိ့ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီ။ ၆ ဣသေရလ မိ့ ွာတိ့၌

တည်းခိေသာ ေလဝိသား တစံတေယာက်သည်၊ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မ

ေသာအရပ်ကိ ကည် ိေသာစိတ်အား ကီး၍ ေရာက်လာ လ င်၊ ၇ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ေနရာရေသာ ညီအစ် ကိ ေလဝိသားအေပါင်းတိ့နည်းတ သ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရမည်။ ၈သ၏အေမွကိ ေရာင်း၍ရေသာ

ဥစာမှတပါး၊ ေလဝိသားများတိ့ ှ င့်အတ အညီအမ ခံရမည်။ ၉ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်သိ့ သင်သည် ဝင်စားေသာအခါ၊ ထိြပည်၌ေန ေသာ

လမျိုးတိ့ ပတတ်ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်အမ တိ့ကိ ပြခင်းငှာ မသင်ရ။ ၁၀သင်တိ့တွင်

မိမိသားသမီးကိ မီးြဖင့် ပေဇာ်ေသာ သ၊ ြဖစ်လတ့ံေသာအမကိ ကိယ်ဥာဏ် ှ င့် ေဟာေြပာ

ေသာသ၊ ကာလေဗဒင်ကိ ကည့်ေသာသ၊ မေကာင်းေသာ အတတ်ကိ ပစေသာသ၊ ၁၁

ပစားတတ်ေသာသ၊ နတ်ဆိး ှ င့် ေပါင်းေသာသ၊ ဝိဇာအတတ်ကိ ပစေသာသ၊ လေသကိ

ေမးြမန်းေသာသတစံတေယာက်မ မ ှ ိရ။ ၁၂ ထိသိ့ ပတတ်ေသာသအေပါင်းတိ့ကိ

ထာဝရ ဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ထိစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ် ေသာ အမများတိ့ေ ကာင့်
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သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည် ထိလမျိုးတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ၁၃

သင်သည်၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ စံလင်ြခင်း ှ ိရမည်။

၁၄ သင်အစိးရအ့ံေသာ လမျိုးတိ့သည်၊ ကာလ ေဗဒင်ကိ ကည့်ေသာသ၊

ြဖစ်လတ့ံေသာအမကိ ကိယ် ဥာဏ်အားြဖင့် ေဟာေြပာေသာသတိ့ စကားကိ နား

ေထာင်တတ်က၏။ သင်မကား ထိသိ့ ပရေအာင် သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

အခွင့် ေပးေတာ်မမ။ ၁၅ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင်၏

အမျိုးသားချင်းတိ့အထဲ၌ ငါ ှ င့်တေသာ ပေရာ ဖက်တပါးကိ သင့်အဘိ့

ေပ ထွန်းေစေတာ်မမည်။ ထိပေရာဖက်၏ စကားကိ နားေထာင်ရမည်။ ၁၆

ေဟာရပ်အရပ်တွင် စည်းေဝး ကေသာ ေန့၌ သင်က၊ ေနာက်တဖန် အက ်ပ်ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်အသံကိ မကားရပါေစ ှ င့် ။ ထိ ကီးစွာေသာ မီးကိ

မြမင်ရပါေစ ှ င့် ။ အက ်ပ်ေသမည် ကိ စိးရိမ်ပါသည်ဟ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ေတာင်းပန်သမအတိင်း၊ ၁၇ထာဝရဘရားက၊ သတိ့ စကားသည် ေလျာက်

ပတ်ေပ၏။ ၁၈ သတိ့အမျိုးသားချင်းတိ့အထဲ၌ သင် ှ င့်တေသာ ပေရာဖက်တပါးကိ

သတိ့အဘိ့ ငါေပ ထွန်းေစ၍၊ ထိပေရာဖက် တ်၌ ငါ့စကားကိ ငါအပ်သြဖင့် ငါမှာထား

သမ တိ့ကိ သတိ့အား ဆင့် ဆိရလိမ့်မည်။ ၁၉ ထိပေရာဖက်သည် ငါ့အခွင့် ှ င့် ေဟာေြပာ

ေသာ ငါ့စကားတိ့ကိ အကင်သသည် နားမေထာင်ဘဲ ေနအ့ံ၊ ထိသကိ ငါစစ်ေကာမည်။ ၂၀

ငါမမှာထားဘဲ ငါ့အခွင့် ကိ ေဆာင်၍ ရဲရင့် စွာ ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်၊ အြခားတပါးေသာ

ဘရား အခွင့် ှ င့် ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်သည် အေသသတ် ြခင်းကိ ခံရမည်ဟ ငါ့အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁သင်ကလည်း ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် မမသည်ကိ ငါတိ့သည်

အဘယ်သိ့ သိ ိင်သနည်းဟ ေတွး ေတာလ င်၊ ၂၂ ပေရာဖက်သည် ထာဝရဘရား၏

အခွင့် ကိ ေဆာင်၍ ေဟာေြပာသည်အတိင်း အမမြဖစ်၊ ေဟာေြပာ ေသာစကားမြပည့်စံလ င်၊

ထိစကားကိ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မမ၊ ပေရာဖက်သည် ရဲရင့် စွာေဟာေြပာ ပီ။ သကိ့

မေကာက်ရ။

၁၉ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ ေသာ ြပည်၌ေနေသာ လမျိုးတိ့ကိ

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ပယ်ြဖတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်သည် သတိ့

အရာ၌ ဝင်စား၍၊ သတိ့ မိ၊့ သတိ့အိမ်၌ ေနေသာအခါ၊ ၂ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် အပိင် ေပးေတာ်မေသာ ထိြပည်အတွင်း၌ မိသံ့း မိတိ့့ကိ ခဲွထား ရမည်။

၃ လအသက်ကိ သတ်မိေသာသအေပါင်းတိ့သည် ထိ မိသိ့့ ေြပး ိင်မည်အေကာင်း၊

သင့်အေမွခံစရာဘိ့ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည် ကိ

သံးပိင်းပိင်း၍ လမ်းခရီးကိလည်း ြပင်ဆင်ရမည်။ ၄လအသက်ကိ သတ်မိ၍၊ ကိယ်အသက်

ချမ်းသာ ေစြခင်းငှာ၊ ထိ မိသိ့့ေြပးရေသာ သ၏အမဟကား၊ ၅လသည် ထင်းခတ်ြခင်းငှာ

အေဘာ် ှ င့် ေတာသိ့သွား၍ သစ်ပင်ကိ ခတ်လဲှစဥ်အခါ၊ ပဆိန်သည် အ ိးကတ်၍

အေဘာ်ကိ ထိေသာေကာင့် ၊ မိမိအေဘာ်ေသေအာင် ပမိ ေသာသ ှ င့်တ၍၊

ရန် ငိးဖဲွ ့ြခင်းမ ှ ိဘဲ မိမိအေဘာ်ကိ အမှတ်တမ့ဲ သတ်မိေသာသသည်၊ ထိ မိတ့စံတ မိသိ့့

ေြပး၍ အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ ၆ သိ့မဟတ် ေသစားေသေစေသာသသည် စိတ်

မာန်ထစဥ်အခါ၊ လသတ်ကိ လိက်လျက် ခရီးေဝးေသာ ေကာင့် မီှ၍ သတ်လိမ့်မည်။ ထိသိ့

မသတ်သင့် ။ အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် မိမိအေဘာ်ကိ ရန် ငိးဖဲွ ့ ြခင်း မ ှ ိေသာေကာင့်

အေသသတ်ြခင်းကိ မခံထိက်။ ၇ ထိေကာင့် မိသံ့း မိကိ့ ခဲွထားရမည်ဟ ငါမှာ ထား၏။ ၈

ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ဤပညတ်ေတာ် တိ့ကိ ကျင့် ေစာင့် ၍၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ကိ ချစ်ေသာစိတ် ှ င့် အစဥ်အ မဲ လမ်းေတာ်သိ့လိက်လ င် ၎င်း၊ ၉

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင်၏ ဘိးေဘးတိ့အား ေပးြခင်းငှာ ဂတိထားေသာ

ြပည် ှ ိသမ ကိသင့်အား ေပးေတာ်မ၍၊ သင်၏ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိသည်အတိင်း၊

သင့် ေနရာြပည်ကိ ကျယ်ဝန်းေစ ေတာ်မလ င်၎င်း၊ ၁၀ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့်အေမွခံစရာဘိ့ ေပးေတာ်မေသာြပည်၌ အေသမခံ

ထိက်ေသာသသည် အေသခံ၍ လအ့သက်ကိ သတ်ေသာ အြပစ်သည် သင့်အေပ မှာ

မေရာက်မည်အေကာင်း၊ ယခဆိခ့ဲ ပီးေသာ မိသံ့း မိမှ့တပါး၊ အြခားေသာ မိသံ့း မိကိ့

ထပ်၍ခဲွထားရမည်။ ၁၁တနည်းကား၊ မိမိအေဘာ်ကိ ရန် ငိးဖဲွသ့ြဖင့် ေချာင်းေြမာင်း၍

ေသေအာင်တိက်ေသာသသည် ထိ မိ ့ တစံတ မိသိ့့ ေြပး၍ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ ၁၂

သေ့နရာ မိ ့၌ အသက် ကီးသတိ့သည် လကိ ေစလတ်၍ ထိသကိ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊

ေသေစြခင်းငှာ ေသစားေသေစေသာသ၏ လက်၌ အပ်လိက်ရကမည်။ ၁၃

သင်၏မျက်စိသည် သကိ့ မသနားရ၊ သင်သည် ချမ်းသာရမည်အေကာင်း၊

လအ့သက်သတ်ြခင်းအြပစ်ကိ ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ င်းရမည်။ ၁၄သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့်အား အပိင်ေပးေတာ်မေသာြပည်မှာ အေမွခံရာ ေြမ၌

ေ ှ းလေဟာင်းတိ့သည် စိက်ထား ှ င့် ေသာ အိမ်နီး ချင်း၏ ေြမမှတ်တိင်ကိ မေ ရ့။ ၁၅

လသည် ပမိေသာ ဒစ ိက်၊ ြပစ်မှားမိေသာ အြပစ်ကိ စစ်ေကာေသာအခါ၊

သက်ေသခံတဦးတည်း ှ ိလ င် သ၏စကားမတည်ရ။ သက်ေသခံ ှ စ်ဦး၊

သံးဦး အားြဖင့် စကား ှ ိသမ တိ့သည် တည်ရလိမ့်မည်။ ၁၆ မမှန်ေသာ

သက်ေသခံတေယာက်သည်၊ သတပါးတဘက်၌ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံလ င်၊ ၁၇

တရားေတွေ့သာသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်သိ့၎င်း၊ ထိကာလ၌ ှ ိေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ တရားသ ကီးေ ှ သိ့့၎င်း လာသြဖင့် ၊ ၁၈ တရားသ ကီးတိ့သည်

ေစ့ေစ့စစ်ေကာ၍ ထိသက်ေသခံေသာသသည် မိမိအေဘာ်တဘက်၌ မမှန်

ေသာသက်ေသကိ ခံ ပီးလ င်၊ ၁၉ မိမိအေဘာ်၌ ပမည်ဟ အ ကံ ှ ိသည်အတိင်း

သ၌ ပရမည်။ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ သင်တိ့အထဲက ထိသိ့ ပယ် ှ ားရမည်။ ၂၀

ကင်းေသာသတိ့သည်လည်း ထိသိတင်းကိ ကား၍ ေကာက်ေသာေကာင့် ၊ ေနာက်တဖန်

ထိသိ့ေသာ ဒစ ိက်ကိ မ ပဘဲေနကလိမ့်မည်။ ၂၁သင်၏မျက်စိသည် မသနားရ။ အသက်

အတွက် အသက်ကိ၎င်း၊ မျက်စိအတွက် မျက်စိကိ၎င်း၊ သွားအတွက် သွားကိ၎င်း၊

လက်အတွက် လက်ကိ၎င်း၊ ေြခအတွက် ေြခကိ၎င်း ဒဏ်ေပးရမည်။

၂၀ သင်သည် ရန်သတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှာ ချီသွား ေသာအခါ၊ ကိယ်ထက်သာ၍

များေသာြမင်း၊ ရထား၊ လတိ့ကိ ြမင်ေသာ်လည်း မေကာက် ှ င့် ။ သင့် ကိ

အဲဂတု ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာသင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်ဘက်၌

ှ ိေတာ်မ၏။ ၂ စစ်တိက်ချိန်နီးေသာအခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ သည် ချဥ်း၍၊ ၃

အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ယေန့ သင်တိ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှာ ရန်သတိ့ကိ ချဥ်း က ပီ။

သတိ့ေကာင့် စိတ်ပျက်ြခင်း၊ ေကာက် ွံ ့ြခင်း၊ တန်လပ်ြခင်း၊ ထိတ်လန့် ြခင်း မ ှ ိ က ှ င့် ။ ၄

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ့ကိ စစ်တိက်၍

သင်တိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအလိငှာ၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မသည် ဟ လတိ့အား

ေြပာဆိရကမည်။ ၅ ဗိလ်တိ့ကလည်း၊ အိမ်သစ်ကိ ေဆာက်၍ ဘရား သခင်၌

မအပ်ရေသးေသာသ ှ ိလ င်၊ မိမိအိမ်သိ့ြပန်၍ အပ်ပါေလေစ။ သိ့မဟတ် စစ်တိက်ရာတွင်

ေသ၍ အြခား ေသာသသည် ထိအိမ်ကိ အပ်လိမ့်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၆ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ

စိက်၍ စပျစ်သီးကိ မစားရ ေသးေသာသ ှ ိလ င်၊ မိမိအိမ်သိ့ ြပန်သွားပါေလေစ။

သိ့မဟတ် စစ်တိက်ရာတွင် ေသ၍ အြခားေသာသသည် ထိစပျစ်သီးကိ စားလိမ့်မည်ဟ

စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၇ မိန်းမ ှ င့်လက်ထပ်၍ မသိမ်းရေသးေသာသ ှ ိ လ င်၊ မိမိအိမ်သိ့

ြပန်သွားပါေလေစ။ သိ့မဟတ် စစ်တိက် ရာတွင် ေသ၍အြခားေသာသသည် ထိမိန်းမကိ

သိမ်း လိမ့်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိသည်ဟလများတိ့အား ေြပာရကမည်။ ၈တဖန်လည်း၊

ဗိလ်တိ့က ေကာက်တတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ၍ စိတ်ပျက်ေသာသ ှ ိလ င်၊ မိမိအိမ်သိ့

ြပန်သွားပါေလေစ။ သိ့မဟတ်လ င် ထိသစိတ်ပျက်သက့ဲသိ့ သ၏အေဘာ်တိ့သည်

စိတ်ပျက်ကလိမ့်မည်ဟ စိးရိမ် စရာ ှ ိသည်ဟ လများတိ့အား ေြပာရကမည်။ ၉

ဗိလ်တိ့သည် လများတိ့အား ထိသိ့ေြပာ ပီးမှ တပ်မးတိ့သည် လများကိ စစ်ချီေစရကမည်။

၁၀သင်သည် မိတ့စံတ မိကိ့ တိက်ြခင်းငှာ ချဥ်း ေသာအခါ၊ စစ် ငိမ်းမည်အေကာင်းကိ

ဟစ်ေကာ်ရမည်။ ၁၁ ထိ မိသ့ည် စစ် ငိမ်းရာစကားေြပကိ ြပန်ေြပာ၍ မိတံ့ခါးကိ

ဖွင့်ထားလ င်၊ ထိ မိ ့၌ ှ ိေသာသအေပါင်းတိ့ သည် သင့်အား အခွန်ေပး၍ သင့်အမကိ

ထမ်းရကမည်။ ၁၂ သိ့မဟတ် စကားေြပမေြပာဘဲ သင့် ကိ စစ်တိက် လ င်၊

ထိ မိကိ့ ဝိင်းထား၍၊ ၁၃ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့် လက်၌

အပ်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေယာက်ျား ှ ိသမ တိ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံရမည်။ ၁၄ မိန်းမ၊ သငယ်၊

တိရစာန်အစ ှ ိေသာ မိ ့၌ေတွ့ ေသာ ဥစာ ှ ိသမ ကိ ကိယ်ဘိ့သိမ်း၍၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ သင်၏ရန်သလက်မှ ရေသာ ဥစာကိ စားရမည်။ ၁၅

ဤလမျိုးေနေသာ မိမှ့တပါး သင် ှ င့် ေဝးေသာ မိ့ ှ ိသမ တိ့အား ထိသိ့ ပရမည်။ ၁၆
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သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့် အေမွခံစရာဘိ၊့ ဤလမျိုးေနရာ မိတိ့့၌

အသက် ေသာ လသတဝါတစံတေယာက်ကိမ အသက်မ ှ င်ေစရ။ ၁၇ ဟိတိလ၊

အာေမာရိလ၊ ခါနနိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ဟိဝိလ၊ ေယဗသိ လတိ့သည် မိမိတိ့ဘရားများ၌

ပေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်အမတိ့ကိ သင့်အား သွန်သင်၍၊ ၁၈ သင်သည်

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ မြပစ်မှားမည်အေကာင်း သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထိလမျိုးအေပါင်းတိ့ ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးရမည်။ ၁၉

သင်သည် မိတ့စံတ မိကိ့ တိက်ယြခင်းငှာ ကာြမင့် စွာ ဝိင်းထားလ င်၊ သစ်ပင်များကိ

မခတ်မြဖတ် ရ။ ေြမ၌ေပါက်ေသာ အပင်တိ့သည် လအသက်ေမွးဘိ့ရာ ြဖစ်ေသာေကာင့်

အသီးကိသာ စားရမည်။ မိကိ့ ဝိင်းထားရာ အမကိ ေဆာင်၍အပင်ကိ မလဲှရ။ ၂၀ သိရ့ာတွင်

မစားရေသာ သစ်ပင်တိ့ကိ ခတ်လဲှ၍၊ သင် ှ င့် စစ်တိက်ေသာ မိကိ့ မေအာင်မီှတိင်ေအာင်၊

စစ်တိက်ရာ တန်ဆာတိ့ကိ ေဆာက်လပ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။

၂၁ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အပိင်ေပး ေတာ်မေသာြပည်တွင်၊

လွတ်လပ်ေသာအရပ်၌ လအေသ ေကာင် ှ ိသည်ကိ ေတွ့၍၊

အဘယ်သသတ်သည်ကိ မသိ လျင်၊ ၂သင်၌ အသက် ကီးသ၊ တရားသ ကီးတိ့သည်

ထွက်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင် မိ ့ ွာများတိင်ေအာင် တိင်းထွာ ရကမည်။ ၃အေသေကာင် ှ င့်

အနီးဆံးေသာ မိ့၌ အသက် ကီးသတိ့သည် ထမ်းဘိးတင်ြခင်း၊ ေစခိင်းြခင်းကိ မ ပဘး

ေသးေသာ ွားသငယ်ကိ ယ၍၊ ၄လယ်မလပ်မျိုးေစ့ မ ကဲ ိင်ေအာင် ေရမြပတ် ေသာ

ေချာင်းသိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ထိေချာင်း၌ ွား လည်ပင်းကိ ြဖတ် ပီးမှ၊ ၅သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ထာဝရဘရား အခွင့် ှ င့်

ေကာင်း ကီးေပးေစြခင်းငှာ၎င်း ေ ွးချယ်ေတာ် မေသာ ေလဝိသား ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ချဥ်း၍ တရားေတွ့ြခင်းအမ၊ ိက်ပတ်ြခင်းအမ ှ ိသမ တိ့ကိ စီရင်ဆံးြဖတ်ရကမည်။ ၆

အေသေကာင် ှ င့် အနီးဆံးေသာ မိသ့ား အသက် ကီးသ အေပါင်းတိ့သည်၊

ထိေချာင်း၌ လည်ပင်း ြဖတ် ပီးေသာ ွားမအေပ မှာ မိမိတိ့လက်ကိ ေဆးလျက်၊ ၇

ငါတိ့လက်သည် ဤအေသွးကိ မသွန်း၊ ငါတိ့ မျက်စိသည် မြမင်။ ၈ အိထာဝရဘရား၊

ေ ွးေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ် ၏လဣသေရလအမျိုးကိ သနားေတာ်မပါ။ မေသထိက်

ေသာသကိ သတ်ေသာအြပစ်သည် ကိယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုးအေပ သိ့

ေရာက်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ မက်ဆိရကမည်။ သိ့ ပလ င် အသက်ကိ သတ်ေသာ

အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၉ ထိသိ့ သင်သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာင်းေသာအမကိ

ပေသာအခါ၊ မေသထိက်ေသာ သ၏ အေသွးကိ ပယ် ှ င်းရလိမ့်မည်။ ၁၀ သင်သည်

ရန်သတိ့ကိ စစ်တိက်သွား၍ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ သင့်လက်၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်သည် ဘမ်းယေသာအခါ၊ ၁၁ ဘမ်းယေသာသတိ့တွင်

အဆင်းလှေသာ မိန်းမ ကိ ြမင်၍ စံဘက်ြခင်းငှာ အလိ ှ ိလ င်၊ ၁၂ သင့် အိမ်သိ့

သကိ့ေခ သွား၍၊ သသည် ဦးဆံရိတ်ြခင်း၊ လက်သည်းလီှးြဖတ်ြခင်းကိ ပလျက်၊ ၁၃

ဘမ်းယရာအဝတ်ကိ ခ တ်ပယ်၍ တလပတ်လံး မိဘတိ့ကိ ြမည်တမ်းလျက် သင့် အိမ်၌

ေန ပီးေသာေနာက်၊ သင်သည် သ ှ င့် စံဘက်၍ သသည် သင်၏မယား ြဖစ်မည်။ ၁၄

ေနာက်တဖန် သကိ့ မချစ်လ င်၊ သအ့လိအ ေလျာက်သွားေသာအခွင့် ကိ ေပးရမည်။

သကိ့ တ်ချ ေသာေကာင့် ေငွ ှ င့် မေရာင်းရ၊ ကန်အရာ၌ မထားရ။ ၁၅လင်ချစ်ေသာ

မယား၊ မန်းေသာ မယား ှ စ် ေယာက်တိ့သည် သားကိဘွား၍၊ အဦးဘွားေသာ သားသည်

မန်းေသာမယား၏ သားြဖစ်လ င်၊ ၁၆ ထိသသည် မိမိအေမွဥစာကိ ေဝေသာအခါ၊

မန်းေသာမယား၏ သားဦးကိ ှ ိမ့်ချ၍ ချစ်ေသာမယား၏ သားကိ သားဦးအရာ၌

မချီးေြမာက်ရ။ ၁၇ မန်းေသာမယား၏သားသည် သားဦးြဖစ်သည် ဟ ဝန်ခံ၍၊ ှ စ်ဆေသာ

အေမွဥစာကိ သအ့ားေပးရမည်။ အေကာင်းမကား၊ ထိသားသည် အဘ၏

ခွန်အားအစဦး ြဖစ်၏။ သားဦးအရိပ်အရာ ှ င့် ဆိင်ေပ၏။ ၁၈ အဘ၌ ဆိးေသာသား၊

ခက်ထန်ေသာသေဘာ ှ ိ၍ မိဘစကားကိ နားမေထာင်ေသာသား၊ မိဘတိ့ ဆံးမေသာ်လည်း

ဆံးမြခင်းကိ မခံေသာသား ှ ိလ င်၊ ၁၉ မိဘတိ့သည် ထိသားကိ ဆဲွကိင်၍၊ မိ ့၌

အသက် ကီးသတိ့ ှ ိရာ မိတံ့ခါးဝသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ၂၀ အက ်ပ်တိ့သားသည်

ဆိးေသာသ၊ ခက်ထန် ေသာသေဘာ ှ ိ၍ အက ်ပ်တိ့စကားကိ နားမေထာင် ေသာသ

ြဖစ်ပါ၏။ စားကူးေသာသ၊ ေသာက်ကူးေသာ သ ြဖစ်ပါ၏ဟ မိ့၌ အသက် ကီးသတိ့အား

ေလာက်ဆိ ရမည်။ ၂၁ မိသ့ားေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည် ထိသားကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍

အေသသတ်ရကမည်။ ထိသိ့ သင်တိ့ တွင် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ပယ် ှ ားသြဖင့် ၊

ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့သည် ထိသိတင်းကိ ကား၍ ေကာက် ွံ ့ ြခင်း

ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၂၂ ေသထိက်ေသာ အြပစ် ှ ိေသာသကိ သစ်တိင်၌ ဆဲွ၍သတ်လင်၊ ၂၃

အေသေကာင်ကိ သစ်တိင်၌ တညဥ့်လံးမထား ရ။ ထိေန့ြခင်းတွင် ေြမ၌

ဆက်ဆက်ြမုပ်ရမည်။ သစ်တိင်၌ ဆဲွထားြခင်းကိ ခံရေသာသသည် ကျိန်ြခင်းကိ ခံရေသာ

သြဖစ်၏။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်အေမွခံစရာဘိ့ ေပးေတာ်မေသာ

ြပည်သည် မညစ် းေစမည် အေကာင်း ထိသိ့ ပရမည်။

၂၂ သင့် ညီအစ်ကိ၏ သိး ွားသည် လမ်းလဲွသည်ကိ ကည့်၍မေနရ။ ညီအစ်ကိထံသိ့

ဆက်ဆက်ြပန်ပိ့ရမည်။ ၂ ညီအစ်ကိ ေဝးေသာ်၎င်း၊ သကိ့ မသိေသာ်၎င်း၊

ထိသိး ွားကိ ကိယ်အိမ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ညီအစ်ကိ သည်မ ှ ာ၊ သ၌ မအပ်မီှတိင်ေအာင်

ကိယ်အိမ်၌ ထားရ မည်။ ၃ ြမည်းြဖစ်ေစ၊ အဝတ်ြဖစ်ေစ၊ ညီအစ်ကိ၏ဥစာ

တစံတခေပျာက်၍ သင်ေတွမိ့လ င်၊ ကည့်၍မေနဘဲ ထိအတ ပရမည်။ ၄ ညီအစ်ကိ

ြမည်း ွားသည် လမ်း၌ လဲလျက် ှ ိ သည်ကိ ကည့်၍မေနရ။ ညီအစ်ကိ ှ င့် ဝိင်း၍ ဆက်ဆက်

မစရမည်။ ၅ မိန်းမသည် ေယာက်ျားအဝတ်ကိ မဝတ်ရ။ ေယာက်ျားသည်လည်း

မိန်းမအဝတ်ကိ မဝတ်ရ။ ထိသိ့ ဝတ်ေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားသည် စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။ ၆ သစ်ပင်ေပ ေြမေပ မှာ ငှက်သိက်၌ ငှက်မ

သည် အဥများ၊ သားငယ်များကိ ဝပ်လျက် ေနသည်ကိ ေတွလ့ င်၊ သားငယ်တိ့ ှ င့်အတ

အမိကိမယရ။ ၇သင်သည် ေကာင်းစား၍အသက်တာ ှ ည်မည် အေကာင်း၊ သားငယ်တိ့ကိ

သိမ်းယလင်လည်း အမိကိ လတ်လိက်ရမည်။ ၈လသည် အိမ်မိးေပကကျ၍လအသက်ကိ

သတ်ေသာ အြပစ်မေရာက်မည်အေကာင်း၊ အိမ်အသစ် ကိ ေဆာက်ေသာအခါ၊

အမိးနားပတ်လည်၌ အဆီးအ တားကိ လပ်ရမည်။ ၉ စပျစ်ဥယျာဥ်၌ ြခားနားေသာ

မျိုးေစ့တိ့ကိ ေရာေ ှ ာ၍ မ ကဲရ။ ထိသိ့ ကဲလ င်၊ မျိုးေစ့အသီး၊ စပျစ်ပင် အသီး

ှ စ်ပါးစလံး ပျက်လိမ့်မည်။ ၁၀ ွား ှ င့် ြမည်းကိ ဘက်၍ လယ်မထွန်ရ။ ၁၁

ဝါ ှ င့် သိးေမွးကိ ေရာေ ှ ာ၍ ရက်ေသာအဝတ် ကိ မဝတ်ရ။ ၁၂သင် ခံေသာအဝတ်စွန်

ေလးဘက်၌ ပန်းပွားတိ့ ကိ ဆဲွရမည်။ ၁၃ လသည် မယား ှ င့် ထိမ်းြမားဆက်ဆံ ပီးမှ၊

တဖန် ထိမိန်းမကိ မန်း၍၊ ၁၄ ငါသည် ဤမိန်းမ ှ င့် ထိမ်းြမားဆက်ဆံေသာ

အခါ၊ ကညာမစစ်ေကာင်းကိ သိရ ပီဟ ထိမိန်းမ၌ က့ဲရဲစ့ရာအေကာင်းကိ ပ၍

သအ့သေရကိ ဖျက်လ င်၊ ၁၅ ထိမိန်းမ၏ မိဘတိ့သည် ကညာ၏ လကဏာ

သက်ေသကိ ေဆာင်လျက်၊ မိ ့၌ အသက် ကီးသတိ့ ှ ိရာ မိတံ့ခါးဝသိ့ သွား၍၊

၁၆ ထိမိန်းမ၏အဘက၊ အက ်ပ်သမီးကိ ဤလ၌ အက ်ပ်ေပးစားပါ ပီ။ သသည်

အက ်ပ်သမီးကိ မန်း၍၊ ၁၇ သင်၏သမီးသည် ကညာမစစ်ေကာင်းကိ ငါေတွ့ ပီဟ

ဆိလျက် က့ဲရဲစ့ရာအေကာင်းကိ ပပါ၏။ သိ့ရာတွင် ဤသည်ကား၊ အက ်ပ်သမီး၏ကညာ

လကဏာ သက်ေသြဖစ်ပါ၏ဟ အသက် ကီးသတိ့အား ေလာက်ဆိလျက် ထိအဝတ်ကိ

သတိ့ေ ှ မှ့ာလှန်၍ ြပရမည်။ ၁၈ ထိအခါ မိ ့၌ အသက် ကီးသတိ့သည် ထိလကိ

ယ၍ ိက် ပီးမှ၊ ၁၉ ေငွတပိဿာကိ ေလျာ်ေစ၍၊ မိန်းမ၏ အဘ အား ေပးရမည်။

အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုး ကညာ၏အသေရကိ ထိသဖျက်ေလ ပီ။ ထိမိန်းမသည်

သ၏မယားြဖစ်ရမည်။ တသက်လံး ထိမိန်းမ ှ င့် မကွာရ။ ၂၀ သိ့မဟတ် လင်စကားမှန်၍၊

ထိမိန်းမ၌ ကညာ လကဏာသက်ေသ မ ှ ိလ င်၊ ၂၁ မိသ့ားေယာက်ျားတိ့သည်

ထိမိန်းမကိ အဘ အိမ်တံခါးသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍ အေသသတ်ရကမည်။

အေကာင်းမကား၊ သသည် အဘ အိမ်၌ မတရားေသာ ေမထန်သိ့လိက်၍ ဣသေရလ

အမျိုး၌ မိက်မဲေသာအမကိ ပေလ ပီ။ ထိသိ့ သင်တိ့တွင် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ပယ် ှ ားရကမည်။

၂၂ လင် ှ ိေသာမိန်းမ ှ င့် အြခားေသာေယာက်ျား သင့် ေနသည်ကိ ေတွမိ့လ င်၊

ထိေယာက်ျား ှ င့် မိန်းမ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ထိသိ့

ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ ားရမည်။ ၂၃အပျိုကညာကိ ေယာက်ျား ှ င့်

ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င်း ပီးမှ၊ အြခားေသာေယာက်ျားသည် မိထဲ့မှာေတွ့၍ သင့် ေနလ င်၊

၂၄ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ မိတံ့ခါးဝသိ့ ထတ်ေဆာင် ပီးလ င် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍

အေသသတ်ရကမည်။ မိန်းမသည် မိထဲ့မှာ ှ ိလျက်ပင် မေအာ်မဟစ်ေသာ ေကာင့် ၎င်း၊
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ေယာက်ျားလည်း သမ့ယားကိ တ်ချေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

အေသသတ်ြခင်း ကိ ခံရမည်။ ထိသိ့ သင်တိ့တွင် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ပယ် ှ ား ရကမည်။ ၂၅

အပျိုကိ ေယာက်ျား ှ င့် ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င်း ပီး မှ အြခားေသာ ေယာက်ျားသည် ေတာ၌

ေတွ့၍ အ ိင် အထက် ပလင်၊ ထိေယာက်ျား တေယာက်တည်းကိသာ အေသသတ်ရမည်။

၂၆ ေသထိက်ေသာ အြပစ်မ ှ ိေသာ ထိမိန်းမကိ သင်သည် အဘယ်သိ့မ မ ပရ။ ၂၇

အေကာင်းမကား၊ ေယာက်ျားသည် ထိမိန်းမကိ ေတာ၌ေတွ့၍ မိန်းမေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း

ကညီေသာသ မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ထိအမသည် လချင်းတေယာက်ကိ တေယာက် ရန် ပ၍

သတ်ေသာအမ ှ င့်တ၏။ ၂၈ ေယာက်ျား ှ င့် မထိမ်းြမား မေဆာင် ှ င်းေသး ေသာ

အပျိုကညာကိအြခားေသာေယာက်ျားသည် ေတွ့၍ ကိင်ဆဲွသင့် ေနသည်ကိ ေတွမိ့လ င်၊ ၂၉

ထိေယာက်ျားသည် မိန်းမ၏ အဘအား ေငွ ငါးဆယ်ကိ ေလျာ်ရမည်။ ထိမိန်းမသည်လည်း

သ၏ မယားြဖစ်ရမည်။ သကိ့ တ်ချေသာေကာင့် တသက်လံး မကွာရ။ ၃၀လသည်

မိမိအဘ ှ င့်သာဆိင်ေသာ အဘ၏ မယားကိ မသိမ်းရ။

၂၃ ေယာက်ျား၏ အဂ ါလကဏာ မစံလင်၊ ချို ့တ့ဲ ေသာေယာက်ျားသည်

ထာဝရဘရား၏ ပရိသတ်ေတာ်၌ အပါအဝင်မြဖစ်ရ။ ၂ ေမျာက်မထား၍

ရေသာသားသည် ထာဝရ ဘရား၏ ပရိသတ်ေတာ်၌ အပါအဝင်မြဖစ်ရ။ ဆယ်

ဆက်ေြမာက်ေအာင် မဝင်ရ။ ၃ အမုန်အမျိုးသား၊ ေမာဘအမျိုးသားသည် လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ ပရိသတ်ေတာ်၌ အပါအဝင် မြဖစ်ရ။ ကာလအစဥ်မကန်၊

ဆယ်ဆက်ေြမာက်ေအာင် မဝင်ရ။ ၄ အေကာင်းမကား၊ သင်သည် အဲဂတုြပည်မှ

ထွက်လာေသာအခါ၊ သတိ့သည် မန့် ှ င့် ေရကိ ေဆာင်၍ ခရီးဦး ကိ မလာက။ သင့် ကိ

ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှာ၊ ေမေသာေပါတာမိြပည်၊ ေပေသာ် မိ ့၌ ေနေသာ ေဗာရ သား ဗာလမ်ကိ

ငှား က၏။ ၅ သိ့ရာတွင် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် ဗာလမ်စကားကိ

နားမေထာင်။ သင့် ကိချစ်ေသာ ေကာင့် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ သင်၌ ေကာင်း ကီးမဂလာ

ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၆ သင်သည် သတိ့ချမ်းသာ၊ သတိ့စည်းစိမ်ကိ တသက်လံးအစဥ်မ ပစရ။

၇ ဧဒံအမျိုးသားကိမကား၊ မမန်းရ။ သသည် သင်၏ ညီအစ်ကိ ြဖစ်၏။

အဲဂတုအမျိုးသားကိလည်း မမန်းရ။ သ၏ြပည်၌ သင်သည် ကန်ခံခ့ဲဘး ပီ။ ၈

သတိ့အမျိုးအ ွယ်သည် သံးဆက်ေြမာက်မှသာ ထာဝရဘရား၏ ပရိသတ်ေတာ်၌

အပါအဝင်ြဖစ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၉ ရန်သတိ့ကိ စစ်တိက်သွားေသာအခါ၊ မတရား

ေသာအမ ှ ိသမ ကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၀ညဥ့်အချိန်၌ ေရာက်တတ်ေသာ မစင် ကယ် ေသာ

အေကာင်းေကာင့် မစင် ကယ်ေသာသသည် သင်တိ့တွင် ှ ိလ င် သသည် တပ်ြပင်သိ့

ထွက်ရမည်။ တပ်ထဲသိ့မဝင်ရ။ ၁၁ မိဃ်းချုပ်ေသာအခါ ေရချိုး၍၊ ေနဝင် ပီးမှ တပ်ထဲသိ့

ဝင်ရမည်။ ၁၂သင့်ကျင် ကီးစွန့်ရာ အရပ်သည် တပ်ြပင်၌ ှ ိရ မည်။ ၁၃တပ်ြပင်သိ့ထွက်၍

စွန့်ေသာအခါ၊ ကိယ်၌ပါ ေသာ သစ်သားတး ွင်း ှ င့် ေြမ၌တးရမည်။ ေနာက်တဖန် လှည့်၍

မစင်ကိ ဖံးအပ်ရမည်။ ၁၄အေကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

သင့် ကိကယ်တင်၍ ရန်သတိ့ကိ သင့်လက်၌ အပ်ြခင်းငှာ၊ သင်၏တပ်ထဲမှာ

သွားလာေတာ်မ၏။ ထိ့ေကာင့် ၊ သင့်အထဲ၌ မစင် ကယ်ေသာအရာ တစံတခ ကိ ြမင်၍

သင်မှ ေ ှ ာင်သွားေတာ် မမမည်အေကာင်း၊ သင်၏ တပ်သည် သန့် ှ င်းရမည်။ ၁၅

မိမိသခင်ထံကေြပး၍ သင့် ထံသိ့ ေရာက်ေသာ ကန်ကိ သခင်၌ မအပ်ရ။ ၁၆ ထိကန်သည်

အလိအေလျာက်ေနချင်ေသာ အရပ်၊ သင့် ေနရာ မိ ့ တစံတ မိ့၌ သင့် ထံမှာေနရေသာ

အခွင့် ှ ိ၏။ သကိ့ မ ှ ဥ်းဆဲရ။ ၁၇ဣသေရလအမျိုးသမီးတိ့တွင် ြပည်တန်ဆာ မ ှ ိရ။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ေယာက်ျားအလိသိ့ လိက်တတ်ေသာ မိန်းမလ ာမ ှ ိရ။ ၁၈

ြပည်တန်ဆာလပ်၍ ရေသာေငွ၊ ေခွးကိေရာင်း ၍ ရေသာေငွကိ သစာဂတိေြပေစြခင်းငှာ၊

သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သိ့ မသွင်းရ။ ထိသိ့ ေသာေငွကိ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၁၉ သင်၏အမျိုးသားချင်း၌ အတိးယ၍၊ ေငွ၊ စားစရာ၊

အသံးအေဆာင်ကိ မေချးမငှားရ။ ၂၀ တပါးအမျိုးသား၌ အတိးယ၍ ေချးငှားရ၏။

သင်သွား၍ ဝင်စားေသာြပည်တွင် သင် ပေလရာရာ၌ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် ေကာင်း ကီးေပး ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ အမျိုးသားချင်း၌ အတိးယ၍

ေချးငှားြခင်းကိ ေ ှ ာင်ရမည်။ ၂၁ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား သစာ

ဂတိထားလ င်၊ ထားသည်အတိင်း မ ပဘဲမေနရ။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ဧကန်အမှန်ေတာင်း ေတာ်မမည်။ သင်သည် မ ပဘဲေနလ င် အြပစ်ေရာက် လိမ့်မည်။ ၂၂

သစာဂတိ မထားဘဲေနလ င် အြပစ်မေရာက်။ ၂၃ သင်သည် သင်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား အား ကိယ်အလိအေလျာက် သစာဂတိထား၍၊ ကိယ် တ် ှ င့်

မက်ဆိေသာစကားကိ တည်ေစ၍၊ ဂတိ ှ ိသည်အ တိင်း ပရမည်။ ၂၄ သင်သည်

အိမ်နီးချင်း၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ အလိအေလျာက် စပျစ်သီးကိ ဝစွာစားရ

ေသာ်လည်း မသိမ်းမယရ။ ၂၅ အိမ်နီးချင်း၏ စပါးလယ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊

စပါး ှ ံ ကိလက် ှ င့် ဆွတ်ရေသာ်လည်း တံစဥ် ှ င့် မရိတ်ရ။

၂၄ တစံတေယာက်ေသာသသည် မယား ှ င့် ထိမ်း ြမား၍ ဆက်ဆံ ပီးမှ တဖန်

အြပစ်တင်စရာ အေကာင်း ှ ိေသာေကာင့် စိတ်မေတွလ့ င်၊ ြဖတ်စာကိ ေရး၍

သ၌ အပ်ေပးသြဖင့် လတ်လိက်ရမည်။ ၂ ထိမိန်းမသည် လင်အိမ်မှထွက်သွားေသာ

ေနာက်၊ အြခားေသာ သ၏မယား ြဖစ်ရေသာအခွင့် ှ ိ၏။ ၃ ေနာက်ေနေသာလင်သည်လည်း

သကိ့မန်းလ င်၊ ြဖတ်စာကိ ေရး၍ သ၌အပ်သြဖင့် လတ်လိက်သည် ြဖစ်ေစ၊

ထိလင်ေသသည်ြဖစ်ေစ၊ ၄အရင်လတ်လိက်ေသာ လင်ေဟာင်းသည် ညစ် းြခင်း ှ ိေသာ

ထိမိန်းမကိ ေနာက်တဖန်မသိမ်းရ။ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာအမြဖစ်

၏။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့်အေမွခံ စရာဘိ့ ေပးေတာ်မေသာြပည်၌

အြပစ်မေရာက်ေစရ။ ၅ အိမ်ေထာင်ဘက် ပစ ှ ိေသာသသည် စစ်တိက် မသွားရ။ မင်းအမကိ

မေဆာင်ရ။ တ ှ စ်ပတ်လံး ကိယ်အိမ်၌ မလွတ်ေန၍ မယားကိ ေကးေမွး ပစရမည်။

၆ ကိတ်ဆံအေပ ေကျာက်ြပားကိ ြဖစ်ေစ၊ ေအာက်ေကျာက်ြပားကိ ြဖစ်ေစ၊

အဘယ်သမ အေပါင် မယရ။ ထိသိ့ယလင်၊ သအ့သက်ကိ အေပါင်ယသည် ှ င့်

တ၏။ ၇ လသည် မိမိအမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာ ဣသေရ လအမျိုးသားကိ

ခိး၍ ကန်အရာ၌ ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေရာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ ထိသခိးကိ ေတွမိ့လ င်

အေသသတ် ရမည်။ သင်တိ့တွင် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ထိသိ့ ပယ် ှ ားရက မည်။ ၈

နာေဘးေရာက်ေသာအခါ၊ ေလဝိသားယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့ သွန်သင်သမအတိင်း သတိ ပ၍

ေစ့ေစ့ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ သတိ့ကိ ငါမှာထားသည်အတိင်း ကျင့် ေစာင့် ကေလာ့။ ၉

သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်မှထွက်၍ ခရီးသွား က စဥ်တွင်၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ မိရိအံ၌ ပေတာ်မေသာအမကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၁၀

သင်သည် အမျိုးသားချင်း၌ တစံတခကိ ေချး ငှားလ င်၊ အေပါင်ထားေသာဥစာကိ

ယြခင်းငှာ သအိ့မ်ထဲ သိ့ မဝင်ရ။ ၁၁ သင်သည် အိမ်ြပင်မှာရပ်ေန၍၊ ထိသသည်

အေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ သင့် ှ ိရာအိမ်ြပင်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ရမည်။ ၁၂ ထိသသည်

ဆင်းရဲလ င်၊ ေပါင်၍ထားေသာ ဥစာကိ ြပန်မအပ်ဘဲ ညဥ့်ကိမလွန်ေစရ။ ၁၃သသည်

မိမိအဝတ်ကိ ဝတ် ခံလျက် အိပ်ေပျာ်၍ သင့် ကိေကာင်း ကီးေပးမည် အေကာင်း၊

သေပါင်၍ထား ေသာ ဥစာကိ ေနဝင်လ င် ဆက်ဆက်ြပန်အပ်ရမည်။ ထိသိ့ ပေသာ

အမသည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေြဖာင့် မတ်ေသာအမ ြဖစ်လိမ့်မည်။

၁၄အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေစ၊ သင့် ေနရာ မိ ့ ွာတိ့၌ တည်းခိေသာတပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊

ဆင်းရဲငတ်မွတ် ေသာသငှားကိ မ ှ ဥ်းဆဲရ။ ၁၅ ေနစ့ဥ်မြပတ် သအ့ခကိ ေပးရမည်။

မေပးဘဲ ေနမဝင်ေစ ှ င့် ။ သသည် ဆင်းရဲေသာေကာင့် ရထိက် ေသာ အခကိလည်း

စိတ်စဲွလမ်းလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ မေပးဘဲေနလ င် သသည် သင့် ကိ အြပစ်တင်၍ ထာဝရ

ဘရားကိ ေအာ်ဟစ်သြဖင့် သင်၌ အြပစ်ေရာက်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၁၆အဘသည်

သား၏အြပစ်ေကာင့် ၎င်း၊ သား သည် အဘ၏အြပစ်ေကာင့် ၎င်း၊ အေသမခံရ။ လတိင်း

မိမိအြပစ်ေကာင့်သာ အေသခံရမည်။ ၁၇တရား ှ ာေတွ့ြခင်းအမမှာ တပါးအမျိုးသား ှ င့်

မိဘမ ှ ိေသာသကိ အ ံ းမေပးရ။ မတ်ဆိးမအဝတ်ကိ အေပါင်မယရ။ ၁၈ သင်သည်

အဲဂတုြပည်၌ ကန်ခံခ့ဲဘးေကာင်းကိ ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

သင့် ကိ ထိြပည်မှ ေ ွး တ်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း ေအာက်ေမ့ရ မည်။ ထိ့ေကာင့်

ဤပညတ်ကိ ငါထား၏။ ၁၉ သင်သည် ကိယ်လယ်၌ အသီးအ ှံ ကိ ရိတ် ေသာအခါ၊

ေမ့ေလျာ့ေသာေကာက်လိင်းကိ ြပန်၍ မယရ။ သင် ပေလရာရာ၌ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည် သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ထိေကာက်လိင်းကိ

တပါးအမျိုးသား၊ မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမအဘိ့ ထားရမည်။ ၂၀သင်၏သံလွင်သီးကိ

ိက်ေခေသာအခါ၊ ကျန် ကင်းေသာအသီးကိ ြပန်၍ မ ိက်ေခရ။ တပါးအမျိုး သား၊

မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမအဘိ့ ထားရမည်။ ၂၁ သင်၏စပျစ်ဥယျာဥ်၌ စပျစ်သီးကိ

ဆွတ်ယ ေသာအခါ ြပန်၍ ေကာက်သိမ်းြခင်းကိ မ ပရ။ ကျန် ကင်း ေသာအသီးသည်
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တပါးအမျိုးသား၊ မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမအဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၂၂သင်သည် အဲဂတုြပည်၌

ကန်ခံခ့ဲဘးေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ရမည်။ ထိ့ေကာင့် ဤပညတ်ကိ ငါထား၏။

၂၅ လချင်းအမ ှ ိ၍ မင်းထံ၌ အစီရင်ခံလျက်၊ မင်းေ ှ မှ့ာ တရားေတွ့ ကေသာအခါ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ကိ အြပစ်လွတ်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ ဆိးေသာသကိ အ ံ းခံ

ေစြခင်းငှာ၎င်း စီရင်ရမည်။ ၂ ဆိးေသာသသည် အ ိက်ခံထိက်လ င်၊ တရားသ ကီးသည်

ကိယ်မျက်ေမှာက်၌ သကိ့ ချ၍၊ အြပစ် ှ င့် အေလျာက် မည်မ ေသာ ဒဏ်ချက်ြဖင့်

ိက်ေစရမည်။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း ဒဏ်ချက်ေလးဆယ်ထက် မလွန် ေစရ။ လွန်၍

များစွာေသာ ဒဏ်ချက်ြဖင့် ိက်လ င်၊ သင်၏အမျိုးသားချင်းသည် ယတ်ည့ံေသာသ

ြဖစ်ဟန် ှ ိ မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၄ စပါးနင်းနယ်ေသာ ွား၏ တ်ကိ မချုပ်တည်းရ။ ၅

အတေနေသာ ညီအစ်ကိ တိ့တွင်၊ တစံတ ေယာက်ေသာသသည် သားမ ှ ိဘဲေသလင်၊

ေသေသာသ ၏ မယားသည် အြခားတပါးေသာလစိမ်း ှ င့် စံဘက်ြခင်း ကိ မ ပရ။

သ၏လင်ညီသည် သကိ့ သိမ်းယဆက်ဆံ၍ မရီး၌ ပအပ်ေသာဝတ်ကိ ပရမည်။ ၆

ဣသေရလအမျိုး၌ အစ်ကိအမည်ကိ မေပျာက် ေစြခင်းငှာ၊ အဦးဘွားေသာသားသည်

ေသေသာဘ ကီး ၏ အရိပ်အရာကိ ခံရမည်။ ၇ ညီသည် အစ်ကိမယားကိ မယလိလင်၊

မိန်းမ သည် အသက် ကီးသတိ့ ှ ိရာ မိတံ့ခါးဝသိ့သွား၍၊ ကန်မ ၏ လင်ညီသည်

အစ်ကိအမည်ကိ ဣသေရလအမျိုး၌ မတည်ေစလိပါ။ သ ပအပ်ေသာဝတ်ကိ မ ပလိပါဟ

ေလာက်လ င်၊ ၈ မိ ့၌ အသက် ကီးသတိ့သည် ထိသကိ ေခ ၍ ေမးြမန်းရကမည်။

သကလည်း၊ ထိမိန်းမကိ အက ်ပ် မယလိပါဟဆိ၍ ခိင်မာစွာေနလ င်၊ ၉သ၏မရီးသည်

အသက် ကီးသတိ့ေ ှ မှ့ာ သအ့ပါးသိ့ ချဥ်း၍ သ၏ေြခနင်းကိ ခ တ်လျက်၊ သ၏ မျက် ှ ာ၌

တံေထွးေထွးလျက်၊ မိမိအစ်ကိ အိမ်ကိ မေဆာက်လိေသာသ၌ဤသိ့ ပသင့်သည်ဟသအ့ား

ြပန်ေြပာရမည်။ ၁၀ ေနာက်မှ၊ ထိသကိ ေြခနင်းခ တ်ရေသာ အမျိုးဟ၍ ဣသေရလအမျိုး၌

ေခေဝသမတ်ရမည်။ ၁၁ လချင်းခိက်ရန် ပကစဥ်တွင်၊ တေယာက်ေသာ သ၏မယားသည်

အပါးသိ့ချဥ်း၍ မိမိလင်ကိ ကညီလိ ေသာငှာ ခိက်ရန် ပေသာ သ၏ ေယာက်ျားတန်ဆာကိ

ကိင်ဆဲွမိလ င်၊ ၁၂ ထိမိန်းမလက်ကိ ြဖတ်ရမည်။ သင်၏ မျက်စိ သည် သကိ့ မသနားရ။

၁၃ သင့် အိတ်၌ ကီးေသာအေလး၊ ငယ်ေသာအ ေလးတည်းဟေသာ ြခားနားေသာ

အေလးကိ မ ှ ိေစရ။ ၁၄ သင့် အိမ်၌ ြခားနားေသာ ြခင်စရာတန်ဆာ အ ကီးအငယ်ကိ

မ ှ ိေစရ။ ၁၅သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်၌ သင်၏အသက်

တာ ှ ည်မည်အေကာင်း၊ မှန်ကန်ေသာအေလး၊ မှန်ကန်ေသာြခင်စရာ တန်ဆာ များကိသာ

သံးရမည်။ ၁၆အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ အမကိ ပေသာသအ ေပါင်းတိ့ ှ င့် မတရားသြဖင့်

ပေသာသအေပါင်းတိ့ကိ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ

၏။ ၁၇ သင်သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်၍ ခရီးသွား ေသာအခါ၊ ၁၈ သင်သည်

အားကန်၍ ေမာလျက်ေနစဥ်တွင်၊ သင့် ေနာက်၌ လိက်ေသာသ၊ အားနည်းေသာ သတိ့ကိ

အာမလက် အမျိုးသားတိ့သည် လမ်း၌ ဆီး ကိ၍ လပ် ကံ ေကာင်းကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိ

မေကာက် ွံ ေ့ ကာင်းကိ ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည် သင့်အေမွခံစရာဘိ့ အပိင်ေပးေတာ်မေသာြပည်၌သင့် ပတ်လည်၌

ေနေသာရန်သအေပါင်းတိ့၏ လက်မှ ကယ်လတ်၍ ချမ်းသာေပးေတာ်မေသာအခါ၊

အာမလက် အမျိုးကိ ေအာက်ေမ့စရာ မ ှ ိေစြခင်းငှာ၊ ေကာင်းကင် ေအာက်၌

သတ်သင်ပယ် ှ င်းရမည်။ ထိအမကိ မေမ့ မေလျာ့ရ။

၂၆ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင့်အေမွခံစရာဘိ့

ေပးေတာ်မေသာြပည်သိ့ သင်သည် ဝင်စား၍ ေနေသာအခါ၊ ၂

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ ေသာြပည်၌ အဦးသီးေသာ

အသီးအမျိုးမျိုးကိယ၍ ြခင်ေတာင်း၌ ထည့် ပီးမှ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏

နာမေတာ်တည်စရာဘိ့ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ေသာ အရပ်သိ့ သွား၍၊ ၃

ထိကာလ၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်လပ်ေသာ သထံသိ့ ချဥ်းလျက်၊ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားေပးြခင်းငှာ၊ ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်သိ့ အက ်ပ် ေရာက်ပါ ပီဟ

ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား ယေန့ အက ်ပ်ဝန်ခံပါသည်ဟ

ယဇ်ပေရာဟိတ် အား ေြပာဆိရမည်။ ၄ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်လည်း ြခင်းေတာင်းကိ

သင့်လက်မှယ၍သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ ချထားရမည်။ ၅

သင်ကလည်း၊ အရပ်ရပ်သိ့ လှည့်လည်ေသာ ရိအမျိုးသားသည် အက ်ပ်အဘ ြဖစ်ပါ၏။

သသည် အဲဂတုြပည်သိ့ သွား၍ လအနည်းငယ် ှ င့်တကွ တည်းခိ စဥ်တွင်

ကီးမားများြပားေသာ လမျိုးြဖစ်ပါ၏။ ၆ အဲဂတုလတိ့သည် အက ်ပ်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်

စက်၍ ကျပ်တည်းစွာ ကန်ခံေစက၏။ ၇ ဘိးေဘးတိ့ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားကိ ေအာ်ဟစ်၍ ေလာက်ကေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရားသည်

နားေထာင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ အက ်ပ်တိ့ ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း၊ ပင်ပန်းြခင်းတိ့ကိ

ကည့် ေတာ်မ၏။ ၈ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် တန်ခိး ကီးေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ

ဆန့်၍ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ နိမိတ် လကဏာ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ြဖင့် အက ်ပ်တိ့ကိ

အဲဂတုြပည်မှ တ် ပီးလ င်၊ ၉ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ဤြပည်သိ့ ပိ့ေဆာင်၍

ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၁၀ ယခမှာ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ေပးသနား

ေတာ်မေသာြပည်၌ အဦးသီးေသာ အသီးကိ အက ်ပ် ေဆာင်ခ့ဲပါ ပီဟ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား ေလာက်ဆိလျက်၊ ထိအသီးကိ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထားရမည်။ ေ ှ ေ့တာ်၌လည်း ကိးကွယ်ြခင်းကိ ပရမည်။ ၁၁

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင် ှ င့် သင်၏အိမ်သအိမ်သားတိ့အား

ပေတာ်မသမ ေသာ ေကျးဇး၌၊ သင်သည် သင် ှ င့်အတတည်းခိေသာ ေလဝိသားမှစ၍

တပါးအမျိုးသားတိ့ ှ င့်တကွ ေပျာ်ေမွ ့ ြခင်းကိ ပရမည်။ ၁၂ သံး ှ စ်တွင်

ဆယ်ဘိ့တဘိေ့ပးရေသာ တတိယ ှ စ် ေရာက်ေသာအခါ၊ အစီးအပွား ှ ိသမ တိ့ကိ ဆယ်ဘိ့

တဘိ့ ေကာက်ယ၍၊ ေလဝိသား၊ တပါးအမျိုးသား၊ မိဘမ ှ ိ ေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ့ကိ

သင့် ေနရာ မိမ့ျား၌ ဝစွာေကး ေမွး ပီးမှ၊ ၁၃သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား၊ ကိယ်

ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မှာထားေတာ်မသမအတိင်း၊ သန့် ှ င်းေသာဥစာတိ့ကိ

အိမ်မှထတ်၍ ေလဝိသား၊ တပါး အမျိုးသား၊ မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ့အား ေပးပါ ပီ။

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ မလွန်ကျူး၊ မေမ့ေလျာ့ပါ။ ၁၄ မသာအမကိ ေဆာင်စဥ်အခါ ထိဥစာကိ

အက ်ပ်မစားပါ။ မစင် ကယ်ေသာ အသံးအေဆာင်ဘိ့ အနည်းငယ်ကိမ မယပါ။

ေသေသာသတိ့အဘိ့ အနည်း ငယ်ကိမ မေပးပါ။ အက ်ပ်ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏

စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်မှာထား ေတာ်မသမအတိင်း ပပါ ပီ။ ၁၅

ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းေသာ ေနရာေကာင်းကင် ဘံမှ ငံ့ ကည့်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏

လဣသေရလအမျိုးကိ၎င်း၊ ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိင်း၊ အက ်ပ်တိ့

အား ေပးေတာ်မေသာြပည်၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်ကိ၎င်း ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါဟ

ေလာက်ဆိ ရမည်။ ၁၆ယခစီရင်ထံးဖဲွသ့မအတိင်း ကျင့် ရမည်ဟသင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည် ြဖစ်၍ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ကျင့် ေစာင့် ရမည်။

၁၇ ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊

လမ်းေတာ်သိ့ လိက်ပါမည်၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မေသာ ပညတ်တရားေတာ်ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါမည်၊ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ပါမည်ဟ၍ ၎င်း၊ ယေန့

သင်သည် ဝန်ခံ ပီ။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည်လည်း ဂတိထားေတာ်မသမ

အတိင်း၊ သင်သည် ပညတ်ေတာ် အလံးစံတိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှာ၊

အထးသြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏ လမျိုး ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၉ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

လမျိုးတကာတိ့ထက် သင်၏ဂဏ်အသေရေကျာ်ေစာ ကိတိကိ လွန်ကဲေစေတာ် မမည်ဟ၍၊

၎င်းဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေသာလမျိုး

ြဖစ်ေစ ြခင်းငှာ၎င်း ယေန့ ဝန်ခံေတာ်မ ပီဟ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား

ေဟာေြပာေလ၏။

၂၇ တဖန် ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရလအမျိုး၌ အသက် ကီးသတိ့ ှ င့်တကွ

လများတိ့ကိ မှာထားသည်ကား၊ ယေန့ ငါထားသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက် က ေလာ့။ ၂ သင်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍၊ သင်၏ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်သိ့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ကီးေသာေကျာက်တိ့ကိ

ထေထာင်၍ အဂေတ ှ င့် မွမ်းမံရမည်။ ၃ ဘိးေဘးတိ့ ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ ဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း သင့်အား ေပးေတာ်မေသာြပည်၊ ိ ့ ှ င့်

ပျားရည်စီးေသာြပည်သိ့ ဝင်စားအ့ံေသာငှာ ကးသွား ပီးမှ၊ ဤတရား စကားေတာ်

အလံးစံတိ့ကိ ထိေကျာက်ေပ မှာ ေရးထားရမည်။ ၄ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး ပီးမှ၊
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ယေနင့ါမှာထားေသာ ေကျာက်တိ့ကိ ဧဗလေတာင်ေပ မှာ ထေထာင်၍ အဂ ေတ ှ င့်

မွမ်းမံရမည်။ ၅ ထိအရပ်၌လည်း သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအဘိ၊့ ၆ယဇ်ပလင်ကိ

ေကျာက် ှ င့်တည်ရမည်။ သံ တန်ဆာကိ မသံးေဆာင်ဘဲ၊ မကဲွမြပတ်ေသာ ေကျာက် တိ့ ှ င့်

တည်ရမည်။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား မီး ိရ့ာယဇ်တိ့ကိ ထိပလင်ေပ မှာ

ပေဇာ်ရမည်။ ၇ မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိလည်း ပေဇာ်၍၊ ထိအရပ် တွင် စားေသာက်လျက်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပရမည်။ ၈ ထိေကျာက်ေပ မှာ ဤတရား စကားေတာ်

အလံးစံတိ့ကိ ေသချာစွာ ေရးထားရမည်ဟ ေြပာဆိက၏။ ၉ တဖန် ေမာေ ှ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ေလဝိ သားများတိ့က၊ အိဣသေရလအမျိုး၊ သတိ ှ င့်

နားေထာင် ေလာ့။ ယေနသ့င်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏

လမျိုးြဖစ်ေလ ပီ။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ

နားေထာင်ရမည်။ ယေနင့ါတိ့ ဆင့် ဆိ ေသာ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်တိ့ကိ ကျင့် ရမည်ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ေြပာဆိက၏။ ၁၁တဖန် ေမာေ ှ သည် ထိေန့၌

လများတိ့ကိ မှာထားသည်မှာ၊ ၁၂ သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေသာေနာက်၊

လများတိအ့ား ေကာင်း ကီးေပးြခင်းအလိငှာ ေဂရဇိမ် ေတာင်ေပ မှာ ရပ်ရေသာ သဟမကား၊

ှ ိေမာင်၊ ေလဝိ၊ ယဒ၊ ဣသခါ၊ ေယာသပ်၊ ဗယာမိန်တည်း။ ၁၃ ကျိန်ြခင်းအလိငှာ၊

ဧဗလေတာင်ေပ မှာ ရပ်ရ ေသာ သဟမကား၊ ဗင်၊ ဂဒ်၊ အာ ှ ာ၊ ဇာဗလန်၊

ဒန်၊ နဿလိတည်း။ ၁၄ ထိအခါ ေလဝိသားတိ့သည် ကီးေသာအသံ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ဟစ်ေကာ်ရ ေသာ စကားဟမကား၊ ၁၅

ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေသာအရာ၊ လက်သမားလက် ှ င့် ထလပ်ေသာ ပ်တ၊

သွန်းေသာ ဆင်းတကိ လပ်၍ မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ ထားေသာသ သည်

အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟကျိန်လ င်၊ လအေပါင်း တိ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၁၆

မိဘကိ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့က

အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၁၇ အိမ်နီးချင်း၏ ေြမမှတ်တိင်ကိ ေ ေ့သာသသည်

အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့ကအာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၁၈

မျက်စိမြမင်ေသာသကိ လမ်းလဲွေစေသာသသည် အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊

လအေပါင်း တိ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၁၉တရားေတွ့ြခင်းအမမှာတပါး အမျိုးသား၊

မိဘ မ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမကိ မတရားသြဖင့် အ ံ းေပးေသာ သသည်

အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လ အေပါင်းတိ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။

၂၀ အဘ ှ င့်သာဆိင်ေသာ အဘ၏ မယား ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည်

အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့ကအာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၂၁

တိရစာန်တစံတမျိုး ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟကျိန်လ င်၊

လ အေပါင်းတိ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၂၂ အဘ၏ သမီး၊ အမိ၏

သမီးတည်းဟေသာ မိမိအစ်မ ှ မ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ

ကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၂၃ မယား၏ အမိ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ ကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့က

အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၂၄ အိမ်နီးချင်းကိ မထင်မ ှ ား ိက်ေသာသသည်

အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့ကအာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၂၅

အြပစ်မ ှ ိေသာ သ၏ အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှာ အခကိ ယေသာသသည်

အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟကျိန်လ င်၊ လအေပါင်းတိ့ကအာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။ ၂၆

ဤပညတ်တရားစကားတိ့ကိ အ မဲမကျင့် ေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ

ကျိန်လ င်၊ လအ ေပါင်းတိ့က အာမင်ဟ ဝန်ခံရကမည်။

၂၈ ယေန့ ငါဆင့် ဆိသမ ေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ သင်သည် ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှာ၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် လမျိုးတကာတိ့ ထက် သင့် ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မမည်။ ၂ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကား ေတာ်ကိ

နားေထာင်လ င်၊ သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက် လတ့ံေသာ ေကာင်း ကီးမဂလာများ ဟမကား။

၃သင်သည် မိ ့၌ မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်၊ ေတာ၌ မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၄သားသမီးအားြဖင့် ၎င်း၊

ေြမအသီးအ ှံအားြဖင့် ၎င်း၊ တိရစာန်ဘွားေသာ သားငယ်အားြဖင့် ၎င်း၊ သိး ွား

အစီးအပွားအားြဖင့် ၎င်း မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၅ ြခင်ေတာင်း၌၎င်း၊ မန့်နယ်ေသာ ခွက်၌၎င်း

မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၆ မိမိအိမ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ မဂလာ ှ ိလိမ့် မည်၊

ြပင်သိ့ထွက်ေသာအခါ မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၇သင့်တဘက်၌ ထေသာ ရန်သတိ့ကိ သင့် မျက်

ေမှာက်၌ ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခံေစေတာ်မမည်။ သတိ့သည် တလမ်းတည်းြဖင့်

သင် ှ ိရာသိ့ လာေသာ် လည်း၊ လမ်းခ ှ စ်သွယ်ြဖင့် သင့် ေ ှ မှ့ ေြပး ကလိမ့်မည်။ ၈သင်၏

ဘ ာတိက်၌၎င်း၊ သင် ပေလရာရာ၌ ၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင့်အေပ မှာ

မဂလာ ေရာက် ေစြခင်းငှာ မိန့်ေတာ်မမည်။ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာြပည်၌ သင့် ကိ ေကာင်း ကီး မဂလာေပးေတာ်မမည်။ ၉သင်သည်

သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ၁၀ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ြဖင့်

ေခ ေဝသမတ်ြခင်းကိ ခံရသည်ဟ လမျိုးခပ်သိမ်းတိ့ သည် သိြမင်၍ သင့် ကိ

ေကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။ ၁၁ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ေပးြခင်းငှာ ဘိးေဘးတိ့အား

ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၌ ဥစာပစည်း၊ သားသမီး၊ တိရစာန်အတိးအပွား၊

ေြမအသီးအ ှံ များကိ ကယ်ဝေစေတာ်မမည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် အချိန်တန်မှ

သင်၏ြပည်၌ မိဃ်း ွာေစြခင်းငှာ၎င်း၊ သင် ပေလရာရာ၌ ေကာင်း ကီးေပးြခင်းငှာ၎င်း၊

ဘ ာေတာ်တိက် တည်းဟ ေသာ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖွင့် ေတာ်မမည်။ သင်သည်

လမျိုးများတိ့အား ေချးငှားရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ သတိ့သည် သင့်အား

ေချးငှားရေသာအခွင့် မ ှ ိရ။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ အ မီးမြဖစ်ေစဘဲ

ေခါင်းြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်သည် ေအာက်၌မေနရ ဘဲ အေပ ၌သာ ေနရေသာအခွင့်

ှ ိလိမ့်မည်။ ယေန့ ငါဆင့် ဆိေသာ၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှာ နားေထာင်လ င်၎င်း၊ ၁၄ယေန့ ငါဆင့် ဆိေသာ စကားေတာ်လမ်းမှထွက်

၍ လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့မလဲ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားေနာက်သိ့ လိက်၍

ဝတ်မ ပဘဲေနလ င်၎င်း၊ ထိသိ့ ေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၅ ယေန့

ငါဆင့် ဆိေသာသင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက် အလံးစံတိ့ ကိ

ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှာ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်လ င်၊ သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက်လတ့ံေသာ

ကျိန်ြခင်း အမဂ လာများဟမကား၊ ၁၆သင်သည် မိ့၌ အမဂလာ ှ ိလိမ့်မည်၊ ေတာ၌

အမဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၇ ြခင်ေတာင်း၌၎င်း၊ မန့်နယ်ေသာ ခွက်၌၎င်း အမဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။

၁၈သားသမီးအားြဖင့် ၎င်း၊ ေြမအသီးအ ှံအားြဖင့် ၎င်း၊ သိး ွားအစီးအပွားအားြဖင့် ၎င်း

အမဂလာ ှ ိလိမ့် မည်။ ၁၉ မိမိအိမ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ အမဂလာ ှ ိလိမ့် မည်။ ြပင်သိ့

ထွက်ေသာအခါ အမဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၀ ထာဝရဘရားကိ စွန့်၍ ပမိေသာ ဒစ ိက်

အြပစ်ေကာင့် အလျင်အြမန် ပျက်စီးဆံး ံ းြခင်းသိ့ မေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊ ပေလရာရာ၌

ကျိန်ဆဲြခင်း၊ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊ က့ဲရဲ ့ြခင်းတိ့ကိ သင့်အေပ မှာ သက် ေရာက်ေစေတာ်မမည်။

၂၁ သင်သွား၍ ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်မှ သတ် သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမမီှ တိင်ေအာင်၊

ကာလနာကိ သင်၌ စဲွေစေတာ်မမည်။ ၂၂ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ တလာ၊ ဖျားနာ၊

ဒလခက်နာ၊ ခရခရနာြဖင့် ၎င်း၊ ထားေဘး၊ ေလထိ၍ အပင်ေသေဘး၊ အရည်ယိ၍

အပင်ေသေဘးြဖင့် ၎င်း ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍၊ သင်သည် မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင်

ထိေဘးတိ့သည် လိက်ကလိမ့်မည်။ ၂၃ သင့် ေခါင်းေပ မှာ မိဃ်းေကာင်းကင်သည်

ေကးဝါက့ဲသိ့၎င်း၊ သင့် ေအာက်၌ ေြမသည် သံက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၄

ထာဝရဘရားသည် သင့် ေနရာြပည်၌ ွာေသာ မိဃ်းေရကိ ေြမမန်၊့ ဖံြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊

သင်သည် မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင် သင့်အေပ မှာ ကျရလိမ့်မည်။ ၂၅သင်၏ရန်သေ ှ မှ့ာ

ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ဒဏ်ေပးေတာ်မမည်။ သင်သည် တလမ်းတည်းြဖင့် သတိ့

ှ ိရာသိ့ သွားေသာ်လည်း၊ လမ်းခ ှ စ်သွယ်ြဖင့် သတိ့ေ ှ မှ့ ေြပး၍ ေြမေပ မှာ ှ ိေသာ

အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်သိ့ ေြပာင်းသွားရလိမ့်မည်။ ၂၆သင်၏အေသေကာင်သည်

မိဃ်းေကာင်းကင် ငှက်၊ ေတာသားရဲစားစရာ့ဘိ့ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ထိတိရစာန် တိ့ကိ

အဘယ်သမ မေမာင်းရ။ ၂၇ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ အဲဂတုအနာစိမ်း၊

ြမင်းသ ိက်နာ၊ ဝဲနာ၊ မေပျာက် ိင်ေသာ ယားနာြဖင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ၂၈

းေသာအနာ၊ မျက်စိကန်းေသာအနာ၊ မိန်းေမာေတွေဝေသာအနာြဖင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍၊

၂၉ မျက်စိကန်းေသာသသည် ေမှာင်မိက်၌ စမ်း သပ်ရသက့ဲသိ၊့ သင်သည်

မွန်းတည့်အချိန်၌ပင် စမ်းသပ် ရလိမ့်မည်။ သင် ပေသာအမ၌ မေအာင်ဘဲ

ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ လယြခင်းကိသာ ခံရလိမ့်မည်။ အဘယ်သမ မကယ်တင် ရ။ ၃၀
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မိန်းမ ှ င့်လက်ထပ် ပီးေသာ်လည်း အြခားေသာ သသည် ေပါင်းေဘာ်ရလိမ့်မည်။ အိမ်ကိ

ေဆာက်ေသာ် လည်း ကိယ်တိင်မေနရ။ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စိက်ေသာ် လည်း စပျစ်သီးကိ

မဆွတ်မယရ။ ၃၁ သင့် ွားကိ သင့် မျက်ေမှာက်၌ သတ်၍ေသ ေသာ်လည်း

သင့် ကိယ်တိင်မစားရ။ သင့် ြမည်းကိ သင့် ေ ှ ့ ေမှာက်၌ အ ိင်အထက်ယသွား ပီးမှ၊

ေနာက်တဖန်ြပန်၍ မေပးရ။ သင့် သိးတိ့ကိ သင့် ရန်သ၌ အပ်ေသာအခါ

ကယ် တ်ေသာသမေပမ ှ ိရ။ ၃၂သင့်သားသမီးတိ့သည် သတပါးလက်သိ့ေရာက် ၍၊

သင့် မျက်စိသည် တေနလံ့း ေြမာ် ကည့်လျက် အားကန် လိမ့်မည်။ သင့်လက်သည်လည်း

ခွန်အားမ ှ ိရ။ ၃၃သင် မသိမက မ်းေသာလမျိုးသည် သင့် ေနရာ ြပည်၏ အသီးအ ှံ ကိ၎င်း၊

သင်လပ်ေဆာင်၍ရေသာ ဥစာကိ၎င်း စားလိမ့်မည်။ သင်သည် ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက် ြခင်းကိသာ

အစဥ်မြပတ် ခံရလိမ့်မည်။ ၃၄ ထိသိ့ ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ေသာ အမေကာင့် သင်သည်

အ းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၃၅ထာဝရဘရားသည် သင့် ဒး ှ င့် ေြခေထာက်မက၊ ေြခဘဝါးမှစ၍

ဦးေခါင်းထိပ်တိင်ေအာင် မေပျာက် ိင် ေသာ အနာစိမ်းြဖင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ၃၆

ထာဝရဘရားသည်၊ သင်ချီးေြမာက်ေသာ ှ င် ဘရင်ကိ သင် ှ င့်သင့် ဘိးေဘးတိ့

မသိမက မ်းဘးေသာ လမျိုး ှ ိရာသိ့ ေဆာင်သွားေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်သည် အြခားတပါးေသာ

ဘရား၊ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘ ရားတိ့ကိ ဝတ် ပရလိမ့်မည်။ ၃၇ထာဝရဘရားသည်

သင့် ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မ ေသာ အြပည်ြပည်တိ့၌ သင်သည် အ့ံ သရာ၊ ပံခိင်းရာ၊

က့ဲရဲရ့ာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၈ သင်သည် များစွာေသာ မျိုးေစ့ကိ လယ်သိ့ယ သွား၍

ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် ကိက်စားေသာေကာင့် ၊ နည်းေသာစပါးကိ သိမ်းရလိမ့်မည်။ ၃၉

စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ စိက်၍ ပစေသာ်လည်း၊ ပိးများ ကိက်စားေသာေကာင့် ကိယ်တိင်

စပျစ်သီးကိ မဆွတ်ရ၊ စပျစ်ရည်ကိလည်း မေသာက်ရ။ ၄၀ သင့် ေနရာအရပ်ရပ်၌

သံလွင်ပင် ှ ိေသာ်လည်း၊ အသီးမမှည့် မီှ ေ ကေသာေကာင့် သင်သည် သံလွင်ဆီ ှ င့်

ကိယ်ကိမလိမ်းရ။ ၄၁ သားသမီးကိ ဘွားြမင်ေသာ်လည်း၊ သတိ့ ှ င့် မေပျာ်မေမွရ့။

ရန်သတိ့သည် သိမ်းသွား ကလိမ့်မည်။ ၄၂ သင့် ေနရာြပည်၌ သစ်ပင် ှ ိသမ ၊ ေြမအသီးအ ှံ

ှ ိသမ ကိ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် ကိက်စား ကလိမ့်မည်။ ၄၃ သင် ှ င့်အတေနေသာ

တပါးအမျိုးသားသည် ြမင့်လျက်၊ သင့်အေပ သိ့ တက်လိမ့်မည်။ သင်မကား၊

ေအာက်သိ့ဆင်း၍ ေနရလိမ့်မည်။ ၄၄သသည် သင့်အား ေချးငှားေသာအခွင့် ှ ိလိမ့် မည်။

သင်မကား၊ သအ့ားေချးငှားေသာ အခွင့် မ ှ ိရ။ သသည် ေခါင်းြဖစ်၍၊ သင်သည်

အ မီးြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄၅ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ထားေတာ်မ ေသာ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှာ၊ သင်သည် စကားေတာ်ကိ

နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင် ဤကျိန်ြခင်းအမဂလာ ှ ိသမ တိ့ သည်

သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက်လျက်၊ သင့် ကိလိက်၍ မီှလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၄၆

သင့်အေပ ၌၎င်း၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်အေပ ၌ ၎င်း၊ အစဥ်မြပတ် နိမိတ်လကဏာ

အ့ံဘွယ်ေသာအမ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၄၇သင်သည် ဥစာကယ်ဝေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်

င်လန်းေသာစိတ် ှ င့် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏ အမေတာ်ကိ

မေဆာင်မ ွက်ေသာေကာင့် ၊ ၄၈ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မေသာ ရန်သ၏အမကိ

သင်သည် မွတ်သိပ်ြခင်း၊ ေရငတ်ြခင်း၊ အဝတ် အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း ှ င့်တကွ၊ အရာရာ၌

ဆင်းရဲစွာ ေဆာင် ွက်ရလိမ့်မည်။ သင်သည် မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင် သင့်လည်ပင်း၌

သံထမ်းဘိးကိ တင်ထားေတာ်မမည်။ ၄၉ ေ လင်းတပျံတတ်သက့ဲသိ့ လျင်ြမန်ေသာလ မျိုး၊

ကမ်းတမ်းေသာမျက် ှ ာ ှ င့် ြပည့်စံလျက်၊ ၅၀ အသက် ကီးသကိ မ ိေသ၊

အသက်ငယ်သကိ မသနားတတ်ေသာ လမျိုးကိ၊ ေဝးေသာအရပ်၊ ေြမ ကီး စွန်းမှ

ထာဝရဘရားသည် ေခ ၍ သင့် ကိ တိက်ေစေတာ် မမည်။ ၅၁ သင်သည်

မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင်၊ ထိရန်သ သည် သင်၏သိးသငယ်၊ ွားသငယ်၊ ေြမအသီးအ ှံ ကိ

စားရလိမ့်မည်။ သင့် ကိ မဖျက်ဆီးမီှတိင်ေအာင်၊ ဆန် စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊

သိး ွားအစီးအပွားကိ သင့်အဘိ့ မချန်မထားရ။ ၅၂ သင့် ေနရာြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌

သင်ကိးစားေသာ မိ့ ိ း၊ ြမင့် ၍ ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ိ းတိ့သည် မ ပိမကျမီှ တိင်

ေအာင်၊ သင့် ေနရာ မိ ့ ှ ိသမ တိ့ကိ ဝိင်းထားလိမ့်မည်။ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌၊ မိ ့ ှ ိသမ တိ့ကိလည်း ဝိင်းထားလိမ့်

မည်။ ၅၃ ထိသိ့ ဝိင်းထား၍ ရန်သသည် ကျဥ်းကျပ်ေစ ေသာအခါ၊ ကိယ်ရင်ေသွး

တည်းဟေသာ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ သားသမီးတိ့၏

အသားကိ သင်စားရလိမ့်မည်။ ၅၄ သင့် ေနရာ မိတိ့့ကိ ရန်သဝိင်းထား၍ ကျဥ်းကျပ်

ေစေသာအခါ၊ ၅၅ အလွန် းည့ံသိမ်ေမွေ့သာ ေယာက်ျားသည် စားစရာ အလင်း

မကျန် ကင်းေသာေကာင့် ၊ မိမိသား သမီး၏ အသားကိ စားရေသာ်လည်း၊ မိမိညီအစ်ကိ၊ မိမိ

ရင်ခွင်၌ ှ ိေသာ မယား ကျန် ကင်းေသးေသာ သားသမီး တိ့ကိ မနာလိေသာစိတ် ှ ိ၍၊

ထိအသားကိ သတိ့အား မေဝမေပးဘဲ စားလိမ့်မည်။ ၅၆ သင့် ေနရာ မိတိ့့ကိ

ရန်သဝိင်းထား၍ ကျဥ်း ကျပ်ေစေသာအခါ၊ ၅၇ အလွန် းည့ံသိမ်ေမွသ့ြဖင့် ေြမကိ

မနင်းဝ့ံေသာ မိန်းမသည်လည်း၊ စားစရာအလင်း မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ မိမိရင်ခွင်၌ ှ ိေသာ လင်၊

မိမိသားသမီး၊ မိမိဝမ်းထဲက ထွက်ေသာ အချင်း၊ မိမိဘွားြမင်ေသာ သငယ်တိ့ကိ

မနာလိေသာစိတ် ှ ိ၍၊ မိမိသငယ်ကိ တိတ်ဆိတ်စွာ စားရလိမ့်မည်။ ၅၈သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် ဘန်း ကီး၍ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ နာမေတာ်ကိ ေကာက်ေစြခင်းငှာ၊

ဤကျမ်းစာ၌ ေရးထားေသာဤတရားေတာ်ကိ စကားအလံးစံတိ့ကိ သင်သည် မကျင့်

မေစာင့် ဘဲ ေနလ င်၊ ၅၉ ထာဝရဘရားသည် သင်ခံရေသာေဘး၊ သင့်အ မျိုးအ ယ်

ခံရေသာ ေဘးတိ့ကိ အ့ံ သဘွယ်ေသာ ေဘး၊ အလွန် ကီး၍ မဲြမံေသာေဘး၊ အလွန်ြပင်း၍

မဲြမံ ေသာေရာဂါေဝဒနာ ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ ၆၀ ထိမှတပါး၊ သင်ေကာက်တတ်ေသာ

အဲဂတု ြပည်၏ အနာေရာဂါ ှ ိသမ တိ့ကိ သင့်အေပ မှာ သက် ေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊

သင်၌ ထိအနာေရာဂါတိ့သည် စဲွကပ်ကလိမ့်မည်။ ၆၁ ထိမှတပါး၊ ဤပညတိကျမ်းစာ၌

ေရး၍မထား ေသာ အနာေရာဂါ ေဘးဥပဒ် ှ ိသမ တိ့ကိ သင်သည် မပျက်စီးမီှတိင်ေအာင်၊

သင့်အေပ မှာ ထာဝရဘရား သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၆၂ သင်သည်

အေရအတွက်အားြဖင့် မိဃ်းေကာင်း ကင် ကယ်က့ဲသိ့များေသာ်လည်း၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်ေသာ ေကာင့် နည်းနည်းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၆၃

သင့် ကိ ေကျးဇး ပ၍ များြပားေစေသာအမ၌ ထာဝရဘရား ေပျာ်ေမွေ့တာ်မသည်နည်းတ၊

တဖန် သင့် ကိ ဖျက်ဆီး၍ အကျိုးနည်းစရာ အမ၌ ေပျာ်ေမွ ့ ေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်သွား၍

ဝင်စားလတ့ံေသာ ြပည်ထဲကသင်သည် သတ်သင် ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ၆၄

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေြမ ကီးစွန်းတဘက် မှသည် တဘက်တိင်ေအာင်၊

လမျိုးအေပါင်းတိ့တွင် သင့် ကိ အရပ်ရပ် ကဲွြပားေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သင် ှ င့်သင့် ဘိးေဘးတိ့

မသိဘးေသာ အြခားတပါးေသာဘရား၊ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပရလိမ့်မည်။ ၆၅ ထိလမျိုးတိ့တွင် သင်သည် သက်သာြခင်းမ ှ ိရာ၊ ေနရာမကျရာ။

ှ လံးတန်လပ်ြခင်း၊ မျက်စိေြမာ်၍ အား ကန်ြခင်း၊ ဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းကိ ထာဝရဘရား

စီရင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၆၆ သင်သည် အသက်ဆံးလသည်ြဖစ်၍၊ ေန့ညဥ့်

မြပတ်စိးရိမ်လျက် ေသေဘး ှ င့် လွတ်မည်မလွတ်မည်ကိ မသိဘဲလျက် ေနရလိမ့်မည်။

၆၇ သင်၏စိတ် ှ လံးထဲမှာ ေကာက် ွံ ရ့ေသာအ ေကာင်း၊ သင့် မျက်စိ ှ င့်

ြမင်ရေသာအရာေကာင့် ၊ နံနက် အချိန်၌ သင်က၊ ညဥ့်ေရာက်ပါေစဟ၍၎င်း၊ ညဥ့်အချိန်၌

နံနက်ေရာက်ပါေစဟ၍၎င်း ဆေတာင်းရလိမ့်မည်။ ၆၈ ထိလမ်းကိ ေနာက်တဖန်

သင်မြမင်ရဟ မိန့် ေတာ်မေသာလမ်းြဖင့် ထာဝရဘရားသည် တဖန် သင့် ကိ

အဲဂတုြပည်သိ့ သေဘာ ှ င့် ပိ့ေဆာင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိ ြပည်တွင် ကန်ေယာက်ျား၊

ကန်မိန်းမြဖစ်ေစြခင်းငှာ ရန်သတိ့၌ ေရာင်း ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင် အဘယ်သမ သင့် ကိ

မဝယ်လိဟ ဣသေရလလမျိုးတိ့ကိ ေဟာေြပာ ေလ၏။ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ၍

လမ်းေတာ်သိ့ လိက်လ င်၊ ထာဝရဘရား ကျိန်ဆိသည်အတိင်း၊ သင့် ကိ ကိယ်ေတာ် အဘိ့

သန့် ှ င်းေသာ အမျိုးအစဥ် အ မဲြဖစ်ေစေတာ်မ မည်။

၂၉ဤေ ွက့ား၊ ေဟာရပ် အရပ်၌ ထာဝရဘရား သည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ပေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်မှ တပါး၊ ေမာဘြပည်၌ ေမာေ ှ သည် ထိလမျိုး ှ င့်

ပဋိညာဥ် ပေစြခင်းငှာ၊ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်စကားေတာ်

ြဖစ်သတည်း။ ၂ တဖန် ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊

ထာဝရဘရားသည် အဲဂတုြပည် မှာ ဖာေရာဘရင်၌၎င်း၊ သ၏ကန်အေပါင်းတိ့၌၎င်း၊

သ၏ြပည် တေ ှ ာက်လံး၌၎င်း၊ သင်တိ့မျက်ေမှာက်တွင် ပေတာ်မသမတည်းဟေသာ၊

၃ ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ေသာ အလွန် ကီးစွာေသာ စံစမ်းြခင်းအမ၊ အလွန် ကီးေသာ

နိမိတ်လကဏာ၊ ထး ဆန်းေသာ တန်ခိးများကိ သင်တိ့သည် ြမင်ရက ပီ။ ၄

သိ့ေသာ်လည်း နားလည် ိင်ေသာ ှ လံး၊ ြမင် ိင်ေသာ မျက်စိ၊ ကား ိင်ေသာ နားတိ့ကိ

ယေနတိ့င်ေအာင် ထာဝရဘရားသည် ေပးေတာ်မမေသး။ ၅အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး
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သင်တိ့ကိ ေတာ၌ ငါပိ့ ေဆာင်ေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့ အဝတ်သည် မေဟာင်းမ ွမ်း။

သင်တိ့စီးေသာ ေြခနင်းလည်း မပျက်။ ၆ သင်တိ့သည် မန့်ကိမစား။ စပျစ်ရည် ှ င့်

ေသ ရည် ေသရက်ကိ မေသာက်ဘဲ ေနေသာေကာင့် ၊ ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ြဖစ်ေကာင်းကိ သိရ၏။ ၇သင်တိ့သည် ဤအရပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတိ့သည် ငါတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှာ

ထွက်လာသြဖင့် ၊ ငါတိ့သည် သတိ့ကိ လပ် ကံ၍၊ ၈ သတိ့ြပည်ကိ သိမ်းယ ပီးမှ၊

ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်၌ ေပးေလ၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့

ပေလရာရာ၌ ေအာင် ိင်မည် အေကာင်း ဤပဋိညာဥ် စကားတိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍

ကျင့် ကေလာ့။ ၁၀သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့် ယေန့ ပေတာ်မေသာ

သစာကိ သင်သည်ခံ၍၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် ပဋိညာဥ် ပြခင်း ငှာ၎င်း၊

သင့် ကိ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုးအရာ၌ ယေန့ ခန့် ထားေတာ်မေစြခင်းငှာ၎င်း၊ အထက်က

မိန့်ေတာ်မ၍၊သင်၏အဘအာြဗဟံ၊ဣဇာက်၊ယာကပ်တိ့အားကျိန်ဆိ ေတာ်မသည်အတိင်း၊

သင်၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မေစ ြခင်းငှာ၎င်း၊ သင်တိ့အမျိုးအ ွယ်၏ အကဲအမး၊

အသက် ကီးသ၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊ ဣသေရလအမျိုးေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ သငယ်၊ ထင်းခတ်ေသာသ၊

ေရခပ်ေသာသမှစ၍ တပ်၌ ှ ိသမ ေသာသတိ့သည် သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ယေနရ့ပ်ေနက၏။ ၁၄ ထိမှတပါး ဤပဋိညာဥ်၊ ဤသစာကိ

သင်တိ့ ှ င့် သာ ငါ ပသည်ထက်မက၊ ၁၅ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ယေနရ့ပ်ေနေသာ သတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ငါတိ့တွင် ယေနမ့ပါ ေသာ သတိ့ ှ င့် ၎င်း ငါ ပ၏။ ၁၆

သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်၌ ေပါင်းေဘာ်ေသာ သ၊ ခရီးသွား၍ လမ်း၌ေတွ့ ကံေသာ

လမျိုးတိ့ကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၁၇ သတိ့၌ ှ ိေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ သစ်

သား ပ်တ၊ ေကျာက် ပ်တ၊ ေ ပ်တ၊ ေငွ ပ်တတိ့ကိ ြမင် က ပီ။ ၁၈ ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ လဲေ ှ ာင်ချင်ေသာ သေဘာ ှ ိလျက်၊ ထိလမျိုးတိ့၏ ဘရား

များထံသိ့ သွား၍ ဝတ် ပေသာေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ အေဆွ အမျိုးတစံတေယာက်သည်

သင်တိ့တွင် ပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ခါးစွာေသာအသီး၊ ေဒါနကိ သီးတတ်ေသာ အပင်ြမစ် သည်

သင်တိ့တွင် ေပါက်မည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၉ ထိသိ့ေသာသသည် ဤကျိန်ြခင်းစကားကိ ကား

ေသာအခါ၊ စိတ်ခိင်မာသည်အတိင်း၊ ငါကျင့် ၍ ေရငတ် ြခင်းအေပ ၌ ယစ်မးြခင်းကိ

ထပ်ဆင့် ေသာ်လည်း၊ ချမ်းသာရမည်ဟ စိတ်ထဲမှာ ကိယ်ကိကိယ် ေကာင်း ကီး

ေပးမည်ဟ၍၎င်း စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၂၀ ထိသကိ ထာဝရဘရား ှ ေြမာေတာ်မမ။ အြပစ်

ှ ိသည်ဟ ထင်လွယ်ေသာစိတ်၊ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန် မီးခိး ထွက်၍ ဤကျမ်းစာ၌

ေရးထားေသာ အမဂလာ ှ ိသမ တိ့ သည် ထိသအေပ မှာ တည်ေနကလိမ့်မည်။ ထာဝရ

ဘရားသည် သ၏အမည်ကိ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ေချေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁

ဤပညတိကျမ်းစာ၌ ေရးထားေသာ ပဋိညာဥ် အမဂလာ ှ ိသမ တိ့ ှ င့်အညီ၊ ထိသကိ

ဣသေရလအမျိုး အ ွယ် အေပါင်းတိ့ထဲက၊ ထာဝရဘရား တ်၍ အြပစ် ေပးဘိ့ရာ

ခဲွထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၂ သေ့နရာအရပ်၌ ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ် မေသာ၊

၂၃ အနာေရာဂါေဘးဥပဒ်တိ့ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား သည် ေဒါသအမျက်ေတာ်ထွက်၍

ေမှာက်လှန်ေတာ်မ ေသာ ေသာဒံ မိ၊့ ေဂါေမာရ မိ၊့ အာဒမာ မိ၊့ ေဇဘိင် မိ ့ တိ့ ပိပျက်ရာက့ဲသိ၊့

တြပည်လံးကိ ကန့် ှ င့် မီး က မ်း ေလာင်ေသာ ဆားသက်သက်ြဖစ်၍၊ မျိုးေစ့မ ကဲ၊

အသီး အ ှံ မသီး၊ ြမက်ပင်မေပါက်ေကာင်းကိ၎င်း၊ သင်တိ့ ေနာက်မှာ ြဖစ်လတ့ံေသာ

သင်တိ့အမျိုးသား၊ ေဝးေသာ အရပ်မှလာေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ြမင် ကေသာ

အခါ၊ ၂၄ ထာဝရဘရားသည် ဤြပည်၌ အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပေတာ်မသနည်း။

ဤြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ် အ ှ ိန်ကား၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ လအမျိုးမျိုးတိ့သည်

ေမးြမန်း ကလင်၊ ၂၅သတပါးတိ့က၊ ထိသတိ့၏ ဘိးေဘးတိ့ ကိးကွယ် ေသာ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ အဲဂတု ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ သတိ့ ှ င့် ဖဲွေ့တာ်မေသာ

ပဋိညာဥ်ကိ သတိ့သည် စွန့် ကေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၆အထက်ကသတိ့မသိ၊ သတိ့အား

အဘယ်အရာ ကိမ မေပးေသာ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့အား ဝတ် ပကိးကွယ်

ကေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၇ဤမည်ေသာကျမ်းစာ၌ ေရးထားေသာ အမဂ လာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ဤြပည်၌ သင့် ေရာက်ေစြခင်းငှာ၊ ထာဝ ရဘရားသည် အမျက်ေတာ်ထွက်သြဖင့် ၊

၂၈ ြပင်းစွာေသာ ေဒါသအမျက် အ ှ ိန်အား ကီး လျက် သတိ့ြပည်ထဲက သတိ့ကိ

တ်ပယ်၍၊ ယေနတိ့င် ေအာင် အြခားတပါးေသာြပည်သိ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မသည် ဟ

ြပန်ေြပာကလိမ့်မည်။ ၂၉ မထင် ှ ားေသာအရာတိ့သည်၊ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

အငန်းအတာြဖစ်က၏။ ေဘာ်ြပ ေတာ်မေသာအရာတိ့သည် ကာလအစဥ်မြပတ် ငါတိ့ ှ င့်

ငါတိ့သားသမီးများတိ့၏ အငန်းအတာြဖစ်၍၊ ဤပညတ် တရားစကားအလံးစံတိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်အ ေကာင်းတည်း။

၃၀ သင့် ေ ှ ့၌ ငါထား၍ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးသမ ေသာ အရာတည်းဟေသာ

ေကာင်း ကီးမဂလာ ှ င့် ကျိန်ြခင်း အမဂလာတိ့သည် သင့်အေပ မှာ

ေရာက်၍၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ှ င်ထတ်ေတာ် မရာ

အြပည်ြပည်တိ့၌ ထိအရာတိ့ကိ ေအာက်ေမ့လျက်၊ ၂ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍၊ ယေန့ ငါမှာထားသမအတိင်း၊ သင် ှ င့် သား

သမီးတိ့သည် စကားေတာ်ကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ နားေထာင်လ င်၊ ၃သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင်ခံ ရေသာ သိမ်းသွားြခင်းအမကိ ကန်ေစမည် အေကာင်း၊ သင့် ကိ

သနားသြဖင့် တဖန်ြပန်လာ၍၊ အထက်ကအရပ် ရပ် ှ င်ထတ်ရာ အြပည်ြပည်တိ့မှ

သိမ်းယေတာ်မလိမ့် မည်။ ၄ သင်၏လ အချို ့တိ့သည် မိဃ်းေကာင်းကင်

ေအာက် အေဝးဆံးေသာအရပ်သိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရ ေသာ်လည်း၊ ထိအရပ်မှ

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား သိမ်းယေဆာင်ခ့ဲေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ ဘိးေဘးတိ့

ဝင်စားေသာြပည်သိ့ တဖန်ေဆာင်ခ့ဲ ေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်သည် ဝင်စားရလိမ့်မည်။ ထိအခါ

ေကျးဇး ပေတာ်မြပန်သြဖင့် ၊ ဘိးေဘးများတိ့ထက် သင့် ကိ သာ၍ များေစေတာ်မလိမ့်မည်။

၆ သင်သည် အသက် ှ င်မည်အေကာင်း၊ သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲချစ်ေစ ြခင်းငှာ၊ သင့် ှ လံး ှ င့် သင့်အမျိုး၏ ှ လံးအေရဖျားကိ

လီှးြဖတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇ သင်၏ရန်သ တည်းဟေသာ သင့် ကိမန်း၍

ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့ အေပ ၌လည်း၊ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာကျိန်ြခင်းအမဂလာ ှ ိသမ တိ့ကိ

သက်ေရာက်ေစေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၈ သင်သည် ြပန်လာလျက် ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍၊ ယေန့ ငါမှာထားသမ ေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်လိမ့်မည်။ ၉သင်သည် သင်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏ စကားေတာ်ကိ

နားေထာင်၍၊ ၁၀ ဤပညတိကျမ်းစာ၌ ေရးထားေသာ စီရင်ထံးဖဲွ ့ ေတာ်မချက်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၎င်း၊ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ

ြပန် လာလ င်၎င်း၊ သင် ပေလရာရာ၌ ေအာင်မည်အေကာင်း ှ င့် သင်၏သားသမီး၊

တိရစာန်၊ အသီးအ ှံ တိးပွားများ ြပားမည်အေကာင်းကိ စီရင်၍ သင့်အကျိုးကိ ပစေတာ်

မလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားသည် သင်၏ဘိးေဘးတိ့၌ အားရဝမ်းေြမာက်သက့ဲသိ့

သင်၌ အားရဝမ်းေြမာက်၍၊ သင့်အကျိုးကိ ပစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၁ ယေန့

ငါမှာထားေသာ ပညတ်တရားေတာ် သည် သင်နားမလည် ိင်ေသာ တရားမဟတ်။

၁၂ သင် ှ င့် ေဝးသည်မဟတ်။ တရားေတာ်ကိ ငါတိ့ သည် နားေထာင်၍

ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း၊ ေကာင်းကင်သိ့ အဘယ်သတက်၍ ငါတိ့ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ

လိမ့်မည်နည်းဟ ေမးေစြခင်းငှာ ေကာင်းကင်၌ ှ ိသည် မဟတ်။ ၁၃ တရားေတာ်ကိ

ငါတိ့သည် နားေထာင်၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း၊ ပင်လယ်ကိ အဘယ်သကး၍

ငါတိ့ထံသိ့ေဆာင်ခ့ဲလိမ့်မည်နည်းဟ ေမးေစြခင်းငှာ၊ ပင်လယ်တဘက်၌ ှ ိသည်မဟတ်။

၁၄တရားေတာ်သည် သင်ေစာင့် ေ ှ ာက်ဘိ့ရာ သင် ှ င့် အလွန်နီး၏။ သင်၏ တ်၌၎င်း၊

သင်၏ ှ လံး၌၎င်း ှ ိ၏။ ၁၅ ကည့် ပါေတာ့၊ အသက် ှ င်ြခင်း ချမ်းသာ ှ င့် ေသြခင်း

ဆင်းရဲတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့ာ ယေန့ ငါထား၏။ ၁၆ သင်သည် အသက် ှ င်၍

တိးပွားမည်အေကာင်း ှ င့် သင်ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်၌၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မမည် အေကာင်း၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ချစ် သြဖင့် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်၍၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်

ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့ဟ ငါမှာ ထား၏။ ၁၇ သိ့မဟတ်

သင့် ှ လံးလဲွသွားသြဖင့် ၊ သင်သည် နားမေထာင်ဘဲ သတပါး ေသွးေဆာင်ရာသိ့ လိက်၍၊

အြခားတပါးေသာဘရားတိ့ကိ ဝတ် ပကိးကွယ်လ င်၊ ၁၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍

ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်၌ အသက်တာမ ှ ည်၊ ဧကန်အမှန် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်

လိမ့်မည်ဟ ယေန့ ငါသတိေပး၏။ ၁၉အသက် ှ င်ြခင်း၊ ေသြခင်း၊ ေကာင်း ကီးေပး ြခင်း၊

ကျိန်ြခင်းတိ့ကိ သင့် ေ ှ ့၌ ငါထားသည်ဟ သင့်တ ဘက်၌ ေကာင်းကင်ေြမ ကီးကိ



တရားေဟာရာ 122

ငါတိင်တည်၏။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ သင် ှ င့် သင့်အမျိုးအ ွယ်သည် အသက် ှ င်မည်

အေကာင်း ှ င့် ၎င်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ချစ်၍ စကားေတာ်ကိ

နားေထာင်သ ြဖင့် ၊ အသက် ှ င်ြခင်းအကျိုး၊ အသက်တာ ှ ည်ြခင်း အကျိုးကိ

ေပးေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်ကိ ဆည်းကပ်မီှဝဲ မည် အေကာင်း ှ င့် ၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည်

သင်၏ဘိး ေဘး အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့အား ကျိန်ဆိေတာ် မေသာြပည်၌

ေနမည်အေကာင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ အသက် တရားကိ ေ ွးယေလာ့ဟ ဣသေရလအမျိုးအား

ေဟာ ေြပာ၏။

၃၁ တဖန် ေမာေ ှ သည် သွား၍ ဣသေရလအမျိုး သား အေပါင်းတိ့အား

ေဟာေြပာသည်ကား၊ ၂ ငါသည် ယေန့ အသက်တရာ ှ စ်ဆယ်ေစ့ ပီ။

သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ထွက်ဝင်ြခင်းငှာ ေနာက်တဖန် မတတ် ိင်။ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ မကးရဟ မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၃သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

သင် တိ့ေ ှ မှ့ာကး၍၊ ထိြပည်သား အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ဖျက်ဆီး ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ေနရာကိ

သင်တိ့ဝင်စားရကလိမ့် မည်။ ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ်အတိင်း၊ ေယာ သည် လည်း

သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ကးရလိမ့်မည်။ ၄ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် ှ င့်

သဃတိ့၌၎င်း၊ ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ သတိ့ြပည် ၌၎င်း ပသက့ဲသိ၊့ ထိြပည်သား

အမျိုးမျိုးတိ့၌ ပေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၅ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ သင်တိ့၌ အပ်

ေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါမှာထားသမ ေသာပညတ်တိ့အတိင်း၊သတိ့၌ ပရကလိမ့်မည်။ ၆အားယ၍

ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ မစိးရိမ် က ှ င့် ။ သတိ့ကိ မေကာက်က ှ င့် ။ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့

ဘရားသခင်ြဖစ်၍ သင်တိ့ ှ င့်အတ ကိယ်တိင် ကေတာ်မ မည်။ သင်တိ့ကိ စွန့်ေတာ်မမ၊

ပစ်ထားေတာ်မမဟ ေဟာ ေြပာ၏။ ၇ တဖန် ေယ ကိ ေခ ၍၊ သင်သည် အားယ၍

ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဤလတိ့အား ေပးြခင်းငှာ၊

ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ် မေသာြပည်သိ့ သင်သည် သတိ့ ှ င့်အတ သွား၍ အေမွခံ

ေစရမည်။ ၈သင့် ေ ှ မှ့ာ ထာဝရဘရားသည် ကိယ်တိင် က၍ သင် ှ င့် ှ ိေတာ်မလိမ့်မည်။

သင့် ကိစွန့်ေတာ်မမ၊ ပစ်ထား ေတာ်မမ။ မစိးရိမ် ှ င့် ၊ စိတ်မပျက် ှ င့်ဟ ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ေြပာဆိ၏။ ၉ဤပညတ်တရားကိ ေမာေ ှ သည် ေရးထား၍

ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိထမ်းေသာ ေလဝိသားယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊

ဣသေရလအမျိုး အ သက် ကီးသများ အေပါင်းတိ့၌ အပ်၍၊ ၁၀ မှာထားသည်ကား၊

ခနစ် ှ စ်ေစ့၍ ကန်များကိ လတ်ြခင်းငှာ ချိန်းချက်ေသာ ှ စ်၊ သေကေနပဲွခံချိန် ေရာက်မှ၊

၁၁သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ွး ေကာက်ေတာ် မလတ့ံေသာ အရပ်တွင်

ဣသေရလအမျိုး သား အေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်ကိ ြပြခင်းငှာ လာကေသာအခါ၊

ဤပညတ်တရားကိ ထိပရိသတ် အေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ဘတ် ွတ်ရမည်။ ၁၂ ေယာက်ျား၊

မိန်းမ၊ သငယ်များ၊ တည်းခိေသာ တပါးအမျိုးသားများတိ့သည် ကား၍ နားလည်သြဖင့် ၊

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ဤပညတ်တရားစကားအလံးစံတိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစ ြခင်းငှာ ပရိသတ်တိ့ကိ စေဝးေစကေလာ့။ ၁၃ ထိသိ့ ပလ င်၊

နားမလည်ေသးေသာသငယ်တိ့ သည် ကားသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍

ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်၌ ေနသည်ကာလပတ်လံး၊ သင်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ေ့စြခင်းငှာ သင် ကလိမ့်မည်ဟ မှာထားသတည်း။ ၁၄ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်သည် ေသရေသာ အချိန်နီး ပီ။ ေယာ ကိ ေခ ၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေလာ့။ သကိ့ငါမှာထားမည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ေမာေ ှ ှ င့် ေယာ သည် သွား၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်

က၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် တဲေတာ်တွင် မိဃ်းတိမ် တိင်၌ ထင် ှ ားေတာ်မ၍၊

မိဃ်းတိမ်တိင်သည် တဲေတာ် တံခါးဝအေပ မှာ တည်ေန၏။ ၁၆ တဖန် ေမာေ ှ အား

ထာဝရဘရားက၊ သင် သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်ေသာအခါ၊ ဤလမျိုးသည်

ထ၍ ယခသွားေသာြပည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသား ကိးကွယ်ေသာ ဘရားတိ့ ှ င့်

မှားယွင်း၍ ငါ့ကိစွန့်လျက်၊ ငါဖဲွထ့ားေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ ဖျက်လိမ့်မည်။ ၁၇

ထိအခါ ငါသည် အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သတိ့ကိ စွန့်မည်။ သတိ့မှ ငါ့မျက် ှ ာကိ

လဲသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ပျက်စီး၍ ေဘးဒဏ်ရန်မာန်အေပါင်းတိ့ ှ င့် ေတွ့ ကံက

လိမ့်မည်။ ထိအခါ သတိ့က၊ ငါတိ့ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ တွင် ှ ိေတာ်မမေသာေကာင့် ၊

ဤေဘးဒဏ်တိ့သည် ငါတိ့ အေပ မှာ ေရာက်သည်မဟတ်ေလာဟ ဆိကလိမ့်မည်။

၁၈ သတိ့သည် အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ေနာက် သိ့ လဲသွား၍ ပေသာ

ဒစ ိက်အေပါင်းတိ့ေ ကာင့် ၊ ထိအခါ ငါသည် ကိယ်မျက် ှ ာကိ ဧကန်အမှန် လဲမည်။ ၁၉

ယခမှာ ဓမသီချင်းကိ ေရးထားကေလာ့။ ထိ သီချင်းကိ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌

ငါ့အဘိ့ သက်ေသ ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ သတိ့သည် တ်ကျက်ရေအာင် သင်ေစ ကေလာ့။

၂၀ အေကာင်းမကား၊ သတိ့၏ဘိးေဘးတိ့အား ငါကျိန်ဆိ၍ ိ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ

ြပည်သိ့ သတိ့ကိ ငါေဆာင်သွင်းသြဖင့် သတိ့သည် ဝစွာစားရ၍ ဆ ဖိး ေသာအခါ၊

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ထံသိ့ လဲသွား၍ ဝတ် ပကလိမ့်မည်။ ငါ့ကိ ပန်ကန်၍

ငါ့ပဋိညာဥ်တရား ကိ ဖျက် ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ေဘးဒဏ်ရန်မာန်အေပါင်းတိ့ ှ င့်

ေတွ့ ကံေသာ အခါ၊ ထိသီချင်းသည် သတိ့တဘက်၌ သက်ေသခံလိမ့် မည်။

သတိ့အမျိုးအ ွယ်သည် တ်ကျက်မေမ့ေလျာ့ရ။ ငါကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့ ငါေဆာင်၍

မသွင်းမီှ၊ ယခပင် သတိ့ ကံစည်ေသာ အ ကံအစည်ကိ ငါသိ၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ေမာေ ှ သည်လည်း၊ ထိေန့၌ ဓမသီချင်းကိ ေရး ထား၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား

သင်ေလ၏။ ၂၃ တဖန် န်၏သား ေယာ အား ထာဝရဘရား က၊ သင်သည်

အားယ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ့။ ငါကျိန်ဆိ ေသာြပည်သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ေဆာင်သွင်းရ မည်။ ငါသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိမည်ဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၂၄

ေမာေ ှ သည် ဤပညတ်တရားစကားေတာ် အလံးစံတိ့ကိ အကန်အစင်ေရးထား ပီးမှ၊

၂၅ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာေလဝိသားတိ့ကိ ေခ ၍၊

၂၆ ဤပညတိကျမ်းစာသည် သင်တိ့အမျိုးတဘက်၌ သက်ေသြဖစ်မည်အေကာင်း၊

ထိစာကိယ၍ သင်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် အနားမှာ

တင်ထားကေလာ့။ ၂၇သင်တိ့အမျိုးသည် ပန်ကန်တတ်ေသာသေဘာ၊ ခိင်မာေသာသေဘာ

ှ ိေ ကာင်းကိ ငါသိ၏။ ငါအသက် ှ င်၍၊ သင်တိ့တွင် ေနစဥ်အခါ၊ ယေနပ့င်

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန် က ပီ။ ငါေသေသာေနာက် ထိမ မကပကလိမ့်မည်။

၂၈ သင်တိ့အမျိုးအ ွယ် အသက် ကီးသ၊ အရာ ှ ိသ အေပါင်းတိ့ကိ ငါ့ထံမှာ

စေဝးေစကေလာ့။ ဤစကားတိ့ ကိ သတိ့အား ေဟာေြပာ၍ သတိ့တဘက်၌

ေကာင်းကင် ေြမ ကီးကိ ငါတိင်တည်မည်။ ၂၉အေကာင်းမကား၊ ငါေသေသာေနာက်၊

သင်တိ့ သည် လံးလံးေဖာက်ြပန်၍ ငါမှာထားေသာလမ်းမှ လဲသွား ကလိမ့်မည်ကိ

ငါသိ၏။ ေနာင်ကာလတွင်၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍ ကိယ်လက် ှ င့်

လပ်ေဆာင် ေသာအားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည်

ေဘးဥပဒ် ှ င့် ေတွ့ ကံကလိမ့်မည်ဟ သတိ ေပးေလ၏။ ၃၀ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလ

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ အား အကန်အစင် မက်ဆိေသာ သီချင်းစကားဟမကား၊

၃၂ အိ ေကာင်းကင်၊ နားေထာင်ေလာ့၊ ငါေြပာမည်။ အိေြမ ကီး၊

ငါ မက်ဆိေသာစကားကိ ကားေလာ့။ ၂ ငါ့ေဒသနာသည် မိဃ်းေရက့ဲသိ့

စက်စက်ကျ၍၊ ငါ့စကားသည် ှ င်းက့ဲသိ့ ြဖည်း ှ င်းစွာ သက်ေရာက်လိမ့် မည်။

ေသာပျိုးပင်ေပ မှာ ွာေသာမိဃ်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ြမက်ပင်ေပ မှာ များြပားေသာ

မိဃ်းေရက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်လိမ့် မည်။ ၃ ငါသည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ေဘာ်ြပ

သည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ် ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၄

ဘရားသခင်သည် မလအြမစ်ြဖစ်၍၊ အမေတာ် သည် စံလင်ေပ၏။

စီရင်ေတာ်မသမ တိ့သည် တရား ှ င့် ညီလျက်၊ သစာေစာင့် ေသာဘရား၊ အြပစ်ကင်းလွတ်၍

ဟတ်မှန်ေြဖာင့် မတ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅ သတိ့သည် ယိယွင်း က ပီ။

ဘရားသခင်၏ သား မဟတ်၊ အညစ်အေကး ကပ်က၏။ သေဘာေကာက်၍

ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး ြဖစ် က၏။ ၆ အိ ပညာမ့ဲေသာ လမိက်တိ၊့ ထာဝရဘရား၏

ေကျးဇးေတာ်ကိဤသိ့ဆပ်မည်ေလာ။ ထာဝရဘရား သည် သင့် ကိ ြဖစ်ေစေသာအဘ၊

သင့် ကိ ဖန်ဆင်း၍ ေနရာချေသာသ ြဖစ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၇ ေ ှ းကာလကိ

ေအာက်ေမ့ေလာ့။ လွန်ေလ ပီး ေသာ ှ စ်ေပါင်းများကိ ဆင်ြခင်ေလာ့။ သင့်အဘကိ

ေမးြမန်းလ င် သသည် ေဘာ်ြပလိမ့်မည်။ အသက် ကီးသ တိ့ကိ ေမးြမန်းလ င် သတိ့သည်

ေြပာဆိကလိမ့်မည်။ ၈ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသည် အာဒံ၏အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်ေသာ

လမျိုးတိ့ကိ ပိင်းြခား၍ အေမွေြမကိ ေဝေပးေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အေရ
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အတွက်ကိ ေထာက် ၍၊ လမျိုးတိ့ေနရာအပိင်းအြခားကိ စီရင်ေတာ်မ၏။ ၉

ထာဝရဘရား၏ အဘိ့ကား၊ လမျိုးေတာ်တည်း။ ယာကပ်အမျိုးသည် အေမွခံေတာ်မရာ

ြဖစ်သတည်း။ ၁၀လဆိတ်ညံေသာအရပ်၊ သားရဲြမည်၍၊ လွတ် လပ်ေသာေတာလွင်ြပင်၌

ယာကပ်ကိ ေတွေ့တာ်မေသာ အခါ ဝန်းရံဆီးကာြခင်း၊ သွန်သင်ြခင်းေကျးဇးကိ ပ၍

မျက်ဆန်ေတာ်က့ဲသိ့ ေစာင့် ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေ လင်းတသည် အသိက်ကိ ေမလျက်၊ သား

ငယ်တိ့အေပ မှာ လပ် ှ ားလျက်၊ အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့် လျက်၊ သားငယ်တိ့ကိယ၍

မိမိအေတာင်တိ့ြဖင့် ေဆာင် သက့ဲသိ၊့ ၁၂ ထာဝရဘရားတပါးတည်းသာလ င်၊

ယာကပ်ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ အြခားတပါးေသာဘရား မည်မ မ ှ ိ။ ၁၃

ေြမ ကီးေပ မှာြမင့် ြမတ်ေသာ အရပ်တိ့၌ ေနရာ ချေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည်

ေြမအသီးအ ှံ ကိစား၍ ေကျာက်ထဲကပျားရည်ကိ၎င်း၊ မီးပါေကျာက်ထဲကဆီကိ

၎င်း၊ ၁၄ သိးသငယ်ဆီဥ၊ ဗာ ှ န်အမျိုး၏သိးထီး၊ ဆိတ်ထီး ဆီဥ၊ ဂျံုစပါး၊

ေကျာက်ကပ်ဆီဥ ှ င့်တကွ ွား ိဓ့မ်း ှ င့် သိး ိကိ့၎င်း စိ့မည်အေကာင်း စီရင်ေတာ်မ၍၊

သင်သည် စပျစ်သီးအေသွးစစ်ကိ ေသာက်ရ၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင်၊ ေယ န်သည် ဆဝ၍

ေြခ ှ င့်ကန် ေလ၏။ ဆဝလျက်၊ တတ်လျက်၊ ဆီဥ ှ င့် ြပည့် စံလျက် ေနသြဖင့် ၊

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ စွန့်၍၊ ကယ်တင်ရာေကျာက်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေလ၏။

၁၆ သတိ့သည် အြခားတပါးေသာဘရားအားြဖင့် ြငူစေစက၏။ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ

အမအရာအားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်က၏။ ၁၇ ဘရားမဟတ်ေသာ နတ်ဆိး၊

မသိဘးေသာ ဘရား၊ ဘိးေဘးတိ့ မေကာက်ဘးေသာ ဘရားသစ်တိ့ အား ယဇ်ပေဇာ်က၏။

၁၈သင်ြဖစ်ရာမလအြမစ်ကိ သင်မမှတ်မိ။ သင့် ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ

သင်ေမ့ေလျာ့ ပီ။ ၁၉ ထိအမကိ ထာဝရဘရားြမင်ေသာအခါ၊ အမျက် ေတာ်ထွက်၍

သားသမီးေတာ်တိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မလျက်၊ ၂၀ ငါသည် ကိယ်မျက် ှ ာကိ သတိ့မှလဲမည်။

သတိ့ သည် အဘယ်သိ့ဆံးမည်ကိ ငါ ကည့် မည်။ သေဘာခိင်မာ ေသာအမျိုး၊

သစာမ ှ ိေသာ သားသမီး ြဖစ် က၏။ ၂၁ဘရားမဟတ်ေသာအရာအားြဖင့် ငါသည် ြငူစ

ေသာစိတ် ှ ိေစြခင်းငှါ ပက ပီ။ အချည်း ှ ီးေသာအရာ အားြဖင့် ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်က ပီ။

သိ့ြဖစ်၍ မေရရာ ေသာ လမျိုးအားြဖင့် သတိ့သည် ြငူစေသာစိတ် ှ ိေစြခင်း ငှါ၎င်း၊

ပညာမ ှ ိေသာလမျိုးအားြဖင့် စိတ်ဆိးေစြခင်းငှါ ၎င်း ငါ ပမည်။ ၂၂ ငါသည် အမျက်ထွက်၍

မီး ိသ့ြဖင့် ၊ အနက်ဆံး ေသာမရဏာ ိင်ငံသိ့ ေလာင်လိမ့်မည်။ ေြမ ှ င့် ေြမအသီး အ ှံ ကိ

က မ်းေစ၍ ေတာင်ေြခရင်းတိင်ေအာင် ေလာင် လိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၂၃

သတိ့အေပ မှာ ေဘးဥပဒ်များကိ ငါပိ့မည်။ ငါ့ြမားတိ့ကိ အကန်အစင်ပစ်မည်။ ၂၄

သတိသ့ည် မွတ်သိပ်ြခင်းအ ှ ိန်ကိ ခံရ၍၊ ပေလာင်ြခင်းေဘး၊ ြပင်းစွာေသာဖျက်ဆီးြခင်းေဘး

အား ြဖင့် ဆံး ံ း ကလိမ့်မည်။ သားရဲတိ့၏ သွားကိ၎င်း၊ ေြမ၌ ကျင်လည်ေသာ

ေ မအဆိပ်ကိ၎င်း၊ သတိ့၌ ငါေစလတ် မည်။ ၂၅ အိမ်ြပင်၌ ထားေဘး၊ အိမ်အတွင်း၌

ေကာက် မက်ဘွယ်ေသာေဘးသည် လပျို ှ င့်အပျိုကိ၎င်း၊ ိစိ့့သ ငယ် ှ င့်

ဦးဆံြဖူေသာသကိ၎င်း ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၂၆ ရန်သ၏ မာန်မာနကိ ငါမေကာက်လ င်၎င်း၊

၂၇ ရန်ဘက် ပေသာသတိ့သည် ေထာင်လားလျက်၊ ဤအမအလံးစံကိ ထာဝရဘရားမ ပ၊

ဘန်း ကီးေသာငါတိ့ လက် ံ းြပ ပီဟ ေြပာမည်ကိ စိးရိမ်စရာမ ှ ိလ င်၎င်း၊ သတိ့ ကိ

ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစ၍၊ အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှါ

ပယ် ှ င်းမည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ၏။ ၂၈ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ပညာသတိမ ှ ိ၊

ဥာဏ်ကင်းေသာ လမျိုးြဖစ်က၏။ ၂၉ ပညာကိရ၍ဤအမကိ နားလည်ကပါေစ ေသာ။

ေနာက်ဆံးကာလ၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ ဆင်ြခင် ကပါေစေသာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

သတိ့ခိလံစရာေကျာက်သည် သတိ့ကိမေရာင်း၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ

အပ်ေတာ်မမလ င်၊ လတ ေယာက်သည် လတေထာင်ကိ အဘယ်သိ့ ှ င် ိင်မည် နည်း။

လ ှ စ်ေယာက်သည် လတေသာင်းကိ အဘယ်သိ့ ေြပးေစ ိင်မည်နည်း။ ၃၁

ငါတိ့၏ရန်သများ စီရင်ဆံးြဖတ်ေသာ်လည်း၊ သတိ့ေကျာက်သည် ငါတိ့ေကျာက် ှ င့် မတ။

၃၂ သတိ့စပျစ် ွယ်ပင်သည် ေသာဒံစပျစ် ွယ်ပင် မျိုး၊ ေဂါေမာရေြမ၌ ေပါက်ေသာ

အပင်မျိုးြဖစ်၏။ သတိ့ စပျစ်သီးသည် ခါးေသာအပင်၏ အသီးြဖစ်၍၊ စပျစ်သီး

ပတ်တိ့သည် ခါးေသာအရသာ ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၃၃သတိ့ စပျစ်ရည်သည် နဂါးအဆိပ်၊

ြပင်းထန် ေသာ ေ မဆိးအဆိပ် အေတာက်ြဖစ်၏။ ၃၄ဤအမသည် ငါ့ထံမှာ သိထားလျက်၊

ငါ့ဘ ာ တိက်၌ တံဆိပ်ခပ်လျက် ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။ ၃၅အြပစ်တရားကိ စီရင်ရေသာ

အခွင့် ၊ အြပစ် ှ င့် အေလျာက်ဆပ်ေပးရေသာ အခွင့် ကိ ငါပိင်၏။ အချိန်

တန်မှ သတိ့ေြခသည် ေချာ်လိမ့်မည်။ သတိ့၌ ေဘး ေရာက်ေသာအချိန်နီး ပီ။

သတိ့ေတွ့ ကံရေသာအမသည် အလျင်အြမန် ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ၃၆

ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့အဘိ့ တရားစီရင် ေတာ်မမည်။ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့သည်

တန်ခိးကန် ေကာင်း၊ အချုပ်ခံရေသာသ၊ လွတ်ေသာသတေယာက်မ မ ှ ိေ ကာင်းကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ သတိ့အမေကာင့် ေနာင် တရေတာ်မလျက်၊ ၃၇ သတိ့ဘရား၊

သတိ့ခိလံေသာေကျာက်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၃၈ သတိ့ပေဇာ်ေသာ

ဆီဥကိ စား၍ သွန်းေလာင်း ရာ ပေဇာ်သကာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ေသာ

သတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ သတိ့သည် ထ၍ သင်တိ့ကိ ကွယ် ကာ

ေစာင့် မပါေလေစ။ ၃၉ ငါသည် ကိယ်တိင်အားြဖင့် ဘရားြဖစ်ေကာင်း ကိ၎င်း၊ ငါမှတပါး

အြခားေသာဘရားမ ှ ိေ ကာင်းကိ၎င်း ကည့် ကေလာ့။ ငါသည် အသက်ကိ ေသေစ၏။

အသက်ကိလည်း ှ င်ေစ၏။ ငါသည် အနာေပေစြခင်း ငှါ ဒဏ်ခတ်၏။ အနာကိလည်း

ေပျာက်ေစ၏။ ငါ့လက်မှ အဘယ်သမ မကယ်မ တ် ိင်။ ၄၀ ငါသည်

အစဥ်အ မဲအသက် ှ င်ေပ၏ဟ ငါ့လက် ကိ ေကာင်းကင်သိ့ချီ၍ ကျိန်ဆိ၏။ ၄၁

ငါသည် ေြပာင်လက်ေသာထားကိ ေသွး၍၊ တရားစီရင်စ ပလျက် ငါ့ရန်သတိ့၌

အြပစ်တရားကိ စီရင်မည်။ ငါ့ကိမန်းေသာသတိ့ ခံထိက်ေသာအြပစ်အ ေလျာက်

ငါဆပ်ေပးမည်။ ၄၂ ငါ့ြမားတိ့ကိ အေသွး ှ င့်ယစ်မးေစမည်။ ငါ့ထား သည် အသားကိ

စားလိမ့်မည်။ သတ်ေသာသ၊ လက်ရ ေသာသတိ့၏ အေသွး၊ ရန်သအကဲအမးတိ့၏

ဦးေခါင်းကိ စားေသာက်လိမ့်မည်။ ၄၃ တပါးအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည်

ဘရားသခင် ၏ လမျိုး ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အ ေကာင်းမကား၊

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့ကိ သတ်ေသာ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဒဏ်ေပး၍ ကိယ်ေတာ်၏

ရန်သ တိ့၌ အြပစ်တရားကိ စီရင်ေတာ်မမည်။ ြပည်ေတာ် ှ င့် မိမိလမျိုးကိ

ကယ်မသနားေတာ်မမည်ဟေသာ၊ ၄၄ ဤသီချင်းစကားကိ ေမာေ ှ သည် လာ၍ န်

သားေယာ ှ င့်အတ လများတိ့အား ေဟာေြပာ မက်ဆိ၏။ ၄၅ ထိသိ့ ေမာေ ှ သည်

ဤစကားအလံးစံတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့အား အကန်အစင်

ေဟာေြပာ မက်ဆိ ပီးလ င်၊ ၄၆သင်တိ့အား ယေန့ ငါသက်ေသခံသမ ေသာ စကားတိ့ကိ

ှ လံးသွင်း ကေလာ့။ သင်တိ့သားသမီးတိ့ သည် ဤပညတ်တရား စကားေတာ်အလံးစံတိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့အား ထပ်ဆင့် ၍ မှာထားရက မည်။ ၄၇

ဤအမသည် သာမညအမမဟတ်။ သင်တိ့ အသက် ှ င့် ဆိင်ေသာ အမြဖစ်၏။

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍ ဝင်စားလတ့ံေသာြပည်၌ ဤအမကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ ကိယ်အသက်

တာ ှ ည် ကလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၄၈ ထိေန့ြခင်းတွင် ထာဝရဘရားက၊ ေယရိေခါ မိ ့

တဘက်၊ ေမာဘြပည် အာဗရိမ်ေတာင် ိး၊ ေနေဗာေတာင် ထိပ်ေပ သိ့တက်၍၊ ၄၉

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ငါအပိင်ေပး ေသာ ခါနာန်ြပည်ကိ ကည့် ေလာ့။ ၅၀

သင့်အစ်ကိ အာ န်သည် ေဟာရေတာင်ေပ မှာ ေသ၍ မိမိလမျိုးစည်းေဝးရာသိ့

ေရာက်သက့ဲသိ၊့ သင်သည်လည်း တက်သွားေသာ ဤေတာင်ေပ မှာ ေသ၍၊

သင်၏လမျိုးစည်းေဝးရာသိ့ ေရာက်ေလာ့။ ၅၁အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ဇိနေတာ၊

ကာ ေဒ ှ ွာ၊ ေမရိဘစမ်းေရအနား၌ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ေ ှ မှ့ာ ငါ့ကိ မ ိမေသပ၍

ြပစ်မှား က ပီ။ ၅၂ ထိ့ေကာင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ငါေပး ေသာ ြပည်ကိ

သင်သည် ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရေသာ် လည်း၊ ထိြပည်သိ့ မဝင်စားရဟ ေမာေ ှ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၃ ဘရားသခင်၏လေမာေ ှ သည် မေသမီှ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေသာ မဂလာ စကား ဟမကား၊ ၂ ထာဝရဘရားသည်

သိနာေတာင်ေပက က ေတာ်မ၏။ စိရအရပ်မှ ထိလတိ့အား ေနထွက်ေတာ်မ၏။

ပါရန်ေတာင်ေပက ေရာင်ြခည်ထွန်းပေတာ်မ၍၊ သန့် ှ င်းေသာသ

အေထာင်အေသာင်းတိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မ ၍၊ ဓမမီးသည် ဣသေရလလတိ့အဘိ၊့

လက်ျာလက်ေတာ် မှ ထွက်ေလ၏။ ၃အကယ်စင်စစ် ထိလမျိုးကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ မိမိ

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့သည် အထံေတာ်ပါးတွင် ှ ိ က၏။ သတိ့သည် ေြခေတာ်ရင်း၌

ြပပ်ဝပ်၍ စကားေတာ်တိ့ကိ နားခံ ကေလ၏။ ၄ယာကပ်အမျိုး ပရိသတ်အေမွခံရေသာ ဓမ
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တရားကိ ေမာေ ှ သည် ငါတိ့အားထား၏။ ၅ဣသေရလအမျိုးမင်းများ ှ င့်တကွ၊ အမျိုးအ

ွယ်များတိ့သည် စည်းေဝးေသာအခါ၊ ထိသသည် ေယ န်အမျိုး၌ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ၆

ဗင်အမျိုး မေသ၊ အသက် ှ င်၍ သ၏လတိ့ သည် များပါေစေသာ။ ၇ယဒအမျိုးကိကား၊

အိထာဝရဘရား၊ ယဒစကား သံကိ နားေထာင်၍ သကိ့ အမျိုးသားချင်းတိ့ ှ ိရာသိ့

ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မပါ။ မိမိလက်တိ့သည် မိမိအဘိ့ တန်ပါ ေစေသာ။ သကိ့ ရန်သတိ့လက်မှ

ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၈ ေလဝိအမျိုးကိကား၊ သင်၏သမိမ် ှ င့် ဥရိမ် သည် မဿာအရပ်၌

သင်စံစမ်း၍၊ ေမရိဘစမ်းေရ အနားမှာ သင်ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သင်၏ သန့် ှ င်းသ ၌

ှ ိပါေစေသာ၊ ၉ ထိသသည် ကိယ်မိဘြဖစ်ေသာ်လည်း ငါမေတွ့ မြမင်ဟ ဆိတတ်၏။

ကိယ်ညီအစ်ကိ ကိလည်း မမှတ် တတ်။ ကိယ်သားသမီးကိလည်း မသိတတ်။ အေကာင်းမ

ကား၊ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍ ပဋိညာဥ်တရားေတာ် ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်တတ်၏။ ၁၀

သတိ့သည် စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ယာကပ်အ မျိုး၌၎င်း၊ တရားေတာ်ကိ ဣသေရလ

အမျိုး၌၎င်း သွန် သင် ကလိမ့်မည်။ မီး ိရ့ာနံသ့ာေပါင်းကိ ေ ှ ေ့တာ်၌၎င်း၊ တကိယ်လံး

မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ယဇ်ပလင်ေတာ်ေပ ၌၎င်း တင်ထား ကလိမ့်မည်။ ၁၁ အိထားဝရဘရား၊

သ၏ဥစာကိ ေကာင်း ကီးေပး ၍ သလပ်ေဆာင်ေသာအမကိ လက်ခံေတာ်မပါ။ သတ့

ဘက်၌ ထ၍ သကိ့ မန်းေသာသတိ့သည် ေနာက်တဖန် မထ ိင်ေအာင် သတိ့ခါးကိ

ချိုးေတာ်မပါ။ ၁၂ ဗယာမိန် အမျိုးကိကား၊ ထာဝရဘရား ချစ် ေတာ်မေသာ သသည်

အထံေတာ်ပါးတွင် လံ ခံစွာ ေနရ လိမ့်မည်။ သကိ့ အစဥ်အ မဲ ဖံးလမ်း၍ သ၏ပခံးကားမှာ

ေနရာချေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃ ေယာသပ်အမျိုးကိကား၊ ထိအမျိုးေနေသာ ြပည် သည်

အထက်မိဃ်းေကာင်းကင် ဘ ာအားြဖင့် ၎င်း၊ ေအာက်အရပ်၌ ပန်းကွယ်၍ နက်နဲေသာ

အရာအားြဖင့် ၎င်း၊ ၁၄ ေနြဖစ်ေစေသာ ဘ ာ၊ လြဖစ်ေစေသာ ဘ ာ အားြဖင့် ၎င်း၊ ၁၅

အသက် ကီးေသာေတာင်ထိပ်၊ မဲြမံေသာေတာင် ထဲက ထွက်ေသာ ဘ ာအားြဖင့် ၎င်း၊ ၁၆

ေြမ ကီးဘ ာ စံလင်ရာအားြဖင့် ၎င်း၊ ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မရာ၌ မဂလာ ှ ိပါေစေသာ။

ချံု၌ေန ေတာ်မေသာသ၏ ေကျးဇးေတာ်သည် ေယာသပ်ေခါင်း ေပ ၊ မိမိအစ်ကိတိ့တွင်

အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသ၏ ေခါင်း ထိပ်ေပ မှာ သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၁၇

သ၏ဘန်းသည် ွားလားဥဿဘဘန်းက့ဲသိ့၎င်း၊ သ၏ ဦးချိုတိ့သည် က့ံဦးချိုက့ဲသိ့၎င်း

ြဖစ် က၏။ ထိဦးချို တိ့ ှ င့် လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် တ ပိင် နက်

ထိးခတ်လိမ့်မည်။ ဧဖရိမ်အမျိုးသား အေသာင်း ေသာင်း၊ မနာေ ှ အမျိုးသား

အေထာင်ေထာင်ေပတည်း။ ၁၈ ဇာဗလန်အမျိုးကိကား၊ အိဇာဗလန်အမျိုး၊ ထွက်

သွားရာအမ၌ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ အိဣသခါအမျိုး၊ မိမိ တဲ၌ေနလျက် ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။

၁၉ ထိအမျိုးတိ့သည် လများတိ့ကိ ေတာင်ေတာ်သိ့ ေခ ၍၊ ေတာင်ေတာ်၌ တရားသြဖင့်

ယဇ်ပေဇာ် ကလိမ့် မည်။ ပင်လယ်စည်းစိမ်၊ သဲ၌ဝှက်ထားလျက် ှ ိေသာ ဘ ာကိ

ိစိ့့ ကလိမ့်မည်။ ၂၀ ဂဒ်အမျိုးကိကား၊ ဂဒ်အမျိုးကိ ကျယ်ဝန်းေစ ေသာသသည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ထိအမျိုး သည် ြခေသ့က့ဲသိ့ေန၍၊ လက် ံ း ှ င့် ဦးထိပ်ကိ

ဆတ်ဖ့ဲ တတ်၏။ ၂၁ ေ ှ ့ဦးစွာေသာအဘိ့ကိ မိမိအဘိ့ေ ွးယ၍၊ တရားမင်းခဲွေဝရာ

ထိအရပ်၌ လံ ခံရ၏။ လများတိ့၏ အကဲအမး ပလျက် လိက်လာ၍၊ ထာဝရဘရား၏ တရား

မ၊ ဣသေရလအမျိုး၌ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ပေလ၏။ ၂၂ ဒန်အမျိုးကိကား၊

ဒန်အမျိုးသည် ြခေသ့သငယ် ြဖစ်၍ ဗာ ှ န်ြပည်မှ ခန်လိမ့်မည်။ ၂၃ နဿလိအမျိုးကိကား၊

အိနဿလိအမျိုး၊ ေကျး ဇးေတာ် ှ င့် ကယ်ဝ၍၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ မဂလာ ှ င့်

ြပည့် စံလျက်၊ အေနာက်ပိင်း၊ ေတာင်ပိင်းကိ ဝင်စားေလာ့။ ၂၄ အာ ှ ာအမျိုးကိကား၊

အာ ှ ာအမျိုးသည် သား သမီးကိရ၍ မဂလာ ှ ိပါေစေသာ။ ညီအစ်ကိချင်း၏ စိတ်

ှ င့် ေတွ ့ြခင်း၊ မိမိေြခကိ ဆီ၌ ှ စ်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ၂၅သင်၏တံခါးကန့်လန့်ကျင်တိ့သည်

သံ ှ င့် ေ ကး ဝါြဖင့် ပီး ကလိမ့်မည်။ သင်၏ေနရ့က်ကာလြဖစ်သည် အတိင်း

သင့်အစွမ်းသတိြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၆သင့် ကိ ပစေစြခင်းငှါ ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ စီးေတာ်မေသာ ေယ န် အမျိုး၏ ဘရားသခင် ှ င့် တေသာသမ ှ ိ။

၂၇ ေ ှ ့ဦးစွာေသာဘရားသခင်သည် သင့် ခိလံရာ ြဖစ်၍၊ နိစထာဝရ လက် ံ းေတာ်ြဖင့်

သင့် ကိ ေထာက်မ ေတာ်မ၏။ ရန်သတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်၍ သတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးေသာအခွင့် ေပးေတာ်မမည်။ ၂၈ဣသေရလအမျိုးသည် ေဘးလွတ်၍ တမျိုး

တည်း ေနရလိမ့်မည်။ ယာကပ်အ ွယ်သည် စပါး၊ စပျစ် ရည် ှ င့် ြပည့် စံေသာြပည်၌

ေနရာကျ၍၊ မိဃ်း ှ င်းရည် လည်း စက်စက်ကျလိမ့်မည်။ ၂၉ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင်သည် မဂလာ ှ ိ၏။ ထာဝရဘရား ကယ်တင်ေတာ်မေသာအမျိုး၊ သင် ှ င့်အ

ဘယ်သတသနည်း။ ထိဘရားသည် သင့် ကိ ကွယ်ကာ ေသာ ဒိင်းလား၊ သင့် ကိ

ချီးေြမာက်ေသာ ထားလက်နက် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်၏ ရန်သတိ့သည် သင့် ေ ှ မှ့ာ ံ း၍၊

သင်သည် သတိ့၏ ြမင့် ြမတ်ေသာအရပ်တိ့၌ နင်းရလိမ့် မည်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၄ ထိေနာက်၊ ေမာေ ှ သည် ေမာဘလွင်ြပင်မှ သွား၍ ေယရိေခါ မိတ့ဘက်၊

ေနေဗာေတာင်၊ ပိသဂါထိပ် ေပ သိ့ တက်သြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ဒန် မိတိ့င်

ေအာင်၊ ဂိလဒ်ြပည် တေ ှ ာက်လံး၊ ၂ နဿလိြပည် တေ ှ ာက်လံး၊ ဧဖရိမ်ြပည်၊ မနာ

ေ ှ ြပည် ှ င့်တကွ အေဝးဆံးေသာ ပင်လယ်တိင်ေအာင်၊ ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံး၊ ၃

ေတာင်ြပည် ှ င့်တကွ ေဇာရ မိတိ့င်ေအာင် စွန်ပလံွ မိတ့ည်းဟေသာ ေယရိေခါ မိတ့ည်ေသာ

ချိုင့် ှ င့် လွင်ြပင်တိ့ကိ ြပေတာ်မ၏။ ၄ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည် အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်တိ့အား ကျိန်ဆိ၍ သင်၏အမျိုးအ ွယ် အား ငါေပးမည်ဟ ဂတိထားေသာြပည်ကိ

ကည့် ေလာ့။ သင်သည် ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရေသာ အခွင့် ကိ ငါေပး၏။ သိ့ရာတွင်

ကး၍မသွားရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ဗက်ေပဂရ မိတ့ဘက်၊ ေမာဘြပည်၊ တစံတခ ေသာချိုင့် ၌

သ ဂဟ်ေတာ်မ၏။ ေမာေ ှ ၏ သချုင်းကိ ယေနတိ့င်ေအာင် အဘယ်လမ မသိရာ။ ၇

ေမာေ ှ သည် အနိစေရာက်ေသာအခါ အသက် တရာ ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ သ၏မျက်စိမမန်ေသး။

ခွန်အား လည်း မေလျာ့ေသး။ ၈ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေမာေ ှ ကိ ေအာက်ေမ့၍၊

ေမာဘလွင်ြပင်၌ အရက်သံးဆယ်ပတ်လံး ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပက၏။ ၉

ေမာေ ှ အတွက် ငိေကးြမည်တမ်းေသာ ေန့ ရက်ကာလလွန် ပီးမှ၊ န်၏သား ေယာ သည်

အထက်က ေမာေ ှ ၏ လက်တင်မဂလာကိ ခံရသြဖင့် ၊ ပညာသေဘာ ှ င့်

ြပည့် စံေသာသြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေယာ ၏စကားကိ

နားေထာင်လျက်၊ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပက၏။

၁၀ ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မ၍၊ အဲဂတုြပည် တွင် ဖါေရာဘရင် ှ င့်

သ၏ကန်မှစ၍ ြပည်သားအေပါင်း တိ့၌ နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမ

အလံးစံတိ့ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ မဟာ တန်ခိးေတာ် ှ င့်

အလွန်ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမ အရာအေပါင်းတိ့ကိ ြပေလရာတွင်၊ ထာဝရဘရား၏

မျက် ှ ာေတာ်ကိ ကိယ်တိင်ကိယ်ကပ် ဖးြမင်ရေသာ ပေရာဖက်ေမာေ ှ က့ဲသိ့ ေနာက်တဖန်

ဣသေရလအမျိုး ၌ သ ှ င့်တေသာ ပေရာဖက်တစံတပါးမ မေပ မထွန်း။
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၁ ထာဝရဘရား၏ ကန်ေမာေ ှ သည် အနိစ ေရာက်ေသာေနာက်၊ ေမာေ ှ လက်ေထာက်၊

န်၏သား ေယာ အား ထာဝရဘရားက၊ ၂ ငါ၏ကန်ေမာေ ှ သည်

အနိစေရာက်ေလ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍၊ သင် ှ င့် သင်၌ပါေသာဤလအေပါင်းတိ့သည် ယခထ၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ကးကေလာ့။ ဣသေရ လအမျိုးသားတိ့အား

ငါေပးေသာြပည်ကိ ဝင်စား ကေလာ့။ ၃ ေမာေ ှ အား ငါဂတိ ှ ိသည်အတိင်း

သင်တိ့နင်း သမ ေသာေြမကိ သင်တိ့အား ငါေပးမည်။ ၄ ေတာ ကီးမှစ၍

ေလဗ န်ေတာင်တိင်ေအာင် ၎င်း၊ ဥဖရတ်ြမစ် ကီးမှစ၍ ဟိတိြပည်တေ ှ ာက်လံး ပါလျက်၊

ေနဝင်ရာဘက် ပင်လယ် ကီးတိင်ေအာင်၎င်း၊ သင်တိ့နယ် အပိင်းအြခားြဖစ်ရမည်။ ၅

သင့်အသက်တည်သည် ကာလပတ်လံး သင့် ေ ှ ့ မှာ အဘယ်သမ မခံမရပ် ိင်ရာ။

ေမာေ ှ ှ င့်အတ ငါ ှ ိ သက့ဲသိ့ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိလိမ့်မည်။ ငါသည် သင့် ကိ မစွန်၊့

သင့် ကိပစ်၍မထား။ ၆ အားယ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ့။ ဘိးေဘးတိ့အား ေပးမည်ဟ

ငါကျိန်ဆိေသာြပည်ကိ သင်သည် ဤလတိ့ အားေဝ၍ အေမွေပးရမည်။ ၇ သိ့ြဖစ်၍

ငါ၏ကန်ေမာေ ှ မှာထားေသာ တရားအတိင်း ကျင့် မည်ဟ ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ အားယ ၍

အလွန်ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ့။ ကံစည်ေလသမ တိ့၌ ေအာင်မည်အေကာင်း ထိတရားလမ်းသိ့

လိက်ေလာ့။ လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ ှ င့် ။ ၈ ထိပညတိကျမ်းစာ၌

ေရးထားသမအတိင်း ကျင့် မည်ဟ ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းအလိငှါ ကျမ်းစာကိ မဘတ်

မ ွတ်ဘဲမေန၊ ေန့ညဥ့်မြပတ် ကည့် ဘတ် ွတ်ရမည်။သိ့ ပလ င် သင်သည်

အ ကံထေြမာက်၍ ေအာင်ြမင်လိမ့် မည်။ ၉သင့် ကိ ငါမှာထားသည်မဟတ်ေလာ။ အားယ၍

ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ့။ မေကာက် ှ င့် ၊ စိတ်မပျက် ှ င့် ။ သွား ေလရာရာ၌ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါ ေယာ သည် ဗိလ်မင်းများတိ့ကိ

ေခ ၍၊ ၁၁တပ်တေ ှ ာက်လံးသိ့ သွား ကေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

အပိင်ေပးေတာ်မေသာြပည် ကိ ဝင်စားြခင်းငှါ၊ သံးရက်အတွင်းတွင် ဤေယာ်ဒန်ြမစ်

တဘက်သိ့ ကးရေသာေကာင့် ရိကာကိ ြပင်ဆင်ရကမည် အေကာင်း၊

လများတိ့အား ဆင့် ဆိ ကေလာ့ဟ မှာထား ေလ၏။ ၁၂ တဖန် ေယာ သည်

ဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုး သား၊ မနာေ ှ အမျိုးသားတဝက်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၁၃

ထာဝရဘရား၏ ကန်ေမာေ ှ သည်၊ သင်တိ့ အား မှာထားေသာ စကားဟမကား၊

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိဤြပည်၌ ေနရာချေတာ်မ ပီ။ ၁၄

သင်တိ့သားမယား၊ သငယ်များ ှ င့် တိရစာန် များတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်

ေမာေ ှ ေပးေသာ ြပည်၌ ေနရစ်ရကမည်။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား

ေနရာချသည် အတိင်း၊ ညီအစ်ကိတိ့အား ေနရာချေတာ်မမမီှ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာြပည်ကိ သတိ့သည် မသိမ်းမယမီှတိင်ေအာင်၊

သင်တိ့တွင် ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် လက်နက်ကိင်လျက်၊

သင်တိ့ညီအစ်ကိများေ ှ မှ့ာ ကး၍ မစရကမည်ဟေသာ စကားကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။

ထိေနာက်မှ ထာဝရ ဘရား၏ကန် ေမာေ ှ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ် ေနထွက်ရာ ဘက်၌ေပး၍၊

သင်တိ့ပိင်ေသာြပည်သိ့ ြပန်၍ ဝင်စားရက မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၆ ထိသတိ့ကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်မှာထားေတာ်မ သမ ကိ ကန်ေတာ်တိ့ ပပါမည်။ ေစလတ်ေတာ်မသမ ေသာ

အရပ်သိ့ သွားပါမည်။ ၁၇အရာရာတိ့၌ ေမာေ ှ ၏စကားကိ နားေထာင် သည်နည်းတ

ကိယ်ေတာ်စကားကိလည်း နားေထာင်ပါ မည်။ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည် ေမာေ ှ ှ င့်အတ ှ ိသက့ဲသိ့ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မပါေစေသာ။

၁၈အာဏာေတာ်ကိ ဆန်၍၊ မှာထားေတာ်မသမ ေသာစကားကိ နားမေထာင်ေသာသ

မည်သည်ကား၊ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံေစရမည်။ သိ့ြဖစ်၍ အားယေတာ် မပါ။

ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေတာ်မပါဟ ေယ အား ြပန်ေလ ာက် က၏။

၂ န်၏သားေယာ သည် သလ ို ှ စ်ေယာက်ကိ ှ ိတိမ် မိမှ့ တိတ်ဆိတ်စွာေစလတ်လျက်၊

ခါနာန်ြပည် ေယရိေခါ မိကိ့ သွား၍ ကည့် ကေလာ့ဟ မှာထားလိက် သည်အတိင်း၊

သတိ့သည် သွား ပီးလ င် ရာခပ်အမည် ှ ိ ေသာ ြပည်တန်ဆာမိန်းမအိမ်သိ့

ဝင်၍ေနေလ၏။ ၂ ြပည်သားအချို ့တိ့ကလည်း၊ ဤြပည်ကိ စးစမ်း ြခင်းငှါ

ဣသေရလအမျိုးသားအချို ့တိ့သည် ယေန့ည မှာ မိတွ့င်းသိ့ ဝင်ပါ ပီဟ

ေယရိေခါမင်း ကီးအား ေလာက်ကားကသည် ှ ိေသာ်၊ ၃ ေယရိေခါမင်း ကီးသည်

ရာခပ်အား သင့် ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ သင့် အိမ်သိ့ဝင်ေသာသတိ့ကိ အပ်ေလာ့။ သတိ့သည်

တြပည်လံးကိ စးစမ်းြခင်းငှါ ေရာက်လာ ပီဟ အမိန့်ေတာ် ှ င့် ေစလတ်ေလ၏။ ၄

ရာခပ်သည် ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ဝှက်ထား ှ င့် ပီးမှ ကန်မဆီသိ့ လေရာက်သည်

မှန်ပါ၏။ သိ့ရာ တွင် အဘယ်အရပ်ကလာသည်ကိ မသိပါ။ ၅ မိဃ်းချုပ်၍

တံခါးပိတ်ချိန် ှ ိေသာအခါ၊ သတိ့ သည် ထွက်သွား ကပါ၏။ အဘယ်အရပ်သိ့ ထွက်သွား

သည်ကိ မသိပါ။ အလျင်အြမန်လိက်ကေလာ့။ မီှေကာင်း မီှပါလိမ့်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၆

သိ့ဆိေသာ်လည်း ထိသတိ့ကိ အိမ်အေပ သိ့ တက်ေစ၍၊ အမိးေပ မှာြဖန့်ထားေသာ

ပိက်ဆန် ိးထဲ၌ ဝှက်ထား ှ င့် ပီ။ ၇ မင်းလလင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာလမ်းသိ့

လိက် က၏။ မိ့ြပင်သိ့ေရာက် က ပီးမှ မိတံ့ခါးများကိ ပိတ် က၏။ ၈ သလ ိုတိ့သည်

မအိပ်မီှ မိန်းမသည် သတိ့ ှ ိရာ အိမ်မိးေပ သိ့တက်၍၊ ၉ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား

ဤြပည်ကိ ေပး ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ငါတိ့ေကာက်လန့်အား ကီး၍

သင်တိ့ေကာင့် ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် စိတ်ပျက်ေကာင်းကိ၎င်း ကန်မသိပါ၏။

၁၀သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်မှထွက်လာေသာအခါ၊ ဧဒံပင်လယ်ေရကိ ထာဝရဘရား

ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ ေကာင်းကိ၎င်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ေန၍ သင်တိ့

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် ှ င့် သဃတိ့၌ သင်တိ့ ပေသာအမကိ၎င်း၊

အက ်ပ်တိ့ ကား ရက ပီ။ ၁၁ ထိသိတင်းကိကားေသာအခါ၊ အက ်ပ်တိ့သည် စိတ်ပျက်၍

သင်တိ့ေကာင့် တစံတေယာက်ေသာသ၌မ ရဲရင့် ြခင်းသတိ အလင်းမကျန် ကင်းပါ။

အေကာင်းမ ကား၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အထက်

ေကာင်းကင်ဘံ၌၎င်း၊ ေအာက်အရပ်ေြမ ကီး၌၎င်း၊ အစိး ရေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၂ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့၌ ကန်မသည် ေကျးဇး ပေသာ ေကာင့် သင်တိ့သည်

ကန်မေပါက်ေဘာ်တိ့၌ ေကျးဇး ပ ၍၊ ၁၃ကန်မမိဘ၊ ညီအစ်မ၊ ေမာင်အစ ှ ိေသာ သတိ့

ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ သတိ့ကိ မသတ်ဘဲ အသက်ချမ်းသာ ေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားကိ

တိင်တည်၍ကျိန်ဆိ ကပါ။ မှန်ေသာလကဏာသက်ေသကိလည်း ေပးခ့ဲ ကပါဟဆိလ င်၊

၁၄ ထိသတိ့က၊ သင်သည် ငါတိ့အမကိ မေဘာ်မြပ လ င် သင့်အသက်အတွက်

ငါတိ့အသက်သည် အာမခံ ြဖစ်ေစေတာ့။ ဤြပည်ကိ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ အခါ၊

သင်၌ သစာေစာင့် ၍ ေကျးဇး ပမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၁၅ ထိမိန်းမေနရာ အိမ်သည်

မိ ့ ိ းနားမှာ ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ထိသတိ့ကိ ြပတင်းေပါက်က ကိး ှ င့် ေလ ာ့ချ လျက်၊ ၁၆

သင်တိ့သည် လိက်၍ ှ ာေသာသတိ့ ှ င့် လွတ် မည်အေကာင်း ေတာင်ေပ သိ့ေြပး၍

သံးရက်ပန်းေနက ပါ။ ှ ာေသာသတိ့သည် ြပန်ေသာေနာက်မှ သွား ကပါဟ ဆိလင်၊ ၁၇

ထိသတိ့က၊ သင်သည် ကျိန်ဆိေစေသာအကျိန် ေကာင့် ၊ ငါတိ့၌ အြပစ်မေရာက်ပါေစ ှ င့် ။

၁၈ဤြပည်သိ့ ငါတိ့ေရာက်လာေသာအခါ၊ ယခ ေလ ာ့ချေသာ ြပတင်းေပါက်၌ဤ ကိးနီကိ

ချည်ထား၍၊ သင့် မိဘ၊ သင့် ေမာင်များ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်များအေပါင်းတိ့ ကိ သင့် အိမ်၌

ေခထားရမည်။ ၁၉ ထိအခါ သင့် အိမ်ထဲကလမ်းသိ့ထွက်သွားေသာသမည်သည်ကား၊

ေသလင်ေသြပစ်ကိ ကိယ်တိင်ခံေစ၊ ငါတိ့သည် အြပစ်လွတ်ေစ။ သင့် အိမ်၌ ှ ိေသာသမည်

သည်ကိ အေသသတ်လင် ေသြပစ်ကိ ငါတိ့သည် ခံေစ။ ၂၀ ငါတိ့အမကိလည်း သင်သည်

ေဘာ်ြပလ င်၊ သင်ယခကျိန်ဆိေစေသာ အကျိန် ှ င့် ငါတိ့သည် လွတ်ေစ ဟဆိလင်၊ ၂၁

မိန်းမက၊ သင်တိ့စကား ှ ိသည်အတိင်း ြဖစ်ပါ ေစေတာ့ဟ ဝန်ခံလျက် လတ်လိက်၍

သတိ့သည် သွား က ၏။ မိန်းမသည်လည်း ထိေကးနီကိ ြပတင်းေပါက်၌

ချည်ထားေလ၏။ ၂၂ ထိသတိ့သည် ေတာင်ေပ သိ့ေရာက်ေအာင် သွား၍

လိက် ှ ာေသာသတိ့ မြပန်မီှတိင်ေအာင် သံးရက် ေနက၏။ ှ ာေသာသတိ့သည်လည်း

လမ်းတေ ှ ာက်လံး ှ ာ၍ မေတွ့ က။ ၂၃ ထိလ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် လှည့်၍ ေတာင်ေပ က

ဆင်း ပီးမှ ြမစ်ကိ ကးသြဖင့် ၊ န်၏သား ေယာ ထံသိ့ ေရာက်၍၊ မိမိတိ့၌ ြဖစ်သမ တိ့ကိ

ြပန် ကားလျက်၊ ၂၄ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည် ထိြပည် တေ ှ ာက်လံးကိ

ငါတိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့ ေ ကာင့် ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် စိတ်ပျက်

လျက် ှ ိ ကပါ၏ဟ ေယာ အား ေလ ာက်ဆိ၏။
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၃ ေယာ သည် နံနက်ေစာေစာထ၍ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ

ှ ိတိမ် မိမှ့ေြပာင်း၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ မကးမီှ ြမစ်နားတွင် စားခန်းချ က၏။ ၂

သံးရက်ေစ့ေသာအခါ၊ တပ်မးတိ့သည် တပ်တ ေ ှ ာက်လံးသိ့သွား၍၊ ၃သင်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာကိ၎င်း၊ ေသတာထမ်းေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ေလဝိသားတိ့ကိ၎င်း ြမင်လ င်၊ သင်တိ့သည် ေနရာ ေြပာင်း၍ လိက်ရကမည်။ ၄

ေသတာေတာ် ှ င့် သင်တိ့စပ် ကားကိ အေတာင် ှ စ်ေထာင်ြခား၍ ခရီးကွာေစရမည်။

လိက်ရေသာလမ်း ကိ သိမည်အေကာင်း၊ ေသတာေတာ်အနီးသိ့ မချဥ်းဘဲ လိက်ရမည်။

ဤလမ်းသိ့ သင်တိ့သည် တခါမ မလိက်က ေသးဟ လအေပါင်းတိ့အား မှာထားက၏။

၅ ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ကိယ်ကိကိယ် သန့် ှ င်းေစကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

နက်ြဖန်ေန့၌ ထားဝရဘရားသည် အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ သင်တိ့တွင်

ပေတာ်မမည်ဟ လများတိ့အား မှာထားေလ၏။ ၆ တဖန် ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ

ေခ ၍ သင်တိ့ သည် ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းလျက်၊ လများေ ှ ့

သိ့ကးသွား ကေလာ့ဟ ေယာ ဆိသည့်အတိင်း သတိ့သည် ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်

ကိထမ်း၍လများေ ှ သိ့့ သွား က၏။ ၇ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေယာ ကိေခ ၍ ငါသည်

ေမာေ ှ ှ င့်အတ ှ ိသက့ဲသိ့ သင် ှ င့်အတ ှ ိသည် ကိ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိသ့ည်

သိကမည် အေကာင်း၊ သတိ့မျက်ေမှာက်၌ သင့် ကိ ယေန့ ငါချီးြမင့် စ ပမည်။ ၈

ပဋိညာဥ်ေသတာကိ ထမ်းေသာ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့သည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရနားသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ရပ်ေနရမည်အေကာင်းကိ ဆင့် ဆိေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ေယာ ကလည်း၊ လာကေလာ့။ သင်တိ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ

နားေထာင် က ေလာ့ဟ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ ေခလျက်၊ ၁၀

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့တွင် ှ ိ၍၊ သင်တိ့ေ ှ မှ့ ခါနနိလ၊ ဟိတိလ၊

ဟိဝိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ဂိရဂါ ှ ိလ၊ အာေမာရိလ၊ ေယဗသိလတိ့ကိ စင်စစ် ှ င်ထတ်ေတာ်မမည်

အေကာင်းကိ အဘယ်သိ့ သိရမည်နည်းဟမကား၊ ၁၁ ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ

အစိးရေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာသည် သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ၊ ေယာ်ဒန်

ြမစ်ထဲသိ့ကးသွားလိမ့်မည်။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုးများထဲက တမျိုးတ ေယာက်စီ၊

လတဆယ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေ ွးေကာက်က ေလာ့။ ၁၃ ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ

အစိးရေတာ်မေသာ အ ှ င် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိထမ်းေသာ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ေြခဘဝါးတိ့သည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရကိ နင်းေသာ ခဏြခင်းတွင်၊ ြမစ်ညာေရသည်

ြပတ်၍ ပံ့ပံ့ ကလျက် ေနလိမ့်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၁၄ လများတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ

ကးအ့ံေသာငှါ၊ တဲတိ့မှေြပာင်း၍ ပဋိညာဥ်ေသတာကိ ထမ်းေသာယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည်

လများေ ှ မှ့ာသွားလျက်၊ ၁၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ့ေရာက်၍ ေြခဘဝါးတိ့သည်

လံေသာေရကိ နင်းေသာအခါ၊ စပါးရိတ်ရာကာလ၌ ထိြမစ်ေရသည် ကမ်းတေ ှ ာက်လံးကိ

လံေလ့ ှ ိေသာ် လည်း၊ ၁၆ ြမစ်ညာက စီးလာေသာေရသည် တန့်ရပ်၍

ေဝးေသာအရပ်၊ ဇာရတန် မိန့ားမှာ ှ ိေသာ အာဒံ မိတိ့င် ေအာင် ပံ့ပံ့ ကလျက်ေန၏။

လွင်ြပင်အိင်တည်းဟေသာ ေသာဒံအိင်သိ့ စီးသွားေသာေရသည်လည်း အကန်အစင်

ြပတ်၍၊ လများတိ့သည် ေယရိေခါ မိသိ့့ ေ ှ ့ ကးက၏။ ၁၇ လများအေပါင်းတိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် သိ့ မေရာက်မီှတိင်ေအာင် ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာကိ

ထမ်းေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊ ြမစ် အလယ်တွင် ေြမေပ ၌ မဲြမံစွာနင်း၍၊

ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့သည် ေြမေပ ၌ ေ ှ ာက်သွားရက၏။

၄ လအေပါင်းတိ့သည် တေယာက်မ မကင်း ေယာ် ဒန်ြမစ်ကိ ကးက ပီးမှ၊

ထာဝရဘရားက၊ ၂လများတိ့တွင် တမျိုးတေယာက်စီ၊ လတဆယ် ှ စ်ေယာက်ကိ

ေ ွးေကာက်၍၊ ၃သတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့ မဲြမံစွာနင်းရာ၊

ဤအရပ်ထဲက ေကျာက်တဆယ် ှ စ်လံးကိ ယ ပီးလ င် ထမ်းသွား၍၊ ယေန့ညဥ့်စားခန်းချ

ရာအရပ်၌ ထားရမည်အေကာင်း ဆင့် ဆိေလာ့ဟ ေယာ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၄ ေယာ သည် ခန့်ထား ှ င့် ေသာ ဣသေရလ အမျိုးတမျိုးတေယာက်စီ၊

လတဆယ် ှ စ်ေယာက်ကိ ေခ ၍၊ ၅ သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ေသတာ

ေတာ်ေ ှ ့၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်သိ့ ကးသွား၍၊ ဣသေရလအမျိုးအေရအတွက်အတိင်း၊

လတေယာက် ေကျာက် တလံးစီယ၍ ထမ်းသွား ကေလာ့။ ၆ သိ့ ပလ င် သက်ေသကိ

ရကလိမ့်မည်။ ေနာင် ကာလ၌ သင်တိ့၏ သားသမီးတိ့က၊ ဤေကျာက်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ၇ သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေသာအခါ၊ ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ

ြမစ်ေရြပတ်ေလသည်ဟ ြပန်ေြပာရကမည်။ ထိသိ့ ဤေကျာက်တိ့သည် အစဥ်မြပတ်

ဣသေရလအမျိုးသား ေအာက်ေမ့စရာဘိ့ ြဖစ်ကလိမ့်မည်ဟ ေယာ မှာထား သည်အတိင်း၊

၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပက၏။ ထာဝရဘရားသည် ေယာ အား

မိန့်ေတာ်မသည် ှ င့် အညီ၊ ဣသေရလအမျိုး အေရအတွက်အတိင်း၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်ထဲက

ေကျာက်တဆယ် ှ စ်လံးကိ ယ ပီးမှ၊ စားခန်းချ ရာအရပ်သိ့ ထမ်းသွား၍ ထားက၏။ ၉

တဖန်တံ၊ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့နင်းရာအရပ်

ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်၌ ေကျာက်တဆယ် ှ စ်လံးကိ ေယာ သည် စိက်ထား၍

ယေနတိ့င်ေအာင် ှ ိ က၏။ ၁၀ ေယာ သည် ေမာေ ှ မှာထားသည်အတိင်း၊ လများတိ့အား

ဆင့် ဆိေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသမ တိ့ကိ အကန်အစင် ပသည်တိင်ေအာင်

ေသတာ ေတာ်ကိ ထမ်းေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊ ေယာ်ဒန် ြမစ်အလယ်၌

ရပ်ေနက၏။ လများတိ့သည်လည်း ကိးစား၍ ကးက၏။ ၁၁လများအေပါင်းတိ့သည်

အကန်အစင်ကးက ပီး မှ၊ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ် ှ င့်တကွ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့သည် လများမျက်ေမှာက်တွင် ကးက၏။ ၁၂ ဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသား၊

မနာေ ှ အမျိုး သားတဝက်တိ့သည် ေမာေ ှ မှာခ့ဲသည်အတိင်း လက်နက် ကိ စဲွကိင်၍၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ မှ့ာ ကးသွား က၏။ ၁၃ ထိအမျိုးသားတိ့သည်

အေရအတွက်အားြဖင့် ေလးေသာင်းခန့်မ ှ ိ၍၊ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ြပင်ဆင်လျက်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေယရိေခါလွင်ြပင်သိ့ ကးသွား က၏။ ၁၄ ထိေန့၌

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ေယာ ကိ ချီးြမင့် ေတာ်မ၍၊

သတိ့ သည် ေမာေ ှ ကိ ေကာက် ွံ သ့က့ဲသိ့ ေယာ ကိလည်း သ၏အသက်တည်သည်

ကာလပတ်လံးေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၅ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ သက်ေသခံချက်

ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊ ၁၆ ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲက

တက်လာရမည် အေကာင်း၊ ဆင့် ဆိေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၇

ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲက တက်လာကေလာ့ဟ ယဇ်ပ ေရာဟိတ်တိ့အား ေယာ သည်

ဆင့် ဆိေလ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာကိ ထမ်း ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အလယ်ထဲ က တက်လာ၍၊ ေြခဘဝါးတိ့သည်

ကန်းကိ နင်းမိ က ေသာအခါ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရသည် မိမိေနရာသိ့ ြပန်လာ၍၊ အရင်က့ဲသိ့

ကမ်းတေ ှ ာက်လံးကိ လံလျက်ေန၏။ ၁၉ ပဌမလ၊ ဒသမ ေနရ့က်တွင်၊ လများတိ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲကတက်လာ၍၊ ေယရိေခါ မိအ့ေ ှ ဘ့က် နားမှာ၊ ဂိလဂါလအရပ်၌

တပ်ချ က၏။ ၂၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်ထဲက ထတ်ယေသာ ေကျာက်တ ဆယ် ှ စ်လံးကိ

ေယာ သည် ဂိလဂါလအရပ်၌ စိက်ထား ၏။ ၂၁ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားလည်း၊

ေနာင်ကာ လ၌ သင်တိ့၏သားသမီးတိ့က၊ ဤေကျာက်တိ့သည် အဘယ်သိ့

ဆိလိသနည်းဟ အဘတိ့အား ေမးြမန်းလ င်၊ ၂၂ သင်တိ့က၊ ဣသေရလလတိ့သည်

ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သက့ဲသိ့ ဤေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးလာကသည်ဟ သားသမီးတိ့အား

ကားေြပာရကမည်။ ၂၃ ထာဝရဘရားသည် တန်ခိး ကီးေတာ်မသည်ကိ

ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် သိကမည်အေကာင်း ှ င့် သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ သင်တိ့သည် အစဥ်အ မဲ ေကာက် ွံ ရ့မည်အေကာင်း၊ ငါတိ့သည်

ဧဒံပင်လယ်ကိ ကး၍ ကမ်းတဘက်သိ့ မေရာက်မီှတိင် ေအာင်၊ ၂၄သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ ပင်လယ်ေရကိ ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မသည် နည်းတ၊

သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍ ကမ်းတဘက်သိ့ မေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ

ြမစ်ေရကိ ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မသည်ဟ ေယာ မှာထားေလ၏။

၅ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကးေစြခင်းငှါ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရကိ

ခန်းေြခာက်ေစေတာ် မသည်အေကာင်းကိ၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ ေနေသာ

အာေမာရိမင်း ကီးအေပါင်း၊ ပင်လယ်နားမှာ ေနေသာခါနနိမင်း ကီးအေပါင်းတိ့သည်

ကားသိေသာ အခါ၊ ရဲရင့် ြခင်းသတိ အလင်းမကင်း၊ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ေကာင့်

စိတ်ပျက်က၏။ ၂ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ေယာ ကိေခ ၍၊ သင်သည်

ေကျာက်ထားများကိ လပ် ပီးလ င်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အေရဖျားလီှးမဂလာကိ

တဖန်ေပး ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၃ ေယာ သည် ေကျာက်ထားများကိ
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လပ်၍ ဂိဘာရာလတ်အရပ်၌ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား အေရဖျားလီှးမဂလာကိ

ေပးေလ၏။ ၄ ထိသိ့ အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ေပးရေသာအ ေကာင်း ဟမကား၊

အဲဂတုြပည်မှထွက်လာေသာ စစ်သရဲ ေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည် ေတာ၌ေသက၏။ ၅

ထိြပည်မှထွက်လာေသာ သအေပါင်းတိ့သည် အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ခံ ှ င့် က ပီ။ ေတာ၌

ခရီးသွားရာ တွင် ဘွားြမင်ေသာသအေပါင်းတိ့မကားအေရဖျားလီှး မဂလာကိ မခံရကေသး။

၆ အဲဂတုြပည်မှထွက်လာေသာ စစ်သရဲအေပါင်း တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ

နားမေထာင်ဘဲ ေန၍၊ မေသမေပျာက်မီှတိင်ေအာင် ဣသေရလအမျိုး သားတိ့သည်

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ေတာ၌ လှည့် လည်ရက၏။ ထာဝရဘရားသည်၊ ငါေပးမည်ဟ

ဘိး ေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာြပည်၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီး ေသာြပည်ကိ ထိသတိ့သည်

မြမင်ရကဟ ကျိန်ဆိေတာ် မ၏။ ၇ သတိ့ကိယ်စား ြဖစ်ေစေတာ်မေသာ သတိ့၏

သားများတိ့သည်၊ လမ်း၌ အေရဖျားလီှးမဂလာကိ မခံရ ေသးေသာေကာင့် ၊ ေယာ သည်

အေရဖျားလီှးမဂလာကိ ေပးေလ၏။ ၈ လအေပါင်းတိ့သည် အေရဖျားလီှးမဂလာကိ

ခံ ပီးမှ၊ အနာမေပျာက်မီှတိင်ေအာင် တပ်ထဲ၌ ေနက၏။ ၉ ထားဝရဘရားကလည်း၊

အဲဂတုြပည် ှ င့် ဆိင် ေသာ က့ဲရဲစ့ရာအေကာင်းကိ သင်တိ့မှ ယေန့ ငါပယ် ှ င်း ပီဟ

ေယာ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ထိအရပ် ကိ ဂိလဂါလဟ ယေနတိ့င်ေအာင်

ေခ ေဝသတည်း။ ၁၀ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဂိလဂါလအရပ် တွင် တပ်ချ၍၊

ထိလတဆယ်ေလးရက်ေန၊့ ညဦးယံ၌ ေယရိေခါလွင်ြပင်မှာ ပသခါပဲွကိ ခံ က၏။ ၁၁

ပသခါပဲွကိ ခံ ပီးမှ၊ နက်ြဖန်ေန့၌ ခါနာန်စပါးြဖင့် လပ်ေသာ တေဆးမ့ဲမန့် ှ င့် ေပါက်ေပါက်ကိ

တေန့ြခင်း တွင် စားရက၏။ ၁၂ ခါနာန်ြပည် စပါးကိ စား၍၊ နက်ြဖန်ေန့၌ မ ွ

ြပတ်ေလ၏။ ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် မ ွကိမရက။ ထိ ှ စ်တွင်

ခါနာန်ြပည်၌ြဖစ်ေသာ အသီးအ ှံ ့ကိ စားရက၏။ ၁၃ ေယာ သည် ေယရိေခါ မိအ့နားမှာ

ှ ိေနစဥ် ေြမာ် ကည့်၍၊ လတေယာက်သည် ထားကိထားအိမ်မှ ထတ်ကိင်လျက်၊

ကန့်လန့်ရပ်ေနသည်ကိ ြမင်လ င်၊ သထံ့သိ့ သွား၍ သင်သည်ငါတိ့ဘက်၌ေနေသာသေလာ၊

ငါတိ့ရန် သဘက်၌ေနေသာသေလာဟေမးေသာ်၊ ၁၄ ထိသက၊ ထိသိ့မဟတ်၊

ထာဝရဘရား၏ဗိလ်ေြခ ကိအပ်စိးေသာ ဗိလ်မးြဖစ်၍ ယခငါလာသည်ဟဆိ၏။

ေယာ သည်လည်း ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်ကန်အား အဘယ်သိ့

မိန့်ေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးေလာက်ေသာ်၊ ၁၅ထာဝရဘရား၏ ဗိလ်ေြခကိအပ်စိးေသာ

ဗိလ် မးက၊ သင်၏ေြခနင်းကိ ခ တ်ေလာ့။ သင်နင်းေသာအ ရပ်ကား ေြမြမတ်ြဖစ်သည်ဟ

ဆိသည်အတိင်း ေယာ ပ ေလ၏။

၆ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေကာင့် ၊ ေယ ရိေခါ မိသ့ည် ကျပ်တည်းစွာ

ပိတ်ထားလျက် ှ ိ၍၊ ထွက် ေသာသ၊ ဝင်ေသာသတစံတေယာက်မ မ ှ ိသည် ှ င့်အညီ၊

၂ထာဝရဘရားက၊ ကည့် ေလာ့။ ေယရိေခါ မိ၊့ ေယရိေခါမင်း ကီး ှ င့်တကွ ခွန်အား ကီးေသာ

စစ်သရဲတိ့ ကိ သင့်လက်၌ ငါအပ်ေလ ပီ။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ မိကိ့လှည့် ပတ်ရကမည်။

ဣသေရလ စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် ေြခာက်ရက်ပတ်လံးလှည့် ပတ် ြခင်းအမကိ

ပရကမည်။ ၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်ခနစ်ေယာက်တိ့သည် ေသတာ ေတာ်ေ ှ မှ့ာ

ယဘိလတံပိးခနစ်လံးကိ ေဆာင်ရကမည်။ သတမေနရ့က်၌ ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင်

မိကိ့လှည့်ပတ် ၍ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် တံပိးကိမတ်ရကမည်။ ၅ယဘိလတံပိးတိ့ကိ

ှ ည်ေသာအသံ ှ င့် မတ်၍၊ တံပိးသံကိကားလ င် လအေပါင်းတိ့သည် ကျယ်ေသာအ

သံ ှ င့် ေ ကးေကာ်၍၊ မိ ့ ိ းသည် အကန်အစင် ပိလဲရလိမ့် မည်။ ထိအခါ

လများတိ့သည် တည့်တည့်တက်ရကမည် ဟ ေယာ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ န်၏သား

ေယာ သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့သည် ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ

ထမ်း သွားသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ ခနစ် ေယာက်တိ့သည်

ယဘိလတံပိးခနစ်လံးကိ ေဆာင်သွား ကေလာ့ဟ၍၎င်း၊ ၇ လများတိ့အားလည်း၊

သင်တိ့သွား၍ မိကိ့လှည့် ပတ် ကေလာ့။ လက်နက်ကိင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ သွား ကေလာ့ဟ၍၎င်းမှာထားေလ ၏။ ၈ ေယာ သည်

လများတိ့အား မှာထား ပီးမှ၊ ယ ဘိလတံပိး ခနစ်လံးကိ ေဆာင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်ခ

နစ်ေယာက်တိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တံပိးမတ် လျက်သွားက၏။ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်သည် သတိ့ေနာက်သိ့ လိက်ေလ၏။ ၉ တံပိးမတ်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ေ ှ မှ့ာ လက် နက်ကိင်တိ့သည် သွား၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ တံပိးမတ်

လျက်သွား ကစဥ်၊ ေနာက်တပ်သားတိ့သည် ေသတာ ေတာ်ေနာက်သိ့ လိက် က၏။ ၁၀

ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ေကးေကာ်ေစ ြခင်းငှါ ငါမှာထားေသာေနမ့ေရာက်မီှတွင်

မေကးေကာ် ရ၊ အသံတစံတခကိမ မ ပရ၊ စကားတခွန်းကိမ မေြပာ ရ။ ထိေနေ့ရာက်မှ

ေကးေကာ်ရကမည်ဟ လများတိ့အား မှာ ှ င့် ေလ ပီ။ ၁၁ ထိသိ့ ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်သည် မိ့ ကိတ ကိမ်လှည့် ပတ်ဝိင်းသွား ပီးလ င်၊ တပ်ထဲသိ့ ဝင်ြပန်၍

ညဥ့်ကိလွန်ေစက၏။ ၁၂ နံနက်ေစာေစာ ေယာ သည်ထ၍ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းယ က၏။ ၁၃ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ

ယဘိလ တံပိးခနစ်လံးကိ ေဆာင်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ် ခ ှ စ် ေယာက်တိ့သည်

သွား မဲသွား၍ တံပိးမတ်က၏။ လက် နက်ကိင်တိ့သည် သတိ့ေ ှ မှ့ာသွား၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်

များ တံပိးမတ်လျက် သွား ကစဥ်၊ ေနာက်တပ်သားတိ့ သည် ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်ေနာက်သိ့ လိက်က ၏။ ၁၄ ဒတိယေန့၌ မိကိ့တ ကိမ်လှည့်ပတ် ပီးမှ တပ်

ထဲသိ့ ြပန်လာက၏။ ထိသိ့ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး ပက၏။ ၁၅သတမေန့ နံနက်ေစာေစာ

မိဃ်းလင်းစက ထ၍ အရင်နည်းတ၊ ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင် မိကိ့ လှည့် ပတ် က ၏။

ထိေန့၌သာ ခနစ် ကိမ်တိင်ေအာင် မိကိ့ လှည့် ပတ်ရ က၏။ ၁၆ သတမအ ကိမ်တွင်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ ေယာ က၊ ေကးေကာ် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား မိကိ့ ေပးေတာ်မမည်။ ၁၇ မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့၌ ှ ိသမ တိ့ကိ

ကျိန်၍ထာဝရဘရား၌အပ်ရမည်။ သိရ့ာတွင် ြပည်တန်ဆာရာခပ်သည် ငါတိ့ေစလတ်ေသာ

တမန်တိ့ကိ ဝှက်ထားေသာေကာင့် ၊ သ ှ င့်တကွ သ၏အိမ်၌ ှ ိသမ တိ့အား အသက်ချမ်းသာ

ေပးရမည်။ ၁၈ သင်တိ့သည် ကျိန်အပ်ေသာအရာကိ သတိ ှ င့် ေ ှ ာင် ကေလာ့။

သိ့မဟတ် ထိအရာကိ သိမ်းယလင် မိမိ တိ့ကိ၎င်း၊ ဣသေရလတပ်ကိ၎င်း အကျိန်ခံေစ၍၊

ေ ှ ာင့် ှ က်မည်ကိ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၁၉ ေ ေငွကိ၎င်း၊ ေ ကးဝါတန်ဆာ၊ သံတန်ဆာ ှ ိ

သမ တိကိ့၎င်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေစ၍၊ ဘ ာေတာ်ထဲသိ့ သွင်းထားရကမည်ဟ

လများတိ့အား ေယာ သည် မှာထားေလ၏။ ၂၀ ထိသိ့ ှ င့်အညီ တံပိးကိမတ်၍၊

လများတိ့သည် ေကးေကာ်က၏။ တံပိးသံကိ ကား၍ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ေ ကးေကာ် ကေသာအခါ၊ မိ ့ ိ းသည် အကန်အစင် ပိလဲ၍၊ လများအေပါင်းတိ့သည်

မိထဲ့သိ့ တည့်တည့် ဝင် ပီးလ င် သိမ်းယက၏။ ၂၁ မိထဲ့၌ ှ ိသမ ေသာ ေယာက်ျား၊

မိန်းမ၊ အ ကီး အငယ်၊ သိး၊ ွား၊ ြမည်း ှ ိသမ တိ့ကိ ထား ှ င့် ှ င်း ှ င်းဖျက်

ဆီး က၏။ ၂၂ ထိြပည်ကိ စးစမ်းေသာ လ ှ စ်ေယာက်တိ့အား ေယာ က၊ သင်တိ့သည်

ကျိန်ဆိသည်အတိင်း၊ ြပည်တန် ဆာမိန်းမအိမ်သိ့ သွား၍၊ သ ှ င့်တကွ သ၌ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့ဟ မှာလိက်သည်အတိင်း၊ ၂၃ တံလ ိုလပ်ေသာလလင်တိ့သည် ဝင်၍၊

ရာခပ် ှ င့်သမိ့ဘ၊ သေ့မာင်များ၊ သ၌ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ သေ့ပါက် ေဘာ်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း

ထတ်ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ဣသေရလတပ် ြပင်မှာ ထား ပီးလ င်၊ ၂၄ မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့၌ ှ ိသမ တိ့ကိ

မီး ိ ့ က၏။ သိ့ရာ တွင် ေ ေငွကိ၎င်း၊ ေ ကးဝါတန်ဆာ၊ သံတန်ဆာတိ့ကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရား၏ ဘ ာေတာ်ထဲသိ့ သွင်းထားက၏။ ၂၅ ေယာ သည်လည်း၊

ြပည်တန်ဆာ ရာခပ် ှ င့် သေ့ပါက်ေဘာ်၊ သ၌ ှ ိသမ တိ့ကိ အသက်ချမ်းသာေပး၍၊

သသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် ယေနတိ့င်ေအာင် ေနရေလ၏။ အေကာင်းမကား၊

ေယရိေခါ မိကိ့ စးစမ်း ေစြခင်းငှါ၊ ေယာ ေစလတ်ေသာ တမန်တိ့ကိ သသည်

ဝှက်ထားေသာေကာင့်တည်း။ ၂၆ ထိအခါ ေယာ က၊ အကင်သသည် ထ၍ ေယရိေခါ မိကိ့

တည်ြပန်၏။ ထိသသည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ကျိန်အပ်ေသာသြဖစ်ပါေစ။ သသည်

သားဦး လက်ထက်၌ မိ ့ ိ းအြမစ်ကိတည်၍ သားေထွးလက်ထက် ၌ မိတံ့ခါးတိ့ကိ

ေထာင်ပါေစဟကျိန်ဆိ၏။ ၂၇ ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည် ေယာ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၍၊

သ၏ သိတင်းသည် တြပည်လံး၌ ှ ံ ့ြပားေကျာ် ေစာေလ၏။

၇ သိ့ရာတွင် ယဒအမျိုး၊ ေဇရ၊ ဇာဗဒိ၊ ကာမိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အာခန်သည်၊

ကျိန်အပ်ေသာအရာကိ သိမ်းယ၍ ထိအရာအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်

ြပစ်မှားေသာအြပစ် ှ ိေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား သည် သတိ့၌ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။

၂ ေယာ သည်လည်း၊ ေယရိေခါ မိမှ့ လတိ့ကိ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် ေဗသလ မိအ့ေ ှ ့၊

ေဗသဝင် မိ ့ အနားမှာ ှ ိေသာ အာဣ မိသိ့့ သွား၍ ထိြပည်ကိ ကည့် ကေလာ့ဟ

မှာထားသည်အတိင်း သတိ့သည် သွား၍၊ အာဣ မိကိ့ ကည့် ပီးလ င်၊ ၃
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ေယာ ထံသိ့ ြပန်လာ၍၊ ဤလတိ့ကိ အကန်အ စင် မသွားပါေစ ှ င့် ။ လ ှ စ်ေထာင်

သံးေထာင်ေလာက် သွား၍ အာဣ မိကိ့ လပ် ကံပါေစ။ ထိ မိသိ့့ သွားရာတွင်

ဤလအေပါင်းတိ့ကိ မပင်ပန်းပါေစ ှ င့် ။ မိသ့ားတိ့သည် မများပါဟ ေလာက်သည် ှ င့်အညီ၊

၄ လသံးေထာင်ခန့်မ ချီသွား၍ အာဣ မိသ့ားတိ့ ေ ှ မှ့ာ ေြပးရက၏။ ၅

အာဣ မိသ့ားတိ့သည် လသံးဆယ်ေြခာက် ေယာက်တိ့ကိ သတ်က၏။ မိတံ့ခါးမှသည်

ေ ှ ဗရိမ်အ ရပ်တိင်ေအာင်လိက်၍၊ ထိအရပ်၌ ဆင်းရာတွင် လပ် ကံ ကေသာေကာင့် ၊

လများတိ့၏ စိတ် ှ လံးသည် အရည်ကျို ၍ ေရက့ဲသိ့ ြဖစ်ေလ၏။ ၆ ထိအခါ ေယာ သည်

မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်၍ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသတိ့ ှ င့်တကွ၊ မိမိတိ့ေခါင်း ေပ ၌

ေြမမန့်ကိတင်၍ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ် ေ ှ မှ့ာ ညဦးတိင်ေအာင် ဝပ်လျက်ေနက၏။

၇ ေယာ ကလည်း၊ အိအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ကိယ် ေတာ်သည် ဤလအေပါင်းတိ့ကိ

အာေမာရိလတိ့လက်သိ့ အပ်၍ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ အဘယ်ေကာင့်

ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မသနည်း။ အက ်ပ်တိ့ သည် ေရာင့် ရဲေသာစိတ် ှ ိ၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌

ေနကပါေစေသာ။ ၈ အိဘရား ှ င်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ရန်သတိ့ေ ှ မှ့ာ

ေကျာကိလှည့် ရကသည်ြဖစ်၍ အက ်ပ် သည် အဘယ်သိ့ ေြပာရပါမည်နည်း။ ၉

ခါနနိလ အစ ှ ိေသာ ဤြပည်သြပည်သား အေပါင်းတိ့သည် ထိသိတင်းကိ ကားလ င်၊

အက ်ပ်တိ့ကိ ဝိင်း၍ အက ်ပ်တိ့၏နာမည်ကိ ေြမ ကီးမှ ပယ် ှ င်း ကပါ လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ်ေသာနာမေတာ်အဘိ့ အလိငှါ အဘယ်သိ့ ပေတာ်မမည်နည်းဟ

ေလာက်ဆိ၏။ ၁၀ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထေလာ့။ အဘယ် ေကာင့် ဝပ်၍ေနသနည်း။

၁၁ဣသေရလအမျိုးသည် ြပစ်မှား ပီ။ ငါမှာထား ေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ ဖျက်ေလ ပီ။

ကျိန်အပ်ေသာအ ရာကိ ခိးယ၍ ပရိယာယ် ပသြဖင့် မိမိဥစာထဲမှာ ထား ေလ ပီ။ ၁၂

ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကျိန်အပ် ေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ရန်သတိ့ေ ှ မှ့ာ

မခံမရပ် ိင်၊ ေကျာကိ လှည့်ရက၏။ ကျိန်အပ်ေသာသကိ သင်တိ့အထဲ က မပယ်မ ှ င်းလ င်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါမေန။ ၁၃ထ၍ လများတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစေလာ့။ နက်ြဖန် ေနအ့ဘိ့

ကိယ်ကိကိယ် သန့် ှ င်းေစကဟ ဆင့် ဆိေလာ့။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ အိဣသေရလအမျိုး၊ ကျိန်အပ်ေသာအရာ သည်

သင်တိ့အထဲ၌ ှ ိ၏။ ထိအရာကိ သင်တိ့အထဲက မပယ်မ ှ င်းမီှတိင်ေအာင် ရန်သတိ့ေ ှ မှ့ာ

မခံမရပ် ိင် က။ ၁၄ နက်ြဖန်နံနက်၌သင်တိ့သည် အမျိုးအ ွယ်အ လိက် ချဥ်းကပ်ရကမည်။

ထာဝရဘရား မှတ်ေတာ်မ ေသာ အမျိုးသည်၊ အေဆွအမျိုးအလိက် ချဥ်းကပ်ရက

မည်။ ထာဝရဘရား မှတ်ေတာ်မေသာအမျိုးသည်၊ အိမ်ေထာင်စံ ှ င့် ချဥ်းကပ်ရကမည်။

ထာဝရ ဘရား မှတ်ေတာ်မေသာ အိမ်ေထာင်သည် လအသီးသီး ချဥ်းကပ်ရကမည်။ ၁၅

ကျိန်အပ်ေသာ အရာပါလျက် မှတ်ေတာ်မေသာသမှစ၍၊ သ၌ ှ ိသမ တိ့ကိ မီး ိရ့ ကမည်။

အေကာင်းမ ကား၊ သသည် ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်တရားကိ ဖျက် ၍ဣသေရလအမျိုး၌

အဓမအမကိ ပေလ ပီဟေယာ အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ နံနက်ေစာေစာ ေယာ သည် ထ၍

ဣသေရလလတိ့ကိ အမျိုးအ ွယ်အလိက် ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ယဒအမျိုး ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။

၁၇ယဒအမျိုးကိ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ ေဇရိအေဆွအ မျိုးကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ေဇရိအေဆွအမျိုး

အိမ်ေထာင်စံ အသီးအသီးတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ဇာဗဒိအိမ်ေထာင်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိအိမ်ေထာင် လအသီးအသီးတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲသ ြဖင့် ယဒအမျိုး၊ ေဇရ၊ ဇာဗဒိ၊

ကာမိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အာခန်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ေယာ ကလည်း၊ ငါ့သား၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်အြပစ်ကိ

ေဘာ်ြပေတာင်းပန်ပါေလာ့။ သင် ပေသာအမကိ ငါ့အားေြပာပါေလာ့။ ဝှက်၍မထား ပါ ှ င့်ဟ

အာခန်အားဆိလ င်၊ ၂၀ အာခန်က၊ ဟတ်ပါ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ကန်ေတာ်ြပစ်မှားပါ ပီ။ ကန်ေတာ် ပမိေသာအမ ဟမကား၊ ၂၁လယေသာ

ဥစာတိ့တွင် ြမတ်ေသာဗာဗလန် ဝတ်လံ၊ ေငွ ှ စ်ပိဿာ၊ ေ တံးအကျပ်ငါးဆယ်ကိကန်

ေတာ်ြမင်သြဖင့် ၊ တပ်မက်၍ သိမ်းယမိပါ ပီ။ ကန်ေတာ် တဲအတွင်း ေြမ၌ြမုပ်လျက်

ေငွသည် ေအာက်ဆံး ှ ိပါ သည်ဟ ေယာ အား ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၂၂ ထိအခါ

ေယာ ေစလတ်ေသာသတိ့သည် တဲသိ့ ေြပး၍ ထိဥစာသည် တဲအတွင်း ေြမ၌ြမုပ်လျက်၊

ေငွသည် ေအာက်ဆံး ှ ိသည်ကိ ေတွေ့သာ်၊ ၂၃ တဲထဲကထတ်၍ေယာ ထံဣသေရလအမျိုး

သားများေ ှ သိ့့ ေဆာင်သွားသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ ထားက၏။ ၂၄ ေယာ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည်၊ ေဇရသာအာခန်မှစ၍ ထိေငွ၊ ဝတ်လံ၊ ေ တံး၊

သားသမီး၊ သိး ွားြမည်း၊ တဲ ှ င့်တကွသ၌ ှ ိသမ တိ့ကိ အာေခချိုင့် သိ့ ေဆာင်သွား ပီးမှ၊

၂၅ ေယာ က၊ ငါတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် ေ ှ ာင့် ှ က် သနည်း။ ယေန့ ထာဝရဘရားသည်

သင့် ကိ ေ ှ ာင့် ှ က် ေတာ်မမည်ဟ ဆိသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်း တိ့သည်

ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က ပီးမှ၊ မီး ိ ့ က၏။ ၂၆ သအ့ေပ ၌

များစွာေသာ ေကျာက်တိ့ကိ ပံထား က၍ ယေနတိ့င်ေအာင် ှ ိ၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း

အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ထိအမကိ အစဲွ ပ၍ ထိချိုင့် ကိ ယေနတိ့င်ေအာင်

အာေခ ချိုင့်ဟ ေခ ေဝ ကသတည်း။

၈ တဖန် ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် မေကာက် ှ င့် ၊ စိတ်မပျက် ှ င့် ။

သင်၌ပါေသာ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍ အာဣ မိသိ့့ ထသွားေလာ့။ အာဣ

မင်း ကီး ှ င့် သလ့များ၊ သ့ မိ၊့ သေ့ြမကိ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်။ ၂ ေယရိေခါ မိ ့ ှ င့်

မင်း ကီးအား ပသက့ဲသိ့ အာဣ မိ့ ှ င့် မင်း ကီးအား ပရမည်။ သိ့ရာတွင် လယ ေသာ ဥစာ၊

တိရစာန်များကိ ကိယ်အဘိ့ သိမ်းရမည်။ မိေ့နာက်မှာ ကင်းတပ်ကိ ထားရမည်ဟ

ေယာ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၃ ေယာ ှ င့် စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် အာဣ မိ့ ကိ

တိက်ြခင်းငှါ ထက၏။ ေယာ သည် ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲသံးေသာင်းတိ့ကိ ေ ွးချယ်၍

ညဥ့်အခါေစလတ် လျက်၊ ၄ သင်တိ့သည် ထိ မိကိ့ တိက်ြခင်းငှါ မိေ့နာက် မှာ

ကင်းထိလျက်ေနကေလာ့။ မိ ့ ှ င့် ေဝးေဝးခွာ၍ မသွား က ှ င့် ။ တညီတ ွတ်တည်း

အသင့် ေနကေလာ့။ ၅ ငါ ှ င့်တကွ ငါ၌ပါေသာသအေပါင်းတိ့သည် မိအ့နီးသိ့

ချဥ်းကပ်မည်။ သတိ့သည် ယမန်က့ဲသိ့ တိက် ြခင်းငှါ ထွက်လာကေသာအခါ၊ ငါတိ့သည်

သတိ့ေ ှ မှ့ာ ေြပးရကမည်။ ၆ သတိ့လည်း လိက်ြခင်းငှါ မိထဲ့ကထွက်၍၊ မိ ့

ှ င့် ကွာမှန်းကိမသိဘဲ ခွါ၍ လိက်ကလိမ့်မည်။ အေကာင်း မကား၊ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ငါတိ့သည်

ေြပးေသာအခါ၊ ယမန်က့ဲ သိ့ ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ ေြပး က ပီဟသတိ့ဆိကလိမ့်မည်။ ၇ ထိအခါ

သင်တိ့သည် ကင်းထိးလျက် ေနရာအ ရပ်မှထ၍ မိကိ့တိက်လ င်၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်။ ၈ တိက်၍ ေအာင်ေသာအခါ မိကိ့

မီး ိရ့ က မည်။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပရကမည်။ ထိသိ့

ငါဆင့် ဆိသည်ဟ ထိသတိ့အား မှာထားေလ၏။ ၉ ေယာ ေစလတ်သည်အတိင်း၊

ထိသတိ့သည် ကင်းထိးြခင်းငှါ သွား၍၊ ေဗသလ မိ့ ှ င့် အာဣ မိ့ စပ် ကားတွင် အာဣ မိ့

အေနာက်ဘက်မှာ ေနက၏။ ေယာ သည် ထိညဥ့်တွင် လများထဲမှာေနေသး၏။ ၁၀

နံနက်ေစာေစာထ၍ လများတိ့ကိ ေရတွက် ပီးမှ၊ ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီးသတိ့ ှ င့်အတ အာဣ မိ့ သိ့ အဦးချီသွားေလ၏။ ၁၁ ေယာ ၌ပါေသာ

စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် လိက်၍ မိအ့နီးသိ့ ေရာက် ပီးလ င်၊ မိေ့ြမာက်ဘက်၌

တပ်ချ က၏။ သတိ့ ှ င့် မိစ့ပ် ကားမှာ ချိုင့်တခ ှ ိ၏။ ၁၂ တဖန် အာဣ မိအ့ေနာက်၊

ထိ မိ ့ ှ င့် ေဗသလ မိစ့ပ် ကားမှာ ကင်းထိးေစြခင်းငှါ လငါးေထာင်ခန့်မ ထားေလ၏။ ၁၃

ထိသိ့လ င်၊ မိေ့ြမာက်ဘက်မှာ ဗိလ်ေြခအေပါင်း ခင်းကျင်းလျက်၊ အေနာက်ဘက်မှာလည်း

ကင်းထိးလျက်၊ အသီးသီး ေနရာကျကေသာအခါ၊ ေယာ သည် ထိညဥ့် တွင်

ချိုင့်အလယ်သိ့ သွားေလ၏။ ၁၄ ထိအြခင်းအရာတိ့ကိ အာဣမင်း ကီးသည် ြမင် လ င်၊

မိသ့ားေယာက်ျားတိ့သည် ေစာေစာထ၍ အလျင် အြမန်ြပင်ဆင် ပီးမှ၊ မင်း ကီးသည်

လအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ တိက်ြခင်းငှါ၊ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌

လွင်ြပင်သိ့ ချီသွားေလ၏။ သိ့ရာတွင် မိေ့နာက် မှာ ကင်းတပ် ှ ိမှန်းကိ မသိ။ ၁၅

ေယာ ှ င့်ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည် ံ းဟန် ပလျက် ေတာလမ်းြဖင့်

ေြပး က၏။ ၁၆ သတိ့ကိ လိက်ြခင်းငှါ၊ အာဣမင်း ကီးသည် မိ ့၌ ှ ိသမ ေသာ

ေယာက်ျားတိ့ကိ ိးေဆာ် ပီးလ င်၊ မိသ့ားတိ့ သည် ေယာ ကိလိက်၍၊ မိ ့ ှ င့် ကွာမှန်းမသိ

ခွါသွား က၏။ ၁၇ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ မလိက်ဘဲ၊ အာဣ မိ့ ှ င့် ေဗသလ မိ့၌

ေယာက်ျားတေယာက်မ မေန၊ မိကိ့ လှပ်ထားလျက် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ လိက်

က၏။ ၁၈ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်ကိင်ေသာလံှကိ အာဣ မိသိ့့ ွယ်ေလာ့။ ထိ မိကိ့

သင့်လက်သိ့ ငါအပ် မည်ဟ ေယာ အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေယာ သည်

မိမိကိင်ေသာလံှကိ ထိ မိသိ့့ ွယ်ေလ၏။ ၁၉ ွယ်ေသာအခါ၊ ကင်းတပ်သားတိ့သည် ချက်

ြခင်းထ၍ အလျင်အြမန်ေြပးလျက် မိထဲ့သိ့ဝင်မိလ င်၊ ကိးစား၍ သိမ်းယ ပီးမှ မီး ိ ့ က၏။

၂၀ အာဣ မိသ့ားတိ့သည် ြပန် ကည့်၍၊ မိကိ့ ေလာင်ေသာ မီး၏အခိးသည်
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မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက် လျက် ှ ိသည်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ အဘယ်အရပ်ကိမ ေြပး

ြခင်းငှါ မတတ်စွမ်း ိင် က။ ေတာသိ့ေြပးေသာသတိ့သည် လည်း လိက်ေသာသတိ့ကိ

ြပန်လှန်၍ တိက်က၏။ ၂၁ ကင်းတပ်သားတိ့သည် မိကိ့ရ၍ မိ့၌ မီးခိး တက်လျက်

ှ ိသည်ကိ ေယာ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည် ြမင်လ င်၊ တဖန် ြပန်လှည့်၍

အာဣ မိ့ သားတိ့ကိ တိက်သတ်က၏။ ၂၂ အြခားေသာသတိ့သည်လည်း

မိထဲ့ကထွက်၍ တိက်ေသာေကာင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အာဣ

လတိ့ကိ ှ ပ်၍ တိက်သြဖင့် တေယာက်ကိမ မလတ် မကျန် ကင်းေစြခင်းငှါ

လပ် ကံက၏။ ၂၃ အာဣမင်း ကီးကိ အ ှ င်ဘမ်း၍ ေယာ ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

၂၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် လွင်ြပင်၌၎င်း၊ လိက် ှ ာရာ ေတာ၌၎င်း၊

အာဣ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ လပ် ကံ၍ ထားြဖင့် အကန်အစင်သတ်သင် ပီးမှ၊ တဖန်

မိသိ့့ြပန်လာ၍ထားြဖင့် လပ် ကံက၏။ ၂၅ ထိေန့၌ တေသာင်း ှ စ်ေထာင်ခန့်မ ှ ိေသာ

အာဣ မိသ့ား ေယာက်ျားမိန်းမအေပါင်းတိ့သည် ေသက ၏။ ၂၆အာဣ မိသ့ မိသ့ား

အေပါင်းတိ့ကိ အကန်အ စင် မဖျက်ဆီးမီှတိင်ေအာင် ေယာ သည် လံှကိင်ေသာ လက်ကိ

မသိမ်းမ ပ်။ ၂၇ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည် ေယာ အား မှာ ထားေတာ်မေသာ

စကားအတိင်း၊ တိရစာန်များ ှ င့် လက် ရဥစာများကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကိယ်အဘိ့ သိမ်းယက၏။ ၂၈ ေယာ သည်လည်း အာဣ မိကိ့ မီး ိ ့၍၊ ယေန့ တိင်ေအာင်

ထာဝရဖျက်ဆီးရာ အမိက်ပံ ြဖစ်ေစ၏။ ၂၉အာဣမင်း ကီးကိ ညဦးတိင်ေအာင် သစ်ပင်

တွင် ဆဲွထား၍၊ မိဃ်းချုပ်ေသာအခါ၊ ေယာ စီရင်သည် အတိင်း၊ အေသေကာင်ကိ

သစ်ပင်ကချ ပီးလ င် မိတံ့ခါး ဝ၌ ပစ်ထား၍၊ အေသေကာင်အေပ ၌ များစွာေသာ

ေကျာက်တိ့ကိ စပံ က၏။ ထိေကျာက်ပံသည် ယေနတိ့င် ေအာင် ှ ိ၏။ ၃၀ ထိအခါ

ေယာ သည်၊ ဧဗလေတာင်ေပ မှာ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ၊့

ယဇ်ပလင်ကိ တည်ေလ၏။ ၃၁ ထာဝရဘရား၏ ကန်ေမာေ ှ သည်၊ ဣသေရ

လအမျိုးသားတိ့ကိ မှာထား၍ ေမာေ ှ ၏ ပညတိကျမ်း၌ ေရးမှတ်လျက် ှ ိသည်အတိင်း၊

သံတန်ဆာမပါမသံးဘဲ မကဲွမြပတ်ေသာ ေကျာက်တိ့ြဖင့် ယဇ်ပလင်ကိ

တည်၍၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ မီး ိရ့ာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ် က၏။

၃၂ ေယာ သည်လည်း၊ ထိေကျာက်ေပ ၌ ေမာေ ှ ၏ ပညတ်တရားကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ မှ့ာ ေရးကးေလ၏။ ၃၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ေကာင်း ကီးေပး ြခင်း အလိငှါ၊ ထာဝရဘရား၏ကန် ေမာေ ှ မှာထားခ့ဲ သည်အတိင်း၊

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီး၊ ဗိလ်မင်း၊ တရားသ ကီး အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊

ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ေလဝိသားထမ်းေသာ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာ ှ စ်ဘက်၌ ရပ်၍၊

အမျိုးသားစစ် ှ င့် တကန်း ိင် ငံသားပါလျက်၊ ေဂရဇိမ်ေတာင်ေပ မှာ လတဝက်၊ ဧဗလ

ေတာင်ေပ မှာ တဝက်တိ့သည် ေနကလင်၊ ၃၄ ပညတိကျမ်း၌ ေရးထားသမ ေသာ

ေကာင်း ကီး မဂလာစကား ှ င့် ကျိန်ြခင်းအမဂလာစကား တည်းဟ ေသာ

တရားစကားအလံးစံတိ့ကိ ဘတ် ွတ်ေလ၏။ ၃၅ ေယာ သည် ေမာေ ှ မှာထားေသာ

စကားတ ခွန်းကိမ မချန်မထား၊ မိန်းမ၊ သငယ်၊ တကန်း ိင်ငံသား ပါေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား ပရိတ်သတ်အေပါင်းတိ့ ေ ှ မှ့ာ အကန်အစင် ဘတ် ွတ်ေလ၏။

၉ ေယာ်ဒန်ြမစ် အေနာက်ဘက်၊ ေတာင်ေပ ၌ ၎င်း၊ ချိုင့် ထဲ၌၎င်း၊

ေလဗ န်ေတာင်တဘက်၊ မဟာပင် လယ်ကမ်းတေ ှ ာက်လံး၌၎င်း ေနေသာ ဟိတိ၊

အာေမာ ရိ၊ ခါနနိ၊ ေဖရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ေယဗသိအမျိုးမင်း ကီး အေပါင်း တိ့သည်

သိတင်း ကားေသာအခါ၊ ၂ ေယာ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ စစ် တိက်ြခင်းငှါ

တညီတ ွတ်တည်း စည်းေဝးက၏။ ၃ ဂိေဗာင် မိသ့ားတိ့သည် ေယရိေခါ မိ၊့ အာဣ မိ့ ၌

ေယာ ပေသာအမကိ ကားေသာအခါ၊ ၄ ပရိယာယ် ပ၍ သံတမန်လပ်လျက်၊ ြမည်းေပ

မှာ ေဟာင်း ွမ်းေသာအိတ်တိ့ကိ တင်၍၊ ေဟာင်း ွမ်း စတ်ကဲွဖာြပင်ေသာ

စပျစ်ရည်သားေရဘးတိ့ကိ ယက၏။ ၅ ေဟာင်း ွမ်းဖာြပင်ေသာ ေြခနင်းကိ စီး၍၊

ေဟာင်း ွမ်းေသာအဝတ်ကိလည်း ဝတ် က၏။ ေအာက်၍ မိတက်လျက် ှ ိေသာ

ရိကာကိသာ ေဆာင်ခ့ဲလျက်၊ ၆ ေယာ ှ ိရာ ဂိလဂါလတပ်သိ့ ေရာက်လာလ င်၊

အက ်ပ်တိ့သည် မိဿဟာယဖဲွ ့ြခင်းငှါ၊ ေဝးေသာြပည်ကလာကပါသည်ဟ ေယာ ှ င့်

ဣသေရလလတိ့အား ေြပာ ဆိက၏။ ၇ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကလည်း၊ သင်တိ့သည်

ငါတိ့အနားမှာေနသည် မေနသည်ကိ မသိ ိင်။ အဘယ် သိ့ မိဿဟာယဖဲွ ့ ိင်သနည်းဟ

ဟိဝိလတိ့အား ဆိက ၈သတိ့က အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကန် ြဖစ် ပါ၏ဟ

ေယာ အား ေလာက်ဆိက၏။ ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ေသာသနည်း။

အဘယ်အရပ်ကလာကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၉သတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ေကာင့် ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည် အလွန်ေဝးေသာြပည်က

လာပါ ပီ။ ထာဝရဘရား၏ သိတင်းေတာ်ကိ၎င်း၊ အဲဂတုြပည်၌ ပေတာ်မသမ ကိ၎င်း၊ ၁၀

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌ေနေသာ အာေမာရိ မင်း ကီး၊ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်၊

အာ ှ တ တ် မိမှ့ာ ေနေသာ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတိ့၌ ပေတာ်မသမ ကိ ၎င်း ကားပါ ပီ။

၁၁ ထိေကာင့် အက ်ပ်တိ့၌ အသက် ကီးေသာသ တိ့ ှ င့် ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့က၊

လမ်းခရီးရိကာကိ ယ၍ သတိ့ကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ သွား ကေလာ့။ ငါတိ့

သည် သတိ့၏ကန်ြဖစ်ေကာင်း ှ င့် မိဿဟာယဖဲွရ့ပါ မည်အေကာင်းကိ

ေလာက်ထားကေလာ့ဟ မှာလိက်ပါ ပီ။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေရာက်အ့ံေသာငှါ ထွက်လာ

ေသာေန့၌ ခရီးရိကာဘိ့ ကိယ်အိမ်မှ ေဆာင်ယခ့ဲေသာဤမန့်သည် ပေ ွးလျက် ှ ိပါ၏။

ယခကည့် ပါ။ ေအာက် လျက် မိတက်လျက် ှ ိပါ၏။ ၁၃ စပျစ်ရည်ြပည့် ေသာ

ဤသားေရဘးတိ့သည် အသစ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ယခကည့်ပါ စတ်ကဲွလျက် ှ ိပါ၏။

ဤအဝတ် ဤေြခနင်းတိ့သည်လည်း အလွန်ခရီးေဝး ေသာေကာင့် ေဟာင်း ွမ်းပါ ပီဟ

ြပန်ေလာက်က၏။ ၁၄ဣသေရလလတိ့သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ အခွင့် မပန်ဘဲ

ထိသတိ့၏ရိကာကိ စား က၏။ ၁၅ ေယာ သည်လည်း သတိ့ကိ စစ်မ ှ င့် လွတ်ေစ၍၊

အသက်ချမ်းသာေစမည်အေကာင်း မိဿဟာယဖဲွ၏့။ ပရိသတ်မင်းတိ့သည်လည်း

ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပက၏။ ၁၆ မိဿဟာယဖဲွ ့၍ သံးရက်လွန်ေသာအခါ၊ ထိသ တိ့သည်

အိမ်နီးချင်းြဖစ်၍၊ အနားမှာေနေကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကားသိလ င်၊

၁၇ ခရီးသွား၍ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ သတိ့ မိ ့ ွာသိ့ ေရာက်က၏။

သတိ့ မိက့ား ဂိေဗာင် မိ၊့ ေခဖိရာ မိ၊့ ေဗ တ် မိ၊့ ကိရယတ်ယာရိမ် မိတ့ည်း။ ၁၈

ပရိသတ်အကဲအမးတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

တိင်တည်၍ကျိန်ဆိ ြခင်းကိ ပေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သတိ့ကိ

မလပ် ကံက။ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် အကဲ အမးတိ့ကိ အြပစ်တင် က၏။ ၁၉

အကဲအမးတိ့ကလည်း၊ ငါတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာေကာင့် သတိ့ကိ မထိမခိက်ရ။ ၂၀ သတိ့အား

ကျိန်ဆိမိေသာေကာင့် အြပစ်ဒဏ် ေရာက်မည်ကိ စိးရိမ်၍၊ အသက်ချမ်းသာေပးသြဖင့်

အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟမကား၊ ၂၁ အကဲအမးများ ဂတိ ှ ိသည်အတိင်း အသက်

ချမ်းသာေပး၍၊ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အဘိ့ ထင်းခတ်ေသာ သ၊ ေရခပ်ေသာသ

ြဖစ်ေစရမည်ဟ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ အား ြပန်ေြပာက၏။ ၂၂ ေယာ သည်လည်း

သတိ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့ သည် ငါတိ့အနားမှာေနလျက်ပင်၊ ေဝးေသာအရပ်က

လာပါ ပီဟဆိ၍ ငါတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် လှည့်စား ကသ နည်း။ ၂၃ယခမှာ သင်တိ့သည်

ကျိန်အပ်ေသာသ ြဖစ်သ ြဖင့် ၊ ကန်ခံ၍ ငါ၏ဘရားသခင် အိမ်ေတာ်အဘိ့ ထင်း ခတ်ြခင်း၊

ေရခပ်ြခင်းအမ ှ င့် တေယာက်မ မလွတ်ရဟ ဆိ၏။ ၂၄ သတိ့ကလည်း၊

ဤြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ သင်တိ့ အားေပး၍၊ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ

သင်တိ့ေ ှ ့ မှ ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ၊ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်

မိမိကန်ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မ ေကာင်းကိ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည်

ဆက်ဆက်ကားသိ ၍၊ သင်တိ့လက်၌ အသက်ဆံးမည်ကိ အလွန်ေကာက် ေသာေကာင့် ၊

ဤအမကိ ပပါ ပီ။ ၂၅ ယခမှာ ကန်ေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်လက်တွင် ှ ိပါ၏။

ကန်ေတာ်တိ့၌ ပေကာင်း ပသင့်သည်ဟ စိတ် ေတာ်ထင်သည်အတိင်း ပေတာ်မပါဟ

ေယာ အား ြပန် ေလာက်က၏။ ၂၆ ထိသိ့ ှ င့်အညီ ေယာ သည် ပ၍၊ သတိ့ကိ

အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ဣသေရလလတိ့လက်မှ ကယ် တ်သြဖင့် ၊ ၂၇ထာဝရဘရား

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာအရပ်၌ တည်ေသာယဇ်ပလင်ေတာ်အဘိ့ ှ င့် ပရိသတ်ေတာ်တိ့

အဘိ့ ထိသတိ့သည် ယေနတိ့င်ေအာင် ထင်းခတ်၍ ေရ ခပ်ရမည်အေကာင်း၊ ထိေန့၌

စီရင်ေလ၏။ လ င်၊

၁၀ ေယာ သည် ေယရိေခါ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီးကိ ပသ က့ဲသိ၊့ အာဣ မိ့ ှ င့်

မင်း ကီးကိ တိက်ယ၍ ှ င်း ှ င်းဖျက် ဆီးေကာင်းကိ၎င်း၊ ဂိေဗာင် မိသ့ားတိ့သည်

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့၍ အတေနေကာင်းကိ ၎င်း၊
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ေယ ှ လင်မင်း ကီးအေဒါနိေဇဒက်သည် ကား ေသာအခါ၊ ၂ ဂိေဗာင် မိသ့ည်

မိေ့တာ်က့ဲသိ့ ကီးစွာေသာ မိ၊့ အာဣ မိထ့က် ကီး၍ မိသ့ားေယာက်ျား အေပါင်းတိ့

သည် ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံေသာေကာင့် အလွန်ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၃ ထိအခါ

ေယ ှ လင်မင်း ကီးအေဒါနိေဇဒက် သည်၊ ေဟဗန်မင်း ကီး ေဟာဟံ၊ ယာမတ်မင်း ကီးပိရံ၊

လာခိ ှ မင်း ကီးယာဖျာ၊ ဧဂလန်မင်း ကီး ေဒပိရတိ့ထံသိ့ ေစလတ်၍၊ ၄ ဂိေဗာင် မိသ့ည်

ေယာ မှစ၍ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့သာေကာင့် ၊ ထိ မိကိ့

လပ် ကံြခင်းငှါ ငါ့ထံသိ့လာ၍ ငါ ှ င့်အတ ကညီကပါဟ ိးေဆာ်သည်အတိင်း၊ ၅

ေယ ှ လင်မင်း ကီး၊ ေဟဗန်မင်း ကီး၊ ယာမတ်မင်း ကီး၊ လာခိ ှ မင်း ကီး၊

ဧဂလန်မင်း ကီးတည်း ဟေသာ အာေမာရိမင်း ကီး ငါးပါးတိ့သည် စည်းေဝး၍

မိမိတိ့ဗိလ်ပါစစ်သည် အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ စစ်ချီ၍၊ ဂိေဗာင် မိေ့ ှ မှ့ာ တပ်ချလျက်

စစ်တိက် က၏။ ၆ ဂိေဗာင် မိသ့ားတိ့သည် ေယာ ှ ိရာ ဂိလဂါလ မိသိ့့ ေစလတ်၍၊

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့ကိ ကည့် လျက် ေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အလျင်အြမန် က၍

မစကယ်တင် ေတာ်မပါ။ ေတာင်ေပ မှာေနေသာ အာေမာရိမင်း ကီး အေပါင်းတိ့သည်

ကန်ေတာ်တိ့ကိ တိက်ြခင်းငှါ စည်းေဝး ကပါ ပီဟ ေလာက်က၏။ ၇ ေယာ သည်လည်း၊

စစ်မ၌ ကျင်လည်ေသာသ၊ ခွန်အား ကီးေသာ သရဲအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ ဂိလဂါလ မိမှ့

တက်သွားေလ၏။ ၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သတိ့ကိ မေကာက် ှ င့် ။ သင်၏လက်၌

ငါအပ်မည်။ သင့် ေ ှ မှ့ာ လတစံတ ေယာက်မ မခံမရပ် ိင်ရာဟ ေယာ အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ေယာ သည် ဂိလဂါလ မိမှ့ တညဥ့်လံးချီသွား ၍၊ ရန်သတိ့ကိ

အမှတ်တမ့ဲတိက်လာသြဖင့် ၊ ၁၀ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုး သားေ ှ မှ့ာ

ံ းေစ၍၊ ဂိေဗာင် မိအ့နားမှာ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းအားြဖင့် သတ်၍၊ ေဗေသာ ံ မိသိ့့

သွားေသာ လမ်း၌ လိက်လျက်၊ အေဇကာ မိ၊့ မကဒါ မိတိ့င်ေအာင် လပ် ကံေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိသတိ့သည် ဣသေရလလတိ့ေ ှ မှ့ာ ေြပး၍ ေဗေသာ န် မိသိ့့ ဆင်းသွားရာတွင်၊

ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းေကာင်းကင်မှ ကီးစွာေသာ မိဃ်းသီးကိ အေဇကာ မိတိ့င်ေအာင်

သတိ့အေပ ၌ ချေတာ်မ၍၊ သတိ့သည် ဣသေရလလတိ့၏ ထားေကာင့် ေသသည်ထက်

မိဃ်းသီး ေကာင့် သာ၍ေသက၏။ ၁၂ ထိသိ့ အာေမာရိလတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့၌ အပ်ေတာ်မေသာေနမှ့ာ၊ ေယာ သည် ထာဝရဘရား ကိ ဆေတာင်း ပီးလ င်၊ အိေန

သင်သည် ဂိေဗာင် မိ ့၌ ၎င်း၊ အိလ သင်သည် အာယလန်ချိုင့် ၌၎င်း ငိမ်ဝပ်စွာ ေနေလာ့ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားများေ ှ တွ့င် မက်ဆိ သည်အတိင်း၊ ၁၃ဣသေရလလတိ့သည်

ရန်သတိ့အားအြပစ် ဒဏ်မေပးမီှတိင်ေအာင်ေနသည် ငိမ်ဝပ်စွာေန၍ လသည် ရပ်ေလ၏။

ယာ ှ ာ၏စာ၌ ပါသည်ကား၊ မိဃ်း ေကာင်းကင်အလယ်၌ေနသည် ရပ်ေန၏။ ဝင် မဲဝင်အ့ံ

ေသာငှါ တေနလံ့း အလျင်မ ပဟ ပါသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်

လစကားကိ နားေထာင်၍၊ ထိသိ့ေသာေနတ့ေနမ့ မြဖစ်စဖး။ ေနာက်ဖန်လည်းြဖစ် မြဖစ်။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရ လအမျိုးဘက်မှာ စစ်တိက်ေတာ်မ၏။

၁၅ ထိေနာက်၊ ေယာ သည်၊ ဣသေရလလအေပါင်း တိ့ ှ င့်တကွ၊ ဂိလဂါလတပ်သိ့

ြပန်သွား၏။ ၁၆ မင်း ကီးငါးပါးတိ့သည် ေြပး၍ မကဒါလိင်ေခါင်း ၌ ပန်းလျက်ေနက၏။

၁၇ မကဒါလိင်ေခါင်း၌ ပန်းလျက်ေနေသာ မင်း ကီး ငါးပါးကိ ေတွပ့ါ ပီဟ ေယာ အား

ကားေလာက်လ င်၊ ၁၈ ေယာ က၊ လိင်ေခါင်းဝေပ မှာ ကီးစွာေသာ ေကျာက်တိ့ကိ

လိှမ့်ပံ၍ လေစာင့် တိ့ကိ ထားကေလာ့။ ၁၉သင်တိ့မကား မဆိင်းမလင့် ။ ရန်သတိ့ကိ လိက်

၍ မီှသမ ေသာသတိ့ကိ ကွပ်မျက်က။ မိထဲ့သိ့ မဝင်ေစ က ှ င့် ။ သင်တိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မ ပီဟ မှာထားေလ၏။ ၂၀

ေယာ ှ င့် ဣသေရလလတိ့သည် ရန်သတိ့ကိ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းအားြဖင့်

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီးမှ၊ ကျန် ကင်းေသာသအချို တိ့့သည် ခိင်ခ့ံေသာ မိသိ့့ ဝင်၍ ေနက၏။

၂၁ လအေပါင်းတိ့သည် ေယာ ှ ိရာ မကဒါတပ်သိ့ ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန်လာက၏။

ဣသေရလလတစံတေယာက် ကိ အဘယ်သမ အြပစ်မတင်ရ။ ၂၂ ေယာ ကလည်း၊

လိင်ေခါင်းကိ ဖွင့် ပီးလ င်၊ ထိ မင်း ကီးငါးပါးတိ့ကိ လိင်ေခါင်းထဲကထတ်၍ ငါ့ထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲ ကဟ မှာလိက်သည်အတိင်း၊ ၂၃သတိ့သည် ပ၍၊ ေယ ှ လင်မင်း ကီး၊ ေဟဗန်

မင်း ကီး၊ ယာမတ်မင်း ကီး၊ လာခိ ှ မင်း ကီး၊ ဧဂလန် မင်း ကီးငါးပါးတိ့ကိ လိင်ေခါင်းထဲက

ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ၂၄ ေယာ ထံသိ့ ေရာက် ပီးမှ၊ ေယာ သည် မိမိ ှ င့် အတ စစ်ချီေသာ

ဗိလ်မင်းတိ့ ှ င့် ဣသေရလလအေပါင်း တိ့ကိ ေခလ င်၊ ချဥ်းလာက။ ဤမင်း ကီးတိ့၏

လည်ကပ် အေပ ၌ ေြခကိ တင် ကဟ ဗိလ်မင်းတိ့အား ဆိသည် အတိင်း၊ သတိ့သည်

ချဥ်းလာ၍ ထိမင်း ကီးတိ့၏ လည် ကပ်အေပ ၌ ေြခကိ တင်က၏။ ၂၅ ေယာ ကလည်း

သင်တိ့တိက်ရေသာ ရန်သ အေပါင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရားသည် ဤက့ဲသိ့ ပေတာ်မ

မည်ြဖစ်၍ မေကာက်က ှ င့် ၊ စိတ်မပျက်က ှ င့် ။ အားယ ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟ ဆိ ပီးမှ၊

၂၆ ထိမင်း ကီးတိ့ကိ ထား ှ င့် ကွပ်မျက်၍ သစ်ပင် ငါးပင်တိ့၌ ဆဲွထားေလ၏။

ညဦးတိင်ေအာင် သစ်ပင်၌ ဆဲွထား ပီးမှ၊ ၂၇ ေနဝင်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

ေယာ စီရင်သည် အတိင်း သစ်ပင်မှချ ပီးလ င်၊ သတိ့ပန်းလျက်ေနရာ လိင် ေခါင်း၌

ပစ်ထား၍၊ လိင်ေခါင်းဝေပ မှာ ကီးစွာေသာ ေကျာက်တိ့ကိ စံပံ က၏။ ထိေကျာက်ပံသည်

ယေနတိ့င် ေအာင် ှ ိ၏။ ၂၈ ထိေန့၌ ေယာ သည် မကဒါ မိကိ့ တိက်ယ၍ မိ့ ှ င့် မင်း ကီးကိ

ထား ှ င့်လပ် ကံ ပီးလ င်၊ မင်း ကီး ှ င့် တကွ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ တေယာက်မ

မကျန် ကင်းရ ဘဲ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ေယရိေခါမင်း ကီးကိ ပသက့ဲ သိ့

မကဒါမင်း ကီးကိ ပသတည်း။ ၂၉ ထိေနာက် ေယာ သည်၊ ဣသေရလလအေပါင်း

တိ့ ှ င့်တကွ၊ မကဒါ မိမှ့ လိဗန မိသိ့့ချီသွား၍ တိက်သြဖင့် ၊ ၃၀ထာဝရဘရားသည် ထိ မိ ့ ှ င့်

မင်း ကီးကိ ဣသ ေရလလတိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မ၍၊ မိ ့ ှ င့် မိသ့ားအ ေပါင်းတိ့ကိ

တေယာက်မ မကျန် ကင်းရဘဲ ထား ှ င့်လပ် ကံ၍၊ ေယရိေခါမင်း ကီးကိ ပသက့ဲသိ့

ထိမင်း ကီးကိ ပက၏။ ၃၁ ေယာ သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ ှ င့် တကွ၊ လိဗန မိမှ့

လာခိ ှ မိသိ့့ ချီသွား၍ တပ်ချလျက် တိက် က၏။ ၃၂ ထာဝရဘရားသည် ထိ မိကိ့

ဣသေရလလတိ့ လက်၌ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ဒတိယေန့၌ရ၍ လိဗန မိကိ့ ပသက့ဲသိ့

ထိ မိ ့ ှ င့် မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ ထား ှ င့် လပ် ကံက၏။ ၃၃ ထိအခါ ေဂဇာမင်း ကီး

ေဟာရံသည်၊ လာခိ ှ မိ ့ ကိ ကညီမည်ဟ လာေသာေကာင့် ၊ ေယာ သည် ထိမင်း ကီး ှ င့်

သ၏လအေပါင်းတိ့ကိ တေယာက်မ မကျန် ကင်း ရဘဲ ှ င်း ှ င်းလပ် ကံေလ၏။ ၃၄

တဖန်ေယာ သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ လာခိ ှ မိမှ့ ဧဂလန် မိသိ့့ ချီသွား၍

တပ်ချ လျက် တိက်က၏။ ၃၅ ထိေန့ြခင်းတွင်ရ၍ လာခိ ှ မိကိ့ ပသက့ဲသိ၊့ ထိ မိ ့ ှ င့်

မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ၍ တေန့ြခင်းတွင် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးက၏။ ၃၆

တဖန် ေယာ သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ ဧဂလန် မိမှ့ ေဟဗန် မိသိ့့

ချီသွား၍ တိက်က ၏။ ၃၇ ရေသာအခါ၊ ဧဂလန် မိကိ့ ပသက့ဲသိ့ ထိ မိ ့ ှ င့်

မင်း ကီးကိ၎င်း၊ ထိ မိ ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ မိ့ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊

တေယာက်မ မကျန် ကင်းရဘဲ ထား ှ င့်လပ် ကံ၍ မိ့ ှ င့် မိသ့ားအေပါင်းတိ့ ကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၃၈ တဖန် ေယာ သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ့

ှ င့်တကွ၊ ေဒဗိရ မိသိ့့ ြပန်လာ၍ တိက်က၏။ ၃၉ ထိ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီးကိ၎င်း၊

ထိ မိ ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ မိ ့ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း ရ၍၊ ထား ှ င့်လပ် ကံသြဖင့် မိသ့ား အေပါင်းတိ့ကိ

တေယာက်မ မကျန် ကင်းရဘဲ ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီးေလ၏။ ေဟဗန် မိ၊့ လိဗန မိ ့ ှ င့် မင်း ကီးကိ

ပသက့ဲသိ့ ေဒဗိရ မိ ့ ှ င့် မင်း ကီးကိ ပသတည်း။ ၄၀ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေယာ သည် ေတာင် ေပအရပ်၊

ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်၊ ချိုင့် ထဲအရပ်၊ စမ်းေရ တွင်းအရပ် ှ ိသမ တိ့ ှ င့်တကွ

မင်း ကီးအေပါင်းတိ့ကိ လပ် ကံ၍၊ အသက် ှ င်ေသာသတေယာက်မ မကျန် ကင်း ရဘဲ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ၄၁ ကာေဒ ှ ဗာနာ မိမှ့စ၍ ဂါဇ မိတိ့င်ေအာင်၎င်း၊

ေဂါ ှ င်ြပည်တေ ှ ာက်လံး ှ င့်တကွ၊ ဂိေဗာင် မိတိ့င် ေအာင်၎င်း လပ် ကံ၍၊ ၄၂

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည်၊ ဣသေရလအမျိုးဘက်မှာ

စစ်တိက်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ ထိြပည်သားများ ှ င့်တကွ မင်း ကီးအေပါင်းတိ့ကိ တခါတည်း

ေအာင်ေလ၏။ ၄၃ ထိေနာက် ေယာ သည်၊ ဣသေရလလအ ေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ

ဂိလဂါလတပ်သိ့ ြပန်သွား၏။

၁၁ ထိသိတင်းကိ ဟာေဇာ်မင်း ကီးယာဘိန်သည် ကားေသာအခါ၊

မာဒန်မင်း ကီးေယာဗပ်၊ ှ ိ မန်မင်း ကီး အာခ ှ ပ်မင်း ကီးတိ့ထံသိ့၎င်း၊ ၂

ေတာင် ိး ေြမာက်ဘက်အရပ်၊ ဂေနသရက် မိ ့ ေတာင်ဘက်လွင်ြပင်အရပ်၊

ချိုင့် ထဲအရပ်၊ အေနာက်မျက် ှ ာ ေဒါရြပည်နယ်၌ ှ ိေသာ မင်း ကီးများထံသိ့၎င်း၊ ၃

အေ ှ အ့ေနာက်၌ေနေသာ ခါနနိလ၊ ေတာင် ေပ မှာေနေသာ အာေမာရိလ၊

ဟိတိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ေယဗ သိလ၊ မိဇပါြပည်၊ ေဟရမန်ေတာင်ေြခရင်း၌ေနေသာ

ဟိဝိလတိ့ ှ ိရာသိ့၎င်း ေစလတ်၍၊ ၄ ထိမင်း ကီးများတိ့သည် အေရအတွက်အားြဖင့်
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သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ အလွန်များစွာေသာ ဗိလ်ပါ အေပါင်း၊ ြမင်းများ၊

ရထားများအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ထွက် လာက၏။ ၅ ထိမင်း ကီးအေပါင်းတိ့သည်

စည်းေဝးလျက်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ တိက်ြခင်းငှါ ချီလာ၍၊ ေမ ံ အိင်နား မှာ တစတည်း

တပ်ချလျက်ေနက၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သတိ့ကိ မေကာက် ှ င့် ။ ငါသည်

နက်ြဖန်ေန့ ယခအချိန်၌ ဣသေရလအမျိုးေ ှ ့ မှာ၊ ထိသအေပါင်းတိ့ကိ အေသအပ်မည်။

ြမင်းတိ့၏ ေြခေကာကိ ြဖတ်ရမည်။ ရထားတိ့ကိ မီး ိရ့မည်ဟ ေယာ အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ေယာ သည်လည်း၊ မိမိစစ်သရဲအေပါင်းတိ့ ှ င့် တကွ ေမ ံ အိင်နားသိ့ အမှတ်တမ့ဲ

စစ်ချီ၍ တိက်ေလ၏။ ၈ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့လက်၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ကိ လပ် ကံ၍ ဇိဒန်ရဗာ မိ၊့ မိသရေဖါသမိမ် မိ ့ အေ ှ မ့ျက် ှ ာ မိဇပါ

ချိုင့် တိင်ေအာင် လိက်၍ တေယာက်ကိမ မကျန် ကင်းေစ ြခင်းငှါ လပ် ကံက၏။ ၉

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေယာ သည် ြမင်းတိ့၏ ေြခေကာကိ ြဖတ်၍

ရထားတိ့ကိ မီး ိေ့လ၏။ ၁၀ ထိအခါ ေယာ သည် ြပန်၍ ဟာေဇာ် မိကိ့ တိက်ယသြဖင့် ၊

မင်း ကီးကိ ထား ှ င့် ကွပ်မျက်ေလ၏။ ေ ှ းကာလ၌ ဟာေဇာ် မိသ့ည် ထိြပည်များတိ့ကိ

အပ်စိးရ သတည်း။ ၁၁ ထိ မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ ထား ှ င့် ကွပ် မျက်သြဖင့်

တေယာက်ကိမ အသက် ှ င်ေစြခင်းငှါမထား။ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍ မိကိ့လည်း မီး ိေ့လ၏။

၁၂ ထာဝရဘရား၏ကန် ေမာေ ှ မှာထားသည် အတိင်း၊ ထိမင်း ကီးများအစိးရေသာ

မိ့ ှ ိသမ တိ့ ှ င့် မင်း ကီးအေပါင်းတိ့ကိ ေယာ တိက်ယ၍ ထား ှ င့်လပ် ကံ သြဖင့်

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်၊ ဟာေဇာ် မိမှ့တပါး၊ ေတာင်ေပ ၌

တည်ေသာ မိတိ့့ကိ ဣသေရလလတိ့သည် မီးမ ိ ့ က။ ဟာေဇာ် မိ ့ တ မိကိ့သာ

ေယာ မီး ိသ့တည်း။ ၁၄ ထိ မိမ့ျား၌ လက်ရဥစာ ှ င့် တိရစာန် ှ ိသမ တိ့ ကိ

ဣသေရလလတိ့သည် ကိယ်အဘိ့ သိမ်းယက၏။ လတိ့ကိ မဖျက်ဆီးမီှတိင်ေအာင်

ှ ိသမ တိ့ကိ ထား ှ င့် လပ် ကံက၏။ တေယာက်ကိမ အ ှ င်မကျန် ကင်းေစက။ ၁၅

ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ေမာေ ှ ကိ မှာထား ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေမာေ ှ သည်

ေယာ ကိ ဆင့် ဆိ၏။ ေယာ လည်း ထိသိ့ ပေလ၏။ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ

မှာထားေတာ်မသမ ေသာအမတစံတခကိ လှပ်၍မထား။ ၁၆ ထိသိ့ စိရလမ်းတွင် ှ ိေသာ

ဟာလက်ေတာင်မှ စ၍ ေဟရမန်ေတာင်ေြခရင်း၊ ၁၇ ေလဗ န်ချိုင့် ၌ ှ ိေသာ

ဗာလဂဒ် မိတိ့င်ေအာင်၊ ေတာင်ေပအရပ်၊ ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်၊ ေဂါ ှ င်ြပည်၊ ချိုင့် များ၊

လွင်ြပင်များ၊ ဣသေရလေတာင်၊ ဣသေရလ ချိုင့် ှ င့်တကွ ထိြပည်အလံးစံကိ ေယာ သည်

သိမ်းယ၍၊ မင်း ကီးအေပါင်းတိ့ကိ ေအာင်သြဖင့် လပ် ကံကွပ်မျက် ေလ၏။ ၁၈

ထိမင်း ကီးအေပါင်းတိ့ကိ ကာလကာြမင့် စွာ စစ် တိက်ရ၏။ ၁၉ ဟိဝိလ၊

ဂိေဗာင် မိသ့ားမှတပါး ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့သာ မိတ့ မိမ့ မ ှ ိ။

အြခားေသာ မိ့ ှ ိသမ တိ့ကိ တိက်၍ အ ိင်သိမ်းယရက ၏။ ၂၀အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထိလမျိုးတိ့ကိ ေကျးဇး

မ ပ အကန်အစင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းေစမည် အေကာင်း၊ သတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ဆီး၍ တိက်ဝ့ံ သည်တိင်ေအာင် သတိ့စိတ် ှ လံး

ခိင်မာေစြခင်းငှါ ထာဝရ ဘရားအလိ ှ ိေတာ်မသတည်း။ ၂၁ ထိကာလအခါ ေယာ သည်

ချီသွား၍၊ အာနကလတိ့ကိ ေတာင်ေပအရပ် ေဟဗန် မိ၊့ ေဒဗိရ မိ၊့ အာ နပ် မိ၊့ ယဒေတာင်၊

ဣသေရလေတာင် ှ ိသမ တိ့မှ ပယ် ှ ား၍၊ သတိ့ မိမ့ျား ှ င့်တကွ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။

၂၂ ဂါဇ မိ၊့ ဂါသ မိ၊့ အာဇတ် မိမှ့တပါး၊ ဣသ ေရလတိင်း ိင်ငံတွင် ကျန် ကင်းေသာ

အာနကလတ ေယာက်မ မ ှ ိ။ ၂၃ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ မိန့်ေတာ်မသမ အတိင်း၊

ေယာ သည် ထိြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ သိမ်းယ၍ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်

အသီးသီးတိ့အား အေမွေပး သြဖင့် ၊ တြပည်လံးစစ် ငိမ်းေလ၏။

၁၂ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့ ေနထွက်ရာဘက်၌၊ အာ န် ြမစ်မှစ၍

ေဟရမန်ေတာင်တိင်ေအာင်၊ အေ ှ လွ့င်ြပင် ှ ိ သမ ပါလျက်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် လပ် ကံ၍ သိမ်းယေသာြပည်ကိ အစိးရေသာမင်း ကီးများ

ဟမကား၊ ၂ အာ န် မိအ့နားမှာ အာေရာ် မိ၊့ ြမစ်တဝက်၊ ဂိလဒ်ြပည်တဝက်မှစ၍

အမုန်ြပည်စွန်း အပိင်းအြခား ယဗုတ်ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ၃အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ လွင်ြပင်မှစ၍

ဂေနသရက် အိင် ှ င့် လွင်ြပင်အိင်တည်းဟေသာ ေသာဒံအိင်အေ ှ ့ ဘက်

ဗက်ေယ ှ ိမတ် မိသိ့့ သွားရာလမ်း၊ အာဇတ်ပိသဂါ မိအ့နား၊ ေတာင်မျက် ှ ာမှ

လာရာလမ်းတိင်ေအာင်၎င်း အစိးရ၍၊ ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌ေနေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင်

ှ ိဟန်တပါး၊ ၄ ေဟရမန်ေတာင် ှ င့် သာလကြပည်ကိ၎င်း၊ ၅ ေဂ ရိလ၊ မာခါသိလေနေသာ

ြပည်စွန်းတိင် ေအာင် ဗာ ှ န်ြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ၎င်း၊ ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်ပိင်ေသာ

ိင်ငံစွန်းတိင်ေအာင် ဂိလဒ် ြပည်တဝက်ကိ၎င်း အစိးရ၍၊ အာ ှ တ တ် မိ၊့ ဧ ဒိ မိ ့၌ ေနေသာ

အလွန် ကီးမားေသာ လမျိုးထဲက ကျန် ကင်း ေသာသ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃတပါး၊ ၆

ထိ ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးကိ ထာဝရဘရား၏ကန် ေမာေ ှ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

လပ် ကံ၍၊ ထာဝရဘရား၏ကန်ေမာေ ှ သည် သတိ့ြပည်ကိ ဗင် အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့အား အပိင်ေပး ေလ၏။ ၇ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်မှာ

ေလဗ န်ချိုင့် ၌ ှ ိေသာ ဗာလဂဒ် မိမှ့စ၍၊ ၈ စိရလမ်းတွင် ှ ိေသာဟာလက်ေတာင်တိင်

ေအာင် ေတာင်ေပအရပ်၊ ချိုင့် ထဲအရပ်၊ လွင်ြပင်အရပ်၊ စမ်းေရတွင်းအရပ်၊ ေတာအရပ်၊

ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်၊ ဟိတိလ၊ အာေမာရိလ၊ ခါနနိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ဟိဝိလ၊ ေယဗသိလေနရာ၊

ေယာ ှ င့်ဣသေရလအမျိုးသား လပ် ကံ၍၊ ေယာ သည် ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်

အသီးသီး တိ့အား အပိင်ေပးေသာြပည်ကိ အစိးရေသာမင်း ကီးများ ဟမကား၊ ၉

ေယရိေခါမင်း ကီးတပါး၊ ေဗသလ မိအ့နားမှာ၊ အာဣမင်း ကီးတပါး၊ ၁၀

ေယ ှ လင်မင်း ကီးတပါး၊ ေဟဗန်မင်း ကီး တပါး၊ ၁၁ ယာမတ်မင်း ကီးတပါး၊

လာခိ ှ မင်း ကီးတပါး၊ ၁၂ ဧဂလန်မင်း ကီးတပါး၊ ေဂဇာမင်း ကီးတပါး၊ ၁၃

ေဒဗိရမင်း ကီးတပါး၊ ေဂဒါမင်း ကီးတပါး၊ ၁၄ ေဟာမာမင်း ကီးတပါး၊ အာရဒ်မင်း ကီးတပါး၊

၁၅ လိဗနမင်း ကီးတပါး၊ အဒလံမင်း ကီးတပါး၊ ၁၆ မကဒါမင်း ကီးတပါး၊

ေဗသလမင်း ကီးတပါး၊ ၁၇ တာပွါမင်း ကီးတပါး၊ ေဟဖါမင်း ကီးတပါး၊ ၁၈

အာဖက်မင်း ကီးတပါး၊ လာ ှ န်မင်း ကီးတပါး၊ ၁၉ မာဒန်မင်း ကီးတပါး၊

ဟာေဇာ်မင်း ကီးတပါး၊ ၂၀ ှ ိမ န်မင်း ကီးတပါး၊ အာခ ှ ပ်မင်း ကီးတပါး၊ ၂၁

တာနက်မင်း ကီးတပါး၊ ေမဂိေဒါမင်း ကီးတပါး၊ ၂၂ ေကေဒ ှ မင်း ကီးတပါး၊

ကရေမလေတာင်ေပ မှာ ေယာကနမ်မင်း ကီးတပါး၊ ၂၃ ေဒါရြပည်နယ်မှာ

ေဒါရမင်း ကီးတပါး၊ ဂိလဂါ လြပည်မှာ ေဂါအိမ်မင်း ကီးတပါး၊ ၂၄ တိရဇမင်း ကီးတပါး၊

မင်း ကီးေပါင်း သံးဆယ် တပါးတည်း။

၁၃ ေယာ သည် အိ၍ အသက် ကီးရင့် ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

အိ၍ အသက် ကီးရင့် ပီ။ သိမ်းယရမည့် ေြမလည်း အများကျန်ေသး၏။ ၂

ကျန်ေသာေြမဟမကား၊ ဖိလိတိြပည်မှစ၍ ေဂ ရိြပည်တေ ှ ာက်လံး၊ ၃ အဲဂတုြပည်အေ ှ ့၊

ှ ိေဟာရြမစ်မှစ၍ ေြမာက် မျက် ှ ာ၌ ဧကန် မိန့ယ်တိင်ေအာင်၊ ခါနနိလေနေသာ ြပည်၊

ဖိလိတိမင်းငါးပါးတည်းဟေသာ ဂါဇသိလ၊ အာေဇာ တိလ၊ ဧ ှ ကေလာနိလ၊ ဂိတိလ၊

ဧေကာနိလ ှ င့်တကွ၊ အာဝိလေနေသာြပည်၊ ၄ ေတာင်မျက် ှ ာမှစ၍ အာေမာရိြပည်

အာဖက် မိတိ့င်ေအာင်၊ ခါနနိြပည်တေ ှ ာက်လံး ှ င့် ဇိဒန်ြပည် အနားမှာ ှ ိေသာ

မာရာြပည်၊ ၅ ေနထွက်ရာဘက်၊ ေဟရမန်ေတာင်ေြခရင်း၌ ဗာလဂဒ် မိမှ့စ၍

ဟာမတ်ြပည်အဝင်တိင်ေအာင် ေဂဗလြပည်၊ ေလဗ န်ြပည် တေ ှ ာက်လံးကျန်သတည်း။ ၆

ေလဗ န်ေတာင်မှစ၍ မိသရေဖါသမိမ် မိတိ့င် ေအာင်၊ ေတာင်ေပ ၌ေနေသာသ ှ င့်

ဇိေဒါနိလအေပါင်း တိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ ငါ ှ င်ထတ်မည်။ သိ့ြဖစ်၍

ငါမှာထားသည်အတိင်း စာေရးတံ ပလျက် ထိေြမကိ ဣသေရလလတိ့အား

အေမွေဝဖန်ေလာ့။ ၇ ယခမှာ ဤြပည်ကိ ဣသေရလအမျိုးကိးမျိုး ှ င့်

မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့အား အေမွေဝဖန်ေလာ့။ ၈ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၊ ေမာေ ှ ေပးသည်အတိင်း

မိမိတိ့အေမွေြမကိ ခံ က ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ထာဝရဘရား၏ကန်ေမာေ ှ ေပးေသာ

ေြမဟမကား၊ အာ န်ြမစ်နား၌ ှ ိေသာ အာေရာ် မိ၊့ ြမစ်အေကွ့၌ ှ ိသမ ေသာ မိတိ့့ ှ င့်တကွ၊

ဒိဘန် မိတိ့င်ေအာင် ေမဒဘ လွင်ြပင်တေ ှ ာက်လံး၊ ၁၀ အမုန်ြပည်စွန်းတိင်ေအာင်၊

ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌ မင်း ပေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် အစိးရေသာ မိ့ ှ ိသမ ၊ ၁၁

ဂိလဒ်ြပည်၊ ေဂ ရိလ၊ မာခါသိလေနေသာြပည်၊ ေဟရမန်ေတာင် ှ ိသမ ၊

သာလကြပည်တိင်ေအာင် ဗာ ှ န် ြပည်တေ ှ ာက်လံး၊ ၁၂အလွန် ကီးမားေသာလမျိုးထဲက

ကျန် ကင်း ေသာသ၊ အာ ှ တ တ် မိ၊့ ဧ ဒိ မိ ့၌ မင်း ပေသာ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ၏

ိင်ငံတေ ှ ာက်လံးပါသတည်း။ ထိမင်း တိ့ကိ ေမာေ ှ သည် လပ် ကံ၍ ပယ် ှ ားေလ၏။ ၁၃
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သိ့ရာတွင် ဣသေရလလတိ့သည် ေဂ ရိလ၊ မာခါသိလတိ့ကိ မ ှ င်ထတ်က။

ထိလမျိုးတိ့သည် ယေန့ တိင်ေအာင် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် အတေနက၏။ ၁၄

ေလဝိအမျိုးသား အေမွကိမေပး။ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား

မီးြဖင့် ပေဇာ် ေသာယဇ်တိ့သည် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း သတိ့အေမွ ြဖစ်သတည်း။ ၁၅

ေမာေ ှ သည်၊ ဗင်အမျိုးသား အေဆွအမျိုး အသီးသီးတိ့အား အေမွေပးေသာြပည်များ

ဟမကား၊ ၁၆ အာ န်ြမစ်နား၌ ှ ိေသာ အာေရာ် မိ၊့ ြမစ်အ ေကွ့၌ ှ ိသမ ေသာ မိတိ့့ ှ င့်တကွ၊

ေမဒဘလွင်ြပင် တေ ှ ာက်လံး၊ ၁၇ ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့်တကွ လွင်ြပင်၌ ှ ိသမ ေသာ မိ၊့

ဒိဘန် မိ၊့ ဗာမတ်ဗာလ မိ၊့ ဗက်ဗာလေမာင် မိ၊့ ၁၈ယဟာဇ မိ၊့ ေကဒမတ် မိ၊့ ေမဖတ် မိ၊့ ၁၉

ကိရယသိမ် မိ၊့ စိဗမာ မိ၊့ ချိုင့် တွင်ေတာင်ေပ မှာ ှ ိေသာ ဇာရက် ှ ာဟာ မိ၊့ ၂၀

ဗက်ေပဂရ မိ၊့ အာဇတ်ပိသကာ မိ၊့ ဗက်ေယ ှ ိ မတ် မိ၊့ ၂၁ လွင်ြပင်၌ ှ ိသမ ေသာ

မိတိ့့ ှ င့်တကွ၊ ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌မင်း ပရေသာ အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်၏ ိင်ငံ

တေ ှ ာက်လံးကိ ေပးသတည်း။ ထိ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ ထိ ှ င်ဘရင်ချီးေြမာက်၍

သ့ြပည်၌ေနေသာ မိဒျန်မင်း ကီး ငါးပါး၊ ဧဝိ၊ ေရကင်၊ ဇရ၊ ဟရ၊ ေရဘတိ့ကိ၎င်း၊ ေမာေ ှ

သည် လပ် ကံေလ၏။ ၂၂ ပေရာဖက်လပ်ေသာ ေဗာရသား ဗာလမ်ကိ လည်း၊

အေသခံရေသာသတိ့ ှ င့် ေရာ၍ ဣသေရလလတိ့ သည် ထား ှ င့် ကွပ်မျက် က၏။ ၂၃

ဗင်အမျိုးသား ေနရာအပိင်းအြခားကား၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ှ င့် ြမစ်ကမ်းပါးတည်း။ ဤေ ွက့ား၊

ဗင် အမျိုးသား အေဆွအမျိုးအလိက် အေမွခံရေသာ မိ့ ွာ များေပတည်း။ ၂၄

ေမာေ ှ သည် ဂဒ်အမျိုးသား အေဆွအမျိုးအသီး အသီးတိ့အား အေမွေပးေသာ

ြပည်များဟမကား၊ ၂၅ယာဇာ မိမှ့စ၍ ဂိလဒ် မိ ့ ှ ိသမ တိ့ ှ င့်တကွ၊ ရဗာ မိေ့ ှ ့၌ ှ ိေသာ

အာေရာ် မိတိ့င်ေအာင် အမုန်ြပည် တဝက်၊ ၂၆ ေဟ ှ ဘန် မိမှ့စ၍ ရာမတ်မိဇပါ မိ၊့ ေဗေတာ

နိမ် မိတိ့င်ေအာင်၎င်း၊ မဟာနိမ် မိမှ့စ၍ ေဒဗိရ မိန့ယ် တိင်ေအာင်၎င်း ပါေသာြပည်၊ ၂၇

ချိုင့် ၌လည်း၊ ေဗသာရံ မိ၊့ ဗက်နိမရ မိ၊့ သကတ် မိ၊့ ဇာဖန် မိအ့စ ှ ိေသာ

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က် ေယာ် ဒန်ြမစ်အပိင်းအြခား၊ ဂေနသရက်အိင်နားတိင်ေအာင်၊

ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် ပိင်ေသာ ိင်ငံကျန် ကင်းသမ ကိ ေပးသတည်း။ ၂၈

ဤေ ွက့ား၊ ဂဒ်အမျိုးသား အေဆွအမျိုးအ လိက် အေမွခံရေသာ မိ ့ ွာများေပတည်း။ ၂၉

ေမာေ ှ သည် မနာေ ှ အမျိုးတဝက်အား အေမွ ေပး၍၊ မနာေ ှ အမျိုးသားတဝက်သည်

အေဆွအမျိုး အလိက် အေမွခံရေသာ ြပည်များဟမကား၊ ၃၀ မဟာနိမ် မိမှ့စ၍

ဗာ ှ န်ြပည်တည်းဟေသာ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ၏ ိင်ငံတေ ှ ာက်လံး၊ ဗာ ှ န်ြပည်၌ ပါေသာ

ယာဣရ မိေ့ြခာက်ဆယ်ကိ အေမွခံရသတည်း။ ၃၁ ဂိလဒ်ြပည်တဝက်၊ ဗာ ှ န်ြပည်၌

သဃ၏ ိင်ငံ အဝင်၊ အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့် ဧ ဒိ မိတိ့့ကိ မနာေ ှ သား မာခိရ၏

သားေြမးတဝက် အေဆွအမျိုးအလိက် ပိင်ရက ၏။ ၃၂ဤေ ွက့ား၊ ေမာေ ှ သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ့၊ ေယရိေခါ မိတ့ဘက်၊ ေမာဘလွင်ြပင်၌ အေမွေဝဖန် ေသာ

ြပည်များေပတည်း။ ၃၃ ေလဝိအမျိုးအား အေမွကိမေပး။ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း သတိ့အေမွြဖစ်ေတာ်မသတည်း။

၁၄ ခါနာန်ြပည်၌လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာ၊ န်၏သားေယာ အစ ှ ိေသာ

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် တိ့၌ မင်းြဖစ်ေသာသတိ့သည် အေမွေဝဖန်၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အေမွခံရက၏။ ၂ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့်

မှာထား ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုး ကိးမျိုး ှ င့် တဝက် တိ့သည် စာေရးတံ ပ၍

အေမွခံရက၏။ ၃ ေမာေ ှ သည် ဣသေရလအမျိုး ှ စ်မျိုး ှ င့် တဝက်တိ့အား၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌ အေမွေပး ှ င့် ပီ။ ေလဝိသားတိ့အား အြခားေသာအမျိုး ှ င့် ေရာ၍

အေမွမေပး။ ၄ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့သည် မနာေ ှ အမျိုး၊ ဧဖရိမ်အမျိုး ှ စ်မျိုးြဖစ်၍၊

ေလဝိသားတိ့ေနစရာ မိ၊့ သတိ့ တိရစာန် ှ င့် ဥစာကိ ထားစရာ မိန့ယ်မှတပါး အြခား

ေသာေြမကိ မေပး။ ၅ ေမာေ ှ အား ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ သည်အတိင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပ၍ေြမကိ ေဝဖန် က၏။ ၆ ထိအခါယဒအမျိုးသားတိ့သည်၊

ဂိလဂါလ မိ့၌ ေယာ ထံသိ့လာ၍၊ ေကနက်အမျိုးေယဖ ာ၏သား ကာလက်က၊

ထာဝရဘရားသည် ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်၌ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်ကိ ရည်ေဆာင်၍၊

ဘရားသခင် ၏လေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ကိယ်ေတာ် သိပါ၏။ ၇ဤြပည်ကိ

စးစမ်းေစြခင်းငှါ ဘရားသခင်၏ ကန် ေမာေ ှ သည် အက ်ပ်ကိ ကာေဒ ှ ဗာနာအရပ်မှ

ေစလတ်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်သည် အသက်ေလးဆယ် ှ ိပါ၏။ အက ်ပ်သည်

ကိယ်စိတ်ထင်သည်အတိင်း ြပန် ကားေလာက်ထားပါ၏။ ၈ အက ်ပ် ှ င့်အတသွားေသာ

ညီအစ်ကိတိ့သည်၊ လများစိတ်ပျက်စရာကိ ပေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်သည် အက ်ပ်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လံးလံးလိက်ပါ၏။ ၉ ထိေနရ့က်၌

ေမာေ ှ က၊ သင်သည် ငါ၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လံးလံးလိက်ေသာ

ေကာင့် ၊ အကယ်၍ သင်နင်း ပီးေသာေြမသည် အစဥ်အ ဆက် သင်၏အေမွ၊ သင်၏

သားေြမးတိ့၏အေမွ ြဖစ်ရ လိမ့်မည်ဟကျိန်ဆိေလ၏။ ၁၀ဣသေရလအမျိုးသည် ေတာ၌

လှည့်လည်စဥ် အခါ၊ ထာဝရဘရားသည် ထိသိ့ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မ ေသာေနမှ့စ၍

ယခတိင်ေအာင် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အ တိင်း၊ အ ှ စ်ေလးဆယ်ငါး ှ စ်ပတ်လံး အက ်ပ်

အသက်ကိ ှ င်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ယေနမှ့ာ အက ်ပ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိပါ ပီ။

၁၁ သိ့ရာတွင် ေမာေ ှ ေစလတ်ေသာေန့၌ ခွန်အား ှ ိသက့ဲသိ့ ယေန့၌ ှ ိပါ၏။ ထိအခါ

ထွက်ဝင်ြခင်းအမ၊ စစ်တိက်ြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင် သက့ဲသိ့

ယခလည်း တတ်စွမ်း ိင်ပါ၏။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ ထိေန့၌ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ေသာ

ဤေတာင်ကိ အက ်ပ်အား ေပးပါ။ ဤေတာင် ေပ မှာ အာနကလ ှ ိေ ကာင်းကိ၎င်း၊

ကီးမားခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ ှ င့် ြပည့်စံေကာင်းကိ၎င်း၊ ထိေန့၌ ကိယ်ေတာ်သည် ကားရ ပီ။

သိရ့ာတွင် ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ် ှ င့် အတ ှ ိေတာ်မလ င်၊ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ထိသတိ့ ကိ ှ င်ထတ်ြခင်းငှါ အက ်ပ်တတ်စွမ်း ိင်ပါသည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၃ ထိအခါ

ေယာ သည် ေကာင်း ကီးေပး၏။ ေဟဗန်ြပည်ကိလည်း၊ ေယဖ ာ၏သား ကာလက်အေမွခံ

စရာဘိ့ အပ်ေပးေလ၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ ေကနက်အမျိုး ေယဖ ာ၏သား ကာ လက်သည်၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လံးလံးလိက်ေသာေကာင့် ၊

ေဟဗန် ြပည်သည် ယေနတိ့င်ေအာင် ကာလက်၏အေမွေြမြဖစ် သတည်း။ ၁၅

ေဟဗန် မိသ့ည် အထက်ကကိရသာဘအမည် ှ ိ၏။ အာဗသည် အာနကအမျိုးသားတိ့တွင်

လ ကီးြဖစ် ၏။ ထိအခါ တြပည်လံးစစ် ငိမ်းေလ၏။

၁၅ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် စာေရးတံ ပ၍ အေဆွ အမျိုးအလိက်

အေမွခံရေသာေြမဟမကား၊ ေတာင်မျက် ှ ာ၌ ဧဒံြပည်နယ် ှ င့် နီးစပ်လျက်၊

ေတမန်ြပည်စွန်းမှ စ၍ ဇိနေတာြဖစ်ေသာ၊ ၂ ေတာင်ဘက်အပိင်းအြခားသည် ေသာဒံအိင်၌

ေတာင်အေကွမှ့ထွက်၍၊ ၃ ေတာင်မျက် ှ ာနား၊ အကရဗိမ်ကန်းကိ ေ ှ ာက် လျက် ဇိန ွာသိ့

ေရာက်ေလ၏။ တဖန် ေတာင်မျက် ှ ာ နား၊ ကာေဒ ှ ဗာနာ ွာ၊ ေဟဇ န် ွာ၊ အာဒါ ွာ၊

ကာကာ ွာ၊ ၄ အဇမန် ွာကိ ေ ှ ာက်သြဖင့် အဲဂတုေချာင်းသိ့ လိက်၍ ပင်လယ်၌

ဆံးေလ၏။ ၅ အေ ှ ဘ့က်၌ ေသာဒံအိင်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝ တိင်ေအာင်

အေ ှ အ့ပိင်းအြခားြဖစ်၏။ ေြမာက်ဘက် အပိင်းအြခားသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ဆင်းရာ

ေသာဒံအိင် ေကွမှ့ ထွက်၍၊ ၆ ေဗေသာဂလ ွာသိ့၎င်း၊ ေဗသရာဗ ွာ ေြမာက်

နားမှာေ ှ ာက်လျက် ဗင်သားေဗာဟန်၏ ေကျာက်သိ့ ၎င်း ေရာက်ေလ၏။

၇ အာေခချိုင့် ေြမာက်ဘက်မှထွက်၍ ေဒဗိရ ွာ သိ့၎င်း၊ ြမစ်ေတာင်ဘက်

အဒမိမ်ကန်းေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ဂိလဂါလ မိသိ့့၎င်း ေရာက် ပီးမှ၊ အင်ေ ှ မက်အိင်၊ အေရာ

ေဂလ ွာလမ်းသိ့ လိက်လျက်၊ ၈ ဟိ ံ ုသား၏ချိုင့် နား ေယ ှ လင် မိရ့ာ ေယဗ သိအရပ်

ေတာင်ဘက်နားမှာေ ှ ာက်၍ ဟိ ံ ုချိုင့်အ ေနာက်၊ ေရဖိမ်ချိုင့် ေြမာက်ဘက်၌ ှ ိေသာ

ေတာင်ေပ သိ့ တက်ေလ၏။ ၉ ထိေတာင်ေပ မှဆင်းြပန်၍၊ ေနဖေတာစမ်းေရ တွင်းကိ

ေ ှ ာက်သြဖင့် ဧဖ န်ေတာင် ှ င့် ဆိင်ေသာ မိ့ များသိ့၎င်း၊ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့

ရာဗာလာ မိသိ့့၎င်း၊ ၁၀ ဗာလာ မိအ့ေနာက်ဘက်နားမှာ ေ ှ ာက်လျက် စိရေတာင်သိ့၎င်း၊

ေခသလန်ေတာင်တည်းဟေသာ ယာရိမ်ေတာင်ေြမာက်ဘက်နားမှာ ေ ှ ာက်လျက် ဗက်ေ ှ

မက် မိ၊့ တိမနာ မိသိ့့၎င်း၊ ၁၁ ဧကန် မိေ့ြမာက်ဘက်နားမှာ ေ ှ ာက်လျက်

ှ ိ ကန် ွာသိ့၎င်း၊ ဗာလာေတာင်သိ့၎င်း၊ ယာဗေနလ ွာသိ့ ၎င်း၊ ေရာက်၍ ပင်လယ်၌

ဆံးေလ၏။ ၁၂ အေနာက်ဘက်၌ ပင်လယ် ကီး ှ င့် ပင်လယ် ကမ်းပါးသည်

အေနာက်အပိင်းအြခားြဖစ်၏။ ဤေ ွ ့ ကား ယဒအမျိုးသား အေဆွအမျိုးအလိက်

ေနရာြပည် နယ်အပိင်းအြခားြဖစ်သတည်း။ ၁၃ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

ေယာ သည် ယဒအမျိုးသားတိ့တွင် ေယဖ ၏သား ကာ လက်အဘိ့

ေဟဗန် မိတ့ည်းဟေသာ အာနကအဘအာ ဘ၏ မိကိ့ ချေပးေလ၏။ ၁၄ ထိ မိထဲ့က
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ကာလက်သည် အာနကသားသံး ေယာက်၊ ေ ှ ှ ဲ၊ အဟိမန်၊ တာလမဲတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေသာ

ေနာက်၊ ၁၅ ကိရယေဿဖါအမည်ေဟာင်း ှ ိေသာ ေဒဗိရ မိသ့ားတိ့ ှ ိရာသိ့ တဖန်ချီသွား၍၊

၁၆ ကိရယေဿဖါ မိကိ့ တိက်ယလပ် ကံေသာသ အား ငါသည် သမီးအာခသကိ

ေပးစားမည်ဟဆိလင်၊ ၁၇ ကာလက်ညီ ေကနတ်၏သား သသံေယလ သည်

ထိ မိကိ့တိက်ယ၍ ကာလက်သည် သမီးအာခသကိ သအ့ားေပးစားေလ၏။ ၁၈

ထိမိန်းမသည် ခရီးသွားစဥ်အခါ၊ လယ်တကွက် ကိ အဘ၌ ေတာင်းြခင်းငှါ

လင် ှ င့် တိင်ပင် ပီးမှ ြမည်းေပ ကဆင်းေလ၏။ အဘကာလက်က အဘယ်အလိ ှ ိသ

နည်းဟ ေမးလ င်၊ ၁၉ သမီးက ေကာင်း ကီးေပးေစချင်ပါ၏။ ကိယ် ေတာ်သည်

ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်ကိ ေပးပါ ပီ။ စမ်းေရ တွင်းတိ့ကိလည်း ေပးေတာ်မပါဦးဟ

ေတာင်းသည်အ တိင်း အဘသည် အထက်စမ်းေရတွင်း၊ ေအာက်စမ်းေရ တွင်းတိ့ကိ

ေပးေလ၏။ ၂၀ဤေ ွက့ား၊ ယဒအမျိုးသား အေဆွအမျိုးအ လိက် ခံရေသာအေမွေြမ

ြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ယဒအမျိုးသားပိင်ေသာ မိမ့ျားဟမကား၊ ဧဒံ ြပည် ှ င့် နီးစပ်ေသာ

ေတာင်ပိင်း၌ ကပ်ေဇလ မိ၊့ ဧေဒရ မိ၊့ ယာဂရ မိ၊့ ၂၂ ကိန မိ၊့ ဒိေမာန မိ၊့ အာဒဒါ မိ၊့ ၂၃

ေကေဒ ှ မိ၊့ ဟာေဇာ် မိ၊့ ဣသနန် မိ၊့ ၂၄ ဇိဖ မိ၊့ ေတလင် မိ၊့ ဗာလတ် မိ၊့ ၂၅ဟာေဇာ် မိသ့စ်၊

ဟာေဇာ် မိေ့ဟာင်းတည်းဟ ေသာ ေဟဇ န် မိ၊့ ၂၆အာမန် မိ၊့ ေ ှ မ မိ၊့ ေမာလဒ မိ၊့ ၂၇

ဟာဇာဂဒ မိ၊့ ေဟ ှ မန် မိ၊့ ဗက်ပါလက် မိ၊့ ၂၈ဟာဇာ ွာလ မိ၊့ ေဗရေ ှ ဘ မိ၊့ ဗိေဇာသယာ

မိ၊့ ၂၉ ဗာလာ မိ၊့ ဣအိမ် မိ၊့ အာဇင် မိ၊့ ၃၀ ဧလေတာလဒ် မိ၊့ ေခသိလ မိ၊့ ေဟာမာ မိ၊့ ၃၁

ဇိကလတ် မိ၊့ မာဒမ ာ မိ၊့ သံသ ာ မိ၊့ ၃၂ ေလေဗာက် မိ၊့ ှ ိလဟိမ် မိ၊့ အအိန် မိ၊့ ရိမုန် မိ၊့

ွာ ှ င့်တကွ မိေ့ပါင်းကား သံးဆယ်ေြခာက် မိ ့တည်း။ ၃၃ ချိုင့် ၌လည်း ဧ ှ ေတာလ မိ၊့

ေဇာရာ မိ၊့ အာ ှ နာ မိ၊့ ၃၄ ဇာေနာ မိ၊့ အဂ ိမ် မိ၊့ တာပွါ မိ၊့ ဧနံ မိ၊့ ၃၅ယာမတ် မိ၊့ အဒလံ မိ၊့

ေစာေခါ မိ၊့ အေဇကာ မိ၊့ ၃၆ ှ ာရိမ် မိ၊့ အဒိသိမ် မိ၊့ ဂေဒရ မိ၊့ ဂေဒေရာ သိမ် မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ

မိေ့ပါင်းကား၊ ဆယ်ငါး မိတ့ည်း။ ၃၇ ထိမှတပါး၊ ေဇနန် မိ၊့ ဟဒါ ှ မိ၊့ မိဂဒလဂဒ် မိ၊့ ၃၈

ဒိလန် မိ၊့ မိဇပါ မိ၊့ ေယာကေသလ မိ၊့ ၃၉ လာခိ ှ မိ၊့ ေဗာဇကတ် မိ၊့ ဧကလန် မိ၊့ ၄၀

ကဗုန် မိ၊့ လာမံ မိ၊့ ကိသလိတ် မိ၊့ ၄၁ ဂေဒ တ် မိ၊့ ဗက်ဒါဂန် မိ၊့ ေနမ မိ၊့ မကဒါ မိ၊့

ွာ ှ င့်တကွ ဆယ်ေြခာက် မိတ့ည်း။ ၄၂ ထိမှတပါး၊ လိဗန မိ၊့ ဧသာ မိ၊့ အာ ှ န် မိ၊့ ၄၃

ယိဖတ မိ၊့ အာ ှ နာ မိ၊့ ေနဇိပ် မိ၊့ ၄၄ ကိလ မိ၊့ ေအာခဇိပ် မိ၊့ မေရ ှ မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ

ကိး မိတ့ည်း။ ၄၅ ထိမှတပါး ဧကန် မိ ့ ှ င့်သဆိင်ေသာ မိ့ ွာများ၊ ၄၆ ဧကန် မိမှ့စ၍

ပင်လယ်တိင်ေအာင်၊ အာဇတ် မိ ့ ှ င့် နီးစပ်ေသာ မိ ့ ွာများ၊ ၄၇အာဇတ် မိ ့ ှ င့် သဆိင်ေသာ

မိ ့ ွာများ၊ အဲဂတု ြမစ်၊ ပင်လယ် ကီး၊ ပင်လယ်ကမ်းပါးတိင်ေအာင်၊ ဂါဇ မိ ့ ှ င့် သဆိင်ေသာ

မိ ့ ွာများ၊ ၄၈ ေတာင်ေပ ၌လည်း၊ ှ မိရ မိ၊့ ယတိရ မိ၊့ ေစာ ေခါ မိ၊့ ၄၉ ဒ မိ၊့

ေဒဗိရ မိတ့ည်းဟေသာ၊ ကိရယဿ မိ၊့ ၅၀ အာနပ် မိ၊့ ဧ ှ တေမာ မိ၊့ အာနိမ် မိ၊့ ၅၁

ေဂါ ှ င် မိ၊့ ေဟာလန် မိ၊့ ဂိေလာ မိ၊့ ွာ ှ င့် တကွ ဆယ်တ မိတ့ည်း။ ၅၂အာရပ် မိ၊့ ဒမာ မိ၊့

ဧ ှ န် မိ၊့ ၅၃ယာ ံ မိ၊့ ဗက်တာပွါ မိ၊့ အာဖက် မိ၊့ ၅၄ဟ မိ၊့ ေဟဗန် မိတ့ည်းဟေသာ

ကိရယသာဘ မိ၊့ ဇိေအာရ မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ ကိး မိတ့ည်း။ ၅၅ ေမာင် မိ၊့ ကရေမလ မိ၊့ ဇိဖ မိ၊့

ယတ မိ၊့ ၅၆ ေယဇေရလ မိ၊့ ေယာကဒံ မိ၊့ ဇာေနာ မိ၊့ ၅၇ကဣန မိ၊့ ဂိဘာ မိ၊့ တိမန မိ၊့

ွာ ှ င့်တကွ ဆယ် မိတ့ည်း။ ၅၈ ဟာလဟလ မိ၊့ ဗက်ဇရ မိ၊့ ေဂေဒ မိ၊့ ၅၉

မာရပ် မိ၊့ ေဗသ တ် မိ၊့ ဧလေတကန် မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွေြခာက် မိတ့ည်း။ ၆၀

ကိရယတ်ယာရိမ် မိတ့ည်းဟေသာ ကိရယတ် ဗာလ မိ၊့ ရဗာ မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ ှ စ် မိတ့ည်း။

၆၁ ေတာ၌လည်း၊ ေဗသရာဗ မိ၊့ မိဒိန် မိ၊့ ေသကာ က မိ၊့ ၆၂ နိဗ ှ န် မိ၊့ ေမလက် မိ၊့

အေဂဒိ မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ ေြခာက် မိတ့ည်း။ ၆၃ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ေယဗသိလတိ့ကိ

ကား၊ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် မ ှ င်ထတ် ိင်ဘဲ သတိ့ သည် ယေနတိ့င်ေအာင်

ယဒအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနကသတည်း။

၁၆ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့သည် စာေရးတံ ပ၍ အေမွခံရေသာေြမ

အပိင်းအြခားသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ေယရိေခါ မိအ့ေ ှ ့၊ ေယရိေခါအိင်မှထွက်၍

ေတာလမ်း သိ့ လိက်လျက်၊ ေဗသလေတာင်တေ ှ ာက်လံး သွားသြဖင့် ၊ ၂

ေဗသလလဇ မိသိ့့၎င်း၊ အာခိအတ တ် မိသိ့့ ၎င်း၊ ၃ အေနာက်မျက် ှ ာ၌

ယာဖေလတိ မိသိ့့၎င်း၊ ေအာက်ဗက်ေဟာ န် မိသိ့့၎င်း၊ ေဂဇာ မိသိ့့၎င်း ေရာက် ၍

ပင်လယ်၌ဆံးေလ၏။ ၄ ထိသိ့ ေယာသပ်၏သား မနာေ ှ ှ င့် ဧဖရိမ်တိ့ သည်

အေမွခံရက၏။ ၅ ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက် ေနေသာ

ေြမအပိင်းအြခားသည်၊ အေ ှ ဘ့က်၌ အတ တ် အဒါ မိမှ့ အထက်ဗက်ေဟာ န် မိသိ့့

လိက်၍၊ ၆ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌ ပင်လယ်နား၊ မိတ်ေမသ မိသိ့့ ထွက်၏။ တဖန် အေ ှ သိ့့

မျက် ှ ာ ပ၍ တာနတ် ှ ိေလာ မိအ့ေ ှ မှ့ာ ေ ှ ာက်လျက်၊ ၇ယေနာဟ မိသိ့့၎င်း၊ ယေနာဟ မိမှ့

အတ တ် မိ၊့ နာရတ် မိ၊့ ေယရိေခါ မိသိ့့၎င်း ေရာက်၍ ေယာ်ဒန် ြမစ်၌ ဆံးေလ၏။ ၈

တာပွါ မိမှ့ အေနာက်သိ့သွား၍ ကာနြမစ်သိ့ လိက်လျက် ပင်လယ်၌ ဆံးေလ၏။ ၉

ဤေ ွက့ား၊ မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့အဘိ့ အေမွ ခံရေသာေြမ၌ ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့အဘိ့

ခဲွထားေသာ မိမ့ျား ှ င့်တကွ ဧဖရိမ်အမျိုးသား အေဆွအမျိုးအလိက် အေမွခံရေသာ

မိ့ ွာများြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ေဂဇာ မိ ့၌ေနေသာ ခါနနိလတိ့ကိ မ ှ င်ထတ် ဘဲ သတိ့သည်

ယေနတိ့င်ေအာင် ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့ ှ င့် အတေန၍ အခွန်ေပးရက၏။

၁၇ ေယာသပ်၏သားဦး မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့သည် စာေရးတံ ပ၍အေမွခံရေသာ

ေြမဟမကား၊ မနာေ ှ ၏ သားတည်းဟေသာ ဂိလဒ်၏အဘ မာခိရသည်

စစ်သရဲ ြဖစ်၍၊ ဂိလဒ်ြပည် ှ င့် ဗာ ှ န်ြပည်ကိရ၏။ ၂ ေယာသပ်၏သား မနာေ ှ ၏သား

ေယာက်ျား အြခားတည်းဟေသာ အေဗျဇာသား၊ ေဟလက်သား၊ အသေရလသား၊

ေ ှ ခင်သား၊ ေဟဖါသား၊ ှ မိဒသားတိ့ သည် အေဆွအမျိုးအလိက် စာေရးတံ ပ၍

ရကေသး၏။ ၃ သိ့ရာတွင် မနာေ ှ ၊ မာခိရ၊ ဂိလဒ်၊ ေဟဖါတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

ဇေလာဖဒ်၌ သားေယာက်ျားမ ှ ိ ၊ သမီးသက်သက်သာ ှ ိ၏။ သ၏သမီးတိ့အမည်ကား၊

မာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတည်း။ ၄ ထိမိန်းမတိသ့ည် ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဧလာဇာ၊ န်၏သား ေယာ ၊ မင်းများေ ှ သိ့့ ချဥ်းကပ်၍ အက ်ပ် တိ့ေပါက်ေဘာ် ှ င့်အတ

အေမွခံရေသာအခွင့် ကိ အက ်ပ် တိ့အား ေပးေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ ကိ

မှာထားေတာ်မ ပီဟ ေလာက်၍၊ ထာဝရဘရား မှာထား ေတာ်မသည်အတိင်း သတိ့အဘ၏

ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ အေမွခံရေသာအခွင့် ကိ ေပး၏။ ၅ ထိသိ့ မနာေ ှ ၏သမီးတိ့သည်

သားတိ့ ှ င့်အတ အေမွကိခံရ၍၊ မနာေ ှ ၏သားအချို ့တိ့သည် ဂိလဒ်ြပည် ကိ

ရေသာေကာင့် ၊ ၆ ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က် ဂိလဒ်ြပည် ှ င့် ဗာ ှ န်ြပည်မှတပါး၊

မနာေ ှ အမျိုးသည် ဆယ်ဘိ့ကိ ရေသး၏။ ၇ မနာေ ှ ခ ိင်အပိင်းအြခားသည်

အာ ှ ာခ ိင်မှ ေ ှ ခင် မိေ့ ှ တွ့င် ှ ိေသာ မိတ်ေမသ မိသိ့သွ့ား၍လက်ျာဘက်၌အင်တာပွါ မိသိ့့

လိက်ေလ၏။ ၈ တာပွါ မိန့ယ်ကိ မနာေ ှ ပိင်ေသာ်လည်း၊ မနာ ေ ှ ခ ိင်စွန်းမှာ ှ ိေသာ

တာပွါ မိကိ့ ဧဖရိမ်သားတိ့သည် ပိင် က၏။ ၉ တဖန် အပိင်းအြခားသည်

ကာနြမစ်ေတာင် ဘက်သိ့လိက်၍၊ မနာေ ှ မိတိ့့တွင် ဧဖရိမ် မိအ့ချို ့ ပါေသာ်လည်း၊

ြမစ်ေြမာက်ဘက်ေြမသည် မနာေ ှ ေြမ ြဖစ်၍ ပင်လယ်၌ဆံးေလ၏။ ၁၀ ေတာင်ဘက်၌

ဧဖရိမ်ေြမ၊ ေြမာက်ဘက်၌ မနာ ေ ှ ေြမြဖစ်လျက်၊ ပင်လယ်ကန့်ကွက်၍ ေြမာက်ဘက်၌

အာ ှ ာခ ိင်၊ အေ ှ ဘ့က်၌ ဣသခါခ ိင် ှ ိ၏။ ၁၁ ထိခ ိင်၌ မနာေ ှ အမျိုးရေသာ

ြပည်သံးြပည်ဟ မကား၊ ဗက် ှ န် မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊ ဣဗလံ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊

ေဒါရ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊ အေဒါရ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊ တာနက် မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများ၊

ေမဂိေဒါ မိ ့ ှ င့် သ့ မိ ့ ွာများတိ့ကိ ရေသး၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင် မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့သည်

ထိ မိတိ့့ ကိ မသိမ်းမယ ိင်ဘဲ၊ ခါနနိလတိ့သည် ထိအရပ်၌ အ ိင် ေနက၏။ ၁၃

ဣသေရလလတိ့သည် အားတိးပွားေသာအခါ၊ ထိခါနနိလတိ့ကိ အကန်အစင်မ ှ င်ထတ်ဘဲ

အခွန်ေပး ေစက၏။ ၁၄ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့ သည်

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ေကာင်း ကီးမဂလာ ကိ ခံရသြဖင့် အမျိုး ကီးြဖစ်၍၊

ကိယ်ေတာ်သည်တဘိ့ တခ ိင်တည်းကိသာ အဘယ်ေကာင့် ေပးပါသနည်းဟ ေယာ အား

ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၁၅ ေယာ က၊ သင်တိ့သည် အမျိုး ကီးြဖစ်၍ ဧဖရိမ်ေတာင်

ကျဥ်းေြမာင်းလ င်၊ ေတာအရပ်သိ့သွား၍ ေဖရဇိြပည်၊ ေရဖိမ်ြပည်၌ ခတ်လဲှ ကေလာ့ဟ

ြပန်ေြပာ ၏။ ၁၆ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့ကလည်း၊ ဧဖရိမ်ေတာင် သည် အက ်ပ်တိ့အဘိ့

မေလာက်ပါ။ ချိုင့်အရပ်ဗက် ှ န် မိ ့ ွာတိ့၌၎င်း၊ ေယဇေရလချိုင့် ၌၎င်း ေနေသာ ခါနနိလ

အေပါင်းတိ့သည် သံရထား ှ င့် ြပည့် စံပါသည်ဟ ေလာက် ြပန်လ င်၊ ၁၇ ေယာ က၊

သင်တိ့သည် အမျိုး ကီးြဖစ်၍ ခွန်အား ကီးေသာေကာင့် ၊ တဘိ့တည်းကိသာ မယရ။

၁၈ ေတာင်သည်လည်း သင်တိ့အဘိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ သစ်ပင်များလ င် ခတ်လဲှရမည်။

ထွက်ရာလမ်းတိ့သည် လည်း သင်တိ့အဘိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ခါနနိလတိ့သည် ခွန်အား ကီး၍

သံရထား ှ င့် ြပည့်စံေသာ်လည်း၊သတိ့ကိ ှ င်ထတ်ကလိမ့်မည်ဟဧဖရိမ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး

တည်းဟေသာ ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့အား ေြပာဆိ၏။
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၁၈ ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်၊ ှ ိေလာ မိမှ့ာစည်းေဝး၍

ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ကိ တည်ေထာင် က၏။ သတိ့ေ ှ မှ့ာ

တြပည်လံး ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိ ၏။ ၂ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးခ ှ စ်မျိုးတိ့သည်၊

အေမွေြမကိ မခံရေသးသည်ြဖစ်၍၊ ၃ ေယာ က၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာေြမကိ သင်တိ့သည် မသိမ်း မယဘဲ

အဘယ်မကာလပတ်လံး ေနကလိမ့်မည်နည်း။ ၄ သင်တိ့တွင် အမျိုးတမျိုးလ င်

လသံးေယာက်စီ ေ ွးေကာက်၍ ငါေစလတ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် တြပည်လံး သိ့ထသွား၍

အေမွခံသင့်သည်အတိင်း ေရးသား ပီးမှ ငါ့ထံသိ့ြပန်လာရကမည်။ ၅သတိ့သည် ြပည်ကိ

ခ ှ စ်ပိင်းပိင်းြခားရကမည်။ ယဒအမျိုးသည် ေတာင်ဘက်မိမိေနရာ၌ ေနရမည်။

ေယာသပ်အမျိုးသည် ေြမာက်ဘက်မိမိေနရာ၌ ေနရမည်။ ၆ ြပည်ကိ ခ ှ စ်ပိင်းပိင်းြခား ပီးမှ၊

ြပည်ပံကိ ငါ့ထံ သိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် ၌ သင်တိ့အဘိ့

စာေရးတံ ပမည်။ ၇ ေလဝိသားတိ့သည် သင်တိ့ ှ င့် ေရာ၍ အဘိကိ့ မယရ။ ထာဝရဘရား၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာသည် သတိ့အေမွြဖစ်၏။ ဂဒ်အမျိုး၊ ဗင်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး

တဝက်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က် ထာဝရဘရား ၏ကန် ေမာေ ှ ေပးသည်အတိင်း၊

အေမွေြမကိ ခံယကပီ ဟ ဣသေရလလတိ့အား ေြပာဆိ၏။ ၈ ထိလတိ့သည်

ထ၍သွားသြဖင့် ၊ ေယာ ကလည်း၊ တြပည်လံးသိ့ ေ ှ ာက်၍ေရးသား ပီးလ င် ငါ့ထံသိ့

ြပန်လာကေလာ့။ ှ ိေလာ မိမှ့ာ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် ၌ သင်တိ့အဘိ့ စာေရးတံ ပမည်ဟ

ြပည်ပံကိ ေရးသား ြခင်းငှါ သွားေသာသတိ့ကိ မှာထားသည် ှ င့်အညီ၊ ၉ သတိ့သည်

တြပည်လံးသိ့ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ၊ မိ ့ ွာ ှ ိသည်အတိင်း စာ၌ ခနစ်ပိင်းပိင်း၍

ေရးသား ပီးမှ ေယာ ေနရာ ှ ိေလာတပ်သိ့ ေရာက်လာက၏။ ၁၀ ေယာ သည်

ှ ိေလာ မိမှ့ာ ထာဝရဘရားေ ှ ့ ေတာ်၌ စာေရးတံ ပ၍ ဣသေရလအမျိုးသား

အသီးသီး တိ့အား ေြမကိပိင်းြခားေလ၏။ ၁၁ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်

စာေရးတံ ပ၍ အေဆွအမျိုးအလိက် ခံရေသာေြမသည် ယဒအမျိုးသား တိ့ ှ င့်

ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့စပ် ကားမှာ ကျ၏။ ၁၂ ေြမအပိင်းအြခားသည်

ေြမာက်မျက် ှ ာ၌ ေယာ် ဒန်ြမစ်မှထွက်၍ ေယရိေခါ မိ ့ ေြမာက်ဘက်နား၌၎င်း၊

အေနာက်ဘက်ေတာင်ေပ ၌၎င်း ေ ှ ာက်လျက် ေဗသဝင် ေတာသိ့ ထွက်သွား၏။

၁၃ တဖန် ေတာင်မျက် ှ ာသိ့သွား၍ ေဗသလ လဇ မိန့ား၌ ေ ှ ာက်သြဖင့် ၊

ေအာက်ဗက်ေဟာ န် မိ ့ ေတာင် ဘက်မှာ ှ ိေသာ ေတာင်ေြခရင်း အတ တ်အဒါ မိသိ့့

ေရာက် ပီးလ င်၊ ၁၄ ထိေတာင်မှထွက်၍ အိင်ေတာင်ေကွကိ့ ဝိင်း သြဖင့် ၊

ယဒအမျိုးသားေနေသာ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့ တည်းဟေသာ ကိရယတ်ဗာလ မိသိ့့

ထွက်သွား၏။ ဤေ ွက့ား အေနာက်ဘက်အပိင်းအြခားတည်း။ ၁၅

ေတာင်ဘက်အပိင်းအြခားသည် ကိရယတ်ယာ ရိမ် မိစွ့န်းမှ အေနာက်ဘက်နား၌

ေနဖေတာေရတွင်းသိ့ ေရာက် ပီးလ င်၊ ၁၆ ဟိ ံ ုသား၏ချိုင့် ေ ှ မှ့ာ၊ ေရဖိမ်ချိုင့် ေြမာက်ဘက်

၌ ှ ိေသာ ေတာင်ေြခရင်းသိ့လာ၍ ေယဗသိ မိေ့တာင် ဘက် ဟိ ံ ုချိုင့် သိ့၎င်း၊

အေရာေဂလ ွာသိ့၎င်း၊ ၁၇ ေြမာက်ဘက်နား၌ အင်ေ ှ မက် ွာသိ၎့င်း၊ အဒမမ်ကန်းတဘက်

ေဂလိလတ် ွာသိ့၎င်း၊ ဗင်သား ေဗာဟန်၏ ေကျာက်သိ့၎င်း ေရာက်ေလ၏။ ၁၈တဖန်

အရာဗ မိ ့ ေြမာက်မျက် ှ ာတဘက် လွင်ြပင်နားမှာေ ှ ာက်၍ အရာဗ မိသိ့့ေရာက်သြဖင့် ၊ ၁၉

ဗက်ေဟာဂလ မိ့ေြမာက်ဘက်နားမှာေ ှ ာက်၍ ေသာဒံအိင်ေြမာက်ေကွ၊့ ေယာ်ဒန်ြမစ်ဝ၌

ဆံးေလ၏။ ဤေ ွက့ား ေတာင်ဘက်အပိင်းအြခားတည်း။ ၂၀ ေယာ်ဒန်ြမစ်သည်

အေ ှ ဘ့က်ပိင်းြခားလျက် ှ ိ၏။ ဤေ ွက့ား ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည် အေဆွ

အမျိုးအလိက် အေမွခံရေသာေြမနယ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်

အေဆွအမျိုးအ လိက်ရေသာ မိမ့ျားဟမကား၊ ေယရိေခါ မိ၊့ ေဗေသာ ဂလ မိ၊့ ဧမေကဇဇ် မိ၊့

၂၂ ေဗသရာဗ မိ၊့ ေဇမရိမ် မိ၊့ ေဗသလ မိ၊့ ၂၃ အာဝိမ် မိ၊့ ပါရ မိ၊့ သဖရာ မိ၊့ ၂၄

ေခဖါဟာေမာနဲ မိ၊့ သဖနိ မိ၊့ ဂါဘ မိ၊့ ွာ ှ င့် တကွ ဆယ် ှ စ် မိတ့ည်း။ ၂၅ ထိမှတပါး၊

ဂိေဗာင် မိ၊့ ရာမ မိ၊့ ေဗ တ် မိ၊့ ၂၆ မိဇပါ မိ၊့ ေခဖိရ မိ၊့ ေမာဇ မိ၊့ ၂၇ ေရကင် မိ၊့ ဣရေပလ မိ၊့

တာရလ မိ၊့ ၂၈ ေဇလ မိ၊့ ဧလပ် မိ၊့ ေယ ှ လင် မိတ့ည်းဟ ေသာ ေယဗသိ မိ၊့ ဂိဗက် မိ၊့

ကိရယတ် မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွဆယ်ေလး မိတ့ည်း။ဤေ ွက့ား ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ သည်

အေဆွအမျိုးအလိက်ခံရေသာ အေမွတည်း။

၁၉ ဒတိယတကိမ်စာေရးတံ ပ၍၊ ှ ိေမာင်အမျိုးသားတိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက်

ယဒအေမွေြမအတွင်း ၌ အေမွခံရက၏။ ၂ သတိ့အေမွေြမ၌ ှ ိေသာ

မိမ့ျားဟမကား၊ ေဗရ ေ ှ ဘ မိ၊့ ေမာလဒါ မိ၊့ ၃ ဟာဇာ ွာလ မိ၊့ ဗာလာ မိ၊့

အာဇင် မိ၊့ ၄ ဧလေတာလဒ် မိ၊့ ေဗသလ မိ၊့ ေဟမာ မိ၊့ ၅ ဇိကလတ် မိ၊့

ဗက်မာကဗတ် မိ၊့ ဟာဇာသသ မိ၊့ ၆ ဗက်ေလေဗာက် မိ၊့ ှ ဟင် မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ

ဆယ်သံး မိတ့ည်း။ ၇ ထိမှတပါး၊ အင်ရိမုန် မိ၊့ ေတာခင် မိ၊့ ဧသာ မိ၊့ အာ ှ န် မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ

ေလး မိတ့ည်း။ ၈ ထိမှတပါး ေတာင်မျက် ှ ာ၌ ဗာလတ်ေဗရရာ မတ် မိတိ့င်ေအာင်

အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ မိပ့တ်ဝန်း ကျင် ွာ ှ ိသမ ပါသတည်း။ ဤေ ွက့ား ှ ိေမာင်အမျိုး

သားတိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက် ခံရေသာအေမွတည်း။ ၉ ှ ိေမာင်အေမွေြမသည်

ယဒအမျိုးသားခံေသာ အဘိ့ထဲက တ်ရ၏။ ယဒအမျိုးသားတိ့အဘိ့သည် ကီး

ကျယ်ေသာေကာင့် ၊ သတိ့အေမွေြမအတွင်း၌ ှ ိေမာင် အမျိုးသားတိ့သည် အေမွခံရက၏။

၁၀တတိယတကိမ်စာေရးတံ ပ၍ ဇာဗလန်အမျိုး သားတိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက်

အေမွခံရက၏။ သတိ့ အေမွေြမအပိင်းအြခားသည် စာရိဒ် မိမှ့ထွက်၍၊ ၁၁

အေနာက်သိ့သွားလျက် မရာလ မိ၊့ ဒဗ ှ က် မိ ့ သိ့၎င်း၊ ေယာကနံ မိေ့ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ

ြမစ်သိ့၎င်း မီှေလ၏။ ၁၂တဖန် စာရိဒ် မိမှ့ ေနထွက်ရာအေ ှ မ့ျက် ှ ာသိ့ လှည့်သြဖင့် ၊

ခိသလတာေဗာ် မိ၊့ ဒါဗရတ် မိသိ့့ ေရာက် ပီး လ င်၊ ယာဖျာ မိသိ့့ တက်ေလ၏။ ၁၃ ထိ မိမှ့စ၍

အေ ှ ဘ့က်နားမှာလိက်လျက်၊ ဂိတ ေဟဖါ မိ၊့ အိတကာဇိန် မိ၊့ ရိမုန်ေမေသာရေနအာ မိသိ့့

ေရာက်ေလ၏။ ၁၄ ေြမာက်ဘက်၌လည်း ဝိင်းသြဖင့် ၊ ဟ သန် မိ ့ သိ့ေရာက်၍

ယိဖေသလချိုင့် ၌ ဆံးေလ၏။ ၁၅ ထိမှတပါး၊ ကတတ် မိ၊့ နဟာလာလ မိ၊့ ှ ိမ န် မိ၊့

ဣဒလ မိ၊့ ဗက်လင် မိတ့ည်းဟေသာ ွာ ှ င့်တကွ ဆယ် ှ စ် မိ ့ ှ ိသတည်း။ ၁၆ဤေ ွက့ား

မိ ့ ွာပါလျက် ဇာဗလန်အမျိုးသား တိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက် ခံရေသာအေမွတည်း။

၁၇ စတတတကိမ် စာေရးတံ ပ၍ ဣသခါအမျိုး သားတိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက်

အေမွခံရက၏။ ၁၈သတိ့အပိင်းအြခားသည် ေယဇေရလ မိ၊့ ေခသလတ် မိ၊့ နင် မိ၊့ ၁၉

ဟာဖရိမ် မိ၊့ ှ ိဟန် မိ၊့ အာနဟာရတ် မိ၊့ ၂၀ ရဗိတ် မိ၊့ ကိ န် မိ၊့ အာဗက် မိ၊့ ၂၁ ေရမက် မိ၊့

အဂ မိ၊့ အဟဒါ မိ၊့ ဗက်ပဇက် မိ ့ ပါလျက်၊ ၂၂တာေဗာ် မိ၊့ ရာဟဇိမ မိ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိသိ့့

ေရာက်၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဆံးေလ၏။ ွာ ှ င့်တကွ ဆယ် ေြခာက် မိ ့ ှ ိသတည်း။

၂၃ ဤေ ွက့ား မိ ့ ွာပါလျက် ဣသခါအမျိုးသား တိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက်

ခံရေသာအေမွတည်း။ ၂၄ ပဥမတ ကိမ် စာေရးတံ ပ၍ အာ ှ ာအမျိုးသား တိ့သည်

အေဆွအမျိုးအလိက် အေမွခံရက၏။ ၂၅ သတိ့အပိင်းအြခားသည် ေဟလကတ် မိ၊့

ဟာလိ မိ၊့ ေဗတင် မိ၊့ အာခ ှ ပ် မိ၊့ ၂၆အာလေမလက် မိ၊့ အာမဒ် မိ၊့ မိ ှ ာလ မိပ့ါ လျက်၊

အေနာက်မျက် ှ ာ၌ ကရေမလ မိ၊့ ှ ိေဟာရလိဗ နတ် မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ ၂၇ တဖန်

ေနထွက်ရာဘက်သိ့လှည့်၍ ဗက်ဒါဂန် မိ၊့ ဇာဗလန်ခ ိင်၊ ယိဖေသလချိုင့် ကိ ေ ှ ာက်သြဖင့် ၊

ေြမာက်မျက် ှ ာသိ့သွား၍ ေဗသမက် မိ၊့ နေယလ မိ၊့ ကာ ဗလ မိ၊့ ၂၈ ေဟဗန် မိ၊့

ရေဟာဘ မိ၊့ ဟမုန် မိ၊့ ကာန မိ၊့ ဇိဒန် မိ ့ ကီးတိင်ေအာင် ေရာက် ပီးလ င်၊ ၂၉ ရာမ မိ၊့

ခိင်ခ့ံေသာတ မိ၊့ ေဟာသ မိသိ့့ လှည့်လျက်၊ ပင်လယ်ကမ်းပါးမှစ၍ အာခဇိပ် မိတိ့င်

ေအာင် ပင်လယ်၌ဆံးေလ၏။ ၃၀အမ မိ၊့ အာဖက် မိ၊့ ရေဟာဘ မိ့ ှ င့်တကွ ွာပါလျက်

ှ စ်ဆယ် ှ စ် မိ ့ ှ ိသတည်း။ ၃၁ ဤေ ွက့ား မိ ့ ွာပါလျက် အာ ှ ာအမျိုးသားတိ့ သည်

အေဆွအမျိုးအလိက် ခံရေသာအေမွတည်း။ ၃၂ဆဌမတ ကိမ် စာေရးတံ ပ၍ နဿလိအမျိုး

သားတိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက် အေမွခံရက၏။ ၃၃ သတိ့အပိင်းအြခားသည်

ေဟလပ် မိ၊့ အာလန် မိ၊့၊ ဇာန ိမ် မိ၊့ အာဒမိ မိ၊့ ေနကပ် မိ၊့ ယာဗေနလ မိ၊့ လာကံ မိပ့ါလျက်

ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဆံးေလ၏။ ၃၄တဖန် အေနာက်မျက် ှ ာသိ့ လှည့်သြဖင့် အာဇ တာေဘာ် မိ၊့

ဟကတ် မိသိ့့ေရာက်၍၊ ေတာင် ဘက်၌ ဇာဗလန်ခ ိင်၊ အေနာက်ဘက်၌ အာ ှ ာခ ိင်၊

ေနထွက်ရာဘက်၌ ေယာ်ဒန်ြမစ်အပိင်းအြခား ှ ိ၏။ ၃၅ ခိင်ခ့ံေသာ မိမ့ျား ဟမကား၊

ဇိဒိမ် မိ၊့ ေဇရ မိ၊့ ဟမတ် မိ၊့ ရကတ် မိ၊့ ဂေနသရက် မိ၊့ ၃၆အာဒမာ မိ၊့ ရာမ မိ၊့ ဟာေဇာ် မိ၊့

၃၇ ေကေဒ ှ မိ၊့ အင်ဟာေဇာ် မိ၊့ ဧ ဒိ မိ၊့ ၃၈ ဣ န် မိ၊့ မိဂဒေလလ မိ၊့ ေဟာရင် မိ၊့

ေဗသ နတ် မိ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိ၊့ ွာ ှ င့်တကွ ဆယ်ကိး မိတ့ည်း။ ၃၉ ဤေ ွက့ား

မိ ့ ွာပါလျက်၊ နဿလိအမျိုးသား တိ့သည် အေဆွအမျိုးအလိက် ခံရေသာအေမွတည်း။

၄၀ သတမတ ကိမ် စာေရးတံ ပ၍ ဒန်အမျိုးသားတိ့ သည် အေဆွအမျိုးအလိက်

အေမွခံရက၏။ ၄၁ သတိ့အေမွခံရေသာ မိမ့ျားဟမကား၊ ေဇာရာ မိ၊့ ဧ ှ ေတာလ မိ၊့
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ဣရေ ှ မက် မိ၊့ ၄၂ ှ ာလဗိန် မိ၊့ အာယလန် မိ၊့ ေယသလ မိ၊့ ၄၃ ဧလန် မိ၊့

သိမနာသ မိ၊့ ဧကန် မိ၊့ ၄၄ ဧလေတက မိ၊့ ဂိဗသန် မိ၊့ ဗာလပ် မိ၊့ ၄၅ ေယဟတ် မိ၊့

ေဗနေဗရက် မိ၊့ ဂါသရိမုန် မိ၊့ ၄၆ ေမယာကန် မိ၊့ ရကုန် မိ၊့ ယာေဖါ မိေ့ ှ မှ့ာ ှ ိ ေသာ

ေြမပါသတည်း။ ၄၇ ဒန်အမျိုးသားရေသာေြမသည် ကျဥ်းေြမာင်း ေသာေကာင့် ၊

လဲ ှ မိကိ့ စစ်ချီ၍တိက်ယလပ် ကံသြဖင့် ေနရာချ က၏။ လဲ ှ မိကိ့၊ အမျိုး၏အဘဒန်ကိ

အစဲွ ပ၍၊ ဒန် မိဟ့ေသာအမည်ြဖင့် မှည့် က၏။ ၄၈ ဤေ ွက့ား မိ ့ ွာပါလျက်၊

ဒန်အမျိုးသားတိ့ သည် အေဆွအမျိုးအလိက် ခံရေသာအေမွတည်း။ ၄၉ ထိသိ့

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေြမတြပင် လံးကိ အပိင်းအြခား ှ င့်တကွ ေဝဖန်၍

အေမွခံ ပီးမှ၊ န်၏သားေယာ အား အေမွေြမကိ ေပးက၏။ ၅၀ သေတာင်းေသာ မိ့

ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ တိမ နေဿရ မိကိ့ ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ်အတိင်း ေပးသ ြဖင့် ၊

သသည် မိကိ့တည်ေထာင်၍ ေနေလ၏။ ၅၁ဤေ ွက့ား ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာ၊ န်၏

သားေယာ ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် အေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့သည်၊ ှ ိေလာ မိမှ့ာ

ထာဝရဘရားေ ှ ့ပရိသတ် စည်းေဝးရာတဲေတာ်တံခါးနား၌ ေဝေပးေသာ အေမွခံ စရာေြမ

အသီးသီးေပတည်း။ ဤေ ွက့ား၊ ြပည်ကိ ေဝဖန်ေသာအမ ပီးေလ၏။

၂၀ တဖန် ထာဝရဘရားသည် ေယာ ကိ ေခ ေတာ်မ၍၊ ၂ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ငါသည် ေမာေ ှ အားြဖင့်

မှာထားသည် အတိင်း၊ ၃ လအသက်ကိ သတ်မည်ဟ အ ကံမ ှ ိဘဲ အမှတ်

တမ့ဲသတ်မိေသာသသည် ေြပး၍ မီှခိရာ မိတိ့့ကိ ေ ွး ထား ကေလာ့။

ေသစားေသေစေသာသလက် ှ င့် လွတ်၍ မီှခိရာ မိ ့ ြဖစ်ရသတည်း။ ၄ ထိ မိ ့တစံတ မိသိ့့

ေြပးေသာသသည် မိတံ့ခါး ဝ၌ရပ်၍၊ ထိ မိ ့၌ အသက် ကီးသတိ့အား မိမိအမကိ ကား

ေြပာေသာအခါ၊ သတိ့သည် မိထဲ့သိ့ေခ ၍ သတိ့ထံမှာ ေနရာချရကမည်။ ၅

ေသစားေသေစေသာသသည် လိက်လာလ င်၊ သလ့က်သိ့ သတ်မိေသာသကိ မအပ်ရ။

အေကာင်းမ ကား၊ ထိသသည် မိမိအေဘာ်ကိ အ ငိးမထားဘဲ အမှတ် တမ့ဲသတ်မိ၏။ ၆

ထိသသည် ပရိသတ်ေ ှ သိ့့ေရာက်၍ တရား စီရင်ြခင်းကိ မခံမီှေသာ်၎င်း၊

ထိကာလ ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်း မေသမီှေသာ်၎င်း ထိ မိ ့၌ေနရမည်။ ထိေနာက်မှ

ြပန်လာ၍ အထက်ေြပးရေသာ မိ၊့ မိမိေနရင်းအိမ်၌ ေနရေသာအခွင့် ှ ိရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၇သတိ့သည် ဂါလိလဲြပည်၊ နဿလိေတာင်ေပ မှာ ေကေဒ ှ မိ၊့

ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိ၊့ ယဒ ေတာင်ေပ မှာ ေဟဗန် မိတ့ည်းဟေသာ ကိရယသာဘ

မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ေယရိေခါ မိအ့ေ ှ မှ့ာ ဗင်ခ ိင်၊ ေတာလွင်ြပင်၌

ေဗဇာ မိ၊့ ဂဒ်ခ ိင်၊ ဂိလဒ် ြပည်၌ ရာမတ် မိ၊့ မနာေ ှ ခ ိင်၊ ဗာ ှ န်ြပည်၌ ေဂါလန် မိတိ့့ကိ၎င်း

ေ ွးထား က၏။ ၉ဤမိတိ့့ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ သတိ့တွင် တည်းခိေသာ

တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေစ၊ အမှတ် တမ့ဲ လအသက်ကိ သတ်မိေသာသသည် ေသစားေသေစ

ေသာသလက် ှ င့် လွတ်၍ ပရိသတ်ေ ှ သိ့့ မေရာက်မီှတိင် ေအာင် ေြပးရေသာအခွင့်

ှ ိေစြခင်းငှါ ေ ွးထားေသာ မိ ့ ြဖစ်သတည်း။

၂၁ ေလဝိသား အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့သည်၊ ယဇ်ပ ေရာဟိတ်ဧလာဇာ၊

န်၏သားေယာ ၊ ဣသေရလအမျိုး တိ့တွင် အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့ထံသိ့

ချဥ်းကပ်၍၊ ၂အက ်ပ်တိ့ ေနစရာဘိ့ မိတိ့့ကိ၎င်း၊ တိရစာန် များတိ့ မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း

ေပးေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရား သည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထားေတာ်မ ပီဟ ခါနာန်ြပည်၊

ှ ိေလာ မိ ့၌ ေြပာဆိကလင်၊ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ မိမိတိ့အေမွခံရေသာ ေြမထဲ က၊ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ

ေပးက၏။ ၄ စာေရးတံ ပ၍ ေကာဟတ်အေဆွအမျိုးတိ့သည် အေမွခံရာတွင်၊ ေလဝိသား

ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န်၏ သားေြမးတိ့သည် စာေရးတံ ပေသာအားြဖင့် ၊ ယဒခ ိင်၊

ှ ိေမာင်ခ ိင်၊ ဗယာမိန်ခ ိင်ထဲက ဆယ်သံး မိကိ့ ရက၏။ ၅ ကင်းေသာ

ေကာဟတ်သားတိ့သည် ဧဖရိမ် ခ ိင်၊ ဒန်ခ ိင်၊ မနာေ ှ ခ ိင် ဝက်ထဲကဆယ် မိကိ့ ရက၏။

၆ ေဂရ ံသားတိ့သည် စာေရးတံ ပေသာအားြဖင့် ၊ ဣသခါခ ိင်၊ အာ ှ ာခ ိင်၊ နဿလိခ ိင်၊

ဗာ ှ န်ြပည်၌ မနာေ ှ ခ ိင်ဝက်ထဲက၊ ဆယ်သံး မိကိ့ ရက၏။ ၇ ေမရာရိသားတိ့သည်

အေဆွအမျိုးအလိက် ဗင်ခ ိင်၊ ဂဒ်ခ ိင်၊ ဇာဗလန်ခ ိင်ထဲက၊ ဆယ် ှ စ် မိကိ့

ရက၏။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မှာထား ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် စာေရးတံ ပ၍ ထိ မိတိ့့ကိ မိန့ယ် ှ င့်တကွ ေလဝိသား

တိ့အား ေပးက၏။ ၉ ယဒအမျိုးသားခ ိင်၊ ှ ိေမာင်အမျိုးသားခ ိင်ထဲ က ေပး၍

ေလဝိသားြဖစ်ေသာ ေကာဟတ်အေဆွအမျိုး၊ ၁၀ အာ န်၏သားေြမးတိ့သည်

ပဌမစာေရးတံ အားြဖင့် ရေသာ မိတိ့့၏ အမည်များဟမကား၊ ၁၁ယဒခ ိင်ေတာင် ကား၌

ေဟဗန် မိတ့ည်းဟ ေသာ အာနကအဘအာဘေနေသာ မိကိ့ မိန့ယ် ှ င့် တကွ ေပးက၏။

၁၂ သိ့ရာတွင် မိ ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ လယ်များ၊ ွာများ တိ့ကိ ေယဖ ာ၏သား ကာလက်အား

အပိင်ေပး က၏။ ၁၃ လအသက်ကိ သတ်မိေသာသ မီှခိရာ မိ ့ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၊

ေဟဗန် မိကိ့ မိန့ယ် ှ င့်တကွ ယဇ်ပေရာဟိတ် အာ န်၏သားေြမးတိ့အား ေပးက၏။ ၁၄

ထိမှတပါး၊ လိဗန မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ယတိရ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဧ ှ ေတေမာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၁၅

ေဟာလန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေဒဗိရ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၁၆အဣန မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ယတ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

ဗက်ေ ှ မက် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟေသာ ထိခ ိင် ှ စ်ခ ိင် ထဲက ကိး မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၁၇

ဗယာမိန်ခ ိင်ထဲက ဂိေဗာင် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေဂဗ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၁၈အာနသတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

အာလမန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟေသာ ေလး မိတိ့့ကိ၎င်း ေပးက၏။ ၁၉အာ န်၏သားေြမး

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ရေသာ မိေ့ပါင်းကား၊ မိန့ယ်ပါေသာ မိ့ဆယ်သံး မိ ့ ှ ိသတည်း။ ၂၀

ကင်းေသာေကာဟတ်သား အေဆွအမျိုးြဖစ် ေသာ ေလဝိသားတိ့သည် စာေရးတံ ပ၍

ဧဖရိမ်ခ ိင်ထဲ က ရသည်အတိင်း၊ ၂၁လအသက်ကိ သတ်မိေသာသမီှခိရာ မိ ့ ြဖစ်ေစ

ြခင်းငှါ၊ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိကိ့ မိန့ယ် ှ င့် တကွ ေပးက၏။ ၂၂ ထိမှတပါး

ေဂဇာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ကိဗဇိမ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေဗေသာ န် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟေသာ ေလး

မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၂၃ ဒန်ခ ိင်ထဲက ဧလေတက မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဂိဗိ သန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၂၄

အာဇလန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဂါသရိမုန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟေသာ ေလး မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၂၅

မနာေ ှ ခ ိင်ဝက်ထဲက တာနက် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဂါသရိမုန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟေသာ

ှ စ် မိတိ့့ကိ၎င်း ေပး က၏။ ၂၆ ကင်းေသာ ေကာဟတ်သားအေဆွအမျိုးတိ့ သည်

ရေသာ မိန့ယ် ှ င့်တကွ မိေ့ပါင်းကား ဆယ် မိ ့ တည်း။ ၂၇ ေလဝိအေဆွအမျိုး၊

ေဂရ ံသားတိ့အားလည်း၊ မနာေ ှ ခ ိင်ဝက်ထဲကလအသက်ကိသတ်မိေသာသ မီှခိရာ မိ၊့

ဗာ ှ န်ြပည်၌ ေဂါလန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေဗ ှ ေတ ရ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟေသာ

ှ စ် မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၂၈ဣသခါခ ိင်ထဲက ကိ န် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဒါဗေရ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၂၉

ယာမတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ အဂ မ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ် တည်းဟေသာ ေလး မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၃၀

အာ ှ ာခ ိင်ထဲက မိ ှ လ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ အာဗ ဒန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၃၁ ေဟလကတ် မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

ရေဟာဘ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟေသာ ေလး မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၃၂ နဿလိခ ိင်ထဲက၊

လအသက်ကိ သတ်မိေသာ သမီှခိရာ မိ၊့ ဂါလိလဲြပည်၌ ေကေဒ ှ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဟမုေဒါ မိ ့ ှ င့်

မိန့ယ်၊ ကာတံ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တည်းဟ ေသာ သံး မိတိ့့ကိ၎င်း ေပး က၏။ ၃၃

ေဂရ ံသားတိ့သည်၊ အေဆွအမျိုးအလိက်ရ ေသာ မိန့ယ် ှ င့်တကွ မိေ့ပါင်းကား

ဆယ်သံး မိတ့ည်း။ ၃၄ ကင်းေသာ ေလဝိသား၊ ေမရာရိအေဆွအမျိုးတိ့ အား

ဇာဗလန်ခ ိင်ထဲက ေယာကနံ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ကာတ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၃၅ ဒိမန မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

နဟာလာလ မိ့ ှ င့် မိန့ယ် တည်းဟေသာ ေလး မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၃၆ ဗင်ခ ိင်ထဲက

လအသက်ကိ သတ်မိေသာသ မီှခိရာ မိ၊့ ေတာ၌ ေဗဇာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ယဟာဇ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

၃၇ ေကဒမတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေမဖတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ် တည်းဟေသာ ေလး မိတိ့့ကိ၎င်း၊ ၃၈

ဂဒ်ခ ိင်ထဲက၊ လအသက်ကိ သတ်မိေသာသမီှ ခိရာ မိ၊့ ဂိလဒ်ြပည်၌ ရာမတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

မဟာနိမ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၃၉ ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ယာဇာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ် တည်းဟေသာ

ေလး မိတိ့့ကိ၎င်း ေပး က၏။ ၄၀ ကင်းေသာေလဝိအေဆွအမျိုး ေမရာရိသားတိ့ သည်

စာေရးတံ ပ၍ အေဆွအမျိုးအလိက်ရေသာ မိ့ နယ် ှ င့်တကွ မိေ့ပါင်းကား

ဆယ် ှ စ် မိတ့ည်း။ ၄၁ ဣသေရလအမျိုးသားေနရာ ိင်ငံအဝင်၊ ေလဝိသားေနေသာ

မိေ့ပါင်းကား၊ မိန့ယ် ှ င့်တကွ ေလးဆယ် ှ စ် မိတ့ည်း။ ၄၂ ထိ မိ ့ ှ ိသမ တိ့သည်

ပတ်ဝန်းကျင်နယ် ှ င့် ြပည့် စံလျက် ှ ိသတည်း။ ၄၃ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါေပးမည်ဟ

ဘိးေဘး တိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ြပည် ှ ိသမ ကိ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား

ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် သိမ်းယ ၍ ေနရာကျက၏။ ၄၄ ဘိးေဘးတိ့အား

ကျိန်ဆိေတာ်မသမအတိင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ ငိမ်ဝပ်ရာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ

သြဖင့် ၊ သတိ့ေ ှ မှ့ာ အဘယ်ရန်သမ မရပ် ိင်။ ရန်သ အေပါင်းတိ့ကိ သတိ့လက်သိ့
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အပ်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအဘိ့ မိန့်ေတာ်မေသာ

ေကာင်းကျိုးတစံတပါးမ မေလျာ့၊ ှ ိသမ တိ့သည် ြပည့်စံက၏။

၂၂ တဖန် ေယာ သည် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့ကိ ေခ ၍၊

၂ ထာဝရဘရား၏ကန် ေမာေ ှ မှာထားသမ အတိင်း၊ သင်တိ့သည် ပ၍၊

ငါမှာထားသမ ေသာ စကား ကိလည်း နားေထာင် က ပီ။ ၃ ယေနတိ့င်ေအာင်

ကာြမင့် စွာေသာကာလပတ် လံး သင်တိ့သည် ညီအစ်ကိများကိ မစွန့်ဘဲေန၍၊ သင်တိ့

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား စီရင်မှာထားေတာ်မသမ ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် က ပီ။ ၄ယခမှာ

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ညီအစ်ကိတိ့အား ငိမ်သက်

ြခင်းအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့ြပန်၍ ကိယ်ေနရာအိမ်သိ့၎င်း၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ထာဝရဘရား၏ကန် ေမာေ ှ ေပးသည်အတိင်း၊ ကိယ်ပိင်ေသာ

ေြမသိ့၎င်း သွား ကေလာ့။ ၅ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရား၏ကန် ေမာေ ှ မှာ ထားေသာ

ပညတ်တရားအတိင်း ကျင့် ၍၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲချစ် ြခင်း၊ လမ်းေတာ်အလံးစံတိ့၌ လိက်သွားြခင်း၊ ပညတ် ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်း၊ ကိယ်ေတာ်၌ ဆည်းကပ် ြခင်း၊ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ

ကိးစား၍ သတိ ပ ကေလာ့ဟ မှာထားလျက်၊ ၆ ေကာင်း ကီးေပး၍ လတ်လိက်ေလ၏။

သတိ့ သည် ကိယ်ေနရာအိမ်သိ့ သွား က၏။ ၇ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်အား

ေမာေ ှ သည် ဗာ ှ န် ြပည်၌ ေြမကိေပး ှ င့် ပီ။ အမျိုးတဝက်အား ေယာ သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ သတိ့ညီအစ်ကိများ ှ င့် အတ ေြမကိ ေပး၏။ ၈

ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် အလွန်ဥစာရ တတ်၍ များစွာေသာ တိရစာန်၊ ေ ၊ ေငွ၊

ေကးဝါ၊ သံ၊ အဝတ်တန်ဆာများတိ့ကိ ယေဆာင်လျက် သင်တိ့ေနရာ အိမ်သိ့

ြပန်သွား ကေလာ့။ ရန်သတိ့၌ လယ၍ရေသာ ဥစာကိ သင်တိ့ညီအစ်ကိများ၌

ေဝဖန် ကေလာ့ဟ မှာ ထားလျက်၊ ေကာင်း ကီးေပး၍ သတိ့ေနရာအိမ်သိ့ လတ်

လိက်ေလ၏။ ၉ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အားြဖင့် မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ဗင်အမျိုး၊

ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက်တိ့သည် ပိင်ထိက်ေသာေြမ၊ ဂိလဒ်ြပည်သိ့ သွား ြခင်းငှါ၊

ဣသေရလအမျိုးသား ှ ိရာ ခါနာန်ြပည်၊ ှ ိေလာ မိမှ့ ထွက်သွား က၏။ ၁၀ ခါနာန်ြပည်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ့ ေရာက်ေသာ အခါ၊ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တိ့ သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ ထင် ှ ားစွာေသာ ယဇ်ပလင် ကီးကိ တည်က၏။ ၁၁ ထိသိ့

ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက်တိ့သည် ခါနာန်ြပည်တဘက်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ဣသေရလအမျိုးသားကးရာအရပ်၌ ယဇ်ပလင်ကိ တည် က ပီဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သိတင်း ကားက ၏။ ၁၂ ထိသိတင်းကိ ကားေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုးသား ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် စစ်ချီြခင်းငှါ၊ ှ ိေလာ မိ ့၌ စည်းေဝးက၏။

၁၃ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ၁၄ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလာဇာသား ဖိနဟတ် ှ င့် တကွ၊

ဣသေရလအမျိုး အသီးအသီးတိ့အထဲက ေ ွး ေကာက်၍၊ လတေထာင်ကိ အပ်ေသာ

အေဆွအမျိုး သ ကီးဆယ်ပါးတိ့ကိ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက် ှ ိရာ

ဂိလဒ်ြပည်သိ့ ေစလတ်က၏။ ၁၅ ထိမင်းတိ့သည် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုးတဝက် ှ ိရာ ဂိလဒ်ြပည်သိ့ေရာက်၍၊ ၁၆ ထာဝရဘရား၏

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ မှာလိက် သည်ကား၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ယေနပ့န်ကန် ၍

ယဇ်ပလင်ကိ တည်သြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ် သိ့ မလိက်၊ ယေန့

လဲသွားြခင်းငှါ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကား

အဘယ်သိ့နည်း။ ၁၇ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ မလိက်

လဲသွားရမည်အေကာင်း၊ ေပဂရအြပစ်သည် ငါတိ့အဘိ့ မေလာက်သေလာ။

ထာဝရဘရား၏ ပရိသတ် ေတာ်၌ ေဘး ကီးေရာက်ေသာ်လည်း၊ ယေနတိ့င်ေအာင် ထိအြပစ်

မ ှ င်းလင်းေသး။ ၁၈ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ယေန့ ပန်ကန်၍ နက်ြဖန်ေန့

ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မမည်။ ၁၉ သိ့ေသာ်လည်း

သင်တိ့အပိင်ရေသာေြမသည် မစင် ကယ်လ င်၊ ထာဝရဘရားအပိင်ယေတာ်မ၍၊ တဲ

ေတာ် ှ ိရာေြမသိ့ ကးသြဖင့် ငါတိ့ ှ င့်အတ အပိင်ယက ေလာ့။ ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင် ေတာ်မှတပါး၊ အြခားေသာ ယဇ်ပလင်ကိ ကိယ်အဘိ့ တည်၍

ထာဝရဘရားကိ မပန်ကန် က ှ င့် ။ ငါတိ့ကိ လည်း မပန်ကန် က ှ င့် ။ ၂၀ ေဇရသား

အာခန်သည် ကျိန်အပ်ေသာအရာ၌ ြပစ်မှား၍ အမျက်ေတာ်သည် ဣသေရလအမျိုး

ပရိသတ် အေပါင်းတိ့အေပ မှာ ေရာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ထိသ သည်

ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေကာင့် တေယာက်တည်းသာ ေသရသည် မဟတ်ဟ ဆိက၏။ ၂၁

ထိအခါ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးတွင်

လတေထာင်စီအပ် ေသာ အကဲအမးတိအ့ား ြပန်ေြပာေလသည်မှာ၊ ၂၂ ြမတ်စွာဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ ြမတ်စွာဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်တိင် သိေတာ်မ၏။

ဣသေရလအမျိုးလည်း ကိယ်တိင်သိရလိမ့်မည်။ ပန်ကန် မည်အ ကံ၊ ထာဝရဘရားကိ

ြပစ်မှားမည်အ ကံ ှ ိ၍၊ ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ မလိက်ဘဲ လဲသွားြခင်းငှါ ငါတိ့သည်

ယဇ်ပလင်ကိ တည်သည်မှန်လ င်၊ ယေန့ ေဘးမလွတ်ပါေစ ှ င့် ။ ၂၃ ထိပလင်ေပ မှာ

မီး ိရ့ာယဇ်၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ မိဿဟာယ ပေဇာ်သကာကိ ပေဇာ်မည်အ ကံ

ှ ိလ င်လည်း ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်တိင် စစ် ေကာေတာ်မပါေစ။ ၂၄

ေနာင်ကာလ၌ သင်တိ့သားေြမးတိ့က၊ အိ ဗင် အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည်

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိင် ကသနည်း။ ၂၅

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ ှ င့် သင်တိ့စပ် ကား၌ ပိင်းြခားလျက် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ

ထားေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့ သည် ထာဝရဘရား ှ င့် အလ င်းမဆိင် ကဟ ငါတိ့သား ေြမးတိ့အား

ေြပာဆိသြဖင့် ၊ ငါတိ့သားေြမးတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ မေကာက် ွံ ဘဲ့

ေနေစမည်အေကာင်း၊ သင်တိ့သားေြမးတိ့သည် ပကမည်ဟ စိးရိမ်၍ ဤအမကိ

ပ ပီမဟတ်ေလာ။ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍ ငါတိ့သည် ယဇ်ပလင်ကိ တည်ြခင်းငှါ ြပင် ကကန်အ့ံဟ

ဆိကေသာအခါ၊ မီး ိရ့ာယဇ်အစ ှ ိ ေသာ ယဇ်မျိုးကိ ပေဇာ်မည်အ ကံ ှ ိသည်မဟတ်။ ၂၇

ငါတိ့သည် မီး ိရ့ာယဇ် အစ ှ ိေသာ ယဇ်မျိုး၊ မိဿဟာယ ပေဇာ်သကာအမျိုးမျိုးကိ

ပသြဖင့် ၊ ထာဝရ ဘရားအမကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ေနာင် ကာလ၌

သင်တိ့သားေြမးတိ့က၊ သင်တိ့သည် ထာဝရ ဘရား ှ င့် အလ င်းမဆိင် ကဟ

ငါတိ့သားေြမးတိ့အား မေြပာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဤယဇ်ပလင်သည် ငါတိ့ ှ င့် သင်တိ့စပ်ကား၊

ငါတိ့သားေြမး ှ င့် သင်တိ့သားေြမးစပ် ကားမှာ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ တည်ကပါ ပီ။ ၂၈

ေနာင်ကာလ၌ သတိ့သည် ငါတိ့ ှ င့် ငါတိ့သား ေြမးတိ့အား ထိသိ့ေြပာဆိလ င်၊ ငါတိ့က

ငါတိ့အဘတိ့သည် မီး ိရ့ာယဇ် အစ ှ ိေသာ ယဇ်မျိုးကိ ပေဇာ်ြခင်းငှါမဟတ်၊

ငါတိ့ ှ င့်သင်တိ့စပ် ကားမှာ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ တည်ေသာ ထာဝရဘရား၏

ယဇ်ပလင်ပံကိ ကည့်က ေလာ့ဟ ြပန်ေြပာစရာအေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှါ ငါတိ့သည်

တိင်ပင် က ပီ။ ၂၉ တဲေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏

ယဇ်ပလင်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာယဇ်ပလင် ကိ တည်၍ မီး ိရ့ာယဇ်အစ ှ ိေသာ ယဇ်မျိုး၊

ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာမျိုးကိ ပသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့မလိက်

လဲသွားြခင်းအမသည် ငါတိ့ ှ င့် ေဝးပါေစေသာဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၃၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဖိနဟတ် ှ င့် ပရိသတ်မင်းများ၊ ဣသေရလအမျိုး၌ လတေထာင်စီအပ်ေသာ

အကဲအမး များတိ့သည် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့ ေြပာေသာစကားကိ

ကားရေသာအခါ အားရက၏။ ၃၁ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာသား ဖိနဟတ်ကလည်း၊

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ မြပစ်မှားေသာ ေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့တွင်

ှ ိေတာ်မေကာင်း ကိ ယေန့ ငါတိ့ သိြမင် က၏။ သင်တိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

ထာဝရဘရားလက်ေတာ်မှ ယခကယ် လတ်က ပီဟ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုးသား တိ့အား ေြပာဆိက၏။ ၃၂ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာသား

ဖိနဟတ် ှ င့် မင်းများတိ့သည် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ့ေနရာ ဂိလဒ်ြပည်မှ

ဣသေရလအမျိုးသားေနရာ ခါနာန်ြပည်သိ့ ြပန်လာ၍ သိတင်း ကားေြပာသြဖင့် ၊ ၃၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၍ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း က၏။ ေနာက်တဖန် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ့ေနေသာြပည် ကိ

လပ် ကံအ့ံေသာငှါ စစ်ချီမည်ဟအ ကံမ ှ ိ က။ ၃၄ ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုးသားတိ့ကလည်း၊

ထာဝရ ဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ ဤယဇ် ပလင်သည်

ငါတိစ့ပ် ကားမှာ သက်ေသခံပါေစေသာဟ ဆိလျက် ထိပလင်ကိ ဧဒအမည်ြဖင့် မှည့် က၏။

၂၃ ထာဝရဘရားသည် ပတ်ဝန်းကျင်ေနေသာ ရန်သအေပါင်းတိ့လက်မှ

ဣသေရလအမျိုးကိ ကယ်လတ် ၍၊ ငိမ်သက်ြခင်းအခွင့် ကိ ကာြမင့် စွာေသာ

ကာလပတ် လံး ေပးေတာ်မ ပီးမှ၊ ေယာ သည် အသက် ကီး၍ အိမင်း ေသာအခါ၊ ၂
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ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသ၊ အကဲအမး၊ တရားသ ကီး၊ အရာ ှ ိေသာသများ ှ င့်တကွ

အမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ ေခ ပီးလ င်၊ ငါသည် အသက် ကီးရင့် ၍ အိမင်း ပီ။ ၃

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သင် တိ့အတွက် ဤလမျိုးအေပါင်းတိ့၌

ပေတာ်မသမ ကိ သင် တိ့သည် သိြမင် က ပီ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်

သင်တိ့ဘက်၌ စစ်တိက်ေတာ်မ ပီ။ ၄ ေယာ်ဒန်ြမစ်မှစ၍ အေနာက်ပင်လယ် ကီးတိင်

ေအာင်၊ ငါပယ် ှ င်းသမ ေသာ လမျိုးတိ့ ှ င့်တကွ ကင်း ေသးေသာ ဤလမျိုးေနေသာြပည်ကိ

သင်တိ့အမျိုးများ အေမွခံစရာဘိ့ စာေရးတံချ၍ ငါေဝဖန် ပီ။ ၅သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ဂတိ ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ဤလမျိုးတိ့ကိ ှ င်ထတ်၍ သင်တိ့ မြမင်ရေအာင်

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့၏ ေြမကိ သင်တိ့သည် အပိင်ရကလိမ့်မည်။ ၆

သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်း စာလမ်းမှ လက်ျာဘက် ဘက်ဝဲဘက်သိ့

မလဲဘဲ၊ ပါသမ အတိင်း ကျင့် ေစာင့် ြခင်းငှါ၎င်း၊ ၇ သင်တိ့တွင် ကင်းေသးေသာ

ဤလမျိုး ှ င့် မေပါင်းေဘာ်၊ သတိ့ဘရား၏နာမကိ မက်၍ မကျိန်ဆိ၊ ဝတ်မ ပ

ဦးမ တ်ဘဲ၊ ၈ယေနတိ့င်ေအာင် ကျင့်သက့ဲသိ၊့ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၌

ဆည်းကပ်မီှဝဲြခင်းငှါ၎င်း၊ အလွန်ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ ိ ကေလာ့။ ၉ အေကာင်းမကား၊

ကီးမား၍ ခွန်အား ှ င့် ြပည့် စံ ေသာ လမျိုးတိ့ကိ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ေ ှ မှ့

ှ င်ထတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ယေနတိ့င်ေအာင် သင်တိ့ေ ှ ့၌ အဘယ်သမ မရပ် ိင်။ ၁၀

သင်တိ့တေယာက်ေသာ်လည်း အြခားေသာ သ တေထာင်ကိ ေြပးေစလိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဂတိေတာ် ှ ိသည် အတိင်း

သင်တိ့ဘက်၌ စစ်တိက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ

ချစ်ြခင်းငှါ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ သတိ ပကေလာ့။ ၁၂ သိ့မဟတ် သင်တိ့သည် ေ ွေ့လျာ့၍၊

သင်တိ့တွင် ကျန် ကင်းေသးေသာ ဤလမျိုးတိ့၌ မီှဝဲလျက်၊ ထိမ်းြမား ေပးစား၍

ေပါင်းေဘာ်ဆက်ဆံြခင်း ှ ိလ င်၊ ၁၃ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ေနာက်တဖန် ဤလမျိုးတိ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ် မမ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ၍ ေကာင်းမွန်ေသာဤြပည်၌ သင်တိ့သည် မေပျာက်မပျက်

မီှတိင်ေအာင် သတိ့သည် သင်တိ့၌ ေကျာ့ကွင်း၊ ေထာင် ေချာက်၊ သင်တိ့ နံေစာင်၌ ှ င်တံ၊

သင်တိ့မျက်စိ၌ ဆး ြဖစ်ကလိမ့်မည် အေကာင်းကိ ဧကန်အမှန် သိမှတ်က ေလာ့။ ၁၄

ငါေသာ်ကား၊ ေြမသားအေပါင်းတိ့သွားရာလမ်း သိ့ ယေနသွ့ားလ ပီ။ သင်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့အဘိ့ မိန့်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကျိုး တစံတပါးမ

မယတ်မေလျာ့၊ အကန်အစင်ြပည့် စံေကာင်း ကိ သင်တိ့သည် စိတ် ှ လံးထဲမှာ

သိက၏။ ၁၅ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ဂတိ ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊

ေကာင်းကျိုးအေပါင်းတိ့သည် သင်တိ့အေပ ၌ ေရာက်သက့ဲသိ၊့ ထိအတ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ဤေကာင်း မွန်ေသာြပည်မှ

သင်တိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမမီှ တိင်ေအာင်၊ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့အေပ ၌ ေဘး ဥပဒ်အေပါင်းတိ့ကိ ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၁၆ သင်တိ့သည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားထားေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ ြပစ်မှားလျက်၊

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ထံသိ့သွား၍ ဦး တ်ဝတ် ပ လ င်၊ ထာဝရဘရားသည်

အမျက်ထွက်၍၊ အရင်ေပး ေတာ်မေသာ ဤေကာင်းမွန်ေသာြပည်၌ သင်တိ့သည်

အလျင်အြမန်ေပျာက်ပျက်ကလိမ့်မည်ဟ ေဟာေြပာ၏။

၂၄ တဖန် ေယာ သည် ဣသေရလအမျိုးအေပါင်း တိကိ့ ေ ှ ခင် မိ ့၌ စည်းေဝးေစ၍၊

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသ၊ အကဲအမး၊ တရားသ ကီး၊ အရာ ှ ိေသာ

သတိ့ကိ ေခသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ချဥ်းကပ်က၏။ ၂ ထိအခါ

ေယာ သည် လအေပါင်းတိ့အား ေဟာ ေြပာေလသည်မှာ၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အာြဗဟံ ှ င့် နာေခ တိ့၏

အဘေတရမှစ၍ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့သည် ေ ှ းကာ လ၌ ြမစ် ကီးတဘက်မှာေန၍

အြခားတပါးေသာ ဘရား တိ့ကိ ဝတ် ပက၏။ ၃ သင်တိ့အဘ အာြဗဟံကိ

ြမစ် ကီးတဘက်မှ ငါေခ ပီးလ င်၊ ခါနာန်ြပည်အရပ်ရပ်သိ့ ပိ့ေဆာင်၍ သ၏

အမျိုးအ ွယ်ကိ များြပားေစလျက်၊ ဣဇာက်ကိ ေပး၏။ ၄ဣဇာက်အားလည်း၊ ယာကပ် ှ င့်

ဧေသာကိ ငါေပး၍၊ ဧေသာအားလည်း စိရေတာင်ကိ အပိင်ေပး၏။ ယာကပ် ှ င့်

သ၏သားတိ့သည် အဲဂတုြပည်သိ့ သွား က၏။ ၅ ေမာေ ှ ှ င့်အာ န်ကိ ငါေစလတ်၍

အဲဂတုလ တိ့၌ ပသည်အတိင်း၊ အဲဂတုြပည်ကိ ဆံးမေသာေနာက်၊ သင်တိ့ကိ

တ်ေဆာင်ေလ၏။ ၆ ထိသိ့ သင်တိ့အဘများကိ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ် ေဆာင်သြဖင့် ၊

သတိ့သည် ဧဒံပင်လယ်သိ့ ေရာက်၍၊ အဲဂတုလတိ့သည် ရထား ှ င့် ြမင်းစီးသရဲပါလျက်

ထိပင် လယ်တိင်ေအာင် လိက်က၏။ ၇ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သင်တိ့ ှ င့်

အဲဂတုလတိ့စပ် ကားမှာ ေမှာင်မိက်ကိ ငါထား၍ သတိ့ကိ ပင်လယ်ေရလမ်းမိးေစ၏။

အဲဂတုြပည်၌ ငါ ပ ေသာအမကိ သင်တိ့သည် ကိယ်တိင်ြမင် က ပီ။ ေတာ၌ လည်း

ကာလကာြမင့် စွာေနရက၏။ ၈ ေနာက်တဖန် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၌ေန ေသာ

အာေမာရိလတိ့ြပည်သိ့ သင်တိ့ကိ ငါပိ့ေဆာင်၍၊ သတိ့သည် စစ်တိက်ေသာအခါ သတိ့ကိ

သင်တိ့လက်၌ ငါအပ်၍ သတိ့ေြမကိ သင်တိ့သည် သိမ်းယက၏။ သတိ့ ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။ ၉ ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဇိေဖ ၏သား ဗာလက်သည် ထ၍

ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက်သြဖင့် ၊ သင်တိ့ကိ ကျိန်ဆဲေစြခင်းငှါ၊ ေဗာရ၏သား ဗာလမ်ကိ

ေခ ေသာ အခါ၊ ၁၀ ဗာလမ်၏စကားကိ ငါနားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ သသည်

အထပ်ထပ်ေကာင်း ကီးေပး၍ သလ့က်မှ သင်တိ့ ကိ ငါကယ်လတ်ေလ၏။ ၁၁တဖန်

သင်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍ ေယရိေခါ မိသိ့့ ေရာက်ကေသာအခါ၊ ေယရိေခါလ၊

အာေမာရိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ခါနနိလ၊ ဟိတိလ၊ ဂိရဂါ ှ ိလ၊ ဟိဝိလ၊ ေယဗသိလတိ့သည်

သင်တိ့ကိ စစ်တိက်၍ သတိ့ ကိ သင်တိ့လက်၌ ငါအပ်ေလ၏။ ၁၂ သင်တိ့၌

ထား ှ င့် ေလးမပါဘဲ၊ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ပျားတကိ ငါေစလတ်၍၊ အာေမာရိမင်း ကီး ှ စ်ပါးကိ သင်

တိ့ေ ှ မှ့ ငါ ှ င်ထတ်ေလ၏။ ၁၃သင်တိ့မလပ်ေသာေြမ၊ မတည်ေသာ မိတိ့့ကိ ငါေပး၍

သင်တိ့သည် ေနရက၏။ ကိယ်တိင်မစိက်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံလွင်ဥယျာဥ်တိ့ကိ

စားရကသည်ဟ ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၄ ယခမှာ ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့၍ ကည်ြဖူ ြခင်း၊ သစာေစာင့် ြခင်း ှ င့်တကွ ဝတ် ပကေလာ့။ ြမစ် ကီး

တဘက်၌၎င်း၊ အဲဂတုြပည်၌၎င်း၊ ဘိးေဘးတိ့ဝတ် ပ ေသာ ဘရားများကိ ပယ်၍

ထာဝရဘရားကိသာ ဝတ် ပ ကေလာ့။ ၁၅ သိမ့ဟတ် ထာဝရဘရားအား ဝတ်မ ပေကာင်း

ဟ သင်တိ့ထင်လ င်၊ ြမစ် ကီးတဘက်၌ ဘိးေဘးတိ့ဝတ် ပ ေသာဘရား၊ သင်တိ့ေနရာ

အာေမာရိြပည်သားတိ့၏ ဘရားများတွင်၊ အဘယ်မည်ေသာ ဘရားတိ့အား ဝတ် ပ

မည်အရာကိ ယေန့ ေ ွး ကေလာ့။ ငါ ှ င့် ငါ့အိမ်သားြဖစ် လ င် ထာဝရဘရားကိသာ

ဝတ် ပမည်ဟ ဆိေလေသာ်၊ ၁၆လများတိ့က အြခားတပါးေသာဘရားတိ့ကိ ဝတ် ပြခင်းငှါ

ထာဝရဘရားကိ စွန့်ေသာအမသည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ေဝးပါေစေသာ။ ၁၇

ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ ကန်ခံ ေနရာ အဲဂတုြပည်မှ အဘတိ့ ှ င့် ငါတိ့ကိ

တ်ေဆာင်၍၊ ကီးစွာေသာ နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ ငါတိ့မျက်ေမှာက်၌ ြပေတာ်မ ပီ။

ငါတိ့သွားေလရာရာအရပ်၊ ေ ှ ာက်ေလရာ ရာလမျိုးတိ့တွင် ေစာင့် ေတာ်မ ပီ။ ၁၈

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ဤြပည်၌ ေနေသာသအာေမာရိလအေပါင်းတိ့ကိ ငါတိ့ေ ှ မှ့

ှ င်ထတ်ေတာ် မ ပီ။ ထာဝရဘရားအား ဝတ် ပပါမည်။ ထိဘရားသည် ငါတိ့ဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၉ ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား အား

ဝတ်မ ပ ိင်။ ထိဘရားသည် သန့် ှ င်းေသာဘရား၊ အြပစ် ှ ိသည်ဟထင်လွယ်ေသာဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့လွန်ကျူးြပစ်မှားေသာ အြပစ်တိ့ကိ သည်းခံေတာ် မမ။ ၂၀

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ စွန့်၍ တကန်း တ ိင်ငံ ဘရားတိ့ကိ ဝတ် ပလ င်၊ သင်တိ့၌

ေကျးဇး ပေတာ် မ ပီးမှ တဖန်လှည့် ၍ ှ ဥ်းဆဲဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ဟ ဆိ လ င်၊ ၂၁

လများတိ့က၊ မဟတ်ပါ။ ထာဝရဘရားကိသာ ဝတ် ပပါမည်ဟ ြပန်ေလာက်က၏။ ၂၂

ေယာ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပြခင်းငှါ ထိဘရားကိ

ေ ွး က ပီဟ ကိယ်အမ၌ ကိယ်သက်ေသခံကသည်ဟဆိလင် သတိ့က၊

သက်ေသခံ ကပါ၏ဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၃ ေယာ က၊ သိ့ြဖစ်လ င်၊

သင်တိ့တွင် ှ ိေသာ တကန်းတ ိင်ငံဘရားတိ့ကိ ပယ်၍ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားဘက်သိ့ စိတ် ှ လံးကိ တ် က ေလာ့ဟ ဆိေလ၏။ ၂၄

လများတိ့ကလည်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ ဝတ် ပပါမည်။ စကားေတာ်ကိ

နားေထာင်ပါ မည်ဟ ဝန်ခံ ပီးမှ၊ ၂၅ ေယာ သည် ထိေန့၌ လများတိ့ ှ င့် ပဋိညာဥ် ပ ၍

ေ ှ ခင် မိမှ့ာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်ကိ ထားေလ၏။ ၂၆ ထိစကားကိလည်း ဘရားသခင်၏

ဓမကျမ်းစာ ၌ ေရးထား၍၊ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် နားမှာ ှ ိေသာ
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သပိတ်ပင်ေအာက်၌ ေကျာက် ကီးကိ ေထာင်လျက်၊ ၂၇ ဤေကျာက်သည် ငါတိ့အား

သက်ေသြဖစ်ရ လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားအလံးစံ ကိ ကားရ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း

သင်တိ့အား သက်ေသြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟ လအေပါင်းတိ့အား ေြပာဆိ ပီးမှ၊ ၂၈ အသီးအသီး

မိမိတိ့အေမွခံရာအရပ်သိ့ ြပန်သွား ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေလ၏။ ၂၉ ထိေနာက်မှ

ထာဝရဘရား၏ကန်၊ န်၏သား ေယာ သည် အသက်တရာတဆယ် ှ ိေသာ် အနိစ

ေရာက်ေလ၏။ ၃၀ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ ၊ ဂါ ှ ကန်းေြမာက်မှာ ှ ိေသာ သ၏အေမွခံရာ

တိမနေဿရ မိန့ယ်ေြမ၌ သဂဟ်က၏။ ၃၁ ေယာ လက်ထက်ကာလပတ်လံး ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပက၏။ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးအဘိ့ ပေတာ်မ သမ တိ့ကိ သိ၍ ေယာ မ ှ ိသည်ေနာက်

အသက် ှ င်ေသး ေသာ အသက် ကီးသတိ့လက်ထက်၌လည်း ထာဝရဘရား ကိ

ဝတ် ပက၏။ ၃၂ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ေဆာင်ခ့ဲေသာ

ေယာသပ်၏အ ိးတိ့ကိ၊ ေ ှ ခင်၏အဘ ဟာေမာ်၏သားတိ့တွင် ေငွတပိဿာ ှ င့်

ယာကပ်ဝယ် ေသာ ေ ှ ခင် မိန့ယ် ေြမအကွက်၌ သဂဟ်က၏။ ထိေြမ အကွက်သည်

ေယာသပ်သားတိ့ အေမွေြမြဖစ်သတည်း။ ၃၃အာ န်သား ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလာဇာသည်

လည်း အနိစေရာက်ေလ၏။ သ၏သား ဖိနဟတ်အား လများေပးခ့ဲေသာ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ ၊

ဖိနဟတ်ကန်း၌ သဂဟ်က၏။
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၁ ေယာ အနိစေရာက်ေသာေနာက်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့တွင်

အဘယ်သသည် ခါနနိလတိ့ ှ ိရာသိ့ ေ ှ ့ဦးစွာ ချီသွားရပါမည်နည်းဟ

ထာဝရဘရားအား ေမးေလာက်ကလင်၊ ၂ထာဝရဘရားက၊ ယဒသည် ချီသွားရမည်။

ထိြပည်ကိ သ၏လက်၌ ငါအပ်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ယဒသည် မိမိအစ်ကိ ှ ိေမာင်အား၊

ခါနနိလတိ့ကိ တိက်ြခင်းငှါ ငါ့အေမွေြမသိ့ ငါ ှ င့်အတ လိက်ပါ။ သင့်အေမွေြမသိ့လည်း

သင် ှ င့်အတ ငါလိက်သွားမည်ဟဆိသည်အတိင်း ှ ိေမာင်သည် လိက်သွား ေလ၏။ ၄ယဒ

ချီသွား၍ထာဝရဘရားသည် ခါနနိလ၊ ေဖရဇိလတိ့ကိ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေဗဇက် မိ ့၌

လတေထာင်ကိ သတ်ေလ၏။ ၅အေဒါနိေဗဇက်မင်းကိ ေဗဇက် မိ ့၌ ေတွ့၍၊ ခါနနိလ၊

ေဖရဇိလတိ့ကိ သတ်ေသာအခါ၊ ၆အေဒါနိေဗဇက်သည် ေြပးေလ၏။ ယဒလတိ့သည်

လိက်၍ ဘမ်းမိ ပီးလ င် လက်မ၊ ေြခမတိ့ကိ ြဖတ်က၏။ ၇ အေဒါနိေဗဇက်ကလည်း၊

လက်မ ှ င့် ေြခမြဖတ်ေသာ မင်း ကီးခနစ်ဆယ်တိ့သည်၊ အထက်က ငါ့စားပဲွေအာက်၌

စား ပ်စားေပါက်ကိ ေကာက်၍ စားရက၏။ ငါ ပဘးသည်အတိင်း၊ ဘရားသခင်

သည် ငါ၌ အြပစ်ေပးေတာ်မ ပီဟ ဆိ၏။ထိမင်းကိ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ပိ့၍

သသည် ထိ မိမှ့ာ ေသေလ၏။ ၈ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ေယ ှ လင် မိကိ့

တိက်ယ၍ ထား ှ င့် လပ် ကံ ပီးမှ မီး ိ ့ က၏။ ၉ ထိေနာက် ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊

ေတာင်မျက် ှ ာ၌၎င်း၊ ချိုင့် ထဲ၌၎င်းေနေသာ ခါနနိလတိ့ကိ အတိက်သွား က၏။ ၁၀တဖန်

ယဒအမျိုးသည်၊ ကိရယသာဘအမည်ေဟာင်း ှ ိေသာ ေဟဗန် မိ ့၌ေနေသာ

ခါနနိလတိ့ ှ ိရာသိ့ ချီသွား၍၊ ေ ှ ှ ဲ၊ အဟိမန်၊ တာလမဲတိ့ကိ လပ် ကံက၏။

၁၁ တဖန် ကိရယေဿဖါအမည်ေဟာင်း ှ ိေသာ ေဒဗိရ မိသ့ားတိ့ ှ ိရာသိ့

ချီြပန်၍၊ ၁၂ ကာလက်က၊ ကိရယေဿဖာ မိကိ့ တိက်ယလပ် ကံေသာသအား၊

ငါသည် သမီးအာခသကိ ေပးစားမည်ဟ ဆိလင်၊ ၁၃ ကာလက်ညီေကနတ်၏

သားသသံေယလသည် ထိ မိကိ့ တိက်ယ၍၊ ကာလက်သည် သမီးအာခသကိ

သအ့ားေပးစားေလ၏။ ၁၄ ထိမိန်းမသည် ခရီးသွားစဥ်အခါ၊ လယ်တကွက်ကိ အဘ၌

ေတာင်းြခင်းငှါ လင် ှ င့် တိင်ပင် ပီးမှ ြမည်းေပက ဆင်းေလ၏။ အဘကာလက်က၊

အဘယ်အလိ ှ ိသနည်းဟေမးလ င်၊ ၁၅ သမီးက၊ ေကာင်း ကီးေပးေစချင်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ေတာင်မျက် ှ ာအရပ်ကိ ေပးပါ ပီ။ စမ်းေရတွင်းတိ့ကိလည်း

ေပးေတာ်မပါဦးဟ ေတာင်းသည်အတိင်း အဘသည် အထက်စမ်းေရတွင်း၊

ေအာက်စမ်းေရတွင်းတိ့ကိ ေပးေလ၏။ ၁၆ ေမာေ ှ ေယာကမ၏သားေြမးြဖစ်ေသာ

ေကနိအမျိုးသားတိ့သည်၊ ယဒအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ စွန်ပလံွ မိမှ့ အာရဒ် မိ ့ ေတာင်ဘက်၊

ယဒေတာသိ့ လိက်သွား၍ ေနရာကျက၏။ ၁၇တဖန် ယဒသည် အစ်ကိ ှ ိေမာင် ှ င့်အတ

သွား၍ ေဇဖတ် မိ ့၌ေနေသာ ခါနနိလတိ့ကိ လပ် ကံ၍ မိကိ့ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ပီးလ င်၊

ထိ မိကိ့ ေဟာ်မာအမည်ြဖင့် သမတ်က၏။ ၁၈ ယဒသည် ဂါဇ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

အာ ှ ေကလန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဧကန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိလည်း တိက်ယေလ၏။ ၁၉

ထာဝရဘရားသည် ယဒ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၍၊ သသည် ေတာင်ေပ မှာေနေသာ သတိ့ကိ

ှ င်ထတ်ေလ၏။ ချိုင့်သားတိ့ကိ မ ှ င်ထတ် ိင်။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် သံရထား

ှ ိ က၏။ ၂၀ ေမာေ ှ မှာထားသည်အတိင်း ေဟဗန် မိကိ့ ကာလက်အား ေပးက၍၊ သသည်

အာနက သားသံးေယာက်တိ့ကိ ထိ မိမှ့ ှ င်ထတ်ေလ၏။ ၂၁ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည်၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ေယဗသိလတိ့ကိ မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ သတိ့သည် ယေနတိ့င်ေအာင်

ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနကသတည်း။ ၂၂

ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊ ေဗသလ မိသိ့့ ချီသွား၍၊ ထာဝရဘရားသည်

သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၃ လဇအမည်ေဟာင်း ှ ိေသာ ထိ မိကိ့ စးစမ်းေစြခင်းငှါ

ေစလတ်ေသာ သလ ိုတိ့သည်၊ ၂၄ မိထဲ့က ထွက်လာေသာလတေယာက်ကိ ေတွ့ြမင်၍၊

မိထဲ့သိ့ ဝင်ေသာလမ်းကိ ြပပါေတာ့။ သိ့ြပလ င် သင့် ကိ ချမ်းသာေပးမည်ဟ ဆိေသာ်၊ ၂၅

ထိသသည် မိထဲ့သိ့ ဝင်ေသာလမ်းကိ ြပသြဖင့် ၊ သတိ့သည် မိသ့ားတိ့ကိ ထား ှ င့်

လပ် ကံ၍၊ ထိလ ှ င့် သ၏အိမ်သားအေပါင်းတိ့ကိ လတ်က၏။ ၂၆ ထိသသည်

ဟိတိြပည်သိ့ သွား ပီးလ င်၊ မိကိ့ တည်ေထာင်၍ လဇအမည်ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ ယေန့

တိင်ေအာင် ထိသိ့ ေခ ေဝ ကသတည်း။ ၂၇ မနာေ ှ အမျိုးသည်၊ ဗက် ှ န် မိ ့ ွာများ၊

တာနက် မိ ့ ွာများ၊ ေဒါရ မိ ့ ွာများ၊ ဣဗလံ မိ ့ ွာများ၊ ေမဂိေဒါ မိ ့ ွာများ၌ ေနေသာသတိ့ကိ

မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ ခါနနိလတိ့သည် အ ိင်ေနက၏။ ၂၈တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

အား ကီးေသာအခါ၊ ခါနနိလတိ့ကိ မ ှ င်ထတ်ေသာ်လည်း အခွန်ကိ ဆက်သွင်းေစက၏။

၂၉ ထိအတ ဧဖရိမ်အမျိုးသည် ေဂဇာ မိ ့၌ေနေသာ ခါနနိလတိကိ့ မ ှ င်ထတ်ဘဲ သတိသ့ည်

ေဂဇာ မိ ့၌ ေရာေ ှ ာလျက် ေနက၏။ ၃၀ ထိအတ ဇာဗလန်အမျိုးသည် ကိတ န် မိသ့ား၊

နဟာေလာလ မိသ့ားတိ့ကိ မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ ခါနနိလတိ့ သည် ေရာေ ှ ာလျက်ေန၍၊

အခွန်ေပး က၏။ ၃၁ ထိအတ အာ ှ ာအမျိုးသည် အေကာ မိသ့ား၊ ဇိဒန် မိသ့ား၊

အာလပ် မိသ့ား၊ အာခဇိပ် မိသ့ား၊ ေဟလဗ မိသ့ား၊ အာဖိတ် မိသ့ား၊ ရေဟာဘ မိသ့ားတိ့ကိ

မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ ၃၂ အာ ှ ာအမျိုးသားတိ့သည် ြပည်သား ခါနနိလတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍

ေနက၏။ ၃၃ ထိအတ နဿလိအမျိုးသည် ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ား၊ ေဗသနတ် မိသ့ားတိ့ကိ

မ ှ င်ထတ်ဘဲ၊ ြပည်သားခါနနိလတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍ ေနက၏။ သိ့ရာတွင် ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ား၊

ေဗသနတ် မိသ့ားတိ့ သည် အခွန်ေပးလျက် ေနက၏။ ၃၄အာေမာရိလတိ့သည်လည်း

ဒန်အမျိုးသားတိ့ကိ ေတာင်ေပ သိ့ ှ င်သြဖင့် ၊ ချိုင့် ထဲမှာ ေနရေသာအခွင့် ကိ မေပးက။ ၃၅

အာေမာရိလတိ့သည် ေဟရက်ေတာင်ေပ မိ၊့ အာဇလန် မိ၊့ ှ ာလဗိမ် မိ ့၌ အ ိင်ေနက၏။

သိ့ရာတွင် ေယာသပ်အမျိုးသားတိ့သည် အား ကီးသြဖင့် အာေမာရိလတိ့သည်

အခွန်ေပးရက၏။ ၃၆ အာေမာရိလေနရေသာအရပ်သည် အကရဗိမ်ကန်းနား၊

ေသလ မိမှ့စ၍ အထက်အရပ်ေပတည်း။

၂ ထာဝရဘရား၏ တမန်ေတာ်သည်၊ ဂိလဂါလ မိမှ့ ေဗာခိမ် မိသိ့့ လာ၍၊ သင်တိ့

ဘိးေဘးတိ့အား ငါကျိန်ဆိေသာ ြပည်သိ့ အဲဂတုြပည်မှ သင်တိ့ကိ ငါေဆာင်ခ့ဲ ပီ။

သင်တိ့ ှ င့် ငါဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ်ကိ ငါမဖျက်အစဥ်အ မဲေစာင့် မည်။ ၂ သင်တိ့သည်

ဤြပည်သားတိ့ ှ င့် မိဿဟာယမဖဲွရ့။ သတိ့ ယဇ်ပလင်တိ့ကိ လဲှချရမည်ဟ ငါ

ဆိေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင် က။ အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့

ပကသနည်း။ ၃တဖန် ငါဆိသည်ကား၊ ဤြပည်သားတိ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ ငါမ ှ င်ထတ်။

သတိ့သည် သင်တိ့ တဘက်၌ မဆိးလပ်လျက်၊ သတိ့ဘရားတိ့သည်လည်း သင်တိ့၌

ေကျာ့ကွင်းြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရား၏ တမန်ေတာ်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား ဤသိ့ မိန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ လများတိ့သည်

အသံကိ လင့် ၍ ငိေကးက၏။ ၅ ထိအရပ်ကိ ေဗာခိမ်အမည်ြဖင့် မှည့်၍ ထာဝရဘရားအား

ယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၆ အထက်က ေယာ သည် လများတိ့ကိ လတ်လိက်ေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အသီးအသီး မိမိတိ့အေမွခံရာေြမကိ သိမ်းယြခင်းငှါ

သွား က၏။ ၇ ေယာ လက်ထက်ကာလပတ်လံး၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပက၏။ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအဘိ့ ပေတာ်မေသာ

အမ ကီးအလံးစံတိ့ကိ သိြမင်၍၊ ေယာ မ ှ ိေသာေနာက် အသက် ှ င်ေသးေသာ

အသက် ကီးသတိ့လက်ထက်၌လည်း ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပက၏။ ၈

ထာဝရဘရား၏ကန်၊ န်၏သား ေယာ သည် အသက်တရာတဆယ် ှ ိေသာ်

အနိစေရာက်ေလ၏။ ၉ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ ၊ ဂါ ှ ကန်းေြမာက်မှာ ှ ိေသာ သ၏အေမွခံရာ

တိမနေဿရ မိန့ယ်ေြမ၌ သဂဟ်က၏။ ၁၀ ေယာ လက်ထက်ကာလ၌

ြဖစ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ ဘိးေဘးတိ့ စေဝးရာသိ့ ေရာက်က ၏။

ထာဝရဘရားကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးအဘိ့ ပေတာ်မေသာ အမတိ့ကိ၎င်း

မသိေသာ ေနာင်ကာလအမျိုးသားတိ့သည် ေပလာက၏။ ၁၁ ထိကာလအခါ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍ ဗာလဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပက၏။ ၁၂ အဲဂတုြပည်မှ သတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မေသာ ဘိးေဘးတိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စွန့်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိေသာ လမျိုးတိ့၏

ဘရားတပါးတိ့ေနာက်သိ့ လိက်လျက် ဦး တ်သြဖင့် ထာဝရဘရား အမျက်ေတာ်ကိ

ထွက်ေစက၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားကိ စွန့်၍ ဗာလဘရား၊ အာ ှ တရက်ဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပကေသာေကာင့် ၊ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၌ ြပင်းစွာ

အမျက်ထွက်လျက်၊ လယေသာ သတိ့လက်သိ့ အပ်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေသာ ရန်သတိ့၌

ေရာင်းေတာ်မသြဖင့် ၊ ရန်သတိ့ ေ ှ မှ့ာ သတိ့သည် တဖန် မရပ် ိင် က။ ၁၅သတိ့သည်

ထွက်သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရား မိန့် မက်ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိင်း၊ လက်ေတာ်
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အဆီးအတား ှ င့် ေတွ့၍ အလွန်ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင် လယေသာ

သတိ့လက်မှ ကယ်လတ်ေသာ တရားသ ကီးတိ့ကိ ထာဝရဘရား ေပ ထွန်း

ေစေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိတရားသ ကီးတိ့ စကားကိလည်း သတိ့သည် နားမေထာင်၊

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ ှ င့် မှားယွင်း၍ ဦး တ် က၏။ ဘိးေဘးတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့် ၍ လိက်ေသာ လမ်းမှ သတိ့သည်

အလျင်အြမန်လဲွသွားသြဖင့် ၊ ဘိးေဘးကျင့်သည်အတိင်း မကျင့် က။ ၁၈

ထာဝရဘရားသည် တရားသ ကီးကိ ေပ ထွန်းေစေသာအခါ သ ှ င့်အတ ှ ိ၍၊

သလ့က်ထက် ပတ်လံး ဣသေရလလတိ့ကိ ရန်သ၏လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

အေကာင်းမကား သတိ့သည် ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရ၍ ြမည်တမ်း ကေသာအခါ

ထာဝရဘရားသည် ေနာင်တရေတာ်မ၏။ ၁၉တရားသ ကီး ေသေသာေနာက်၊ သတိ့သည်

တဖန်ဘိးေဘးထက်သာ၍ ဆိးသြဖင့် ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ေနာက်သိ့ လိက်လျက်

ဝတ် ပ၍ ဦး တ်က၏။ မိမိတိ့ အကျင့် ဓေလ့ ှ င့် ကမ်းတမ်းေသာ လမ်းကိ မစွန့်မပယ်က။

၂၀ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၌ ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်လျက်၊ ဤလတိ့သည်

ငါ့စကားကိ နားမေထာင်။ သတိ့ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် ငါဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်ေသာေကာင့် ၊

၂၁ ေယာ ေသေသာေနာက် ကျန် ကင်းရစ်ေသာ လမျိုးတစံတမျိုးကိ သတိ့ေ ှ မှ့

ေနာက်တဖန် ငါမ ှ င်ထတ်။ ၂၂သတိ့ ဘိးေဘးတိ့သည် ထာဝရဘရား၏လမ်းေတာ်သိ့

လိက်ြခင်းငှါ ေစာင့် ေ ှ ာက်သက့ဲသိ့ သတိ့သည် ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်ေလာ၊

မေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာဟ ကျန်ေသးေသာ လမျိုးအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးကိ ငါစံစမ်းမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ၂၃ ထိလမျိုးကိ ေယာ လက်၌ မအပ် အလျင်အြမန်

မ ှ င်ထတ်ဘဲ ေနေတာ်မ၏။

၃ ခါနာန်ြပည်၌ တိက်ေသာ စစ်မ ှ ိသမ တိ့ကိ မသိေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ စံစမ်း ြခင်းငှါ၎င်း၊ စစ်မကိ မသိေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအစဥ်အဆက်တိ့သည် စစ်အတတ်ကိ သင်၍ တတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ထာဝရဘရား ချန်ထားေတာ်မေသာ လမျိုးများ ဟမကား၊ ၃ ဖိလိတိမင်းငါးပါးအစ ှ ိေသာ

ခါနနိလအမျိုးမျိုး၊ ဇိဒန်လ၊ ဗာလေဟရမန်ေတာင်မှစ၍ ဟာမတ်လမ်းဝတိင်ေအာင်

ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာေနေသာ ဟိဝိလတိ့သည် ကျန် ကင်း က၏။ ၄ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ အားြဖင့် ဘိးေဘးတိ့ကိ မှာထားေတာ်မေသာ ပညတ်များအတိင်း

ကျင့် မည် မကျင့် မည်ကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ ဣသေရလအမျိုးကိ စံစမ်းဘိ့ရာ

ြဖစ်သတည်း။ ၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ခါနနိလ၊ ဟိတိလ၊ အာေမာရိလ၊

ေဖရဇိလ၊ ဟိဝိလ၊ ေယဗသိလတိ့တွင် ေန၍၊ ၆ သတိ့သမီး ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ

ပလျက်၊ မိမိတိ့သမီးကိ ေပးစားလျက်၊ သတိ့ဘရားများကိ ဝတ် ပက၏။ ၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍

မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ့ေလျာ့သြဖင့် ၊ ဗာလဘရားများ၊ အာ ှ ရပင်များကိ

ဝတ် ပေသာေကာင့် ၊ ၈ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၌ ြပင်းစွာ

အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ေမေသာေပါတာမိ ှ င်ဘရင် ခ ှ ံ ှ သိမ်၌ ေရာင်းေတာ်မသြဖင့် ၊

ဣသေရလလတိ့သည် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ထိ ှ င်ဘရင်ထံ၌ ကန်ခံရက၏။ ၉ ေနာက်တဖန်

ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊ ကယ်တင်ေသာသခင်၊ ကာလက်ညီ၊

ေကနတ်၏သားသသံေယလကိသတိ့အဘိ့ ေပ ထွန်းေစေတာ်မ၏။ ၁၀ထာဝရဘရား၏

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သအ့ေပ သိ့ သက်ေရာက်သြဖင့် ၊ သသည် ဣသေရလအမျိုးကိ

အပ်စိး၍ စစ်ချီေလ၏။ ေမေသာေပါတာမိ ှ င်ဘရင် ခ ှ ံ ရိ ှ သိမ်ကိ သလ့က်၌ ထာဝရဘရား

အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် ထိ ှ င်ဘရင်ကိ ေအာင်ေလ၏။ ၁၁အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင်

တြပည်လံး ငိမ်း ပီးမှ၊ ေကနတ်၏သား သသံေယလသည် ေသေလ၏။ ၁၂ တဖန်

ဣသေရလအမျိုးသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပေသာေကာင့် ၊

ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဧဂလန်ကိ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌ ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံေစေတာ်မ၏။

၁၃ ထိမင်းသည် အမုန်အမျိုးသား၊ အာမလက်အမျိုးသားတိ့ကိ စေဝးေစလျက်

ချီသွား၍၊ ဣသေရလလတိ့ကိ လပ် ကံ ပီးမှ၊ စွန်ပလံွ မိကိ့ သိမ်းယသြဖင့် ၊ ၁၄

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဧဂလန်မင်းထံ၌

ကန်ခံရက၏။ ၁၅ ေနာက်တဖန် ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ ကယ်တင်ေသာ

သခင်၊ လက်ျာလက်ကိ မသံးတတ်ေသာ ဗယာမိန်အမျိုး၊ ေဂရသားဧဟဒကိ

ေပ ထွန်းေစေတာ်မ၏။ သလ့က်တွင် ဣသေရလလတိ့သည် လက်ေဆာင်ကိ

ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဧဂလန်ထံသိ့ ေပးလိက်က၏။ ၁၆ ဧဟဒသည် အလျားတေတာင် ှ ိေသာ

သန်လျက်ကိ လပ်၍ လက်ျာေပါင်အဝတ်တွင်း၌ စည်းထား ပီးလ င်၊ ၁၇

ေမာဘ ှ င်ဘရင်ဧဂလန်ထံသိ့ လက်ေဆာင်ကိ ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ ဧဂလန်သည်

အလွန်ဝေသာ သြဖစ်၏။ ၁၈ ဧဟဒသည် လက်ေဆာင်ကိ ဆက် ပီးလ င်၊ လက်ေဆာင်ကိ

ထမ်းေသာသတိ့ကိ လတ်လိက်၍၊ ၁၉ ဂိလဂါလ မိန့ား၌ ှ ိေသာ ေကျာက်တိင်တိ့မှ

ကိယ်တိင်ြပန်လာ၍၊ ဘရားကန်ေတာ်သည် တိတ်ဆိတ်စွာ ေလာက်စရာအေကာင်း

ှ ိပါသည်ဟ ဆိလင်၊ ှ င်ဘရင်က၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနကဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်အတိင်း၊

အထံေတာ်၌ ခစားေသာသအေပါင်းတိ့သည် ထွက်က၏။ ၂၀ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည်

ကိယ်တိင် တေယာက်တည်း ေနတတ်ေသာ ေ ွနန်းေဆာင်၌ ထိင်ေနစဥ်၊ ဧဟဒသည်

ချဥ်းကပ်၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဘရားသခင်၏ အမိန့်ေတာ်ပါပါ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊

ှ င်ဘရင်သည် ထေလ၏။ ၂၁ ဧဟဒသည် လက်ဝဲလက်ကိ ဆန့်လျက် သန်လျက်ကိ

လက်ျာေပါင်မှ ထတ်၍ ှ င်ဘရင်၏ ဝမ်းကိ ထိးသြဖင့် ၊ ၂၂ လက်ကိင်အ ိး ှ င့်တကွ

သန်လျက် မပ်ဝင်၍၊ ဝမ်းထဲက မ တ် ိင်ေအာင် ဆီဥသည် သန်လျက်ကိ လမ်းလျက်၊

ေချး လည်း ထွက်လျက် ှ ိေလ၏။ ၂၃ ထိအခါ ဧဟဒသည် အခန်းြပင်သိ့ ထွက် ပီးလ င်

နန်းေတာ်တံခါးတိ့ကိ ပိတ်၍ ေသာ့ခတ်ေလ၏။ ၂၄ ထွက်သွားေသာေနာက်၊

ကန်ေတာ်မျိုးအချို တိ့့သည် လာ၍ နန်းေတာ်တံခါး၌ ေသာ့ခတ်လျက် ှ ိသည်ကိ ြမင်လ င်၊

စင်စစ် ေ ွနန်းေဆာင်၌ စက်ေတာ်ေခသည်ဟဆိလျက်၊ ၂၅ ှ က်ေကာက်သည်တိင်ေအာင်

င့ံေန ပီးမှ၊ သတိ့အ ှ င်သည် တံခါးကိ မဖွင့် ေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် ေသာ့ကိယ၍

ဖွင့် ကည့်ေသာအခါ၊ ေြမေပ မှာ လဲ၍ ေသလျက် ှ ိေသာ မိမိတိ့အ ှ င်ကိ ေတွ့ြမင် က၏။ ၂၆

ထိသိ့ သတိ့သည် င့ံေနကစဥ်တွင်၊ ဧဟဒသည် ေဘးလွတ်သြဖင့် ၊ ေကျာက်တိင်တိ့ကိ

လွန်၍ စိရပ် ွာသိ့ ေရာက် ပီးမှ၊ ၂၇ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ တံပိးကိ မတ်၍၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သေ့နာက်သိ့ လိက်လျက် ေတာင်ေပက

ဆင်း က၏။ ၂၈ သကလည်း ငါ့ေနာက်သိ့ လိက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၏ရန်သေမာဘလတိ့ကိ သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ဆိသည်အတိင်း၊

သေ့နာက်မှာ ဆင်း၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာ ေမာဘြပည်သိ့ သွားရာလမ်းကိ

ဆီးတားသြဖင့် ၊ လတစံတေယာက်ကိမ မကးေစရ။ ၂၉ ထိအခါ ခွန်အား ကီးေသာ

ေမာဘစစ်သရဲတေယာက်မ မလွတ်ဘဲ၊ လတေသာင်းကိ သတ်၍၊ ၃၀ ေမာဘအမျိုးသည်

ဣသေရလအမျိုးလက်၌ ံ းသြဖင့် ၊ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်တိင်တိင် တြပည်လံး ငိမ်းေလ၏။ ၃၁

ဧဟဒေနာက်မှာ အာနတ်သား ှ ံ ဂါေပ ထွန်း၍၊ တတ်ခ န် ှ င့် ဖိလိတိလေြခာက်ရာတိ့ကိ

သတ်သြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ကယ်လတ်ေလ၏။

၄ ဧဟဒေသေသာေနာက်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

တဖန် ဒစ ိက်ကိ ပေသာေကာင့် ၊ ၂ ထာဝရဘရားသည် ဟာေဇာ် မိ ့၌

မင်း ပေသာ ခါနာန် ှ င်ဘရင်ရာဘိန်၌ ေရာင်းေတာ်မ၏။ သခန့်ထားေသာ ဗိလ်ချုပ်မင်းကား၊

ေဂါအိမ်ြပည်ဟာေရာ ှ က် မိ ့၌ ေနေသာ သိသရတည်း။ ၃ ထိမင်း၌ သံရထားကိးရာ ှ ိ၏။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံး အလွန် ှ ဥ်းဆဲ ေသာေကာင့် ၊

သတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်က၏။ ၄ ထိကာလအခါလပိဒတ် မိသ့ား ပေရာဖက်မ

ေဒေဗာရသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၏။ ၅သသည် ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ ၊ ရာမ မိ ့ ှ င့်

ေဗသလ မိစ့ပ် ကား၊ ေဒေဗာရစွန်ပလံွပင်ေအာက်မှာေန၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ထိပေရာဖက်မ၏ စီရင်ြခင်းကိ ခံအ့ံေသာငှါ ေရာက်လာတတ်က၏။ ၆တဖန် ေဒေဗာရသည်

လကိ ေစလတ်၍၊ နဿလိခ ိင်ေကေဒ ှ မိမှ့ာေနေသာ အဘိေနာင်၏ သား ဗာရက်ကိ

ေခ ပီးလ င်၊ သင်သည် နဿလိအမျိုး၊ ဇာဗလန်အမျိုးထဲကလတေသာင်းကိ ေသွးေဆာင်၍

တာေဗာ်ေတာင်သိ့ သွားေလာ့။ ၇ ငါသည်လည်း ယာဘိန်မင်း၏ ဗိလ်ချုပ်သိသရ ှ င့်

ရထားဗိလ်ပါများကိ သင် ှ ိရာ ကိ န်ြမစ်သိ့ ေသွးေဆာင်၍ သင့်လက်၌ အပ်မည်ဟ

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်ဟဆင့် ဆိေလ၏။

၈ ဗာရက်ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့်အတ ကလင် အက ်ပ်သွားပါမည်။

ကေတာ်မမလ င် မကား မသွားပါဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၉ ေဒေဗာရက၊ ငါသည်
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သင် ှ င့်အတ အမှန်သွားမည်။ သိ့ေသာ်လည်း သင်သွားရာလမ်း၌ ဂဏ်အသေရကိ

မရရာ။ ထာဝရဘရားသည် သိသရကိ မိန်းမ၌ ေရာင်းေတာ်မမည်ဟ ဆိ ပီးမှ ထ၍

ဗာရက် ှ င့်အတ ေကေဒ ှ မိသိ့့ သွားေလ၏။ ၁၀ ဗာရက်သည် နဿလိအမျိုးသား၊

ဇာဗလန်အမျိုးသားတိ့ကိ ေကေဒ ှ မိသိ့့ ေခ ၍ လိက်ေသာသ တေသာင်း ှ င့်တကွ

ေဒေဗာရပါလျက် တက်ေလ၏။ ၁၁ ေမာေ ှ ၏ေယာကမေဟာဗတ်၏သားေြမးအဝင်၊

ေကနိအမျိုးသားေဟဗာသည်၊ ေကနိလတိ့ ှ င့် ခွာ၍ ေကေဒ ှ မိအ့နား၊ ဇာနိမ်သပိတ်ပင်

ေြခရင်း၌ တဲကိ ေဆာက်လျက် ေန ှ င့်သတည်း။ ၁၂ အဘိေနာင်၏သားဗာရက်သည်

တာေဗာ်ေတာင်ေပ သိ့ တက်ေကာင်းကိ သိသရအား ကားေြပာလ င်၊ ၁၃ သိသရသည်

မိမိရထား ှ ိသမတည်းဟေသာ သံရထားကိးရာ ှ င့် ေဂါအိမ်ြပည်ဟာေရာ ှ က် မိမှ့စ၍

ကိ န်ြမစ်တိင်ေအာင် မိမိလအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၏။ ၁၄ ေဒေဗာရကလည်း

ထေလာ့။ ယေနက့ား ထာဝရဘရားသည် သိသရကိ သင့်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ

ေန့ြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားသည် သင့် ေ ှ မှ့ာ ကေတာ်မ ပီ မဟတ်ေလာဟ ဆိေလေသာ်၊

ဗာရက်သည် လတေသာင်း ှ င့်တကွ တာေဗာ်ေတာင်ေပက ဆင်းေလ၏။ ၁၅

ထာဝရဘရားသည် သိသရမှစ၍ သ၏ရထားများ ှ င့် ဗိလ်ပါစစ်သည်များအေပါင်းတိ့ကိ

ဗာရက်ေ ှ မှ့ာ ထားြဖင့် ံ းေစေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သိသရသည် မိမိရထားမှဆင်း၍

ေြခြဖင့် ေြပးေလ၏။ ၁၆ ဗာရက်သည် ရထားများ၊ ဗိလ်ပါစစ်သည်များကိ ေဂါအိမ်ြပည်

ဟာေရာ ှ က် မိတိ့င်ေအာင် လိက်၍၊ သိသရစစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် တေယာက်မ

မကျန် ကင်း ထား ှ င့် ေသကကန်၏။ ၁၇ သိသရသည် ေကနိအမျိုးသား ေဟဗာ၏

မယားေယလ၏တဲသိ့ ေြခြဖင့် ေြပး၏။ ထိကာလ၌ ဟာေဇာ် ှ င်ဘရင် ယာဘိန်သည်

ေဟဗာအမျိုးသားချင်း ေကနိလတိ့ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွလ့ျက် ှ ိသတည်း။ ၁၈ ေယလသည်

သိသရကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ထွက်၍၊ သခင်ဝင်ပါ၊ ကန်မဆီသိ့ ဝင်ပါ။ စိးရိမ်ေတာ်

မမပါ ှ င့်ဟ ေခသည်အတိင်း၊ သသည် ေယလေနရာတဲထဲသိ့ ဝင်၍ ေယလသည် သကိ့

ေစာင် ှ င့် ခံေလ၏။ ၁၉ သကလည်း၊ ငါေရငတ်သည်၊ ေရအနည်းငယ်ကိ ေပးပါဟ

ေတာင်းလ င်၊ မိန်းမသည် ွား ိဘ့းကိ ဖွင့် ၍ ေသာက်ေစ ပီးမှ တဖန် ခံေလ၏။ ၂၀

သကလည်း၊ တဲတံခါးဝ၌ ေနပါ။ လတစံတေယာက်က ေယာက်ျား ှ ိသေလာဟ လာ၍

ေမးလ င် မ ှ ိေ ကာင်းကိ ေြပာေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။ ၂၁ ထိအခါ ေဟဗာမယား

ေယလသည် သိသရေမာလျက် အိပ်ေပျာ်စဥ်တွင်၊ တဲတံသင်တေချာင်း ှ င့် လက် ိက်ကိ

ကိင်လျက် သထံ့သိ့ တိတ်ဆိတ်စွာ သွား၍ တံသင်ကိ ေြမ၌ စဲွေစသည်တိင်ေအာင်

သ၏ နားပန်းထဲသိ့ ိက်သွင်းသြဖင့် သိသရသည် ေသ၏။ ၂၂ ဗာရက်သည်

သိသရကိ လိက် ှ ာေသာအခါ၊ ေယလထွက်၍ ကန်မဆီသိ့ ဝင်ပါ။ ှ ာေသာသကိ

ြပပါမည်ဟ ကိဆိလ င်၊ ဗာရက်သည် တဲထဲသိ့ ဝင်၍ သိသရေသလျက်၊ နားပန်း၌ တံသင်

စးလျက် ှ ိသည်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၂၃ ထိေန့၌ ထာဝရဘရားသည် ခါနာန် ှ င်ဘရင်ယာဘိန်ကိ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိမ့်ချေတာ်မ သြဖင့် ၊ ၂၄ သတိ့သည် ထိ ှ င်ဘရင်ကိ

မဖျက်ဆီးမီှ တိင်ေအာင် အစဥ်ေအာင်လျက် ေနက၏။

၅ ထိေန့၌ ေဒေဗာရ ှ င့် အဘိေနာင်၏ သားဗာရက်တိ့ဆိေသာ သီချင်းစကားဟမကား၊

၂ဣသေရလအမျိုး၌ မင်းတိ့သည် အဦး ပေသာေကာင့် ၎င်း၊ ဆင်းရဲသားတိ့သည်

ေစတနာစိတ် ှ င့် မိမိကိယ်ကိ လေသာေကာင့် ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၃ အိ ှ င်ဘရင်တိ့ ကား ကေလာ့။ အိမင်းသားတိ့ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါသီချင်းဆိမည်။ ထာဝရဘရား အား သီချင်းဆိမည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းမည်။ ၄ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

စိရေတာင် ိးေပ မှ က၍ ဧဒံေတာမှ စစ်ချီေတာ်မေသာအခါ၊ ေြမ ကီးလပ်၍ မိဃ်း ွာသြဖင့်

မိဃ်းတိမ်တိ့မှ မိဃ်းေရသည် စီးပါ၏။ ၅ ေတာင် ိးတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌၎င်း၊

သိနာေတာင်သည်လည်း ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌၎င်း

တန်လပ်ပါ၏။ ၆အာနတ်သား ှ ံ ဂါမင်းလက်ထက်၌၎င်း၊ ေယလမင်းလက်ထက်၌၎င်း၊

လမ်းမတိ့သည် ဆိတ်ညံလျက် ှ ိ၍ ခရီးသွားေသာ သတိ့သည် လမ်း ကားတိ့၌

လိက်သွားရက၏။ ၇ဣသေရလအမျိုး၌ မင်းဆက်ြပတ်လျက် ှ ိ၏။ ငါေဒေဗာရသည်

မေပ ၊ ငါသည် ဣသေရလအမျိုး၌ အမိမေပထွန်းမီှတိင်ေအာင် မင်းဆက်ြပတ်လျက် ှ ိ၏။

၈ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဘရားသစ်တိ့ကိ ေ ွးယက၏။ ထိအခါ သတိ့ မိမ့ျားကိ

ရန်သတိ့သည် တိက်လာက၏။ ဣသေရလအမျိုးသားေလးေသာင်းတွင် ဒိင်းလား တခ၊

လံှတစင်းမ မ ှ ိ။ ၉ ေစတနာစိတ် ှ ိ၍ ဆင်းရဲသားတိ့တွင် မိမိကိယ်ကိ လေသာ

ဣသေရလအမျိုး မင်းတိ့အား ငါစိတ် း ွတ်၏။ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၀ ြဖူေသာ ြမည်းကိ စီးေသာသ၊ တရားမကိ စီရင်ေသာသ၊

လမ်း၌သွားေသာသတိ၊့ ၁၁ ေရကျင်းများအနားမှာ လက်ရဥစာကိ ေဝမ ေသာသတိ့၏

အသံကိ ကားေသာအခါ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ တရားေသာအမ၊

ဣသေရလ မိ့ ွာတိ့၌ တရားသြဖင့် ပေတာ်မေသာ အမတိ့ကိ ထိအရပ်တိ့တွင်

ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ လတိ့သည် မိမိတိ့ေနေသာ မိသိ့့

ြပန်သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ိးပါ၊ ိးပါ၊ ေဒေဗာရ။ ိးပါ၊ ိးပါ၊ သီချင်းဆိပါ၊ အိဗာရက်၊

ထပါ၊ အဘိေနာင်သား၊ သင်ဘမ်းဆီး ချုပ်ထားေသာ သတိ့ကိ ထတ်ြပပါ။ ၁၃ ထိအခါ

ကျန် ကင်းေသာသတိ့သည် သရဲ ကီးတိ့ထံသိ့ ဆင်း က၏။ထာဝရဘရား၏လတိ့သည်

အစွမ်းတန်ခိး ကီးေသာ သတိ့ထံသိ့ ငါ့အဘိ့ ဆင်း က၏။ ၁၄ အာမလက်လေနရာအနားမှာ

ေနရာကျေသာ သတိ့သည် ဧဖရိမ်ခ ိင်ထဲက ထွက်လာက၏။ သတိ့ေနာက်မှာ

သင်၏ ဗိလ်ေြခတိ့တွင် ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည် လိက် က၏။ မာခိရအမျိုးထဲက

မင်းများ၊ ဇာဗလန်အမျိုးထဲက စီရင်တတ်ေသာ သများတိ့သည် ထွက်လာက၏။

၁၅ ဣသခါမင်းတိ့သည်လည်း၊ ေဒေဗာရ၌ ပါ၍ ဣသခါအမျိုးသည် ဗာရက်၏

လက် ံ းြဖစ်၏။ ဗာရက်ေနာက်မှာ ချိုင့် ထဲသိ့ ေြပးလိက် က၏။ ဗင်အမျိုးေနရာ

ေချာင်းအသွယ်သွယ်၌ စိတ် ှ လံးြပ ဌာန်းြခင်း များ က၏။ ၁၆ ေနာက်တဖန် သင်သည်

သိးြမည်သံကိ နားေထာင်ြခင်းငှါ ေတာင် ကားမှာ အဘယ်ေကာင့် ထိင်ေနသနည်း။

ဗင်အမျိုးေနရာ ေချာင်းအသွယ်သွယ်၌ စိတ် ှ လံး တွန့်တိြခင်းများ ကသည်တကား။ ၁၇

ဂိလဒ်ြပည်သားတိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနက၏။ ဒန်းအမျိုးသည်

သေဘာဆိပ် အနားမှာ အဘယ်ေကာင့် ေနရစ်သနည်း။ အာ ှ ာအမျိုးသည်လည်း

ပင်လယ်ကမ်းနားသေဘာ ဆိက်ရာ ေကွတိ့့၌ မလပ်ဘဲ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနသည်တကား။ ၁၈

ဇာဗလန်အမျိုးသည် အသက်ကိ စွန့်စားသည်တိင်ေအာင် ရဲရင့် ၍ နဿလိအမျိုးသည်

ြမင့် ေသာ ေတာအရပ်၌ ထိနည်းတ ပ၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်တိ့သည် လာ၍ စစ်တိက် က၏။

ခါနနိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ေမဂိေဒါအိင်၊ တာနက် မိအ့နားမှာ တိက်ေသာ်လည်း၊ ေငွကိ လယ၍

မရက။ ၂၀ ေကာင်းကင်မှ စစ်ကက၏။ ကယ်တိ့သည် လှည့် ပတ်စဥ်အခါသိသရကိ

စစ်တိက် က၏။ ၂၁ ကိ န်ြမစ်၊ စစ်မေကာင့် ေကျာ်ေစာေသာြမစ်၊ ကိ န်ြမစ်သည်

ရန်သတိ့ကိ ပယ်သွား၏။ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည် ခွန်အား ကီးေသာ သကိ

ှ ိပ်နင်း ပီ။ ၂၂ ထိအခါ ြမင်းစီးသရဲတိ့သည် ြမင်းကိ ှ င်လျက် ှ င်လျက်

စီးေသာေကာင့် ၊ ြမင်းတိ့သည် ေြမကိ ခွာ ှ င့် ထိခိက်လျက် ေြပး က၏။ ၂၃

ေမေရာဇ မိသ့ားတိ့သည် ထာဝရဘရားဘက်၊ စစ်သရဲတိ့ ှ င့် ဝိင်း၍ ထာဝရဘရားဘက်သိ့

မကကေသာေကာင့် ၊ ေမေရာဇ မိကိ့ ကျိန် ကေလာ့။ မိသ့ားတိ့ကိ ြပင်းစွာ ကျိန် ကေလာ့ဟ

ထာဝရ ဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် မှာထား၏။ ၂၄ ေကနိအမျိုးသား

ေဟဗာ၏မယားေယလသည်၊ မိန်းမတကာတိ့ထက် ြမက်စွာေသာ မဂလာ ှ ိ၏။ တဲ၌ေနေသာ

မိန်းမတကာတိ့ထက် ြမတ်စွာေသာ မဂလာ ှ ိ၏။ ၂၅ ထိသသည် ေရကိ ေတာင်း၍

ေယလသည် ိကိ့ ေပး၏။ မင်းသံးေသာ ဖလား ှ င့် ိဓ့မ်းကိ ဆက်ေလ၏။ ၂၆

တဲတံသင်ကိ ယ၍ လက်ျာလက် ှ င့် လက် ိက်ကိ ကိင်လျက် သိသရကိ ိက်ေလ၏။

သ၏ ေခါင်းကိ ထိး ိက်၍ နားပန်းကိ ထတ်ချင်းခွင်းေဖာက်ေလ၏။ ၂၇ သသည်

ေယလေြခရင်း၌ ကျ၍ လဲလျက် တံးလံးေန၏။ ေြခရင်း၌ ကျလဲ၍ ကျရာအရပ်၌ ေသလျက်

လဲေန၏။ ၂၈ သိသရအမိသည် ြပတင်းေပါက်ဝြဖင့် ကည့်၍ ကလားကာအတွင်း၌

ေနလျက်၊ သ၏ ရထားသည် အဘယ်ေကာင့် လာခဲသနည်း။ ရထားဘီးတိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ေ ှ းသနည်းဟ ြမည်တမ်းေလ၏။ ၂၉ ပညာ ှ ိေသာ မင်းသမီးတိ့သည်

ြပန်ေလာက်သည်သာမက၊ သကိ့ယ်တိင် ြပန်ေြပာသည်ကား၊ ၃၀ သတိ့သည်

ေတွ့၍ရေသာ ဥစာကိ ေဝဖန်လျက် ေနကသည်မဟတ်ေလာ။ စစ်သရဲတိ့အား အပျိုကညာ

တေယာက် ှ စ်ေယာက်စီ၊ သိသရဘိ့ ပန်းဆိးေသာ အဝတ်၊ ပန်းဆိး၍ ချယ်လှယ်ေသာ

အဝတ်တန်ဆာ၊ ေအာင်ေသာသတိ့၏ လည်ပင်း၌ ဆင်စရာဘိ့ ပန်းဆိး၍ ချယ်လှယ်လျက်

အဆင်းအေရာင် ထးြခား ေသာ အဝတ်တန်ဆာကိ လယ၍ ေဝဖန်လျက် ေနကသည်

မဟတ်ေလာဟ သိသရ၏အမိသည် ဆိတတ်၏။ ၃၁ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏
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ရန်သအေပါင်းတိ့သည် ထိသိ့ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါေစေသာ။ ထာဝရဘရားကိ

ချစ်ေသာသတိ့သည် အ ှ ိန်တန်ခိး ှ င့် ထွက်သွားေသာ ေနမင်းက့ဲသိ့ြဖစ်ပါေစေသာဟ

သီချင်းဆိက၏။ ထိ့ေနာက် အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင် တြပည်လံး ငိမ်းေလ၏။

၆ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ

ပေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိ မိဒျန်အမျိုးလက်၌ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံးအပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၂

မိဒျန်အမျိုးသည် ဣသေရလအမျိုးကိ ိင်၍ ှ ဥ်းဆဲေသာေကာင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေတာင် ိး၌ ခိင်ခ့ံေသာ ဥမင်ေြမတွင်းတိ့ကိ လပ်ရက၏။ ၃

ဣသေရလအမျိုးသည် လယ်လပ် ပီးမှ၊ မိဒျန်ြပည်သား ှ င့် အာမလက်ြပည်သားအစ ှ ိေသာ

အေ ှ ့ ြပည်သားတိ့သည် ချီလာ၍၊ ၄တပ်ချသြဖင့် ၊ ဂါဇ မိတိ့င်ေအာင် ေြမအသီးအ ှံ ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းလျက် စားစရာကိ ချန်၍မထား။ သိး ွားြမည်းကိလည်း

ချန်၍ မထားက။ ၅ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သတိ့သည် တိရစာန်များ၊

တဲများပါလျက်၊ ကျိုင်းေကာင်များြပားသက့ဲသိ၊့ သတိ့ ှ င့် ကလားအပ်တိ့သည်

မေရတွက် ိင်ေအာင် များြပားသြဖင့် ဣသေရလြပည်ကိ ဖျက်ဆီးလျက် လာက၏။ ၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ေကာင့် အလွန်ဆင်းရဲ၍

ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေကာ် က၏။ ၇ ထိသိ့ မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေကာ်ကေသာအခါ၊ ၈ ထာဝရဘရားသည်

ပေရာဖက်တေယာက်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ ေစလတ်ေတာ်မ၍၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ကန်ခံေနရာ

အဲဂတုြပည်မှ သင်တိ့ကိ ငါ တ်ေဆာင် ပီ။ ၉ အဲဂတုြပည်သားလက်မှ၎င်း၊

ှ ဥ်းဆဲေသာသအေပါင်းတိ့လက်မှ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ကယ် တ်၍၊ သတိ့ကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့

ှ င်ထတ်သြဖင့် သတိ့ြပည်ကိ ေပး ပီ။ ၁၀ ငါသည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်တိ့ေနေသာ အာေမာရိြပည်သား ကိးကွယ် ေသာဘရားတိ့ကိ

မေကာက် ွံ ့ က ှ င့်ဟ ငါပညတ်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင် ကဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁တဖန် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည်လာ၍၊ သဖရ ွာမှာ

အေဗျဇာအမျိုးသား ေယာ ှ ပိင်ေသာ သပိတ်ပင်ေအာက်၌ ထိင်ေလ၏။ ေယာ ှ သား

ဂိေဒါင်သည် မိမိစပါးကိ မိဒျန်လတိ့ မေတွေ့စြခင်းငှါ၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာအနားမှာ

စပါးကိ နယ်လျက်ေန၏။ ၁၂ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ကိယ်ထင် ှ ား၍၊

ခွန်အား ကီးေသာ အချင်းသရဲ၊ ထာဝရ ဘရားသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏ဟ ဆိလင်၊

၁၃ ဂိေဒါင်က၊ အိသခင်၊ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသည် မှန်လ င်

အဘယ်ေကာင့် ဤအမ ကီး ေရာက်ရပါသနည်း။ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ

အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာဟ အက ်ပ်တိ့အဘများ

ေြပာသည်အတိင်း ပေတာ်မေသာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာ အမ ှ ိသမ တိ့သည် အဘယ်မှာ

ှ ိပါသနည်း။ ယခမှာ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ကိ စွန့်၍ မိဒျန်လတိ့လက်သိ့

အပ်ေတာ်မ ပီတကားဟ ဆိေလေသာ်၊ ၁၄ထာဝရဘရားသည် သကိ့ ကည့် ၍ ယခ

သင်ရေသာ တန်ခိးကိ အမီှ ပလ က် သွားေလာ့။ သင်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ

မိဒျန်လတိ့လက်မှ ကယ် တ်လိမ့်မည်။ သင့် ကိ ငါေစခိင်းသည် မဟတ်ေလာဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဂိေဒါင်ကလည်း၊ အိသခင်၊ အက ်ပ်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ

အဘယ်သိ့ ကယ် တ် ိင်ပါမည်နည်း။ အက ်ပ်အေဆွအမျိုးသည် မနာေ ှ အမျိုး၌သာ၍

ဆင်းရဲပါ၏။ အက ်ပ်သည်လည်း၊ ကိယ်အေဆွအမျိုး၌ အယတ်ဆံးေသာ သြဖစ်ပါ၏ဟ

ေလာက်လ င်၊ ၁၆ ထာဝရဘရားက၊ အကယ်စင်စစ် ငါသည် သင် ှ င့် အတ ှ ိသြဖင့် ၊

သင်သည် လတေယာက်ကိ လပ် ကံသက့ဲသိ၊့ မိဒျန်လတိ့ကိ လပ် ကံလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ဂိေဒါင်ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရပါလ င်

အက ်ပ် ှ င့် ယခ တ်ဆက်ေတာ် မေကာင်း ထင် ှ ားေသာ နိမိတ်လကဏာကိ ြပေတာ်မပါ။

၁၈ အက ်ပ်သည် တဖန်လာြပန်၍၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊

ကိယ်ေတာ်ေ ှ ့၌ မတင်မီှတိင်ေအာင်၊ ဤအရပ်က ကသွားေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ

ေတာင်းပန်လ င်၊ သင်သည် ြပန်၍ မလာမီှတိင်ေအာင် ငါေနမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ဂိေဒါင်သည် သွား၍ ဆိတ်သငယ်တေကာင်ကိ၎င်း၊ မန့်ညက်တဧဖာ ှ င့် လပ်ေသာ

တေဆးမ့ဲ မန့်ြပားတိ့ကိ၎င်း ြပင်ဆင်ေလ၏။ ဆိတ်သားကိ ေတာင်း၌ထည့်၍၊

ဆိတ်သား ပတ်ရည်ကိ အိး၌ေလာင်း ပီးမှ၊ ေကာင်းကင်တမန် ှ ိရာ သပိတ်ပင်ေအာက်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲ၍ ဆက်ေလ၏။ ၂၀ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ အမဲသား ှ င့်

တေဆးမ့ဲမန့်ြပားတိ့ကိ ယ၍ဤေကျာက် ေပ မှာ တင်ထားေလာ့။ အမဲသား ပတ်ရည်ကိ

သွန်းေလာင်းေလာ့ဟ ဆိလ င်၊ ဆိသည်အတိင်း ဂိေဒါင်သည် ပေလ၏။ ၂၁ ထိအခါ

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိကိင်ေသာ ေတာင်ေဝးကိ ဆန့်၍၊ အမဲသား ှ င့်

တေဆးမ့ဲမန့်ြပားတိ့ကိ တိ့သြဖင့် ၊ ေကျာက်ထဲက မီးထ၍ အမဲသား ှ င့် တေဆးမ့ဲမန့်တိ့ကိ

ေလာင် ပီးမှ၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ကွယ်ေလ၏။ ၂၂

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်သည်ကိ ဂိေဒါင်သည် သိြမင်ေသာအခါ၊ အိအ ှ င်

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကိ မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍

ြမင်ရပါ ပီ တကားဟေလာက်ေသာ်၊ ၂၃ထာဝရဘရားက၊ ချမ်းသာပါေစ။ မစိးရိမ် ှ င့် ။

သင်သည် ေသေဘး ှ င့် လွတ်လျက် ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိအရပ်၌ ဂိေဒါင်သည်

ထာဝရဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ တည်၍၊ ေယေဟာဝါ ှ ာလံအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။

အေဗျဇာသား၏ ေနရာသဖရ ွာ၌ ယေနတိ့င်ေအာင် ှ ိသတည်း။ ၂၅ ထိေန့ညမှာ

ထာဝရဘရားက၊ သင့်အဘ၏ ွားပိက် ှ င့် အသက်ခနစ် ှ စ် ှ ိေသာ ဒတိယ ွားထီးကိ

ယ ပီးလ င်၊ သင့်အဘတည်ေသာ ဗာလဘရား၏ ယဇ်ပလင်ကိ ဖိဖျက်၍၊

ယဇ်ပလင်အနားမှာ ှ ိေသာ အာ ှ ရပင်ကိ ခတ်လဲှေလာ့။ ၂၆ ငါစီရင်သည်အတိင်း၊

ဤေကျာက်ေပ မှာ ထာဝရဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ တည် ပီးလ င်၊ ခတ်လဲှေသာ

သစ်သားြဖင့် ဒတိယ ွားကိ မီး ိ ့၍ ယဇ်ပေဇာ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ဂိေဒါင်လည်း

မိမိကန်ဆယ်ေယာက်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပေလ၏။

မိမိအဘ၏ အိမ်သားတိ့ကိ၎င်း၊ မိသ့ားတိ့ကိ၎င်း ေကာက်၍၊ ေနအ့ချိန်၌

မ ပဝ့ံေသာေကာင့် ၊ ညဥ့်အချိန်၌ ပ၏။ ၂၈ နံနက်ေစာေစာ မိသ့ားတိ့သည်

ထကေသာအခါ၊ ဗာလဘရား၏ ယဇ်ပလင်သည် ပိပျက်လျက်၊ အနားမှာ ှ ိေသာ

အာ ှ ရပင်လည်း လဲလျက်၊ ေနာက်တည်ေသာ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ဒတိယ ွားထီးကိ

ပေဇာ်လျက် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ ကလင်၊ ၂၉ ဤအမကိ အဘယ်သပသနည်းဟ

တေယာက်ကိ တေယာက် ေမးြမန်းစစ်ေကာလ င်၊ ဤအမကိ ေယာ ှ သားဂိေဒါင် ပ ပီဟ

လအချို တိ့့သည် ဆိက၏။ ၃၀ ထိအခါ မိသ့ားတိ့သည် ေယာ ှ အား၊ သင်၏သားသည်

ဗာလဘရား၏ ယဇ်ပလင်ကိ ဖိဖျက်၍ အနားမှာ ှ ိေသာ အာ ှ ရပင်ကိ ခတ်လဲှေသာေကာင့် ၊

သကိ့ အေသခံေစြခင်းငှါ ထတ်ေလာ့ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၃၁ ေယာ ှ သည် တဘက်၌

ေနေသာ သအေပါင်းတိ့အား၊ သင်တိ့သည် ဗာလဘရားဘက်၌ အမ ေစာင့် မည်ေလာ။ သကိ့

ကယ်တင်မည်ေလာ။ သဘ့က်၌ အမေစာင့် ေသာသသည်၊ နံနက်မလွန်မီှ

အေသခံပါေလေစ။ ဗာလသည် ဘရားမှန်လ င်၊ သ၏ယဇ်ပလင်ကိ တစံတေယာက်

ဖိဖျက်ေသာ ေကာင့် ၊ မိမိအမကိ မိမိေစာင့် ပါေလေစဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃၂ ထိသိ့

ဗာလဘရားသည် သ၏ယဇ်ပလင်ကိ တစံတေယာက် ဖိဖျက်ေသာေကာင့် ၊

ထိသတဘက် မိမိအမကိ မိမိေစာင့် ပါေလေစဟ ဆိလက် သ၏သားကိ ထိေန့၌

ေယ ဗာလအမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။ ၃၃ ထိအခါ မိဒျန်ြပည်သား၊ အာမလက်ြပည်သား၊

အေ ှ ့ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် စည်းေဝးသြဖင့် ၊ ေယဇေရလချိုင့် သိ့ ကးသွား၍

တပ်ချ က၏။ ၃၄ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ဂိေဒါင်အေပ မှာ သက်ေရာက်၍၊

သသည် တံပိးမတ်သြဖင့် အေဗျဇာသားတိ့သည် လိက်က၏။ ၃၅ တမန်တိ့ကိ

မနာေ ှ ခ ိင်မ တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေစလတ်၍၊ မနာေ ှ အမျိုးသားတိ့သည် လိက်က၏။ တဖန်

အာ ှ ာခ ိင်၊ ဇာဗလန်ခ ိင်၊ နဿလိခ ိင်သိ့ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ထိခ ိင်သားတိ့သည်

လည်း စေဝးရာသိ့ လာက၏။ ၃၆ ဂိေဒါင်သည်လည်း ဘရားသခင်အား၊

ကိယ်ေတာ်သည် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အက ်ပ်အားြဖင့်

ကယ်တင်ေတာ်မမည်မှန်လ င်၊ ၃၇ အက ်ပ်သည် သိးတေကာင်၏အေမွးကိ

တလင်း၌ ထားပါမည်။ သိးေမွးသည် ှ င်းစိ၍၊ ေြမတြပင်လံး ေသွေ့ြခာက်လ င်၊

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အက ်ပ်အားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ် မမည်ကိ

အက ်ပ်သိပါမည်ဟ ေတာင်းေလ ာက်သည်အတိင်း ြဖစ်ေလ၏။ ၃၈ နံနက်ေစာေစာထ၍

သိးေမွးကိ ှ စ်သြဖင့် ှ င်းရည်သည် အင်တံအြပည့် ှ ိေလ၏။ ၃၉တဖန် ဂိေဒါင်က၊

အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ တ ကိမ်သာ ေလာက်ပါဦးမည်။ သိးတေကာင်၏ အေမွး ှ င့်

ယခတ ကိမ်သာ စံစမ်းရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ေြမတြပင်လံးသည် ှ င်းစိ၍

သိးေမွးေသွေ့ြခာက်ပါေစဟ ဘရားသခင်အား ေတာင်းေလာက်သည်အတိင်း၊ ၄၀
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ထိညဥ့်၌လည်းဘရားသခင် ပေတာ်မသြဖင့် ၊ ေြမတြပင်လံးသည် ှ င်းစိ၍

သိးေမွးေသွေ့ြခာက်လျက် ှ ိ၏။

၇ ေယ ဗာလအမည်ြဖင့် ေခ ေဝေသာ ဂိေဒါင်သည် နံနက်ေစာေစာထ၍၊ ှ ိသမ ေသာ

သတိ့ ှ င့်တကွ ဟာ တ်ေရတွင်းနားမှာ တပ်ချသြဖင့် ၊ မိဒျန်တပ်သည် ေြမာက်ဘက်၊

ေမာေရေတာင်ေြခရင်းချိုင့် ၌ ှ ိ၏။ ၂ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၌ပါေသာ လတိ့သည်

အလွန်များ၍၊ သတိ့လက်၌ မိဒျန်လတိ့ကိ ငါမအပ်ရ။ အပ်လ င် ဣသေရလအမျိုးက၊

ငါ့လက် ံ းသည် ငါ့ကိကယ်တင် ပီဟ ငါ့တဘက်၌ ဝါ ကား လိမ့်မည်။ ၃ သိ့ြဖစ်၍၊

ေကာက်လန့်ေသာသ မည်သည်ကား၊ ဂိလဒ်ေတာင်မှ ေစာေစာ ြပန်သွားေစဟလများတိ့

အား ဟစ်ေကာ်ေလာ့ဟ ဂိေဒါင်အား မိန့်ေတာ်မသြဖင့် ၊ လ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်

ြပန်သွား၍ တေသာင်းကျန်ရစ်၏။ ၄ တဖန် ထာဝရဘရားကလည်း၊ လတိ့သည်

အလွန်များေသး၏။ ေရဆိပ်သိ့ ေခ ခ့ဲေလာ့။ သတိ့ကိ ေရဆိပ်မှာ သင့်အဘိ့

ငါစံစမ်းမည်။ ထိအခါ ဤမည်ေသာသသည် သင် ှ င့်အတ သွားရမည်ဟ ငါဆိလ င်၊

ထိသသည် သွားရမည်။ ဤမည်ေသာ သမသွားရဟ ငါဆိလ င် ထိသသည်

မသွားရဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၅ ဂိေဒါင်သည် လတိ့ကိ ေရဆိပ်သိ့

ေခ ခ့ဲ၍၊ ထာဝရဘရားက၊ ေခွးသည် ေရကိလျက်၍ ေသာက်သက့ဲသိ့ လ ာ ှ င့်လျက်၍

ေသာက်ေသာသတစ၊ ဒးေထာက်လျက် ဝပ်၍ ေသာက်ေသာသတစ၊ ထိလ ှ စ်စကိ

ခဲွထားေလာ့ဟ ဂိေဒါင်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိအခါ မိမိလက်ခပ် ှ င့် ေရကိ

ယသြဖင့် လျက်၍ ေသာက်ေသာသ သံးရာ ှ ိ၏။ ကင်းေသာသအေပါင်း တိ့သည်

ေရေသာက်ြခင်းငှါ ဒးေထာက်၍ ဝပ်က၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ လျက်၍

ေသာက်ေသာသ သံးရာအားြဖင့် သင့် ကိ ငါကယ်တင်၍ မိဒျန်လတိ့ကိ သင့်လက်၌အပ်မည်။

ကင်းေသာသတိ့ကိ မိမိေနရာသိ့ ြပန်သွားေစဟ ဂိေဒါင်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိသတိသ့ည်

စားစရိတ် ှ င့် တံပိးများကိ ယ၍၊ ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ

မိမိေနရာသိ့ ဂိေဒါင်သည် လတ်လိက်သြဖင့် ၊ ထိသံးရာေသာ လတိ့ကိသာ မိမိ ှ င့်အတ

ချန်ထားေလ၏။ မိဒျန်လတိ့သည် သေ့အာက်ချိုင့် ၌ တပ်ချလျက် ှ ိ က၏။ ၉ ထိညဥ့်တွင်

ထာဝရဘရားက၊ ထေလာ့။ ရန်သတပ်ချရာသိ့ ချီသွားေလာ့။ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်။

၁၀ မချီဝ့ံလ င် သင်၏ ကန်ဖရကိ ေ ှ ့ဦးစွာ ေခ သွားေလာ့။ ၁၁ သတိ့သည်

အဘယ်သိ့ ေြပာသည်ကိ ကားလိမ့်မည်။ ထိေနာက်မှ တပ်ချရာသိ့ ချီသွားြခင်းငှါ

သင့်လက်အား ကီးလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဂိေဒါင်သည် မိမိကန်ဖရကိ

ေခ ၍ ရန်သ၏တပ်ြပင်၌ ကင်းထိးေသာ သ ှ ိရာသိ့ သွားေလ၏။ ၁၂ မိဒျန်ြပည်သား၊

အာမလက်ြပည်သား၊ အေ ှ ့ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ချိုင့် ၌အိပ်လျက်၊ ကျိုင်းေကာင်

ှ င့်အမ များ က၏။ ကလားအပ်တိ့သည်လည်း၊ သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ အတိင်းမသိ

များ က၏။ ၁၃ ဂိေဒါင်သည် ေရာက်ေသာအခါ၊ လတေယာက်သည် မိမိြမင်မက်ေသာ

အိပ်မက်ကိ မိမိအေပါင်း အေဘာ်အား ြပန်ေြပာသည်မှာ၊ ငါြမင်မက်သည်ကား၊

မေယာမန့်တြပားသည် မိဒျန်တပ်ထဲသိ့ လိမ့်၍ တဲတေဆာင်ကိ ေတွလ့ င်၊ ထိခိက်ေမှာက်လှန်

ဖိချေလ၏ဟ ဆိေသာ်၊ ၁၄သ၏အေပါင်းအေဘာ်က၊ ထိမန့်ြပားသည် အြခားမဟတ်

ဣသေရလအမျိုးေယာ ှ သားဂိေဒါင်၏ ထားြဖစ်၏။ ထိသလက်၌ ဘရားသခင်သည်

မိဒျန်အမျိုး၊ မိဒျန်ဗိလ်ေြခအေပါင်းကိ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ ထိအိပ်မက် ှ င့်

အိပ်မက်အနက်ကိ ဂိေဒါင်သည် ကားေသာအခါ၊ ကိးကွယ်၍ဣသေရလတပ်သိ့ ြပန် ပီးလ င်၊

ထက၊ ထာဝရဘရားသည် မိဒျန်ဗိလ်ေြခတိ့ကိ သင်တိ့လက်၍ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ဆိ၏။

၁၆ ထိအခါ လသံးရာတိ့ကိ သံးစခဲွ၍၊ တံပိးတလံး ှ င့် မီးခွက်ပါေသာ အိးတလံးစီကိ

လတိင်းလက်၌ ေဆာင်ေစ၏။ ၁၇ ငါ့ကိ ကည့်၍ ငါ ပသည်အတိင်း ပက။ တပ်ြပင်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ငါ ပသည်အတိင်း ပက။ ၁၈ ငါ ှ င့် ငါ၌ ပါေသာသအေပါင်းတိ့သည်

တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ တပ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်၌ သင်တိ့သည် တံပိးမတ်၍၊ ထာဝရဘရား ှ င့်

ဂိေဒါင်၏ ထားဟ ဟစ် ကေလာ့ဟ မှာထား၏။ ၁၉ ထိသိ့ ဂိေဒါင် ှ င့် သ၌ပါေသာ

လတရာတိ့သည် သန်းေခါင်ယံ၌ ကင်းလဲစက တပ်ြပင်သိ့ ေရာက်သြဖင့် တံပိးမတ်က၏။

မိမိကိင်ေသာ အိးတိ့ကိလည်း ခဲွ က၏။ ၂၀ လသံးစတိ့သည် တံပိးမတ်၍ အိးတိ့ကိ

ခဲွသြဖင့် လက်ဝဲလက်၌ မီးခွက်တိ့ကိ၎င်း၊ လက်ျာလက်၌ မတ်စရာတံပိးတိ့ကိ၎င်း ကိင်လျက်၊

ထာဝရဘရား ှ င့် ဂိေဒါင်၏ထားဟ ဟစ် က၏။ ၂၁ သတိ့သည် တပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌

လတိင်း မိမိေနရာအရပ်တွင် ရပ်ေန၍၊ တပ်သားအေပါင်းတိ့သည် ေြပးလျက်၊ ေအာ်လျက်

ထွက်ေြပး က၏။ ၂၂ လသံးရာတိ့သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏

တန်ခိးေတာ်ေကာင့် ၊ တပ်သားအေပါင်း တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက်တိက်၍၊

ေဇရရတ်အရပ် ဗက် ှ ိတ မိသိ့့၎င်း၊ တဗတ် မိန့ားမှာ အာေဗလမေဟာလ မိန့ယ်သိ့၎င်း

ေြပး က၏။ ၂၃ ဣသေရလလတိ့သည် နဿလိခ ိင်၊ အာ ှ ာခ ိင်၊ မနာေ ှ ခ ိင်

အရပ်ရပ်ထဲက စလာ၍၊ မိဒျန်လ တိ့ကိ လိက်က၏။ ၂၄ ဂိေဒါင်သည်လည်း၊ တမန်တိ့ကိ

ဧဖရိမ်ေတာင်တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် မိဒျန်လတိ့ကိ ဆီးတားြခင်းငှါ

ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ဗက်ဗာရ ွာတိင်ေအာင် သတိ့အရင် ေစာင့် ေနကေလာ့ဟ မှာလိက်

သည်အတိင်း၊ ဧဖရိမ်လအေပါင်းတိ့သည် စေဝး၍၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၊ ဗက်ဗာရ ွာတိင်ေအာင်

ေစာင့် ေနက၏။ ၂၅ မိဒျန်ဗိလ်ချုပ် ှ စ်ေယာက်၊ သရဘ ှ င့် ေဇဘကိ ဘမ်းဆီး၍၊ သရဘကိ

သရဘေကျာက်ေပ ၌၎င်း၊ ေဇဘကိ ေဇဘကိ ေဇဘစပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာ၌၎င်း

သတ် ပီးမှ၊ မိဒျန်လတိ့ကိ လိက်သြဖင့် ၊ သရဘ၏ဦးေခါင်း ှ င့် ေဇဘ၏ဦးေခါင်းထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲက၏။

၈ ဧဖရိမ်လတိ့က၊ သင်သည် မိဒျန်လတိ့ကိ တိက်သွားေသာအခါ၊ ငါတိ့ကိ မေခ ဘဲ

ငါတိ့၌ အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ ကျပ်ကျပ်အြပစ်တင် က၏။ ၂ ဂိေဒါင်ကလည်း၊

သင်တိ့ ပသက့ဲသိ့ ငါသည် အဘယ်သိ့ ပ ပီးသနည်း။ အေဗျဇာစပျစ်သီး သိမ်းြခင်း ထက်

ဧဖရိမ်လိက်ေကာက်ြခင်းသည် သာ၍ ေကာင်းသည်မဟတ်ေလာ။ ၃ဘရားသခင်သည်

မိဒျန်ဗိလ်ချုပ် သရဘ ှ င့် ေဇဘတိ့ကိ သင်တိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့ ပသက့ဲသိ့

ငါသည် အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်းဟ ြပန်ေြပာေသာစကားကိ သတိ့သည် ကားေသာအခါ

စိတ်ေြပက၏။ ၄ ဂိေဒါင်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သ၌ ှ ိေသာ

သသံးရာတိ့သည် ပင်ပန်းလျက် ှ င့် ကး၍ လိက်က၏။ ၅သကတ် မိသ့ားတိ့အားလည်း၊

ငါ့ေနာက်လိက်ေသာသတိ့အား မန့်ကိ ေပး ကပါေလာ့။ သတိ့သည် ပင်ပန်း က ပီ။ ငါသည်

မိဒျန်မင်း ကီး ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ ကိ ယခ လိက် ှ ာပါ၏ဟ ေတာင်းေသာ် လည်း၊

၆ သကတ်မင်းတိ့က၊ ငါတိ့သည် သင့်အမထမ်းတိ့အား မန့်ကိ ေပးရမည်အေကာင်း၊

ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ သည် သင့်လက်၌ ှ ိသေလာဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၇ ဂိေဒါင်ကလည်း၊

သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ တိ့ကိ ငါ့လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ အခါ၊

သင်တိ့ ေကျာကဲွေအာင် ေတာဆးပင်အမျိုးမျိုး ှ င့် ငါ ိက်မည်ဟဆိ ပီးလ င်၊ ၈ ထိအရပ်က

ေပေ ွလ မိသိ့့ သွား၍၊ သတိ့အား ထိနည်းတ ေတာင်းေသာ်လည်း၊ သကတ် မိသ့ားတိ့

ြပန်ေြပာသည်နည်းတ၊ ေပေ ွလ မိသ့ားတိ့သည် ြပန်ေြပာက၏။ ၉ ဂိေဒါင်ကလည်း၊ ငါသည်

တဖန် ငိမ်ဝပ်စွာ လာေသာအခါ၊ ဤရဲတိက်ကိ ဖိဖျက်မည်ဟသတိ့အား ဆိ၏။ ၁၀ ထိအခါ

ထားကိင်ေသာ လတသိန်း ှ စ်ေသာင်း ေသေသာေကာင့် ၊ အေ ှ မ့ျက် ှ ာအရပ်သားအေပါင်း

တိ့တွင် ကျန် ကင်းေသာ လတေသာင်းငါးေထာင်ခန့်မသာပါလျက်၊ ေဇဘဟ ှ င့်

ဇာလမ တိ့သည် ကာေကာ် မိ ့၌ ှ ိ က၏။ ၁၁ ဂိေဒါင်သည် ေနာဗာ မိ၊့ ယေဗဟ မိအ့ေ ှ ့၊

တဲ၌ ေနသတိ့လမ်းြဖင့် ချီသွား၍၊ မစိးရိမ်ဘဲေနေသာ မိဒျန်တပ်ကိ လပ် ကံသြဖင့် ၊

၁၂ မိဒျန်မင်း ကီးေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ ေြပးေသာအခါ၊ ဂိေဒါင်သည် လိက်၍ တပ်ကိ

ဖျက်ေလ၏။ ၁၃ ေယာ ှ သားဂိေဒါင်သည် ေနမထွက်မီှ စစ်တိက်ရာမှ ြပန်လာ၍၊

၁၄ သကတ် မိသ့ား လလင်တေယာက်ကိ ဘမ်းမိ၍ ေမးစစ်လ င်၊ ထိသသည်

သကတ် မိအ့ရာ ှ ိ ၊ အသက် ကီးသခနစ်ဆယ်ခနစ်ေယာက်တိ့၏ အမည်အသီးအသီးတိ့ကိ

ေြပာေလ၏။ ၁၅ ဂိေဒါင်သည်လည်း၊ သကတ် မိသ့ားတိ့ ှ ိရာသိ့ လာ၍၊ သင်တိ့က၊

ပင်ပန်းေသာ သင့်အမထမ်းတိ့အား ငါတိ့သည် မန့်ကိ ေပးရမည်အေကာင်း၊ ေဇဘဟ ှ င့်

ဇာလမ သည် သင့်လက်၌ ှ ိသေလာဟ ငါ့ကိ က့ဲရဲ ့၍ သင်တိ့ေြပာေသာ ေဇဘဟ ှ င့်

ဇာလမ ကိ ကည့်ကေလာ့ဟဆိလျက်၊ ၁၆ ထိ မိ ့၌ အသက် ကီးသတိ့ကိ ေခ ၍

ေတာဆးပင်အမျိုးမျိုး ှ င့် သကတ် မိသ့ားတိ့ကိ ဆံးမေလ၏။ ၁၇ ေပေ ွလ မိ့

ရဲတိက်ကိလည်း ဖိဖျက်၍ မိသ့ားတိ့ကိ ကွပ်မျက်ေလ၏။ ၁၈ ထိအခါ ေဇဘဟ ှ င့်

ဇာလမ တိ့အား တာေဗာ် မိမှ့ာ သင်တိ့ သတ်ခ့ဲေသာ သတိ့သည် အဘယ်သိ့ ေသာ

သြဖစ်သနည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ ထိသတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်ြဖစ်သက့ဲသိ့ သတိ့ ှ ိသမသည်

ြဖစ်၍၊ ှ င်ဘရင်သား၏ အဆင်းအေရာင် ှ င့် ြပည့်စံ ကပါ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၁၉

ဂိေဒါင်က၊ ထိသတိ့သည် ငါ့အမိ၏သား၊ ငါ့ညီြဖစ်ပါသည်တကား၊ ထာဝရဘရား
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အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ သင်တိ့သည် သတိ့ကိ အသက်ချမ်းသာေပးမိလ င်၊

သင်တိ့ကိ ငါမသတ်ဘဲ ေနလိမ့်မည် ဟ၊ ၂၀ မိမိသားဦးေယသာအား၊ ဤသတိ့ကိ ထ၍

သတ်ေလာ့ဟဆိေသာ်လည်း၊ သားသည် အသက်အ ွယ် ငယ်ေသာေကာင့် ၊ ထားကိ

မဆဲွမထတ်ဘဲ ေန၏။ ၂၁ ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ တိက့လည်း၊ ကိယ်ေတာ်တိင်ထ၍ ငါတိ့ကိ

လပ် ကံေလာ့။ လြဖစ်သက့ဲသိ့ သအ့စွမ်းသတိြဖစ်တတ်သည်ဟဆိလင်၊ ဂိေဒါင်သည်

ထ၍ ေဇဘဟ ှ င့် ဇာလမ ကိသတ်သြဖင့် ၊ သတိ့ ကလားအပ်၏လည်ပင်း၌ ဆင်ေသာ

တန်ဆာတိ့ကိ ခတ်ယေလ၏။ ၂၂ ထိအခါ ဣသေရလလတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ကိ မိဒျန်လတိ့လက်မှ ကယ် တ်ေသာ ေကာင့် ၊ သားစဥ်ေြမးဆက် ှ င့်တကွ

အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ၊ ဂိေဒါင်အား ေလာက်ဆိ ကေသာ်၊ ၂၃

ဂိေဒါင်က၊ ငါသည် သင်တိ့ကိ မအပ်စိးရ။ ငါ့သားလည်း မအပ်စိးရ။ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မရ၏ဟ၍၎င်း၊ ၂၄ သိ့ရာတွင် သင်တိ့ ှ ိသမသည် လယ၍

ရေသာ နားေတာင်းတိ့ကိ ေပးပါမည်အေကာင်း၊ ငါေတာင်းချင် သည်ဟ၍၎င်း

ဆိေလ၏။ ရန်သတိ့သည် ဣ ှ ေမလအမျိုးြဖစ်၍ ေ နားေတာင်းကိ ဆင်တတ်

ကသတည်း။ ၂၅ သတိ့ကလည်း၊ စင်စစ်ေပးပါမည်ဟဆိလျက် ေစာင်ကိ ခင်း၍၊

လအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ လယ၍ ရေသာ နားေတာင်းများကိ ချထားက၏။ ၂၆

ဂိေဒါင်ေတာင်းေသာ ေ နားေတာင်းများ အချိန်ကား၊ အခွက်တဆယ်ခနစ်ပိဿာ ှ ိ၏။

ထိမှတပါး၊ မိဒျန်မင်း ကီး ဝတ်ဆင်ေသာတန်ဆာ၊လည်ဆဲွ၊ နီေမာင်းေသာအဝတ်၊ကလားအပ်

လည် ကိးများကိ ရေသး၏။ ၂၇ ထိတန်ဆာတိ့ ှ င့် ဂိေဒါင်သည် သင်တိင်းေတာ်ကိ

လပ်၍ မိမိေနရာ သဖရ မိမှ့ာ ထားသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ထိသင်တိင်းေတာ် ှ င့် မှားယွင်းလျက် သွားတတ်က၏။ ထိအမသည် ဂိေဒါင် ှ င့် သ၏အမျိုး

ြပစ်မှားရာအေကာင်းြဖစ်သတည်း။ ၂၈ ထိသိ့ မိဒျန်အမျိုးသည် ဣသေရလအမျိုးေ ှ မှ့ာ

ံ း၍၊ ေနာက်တဖန် အစိးမရဘဲ ေနက၏။ ဂိေဒါင် လက်ထက်အ ှ စ်ေလးဆယ်တိင်တိင်

တြပည်လံး ငိမ်းေလ၏။ ၂၉ ေယာ ှ သားေယ ဗာလသည် မိမိအိမ်သိ့ သွား၍

ေနသတည်း။ ၃၀ ဂိေဒါင်သည် မယားများ၍၊ ကိယ်ရေသာ သားခနစ်ဆယ် ှ ိ၏။

၃၁ ေ ှ ခင် မိ ့၌ ေနေသာ မယားငယ်သည် သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်၍၊ ထိသားကိ

အဘိမလက်အမည် ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၃၂ ေယာ ှ သား ဂိေဒါင်သည် အသက် ကီးရင့် ေသာ်

အနိစေရာက်၍၊ အေဗျဇာသားေနရာ သဖရ မိမှ့ာ၊ အဘေယာ ှ သချုင်း၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ခံရေလ၏။ ၃၃ ဂိေဒါင်ေသေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေဖာက်ြပန်၍

ဗာလဘရားတိ့ ှ င့် မှားယွင်းသြဖင့် ၊ ဗာလေဗရိတ်ကိ ဘရားအရာ၌ ချီးေြမာက်က၏။ ၃၄

ပတ်ဝန်းကျင်ရန်သလက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ မိမိတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

မေအာက်ေမ့ဘဲ၊ ၃၅ ဂိေဒါင်တည်းဟေသာ ေယ ဗာလသည် ဣသေရလအမျိုး၌

ပသမ ေသာ ေကျးဇး ှ င့်အညီ၊ သ၏အမျိုး၌ ေကျးဇးတိ့ကိ ြပန်၍ မ ပဘဲ ေနက၏။

၉ ေယ ဗာလသား အဘိမလက်သည် ေ ှ ခင် မိသိ့့ သွား၍ ဦးရီးများ၊

အမိ၏အေဆွအမျိုးများအေပါင်း တိ့ ှ င့် တ်ဆက်လျက်၊ ၂ ေယ ဗာလသား

ခနစ်ဆယ်တိ့သည် သင်တိ့ကိ အပ်စိးေကာင်းသေလာ။ သားတေယာက်တည်း

အပ်စိးေကာင်းသေလာ။ ငါသည် သင်တိ့၏ အ ိးအသားစစ်ြဖစ်ေကာင်းကိ မေမ့က ှ င့်ဟ

ေ ှ ခင် မိ ့သားအေပါင်းတိ့အား ေြပာရမည်အေကာင်းကိ တိင်ပင်ေလ၏။ ၃ ထိစကားကိ

ဦးရီးတိ့သည် ေ ှ ခင် မိသ့ားတိ့အား အကန်အစင်ြပန်ေြပာ၍၊ သတိ့က၊ အဘိမလက်သည်

ငါတိ့ညီအစ်ကိြဖစ်သည်ဟဆိလ က် သေ့နာက်သိ့ လိက်ချင်ေသာ စိတ် း ွတ်သြဖင့် ၊ ၄

ေငွခနစ်ဆယ်ကိ ဗာလေဗရိတ်အိမ်မှထတ်၍ေပးလ င်၊ အဘိမလက်သည် လ ပ်ေပေသာ

သတိ့ကိ ထိေငွ ှ င့် ငှါး၍ အမကိ ထမ်းေစ၏။ ၅တဖန် သဖရ မိ ့၌ ှ ိေသာ မိမိအဘအိမ်သိ့

သွား၍၊ မိမိညီအစ်ကိေယ ဗာလသားခနစ်ဆယ်တိ့ကိ ေကျာက်တခေပ မှာ သတ်ေလ၏။

သိ့ရာတွင်၊ ေယ ဗာလသားအငယ်ဆံးေယာသံသည် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနေသာေကာင့်

ကျန်ရစ်သတည်း။ ၆ ေ ှ ခင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့ ှ င့် မိေလာအေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ေ ှ ခင် မိတွ့င် ှ ိေသာ အထိမ်းအမှတ်သပိတ်ပင်အနားမှာ စည်းေဝး၍ အဘိမလက်ကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား က၏။ ၇ ထိအမကိ ေယာသံသည် ကားသိေသာအခါ၊

ေဂရဇိမ်ေတာင်သိ့ သွား၍၊ ေတာင်ေပ မှာ ရပ်လျက် အသံကိ လင့် ၍

ေကးေကာ်ေလသည်မှာ၊ အိေ ှ ခင် မိသ့ားတိ၊့ သင်တိ့စကားကိ ဘရားသခင်

နားေထာင်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၈သစ်ပင်တိ့သည်

မိမိတိ့ကိ အပ်စိးရေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ခန့်ထားလျက် ဘိသိက်ေပးြခင်းငှါ ထွက်သွား၍၊

အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ သံလွင်ပင်အား ေလာက်ကလင်၊ ၉ သံလွင်ပင်က၊

ဘရားအသေရ၊ လအသေရကိ ပစစရာ ငါ့အဆီအြပားကိ ငါသည် စွန့်၍ သစ်ပင်တိ့

အေပ မှာ လမ်းမိးရမည်ေလာဟ ဆိ၏။ ၁၀ တဖန် သေဘာသဖန်းပင်အား၊

ကိယ်ေတာ်က၍ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ သစ်ပင်တိ့သည် ေလာက်ကလင်၊

၁၁သေဘာသဖန်းပင်က၊ ငါ၌ ချိုေသာ အရသာ ှ င့် ေကာင်းေသာအသီးကိ ငါသည် စွန့်၍

သစ်ပင်တိ့ အေပ မှာ လမ်းမိးရမည်ေလာဟ ဆိ၏။ ၁၂ တဖန် စပျစ်ပင်အား

ကိယ်ေတာ်က၍ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ သစ်ပင်တိ့သည် ေလာက် ကလင်၊

၁၃ စပျစ်ပင်က၊ ဘရား၏စိတ် ှ င့် လ၏စိတ်ကိ င်လန်းေစေသာ ငါ့စပျစ်ရည်ကိ ငါသည်

စွန့်၍ သစ်ပင်တိ့ အေပ မှာ လမ်းမိးရမည်ေလာဟ ဆိ၏။ ၁၄တဖန် ဆးေလပင်အား

ကိယ်ေတာ် က၍ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မပါဟ သစ်ပင်အေပါင်းတိ့သည်

ေလာက်ကလင်၊ ၁၅ဆးေလပင်က၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ခန့်ထား၍ ဧကန်အမှန် ဘိသိက်ေပးလိလ င်၊ လာက၊ ငါ့အရိပ်ကိ ခိလံက။ သိ့မဟတ်

ဆးေလပင်ထဲက မီးထွက်၍ ေလဗ န် အာရစ်ပင်တိ့ကိ ေလာင်လိမ့်မည်ဟ

သစ်ပင်တိ့အား ြပန်ေြပာ၏။ ၁၆ ယခမှာ သင်တိ့သည် အဘိမလက်ကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေသာအားြဖင့် သစာတရားကိ ေစာင့် ၍၊ ေယ ဗာလ ှ င့်

သ၏အမျိုးအ ွယ်အား ေကာင်းမွန်စွာ ပက ပီေလာ။ ေယ ဗာလသည် ေကျးဇး ပ၍

ခံထိက်သည်အတိင်း သအ့ား ေကျးဇးဆပ်က ပီေလာ။ ၁၇ ငါ့အဘသည် သင်တိ့အဘိ့

စစ်တိက်၍ ကိယ်အသက်ကိ စွန့်စားလျက်၊ သင်တိ့ကိ မိဒျန်အမျိုးလက်မှ

ကယ် တ်ေလ ပီ။ ၁၈ သင်တိ့သည် ငါ့အဘ၏အေဆွအမျိုးတဘက်၌ ယေနထ့၍

သ၏သားခနစ်ဆယ်တိ့ကိ ေကျာက်တခ ေပ မှာ သတ် ပီးလ င်၊ သ၏ကန်မတွင် ြမင်ေသာ

သားအဘိမလက်သည် သင်တိ့ညီအစ်ကိြဖစ်ေသာ ေကာင့် ၊ သကိ့ ေ ှ ခင် မိသ့ားတိ့၏

ှ င်ဘရင်ခန့်ထား က ပီတကား။ ၁၉ ယခမှာ သင်တိ့သည် ေယ ဗာလ ှ င့်

သ၏အမျိုးအ ွယ်အား သစာတရားအတိင်း ယေန့ ပ ပီးလ င်၊ အဘိမလက်ကိ

အမီှ ပ၍ ဝမ်းေြမာက်ကေလာ့။ အဘိမလက်သည်လည်း သင်တိ့ကိ အမီှ ပ၍

ဝမ်းေြမာက်ပါေစ။ ၂၀ သိ့မဟတ်လ င် အဘိမလက်ထဲက မီးထွက်၍၊ ေ ှ ခင် မိသ့ား ှ င့်

မိေလာအေဆွအမျိုးကိေလာင်ပါေစ။ ေ ှ ခင် မိသ့ား ှ င့် မိေလာအေဆွအမျိုးထဲက မီးထွက်၍

အဘိမလက်ကိ ေလာင်ပါေစဟ ေကးေကာ် ပီးမှ၊ ၂၁ အလျင်အြမန်ေြပး၍

အစ်ကိအဘိမလက်ကိ ေကာက်ေသာေကာင့် ေဗရ မိသိ့့ သွား၍ ေနေလ၏။ ၂၂

အဘိမလက်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၍ သံး ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊ ၂၃

ဘရားသခင်သည် အဘိမလက် ှ င့် ေ ှ ခင် မိသ့ား စပ် ကားမှာ ဆိးေသာဝိညာဥ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ၍၊ ေ ှ ခင် မိသ့ားတိ့သည် အဘိမလက်၏သစာကိ ဖျက် က၏။ ၂၄

အေကာင်းမကား၊ ေယ ဗာလ၏ သားခနစ်ဆယ်တိ့၌ ကမ်းတမ်းစွာ ပ၍

သတ်မိေသာအြပစ်သည် သတိ့ကိ သတ်ေသာသတိ့ ညီအစ်ကိအဘိမလက်အေပသိ့၎င်း၊

ညီအစ်ကိများကိ သတ်ေသာအမ၌ ဝိင်း၍ လက်ခံေသာ ေ ှ ခင် မိသ့ားတိ့အေပ သိ့၎င်း

ေရာက်ရမည်အေကာင်းတည်း။ ၂၅ ေ ှ ခင် မိသ့ားတိ့သည် အဘိမလက်ကိ

ေချာင်းေြမာင်းေစြခင်းငှါ၊ လတိ့ကိ ေတာင်ထိပ်ေပ မှာထား၍ ထိသတိ့သည်

ခရီးသွားေသာသအေပါင်းတိ့၏ ဥစာကိ လယက၏။ ထိသတင်းကိလည်း၊

အဘိမလက်သည်ကား ၏။ ၂၆ ဧဗက်၏သားဂါလသည် မိမိညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ

ေ ှ ခင် မိဘ့က်သိ့ ဝင်၍ ေ ှ ခင် မိသ့ားတိ့သည် သကိ့ ကိးစား က၏။ ၂၇ ဥယျာဥ်၌

လည်လျက်စပျစ်သီးကိ သိမ်းယလျက် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပသြဖင့် ၊ မိမိတိ့ ဘရား၏ေကျာင်း

သိ့ သွား၍ အဘိမလက်ကိ ကျိန်ဆဲ က၏။ ၂၈ ဧဗက်၏သား ဂါလကလည်း၊ ငါတိ့သည်

အဘိမလက်အမကိ ေစာင့် ရမည်အေကာင်း၊ အဘိမလက် ကား အဘယ်သနည်း၊

ေ ှ ခင်ကား အဘယ်သနည်း။ အဘိမလက်သည် ေယ ဗာလသား မဟတ်ေလာ။

ေဇဗလသည် သ၏အမထမ်းမဟတ်ေလာ။ ေ ှ ခင်အဘဟာေမာ်လတိ့၏ အမကိ

ထမ်းကေလာ့။ အဘိမလက်အမကိ အဘယ်ေကာင့် ထမ်းရမည်နည်း။ ၂၉ဤလတိ့သည်

ငါ့လက်သိ့ ေရာက်ပါေစေသာ။ သိ့ြဖစ်လ င် အဘိမလက်ကိ ငါပယ်မည်ဟ၍၎င်း၊

အဘိမလက်အား သင်၏ ဗိလ်ေြခတိ့ကိ ြပင်ဆင်၍ လာေတာ့ဟ၍၎င်း ဆိ၏။ ၃၀
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ဧဗက်၏သားဂါလစကားကိ မိအ့ပ်ေဇဗလကားေသာအခါ အမျက်ထွက်၍ ၃၁

ပရိယာယ်အားြဖင့် အဘိမလက်ထံသိ့ ေစလတ်လျက်၊ ဧဗက်၏သားဂါလသည်

မိမိညီအစ်ကိတိ့ ှ င့် အတ ေ ှ ခင် မိသိ့့ လာ၍ ကိယ်ေတာ်တဘက်၌ မိကိ့ ြပင်ဆင် ကပါ၏။

၃၂ သိ့ြဖစ်၍ ညဥ့်အခါ ကိယ်ေတာ်သည် ပါေသာသတိ့ ှ င့်တကွ ထ၍၊ ေတာ၌

ေချာင်းေြမာင်းလျက် ေနေတာ်မပါ။ ၃၃ နံနက်ေစာေစာ ေနထွက်စကထ၍ ညဥ့်အခါ

ကိယ်ေတာ်သည် ပါေသာသတိ့ ှ င့်တကွ ထ၍ မိကိ့ တိက်ေတာ်မပါ။ ဂါလသည် သ၌ပါေသာ

လတိ့ ှ င့်တကွ ဆီး၍ ကိေသာအခါ၊ အဆင်သင့်သည်အတိင်း ပေတာ်မပါဟ

ကားေလာက်ေလ။ ၃၄အဘိမလက်သည် သ၌ ပါသမ ေသာ လတိ့ ှ င့်တကွ ညဥ့်အခါ

ထ၍ တပ်ေလးတပ်ခဲွ ပီးလ င်၊ ေ ှ ခင် မိကိ့ ေချာင်းေြမာင်းလျက်ေနက၏။ ၃၅

ဧဗက်၏သားဂါလသည် ထွက်၍ မိတံ့ခါးဝ၌ ရပ်လ င်၊ အဘိမလက်သည် မိမိ၌ပါေသာ

သတိ့ ှ င့်တကွ ေချာင်းေြမာင်းရာမှ ထက၏။ ၃၆ ဂါလသည် ထိလတိ့ကိ ြမင်လ င်၊

ေတာင်ေပ မှ လများ ဆင်းလာကသည်ဟ ေဇဗလအားဆိေသာ်၊ ေဇဗလက

ေတာင်အရိပ်သည် လက့ဲသိ့ ထင်သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃၇တဖန် ဂါလက၊ ကည့် ပါ။

လအချို ့တိ့သည် ေတာင် ိးေပ မှ ဆင်းလာက၏။ အချို ့တိ့သည် ေမာေနနိမ်

သပိတ်ေတာလမ်းြဖင့် လာက၏ဟ ေြပာဆိလ င်၊ ၃၈ ေဇဗလက၊ ငါတိ့သည်

အဘိမလက်အမကိ ထမ်းရမည်အေကာင်း၊ အဘိမလက်သည် အဘယ်သနည်းဟ

သင်ဆိေသာ တ်သည် ယခအဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ထိလတိ့သည် သင်မထီမ့ဲြမင် ပေသာ

သမဟတ်ေလာ။ ထွက်၍ သတိ့ကိ စစ်တိက်ပါေလာ့ဟ ဆိေသာ်၊ ၃၉ ဂါလသည်

ေ ှ ခင် မိသ့ားတိ့ေ ှ မှ့ာ ထွက်၍ အဘိမလက်ကိ တိက်ေလ၏။ ၄၀အဘိမလက်လိက်၍

ဂါလေြပးသြဖင့် များေသာသတိ့သည် မိတံ့ခါးဝတိင်ေအာင် အထိအခိက်ခံလျက် လဲ၍

ေသက၏။ ၄၁ အဘိမလက်သည် အ မ မိမှ့ာ ေန၍ ေဇဗလသည် ဂါလ ှ င့်

သ၏ညီအစ်ကိတိ့ကိ ေ ှ ခင် မိ ့၌ မေနေစြခင်းငှါ ှ င်ထတ်ေလ၏။ ၄၂ နက်ြဖန်ေန့၌

လများတိ့သည် မိ့ြပင်သိ့ ထွက်မည်အေကာင်းကိ အဘိမလက်သည် ကားလ င်၊ ၄၃

မိမိလတိ့ကိ သံးစခဲွ၍ ေတာ၌ ေချာင်းေြမာင်းလျက် ေနသြဖင့် ၊ မိသ့ားတိ့သည်

ထွက်လာကေသာအခါ ထ၍ လပ် ကံေလ၏။ ၄၄ အဘိမလက်သည် မိမိလတစ ှ င့်

မိတံ့ခါးဝသိ့ ေြပးတက်၍ ေစာင့် ေန၏။ အြခားေသာ လ ှ စ်စတိ့ သည် ေတာ၌ ှ ိေသာ

လတိဆီ့သိ့ ေြပး၍ သတ်က၏။ ၄၅အဘိမလက်သည် တေနလံ့း မိကိ့ တိက်၍ရေသာအခါ၊

မိ ့၌ ေတွေ့သာသတိ့ကိ သတ် ပီးလ င် မိ ့ ိ းကိ ဖိဖျက်၍ မိရ့ာကိ ဆား ှ င့် ကဲြဖန့်ေလ၏။

၄၆ ထိသိတင်းကိ ေ ှ ခင်ရဲတိက်သားအေပါင်းတိ့သည် ကားလ င်၊ ေဗရိတ်ဘရား၏

ေကျာင်း၌ ခိင်ခ့ံေသာ အခန်းထဲမှာ စေဝးက၏။ ၄၇ ေ ှ ခင်ရဲတိက်သားအေပါင်းတိ့သည်

စေဝးေကာင်းကိ အဘိမလက်သည် ကားလတ်ေသာ်၊ ၄၈ ကိယ်တိင်မှစ၍ ပါေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် ဇလမန်ေတာင်သိ့ သွား ပီးလ င်၊ အဘိမလက်သည် ပဆန် ှ င့်

သစ်ခက်ကိ ခတ်၍ မိမိပခံးေပ မှာ တင်ထမ်းလျက်၊ ငါ ပသည်ကိ သင်တိ့ ြမင်သည်အတိင်း

အလျင်အြမန် ပကေလာ့ဟ လိက်ေသာသတိ့အား ဆိလ င်၊ ၄၉သ၏လအေပါင်းတိ့သည်

ထိအတ အသီးအသီးသစ်ခက်တိ့ကိ ခတ်၍ အဘိမလက်ေနာက်သိ့ လိက်လျက်

ခိင်ခ့ံေသာအခန်းကိ မီး ိ ့ က၏။ ထိသိ့ ေ ှ ခင်ရဲတိက်သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ

တေထာင်ေသာ ေယာက်ျားမိန်းမတိ့သည် ေသကကန်၏။ ၅၀ ထိေနာက်မှ

အဘိမလက်သည် ေသဗက် မိသိ့့ သွား၍ တပ်ချ ပီးလ င် တိက်ယေလ၏။ ၅၁ သိ့ရာတွင်

မိထဲ့မှာ ခိင်ခ့ံေသာ ရဲတိက်တခ ှ ိ၍၊ မိသ့ားေယာက်ျားမိန်းမအေပါင်းတိ့သည် ထိရဲတိက်

ထဲသိ့ ေြပးဝင် က၏။ တံခါးကိလည်း ပိတ်ထား၍ ရဲတိက်အေပ သိ့ တက်က၏။ ၅၂

အဘိမလက်သည် ရဲတိက်ကိ လာ၍ တိက်လျက်၊ ရဲတိက်တံခါးကိ မီး ိ ့ြခင်းငှါ

ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊ ၅၃ မိန်းမတေယာက်သည် ကိတ်ဆံေကျာက်တဖ့ဲကိ အဘိမလက်

ေခါင်းေပ သိ့ ပစ်ချ၍ ဦးေခါင်းခံွ ေပါက်ကဲွေလ၏။ ၅၄သသည် လက်နက်ကိင်လလင်ကိ

အလျင်အြမန်ေခ ၍ မိန်းမသည် အဘိမလက်ကိ သတ်သည်ဟ ေြပာစရာမ ှ ိေစြခင်းငှါ၊

သင့်ထားကိ ထတ်၍ ငါ့ကိ သတ်ေလာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ လလင်သည် ထိး၍ အဘိမလက်

ေသေလ၏။ ၅၅ အဘိမလက်ေသေကာင်းကိ ဣသေရလလတိ့သည် သိြမင်လ င်၊

အသီးအသီး မိမိတိ့ေနရာသိ့ ြပန်သွား က၏။ ၅၆ ထိသိ့ အဘိမလက်သည်

မိမိညီအစ်ကိခနစ်ဆယ်တိ့ကိ သတ်၍ ပမိေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ဘရားသခင်

ဆပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၅၇ ေ ှ ခင် မိသ့ား ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ကိလည်း သတိ့ေခါင်းေပ သိ့

ဘရားသခင်ေရာက်ေစေတာ်မ သြဖင့် ၊ ေယ ဗာလသား ေယာသံကျိန်ေသာ စကားအတိင်း

သတိ့သည် ခံရက၏။

၁၀ အဘိမလက်လက်ထက် ေနာက်မှ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ကယ်တင်ေသာသ

ဣသခါအမျိုး၊ ေဒါေဒါသား ဖဝါ၏သား ေတာလသည် ေပ ထွန်း၍၊

ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ ၊ ှ မိရ မိမှ့ာ ေနေလ၏။ ၂ ထိသသည် ဣသေရလအမျိုးကိ

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်သံး ှ စ်ပတ်လံး အပ်စိး ပီးမှ ေသ၍၊ ှ ိမရ မိမှ့ာ သ ဂဟ်ေလ၏။

၃ ထိသလက်ထက်ေနာက်မှ၊ ဂိလဒ်ြပည်သား ယာဣရသည် ေပ ထွန်း၍၊

ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး အပ်စိး၏။ ၄ ထိမင်း၌ကား

သားသံးဆယ် ှ ိ၍၊ သတိ့သည် ြမည်းသငယ်သံးဆယ်တိ့ကိ စီးလျက် ဂိလဒ်ြပည်၌

ယာဝတ်ယာဣရအမည်ြဖင့် ယေနတိ့င်ေအာင် ေခ ေဝ ေသာ မိသံ့းဆယ်တိ့ကိ

ကံေကး ပက၏။ ၅ ယာဣရေသ၍ ကာမန် မိမှ့ာ သ ဂဟ်ေလ၏။ ၆ တဖန်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊ ဗာလဘရား၊

အာ ှ တရက်ဘရား၊ ရိဘရား၊ ဇိဒန်ဘရား၊ ေမာဘဘရား၊ အမုန်ဘရား၊ ဖိလိတိဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပ၍ ထာဝရဘရားကိ ဝတ်မ ပစွန့်ထား က၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးကိ အမျက်ထွက်၍ ဖိလိတိလတိ့၌၎င်း၊ အမုန်အမျိုးသားတိ့၌ ၎င်း၊

ေရာင်းေတာ်မသြဖင့် ၊ ၈ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် အာေမာရိလေနရာဂိလဒ်ြပည်၌ေနေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ ထိ ှ စ်မှစ၍ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ှ ဥ်းဆဲက၏။ ၉

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကး၍ ယဒအမျိုး၊ ဗယာမိန်အမျိုး၊

ဧဖရိမ်အမျိုးသား တိ့ကိ တိက်သြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကီးစွာေသာ

ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၀ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ စွန့်၍၊ ဗာလဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပမိပါ ပီဟ ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေကာ်က၏။ ၁၁ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါသည်

သင်တိ့ကိ အဲဂတုလ၊ အာေမာရိလ၊ အမုန်လ၊ ဖိလိတိလတိ့လက်မှ ကယ် တ်သည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၂ ဇိဒန်လ၊ အာမလက်လ၊ ေမာနိလတိ့ ှ ဥ်းဆဲေသာအခါ၌လည်း၊

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ဟစ်ေကာ်၍၊ သတိ့လက်မှ ငါကယ် တ်၏။ ၁၃ သိ့ေသာ်လည်း

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ စွန့်၍ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ ဝတ် ပေသာေကာင့် ၊

ေနာက်တဖန် ငါမကယ် တ်။ ၁၄ သင်တိ့ ေ ွးယေသာ ဘရားတိ့ကိ သွား၍

ဟစ်ေကာ်ကေလာ့။ အမေရာက်ေသာ ယခ ကာလ၌ သတိ့သည် ကယ် တ်ကေစဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားပါ ပီ။ စိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း အက ်ပ် တိ့၌

ပေတာ်မပါ။ ယခ တ ကိမ်သာ ကယ် တ်ေတာ်မမည်အေကာင်း အက ်ပ်တိ့

ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ထာဝရဘရားအား ေတာင်းေလာက်လျက်၊ ၁၆ တပါးအမျိုးသား

ကိးကွယ်ေသာ ဘရားတိ့ကိ ပယ်၍ ထာဝရဘရားကိ ဝတ် ပက၏။ ထိအခါ

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး ခံရေသာ ဒကဆင်းရဲေကာင့် ကင်နာေသာ

စိတ် ှ လံး ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၇ အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် စည်းေဝး၍ ဂိလဒ်ြပည်၌

တပ်ချ က၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် စည်းေဝး၍ မိဇပါ မိမှ့ာ တပ်ချ က၏။ ၁၈

ဂိလဒ်ြပည်သားမင်းများတိ့က၊ အကင်သသည် အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ အဦးတိက်၏။

ထိသသည် ဂိလဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ့၏ အထွဋ်ြဖစ်ေစဟ တိင်ပင်စီရင်က၏။

၁၁ ဂိလဒ်အမျိုးသား ေယဖသသည် ခွန်အား ကီးေသာသရဲြဖစ်၏။ သအ့ဘကား

ဂိလဒ်၊ သအ့မိကား ြပည်တန်ဆာြဖစ်၏။ ၂ ဂိလဒ်၏မယား ဘွားြမင်ေသာ

သားတိ့သည် ကီးေသာအခါ၊ သင်သည် အြခားတပါးေသာ မိန်းမ၏သားြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ငါတိ့ အေဆွအမျိုး ှ င့်အတအေမွမခံရဟ ေယဖသကိ ဆိ၍ ှ င်ထတ်ေလ၏။ ၃ ထိအခါ

ေယဖသသည် ညီတိ့ဆီမှ ထွက်သွား၍ ေတာဘြပည်၌ေနသြဖင့် ၊ လ ပ်ေပ ေသာ

သတိ့သည် သထံ့မှာ စည်းေဝး၍ သေ့နာက်၌ လိက်က၏။ ၄ ေနာက်တဖန်

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက် က၏။ ၅ ထိသိ့

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက်ေသာအခါ၊ ဂိလဒ်ြပည်သား

အသက် ကီး သတိ့သည် ေယဖသကိ ေတာဘြပည်မှ ေခ ြခင်းငှါ သွား၍၊ ၆ ငါတိ့သည်

အမုန်လတိ့ကိ စစ်တိက်ရမည်အေကာင်း၊ လာ၍ ငါတိ့၏ ဗိလ်ချုပ်မင်း လပ်ပါဟ
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မှာလိက်ေသာ်၊ ၇ ေယဖသက၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မန်း၍ ငါ့အဘအိမ်မှ

ှ င်ထတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ယခ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ အဘယ်ေကာင့်

ငါ့ထံသိ့ လာကသနည်းဟ ဂိလဒ်ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့အား ေြပာဆိ၏။ ၈

ဂိလဒ်ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့ကလည်း၊ ထိေကာင့် ငါတိ့သည် ယခ

သင့် ထံသိ့ ြပန်လာပါ၏။ ငါတိ့ ှ င့်အတ က၍ အမုန်လတိ့ကိ စစ်တိက် ပီးလ င်၊

ဂိလဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ့၏ အထွဋ်လပ်ပါဟ ေယဖသအား ေတာင်းပန်ြပန်ေသာ်၊ ၉

ေယဖသက၊ အမုန်လတိ့ကိ စစ်တိက်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ြပန်ပိ့၍

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ငါ့ေ ှ မှ့ာ အပ်ေတာ်မလ င်၊ ငါသည် သင်တိ့

အထွဋ်ြဖစ်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးမည်ေလာဟ ဂိလဒ်ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့အား

ေမးေလေသာ်၊ ၁၀ ဂိလဒ်ြပည်သားအသက် ကီးသတိ့က၊ သင်ေြပာေသာ

စကားအတိင်း ငါတိ့ မ ပလ င် ထာဝရဘရား သည် သင် ှ င့် ငါတိ့စပ် ကား၌

သက်ေသြဖစ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ေယဖသအား ြပန်ေြပာက၏။ ၁၁ ထိအခါ

ေယဖသသည် ဂိလဒ်ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့ ှ င့် သွား၍သကိ့လများတိ့၏အထွဋ်

ဗိလ်ချုပ်မင်းအရာ၌ ခန့်ထားက၏။ ေယဖသသည်လည်း ထိစကားအလံးစံတိ့ကိ မိဖပါ မိမှ့ာ

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ြပန် ကားေလာက်ထား၏။ ၁၂ ထိေနာက်မှ ေယဖသသည်၊

အမုန် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ သံတမန်ကိ ေစလတ်၍၊ သင်သည် ငါ ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။

ငါ့ ိင်ငံ၌ စစ်တိက်ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ရန် ပသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၃

အမုန် ှ င်ဘရင်က၊ ဣသေရလအမျိုးသည် အဲဂတုြပည်မှလာေသာအခါ၊ ငါ့ေြမကိ

အာ န်ြမစ်မှစ၍ ယဗုတ်ေချာင်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင် လ၍ယေသာေကာင့် ငါ ပ၏။

ထိေြမကိ ယခအသင့်အတင့် ြပန်ေပးပါဟ ေယဖသ၏သံတမန်အား ြပန်ေြပာ၏။ ၁၄

တဖန် ေယဖသသည် သံတမန်ကိ အမုန် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေစလတ်၍၊ ၁၅ ေယဖသ

မှာလိက်သည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ေမာဘေြမ၊ အမုန်ေြမကိ လယသည်မဟတ်။

၁၆ ဣသေရလအမျိုးသည် အဲဂတုြပည်မှလာ၍ ဧဒံပင်လယ်အနား၊ ေတာ၌

လှည့်လည်သြဖင့် ကာေဒ ှ ွာသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၁၇ ဧဒံ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ သံတမန်ကိ

ေစလတ်၍၊ မင်း ကီးြပည်ကိ ေ ှ ာက်သွားပါရေစဟ အခွင့် ေတာင်းေသာ်

လည်း၊ ဧဒံ ှ င်ဘရင်သည် နားမေထာင်။ ထိနည်းတ ေမာဘ ှ င်ဘရင်ထံသိ့

ေစလတ်၍၊ သသည်လည်း အခွင့် မေပးေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသည်

ကာေဒ ှ ွာ၌ ေနရက၏။ ၁၈ ေနာက်တဖန် ေတာကိ ေ ှ ာက်လျက်၊ ဧဒံြပည် ှ င့်

ေမာဘြပည်ကိ ဝိင်း၍ ေမာဘြပည် အေ ှ ဘ့က်သိ့ ေရာက် ပီးမှ အာ န်ြမစ်တဘက်၌

တပ်ချ က၏။ ထိအခါ ေမာဘြပည်နယ်အတွင်းသိ့ မဝင် က။ အာ န်ြမစ်သည်

ေမာဘြပည်အပိင်းအြခားြဖစ်သတည်း။ ၁၉တဖန် ဣသေရလအမျိုးသည် အာေမာရိအမျိုး

ေဟ ှ ဘန် ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်ထံသိ့ သံတမန်ကိ ေစလတ်၍၊ ငါတိ့ေနရာသိ့ ေရာက်အ့ံေသာငှါ

မင်း ကီးြပည်ကိ ေ ှ ာက်သွားပါရေစဟ အခွင့် ေတာင်း ေသာ်လည်း၊ ၂၀

ှ ိဟန်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ မယံ၊ မိမိြပည်ကိ ေ ှ ာက်သွားေစြခင်းငှါ

အခွင့် မေပးသည်သာမက၊ မိမိလအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၍၊ ယာဟတ် မိ ့၌

တပ်ချ ပီးလ င် ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက်ေလ၏။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ ှ ိဟန်မင်း ှ င့်တကွ သ၏လအေပါင်းတိ့

ဣသေရလအမျိုးလက်၌ အပ်ေတာ်မ၍၊ သတိ့ကိ လပ် ကံသြဖင့် ထိြပည်၌ေနေသာ

အာေမာရိလတိ့၏ ေြမတေ ှ ာက်လံးကိ သိမ်းယက၏။ ၂၂ အာေမာရိြပည်

နယ်ေြမတေ ှ ာက်လံးကိ အာ န်ြမစ်မှစ၍ ယဗုတ်ေချာင်းတိင်ေအာင်၎င်း၊ ေတာမှစ၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း သိမ်းယက၏။ ၂၃ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊ အာေမာရိလတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုး ေ ှ မှ့ာ

သတိ့ြပည်ကိ တ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သင်သည် သိမ်းယရမည်ေလာ။ ၂၄

သင်၏ဘရားေခမ ှ အပိင်ေပးေသာေြမကိ သင်သိမ်းယရသည်မဟတ်ေလာ။ ထိအတ

ငါတိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ သတိ့၏ေြမကိ

ငါတိ့သည် သိမ်းယရ၏။ ၂၅ သင်သည် ေမာဘ ှ င်ဘရင် ဇိေဖာ်မင်း၏သား

ဗာလက်ထက်သာ၍ ြမတ်သေလာ။သသည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ရန်ေတွဘ့းသေလာ။

စစ်တိက်ဘးသေလာ။ ၂၆ ဣသေရလအမျိုးသည် ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ွာတိ့၌၎င်း၊

အာေရာ် မိ ့ ွာတိ့၌၎င်း၊ အာ န်ြမစ်နားမှာ ှ ိေသာ မိ ့ ွာအလံးစံတိ့၌၎င်း

အ ှ စ်သံးရာပတ်လံးေနစဥ်တွင် အဘယ်ေကာင့် သင်တိ့သည် မရြပန်သနည်း။ ၂၇သင့် ကိ

ငါမြပစ်မှား။ သင်သည် စစ်တိက်၍ ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၏။ ထာဝရဘရားသည်

တရားသ ကီးလပ်၍ ဣသေရလအမျိုးသား၊ အမုန်အမျိုးသားတိ့ စပ် ကားမှာ

ယေနတ့ရားစီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မပါေစေသာ ဟ မှာလိက်ေလ၏။ ၂၈ သိ့ေသာ်လည်း

ေယဖသမှာလိက်ေသာစကားကိ အမုန် ှ င်ဘရင်သည် နားမေထာင်ဘဲ ေန၏။ ၂၉ ထိအခါ

ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေယဖသအေပ မှာ သက်ေရာက်၍၊ သသည်

ဂိလဒ်ြပည်၊ မနာေ ှ ြပည်ကိ ေ ှ ာက်လျက် ဂိလဒ်ြပည် မိဇပါ မိကိ့ လွန်၍ အမုန်လတိ့ ှ ိရာသိ့

ချီသွားေလ၏။ ၃၀ ေယဖသသည် ထာဝရဘရားအား သစာဂတိထားလျက်၊ အကယ်၍

ကိယ်ေတာ်သည် အမုန်အမျိုးသား တိ့ကိ အက ်ပ်လက်၌ အပ်ေတာ်မလ င်၊ ၃၁

အက ်ပ်သည် အမုန်အမျိုးသားတိ့ ှ ိရာမှ ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန်လာေသာအခါ၊ အက ်ပ်ကိ

ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ အက ်ပ်အိမ်တံခါးဝမှ ထွက်လာေသာသ မည်သည်ကိ

ထာဝရဘရားအား အမှန်ဆက်သ၍ မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်ပါမည်ဟ သစာဂတိထား ပီးမှ၊ ၃၂

အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ တိက်ြခင်းငှါ ချီသွား၍၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ

ေယဖသလက်၌ အပ်ေတာ် မသြဖင့် ၊ ၃၃ အာေရာ် မိမှ့စ၍ မိ ိတ် မိတိ့င်ေအာင်၎င်း၊

အာေဗလေခရမိမ် မိတိ့င်ေအာင်၎င်း၊ မိ ့ ှ စ်ဆယ်တိ့ကိ ကီးစွာေသာလပ် ကံြခင်းအားြဖင့်

သတိ့ကိ တိက်သတ်ေလ၏။ ထိသိ့ အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ေ ှ မှ့ာ ံ းရက၏။ ၃၄ ေယဖသသည် မိဇပါ မိ ့ မိမိအိမ်သိ့ ေရာက်လာေသာအခါ၊

မိမိသမီးသည် ပတ်သာတီးလျက်၊ ကလျက်ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ ထွက်လာ၏။

သည် တေယာက်တည်းေသာ သမီးြဖစ်၍၊ သမှတပါး သားသမီးမ ှ ိ။ ၃၅

ေယဖသသည် သကိ့ြမင်လ င်၊ မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်၍၊ အိ ငါ့သမီး၊ သင်သည် ငါ့ကိ

အလွန် ှ ိမ့်ချ ပီ တကား။ ငါ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သတေယာက်ြဖစ်ပါသည်တကား။

ထာဝရဘရားအား ငါေလာက်ထား ပီး။ တ်ရေသာအခွင့် မ ှ ိဟ ဆိေသာ်၊ ၃၆သမီးက၊

ခမည်းေတာ်သည် ထာဝရဘရားအား ေလာက်ထားလ င်၊ ေလာက်ထားသည်အတိင်း

ကန်မ၌ ပပါ။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ခမည်းေတာ်၏ရန်သ

အမုန်အမျိုးသားတိ့၌ ခမည်းေတာ်၏စိတ်ေြပေစြခင်းငှါ အြပစ်ေပးေတာ်မ ပီ။ ၃၇

သိ့ရာတွင် ကန်မသည် အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ ေတာင် ိးေပ မှာ လှည့်လည်၍၊

ကန်မ၏ အပျိုကညာြဖစ်ြခင်းကိ ငိေကးြမည်တမ်းရမည်အေကာင်း၊ ှ စ်လပတ်လံး

အလွတ်ေနပါရေစဟ အဘအား အခွင့် ေတာင်းမသည်အတိင်း၊ ၃၈ အဘက၊

သွားေလေတာ့ဟဆိလျက် ှ စ်လကိ ချိန်းချက်၍ လတ်လိက်လ င်၊ အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်

တကွ သွား၍ ေတာင် ိးေပ မှာ မိမိအပျိုကညာြဖစ်ြခင်းကိ ငိေကးြမည်တမ်းေလ၏။ ၃၉

ှ စ်လေစ့ေသာအခါ အဘထံသိ့ ြပန်လာ၍၊ အဘသည် သစာဂတိ ှ ိသည်အတိင်း ပေလ၏။

ထိမိန်းမသည် ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံေသာ သြဖစ်၏။ ၄၀ ထိေနာက်မှ

ဣသေရလအမျိုးသမီးတိ့သည်၊ ဂိလဒ်အမျိုးသားေယဖသ၏သမီးေကာင့် တ ှ စ်တ ှ စ်

လ င် ေလးရက်ပတ်လံး ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းငှါ သွားရေသာ ဣသေရလ ထံးစံဓေလ့

ြဖစ်ေလ၏။

၁၂ ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့သည် စည်းေဝး၍ ေြမာက်သိ့ ချီသွားလ င်၊ ေယဖသအား

သင်သည် ငါတိ့ကိ မေခ ဘဲ၊ အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် တိက်ြခင်းငှါ

သွားသနည်း။ သင့် အိမ်ကိ သင့်အေပ မှာ မီး ိမ့ည်ဟ ဆိကေသာ်၊ ၂ ေယဖသက၊

ငါ ှ င့် ငါ၏လတိ့သည် အမုန်အမျိုးသားတိ့ ှ င့် ကီးေသာအမ ှ ိစဥ်အခါ၊ သင်တိ့ကိ

ငါေခ ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် အမုန်လတိ့လက်မှ ငါ့ကိ မကယ်မ တ်ဘဲ ေနက၏။

၃ မကယ်မ တ်ေကာင်းကိ ငါသည် သိြမင်ေသာအခါ၊ ကိယ်အသက်ကိ စွန့်စားလျက်

အမုန်အမျိုးသား တိ့ကိ တိက်ြခင်းငှါ သွား၍ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ငါ့လက်၌

အပ်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ တိက်ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ယေန့ လာကသနည်းဟ

ေြပာဆိ ပီးလ င်၊ ၄ ဂိလဒ်ြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၍ ဧဖရိမ်အမျိုးကိ

တိက်က၏။ ဧဖရိမ်လတိ့က၊ သင်တိ့သည် ဧဖရိမ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးထဲက ထွက်ေြပး၍

အမျိုးမစစ်ေသာသ ြဖစ်သည်ဟ ဂိလဒ်ြပည်သားတိ့ကိ က့ဲရဲဘ့းေသာေကာင့် ၊ ဧဖရိမ်လတိ့ကိ

လပ် ကံက၏။ ၅ ဂိလဒ်လတိ့သည် ဧဖရိမ်လတိ့ေ ှ မှ့ာ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာအရပ်တိ့ကိ

ဆီးတား၍ ေြပးလွတ်ေသာ ဧဖရိမ်လက၊ ကးပါရေစဟ အခွင့် ေတာင်းေသာအခါ၊
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ဂိလဒ်လတိ့က၊ သင်သည် ဧဖရိမ်အမျိုးသား ြဖစ်သေလာဟ ေမးစစ်ေသာ်၊ သက

မဟတ်ပါဟ ဆိလ င်၊ ၆သတိ့က၊ ှ ိေဗာလက်ဟေသာ စကားကိ ေြပာေတာ့ဟဆိေသာ်၊

ဧဖရိမ်လသည် ထိစကားကိ ပီေအာင် မေြပာတတ်ဘဲ သိေဗာလက်ဟ ေြပာ၏။

ထိသိ့ေြပာေသာသကိ ဘမ်းဆီး၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကးရာအရပ် ၌ သတ်က၏။ ထိအခါ

ဧဖရိမ်အမျိုးသား ေလးေသာင်း ှ စ်ေထာင် ေသက၏။ ၇ ဂိလဒ်ြပည်သားေယဖသသည်

ဣသေရလအမျိုးကိ ေြခာက် ှ စ်အပ်စိး ပီးမှ ေသ၍ ဂိလဒ် မိတ့ မိ ့၌ သ ဂဟ်ေလ၏။ ၈

ေယဖသေနာက်မှ ဗက်လင် မိသ့ား ဣဗဇန်သည်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၏။ ၉

ထိမင်းသည် သားသံးဆယ်၊ သမီးသံးဆယ် ှ ိ၏။ သမီးများကိ အြခားတပါးသိ့ ေစလတ်၍

ေခ းမ သံးဆယ်ကိ သိမ်းထား၏။ ၁၀ဣဗဇန်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ ခနစ် ှ စ်အပ်စိး ပီးမှ

ေသ၍ ဗက်လင် မိ ့၌ သ ဂဟ်ေလ၏။ ၁၁ဣဗဇန်ေနာက်မှ ဇာဗလန်အမျိုးသားဧလန်သည်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ဆယ် ှ စ်အပ်စိး၏။ ၁၂ ထိမင်းေသ၍ ဇာဗလန်ခ ိင်၊ အာဇလန် မိ ့၌

သ ဂဟ်ေလ၏။ ၁၃ ဧလန်ေနာက်မှ ပိရသန် မိေ့န ဟိေလလ၏သား အာဗဒန်သည်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိး၏။ ၁၄ ထိမင်းသည် သားေလးဆယ်၊ ေြမးသံးဆယ် ှ ိ၍

သားေြမးတိ့သည် ခနစ်ဆယ်ေသာ ြမည်းသငယ်တိ့ကိ စီး က၏။ ၁၅ ပိရသန် မိ ့

ေနဟိေလလသား အာဗဒန်သည်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ှ စ် ှ စ်အပ်စိး ပီးမှ ေသ၍ ဧဖရိမ်ခ ိင်၊

ပိရသန် မိ၊့ အာမလက်ေတာင်ေပ မှာ သဂဟ်ေလ၏။

၁၃ တဖန် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဒစ ိက်ကိ ပေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ဖိလိတိလတိ့လက်သိ့

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံးအပ်ေတာ်မ၏။ ၂ ဒန်အမျိုး၊ ေဇာရာ မိသ့ား မာေနာ်အမည် ှ ိေသာ

သတေယာက် ှ ိ၏။ သ၏မယားသည် မံေသာ ေကာင့် သားမဘွား။ ၃

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ထိမိန်းမအား ကိယ်ထင် ှ ား၍၊ သင်သည်

မံေသာေကာင့် သားမဘွားေသာ်လည်း၊ ယခ ပဋိသေ ယ၍ သားေယာက်ျားကိ

ဘွားြမင်လိမ့်မည်။ ၄ သိ့ြဖစ်၍ သတိ ပေလာ့။ စပျစ်ရည်ကိ မေသာက် ှ င့် ။

ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက် ှ င့် ။ မစင် ကယ်ေသာ အစာကိ မစား ှ င့် ။ ၅

အေကာင်းမကား၊ ပဋိသေ ယ၍ ဘွားြမင်လတ့ံေသာ သားေယာက်ျားသည်

ဆံပင်ရိတ်ြခင်းကိ မခံဘဲ၊ အမိဝမ်းထဲမှစ၍ ဘရားသခင်၏ နာဇရိလြဖစ်ရလိမ့်မည်။

သသည်လည်း ဣသေရလအမျိုးကိ ဖိလိတိလတိ့လက်မှ ကယ် တ်စ ပလိမ့်မည်ဟ

ဆိ၏။ ၆ ထိမိန်းမသည်လည်း မိမိခင်ပွန်းထံသိ့ သွား၍ ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်မျက် ှ ာက့ဲသိ့ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ မျက် ှ ာ ှ ိေသာဘရားသခင်၏

လတေယာက်သည် အက ်ပ်ဆီသိ့ လာ၏။အဘယ်ကလာသနည်းဟအက ်ပ်လည်း

မေမး။ သသည်လည်း မိမိအမည်ကိ မေြပာ။ ၇သကလည်း၊ သင်သည် ပဋိသေ ယ၍

သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည်ကိ မေသာက် ှ င့် ။ ေသရည်ေသရက်ကိ

မေသာက် ှ င့် ။ မစင် ကယ်ေသာ အစာကိ မစား ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ ထိသငယ်သည်

အမိဝမ်းထဲမှစ၍ ေသေသာေနတိ့င်ေအာင် ဘရားသခင်၏ နာဇရိလြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟ

အက ်ပ်အား မိန့် မက်ေကာင်းကိ ေြပာဆိေလ၏။ ၈ ထိအခါ မာေနာ်က၊ အိဘရား ှ င်၊

အက ်ပ်တိ့သည် ဘွားြမင်လတ့ံေသာ သငယ်၌ အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ ဘရားသခင်၏

တမန်ေတာ်သည် တဖန်လာ၍ သွန်သင်ေစေတာ်မပါဟ ထာဝရဘရား အား

ေတာင်းေလာက်ေသာ်၊ ၉ ထာဝရဘရားသည် မာေနာ်စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ၍၊

ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် လယ်လပ်ရာအရပ်၌ ထိင်လျက် ှ ိေသာ

ထိမိန်းမဆီသိ့ လာြပန်၏။ ထိအခါ ခင်ပွန်းမာေနာ်မ ှ ိ။ ၁၀ မိန်းမသည် မိမိခင်ပွန်းထံသိ့

အလျင်အြမန်ေြပး၍၊ တေနက့လာေသာသသည် ယခလာေရာက် ပီဟ ကားေြပာလ င်၊ ၁၁

မာေနာ်သည် ထ၍ မယား ှ င့်အတ ထိသထံသိ့ သွား ပီးလ င်၊ သင်သည် ဤမိန်းမအား

ေြပာေသာ သမှန်သေလာဟ ေမးေသာ်၊ မှန်သည်ဟ ဆိ၏။ ၁၂ မာေနာ်ကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်၏စကားြပည့်စံပါေစေသာ။ သငယ်သည် အဘယ်သိ့ေသာသ

ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ သ၌ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၃ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်က၊ ငါေြပာသမ ကိ မိန်းမေ ှ ာင်ရမည်။ ၁၄ စပျစ်ပင်မှ ြဖစ်သမ ကိ

မစားရ။ စပျစ်ရည်မှစ၍ ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက်ရ။ မစင် ကယ်ေသာ အရာကိ

မစားရ။ ငါမှာထားသမအတိင်း ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်ဟ မာေနာ်အား ေြပာဆိ၏။ ၁၅

မာေနာ်ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်အဘိ့ ဆိတ်သငယ်ကိ မြပင်ဆင်မီှတိင်ေအာင် ကိယ်ေတာ်ကိ

ဆီးတားပါရေစဟ ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်အား ဆိလ င်၊ ၁၆ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်က၊ ငါ့ကိ ဆီးတားေသာ်လည်း သင်၏စားစရာကိ ငါမစား။ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ

ပေဇာ်လိလ င် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်ဟ မာေနာ်အား ဆိြပန်၏။ သသည်

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်သည်ကိ မာေနာ် မသိေသး။ ၁၇

မာေနာ်ကလည်း ကိယ်ေတာ်စကား ြပည့် စံေသာအခါ၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းရမည် အေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏အမည်ကား အဘယ်သိ့နည်းဟ

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန် အား ေမးေသာ်၊ ၁၈ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်က၊ အ့ံ သဘွယ်ြဖစ်ေသာ ငါ့အမည်ကိ အဘယ်ေကာင့် ေမးသနည်းဟ

ဆိ၏။ ၁၉ မာေနာ်သည် ဆိတ်သငယ် ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ယ၍ ေကျာက်ေပ မှာ

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေလ၏။ ထိအခါ မာေနာ်လင်မယားတိ့သည် ကည့်၍ ြမင်ရေသာ

အ့ံသဘွယ်ဟမကား၊ ၂၀ မီးလ ံသည် ယဇ်ပလင်ေပက မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့

တက်စဥ်တွင်၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ယဇ်ပလင်မီးလံ၌ တက်ေလ၏။

မာေနာ်လင်မယားတိ့သည် ကည့်၍ြမင်လ င် ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်ေနက၏။ ၂၁

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည်၊ မာေနာ်လင်မယားတိ့အား တဖန်မေပလာ။

ထိအခါ မာေနာ်သည် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်သည်ကိ သိ၏။ ၂၂

မာေနာ်ကလည်း၊ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ြမင်ေသာေကာင့် ၊ ဆက်ဆက်ေသေတာ့မည်ဟ

မယားအား ေြပာေသာ်၊ ၂၃ မယားက၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ သတ်ြခင်းငှါ

အလိေတာ် ှ ိလ င်၊ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာကိ ငါတိ့လက်မှ ခံယေတာ်မမ။

ဤအြခင်းအရာအလံးစံတိ့ကိလည်း ြပေတာ်မမ။ ယခအခါ၌ဤသိ့ေသာ စကားကိလည်း

မိန့်ေတာ်မမဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၄ ထိမိန်းမသည် သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်၍၊

ှ ံဆန်အမည်ြဖင့် မှည့်၏။ သငယ်သည် ကီးပွား၍ ထာဝရဘရားေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။

၂၅ ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်၊ ေဇာရာ မိ ့ ှ င့် ဧ ှ ေတာလ မိစ့ပ် ကား၊

ဒန်အမျိုးတပ်၌ တခါတေလ ိးေဆာ်စ ပေတာ်မ၏။

၁၄ တရံေရာအခါ၊ ှ ံဆန်သည် တိမနတ် မိသိ့့ သွား၍၊ ထိ မိ ့၌ ဖိလိတိအမျိုးြဖစ်ေသာ

မိန်းမတေယာက်ကိ ြမင်လ င်၊ ၂ မိဘထံသိ့ ြပန်လာ၍၊ တိမနတ် မိ ့၌

ဖိလိတိအမျိုးြဖစ်ေသာ မိန်းမတေယာက်ကိ ြမင်ခ့ဲ ပီ။ က ်ပ် ကင်ဘက်ြဖစ်ဘိ့ရာ

ေတာင်း၍ ေပးပါဟဆိေသာ်၊ ၃ မိဘတိ့က၊ သင်သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ

ဖိလိတိလတိ့တွင် မယားကိ သွား၍ ယရမည် အေကာင်း၊ သင်၏ညီအစ်ကိသမီး

ငါတိအ့မျိုးသားချင်းသမီးတိ့တွင် မိန်းမတေယာက်မ မ ှ ိေလာဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ှ ံဆန်က၊

ထိမိန်းမကိ ေတာင်း၍ ေပးပါ။ အလွန် ှ စ်သိမ့်ပါသည်ဟ အဘအား ေြပာဆိ၏။ ၄

ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ှ ံဆန်သည် ဖိလိတိလတိ့၌ အမ ှ ာေကာင်းကိ

မိဘတိ့သည် မရိပ်မိ က။ ထိကာလ၌ ဖိလိတိလတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးကိ

အပ်စိးသတည်း။ ၅ ထိအခါ ှ ံဆန်သည် မိဘ ှ င့်တကွ တိမနတ် မိသိ့့ သွား၍၊

တိမနတ်စပျစ်ဥယျာဥ်များသိ့ ေရာက်လ င်၊ ြခေသ့ပျိုတေကာင်သည် သကိ့ေတွ့၍

ေဟာက်ေလ၏။ ၆ ထိအခါ ှ ံဆန်လက်၌ တစံတခမ မပါေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရား၏

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သအ့ေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့် ၊ သသည် ဆိတ်သငယ်ကိ

ဆဲွြဖတ်သက့ဲသိ့ ထိြခေသ့ကိ ဆဲွြဖတ်၏။ သိ့ရာတွင် မိမိ ပေသာ အမကိ မိဘတိ့အား

မကားမေြပာဘဲ ေန၏။ ၇ မိသိ့့ ေရာက်၍ မိန်းမ ှ င့် တ်ဆက်သြဖင့် ှ ံဆန်သည်

ှ စ်သိမ့်၏။ ၈အချိန်ေစ့၍ ထိမိန်းမကိ သိမ်းယြခင်းငှါ သွားစဥ်အခါ၊ ြခေသ့အေကာင်ကိ

ကည့် အ့ံေသာငှါ၊ လမ်းမှ လဲသွား၍ ြခေသ့အေကာင်ထဲမှာ ပျားအံ ှ င့် ပျားရည် ှ ိသည်ကိ

ေတွ့ြမင်လ င်၊ ၉ ိက်ယ၍စားလျက် ခရီးသွားေလ၏။ မိဘထံသိ့ ေရာက်ေသာ်

ေပး၍ သတိ့သည်လည်း စား က၏။ သိ့ရာတွင် ထိပျားရည်ကိ ြခေသ့အေကာင်ထဲက

ိက်ယေကာင်းကိ မကားမေြပာဘဲ ေန၏။ ၁၀အဘသည်လည်း၊ မိန်းမေနရာအရပ်သိ့

သွားြပန်၍ ှ ံဆန်သည် လပျိုထံးစံအတိင်း ပဲွလပ်ေလ၏။ ၁၁ ထိအရပ်သားတိ့သည်

ှ ံဆန်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ သ ှ င့်အတ ပဲွခံြခင်းငှါ အေပါင်းအေဘာ်သံးဆယ်တိ့ကိ

ေခ ခ့ဲ က၏။ ၁၂ ှ ံဆန်ကလည်း၊ သင်တိ့အား စကားဝှက်ကိ ငါေြပာမည်။

ပဲွခံရာခနစ်ရက်တွင် ေဘာ်ြပ ိင်လ င် ခံထည် သံးဆယ်၊ အကျသံးဆယ်ကိ ငါေပးမည်။

၁၃ မေဘာ်မြပ ိင်လ င် သင်တိ့သည် ခံထည်သံးဆယ်၊ အကျသံးဆယ်ကိ ငါ့အား
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ေပးရမည်ဟဆိေသာ် သတိ့က၊ သင့် စကားဝှက်ကိ ငါတိ့အား ကားေြပာပါဟ ဝန်ခံ က၏။

၁၄ ှ ံဆန်ကလည်း၊ စားတတ်ေသာသ၏အထဲက အစာ၊ သန်စွမ်းေသာ သ၏အထဲက

အချိုထွက်ေလစွဟ ဆိ၏။ ထိစကားဝှက်အနက်ကိ သတိ့သည် သံးရက်ပတ်လံး ှ ာ၍

မေတွ့ ိင် က။ ၁၅ စတတေနေ့ရာက်မှ၊ သတိ့က၊ သင်၏လင်သည် စကားဝှက်အနက်ကိ

ေဘာ်ြပေစြခင်းငှါ သကိ့ ေချာ့ေမာ့ ရမည်။ သိ့မဟတ် သင် ှ င့်တကွ သင့်အေဆွအမျိုးကိ

မီး ိမ့ည်။ ငါတိ့ဥစာကိ လယြခင်းငှါ ငါတိ့ကိ ေခ ဘိတ်သေလာဟ ှ ံဆန်၏ မယားကိ

ဆိေသာေကာင့် ၊ ၁၆ သသည် လင်ေ ှ မှ့ာ ငိေကး၍ သင်သည် ငါ့ကိ မချစ်

မန်းပါ၏။ ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ့အား စကားဝှက်ကိ ေြပာေသာ်လည်း၊ အနက်ကိ ငါ့အား

မြပပါတကားဟ ဆိ၏။ ှ ံဆန်ကလည်း၊ ငါသည် ကိယ်မိဘကိမ မြပဘဲ သင့်အား

ြပရမည်ေလာဟဆိေသာ်လည်း၊ ၁၇ ပဲွခံရာခနစ်ရက်ေစ့ေအာင် လင်ေ ှ မှ့ာ ငိေကး၍

ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌ အလွန်ပဆာေသာ ေကာင့် အနက်ကိ ေဘာ်ြပ၏။

မိန်းမသည်လည်း အမျိုးသားချင်းတိ့အား ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၈ မိသ့ားတိ့သည်

ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့ ေနမဝင်မီှလာ၍ ပျားရည်ထက် အဘယ်အရာ ချိုသနည်း။

ြခေသ့ထက် အဘယ်အရာ သန်စွမ်းသနည်းဟ ေဘာ်ြပက၏။ ှ ံဆန်ကလည်း၊ သင်တိ့သည်

ငါ့ ွားမပျို ှ င့် မထွန်လ င် ငါ့စကားဝှက်အနက်ကိ ှ ာ၍ မေတွဟ့ဆိ၏။ ၁၉

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ှ ံဆန်အေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့် ၊ သသည်

အာ ှ ေကလန် မိ ့ သိ့ သွား၍ မိသ့ားသံးဆယ်ကိ သတ် ပီးမှ သတိ့ဥစာကိ လယ၍

စကားဝှက်အနက်ကိ ေဘာ်ြပေသာ သတိ့အား အဝတ်စံတိ့ကိ ေပး ပီးမှ၊ အမျက်ထွက်၍

မိမိအဘအိမ်သိ့ ြပန်သွားေလ၏။ ၂၀ မယားကိ ကား ှ ံဆန်ေပါင်းေဘာ်ေသာ

အေဆွခင်ပွန်းအား ေပးစားသတည်း။

၁၅ ေနာက်တဖန် ဂျံုစပါးရိတ်ရာ ကာလ၌ ှ ံဆန်သည် ဆိတ်သငယ်ပါလျက်၊

မိမိမယားကိ ကည့် ြခင်းငှါ သွား၍၊ သအ့ခန်းထဲမှာ သ ှ င့်အတ အိပ်မည်ဟ

ကံေသာ်၊ ေယာကမသည် ဆီးတား၍၊ ၂သင်သည် ငါ့သမီးကိ ဆက်ဆက် မန်းသည်ဟ

ငါအထင်ေရာက်ေသာေကာင့် ၊ သင့်အေပါင်းအေဘာ် အား ငါေပးစား ပီ။ သ့ညီမသည်

သထ့က်သာ၍ လှသည် မဟတ်ေလာ။ အစ်မ၏ကိယ်စား ညီမကိ ယပါေတာ့ဟ ဆိ၏။ ၃

ထိအမကိ ေထာက်၍ ှ ံဆန်က၊ ငါသည် ဖိလိတိလတိ့၌ အြပစ် ပေသာ်လည်း၊ သတိ့သည်

ငါ့ကိ အြပစ်တင်စရာမ ှ ိဟ ဆိသည် ှ င့်အညီ၊ ၄ သွား၍ ေြမေခွးသံးရာတိ့ကိ ဘမ်း ပီးမှ၊

ေြမေခွးအ မီးတခ ှ င့် တခကိ ေပါင်းလျက်၊ အ မီး ှ စ်ခ ကား၌ မီး းကိ စည်း၍၊ ၅

မီး းတိ့ကိ မီး ှ ိသြဖင့် ဖိလိတိလတိ့ စပါးလယ်ထဲသိ့ လတ်လိက်၍ စပါးပင်ကိ၎င်း၊

ေကာက်လိင်းကိ ၎င်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံလွင်ဥယျာဥ်တိ့ကိ၎င်း မီးေလာင်ေလ၏။ ၆

ဖိလိတိလတိက့လည်း၊ ဤအမကိအဘယ်သပသနည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ တိမနတ် မိသ့ား၏

သားမက် ှ ံဆန် ပ ပီ။ သ၏မယားကိ သ၏အေပါင်းအေဘာ်အား ေပးစား ပီတကားဟ

ြပန်ေြပာလ င်၊ ဖိလိတိလတိ့သည် လာ၍ ထိမိန်းမ ှ င့် သ၏အဘကိ မီး ိ ့ က၏။ ၇

ှ ံဆန်ကလည်း၊ ထိသိ့ ပေသာေကာင့် ငါသည် စိတ်ေြပေအာင် ပမည်။ စိတ်ေြပ ပီးမှ

ငိမ်သက်စွာ ေနမည်ဟ ဆိလျက်၊ ၈ သတိ့ကိ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းအားြဖင့်

တ ပိင်နက် ိက်သတ် ပီးလ င် ဧတံေကျာက်ထိပ်သိ့ သွား၍ ေန၏။ ၉ တဖန်

ဖိလိတိလတိသ့ည် ယဒြပည်သိ့ ချီသွား၍တပ်ချသြဖင့် ၊ ေလဟိအရပ်၌အ ှံ ့အြပားေနက၏။

၁၀ ယဒလတိ့ကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် ချီလာကသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ငါတိ့၌

ှ ံဆန် ပသက့ဲသိ့ သကိ့ ချည်ေ ှ ာင်၍ ပြခင်းငှါ ချီလာသည်ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၁

ထိအခါ ယဒလသံးေထာင်တိ့သည် ဧတံေကျာက်ထိပ်သိ့ သွား၍၊ ဖိလိတိလတိ့သည်

ငါတိ့သခင် ြဖစ်ေကာင်းကိ သင်မသိသေလာ။ သင်သည် ငါတိ့၌ အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ

ေမးေသာ်၊ ငါ၌ သတိ့ ပသက့ဲသိ့ သတိ့၌ ငါ ပ ပီဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂ သတိ့ကလည်း၊

သင့် ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍ ဖိလိတိလတိ့လက်သိ့ အပ်ြခင်းငှါ ယခ ငါတိ့ လာကပီဟဆိေသာ်၊

ှ ံဆန်က၊ သင်တိ့သည် ကိယ်တိင် ငါ့ကိ မလပ် ကံပါဟ ကျိန်ဆိ ကေလာ့ဟ

ဆိလင်၊ ၁၃ သတိ့က၊ ငါတိ့သည် မလပ် ကံပါ။ ကျပ်ကျပ်ချည်ေ ှ ာင်၍ သတိ့လက်၌

အပ်မည်။ အကယ်စင်စစ် ကိယ်တိင်သင့် ကိ မသတ်ပါဟဆိလျက် ကိးသစ် ှ စ်စင်းြဖင့်

ချည်ေ ှ ာင်၍ ေကျာက်ေပက ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၄ ေလဟိအရပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

ဖိလိတိလတိ့သည် ေကးေကာ်က၏။ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သအ့ေပ မှာ

သက်ေရာက်သြဖင့် ၊ သလ့က်၌ ချည်ေသာ ကိးတိ့သည် မီးထိေသာ ပိက်ဆန်က့ဲသိ့ ြဖစ်၍

အချည်အေ ှ ာင်ကတ်ေလ၏။ ၁၅ သသည်လည်း ြမည်းေမး ိးလတ်လတ်ကိ ေတွ့၍

ကိင်ယ ပီးလ င် လတေထာင်တိ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၁၆ သတ် ပီးလ င် ြမည်းေမး ိးြဖင့်

အပံပံ၊ ြမည်းေမး ိးြဖင့် လတေထာင်ကိ ငါသတ်ေလ ပီဟ ဆိေသာေနာက်၊ ၁၇

ြမည်းေမး ိးကိ ပစ်လိက်၍၊ ထိအရပ်ကိ ရာမတ်ေလဟိအမည်ြဖင့် တွင်ေလ၏။ ၁၈

အလွန်ေရငတ်၍ထာဝရဘရားကိဆေတာင်းလျက်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဤ ကီးစွာေသာ

ကယ်တင်ြခင်း ကိ ကိယ်ေတာ်၏ကန်လက်၌ ေပးေတာ်မ ပီးမှ၊ ယခ အက ်ပ်သည်

ေရငတ်သြဖင့် ေသ၍အေရဖျား လီှးြခင်းကိ မခံေသာလတိ့လက်သိ့ ေရာက်ရပါမည်ေလာဟ

ေလာက်ေသာ်၊ ၁၉ ေလဟိအရပ်၌ ချိုင့် ဝှမ်းရာကိ ဘရားသခင်ေဖာက်ေတာ်မ၍

ေရထွက်ေလ၏။ သသည် ေရကိ ေသာက်သြဖင့် အသက် ြပန်၍ အားြဖည့်ေလ၏။

သိ့ြဖစ်၍ ထိချိုင့် ဝှမ်းရာကိ အဟေကာရအမည်ြဖင့် တွင်၍ ယေနတိ့င်ေအာင် ေလဟိအရပ်၌

ှ ိသတည်း။ ၂၀ ှ ံဆန်သည်လည်း ဖိလိတိလတိ့လက်ထက် ဣသေရလအမျိုးကိ

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် အပ်စိးေလ၏။

၁၆ ေနာက်တဖန် ှ ံဆန်သည် ဂါဇ မိသိ့့ သွား၍ ြပည်တန်ဆာမိန်းမကိ ေတွ့ ပီးလ င်

သဆီ့သိ့ ဝင်၍ ေန၏။ ၂ ှ ံ ဆန်ေရာက်ေကာင်းကိ ဂါဇ မိသ့ားတိ့သည် ကားလ င်

ဝိင်းထားလျက်၊ မိတံ့ခါးဝ၌ တညဥ့်လံး ေချာင်းေြမာင်းလျက်၊ နံနက်မိဃ်းလင်းေသာအခါ

သကိ့ သတ်မည်ဟ ဆိ၍ တညဥ့်လံး ငိမ်သက်စွာ ေနက၏။ ၃ ှ ံဆန်သည်

သန်းေခါင်တိင်ေအာင် အိပ် ပီးမှ၊ သန်းေခါင်အချိန်၌ ထ၍ မိတံ့ခါး ွက်တိ့ကိ၊ တံခါးတိင်

ကန့်လန့်ကျင် ှ င့်တကွယ၍ပခံးေပ မှာတင်လျက် ထမ်းသွား၍၊ ေဟဗန် မိေ့ ှ ့၊ ေတာင်ေပ ၌

ပစ်ထားေလ၏။ ၄ ေနာက်တဖန် ေစာရက်ချိုင့် ၌ေနေသာ ေဒလိလအမည် ှ ိေသာ

မိန်းမတေယာက်ကိ ချစ်ြပန်၏။ ၅ ဖိလိတိမင်းတိ့သည် ထိမိန်းမဆီသိ့ လာ၍၊ ှ ံဆန်၌

ကီးေသာ ခွန်အားသည် အဘယ်အရာအားြဖင့် တည်သနည်း၊ သကိ့ ချည်ေ ှ ာင်၍

ှ ိပ်စက်ြခင်းငှါ အဘယ်သိ့ တတ် ိင်မည်နည်းဟ သကိ့ ေချာ့ေမာ့၍ စးစမ်းပါ။ ငါတိ့သည်

ဝိင်း၍ ေငွဆယ်တပိဿာကိ ေပးမည်ဟ ဆိက၏။ ၆ ေဒလိလကလည်း၊ သင်၌ ကီးေသာ

ခွန်အားသည် အဘယ်အရာအားြဖင့် တည်သည်ကိ၎င်း၊ သင့် ကိ ှ ိပ်စက်ြခင်းငှါ အဘယ်သိ့

ချည်ေ ှ ာင်ရမည်ကိ၎င်း ေြပာပါဟ ှ ံဆန်အား ေတာင်းပန်ေသာ်၊ ၇ ှ ံဆန်က၊

တခါမ မေသွေ့ြခာက်ေသာ ေလ ာ် ကိးစိမ်းခနစ်စင်း ှ င့် ငါ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်လ င် ငါ၌

ခွန်အားေလျာ့၍ အြခားေသာသက့ဲသိ့ ငါြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၈ ထိအခါ

ဖိလိတိမင်းတိ့သည် တခါမ မေသွေ့ြခာက်ေသာ ေလာ် ကိးစိမ်းခနစ်စင်းတိ့ကိ ယခ့ဲ၍၊

ထိမိန်းမသည် ှ ံဆန်ကိ ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၉ ေယာက်ျားအချို ့တိ့သည် ထိမိန်းမ၏

အိပ်ခန်းထဲမှ ေချာင်းေြမာင်းလျက် ေနသည်ြဖစ်၍ မိန်းမက၊ ှ ံဆန်၊ ဖိလိတိလတိ့သည်

သင့် ကိ တိက်လာကသည်ဟဆိေသာ်၊ သသည် မီးထိေသာ ပိက်ဆန်ချည်က့ဲသိ့ ထိ ကိးတိ့ကိ

ြဖတ်ေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သ၏ခွန်အားကိ မသိရက။ ၁၀ ေဒလိလကလည်း၊ သင်သည်

ငါ့ကိ ကျီစား၍ မသာကိသာ ေြပာ ပီ။ သင့် ကိ အဘယ်သိ့ ချည်ေ ှ ာင် ရမည်ကိ

ယခေြပာပါဟ ှ ံဆန်အား ေတာင်းပန်ေသာ်၊ ၁၁ သက၊ မသံးဘးေသာ ကိးသစ် ှ င့်

ကျပ်ကျပ်ချည်ေ ှ ာင်လ င် ငါ၌ ခွန်အားေလျာ့၍ အြခားေသာ သက့ဲသိ့ ငါြဖစ်လိမ့်မည်ဟ

ေြပာဆိသည်အတိင်း၊ ၁၂ ေဒလိလသည် ကိးသစ်တိ့ကိ ယ၍ ချည်ေ ှ ာင် ပီးမှ၊

ထိအခန်း၌ ေချာင်းေြမာင်းေသာ သအချို ့ ှ ိေနလျက်၊ ှ ံဆန်၊ ဖိလိတိလတိ့သည် သင့် ကိ

တိက်လာကသည်ဟဆိေသာ်၊ ှ ံဆန်သည် လက် ံ း၌ ချည်ေသာ ကိးတိ့ကိ အပ်ချည်က့ဲသိ့

ြဖတ်ေလ၏။ ၁၃ ေဒလိလကလည်း၊ ယခတိင်ေအာင် သင်သည် ငါ့ကိ ကျီစား၍ မသာကိသာ

ေြပာ ပီ။ အဘယ်သိ့ ချည်ေ ှ ာင်ရမည်ကိ ေြပာပါဟ ှ ံဆန်အား ေတာင်းပန်ေသာ်၊ သက၊

ငါ့ဆံပင် ခနစ်စတိ့ကိ ရက်ကန်းသား၌ ရက်သွင်း၍ ထရံတွင်စိ့ ှ င့် ိက်ထားလ င် ငါ၌

ခွန်အားေလျာ့၍ အြခားေသာ သက့ဲသိ့ ငါြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိသည်အတိင်း၊ ၁၄

ေဒလိလသည် သ၏ဆံပင်ခနစ်စတိ့ကိ ရက်ကန်းသား၌ ရက်သွင်း၍ ထရံတွင်စိ့ ှ င့်

ိက်ထား ပီးမှ၊ ှ ံဆန်၊ ဖိလိတိလတိ့သည် သင့် ကိ တိက်လာကသည်ဟဆိေသာ်၊ ှ ံဆန် ိး၍

ရက်ကန်းလက်လိပ်၊ စိ၊့ ရက်ကန်းသားပါလျက် သွား၏။ ၁၅ ေဒလိလကလည်း၊ သင်သည်

ငါ့ကိ ချစ်သည်ဟ စိတ် ှ လံးမပါဘဲလျက် အဘယ်သိ့ ေြပာ ိင်သနည်း။ သင့် ၌ ကီးေသာ

ခွန်အားသည် အဘယ်အရာအားြဖင့် တည်သည်ကိ မေြပာ။ သံး ကိမ်တိင်ေအာင် ငါ့ကိ
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ကျီစား ပီဟ ဆိ၏။ ၁၆ ထိသိ့ ေဒလိလသည် ေနတိ့င်း ပဆာ၍သအသက် ေသလေအာင်

ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာေကာင့် ၊‐ ၁၇ ှ ံ ဆန်သည် မိမိစိတ် ှ လံး၌ ှ ိသမအတိင်းေြပာ၍၊ ငါ့ဆံပင်ကိ

တခါမ မရိတ်ေသး။အမိဝမ်းထဲမှစ ၍ဘရားသခင်၏ နာဇရိလြဖစ်၏။ ငါ့ဆံပင်ကိ ရိတ်လ င်

ငါ၌ ခွန်အားေလျာ့၍ အြခားေသာသ က့ဲသိ့ ငါြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၈ ထိသိ့

မိမိစိတ် ှ လံးထဲမှာ ှ ိသမအတိင်း ေြပာေကာင်းကိ ေဒလိလ သိလ င်၊ ဖိလိတိမင်းတိ့ကိ

တဖန်ေခ ၍၊ ယခတခါ လာကပါဦး။ သသည် မိမိစိတ် ှ လံး ှ ိသမအတိင်း ေြပာ ပီဟ

မှာလိက်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ေငွကိ ေဆာင်ယခ့ဲလျက် လာက၏။ ၁၉ ေဒလိလသည်

ှ ံဆန်ေခါင်းကိ မိမိဒးေပ မှာ တင်လျက် သကိ အိပ်ေစသြဖင့် ၊ လတေယာက်ကိ ေခ ၍

သ၏ ဆံပင်ခနစ်စတိ့ကိ ရိတ်ေစ ပီးမှ၊ သကိ ေ ှ ာင့် ှ က်စ ပ၍ သ၏ ခွန်အားသည် ေလျာ့

ေပျာက်၏။ ၂၀ မိန်းမကလည်း၊ ှ ံဆန်၊ ဖိလိတိလတိ့သည် သင့် ကိ တိက်လာကသည်ဟ

ဆိေသာ်၊ ှ ံဆန် ိး၍ ထာဝရ ဘရား စွန့်ေတာ်မေကာင်းကိ မရိပ်မိေသာေကာင့် ၊ အရင်က့ဲသိ့

ငါထွက်၍ အားထတ်မည်ဟ အ ကံ ှ ိေသာ်လည်း၊‐ ၂၁ ဖိလိတိလတိ့သည် ဘမ်းဆီး၍

သမ့ျက်စိကိ ေဖာက် ပီးမှ ဂါဇ မိသိ့့ ယသွား ပီးလ င် ေကးဝါ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍

ေထာင်အိမ်၌ ကိတ်ဆံ ှ င့် ကိတ်ေစက၏။ ၂၂ ှ ံဆန် ဆံပင်ရိတ်ေသာေနာက်၊ တဖန်

ေပါက်ြပန်ေသာအခါ၊‐ ၂၃ ဖိလိတိမင်းတိ့ကိ၊ ငါတိ့ဘရားသည် ငါတိ့ ရန်သကိ ငါတိ့လက်သိ့

အပ်ေတာ်မ ပီဟ ဆိလျက်၊ သတိ့ ဘရား ဒါဂန်အားယဇ် ကီးကိ ပေဇာ်၍ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ

ပအ့ံေသာငှါ စည်းေဝးက၏။ ၂၄လများတိသ့ည် ှ ံဆန်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ငါတိ့ဘရားသည်

ငါတိ့ြပည်ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ြပည်သားအများ တိ့ကိ သတ်ေသာ ငါတိ့၏ ရန်သကိ၊ ငါတိ့လက်သိ့

အပ်ေတာ်မ ပီဟ မိမိတိ့ဘရားကိ ချီးမွမ်း က၏။ ၂၅ စိတ် ှ လံး င်လန်းေသာအခါ၊ ှ ံဆန်ကိ

ေခ ခ့ဲ။ ငါတိ့အဘိ့ ကစားပါေလေစဟ ဆိသြဖင့် ၊ ှ ံဆန်ကိ ေထာင်အိမ်မှ ေခ ခ့ဲ၍

သသည် ကစားရ၏။ သကိလည်း စရပ်တိင် ကားမှာ ထားက၏။ ၂၆ ှ ံဆန်ကလည်း၊

စရပ်တိင်တိ့ကိ ငါမီှ၍ ေနရေအာင် လက် ှ င့် ေတွပ့ါရေစဟ လက်ဆဲွေသာ လကေလး

ကိ အခွင့် ေတာင်း၏။‐ ၂၇ ထိစရပ်၌ ေယာက်ျားမိန်းမတိ့သည် အြပည့် ှ ိ က၏။

ဖိလိတိမင်းအေပါင်းတိ့လည်း ပါ က၏။ စရပ်မိး ေပ မှာလည်း သံးေထာင်မ ေလာက်ေသာ

ေယာက်ျားမိန်းမတိ့သည် ှ ံဆန်ကစားသည်ကိ ကည့် လျက် ှ ိ က၏။‐ ၂၈ ှ ံ ဆန်ကလည်း၊

အိ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်မျက်စိ ှ စ် ဘက်ကိ

ေဖာက်ေသာ ဖိလိတိလတိ့၌ တ ပိင်နက်အြပစ်ဒဏ် ေပး ိင်မည်အေကာင်း၊ ယခတ ကိမ်မ

သာ ခွန်အားကိ ြပန်ေပးေတာ်မပါဘရားဟ ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်း ပီးမှ၊‐ ၂၉

စရပ်ေခါင်တိင် ှ စ်တိင်တိ့ကိ လက်ျာလက်၊ လက်ဝဲလက် ှ စ်ဘက် ှ င့် ကိင်၍ မီှေနလျက်၊‐

၃၀ အက ်ပ်သည် ဖိလိတိလတိ့ ှ င့် အတေသပါရေစဟ ဆိလျက်၊ အားထတ်၍

ကိယ်ကိ တ်ချသြဖင့် ၊ စရပ်သည် မင်းများ၊ လများအေပါင်းတိ့အေပ မှာ လဲ၍ ဖိေလ၏။

ထိသိ့ အသက် ှ င်စဥ်အခါ သတ်ခ့ဲသည်ထက် ေသစဥ်အခါ သာ၍များေသာ သတိ့ကိ

သတ်ေလ၏။ ၃၁သ့ညီများ၊ အေဆွအမျိုးများ အေပါင်းတိ့သည် လာ၍အေလာင်းေကာင်ကိ

ထမ်းသွား ပီးလ င်၊ ေဇာရာ မိ ့ ှ င့် ဧ ှ ေတာလ မိစ့ပ် ကားတွင် အဘမာေနာ်၏ သချုင်း၌

သဂလ်က၏။ သသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် အပ်စိးသတည်း။

၁၇ မိကာအမည် ှ ိေသာ ဧဖရိမ်ေတာင်သား တေယာက် ှ ိ၏။ ၂သသည် အမိအား၊

အိအေမ၊ ေပျာက်ေသာေငွ၊ အက ်ပ်ေ ှ မှ့ာ ကျိန်ဆဲေသာ စကားကိ ေြပာေသာ

ေငွဆယ်တပိဿာသည် အက ်ပ်၌ ှ ိပါ၏။ အက ်ပ်ယမိ ပီဟ ဆိေသာ်၊ အမိက၊ ငါ့သား၊

ထာဝရ ဘရားေကာင်း ကီး ေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိ၏။‐ ၃ ထိေငွဆယ်တပိဿာကိ

အမိအား ြပန်ေပးေသာအခါ၊ အမိက၊ ငါ့သားသည် ထေသာ ပ်တ ှ င့် သွန်းေသာ

ပ်တကိလပ်စရာဘိ့ ဤေငွ ှ ိသမ ကိ ထာဝရဘရားအား ငါပေဇာ် ှ င့် ပီ။ ၄ သိ့ြဖစ်၍

ငါ့သားအား ယခ ငါြပန်ေပးမည်ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ သားသည် ထိေငွကိ အမိအား ြပန်ေပး၏။

အမိသည်လည်း ှ စ်ပိဿာကိယ၍ ပန်းတိမ်သမား၌ အပ်သြဖင့် ၊ သသည် ထေသာ ပ်တ ှ င့်

သွန်းေသာ ပ်တကိလပ်၍ ပ်တတိ့သည် မိကာအိမ်၌ ှ ိ၏။ ၅ ထိလမိကာသည်

ဘရားေကျာင်း ှ ိ၍၊ သင်တိင်းေတာ် ှ င့် ေတရပ် ပ်တကိ လပ် ပီးမှ၊ မိမိ သားတေယာက်ကိ

မိမိယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားေလ၏။ ၆ ထိကာလ၌ ဣသေရလ ှ င် ဘရင်မ ှ ိ။

လတိင်း မိမိစိတ် အလိ ှ ိသည်အတိင်း ပသတည်း။ ၇ ယဒအမျိုး ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ဗက်လင် ယဒ မိသ့ား ေလဝိအမျိုး လလင်တေယာက်သည်၊ ဗက်လင် မိမှ့ာ တည်းခိ၍

ေန ပီးလ င်၊‐ ၈ တဖန် ထွက်သွား၍ တည်းခိစရာအရပ်ကိ ှ ာလျက် ခရီးသွားသြဖင့် ၊

ဧဖရိမ်ေတာင်၊ မိကာအိမ်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၉ မိကာကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်က

လာသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ လလင်က၊ ငါသည် ယဒခ ိင် ဗက်လင် မိသ့ား ေလဝိလြဖစ်၏။

တည်းခိစရာအရပ်ကိ ှ ာ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊‐ ၁၀ မိကာက၊ အက ်ပ် ှ င့်အတ ေနပါ။

အက ်ပ်၏အဘ၊ အက ်ပ်၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်လပ်ပါ။ အက ်ပ်သည် တ ှ စ်တ ှ စ်လ င်

ေငွအကျပ်တဆယ် ှ င့် အဝတ်စံကိ၎င်း၊ စားစရာကိ၎င်း ေပးပါမည် ဟ ပင့် ဘိတ်ေသာအခါ၊

ေလဝိဘသည် ဝင်၍၊‐ ၁၁ ထိသ ှ င့်အတေနြခင်းငှါ အလိ ှ ိသြဖင့် သားက့ဲသိ့ ြဖစ်ေလ၏။

၁၂ မိကာသည်လည်း၊ ထိေလဝိလလင်ကိ မိမိယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားသည်အတိင်း၊

လလင်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ် လပ်၍ မိကာအိမ်၌ ေန၏။ ၁၃ မိကာကလည်း၊

ယခမှာ ေလဝိလသည် ငါ၏ယဇ်ပေရာဟိတ် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၌

ေကျးဇး ပေတာ်မမည်ကိ ငါသိသည်ဟ ဆိ၏။

၁၈ ထိကာလအခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် မ ှ ိစဥ်၊ ဒန်အမျိုးသားတိ့သည်

အေမွခံစရာေြမကိ ှ ာ က၏။ ထိကာလတိင်ေအာင် အြခားေသာ

ဣသေရလအမျိုးတိ့တွင်၊ အေမွခံထိက်သည် အတိင်းမခံရေသး။ ၂ သိ့ြဖစ်၍

ဒန်အမျိုးသားတိ့သည် ြပည်ကိ ကည့် စးစမ်းေစြခင်းငှါ မိမိတိ့ အမျိုးသား ခွန်အား ကီး

ေသာ သရဲငါးေယာက်တိ့ကိ သတိ့ေနရာအရပ် ေဇာရာ မိ၊့ ဧ ှ ေတာလ မိမှ့ ေစလတ်လျက်၊

ြပည်ကိ သွား၍ စးစမ်း ကေလာ့ဟ မှာလိက်ကသည်အတိင်း၊ သတိ့သည် ဧဖရိမ်ေတာင်၊

မိကာအိမ်သိ့ ေရာက် ပီးလ င် တည်းခိ၍ ေနက၏။ ၃ မိကာအိမ်၌ ှ ိစဥ်အခါ၊

ေလဝိလလင်၏ စကားသံကိ မှတ်မိ၍၊ သေ့နရာသိ့ ဝင်လ င်၊ သင်သည် ဤအရပ်သိ့

အဘယ်ေကာင့် ေရာက်သနည်း။ ဤသ ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။ အဘယ်သိ့ လပ်၍

ေနသနည်းဟ ေမးေသာ်၊‐ ၄ ထိသက၊ မိကာသည် ဤမည်ေသာအမ ဤမည်ေသာ

အရာကိ ေပး၍ ငါ့ကိ ငှါးသြဖင့် ၊ ငါသည် သ၏ ယဇ်ပေရာဟိတ် လပ်ေနသည်ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၅သတိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ယခ ခရီးသွားရာတွင် အ ကံေြမာက်မည်

မေြမာက်မည်ကိ သိမည် အေကာင်း ဘရားသခင်ကိ ေမးြမန်းပါေလာ့ဟ

ေတာင်းပန်သည်အတိင်း၊‐ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်က ငိမ်ဝပ်စွာသွား ကေလာ့။ သင်တိ့

သွားရာလမ်းကိ ထာဝရဘရား ကည့် ေတာ် မသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၇ ထိလ

ငါးေယာက်တိ့သည် ထွက်သွား၍ လဲ ှ မိသိ့့ ေရာက်သြဖင့် ၊ မိသ့ားတိ့သည် ဇိဒန် အမျိုးသား

တိ့ သတိမ ှ ိသက့ဲသိ့ သတိမ ှ ိ၊ မစိးရိမ်ဘဲ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနေကာင်းကိ၎င်း၊ ဆံးမပိင်ေသာ

မင်းမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ၎င်း၊ ဇိဒန်အမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေဝး၍ အဘယ်သ ှ င့် မ

အမမဆိင်ေကာင်းကိ၎င်း ကည့် ပီးမှ၊‐ ၈ အမျိုးသားချင်း ှ ိရာ ေဇာရာ မိ၊့

ဧ ှ ေတာလ မိသိ့့ ြပန်လာ၍ အမျိုးသားချင်းတိ့က၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့

ေြပာကမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊‐ ၉သတိ့က၊ ထ၍ သွားတိက် ကကန်အ့ံ၊ ထိြပည်သည်

ေကာင်းမွန်ေသာ ြပည်ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ့ ြမင် ပီ။ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနကေသးသေလာ။ ထိြပည်ကိ

သိမ်းယဝင်စားြခင်းငှါ မဖင့် ဲ က ှ င့် ။ ၁၀ သွားလ င် သတိမ ှ ိေသာလမျိုး ျင့်

ကျယ်ဝန်းေသာ ြပည်ကိ ေတွ့ ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့လက်၌

အပ်ေတာ်မမည်။ ထိြပည်၌ ေြမ ကီးဥစာ စံလင်လျက် ှ ိသည်ဟ ေြပာဆိက၏။ ၁၁ ထိအခါ

ေဇာရာ မိ၊့ ဧ ှ ေတာလ မိမှ့ ဒန်အမျိုးသား လေြခာက်ရာတိ့သည် စစ်တိက်လက်နက်

ပါလျက် ချီသွား က၏။ ၁၂ သွားရာတွင်၊ ယဒခ ိင် ကိရယတ်ယာရိမ် မိမှ့ာ စားခန်းချ က၏။

ထိအရပ်ကိ ယေနတိ့င်ေအာင် ဒန်အမျိုးတပ်ဟ၍ တွင်သတည်း။ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့

ေနာက်မှာ ှ ိ၏။ ၁၃ ထိအရပ်မှ သွား၍ ဧဖရိမ်ေတာင်၌ မိကာအိမ်သိ့ ေရာက်က၏။ ၁၄

ထိအခါ လဲ ှ မိကိ့ စးစမ်းြခင်းငှါ သွားေသာ သငါးေယာက်တိ့က၊ ဤအိမ်တိ့၌

သင်တိင်းေတာ်၊ ေတရပ် ပ်တ၊ ထေသာ ပ်တ၊ သွန်းေသာ ပ်တ ှ ိေကာင်းကိ သိသေလာ။

အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့ဟ အမျိုးသားချင်းတိ့အားဆိေသာ်၊‐ ၁၅

သတိ့သည် ထိအရပ်သိ့ လှည့်သွားသြဖင့် ၊ ေလဝိလလင်ေနရာ မိကာအိမ်သိ့ေရာက်၍ သကိ့

တ် ဆက်က၏။ ၁၆ စစ်တိက်လက်နက်ပါေသာ ဒန်အမျိုးသား ေြခာက်ရာတိ့သည်

တံခါးဝ၌ ေနက၏။ ၁၇ လဲ ှ မိကိ့ စးစမ်းေသာ လငါးေယာက်တိ့သည် မိကာအိမ်သိ့ ဝင်၍၊

၁၈ ထေသာ ပ်တ၊ သင်တိင်းေတာ်၊ ေတရပ် ပ်တ၊ သွန်းေသာ ပ်တတိ့ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ မှ့ာ ယက၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်ကလည်း၊ အဘယ်သိ့ ပကသနည်းဟ
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ေမးေသာ်၊‐ ၁၉ သတိ့က တိတ်ဆိတ်စွာေနပါ။ ကိယ်ေတာ် တ်ကိ လက် ှ င့် ပိတ်၍

အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ကပါ။ အက ်ပ်တိ့ အဘလပ်ပါ။ ယဇ်ပေရာဟိတ် လပ်ပါ။

တအိမ်ေထာင်၌သာ ယဇ်ပေရာဟိတ် လပ်ေကာင်းသေလာ။ ဣသေရလအမျိုးအ ယ်တိ့တွင်

တမျိုးတ ွယ် လံး၌ ယဇ်ပေရာဟိတ် မလပ်ေကာင်းသေလာဟ ဆိကေသာ်၊ ၂၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဝမ်းေြမာက်၍ သင်တိင်းေတာ်၊ ေတရပ် ပ်တ၊ ထေသာ ပ်တကိ

ယလျက်၊ ထိလစထဲသိ့ ဝင်သွားေလ၏။ ၂၁ ထိသတိ့သည် သငယ်များ၊ တိရစာန်များ၊

ဝန်စလယ်များကိ အဦးသွားေစသြဖင့် ကိယ်တိင် လိက်လျက် လှည့် သွား က၏။ ၂၂

မိကာအိမ် ှ င့် ေဝးေသာအခါ၊ မိကာ၏ အိမ်နီးချင်းတိ့သည် စည်းေဝး၍၊ ဒန်အမျိုးသားတိ့ကိ

မီှ ေအာင် လိက် က၏။ ၂၃ ေကးေကာ်ေသာအခါ၊ ဒန်အမျိုးသားတိ့သည်

လှည့်ကည့်လျက် သင်သည် အဘယ်အခင်း ှ ိ၍ လအေပါင်းတိ့ ှ င့် လိက်လာသနည်းဟ

မိကာအားေမးေသာ်၊‐ ၂၄ မိကာက၊ သင်တိ့သည် ငါလပ်ေသာ ဘရားတိ့ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်ကိ ယသွားကသည်တကား။ ထိအရာမှတပါး ငါ၌ အဘယ်အရာ ှ ိသနည်း။

သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့က၊ အဘယ်အခင်း ှ ိသနည်း ဟ ငါ့ကိ ေမးကသည်တကားဟ

ဆိေသာ်၊‐ ၂၅ ဒန်အမျိုးသားတိ့က၊ ငါတိ့တွင် သင့် စကားကိ မကားပါေစ ှ င့် ။ သိ့မဟတ်

စိတ်ဆိးေသာ သတိ့သည် သင့် ကိ တိက်၍ သင့်အသက် ှ င့်သင့် အိမ်သားတိ့

အသက်ဆံးေကာင်းဆံးလိမ့်မည်ဟ ဆိလျက် ခရီးသွား က၏။ ၂၆ မိကာသည် သတိ့ကိ

မိမိမ ိင်သည်ကိသိ၍ မိမိအိမ်သိ့ ြပန်သွားေလ၏။ ၂၇ ဒန်အမျိုးသားတိ့သည်၊

မိကာလပ်ေသာ အရာတိ့ ှ င့် သ၌ေနေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်ကိ ယသွား၍၊ သတိမ ှ ိ

ငိမ်ဝပ်စွာေနေသာ လဲ ှ မိသ့ားတိ့ဆီသိ့ ေရာက်သြဖင့် ထား ှ င့်လပ် ကံ၍ မိကိ့ မီး ိ ့ က၏။

၂၈ ဇိဒန် မိ ့ ှ င့် ေဝးေသာေကာင့် ၎င်း၊ အဘယ်သ ှ င့် မ အမမဆိင်ေသာေကာင့် ၎င်း၊

ကယ် တ်ေသာ သမ ှ ိ။ ထိ မိသ့ည် ဗက်ရေဟာဘ မိအ့နားမှာ ှ ိေသာ ချိုင့် ၌ တည်၏။

ထိအရပ်၌ မိသ့စ်ကိတည်၍ ေနက၏။ ၂၉ ထိ မိကိ့ သတိ့အမျိုး၏ အဘဣသေရလ၏

သားဒန်အမည်ကိ မီှသြဖင့် ဒန် မိဟ့၍ တွင် က၏။ ထိ မိ ့ အမည်ေဟာင်းကား

လဲ ှ တည်း။ ၃၀ ဒန်အမျိုးသားတိ့သည် မိကာထေသာ ပ်တကိ တည်ေထာင်၍

မနာေ ှ သား ေဂရ ံ၏သား ေယာနသန် ှ င့် သ၏သားတိ့သည် ေသတာေတာ်ကိ

သိမ်းသွားသည့်ေနတိ့င်ေအာင် ဒန်အမျိုး၌ ယဇ်ပေရာဟိတ် လပ်က၏။ ၃၁ဘရားသခင်၏

အိမ်ေတာ်သည် ှ ိေလာ မိ ့၌ ှ ိသည်ကာလပတ်လံး၊ မိကာသွန်းေသာ ပ်တကိလည်း

တည်ေထာင်က၏။

၁၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် မ ှ ိသည်ကာလ၊ ဧဖရိမ်ေတာင်ခါးပန်း၌ တည်းခိေသာ

ေလဝိလတေယာက် သည်၊ ယဒခ ိင် ဗက်လင် မိသ့ မိန်းမတေယာက်ကိ

သိမ်းယ၏။ ၂ ထိမိန်းမသည် လင်ကိ ြပစ်မှား၍ ဗက်လင် မိ ့ မိမိအဘအိမ်သိ့

သွားသြဖင့် ေလးလ ေနေလ၏။ ၃ လင်သည် သကိ့ ေချာ့ေမာ့၍ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ

ငယ်သားတေယာက် ှ င့် ြမည်း ှ စ်စီးပါလျက် ထသွား ၍ ေရာက်ေသာအခါ၊ မယားငယ်သည်

မိမိအဘ အိမ်ထဲသိ့ ေခ သွင်း၍၊ အဘသည် သမက်ကိ ေတွ့ြမင်လ င် ဝမ်းေြမာက်ေသာ

စိတ် ှ ိ၍ သိမ်းဆည်းေလ၏။ ၄ ထိေကာင့် သမက်သည် စားေသာက်လျက်၊ အိပ်လျက်၊

သံးရက်ပတ်လံး ေယာကမအိမ်၌ ေန၏။ ၅ စတတေနရ့က် နံနက်ေစာေစာထ၍

ထွက်သွားအ့ံေသာငှါ ြပင်ဆင်ေသာအခါ၊ ေယာကမက၊ မန့် အနည်းငယ်ကိ စား၍

အားြဖည့် ပီးမှ သွား ကပါဟ သမက်အား ဆိသည့်အတိင်း၊ ၆ ှ စ်ေယာက်လံးထိင်၍

စားေသာက်လျက် ေနက၏။ ေယာကမကလည်း၊ သေဘာကျပါေတာ့။ ယေန့ ညဥ့်ကိလည်း

လွန်ေစသြဖင့် ေပျာ်ေမွလ့ျက်ေနပါေတာ့ဟ သမက်အားဆိြပန်၍၊ ၇ သမက်သည်

သွားအ့ံေသာငှါ ထေသာ်လည်း၊ ေယာကမေသွးေဆာင်သြဖင့် သမက်သည် ထိအရပ်၌

အိပ်ြပန်ေလ၏။ ၈ ပဥမေနရ့က် နံနက်ေစာေစာ သွားအ့ံေသာငှါ ထေသာအခါ၊

ေယာကမက၊ အားြဖည့်ပါဦးေတာ့ဟ ဆိ၍ မွန်းလဲွသည်တိင်ေအာင် ှ စ်ေယာက်လံး

စားေသာက်လျက်ေနက၏။ ၉ ထိသသည် မယားငယ် ှ င့် ငယ်သားကိ ေခ ၍

သွားအ့ံေသာငှါ ထြပန်ေသာအခါ၊ သ၏ ေယာက မြဖစ်ေသာ ထိမိန်းမ၏ အဘက၊ ကည့်ပါ၊

မိဃ်းချုပ်လ ပီ။ ယေန့ညဥ့်ကိလည်း လွန်ေစပါေတာ့။ ေနအ့ချိန် ကန်လ ပီ။ ဤအရပ်၌

အိပ်၍ ေပျာ်ေမွလ့ျက်ေနပါေတာ့။ နက်ြဖန် နံနက် ေစာေစာထ၍ ကိယ်ေနရာအရပ်သိ့

သွားေတာ့ဟ ဆိေသာ်လည်း၊‐ ၁၀ သမက်သည် ထိညဥ့်ကိ မလွန်ေစဘဲ ထသွား၍

ကန်း ှ ီးတင်ေသာ ြမည်း ှ စ်စီး ှ င့် မယားငယ်လည်း ပါလျက် ေယ ှ လင် မိတ့ည်းဟေသာ

ေယဗတ် မိအ့နီးသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၁ ထိ မိအ့နီးသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

မိဃ်းချုပ်ေသာေကာင့် ငယ်သားက၊ နားေထာင်ပါေတာ့။ ေယဗသိ လေနရာဤ မိသိ့့ ဝင်၍

အိပ် ကကန်အ့ံဟ သခင်အားဆိေသာ်၊‐ ၁၂ သခင်က၊ ဣသေရလ အမျိုးမဟတ်၊

တပါးအမျိုးသားေနေသာ မိသိ့့ မဝင်၊ ဂိဗာ မိသိ့့ သွားဦးမည်။ ၁၃ ဂိဗာ မိ၊့ ရာမ မိ ့

အစ ှ ိေသာ တစံတခေသာအရပ်၌ ညဥ့်ကိလွန်ေစြခင်းငှါ သွား ကကန်အ့ံဟ

ငယ်သားအားဆိလျက်၊‐ ၁၄ ခရီးသွားြပန်၍ ဗယာမိန်ခ ိင် ဂိဗာ မိအ့နီးသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ေနဝင်ေလ၏။ ၁၅ ဂိဗာ မိမှ့ာ ညဥ့်ကိ လွန်ေစမည်အ ကံ ှ င့် မိထဲ့သိဝ့င်၍

အဘယ်သ မ ဧည့်မခံေသးေသာေကာင့် လမ်းမှာထိင်ေန၏။ ၁၆ ဂိဗာ မိသ့ားတိ့သည်

ဗယာမိန်အမျိုးသားြဖစ် က၏။ သိ့ရာတွင် တည်းခိေသာ ဧဖရိမ်ေတာင်သား

လအိတေယာက် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ထိသသည် ညဦးယံ၌ လယ်လပ်ရာမှလာစဥ်၊‐ ၁၇

ေြမာ် ကည့်၍၊ မိလ့မ်းမှာ ဧည့်သည်တေယာက် ှ ိသည်ကိြမင်လ င်၊ သင်သည်

အဘယ်အရပ်သိ့ သွားသနည်း၊ အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟ ေမးေသာ်၊‐ ၁၈

က ်ပ်တိ့သည် ယဒခ ိင်ဗက်လင် မိမှ့ ဧဖရိမ်ေတာင်ခါးပန်းသိ့ သွား၏။ က ်ပ်သည်

ဧဖရိမ်ေတာင် သားြဖစ်၏။ ဗက်လင် မိသိ့့ ခဏသွား ပီးမှ ယခထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သိ့

သွား၏။ အဘယ်သ မ ဧည့် မခံေသး။ ၁၉ သိ့ရာတွင် ြမည်းဘိ့ ြမက်ေြခာက် ှ င့်

အြခားေကးစရာ ှ ိ၏။ ကိယ် ှ င့် ကိယ်ေတာ် ကန်မလိက်လာ ေသာ ငယ်သားဘိ့

မန့် ှ င့် စပျစ်ရည် ှ ိ၏။ တစံတခမ မလိပါဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၀ လအိကလည်း၊ သင်၌

ချမ်းသာ ှ ိပါေစေသာ။ သင်လိသမသည် ငါ့တာ ှ ိေစေတာ့။ လမ်းမှာညဥ့်ကိ

မလွန်ေစ ှ င့်ဟဆိလျက်၊‐ ၂၁ မိမိအိမ်သိ့ ေခ သွင်း၍ ြမည်းတိ့ကိ ေကးေလ၏။ သတိ့သည်

ေြခကိ ေဆး၍ စားေသာက်က၏။ ၂၂ ထိသိ့ ေပျာ်ေမွလ့ျက်ေနကေသာအခါ၊ ထိ မိသ့ား

အဓမလအချို တိ့့သည် အိမ်ကိ ဝိင်း၍ တံခါးကိ ိက်က၏။ အိမ် ှ င် လအိကိလည်းေခ ၍၊

သင့် အိမ်သိ့ ဝင်ေသာေယာက်ျား ှ င့် ငါတိ့သည် ဆက်ဆံ လိသည်ြဖစ်၍၊ ထတ်ခ့ဲေလာ့ဟ

ဆိက၏။ ၂၃ အိမ် ှ င်သည်လည်း ထွက်၍၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ ဆိးေသာအမကိ မ ပပါ ှ င့် ။

ဤသသည် အက ်ပ်အိမ်၌ တည်းခိေသာသြဖစ်၍ အဓမမ ပကပါ ှ င့် ။ ၂၄အက ်ပ်၌

သမီးကညာ ှ ိပါ၏။ သ၏မယားငယ်လည်း ှ ိပါ၏။ သတိ့ကိ ထတ်၍ ေပးပါမည်။ သတိ့ကိ

တ်ချကပါ။ အလိ ှ ိသည်အတိင်း ပကပါ။ ဤေယာက်ျား၌ ဤမ ေလာက် ဆိးေသာအမကိ

မ ပပါ ှ င့်ဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊‐ ၂၅ သတိ့သည် နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊

ေလဝိလသည် မိမိမယားငယ်ကိ ထတ် အပ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် တညဥ့်လံး

အဓမ ပ၍ နံနက်တိင်ေအာင် တ်ချ ပီးမှ အာ ဏ်တက်မှ လတ်လိက် က၏။ ၂၆

အာ ဏ်တက်ေသာအခါ၊ မိန်းမသည် လာ၍ မိမိသခင်ေနရာ အိမ်တံခါးေ ှ မှ့ာ

မိဃ်းလင်းသည် တိင်ေအာင် လဲေန၏။ ၂၇ နံနက်အချိန်ေရာက်မှ သ၏သခင်သည် ထ၍

အိမ်တံခါးကိ ဖွင့်သြဖင့် ၊ ခရီးသွားအ့ံေသာငှါ ထွက်ေသာအခါ၊ မယားငယ်သည်

အိမ်တံခါးေ ှ မှ့ာလဲ၍ တံခါးခံကိ လက်တင်လျက် ှ ိသည် ြမင်ေသာ်၊ ၂၈ ထေလာ့။

သွား ကကန်အ့ံဟ ဆိေသာ်လည်း သသည် ြပန်မေြပာဘဲေန၏။ ထိအခါ ေယာက်ျားသည်

သကိ့ ြမည်းေပ မှာ တင်သြဖင့် မိမိေနရာသိ့ သွားေလ၏။ ၂၉ မိမိအိမ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ

ထားကိယ၍ မယားငယ်အေကာင်ကိ အ ိး ှ င့်တကွဆယ် ှ စ်ပိင်းပိင်း၍ဣသေရလြပည်

တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေပးလိက်ေလ၏။ ၃၀ သိြမင်ေသာသ အေပါင်းတိ့က၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်က ထွက်ေသာေနမှ့စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင်

ဤက့ဲသိ့ေသာအမကိ အဘယ်သမ မ ပ၊ တခါမ မြဖစ်စဖး။ ဆင်ြခင်၍ တိင်ပင်

စီရင်ကေလာ့ဟ ေြပာဆိက၏။

၂၀ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊ ဂိလဒ်ြပည်သားတိ့ ှ င့်တကွ

ထလျက်၊ ဒန် မိမှ့စ၍ ေဗရေ ှ ဘ မိတိ့င်ေအာင် ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်

တေယာက်ေသာသက့ဲသိ့ မိဇပါ မိ၊့ ထာဝရဘရား ထံေတာ်၌ စည်းေဝးက၏။ ၂ဣသေရလ

အမျိုးအ ွယ်အေပါင်း၊ ြပည်သားအေပါင်းတိ့၏ အ ကီးအကဲတိ့သည် စည်းေဝး ကေသာ်၊

ဘရားသခင်၏လ၊ ထားလက်နက်စဲွကိင်ေသာ ေြခသည်သရဲ ေလးသိန်း ှ င့်တကွ

ချဥ်းကပ်က၏။ ၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိဇပါ မိသိ့့ သွားေကာင်းကိ

ဗယာမိန်အမျိုးသားတိသ့ည် ကားသိက၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က၊ ထိအဓမအမကား
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အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊‐ ၄ အေသခံရေသာ မိန်းမ၏လင် ေလဝိလက၊

အက ်ပ်သည် မယားငယ် ှ င့်အတလာ၍ ဗယာမိန် ခ ိင်၊ ဂိဗာ မိမှ့ာ ညဥ့်ကိ လွန်ေစပါ၏။ ၅

ညဥ့်အခါ ဂိဗာ မိသ့ားတိ့သည် ထ၍အက ်ပ်တည်းခိေသာအိမ်ကိ ဝိင်းလျက်၊ အက ်ပ်ကိ

တိက် သတ်မည် အားထတ်ကပါ၏။ မယားငယ် ေသသည်တိင်ေအာင် တ်ချကပါ၏။ ‐ ၆

အက ်ပ်သည်လည်း မယားငယ်အေကာင်ကိယ၍ အပိင်းပိင်းြဖတ် ပီးမှ၊ ဣသေရလအမျိုး

အေမွခံ ရာ ြပည်တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေပးလိက်ပါ၏။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုး၌ ဆိးညစ် ေသာအမ၊ အဓမအမကိ ပကပါ ပီ။‐ ၇သင်တိ့ ှ ိသမသည်

ဣသေရလအမျိုး ြဖစ် ကပါ၏။ ဤအရပ်၌ တိင်ပင်စီရင် ကပါေလာ့ဟ ေြပာဆိ

ေလ၏။‐ ၈ လအေပါင်းတိ့သည် တေယာက်ေသာသက့ဲသိ့ ထ၍ ငါတိ့သည်

တေယာက်မ မိမိတဲသိ့မသွား၊ မိမိ အိမ်သိ့မြပန်။‐ ၉ ဂိဗာ မိ ့၌ အဘယ်သိ့

ပမည်နည်း ဟမကား၊ စာေရးတံချ၍ အတိက်သွားမည်။ ၁၀ ဗယာမိန်ခ ိင်

ဂိဗာ မိသ့ားတိ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုးတိ့၌ ပသမ ေသာ အဓမအမ ှ င့် ညီေလျာ်စွာ

လများတိ့သည် ထိ မိသိ့့ေရာက်၍ အြပစ်ဒဏ်ေပးမည်အေကာင်း၊ သတိ့စားစရိတ်ကိ

ပိ့ေစြခင်းငှါ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့၌ လတရာတွင် တဆယ်၊

တေထာင်တွင်တရာ၊ တေသာင်းတွင် တေထာင်တိ့ကိ ေ ွးေကာက်ကကန်အ့ံဟ ဆိလျက်၊

၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ဂိဗာ မိတ့ဘက်၌ စည်းေဝး၍

တေယာက်ေသာသက့ဲသိ့ သင်းဖဲွလ့ျက်ေနက၏။ ၁၂ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊

ဗယာမိန်ခ ိင်တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့တွင် ပေသာ ဤအဓမအမကား

အဘယ်သိ့နည်း။ ၁၃ ယခမှာ ဂီဗာ မိ ့၌ ှ ိေသာ ထိအဓမလတိ့ကိ ငါတိ့ယ၍

သတ်သြဖင့် ဣသေရလအမျိုးထဲက ဒစ ိက် အြပစ်ကိ ပယ် ှ ားမည်အေကာင်း

ထိလတိကိ့အပ်ကပါဟ မှာလိက်က၏။ သိ့ရာတွင် ဗယာမိန် အမျိုးသားတိ့သည်၊ ညီအစ်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ၁၄ ထိအမျိုးသားတိကိ့ စစ်တိက်ြခင်းငှါ၊

အ မိ့ မိအ့ ွာ ွာက ထွက်၍ ဂိဗာ မိ ့၌ စည်းေဝး က၏။‐ ၁၅ ထိအခါ ဂိဗာ မိသ့ား

ေယာက်ျားေကာင်း ခနစ်ရာမှတပါး အ မိ့ မိအ့ ွာ ွာက လာေသာ ဗယာ မိန် အမျိုးသား

အေရအတွက်ကား၊ ထားလက်နက်စဲွကိင်ေသာသ ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင်တည်း။ ၁၆

ထိလအေပါင်းတိ့တွင် လက်ဝဲလက်ကိ သံးတတ်သြဖင့် ၊ ဆံြခည်တပင်ကိ

ေလာက်လဲ ှ င့် မှန်ေအာင် ပစ် ိင်ေသာ ေယာက်ျားေကာင်း ခ ှ စ်ရာပါသတည်း။ ၁၇

ဗယာမိန်အမျိုးသားမှတပါး ထားလက်နက်စဲွကိင်၍ စစ်သရဲြဖစ်ေသာ ဣသေရလအမျိုးသား

အေရ အတွက်ကား ေလးသိန်းတည်း။ ၁၈ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်သိ့ ထ၍ သွား ပီးလ င်၊ အက ်ပ်တိ့တွင် အဘယ်သသည်

ဗယာမိန် အမျိုးကိ အဦး ချီသွားရပါမည်နည်းဟ ဘရားသခင်ထံေတာ်၌ ေမးေလာက်

ကေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ ယဒသည် အဦးချီသွားရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

နံနက်ေစာေစာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထ၍ ဂိဗာ မိအ့နား၌ တပ်ချ ပီးမှ၊ ၂၀

ဗယာမိန်အမျိုးသားတိကိ့ တိက်ြခင်းငှါ ချီသွား၍ ဂိဗာ မိေ့ ှ မှ့ာ စစ်ခင်းကျင်းလျက် ေနက၏။

၂၁ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည် ဂိဗာ မိထဲ့က ထွက် ပီးလ င်၊ ထိေနတွ့င် ဣသေရလ

လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ေြမေပ မှာ လဲှ၍ သတ်က၏။ ၂၂ သိ့ရာတွင်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ရဲရင့် ေသာစိတ်ကိယ၍ ပဌမေနတွ့င် စစ်ခင်းကျင်းေသာ

အရပ်၌ တဖန်ခင်းကျင်း က၏။ ၂၃ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ သွား၍ ညဦးယံတိင်ေအာင်

ငိေကးလျက်၊ အက ်ပ်တိ့ညီ ဗယာမိန်အမျိုး သားတိ့ကိ တဖန်စစ်တိက်ရပါမည်ေလာဟ

ထာဝရဘရားအား ေမးေလာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက ချီသွား ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ဒတိယေနတွ့င် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဗယာမိန်အမျိုးတိ့အနီးသိ့

ချဥ်း ကေသာအခါ၊ ၂၅ ဗယာမိန် အမျိုးသားတိ့သည် ဂိဗာ မိထဲ့က ထွက် ပီးလ င်၊

ထားလက်နက်စဲွကိင်ေသာ ဣသေရလ လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ေြမေပ ၌

လဲှ၍ သတ်က၏။ ၂၆ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည်

ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်သိ့သွား၍ ငိေကးလျက်၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ဝပ်လျက်၊

တေနလံ့း ညဦးယံတိင်ေအာင် အစာကိ ေ ှ ာင်၍ ထာဝရဘရားအား မီး ိရ့ာယဇ်၊

မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ် က၏။ ၂၇ ထိကာလ၌ ဘရားသခင်၏ ပဋိညာဥ်

ေသတာေတာ်ပါလျက်၊ အာ န်၏သားြဖစ်ေသာ ဧလာဇာ၏ သား ဖိနဟတ်သည်၊

ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ အမေစာင့်သည် ြဖစ်၍၊‐ ၂၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က၊

အက ်ပ်တိ့ ညီဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ကိ တဖန်သွား၍ တိက်ရပါမည်ေလာ၊

မသွားဘဲေနရပါမည်ေလာဟ ထာဝရဘရားအား ေမးေလာက်ေသာ်၊ ထာဝရ ဘရားက

သွားကေလာ့။ နက်ြဖန်ေနတွ့င် သတိ့ကိ သင်တိ့လက်၌ ငါအပ်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဂိဗာ မိပ့တ်လည်၌ ကင်းေစာင့်လတိ့ကိ ထား ပီးမှ၊ ၃၀

တတိယေနတွ့င် ဗယာမိန် အမျိုးသားတိ့ ှ ိရာသိ့ ချီသွား၍၊ ယမန်က့ဲသိ့ ဂိဗာ မိအ့နား၌

စစ်ခင်းကျင်း လျက် ေနက၏။ ၃၁ ဗယာမိန် အမျိုးသားတိ့သည် အတိက်ထွက်၍

မိ ့ ှ င့် ကွာသွားက၏။ ေဗသလ မိသိ့့ သွားေသာလမ်း၊ ဂိဗာေတာ ွာသိ့ သွားေသာလမ်းတွင်

ယမန်က့ဲသိ့ ဣသေရအလအမျိုးသရဲတိ့ကိ လပ် ကံစ ပ၍လသံးဆယ်ခန့်မ ေသက၏။

၃၂ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့က၊ သတိ့သည် ယမန်က့ဲသိ့ ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ ံ း က ပီဟ

ဆိေသာ်လည်း၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့က ေြပး ကကန်အ့ံ၊ သတိ့ကိ မိ ့ ှ င့် ေဝးေသာ

လမ်းတိသိ့့ ေသွးေဆာင် ကကန်အ့ံဟ ဆိလျက်၊ ၃၃ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့

ေနရာအရပ်မှထ၍ ဗာလတာမာ မိ ့၌ စစ်ခင်း က၏။ ကင်း ေစာင့်လျက်ေနေသာ

ဣသေရလလတိ့သည်လည်း မိမိတိ့ေနရာ ဂိဗာလွင်ြပင်မှ ထကသြဖင့် ၊ ၃၄

ဣသေရလအမျိုးသား ေယာက်ျားေကာင်း တေသာင်းတိ့သည် ဂိဗာ မိသိ့့ ချီလာ၍၊

ဗယာမိန် အမျိုး သားတိ့သည် ေဘးေရာက်လနီးသည်ကိ မရိပ်မိေသာေကာင့် ၊

ကျပ်တည်းစွာ ဆီး၍ တိက်က၏။ ၃၅ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ဗယာမိန်လတိ့ကိ

ဣသေရလလတိ့ေ ှ မှ့ာ ံ းေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိ့ေန့ တွင် ဣသေရလ လတိ့သည်

ထားလက်နက်စဲွကိင်ေသာ ဗယာမိန်လ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်တရာ တိ့ကိ ပယ် ှ င်း က၏။

၃၆ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့ ံ းသည်ကိ သိြမင် က၏။ဣသေရလတိ့သည်၊

ဂိဗာ မိအ့နား၌ ထားေသာ ကင်းတပ်ကိ ကိးစားေသာေကာင့် ၊ အစက ဗယာမိန်လတိ့ေ ှ မှ့ာ

ဆတ်က၏ ၃၇ကင်းတပ်သားတိ့သည် ဂိဗာ မိသိ့့ တဟန်တည်းေြပးဝင်၍ အ ှံ ့အြပား

တိက်သြဖင့် တ မိလံ့းကိ ထား ှ င့်လပ် ကံက၏။ ၃၈ မိထဲ့မှာ ကီးစွာေသာ

မီးခိးတက်ေစရမည်အေကာင်း ဣသေရလလတိ့သည် ကင်းေစာင့်လတိ့အား

အ ကံေပး ှ င့် က ပီြဖစ်၍၊ ၃၉ဣသေရလလတိ့သည် စစ်တိက်ရာတွင် ဆတ်ေသာအခါ၊

ဗယာမိန်လတိ့က၊ အကယ်၍ သတိ့သည် ယမန်စစ် ံ းသက့ဲသိ့ ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ

ံ း က ပီဟ ဆိလျက် သရဲတိ့ကိ လပ် ကံစ ပ၍ လသံးဆယ်ခန့်မ ေသက၏။ ၄၀

တဖန် မီးေလာင်၍ ထထပ်ေသာ မီးခိးသည် မိထဲ့မှာ တက်စ ှ ိေသာအခါ၊

ဗယာမိန်လတိ့သည် ြပန် ကည့်၍ မိကိ့ေလာင်ေသာ မီးလံသည် မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့

တက်သည်ကိ ြမင် က၍၊ ၄၁ ဣသေရလလတိ့သည် လှည့် ၍ ြပန်ေသာအခါ၊

ဗယာမိန်လတိ့သည် ေဘးေရာက်ေကာင်းကိ သိြမင်လ င်၊‐ ၄၂ မိန်းေမာေတွေဝ၍

ဣသေရလလတိ့ေ ှ မှ့ာ ေတာလမ်းသိ့ ေြပးေသာ်လည်း၊ စစ်တိက်လိက်လာ ေသာ

သတိ့သည် မီှသြဖင့် ေြပးေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊ မိ ့ ွာများထဲက ထွက်လာေသာသတိ့ကိ၎င်း၊

တ ပိင်နက်ဖျက်ဆီး က၏။ ၄၃ ဗယာမိန်လတိ့ကိ ဝိင်းလျက်လိက်လျက်၊ ခါ ွာမှစ၍

ေနထွက်ရာဘက်၊ ဂိဗာ မိအ့နားတိင်ေအာင် ှ ိပ်နင်း က၏။ ၄၄ ထိအခါ ဗယာမိန်သရဲ

တေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့သည် လဲ၍ ေသက၏။ ၄၅ ကင်းေသာ သတိ့သည်

လှည့်၍ ေတာအရပ် ရိမုန်ေကျာက်သိ့ ေြပး ကစဥ်တွင်၊ လိက်ေသာ သတိ့သည်

လငါးေထာင်တိ့ကိ လမ်းမှာဖမ်းမိ က၏။ ဂိဒံ မိတိ့င်ေအာင် အြပင်းလိက်၍

လ ှ စ်ေထာင်တိ့ကိလည်း သတ်က၏။ ၄၆ ထိေနတွ့င် လဲ၍ ေသေသာ ဗယာမိန်

ထားစဲွသရဲတိ့ အေရအတွက်ကား၊ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်တည်း။ ၄၇ လေြခာက်ရာတိ့သည်

လှည့် ၍ ေတာအရပ်ရိမုန်ေကျာက်ကိ မီှေအာင်ေြပးသြဖင့် ၊ ထိေကျာက် ေအာက်မှာ

ေလးလေနက၏။ ၄၈ဣသေရလလတိ့သည် တဖန် လှည့်၍၊ ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ကိ

တိက်လျက် မိ ့ ွာ၌ ှ ိေသာလ၊ တိရစာန်ေတွသ့မ တိ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံ၍၊ ေတွသ့မ ေသာ

မိ ့ ွာတိ့ကိ မီး ိ ့ က၏။

၂၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဘယ်သမ မိမိသမီးကိ ဗယာမိန်အမျိုးသား၌

မေပးစားရမည် အေကာင်း၊ မိဇပါ မိမှ့ာ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ ှ င့် က ပီ။ ၂

လများတိ့သည် ဘရားသခင့် အိမ်ေတာ်သိ့ လာ၍ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ညဦးတိင်ေအာင် ေနလျက်၊ အသံကိ လင့် ၍ ငိေကးလျက်၊‐ ၃ အိဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် ယေနတ့မျိုး

ချို ့တ့ဲရေသာ အမသည် အဘယ်ေကာင့် ြဖစ်ရပါသနည်းဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၄
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နက်ြဖန်နံနက်ေစာေစာ လများတိ့သည် ထ ပီးလ င်၊ ယဇ်ပလင်ကိတည်၍ မီး ိရ့ာယဇ်၊

မိဿဟာယ ယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ် က၏။ ၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့တွင် အဘယ်သသည် ပရိသတ်အေပါင်း ှ င့်အတ

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ မလာဘဲေနသနည်းဟ ေမးက၏။ အေကာင်း မကား၊

မိဇပါ မိထ့ာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ မလာဘဲ ေနေသာသသည် ဧကန်အမှန်

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံေစဟ ကီးစွာေသာ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ ှ င့် က ပီ။ ၆

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊ ညီဗယာမိန်အတွက် ေနာင်တရလျက်၊ ဣသေရလ

အမျိုးအ ွယ် တိ့တွင် ယေနတ့မျိုးဆံး ပီ။ ၇ ငါတိ့သည် ကိယ်သမီးကိ သတိ့အား

မေပးစားရမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေသာေကာင့် ၊

ကျန် ကင်းေသာ သတိ့အဘိ့ မိန်းမတိ့ကိ အဘယ်သိ့ ရ ိင်သနည်းဟ၍၎င်း၊ ၈

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် အဘယ်သသည် မိဇပါ မိ ့ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

မလာဘဲ ေနသနည်းဟ၍၎င်း ေမးြမန်းလ င်၊ ဂိလဒ်ြပည်ယာ ဗက် မိသ့ားတေယာက်မ

စေဝးရာ တပ်သိ့ မေရာက်မလာေကာင်းကိ သိက၏။ ၉လများတိ့ကိ ေရတွက်ေသာအခါ၊

ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိသ့ားတေယာက်မ မပါ။ ၁၀ ထိအခါ စေဝးေသာ သတိ့သည်

စစ်သရဲတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ေစလတ်လျက်၊ သင်တိ့သည် သွား၍ ဂိလဒ်ြပည်

ယာဗက် မိသ့ားေယာက်ျား မိန်းမသငယ်တိ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံကေလာ့။ ၁၁ သိ့ဆိေသာ်၊

ေယာက်ျားအေပါင်းကိ၎င်း၊ ေယာက်ျား ှ င့်ဆက်ဆံေသာ မိန်းမအေပါင်းကိ၎င်း၊ ှ င်း ှ င်း

ပယ် ှ ား ကေလာ့ဟ မှာထားသည်အတိင်း၊‐ ၁၂ စစ်သရဲတိ့သည် ဂိလဒ်ြပည်

ယာဗက် မိသ့ားတိ့တွင်၊ ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံေသးေသာ ကညာ မိန်းမပျိုေလးရာတိ့ကိ

ေတွ့၍ ခါနာန်ြပည်၌ တပ်ချရာ၊ ှ ိေလာ မိသိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၃ တဖန်စေဝးေသာ

သအေပါင်းတိ့သည်၊ ရိမုန်ေကျာက်၌ေနေသာ ဗယာမိန်လတိ့ကိ တ်ဆက်၍

အသင့်အတင့် ေခ ြခင်းငှါ လတိ့ကိ ေစလတ်က၏။ ၁၄ ထိအခါ ဗယာမိန်လတိ့သည်

လာြပန်၍၊ ဣသေရလလတိ့သည် အ ှ င်ချန်ထားေသာ ဂိလဒ်ြပည် ယာဗက် မိသ့

မိန်းမတိ့ ှ င့် ေပးစား က၏။ သိ့ေသာ်လည်း မိန်းမတိ့သည် မေလာက်မေက။ ၁၅ ထိသိ့

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့တွင် ပိပျက်ရာကိ ပေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ဣသေရလလတိ့သည် ဗယာမိန်အတွက် ေနာင်တရက၏။ ၁၆ စေဝးရာ ပရိသတ်

အသက် ကီးသတိ့ကလည်း၊ ဗယာမိန် အမျိုးထဲက မိန်းမတိ့ကိ ပယ် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊

ကျန် ကင်းေသာ သတိ့အဘိ့ မိန်းမတိ့ကိ အဘယ်သိ့ ရ ိင်သနည်းဟ၍၎င်း၊‐ ၁၇

ဣသေရလအမျိုးတိ့တွင် တမျိုးကိ မေပျာက်ေစြခင်းငှါ ေသေဘးမှ လတ်ေသာ

ဗယာမိန်လတိ့ အေမွ ခံစရာေြမ ှ ိရမည်။ ၁၈ သိေ့သာ်လည်း အကင်သသည် ဗယာမိန်လ၌

သမီးကိ ေပးစား၏။ ထိသသည် ကျိန်အပ်ေသာသ ြဖစ်ေစဟ ဣသေရလလတိ့သည်

ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာေကာင့် ငါတိ့သည် ကိယ်သမီးတိ့ကိ မေပး စားရဟ၍၎င်း၊ ၁၉

ေဗသလ မိ့ ေြမာက်ဘက်၊ ေဗသလ မိမှ့ ေ ှ ခင် မိသိ့့သွားေသာလမ်း အေ ှ ဘ့က်၊

ေလေဗာန မိေ့တာင် ဘက်၊ ှ ိေလာ မိန့ယ်တွင် ထာဝရဘရားအဘိ့ ှ စ်စဥ်

ပဲွခံတတ်သည်ဟ၍၎င်း၊ တိင်ပင် ကသည် ှ င့် အညီ၊‐ ၂၀ ဗယာမိန်လတိ့ကိ ေခ ၍

သင်တိ့သည် သွား ကေလာ့။ စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့၌ ေချာင်းေြမာင်းလျက်ေန ကေလာ့။

ှ ိေလာ မိသ့မီးတိ့သည် ပဲွခံအ့ံေသာငှါ ကလျက်လာကေသာအခါ၊‐ ၂၁ စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲက

ထွက် ပီးလ င်၊ ထိ မိသ့မီးတိ့ကိ အသီးအသီး ကိယ်မယားြဖစ်ေစဘိ့ ဘမ်းဆီး၍

ဗယာမိန်ြပည်သိ့ ေဆာင်သွား ကေလာ့။ ၂၂သတိ့အဘ ှ င့် ေမာင်တိ့သည် ငါတိ့ထံသိ့လာ၍

အမလပ်ေသာအခါ၊ ငါတိ့က ငါတိ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍ သတိ့ကိ သနား ကပါ။

စစ်တိက်ရာတွင် သတိ့ အသီးအသီးဆိင်ေသာ မယားတိ့ကိ သတိ့ အဘိ့ ငါတိ့သည်

မချန်မထားမိပါ။ သင်တိ့၌ အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှါ ယခေပးစား ကသည် မဟတ်ဟ

သတိ့အား ြပန်ေြပာမည်ဟ မှာထားကသည်အတိင်း၊‐ ၂၃ ဗယာမိန်လတိ့သည် ပ၍

ပဲွခံလျက်ကေသာ မိန်းမတိ့ကိ ကိယ်အေရအတွက်အတိင်း မယားြဖစ်ဘိ့ ရာ ဘမ်းဆီး၍

ယသွား က၏။ ကိယ်အေမွခံရာေြမသိ့ ြပန်ေရာက် ပီးလ င်၊ မိတိ့့ကိ အသစ်ြပင်ဆင်၍

ေနက၏။ ၂၄ ထိအခါ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်လည်း ကိယ်အမျိုး၊

ကိယ်အေဆွေနရာ ကိယ်အေမွခံရာေြမ သိ့ ြပန်သွား က၏။ ၂၅ ထိကာလ၌

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ၊ လတိင်း မိမိစိတ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း ပသတည်း။
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၁ တရားသ ကီးအပ်စိးေသာကာလ၊ တရံေရာအခါဣသေရလြပည်၌

အစာအာဟာရေခါင်းပါး၍ယဒြပည် ဗက်လင် မိသ့ား တေယာက်သည်၊

မယား ှ င့်သား ှ စ်ေယာက်ပါလျက် ေမာဘြပည်၌ တည်းခိြခင်းငှါ

သွား၏။ ၂ ထိသ၏အမည်ကား ဧလိမလက်။ မယားအမည်ကား ေနာမိ။

သား ှ စ်ေယာက်အမည်ကား မဟာလန် ှ င့် ခိလျုန်တည်း။ သတိ့သည်ယဒြပည်၊

ဗက်လင် မိ၊့ ဧဖရတ်အရပ်သားြဖစ်လျက်၊ ေမာဘြပည်သိ့သွား ၍ေနက၏။ ၃

ေနာမိ၏ခင်ပွန်းဧလိမလက်သည်ေသ၍မယား ှ င့်သား ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ကျန်ရစ်က၏။

၄ သားတိ့သည်ေမာဘြပည်သသရပ ှ င့် သအမည် ှ ိေသာ မိန်းမ ှ စ်ေယာက် တိ့ ှ င့်

စံဘက်ြခင်းကိ ပ၍၊ ထိြပည်မှာ ဆယ် ှ စ်ခန့်မ ေန ပီးမှ၊ ၅ ထိသား ှ စ်ေယာက်

မဟာလန် ှ င့် ခိလျုန်တိ့သည် ေသ၍ ေနာမိသည်သားမ ှ ိ ၊ ခင်ပွန်းလည်းမ ှ ိ

ကျန်ရစ်ေလ၏။ ၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည်မိမိလတိ့ကိအကည့်အ က၍

မန့်ကိေပးသနားေတာ်မေကာင်းကိ ထိမိန်းမသည် ေမာဘြပည်၌ကားေသာအခါ၊

ေမာဘြပည်မှြပန်သွားမည်ဟ ေခ းမ ှ စ်ေယာက် ှ င့်အတထ၍၊ ၇

တည်းခိရာအရပ်က ထွက် ပီးလ င် ယဒြပည်သိ့ေရာက်လိေသာငှါသွား က၏။ ၈

သိ့ရာတွင် ေခ းမ ှ စ်ေယာက်တိ့အား၊ သင်တိ့သည် ကိယ်အမိအိမ်သိ့ြပန် ကေလာ့။

ေသလွန်ေသာသ၌ ၎င်း၊ ငါ၌၎င်း၊ ေကျးဇး ပသည် ှ င့်အညီ၊ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၌ ေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။ ၉ သင်တိ့ ှ စ်ေယာက်သည်

ေနာက်ရေသာလင်အိမ်၌ချမ်းသာစွာေနရမည်အေကာင်း ထာဝရဘရား

ကယ်မသနားေတာ်မပါေစေသာဟဆိလျက်သတိ့ကိ နမ်းေလ၏။ သတိ့သည်လည်း၊

အသံကိလင့် ၍ငိေကး လျက်၊ ၁၀ အကယ်စင်စစ်အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ၊ ကိယ်ေတာ်၏ အမျိုးထံသိ့ လိက်သွားပါမည်ဟ ဆိက၏။ ၁၁

ေနာမိကလည်း၊ငါ့သမီးတိ့ြပန်သွား ကေလာ့။ ငါ ှ င့်အတအဘယ်ေကာင့်

လိက်ရမည်နည်း။ သင်တိ့လင် လ ာဘိ့ငါ၏ဝမ်း၌ သား ှ ိေသး သေလာ။ ၁၂

ငါ့သမီးတိ့ြပန်သွား ကေလာ့။ ငါသည်အသက်အ ွယ်လွန်၍လင် ှ င့် မေနသင့် ။

သိ့မဟတ်ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ ေသးသည်ဟငါဆိလ င်၎င်း၊

ယေန့ညမှာလင်ေနလ င်၎င်း၊ သားတိ့ကိလည်းဘွားြမင်လ င်၎င်း၊ ၁၃

ထိသားတိ့သည် ကီးပွားသည်တိင်ေအာင်င့ံေနလိမ့်မည်ေလာ။ လင်မေနဘဲသတိ့ကိ

ေြမာ်လင့် လိမ့်မည် ေလာ။ ငါ့သမီးတိ့ထိသိ့မြဖစ်ရ။ ထာဝရဘရား

လက်ေတာ်သည် ငါ၌ ကန့်လန့် ှ ိသည်ကိ သင်တိ့အတွက် ငါအလွန် ကင်နာေသာ

စိတ် ှ ိသည်ဟဆိေလေသာ်၊ ၁၄ သတိ့သည်တဖန်အသံကိလင့် ၍ငိေကးက၏။

ထိအခါသရပသည်ေယာကမကိနမ်း၍မိမိအမျိုးသား တိ့ထံသွားသိ့ြပန်သွား၏။

သမကား၊ ေယာကမ၌မီှဝဲဆည်းကပ်လျက်ေနေသး၏။ ၁၅ ေနာမိကလည်း၊

သင့်အစ်မသည်အမျိုးသားရင်းဘရားရင်းတိ့ထံသိ့ြပန်သွား ပီ။

အစ်မေနာက်သိ့ လိက်သွားပါဟဆိေသာ်၊ ၁၆ သက၊ ကန်မသည်

ကိယ်ေတာ်ကိမစွန့်ပါရေစ ှ င့် ။ ေနာက်ေတာ်သိ့မလိက်ဘဲ ြပန်သွားေစြခင်းငှါ

မ ပပါ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်သွားေလရာရာသိ့ကန်မလိက်ပါမည်။

ကိယ်ေတာ်အိပ်ေလရာရာ၌ကန်မအိပ်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်အမျိုးသည် ကန်မအမျိုး၊

ကိယ်ေတာ်ဘရားသည်ကန်မဘရားြဖစ်ပါေစ။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်ေသရာအရပ်၌ ကန်မေသ၍

သဂဟ်ခံပါမည်။ ေသြခင်းမှတပါး၊ အြခားေသာအမေကာင့် ကိယ်ေတာ် ှ င့်ကန်မကွာလ င်၊

ထာဝရဘရားသည် ကန်မ၌ထိမ မကပေတာ် မပါေစေသာဟြပန်ဆိ၏။ ၁၈

သသည်လိက်ြခင်းငှါခိင်ခ့ံေသာစိတ် ှ ိသည်ကိေနာမိသည်သိြမင်ေသာ်တိတ်ဆိတ်စွာေနေလ၏။

၁၉ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်ခရီးသွား၍ဗက်လင် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊

တ မိလံ့းအတ်အတ်ကျက်ကျက် ြဖစ်၍၊ ဤသကားေနာမိ ဟတ်သေလာဟေမးက၏။ ၂၀

သကလည်းေနာမိဟ၍ မေခပါ ှ င့် ။ မာရဟ၍ေခပါ။ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့အားအလွန်

ခါးေသာအရာကိေပးေတာ်မ ပီ။ ၂၁ ငါသည်ကယ်ဝြပည့်စံလျက်ထွက်သွား၏။

ယခမကားဆင်းရဲလျက် တကိယ်တည်း ှ ိမှ၊ ထာဝရဘရား သည် ငါ့ကိပိ့ြပန်ေတာ်မ ပီ။

ထာဝရဘရားသည်ငါ့ကိ ှ ိမ့်ချ၍အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ကိဆင်းရဲေစေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊

ေနာမိအမည်ြဖင့်အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိေခ ကသနည်းဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၂

ထိသိေ့မာဘြပည်မှ လိက်လာေသာ ေမာဘြပည်သေခ းမ သ ှ င့်အတေနာမိသည်ြပန်လာ၍၊

မေယာ စပါးကိရိတ်စကာလ၌ဗက်လင် မိသိ့့ေရာက်က၏။

၂ ေနာမိ၏လင်ဧလိမလက်၏

အေဆွအမျိုးတွင်အလွန်ရတတ်ေသာေပါက်ေဘာ်တေယာက် ှ ိ၏။ သ၏အမည်ကား

ေဗာဇတည်း။ ၂ ေမာဘြပည်သ သက၊ ကန်မသည် လယ်ြပင်သိ့သွား၍

စိတ် ှ င့် ေတွေ့သာသေနာက်မှာစပါးကျန်ကိ ေကာက်ပါရေစဟ ေနာမိ၌အခွင့် ပန်လ င်၊

ေနာမိက၊ သွားေတာ့ငါ့သမီးဟဆိ၏။ ၃ သသည်သွား၍စပါးရိတ်ေသာသတိ့ေနာက်မှာ၊

စပါးကျန်ကိ ေကာက်သည်တွင်၊ ဧလိမလက်၏ အေဆွအမျိုး ေဗာဇပိင်ေသာလယ်၌

အမှတ်တမ့ဲ ေနရာကျ၏။ ၄ ထိအခါေဗာဇသည် ဗက်လင် မိက့ လာ၍၊

ထာဝရဘရားသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မပါေစေသာဟရိတ်ေသာသတိ့အားဆိလ င်၊

သတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်ကိထာဝရဘရားေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါေစေသာဟ

ြပန်ေြပာက၏။ ၅ ေဗာဇကလည်း၊ ထိမိန်းမငယ်သည် အဘယ်သ ှ င့် ဆိင်သနည်းဟ

လယ်ေခါင်းအားေမးေသာ်၊ ၆လယ်ေခါင်းက၊ ေမာဘြပည်မှေနာမိ ှ င့်အတလိက်လာေသာ

ေမာဘအမျိုးသမီးြဖစ်ပါ၏။ ၇သကလည်း၊ ကန်မသည် စပါးရိတ်ေသာသတိ့ေနာက်၌

ေကာက်လိင်းစထဲမှာ ကျန်ေသာ စပါးကိ ေကာက်သိမ်းပါရေစဟ

အခွင့် ေတာင်းလျက်ဝင်သြဖင့် ၊ နံနက်မှစ၍ ယခခဏတဲ၌ေနေသာအချိန် တိင်ေအာင်

လပ်ေနပါ ပီဟေြပာဆိလ င်၊ ၈ ေဗာဇသည် သကိေခ ၍၊ နားေထာင်ပါ၊ ငါ့သမီး။

အြခားေသာလယ်သိ့သွား၍စပါးကျန်ကိ မေကာက် ှ င့် ။ ဤအရပ်ကမထွက်ဘဲ၊

ငါ့ကန်မတိ့၌ မီှဝဲလျက်ေနေတာ့။ ၉ သတိ့ရိတ်ေသာလယ်ကွက်ကိကည့် မှတ်၍

သတိ့ေနာက်၌ လိက်ေလာ့။ လလင်တိ့သည်သင့် ကိ မေ ှ ာင့် ှ က်ရမည်အေကာင်း

ငါမှာထား ပီ။ ေရငတ်ေသာအခါ၊ အိးထားရာသိ့သွား၍လလင်ခပ်ေသာေရကိ

ေသာက်ေတာ့ဟဆိေလေသာ်၊ ၁၀ သသည်ေြမေပ မှာဦးချြပပ်ဝပ်လျက်၊

ကန်မသည်တပါးအမျိုးသားြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်သည် ကန်မကိ သိမှတ်မည်အေကာင်း၊

အဘယ်သိ့စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွရ့ပါသနည်းဟေလာက်ေလ၏။ ၁၁ ေဗာဇကလည်း၊

သင်၏လင်ေသသွားေနာက်၊ သင်သည်ေယာကမအား ပစသမ ကိ၎င်း၊

သင်သည်မိဘ ှ င့် ေမွးဘွားရာဌာနြပည်ကိစွန့်၍အထက်က

မသိဘးေသာြပည်သိ့လာေကာင်းကိ၎င်း၊ ငါ့အားေသချာစွာေြပာက ပီ။

၁၂ သင့်အမ၏အကျိုးကိထာဝရဘရားေပးေတာ်မပါေစေသာ။

သင်သည်အေတာင်ေတာ်ေအာက်၌ ခိလံ ြခင်းငှါ ချဥ်းကပ်ေသာ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် စံလင်ေသာဆကိ ချေတာ်မပါေစေသာဟ

ဆိေသာ်၊ ၁၃ သကလည်း သခင်ကန်မသည် ေ ှ ေ့တာ်၌မျက် ှ ာရပါေစ။

ကန်မသည်ကိယ်ေတာ်ကန်မတိ့ ှ င့် မတေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေလာကဝတ်

စကားကိ ေြပာ၍ကန်မကိ ှ စ်သိမ့်ေစပါ ပီဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၄ ေဗာဇကလည်း၊

စားေသာက်ေသာအချိန် ှ ိ ပီ။ လာ၍မန့်ကိ စားေလာ့။ ပံးရည်၌ စားစရာကိ ျစ်ေလာ့ ဟ

ေခ ဆိသည်အတိင်း၊ သသည် စပါးရိတ်ေသာ သတိ့ ှ င့်အတ ထိင်လ င်၊ ေဗာဇသည်

ေပါက်ေပါက်ကိလှမ်း၍ ေပးသြဖင့် ၊ သသည် ဝစွာစား ပီးမှချန်ထားေသး၏။ ၁၅

စပါးကျန်ကိ ေကာက်ြခင်းငှါထသွားေသာအခါ၊ ေဗာဇသည်လလင်တိ့အား၊ ထိမိန်းမသည်

ေကာက်လိင်း စထဲမှာကျန်ေသာစပါးကိေကာက်သိမ်း ပါေစ၊ အ ှ က်မခဲွ က ှ င့် ။ ၁၆

ရိတ် ပီးေသာစပါးအချို ့ကိလည်း သအဘိ့ချထားေလာ့။ ေကာက်ယပါေစ။

အြပစ်မတင် က ှ င့်ဟ မှာထား၏။ ၁၇ သသည်ထိလယ်၌ ညဦးတိင်ေအာင်

စပါးကျန်ကိေကာက်၍ ရေသာစပါးကိနယ် ပီးလ င် မေယာဆန်တဧဖာခန့်မ ှ ိ၏။ ၁၈

ထိဆန်ကိယ၍ မိထဲ့သိ့ ဝင်သြဖင့် ၊ ေကာက်၍ရေသာဆန်ကိလည်း

ေယာကမအားြပ၏။ ဝစွာစား ပီးမှ ချန်ထားေသာ အရာကိလည်း ထတ်၍

ေပးေသး၏။ ၁၉ ေယာကမကလည်း၊ ယေနအ့ဘယ်မှာလပ်သနည်း။

သင်သိမှတ် ေသာသသည်မဂလာ ှ ိပါေစေသာ ဟမက်ဆိလ င်၊ သက

ယေနက့န်မလပ်ေသာသ၏အမည်ကား၊ ေဗာဇြဖစ်ပါသည်ဟေယာကမအား
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ကားေြပာေသာ်။ ၂၀ ေယာကမက၊ အသက် ှ င်ေသာသ၊ ေသေသာ သတိ့၌ ေကျးဇးမြပတ်

ပေတာ်မေသးေသာထာဝရဘရား သည်သကိ့ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါေစေသာဟ၍၎င်း၊

ထိသသည်ငါတိ့ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာသ၊ နီးစပ်ေသာ အမျိုးသားချင်း အဝင်

ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ေခ းမအားေြပာဆိ၏။ ၂၁ ထိသက၊ ငါ့စပါးရိတ်ြခင်းအမ

မ ပီးမီှတိင်ေအာင်၊ ငါ့လတိ့၌မီှဝဲလျက်ေနေတာ့ဟ ဆိေကာင်းကိလည်း

ေမာဘအမျိုးသမီး သသည် ကားေြပာေသာ်၊ ၂၂ ေနာမိက၊ ငါ့သမီး၊ သင်သည်

သ၏ကန်မတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေကာင်း၏။ အြခားေသာလယ်၌သတိ့သည်

သင့် ကိမေတွေ့စေကာင်းဟ၊ ေခ းမ သအားေြပာသည်အတိင်း၊ ၂၃ သသည် မေယာစပါး၊

ဂျံုစပါးရိတ်ြခင်းအမ ပီးသည်တိင်ေအာင်ေဗာဇ၏ ကန်မတိ၌ မီှဝဲလျက်၊

စပါးကျင်ကိေကာက်၍ ေယာကမထံမှာေနေလ၏။

၃ တဖန်ေယာကမေနာမိက၊ ငါ့သမီး၊ သင့် ကိချမ်းသာေစြခင်းငှါ ငိမ်ဝပ်ရာအရပ်ကိ

သင့်အဘိ့ငါမ ှ ာရသ ေလာ။ ၂သင်ေပါင်းေဘာ်ေသာ ကန်မတိ့၏သခင်ေဗာဇသည်

ငါတိ့ေပါက်ေဘာ်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ယေန့ညမှာ ေကာက်နယ်တလင်း၌

မေယာစပါးကိေလ့ှလျက်ေန၏။ ၃ သင်သည်ေရချိုးြခင်း၊ ဆီလိမ်းြခင်း၊

အဝတ်တန်ဆာ ဆင်ြခင်းကိ ပ ပီးလ င် ေကာက်နယ်တလင်းသိ့ သွားေတာ့။

သသည်စားေသာက်ြခင်း အမကိမ ပီးမီှကိယ်ကိ မြပ ှ င့် ။ ၄ သအိပ်ေသာအခါ၊

အိပ်ရာအရပ်ကိမှတ် ပီးမှဝင်၍ သေ့ြခ၌ဖံးေသာ အဝတ်ကိဖွင့် ပီးလ င် အိပ်ေတာ့။

သင်သည် အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ သေြပာလိမ့်မည်ဟဆိေသာ်၊ ၅ သက၊

မိခင်မှာထားသမ တိ့ကိ ပပါမည်ဟ ဝန်ခံလျက်၊ ၆ ေကာက်နယ်တလင်းသိ့သွား၍

ေယာကမမှာထားသမ အတိင်း ပေလ၏။ ၇ ေဗာဇသည်စားေသာက်၍

င်လန်းလျက်၊ စပါးပံအနားသိ့သွား၍ အိပ်ေသာအခါ၊ သသည်တိတ်ဆိတ်

စွာချဥ်းကပ်၍သေ့ြခ၌ဖံးေသာအဝတ်ကိဖွင့် ပီးလ င် အိပ်ေလ၏။ ၈သန်းေခါင်အချိန်၌

ေယာက်ျားသည်လန့်၍ လှည့်သြဖင့် ၊ မိန်းမသည်ေြခရင်း၌ ှ ိသည်ကိသိလျက်၊ ၉

သင်သည်အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊ ကန်မသည်ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မ သြဖစ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည်ေ ွးပိင်ေသာ အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာ ေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်၏

ကန်မကိအဝတ်ေတာ်စွန်း ှ င့် ဖံးပါေတာ့ဟဆိေသာ်၊ ၁၀ သက၊ ငါ့သမီး၊

ထာဝရဘရားေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ သင်သည်ေငွရ တတ်ေသာလပျို၊

ဆင်းရဲေသာလပျို တစံတေယာက်ကိ မမီှဝဲဘဲေန၍၊ အရင် ပေသာေကျးဇးထက်

ေနာက် ပေသာေကျးဇး သာ၍ ကီး၏။ ၁၁ မစိးရိမ် ှ င့် ငါ့သမီး။ ေတာင်းသမ ကိ ငါ ပမည်။

သင်သည်သီလ ှ င့် ြပည့်စံေသာမိန်းမြဖစ်ေကာင်းကိ ငါ့လမျိုးေနေသာ တ မိလံ့းသိ၏။ ၁၂

ငါသည်ေ ွးပိင်ေသာ အမျိုးသားချင်းမှန်ေပ၏။ သိ့ေသာ်လည်းငါ့ထက်သာ၍

ေ ွးပိင်ေသာ အမျိုးသားချင်းတေယာက် ှ ိေသး၏။ ၁၃ ယေန့ညမှာေနဦးေတာ့၊

ထိသသည်ေ ွးပိင်ေသာ အမျိုးသားချင်း ဝတ်ကိ ပလိလ င် ပပါေလေစ။ ေကာင်း၏။

မ ပလ င်ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း ငါ ပမည်။ နံနက်တိင်ေအာင်

အိပ်ဦးေတာ့ ဟဆိ၏။ ၁၄ သသည်နံနက်တိင်ေအာင်သေ့ြခရင်းနားမှာအိပ် ပီးမှ၊

တေယာက်ကိ တေယာက် သိ ိင်ေသာ အချိန်မေရာက်မီှထေလ၏။ ေယာက်ျားကလည်း၊

မိန်းမသည် ဤေကာက်နယ် တလင်းသိ့လာသည်ကိ အဘယ်သမ မသိေစ ှ င့်ဟဆိ၏။ ၁၅

တဖန်သင်၌ပါေသာ တင်းတိမ်ကိယခ့ဲ၍ြဖန့်ခင်းေတာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊

သြဖန့်လျက် မေယာစပါးေြခာက် သမဲကိြခင်၍ သအ့ေပ မှာတင်သြဖင့် ၊

သသည် မိထဲ့သိ့ သွားေလ၏။ ၁၆ ေယာကမထံသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

ေယာကမကအဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးလ င်၊ မိမိ၌ထိသပသမ ကိ၎င်း၊ ၁၇

သက၊ သင်သည်ေယာကမထံသိ့လက်ချည်းမသွား ှ င့်ဟဆိလျက်

မေယာစပါးေြခာက်သမဲေပးေကာင်း ကိ၎င်း ကားေြပာေလ၏။ ၁၈ ေယာကမာလည်း၊

ငါ့သမီး၊ ဤအမသည်အဘယ်သိ့ ပီးလိမ့်မည်ကိမသိမီှတိင်ေအာင် ထိင်ေနေလာ့။

ေယာက်ျားသည် ယေန့ ဤအမကိမ ပီးစီးမီှ ငိမ်ဝင်စွာမေနဟေြပာဆိ၏။

၄ ထိအခါေဗာဇသည် မိတံ့ခါးဝသိ့ သွား၍ထိင်သြဖင့် ၊ မေနက့ေြပာေသာ

အမျိုးသားချင်းေ ှ ာက်သွား သည်ကိြမင်လ င်၊ အိမည်သလှည့်၍

ထိင်ပါေတာ့ဟေခသည်အတိင်း သသည် လှည့် ၍ထိင်ေလ၏။ ၂

တဖန် မိသ့ားအသက် ကီးသ တကျိပ်တိ့ကိေခ ၍၊ သည်မှာထိင်ပါေတာ့ဟ

ဆိသည် အတိင်းသတိ့သည် လည်းထိင် က၏။ ၃ အမျိုးသားချင်းကိလည်း၊

ေမာဘြပည်မှြပန်လာေသာေနာမိသည် ငါတိ့အစ်ကိ ဧလိမလက်ပိင်ေသာ ေြမ

အကွက်ကိေရာင်းမည်ြဖစ်၍၊ ၄သင့် ကိငါတိင် ကားလျက်၊ ြပည်သားများ၊ ငါတိ့အမျိုး၌

အသက် ကီးသ များေ ှ မှ့ာဝယ်ပါေတာ့ဟ ေြပာမည်အ ကံ ှ ိပါ၏။ သင်သည်

ေ ွးလိလ င် ေ ွးပါေတာ့၊ မေ ွးလိလ င် က ်ပ် အား ကားေြပာပါေတာ့။ သင်မှ

တပါးေ ွးပိင်ေသာသမ ှ ိ။ သင့် ေနာက်မှာ က ်ပ်ေနရာကျသည်ဟဆိေသာ်၊

အမျိုးသားချင်းက၊ က ်ပ်ေ ွးမည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၅ ေဗာဇကလည်း၊

ထိလယ်ကွက်ကိေနာမိလက်မှဝယ်ေသာေနရ့က်တွင်၊ ေသေသာသ၏အေမွဥစာအားြဖင့်

သ၏နာမည်ကိေထာက်မြခင်းငှါ၊ သ၏မယားေမာဘအမျိုးသမီး သကိလည်း ဝယ်ရေသး

သည်ဟ ဆိေသာ်၊ ၆အမျိုးသားချင်းက၊ က ်ပ်သည် ကိယ်အဘိ့မေ ွး ိင်ပါ။ ေ ွးလ င်

ကိယ်အေမွဥစာကိဖျက်မည် စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ က ်ပ်မေ ွး ိင်ေသာေကာင့် ၊

က ်ပ်ေ ွးပိင်ေသာအရာကိကိယ်အဘိ့ ေ ွးပါေတာ့ဟြပန်ေြပာ၏။ ၇

ဣသေရလေ ှ းထံးစံ ဟမကား၊ ေ ွးြခင်းအမ၊ ဥစာလဲြခင်းအမကိ မဲြမံေစြခင်းငှါ

တေယာက်ေသာသသည် မိမိ ေြခနင်းကိခ တ်၍တေယာက်ေသာသအားအပ်ေလ့ ှ ိ၏။

ထိသိ့ ပေသာအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင် သက်ေသတည်ရ၏။

၈ သိ့ြဖစ်၍အမျိုးသားချင်းက၊ ကိယ်အဘိ့ဝယ်ပါေတာ့ဟ ေဗာဇအားဆိ၍

မိမိေြခနင်းကိခတ်၏။ ၉ ေဗာဇကလည်း၊ ဧလိမလက်ဥစာ၊ ခိလျုန်ဥစာ၊

မဟာလန်ဥစာ ဟသမ ကိေနာမိလက်မှငါဝယ်၍၊ ၁၀ ေသေသာသ၏နာမည်ကိ

သ၏ညီအစ်ကိ စထဲက၎င်း၊ သေနရာ မိတံ့ခါးထဲက၎င်းမြပတ်ေစြခင်းငှါ၊

သ၏အေမွအားြဖင့် သ၏နာမည်ကိ ေထာက်မမည် အေကာင်း၊

မဟာလန်၏ မယားေမာဘအမျိုးသမီး သကိ ငါ၏မယားြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ငါဝယ်သည်ကိသင်တိ့သည် ယေနသ့က်ေသြဖစ်ကပါ၏ဟ အသက် ကီးသများ၊

လများအေပါင်းတိ့အားေြပာဆိ၏။ ၁၁ တံခါးဝ၌ ှ ိေသာအသက် ကီးသများ၊

လများအေပါင်းတိ့ကလည်း၊ ငါတိ့သည်သက်ေသြဖစ်က၏။ သင့် အိမ်သိ့ေရာက်ေသာ

ဤမိန်းမသည်၊ ဣသေရလအမျိုးကိတည်ေထာင်ေသာမိန်းမ ှ စ်ေယာက်၊

ရာေခလ ှ င့် ေလအာက့ဲသိ့ြဖစ်မည်အေကာင်း ထာဝရဘရား ပေတာ်

မပါေစေသာ။ သင်သည်လည်း ဧဖရတ်အရပ်၌ အစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့် စံ၍

ဗက်လင် မိ ့၌အသေရေကျာ်ေစာြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ၁၂ အသက်ပျိုေသာ

ဤမိန်းမတွင်၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မလတ့ံေသာမျိုးေစ့အားြဖင့်သင်၏

အမျိုးအ ွယ် သည် ယဒမယားတာမာ ဘွားြမင်ေသာ ဖာရက် အမျိုးအ ွယ်က့ဲသိ့

ြဖစ်ပါေစေသာဟေြပာဆိက၏။ ၁၃ ေဗာဇသည် သကိသိမ်း၍

စံဘက်လျက်ဆက်ဆံေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် သ

သည်ပဋိသေ ယ၍ သားေယာက်ျားကိဘွားြမင်ေလ၏။ ၁၄ မိန်းမတိ့သည်လည်း

ေနာမိအား၊ သင့် ကိ ပစေသာ အမျိုးသားချင်းကိ ယေန့ြဖတ်ေတာ်မမေသာ

ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မပါေစေသာ။ ယခရေသာ

အမျိုးသားချင်းသည်လည်း ဣသေရလအမျိုး၌ အသေရေကျာ်ေစာပါေစေသာ။ ၁၅

သသည်သင်၏အသက်ကိ ပြပင်ေသာသ၊ သင်အသက် ကီးေသာအခါ သင့် ကိေကာင်းမွန်စွာ

ပစေသာသြဖစ်ပါေစေသာ။ သင့် ကိချစ်၍ သားခနစ်ေယာက်ထက်သင့်အဘိ့

သာ၍ေကာင်းေသာသင်၏ ေခ းမသည်သားေယာက်ျားကိဘွားြမင် ပီဟေြပာဆိက၏။ ၁၆

ေနာမိသည်ထိသငယ်ကိယ၍ပိက်ချီလျက်ထိန်းေလ၏။ ၁၇ အိမ်နီးချင်းမိန်းမတိ့ကလည်း၊

ေနာမိသည် သားေယာက်ျားကိရ ပီဟဆိလျက်၊ ထိသငယ်ကိသဗက်

အမည်ြဖင့် မှည့် က၏။ သဗက် သားကားေယ ှ ဲ။ ေယ ှ ဲသားကား ဒါဝိဒ်တည်း။ ၁၈

ဖာရက်၏သားစဥ်ေြမးဆက်ဟမကား၊ ဖာရက်သားေဟဇ ံ ၊ ၁၉ ေဟဇ ံသားအာရံ၊

အာရံသား အမိနဒပ်၊ ၂၀ အမိနဒပ်သားနာ န်၊ နာ န်သား စာလမန်၊ ၂၁

စာလမန်သားေဗာဇ၊ ေဗာဇသားသဗက်၊ ၂၂ သဗက်သားေယ ှ ဲ၊ ေယ ှ ဲသားဒါဝိဒ်တည်း။
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၁ ဧဖရတ် မိသ့ားဇဖ၊ ေတာဟ၊ ဧလိဟ၊ ေယေရာဟံမှ ဆင်းသက်၍ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ

ရာမသိမ် ဇဖိမ် မိ ့၌ေနေသာဧလကာနအမည် ှ ိေသာသတေယာက် ှ ိ၏။ ၂ ထိသသည်

မယား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ တေယာက်ကား၊ ဟ ၊ တေယာက်ကား ေပနိ အမည် ှ ိ၏။ ေပနိ ၌

သားသမီး ှ ိ၏။ ၃ ဧလကာနသည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်၍

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းငှါ၊ မိမိေနရာ မိမှ့ ှ ိေလာ မိသိ့့ ှ စ်တိင်းသွား မဲ၏။ ထာဝရဘရား၏

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလိ၏သား ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိနဟတ်သည် ှ ိေလာ မိ ့၌ ေနသတည်း။

၄ ဧလကာနသည် ယဇ်ပေဇာ်အချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ မယားေပနိ ှ င့် သ၏

သားသမီးအေပါင်းတိ့ အား ေဝမ၏။ ၅ဟ ကိချစ်ေသာေကာင့် ှ စ်ဆေသာအဘိ့ကိ

ေပး၏။ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည် ဟ အား သားဘွားေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မမ။ ၆

ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည် အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မမေသာေကာင့် ၊ ဟ စိတ်ဆိးညစ်ေအာင်

ရန်သသည် အလွန်ေ ှ ာင့် ယှက်တတ်၏။ ၇ ှ စ်စဥ်မြပတ် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သိ့

သွားေသာအခါ၊ ရန်သေ ှ ာင့် ှ က်သြဖင့် ဟ သည် အစာမစား ိင်၊ ငိလျက် ေနတတ်၏။

၈ သ၏ ခင်ပွန်း ဧလကာနက၊ ဟ အဘယ်ေကာင့် ငိသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်

မစားဘဲေနသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် စိတ် ိးငယ်သနည်း။ သားတကျိပ်ထက် သင်၌

ငါသာ၍ ေကာင်းသည် မဟတ် ေလာဟဆိ၏။ ၉ ှ ိေလာ မိ ့၌ စားေသာက်ကေသာေနာက်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလိသည် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ် တိင်နားမှာ ထိင်စဥ်၊‐ ၁၀ဟ သည်

ိးငယ်ေသာစိတ် ှ င့် ထ၍၊ မျက်ရည်များစွာကျလျက် ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းသည်

ကား၊‐ ၁၁ အိေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မကိ

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမဘဲ၊ ကိယ်ေတာ် ကန်မ၏ ဆင်းရဲြခင်းကိ ကည့် ေအာက်ေမ့သြဖင့် ၊

သားေယာက်ျားကိ ေပးသနားေတာ်မလ င်၊ သ၏ ဆံပင်ရိတ်ြခင်းကိ အလင်းမ ပ။

တသက်လံး ထာဝရဘရား၏ ကန်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ကန်မအပ်ပါ မည်ဟ သစာဂတိ ပေလ၏။

၁၂ ဟ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကာြမင့် စွာ ဆေတာင်းစဥ်၊ ဧလိသည် သ၏

တ်ကိ ကည့် မှတ် ေလ၏။ ၁၃ စိတ် ှ လံး ှ င့် ဆေတာင်း၍ တ်ခမ်းလပ်ေသာ်လည်း၊

စကားသံမထွက်ေသာေကာင့် ၊ ယစ်မးသည်ဟ ဧလိထင်လျက်၊ ၁၄သင်သည် အဘယ်မ

ကာလပတ်လံး ယစ်မးလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ စပျစ်ရည်ကိ ပယ်ေ ှ ာင်ေလာ့ ဟ ဆိ၏။ ၁၅

ဟ ကလည်း၊ မဟတ်ပါအ ှ င်။ ကန်မသည် ိးငယ်ေသာ မိန်းမြဖစ်ပါ၏။ စပျစ်ရည်ကိ

မေသာက် ပါ၊ ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက်ပါ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ စိတ် ှ လံးကိ

သွန်းေလာင်းလျက် ေနပါ၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မကိ အဓမ မိန်းမဟ၍

မမှတ်ပါ ှ င့် ။ ြမည်တမ်းစရာ အေကာင်း၊ ဝမ်းနည်းစရာ အေကာင်းများသည်ြဖစ်၍၊

ယခတိင်ေအာင် ေလာက်ေနပါသည်ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ဧလိက၊ ငိမ် ဝပ်စွာသွားေလာ့။

၁၇ ယခ ဆေတာင်းသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်

မပါေစေသာဟ မက်ဆိ၏။ ၁၈ ဟ ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မသည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရပါေစေသာဟ ေလာက် ပီးမှ၊ ြခားနား ေသာ မျက် ှ ာ ှ င့် သွား၍

အစာစားေလ၏။ ၁၉ ထိသတိ့သည် နံနက်ေစာေစာထ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ကိးကွယ် ပီးလ င်၊ ရာမ မိမှ့ာ ှ ိေသာ မိမိတိ့အိမ်သိ့ ြပန်သွား က၏။ ထိအခါ ဧလကာနသည်

မယားဟ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ ထာဝရဘရား ေအာက်ေမ့ေတာ်မသြဖင့် ၊‐ ၂၀ ဟ သည်

ပဋိသေ ယ၍ ကာလအချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင် ပီးလ င်၊ ထိသားကိ

ထာဝရဘရားထံ၌ ဆေတာင်းေသာေကာင့် ၊ ှ ေမွလအမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၂၁

ဧလကာနသည် အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ ှ စ်စဥ် ပရေသာ ယဇ်ကိ၎င်း၊

သစာဂတိ ှ င့် ဆိင်ေသာ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ြခင်းငှါ

တက်သွားေသာအခါ၊‐ ၂၂ဟ က၊ ိ့ ှ င့် ကွာ ပီးမှ သငယ်ကိ ေဆာင်သွားပါမည်။ ထိအခါ

သသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်သိ့ ေရာက်၍ အ မဲေနရလိမ့်မည်ဟဆိလ င်၊‐ ၂၃

ခင်ပွန်းဧလကာနက၊ စိတ် ှ ိသည် အတိင်း ပေလာ့။ ိ ့ ှ င့် မကွာမီှတိင်ေအာင် ေနေလာ့။

ထာဝရဘရား ၏ ဂတိေတာ်သာ တည်ပါေစေသာဟ ဝန်ခံ၍၊ မယားသည် သငယ်ကိ

ိတိ့က်လျက် ိမ့ကွာမီှတိင် ေအာင် မသွားဘဲေန၏။ ၂၄ ိကွ့ာ ပီးမှ၊ အသက်သံး ှ စ် ှ ိေသာ

ွားတေကာင်၊ မန့်ညက် တဧဖာ၊ စပျစ်ရည်တဘး ှ င့်တကွ သငယ်ကိ ေဆာင်သွား၍၊

ှ ိေလာ မိ ့၌ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ထိအခါ သငယ်သည်

အသက် ေသး၏။ ၂၅ ွားကိသတ်၍ သငယ်ကိ ဧလိထံသိ့ သွင်းလျက်၊ ဟ က၊

ကန်မ၏သခင်၊‐ ၂၆ ကိယ်ေတာ် အသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ ကန်မသည် ယမန်တခါ

ဤအရပ်၌ ကိယ်ေတာ်အနားမှာ ရပ်လျက် ဆေတာင်းေသာ မိန်းမြဖစ်ပါ၏။ ၂၇ ထိအခါ

ဤသငယ်ကိ ရမည်အေကာင်း ဆေတာင်းပါ၏။ ေတာင်းသည်အတိင်း ထာဝရဘရားသည်

ေပးသနားေတာ်မ ပီ။ ၂၈ ထိေကာင့် ကန်မသည် သကိ့ ထာဝရဘရားအား ငှါးပါ ပီ။

သသည် တသက်လံး ထာဝရဘရားထံ ေတာ်၌ အငှါးခံ၍ ေနရပါမည်သခင်ဟ ေလာက် ပီးမှ၊

ထိအရပ်၌ ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်က၏။

၂ တဖန် ဟ သည် ပဌနာစကားကိ မက်ဆိသည်ကား၊ ငါ့စိတ် ှ လံးသည်

ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပ၍ င်လန်းလျက်၊ ထာဝရဘရားေကာင့် ငါ့ဦးချိုြမင့်လျက်

ှ ိ၏။ ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ရန်သတိ့အား

ဝါ ကားေသာစကားကိ ေြပာရ၏။ ၂ ထာဝရဘရား သန့် ှ င်းေတာ်မသက့ဲသိ့

အဘယ်သမ မသန့် ှ င်း။ ကိယ်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ။ ၃ ငါတိ့

ဘရားသခင်က့ဲသိ့ေသာ ခိလံစရာမ ှ ိ။ ကိယ့် ကိကိယ် မချီးေြမာက် က ှ င့် ။

ဝါ ကားေစာ်ကားေသာ စကားကိမေြပာက ှ င့် ။ အဓမစကားကိ တ်ထဲက မထွက်ေစက ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သဗ တဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အမအရာတိ့ကိ

ှ ိ တ်ေတာ်မ၏။ ၄သရဲတိ့ ကိင်ေသာေလးများ ကျိုးလျက်၊ လဲတတ်ေသာ သတိ့သည်

ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံလျက် ှ ိ က၏။ ၅ ဝစွာစားေသာသတိ့သည် စားစရာကိ ရြခင်းငှါ၊ သငှါး

လပ်ကရ ပီ။ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့မကား၊ တဖန် ဝက ပီ။ မံေသာသသည်

ခ ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင် ဘွားြမင် ပီ။ သားများေသာသမကား၊ တဖန် အားေလျာ့ ပီ။ ၆

ထာဝရဘရားသည် ေသေစေသာ အခွင့် ၊ အသက် ှ င်ေစေသာအခွင့် ၊ မရဏာ ိင်ငံသိ့

ှ ိမ့်ချေသာအခွင့် ၊ ထေြမာက်ေစေသာအခွင့် ှ ိေတာ်မ၏။ (Sheol h7585) ၇

ဆင်းရဲေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ရတတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ထာဝရဘရား ပ၍၊ ှ ိမ့်ချေသာအခွင့် ၊

ချီးေြမာက်ေသာ အခွင့် ှ ိေတာ်မ၏။ ၈ ဆင်းရဲေသာသကိ ေြမမန့်ထဲက၎င်း၊

ငတ်မွတ်ေသာသကိ ေနာက်ေချးပံထဲက၎င်း ချီးေြမာက်၍၊ မင်းသားတိ့ ှ င့်

ထိင်ရေသာအခွင့် ၊ ဘန်း ကီးေသာပလင်ကိ အေမွခံရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။

အေကာင်းမကား၊ ေြမ ကီးတိင်တိ့ကိ ထာဝရဘရားပိင်၍ ထိတိင်တိ့အေပ မှာ

ေလာကဓာတ်ကိ တည်ေတာ်မ ပီ။ ၉ မိမိသန့် ှ င်းသတိ့ေြခကိ ေစာင့် မေတာ်မလိမ့်မည်။

မတရားေသာသတိ့သည် ေမှာင်မိက်၌ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနရကလိမ့်မည်။

ကိယ်အစွမ်းသတိအားြဖင့် အဘယ်သမ မ ိင်ရာ။ ၁၀ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ့ကိ

ချိုးဖ့ဲေတာ်မမည်။ သတိ့အေပ ၌ မိဃ်းေကာင်းကင်မှ မိဃ်းချုန်း ေစေတာ်မမည်။

ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် တရားစီရင်သြဖင့် ၊ ခန့်ထားေတာ်မေသာ

ှ င်ဘရင်ကိ ခွန်အား ှ င့် ြပည့် စံေစ၍ အထံေတာ်၌ ဘိသိက်ခံေသာသကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မမည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၁၁ ထိေနာက်မှ၊ ဧလကာနသည် ရာမ မိ ့၌ ှ ိေသာ

မိမိအိမ်သိ့သွား၍၊ သငယ်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလိေ ှ တွ့င် အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်ေလ၏။ ၁၂ ဧလိ၏သားတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ မသိ၊ အဓမလြဖစ်က၏။

၁၃ လများတိ့တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ် ပေသာ ထံးစံဟမကား၊ ယဇ်ပေဇာ်၍ အမဲသားကိ

ပတ်စဥ်အခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၏အေစအပါတေယာက်သည်လာ၍ သံးေချာင်း ှ ိေသာ

အမဲချိတ်ကိ ကိင်လျက်၊‐ ၁၄ အိးအစ ှ ိသည်တိ့၌ ထိးခပ်၍၊ အမဲချိတ်တွင်

ပါသမ ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် သိမ်းယတတ်၏။ ှ ီေလာ မိသိ့့ ေရာက်လာေသာ

ဣသေရလလအေပါင်းတိ့အား ထိသိ့ ပက၏။ ၁၅ ဆီဥကိ မီးမ ိ မီှ့၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၏

အေစအပါသည်လာ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဘိ့ ကင်စရာအမဲသား ကိ ေပးပါ။ ပတ်ေသာ

အမဲသားကိ မယ။ စိမ်းေသာ အမဲသားကိသာ ယမည်ဟ ယဇ်ပေဇာ်ေသာ သအား

ဆိတတ်၏။ ၁၆ ထိသက၊ ဆီဥကိအရင် မီး ိပ့ါရေစ။ ေနာက်မှ ယချင်တိင်းယပါဟဆိလ င်၊

မဟတ်ဘး ယခေပးရမည်။ သိ့မဟတ် အ ိင်ယမည်ဟ ေြပာဆိတတ်၏။ ၁၇

ထိယဇ်ပေရာဟိတ် ပျိုတိ့သည်၊ ထာဝရဘရားဝတ်ကိ လများ ွံ စရာ ပေသာေကာင့် ၊

ေ ှ ေ့တာ်၌ အလွန်အြပစ် ကီးေသာသ ြဖစ်က၏။ ၁၈ သငယ် ှ ေမွလသည်

ပိတ်သင်တိင်းကိ ဝတ်စည်းလျက်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ့၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက် ေလ၏။ ‐
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၁၉ ှ စ်စဥ် ပရေသာ ယဇ်ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှါ၊ သ၏ မိဘသည် ေရာက်လာေသာအခါ၊

အမိသည် တ ှ စ် မြပတ်သားအဘိ့ အကျငယ်ကိ ချုပ်၍ ေဆာင်ခ့ဲတတ်၏။ ၂၀

တရံေရာအခါ၊ ဧလိက၊ သင်သည် ထာဝရဘရား၌ ငှါးထားေသာ သားအတွက်၊ ဤမိန်းမတွင်

အမျိုး အ ယ်ကိ ေပးေတာ်မပါေစေသာဟ ဧလကာနလင်မယားကိ ေကာင်း ကီးေပး၏။

ထိသတိ့သည် ေနရာ အိမ်သိ့ ြပန်သွားေသာေနာက်၊ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် ဟ ကိ

အကည့်အ ကေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် ပဋိသေ ယ၍၊ သားသံးေယာက်၊

သမီး ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ သငယ် ှ ေမွလသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ကီးပွား သတည်း။ ၂၂ ဧလိသည် အသက်အ ွယ်လွန်ေသာအခါ၊ သ၏သားတိ့သည်

ဣသေရလလအေပါင်းတိ့၌ ပသမ ကိ၎င်း၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်တံခါးနားမှာ

စည်းေဝးေသာမိန်းမ ှ င့် မှားယွင်းေကာင်းကိ ၎င်း ကားသိလ င်၊ ၂၃ သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပကသနည်း။ သင်တိ့ ပေသာ ဒစ ိက်တိ့ကိ လအေပါင်းတိ့ သည်

ေြပာ၍ ငါကားရ၏။ ၂၄ မေကာင်းဘးငါ့သားတိ။့ ငါ ကားေသာ သိတင်းသည် ေကာင်းေသာ

သိတင်းမဟတ်။ ထာဝရဘရား ၏ လတိ့သည် ြပစ်မှားရမည်အေကာင်း၊ သင်တိ့ ပကသည်

တကား။ ၂၅ လချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်ြပစ်မှားလ င်၊ တရားသ ကီး

စစ်ေကာစီရင်ရ၏။ လသည် ထာဝရ ဘရားကိ ြပစ်မှားလ င်၊ သအ့တွက် အဘယ်သ

ေတာင်းပန်လိမ့်မည်နည်းဟ ဆံးမေသာ်လည်း၊ သ တိ့သည် အဘ၏ စကားကိ

နားမေထာင် က။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ကွပ်မျက်ြခင်း ငှါ အလိ ှ ိေတာ်မ၏။

၂၆သငယ် ှ ေမွလသည် ကီးပွား၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ့၊ လတိ့ေ ှ ့၌ မျက် ှ ာရေလ၏။ ၂၇

ဘရားသခင်၏ လတေယာက်သည် ဧလိထံသိ့လာ၍ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

အဲဂတု ြပည်၊ ဖာေရာဘရင်ထံ၌ေနရေသာ သင့်အဘ၏ အမျိုးအား ငါ ထင် ှ ားသည်

မဟတ်ေလာ။ ‐ ၂၈ ငါ၏ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ြခင်း၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်း၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ

သင်တိင်းကိ ဝတ်ြခင်း အမကိ ေစာင့် ရေသာ ငါ၏ယဇ်ပေရာဟိတ် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ သကိ့

ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းတိ့ အထဲက ငါေ ွးေကာက်သည် မဟတ်ေလာ။

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မီးြဖင့် ပေသာ ပေဇာ်သကာ ှ ိသမ တိ့ကိ၊ သင့်အဘ၏

အမျိုးအား ငါေပးသည်မဟတ်ေလာ။‐ ၂၉ ငါ့အိမ်၌ ငါစီရင်ေသာယဇ်၊ ငါ့ပေဇာ်သကာကိ

အဘယ်ေကာင့် ေြခ ှ င့်ကန်သနည်း။ ငါ၏လ ဣ သေရလအမျိုးသား တင်လေသာ

ပေဇာ်သကာ ှ ိသမ တိ့တွင်၊ အြမတ်ဆံးေသာ အရာကိ ဝစွာစား ေစ၍၊ သင်၏သားတိ့ကိ

ငါ့အေပ မှာ အဘယ်ေကာင့် ချီးေြမာက်သနည်း။ ၃၀ ထိသိ့ ပေသာေကာင့် ၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့် အမျိုး၊

သင့်အဘ၏အမျိုးသည် ငါ့ေ ှ မှ့ာအစဥ် သွားလာရလိမ့်မည်ဟ ငါဆိမိေသာ်လည်း၊ တဖန်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိဂတိသည် ငါ ှ င့် ေဝးပါေစ။ ငါ့ကိ

ချီးေြမာက်ေသာ သတိ့ ကိ ငါချီးေြမာက်မည်။ ငါ့ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သတိ့သည်

ဂဏ်သေရ ပျက် ကလိမ့်မည်။‐ ၃၁ သင်၏ အမျိုးတွင် အိေသာသတေယာက်မ

မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင်၏ လက် ံ း ှ င့် သင့်အေဆွအမျိုး ၏ လက် ံ းကိ ငါြဖတ်ေသာ

အချိန်ကာလေရာက်လိမ့်မည်။‐ ၃၂ ဣသေရလအမျိုးအား ငါေပးေသာ စည်းစိမ် ှ ိရာ

အိမ်ေပ မှာ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေကာင်းကိ သင် ြမင်ရလိမ့်မည်။ သင်၏ အမျိုးတွင်

အိေသာသတေယာက်မ အစဥ်မ ှ ိရ။‐ ၃၃ ငါ၏ယဇ်ပလင်မှ ငါမပယ်မြဖတ်ေသာ

သင်၏အမျိုးသားသည်၊ သင့် မျက်စိပျက်၍ စိတ် ကင်နာဘိ့ ရာြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်၏

သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် အသက်ပျိုစဥ်ပင် ေသရကလိမ့်မည်။‐ ၃၄ သင်၏သား

ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိနဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့၌ ြဖစ်ေစ၍၊ သင့်အား ငါေပးေသာ ပပနိမိတ် ဟမကား၊

ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တေန့ြခင်းတွင် ေသလိမ့်မည်။ ‐ ၃၅တဖန် ငါ့စိတ် ှ လံးအလိသိ့

လိက်၍သစာေစာင့် ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်ကိ ငါေပ ထွန်းေစမည်။ မဲေသာအိမ်ကိ သအ့ဘိ့

ငါေဆာက်ေပးသြဖင့် ၊ သသည် ငါ့ထံ၌ ဘိသိက်ခံေသာသေ ှ မှ့ာ အစဥ် သွားလာရလိမ့်မည်။

၃၆ သင်၏ အမျိုး၌ ကျန် ကင်းေသာ သတိင်းသထံ့သိ့လာ၍၊ ကန်ေတာ်သည်

မန့်အနည်းငယ်ကိ စားရ မည်အေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ

အမတစံတခ၌ ကန်ေတာ်ကိ ေစခိင်းပါေလာ့ ဟ ေငွစ၊ မန့်စကိ ရလိေသာငှါ၊ ှ ိခိးလျက်

ေတာင်းပန်လိမ့်မည်ဟ အမိန့်ေတာ်ကိ ြပန်ေလ၏။

၃ သငယ် ှ ေမွလသည်၊ ဧလိေ ှ တွ့င် ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေလ၏။

ထိကာလ၌ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် နည်းပါး၏။ ထင် ှ ားေသာ

ပါ ံ မ ှ ိ။ ၂တရံေရာအခါ ဧလိသည် မိမိေနရာ၌ အိပ်လျက်၊ သ၏ မျက်စိမန်ေသာေကာင့်

မြမင် ိင်သည်ကာလ၊‐ ၃ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ် ှ ိရာ ထာဝရဘရားအိမ်ေတာ်၌

မီးခွက်မေသမီှ၊ ှ ေမွလသည်လည်း အိပ်လျက် ှ ိေသာအခါ၊‐ ၄ ထာဝရဘရားသည်

ှ ေမွလကိ ေခေတာ်မ၍၊ ှ ေမွလက အက ်ပ် ှ ိပါသည်ဟ ထးသြဖင့် ၊‐ ၅ ဧလိထံသိ့

ေြပး၍၊ ကိယ်ေတာ်ေခ ေသာေကာင့် အက ်ပ်လာပါသည်ဟ ဆိလ င်၊ ဧလိက

ငါမေခ ၊ အိပ်ေတာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ှ ေမွလသွား၍ အိပ်ြပန်ေလ၏။ ၆ တဖန်

ထာဝရဘရားက၊ ှ ေမွလဟ ေခေတာ်မလ င်၊ ှ ေမွလသည် ထ ပီးလ င်၊ ဧလိထံသိ့

သွား၍၊ ကိယ်ေတာ်ေခ ေသာေကာင့် အက ်ပ်လာပါသည်ဟ ဆိေသာ်၊ ဧလိက

ငါမေခ ငါ့သား၊ အိပ်ေတာ့ဟ ဆိ၏။ ‐ ၇ ှ ေမွလသည် ထာဝရဘရားကိ မသိေသး။

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ မခံရေသး။ ၈ တတိယအကိမ် ထာဝရဘရားက၊ ှ ေမွလဟ

ေခေတာ်မလ င်၊ ှ ေမွလ ထ ပီးလ င် ဧလိထံသိ့ သွား၍ ကိယ်ေတာ်ေခ ေသာေကာင့်

အက ်ပ်လာပါသည်ဟဆိေသာ်၊ ထာဝရဘရားသည် ထိသ ငယ်ကိ ေခေတာ်မေကာင်းကိ

ဧလိသည် ရိပ်မိလ င်၊‐ ၉ သင်သွား၍ အိပ်ဦးေတာ့၊ ေနာက်တဖန်ေခလ င်၊ အိထာဝရဘရား

အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် ကန် ကားပါသည်ဟ ေလာက်ရမည်အေကာင်း

ှ ေမွလကိ မှာထားသည်အတိင်း၊ ှ ေမွလသွား၍ မိမိ ေနရာ၌ အိပ်ေလ၏။‐ ၁၀

ထာဝရဘရားသည်လည်း ေ ှ န့ည်းတ လာရပ်လျက်၊ ှ ေမွလ၊ ှ ေမွလဟ ေခေတာ်မလ င်၊

ှ ေမွလက၊ အိထာဝရဘရား အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်ကန် ကားပါသည်ဟ

ေလာက်ေလေသာ်၊‐ ၁၁ ထာဝရဘရားက၊ သိတင်း ကားေသာသတိင်း

နား ှ စ်ဘက်ခါးေစြခင်းငှါ၊ ငါသည် ဣသေရလ အမျိုး၌ တစံတခကိ ပမည်။ ၁၂

ဧလိအိမ်သားတိ့တဘက်၌ ငါေြပာသမအတိင်း ထိေနတွ့င် ငါ ပမည်။ ပစ ှ ိ ပီးမှ

လက်စသတ်မည်။‐ ၁၃ ထိသ၏သားတိ့သည် ကိယ်ယတ်မာသည်တိင်ေအာင်၊

ကိယ် ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ သသိေသာ် လည်း ကျပ်တည်းစွာ မဆံးမဘဲေနေသာေကာင့် ၊

သ၏ အိမ်သားတိ့၌ ငါသည် အစဥ်အ မဲ ဒဏ်ေပး မည်ဟ ငါေြပာ ပီ။‐ ၁၄ ထိေကာင့်

ဧလိ၏အိမ်သားတိ့ အြပစ်သည် ယဇ် ှ င့် ပေဇာ်သကာအားြဖင့် မေြဖ၊ အစဥ်အ မဲ

တည်ရ မည်အေကာင်း သတိ့အား ငါ ကျိန်ဆိ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ှ ေမွလသည်

နံနက်တိင်ေအာင် အိပ် ပီးမှ၊ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်တံခါးတိ့ကိ ဖွင့် ေလ၏။ ြမင်ရ ေသာ

ပါ ံ ကိ ဧလိအား မကားမေြပာဝ့ံ။ ၁၆ ဧလိက၊ ငါ့သား ှ ေမွလဟေခလင်၊ ှ ေမွလက

အက ်ပ် ှ ိပါသည်ဟ ထးေလ၏။ ၁၇ ဧလိကလည်း၊ အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသနည်း။

ငါ့အား ဝှက်မထားပါ ှ င့် ။ မိန့်ေတာ်မသမ တစံတခ ကိ ငါ့အား ဝှက်ထားလ င်၊

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းမက သင်၌ ပေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိေလေသာ်၊‐ ၁၈

ှ ေမွလသည် တစံတခကိမ ဝှက်မထား အလံးစံတိ့ကိ ြပန် ကား၏။ ဧလိကလည်း၊

ထာဝရဘရားြဖစ် လ င် အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မပါေစေသာဟ ဝန်ခံေလ၏။

၁၉ ှ ေမွလသည် အစဥ်အတိင်း ကီး၍၊ ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသြဖင့် ၊

သ၏ စကား တခွန်းမ ပျက်ေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးေတာ်မမ။‐ ၂၀သသည် ထာဝရဘရား၏

ပေရာဖက်စစ် ြဖစ်ေကာင်းကိ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊ ဒန် မိမှ့စ၍

ေဗရေ ှ ဘ မိတိ့င်ေအာင် သိ က၏။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် ှ ိေလာ မိ ့၌ အထပ်ထပ်

ထင် ှ ားေတာ်မ၍၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် အားြဖင့် ှ ေမွလအား

ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။ ှ ေမွလ စကားသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုးတေ ှ ာက် လံးကိ

ှ ံ ့ြပားေလ၏။

၄ တဖန် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ တိက်ြခင်းငှါ

ချီသွား၍၊ ဧဗေနဇာ မိန့ားမှာ တပ်ချလျက်၊ ဖိလိတိလတိ့သည် အာဖက် မိ ့၌

တပ်ချလျက်ေနက၏။ ၂ ဖိလိတိလတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်ခင်းကျင်း၍

တိက်ကေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသည် စစ် ံ း၍ ရန်သလက်တွင်

သရဲေလးေထာင်ခန့်မ ေသက၏။ ၃ လများတိ့သည် တပ်ထဲသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသတိ့က၊ ယေန့ ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ့ကိ

ဖိလိတိလတိ့ေ ှ မှ့ာ အဘယ်ေကာင့် ံ းေစေတာ်မသနည်း။ ထာဝရဘရား၏
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ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည် လာ၍၊ ငါတိ့ကိ ရန်သလက်မှ ကယ်တင်ေစြခင်းငှါ၊ ှ ိေလာ မိမှ့

ေဆာင်ခ့ဲ ကကန်အ့ံဟ ဆိကသည်အတိင်း၊ ၄ လများတိ့သည် ှ ိေလာ မိသိ့့ လကိ

ေစလတ်၍၊ ေခ ဗိမ်စပ် ကားမှာေနေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ ဘရားသခင်၏ ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ် ှ င့်အတ

ဧလိ၏ သားေဟာဖနိ ှ င့် ဖိနဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ပါ က၏။ ၅ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည် တပ်ထဲသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ေြမ ကီး အသံြမည်

သည်တိင်ေအာင် တပ်သားအေပါင်းတိ့သည် ေကးေကာ် က၏။ ၆ ေကးေကာ်သံကိ

ဖိလိတိလတိ့သည် ကားလ င်၊ ေဟ ဗဲတပ်၌ ပေသာ ေကးေကာ်သံ ကီးကား

အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးလျက်၊ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် ထိတပ်ထဲသိ့

ေရာက်ေကာင်း ကိ သိက၏။ ၇ ဖိလိတိလတိ့သည် ေကာက်၍၊ ဘရားသခင်သည်

ေဟဗဲတပ်ထဲသိ့ ေရာက်ေလ ပီ တကား။ ငါတိ့ သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ တခါမ ဤသိ့

မြဖစ်စဖး။ ၈ ငါတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ တန်ခိး ကီးေသာဤဘရားသခင်၏လက်မှ

ငါတိ့ကိ အဘယ်သကယ် တင်လိမ့်မည်နည်း။ ေတာ၌ အဲဂတုလတိ့ကိ ေဘးအေပါင်း ှ င့်

ဒဏ်ခတ်ေသာ ဘရားကား၊ အြခား မဟတ် ဤဘရားေပတည်း။ ၉ အိ ဖိလိတိလတိ၊့

ဣသေရလလတိ့သည် သင်တိ့ထံ၌ ကန်ခံရသက့ဲသိ၊့ သတိ့ထံ၌ ငါတိ့သည် ကန်

မခံရမည်အေကာင်း၊ အားယ၍ ေယာက်ျား ပကေလာ့။ ေယာက်ျား ပ၍ တိက်ကေလာ့ဟ

ေြပာဆိ က၏။ ၁၀ ဖိလိတိလတိ့သည် စစ်တိက်သြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုး ံ းြပန်၍၊

လတိင်း မိမိေနရာသိ့ ေြပးေလ၏။ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းြဖစ်၍၊ ဣသေရလေြခသည်

သရဲ သံးေသာင်းတိ့သည် ေသက၏။ ၁၁ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည်

ရန်သလက်သိ့ ေရာက်၍၊ ဧလိ၏သား ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိနဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

အသက်ဆံးေလ၏။ ၁၂ ဗယာမိန် အမျိုးသားတေယာက်သည်၊ စစ်တိက်ရာထဲက

ေြပးလာ၍၊ မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်လျက်၊ မိမိေခါင်းေပ မှာ ေြမမန့်ကိတင်လျက်၊ ထိေန့ြခင်းတွင်

ှ ိေလာ မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၃ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဧလိသည် လမ်းနား၌ ခံေပ မှာထိင်၍၊

ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်အတွက် စိတ် ှ လံးတန်လပ်လျက် ေစာင့် ေန၏။

ေြပးေသာသသည် မိထဲ့သိ့ေရာက်၍ သိတင်းေြပာသြဖင့် ၊ တ မိလံ့း ေအာ်ဟစ်က၏။ ၁၄

ေအာ်ဟစ်သံကိ ဧလိကားေသာ်၊ အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာ အသံကား၊

အဘယ်သိ့နည်းဟေမးလ င်၊ ထိသသည် အလျင်အြမန်လာ၍ ဧလိအား ေလာက်ေလ၏။

၁၅ ထိအခါ ဧလိသည် အသက် ကိးဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိ၍ မျက်စိမြမင် ိင်ေအာင်

မျက်ေကာေသ ှ င့် ပီ။ ၁၆ ေြပးေသာသက၊ အက ်ပ်သည် စစ်တိက်ရာမှ

ေရာက်လာေသာသ ြဖစ်ပါ၏။ စစ်တိက်ရာထဲက ယေန့ အက ်ပ်ေြပး၍ လာပါ၏ဟ

ေလာက်လ င်၊ ဧလိက၊ ငါ့သား၊ အမကားအဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးေလေသာ်၊ ၁၇တမန်က၊

ဣသေရလအမျိုးသည် ဖိလိတိလတိ့ေ ှ မှ့ာေြပး၍ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းကိ ခံရကပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်၏သား၊ ေဟာဖနိ ှ င့် ဖိနဟတ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေသပါ ပီ။ ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ် သည်လည်း ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ပါ ပီဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၁၈

ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ် သိတင်းကိကားေသာအခါ၊ ဧလိသည် တံခါးနားမှာ

ထိင်ေသာခံေပက ေနာက်သိ့လန်ကျသြဖင့် ၊ လည်ပင်းကျိုး၍ေသေလ၏။ အသက် ကီး၍

ကိယ်ေလးေသာသ ြဖစ်၏။ ထိသသည် ဣသေရလအမျိုးကိ အ ှ စ်ေလးဆယ်

အပ်စိးသတည်း။ ၁၉ သ၏ ေခးမဖိနဟတ်၏ မယားသည် ပဋိသေ အရင့်အမာ ှ ိ၍

အချိန်နီးလျက်၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေကာင်း၊

ေယာကမ ှ င့် လင်ေသေကာင်းကိ ကားေသာအခါ၊ ေကျာကန်း၍ သားဘွားြခင်း ေဝဒနာကိ

ချက်ြခင်းခံရ၏။ ၂၀ ေသလေသာအခါ အနားမှာ ှ ိေသာ မိန်းမတိ့က၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။

သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင် ပီဟ ဆိေသာ်လည်း ြပန်မေြပာ၊ အမမထားဘဲေန၏။ ၂၁တဖန်

ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ မိမိေယာကမ

ှ င့် လင်အမေကာင့် ၎င်း၊ ဣသေရလဘန်းအသေရ ေပျာက်ခ့ဲ ပီဟဆိလျက်၊ ထိသငယ်ကိ

ဣခဗဒ် အမည်ြဖင့် မှည့်၍၊‐ ၂၂ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်သည်

ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလဘန်းအသေရ ေပျာက်ခ့ဲ ပီဟ ဆိေလ၏။

၅ ဖိလိတိလတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ယ၍ ဧဗေနဇာ မိမှ့ အာဇတ် မိသိ့့

ေဆာင်သွား က၏။ ၂ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ဒါဂန်ေကျာင်းထဲသိ့ သွင်း၍

ဒါဂန်အနားမှာ ထား က၏။ ၃အာဇတ် မိသ့ားတိ့သည် နံနက်ေစာေစာ ထကေသာအခါ၊

ဒါဂန်သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာ ေတာ်ေ ှ ့၌ ေြမေပ မှာလဲ၍ ြပပ်ဝပ်လျက် ှ ိသည်ကိ

ေတွသြဖင့် ၊ သကိ့ယ၍ သ၏ေနရာ၌ တင်ထား ြပန် က၏။ ၄ တဖန် နက်ြဖန်နံနက်

ေစာေစာထကေသာအခါ၊ ဒါဂန်သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ ့၌ ေြမေပ မှာ လဲ၍

ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ေခါင်း ှ င့် လက်ဝါး ှ စ်ဘက် ြပတ်၍ တံခါးခံေပ မှာတင်လျက်၊ ဒါဂန်၌

ကိယ်တိတိ ှ ိသည်ကိ ေတွ့ က၏။ ၅ ထိေကာင့် ဒါဂန်၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊

ဒါဂန်ေကျာင်းသိ့ ဝင်ေသာသများတိ့သည်၊ အာဇတ် မိ ့၌ ှ ိေသာ ဒါဂန်ေကျာင်းတံခါးခံကိ

ယေနတိ့င်ေအာင် ေကျာ်နင်းေလ့မ ှ ိ က။ ၆အာဇတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၌ေနေသာ သတိ့အေပ မှာ၊

ထာဝရဘရားသည် ေလးေသာလက်ေတာ် ှ င့် ဖျက်ေတာ်မ၏။ ြမင်းသ ိက် အနာ ှ င့်လည်း

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၇အာဇတ် မိသ့ားတိ့သည် ထိအမကိ ြမင်လ င်၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ ှ င့် ငါတိ့ဘရား ဒါဂန်အေပ မှာ ေလးေသာလက်ေတာ်ကိ

တင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထိဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ငါတိ့တွင် မ ှ ိေစရဟ ဆိလျက်၊

၈ လကိေစလတ်၍ ဖိလိတိမင်းအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးက၏။ မင်းများကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်ကိ ဂါသ မိသိ့့ ေဆာင်သွားေစဟ

စီရင်သည်အတိင်း ေဆာင်သွား က၏။ ၉ ထိ မိသိ့့ ေဆာင်သွားေသာေနာက်၊

ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ထိ မိ ့၌ ကီးစွာေသာ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ပ၍၊ မိသ့ မိသ့ား

အ ကီးအငယ်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ကိယ်အတွင်း၌ ြမင်းသ ိက်အနာကိ ခံရက၏။

၁၀ တဖန် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ဧကန် မိသိ့့ ပိ့လိက်သြဖင့် ၊ ထိ မိသိ့့

ေရာက်ေသာအခါ၊ မိသ့ မိသ့ားတိ့က၊ ငါတိ့ ှ င့် ငါတိ့လများကိ သတ်ေစြခင်းငှါ၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲပါသည်တကားဟ

ဟစ်ေကာ်လျက်၊ ၁၁ လကိေစလတ်၍ ဖိလိတိမင်းအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်သည် ငါတိ့ ှ င့် ငါတိ့လများကိ

မသတ်ေစြခင်းငှါ လတ်လိက်ကကန်အ့ံ၊ မိမိေနရင်း အရပ်သိ့ သွားပါေလေစဟ ဆိက၏။

အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် အလွန်ေလးေသာလက်ေတာ်ကိ တင်ေတာ်မသြဖင့် ၊

တ မိလံ့းေသေစတတ်ေသာ အနာေရာဂါ ှ ံ ့ြပားေလ၏။ ၁၂ ေသေဘး ှ င့် လွတ်ေသာ်လည်း

ြမင်းသ ိက်နာြဖင့် ဒဏ်ခတ်ြခင်းကိခံရ၍၊ ထိ မိေ့အာ်ဟစ်ေသာ အသံ သည်

မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက်ေလ၏။

၆ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် ဖိလိတိြပည်၌ ခ ှ စ်လေန ပီးမှ၊

၂ ဖိလိတိလတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက်လပ်သများတိ့ကိ ေခ ၍

ထာဝရဘရား၏ ေသတာ ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။ သေနရင်းအရပ်သိ့

အဘယ်သိ့ေသာ ပေဇာ်သကာ ှ င့် လတ် လိက်ရပါမည်နည်းဟ ေမးြမန်း က၏။ ၃

သတိ့ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင့် ေသတာေတာ်ကိ လတ်လိက်လ င်

ကိယ်ချည်း မလတ် လိက်က ှ င့် ။ ဒစ ိက်ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ဆက် ေပးလိက်ရမည်။

သိ့ ပလ င် ေရာဂါ ငိမ်းလိမ့်မည်။ အဘယ်ေကာင့် လက်ေတာ်မေ ွေ့သးသည်ကိ

သိကလိမ့်မည်ဟ ဆိက၏။ ၄ အဘယ်အရာကိ ဒစ ိက်ေြဖရာ ပေဇာ်သကာဘိ့

ြပန်ေပးလိက်ရပါမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊ ဖိလိတိမင်း အေရအတွက်အတိင်း

ေ ြမင်းသ ိက်ပံငါးခ ှ င့် ေ ကက်ငါးေကာင်ကိ ေပးလိက်ရမည်။ သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့မင်းများ၌ ေရာဂါတပါးတည်း စဲွလျက် ှ ိ၏။ ၅ ထိေကာင့် ြမင်းသ ိက်ပံ၊ ေြမကိ

ဖျက်တတ်ေသာ ကက်ပံတိ့ကိ လပ်၍ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းရကမည်။ လက်ေတာ်သည် သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ဘရားအေပ ၊ သင်တိ့ေြမအေပ မှာ

ေပါ့ေကာင်းေပါ့လိမ့်မည်။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ ဖာေရာဘရင် ှ င့် အဲဂတုလတိ့သည် ခိင်မာေသာ

စိတ် ှ လံး ှ ိသက့ဲသိ့ အဘယ်ေကာင့် ခိင်မာေသာ စိတ် ှ လံး ှ ိ ကသနည်း။ သတိ့တွင်

အထးသြဖင့် ပေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ့သည် လတ် လိက်၍ ဣသေရလလတိ့သည်

သွား က၏။ ၇ ယခမှာ လှည်းသစ်ကိလပ် ပီးမှ ထမ်းပိးမတင်၊ သားငယ် ှ ိေသာ

ွားမ ှ စ်ေကာင်ကိ လှည်း၌ က၍၊ ွားသငယ်တိ့ကိ သေ့နရာသိ့ ပိ့ ကေလာ့။ ၈

ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ လှည်းေပ မှာ တင်၍ ြပန်ေပးလိက်ေသာ ဒစ ိက်ေြဖရာ

ပေဇာ် သကာတည်းဟေသာ ေ တန်ဆာတိ့ကိ ေသတာေတာ်နားမှာ အြခားေသာေသတာ၌

ထား ပီးလ င် လတ်လိက်၍ သွားပါေလေစ။ ၉ ေသတာေတာ်သည် မိမိြပည်သိ့

သွားေသာလမ်း ဗက်ေ ှ မက် မိသိ့့လိက်လ င်၊ ထိဘရားသခင်သည် ဤေဘး ကီးကိ ငါတိ့၌
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ြဖစ်ေစ ပီ။ သိ့မဟတ် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ငါတိ့မခံ၊ အလိလိ ခံရ သည်ကိ

သိရကမည်ဟ စီရင်သည်အတိင်း၊‐ ၁၀ လများတိ့သည် ပသြဖင့် ၊ သားငယ် ှ ိေသာ

ွားမ ှ စ်ေကာင်ကိ လှည်း၌ က၍၊ ွားသငယ်တိ့ကိ သ့ ေနရာ၌ ချုပ်ထား က၏။ ၁၁

ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ် ှ င့်တကွ ေ ကက်များ၊ မင်းသ ိက်ပံများပါေသာ

ေသတာေတာ်ကိ လှည်းေပ မှာ တင် က၏။ ၁၂ ွားမတိ့သည် ဗက်ေ ှ မက်လမ်းသိ့

တည့်တည့် လိက်၍ ြမည်တွန်လျက် သွား က၏။ လက်ျာဘက် လက်ဝဲဘက်သိ့မလဲ

လမ်းမသိ့သာ လိက်က၏။ ဖိလိတိမင်းတိ့သည် ဗက်ေ ှ မက် မိန့ယ်တိင်ေအာင် လိက်က၏။

၁၃ ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ားတိ့သည် ချိုင့် ၌ ဂျံု၊ စပါးကိရိတ်လျက် ေြမာ် ကည့်၍

ေသတာေတာ်ကိ ြမင်ေသာ အခါ ဝမ်းေြမာက်က၏။ ၁၄ လှည်းသည် ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ား

ေယာ ၏ လယ်ကွက်ထဲသိ့ ဝင်၍ ေကျာက် ကီးအနားမှာ ရပ်ေန၏။ ထိသတိ့သည် လှည်းကိ

ချိုးခဲွ ပီးလ င် ွားမတိ့ကိ ထာဝရဘရားအား မီး ိရ့ာယဇ် ပ၍ ပေဇာ်က၏။ ၁၅ ထိအခါ

ေလဝိသားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ် ှ င့် ေ တန်ဆာပါေသာေသတာကိချ၍

ေကျာက် ကီးေပ မှာ တင်ထား ပီးလ င်၊ ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ားတိ့သည် ထိေန့ြခင်းတွင်

မီး ိရ့ာယဇ်မှ စ၍ ယဇ်မျိုးကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ် က၏။ ၁၆ ထိအမကိ

ဖိလိတိမင်းငါးေယာက်တိ့သည် ြမင် ပီးမှ၊ ထိေန့ြခင်းတွင် ဧကန် မိသိ့့ ြပန်သွား က၏။ ၁၇

ထာဝရဘရားအား ြပန်ေပးေသာ ဒစ ိက်ေြဖရာ ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ

ေ ြမင်းသ ိက်ပံတိ့ကား၊ အာဇတ် မိဘိ့့တခ၊ ဂါဇ မိဘိ့့တခ၊ အာ ှ ေကလန် မိဘိ့့တခ၊

ဂါသ မိဘိ့့တခ၊ ဧကန် မိဘိ့့တခ ြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ေ ကက်တိ့ကား၊ ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်ကိ တင်ထားေသာ ေကျာက် ကီးတိင်ေအာင် ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ြဖစ်ေစ၊

ေတာ ွာြဖစ်ေစ၊ ဖိလိတိမင်းငါးပါးဆိင်သမ ေသာ မိ ့ ွာအေရအတွက်အတိင်း ြဖစ်သတည်း။

ထိေကျာက်ကား ယေနတိ့င်ေအာင် ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ား ေယာ ၏ လယ်ကွက်၌ ှ ိ၏။ ၁၉

ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ထဲသိ့ ကည့် မိေသာေကာင့် ၊

လခနစ်ဆယ် ှ င့်လငါးေသာင်းတိ့သည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရက၏။ ထိသိ့

ထာဝရဘရားသည် ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းအားြဖင့် ဒဏ်ေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊

လများတိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်း က၏။ ၂၀ ဗက်ေ ှ မက် မိသ့ားတိ့က၊

သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဤဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်သ

ရပ်ေန ိင်သနည်း။ ငါတိ့အရပ်က၊ အဘယ်သ ှ ိရာသိ့ ကသွားေတာ်မမည်နည်းဟ

ဆိသြဖင့် ၊‐ ၂၁ ကိရယတ် ယာရိမ် မိသ့ားတိ့ထံသိ့ လကိေစလတ်၍ ဖိလိတိလတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ ေသတာ ေတာ်ကိ တဖန်ပိ့ က ပီ။ သင်တိ့လာ၍ ေဆာင်သွား ကပါေတာ့ဟ

မှာလိက်က၏။

၇ ကိရယတ်ယာရိမ် မိသ့ားတိ့သည် လာ၍ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ

ေဆာင်သွားသြဖင့် ၊ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိေသာ အမိနဒပ်အိမ်၌ ထား၍ ေသတာေတာ်ကိ

ေစာင့် ေစြခင်းငှါ၊ သ၏သား ဧလာဇာကိ သန့် ှ င်းေစက၏။ ၂ ေသတာေတာ်သည်

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ပတ်လံး ကာြမင့် စွာ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ ့၌ ှ ိစဥ်အခါ၊ ဣသေရလ

အမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေအာက်ေမ့၍ ြမည်တမ်း က၏။ ၃

တဖန် ှ ေမွလက၊ သင်တိ့သည် အြခားတပါးေသာ ဘရားတည်းဟေသာ

ဗာလဘရား၊ အာ ှ တရက် ဘရားတိ့ကိ ပယ်၍ ထာဝရဘရားအဘိ့

သင်တိ့စိတ် ှ လံးကိ ြပင်ဆင်လျက်၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ စိတ် ှ လံး

အကင်းမ့ဲြပန်လာသြဖင့် ၊ ထိဘရားကိသာ ဝတ် ပကလင်၊ ဖိလိတိလတိ့လက်မှ

ကယ်တင် ေတာ်မမည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အား

ဆံးမသည်အတိင်း၊‐ ၄ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဗာလဘရား၊

အာ ှ တရက်ဘရားတိ့ကိ ပယ်၍ ထာဝရဘရားကိသာ ဝတ် ပက၏။ ၅ ှ ေမွလကလည်း

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ မိဇပါ မိ ့၌ စေဝးေစကေလာ့။ သင်တိ့အဘိ့

ထာဝရဘရားကိ ငါဆေတာင်းမည်ဟ မှာခ့ဲသည်အတိင်း၊ ၆ သတိ့သည် မိဇပါ မိ ့၌

စည်းေဝးသြဖင့် ၊ ေရကိ ခပ်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ သွန်းေလာင်းြခင်း၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်း

အကျင့် တိ့ကိ ကျင့်လျက်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားပါ ပီဟ ဝန်ခံ က၏။

ှ ေမွလသည် မိဇပါ မိ ့၌ ဣသေရလအမျိုးသားတရားမတိ့ကိ စစ်ေကာစီရင်ေလ၏။ ၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိဇပါ မိ ့၌ စည်းေဝးေကာင်းကိ ဖိလိတိလတိ့သည်

ကားလ င်၊ ဖိလိတိမင်းတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး ှ ိရာသိ့ စစ်ချီ က၏။ ထိသိတင်းကိ

ဣသေရလလတိ့သည် ကားလ င်၊ ဖိလိတိလတိ့ကိ ေကာက်၍၊ ၈ ှ ေမွလအား၊

အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ကိ ဖိလိတိလတိ့လက်မှ

ကယ်တင်ေတာ်မမည်အေကာင်း အက ်ပ်တိ့အဘိ့ အစဥ်မြပတ် ဆေတာင်းပါေလာ့ဟ

ဆိက၏။ ၉ ှ ေမွလသည်လည်း ိစိ့့သိးသငယ်ကိယ၍ထာဝရဘရားအား တေကာင်လံး

မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်လျက်၊ ဣသေရလအမျိုးအဘိ့ ဆေတာင်း၍ ထာဝရဘရား

နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ှ ေမွလသည် မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်စဥ်အခါ၊ ဖိလိတိလတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးကိ တိက်ြခင်းငှါ ချဥ်းလာက၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ထိေန့၌

ဖိလိတိလတိ့အေပ မှာ ြပင်းစွာ မိဃ်းချုန်းေစ၍၊ သတိ့တပ်ကိ ဖျက်ေတာ်မသြဖင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးေ ှ မှ့ာ ံ း က၏။ ၁၁ ဣသေရလလတိ့သည် မိဇပါ မိမှ့ထွက်၍

ဖိလိတိလတိ့ကိ လပ် ကံလျက်၊ ဗက်ကာ မိတိ့င်ေအာင် လိက် က၏။ ၁၂ ထိအခါ

ှ ေမွလသည် ေကျာက်ကိ ယ၍ မိဇပါ မိ ့ ှ င့် ှ င် မိစ့ပ် ကားမှာ ထေထာင်သြဖင့် ၊ ထာဝရ

ဘရားသည် ငါတိ့ကိ ယခတိင်ေအာင် မစေတာ်မ ပီဟဆိလျက်၊ ထိေကျာက်ကိ

ဧဗေနဇာအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။ ၁၃ ထိသိ့ ဖိလိတိလတိ့သည် ံ းသြဖင့် ၊ ေနာက်တဖန်

ဣသေရလအမျိုးေနရာအရပ်သိ့ မလာက။ ှ ေမွလလက်ထက် ကာလပတ်လံး

ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ ဆီးတား ေတာ်မ၏။ ၁၄

ဖိလိတိလတိ့သည် သိမ်းယေသာ ဣသေရလ မိ့ ွာတိ့ကိ ဧကန် မိမှ့စ၍ ဂါသ မိတိ့င်ေအာင်

ြပန်ေပးရက၏။ မိန့ယ်တိ့ကိလည်း ဣသေရလလတိ့သည် ဖိလိတိလတိ့လက်မှ

တ်ယက၏။ ဣသေရလလ ှ င့် အာေမာရိလတိ့သည်လည်း စစ်မ ှ ိ အသင့်အတင့်

ေနက၏။ ၁၅ ှ ေမွလသည် တသက်လံး ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေလ၏။ ၁၆

ေဗသလ မိ၊့ ဂိလဂါလ မိ၊့ မိဇပါ မိတိ့့ကိ ှ စ်တိင်းလှည့် ပတ်၍ အရပ်ရပ်တွင်

ဣသေရလအမျိုး၌ စီရင်ရန် အမတိ့ကိ စစ်ေကာစီရင်ေလ့ ှ ိ၏။ ၁၇ ြပန်လာေသာအခါ၊

မိမိအိမ် ှ ိေသာ ရာမ မိသိ့့ ြပန်လာ၍ ထိ မိမှ့ာလည်း ဣသေရလအမျိုး၌ စီရင် ရန် အမတိ့ကိ

စစ်ေကာစီရင်လျက်၊ ထာဝရဘရားဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိတည်လျက် ေနေလ၏။

၈ ှ ေမွလသည် အသက် ကီးေသာအခါ၊ မိမိသားတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုး၌ အပ်စိးရေသာ

အခွင့် ှ င့် ခန့်ထား၏။ ၂ သားဦးအမည်ကား ေယာလ၊ ဒတိယသားအမည်ကား

အဘိရတည်း။ ထိသတိ့သည် ေဗရေ ှ ဗ မိ ့၌ တရားသ ကီးလပ်က၏။ ၃ သိ့ရာတွင်

အဘလမ်းသိ့မလိက်။ ေငွကိ တပ်မက်ေသာ စိတ် ှ င့် လဲွသွား၍ တံစိးစားလျက်

တရားကိ ဖျက် က၏။ ၄ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့သည်

စည်းေဝး၍၊ ှ ေမွလ ှ ိရာ အရပ် ရာမ မိသိ့့လာ ပီးလ င်၊ ၅ ကိယ်ေတာ်သည်

အသက် ကီးပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏သားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်လမ်းသိ့ မလိက် ကပါ။

လမျိုးအေပါင်းတိ့၏ ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးရေသာ ှ င်ဘရင်ကိ

ချီးေြမာက်ပါ ေလာ့ဟ ေလာက်က၏။ ၆ ထိသိ့ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးရေသာ

ှ င်ဘရင်ကိ ေပးပါေလာ့ဟ ေလာက်ေသာအမကိ ှ ေမွလသည် မ ှ စ်သက်ေသာေကာင့်

ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်းေလ၏။ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင့်အား လများတိ့

ေြပာဆိသမ ေသာ စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ သတိ့ သည် သင့် ကိသာမပယ်၊ ငါသည်

သတိ့ကိ မအပ်စိးေစြခင်းငှါ ငါ့ကိလည်းပယ်က ပီ။ ၈ သတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

ငါေဆာင်ခ့ဲေသာေနမှ့စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင် ငါ့ကိစွန့်၍ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပသြဖင့် ကျင့် မိသမ ေသာ အကျင့်အတိင်း သင်၌လည်း ပက၏။ ၉ ယခမှာ

သတိ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ သိ့ရာတွင် သတိေပး၍ သတိ့ကိ အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်

၏ ထံးစံကိ ြပေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ှ ေမွလသည်လည်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ

ေတာင်းေသာသတိ့အား ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ် ှ ိသမ ကိ ြပန်ေြပာ၍၊‐ ၁၁သင်တိ့ကိ

အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်၏ ထံးစံဟမကား၊ သင်တိ့သားများကိယ၍ မိမိရထားထိန်း၊ ြမင်း

ထိန်းအရာ၌ ခန့်ထား၍၊ အချို ့တိ့သည်လည်း သ၏ရထားေ ှ မှ့ာ ေြပးရကမည်။ ၁၂

လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ်၊ ငါးဆယ်အပ်၊ တဆယ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊ လယ်လပ်ြခင်း၊

စပါး ရိတ်ြခင်း၊ စစ်တိက်တန်ဆာ၊ ရထားတန်ဆာကိလပ်ြခင်း အမများကိ ေဝဖန်လိမ့်မည်။

၁၃ သင်တိ့သမီးများကိလည်း ယ၍၊ ခဲဘွယ်စားဘွယ်တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

စားေတာ်ကဲ၊ မန့်သည် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ခန့်ထားလိမ့်မည်။ ၁၄ သင်တိ့လယ်ကွက်၊

စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံလွင်ဥယျာဥ် အေကာင်းဆံးတိ့ကိ ယ၍ မိမိကန်တိ့အား ေပးလိမ့် မည်။ ၁၅
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သင်တိ့မျိုးေစ့ စပျစ်သီးဆယ်ဘိတ့ဘိကိ့ ယ၍ သ၏အရာ ှ ိ အမထမ်းတိ့အား ေပးလိမ့်မည်။

၁၆သင်တိ့ကန်၊ ကန်မ၊ အေကာင်းဆံးေသာ လလင်၊ ြမည်းများကိ ယ၍သ၏အမကိ

လပ်ကိင်ေစ လိမ့်မည်။ ၁၇ သင်တိ့သိးစဆယ်ဘိ့ တဘိ့ကိလည်းယ၍ သင်တိ့သည်

သ၏ ကန်ခံရကမည်။ ၁၈ သင်တိ့ ေ ွးယေသာ ှ င်ဘရင်ေကာင့် ၊ ထိေန့၌ သင်တိ့

ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် နားေထာင်ေတာ်မမဟ သတိေပးေလ၏။ ၁၉

သိ့ေသာ်လည်း လများတိ့က၊ မဟတ်ပါ။ အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်ကိ လိချင်ပါ၏။ ၂၀

အက ်ပ်တိ့သည် တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့် တမည်အေကာင်း အက ်ပ်တိ့ကိ

အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင် ှ ိရမည်။ အက ်ပ်တိ့ေ ှ မှ့ာ ထွက်က၍ စစ်တိက်ရမည်ဟ ှ ေမွလ၏

စကားကိ နားမေထာင် ဘဲ ဆိက၏။ ၂၁ ထိသတိ့၏ စကားများကိ ှ ေမွလသည်

ကားလ င်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေလာက်ေလ၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သတိစ့ကားကိ နားေထာင်၍ သတိ့အဘိ့ ှ င်ဘရင်ကိ ချီးေြမာက်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသြဖင့် ၊

ှ ေမွလက၊ သင်တိ့အသီးအသီး ေနရာ မိ ့ ွာသိ့ ြပန်သွား ကေလာ့ဟ ဣသေရလ လတိ့အား

ေြပာဆိေလ၏။

၉ (note: verses missing) ေပျာက်ဆံး

၁၀ ဆီဘးကိယ၍ ေ ှ ာလ၏ေခါင်းေပ မှာ ေလာင်းေလ၏။ တဖန် သကိ့နမ်းသြဖင့် ၊

ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ အေမွေတာ်လမျိုး၏ မင်းအရာ၌ ခန့်ထား၍

ဆီေလာင်ြခင်း ဘိသိက်ကိေပးေတာ်မ၏။ ၂ ယေန့ ငါ ှ င့် ကွာ၍ သွားေသာအခါ၊

ဗယာမိန်ခ ိင်စွန်း၊ ေဇလဇ ွာ၊ ရာေခလသချုင်းအနားမှာ လ ှ စ်ေယာက်ကိ ေတွလိ့မ့်မည်။

သတိ့က၊ သင်သွား၍ ှ ာေသာြမည်းတိ့ကိ ေတွ့ ပီ။ သင်၏ အဘသည် ြမည်းတိ့ကိ

အမမထား၊ ငါ့သားအဘိ့ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ဆိလျက် စိးရိမ်ေကာင်းကိ

ေြပာကလိမ့်မည်။ ၃ ထိအရပ်မှ လွန်၍ တာေဗာ်လွင်ြပင်သိ့ ေရာက်လ င်၊

ဆိတ်သငယ်သံးေကာင်ကိ ေဆာင်ေသာသ တေယာက်၊ မန့်သံးလံးကိ ေဆာင်ေသာ

သတေယာက်၊ စပျစ်ရည်ဘးကိေဆာင်ေသာသ တေယာက်တည်းဟေသာ ေဗသလ မိ့

ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ သွားေသာသသံးေယာက်တိ့ ှ င့် သင်သည် ေတွ့ ကံလိမ့်မည်။ ၄

ထိသတိ့သည် တ်ဆက် ပီးလ င် မန့် ှ စ်လံးကိ ေပး၍၊ သင်သည် သတိ့လက်မှ

ခံယရလိမ့်မည်။ ၅ ထိေနာက်မှ ဖိလိတိတပ် ှ ိရာ ဘရားသခင်၏ ေတာင်သိ့ ေရာက်၍ မိသိ့့

ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊ ပေရာဖက် အေပါင်းအသင်းသည် တေယာ၊ ပတ်သာ၊ ပေလွ၊

ေစာင်းပါလျက် ပေရာဖက် ပလျက်၊ ြမင့် ေသာအရပ်မှ ဆင်းလာကသည်ကိ ေတွလိ့မ့်မည်။

၆ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင့်အေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့် ၊

သင်သည် သတိ့ ှ င့် အတ ပေရာဖက် ပ၍ ြခားနားေသာသ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇

ဤနိမိတ်လကဏာတိ့သည် သင်၌ ြဖစ်ေသာအခါ၊ အဆင်သင့်သည်အတိင်း ပေလာ့။

ဘရားသခင် သည် သင် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ၈သင်သည်လည်း ငါ့ေ ှ မှ့ာ ဂိလဂါလ မိသိ့့

သွားရမည်။ ငါသည်လည်း မီး ိရ့ာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ် တိ့ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှါ သင် ှ ိရာသိ့

လာမည်။ ငါလာ၍ သင် ပရေသာ အမကိ မြပမီှတိင်ေအာင် သင်သည် င့ံေနရမည်ဟ ဆိ၏။

၉ ေ ှ ာလသည် ှ ေမွလထံမှ ထွက်သွားမည်ဟ လှည့်ေသာအခါ၊ ြခားနားေသာ စိတ် ှ လံးကိ

ဘရားသခင် ေပးေတာ်မ၍၊ ထိနိမိတ်လကဏာ အလံးစံတိ့သည် ထိေန့ြခင်းတွင် ြဖစ်ေလ၏။

၁၀ ေတာင်ေတာ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ပေရာဖက် အေပါင်းအသင်းတိ့သည်

ဆီး၍ ကိကစဥ်တွင်၊ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလအေပ သိ့

သက်ေရာက်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ ှ င့်အတ ပေရာဖက် ပေလ၏။ ၁၁ ေ ှ ာလသည်

ပေရာဖက်တိ့ ှ င့်အတ ပေရာဖက် ပသည်ကိ အထက်က သိကမ်းေသာသတိ့သည်

ြမင်ေသာအခါ၊ ကိ ှ ၏သား၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်သနည်း။ ေ ှ ာလသည်လည်း ပေရာဖက်တိ့၌

ပါသေလာ ဟ တေယာက်ကိတေယာက် ေမးြမန်း က၏။ ၁၂ ထိအရပ်သား တေယာက်က၊

သတိ့အဘကား အဘယ်သနည်းဟဆိ၍၊ ေ ှ ာလသည်လည်း ပေရာ ဖက်တိ့၌

ပါသေလာဟေသာ စကားသည် ပံစကားြဖစ်ေလ၏။ ၁၃ ေ ှ ာလသည် ပေရာဖက် ပ ပီးမှ

ြမင့် ေသာအရပ်သိ့ သွား၏။ ၁၄ ေ ှ ာလ၏ဘေထွးက၊ သင်တိ့သည် အဘယ်အရပ်သိ့

သွားသနည်းဟ ေ ှ ာလ ှ င့် ငယ်သားကိ ေမးလ င်၊ ေ ှ ာလက၊ ြမည်းတိ့ကိ ှ ာရေအာင်

သွား၏။ မေတွေ့သာအခါ ှ ေမွလထံသိ့ ေရာက်သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ဘေထွးကလည်း၊

ှ ေမွလသည် အဘယ်သိ့ ေြပာသနည်း။ ငါ့အား ြပန်ေြပာပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်၊ ၁၆

ြမည်းတိ့ကိ ေတွ့ ပီဟ ှ ေမွလသည် အတပ်ေြပာေကာင်းကိသာ ေ ှ ာလသည်

ဘေထွးအာ ြပန်ေြပာ ၍၊ ှ ေမွလေြပာေသာ ိင်ငံအမအေရးကိ ဘေထွးအား

မကားမေြပာဘဲေန၏။ ၁၇ တဖန် ှ ေမွလသည် လများတိ့ကိ မိဇပါ မိ ့

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ေခ ၍ စည်းေဝးေစ ပီးလ င်၊ ၁၈ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးြဖစ်ေသာ သင်တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

ငါေဆာင်ခ့ဲ၍၊ အဲဂတုမင်းအစ ှ ိေသာ သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ မင်းအေပါင်း

တိ့ လက်မှ ကယ် တ်ေသာ်လည်း၊ ၁၉ သင်တိ့ကိ ဒကဆင်းရဲေဘးဥပဒ်

ှ ိသမ တိ့အထဲက ကယ်တင်ေသာ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ယေန့ သင်တိ့သည်

ပယ်က ပီ။ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ ှ င်ဘရင် ှ ိေစြခင်းငှါ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါဟ

ေလာက်က ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ အမျိုးအသီးအသီး၊ အေဆွအသီးအသီးအလိက်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်သိ့ ချည်းကပ် ကေလာ့ဟ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ဆိသြဖင့် ၊

၂၀အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့ကိ ချဥ်းကပ်ေစ ပီးမှ၊ ဗယာမိန်အမျိုးကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ဗယာမိန်အေဆွအမျိုးအလိက် ချည်းကပ်ေစ ပီးမှ၊ မာတရိ အေဆွအမျိုးကိ၎င်း၊ ကိ ှ ၏သား

ေ ှ ာလ ကိ၎င်း မှတ်ေတာ်မသြဖင့် သကိ့ ှ ာ၍ မေတွ့ က။ ၂၂ ထိသသည်

လာရပါမည်ေလာဟထာဝရဘရားအား ေမးေလာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက၊ လှည်းများ

အစ ှ ိသည်တိ့၌ ပန်း၍ေနသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃သတိ့သည် ေြပး၍ ေခ ခ့ဲ က၏။

ေ ှ ာလသည် လများတိ့တွင် ရပ်ေသာအခါ၊ ပခံးအထက်မှာ အြခား ေသာသထက်

အရပ်သာ၍ြမင့်၏။ ၂၄ ှ ေမွလကလည်း၊ ထာဝရဘရား ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသကိ

ကည့် ကေလာ့။ လခပ်သိမ်းတိ့တွင် သ ှ င့်တေသာ သတစံတေယာက်မ မ ှ ိဟ

လအေပါင်းတိ့အား ေြပာဆိလ င်၊ လအေပါင်းတိ့က၊ ှ င်ဘရင် အသက်ေတာ် မဲပါေစဟ

ေကးေကာ်က၏။ ၂၅ ှ ေမွလသည်လည်း မင်းကျင့်တရားကိ လများတိ့အား ေဟာေြပာ၍

စာ၌ ေရးမှတ်သြဖင့် ၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထား ပီးမှ၊ လအေပါင်းတိ့ကိ အသီးအသီး

မိမိတိ့အိမ်သိ့ လတ်လိက်ေလ၏။ ၂၆ ေ ှ ာလသည်လည်း ဂိဗာ မိ ့ မိမိအိမ်သိ့သွား၍၊

ဘရားသခင် ေသွးေဆာင်ေတာ်မေသာ လအေပါင်း အသင်းသည် သ ှ င့်အတ

လိက်သွား က၏။ ၂၇ အဓမလတိ့က၊ ဤသသည် ငါတိ့ကိ အဘယ်သိ့

ကယ်တင်လိမ့်မည်နည်းဟ ဆိလျက်၊ လက်ေဆာင်ကိ မဆက်ဘဲ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ်လည်း၊

ေ ှ ာလသည် အမမထားဘဲေန၏။

၁၁ ထိေနာက်မှ အမုန်အမျိုးသား နာဟတ်သည်လာ၍ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိအ့နားမှာ

တပ်ချလ င်၊ မိသ့ားအေပါင်းတိ့က အက ်ပ်တိ့ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့တာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်ထံ၌ ကန်ခံပါမည်ဟ နာဟတ်မင်းအားေလာက်ေသာ်လည်း၊ ၂အမုန်အမျိုးသား

နာဟတ်က၊ သင်တိ့၌ လက်ျာမျက်စိ ှ ိသမ ကိ ေဖာက်၍ဣသေရလအမျိုးတမျိုး လံး၌

ငါက့ဲရဲရ့ေသာ အခွင့် ကိ ေပးမှသာ မိဿဟာယဖဲွမ့ည်ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၃ယာဗက် မိသ့ား

အသက် ကီးသတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံးသိ့ တမန် တိ့ကိ

ေစလတ်ြခင်းငှါ ခ ှ စ်ရက်မ င့ံလင့် ပါ။ ထိအခါ ကယ်တင်ေသာသ မေပမ ှ ိလ င် မင်း ကီးထံ

သိ့ ထွက်ပါမည်ဟ ဆိက၏။ ၄ တမန်တိ့သည် ေ ှ ာလေနရာ ဂိဗာ မိသိ့့လာ၍

လများတိ့အား သိတင်း ကားေြပာေသာ်၊ လအေပါင်းတိ့သည် အသံကိ လင့် ၍ ငိေကးက၏။

၅ ေ ှ ာလသည် ွားစေနာက်သိ့ လိက်လျက် လယ်လပ်ရာမှ ေရာက်လာေသာအခါ၊

လတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ငိေ ကးကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ယာဗက် မိသ့ားတိ့၏

သိတင်းကိ ေြပာက၏။ ၆ ထိသိတင်းကိ ေ ှ ာလကားေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏

ဝိညာဥ်ေတာ် သက်ေရာက်၍ ထိသသည် ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်လျက်၊ ၇ ွားတ ှ ဥ်းကိ ယ၍

ခတ်ြဖတ် ပီးမှ၊ သံတမန်တိ့လက်တွင် ဣသေရလြပည် တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေပးလိက် ၍၊

ေ ှ ာလ ှ င့် ှ ေမွလေနာက်သိ့ ထွက်၍မလိက်ေသာသ၏ ွားတိ့ကိ ဤက့ဲသိ့ ပမည်ဟ

ေကာ်ြငာေစသ ြဖင့် ၊ လတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေကာက်၍ တညီတ ွတ်တည်း

ထွက်လာက၏။ ၈ ေဗဇက် မိ ့၌ တပ်စာရင်းယေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသား သံးသိန်း၊

ယဒအမျိုးသား သံးေသာင်း ှ ိ က၏။ ၉ ဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိမှ့ လာေသာ တမန်တိ့အား

နက်ြဖန်ေန့ ေနပချိန် ေရာက်ေသာအခါ ချမ်းသာ ရမည် အေကာင်းကိ၊ မိသ့ားတိ့အား

ကားေြပာေလာ့ဟ မှာလိက်သည်အတိင်း၊ တမန်တိ့သည် သွား၍ သိတင်း ကားေြပာသြဖင့်

ယာဗက် မိသ့ားတိ့သည် ဝမ်းေြမာက် က၏။ ၁၀ အက ်ပ်တိ့သည် နက်ြဖန်ေန့၌

ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ထွက်ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိသမအတိင်း ပေတာ် မပါဟ
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နာဟတ်မင်းအား ေလာက်က၏။ ၁၁ နက်ြဖန်ေန့၌ ေ ှ ာလသည် လတိ့ကိ

သံးတပ်ခဲွ ပီးမှ၊ နံနက်ယံအချိန်၌ ရန်သအလံးအရင်းထဲသိ့ ဝင်၍ ေနပချိန်တိင်ေအာင်

အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ လပ် ကံသြဖင့် ၊ ကျန် ကင်းေသာသတေယာက် ှ င့်

တေယာက်ေပါင်း၍ မေနရသည်တိင်ေအာင် လအေပါင်းတိ့သည် ကဲွြပားလျက် ှ ိ က၏။

၁၂ ဣသေရလလတိ့ကလည်း၊ ေ ှ ာလသည် ငါတိ့ကိ အပ်စိးရမည်ေလာဟ

ဆိမိေသာသကား အဘယ် သနည်း။ ထိသိ့ဆိမိေသာသတိ့ကိေခ ၍သတ်ကကန်အ့ံဟ

ှ ေမွလအားဆိကေသာ်၊ ၁၃ ေ ှ ာလက၊ လတေယာက်ကိမ ယေနမ့သတ်ရ၊

ထာဝရဘရားသည် ယေနဣ့သေရလအမျိုးကိ ကယ်တင်ေတာ်မ ပီဟ ဆိ၏။ ၁၄

ှ ေမွလကလည်း၊ ဂိလဂါလ မိသိ့့သွား၍ ိင်ငံေတာ်ကိ ပြပင် ကကန်အ့ံဟလများတိ့အား

ေြပာဆိသည်အတိင်း၊ ၁၅ လအေပါင်းတိ့သည် ဂိလဂါလ မိသိ့့ သွား၍၊ ထိ မိ ့၌

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ ေ ှ ာလကိ ှ င်ဘရင် အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ထိ မိ ့၌လည်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ မိဿဟာယယဇ်ကိ ပေဇာ်သြဖင့် ၊ ေ ှ ာလ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် အလွန်ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပက၏။

၁၂ ှ ေမွလကလည်း၊ သင်တိ့ေြပာသမ ေသာ စကားကိ ငါနားေထာင်၍၊

သင်တိ့အေပ မှာ ှ င်ဘရင်ကိ ငါချီးေြမာက်ေလ ပီ။ ၂ယခမှာ ှ င်ဘရင်သည်

သင်တိ့ေ ှ ့၌ ကေနေတာ်မ၏။ ငါသည် အသက် ကီး၍ ဆံပင်ြဖူ ပီ။ ငါ့သားတိ့ သည်

သင်တိ့၌ ှ ိ က၏။ ငါသည် ငယ်ေသာ အ ွယ်မှ စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင် သင်တိ့ေ ှ ့၌ သွား ပီ။

၃ဤအရပ်၌ ယခ ငါ ှ ိ၏။ အဘယ်သ၏ ွားကိ ငါယဘး ပီနည်း။ အဘယ်သ၏ ြမည်းကိ

ယဘး ပီ နည်း။ အဘယ်သကိ လှည့် စားဘး ပီနည်း။ အဘယ်သကိ ှ ဥ်းဆဲဘး ပီနည်း။

ကိယ်မျက်စိကိ ကွယ် ေစြခင်းငှါ အဘယ်သလက်မှ တံစိးကိ ခံဘး ပီနည်း။

ထာဝရဘရားေ ှ ့၊ ဘိသိက်ေတာ်ကိ ခံေသာ သေ ှ မှ့ာ ငါ့တဘက်၌ သက်ေသခံကေလာ့။

သ့ဥစာကိ ငါယမိလ င် ြပန်ေပးပါမည်ဟဣသေရလလအေပါင်းတိ့အား ေြပာဆိေသာ်၊ ၄

သတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ မလှည့် စားပါ။ မ ှ ဥ်းဆဲပါ။ အဘယ်သ၏

ဥစာကိမ မယပါဟ ေြပာဆိက၏။ ၅ ှ ေမွလကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့လက်၌

သတပါး၏ ဥစာကိ ှ ာ၍ မေတွေ့ကာင်းကိ ထာဝရဘရား သည် သင်တိ့တဘက်၌

သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘိသိက်ေတာ်ကိ ခံေသာသလည်း သက်ေသြဖစ်၏ ဟ ဆိလင်၊

သတိ့က၊ သက်ေသြဖစ်ပါသည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၆တဖန် ှ ေမွလက၊ ထာဝရဘရားသည်

ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ ချီးေြမာက်၍၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများကိ အဲဂတုြပည်မှ

ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ၏။ ၇ယခတွင် တိတ်ဆိတ်စွာေနကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့ဘိးေဘးများ၌ တရား သြဖင့် ပေတာ်မေသာအမတိ့ကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်မှာ

သင်တိ့အား ငါေဆွးေ ွး ေဟာေြပာမည်။ ၈ယာကပ်သည် အဲဂတုြပည်သိ့ ေရာက်၍၊

သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့သည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်ကိ

ေစလတ်သြဖင့် ဘိးေဘးတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်၍ ဤြပည်၌ ေနရာချေတာ်မ၏။

၉ သတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ့ေလျာ့ေသာအခါ၊ ဟာေဇာ် ဗိလ်ချုပ်မင်း

သိသရလက်သိ့ ၎င်း၊ ဖိလိတိလတိ့ လက်သိ့၎င်း၊ ေမာဘ ှ င် ဘရင်လက်သိ့၎င်း

ေရာက်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိရန်သတိ့၏ တိက်ဖျက်ြခင်းကိ ခံရက၏။ ၁၀

တဖန်သတိ့သည် ထာဝရဘရားအား ေအာ်ဟစ်လျက်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

စွန့်၍၊ ဗာလ ဘရား ှ င့် အာ ှ တရက်ဘရားတိ့ကိ ဝတ် ပသြဖင့် ြပစ်မှားပါ ပီ။

သိ့ရာတွင် ရန်သလက်မှ ကယ်ခတ် ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်ကိ ဝတ် ပပါမည်ဟ

ေလာက်ကေသာအခါ၊‐ ၁၁ ထာဝရဘရားသည် ေယ ဗာလ၊ ဗာရက်၊ ေယဖသ၊

ှ ေမွလတိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင် ရန်သတိ့ လက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မသြဖင့်

သင်တိ့သည် ေဘးလွတ်ရက၏။ ၁၂ ေနာက်တဖန် အမုန်အမျိုးသား ှ င်ဘရင်

နာဟတ်သည် စစ်ချီမည်အေကာင်းကိ သိေသာအခါ၊ အက ်ပ်တိ့သည် အရင်က့ဲသိ့မဟတ်၊

ှ င်ဘရင်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်စိးရမည်ဟသင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ှ င်ဘရင် လပ်လျက်ပင် ငါ့အား ေလာက်ထားက၏။ ၁၃ ယခမှာ သင်တိ့လိချင်၍

ေ ွးချယ်ေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ကည့် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ အေပ မှာ

ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ။‐ ၁၄ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့၍ ဝတ် ပြခင်း ှ င့်တကွ အာဏာေတာ်ကိ မဆန်၊ စကား ေတာ်ကိ နားေထာင်လ င်

သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ကိ အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ အ မဲလိက်ကလိမ့်မည်။ ၁၅ သိ့မဟတ် ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ အာဏာေတာ်ကိ ဆန်လ င်၊ ထာဝရ ဘရား၏ လက်ေတာ်သည်

ဘိးေဘးတိ့ကိ ဆီးတားသက့ဲသိ့ သင်တိ့ကိ ဆီးတားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၆ယခမှာ သင်တိ့

မျက်ေမှာက်၌ ထာဝရဘရား ပေတာ်မ လတ့ံေသာ အမ ကီးကိ ငိမ်ဝပ်စွာ ေန၍

ကည့် ေလာ့။ ၁၇ ယေန့ ဂျံုစပါးရိတ်ရာ ကာလြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။

သိ့ေသာ်လည်း ထာဝရဘရားကိ ငါဆေတာင်း ၍ မိဃ်းချုန်းြခင်း ှ င့်တကွ

မိဃ်း ွာေစေတာ်မမည်။ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ ေတာင်း ေသာအားြဖင့်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ြပစ်မှားမိေသာအြပစ်သည် ကီးေကာင်းကိ ရိပ်မိသိြမင်ရ

ကမည်ဟလများတိ့အား ေြပာဆိ ပီးလ င်၊‐ ၁၈ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်း၍၊ ထိေန့၌

ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းချုန်းြခင်း ှ င့်တကွ မိဃ်း ွာေစ ေတာ်မ၍၊ လအေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရဘရား ှ င့် ှ ေမွလကိ အလွန်ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၉လအေပါင်းတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်၏

ကန်တိ့သည် မေသရမည်ေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအား

ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့အဘိ့ ဆေတာင်းေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ ေတာင်း

ေသာအားြဖင့် အထက်အြပစ်များတိ့အေပ မှာ ထပ်၍ ဒစ ိက်ကိ ပမိပါ ပီဟ ှ ေမွလအား

ေတာင်း ပန် က၏။ ၂၀ ှ ေမွလကလည်း မစိးရိမ် က ှ င့် ။ ဤဒစ ိက်အေပါင်းကိ

ပမိေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားေနာက် ေတာ်သိ့ လိက်ရာမှ မလဲက ှ င့် ။ ထာဝရဘရားကိ

စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ ဝတ် ပကေလာ့။ ၂၁ ေကျးဇးမ ပ မကယ်တင် ိင်၊

အချည်း ှ ီးြဖစ်ေသာ အရာတိ့ေနာက်သိ့ လမ်းလဲ၍ မလိက်က ှ င့် ။ ထိသိ့ေသာအရာသည်

အချည်း ှ ီး သက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၂ထာဝရဘရားသည် မဟာနာမေတာ်ကိ ေထာက်၍

မိမိလတိ့ကိ စွန့်ေတာ်မမ။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ မိမိလအရာ၌ ခန့်ထားြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေတာ်မ ပီ။ ၂၃ ငါမကား သင်တိ့အဘိ့ ဆမေတာင်းဘဲ ေနသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားကိ

ြပစ်မှားြခင်းအမသည် ငါ ှ င့် ေဝးပါေစေသာ။ ေကာင်းမွန်ေြဖာင့် မတ်ေသာ လမ်းကိလည်း

သင်တိ့အား ငါြပသဦးမည်။ ၂၄ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍ သစာ ှ င့်တကွ

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ဝတ် ပကေလာ့။ သင်တိ့အဘိ့ အဘယ်မ ေလာက် ပေတာ်မ ပီးသည်တိ

ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၂၅ သိ့မဟတ် သင်တိ့သည် ဒစ ိက် ပ မဲ ပလ င်၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်တကွ

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရကလိမ့် မည်ဟလများတိ့အား ေြပာဆိေလ၏။

၁၃ ေ ှ ာလသည် တ ှ စ်ေကျာ် ှ စ် ှ စ်ခန့်ေလာက် ဣသေရလအမျိုး၌

မင်း ပ ပီးမှ၊ ဣသေရလအမျိုးသား သံးေထာင်တိ့ကိ ေ ွးေကာက် ပီးလ င်၊

ကိယ်တိင်ေနေသာ မိတ်မတ် မိ ့ ှ င့် ေဗသလေတာင်ေပ မှာ လ ှ စ်ေထာင်၊ ဗယာမိန်ခ ိင်၊

ဂိဗာ မိ၊့ ေယာနသန်ထံမှာ တေထာင်ကိထား၍၊ အြခားေသာ သတိ့ကိ မိမိတိ့

အသီးအသီးေရာအရပ်သိ့ လတ်လိက်ေလ၏။ ၃ ေယာနသန်သည် ဂိဗာ မိ ့၌ ှ ိေသာ

ဖိလိတိတပ်ကိ လပ် ကံသြဖင့် ဖိလိတိလတိ့သည် သိတင်း ကား ၏။ ေ ှ ာလကလည်း

ြမစ်တဘက်၌ ေနေသာသတိ့သည် ကားသိေစဟ တြပည်လံး တံပိးမတ်ေစ၏။ ၄

ေ ှ ာလသည် ဖိလိတိတပ်ကိ လပ် ကံေကာင်း ှ င့် ဖိလိတိလတိ့သည် ဣသေရလလတိ့ကိ

ွံ ့ ှ ာေ ကာင်း ကိ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည် ကားသိ၍၊ လများတိ့သည်

ေ ှ ာလေနာက် ဂိလဂါလ မိ့၌ စည်းေဝး က၏။ ၅ ဖိလိတိလတိ့သည်လည်း၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှါ၊ ရထားသံးေထာင် ှ င့် ြမင်း

ေြခာက်ေထာင်ကိ၎င်း၊ သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ ှ ိေသာလများကိ၎င်း စေဝးေစ ပီးလ င်၊

စစ်ချီေဗသဝင် မိအ့ေ ှ ့၊ မိတ်မတ် မိ ့၌ တပ်ချ က၏။ ၆ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

အလွန် ဆင်းရဲခံရသြဖင့် ၊ မိမိတိ့ ကျဥ်းေြမာင်းလျက် ှ ိသည်ကိ သိြမင်ေသာအခါ၊ ဥမင်၊

ေတာအံ၊ ေကျာက်ကား၊ ေတာင်ထိပ်၊ ေြမတွင်းတိ့၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနက၏။ ၇

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ေနေသာသအချို ့တိ့သည် ကးြပန်၍၊ ဂဒ်ြပည်၊ ဂိလဒ်ြပည်သိ့

သွား က၏။ ေ ှ ာလသည် ဂိလဂါလ မိ့၌ ေနေသး၍၊ လအေပါင်းတိ့သည် သေ့နာက်၌

တန်လပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၈ ှ ေမွလ ချိန်းချက်သည်အတွင်း ေ ှ ာလသည် ခနစ်ရက် င့ံလင့် ၍၊

ှ ေမွလသည် ဂိလဂါလ မိသိ့့ မေရာက်၊ လများတိ့လည်း ထွက်ေြပး က၏။ ၉

ေ ှ ာလကလည်း၊ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် မိဿဟာယ ပေဇာ်သကာတိ့ကိ ငါ့ထံသိ့

ယခ့ဲကဟဆိသြဖင့် ၊ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၀ မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအမ

ပီးသည်အဆံး၌ ှ ေမွလသည် လာ၏။ ေ ှ ာလသည် ေကာင်း ကီးေပး၍ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ
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ထွက်သွားလ င်၊ ၁၁ ှ ေမွလက၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ေ ှ ာလက၊

လများတိ့သည် အက ်ပ်ထံ မှ ထွက်ေြပးေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် ချိန်းချက်ေသာ

အချိန်၌ မေရာက်ေကာင်း၊ ဖိလိတိလတိ့ သည် မိတ်မတ် မိ ့၌ စေဝးေကာင်းများကိ

သိြမင်ေသာအခါ၊ ‐ ၁၂ ဖိလိတိလတိ့သည် ငါ ှ ိရာ ဂိလဂါလ မိသိ့့ စစ်ချီ ကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားကိ ငါမေတာင်းပန်ေသး ဟ အက ်ပ်ေအာက်ေမ့သြဖင့် ၊ ကိယ်ကိ အ ိင် ပ၍

မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်မိ ပီဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၃ ှ ေမွလကလည်း သင်သည် မှား ပီ။ သင်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားကိ မေစာင့် ပါတကား။

ေစာင့် မိလ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၌ သင်၏ အာဏာကိ ယခမှစ၍

အစဥ်အ မဲ တည်ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၄ ယခမကား သင်၏ အာဏာမတည်ရ။

ထာဝရဘရားသည် စိတ် ှ လံးေတာ် ှ င့် ညီ ွတ်ေသာ သကိ ှ ာေတာ်မ၏။ ထိသသည်

လမျိုးေတာ်အေပ မှာ မင်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ အေကာင်းမကား၊

သင်သည် ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း မကျင့်ဟ ေ ှ ာလအား ဆိ ပီးလ င်၊

၁၅ ထ၍ ဂိလဂါလ မိမှ့ ဗယာမိန်ခ ိင်၊ ဂိဗာ မိသိ့့ သွား၏။ ေ ှ ာလသည် မိမိ၌

ှ ိေသာလတိ့ကိ ေရတွက်၍ ေြခာက်ရာခန့်မ ှ ိ၏။ ၁၆သ ှ င့် သားေတာ် ေယာနသန်၊

သတိ့၌ ှ ိေသာ လအေပါင်းတိ့သည် ဗယာမိန်ခ ိင်၊ ဂိဗာ မိတွ့င် ေနက၏။

ဖိလိတိလတိ့သည် မိတ်မတ် မိတွ့င် တပ်ချ က၏။ ၁၇လယေသာတပ်သံးတပ်တိ့သည်၊

ဖိလိတိတပ်မထဲကထွက်၍ တတပ်သည် ွာလြပည် သဖရ မိ့ လမ်းသိ့လိက်၏။ ၁၈

တတပ်သည် ေဗေသာ န် မိလ့မ်းသိ့ လိက်၏။ တတပ်သည် ေတာဘက်မှာ ေဇဘိင်ချိုင့် ကိ

မျက် ှ ာ ပေသာ ြပည်စွန်းလမ်းသိ့ လိက်၏။ ၁၉ ဖိလိတိလတိ့က၊ ေဟဗဲလတိ့သည်

ထားလံှတိ့ကိ မလပ်ေစ ှ င့်ဟ စီရင် မဲ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဣသေရလ ြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင်

ပန်းပဲတေယာက်မ မ ှ ိ။ ၂၀ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည် ထွန်သွား၊ ေပါက်တး၊ ပဆိန်၊

တး ွင်းကိ ထက်ေစြခင်းငှါ၊ ဖိလိတိ လတိ့ ှ ိရာသိ့ သွားရက၏။ ၂၁ ေနာက်တဖန် ထွန်သွား၊

ေပါက်တး၊ သံးခွခက်ရင်း၊ ပဆိန်၊ ထိးတံခ န် တံးလျက် ှ ိ က၏။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍

စစ်တိက်ရာကာလ ေ ှ ာလ ှ င့်သားေတာ် ေယာနသန်မှတပါး အဘယ်သ၌မ ထားလံှမ ှ ိ။

၂၃တဖန် ဖိလိတိတပ်သားတိ့သည် မိတ်မတ် မိ ့လမ်းဝသိ့ ထွက်၍ ေနကစဥ်တွင်၊

၁၄ တေနသ့၌ ေ ှ ာလ၏ သားေယာနသန်သည် ခမည်းေတာ်ထံ၌

အခွင့် မပန်ဘဲ၊ လက်နက်ေဆာင် လလင်ကိ ေခ ၍၊ တဘက်၌ ေနေသာ

ဖိလိတိတပ်သိ့ သွား ကကန်အ့ံဟ ဆိေလ၏။ ၂ ေ ှ ာလသည် ဂိဗာ မိစွ့န်း၊ မိ ဂန် ွာ၊

ရိမုန်ေကျာက်ေဆာင်နားမှာ ေန၍၊ အထံေတာ်၌ လေြခာက် ရာခန့်မ ှ ိ၏။ ၃

သင်တိင်းဝတ်၍ ှ ိေလာ မိ ့၌ ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်ေသာသ ဧလိ ှ င့်

ဖိနဟတ်တိ့ မှ ဆင်းသက်ေသာဣခဗဒ်၏အစ်ကိ အဟိတပ်၏သား အဟိယလည်း ှ ိ၏။

ေယာနသန်သွားေကာင်း ကိ လများ မသိက။ ၄ ေယာနသန်သည် ဖိလိတိတပ်သိ့

သွားစမ်းေသာ လမ်း ကားမှာ၊ တဘက်တချက်၌ ေကျာက်င ှ ိ၏။ ေကျာက်ငတခသည်

ေဗာဇက်၊ တခသည် ေသနအမည် ှ ိ၏။ ၅တခကား ေြမာက်ဘက်၌ မိတ်မတ် မိသိ့့၎င်း၊

တခကား ေတာင်ဘက်၌ ဂိဗာ မိသိ့့၎င်း မျက် ှ ာ ပ သတည်း။ ၆ ေယာနသန်က၊

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ တပ်သားတိ့ဆီသိ့ သွား ကကန်အ့ံ။ ထာဝရဘရား သည်

ငါတိအ့မကိ ေစာင့် ေကာင်း ေစာင့် ေတာ်မလိမ့်မည်။ လများေသာ်၎င်း၊ နည်းေသာ်၎င်း၊ ထာဝရ

ဘရား ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းကိ အဆီးအတား မ ှ ိ ိင်ဟ လက်နက်ေဆာင် လလင်အား

ေြပာဆိလ င်၊ ၇ လလင်က၊ စိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပပါ။ လှည့် သွားပါ။

အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ကန်ေတာ်လိက် ပါမည်ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ‐ ၈ ေယာနသန်က၊

ထိလတိ့ဆီသိ့ သွား၍ ကိယ်ကိ ြပကကန်အ့ံ။ ၉သတိ့ကေနက။ ငါတိ့လာမည်ဟဆိလင်

သတိ့ဆီသိ့မသွားဘဲ ေနကမည်။ ၁၀ သိ့မဟတ်၊ လာကဟဆိလင် သွား ကမည်။

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ငါတိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ် မ၏။ ထိသိ့ေသာ ပပနိမိတ် ှ ိရ၏ဟ

ဆိသည် ှ င့်အညီ၊ ၁၁ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဖိလိတိတပ်သားတိ့အား ကိယ်ကိြပေသာ အခါ၊

ဖိလိတိလတိ့က၊ ေဟ ဗဲလတိ့ သည် ပန်းေ ှ ာင်ရာတွင်းထဲက ထွက်လာပါသည်တကား

ဟဆိလျက်၊ ၁၂ တပ်သားတိ့က၊ လာက။ တစံတခကိ ြပမည်ဟ ေယာနသန် ှ င့်

လက်နက်ေဆာင်လလင်အားဆိလ င်၊ ေယာနသန်က၊ ငါ့ေနာက်သိ့ လိက်ေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ဣသေရလလတိ့ လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ ပီဟ လအင်အား

ဆိသြဖင့် ၊ ၁၃ ေလးဘက်တွားလျက် တက်၍၊ လလင်လည်းလိက်၏။ ေယာနသန်ေ ှ မှ့ာ

ဖိလိတိလတိ့သည် လဲ၍ လလင်သည် သသ့ခင့် ေနာက်မှာ လပ် ကံေလ၏။ ၁၄

ေယာနသန် ှ င့်လလင် ပေသာ ပဌမ လပ် ကံြခင်းအားြဖင့် ွားတ ှ ဥ်းထွန် ိင်ေသာ ေြမကွက်

အတွင်း တွင် လ ှ စ်ဆယ်ခန့်မ ေသက၏။ ၁၅ စစ်သရဲများ၊ လယ်လပ်သများ၊

အြခားသများအေပါင်းတိ့သည် တပ်သားများ၊ လယေသာသများ ှ င့် တကွ တန်လပ်က၍၊

ေြမ ကီးလည်း လပ်သြဖင့် ၊ အလွန် ကီးေသာ တန်လပ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၆ ဗယာမိန်ခ ိင် ဂိဗာ မိ ့၌

ေ ှ ာလ၏ကင်းေစာင့် တိ့သည် ကည့် ေသာအခါ၊ ဖိလိတိလအလံးအရင်း သည် ေလျာ့၍

တေယာက်ကိတေယာက် ထိး ိက်လျက်သွား က၏။ ၁၇ ေ ှ ာလကလည်း၊ အဘယ်သ

ထွက်သွားသည်ကိ သိြခင်းငှါ လများကိ ေရတွက်ကေလာ့ဟအထံေတာ်၌ ှ ိေသာသတိ့အား

စီရင်သည်အတိင်း ေရတွက်၍၊ ေယာနသန် ှ င့် သ၏လက်နက်ေဆာင် လလင် မ ှ ိ။ ၁၈

ထိကာလအခါ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌

ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေ ှ ာ လက၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိယခ့ဲပါဟ အဟိယအား ဆိ၏။

၁၉ ေ ှ ာလသည် ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် စကားေြပာစဥ်တွင်၊ ဖိလိတိတပ်၌

အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာ အသံတိးပွားေသာေကာင့် ၊ ေ ှ ာလက ေနဦးေတာ့ဟ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အား ဆိသြဖင့် ၊ ၂၀ မိမိ ှ င့်လအေပါင်းတိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက်

ိးေဆာ်လျက် စစ်ချီ၍ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဖိလိတိလတိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက်

ခတ်သြဖင့် အလွန် တပ်ပျက်ေလ၏။ ၂၁အထက်ကာလ၌ ဖိလိတိလတိ့ဘက်မှာေန၍

အရပ်ရပ်တိ့ကတပ်သိ့ လိက်လာေသာ ေဟဗဲလတိ့ သည်လည်း ေ ှ ာလ ှ င့် ေယာနသန်၌

ပါေသာဣသေရလလတိ့ဘက်သိ့ ဝင် က၏။ ၂၂ ဧဖရိမ်ေတာင်၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနေသာ

ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ ဖိလိတိလ ေြပးေကာင်း ကိ ကားေသာအခါ စစ်ချီ၍

ကျပ်ကျပ်လိက် က၏။ ၂၃ ထိသိ့ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ ထိေန့၌

ကယ်တင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ စစ်မသည် ေဗသ ဝင် မိသိ့့ လွန်သွားေလ၏။ ၂၄ ထိေန့၌

ဣသေရလလတိ့သည် ဆင်းရဲခံရက၏။ အေကာင်းမကား၊ ေ ှ ာလက၊ ငါသည်

ငါ့ရန်သတိ့၌ ငါ့စိတ်ေြပမည်အေကာင်း၊ ညဦးချိန်မေရာက်မီှ အစာစားေသာသတိင်း

ကျိန်ဆဲအပ်ေစဟ လတိ့ အား အကျိန်ေပးေသာေကာင့် အဘယ်သမ အစာမစားရ။ ၂၅

လအေပါင်းတိ့သည် ေြမေပ ၌ ပျားရည် ှ ိရာေတာသိ့ ေရာက်သြဖင့် ၊ ၂၆ ေတာထဲသိ့

ဝင်ေသာအခါ ပျားရည်စက်စက်ကျလျက် ှ ိေသာ်လည်း၊ အကျိန်ေတာ်ကိ ေကာက်ေသာ

ေကာင့် ၊ အဘယ်သမ မိမိလက်ကိ မိမိ ပါးစပ်၌ မထည့်။ ၂၇ သိရ့ာတွင် ခမည်းေတာ်သည်

လများတိ့အား အကျိန်ေပးသည်ကိ ေယာနသန်မကားေသာေကာင့် ၊ မိမိကိင်ေသာ

လံှတံဖျားကိ ပျားလပိ့၌ ှ စ်၍ မိမိလက် ှ င့် ယစားသြဖင့် မျက်စိ ကည်လင်ေလ၏။ ၂၈

ခမည်းေတာ်က၊ ယေန့ အစာစားေသာသတိင်း ကျိန်ဆဲအပ်ေစဟလများတိ့အား ကျပ်ကျပ်

အကျိန် ေပးေတာ်မ ပီဟ လတေယာက်ကားေလာက်၏။ လတိ့သည်လည်း

ေမာလျက်ေနက၏။ ၂၉ ေယာနသန်ကလည်း၊ ငါ့အဘသည် ြပည်သားတိ့ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ေလ ပီ။ ဤပျားရည် အနည်းငယ်ကိ ငါစားေသာေကာင့် ငါ့မျက်စိ

ကည်လင်သည်ကိ ကည့်ပါေတာ့။ ၃၀လများတိသ့ည် ယေန့ ေတွမိ့ေသာ ရန်သ၏ ဥစာကိ

စားချင်တိင်းစားလ င်၊ အဘယ်မ ေလာက် အကျိုး ကီးလိမ့်မည်တကား။ ဖိလိတိလတိ့ကိ

သာ၍ လပ် ကံကလိမ့်မည်တကားဟ ဆိေလ၏။ ၃၁ ထိေန့၌ ဖိလိတိလတိ့ကိ မိတ်မတ် မိမှ့

အာဇလန် မိတိ့င်ေအာင် လပ် ကံက၏။ ဣသေရလလတိ့ သည် အလွန်ပင်ပန်းသြဖင့် ၊‐ ၃၂

ရန်သ၏ ဥစာကိ လယ၍၊ သိး၊ ွား၊ ွားသငယ်တိ့ကိ ေြမေပ မှာ သတ် ပီးလ င်

အေသွး ှ င့်တကွ စား က၏။ ၃၃ ထိသိ့ လများတိ့သည် အေသွး ှ င့်တကွစား၍

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားသည်ဟ ေ ှ ာလအား ကား ေလာက်လ င်၊ သင်တိ့သည်

သစာပျက်က ပီ။ ကီးစွာေသာ ေကျာက်ကိ ငါ့ထံသိ့ ယေန့ လိှမ့်ခ့ဲ။ ၃၄လများတိ့တွင်

အရပ်ရပ်သွား၍ လအသီးအသီး မိမိတိ့ သိး ွားကိ ဤအရပ်သိ့ ယခ့ဲ ပီးလ င်၊ ဤအရပ်၌

သတ်စား ကေစ။ အေသွး ှ င့်တကွစား၍ ထာဝရဘရားကိ မြပစ်မှားေစ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်

မသည်အတိင်း၊ လများတိ့သည် အသီးအသီး မိမိတိ့ သိး ွားကိ ထိညဥ့်၌ ယခ့ဲ၍ ထိအရပ်၌

သတ် က၏။ ၃၅ ေ ှ ာလသည်လည်း ထာဝရဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ တည်ေလ၏။

ထိပလင်ကား ထာဝရ ဘရားအဘိ့ တည်ေသာ ပဌမပလင် ြဖစ်သတည်း။ ၃၆

တဖန်ေ ှ ာလက၊ ညဥ့်အခါ ငါတိ့သည် ဖိလိတိ လတိ့ကိ လိက်၍ တေယာက်ကိမ

မကျန် ကင်းေစ ဘဲ၊ မိဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် ဖျက်ဆီး ကကန်အ့ံဟ စီရင်၍၊
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လများတိ့က စိတ်ေတာ် ှ ိသည် အတိင်း ပေတာ်မပါဟ ဝန်ခံ ကေသာ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်က၊

ဘရားသခင့်အထံေတာ်သိ့ ချည်းကပ်ကကန်အ့ံ ဟ ဆိေလ၏။ ၃၇ ေ ှ ာလကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ လိက်ရပါမည်ေလာ။ သတိ့ကိ ဣသေရလလတိ့ လက်သိ့

အပ်ေတာ်မမည်ေလာဟ ဘရားသခင့် ထံ အခွင့် ပန်ေသာ်လည်း၊ ထိေနတွ့င် ြပန်ေတာ်မမ။

၃၈ ေ ှ ာလကလည်း၊ လတိ့တွင် အရာ ှ ိအေပါင်းတိ၊့ ယေန့ အဘယ်သ ြပစ်မှားမိသည်ကိ

သိြမင်အ့ံေသာ ငှါ ချဥ်း၍ လာကေလာ့။ ၃၉ ဣသေရလအမျိုးကိ ကယ်တင်ေသာ

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါ့သား ေယာ နသန် ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ဆက်ဆက် ေသရမည်ဟဆိေသာ်၊ အဘယ်သမ ြပန်၍မေလာက်ဝ့ံ။ ၄၀ ေ ှ ာလကလည်း၊

သင်တိ့သည် တဘက်၊ ငါ ှ င့် ငါ့သား ေယာနသန်သည် တဘက်ေနရကမည်ဟ ဆိလင်၊

လများတိ့က စိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မပါဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၄၁ ေ ှ ာလက၊

ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ေတာ်မပါဟ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား

ဆေတာင်းသြဖင့် ၊ လများတိ့သည် လွတ်က၍၊ ေ ှ ာလ ှ င့် ေယာနသန်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။

၄၂ ေ ှ ာလကလည်း၊ ငါ ှ င့် ငါ့သား ေယာနသန်အိ့ စာေရးတံ ပေလာ့ဟ ဆိသြဖင့် ၊

ေယာနသန်ကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ‐ ၄၃ ေ ှ ာလကလည်း၊ သင် ပေသာ အမကိ

ေြပာေလာ့ဟ ေယာနသန်အားဆိလ င်၊ ေယာနသန်က၊ အက ်ပ်ကိင်ေသာ လံှဖျား ှ င့်

ပျားရည်အနည်းငယ်ကိ ယ၍ ြမည်းစမ်းမိပါ ပီ။ ထိအမေကာင့်သာ ေသရပါမည်ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၄၄ ေ ှ ာလကလည်း၊ ေယာနသန်၊ သင်သည် ဆက်ဆက်မေသလင်၊

ဘရားသခင်သည် ထိမ မက ငါ၌ ပေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိေသာ်လည်း၊‐ ၄၅လများတိ့က၊

ဣသေရလအမျိုး၌ ဤကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ ပ ပီးေသာ ေယာနသန်သည်

ေသရမည်ေလာ။ ထိသိ့ မြဖစ်ပါေစ ှ င့် ။ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း

သ၏ ဆံြခည်တပင်မ ေြမေပ မှာ မကျရ။ သသည် ဘရားသခင် ှ င့်အတယေန့ ဝိင်း၍

ပပါ ပီဟ ဆိသြဖင့် ၊ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ေယာနသန်ကိ ကယ် တ် က၏။ ၄၆

ထိေနာက် ေ ှ ာလသည် ဖိလိတိလတိ့ကိ မလိက်။ သတိ့သည် ေနရင်းအရပ်သိ့

ြပန်သွား က၏။ ၄၇ ထိသိ့ ေ ှ ာလသည် ဣသေရလအမျိုးကိ စိးစံ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ရန်သ၊

ေမာဘြပည်သား၊ အမုန်ြပည် သား၊ ဧဒံြပည်သား၊ ေဇာဘမင်းများ၊ ဖိလိတိလများတိ့ကိ

စစ်တိက်၍ စစ်ချီေလရာရာ၌ သတိ့ကိ ေအာင်ေလ၏။ ၄၈ ဗိလ်ေြခများကိ ိးေဆာ်၍

အာမလက်အမျိုးသားတိ့ကိ လပ် ကံသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

လယက်ဖျက်ဆီးေသာသတိ့လက်မှ ကယ် တ်ေလ၏။ ၄၉သားေတာ် ကားေယာနသန်၊

ဣ ိ၊ ေမလခိ တည်း။ သမီးေတာ် ှ စ်ေယာက်တွင် အ ကီးကားေမရပ်။ အငယ်ကား၊

မိခါလတည်း။ ၅၀ ေြမာက်သားေတာ်ကား အဟိမတ်၏ သမီးအဟိေနာင်တည်း။

ဗိလ်ချုပ်မင်းကား၊ ဘေထွးေတာ် ေနရသား အာဗနာတည်း။ ၅၁ ခမည်းေတာ် ကိ ှ ှ င့်

အာဗနာ၏ အဘေနရသည် အေဗျလ၏ သား ြဖစ်၏။ ၅၂ ေ ှ ာလလက်ထက်

ကာလပတ်လံး၊ ဖိလိတိလတိ့ကိ ကျပ်ကျပ်စစ်တိက်ရက၏။ ခွန်အား ကီးေသာ သ၊

ရဲရင့် ေသာသ ေတွသ့မ တိ့ကိ ေ ှ ာလသည် ေ ွးေကာက်ခန့်ထားေလ့ ှ ိ၏။

၁၅ တဖန် ှ ေမွလက၊ ထာဝရဘရား၏လ ဣသေရလအမျိုးကိ

အပ်စိးေစြခင်းငှါ သင့် ကိ ဘိသိက်ေပးမည် အေကာင်း၊ ငါ့ကိ

အထက်ေစလတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ယခမှာ ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ

နားေထာင်ေလာ့။ ၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

အဲဂတုြပည်မှ ထွက်လာေသာ ဣသေရလအမျိုး၌၊ အာမလက်အမျိုး ပေသာ

ဆီးတားြခင်းအမကိ ငါမှတ်လျက် ှ ိ၏။‐ ၃ ယခသွား၍ ထိအမျိုးကိ လပ် ကံေလာ့။

ှ ေြမာြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ သငယ်၊ ိစိ့့မှစ၍၊ သိး၊ ွား၊

ကလားအပ်၊ ြမည်းတိ့ကိ သတ်ေလာ့ဟ ေ ှ ာလအား ဆင့် ဆိသည် အတိင်း၊ ၄ ေ ှ ာလသည်

လတိ့ကိ စေဝးေစ၍ ေတလိမ် မိမှ့ာ စာရင်းယသြဖင့် ၊ ေြခသည်သရဲ ှ စ်သိန်း၊ ယဒ

စစ်သရဲတေသာင်း ှ ိ က၏။ ၅ ေ ှ ာလသည်လည်း အာမလက် မိသိ့့ စစ်ချီ၍ ချိုင့် ၌

တပ်ချ ပီးမှ၊ ၆ ေကနိလတိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ်လျက်၊ သင်တိ့ကိ အာမလက်လတိ့ ှ င့်အတ

ငါဖျက်ဆီးမည်ဟ စိးရိမ် စရာ ှ ိေသာေကာင့် ၊ သတိ့အထဲက ထွက်သွား၍ ေနရာ

ေြပာင်း ကေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်လာေသာအခါ

သင်တိ့သည် ေကျးဇး ပက ပီဟ မှာလိက်သည် အတိင်း၊ ေကနိလတိ့သည်

အာမလက်လတိ့အထဲက ထွက်သွား က၏။ ၇ ေ ှ ာလသည် ဟဝိလ မိမှ့စ၍ အဲဂတုြပည်

တဘက်တချက်၌ေနေသာ ရ မိတိ့င်ေအာင် အာမလက် လတိ့ကိ လပ် ကံေလ၏။ ၈

အာမလက် ှ င်ဘရင်အာဂတ်ကိ အ ှ င်ဘမ်းမိ၏။ လအေပါင်းတိ့ကိ ထားြဖင့်

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေလ၏။ ၉ သိ့ရာတွင် ေ ှ ာလ ှ င့် လများတိ့သည် အာဂတ်မင်း ှ င့်တကွ၊

သိး ွားအြမတ်အလတ်၊ ဆေသာ သိးသငယ်၊ ေကာင်းေသာ ဥစာ ှ ိသမ ကိ ှ ေြမာ၍ ှ င်း ှ င်း

မဖျက်ဆီးက။ အသံးမဝင် ယတ်မာ ေသာ ဥစာ ှ ိသမ ကိသာ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးက၏။ ၁၀

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ှ ေမွလသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ‐ ၁၁ ငါသည် ေ ှ ာလကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားသည်အမေကာင့် ေနာင်တရ၏။သသည် ငါ၏ ပညတ်တိ့ကိ

မကျင့် ၊ ငါ့ေနာက်သိ့မလိက်၊ လမ်းလဲ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ှ ေမွလသည် ဝမ်းနည်း၍

တညဥ့်လံး ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေကာ် ပီးလ င်၊ ၁၂ နံနက်ေစာေစာထ၍ ေ ှ ာလကိ

ကိဆိြခင်းငှါ သွားေသာအခါ၊ ေ ှ ာလသည် ကရေမလ မိသိ့့ ေရာက်၍ ေအာင်တိင်ကိ

စိက် ပီးမှ၊ လှည့်လည်သြဖင့် ဂိလဂါလ မိသိ့့ လွန်သွားေကာင်းကိ ကားေသာေကာင့် ၊

ေ ှ ာလ ှ ိရာသိ့ သွားေလ၏။ ၁၃ ေ ှ ာလကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါေစေသာ။ အက ်ပ် သည် ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ်အတိင်း

ပပါ ပီဟ ဆိ၏။ ၁၄ ှ ေမွလကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င် ငါ ကားရေသာ သိးြမည်သံ၊

ွားြမည်သံကား အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၅ ေ ှ ာလက၊ အာမလက်ြပည်မှ

ေဆာင်ခ့ဲပါ ပီ။ လများတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား

ယဇ်ပေဇာ်လိေသာငှါ အေကာင်းဆံးေသာ သိး ွားတိ့ကိ ှ ေြမာ၍၊ ကင်းေသာ အရာ ှ ိသမ

တိ့ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးပါ ပီဟ ဆိ၏။ ၁၆ ှ ေမွလကလည်း၊ ေနပါဦးေလာ့။ မေန့ညမှာ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ြပန်ေြပာပါ မည်ဟ ေ ှ ာလအားဆိလ င်၊ ေ ှ ာလက

ေြပာပါေတာ့ဟဆိ၏။ ၁၇ ှ ေမွလကလည်း၊ သင်သည် ကိယ်အထင်အတိင်း

ငယ်ေသာသြဖစ်လျက်ပင်၊ ဣသေရလအမျိုးတိ့ ၏ အထွဋ်သိ့ ေရာက်၍၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ ှ င့် ထာဝရဘရား ဘိသိက် ေပးေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၈

ထာဝရဘရားက၊ သွားေလာ့။ အြပစ်များေသာ အာမလက်အမျိုးသားတိ့ကိ ှ င်း ှ င်း

ဖျက်ဆီးေလာ့။ မဖျက်ဆီးမီှ တိင်ေအာင် စစ်တိက်ေလာ့ဟ သင့် ကိ ေဝးေသာ အရပ်သိ့

ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

နားမေထာင်ဘဲ၊ ရန်သ၏ ဥစာကိ လယ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဤဒစ ိက်ကိ

အဘယ်ေကာင့် ပဘိသနည်းဟ ေြပာဆိေသာ်၊ ၂၀ ေ ှ ာလက၊ အက ်ပ်သည်

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဧကန်အမှန် နားေထာင်ပါ ပီ။ ထာဝရ ဘရား

ေစခိင်းေတာ်မေသာ လမ်းသိ့ လိက်ပါ ပီ။ အာမလက် ှ င်ဘရင် အာဂတ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

အာမလက် အမျိုးသားတိ့ကိ ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီးပါ ပီ။ ၂၁ သိ့ရာတွင် လများတိ့သည်

ဂိလဂါလ မိ့၌ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ် လိေသာငှါ

လယေသာ သိး ွား၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးအပ်ေသာအရာ အေကာင်းဆံးတိ့ကိ သိမ်းယ

ကပါ ပီဟ ေြပာဆိြပန်၏။ ၂၂ ှ ေမွလကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

နားေထာင်ြခင်း၌ အားရေတာ်မသက့ဲသိ၊့ မီး ိရ့ာ ယဇ်အစ ှ ိေသာ ယဇ်မျိုးတိကိ့ ပေဇာ်ြခင်း၌

အားရေတာ်မမည်ေလာ။ အလိေတာ်သိ့ လိက်ြခင်းသည် ယဇ်မျိုးထက်သာ၍ ေကာင်း၏။

နားေထာင်ြခင်းသည် သိးထီးဆီဥထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂၃ ြငင်းဆန်ေသာ သေဘာသည်

နတ်ဆိး ှ င့် ေပါင်းြခင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ခိင်မာေသာ သေဘာသည် ေဗဒင်တန် ဆာကိ

သံးြခင်းက့ဲသိ့၎င်း အြပစ် ကီး၏။ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ

ပယ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ှ င်ဘရင်အရာကိ တ်၍သင့် ကိ ပယ်ေတာ်မ ပီဟ

ဆိ၏။ ၂၄ ေ ှ ာလကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ြပစ်မှားပါ ပီ။ လများကိ ေကာက်၍

သတိ့စကားကိ နားေထာင်ေသာ ေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်၏

စကားကိ၎င်း လွန်ကျူးပါ ပီ။ ၂၅အက ်ပ်အြပစ်ကိ သည်းခံေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည်

ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်မည်အေကာင်း၊ အက ်ပ် ှ င့်အတ

ြပန်လာပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၂၆ ှ ေမွလက၊ သင် ှ င့်အတ ငါမြပန်။ သင်သည်

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ပယ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်အရာကိ တ်၍ သင့် ကိ ပယ်ေတာ်မ ပီဟ ေ ှ ာလအား ဆိ ပီးမှ၊ ၂၇

လှည့်သွားေသာအခါ ေ ှ ာလသည် ှ ေမွလ၏ ဝတ်လံစွန်းကိ ကိင်ဆဲွ၍ ဝတ်လံစတ်ေလ၏။

၂၈ ှ ေမွလကလည်း၊ ယေနထ့ာဝရဘရားသည် ဣသေရလ ိင်ငံကိ သင်မှ ဆတ်ယ၍၊
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သင့်ထက်ေကာင်း ေသာ သင်၏ အိမ်နီးချင်းအား ေပးေတာ်မ ပီ။ ၂၉ ထိမှတပါး

ဣသေရလအမျိုး၏ အစွမ်းသတိြဖစ်ေသာ ဘရားသည် မသာသံးြခင်း၊ ေနာင်တရြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်ေတာ်မ၏။ ေနာင်တရအ့ံေသာငှါ လြဖစ်ေတာ်မမဟဆိေသာ်၊ ၃၀ ေ ှ ာလက

အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်အမျိုးသားချင်း အသက် ကီးသတိ့ ေ ှ ့၌၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုးေ ှ ့၌၎င်း၊ အက ်ပ်၏ ဂဏ်အသေရကိ မဖျက်ပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်သည်

ကိယ်ေတာ် ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်ရမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ် ှ င့်အတ

ြပန်လာပါဟ ေတာင်းပန်သည်အတိင်း၊ ၃၁ ှ ေမွလသည် ေ ှ ာလေနာက်သိ့ လိက်၍၊

ေ ှ ာလသည် ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်ေလ၏။ ၃၂ ထိအခါ ှ ေမွလက၊

အာမလက် ှ င်ဘရင် အာဂတ်ကိ ငါ့ထံသိ့ေခ ခ့ဲ ကဟ ဆိသည်အတိင်း၊ အာဂတ် က

ေသေဘးသည် စင်စစ်လွန်သွား ပီဟ ဆိလျက် င်လန်းစွာလာ၏။ ၃၃ ှ ေမွလက၊

မိန်းမများတိ့သည် သင်၏ထားေကာင့် သားဆံးသက့ဲသိ၊့ သင်၏ အမိသည် သားဆံး ေသာ

မိန်းမြဖစ်ရမည်ဟဆိလျက်၊ ဂိလဂါလ မိမှ့ာ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အာဂတ်ကိ အပိင်းပိင်း

ြဖတ်ေစ၏။ ၃၄ ထိေနာက် ှ ေမွလသည် ရာမ မိသိ့့သွား၍ ေ ှ ာလသည် မိမိေနရာ ဂိဗာ မိ၊့

နန်းေတာ်သိ့ ြပန်သွား ေလ၏။ ၃၅ ေ ှ ာလ အနိစမေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊ ှ ေမွလသည်

ေနာက်တဖန် အကည့်အ မလာ။ သိ့ရာတွင် ှ ေမွလသည် ေ ှ ာလအတွက် စိတ်မသာ

ညည်းတွားလျက်ေန၏။ ထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ခန့်ထားေသာ အမကိ ေနာင်တရေတာ်မ၏။

၁၆ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ ေ ှ ာလကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာမှ

ငါပယ်ေသာေကာင့် ၊ သင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံး စိတ်မသာ

ညည်းတွားလျက် ေနလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ဘးကိ ဆီ ှ င့် ြပည့်ေစေလာ့။ ဗက်လင် မိသ့ား

ေယာ ှ ဲ ှ ိရာသိ့ ငါေစလတ်မည်။ သ၏သားတိ့တွင် ငါ့အဘိ့ ှ င်ဘရင် တပါးကိ

ငါြပင်ဆင် ပီဟ ှ ေမွလအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ှ ေမွလက၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့

သွား ိင်ပါမည်နည်း။ ေ ှ ာလကားလ င် သတ်ပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ေသာ်၊

ထာဝရဘရားက၊ ွားမတန်းကိယ၍ ငါသည် ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းငှါ လာ ပီဟ

ေြပာေလာ့။ ၃ ေယ ှ ဲကိလည်း ယဇ်ပဲွသိ့ ေခ ဘိတ်ေလာ့။ ထိအခါ သင်သည် အဘယ်သိ့

ပရမည်ကိ ငါြပမည်။ ငါသည် နာမြဖင့် ထတ်ြပေသာသကိ ငါ့အဘိ့ ဘိသိက်ေပးရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊‐ ၄ ှ ေမွလ ပ၍ ဗက်လင် မိသိ့့ သွားေလ၏။ ဗက်လင် မိ ့

သားအသက် ကီးသတိ့သည် ှ ေမွလ ှ င့် ေတွေ့သာအခါ တန်လပ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ချမ်းသာေပးလျက် လာေတာ်မသေလာဟ ေမးေလာက် ကေသာ်၊ ၅ ချမ်းသာေပးလျက်

ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းငှါ ငါလာ ပီ။ မိမိတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ ပီးမှ ငါ ှ င့်အတ

ယဇ်ပဲွသိ့လာကဟ ဆိသြဖင့် ၊ ေယ ှ ဲ ှ င့် သ၏သားတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစ၍ ယဇ်ပဲွသိ့

ေခ ေလ၏။ ၆ သတိ့သည် ေရာက်လာေသာအခါ ဧလျာဘကိ ကည့် ၍၊

စင်စစ်ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် ဘိသက်ခံရေသာ သသည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိ၏ဟ ဆိေလေသာ်၊ ၇

ထာဝရဘရားက၊ သ၏မျက် ှ ာ၊ သ၏အရပ်ကိ မကည့်မ ှ င့် ။ သကိ့ ငါပယ် ပီ။

ထာဝရဘရားသည် လြမင်သက့ဲသိ့ ြမင်ေတာ်မသည် မဟတ်။ လသည် အဆင်းသဏာန်ကိ

ကည့် တတ်၏။ ထာဝရဘရား မကား ှ လံးကိ ကည့် တတ်သည်ဟ ှ ေမွအား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈တဖန် ေယ ှ ဲသည် အဘိနဒပ်ကိ ေခ ၍ ှ ေမွလေ ှ မှ့ာ သွားေစသြဖင့် ၊

ှ ေမွလက၊ဤသကိလည်း ထာဝရဘရား ေ ွးေတာ်မမဟဆိ၏။ ၉တဖန်ေယ ှ ဲသည်

ှ ိမာကိ သွားေစသြဖင့် ၊ ဤသကိလည်း ထာဝရဘရားေ ွးေတာ်မမဟ ဆိ၏။ ၁၀

တဖန်ေယ ှ ဲသည် သားခနစ်ေယာက်တိ့ကိ ှ ေမွလေ ှ မှ့ာ သွားေစသြဖင့် ၊ ှ ေမွလက၊

ဤသတိ့ကိ လည်း ထာဝရဘရား ေ ွးေတာ်မမ။ ၁၁သင်၌ သားမ ှ ိ ပီေလာဟ ေယ ှ ဲအား

ေမးလ င်၊ ေယ ှ ဲက အငယ်ဆံးေသာ သား ှ ိပါေသး၏။ သိးတိ့ကိ ထိန်းေကျာင်းလျက်

ေနပါသည်ဟ ေြပာဆိေသာ်၊ ှ ေမွလက သကိ့ ေခေစြခင်းငှါ လကိ ေစလတ် ပါ။

သမေရာက်မီှ ပဲွသိ့ ဝင်၍ မထိင်ရဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ၁၂ ေစလတ်၍ သကိ့ ေခ ခ့ဲ၏။

သသည် နီေသာဆံပင် ှ ိ၏။ လှေသာအဆင်း ှ င့် ချစ်ဘွယ်ေသာ မျက် ှ ာ လည်း ှ ိ၏။

ထာဝရဘရားက ဤသေပတည်း။ ထ၍ ဘိသိက်ေပးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ှ ေမွလသည်လည်း၊ ဆီဘးကိယ၍ သ၏ အစ်ကိစထဲမှာ သကိ့ ဘိသိက်ေပးေလ၏။

ထိေနမှ့စ၍ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ဒါဝိဒ်အေပ မှာ သက်ေရာက်ေလ၏။

ှ ေမွသည် ထ၍ ရာမ မိသိ့့ ြပန်သွား၏။ ၁၄ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလမှ

ထွက်သွား၍၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်က ဆိးေသာ ဝိညာဥ်သည် ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ ၁၅

ေ ှ ာလ၏ ကန်တိ့ကလည်း၊ ယခမှာ ဘရားသခင်ထံေတာ်က ဆိးေသာ ဝိညာဥ်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်ပါ၏။ ၁၆ ခစားေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့သည်၊

သာယာစွာ ေစာင်းတီးတတ်ေသာသကိ ှ ာေဖွရမည် အေကာင်း အ ှ င်အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။

ဘရားသခင့် ထံေတာ်က ဆိးေသာဝိညာဥ် လာေသာအခါ၊ သသည် ေစာင်းတီးသြဖင့်

ကိယ်ေတာ်သည် ချမ်းသာရေတာ်မမည်ဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၇ ေ ှ ာလက၊ သာယာစွာ

တီးတတ်ေသာသကိ ငါ့အဘိ့ ှ ာေဖွ၍ ငါ့ထံသိ့ ေခ ခ့ဲကဟကန်တိ့အား မိန့်ေတာ်မေသာ်၊

၁၈ ကန်တေယာက်က၊ ကန်ေတာ်ေတွဘ့းေသာ ဗက်လင် မိသ့ား ေယ ှ ဲသားသည်

ေစာင်းတီးေသာအတတ်၊ ရဲရင့် ြခင်းအစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ စစ်မ၌၎င်း၊ ပညာစကား၌၎င်း

ေလ့ကျက်ပါ၏။ အဆင်းလည်း လှပါ၏။ ထာဝရဘရားသည်သ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏ဟ

ေလာက်ေသာေကာင့် ၊ ၁၉ ေ ှ ာလက၊ ေယ ှ ဲ ှ ိရာသိ့ လကိေစလတ်၍၊ သိးထိန်းြဖစ်ေသာ

သင်၏သားဒါဝိဒ်ကိ ငါ့ထံသိ့ ေစလတ် ရမည်ဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၀ ေယ ှ ဲသည်

မန့်တင်ေသာ ြမည်း၊ စပျစ်ရည်ဘး၊ ဆိတ်သငယ်ကိ ယ၍ မိမိသားဒါဝိဒ်တွင် ေ ှ ာလထံ သိ့

ေပးလိက်ေလ၏။ ၂၁ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလထံသိ့ ေရာက်၍ ခစားသြဖင့် ၊ ေ ှ ာလသည်

အလွန်ချစ်၍ လက်နက်ေတာ်ေဆာင် အရာ၌ ခန့်ထား၏။ ၂၂ ေ ှ ာလသည်လည်း

ေယ ှ ဲ ှ ိရာသိ့ လကိေစလတ်၍၊ ဒါဝိဒ်ကိ ငါ့စိတ် ှ င့် ေတွေ့သာေကာင့် ငါ့ထံ၌ ခစားပါေစဟ

အခွင့် ေတာင်းေလ၏။ ၂၃ဘရားသခင့် ထံေတာ်က ဆိးေသာဝိညာဥ်သည် ေ ှ ာလအေပ မှာ

ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ေစာင်းကိယ၍ တီးသြဖင့် ဆိးေသာဝိညာဥ်ထွက်သွား၍၊

ေ ှ ာလသည် သက်သာလျက် ပကတိ ကျန်းမာ လျက် ှ ိတတ်၏။

၁၇ ဖိလိတိ လတိ့သည် ဗိလ်ေြခများကိ ိးေဆာ်၍ ယဒခ ိင် ေ ှ ာေခါ မိ ့၌

စေဝးသြဖင့် ၊ ေ ှ ာေခါ မိ ့ ှ င့် အေဇကာ မိစ့ပ်ကား ဒမိမ်အရပ်မှာ တပ်ချက၏။ ၂

ေ ှ ာလ ှ င့်ဣသေရလ လတိ့သည် စေဝး၍ ဧလာချိုင့် နားမှာ တပ်ချ၍ ဖိလိတိလတိ့ကိ

တိက်မည်ဟ စစ်ခင်းကျင်း က၏။ ၃ ဖိလိတိလအချို ့တိ့သည် ချိုင့်တဘက်၌

ေတာင်ေပ မှာရပ်လျက်၊ ဣသေရလလအချို ့တိ့သည် ချိုင့်တဘက်၌ ေတာင်ေပ မှာ

ရပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၄ ေြခာက်ေတာင် ှ င့်တထွာ အရပ်ြမင့် ေသာ ဂါသ မိသ့ားေဂါလျတ်

အမည် ှ ိေသာ သရဲသည် ဖိလိတိ တပ်ထဲက ထွက်လာ၏။ ၅ သသည် ေခါင်းေပ မှာ

ေကးဝါခေမာက်လံးကိ ေဆာင်း၍အခွက်ငါးဆယ် အချိန် ှ ိေသာ ေကးဝါ ချပ်အကျကိ

ဝတ်၏။ ၆ ေကးဝါေြခစွပ်ကိ စွပ်လျက် ပခံး ကားမှာ ေကးဝါကိဒန် လက်နက်ကိ

ဆဲွလျက် ှ ိ၏။ ၇ လံှ ိးကား ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့် အမ ကီး၏။ လံှကိယ်ကား

သံေြခာက်ပိဿာ အချိန် ှ ိ၏။ သေ့ ှ ့ မှာ ဒိင်းလားကိ ေဆာင်ေသာသတေယာက်သည်

သွားရ၏။ ၈ ထိသရဲသည် ရပ်လျက် သင်တိ့သည် စစ် ပိင်ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့်

ထွက်လာကသနည်း။ ငါသည် ဖိလိတိလ၊ သင်တိ့သည် ေ ှ ာလ၏ ကန်ြဖစ် ကသည်

မဟတ်ေလာ။ လတေယာက်ကိ ေ ွးေကာက် ၍ ငါ ှ င့် တိက်ြခင်းငှါ လာပါေစ။ ၉သသည်

ငါ့ကိ တိက်၍ သတ် ိင်လ င် ငါတိ့သည် သင်တိ့၏ ကန်ခံမည်။ သိ့မဟတ် ထိသကိ ငါ ိင် ၍

သတ်လ င်၊ သင်တိ့သည် ငါတိ့၏ ကန်ခံ၍ ငါတိ့အမကိ ေဆာင် ွက်ရကမည်ဟ

ဣသေရလ ဗိလ်ေြခတိ့ကိ ဟစ်၍ ေြပာဆိ၏။ ၁၀ တဖန် ထိဖိလိတိလက၊

ဣသေရလဗိလ်ေြခတိ့ကိ ယေန့ ငါ ကိမ်းပ၏။ လချင်းတိက်ေစြခင်းငှါ လတေယာက်ကိ

ေပးကေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၁၁ ဖိလိတိလေြပာေသာ ထိစကားကိ ေ ှ ာလ ှ င့်

ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည် ကားလ င် စိတ်ပျက်၍ အလွန်ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၂

ယဒြပည်၊ ဗက်လင် မိ၊့ ဧဖရတ်အရပ်သားြဖစ်ေသာ ဒါဝိဒ်၏ အဘေယ ှ ဲသည်

သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ ေ ှ ာလလက်ထက်၌ ထိသသည် အသက် ကီးေသာ သ၏ အရာ ှ ိ၏။

၁၃ ေယ ှ ဲ၏သားတိ့တွင် အသက် အ ကီးဆံးေသာသ သံးေယာက်တိ့သည် စစ်မကိ ထမ်း၍

ေ ှ ာလေနာက် သိ့ လိက်က၏။ သတိ့အမည်ကား သားဦးဧလျာဘ၊ ဒတိယသားအဘိနဒပ်၊

တတိယသား ှ ိမာတည်း။ ၁၄ ဒါဝိဒ်သည် အငယ်ဆံးေသာ သားြဖစ်၏။

သား ကီးသံးေယာက်တိ့သည် ေ ှ ာလေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် ကေသာ်လည်း၊ ‐ ၁၅

ဒါဝိဒ်သည် မလိက်၊ ဗက်လင် မိမှ့ာ မိမိအဘ၏ သိးတိ့ကိ ထိန်းေကျာင်းြခင်းငှါ

ြပန်သွားေလ၏။ ၁၆ ဖိလိတိလသည် အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး၊ နံနက်တခါ၊ ညဦးတခါ
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ချဥ်းကပ်၍ ကိယ်ကိ ြပ၏။ ၁၇ ထိအခါ ေယ ှ ဲသည် မိမိသား ဒါဝိဒ်ကိ ေခ ၍၊

သင့်အစ်ကိတိ့အဘိ့ ဤေပါက်ေပါက် တဧဖာ ှ င့် ဤမန့်ဆယ်လံးတိ့ကိ ယ၍ အစ်ကိတိ့ ှ ိရာ

တပ်ေတာ်သိ့ ေြပးသွားေလာ့။ ၁၈ ဤဒိန်ခဲဆယ်လံးကိလည်း ယ၍ သတိ့တပ်မးအား

ဆက်ေလာ့။ သင့်အစ်ကိတိ့သည် ကျန်းမာြခင်း ှ ိသည် မ ှ ိသည်ကိ ကည့် ပီးမှ၊

သတိ့ထံမှာ သက်ေသတစံတခကိ ခံယေလာ့ဟမှာလိက်ေလ၏။ ၁၉ ထိကာလ၌

ေ ှ ာလမှစ၍ ဒါဝိဒ်အစ်ကိတိ့ ှ င့် ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည် ဧလာချိုင့် မှာ ဖိလိတိ

လတိ့ကိ စစ်တိက်လျက် ှ ိ က၏။ ၂၀ ဒါဝိဒ်သည် နံနက်ေစာေစာထ၍ သိးတိ့ကိ သိးထိန်း၌

အပ် ပီးလ င်၊ အဘမှာလိက်သည် အတိင်း စားစရာကိ ယသွား၍၊ ရိကာလှည်းထားရာသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ‐ ၂၁ ဣသေရလ တပ်သားတိ့ ှ င့် ဖိလိတိတပ်သားတိ့သည်

စစ်ခင်းကျင်း၍ စစ်တလင်းသိ့ ချီလျက်၊ စစ် တိက်မည်အသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်က၏။ ၂၂

ဒါဝိဒ်သည် မိမိ၌ပါေသာအရာတိ့ကိ ရိကာေစာင့်လက်၌ အပ်ထား ပီးလ င်၊ တပ်သားစထဲသိ့

ေြပး၍ မိမိအစ်ကိတိ့ကိ တ်ဆက်၏။ ၂၃သတိ့ ှ င့် ေြပာစဥ်တွင်၊ ဖိလိတိလ၊ ဂါသ မိသ့ား

ေဂါလျတ်အမည် ှ ိေသာ သရဲသည် ဖိလိတိတပ်ထဲ က ထွက်လာ၍ ယမန်က့ဲသိ့

ေြပာဆိသည်ကိ ဒါဝိဒ်သည် ကားေလ၏။ ၂၄ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည် ထိသကိ

ြမင်ေသာအခါ အလွန်ေကာက် ွံ ့၍ ေြပး က၏။ ၂၅ အချို ့တိ့ကလည်း၊

ထိလထွက်လာသည်ကိ ြမင်သေလာ။ ဣသေရလအမျိုးကိ ကိမ်းပလျက်ထွက်လာ

ပါသည်တကား။ သကိ့ သတ်ေသာသအား ှ င်ဘရင်သည် ကီးေသာ စည်းစိမ် ှ င့်

ချီးေြမာက်၍ သမီးေတာ်ကိလည်း ေပးစားေတာ်မမည်။ ထိသ၏အေဆွအမျိုးကိလည်း

ဣသေရလ ိင်ငံတွင် မင်းမ လတ်ေတာ်မမည်ဟ ေြပာဆိက၏။ ၂၆ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊

ထိဖိလိတိလကိ သတ်၍ ဣသေရလအမျိုးခံေသာ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ပယ် ှ င်းေသာ သသည်

အဘယ်အကျိုးကိ ရလိမ့်မည်နည်း။ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ဗိလ်ေြခ

တိ့ကိ ကိမ်းပရမည်အေကာင်း၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ ထိဖိလိတိလသည်

အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်သနည်းဟ မိမိအနားမှာ ှ ိေသာ သတိ့အား ေမးြမန်းလ င်၊‐ ၂၇

သတိ့က၊ ထိလကိ သတ်ေသာသသည် ဤမည်ေသာ အကျိုးကိ ရလိမ့်မည်ဟ ယမန်က့ဲသိ့

ြပန်ေြပာက၏။ ၂၈ ထိသတိ့ ှ င့် ဒါဝိဒ်ေြပာသည်ကိ အစ်ကိအ ကီး ဧလျာဘကားလ င်

ဒါဝိဒ်ကိ အမျက်ထွက်၍၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤအရပ်သိ့ လာသနည်း။

ထိနည်းေသာ သိးတိ့ကိ ေတာတွင် အဘယ်သလက်၌ အပ်ခ့ဲသနည်း။ သင့် မာန ကီးြခင်း၊

သင့် စိတ် ှ လံးဆိးညစ်ြခင်းကိ ငါသိ၏။ စစ်ပဲွကိ ကည့် ြခင်းငှါ သာလာ ပီဟ ဆိ၏။ ၂၉

ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်အမကိ ပမိသနည်း။ ယခေြပာစရာ

အေကာင်းမ ှ ိေလာဟ ဆိေသာေနာက်၊ ၃၀ အြခားေသာသတိ့ထံသိ့ လှည့်၍ ယမန်က့ဲသိ့

ေမးြမန်းလ င်၊ သတိ့သည် ေ ှ အ့တ ြပန်ေြပာက၏။ ၃၁ ထိသိ့ ဒါဝိဒ်ေြပာေသာ စကားကိ

ကားေသာ သတိ့သည် ေ ှ ာလထံေတာ်၌ ကားေလာက်ေသာ်၊ ဒါဝိဒ်ကိ ေခေတာ်မ၏။ ၃၂

ဒါဝိဒ်ကလည်း ထိလေကာင့် အဘယ်သမ စိတ်မပျက်ပါေစ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်ကန်သွား၍

ထိဖိလိတိ လကိ တိက်ပါမည်ဟ ေ ှ ာလအား ေလာက်လ င်၊‐ ၃၃ ေ ှ ာလက၊ သင်သည်

ထိဖိလိတိလကိ သွား၍ မတိက် ိင်။ သင်သည် ပျိုေသာသြဖစ်၏။ ထိသသည်

ပျိုေသာအ ွယ်မှစ၍ စစ်သရဲြဖစ်ခ့ဲ ပီဟ ဒါဝိဒ်အား ဆိေသာ်၊‐ ၃၄ ဒါဝိဒ်က၊

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် အဘ၏ သိးတိ့ကိ ထိန်းေကျာင်းစဥ်အခါ၊ ြခေသ့ ှ င့် ဝံသည်လာ၍

သိးသငယ်ကိ သိးစထဲက ကိက်ချီပါ၏။ ၃၅ကန်ေတာ်လိက်၍ သတ်သြဖင့် သိးသငယ်ကိ

သပ့စပ်ထဲက တ်ပါ၏။ ဝံသည် ကန်ေတာ်ကိ ြပန်၍ ကိက်ေသာအခါ၊ ဝံ၏မတ်ဆိတ်ကိ

ကိင်၍ ိက်သတ်ပါ၏။ ၃၆ ကိယ်ေတာ် ကန်သည် ြခေသ့ ှ င့် ဝံ ှ စ်ေကာင်လံးကိ သတ်ပါ၏။

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ ထိဖိလိတိလသည် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်၏

ဗိလ်ေြခတိ့ကိ ကိမ်းပေသာေကာင့် ၊ ထိအေကာင် တေကာင်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ၃၇

ြခေသ့လက်၊ ဝံလက်မှ ကန်ေတာ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည်၊

ထိဖိလိတိလလက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ ေ ှ ာလအား ေလာက်ေလေသာ်၊

ေ ှ ာလကသွားေလာ့။ ထာဝရဘရား သည် သင် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မပါေစေသာဟ ဒါဝိဒ်အား

ဆိေလ၏။ ၃၈ ေ ှ ာလသည်လည်း ဒါဝိဒ်ကိ မိမိအဝတ် ှ င့် ဝတ်ေစသြဖင့် ၊ သ၏ေခါင်းေပ မှာ

ေကးဝါခေလာက်လံး ကိတင်၍၊ သံချပ်အကျကိလည်း ဝတ်ေစ၏။ ၃၉ ဒါဝိဒ်သည်

ထားေတာ်ကိ အဝတ်ေပ မှာ စည်း၍ သွားမည်ဟ အားထတ်ေသာ်လည်း၊ ထိလက်နက်

များကိ မစံစမ်းေသး။ သိ့ြဖစ်၍ ဒါဝိဒ်က ဤလက်နက်တိ့ ှ င့် ကန်ေတာ် မသွား ိင်ပါ၊

မစံစမ်းပါေသး ဟ ေ ှ ာလအား ေလာက်၍ ခတ်ြပန်ေလ၏။ ၄၀ တဖန်

မိမိေတာင်ေဝးကိ ကိင်လျက်၊ ေချာေသာေကျာက်ငါးလံးကိ ေချာင်းထဲက ေ ွး၍၊ သိးထိန်း

တန်ဆာတည်းဟေသာ လွယ်အိတ်၌ ထည့် ပီးမှ၊ ေလာက်လဲကိလည်းကိင်၍

ဖိလိတိလ ှ ိရာသိ့ ချဥ်းေလ၏။ ၄၁ ဖိလိတိလသည်လည်း ဒါဝိဒ် ှ ိရာသိ့ ချဥ်း၍ သေ့ ှ မှ့ာ

ဒိင်းလားကိ ေဆာင်ေသာသလည်း သွား၏။ ၄၂ ဖိလိတိလသည် ကည့်၍ ဒါဝိဒ်ကိ

ြမင်ေသာအခါ မထီမ့ဲြမင် ပ၏။ အေကာင်းမကား၊ သသည် ပျိုေသာသ၊ ဆံပင်နီ၍

မျက် ှ ာလှေသာသ ြဖစ်၏။ ၄၃ ဖိလိတိလက၊ သင်သည် ေတာင်ေဝး ှ င့် ငါ့ထံသိ့

လာရမည်အေကာင်း၊ ငါသည် ေခွးြဖစ်သေလာဟ ေမးလျက်၊ မိမိဘရားတိ့ကိ တိင်တည်၍

ဒါဝိဒ်ကိ ကျိန်ဆဲေလ၏။ ၄၄တဖန် ဖိလိတိလက လာခ့ဲ။ သင့်အသားကိ မိဃ်းေကာင်းကင်

ငှက် ှ င့် ေတာသားရဲတိ့အား ငါေပးမည်ဟ ဒါဝိဒ်ကိဆိ၏။ ၄၅ ဒါဝိဒ်ကသင်သည် ထား၊ လံှ၊

ကိဒန်ပါလျက် ငါ့ထံသိ့ လာ၏။ ငါသည် သင် ကိမ်းပေသာ ဣသေရလ ဗိလ်ေြခတိ့၏

ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ပါလျက် သင် ှ ိ

ရာသိ့လာ၏။ ၄၆ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ငါ့လက်၌ ယေန့ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သင့် ကိ

ငါသတ်၍ လည်ပင်းကိ ြဖတ်မည်။ ဖိလိတိဗိလ်ေြခ အေသေကာင်များကိ

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာသားရဲတိ့အား ယေန့ ငါေပးမည်။ ဣသေရလအမျိုး၌

ဘရားသခင် ှ ိေတာ်မသည်ကိ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့ သည်သိရကလိမ့်မည်။

၄၇ ထာဝရဘရားသည် ထားလံှအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မမေကာင်းကိ၊

ဤပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်

စစ်မကိ ပိင်၍၊ ငါတိ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ေတာ် မမည်ဟ ဖိလိတိလအား ဆိ၏။ ၄၈

ဖိလိတိလသည် ထ၍ ဒါဝိဒ် ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ ချဥ်းလာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည်လည်း

ဖိလိတိလ ှ င့် ေတွ ့ြခင်းငှါ ဗိလ်ေြခ ှ ိရာသိ့ အလျင်အြမန် ေြပး ပီးမှ၊‐ ၄၉ လွယ်အိတ်ထဲက

ေကျာက်တလံးကိ ိက်ယ၍ လဲပစ်၏။ ဖိလိတိလ၏ နဖးကိ မှန်၍ နဖးေပါက် သြဖင့်

သသည် ေြမေပ မှာ ငိက်စိက်လဲေလ၏။ ၅၀ ထိသိ့ ဒါဝိဒ်သည် ေလာက်လဲ ှ င့်

ေကျာက်တလံးအားြဖင့် ိင်လျက် ထိခိက်၍ သတ်ေလ၏။ ၅၁ ထိအခါ ဒါဝိဒ်သည်

ထားမပါေသာေကာင့် ေြပး၍ ဖိလိတိလကိ နင်းလျက်၊ သ၏ ထားကိ ထားအိမ်မှ

တ်ဆဲွ ပီးလ င် လည်ပင်းကိ ြဖတ်၍ အ ပီးသတ်ေလ၏။ ဖိလိတိလတိ့သည် သတိ့၏

သရဲေသေကာင်းကိ ြမင်ေသာအခါ ေြပး က၏။ ၅၂ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုး၊

ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ထ၍ ေကးေကာ်လျက် ချိုင့် တိင်ေအာင်၎င်း၊ ဧ ကန် မိ ့

တံခါးတိင်ေအာင်၎င်း၊ ဖိလိတိလတိ့ကိ လိက် က၏။ ထိခိက်ေသာ ဖိလိတိလတိ့သည်

ှ ာရိမ် မိ ့ လမ်းနားမှစ၍ ဂါသ မိ၊့ ဧကန် မိတိ့င်ေအာင် လဲ က၏။ ၅၃ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ လိက်ရာမှ ြပန်လာ၍ သတိ့တဲများကိ လယက၏။ ၅၄

ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတိလ၏ ဦးေခါင်းကိ ယ၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင်သွား၏။

သ၏လက်နက်များ ကိ မိမိတဲ၌ ထား၏။ ၅၅ ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတိလကိ တိက်ြခင်းငှါ

ထွက်သွားသည်ကိ ေ ှ ာလသည်ြမင်လ င်၊ ထိလလင်ကား အဘယ်သ၏ သာြဖစ်သနည်းဟ

ဗိလ်ချုပ်မင်းအာဗနာကိ ေမး၏။ အာဗနာကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး အသက်ေတာ်

ှ င်သည်အတိင်း ကန်ေတာ် မသိပါဟ ေလာက်လ င်၊‐ ၅၆ ှ င်ဘရင်က၊ ထိလလင်သည်

အဘယ်သ၏ သားြဖစ်လိမ့်မည်ကိ ေမးစစ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၇ ဒါဝိဒ်သည်

ဖိလိတိလကိ သတ် ပီးမှ၊ သ၏ ဦးေခါင်းကိ ကိင်လျက် ြပန်လာေသာအခါ၊ အာဗနာသည်

ေခ ၍ ေ ှ ာလထံသိ့ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊‐ ၅၈ ေ ှ ာလက၊ အချင်း လလင်၊ သင်သည်

အဘယ်သ၏ သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း ကန်ေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်ကန်၊ ဗက်လင် မိသ့ား ေယ ှ ဲ၏သား ြဖစ်ပါသည်ဟ ေလ ာက်ေလ၏။

၁၈ ထိသိ့ ေလာက် ပီးသည်ေနာက်၊ ေ ှ ာလ၏ သားေယာနသန် စိတ် ှ လံးသည်

ဒါဝိဒ်စိတ် ှ လံး ှ င့် စဲွကပ်လျက် ှ ိ၍ ဒါဝိဒ်ကိ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလ၏။ ၂

ထိေန့၌ ေ ှ ာလသည် ဒါဝိဒ်ကိ သိမ်းဆည်း၍ သအ့ဘ၏အိမ်သိ့ ေနာက်တဖန်

သွားေနရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မမ။ ၃ ေယာနသန်သည်လည်း၊ ဒါဝိဒ်ကိ

ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေသာေကာင့် သ ှ င့်အတ မိဿဟာယ ဖဲွ ့ ပီးလ င်၊‐ ၄

မိမိဝတ်ေသာ ဝတ်လံကိ ခ တ်၍ မိမိအဝတ်တန်ဆာများ ှ င့် ထား၊ ေလး၊

ခါးစည်းတိ့ကိပင် ဒါဝိဒ်အား ေပးေလ၏။ ၅ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလေစခိင်းသမ ကိ သွား၍
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သတိပညာ ှ င့် ပမေသာေကာင့် ၊ စစ်သရဲအပ်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မသြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည်

ကန်ေတာ်မျိုးမှစ၍ လအေပါင်းတိ့တွင် မျက် ှ ာရ၏။ ၆ ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတိလကိ

သတ် ပီးမှ ြပန်လာ၍၊ ေရာက်ေလရာရာ၌ မိန်းမများတိ့သည် ေ ှ ာလမင်း ကီးကိ

ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ င်လန်းေသာစိတ် ှ င့် သီချင်းဆိလျက်၊ ကလျက်၊ ပတ်ေသာအစ ှ ိ

သည်တိ့ကိ တီးလျက်၊ ဣသေရလ မိ့ ွာများထဲက ထွက်လာသြဖင့် ၊ ၇ ေ ှ ာလ

အေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိဒ် အေသာင်းေသာင်း သတ်ေလစွတကားဟ အလှည့် လှည့်

သီချင်းဆိ က၏။ ၈ ေ ှ ာလက၊ သတိ့သည် ဒါဝိဒ်အား အေသာင်းေသာင်း၊ ငါ့အား

အေထာင်ေထာင်သာ ေပးက ပီ။ ိင်ငံေတာ်မှတပါး အဘယ်အရာကိ ေပး ိင်ေသးသနည်းဟ

အလွန်အမျက်ထွက်၍ ထိစကားေကာင့် စိတ်ပျက်ေလ၏။ ၉ ထိေနမှ့စ၍ ဒါဝိဒ်ကိ

အစဥ်ေချာင်းေြမာင်းလျက် ေန၏။ ၁၀ နက်ြဖန်ေနထ့ာဝရဘရားထံေတာ်က၊

ဆိးေသာဝိညာဥ်သည် ေ ှ ာလအေပ မှာေရာက်သြဖင့် ၊ ေ ှ ာလ သည် နန်းေတာ်အလယ်၌

ပေရာဖက် ပေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည် အရင်က့ဲသိ့ ေစာင်းတီးေလ၏။ ေ ှ ာလသည်

လံှတိ့ကိ ကိင်လျက် ှ ိ၍၊‐ ၁၁ ဒါဝိဒ်ကိ ထရံနားမှာထိးမည်ဟ အ ကံ ှ ိသည်အတိင်း

လံှတိ့ကိ ထိးပစ်ေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် အထံေတာ်မှ ှ စ် ကိမ်ေ ှ ာင်လဲေလ၏။ ၁၂ ထိသိ့

ထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလထံမှထွက်၍ ဒါဝိဒ် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ေ ှ ာလသည်

ဒါဝိဒ်ကိ ေကာက် ွံ သ့ြဖင့် ၊‐ ၁၃အထံေတာ်မှ ေ ့၍ လတေထာင်အပ်အရာကိ ေပး၏။

ဒါဝိဒ်သည် လများေ ှ ့၌ ထွက်ဝင်ရ၏။ ၁၄ ဒါဝိဒ်သည် အရာရာ၌ သတိပညာ ှ င့် ပမ၍

သ ှ င့်အတ ထာဝရဘရား ှ ိေတာ်မ၏ ၁၅ ထိသိ့ အလွန်သတိပညာ ှ င့် ပမသည်ကိ

ေ ှ ာလသည် ြမင်လ င် သာ၍ ေကာက် ွံ ေ့လ၏။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုး၊

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ဒါဝိဒ်ကိ ချစ် က၏။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့ ေ ှ ့၌

ဒါဝိဒ်သည် ထွက်ဝင်တတ်၏။ ၁၇တဖန်ေ ှ ာလသည် ဒါဝိဒ်ကိေခ ၍ ငါ့သမီး ကီး ေမရပ်ကိ

သင့်အား ငါေပးစားမည်။ သင်သည် ငါ့အဘိ့ ရဲရင့် ၍ ထာဝရဘရားအဘိ့

စစ်တိက်ြခင်းကိသာ ပေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါ့လက်သည် သအ့ေပသိ့

မေရာက်ေစ ှ င့် ။ ဖိလိတိလတိ့ လက်သည် ေရာက်ပါေစေသာဟ ေ ှ ာလ အ ကံ ှ ိ၏။ ၁၈

ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ကန်ေတာ်သည် ှ င်ဘရင်၏ သမက်ေတာ်ြဖစ်ရပါမည်အေကာင်း

အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း။ ကန်ေတာ်အသက် ှ င့် ကန်ေတာ် အေဆွအမျိုးသည်၊

ဣသေရလ ိင်ငံ၌ အဘယ်သိ့ ြမတ်ပါသနည်းဟ ေ ှ ာလအား ေလာက်၏။ ၁၉ သိ့ရာတွင်၊

ေ ှ ာလ၏သမီး ေမရပ်ကိ ဒါဝိဒ်အား ေပးစားရေသာ အချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ေမေဟာ

လသိအမျိုး အေြဒလအား ေပးစားေလ၏။ ၂၀တဖန် ေ ှ ာလသမီး မိခါလသည် ဒါဝိဒ်ကိ

ချစ်၏။ ထိအေကာင်းကိ ေလာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ သည် အားရလျက်၊‐ ၂၁

ငါ့သမီးသည် ဒါဝိဒ်ကိေကျာ့မိ၍ ဖိလိတိလတိ့ လက်သိ့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ

ေပးစားမည်ဟ အ ကံ ှ ိ၏။ ၂၂ နန်းေတာ်သားအချို ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့သည်

ဒါဝိဒ် ှ င့် တိတ်ဆိတ်စွာ စကားေြပာရမည်မှာ၊ ှ င်ဘရင် သည် သင့် ကိ စံမက်၍၊

ှ င်ဘရင်၏ ကန်အေပါင်းတိ့သည်လည်း ချစ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်၏

သမက်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းပါ၏ဟ မှာထားသည်အတိင်း၊‐ ၂၃ ေ ှ ာလ၏

ကန်တိ့သည် ဒါဝိဒ်အား ေြပာက၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ က ်ပ်သည် အသေရမ ှ ိေသာ

ဆင်းရဲသားြဖစ်လျက် ှ င့် ှ င်ဘရင်၏ သမက်ေတာ်လပ်ရေသာအမသည် သာမညအမ ထင်

သေလာဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၄ ေ ှ ာလကန်တိ့ကလည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ဤသိ့ေြပာဆိပါသည်ဟ

ေလာက်လ င်၊‐ ၂၅ သင်တိ့သည် တဖန်ေြပာရမည်မှာ၊ ှ င်ဘရင်သည် ရန်သတိ့၌

စိတ်ေတာ်ေြပမည်အေကာင်း၊ ဖိလိတိ လတိ့၏ အေရဖျားတရာမှ တပါးအြခားေသာ

လက်ဖဲွရ့ာကိ အလိေတာ်မ ှ ိဟ မှာထား၏။ သိ့ရာတွင် ဒါဝိဒ်ကိ ဖိလိတိလတိ့လက်ြဖင့်

ဆံးေစမည်ဟ ေ ှ ာလအ ကံ ှ ိ၏။ ၂၆ ေ ှ ာလ ကန်တိ့သည် ထိစကားကိ ဒါဝိဒ်အား

ြပန်ေြပာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ှ င်ဘရင်၏ သမက် ေတာ်ြဖစ်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။ ထိ့ေကာင့်

ချိန်းချက်ေသာ အချိန်မေစ့မီှထ၍၊‐ ၂၇ မိမိလတိ့ ှ င့်အတသွားသြဖင့် ၊ ဖိလိတိ

လ ှ စ်ရာတိကိ့ သတ် ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင်၏ သမက်ေတာ် ြဖစ်လိ ေသာငှါ၊ သတိ့အေရဖျားများကိ

ယခ့ဲ၍၊ စံလင်ေသာ အေရအတွက်အားြဖင့် ှ င်ဘရင်အား ဆက် ေလ၏။

ေ ှ ာလသည်လည်း သမီးေတာ်မိခါလကိ ေပးစားရ၏။ ၂၈ ထာဝရဘရားသည်

ဒါဝိဒ် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ မိမိသမီးသည် ချစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ေ ှ ာလသည်

ြမင်၍၊‐ ၂၉ ေကာက် ွံ ေ့သာ စိတ်စဲွလမ်းလျက် အစဥ်အ မဲ ရန် ငိးဖဲွေ့လ၏။ ၃၀တဖန်

ဖိလိတိမင်းတိ့သည် ချီသွား က၏။ ချီသွား ကသည်ေနာက် ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလ၏

ကန်အေပါင်း တိ့ထက်သာ၍ သတိပညာ ှ င့် ပမသြဖင့် အလွန်ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့်စံ၏။

၁၉ ထိ့ေကာင့် ေ ှ ာလသည် ဒါဝိဒ်ကိ သတ်ေစြခင်းငှါ၊ သားေတာ် ေယာနသန် ှ င့်

မိမိကန်အေပါင်း တိ့ကိ မှာထားေလ၏။ ၂သားေတာ် ေယာနသန်သည် ဒါဝိဒ်ကိ

အလွန်ချစ်၍၊ ငါ့အဘေ ှ ာလသည် သင့် ကိ သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံ၏။ သိ့ြဖစ်၍

နံနက်တိင်ေအာင် ကိယ်ကိ သတိ ပသြဖင့် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနပါေလာ့။

၃ ငါထွက်၍ သင် ှ ိရာေတာ၌ ငါ့အဘထံ ခစားလျက်၊ သင့်အမ၌ စကားေြပာမည်။

ေတွြမင်သမ ကိ သင့်အား ငါြပန် ကားမည်ဟ ဒါဝိဒ်အား ေြပာဆိ၏။ ၄ ေယာနသန်သည်

အဘေ ှ ာလထံ၌၊ ဒါဝိဒ်ဘက်မှာေြပာ၍၊ ှ င်ဘရင်သည် ကန်ေတာ်ဒါဝိဒ်ကိ

မြပစ်မှားပါေစ ှ င့် ။ သသည် ကိယ်ေတာ်ကိ မြပစ်မှားပါ။ ကိယ်ေတာ်၌ အလွန်ေကျးဇး ပပါ ပီ။

၅ မိမိအသက်ကိ မ ှ ေြမာဘဲ ဖိလိတိလကိသတ်၍ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးတမျိုးလံးအဘိ့ ကီးစွာေသာ ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ ဒါဝိဒ်ကိ

သတ်သြဖင့် အဘယ်ေကာင့် အြပစ်မ ှ ိေသာသ၏ အသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ်

သင့် ေရာက်ေစချင်ပါသနည်းဟ အဘေ ှ ာလအားဆိေသာ်၊ ၆ ေ ှ ာလသည် ေယာနသန်၏

စကားကိ နားေထာင်၍၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သသည်

အေသမခံရဟကျိန်ဆိေလ၏။ ၇ ေယာနသန်သည် ဒါဝိဒ်ကိ ေခ ၍ အေကာင်းအရာ၊

အလံးစံတိ့ကိ ေြပာ ပီးမှ၊ ေ ှ ာလထံသိ့သွင်းြပန်၍ အထံေတာ်၌ အရင်ေနသက့ဲသိ့ ေနရ၏။

၈တဖန်စစ်မေပ ြပန်ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်ထွက်၍ ဖိလိတိလတိ့ကိ တိက်လျက်၊ ကီးစွာေသာ

လပ် ကံ ြခင်းအားြဖင့် သတ်၍ သတိ့သည် ေြပး က၏။ ၉ ေ ှ ာလသည် လံှတိ့ကိ

ကိင်၍နန်းေတာ်၌ ထိင်စဥ်တွင်၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ဆိးေသာဝိညာဥ် သက်ေရာက်၍၊

ဒါဝိဒ်သည် ေစာင်းတီးလျက်ေနေသာအခါ၊ ၁၀ သကိ့လံှတိ ှ င့် ထရံနားမှာ

ထိးစမ်းေသာ်လည်း၊ အထံေတာ်မှ ေ ှ ာင်ေြပးသြဖင့် လံှတိသည် ထရံကိ စးလျက် ေန၏။

ဒါဝိဒ်သည် ေြပး၍ ထိညဥ့်ကိ လွတ်ရ၏။ ၁၁ ေ ှ ာလသည် သကိ့ ေစာင့် ၍ နံနက်ချိန်၌

သတ်ေစြခင်းငှါ သအိ့မ်သိ့လကိ လတ်ေစ၏။ ဒါဝိဒ်မယား မိခါလက၊ သင်သည် ယေန့ညမှာ

ကိယ်အသက်ကိ မကယ်မလင်၊ နက်ြဖန်ေန့၌ အေသခံရလိမ့်မည်ဟ ဆိလျက်၊ ၁၂ ဒါဝိဒ်ကိ

ြပတင်းေပါက်မှ ေလ ာ့ချ၍ သသည် အလွတ်ထွက်ေြပးေလ၏။ ၁၃ မိခါလသည်လည်း၊

ေတရပ် ပ်တကိ ယ၍ ခတင်ေပ မှာ ထား ပီးလ င်၊ ဆိတ်ေမွးြဖင့် ရက်ေသာ ကလားကာ ှ င့်

ေခါင်းရင်းေ ှ ့၌ ကာ၍ ေစာင် ှ င့် ခံေလ၏။ ၁၄ ဒါဝိဒ်ကိ ဘမ်းဆီးေစြခင်းငှါ ေ ှ ာလ

ေစလတ်ေသာလလင် ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်နာ၍ ေနပါသည်ဟ မယားေြပာဆိ၏။ ၁၅

ေ ှ ာလကလည်း၊ သကိ့ ငါသတ်မည်အေကာင်း ခတင် ှ င့်တကွ ေဆာင်ခ့ဲ ကဟ ဒါဝိဒ်ကိ

အကည့်အ ေစလတ်၍၊ ၁၆တမန်တိ့သည်ဝင် ကေသာအခါ ဆိတ်ေမွး ှ င့် ရက်ေသာ

ကလားကာ ှ င့် ေခါင်းရင်းေ ှ ့၌ ကာလျက်၊ ခတင်မှာ ေတရပ် ပ်တ ှ ိပါသည်တကား။ ၁၇

ေ ှ ာလကလည်း ငါ့ကိ လှည့် စား၍ အဘယ်ေကာင့် ရန်သကိ လတ်လိက်သနည်း။

ယခလွတ်ေအာင် ေြပးပါ ပီတကားဟ မိခါလအားေြပာဆိလ င်၊ မိခါလက ငါသွားမည်။

သိမ့ဟတ် သင့် ကိ ငါသတ်မည်ဟ သေြပာပါသည်ဟ ေ ှ ာလအား ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၁၈

ထိသိ့ ဒါဝိဒ် ေြပး၍ ေ ှ ာလလက်မှ လွတ်သြဖင့် ၊ ှ ေမွလ ှ ိရာ ရာမ မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။

ေ ှ ာလ ပေလသမ တိ့ကိ ြပန် ကား ပီးမှ၊ ှ ေမွလသည် သွား၍ နာယတ် ွာမှာ ေန၏။ ၁၉

ဒါဝိဒ်သည် ရာမ မိန့ယ်၊ နာယတ် ွာမှာ ှ ိေ ကာင်းကိ ေ ှ ာလသည် ကား၍၊ ၂၀ ဒါဝိဒ်ကိ

ဘမ်းဆီးေစြခင်းငှါ ေစလတ်ြပန်၏။ ပရာဖက် အေပါင်းအသင်းတိ့သည် ပေရာဖက် ပလျက်၊

ှ ေမွလစီရင်လျက်ေနသည်ကိ တမန်တိ့သည် ေတွ့ြမင်ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလ၏ တမန်ေတာ်တိ့အေပ မှာ သက်ေရာက်၍၊ သတိ့သည်လည်း

ပေရာဖက် ပရက၏။ ၂၁ ထိသိတင်းကိ ေ ှ ာလသည်ကားလ င် အြခားေသာသတိ့ကိ

ေစလတ်၍၊ သတိ့သည်လည်း ပေရာဖက် ပရက၏။တတိယအ ကိမ် ေ ှ ာလသည်

ေစလတ်၍၊ ထိ့အတပကရ၏။ ၂၂ ထိအခါ ကိယ်တိင်ရာမ မိသိ့့ သွား၍၊ ေစခ ွာ၌ ှ ိေသာ

ေရတွင်း ကီးသိ့ေရာက်ေသာ်၊ ှ ေမွလ ှ င့် ဒါဝိဒ်တိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးလ င်၊

ရာမ မိန့ယ်၊ နာယတ် ွာမှာ ှ ိပါသည်ဟ ကားေလာက်ေလေသာ်၊ ၂၃ ထိအရပ်သိ့သွား၍၊

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သအ့ေပ မှာ သက်ေရာက်သြဖင့် ၊ နာယတ် ွာ တိင်ေအာင်
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ပေရာဖက် ပလျက်သွားေလ၏။ ၂၄ အဝတ်ေတာ်ကိလည်း ခ တ်၍၊ ှ ေမွလေ ှ မှ့ာ

ထိအတပေရာဖက် ပလျက်၊ အဝတ်မပါဘဲ တေန့ ှ င့် တညဥ့် လဲလျက်ေန၏။ ထိေကာင့်

ေ ှ ာလသည်လည်း ပေရာဖက်တိ့၌ ပါသေလာဟ ဆိေလ့ ှ ိ က၏။

၂၀ ဒါဝိဒ်သည် ရာမ မိ၊့ နာယတ် ွာမှေြပး၍ ေယာနသန်ထံသိ့ ေရာက် ပီးလ င်၊

က ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ ပဘိသနည်း။ အဘယ်အြပစ် ှ ိသနည်း။

ခမည်းေတာ်သည် က ်ပ်အသက်ကိ ှ ာမည်အေကာင်း၊ က ်ပ်သည် အဘယ်ဒစ ိက်ကိ

ပဘိသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၂ ေယာနသန်က၊ ဤအမေဝးပါေစေသာ။ သင်သည် မေသရ။

က ်ပ်အဘသည် က ်ပ်အား မေြပာဘဲ အမအ ကီးအငယ် တစံတခကိမ မ ပတတ်။

ဤအမမှန်လ င် က ်ပ်မသိေစြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ဝှက်ထားမည်နည်း။

ဤအမမမှန်ဘးဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ က ်ပ်သည် သင်၏

မိတ်ေဆွြဖစ်ေကာင်းကိ သင်၏ အဘသည် အမှန်သိသြဖင့် ၊ ေယာနသန်စိတ်မသာ

ှ ိမည်စိးရိမ်၍ သသည် ဤအမကိ မသိေစ ှ င့်ဟ ေြပာဆိပါ ပီ။ အကယ်စင်စစ်

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင့်အသက်လည်း ှ င်သည်အတိင်း၊

က ်ပ် ှ င့် ေသေဘးစပ်ကားမှာ အသွားတလှမ်းသာ ှ ိပါသည်ဟအကျိန် ှ င့် ဆိ၏။ ၄

ေယာနသန်ကလည်း၊ သင့် စိတ် ှ လံး အလိ ှ ိသည်အတိင်း က ်ပ် ပပါမည်ဟ

ဒါဝိဒ်အားဆိလ င်၊ ၅ ဒါဝိဒ်က၊ နက်ြဖန်ေနသ့ည် လဆန်းေန့ြဖစ်၍၊ က ်ပ်သည်

ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ စားေတာ်ပဲွနားမှာ မထိင်ဘဲ မေနသင့် ။ သိ့ေသာ်လည်း က ်ပ်သွား၍

သံးရက်ေန့ ညဦးတိင်ေအာင် ေတာ၌ ပန်းေ ှ ာင်လျက် ေနပါရေစ။ ၆ သင်၏

အဘသည် က ်ပ်မ ှ ိသည်ကိ မှတ်မိလ င်၊ ဒါဝိဒ်၏ အေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ှ စ်စဥ်ပဲွ ခံချိန် ှ ိေသာေကာင့် ၊ မိမိေနရာ ဗက်လင် မိသိ့့ သွားရမည်အေကာင်း၊

ကျပ်ကျပ်အခွင့် ပန်ပါ၏ဟ ေလာက်ပါ။ ၇ အဘက ေကာင်း ပီဟဆိလ င်၊

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ချမ်းသာရ ပီ။ သိ့မဟတ် အလွန်စိတ်ဆိးလ င်၊ ေဘး ပမည်

အ ကံ ှ ိသည်ကိ သေဘာကျပါ။ ၈ ကိယ်ေတာ်ကန်၌ ေကျးဇး ပပါ။ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ကိ ကိယ်ေတာ်ကန် ှ င့် ဖဲွပ့ါ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း က ်ပ်၌ အြပစ် ှ ိလ င်

ကိယ်ေတာ်တိင် သတ်ပါ။ အဘယ်ေကာင့် အဘထံသိ့ ေဆာင်သွားရပါမည်နည်းဟ

ေယာနသန်အားဆိ၏။ ၉ ေယာနသန်က ထိသိေ့သာအမ ေဝးပါေစေသာ။ က ်ပ်အဘသည်

သင်၌ ေဘး ပမည်ဟ အ ကံ ှ ိသည်ကိ က ်ပ်သည် အမှန်သိလ င် သင့်အား

မေြပာဘဲေနလိမ့်မည်ေလာဟ ဆိ၏။ ၁၀ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ခမည်းေတာ်သည် ကမ်းတမ်းစွာ

ြပန်ေြပာလ င်၊ က ်ပ်အား အဘယ်သ ကားေြပာလိမ့်မည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၁

ေယာနသန်က၊ ငါတိ့သည် ေတာသိ့ သွား ကကန်အ့ံဟ ဒါဝိဒ်အား ဆိလျက်၊

ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေတာသိ့ထွက်သွား က၏။ ၁၂ ေယာနသန်ကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

နက်ြဖန်ေန၊့ သဘက်ေန့၌ က ်ပ်အဘကိ စံစမ်းေသာအခါ သသည် ဒါဝိဒ်၌ ေကာင်းေသာ

အ ကံ ှ ိ၍ သင့် ကိ က ်ပ်မကားလိက်ဘဲ ေနေသာ်၎င်း၊ ၁၃ သိ့မဟတ် က ်ပ်အဘသည်

ေဘး ပြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၍ သင်သည် ငိမ်ဝပ်စွာ သွားရမည်အေကာင်း၊ က ်ပ်

သတိမေပး မလတ်လိက်ဘဲ ေနေသာ်၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် ထိမ မက

ေယာနသန်ကိ ပေတာ်မေစသတည်း။ ထာဝရဘရားသည် က ်ပ်အဘ ှ င့်

အတ ှ ိခ့ဲ ပီးသက့ဲသိ့ သင် ှ င့်အတ ှ ိပါေစေသာ။ ၁၄သင်သည် က ်ပ်အသက် ှ င်စဥ်

အခါ၌သာ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရား အလိေတာ် အတိင်း

ေကျးဇး ပရမည်မက၊ ၁၅ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ်၏ ရန်သအေပါင်းတိ့ကိ ေြမ ကီးေပက

ပယ် ှ င်းေတာ်မေသာ ေနာက်မှာလည်း၊ က ်ပ်အမျိုးအ ွယ်၌ အစဥ်အ မဲ ေကျးဇး ပရမည်ဟ

ဒါဝိဒ်အားဆိသြဖင့် ၎င်း၊ ၁၆သစာပျက်လ င် ဒါဝိဒ်၏ ရန်သတိ့အားြဖင့် ထာဝရဘရား

အြပစ်ေပးေတာ်မေစသတည်းဟ ဒါဝိဒ်၏ အမျိုးအ ွယ် ှ င့် ပဋိညာဥ်ဖဲွသ့ြဖင့် ၎င်း၊ ၁၇

ကိယ်ဝိညာဥ်ကိ ချစ်သက့ဲသိ့ ဒါဝိဒ်ကိ ချစ်ေသာေကာင့် ၊ ချစ်ေသာစိတ်အား ကီး၍ ဒါဝိဒ်အား

အထပ်ထပ်ကျိန်ဆိ၏။ ၁၈တဖန် ေယာနသန်က၊ နက်ြဖန်ေနသ့ည် လဆန်းေန့ြဖစ်၍၊

သင်ထိင်ရာအရပ် လပ်လ င် သင်မ ှ ိေ ကာင်း ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၉ သင်သည်

သံးရက်ေန ပီးမှ အလျင်အြမန် ဆင်းလာသြဖင့် ၊ အရင်အမ ှ ိစဥ် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနရာအရပ်သိ့

ေရာက်လ င်၊ ဧေဇလ ေကျာက်နားမှာ ေနရမည်။ ၂၀ က ်ပ်သည်လည်း၊ စက်ကိ

ပစ်ဟန် ပ၍၊ ထိေကျာက်နားသိ့ ြမားသံးစင်းပစ်မည်။ ၂၁ ြမားတိ့ကိ သွား၍ ှ ာေချဟ

လကေလးကိ ေစခိင်းေသာအခါ၊ ြမားတိ့သည် နင့်အနားမှာ ှ ိ၏။ ေကာက်ေတာ့ဟ

ေသချာစွာ ေြပာလ င်လာခ့ဲပါ။ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း ေဘးမ ှ ိ၊

ချမ်းသာရ ပီ။ ၂၂ သိ့မဟတ်၊ ြမားတိ့သည် နင့် ကိ လွန် ပီဟ လလင်အား ဆိလ င်

သွားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၃ယခ ငါတိ့ ှ စ်ေယာက်

ေြပာေသာ အမသည်ကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့် က ်ပ်စပ် ကားမှာ

အစဥ် ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ ဒါဝိဒ်အား ေြပာဆိေလ၏။ ၂၄ ဒါဝိဒ်သည် ေတာ၌

ပန်းေ ှ ာင်၍ ေန၏။ လဆန်းေနေ့ရာက်မှ ှ င်ဘရင်သည် စားေတာ်ေခ ြခင်းငှါ ထိင်၏။ ၂၅

ထံးစံအတိင်းထရံနားမှာ ှ င်ဘရင်ထိင်လ င်၊ ေယာနသန်ထ၍ အာဗနာသည်

ေ ှ ာလအနားမှာ ထိင်၏။ ဒါဝိဒ်၏ ေနရာ ထိင်ရာသည် လပ်၏။ ၂၆ သိ့ရာတွင် ေ ှ ာလက

အေကာင်းတစံတခ ှ ိလိမ့်မည်။ သသည် မစင် ကယ်။ အကယ်၍သသည် မစင် ကယ်ဟ

ထင်မှတ်၍ ထိေန့၌ တိတ်ဆိတ်စွာေန၏။ ၂၇ နက်ြဖန်ေန့ လဆန်း ှ စ်ရက်ေန့၌ ဒါဝိဒ်၏

ေနရာထိင်ရာသည် လပ်ေသာေကာင့် ေ ှ ာလက၊ ေယ ှ ဲသားသည် စားပဲွေတာ်သိ့

မေနက့မလာ၊ ယေနလ့ည်း မလာဘဲ အဘယ်ေကာင့် ေနသနည်းဟ သားေတာ်

ေယာနသန်အား ေမးလ င်၊ ၂၈ ေယာနသန်က၊ ဒါဝိဒ်သည် ဗက်လင် မိသိ့့

သွားရမည်အေကာင်း ကျပ်ကျပ်အခွင့် ပန်လျက်၊ ၂၉အက ်ပ် သွားရေသာ အခွင့် ကိ

ေပးပါေလာ့။ အက ်ပ် အေဆွအမျိုးတိ့သည် ထိ မိ ့၌ ယဇ်ပဲွကိ ေဆာင် ကပါ၏။ အက ်ပ်

အစ်ကိလည်းမှာလိက်ပါ ပီ။ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွသ့ည်မှန်လ င် အက ်ပ်သွား၍ အစ်ကိတိ့ကိ

ြမင်ရမည်အေကာင်း အခွင့် ေပးပါေလာ့ဟ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ထိ့ေကာင့် စားပဲွေတာ်သိ့

မလာပါဟ ေ ှ ာလအား ေလာက်ေလ၏။ ၃၀ ထိအခါေ ှ ာလသည် ေယာနသန်ကိ

အမျက်ထွက်၍၊ ေြမာက်မထားေသာ မိန်းမ၏သား၊ သင်သည် ကိယ်တိင်

အ ှ က်ကဲွသည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ သင့်အမိအဝတ်ကတ်၍အ ှ က်ကဲွသည့်တိင်ေအာင်၎င်း၊

ေယ ှ ဲ၏သား ဘက်၌ ေနသည်ကိ ငါမသိသေလာ။ ၃၁ ေယ ှ ဲ၏သားသည် ေြမ ကီးေပ မှာ

အသက် ှ င်သည်ကာလပတ်လံး သင် ှ င့် သင်၏ ိင်ငံ မတည်ရ။ ယခေစလတ်၍

သကိေခ ခ့ဲ။ သသည် အေသခံရမည်ဟဆိလင်၊ ၃၂ ေယာနသန်က၊ ဒါဝိဒ်သည်

အဘယ်ေကာင့် အေသခံရမည်နည်း။ အဘယ်သိ့ ပဘိသနည်းဟ အဘေ ှ ာလအား

ေမးေလေသာ်၊ ၃၃ ေ ှ ာလသည် ေယာနသန်ကိ မှန်ေစြခင်းငှါ လံှတိ့ကိ လက်လတ်၍

ထိးေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အဘသည် ဒါဝိဒ်ကိ သတ်မည်အ ကံ ှ ိသည်ကိ ေယာနသန်သည်

သိသြဖင့် ၊ ၃၄ အမျက်ထွက်၍၊ ထိလဆန်း ှ စ်ရက်ေန့၌ အစာမစားဘဲ ထသွား၏။

မိမိအဘသည် ဒါဝိဒ်ကိ အ ှ က်ခဲွေသာေကာင့် ဒါဝိဒ်အတွက် ိးငယ်ေသာစိတ် ှ ိ၏။

၃၅ နံနက်ေရာက်မှ ဒါဝိဒ် ှ င့် ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌၊ ေယာနသန်သည်

လကေလးကိ ေခ ၍ ေတာသိ့ သွား၏။ ၃၆ လကေလးအား လည်းေြပးေတာ့။

ငါပစ်ေသာ ြမားတိ့ကိ ှ ာေတာ့ဟဆိ၍ လကေလးသည် ေြပးေသာအခါ သကိ့

လွန်ေအာင်ြမားတစင်းကိ ပစ်ေလ၏။ ၃၇ ေယာနသန်ပစ်ေသာ ြမားကျရာ အရပ်သိ့

လကေလးေရာက်ေသာအခါ၊ ေယာနသန်က၊ ြမားတစင်းသည် နင့် ကိ လွန် ပီမဟတ်ေလာ။

၃၈ ကိးစား၍ အလျင်အြမန်ေြပးေတာ့။ မေန ှ င့်ဟ လကေလးေနာက်မှာ ဟစ်ေလ၏။

လကေလးသည်လည်း ြမားတိ့ကိ ေကာက်၍ မိမိသခင့် ထံသိ့ ြပန်လာ၏။ ၃၉ သိ့ရာတွင်

လကေလးသည် ထိအမကိ နားမလည်။ ေယာနသန် ှ င့် ဒါဝိဒ်သာ နားလည်က၏။ ၄၀

ေယာနသန်သည် မိမိလက်နက်တိ့ကိ လကေလး၌ အပ်၍ မိထဲ့သိ့ယသွားေတာ့ဟ ဆိ၏။

၄၁လကေလးသွားေသာေနာက်၊ ဒါဝိဒ်သည် ေတာင်မျက် ှ ာ အရပ်ကထ၍ ေြမေပ မှာ

ြပပ်ဝပ်လျက် သံး ကိမ်တိင်ေအာင် ဦး တ် ပီးလ င်၊ သတိ့သည် တေယာက်ကိ

တေယာက်နမ်းလျက် မျက်ရည် ကျလျက်၊ ဒါဝိဒ်သည်သာ၍ ပသည်တိင်ေအာင် ပက၏။

၄၂ ေယာနသန်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့် က ်ပ်စပ်ကား၊ သင့်အမျိုးအ ွယ် ှ င့်

က ်ပ် အမျိုးအ ွယ်စပ်ကားမှာ အစဥ်အ မဲ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ၍ ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်ကိ တိင်တည်သြဖင့် ၊ ငါတိ့ ှ စ်ေယာက်သည် ကျိန်ဆိ ကသည်ကိ ေထာက်၍၊

ငိမ်ဝပ်စွာ သွားေတာ့ဟ ဒါဝိဒ်အား ဆိလ င်၊ ဒါဝိဒ်သည် ထသွား၍ ေယာနသန်လည်း

မိထဲ့သိ့ ဝင်ေလ၏။

၂၁ ဒါဝိဒ်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ် အဟိမလက် ှ ိရာ ေနာဗ မိသိ့့ ေရာက်၍၊

အဟိမလက်သည် ဒါဝိဒ် ှ င့် ေတွေ့သာအခါ ေကာက်၍၊ သင်သည်

လတေယာက်မ မပါဘဲ အဘယ်ေကာင့် တကိယ်တည်း လာသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၂
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ဒါဝိဒ်က၊ ှ င်ဘရင် အမေတာ်တခကိ အပ်၍၊ ငါေစခိင်းမှာထားေသာ အမကိ အဘယ်သမ

မသိေစ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါ့ကန်တိ့ကိ ဤမည်ေသာအရပ်

ဤမည်ေသာအရပ်၌ ဆိင်းလင့် ေစြခင်းငှါ အရင်ေစလတ်ေလ ပီ။ ၃ သိ့ြဖစ်၍

ကိယ်ေတာ်လက်၌ ှ ိေသာ မန့်ငါးလံးကိေသာ်၎င်း၊ ေတွသ့မ ကိ ေသာ်၎င်း၊ က ်ပ်လက်သိ့

အပ်ေပးပါဟ ယဇ်ပေရာဟိတ် အဟိမလက်အား ေတာင်း၏။ ၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်က၊

ငါ့လက်၌ လတိင်းစားရေသာ မန့်မ ှ ိ။ လလင်တိ့သည် မိန်းမကိသာ ေ ှ ာင်လ င်၊

သန့် ှ င်းေသာ မန့် ှ ိသည်ဟ ဒါဝိဒ်အားဆိ၏။ ၅ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ က ်ပ်ထွက်ကတည်းက

အဘယ်သမ မိန်းမ ှ င့် မေပါင်းေဘာ်၊ လလင်တန်ဆာ တိ့သည် သန့် ှ င်းပါ၏။ ထိမန့်လည်း

လတိင်းစားရေသာ မန့်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ၏။ အေကာင်းမကား၊ ယေန့ သန့် ှ င်းေသာမန့်သစ်ကိ

တင်ထားလျက် ှ ိပါ၏ဟယဇ်ပေရာဟိတ် အား ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၆ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်မန့်မှ တပါးအြခားေသာ မန့်မ ှ ိေသာေကာင့် သန့် ှ င်းေသာ မန့်ကိေပး၏။

ထိေ ှ ေ့တာ်မန့်စား၌ မန့်သစ်ကိ တင်ထားအ့ံေသာငှါ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှ တ်ပယ်

ှ င့် ပီ။ ၇ ထိေန့၌ အမေတာ်ထမ်းအဝင် သိးေတာ်ထိန်းအပ် ဧဒံအမျိုးသား၊

ေဒါဂအမည် ှ ိေသာ သသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေစာင့် ေနရ၏။ ၈ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်၌ ထားလံှ ှ ိသေလာ။ အမေတာ်ကိ အလျင်အြမန် ေဆာင်ရေသာေကာင့် ၊ ထား

အစ ှ ိေသာ လက်နက်တစံတခမ မပါဟ အဟိမလက်အား ေြပာေလေသာ်၊ ၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်က၊ ဧလာချိုင့် ၌ သင်လပ် ကံခ့ဲေသာ ဖိလိတိလ ေဂါလျတ်၏ ထားသည်

အဝတ် ှ င့် ထပ်ရစ်လျက် သင်တိင်းေတာ်ေနာက်မှာ ှ ိ၏။ ယချင်လျင် ယေတာ့။ အြခားေသာ

ထားမ ှ ိဟ ဆိလ င်၊ ဒါဝိဒ်က ထိထား ှ င့်တေသာ ထားမ ှ ိ။ ေပးပါေတာ့ဟ ဆိ၏။ ၁၀

ထိေန့၌ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလကိ ေကာက်ေသာေကာင့် ထ၍ ဂါသမင်း ကီးအာခိတ်ထံသိ့

ေြပးသွား၏။ ၁၁ အာခိတ်မင်း၏ ကန်တိ့က၊ ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ေ ှ ာလ အေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိဒ် အေသာင်းေသာင်း

သတ်ေလစွတကားဟ ဤသေ ှ မှ့ာ အလှည့် လှည့်ကလျက် သီချင်းဆိ ကသည်

မဟတ်ေလာဟ ေလာက်က၏။ ၁၂ ထိစကားကိ ဒါဝိဒ်သည် မှတ်မိ၍၊ ဂါသမင်း ကီး

အာခိတ်ကိ အလွန်ေကာက်ေသာေကာင့် ၊‐ ၁၃ းသွပ်ဟန်ေဆာင်၍ သတိ့ေ ှ မှ့ာ

အ းက့ဲသိ့ ပလျက်၊ တံခါး ွက်ေပ ၌ ေရးသား၍ မိမိ တံေထွးကိ မတ်ဆိတ်တွင် ယိေစ၏။

၁၄ အာခိတ်မင်းကလည်း ကည့်ကေလာ့။ ဤသသည် အ းြဖစ်၏။ အဘယ်ေကာင့်

ငါ့ထံသိ့ သွင်း က သနည်း။ ၁၅အ းကိ ငါအသံးလိသည်ဟသင်တိ့သည် ထင်လျက်

ငါ့ေ ှ မှ့ာ အ းလပ်ေစြခင်းငှါ ဤသကိ သွင်း ကသေလာ။ ဤသသည် နန်းေတာ်ထဲသိ့

ဝင်ရမည်ေလာဟကန်တိ့အား ဆိ၏။

၂၂ ဒါဝိဒ်သည် ထိအရပ်မှေြပး၍ အဒလံဥမင်သိ့ ေဘးလွတ်လျက် ေရာက်ေလ၏။

သအစ်ကိများ၊ အေဆွ အမျိုးများအေပါင်းတိ့သည် ကားလ င် သထံ့သိ့

သွား က၏။ ၂အမေရာက်ေသာသ၊ ေကးတင်ေသာသ၊ စိတ်ညစ်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်၊

သထံ့မှာ စေဝးက၍ လေလးရာခန့် ှ ိသြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည် သတိ့ကိ အပ်ရ၏။ ၃ ထိအရပ်မှ

ေမာဘြပည် မိဇပါ မိသိ့့သွား၍၊ ေမာဘ ှ င်ဘရင်အား၊ ဘရားသခင်သည် ကန်ေတာ်၌

အဘယ်သိ့ ပေတာ်မမည်ကိ ကန်ေတာ်မသိဘဲေနစဥ်တွင်၊ ကန်ေတာ်မိဘသည် ထွက်လာ၍

ကိယ်ေတာ် ထံ၌ ေနရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်သြဖင့် ၊ ၄

ေမာဘ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ သွင်း၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ခိင်ခ့ံေသာ ဥမင်၌ ေနသည်ကာလပတ်လံး၊

မိဘတိ့သည် ေမာဘ ှ င်ဘရင်ထံမှာ ေနက၏။ ၅တဖန် ပေရာဖက်ဂဒ်က၊ ခိင်ခ့ံေသာ

ဥမင်၌ မေန ှ င့် ။ ထွက်၍ ယဒြပည်သိ့ သွားေလာ့ဟ ဒါဝိဒ်အား ဆိသည်အတိင်း ဒါဝိဒ်သွား၍

ဟာရက်ေတာ၌ ေန၏။ ၆ ထိအခါ ေ ှ ာလသည် ဂိဗာ မိ ့၌ ကန်းေပ တွင် သစ်ပင်ေအာက်မှာ

လံှကိ ကိင်လျက်၊ ကန်အေပါင်းတိ့ သည် ြခံရံလျက်ေနစဥ်တွင်၊ ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏လတိ့သည်

ေပေကာင်းကိ ေ ှ ာလကား၍၊ ၇ အိ ဗယာမိန် အမျိုးသားတိ၊့ ေယ ှ ဲ၏သားသည်

လယ်များ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ သင်တိ့ ှ ိသမ ၌ ေဝေပး ိင်သေလာ။ သင်တိ့ ှ ိသမ ကိ

လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ်အရာ၌ ခန့်ထား ိင်သေလာ။ ၈ ထိသိ့ ပ ိင်ေသာေကာင့်

သင်တိ့အေပါင်းသည် ငါ့တဘက်၌သင်းဖဲွ ့ ကသေလာ။ ငါ့သားသည် ေယ ှ ဲ၏သား ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွေ့ ကာင်းကိ တေယာက်မ မေြပာ။ ငါ့အတွက် တေယာက်မ ဝမ်းမနည်း။

ငါ့ကန်သည် ယေန့ ပသည် အတိင်း၊ ငါ့ကိ ေချာင်းေြမာင်းေစြခင်းငှါ၊ ငါ့သား ိးေဆာ်

ေကာင်းကိ တေယာက်မ မေြပာဘဲ ေနကသည်တကားဟ အြခံအရံတိ့အား ဆိေလေသာ်၊

၉ ေ ှ ာလ၏ ကန်အပ် ဧဒံ အမျိုးသား ေဒါဂက၊ ေယ ှ ဲ၏သားသည် အဟိတပ်၏သား

အဟိမလက် ှ ိရာ ေနာဗ မိသိ့့ေရာက်ေကာင်းကိ ကန်ေတာ်ြမင်ပါ၏။ ၁၀

အဟိမလက်သည် ေယ ှ ဲ၏သားအဘိ့ ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ေမးြမန်း၍ စားစရိတ်ကိ၎င်း၊

ဖိလိတိလ ေဂါလျတ်၏ထားကိ၎င်း ေပးပါ၏ဟ ကားေလာက်လ င်၊ ၁၁ ှ င်ဘရင်သည်

အဟိတပ်၏သား ယဇ်ပေရာဟိတ် အဟိမလက် ှ င့် သ၏အေဆွအမျိုးတည်းဟေသာ

ေနာဗ မိ ့၌ ေနေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ သတိ့သည် အထံေတာ်သိ့

ေရာက်လာက၏။ ၁၂ ေ ှ ာလကလည်း၊ အဟိတပ်၏သား နားေထာင်ေလာ့ဟ ဆိလင်၊

အဟိမလက်ကအက ်ပ် ှ ိပါသည် သခင်ဟေလာက်၏။ ၁၃ ေ ှ ာလကလည်း၊ သင် ှ င့်

ေယ ှ ဲ၏သားသည် အဘယ်ေကာင့် ငါ့တဘက်၌ သင်းဖဲွ ့ ကသနည်း။သသည်

ယေန့ ပသည့်အတိင်း ငါ့ကိ ပန်ကန်ေစြခင်းငှါ သင်သည် မန့် ှ င့်ထားကိ ေပး၍ သအဘိ့

ဘရားသခင့် ထံေတာ်၌ ေမးြမန်း ပီတကားဟ ဆိေသာ်၊ ၁၄အဟိမလက်က၊ ကိယ်ေတာ်၏

ကန်တိ့တွင် ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ အဘယ်သသည် သစာ ှ ိသနည်း။ သမက်ေတာ်ြဖစ်ပါ၏။

ေစခိင်းေတာ်မေသာသ၊ နန်းေတာ်၌ အသေရ ှ ိေသာသ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ ထိကာလ၌

အက ်ပ်သည် ဒါဝိဒ်အဘိ့ ဘရားသခင့် ထံေတာ်၌ ေမးြမန်းစ ပသေလာ။ ထိအမ

ေဝးပါေစေသာ။ ှ င်ဘရင်သည် ကိယ်ေတာ်ကန် ှ င့် ကန်ေတာ်၏အေဆွအမျိုး

တစံတေယာက်၌မ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ဤအမကိ

အ ကီးအငယ်အားြဖင့် မ မသိပါဟ ှ င်ဘရင်အား ေလာက်ေလ၏။ ၁၆ ှ င်ဘရင်က၊

အဟိမလက်၊သင် ှ င့် သင်၏အေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ဧကန်အမှန်အေသခံရမည်ဟ

ဆိလျက်၊ ၁၇ ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဒါဝိဒ်ဘက်မှာ ေန၍၊

သေြပးေကာင်းကိ သိေသာ်လည်း ငါ့အားမကားမေြပာေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိ လှည့် ၍

သတ်ကဟ ြခံရံလျက် ှ ိေသာ ေြခသည်တိ့အား အမိန့်ေတာ် ှ ိေသာ်လည်း၊ ှ င်ဘရင်၏

ကန်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ မလပ် ကံ ဘဲ ေနက၏။ ၁၈

တဖန် ှ င်ဘရင်က၊ သင်သည်လှည့် ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ လပ် ကံေတာ့ဟ ေဒါဂအား

မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ဧဒံအမျိုးသား ေဒါဂသည် လှည့်၍ ပိတ်သင်တိင်းကိ ဝတ်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ စ်ဆယ့် ငါးပါးတိ့ကိ လပ် ကံသြဖင့် ထိေန့၌ သတ်ေလ၏။ ၁၉

ယဇ်ပေရာဟိတ် ပိင်ေသာ ေနာဗ မိကိ့လည်း တိက်၍ ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ သငယ်၊ ိစိ့့မှစ၍

ွား၊ ြမည်း၊ သိးတိ့ကိ ထား ှ င့်လပ် ကံေလ၏။ ၂၀ အဟိတပ်၏ သားြဖစ်ေသာ

အဟိမလက်၏သားတိ့တွင်၊ အဗျာသာ အမည် ှ ိေသာ သတေယာက်သည်

လွတ်၍ ဒါဝိဒ် ှ ိရာသိ့ ေြပးေလ၏။ ၂၁ ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ

ေ ှ ာလသတ်ေကာင်းကိ၊ အဗျာသာသည် ဒါဝိဒ်အား ကားေြပာေသာအခါ၊ ၂၂ ဒါဝိဒ်က၊

ဧဒံအမျိုးသား ေဒါဂသည် ေ ှ ာလအားေြပာမည်ဟ သကိ့ေတွေ့သာေန့၌ ငါရိပ်မိ၏။ ငါသည်

သင်၏ အေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ ေသေစြခင်းငှါ ပမိပါ ပီတကား။ ၂၃ ငါ ှ င့်

အတေနပါေလာ့။ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါ့အသက်ကိ ှ ာေသာသသည် သင့်အသက်ကိ ှ ာ၏။

ငါ ှ င့်အတ ေနပါေလာ့။ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါ ှ င့်အတေနလင် ေဘးလွတ်ပါလိမ့်မည်ဟ

အဗျာသာအား ေြပာဆိ၏။

၂၃ ဖိလိတိလတိ့သည် ကိလ မိကိ့ တိက်၍ ေကာက်နယ်တလင်းတိ့ကိ

လယေကာင်းကိ ဒါဝိဒ်သည် ကားေသာအခါ ၂ အက ်ပ်သည်

ထိဖိလိတိလတိ့ကိ သွား၍ လပ် ကံရပါမည်ေလာဟထာဝရဘရားအား ေမးေလာက်လ င်၊

ထာဝရဘရားက သွားေလာ့။ ဖိလိတိလတိ့ကိ လပ် ကံ၍ ကိလ မိကိ့ ကယ်တင်

ေလာ့ဟ ဒါဝိဒ်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ဒါဝိဒ်၏လတိ့ကလည်း၊ ငါတိ့သည်

ယဒြပည်၌ပင် ေကာက်က၏။ ထိမ မက ကိလ မိသိ့့ေရာက်၍ ဖိလိတိဗိလ်ေြခတိ့ ှ င့်

စစ် ပိင်ေသာအခါသာ၍ ေကာက်စရာ ှ ိပါသည်တကားဟ ဆိက၏။ ၄တဖန်ဒါဝိဒ်သည်

ထပ်၍ထာဝရဘရားအား ေမးေလာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက၊ ထ၍ ကိလ မိသိ့့ သွားေလာ့။

ဖိလိတိလတိ့ကိ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၅ ဒါဝိဒ် ှ င့်

သ၏လတိ့သည် ကိလ မိသိ့့သွား၍ ဖိလိတိလတိ့ ှ င့် တိက်သြဖင့် ၊ ထိသတိ့၏

တိရစာန်များကိ ယ၍ သတိ့ကိ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းအားြဖင့် သတ်က၏။

ထိသိ့ဒါဝိဒ်သည် ကိလ မိကိ့ ကယ်တင်ေလ၏။ ၆အဟိမလက်၏သား အဗျာသာသည်၊

ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ကိလ မိသိ့့ ေြပးလာေသာအခါ သင်တိင်းေတာ် ပါလျက်ေရာက်လာသတည်း။ ၇
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ဒါဝိဒ်သည် ကိလ မိသိ့့ ေရာက်ေကာင်းကိ ေ ှ ာလကားလ င်၊ ဘရားသခင်သည် သကိ့

ငါ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ ပီ။ တံခါး ှ င့် ကန့်လန့်ကျင် ှ ိေသာ မိထဲ့သိ့ ဝင်သြဖင့် ၊

အချုပ်ခံလျက် ေနရသည်ဟ ဆိလျက်၊ ၈ ကိလ မိသိ့့ စစ်ချီ၍ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့ကိ

ဝိင်းထားြခင်းငှါ မိမိလအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၏။ ၉ ေ ှ ာလသည် မေကာင်းေသာ

အ ကံ ှ င့် ကိးစားသည်ကိ ဒါဝိဒ်သည် သိ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် အဗျာသာအား၊

သင်တိင်းေတာ်ကိ ယခ့ဲပါဟ ဆိ၏။ ၁၀ ထိအခါ ဒါဝိဒ်က၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ေ ှ ာလသည် ကိလ မိသိ့့ လာ၍ ကိယ်ေတာ်ကန်အတွက်

ဖျက်ဆီးမည်ဟ အ ကံ ှ ိသည်ကိ ဆက်ဆက်ကားပါ၏။ ၁၁ ကိလ မိသ့ားတိ့သည်

အက ်ပ်ကိ သ၏လက်၌ အပ်ကပါလိမ့်မည်ေလာ။ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ကားသည်အတိင်း

ေ ှ ာလသည် လာပါလိမ့်မည်ေလာ။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၏ကန်အား အမိန့် ှ ိေတာ်မမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ

ေမးေလာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ ေ ှ ာလသည် လာလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

တဖန် ဒါဝိဒ်က၊ ကိလ မိသ့ားတိ့သည် အက ်ပ် ှ င့် အက ်ပ်၏လတိ့ကိ ေ ှ ာလလက်သိ့

အပ်ကလိမ့်မည်ေလာဟ ေမးေလာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ အပ်ကပါလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါ ဒါဝိဒ်သည် ေြခာက်ရာခန့် ှ ိေသာ မိမိလတိ့ ှ င့် ထ၍ ကိလ မိမှ့

ထွက် ပီးလ င်၊ သွား ိင် ရာအရပ်ရပ်သိ့ သွား က၏။ ဒါဝိဒ်သည် ကိလ မိမှ့

အလွတ်ေြပးေကာင်းကိ ေ ှ ာလသည်ကား၍ ကိယ်တိင်မသွားဘဲ ေန၏။ ၁၄

ဒါဝိဒ်သည် ဇိဖေတာင်အစ ှ ိေသာ ေတာ ကိေတာင် ကားတိ့၌ ေန၍၊ ေ ှ ာလသည်

ေနတိ့င်း ှ ာေသာ်လည်း သ၏လက်၌ ဒါဝိဒ်ကိ ဘရားသခင် အပ်ေတာ်မမ။ ၁၅

တရံေရာအခါ ဒါဝိဒ်သည် ဇိဖေတာအပ်၌ ှ ိ၍၊ သ၏ အသက်ကိ သတ်မည်ဟ

ေ ှ ာလလာသည်ကိ သိေသာအခါ၊ ၁၆ ေ ှ ာလ၏သားေယာနသန်သည် ထ၍ဒါဝိဒ် ှ ိရာ

ေတာအပ်သိ့သွား ပီးလ င်၊ ဘရားသခင်၌ ခိလံအား ကီးေစြခင်းငှါ ေထာက်မလျက်၊ ၁၇

မစိးရိမ် ှ င့် ။ သင်သည် က ်ပ်အဘ ေ ှ ာလ၏ လက်မှလွတ်၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ြဖစ်လိမ့်မည်။ က ်ပ်သည်လည်းသင့် ေအာက်မှာ အရာ ကီးလိမ့်မည်။ ထိသိ့ြဖစ်မည်ကိ

က ်ပ်အဘေ ှ ာလသိသည်ဟ ဆိသြဖင့် ၊ ၁၈ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့ က ပီးမှ၊ ဒါဝိဒ်သည် ေတာအပ်၌ ေန၍

ေယာနသန်သည် မိမိအိမ်သိ့သွား၏။ ၁၉ တဖန် ဇိဖသားတိ့သည် ေ ှ ာလ ှ ိရာ

ဂိဗာ မိသိ့့လာ၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ကန်ေတာ်တိ့ေနရာ ေယ ှ ိမန် မိ ့ ေတာင်ဘက်မှာ၊

ဟခိလေတာ ကိ ေတာင် ကား၌ ပန်းလျက်ေနသည်ြဖစ်၍၊ ၂၀ အ ှ င်မင်း ကီး ကချင်ေသာ

စိတ်အား ကီးသည် အတိင်း ကေတာ်မပါ။ ထိသကိအ ှ င်မင်း ကီး လက်ေတာ်သိ့အပ်ေသာ

အမသည် ကန်ေတာ်တိ့တာ ှ ိပါေစဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၁ ေ ှ ာလက၊ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာသ ြဖစ်ပါေစေသာ။ သင်တိ့သည်

ငါ့ကိသနား က ပီ။ ၂၂ ယခသွား၍ ြပင်ဆင် ကေလာ့။ သ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနရာကိ၎င်း၊

အဘယ်သ ြမင် ပီးသည်ကိ၎င်း၊ စးစမ်း ကေလာ့။ သသည် အလွန်လိမာသည်ကိ ငါကား၏။

၂၃ ထိေကာင့် သပန်းေ ှ ာင်ခိလံရာ အရပ်ရပ်တိ့ကိ ေသချာစွာကည့် သိမှတ် ပီးမှ၊ ငါ့ထံသိ့

တဖန်လာကလင်၊ သင်တိ့ ှ င့် အတငါလိက်မည်။ သသည်ထိြပည်၌ ှ ိလ င်၊ ယဒအမျိုးသား

အေထာင်အေသာင်းတိ့တွင် ငါ ှ ာ၍ ထတ်မည်ဟ မှာထားသည်အတိင်း၊ ၂၄သတိ့သည်

ထ၍ ေ ှ ာလအရင် ဇိဖေတာသိ့သွား က၏။ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့သည် ေမာနေတာ၊

ေယ ှ ိမန် မိ ့ ေတာင်ဘက်လွင်ြပင်၌ ှ ိ က၏။ ၂၅ ေ ှ ာလသည်လည်း လများ ှ င့်တကွ လာ၍

ှ ာသည်ကိ ဒါဝိဒ်သည် ကားြပန်လ င်၊ ေကျာက်ကားမှ ထွက်သွား၍ ေမာနေတာ၌ ေန၏။

ေ ှ ာလကားြပန်ေသာ်၊ ေမာနေတာ၌ ဒါဝိဒ်ကိ လိက်၍ ှ ာ၏။ ၂၆ ေ ှ ာလသည်

ေတာင်တဘက်၌၎င်း၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့သည် တဘက်၌၎င်း၊ သွား က၍ ေ ှ ာလကိ

ေကာက်သြဖင့် ၊ လွတ်ေအာင် ကိးစားစဥ်တွင်၊ ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏လတိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ င့်

သ၏လတိ့ကိ ဝိင်း၍ ဘမ်းမိလကပီ။ ၂၇ ထိအခါ တမန်ေရာက်လာ၍၊ အလျင်အြမန်

ကလာေတာ်မပါ။ ဖိလိတိလတိ့သည် ြပည်ေတာ်ကိ တိက်လာကပါ ပီဟ ေ ှ ာလအား

ကားေလာက်ေသာေကာင့် ၊ ၂၈ ေ ှ ာလသည် ဒါဝိဒ်ကိ လိက် ှ ာရာမှ ြပန်၍

ဖိလိတိလတိ့ ှ ိရာသိ့ ချီသွားေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ထိအရပ်ကိ ေသလဟမေလကပ်အမည်ြဖင့်

သမတ်သတည်း။ ၂၉ ဒါဝိဒ်သည် ထိအရပ်မှ သွား၍ အေဂဒိ မိန့ယ်၊ ခိင်ခ့ံေသာ အရပ်တိ့၌

ေနေလ၏။

၂၄ ေ ှ ာလသည်လည်း ဖိလိတိလတိ့ကိ လိက်ရာမှ ြပန်လာေသာအခါ၊

ဒါဝိဒ်သည် အေဂဒိေတာ၌ ှ ိပါ၏ဟ ကားေလာက်ကလင်၊ ၂

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့တွင် ေ ွးေကာက်ေသာ လသံးေထာင်တိ့ကိ ေခ ၍၊

ေတာဆိတ်ေနရာ ေကျာက်ေတာင်တိ့အေပ မှာ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့ကိ ှ ာအ့ံေသာငှါ

သွားေလ၏။ ၃လမ်းနားမှာ သိးြခံ ှ ိရာသိ့ေရာက်၍ ဥမင်ကိ ေတွသ့ြဖင့် ၊ ေ ှ ာလသည်

အိပ်မည်ဟ ဝင်ေလ၏။ ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏လတိ့သည် ထိဥမင်နံေဖး တဘက်တချက်၌ ေနက၏။

၄ ဒါဝိဒ်၏လတိ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ရန်သကိ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်။ သ၌

သင် ပချင်တိင်း ပရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်ဟ ကိယ်ေတာ်အား အမိန့်ေပးေတာ်မေသာ

ေနရ့က် ေရာက်ပါ ပီဟ ဆိကလင်၊ ဒါဝိဒ်သည် ထ၍ ေ ှ ာလ ဝတ်လျက် ှ ိေသာ

အကျေအာက်ပိင်းကိ တိတ်ဆိတ်စွာ လီှးြဖတ်ေလ၏။ ၅ ထိသိ့ ေ ှ ာလ၏ အကျကိ လီှးြဖတ်

မိေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည် ေနာက်တဖန် ေနာင်တရ၍၊ ၆ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ဘိသိက်ကိခံရေသာ ငါအ ှ င်သည်၊ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် ဘိသိက်ခံသြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ထိအ ှ င်ကိ ထိခိက်ြခင်းငှါ ငါလက်ဆန့်ေသာ အမကိ ထာဝရဘရား

ဆီးတားေတာ်မပါေစေသာဟ မိမိလတိ့အားဆိသြဖင့် ၊ ၇ ေ ှ ာလကိ ထိခိက်ေစြခင်းငှါ

အခွင့် မေပး ြမစ်တားေလ၏။ ေ ှ ာလသည်လည်း ထ၍ ဥမင်ထဲက ထွက်သွားေလ၏။ ၈

ထိေနာက် ဒါဝိဒ်သည် ထ၍ ဥမင်ထဲက ထွက်လျက်၊ ကန်ေတာ်၏ သခင်အ ှ င်းမင်း ကီးဟ

ေ ှ ာလ ေနာက်၌ ဟစ်သြဖင့် ၊ ေ ှ ာလသည် ေနာက်သိ့ ကည့် ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည်

ေြမေပ ၌ ဦးချ၍ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၉ ဒါဝိဒ်သည် ကိယ်ေတာ်၏အကျိုးကိ ဖျက်ြခင်းငှါ

ှ ာ ကံသည်ဟလအချို ့ေြပာေသာစကားကိအဘယ်ေကာင့် နားေထာင်ေတာ်မသနည်း။

၁၀ ယေန့ ထာဝရဘရားသည် ဥမင်ထဲမှာ ကိယ်ေတာ်ကိ ကန်ေတာ်လက်၌

အပ်ေတာ်မေကာင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ အသက်ေတာ်ကိ သတ်ေစြခင်းငှါ အချို တိ့့သည်

တိက်တွန်းေသာ်လည်း၊ ကန်ေတာ်သည် ှ ေြမာေသာ စိတ် ှ ိ၍၊ ငါ့အ ှ င်သည်

ထာဝရဘရား၏ ဘိသိက်ခံသ ြဖစ်ေတာ်မ ေသာေကာင့် ၊ ထိအ ှ င်ကိ ထိခိက်ြခင်းငှါ ငါသည်

လက်ကိ မဆန့်ဟ အ ကံ ှ ိပါ၏။ ၁၁ ထိမှတပါး ကန်ေတာ်အဘကည့် ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်လက်၌ အကျေတာ်ေအာက်ပိင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ အသက်ေတာ်ကိ မသတ်၊

အကျေတာ်ေအာက်ပိင်းကိ လီှးြဖတ် ံ မသာ ပေသာေကာင့် ၊ ကန်ေတာ်၌ ဒစ ိက်အြပစ်မ ှ ိ ၊

လွန်ကျူးြခင်းအြပစ်မ ှ ိေ ကာင်းကိ သိြမင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်ကိ မြပစ်မှားပါ။

သိ့ေသာ်လည်း ကန်ေတာ်အသက်ကိ သတ်အ့ံေသာငှါ လိက်၍ ှ ာေတာ်မပါသည်တကား။

၁၂ထာဝရဘရားသည် ကန်ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်စပ် ကားမှာ စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။

ကန်ေတာ်အား ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ ထာဝရဘရား ဆပ်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။

သိ့ရာတွင် ကန်ေတာ်လက်သည် ကိယ်ေတာ်အေပ သိ့ မေရာက်ပါေစ ှ င့် ။ ၁၃

ေ ှ းပံစကားလာသည်အတိင်း၊ ဆိးေသာသလက်မှ ဆိးေသာအမထွက်တတ်၏။

သိ့ရာတွင် ကန်ေတာ်လက်သည် ကိယ်ေတာ်အေပ သိ့ မေရာက်ပါေစ ှ င့် ။ ၁၄

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် အဘယ်သ၏အတွက်ေကာင့် ကလာေတာ်မသနည်း။

ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သကိ လိက်၍ ှ ာေတာ်မသနည်း။ ေခွးေသေကာင်ကိ လိက်၍

ှ ာေတာ်မသေလာ။ ေခွးေလှးကိ လိက်၍ ှ ာေတာ်မသေလာ။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍

ထာဝရဘရားသည် တရားသ ကီးလပ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ကန်ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်

စပ်ကားမှာ စီရင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ကည့် ၍ ကန်ေတာ်အမကိ ေစာင့်သြဖင့် ၊

ကန်ေတာ်ကိ ကိယ်ေတာ်လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ေ ှ ာလအား

ေလာက်ဆိ၏။ ၁၆ ထိသိဒ့ါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလအား အကန်အစင် ေလာက်ဆိ ပီးမှ၊ ေ ှ ာလက

ငါ့သားဒါဝိဒ်၊ ငါ ကားေသာ စကားသံသည် သင့် စကားသံေလာဟေမးလ င် အသံကိ လင့် ၍

ငိေကးေလ၏။ ၁၇ တဖန်လည်း၊ သင်သည် ငါ့ထက်သာ၍ တရားေစာင့်၏။

သင့်အကျိုးကိ ငါဖျက်ေသာ်လည်း၊ သင်သည် ငါ၌ အကျိုးေကျးဇး ပ ပီ။ ၁၈ ငါ၌

အဘယ်သိေ့ကျးဇး ပသည်ကိ သင်သည် ယေန့ြပ ပီ။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိ သင့်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ သင်သည် မသတ်ဘဲေနပါသည်တကား။ ၁၉

လသည် ရန်သကိ ေတွလ့ င် ချမ်းသာစွာ လတ်လိမ့်မည်ေလာ။ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည်

ငါ၌ယေန့ ပေသာ ေကျးဇးကိ ထာဝရဘရား ဆပ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၀ ယခမှာ

သင်သည် စင်စစ် ှ င်ဘရင်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍၎င်း၊ ဣသေရလ ိင်ငံသည်

သင့်လက်၌ တည်လိမ့်မည်ဟ၍၎င်း၊ ငါအမှန်သိ၏။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည်
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ငါ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ကိ မသတ်သင်၊ ငါ့အေဆွအမျိုးထဲက ငါ၏နာမကိ

မပယ် ှ င်းမည်အေကာင်း ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ ငါ့အားကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေလာ့ဟ

ဒါဝိဒ်အားဆိ ပီးမှ၊ ၂၂ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလအား ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ၍ ေ ှ ာလသည်

မိမိေနရာသိ့ သွား၏။ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့သည်လည်း ခိင်ခ့ံေသာအရပ်သိ့ သွားက၏။

၂၅ ထိေနာက် ှ ေမွလေသေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

စည်းေဝး၍ ငိေကး ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပသြဖင့် ၊ ရာမ မိတွ့င် သ၏အိမ်၌

သဂဟ်က၏။ ဒါဝိဒ်သည် ထ၍ ပါရန်ေတာသိ့ သွားေလ၏။ ၂ ထိအခါ ေမာနအရပ်၌ ေန၍

ကရေမလ မိ့၌ ဥစာများေသာ သတဦး ှ ိ၏။ ထိသသည် လ ကီးြဖစ်၍၊ သိးသံးေထာင်၊

ဆိတ်တေထာင်ကိ ရတတ်၏။ ကရေမလ မိမှ့ာ သိးေမွးကိ ှ ပ်၍ေန၏။ ၃

ထိသ၏အမည်ကား နာဗလ၊ သ၏မယားအမည်ကား အဘိဂဲလတည်း။ ထိမိန်းမသည်

ဥာဏ်ေကာင်း၍ အဆင်းလည်းလှ၏။ ေယာက်ျားမကား ခက်ထန်ေသာ သေဘာ ှ ိ၏။

ဆိးေသာ အမကိလည်း ပတတ်၏။ ကာလက်အေဆွအမျိုးြဖစ်၏။ ၄ နာဗလသည်

သိးေမွး ှ ပ်၍ ေနေကာင်းကိ ဒါဝိဒ်သည် ေတာ၌ ကားလ င်၊ ၅လလင်တကျိပ်တိ့ကိ ေခ ၍

နာဗလ ှ ိရာ ကရေမလ မိသိ့့ သွား ကေတာ့။ ၆ စည်းစိမ် ကီးေသာ ထိသကိ ငါ့ကိယ်စား

တ်ဆက်၍ေြပာရမည်မှာ၊ ကိယ်ေတာ်မှစ၍ ကိယ်ေတာ်၏အိမ်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်

ဆိင်သမ တိ့၌ ချမ်းသာ ှ ိပါေစေသာ။ ၇ ကိယ်ေတာ်၌ သိးေမွး ှ ပ်ေသာ

သများ ှ ိေ ကာင်းကိ အက ်ပ် ကားပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ ှ င့် အတေနေသာ ကိယ်ေတာ်၏

သိးထိန်းတိ့ကိ အက ်ပ်တိ့သည် မြပစ်မှားပါ။ သတိ့သည် ကရေမလ မိမှ့ာ ေနေသာ

ကာလပတ်လံး၊ သတိ့ဥစာ တစံတခမ မေပျာက်ပါ။ ၈ ကိယ်ေတာ်၏ လလင်တိ့ကိ

ေမးြမန်းပါေတာ့။ သတိ့သည် ေြပာကလိမ့်မည်။ ထိ့ေကာင့် က ်ပ်၏ လလင်တိ့သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရကပါေစ။ အက ်ပ်တိ့သည် မဂလာေန့၌ ေရာက်ပါ၏။ လက်ေတာ်၌

ှ ိသမ ကိ ကိယ်ေတာ်ကန်များ၊ ကိယ်ေတာ်၏သား ဒါဝိဒ်အား သနားေတာ်မပါဟ

တ်ဆက်ရမည်အေကာင်းမှာထား၍ လတ်လိက်၏။ ၉ ဒါဝိဒ်၏ လလင်တိ့သည်

နာဗလထံသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်မှာထားသမ ေသာ စကားတိ့ကိ ြပန်ေြပာ ပီးလ င်

တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက၏။ ၁၀ နာဗလကလည်း၊ ဒါဝိဒ်ကား အဘယ်သနည်း။

ေယ ှ ဲ၏သားကား အဘယ်သနည်း။ ယခကာလ သခင်ကိ ပန်ကန်ေသာ ကန်များပါတကား။

၁၁ ငါသည် ငါ့သိးေမွးကိ ှ ပ်ေသာသတိ့အဘိ့ ြပင်ဆင်ေသာ ငါ့မန်၊့ ငါ့ေရ၊ ငါ့အမဲသားကိ

ယ၍ ငါမသိေသာ လတိ့အားေပးရမည်ေလာဟ ဒါဝိဒ်၏ လလင်တိ့အားေြပာဆိ၏။ ၁၂

ဒါဝိဒ်၏ လလင်တိ့သည် လှည့်သွား၍ ထိစကားအလံးစံတိ့ကိ ဒါဝိဒ်အားြပန်ေလ ာက်က၏။

၁၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း လတိင်း မိမိထားကိ ခါး၌စည်းေစဟ မိမိလတိ့အားဆိလျက် မိမိထားကိ

စည်းေလ၏။ လေလးရာတိ့သည် ဒါဝိဒ် ေနာက်သိ့လိက် က၏။ ှ စ်ရာတိ့သည် ဥစာ

ပစည်းများကိ ေစာင့် ၍ ေနက၏။ ၁၄ လလင်တေယာက်သည် နာဗလမယား

အဘိဂဲလထံသိ့သွား၍၊ ဒါဝိဒ်သည် အက ်ပ်တိ့သခင်ကိ တ်ဆက်အ့ံေသာငှါ တမန်တိ့ကိ

ေတာမှေစလတ်၍၊ အက ်ပ်တိ့သခင်သည် သတိ့ကိ ဆဲပါ၏။ ၁၅ ထိသတိ့သည်

ကန်ေတာ်တိ့၌ အလွန်ေကျးဇး ပပါ ပီ။ ကန်ေတာ်တိ့သည် ေတာမှာ ေန၍

သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာ ကာလပတ်လံးအ ံ းမခံ၊ ဥစာတစံတခမ မေပျာက်ပါ။ ၁၆

ကန်ေတာ်တိ့သည် သိးထိန်း၍ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာကာလပတ်လံး၊ သတိ့သည်

ေန့ညဥ့်အစဥ်ကွယ်ကာလျက် ေနကပါ၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ သခင်မသည်

အဘယ်သိ့ ပသင့်သည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင်ပါေတာ့။ အက ်ပ်တိ့ သခင် ှ င့် အိမ်သအိမ်သား

အေပါင်းတိ့၌ ေဘး ပမည်ဟ စီရင်ပါ ပီ။ သခင်သည် အဓမလြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

အဘယ်သမှ၊ မေြပာမေလာက်ဝ့ံပါဟ ဆိေလေသာ်၊ ၁၈အဘိဂဲလသည် မန့်လံး ှ စ်ရာ၊

စပျစ်ရည်ဘး ှ စ်လံး၊ ချက် ပီးေသာ သိးငါးေကာင်၊ ေပါက်ေပါက်ငါးဧဖာ၊ စပျစ်သီးေြခာက်

အ ပတ်တရာ၊ သေဘာသဖန်းသီး ပျဥ်အြပား ှ စ်ရာတိ့ကိ အလျင်အြမန် ယ၍

ြမည်းတိ့အေပ ၌တင် ပီးလ င်၊ ၁၉ ငါ့ေ ှ မှ့ာ သွား က။ ငါလိက်မည်ဟကန်တိ့အား ဆိ၏။

လင်နာဗလကိ အလင်းမေြပာ။ ၂၀ ြမည်းကိ စီးလျက်သွား၍ ေတာင်ေြခရင်း၌

ဆင်းလှည့်စဥ်တွင်၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့သည် တဘက် တချက် ဆင်းလာ၍ တေယာက် ှ င့်

တေယာက် ေတွ့ ကံက၏။ ၂၁ ထိသိ့မေတွမီှ့ ဒါဝိဒ်က၊ အကယ်စင်စစ် ထိသ၏ ဥစာ

တစံတခကိမ မေပျာက်ေစြခင်းငှါ၊ ေတာ၌ သပိင်သမ တိ့ကိ ငါသည် အချည်း ှ ီးေစာင့်

ပါ ပီတကား။ ငါေကာင်းေသာ အမအတွက်၊ မေကာင်း ေသာ အမကိ သပပါ ပီတကား။ ၂၂

နက်ြဖန် မိဃ်းလင်းေသာအခါ၊ နာဗလ ှ င့် ဆိင်ေသာ သအေပါင်းတိ့တွင်

ေယာက်ျားတစံတေယာက်ကိ ငါချန်ထားလ င်၊ ထိမ မက ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ်၏

ရန်သတိ့အား ပေတာ်မေစသတည်းဟ ဆိ ှ င့် ပီ။ ၂၃ အဘိဂဲလသည် ဒါဝိဒ်ကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ ြမည်းေပက အလျင်အြမန်ဆင်း ပီးလ င် ဒါဝိဒ်ေ ှ တွ့င် ေြမေပ မှာ

ဦး တ်ချ၍၊ ၂၄ သ၏ ေြခရင်း၌ ဝပ်တွားလျက်၊ ကန်မသခင်၊ အြပစ် ှ ိသမ ကိ

ကန်မခံပါမည်။ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မသည် နားေတာ်ေလာက်ရေသာ အခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မပါ။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မစကားကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။

ထိအဓမလ နာဗလကိ ကန်မသခင် မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ သ၏အမည်သည်

သ၏သေဘာ ှ င့် ညီ ွတ်ပါ၏။ သ၏အမည်ကား နာဗလ။ သ၏ သေဘာကား

မိက်ြခင်းြဖစ်သတည်း။ သခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာ လလင်တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်

ကန်မသည် မြမင်ရပါ။ ၂၆ ယခမှာ ကန်မသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် လအသက်ကိ

သတ်ြခင်းငှါ မသွားမည်အေကာင်း ကိယ်လက် ှ င့် ကိယ်အမကိ ေစာင့် ၍

အြပစ်ဒဏ်မေပးမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရား ဆီးတားေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား

အသက်ေတာ် ကိယ်ေတာ်အသက်လည်း ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ အကျိုးေတာ်ကိ

ဖျက်ဆီးလိေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ရန်သတိ့သည် နာဗလက့ဲသိ့ ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၂၇

ယခမှာ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မသည် သခင့် ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲေသာ လက်ေဆာင်ကိ

ကန်မသခင်ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ေသာ လလင်တိ့ အားေပးေစေတာ်မပါ။

၂၈ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မအြပစ်ကိသည်းခံေတာ်မပါ။ ကန်မသခင်သည်

ထာဝရဘရားဘက်မှာ စစ်တိက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ တသက်လံးကိယ်ေတာ်၌အြပစ်တင်စရာ

အခွင့် မ ှ ိေသာေကာင့် ၎င်း၊ ထာဝရဘရားသည် ကန်မ၏သခင်အဘိ့ ခိင်ခ့ံ မဲြမံေသာ

အိမ်ကိ တည်ေဆာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၉ ကိယ်ေတာ်၏ အသက်ကိ သတ်အ့ံေသာငှါ

လအချို ့တိ့သည် ထ၍ ှ ာေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ကန်မသခင်၏ အသက်ကိ အသက်ထပ်၌ ေ ှ ာင်ဖဲွေ့တာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်၏

ရန်သတိ့အသက်ကိမကား၊ ေလာက်လဲထဲက ပစ်သက့ဲသိ့ ပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၀

ထာဝရဘရား ဂတိထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကိယ်ေတာ်၌ ေကျးဇး ပ၍

ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေစြခင်းငှါ ခန့်ထားေတာ်မေသာအခါ၊ ၃၁ ကန်မ၏

သခင်ကိယ်ေတာ်သည် အေကာင်းမ ှ ိဘဲ လအသက်ကိ သတ်မိေသာေကာင့် ၎င်း၊

ကိယ်အမကိ ေစာင့် ၍၊ အြပစ်ဒဏ်ေပးမိေသာေကာင့် ၎င်း၊ ကန်မ၏ သခင်ကိယ်ေတာ်သည်

စိတ် ိးငယ်ြခင်း၊ ကိယ်တိင်ကိယ်အြပစ်တင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ေတာ်မပါေစေသာ။

ထာဝရဘရား သည် ကန်မ၏သခင်၌ ေကျးဇး ပေတာ်မ ပီးမှ၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်မကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၃၂ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ယေနင့ါ ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှါ၊

သင့် ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၃၃ သင်ေပးေသာအ ကံလည်း မဂလာ ှ ိေစသတည်း။

ယေနင့ါသည် လအသက်ကိ သတ်အ့ံေသာငှါ၊ မသွားရမည်အေကာင်း၊ ကိယ်လက် ှ င့်

ကိယ်အမကိ ေစာင့် ၍ အြပစ်ဒဏ်မေပးရမည်အေကာင်း ဆီးတားေသာသင်သည်လည်း

မဂလာ ှ ိေစသတည်း။ ၃၄ အကယ်စင်စစ် သင့် ကိ ငါမ ှ င်းဆဲရမည်အေကာင်း၊

ဆီးတားေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်သည်ငါ ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ အလျင်အြမန်မလာလ င်၊

အကယ်စင်စစ် နက်ြဖန်မိဃ်းလင်းေသာအခါ၊ နာဗလ၏ လေယာက်ျား တစံတေယာက်ကိမ

ငါချန်၍မထားဟအဘိဂဲလအား ေြပာဆိလျက်၊ ၃၅သေဆာင်ခ့ဲေသာ လက်ေဆာင်ကိ

သ၏လက်မှခံယ၍၊ သင်သည် ေနရာအိမ်သိ့ ငိမ်ဝပ်စွာသွားေလာ့။ သင်၏စကားကိ

ငါနားေထာင် ပီ။ သင်၏ မျက် ှ ာကိလည်း ေထာက်၍ ေနမည်ဟဆိေလ၏။ ၃၆

အဘိဂဲလသည်လည်း နာဗလထံသိ့ ြပန်သွား၍၊ သသည် ှ င်ဘရင်၏ ပဲွက့ဲသိ့ေသာ ပဲွကိ

မိမိအိမ်၌ ခံသြဖင့် ၊ ယစ်မး၍ စိတ် င်လန်းလျက်ေနေသာေကာင့် ၊ မိဃ်းမလင်းမီှ မယားသည်

အလင်းမေြပာ။ ၃၇ မိဃ်းလင်း၍ နာဗလေသာက်ေသာ စပျစ်ရည်အ ှ ိန်ကန်ေသာအခါ၊

ထိအမများကိ မယားေြပာသြဖင့် သသည် ှ လံးေသ၍ ေကျာက်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၃၈

ဆယ်ရက်ေလာက်လွန်မှ ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် နာဗလေသ၏။ ၃၉

နာဗလေသေကာင်းကိ ဒါဝိဒ် ကားေသာအခါ၊ ငါခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြခင်းအမကိ ေစာင့် ၍
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နာဗလလက်မှ တ်ေတာ်မ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကန်ကိ ဒစ ိက် ှ င့် ကင်းလတ်ေစေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ထာဝရဘရားသည် နာဗလပေသာ

ဒစ ိက်ကိ သေ့ခါင်းေပ သိ့ ြပန်ေရာက်ေစေတာ်မ ပီဟ ဆိ၏။ တဖန်လကိ ေစလတ်၍

အဘိဂဲလ ှ င့် လက်ထပ်ြခင်းငှါ တ်ဆက်ေလ၏။ ၄၀ ဒါဝိဒ်၏ ကန်တိ့သည် အဘိဂဲလ ှ ိရာ

ကရေမလ မိသိ့့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် သခင်မ ှ င့် လက်ထပ်ြခင်းငှါ ကန်ေတာ်တိ့ကိ

ေစလတ်ပါ ပီဟ ေြပာဆိလ င်၊ ၄၁ အဘိဂဲလသည် ထ၍ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊

ကန်မသည် ကန်မသခင်၏ ကန်တိ့ ေြခကိ ေဆးေသာ ကန်မိန်းမြဖစ်ေစေသာဟ ဆိ ပီးမှ၊

၄၂ အလျင်အြမန်ထ၍ မိမိေနာက်လိက် ကန်မငါးေယာက်ပါလျက် ြမည်းစီးသြဖင့် ၊

ဒါဝိဒ်ေစလတ်ေသာ လတိ့ ှ င့် တကွလိက်၍ ဒါဝိဒ်၏ခင်ပွန်း ြဖစ်ေလ၏။ ၄၃ ဒါဝိဒ်သည်

ေယဇေရလ မိသ့ အဟိေနာင်ကိလည်း သိမ်း၍ ထိမိန်းမ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် သ၏

ခင်ပွန်းြဖစ် က၏။ ၄၄ ေ ှ ာလသည် မိမိသမီးြဖစ်ေသာ ဒါဝိဒ်၏ မယားမိခါလကိ၊

ဂလိမ် မိသ့ားြဖစ်ေသာ လဲ ှ ၏သား ဖာလတိအားေပးစား ှ င့် ပီ။

၂၆ တဖန်ဇိဖသားတိ့သည် ေ ှ ာလ ှ ိရာ ဂိဗာ မိသိ့့လာ၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ေယ ှ ိမန် မိေ့ ှ မှ့ာ

ဟခိလေတာင်၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနပါသည်မဟတ်ေလာဟ ေလာက်လ င်၊ ၂

ေ ှ ာလသည် ထ၍ ေ ွးေကာက်ေသာ ဣသေရလလသံးေထာင်ပါလျက်၊ ဇိဖေတာ၌ ဒါဝိဒ်ကိ

ှ ာြခင်းငှါသွားေလ၏။ ၃ ေ ှ ာလသည် ေယ ှ ိမန် မိေ့ ှ ့၊ ဟခိလေတာင်ေပလမ်းနားမှာ

တပ်ချ၏။ ဒါဝိဒ်သည် ေတာ၌ေန၍ ေ ှ ာလလိက် ှ ာေကာင်းကိ သိြမင်ေသာအခါ၊

၄ သလ ိုတိ့ကိ ေစလတ်၍ ေ ှ ာလေရာက်ေကာင်းကိ အတပ်သိ၏။ ၅ ထိအခါ

ဒါဝိဒ်သည် ထသွား၍၊ ေ ှ ာလတပ်ချရာအရပ်သိ့ေရာက်သြဖင့် ၊ ေ ှ ာလ ှ င့် ဗိလ်ချုပ်မင်း

ေနရ၏သား အာဗနာ အိပ်ရာအရပ်ကိ ကည့် ေလ၏။ ေ ှ ာလသည် ရထားတပ်အလယ်၌

အိပ်လျက်၊ တပ်သားတိ့သည် ပတ်လည်၌ ေနရာကျက၏။ ၆ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊

ေ ှ ာလ ှ ိရာ တပ်သိ့ ငါ ှ င့် အတ အဘယ်သလိက်မည်နည်းဟ ဟိတိအမျိုးသား

အဟိမလက် ှ င့် ေဇ ယာ၏သား ယွာဘညီ အဘိ ှ ဲတိ့ကိ ေမးလ င်၊ အဘိ ှ ဲက ကန်ေတာ်

လိက်ပါမည်ဟ ေလာက်သည်အတိင်း၊ ၇ ဒါဝိဒ် ှ င့် အဘိ ှ ဲတိ့သည် ညဥ့်အခါ

တပ်သားများ ှ ိရာသိ့ သွား၍ ေ ှ ာလသည် ရထားတပ်အလယ်၌ အိပ်ေပျာ်လျက်၊

လံှေတာ်သည် ေခါင်းရင်းအနား ေြမ၌ စိက်လျက်၊ အာဗနာ ှ င့် တပ်သားများတိ့သည်

ပတ်လည်၌အိပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၈ အဘိ ှ ဲကလည်း၊ ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်၏

ရန်သကိ ကိယ်ေတာ်လက်၌ ယေနအ့ပ်ေတာ်မ ပီ။ ထိေကာင့် ကန်ေတာ်သည်

ေြမတိင်ေအာင်လံှ ှ င့် တချက်တည်းထိးပါရေစဟ ကန်ေတာ် ေတာင်းပန်ပါ၏။

ှ စ်ချက်တိင်ေအာင် မထိးပါဟ ဒါဝိဒ်ကိ ေလာက်ေသာ်လည်း၊ ၉ ဒါဝိဒ်ကသကိ့

မ ပ ှ င့် ။ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် ဘိသိက်ခံေသာ သကိ အဘယ်သ အြပစ်လတ်လျက်

ထိခိက် ိင်သနည်းဟ အဘိ ှ ဲအား ြပန်ဆိ၏။ ၁၀တဖန်ဒါဝိဒ်က၊ ထာဝရဘရားအသက်

ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ သိ့မဟတ် သေသချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။

သိ့မဟတ် စစ်တိက်ရာ၌ အသက်ဆံးလိမ့်မည်။ ၁၁ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ

ဘိသိက်ခံသကိ ငါမထိခိက်မည်အေကာင်း ထာဝရဘရား ဆီးတားေတာ်မပါေစေသာ။

သိ့ရာတွင် ေခါင်းရင်းေတာ်နားမှာ ှ ိေသာ လံှေတာ် ှ င့် ေရဘးကိ ယ၍ သွား ကကန်အ့ံဟ

ဆိလျက်၊ ၁၂ လံှေတာ် ှ င့် ေရဘးကိ ေ ှ ာလေခါင်းရင်းနားက ယ၍ သွား က၏။

အဘယ်သမ မသိမြမင်၊ အဘယ်သမ မ ိး၊ ကီးစွာေသာ အိပ်ြခင်းြဖင့် ထာဝရဘရား

အိပ်ေစေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် အိပ်ေပျာ် က၏။ ၁၃ ထိအခါ

ဒါဝိဒ်သည် ကျယ်ေသာချိုင့် တဘက်သိ့ကး၍၊ ေဝးေသာ ေတာင်ထိပ် အေပ မှာရပ်လျက်၊

၁၄ အိအာဗနာ၊ သင်သည် မထးသေလာဟလများ ှ င့် ေနရသား အာဗနာကိ ဟစ်ေလ၏။

အာဗနာက၊ ှ င်ဘရင်ကိ ဟစ်ေသာသင်ကား အဘယ်သနည်းဟ ြပန်၍ေမးလ င်၊ ၁၅

ဒါဝိဒ်က၊ သင်သည်ေယာက်ျားမဟတ်ေလာ။ ဣသေရလအမျိုး၌ သင် ှ င့်အဘယ်သ

တသနည်း။ သိ့ြဖစ်၍ သင်၏သခင် ှ င်ဘရင်ကိ အဘယ်ေကာင့် မေစာင့်သနည်း။

သင်၏သခင် ှ င်ဘရင်ကိ သတ်အ့ံေသာငှါ လတေယာက်ဝင်ေလ ပီ။ ၁၆

သင် ပေသာအမသည် မေလျာက်ပတ်။ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် ဘိသိက်ခံေသာ

သင်၏သခင်ကိ မေစာင့် ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း

သင်သည် အေသခံထိက်ေပ၏။ ေခါင်းရင်းေတာ်နားမှာ ထားေသာ ှ င်ဘရင်၏ လံှေတာ် ှ င့်

ေရဘးေတာ် ှ ိသည် မ ှ ိသည်ကိ ကည့် ေလာ့ဟအာဗနာအားေြပာဆိ၏။ ၁၇ ေ ှ ာလသည်

ဒါဝိဒ်စကားသံကိ သိ၍ ငါ့သားဒါဝိဒ်၊ ငါ ကားေသာ စကားသံသည် သင့် စကားသံေလာဟ

ေမးလ င် ဒါဝိဒ်က ကန်ေတာ်စကားသံမှန်ပါ၏။ ကန်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီးဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၁၈တဖန်ဒါဝိဒ်က၊ သခင်သည် ကိယ်ေတာ်ကန်ကိ အဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့လိက်၍ ှ ာေတာ်မသနည်း။ ကန်ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ပပါသနည်း။

ကန်ေတာ်အဘယ်အြပစ် ှ ိပါသနည်း။ ၁၉ ယခမှာ ကန်ေတာ်သခင် ှ င်ဘရင်၊

ကိယ်ေတာ်ကန်ေတာ်စကားကိ နားေညာင်းေတာ်မပါ။ ထာဝရဘရားသည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ကန်ေတာ်တဘက်၌ ိးေဆာ်ေတာ်မသည် မှန်လ င်၊ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ

လက်ခံေတာ်မပါေစေသာ။ သိ့မဟတ် လသားတိ့ ိးေဆာ်သည် မှန်လ င်၊ ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ကျိန်ြခင်းကိ ခံ ကပါေစေသာ။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့က သွားေတာ့။

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ ဝတ် ပေတာ့ဟ ဆိလျက် ကန်ေတာ်ကိ ထာဝရဘရား၏

အေမွေတာ်ေြမ၌ မေနေစြခင်းငှါ ယေနပ့င် ှ င်ထတ်ကပါသည်တကား။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍

ကန်ေတာ်အေသွးသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေြမသိ့ မကျပါေစ ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊

လသည် ငံးကိ ေတာင်ေပ မှာလိက်၍ ှ ာသက့ဲသိ့ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ေခွးေလှးကိ

ှ ာြခင်းငှါ ထွက်ေတာ်မပါ ပီတကားဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၂၁ ေ ှ ာလကလည်း ငါြပစ်မှားပါ ပီ။

ငါ့သားဒါဝိဒ် ြပန်လာပါ။ သင်သည် ယေနင့ါ့အသက်ကိ ှ ေြမာေသာေကာင့် ၊ ေနာက်တဖန်

သင့် ကိ ငါမ ှ ဥ်းဆဲ။ ငါသည် လမိက်ြဖစ်၏။ အလွန် မှားယွင်း ပီဟ ဆိေသာ်၊

၂၂ ဒါဝိဒ်က၊ ှ င်ဘရင်လံှေတာ် ှ ိပါ၏။ လလင်တေယာက်လာ၍ ယေစေတာ်မပါ။

၂၃ လအသီးအသီးတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ သစာေစာင့် ြခင်း ှ ိသည်အတိင်း၊

ထာဝရဘရားသည် အကျိုးကိ ဆပ်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။ ထာဝရဘရားသည် ယေန့

ကိယ်ေတာ်ကိ ကန်ေတာ်လက်၌ အပ်ေတာ်မေသာ်လည်း ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ဘိသိက်ခံသကိ ကန်ေတာ်မထိခိက်ပါ။ ၂၄ ယေန့ ကိယ်ေတာ်အသက်ကိ ကန်ေတာ်

ှ ေြမာသည် နည်းတ ကန်ေတာ်အသက်ကိ ထာဝရဘရား ှ ေြမာ၍ ကန်ေတာ်ကိ

ခပ်သိမ်းေသာ ဒကထဲကကယ် တ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ြပန်ေလာက်လ င်၊ ၂၅ ေ ှ ာလက၊

ငါ့သားဒါဝိဒ်၊ သင်သည် မဂလာ ှ ိပါေစေသာ။ ပေလရာရာ၌ ေအာင်ြမင်ပါေစေသာဟ

ဒါဝိဒ်အားဆိ ပီးမှ ဒါဝိဒ်သည် ထွက်သွား၍ ေ ှ ာလသည်လည်း မိမိေနရာသိ့ ြပန်ေလ၏။

၂၇ တဖန်ဒါဝိဒ်က၊ ငါသည် ေ ှ ာလလက်ြဖင့် ဆံး ံ းရေသာ

အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ ဖိလိတိြပည်သိ့ အလျင်အြမန်

ေြပးေကာင်း၏။ သည်ထက်ေကာင်းေသာ အရာမ ှ ိ။ သိ့ ပလ င် ေ ှ ာလသည်

ဣသေရလြပည်နယ်တွင် ငါ့ကိ ှ ာ၍မေတွ့ ိင်ေကာင်းကိ သိလျက်၊ အားေလျာ့၍ သလ့က်မှ

ငါလွတ်လိမ့်မည်ဟ အ ကံ ှ ိသည်အတိင်း၊ ၂ မိမိ၌ ပါေသာ လေြခာက်ရာ ှ င့်တကွ ထ၍

ဂါသမင်းေမာခသားအာခိတ် ထံသိ့ကးသွား က၏။ ၃ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လများတိ့သည်

အသီးအသီး မိမိသားမယားပါလျက် ဂါသ မိ၊့ အာခိတ်မင်းထံမှာ ေနက၏။

ဒါဝိဒ်မယား ှ စ်ေယာက်၊ ေယဇေရလ မိသ့ အဟိေနာင် ှ င့် နာဗလမယား၊ ကရေမလ မိသ့

အဘိဂဲလပါသတည်း။ ၄ ဒါဝိဒ်သည် ဂါသ မိသိ့့ ေြပးသွားေကာင်းကိ ေ ှ ာလသည် ကား၍

ေနာက်တဖန်မလိက်မ ှ ာဘဲ ေန၏။ ၅ ဒါဝိဒ်သည် အာခိတ်မင်းထံသိ့ဝင်၍၊ ကန်ေတာ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌မျက် ှ ာရသည်မှန်လ င် ကန်ေတာ်ေနစရာ ေတာ ွာတ ွာကိ သနားေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ် ကန်သည် မိေ့တာ်၌ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ အဘယ်ေကာင့် ေနရပါသနည်းဟ

ေလာက်ေလေသာ်၊ ၆ ထိေန့၌ အာခိတ်မင်းသည် ဇိကလတ် မိကိ့ ေပး၏။ ထိ့ေကာင့်

ယေနတိ့င်ေအာင် ယဒ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ဇိကလတ် မိကိ့ ပိင် က၏။ ၇ ဒါဝိဒ်သည်

ဖိလိတိြပည်၌ ေနေသာ ေနရ့က်ေပါင်းကား တ ှ စ် ှ င့် ေလးလေစ့သတည်း။ ၈တရံေရာအခါ

ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့သည် သွား၍ ေဂ ရိလ၊ ေဂရဇိလ၊ အာမလက်လတိ့ကိ တိက်က၏၊၊

ထိလမျိုးတိ့သည် ေ ှ းကာလ၌ ရ မိလ့မ်းမှစ၍ အဲဂတုြပည်တိင်ေအာင်

အ မဲေနေသာသ ြဖစ်သတည်း။ ၉ ထိြပည်ကိ ဒါဝိဒ်သည် လပ် ကံ၍ ေယာက်ျားမိန်းမ

တစံတေယာက်ကိမ အသက်ချမ်းသာမေပး။ သိး၊ ွား၊ ြမည်း၊ ကလားအပ်၊

အဝတ်တန်ဆာတိ့ကိ သိမ်းယ၍ အာခိတ်မင်းထံသိ့ ြပန်သွားေလ၏။ ၁၀

အာခိတ်မင်းက၊ သင်တိ့သည် ယေနအ့ဘယ်အရပ်သိ့ သွား၍ တိက်သနည်းဟ

ေမးေသာ်၊ ဒါဝိဒ်က၊ ယဒြပည်ေတာင်ဘက်၊ ေယရေမလြပည်ေတာင်ဘက်၊

ေကနိြပည်ေတာင်ဘက်သိ့ သွား၍ တိက်ပါသည်ဟ ေလာက်၏။ ၁၁ ထိသိ့ ဒါဝိဒ် ပ ပီဟ
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ဂါသ မိသိ့့လာ၍ သိတင်း ကားေြပာမည့်သမ ှ ိေစြခင်းငှါ ေယာက်ျားမိန်းမ

တစံတေယာက်ကိမ အသက်ချမ်းသာ မေပး။ ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိ တိပည်၌ေနေသာ

ကာလပတ်လံး ထိသိ့ ပေလ့ ှ ိ၏။ ၁၂ အာခိတ်မင်းက၊ ဒါဝိဒ်သည် မိမိကိ မိမိလမျိုး

အလွန်စက်ဆပ် ွံ ှ ာသည်တိင်ေအာင် ပ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့ထံ၌ အစဥ်ကန်ခံလိမ့်မည်ဟ

ဒါဝိတ်စကားကိ ယံလျက်ဆိ၏။

၂၈ ထိကာလ၌ ဖိလိတိလတိ့သည်၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ စစ်တိက်အ့ံေသာငှါ

ဗိလ်ေြခများကိ စေဝးက၏။ အာခိတ်မင်းကလည်း၊ သင်သည် လများပါလျက်

ငါ ှ င့် လိက်၍စစ်တိက်သွားရမည်ကိ ဆက်ဆက် သေဘာကျေလာ့ဟ ဒါဝိဒ်အားဆိလ င်၊ ၂

ဒါဝိဒ်က၊ အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်ကန်သည် အဘယ်သိ့ ပ ိင်သည်ကိ ကိယ်ေတာ်သည်

သိေတာ်မလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ေသာ်၊ အာခိတ်မင်းက၊ သိ့ြဖစ်၍သင့် ကိ ငါ့အသက်ေစာင့်

ဗိလ်ချုပ် အရာ၌ ငါခန့်မည်ဟြပန်ေြပာ၏။ ၃ ထိကာလ၌ ှ ေမွလမ ှ ိေသလွန် ပီ။

ဣသေရလအမျိုးသားေပါင်းတိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပလျက်၊ သကိ့သေနရင်း

ရာမ မိ ့၌ သ ဂဟ်ကပီ။ ေ ှ ာလသည် စန်း ှ င့် နတ်ဝင်ေပါင်းတိ့ကိ တြပည်လံးတွင်

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ှ င့် ပီ။ ၄ ထိအခါ ဖိလိတိလတိ့သည် စေဝး၍ နင် မိမှ့ာ တပ်ချ က၏။

ေ ှ ာလသည်လည်း ဣသရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၍ သတိ့သည်

ဂိလေဗာ မိမှ့ာ တပ်ချ က၏။ ၅ ေ ှ ာလသည် ဖိလိတိလအလံးအရင်းကိ

ြမင်ေသာအခါ ေကာက်၍ အလွန်တန်လပ်ေသာ စိတ် ှ လံး ှ ိ၏။ ၆ ထာဝရဘရားကိ

ေမးေလာက်ေသာ်လည်း ထာဝရဘရားသည် ထးေတာ်မမ။ အိပ်မက်အားြဖင့် ၎င်း၊

ဥရိမ်အားြဖင့် ၎င်း၊ ပရာဖက်အားြဖင့် ၎င်း ထးေတာ်မ။ ၇ ထိအခါေ ှ ာလက၊

နတ်ဝင်မိန်းမကိ ှ ာ ကေလာ့။ ငါသွား၍ ေမးြမန်းမည်ဟကန်တိ့အား ဆိသည်အတိင်း၊

ကန်တိ့က အေဒါရ မိမှ့ာ နတ်ဝင်မိန်းမတေယာက် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၈

ေ ှ ာလသည် အဝတ်လဲ၍ ထးြခားေသာ အေယာင်ကိ ေဆာင်လျက်၊ ညဥ့်အခါ

လ ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ ထိမိန်းမဆီသိ့သွား၍ ေရာက် ပီးလ င်၊ သင်ေပါင်းေသာ နတ်ကိ

အမီှ ပ၍ သင့်အားငါေြပာမည့်သကိ ေဘာ်ပါေလာ့ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၉

မိန်းမကလည်း၊ ေ ှ ာလ ပေသာအမ၊ စန်း ှ င့် နတ်ဝင်တိ့ကိ တြပည်လံးတွင်

သတ်သင်ဖယ် ှ င်းေသာ အမကိ သင်သည် သိလျက် ှ င့် ငါ့ကိ ေသေစြခင်းငှါ

အဘယ်ေကာင့် ငါ့အသက်ကိ ေကျာ့စမ်းသနည်းဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၁၀ ေ ှ ာလက၊

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဤအမေကာင့် အဘယ်အြပစ်မ

မေရာက်ရဟ ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၁၁ မိန်းမကလည်း၊

အဘယ်သကိ ငါေဘာ်ရမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊ ေ ှ ာလက၊ ှ ေမွလကိ ေဘာ်ပါဟ ဆိ၏။ ၁၂

မိန်းမသည် ှ ေမွလကိ ြမင်ေသာအခါ ကီးေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ကန်မကိ အဘယ်ေကာင့် လှည့် စားသနည်း။ ကိယ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလြဖစ်ပါ၏ဟ

ေ ှ ာလအားဆိလ င်၊ ၁၃ ှ င်ဘရင်က မစိးရိမ် ှ င့် ။ အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ

ေမးေသာ်၊ မိန်းမက၊ ေြမ ကီးထဲက ဘရားတက်လာသည်ကိ ကန်မြမင်ပါသည်ဟ

ေလာက်၏။ ၁၄ အဘယ်သိ့ေသာ အေယာင်ေဆာင်သနည်းဟ ေမးြပန်ေသာ်၊

လအိတက်လာပါ၏။ ဝတ်လံ ခံလျက် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်ြပန်လ င်၊ ှ ေမွလြဖစ်ေကာင်းကိ

ေ ှ ာလသည် ရိပ်မိလ င် ေြမေပ ၌ ဦး တ်ြပပ်ဝပ် လျက်ေန၏။ ၁၅ ှ ေမွလကလည်း၊

သင်သည် ငါ့ကိ ေ ှ ာက် ှ က်လျက် အဘယ်ေကာင့် ေဘာ်သနည်းဟ ေ ှ ာလကိ ေမးေသာ်၊

ေ ှ ာလက၊ အက ်ပ်သည် အလွန်ဆင်းရဲြခင်းသိ့ေရာက်ပါ ပီ။ ဖိလိတိလတိ့သည် စစ်တိက်

ကပါ၏။ ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်ကိ စွန့်ေတာ်မ ပီ။ ပေရာဖက်အားြဖင့် ထးေတာ်မမ။

အိပ်မက်အားြဖင့် ထးေတာ်မမ။ အက ်ပ် သည် အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ၊

ကိယ်ေတာ်ြပေစြခင်းငှါ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေခ ပါ ပီဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၆

ှ ေမွလကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ စွန့်၍ သင့် ရန်ဘက် ြဖစ်ေတာ်မသည်

မှန်လ င်၊ ငါ့ကိ အဘယ်ေကာင့် ေမးြမန်းေသးသနည်း။ ၁၇ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားြဖင့်

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း သင်၌ ပေတာ်မ ပီ။ ထာဝရဘရားသည် ဤ ိင်ငံကိ

သင့်လက်မှ တ်၍၊ သင့် အိမ်နီးချင်း ဒါဝိဒ်အားေပးေတာ်မ ပီ။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊

သင်သည် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်။ ြပင်းစွာေသာ အမျက်ကိ

အာမလက်အမျိုး၌ မစီရင်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ဤအမကိ ယေန့ သင်၌

ေရာက်ေစေတာ် မ ပီ။ ၁၉ ထိမှတပါးသင် ှ င့် ဣသေရလအမျိုးကိ ဖိလိတိလတိ့ လက်၌

အပ်ေတာ်မမည်။ နက်ြဖန်ေန့ သင် ှ င့် သင်၏သားတိ့သည် ငါ ှ င့်အတ ှ ိလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလလအလံးအရင်းကိ ဖိလိတိလတိ့လက်၌ အပ်ေတာ်မမည်ဟ

ဆိ၏။ ၂၀ ထိအခါ ေ ှ ာလသည် ေြမေပ မှာ အလျားြပပ်ဝပ်လဲေန၍၊ ှ ေမွလစကားေကာင့်

အလွန် ေကာက် ွံ ၏့။ တေန့ ှ င့် တညဥ့်လံး အဘယ်အစာကိမ မစားဘဲေနေသာေကာင့်

အားကန် ပီ။ ၂၁ ထိမိန်းမသည်လာ၍ ေ ှ ာလ အလွန်စိတ်ညစ်သည်ကိ ြမင်လ င်၊

ကိယ်ေတာ်ကန်မသည် ကိယ်ေတာ်စကားကိ နားေထာင်ပါ ပီ။ ကိယ်အသက်ကိ မ ှ ေြမာဘဲ

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ နားေထာင်ပါ ပီ။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ ယခကိယ်ေတာ်

ကန်မ၏ စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ စားစရာအနည်းငယ်ကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ တင်ပါရေစ။

ကိယ်ေတာ်ကသွားေသာအခါ အားြပည့်ေစြခင်းငှါ စားေတာ်ေခပါဟ ေလာက် ေသာ်လည်း၊

၂၃ ေ ှ ာလက ငါမစားဟ ြငင်းပယ်ေလ၏။ သိ့ရာတွင် ကန်တိ့သည် မိန်းမ ှ င့် ဝိင်း၍

အ ိင် ပကသြဖင့် ၊ ေ ှ ာလသည် သတိ့စကားကိ နားေထာင်၍ ေြမေပကထ ပီးလ င်

ခတင်ေပ မှာ ထိင်ေလ၏။ ၂၄ ထိမိန်းမသည် မိမိအိမ်၌ ဆေအာင်ေကးေသာ

ွားကေလးတေကာင် ှ ိသည်ြဖစ်၍ အလျင်အြမန် သတ်ေလ၏။ မန့်ညက်ကိလည်း ယ၍

နယ်သြဖင့် ၊ တေဆးမ့ဲမန့်ကိ ဖတ် ပီးမှ၊ ၂၅ ေ ှ ာလ ှ င့် ကန်များတိ့ ေ ှ ့၌ တင်ေလ၏။

သတိ့သည် စား၍ ထိညဥ့်တွင် ထသွားက၏။

၂၉ ဖိလိတိလတိ့သည် ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့ကိ အာဖက် မိမှ့ာ စေဝးေစက၏။

ဣသေရလ လတိ့သည် ေယဇေရလ မိမှ့ာ ှ ိေသာ စမ်းေရတွင်းအနား၌

တပ်ချ က၏။ ၂ ဖိလိတိမင်းတိ့သည် လတရာတပ်၊ တေထာင်တပ်အစဥ်အတိင်း

ချီသွားသြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏ လတိ့သည် ေနာက်တပ်၌ အာခိတ်မင်း ှ င့်အတ လိက်က၏။

၃ ဖိလိတိမင်းတိ့ကလည်း၊ သင် ှ င့် လိက်ေသာ ထိသတိ့သည် အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊

အာခိတ်မင်းက၊ ဤသသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေ ှ ာလ၏ကန် ဒါဝိဒ်

ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ကာြမင့် စွာ ငါ့ထံမှာေန ပီ။ ငါ့ထံသိ့ ေရာက်ေသာေနမှ့စ၍

ယေနတိ့င်ေအာင် သ၌အြပစ်တင်စရာ တစံတခကိမ မေတွဟ့ ဖိလိတိမင်းတိ့အား

ေြပာဆိေသာ်လည်း၊ ၄ ဖိလိတိမင်းတိ့သည် စိတ်ဆိးလျက် ဤသ ြပန်ပါေစ။

မင်းေနရာချေသာ အရပ်သိ့ သွား၍ေနပါေစ။ ငါတိ့ ှ င့်အတ စစ်တိက်မလိက်ေစ ှ င့် ။

စစ်တိက်ရာတွင် ငါတိ့ ရန်ဘက်၌ ေနမည်ကိ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ သသည် သသ့ခင်၏ စိတ်ကိ

ေြပေစြခင်းငှါ အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ငါတိ့လများ၏ အသက်ကိ အပ်၍

ပ ိင်သည်မဟတ်ေလာ။ ၅ ေ ှ ာလအေထာင်ေထာင်၊ ဒါဝိဒ် အေသာင်းေသာင်း

သတ်ေလစွတကားဟ အလှည့် လှည့်ကလျက် သီချင်းဆိ ကေသာအခါ၊ ဤဒါဝိဒ်ကိ

ရည်ေဆာင်၍ သီချင်းဆိ ကသည်မဟတ်ေလာဟ အြပစ်တင်ေသာေကာင့် ၊ ၆

အာခိတ်မင်းသည် ဒါဝိဒ်ကိ ေခ ၍၊ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည့်အတိင်း သင်သည် ေြဖာင့် မတ်စွာ ပ ပီ။ ငါ ှ င့်အတ

တပ်မတပ်ရင်း၌ သင်သွားလာ ပမြခင်းကိ ငါအားရ ပီ။ သင်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်ေသာ

ေနမှ့စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင် သင်၌ အြပစ်ကိ မေတွ။့ သိ့ေသာ် ဖိလိတိမင်းတိ့သည် သင့် ကိ

အလိမ ှ ိ က။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ ယခ ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန်သွားေတာ့။ ဖိလိတိမင်းတိ့ကိ

စိတ်ဆိးေစြခင်းငှါ မ ပပါ ှ င့်ဟဆိေသာ်၊ ၈ ဒါဝိဒ်က ကန်ေတာ်သည် ကန်ေတာ်သခင်

ှ င်ဘရင်၏ ရန်သတိ့ကိ စစ်တိက်မသွားေစြခင်းငှါ အဘယ်သိ့ ပဘိသနည်း။

ကိယ်ေတာ်ထံမှာ ေနသမ ကာလပတ်လံး ယေနတိ့င်ေအာင် အဘယ်အြပစ်ကိ

ေတွေ့တာ်မသနည်းဟ အာခိတ်မင်းအား ေမးေလာက်ေသာ်၊ ၉အာခိတ်မင်းက၊ သင်သည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့ ေကာင်းသည်ကိ ငါသိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း

ငါတိ့ ှ င့်အတ စစ်တိက်မလိက်ေစ ှ င့်ဟ ဖိလိတိမင်းတိ့သည် စီရင် က ပီ။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍

သင် ှ င့် လိက်လာေသာ သင့်သခင်၏ ကန်တိ့ ှ င့်အတ နံနက်ေစာေစာထ၍

မိဃ်းလင်းေသာအခါ ြပန်သွားေတာ့ဟ ဒါဝိဒ်အား ဆိသည်အတိင်း၊ ၁၁ ဒါဝိဒ ှ င့် သ၏

လတိ့သည် နံနက်ေစာေစာထ၍ ဖိလိတိြပည်သိ့ ြပန်သွား က၏။ ဖိလိတိ လတိ့သည်လည်း၊

ေယဇေရလ မိသိ့့ ချီသွားက၏။

၃၀ သံးရက်လွန်၍ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့သည် ဇိကလတ် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊

အာမလတ် လတိ့သည် ေတာင်ြပည် ှ င့် ဇိကလတ် မိကိ့ တိက်သြဖင့် ၊
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ဇိကလတ် မိကိ့ လပ် ကံ၍ မီး ိ ့ ှ င့် က ပီ။ ၂ မိ ့၌ ှ ိေသာ မိန်းမအ ကီးအငယ်

တေယာက်ကိမ မသတ်၊ ှ ိသမ တိ့ကိ သိမ်းသွား ှ င့် က ပီ။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ ဒါဝိဒ် ှ င့်

သ၏လတိ့သည် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊ မိကိ့ မီး ိ ့၍ မယားသားသမီးများကိ

သိမ်းသွားေကာင်းကိ ေတွသ့ြဖင့် ၊ ၄ ငိသံကိ လင့် ၍ အားကန်သည် တိင်ေအာင်

ငိေကးက၏။ ၅ ဒါဝိဒ်မယား ှ စ်ေယာက် ေယဇေရလ မိသ့ အဟိေနာင် ှ င့် နာဗလ

မယားက ေရေမလ မိသ့ အဘိဂဲလတိ့သည်လည်း ပါသွား က ပီ။ ၆ ဒါဝိဒ်သည်

အလွန်စိတ် ငိြငင်ဆင်းရဲ၏။ လများတိ့သည် မိမိတိ့ သားသမီးများေကာင့်

စိတ် ိးငယ်သြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ်ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကမည်ဟ ဆိက၏။ ဒါဝိဒ်မကား

မိမိထာဝရဘရားကိ ကိးစားလျက်ေန၍၊ ၇သင်တိင်းေတာ်ကိ ငါ့ထံသိ့ေဆာင်ခ့ဲပါေလာ့ဟ

အဟိမလက်၏သား အဗျာသာကိ ဆိလ င်၊ အဗျာသာသည် သင်တိင်းေတာ်ကိ ဒါဝိဒ်ထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ ၈ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ထိအလံးအရင်းကိ လိက်ရပါမည်ေလာ။

လိက်လ င် မီှ ိင်ပါမည်ေလာဟ ထာဝရဘရားကိ ေမးေလာက်ေသာ်၊ လိက်ေလာ့။

ဆက်ဆက်မီှ၍ အလံးစံတိ့ကိ ရြပန်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၉ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၌

ပါေသာ လေြခာက်ရာတိ့သည် သွား၍ ေဗေသာ်ေချာင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ အချို တိ့့သည်

ထိေချာင်းနားမှာ ေနရစ်က၏။ ၁၀ ဒါဝိဒ် ှ င့် လေလးရာတိ့သည် လိက်က၏။ ၁၁

လွင်ြပင်၌ အဲဂတု လတေယာက်ကိ ေတွ့၍ ဒါဝိဒ်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ မန့်ကိေပး၍

ထိသသည် စား၏။ ေရကိလည်းေသာက်ေစက၏။ ၁၂ သေဘာသဖန်းသီး ပျဥ်တဖ့ဲ၊

စပျစ်သီး ှ စ် ပတ်ကိလည်း ေပး၍ သသည် စားသြဖင့် အားြပည့်ြပန်၏။ သံးရက်ပတ်လံး

မစားမေသာက်ဘဲ ငတ်မွတ်ခ့ဲ ပီ။ ၁၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သ ှ င့်

ဆိင်သနည်း။ အဘယ်အရပ်က လာသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ကန်ေတာ်သည်

အာမလက်လထံ၌ ကန်ခံရေသာ အဲဂတုလကေလးြဖစ်ပါ၏။ သံးရက်အထက်က

အနာေရာက်ေသာေကာင့် သခင်သည် ပစ်ထားပါ၏။ ၁၄ ေခရသိြပည်ေတာင်ပိင်း၊

ယဒြပည် ှ င့် ကာလက်ြပည်ေတာင်ပိင်းကိ တိက်၍ ဇိကလတ် မိကိ့ မီး ိပ့ါ ပီဟေြပာဆိ၏။

၁၅ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ထိအလံးအရင်း ှ ိရာသိ့ လမ်းြပ ိင်သေလာဟ ေမးလ င် သက၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကန်ေတာ့် ကိ မသတ်၊ သခင့်လက်သိ့ မအပ်မည်အေကာင်း

ဘရားသခင်ကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိပါေတာ့။သိ့ြဖစ်လ င် ထိအလံးအရင်း ှ ိရာသိ့

လမ်းြပပါမည်ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေလ၏။ ၁၆

လကေလးသည်လမ်းြပ၍ ဒါဝိဒ်ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိလများတိ့သည် ဖိလိတိြပည် ှ င့်

ယဒြပည်ထဲက သိမ်းယေသာ ဥစာ ပစည်းများအေပါင်းတိ့ေ ကာင့် စားေသာက်လျက်၊

ကခန်လျက် ေြမတြပင်လံး၌ အ ှံ ့အြပား ှ ိ က၏။ ၁၇ ဒါဝိဒ်သည်လည်း ညဦးမှစ၍

နက်ြဖန်ညဦးတိင်ေအာင် သတိ့ကိ လပ် ကံသြဖင့် ၊ ကလားအပ်ကိ စီး၍ေြပးေသာ

လလင်ေလးရာမှ တပါးလတေယာက်မှ မလွတ်။ ၁၈ အာမလက်လတိ့သည်

သိမ်းသွင်းသမ တိ့ကိ ဒါဝိဒ်သည် ရြပန်၍၊ မိမိမယား ှ စ်ေယာက်ကိလည်း ကယ် တ်ေလ၏။

၁၉ လအကီးအငယ်၊ သားသမီး၊ ဥစာပစည်း၊ လယသိမ်းသွားသမ တိ့တွင်

တစံတခမ မကျန်၊ အလံးစံတိ့ကိ ဒါဝိဒ်သည် ရြပန်ေလ၏။ ၂၀ ဒါဝိဒ်သည်လည်း

ထိသိး ွားများေ ှ မှ့ာ အရင် ှ င်ေသာ သိး ွားအေပါင်းတိ့ကိလည်း ယ၍၊ ဤဥစာသည်

ဒါဝိဒ်ပိင်ေသာ လက်ရဥစာ ြဖစ်သည်ဟဆိ၏။ ၂၁ ေမာ၍ ဒါဝိဒ်ေနာက်သိ့

မလိက် ိင်၊ ေဗေသာ်ေချာင်းနားမှာ ေနရစ်ေသာ လ ှ စ်ရာ ှ ိရာသိ့ ဒါဝိဒ်ေရာက်၍၊

သတိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ င့်သ့၌ ပါေသာလတိ့ကိ ခရီးဦး ကိ ပလိေသာငှါ ထွက်လာသြဖင့် ၊

ဒါဝိဒ်သည် အနီးသိ့ေရာက်ေသာအခါ သတိ့ကိ တ်ဆက်ေလ၏။ ၂၂ ဒါဝိဒ် ှ င့်

လိက်သွားေသာသတိ့တွင် အဓမလဆိးများတိ့က၊ ဤသတိ့သည်

ငါတိ့ ှ င့် မလိက်ေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့ရေသာ ဥစာတိ့တွင် သတိ့သားမယားမှတပါး

အြခားေသာ ဥစာကိ သတိ့အားမေပးရ။ ကိယ်သားမယားကိ ယ၍ ထွက်သွား ကေစဟ

ဆိက၏။ ၂၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့ ငါတိ့ကိ ေစာင့် မ၍ ငါတိ့ကိ တိက်လာေသာ

အလံးအရင်းကိ ငါတိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားေပးသနားေတာ်မေသာ

ဥစာကိ ထိသိ့ မ ပရ။ ၂၄ဤအမ၌ သင်တိ့စကားကိ အဘယ်သ နားေထာင်လိမ့်မည်နည်း။

စစ်တိက်သွားေသာ သရသည်အတိင်း၊ ဥစာကိ ေစာင့်လျက် ေနရစ်ေသာသရေစ။

ှ စ်ပါးစလံးတိ့သည် အညီအမ ခံေစဟ စီရင်၏။ ၂၅ ထိေနမှ့စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင်

ဣသေရလအမျိုး၌ ထိသိ့ေသာ ထံးစံြဖစ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ထံးဖဲွသ့တည်း။ ၂၆ ဒါဝိဒ်သည်

ဇိကလတ် မိသိ့့ ေရာက်ေသာအခါ၊ လက်ရဥစာ အချို ့ကိ မိမိအေဆွခင်ပွန်း၊ ယဒအမျိုး

အသက် ကီးသတိ့ထံသိ့ ေပးလိက်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ရန်သလက်မှရခ့ဲေသာ ဥစာထဲက

သင်တိ့ အဘိ့ လက်ေဆာင်ကိ ကည့်ေလာ့ဟမှာလိက်၏။ ၂၇ ေဗသလ မိ၊့ ေတာင်ရာမတ် မိ၊့

၂၈ အာေရာ် မိ၊့ ှ ိဖမတ် မိ၊့ ဧ ှ တေမာ မိ၊့ ၂၉ ရာခလ မိ၊့ ေယရေမလလ ေနရာ မိမ့ျား၊

ေကနိလ ေနရာ မိမ့ျား၊ ၃၀ ေဟာမာ မိမ့ျား၊ ေခါရာ ှ န် မိ၊့ အာသက် မိ၊့ ၃၁ ေဟဗန် မိမှ့စ၍

ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လတိ့သည် တည်းခိတတ်ေသာ မိ ့ ွာအရပ်ရပ်သိ့ ေပးလိက်သတည်း။

၃၁ ဖိလိတိလတိ့သည် ဣသေရလလတိ့ကိ စစ်တိက်၍၊ ဣသေရလလတိ့သည်

ရန်သေ ှ မှ့ာ ေြပးသြဖင့် ၊ ဂိလေဗာေတာင်ေပ မှာ အထိအခိက် ှ င့် လဲ၍ေသက၏။

၂ ဖိလိတိလတိ့သည် ေ ှ ာလမင်း ှ င့် သ၏သားတိ့ကိ ြပင်းထန်စွာ လိက်၍၊ ေ ှ ာလ၏သား

ယနသန်၊ အဘိနဒပ်၊ ေမလခိ တိ့ကိ သတ်က၏။ ၃ စစ်တိက်ရာတွင် ေ ှ ာလသည်

အလွန်ခံရ၏။ ေလးသမားတိ့ ပစ်ေသာ ြမားမှန်၍ အလွန်နာေသာေကာင့် ၊ ၄

လက်နက်ေဆာင်လလင်ကိ ေခ ပီးလ င် သင့်ထားကိ ထတ်၍ ငါ့ကိ ထိးေလာ့။

သိ့မဟတ် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာလတိ့သည်လာ၍ ငါ့ကိထိး ပီးမှ မ ိမေသ

ှ ဥ်းဆဲ ကလိမ့်မည်ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ လက်နက်ေဆာင်လလင်သည် အလွန်ေကာက်၍

မ ပဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ေ ှ ာလသည် ထိထားကိယ၍ ေထာင် ပီးလ င်၊ ထားဖျားေပ မှာ

လဲှ၍ ေသေလ၏။ ၅ ေ ှ ာလ ေသသည်ကိ လက်နက်ေဆာင်လလင် ြမင်လ င်၊

သသည်လည်း ထိထားကိေထာင်၍ ေ ှ ာလ ှ င့်အတ ထားဖျားေပ မှာ လဲှ၍ ေသ၏။

၆ ထိသိ့ေ ှ ာလမှစ၍ သ၏ သားသံးေယာက်၊ သ၏ လက်နက်ေဆာင်လလင်၊ သ၏

လအေပါင်းတိ့သည် ထိေန့ြခင်းတွင် အတေသက၏။ ၇ဣသေရလလ ေြပးေကာင်း၊

ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏သားေသေကာင်းကိ ချိုင့်တဘက်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ေနေသာ

ဣသေရလလတိ့သည် သိြမင်လ င်၊ မိ ့ ွာတိ့ကိ စွန့်ေြပးသြဖင့် ၊ ဖိလိတိလတိ့သည်

လာ၍ ေနက၏။ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌ ဖိလိတိလတိ့သည် အေသေကာင်တိ့၌

အဝတ်တန်ဆာကိ ခ တ်ြခင်းငှါလာေသာအခါ၊ ဂိလေဗာေတာင်ေပ မှာ၊ ေ ှ ာလ ှ င့်

သ၏သားသံးေယာက်တိ့သည် လဲေသလျက် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ြမင် က၏။ ၉ ေ ှ ာလ၏

ေခါင်းကိ ြဖတ်၍ လက်နက်ေတာ်ကိ ခတ် ပီးမှ သတိ့ ပ်တေကျာင်းများ၌၎င်း၊

လများတိ့၌၎င်း၊ သိတင်းေကျာ်ေစာေစြခင်းငှါ ဖိလိတိြပည် အရပ်ရပ်သိ့ ေပးလိက်က၏။

၁၀ လက်နက်ေတာ်ကိလည်း အာ ှ တရက်ေကျာင်း၌ ထား၍ အေလာင်းေတာ်ကိ

ဗက် ှ န် မိ ့ ိ း၌ ဆဲွထားက၏။ ၁၁ ေ ှ ာလ၌ ဖိလိတိလတိ့ ပေသာအမကိ ဂိလဒ်ြပည်

ယာဗက် မိသ့ားများ ကားလ င်၊ ၁၂ သရဲအေပါင်းတိ့သည် ညဥ့်အခါ ထသွား၍၊

ေ ှ ာလ၏အေလာင်း ှ င့် သ၏သားအေလာင်းတိ့ကိ ဗက် ှ န် မိ ့ ိ းမှ ချ ပီး လ င်၊

ယာဗက် မိသိ့့ေဆာင်ခ့ဲ၍ မီး ိ ့ က၏။ ၁၃ အ ိးတိ့ကိ လည်းယ၍ ယာဗက် မိမှ့ာ

သစ်ပင်ေအာက်၌ သဂဟ် ပီးမှ ခနစ်ရက်ပတ်လံး အစာေ ှ ာင်ကသည်
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၁ ေ ှ ာလေသေသာေနာက်၊ ဒါဝိဒ်သည် အာမလတ်လတိ့ကိ လပ် ကံရာမှြပန်လာ၍၊

ဇိကလတ် မိ ့၌ ှ စ်ရက်ေန ပီးလ င်၊ ၂ သံးရက်ေြမာက်ေသာေနတွ့င်

လတေယာက်သည် မိမိအဝတ်ကိဆတ်လျက်၊ မိမိေခါင်းေပ မှာ ေြမမန့်ကိ တင်လျက်၊

ေ ှ ာလတပ်ကလာ၍၊ ဒါဝိဒ်ထံသိ့ေရာက်ေသာ်၊ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက် ှ ိခိး၏။ ၃

ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ထိသက ကန်ေတာ်သည်

ဣသေရလတပ်က ေြပး၍လာပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၄ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊

အမကားအဘယ်သိ့နည်း။ ငါ့အားေြပာပါေလာ့ဟေမးလ င်၊ သက ဣသေရလလတိ့

သည် စစ်တိက်ရာတွင် ေြပး၍အများတိ့သည် လဲလျက်ေသပါ ပီ။ ေ ှ ာလ ှ င့်

သားေတာ်ေယာနသန်လည်း ေသပါ ပီဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၅

ထိသိတင်းကိကားေြပာေသာလလင်အား ဒါဝိဒ်က၊ ေ ှ ာလ ှ င့် သားေတာ်ေယာနသန်

ေသေကာင်းကိ သင်သည်အဘယ်သိ့ သိသနည်းဟေမးြပန်လ င်၊ ၆ ထိလလင်က၊

ကန်ေတာ်သည် ဂိလေဗာေတာင်ေပ သိ့ အလိလိေရာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလသည်

လံှေတာ်ကိ ေထာင်၍ေနပါ၏။ ရထားစီးသရဲ ြမင်းစီးသရဲတိ့သည် ြပင်းထန်စွာလိက်က၏။

၇ ေ ှ ာလသည် ေနာက်ေတာ်သိ့ ကည့်သြဖင့် ကန်ေတာ်ကိြမင်၍ေခပါ၏။ ၈

ကန်ေတာ် ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်ေသာအခါ၊ သင်သည် အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊

ကန်ေတာ်သည် အာမလက်လြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ေလာက်ပါ၏။ ၉ ေ ှ ာလကလည်း၊

ငါ့ထံသိ့လာ၍ ငါ့ကိသတ်ပါေတာ့။ ငါ့အသက်မေသ ိင်ေသာေကာင့်

ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကိ ခံရ၏ဟဆိသည်အတိင်း၊ ၁၀ လဲေသာေနာက်

အသက်မ ှ င် ိင်သည်ကိ ကန်ေတာ်သိလ င် သထံ့သိ့သွား၍သတ်ပါ၏။ ေခါင်းေတာ်

၌ေဆာင်းေသာဦးရစ် ှ င့်လက် ံ းေတာ်၌ဝတ်ေသာလက်ေကာက်ကိ ခတ်ယ ပီးလ င်၊

ကန်ေတာ်သခင့် ထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၁ ထိအခါ ဒါဝိဒ်သည်

မိမိအဝတ်ကိဆဲွဆတ်၍၊ သ၏လအေပါင်းတိ့သည် ထိနည်းတ ပက၏။ ၁၂ ေ ှ ာလမှစ၍

သားေတာ်ေယာနသန်၊ ထာဝရဘရား၏လများ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထားြဖင့်

လဲေသေသာေကာင့် ၊ သတိ့အတွက် ညဦးတိင်ေအာင် ငိေကးြမည်တမ်း၍

အစာကိေ ှ ာင် က၏။ ၁၃ ထိသိတင်းကိကားေြပာေသာ လလင်အား ဒါဝိဒ်က၊ သင်သည်

အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟေမးလ င်၊ ထိသက ကန်ေတာ်သည် တပါးအမျိုးသား

အာမလက်လ ြဖစ်ပါ၏ဟြပန်ေလာက်ေသာ်၊ ၁၄ ဒါဝိဒ်က၊ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့်

ဘိသိက်ခံေသာသကိ သတ်ြခင်းငှါ သင့်လက်ကိအဘယ်သိ့ ဆန့်ဝ့ံ သနည်းဟဆိလျက်၊ ၁၅

လလင်တေယာက်ကိေခ ၍၊ သကိ့ သွားသတ်ေတာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊

လလင်သည် လပ် ကံ၍ သတ် ေလ၏။ ၁၆ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ သင်၏အေသွးသည်

သင့် ေခါင်းေပ မှာတည်ေစ။ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် ဘိသိက်ခံေသာသကိ

ကန်ေတာ်သတ်ပါ ပီဟ သင့် တ်သည် သင့်ဘက်၌ သက်ေသခံေလ ပီဟဆိ၏။ ၁၇

ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလ ှ င့်သားေတာ် ေယာနသန်ေကာင့် ငိေ ကးမည်တမ်း၍၊ ၁၈

ယဒအမျိုးသားတိ့အား သင်ေစေသာ ေလး သီချင်းတည်းဟေသာ ယာ ှ ာစာ၌ပါေသာ

သီချင်းစကား ဟမကား၊ ၁၉ အိဣသေရလဂဏ်အသေရ၊ သင်၏ြမင့် ေသာအရပ်တိ့၌

သင်သည် အေသခံေလပီ။ သရဲတိ့သည် လဲေသကပီတကား။ ၂၀ ထိသိတင်းကိ

ဂါသ မိ့၌မေြပာက ှ င့် ။ အာ ှ ေကလန် မိလ့မ်းတိ့၌ မကားမေြပာက ှ င့် ။ ဖိလိတိအမျိုး

သမီးတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ အမျိုးသမီးတိ့သည်

င်လန်း ကလိမ့်မည်ဟ စိးရိမ် စရာ ှ ိ၏။ ၂၁ အိဂိလေဗာေတာင်တိ၊့ သင်တိ့အေပ မှာ

ှ င်းမကျေစ ှ င့် ။ မိဃ်းမ ွာေစ ှ င့် ။ ပေဇာ်စရာအသီးကိသီးေသာ လယ်ကွက်မ ှ ိေစ ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ ထိအရပ်၌ သရဲေဆာင်ေသာ ဒိင်းတည်းဟေသာေ ှ ာလ

ေဆာင်ေသာဒိင်းလား၊ ဆီ ှ င့် လိမ်း ပီးေသာ လက်နက်ေတာ်ကိ တ်ချေလ ပီတကား။ ၂၂

သရဲတိ့၏အေသွး၊ ခွန်အား ကီးေသာ သတိ့၏ ဆီဥမှ ေယာနသန်၏ေလးသည်

ေနာက်သိ့မလှန်။ ေ ှ ာလ ၏ထားေတာ်သည် ကိယ်ချည်းြပန်၍ မလာတတ်။ ၂၃

ေ ှ ာလ ှ င့် ေယာနသန်သည် ချစ်တတ်ေသာသေဘာ ှ ိ၍ အသက် ှ င်စဥ်အခါ

မိတ်ေဆွြဖစ်လျက်၊ အသက်ေသေသာအခါ တေယာက် ှ င့် တေယာက်မကွာ

ဘဲလျက်ေနက၏။ သတိ့သည် ေ လင်းတထက်ြမန်၍ ြခေသ့ထက် ခွန်အား ကီးက၏။ ၂၄

အိဣသေရလအမျိုးသမီးတိ၊့ ေ ှ ာလကိ ငိေကးကေလာ့။ သင်တိ့ကိ လှေသာ ကမလာနီ ှ င့်

ဝတ်ေစ၍၊ သင်တိ့အဝတ်၌လည်း ေ တန်ဆာ ှ င့် ဆင်ေစေတာ် မ၏။ ၂၅ စစ်တိက်ပဲွ၌

သရဲတိ့သည် လဲေသကပီ။ အိ ေယာနသန်၊ သင်၏ ြမင့် ေသာအရပ်တိ့၌သင်သည် အေသခံ

ေလ ပီတကား။ ၂၆ ငါ့ညီေယာနသန်၊ သင့် ေ ကာင့် ငါ ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။ သင်သည်

ငါ့မိတ်ေဆွ ကီးြဖစ်၍၊ ငါ့ကိချစ်ေသာ ေမတာသည် အ့ံ သဘွယ်ေသာေမတာ၊

မိန်းမကိ ချစ်တတ်ေသာ ေမတာထက်သာ၍၊ အား ကီးေသာေမတာြဖစ်၏။ ၂၇

သရဲတိ့သည်းေသကပီတကား။ စစ်တိက် လက်နက်တိ့သည် ဆံကပီးတကားဟ

ပါသတည်း။

၂ ထိေနာက် ဒါဝိဒ်က၊ အက ်ပ်သည် ယဒ မိ့ တစံတ မိသိ့့

သွားရပါမည်ေလာဟ ထာဝရဘရား ထံေတာ်၌ ေမးေလာက်လ င်၊

ထာဝရဘရားက သွားေလာ့ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း အဘယ် မိသိ့့

သွားရပါမည်နည်းဟေမးေလာက်ေသာ်၊ ေဟဗန် မိသိ့့ သွားေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂ ဒါဝိဒ်သည် မယား ှ စ်ေယာက်၊ ေယဇေရလ မိသ့အဟိေနာင်၊

နာဗလမယား ကရေမလ မိသ့ အဘိဂဲလတိ့ ှ င့်တကွ သွားေလ၏။ ၃ မိမိ၌ပါေသာလများ၊

အိမ်ေထာင်များတိ့ကိလည်း ဒါဝိဒ်သည် ေခ ခ့ဲ၍သတိ့သည် ေဟဗန် မိ ့ ွာတိ့၌ ေနက၏။ ၄

တဖန်ယဒလတိ့သည် လာ၍ဘိသိက်ေပးသြဖင့် ဒါဝိဒ်ကိ ယဒ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက် က၏။ ၅ ဂိလဒ်ြပည် ယာဗက် မိသ့ားတိ့သည် ေ ှ ာလကိ သဂဟ်ပါ ပီဟ

ဒါဝိဒ်အား ကားေလာက်ေသာ်၊ ဂိလဒ်ြပည် ယာဗက် မိသ့ားတိ့ ှ ိရာသိ့

တမန်တိ့ကိေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့အ ှ င်ေ ှ ာလ၌ က ဏာ ေကျးဇး ပ၍

အေလာင်းေတာ်ကိသဂဟ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ

ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံရကပါေစ ေသာ။ ၆ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့၌

က ဏာေကျးဇး၊ သစာေကျးဇး ပေတာ်မပါေစေသာ။ သင်တိ့သည် ဤအမကိ

ပေသာေကာင့် သင်တိ့ေကျးဇးကိ ငါလည်းဆပ်မည်။ ၇ ယခမှာ အားယ၍

ရဲရင့် ြခင်းသတိ ှ ိ ကေလာ့။ သင်တိ့အ ှ င်ေ ှ ာလေသပီ။ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်

ဘိသိတ်ေပးသြဖင့် ငါ့ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်က ပီဟ မှာလိက်ေလ၏။ ၈

သိရ့ာတွင် ေ ှ ာလ၏ဗိလ်ချုပ်မင်းေနရသား အာဗနာသည်၊ ေ ှ ာလသားဣ ှ ေဗာ ှ က်ကိယ၍

မဟာနိမ် မိသိ့့ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊ ၉ ဂိလဒ်ြပည်၊ အာ ှ ာအမျိုးသားများ၊

ေယဇေရလ မိသ့ားများ၊ ဧဖရိမ်ခ ိင်၊ ဗယာမိန်ခ ိင်အစ ှ ိေသာ ဣသေရလ ိင်ငံလံးကိ

အစိးရေသာ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ေလ၏။ ၁၀ ေ ှ ာလ၏သား ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည်

အသက်ေလးဆယ် ှ ိေသာ်၊ ဣသေရလ ိင်ငံကိ အစိးရ၍ ှ စ် ှ စ် စိးစံေလ၏။

ယဒအမျိုးမကား ဒါဝိဒ်ေနာက်သိ့ လိက် က၏။ ၁၁ ဒါဝိဒ်သည် ေဟဗန် မိ ့၌ေန၍

ယဒအမျိုးကိ အစိးရေသာ ှ စ်ေပါင်းကား ခနစ် ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လြဖစ် သတည်း။ ၁၂

တဖန်ေနရသား အာဗနာသည် ေ ှ ာလသား ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ကန်များ ှ င့်တကွ၊ မဟာနိမ် မိမှ့

ဂိေဗာင် မိသိ့့သွား၍၊ ၁၃ ေဇ ယာသားယွာဘ ှ င့် ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့သည် ဆီး ကိသြဖင့် ၊

ဂိေဗာင်ေရကန်အနားမှာဆံမိလျက် ေရကန် တဘက်တချက်၌ ထိင် က၏။ ၁၄

အာဗနာကလည်း၊ လလင်တိ့သည်ထ၍ ငါတိ့ေ ှ မှ့ာကစား ကပါေလေစဟဆိေသာ်၊

ယွာဘက ထကပါ ေလေစဟဆိသည်အတိင်း၊ ၁၅ ေ ှ ာလသားဣ ှ ေဗာ ှ က်၏

လဗယာမိန်အမျိုးသားတကျိပ် ှ စ်ေယာက် ှ င့် ဒါဝိဒ်၏ကန်တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ထ၍ကးလာက၏။ ၁၆ သတိ့သည်လချင်းတိက်၍ လတိင်း မိမိတိက်ဘက်၏

ေခါင်းကိကိင်လျက်၊ နံေဖးကိထား ှ င့် ထိးလျက် တစတည်းလဲေသက၏။ သိ့ြဖစ်၍

ဂိေဗာင် မိန့ယ်၌ ှ ိေသာ ထိအရပ်ကိ ေဟလကသဇုရိမ်ဟေသာ အမည်ြဖင့် သမတ်က၏။

၁၇ ထိေန့၌ ြပင်းစွာစစ်တိက်၍ အာဗနာ ှ င့် ဣသ ေရလလတိ့သည် ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့ေ ှ မှ့ာ

ံ း ကေလ၏။ ၁၈ ေဇ ယာသားသံးေယာက်၊ ယွာဘ၊ အဘိ ှ ဲ၊ အာသေဟလပါက၏။

အာသေဟလသည်ေတာ၌ ကျင်လည်ေသာဒရယ်က့ဲသိ့ လျင်ြမန်၏။ ၁၉

အာသေဟလသည် လက်ျားလက် လက်ဝဲဘက် သိ့မလဲ အာဗနာကိ လိက်၏။ ၂၀

အာဗနာသည်ေနာက်သိ့ ကည့်၍၊ သင်သည် အာသေဟလမှန်သေလာဟေမးေသာ်၊

မှန်သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၁ အာဗနာကလည်း၊ လက်ျာဘက်ေသာ်၎င်း၊

လက်ဝဲဘက်ေသာ်၎င်း လှည့် သွားလျက်၊ လလင် တေယာက်ကိ ဘမ်းဆီး၍
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သ၏လက်နက်စံကိ လယေတာ့ဟဆိေသာ်လည်း၊ အာသေဟလသည် မလှည့် ဘဲ

လိက်ေသး၏။ ၂၂ တဖန်အာဗနာက ငါ့ကိမလိက် ှ င့် ။ လှည့် သွားေတာ့။ သင့် ကိ

ေြမေပ သိ့အဘယ်ေကာင့် ငါလဲှရမည် နည်း။ သိ့ ပလ င် သင့်အစ်ကိယွာဘေ ှ မှ့ာ

ငါ့မျက် ှ ာကိ အဘယ်သိ့ ငါြပ ိင်မည်နည်းဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၂၃အာသေဟလသည်

နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ အာဗနာသည် ေနာက်သိ့လံှ ှ င့် ထိးလ င်၊ ဝမ်း၌လံှဖျား ဝင်၍

ေကျာကိထတ်ချင်းေဖာက်သြဖင့် ၊ အာသေဟလသည် လဲ၍ ထိအရပ်၌ေသ၏။

အာသေဟလလဲ၍ ေသေသာ ထိအရပ်သိ့ေရာက်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

ရပ်ေနက၏။ ၂၄ ယွာဘ ှ င့် အဘိ ှ ဲသည် အာဗနာကိလိက်၍ ဂိေဗာင်ေတာသိ့

သွာေသာလမ်းနား၊ ဂိအာ မိေ့ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ အမေတာင်သိ့ေရာက်ေသာအခါ ေနဝင်၏။ ၂၅

ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့သည် အာဗနာေနာက်၌ စေဝး၍ တတပ်တည်းဖဲွလ့ျက်

ေတာင်ေပ မှာ ရပ်ေန က၏။ ၂၆ ထိအခါအာဗနာက၊ ယွာဘကိဟစ်၍၊

ထားသွားသည် အစဥ်မြပတ် ကိက်စားရမည်ေလာ။ ေနာက်ဆံး၌ ခါးေသာအရသာကိ

ေတွလိ့မ့်မည်ဟမသိေသာ။ လများတိ့သည် ညီအစ်ကိတိ့ကိမလိက်၊ ြပန်ေစမည်အေကာင်း

သင်သည်အဘယ်မ ကာလပတ်လံးမစီရင်ဘဲ ေနမည် နည်းဟဆိလ င်၊ ၂၇ ယွာဘက၊

ဘရားသခင်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း သင်မေြပာလ င်၊ မိဃ်းလင်းမှသာ

လများတိ့သည် ညီအစ်ကိတိ့ကိမလိက်ဘဲေနကလိမ့်မည်ဟ ဆိလျက်၊ ၂၈ တံပိးမတ်၍

လများတိ့သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိ မလိက်၊ စစ်မတိက်ဘဲရပ်ေနက၏။ ၂၉

အာဗနာ ှ င့်သ၏လတိ့သည် တညဥ့်လံးလွင်ြပင် သိ့ေ ှ ာက်သွား၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး ပီးလ င်၊ ဗိသ န် ြပည်ကိလွန်၍ မဟာနိမ် မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ၃၀

ယွာဘသည်လည်း အာဗနာကိလိက်ရာမှ ြပန်၍ လအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစေသာအခါ၊

အာသေဟလ ှ င့် ဒါဝိဒ်၏ကန်တကျိပ်ကိးေယာက်တိ့သည် မ ှ ိဆံး က ပီ။ ၃၁

ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့သည် ဗယာမန်အမျိုးသား၊ အာဗနာ၏လသံးရာေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ

ေသေအာင် လပ် ကံက ပီ။ ၃၂ အာသေဟလ၏ အေလာင်းကိထမ်းသွား၍

ဗက်လင် မိ ့၌ ှ ိေသာသအ့ဘ၏သချုင်းတွင် သ ဂဟ် က၏။ ယွာဘ ှ င့် သ၏လတိ့သည်

တညဥ့်လံးသွား၍၊ မိဃ်းလင်းစတွင်ေဟဗန် မိသိ့့ေရာက်က၏။

၃ ေ ှ ာလအမျိုး ှ င့် ဒါဝိဒ်အမျိုးတိ့သည် ကာြမင့် စွာစစ်တိက်၍၊

ဒါဝိဒ်သည်အားတိးပွားလျက်၊ ေ ှ ာလ အမျိုးသည် အားေ ွေ့လျာ့လျက် ှ ိ က၏။ ၂

ေဟဗန် မိ ့၌ ဒါဝိဒ်ြမင်ေသာသားတိ့တွင် သားဦးကား၊ ေယဇေရလ မိသ့ အဟိေနာင်တွင်

ြမင်ေသာသားအာမ န်တည်း။ ၃ ဒတိယသားကား၊ နာဗလမယား၊ ကရေမလ မိသ့

အဘိဂဲလတွင်ြမင်ေသာသား ခိလပ်တည်း။ တတိယသားကား၊ ေဂ ရိ ှ င်ဘရင်တာလမဲ

သမီးမာခါ၏သား အဗ ှ လံတည်း။ ၄ စတတသားကား၊ ဟဂိတ်၏ သားအေဒါနိယ

တည်း။ ပဥမသားကား၊ အဘိတလနသား ေ ှ ဖတိတည်း။ ၅ ဆ မသားကား၊

ေြမာက်သားေတာ် ဧဂလာ တွင် ြမင်ေသာသား ဣသရံတည်း။ ဤေ ွက့ား၊ ေဟဗန် မိ ့၌

ဒါဝိဒ်ြမင်ေသာသားတည်း။ ၆ ေ ှ ာလအမျိုး ှ င့် ဒါဝိဒ်အမျိုး စစ်တိက် ကစဥ်အခါ၊

အာဗနာသည် ေ ှ ာလအမျိုးဘက်မှာ ကိယ်ကိ ခိင်မာေစ၏။ ၇ ေ ှ ာလ၌

အဲအာ၏သမီးရိဇပမည်ေသာ မယားငယ်တေယာက် ှ ိ၏။ ဣ ှ ေဗာ ှ က်က၊ သင်သည်

ငါ့အဘ၏ မယားငယ်ကိအဘယ်ေကာင့် သိမ်းသနည်းဟ အာဗနာအားဆိလ င်၊ ၈

ထိစကားေကာင့် အာဗနာသည် အလွန်စိတ်ဆိးလျက်၊ ငါသည် ယဒအမျိုးကိ ဆီးတား၍

သင့်အဘေ ှ ာလ အမျိုး ှ င့် ညီအစ်ကိအေဆွခင်ပွန်းတိ့အား ယေနတိ့င်ေအာင်

ေကျးဇး ပသြဖင့် သင့် ကိဒါဝိဒ်လက်သိ့ မအပ် ှ ံ ဘဲေနေသာ်၊ သင်သည်ငါ့ကိ

ေခွး၏ဦးေခါင်းက့ဲသိ့ သာမှတ်၍ ထိမိန်းမအတွက် ယေနအ့ြပစ်တင်ရမည် ေလာ။

၉ ထာဝရဘရားသည် ိင်ငံေတာ်ကိ ေ ှ ာလအမျိုးမှ တ်၍ ၁၀ ဒါဝိဒ်၏

အာဏာေတာ်ကိဒန် မိမှ့စ၍ ေဗရ ေ ှ ဘ မိတိ့င်ေအာင် ဣသေရလြပည်၊ ယဒြပည်အရပ်

ရပ်တိ့၌ တည်ေစြခင်းငှါ၊ ဒါဝိဒ်အား ပမည်ဟ ကျိန်ဆိ ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါလည်း

ဒါဝိဒ်အားမ ပဘဲေနလ င်၊ ထိမ မက ဘရားသခင်သည် အာဗနာအား ပေတာ်မပါေစေသာဟ

ဆိေသာေကာင့် ၊ ၁၁ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည် ေကာက်၍ စကားတခွန်း ကိမ မြပန်ဝ့ံ။ ၁၂

ထိေနာက်အာဗနာသည် မိမိအတွက် သံတမန်တိ့ကိ ဒါဝိဒ်ထံသိ့ေစလတ်၍၊

ြပည် ှ င်မင်းကား အဘယ်သနည်း။ ကန်ေတာ် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့တာ်မပါ။

ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေြပာင်းလဲေစြခင်းငှါ၊ ကန်ေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်ဘက်သိ့ ဝင်စားပါမည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း

ေကာင်း ပီ။ သင် ှ င့် ငါ မိဿဟာယဖဲွမ့ည်။ သိ့ရာတွင် ငါေတာင်းစရာတခ ှ ိ၏။

ငါ့မျက် ှ ာကိြမင်အ့ံေသာငှါ လာေသာအခါ၊ ေ ှ ာလသမီး မိခါလကိ ေဆာင်ခ့ဲရမည်။

သိ့မဟတ် ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ရဟ ြပန်ဆိ၏။ ၁၄ ဒါဝိဒ်သည်လည်း သံတမန်တိ့ကိ

ေ ှ ာလသား ဣ ှ ေဗာ ှ က်ထံသိ့ေစလတ်၍၊ ငါသည် ဖိလိတိလ အေရဖျားတရာ ှ င့်

ဝယ်ယေသာ ငါ့မယားမိခါလကိ အပ်လိက်ရမည်ဟ မှာလိက်သည်အတိင်း၊ ၁၅

ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည် ေစလတ်၍ ထိမိန်းမကိ သ၏လင်လဲ ှ ၏ သားဖာလတိလက်မှ

တ်ယေလ၏။ ၁၆ သ၏လင်သည် ငိေကးလျက် သေ့နာက်သိ့

ဗာဟရိမ် မိတိ့င်ေအာင်လိက်ေလ၏။ အာဗနာကလည်း ြပန်သွားေတာ့ဟဆိေသာ်

ြပန်သွားရ၏။ ၁၇ အာဗနာသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသတိ့ ှ င့်

တိင်ပင်လျက်၊ သင်တိ့သည် အထက်က ဒါဝိဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ချင်ေသာ

စိတ် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၁၈ယခချီးေြမာက်ကေလာ့။ ထာဝရဘရားက၊ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်လက်ြဖင့်

ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးကိ ဖိလိတိ လတိ့လက်မှ၎င်း၊ ရန်သအေပါင်းတိ့လက်မှ၎င်း၊

ငါကယ် တ်မည်ဟ ဒါဝိဒ်အဘိ့ မိန့်ေတာ်မ ပီဟ ဆိေလ၏။ ၁၉ တဖန်အာဗနာသည်

ဗယာမိန်အမျိုးသားတိ့ကိ လည်း ေသွးေဆာင်ေလ၏၊ ေနာက်တဖန် ဣသေရလ အမျိုး

အလိ ှ ိသမအရာ၊ ဗယာမိန်အမျိုး တညီ ွတ် တည်း အလိ ှ ိသမ ေသာအရာတိ့ကိ

ေဟဗန် မိ ့၌ ဒါဝိဒ် အား ြပန်ေလာက်ြခင်းငှါ သွား၍၊ ၂၀လ ှ စ်ကျိပ်ပါလျက် ဒါဝိဒ် ှ ိရာ

ေဟဗန် မိသိ့့ ေရာက်သြဖင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည် ပဲွလပ်၍ အာဗနာ ှ င့် သ၏လတိ့ကိေကး၏။ ၂၁

အာဗနာကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွေ့စြခင်းငှါ ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်အလိေတာ် ှ ိသမအတိင်း စိးစံေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ကန်ေတာ်ထသွား၍ ထိသအေပါင်းတိ့ကိ ကန်ေတာ်သခင်၊ ကန်ေတာ် ှ င်ဘရင်

ထံေတာ်၌စေဝး ေစပါမည်ဟ ေလာက် ပီးမှ၊ ဒါဝိဒ်လတ်လိက်၍ သသည် ငိမ်ဝပ်စွာ

သွားေလ၏။ ၂၂ ထိအခါ ယွာဘ ှ င့် ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့သည် ရန်သအလံးအရင်းကိ

လိက်ရာမှြပန်လာ၍၊ လက်ရဥစာများကိ ယခ့ဲက၏။ အာဗနာသည် ဒါဝိဒ်

ှ င့်အတေဟဗန် မိ ့၌ မ ှ ိ။ ဒါဝိဒ်သည် လတ်လိက်၍ သသည် ငိမ်ဝပ်စွာ သွား ှ င့် ပီ။

၂၃ ယွာဘ ှ င့် သ၌ပါေသာစစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် ေရာက်ကေသာအခါ၊

ေနရ၏သားအာဗနာသည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့လာ ပီ။ ှ င်ဘရင်သည်လည်း လတ်လိက်၍၊

သသည် ငိမ်ဝပ်စွာသွား ပီဟ ယွာဘအား ကားေြပာလ င်၊ ၂၄ ယွာဘသည်

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ဝင်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ပေတာ်မသနည်း။ အာဗနာ

သည်အထံေတာ်သိ့လာ ပီးမှ တဖန်အလွတ်သွားေစြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့်

လတ်လိက်ေတာ်မသနည်း။ ၂၅ ေနရ၏သား အာဗနာသည် ကိယ်ေတာ်ကိလှည့် စား၍

ကိယ်ေတာ်ထွက်ဝင်ေတာ်မြခင်း၊ စီရင်ေတာ်မ ြခင်းအလံးစံကိ သိအ့ံေသာငှါသာ လာသည်ကိ

ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏ဟ ေလာက် ပီးလ င်၊ ၂၆အထံေတာ်ကထွက်၍ အာဗနာေနာက်သိ့

တမန်တိ့ကိေစလတ်လျက်၊ သိရေရတွင်းမှ ေခ ေလ၏။ ထိအမကိ ဒါဝိဒ်မသိ။ ၂၇

အာဗနာသည် ေဟဗန် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊ ယွာဘသည် သင့်အတင့် တ်ဆက်ြခင်ငှါ၊

မိတံ့ခါးနားသိ့ ေခ ပီးလ င်၊ ညီအာသေဟလ ေသသည်အတွက် သ၏ ဝမ်းကိထိး၍

သသည်လည်း ေသ၏။ ၂၈ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည် ကားေသာအခါ၊ ေနရ၏သား အာဗနာကိ

သတ်ေသာအြပစ် ှ င့် ငါသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ လွတ်ပါေစ။ ငါ့ ိင်ငံလွတ်ပါေစ။

၂၉ ယွာဘေခါင်း၊ သအ့ေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့၏ ေခါင်းေပ သိ့ေရာက်ပါေစ။

ယွာဘ၏အေဆွအမျိုး၌ ရိနာစဲွေသာသ၊ နာစဲွေသာသ၊ ေကျာကန်းေသာသ။ ထားြဖင့်

ေသေသာသ၊ ငတ်မွတ်ေသာသ မြပတ်ေစ ှ င့်ဟ မက်ဆိ၏။ ၃၀ ထိသိ့ယွာဘ ှ င့် ညီ

အဘိ ှ ဲသည်အာဗနာကိ သတ်၏။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့ညီ အာသေဟလကိ

ဂိေဗာင်စစ်တိက်ပဲွ၌ အာဗနာသတ်သတည်း။ ၃၁ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ယွာဘ ှ င့် မိမိ၌ ှ ိေသာသ

အေပါင်းတိ့အား၊ သင်တိ့အဝတ်ကိဆတ်၍ ေလာက်ေတ အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊

အာဗနာအတွက် ငိေကးြမည်တမ်း ြခင်းကိ ပကေလာ့ဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ၍ ကိယ်ေတာ်တိင်

မသာလိက်ေလ၏။ ၃၂ အာဗနာကိေဟဗန် မိ ့၌ သ ဂဟ်က၏။ သချုင်းအနားမှာ

ှ င်ဘရင်သည် အသံကိလင့် ၍ ငိေကး ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း ငိေကးက၏။

၃၃ ှ င်ဘရင်သည် အာဗနာအတွက် ြမည်တမ်း သည်ကား၊ အာဗနာသည်
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လမိက်က့ဲသိ့ေသသေလာ။ ၃၄သင်၏လက်ကိမချည်၊ သံေချချင်းမခတ်ဘဲ လဆိးလက်ြဖင့်

ေသသက့ဲသိ့ ေသ ှ ာပါ ပီတကားဟ မက် ဆိ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း

တဖန်ငိေကးက၏။ ၃၅ မိဃ်းမချုပ်မီှ ဒါဝိဒ်သည် စားေတာ်ေခမည် အေကာင်း

လအေပါင်းတိ့သည် ချဥ်းကပ်ကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်က၊ ေနမဝင်မီှ မန့်အစ ှ ိေသာ

စားစရာတစံတခကိ ငါြမည်းစမ်းလ င်၊ ထိမ မကငါ၌ ဘရားသခင် ပေတာ် မေစသတည်းဟ

ကျိန်ဆိ၏ ၃၆ ထိအမကိလအေပါင်းတိ့သည် မှတ်၍ ှ စ်သက် က၏။

ပေတာ်မသမ တိ့ကိလည်း လအေပါင်းတိ့သည် ှ စ်သက်က၏။ ၃၇ ှ င်ဘရင်သည်

ေနရ၏သားအာဗနာကိ သတ် ေစြခင်းငှါအလိမ ှ ိဟ ထိေန့၌ဣသေရလအမျိုးသားများ ှ င့်

လများအေပါင်းတိ့သည် သိနားလည်က၏။ ၃၈ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၌

မင်းသားြဖစ်ေသာသ၊ ကီးြမတ်ေသာသတပါးသည် ယေနဆံ့းေကာင်းကိ

သင်တိ့မသိသေလာ။ ၃၉ ငါသည်ဘိသိတ်ခံရ၍ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေသာ်လည်း

ယေနအ့ားနည်း၏။ ေဇ သားြဖစ်ေသာ ဤသတိ့သည် ငါ့ထက်လွန်၍ အား ကီး က၏။

မတရားသြဖင့် ပေသာ သကိ မိမိအြပစ် ှ င့်အေလျာက် ထာဝရဘရား ေပးဆပ်

ေတာ်မေစသတည်းဟ မိမိကန်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ အာဗနာသည် ေဟဗန် မိ ့၌ ေသေကာင်းကိ ေ ှ ာလ၏သားသည် ကားေသာ်

အားေလျာ့၏။ ဣသ ေရလလအေပါင်းတိ့သည် ပပန်ေသာစိတ် ှ ိ က၏။ ၂

ေ ှ ာလ၏သား၌ ဗာနာ ှ င့် ေရခပ်အမည် ှ ိေသာ သတည်းဟေသာ တပ်မး ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။

သတိ့ သည် ဗယာမိန်အမျိုးေဗရာသိအ ွယ် ရိမုန်၏သား ြဖစ် က ၏။ ေဗ တ် မိသ့ည်

ဗယာမိန်ခ ိင်အဝင်ြဖစ်ေသာ် လည်း၊ ၃ ေဗေရာသိလတိ့သည် ဂိတိမ် မိသိ့့ေြပး၍

ယေနတိ့င်ေအာင် တည်းခိလျက် ေနကသတည်း။ ၄ ေ ှ ာလ၏သား ေယာနသန်၌

ေြခဆံွေ့သာ သားတေယာက် ှ ိရစ်၏။ သသည် အသက်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ အခါ၊ ေယဇေရလ မိမှ့

ေ ှ ာလ ှ င့် ေယာန သန်တိ့၏ သိတင်းကိကားလ င်၊ အထိန်းသည် သကိ့ချီ၍ ေြပးစဥ် တွင်၊

အလျင်အြမန်ေြပးေသာေကာင့် ၊ သငယ်သည် ကျ၍ ေြခဆံွ၏့။ ထိသငယ်၏အမည်ကား

ေမဖိေဗာ ှ က်တည်း။ ၅ ေဗေရာသိအမျိုး ရိမုန်၏သားေရခပ် ှ င့် ဗာနာတိ့

သည် ဣ ှ ေဗာ ှ က်အိမ်သိ့သွား၍ မွန်းတည့်အချိန်၌ ေရာက်၏။ ထိအချိန်၌

ဣ ှ ေဗာ ှ က်သည် အိပ်တတ်၏။ ၆ ထိညီအစ်ကိေရခပ် ှ င့် ဗာနာတိ့သည် စပါးကိ

ထတ်ဟန်ေဆာင်၍ အိမ်အလယ်သိ့ ဝင် ပီးလ င်၊ ၇ အိပ်ခန်းထဲ အိပ်ရာေပ မှာ

အိပ်လျက်ေနေသာ ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ဝမ်းကိ ထိး၍သတ်သြဖင့် ၊ ဦးေခါင်းကိ ြဖတ်ယ ပီးမှ

တညဥ့်လံးလွင်ြပင်လမ်းြဖင့် ေြပး၍ လွတ်က ၏။ ၈ ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ ဦးေခါင်းကိ

ေဟဗန် မိဒ့ါဝိဒ် ထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ကိယ်ေတာ်အသက်ကိ ှ ာေသာ

ကိယ်ေတာ်ရန်သေ ှ ာလ၏ သားဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ ဦးေခါင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။

ကန်ေတာ်သခင် အ ှ င် မင်း ကီးခံရေတာ်မေသာ အြပစ်ကိထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလ၌၎င်း၊

သ၏အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း၊ ယေနဆ့ပ်ေပး ေတာ်မ ပီဟအထံေတာ်တွင် ေလာက်ဆိေသာ်၊ ၉

ဒါဝိဒ်က၊ ငါ့အသက်ကိ ေဘးဥပဒ်အေပါင်းတိ့မှ ေ ွးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ၁၀ အရင်တခါလတေယာက်သည် လာ၍

ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်းကိေြပာမည်အ ကံ ှ ိလျက်၊ ေ ှ ာလ ေသပါ ပီဟ

ငါ့အား ကားေြပာေသာအခါ၊ ထိသိတင်းကိ ေြပာေသာေကာင့် ဆကိရမည်ဟ

ထင်ေသာထိသကိ၊ ဇိကလတ် မိ ့၌ ငါကိင်ဆဲွ၍သတ်၏။ ၁၁ ထိမ မကလဆိးတိ့သည်

ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိသ၏ အိမ်အတွင်း အိပ်ရာေပ မှာသတ်လ င်၊ သာ၍

ပသင့်သည်မဟတ်ေလာ။ ယခပင်သ၏ အေသွးကိ သင်တိ့၌ ငါေတာင်း၍

သင်တိ့ကိေြမ ကီးေပက ပယ် ှ ားသင့်သည်မဟတ်ေလာဟ ေဗေရာသိအမျိုး၊

ရိမုန်၏သားေရခပ် ှ င့် ညီဗာနာအားဆိ ပီးလ င်၊ ၁၂ လလင်တိ့ကကိမိန့်ေတာ်မ၍

ထိသ ှ စ်ေယာက် ကိက်သတ်က၏။ လက်ေြခတိ့ကိြဖတ်၍ ေဟဗန် ေရကန်အနားမှာ

ဆဲွထား က၏။ ဣ ှ ေဗာ ှ က်၏ ဦးေခါင်းကိကားယ၍ ေဟဗန် မိတွ့င် အားဗနာသချုင်း၌

သဂဟ်က၏။

၅ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့ သည် ဒါဝိဒ် ှ ာရာ ေဟဗန် မိသိ့့လာ၍၊

ကန်ေတာ်တိ့ သည် ကိယ်ေတာ်အ ိး၊ ကိယ်ေတာ်အသားြဖစ်ကပါ၏။ ၂အထက်က

ေ ှ ာလသည် ကန်ေတာ်တိ့၌ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဣသေရလ

အမျိုးကိ ေဆာင်သွားလျက်၊ သွင်းြပန်လျက်ေနေတာ်မ ပီ။ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်သည်ငါ၏လဣသေရလအမျိုး ကိ လပ်ေကးအပ်စိးရမည်ဟ ကိယ်ေတာ်အား မိန့်ေတာ်

မ ပီဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၃ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီးသအေပါင်း တိ့သည်

ှ င်ဘရင် ှ ိရာ ေဟဗန် မိသိ့့ ေရာက်လာလ င်၊ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ေဟဗန် မိ ့၌

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ သတိ့ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့ြခင်း၊ သတိ့သည် ဒါဝိဒ်ကိ

ဘိတ်သိတ်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၄ ဒါဝိဒ်သည်

နန်းထိင်သည့်အခါ အသက်သံးဆယ် ှ ိ၏။ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံေလ၏။ ၅

ေဟဗန် မိ ့၌ေန၍ ယဒြပည်ကိ ခနစ် ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လမင်း ပ၏။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍

ယဒြပည် ှ င့် ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံးကိ အ ှ စ်သံးဆယ်သံး ှ စ် မင်း ပ၏။ ၆

တဖန် ှ င်ဘရင်သည် မိမိလတိ့ကိေခ ၍၊ ြပည်သားရင်းေယဗသိလတိ့ ှ ိရာ

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ချီသွားလ င်၊ ဒါဝိဒ်သည်ဤ မိထဲ့သိ့မဝင်ရ။ မျက်စိကန်းေသာသ ှ င့်

ေြခဆံွေ့သာသတိ့ကလည်း၊ ဒါဝိဒ်သည်ဤ မိထဲ့သိ့ မဝင်ရဟ ဆိကာမ ှ င့် သင့် ကိ

ဆီးတားလိမ့်မည်ဟ ဆိက၏။ ၇ သိ့ရာတွင် ဒါဝိဒ်သည် ဒါဝိဒ် မိတ့ည်းဟေသာ

ဇိအန်ရဲတိက်ကိ တိက်ယေလ၏။ ၈ ထိေန့၌ ဒါဝိဒ်က၊ အကင်သသည် ေယဗသိ လတိ့ကိ

တိက်ဖျက် ပီးမှ ကျံုးကိလွန်၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ဤေနရာသိ့မဝင်ရဟ ဒါဝိဒ်အသက်ကိ

မန်းလျက်ေြပာဆိေသာမျက်စိကန်း ှ င့် ေြခဆံွေ့သာသတိ့ကိ လပ် ကံ၏။ ထိသသည်

ဗိလ်ချုပ်ြဖစ်ေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ေဇ ယာသားယွာဘသည် အဦးတက်၍

ဗိလ်ချုပ်အရာကိခံရ၏။ ၉ ထိေနာက် ဒါဝိဒ်သည် ရဲတိက်၌ေန၍ ဒါဝိဒ် မိ ့

ဟေသာအမည်ြဖင့် သမတ်ေလ၏။ မိေလာအရပ် ပတ်လည်၌၎င်း၊ အတွင်းဘက်၌၎င်း

တည်ေဆာက်ေလ၏။ ၁၀ ဒါဝိဒ်တိးပွား၍ အား ကီးသြဖင့် ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့် အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၁တ မင်း ကီးဟိရံသည်

သံတမန် ှ င့်တကွ အာရဇ်သစ်သား၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်သမားတိ့ကိ ဒါဝိဒ် ထံသိ့ေစလတ်၍

သတိ့သည် နန်းေတာ်ကိတည်ေဆာက်က၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝဒ်ကိ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မေကာင်း ှ င့် မိမိလ ဣသေရလအမျိုးအဘိ့

အလိငှါ၊ ိင်ငံကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မေကာင်းကိ ဒါဝိဒ်သိြမင်၏။ ၁၃ ဒါဝိဒ်သည်

ေဟဗန် မိမှ့ေြပာင်းေသာေနာက်၊ ေယ ှ လင် မိသ့ မယား ကီးမယားငယ်တိ့ကိ ထပ်၍

သိမ်းယသြဖင့် သားသမီးများတိ့ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၄ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဒါဝိဒ်ြမင်ေသာ

သားတိ့ အမည်ကား၊ ှ မွာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာလမန်၊ ၁၅ဣဗဟာ၊ ဧလိ ၊ ေနဖက်၊

ယာဖျာ၊ ၁၆ ဧလျာဒ၊ ဧလိဖလက်တည်း။ ၁၇ ဒါဝိဒ်ကိ ဘိသိက်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

အရာ၌ခန့်ထား ေကာင်းကိ ဖိလိတိလတိ့သည် ကားလ င်၊ ထိလအေပါင်းတိ့သည် ဒါဝိဒ်ကိ

ှ ာ၍လာက၏။ ထိသိတင်းကိဒါဝိဒ်သည် ကားေသာအခါ ရဲတိက်သိ့ သွား၏။ ၁၈

ဖိလိတိလတိ့သည် လာ၍ေရဖိမ်ချိုင့် ၌ အ ှံ ့အြပားေနက၏။ ၁၉ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ဖိလိတိလတိ့ ှ ိရာသိ့ သွားရပါမည်ေလာ။ အက ်ပ်လက်၌ အပ်ေတာ်

မမည်ေလာဟထာဝရဘရားကိ ေမးေလာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားကသွားေလာ့။ ငါသည်

ဖိလိတိလတိ့ကိ သင့်လက်သိ့ ဆက်ဆက်အပ်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂၀

ဒါဝိဒ်သည် ဗာလေပရဇိမ် မိသိ့့ သွား၍ သတိ့ကိလပ် ကံ ပီးမှ၊ ထာဝရဘရားသည် ေရထ၍

ဖိဖျက်သက့ဲသိ၊့ ငါ့ရန်သတိ့ကိ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ဖိဖျက်ေတာ်မ ပီဟဆိလျက်၊ ထိအရပ်ကိ

ဗာလေပရဇိမ်အမည်ြဖင့် တွင်ေစသတည်း။ ၂၁ ထိအရပ်၌ ဖိလိတိလများ

ပစ်ထားေသာ ပ်တများကိ၊ ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏လတိ့သည် ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။

၂၂ တဖန်ဖိလိတိလတိ့သည် လာ၍ေရဖိမ်ချိုင့် ၌ အ ှံ ့အြပားေနက၏။ ၂၃

ဒါဝိဒ်သည်လည်း ေမးေလာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ တည့်တည့် မတက်ရ။

သတိ့ေနာက်သိ့ဝိင်း၍ ပိးစာေတာတဘက်၌ ချီရမည်။ ၂၄ ပိးစာပင်ဖျား၌

စစ်ချီသံကိကားေသာအခါ ကိးစားေလာ့။ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ဖိလိတိတပ် ကိ

လပ် ကံြခင်းငှါ သင့် ေ ှ မှ့ာ ကသွားလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂၅

ဒါဝိဒ်သည် ပ၍ဖိလိတိလတိ့ကိေဂဗ မိမှ့သည် ဂါေဇရ မိတိ့င်ေအာင် လပ် ကံေလ၏။

၆ တဖန်ဒါဝိဒ်သည် ေ ွးချယ်ေသာဣသေရလလသံးေသာင်းတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊

၂ ေခ ဗိမ် ကားမှာကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဘရားသခင်၏ေသတာေတာ်ကိ ယဒြပည်

ဗာလာ မိမှ့ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ၊ မိမိ၌ပါေသာ သအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ထသွားေလ၏။ ၃
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ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ လှည်းသစ် ေပ မှာတင်၍ ေတာင်ေပအဘိနဒပ်အိမ်ထဲက

ထတ်က ၏။ အဘိနဒပ်၏သား သဇ ှ င့်အဟိသတိ့သည် လှည်းသစ်ကိ ှ င်ရက၏။ ၄

သဇသည်ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်အနား၌၎င်း၊ အဟိသသည် ေသတာေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း

သွား က၏။ ၅ ဒါဝိဒ် ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေစာင်း၊ တေယာ၊

ပတ်သာ၊ ှ ဲခရာ၊ ခွက်ကွင်းတိ့ကိ ကိင်လျက်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အားထတ်၍

တီးမတ်က၏။ ၆ နာခန်ေကာက်နယ်သလင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ွားတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ လပ် ှ ားေသာေကာင့် ၊ သဇသည် လက်ကိဆန့်၍

ေသတာေတာ်ကိ ကိင်၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည် သဇကိအမျက်ထွက်၍

သ၏အြပစ်ေကာင့် ဘရားသခင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် ေသတာေတာ်နားမှာ

ေသေလ၏။ ၈ သဇကိ ထာဝရဘရား ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည်

ိးငယ်ေသာစိတ် ှ ိ၏။ ထိအရပ် သည် ယေနတိ့င်ေအာင် ေပရဇာဇအမည်ြဖင့် တွင်

သတည်း။ ၉ ထိေန့၌ ဒါဝိဒ်သည် ထာဝရဘရားကိေကာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ငါ့ထံသိ့ ေရာက်ရမည်နည်းဟ ဆိလျက်၊ ၁၀

မိမိေနရာဒါဝိဒ် မိထဲ့သိ့ ေသတာေတာ်ကိ မေဆာင်ဘဲ ဂိတိလသဗေဒဒံအိမ်သိ့

လမ်းလဲွ၍ ေဆာင် သွားေလ၏။ ၁၁ ထာဝရဘရား၏ေသတာေတာ်သည်

သံးလပတ်လံး ဂိတိလသဗေဒဒံအိမ်၌ ှ ိ၏။ ထာဝရဘရားသည် လည်း၊ သဗေဒဒံ ှ င့်

အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်

ေသတာေတာ်ေကာင့် သဗေဒဒံ ှ င့် သ၌ ှ ိသမ ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေကာင်း ကိ

ဒါဝိဒ်မင်း ကီး ကားေသာအခါ၊ တဖန်သွား၍ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိသဗေဒဒံအိမ်မှ

ဒါဝိဒ် မိသိ့့ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏

ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာသတိ့သည်ေြခာက်လှမ်းသွား ပီးမှ၊ ွား ှ င့်ဆ ဖိးေသာ

အေကာင်တိ့ကိ ယဇ်ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၄ ဒါဝိဒ်သည်လည်း ပိတ်သင်တိင်းကိဝတ်လျက်၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အားထတ်၍ကေလ၏။ ၁၅ ထိသိ့ဒါဝိဒ် ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေကးေကာ်လျက်၊ တံပိးမတ်လျက်၊ ထာဝရ

ဘရား၏ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏ေသတာေတာ်သည်

ဒါဝိ မိထဲ့သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ၏သမီးမိခါလသည် ြပတင်းေပါက်ြဖင့် ကည့်၍၊

ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကလျက်ခန်လျက်လာသည်ကိြမင်၍

စိတ် ှ လံးထဲ၌ မထီမ့ဲြမင် ပ၏။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိသွင်း၍ ဒါဝိဒ်

ေဆာက် ှ င့် ေသာတဲအလယ်တွင် သေ့နရာ၌ ထားက ပီးမှ၊ ဒါဝိဒ်သည်မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်ေလ၏။ ၁၈

မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် မိဿဟာယယဇ်ပေဇာ်ြခင်း အမကိ ပီးစီးေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ မက်၍ ပရိသတ်တိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေလ၏။ ၁၉

ဣသေရလပရိသတ် ေယာက်ျားမိန်းမအေပါင်းတိ့အား မန့်တြပား၊ အမဲသားတတစ်၊

စြပစ်သီး ပျဥ် တြပားစီ ေဝငှ ပီးမှ၊ လအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာသိ့

ြပန်သွား က၏။ ၂၀ ထိေနာက် ဒါဝိဒ်သည် နန်းေတာ်သားတိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးြခင်းငှါ

သွား၍ေရာက်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ ၏သမီး မိခါလသည် ဆီး၍ ကိလျက်၊

လ ပ်ေပေသာသသည် အ ှ က်မ ှ ိဘဲ ကိယ်အဝတ်ကိခ တ်သက့ဲသိ၊့ ယေန့ ကန်ေယာက်ျား

ကန်မိန်းမများေ ှ တွ့င် အဝတ်ေတာ်ကိခတ်ေသာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်၊ ယေန့

အဘယ်မ ေလာက် ဘန်း ကီးေတာ်မပါသည်တကားဟဆိ၏။ ၂၁ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊

သင့်အဘ ှ င့်သ၏ အေဆွအမျိုး အေပါင်းတိ့၏ကိယ်စား၊ ငါ့ကိေ ွးေကာက်၍ ထာဝရ

ဘရား၏လ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေသာ မင်းအရာ၌ ခန်းထားေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်တွင် ပသည်မဟတ်ေလာ။ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်တွင် ငါ

ကခန်မည်။ ၂၂ ထိမ မက၊ ငါသာ၍ယတ်မာမည်။ ကိယ် အထင်အတိင်းကိယ်ကိသာ၍

ှ ိမ့်ချမည်၊ သင်ေြပာေသာ ကန်မများမကား၊ ငါ့ကိချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်ဟ မိခါလကိ

ြပန်ေြပာ၏။ ၂၃ ေ ှ ာလ၏သမီးမိခါလသည် တသက်လံးသားကိ မဘွားမြမင်ရ။

၇ ထာဝရဘရားသည် အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိေသာ ရန်သအေပါင်းတိ့လက်မှ

ကယ်လတ်ေတာ်မေသာ ေကျးဇးကိ ှ င်ဘရင်သည် ခံရ၍၊ နန်းေတာ်၌ ငိမ်ဝပ်စွာ

ေနရေသာအခါ။ ၂ ပေရာဖက်နာသန်ကိ ေခ ၍၊ ကည့် ေလာ့။ ငါသည်

အာရဇ်သစ်သားအိမ် ှ င့် ေန၏။ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်မကား၊ ကလားကာြဖင့်သာ

ကွယ်ကာလျက် ေနရသည်ဟဆိေသာ်၊ ၃ နာသန်က၊ အ ကံေတာ် ှ ိသမ အတွင်း ပေတာ်

မပါ။ ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် အတ ှ ိေတာ်မ သည်ဟ ြပန်ေလာက်၏။ ၄

ထိညဥ့်တွင် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် နာသန်သိ့ ေရာက်၍၊ ၅

ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်ထံသိ့ သွားေလာ့။ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်

ငါေနစရာဘိ့ အိမ်ကိ ေဆာက်ရမည်ေလာ။ ၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာေနက့စ၍ယေနတိ့င်ေအာင် အိမ် ှ င့် ငါ မေန။

တဲအမျိုးမျိုး ှ င့် ငါလှည့်လည် ပီ။ ၇ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ငါလှည့်လည်ရာ

အရပ်ရပ်တိ့၌၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးကိ ေကးေမွးေစ ြခင်းငှါ၊ ငါေစခိင်းေသာ

ဣသေရလတရားသ ကီး တစံတေယာက်အား၊ သင်သည် ငါ့အဘိ့အာရဇ် သစ်သားအိမ်

ကိ အဘယ်ေကာင့် မေဆာက်သနည်းဟ ငါဆိဘးသေလာ။ ၈ ယခမှာ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိးထိန်းရာသိးြခံထဲက

သင့် ကိငါ တ်ယ၍၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အပ်စိးေသာမင်းအရာ၌

ငါခန့်ထား ပီ။ ၉သင်သွားေလရာရာ၌ ငါလိက်၍သင်၏ ရန်သအေပါင်းတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့

ပယ် ှ ားသြဖင့် ၊ ေြမ ကီးသား တိ့တွင် လ ကီး၏ဂဏ်အသေရက့ဲသိ့ သင်၌ ကီးစွာေသာ

ဂဏ်အသေရကိ ငါေပး ပီ။ ၁၀ ထိမှတပါး ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးေနရာ

အရပ်ကိ ငါြပင်ဆင် ပီ။ သတိ့သည် ေနာက်တဖန် မေြပာင်းမလဲ မိမိတိ့ေနရာ၌

ေနေစြခင်းငှါ ငါ မဲြမံေစမည်။ မတရားေသာသတိ့သည် ေ ှ းကာလ၌၎င်း၊ ၁၁

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးတွင် တရားသ ကီး တိ့ကိ ခန့်ထားေသာကာလ၌၎င်း၊

ှ ဥ်းဆဲသက့ဲသိ့ ေနာက် တဖန်မ ှ ဥ်းဆဲရ။ သင့် ကိလည်း ရန်သအေပါင်းတိ့ လက်မှ

ကယ်လတ်၍ ချမ်းသာေပး ပီ။ သင်၏အမျိုး အ ွယ်ကိလည်း ငါတည်ေစမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၂သင်သည် အသက်ကာလေစ့၍ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်အတ

အိပ်ေပျာ်ေသာအခါ သင်၏ရင်ေသွး၊ သင်မှ ဆင်းသက်ေသာ သားကိငါချီးေြမာက်၍

သ၏ ိင်ငံကိ တည်ေထာင်မည်။ ၁၃ ထိသားသည် ငါ၏နာမအဘိ့ အိမ်ကိ

ေဆာက်လိမ့်မည်။ သထိင်ေသာ ရာဇပလင်ကိ အစဥ်အ မဲ ငါတည်ေစမည်။ ၁၄ ငါသည်

သ၏အဘြဖစ်မည်။ သသည်လည်း ငါ၏သားြဖစ်လိမ့်မည်။ သသည် ဒစ ိက်ကိ ပလ င်

လသံးတတ်ေသာ ကိမ်လံး ှ င့် ငါဆံးမမည်။ ၁၅ သိ့ရာတွင် သင့် ေ ှ မှ့ာ ငါပယ် ှ ားေသာ

ေ ှ ာလ၌ ငါ၏က ဏာကိ တ်သက့ဲသိ့ သင်၏သား၌ ငါမ တ်။ ၁၆သင်၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့် ၊

သင်၏ ိင်ငံသည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ အစဥ်အ မဲတည်လိမ့်မည်။ သင်၏ရာဇပလင် သည်လည်း

အစဥ်အ မဲတည်လိမ့်မည်ဟ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်အား ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိဗျာဒိတ်ေတာ်စကားအလံးစံတိ့ကိ နာသန် သည် ဒါဝိဒ်အား ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၈

ထိအခါဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် အထဲသိ့ဝင်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ထိင်ေနလျက်၊ အိအ ှ င်

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ဤမ ေလာက်ချီးေြမာက်ေတာ် မမည်အေကာင်း၊

အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်ပါသနည်း။ အက ်ပ်အမျိုးသည် အဘယ်သိ့ေသာ

အမျိုး ြဖစ်ပါသနည်း။ ၁၉ သိ့ရာတွင် အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ထိေကျးဇးေတာ်ကိ

သာမညေကျးဇးဟထင်မှတ်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကန်၏ အမျိုးအ ွယ်ကိ

ကာြမင့် စွာေသာကာလ ှ င့် ယှဥ်လျက်မိန့်ေတာ်မပါသည်တကား။ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊

လတိ့သည် ထိသိ့စီရင်ေလ့ ှ ိပါ သေလာ။ ၂၀ ဒါဝိဒ်သည် အဘယ်သိ့တိးတက်၍

ေလာက်ရပါမည်နည်း။ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ကိ

သိေတာ်မ၏။ ၂၁ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေထာက်၍၊ အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်သိရမည်အေကာင်း၊ ဤ ကီးစွာေသာ အမအလံးစံတိ့ ကိ ပေတာ်မ ပီ။

၂၂ သိ့ြဖစ်၍ အိထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တိ့ ကားသမအတိင်း ကိယ်ေတာ် ှ င့်တေသာဘရား၊ ကိယ်ေတာ်မှတပါး

အြခားေသာ ဘရားမည်မ မ ှ ိပါ။ ၂၃ နာမေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစ၍ အဲဂတုြပည်အစ ှ ိေသာ

အြခားေသာြပည်များ၊ သတိ့ဘရားများတိ့မှ ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်၏

လမျိုးေ ှ တွ့င် လမျိုးေတာ်အဘိ့ ှ င့် ြပည်ေတာ်အဘိ့ ေကာက်မက်ဘွယ် ေသာ အမ ကီးတိ့ကိ

ပြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင် က၍ ကိယ်ေတာ်အဘိ့ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလအမျိုး ှ င့်တေသာ လမျိုးတစံတမျိုးသည် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိပါသေလာ။ ၂၄

အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်၏ လဣသေရလအမျိုးကိ အစဥ်အ မဲ ကိယ်ေတာ်၏လ

ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်အဘိ့ ခိင်ခ့ံ မဲြမံေစ၍၊ ကိယ်ေတာ် ထာဝရဘရားသည်
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သတိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ယခမှာအိထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်ကန်၌၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်ကန်၏အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း၊ မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ တည်ေစေတာ်မပါ။ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပေတာ်မပါ။

၂၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ

အစိးရေသာဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ သည်ဟ၍ နာမေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ်ကန်ဒါဝိဒ်၏ အမျိုးအ ွယ် သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌တည်ပါေစေသာ။ ၂၇အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ

ငါတည်ေစမည်ဟ ကိယ်ေတာ်ကန်အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ဤပဌနာကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ပချင် ေသာစိတ် ှ ိပါ၏။ ၂၈

ယခလည်းအိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်

မှန်ေတာ်မ၏။ စကားေတာ်လည်း မှန်ပါ၏။ ဤေကျးဇးကိကိယ်ေတာ်ကန်၌

ဂတိထားေတာ်မ ပီ။ ၂၉ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကန်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌

အစဥ်အ မဲတည်ပါမည်အေကာင်း၊ ေကာင်း ကီးေပးြခင်းငှါ း ွတ်ေသာစိတ် ှ ိေတာ်မပါ။

အိအ ှ င် ထာဝရဘရား၊အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်းေကာင်း ကီးေပး ေတာ်မေသာမဂလာကိ၊

ကိယ်ေတာ်ကန်၏အမျိုးအ ွယ်သည် အစဥ်အ မဲခံရပါေစေသာဟဆေတာင်းသတည်း။

၈ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ လပ် ကံ၍ ေအာင်ြမင်သြဖင့် ၊ ေမေသဂမာ မိကိ့

သိမ်းယေလ၏။ ၂ ေမာဘြပည်ကိလည်းလပ် ကံ၍ ြပည်သားတိ့ကိ ေြမေပ မှာ

လဲှချသြဖင့် ၊ ကိး ှ င့် တိင်းလျက် သံးစတွင် ှ စ်စကိသတ်၏။ တစကိချမ်းသာေပး၏။

ထိသိ့ေမာဘ အမျိုးသားတိ့သည် ဒါဝိဒ်၌ ကန်ခံ၍ အခွန်ဆက်ရက၏။ ၃

ေဇာဘမင်း ကီးရေဟာဘ၏သားဟာဒေဒဇာသည် ဥဖရတ်ြမစ်နားေြမကိသိမ်းယြခင်းငှါ

သွားေသာ အခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် တိက်ဖျက်၍၊ ၄ ရထားတေထာင်၊ ြမင်းစီးသရဲခနစ်ေထာင်၊

ေြခသည် သရဲ ှ စ်ေသာင်းကိ ဘမ်းဆီး၍ ရထားတရာတိ့ကိသိမ်းထား ပီးမှ၊

အြခားေသာြမင်းရထား ိသမ တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေလ၏။ ၅ ဒမာသက် မိေ့န

ရိလတိ့သည် ေဇာဘမင်း ကီး ဟာဒေဒဇာကိ စစ်ကေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ရိလ

ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ သတ် ပီးမှ၊ ၆ ရိြပည် ဒမာသက် မိ ့၌ မိေ့စာင့်တပ်ကိ

ထားသြဖင့် ၊ ရိလတိ့သည်ဒါဝိဒ်၌ကန်ခံ၍အခွန်ဆက်ရက၏။ ဒါဝိဒ်သွားေလရာရာ၌

ထာဝရဘရား ေစာင့် မ ေတာ်မ၏။ ၇ဟာဒေဒဇာ၏ ကန်တိ့စဲွကိင်ေသာ ေ ဒိင်းလားများကိ

ဒါဝိဒ်သည်သိမ်း၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင် သွား၏။ ၈ ဟာဒေဒဇာအစိးရေသာ

ေဘတ မိ့ ှ င့် ေဗေရာသဲ မိမှ့ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် များစွာေသာေကးဝါကိ

သိမ်းသွား၏။ ၉ ဟာဒေဒဇာ၏ တပ်အလံးအရင်းကိ ဒါဝိဒ် လပ် ကံေကာင်းကိ၊

ဟာမတ်မင်း ကီးေတာဣသည် ကားလ င်၊ ၁၀ မိမိရန်သဟာဒေဒဇာကိ ဒါဝိဒ်သည်

စစ်တိက်၍ လပ် ကံေသာေကာင့် ၊ မိဿဟာယဖဲွ ့၍ ေကာင်း ကီး ေပးေစြခင်းငှါ၊

မိမိသားေယာရံကိ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးထံသိ့ ေစလတ်၍၊ ေယာရံသည် ေငွဖလား၊ ေ ဖလား၊

ေကးဝါ ဖလားတိ့ကိ ေဆာင်လျက်လာ၏။ ၁၁ ထိဖလားတိ့ကိ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည်

ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်၏။ ထိအတေအာင်ြမင်ေသာ ရိြပည်၊ ေမာဘြပည်၊ အမုန်ြပည်၊

ဖိလိတိြပည်၊ အာမလက်ြပည်၌ သိမ်းယေသာ ေ ေငွကိ၎င်း၊ ၁၂ ေဇာဘမင်း ကီး

ရေဟာဘသား ဟာဒေဒဇာ၏ ဘ ာကိ လယ၍ ရေသာေ ေငွကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား အား

ပေဇာ်၏။ ၁၃ ဆားချိုင့် တွင် ဧဒံလတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ လပ် ကံရာမှ၊

ဒါဝိဒ်သည် ြပန်လာေသာအခါ ဂဏ်အသေရ ကီး၏။ ၁၄ ဧဒံြပည်အရပ်ရပ်၌

မိေ့စာင့်တပ်တိ့ကိထား၍၊ ဧဒံြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ဒါဝိဒ်၌ ကန်ခံ က၏။

ဒါဝိဒ်သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရား ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိသိ့ ဒါဝိဒ်သည်

ဣသေရလ ိင်ငံလံးကိ စိးစံ၍၊ ိင်ငံေတာ်သားတိ့တွင် တရားမကိ စီရင်ဆံးြဖတ် ေတာ်မ၏။

၁၆ ေဇ ယာ၏သားယွာဘသည် ဗိလ်ချုပ်မင်း ြဖစ်၏။ အဟိလပ်၏သားေယာ ှ ဖတ်သည်

အတွင်းဝန် ြဖစ်၏။ ၁၇အဟိတပ်သား ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာ၏သား အဟိမလက်သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်၏။ စရာယသည် စာေရးေတာ် ကီးြဖစ်၏။ ၁၈ ေယာယဒ၏သား

ေဗနာယသည် ေခရသိလ ှ င့် ေပလသိ လတိကိ့အပ်ရ၏။ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်တိ့ သည်လည်း

မင်းသားအရာ ှ င့် ေနက၏။

၉ တဖန်ဒါဝိဒ်က၊ ငါသည် ေယာနသန်အတွက် ေကျးဇး ပစရာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊

ေ ှ ာလအေဆွအမျိုး တစံတေယာက် ကျန် ကင်းေသးသေလာဟ ေမးေသာ်၊ ၂

ဇိဘအမည် ှ ိေသာ ေ ှ ာလ၏ အေဆွအမျိုး ှ င့် ဆိင်ေသာ ကန်တေယာက်ကိ

အထံေတာ်သိ့သွင်း၍ ှ င်ဘရင်က၊ သင်သည် ဇိဘမှန်သေလာဟေမးလ င်၊

ကိယ်ေတာ်ကန်မှန်ပါသည်ဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၃ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ဘရားသခင့်အလိေတာ်အတိင်း ငါေကျးဇး ပစရာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊

ေ ှ ာလအေဆွအမျိုးတစံ တေယာက်မ မ ှ ိသေလာဟ ေမးလ င် ဇိဘက၊

ေယာနသန်၌ ေြခဆံွေ့သာသားတေယာက် ှ ိပါေသး၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၄

ှ င်ဘရင်က၊ သသည်အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊ ဇိဘက၊ ေလာေဒဗာ ွာ၊

အေမျလသား မာခိရအိမ်၌ ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်၏။ ၅ ထိအခါ ဒါဝိဒ်သည်

ေစလတ်၍ ေ ှ ာလ၏သားြဖစ်ေသာ ေယာနသန်၏သား ေမဖိေဗာ ှ က်ကိ၊

ေလာေဒဗာ ွာ၊ အေမျလသားမာခိရ အိမ်မှေခ ခ့ဲ၍၊ ၆ သသည် အထံေတာ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ ြပပ်ဝပ်လျက် ှ ိခိးေလ၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ေမဖိေဗာ ှ က်ဟေခလင်၊

ကိယ်ေတာ်ကန် ှ ိပါသည်ဟေလာက်ေလ၏။ ၇ ဒါဝိဒ်ကလည်း မစိးရိမ် ှ င့် ။

သင်၏အဘ ေယာနသန်အတွက် ငါသည်သင်၌ ဆက်ဆက်ေကျးဇး ပမည်။

သင့်အဘိ့ေ ှ ာလပိင်သမ ေသာ ေြမကိ ငါြပန်ေပးမည်။ သင်သည် ေနတိ့င်းအစဥ်ငါ့စားပဲွ၌

စားရမည်ဟဆိေသာ်၊ ၈ ေမဖိေဗာ ှ က်က၊ ကန်ေတာ်က့ဲသိ့ြဖစ်ရေသာ

ေခွးေသေကာင်ကိ ကိယ်ေတာ်ကည့် ရမည်အေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည်

အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း ဟ ဦးချ၍ြပန်ေလာက်၏။ ၉ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည်

ေ ှ ာလ၏ကန်ဇိဘကိ ေခ ၍၊ ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏အေဆွအမျိုးများ ပိင်ထိက်သမ တိ့ကိ

သင့်သခင်၏သားအား ငါေပး ပီ။ ၁၀ သင်သည်သင်၏သားကန်တိ့ ှ င့်တကွ

လယ်လပ်၍ သင့်သခင်၏သားစားစရာဘိ့ အသီးအ ှံ ကိ သွင်းရမည်။ သိ့ရာတွင်

သင့်သခင်၏သား ေမဖိေဗာ ှ က်သည် ေနတိ့င်းအစဥ် ငါ့စားပဲွ၌ အစာစားရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ဇိဘ၌ သားတဆယ်ငါးေယာက် ှ င့် ကန် ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ ၁၁

ဇိဘကလည်း၊ ကန်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီးသည် ကိယ်ေတာ်ကန်ကိ

မှာထားေတာ်မသမအတိင်း၊ ကိယ်ေတာ်ကန် ပပါမည်ဟ နားေတာ်ေလာက်၏။ ထိေနာက်၊

ေမဖိေဗာ ှ က်သည် ှ င်ဘရင်၏သားရင်းက့ဲသိ့ စားပဲွေတာ်၌ အစာစားရ၏။ ၁၂

ေမဖိေဗာ ှ က်၌ မိကာအမည် ှ ိေသာ သားငယ်တေယာက် ှ ိ၏။ ဇိဘအိမ်၌

ေနေသာသအေပါင်း တိ့သည်လည်း ေမဖိေဗာ ှ က်၏ ကန်ြဖစ် က၏။ ၁၃ ထိသိ့

ေမဖိေဗာ ှ က်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍ ှ င်ဘရင်၏စားပဲွေတာ်၌ ေနတိ့င်းအစဥ်စားရ၏။

ေြခ ှ စ်ဘက်ဆံွေ့သာသြဖစ်၏။

၁၀ ထိေနာက် အမုန် ှ င်ဘရင်သည် ေသ၍ သားေတာ်ဟာ န်သည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၂ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ဟာ န်အဘနာဟတ်သည်

ငါ့အား ေကျးဇး ပေသာေကာင့် ၊ သ၏သား၌ ေကျးဇး ပမည်ဟဆိလျက်၊

သ၏အဘေသရာတွင် ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ ကန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့သည်

အမုန်ြပည်သိ့ေရာက်က၏။ ၃ အမုန်အမျိုး မးမတ်တိ့သည် မိမိတိ့အ ှ င်

ဟာ န်ထံသိ့ဝင်၍၊ ဒါဝိဒ်သည် စိတ်ေတာ်ကိ ှ စ်သိမ့်ေစ ေသာသတိ့ကိေစလတ်ရာတွင်

ခမည်းေတာ်ကိ ိေသစွာ ပသည်ဟ ထင်မှတ်ေတာ်မသေလာ။ မိေ့တာ်ကိစစ်ေဆးစစမ်း၍

ဖျက်ဆီးြခင်း ငှာသာသ၏ကန်တိ့ကိေစလတ်သည် မဟတ်ေလာဟ ေလာက်က ေသာ်။

၄ ဟာ န်သည် ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့ကိ ယ ပီးလ င်၊ မတ်ဆိတ်တြခမ်းကိရိတ်၍

အဝတ်ကိတင်ပါးတိင်ေအာင် ြဖတ် ပီးမှ လတ်လိက်ေလ၏။ ၅ ထိသိတင်းကိ

ဒါဝိဒ်သည်ကားေသာအခါ၊ ထိလတိ့သည် အလွန် ှ က်ေသာေကာင့် သတိ့ကိ

ဆီး ကိေစြခင်းငှါ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည် မတ်ဆိတ်မ ှ ည်မီှတိင်ေအာင် ေယရိေခါ မိမှ့ာ

ေနကေလာ့။ ထိေနာက်မှြပန်လာကေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၆အမုန်အမျိုးသားတိ့က၊

ငါတိ့သည်ဒါဝိဒ်ေ ှ မှ့ာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ် ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ သိလ င်၊ လကိ ေစလတ်၍

ဗက်ရေဟာဘ မိ့ ှ င့် ေဇာဘ မိ့၌ေနေသာ ရိလေြခသည် သရဲ ှ စ်ေသာင်း၊ မာခမင်း ကီး၏

လတေထာင်၊ ေတာဘ မိသ့ား တေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ငှား က၏။ ၇ ထိသိတင်းကိ

ဒါဝိဒ်သည်ကားလ င် ယွာဘ ှ င့် ခွန်အား ကီးေသာသရဲအလံးအရင်းအေပါင်းကိ ေစလတ်
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၏။ ၈ အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ထွက်၍ မိတံ့ခါးဝမှာ စစ်ခင်းကျင်း က၏။ ေဇာဘ မိ၊့

ရေဟာဘ မိ၊့ ေတာဘ မိမှ့လာေသာ ရိလ ှ င့် မာခါမင်း ကီး၏ လတိ့သည်

လွင်ြပင်၌ တြခားစီေနက၏။ ၉ ယွာဘသည်လည်း၊ ေ ှ ့၌၎င်း၊ ေနာက်၌၎င်း

စစ်မျက် ှ ာ ှ စ်ဘက် ှ ိသည်ကိြမင်လ င်၊ ဣသေရလလတိ့ တွင် သန်ြမန်ေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေ ွးေကာက်၍ ရိလ တိ့ တဘက်၌စစ်ခင်းကျင်း၏။ ၁၀ ကင်းေသာသတိ့ကိ

အမုန်အမျိုးသားတိ့တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း ေစြခင်းငှါ၊ ညီအဘိ ှ ဲလက်သိ့ အပ်လျက်၊ ၁၁

ရိလတိ့သည် ငါ့ကိ ိင်လ င် ငါအားကရမည်။ အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် သင့် ကိ ိင်လ င်

သင့်အား ငါကမည်။ ၁၂ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ ိ၍ ငါတိ့လမျိုး၊ ငါတိ့ဘရားသခင့် မိ ့ ွာတိ့အဘိ့

အားထတ်၍ တိက်ကကန်အ့ံ။ ထာဝရဘရားသည် အလိေတာ် ှ ိသည် အတိင်းစီရင်ေတာ်

မေစသတည်းဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၁၃သ၌ပါေသာလများ ှ င့်တကွ ရိလတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှါ

ချဥ်းသွားေသာအခါ၊ ရိလတိ့သည် ေြပး က၏။ ၁၄ ရိလတိ့ေြပးသည်ကိ

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ြမင်လ င်၊ သတိ့သည်လည်း အဘိ ှ ဲေ ှ မှ့ာေြပး၍ မိထဲ့သိ့

ဝင် က၏။ ယွာဘသည်လည်း အမုန်ြပည်မှ ထွက်၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်သွားေလ၏။ ၁၅

ရိလတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ မိမိတိ့ ံ းသည်ကိ သိြမင်လ င်

တဖန်စည်းေဝးက၏။ ၁၆ဟာဒေဒဇာမင်းသည်လည်း ေစလတ်၍၊ ြမစ်တဘက်၌ေနေသာ

ရိလတိ့ကိေခသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ေဟလံ မိသိ့့ေရာက်လာက၏။ ဟာဒေဒဇာခန့်ထားေသာ

ဗိလ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက်သည်လည်း အပ်ရ၏။ ၁၇ ထိသိတင်းကိကားလ င်၊ ဒါဝိဒ်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၍၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ကိ ကးသြဖင့်

ေဟလံ မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ ရိလတိ့သည် ဒါဝိဒ်တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း၍

တိက်ေသာအခါ၊ ၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ ေြပး က၏။ ဒါဝိဒ်သည်လည်း

ရိြမင်းရထားစီးသရဲခနစ်ေထာင်၊ ေြခသည် သရဲေလးေသာင်းတိ့ကိ သတ်၍၊

ဗိလ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက် ကိလည်း ထိခိက်သြဖင့် သသည် ထိအရပ်၌ ေသ၏။ ၁၉

ဟာဒေဒဇာ၌ကန်ခံေသာမင်း ကီးအေပါင်းတိ့သည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့၍

ကန်ခံ က၏။ ထိသိ့ ရိလတိ့သည် ေနာက်တဖန် အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ စစ်မကဝ့ံက။

၁၁ အခါလည်၍ ှ င်ဘရင်တိ့သည် စစ်တိက်ချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည်

ယွာဘ ှ င့်ကန်များ၊ ဣသေရလအမျိုးသားများအေပါင်းတိ့ကိ ေစလတ်သြဖင့် ၊

သတိ့သည် အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ တိက်ဖျက်၍ ရဗာ မိကိ့ ဝိင်းထား က၏။

ဒါဝိဒ်သည် ကိယ်တိင်ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနေလ၏။ ၂ ေနာက်တေန့ညဦးယံ၌

ဒါဝိဒ်သည် ေလျာင်းစက်ရာမှထ၍ နန်းေတာ်မိးေပ မှာ စကသွာစဥ်တွင်၊

အလွန်အဆင်းလှေသာမိန်းမတေယာက် ေရချိုးသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိမိန်းမကား

အဘယ်သနည်းဟေစလတ်၍ ေမးြမန်းလ င်၊ ဧလျံသမီး၊ ဟိတိလဥရိယ၏မယား

ဗာသ ေ ှ ဘြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၄ တဖန်လကိေစလတ်သြဖင့် ၊

ထိမိန်းမကိ အထံေတာ်သိ့ ေခ ခ့ဲ၍ ှ က်တင်ေလ၏။ ထိမိန်းမသည်

မိမိအညစ်အေကး ှ င့် စင် ကယ်ေအာင် ပ၍ မိမိအိမ်သိ့ ြပန် ပီးမှ၊ ၅ ပဋိသေ ှ ိသြဖင့်

ဒါဝိတ်ထံသိ့လကိေစလတ်၍၊ကန်မ၌ ပဋိသေ ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်ေစေသာ်၊ ၆ ဒါဝိဒ်သည်

ယွာဘဆီသိ့ လကိေစလတ်၍ ဟိတိလ ဥရိယကိ ငါ့ထံသိ့ ေစလတ်ရမည်ဟ မှာလိက်သည်

အတိင်း၊ ယွာဘသည်ေစလတ်၍၊ ၇ ဥရိယေရာက်လာေသာအခါ ဒါဝိဒ်က၊ ယွာဘ

ကျန်းမာ၏ေလာ။ လများကျန်းမာ၏ေလာ။ စစ်တိက်၍ ေအာင်ြမင်သေလာဟေမးြမန်း ပီးမှ၊

၈ သင့် အိမ်သိ့သွား၍ ေြခေဆးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဥရိယသည်

နန်းေတာ်မှထွက်၍ သ ေနာက်မှ ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိ ှ င်ဘရင် ေပးလိက်ေလ၏။ ၉

သိ့ရာတွင် ဥရိယသည် မိမိအိမ်သိ့မသွားဘဲ၊ မိမိအ ှ င်၏ကန်အေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ

နန်းေတာ်တံခါးဝ၌ အိပ်ေလ၏။ ၁၀ ဥရိယသည် မိမိအိမ်သိ့ မသွားေကာင်းကိ

နားေတာ်ေလာက်လ င် ဒါဝိဒ်က၊ သင်သည်ခရီးသွားရာမှ ေရာက်လာသည်မဟတ်ေလာ။

သင့် အိမ်သိ့ အဘယ်ေကာင့် မသွားဘဲေနသနည်းဟ ဥရိယကိေမးေသာ်၊ ၁၁ ဥရိယက၊

ေသတာေတာ် ှ င့်ဣသေရလအမျိုး၊ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် တဲ၌ေနကပါ၏။

သခင်ယွာဘ ှ င့် သခင်၏ကန်များတိ့သည် လွင်ြပင်၌တည်းရကပါ၏။ ကန်ေတာ်သည်

ကိယ်အိမ်သိ့သွား၍ စားေသာက်လျက် မယား ှ င့် ေပျာ်ေမွလ့ျက်ေနသင့် ပါမည်ေလာ။

ကိယ်ေတာ် အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထိသိ့ကန်ေတာ် မ ပပါဟ ဒါဝိဒ်အား

ေလာက်ေလ၏။ ၁၂ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ဤ မိ့၌ ယေနေ့နဦးေလာ့။ နက်ြဖန်ေန့

ငါလတ်လိက်မည်ဟမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဥရိယသည်ထိေန၊့ နက်ြဖန်ေန၊့

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၏။ ၁၃ ဒါဝိဒ်သည်လည်း ဥရိယကိေခ ၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ စားေသာက်လျက်

ယစ်မးသည်တိင်ေအာင်ေသာက်ရ၏။ သိေ့သာ်လည်း ညဦးမှာမိမိအိမ်သိ့ မသွားဘဲ၊ အ ှ င်၏

ကန်တိ့ ှ င့်အတ အိပ်ြခင်းငှါ ထွက်သွားေလ၏။ ၁၄ နံနက်မှာ ဒါဝိဒ်သည်

မှာစာကိေရး၍ ဥရိယ လက်တွင် ယွာဘသိ့ ေပးလိက်၏။ ၁၅ မှာစာချက်ဟမကား၊

ကျပ်တည်းစွာစစ်တိက်ရာ တပ်ဦး၌ ဥရိယကိ ခန့်ထား ပီးမှ၊ သသည် ရန်သလက်သိ့

ေရာက်၍ ေသေစြခင်းငှါ တပ်များကိ ပ်သိမ်းေလာ့ဟ ပါသတည်း။ ၁၆အမိန့်ေတာ်အတိင်း

ယွာဘသည် မိကိ့ ကည့် ပီးမှ၊ ခွန်အား ကီးေသာ သရဲ ှ ိရာအရပ်၌ ဥရိယကိ

ခန့်ထားေလ၏။ ၁၇ မိသ့ားတိ့သည် ထွက်၍ယွာဘ ှ င့် စစ် ပိင်ေသာအခါ၊

ဒါဝိဒ်၏ကန်အချို ့တိ့သည် ေသက၏။ ဟိတိလဥရိယသည်လည်း ေသ၏။ ၁၈

ထိေနာက်ယွာဘသည် စစ်သိတင်းအလံးစံကိ ဒါဝိဒ်အား ကား ေလာက်ေစြခင်းငှါ

လကိေခ ၍၊ ၁၉ သင်သည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်၌ စစ်သိတင်းကိ အကန်အစင် ကား

ေလာက် ပီးလ င်၊ ၂၀ ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်တိ့သည်

စစ် ပိင်ေသာအခါ၊ မိအ့နီးသိ့ အဘယ်ေကာင့် ချဥ်းကပ်ကသနည်း။ မိ ့ ိ းေပက ပစ်မည်ကိ

မသိေလာ။ ၂၁ ေယ ေဗ ှ က်သား အဘိမလက်ကိ အဘယ်သ လပ် ကံသနည်း။

ေသဗက် မိမှ့ာ မိန်းမတေယာက်သည် ကိတ်ဆံေကျာက်တဖ့ဲကိ မိ ့ ိ းေပကပစ်ချ၍ အဘိမ

လက်ေသသည်မဟတ်ေလာ။ မိ ့ ိ းအနီးသိ့ အဘယ် ေကာင့် ချဥ်းကပ်ကသနည်းဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်ဟိတိလ၊ ဥရိယေသေကာင်းကိ ေလာက်ရ မည်ဟ

မှာထား၍ ေစလတ်ေလ၏။ ၂၂ ယွာဘမှာထားသည်အတိင်း ထိတမန်သည် သွား၍

ဒါဝိဒ်အား ကားေလာက်သည်ကား၊ ၂၃ ရန်သတိ့သည် အမှန်စင်စစ် ကန်ေတာ်တိ့ကိ

ိင်သြဖင့် ၊ လွင်ြပင်တိင်ေအာင်လိက်၍ တိက်ကပါ၏။ ကန်ေတာ်တိ့သည်လည်း

မိတံ့ခါးဝတိင်ေအာင် လှန်၍ တိက်ကပါ၏။ ၂၄ ေလးသမားတိ့သည် မိ ့ ိ းေပက

ကိယ်ေတာ် ကန်တိ့ကိ ပစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကန်အချို ေ့သကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကန်ဟိတိလ၊

ဥရိယသည်လည်း ေသပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၅ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ဤအမေကာင့်

စိတ်မပျက် ှ င့် ။ စစ်တိက်ပဲွတွင် တေယာက်တလှည့် ေသတတ်၏။ အားယ ၍

မိကိ့ကျပ်တည်းစွာ တိက်လျက်လပ် ကံတိက်ဖျက် ကေလာ့ဟ တမန်အားြဖင့် ယွာဘကိ

မှာလိက်ေလ၏။ ၂၆ ဥရိယေသေကာင်းကိ သ၏မယားကားေသာအခါ၊ ခင်ပွန်းေ ကာင့်

ငိေ ကးြမည်တမ်းလျက် ေန၏။ ၂၇ ငိေကးြမည်တမ်းချိန် လွန်မှ၊ ဒါဝိဒ်သည် လကိ

ေစလတ၍ ထိမိန်းမကိ နန်းေတာ်သိ့ေခ ေစသြဖင့် ၊ သသည် မိဖရားအြဖစ်သိ့

ေရာက်၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ သိ့ရာတွင် ဒါဝိဒ် ပေသာအမသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဆိးေသာအမြဖစ်သတည်း။

၁၂ ေနာက်တဖန် ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက် နာသန်ကိ ဒါဝိဒ်ထံသိ့

ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ နာသန် သည်ဝင်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဤမည်ေသာ မိတွ့င်

သေဌးတဦး၊ ဆင်းရဲသားတဦး ှ ိပါ၏။ ၂ သေဌးသည် အလွန်များစွာေသာ သိး ွားမှ

စသည်တိ့ ှ င့် ကယ်ဝြပည့်စံပါ၏။ ၃ ဆင်းရဲသားမကား၊ မိမိဝယ်၍ ေမွးစားေသာ

သိးမကေလးတေကာင်တည်းမှ တပါးတြခားေသာ ဥစာ မ ှ ိပါ။ ထိသိးမကေလးသည်

အ ှ င် ှ င့် ၎င်း၊ အ ှ င်၏ သားသမီးတိ့ ှ င့် ၎င်း ေပါင်း၍ ကီးပွား၏။ အ ှ င်၏ အစာကိ

စားတတ်၏။ အ ှ င်၏ေရခွက်၌ေသာက်တတ်၏။ အ ှ င်၏ ရင်ခွင်၌ အိပ်၍ သမီးက့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ ၄သေဌးအိမ်သိ့ ဧည့်သည်တဦးေရာက်၍ သေဌးသည် ဧည့်သည်ကိ လပ်ေကးဘိ့

မိမိသိး ွားများကိ ှ ေြမာ ေသာေကာင့် မယ၊ ဆင်းရဲသား၏သိးမကေလးကိယ၍

ဧည့်သည်ကိ လပ်ေကးဘိ့ ချက်ပါသည်ဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၅ ဒါဝိဒ်သည်

ထိသေဌးကိြပင်းစွာအမျက်ထွက်၍၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း ထိသိ့

ပေသာသသည် အမှန်ေသရမည်။ ၆ က ဏစိတ်မ ှ ိဘဲထိအမကိ ပေသာေကာင့် ၊

ထိသိးမကေလးအတွက် ေလးဆြပန်ေပးရမည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၇ နာသန်ကလည်း၊

ထိသသည်ကား အြခားသမဟတ်။ ကိယ်ေတာ်ပင် ြဖစ်ပါ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရးသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ဘိသိက်ေပး၍ သင့် ကိ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား ပီ။ ေ ှ ာလလက်မှလည်း ကယ်လတ် ပီ။ ၈

သင့်သခင်၏ အေဆွအမျိုးကိ၎င်း၊ သင့်သခင်၏ မယားတိ့ကိ၎င်း၊ သင်၏ရင်ခွင်၌



၂ ဓမရာဇဝင်179

ငါအပ်ေပး ပီ။ ဣသ ေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးကိ ငါေပး ပီ။ ထိအရာများ မေလာက်လ င်

အြခားတပါးေသာအရာရာတိ့ကိ ေပးြခင်း ငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၉သင်သည်ထာဝရဘရား၏

ပညတ်တရားေတာ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ဒစ ိက်ကိ အဘယ်ေကာင့် ပဘိသနည်း။

ဟိတိလ၊ ဥရိယ၏အသက်ကိ ထားြဖင့်သတ်၍ သ၏မယားကိ သိမ်းေလ ပီတကား။ ထိသကိ

အမုန်အမျိုးသား ထား ှ င့်သတ်ေလ ပီတကား။ ၁၀ယခမှာသင်သည် ငါ့ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍

ဟိတိလ၊ ဥရိယ၏မယားကိ သိမ်းေသာေကာင့် ၊ သင့်အေဆွအမျိုးတိ့သည်

ထားေဘး ှ င့်အစဥ် ေတွ့ ကံရကလိမ့်မည်။ ၁၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်၌ ရန်ဘက် ပေသာ သကိ သင်၏အေဆွအမျိုးတိ့အထဲက ငါေပ ေစမည်။

သင့် မျက်ေမှာက်တွင် သင်၏မယားတိ့ကိ ငါယ၍ သင့် အိမ်နီးချင်း၌အပ်သြဖင့် ၊

သသည် ေနေ ှ မှ့ာ သင်၏မယားတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လိမ့်မည်။ ၁၂ သင်သည်

ဤအမကိမထင်မ ှ ား ပေသာ်လည်း၊ ေနေ ှ မှ့ာ ငါလှန်ြပမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်

မေသာ စကားကိြပန် ကားေလ၏။ ၁၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ

ြပစ်မှားပါ ပီဟ နာသန်အား ဝန်ချ၍ နာသန်က၊ အသက် ေတာ်ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှါ၊

တာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်အြပစ်ကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း

ကိယ်ေတာ်သည် ထိသိ့ြပစ်မှား ေသာအားြဖင့် ၊ က့ဲရဲစ့ရာအခွင့် ကီးကိ ထာဝရဘရား၏

ရန်သတိ့အားေပးေသာေကာင့် ၊ ယခြမင်ေသာသားသည် ဆက်ဆက်ေသရမည်ဟ

ဒါဝိဒ်အားေလာက် ဆိ ပီးလ င်၊ ၁၅ နန်းေတာ်မှ ထွက်သွားေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရားသည်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ဥရိယမယားတွင် ဘွားြမင်ေသာ ဒါဝိဒ်၏သားသည် ြပင်းစွာေသာ

ေဝဒနာကိ ခံရ၏။ ၁၆ ဒါဝိဒ်သည် သငယ်အတွက် ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်ေလ၏။

အစာကိေ ှ ာင်လျက်၊ အထဲသိ့ဝင်၍ တညဥ့်လံးေြမေပ မှာ အိပ်လျက်ေန၏။ ၁၇

နန်းေတာ်သား အသက် ကီးသတိ့သည်ထ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီ ကအ့ံေသာငှါ

ချဥ်းကပ်ကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ြငင်းပယ်၍သတိ့ ှ င့်အတအစာမစားဘဲေန၏။ ၁၈

ခနစ်ရက်ေစ့ေသာ် သငယ်ေသ၏။ ဒါဝိဒ်၏ ကန်တိ့ကလည်း၊ သငယ်အသက် ှ င်စဥ်အခါ

ငါတိ့ ေလာက်ေသာ စကားကိနားေထာင်ေတာ်မမသည်ြဖစ်၍၊ သငယ်ေသေကာင်းကိ

ေလာက်လ င် အလွန်ကိယ်ကိ ကိယ် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မလိမ့်မည်ဟဆိလက် သငယ်

ေသေကာင်းကိ မေလာက်ဝ့ံက။ ၁၉ သိ့ရာတွင် ကန်တိ့သည် တိးတိးေြပာေသာစကားကိ

ဒါဝိဒ်သည် ကားလ င်၊ သငယ်ေသေကာင်းကိ ရိပ်မိသြဖင့် ၊ သငယ်ေသပီေလာဟ

ကန်တိ့ကိ ေမးေတာ်မ၏။ သတိ့ကလည်းေသပါ ပီဟ ေလာက်က၏။ ၂၀ ထိအခါ

ဒါဝိဒ်သည် ေြမမှထ၍ ေရချိုးြခင်း၊ ဆီလိမ်းြခင်း၊ အဝတ်လဲြခင်းကိ ပ ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရား

၏ အိမ်ေတာ်သိ့သွား၍ ကိးကွယ်၏။ ထိေနာက် နန်းေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍

စားစရာကိေတာင်းေသာအခါ၊ ကန်တိ့ သည် စားပဲွေတာ်ကိြပင်၍ မင်း ကီးသည်

စားေတာ်မ၏။ ၂၁ကန်တိ့ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ပေတာ်မသနည်း။

သငယ်အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ သငယ် အတွက် အစာေ ှ ာင်လျက် ငိေကးလျက် ေနေတာ်မ၏။

သငယ်ေသေသာအခါထ၍ စားေတာ်ေခပါသည်တကားဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၂ ဒါဝိဒ်က၊

သငယ်အသက် ှ င်စဥ်အခါ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ သနားေတာ်မ၍၊ သငယ်အသက်ကိ

ချမ်းသာေပးေတာ်မမမည်ကိ အဘယ်သ ဆိ ိင်သနည်းဟ ေအာက်ေမ့လျက် ငါသည်

အစာေ ှ ာင်၍ ငိေကး လျက်ေန၏။ ၂၃ ယခမှာသငယ်ေသပီ။ အဘယ်ေကာင့်

အစာေ ှ ာင်ရမည်နည်း။ သငယ်ကိြပန်၍ ေဆာင်ခ့ဲ ိင်သေလာ။ သ ှ ိရာသိ့ ငါသွားရမည်။

သသည် ငါ ှ ိရာသိ့ မြပန်မလာ ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ တဖန်ဒါဝိဒ်သည်

ခင်ပွန်းဗာသေ ှ ဘကိ ှ စ်သိမ့်ေစသြဖင့် ၊ သထံ့သိ့ဝင်၍ ဆက်ဆံေလ၏။ သ သည်လည်း

သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်၍ ေ ှ ာလမန်အမည်ြဖင့် အဘမှည့် ေလ၏။ ၂၅

ထာဝရဘရားသည် ထိသငယ်ကိချစ်၍ ေကျးဇး ပေတာ်မသြဖင့် ၊ ပေရာဖက်နာသန်ကိ

ေစခိင်း၍ ေယဒိဒိ အမည်ြဖင့် မှည့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ယွာဘသည်လည်း အမုန်ြပည်၊ ရဗာ မိကိ့

တိက်၍ မိေ့တာ်ကိ ရ ပီးမှ၊ ၂၇ ဒါဝိဒ်ထံေတာ်သိ့လကိ ေစလတ်၍၊ ကန်ေတာ်သည်

ရဗာ မိကိ့ တိက်၍ ကန်ေတာ် ှ ိရာ မိကိ့ရပါ ပီ။ ၂၈ ယခမှာကင်းေသာ လတိ့ကိ

စေဝးေစသြဖင့် ၊ မိန့ားမှာ တပ်ေတာ်ချ၍ တိက်ယေတာ်မပါ။ သိ့မဟတ် ကန်ေတာ်ယ၍

ကန်ေတာ်အမည်ြဖင့် မိကိ့ သမတ်က လိမ့်မည်ဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၉ ဒါဝိဒ်သည်

လအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစသြဖင့် ၊ ရဗာ မိသိ့့ ချီသွား၍ တိက်ယေလ၏။ ၃၀

မင်း ကီး၏သရဖကိ ခ တ်ယ၍ ေခါင်းေတာ်ေပ မှာတင် က၏။ သရဖအချိန်ကား

ေကျာက်ြမတ်ကိ မဆိဘဲ ေ အခွက်တဆယ် ှ ိသတည်း။ မိ ့၌လယေသာ ဥစာ

အများကိလည်း ထတ်ေလ၏။ ၃၁ မိသ့ားတိ့ကိလည်း ထတ်ေဆာင်၍ လတိက်မ၊ သံထွန်၊

သံပဆိန် ှ င့်အလပ်မကိ လပ်ေစ၍ အတ်ဖိ၌ လည်း ကျင်လည်ေစ၏။ ထိသိ့ ဒါဝိဒ်သည်

အမုန် မိသ့ ွာသားအေပါင်းတိ့၌ ပ ပီးမှ၊ လအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ ေယ ှ င်လင် မိသိ့့

ြပန်ေလ၏။

၁၃ ဒါဝိဒ်၏သား အဗ ှ လံ၌ တာမာအမည် ှ ိေသာ အဆင်းလှေသာ

ှ မတေယာက် ှ ိ၏။ ဒါဝိဒ်၏သား အာမ န်သည် ထိ ှ မကိ ချစ်ေလ၏။ ၂

ချစ်အား ကီးေသာေကာင့် နာ၍ေန၏။ ှ မေတာ်သည် အပျိုကညာြဖစ်၏။

သ၌အဘယ်သိ့ အလိ ြပည့်စံမည်ကိ အာမ န်သည် ကံ၍မရ ိင်။ ၃ ဒါဝိဒ်အစ်ကိ

ှ ိမာသား ေယာနဒပ်သည် အာမ န်၏ အေဆွခင်ပွန်းြဖစ်၏။ ထိေယာနဒပ်သည်

လိမာေသာသြဖစ်၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည် ှ င်ဘရင်၏ သားေတာ်ြဖစ်လျက်

အဘယ်ေကာင့် တေနထ့က်တေန့ ပိန်ချံုးေတာ်မ သနည်း။ ကန်ေတာ်ကိ

မေြပာချင်သေလာဟ ေမးလ င်၊ အာမ န်က၊ ငါ့ညီအဗ ှ လံ၏ ှ မတာမာကိ တပ်ေသာ

စိတ် ှ ိသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၅ ေယာနဒပ်ကလည်း၊ ခတင်ေပ မှာ တံးလံးေန၍

နာဟန်ေဆာင်ပါ။ ခမည်းေတာ်သည် အကည့်အ ကလာေတာ်မေသာအခါ၊

အက ်ပ် ှ မတာမာလာ၍ ေကးေမွးပါေစ။ သချက်ေသာ စားစရာကိ အက ်ပ်သည် ြမင်၍

သလက်၌စားရမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်ေ ှ မှ့ာ ချက်ပါေစဟ အခွင့် ေတာင်းရမည်ဟ

အ ကံေပးသည် အတိင်း၊ ၆အာမ န်သည် တံးလံးေန၍ နာဟန် ပ၏။ ှ င်ဘရင်သည်

အကည့်အ ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ အာမ န်က၊ အက ်ပ် ှ မတာမာလာပါေစ။

သလက်၌ အက ်ပ်သည် စားရမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်ေ ှ မှ့ာ မန့်ြပား ှ စ်ြပားကိ

လပ်ပါေစဟ ှ င်ဘရင်အား အခွင့် ေတာင်းေလ၏။ ၇ ဒါဝိဒ်သည်လည်း တာမာအိမ်သိ့ လကိ

ေစလတ်၍၊ သင်၏ေမာင် အာမ န်အိမ်သိ့ သွား ပီးလ င် စားစရာကိ ချက်ေပးပါဟ

မှာလိက်သည်အတိင်း၊ ၈ တာမာသည် ေမာင်အာမ န်အိမ်သိ့ သွား၍ အာမ န်သည်

တံးလံးေန၏။ တာမာသည် မန့်ညက်ကိ ယ၍ နယ် ပီးမှ၊ ေမာင်ေ ှ မှ့ာ မန့်ြပားတိ့ကိ လပ်၍

ဖတ် ေလ၏။ ၉ ပကန်ြပားကိလည်းယ၍ အာမ န်ေ ှ မှ့ာ ေလာင်းထားေသာ်လည်း

သသည်မစားဘဲ လအေပါင်း တိ့ကိ ငါ့ထံမှ ထွက်သွားေစဟဆိသြဖင့် ၊ လအေပါင်းတိ့သည်

ထွက်သွား က၏။ ၁၀ တာမာအားလည်း၊ သင့်လက်၌ ငါစားရေအာင် အခန်းထဲသိ့

ယခ့ဲေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊ တာမာသည် မိမိလပ်ေသာ မန့်ြပားတိ့ကိ ယ၍

ေမာင်အာမ န် ှ ိရာ အခန်းထဲသိ့ဝင်ေလ၏။ ၁၁ ထိသိ့အာမ န်စားစရာဘိ့ ယခ့ဲေသာအခါ၊

သသည် ှ မလက်ကိ ဆဲွ၍၊ ငါ့ ှ မ၊ ငါ ှ င့် အိပ်ပါဟ ဆိ၏။ ၁၂တာမာကလည်းမ ပပါ ှ င့်

ငါ့ေမာင်။ ငါ့ကိမ တ်ချပါ ှ င့် ။ ဣသေရလအမျိုး၌ ဤသိ့ေသာအမကိ မ ပ သင့် ၊

ဤအမဆိးကိ မ ပပါ ှ င့် ။ ၁၃ ပလ င်ငါသည် ှ က်ြခင်း ှ င့် အဘယ်သိ့ ကင်းလွတ်မည်နည်း။

သင်သည်လည်းဣသေရလအမျိုး၌ လမိက်က့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်ကိ

ေလာက်ပါေလာ့။ ေလာက်လ င်မေပးစားဘဲ ေနေတာ် မမပါဟ ေြပာဆိေသာ်လည်း၊ ၁၄

အာမ န်သည် နားမေထာင်။ ှ မထက်အား ကီးသြဖင့် အ ိင် ပ၍ အိပ်ေလ၏။ ၁၅

တဖန်အာမ န်သည် ှ မကိအလွန်မန်းြပန်၏။ အရင်ချစ်အား ကီးသည်ထက်

မန်းအားသာ၍ ကီးသြဖင့် ၊ သင်ထ၍သွားေတာ့ဟဆိ၏။ ၁၆ ှ မကလည်း အေကာင်းမ ှ ိပါ။

ငါ၌ ပဘးေသာအြပစ်ထက် ယခ ှ င်ထတ်ေသာ အြပစ်သာ၍ ကီးသည် ဟ ဆိေသာ်လည်း၊

အာမ န်သည် နားမေထာင်။ ၁၇ အေစခံကန်တေယာက်ကိ ေခ ၍ ဤမိန်းမကိ

ှ င်ထတ်ေလာ့။ သေနာက်မှာ တံခါးကျင်ထိးေလာ့ဟ စီရင်၏။ ၁၈အပျိုကညာြဖစ်ေသာ

ှ င်ဘရင်၏ သမီးေတာ် ဝတ်တတ်သည်အတိင်း၊ အဆင်းအေရာင်ထးြခားေသာ

အဝတ်ကိဝတ်လျက် ှ ိေသာ တာမာကိ အေစခံကန်သည် ှ င်ထတ်၍ သေနာက်မှာ

တံခါးကျင်ထိးေလ၏။ ၁၉ တာမာသည်လည်း ေခါင်းေပ မှာ ြပာကိတင်၍

အဆင်းအေရာင်ထးြခားေသာ အဝတ်ကိဆတ် ပီးမှ၊ ေခါင်းေပ ၌ လက်တင်၍

ငိေကးလျက် ြပန်သွား၏။ ၂၀ ေမာင်ရင်းအဗ ှ လံကလည်း၊ ငါ့အစ်ကိအာမ န်သည်

သင် ှ င့်အတ ှ ိ ပီေလာ။ သိ့ေသာ်လည်း ငါ့ ှ မ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနေလာ့။ သသည်

သင်၏ေမာင်ြဖစ်၏။ ဤအမကိမမှတ် ှ င့်ဟဆိေသာ်၊ တာမာသည် မိမိေမာင် အဗ ှ လံအိမ်၌

ဆိတ်ညံစွာေန၏။ ၂၁ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ထိအမအလံးစံကိ ကားသိေသာအခါ၊
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အလွန်အမျက်ထွက်၏။ ၂၂အဗ ှ လံသည် အစ်ကိအာမ န်အား ေကာင်းေသာစကား၊

မေကာင်းေသာစကားကိမေြပာ။ သိရ့ာတွင် ှ မတာမာကိ တ်ချေသာေကာင့် အ ငိးထား၏။

၂၃ ထိေနာက် ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာအခါ အဗ ှ လံသည် ဧဖရိမ် မိအ့နား၊ ဗာလဟာေဇာ် ွာမှာ

သိးေမွး ှ ပ်ပဲွကိ ခံ၍ ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်အေပါင်းတိ့ကိ ေခ ဘိတ်ေလ၏။ ၂၄

အဗ ှ လံသည်လည်း ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့သွား၍၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် သိးေမွး ှ ပ်ပဲွကိ

ခံပါ၏။ ကန်များ တိ့ကိ ေခ ၍ကိယ်ေတာ်ကန် ှ င့်အတ ကိယ်ေတာ်တိင် ကေတာ်မပါဟ

ေလာက်လ င်၊ ၂၅ ှ င်ဘရင်ကမသွားသင့် ငါ့သား၊ လအေပါင်းတိ့ကိ မသွားေစ ှ င့် ။

စရိတ်များမည်ကိ စိးရိမ်စရာ ှ ိသည်ဟ ဆိသြဖင့် ၊ အဗ ှ လံေသွးေဆာင်ေသာ်လည်း

ကိယ်ေတာ်တိင် မလိက်ဘဲ ေကာင်း ကီးေပး၏။ ၂၆အဗ ှ လံကလည်း၊ လိက်ေတာ်မမလ င်၊

ေနာင်ေတာ်အာမ န် လိက်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်ြပန်ေသာ်၊ ှ င်ဘရင်က

အဘယ်ေကာင့် လိက်ေစရမည်နည်းဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၂၇အဗ ှ လံ ပဆာေသာေကာင့်

အာမ န်မှစ၍ သားေတာ် ှ ိသမ လိက်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၈

အဗ ှ လံကလည်း၊ အာမ န်သည် စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်၍ င်လန်းေသာအခါ ေစာင့် ေနက။

အာမ န် ကိ ထိးခတ်ကဟ ငါဆိေသာအခါ၊ ေသေအာင်လပ် ကံက။ မစိးရိမ် က ှ င့် ။

ငါစီရင်သည်မဟတ်ေလာ။ အားယ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟ မိမိကန်တိ့အား

မှာထား ှ င့်သည် အတိင်း၊ ၂၉သတိ့သည် အာမ န်ကိ ပက၏။ ထိအခါ ှ င်ဘရင်၏

သားေတာ်အေပါင်းတိ့သည် ထ၍ လားကိ စီးလျက် ေြပးသွား က၏။ ၃၀

သတိ့မေရာက်မီှအြခားသလာ၍၊ အဗ ှ လံသည် အ ှ င်မင်း ကီး၏သားေတာ်အေပါင်းတိ့ကိ

သတ်ပါ ပီ။ တေယာက်မ မကျန် ကင်းပါဟ နားေတာ်ေလာက်ေလ၏။ ၃၁

ှ င်ဘရင်သည်ထ၍ အဝတ်ေတာ်ကိ ဆတ်လျက် ေြမေပ မှာ တံးလံးေန၏။

ကန်ေတာ်အေပါင်းတိ့ သည်လည်း၊ မိမိတိ့အဝတ်ကိ ဆတ်လျက် အနားေတာ်၌ ေနက၏။

၃၂ ဒါဝိဒ်အစ်ကိ ှ ိမာ၏ သားေယာနဒပ်က၊ အ ှ င်မင်း ကီး၏ သားေတာ်အေပါင်းတိ့ကိ

သတ်ေလ ပီဟေသာ စကားကိ ယံေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အာမ န်တေယာက်တည်းသာ ေသပါ ပီ။

အဗ ှ လံ ှ မတာမာကိ အာမ န်သည် တ်ချေသာေနမှ့စ၍ ဤအမကိသ၏ ေမာင်စီရင်ပါ ပီ။

၃၃ ယခမှာ ကန်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီး၏ သားေတာ်အေပါင်းတိ့သည်

ေသကပီဟထင်လျက် စိတ် ိးငယ်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။ အာမ န်တေယာက်တည်းသာ ေသ၍

အဗ ှ လံလည်း ေြပးပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ေလ ၏။ ၃၄ ထိအခါကင်းေစာင့်လလင်သည်

ေြမာ် ကည့်၍၊ မိမိ ေနာက်၌ ေတာင်ေြခရင်းလမ်းမှာ လများလာသည်ကိ ြမင်၏။

၃၅ ေယာနဒပ်ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး၏သားေတာ်တိ့သည် လာကပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်ကန်ေြပာေသာစကား မှန်ပါ၏ဟ ေလာက်သည် အဆံး၌၊ ၃၆

ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်တိ့သည် ေရာက်လာ၍ အသံကိလင့်လျက် ငိေကးက၏။

ှ င်ဘရင် ှ င့် ကန်ေတာ် အေပါင်းတိ့သည် ြပင်းစွာ ငိေကးက၏။ ၃၇ အဗ ှ လံသည်

ေြပး၍ ေဂ ရမင်း ကီးအမိ ဟဒ်သားတာလမဲထံသိ့ သွား၏။ ဒါဝိဒ်သည် မိမိသား ေကာင့်

ေနတိ့င်းငိေကးြမည်တမ်းေလ၏။ ၃၈ အဗ ှ လံသည် ေဂ ရ မိသိ့့ ေြပး ပီးမှ သံး ှ စ်

ေန၏။ ၃၉ တဖန်ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် အာမ န်ေသေသာေကာင့် ၊ ထိသကိ

ေအာက်ေမ့ေသာစိတ်အား ေလျာ့သြဖင့် အဗ ှ လံကိလွမ်းဆွတ်လျက်ေန၏။

၁၄ (note: verses missing) ေပျာက်ဆံး

၁၅ ထိေနာက်မှအဗ ှ လံသည် ရထားများ ှ င့် ြမင်းများကိ၎င်း၊

မိမိေ ှ မှ့ာ ေြပးရေသာလငါးဆယ်ကိ၎င်း ြပင်ဆင်ေလ၏။ ၂

အဗ ှ လံသည် ေစာေစာထ၍ တံခါးဝမှာ ရပ်ေနတတ်၏။ အမ ှ ိေသာသသည်

စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံအ့ံေသာငှါ၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ လာေသာအခါ အဗ ှ လံက၊

သင်သည်အဘယ် မိသ့ားြဖစ်သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ထိသက ကိယ်ေတာ်ကန်သည်

ဤမည်ေသာ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်သားြဖစ်ပါ၏ဟ ြပန်ေလာက်ေသာ်၊ ၃အဗ ှ လံက၊

သင့်အမသည် ဟတ်မှန်ေလျာက် ပတ်ေပ၏။ သိ့ေသာ်လည်း သင့်အမကိ ှ င်ဘရင်မှစ၍

အဘယ်သမ နားမေထာင်ဟ ေြပာဆိတတ်၏။ ၄ တဖန်တံ၊ ငါသည်ဤြပည်၌

တရားစီရင်ေသာ မင်းြဖစ်ပါေစေသာ။ သိ့ြဖစ်လ င် တရားမ ှ ိေသာ အမသည်

အေပါင်းတိ့သည် ငါ့ထံသိ့ လာ၍ ငါသည် တရားသြဖင့် စီရင်မည်ဟဆိတတ်၏။ ၅

လတစံတေယာက်သည် ိေသစွာ ပ၍ ချဥ်းကပ်ေသာအခါ၊ အဗ ှ လံသည် လက်ကိဆန့်၍

ထိသကိ ကိင်လျက် နမ်းေလ့ ှ ိ၏။ ၆ ထိသိ့စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံအ့ံေသာငှါ၊

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့လာေသာ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့အား အဗ ှ လံ ပ၍

သတိ့စိတ် ှ လံးကိ ခိးေလ၏။ ၇ ေလး ှ စ်လွန်ေသာအခါ အဗ ှ လံသည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့

ဝင်၍၊ ၈ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်ကိ တဖန်ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင်ေတာ်မလ င်၊

ထာဝရဘရားဝတ်ကိ အက ပ် ပပါမည်ဟ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ရိြပည်

ေဂ ရ မိ ့၌ေနေသာအခါ သစာဂတိ ပပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်သည် ထာဝရဘရားအား

သစာဂတိ ပသည်အတိင်း၊ ေဟဗန် မိသိ့့သွား၍ သစာဝတ်ကိေြဖရမည် အေကာင်း

အခွင့် ေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်လ င်၊ ၉ ှ င်ဘရင်က၊ ငိမ်ဝပ်စွာသွားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ထိအခါ အဗ ှ လံသည်ထ၍ ေဟဗန် မိသိ့့သွား၏။ ၁၀ သိ့ရာတွင် လ ို ဝှ့က်ေသာသတိ့ကိ

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် ှ ိသမ သိ့ အ ှံ ့အြပားေစလတ်သြဖင့် ၊ သင်တိ့ သည်

တံပိးမတ်သံကိ ကားေသာအခါ အဗ ှ လံသည် ေဟဗန် မိ ့၌ နန်းထိင်ေတာ်မ ပီဟ

ေြပာဆိကေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။ ၁၁ အဗ ှ လံေခ ေသာ လ ှ စ်ရာတိ့သည်

ေယ ှ လင် မိထဲ့က ထွက်သွားက၏။ သတိ့သည် အဘယ် အမကိမ မသိဘဲေကာင်းေသာ

စိတ် ှ င့် လိက် က၏။ ၁၂ ဒါဝိဒ်၏တိင်ပင်မတ်၊ ဂိေလာ မိသ့ားအဟိေသာ ေဖလသည်

မိမိေနရာဂိေလာ မိ့၌ ယဇ်ပေဇာ်လျက် ှ ိ၍ အဗ ှ လံေခ ေလ၏။ အဗ ှ လံေနာက်သိ့

လိက်ေသာ သတိ့သည် တိးပွားများြပားသြဖင့် ပန်ကန်ြခင်းအမ အား ကီးေလ၏။ ၁၃

သိတင်းေြပာေသာသတေယာက်သည် ဒါဝိဒ်ထံ သိ့လာ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

စိတ် ှ လံးသည် အဗ ှ လံဘက်သိ့ ပါသွားပါ ပီဟ ကားေလာက်ေလ၏။ ၁၄ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊

ငါတိ့သည် ထ၍ေြပး ကကန်အ့ံ၊ မေြပးလ င် အဗ ှ လံလက် ှ င့် မလွတ်၊ အလျင်အြမန်

ထွက်ကကန်အ့ံ။ သိ့မဟတ်လ င် သသည် ချက်ြခင်းတိက်လာသြဖင့် ၊ ငါတိ့ကိ ေဘး ပ၍

မိကိ့လည်း ထား ှ င့် လပ် ကံလိမ့်မည်ဟ ေယ ှ လင် မိတွ့င် အထံေတာ်၌ ှ ိေသာ

ကန်အေပါင်းတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်၏ကန်တိ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး

စီရင်ေတာ်မသမ တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည် ပပါမည် ဟေလာက်ကလင်၊ ၁၆

ှ င်ဘရင်သည် နန်းေတာ်သားအေပါင်း တိ့ ှ င့်တကွ ထွက်သွား၏။ သိ့ရာတွင် နန်းေတာ်ကိ

ေစာင့် ေစြခင်းငှါ၊ ကိယ်လပ်ေတာ် မိန်းမတကျိပ်တိ့ကိ ထားခ့ဲေလ၏။ ၁၇ ထိသိ့ ှ င်ဘရင် ှ င့်

ကိယ်ေတာ်၌ပါေသာသ အေပါင်းတိ့သည် ထွက်သွား၍ ေဗသာေမရက် ွာမှာ

စားခန်းချ က၏။ ၁၈ကန်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ့သည် ြခံရံလျက် လိက် က၏။ ဂါသ မိမှ့

လိက်လာေသာ သေြခာက်ရာ တည်းဟေသာ ဂိတိလအေပါင်း ှ င့် ေခရသိလ၊ ေပလသိ

လအေပါင်းသည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ချီသွား က၏။ ၁၉ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည်

ဂိတိလအိတဲအားလည်း၊ ငါတိ့ ှ င့် အဘယ်ေကာင့် လိက်သနည်း။ ှ င်ဘရင်ထံသိ့

ြပန်၍ေနေလာ့။ သင်သည် တပါးအမျိုးသား၊ ေနရာမကျ ေသာ ဧည့်သည်ြဖစ်၏။ ၂၀

မေနက့သာေရာက်လာသည်ြဖစ်၍၊ ယေနင့ါတိ့ ှ င့်အတအရပ်ရပ်လှည့်လည်ရမည်ေလာ။

ငါသည် သွားရေသာ အခွင့် ှ ိသည်အတိင်း သွားရေသာေကာင့် ၊ သင်သည်

အမျိုးသားချင်းတိ့ကိ ေခ ၍ ြပန်ေလာ့။က ဏာ ှ င့် သစာ ှ ိပါေစေသာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

အိတဲကလည်း၊ ထာဝရဘရားအသက်၊ အ ှ င် မင်း ကီးအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

အကယ်၍ အ ှ င်မင်း ကီး အသကေတာ်ဆံးသည်ြဖစ်ေစ၊ ချမ်းသာသည်ြဖစ်ေစ၊

ှ ိေတာ်မရာအရပ်၌ ကိယ်ေတာ်ကန် ှ ိပါ လိမ့်မည်ဟ ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေလ ာက်ေသာ်၊ ၂၂

ဒါဝိဒ်က၊ ချီသွားေလာ့ဟ အိတဲအား မိန့်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ဂိတိလအိတဲသည် မိမိ၌ပါေသာ

လ ကီးလငယ် အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ချီသွားေလ၏။ ၂၃ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်

ြပင်းစွာငိေကးက၏။ ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ေသာသအေပါင်းတိ့ သည် ချီးသွား၍၊

ှ င်ဘရင်သည် ကိယ်ေတာ်တိင် ေကဒန်ေချာင်းကိကးလ င်၊ လအေပါင်းတိ့သည်

က၍ေတာလမ်း သိ့ လိက်သွား က၏။ ၂၄ ဇာဒတ် ှ င့် ေလဝိလအေပါင်းတိ့သည်လည်း

ဘရားသခင်၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းလျက် ေရာက်လာ၍ ေသတာေတာ်ကိ

ချထားက၏။ လအေပါင်းတိ့သည် မိထဲ့ကထွက်၍ မကန်မီှတိင်ေအာင် အဗျာသာသည်

ယဇ်ပေဇာ်လျက် ေန၏။ ၂၅ ှ င်ဘရင်သည် ဇာဒတ်ကိေခ ၍၊ ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ကိ မိထဲ့သိ့ ြပန်ပိ့ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွလ့ င်

ငါ့ကိပိ့ြပန်၍ ေသတာေတာ်ကိ၎င်း၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ်ကိ၎င်း ြပေတာ်မမည်။ ၂၆

သိမ့ဟတ် သင့် ကိငါအလိမ ှ ိဟ ငါ့အားမိန့်ေတာ်မလ င် ငါ ှ ိပါ၏။ အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ပေတာ်မေစသတည်းဟ၍၎င်း၊ ၂၇ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဇာဒတ်အားလည်း သင်သည်
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ပေရာဖက်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ သင်၏သား အဟိမတ် ှ င့် အဗျာသာ၏သား

ေယာနသန်၊ ထိသား ှ စ်ေယာက်ကိ ေခ ၍ မိသိ့့ ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန်သွားေလာ့။ ၂၈

သင်တိ့ ကားေလာက်ေစေသာ စကားမေရာက်မီှ ငါသည်ေတာ လွင်ြပင်၌

ဆိင်းလင့် ၍ေနမည်ဟ မိန့်ေတာ် မသည်အတိင်း၊ ၂၉ ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်ပိ့၍ ထိ မိ ့၌ ေနက၏။ ၃၀

ဒါဝိဒ်သည်လည်း ငိလျက်၊ ဦးေခါင်းကိ ခံလျက်၊ ေြခနင်းကိခ တ်လျက် သံလွင်ေတာင်ေပ သိ့

တက်ေလ ၏။ ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်လည်း ဦးေခါင်းကိ ခံလျက်

ငိေကးလျက် တတ်က၏။ ၃၁ အဗ ှ လံ ှ င့် ဝိင်း၍ ပန်ကန်ေသာ လစထဲမှာ၊

အဟိေသာေဖလလည်း ပါေကာင်းကိ ဒါဝိဒ်သည် ကား လ င်၊ အိထာဝရဘရား၊ အဟိေသာ

ေဖလေပးေသာအ ကံကိ မိက်ေသာအ ကံြဖစ်ေစေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းေလ၏။ ၃၂

ေတာင်ေပ သိ့ ေရာက်ေသာအခါ ဒါဝိဒ်သည် ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်၏။

အာခိ မိသ့ားဟ ှ ဲသည် လည်း အကျကိဆတ်လျက် ေခါင်းေပ မှာ ေြမမန့်ကိ တင်လျက်

ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ လာ၏။ ၃၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ သင်သည်ငါ ှ င့်အတ လိက်လ င် ငါ့ကိ

ေ ှ ာက် ှ က်လိမ့်မည်။ ၃၄ မိသိ့့ြပန်၍ အဗ ှ လံအား၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကန်ေတာ်သည်

ခမည်းေတာ်ထံ၌ ကန်ခံဘးသည်နည်းတ ကိယ်ေတာ်ထံ၌ ကန်ခံပါမည်ဟ ေလာက်လ င်၊

အဟိေသာေဖလ ေပး ေသာ အ ကံကိ ငါ့ဘက်မှာေန၍ ဖျက် ိင်လိမ့်မည်။

၃၅ မိတွ့င်သင် ှ င့်အတ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာတိ့သည်

ှ ိ ကသည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ြဖစ်၍ နန်းေတာ်၌ ကားသမ ကိယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား ြပန်

ေြပာရမည်။ ၃၆ သတိ့၌ ဇာဒတ်၏သား အဟိမတ် ှ င့် အဗျာသာ၏သား

ေယာနသန်သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ က၏။ ကား ိင်သမ ကိ ထိသားတိ့တွင် ငါ့ထံသိ့

ေပးလိက်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ၃၇ ဒါဝိဒ်၏ အေဆွခင်ပွန်းဟ ှ ဲသည်

မိသိ့့ြပန်သွား၏။ အေဗ ှ လံသည်လည်း ေယ ှ လင် မိသိ့့ ဝင်ေလ၏။

၁၆ ဒါဝိဒ်သည် ေတာင်ထိပ်ကိ အနည်းငယ်လွန်ေသာအခါ၊ ေမဖိေဗာ ှ က်၏

ကန်ဇိဘသည် ကန်း ှ ီး တင်ေသာြမည်း ှ စ်စီး ှ င့်တကွ၊ မန့်လံး ှ စ်ရာ၊ စပျစ်သီး

ေြခာက်အ ပတ်တရာ၊ သေဘာသဖန်းသီးပျဥ်အြပားတရာ စပျစ်ရည်ဘတလံးကိ

ြမည်းေပ မှာ တင်ေဆာင်လျက် ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ လာ၏။ ၂ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

အဘယ်သိ့ ပြခင်းငှါ ဤဥစာ ကိ ေဆာင်ခ့ဲသနည်းဟ ဇိဘအားေမးလ င်၊ ဇိဘက၊ ြမည်း

တိ့သည် နန်းေတာ်သားများ စီးဘိ၊့ မန့် ှ င့်သစ်သီးတိ့သည် လလင်များစားဘိ၊့

စပျစ်ရည်သည်လည်း ေတာ၌ေမာ ေသာသများေသာက်ဘိ့ ြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက်၏။ ၃

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သင့်သခင်၏ သားသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟေမးလ င် ဇိဘက၊

ေယ ှ လင် မိ ့ ၌ ေနရစ်ပါ၏။ ယေနမှ့ာ ဣသေရလအမျိုးသည် ငါ့အဘ၏ ိင်ငံကိငါ့အား

ြပန်ေပးလိမ့်မည်ဟ ဆိေကာင်းကိ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၄ ှ င်ဘရင်က၊ ေမဖိေဗာ ှ က် ှ င့်

ဆိင်သမ ေသာ ဥစာသည် သင့် ဥစာြဖစ်ေစဟ ဇိဘအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ဇိဘကလည်း၊

အ ှ င်မင်း ကီး ကန်ေတာ်သည်ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရပါမည်အေကာင်း ှ ိခိးအသနားေတာ်

ခံပါသည်ဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၅ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ဗာဟရိမ် မိသိ့့ ေရာက်ေသာအခါ၊

ေ ှ ာလ၏အေဆွအမျိုး ေဂရသား ှ ိမိအမည် ှ ိေသာသသည် ကျိန်ဆဲလျက် ထွက်လာ၏။ ၆

ဒါဝိဒ်မင်း ကီး ှ င့် ကန်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ့ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ေလ၏။ လများအေပါင်း ှ င့်

မးေတာ် မတ်ေတာ်အေပါင်းတိ့သည် လက်ျာေတာ်ဘက်၊ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌

ှ ိ က၏။ ၇ ှ ိ မိကျိန်ဆဲေသာစကားဟမကား၊ သွားဟ့ဲ၊ သွားဟ့ဲ။ လအ့သက်ကိ

သတ်ေသာအဓမလ၊ ၈ ေ ှ ာလ၏ ိင်ငံကိ လယ၍ သ၏အေဆွအမျိုးကိ

သတ်ေသာအြပစ်အလံးစံကိ သင့် ေခါင်းေပ မှာ ထာဝရ သက်ေရာက်ေစ၍၊ ိင်ငံေတာ်ကိ

သင်၏သား အဗ ှ လံလက်၌အပ်ေတာ်မ ပီ။ သင်သည်လအသက်ကိ သတ်

ေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် ကည့်ပါ။ အမ ကီးေရာက်ေလ ပီဟဆိ၏။ ၉ ေဇ ယာသား

အဘိ ှ ဲကလည်း၊ ထိေခွးေသေကာင်သည် အ ှ င်မင်း ကီးကိ ကျိန်ဆဲရမည်ေလာ။

ကန်ေတာ်သွား၍ သ၏လည်ပင်းကိ ြဖတ်ပါရေစဟ နားေတာ်ေလာက်လ င်၊ ၁၀

ှ င်ဘရင်က အိေဇ ယာသားတိ၊့ သင်တိ့သည်ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ထိသသည်

ကျိန်ဆဲပါေလ ေစ။ ဒါဝိဒ်ကိ ကျိန်ဆဲေလာ့ဟ ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍

သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပသနည်းဟအဘယ်သဆိရမည်နည်းဟ၍၎င်း၊ ၁၁

ကည့် ပါ။ ငါ့ကိယ်ထဲကထွက်ေသာ ငါ့သားရင်းသည် ငါ့အသက်ကိ ှ ာ၏။

ထိဗယာမိန်အမျိုးသားသည် ထိမ မက အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ သကိ့ ှ ိပါေလေစ။

ကျိန်ဆဲပါေလေစ။ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ ပီ။ ၁၂ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ဒကကိ

ကည့် ၍ ယေနထိ့သကျိန်ဆဲသည်အတွက် ေကာင်းေသာအကျိုး ကိ ြပန်ေပးေကာင်း

ေပးေတာ်မလိမ့်မည်ဟ၍၎င်း၊ အဘိ ှ ဲ ှ င့် ကန်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

ဒါဝိဒ်သည် ေနာက်ေတာ်လိက်သတိ့ ှ င့်တကွ လမ်း၌သွားစဥ်တွင်၊ ှ ိမိသည်

ဒါဝိဒ်တဘက်တချက်၊ ေတာင်ခါးပန်းနားမှာ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ၊ ကျိန်ဆဲလျက် ေကျာက်ခဲ ှ င့်

ပစ်၍ ေြမမန့်ကိလည်း ပက်ေလ၏။ ၁၄ ှ င်ဘရင်မှစ၍ ေနာက်ေတာ်သိ့

လိက်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေမာလျက်၊ ဗာဟရိမ် မိသိ့့ေရာက်၍ အေမာအပန်းေြဖက၏။

၁၅အဗ ှ လံ ှ င့် လအေပါင်းတိ့သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်၍ အဟိေသာေဖလလည်း

ပါ၏။ ၁၆ ဒါဝိဒ်၏ အေဆွခင်ပွန်းအာခိလဟ ှ ဲသည်လည်း အဗ ှ လံထံသိ့ ေရာက်လာ၍၊

ှ င်ဘရင် အသက် ေတာ် ှ င်ေစသတည်း၊ ှ င်ဘရင်အသက်ေတာ် ှ င်ေစသတည်းဟ

ေကာင်း ကီးေပး၏။ ၁၇ အဗ ှ လံကလည်း၊ သင်၏အေဆွခင်ပွန်း၌

ဤသိ့ေကျးဇး ပသေလာ။ သင်၏အေဆွခင်ပွန်း ှ င့်အတ အဘယ်ေကာင့် မလိက်သနည်းဟ

ဟ ှ ဲအားဆိလ င်၊ ၁၈ဟ ှ ဲက၊ ထိသိ့မိန့်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ထာဝရဘရားမှစ၍ဤလများ ှ င့်

ဣသေရလလများအေပါင်းတိ့သည် ေ ွးချယ်ေသာသထံမှာ ကန်ေတာ်ကန်ခံပါမည်။

ထိသထံမှာ ေနပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၉တဖန်အကင်သထံ၌ ကန်ခံရ၏။ ထိသ၏သားထံ၌

ကန်ခံရသည် မဟတ်ပါေလာ။ ကန်ေတာ်သည် ခမည်းေတာ်ထံ၌ ကန်ခံရတနည်းတ

ကိယ်ေတာ်ထံ၌လည်း ကန်ခံပါမည်ဟ၍၎င်း၊ အဗ ှ လံအား ေလာက်ဆိ၏။ ၂၀

အဗ ှ လံကလည်း၊ ငါတိ့သည်အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ အ ကံေပးပါဟ အဟိေသာေဖလအား

ဆိလ င်၊ ၂၁အဟိေသာေဖလက၊ နန်းေတာ်ကိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ ခမည်းေတာ်ထားခ့ဲေသာ

ကိယ်လပ်ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ ဝင်ေတာ်မပါ။ ခမည်းေတာ်သည်ကိယ်ေတာ်အား

စက်ဆပ် ွံ ှ ာေ ကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်ကား၍၊

ကိယ်ေတာ်ဘက်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့သည် လက်အား ကီး ကပါလိမ့်မည်ဟ

ေလာက်သည် အတိင်း၊ ၂၂ နန်းေတာ်ေပ မှာ အဗ ှ လံအဘိ့ မျက် ှ ာ ကက်ကိမိး၍၊ သသည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ေ ှ မှ့ာ ခမည်းေတာ်၏ ကိယ်လပ်ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့

ဝင်ေလ၏။ ၂၃ ထိကာလ၌ အဟိေသာေဖလ ေပးေသာအ ကံသည် ဘရားသခင့် ထံေတာ်၌

ေမးေလာက်၍ခံရေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ သေပးသမ ေသာအ ကံကိ ဒါဝိဒ် ှ င့်

အဗ ှ လံသည် ဗျာဒိတ်ေတာ်က့ဲသိ့ မှတ်တတ် သတည်း။

၁၇ တဖန်အဟိေသာေဖလက၊ ကန်ေတာ်သည် လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ

ေ ွေကာက်ပါရေစ။ ယေန့ ညဥ့်ပင် ကန်ေတာ်ထ၍ ဒါဝိဒ်ကိလိက်ပါမည်။ ၂

သသည်ေမာလျက် လက်အားနည်းလျက် ေနစဥ်အခါ ကန်ေတာ်တိက်၍

သကိ့ထိတ်လန့်ေစမည်။ သ၌ ပါေသာ လအေပါင်းတိ့သည် ေြပး က၍၊ ှ င်ဘရင်ကိသာ

ကန်ေတာ်လပ် ကံပါမည်။ ၃ လအေပါင်းတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲပါမည်။

ကိယ်ေတာ် ှ ာေသာသတေယာက်တည်းကိရလ င်၊ လအေပါင်းတိ့သည် ြပန်လာ၍

ငိမ်ဝပ် ကပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်လ င်၊ ၄ ထိစကားကိအဗ ှ လံ ှ င့် ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီးသတိ့သည် ှ စ်သက်က၏။ ၅ ထိအခါ အဗ ှ လံက၊ အာခိလ ှ ဲကိလည်းေခါခ့ဲ။

ငါတိ့သည် သ၏စကားကိနာကားကကန်အ့ံဟဆိသည် အတိင်း၊ ၆ ဟ ှ ဲသည်လာ၍

အဗ ှ လံက၊ အဟိေသာေဖလသည် ဤမည်ေသာအ ကံကိေပး ပီ။ သ၏စကားကိ နားေထာင်

သင့်သေလာ။ သိ့မဟတ် သင်ေြပာေလာ့ဟဆိလင်၊ ၇ဟ ှ ဲက အဟိေသာေဖလေပးေသာ

အ ကံသည် ယခကာလ၌ မေလျာ်ပါ။ ၈ ခမည်းေတာ် ှ င့် သ၏လတိ့သည်

ခွန်အား ကီးေသာသြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ယခမကား ေတာ၌ သားငယ်ေပျာက်ေသာ

ဝံမက့ဲသိ့ ြပင်းထန်ေသာစိတ် ှ ိေ ကာင်းကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။ ခမည်းေတာ်

သည်လည်း စစ်သရဲြဖစ်၍ လများတိ့ ှ င့်အတ မအိပ်တတ်။ ၉ ယခမှာသသည်

ေြမတွင်းတစံတခ၌ ပန်းလျက်ေနပါလိမ့်မည်။ သိ့မဟတ်အြခားေသာအရပ်၌ ပန်းလျက်

ေနပါလိမ့်မည်။ လအချို ့တိ့သည် အဦးလဲ၍ေသလင် ထိသိတင်းကိကားေသာသက၊

အဗ ှ လံေနာက်သိ့ လိက်ေသာသသည် ဆံး ံ း က ပီဟ ကားေြပာကပါလိမ့်မည်။ ၁၀

ထိအခါ ရဲရင့် ေသာသ၊ ြခေသ့ ှ လံးက့ဲသိ့ ှ လံး ှ ိေသာသသည် စိတ်ပျက်ပါလိမ့်မည်။
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ခမည်းေတာ်သည် ခွန်အား ကီးေသာသြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ သ၌ပါေသာ သတိ့သည်

ရဲရင့် ြခင်းသတိ ှ ိေသာသြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

သိကပါ၏။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ ကန်ေတာ်သည် အ ကံေပးပါမည်။ ဒန် မိမှ့စ၍

ေဗရေ ှ ဘ မိတိ့င်ေအာင် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် အေရအတွက်အားြဖင့်

သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ ကိယ်ေတာ်ထံ၌ စည်းေဝး၍ ကိယ်ေတာ်တိင် စစ်ချီေတာ်မရမည်။

၁၂ ထိသိ့ခမည်းေတာ်ကိေတွေ့သာ အရပ်တစံတခ၌ သထံ့သိ့ေရာက်လ င်၊

ေြမေပ မှာ ှ င်းကျက့ဲသိ့ သကိ့လမ်းမိး၍ သ ှ င့်သ၌ ှ ိေသာသတေယာက်မ

မကျန် ကင်းရ။ ၁၃ ၎င်းနည်းခမည်းေတာ်သည် မိတ့ မိထဲ့သိ့ ဝင်လ င်၊

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ကိးများကိ ယခ့ဲ၍ ထိ မိ ့၌ ေကျာက်စရစ်တခကိမ

မကျန်ေစြခင်းငှါ ချိုင့် ထဲသိ့ ဆဲွချရကမည်ဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၁၄ အဗ ှ လံ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့က၊ အာခိလဟ ှ ဲေပးေသာ အ ကံထက်သာ၍ေကာင်း

သည်ဟ ေြပာဆိက၏။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် အဗ ှ လံ၌

ေဘးေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ အဟိေသာ ေဖလေပးေသာ အ ကံေကာင်းကိ

ဖျက်ေစမည်အေကာင်း စီရင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိအခါ ဟ ှ ဲသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့်

အဗျာသာတိ့အား၊ အဟိေသာေဖလသည် ဤမည်ေသာ အ ကံကိ အဗ ှ လံ ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီးသတိ့ အားေပး ပီ။ က ်ပ်သည်လည်း ဤမည်ေသာအ ကံကိ

ေပး ပီ။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍ ဒါဝိဒ်ထံသိ့အလျင်အြမန်ေစလတ်၍ ယေန့ညမှာ ေတာလွင်ြပင်၌

မေနပါ ှ င့် ။ အလျင်အြမန် ကးသွားပါ။ သိ့မဟတ်လ င် ှ င်ဘရင် ှ င့်လအေပါင်းတိ့ သည်

ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်ဟ ကားေလာက် မည်အေကာင်း မှာလိက်သြဖင့် ၊ ၁၇

ေယာနသန် ှ င့် အဟိမတ်သည် မိထဲ့သိ့ဝင်လ င် သတပါးြမင်မည်စိးေသာေကာင့် ၊

အေရာေဂလ ွာ နားမှာ ေနရစဥ်တွင်၊ မိန်းမကေလးတေယာက်သွား၍

ေြပာသည်အတိင်းသတိ့သည် ဒါဝိဒ်မင်း ကီးထံသိ့ သွား၍ ေလာက်က၏။ ၁၈ သိ့ရာတွင်

လကေလးတေယာက်သည် ထိသတိ့ကိြမင်၍ အဗ ှ လံအား ေလာက်ေလ၏။ သတိ့သည်

အလျင်အြမန်သွား၍ ဗာဟရိမ် မိတွ့င် အိမ်တအိမ်သိ့ဝင်သြဖင့် ထိအိမ်ဝင်းထဲမှာ ှ ိေသာ

ေရတွင်းသိ့ ဆင်း၍၊ ၁၉ မိန်းမသည်ေရတွင်းဝကိ ဖံး ပီးမှ ဆန်ကိလှန်း၍ ထားေသာေကာင့်

ထိအမသည် မထင် ှ ား။ ၂၀ အဗ ှ လံ၏ ကန်တိ့သည်ထိအိမ်သိ့ေရာက်၍

အဟိမတ် ှ င့် ေယာနသန်တိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ မိန်းမအားေမးလ င်၊ မိန်းမက၊

ေချာင်းတဘက်သိ့ ကးက ပီဟ ေြပာသြဖင့် သတိ့သည် ှ ာ၍မေတွေ့သာအခါ

ေယ ှ လင် မိသိ့့ြပန်သွား က၏။ ၂၁ ြပန်သွားေသာေနာက် အဟိမတ် ှ င့် ေယာနသန်သည်

ေရတွင်းထဲကတက်၍ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးထံသိ့ သွား ပီးလ င်၊ ြမစ်တဘက်သိ့ အလျင်အြမန်ထ၍

ကေတာ်မပါ။ အဟိေသာေဖလသည် ကိယ်ေတာ်တဘက်၌ ဤမည်ေသာ

အ ကံကိေပးပါ ပီဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၂၂ ဒါဝိဒ် ှ င့် လအေပါင်းတိ့သည် ထ၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကးက၏။ မိယ်းလင်းေသာအခါ မကးေသာသတေယာက် မ မ ှ ိ။ ၂၃

အဟေသာေဖလသည် မိမိေပးေသာအ ကံသိ့ မလိက် ကသည်အေကာင်းကိ

သိြမင်ေသာအခါ၊ ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင်ေစ ပီးလ င်ထ၍ မိမိေနရင်း မိ ့ မိမိအိမ်သိ့ သွားသြဖင့်

အိမ်မအိမ်ေရးများကိ စီရင် ပီးမှ လည် ကိး တပ်၍ ေသေလ၏။ ဘိးေဘးတိ့သချုင်း၌

သ ဂိဟ်က၏။ ၂၄ ဒါဝိဒ်သည် မဟာနိမ် မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ အဗ ှ လံသည်လည်း

ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေလ၏။ ၂၅ အဗ ှ လံသည်

ဗိလ်ချုပ်မင်းယွာဘ အရာ၌ အာမသကိ ခန့်ထား၏။ အာမသကား၊ ယွာဘ အမိ ေဇ ယာ၏

ညီမနာဟတ်သမီးအဘိဂဲလ ှ င့် စံဘက်ေသာ ဣ ှ ေမလအမျိုး ေယသာ၏သား

ြဖစ်သတည်း။ ၂၆ဣသေရလအမျိုးတိ့ ှ င့် အဗ ှ လံသည် ဂိလဒ်ြပည်၌ တပ်ချက၏။ ၂၇

ဒါဝိဒ်သည် မဟာနိမ် မိသိ့့ ေရာက်ေသာအခါ၊ အမုန်ြပည် ရဗာ မိသ့ားနာဟတ်၏သား ေ ှ ဘိ၊

ေလာ ေဒဗာ မိသ့ား အေမျလ၏သား မာခိရ၊ ဂိလဒ်အမျိုး ေရာေဂလိမ် မိသ့ား ဗာဇိလဲတိ့က၊

၂၈ ထိလတိ့သည် ေတာ၌ေရစာ ငတ်မွတ်လျက် ပင်ပန်းလျက် ေနရပါသည်တကားဟဆိ၍၊

ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏လများ စားစရာဘိ့ ဂျံုဆန်၊ မေယာဆန်၊ မန့်ညက်၊ ေပါက်ေပါက်မျိုး၊ ပဲမျိုး၊

၂၉ ပျားရည်၊ ိဓ့မ်း၊ သိး၊ ဒိန်ခဲ ှ င့်တကွ အိပ်ရာ၊ လင်ပန်း၊ ေြမခွက်များကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကသည်။

၁၈ ဒါဝိဒ်သည် မိမိ၌ပါေသာ လတိ့ကိေရတွက်၍ တေထာင်အပ်၊ တရာအပ်တိ့ကိ

ခန့်ထား၏။ ၂လသံးစတစကိ ယွာဘ၌၎င်း၊ တစကိ ေဇ ယာသား ယွာဘညီ

အဘိ ှ ဲ၌၎င်း၊ တစကိဂိတိလ အိတဲ၌၎င်း အပ်၍၊ ငါ့ကိယ်တိင်ချီသွားမည်ဟ

လများတိ့အား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၃ လများတိ့ကလည်း၊ ကိယ်တိင် ကေတာ်မမပါ ှ င့် ။

ကန်ေတာ်တိ့ေြပးေသာ်လည်း သတိ့သည်အမမထား ကပါ။ ကန်ေတာ်တိ့

တဝက်ေသေသာ်လည်း သတိ့သည်အမမထားကပါ။ ကိယ်ေတာ်မကား၊ ကန်ေတာ်တိ့

တေသာင်းထက် ြမတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ကန်ေတာ် တိ့ကိ မိထဲ့က မစေတာ်မလ င်သာ၍

ေကာင်းပါလိမ့်မည် ဟ ေလာက်က၏။ ၄ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါသည်သင်တိ့အလိသိ့

လိက်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၍ တံခါးဝနားမှာ ရပ်ေတာ်မ လ င်၊ လအေပါင်းတိ့သည် တရာတပ်၊

တေထာင်တပ်အား ြဖင့် ချီသွား က၏။ ၅ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍

ငါ့သားအဗ ှ လံကိ ြဖည်း ှ င်းစွာ ပကေလာ့ဟ ယွာဘ၊ အဘိ ှ ဲ၊ အိတဲတိ့ကိ

မှာထားေတာ်မ၏။ ထိသိ့ ှ င်ဘရင် သည် အဗ ှ လံအတွက် ဗိလ်မင်းအေပါင်းတိ့ကိ မှာထား

ေတာ်မေသာအခါ၊ လအေပါင်းတိ့သည် ကားက၏။ ၆ ထိသိ့ လများတိ့သည်

ဣသေရလလတိ့ကိ စစ်တိက်အ့ံေသာငှါ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ ဧဖရိမ်ေတာ၌

စစ် ပိင် က၏။ ၇ဣသေရလလတိ့သည် ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့ ေ ှ မှ့ာ ံ း၍ ထိေန့ြခင်းတွင်

ကီးစွာေသာလပ် ကံြခင်းအားြဖင့် လ ှ စ်ေသာင်းေသက၏။ ၈ ေြမတြပင်လံးအ ှံ ့အြပား

တိက် ကသြဖင့် ထိေန့ ၌ လချင်းသတ်၍ ေသသည်ထက် ေတာ၌ ဆံး ံ းေသာ သသာ၍

များ က၏။ ၉ ဒါဝိဒ်၏ ကန်တိ့သည် အဗ ှ လံကိေတွ့ က၏။ သသည်ြမည်းကိ စီးလျက်ပင်

ြမည်းသည် ကီးေသာ သပိတ်ပင်အကိင်းအခက်ေအာက်သိ့ဝင်၍၊ အဗ ှ လံ၏

ေခါင်းသည်သပိတ်ပင်၌ ငိသြဖင့် ၊ မိဃ်း ှ င့် ေြမ ကီး စပ် ကားမှာ တဲွလဲွဆဲွလျက်ေန၍၊

ြမည်းသည် အလိ အေလျာက် သွားေလ၏။ ၁၀ ြမင်ေသာ သတေယာက်သည် ယွာဘထံသိ့

သွား၍၊ သပိတ်ပင်၌ အဗ ှ လံဆဲွေနသည်ကိ ကန်ေတာ် ြမင်ခ့ဲသည်ဟ ကားေြပာလ င်၊ ၁၁

ယွာဘက၊ သင်သည် ြမင်ခ့ဲသည်မှန်လ င် အဘယ်ေကာင့် သကိ့ ထိး၍ ေြမ ကီးေပ သိ့

မချခ့ဲ သနည်း။ ထိသိ့ ပလ င် ေငွကျပ်တဆယ် ှ င့် ခါးစည်းကိ ငါေပး ပီဟ ေြပာဆိေသာ်၊ ၁၂

ထိသက ကန်ေတာ်သည် ကိယ်လက်၌ ေငွ အခွက်တဆယ်ကိ ပင်ခံရေသာ်လည်း

ှ င်ဘရင်၏သားကိ မ ပ ိင်ပါ။ အေကာင်းမကား၊ ကန်ေတာ်တိ့ ကားသည့် အတိင်း

ှ င်ဘရင်က၊ ငါ့မျက် ှ ာကိေထာက်၍ ငါ့သား အဗ ှ လံကိ ေစာင့် မ ကေလာ့ဟ

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အဘိ ှ ဲ၊ အိတဲတိ့ကိ မှာထားေတာ်မ ပီ။ ၁၃ ကန်ေတာ် ပမိလ င်

ကိယ်ကိလှည့် စား၍ ကိယ် အသက် ံ းပါ ပီ။ ှ င်ဘရင်မသိေသာ အမတစံတခမ မ ှ ိ။

ကိယ်ေတာ်သည်လည်း ကန်ေတာ်တဘက်၌ ေနပါလိမ့် မည်ဟ ေြပာဆိေသာ်၊ ၁၄

ယွာဘက၊ သင် ှ င့်အတ ငါမေနအားဟ ဆိလျက်လံှယဥ်သံးစင်း ကိကိင်ယ၍

သပိတ်ပင်အလယ်၌ အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာ အဗ ှ လံ၏ ှ လံးကိ ထတ်ချင်း

ခပ်ထိးေလ၏။ ၁၅လက်နက်ေဆာင်လလင် တကျိပ်တိ့သည်လည်း ဝိင်း၍ အဗ ှ လံကိ

အေသသတ်က၏။ ၁၆ ယွာဘသည်လည်း တံပိးမတ်၍ လတိ့ကိ ဆီး တားသြဖင့်

ဣသေရလလတိ့ကိ လိက်ရာမှြပန်လာက၏။ ၁၇အဗ ှ လံကိလည်း ယ၍ ေတာ၌နက်ေသာ

ေြမတွင်းထဲသိ့ ချ ပီးမှ ေကျာက်ပံ ကီးကိ ပံထား က၏။ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်

အသီးအသီး မိမိတိ့ အိမ်သိ့ေြပးက၏။ ၁၈အဗ ှ လံသည် အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ ငါ၏နာမ

သည် မေပျာက်အ မဲတည်မည်အေကာင်း၊ သားမ ှ ိဟ ဆိလျက် ှ င်ဘရင်ချိုင့် တွင်

ကိယ်အဘိ့ ေကျာက်တိင်ကိ စိက်၍ မိမိနာမြဖင့်သမတ်ေသာေကာင့် ၊ ယေနတိ့င် ေအာင်

အဗ ှ လံေအာင်တိင်ဟ၍ တွင်သတည်း၊ ၁၉ ထိအခါ ဇာဒတ်၏သား အဟိမတ်က၊ ထာဝရ

ဘရားသည် ှ င်ဘရင်၏ ရန်သတိ့ကိ အြပစ်အေလျာက် စီရင်ေတာ်မေကာင်းကိ

ကန်ေတာ်ေြပး၍ သိတင်း ကားေလာက်ပါရေစဟ အခွင့် ေတာင်းလ င်၊ ၂၀

ယွာဘက၊ ယေနသ့င်သည် သိတင်းမကား မေလာက်ရ။ အြခားေသာေန့၌

ကားေလာက်ရမည်။ ှ င်ဘရင်၏ သားေတာ်ေသေသာေကာင့် ယေနသ့င်သည်

သိတင်းမကားမေလာက်ရဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၂၁က ှ ိအား သင်ြမင်သမ ကိသွား၍ ှ င်ဘရင်

အား ကားေလာက်ေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊ က ှ ိသည် ယွာဘအား ဦး တ်၍ ေြပးေလ၏။

၂၂ တဖန် ဇာဒတ်သားအဟိမတ်က၊ သိ့ေသာ်လည်း ကန်ေတာ်သည် က ှ ိေနာက်မှာ

ေြပးပါရေစဟ ခွင်း ေတာင်းြပန်လ င်၊ ယွာဘက ငါ့သား ဝမ်းေြမာက်စရာ

သိတင်းမဟတ်သည်ြဖစ်၍အဘယ်ေကာင့် ေြပးသွားချင် သနည်းဟ ဆိေသာ်လည်း၊ ၂၃

ေြပးပါရေစဟ တဖန် အခွင့် ေတာင်းေသာေကာင့် ေြပးေလာ့ဟအခွင့် ေပး၏။ ထိအခါ

အဟိမတ်သည် လွင်ြပင်လမ်း၌ေြပး၍ က ှ ိကိလွန်ေလ၏။ ၂၄ ဒါဝိဒ်သည်

မိတံ့ခါး ှ စ်ထပ်ကား မှာထိင်၍ေန၏။ ကင်းေစာင့်တေယာက်သည် မိ့ ိ းတံခါးအေပ
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ြပအိးမိးေအာက်သိ့ တက်၍ ေြမာ် ကည့်သြဖင့် လ တေယာက်တည်းေြပးလာသည်ကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ ၂၅ ှ င်ဘရင်အား ဟစ်၍ ေလာက်ေလ၏။ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

တေယာက်တည်းြဖစ်လ င် သိတင်း ပါလိမ့်မည်ဟ အမိန့် ှ ိ၏။ ထိသသည်

ေြပးလာ၍ အနီးသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၂၆ ကင်းေစာင့်သည်လည်း အြခားေသာ

သေြပးလာသည်ကိြမင်၍၊ အြခားေသာသတေယာက်တည်း ေြပးလာပါသည်ဟ

တံခါးသိ့လှည့်၍ ဟစ်လ င်၊ ှ င်ဘရင်က ထိသ၌လည်း သိတင်းပါလိမ့်မည်ဟ အမိန့် ှ ိ၏။

၂၇ ကင်ေစာင့်ကလည်း၊ ေ ှ လ့ာေသာ သ၏ေြပးြခင်းသည် ဇာဒတ်သား

အဟိမတ်ေြပးြခင်း ှ င့် တသည် ကိ ကန်ေတာ်ထင်ပါသည်ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ှ င်ဘရင်က

သသည် လေကာင်းြဖစ်၏။ ေကာင်းေသာ သိတင်းပါလိမ့် မည်ဟ အမိန့် ှ ိ ြပန်၏။ ၂၈

အဟိမတ်ကလည်း၊ ချမ်းသာရပါ၏ဟဟစ်လျက် ှ င်ဘရင်ေ ှ ေ့ြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊

အ ှ င်မင်း ကီး ကိ ပန်ကန်ေသာလတိ့ကိ အပ်ေတာ်မေသာကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၉

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ့သား အဗ ှ လံသည် ေဘးလွတ်၏ေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်

အဟိမတ်က၊ အ ှ င်မင်း ကီး၏ကန်ယွာဘသည် ကိယ်ေတာ်ကန် ကိေစလတ်ေသာအခါ

န်းရင်းခတ်ြခင်းအမကိ ကန် ေတာ်ြမင်ေသာ်လည်း ေသချာစွာမသိရပါဟ ေလာက် ေသာ်၊

၃၀ ှ င်ဘရင်က၊ ဤအနားမှာ ေ ့၍ေနေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း သသည်ေ ့၍

ေနေလ၏။ ၃၁တဖန် က ှ ိေရာက်လာ၍အ ှ င်မင်း ကီး၊ သိတင်းပါပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ

ပန်ကန်ေသာ သအေပါင်း တိ့ကိ ထာဝရဘရားသည် ထိသ၏ အြပစ်အေလျာက်

ယေနစီ့ရင်ေတာ်မ ပီဟ ေလာက်လ င်၊ ၃၂ ှ င်ဘရင်က၊ ငါ့သားအဗ ှ လံသည် ေဘးလွတ်

၏ေလာဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ က ှ ိက အ ှ င်မင်း ကီး၏ ရန်သများ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲြခင်းငှါ ပန်ကန်ေသာသများအေပါင်းတိ့သည် ထိလလင်က့ဲသိ့ြဖစ်ကပါ ေစေသာဟ

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၃၃ ှ င်ဘရင်သည် အလွန် ကင်နာေသာစိတ် ှ ိသြဖင့်

မိတံ့ခါးအေပ ၌ ှ ိေသာ တဲသိ့တက်၍ တက်စဥ် တွင်၊ အိငါ့သားအဗ ှ လံ၊ ငါ့သား၊

ငါ့သားအဗ ှ လံ၊ သင့် ကိယ်စား ငါမေသပါေလတကား။ အိအဗ ှ လံ၊ ငါ့သား၊ ငါ့သားဟ

ငိေကးေလ၏။

၁၉ ှ င်ဘရင်သည် အဗ ှ လံေကာင့် ငိေ ကးြမည် တမ်းေတာ်မသည်ဟ

ယွာဘအား ကားေြပာေလ၏။ ၂ ထိေန့၌ေအာင်ပဲွသည်

လအေပါင်းတိ့တွင် ဝမ်းနည်းစရာအေကာင်းြဖစ်ြပန်၏။ ှ င်ဘရင်သည်

သားေတာ်ေကာင့် စိတ် ကင်နာေတာ်မသည်ကိလအေပါင်းတိ့သည် ထိေန့၌ ကား၍၊ ၃

စစ်တိက်ရာမှေြပးေသာ သတိ့သည် ှ က်၍ တိတ်ဆိတ်စွာ ေြပးတတ်သက့ဲသိ့ မိထဲ့သိ့

တိတ်ဆိတ်စွာ ေြပးဝင် က၏။ ၄ ှ င်ဘရင်သည်လည်း မျက် ှ ာကိဖံး၍၊ အိငါ့သား အဗ ှ လံ၊

အိအဗ ှ လံ၊ ငါ့သား၊ ငါ့သားဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ငိေ ကးေတာ်မ၏။ ၅ ယွာဘသည်

ှ င်ဘရင်ထံ အိမ်ထဲသိ့ဝင်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ အသက်မှစ၍ သားေတာ် သမီးေတာ်၊

မိဖရားေမာင်းမမိဿံတိ့၏ အသက်ကိ ကယ်တင်ေသာ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့ကိ

ယေနအ့ ှ က်ကဲွေစေတာ်မ ပီ။ ၆ ရန်သတိ့ကိချစ်၍ အေဆွခင်ပွန်းတိ့ကိ

မန်းေတာ်မ၏။ မးမတ်များ၊ ကန်များတိ့ကိ ပမာဏပေတာ် မမေကာင်းကိ

ယေနထ့င် ှ ားစွာြပေတာ်မ ပီ။ အဗ ှ လံသည် အသက် ှ င်၍ ကန်ေတာ်မျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ယေနေ့သလင် အားရေတာ်မလိမ့်မည်ဟ ယေန့ ကန်ေတာ်သိြမင်ပါ၏။ ၇

ယခမှာထေတာ်မပါ။ က၍ကိယ်ေတာ်ကန် တိ့အား ှ စ်သိမ့်စကားကိ ေြပာေတာ်မပါ။

ကေတာ်မမ လ င် ယေန့ညမှာ အထံေတာ်၌ လတေယာက်မ မေနပါ။ ထိအမသည်

ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ ယခတိင်ေအာင် ကိယ်ေတာ်၌ ြဖစ်ေလသမ ေသာ အမထက်သာ၍

ဆိးပါလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ ကန်ေတာ်ကျိန်ဆိပါသည်ဟ

ေလာက်ေသာ်၊ ၈ ှ င်ဘရင်သည် ထ၍တံခါးဝ၌ထိင်ေတာ်မ၏။ ှ င်ဘရင်သည်

တံခါးဝ၌ထိင်ေတာ်မသည်ကိ လအေပါင်း တိ့သည် ကားေသာအခါ အထံေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်က၏။ ဣသေရလလများမကား မိမိတိ့ေနရာသိ့ ေြပးသွား က ပီ။ ၉ ထိေနာက်၊

ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့က၊ ှ င်ဘရင်သည် ဖိလိတိလအစ ှ ိေသာ ရန်သ

တိ့လက်မှ ငါတိ့ကိကယ် တ်ေတာ်မ ပီ။ယခမှာ အဗ ှ လံေကာင့် ိင်ငံေတာ်မှ

ထွက်ေြပးေတာ်မရ၏။ ၁၀ ငါတိ့ ဘိသိက်ေပး၍ ချီးေြမာက်ေသာ အဗ ှ လံ သည်

စစ်တိက်ပဲွ၌ေသပီ။ ယခမှာ ှ င်ဘရင်ကိ တဖန် ေဆာင်ခ့ဲရမည်ဟမဆိ၊

အဘယ်ေကာင့် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနကသနည်းဟ အချင်းချင်းအြပစ်တင် က၏။ ၁၁

ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည်လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ် ဖာဒတ် ှ င့် အဗျာသာတိ့ထံသိ့ လကိေစလတ်၍၊

ယဒ အမျိုးသက် ကီးသတိ့ထံသိ့ သွား၍ေြပာရမည်ကား၊ ှ င်ဘရင်ကိ နန်းေတာ်သိ့

ြပန်ပိ့ရမည်အမမှာ သင်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ေနာက်ကျကသနည်း။ ှ င်ဘရင်သည်

စံနန်းေတာ်၌ ေနစဥ်အခါ၊ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ ေြပာတတ်ေသာစကားကိ

ကားေတာ်မ ပီ။ ၁၂ သင်တိ့သည် ငါ့ညီအစ်ကိ၊ ငါ့အ ိး၊ ငါ့အသား ြဖစ်၍၊

ှ င်ဘရင်ကိ ြပန်ပိ့မည့်အမမှာ အဘယ်ေကာင့် ေနာက်ကျကသနည်းဟ၍၎င်း၊ ၁၃

အာမသအားလည်း၊ သင်သည် ငါ့အသား ငါ့အ ိးတိ့ အဝင်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။

သင်သည် ငါ့ေ ှ ့ မှာ ယွာဘ၏ကိယ်စားအစဥ် ဗိလ်ချုပ်မင်းမြဖစ်လ င် ထိမ မက

ဘရားသခင်သည် ငါ၌ ပေတာ်မေစသတည်း ဟ၍၎င်း၊ ေြပာကေလာ့ဟ

မှာလိက်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိသိ့ယဒအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ တညီ တ ွတ်တည်း

ှ လံး ွတ်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့က ကိယ်ေတာ်ကန်အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ကိယ်ေတာ်တိင်

ြပန်လာေတာ်မပါဟ ှ င်ဘရင်အား ေလာက်ေစက၏။ ၁၅ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည်

ြပန်၍ေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။ ယဒအမျိုးသည် ှ င်ဘရင်ကိ ခရီး ဦး ကိ ပ၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ပိ့ြခင်းငှါ ဂိလဂါလ မိသိ့့ သွား က၏။ ၁၆ ဗယာမိန်အမျိုးြဖစ်ေသာ

ဗာဟရိမ် မိသ့ား ေဂရ၏သား ှ ိမိသည် ယဒအမျိုးသားတိ့ ှ င့်အတ ဒါဝိဒ်

မင်း ကီးကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ အလျင်အြမန် လိက်လာ၏။ ၁၇ သ ှ င့်အတ

ဗယာမိန်အမျိုးသားတေထာင်၊ ေ ှ ာလအေဆွအမျိုး၏ ကန်ဇိဘ ှ င့် သ၏သားတကျိပ်

ငါးေယာက်၊ ကန် ှ စ်ဆယ်တိ့သည်လည်း လိက်လာ၍ ှ င်ဘရင်ေ ှ ေ့တာ်၌

ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးက၏။ ၁၈ ကတိ့ေလှသည် နန်းေတာ်သားများကိ ပိ့ြခင်းငှါ၎င်း၊

အလိေတာ်ကိေဆာင်ြခင်းငှါ၎င်း၊ သွားလာလျက် ှ ိ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးေတာ်မေသာအခါ၊

ေဂရ၏သား ှ ိမိသည် ေ ှ ေ့တာ်၌ြပပ်ဝပ်၍၊ ၁၉ကန်ေတာ်အ ှ င်သည် ကန်ေတာ်ကိ အြပစ်

ေပးေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အ ှ င်မင်း ကီးသည် ေယ ှ လင် မိမှ့ ထွက်ေတာ်မေသာေန့၌

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် လွန်ကျူး စွာ ပမိေသာအမကိ မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ှ လံးသွင်း

ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ြပစ်မှားမိသည်ကိ ကိယ် ေတာ်ကန်သိပါ၏။

သိ့ေသာ်လည်း ေယာသပ်အမျိုးသား အေပါင်းတိ့အရင်၊ ကန်ေတာ်သည် ယေနအ့ ှ င်

မင်း ကီးကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ လာပါ ပီဟ ေလာက် ေလ၏။ ၂၁ ေဇ ယာသား

အဘိ ှ ဲကလည်း၊ ှ ိမိသည် ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် ဘိသိက်ခံေသာအ ှ င်ကိ ကျိန်ဆဲ

ေသာေကာင့် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည် မဟတ်ေလာ ဟဆိေသာ်၊ ၂၂ ဒါဝိဒ်က၊

အိေဇ ယာသားတိ၊့ သင်တိ့သည် ယေန့ ငါ့ရန်သလပ်မည်အေကာင်း ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့

ဆိင် ကသနည်း။ ဣသေရလအမျိုးသားတစံတေယာက် သည် ယေနအ့ေသသတ်ြခင်းကိ

ခံရမည်ေလာ။ ငါသည် ယေနဣ့သေရလ ှ င်ဘရင်ြဖစ်သည်ကိ ငါသိသည်

မဟတ်ေလာဟမိန့်ေတာ်မ၍၊ ၂၃ ှ ိ မိအားလည်း၊ သင်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ မခံရဟ

ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။ ၂၄ ေ ှ ာလ၏သားေမဖိေဗာ ှ က်သည်လည်း ှ င် ဘရင်ကိ

ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ လာ၏။ ှ င်ဘရင်ထွက် ေသာေနမှ့စ၍ ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန်လာေတာ်

မမမီှတိင်ေအာင်၊ သသည် ေြခတိ့ကိမ ပစ၊ မတ်ဆိတ်ကိ မြပင်ဆင်၊ အဝတ် ကိ

မေလ ာ်ဘဲေန ပီ။ ၂၅ ှ င်ဘရင်ကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့

ေရာက်လာေသာအခါ၊ ှ င်ဘရင်က ေမဖိေဗာ ှ က် ငါ ှ င့်အတ အဘယ်ေကာင့်

မလိက်သနည်းဟ ေမးေတာ် မလ င်၊ ၂၆အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ေြခဆံွ ့

ေသာေကာင့် ြမည်းစီး ၍ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့သွားြခင်းငှါ ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင်မည်ဟ

ကံစဥ်အခါ၊ ကန်ေတာ်ကန် သည် ကန်ေတာ်ကိ လှည့် စားပါ၏။ ၂၇

အ ှ င်မင်း ကီးထံေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်ကန်ကိ ကန်းတိက်ပါ ပီ။ သိ့ရာတွင် အ ှ င်မင်း ကီးသည်

ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ စိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ပေတာ်မပါ။ ၂၈ကန်ေတာ်အေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့သည် အ ှ င် မင်း ကီးေ ှ ေ့တာ်မှာ

လေသြဖစ်ကေသာ်လည်း၊ စားပဲွ ေတာ်၌ စားေသာသတိ့ ှ င့် အတကိယ်ေတာ်ကန်ကိ

ေနရာေပးေတာ်မ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်၌ ကန်ေတာ်ြမည်တမ်းရေသာ အခွင့်သည်

အဘယ်သိ့ ှ ိပါသနည်းဟ ြပန်ေလာက်ေသာ်၊ ၂၉ ှ င်ဘရင်ကသင်၏အမအရာတိ့ကိ

အဘယ် ေြပာစရာ ှ ိသနည်း။ သင် ှ င့် ဇိဘသည်ေြမကိ ေဝ၍ ယရကမည်ငါစီရင် ပီဟ
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မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေမဖိေဗာ ှ င်ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီးသည် နန်းေတာ်သိ့တဖန်

ငိမ်ဝပ်စွာေရာက်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ သသည်အလံစံတိ့ကိပင် ယပါေစဟ ေလာက်

ေလ၏။ ၃၁ ဂိလဒ်ြပည်သား ဗာဇိလဲသည်လည်း ေရာေဂလိမ် မိမှ့လာ၍ ှ င်ဘရင်ကိ

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ပိ့ြခင်းငှါ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ကးေလ၏။ ၃၂

ဗာဇိလဲသည် အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိ၍ အိေသာ သြဖစ်၏။ ှ င်ဘရင်သည်မဟာနိမ် မိမှ့ာ

တပ်ချေသာ ကာလပတ်လံး ှ င်ဘရင်ကိ လပ်ေကး၏။ အလွန်ရတတ် ေသာ

သလည်းြဖစ်၏။ ၃၃ ှ င်ဘရင်ကလည်း ငါ ှ င့်အတ လိက်ေလာ့။ ေယ ှ လင် မိ ့၌

သင့် ကိငါ ှ င့်အတ ငါလပ်ေကးမည်ဟ ဗာဇိလဲအား အမိန့် ှ ိလ င်၊ ၃၄ ဗာဇိလဲက၊

အ ှ င်မင်း ကီး ှ င့်အတ ေယ ှ လင် မိသိ့့ သွားရမည်အေကာင်း ကန်ေတာ်အသက်သည်

အဘယ်မ ေလာက်ကျန် ကင်းပါေသးသနည်း။ ၃၅ ယေနက့န်ေတာ်အသက်

ှ စ်ဆယ် ှ ိပါ ပီ။ ေကာင်းမေကာင်းကိ ကန်ေတာ် ပိင်းြခား၍ သိ ိင်ပါ မည်ေလာ။

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် အစားအေသာက် အရသာကိ ြမည်း ိင်ပါမည်ေလာ။

သီချင်းသည် ေယာက်ျား၊ သီးချင်းသည်မိန်းမဆိေသာအသံကိကား ိင်ပါမည်ေလာ။

ကိယ်ေတာ်ကန်သည်အ ှ င်မင်း ကီးကိ အဘယ်ေကာင့် ေ ှ ာင့် ှ က်ရပါမည်နည်း။ ၃၆

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် အ ှ င်မင်း ကီး ှ င့် အတ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့

အနည်းငယ်လိက်ပါမည်။ ှ င်ဘရင်သည် ဤမ ေလာက် ကီးစွာေသာ ဆကိ အဘယ်

ေကာင့် ချေပးေတာ်မမည်နည်း။ ၃၇ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ေနရင်း မိတွ့င်

မိဘသချုင်းနားမှာ ေသရမည်အေကာင်း၊ ြပန်သွားရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။

သိ့ရာတွင် ကိယ်ေတာ်ကန်ခိမဟံ ှ ိပါ၏။ အ ှ င်မင်း ကီး ှ င့်အတ လိက်ေစေတာ်မပါ။ စိတ်

ေတာ် ှ ိသည်အတိင်းသ၌ ပေတာ်မပါဟ ေလာက် ေလ၏။ ၃၈ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ခိမဟံသည် ငါ ှ င့်အတ လိက်ရမည်။ သင် အလိ ှ ိသည်အတိင်းသ၌ ငါ ပမည်။

သင်ေတာင်းသမ ကိလည်း သင့်အဘိ့ ငါ ပမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉

လအေပါင်းတိ့သည်လည်း ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးက၏။ ှ င်ဘရင်သည် ကိယ်တိင်ကး ပီးမှ၊

ဗာဇိလဲကိ နမ်း၍ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် မိမိေနရာ သိ့ ြပန်သွား၏။ ၄၀

ှ င်ဘရင်သည် ဂိလဂါလ မိသိ့့ ကေတာ်မ၏။ ခိမဟံသည်လည်း လိက်ေလ၏။

ယဒအမျိုးသား ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ဣသေရလအမျိုး သားတဝက်တိ့သည် ှ င်ဘရင် ကိ ပိ့ က၏။

၄၁တဖန်ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့လာ၍၊ ကန်ေတာ်တိ့

ညီအစ်ကိြဖစ် ေသာ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ခိးယ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ

နန်းေတာ်သားကိယ်ေတာ်၏ လအေပါင်းတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့

ပိ့ရကမည် နည်းဟေလာက်ကေသာ်၊ ၄၂ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့က၊ ှ င်ဘရင်သည်

ငါတိ့ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်သည်ြဖစ်၍၊ ဤအမ၌ သင်တိ့ သည် အဘယ်ေကာင့်

စိတ်ဆိး ကသနည်း။ ှ င်ဘရင်၏ ရိကာေတာ်ကိ ငါတိ့စား ကသေလာ။ ငါတိ့အား တစံတခ

ေသာ ဆကိေပးေတာ်မသေလာဟဣသေရလအမျိုး သားတိ့အား ြပန်ေြပာက၏။ ၄၃

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကလည်း၊ ငါတိ့သည် ှ င်ဘရင်၌ ဆယ်ဘိ့တိ့ကိဆိင် က၏။

ဒါဝိဒ်အမျိုးကိ သင်တိ့ဆိင်သည်ထက် ငါတိ့ သာ၍ဆိင် က၏။ ှ င်ဘရင်ကိ

ြပန်ပိ့ြခင်းအမတွင် ငါတိ့ ှ င့် ေ ှ းဦးစွာ မတိင်ပင်ဘဲ အဘယ်ေကာင့် ငါတိ့ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပကသနည်းဟယဒအမျိုးသားတိ့ကိ ြပန်ေြပာက၏။ သိ့ရာတွင် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ စကားထက် ယဒအမျိုးသားတိ့ စကားသည်သာ၍ ခိင်ခ့ံ၏။

၂၀ ထိအခါ ဗယာမိန်အမျိုးဗိခရိ၏သားေ ှ ဘ အမည် ှ ိေသာ

အဓမလတေယာက် ှ ိ၏။ ထိသသည် တံပိးမတ်၍၊ အိဣသေရလအမျိုး၊

ငါတိ့သည် ဒါဝိဒ်၌ တဘိ့ကိမ မဆိင်။ ေယ ှ ဲ၏သားကိ အေမွမခံထိက်။ လအေပါင်းတိ၊့

ကိယ်ေနရာသိ့ သွား ကဟဆိသြဖင့် ၊ ၂ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ဒါဝိဒ်ထံေတာ်မှ ထွက်၍ဗိခရိသား ေ ှ ဘေနာက်သိ့ လိက် က ၏။

ယဒအမျိုးသားတိ့မကား၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်မှသည် ေယ ှ လင် မိတိ့င်ေအာင် ှ င်ဘရင်၌

ဆည်းကပ်က၏။ ၃ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ေယ ှ လင် မိ ့ နန်းေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

နန်းေတာ်ကိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ ထားခ့ဲ ေသာ ကိယ်လပ်ေတာ်တကျိပ်တိ့ကိယ၍ ေလှာင်အိမ်၌

ထား၏။ ထိသတိ့ကိ ေကးေမွးေသာ်လည်း မေပါင်းေဘာ်။ သတိသ့ည် ေသသည်တိင်ေအာင်

အချုပ်ခံ၍ မတ်ဆိးမ က့ဲသိ့ ေနရက၏။ ၄ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သံးရက်အတွင်းတွင်

ယဒလတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊ ထိသတိ့ ှ င့်အတ ကိယ်တိင် လာရမည်ဟအာမသအား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅အာမသသည်သွား၍ ယဒလတိ့ကိ ိးေဆာ်သြဖင့် ၊ ချိန်းချက်ေသာအချိန်ကိ

လွန်ေစ၏။ ၆ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အဗ ှ လံ ပသည်ထက် ဗိခရိသားေ ှ ဘသည်သာ၍

အြပစ် ပလိမ့်မည်။ သင့်သခင်၏ ကန်တိ့ကိေခ ၍ ထိသကိလိက်ေလာ့။ သိ့မဟတ်သသည်

ခိင်ခ့ံေသာ မိတ့စံတ မိထဲ့သိ့ ဝင်၍ ငါတိ့ လက်မှ လွတ်လိမ့်မည်ဟ အဘိ ှ ဲအား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၇ အဘိ ှ ဲေနာက်မှာ ယွာဘ၏လများ ှ င့် ေခရသိ လ၊

ေပလသိလများမှစ၍ ခွန်အား ကီးေသာသအေပါင်း တိ့သည် ဗိခရိသားေ ှ ဘကိ

လိက်အ့ံေသာငှါ ေယ ှ လင် မိမှ့ထွက်သွားက၏။ ၈ ဂိေဗာင် မိ ့၌ ှ ိေသာ ေကျာက် ကီးသိ့

ေရာက်ကေသာအခါ၊ အာမသသည်သတိ့ ေ ှ သိ့့ချီသွားေလ၏။ ယွာဘသည် မိမိဝတ်ေသာ

အဝတ်ကိ ခါး၌စည်းလျက်၊ ထိခါးစည်းေပ မှာလည်း ထားကိအိမ် ှ င့်တကွ ဆဲွလျက် ထား၏။

သွားစဥ်တွင်ထားသည် ေလာ၍ကျ၏။ ၉ ယွာဘကလည်း၊ မာ၏လားငါ့ညီဟ အာမသကိ

ေမး၍ နမ်းဟန်ေဆာင်လျက် လက်ျာလက် ှ င့် အာမသ ၏မတ်ဆိတ်ကိ ကိင်၏။ ၁၀

လက်ဝဲလက်၌ကိင်ေသာထားကိ အာမသသည်သတိမ ပေသာေကာင့် ၊ ဝမ်းကိထိး၍

အအကိေြမေပ မှာ ချ၏။ ထပ်၍ မထိးေသာ်လည်း အာမသေသေလ၏။

ယွာဘ ှ င့် ညီအဘိ ှ ဲသည် ဗိခရိသား ေ ှ ဘကိ လိက် က၏။ ၁၁သအနားမှာ ယွာဘ၏

လတေယာက်သည် ရပ်၍ ယွာဘ ှ င့် ဒါဝိဒ်ဘက်၌ေနေသာသြဖစ်လ င် ယွာဘေနာက်သိ့

လိက်ေတာ့ဟဆိ၏။ ၁၂အာမသသည် လမ်းမအလယ်တွင် မိမိအေသွး ၌ လးလျက် ှ ိ၏။

လမ်း၌ သွားလာေသာသအေပါင်းတိ့ သည် ရပ်၍ ေနကသည်ကိ ယွာဘ၏

လြမင်ေသာအခါ၊ အာမသကိလမ်းမကယ၍လယ်ြပင်သိ့ ေ ့ ပီးလ င် အဝတ် ှ င့် ဖံးေလ၏။

၁၃ ထိသိ့လမ်းမကေ ွ ့ ပီးမှ၊ လအေပါင်းတိ့သည် ယွာလ ှ င့်အတ ဗိခရိသားေ ှ ဘကိ

လိက်သွား က၏။ ၁၄ ယွာဘသည် ဗက်မာခြပည်၊ အာေဗလ မိ့ တိင်ေအာင်

ဣသေရလတိင်းခ ိင် ှ ိသမ ကိ ေ ှ ာက်သွား ၏။ ေဗရိလအေပါင်းတိ့သည်လည်း

စေဝး၍ ယွာဘ ေနာက်သိ့ လိက် က၏။ ၁၅ ေ ှ ဘတည်းခိေသာဗက်မာခြပည်၊

အာေဗလ မိ့ ကိ ဝိင်းထား၍၊ ြပင် မိ ့ ိ းတဘက်တချက်၌ ေြမ ိးကိ ဖိ့ က၏။

ယွာဘ ှ င့်သ၏ လအေပါင်းတိ့သည် မိ ့ ိ းကိ ဖိြခင်းငှါ ထိးေဖါက်က၏။ ၁၆

ထိအခါပညာ ှ ိေသာ မိန်းမတေယာက်သည် မိထဲ့ကဟစ်၍ ဆိသည်ကား၊ နားေထာင် က၊

နားေထာင် က၊ ငါသည်ယွာဘ ှ င့် စကားေြပာ ိင်မည်အေကာင်း ချဥ်းလာပါဟ

ယွာဘအားေလာက်ကေလာ့ ဟဆိသည်အတိင်း၊ ၁၇ ယွာဘသည် ချဥ်းလာေသာအခါ

မိန်းမက၊ သင်သည်ယွာဘဟတ်သေလာဟေမးလ င်၊ ငါဟတ်သည် ဟဆိေသာ်၊ မိန်းမက၊

ကိယ်ေတာ်ကန်မ၏ စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါဟဆိ၏။ ယွာဘကလည်း၊ ငါနား

ေထာင်လျက် ေနသည်ဟ ဆိေသာ်၊ ၁၈ မိန်းမက၊ အကယ်စငင်စစ် အာေဗလ မိမှ့ာ

တိင်ပင်၍ အမကိ ဆံးြဖတ်ပါေလေစဟ ေ ှ းကာလ၌ ဆိတတ်က၏။ ၁၉ကန်မသည်

ဣသေရလအမျိုး၌ အမမလပ်ပါ။ သစာေစာင့် ေသာသြဖစ်ပါ၏။ကိယ်ေတာ်သည် မိတ့ မိ ့

တည်းဟေသာဣသေရလအမျိုးတွင် အမိတေယာက်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ှ ာေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရား၏ အေမွ ေတာ်ကိ မျိုြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် အလိ ှ ိေတာ်မ သနည်းဟ

ေလာက်လ င်၊ ၂၀ ယွာဘက၊ မျိုြခင်းအမ၊ ဖျက်ဆီးြခင်းအမသည် ငါ ှ င့် ေဝးပါေစေသာ။

ေဝးပါေစေသာ။ ၂၁ ထိသိ့မဟတ်ပါ။ ဧဖရိမ်ေတာင်သားြဖစ်ေသာ ဗိခရိ၏သား

ေ ှ ဘအမည် ှ ိေသာ သသည် ှ င်ဘရင် ဒါဝိဒ်ကိ ပန်ကန် ပီ။ ထိသကိ အပ်ေလာ့။ အပ်လ င်

ဤ မိ့ မှ ငါထွက်သွားမည်ဟ ေြပာဆိေသာ်၊ မိန်းမက၊ သ၏ ဦးေခါင်းကိကိယ်ေတာ်ေ ှ သိ့့

ပစ်ချပါမည်ဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၂၂ ထိမိန်းမသည် ပညာ ှ ိသည်အတိင်း မိသ့ားတိ့ ှ ိရာသိ့

သွား ပီးလ င်၊ သတိ့သည် ဗိခရိသားေ ှ ဘ၏ ဦးေခါင်းကိ ြဖတ်၍ ယွာဘေ ှ သိ့့ ပစ်ချ က၏။

ယွာဘသည်လည်း တံပိးမတ်သြဖင့် ၊ လများတိ့သည် ထိ မိမှ့ မိမိတိ့ ေနရာသိ့

ြပန်သွား က၏။ ယွာဘသည်လည်း ေယ ှ လင် မိ၊့ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ြပန်သွား၏။ ၂၃

ယွာဘသည် ဣသေရလတပ်သားအေပါင်းတိ့ကိအပ်ေသာ ဗိလ်ချုပ်မင်းြဖစ်၏။

ေယာယဒသား ေဗနာယသည် ေခရသိလ ှ င့် ေပလသိလတိ့ကိ အပ်ရ၏။ ၂၄

အေဒါနိရံသည် အခွန်ေတာ်ဝန်ြဖစ်၏။ အဟိ လပ်သားေယာ ှ ဖတ်သည် အတွင်းဝန်ြဖစ်၏။

၂၅ ေ ှ ဝသည် စာေရးေတာ် ကီးြဖစ်၏။ ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်၏။

၂၆ယဣရ မိသ့ား ဣရသည်နန်းေတာ်အပ်ြဖစ်၏။
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၂၁ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်လက်ထက်၌ သံး ှ စ်ပတ်လံး အစာအာဟာရ ေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်၍၊

ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရ ဘရားကိ ေမးေလာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက၊ ဂိေဗာင်

လတိ့ကိ သတ်ေသာေ ှ ာလ ှ င့် လအသက်ကိ သတ်တတ် ေသာ ေ ှ ာလအမျိုးေကာင့်

ဤအမေရာက်ေလ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ဂိေဗာင်လတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးအဝင်

မဟတ်၊ ကျန် ကင်းေသာ အာေမာရိအမျိုးြဖစ် က၏။ ဣသေရလအမျိုးတိ့သည်

သတိ့အား သစာဂတိထားက ေသာ်လည်း၊ ေ ှ ာလသည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ယဒ အမျိုး၏ အကျိုးကိေစာင့် ေ ှ ာက်၍ သတိ့ကိ သတ်မည်ဟ အားထတ်

သတည်း။ ၃ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် ဂိေဗာင်လတိ့ကိ ေခ ၍၊ သင်တိ့အဘိ့

အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ အေမွေတာ်ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေစြခင်း ငှါ အဘယ်သိ့အြပစ်ေြဖရမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊ ၄

ဂိေဗာင်လတိ့က၊ ကန်ေတာ်တိ့သည်ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏အမျိုး၌ေ ေငွကိမေတာင်းပါ။

ကန်ေတာ်တိ့ အတွက် ဣသေရလအမျိုးသားတစံတေယာက်ကိမ ကိယ်ေတာ်သည်

မသတ်ရဟ ြပန်ေလာက်ကေသာ်၊ သင်တိ့ ေတာင်း သည်အတိင်း ငါ ပမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅သတိ့ကလည်း၊ ကန်ေတာ်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍ ဣသေရလ ိင်ငံအတွင်း၌

အလင်းမေနရမည်အေကာင်း သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ ကိးစားေသာသ၏။

၆ သားခနစ်ေယာက်တိ့ကိ ကန်ေတာ်တိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မပါ။

ထာဝရဘရားေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ ေ ှ ာလေနရာ ဂိဗာ မိ ့၌ ထိသတိ့ကိ ကန်ေတာ်တိ့သည်

ထာဝရဘရားအဘိ့ ဆဲွထားပါမည်ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ှ င်ဘရင်က ငါအပ်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း ဒါဝိဒ် ှ င့် ေ ှ ာလ၏သား ေယာန သန်တိ့သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တေယာက် ှ င့် တေယာက် သစာဂတိထားေသာေကာင့် ၊

ှ င်ဘရင်သည် ေ ှ ာလ၏သားေယာနသန်ြမင်ေသာေမဖိေဗာ ှ က်ကိ ှ ေြမာေတာ်မ၏။ ၈

သိ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်သည် အဲအာသမီးရိဇပ ဘွားြမင်ေသာ ေ ှ ာလ၏ သားအာေမာနိ ှ င့် ေမဖိ

ေဗာ ှ က် ှ စ်ေယာက်မှစ၍၊ ေ ှ ာလ၏သမီးေမရပ်တွင် ေမေဟာလသိအမျိုး ဗာဇိလဲ၏

သားအေြဒလြမင်ေသာ သားငါးေယာက်တိ့ကိ ယ၍၊ ၉ ဂိေဗာင်လတိ့လက်သိ့အပ်သြဖင့် ၊

သတိသ့ည် ေတာင်ေပ တွင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဆဲွထား၍၊ ထိသခနစ်ေယာက်တိသ့ည်

မေယာစပါး ရိတ်စကာလ၊ တေန့ြခင်းတွင် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရ၍ တ ပိင်နက်

ေသက၏။ ၁၀ အဲအာသမီး ရိဇပသည် စပါးရိတ်စကာလမှစ၍ မိဃ်းမ ွာမီှတိင်ေအာင်

ေလ ာ်ေတကိ ယ၍ ေကျာက်ေပ မှာ အိပ်စရာဘိ့ခင်းလျက်၊ ေနအ့ချိန်တွင်

အေလာင်း ေကာင်အေပ ၌ငှက်မနား၊ ညဥ့်အချိန်တွင် သားရဲမကိက် ေစြခင်းငှါ

ေစာင့် ေ ှ ာက်လျက်ေန၏။ ၁၁ ေ ှ ာလ၏ကိယ်လပ်ေတာ်အဲ အာသမီး ရိဇပ ပ ေသာ

အမကိ ဒါဝိဒ်သည် ကားေသာအခါ၊ ၁၂ ဖိလိတိလတိ့သည် ဂိလေဗာေတာင်၌

ေ ှ ာလကိ သတ်၍၊ အေလာင်းေတာ်ကိဆဲွထားရာ ဇက် ှ မ်လမ်းမှ

ခိးသွားေသာဂိလဒ်ြပည်ယာဗက် မိသ့ မိသ့ားတိ့ ှ ိရာသိ့ ှ င်ဘရင်သွား၍၊ ေ ှ ာလအ ိး ှ င့်

သားေတာ် ေယာနသန်အ ိးတိ့ကိယ၍၊ ၁၃ ထိအရပ်မှေဆာင်သွားသြဖင့် ၊ ဆဲွထားေသာ

သတိ့၏ အ ိးများကိလည်း စသိမ်း ပီးလ င်၊ ၁၄ ဗယာမိန်ြပည်။ ေဇလ ှ ာ၊ ေ ှ ာလအဘ

ကိ ှ ၏ သချုင်း၌ သ ဂဟ်၍၊ ှ င်ဘရင်မှာထားသမအတိင်း ပက ပီးသည်ေနာက်၊

ိင်ငံေတာ်အဘိ့ ဆေတာင်းေသာ စကားကိ ဘရားသခင် နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ေနာက်တဖန် ဖိလိတိလတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ စစ်တိက်၍ ၊ ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏

ကန်တိ့ သည် ဆီး ကိ၍ တိက်လှန် ကစဥ်၊ ဒါဝိဒ်သည် ေမာပန်း လျက်ေနေလ၏။ ၁၆

ေရဖိမ်အမျိုး ဣ ှ ဗိေဗ ပ်သည် အချိန်သံး ပိဿာ ှ ိေသာ ေကးဝါလံှကိ ကိင်၍၊

အသစ်ေသာ စစ်တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်လျက်ဒါဝိဒ်ကိ သတ်မည်ဟ ကံေလ၏။ ၁၇

ေဇ ယာသားအဘိ ှ ဲသည် ကညီ၍ ဖိလိတိ လကိ တိက်သတ်ေလ၏။ ထိအခါ ဒါဝိဒ်၏

လတိ့က၊ ဣသေရလအလင်းကွယ်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ကန်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ေနာက် တဖန် စစ်ချီ ကေတာ်မမရာဟ ကျိန်ဆိလျက် ေလာက်

က၏။ ၁၈ ေနာက်တဖန် ေဂါဘ မိမှ့ာ ဖိလိတိလတိ့ကိ စစ်တိက် ကစဥ်၊

ဟ ှ သိလသိေဗခဲသည် ေရဖိမ်အမျိုးသာဖ ကိ သတ်ေလ၏။ ၁၉ ေနာက်တဖန် ေဂါဘ မိမှ့ာ

ဖိလိတိလတိကိ့ စစ်တိက်ကစဥ်၊ ဗက်လင် မိသ့ားြဖစ်ေသာ ယဣရ၏သား ဧလဟာနန်သည်

ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့် အမ ကီးေသာလံှ ိးကိသံးစဲွေသာ ဂိတိအမျိုး ေဂါလျက်၏ ညီလာခမိ

ကိ သတ်ေလ၏။ ၂၀ ေနာက်တဖန် ဂါသ မိမှ့ စစ်တိက်ကစဥ်၊ အရပ်ြမင့် ၍ လက်တဘက်၌

လက်ေြခာက်ေချာင်းစီ၊ ေြခ တဘက်၌ ေြခေြခာက်ေချာင်းစီ၊ ေပါင်း ှ စ်ဆယ်ေလး

ေချာင်း ှ ိေသာ ေရဖိမ်အမျိုးသားတေယာက်သည်။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုးကိ

ကိမ်းပေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်အစ်ကိ ှ ိမာ၏ သားေယာနသန်သည် ထိသကိ သတ် ေလ၏။ ၂၂

ထိသေလးေယာက်တိ့သည် ဂါသ မိ့၌ေနေသာ ေရဖိမ်လ ကီး၏သားြဖစ်၍၊

ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏ကန်တိ့ လက်ြဖင့် ေသက၏။

၂၂ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလမင်းမှစ၍ ရန်သအေပါင်းတိ့ လက်မှ

ထာဝရဘရားကယ်လတ်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံရေသာအခါ၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်တွင် မက်ဆိေသာ သီချင်းစကားဟမကား၊ ၂

ထာဝရဘရားသည်ငါ၏ေကျာက်၊ ငါ၏ မိ ့ ိ း၊ ငါ့ကိ ကယ်လတ်ေသာ သခင်၊ ၃ ငါ၏ဘရား၊

ငါကိးစားေသာ အစွမ်းသတိ၊ ငါ၏အကွယ်အကာ၊ ငါ့ကိကယ်တင်ေသာဦးချို၊ ငါ၏ ရဲတိက်၊

ငါခိလံရာ၊ ငါ့ကိကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းထဲက

အက ်ပ်ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၄ ချီးမွမ်းအပ်ေသာ ထာဝရဘရားကိ

ငါေတာင်းေလာက်၍၊ ရန်သတိ့လက်မှ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်၏။ ၅

ေသြခင်းလိင်းတံပိးတိ့သည် ငါ့ကိ ဝိင်းမိ၍ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ေရစီးြခင်းေကာင့်

ငါေကာက်လန့် ရ၏။ ၆ မရဏာ ိင်ငံ၏ ကိးတိ့သည် ဝိင်း၍ ေသမင်း၏ ေကျာ့ကွင်းသည်

ငါ့ကိ ေကျာ့မိလျက် ှ ိ၏။ (Sheol h7585) ၇ ထိသိ့ငါသည် ဆင်းရဲ ငိြငင်ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရားကိ ေခ ၍ ငါ၏ဘရားသခင်ကိ ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ေခေသာအသံကိ

ဗိမာန်ေတာ်ထဲ မှာကားေတာ်မ၍၊ ေအာ်ဟစ်ေသာအသံသည် နားေတာ်ထဲသိ့

ဝင်ေလ၏။ ၈ ထိအခါ အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့် ေြမ ကီးတန်လပ်၍၊

မိဃ်းေကာင်းကင်အြမစ်တိ့သည် တေ ွေ့ ွလ့ပ် ှ ား က၏။ ၉ ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက

မီးခိးထွက်၍၊ တ်ေတာ်ထဲက မီးေလာင်ေသာအားြဖင့် မီးခဲေတာက်ေလ၏။ ၁၀

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ တ်သြဖင့် ဆင်းသက်ေတာ်မ၍၊ ေြခဘဝါးေတာ်ေအာက်၌

ေမှာင်မိက်ြဖစ် ေလ၏။ ၁၁ ေခ ဗိမ်ကိ စီးလျက်ပျံေတာ်မ၏။ ေလ၏ အေတာင်တိ့အေပ မှာ

ထင် ှ ားေတာ်မ၏။ ၁၂ ေမှာင်မိက်တည်းဟေသာ တခဲနက်ေသာ ေရ ှ င့်

ထထပ်ေသာမိဃ်းတိမ်တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်၌ ကာရံေစေတာ်မ၏။ ၁၃ ေ ှ ေ့တာ်၌

ေရာင်ြခည်ေကာင့် မီးခဲေတာက်လျက် ှ ိ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

ေကာင်းကင်ေပ မှာမိဃ်းချုန်း၍၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသည် အသံေတာ်ကိ

လင့် ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေလးြမားတိ့ကိပစ်၍ လ ပ်စစ်ြပက်ေစသြဖင့် ၊ ရန်သတိ့ကိ

အရပ်ရပ်သိ့ ခဲွ၍ ံ းေစေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် အြပစ်တင်၍၊

ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက အသက် ေတာ်မေသာအားြဖင့် သမဒရာေအာက်ြပင် ှ င့်

ေလာကတိက်ြမစ်တိ့သည် ဖွင့် လှစ်ထင်ေပလျက် ှ ိ က၏။ ၁၇ အထက်အရပ်က

လက်ေတာ်ကိဆန့်၍၊ တခဲနက်ေသာ ေရထဲက ငါ့ကိ ဆယ်ယေတာ်မ၏။ ၁၈ ငါ့ကိမန်းေသာ

သတည်းဟေသာ ငါ ပိင်၍ မ ိင် ိင်ေအာင် ခွန်အား ကီးေသာ ရန်သတိ့လက်မှ ငါ့ကိ

ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေသာကာလ၌ သတိ့သည် ဆီးထားေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားသည် ငါမီှခိရာ ြဖစ်၍၊ ၂၀ ငါ့ကိကျယ်ဝန်းရာအရပ်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။

ငါ့ကိ ှ စ်သက်ေသာေကာင့် ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ငါေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိသည်အေလျာက်

ထာဝရဘရားသည် အကျိုးကိေပး၍၊ ငါ့လက်စင် ကယ်ြခင်း၏အကျိုးကိ စီရင်ေတာ်မ၏။

၂၂ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ လမ်းေတာ်သိ့အစဥ်လိက်၏။

ငါ၏ဘရားသခင့် ထံမှ ြပစ်မှား၍ မသွား။ ၂၃ စီရင်ေတာ်မချက် ှ ိသမ ကိ ငါသည်

မျက်ေမှာက် ပ၏။ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့မှမလဲ။ ၂၄ ေ ှ ေ့တာ်မှာေြဖာင့် မတ်၍ ကိယ်ဒစ ိက်ကိ

ကဥ်ေ ှ ာင်၏ ။ ၂၅ ထိေကာင့် ေ ှ ေ့တာ်မှာ ထင် ှ ားေသာ ငါ၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊

စင် ကယ်ြခင်း ှ ိသည် ှ င့်အေလျာက် ထာဝရဘရားသည် ငါ၌အကျိုးကိ ေပးေတာ်မ ပီ။

၂၆ သနားတတ်ေသာသအား ကိယ်ေတာ်သည်သနားြခင်းသေဘာကိ၎င်း၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသအား ေြဖာင့် မတ်ြခင်းသေဘာကိ၎င်း၊ ၂၇ သန့် ှ င်းေသာသအား

သန့် ှ င်းြခင်းသေဘာကိ ၎င်း၊ ဆန့်ကျင်ေသာသအား ဆန့်ကျင်ေသာ သေဘာကိ ၎င်း

ြပေတာ်မ၏။ ၂၈ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာသတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင်၍၊

မာနေထာင်လားေသာ သတိ့ကိ ကား တ်ချ ြခင်းငှါ ကည့် မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၉

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ မီးခွက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်
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အက ်ပ်၏ ေမှာင်မိက်ကိ လင်းေစေတာ်မ၏။ ၃၀အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိ အမီှ ပ၍

တပ်ကိ ဖျက်ပါ ပီ။ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပလျက် မိ ့ ိ းကိ ေကျာ်၍ဝါပ ပီ။ ၃၁

ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာ အမသည် စံလင်၏။ ထာဝရဘရား၏သစာေတာ်သည်

အစစ်ခံ၍ တည်၏။ ခိလံေသာသအေပါင်းတိ့၏ အကွယ်အကာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၂

ထာဝရဘရားမှတပါး အဘယ်ဘရားသခင် ှ ိသနည်း။ ငါတိ့ ဘရားသခင်မှ

တပါးအဘယ်မည်ေသာ ေကျာက် ှ ိသနည်း။ ၃၃ ထိဘရားသခင်သည်

ငါ၏ခွန်အား၊ ငါ၏တန်ခိး ြဖစ်၍ ငါသွားရာလမ်းကိ ေြဖာင့် ေစေတာ်မ၏။ ၃၄

ငါ့ေြခကိသမင်ေြခက့ဲသိ့ လျင်ြမန်ေစ၍၊ ငါ၏ ြမင့် ရာအရပ်ေပ မှာ ငါ့ကိတင်ထားေတာ်မ၏။

၃၅ ငါ့လက်ကိ စစ်မ၌ ေလ့ကျက်ေစြခင်းငှါ သွန် သင်ေတာ်မ၍၊ ေကးဝါေလးကိ

ငါ့လက် ံ း ှ င့် ငါတင် ိင် ၏။ ၃၆ ကိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း

ဒိင်းလားကိအပ်၍၊ သည်းခံေတာ်မြခင်းအားြဖင့်အက ်ပ်သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်ပါ၏။ ၃၇ အက ်ပ်သွားေသာ လမ်းကိ ှ င်းလင်း၍ ေြခ မေချာ်ေစြခင်းငှါ

ပေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ၃၈ အက ်ပ်သည် ရန်သတိ့ကိ လိက်ဖျက်၍၊ သတိ့ကိ

မပယ် ှ င်းမီှ တိင်ေအာင်မြပန်ပါ။ ၃၉သတိ့သည် အက ်ပ် ေြခေအာက်မှာ လဲလျက် ှ ိ၍၊

မထ ိင်ေအာင် အက ်ပ်သည် ှ ိပ်နင်းပယ် ှ င်း ပါ၏။ ၄၀ အေကာင်းမကား၊

စစ်တိက်ေစြခင်းငှါ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ခွန်အားခါးပန်း ှ င့် စည်း၍၊

အက ်ပ်တဘက်၌ ထေသာသတိ့ကိ အက ်ပ်ေအာက်မှာ လဲှေတာ်မ၏။ ၄၁အက ်ပ်ကိ

မန်းေသာ ရန်သတိ့၏လည်ပင်းကိ အက ်ပ်၌အပ်၍ ဖျက်ဆီးရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်

မ၏။ ၄၂သတိ့သည် ေအာ်ဟစ်ကေသာအခါ ကယ်တင်ေသာ သမ ှ ိ။ ထာဝရဘရားကိ

ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ထးေတာ်မမ။ ၄၃ ထိအခါအက ်ပ်သည်သတိ့ကိ ေြမမန့်ကိက့ဲသိ့

ညက်ညက်ေချ ပီးမှ၊ လမ်း၌ အမိက်ကိက့ဲသိ့နင်း၍ ြဖန့် ကဲ ေလ၏။ ၄၄ လစတိ့သည်

ဆိင် ပိင်တိက်လှန်ြခင်းမှ အက ်ပ်ကိ ကယ်လတ်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ အကဲအမး

ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ အက ်ပ်မသိဘးေသာ လစသည်

အက ်ပ်ထံ၌ ကန်ခံ ပါ၏။ ၄၅ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အက ်ပ်ကိ ေတာင်းပန်၍

အက ်ပ်စကားသံကိကားသည် ခဏြခင်းတွင် နားေထာင် ကပါ၏။ ၄၆ ိ း ွမ်းသည်ြဖစ်၍

ခိလံရာအရပ်ထဲက တန်လပ်လျက် ထွက် ကပါ၏။ ၄၇ ထာဝရဘရားသည်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍ ငါ၏ေကျာက်၌ မဂလာ ှ ိပါေစသတည်း။ ငါ့ကိ

ကယ်တင်ေသာ ေကျာက်၏ဘရားသခင်၌ ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိပါေစသတည်း။ ၄၈

ငါ့ဘက်၌ တရားသြဖင့် စီရင်၍၊ လစတိ့ကိ ငါ့ေအာက်မှာ ှ ိမ့်ချေသာ သကား

ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၄၉ ရန်သတိ့လက်မှ ငါ့ကိကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တဘက်၌ထေသာသတိ့အေပသိ့ ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်ကိ ေြမာက်တင်၍၊

လယဖျက်ဆီးတတ်ေသာ သ၏လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၅၀ ထိေကာင့်

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍ နာမ

ေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ ၅၁ဘရားသခင်သည် မိမိခန့်ထားေသာမင်း ကီးကိ

ကယ်တင်ေသာ ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘိသိက်ေတာ်ကိ ခံရေသာဒါဝိဒ်မှစ၍

အမျိုးအ ွယ်အား၊ ကာလအစဥ်အဆက် က ဏာေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။

၂၃ ဒါဝိဒ် မက်ဆိေသာ ေနာက်ဆံးစကားတည်းဟေသာ၊

ယာကပ်အမျိုး၏ဘရားသခင့်အခွင့် ှ င့် ဘိသိက် ခံရ၍ ဘန်း ကီးေသာသ၊

ဣသေရလအမျိုး၌ချို မိန်စွာ သီချင်းဆိေသာ ေယ ှ ဲ၏သား ဒါဝိဒ် မက်ဆိေသာ ပေရာ

ဖက်စကားဟမကား၊ ၂ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ငါ့အားြဖင့် မိန့်ေတာ်မ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့လ ာ၌ တည်၏။ ၃ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ဣသေရလ

အမျိုး၏ေကျာက်သည် ငါ့အားြဖင့် မိန့် မက်ေတာ်မသည် ကား၊ လတိ့ကိ အပ်စိးေသာ

သသည်တရားသြဖင့် စီရင်၍ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ လ့ျက် အပ်စိးရမည်။ ၄ မိဃ်းမအံ၊့

ေနထွက်ေသာ နံနက်အလင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ မိဃ်း ွာ ပီးမှ ေနေပ ထွန်းသြဖင့် ေြမ၌ေပါက်ေသာ

ြမက် က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၅ ငါ့အမျိုးအ ွယ်သည် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌

မဲြမံသည်မဟတ်ေလာ။ ေသချာစွာ စီရင်၍ မပျက် ိင်ေသာ နိစထာဝရပဋိညာဥ်ကိ ငါ ှ င့်

ဖဲွေ့တာ်မ ပီ။ ထိပဋိညာဥ်သည် ချက်ြခင်းမြပည့်စံေသာ်လည်း၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ရာအေကာင်း၊

ငါအားရ ှ စ်သက်ရာအေကာင်း ြဖစ်၏။ ၆အဓမလအေပါင်းတိ့မကားလက် ှ င့် မကိင်သာ၊

ပယ် ှ ားရေသာ ဆးပင်က့ဲသိ့ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ၇ ပယ် ှ ားရေသာ သသည်သံချပ်အကျ ှ င့်

လံှတံကိ သံးေဆာင်သြဖင့် ၊ ဆးပင်ေပါက်ေသာအရပ်၌ပင် ှ င်း ှ င်းမီး ိရ့သတည်း။ ၈

ဒါဝိဒ်၏အမေတာ်ထမ်းသရဲ ကီးတိ့၏အမည်များဟမကား၊ ဟေပါနိအမျိုးယာဧ ှ ာဘံသည်

ဗိလ်ချုပ် ြဖစ်၏။ ထိသသည် လံှကိကိင်လျက် လသံးရာကိ တခါ တည်းတိက်၍

လပ် ကံေလ၏။ ၉ သေနာက်မှာ အေဟာဟိအမျိုးေဒါေဒါသား ဧလာဇာသည်

ဒါဝိဒ် ှ င့်အတလိက်ေသာ သရဲသံး ေယာက်အဝင်ြဖစ်၏။ စစ်တိက်ြခင်းငှါ စေဝးေသာ

ဖိလိတိလတိ့ကိ ကိမ်းပ၍ ဣသေရလလတိ့သည် ဆတ် သွားေသာအခါ၊ ၁၀ ထိသသည်

လက်ေညာင်း၍ထား၌မီှလျက်ေနရ သည်တိင်ေအာင် ထ၍ဖိလိတိလတိ့ကိ

လပ် ကံသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ထိေန့၌ ကီးစွာေသာ ေအာင်ြမင်ြခင်း ကိ

ပေတာ်မ၍၊ သတိ့သည် ရန်သတိ့၏ ဥစာကိ လယြခင်းငှါသာ ြပန်လာက၏။ ၁၁

သေ့နာက်မှာ ဟရရိအမျိုးအာဂိ၏သား ှ မ သည် ှ ိ၏။ ဖိလိတိလတိ့သည်

ေြပာင်းစပါးစိက်ေသာ လယ်ကွက်၌ စေဝး၍၊ ဣသေရလလတိ့သည် ေြပးက ေသာအခါ၊

၁၂ ထိသသည် လယ်ကွက်အလယ်၌ရပ်၍ ေစာင့် မ လျက် ဖိလိတိလတိ့ကိ

လပ် ကံသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ကီးစွာေသာ ေအာင်ြခင်းကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၃

ဗိလ်စအဝင်သံးေယာက်တိ့သည် စပါးရိတ်ရာ ကာလ၌၊ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ အဒလံဥမင်သိ့

ဆင်းသွား၍၊ ဖိလိတိ လတိ့သည် ေရဖိမ်ချိုင်၌တပ်ချလျက် ှ ိ က၏။ ၁၄

ထိအခါဒါဝိဒ်သည် ရဲတိက်တွင်ေန၍၊ ဖိလိတိ လတိ့သည် ဗက်လင် မိ ့၌ တပ်ချက၏။ ၁၅

ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ တစံတေယာက်ေသာ သသည် ဗက်လင် မိတံ့ခါးနားမှာ ှ ိေသာ

ေရတွင်းထဲက ေရကိ ခပ်၍ ငါ့အားေပးပါေစေသာဟ ေတာင့်တေသာ စိတ် ှ င့်

ဆိေသာ်၊ ၁၆ ထိသရဲသံးေယာက်တိ့သည် ဖိလိတိတပ်ကိ ဖျက်၍ ဗက်လင် မိ ့

တံခါးနားမှာ ှ ိေသာ ေရတွင်းထဲက ေရကိ ခပ်ယ ပီးလ င် ဒါဝိဒ်ထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

သိ့ေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်သည်မေသာက်ဘဲ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌သွန်းလျက်၊ ၁၇

အိထာဝရဘရား၊ ဤေရကိ ေသာက်ေသာအမ သည် အက ်ပ် ှ င့် ေဝးပါေစေသာ။

ဤေရသည် ကိယ် အသက်ကိမ ှ ေြမာဘဲသွားေသာ သတိ့၏အေသွးြဖစ်ပါ

သည်မဟတ်ပါေလာဟ ေလာက်၍ မေသာက်ဘဲေန၏။ ထိသရဲသံးေယာက်တိ့သည်

ထိသိ့ေသာအမတိ့ကိ ပက၏။ ၁၈ ေဇ ယာသားယွာဘညီအဘိ ှ ဲသည်လည်း

သရဲ သံးေယာက်တွင် အ ကီးြဖစ်၏။ သသည်လံှကိကိင်၍ လသံးရာတိ့ကိ

တိက်ဖျက်လပ် ကံေသာေကာင့် ၊ သရဲ သံးေယာက်အဝင်ေနရာရသတည်း။

၁၉ သရဲသံးေယာက်တွင် အြမတ်ဆံးြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ ထိေကာင့်

ဗိလ်ချုပ်အရာကိရ၏။ သိ့ေသာ် လည်း ပဌမသရဲသံးေယာက်တိ့ကိမမီှ။ ၂၀အထးသြဖင့်

ပဘးေသာကပ်ေဇလ မိသ့ား သရဲေယာယဒ၏ သားေဗနာယသည်လည်း ြခေသ့ ှ င့် တေသာ

ေမာဘလ ှ စ်ေယာက်ကိ သတ်၏။ ေဆာင်း ကာလ၌လည်း အြခားသိ့သွား၍

ေြမတွင်း၌ ှ ိေသာ ြခေသ့ကိ သတ်၏။ ၂၁ထးြခားေသာအဲဂတုလကိလည်း သတ်၏။

အဲဂတုလသည်လံှကိ ကိင်ေသာ်လည်း၊ ေဗနာယသည် ေတာင်ေဝးကိသာ ကိင်လျက်သွား၍

အဲဂတုလလက်မှ လံှကိလယ ပီးလ င်၊ ထိလံှ ှ င့်သကိ့ သတ်၏။ ၂၂ ထိသိ့ေသာအမတိ့ကိ

ေယာယဒသားေဗနာယပ၍သရဲသံးေယာက်အဝင်ေနရာကိ ရ၏။ ၂၃ ဗိလ်များထက်သာ၍

ြမတ်ေသာ်လည်း၊ ပဌမ သရဲသံးေယာက်တိ့ကိ မမီှ။ ဒါဝိဒ်သည် အတွင်းဝန်ချုပ်

အရာကိလည်းေပး၏။ ၂၄ ယွာဘညီအာသေဟလသည်လည်း ဗိလ်စအဝင်ြဖစ်၏။

ထိအတဗက်လင် မိေ့န၊ ေဒါေဒါ၏သား ဧလဟာနန်၊ ၂၅ ဟေရာဒိအမျိုး ှ မ၊

ဟေရာဒိအမျိုးဧလိက၊ ၂၆ ဖာလတိအမျိုးေဟလက်၊ ေတေကာအမျိုး ဣေက ှ ၏သား ဣရ၊

၂၇အေနေသာသိအမျိုးအေဗျဇာ၊ ဟ ှ သိအမျိုး ေမဗ ဲ၊ ၂၈အေဟာဟိအမျိုးဇာလမန်၊

ေနေတာ ဖာသိအမျိုး မဟာရဲ၊ ၂၉ ေနတာဖာသိအမျိုးဗာနာသားေဟလက်၊

ဗယာမိန်အမျိုးဂိဗာ မိေ့န၊ ရိဘဲ၏ သားအိတဲ၊ ၃၀ ပိရေသာနိအမျိုးေဗနာယ၊ ဂါ ှ ချိုင့်

သားဟိဒဲ၊ ၃၁အာဗသိအမျိုး အဗျာလဗန်၊ ဗာဟမိအမျိုး အာဇမာဝက်၊ ၃၂ ှ ာလေဗာနိ

အမျိုးဧလျာဘ၊ ယာ ှ င်၏သား တိ့တွင် ေယာနသန်၊ ၃၃ ဟာရရိအမျိုး ှ မ၊

ဟာရရိအမျိုး ှ ာရ၏ သား အဟိအံ၊ ၃၄ မာခါသိအမျိုးအဟသဘဲ၏သား ဧလိဖလက်၊

ဂိေလာနိအမျိုး အဟိေသာေဖလ၏သားဧလျံ၊ ၃၅ ကရေမလ အမျိုးေဟဇရဲ၊

အာဘိအမျိုးဖာရဲ၊ ၃၆ ေဇာဘအမျိုးနာသန်၏သား ဣဂါလ၊ ဂဒ်အမျိုး ဗာနိ၊ ၃၇

အမုန်အမျိုးေဇလက်၊ ေဇ ယာ၏သားယွာဘ ၏ လက်နက်ေဆာင်လလင်
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ေဗေရာသိအမျိုးနဟာရဲ၊ ၃၈ ဣသရိ အမျိုးဣရ၊ ဣသရိအမျိုးဂါရက်၊ ၃၉

ဟိတိအမျိုးဥရိယ၊ ေပါင်းသံးဆယ်ခနစ်ေယာက် တည်း။

၂၄ ေနာက်တဖန်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မလ င်၊

စာတန်သည် ရန်ဘက် ပ၍ဣသေရလလ ှ င့် ယဒလတိ့ကိ ေရတွက် ေစြခင်းငှါ

ဒါဝိဒ်ကိတိက်တွန်းေလ၏။ ၂ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ လေပါင်းမည်မ ှ ိသည်ကိ

ငါသိမည်အေကာင်း၊ ဒန် မိမှ့သည် ေဗရေ ှ ဘ မိ ့ တိင်ေအာင် ဣသေရလခ ိင် ှ ိသမ တိ့ကိ

ေ ှ ာက်သွား၍၊ လတိ့ကိ ေရတွက်ေလာ့ဟ အထံေတာ်၌ ှ ိေသာ ဗိလ်ချုပ်

မင်းယွာဘအားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ယွာဘကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် လတိ့ကိထပ်၍ အဆတရာတိးပွါး ေစသြဖင့် ၊ ကန်ေတာ်သခင်

အ ှ င်မင်း ကီးြမင်မည် အေကာင်း ပေတာ်မပါေစေသာ။ သိ့ရာတွင် ကန်ေတာ်

သခင်အ ှ င်မင်း ကီးသည် ဤအမကိ အဘယ်ေကာင့် ှ စ်သက်ေတာ်မသနည်းဟ

ှ င်ဘရင်အား ေလာက်ေလ ၏။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း အမိန့်ေတာ်သည် ယွာဘစကား ှ င့်

ဗိလ်များ စကားကိ ိင်သြဖင့် ၊ ယွာဘ ှ င့် ဗိလ်များ တိ့သည် လတိ့ကိေရတွက်အ့ံေသာငှါ

အထံေတာ်မှ ထွက် သွား က၏။ ၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိကး၍ ဂဒ်ချိုင့် ၌ ှ ိေသာ

အာေရာ် မိအ့ေ ှ ဘ့က်၊ ယာဇာ မိအ့နားမှာ တပ်ချ က၏။ ၆ ဂိလဒ်ြပည်၊

ေနာက်သိမ်းေသာြပည်၊ ဒန်ယန် ြပည်တိ့ကိ လွန် ပီးမှ ဇိဒန်ြပည်သိ့ ဝိင်းသွား၍၊ ၇

တ ရဲတိက်သိ့၎င်း၊ ဟိဝိ မိမ့ျား၊ ခါနာနိ မိမ့ျား အလံးစံတိ့သိ့၎င်း ေရာက်၍၊

ယဒြပည်ေတာင်ပိင်း၊ ေဗရ ေ ှ ဘ မိ့၌ လက်စသတ်က၏။ ၈ ထိသိ့တြပည်လံး

ေ ှ ာက်သွား၍ ကိးလ ှ င့် အရက် ှ စ်ဆယ်လွန်မှ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ၉

ယွာဘသည်လည်းလေပါင်းစာရင်းကိ ှ င်ဘရင်အား ဆက်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ထားကိင်

သရဲ ှ စ်သိန်း၊ ယဒအမျိုး၌ ငါသိန်း ှ ိ က၏။ ၁၀ ဒါဝိဒ်သည် လတိ့ကိ ေရတွက် ပီးမှ

ေနာင်တရ၍၊ အက ်ပ် ပမိေသာအမ၌ အလွန်ြပစ်မှားပါ ပီ။ အိထာဝရ ဘရား၊

ကိယ်ေတာ်ကန်၏အြပစ်ကိ ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် အလွန်မိက်ေသာအမကိ

ပမိပါ ပီဟ ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၁ ဒါဝိဒ်သည် နံနက်အချိန်၌

ထေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဒါဝိဒ်၏ ပေရာဖက်ဂဒ်သိ့

ေရာက်လာ၍၊ ၁၂ ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွားေလာ့။ အရာသံးပါးကိသင့်အား ငါြပ၏။ သင်၌

ငါ ပစရာဘိ့ တပါးပါးကိေ ွးရမည်ဟ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၃ ဂဒ်သည် ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍၊ ြပည်ေတာ်၌ သံး ှ စ်ပတ်လံး

အစာအာဟာရ ေခါင်းပါးေစရမည်ေလာ။ သိ့မဟတ် ရန်သတိ့သည် သံးလပတ်လံးလိက်၍

ကိယ်ေတာ်ေြပးေတာ်မရမည်ေလာ။ သိ့မဟတ် ြပည်ေတာ်၌ သံးရက်ပတ်လံးကာလနာ

ေရာက်ေစရမည်ေလာ။ အက ်ပ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသအား အက ်ပ်သည်

အဘယ်သိ့ ြပန်ေလာက်ရမည်ကိ စဥ်းစားဆင်ြခင်ေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၄

ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါသည် ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ့ ေရာက်ေလ ပီတကား။ ထာဝရဘရား၏

လက်ေတာ်သိ့ ေရာက်ပါေစ။ က ဏေတာ် ကီးလှ၏။ လလက်သိ့ မေရာက်ပါေစ ှ င့်ဟ

ဂဒ်အားြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ ထိေနနံ့နက်မှစ၍ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်တိင်ေအာင်

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၌ ကာလ နာကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၍၊ ဒန် မိမှ့သည်

ေဗရေ ှ ဘ မိ့ တိင်ေအာင် လခနစ်ေသာင်းေသက၏။ ၁၆ ေကာင်းကင်တမန်သည်

ေယ ှ လင် မိကိ့ ဖျက်ဆီးမည်ဟ လက်ကိဆန့်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား သည်

ထိေဘးေကာင့် ေနာင်တရေတာ်မ၍၊ တန် ပီ။ သင့်လက်ကိ ပ်သိမ်းေလာ့ဟ

လတိ့ကိဖျက်ဆီးေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ေယဗသိလအေရာန၏ ေကာက်နယ်တလင်းအနားမှာ ှ ိ၏။ ၁၇

လတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ကိ ဒါဝိဒ်သည်ြမင်ေသာအခါ၊

အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ။ ဒစ ိက်ကိ ပမိပါ ပီ။ ဤသိးတိ့မကား အဘယ်သိ့ ပမိပါ သနည်း။

လက်ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့် အက ်ပ် အေဆွ အမျိုး၌ ေရာက်ေစေတာ်မပါဟ

ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၈ ထိေန့ြခင်းတွင် ဂဒ်သည် ဒါဝိဒ်ထံသိ့လာ၍၊

ကိယ်ေတာ် ကပါ။ ေယဗသိလအေရာန၏ ေကာက်နယ် တလင်း၌ထာဝရဘရားအဘိ့

ယဇ်ပလင်ကိ တည်ရမည် ဟ၊ ၁၉ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိသည်အတိင်း

ဒါဝိဒ်သည် သွားေလ၏။ ၂၀ ထိသိ့ ှ င်ဘရင်သည် အြခံအရံေတာ် ှ င့်တကွ

ကလာသည်ကိ အေရာနသည် ကည့်၍ြမင်လ င်၊ ြပင်သိ့ ထွက်၍ ှ င်ဘရင်ေ ှ ေ့တာ်၌

ဦးချြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၂၁ ကန်ေတာ်သခင် အ ှ င်မင်း ကီးသည် ကိယ်ေတာ်ကန် ှ ိရာသိ့

အဘယ်ေကာင့် ကလာေတာ်မသနည်း ဟ ေမးေလာက်လ င်၊ ဒါဝိဒ်က၊ လတိ့တွင်

ကာလနာေဘးကိ ငိမ်းေစမည်အေကာင်း ထာဝရဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ တည်လိ၍၊

သင်၏ေကာက်နယ်တလင်းကိ ဝယ်အ့ံေသာငှါ လာသည်ဟ အမိန့် ှ ိေသာ်၊ ၂၂အေရာနက၊

ကန်ေတာ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီး သည် စိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ယ၍ ပေဇာ်ေတာ်မပါ။

မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ ွားများ ှ ိပါ၏။ ထင်းဘိ့ေကာက်နယ်တန်ဆာ၊ ွား ှ င့် ဆိင်ေသာ

တန်ဆာများ ှ ိပါ၏ဟ ဒါဝိဒ် အား ေလာက်လျက်၊ ၂၃အလံးစံတိကိ့ ှ င်ဘရင်အား ဆက်၍၊

ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်ကိ လက်ခံေတာ်မပါေစေသာဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၂၄ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထိသိ့ငါမယရ။ စင်စစ်အဘိးေပး၍ ငါဝယ်မည်။

ကိယ်ေငွမကန်ဘဲငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ငါမပေဇာ်လိဟ

အေရာနအား ဆိသြဖင့် ၊ ေငွအကျပ်ငါးဆယ်ကိ ေပး၍၊ ထိေကာက်နယ်တလင်း ှ င့် ွားတိ့ကိ

ဝယ် ပီးမှ၊ ၂၅ ထိအရပ်၌ ထာဝရဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ တည်၍ မီး ိရ့ာယဇ်၊

မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ် ေလ၏။ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဣသေရလြပည်အဘိ့

ဆေတာင်းေသာစကားကိ နားေထာင်၍ ကာလနာ ေဘးကိ ငိမ်းေစေတာ်မ၏။
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၁ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် အသက် ကီးရင့် ၍ အိေသာအခါ အဝတ် ခံ၍ မေ ွး ိင်။

၂ သိ့ြဖစ်၍ကန်တိ့က၊ အသက်ပျိုေသာကညာကိအ ှ င်မင်း ကီးအဘိ့ ှ ာပါရေစ။

သသည်မင်း ကီးကိ ခစား၍ ပစပါေစ။ အ ှ င်မင်း ကီးကိ ေ ွးေစြခင်းငှါ ရင်ခွင်ေတာ်၌

အိပ်ပါေစဟေလာက်က၏။ ၃ ထိသိ့ ှ င့်အညီအဆင်းလှေသာအပျိုမကိ ဣသ ေရလြပည်

တေ ှ ာက်လံးတွင် ှ ာ၍၊ နင် မိသ့ အဘိ ှ က် ကိ ေတွသ့ြဖင့် အထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

၄ ထိမိန်းမသည် အလွန်အဆင်းလှ၏။ ှ င်ဘရင် ကိလည်း လပ်ေကး ပစေလ၏။ သိ့ရာတွင်

ှ င်ဘရင် သိမ်းေတာ်မမ။ ၅ ထိေနာက် ဟဂိတ်သားအေဒါနိယသည် ှ င် ဘရင်လပ်မည်ဟ

အ ကံ ှ ိလျက်၊ ကိယ်ကိချီးေြမာက်၍ ရထားများ ှ င့် ြမင်းများကိ၎င်း၊ မိမိေ ှ ့၌ေြပးရေသာ

လငါးဆယ်ကိ၎င်း၊ ြပင်ဆင်ေလ၏။ ၆ ခမည်းေတာ်က၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့ ပသနည်းဟ သစိ့တ်နာေအာင် တခါမ မေြပာစဖး။ ထိသသည် အဆင်းလည်း

အလွန်လှ၏။ ၇ အဗ ှ လံညီ လည်း ြဖစ်၏။ သသည်ေဇ ယာသား ယွာဘ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် အဗျာသာ ှ င့် တိင်ပင်၍ သတိ့သည် အေဒါနိယဘက်မှာ ေနက၏။ ၈

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်၊ ေယာယဒသားေဗနာ ယ၊ ပေရာဖက်နာသန်၊ ှ ိမိ၊ ေရဣအစ ှ ိေသာ

ဒါဝိဒ်၏ မး ကီးမတ် ကီးများမကား၊ အေဒါနိယဘက်သိ့ မဝင် က။ ၉ အေဒါနိယသည်

အေရာေဂလ မိန့ယ်အတွင်း၊ ေဇာေဟလက်ေကျာက်နားမှာ သိး၊ ွားမှစ၍ ဆ ဖိးေသာ

အေကာင်တိ့ကိ သတ် ပီးလ င်၊ ှ င်ဘရင်သား မိမိညီ များ ှ င့် ှ င်ဘရင်၏

ကန်ယဒလများအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ဘိတ်ေလ၏။ ၁၀ ပေရာဖက်နာသန်၊ ေဗနာယ၊

မး ကီးမတ် ကီးမှ စေသာ ညီေ ှ ာလမန်ကိကား မေခမဘိတ်။ ၁၁ ထိအခါနာသန်သည်

ေ ှ ာလမန် အမိဗာသေ ှ ဘထံသိ့သွား၍၊ ဟဂိတ်၏သား အေဒါနိယသည်

ှ င်ဘရင်လပ်ေကာင်းကိ ကား ပီေလာ။ တိ့အ ှ င်ဒါဝိဒ် သည် မသိပါတကား။ ၁၂

ယခမှာသင်၏ အသက် ှ င့် ေ ှ ာလမန်၏ အသက်ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှါ က ်ပ်သည်

အ ကံေပးပါ ရေစ။ ၁၃ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးထံေတာ်သိ့ဝင်၍၊ အိအ ှ င် မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်က

သင်၏သားေ ှ ာလမန်သည် ငါ့အရာ၌ စိးစံ၍ နန်းထိင်ရမည်ဟ ကိယ်ေတာ် ကန်မ အား

ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီမဟတ်ေလာ။ သိ့ြဖစ်လ င် အေဒါ နိယသည် အဘယ်ေကာင့်

စိးစံရပါသနည်းဟ ေလာက် ေလာ့။ ၁၄ ထိသိ့အထံေတာ်၌ ေလာက်စဥ်တွင်၊ က ်ပ်

ဝင်၍ သင်၏စကားကိ ေထာက်မမည်ဟ အ ကံေပးသည် အတိင်း၊ ၁၅

ဗာသေ ှ ဘသည် ှ င်ဘရင် ှ ိရာ အခန်းထဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ှ င်ဘရင်သည်အလွန်အိ၍

နင် မိသ့ အဘိ ှ က်သည် လပ်ေကးလျက်ေန၏။ ၁၆ ဗာသေ ှ ဘသည်ဦးချ၍

ှ င်ဘရင်အား ှ ိခိးလ င်။ ှ င်ဘရင်က အဘယ်အလိ ှ ိသနည်းဟ ေမးေတာ်

မ၏။ ၁၇ ဗာသေ ှ ဘကလည်း၊ ကန်မသခင်၊ ကိယ်ေတာ် က သင်၏သား

ေ ှ ာလမန်သည်ငါ့အရာ၌ စိးစံ၍နန်းထိင် ရမည်ဟ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ ကိယ်ေတာ်ကန်မအား ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ။ ၁၈ ယခမှာ

အေဒါနိယသည်စိးစံပါ၏။ ကိယ်ေတာ် အ ှ င်မင်း ကီးလည်း သိေတာ်မမ။ ၁၉

အေဒါနိယသည် သိး ွားမှစ၍ ဆ ဖိးေသာ အေကာင်များတိ့ကိ သတ် ပီးလ င်၊ မင်း ကီး၏

သားေတာ် အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ယဇ်ပေရာဟိတ်အဗျာသာ၊ ဗိလ်ချုပ် မင်းယွာဘတိ့ကိ

ေခ ဘိတ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ကန် ေ ှ ာလမန်ကိကား မေခမဘိတ်ပါ။ ၂၀ အိအ ှ င်မင်း ကီး၊

ကန်မအ ှ င်မင်း ကီး၏ အရာ၌စိးစံ၍ အဘယ်သသည် နန်းထိင်ရမည်ကိ

မိန့် ေတာ်မမည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ေြမာ် ကည့်လျက်ေနကပါ၏။ ၂၁ သိ့မဟတ်ကန်မအ ှ င်မင်း ကီးသည် ဘိးေတာ်

ေဘးေတာ်တိ့ ှ င့်အတကျိန်းစက်ေတာ်မေသာအခါ၊ ကန်ေတာ်မ ှ င့် သားေ ှ ာလမန်သည်

ရာဇဝတ်ခံရေသာ သြဖစ်ပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၂ ထိသိ့အထံေတာ်၌

ေလာက်စဥ်တွင်၊ ပေရာဖက် နာသန်သည် ဝင်လ င် ပေရာဖက်နာသန်လာပါသည်ဟ

ေလာက်က၏။ ၂၃ နာသန်သည်လည်း ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ေရာက်ေသာ အခါ ဦးချြပပ်ဝပ်လျက်၊

၂၄ အိအ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်က ငါ့အရာ၌ အေဒါနိယစိးစံ၍ နန်းထိင်ရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မသေလာ။ ၂၅ သသည် ယေနဆ့င်းသွား၍၊ ဆ ဖိးေသာ သိး ွား

များတိ့ကိ သတ် ပီးလ င် မင်း ကီး၏သားေတာ်အေပါင်း တိ့ကိ၎င်း၊ ဗိလ်များ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အဗျာသာကိ၎င်း ေခ ဘိတ်ပါ ပီ။ သတိ့သည် အေဒါနိယေ ှ မှ့ာ

စား ေသာက်လျက်၊ အေဒါနိယမင်း ကီးသည် အသက် ှ င်ေစ သတည်းဟ

ေကးေကာ်လျက်ယခ ှ ိ ကပါ၏။ ၂၆ ကိယ်ေတာ်ကန်အက ်ပ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဇာဒတ်၊

ေယာယဒသား ေဗနာယ၊ ကိယ်ေတာ်ကန် ေ ှ ာလမန်တိ့ကိကား မေခမဘိတ်ပါ။ ၂၇

အ ှ င်မင်း ကီး၏အရာ၌ အဘယ်သနန်းထိင် ရမည်ကိ ကိယ်ေတာ် ကန်အားြပေတာ်မမဘဲ

ဤအမကိ အ ှ င်မင်း ကီးစီရင်ေတာ်မ ပီေလာဟ ေလာက်၏။ ၂၈ ထိအခါဒါဝိဒ်မင်း ကီးက၊

ဗာသေ ှ ဘကိ ေခ ခ့ဲ ပါဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဗာသေ ှ ဘသည်လာ၍ ေ ှ ေ့တာ်၌

ရပ်ေန၏။ ၂၉ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ့အသက်ဝိညာဥ်ကိ ခပ် သိမ်းေသာ ဒကထဲက

ကယ် တ်ေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၃၀

သင်၏သားေ ှ ာလမန်သည် ငါ့အရာ၌စိးစံ၍ ငါ့ကိယ်စားနန်းထိင်ရမည်ဟ

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်ထာဝရဘရားကိ ငါတိင်တည်၍ သင့်အား ကျိန်ဆိ

သည် ှ င့်အညီ ယေနင့ါ ပမည်ဟ တဖန်ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။ ၃၁ ဗာသေ ှ ဘသည်

ဦးချြပပ်ဝပ်လျက်၊ ှ င်ဘရင် အား ှ ိခိးလျက်၊ အ ှ င်ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် အသက်ေတာ်

အစဥ်အ မဲ ှ င်ေစသတည်းဟ မက်ဆိ၏။ ၃၂ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးကလည်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဇာဒတ်၊ ပေရာဖက် နာသန်၊ ေယာယဒသား ေဗနာယ တိ့ကိ ေခ ခ့ဲပါဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ဝင်လာက၏။ ၃၃ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

သင်တိ့အ ှ င်၏ ကန်များကိ ေခ ၍ ငါသားေ ှ ာလမန်ကိ ငါ၏ြမင်းလားေတာ်ေပ မှာ

စီးေစလျက်၊ ဂိဟန် မိသိ့့ ေဆာင်သွား ကေလာ့။ ၃၄ယဇ်ပေရာဟိတ် ဇာဒတ် ှ င့် ပေရာဖက်

နာသန် သည် ထိ မိမှ့ာ ဘိသိက်ေပး၍ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အရာ၌ ချီးေြမာက် ပီးလ င်၊

တံပိးမတ်၍ ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးသည် အသက်ေတာ် ှ င်ေစသတည်းဟ ေကး

ေကာ်ကေလာ့။ ၃၅ ထိေနာက်သင်တိ့လိက်လျက် ငါ့သားသည်လာ၍ နန်းထိင် ရမည်။

ငါ့ကိယ်စား ှ င်ဘရင်ြဖစ်ရမည်။ ထိသကိ ဣသေရလမင်း၊ ယဒမင်းအရာ၌

ငါခန့်ထားသည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၃၆ ေယာယဒသား ေဗနာယက အာမင်။ အ ှ င်

မင်း ကီးကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် လည်း ထိသိ့မိန့်ေတာ်မပါေစေသာ။

၃၇ ထာဝရဘရားသည် အ ှ င်မင်း ကီးဘက်မှာ ှ ိေတာ်မသည်နည်းတ ေ ှ ာလမန်ဘက်မှာ

ှ ိေတာ်မပါ ေစေသာ။ အ ှ င်မင်း ကီးဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလင်ထက် သားေတာ်၏

ရာဇပလင်သည်သာ၍ဘန်း ကီးမည် အေကာင်း စီရင်ေတာ်မပါေစေသာဟ ှ င်ဘရင်ကိ

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၃၈ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်၊ ပေရာဖက် နာသန်၊

ေယာယံဒ သားေဗနာယ၊ ေခရသိလ၊ ေပလသိ လတိ့သည် ထွက်၍ ေ ှ ာလမန်ကိ

ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏ ြမင်းလားေပ မှာ စီးေစလျက် ဂိဟန် မိသိ့့ ေဆာင်သွား က၏။ ၃၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်သည် တဲေတာ်ထဲက ဆီဘးကိယ၍ ေ ှ ာလမန်ကိဘိသိက်ေပး ပီးမှ၊

သတိ့သည် တံပိးမတ်၍၊ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် အသက်ေတာ် ှ င် ေစသတည်းဟ

လအေပါင်းတိ့သည် ဟစ်ေကာ်က၏။ ၄၀လအေပါင်းတိ့သည် တီးမတ်လျက် ေနာက်

ေတာ်သိ့လိက်၍၊ ေြမ ကီးကဲွမတတ် ှ ိသည်တိင်ေအာင် အလွန်ဝမ်းေြမာက်ေသာအသံကိ

ပက၏။ ၄၁အေဒါနိယ ှ င့် သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည် စားေသာက်ပဲွ ပီးေသာအခါ

ထိအသံကိ ကားက၏။ တံပိးမတ်သံကိယွာဘကားလ င်၊ တ မိလံ့း အတ်အတ်

ကျက်ကျက် ပသံကား၊ အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးစဥ်ပင်၊ ၄၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အဗျာသာ၏သား ေယာနသန် သည်လာလ င်၊ အေဒါနိယကဝင်ပါ။ သင်သည်

လေကာင်းြဖစ်၍၊ ေကာင်းေသာသိတင်းကိ ကားေြပာ လိမ့်မည်ဟ ဆိလ င်၊ ၄၃

ေယာနသန်က၊ အကယ်စင်စစ် ငါတိ့အ ှ င် ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ေ ှ ာလမန်ကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ ၄၄ ှ င်ဘရင်သည်လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ်ဇာဒတ်၊

ပေရာဖက်နာသန်၊ ေယာယဒသားေဗနာယ၊ ေခရသိလ၊ ေပလသိလတိ့ကိ ေ ှ ာလမန်

ှ င့်အတ ေစလတ်ေတာ်မ၍ ြမင်းလားေတာ်ေပ မှာ စီးေစကပါ ပီ။ ၄၅ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဇာဒတ် ှ င့် ပေရာဖက်နာသန် တိ့သည် ေ ှ ာလမန်ကိ ဂိဟန် မိ ့၌ ရာဇဘိသိက်ေပးပါ ပီ။

ထိ မိမှ့ ဝမ်းေြမာက်စွာ လာြပန်၍၊ တ မိလံ့းအတ်အတ် ကျက်ကျက်ေသာအသံကိ

ကိယ်ေတာ်ကားရပါ၏။ ၄၆ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ပါ၏။ ၄၇

ှ င်ဘရင်၏ ကန်တိ့သည်လည်း တိ့အ ှ င် ဒါဝိဒ်မင်း ကီးကိ ေကာင်း ကီးေပးြခင်းငှါ

သွား၍ဘရား သခင်သည် ေ ှ ာလမန်၏နာမကိ ခမည်းေတာ်၏နာမ ထက်သာ၍

ချီးေြမာက်ေတာ်မပါေစေသာ။ သ၏ရာဇ ပလင်ကိ ခမည်းေတာ်၏ ရာဇပလင်ထက်သာ၍
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ဘန်း ကီးမည်အေကာင်း စီရင်ေတာ်မပါေစေသာဟ ေလာက်လ င်၊ ှ င်ဘရင်သည်

သာလွန်ေတာ်ေပ မှာ ဦးချလျက်၊ ၄၈ ငါသည် ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ့နန်း ေပ မှာ

ထိင်ရေသာ သကိ ယေနေ့ပးသနားေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်

ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ အေဒါနိယအား

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၄၉ ထိအခါ အေဒါနိယ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

ေကာက် ွံ သ့ြဖင့် ထ၍ တေယာက် တြခားစီ သွား က၏။ ၅၀ အေဒါနိယသည်လည်း

ေ ှ ာလမန်ကိ ေကာက် သြဖင့် ထသွား၍ ယဇ်ပလင်ဦးချိုတိ့ကိ ကိင်လျက်ေန၏။ ၅၁

အေဒါနိယသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးကိ ေကာက်၍ ယဇ်ပလင်ဦးချိုတိ့ကိ

ကိင်လျက်၊ ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးသည် ကန်ေတာ်ကိ မကွပ်မျက်မည်အေကာင်း

ယေနက့ျိန်ဆိေတာ်မပါေစဟဆိေကာင်းကိ ေ ှ ာလမန် အားေလာက်ေလေသာ်၊ ၅၂

ေ ှ ာလမန်က၊ သသည်လေကာင်းြဖစ်လ င်၊ ဆံြခည်တပင်မ ေြမသိ့မကျရ။ အြပစ် ှ ိလ င်

အေသခံရ မည်ဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊ ၅၃လကိေစလတ်သြဖင့် ၊ အေဒါနိယကိ ယဇ်ပလင် မှ

ေခ ခ့ဲသည်အတိင်း၊ သသည်လာ၍ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး ေ ှ မှ့ာ ဦးချေလ၏။

ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ သင့် အိမ်သိ့ သွားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂ ဒါဝိဒ်သည်အနိစေရာက်ရေသာ အချိန်နီးေသာ အခါ၊ သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိ

ပညတ်ထားေတာ်မသည် ကား၊ ၂ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့၏ သွားရာလမ်းသိ့

ငါသွားရမည်။ သိ့ြဖစ်၍အားယေလာ့။ ေယာက်ျား၏ ဂဏ်သတိ ှ ိေလာ့။ ၃

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားဗျာဒိတ်ေပးေတာ် မသည်ကား၊ ၄သင်၏သားေြမးတိ့သည်

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ငါ့ေ ှ မှ့ာ သမာတရား၌ ကျင်လည်ြခင်းငှါ မိမိတိ့သွားရာ

လမ်းကိ သတိ ပလ င်၊ ဣသေရ လ ိင်ငံရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ရေသာ

သင်၏အမျိုးမင်း ိ းမြပတ်ရဟ မိန့်ေတာ် မေသာ စကားေတာ်တည်၍၊

သင်သည် ပေလရာရာ၊ သွားေလရာရာ၌ ေအာင်ြမင်မည်အေကာင်းသင်၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ လမ်းေတာ်သိ့ လိက်၍၊ ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်း၌ပါေသာ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်၊ သက်ေသခံချက်၊ ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် ေစြခင်းငှါ

မှာထားေတာ်မေသာ စကားကိ နားေထာင် ေလာ့။ ၅ ေဇ ယာသားယွာဘသည်

ငါ၌ ပေသာအမ၊ ဣသေရလဗိလ်ချုပ် ှ စ်ပါးေနရ၏သားအာဗနာ၊ ေယသာ ၏ သားအာမသ၌

ပေသာအမတည်းဟေသာ သတိ့ကိ သတ်၍ စစ်မတိက်ဘဲ စစ်အေသွးကိ သွန်းေလာင်း

သြဖင့် ၊ မိမိဝတ်ေသာခါးစည်း၊ မိမိနင်းေသာေြခနင်းတိ့ကိ စစ်အေသွး ှ င့် လးေသာအမကိ

သင်သိသည်ြဖစ်၍၊ ၆ သင်၌ပညာ ှ ိသည်အတိင်း စီရင်လျက်၊ ဆံပင် ြဖူေသာ

ထိသ၏ဦးေခါင်းကိ မရဏာ ိင်ငံသိ့ ငိမ်ဝပ်စွာ မဆင်းေစ ှ င့် ။ (Sheol h7585) ၇

ဂိလဒ်ြပည်သားဗာဇိလဲ၏သားတိ့ကိကား ေကျးဇး ပ၍ စားပဲွေတာ်၌ စားေသာလစထဲသိ့

ဝင်ေစ ေလာ့။ သင့်အစ်ကိအဗ ှ လံေကာင့် ငါေြပးရေသာအခါ၊ သတိ့သည်

ထိသိ့ေသာေကျးဇးကိ ပ၍ ငါ့ထံသိ့ လာက၏။ ၈ ငါသည်မဟာနိမ် မိသိ့့သွားေသာ ေန့၌

ငါ့ကိ ကမ်းတမ်းစွာ ကျိန်ဆဲေသာသ၊ ဗယာမိန်အမျိုးဗာဟ ရိမ် ွာသား၊ ေဂရ၏သား ှ ိမိသည်

သင့်လက်၌ ှ ိ၏။သသည်ငါ့ကိခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ့ လာေသာအခါ၊

သင့် ကိ ငါမကွပ်မျက်ဟထာဝရဘရားကိ တိင်တည်၍ ငါကျိန်ဆိေသာ်လည်း၊ ၉ ထိသကိ

အြပစ်မ ှ ိေသာ သက့ဲသိ့မမှတ်ရဘဲ၊ သင်သည် လိမာေသာ သြဖစ်၍ သ၌အဘယ်သိ့ စီရင်

သင့်သည်ကိ သိသည် ှ င့်အညီ၊ ဆံပင်ြဖူေသာ ထိသ၏ ေခါင်းကိ အေသသတ်ြခင်းအားြဖင့်

မရဏာ ိင်ငံသိ့ ဆင်းေစေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ ပီးမှ၊ (Sheol h7585) ၁၀

ဒါဝိဒ်သည်ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်တိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ် ၍ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ခံေတာ်မ၏။ ၁၁ ေဟဗန် မိ ့၌ခနစ် ှ စ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံး ဆယ်သံး ှ စ် မင်း ပ၍

ဣသေရလ ိင်ငံကိ အ ှ စ် ေလးဆယ်စိးစံေတာ်မ၏။ ၁၂ ေ ှ ာလမန်သည်

ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၏ ရာဇ ပလင်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မ၍၊ အာဏာေတာ်သည်

အ မဲတည်၏။ ၁၃ ထိေနာက် ဟဂိတ်၏သား အေဒါနိယသည် ေ ှ ာလမန်၏

မယ်ေတာ်ဗာသေ ှ ဘထံသိ့သွား၍၊ ဗာသေ ှ ဘကသင်သည်မိတ်ေဆွဖဲွလ့ျက် လာသေလာ

ဟေမးလ င်၊ မိတ်ေဆွဖဲွလ့ျက် လာပါ၏။ ၁၄ ေြပာစရာတစံတခ ှ ိပါသည်ဟ ဆိေသာ်၊

မယ်ေတာ်က ေြပာပါဟ ြပန်ဆိ၏။ ၁၅ အေဒါနိယကလည်း၊ ိင်ငံေတာ်သည် က ်ပ်

လက်သိ့ေရာက်သည်ကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည် က ်ပ်ကိ

ှ င်ဘရင်အြဖစ်၌ ချီးေြမာက် ချင်သည်အေကာင်းကိ၎င်း မယ်ေတာ်သိပါ၏။ သိ့ေသာ်

လည်း ိင်ငံေတာ်သည် က ်ပ်လက်မှလဲွ၍ ညီေတာ်လက် သိ့ ေရာက်ပါ ပီ။

ထိသိ့ထာဝရဘရားအလိေတာ် ှ ိ၏။ ၁၆ ယခမှာ တစံတခေသာ ဆကိ မယ်ေတာ်၌

ေတာင်းချင်ပါ၏။ မြငင်းပါ ှ င့်ဟဆိလ င်၊ မယ်ေတာ်က ေြပာပါဟဆိ၏။ ၁၇

သကလည်းေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် နင် မိသ့ အဘိ ှ က်ကိ က ်ပ်အား

ေပးစားေတာ်မမည်အေကာင်း ေလာက်ပါေတာ့။ မင်း ကီးသည် မယ်ေတာ်ကိ ြငင်းေတာ်

မမ ိင်ဟ ဆိေလေသာ်၊ ၁၈ ဗာသေ ှ ဘကေကာင်း ပီ။ သင့်အဘိ့နားေတာ် ေလာက်မည်ဟ

ဆိ ပီးမှ၊ အေဒါနိယအဘိ့ နားေတာ် ေလာက်မည်ဟဆိ ပီးမှ၊ အေဒါနိယအဘိ့ နားေတာ်

ေလာက်အ့ံေသာငှါ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးထံေတာ်သိ့သွား၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည်

မယ်ေတာ်ကိ ခရီးဦး ကိ ပအ့ံ ေသာငှါ ထ၍ ဦးချ ပီးမှ၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှ ထိင်ေတာ် မ၏။

မယ်ေတာ်ထိင်စရာဘိ့ စီရင်၍ သသည် လက်ျာ ေတာ်ဘက်မှာ ထိင်ေလ၏။ ၂၀ ထိအခါ

မယ်ေတာ်က၊ ငယ်ေသာဆ တစံတခကိ ေတာင်းချင်သည်ြဖစ်၍ မြငင်းပါ ှ င့်ဟ

ေလာက်လ င်၊ ှ င်ဘရင်ကမိခင်၊ ေတာင်းပါ၊ က ်ပ်မြငင်းပါဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၁

မယ်ေတာ်ကလည်း၊ နင် မိသ့ အဘိ ှ က်ကိ ေနာင်ေတာ်အေဒါနိယအား ေပးစားေတာ်မပါဟ

ေတာင်း ေလေသာ်၊ ၂၂ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးက၊ အေဒါနိယအဘိ့ နင် မိသ့ အဘိ ှ က်ကိသာ

အဘယ်ေကာင့် ေတာင်းရ သနည်း။ ိင်ငံေတာ်ကိလည်း သအဘိ့ ေတာင်းပါေလာ့။

သသည်က ်ပ်ေနာင်ေတာ်ြဖစ်၏။ သ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ် အဗျာသာ၊ ေဇ ယာ၏

သားယွာဘအဘိ့ ေတာင်းပါေလာ့ ဟ မယ်ေတာ်အား ြပန်ေြပာ ပီးမှ၊ ၂၃

တဖန်အေဒါနိယသည် ထိသိ့ေတာင်းေသာ်၊ မိမိ အသက်ေသေစြခင်းငှါ မေတာင်းမိလ င်၊

ဘရားသခင် သည် ငါ့အားထိမ မက ပေတာ်မေစသတည်း။ ၂၄ ငါ့ကိ မဲြမံေစသြဖင့် ၊

ငါ့ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ တင်၍ဂတိေတာ် ှ င့်အညီ

ငါ့ေနရာနန်းေတာ်ကိ ေပးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

အေဒါနိယသည် ယေန့ အေသခံရမည်ဟ ထာဝရဘရားကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိ ပီးမှ၊ ၂၅

ေယာယဒသား ေဗနာယကိေစလတ်၍၊ အေဒါ နိယကိ ေသေအာင်လပ် ကံေလ၏။ ၂၆

ယဇ်ပေရာဟိတ် အဗျာသာကိလည်း ှ င်ဘရင် ေခ ၍၊ သင်သည် အာနသတ် မိ၊့

သင်ပိင်ေသာ ေြမသိ့ သွားေလာ့။ သင်သည် အေသခံထိက်ေသာ်လည်း ယခ ငါမစီရင်။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင် ၏ေသတာေတာ်ကိ ငါ့ခမည်းေတာ်

ဒါဝိဒ်ေ ှ မှ့ာ ထမ်း ေလ ပီ။ ငါ့ခမည်းေတာ်ဆင်းရဲခံေလရာရာ၌ သင်သည် ဆင်းရဲခံေလ ပီဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထာဝရဘရားသည် ဧလိအမျိုးကိ အေကာင်း ပ၍၊ ှ ိေလာ မိ ့၌

မိန့်ေတာ်မေသာ စကားြပည့်စံမည် အေကာင်း၊ ေ ှ ာလမန်သည် အဗျာသာကိ ထာဝရဘရား

ထံေတာ်၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်မြဖစ်ေစြခင်းငှါ ှ င်ထတ်ေတာ် မ၏။ ၂၈ ယွာဘမကား၊ အဗ ှ လံ

ေနာက်သိ့မလိက်ေသာ် လည်း၊ အေဒါနိယေနာက်သိ့ လိက်ေသာသြဖစ်၍၊ ထိ သိတင်းကိ

ကားေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်သိ့ ေြပး၍ ယဇ်ပလင်ဦးချိုတိ့ကိ ကိင်လျက်ေန၏။

၂၉ ယွာဘသည် ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်သိ့ ေြပးပါ ပီ။ ယဇ်ပလင် အနားမှာ ှ ိပါသည်ဟ

ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးအား ေလာက်ေသာအခါ၊ ယွာဘကိ လပ် ကံ ေလာ့ဟ ေယာယဒသား

ေဗနာယကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ေဗနာယသည် ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်သိ့

သွား၍၊ ှ င်ဘရင်ေခ ေတာ်မသည်ဟဆိလင်၊ ယွာဘက ငါမသွား၊ ဤအရပ်မှာ

အေသခံမည်ဟဆိ၏။ ေဗနာယကလည်း၊ ယွာဘသည်ဤသိ့ြပန်ေြပာပါ၏ဟ နားေတာ်

ေလာက်ေလေသာ်၊ ၃၁ ှ င်ဘရင်က၊ အြပစ်မ ှ ိေသာ သ၏အသက်ကိ

ယွာဘသတ်ေသာအြပစ် ှ င့် ငါမှစ၍ ငါ့အေဆွအမျိုး ကင်းစင်မည်အေကာင်း

သစ့ကားအတိင်း ပေလာ့။ သကိ့ လပ် ကံ၍ သဂဟ်ေလာ့။ ၃၂သသည် မိမိထက်သာ၍

ေြဖာင့် မတ် ေကာင်း ြမတ်ေသာသ၊ ဣသေရလဗိလ်ချုပ်ေနရ၏သား အာဗနာ

ှ င့်ယဒဗိလ်ချုပ်ေယသာ၏သားအာမသကိ ငါ့ခမည်း ေတာ် ဒါဝိဒ်မသိဘဲ တိက်၍ထား ှ င့်

သတ်ေသာ အြပစ် ကိ ထာဝရဘရားသည် သ၏ေခါင်းေပ သိ့ သက်ေရာက် ေစေတာ်မမည်။

၃၃ ထိသတိ့၏ အေသွးသည် ယွာဘေခါင်း၊ သားေြမးတိ့၏ ေခါင်းေပ မှာ

အစဥ်သက်ေရာက်ပါေစ။ ဒါဝိဒ် ှ င့် သ၏ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်၊ နန်းေတာ်၊ ရာဇပလင်

ေတာ်၌ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ငိမ်ဝပ်ြခင်း အ မဲသက်ေရာက်ပါေစဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၃၄ ေယာယဒသား ေဗနာယသည် သွား ပီးလ င်၊ ယွာဘကိ

တိက်သတ်၍ ေတာအရပ်၊ ယွာဘေနရာအိမ်၌ သဂဟ်ေလ၏။ ၃၅ ဗိလ်ချုပ်ယွာဘအရာ၌
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ေယာယဒသား ေဗနာယကိ၎င်း၊ အဗျာသာအရာ၌ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဇာဒတ်ကိ၎င်း

ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၃၆တဖန် ှ င်ဘရင်သည် ှ ိမိကိ ေခ ပီးလ င်၊ သင်သည်

ေယ ှ လင် မိထဲ့မှာ အိမ်ကိေဆာက်၍ ေနရ မည်။ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ အဘယ်အရပ်ကိ

မ မသွား ှ င့် ။ ၃၇ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ ေကဒန်ေချာင်းကိ ကးလ င်၊ ကးေသာေန့၌

အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်ဟ သတိ ှ င့် မှတ်ေလာ့။ သင့်အေသွးသည်

သင့် ေခါင်းေပ မှာ သက်ေရာက်ေစဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၃၈ ှ ိ မိက၊ အမိန့်ေတာ်ေကာင်းပါ၏။

အ ှ င်မင်း ကီး မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ကိယ်ေတာ်ကန် ပပါမည်ဟ ြပန် ေလာက်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ကာြမင့် စွာေနေလ၏။ ၃၉ သိ့ရာတွင် သံး ှ စ်လွန်ေသာအခါ၊ ှ ိမိ၏ကန်

ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဂါသမင်း ကီးမာခါသား အာခိတ်ထံ သိ့ေြပး၍ ဂါသ မိ့၌ ှ ိေ ကာင်းကိ

ှ ိမိသည်ကားေလေသာ်၊ ၄၀ထ၍ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင် ပီးလ င်၊ ကန်တိ့ကိ ှ ာအ့ံေသာငှါ

ဂါသ မိ၊့ အာခိတ်ထံသိ့သွား၍ ကန်တိ့ကိ ေခ ေလ၏။ ၄၁ ထိသိ့ ှ ိမိသည် ေယ ှ လင် မိမှ့

ဂါသ မိသိ့့ သွား၍ ြပန်လာေကာင်းကိ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး ကား ေလေသာ်၊ ၄၂ ှ ိ မိကိ

ေခ ပီးလ င်၊ သင်သည် မိ ့ြပင်သိ့ ထွက် ၍ အြခားတပါးေသာ အရပ်သိ့သွားလ င်၊

သွားေသာေန့၌ အေသသတ်ြခင်းအမှန်ခံရမည်ကိ သတိ ှ င့် မှတ်ေလာ့ဟ

ထာဝရဘရားကိတိင်တည်လျက် သင့် ကိ ငါကျိန်ဆိေစ၍ သတိေပးသည်မဟတ်ေလာ။

သင်ကလည်း ကန်ေတာ် ကားရေသာ အမိန့်ေတာ်ေကာင်းပါသည်ဟ ဝန်ခံသည်

မဟတ်ေလာ။ ၄၃ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏သစာေတာ်ကိ၎င်း၊ ငါမှာထားေသာ

ပညတ်ကိ၎င်း၊ ငါမှာထားေသာ ပညတ် ကိ၎င်း အဘယ်ေကာင့် မေစာင့်သနည်းဟ မိန့်ေတာ်

မ ပီးမှ၊ ၄၄တဖန်သင်သည် ကိယ် ှ စ်သက်သည်အတိင်း ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၌ ပဘးေသာ

ဒစ ိက် ှ ိသမ ကိ သင်သိ၏။ သင်၏ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ထာဝရဘရားသည် သင့် ေခါင်းေပ သိ့

ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ ၄၅ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် မဂလာ ှ ိ၍ ဒါဝိဒ်၏

ရာဇပလင်ေတာ်သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အစဥ် အ မဲတည်ပါေစသတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၄၆ ေယာယဒသား ေဗနာယသည် အမိန့်ေတာ်ကိ ခံ၍

ြပင်သိ့ထွက် ပီးလ င် ှ ိမိကိေသေအာင်လပ် ကံ ေလ၏။ ထိသိ့ ိင်ငံေတာ်သည်

ေ ှ ာလမန်လက်၌ တည်၏။

၃ ေ ှ ာလမန်သည် အဲဂတုဖာေရာဘရင် ှ င့် မိတ်ေဆွဖဲွလ့ျက်၊ သမီးေတာ် ှ င့် စံဘက်၍

နန်းေတာ်၊ ဗိမာန်ေတာ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ မ ပီးမီှတိင်ေအာင် ဒါဝိဒ် မိ ့၌

ေနရာေပးေတာ်မ၏။ ၂ ထိကာလ၌ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ

မတည်ေသးေသာေကာင့် ၊ လများတိ့သည် ြမင့် ေသာအရပ်တိ့၌ ယဇ်ပေဇာ်တတ်က၏။

၃ ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရားကိ ချစ်၍ ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၏စီရင်ချက်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက် တတ်၏။ သိ့ရာတွင် ြမင့် ေသာအရပ်တိ့၌ ယဇ်ပေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်းကိ

မီး ိ၏့။ ၄ တရံေရာအခါ၊ ှ င်ဘရင်သည် ယဇ်ပေဇာ်ြခင်း ငှါ အလွန်ြမင့် ြမတ်ေသာ

အရပ်တည်းဟေသာ ဂိေဗာင် မိသိ့့သွား၍ ထိယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ်တေထာင် ကိ

ပေဇာ်ေလ၏။ ၅ ထိ မိ ့၌ထာဝရဘရားသည် ညဥ့်အခါ အိပ်မက် တွင် ေ ှ ာလမန်အား

ထင် ှ ားလျက်၊ ငါေပးရမည်ဆကိ ေတာင်းေလာ့ဟ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန် အက ်ပ်၏အဘဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌

သေဘာေြဖာင့် ၍ သမာတရား၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားအတိင်း ကျင့် သည် ှ င့်အညီ၊

သ၌များစွာေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ ပီ။ ယေနတွ့င် ှ ိသည်အတိင်း၊ သ၏ရာဇပလင်ေပ မှာ

ထိင်ရေသာ သားကိသအ့ား ေပးသနားေတာ်မသြဖင့် ၊ သအ့ဘိ့ေကျးဇးတရားကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မ ပီ။ ၇ ယခမှာ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်ကန်ကိ အဘဒါဝိဒ်၏ကိယ်စား ှ င်ဘရင် အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ သိ့ရာတွင်

အက ်ပ်သည် သငယ်ြဖစ်ပါ၏။ ထွက်ဝင်ြခင်းငှါ မတတ် ိင်ပါ။ ၈ ေ ွးချယ်ေတာ်မ၍

အေရအတွက်အားြဖင့် အတိင်းမသိ များြပားစွာေသာ ကိယ်ေတာ်၏လမျိုး ကီး

အလယ်၌ ကိယ်ေတာ်ကန် ှ ိပါ၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကန်သည်

ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့ကိ တရားစီရင် ိင်မည်အေကာင်း ေကာင်းမေကာင်း ကိ

ပိင်းြခား၍ သိတတ်ေသာဥာဏ်ကိ ေပးသနားေတာ် မပါ။ ဤမ ေလာက်များစွာေသာ

ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့ကိ အဘယ်သသည် ကိယ်အလိအေလျာက် တရားစီရင် ိင်ပါ

မည်နည်းဟ ေတာင်းေလာက်၏။ ၁၀ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်ေတာင်းေလာက်ေသာ ပဌနာ

စကားကိ ထာဝရဘရားသည် ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဘရားသခင်ကလည်း၊

သင်သည်တာ ှ ည်ေသာ အသက်ကိ မေတာင်း၊ စည်းစိမ်ကိလည်းမေတာင်း၊ ရန်သ

တိ့၏အသက်ကိလည်း မေတာင်း၊ တရားစီရင်ြခင်းငှါ တတ် ိင်ေသာဥာဏ်ကိသာ

ကိယ်အဘိ့ ေတာင်းေလာက် ေသာေကာင့် ၊ ၁၂ သင်ေတာင်းေလာက်သည်အတိင်း

ငါေပး၏။ ၁၃ ထိမှတပါးသင် ှ င့်တေသာ ှ င်ဘရင်တေယာက် ကိမ သင့်လက်ထက်၌

မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင်မေတာင်းေသာ ဆ၊ စည်းစိမ်ဥစာ၊ ဂဏ်အသေရကိ ငါေပး၏။ ၁၄

သင့်အဘဒါဝိဒ်ကျင့်သည်အတိင်း ငါ့လမ်းသိ့ လိက်၍ ငါစီရင်ချက်ပညတ်တရားတိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက် လ င်၊ တာ ှ ည်ေသာ အသက်ကိလည်း ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ ေ ှ ာလမန်သည် ိး၍အိပ်မက်ြဖစ်မှန်းကိသိ၏။ တဖန် ေယ ှ လင် မိသိ့့သွား၍

ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ ရပ်လျက်၊ မီး ိရ့ာယဇ်၊

မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ်၍ ကန်အေပါင်းတိ့အဘိ့ ပဲွကိ စီရင်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ထိအခါ ြပည်တန်ဆာမိန်းမ ှ စ်ေယာက်သည် လာ၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်လျက်၊ ၁၇

မိန်းမတေယာက်က အိအ ှ င်၊ ကန်ေတာ်မ ှ င့် ဤမိန်းမသည် တအိမ်တည်းေနကပါ၏။

တအိမ်တည်း ေနလျက် ကန်ေတာ်မသည် သားမျက် ှ ာကိြမင်ပါ၏။ ၁၈ သံးရက်လွန်မှ

တဖန်ဤမိန်းမသည် သား မျက် ှ ာကိြမင်ပါ၏။ ထိအိမ်၌ အဘယ်ဧည့်သည်မ မ ှ ိ။

သ ှ င့်ကန်ေတာ်မ ှ စ်ေယာက်တည်းသာ ှ ိပါ၏။ ၁၉ ဤမိန်းမသည် ညဥ့်အခါ

မိမိသားငယ်ကိဖိ၍ အိပ်မိေသာေကာင့် သားငယ်ေသပါ၏။ ၂၀ သန်းေခါင်ယံ၌

သသည်ထ၍ ကန်ေတာ်မ အိပ် ေပျာ်စဥ်အခါ ကန်ေတာ်မသားငယ်ကိယ၍

မိမိရင်ခွင်၌ ထားပါ၏။ သ၏သားငယ် အေသေကာင်ကိမကား၊ ကန်မ၏ရင်ခွင်၌

ထားပါ၏။ ၂၁ နံနက်အချိန်၌ ကန်ေတာ်မသည်သားငယ်ကိ ိတိ့က်မည်ထေသာအခါ၊

သားငယ်သည် ေသလျက် ှ ိပါ၏။ သိ့ရာတွင် ကန်ေတာ်မသည် ေသေသာသငယ်ကိ

ေစ့ေစ့ကည့် ေသာအခါ၊ ကန်ေတာ်မ ဘွားြမင်ေသာ သားမဟတ်ပါဟေလာက်၏။

၂၂ အြခားေသာ မိန်းမကလည်း မဟတ်ဘး။ အသက် ှ င်ေသာ သငယ်သည် ငါ့သား၊

ေသေသာသငယ် သည် သင်၏သားြဖစ်၏ဟ ြငင်းေလ၏။ အရင်မိန်းမ ကလည်း

ထိသိ့မဟတ်။ ေသေသာသငယ်သည် သင်၏သား၊ အသက် ှ င်ေသာသငယ်သည်

ငါ့သား ြဖစ်၏ဟဆိေလ၏။ ထိသိ့ေ ှ ေ့တာ်၌ ေလာက်ဆိကလင်၊ ၂၃ ှ င်ဘရင်က၊

မိန်းမတေယာက်က အသက် ှ င် ေသာ သငယ်သည် ငါ့သား၊ ေသေသာ သငယ်သည်

သင်၏သားြဖစ်၏ဟဆိလျက်၊ တေယာက်ကထိသိ့မဟတ်။ သင်၏သားေသပီ။

ငါ့သားအသက် ှ င်သည်ဟ ဆိသည် ြဖစ်၍၊ ၂၄ထားယခ့ဲဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ထားကိ ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ယခ့ဲက၏။ ၂၅ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ အသက် ှ င်ေသာ

သငယ်ကိ ခဲွ၍ ထိမိန်းမတိ့အား တေယာက်တဝက်စီေပးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊

၂၆ အသက် ှ င်ေသာသငယ်၏ အမိသည် မိမိသား ကိ အလွန်သနား၍၊ အိအ ှ င်၊

အသက် ှ င်ေသာသငယ်ကိ မသတ်ပါ ှ င့် ။ ဤမိန်းမအား ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်

ေလ၏။ အြခားမိန်းမက ငါမပိင်ေစ ှ င့် ။ သင်လည်း မပိင်ေစ ှ င့် ။ ခဲွပါေလေစဟဆိ၏။ ၂၇

ထိအခါ ှ င်ဘရင်က၊ အသက် ှ င်ေသာ သငယ် ကိ မသတ် ှ င့် ။ အရင်မိန်းမအား ေပးေလာ့။

သသည် အမိမှန်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသိ့ ှ င်ဘရင်စီရင်ေတာ်မသည် အရာကိ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ကားသိကေသာ အခါ၊ တရားစီရင်ေစြခင်းငှါ

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မ ေသာ ဥာဏ် ှ င့် ှ င်ဘရင်ြပည့် စံေကာင်းကိ သိြမင်၍၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ့ ိေသက၏။

၄ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် ဣသေရလ ိင်ငံလံးကိ စိးစံလျက် ေနေတာ်မ၏။

၂ မးေတာ်မတ်ေတာ်ဟမကား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဇာဒတ်သားအာဇရိ၊ ၃

ှ ိ ှ သားဧလိေဟာရပ် ှ င့် အဟိယတိ့သည် စာေရးေတာ် ကီးြဖစ်၏။ အဟိလပ်သား

ေယာ ှ ဖတ်သည် အတွင်းဝန်ြဖစ်၏။ ၄ ေယာယဒသား ေဗနာယသည် ဗိလ်ချုပ်မင်း ြဖစ်၏။

ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ် ြဖစ်၏။ ၅ နာသန်သားအာဇရိသည်

ဝန်စာေရးအပ်ြဖစ် ၏။ နာသန်သားဇာဗဒ်သည် မင်းသားအရာ ှ င့် တိင်ပင်

မတ်ြဖစ်၏။ ၆ အဟိ ှ ာသည် နန်းေတာ်အပ်ြဖစ်၏။ အာဗဿားအေဒါနိရံသည်

အခွန်ေတာ်ဝန်ြဖစ်၏။ ၇ ေ ှ ာလမန်သည် ဣသေရလ ိင်ငံအရပ်ရပ်၌ ခန့်ထားေသာ

ဝန်စာေရးတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တေယာက်တလစီ ှ င်ဘရင် ှ င့် နန်းေတာ်သားတိ့

အဘိ့ စားစရာကိ ြပင်ဆင်ရက၏။ ၈ သတိ့အမည်ဟမကား၊ ဧဖရိမ်ေတာင်ရပ်မှာ
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ဟရ၏သား၊ ၉ မာကတ် မိ၊့ ှ ာလဗိမ် မိ၊့ ဗက်ေ ှ မက် မိ၊့ ဧလေမသနန် မိမှ့ာ

ေဒကာ၏သား၊ ၁၀ ေစာေခါ မိ၊့ ေဟဖာြပည်လံး ှ င့်တကွ အ ဗတ် မိမှ့ာ

ေဟသက်၏သား၊ ၁၁ ေဒါရြပည်လံးကိစီရင်ေသာသ ေ ှ ာလမန်၏သမီးေတာ်တာဖတ်

ှ င့် စံဘက်ေသာ အဘိနဒပ်၏သား၊ ၁၂ တာနက် မိ၊့ ေမဂိေဒါ မိ ့ ှ င့် တကွဗက် ှ န် မိမှ့

အာေဗလမေဟာလ မိတိ့င်ေအာင်မက၊ ယတ်နန် မိ ့ အလွန်၊ ေယဇေရလ မိ့

ေအာက်ဇာတန မိ့ ှ င့် နီးစပ် ေသာ ဗက် ှ န် မိန့ယ်လံးကိ စီရင်ေသာ အဟိလပ်၏သား

ဗာန၊ ၁၃ ဂိလဒ်ြပည်၌ မနာေ ှ ၏သားယာ ဣရပိင်ေသာ မိမ့ျား၊ ဗာ ှ န်ြပည်၊

အာေဂါဘအရပ်၌ မိ ့ ိ း၊ ေ ကးဝါ တံခါးကျင် ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိ့ ကီးေြခာက်ဆယ်ကိ

စီရင် ေသာ ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိမှ့ ေဂဗာ၏သား၊ ၁၄ မဟာနိမ် မိမှ့ာ

ဣေဒါ၏သားအဟိနဒပ်၊ ၁၅ နဿလိခ ိင်ကိစီရင်ေသာသ၊ ေ ှ ာလမန်၏ သမီးေတာ်

ဗာသမတ် ှ င့် စံဘက်ေသာအဟိမတ်၊ ၁၆ အာ ှ ာခ ိင် ှ င့် အာလပ် မိမှ့ာ ဟ ှ ဲ၏သား

ဗာနာ၊ ၁၇ ဣသခါခ ိင်မှာပါ ွာ၏သားေယာ ှ ဖတ်၊ ၁၈ ဗယာမိန်ခ ိင်မှာ

ဧလာ၏သား ှ ိမိ၊ ၁၉အာေမာရိ ှ င်ဘရင် ှ ိဟန်၏ ိင်ငံ၊ ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃ၏ ိင်ငံ၊

ဂိလဒ်ြပည်မှာအြခားေသာမင်း မ ှ ိ။ တပါးတည်းစီရင်ေသာ ဥရိ၏သားေဂဗတည်း။ ၂၀

ထိကာလ၌၊ ယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် အေရအတွက်အားြဖင့်

သမဒရာ သဲလံး ှ င့်အမ များြပား၍ စားေသာက်ေပျာ်ေမွလ့ျက် ေနက၏။ ၂၁

ေ ှ ာလမန်သည်လည်း ြမစ် ကီးမှ စ၍ဖိလိတိ ြပည်၊ အဲဂတုြပည်တိင်ေအာင်

တိင်း ိင်ငံလံးကိ အစိးရ သြဖင့် ၊ အရပ်ရပ်သားတိ့သည် လက်ေဆာင်ပဏာတိ့ကိ ဆက်၍၊

ေ ှ ာလမန်လက်ထက်ကာလပတ်လံး မင်းမကိ ေဆာင် ွက်ရက၏။ ၂၂တေနတ့ေနလ့ င်

နန်းေတာ်၌ ကန်ေသာရိကာ ဟမကား၊ ဂျံုမန့်ညက်ေကာရသံးဆယ်၊ မေယာ

မန့်ညက်ေကာရေြခာက်ဆယ်၊ ၂၃ဆဖိးေအာင်ေကးေသာ ွားတဆယ်၊ ကျက်စား ရာထဲက

ွား ှ စ်ဆယ်၊ ဆတ်သမင်ဒရယ်အမျိုးမျိုးကိ မဆိဘဲသိးတရာ၊ ဆ ဖိးေအာင်

ေကးေသာငှက်မျိုး တည်း။ ၂၄ ေ ှ ာလမန်သည် ြမစ် ကီးအေနာက်ဘက်၊

တိဖသ မိမှ့အဇာ မိတိ့င်ေအာင် ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ့ကိ အစိးရသြဖင့်

ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ စစ်မစစ်ေရးမ ှ ိ။ ၂၅ လက်ထက်ေတာ်ကာလပတ်လံး၊

ယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်ဒန် မိမှ့စ၍ ေဗရေ ှ ဘ မိ့ တိင်ေအာင်

အသီးအသီးမိမိစပျစ်ပင်၊ မိမိသေဘာသဖန်း ပင်ေအာက်မှာ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရက၏။ ၂၆

ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ရထားေတာ်များ ှ င့် ဆိင်ေသာ ြမင်းတင်းကပ်ေလးေထာင်၊

ြမင်းစီးသရဲ တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ၏။ ၂၇ ဝန်စာေရးတိ့သည်လည်း ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး ှ င့်

စားပဲွေတာ်သိ့ ဝင်ေသာသအေပါင်းတိ့အဘိ့ တေယာက် တလစီစံလင်စွာ ြပင်ဆင်ရက

၏။ ၂၈ မေယာစပါးကိ၎င်း၊ ြမင်းေတာ်များ၊ လားေတာ် များဘိ့ ြမက်ေြခာက်ကိ၎င်း၊

အလှည့်သင့်သည်အတိင်း ေနရာအရပ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရက၏။ ၂၉ ဘရားသခင်သည်

များစွာေသာ ဥာဏ်ပညာကိ ၎င်း၊ သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ ကျယ်ဝန်းေသာ ှ လံးကိ၎င်း

ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၃၀ ပညာေတာ်သည် အေ ှ ့ြပည်သားပညာ ှ င့် အဲဂတုြပည်သား

ပညာကိ လွန်ကဲ၏။ ၃၁ ေ ှ ာလမန်သည် ဧဇရဟိတ်အမျိုးဧသန်၊ မေဟာလသားေဟမန်၊

ခါလေကာလ၊ ဒါရဒအစ ှ ိေသာ လအေပါင်းတိ့ထက်သာ၍ ပညာ ှ ိသြဖင့် ၊ ခပ်သိမ်းေသာ

တိင်း ိင်ငံအရပ်ရပ်၌ ေကျာ်ေစာေလ၏။ ၃၂ စီရင်ေတာ်မေသာ သတံစကားသံးေထာင် ှ င့်

သီချင်းတေထာင် ငါးခ ှ ိ၏။ ၃၃ ေလဗ န်အာရဇ်ပင်မှစ၍ အတ် ိးနားမှာ

ေပါက်တတ်ေသာဟဿပ်ပင်တိင်ေအာင် မက်ဆိ၏။ သားမျိုး၊ ငှက်မျိုး၊ ပိးေကာင်မျိုး၊

ငါးမျိုးတိ့၏ အေကာင်းကိလည်း မက်ဆိ၏။ ၃၄ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ပညာသိတင်းကိ

ကားေသာ ှ င်ဘရင်အမျိုးမျိုးေစလတ်ေသာ သတိ့သည် ပညာစကား ေတာ်ကိ

နားေထာင်ြခင်းငှါ လာက၏။

၅ ေ ှ ာလမန်ကိ ခမည်းေတာ်အရာ၌ ဘိသိက်ေပး ေကာင်းကိ တ မင်း ကီးဟိရံသည်

ကားလ င်၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် အစဥ်မိတ်ေဆွဖဲွေ့သာ သြဖစ်၍၊ မိမိကန်တိ့ကိ ေစလတ် ေလ၏။

၂ တဖန်ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ဟိရံထံသိ့ ေစ လတ်လျက်၊ ၃ ငါ့အဘဒါဝိဒ်သည်

အရပ်ရပ်၌ စစ်တိက်ရ ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ရန်သတိ့ကိ အဘေြခ

ဘဝါးေတာ်ေအာက်သိ့ ှ ိမ့်ချေတာ်မမမီှတိင်ေအာင်၊ မိမိဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်အဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ မတည်မေဆာက်ရဟ မင်း ကီးသိ၏။ ၄ ယခမကား၊

ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် အရပ်ရပ်၌ ငိမ်ဝပ်မည်အေကာင်း စီရင်ေတာ်မ

သြဖင့် ၊ ရန်ဘက် ပေသာသ၊ ဆီးတားေသာသ မ ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ၅ ထာဝရဘရားက၊

ငါ့အဘဒါဝိဒ်အား သင့် ကိယ်စား သင်၏ရာဇပလင်ေပ မှာ ငါတင်ေသာ သင်၏ သားသည်

ငါ့နာမအဘိ့ အိမ်ကိ တည်ေဆာက်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ၏ နာမေတာ်အဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်မည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ၏။ ၆

မင်း ကီး၏ ကန်တိ့သည် ငါ့အဘိ့ ေလဗ န် ေတာင်ေပ မှာ အာရဇ်ပင်တိ့ကိ

ခတ်လဲှေစြခင်းငှါ စီရင် ပါ။ ငါ့ကန်တိ့သည် မင်း ကီးကန်တိ့ ှ င့် ဝိင်း၍ လပ်ကိင်

ကလိမ့်မည်။ မင်း ကီးစီရင်သည်အတိင်း၊ မင်း ကီး၏ ကန်တိ့အား အခကိေပးပါမည်။

ဇိဒန်အမျိုးသားတိ့သည် သစ်ခတ်တတ်သက့ဲသိ့ ငါ့တိ့တွင် အဘယ်သမ ခတ်တတ်

သည်ကိ မင်း ကီးသိသည်ဟ မှာလိက်ေလ၏။ ၇ ေ ှ ာလမန်မင်း၏စကားကိ ဟိရံမင်းသည်

ကား လ င် အလွန်ဝမ်းေြမာက်၍၊ ထိလမျိုး ကီးကိ အစိးရေသာ သားကိ

ဒါဝိဒ်အားေပးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည် ယေနမ့ဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ

ဆိလျက်၊ ၈ မင်း ကီးမှာလိက်ေသာ အမကိ ငါဆင်ြခင် ပီ။ အာရဇ်သစ်သား၊

ထင် းသစ်သားလိသမ ကိ ေပးပါမည်။ ၉ ငါ့ကန်တိ့သည် ေလဗ န်ေတာင်မှ ပင်လယ်သိ့

ချ ပီးလ င်၊ ေဘာင်လပ်၍ မင်း ကီးစီရင်ေသာအရပ်သိ့ ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

ထိအရပ်၌အပ်သြဖင့် မင်း ကီးခံယရမည်။ မင်း ကီးသည်လည်း၊ ငါ၏နန်းေတာ်

သားစားစရာရိကာကိေပး၍ ငါ့အလိကိလည်း ြပည့် စံ ေစရမည်ဟ ေ ှ ာလမန်ထံသိ့

လကိေစလတ်၍ ြပန်ေြပာ ၏။ ၁၀ ထိသိ့ဟိရံသည် ေ ှ ာလမန် အလိ ှ ိသမ ေသာ

အာရဇ်သစ်သား၊ ထင်း းသစ်သားကိ ေပး၏။ ၁၁ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊

ဟိရံ၏နန်းေတာ်သား များ စားစရာဘိ့ တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ဂျံုဆန်ေကာရ ှ စ်ေသာင်း၊

စစ် ပီးေသာ ဆီေကာရ ှ စ်ဆယ်ကိ ေပး၏။ ၁၂ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဂတိေတာ် ှ ိသည်

အတိင်း၊ ေ ှ ာလမန်အား ပညာကိေပးေတာ်မ၏။ ဟိရံမင်း ှ င့် ေ ှ ာလမန်မင်း ှ စ်ပါးတိ့သည်

စစ်တိက်ြခင်း မ ှ ိ။ မိဿဟာယဖဲွ ့ က၏။ ၁၃ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည်လည်း၊ ဣသေရလလ

အေပါင်းတိ့တွင် လသံးေသာင်းတိ့ကိ ခဲွခန့်၍၊ ၁၄အလှည့်အလှည့်တလလင်တေသာင်းစီ၊

ေလဗ န် ေတာင်သိ့ ေစလတ်သြဖင့် ၊ ထိလတိ့သည် ေလဗ န်ေတာင် ေပ မှာတလ၊

ကိယ်ေနရာအရပ်၌ ှ စ်လေနရက၏။ ထိလ တိ့ကိ အေဒါနိရံအပ်ရ၏။ ၁၅

ထမ်း ွက်ေသာသခနစ်ေသာင်း၊ ေတာင် ိ းေပ မှာ သစ်ခတ်ေသာသ ှ စ်ေသာင်းတိ့ကိလည်း

ေစခိင်းေတာ် မ၍၊ ၁၆ အပ်ချုပ်ေသာမင်းအရာ ှ ိမှတပါး လပ်ေဆာင်ေသာ သတိ့ကိ

စီရင်ေသာသ သံးေထာင်သံးရာ ှ ိ၏။ ၁၇ ှ င်ဘရင်၏ အမိန့်ေတာ်အတိင်း

အိမ်ေတာ် တိက်ြမစ်အဘိ့ ကီးေသာေကျာက်၊ အဘိးထိက်ေသာ ေကျာက်၊

ဆစ် ပီးေသာေကျာက်တိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၈ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်မင်း၏ လက်သမားတိ့ ှ င့်

ဟိရံမင်း၏လက်သမားတိ့သည် ေဂဗာလအမျိုးသားတိ့ ှ င့်တကွ၊ အိမ်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်စရာဘိ့ သစ်သား များ၊ ေကျာက်များတိ့ကိ ြပင်ဆင်က၏။

၆ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်ေသာ

သကရာဇ်ေလးရာ ှ စ်ဆယ်ြပည့်၊ ေ ှ ာလမန် မင်းနန်းစံေလး ှ စ်၊ ဇိဖအမည် ှ ိေသာ

ဒတိယလတွင်၊ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်ကိ တည်စ ပေတာ်မ၏။ ၂

ထိအိမ်ေတာ်အလျားသည် အေတာင်ေြခာက် ဆယ်၊ အနံအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အြမင့်အေတာင်သံးဆယ် ှ ိ၏။ ၃ အိမ်ေတာ်ဦးသည်လည်း အိမ်ေတာ်အနံ ှ င့် ညီ၍အလျား

အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံဆယ်ေတာင် ှ ိ၏။ ၄ အိမ်ေတာ်လင်းစရာဘိ့ ကျဥ်းေသာ ြပတင်း

ေပါက်တိ့ကိ လပ်ေလ၏။ ၅ အိမ်ေတာ်ြပင်ထရံ ှ င့် ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်ြပင် ထရံပတ်လည်၌

အခန်းတိ့ကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၆ ေအာက်အခန်းသည် အနံငါးေတာင်၊ အလယ် အခန်း

အနံေြခာက်ေတာင်၊ အထက်အခန်းအနံခနစ် ေတာင် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

အခန်းတိ့သည် အိမ်ေတာ်ထရံကိယ်ထဲသိ့ မဝင်။ ထရံဆတ်လျက် ဆတ်လျက် တက်၏။ ၇

ထိအိမ်ေတာ်ကိ တည်လပ်ေသာအခါ၊ ထိအရပ် သိ့မေဆာင်ခ့ဲမီှ ဆစ် ပီးေသာ

ေကျာက်တိ့ြဖင့်သာ တည်လပ်ေသာေကာင့် ၊ သံတ၊ ပဆိန်၊ သံတန်ဆာ ှ င့်

လပ်ေသာ အသံမြမည်ရ။ ၈ ေအာက်အခန်းထဲသိ့ဝင်ေသာ တံခါးဝသည်

အိမ်ေတာ်လက်ျာဘက်မှာ ှ ိ၏။ လိမ်ေသာ ေလှကားြဖင့် အလယ်အခန်းသိ့၎င်း၊

အလယ်အခန်းမှ အထက်အခန်း သိ့၎င်း၊ တက်ရ၏။ ၉ အိမ်ေတာ်ကိ တည် ပီးမှ

ထပ်များတိင်များကိ အာရဇ်ပျဥ်ြပား ှ င့် ဖံးအပ်ေလ၏။ ၁၀ထရံအခန်းတိ့သည်လည်း
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အြမင့် ငါးေတာင်စီ ှ ိ၏။ အာရဇ်ရက်မတိ့သည်အိမ်ေတာ်ကိမီှလျက် ှ ိ က၏။ ၁၁

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေ ှ ာလမန်သိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၁၂

ယခတည်ေဆာက်ေသာအိမ်ေတာ်အရာမှာ၊ သင်သည် ငါသွန်သင်ေသာ လမ်းသိ့

လိက်လျက်၊ ငါစီရင် ချက်အတိင်းစီရင်၍၊ ငါပညတ်သမ တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်

လ င်၊ သင်၏အဘဒါဝိဒ်အား ငါဂတိထားသည်အတိင်း သင်၌ငါ ပမည်။ ၁၃

ငါ၏လဣသရလအမျိုးကိ ငါမစွန်။့ သတိ့ အလယ်၌ ေနမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်သည် အိမ်ေတာ်ကိ တည်၍ ပီးေလ၏။ ၁၅

ကမ်းမှသည်အမိးတိင်ေအာင်အတွင်းထရံကိ အာရဇ်ပျဥ်ြပား ှ င့် ဖံးအပ်၍၊ ကမ်းကိလည်း

ဒ ကီးေသာ ထင်း းပျဥ်ြပားြဖင့် ပီးေစ၏။ ၁၆အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာန၊ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်

အဘိ့ အလျားအနံအေတာင် ှ စ်ဆယ်စီကျယ်ေသာ အိမ်ေတာ်တပိင်းကိ အခန်းကာ၍

ကမ်း ှ င့်ထရံကိ အာရဇ်ပျဥ်ြပားြဖင့် ပီးေစ၏။ ၁၇ ထိအခန်းေ ှ မှ့ာတည်ေသာ ဗိမာန်ေတာ်

အလျားသည် အေတာင်ေလးဆယ် ှ ိ၏။ ၁၈ အိမ်ေတာ်အတွင်း၌ အာရဇ်ပျဥ်ြပားတိ့သည်

ဘးသီးအေြပာက်၊ ပန်းပွင့်အေြပာက် ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ေကျာက်မေပေစြခင်းငှါ အာရဇ်သား

ှ င့် ဖံးအပ်လျက် သာ ှ ိ၏။ ၁၉ ထိသိ့ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ် ကိ

တင်ထားရန်၊ အိမ်ေတာ်အတွင်း၌ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ် ကိ ြပင်ဆင်ေလ၏။ ၂၀

ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်အခန်းသည် အလျား အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အြမင့်

အေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ ထိအခန်းကိ၎င်း၊ အာရဇ် သစ်သား ှ င့်လပ်ေသာ ယဇ်ပလင်ကိ၎င်း၊

ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၂၁ ထိသိ့အိမ်ေတာ်အတွင်းကိ ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံ ပီးမှ၊

ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်ေ ှ မှ့ာ ေ ကိးြဖင့် အကွယ်အကာကိ ဆဲွထား၍၊ ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၂၂

အိမ်ေတာ်တအိမ်လံးကိ၎င်း၊ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ် နားမှာ ှ ိေသာယဇ်ပလင်ကိ၎င်း၊ ေ ှ င့်

အကန်အစင် မွမ်းမံေလ၏။ ၂၃ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်ထဲမှာ အြမင့်ဆယ်ေတာင် ှ ိေသာ

ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးကိ သံလွင်သား ှ င့်လပ်ေလ၏။ ၂၄ ေခ ဗိမ်အေတာင်တိ့သည်

တဘက်တချက် အလျားငါးေတာင်စီ ှ ိ၍၊ အေတာင်ဖျားတခမှတခ တိင်ေအာင်

ဆယ်ေတာင် ှ ိ၏။ ၂၅ အြမင့်ဆယ်ေတာင် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးသည်

အလံးအရပ်ပမာဏတ၏။ ၂၆ ထိေခ ဗိမ်တိ့ကိ အတွင်းအိမ်ေတာ်ထဲမှာ တင်ထားသြဖင့် ၊

ေခ ဗိမ်အေတာင်တိ့သည် ြဖန့်လျက်၊ ၂၇အေတာင်ဖျားတဘက်တချက်၌ ထရံကိမီှလျက်၊

အလယ်မှာ အေတာင်ဖျားတခ ှ င့်တခထိလျက် ှ ိ က၏။ ၂၈ ေခ ဗိမ်တိ့ကိလည်း

ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၂၉ အိမ်ေတာ်ထရံအတွင်းဘက် ှ င့် ြပင်ဘက်၌ ထေသာ

ေခ ဗိမ်အ ပ် ှ င့်အပွင့် ပွင့် ေသာ စွန်ပလံွပင် အ ပ်များ ှ ိ က၏။ ၃၀ အိမ်ေတာ်အတွင်း

ကမ်း ှ င့် ြပင် ကမ်းကိလည်း ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၃၁ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ် ဝင်ဝဘိသံ့လွင်သား

တံခါး ွက် ှ စ် ွက်ကိ လပ်၍၊ တံခါးထပ် ှ င့် တံခါးတိင်တိ့သည် ထရံငါးစတစကိစားက၏။

၃၂ သံလွင်သားတံခါး ွက်တိ့၌ ေခ ဗိမ်အ ပ်၊ အပွင့် ပွင့် ေသာ စွန်ပလံွပင်အ ပ်များကိ

ထလပ်၍၊ တံခါး ွက် ှ င့် ေခ ဗိမ်အ ပ်၊ စွန်ပလံွပင်အ ပ်တိ့ကိ ေ ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၃၃

ထိအတ အိမ်ေတာ်ြပင်ထရံေလးစတစကျယ်ေသာဝင်ဝဘိ့ သံလွင်တံခါးတိင်တိ့ကိ၎င်း၊

၃၄ တံခါး ွက်တ ွက်လ င် ပတာ ှ စ်ခစီြဖင့် လည်တတ်ေသာ ထင် းသား

တံခါး ွက် ှ စ် ွက်တိ့ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ၃၅ တံခါး ွက်၌ ေခ ဗိမ်အ ပ် ှ င့်

အပွင့် ပွင့် ေသာ စွန်ပလံွပင်အ ပ်များကိ ထလပ်၍ အေြပာက်ကိ ေ ှ င့်

မွမ်းမံေလ၏။ ၃၆ အတွင်းတန်တိင်းကိလည်း ဆပ်ေသာ ေကျာက် တန်းသံးဆင့် ၊

အာရဇ်သစ်သားတန်းတဆင့် ှ င့် အထပ် ထပ်တည်ေလ၏။ ၃၇ နန်းစံေလး ှ စ်၊

ဇိဖလတွင်ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်တိက်ြမစ်ကိ ချ က၍၊ ၃၈ နန်းစံဆယ်တ ှ စ်၊

ဗလအမည် ှ ီေသာ အ မလ တွင် အိမ်ေတာ်အခန်း ကီးအခန်းငယ်တိ့ ှ င့် ဆိင်သမ တိ့ကိ

လက်စသတ်၍ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံးအိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်သတည်း။

၇ တဖန်ေ ှ ာလမန်သည် တဆယ်သံး ှ စ်ပတ်လံး နန်းေတာ်ကိ တည်ေဆာက်၍

လက်စသတ်ေလ၏။ ၂ နန်းေတာ်ကိ ေလဗ န်ေတာသစ်သားြဖင့် ေဆာက်၍၊

အလျားအေတာင်တရာ၊ အနံအေတာင် ငါးဆယ်၊ အြမင့်အေတာင်သံးဆယ် ှ ိ၏။

အာရဇ်တိင် ေလးစဥ်၊ အာရဇ်ရက်မများ ှ င့် ေဆာက်၏။ ၃ တိင်တစဥ်လ င်

ဆယ်ငါးတိင်စီ ှ ိ၍ တိင် ေပါင်းေြခာက်ဆယ်အေပ မှာ အြခင်တိ့ကိ တင်လျက်၊

အာရဇ်ပျဥ်ြပား ှ င့် မိးေလ၏။ ၄ အလင်းဝင်စရာြပတင်းေပါက်သံးတန်စီ

အဆင့် ဆင့် မျက် ှ ာချင်းဆိင်လျက် တဘက်တချက်၌ ှ ိ က၏။ ၅

တံခါးေပါက် ှ ိသမ တံခါးတိင် ှ ိသမ တိ့သည် စတရန်း ေလးေထာင့် ြဖစ်က၏။ ၆ တိင်များ၊

ထပ် ကီးများ ှ င့် ြပည့် စံ၍ အလျား အေတာင်ငါးဆယ်၊ အနံအေတာင်သံးဆယ် ှ ိေသာ

ကနားြပင်ကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၇ တရားစီရင်ရာ ကနားြပင်တည်းဟေသာ တရား

ပလင်တည်ရာ ကနားြပင်ကိလည်းလပ်၍၊ ကမ်းတဘက် မှ တဘက်တိင်ေအာင်

အာရဇ်ပျဥ်ြပားတိ့ ှ င့် မိးေလ၏။ ၈ နန်းေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ထိကနားြပင် ှ စ်ေဆာင်

စပ် ကားမှာ တန်တိင်းလည်း ှ ိ၏။ ေ ှ ာလမန်စံဘက်ေသာ ဖာေရာဘရင်၏

သမီးစံနန်းကိလည်း တရားစီရင်ရာ ကနားြပင် ှ င့်တေအာင် ေဆာက်ေလ၏။ ၉

တန်တိင်း ကီး ြပင်ဘက်တိင်ေအာင်၎င်း၊ အြမစ်မှစ၍ ထိပ်တိင်ေအာင်၎င်း၊

ေကျာက်ဆစ်ပမာဏ ှ င့်အညီ၊ ှ စ်ဘက်စလံးလ ှ င့် တိက်ေသာ ေကျာက်၊

ထးဆန်းေသာ ေကျာက်တိ့ြဖင့် ပီး က၏။ အြမစ်သည်လည်း အလျား ှ စ်ေတာင်၊

ဆယ်ေတာင် ှ ိေသာ ေကျာက်၊ ထးဆန်းေသာ ေကျာက်တိ့ြဖင့် ပီး က၏။

၁၀ အြမစ်သည်လည်း အလျား ှ စ်ေတာင်၊ ဆယ် ေတာင် ှ ိေသာ ေကျာက်၊

ထးဆန်းေသာေကျာက် ကီးတိ့ ြဖင့် ပီး၏။ ၁၁ အြမစ်ေပ မှာလည်း ေကျာက်ဆစ်ပမာဏ ှ င့်

အညီ လပ်ေသာ ေကျာက်၊ ထးဆန်းေသာ ေကျာက် ှ င့် အာရဇ်သစ်သား ှ ိ၏။ ၁၂

တန်တိင်း ကီးသည် ဆစ်ေသာေကျာက်သံးတန်း၊ အာရဇ်သစ် ကီးတတန်းြဖင့် ပီး၏။

ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း တန်တိင်း၊ နန်းေတာ်ကနားြပင်တန်တိင်းတိ့သည် ထိအတ ပီးက၏။

၁၃ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ လကိေစလတ်၍ တ မိ့ မှ ဟိရံကိ ေခ ေလ၏။

၁၄ ထိဟိရံကား၊ နဿလိအမျိုးမတ်ဆိးမသား ြဖစ်၏။ သ၏အဘကား၊

တ အမျိုးသားပန်းတဥ်းသမား ြဖစ်၏။ သားသည်လည်း ေကးဝါအလပ်ခပ်သိမ်းကိ

လပ်တတ်ေသာ ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံသြဖင့် ၊ ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးထံသိ့လာ၍

အလပ် ှ ိသမ ကိ ပီးစီးေစ၏။ ၁၅ ထိသသည်အြမင့်တဆယ် ှ စ်ေတာင်၊

လံးပတ် တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိေသာ ေကးဝါတိင် ှ စ်တိင်ကိ သွန်းေလ၏။ ၁၆

တိင်အေပ မှာ တင်စရာဘိ့ အြမင့် ငါးေတာင် ှ ိ ေသာ ေကးဝါတိင်ထိပ် ှ စ်ခကိလည်း

သွန်းေလ၏။ ၁၇ ေကးဝါကွန် ွက် ှ င့် ေ ကးဝါ ကိးတိ့ကိလည်း လပ်၍၊

တိင်တတိင်လ င် ကွန် ွက်ခနစ်ခစီြဖင့် တိင်ထိပ် ေပ မှာ ဖံးလမ်းေလ၏။ ၁၈

ေကးဝါသလဲသီးတိ့ကိလည်း လပ်၍၊ တိင်ထိပ် ကွန် ွက်အေပ မှာ ထိပ်တခလင်

သလဲသီး ှ စ်တန်းစီြဖင့် တန်ဆာဆင်ေလ၏။ ၁၉ ကနားြပင်ထဲမှာ စိက်ထားေသာ

ထိတိင်ထိပ်တိ့ သည် ကာပွင့် ှ င့် ပံတ၍ အချင်းေလးေတာင် ှ ိ၏။ ၂၀

တိင်ထိပ် ှ စ်ခတိ့သည် ကွန် ွက် ှ င့် နီးစပ်ေသာ ထပိကာအေပ မှာ တည်လျက်၊

တိင်ထိပ်တခ၌သလဲသီး ှ စ်တန်းစီ ှ င့် အလံး ှ စ်ရာစီ ှ ိ က၏။ ၂၁ ထိတိင်တိ့ကိ

ဗိမာန်ေတာ်ကနားြပင်ထဲမှာ စိက် ထား၍ လက်ျာတိင်ကိယာခိန်၊ လက်ဝဲတိင်ကိ ေဗာဇ

အမည်ြဖင့် မှည့် ေလ၏။ ၂၂ တိင်ထိပ်အေပ မှာ ကာပွင့်အေြပာက် ှ ိသည် ြဖစ်၍

တိင်တိ့သည် ေစ့စံ က၏။ ၂၃ အချင်းဆယ်ေတာင်၊ အဝန်းအေတာင်သံးဆယ်၊

အေစာက်ငါးေတာင် ှ ိေသာ ေကးဝါေရကန်ကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၂၄ ေရကန်အနားပတ်

ေအာက်ပတ်လည်၌ အေတာင်တေတာင်လ င် ဘးသီးဆယ်လံးစီေစ့ေအာင်

ဘးသီး ှ စ်ပတ်ကိ ေရကန် ှ င့်တစပ်တည်း သွန်းေလ၏။ ၂၅ ထိေရကန်သည်

ွားတဆယ် ှ စ်ခအေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ၏။ ွားတိ့သည် အတွင်းသိ့ေနာက်ခိင်း၍

အေ ှ အ့ေနာက်ေတာင်ေြမာက်အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့ တမျက် ှ ာလ င် သံးခစီ

မျက် ှ ာ ပက၏။ ၂၆ ေရကန်သည် ဒလက်တဝါး ှ ိ၏။ အေပအနား ပတ်လည်ဖလား

အနားပတ်က့ဲသိ့ ကာပွင့်အေြပာက် ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ေရဗတ် ှ စ်ေထာင်ဝင်၏။ ၂၇

တဖန်အလျားေလးေတာင်၊ အနံေလးေတာင် အြမင့် သံးေတာင် ပမာဏ ှ ိေသာ

ေကးဝါခံတဆယ်ကိ လပ်ေလ၏။ ၂၈ ထိခံပံသဏာန်ဟမကား၊ ခံပတ်လည်၌ အနား

ရစ်အဆင့်ဆင့် ှ ိ၍ အနားရစ် ကားမှာ၊ ၂၉ ြခေသ့၊ ွား၊ ေခ ဗိမ်အေြပာက် ှ ိ၏။ အနားရစ်

အေပ မှာ ခံတခတင်လျက် ှ ိ၏။ ြခေသ့ ှ င့် ွားေအာက် ၌လည်း အေြပာက်မျိုး ှ ိ၏။ ၃၀

ခံတခ၌ေကးဝါလှည်းဘီးေလးခစီ၊ ေကးဝါဝင် ိး ှ င့်တကွ ှ ိ၏။ အင်တံတင်စရာဘိ့

ခံေလးေထာင့် ၌ပခံး တိ့ကိ ခံ ှ င့်တစပ်တည်း သွန်းေလ၏။ ၃၁ အင်တံဝ၌ပါေသာ

အကွပ်သည် အကျယ်တေတာင် ှ ိ၏။ အဝသည် ဝိင်း၍ အချင်းတေတာင်ထွာ ှ ိ၏။

စတရန်းေလးေထာင့် ၌ အေြပာက် ှ င့် ြပည့် စံ၏။ ၃၂ ဘီးေလးခတိ့သည်

ခံမျက် ှ ာေအာက်မှာေနရာ ကျလျက်၊ ဝင် ိးတိ့သည် ခံ ှ င့် စပ်လျက်၊ ဘီးအြမင့်
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တေတာင်ထွာ ှ ိ၏။ ၃၃ ဘီးပံကား ရထားဘီး ှ င့်တ၏။ ဝင် ိး၊ ဝင် ိး အိမ်၊ အကန်၊့

အကွပ်များကိ သွန်းေလ၏။ ၃၄ ခံေလးေထာင့် ၌ တစပ်တည်းသွန်းေသာ ပခံး

ေလးခ ှ ိသြဖင့် ၊ ၃၅ ထိပခံးေပ မှာလံးပတ်တထွာ ှ ိေသာ ကွင်းကိ တပ်၍၊ ခံေပ မှာ

အနားရစ် ှ င့် ကိင်စရာများတိ့ကိ ခံ ှ င့် တစပ်တည်း သွန်းေလ၏။ ၃၆ ကိင်စရာမျက် ှ ာ ှ င့်

ခံမျက် ှ ာြပင်၌ ေခ ဗိမ်၊ ြခေသ့၊ စွန်ပလံွပင်အစ ှ ိေသာ အေြပာက်မျိုး အသီး

အသီးထင်ေပလျက် ှ ိ၏။ ၃၇ ထိသိ့ပံသဏာန်အလံးအရပ်တေအာင်၊ အင်တံ

တင်ရာခံတဆယ်ကိ သွန်း၍ ပီးေလ၏။ ၃၈ အဝန်းေလးေတာင်ကျယ်၍၊ ေရဗတ်ေလးဆယ်

ဝင် ိင်ေသာ ေကးဝါအင်တံတဆယ်ကိလည်း လပ်၍၊ ခံတခေပ မှာ အင်တံတလံးစီ

တင်ထားေလ၏။ ၃၉ အိမ်ေတာ်လက်ျာဘက်၌ ခံငါးခ၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးခကိထား၍

ေရကန်ကိကား၊ အိမ်ေတာ်လက်ျာဘက် အေ ှ ေ့တာင်ေထာင့် ၌ ေနရာချ၏။ ၄၀

ဟိရံသည်အိးများ၊ ေရမတ်များ၊ အင်တံငယ်များ ကိလည်း လပ်သြဖင့် ၊ ေ ှ ာလမန်

မင်း ကီးအဘိ့ ထာဝရ ဘရား၏အိမ်ေတာ်၌ လက်စသတ်ေသာအရာများဟမကား၊ ၄၁

တိင် ှ စ်တိင်၊ တိင်ထိပ်အထွဋ် ှ စ်ခ၊ တိင်ထိပ် အထွဋ်ကိ ဖံးလမ်းစရာကွန် ွက် ှ စ် ွက်၊ ၄၂

ဖံးလမ်းစရာကွန် ွက် တ ွက်အဘိ့သလဲသီး ှ စ်တန်းစီ၊ သလဲသီးေပါင်းေလးရာ၊ ၄၃

ခံဆယ်ခ၊ ခံေပ မှာ တင်ထားေသာ အင်တံ ဆယ်လံး၊ ေရကန်တကန်၊ ေရကန်ကိ

ေထာက်ေသာ ွားတဆယ် ှ စ်ခ၊ အိးများ၊ ေရမတ်များ၊ အင်တံငယ်များ တည်း။ ၄၅

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးအဘိ့ ဟိရံလပ်သမ ေသာ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်တန်ဆာတိ့သည်

ေြပာင် ေြပာင်ေတာက်ေသာ ေကးဝါြဖင့် ပီး က၏။ ၄၆ ေယာ်ဒန်ချိုင့် ၊ သကတ် မိ ့ ှ င့်

ဇာသန် မိ ့ စပ် ကားတွင် သ ွတ်လပ်စရာေကာင်းေသာ ေြမ၌ ှ င်ဘရင်သွန်းေလ၏။ ၄၇

ထိတန်ဆာတိ့သည် အလွန်များေသာေကာင့် ၊ ေ ှ ာလမန်သည် မချိန်ဘဲသွန်းထား၏။

ေကးဝါအချိန်ကိ အဘယ်သမ မသိ။ ၄၈ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ တန်ဆာများတည်းဟေသာ ေ ယဇ်ပလင်၊

ေ ှ ေ့တာ်မန့်တင်စရာ ေ စားပဲွ၊ ၄၉ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်ေ ှ ့၊ လက်ျာဘက်၌ ေ စင် မီးခံငါးခ၊

လက်ဝဲဘက်၌ငါးခ၊ ေ ပန်းပွင့် ၊ ေ မီးခွက်၊ မီးကိင်တန်ဆာ၊ ၅၀ ေ စင်ြဖင့် ပီးေသာခွက်များ၊

မီး ှ ပ်၊ လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ ြပာခံစရာအိးများ၊ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် အတွင်းခန်းတံခါး ှ င့်

ဗိမာန်ေတာ်ြပင်ခန်းတံခါး ဆဲွထား ေသာ ေ ပတာများတိ့ကိ လပ်ေလ၏။

၅၁ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်အဘိ့

ပလပ်စီရင်သမအလံးစံတိ့ကိ လက် စသတ် ပီးမှ၊ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်လေသာ ေ ေငွ

တန်ဆာများကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ် ဘ ာစထဲမှာ သွင်းထားေလ၏။

၈ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်သည် ေသတာေတာ်ကိ ဇိအန်မည်ေသာ

ဒါဝိဒ် မိမှ့ ေဆာင်ခ့ဲ လိေသာငှါ၊ ေ ှ ာလမန်သည် ဣသေရလအမျိုးအသက်

ကီးသအေပါင်းတိ့ ှ င့် ဣသေရလအေဆွအမျိုးအသီး အသီးကိ အပ်ေသာ

ေခါင်းမင်းအေပါင်းတိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ၊့ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေခ ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂

ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည် ဧသနိမ်အမည် ှ ိေသာ သတမလ၌လပ်ေသာပဲွအတွင်းတွင်

ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးထံသိ့ စေဝးေရာက်လာက၏။ ၃ ဣသေရလအမျိုးတွင်

အသက် ကီးသအေပါင်း တိ့သည်လာ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း

ထာဝရ ဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းလျက်၊ ၄ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ်၊ တဲေတာ် ှ င့် ဆိင်၍ သန့် ှ င်းေသာ တန်ဆာအလံးစံတိ့ကိ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်များ ှ င့် ေလဝိသားများတိ့သည် ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၅ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးမှစ၍

စည်းေဝးေသာ ဣသေရလပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် မေရတွက် ိင်။

အတိင်းမသိများစွာေသာ သိး ွားတိ့ကိ ေသတာေတာ်ေ ှ ့ မှာ ယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ

အိမ်ေတာ်အတွင်းသိ့သွင်း၍၊ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနတည်းဟေသာ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ် ထဲမှာ

ေခ ဗိမ်အေတာင်တိ့ေအာက်၊ သေ့နရာ၌ ထားက ၏။ ၇ ေခ ဗိမ်တိ့သည် မိမိအေတာင်

ှ စ်ဘက်ကိ ေသတာေတာ်ေနရာအေပ မှာြဖန့်၍၊ ေသတာေတာ် ှ င့် ထမ်းဘိးတိ့ကိ

လမ်းမိးလျက် ှ ိ က၏။ ၈ထမ်းဘိးတိ့ကိ ဆဲွထားသြဖင့် ထမ်းဘိးဖျားတိ့ သည် ြပင်ခန်း၌

မထင်။ သန့် ှ င်းရာဌာန၊ ဗျာဒိတ်ဌာန ေတာ်၌သာထင်၍ ယေနတိ့င်ေအာင် ှ ိ က၏။ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်၍၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ ှ င့်

ပဋိညာဥ်ဖဲွေ့တာ်မ ေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် ေဟာရပ်အရပ်၌ ှ ိစဥ် သွင်း

ထားေသာ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားမှတပါး ေသတာေတာ်ထဲ ၌ အဘယ်အရာမ မ ှ ိ။

၁၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် သန့် ှ င်းရာ ဌာနထဲက ထွက်ကေသာအခါ၊

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သည် မိဃ်းတိမ် ှ င့် ြပည့်၏။ ၁၁ ထိသိ့ ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ်သည် ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်လျက်၊ မိဃ်းတိမ်ေတာ်ေကာင့် ယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်လျက် ရပ်၍ မေန ိင် က။ ၁၂

ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်ထဲမှာေနေတာ်မသည်ဟ

စကား ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၃ အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အိမ်၊

အစဥ်အ မဲေနေတာ်မရာ ဌာနေတာ်ကိ အက ်ပ် တည်ေဆာက်ပါ ပီဟ မက်ဆိ၏။ ၁၄

တဖန် ှ င်ဘရင်သည် လှည့် ကည့်၍ ဣသေရလ အမျိုး ပရိသတ်အေပါင်းကိ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုးပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် မတ်တပ် ေနက၏။

၁၅ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်စကားဟမကား၊ ၁၆ ငါ၏

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ ေနက့စ၍

ငါ့နာမတည်ရာအိမ်ကိ ေဆာက်ေစြခင်းငှါ၊ ဣသေရလခ ိင်များတိ့တွင် မိတ့စံ တ မိကိ့

ငါမေ ွးေသးေသာ်လည်း၊ ငါ၏လဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိ အပ်စိးေစြခင်းငှါ၊ ဒါဝိဒ်ကိ

ငါေ ွး ပီဟ ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မေသာ

ဣသေရလအမျိုး ၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၁၇

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏နာမေတာ်အဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ၊ ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်သည် အ ကံ ှ ိေသာအခါ၊ ၁၈ထာဝရဘရားက၊

သင်သည် ငါ့နာမအဘိ့ အိမ်ေတာ်တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ အ ကံ ှ ိေသာေကာင့်

ေကာင်းေသာအမကိ ပ ပီ။ ၁၉ သိ့ေသာ်လည်းသင်သည် အိမ်ေတာ်ကိ မေဆာက်ရ။

သင်၏သားရင်းသည် ငါ့နာမအဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ ေဆာက်ရမည်ဟ ငါ့ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ထာဝရဘရားသည် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါသည်

ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၏ အရိပ် အရာကိခံရ၍၊ ထာဝရဘရားဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်လျက်၊ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် အဘိ့အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ေလပီ။ ၂၁ ငါတိ့

ဘိးေဘးများကိ အဲဂတုြပည်မှ၊ ထာဝရ ဘရား တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ သတိ့ ှ င့်

ဖဲွေ့တာ်မေသာ ပဋိညာဥ်ေကျာက်စာပါေသာ ေသတာေတာ်ထားရာ အရပ်ကိ ထိအိမ်ေတာ်၌

လပ်ေလ ပီဟ မက်ဆိ၏။ ၂၂တဖန်ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား၏ယဇ် ပလင်ေ ှ ့၊

ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ အလယ်မှာ ေန၍၊ လက်ဝါးတိ့ကိ

ေကာင်းကင်သိ့ ြဖန့်လျက်၊ ၂၃ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊

အထက်ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့် ေအာက်အရပ်ေြမ ကီး ေပ မှာ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တေသာ

ဘရားတဆမ မ ှ ိပါ။ ေ ှ ေ့တာ်၌ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲကျင့် ေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့အဘိ့

ပဋိညာဥ်တရား ှ င့် က ဏာတရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မ ပီ။ ၂၄အက ်ပ်အဘဒါဝိဒ်၌

ထားေတာ်မေသာ ဂတိ ေတာ်ကိမဖျက်၊ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ယေန့ ပေတာ် မ ပီ။ ၂၅ အိ

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်သည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာကျင့်သက့ဲသိ့ သင်၏သားေြမးတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကျင့် လိေသာငှါ၊ မိမိတိ့

သွားရာလမ်းကိ သတိ ပလ င်၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ဣသ ေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ

ထိင်ရေသာ သင်၏ အမျိုးမင်း ိ းမြပတ်ရဟ ကိယ်ေတာ်ကန် အက ်ပ်အဘ ဒါဝိဒ်၌

ထားေတာ်မေသာ ဂတိေတာ်ကိ ယခေစာင့် ေတာ် မပါ။ ၂၆ အိ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကန် အက ်ပ်အဘဒါဝိဒ်အား မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားေတာ်ကိ ယခြပည့်စံေစေတာ်မပါ။ ၂၇ သိ့ရာတွင် ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ

ဧကန်အမှန် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်ေလာ။ ေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင်တကာတိ့၏

အထွဋ်အြမင့် ဆံးေသာ ေကာင်း ကင်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ မဆ့ံမခံ ိင်သည် ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ ဤအိမ်ကိ အဘယ်ဆိဘွယ် ရာ ှ ိပါသနည်း။ ၂၈

သိ့ေသာ်လည်း အိအက ်ပ် ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌

ယေန့ ေကးေကာ်လျက် ပဌနာ ပ၍ ေတာင်းေလာက်ေသာ စကားကိ နားခံနာယေတာ်မပါ။

၂၉ဤမည်ေသာ အရပ်၌ ငါ့နာမတည်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဤအရပ်ဌာန ှ င့်

ဤအိမ် ေတာ်ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ်ကည့် ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ဤအရပ်ဌာန၌
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ဆေတာင်းေသာစကားကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၃၀ ကိယ်ေတာ်ကန်မှစ၍

ကိယ်ေတာ်၏လ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဤအရပ်ဌာန၌ ဆေတာင်း

ပဌနာ ပကေသာအခါ၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင် ဘံ၌နားေထာင်၍

အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။ ၃၁ လသည် မိမိအိမ်နီးချင်းကိြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊

အကျိန်ခံရမည်ဟ အိမ်နီးချင်းဆိလျက်၊ဤအိမ်ေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ

အကျိန်တိက်လ င်၊ ၃၂ ေကာင်းကင်ဘံ၌ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ မတရားေသာသသည်

မိမိအြပစ် ှ င့်အေလျာက် ံ းေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်း

ှ င့်အေလျာက် အကျိုးကိခံရ၍ အြပစ်မှလွတ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့ကိ

တရားစီရင်ေတာ်မပါ။ ၃၃ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေကာင့် ရန်သေ ှ မှ့ာ ံ းရေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ြပန်လာ၍၊

နာမေတာ် ကိဝန်ခံလျက်၊ ဤအိမ်ေတာ်ကိ မီှခိလျက် ဆေတာင်း ပဌနာ ပလ င်၊ ၃၄

ေကာင်းကင်ဘံ၌ နားေထာင်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။ ဘိးေဘးတိ့အား ေပးသနားေတာ်မေသာြပည်သိ့ တဖန်

ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၃၅ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ေကာင့် မိဃ်းမ ွာ၊

မိဃ်းေခါင်သြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည် ဆံးမေတာ် မေသာအခါ၊ သတိ့သည်

ဤအရပ်ဌာနေတာ်ကိ မီှခိလျက် ဆေတာင်း၍၊ နာမေတာ်ကိဝန်ခံလျက် မိမိဒစ ိက်ကိ

စွန့်ပယ်လ င်၊ ၃၆ ေကာင်းကင်ဘံ၌နားေထာင်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်၊ ကိယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလအမျိုးတိ့ကိ အြပစ်မှ လတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့လိက်ရေသာ လမ်းေကာင်းကိ

ြပ န်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့အား အေမွေပးေသာ ေြမေပ မှာ မိဃ်း ွာေစေတာ်မပါ။ ၃၇

ြပည်ေတာ်၌ အစာအာဟာရေခါင်းပါးေသာ်၎င်း၊ ေလထိ၍အပင်ေသေသာ်၎င်း၊ အရည်ယိ၍

ေသေသာ်၎င်း၊ အရာဘကျိုင်း၊ ခါသိလ ကျိုင်း ကိက်စားေသာ်၎င်း၊ ရန်သတိက်လာ၍ မိကိ့

ဝိင်းထားေသာ်၎င်း၊ ေဘးဥပဒ်၊ အနာေရာဂါတစံတခ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၃၈ ကိယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလအမျိုးသားအချို တိ့့သည် အသီးအသီးခံရေသာေဘးဒဏ်ကိသိလျက်၊ဤအိမ်

ေတာ်သိ့ မိမိတိ့လက်ဝါးကိ ြဖန့်၍၊ တစံတခေသာ ပဌနာ စကားအားြဖင့် ဆေတာင်းလ င်၊

၃၉ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ၌ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ၄၀ ဘိးေဘးတိ့အား

ေပးသနားေတာ်မေသာ ြပည်၌ သတိ့သည် အသက် ှ င်ေသာ ကာလပတ်လံးကိယ်ေတာ် ကိ

ေကာက် ွံ ပါမည်အေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်သာလ င် လသတဝါအေပါင်းတိ့၏

စိတ် ှ လံးသေဘာကိ သိေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ ဆေတာင်းေသာ သတိ့၏ စိတ် ှ လံး

သေဘာကိသိလျက်၊ သတိ့အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ အသီးအသီး ပကသည်အတိင်း

စီရင်ေတာ်မပါ။ ၄၁ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးမဟတ်၊ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်

ကီးြမတ်ေသာ နာမေတာ်၏ သိတင်း ှ င့်တန်ခိး ကီး၍၊ ဆန့်ေတာ်မေသာ လက် ံ းေတာ်

၏သိတင်းကိကားေသာေကာင့် ၊ နာမေတာ်ကိ ေထာက် သြဖင့် ေဝးေသာြပည်မှ

ေရာက်လာ၍၊ ဤအိမ်ေတာ်ကိ မီှခိလျက် ဆေတာင်းလ င်၊ ၄၃ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

ေကာင်းကင်ဘံ၌ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ သ့က့ဲသိ့ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် ေကာက် ွံ လ့ျက်၊ နာမ

ေတာ်ကိ သိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာဤအိမ်ေတာ်ကိ နာမေတာ်ြဖင့်

သမတ်ေကာင်းကိ သိေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ထိတပါးအမျိုးသားတိ့သည် ဆေတာင်းသမအတိင်း

ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၄၄ ကိယ်ေတာ်ေစခိင်းေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏

လတိသ့ည် ရန်သတိ့ ှ ိရာသိ့ စစ်ချီေသာအခါ၊ ေ ွးေတာ်မေသာ မိ၊့ နာမေတာ်အဘိ့ အက ်ပ်

တည်ေဆာက်ေသာ အိမ်ေတာ်ကိ မီှခိလျက်၊ ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်း ကလင်၊ ၄၅

သတိ့ ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ စကားကိ ေကာင်းကင်ဘံ၌ နားေထာင်၍ သတိ့အမကိ

ေစာင့် ေတာ် မပါ။ ၄၆ မြပစ်မှားတတ်ေသာ လတေယာက်မ မ ှ ိသည် ြဖစ်၍၊

ကိယ်ေတာ်၏လတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှား ေသာေကာင့် ၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍

ရန်သလက်သိ့ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ရန်သတိ့သည် ေဝးေသာြပည်၊ နီးေသာြပည်၊

အြခားတပါးေသာြပည်သိ့ သိမ်းသွားလ င်၎င်း၊ ၄၇ ထိြပည်၌ အချုပ်ခံစဥ်၊ သတိ့သည်

သတိရ၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားပါ ပီ။ မေြဖာင့် ေသာအမ၊ ဆိး ညစ်ေသာအမကိ

ပမိပါ ပီဟ စိတ်ေြပာင်းလဲ၍ ေတာင်းပန်သြဖင့် ၊ ၄၈ သိမ်းသွားေသာ ရန်သတိ့၏

ြပည်၌ေနစဥ်၊ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ အထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍၊ ဘိးေဘးတိ့ အား

ေပးေတာ်မေသာြပည်၊ ေ ွးေတာ်မေသာ မိ၊့ နာမေတာ်အဘိ့ အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ

အိမ်ေတာ်ကိ မီှခိလျက် ဆိေတာင်းလ င်၎င်း၊ ၄၉ သတိ့ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ

စကားကိ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ၌နားေထာင်၍ သတိ့ အမကိ

ေစာင့် ေတာ်မပါ။ ၅၀ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိြပစ်မှား ေသာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားလွန်ကျူးြခင်းအြပစ် အလံးစံတိ့ကိ ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။

သိမ်းသွားေသာ သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ သနားေစြခင်းငှါ၊ က ဏာ

စိတ်သေဘာကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၅၁ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် အဲဂတုြပည်၏

သံမီးဖိထဲက တ်ယေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်၏လ၊ အေမွခံရေတာ်မေသာ

အမျိုးြဖစ်ပါ၏။ ၅၂ ကိယ်ေတာ်၏ကန်မှစ၍ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးသား

ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ စကား အလံးစံတိ့ကိ နားေထာင်ြခင်းငှါ ကည့် မှတ်ယ

ေတာ်မပါ။ ၅၃ အေကာင်းမကား၊ အက ်ပ်တိ့ ဘိးေဘးများကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ေမာေ ှ အားြဖင့် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ကိယ်ေတာ်အေမွခံရာြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၊ ေြမ ကီးသားအမျိုးမျိုးထဲက

ေ ွး တ်ခဲွထားေတာ်မ ပီအ ှ င် ထာဝရဘရားဟ ပဌနာ ပေလ၏။

၅၄ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆေတာင်းပဌနာ ပ၍

ပီးေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ ဒးေထာက်လျက်၊ လက်ဝါးတိ့ကိ

ေကာင်းကင်သိ့ြဖန့်လျက်ေနရာမှထ၍၊ ၅၅ မတ်တတ်ေန ပီးလ င်၊ ဣသေရလအမျိုး

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ကိ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေကာင်း ကီးေပးေသာ စကားဟမကား၊ ၅၆

ဂတိေတာ် ှ ိသမအတိင်း မိမိလဣသေရလအမျိုးကိ ငိမ်ဝပ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ေတာ်မေသာ

ထာဝရ ဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ မိမိကန် ေမာေ ှ အားြဖင့်

ထားေတာ်မေသာ ဂတိေတာ်ေကာင်း တခွန်းမ မပျက်၊ ၅၇ ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ ဘိးေဘးများ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသည်နည်းတ ငါတိ့ ှ င့်

အတ ှ ိေတာ်မပါေစေသာ။ ငါတိ့ကိ အလင်းစွန့်ပစ်ေတာ် မမပါေစ ှ င့် ။ ၅၈

လမ်းေတာ်တိ့သိ့ လိက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘိးေဘးတိ့အား မှာထားေတာ်မေသာ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်ပညတ် တရားတိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါတိ့စိတ် ှ လံးကိ

အထံေတာ်သိ့ ေသွးေဆာင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၅၉ ထာဝရဘရားသည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားသခင်မ ှ ိ ေ ကာင်းကိ၎င်း၊

ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် သိကမည်အေကာင်း ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

မိမိ ကန် ှ င့် မိမိလဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏အမကိ ေစာင့် စရာအေကာင်း

ှ ိသည်အတိင်း၊ အစဥ်ေစာင့် ေတာ် မေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ငါဆေတာင်းေသာ ဤပဌနာစကားသည် ေန့ညဥ့်မြပတ် အနီးေတာ်၌ ှ ိပါ

ေစေသာ။ ၆၁ သင်တိ့သည် ယေနက့ျင့်သက့ဲသိ၊့ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

စီရင်ေတာ်မေသာ လမ်းသိ့လိက်၍ ပညတ်တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ၊

အထံေတာ်၌ စိတ် ှ လံးစံလင်ပါေစေသာဟ မက်ဆိေလ၏။ ၆၂ ထိအခါ

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး ှ င့်တကွ ဣသ ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ယဇ်ပေဇာ်က၏။ ၆၃ ွား ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ သိးတသိန်း ှ စ်ေသာင်းတိ့ကိ

ထာဝရဘရားအား မိဿဟာယယဇ် ပေဇာ်သြဖင့် ၊ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်ကိ အ

ေမာဒနာ ပက၏။ ၆၄ ထိေန့၌လည်း၊ ှ င်ဘရင်သည် ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ တန်တိင်းအတွင်း အရပ်ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊ ထိအရပ်၌ မီး ိရ့ာယဇ်၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ မိဿဟာယယဇ်ေကာင်ဆီဥကိ ပေဇာ်၏။ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိေသာ ေကးဝါယဇ်ပလင်သည် မီး ိရ့ာယဇ်၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်

သကာ၊ မိဿဟာယယဇ်ေကာင်ဆီဥကိ မခံေလာက်။ ၆၅ ထိအခါ ေ ှ ာလမန်သည်

အလွန်များစွာေသာ ပရိသတ်တည်းဟေသာ ဟာမတ် မိဝ့င်ဝမှစ၍ အဲဂတု ြမစ်တိင်ေအာင်

အ ှံ ့အြပား အရပ်ရပ်ကလာကေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊

ငါတိ့ဘရား သခင်ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ခနစ်ရက် ှ စ်လီ၊ တဆယ် ေလးရက်ပတ်လံး

ပဲွခံေတာ်မ၏။ ၆၆ ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ လများတိ့ကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ ေကာင်း ကီး ေပးလျက်၊ ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ဒါဝိဒ် ှ င့်

မိမိလ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ ပေတာ်မသမ ေသာ ေကျးဇး ေတာ်ေကာင့် ၊

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းလျက် မိမိတိ့ေနရာသိ့ ြပန်သွားက၏။
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၉ ေ ှ ာလမန်သည် ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်ကိ လက်စသတ်၍၊ မိမိအလိဆ ှ ိသမ

ြပည့် စံေသာအခါ၊ ၂ ထာဝရဘရားသည် ဂိေဗာင် မိ ့၌ ထင် ှ ားေတာ် မသက့ဲသိ၊့

ဒတိယအ ကိမ်၌ ထင် ှ ားေတာ်မလျက်၊ ၃သင်သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ

စကားကိ ငါ ကား ပီ။ သင်တည်ေဆာက်ေသာ ဤအိမ်ကိ သန့် ှ င်းေစ၍၊ ငါ့နာမကိ

အစဥ်တည်ေစ မည်။ အစဥ်ငါ ကည့် လျက် ှ လံးစဲွလမ်းလျက် ေနမည်။ ၄သင်သည်

ငါမှာထားသမ ကိ ပ၍၊ ငါစီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ၊ သင့်အဘဒါဝိဒ်က့ဲသိ့

ေြဖာင့် မတ်စံလင်ေသာ စိတ်သေဘာ ှ င့် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကျင့် ေနလ င်၊ ၅ဣသေရလ ိင်ငံ၏

ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ရေသာ သင်၏အမျိုးမင်း ိးမြပတ်ရဟ သင့်အဘဒါဝိဒ် အား

ငါဂတိ ှ ိသည်အတိင်း၊ သင်ထိင်ရေသာ ဣသေရလ ိင်ငံ၏ရာဇပလင်ကိ

အစဥ်ငါတည်ေစမည်။ ၆ သိ့မဟတ်သင် ှ င့် သင်၏သားေြမးတိ့သည် ငါ့ေနာက်သိ့မလိက်၊

လမ်းလဲလျက် ငါမှာထားေသာ စီရင် ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ မေစာင့် ၊ အြခားတပါးေသာ

ဘရားထံသိ့ သွား၍ ဝတ် ပကိးကွယ်လ င်၊ ၇ ဣသေရလအမျိုးကိ ငါေပးေသာြပည်မှ

ငါပယ်ြဖတ်မည်။ ငါ့နာမဘိ့ ငါသန့် ှ င်းေစေသာ ဤအိမ်ေတာ်ကိ ငါ့မျက်ေမှာက်မှ

ပယ် ှ ားမည်။ ဣသေရလအမျိုးသည် လည်း တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ပံခိင်းရာ က့ဲရဲရ့ာြဖစ်ရ

လိမ့်မည်။ ၈ အရပ်ြမင့် ေသာ ဤအိမ်ေတာ်ကိလည်း လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် အ့ံသ၍၊ ထာဝရ ဘရားသည် ဤြပည် ှ င့်ဤအိမ်ကိ အဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့ ပေတာ်မသနည်းဟ က့ဲရဲသံ့ကိ ပလျက် တေယာက် ေမးြမန်းေသာ်၊ ၉ တေယာက်က၊

သတိ့၏ ဘိးေဘးများကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ သတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားကိ သတိ့သည်စွန့်၍ အြခားတပါးေသာဘရားကိ မီှဝဲလျက်

ဝတ် ပကိးကွယ် ကေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား သည် ဤအမအလံးစံကိ

ေရာက်ေစေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေ ှ ာလမန်သည်

ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်တည်းဟေသာ အိမ်ေတာ် ှ စ်ေဆာင်ကိ တည်ေဆာက်၍

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ၁၁တ မင်း ကီးဟိရံသည် ေ ှ ာလမန်လိချင်သမအတိင်း

အာရဇ်သစ်သား၊ ထင်း းသစ်သား ှ င့် ေ အခွက်တရာ ှ စ်ဆယ်ကိ ေပး ှ င့်သည် ြဖစ်၍၊

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် ဂါလိလဲြပည်၌ မိ ့ ှ စ်ဆယ်ကိ ဟိရံမင်း ကီး အားေပး၏။ ၁၂

ေ ှ ာလမန်ေပးေသာ မိတိ့့ကိ ဟိရံသည် တ မိ့ မှလာ၍ ကည့် ေသာအခါ အားမရ။ ၁၃

ငါ့ညီ၊ ငါ့အားေပးေသာ မိတိ့့သည် အဘယ်သိ့ေသာ မိန့ည်းဟ ဆိလျက်၊ ၁၄ ထိအရပ်ကိ

တာဗလဟ၍ ယေနတိ့င်ေအာင် သမတ်သတည်း။ ၁၅ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည်

ေငွခဲွရေသာအေကာင်းဟမကား၊ ဗိမာန်ေတာ်၊ နန်းေတာ်၊ မိေလာ မိ၊့ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း၊

ဟာေဇာ် မိ၊့ ေမဂိေဒါ မိ ့ ေဂဇာ မိတိ့့ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ ေငွခဲွရသတည်း။ ၁၆

ေဂဇာ မိကိ့ကား၊ အဲဂတုဖာေရာဘရင်သည် စစ်ချီ၍ တိက်ယ မီး ိသ့ြဖင့် ၊

မိသ့ားခါနာနိလတိ့ကိ လပ် ကံ ပီးမှ၊ မိမိသမီး၊ ေ ှ ာလမန်၏ ခင်ပွန်းအား

လက်ေဆာင်ေပး ှ င့် ေလ ပီ။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ ေဂဇာ မိကိ့ ေ ှ ာလမန်တည်ေလ၏။

ထိမှတပါး၊ ေအာက်ေဗေသာ န် မိ၊့ ၁၈ ဗာလက် မိ၊့ ေတာအရပ်၊ ြပည်ထဲမှာ

တာဒေမာ် မိတိ့့ကိလည်း တည်ေလ၏။ ၁၉ ဘ ာေတာ် သိထားေသာ မိမ့ျား၊

ရထားေတာ်ထိန်းေသာ မိမ့ျား၊ ြမင်းေတာ်ေကးေသာ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင် မိပ့တ်လည်၊

ေလဗ န်ေတာင်ေပ ၊ ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌ တည်ချင်ေသာ မိမ့ျားတိ့ကိလည်း တည်ေလ၏။

၂၀ ဣသေရလအမျိုးသား အကန်အစင် မဖျက်ဆီး ိင်ေသာေကာင့် ၊ ၂၁

ြပည်ေတာ်၌ကျန် ကင်းေသာ တပါးအမျိုးသား၊ အာေမာရိ၊ ဟိတိ၊ ေဖရဇိ၊ ဟိဝိ၊

ေယဗသိအမျိုးအ ွယ် သားစဥ်ေြမးဆက်အေပါင်းတိ့ကိ ေ ှ ာလမန်သည် ယေနတိ့င်ေအာင်

လခဲွ၍ ကန်ခံေစ၏။ ၂၂ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိကား၊ ေ ှ ာလမန်သည် ကန်မခံေစ။

စစ်သရဲ၊ အမေတာ်ေစာင့် ၊ မးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ ရထားေတာ်အပ်၊ ြမင်းေတာ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထား

ေတာ်မ၏။ ၂၃ တည်ေဆာက်ြခင်းအမေတာ်ကိ စီရင်ေသာသ အမေတာ်အပ်

ငါးရာငါးဆယ် ှ ိ၏။ ၂၄ ဖာေရာ ှ င်ဘရင်၏ သမီးေတာ်သည် ဒါဝိဒ် မိမှ့ ထွက်၍၊ သအ့ဘိ့

ေ ှ ာလမန်တည်ေဆာက်ေသာ နန်း ေတာ်သိ့ ေြပာင်း ပီးမှ၊ ေ ှ ာလမန်သည် မိေလာ မိကိ့

ပြပင်ေလ၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိေသာ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိ

မီး ိသ့ြဖင့် အိမ်ေတာ်ကိ လက်စသတ်ေလ၏။ ၂၆ တဖန်ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးသည်

ဧဒံြပည်တွင်၊ ဧဒံပင်လယ်ကမ်းနား၌၊ ဧလတ် မိ ့ ှ င့် နီးစပ်ေသာ ဧဇယန်ဂါဗာ မိမှ့ာ

သေဘာတိ့ကိ တည်လပ်၏။ ၂၇ ပင်လယ်ကးေသာ အမကိနားလည်ေသာ မိမိကန်၊

သေဘာသားတိ့ကိ ဟိရံမင်းသည် ထိသေဘာ ေပ မှာ ေ ှ ာလမန်၏ လတိ့ ှ င့်အတ စီးေစ၏။

၂၈သတိ့သည် သဖိရ မိသိ့့သွား၍ ေ အခွက်ေလးရာ ှ စ်ဆယ်ကိ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

၁၀ ေ ှ ဘြပည်ကိ အစိးရေသာ မိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်၏ ဂဏ်အသေရ ှ င့်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် သိတင်းကိကားလ င်၊ နက်နဲခက်ခဲေသာ

ြပဿနာအားြဖင့် သကိ့ စံစမ်းြခင်းငှါ လာ၏။ ၂ နံသ့ာမျိုး ှ င့် များစွာေသာေ ၊

အဘိးထိက်ေသာ ေကျာက်တိ့ကိေဆာင်ေသာ ကလားအပ်များ၊ လိက်ေသာသများ ှ င့်တကွ

ေယ ှ လင် မိသိ့့ေရာက်၍၊ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးထံေတာ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊

မိမိအလိဆ ှ ိသမ ကိ ေဆွးေ ွးေမးြမန်းေလ၏။ ၃သေမးြမန်းေသာ ြပဿနာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် ေြဖေလ၏။ နားမလည်၍ မေြဖ ိင် ေသာအရာ တစံတခမ မ ှ ိ။ ၄

ေ ှ ဘမိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်၏ ပညာအလံးစံကိ၎င်း၊ တည်ေဆာက်ေသာအိမ်ေတာ်ကိ၎င်း၊

၅ စားပဲွေတာ်တန်ဆာကိ၎င်း၊ အမေတာ်ေစာင့် တိ့ေနရာထိင်ရာကိ၎င်း၊ လလင်တိ့ ခစားသည်

အြခင်းအရာ ကိ၎င်း၊ သတိ့ဝတ်ေသာအဝတ်တန်ဆာကိ၎င်း၊ ဝန်စာေရးများကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်၌ မီး ိရ့ာ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ၎င်း ြမင်ေသာအခါ

မိန်းေမာေတွေဝလျက် ှ ိ၍၊ ၆ ကိယ်ေတာ်၏ အြခင်းအရာ ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏ပညာကိ

အက ်ပ်သည် ကိယ်ြပည်၌ကားရေသာ သိတင်းစကားမှန်ပါ၏။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း၊

ကိယ်တိင်ေရာက်၍မြမင်မီှ ထိစကားကိမယံ။ ယခမကား၊ အရင် ကားေသာ စကား သည်

တဝက်ကိမ မမီှ။ ကိယ်ေတာ်၏ ပညာ ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏စည်းစိမ်သည် အက ်ပ်ကားရေသာ

သိတင်းကိ လွန်ကဲ ပါ၏။ ၈ ေ ှ ေ့တာ်၌ အစဥ်ေန၍ ပညာေတာ်ကိကားရေသာ

ကိယ်ေတာ်၏လ၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ ကပါ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်ကိ

ှ စ်သက်၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ တင်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးကိ အစဥ်ချစ်ေသာေကာင့် ၊ ေြဖာင့် မတ်စွာတရားစီရင်ေစြခင်းငှါ

ကိယ်ေတာ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ ပီဟ ှ င်ဘရင်အား ေြပာဆိ၍၊ ၁၀

ေ အခွက်တရာ ှ စ်ဆယ်၊ နံသ့ာမျိုးအများ၊ ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ ဆက်ေလ၏။

ေ ှ ဘမိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးအား ဆက်ေသာ နံသ့ာမျိုးအများ၊

ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ ဆက်ေလ၏။ ေ ှ ဘမိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးအား

ဆက်ေသာနံသ့ာမျိုး ှ င့်အမ များြပားေသာ နံသ့ာမျိုးသည် ေနာက်တဖန်မေရာက်။ ၁၁

သဖိရ မိမှ့ ေ ကိေဆာင်ခ့ဲေသာ ဟိရံသေဘာတိ့သည် အာလဂံသစ်သားများ၊

ေကျာက်ြမတ်များကိ လည်း ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၂ ထိအာလဂံသစ်သားြဖင့် ှ င်ဘရင်သည်

ဗိမာန်ေတာ်ပွတ်လံးတန်း ှ င့် နန်းေတာ်ပွတ်လံးတန်းကိ၎င်း၊ သီချင်းဆိေသာသတိ့ေစာင်း ှ င့်

တေယာတိ့ကိ၎င်း လပ်ေလ၏။ ထိသိ့ေသာ အာလဂံသစ်သားသည်ေနာက်

တဖန်မေရာက်၊ ယေနတိ့င်ေအာင် မေပလာ။ ၁၃ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည်

အလိလိေပးေသာ လက်ေဆာင်မှတပါး၊ ေ ှ ဘမိဖရား၏ အလိဆ ြပည့် စံေစ

ြခင်းငှါ၊ သေတာင်းသမ ကိလည်း ေပးေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မှ မိဖရားသည်

မိမိကန်တိ့ ှ င့်တကွ မိမိြပည်သိ့ ြပန်သွားေလ၏။ ၁၄ ေ ှ ာလမန်ထံသိ့

တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ေရာက်ေသာ ေ အချိန်ကား အခွက်ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ်ေြခာက်

ပိဿာြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ထိမှတပါးကန်သည်များ၊ လှည်းသမားများ၊ အာရပ်မင်း ကီး ှ ိသမ ၊

မိဝ့န်များဆက်ေသာ ေ ှ ိေသး ၏။ ၁၆ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် ေ ေြခာက်ပိဿာစီြဖင့်

ဒိင်း ကီး ှ စ်ရာ၊ သံးပိဿာစီြဖင့် ဒိင်းငယ်သံးရာတိ့ကိ ထတ်လပ်၍

ေလဗ န်ေတာသစ်သား ှ င့် တည်ေဆာက်ေသာနန်းေတာ်၌ ထားေတာ်မ၏။ ၁၈

ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊ ဆင်စွယ်ရာဇပလင် ကီး ကိ လပ်၍ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။

၁၉ ရာဇပလင်ေတာ်သည် ေလှကားေြခာက်ထစ် ှ ိ၏။ ေနာက်ေဖးဝိင်း၏။

ထိင်ရာတဘက်တချက်၌ မီှစရာလက် ံ းတန်း ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ လက် ံ းတန်းအနားမှာ

ြခေသ့ ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။ ၂၀ ေလှကားေြခာက်ထစ်အေပတွင် တဘက်တချက်၌လည်း

ြခေသ့တဆယ် ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။ ထိသိ့ေသာ ရာဇပလင်သည် အဘယ်တိင်း ိင်ငံ၌မ မ ှ ိ။

၂၁ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးေသာက်ေသာ ဖလားေတာ် ှ ိသမ ှ င့် ေလဗ န်နန်းေတာ်၌

သံးေသာဖလားေတာ် ှ ိသမ တိ့သည် ေငွဖလားမဟတ် ေ ဖလားသက်သက် ြဖစ်၏။

ေ ှ ာလမန်လက်ထက်၌ ေငွကိ အလင်းပမာဏ မ ပတတ်က။ ၂၂ ှ င်ဘရင်သည်
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တာ သေဘာကိ ဟိရံမင်း သေဘာ ှ င့်အတ ေစလတ်သြဖင့် ၊ သံး ှ စ်တခါ တာ

သေဘာသည် ြပန်လာ၍ ေ ၊ ေငွ၊ ဆင်စွယ်၊ ေမျာက်များ၊ ေဒါင်းများကိ ေဆာင်ခ့ဲတတ်၏။

၂၃ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ ှ င်ဘရင်တိ့ထက် ပညာ ှ င့်

စည်းစိမ်အားြဖင့် လွန်ကဲ၏။ ၂၄ ေ ှ ာလမန်၏ ှ လံး၌ ဘရားသခင် သွင်းေပးေတာ်မေသာ

ပညာကိ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် ကားရအ့ံေသာငှါ၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးလာက၏။

၂၅ လာေသာသအသီးအသီးတိ့သည် ေ ဖလား၊ ေငွဖလား၊ အဝတ်တန်ဆာ၊

စစ်တိက်လက်နက်၊ နံသ့ာမျိုး၊ ြမင်း၊ လားတိ့ကိ ှ စ်တိင်းအခွန် ဆက်ရက၏။ ၂၆

ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ရထားများ၊ ြမင်းစီးသရဲ များကိ ဆည်းဖး၍၊ ရထားတေထာင် ှ င့်

ေလးရာ၊ ြမင်းစီးသရဲတေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ၏။ ရထားထိန်း မိတိ့့၌ ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့

အထံေတာ်၌၎င်းထား၏။ ၂၇ ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေငွကိ ေကျာက်ခဲက့ဲသိ့၎င်း၊

အာရဇ်ပင်တိ့ကိ လွင်ြပင်၌ ေပါက် ေသာ သဖန်းပင်က့ဲသိ့၎င်း များြပားေစ၏။ ၂၈

ေ ှ ာလမန်ထံသိ့ ြမင်းများကိ အဲဂတုြပည်၊ ေကာ မိမှ့ေဆာင်ခ့ဲရ၏။ ှ င်ဘရင်၏

ကန်သည်တိ့သည် အဘိးေပးလျက် ေကာ မိ့၌ ခံယရက၏။ ၂၉ အဲဂတုြပည်မှ

ရထားတခကိ ေငွေြခာက်ပိဿာ ှ င့် ၎င်း၊ ြမင်းတစီးကိ တပိဿာငါးဆယ် ှ င့် ၎င်း ေရာင်း မဲ

ှ ိ၏။ ထိသိ့ဟိတိမင်း ကီး ှ င့် ရိမင်း ကီးအေပါင်းတိ့သည် အဲဂတုရထား ှ င့် ြမင်းတိ့ကိ

ရတတ်က၏။

၁၁ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် ဖာေရာဘရင်၏ သမီးမှတပါး၊

ဣသေရလအမျိုးသားမဟတ်ေသာ ေမာဘအမျိုး၊ အမုန်အမျိုး၊ ဧဒံအမျိုး၊

ဇိဒန်အမျိုး၊ ဟိတိအမျိုးသား မိန်းမအများတိ့ကိ ချစ်တတ်၏။ ၂ ထာဝရဘရားက၊

သင်တိ့သည် တပါးအမျိုးသားတိ့ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိမ ပရ။ အကယ်စင်စစ်သတိ့သည်

မိမိတိ့ဘရားများေနာက်သိ့ သင်တိ့၏ စိတ် ှ လံးကိ လဲွေစကလိမ့်မည်ဟ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား မိန့်ေတာ် မေသာ်လည်း၊ ေ ှ ာလမန်သည် တပါးအမျိုးသား

မိန်းမတိ့ကိ တပ်မက်ေသာစိတ် ှ ိ၏။ ၃ မင်းသမီးြဖစ်ေသာ ခင်ပွန်းခနစ်ရာ၊ ေမာင်းမ

မိဿံသံးရာ ှ ိ၍၊ သတိ့သည် စိတ် ှ လံးေတာ်ကိ လဲွေစ က၏။ ၄ ေ ှ ာလမန်သည်

အသက် ကီးေသာအခါ၊ မိန်းမများတိ့သည် စိတ် ှ လံးေတာ်ကိ အြခားတပါးေသာ ဘရား

ေနာက်သိ့ လဲွေစသြဖင့် ၊ စိတ် ှ လံးေတာ်သည် ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်၏ စိတ် ှ လံးက့ဲသိ့

မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ စံလင်ြခင်းမ ှ ိ။ ၅ ဇိဒန်နတ်သမီးအာ ှ တရက်၊

ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမုန်ဘရား မိလကံေနာက်သိ့ လိက်၍၊ ၆ ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့

ထာဝရဘရား၌ လံးလံး မဆည်းကပ်၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ဒစ ိက်ကိ ပေလ၏။ ၇

ထိအခါေ ှ ာလမန်သည် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာေမာဘဘရားေခမ ှ ှ င့် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ

အမုန်ဘရားေမာလတ်အဘိ၊့ ေယ ှ လင် မိ ့ ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိေသာ ေတာင်ေပ တွင် ကန်းတိ့ကိ

တည်ေလ၏။ ၈ မိမိတိ့ဘရားအား နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိ ့၍၊ ယဇ် ပေဇာ်ေသာ

တပါးအမျိုးသားခင်ပွန်းအေပါင်းတိ့အဘိ့ ထိသိ့ ပ၏။ ၉အြခားတပါးေသာ ဘရားေနာက်သိ့

မလိက်ရ မည်အေကာင်း ပညတ်ေတာ်မေသာဘရား၊ ှ စ် ကိမ် ထင် ှ ားေတာ်မေသာ

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ၊ ၁၀ ေ ှ ာလမန်သည်

စိတ် ှ လံးလဲသွား၍၊ မှာထားေတာ်မေသာ စကားကိနားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရ

ဘရားအမျက်ထွက်ေတာ်မလျက်၊ ၁၁ သင်သည်ဤသိ့ ပ၍ ငါဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ် ှ င့်

ငါမှာထားေသာ တရားကိမေစာင့် ဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ိင်ငံေတာ်ကိ သင့်လက်မှ

ငါဆက်ဆက် တ်၍ သင့်ကန် အား ေပးမည်။ ၁၂ သိ့ရာတွင် သင့်အဘဒါဝိဒ်၏မျက် ှ ာကိ

ေထာက်၍၊ သင့်လက်ထက်၌ ငါသည်းခံဦးမည်။ သင်၏ သားလက်မှ ိင်ငံေတာ်ကိ

တ်မည်။ ၁၃ သိ့ေသာ်လည်း တ ိင်ငံလံးကိမ တ်။ ငါ့ကန် ဒါဝိဒ် ှ င့် ငါ ေ ွးေကာက်ေသာ

ေယ ှ လင် မိကိ့ ေထာက်၍၊ သင့်သားအား ခ ိင်တခ ိင်ကိ ငါေပးမည်ဟ

ေ ှ ာလမန်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိေနာက် ထာဝရဘရားသည် ေ ှ ာလမန်၌

ရန်ဘက် ပေသာသ ဧဒံအမျိုးသားဟာဒဒ်ကိ ိးေဆာ် ေတာ်မ၏။ ထိသသည်

ဧဒံ ှ င်ဘရင်အမျိုးြဖစ်၏။ ၁၅ အထက်က ဒါဝိဒ်သည် ဧဒံြပည်၌ ှ ိ၍၊ ဗိလ်

ချုပ်ယွာဘသည် ဧဒံအမျိုးသားေယာက်ျားအေပါင်းတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်ဟ

ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ ှ င့် ဧဒံြပည်၌ ေြခာက်လေန ပီးမှ၊ အေသေကာင်များကိ

ေြမ၌ြမုပ်ေစ ြခင်းငှါ သွားစဥ်အခါ၊ ၁၇ ဟာဒဒ်သည် အသက်ငယ်လျက်ပင်

အဘ၏ကန်ဧဒံအမျိုးသားအချို ့တိ့ ှ င့်အတ အဲဂတုြပည်သိ့ ေရာက်ေအာင်ေြပး၏။ ၁၈

မိဒျန်ြပည်မှထွက်၍ မါရန်ြပည်သိ့ ေရာက်ေလ၏။ တဖန်ပါရန်ြပည်သားအချို တိ့့ကိ ေခ ၍

အဲဂတုြပည်၊ အဲဂတုဖာေရာဘရင်ထံသိ့ ေရာက်ေလေသာ်၊ ထိမင်း သည်

အိမ် ှ င့် ေြမကိေပး၍ ေကးေမွးေလ၏။ ၁၉ ဖာေရာဘရင်သည် ဟာဒဒ်ကိ

အလွန်ချစ်၍ မိမိခင်ပွန်းမိဖရားတာပနက်၏ညီမကိ ေပးစား၏။ ၂၀ တာပနက်၏

ညီမသည်သား ေဂ ဗက်ကိ ဘွားြမင်၍၊ တာပနက်သည်နန်းေတာ်၌ ိခွ့ါသြဖင့် ၊

ေဂ ဗတ်သည် နန်းေတာ်၌ ဖာေရာဘရင်၏ သားများ ှ င့်အတေန၏။ ၂၁ ဒါဝိဒ်သည်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်ေ ကာင်း ှ င့် ဗိလ်ချုပ်မင်းယွာဘေသေကာင်းကိ ဟာဒဒ်သည်

အဲဂတုြပည်၌ ကားေသာအခါ၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ြပည်သိ့ြပန်သွားရေသာ အခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မပါဟ ဖာေရာဘရင်အား ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၂၂ ဖာေရာဘရင်က၊

သင်သည်ကိယ်ြပည်သိ့ ြပန်ချင်ေသာစိတ် ှ ိမည်အေကာင်း ငါ့ထံမှာအဘယ်အရာ

လိေသးသနည်းဟေမးေသာ်၊ အဘယ်အရာမ မလိပါ။ သိ့ေသာ်လည်း သွားရေသာအခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်ြပန်ေလ၏။ ၂၃ ေ ှ ာလမန်၌ ရန်ဘက် ပေသာသတြခား၊

ဧလျာဒသားေရဇန်ကိ ဘရားသခင် ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။ ထိသ သည်

မိမိသခင်ေဇာဘမင်း ကီး ဟာဒေဒဇာထံမှေြပး၍၊ ၂၄ လများကိစေဝးေစသြဖင့် ၊

ဒါဝိဒ်မင်းလပ် ကံ ေသာအခါ ဗိလ်ချုပ် လပ်ေလ၏။ ၂၅ဟာဒဒ်ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာအမမှတပါး

ထိသသည် ေ ှ ာလမန်လက်ထက်ကာလပတ်လံး ဣသေရလအမျိုးကိ ရန်ဘက် ပ၏။

ရိြပည်ကိ အစိးရ၍ ဣသေရလအမျိုးကိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ၏။ ၂၆ ထိမှတပါးေ ှ ာလမန်၏

ကန်တေယာက်၊ ဧဖရိမ်အမျိုး၊ ေဇရဒ ွာသား၊ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင် သည်လည်း

ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်၏။ သ၏အမိကား၊ ေဇ ွာအမည် ှ ိေသာ မတ်ဆိးမတည်း။ ၂၇

ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်ေသာ အေကာင်းဟမကား၊ ေ ှ ာလမန်သည် မိေလာ မိကိ့တည်၍၊

ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ် ၏ မိ့ ိ းပျက်ကိ ပြပင်ေသာအခါ၊ ၂၈ ေယေရာေဗာင်သည်

ခွန်အား ကီးေသာ သရဲ ြဖစ်၏။ ကိးစားအားထတ်တတ်ေသာ လလင်ြဖစ်ေကာင်း ကိ

ေ ှ ာလမန်သည်ြမင်လ င်၊ ေယာသပ်အမျိုးေဆာင် ွက် ရေသာအမ ှ ိသမ ကိ

အပ်ေစြခင်းငှါ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၉ တရံေရာအခါ ေယေရာေဗာင်သည်

ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်သိ့ ထွက်သွားသည် ှ ိေသာ်၊ ှ ိေလာ မိသ့ား အဟိယသည်

ဝတ်လံသစ် ှ င့် ကိယ်ကိ ခံလျက်၊ ေယေရာ ေဗာင်ကိ ကိဆိ၍ လယ်ြပင်၌

ထိသ ှ စ်ေယာက်တည်း ှ ိစဥ်အခါ၊ ၃၀အဟိယသည် မိမိဝတ်ေသာ ဝတ်လံသစ်ကိ ကိင်၍

ဆယ် ှ စ်ပိင်းဆတ်ြဖတ် ပီးလ င်၊ ၃၁ ေယေရာေဗာင်အား၊ ဤဆယ်ပိင်းကိယေလာ့။

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ိင်ငံေတာ်ကိ

ေ ှ ာလမန်လက်မှ ငါ တ်၍ ခ ိင်ဆယ်ခ ိင်ကိ သင့်အားေပးမည်။ ၃၂ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်အတွက်

ဣသေရလခ ိင်များတိ့တွင်၊ ငါေ ွးေကာက်ေသာ ေယ ှ လင် မိအ့တွက် ေ ှ ာလမန်သည်

တခ ိင်ကိ ယရ၏။ ၃၃ ဆယ်ခ ိင်ကိ တ်ရေသာ အေကာင်းဟမကား၊ ငါ့ကိစွန့်၍

ဇိဒန်နတ်သမီး အာ ှ တရက်၊ ေမာဘဘရား ေခမ ှ ၊ အမုန်ဘရားမိလကံတိ့ကိ

ကိးကွယ်သြဖင့် ၊ အဘ ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ ငါ့ေ ှ ့၌ မှန်ေသာတရား၊ ငါစီရင်ထံးဖဲွခ့ျက် တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ ငါ့လမ်းတိ့သိ့ မလိက်။ ၃၄ သိ့ရာတွင် ိင်ငံေတာ်ကိ သ၏လက်မှ

ငါမ တ်ေသး။ ငါေ ွးေကာက်၍ ငါ့ပညတ်တရားတိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာ

ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်အတွက်၊ သားေ ှ ာလမန်သည် တသက်လံးစိးစံေစြခင်းငှါ ငါအခွင့် ေပး၏။ ၃၅

ေ ှ ာလမန်၏သားလက်မှ ိင်ငံေတာ်ကိ တ်၍ဆယ်ခ ိင်ကိ သင့်အား ငါေပးမည်။ ၃၆

ငါ့နာမတည်ရာဘိ့ ငါေ ွးေကာက်ေသာ ေယ ှ လင် မိတွ့င်၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်၏

မီးခွက်သည် အစဥ်ထွန်းလင်းလျက် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ေ ှ ာလမန်သားအား တခ ိင်ကိ

ငါေပး၏။ ၃၇ သင့် ကိငါေ ွးယ၍၊ သင်သည် ကိယ်အလိဆ ြပည့်စံေစြခင်းငှါ၊

စိးစံလျက်ဣသေရလအမျိုးတွင် မင်း ပ ရ၏။ ၃၈ သင်သည် ငါမှာထားသမ ကိ

နားေထာင်၍၊ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ် ပသက့ဲသိ့ ငါ၏လမ်းတိ့သိ့ လိက်လျက်၊ ငါ့ေ ှ ့၌ မှန်ေသာတရား၊

ငါစီရင်ချက်ပညတ်များကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ သင် ှ င့်အတငါ ှ ိ၍ ဒါဝိဒ်အဘိ့ မဲြမံ

ေသာအိမ်ကိ ေဆာက်သည်နည်းတ၊ သင့်အဘိ့ေဆာက်၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ငါေပးမည်။

၃၉ ဤအေကာင်းေကာင့် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကိ ငါေ ှ ာင့် ှ က်မည်။ သိ့ရာတွင်

အစဥ်ေ ှ ာင့် ှ က်မည်မဟတ်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၄၀ ေ ှ ာလမန်သည်

ေယေရာေဗာင်ကိသတ်မည်ဟ အားထတ်သည် ှ ိေသာ်၊ ေယေရာေဗာင်သည် ထ၍
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အဲဂတုြပည်၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင် ှ ိရက်ထံသိ့ေြပးသြဖင့် ၊ ေ ှ ာလမန်ေသသည်တိင်ေအာင်

အဲဂတုြပည်၌ ေနေလ ၏။ ၄၁ ေ ှ ာလမန် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ ှ င့် ၊

သ၏ပညာစကားသည် ေ ှ ာလမန်ဝတု၌ ေရးထား လျက် ှ ိ၏။ ၄၂ ေ ှ ာလမန်သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍ ဣသေရလ ိင်ငံလံးကိ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ ပီးမှ၊ ၄၃ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်

အိပ်ေပျာ်၍ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် မိ ့၌သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ်ေရာေဗာင် သည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၁၂ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေရာေဗာင်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ၊ ေ ှ ခင် မိသိ့့သွား က၍ သသည်လည်း သွား၏။ ၂

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးထံမှ အဲဂတုြပည်သိ့ ေြပးေသာ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်သည်

ထိသိတင်း ကိကား၍ အဲဂတုြပည်မှ ြပန်လာ၏။ ၃ ဣသေရလလတိ့သည်

သထံ့သိ့လကိေစလတ်၍ ေခသြဖင့် ၊ စည်းေဝးေသာ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်

သ ှ င့်အတ ေရာေဗာင်ထံသိ့ ဝင်လျက်၊ ၄ ခမည်းေတာ်သည် ကန်ေတာ်တိ့၌

ေလးေသာထမ်းဘိးကိတင်ပါ ပီ။ ခမည်းေတာ်ထံမှာ ပင်ပန်းစွာ ေဆာင် ွက်ရေသာအမ၊

တင်ေတာ်မေသာ ထမ်းဘိးေလး ကိ ေပါ့ေစေတာ်မပါ။ ထိသိ့ ပေတာ်မလ င်၊

ကန်ေတာ် တိ့သည် အမေတာ်ကိ ထမ်းပါမည်ဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၅

ေရာေဗာင်ကလည်း၊ သင်တိ့သွား ကဦးေလာ့။ သံးရက်လွန်မှ တဖန်လာကဦးေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ သတိ့သည် သွား က၏။ ၆ ထိအခါ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည်

ခမည်းေတာ်ေ ှ ာလမန် အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ အထံေတာ်၌ ခစားေသာ အသက် ကီးသတိ့ ှ င့်

တိင်ပင်၍၊ ဤသတိ့အား ငါြပန်ေြပာရမည်အေကာင်း အဘယ်သိ့အ ကံေပး

ကမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၇ သတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်သည် ယေန့ဤသတိ့၏

ကန်ခံလျက်၊ သတိ့အမကိ ေစာင့် ၍ ေကာင်းေသာ စကား ှ င့် ြပန်ေြပာေတာ်မလ င်၊

သတိ့သည် အစဥ်ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ခံ ကပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ထားက၏။ ၈

အသက် ကီးသတိ့ေပးေသာ အ ကံကိ ေရာေဗာင်သည်မလိက်။ ခစား မဲခစားေသာ

မိမိသငယ်ချင်း တိ့ ှ င့် တိင်ပင်လျက်၊ ၉ ြပည်သားတိ့က၊ ခမည်းေတာ်တင်ေသာထမ်းဘိးကိ

ေပါ့ေစေတာ်မပါဟ ေလာက်ဆိကသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့ အား ငါြပန်ေြပာရမည်အေကာင်း

အဘယ်သိ့ အ ကံေပး ကမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၀ ထိသငယ်ချင်းလလင်တိ့က၊

ခမည်းေတာ်သည် ကန်ေတာ်တိ့၌ ထမ်းဘိးကိ ေလးေစပါ ပီ။ ေပါ့ေစေတာ်

မပါဟ ေလာက်ေသာြပည်သားတိ့အား၊ ကိယ်ေတာ်က၊ ငါ့လက်သန်းသည်

ငါ့ခမည်းေတာ်ခါးထက်သာ၍ ကီးလိမ့် မည်။ ၁၁ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ

ေလးေသာထမ်းဘိးကိတင်ေလ ပီ။ ငါသည်လည်းထပ်၍ တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

သင်တိ့ကိ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်ေလ ပီ။ ငါသည်လည်း ကင်း မီးေကာက် ှ င့် ိက်ဦး မည်ဟ

ြပန်ေြပာေတာ်မပါဟ ေလာက်ထားက၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင်က၊ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

တဖန် လာကဦးေလာ့ဟ ေနရ့က်ကိ ချိန်းချက်သည်အတိင်း၊ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ေယေရာေဗာင် ှ င့် လအေပါင်းတိ့သည် ေရာေဗာင်ထံသိ့ ေရာက်လာက၏။ ၁၃

ှ င်ဘရင်သည် အသက် ကီးသတိ့ေပးေသာ အ ကံကိမလိက်။ လပျိုတိ့ေပးေသာအ ကံကိ

လိက်လျက်၊ ၁၄ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ ေလးေသာ ထမ်းဘိးကိတင်ေလ ပီ။

ငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်ေလ ပီ။

ငါသည်လည်း ကင်း မီးေကာက် ှ င့် ိက်ဦးမည်ဟ ကမ်းတမ်းစွာ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၅

ှ င်ဘရင်သည် ြပည်သားတိ့၏ စကားကိနားမေထာင်ရသည်အေကာင်းကား၊

ထာဝရဘရားသည် ှ ိေလာ မိသ့ား အဟိယအားြဖင့် ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်အား

မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ြပည့်စံေစ ေတာ်မမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ှ င်ဘရင် နားမေထာင်ေကာင်းကိ သိြမင်လ င်၊

ငါတိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ င့်အဘယ်သိ့ဆက်ဆံသနည်း။ ေယ ှ ဲ၏သား ှ င့် အဘယ်သိ့

အေမွခံရေသးသနည်း။ အိဣသ ေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ေနရာသိ့ သွား က။ အိဒါဝိဒ်၊ သင်၏

အိမ်ကိ ကည့် ေလာ့ဟ ှ င်ဘရင်အားြပန်ေြပာလျက်၊ ဣသေရလလတိ့သည်

မိမိတိ့ေနရာသိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၇ သိ့ရာတွင် ယဒ မိ ့ ွာတိ့၌ေနေသာ ဣသေရလလတိ့ကိ

ေရာေဗာင်သည် အပ်စိးရေသး၏။ ၁၈ ထိအခါ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည်

အခွန်ေတာ်ဝန် အေဒါနိရံကိ ေစလတ်၍ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ သည်

သကိ့ေသေအာင် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ ၁၉ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည်

ရထားေတာ်ကိ အလျင်အြမန်တက်၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေြပးေလ၏။ ထိသိ့

ဣသေရလအမျိုးသည် ယေနတိ့င်ေအာင် ဒါဝိဒ် မင်းမျိုးကိ ပန်ကန် က၏။ ၂၀

ေယေရာေဗာင်ြပန်လာေကာင်းကိ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ကားေသာအခါ၊ လကိ ေစလတ်၍၊ ေယေရာေဗာင်ကိ စည်းေဝးရာ ပရိသတ်ထံသိ့

ေခ ပီးလ င်၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေသာ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။

ယဒအမျိုးမှတပါး အဘယ်အမျိုးမ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးသိ့ မဆည်းကျပ်။ ၂၁ ေရာေဗာင်သည်

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ စစ်တိက်၍ ိင်ငံေတာ်ကိ

ေ ှ ာလမန်သား ေရာေဗာင်လက်သိ့ေရာက်ြပန်ေစြခင်းငှါ၊ ဗယာမိန်အမျိုး ှ င့်တကွ

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့် ေ ွးချယ်ေသာ စစ်သရဲတသိန်း ှ စ်ေသာင်းတိ့ကိ စေဝး ေစ၏။

၂၂ သိ့ရာတွင် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏လေ ှ မာယသိ့

ေရာက်၍၊ ၂၃ သင်သည် ေ ှ ာလမန်သား၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ေရာေဗာင် ှ င့် ယဒအမျိုး၊

ဗယာမိန်အမျိုးသားများ၊ ကျန် ကင်းေသာ သများတိ့အား ထာဝရဘရား၏

အမိန့် ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂၄ သင်တိ့ညီအစ်ကိြဖစ်ေသာ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ချီ၍မသွား က ှ င့် ။ လအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေနရာသိ့

ြပန်သွား ကေလာ့။ ဤအမသည် ငါအခွင့် ေပးေကာင့် ြဖစ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ နားေထာင်၍ စကား ေတာ်အတိင်း ြပန်သွား က၏။ ၂၅

ထိေနာက် ေယေရာေဗာင်သည် ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိကိ့ တည်၍ ေနရာချ၏။

ထိ မိမှ့သွား၍ ေပေ ွလ မိကိ့လည်း တည်၏။ ၂၆ ေယေရာေဗာင်က၊ ဤ ိင်ငံသည်

ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး လက်သိ့ ြပန်ေကာင်းြပန်လိမ့်မည်။ ၂၇ ြပည်သားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏

ဗိမာန်ေတာ်၌ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းငှါ ေယ ှ လင် မိသိ့့သွားလ င်၊ သတိ့ စိတ် ှ လံးသည်

မိမိတိ့သခင် ယဒ ှ င်ဘရင် ေရာေဗာင်ဘက်သိ့ေြပာင်းလဲ၍၊ ငါ့ကိသတ် ပီးမှ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေရာေဗာင်ဘက်သိ့ တဖန် ဝင်စား ကလိမ့်မည်ဟ ေအာက် ေမ့ေသာေကာင့် ၊ ၂၈

သတပါး ှ င့် တိင်ပင်၍ ေ ွားသငယ် ှ စ်ေကာင် ကိ လပ် ပီးလ င်၊ သင်တိ့သည်

ေယ ှ လင် မိသိ့့ သွားရ ေသာ အမခက်လှ၏။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ကိ

အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ ဘရားတိ့ကိ ကည့် က ေလာ့ဟ ဆိလျက်၊ ၂၉

ေဗသလ မိ့၌တေကာင်၊ ဒန် မိ ့၌တေကာင်ကိ ထားသြဖင့် ၊ ၃၀ ြပစ်မှားစရာအေကာင်းကိ

ပေလ၏။ ြပည်သားတိ့သည် ွားသငယ်ကိ ကိးကွယ်ြခင်းငှါ၊ ဒန် မိတိ့င်ေအာင်

သွားတတ်က၏။ ၃၁ ေယေရာေဗာင်သည်လည်း၊ ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ အိမ်ကိေဆာက်၍၊

ေလဝိသားမဟတ်ေသာ သာမညလတိ့ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားေလ၏။ ၃၂

ယဒြပည်၌ခံေသာ ပဲွက့ဲသိ့ အ မလတဆယ် ငါးရက်ေနတွ့င် ပဲွကိစီရင်၍၊ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

ပေဇာ်၏။ ထိသိ့ေဗသလ မိ့၌စီရင်၍၊ မိမိလပ်ေသာ ွားသငယ်တိ့အား ယဇ်ပေဇာ်၏။

ြမင့် ေသာအရပ်၌ ခန့်ထားေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိလည်း ေဗသလ မိမှ့ာေနရာချ၏။ ၃၃

ထိသိ့ကိယ်အလိအေလျာက် ချိန်းချက်ေသာအ မလတဆယ်ငါးရက်ေနတွ့င် ေဗသလ မိ့၌

မိမိလပ် ေသာ ယဇ်ပလင်ေပ မှာပေဇာ်၏ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ပဲွကိလည်းစီရင်၏

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ယဇ်ပေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ၏့။

၁၃ ထိအခါ ေယေရာေဗာင်သည် နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်းငှါ

ယဇ်ပလင်နားမှာရပ်ေနစဥ်တွင်၊ ဘရား သခင်၏ လတေယာက်သည်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း၊ ယဒြပည်မှ ေဗသလ မိသိ့့ ေရာက် လာ၍၊ ၂

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း ယဇ်ပလင်တဘက်၌ ေကးေကာ်လျက်၊

အိယဇ်ပလင်၊ ယဇ်ပလင်၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဒါဝိဒ်မင်း မျိုး၌

ေယာ ှ ိအမည် ှ ိေသာ သကိ ဘွားြမင်လိမ့်မည်။ သင့်အေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊

ြမင့် ေသာအရပ်၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်လပ်ေသာသတိ့ကိ ထိသသည် သင့် အေပ မှာပေဇာ်၍၊

လေသအ ိးတိ့ကိ မီး ိလိ့မ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၃ ထိေန့ြခင်းတွင်

ပပနိမိတ်ကိလည်း ေပး၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ ပပနိမိတ်ဟမကား၊ ယဇ်

ပလင်သည် ကဲွ၍ပလင်ေပ မှာ ှ ိေသာ ြပာလည်း ယိကျလိမ့်မည်ဟ ေဟာေလ၏။ ၄ ထိသိ့

ဘရားသခင်၏ လသည် ေဗသလ မိ့ယဇ်ပလင်တဘက်၌ ေကးေကာ်ေသာ စကားကိ

ေယေရာေဗာင်မင်း ကီးသည် ကားလ င်၊ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ှ ိေသာ မိမိလက်ကိဆန့်၍

ထိသကိ ဘမ်းဆီး ကဟဆိ လျက်၊ ဆန့်ေသာလက်သည် ေသွေ့ြခာက်၍ ေနာက်တဖန်
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မ ပ် ိင်။ ၅ ဘရားသခင်၏ လသည်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း

ေပးေသာပပနိမိတ် ှ င့်အညီ ယဇ် ပလင်ကဲွ၍၊ ြပာသည်လည်း ပလင်ေပက ယိကျေလ၏။ ၆

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ့လက်၌ ေရာက်ေသာေရာဂါကိ ေပျာက်ေစမည်အေကာင်း၊

ငါ့အတွက် ပဌနာ ပ၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ေတာင်းပန်ပါေလာ့ဟဘရားသခင်၏ လကိေြပာဆိ၏။ ဘရားသခင်၏လသည်

ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်သြဖင့် ၊ ှ င်ဘရင်လက်သည် ေရာဂါေပျာက်၍ ပကတိ အတိင်း

ြဖစ်ေလ၏။ ၇ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါ ှ င့်အတ လိက်၍ အားြဖည့် ေလာ့။

လက်ေဆာင်ေပးမည်ဟ ဘရားသခင်၏ လအား ဆိလ င်၊ ၈ ဘရားသခင်၏လက၊

နန်းေတာ်တဝက်ကိ ေပးေသာ်လည်း သင် ှ င့်အတ ငါမလိက်။ ဤအရပ်၌ မန့်ကိမစား၊

ေရကိလည်းမေသာက်ရ။ ၉ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်က၊ မန့်ကိ မစား ှ င့် ။ ေရကိ

မေသာက် ှ င့် ။ လာေသာလမ်းြဖင့် မြပန် ှ င့်ဟ ငါ့အား ပညတ်ေတာ်မ ပီဟ ှ င်ဘရင်အား

ေြပာဆိ၏။ ၁၀ ထိေနာက် ေဗသလ မိသိ့့ လာေသာလမ်းကိ ေ ှ ာင်၍ အြခားေသာလမ်းြဖင့်

ြပန်သွား၏။ ၁၁ ထိကာလ၌ ေဗသလ မိတွ့င် အသက် ကီးေသာ ပေရာဖက် တေယာက် ှ ိ၏။

သ၏သားတိ့သည်လာ၍ ဘရားသခင်၏လသည် ထိေန့၌ ေဗသလ မိမှ့ာ

ပေသာအမ ှ ိသမ ှ င့် ှ င်ဘရင်အားေြပာေသာ စကားများကိ အဘအား ြပန် ကားလ င်၊ ၁၂

ယဒြပည်မှ လာေသာဘရားသခင်၏ လသည် အဘယ်လမ်းြဖင့် ြပန်သွားသည်ကိ

ြမင် ကေသာေကာင့် ၊ အဘက ထိသသည် အဘယ်လမ်း ြဖင့် ြပန်သွားသနည်းဟ

ေမး ပီးလ င်၊ ၁၃ ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင် ကေလာ့ဟ ဆိသည် အတိင်း၊ သားတိ့သည်

ြမည်းကိကန်း ှ ီးတင်၍ အဘသည် စီးသွားလျက်၊ ၁၄ဘရားသခင်၏ လကိလိက်ေလ၏။

သပိတ်ပင် ေအာက်မှာထိင်လျက် ှ ိသည်ကိေတွလ့ျင်၊ သင်သည် ယဒြပည်မှလာေသာ

ဘရားသခင်၏ လမှန်သေလာဟ ေမးေသာ်၊ ငါမှန်သည်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၁၅

ပေရာဖက်ကလည်း၊ ငါ ှ င့်အတ ငါ့အိမ်သိ့ လိက်၍ မန့်ကိ စားပါေလာ့ဟ ေခပင့်လ င်၊ ၁၆

ငါသည် သင် ှ င့်အတ မလိက်ရ၊ သင့် အိမ်သိ့မဝင်ရ။ဤအရပ်၌ မန့်ကိမစား၊ ေရကိလည်း

မေသာက်ရ။ ၁၇ ထာဝရဘရားက၊ ထိအရပ်၌ မန့်ကိမစား ှ င့် ။ ေရကိမေသာက် ှ င့် ။

လာေသာလမ်းြဖင့် မြပန် ှ င့်ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ေြပာဆိ၏။ ၁၈

ပေရာဖက်ကလည်း၊ ငါသည် သင်က့ဲသိ့ ပေရာဖက်ြဖစ်၏။ သင်သည်မန့်ကိစား၍

ေရကိေသာက်ေစ ြခင်းငှါ သင့် ကိငါ့အိမ်သိ့ ေခရမည်အေကာင်း၊ ေကာင်းကင်တမန်သည်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် အားြဖင့် မှာထား ပီဟ မသာသံး၍ ေြပာဆိ၏။ ၁၉

ထိေကာင့် ဘရားသခင်၏လသည် ပေရာဖက် ှ င့်အတ ြပန်လာ၍၊ သ၏အိမ်မှာ

မန့်ကိစား၏။ ေရကိ လည်း ေသာက်၏။ ၂၀ ထိသ ှ စ်ပါးတိ့သည် စားပဲွနားမှာ ထိင်စဥ်တွင်၊

ေခ ခ့ဲေသာ ပေရာဖက်သိ့ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေရာက်၍၊ ၂၁

ယဒြပည်မှ လာေသာဘရားသခင်၏လအား၊ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်ထွက်ကိ

နား မေထာင်၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထားေတာ်မ ေသာ ပညတ်ေတာ်ကိ မေစာင့် ၊

၂၂ဤမည်ေသာ အရပ်၌ မန့်ကိမစား ှ င့် ။ ေရကိ မေသာက် ှ င့်ဟ ပညတ်ေတာ်မေသာ

အရပ်သိ့ြပန်လာ၍ မန့် ှ င့် ေရကိစားေသာက်ေသာေကာင့် ၊ သင်၏အေလာင်းသည်

ဘိးေဘးတိ့၏ သချုင်းသိ့မေရာက်ရဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ေအာ်ဟစ်၍

ဆင့် ဆိ၏။ ၂၃ မန့် ှ င့် ေရကိ စားေသာက် ပီးမှ၊ ထိပေရာဖက်သည် ြပန်လာေသာ

ပေရာဖက်အဘိ့ မိမိြမည်းကိ ကန်း ှ ီး တင်၍ လတ်လိက်ေလ၏။ ၂၄လမ်းမှာြခေသ့ေတွ့၍

သတ်၏။ အေသေကာင်သည် လမ်း၌ လဲ၍၊ ြမည်း ှ င့် ြခေသ့သည် အနားမှာ ရပ်ေန၏။ ၂၅

အေသေကာင်သည် လမ်း၌လဲ၍ မည်း ှ င့် ြခေသ့သည် အနားမှာ ရပ်ေနသည်ကိ

ခရီးသွားေသာ သတိ့သည် ြမင်လ င်၊ အသက် ကီးေသာ ပေရာဖက်ေနေသာ မိသိ့့လာ၍

သိတင်းေြပာက၏။ ၂၆ ေခ ခ့ဲေသာပေရာဖက်သည် ထိသိတင်းကိကားလ င်၊

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ေသာ ဘရားသခင်၏ လြဖစ်လိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားသည် ထိသအား မိန့်ေတာ်မေသာ စကားအတိင်း၊ သကိ့ြခေသ့၌

အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ြခေသ့သည် ကိက်သတ်ေလပီတကား ဟ ဆိလျက်၊ ၂၇ ြမည်းေပ မှာ

ကန်း ှ ီးကိ တင် ကေလာ့ဟသားတိ့အား ဆိသည်အတိင်း သတိ့သည် ကန်း ှ ီးတင် က၏။

၂၈ ပေရာဖက်သွား၍ အေသေကာင်သည် လမ်း၌ လဲလျက်၊ ြမည်း ှ င့် ြခေသ့သည် အနားမှာ

ရပ်ေနလျက် ှ ိသည်ကိေတွ၏့။ ြခေသ့သည် အေသေကာင်ကိမစား၊ ြမည်းကိလည်း

မကိက်။ ၂၉အသက် ကီးေသာ ပေရာဖက်သည် ဘရားသခင်၏လအေလာင်းေကာင်ကိ

ြမည်းေပ သိ့ ချီ၍ တင် ပီးလ င် ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍၊ သ ဂဟ်ြခင်း ငှါ မိမိ မိသိ့့

ေဆာင်သွား၏။ ၃၀အေလာင်းေကာင်ကိ မိမိသချုင်းတွင်း၌ ထားလျက်၊ အိငါ့ညီဟ၍

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၏။ ၃၁ သဂဟ် ပီးမှ သားတိ့ကိေခ ၍၊ ငါေသေသာအခါ

ဘရားသခင်၏ လသချုင်းတွင်း၌ သ ဂဟ်ကေလာ့။ ငါ့အ ိးတိ့ကိ သအ့ ိးတိ့အနားမှာ

ထားကေလာ့။ ၃၂ ေဗသလ မိယ့ဇ်ပလင်တဘက် ှ မာရိ မိ ့ ွာတွင်၊ ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ

ေဆာက်ေသာအိမ်များ တဘက်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း

ေကးေကာ်ေသာစကားသည် စင်စစ်ြပည့်စံလိမ့်မည်ဟ မှာထားေလ၏။ ၃၃ ထိေနာက်မှ

ေယေရာေဗာင်သည် မိမိအဓမလမ်းကိ မေ ှ ာင်။ သာမညလတိ့ကိ ြမင့် ေသာအရပ်တွင်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ထပ်၍ ခန့်ထား၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်လပ်ချင်ေသာသ ှ ိသမ ကိ

ချီးေြမာက်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ြမင့် ေသာအရပ်တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ် ြဖစ် က၏။ ၃၄

ထိသိ့ ပေသာေကာင့် ေယေရာေဗာင်အမျိုးကိ ေြမ ကီးြပင်မှ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေစေသာ

အြပစ်ေရာက် သတည်း။

၁၄ ထိအခါ ေယေရာေဗာင်၏သား အဘိယသည် နာေသာေကာင့် ၊

၂ ေယေရာေဗာင်သည် မိမိမယားကိေခ ၍၊ သင်သည်

ေယေရာေဗာင်၏ မယားြဖစ်သည်ကိ အဘယ်သမ မသိေစြခင်းငှါ ြခားနားေသာ

အဆင်းအေရာင်ကိ ေဆာင် ပီးလ င်၊ ှ ိေလာ မိသိ့့ ထသွားပါေလာ့။ ငါသည်

ဤလမျိုးကိ စိးစံရမည်အေကာင်းကိ ြပေသာ ပေရာဖက် အဟိယသည်

ထိ မိ ့၌ ှ ိ၏။ ၃ မန့်ဆယ်လံး၊ မန့်ြပားအချို ၊့ ပျားရည်ဘးကိ ေဆာင်လျက်

ပေရာဖက်ထံသိ့ သွားပါေလာ့။ သငယ်၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ သေဟာလိမ့်မည်ဟ

မှာထားသည် အတိင်း၊ ၄ ေယေရာေဗာင်မယားသည် ထ၍ ှ ိေလာ မိ ့၌

အဟိယအိမ်သိ့ သွားေလ၏။ ထိအခါ အဟိယသည် အသက် ကီးေသာေကာင့်

မျက်စိမြမင်၊ မန်လျက် ှ ိ၏။ ၅ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေယေရာေဗာင်မယားသည်

သားနားေသာေကာင့် ၊ သားအတွက်တစံတခကိ ေတာင်းအ့ံေသာငှါ သင့် ဆီသိ့ ယခလာ၏။

ဤမည်ေသာ စကားြဖင့် ြပန်ေြပာရမည်။ သသည် လာေသာအခါ အြခားေသာ

မိန်းမြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လိမ့်မည်ဟ အဟိယအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိမိန်းမသည်

တံခါးအထဲသိ့ ဝင်၍၊ နင်းသံကိ အဟိယသည် ကားလ င်၊ အိေယေရာေဗာင်မယား ဝင်ေလာ့။

အဘယ်ေကာင့် အြခားေသာ သ၏အေယာင်ကိ ေဆာင်သနည်း။ ဝမ်းနည်းစရာသိတင်းကိ

ကား ေြပာေစြခင်းငှါ သင့် ဆီသိ့ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၇သင်သည် ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ၊ ေယေရာေဗာင်ထံသိ့ သွား၍ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

သင့် ကိလစထဲက ငါေ ွး၍ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေစြခင်းငှါ ချီးေြမာက်

လျက်၊ ၈ ိင်ငံေတာ်ကိ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးလက်မှ တ်၍ သင့်အားေပးေသာ်လည်း၊

သင်သည် ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ မဟတ်။ သသည် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၏။

ငါ့ေ ှ မှ့ာ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိသာ ကျင့် မည်ဟ စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ ငါ့ကိ

ဆည်းကပ်၏။ ၉ သင်မကား သင့် ေ ှ မှ့ာ ြဖစ်ဘးေသာသ အေပါင်းတိ့ကိ လွန်၍

ဒစ ိက်ကိ ပေလပီ။ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အြခားတပါးေသာဘရား ှ င့် သွန်းေသာ

ပ်တတိ့ကိလပ်၍ ငါ့ကိသင့် ေကျာေနာက်သိ့ ပစ်ထား ပီ။ ၁၀ ထိေကာင့်

ေယေရာေဗာင်အမျိုးအေပ သိ့ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစမည်။ ဣသေရလ မိ့ ွာ၌ အချုပ်

ခံေသာသြဖစ်ေစ၊ အလွတ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊ ေယေရာေဗာင်အမျိုးေယာက်ျားများကိ

ပယ်ြဖတ်မည်။ လသည် ေနာက်ေချးကိ အကန်အစင်ကျံုးသွားသက့ဲသိ၊့ ကျန် ကင်းေသာ

ေယေရာေဗာင်အမျိုးသားကိ ပယ်သွားမည်။ ၁၁ ေယေရာေဗာင်အမျိုးသားသည်

မိထဲ့မှာ ေသလင်အေသေကာင်ကိ ေခွးစားလိမ့်မည်။ မိ ့ြပင်မှာ ေသလင်

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်စားလိမ့်မည်အေကာင်း ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၂သင်ထ၍

ကိယ်အိမ်သိ့ သွားေလာ့။ မိတံ့ခါး အထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ သငယ်ေသလိမ့်မည်။ ၁၃

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ငိေကး ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍

သဂဟ်ကလိမ့်မည်။ ေယေရာ ေဗာင်အမျိုးသားစတွင်၊ ထိသငယ်တေယာက်တည်းသာ

သဂဟ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ေယေရာ ေဗာင်အမျိုးသားစတွင်

ထိသငယ်တေယာက်သည် ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၌ ကည် ိ ေသာ

စိတ် ှ ိ၏။ ၁၄ အချိန်ေရာက်မှ ေယေရာေဗာင်အမျိုးကိ ပယ်ြဖတ်လတ့ံေသာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တပါးကိ ထာဝရ ဘရားသည် မိမိတိ့အဘိ့ ေပ ထွန်းေစေတာ်မမည်။



၃ ဓမရာဇဝင်199

အဘယ်အချိန်နည်းဟေမးေသာ်၊ ယခပင်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၅ အာ ှ ရပင်တိ့ကိ

ပစ၍ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ကေသာေကာင့် ၊ ကျူပင်ကိ

ေရ၌လပ် ှ ားသက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးကိ ဒဏ်ခတ်၍၊

ဘိးေဘးတိ့အား ေပးေတာ်မေသာဤြပည်ေကာင်းမှ တ်ပယ် ပီးလ င်၊ ြမစ် ကီးတဘက်၌

အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစေတာ်မမည်။ ၁၆ ကိယ်တိင်ြပစ်မှား၍ ဣသေရလအမျိုးကိလည်း

ြပစ်မှားေစေသာ ေယေရာေဗာင်၏ အြပစ်တိ့ေကာင့် ဣသေရလအမျိုးကိ

စွန့်ပစ်ေတာ်မမည်ဟ ဆင့် ဆိေလ ၏။ ၁၇ ေယေရာေဗာင် မယားသည် ထသွား၍၊

တိရဇ မိတံ့ခါးခံသိ့ေရာက်ေသာအခါ သငယ်ေသ၏။ ၁၈ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်

ပေရာဖက် အဟိယအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထိသငယ်ကိ သဂဟ်၍

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပက၏။ ၁၉

ေယေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာကင်းသမ ၊ စစ်တိက်ြခင်း အမ၊ မင်း ပြခင်းအမတိ့သည်

ဣသေရလ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၀ ေယေရာေဗာင်သည် အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်

စိးစံ ပီးမှ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သားေတာ်နာဒဒ် သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌

နန်းထိင်၏။ ၂၁ ေ ှ ာလမန်သားေရာေဗာင်သည် ယဒြပည်ကိ စိးစံေလ၏။

နန်းထိင်ေသာအခါ အသက်ေလးဆယ် တ ှ စ် ှ ိ၏။ ထာဝရဘရားသည်

နာမေတာ်တည်ေစရာဘိ့ ဣသေရလခ ိင်များတိ့အထဲက ေ ွးေကာက်ေသာ

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဆယ်ခနစ် ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား အမုန်အမျိုးသား၊

ေနမအမည် ှ ိ၏။ ၂၂ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊ ဘိးေဘးတိ့ြပစ်မှားသမထက် ြပစ်မှား ေသာ အြပစ်များအားြဖင့်

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်က၏။ ၂၃ ြမင့် ေသာေတာင် ှ ိသမ တိ့အေပ ၌၎င်း၊ စိမ်း ေသာ

သစ်ပင် ှ ိသမ တိ့ေအာက်၌၎င်း၊ ကန်းများ၊ ပ်တ များ၊ အာ ှ ရပင်များကိ တည်က၏။ ၂၄

ယဒြပည်၌ ေယာက်ျားအလိသိ့ လိက်တတ်ေသာ မိန်းမလ ာများ ှ ိ၍၊ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ ြပည်သားမျိုး ပေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ရာ

အမအလံးစံတိ့ကိ ပကသည် တကား။ ၂၅ ေရာေဗာင်မင်း ကီးနန်းစံငါး ှ စ်တွင်၊

အဲဂတု ှ င်ဘရင် ှ ိ ှ က်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ စစ်ချီ၍၊ ၂၆ ဗိမာန်ေတာ်

ဘ ာ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ ာ ှ ိသမ ကိ သိမ်းသွား၏။ ေ ှ ာလမန်လပ်ေသာ ေ ဒိင်း ှ ိသမ ကိ

လည်း ယသွား၏။ ေ ှ ာလမန်လပ်ေသာ ေ ဒိင်း ှ ိသမ ကိ လည်း ယသွား၏။ ၂၇

ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည် ေ ဒိင်းအစား ေကးဝါ ဒိင်းတိ့ကိလပ်၍ နန်းေတာ်တံခါးေစာင့်

ကိယ်ရံေတာ်မး၌ အပ်ေလ၏။ ၂၈ ှ င်ဘရင်သည် ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွားေသာအခါ၊

ကိယ်ရံေတာ် သားတိ့သည် ဒိင်းတိ့ကိထား၍ ေနာက် တဖန်မိမိတိ့ေစာင့် ရာအခန်းမှာ

ြပန်ထား က၏။ ၂၉ ေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာ ကင်းသမ တိ့ သည် ယဒရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၃၀ ေရာေဗာင် ှ င့် ေယေရာေဗာင်တိ့သည် အသက် ှ ည်သမ

ကာလပတ်လံးရန်ဘက် ပက၏။ ၃၁ ေရာေဗာင်သည်လည်း ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊

ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သတိ့ ှ င့်အတ သဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ်အဘိယသည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၁၅ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်မင်း ကီး နန်းစံ တဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ အဘိယသည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ မင်း ပ၍၊ ယဒြပည်ကိ သံး ှ စ်စိးစံ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊

အဘ ှ လံ၏ သမီးမာခါ အမည် ှ ိ၏။ ၃ ခမည်းေတာ် ပေသာ ဒစ ိက်ကိ

ပ မဲ ပ၍၊ ေဘးေတာ်ဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

စိတ် ှ လံးစံလင်သည်မဟတ်။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း ဒါဝိဒ်၏မျက် ှ ာကိေထာက်၍၊

သ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေဆွေတာ်မျိုးေတာ် ကိ ချီးေြမာက်၍၊

ေယ ှ လင် မိကိ့ တည်ေစသြဖင့် ၊ ထိ မိ ့ ၌ ဒါဝိဒ်၏မီးခွက်ကိ ထွန်းလင်းေစေတာ်မ၏။ ၅

အေကာင်းမကား၊ ဒါဝိဒ်သည် ဟိတိအမျိုး ဥရိယအမကိထားလ င်၊

တသက်လံးထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မေသာ အမတစံတခကိမ မေ ှ ာင်၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

တရားသြဖင့် ကျင့် ေသာအေကာင်းတည်း။ ၆ ေရာေဗာင်သား အဘိယ ှ င့်

ေယေရာေဗာင်တိ့သည် အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံး ရန်ဘက် ပက၏။ ၇

အဘိယပမေသာအမအရာ ကင်းသမ တိ့သည် ယဒရာဇဝင် ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၈

အဘိယသည်ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။

သားေတာ်အာသသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ေယေရာေဗာင် နန်းစံ ှ စ်ဆယ်တွင်၊ အာသသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေလးဆယ်

တ ှ စ်မင်း ပ၍ ယဒြပည်ကိ စိးစံေလ၏။ ၁၀အဘွားေတာ်ကား၊ အဘ ှ လံ၏သမီး မာခါ

ြဖစ်၏။ ၁၁ အာသသည် အဘိေတာ်ဒါဝိဒ် ပသက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

တရားသြဖင့် ပ၏။ ၁၂ ေယာက်ျားအလိသိ့ လိက်တတ်ေသာမိန်းမလ ာ တိ့ကိ၎င်း၊

ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်လပ်ေသာ ပ်တ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ြပည်ေတာ်ထဲက ပယ် ှ ားေတာ်မ၏။

၁၃ အဘွားေတာ်မာခါသည် အာ ှ ရပင်အဘိ့ ပ်တကိလပ်ေသာေကာင့် ၊

မိဖရားအရာကိ တ်၍၊ ပ်တကိ ဖျက်ဆီး ပီးလ င်၊ ေကဒန်ေချာင်းနားမှာ

မီး ိေ့တာ်မ၏။ ၁၄ ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ်လည်း၊ လက်ထက်ေတာ်

ကာလပတ်လံး၊ အာသစိတ် ှ လံးသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ စံလင်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၅

ခမည်းေတာ်လေသာဥစာ၊ ကိယ်တိင်လေသာ ဥစာ၊ ေ ၊ ေငွတန်ဆာများကိ

ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွင်းေတာ်မ၏။ ၁၆အာသ ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဗာ ှ ာတိ့သည်

အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံး ရန်ဘက် ပက၏။ ၁၇ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ဗာ ှ ာသည် ယဒြပည်သိ့ စစ်ချီ၍၊ ယဒ ှ င်ဘရင်အာသထံသိ့ အဘယ်သမ

မထွက် မဝင်ေစြခင်းငှါ ရာမ မိကိ့ တည်၏။ ၁၈ ထိအခါ ကျန် ကင်းေသာ

ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ ာတည်းဟေသာ ေ ေငွ ှ ိသမ ကိ အာသ

သည်ယ၍ မိမိကန်တိ့၌ အပ်သြဖင့် ၊ ဒမာသက် မိမှ့ာ ေနေသာ ရိ ှ င်ဘရင်

ေရဇန်သား တာဗရိမန်၏သား ဗဟာဒဒ်ထံသိ့ေပးလိက်၍၊ ၁၉ ငါသည်သင် ှ င့် ၎င်း၊

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင့် ခမည်းေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ မိဿဟာယဖဲွ ့ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

ေ ေငွကိ ငါလက်ေဆာင်ေပးလိက်၏။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဗာ ှ ာသည်

ငါ့ထံမှ ထွက်သွားေစြခင်းငှါ၊ သ ှ င့် ဖဲွေ့သာ မိဿဟာယကိ ဖျက်၍လာပါဟ

မှာလိက်ေလ၏။ ၂၀ အာသမင်း ကီး၏ စကားကိ ဗဟာဒဒ်သည် နားေထာင်၍၊

ဣသေရလ မိ့ ွာတိ့ကိ စစ်ချီေစြခင်းငှါ မိမိဗိလ်များကိ ေစလတ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည်

ဣယန် မိ၊့ ဒန် မိ၊့ အာေဗလဗက်မာခါ မိမှ့စ၍ဂေနသရက်ြပည်လံး၊ နဿလိြပည်လံးကိ

လပ် ကံက၏။ ၂၁ ထိသိတင်းကိ ဗာ ှ ာသည် ကားေသာအခါ၊ ရာမ မိကိ့

လက်စမသတ်ဘဲ တိရဇ မိ့၌ ေနရ၏။ ၂၂ ထိအခါ အာသမင်း ကီးသည်

ယဒြပည် တေ ှ ာက်လံးတွင် အမိန့်ေတာ်ကိ ေကာ်ြငာေစသြဖင့် ၊

ြပည်သားတေယာက်မ မလွတ်၊ ှ ိသမ တိ့သည် ရာမ မိ ့၌ ဗာ ှ ာမင်းသွင်းေသာ

ေကျာက် ှ င့် သစ်သားကိယသွား က၍၊ အာသမင်း ကီးသည် ဗယာမိန်ခ ိင်၌

ေဂဘ မိ့ ှ င့် မိဇပါ မိကိ့ တည်၏။ ၂၃ အာသမင်း ပမေသာအမအရာကင်းသမ ှ င့်

တန်ခိး ကီးြခင်း၊ မိမ့ျားကိတည်ြခင်းအရာတိ့သည် ယဒ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

သိ့ရာတွင် အသက် ကီး ေသာအခါ ေြခေတာ်၌ အနာေရာဂါစဲွသြဖင့် ၊ ၂၄

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍ အဘိေတာ်ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိခံေလ၏။

သားေတာ်ေယာ ှ ဖတ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၂၅ ယဒ ှ င်ဘရင်

အာသနန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ေယေရာေဗာင်သား နာဒဒ်သည် ဣသေရလ ိင်ငံ၌ မင်း ပ၍

ှ စ် ှ စ်စိးစံ၏။ ၂၆ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊

ခမည်းေတာ်လိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ လမ်းသိ့

လိက်ေလ၏။ ၂၇ ဣသခါအမျိုး၊ အဟိယသားဗာ ှ ာသည် သင်းဖဲွ ့၍၊ နာဒဒ်မင်း ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည် ဖိလိတိြပည် ဂိေဗသန် မိကိ့ ဝိင်းထားကစဥ်၊ ၂၈

ယဒ ှ င်ဘရင်အာသ နန်းစံသံး ှ စ်တွင်၊ ဗာ ှ ာသည် နာဒဒ်မင်းကိ လပ် ကံ၍ နန်းထိင်ေလ၏။

၂၉ နန်းထိင်ေသာအခါ ေယေရာေဗာင်အမျိုး ှ ိသမ ကိလည်း လပ် ကံ၏။

ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်၊ ှ ိေလာ မိသ့ား အဟိယအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊

ေယေရာေဗာင်အမျိုးကိ မဖျက်မီှတိင်ေအာင်၊ အသက် ေသာသတေယာက်ကိမ

မချန်မထား။ ၃၀ အေကာင်းမကား၊ ေယေရာေဗာင်သည် ကိယ်တိင်ြပစ်မှားေသာ

အြပစ် ှ င့်ဣသေရလအမျိုးကိ လည်းြပစ်မှား ေစေသာ အြပစ်အားြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုး ၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ေသာအေကာင်းတည်း။ ၃၁

နာဒဒ်မင်း ပမေသာ အမအရာကင်းသမ တိ့ သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ေရးထားလျက်

ှ ိ၏။ ၃၂အာသ ှ င့်ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာတိ့သည် အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံး

ရန်ဘက် ပက၏။ ၃၃ယဒ ှ င်ဘရင် အာသနန်းစံသံး ှ စ်တွင်၊ အဟိယသားဗာ ှ ာသည်
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တိရဇ မိမှ့ာမင်း ပ၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံ ကိ ှ စ်ဆယ်ေလး ှ စ်စိးစံ၏။ ၃၄ ထိမင်းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊ ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရလ

အမျိုးကိြပစ်မှားေစေသာလမ်းသိ့ လိက်ေလ၏။

၁၆ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဗာ ှ ာကိ အေကာင်း ပ၍၊

ဟာနန်၏သားေယဟသိ့ ေရာက်လာ သည်ကား၊ ၂သင့် ကိ ေြမမန့်ထဲကငါက၍၊

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးေစြခင်းငှါ ချီးေြမာက်ေသာ်လည်း၊ သင်သည်

ေယေရာေဗာင်၏လမ်းသိ့လိက်လျက်၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ြပစ်မှား၍၊ ငါ့အမျက်ကိ

ိးေဆာ်ေစြခင်းငှါ ပေသာေကာင့် ၊ ၃ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သားစဥ် ေြမးဆက်တိ့ကိ

ငါပယ် ှ ား၍၊ သင်၏အမျိုးကိ ေနဗတ်၏သား ေယေရာ ေဗာင်၏ အမျိုးက့ဲသိ့ ငါြဖစ်ေစမည်။

၄ ဗာ ှ ာ၏အမျိုးသားသည် မိထဲ့မှာေသလင်၊ အေသေကာင်ကိ ေခွးစားလိမ့်မည်။

မိ ့ြပင်မှာေသလင် မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် စားလိမ့်မည် ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ဗာ ှ ာ ပမေသာ

အမအရာကင်းသမ တိ့ ှ င့် သ၏တန်ခိး ကီးြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၆ ဗာ ှ ာသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍ တိရဇ မိ ့၌ သဂဟ်ြခင်းကိ

ခံေလ၏။ သားေတာ်ဧလာသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၇ ဗာ ှ ာသည်

ေယေရာေဗာင်အမျိုး ှ င့်တ၍ ထိအမျိုးကိ လပ် ကံေသာအြပစ်၊ မိမိ ပမေသာအားြဖင့် ၊

ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ြပစ်မှားသမ ေသာ အြပစ်ေကာင့်

ထာဝရဘရား၏ တ် ကပတ်ေတာ်သည် ဗာ ှ ာကိအေကာင်း ပ၍၊ ဟာနန်၏

သားေယဟအားြဖင့် ေရာက်လာသည် ှ င့်အညီ၊ ၈ ယဒ ှ င်ဘရင်အာသ

နန်းစံ ှ စ်ဆယ်ေြခာက် ှ စ်တွင်၊ ဗာ ှ ာသားဧလာသည် တိရဇ မိ ့၌ေန၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ

ှ စ် ှ စ်စိးစံသည် ှ ိေသာ်၊ ၉ ရထားစီးသရဲတဝက်ကိအပ်ေသာသ၊ မိမိကန်

ဇိမရိသည်သင်းဖဲွ ့၍၊ ဧလာသည် တိရဇ မိတွ့င် နန်းေတာ် အပ်အာဇ၏ အိမ်၌ယစ်မးေအာင်

ေသာက်လျက်ေနစဥ် အခါ၊ ၁၀ ဇိမရိသည်ဝင်၍ ယဒ ှ င်ဘရင် အာသနန်းစံ

ှ စ်ဆယ်ခနစ် ှ စ်တွင်၊ ဧလာကိ ေသေစြခင်းငှါလပ် ကံ၍ နန်းထိင်ေလ၏။ ၁၁ နန်းထိင်စက၊

ဗာ ှ ာအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိသတ်၏။ ဗာ ှ ာ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ ေယာက်ျား၊

အေဆွဖဲွေ့သာ ေယာက်ျားတေယာက်ကိမ မချန်မထား။ ၁၂ထာဝရဘရားသည် ဗာ ှ ာကိ

အေကာင်း ပ၍ ပေရာဖက်ေယဟအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ် ှ င့်အညီ၊

ဇိမရိသည် ဗာ ှ ာအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ ဖျက်ဆီး၏။ ၁၃ အေကာင်းမကား၊

ဗာ ှ ာ ှ င့်သား ဧလာတိ့သည် ကိယ်တိင်ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ှ င့် ဣသေရလ အမျိုးကိလည်း

ြပစ်မှားေစေသာ အြပစ်အားြဖင့် ၎င်း၊ မိစာဒိဌိအားြဖင့် ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာ အေကာင်းတည်း။ ၁၄ ဧလာ ပမေသာ

အမအရာကင်းသမ တိ့သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၅

ယဒ ှ င်ဘရင်အာသနန်းစံ ှ စ်ဆယ် ခနစ် ှ စ် တွင်၊ ဇိမရိသည် တိရဇ မိ ့၌ ခနစ်ရက်စိးစံ၏။

၁၆ ထိသိ့ ဇိမရိသည် သင်းဖဲွ ့၍ ှ င်ဘရင်ကိ သတ်သည်ဟ ဖိလိတိြပည်ဂိေဗသန် မိေ့ ှ မှ့ာ

တပ်ချေသာ သအေပါင်းတိ့သည် သိတင်း ကားလ င်၊ ထိေန့ြခင်းတွင် ဗိလ်ချုပ်မင်း သမရိကိ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ တပ်ထဲမှာ ချီးေြမာက် က၏။ ၁၇ သမရိသည်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ဂိေဗသန် မိမှ့ထွက်၍၊ တိရဇ မိကိ့ ဝိင်းထား

က၏။ ၁၈ မိကိ့တိက်၍ ရမည်ဟဇိမရိသည် သိေသာအခါ၊ နန်းေတာ်ထဲသိ့ဝင်၍

မိမိအေပ မှာ နန်းေတာ်ကိ မီး ိ ့သြဖင့် ကိယ်တိင်ေသေလ၏။ ၁၉ အေကာင်းမကား၊

ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ လမ်းသိ့

လိက်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပေသာ အေကာင်းတည်း။ ၂၀

ဇိမရိ ပမေသာအမအရာ ကင်းသမ တိ့ ှ င့် ပန်ကန်ြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌

ေရးထား လျက် ှ ိ၏။ ၂၁ ထိအခါ ြပည်သားတိ့သည် ကဲွြပား၍၊ အချို ့တိ့သည်

ဂိနတ်၏သားတိဗနိကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် ြခင်းငှါ သေ့နာက်သိ့ လိက် က၏။

အချို တိ့့သည် သမရိ ေနာက်သိ့လိက်က၏။ ၂၂ သမရိေနာက်သိ့လိက်ေသာ သတိ့သည်

ဂိနတ်၏သားတိဗနိေနာက်သိ့ လိက်ေသာသတိ့ကိ ိင်သြဖင့် ၊ တိဗနိေသ၍ သမရိသည်

နန်းထိင်ေလ၏။ ၂၃ ယဒ ှ င်ဘရင် အာသနန်းစံသံးဆယ်တ ှ စ်တွင်၊ သမရိသည်

နန်းထိင်၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ တဆယ် ှ စ် ှ စ်စိးစံ၏။ တိရဇ မိ ့၌ ေြခာက် ှ စ်စိးစံ ပီးမှ၊ ၂၄

ှ မာရိေတာင်ကိ ေတာင် ှ င် ှ ေမရ၌ ေငွအခွက် ှ စ်ဆယ် ှ င့် ဝယ်၍ ေတာင်ေပ မှာ

မိကိ့တည်၏။ ထိ မိ ့ ကိ ေတာင် ှ င် ှ ေမရအမည်ကိ အစဲွ ပသြဖင့် ၊ ှ မာရိ မိ ့

ဟ၍ သမတ်ေလ၏။ ၂၅ သမရိသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ

ပသြဖင့် ၊ မိမိေ ှ မှ့ာ ြဖစ်ဘးေသာသအေပါင်း ထက်သာ၍ ဆိးညစ်၏။ ၂၆

ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရလအမျိုးသည်

မိစာဒိဌိအားြဖင့် မိမိတိ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊

ြပစ်မှားေစေသာ ဒစ ိက်အြပစ်လမ်းသိ့ လိက်ေလ၏။ ၂၇ သမရိ ပမေသာ

အမအရာကင်းသမ တိ့ ှ င့် တန်ခိး ကီးြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက်

ှ ိ၏။ ၂၈ သမရိသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ခံေလ၏။ သားေတာ်အာဟပ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။ ၂၉

ယဒ ှ င်ဘရင်အာသနန်းစံ သံးဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ သမရိသားအာဟပ်သည်

ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသေရလမင်း ပ၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် စိးစံ၏။

၃၀ သမရိသားအာဟပ်သည် မိမိေ ှ မှ့ာ ြဖစ်ဘးေသာသအေပါင်းတိ့ထက်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌သာ၍ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၃၁ ေနဗတ်၏သားေယေရာေဗာင် ပေသာ

ဒစ ိက် အြပစ်လမ်းသိ့သာလိက်လ င်၊ သာမညအြပစ်ေရာက်မည် ဟ ထင်မှတ်လျက်၊

ဇိဒန်မင်း ကီး ဧသဗာလသမီး ေယဇေဗလ ှ င့် စံဘက်၍၊ ဗာလဘရားကိ ဝတ် ပကိးကွယ်၏။

၃၂ ှ မာရိ မိတွ့င် ဗာလဘရား၏ ဗိမာန်၌ ဗာလဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိတည်၏။ ၃၃

အာ ှ ရပင်ကိလည်း ပစ၍၊ မိမိေ ှ မှ့ာ ြဖစ်ဘးေသာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ့ထက်

ဣသေရလ အမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ

သာ၍ ပ၏။ ၃၄အာဟပ်လက်ထပ်၌ ေဗသလ မိသ့ားဟိဧလသည် ေယရိေခါ မိကိ့ တည်၏။

ထာဝရဘရားသည် န်၏သားေယာ အားြဖင့် မိန့်ေတာ်မေသာ စကား ှ င့် အညီ၊

သားဦးအဘိရံလက်ထက်၌ မိ့ ိ းအြမစ်ကိတည်၍၊ သားေထွး ေစရပ်လက်ထက်၌

မိတံ့ခါးတိ့ကိ ေထာင်၏။

၁၇ ဂိလဒ်ြပည် တိ ှ ဘိ မိသ့ားဧလိယက၊ ငါကိးကွယ်ေသာ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါ့အခွင့် မ ှ ိဘဲ

အင်တန်ကာလပတ်လံးမိဃ်းမ ွာ၊ ှ င်းမကျရဟ အာဟပ် မင်းအား မက်ဆိ၏။ ၂

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဧလိယသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၃သင်သည်

ဤအရပ်မှ ထွက်သွားေလာ့။ အေ ှ သိ့့ေြပာင်း၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ေခရိတ်ေချာင်းနားမှာ

ပန်းေ ှ ာင်၍ေနေလာ့။ ၄ ထိေချာင်းေရကိ ေသာက်ရမည်။ ကျီးအတိ့သည် သင့် ကိ

ေကးေမွးမည်အေကာင်း ငါမှာထား ပီဟ မိန့် ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၅ ဧလိယသည်သွား၍

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ေခရိတ်ေချာင်းနားမှာ ေနေလ၏။ ၆ ကျီးအတိ့သည်

ေနတိ့င်းနံနက်တခါ၊ ညဦးတခါ မန့် ှ င့်အမဲသားကိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ေချာင်းေရကိလည်း

ေသာက်ရ၏။ ၇ ေနာက်တဖန် မိဃ်းမ ွာေသာေကာင့် ေချာင်းေရခန်းေြခာက်ေလ၏။ ၈

ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေရာက်လာသည်ကား၊ ၉သင်ထေလာ့။

ဇိဒန်ြပည်၊ ဇရတ မိသိ့့ သွား၍ ေနေလာ့။ ထိ မိ ့၌ ေနေသာမတ်ဆိးမတေယာက်သည် သင့် ကိ

ေကးေမွးမည်အေကာင်း ငါမှာထား ပီဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၀ ဧလိယသည်ထ၍

ဇရတ မိသိ့့သွား၏။ မိတံ့ခါး သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မတ်ဆိးမသည် ထင်းေခွလျက် ှ ိ၏။

ဧလိယက၊ ငါေသာက်စရာ ေရအနည်းငယ်ကိ ခွက် ှ င့် ယခ့ဲပါေလာ့ဟဟစ်၍ဆိ၏။ ၁၁

မိန်းမသည်ေရကိယြခင်းငှါ သွားစဥ်တွင်၊ တဖန်ဟစ်၍ မန့်တဖ့ဲကိလည်း

သင့်လက်၌ ယခ့ဲပါေလာ့ဟ ဆိြပန်လ င်၊ ၁၂ မိန်းမက၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ မန့်ြပားတြပားမ မ ှ ိ။ အိးထဲမှာ

မန့်ညက်တလက်ဆပ်၊ ဘး၌ ဆီအနည်းငယ်သာ ှ ိ၏။ ကန်မ ှ င့်သားငယ်အဘိ့ဖတ်၍

စားလိေသာ ငှါ၎င်း၊ စား ပီးမှ ေသလိေသာငှါ၎င်း၊ ထင်းစ ှ စ်ခကိ ယခေခွပါ၏ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၁၃ ဧလိယကလည်းမစိးရိမ် ှ င့် ။ သင်ဆိသည်အတိင်းသွား၍

ပေလာ့။ သိ့ရာတွင် ငါ့အဘိ့ မန့်ြပားငယ် တြပားကိ အရင်လပ်၍ ယခ့ဲေလာ့။

ေနာက်မှ သင် ှ င့် သင်၏သားငယ်အဘိ့လပ်ေလာ့။ ၁၄ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေြမေပ မှာ

မိဃ်း ွာေစေတာ်မမမီှတိင်ေအာင်၊ အိး၌ ှ ိေသာမန့်ညက်မကန်။ ဘး၌ ှ ိေသာ

ဆီမေလျာ့ရဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်း ကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၁၅ ထိမတ်ဆိးမသည်သွား၍

ဧလိယစကားအတိင်း ပသြဖင့် ၊ ဧလိယ ှ င့်တကွ ကိယ်တိင်မှစ၍၊ အိမ်သားတိ့ သည်

အင်တန်ကာလပတ်လံး စားရက၏။ ၁၆ထာဝရဘရားသည် ဧလိယအားြဖင့် မိန့်ေတာ်
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မေသာစကားအတိင်း၊ အိး၌ ှ ိေသာ မန့်ညက်မကန်၊ ဘး၌ ှ ိေသာ ဆီမေလျာ့။ ၁၇

ထိေနာက်မှ အိမ် ှ င်မ၏သားသည် ြပင်းြပစွာ ေသာ အနာေရာဂါစဲွေသာေကာင့်

အသက်ချုပ်၏။ ၁၈ မိန်းမကလည်း၊ အိ ဘရားသခင်၏လ၊ ကိယ် ေတာ်သည်

ကန်မ ှ င့် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ကန်မ အြပစ်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေစ၍၊

ကန်မသားကိ သတ်အ့ံ ေသာငှါ ကန်မဆီသိ့ ကလာေတာ်မသေလာဟ ဧလိယ

အားဆိေသာ်၊ ၁၉ သင်၏သားကိငါ့အားေပးေလာ့ဟဆိလျက်၊ မိန်းမရင်ခွင်ထဲက

ယ၍မိမိေနရာအထက်အခန်းသိ့ ေဆာင် သွားသြဖင့် ၊ မိမိအိပ်ရာေပ မှာ ထား ပီးလ င်၊ ၂၀

အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တည်းခိေသာ ဤမတ်ဆိးမ၌

ေဘးဥပဒ် ပ၍၊ သ၏သားကိ ေသေစေတာ်မမည်ေလာဟ ထာဝရဘရား ကိ

ေကးေကာ်ေလ၏။ ၂၁ တဖန်သငယ်အေပ မှာ မိမိကိယ်ကိ သံး ကိမ် လှန်လျက်၊

အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ဤသငယ်၏ဝိညာဥ်ကိ တဖန် ဝင်ေစေတာ်မပါဟ

ထာဝရ ဘရားကိ ေကးေကာ်ြပန်၏။ ၂၂ ဧလိယ စကားကိ ထာဝရဘရားကားေတာ်မ၍၊

သငယ်၏ ဝိညာဥ်သည်ဝင်သြဖင့် ၊ သသည် အသက် ှ င်ြပန်၏။ ၂၃ ဧလိယသည်

သငယ်ကိအထက်အခန်းမှ ေအာက် သိ့ယသွား၍ ကည့်ေလာ့။ သင်၏သားအသက် ှ င် ပီဟ

ဆိလျက်အမိ၌အပ်ေလ၏။ ၂၄ မိန်းမကလည်း၊ဤအမကိေထာက်၍ ကိယ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်၏ လြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်ဆင့် ဆိေသာ ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ် ဟတ်မှန်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ကန်မသိပါသည်ဟ ဧလိယအား ဆိ၏။

၁၈ ကာလအင်တန် ကာ၍ သံး ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊ ဧလိယသိ့ေရာက်လာေသာ

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်က၊ သင်သည် အာဟပ်မင်းအားသွား၍

ကိယ်ကိ ြပေလာ့။ ငါသည်လည်း ေြမေပ မှာ မိဃ်း ွာေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၂ ဧလိယသည် အာဟပ်မင်းအား ကိယ်ကိြပအ့ံ ေသာငှါသွား၏။ ထိအခါ

ှ မာရိ မိ ့၌ြပင်းစွာေသာ အစာအာဟာရေခါင်းပါးြခင်းေဘး ှ ိ၍၊ ၃ အာဟပ်မင်းသည်

နန်းေတာ်အပ်သဗဒိကိေခ ၏။ ထိသဗဒိသည် ထာဝရဘရားကိ အလွန် ိေသေသာသ

ြဖစ်၏။ ၄ ေယဇေဗလသည် ထာဝရဘရား၏ပေရာဖက်တိ့ကိပယ်ြဖတ်ေသာအခါ၊

သဗဒိသည် ပေရာဖက်တရာကိ ေြမတွင်းထဲမှာ ငါးဆယ်စီဝှက်ထား ပီးလ င်၊

မန့် ှ င့် ေရကိေပး၍ ေကးေလ၏။ ၅ အာဟပ်ကလည်း၊ တြပည်လံးသိ့လှည့်လည်၍

စမ်းေရတွင်းများ၊ ေချာင်းများ ှ ိရာအရပ်ရပ်သိ့ သွားေလာ့။ တိရစာန်အေပါင်းတိ့သည်

မေသ၊ ြမင်း ှ င့်လားတိ့သည် အသက်လွတ်မည်အေကာင်း၊ ြမက်ပင်ကိ

ေတွေ့ကာင်းေတွလိ့မ့်မည်ဟ သဗဒိအားဆိလျက်၊ ၆ သတိ့သည် တြပည်လံးကိ

ှ ံ ့ြပားေအာင် ေဝဖန်၍၊ အာဟပ် ှ င့် သဗဒိသည် လမ်းတြခားစီ ထွက်သွား က၏။ ၇

သဗဒိသည်သွားစဥ်အခါ၊ ဧလိယသည် ဆီး၍ ကိ၏။ သဗဒိသည် ဧလိယကိသိ၍

ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်သခင် ဧလိယမှန်ပါသေလာဟ

ေမးလ င်၊ ၈ ဧလိယက ငါမှန်၏။ ဧလိယသည် ဤမည်ေသာအရပ်၌ ှ ိပါ၏ဟ

သင့်သခင်ထံသိ့သွား၍ ေလာက်ေလာ့ ဟ ေြပာဆိေသာ်၊ ၉ သဗဒိကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကန်၏ အသက်ကိ သတ်ေစြခင်းငှါ အာဟပ်၌ အပ်ရမည်အေကာင်း၊

ကိယ် ေတာ်ကန်သည် အဘယ်သိ့ ြပစ်မှားဘိသနည်း။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ှ ာေစ ြခင်းငှါ အက ်ပ်သခင်မေစလတ်ေသာ တိင်း ိင်ငံတခမ မ ှ ိပါ။

တကန်းတ ိင်ငံသားက၊ ဧလိယမ ှ ိပါဟ ေလာက်ေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ှ ာ၍မေတွ့ ိင်ဟ ထိတိင်း ိင်ငံသားတိ့သည် အကျိန်ကိခံရကပါ၏။ ၁၁ ယခမကား၊

ဧလိယသည် ဤမည်ေသာအရပ်၌ ှ ိပါ၏ဟသင့်သခင်ထံသိ့သွား၍ ေလာက်ေလာ့ဟ မိန့်

ေတာ်မပါသည်တကား။ ၁၂ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ထံမှ ထွက်သွား၍

အာဟပ်မင်းထံမှာ ေလာက်စဥ်တွင်၊ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်မသိေသာအရပ်သိ့ ကိယ်ေတာ်ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မလ င်၊ အာဟပ်မင်းသည်

ကိယ်ေတာ်ကိ မေတွ့ ိင်ေသာအခါ အက ်ပ်ကိ သတ်ပါလိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ်ကန်မကား၊ အသက်ငယ်စဥ်ကာလ မှစ၍ ထာဝရဘရားကိ ိေသပါ ပီ။

၁၃ ေယဇေဗလသည် ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက် တိ့ကိ သတ်ေသာအခါ၊

အက ်ပ် ပေသာအမတည်း ဟေသာ ထာဝရဘရား၏ပေရာဖက်တရာကိ

ေြမတွင်းထဲမှာ ငါးဆယ်စီ ဝှက်ထား ပီးလ င်၊ မန့် ှ င့် ေရကိေပး၍ ေကးေကာင်းကိ

အက ်ပ်သခင် ကားေတာ်မမသေလာ။ ၁၄ယခမကား၊ ဧလိယသည် ဤမည်ေသာအရပ်၌

ှ ိပါ၏ဟ သင့်သခင်ထံသိ့သွား၍ ေလာက်ေလာ့ဟ ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

အာဟပ်သည် အက ်ပ်ကိ သတ်ပါလိမ့်မည်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၁၅ ဧလိယကလည်း၊

ငါကိးကွယ်ေသာ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်

အတိင်း၊ ငါသည် ယေနအ့ာဟပ်မင်းအား ကိယ်ကိ အမှန်ြပမည်ဟ ဆိြပန်ေသာ်၊

၁၆ သဗဒိသည် အာဟပ်မင်းထံသိ့သွား၍ ေလာက်သြဖင့် ၊ အာဟပ်သည်

ဧလိယကိ ကိဆိအ့ံေသာငှါ သွား၍၊ ၁၇ ေတွ့ြမင်ေသာအခါ၊ သင်သည်

ဣသေရလ အမျိုးကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာသမှန်သေလာဟ ေမးလ င်၊ ၁၈ ဧလိယက၊

ငါသည်ဣသေရလအမျိုးကိ မေ ှ ာင့် ှ က်၊ သင် ှ င့် သင့်အေဆွအမျိုးတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ ပညတ်တရားကိစွန့်၍ ဗာလဘရားတိ့ကိဆည်းကပ်သြဖင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ေ ှ ာင့် ှ က် က ပီ။ ၁၉ သိ့ရာတွင်လကိ ယခေစလတ်၍ ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ဗာလပေရာဖက်ေလးရာ ငါးဆယ်ကိ၎င်း၊

ေယဇေဗလစားပဲွ၌ စားေသာအာ ှ ရပေရာဖက်ေလးရာကိ၎င်း၊ ကရေမလေတာင်၊ ငါ့ထံသိ့

စေဝးေစေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊ ၂၀ အာဟပ်သည် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်း

တိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ်၍၊ ပေရာဖက်တိ့ကိ ရေမလေတာင် ေပ မှ စေဝးေစ၏။ ၂၁

ဧလိယသည် လများ ှ ိရာသိ့ လာ၍၊ သင်တိ့ သည် ဘာသာ ှ စ်ပါးစပ် ကားမှာ

အဘယ်မကာလ ပတ်လံး ယံမှားေသာစိတ် ှ င့် ေနကလိမ့်မည်နည်း။ ထာဝရဘရားသည်

ဘရားသခင်မှန်လ င် ထိဘရားကိ ဆည်းကပ်ကေလာ့။ ဗာလသည် ဘရားသခင်မှန်လ င်

ထိဘရားကိ ဆည်းကပ်ကေလာ့ဟဆိလင်၊ လများတိ့ သည် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက၏။ ၂၂

တဖန် ဧလိယက၊ ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်ကား ငါတေယာက်တည်း ကျန်ရစ်၏။

ဗာလ၏ပေရာ ဖက်ကား ေလးရာငါးဆယ် ှ ိ က၏။ ၂၃ ွား ှ စ်ေကာင်ကိ ေပးကေလာ့။

သတိ့သည် တေကာင်ကိေ ွး၍ အပိင်းပိင်းြဖတ် ပီးလ င် ထင်းေပ မှာ တင်ပါေလေစ။

မီးမထည့်ေစ ှ င့် ။ ငါလည်း ွားတေကာင်ကိ လပ်၍ထင်းေပ မှာ တင်မည်။ မီးကိမထည့်။ ၂၄

သင်တိ့သည် သင်တိ့ဘရားများ၏ နာမကိ ဟစ်ေခ ကေလာ့။ ငါလည်း ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ် ကိ ဟစ်ေခမည်။ မီးြဖင့် ထးေတာ်မေသာဘရားသည် ဘရားသခင်မှန်ပါေစဟ

လများတိ့အား ေြပာဆိလ င်၊ လအေပါင်းတိ့က၊ ဧလိယ၏စကားသည်

ေလျာက်ပတ်ေပသည်ဟ ဆိက၏။ ၂၅တဖန်ဧလိယက၊ သင်တိ့သည် များေသာေကာင့်

ွားတေကာင်ကိ အရင်ေ ွး၍ လပ်ကေလာ့။ မီးမထည့် ဘဲ သင်တိ့ဘရားများ၏နာမကိ

ဟစ်ေခ ကေလာ့ဟ ဗာလ၏ပေရာဖက်တိ့အားဆိသည်အတိင်း၊ ၂၆ သတိ့သည်

လများေပးေသာ ွားကိယ၍လပ် ပီးလ င်၊ အိဗာလဘရား၊ အက ်ပ်တိ့အား ထးေတာ်မပါဟ

နံနက်အချိန်မှစ၍ မွန်းတည့်အချိန်တိင်ေအာင် ဗာလ၏ နာမကိ ဟစ်ေခ က၏။ သိ့ရာတွင်

ဗျာဒိတ်သံမ ှ ိ။ ထးေသာသလည်းမ ှ ိ။ သတိ့သည် ကိယ်တည်ေသာ ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ

ကခန် က၏။ သိ့ရာတွင် ဗျာဒိတ်သံမ ှ ိ။ ထးေသာသလည်းမ ှ ိ။ သတိ့သည် ကိယ်တည်ေသာ

ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ ကခန် က၏။ ၂၇ မွန်းတည့်အချိန်၌ ဧလိယက၊ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ဟစ် ကေလာ့။ ဗာလသည် ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဆင်ြခင်လျက် ေနေတာ်မ၏။

သိ့မဟတ် တစံတခကိ လိက်၍ ှ ာေတာ်မ၏။ သိ့မဟတ် ခရီးသွားေတာ်မ၏။

သိ့မဟတ် ကျိန်းစက်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ တစံတေယာက် ေသာသသည်

ိးရမည်ဟ ြပက်ယယ် ပ၍ဆိ၏။ ၂၈ သတိ့သည်လည်း ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ဟစ်၍ ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း၊ ကိယ်အေသွး ှ င့် ကိယ်ကိလးြခင်းငှါ ထား၊

သံစး ှ င့် ကိယ်ကိ ှ ေစက၏။ ၂၉ မွန်းလဲ၍ ညဦးယံယဇ်ပေဇာ်ချိန်တိင်ေအာင်

ပေရာဖက် ပကေသာ်လည်း၊ ဗျာဒိတ်သံမ ှ ိ။ ထးေသာသ၊ အမထားေသာသလည်း

မ ှ ိေသာအခါ၊ ၃၀ ဧလိယက၊ ငါ့အနီးသိ့လာကေလာ့ဟလများတိ့ကိေခသည်အတိင်း၊

လအေပါင်းတိ့သည် အနီးသိ့လာက၏။ ထိအခါဧလိယသည် ပိပျက်ေသာ

ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်ကိ ှ င်းလင်း ပီးမှ၊ ၃၁ သင်၏အမည်ကား

ဣသေရလြဖစ်ရမည်ဟေသာ ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံရေသာ ယာကပ်သား

အမျိုးအ ွယ် အေရအတွက်အတိင်း၊ ေကျာက်တဆယ် ှ စ်လံးကိယ၍၊ ၃၂ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်အဘိ့ ယဇ်ပလင်ကိ တည် ပီးမှ၊ မျိုးေစ့ ှ စ်တင်းေလာက်ဝင် ိင်ေသာ

ကျံုးကိ ယဇ်ပလင်ပတ်လည်၌ တးေလ၏။ ၃၃ ထင်းကိစီ၍ ွားကိလည်း
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အပိင်းပိင်းြဖတ် ပီးလ င် ထင်းေပ မှာ တင်ေလ၏။ ၃၄ အိးေလးလံးကိေရ ှ င့်

အြပည့်ထည့်၍၊ မီး ိစ့ရာ ယဇ် ှ င့်ထင်းေပ မှာေလာင်း ကေလာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း

သတိ့သည် ေလာင်း ပီးမှ၊ တဖန်ေလာင်း ကဦးေလာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း

သတိ့သည်ေလာင်း ပီးမှ၊ သံး ကိမ် တိင်ေအာင် ေလာင်း ကေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊

သတိ့သည် သံး ကိမ်တိင်ေအာင် ေလာင်း က၏။ ၃၅ ေရသည် ယဇ်ပလင်ပတ်လည်၌

စီး၍ကျံုးသည်လည်း ေရ ှ င့် ြပည့် ေလ၏။ ၃၆ညဦးယံ ယဇ်ပေဇာ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

ပေရာဖက်ဧလိယသည် ချဥ်းလာ၍၊ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ဣသေရလတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ

ေကာင်းကိ၎င်း၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကန်ြဖစ်၍ အမိန့်ေတာ်အတိင်း

ဤအမအလံးစံတိ့ကိ ပေကာင်းကိ ၎င်း၊ ယေနသိ့ကပါေစေသာ။ ၃၇ အိထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ ဤလတိ့

စိတ်သေဘာကိ ေြပာင်းလဲေစေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ သတိ့သည် သိေစြခင်းငှါ

အက ်ပ်စကားကိနားေထာင် ေတာ်မပါ။ နားေထာင်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းေလ၏။ ၃၈

ထိအခါ ထာဝရဘရား၏မီးသည် ကျသြဖင့် ၊ မီး ိရ့ာယဇ်အစ ှ ိေသာ ထင်း၊

ေကျာက်၊ ေြမမန့်ကိ ေလာင်၍ကျံုး၌ ှ ိေသာ ေရကိလည်း ခန်းေြခာက်ေစ၏။ ၃၉

လအေပါင်းတိ့သည် ြမင်လ င် ြပပ်ဝပ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရား သည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၄၀ ဧလိယကလည်း၊

ဗာလ၏ပေရာဖက်တိ့ကိ ဘမ်းဆီး ကေလာ့။ တေယာက်ကိမ မလွတ်ေစ ှ င့်ဟစီရင်

သည်အတိင်း၊ သတိ့ကိ ဘမ်းဆီး၍ ဧလိယသည် ကိ န်ေချာင်းသိ့ ယသွား ပီးလ င်

ကွပ်မျက်ေလ၏။ ၄၁ ထိေနာက်မှ ဧလိယက၊ မင်း ကီးသည် စား ေသာက်ြခင်းငှါ

တက်သွားပါေလာ့။ များစွာေသာ မိဃ်း ွာ မည့်အသံ ှ ိသည်ဟ အာဟပ်အား

ေြပာဆိလ င်၊ ၄၂ အာဟပ်သည်စားေသာက်ြခင်းငှါ တက်သွား၏။ ဧလိယသည်

ကရေမလေတာင်ေပ သိ့ တက်၍၊ ေြမ၌ ြပပ်ဝပ်လျက်မျက် ှ ာကိ ဒးကားမှာ ထားလျက်၊ ၄၃

မိမိကန်အားသင်တက်၍ ပင်လယ်သိ့ ကည့် ေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊

ကန်သည်တက်၍ ကည့် လ င်၊ အဘယ်အရာမ မ ှ ိပါဟ ေြပာဆိ၏။ ဧလိယက၊ ခနစ်

ကိမ်တိင်ေအာင်သွား၍ ကည့် ဦးေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၄၄ ခနစ် ကိမ်ေြမာက်ေသာအခါ၊

လလက် ှ င့် တေသာ မိဃ်းတိမ်ငယ်တခသည် ပင်လယ်ထဲက တက်ပါ ၏ဟဆိေသာ်၊

အာဟပ်မင်းထံသိ့ သွားေလာ့။ မိဃ်း ွာ၍ ဆီးတားမည်ကိစိးရိမ်စရာ ှ ိေသာေကာင့် ၊ မင်း ကီး

ြပင်ဆင်၍ ြပန်သွားမည်အေကာင်း ေလာက်ထားေလာ့ ဟ မှာလိက်ေလ၏။

၄၅ မကာမြမင့် မီှ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် မိဃ်းသက်မန်တိင်း ှ င့် မည်း၍

ြပင်းစွာမိဃ်း ွာ၏။ အာဟပ် သည် ရထားစီး၍ ေယဇေရလ မိသိ့့ သွား၏။ ၄၆

ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ဧလိယအေပ မှာ ှ ိ၍၊ သသည် ခါးပန်းကိစည်းလျက်

အာဟပ်မင်း အရင် ေယဇရလ မိ ့ တံခါးဝသိ့ ေြပးေလ၏။

၁၉ ဧလိယပေသာ အမ ှ င့် ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကိ ထား ှ င့် ကွပ်မျက်ေသာအမကိ၊

အာဟပ်သည် ေယဇေဗလအား အကန်အစင် ကားေြပာ၏။ ၂ ေယဇေဗလက၊

နက်ြဖန်ေနယ့ခအချိန်ေရာက်မှ၊ သင့်အသက်သည် ထိပေရာဖက်တိ့၏ အသက်က့ဲသိ့

ငါမြဖစ်ေစလ င်၊ ဘရားတိ့သည် ငါ၌ထိမ မကပပါေစ ေသာဟ တမန်ကိ

ဧလိယထံသိ့ေစလတ်၍ ကား လိက်၏။ ၃ ထိအခါ ဧလိယသည်ေကာက်သြဖင့် ၊ ထ၍

အသက်လွတ်ေအာင် ယဒခ ိင် ေဗရေ ှ ဘ မိသိ့့သွား၏။ ထိ မိ ့၌ ကန်ကိ ထားခ့ဲ၍၊ ၄

သကိ့ယ်တိင်သည် ေတာသိ့ တေနခ့ရီးသွား ပီးလ င်၊ ရသမ်ပင်ေအာက်သိ့ေရာက်၍

ထိင်ေလ၏။ ထိအခါကိယ်အသက် ေသရမည်အေကာင်း ဆေတာင်းလျက်၊

အိထာဝရဘရား၊ ယခတန်ပါ၏။ အက ်ပ် အသက်ကိ သိမ်းယေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည်

ဘိးေဘးတိ့ ထက်သာ၍ မေကာင်းပါဟ ြမည်တမ်း ပီးလ င်၊ ၅ ရသမ်ပင်ေအာက်မှာ

အိပ်ေပျာ်၏။ ထိအခါ ေကာင်းကင်တမန်က၊ ထ၍စားေလာ့ဟသကိ့ တိ့လျက် ဆိ၏။ ၆

ဧလိယသည် ေမ ာ် ကည့်ေသာအခါ၊ မီး ှ င့် ဖတ်ေသာ မန့်ြပား ှ င့် ေခါင်းရင်း၌

ေရဘး ှ ိသည်ကိ ြမင်၍ စားေသာက် ပီးမှ တဖန်အိပ်ေပျာ်၏။ ၇ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် ဒတိယအ ကိမ်လာ၍ သကိ့တိ့လျက်၊ သွားရမည့် ခရီးသည်

အလွန်ေဝးေသာေကာင့် ၊ ထ၍စားဦးေလာ့ဟဆိသည် အတိင်း၊ ၈ ဧလိယသည်ထ၍

စားေသာက်ြပန်၏။ ထိအစာအာဟာရကိ အမီှ ပလျက်၊ အရက်ေလးဆယ်ခရီးသွား၍

ဘရားသခင် ှ င့် ဆိင်ေသာ ေဟာရပ်ေတာင်သိ့ ေရာက် သြဖင့် ၊ ၉ ဥမင်ထဲသိ့ဝင်၍ ေန၏။

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ေရာက်လာသည်ကား၊ ဧလိယ၊ သင်သည် ဤအရပ်၌

အဘယ်သိ့ ပလျက်ေနသနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၁၀ ဧလိယကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားဘက်၌

အလွန် စိတ်အား ကီးပါ ပီ။ အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏ပဋိညာဥ်တရားကိ စွန့် ပီးလ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်များကိ

ဖိဖျက်၍ ကိယ်ေတာ်၏ပေရာဖက်များကိ ထား ှ င့်သတ်ကပါ ပီ။

အက ်ပ်တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်၍၊ အက ်ပ်တေယာက်တည်းကျန်ရစ်၍၊

အက ်ပ်အသက်ကိ ပင်သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၁

တ်ကပတ်ေတာ်ကလည်း ထွက်ေလာ့။ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာင်ေပ မှာရပ်ေနေလာ့။

ထာဝရဘရား ေ ှ ာက်သွားမည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါ အား ကီးေသာ

ေလြပင်းသည် ေတာင်ထိပ်တိ့ကိခဲွ၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေကျာက်တိ့ကိချိုးဖ့ဲ၏။

သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားသည် ေလ၌ ှ ိေတာ်မမ။ ေလေနာက်မှာ ေြမလပ်ြခင်း ှ ိ၏။

သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရား သည် ေြမလပ် ှ ားြခင်း၌လည်း ှ ိေတာ်မမ။ ၁၂

ေြမလပ်ြခင်းေနာက်မှာမီး ှ ိ၏။ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည် မီး၌လည်း ှ ိေတာ်မမ၊

မီးေနာက်မှာ ြဖည်း ှ င်းေသာ အသံ ှ ိ၏။ ၁၃ ထိအသံကိ ဧလိယသည်ကားလ င်၊

မျက် ှ ာကိ ဝတ်လံ ှ င့် ဖံးအပ်လျက် ထွက်၍ဥမင်ဝ၌ရပ်ေန၏။ ထိအခါ ဧလိယ၊

သင်သည်ဤအရပ်၌ အဘယ်သိ့ ပလျက် ေနသနည်းဟ အသံလာ၏။ ၁၄ ဧလိယကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားဘက်၌

အလွန် စိတ်အား ကီးပါ ပီ။ အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏ပဋိညာဥ်တရားကိ စွန့် ပီးလ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိဖျက်၍၊

ကိယ်ေတာ်၏ ပေရာဖက် များကိ ထား ှ င့်သတ်ကပါ ပီ။ အက ်ပ်တေယာက်

တည်းကျန်ရစ်၍၊ အက ်ပ်အသက်ကိပင် သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကပါသည်ဟ

ေလာက်ေလေသာ်၊ ၁၅ ထာဝရဘရားက၊ ဒမာသက်ေတာသိ့ ြပန်၍ ခရီးသွားေလာ့။

ေရာက်ေသာအခါ ဟာေဇလကိ ရိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ေပးေလာ့။ ၁၆

နိမ် ှ ိသား ေယဟကိဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ေပးေလာ့။ အာေဗလ

မေဟာလ မိေ့န၊ ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲကိ သင့် ကိယ်စား ပေရာဖက်အရာ၌ ခန့်ထား၍

ဘိသိက်ေပးေလာ့။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ ဟာေဇလထား ှ င့် လွတ်ေသာသကိ ေယဟသတ်လိမ့်မည်။

ေယဟထား ှ င့် လွတ်ေသာသကိ ဧလိ ှ ဲသတ်လိမ့်မည်။ ၁၈ သိ့ရာတွင် ဗာလေ ှ ့၌

ဒေထာက်ြခင်း၊ နမ်းြခင်း ကိ မ ပေသာသအေပါင်းတည်းဟေသာ ဣသေရလ

အမျိုးသားခနစ်ေထာင်တိ့ကိ ငါ့အဘိ့ ငါကျန် ကင်းေစ ပီ ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိအရပ်မှ

ဧလိယသည် သွား ပီးလ င်၊ ွား ငါးယှဥ်း ှ င့်လယ်ထွန်လျက်၊ ေနာက်ဆံး ွားယှဥ်း၌

ကိယ်တိင်လိက်ေသာ ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲကိ ေတွ့၍အနား၌ ေ ှ ာက်စဥ်တွင်၊ မိမိဝတ်လံကိ

သအ့ေပ မှာ တင်ေလ၏။ ၂၀ ဧလိ ှ ဲသည် ွားတိ့ကိ ပစ်ထား၍ ဧလိယ

ေနာက်သိ့လိက်လျက်၊ အက ်ပ်သည်မိဘကိနမ်ပါးရေစ။ သိ့ ပီးမှ ကိယ်ေတာ်ေနာက်သိ့

လိက်ပါမည်ဟ အခွင့် ေတာင်းလ င်၊ ဧလိယကြပန်သွားေလာ့။ ငါသည် သင်၌

အဘယ်သိ့ ပဘိသနည်းဟဆိေသာ်၊ ၂၁ ဧလိ ှ ဲသည်ြပန်သွား၍ ွားယှဥ်းကိသတ် ပီးမှ၊

ွားသားကိ လယ်ထွန်ေသာ တန်ဆာ ှ င့် ပတ်၍ လများ တိ့အား ေကးေလ၏။ သိ့ ပီးမှထ၍

ဧလိယေနာက်သိ့ လိက်လျက် လက်ေထာက်ြဖစ်ေလ၏။

၂၀ ရိ ှ င်ဘရင် ဗဟာဒဒ်သည် မိမိဗိလ်ေြခ အေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၍၊

မင်း ကီးသံးကျိပ် ှ စ်ပါး ှ င့် တကွ ြမင်းစီးသရဲ၊ ရထားစီးသရဲများပါလျက် စစ်ချီ ပီး

လ င် ှ မာရိ မိကိ့ ဝိင်းထား၍ တိက်ေလ၏။ ၂ သံတမန်တိ့ကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

အာဟပ် ထံ၊ မိထဲ့သိ့ ေစလတ်၍၊ ဗဟာဒဒ်၏အမိန့်ေတာ်ကား၊ ၃ သင့် ေ ေငွသည်

ငါ့ဥစာြဖစ်၏။ သင့်သားမယား အေကာင်းဆံးတိ့ကိလည်း ငါပိင်၏ဟ မှာလိက်သတည်း။ ၄

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က အ ှ င်မင်း ကီး၊ အမိန့်ေတာ်အတိင်း ငါ ှ င့် ငါ့ဥစာ ှ ိသမသည်

ကိယ်ေတာ်၏ ဥစာြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၅ သံတမန်တိ့သည် တဖန်လာ၍

ဗဟာဒဒ်၏ အမိန့်ေတာ်ကား၊ သင်ပိင်ေသာ ေ ေငွသားမယားတိ့ကိ ငါ၌အပ်ရမည်ဟ

ငါမှာလိက်သည် အမမှာ၊ ၆ နက်ြဖန်ေနယ့ခအချိန်ေရာက်ေသာအခါ ငါ့ကန်တိ့ကိ

ငါေစလတ်မည်။ သတိ့သည် သင်ေနေသာ အိမ် ှ င့် သင့်ကန်ေနေသာ အိမ်တိ့ကိစစ်၍
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အလိ ှ ိသမ တိ့ကိ ယေစရမည်ဟ မှာလိက်သတည်း။ ၇ ထိအခါ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ြပည်သား အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊

ဤသသည် အဘယ်မ ေလာက် ရန် ှ ာချင်သည်ကိ ကည့် မှတ် ကပါ ေလာ့။

ငါ့ေ ေငွသားမယားတိ့ကိ ေတာင်း၍ မှာလိက် ေသာ အခါ ငါမြငင်းပါတကားဟ

ကားေြပာ၏။ ၈ အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့ ှ င့် ြပည်သား အေပါင်းတိ့က၊ ထိသ၏

စကားကိနားေထာင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ဝန်ခံေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ြပန်ေလာက်က၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍

ှ င်ဘရင်က၊ ကိယ်ေတာ်သည် အထက်မိန့်ေတာ်မသမအတိင်း ကိယ်ေတာ်ကန် ပပါမည်။

ေနာက် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း မ ပသင့်ဟ ငါအ ှ င်မင်း ကီးအား ြပန်ေလ ာက်ကေလာ့ဟ

ဗဟာဒဒ်၏သံတမန်တိ့ အား မှာလိက်လ င်၊ ထိသတိ့သည် သွား၍ေလာက်က၏။ ၁၀

တဖန်ဗဟာဒဒ်သည် ေစလတ်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ ှ ိေသာ ေြမမန့်သည် ငါ့ေနာက်သိ့

လိက်ေသာသအေပါင်း တိ့တွင်၊ တေယာက်တလက်ဆပ်စီေစ့ငေလာက်လ င်၊

ဘရားတိ့သည် ငါ၌ ထိမ မကပပါေစေသာဟ မှာလိက် ေလေသာ်၊ ၁၁

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ လက်နက်စံကိ ခ တ်ေသာသသည် ဝါ ကားသက့ဲသိ့

ဝတ်ဆင်ေသာသသည် မဝါ ကားေစ ှ င့်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂ ဗဟာဒဒ်သည်

မင်း ကီးတိ့ ှ င့်တကွ တဲေတာ်၌ ေသာက်စဥ်၊ ထိစကားကိကားလ င် စစ်ခင်းကျင်း ကဟ

မိမိကန်တိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သတိ့သည် မိေ့ ှ မှ့ာစစ်ခင်းကျင်း က၏။ ၁၃

ထိအခါ ပေရာဖက်တပါးသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အာဟပ်ထံသိ့လာ၍၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ထိ ကီးစွာေသာ အလံးအရင်းအေပါင်းကိ

ြမင် ပီေလာ။ သင့်လက်၌ ယေနင့ါအပ်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

သင်သိရလိမ့်မည်ဟ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၁၄အာဟပ်ကလည်း၊ အဘယ်သအားြဖင့်

အပ်ေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးလ င်၊ မိဝ့န်များ၏လလင်တိ့ အားြဖင့် အပ်မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ စစ်မကိအဘယ်သစီရင်ရမည်နည်းဟ

ေမးြပန်ေသာ်၊ မင်း ကီးကိယ်တိင်စီရင်ရမည်ဟ ဆိ၏။ ၁၅အာဟပ်မင်းသည် မိဝ့န်များ၏

လလင်တိ့ကိ ေရတွက်၍ ှ စ်ရာသံးဆယ် ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ ေရတွက်ြပန်ေသာ် ခနစ်ေထာင် ှ ိ၏။ ၁၆ မွန်းတည့်အချိန်၌

ထွက်က၏။ ဗဟာဒဒ်မင်းမကား၊ ဝိင်းေသာ မင်း ကီးသံးဆယ် ှ စ်ပါးတိ့ ှ င့်တကွ တဲေတာ်၌

ယစ်မးေအာင် ေသာက်လျက် ေနက၏။ ၁၇ မိဝ့န်များ၏ လလင်တိ့သည်

အရင်ထွက် က၏။ ှ မာရိ မိထဲ့က လထွက်ပါသည်ဟ ဗဟာဒဒ်မင်းထံသိ့ ေစလတ်၍

ကားေလာက်လ င်၊ ၁၈ စစ် ငိမ်းေစြခင်းငှါ ထွက်သည်ြဖစ်ေစ၊ စစ်တိက် ြခင်းငှါ

ထွက်သည်ြဖစ်ေစ၊ အ ှ င်ဘမ်းဆီး ကဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၉ ထိသိ့ မိဝ့န်များ၏

လလင်တိ့သည် လိက်ေသာ ဗိလ်ေြခ ှ င့်တကွ မိထဲ့ကထွက်၍၊ ၂၀ ရန်သတိ့ကိ

လတိင်းတေယာက်စီ သတ်ကသြဖင့် ရိလတိ့သည် ေြပး က၏။ ဣသေရလလတိ့သည်

လိက်ကသြဖင့် ရိ ှ င်ဘရင်ဗဟာဒဒ်သည် ြမင်းစီး၍ ြမင်းစီးသရဲတိ့ ှ င့်အတ

အလွတ်ေြပး၏။ ၂၁ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်လည်း ထွက်၍ ြမင်းတပ်၊ ရထားတပ်များကိ

ဖျက်၍ ရိလတိ့ကိ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်းအားြဖင့် သတ်ေလ၏။ ၂၂

တဖန်ပေရာဖက်သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ့လာ၍၊ ကိယ်ကိခိင်ခ့ံေစေလာ့။

အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိ သတိ ှ င့်ဆင်ြခင်ေလာ့။ ှ စ်လည်ေသာအခါ ရိ ှ င်ဘရင်သည်

စစ်ချီ၍ လာေလဦးမည်ဟဆိ၏။ ၂၃ ရိ ှ င်ဘရင်၏ကန်တိ့ကလည်း၊ သတိ့၏ဘရား

သည် ေတာင်ကိသာ အစိးရေသာ ဘရားြဖစ်၏။ ထိေကာင့် သတိ့သည် ငါတိ့ကိ ိင်ပါ၏။

ငါတိ့သည် လွင်ြပင်၌ တခါတိက်ကကန်အ့ံ။ ထိသိ့တိက်လ င် စင်စစ် ိင် ကလိမ့်မည်။ ၂၄

မင်း ကီးအေပါင်းတိ့ကိလည်း ပယ်၍ သတိ့ အရာ၌ ဗိလ်ချုပ်တိ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မပါ။ ၂၅

ံ းေသာြမင်းတပ်၊ ရထားတပ် ှ င့်အမ များေသာ တပ်ကိ ခင်းကျင်းေတာ်မပါ။ လွင်ြပင်၌

တိက်၍ ဆက်ဆက် ိင် ကပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ထားေသာ စကားကိ ှ င်ဘရင်သည်

နားေထာင်၍ စီရင်ေလ၏။ ၂၆ ှ စ်လည်ေသာအခါ ဗဟာဒဒ်မင်းသည် ရိလတိ့ကိ

ေရတွက်၍ ဣသေရလြပည်သားတိ့ကိ စစ်တိက်အ့ံေသာ ငှါ၊ အာဖက် မိသိ့့ ချီသွား၏။ ၂၇

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် စာရင်းဝင်၍ ရိကာကိ ြပင်ဆင် ပီးမှစစ်ချီ က၏။

ရိလတိ့သည် တြပည် လံးအ ှံ ့ အြပားေနလျက်၊ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ဣသေရလလတိ့သည်

ငယ်ေသာဆိတ်သငယ် ှ စ်စက့ဲသိ့တပ်ချက ၏။ ၂၈ဘရားသခင်၏ လတေယာက်သည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ လာ၍ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ရိလတိ့က

ထာဝရဘရားသည် ေတာင်ကိသာအစိးရေသာ ဘရားြဖစ်၏။ လွင်ြပင်ကိအစိးရေသာ

ဘရားမဟတ်ဟ ဆိမိေသာေကာင့် ၊ ထိ ကီးစွာေသာ အလံးအရင်းအေပါင်းကိ သင့်လက်သိ့

ငါအပ်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရကလိမ့် မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၂၉ ထိသတိသ့ည် ခနစ်ရက်ပတ်လံးတဘက်တချက်တွင်

တပ်ချလျက် ေန ပီးမှ၊ သတမေန့၌ စစ် ပိင်၍ ဣသေရလလတိ့သည် တေန့ြခင်းတွင်

ရိေြခသည် သရဲတသိန်းကိ သတ်က၏။ ၃၀ကျန်ေသာသတိ့သည် အာဖက် မိသိ့့ ေြပး၍

မိ ့ ိ းလဲသြဖင့် ှ စ်ေသာင်းခနစ်ေထာင်ကိ ဖိေလ၏။ ဗဟာဒဒ်သည် ေြပး၍ မိထဲ့အတွင်း

အခန်း၌ ပန်းလျက် ေန၏။ ၃၁ ဗဟာဒဒ်၏ ကန်တိ့ကလည်း၊ ဣသေရလ

အမျိုးသား ှ င်ဘရင်တိ့သည် သနားတတ်ေသာမင်းြဖစ် ေကာင်းကိ ကန်ေတာ်တိ့

ကားပါ ပီ။ ကန်ေတာ်တိ့သည် ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်၍၊ ေခါင်းေပ မှာ ကိးကိ

ွက်လျက်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ထွက်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ ပါ။

အသက်ေတာ်ကိ ချမ်းသာေပးေကာင်း ေပးပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်သည်အတိင်း၊ ၃၂

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍၊ ေခါင်းေပ မှာ ကိးကိ ွက်လျက်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ့

ေရာက် လ င်၊ ကိယ်ေတာ်ကန်ဗဟာဒဒ်က၊ ကန်ေတာ်အသက်ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မပါဟ

ေတာင်းပန်ေကာင်းကိ ေလာက်ကေသာ်၊ အာဟပ်မင်းက၊ ငါ့အစ်ကိသည်

အသက် ှ င်ေသးသေလာဟေမး၏။ ၃၃ ထိသတိ့သည် အာဟပ်မင်း၏ စကားကိ ေစ့ေစ့

နားေထာင်၍၊ ချက်ြခင်းစကားအရိပ်ကိ ဘမ်းလျက်၊ ကိယ်ေတာ်အစ်ကိဟ၍ မိမိတိ့သခင်ကိ

ေခ က၏။ အာဟပ်ကလည်းသွား၍ ေခ ကေလာ့ဟ ေစလတ်သည် အတိင်း ဗဟာဒဒ်သည်

ထွက်လာ၍၊ အာဟပ်မင်းအခွင့် ှ င့် ရထားေတာ်ေပ သိ့ တက်ရ၏။ ၃၄ ဗဟာဒဒ်ကလည်း၊

ငါ့အဘသည် ကိယ်ေတာ် အဘ၏ လက်မှ လယေသာ မိတိ့့ကိ ငါြပန်ေပးပါမည်။

ငါ့အဘသည် ှ မာရိ မိ ့၌ ရိတန်းကိ လပ်သက့ဲသိ့ ကိယ်ေတာ်သည် ဒမာသက် မိ ့၌

ဣသေရလတန်းကိ လပ်ရပါသည်ဟဆိလျက်၊ အာဟပ်ကထိသိ့ မိဿဟာယ ဖဲွလ့ျက်၊

သင့် ကိ ငါလတ်လိက်မည်ဟဆိ၍ မိဿဟာယ ဖဲွလ့ျက် လတ်လိက်ေလ၏။ ၃၅

ပေရာဖက်အမျိုးသားတေယာက်က၊ ငါ့ကိ ိက်ပါေလာ့ဟ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် အတိင်း အိမ်နီးချင်းအားဆိ၏။ ထိသက ငါမ ိက်ပါဟ ြငင်းပယ်၏။ ၃၆

ပေရာဖက်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ နားမေထာင်ေသာေကာင့်

ငါ့ထံမှသွားစဥ်တွင်၊ ြခေသ့သတ်လိမ့်မည်ဟဆိသည်အတိင်း၊ ထိသသွားစဥ် တွင်

ြခေသ့ေတွ့၍ သတ်၏။ ၃၇အြခားေသာသကိေတွ့၍ ငါ့ကိ ိက်ပါေလာ့ဟ ဆိြပန်လ င်၊

ထိသသည် နာကျင်စွာ ိက်ေလ၏။ ၃၈ ထိပေရာဖက်သည်သွား၍ မိမိမျက် ှ ာကိ ပဝါ ှ င့်

ဖံးအပ်လျက် ှ င်ဘရင်ကိ င့ံလင့်၏။ ၃၉ ှ င်ဘရင်သည် ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ ထိသက၊

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် စစ်တိက်သွားပါ၏။ လတေယာက် သည် စစ်ပဲွထဲက ထွက်လာ၍

ကန်ေတာ်၌ လတေယာက် ကိ အပ်သြဖင့် ဤလကိေစာင့် ေလာ့။ တစံတခအားြဖင့်

ေပျာက်လ င်သအ့သက်အတွက် သင့်အသက်ေသရမည်။ သိ့မဟတ်ေငွအခွက်တဆယ်

ေလျာ်ရမည်ဟ မှာထား ေသာ်လည်း၊ ၄၀ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် အရပ်ရပ်၌

အမများေသာအခါ၊ ထိသ ေပျာက်ပါသည်ဟ ေလာက်လ င်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊

သင့်အမကိ ထိသိ့ပင် စီရင်ရ မည်။ သင့် ကိယ်တိင်လည်း စီရင် ပီးြဖစ်သည်ဟ

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၄၁ ထိပေရာဖက်သည်မျက် ှ ာဖံးပဝါကိ ချက်ြခင်းပယ်သြဖင့် ၊

ပေရာဖက်တစံတပါးြဖစ်ေကာင်းကိ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်သိ၏။ ၄၂ ပေရာဖက်ကလည်း၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါကျိန်ေသာသကိ သင်လတ်ေသာေကာင့် ၊

သင့်အသက်သည် သအ့သက်အတွက်၊ သင့်လတိ့သည် သလ့တိ့အတွက် အ ံ းခံရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၄၃ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ညစ် းေသာ

စိတ် ှ င့် ိ းငယ်လျက် ှ မာရိ မိ၊့ နန်းေတာ်သိ့သွား၏။

၂၁ ထိေနာက်မှ ေယဇေရလ မိသ့ား နာဗတ်ပိင်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်သည်

ေယဇေရလ မိတွ့င်၊ ှ မာရိ မင်း ကီးအာဟပ်၏နန်းေတာ်နားမှာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၂

အာဟပ်မင်းက၊ သင့် စပျစ်ဥယျာဥ်သည် နန်းေတာ်နားမှာ ှ ိေသာေကာင့်

ယာလပ်စရာဘိ့ေပးပါ။ သာ၍ေကာင်းေသာ ဥယျာဥ်ကိ ငါေပးမည်။ သိ့မဟတ်

သင်အလိ ှ ိလ င် အဘိးကိေပးမည်ဟ နာဗတ်အား ဆိလ င်၊ ၃ နာဗတ်က၊

ဘိးေဘးလက်မှ အေမွခံေသာေြမကိ ကိယ်ေတာ်အား ေပးရေသာအမကိထာဝရဘရား

ဆီးတားေတာ်မပါေစေသာဟ ြပန်ေလာက်၏။ ၄ ဘိးေဘးမှ အေမွခံေသာ ေြမကိ မေပးရဟ
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ေယဇေရလ မိသ့ား နာဗတ်ေလာက်ေသာ စကား ေကာင့် အာဟပ်မင်းသည် ညစ် းေသာ

စိတ် ှ င့် ိ းငယ်လျက်၊ နန်းေတာ်သိ့သွား၍ အစာကိမစား၊ မျက် ှ ာကိ လဲ၍သာလွန်ေပ မှာ

အိပ်လျက်ေန၏။ ၅ ခင်ပွန်းေယဇေဗလသည်လာ၍၊ အစာကိ မစား ိင်ေအာင်

စိတ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ိးငယ် ေတာ်မသနည်းဟေမးလ င်၊ ၆ မင်း ကီးက၊

ေယဇေရလ မိသ့ားနာဗတ်ကိ ငါေခ ၍ သင့် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ေရာင်းပါ။ သိ့မဟတ်

သင်အလိ ှ ိလ င် အြခားေသာဥယျာဥ်ကိ ငါေပးမည်ဟဆိေသာ်၊ ထိဥယျာဥ်ကိ

ကိယ်ေတာ်အားမေပးရဟ ြပန်ေြပာ ေသာေကာင့် စိတ် ိးငယ်သည်ဟဆိ၏။ ၇

ခင်ပွန်းေယဇေဗလက၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဣသ ေရလ ိင်ငံကိ အစိးရေတာ်မသည်

မဟတ်ေလာ။ ထ၍ င်လန်းေသာ စိတ် ှ င့် စားေတာ်ေခ ပါ။ ကန်မသည်

ေယဇေရလ မိသ့ားနာဗတ်၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ဆက်ပါ မည်ဟဆိသည်အတိင်း၊ ၈

အာဟပ်မင်း၏ အခွင့် ှ င့် စာေရး၍ တံဆိပ် ေတာ် ှ င့် ခတ် ပီးမှ၊ နာဗတ်ေနရာ မိ ့၌ သ ှ င့်အတ

ေနေသာ အသက် ကီးသ ှ င့် မးမတ်များထံသိ့ ေပးလိက် ေလ၏။ ၉ စာချက်ဟမကား၊

အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ေကးေကာ်၍၊ နာဗတ်ကိ လများေ ှ မှ့ာ ေြမာက်ထား ကေလာ့။

၁၀ သေ့ ှ မှ့ာ အဓမလ ှ စ်ေယာက်ကိထား၍၊ သင်သည် ဘရားသခင် ှ င့်

ှ င်ဘရင်ကိစွန့်ပယ် ပီဟ သက်ေသခံပါေလေစ။ သိ့ ပီးမှ သကိ့ ထတ်၍ ေသေစြခင်း ငှါ

ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကေလာ့ဟ ပါသတည်း။ ၁၁ ေယဇေဗလေပးလိက်ေသာ စာ၌ ပါသည်

အတိင်း၊ နာဗတ်ေနေသာ မိသ့ား အသက် ကီးသ ှ င့် မးမတ်တိ့သည် ပလျက်၊ ၁၂

အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ေကးေကာ်၍ နာဗတ် ကိ လများေ ှ မှ့ာ ေြမာက်ထားက၏။

၁၃ အဓမလ ှ စ်ေယာက်သည် လာ၍သေ့ ှ မှ့ာ ထိင်လျက်၊ နာဗတ်သည်

ဘရားသခင် ှ င့် ှ င်ဘရင်ကိ စွန့်ပယ် ပီဟ လများေ ှ တွ့င် နာဗတ်တဘက်၌ သက်ေသ

ခံကလင်၊ နာဗတ်ကိ မိ ့ြပင်သိ့ ထတ်၍ ေသေအာင် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ ၁၄ ထိအခါ

နာဗတ်သည် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ြခင်း ကိခံရ၍ ေသပါ ပီဟ ေယဇေဗလထံသိ့ ေစလတ်၍

ကားေလာက်က၏။ ၁၅ ထိအေကာင်းကိ ေယဇေဗလသည် ကားလ င်၊ ေယဇေရလ မိ့

သားနာဗတ် မေရာင်းလိေသာ စပျစ် ဥယျာဥ်ကိ ထ၍ သိမ်းယေတာ်မပါ။ နာဗတ်အသက်မ ှ ိ၊

ေသပါ ပီဟ ဆိ၏။ ၁၆ နာဗတ်ေသေကာင်းကိ အာဟပ်သည် ကားလ င်၊

ေယဇေရလ မိ့ သားနာဗတ်၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ သိမ်းယြခင်းငှါ ထသွား၏။ ၁၇

ထိအခါတိ ှ ဘိ မိသ့ား ဧလိယသိ့ ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်က၊

၁၈ သင်သည် ှ မာရိ မိ ့၌ေနေသာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အာဟပ်ကိ ကိဆိအ့ံေသာငှါ

ထသွားေလာ့။ သသည်နာဗတ်၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ သိမ်းယြခင်းငှါ သွား၍

ယခဥယျာဥ်၌ ှ ိ၏။ ၁၉ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် လအသက်ကိ

သတ်၍သ့ဥစာကိ သိမ်းယ ပီေလာ။ တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေခွးတိ့သည်

နာဗတ်အေသွးကိ လျက်ေသာအရပ်၌ သင့်အေသွးကိပင် လျက်ကလိမ့် မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိေလာ့ဟ မှာထား ေတာ်မ၏။ ၂၀ အာဟပ်ကလည်း၊

အချင်းရန်သ၊ ငါ ှ င့် ေတွ့ ပီ ေလာဟ ဧလိယအားဆိလ င်၊ ဧလိယကသင်သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပလိ၍ ကိယ်ကိ ေရာင်းေသာေကာင့် သင် ှ င့် ငါေတွ ့ ပီ။

၂၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်အေပ သိ့ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစမည်။

ဣသေရလ မိ့ ွာ၌ ချုပ်ထားေသာသြဖစ်ေစ၊ အလွတ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊ အာဟပ်အမျိုး

ေယာက်ျားများကိပယ်ြဖတ်မည်။ ၂၂ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ေသာအြပစ် ှ င့် ဣသ

ေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာအြပစ်ေကာင့် ၊ သင့်အမျိုး ကိ ေနဗတ်၏သား

ေယေရာေဗာင်အမျိုး ှ င့် အဟိယ၏ သားဗာ ှ ာအမျိုးက့ဲသိ့ ငါြဖစ်ေစမည်။ ၂၃

ေယဇေဗလအမမှာ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ေယဇေရလ မိ့ ိးနားမှာ

ေခွးတိ့သည် ေယဇ ေဗလကိ စား ကလိမ့်မည်။ ၂၄ အာဟပ်အမျိုးသည် မိထဲ့မှာ

ေသလင်ေခွးစား လိမ့်မည်။ မိ ့ြပင်မှာေသလင် မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် စားလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ အာဟပ်အား ဆင့် ဆိ၏။ ၂၅ အာဟပ် ှ င့်တေသာ

သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ခင်ပွန်းေယဇေဗလသည် တိက်တွန်းသြဖင့် ၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဒစ ိက်ကိ ပလိ၍ ကိယ်ကိ ေရာင်း ေသာသြဖစ်၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာအာေမာရိ အမျိုးသား ပသမ

အတိင်း၊ ပ်တဆင်းတကိ ဆည်းကပ်၍ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ် အမကိ ပ၏။ ၂၇

သိ့ရာတွင် ဧလိယဆင့် ဆိေသာ စကားေတာ်ကိ ကားလ င်၊ မိမိအဝတ်ကိ

ဆတ်၍ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်၏။ အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်၌ အိပ်ြခင်း ကိ

ပ၍ ြဖည်းြဖည်းသွားလာ၏။ ၂၈ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် တိ ှ ဘိ မိသ့ား

ဧလိယသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂၉အာဟပ်သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိမ့်ချသည်ကိ ြမင် ပီ ေလာ။

ထိသိ့ငါ့ေ ှ ့ မှာ ှ ိမ့်ချေသာေကာင့် ၊ သလ့က်ထက်၌ ထိေဘးဥပဒ်ကိ ငါမေရာက်ေစ။

သသ့ားလက်ထက်၌ အမျိုးအေပ သိ့ေရာက်ေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ရိြပည် ှ င့် ဣသေရလြပည်သည် စစ်မတိက် ဘဲ သံး ှ စ်ေန ပီးမှ၊

၂တတိယ ှ စ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ့

လာ၏။ ၃ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ဂိလဒ်ြပည် ရာမတ် မိသ့ည် ငါတိ့

ိင်ငံအဝင်ြဖစ်သည်ကိသင်တိ့ မသိေလာ။ ငါတိ့သည် ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ မ တ်မယဘဲ

ငိမ်သက်စွာ ေနကပီတကားဟ မိမိကန်တိ့အားဆိ၏။ ၄ ေယာ ှ ဖတ်မင်းအားလည်း၊

ဂိလဒ်ြပည် ရာမတ် မိသိ့့ ငါ ှ င့်အတ စစ်ချီမည်ေလာဟေမးလ င်၊ ေယာ ှ ဖတ်က၊

ငါသည်မင်း ကီးက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ငါ့လတိ့သည် မင်း ကီး၏လက့ဲသိ့၎င်း၊ ငါ့ြမင်းတိ့သည်

မင်း ကီး၏ ြမင်းက့ဲ သိ့၎င်းြဖစ် ကသည်ဟ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အား ြပန် ေြပာ၏။ ၅

တဖန်ေယာ ှ ဖတ်က၊ ထာဝရဘရား၏ တ် ကပတ်ေတာ်ကိ ယေနေ့မးြမန်းပါေလာ့ဟ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အားဆိေသာ်၊ ၆ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ပေရာဖက်ေလးရာ တိ့ကိ

စေဝးေစ ပီးလ င်၊ ငါသည်ဂိလဒ်ြပည် ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီေကာင်းသေလာ။ မချီဘဲ

ေနေကာင်းသေလာဟ ေမးေသာ်၊ သတိ့ကချီေတာ်မပါ။ ထာဝရဘရားသည်

အ ှ င်မင်း ကီး၏လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ေလာက်က၏။ ၇ ေယာ ှ ဖတ်ကလည်း၊

ငါတိ့ေမးြမန်းစရာ ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက် တစံ တပါးမ မ ှ ိသေလာဟ ေမးေသာ်၊ ၈

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ ထာဝရဘရားကိ ေမးြမန်းရေသာ သတေယာက်ဣမလသား

မိကာ ှ ိေသး ၏။ သိ့ရာတွင် ထိသကိ ငါမန်း၏။ ငါ၌ မဂလာစကားကိ မေဟာ။

အမဂလာစကားကိသာ ေဟာတတ်သည်ဟ ေယာ ှ ဖတ်အားဆိလ င်၊ ေယာ ှ ဖတ်က

ထိသိ့မင်း ကီး မေြပာပါ ှ င့်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၉ ထိအခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် အရာ ှ ိ

တေယာက်ကိေခ ၍၊ ဣမလသားမိကာကိ အလျင်အြမန် ေခ ခ့ဲဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည် မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ

ဝတ်ဆင်လျက် ှ မာရိ မိတံ့ခါးဝေ ှ ့၊ ဟင်းလင်းေသာ အရပ်၌ ရာဇ ပလင်တိ့အေပ မှာထိင်၍၊

ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေဟာေြပာက၏။ ၁၁ ေခနာနာသားေဇဒကိသည်

သံဦးချိုတိ့ကိ လပ်၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ကိယ်ေတာ် သည် ရိလတိ့ကိ

မဖျက်ဆီးမီှ တိင်ေအာင် ဤဦးချိုတိ့ ှ င့် တိးရမည်ဟမိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၁၂

ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကလည်း၊ ဂိလဒ်ြပည် ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ။

ထာဝရဘရား သည် အ ှ င်မင်း ကီး၏ လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ပေရာဖက် ပ၍

ေဟာက၏။ ၁၃ မိကာကိေခေသာတမန်က၊ ပေရာဖက် အေပါင်းတိ့သည်

မဂလာစကားကိသာ ှ င်ဘရင်အားတညီတ ွတ်တည်းေဟာက၏။ ကိယ်ေတာ်လည်း

သတိ့ ေဟာကသည်နည်းတ မဂလာစကားကိသာ ေဟာေတာ် မပါဟဆိလ င်၊ ၁၄

မိကာတ၊ ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ

စကားကိ သာ ငါြပန်ေြပာရမည်ဟဆိ၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေရာက်ေသာအခါ

ှ င်ဘရင်က၊ အချင်းမိကာ၊ ငါတိ့သည် ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ ေကာင်းသေလာ။

မချီဘဲေနေကာင်းသေလာဟေမးလ င်၊ မိကာက၊ စစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ။

ထာဝရဘရားသည် အ ှ င်မင်း ကီး၏ လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ြပန်ေလာက်၏။

၁၆ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ မှန်ေသာစကားမှတပါး အြခားေသာစကားကိ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့်

သင်သည် ငါ့အားမေဟာမည်အေကာင်း၊ ငါသည် ဘယ် ှ စ် ကိမ် တိင်ေအာင် သင့်အား

အကျိန်ေပးရမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၇ မိကာက၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည်

သိးထိန်းမ ှ ိ ေသာသိးက့ဲသိ၊့ ေတာင်များအေပ မှာ အရပ်ရပ်ကဲွြပားလျက်

ှ ိ ကသည်ကိ ငါြမင် ပီ။ ထာဝရ ဘရားကလည်း၊ ဤသအေပါင်းတိ့သည်

အ ှ င်မ ှ ိေသာ ေကာင့် အသီးအသီးကိယ်ေနရာသိ့ ြပန် ကပါေလေစဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၈ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သသည်ငါ၌

မဂလာစကားကိမေဟာ၊ အမဂလာစကားကိသာ ေဟာတတ်သည်ဟ မင်း ကီးအား

ငါမေြပာသေလာဟ ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ၏။ ၁၉ မိကာကလည်း၊ သိ့ြဖစ်၍
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ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ပါ။ ထာဝရဘရားသည် ပလင် ေတာ်ေပ မှာ

ထိင်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့သည် လက်ျာေတာ်ဘက် လက်ဝဲ

ေတာ်ဘက်၌ ရပ်ေနကသည်ကိ၎င်း ငါြမင် ပီ။ ၂၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အာဟပ်သည် ဂိလဒ် ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ၍ ဆံးေစြခင်းငှါ အဘယ်သ

ေသွးေဆာင်မည်နည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ အြခံအရံ ေတာ်တိ့သည် တေယာက်တနည်းစီ

ြပန်ေလာက်က၏။ ၂၁ တဖန်ဝိညာဥ်တပါးသည် လာ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ရပ်လျက်၊ အက ်ပ်ေသွးေဆာင်ပါမည်ဟ ေလာက် လ င်၊ ၂၂ ထာဝရဘရားက

အဘယ်သိ့ေသွးေဆာင်မည် နည်းဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ အက ်ပ်သွား၍ ထိမင်း ကီး၏

ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ထဲမှာ မသာစကားကိ ေြပာတတ် ေသာ စိတ်ဝိညာဥ်ြဖစ်ပါမည်ဟ

ြပန်ေလာက်ေသာ်၊ သင်သည် ေသွးေဆာင်၍ ိင်လိမ့်မည်။ ထိသိ့သွား၍ ပေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် မသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ

စိတ်ဝိညာဥ်ကိ မင်း ကီး၏ ပေရာဖက် အေပါင်းတိ့၌ သွင်းေတာ်မ ပီ။ မင်း ကီး၏အမမှာ

အမဂလာစကားကိ ေြပာေတာ်မ ပီဟ ေဟာေလ၏။ ၂၄ ထိအခါေခနာနာ၏

သားေဇဒကိသည် ချဥ်းလာ ၍ မိကာ၏ ပါးကိပတ်လျက်၊ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်

ေတာ်သည် သင် ှ င့် တ်ဆက်ြခင်းငှါ အဘယ်လမ်းြဖင့် ငါမှထွက်ေတာ်မသနည်းဟ

ေမးလ င်၊ ၂၅ မိကာက၊ သင်သည် ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနြခင်းငှါ အတွင်းခန်းထဲသိ့ ဝင်ေသာေန့၌

သင်ြမင်လိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၂၆ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ မိကာကိ မိဝ့န်မင်း အာမန်ထံ၊

သားေတာ်ေယာ ှ ထံသိ့ ယသွား၍၊ ၂၇ဤသကိေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား က။ ငါသည်

ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန်၍ မလာမီှတိင်ေအာင် ဆင်းရဲစွာ စား ေသာက်ေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိေ ကာင်းကိ

ဆင့် ဆိေလာ့ဟ စီရင်၏။ ၂၈ မိကာကလည်း၊ မင်း ကီးသည် ငိမ်ဝပ်စွာ

ြပန်လာရလ င် ထာဝရဘရားသည်ငါ့အားြဖင့် မိန့်ေတာ် မမ၊ အိလများအေပါင်းတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့ဟဆိ၏။ ၂၉ ထိသိ့ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည် ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ က၏။ ၃၀ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊

ငါသည်ြခားနားေသာ အေယာင်ကိ ေဆာင်၍စစ်ပဲွထဲသိ့ ဝင်မည်။ မင်း ကီး

မကား မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်ပါေလာ့ဟ ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ ပီးမှ၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ြခားနားေသာ အေယာင်ကိ ေဆာင်လျက် စစ်ပဲွထဲသိ့ ဝင်၏။ ၃၁

ရိ ှ င်ဘရင်က၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မှတပါး အြခားေသာ လ ကီးလငယ်ကိ

မတိက် ှ င့်ဟ ရထားစီး သရဲများကိ အပ်ေသာ ဗိလ်သံးကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိမှာ

ထား ှ င့် ေသာေကာင့် ၊ ၃၂ ရထားစီးသရဲအပ်ဗိလ်မင်းတိ့သည် ေယာ ှ ဖတ်

ကိြမင်ေသာအခါ၊ အကယ်စင်စစ်ထိသသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ

ဆိလျက်သကိ့ တိက်အ့ံေသာငှါ လမ်းလဲက၍၊ ေယာ ှ ဖတ်လည်း ေကးေကာ်ေလ၏။ ၃၃

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် မဟတ်ေကာင်းကိ ရထား စီးသရဲအပ်ဗိလ်မင်းတိ့သည်

ရိပ်မိေသာအခါ၊ မလိက်ဘဲ အြခားသိ့ ေ ှ ာင်သွား က၏။ ၃၄ လတေယာက်သည်

မ ွယ်ဘဲေလး ှ င့် ပစ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ သံချပ်အကျအဆစ်ကားမှာ မှန်ေလေသာ်၊

ငါ့ကိစစ်ပဲွထဲက လှည့်၍ ထတ်ေဆာင် ေလာ့။ ငါနာသည်ဟ မိမိရထားေတာ်ထိန်းကိ ဆိ၏။

၃၅ ထိေန့၌တိး၍ တိက်က၏။ ှ င်ဘရင်သည် ရိလတဘက်တချက်၌ရထားေတာ်ထဲမှာ

လကိမီှ၍ ထိင်ေန၏။ ညဦးယံ၌ အသက်ေတာ်ကန်၏။ ထိခိက်ရာ အနာမှ

အေသွးသည်ရထားထဲသိ့ယိ၏။ ၃၆ လအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေနေသာ မိ့ြပည်သိ့

ြပန်သွား ကဟ ေနဝင်ေသာအခါ တတပ်လံးကိ ေကး ေကာ်ေလ၏။ ၃၇

ထိသိ့ ှ င်ဘရင်ေသ၍ ှ မာရိ မိသိ့့ ေရာက် သြဖင့် သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံရ၏။

၃၈ ရထားေတာ် ှ င့် လက်နက်ေတာ်ကိ ှ မာရိ မိ ့ ေရကန်၌ ေဆးသြဖင့် ၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကား ှ င့်အညီေခွးတိ့သည် အေသွးကိ လျက်က၏။ ၃၉

အာဟပ် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် တည်ေဆာက်ေသာ ဆင်စွယ်နန်း၊

ပစေသာ မိတိ့့ သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၄၀ အာဟပ်သည်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သားေတာ်အာခဇိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၄၁

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အာဟပ်နန်းစံေလး ှ စ် တွင် အာသသား ေယာ ှ ဖတ်သည်

အသက်သံးဆယ် ငါး ှ စ် ှ ိေသာ် ယဒ ိင်ငံကိ အစိးရ၍၊ ၄၂ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား ှ ိလဟိသမီးအဇဘအမည် ှ ိ၏။ ၄၃

ထိမင်းသည်ခမည်းေတာ် အာသလိက်ေသာ လမ်းကိမလဲ၊ အကန်အစင်လိက်၍

ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ေြဖာင့် မတ်ေသာ အကျင့် ကိသာ ကျင့်၏။ သိ့ရာတွင်

ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာေကာင့် ၊ လတိ့သည် ထိအရပ်တိ့၌ ယဇ်ပေဇာ်၍

နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ က၏။ ၄၄ ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် စစ်မတိက်

မိဿဟာယဖဲွေ့လ၏။ ၄၅ ေယာ ှ ဖတ် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့ ှ င့်

တန်ခိး ကီးြခင်း၊ စစ်တိက်ြခင်းအရာတိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၄၆

ခမည်းေတာ်အာသလက်ထက်၌ ကျန် ကင်းေသး ေသာ ေယာက်ျားအလိသိ့ လိက်တတ်ေသာ

မိန်းမလ ာ တိ့ကိ ြပည်ေတာ်မှ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။ ၄၇ ထိကာလ၊ ဧဒံြပည်၌

ှ င်ဘရင်မ ှ ိ။ ယဒ ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေသာ မိဝ့န်မင်း စီရင်ရ၏။ ၄၈ ေယာ ှ ဖတ်သည်

သဖိရြပည်သိ့ ေစလတ်၍၊ ေ ကိ ယေစြခင်းငှါ တာ သေဘာတိ့ကိ ဧဇယန်ဂါဗာ မိ ့ မှာ

တည်၏။ ၄၉ အာဟပ်သား အာခဇိက၊ ငါ့ကန်တိ့သည် မင်း ကီးကန်တိ့ ှ င့်

သေဘာစီးဝါေစဟ ေယာ ှ ဖတ်၌ အခွင့် ေတာင်း၍ ေယာ ှ ဖတ်သည် အခွင့် ေပး၏။ သိ့ေသာ်

လည်း သေဘာတိ့သည် ဧဇယန်ဂါဗာ မိမှ့ာ ကျိုးပ့ဲေသာ ေကာင့် ၊ သဖိရ မိသိ့့ မသွားရ။ ၅၀

ေယာ ှ ဖတ်သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍ သတိ့ ှ င့်အတ အဘဒါဝိဒ် မိ ့၌

သ ဂဟ်ြခင်းကိခံေလ၏။ သားေတာ်ယေဟာရံသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင် ၏။ ၅၁

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်နန်းစံ ဆယ်ခနစ် ှ စ် တွင်၊ အာဟပ်သားအာခဇိသည် ှ မာရိ မိ ့၌

မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ှ စ် ှ စ်စိးစံ၏။ ၅၂ ထိမင်းသည်ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊ မိဘလိက်ေသာလမ်း၊ ဣသေရအမျိုးကိ ြပစ်မှား ေစေသာ ေနဗတ်၏သား

ေယေရာေဗာင်လိက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေလ၏။ ၅၃ ဗာလဘရားကိ ဝတ် ပကိးကွယ်၍၊

အဘကျင့် ေလသမအတိင်း ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်သတည်း။
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၁ အာဟပ်မင်း ေသေသာေနာက်၊ ေမာဘြပည် သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ

ပန်ကန်ေလ၏။ ၂ အာခဇိမင်းသည် ှ မာရိ မိ ့၌ အထက်အခန်း ြပတင်းေပါက်မှ

ကျ၍နာေနေသာေကာင့် ၊ ငါသည် ဤအနာမှာ ထေြမာက်မည်ေလာဟ ဧကန် မိ၏့ ဘရား

ဗာလေဇဗပ်သိ့ သွား၍ ေမးြမန်း ကဟ မှာထား၍ သံတမန်တိ့ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၃

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် တိ ှ ဘိ မိသ့ား ဧလိယအားလည်း၊ ှ မာရိ ှ င်ဘရင်

ေစလတ်ေသာ သံတမန်တိ့ကိ ကိဆိြခင်းငှါ ထသွားေလာ့။ ဣသေရလြပည်၌

ဘရားသခင်မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဧကန် မိ၏့ဘရားဗာလေဇဗပ်သိ့သွား၍ ေမးြမန်းရသေလာ။

၄ ထိေကာင့်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ယခ တက်ေသာသာလွန်ေပက

ေနာက်တဖန် မဆင်းရ၊ စင်စစ်ေသရမည်ဟ သတိ့အားဆင့် ဆိရမည်

အေကာင်းမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဧလိယသွားေလ၏။ ၅ သံတမန်တိ့သည်

ြပန်လာေသာအခါ ှ င်ဘရင်က၊ အဘယ်ေကာင့်ယခြပန်လာကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၆

သတိက့၊ လတေယာက်သည် ကန်ေတာ်တိ့ကိ ကိဆိြခင်းငှါ လာ၍ သင်တိ့ကိေစလတ်ေသာ

ှ င်ဘရင် ထံသိ့ ြပန် က။ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသရလြပည်၌ ဘရားသခင်

မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဧကန် မိ၏့ ဘရားဗာလေဇဗပ်သိ့သွား၍ ေမးြမန်းရသေလာ။ ထိေကာင့်

သင်သည်ယခတတ်ေသာ သာလွန်ေပက ေနာက်တဖန်မဆင်းရ။ စင်စစ်ေသရမည်ဟ

ေြပာရမည် အေကာင်း မှာထားပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၇ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

သင်တိ့ကိ ကိဆိြခင်းငှါ လာ၍ ဤသိ့ေြပာေသာသကား အဘယ်သိ့ေသာ သနည်းဟ

ေမးလ င်၊ ၈သတိ့က၊ ထိသသည် ကိယ်၌အေမွးများ၍ သားေရခါးပန်းကိ စည်းေသာသ

ြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက် ကေသာ်၊ ထိသသည် တိ ှ ဘိ မိသ့ား ဧလိယြဖစ်လိမ့်မည် ဟ

ှ င်ဘရင်ဆိလျက်၊ ၉ လငါးကျိပ်အပ်ေသာ တပ်မးကိေစလတ်၍၊ တပ်မးသည်

ေတာင်ေပ မှာထိင်ေသာ ဧလိယထံသိ့ ေရာက် ပီးလ င်၊ အိဘရားသခင်၏လ၊သင်သည်

ဆင်းရ မည်အေကာင်း၊ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ဟဆိ၏။ ၁၀ ဧလိယကလည်း၊

ငါသည် ဘရားသခင်၏လမှန်လ င်၊ ေကာင်းကင်ကမီးကျ၍ သင် ှ င့်သင်၏လ ငါးကျိပ် တိ့ကိ

ေလာင်ပါေစဟ လငါးကျိပ်အပ်ေသာ တပ်မးအားဆိသည်အတိင်း၊ ေကာင်းကင်က မီးကျ၍

သ ှ င့်သ၌ ပါေသာလငါးကျိပ်တိ့ကိ ေလာင်ေလ၏။ ၁၁ တဖန်လငါးကျိပ်အပ်ေသာ

တပ်မးတေယာက်ကိ ှ င်ဘရင်ေစလတ်၍၊ ထိတပ်မးက၊ အိဘရားသခင်၏လ၊ သင်သည်

အလျင်အြမန် ဆင်းရမည်အေကာင်း ှ င်ဘရင် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ဟဆိ၏။ ၁၂

ဧလိယကလည်း၊ ငါသည်ဘရားသခင်၏ လမှန်လ င် ေကာင်းကင်က မီးကျ၍

သင် ှ င့်သင်၏လငါးကျိပ် တိ့ကိ ေလာင်ပါေစဟ သတိ့အား ဆိသည်အတိင်း၊

ဘရားသခင်၏မီးသည် ေကာင်းကင်ကကျ၍ သ ှ င့်သ၌ ပါေသာလငါးကျိပ်တိ့ကိ

ေလာင်ေလ၏။ ၁၃တဖန်လငါးကျိပ်အပ်ေသာ တတိယတပ်မးကိ ှ င်ဘရင်ေစလတ်သြဖင့် ၊

ထိတပ်မးသည် တက်၍ ဧလိယေ ှ မှ့ာဒးေထာက်လျက်၊ အိဘရားသခင်၏လ၊

ကန်ေတာ်အသက် ှ င့် ကိယ်ေတာ် ကန် ဤလငါးကျိပ်တိ့၏ အသက်ကိ ှ ေြမာေတာ်မပါ။

၁၄ ေကာင်းကင်က မီးကျ၍ အြခားေသာ တပ်မး ှ စ်ေယာက် ှ င့် သတိ့၌ ပါေသာလတရာကိ

ေလာင် ေသာ်လည်း၊ ကန်ေတာ်အသက်ကိ ှ ေြမာေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၅

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သ ှ င့်အတ ဆင်းသွားေလာ့။ သကိ့

မေကာက် ှ င့်ဟ ဧလိယအားဆိသည်အတိင်း၊ ဧလိယသည်ထ၍ ှ င်ဘရင် ထံသိ့

ေရာက်လ င်၊ ၁၆ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ဧကန် မိ၏့

ဘရားဗလေဇဗပ်၌ ေမးြမန်းြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် သံတမန်တိ့ကိေစလတ်သနည်း။

ေမးြမန်းစရာဘိ့ ဣသေရလြပည်၌ ဘရားသခင်မ ှ ိ ေသာေကာင့် ထိသိ့ ပသေလာ။

သိ့ြဖစ်၍ သင်သည် ယခတက်ေသာ သာလွန်ေပက ေနာက်တဖန်မဆင်းရ။ စင်စစ်ေသရ

မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၁၇ ဧလိယ ဆင့် ဆိေသာထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်အတိင်း ှ င်ဘရင်ေသ၍၊ သားေတာ်မ ှ ိေသာ ေကာင့် ညီေတာ်ေယာရံသည်

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သား ယေဟာရံနန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင် နန်းထိင်ေလ၏။ ၁၈

အာဇခိ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့သည်၊ ဣသေရလ ရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

၂ ထာဝရဘရားသည် ဧလိယကိ ေလေဘွအားြဖင့် ေကာင်းကင်သိ့

ချီေတာ်မချိန်နီးေသာအခါ၊ ဧလိယသည် ဧလိ ှ ဲ ှ င့်အတ ဂိလဂါလ မိသိ့့ သွား၏။ ၂

ဧလိယကလည်း၊ ဤအရပ်၌ ေနရစ်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေဗသလ မိသိ့့

ေစလတ်ေတာ်မ သည်ဟ ဧလိ ှ ဲအားဆိလ င်၊ ဧလိ ှ ဲက ထာဝရဘရားအသက်၊

ကိယ်ေတာ်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်မကွာရပါဟ

ြပန်ေြပာလျက်၊ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ သည် ေဗသလ မိသိ့့သွား က၏။ ၃

ထိ မိ ့၌ ှ ိေသာပေရာဖက်အမျိုးသားတိ့သည် ဧလိ ှ ဲကိ ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါထွက်လာ၍၊

ထာဝရ ဘရားသည် ကိယ်ေတာ်သခင်ကိ ကိယ်ေတာ်ေခါင်းမှ ယေန့ တ်သွားေတာ်မမည်ကိ

သိေတာ်မသေလာဟ ေမးလ င်၊ ဟတ်က့ဲငါသိ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနကပါဟေြပာဆိ၏။ ၄

ဧလိယကလည်း၊ အိဧလိ ှ ဲ၊ ဤအရပ်၌ ေနရစ်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိေယရိေခါ မိသိ့့ ေစလတ်ေတာ်မသည်ဟဆိလင်၊ ဧလိ ှ ဲက၊ ထာဝရဘရားအသက်၊

ကိယ်ေတာ်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်မကွာရပါဟ ြပန်ေြပာ

လျက်၊ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယရိေခါ မိသိ့့ သွား က ၏။ ၅ ထိ မိ ့၌ ှ ိေသာ

ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ့သည် ဧလိ ှ ဲထံသိ့လာ၍ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်သခင် ကိ

ကိယ်ေတာ်ေခါင်းမှ၊ ယေန့ တ်သွားေတာ်မမည်ကိ သိေတာ်မသေလာဟေမးလ င်၊

ဟတ်က့ဲငါသိ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနကပါဟ ေြပာဆိ၏။ ၆ ဧလိယကလည်းဤအရပ်၌

ေနရစ်ပါေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိေယာ်ဒန်ြမစ်သိ့ ေစလတ်ေတာ် မသည်ဟဆိလင်၊

ဧလိ ှ ဲက၊ ထာဝရဘရားအသက်၊ ကိယ်ေတာ်အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကိယ်ေတာ်

ှ င့်အက ်ပ်မကွာရပါဟ ြပန်ေြပာလျက်၊ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အတသွားက၏။ ၇

ပေရာဖက်အမျိုးသားငါးကျိပ်တိ့သည် အေဝးကကည့် ြခင်းငှါ သွား၍ရပ်ေနက၏။

ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ ရပ်ေနက၏။ ၈ ဧလိယသည်

မိမိဝတ်လံကိယ၍ လိပ် ပီးမှ၊ ေရကိ ိက်သြဖင့် ေရသည် တဘက်တချက်ကဲွ၍ ၊ ထိသ

ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွား က၏။ ၉ ြမစ်တဘက်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ ၊

ဧလိယက၊ သင် ှ င့် ငါမကွာမီှ ငါ၌တစံတခေသာ ဆကိ ေတာင်းေလာ့ဟ ဧလိ ှ ဲအားဆိလ င်၊

ဧလိ ှ ဲက၊ ကိယ်ေတာ်ဝိညာဥ် ှ စ်ဆ ေသာအဘိ့ကိ အက ်ပ်အေပ မှာ ှ ိပါေစေသာဟ

ေတာင်းေသာ်၊ ၁၀ ဧလိယကသင်သည်ရခဲေသာဆကိ ေတာင်း၏ သင် ှ င့် ငါကွာသည်ကိ

ြမင်လ င်ရမည်။ သိ့မဟတ် မရဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၁ ထိသိ့ တ်ဆက်လျက်သွား ကစဥ်တွင်၊

မီးရထား ှ င့် မီးြမင်းတိ့သည် ေပလာ၍ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ခဲွခွါသြဖင့် ၊ ဧလိယသည်

ေလေတွအားြဖင့် ေကာင်းကင်သိ့ တက်ေလ၏။ ၁၂ ဧလိ ှ ဲသည် ကည့်ြမင်လ င် ငါ့အဘ၊

ငါ့အဘ၊ ဣသေရလရထား၊ ဣသေရလြမင်းပါတကားဟ ဟစ် ေသာ်လည်း၊ ေနာက်တဖန်

ဧလိယကိမြမင်ရ။ မိမိအဝတ်ကိ ကိင်၍ ှ စ်ပိင်းဆတ်ေလ၏။ ၁၃ ေအာက်သိ့ကျေသာ

ဧလိယဝတ်လံကိ ေကာက်၍ ြပန်ေလ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာ ရပ်၍၊ ၁၄ ေရကိ ဝတ်လံ ှ င့်

ိက်လျက်၊ ဧလိယ ကိးကွယ် ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အဘယ်မှာ

ှ ိေတာ်မသနည်းဟ၍ တဖန် ိက်ေသာအခါ၊ ေရသည် တဘက်တချက်ကဲွသြဖင့်

ဧလိ ှ ဲသည် ကးသွား၏။ ၁၅ ေယရိေခါ မိမှ့ာ ကည့် ေသာ ပေရာဖက် အမျိုးသားတိ့သည်

ဧလိ ှ ဲကိ ြမင်လ င်၊ ဧလိယ၏ ဝိညာဥ် သည် ဧလိ ှ ဲအေပ မှာ ကျိန်းဝပ်သည်ဟဆိလျက်

ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါသွား၍ သေ့ ှ ့၌ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ် က၏။ ၁၆ သတိ့ကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့၌ ခွန်အား ကီးေသာသ ငါးကျိပ် ှ ိပါ၏။ သတိ့သည်သွား၍

ကိယ်ေတာ်၏ သခင်ကိ ှ ာမည်အေကာင်း၊ အခွင့် ေပးေတာ်မပါ။ ထာဝရဘရား၏

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်သကိ့ ချီယ၍တစံတခေသာ ေတာင်ေပ ၌ြဖစ်ေစ၊ ချိုင့် ထဲသိ့ ြဖစ်ေစ

ချေကာင်းချေတာ်မလိမ့်မည်ဟ အခွင့် ေတာင်း လ င်၊ မေစလတ်က ှ င့်ဟ

ဧလိ ှ ဲသည် ြမစ်တားေသာ် လည်း၊ ၁၇ သတိ့သည် ဧလိ ှ ဲ စိတ်အားေလျာ့သည်

တိင်ေအာင် အလွန်ေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ ေစလတ်ကဟ ဆိ၏။ သတိ့သည်

လငါးကျိပ်ကိ ေစလတ်သြဖင့် ၊ သံးရက် ပတ်လံး ှ ာ၍ မေတွ့ ိင် က။ ၁၈

ဧလိ ှ ဲသည် ေယရိေခါ မိမှ့ာ ေနေသးသည် ြဖစ်၍၊ လတိ့သည် ြပန်လာေသာအခါ၊

မသွား က ှ င့်ဟ ငါြမစ်ထားသည် မဟတ်ေလာဟ ဆိ၏။ ၁၉ ထိ မိသ့ားတိ့က၊

ကိယ်ေတာ်ြမင်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ဤ မိတ့ည်ရာအရပ်သည်သာယာပါ၏။ သိ့ရာတွင်

ေရမေကာင်း၊ ေြမလည်းကိယ်ဝန်ပျက်ေစတတ် ပါသည်ဟ ဧလိ ှ ဲအား ေလာက်ကလင်၊

၂၀ ဧလိ ှ ဲက၊ ဘးသစ်တလံးကိ ဆားထည့်၍ ယခ့ဲ ကေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း
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ယခ့ဲက၏။ ၂၁ ဧလိ ှ ဲသည် စမ်းေရတွင်းသိ့သွား၍ ဆားကိခတ် လျက်၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား ဤေရကိ ငါချိုေစ၏။ ေနာက်တဖန်

ေသေစမည်အေကာင်း၊ ကိယ်ဝန်ပျက်ေစမည်အေကာင်းကိ မ ပရဟ၊ ၂၂

ဧလိ ှ ဲဆင့် ဆိေသာ အမိန့်ေတာ်အတိင်း ထိေရ သည် ယေနတိ့င်ေအာင် ချိုေလ၏။ ၂၃

ထိ မိမှ့ ေဗသလ မိသိ့့ြပန်၍ ခရီးသွားစဥ်တွင်၊ လလင်ပျိုတိ့သည် မိထဲ့ကထွက်၍၊

ေဟဦးြပည်း၊ တက်ဦး ေလာ့။ ေဟဦးြပည်း၊ တက်ဦးေလာ့ဟ က့ဲရဲ ့ က၏။ ၂၄ ဧလိ ှ ဲသည်

လှည့် ကည့် ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ အခွင့် ှ င့် ကျိန်ဆိသြဖင့် ၊ ဝံမ ှ စ်ေကာင်တိ့သည်

ေတာထဲကထွက်၍ လလင်ပျို ေလးကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ကိက်သတ်ေလ၏။ ၂၅ ထိ မိမှ့

ကရေမလေတာင်သိ့၎င်း၊ ထိေတာင်မှ ှ မာရိ မိသိ့့၎င်း အစဥ်အတိင်းသွား၏။

၃ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်နန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ် တွင်၊ အာဟပ်သား ေယာရံသည် ှ မာရိ မိ ့၌

မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ စိးစံ၏။ ၂ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဒစ ိက် ကိ ပ၏။ သိ့ရာတွင် မိဘက့ဲသိ့မ ပ။ ခမည်းေတာ်လပ် ေသာ ဗာလ ပ်တကိ

ပယ် ှ ား၏။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစ ေသာ ေနဗတ်၏သား

ေယေရာေဗာင် ပေသာ ဒစ ိက် အြပစ်ကိ မေ ှ ာင်မီှဝဲ၏။ ၄ ေမာဘမင်း ကီး ေမ ှ ာသည်

သိးထိန်း ကီး ြဖစ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အား သိးသငယ်တသိန်း ှ င့် အေမွး ပါေသာ

သိးထီးတသိန်းကိ ဆက်ရ၏။ ၅ အာဟပ်ေသေသာအခါ၊ ေမာဘမင်း ကီးသည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်ေလ၏။ ၆ ထိအခါ ေယာရံမင်း ကီးသည် ှ မာရိ မိထဲ့က

ထွက်၍ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ စာရင်း ယ၏။ ၇ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ ှ ဖတ်ထံသိ့ လကိေစလတ် ၍၊ ေမာဘမင်း ကီးသည် ငါ့ကိပန်ကန် ပီ။ ေမာဘြပည်ကိ

စစ်တိက်ြခင်းငှါ ငါ ှ င့်အတ လိက်မည်ေလာဟ ေမးလ င်၊ ေယာ ှ ဖတ်က ငါလိက်မည်။

ငါသည် မင်း ကီး က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ငါ့လတိ့သည် မင်း ကီး၏ လက့ဲသိ့၎င်း၊ ငါ့ြမင်းတိ့သည်

မင်း ကီး၏ ြမင်းက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် ကသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၈ အဘယ်လမ်းြဖင့်

စစ်ချီရမည်နည်းဟေမးေသာ်၊ ဧဒံေတာလမ်းြဖင့် ချီရမည်ဟြပန်ေြပာ၏။ ၉

ထိသိ့ဣသေရလ ှ င်ဘရင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ ဧဒံ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ဝိင်း၍ခ ှ စ်ရက်

ခရီးသွား က၏။ ဗိလ်ေြခများ ေသာက်စရာ၊ ပါေသာ တိရစာန် များေသာက်စရာ

ေရမ ှ ိ။ ၁၀ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ ခက်လှ ပီ။ ထာဝရ ဘရားသည် ဤ ှ င်

ဘရင်သံးပါးတိ့ကိ ေမာဘလတိ့ လက်သိ့အပ်ြခင်းငှါ စေဝးေစေတာ်မသည်တကားဟ

ဆိ၏။ ၁၁ ေယာ ှ ဖတ်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၌ ေမး ေလာက်မည်အေကာင်း၊

ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက် တေယာက်မ မ ှ ိသေလာဟေမးလ င်၊ ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်၏ ကန်တေယာက်က၊ ဧလိယလက်ေထာက် ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲ ှ ိပါ၏ဟ

ေလာက်ေသာ်၊ ၁၂ ေယာ ှ ဖတ်က၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည်

သ၌ ှ ိေတာ်မသည်ဟဆိလျက်၊ ှ င်ဘရင် သံးပါးတိ့သည် ဧလိ ှ ဲထံသိ့သွား က၏။ ၁၃

ဧလိ ှ ဲသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အားလည်း၊ ငါသည်သင် ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။

သင့်အဘ၏ ပေရာဖက်၊ သင့်အမိ၏ ပေရာဖက်တိ့ထံသိ့ သွားေလာ့ဟ ဆိလင်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ မဆိပါ ှ င့် ။ ထာဝရ ဘရားသည် ဤ ှ င်ဘရင်သံးပါးတိ့ကိ

ေမာဘလတိ့ လက်သိ့ အပ်ြခင်းငှါ စေဝးေစေတာ်မသည်တကားဟ ဆိေသာ်၊ ၁၄ ဧလိ ှ ဲက၊

ငါကိးကွယ်ေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်

အတိင်း၊ အကယ်၍ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်၏ မျက် ှ ာ ကိ ငါမေထာက်လ င်၊

သင့် ကိ ငါမကည့်မြမင်လိ။ ၁၅ ေစာင်းသမားကိ ေခ ခ့ဲဟဆိ၍ ေစာင်းသမား

သည် တီးေသာ အခါ၊ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည် ဧလိ ှ ဲအေပ သိ့ ေရာက်၍၊

၁၆ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤချိုင့် ပတ် လည်၌ ဆယ်ေပါင်းတိ့ကိ

လပ်ကေလာ့။ ၁၇ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ ှ င့် တိရစာန်တိ့သည် ေသာက်စရာဘိ့

ေလမလာ၊ မိဃ်းမ ွာဘဲ ဤချိုင့်သည် ေရ ှ င့် ြပည့်လိမ့်မည်။ ၁၈ ထိအမသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ သာမည အမြဖစ်ေသး၏။ ေမာဘလတိ့ကိလည်း သင်တိ့လက်သိ့

အပ်ေတာ်မမည်။ ၁၉သင်တိ့သည် ခိင်ခ့ံထးဆန်းေသာ မိ ့ ှ ိသမ တိကိ့ လပ် ကံကလိမ့်မည်။

အသံးဝင်ေသာ သစ်ပင် ှ ိသမ တိ့ကိ ခတ်လဲှ ကလိမ့်မည်။ ေရတွင်း ှ ိသမ တိ့ကိ

ေြမဖိ့ ကလိမ့်မည်။ ေကာင်း ေသာ ေြမကွက် ှ ိသမ တိ့ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ဖျက် ကလိမ့်

မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ နံနက်အချိန် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ပေဇာ် ေသာအခါ၊

ေရသည် ဧဒံလမ်းြဖင့်လာ၍ တြပည်လံးကိ လမ်းေလ၏။ ၂၁ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

စစ်ချီ၍ လာေကာင်းကိ ေမာဘြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ကားေသာအခါ၊

လက်နက်ေဆာင်ေသာသ အ ကီးအငယ် ှ ိသမ တိ့ကိ စေဝးေစ၍၊ ြပည်စွန်းနားမှာ

တပ်ချက၏။ ၂၂ နံနက်ေစာေစာထေသာအခါ၊ ေရေပ မှာ ေနေရာင်ထင်၍၊ ြပည် တဘက်၌

ေရသည်အေသွးက့ဲသိ့ နီသည်ကိ ေမာဘြပည်သားတိ့သည် ြမင် ကလင်၊ ၂၃အေသွးြဖစ်၏။

စင်စစ် ှ င်ဘရင်တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက်လပ် ကံ၍ ေသကပီ။ သိ့ြဖစ်၍

ေမာဘြပည်သားတိ၊့ လယကေလာ့ဟ ဆိက၏။ ၂၄ဣသေရလတပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

ဣသ ေရလလတိ့သည် ထ၍ ေမာဘြပည်သားတိ့ကိ လိက် သြဖင့် သတိ့သည် ေြပးက၏။

ဣသေရလလတိ့သည် ေမာဘြပည်ထဲသိ့တိင်ေအာင် လိက်၍ လပ် ကံက၏။ ၂၅

မိတိ့့ကိ ဖိဖျက်က၏။ ေကာင်းေသာ ေြမကွက် ှ ိသမ တိ့အေပ မှာ လအေပါင်းတိ့သည်

ေကျာက်ခဲ ပစ်ချ၍ ဖံးလမ်း က၏။ ေရတွင်း ှ ိသမ တိ့ကိလည်း ေြမဖိ့ ၍၊ အသံးဝင်ေသာ

သစ်ပင် ှ ိသမ တိ့ကိ ခတ်လဲှက၏။ ကိရဟရက် မိ ့၌သာ မိ ့ ိ းကိ ချန်ထားရာတွင်၊ေလာက်လဲ

သမားတိ့သည် ဝိင်း၍ ပစ် က၏။ ၂၆ ေမာဘမင်း ကီးသည် အတိက်မခံ ိင်သည်ကိ

သိေသာအခါ၊ ထားကိင်ေသာသခနစ်ရာကိ ေခ ၍ ဧဒံ ှ င်ဘရင်၏ တပ်ကိဖျက်မည်ဟ

အားထတ်ေသာ် လည်း မဖျက် ိင်။ ၂၇ ေနာက်မှမိမိကိယ်စား နန်းထိင်ထိက်ေသာ

သားဦးကိ ယ၍ မိ့ ိးေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ် ပေလ၏။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

သတပါးအမျက်ထွက်ြခင်း ကိ ခံရေသာေကာင့် ၊ ထိြပည်ကိ ထား၍ ကိယ်ြပည်သိ့

ြပန်သွားက၏။

၄ ပေရာဖက်အမျိုးသား၏ မယားတေယာက် သည် ဧလိ ှ ဲထံသိ့လာ၍၊

ကိယ်ေတာ်ကန်၊ ကန်မ၏ ခင်ပွန်းေသပါ ပီ၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည်

ထာဝရဘရားကိ ိေသေသာသြဖစ်သည်ကိ ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။ ယခမှာ

ေကး ှ င်သည် ကန်မ၏သား ှ စ်ေယာက်ကိ ကန်ခံေစြခင်းငှါ လာပါ ပီဟ

ေကးေကာ်ေလ၏။ ၂ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ သင့်အဘိ့အဘယ်သိ့ ငါ ပရ မည်နည်း။ သင့် အိမ်၌

အဘယ်ဥစာ ှ ိသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ကိယ်ေတာ်ကန်မအိမ်၌ ဆီအိးတလံးမှတပါး

အဘယ်ဥစာမ မ ှ ိပါဟ ေြပာဆိေသာ်၊ ၃ ဧလိ ှ ဲက သွားေလာ့။ အိမ်နီးချင်း ှ ိသမ တိ့တွင်

လပ်ေသာအိးတိ့ကိ ငှါးယေလာ့။ များစွာေသာ အိးတိ့ကိ ငှားယေလာ့။ ၄ ကိယ်အိမ်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ သားတိ့ကိ ေခ ၍ တံခါးကိ ပိတ် ပီးမှ ငှါးယေသာ အိးများအထဲသိ့

ဆီကိ အြပည့်ေလာင်း၍ ထားေလာ့ ဟစီရင်သည်အတိင်း၊ ၅ ထိမိန်းမသည်

သွား၍သားတိ့သည် အိးများကိ ယခ့ဲ ပီးမှ၊ မိန်းမသည် သားတိ့ ှ င့်အတ အိမ်ထဲသိ့ဝင်၍

တံခါးကိပိတ်လျက် ဆီကိ ေလာင်းေလ၏။ ၆ အိးများ၌ ဆီြပည့်ေသာအခါ၊ အိးတလံးကိ

ယခ့ဲဦးဟသားအားဆိလ င်၊ အိးလပ်မ ှ ိပါဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ဆီသည် တန့်လျက် ေန၏။ ၇

ထိမိန်းမသည်လာ၍ ဘရားသခင်၏ လကိ ကားေြပာလ င်၊ သက ထိဆီကိသွား၍

ေရာင်း ပီးလ င် ေကးကိ ဆပ်ေလာ့။ ကင်းေသာဆီကိ အမီှ ပ၍ သင် ှ င့် သားတိ့သည်

အသက်ေမွး ကေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၈တေနသ့၌ ဧလိ ှ ဲသည် နင် မိသိ့့ သွားရာတွင်၊ ထိ မိ ့၌

ထင် ှ ားေသာမိန်းမတေယာက်သည် ဧလိ ှ ဲကိ ေကးြခင်းငှါ ေခ ပင့် ေလ၏။

ေနာက်မှထိလမ်းသိ့ သွား ေသာအခါ၊ ေကးြခင်းကိ ခံအ့ံေသာငှါ ထိအိမ်သိ့ ဝင်တတ်၏။ ၉

မိန်းမကလည်း၊ ငါတိ့ေနရာလမ်းြဖင့် အစဥ် သွားလာေသာဤသသည် ဘရားသခင်၏

သန့် ှ င်းသ ြဖစ်သည်ကိ က ်ပ်ရိပ်မိ၏။ ၁၀ ဝင် ိးအေပ မှာ အခန်းငယ်တခကိ လပ်က

ကန်အ့ံ။ သအ့ဘိ့ ခတင်၊ စားပဲွ၊ ထိင်ခံ၊ မီးခံတိ့ကိ ထား က ကန်အ့ံ။ သိ့ြဖစ်၍၊ သသည်

ငါတိ့ ဆီသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိအခန်းထဲသိ့ ဝင်လိမ့်မည်ဟ မိမိခင်ပွန်းအား ဆိ၏။ ၁၁

တေနသ့၌ ဧလိ ှ ဲသည် ေရာက်သြဖင့် ၊ ထိအခန်း ထဲသိ့ဝင်၍ အိပ်ေန၏။ ၁၂

ထိ နင် မိသ့မိန်းမကိ ေခ ေလာ့ဟ မိမိကန် ေဂဟာဇိအားဆိသည်အတိင်းေခ ၍၊

မိန်းမသည် ဧလိ ှ ဲ ေ ှ မှ့ာ ရပ်ေန၏။ ၁၃ ဧလိ ှ ဲက၊ သင်သည်ငါတိ့အဘိ့ ဤမ ေလာက်

လပ်ေကး ပစသည်အတွက်၊ သင့်အဘိ့အဘယ်သိ့ ပရ မည်နည်း။ သင့်အဘိ့ ှ င်ဘရင်ထံ၊

ဗိလ်ချုပ်မင်းထံ၌ ငါေြပာရမည်ေလာဟ ေဂဟာဇိေမးမည်အေကာင်း စီရင် ေသာ်၊ မိန်းမက၊

ကန်မသည် ကိယ်အေဆွအမျိုးတိ့တွင် ေနပါဦးမည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၄ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊

ဤမိန်းမအဘိ့ အဘယ်သိ့ ပစရာ ှ ိသနည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊ ေဂဟာဇိက၊

ဤမိန်းမ ၌ သားသမီးမ ှ ိပါ။ သခ့င်ပွန်းလည်း အိလှ ပီဟ ဆိေသာ်၊ ၁၅

တဖန်ေခ ဦးေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း ေခ ၍၊ မိန်းမသည် တံခါးဝမှာရပ်ေန၏။ ၁၆
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ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ သင်သည် ေနာင် ှ စ်အချိန် အ ွယ်ေစ့ေသာအခါ သားကိ

ဘက်ယမ်းရလိမ့်မည်ဟ ဆိလ င်၊ မိန်းမက အိအ ှ င်၊ဘရားသခင်၏လ၊ ကိယ်ေတာ်

ကန်မကိ မသာမသံးပါ ှ င့်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၇ ထိေနာက်မိန်းမသည် ပဋိသေ ယ၍ ဧလိ ှ ဲ

ချိန်းချက်ေသာ အချိန်အ ွယ်ေစ့ေသာအခါ သားကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ၁၈ ထိသားသည်

ိကွ့ာ ပီးမှ၊ တေနသ့၌ စပါးရိတ် ေသာသတိ့ ှ ိရာ မိမိအဘထံသိ့သွား၍၊ ၁၉

ငါသည်ေခါင်းနာ၏။ ေခါင်းနာ၏ဟ အဘအား ေြပာဆိလ င်၊ အဘက၊ သငယ်ကိ အမိထံသိ့

ယသွားဟ လလင်အားေြပာ၏။ ၂၀ လလင်သည်အမိထံသိ့ယသွား၍၊ သငယ်သည်

အမိရင်ခွင်၌ ထိင်၍မွန်းတည့်အချိန် ှ ိ ပီးမှ ေသ၏။ ၂၁အမိသည် မိ ့ ိ းေပ သိ့တက်၍

အေလာင်းကိ ဘရားသခင့် လ၏ခတင်ေပ မှာ ထား ပီးလ င်၊ တံခါးကိ ပိတ်ခ့ဲ၍ သွားေလ၏။

၂၂ ခင်ပွန်းကိလည်းေခ ၍၊ က ်ပ်သည် ဘရား သခင်၏လထံသိ့ ေြပး၍

တဖန်ြပန်လာဦးမည်။ လလင် တေယာက် ှ င့် ြမည်းတစီးကိထည့် လိက်ပါဟဆိလ င်၊ ၂၃

ခင်ပွန်းက၊ အဘယ်ေကာင့် ယေနသွ့ားချင် သနည်း။ လဆန်းေနမ့ဟတ်၊

ဥပသ်ေနလ့ည်းမဟတ်ဟ ဆိေသာ်၊ မိန်းမက၊ ေကာင်းပါလိမ့်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၄

ြမည်းကိ ကန်း ှ ီးတင် ပီးမှ ကန်ကိေခ ၍ ှ င်သွားေလာ့။ ငါမေြပာလ င် ငါ့ေ ကာင့်အသွား

မေ ှ းေစ ှ င့်ဟ ကန်အား မှာထားသြဖင့် ၊ ၂၅ ခရီးသွား၍ ဘရားသခင်၏ လ ှ ိရာ၊

ကရေမလ ေတာင်ေပ သိ့ ေရာက်သည်ကိ ဘရားသခင်၏ လသည် အေဝးကြမင်ေသာအခါ၊

မိမိကန် ေဂဟာဇိကိေခ ၍၊ နင် မိသ့မိန်းမလာ၏။ ၂၆သင်ေြပး၍ ခရီးဦး ကိ ပ ပီးလ င်၊

ကိယ်တိင်မာ ၏ေလာ။ ခင်ပွန်းမာ၏ေလာ။ သငယ်မာ၏ေလာဟ ေစလတ်၍ ေမးေစေသာ်၊

မိန်းမ ကမာပါ၏ဟဆိ၏။ ၂၇ဘရားသခင်၏ လ ှ ိရာေတာင်ေပ သိ့ ေရာက် ေသာအခါ၊

သ၏ ေြခတိ့ကိ ဘက်ေလ၏။ ေဂဟာဇိသည် ဆီးတားြခင်းငှါ ချဥ်းလာလ င်၊ ဘရားသခင်၏

လကသကိ့ မဆီးတား ှ င့် ။ သသည် စိတ် ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။ ထိ အေကာင်းကိ

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမြပ၊ ဝှက်ထား ေတာ်မ ပီဟဆိ၏။ ၂၈ မိန်းမကလည်း၊

ကန်မသည် ကန်မသခင်ထံမှာ သားဆကိ ေတာင်းပါသေလာ။ ကန်မကိမသာမသံးပါ

ှ င့်ဟ ေလာက်ဆိသည်မဟတ်ေလာဟ ဆိ၏။ ၂၉ ဧလိ ှ ဲသည် ေဂဟာဇိကိ

ေခ ၍သင်၏ခါးကိ စည်းေလာ့။ ငါ့ေတာင်ေဝးကိ ကိင်၍ သွားေလာ့။ လမ်းမှာ

သတပါးေတွလ့ င် တ်မဆက် ှ င့် ။ သင့် ကိ သတပါး တ်ဆက်လ င် ြပန်၍ မေြပာ ှ င့် ။

ငါ့ေတာင်ေဝးကိ သငယ် ၏မျက် ှ ာေပ မှာ တင်ေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။ ၃၀အမိကလည်း၊

ထာဝရဘရားအသက်၊ကိယ်ေတာ် အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကန်မသည်

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကွာ၍ မသွား ိင်ပါဟ ဆိလ င်၊ ဧလိ ှ ဲသည် ထ၍ လိက် ေလ၏။ ၃၁

ေဂဟာဇိသည်အရင်သွား၍၊ ေတာင်ေဝးကိ သငယ်၏မျက် ှ ာေပ မှာတင်ေသာ်လည်း၊

သငယ်သည် အသံမ ပအမမထား။ ထိေကာင့် ေဂဟာဇိသည်ဧလိ ှ ဲကိ ခရီးဦး ကိ ပ၍၊

သငယ်သည် မ ိးပါဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃၂ ဧလိ ှ ဲသည် အိမ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သငယ်

ေသလျက်၊ မိမိခတင်ေပ မှာ တင်ထားလျက် ှ ိသည်ကိ ေတွသ့ြဖင့် ၊ ၃၃

အထဲသိ့ဝင်၍ ှ စ်ေယာက်တည်း ှ ိေစြခင်းငှါ တံခါးကိပိတ်လျက် ထာဝရဘရားကိ

ဆေတာင်းေလ၏။ ၃၄သငယ်၏အနီးအပါးသိ့ ချဥ်း၍၊ သအ့ေပ မှာအိပ်လျက် တ်ချင်း၊

မျက်လံးချင်း၊လက်ချင်းထပ်လျက်၊ သငယ်အေပ မှာ ကိယ်ကိလှန်သြဖင့် သငယ်

အသားသည် ေ ွးစ ှ ိ၏။ ၃၅တဖန်ဆင်း၍ အခန်းထဲမှာစကသွား ပီးလ င်၊ ချဥ်းြပန်၍

သငယ်အေပ မှာ ကိယ်ကိ လှသြဖင့် ၊ သငယ် သည် ခနစ် ကိမ် ေချာေဆး၍ မျက်စိကိဖွင့်၏။

၃၆ ဧလိ ှ ဲသည် ေဂဟာဇိကိေခ ၍၊ နင် မိသ့ မိန်းမကိ ေခ လိက်ဟဆိသည်အတိင်းေခ ၍

သသည် ေရာက်လာေသာအခါ၊ ဧလိ ှ ဲက သင်၏သားကိ ချီယ ေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၃၇

မိန်းမသည်အထဲသိ့ဝင်၍၊ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ် ဦးချ ပီးလ င် သားကိချီယ၍ထွက်သွား၏။

၃၈ တဖန်ဧလိ ှ ဲသည် ဂိလဂါလ မိသိ့့သွား၍၊ ထိြပည်၌ အစာေခါင်းပါး၏။

ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ့ သည် ဧလိ ှ ဲေ ှ မှ့ာထိင် ကစဥ်၊ ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ့

အဘိ့ ကီးေသာ အိးကင်းကိြပင်၍ ဟင်းချက်ေလာ့ဟ မိမိ ကန်အားဆိ၏။ ၃၉

တစံတေယာက်ေသာ သသည် ဟင်းသီး ဟင်း ွက်ကိ ဆွတ်ြခင်းငှါ လယ်ြပင်သိ့သွား၍

ေတာ ွယ် ပင်ကိ ေတွလ့ င်၊ ေတာဘးသီးပိက် ိင်သမ ကိ ဆွတ်ယ ပီးမှ၊ ၄၀ ထိဘးမျိုးကိ

မသိဘဲဟင်းအိးထဲသိ့ ခတ်ေလ၏။ ဟင်းအိးစားအ့ံဟ ေလာင်း ပီးမှ ဝိင်း၍စား ကစဥ်တွင်၊

အိဘရားသခင်၏လ၊ အိးထဲ၌ေသေဘး ှ ိပါသည်ဟ ေအာ်ဟစ်၍ မစား ိင်ဘဲ

ေနက၏။ ၄၁ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ မန့်ညက်ကိ ယခ့ဲဟဆိ၍ အိးထဲ မှာ ခတ် ပီးလ င်၊

လများစားစရာဘိေ့လာင်းဦးေလာ့ဟ ဆိြပန်ေသာ်၊ အိး၌ေဘးမ ှ ိ။ ၄၂တဖန်ဗာလ ှ လိ ှ မိမှ့

လတေယာက်သည် လာ၍၊ အဦးသီးေသာ မေယာဆန်ြဖင့် လပ်ေသာ မန့်လံး ှ စ်ဆယ် ှ င့်

အိတ်၌ထည့်ေသာ အသီးအ ှံ များကိ ဘရား သခင်၏ လထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊

ဤလများ ကိ ေကးေလာ့ဟဆိလင်၊ ၄၃ ကန်ကအဘယ်သိ့နည်း။ ကန်ေတာ်သည်

လတရာကိ ဤမ ှ င့် ေကး ိင်ပါမည်ေလာဟေမးလ င်၊ ဧလိ ှ ဲက ဤလများကိ ေကးေလာ့။

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိသတိ့သည် ဝစွာ စား ကေသာ် လည်း

စားစရာကျန် ကင်းလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်း ကိ ေြပာဆိေသာ်၊ ၄၄

ကန်သည်လများေ ှ မှ့ာထည့်၍ ထာဝရဘရား ၏ စကားေတာ် ှ င့်အညီ ထိသတိ့သည်

ဝစွာစားက၍၊ စားစရာကျန်ကင်းလျက် ှ ိ၏။

၅ ရိ ှ င်ဘရင်၏ ဗိလ်ချုပ်မင်းေနမန်သည် မိမိ သခင်ထံမှာ မျက် ှ ာရေသာသ၊

ဘန်း ကီးေသာသြဖစ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ရိြပည်သည် ထိသအားြဖင့် ေအာင်ရ

ေသာအခွင့် ကိ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ ပီ။ ထိသသည် ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲြဖစ်၏။

သိ့ရာတွင် နာစဲွ၏။ ၂ ရိလတိ့သည် အလိအေလျာက်တပ်ဖဲွ ့၍ ချီသွား စဥ်တွင်၊

ဣသေရလြပည်မှ ဘမ်းခ့ဲေသာ မိန်းမငယ် တေယာက်သည် ေနမန်၏မယားထံ၌

ကန်ခံရ၏။ ၃ ထိကန်မကလည်း၊ ကန်မသခင်သည် ှ မာရိ မိ ့ ၌ ှ ိေသာ ပေရာဖက်ထံသိ့

ေရာက်ပါေစေသာ။ ထိပေရာ ဖက်သည် သခင်၌ စဲွေသာ နာကိ ေပျာက်ေစလိမ့်မည်ဟ

မိမိသခင်မအားဆိ၏။ ၄ ေနမန်သည် မိမိအ ှ င်ထံသိ့ ဝင်၍ဣသေရလ

အမျိုးမိန်းမငယ်စကားကိ ြပန်ေလ ာက်၏။ ၅ ရိ ှ င်ဘရင်ကလည်း သွားေလာ့။ သွားေလာ့။

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ စာေပးလိက်မည်ဟ အမိန့် ေတာ်အတိင်း၊ ေနမန်သည်

ေငွအခွက်တရာ၊ ေ အခွက် ေြခာက်ဆယ်၊ အဝတ်ဆယ်စံကိ ယသွား၍၊ ၆

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ မိမိအ ှ င်၏စာကိ သွင်းေလ၏။ စာ၌ပါေသာ အချက်ဟမကား၊

ကိယ်ေတာ် သည် ငါ့ကန်ေနမန်၏ နာကိ ေပျာက်ေစြခင်းငှါ သကိ့ ဤစာ ှ င့်

အတငါေစလတ်သည်ဟ ပါသတည်း။ ၇ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ထိစာကိကည့် ပီးမှ၊

မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်၍၊ ငါသည်အသက်ေပးပိင်၊ တ်ပိင် ေသာ ဘရားြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ဤသသည် လ ကိချမ်းသာေပးေစြခင်းငှါ ငါ့ထံသိ့ေစလတ်သေလာ။ ကည့်ကေလာ။

ဤသသည် ငါ့ကိ အဘယ် မ ေလာက်ရန် ှ ာချင်သည်ကိ ကည့် ကေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၈

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် မိမိအဝတ်ကိ ဆတ် သည်ဟ ဘရားသခင်၏

လဧလိ ှ ဲသည်ကားလ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် အဝတ်ကိ ဆတ် သနည်း။

ထိသသည် ငါ့ထံသိ့ လာပါေလေစ။ ဣသေရလ ြပည်၌ ပေရာဖက် ှ ိသည်ကိသိလိမ့်မည်ဟ

ှ င်ဘရင်ကိ မှာလိက်ေလ၏။ ၉ ထိေကာင့် ၊ ေနမန်သည် ြမင်းရထားကိ စီးသွား၍

ဧလိ ှ ဲအိမ်ေ ှ ့ မှာ ရပ်ေန၏။ ၁၀ ဧလိ ှ ဲက၊ သင်သည်သွား၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ခနစ် ကိမ်တိင်

ေအာင်ေရချိုးေလာ့။ အသားေြပာင်း၍သန့် ှ င်းလိမ့်မည်ဟလကိေစလတ် ၍ ေြပာေစ၏။

၁၁ ေနမန်ကလည်း၊ အကယ်၍ ပေရာဖက်သည် ထွက်လာမည်။ ငါ့အနားမှာ ရပ်လျက်

မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏နာမကိ ေခ ၍ မိမိလက် ှ င့် သံးသပ် သြဖင့် နာကိ

ေပျာက်ေစမည်ဟ ငါထင်၏။ ၁၂ ဒမာသက်ြပည်၌အာဗနြမစ်၊ ဖာဖာြမစ်တိ့သည်

ဣသေရလြမစ်အလံးစံထက်သာ၍ ေကာင်းသည် မဟတ် ေလာ။ ထိြမစ်၌ ငါေရချိုး၍

မသန့် ှ င်းရသေလာဟ ဆိလျက် အမျက်ထွက်၍ ြပန်သွား၏။ ၁၃ကန်တိ့သည် ချဥ်းလာ၍

အဘ၊ ခက်ေသာအမ ကိ ပရမည်ဟ ပေရာဖက်စီရင်လ င် ပေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။

ေရချိုး၍သာ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက် ေလာ့ဟ စီရင်လ င် အဘယ်မ ေလာက်သာ၍

ပေတာ်မ သင့် ပါသည်တကားဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၁၄ ေနမန်သည် သွား၍

ဘရားသခင်၏ လစီရင် သည်အတိင်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ကိယ်ကိခနစ် ကိမ် ှ စ် သြဖင့် ၊

သ၏အသားသည် သငယ်၏အသားက့ဲသိ့ ေြပာင်း၍ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်၏။ ၁၅

သိ့ ပီးမှ လိက်ေသာ သအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ဘရားသခင်၏ လထံသိ့ြပန်လာ၍

သေ့ ှ ့၌ရပ်လျက်၊ ဣသေရလြပည်မှတပါး အဘယ်ြပည်၌မ ဘရားသခင် မ ှ ိသည်ကိ

ယခအက ်ပ်သိပါ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ် ၏ကန်လေသာ အလလက်ေဆာင်ကိ

ခံယေတာ်မပါဟ ေတာင်းေလာက်ေလ၏။ ၁၆ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ ငါကိးကွယ်ေသာ

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း မခံမယရဟဆိလင်၊ ခံယေစြခင်းငှါ တဖန်

တိက်တွန်းေသာ်လည်း ြငင်းပယ် လျက်ေန၏။ ၁၇ ေနမန်ကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င်

ကိယ်ေတာ်ကန် သည် ြမည်း ှ စ်စီး ှ င့် တင်၍ေြမအနည်းငယ်ကိ ယပါရ ေစ။
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ကိယ်ေတာ်ကန်သည် မီး ိရ့ာ ယဇ်အစ ှ ိေသာ အဘယ်ယဇ်ကိမ ထာဝရဘရားမှ

တပါးအြခားေသာ ဘရားအား ေနာက်တဖန် မပေဇာ်ပါ။ ၁၈ သိ့ေသာ်လည်း

အက ်ပ်သခင်သည် ကိးကွယ် အ့ံဟ ရိမုန်ဘရား၏ေကျာင်းသိ့သွား၍ အက ်ပ်ကိ

မီှလျက်ရိမုန်ေကျာင်း၌ ကိယ်ကိ တ်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်ကိယ်သည်လည်း ွတ်လ င်၊

ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်ကန်ကိ အြပစ်လတ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ဆိလင်၊ ၁၉

ဧလိ ှ ဲက၊ ငိမ်ဝပ်စွာသွားေလာ့ဟ ဆိ၏။ ေနမန် သည် သွား၍ အေဝးသိ့မေရာက်မီှ၊ ၂၀

ဘရားသခင်၏လဧလိ ှ ဲ၏ကန်ေဂဟာဇိက၊ ဤ ရိလေနမန်ေဆာင်ခ့ဲေသာ

ဥစာကိ ငါ့သခင်သည် မခံမယ။ သကိ့ အလွန်သနား ပီ။ ထာဝရဘရား အသက်

ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သေ့နာက်သိ့ ငါလိက်၍ တစံတခကိ ယမည်ဟ အကံ ှ ိလျက်၊ ၂၁

ေနမန်ေနာက်သိ့ လိက်ေလ၏။ လိက်ေကာင်း ကိ ေနမန်သည် ြမင်လ င်၊ ကိဆိအ့ံေသာငှါ

ရထားမှ ဆင်း၍၊ ှ ိသမ ေကာင်းသေလာဟေမးေသာ်၊ ၂၂ ေဂဟာဇိကေကာင်းပါ၏။

ယခတွင် ပေရာဖက် အမျိုးသားလလင် ှ စ်ေယာက်သည် ဧဖရိမ်ေတာင်မှ ေရာက်လာ ပီ။

ေငွအခွက်တဆယ် ှ င့်အဝတ် ှ စ်စံကိ သတိ့အဘိ့ေပးပါေလာ့ဟ ေတာင်းေစြခင်းငှါ၊

ကန်ေတာ် သခင်သည် ကန်ေတာ်ကိေစလတ်ပါ ပီဟ ဆိလ င်၊ ၂၃ ေနမန်က၊

အခွက် ှ စ်ဆယ်ကိ မြငင်းယပါေလာ့ ဟ တိက်တွန်းလျက်၊ ေငွအခွက် ှ စ်ဆယ်ကိ

အိတ် ှ စ်လံး၌ အဝတ် ှ စ်စံ ှ င့်တကွ စည်း၍ မိမိကန် ှ စ်ေယာက်အေပ မှာ တင်သြဖင့် ၊

သတိ့သည်ေဂဟာဇိေ ှ ့၌ ထမ်းသွားရ၏။ ၂၄ မိ ့ ိ းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိဥစာကိ

ေဂဟာဇိ သည် ယ၍ အိမ်၌သိထားသြဖင့် ၊ ထမ်းေသာသတိ့ကိ လတ်လိက် ပီးမှ၊ ၂၅

ကိယ်တိင်ဝင်၍ မိမိသခင့် ေ ှ ့၌ ရပ်ေန၏။ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ ေဂဟာဇိ၊ အဘယ်အရပ်သိ့

သွားဘိ သနည်းဟ ေမးလ င်၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် အဘယ်အရပ် ကိမ

မသွားပါဟြပန်ေြပာေသာ်၊ ၂၆ ဧလိ ှ ဲက၊ ထိလသည်သင့် ကိ ကိဆိအ့ံေသာငှါ၊

ရထားေပ မှ လှည့် ေသာအခါ၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်သည် သင် ှ င့်အတ မလိက်သေလာ။

ေငွကိခံယချိန် ှ ိသေလာ။ အဝတ်၊ သံလွင်ဥယျာဥ်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သိး ွား၊ ကန် ေယာက်ျား၊

ကန်မိန်းမကိ သိမ်းယချိန် ှ ိသေလာ။ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍ေနမန်၏ နာသည်သင်၌၎င်း၊ သင်၏

သားေြမး၌၎င်း၊ အစဥ်အ မဲစဲွေစဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ေဂဟာဇိသည် နာစဲွ၍

မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့ြဖူလျက်၊ သခင်ထံ မှ ထွက်သွား၏။

၆ ပေရာဖက်အမျိုးသားတိ့က၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ယခေနေသာ အရပ်သည်

ကျဥ်းေြမာင်းပါ၏။ ၂ အက ်ပ်တိ့သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်နားသိ့ သွားပါ ရေစ။

ထိအရပ်၌ဝိင်း၍ သစ်သားကိခတ် ပီးလ င်၊ ကိယ်ေနစရာဘိ့ လပ်ပါရေစဟ ဧလိ ှ ဲထံ၌

အခွင့် ေတာင်း လ င်၊ သွား ကေလာ့ဟ အခွင့် ေပး၏။ ၃ အချို ့ကလည်း မြငင်းပါ ှ င့် ။

ကိယ်ေတာ် ကန် တိ့ ှ င့် ကေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်လ င်၊ ငါသွားမည်ဟ

ဝန်ခံသည်အတိင်း၊ ၄သတိ့ ှ င့်အတ လိက်ေလ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား သိ့ ေရာက်ေသာအခါ

သစ်သားကိခတ်က၏။ ၅တေယာက်ေသာသသည် ခတ်စဥ်တွင်၊ ေရထဲသိ့ ပဆိန်ကျ၏။

ခတ်ေသာသကလည်း၊ ခက်လှ ပီသခင်။ ထိပဆိန်သည် ငှါးခ့ဲေသာဥစာ ြဖစ်ပါ၏ဟ

ေအာ်ဟစ် လ င်၊ ၆ ဘရားသခင်၏လက၊ အဘယ်မှာ ကျသနည်းဟ ေမးေသာ်၊

ကျရာအရပ်ကိြပ ပီးမှ၊ ဒတ်ကိခတ်၍ ထိအရပ်၌ချသြဖင့် ပဆိန်သည် ေပါေလာေန၏။ ၇

ဆယ်ယေလာ့ဟ ဧလိ ှ ဲဆိသည်အတိင်း၊ တပည့် သည် လက်ကိ ဆန့်၍ ဆယ်ယ၏။ ၈

တဖန် ရိ ှ င်ဘရင်သည် ဣသေရလြပည်ကိ စစ်တိက်၍၊ ဤမည်ေသာအရပ်၊

ဤမည်ေသာအရပ်၌ ငါတိ့သည် တပ်ချက ကန်အ့ံဟ ကန်တိ့ ှ င့် တိင်ပင်ေသာအခါ၊ ၉

ဘရားသခင်၏လသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ထံသိ့ လကိေစလတ်၍၊ဤမည်ေသာအရပ်ကိ

သတိ ပပါ။ ထိအရပ်သိ့ ရိလတိ့သည် လာကပီဟ၊ ၁၀ သတိေပးေသာအရပ်သိ့

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် သည် လကိေစလတ်၍ တ ကိမ် ှ စ် ကိမ်မက ရန်သတိ့ကိ

ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၁၁ ထိအေကာင်းေကာင့် ရိ ှ င်ဘရင်သည် စိတ် ပပန်၍ ကန်တိ့ကိ

ေခ ပီးလ င်၊ ငါတိ့တွင် အဘယ်သသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဘက်၌ ေနသည်ကိ ငါ့အား

မြပဘဲေနကသနည်းဟေမးေသာ်၊ ၁၂ကန်တေယာက်က၊ ထိသိ့မဟတ်ပါ အ ှ င် မင်း ကီး၊

ကိယ်ေတာ်စက်ေတာ်မခန်းထဲ၌ မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိပင်၊ ဣသေရလြပည်၌ ှ ိေသာ

ပေရာဖက်ဧလိ ှ ဲ သည်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေြပာတတ်ပါသည် ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၁၃ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သသည်အဘယ်အရပ်၌ ှ ိသည်ကိ သွား၍

ေချာင်း ကည့်ေလာ့။ သကိ့ ဘမ်းဆီး ေစြခင်းငှါ ငါေစလတ်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ေဒါသန် မိ ့

၌ ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၄ ထိ မိသိ့့ြမင်းစီးသရဲ၊ ရထားစီးသရဲ၊ ဗိလ်ေြခများ ကိ

ေစလတ်သြဖင့် ၊ ညဥ့်အခါေရာက်၍ မိကိ့ဝိင်း က၏။ ၁၅ နံနက် ေစာေစာဘရားသခင့်လ၏

ကန်သည် ထ၍ ြပင်သိ့ ထွက်ေသာအခါ၊ ြမင်းစီးသရဲ၊ ရထားစီးသရဲ၊ ဗိလ်ေြခတိ့သည် မိကိ့

ဝိင်းလျက် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ အိသခင်၊ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ မိမိသခင်အား ဆိ၏။

၁၆ ဧလိ ှ ဲကမစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါတိ့ဘက်၌ ေနေသာ သတိ့သည် ရန်သတိ့ဘက်၌

ေနေသာသတိ့ထက်သာ၍ များ ကသည်ဟ ဆိလျက်၊ ၁၇ အိထာဝရဘရား၊ ဤသသည်

ြမင် ိင်မည် အေကာင်း သ၏မျက်စိကိ ဖွင့် ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်း သည်အတိင်း၊၊

ထာဝရဘရားသည် ထိလလင်၏ မျက်စိကိ ဖွင့် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ဧလိ ှ ဲပတ်လည်၌

တေတာင်လံး သည်မီးြမင်း၊ မီးရထား ှ င့် ြပည့်သည်ကိ ြမင်ေလ၏။ ၁၈ ရိလတိ့သည်

ေရာက်လာေသာအခါ၊ ဧလိ ှ ဲက၊ အိထာဝရ ဘရား၊ ဤသတိ့၏ မျက်စိမြမင်ေစြခင်းငှါ၊

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းသည်အတိင်း၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မ၏။ ၁၉ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊

ဤလမ်းမဟတ်။ ဤ မိလ့ည်း မဟတ်။ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်က။ သင်တိ့ ှ ာေသာသ ှ ိရာသိ့

ငါပိ့မည်ဟ ဆိလျက် ှ မာရိ မိသိ့့ ပိ့ေလ၏။ ၂၀ မိထဲ့သိ့ေရာက် ပီးမှ ဧလိ ှ ဲက၊

အိထာဝရဘရား၊ ဤသတိ့သည် ြမင် ိင်မည်အေကာင်း သတိ့၏ မျက်စိကိ ဖွင့် ေတာ်မပါဟ

ဆေတာင်းသည်အတိင်း၊ သတိ့၏မျက်စိ ကိ ဖွင့် ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ြမင်၍ ှ မာရိ

မိထဲ့မှာ ှ ိသည်ဟ သိက၏။ ၂၁ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ အဘ၊ ထိသတိ့ကိထား ှ င့်

သတ်ရပါမည်ေလာဟ ဧလိ ှ ဲအားေမးလ င်၊ ၂၂ မသတ်ပါ ှ င့် ။ ထား ှ င့် ခတ်လျက်၊ ေလး ှ င့်

ပစ်လျက်စစ်တိက်၍ ဘမ်းမိေသာသတိ့ကိ သတ်ရမည် ေလာ။ သတိ့ေ ှ မှ့ာ

မန့် ှ င့် ေရကိထည့် ၍သတိ့သည် စားေသာက် ပီးမှ၊ မိမိတိ့သခင်ထံသိ့ သွားပါေစဟ ဆိလင်၊

၂၃ များစွာေသာ စားစရာကိ ြပင်ဆင်၍ စား ေသာက်ေစ ပီးမှ လတ်လိက်သြဖင့် ၊ သတိ့သည်

မိမိတိ့ သခင်ထံသိ့ ြပန်သွား က၏။ ထိေနာက်မှ ရိလတိ့သည် အလိအေလျာက်တပ်ဖဲွ ့၍

ဣသေရလြပည်သိ့ မလာက။ ၂၄ ေနာက်တဖန် ရိ ှ င်ဘရင် ဗဟာဒဒ်သည်

ဗိလ်ေြခအေပါင်းကိ စေဝးေစသြဖင့် စစ်ချီ၍ ှ မာရိ မိကိ့ ဝိင်းထား၏။ ၂၅

ကာြမင့် စွာဝိင်းထားေသာေကာင့် ၊ ှ မာရိ မိ ့၌ အလွန်အစာေခါင်းပါး၍၊ ြမည်းေခါင်းတလံးကိ

ေငွ ှ စ်ဆယ် ှ င့် ၎င်း၊ ပဲ ကမ်းတြပည်ကိ ေငွငါးကျပ် ှ င့် ၎င်း ေရာင်းရ၏။ ၂၆

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် မိ ့ ိ းေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ မိန်းမတေယာက်ကအ ှ င်မင်း ကီး၊

ကယ်မေတာ်မပါဟ ေအာ်ဟစ်၏။ ၂၇ ှ င်ဘရင်က၊ ထာဝရဘရားကယ်မေတာ်မမ လ င်၊

ငါသည် အဘယ်သိ့ ကယ်မ ိင်မည်နည်း။ စပါးနယ်ရာတလင်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းထဲက

ကယ်မ ိင်မည်ေလာဟ၍၎င်း၊ ၂၈ သင်၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်သနည်းဟ၍၎င်း ေမးလ င်၊

မိန်းမက၊ ဤမိန်းမသည်ကန်မဆီသိ့လာ၍၊ သင့်သားကိ ယေနင့ါတိ့စားဘိ့အပ်ပါ။

နက်ြဖန်ေန့၌ ငါ့သားကိ စားရမည်ဟဆိသည်အတိင်း၊ ၂၉ ကန်မ၏သားကိ

ပတ်၍စား ကပါ၏။ နက်ြဖန် ေန့၌ ကန်မက၊ သင်၏သားကိ ငါတိ့စားဘိ့ အပ်ပါဟ

ေတာင်းေသာ်၊ သသည် မိမိသားကိ ဝှက်ထားပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၃၀

ှ င်ဘရင်သည် ထိမိန်းမ၏စကားကိ ကားလ င်၊ မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်ေလ၏။

မိ့ ိ းေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားစဥ် လတိ့သည်ကည့်၍၊ အတွင်း၌ ေလာ်ေတအဝတ်ြဖင့်

ဝတ်ေတာ်မေကာင်းကိသိြမင်ရက၏။ ၃၁ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ှ ာဖတ်သားဧလိ ှ ဲ၏

ဦးေခါင်းသည် ယေန့ သကိ့ယ် ှ င့် မကွာဘဲေနလ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ထိမ မက၊

ငါ၌ ပေတာ်မပါေစေသာ ဟ ဆိ၏။ ၃၂ ဧလိ ှ ဲသည် မိမိအိမ်၌ထိင်၍ အသက် ကီးသတိ့

သည် သ ှ င့်အတ ထိင် ကစဥ်၊ ှ င်ဘရင်သည် မိမိေ ှ မှ့ာ လတေယာက်ကိ ေစလတ်၏။

ထိတမန်မေရာက်မီှ ဧလိ ှ ဲက၊ လသတ်၏သားသည် ငါ့လည်ပင်းကိ ြဖတ်ေစ ြခင်းငှါ၊

ေစလတ်သည်ကိ သိြမင် ကသေလာ။ ထိတမန် ေရာက်ေသာအခါ၊ တံခါးကိပိတ်၍၊

တံခါးနားမှာသကိ့ ဆီးတားကေလာ့။ သေ့နာက်မှာသသ့ခင် ေြခသံမြမည် သေလာဟ၊ ၃၃

အသက် ကီးသတိ့အား ေြပာစဥ်တွင်၊ ထိတမန် သည် ေရာက်လာ၏။ ှ င်ဘရင်ကိယ်တိင်

ေရာက်လ င်၊ ဤအမသည် ထာဝရဘရားစီရင်ေသာ အမြဖစ်၏။ ထာဝရဘရားေကျးဇးကိ

အဘယ်ေကာင့် ေြမာ်လင့် ရေသးသနည်းဟဆိေသာ်၊

၇ ဧလိ ှ ဲက၊ ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ နက်ြဖန်ေနယ့ခအချိန်ေရာက်လ င်၊

ဂျံုမန့်ညက်တစိတ်ကိ ေငွတကျပ်၊ မေယာဆန်တခဲွကိ တကျပ် ှ င့် ှ မာရိ မိတံ့ခါးဝ၌
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ေရာင်းရလိမ့်မည်ဟ ဆင့် ဆိ၏။ ၂ ှ င်ဘရင်မီှြခင်းကိ ခံရေသာအမတ်က၊ ထာဝရ

ဘရားသည် မိဃ်းေကာင်းကင်၌ ြပတင်းေပါက်တိ့ကိ ဖွင့် လှစ်ေတာ်မလ င်၊

ထိသိ့ြဖစ် ိင်ေကာင်းသည်ဟ ဘရား သခင်၏လအားဆိေသာ်၊ ဘရားသခင်၏လက၊

သင်သည် ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရေသာ်လည်း မစားရဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃

ထိအခါ မိတံ့ခါးဝ၌ ထိင်လျက် ှ ိေသာလ ေလးေယာက်တိ့က၊ ငါတိ့သည်

ေသသည်တိင်ေအာင် အဘယ်ေကာင့် ဤအရပ်၌ ထိင်ရမည်နည်း။ ၄ မိထဲ့သိ့ဝင်လ င်

အစာေခါင်းပါးေသာေကာင့် ေသရမည်။ ဤအရပ်၌ ထိင်လျက်ေနလ င်လည်း ေသရ မည်။

သိ့ြဖစ်၍ ရိတပ်သိ့ ဝင်စား ကကန်အ့ံ။ သတိ့သည် အသက် ှ င်ေစလ င် ှ င်ရမည်။

သတ်လင် ေသရမည်ဟ တိင်ပင် ပီးလ င်၊ ၅ မိဃ်းမလင်းမီှထ၍ ရိတပ်သိ့သွား က၏။

တပ်ဦးသိ့ ေရာက်ေသာအခါ အဘယ်သကိမ မေတွ့ က။ ၆ အေကာင်းမကား၊

ရိလတိ့သည်ရထားစီးသရဲ၊ ြမင်းစီးသရဲ၊ များစွာေသာ ဗိလ်ေြခအသံကိကားေစြခင်း ငှါ၊

ထာဝရဘရား ပေတာ်မသြဖင့် သတိ့ကဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ငါတိ့ကိတိက်ေစြခင်းငှါ၊

ဟိတိမင်းများ၊ အဲဂတုမင်းများတိ့ကိ ငှါး ပီဟ တေယာက်ကိတေယာက် ဆိလျက်၊ ၇

မိဃ်းမလင်းမီှထ၍သတိ့တဲ၊ ြမင်း၊ ြမည်းအစ ှ ိေသာ တတပ်လံးကိ စွန့်ပစ်၍

ကိယ်အသက်လွတ် ေအာင် ေြပး က၏။ ၈လ တိ့သည် တပ်ဦးသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

တဲတခထဲသိ့ဝင်၍ စားေသာက် ပီးမှ၊ ေ ေငွအဝတ် တန်ဆာများကိ ယသွား ပီးလ င်

ဝှက်ထားက၏။ ေနာက် တဖန် အြခားေသာတဲသိ့ဝင်၍၊ ဥစာများကိ ယသွား ပီး လ င်

ဝှက်ထားက၏။ ၉ သိ့ရာတွင်၊ ငါတိ့သည်ေကာင်းမွန်စွာ မ ပပါ တကား။

ယခေနသ့ည် ေကာင်းေသာ သိတင်းကိ ကားေြပာရေသာ ေန့ြဖစ်လျက်၊ ငါတိ့သည်

မကားမေြပာ ဘဲ ေနပါ ပီတကား။ မိဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် မေြပာဘဲ ေနလ င်

အမတစံတခေရာက်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ နန်းေတာ်၌ သိတင်း ကားေြပာအ့ံေသာငှါ

ငါတိ့သည် သွား ကကန်အ့ံဟ တိင်ပင် ပီးမှ၊ ၁၀ မိသိ့့သွား၍ တံခါးြပင်၌ ဟစ်ေခလျက်၊

ငါတိ့ သည် ရိတပ်သိ့ ေရာက်၍ အဘယ်သကိမ မေတွ။့ လသံကိမကား။ ြမင်း၊

ြမည်းတိ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်လျက်၊ တဲများလည်း တတ်တိင်း ှ ိသည်ကိေတွပ့ါ၏ဟ ကားေြပာ

သည်အတိင်း၊ ၁၁ တံခါးေစာင့် တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် ဟစ်၍၊ ထိသိတင်းသည်

နန်းေတာ်ထဲသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၂ မိဃ်းမလင်းမီှ ှ င်ဘရင်သည်ထ၍၊ ရိလတိ့ သည်

ငါတိ့၌ အဘယ်သိ့ ပလိသည်ကိ ငါေြပာမည်။ သတိ့က မိ ့ြပင်သိ့ထွက်ေသာ မိသ့ားတိ့ကိ

အ ှ င် ဘမ်း ပီးမှ၊ မိထဲ့သိ့ ဝင်မည်အ ကံ ှ ိ၍၊ ငါတိ့ငတ်မွတ် ေကာင်းကိ သိေသာေကာင့် ၊

မိမိတိ့တပ်ြပင်သိ့ထွက်၍ ေတာ၌ ပန်းေ ှ ာင်လျက် ေနကသည်ဟဆိလင်၊ ၁၃

ကန်တေယာက်က၊ မိ ့၌ ကျန် ကင်းေသာ ြမင်း ငါးစီးကိ ေပးေတာ်မပါ။ ထိြမင်းမကား

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ ဣသေရလအမျိုးအလံးအရင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ ၏။ ထိြမင်းတိ့ကိ

စီးလျက်သွား၍ ကည့် ရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါဟေလာက် ပီးမှ၊ ၁၄

ရထားြမင်း ှ စ်စီးကိ ယ ပီးလ င် သွား၍ကည့် ေလာ့ဟ ှ င်ဘရင်သည်

ရိဗိလ်ေြခေနာက်သိ့ ေစလတ် သည်အတိင်း၊ ၁၅ ေယာ်ဒန်ြမစ်တိင်ေအာင် လိက်က၏။

ရိလတိ့ သည် အလျင်အြမန်၊ ေြပးရာတွင်၊ ပစ်ခ့ဲေသာ အဝတ် တန်ဆာတိ့သည်

လမ်း၌ြပည့်လျက် ှ ိ က၏။ ေစလတ် သတိ့သည် ြပန်လာ၍ နားေတာ်ေလာက်က၏။ ၁၆

ထိအခါ မိသ့ားတိ့သည် ထွက်၍ ရိတဲတိ့ကိ လယက၏။ ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်အတိင်း၊ ဂျံုမန့်ညက်တစိတ်ကိ ေငွတကျပ်၊ မေယာဆန်တခဲွကိ တကျပ် ှ င့်

ေရာင်း က၏။ ၁၇ ှ င်ဘရင်မီှြခင်းကိခံရေသာ အမတ်သည်၊ အမိန့်ေတာ်တိင်း

တံခါးေတာ်ကိ ေစာင့်သည်တွင်၊ ထွက်ဝင်ေသာသတိ့ နင်းမိ၍ ဘရားသခင်၏လသည်

ှ င်ဘရင် ေရာက်လာေသာအခါ ေြပာဆိ ှ င့်သည် အတိင်း၊ ထိအမတ်ေသေလ၏။ ၁၈

ဘရားသခင်၏ လက၊ နက်ြဖန်ေနယ့ခအချိန် ေရာက်လ င်၊ ဂျံုမန့်ညက်တစိတ်ကိ

ေငွတကျပ်၊ မေယာ ဆန်တခဲွကိ တကျပ် ှ င့် ှ မာရိ မိတံ့ခါးဝ၌ ေရာင်းရလိမ့် မည်ဟ

ှ င်ဘရင်အား ဆင့် ဆိသည်အတိင်း ြဖစ်၏။ ၁၉အမတ်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် မိဃ်း

ေကာင်းကင်၌ ြပတင်းေပါက်တိ့ကိ ဖွင့် လှစ်ေတာ်မလ င်၊ ထိသိ့ြဖစ် ိင်ေကာင်းသည်ဟ

ဘရားသခင်၏ လအား ဆိ၍၊ ဘရားသခင်၏လက သင်သည်ကိယ်မျက်စိ ှ င့်

ြမင်ရေသာ်လည်း မစားရဟြပန်ေြပာသည် အတိင်း၊ ၂၀ ထိအမတ်၌ ြဖစ်၏။

မိတံ့ခါးဝမှာ မိသ့ားတိ့ နင်းြခင်းကိ ခံရ၍ေသေလ၏။

၈ တဖန်ဧလိ ှ ဲသည် အထက်က အသက် ှ င်ေစ ေသာ သငယ်၏အမိကိေခ ၍၊

သင်သည် အိမ်သ အိမ်သား ှ င့်တကွ ထသွားေလာ့။ တည်းခိ၍ ေန ိင်ေသာ

အရပ်တစံတရပ်၌တည်းခိ၍ေနေလာ့။ ထာဝရဘရား သည် အစာေခါင်းပါးရာကာလကိ

မှာလိက်ေတာ်မ ပီ။ တြပည်လံး၌ ခနစ် ှ စ်ေခါင်းပါးလိမ့်မည်ဟ သတိေပး၏။ ၂

ထိမိန်းမသည် ဘရားသခင့်လ၏စကားကိ နား ေထာင်သြဖင့် ၊ အိမ်သအိမ်သားတိ့ ှ င့်တကွ

သွား၍ ဖိလိတိြပည်၌ ခနစ် ှ စ်ေန၏။ ၃ ခနစ် ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊ ဖိလိတိြပည်မှ ြပန်လာ၍

ကိယ်အိမ်၊ ကိယ်ေြမကိ ရအ့ံေသာငှါ အသနားေတာ်ခံမည့် အ ကံ ှ င့် ှ င်ဘရင်ထံသိ့

သွား၏။ ၄ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် ဘရားသခင့်လ၏ကန် ေဂဟာဇိ ှ င့် တ်ဆက်လျက်၊

ဧလိ ှ ဲ ပေသာအ့ံသဘွယ် ေသာ အမအလံးစံတိ့ကိ ေြပာပါေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၅

ဧလိ ှ ဲသည် ေသေသာသ အသက် ှ င်ေစ ေကာင်းကိ ေဂဟာဇိသည် ြပန်ေလာက်စဥ်တွင်၊

အသက် ှ င်ေစေသာသငယ်၏ အမိသည်ကိယ်အိမ်၊ ကိယ်ေြမကိ ရအ့ံေသာငှါ

အသနားေတာ်ခံေလ၏။ ေဂဟာဇိကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဤမိန်းမကား ယခေြပာေသာ

မိန်းမ၊ ဤသငယ်ကား ဧလိ ှ ဲအသက် ှ င်ေစေသာ သငယ်ြဖစ်ပါ သည်ဟ ေလာက်လ င်၊ ၆

ှ င်ဘရင်သည် မိန်းမကိေမး၍ မိန်းမလည်း သက်ေသခံ၏။ ထိအခါ ှ င်ဘရင်က၊

သ၏ဥစာ ှ ိသမ ကိ ၎င်း၊ ြပည်ေတာ်ကထွက်ေသာ ေနမှ့စ၍ ယခတိင်ေအာင် သေ့ြမ၌

ြဖစ်သမ ကိ၎င်း ြပန်ေပးေစဟ မိန့်ေတာ်မလျက်၊ သ၏အမကိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ

အရာ ှ ိ၏တေယာက်ကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၇တဖန်ဧလိ ှ ဲသည် ဒမာသက် မိသိ့့သွား၏။

ထိအခါ ရိ ှ င်ဘရင်ဗဟာဒဒ်သည် နာေန၏။ ဘရား သခင်၏လေရာက်ေကာင်းကိ

နားေတာ်ေလာက်ေလ ေသာ်။ ၈ ဟာေဇလကိ ေခ ၍၊ သင်သည်လက်ေဆာင်ကိ

ေဆာင်လျက် ဘရားသခင်၏ လကိခရီးဦး ကိ ပ ပီးလ င်၊ ငါသည်ဤအနာမှ

ထေြမာက်မည်ေလာဟ သအားြဖင့် ထာဝရဘရားကိ ေမးေလာက်ေလာ့ဟ

ေစလတ်သည် အတိင်း၊ ၉ ဟာေဇလသည် ကလားအပ်ေလးဆယ်အေပ မှာ

ဒမာသက်ဥစာများကိတင်၍၊ လက်ေဆာင်ကိ ေဆာင် သြဖင့် ၊ ဘရားသခင်၏လကိ

ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါသွား၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်၏သား ရိ ှ င်ဘရင်

ဗဟာဒဒ်က၊ ငါသည်ဤအနာမှထေြမာက်ရမည်ေလာဟ ေမးြမန်းေစြခင်းငှါ၊

ကန်ေတာ်ကိ ေစလတ်ပါသည်ဟ ဆိ၏။ ၁၀ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ အကယ်စင်စစ်

ကိယ်ေတာ် သည် ထေြမာက် ိင်ပါ၏ဟ ြပန်ေလာက်ေလာ့။ သိ့ေသာ် လည်း

ဆက်ဆက်ေသရမည်အေကာင်းကိ ထာဝရဘရား သည် ငါ့အားြပေတာ်မ ပီဟဆိလျက်၊

၁၁ ေစ့ေစ့ကည့် ၍ ဟာေဇလသည် မျက် ှ ာပျက် ေလ၏။ ဘရားသခင်၏

လသည်လည်း မျက်ရည်ကျ၏။ ၁၂ ဟာေဇလကလည်း၊ သခင်သည် အဘယ်

ေကာင့် မျက်ရည်ကျေတာ်မသနည်းဟ ေမးလ င် ဧလိ ှ ဲ က၊ သင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ ပလတ့ံေသာ ေဘးဥပဒ်တည်းဟေသာ သတိ့၏ ရဲတိက်များကိ

မီး ိ ့ ြခင်း၊ လလင်များကိ ထား ှ င့်သတ်ြခင်း၊ သငယ်များကိ ေြမေပ မှာ ေဆာင့် ဖွပ်ြခင်း၊

ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ မိန်းမ များ၌ ဝမ်းခဲွြခင်းကိ ပလိမ့်မည်ဟ ငါသိြမင်ေသာေကာင့်

မျက်ရည်ကျသည်ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၁၃ ဟာေဇလက၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည်

ေခွးြဖစ်လျက် ှ င့် ဤမ ေလာက် ကီးေသာ အမကိ ပရပါလိမ့်မည် ေလာဟ ေမးြပန်ေသာ်၊

ဧလိ ှ ဲက၊ သင်သည် ရိ ိင်ငံကိ စိးစံရလိမ့်မည်အေကာင်းကိ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား

ြပေတာ်မ ပီဟဆိ၏။ ၁၄ ဟာေဇလသည်သွား၍ မိမိသခင့် ထံသိ့ ေရာက် ေသာအခါ၊

သခင်က၊ ဧလိ ှ ဲသည် အဘယ်သိ့ဆိသနည်း ဟ ေမးလ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အနာမှ

ဆက်ဆက် ထေြမာက်ေတာ်မမည်ဆိပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၅ နက်ြဖန်ေန့၌

ဟာေဇလသည် သိးေမးအဝတ်ကိ ေရ၌ ှ စ် ပီးလ င်၊ ှ င်ဘရင်၏ မျက် ှ ာကိဖံးအပ်သြဖင့် ၊

ှ င်ဘရင်ေသ၍ ဟာေဇလသည် နန်းထိင်ေလ၏။ ၁၆ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အာဟပ်သား

ေယာရံ နန်းစံငါး ှ စ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သား ယေဟာ ရံသည် နန်းထိင်ေလ၏။

၁၇ အသက်သံးဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ မင်း ပ၍ ှ စ် ှ စ်စိးစံ၏။ ၁၈

အာဟပ်သမီး ှ င့် စံဘက်သြဖင့် ၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့လိက်ရာ လမ်းသိ့

အာဟပ်အမျိုးက့ဲသိ့ လိက်၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၁၉ သိ့ရာတွင်

ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ်အစ ှ ိ ေသာ သားေြမးတိ့ ၏မီးခွက်ကိ အစဥ်ထွန်းလင်းေစမည် ဟ

ဂတိေတာ် ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ်၏ မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍၊ ယဒြပည်ကိ မဖျက်ဆီးဘဲ

ထားေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိမင်းလက်ထက်၌၊ ဧဒံြပည်သည် ယဒ ှ င် ဘရင်ကိ ပန်ကန်၍
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ကိယ်အမျိုးသားကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၂၁ ယေဟာရံမင်းသည်

ရထားစီးသရဲအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ ဇာဣရ မိသိ့့ စစ်ချီ၍ ညဥ့်အခါဝိင်းေသာ ဧဒံ လများ၊

ရထားအပ်များကိ လပ် ကံသြဖင့် ၊ ဧဒံလတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာသိ့ ေြပး က၏။ ၂၂

သိ့ေသာ်လည်း၊ ဧဒံြပည်သည်ယေနတိ့င်ေအာင် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်၏။ ၂၃

ယေဟာရံ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

၂၄ယေဟာရံသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သတိ့ ှ င့်အတ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂလ်ြခင်းကိ

ခံေလ၏။ သားေတာ်အာခဇိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။ ၂၅ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

အာဟပ်သား ေယာရံ နန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ယေဟာရံသား အာခဇိသည်

နန်းထိင်ေလ၏။ ၂၆ အသက် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊မင်း ပ၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

တ ှ စ်စိးစံ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် သမရိေြမးအာသလိ အမည် ှ ိ၏။ ၂၇

အာခဇိသည် အာဟပ်၏သမက်ြဖစ်သြဖင့် ၊ အာဟပ်အမျိုးလိက်ရာလမ်းသိ့လိက်၍၊

အာဟပ်အမျိုး က့ဲသိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၂၈

အာဟပ်၏သားေယာရံ ှ င့် ဝိင်းလျက်၊ ဂိလဒ် ြပည် ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ၍၊

ရိ ှ င်ဘရင်ဟာေဇလကိ တိက်ရာတွင် ရိလတိ့သည်ေယာရံကိတိခိက် က၏။

၂၉ ထိသိ့ရာမတ် မိ ့၌ ရိဘရင်ဟာေဇလကိတိက်၍၊ ရိလထိခိက်ေသာ

အနာေပျာက်ေစြခင်းငှါ၊ ေယာရံမင်း ကီးသည် ေယဇေရလ မိသိ့့ ြပန်သွား၍

နာလျက်ေနစဥ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ယေဟာရံသား အာခဇိသည်လည်း၊

အာဟပ်သားေယာရံကိ ကည့် ြခင်း ငှါ ထိ မိသိ့့ ဆင်းသွားေလ၏။

၉ ထိအခါပေရာဖက် ဧလိ ှ ဲသည် ပေရာဖက် အမျိုးသားတေယာက်ကိ ေခ ၍၊

သင်၏ခါးကိ စည်း ေလာ့။ ဤဆီဘးကိယ၍ ဂိလဒ်ြပည် ရာမတ် မိသိ့့ သွားေလာ့။ ၂

ေရာက်ေသာအခါ၊ နိမ် ှ ိသားေယာ ှ ဖတ်၏သား ေယဟကိ ှ ာ၍သထံ့သိ့ ဝင်လျက်၊

သကိ့သ၏အေပါင်း အေဘာ်စထဲက ထွက်ေစ၍၊ အတွင်းအခန်းထဲသိ့ ေခ ပီး လ င်၊ ၃

ဤဆီဘးကိကိင်၍ သ၏ေခါင်းေပ ၌ ဆီကိ ေလာင်းလျက်၊ ထာဝရဘရားက၊

ငါသည်သင့် ကိ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ေပးသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ ပီးမှ၊ တံခါးကိဖွင့် ၍ မဆိင်း မလင့် ဘဲ ေြပးေလာ့ဟ

မှာထားေလ၏။ ၄ ထိပေရာဖက်အမျိုးသားလလင်သည် ဂိလဒ် ြပည် ရာမတ် မိသိ့့ သွား၏။

၅ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဗိလ်မင်းတိ့သည်အတ ထိင်လျက် ှ ိ က၏။ ပေရာဖက်က၊ အိဗိလ်မင်း၊

ကိယ်ေတာ်အား ေြပာစရာ ှ ိသည်ဟ ဆိလင်၊ ေယဟက၊ ငါတိ့အေပါင်းတွင် အဘယ်သအား

ေြပာစရာ ှ ိသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ အိဗိလ်မင်း၊ ကိယ်ေတာ်အား ေြပာစရာ ှ ိသည် ဟ

ြပန်ဆိ၏။ ၆ ထိအခါ ေယဟသည် ထ၍အိမ်ထဲသိ့ ဝင်သြဖင့် ၊ ပေရာဖက်သည်

သ၏ေခါင်းေပ ၌ ဆီကိေလာင်းလျက်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားက၊

ငါသည် သင့် ကိ ထာဝရဘရား၏လ ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ေပး၏။ ၇ ငါ့ကန်ပေရာဖက်တိ့ကိ သတ်ေသာအြပစ်၊

ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်အေပါင်းကိ သတ်ေသာ အြပစ်အေလျာက်၊ ေယဇေဗလ၌

ငါဒဏ်ေပးမည် အေကာင်း၊ သင်သည် သင့်သခင်အာဟပ်အမျိုးကိ လပ် ကံရမည်။

၈ အာဟပ်အမျိုးသား ှ ိသမ တိ့ကိ ပျက်စီးေစြခင်း ငှါ၊ ဣသေရလ မိ့ ွာ၌

အချုပ်ခံေသာသြဖစ်ေစ၊ အလွတ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊ အာဟပ်အမျိုးသား ေယာက်ျားများကိ

ငါပယ်ြဖတ်မည်။ ၉ အာဟပ်အမျိုးကိ ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်အမျိုးက့ဲသိ့၎င်း၊

အဟိယ၏သား ဗာ ှ ာအမျိုးက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ေစမည်။ ၁၀ ေယဇေဗလကိ သဂလ်ေသာသမ ှ ိ။

ေယဇ ေရလေြမကွက်၌၊ ေခွးတိ့သည်သကိ့စား ကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ

ဆင့် ဆိ ပီးမှ တံခါးကိဖွင့် ၍ ေြပး၏။ ၁၁ ထိအခါ ေယဟသည် မိမိသခင်၏ ကန်တိ့ ှ ိရာ သိ့

ထွက်၍၊ တေယာက်က၊ ှ ိသမ ေကာင်းသေလာ။ ထိအ းသည် အဘယ်ေကာင့်

လာသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ေယဟက၊ သင်တိ့သည် ထိသကိ၎င်း၊ သေြပာေသာ စကားကိ၎င်း

သိ က၏ဟဆိေသာ်၊ ၁၂သတိ့က ငါတိ့မသိ။ ေြပာပါေလာ့ဟ ဆိြပန် ေသာ်၊ ေယဟက၊

ထိသသည်ဤမည်ေသာ စကားကိ ေြပာ၏။ ထာဝရဘရားက၊ ငါသည်သင့် ကိ ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ေပးသည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိဆင့် ဆိသည်ဟ

ြပန်ေြပာေသာအခါ၊ ၁၃ သတိ့သည် အလျင်အြမန်ထသြဖင့် ၊ အသီး အသီးမိမိတိ့

ဝတ်လံကိယ၍ ေလှကားထိပ်ေပ ေယဟ ေအာက်မှာခင်းလျက်၊

ေယဟသည် ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ ၏ဟ တံပိးမတ်၍ ဟစ်ေကာ် က၏။ ၁၄

ထိသိ့နိမ် ှ ိသားေယာ ှ ဖတ်၏ သားေယဟသည် ေယာရံမင်း တဘက်သင်းဖဲွေ့လ၏။

ထိအခါ ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလေကာင့် ၊ ေယာရံမင်း ှ င့် ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်

ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိကိ့ ေစာင့် ေ ှ ာက် က၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင် ေယာရံမင်းသည်

ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလကိ စစ်တိက်ေသာအခါ၊ ရိလထိခိက်ေသာ အနာကိ

ေပျာက်ေစြခင်းငှါ ေယဇေရလ မိသိ့့ ြပန်သွား ှ င့် ပီ။ ေယဟကလည်း၊ သင်တိ့အလိ ှ ိလ င်၊

ေယဇေရလ မိသိ့့သွား၍ သိတင်း ကားေြပာရေသာ သတစံ တေယာက်ကိမ မိထဲ့က

မထွက်မသွားေစ ှ င့်ဟစီရင်၏။ ၁၆ ထိသိ့ေယာရံမင်းသည် ေယဇေရလ မိ့၌ ှ ိေန

ေသာေကာင့် ၊ ေယဟသည် ရထားကိစီး၍ ထိ မိသိ့့ သွား၏။ ထိအခါ ယဒ ှ င်ဘရင်အာ

ခဇိသည်လည်း၊ ေယာရံမင်းကိ ကည့် အ့ံေသာငှါ ေရာက်လာ ပီ။ ၁၇ ေယဇေရလ မိ့၌

ေမ ာ်စင်ေပ မှာ ေစာင့် ေသာ သသည်ရပ်လျက်၊ ေယဟ ှ င့် လိက်လာေသာ အလံး အရင်းကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ လအလံးအရင်းကိ ငါြမင် သည်ဟ ဆိလ င်၊ ဆီး ကိြခင်းငှါ သွား၍

ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိသေလာဟ ေမးမည်အေကာင်း၊ ေယာရံသည် ြမင်းစီး သရဲတေယာက်ကိ

ေစလတ်သည်အတိင်း၊ ၁၈ ြမင်းစီးသရဲသည် ဆီး ကိြခင်းငှါသွား၍၊ ငိမ်

သက်ြခင်း ှ ိသေလာဟ ှ င်ဘရင်ေမးေတာ်မေကာင်းကိ ေြပာဆိေသာ်၊ ေယဟက၊

သင်သည် ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။ ငါ့ေနာက်သိ့လှည့် ၍ လိက်ေလာ့

ဟဆိ၏။ ေစာင့် ေသာသကလည်း၊ ြမင်းစီးသရဲသည် အလံးအရင်းသိ့ ေရာက်၍

ြပန်မလာပါဟဆိေသာ်၊ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည် အြခားေသာ ြမင်းစီးသရဲ တေယာက်ကိ

ေစလတ်ြပန်၍၊ သသည်ေရာက်ေသာအခါ၊ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိသေလာဟ ှ င်ဘရင်

ေမးေတာ်မေကာင်း ကိ ေြပာဆိေသာ်၊ ေယဟက၊ သင်သည် ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့်

အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ငါ့ေနာက်သိ့လှည့် ၍ လိက် ေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၂၀

ေစာင့် ေသာသကလည်း၊ ြမင်းစီးသရဲသည် ေရာက်၍ ြပန်မလာပါ။ လာေသာသသည်

နိမ် ှ ိသား ေယဟ ှ င့် တတ်သက့ဲသိ့ အလွန်ြပင်းထန်စွာ ှ င်၍ လာပါ သည်ဟဆိ၏။ ၂၁

ေယာရံမင်းကလည်း၊ ြမင်းရထားကိ ြပင်ဆင် ေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း၊ ြမင်းရထားကိ

ြပင်ဆင် က၏။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာရံ ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင် အာခဇိတိ့ သည်

ရထားေတာ်တခစီစီးလျက်ေယဟကိ ဆီး ကိ မည်ဟ ထွက်သွား၍၊ ေယဇေရလ မိသ့ား

နာဗတ်၏ ေြမကွက်တွင် ေတွ့ က၏။ ၂၂ ေယာရံသည် ေယဟကိြမင်လ င်၊ ေယဟ

ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိသေလာဟ ေမးေသာ်၊ ေယဟက။ သင့်အမိေယဇ ေဗလပေသာ

အဓမေမထန်အမ၊ ပစားေသာ အမများ ေသာ ကာလအတွင်းတွင်၊ အဘယ်သိ့ေသာ

ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်နည်းဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၂၃ ေယာရံက၊ အိအာခဇိ၊

ပန်ကန်မပါတကားဟ ဆိလျက် လှည့်၍ ေြပး၏။ ၂၄ ေယဟသည်လည်း ေလးကိတင်၍

ပစ်သြဖင့် ၊ ေယာရံကိ ပခံး ကားမှာမှန်၏။ ြမားသည်လည်း ှ လံးကိ ထတ်ချင်းေဖာက်၍၊

ေယာရံသည် ရထားေတာ်ေပ မှာ လဲေန၏။ ၂၅ ေယဟကလည်း၊ သကိ့ဆဲွ၍ ေယဇေရလ မိ့

သားနာဗတ်ေြမကွက်၌ ချပစ်ေလာ့။ သင် ှ င့် ငါသည် သအ့ဘအာဟပ်ေနာက်သိ့ ြမင်းစီး၍

လိက်ေသာအခါ၊ ဤအမကိ ထာဝရဘရား ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည်ကိ မမှတ်မိသေလာ။

၂၆ အကယ်စင်စစ်နာဗတ်အေသွး၊ သသ့ားတိ့၏ အေသွးကိ မေနက့ ငါ ကည့် ြမင် ပီဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ဤေြမကွက်၌ သင့် ကိ အြပစ် ှ င့် အေလျာက်

ငါဒဏ်ေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည် အတိင်း၊ ဤေြမကွက်၌ အေလာင်းကိချပစ်ေလာ့ဟ မိမိရထားမဗိဒကကိ

ဆိ၏။ ၂၇ ထိအမကိ ယဒ ှ င်ဘရင် အာခဇိသည်ြမင်လ င်၊ ဥယျာဥ်စံနန်းလမ်းြဖင့် ေြပး၏။

ေယဟကလည်း၊ သကိ့ ရထားေပ မှာ ထိးေတာ့ဟ လိက်လျက်ဆိသည်အတိင်း၊

ဣဗလံ မိန့ား၊ ဂရ မိသိ့့သွားေလာလမ်းတွင် ပကသြဖင့် ၊ သသည်ေမဂိေဒါ မိသိ့့ေြပး၍

ေသ၏။ ၂၈သ၏ကန်တိ့သည် အေလာင်းကိ ရထားေပ သိ့ တင် ပီးလ င်၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ေဆာင်သွား၍၊ ဒါဝိဒ် မိ ့ တွင် မိမိသချုင်း၌ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်အတ သဂဟ်က၏။ ၂၉

ထိမင်းအာခဇိသည် အာဟပ်သား ေယာရံနန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ယဒ ိင်ငံ၌ နန်းထိင်၏။

၃၀ ေယဟသည် ေယဇေရလ မိသိ့့ေရာက်သည်ကိ ေယဇေဗလသည် ကားလ င်၊

မျက်ခမ်းတိ့ကိ ေဆးသတ်၍ ဆံပင်ကိတန်ဆာဆင် ပီးမှ၊ ြပတင်းေပါက်ဝ၌ ကည့် လျက်

ေန၏။ ၃၁ ေယဟသည် တံခါးဝသိ့ဝင်ေသာအခါ ေယဇ ေဗလက၊ မိမိသခင်

ကိသတ်ေသာဇိမရိသည် ချမ်းသာ ရသေလာဟ ေမးလ င်၊ ၃၂ ေယဟသည် ေမ ာ်ကည့်၍၊

ငါ့ဘက်မှာ အဘယ် သေနသနည်း။ အဘယ်သဟေမးေလေသာ်၊ မိန်းမစိး
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ှ စ်ေယာက်သံးေယာက်တိ့သည် ြပတင်းေပါက်ထဲက ကည့် က၏။ ၃၃ ေယဟက၊ သကိ့

တွန်းချလိက်ဟဆိသည် အတိင်း တွန်ချသြဖင့် ၊ သ၏အေသွးသည် နန်းေတာ်ထရံ

အေပ ၌၎င်း၊ ြမင်းတိ့အေပ ၌၎င်း စဥ်၏။ ေယဟသည် သကိ့ယ်ကိ နင်းေလ၏။

အထဲသိ့ဝင်၍၊ ၃၄ စားေသာက် ပီးမှ၊ ထိကျိန်အပ်ေသာ မိန်းမသည် ှ င်ဘရင်

သမီးြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သွား ကည့်၍သဂဟ် ေလာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ၃၅

သဂဟ်ြခင်းငှါသွားေသာအခါ၊ ဦးေခါင်းခံွ၊ ေြခဖျား၊ လက်ဝါးတိ့ကိသာ ေတွေ့သာေကာင့် ၊

တဖန် လာ၍ ကားေလာက်က၏။ ၃၆ ေယဟက၊ ေယဇေရေလေြမကွက်၌

ေခွးတိ့သည် ေယဇေဗလ၏အသားကိ စား ကလိမ့်မည်ဟ ထာဝရ ဘရားသည်

မိမိကန်တိ ှ ဘိ မိသ့ားဧလိယအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်သည် ဤသိ့ ြပည့်စံ ပီ။

၃၇ သိ့ြဖစ်၍ ဤသချုင်းသည် ေယဇေဗလသချုင်း ြဖစ်၏ဟ အဘယ်သမ

မေြပာ ိင်မည်အေကာင်း၊ သ၏ အေလာင်းေကာင်သည် ေယဇေရလေြမကွက်တွင်၊

လယ်ြပင်၌ ေနာက်ေချးက့ဲသိ့ ှ ိရလိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။

၁၀ အာဟပ်၏သားခနစ်ကျိပ်တိ့သည် ှ ာမရိ မိ ့၌ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေယဟသည်

ေယဇေရလ မိအ့ပ်များ၊ အသက် ကီးသများ၊ အာဟပ်သားတိ့ ကိလပ်ေကးေသာ

သများ ှ ိရာ၊ ှ မာရိ မိသိ့့ စားေရး၍ ေပးလိက်ေလ၏။ ၂ မှာလိက်ေသာစာချက်ဟမကား၊

သင်တိ့၌သင်တိ့ သခင်၏သားများ၊ စစ်သရဲ၊ ြမင်းစီးသရဲများ၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိ၊့

လက်နက်စံ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ဤစာေရာက်ေသာအခါ၊ ၃သင်တိ့သခင်၏သားတိ့တွင်သာ၍

ေကာင်းြမတ် ေတာ်သင့် ေသာသကိ ေ ွးေကာက်၍ ခမည်းေတာ်၏ရာဇ

ပလင်ေပ မှာတင် ပီးလ င်၊ သခင်အမျိုးအဘိ့ စစ်တိက်က ေလာ့ဟ မှာလိက်သတည်း။ ၄

ထိသတိ့က၊ ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးတိ့သည် သေ့ ှ မှ့ာ မခံမရပ် ိင်သည် ြဖစ်၍၊ ငါတိ့သည်

အဘယ်သိ့ ခံရပ် ိင် မည်နည်းဟ အလွန်ေကာက်လျက် ဆိက၏။ ၅ နန်းေတာ်အပ်၊

မိအ့ပ်၊ အသက် ကီးသ၊ အာဟပ် သားတိ့ကိ လပ်ေကးေသာ သတိ့ကလည်း၊

ကန်ေတာ်တိ့ သည် ကိယ်ေတာ်ကန်ြဖစ်ပါ၏။ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပပါမည်။

ကန်ေတာ်တိ့သည် ှ င်ဘရင် ကိမချီးေြမာက်ပါ။ အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ပေတာ်မပါဟ ေယဟထံသိ့ ြပန်စာကိ ေပးလိက် က၏။ ၆ ေယဟကလည်း၊

သင်တိ့သည် ငါ၏လြဖစ်၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင်လ င်၊ သင်တိ့သခင့်သားတိ့၏

ဦးေခါင်းများကိယ၍ ေယဇရေလမိ၊့ ငါ ှ ိရာသိ့ နက်ြဖန် ေနယ့ခအချိန်၌ လာကေလာ့ဟ

တဖန်စားေပး လိက်ေလ၏။ ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်ေပါင်း ခနစ်ကျိပ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

လပ်ေကးေသာ မိသ့ားအ ကီးအကဲတိ့၌ ှ ိ က၏။ ၇ ထိစာေရာက်ေသာအခါ၊ ှ င်ဘရင်၏

သားေတာ် ခနစ်ကျိပ်တိ့ကိယ၍ သတ်သြဖင့် ၊ ဦးေခါင်းများကိ ေတာင်း တိ့၌ ထည့် ပီးလ င်၊

ေယဇေရလ မိ၊့ ေယဟထံသိ့ ေပးလိက် ေလ၏။ ၈ လလင်တေယာက်သည်

လာ၍ ှ င်ဘရင်သားတိ့ ၏ ဦးေခါင်းများကိ ေဆာင်ခ့ဲပါ ပီဟ ေလာက်လ င်၊ ေယဟက၊

မိတံ့ခါးဝမှာ နံနက်တိင်ေအာင် ှ စ်စပံထားေတာ့ဟ ဆိ၏။ ၉ နံနက်ေရာက်မှေယဟသည်

ထွက်၍ရပ်လျက် လများတိ့အား၊ အိေြဖာင့် မတ်ေသာလတိ၊့ ငါသည် ငါ့သခင် တဘက်၌

သင်းဖဲွ ့၍ သတ်ေလ ပီ။ ဤသအေပါင်းတိ့ကိ ကား အဘယ်သသတ်သနည်း။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည် အာဟပ်အမျိုး၌ မိန့်ေတာ် မေသာ စကားေတာ်တခွန်းမ ေြမသိ့

မကျရသည်ကိ သင်တိ့ သိမှတ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ဧလိယ အားြဖင့်

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပေတာ်မမည်ဟ ဆိသြဖင့် ၊ ၁၁ ေယဇေရလ မိ့၌

ကျန် ကင်းေသာ အာဟပ် အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့် သ၏ လ ကီးေပါက်ေဘာ်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အေပါင်းတိ့ကိ တေယာက်မ မကျန်ေစဘဲ သတ်ေလ၏။ ၁၂ ေနာက်မှထ၍

ှ မာရိ မိသိ့့သွား၏။ လမ်းနားမှာ ှ ိေသာ သိးေမွး ှ ပ်ရာစရပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၁၃

ယဒ ှ င်ဘရင်အာခဇိ၏ ေပါက်ေဘာ်တိ့ကိ ေတွလ့ င်၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သနည်းဟ

ေမးေသာ်၊ ငါတိ့သည် အာခဇိမင်း၏ ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်ြဖစ်၏။ ှ င်ဘရင်၏

သားေတာ်တိ့ ှ င့် မိဖရား၏သားေတာ်တိ့ကိ တ်ဆက်အ့ံေသာငှါ သွားသည်ဟ ဆိက၏။

၁၄ ေယဟကလည်း၊ အ ှ င်ဘမ်း ကဟ စီရင်သည် အတိင်း၊ အ ှ င်ဘမ်း၍

သိးေမွးစရပ်တွင်းနားမှာ ေလးကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ တေယာက်မ မကျန်ေစဘဲ

သတ်က၏။ ၁၅ ထိစရပ်မှထွက်ေသာအခါ ခရီးဦး ကိ ပအ့ံဟ လာေသာ

ေရခပ်သားေယာနဒပ်ကိ ေတွ့၍ တ်ဆက် သြဖင့် ၊ ငါ့စိတ် ှ လံးသည် သင့် စိတ် ှ လံး ှ င့်

သင့် ၍ သေဘာေြဖာင့်သက့ဲသိ့ သင့် စိတ် ှ လံးသည် သေဘာေြဖာင့် သေလာဟေမးလ င်၊

ေြဖာင့် ပါသည်ဟေလာက်ဆိေသာ်၊ ထိသိ့မှန်လ င် သင့်လက်ကိေပးပါဟဆိသည်အတိင်း၊

လက်ကိေပး၍ေယဟသည် မိမိအနားသိ့ ရထားေပ မှာ ဆဲွတင်လျက်၊ ၁၆

ငါ ှ င့်အတလိက်၍ ထာဝရဘရားဘက်၌ ငါ့စိတ်အား ကီးေကာင်းကိ

ကည့် ေလာ့ဟဆိသြဖင့် မိမိရထားကိ စီးေစ၏။ ၁၇ ှ မာရိ မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရား သည် ဧလိယအား မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေဘာ်အတိင်း၊ အာဟပ်အမျိုး

အကန်အစင်ပျက်စီးသည်တိင်ေအာင် ထိ မိ ့၌အကန်အစင်ပျက်စီးသည်တိင်ေအာင် ထိ မိ ့၌

ကျန် ကင်းေသမ တိ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၁၈တဖန်ေယဟသည် လအေပါင်းတိ့ကိ စေဝး ေစ၍၊

အာဟပ်သည် ဗာလဘရားကိ အနည်းငယ်သာ ဝတ် ပ၏။ ငါေယဟမကား များစွာ ပမည်။

၁၉ သိ့ြဖစ်၍ ဗာလဘရား၏ ပေရာဖက်များ၊ အမေစာင့် များ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ

အေပါင်းတိ့ကိ ေခ က။ တေယာက်မ မကင်းေစ ှ င့် ။ ငါသည် ဗာလ ဘရားအား ယဇ် ကီးကိ

ပေဇာ်မည်။ ကင်းေသာသ မည်သည်ကား အသက်မ ှ င်ရဟဆိ၏။ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ဗာလကိ

ကိးကွယ်ေသာ သတိ့ကိ ဖျက်ဆီးမည် အ ကံ ှ င့် ပရိယာယ် ပ၍ဆိ၏။ ၂၀

ဗာလဘရားအဘိ့ ဓမပဲွကိ ြပင်ဆင် ကဟ တဖန် စီရင်သည်အတိင်း ဓမပဲွကိ ေစာင့် ရမည်ဟ

ေကာ်ြငာ က၏။ ၂၁ ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေစလတ်၍၊ ဗာလတပည့်

ှ ိသမ ုတိ့သည် တေယာက်မ မကင်းလာက၏။ ဗာလ ေကျာင်းထဲသိ့ ဝင် ကသြဖင့်

တေကျာင်းလံးြပည့်လျက် ှ ိ၏။ ၂၂ ေယဟသည် အဝတ်တန်ဆာတိက်စိးကိေခ ၍၊

ဗာလဘရားတပည့် တိ့အဘိ့ အဝတ်တန်ဆာကိ ထတ်က ဟဆိသည်အတိင်း

ထတ်ေလ၏။ ၂၃ တဖန်ေရခပ်သားေယာနဒပ် ှ င့်အတ ဗာလ ေကျာင်းထဲသိ့ ဝင်၍၊

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားတပည့် တေယာက်မ မပါ၊ ဗာလဘရားတပည့်

သက်သက် ှ ိေစ မည်အေကာင်း ကည့် စစ်ေကာကေလာ့ဟ ဗာလတပည့် တိ့အား

ဆိ၏။ ၂၄ မီး ိရ့ာယဇ်အစ ှ ိေသာ ယဇ်မျိုးကိပေဇာ်ြခင်းငှါ အထဲသိ့ဝင်ေသာအခါ၊

ေယဟသည် ေကျာင်းြပင်၌ လ ှ စ်ကျိပ်ကိထား၍၊ သင်တိ့ လက်သိ့ငါေဆာင်ခ့ဲေသာ

ဤသတစံတေယာက်မ လွတ်လ င်၊ လွတ်ေစေသာ သသည် အသက်ေသရမည်ဟ စီရင်၍၊

၂၅ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်မ ပီးေသာအခါ၊ ေယဟက ဝင်၍ သတ်ကေလာ့။ တေယာက်ကိမ

မထွက်ေစ ှ င့်ဟ တပ်သား ှ င့် တပ်မးတိ့အားဆိသည်အတိင်း၊တပ်သား ှ င့် တပ်မးတိ့ သည်

ထား ှ င့်လပ် ကံ၍ အေသေကာင်များကိ ထတ်ပစ် ပီးမှ၊ ၂၆ ဗာလေကျာင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ

မိသိ့့သွား၍ ဗာလေကျာင်းထဲက ပ်တများကိ ထတ် ပီးလ င် မီး ိ ့ က၏။

၂၇ ဗာလ ဆင်းတကိ၎င်း၊ ေကျာင်းကိ၎င်း ဖိဖျက် ၍ ယေနတိ့င်ေအာင်

ကိယ်သတ်သင်ရာ အိမ်ြဖစ်ေစ က၏။ ၂၈ ထိသိ့ေယဟသည် ဗာလကိဣေရလြပည်မှ

ပယ် ှ ားဖျက်ဆီးေလ၏။ ၂၉ သိ့ရာတွင် ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ်သား

ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိက်တည်းဟေသာ၊ ေဗသလ မိ့ ှ င့် ဒန် မိမှ့ာ ှ ိေသာ

ေ ွားသငယ်တိ့ကိ မစွန်။့ ၃၀ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ေြဖာင့် ေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ၍ ေကာင်းမွန်စွာ ပေသာေကာင့် ၎င်း၊ ငါအလိ ှ ိသမအတိင်း

အာဟပ် အမျိုး၌ စီရင်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ သင့်သားေြမးေလးဆက် တိင်ေအာင်

ဣသေရလ ိင်ငံရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ရ မည်ဟ ေယဟအား မိန့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၃၁

ေယဟသည် ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား တရားေတာ်လမ်းသိ့

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ လိက်ြခင်းငှါ သတိမ ပ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှား ေစေသာ

ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိက်တိ့ကိ မစွန်။့ ၃၂ ထိကာလတွင်၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ

ြပည် စွန်းတိ့ကိ ြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၃၃ဟာေဇလသည် ေယာ်ဒန်ြမစ်အေ ှ ဘ့က်၊ ဂဒ်အမျိုး၊

ဗင်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးေနရာ၊ အာ န်ြမစ် နား၌ ှ ိေသာ အာေရာ် မိမှ့စ၍ ဂိလဒ်ြပည်၊

ဗာ ှ န်ြပည် တေ ှ ာက်လံး အရပ်ရပ်တိ့ကိ လပ် ကံေလ၏။ ၃၄ ေယဟပမေသာ အမအရာ

ကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် တန်ခိး ကီးြခင်းအရာသည်၊ ဣသေရလရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၃၅ ေယဟသည် ှ မာရိ မိ ့၌ မင်း ပ၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံကိ

ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ်စိးစံ ပီးမှ၊ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။

သားေတာ်ေယာခတ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၁၁ အာခဇိ၏မယ်ေတာ် အာသလိသည် မိမိသား ေသေကာင်းကိ သိြမင်ေသာ်၊

ထ၍ ေဆွေတာ်မျိုးေတာ် အေပါင်းတိကိ့ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။ ၂ သိရ့ာတွင်

အာခဇိ၏ ှ မယေဟာရံမင်း ကီး သမီးေယာေ ှ ဘသည် အာခဇိ၏သား ေယာ ှ ကိ အေသ

ခံရေသာ ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်ထဲက ခိးယ၍အာသလိ လက်မှ သ၏အသက် လွတ်ေစြခင်းငှါ၊
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သ ှ င့်သ၏ ိထိ့န်းကိ အိပ်ခန်းထဲ၌ဝှက်ထား၏။ ၃ ထိေနာက်ေယာ ှ သည်

ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံး အရီး ှ င့်အတ ဗိမာန်ေတာ်၌ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန၍၊ အာသလိသည်

စိးစံေလ၏။ ၄ ခနစ် ှ စ်ေြမာက်ေသာအခါ၊ ေယာယဒသည် ေစလတ်၍၊ လတရာအပ်၊

တပ်မး၊ တပ်သားတိ့ကိ ေခ ေလ၏။ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွင်း၍ ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့ြခင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်၌ သစာတိက်ြခင်းကိ ပ ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင်၏ သားေတာ်ကိြပေလ၏။ ၅

ေယာယဒကလည်း၊ သင်တိ့ ပရေသာ အမဟ မကား၊ ဥပသ်ေန့၌ဝင်ေသာလသံးစတစသည်

နန်းေတာ် တံခါးကိေစာင့် ရမည်။ ၆တစသည် သရတံခါးကိ ေစာင့် ရမည်။ တစ သည်

ကင်းေနာက် တံခါးကိေစာင့် ရမည်။ ထိသိ့ ဗိမာန် ေတာ်ကိ မ ဖိမဖျက်ေစြခင်းငှါ

ေစာင့် ရမည်။ ၇ ဥပသ်ေန့၌ ထွက်ေသာလသံးစတွင် ှ စ်စသည် ှ င်ဘရင်ပတ်လည်

ဗိမာန်ေတာ်၌ေစာင့် ရမည်။ ၈ လတိင်းမိမိလက်နက်ကိ ကိင်လျက် ကိယ်ေတာ်

ြမတ်ကိ ဝိင်း၍၊ တပ်ထဲသိ့ဝင်သမ ေသာသတိ့ကိ သတ်ရ မည်။ ှ င်ဘရင်

ထွက်ဝင်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေနာက်ေတာ် သိ့ လိက်ရမည်ဟမှာထားေလ၏။ ၉ ထိသိ့

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒမှာထားသမ အတိင်း လတရာအပ်တိ့သည် ပ၍၊

ဥပသ်ေန့၌ထွက်ရေသာသ ှ င့် ဝင်ရေသာသအသီးအသီးတိ့ကိ ေခ ၍ယဇ်ပေရာ ဟိတ်

ေယာယဒထံသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ၁၀ ဗိမာန်ေတာ်၌ ှ ိေသာ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏လံှများ ှ င့်

ဒိင်းများကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်ထတ်၍ လတရာ အပ်တိ့အား အပ်ေလ၏။ ၁၁

ေစာင့် ေသာသအေပါင်းတိ့သည် လက်နက်ကိ ကိင်လျက်၊ ှ င်ဘရင်ကိ ဝိင်း၍

ယဇ်ပလင်အနား ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်အနား၌ လက်ျာေထာင့် မှစ၍ လက်ဝဲေထာင့် တိင်ေအာင်

ရပ်က၏။ ၁၂ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ှ င်ဘရင်သားေတာ်ကိ ြပင်သိ့ထတ်၍၊ ရာဇသရဖ ှ င့်

ပညတိကျမ်းကိ တင်လျက်၊ ဘိသိတ်ေပးလျက်၊ ှ င်ဘရင်အရာ၌ချီးေြမာက် ပီးမှ

ှ င်ဘရင်အသက်ေတာ် ှ င်ေစသတည်းဟ လက်ခပ်တီး၍ ေကးေကာ် က၏။ ၁၃

အာသလိသည် တပ်သား ပေသာအသံ ှ င့် လများ ပေသာ အသံကိကားလ င်၊ လများ ှ ိရာ

ဗိမာန် ေတာ်သိ့သွား၍၊ ၁၄ ှ င်ဘရင်သည် ယဒမင်းထံးစံအတိင်း တိင်နား မှာရပ်လျက်၊

မးေတာ်မတ်ေတာ်များ ှ င့် တံပိးမတ်ေသာ သများတိသ့ည် ှ င်ဘရင်အနားေတာ်၌ ရပ်လျက်၊

ြပည်သြပည်သားများတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍ တံပိးမတ် လျက် ှ ိ ကသည်ကိြမင်လ င်၊

မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်၍ ပန်ကန်မပါတကား၊ ပန်ကန်မပါတကားဟ ေအာ်ဟစ် ေလ၏။ ၁၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒကလည်း၊ ဗိမာန် ေတာ်ထဲမှာမေသေစ ှ င့် ၊ တပ်ြပင်သိ့ထတ်က။

သဘ့က်မှာ ေနေသာသကိ ထား ှ င့်သတ်ကဟ လတရာအပ်၊ တပ်မး တိ့ကိ

မှာထား ှ င့်သည်အတိင်း၊ ၁၆ အာသလိကိဘမ်းဆီးလျက်၊ နန်းေတာ်သိ့

သွား ေသာြမင်းလမ်းြဖင့် ထတ်၍ သတ်က၏။ ၁၇ ေယာယဒသည်လည်း

ှ င်ဘရင် ှ င့်လများတိ့ သည် ထာဝရဘရား၏လြဖစ်ရမည်အေကာင်း ထာဝရ ဘရား ှ င့်

ပဋိညာဥ်ဖဲွေ့စ၏။ တဖန် ှ င်ဘရင် ှ င့်လများ တိ့ကိ တဦး ှ င့်တဦး ပဋိညာဥ်ဖဲွေ့စ၏။ ၁၈

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ဗာလ ေကျာင်းသိ့သွား၍ ဖိဖျက်က၏။

ယဇ်ပလလင်များ ှ င့် ပ်တများကိအကန်အစင်ချိုးဖ့ဲ၍၊ ယဇ်ပလင်တိ့ေ ှ မှ့ာ

ဗာလယဇ်ပေရာဟိတ် မဿန်ကိ သတ်က၏။ ၁၉ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒသည်လည်း၊

ဗိမာန် ေတာ်အပ်များကိ ခန့်ထား ပီးမှ လတရာအပ်၊ တပ်မး၊ တပ်သား၊

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိေခလျက်၊ ကင်းတံခါးလမ်းြဖင့် ှ င်ဘရင်ကိ ဗိမာန်ေတာ်မှ

နန်း ေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်၍ ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေစ၏။ ၂၀ နန်းေတာ်နားမှာ

အာသလိကိ သတ် ပီးမှ၊ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍ တ မိလံ့း၌လည်း

ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ၏။

၁၂ ေယဟနန်းစံ ခနစ် ှ စ်တွင် ေယာ ှ သည် အသက်ခနစ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေဗရေ ှ ဘ မိသ့

ဇိဗိအမည် ှ ိ၏။ ၂ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒသွန်သင်ေသာ ကာလပတ်လံးေယာ ှ သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တရားေသာအမကိ ပ၏။ ၃ သိ့ရာတွင် ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ

မပယ် ှ ားေသာ ေကာင့် ၊ လတိ့သည် ထိအရပ်တိ့၌ ယဇ်ပေဇာ်၍နံသ့ာ ေပါင်းကိ မီး ိ ့ က၏။

၄ ေယာ ှ မင်းကလည်း၊ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွင်း ေသာ အလဥစာကိ ေရာင်း၍ရေသာေငွ၊

စာရင်းဝင် ေသာသတိင်းကိယ်အတွက်ေပးေသာေငွ၊ ကိယ်ဘိးြပတ်၍ ရေသာေငွ၊ အလိလိ

လေသာေငွ ှ ိသမ ကိ၊ ၅ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် မိမိတိ့အသိအကမ်း လသည်အတိင်း

ခံယ၍၊ ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက်ရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ပြပင် ကေစဟ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၆ သိ့ေသာ်လည်း ေယာ ှ မင်း ကီးနန်းစံ ှ စ်ဆယ် သံး ှ စ်တွင်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက် ရာတိ့ကိ မ ပြပင် ကေသး။ ၇

ထိအခါ ေယာ ှ မင်း ကီးသည် ယဇ်ပေရာဟိတ် ေယာယဒ ှ င့်အြခားေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက်ရာတိ့ကိ

အဘယ်ေကာင့် မ ပြပင်ဘဲ ေနကသနည်း။ ေနာက်တဖန် အသိအကမ်းလေသာ

ေငွကိကိယ်တိင် မယက ှ င့် ။ ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက်ရာတိ့ကိ ပြပင်ဘိ့ရာအပ်ကေလာ့ဟ

ဆိသည်အတိင်း၊ ၈ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ေနာက်တဖန် လများ လေသာေငွကိ မခံရ။

ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက်ရာကိလည်း မ ပြပင်ရဟဝန်ခံ က၏။ ၉ယဇ်ပေရာဟိတ် ေယာယဒသည်

ေသတာကိယ၍အဖံးကိ ေဖာက် ပီးလ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်အထဲသိ့ ဝင်ေသာလမ်းလက်ျာဘက်

ယဇ်ပလင် နားမှာထားေလ ၏။ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲေသာ ေငွ ှ ိသမ ကိ တံခါး ေစာင့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ေသတာထဲမှာထားက၏။ ၁၀ ေငွများသည်ကိသိြမင်လ င်၊

ှ င်ဘရင်၏ စာေရး ေတာ် ကီး ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် လာ၍ဗိမာန်

ေတာ်၌စေသာေငွကိ ထတ်ထားလျက် စာရင်းယ၏။ ၁၁ ထိသိ့ ချိန်ထားေသာ ေငွကိ

ဗိမာန်ေတာ်အပ် အမေတာ်ေစာင့် တိ့၌အပ်၍၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ အလပ်လပ် ေသာ လက်သမား၊

၁၂ ပန်းရန်သမား၊ ေကျာက်ဆစ်သမားတိ့အတွက် ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက်ရာကိ

ပြပင်စရာေကျာက် ှ င့် သစ်သားကိဝယ်၍ ကန်သမ ေသာ အတွက်ေပးေဝက၏။ ၁၃

ဗိမာန်ေတာ်အဘိ့ေငွဖလား၊ မီး ှ ပ်၊ အင်တံ၊ တံပိး၊ ေ တန်ဆာ၊ ေငွတန်ဆာတိ့ကိ

ထိေငွ ှ င့် မလပ် ေသး။ ၁၄ အလပ်လပ်ေသာသတိ့အားသာ ေပး၍၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ

ပြပင် က၏။ ၁၅ အလပ်လပ်ေသာ သတိ့အား ေပးေစြခင်းငှါ၊ ေငွကိ လက်ခံေသာ

သတိ့သည် သစာေစာင့် ေသာသ ြဖစ်ေသာေကာင့် စာရင်းမေပးက။ ၁၆ ဒစ ိက်ေငွ၊

အြပစ်ေငွကိမကား၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ မသွင်းဘဲ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ယက၏။ ၁၇

ထိအခါ ရိ ှ င်ဘရင်ဟာေဇလသည် ဂါသ မိ့ ကိ စစ်ချီ၍ တိက်ယ ပီးမှ၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ချီအ့ံေသာငှါ အားထတ်ေလ၏။ ၁၈ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သည် ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်

တည်းဟေသာယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်၊ ယေဟာရံ၊ အာခဇိလသမ ေသာတန်ဆာ ှ င့်

ကိယ်တိင်သန့် ှ င်း သမ ေသာ တန်ဆာများ၊ ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာ၊ နန်းေတာ် ဘ ာတွင်

ေတွသ့မ ေသာ ေ ကိယ၍ ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလ ထံသိ့ေပးလိက်ေသာေကာင့် ၊

ဟာေဇလသည် ေယ ှ လင် မိကိ့ ထား၍ သွား၏။ ၁၉ ေယာ ှ ပမေသာအမအရာ

ကင်းေလသမ တိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၀ ထိမင်း၏ကန် ှ ိမတ်သား

ေယာဇဗဒ် ှ င့် ှ ိမရိတ်သား ယေဟာဇဗပ်တိ့သည် ထ၍ သင်းဖဲွ ့ ပီးလ င်၊ သိလ ွာသိ့

သွားေသာလမ်း၊ မိေလာစံနန်းတွင်ေယာ ှ ကိ ေသေအာင်လပ် ကံ၍၊ ၂၁ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်အတ

ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သဂဟ်က၏။ သားေတာ်အာ မဇိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။

၁၃ ယဒ ှ င်ဘရင်အာခဇိသား ေယာ ှ နန်းစံ ှ စ် ဆယ်သံး ှ စ်တွင်၊

ေယဟသားေယာခတ်သည် ှ မာရိ မိ ့၌ မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိ

ဆယ်ခနစ် ှ စ်စိးစံ၏။ ၂ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်

ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင်၏

ဒစ ိက်အြပစ်တိ့ကိ မေ ှ ာင်၊ လိက်ေလ၏။ ၃ ထိေကာင့် ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလ အမျိုးကိ အမျက်ထွက်၍၊ ေယာခတ်မင်း လက်ထက် ကာလပတ်လံး၊

ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလ ှ င့်သ၏သား ဗယာဒဒ်လက်သိ့ ဣသေရလအမျိုးကိ

အပ်ေတာ်မ၏။ ၄ တဖန်ေယာခတ်သည် ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန်ေလ၏။

ရိ ှ င်ဘရင် ှ ဥ်းဆဲ၍ ဣသေရလအမျိုးသည် အလွန်ခံရေကာင်းကိ ထာဝရဘရားသည်

ြမင်၍ေယာခတ်စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၅ ရိ ှ င်ဘရင်သည်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ စပါးနင်းရာတွင် လွင့် ေသာအမန့်က့ဲသိ့

ြဖစ်စသြဖင့် ၊ ြမင်းစီးသရဲ၊ ငါးကျိပ်၊ ရထားတဆယ်၊ ေြခသည်သရဲတေသာင်းကိ

သာေယာခတ်၌ကင်းေစ၏။ ၆ ထိ့ေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ကယ်တင်ေသာ သခင်ကိ

ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ရိလတိ့လက်မှထွက်ေြမာက်၍

အထက်ကနည်းတ မိမိတိ့ေနရာ၌ ေနရက၏။ ၇ သိ့ရာတွင် ဣသေရလအမျိုးကိ

ြပစ်မှားေစေသာ ေယေရာေဗာင်မင်းမျိုး၏ ဒစ ိက်အြပစ်တိ့ကိ မေ ှ ာင် လိက် က၏။
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ှ မာရိ မိ ့၌လည်း အာ ှ ရပင် ှ ိေသး၏။ ၈ ေယာခတ် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ

တိ့ ှ င့် တန်ခိး ကီးြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၉

ေယာခတ်သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ်

ယေဟာ ှ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၁၀ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ

နန်းစံသံးဆယ်ခနစ် ှ စ် တွင်၊ ေယာခတ်သား ယေဟာ ှ သည် ှ မာရိ မိ ့၌မင်း ပ၍

ဣသေရလ ိင်ငံကိ ဆယ်ေြခာက် ှ စ်စိးစံ၏။ ၁၁ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဒစ ိက် ကိ ပ၍ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သားေယေရာေဗာင်၏

ဒစ ိက်အြပစ်ကိမေ ှ ာင်၊ အကန် အစင်လိက်ေလ၏။ ၁၂ ယေဟာ ှ ပမေသာ

အမအရာကင်းေလသမ ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်အာမဇိကိ စစ်တိက်ရာတွင်၊ တန်ခိး ကီးြခင်း

အရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၃ ယေဟာ ှ သည်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့်အတ ှ မာရိ မိ ့၌သ ဂဟ်ြခင်း ကိ

ခံေလ၏။သားေတာ်ေယေရာေဗာင်သည် ခမည်း ေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။ ၁၄ ထိအခါ

ဧလိ ှ ဲသည် ေသနာစဲွ၍ နာေနစဥ် တွင်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ယေဟာ ှ သည်လာ၍သေ့ ှ ့

မှာ ငိေကးလျက် ငါ့အဘ၊ ငါ့အဘ၊ ဣသေရလရထား၊ ဣသေရလြမင်းပါတကားဟ ဆိ၏။

၁၅ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ ေလး ှ င့် ြမားတိ့ကိ ယေလာ့ဟ ဆိသည်အတိင်း ှ င်ဘရင်ယ၏။ ၁၆

ေလးကိတင်ေလာ့ဟ တဖန်ဆိသည်အတိင်း ေလးကိတင်၍၊ ဧလိ ှ ဲသည် မိမိလက်ကိ

ှ င်ဘရင် လက်ေပ မှာ တင်လျက်၊ ၁၇ အေ ှ ့ြပတင်းေပါက်ကိ ဖွင့် ေလာ့ဟဆိ၍ ဖွင့်

ေလ၏။ ပစ်ေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း ှ င်ဘရင်သည် ပစ်ေလ၏။ ဧလိ ှ ဲကလည်း၊ ထာဝရ

ဘရားကယ်တင် ေတာ်မရာြမား၊ ရိမင်းလက်မှ ကယ် တ်ရာြမားြဖစ်၏။

အာဖက် မိ ့၌ ရိလတိ့ကိ အကန်အစင်လပ် ကံရလိမ့် မည်ဟ ဆိ၏။ ၁၈

ြမားတိ့ကိယဦးေလာ့ဟ တဖန်ဆိသည်အတိင်း၊ ှ င်ဘရင်သည် ယ၏။ ေြမေပ သိ့

ိက်ေလာ့ဟဆိ၍ သံး ကိမ် ိက်ေလ၏။ ၁၉ ထိအခါဘရားသခင်၏လသည်

အမျက်ထွက်၍၊ အဘယ်ေကာင့် ငါး ကိမ်ေြခာက် ကိမ်မ ိက်သနည်း။ ထိသိ့ ိက်လ င်၊

ရိလတိ့ကိ အကန်အစင်လပ် ကံရလိမ့် မည်။ ယခမကား၊ သံး ကိမ်သာ

လပ် ကံရလိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၂၀ ဧလိ ှ ဲေသ၍ သဂဟ်ြခင်းကိခံ ပီးမှ၊ ေနာင် ှ စ် တွင်

ေမာဘတပ်သားတိ့သည် ဣသေရလြပည်ကိ တိက်လာက၏။ ၂၁ဣသေရလလတိ့သည်

လတေယာကိ သဂဟ် စဥ်တွင်၊ ေမာ်ဘတပ်လာသည်ကိ ြမင်၍၊ အေလာင်းကိ

ဧလိ ှ ဲသချုင်းတွင်း၌ ချထားက၏။ ေသေသာသသည် ေအာက်သိ့ေရာက်၍၊

ဧလိ ှ ဲအ ိးတိ့ကိ ထိေသာအခါ၊ အသက် ှ င်ြပန်သြဖင့် မတ်တတ်ထ၏။ ၂၂

ရိ ှ င်ဘရင်ဟာေဇလသည် ေယာခတ် လက်ထက်ကာလပတ်လံး ဣသေရလအမျိုးကိ

ှ ဥ်းဆဲ ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ သနားစံမက်၍ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်တိ့ ှ င့် ဖဲွေ့တာ်မခ့ဲေသာ ပဋိညာဥ်ကိ ေအာက်ေမ့လျက် သတိ့ကိ မဖျက်ဆီး၊

အထံေတာ်မှမ ှ င်ထတ်ေသးဘဲ ကည့် ပစေတာ်မ၏။ ၂၄ ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလေသ၍၊

သားေတာ် ဗဟာဒဒ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၂၅ဟာေဇလသည် စစ်တိက်၍

ေယာခတ်မင်း လက်မှ တ်ယေသာ မိ့ ွာတိ့ကိ ေယာခတ်သား ယေဟာ ှ သည်

ဟာေဇလသားဗဟာဒဒ်လက်မှ တ်ယ၏။ သံး ကိမ်တိင်ေအာင် ယေဟာ ှ သည် ိင်၍

ဣသေရလ မိ ့ ွာတိ့ကိ ရြပန်ေလ၏။

၁၄ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာခတ်သား ယေဟာ ှ နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊

၂ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ သားအာမဇိသည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်

နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိ ့သ

ယဒန်အမည် ှ ိ၏။ ၃ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌တရား ေသာ

အမကိ ပေသာ်လည်း၊ အဘဒါဝိဒ်၏ အကျင့် ကိမမီှ၊ ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ပသမအတိင်း ပ၏။

၄ သိ့ရာတွင် ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ ေကာင့် ၊ လတိ့သည်

ထိအရပ်တိ့၌ ယဇ်ပေဇာ်၍ နံသ့ာ ေပါင်းကိ မီး ိ ့ က၏။ ၅ အာမဇိသည်

မင်းအာဏာတည်ေသာအခါ၊ ခမည်းေတာ်မင်း ကီးကိ သတ်ေသာ ကန်တိ့ကိ သတ်ေလ

၏။ ၆ သားအတွက်အဘသည် အေသမခံရ။အဘ အတွက် သားသည် အေသမခံရ။

လတိင်းမိမိအြပစ် ေကာင့် အေသခံရ၏ဟ ေမာေ ှ ပညတိကျမ်းစာ၌ ေရးထားလျက် ှ ိေသာ

ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍ ခမည်းေတာ်ကိသတ်ေသာသတိ့၏

သားများကိမသတ်ဘဲ ေန၏။ ၇အာမဇိမင်းသည် ဧဒံအမျိုးသားတေသာင်းကိ ဆားချိုင့် ၌

သတ်၍ ေသလ မိကိ့ တိက်သြဖင့် ၊ ယေန့ တိင်ေအာင် ယေဿလဟ၍သမတ်ေလ၏။ ၈

ထိအခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယဟသား ေယာခတ်၏သားယေဟာ ှ ထံသိ့ သံတမန်ကိ

ေစလတ် ၍၊ ငါတိ့သည် မျက် ှ ာချင်းဆိင်မိ ကကန်အ့ံဟ မှာလိက် လ င်၊ ၉

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ယေဟာ ှ က၊ ေလဗ န် ဆးပင်သည် ေလဗ န်အာရဇ်ထံသိ့

ေစလတ်၍၊ သင့် သမီးကိ ငါ့သား ှ င့် ေပးစားပါဟ ဆိစဥ်တွင်၊ ေလဗ န်

သားရဲတေကာင်သည် ေ ှ ာက်သွား၍ ဆးပင်ကိ နင်းမိ ၏။ ၁၀သင်သည် ဧဒံြပည်ကိ

လပ် ကံေသာေကာင့် စိတ်ြမင့် လှ၏။ ကိယ်ေနရာ၌ တတ်တိင်းဝါ ကားလျက်

ေနေလာ့။ သင့် ကိယ်တိင် ှ င့် ယဒြပည်သည် ေဘးေရာက် ၍ ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ

အဘယ်ေကာင့်အမ ှ ာသနည်းဟယဒ ှ င်ဘရင် အာမဇိကိြပန်၍ မှာလိက်ေလ၏။ ၁၁

ထိစကားကိ အာမဇိသည် နားမေထာင်ေသာ ေကာင့် ၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် စစ်ချီ၍

ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးတိ့သည် ယဒြပည် ဗက်ေ ှ မက် မိ ့၌ မျက် ှ ာချင်း ဆိင်မိ ကသြဖင့် ၊ ၁၂

ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ ယဒအမျိုးသား ံ း၍ အသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာသိ့

ေြပးက၏။ ၁၃ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ယေဟာ ှ သည်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် အာခဇိသားြဖစ်ေသာ

ေယာ ှ ၏ သားအာမဇိ ကိ ဗက်ေ ှ မက် မိမှ့ာ ဘမ်းမိ၍၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ သွား ပီးလ င်

ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းအေတာင်ေလးရာကိ ဧဖရိမ်တံခါးမှသည် ေထာင့် တံခါးတိင်ေအာင် ဖိဖျက်

ေလ၏။ ၁၄ ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်ဘ ာတိက်၌၎င်း၊ ှ ိသမ ေသာ ေ ေငွမှစ၍

တန်ဆာအလံးစံ ှ င့် အာမခံ ေသာသအချို ့တိ့ကိ ယ ပီးမှ ှ မာရိ မိသိ့့ြပန်သွား၏။ ၁၅

ယေဟာ ှ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ ၊ တန်ခိး ကီးြခင်း၊ ယဒ ှ င်ဘရင်အာမဇိကိ

စစ်တိက်ြခင်း အရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၆ယေဟာ ှ သည်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့်အတ ှ မာရိ မိ ့၌ သဂဟ် ြခင်းကိ

ခံေလ၏။ သားေတာ်ေယ ေရာေဗာင်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။ ၁၇

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေယာခတ်သားယေဟာ ှ ေသသည်ေနာက်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သား

အာမဇိသည် တဆယ်ငါး ှ စ် အသက် ှ င်ေသး၏။ ၁၈ အာမဇိ ပမေသာ

အမအရာကင်းေလသမ တိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၉ ထိမင်းတဘက်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ သင်းဖဲွ ့ က၍၊ သသည် လာခိ ှ မိသိ့့ ေြပးသည်တွင်၊ ထိ မိသိ့့ ေစလတ် ၍

သတ်ေစ ပီးမှ၊ ၂၀ ြမင်းေပ ၌တင်လျက် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင် ခ့ဲ၍ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်အတ

ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်က၏။ ၂၁ ယဒြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် အသက်

တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိေသာ သားေတာ်သဇိကိယ၍ ခမည်းေတာ် အာမဇိအရာ၌

နန်းတင် က၏။ ၂၂ ထိမင်းသည် ခမည်းေတာ်ေသသည်ေနာက်၊ ဧလတ် မိကိ့ ပစ၍

ယဒ ိင်ငံထဲသိ့ သွင်းြပန်၏။ ၂၃ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သား အာမဇိနန်းစံ ဆယ်ငါး ှ စ်တွင်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ယေဟာ ှ သား ေယေရာေဗာင်သည် ှ မာရိ မိ ့၌ မင်း ပ၍ ေလးဆယ်

တ ှ စ်စိးစံ၏။ ၂၄ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက် ကိ ပ၍၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ

မစွန့်ဘဲေန၏။ ၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် မိမိကန်

ဂါေသဖာ မိေ့န၊ အမိတဲ၏ သား ပေရာဖက်ေယာနအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မ ေသာစကားေတာ်

အတိင်း၊ ထိမင်းသည် ဣသေရလ ိင်ငံကိ ဟာမက် မိ ့ ဝင်ဝမှသည် ချိုင့် ပင်လယ်တိင်ေအာင်

ရန်သလက်မှ တ်၍ ပစေလ၏။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးခံရေသာ

ှ ဥ်းဆဲြခင်း အလွန်ေလးလံသည်ကိ၎င်း၊ မိ ့၌ အချုပ် ခံရေသာသြဖစ်ေစ၊

အလွတ်ေြပးေသာသြဖစ်ေစ၊ ဣသ ေရလအမျိုး၌ မစ ိင်ေသာသ မ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ ထာဝရ

ဘရားသည်ြမင်လ င်၊ ၂၇ ဣသေရလအမျိုး၏ နာမကိ မိဃ်းေကာင်းကင် ေအာက်၌

မေပျာက်ေစမည်အေကာင်း ကံေတာ်မ၍၊ ယေဟာ ှ သား ေယေရာေဗာင်အားြဖင့်

ကယ်တင်ေတာ် မ၏။ ၂၈ ေယေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာကင်းေလ

သမ တိ့ ှ င့် တန်ခိး ကီးြခင်း၊ စစ်တိက်ြခင်း၊ အထက်က ယဒ ိင်ငံအဝင်ြဖစ်ေသာ

ဒမာသက် မိ့ ှ င့် ဟာမက် မိကိ့ ဣသေရလအမျိုးအဘိ၊့ ရန်သလက်မှ တ်ယြခင်း အရာ

တိ့သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၉ ေယေရာေဗာင်သည်

ဘိးေတာ်ေဘးေတာ် ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍ သားေတာ် ဇာခရိသည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။
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၁၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယေရာေဗာင် နန်းစံ ှ စ် ဆယ်ခနစ် ှ စ်တွင်၊

၂ယဒ ှ င်ဘရင် အာမဇိသား သဇိသည် အသက် တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိေသာ်၊

နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ငါးဆယ် ှ စ် ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့

ေယေခါလိအမည် ှ ိ၏။ ၃ ထိမင်းသည် ခမည်းေတာ်အာမဇိ ပသမ အတိင်း

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တရားေသာအမကိ ပ၏။ ၄ သိ့ရာတွင် ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ

မပယ် ှ ားေသာ ေကာင့် ၊ လတိ့သည် ထိအရပ်တိ့၌ယဇ်ပေဇာ်၍ နံသ့ာ ေပါင်းကိ မီး ိ ့ က၏။

၅ ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ှ င်ဘရင်သည် ေသသည်တိင်ေအာင်

နာစဲွ၍ ြခားနား ေသာ နန်း၌ေနရ၏။ သားေတာ် ေယာသံသည် နန်းေတာ် ကိအပ်၍

ိင်ငံေတာ်မကိ စီရင်ရ၏။ ၆ သဇိ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့သည်

ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၇ သဇိသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊

သတိ့ ှ င့် အတ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ် ေယာသံသည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၈ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိနန်းစံသံးဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊

ေယေရာေဗာင်သားဇာခရိသည် ှ မာရိ မိ ့၌မင်း ပ၍ ဣသေရလ ိင်ငံကိစိးစံ၏။ ၉

ထိမင်းသည် ဘိးေဘး ပသည်အတိင်း၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာေနဗတ်သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိက် အြပစ်တိ့ကိ

မစွန့်ဘဲေန၏။ ၁၀ယာဖက်သား ှ လံုသည် ဇာခရိမင်းတဘက်၌ သင်းဖဲွ ့၍ လများေ ှ မှ့ာ

ေသေအာင်လပ် ကံ ပီးလ င် သ၏ အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၁၁ ဇာခရိ ပမေသာ

အမအရာကင်းေလသမ တိ့ သည် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၂ ထိသိ့

ထာဝရဘရားက၊ သင်၏သားေြမးေလး ဆက်တိင်ေအာင် ဣသေရလ ိင်ငံရာဇပလင်ေပ မှာ

ထိင်ရမည်ဟ ေယဟအား မိန့်ေတာ်မ ေသာစကားေတာ် ြပည့် စံသတည်း။ ၁၃

ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိနန်းစံ သံးဆယ်ကိး ှ စ်တွင် ှ လံုသည် နန်းထိင်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌

တလစိးစံေလ၏။ ၁၄ ဂါဒိသားေမနဟင်သည် တိရဇ မိမှ့ ှ မာရိ မိ ့ သိ့သွား၍၊

ယာဖက်သား ှ လံုကိေသေအာင် လပ် ကံ ပီး လ င်၊ သ၏အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၁၅

ှ လံု ပမေသာအမအရာကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် သင်းဖဲွ ့ြခင်းအရာသည် ဣသေရလရာဇဝင်၌

ေရးထား လျက် ှ ိ၏။ ၁၆ ထိအခါ ေမနဟင်သည် တိဖသ မိ့ ှ င့် မိသ့ား များ၊ တိရဇ မိ ့

အလွန်တိဖသ မိန့ယ်များတိ့ကိ လပ် ကံ ၏။ မိတံ့ခါးကိ သအ့ား မဖွင့် ေသာေကာင့်

လပ် ကံ၍ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ မိန်းမအေပါင်းတိ့၏ ဝမ်းကိ ခဲွေလ၏။ ၁၇

ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိနန်းစံသံးဆယ်ကိး ှ စ်တွင်၊ ဂါဒိသားေမနဟင်သည် နန်းထိင်၍၊

ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသ ေရလ ိင်ငံကိ ဆယ် ှ စ်စိးစံေလ၏။ ၁၈ ထိမင်းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက် ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ်

သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိက်အြပစ်တိ့ကိ မစွန့်ဘဲ ေန၏။ ၁၉ အာ ရိ ှ င်ဘရင်

ပလသည် ဣသေရလြပည်ကိ တိက်လာ၏။ ေမနဟင်သည် မိမိအာဏာတည်ေစမည်

အေကာင်း၊ ပလမင်းမစေစြခင်းငှါ၊ ေငွအခွက်တေသာင်း ကိ ဆက်ရ၏။ ၂၀

အာ ရိ ှ င်ဘရင်အား ဆက်စရာဘိ၊့ ေမနဟင် သည် ဣသေရလ အမျိုး၌ေငွခဲွ၍၊

ရတတ်ေသာ သတိင်း အကျပ်ငါးဆယ်စီေပးရ၏။ ထိေကာင့် အာ ရိ ှ င်ဘရင် သည် မေန၊

မိမိြပည်သိ့ ြပန်သွား၏။ ၂၁ ေမနဟင် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့သည်

ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၂ ေမနဟင်သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊

သားေတာ်ေပကတိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။ ၂၃ ယဒ ှ င်ဘရင်

သဇိနန်းစံငါးဆယ်တွင်၊ ေမနဟင်သားေပကတိသည် နန်းထိင်၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌

ဣသေရလ ိင်ငံကိ ှ စ် ှ စ်စိးစံေလ၏။ ၂၄ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်

ကိ ပ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင်၏

ဒစ ိက်အြပစ်တိ့ကိ မစွန့်ဘဲ ေန၏။ ၂၅အမေတာ်ထမ်းတပ်မး၊ ေရမလိသားေပကာသည်

ေပကဟိမင်းတဘက်၌ သင်းဖဲွ ့၍၊ အာေဂါဘ ှ င့် အေရဟအစ ှ ိေသာ ဂိလဒ်ြပည်သား

ငါးကျိပ်ပါလျက်၊ ှ မာရိ မိ ့၌နန်းေတာ်ထဲမှာ ေသေအာင်လပ် ကံ၍ သ၏ အရာ၌

နန်းထိင်၏။ ၂၆ ေပကတိ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့ သည်

ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၇ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိနန်းစံငါးဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊

ေရမလိသားေပကာသည် နန်းထိင်၍ ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသ ေရလ ိင်ငံကိ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်

စိးစံေလ၏။ ၂၈ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက် ကိ ပ၍၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိက်ကိ ပ၍၊

ဣသေရလ အမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ်သား ေယေရာေဗာင်၏ ဒစ ိက် အြပစ်တိ့ကိ

မစွန့်ဘဲေန၏။ ၂၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေပကာလက်ထက်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်

တိဂလတ်ပိေလသာသည်လာ၍ဣယန် မိ၊့ အေဗလဗက်မာခါ မိ၊့ ယာေနာ မိ၊့ ေကေဒ ှ မိ၊့

ဟာေဇာ် မိ ့ ှ င့်တကွ ဂိလဒ်ြပည်၊ ဂါလိလဲြပည်၊ နဿလိ ြပည်သား အေပါင်းတိ့ကိ လပ် ကံ၍၊

အာ ရိြပည်သိ့သိမ်းသွား၏။ ၃၀ သဇိသား ေယာသံနန်းစံ ှ စ်ဆယ်တွင်၊ ဧလာ

သားေဟာေ ှ သည် ေရမလိသား ေပကာမင်းတဘက်၌သင်းဖဲွ ့၍ ေသေအာင်လပ် ကံ ပီးမှ၊

သ၏အရာ၌ နန်းထိင် ၏။ ၃၁ ေပကာ ပမေသာအမအရာ ကင်းေလသမ တိ့ သည်

ဣသေရလရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၃၂ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေရမလိသား ေပကာ

နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိသား ေယာသံသည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်

နန်းထိင်၍၊ ၃၃ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဣသေရလ ိင်ငံကိ တဆယ် ေြခာက် ှ စ်စိးစံေလ၏။

မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာဒတ်သမီး ေယ ှ ာအမည် ှ ိ၏။ ၃၄ ထိမင်းသည် ခမည်းေတာ်

သဇိကျင့်သမ အတိင်း၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ တရားေသာ အမကိ ပ၏။ ၃၅

သိ့ရာတွင် ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ားေသာ ေကာင့် ၊ လတိ့သည် ထိအရပ်တိ့၌

ယဇ်ပေဇာ်၍၊ နံသ့ာ ေပါင်းကိမီး ိ ့ က၏။ ထိမင်းသည် ဗိမာန်ေတာ်အထက် တံခါးကိ

လပ်ေလ၏။ ၃၆ ေယာသံ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏၊ ၃၇ ထိကာလတွင် ထာဝရဘရားသည် ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိန် ှ င့်

ေရမလိသားေပကာကိ ယဒြပည်သိ့ ေစလတ် ေတာ်မ၏။ ၃၈ ေယာသံသည်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သတိ့ ှ င့်အတ အဘဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိခံေလ၏။

သားေတာ်အာခတ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင် ၏။

၁၆ ေရမလိသား ေပကာနန်းစံဆယ်ခနစ် ှ စ်တွင် ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာသံသားအာခတ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍၊ ၂

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဆယ်ေြခာက် ှ စ်စိးစံေလ၏။ ထိမင်းသည် အဘဒါဝိဒ်က့ဲသိ့မကျင့် ၊

ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ တရားေသာ အမကိ မ ပ၊ ၃ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့

လိက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ေ ှ မှ့၊

ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ ွံ ှ ာဘွယ် ထံးစံအတိင်း၊ မိမိသားကိ

မီးြဖင့် ပေဇာ်၏။ ၄ ြမင့် ေသာအရပ်၊ ေတာင်ေပ ၊ သစ်ပင်ေအာက် တိ့၌ပေဇာ်၍

နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိတ့တ်၏။ ၅ ထိအခါ ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိန် ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

ေရမလိသားေပကာသည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ စစ်ချီ၍ အာခတ်မင်းကိ ဝိင်းထားေသာ်လည်း

မ ိင်ရ။ ၆ သိ့ရာတွင်၊ ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိန်သည် ဧလတ် မိ ့ ကိ ရိ ိင်ငံ သိ့သွင်းြပန်၍၊

ယဒလတိ့ကိ ှ င်ထတ်သြဖင့် ၊ ရိလတိ့သည်လာ၍ ယေနတိ့င်ေအာင် ဧလတ် မိ ့၌ ေနက၏။

၇ ထိေကာင့်အာခတ်သည် အာ ရိ ှ င်ဘရင် တိဂလတ်ပိေလသာထံသိ့ သံတမန်ကိ

ေစလတ်၍၊ က ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်သား၊ ကိယ်ေတာ်ကန်ြဖစ်ပါ၏။ လာပါ။ က ်ပ်ကိ

ရန်ဘက် ပေသာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်လက်မှ ကယ်ယပါဟ

ေတာင်းပန်၏။ ၈တဖန်ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်ဘ ာတိက် ၌၎င်း ှ ိေသာ ေ ေငွကိ

ယ၍ အာ ရိ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ လက်ေဆာင်ေပးလိက်ေလ၏။ ၉အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်

နားေထာင်၍ ဒမာ သက် မိသိ့့ စစ်ချီ၍ တိက်ယ ပီးလဆင်၊ ြပည်သားတိ့ကိ ကိရ မိသိ့့

သိမ်းသွား၏။ ေရဇိန်မင်းကိလည်း သတ်၏။ ၁၀အာခတ်မင်း ကီးသည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်ကိ

ခရီး ဦး ကိ ပြခင်းငှါ ဒမာသက် မိသိ့့သွား၏။ ထိ မိမှ့ာ ှ ိေသာ ယဇ်ပလင်ကိြမင်လ င်၊

ပလင်ပံ၊ အတိင်းအ ှ ည်၊ တန်ဆာ ှ ိသမ ကိေရး၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဥရိယထံသိ့

ေပးလိက်၏။ ၁၁ ထိသိ့ ဒမာသက် မိမှ့ အာခတ်မင်းေပးလိက် သမအတိင်း၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဥရိယသည် အာခတ်မင်း မေရာက်မီှ လပ် ှ င့် ပီ။ ၁၂ ှ င်ဘရင်သည်

ဒမာသက် မိမှ့ေရာက်လာေသာ အခါ၊ ထိယဇ်ပလင်ကိ ြမင်၍ ချဥ်းကပ်သြဖင့် ၊ ၁၃

မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ မီး ိ၏့။ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ကိလည်း

သွန်းေလာင်း၏။ မိဿဟာယယဇ်အေသွးကိလည်း ယဇ် ပလင်ေပ မှာြဖန်းေလ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိေသာ ေကးဝါယဇ် ပလင်ကိ ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့၊ ယဇ်ပလင် ကီး ှ င့်

ဗိမာန်ေတာ် စပ်ကားအရပ်မှ ေ ွ ့၍ ယဇ်ပလင် ကီး ေြမာက်ဘက်၌ ထား၏။ ၁၅

တဖန်ယဇ်ပေရာဟိတ်ဥရိယကိ မှာထားသည် ကား၊ နံနက် မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ညဦးယံေဘာဇဥ် ပေဇာ် သကာ၊ ှ င်ဘရင်မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊
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သွန်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာတိ့ကိ ယဇ်ပလင် ကီးေပ မှာ မီး ိေ့လာ့။ မီး ိရ့ာယဇ်အစ ှ ိေသာ

ယဇ်မျိုးအေသွးကိ လည်း ထိပလင်ေပ မှာြဖန်းေလာ့။ ေကးဝါယဇ်ပလင် သည်

ငါေမးြမန်းစရာဘိ့ ှ ိရမည်ဟ၊ ၁၆ အာခက်မင်း ကီးမှာထားသမအတိင်း ယဇ်

ပေရာဟိတ်ဥရိယ ပ၏။ ၁၇ အာခတ်မင်း ကီးသည် ေကးဝါခံတန်ဆာတိ့ကိ ပယ်၍

အင်တံကိ လည်းေ ွ၏့။ ေကးဝါေရကန်ကိလည်း ေကးဝါ ွားတိ့အေပကချ၍

ေကျာက်ခင်းေပ မှာ တင်ထား၏။ ၁၈ ဗိမာန်ေတာ်၌ ဥပသ်ေစာင့် စရာဘိ့ ေဆာက်

ေသာမ ပ်ကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်တက်ရာေစာင်းတန်းကိ၎င်း၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်ေကာင့် ပယ်၏။

၁၉ အာခတ် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

၂၀ အာခတ်သည်ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သတိ့ ှ င့်အတ ဒါဝိဒ် မိ ့၌

သဂဟ်ြခင်းကိခံေလ၏။ သားေတာ် ေဟဇကိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၁၇ ယဒ ှ င်ဘရင်အာခတ် နန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ် တွင် ဧလာသားေဟာေ ှ သည်

နန်းထိင်၍ ှ မာရိ မိ ့၌ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ကိး ှ စ်စိးစံေလ၏။ ၂

ထိမင်းသည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက် ကိ ပ၏။ သိ့ေသာ်လည်း သေ့ ှ မှ့ာ

ြဖစ်ဘးေသာ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ ပေသာ ဒစ ိက်ကိမမီှ။ ၃ ထိမင်းကိအာ ရိ

ှ င်ဘရင် ှ ာလမေနဇာသည် စစ်ချီ၍ ေဟာေ ှ သည် ကန်ခံသြဖင့် အခွန်ဆက်ရ၏။ ၄

ေနာက်တဖန် ှ စ်တိင်းဆက်ရေသာ အခွန်ကိ မဆက်။ သွာအမည် ှ ိေသာ

အဲဂတု ှ င်ဘရင်ထံသိ့ သံတမန်ကိေစလတ်၍၊ ပန်ကန်မည့်အ ကံ ှ ိသည်ကိ

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သိသြဖင့် ၊ ေဟာေ ှ ကိဘမ်းဆီး၍ ေထာင်ထဲမှာ ချုပ်ထား ပီးလ င်၊ ၅

ဣသေရလြပည်တေ ှ ာက်လံးသိ့စစ်ချီ၍၊ ှ မာရိ မိသိ့့ ေရာက်ေသာ် သံး ှ စ်ဝိင်းထား၏။ ၆

ေဟာေ ှ နန်းစံကိး ှ စ်တွင်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင် သည် ှ မာရိ မိကိ့ ရ ပီးလ င်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ အာ ရိြပည်သိ့သိမ်းသွား၍ ေဂါဇန်ြမစ်နား၊ ဟာလ မိ၊့

ဟာေဗာ် မိအ့စ ှ ိေသာ ေမဒိ ိင်ငံ မိ ့ ွာတိ့၌ထား၏။ ၇အေကာင်းမကား၊ အဲဂတုြပည် ှ င့်

အဲဂတုဖာ ေရာဘရင် လက်ထဲက ကယ် တ်ေတာ်မေသာ မိမိတိ့ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ြပစ်မှား၍ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ

ိေသ က၏။ ၈သတိ့ေ ှ မှ့ ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့

ထံးစံ ှ င့် မိမိတိ့ချီးေြမာက်ေသာ ှ င်ဘရင်တိ့ ထံးစံသိ့လိက် က၏။ ၉ မိမိတိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားတဘက်၌ မတရားေသာအမကိ မထင်မ ှ ား ပက၏။ ကင်းေစာင့်

ေသာ ေမ ာ်စင်ြဖစ်ေစ၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ြဖစ်ေစ၊ မိ ့ ွာ အလံးစံတိ့၌ ြမင့် ေသာအရပ်ကိ

တည်က၏။ ၁၀ ပ်တဆင်းတ ှ င့်အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ြမင့် ေသာ ကန်း ှ ိသမ တိ့

အေပ မှာ၎င်း၊၊ စိမ်းေသာသစ်ပင် ှ ိသမ ေအာက်မှား၎င်း၊တည်ေထာင် ပစက၏။ ၁၁

သတိ့ေ ှ မှ့ ထာဝရဘရား ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ တပါးအမျိုးသား ပသက့ဲသိ့

ြမင့် ေသာအရပ် ှ ိသမအေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိ ့၍ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ် ကိ

ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အဓမအမတိ့ကိ ပက၏။ ၁၂ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ်မေသာအမ၊

ပ်တ ဆင်းတတိ့၌ ပေဇာ်ြခင်းအမကိ ပက၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်ထာဝရဘရားက

အဓမလမ်းတိ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ငါသည် သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့၌ ထားေသာ တရား၊

ငါ့ကန်ပေရာဖက်တိ့ြဖင့် ေပးလိက်ေသာတရားကိ အကန်အစင်ကျင့် ၍၊

ငါ့စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့ဟ ပေရာဖက်များ ှ င့် အနာဂတ်ေဟာ

ဆရာများတိ့ ြဖင့်ဣသေရလအမျိုး၊ ယဒအမျိုး၌ သက်ေသ ခံေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၁၄

သတိ့သည်နားမေထာင်။ မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ မယံကည်ေသာ ဘိးေဘးတိ့

လည်ပင်း က့ဲသိ့ မိမိတိ့လည်ပင်းကိ ခိင်မာေစက၏။ ၁၅ စီရင်ေတာ်မချက်၊

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် ဖဲွေ့တာ်မေသာ ပဋိညာဥ်၊ သတိ့၌ သက်ေသခံေတာ်မေသာ

သက်ေသတိ့ကိ ပယ်၍အနတတရားကိ ကျင့်လျက် အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ် က၏။

အကင်တပါးအမျိုးသား ကျင့်သက့ဲသိ့ မကျင့် က ှ င့်ဟ ထာဝရဘရား ပညတ်ေတာ် မ၏၊

ပတ်လည်၌ေနေသာ ထိအမျိုးသားေနာက်သိ့ လိက် က၏။ ၁၆ မိမိတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ ပညတ် ေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ စွန့်၍ ွားသငယ်တည်းဟေသာ

သွန်းေသာ ပ်တ ှ င့် အာ ှ ရပင်ကိ လပ်က၏။ မိဃ်း ေကာင်းကင်တန်ဆာများကိ

ကိးကွယ်၍ ဗာလဘရားကိ လည်းဝတ် ပက၏။ ၁၇သားသမီးတိ့ကိ မီးြဖင့် ပေဇာ် က၏။

နတ်ဝိဇာ အတတ် ပစားေသာ အတတ်ကိ သံးေဆာင်၍ ထာဝရ ဘရား၏

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပမည်ဟ ကိယ်ကိေရာင်း က၏။ ၁၈

ထိေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးကိ ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်၍

မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ ပယ် ှ ားေတာ်မ၏။ ယဒအမျိုးမှတပါး အြခားေသာ အမျိုးမကျန် ကင်းရ။

၁၉ယဒအမျိုးမကား၊ မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ပညတ်တရားေတာ်ကိမေစာင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးလိက် ေသာ ထံးစံဓေလ့သိ့ လိက်က၏။ ၂၀ထာဝရဘရားသည်လည်း၊

ဣသေရလအမျိုး ှ ိသမ ကိ ွံ ှ ာ၍ မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ မ ှ င်ထတ်မီှ တိင်ေအာင်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ လယက်ေသာသတိ့ လက်၌အပ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ဣသေရလအမျိုးကိ

ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးမှ ဆတ်ဖ့ဲ၍၊ သတိ့သည် ေနဗတ်၏ သားေယေရာေဗာင်ကိ ှ င်ဘရင်

အရာ၌ခန့်ထား က၏။ ေယေရာေဗာင်သည်လည်း ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့

လိက်ရာလမ်းမှ ဣသ ေရလအမျိုးကိ လဲေစ၍ ဒစ ိက် ကီးကိ ပေစ၏။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍

ေယေရာေဗာင် ပေသာ ဒစ ိက်လမ်း သိ့ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

အစဥ်တစိက် လိက် က၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ပေရာဖက်

အေပါင်းတိ့ြဖင့် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလ အမျိုးကိ မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ

ပယ် ှ ားေတာ်မမမီှ တိင်ေအာင် သတိ့သည် ထိဒစ ိက်အြပစ်ကိ မေ ှ ာင် ဘဲလိက်က၏။

ထိေကာင့် ေနရင်းြပည်မှ အာ ရိြပည်သိ့ သိမ်းသွားြခင်းကိ ယေနတိ့င်ေအာင် ခံရက၏။ ၂၄

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊ ဗာဗလန် မိသ့ား၊ ကသ မိသ့ား၊ အာဝ မိသ့ား၊ ဟာမတ် မိသ့ား၊

ေသဖရဝိမ် မိသ့ားတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ့တွင် ဣသေရလ အမျိုးသား

ကိယ်စားထားသြဖင့် ထိလတိ့သည် ှ မာရီ မိ ့ ွာတိ့ကိ သိမ်းယ၍ ေနရာကျက၏။ ၂၅

ေနရာကျစကထာဝရဘရားကိ မ ိေသေသာ ေကာင့် ၊ ြခေသ့တိ့ကိ ေစလတ်၍အချို တိ့့ကိ

ကိက်ေစ ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိေကာင့်အချို တိ့့က၊ ကိယ်ေတာ်ေြပာင်းေစ၍၊ ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ့၌

ထားေတာ်မေသာလအမျိုးမျိုးတိ့သည် ထိြပည်ေစာင့်ဘရား၏တရားကိ နားမလည်ေသာ

ေကာင့် ၊ ထိဘရားသည် ြခေသ့တိ့ကိေစလတ်၍ ေနရာကျ ေသာ သတိ့ကိ သတ်ပါသည်ဟ

အာ ရိ ှ င်ဘရင်အား ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၇အာ ရိ ှ င်ဘရင်က၊ ထိြပည်မှသိမ်းခ့ဲေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တေယာက်ကိ ြပန်ပိ့ က။ သသည်သွား၍ ထိြပည်ေစာင့်ဘရား၏တရားကိ

သွန်သင်လျက်ေနပါေလ ေစဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂၈ ှ မာရိ မိမှ့သိမ်းခ့ဲေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် တေယာက်သည် ြပန်၍ ေဗသလ မိ့၌ေနလျက်၊ ထာဝရ

ဘရားကိ အဘယ်သိ့ ိေသရမည်ကိ သွန်သင်ေလ၏။ ၂၉ သိ့ေသာ်လည်း

ထိလမျိုးအသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့ဘရားကိ လပ်၍ ေနရာကျေသာ မိ့ ွာတွင် ြမင့်

ေသာအရပ်ေပ မှာ ှ မာရိ မိသ့ား လပ် ှ င့် ေသာ အိမ်တိ့ ၌ တင်ထားက၏။ ၃၀

ဗာဗလန် မိသ့ားတိ့သည် သကတ်ေဗ တ် ဘရား၊ ကသ မိသ့ားတိ့သည် ေနရဂါလဘရား၊

ဟာမတ် မိသ့ားတိ့သည် အ ှ ိမဘရား၊ ၃၁ အာဝ မိသ့ားတိ့သည် နိဗဟာဇဘရား ှ င့်

တာတက်ဘရားကိ လပ်က၏။ ေသဖရဝိမ် မိသ့ားတိ့ သည်လည်း ေသဖရဝိ မိေ့စာင့်ဘရား

အာြဒဓမလက် ှ င့် အာနေမလက်ဘရားတိ့အား သားသမီးကိမီး ိ ့၍ ပေဇာ် က၏။ ၃၂

ထာဝရဘရားကိလည်း ိေသ၍ သာမညလတိ့ကိ ြမင့် ေသာ အရပ်ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌

ခန့်ထား သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ြမင့် ေသာအရပ် အိမ်တိ့၌ လများအဘိ့ ယဇ်ပေဇာ်က၏။ ၃၃

ထိသိ့ထာဝရဘရားကိ ိေသက၏။ သိမ်းသွား ြခင်းကိ ခံရေသာ လမျိုး ပသက့ဲသိ့

မိမိတိ့ဘရားကိလည်း ဝတ် ပက၏။ ၃၄ယေနတိ့င်ေအာင် ေ ှ းထံးစံဓေလ့သိ့ လိက်က

သည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ိေသရာမေရာက်။ ဣသေရလအမျိုးခံရေသာ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိမေစာင့် ။ ဣသေရလအမည်ြဖင့် သမတ်ေသာ ယာကပ်

အမျိုးသားတိ့၌ ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတ်တရားတိ့ကိမကျင့် ဘဲေနက၏။

၃၅ ထာဝရဘရားသည်ထိအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့၍၊

သင်တိ့သည်အြခားတပါးေသာဘရားတိ့ကိ မ ိေသ၊ ဦးမ တ်၊ ဝတ်မ ပ၊ ယဇ်မပ ေဇာ်ရ။

၃၆ သင်တိ့ကိ ကီးေသာတန်ခိး၊ ဆန့်ေသာလက် ံ း ေတာ်အားြဖင့် အဲဂတုြပည်မှ

ကယ် တ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိသာ ိေသကိးကွယ်၍ ယဇ်ပေဇာ်ရမည်။ ၃၇

သင်တိ့အဘိ့ ေရးထားေတာ်မေသာ စီရင်ထံးဖဲွ ့ ချက်ပညတ်တရားတိ့ကိ အစဥ်အ မဲ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်။ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိမ ိေသရ။ ၃၈ သင်တိ့ ှ င့် ငါ

ဖဲွေ့သာပဋိညာဥ်ကိ မေမ့ေလျာ့ရ။ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိမ ိေသရ။

၃၉ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိသာ ိေသရမည်။ သိ့ ပလ င်

ရန်သအေပါင်းတိ့လက်မှ ကယ် တ်ေတာ် မမည်ဟ မှာထားေတာ်မ
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ေသာ်လည်း၊ ၄၀ သတိ့သည်နားမေထာင်ေ ှ းထံးစံဓေလ့သိ့လိက် က၏။

၄၁ ထိလအမျိုးမျိုး ကိယ်တိင်မှစ၍၊ သားေြမး ြမစ်တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ိေသက၏။ ပ်တဆင်းတတိ့ကိလည်းဝတ် ပက၏။

မိ ိးဘလာသိ့လိက်၍ယေနတိ့င်ေအာင်ကျင့် ေနက၏။

၁၈ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဧလာသား ေဟာေ ှ နန်းစံသံး ှ စ်တွင်၊ ၂ယဒ ှ င်ဘရင်

အာခတ်သား ေဟဇကိသည် အသက် ှ စ် ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာခရိသမီးအာဘိအမည် ှ ိ၏။

၃ ထိမင်းသည်အဘဒါဝိဒ်ကျင့်သမအတိင်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

တရားေသာအမကိ ပ၏။ ၄ ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိပယ်၏။ ပ်တဆင်းတတိ့ကိချိုးဖ့ဲ၏။

အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ခတ်လဲှ၏။ ေမာေ ှ လပ်ေသာ ေကးဝါေ မကိ အပိင်းပိင်း ြဖတ်၏။

အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထိကာလတိင်ေအာင်၊ ထိေ မေ ှ မှ့ာ

နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိတ့တ် က၏။ ထိေ မကိနဟတန်အမည်ြဖင့် မှည့်သတည်း။

၅ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ထိမင်းခိလံသက့ဲသိ၊့

သေ့နာက်မှာခိလံေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် တေယာက်မ မ ှ ိ။ ေ ှ က့ာလ၌လည်းမ ှ ိ။ ၆

ထာဝရဘရား၌ဆည်းကပ်၍ေနာက်ေတာ်သိ့အစဥ်အ မဲလိက်သြဖင့်

ေမာေ ှ ၌ထာဝရဘရားထားေတာ်မ ေသာပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလ၏။

၇ ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသြဖင့်သသည်

ပေလရာရာ၌ေအာင်ေလ၏။ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ကင်မခံ။ ပန်ကန်ေလ၏။ ၈

ဖိလိတိလတိ့ကိတိက်၍ ဂါဇ မိန့ယ်တိင်ေအာင် ခိင်ခ့ံေသာ မိမ့ျား ှ င့်

ကင်းေစာင့် ေသာေမ ာ်စင်များကိ လပ် ကံေလ၏။ ၉ ေဟဇကိမင်း ကီးနန်းစံေလး ှ စ်၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဧလာသားေဟာေ ှ နန်းစံခနစ် ှ စ်တွင်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်

ှ ာလမေနဇာသည် ှ မာရိ မိသိ့့ စစ်ချီ၍ဝိင်းထား၏။ ၁၀ သံး ှ စ်ေစ့ေသာအခါ၊

ေဟဇကိနန်းစံေြခာက် ှ စ်၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေဟာေ ှ နန်းစံကိး ှ စ်တွင်

ှ မာရိ မိကိ့တိက်၍ရက၏။ ၁၁ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် ဣသေရလအမျိုးကိ

အာ ရိြပည်သိ့သိမ်းသွား၍ ေဂါဇန်ြမစ်နား၊ ဟာလ မိ၊့ ဟာေဗာ် မိအ့စ ှ ိေသာေမဒိ ိင်ငံ

မိ ့ ွာတိ့၌ထား၏။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်မိမိတိ့ဘရား

သခင်ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ ဖဲွေ့တာ်မေသာပဋိညဥ်ကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရား၏ကန်ေမာေ ှ မှာထားသမ ကိ၎င်း၊ အမမထားလွန်ကျူး က၏။ ၁၃

ေဟဇကိမင်း ကီးနန်းစံ ဆယ်ေလး ှ စ်တွင်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိပ်သည်ယဒြပည်၌

ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ှ ိသမ တိ့ကိ စစ်ချီ၍ လပ် ကံေလ၏။ ၁၄

ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇကိသည်အာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ ိရာလာခိ ှ မိသိ့့ေစလတ်၍၊

အက ်ပ်မှားပါ ပီ။ ြပန်သွားေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်တင်သမ ကိထမ်းပါမည်ဟ

ေလာက်ေစေသာ်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ၌ ေငွအခွက်သံးေထာင်၊

ေ အခွက်သံးရာကိေတာင်း၏။ ၁၅ ေဟဇကိသည်ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်

ဘ ာတိက်၌၎င်း၊ ေတွသ့မ ေသာေငွကိေပး၏။ ၁၆ ဗိမာန်ေတာ်တံခါး၊

တန်ဆာများ၊ ကိယ်တိင်အရင်မွမ်းမံေသာ တိင်တန်ဆာများကိလည်းခတ်၍

အာ ရိ ှ င်ဘရင်အားေပး၏။ ၁၇ ေနာက်တဖန် အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် တာတန်၊

ရာဗသာရိတ်၊ ရာဗ ှ ာခတိ့ကိ များစွာေသာ ဗိလ်ေြခ ှ င့်တကွ၊ လာခိ ှ မိမှ့ ေယ ှ လင် မိ၊့

ေဟဇကိမင်း ကီးထံသိ့ေစလတ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည်ေရာက်ေသာအခါ၊ ခဝါသည်၏

လယ်နားမှာေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊ အထက်ေရကန် ပန်ဝ၌ရပ်ေနက၏။ ၁၈ ှ င်ဘရင်ကိ

ေခ ေသာအခါ၊ ဟိလခိသားြဖစ်ေသာ နန်းေတာ်အပ် ဧလျာကိမ်၊ စာေရးေတာ် ကီးေ ှ ဗန၊

အာသပ်သား အတွင်းဝန်ေယာအာတိ့သည် သတိ့ထံသိ့ ထွက် ပီးလ င်၊ ၁၉ ရာဗ ှ ာခက၊

မဟာအ ှ င်မင်း ကီး၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် ေဟဇကိ ကိ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်ခိလံသြဖင့် ခိလံရာကား အဘယ်သိ့နည်း။ ၂၀ စစ်တိက်ေလာက်ေအာင်

ဥာဏ်သတိ၊ အစွမ်းသတိ ှ င့် ငါြပည့်စံသည်ဟ အချည်း ှ ီးေသာ စကားကိ

သင်ဆိပါသည်တကား။ ငါ့ကိပန်ကန်ြခင်းငှါအဘယ်သကိကိးစားသနည်း။ ၂၁

ကျိုးေသာကျူလံးေတာင်ေဝးတည်းဟေသာ အဲဂတုြပည်ကိ ကိးစားပါသည်တကား။

ထိကျူလံးသည် မီှေသာသ၏လက်ကိေဖာက်၍ လ ိုသွားလိမ့်မည်။ ထိသိ့အဲဂတုမင်း ကီး

ဖာေရာဘရင်သည် မိမိ၌မီှေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ပလိမ့်မည်။ ၂၂ သင်တိ့က၊

ငါတိ့သည် ငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိကိးစားသည်ဟ ဆိြပန်လ င်၊

ေဟဇကိသည် ြမင့် ေသာအရပ်ဌာန ှ င့် ယဇ်ပလင်တိ့ကိ ပယ်၍၊ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ

ဤမည်ေသာယဇ်ပလင်ေ ှ ့၌သာ ကိးကွယ်ရမည်ဟယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိမှာထားသြဖင့် ၊ သင်တိ့ြပစ်မှားေသာဘရားြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။

၂၃ သိ့ြဖစ်၍ယခတွင် ငါ့သခင် အာ ရိ ှ င်ဘရင်၌ အာမခံတိ့ကိအပ်ပါေလာ့။

သင်၌ြမင်းစီးသရဲ လံေလာက်ေအာင် ှ ိလ င်ြမင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိငါေပးမည်။ ၂၄သင်သည်

ငါ့သခင်၏ကန်တိ့တွင် အငယ်ဆံးေသာဗိလ်ကိအဘယ်သိ့လှန် ိင်မည်နည်း။

အဲဂတုြပည်မှ ရထားများ၊ ြမင်းစီးသရဲများကိ ရမည်ဟယံပါသည်တကား။ ၂၅

ထာဝရဘရား၏အခွင့် မ ှ ိဘဲ ဤြပည်ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ငါလာသေလာ။

ထိြပည်ကိ သွား၍ ဖျက်ဆီးေလာ့ဟ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ ပီ။

ဤအေကာင်းအရာများကိြပန်ေြပာကေလာ့ဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၆ ထိအခါ

ဟိလခိသား ဧလျာကိမ်၊ ေ ှ ဗန၊ ေယာအာတိ့က၊ ရိဘာသာစကားအားြဖင့်

ကန်ေတာ်တိ့အား အမိန့် ှ ိပါေလာ့။ ထိစကားကိ ကန်ေတာ်တိ့သည်နားလည်ပါ၏။

မိ ့ ိ းေပ မှာ ှ ိေသာသတိ့သည် ကားရေအာင် ယဒ ဘာသာစကားအားြဖင့်

အမိန့်မ ှ ိ ပါ ှ င့်ဟ ရာဗ ှ ာခ ကိဆိကလင်၊ ၂၇ ရာဗ ှ ာခက၊ ငါ့သခင်သည်

သင်၏သခင် ှ င့်သင့်အား သာဤစကားကိေြပာေစြခင်းငှါ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မသေလာ။

မိ ့ ိ းေပ မှာ ထိင်လျက် သင်တိ့ ှ င့်အတ မိမိတိ့မစင်ကိစား၍၊ မိမိတိ့ေရေဟာင်းကိ

ေသာက်ရေသာသတိ့ ှ ိရာသိ့ေစလတ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာဟဆိ ပီးလ င်၊ ၂၈

ရာဗ ှ ာခသည်ထ၍ယဒဘာသာ စကားအားြဖင့်ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်လျက်၊

မဟာအ ှ င်မင်း ကီးအာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ၂၉

ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဟဇကိသည် သင်တိ့ကိမလှည့် စားေစ ှ င့် ။

သသည်သင်တိ့ကိငါ့လက်မှ ကယ်ယြခင်းငှါမတတ် ိင်။ ၃၀ ေဟဇကိက၊

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိဧကန်အမှန်ကယ်ယေတာ်မမည်။ ဤ မိသ့ည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်

လက်သိ့မေရာက်ရဟ ဆိသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားကိ မကိးစားေစ ှ င့် ။ ၃၁ ေဟဇကိစကားကိ

နားမေထာင် က ှ င့် ။ ၃၂အာ ရိ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့ က။

ငါ့ထံသိ့ထွက်လာက။ သင်တိ့သည်မေသ အသက် ှ င်မည်အေကာင်း၊

သင်တိ့ြပည် ှ င့်တေသာ ြပည်တည်းဟေသာ၊ ဆန်စပါး စပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့်စံေသာြပည်၊

မန့် ှ င့် စပျစ်ဥယျဥ်၊ သံလွင်ဆီ၊ ပျားရည်များေသာြပည်သိ့ ပိ့ြခင်းငှါ ငါမလာမီှတိင်ေအာင်

သင်တိ့သည် ကိယ်စပျစ်ပင်၏အသီး၊ ကိယ်သေဘာသဖန်းပင်၏အသီးကိစား၍၊

ကိယ်ေရကန်ကေရကိ ေသာက်လျက် ေနကဦးေလာ့။ ၃၃ ေဟဇကိက၊

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိကယ်ယေတာ်မမည်ဟ မြဖားေယာင်းေစ ှ င့် ။

အြပည်ြပည်ေသာ ဘရားတိ့သည် မိမိတိ့ြပည်များကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ

ကယ်လတ်က ပီေလာ။ ၃၄ ဟာမတ်ြပည်၏ဘရား၊ အာပဒ်ြပည်၏ ဘရားတိ့သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ေသဖရဝိမ်ြပည်၊ ေဟနြပည်၊ ဣဝါြပည်၏

ဘရားတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ သတိ့သည် ှ မာရိြပည်ကိ ငါ့လက်မှ

ကယ်လတ်က ပီေလာ။ ၃၅ ထိအြပည်ြပည်ေသာဘရားတိ့တွင် အဘယ်မည်ေသာ

ဘရားသည် မိမိြပည်ကိငါ့လက်မှ ကယ်လတ်ဘးသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်

ေယ ှ လင် မိကိ့ ငါ့လက်မှ အဘယ်သိ့ကယ်လတ် ိင်မည်နည်းဟ ဆိေလ၏။

၃၆ ယဒသတိ့လည်းစကားတခွန်းကိမ မြပန်ဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။

အေကာင်းမကား၊ ြပန်မေြပာ ှ င့်ဟ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ် ှ ိသတည်း။ ၃၇ ထိအခါ

ဟိလခိသားြဖစ်ေသာ နန်းေတာ်အပ် ဧလျာကိမ်၊ စာေရးေတာ် ကီး ေ ှ ဗန၊

အာသပ်သားအတွင်းဝန်ေယာအာတိ့သည် မိမိတိ့အဝတ်ကိ ဆတ်လျက်၊

ေဟဇကိမင်းထံသိ့လာ၍ ရာဗ ှ ခ စကားကိကားေလ ာက်က၏။

၁၉ ထိစကားကိ ေဟဇကိမင်း ကီးသည် ကားလ င်၊ မိမိအဝတ်ကိ

ဆတ်၍ ေလာ်ေတအဝတ်ကိ ခံလျက် ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွားေလ၏။ ၂

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်လျက် ှ ိေသာနန်းေတာအပ် ဧလျာကိမ်၊ စာေရးေတာ် ကီးေ ှ ဗန၊

အသက် ကီးေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ အာမတ်သား ပေရာဖက် ေဟ ှ ာလထံသိ့
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ေစလတ်ေလ၏။ ၃ ေဟဇကိမင်းမှာထားေသာ စကားဟမကား၊ ယေနသ့ည် ဒကေန၊့

ဆံးမေသာေန၊့ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံရေသာ ေန့ြဖစ်၏။ သားဘွားချိန်ေရာက်၍ သားကိ

ဘွား ိင် ေအာင် ခွန်အားမ ှ ိ။ ၄ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ

က့ဲရဲ ့ ေစြခင်းငှါ အာ ရိ ှ င်ဘရင်ေစလတ်ေသာ မိမိကန် ှ ဗ ှ ာခစကားကိ

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကားေတာ်မပါေစေသာ။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားသည် ကိယ်ေတာ်တိင် ကားေသာ စကားကိ ေချေတာ်မပါေစေသာ။

သင်သည်လည်းကျန် ကင်းေသာ လတိ့အဘိ့ ဆေတာင်းပဌနာ ပပါဟ ေြပာေစြခင်းငှါ၊ ၅

ေဟဇကိမင်းေစလတ်ေသာ ကန်တိ့သည် ေဟ ှ ာယထံသိ့ ေရာက်လာက၏။ ၆

ေဟ ှ ာယကလည်း၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ကန်တိ့သည်

ငါ့ကိက့ဲရဲ ့ ၍၊ သင်သည်ကားရေသာ စကားေကာင့် မေကာက် ှ င့် ။ ၇ ထိမင်း၌

အြခားေသာ စိတ်သေဘာကိ ငါသွင်း ေပးမည်။ သသည် သိတင်း ကား၍ မိမိြပည်သိ့

ြပန်သွား လိမ့်မည်။ ထိြပည်၌ ထားြဖင့် ငါဆံးေစမည်ဟေသာ စကားေတာ်ကိ သင်တိ့၏

သခင်အား ြပန် ကားကေလာ့ ဟေြပာဆိ၏။ ၈ ထိအခါ အာ ိရိ ှ င်ဘရင်သည် လာခိ ှ မိမှ့

ထွက်သွားေကာင်းကိ ရာဗ ှ ာခကားလ င် ြပန်သွား၍ လိဗန မိကိ့ ှ င်ဘရင်တိက်ေနသည်ကိ

ေတွေ့လ၏။ ၉ ေနာက်တဖန်က ှ မင်း ကီး တိရကသည် စစ်ချီ ၍လာ ပီဟ

သိတင်း ကားေသာအခါ၊ ေဟဇကိမင်းထံသိ့ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်ြပန်၍၊ ၁၀သင်တိ့သည်

ယဒမင်း ကီး ေဟဇကိကိ ေြပာရ ေသာ စကားဟမကား၊ သင်ကိးစားေသာ ဘရားသခင်က၊

ေယ ှ လင် မိသ့ည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့ မေရာက် ရဟ၍ သင့် ကိ

မလှည့် စားေစ ှ င့် ။ ၁၁ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာ ြပည် တိ့ကိ

လပ် ကံ၍ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေကာင်းကိ သင်သည် ကားရ ပီ။ ကိယ်တိင်လွတ်လိမ့်မည်ေလာ။

၁၂ ငါ့ဘိးေဘးတိ့သည် ဖျက်ဆီးေသာ အမျိုးသား၊ ေဂါဇန်အမျိုးသား၊ ခါရန်အမျိုးသား၊

ေရဇပ်အမျိုးသား၊ ေတလသာ မိ ့၌ ှ ိေသာ ဧဒင်အမျိုးသားတိ့ကိ သတိ့၏ ဘရားများတိသ့ည်

ကယ်ယကပီေလာ။ ၁၃ ဟာမတ်မင်း ကီး၊ အာပဒ်မင်း ကီး ှ င့် ေသဖရ ဝိမ် မိ၊့

ေဟန မိ၊့ ဣဝါ မိကိ့စိးစံေသာ မင်း ကီးတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်းဟ

မှာလိက်ေလ၏။ ၁၄ ထိမှာစာကိ ေဟဇကိမင်းသည် သံတမန် လက်မှခံယ၍

ကည့် ပီးလ င် ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ြဖန့်ထားေလ၏။ ၁၅

ထိအခါေဟဇကိမင်းသည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ေလာက်ဆိသည်ကား၊ ေခ ဗိမ်ေပ မှာ

ထိင်ေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ် မ၏။ ကိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ

အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့၏ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီး ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၁၆ အိထာဝရဘရား၊ နားေတာ်ကိ လှည့်၍

နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ အိထာဝရဘရား၊ မျက်စိေတာ်ကိဖွင့် ၍ ကည့် ေတာ်မပါ။

သနာခရိပ်မင်းသည် အသက် ှ င်ေတာ် မေသာ ဘရားသခင်ကိ က့ဲရဲ ့၍ေြပာေစေသာ စကား

အလံးစံတိ့ကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၇ အိထာဝရဘရား၊ အကယ်စင်စစ် အာ ရိ

ှ င်ဘရင်တိ့သည် အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ၁၈သတိ့၏ဘရားများကိ

မီးထဲသိ့ချပစ်ကပါ ပီ။ ထိဘရားတိ့သည် ဘရားမဟတ်၊ လလက်ြဖင့်လပ်ေသာ သစ်သား ှ င့်

ေကျာက်ြဖစ်ေသာေကာင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါ ပီ။ ၁၉ အိအက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ထာဝရဘရား တပါးေသာဘရားသခင်

ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ တိင်း ိင်ငံတိ့သည် သိမည်အေကာင်း၊

အက ်ပ်တိ့ကိ ထိမင်းလက်မှ ယခကယ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းပန် ပါသည်ဟ

ပဌနာ ပေလ၏။ ၂၀ ထိအခါ အာမတ်သားေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ မင်းထံသိ့

ေစလတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်သည်အာ ရိ ှ င်ဘရင် သနာခရိပ်အေကာင်းေကာင့် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ပေသာ

ပဌနာစကားကိ ငါ ကားရ ပီ။ ၂၁ ထိမင်း၏အမမှာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ

ေသာစကားဟမကား၊ ဇိအန်သတိ့သမီးကညာသည် သင့် ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍ ြပက်ယယ်၏။

ေယ ှ လင် သတိ့သမီးသည် သင့် ေနာက်၌ ေခါင်း ှ ိတ်၏။ ၂၂ သင်သည်

အဘယ်သကိက့ဲရဲဆဲ့ေရးသနည်း။ အဘယ်သကိ ေအာ်ဟစ်၍ မျက် ှ ာေထာင်လားသနည်း။

ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိပင် ပပါ သည်တကား။ ၂၃ သင်သည်

တမန်များအားြဖင့် ထာဝရဘရားကိ က့ဲရဲ ့၍၊ ငါသည် ရထားများြပားသြဖင့်

ေတာင်ထိပ်သိ့ ၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာင် အထွဋ်သိ့၎င်း တက်လာ ပီ။ အရပ်

ြမင့် ေသာအာရဇ်ပင် ှ င့်အေကာင်းဆံးေသာထင် းပင် တိ့ကိ ငါခတ်လဲှ ပီ။ အေဝးဆံးေသာ

ခိလံရာအသီးများ ေသာ ေတာထဲသိ့ ငါဝင် ပီ။ ၂၄ ငါသည် တွင်းတး၍ မြမည်းဘးေသာ

ေရကိ ေသာက်ရ ပီ။ ငါ၏ ေြခဘဝါးအားြဖင့် အဲဂတုြမစ် လက်ကားေရ ှ ိသမ ကိ

ခန်းေြခာက်ေစ ပီဟ သင်ဆိမိ ပီ တကား။ ၂၅ ငါသည်အထက်ကဤအမကိ

စီရင်ေကာင်း ှ င့် ေ ှ းကာလ၌ ပြပင်ေကာင်းကိ သင်သည် မကား သေလာ။ ယခမှာလည်း

သင်သည် ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ေကျာက်ပံြဖစ်ေစေသာသြဖစ်မည်အေကာင်း

ငါစီရင်ခန့်ထားေလ ပီ။ ၂၆ ထိေကာင့် မိသ့ားတိ့သည် အားနည်း က၏။ မိင်ေတွ၍

စိတ်ပျက်လျက် ှ ိ က၏။ ေတာြမက်ပင် ှ င့် စိမ်းေသာ စပါးပင်က့ဲသိ့၎င်း၊ အိမ်မိးေပ မှာ

ေပါက်ေသာ ြမက်ပင် ှ င့် မ ကီးမီှ ိး ွမ်းေသာ စပါးပင်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် က၏။ ၂၇

သင်၏ေနထိင်ြခင်း၊ ထွက်ဝင်ြခင်း၊ ငါ၌ အမျက် ဟန်းြခင်းတိ့ကိ ငါသိ၏။

၂၈ ငါ၌သင်၏အမျက်ဟန်းြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်းကိ ငါ ကားရေသာေကာင့် ၊

သင့် ကိ ှ ာ တ်တပ်၍ ဇက်ခံွ ့ ပီးမှ၊ သင်လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်ေစမည်။ ၂၉

သင်မှတ်ရေသာနိမိတ်လကဏာဟမကား၊ ယခ ှ စ်တွင် အလိလိ ကီးရင့် ေသာ

အသီးအ ှံ ကိ၎င်း၊ ဒတိယ ှ စ်တွင် ထိအတေပါက်ေသာ အရာများကိ၎င်း သင်တိ့

သည် စားရမည်။ တတိယ ှ စ်တွင် မျိုးေစ့ကိ ကဲ၍ စပါးကိ ရိတ် ကေလာ့။

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်းစိက်၍ အသီးကိ စား ကေလာ့။ ၃၀ ေဘးလွတ်၍ ကျန် ကင်းေသာ

ယဒအမျိုးသား တိ့သည် တဖန် ေအာက်မှာအြမစ်စဲွ၍ အထက်မှာ အသီးသီး ကလိမ့်မည်။

၃၁ကျန် ကင်းေသာသတိ့သည် ေယ ှ လင် မိထဲ့ က၎င်း၊ ေဘးလွတ်ေသာသတိ့သည်

ဇိအန်ေတာင်ေပ ၎င်း ေပလာကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်

အလိေတာ်အား ကီး၍ ထိအမကိ စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည်

အာ ရိ ှ င်ဘရင် ကိ ရည်မှတ်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သသည် ဤ မိသိ့့ မဝင်ရ။

မိထဲ့သိ့ြမားကိမပစ်ရ။ မိေ့ ှ မှ့ာ ဒိင်းလားကိ မြပရ။ မိ ့ြပင်မှာ ေြမ ိးကိ မဖိ့ရ။ ၃၃

လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်သွားရမည်။ ဤ မိထဲ့သိ့ မဝင်ရ။ ၃၄ ငါသည် ကိယ်မျက် ှ ာကိ၎င်း၊

ငါ့ကန် ဒါဝိဒ်၏ မျက် ှ ာကိ၎င်း ေထာက်၍ ဤ မိကိ့ ကယ်တင်ြခင်းငှါ ေစာင့် မမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိညဥ့်တွင် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင် တမန်သည်

ထွက်၍ အာ ရိတပ်တွင် လတသိန်း ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေလ၏။ နံနက်

ေစာေစာထချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် အေသေကာင်ြဖစ် က၏။ ၃၆

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိပ်သည်လည်း ထိ အရပ်မှ ထွက်၍ြပန် သွား ပီးလ င် နိေနေဝ မိ ့၌

ေနေလ၏။ ၃၇ ေနာက်တဖန်သသည် မိမိဘရားနိသ တ်၏ ဗိမာန်၌ ကိးကွယ်စဥ်တွင်၊

သားေတာ်အာြဒေမလက် ှ င့် ှ ေရဇာသည်ခမည်းေတာ်ကိ ထား ှ င့် သတ် ပီးလ င်၊

အာရမနိြပည်သိ့ ေြပး က၏။ သားေတာ် ဧသရဟဒုန် သည်လည်း ခမည်းေတာ်အရာ၌

နန်းထိင်၏။

၂၀ ထိကာလအခါ ေဟဇကိမင်းသည် ေသနာစဲွသြဖင့် ၊ အာမတ်သား

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည် လာ၍ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကိယ်အိမ်အမကိစီရင်ေလာ့။ သင်သည် အသက်မ ှ င်ေသရမည်ဟ အမိန့်ေတာ်ကိ

ြပန်ေလ၏။ ၂ ေဟဇကိမင်းသည်လည်း ထရံသိ့မျက် ှ ာ လှည့် ၍၊ ၃ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ သစာေစာင့်လျက်၊ စံလင်ေသာ စိတ် ှ လံး ှ င့်ကျင့် ၍

ှ စ်သက်ေတာ်မသည်အတိင်း ပေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ အလွန်ငိေကး လျက် ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းေလ၏။ ၄

ေဟ ှ ာယသည် နန်းေတာ်အလယ်တန်တိင်းသိ့ မေရာက်မီှ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ေရာက်၍၊ ၅ သင်သည် ငါ့လတိ့၏ ဗိလ်ချုပ်ေဟဇကိမင်းထံ သိ့

တဖန်သွား ပီးလ င်၊ သင့်အဘဒါဝိဒ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်၏ပဌနာ စကားကိ ငါ ကား ပီ။ သင်၏မျက်ရည်ကိလည်း ငါြမင် ပီ။ သင်၏အနာကိ

ငါေပျာက်ေစသြဖင့် ၊ သင်သည်သံးရက် လွန်လ င် ဗိမာန်ေတာ်သိ့ တက်ရလိမ့်မည်။ ၆

သင့်အသက်၌ တဆယ်ငါး ှ စ်ကိ ငါဆက်၍ ေပးမည်။ သင် ှ င့် ဤ မိကိ့

အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ ငါကယ်လတ်မည်။ ငါ့မျက် ှ ာကိ၎င်း၊ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်၏

မျက် ှ ာကိ၎င်းေထာက်၍ ဤ မိကိ့ ကွယ်ကာေစာင့် မမည် အရာကိ ေြပာေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေဟ ှ ာယကလည်း၊ သေဘာသဖန်းသီးအလံး အေထွးကိ
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ယခ့ဲေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း ယခ့ဲ၍အနာကိ အံ ပီးမှ မင်း ကီးသက်သာေလ၏။ ၈

ေဟဇကိမင်းကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အနာကိ ေပျာက်ေစ၍ သံးရက်လွန်လ င်

ငါသည် ဗိမာန်ေတာ်သိ့တက်လိမ့်မည်ဆိေသာ်၊ အဘယ်လကဏာ သက်ေသ ှ ိသနည်းဟ

ေမးလ င်၊ ၉ ေဟ ှ ာယက၊ ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ် ှ ိသည် အတိင်း ပေတာ်မမည်ဟ

ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ေပးေတာ်မေသာ လကဏာသက်ေသဟမကား၊

အရိပ် သည် ဆယ်ချက်တိးရမည်ေလာ။ ဆယ်ချက်ဆတ်ရမည် ေလာဟ

ေမးေသာ်၊ ၁၀ ေဟဇကိက၊ အရိပ်သည် ဆယ်ချက်တိးလွယ်၏။ ထိသိ့အလိမ ှ ိ။

ဆယ်ချက်ဆတ်ပါေစဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၁ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်လည်း၊ ထာဝရ

ဘရားအား ဆေတာင်းေသာအခါ၊ အာခတ်၏ေနတိင်း နာရီေပ မှာဆယ်ချက်ေ ွ ့ ပီးေသာ

အရိပ်ကိ ဆယ်ချက် ြပန်ေစေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိကာလအခါ ဗာလဒန်သား ဗာဗလန်မင်း ကီး

ေမေရာဒဗာလဒန်သည်၊ ေဟဇကိမင်းနာ၍ အနာ ေပျာက်သည်ကိ ကားေသာေကာင့် ၊

ေမတာစာ ှ င့် လက်ေဆာင်ပါလျက် တမန်တိ့ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၁၃ ေဟဇကိမင်းသည်

သတိ့ေရာက်ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍ ေ တိက်မှ စေသာ ေ ၊ ေငွ၊ နံသ့ာမျိုး၊

အဘိးထိက်ေသာ နံသ့ာဆီ၊ လက်နက်တိက် ှ င့် ဘ ာ ေတာ်အလံးစံတိ့ကိြပေလ၏။

နန်းေတာ်မှစ၍ ိင်ငံေတာ် အရပ်ရပ်၌ မြပေသာ အရာတစံတခမ မ ှ ိ။ ၁၄

ထိအခါပေရာဖက် ေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ မင်း ကီး ထံေတာ်သိ့ သွား၍၊ ထိလတိ့သည်

အဘယ်သိ့ ေြပာကပါသနည်း။ အဘယ်ြပည်မှ အထံေတာ်သိ့ လာက ပါသနည်းဟ

ေမးေလာက်ေသာ်၊ ေဟဇကိမင်းက၊ ေဝးေသာအရပ် ဗာဗလန်ြပည်မှ ေရာက်လာကသည်ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ နန်းေတာ်၌အဘယ်အရာကိ ြမင် က ပီနည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊

ေဟဇကိမင်းက၊ နန်းေတာ်၌ ှ ိသမ ကိ ြမင်ရ က ပီ။ ဘ ာေတာ်တွင် ငါမြပေသာအရာ

တစံတခမ မ ှ ိဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၆ ထိအခါ ေဟ ှ ာယက၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၁၇ နန်းေတာ်၌ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

ယေနတိ့င်ေအာင် ဘိးေဘးတိ့သည် ဆည်းဖးသမ ကိ၎င်း၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ ယသွားရေသာ

ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ တစံတခမ မကျန် ကင်းရဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ သင် ှ င့် ယ်၍ရေသာသင်၏ သားေြမးတိ့ကိ လည်း ယသွား၍၊ သတိ့သည်

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်၌ လပျိုေတာ်လပ်ရကလိမ့်မည်ဟ ေဟဇကိမင်း အား

ေြပာဆိေလ၏။ ၁၉ ေဟဇကိမင်းကလည်း၊ သင်ြပန်ရေသာ ထာဝရ ဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ေကာင်းပါ၏ဟ၍၎င်း၊ အကယ်၍ငါ့လက်ထက်၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့်

သစာေစာင့် ြခင်း ှ ိလ င် ေကာင်းပါသည် မဟတ်ေလာဟ၍၎င်း၊ ေဟ ှ ာယအား ဆိေလ၏။

၂၀ ေဟဇကိ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် တန်ခိး ကီးြခင်း၊ ေရကန် ှ င့်

ေရ ပန်ကိ လပ်၍ မိထဲ့သိ့ေရကိ ေဆာင်ြခင်းအရာတိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၁ ေဟဇကိသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍ သားေတာ်မနာေ ှ သည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌နန်းထိင်၏။

၂၁ မနာေ ှ သည် အသက်တဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ငါးဆယ်ငါး ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဟဇိဘအမည် ှ ိ၏။ ၂ ထိမင်းသည်

ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ ထာဝရဘရား ှ င့် ထတ်ေတာ်မေသာ တပါးအမျိုးသား

ွံ ှ ာဘွယ်ထံးစံအတိင်း၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၃ ခမည်းေတာ်ေဟဇကိ

ဖျက်ဆီးေသာကန်းတိ့ကိ ပြပင်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အာဟပ် ပသက့ဲသိ့ ဗာလအဘိ့

ယဇ်ပလင်တိ့ကိ တည်၏။ အာ ှ ရပင်ကိ လည်း ပစ၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်

တန်ဆာများကိလည်း ဝတ် ပကိးကွယ်၏။ ၄ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ငါ့နာမကိငါတည်ေစမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာ မိ၊့ ဗိမာန်ေတာ်၌ ယဇ် ပလင်တည်းဟေသာ၊

၅ ဗိမာန်ေတာ်တန်တိင်း ှ စ်ရပ်တွင် မိဃ်း ေကာင်းကင်တန်ဆာများ အဘိ့

ယဇ်ပလင်တိ့ကိတည်၏။ ၆ မိမိသားကိ မီးြဖင့် ပေဇာ်၏။ ကာလေဗဒင်ကိ ကည့်တတ်၏။

ပစားေသာ အတတ်ကိ သံးေဆာင်၍ စန်း ှ င့် နတ်ဝင်တိ့ကိလည်း အခွင့် ေပး၏။

ထာဝရဘရား ၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ေ ှ ေ့တာ်၌ များစွာ ေသာ

ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၇ ဤဗိမာန်၌၎င်း၊ ဣသေရလခ ိင်များတိ့တွင် ငါေ ွးေကာက်ေသာ

ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း၊ ငါ့နာမကိ အစဥ်အ မဲ ငါတည်ေစမည်ဟ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ် ှ င့်

သားေတာ်ေ ှ ာလမန်အား မိန့်ေတာ်မရာ၌၊ ရည် ေဆာင်ေသာ ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှာ မိမိ ပစေသာ

အာ ှ ရ ပင် ှ င့်တေအာင် လပ်ေသာ ပ်တကိ တင်ထား၏။ ၈ ငါမှာထားသမအတိင်း

ငါ့ကန်ေမာေ ှ မှာထား သမ ေသာ တရားအတိင်း ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကျင့် ြခင်းငှါ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ သတိ့ဘိးေဘးတိ့အား ငါေပးေသာ ြပည်မှ သတိ့ကိ

ေနာက်တဖန် ငါမေ ့မေြပာင်းေစဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၉သတိ့သည် နားမေထာင်၊

ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ေ ှ မှ့ာ ထာဝရဘရား ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ လမျိုးတိ့

ပသည်ထက် သာ၍ ဒစ ိက်ကိ ပေစြခင်းငှါ မနာေ ှ သည် ေသွးေဆာင်ေလ၏။ ၁၀

ထိေကာင့် ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ပေရာ ဖက်တိ့ြဖင့် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၁

ယဒ ှ င်ဘရင် မနာေ ှ သည် သေ့ ှ မှ့ာ ြဖစ်ဘး ေသာ အာေမာရိလတိ့ ပသမထက်

သာ၍ ွံ ှ ာဘွယ် ေသာ ဤဒစ ိက်တိ့ကိ ပေသာေကာင့် ၎င်း၊ မိမိ ပ်တ

ဆင်းတအားြဖင့် ယဒအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၁၂ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိတင်း ကားေသာသတိင်း

နား ှ စ်ဘက်ခါးေစြခင်းငှါ ငါသည် ေယ ှ လင် မိ၊့ ယဒ ြပည်၌ ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၁၃

ေယ ှ လင် မိ ့အေပ မှာ ှ မာရိမျဥ်း ကိး ှ င့် အာဟပ်အမျိုး၏ ချိန် ကိးကိ ငါတန်းချမည်။

ပကန်ကိ သတ်၍ သတ် ပီးမှ ေမှာက်ထားသက့ဲသိ့ ေယ ှ လင် မိကိ့ ငါ ပမည်။

၁၄ ကျန် ကင်းေသာငါ့အေမွ လတိ့ကိငါစွန့်၍ရန်သလက်သိ့ အပ်သြဖင့် ၊

သတိ့သည်ရန်သအေပါင်းတိ့၏ လယက် ှ ိပ်စက် ရာြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၁၅အေကာင်းမကား

ဘိးေဘးတိ့သည် အဲဂတု ြပည်က ထွက်ေသာ ေနမှ့စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင် အစဥ်

အဆက်တိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ဒစ ိက်ကိ ပ၍ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်က ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ မနာေ ှ သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၍ ယဒအမျိုးကိ

ြပစ်မှားေစေသာအြပစ်မှ တပါးအြပစ်မ ှ ိေသာ သအများတိ့ကိ သတ်၍ ေယ

ှ လင် မိတ့ဘက်မှ တဘက်တိင်ေအာင် သတိ့အေသွး ှ င့် ြပည့် ေစြခင်းငှါ ပ၏။ ၁၇

မနာေ ှ ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် ြပစ်မှားေသာ အြပစ်တိ့သည်

ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၈ မနာေ ှ သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊

သဇဥယျာဥ်တည်းဟေသာ မိမိအိမ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဥယျာဥ်၌ သဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။

သားေတာ်အာမန် သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၁၉ အာမန်သည်

အသက် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ် ှ စ်စိးစံေလ၏။

မယ်ေတာ်ကား ယပါ မိသ့ ဟာ ပ်သမီး ေမ လမက် အမည် ှ ိ၏။ ၂၀ ထိမင်းသည်

ခမည်းေတာ် မနာေ ှ ပသက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၂၁

ခမည်းေတာ်လိက်သမ ေသာလမ်းသိ့ လိက်၏။ ခမည်းေတာ်ဝတ် ပေသာ

ပ်တဆင်းတတိ့ကိ ဝတ် ပ ကိးကွယ်၏။ ၂၂ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ စွန့်၍ ထာဝရဘရား၏လမ်းေတာ်ကိလဲေ ှ ာင်၏။ ၂၃ မိမိကန်တိ့သည်

သင်းဖဲွ ့၍ ှ င်ဘရင်ကိ နန်းေတာ်၌ လပ် ကံက၏။ ၂၄ အာမန်မင်း ကီးတဘက်၌

သင်းဖဲွေ့သာ သအေပါင်းတိ့ကိ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ကွပ်မျက်၍ သားေတာ်ေယာ ှ ိကိ

ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းတင် က၏။ ၂၅အာမန် ပမေသာ အမအရာ ကင်းေလသမ တိ့

သည် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၆ သဇဥယျာဥ်တွင် မိမိသချုင်းတွင်း၌ သဂဟ်

ြခင်းကိခံ၍၊ သားေတာ်ေယာ ှ ိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၂၂ ေယာ ှ ိသည် အသက် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

သံးဆယ်တ ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ေဗာဇကတ် မိသ့ားအဒါယ၏သမီး

ေယဒိဒ အမည် ှ ိ၏။ ၂ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တရား ေသာအမကိ ပ၍

လက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်သိ့မလဲ၊ အဘဒါဝိဒ်လိက်သမ ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေလ၏။ ၃

ေယာ ှ ိမင်း ကီးနန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ေမ လံ သားြဖစ်ေသာ အာဇလိ၏သား

စာေရးေတာ် ှ ာဖန်ကိ ေခ ၍ သင်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ဟိလခိထံသိ့ သွားေလာ့။ ၄

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍ လများလက်မှ တံခါး ေစာင့် ခံယေသာ ေငွကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

ေရတွက် သြဖင့် ၊ ၅ ဗိမာန်ေတာ်အပ်၊ အမေတာ်ေစာင့် တိ့၌အပ်၍၊ ဗိမာန်ေတာ် ပိပျက်ရာကိ

ပြပင်ြခင်းငှါ လပ်ေဆာင်ေသာ သ၊ ၆ လက်သမား ှ င့် ပန်းရန်သမားလပ်သည်

အတွက်၊ ဗိမာန်ေတာ် ပြပင်စရာ ေကျာက် ှ င့် သစ်သားကိ ဝယ်သည်အတွက်

ေဝေပးရမည်အေကာင်း မှာထား၍ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ရာတွင်

ထိေငွကိ လက်ခံေသာသတိ့သည် သစာေစာင့် ေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် စာရင်းမေပး

ရက။ ၈ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဟိလခိကလည်း၊ ပညတိကျမ်းစာေစာင်ကိ ဗိမာန်ေတာ်၌
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ငါေတွ့ ပီဟ စာေရး ေတာ် ှ ာဖန်အားဆိလျက်၊ ကျမ်းစာကိ အပ်၍ စာေရး

ေတာ်ဘတ်၏။ ၉ တဖန်စာေရးေတာ် ှ ာဖန်သည် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ သွား၍၊

ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်၌ ေတွေ့သာ ေငွကိမတ် ပီးမှ၊ ဗိမာန်ေတာ်အပ်၊

အမေတာ်ေစာင့် တိ့၌ အပ်ပါ ပီဟ၍၎င်း၊ ၁၀ယဇ်ပေရာဟိတ်ဟိလခိသည် ကန်ေတာ်၌

စာေစာင်ကိအပ်ပါ ပီဟ၍၎င်း ကားေလာက်လျက်၊ ှ င်ဘရင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ဘတ် ွတ်ေလ၏။

၁၁ ှ င်ဘရင်သည် ပညတိကျမ်းစကားကိကားလ င်၊ မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်၍၊

၁၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဟိလခိ၊ ှ ာဖန်သားအဟိကံ၊ မိကာသား အာခေဗာ်၊

စာေရးေတာ် ှ ာဖန်၊ မိမိကန် အသဟိကိေခ ၍၊ ၁၃ယခေတွေ့သာ ကျမ်းစကားေကာင့်

ငါ့အတွက်၊ လများအတွက်၊ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အတွက် ထာဝရဘရား၌

ေမးေလာက်ကပါ။ ငါတိ့အဘိ့ ဤကျမ်း စာ၌ ေရးထားသမ ေသာ စကားတိ့ကိ

ဘိးေဘးတိ့သည် နားမေထာင်မကျင့် ဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား သည် ငါတိ့၌

ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိကာလတွင်၊

ဟရဟတ်သားြဖစ်ေသာ တိကဝ ၏သား၊ အချုပ်ဝန် ှ လံု၏မယား၊ ပေရာဖက်မဟလဒ

သည် ေယ ှ လင်ြပင် မိ ့၌ေနသည် ြဖစ်၍၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ဟိလခိ၊ အဟိကံ၊ အာခေဗာ်၊

ှ ာဖန်၊ အသဟိတိ့ သည်ထိမိန်းမထံသိ့သွား၍ ေြပာဆိက၏။ ၁၅ မိန်းမကလည်း၊

ငါ့ထံသိ့ေစလတ်ေသာသထံသိ့ သင်တိ့ြပန်၍ ဆင့် ဆိရေသာဣသေရလအမျိုး၏ဘရား

သခင်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ဟမကား၊ ၁၆ ယဒ ှ င်ဘရင် ဘတ်ေသာ

ကျမ်းစကားလာသမ အတိင်း ငါသည် ဤအရပ်၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ့၌၎င်း၊

ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၁၇အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ငါ့ကိစွန့် က ပီ။ မိမိလပ်ေသာ

အရာတိ့ြဖင့် ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ေ ှ မှ့ာ နံသ့ာေပါင်းကိ

မီး ိ ့ က ပီ။ ထိေကာင့်ဤအရပ်၌ ငါ့အမျက်မီးသည် မ ငိမ်းဘဲ ေလာင်ရလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ထာဝရဘရားကိ ေမးေလာက်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့ ကိ ေစလတ်ေသာ

ယဒ ှ င်ဘရင် ကားေသာ ကျမ်းစကား ကိ ရည်ေဆာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ထိ ှ င်ဘရင်အား တဖန် ြပန်ေလ ာက်ရမည်ကား၊ ၁၉

ဤအရပ်သားတိ့သည် ဖျက်ဆီးရာ ှ င့်ကျိန်ဆဲရာ ြဖစ်ရကလိမ့်မည်ဟဤအရပ်ကိ၎င်း၊

ဤအရပ်သား တိ့ကိ၎င်း၊ ငါ ခိမ်းေချာက်ေသာ စကားကိ သင်သည် ကား ေသာအခါ၊

းည့ံေသာစိတ် ှ ိ၍ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချြခင်း၊ ကိယ်အဝတ်ကိဆတ်ြခင်း၊

ငါ့ေ ှ မှ့ာ ငိေကးြခင်းကိ ပေသာေကာင့် သင့် စကားကိ ငါနား ေထာင်၏။ ၂၀ ငါသည်သင့် ကိ

ဘိးေဘးစေဝးရာသိ့ပိ့ေဆာင်၍၊ သင်သည် ငိမ်ဝပ်စွာသချုင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။

ဤအရပ်၌ ငါေရာက်ေစအ့ံေသာ ေဘးကိ သင့် ကိယ်တိင် မေတွမ့ြမင်ရဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိသည် အတိင်း သတိ့သည် ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေလ ာက်က၏။

၂၃ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိသ့ား

အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ ၂ ယဒြပည်သေယ ှ လင် မိသ့ား၊

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၊ ပေရာဖက်၊ လအ ကီးအငယ်အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ဗိမာန်ေတာ်သိ့တက်၍၊

ဗိမာန်ေတာ်၌ ေတွေ့သာ ပဋိညာဥ်ကျမ်းစာ ှ ိသမ ကိ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ဘတ်ေတာ်မ၏။ ၃

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားကိ ဆည်းကပ် ပါမည်။ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်ပညတ်တရားကိ

စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲေစာင့် ေ ှ ာက်ပါမည်။ ဤကျမ်းစာ၌ပါေသာ ပဋိညာဥ်စကားအတိင်း

ကျင့် ပါမည်ဟ တိင်နားမှာ ရပ်၍ အဓိ ာန် ပ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း

ထိအဓိ ာန်ကိဝန်ခံ က၏။ ၄ ေနာက်တဖန်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ဟိလခိ၊ ဒတိယယဇ်

ပေရာဟိတ်များ ှ င့် တံခါးေစာင့် များတိ့သည် ဗာလဘရား၊ အာ ှ ရပင်၊ မိဃ်းေကာင်းကင်

တန်ဆာအဘိ့ လပ်သမ ေသာ အသံးအေဆာင်တိ့ကိ ဗိမာန် ေတာ်ထဲက

ထတ်မည်အေကာင်း ှ င်ဘရင်စီရင်သြဖင့် ၊ ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်၊ ေကဒန်ေတာ၌

မီး ိ ့၍ြပာကိ ေဗသလ မိသိ့့ ေဆာင်သွား က၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိပ့တ်လည် အစ ှ ိေသာ

ယဒ မိ့ ွာ၌ ြမင့် ေသာ အရပ်တိ့အေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ေစြခင်းငှါ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်

ခန့်ထားေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့ကိ၎င်း၊ ဗာလဘရား၊ ေနလရာသီေစာင့် အစ ှ ိေသာ

မိဃ်းေကာင်းကင်တန်ဆာတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ ေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၆ အာ ှ ရပင်ကိလည်း ဗိမာန်ေတာ်ထဲကထတ်၍

ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်၊ ေကဒန်ေချာင်းသိ့ ယသွားသြဖင့် ၊ ထိေချာင်းနားမှာ မီး ိ ့ ပီးလ င်

ညက်ညက်ေချ၍၊ အမန့်ကိ ဆင်းရဲသားသချုင်းေပ မှာ ြဖန့်ြဖူးေတာ်မ၏။ ၇ မိန်းမတိ့သည်

အာ ှ ရပင်အဘိ့ ကလားကာကိ ရက်ရာအရပ် ဗိမာန်ေတာ်နားမှာ ေယာက်ျားအလိသိ့

လိက်တတ်ေသာ မိန်းမလ ာတိ့ ေနရာအိမ်များကိလည်း ဖျက်ေတာ်မ၏။

၈ ယဇ်ပေရာဟိတ်အေပါင်းတိ့ကိ ယဒ မိ့ ွာတိ့မှ မေခ ခ့ဲ၍၊ သတိ့သည်

နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိရ့ာြမင့် ေသာ အရပ်များကိ ေဂဗ မိမှ့စ၍ ေဗရေ ှ ဘ မိတိ့င်ေအာင်

ညစ် းေစေတာ်မ၏။ ေယ ှ လင် မိဝ့န် ေယာ ၏ တံခါးဝလက်ဝဲဘက်နားမှာတည်ေသာ

မိတံ့ခါး၏ ကန်း တိ့ကိလည်း ဖိဖျက်ေတာ်မ၏။ ၉ ြမင့် ေသာအရပ် ှ င့် ဆိင်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိဗိ့မာန်ေတာ် ယဇ်ပလင်နားသိ့ မချဥ်းရဘဲ၊

အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် တေဆးမ့ဲမန့်ကိ စားရ ေသာ အခွင့်သာ ှ ိ က၏။ ၁၀အဘယ်သမ

မိမိသားသမီးကိ ေမာလတ်ဘရား အား မီးြဖင့် မပေဇာ် ိင်မည်အေကာင်း၊ ဟိ ံ ုသား၏

ချိုင့် ၌ ှ ိေသာ ေတာဖက်အရပ်ကိလည်း ညစ် းေစေတာ် မ၏။ ၁၁ယဒ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

ေနကိပေဇာ်၍၊ ဗိမာန် ေတာ်ဝင်းြပင် အရာ ှ ိနာသေမလက်အိမ်နား၊ ဝင်းေတာ်

တံခါးဝ၌ထားေသာ ြမင်းတိ့ကိလည်း ပယ် ှ ား၍ ေနရထားတိ့ကိလည်း မီး ိေ့တာ်မ၏။ ၁၂

ယဒ ှ င်ဘရင်တိ့သည် အာဟပ်မင်းတိက်ေတာ် အထက်ဆင့် အေပ မှာတည်ထားေသာ

ယဇ်ပလင်တိ့ ှ င့် မနာေ ှ မင်းသည် ဗိမာန်ေတာ်တန်တိင်း ှ စ်ရပ်တွင် တည်ထားေသာ

ပလင်တိ့ကိ ှ င်ဘရင် ဖိချ ေချဖျက်၍ အမန့်ကိ ေကဒန်ေချာင်းထဲသိ့

ပစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေ ှ ာလမန်သည် ေယ ှ လင် မိအ့ေ ှ ့၊

ဖျက်ဆီးြခင်းေတာင်လက်ျာဘက်၌ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ ဇိဒန်ဘရားအာ ှ တရက်၊ ွံ ှ ာဘွယ်

ေသာ ေမာဘဘရား ေခမ ှ ၊ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမုန်ဘရားမိလကံအဘိ့ တည်ေသာ

ကန်းတိ့ကိ လည်း ှ င်ဘရင် ညစ် းေစေတာ်မ၏။ ၁၄ ပ်တဆင်းတတိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ၍

အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ခတ်လဲှ ပီးမှ၊ သတိ့တည်ရာအရပ်များကိ လေသအ ိးတိ့ ှ င့်

ြပည့် ေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးကိ ြပစ်မှားေစေသာ ေနဗတ် ၏သား

ေယေရာေဗာင်သည်၊ ေဗသလ မိ့၌တည်ေသာ ကန်း ှ င့် ယဇ်ပလင်ကိလည်း ဖိချ၍

မီး ိ ့ ပီးမှ ညက် ညက်ေြခေတာ်မ၏။ အာ ှ ရပင်ကိလည်း မီး ိေ့တာ်မ၏။ ၁၆

ေယာ ှ ိမင်းသည် လှည့်လည်၍ ကည့် လျက်၊ ထိေတာင်ေပ မှာ ှ ိေသာ သချုင်းကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ လကိ ေစလတ်၍ ထိသချုင်းထဲက လေသအ ိးတိ့ကိ ထတ် ပီး လ င်၊

ထိအမကိ အထက်ကေဘာ်ြပေသာ ဘရားသခင် ၏လ ဆင့် ဆိေသာ ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်အတိင်း၊ အ ိးတိ့ကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိ ့၍ညစ် းေစေတာ် မ၏။ ၁၇

ေယာ ှ ိမင်းကလည်း၊ ငါြမင်ေသာ ထိမှတ် ေကျာက်ကား အဘယ်သိ့နည်းဟေမးလ င်၊

မိသ့ားတိ့က၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေဗသလယဇ် ပလင်၌ ပေတာ်မေသာ အမကိ၊

ယဒြပည်မှလာ၍ ေဘာ်ြပေသာ ဘရားသခင်၏ လသချုင်းြဖစ်ပါသည်ဟ

ြပန်ေလာက်ကေသာ်၊ ၁၈ ှ င်ဘရင်က၊ ှ ိေစေလာ့။ ထိသ၏အ ိးတိ့ကိ

အဘယ်သမ မေ ေ့စ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း သ၏ အ ိးတိ့ ှ င့် ှ မာရိ မိမှ့

လာေသာပေရာဖက်အ ိး တိ့ကိ ှ ိေစက၏။ ၁၉ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ၊ ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ့၌ ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ

တည်လပ်ေသာအိမ် ှ ိသမ တိ့ကိလည်း ေယာ ှ ိမင်းသည် ပယ် ှ ား၍၊ ေဗသလ မိ့၌

ပသမအတိင်း ပေတာ်မ၏။ ၂၀ ြမင့် ေသာ အရပ် ှ င့် ဆိင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်

အေပါင်းတိ့ကိလည်း ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ကွပ်မျက်၍၊ လေသအ ိးတိ့ကိ မီး ိ ့ ပီးမှ

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်ေတာ် မ၏။ ၂၁တဖန် ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ဤပဋိညာဥ်ကျမ်းစာ

၌လာသည်အတိင်း၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား အား ပသခါပဲွကိ

ေဆာင် ကေလာ့ဟလအေပါင်းတိ့ကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂အကယ်၍ဣသေရလအမျိုးကိ

အပ်စိးေသာ တရားသ ကီးလက် ထက်မှစ၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့်

ယဒ ှ င်ဘရင်လက်ထက် ကာလပတ်လံး၊ ထိသိ့ေသာ ပသခါပဲွကိ တခါမ မေဆာင် က။ ၂၃

ေယာ ှ ိမင်း ကီးနန်းစံ ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ထိပဲွကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထာဝရဘရားအား

ေဆာင် ကသတည်း။ ၂၄ ထိမှတပါး၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဟိလ ခိေတွေ့သာ

ကျမ်းစာ၌ပါေသာ စကားအတိင်း ကျင့် လိ ေသာငှါ၊ ေယာ ှ ိမင်းသည် စန်း၊ နတ်ဝင်၊ ေတရပ်

ပ်တမှ စ၍ ပ်တဆင်းတများကိ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ယဒ ြပည်လံးတွင်

ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာ ေတွသ့မ တိ့ကိ၎င်း၊ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၂၅

ေမာေ ှ တရား၌ ပါသမ ကိ ကျင့်သြဖင့် ၊ စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲအစွမ်းသတိ ှ ိသမ ှ င့်
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ထာဝရဘရား အထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ၍၊ ေယာ ှ ိမင်း ှ င့်တေသာ ှ င်ဘရင်တေယာက်မ

မြဖစ်စဖး။ ေနာင်ကာလ၌လည်း မေပမ ှ ိ။ ၂၆ သိ့ရာတွင် မနာေ ှ သည် ထာဝရဘရား၏

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ၊ ြပစ်မှားေသာ အြပစ် ှ ိသမ တိ့ေကာင့် ၊ ယဒအမျိုး၌ ြပင်းစွာ

အမျက်ထွက်၍ စိတ်ေတာ်မေြပ။ ၂၇ ဣသေရလအမျိုးကိ ငါ့မျက်ေမှာက်မှ ပယ် ှ ား

သက့ဲသိ့ ယဒအမျိုးကိလည်း ငါပယ် ှ ားမည်။ ငါေ ွးချယ် ေသာ ေယ ှ လင် မိကိ့၎င်း၊

အကင်ဗိမာန်၌ငါ့နာမကိ ငါတည်ေစမည်ဟ ငါဆိေသာ ဗိမာန်ကိ၎င်း၊ ငါစွန့်ပစ် မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ေယာ ှ ိ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့ သည် ယဒရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၉ ထိမင်းလက်ထက်၌ အဲဂတု ဖာေရာဘရင် ေနေခါသည်

ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင် အာ ရိ ှ င်ဘရင်ကိ စစ်ချီ၍၊ ေယာ ှ ိမင်း ကီးသည် ဆီးတားြခင်းငှါ

ထွက်ရာ တွင်၊ ေမဂိေဒါ မိမှ့ာ မင်းချင်းေတွေ့သာအခါ၊ ေယာ ှ ိမင်း သည် အသက်ဆံးေလ၏။

၃၀ ကန်တိ့သည် ရထားေတာ်ေပ မှာ တင် ပီးလ င်၊ မင်း ကီးေသစဥ်တွင် ေမဂိေဒါ မိမှ့

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင်သွား၍ သချုင်းေတာ်၌ သဂဟ်က၏။ ြပည်သ ြပည်သားတိ့သည်

ေယာ ှ ိသားေယာခတ်ကိ ယ၍ဘိသတ် ေပးလျက် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းတင် က၏။ ၃၁

ေယာခတ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ်သံး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

သံးလစိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ လိဗန မိသ့ား ေယရမိ၏ သမီးဟာမတာလ အမည် ှ ိ၏။

၃၂ ထိမင်းသည် ဘိးေဘး ပသမအတိင်း ထာဝရ ဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၃၃

ဖာေရာေနေခါသည် ထိမင်းကိ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ မင်းမ ပေစြခင်းငှါ ဟာမတ်ြပည်၊

ရိဗလ မိမှ့ာ အကျဥ်းထား၍၊ ယဒြပည်၌ ေငွအခွက်တေထာင် ှ င့် ေ အခွက်

တဆယ်ကိအခွန် ေတာင်းေလ၏။ ၃၄ ဖာေရာ ေနေခါသည်လည်း၊ ေယာ ှ ိသား ဧလျာ

ကိမ်ကိ ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းတင်၍ ေယာယကိမ် အမည်သစ်ကိေပး၏။ ေယာခတ်ကိ

အဲဂတု ြပည်သိ့ယသွား၍ ထိြပည်၌ ေယာခတ်သည်ေသ၏။ ၃၅ ေယာယကိမ်သည်လည်း

ဖာေရာဘရင် အမိန့် ေတာ်အတိင်း၊ တြပည်လံးတွင် ေ ေငွခဲွ၍ ဖာေရာဘရင် အား

အခွန်ဆက်ရ၏။ ြပည်သြပည်သား အသီးအသီး တိကိ့ ေ ေငွခဲွသည်အတိင်း၊ ကျပ်တည်းစွာ

ေတာင်း၍ ဖာေရာေနေခါအား ဆက်ေလ၏။ ၃၆ ေယာယကိမ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ်

ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ တဆယ်တ ှ စ် စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ မ မိသ့ား

ေပဒဲယ၏သမီး ေဇဗဒအမည် ှ ိ၏။ ၃၇ ထိမင်းသည် ဘိးေဘး ပသမအတိင်း ထာဝရ

ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။

၂၄ ေယာယကိမ်မင်းလက်ထက် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ချီလာ၍၊

ေယာယကိမ်သည် သံး ှ စ် ကန်ခံ ပီးမှ တဖန်လှန်ြပန်၍ ပန်ကန်ေလ၏။ ၂

ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ပေရာဖက်တိ့ြဖင့် မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်အတိင်း၊

ယဒြပည်ကိ ဖျက်သိမ်းေစြခင်းငှါ၊ ခါလဒဲတပ်သား၊ ရိတပ်သား၊ ေမာဘတပ်သား၊

အမုန်တပ်သားတိ့ကိ စစ်ချီေစေတာ် မ၏။ ၃ မေနာ ှ မင်း ပမိသမ ေသာအြပစ်၊ ၄

အေသမခံထိက်ေသာ သတိ့ကိ သတ်၍သတိ့ အေသွး ှ င့် ေယ ှ လင် မိကိ့ ြပည့်ေစေသာ

အြပစ်များ ကိ ထာဝရဘရားသည် လတ်ေတာ်မမ။ ယဒအမျိုးကိ မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ

ပယ် ှ ားလိေသာငှါ စီရင်ေတာ်မသည် အတိင်းသာ ထိအမေရာက်သတည်း။ ၅

ေယာယကိမ် ပမေသာ အမအရာကင်းေလ သမ တိ့သည် ယဒရာဇဝင်၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၆ ေယာယကိမ်သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သားေတာ်

ေယေခါနိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၇ အဲဂတုြမစ်မှစ၍

ဥဖရတ်ြမစ်တိင်ေအာင် အဲဂတု ှ င်ဘရင်ပိင်သမ ေသာ ေြမကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေသာေကာင့် ၊ ေနာက်တဖန် အဲဂတု ှ င်ဘရင်သည် မိမိြပည်မှ မချီမထွက်ရ။ ၈

ေယေခါနိသည် အသက်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံးလစိးစံေလ၏။

မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ား ဧလနာ သန်၏သမီး နဟတအမည် ှ ိ၏။ ၉ ထိမင်းသည်

ခမည်းေတာ် ပသမအတိင်း ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၁၀ ထိကာလ၌

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ ၏ ကန်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့စစ်ချီ၍ ဝိင်းထားက

၏။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ကိယ်တိင်ေရာက်၍၊ သ၏ကန်တိ့သည်

မိကိ့ ဝိင်းထား ကေသာအခါ၊ ၁၂ယဒ ှ င်ဘရင် ေယေခါနိသည် မယ်ေတာ်မှစေသာ ကန်၊

မးမတ်၊ အရာ ှ ိတိ့ ှ င့်တကွ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ထွက်၍ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် နန်းစံ

ှ စ် ှ စ်တွင် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိရ၏။ ၁၃ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မဘးသည်အတိင်း

ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ ာ ှ ိသမ ကိ သိမ်း သွား၍၊ ဗိမာန်ေတာ်အဘိ့

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်လပ် ေသာ ေ တန်ဆာအလံးစံတိ့ကိ အပိင်းပိင်းြဖတ်ေလ၏။ ၁၄

ေယ ှ လင် မိသ့ား မးမတ်၊ ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲတေသာင်း၊ အထးထးအြပားြပားေသာ

ဆရာ သမားအေပါင်းတိ့ကိ သိမ်းသွား၍၊ သာမညဆင်းရဲသားမှ တပါးအဘယ်သမ

မကျန် ကင်းရ။ ၁၅ ေယေခါနိ ှ င့် မယ်ေတာ်အစ ှ ိေသာ မိဖရား များ၊ အရာ ှ ိများ၊

အား ကီးေသာ ြပည်သားများ အေပါင်း၊ ၁၆ စစ်တိက်ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသ ှ ိသမ ၊

ခွန်အား ကီးေသာ လခနစ်ေထာင်၊ အထးထးအြပား အြပားေသာ ဆရာသမားတေထာင်တိကိ့

ေယ ှ လင် မိမှ့ ဗာဗလန် မိသိ့့ လက်ရသိမ်းသွားေလ၏။ ၁၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်

ေယေခါနိ ဘေထွး ေတာ်မဿနိကိ ေဇဒကိအမည်ြဖင့် မှည့် ၍ ေယေခါနိ အရာ၌

နန်းတင်၏။ ၁၈ ေဇဒကိသည် အသက် ှ စ်ဆယ်တ ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌တဆယ်တ ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ လိဗန မိသ့ား ေယရမိ၏သမီး

ဟာမ ဘာလအမည် ှ ိ၏။ ၁၉ ထိမင်းသည် ေယာယကိမ် ပသမအတိင်း ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၂၀ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ

အထံေတာ်မှ မ ှ င့်ထတ်မီှတိင်ေအာင် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍၊ ေဇဒကိမင်းသည် ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်ေလ၏။

၂၅ ေဇဒကိမင်းနန်းစံကိး ှ စ်၊ ဒသမလဆယ်ရက် ေနတွ့င် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဗိလ်ေြခ အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိသိ့့

စစ်ချီသြဖင့် ၊ မိပ့တ်လည်၌တပ်ချ၍ ေြမကတပ်တိ့ကိ တးလပ် ပီးမှ၊ ၂ ေဇဒကိမင်း

နန်းစံတဆယ်တ ှ စ်တိင်ေအာင် မိကိ့ဝိင်းထားေလ၏။ ၃ ထိ ှ စ်စတတလကိးရက်ေနတွ့င်၊

မိထဲ့မှာ အလွန်အစာအာဟာရေခါင်းပါးသြဖင့် ၊ မိသ့ မိသ့ားတိ့ သည် စားစရာမ ှ ိေသာအခါ၊

၄ ခါလဒဲ လတိ့သည် မိ့ ိ းကိ ဖိေဖာက်၍ မိကိ့ လည်း ဝိင်းေနေသာေကာင့် ၊

မိသ့ားစစ်သရဲအေပါင်းတိ့ သည် ညဥ့်အခါ ေြပး၍ မိ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ် ကား ဥယျာဥ်

ေတာ်နားတံခါးဝြဖင့် ထွက် ပီးမှ လွင်ြပင်သိ့ သွား က၏။ ၅ ခါလဒဲစစ်သရဲတိ့သည်

ှ င်ဘရင်ကိ လိက်၍ ေယရိေခါလွင်ြပင်၌ မီှသြဖင့် ၊ ေဇဒကိမင်း၏ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ့သည်

လွင့် ေြပး က၏။ ၆ ရန်သတိ့သည် ှ င်ဘရင်ကိဘမ်းဆီး၍ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိရာ

ရိဗလ မိသိ့့ ေဆာင်သွား က၏။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဇဒကိမင်း၏အမကိ

စစ်ေကာစီရင်သည် အတိင်း၊ ၇ ေဇဒကိမင်း၏ သားတိ့ကိ အဘမျက်ေမှာက်၌ သတ်က၏။

ေဇဒကိမျက်စိကိလည်း ေဖာက် ပီးမှ၊ သကိေကးဝါး ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍ ဗာဗလန် မိသိ့့

ယသွား က၏။ ၈ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာနန်းစံ ဆယ် ကိး ှ စ်၊ ပဥမလ

ခနစ်ရက်ေနတွ့င်၊ အမေတာ်ထမ်း ကိယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့

လာ၍၊ ၉ ဗိမာန်ေတာ်၊ နန်းေတာ်၊ မင်းအိမ်၊ ဆင်းရဲသား အိမ် ှ ိသမ တိ့ကိ မီး ိေ့လ၏။ ၁၀

ကိယ်ရံေတာ်မး၌ပါေသာ ခါလဒဲစစ်သရဲ အေပါင်းတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း ှ ိသမ တိ့ကိ

ဖိဖျက် က၏။ ၁၁ ထိအခါကိယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည် မိထဲ့မှာ ကျန် ကင်းေသာသ၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ဘက်သိ့ ကးသွား ှ င့် ေသာသ၊ ကင်းသမ ေသာသတိ့ကိ

သိမ်းသွား ေလ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ပစ၍ လယ်လပ် ေစြခင်းငှါ၊

ဆင်းရဲသားအချို ့တိ့ကိထားခ့ဲေလ၏။ ၁၃ ဗိမာန်ေတာ်၌ ေကးဝါတိင်တိ့ကိ၎င်း၊ ေ ကးဝါ

ေရကန်ကိ၎င်း၊ ေရချိုးအင်တံအေြခအြမစ်တိ့ကိ၎င်း၊ ခါလဒဲလတိ့သည် ချိုးဖ့ဲ၍၊

ေကးဝါ ှ ိသမ ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့ ယသွား က၏။ ၁၄ အိးကင်း၊ တး ွင်းြပား၊ မီး ှ ပ်၊

ဇွန်းမှစ၍ အမေတာ်ထမ်းစရာ ေကးဝါတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိလည်း ယသွား က၏။ ၁၅

ေ တန်ဆာ၊ ေငွတန်ဆာတည်းဟေသာ လင်ပန်း၊ အိးအစ ှ ိေသာ တန်ဆာများကိ

ေ ြဖစ်ေစ၊ ေငွြဖစ်ေစ၊ ကိယ်ရံေတာ်မးသည် ယသွားေလ၏။ ၁၆ ဗိမာန်ေတာ်၌

ေ ှ ာလမန်မင်းလပ်ေသာ တိင် ှ စ် တိင်၊ ေရကန်တခ၊ အေြခအြမစ်များ၌ပါေသာ ေကးဝါ

သည် အချိန်အားြဖင့် အတိင်းမသိ များ၏။ ၁၇ တိင်အြမင့်ကားတဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိ၏။

ေကးဝါ တိင်ထိပ်လည်း ှ ိ၏။ တိင်ထိပ်အြမင့်ကား သံးေတာင် ှ ိ၍၊ ထိပ်ပတ်လည်း

ေကးဝါကွန် ွက်၊ ေကးဝါသလဲသီးတိ့ ှ င့် ြပည့် စံ၏။ အြခားေသာတိင်သည်လည်း

ထိအတြဖစ်၍ ကွန် ွက် ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၁၈ ကိယ်ရံေတာ်မးသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

စရာယ၊ ဒတိယယဇ်ပေရာဟိတ်ေဇဖနိ၊ ဗိမာန်ေတာ် တံခါးမး သံးေယာက်တိ့ကိ

ဘမ်းဆီးေလ၏။ ၁၉ စစ်သရဲတိ့ကိအပ်ေသာ ဗိလ်တေယာက်၊ မိထဲ့ ၌ေတွမိ့ေသာ

တိင်ပင်မးမတ်ငါးေယာက်၊ ြပည်သ ြပည်သားများကိ ိးေဆာ်ေသာ တပ်စာေရး ကီး
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တေယာက်၊ မိထဲ့၌ေတွမိ့ေသာ ြပည်သားေြခာက်ဆယ်တိ့ ကိ မိထဲ့ကေခ သွား၍၊ ၂၀

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိရာ ရိဗလ မိသိ့့ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ၂၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်

ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိ့ ၌ ထိသတ့ကိ ဒဏ်ေပး၍ ကွပ်မျက်ေလ၏။ ထိသိ့ ယဒအမျိုးသည်

မိမိြပည်မှ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရ သတည်း။ ၂၂ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ၏

အခွင့် ှ င့် ယဒြပည်၌ ကျန် ကင်းေသးေသာ လတိ့ကိ အပ်ရေသာ မင်းအရာ၌၊

ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၃

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဂဒလိကိ ြပည်အပ် အရာ၌ခန့်ထားေကာင်းကိ တပ်မးတိ့ ှ င့်

စစ်သရဲများ တိ့သည် ကားသိေသာအခါ၊ နာသနိသားဣ ှ ေမလ၊ ကာရာသားေယာဟနန်၊

ေနေတာဖတ်အမျိုး၊ တာ မက် သားစရာယ၊ မာခလိအမျိုးသားေယဇနိတိ့သည် မိမိ

လများ ှ င့်တကွ၊ ေဂဒလိ ှ ိရာမိဇပါ မိသိ့့လာ၍၊ ၂၄ ေဂဒလိက၊ ခါလဒဲမင်းအမကိ

ေဆာင် ွက်ရ မည်အခွင့် ကိ မစိးရမ် က ှ င့် ။ ဤြပည်၌ေနကေလာ့။

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏အမကိ ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င် ချမ်းသာရကလိမ့်မည်ဟ၍

ထိသတိ့အား ကျိန်ဆိေလ၏။ ၂၅သတမလတွင်၊ ေဆွေတာ်မျိုးေတာ် ဧလိ ှ မာ သားသနိ၏

သားဣ ှ ေမလသည် လတကျိပ် ှ င့်တကွ လာ၍ ေဂဒလိကိ၎င်း၊ မိဇပါ မိ ့ ၌

ေဂဒလိထံမှာ ှ ိေသာ ယဒလတိ့ ှ င့် ခါလဒဲလတိ့ကိ၎င်း ေသေအာင် လပ် ကံ ေလ၏။ ၂၆

ထိအခါ တပ်မးများ ှ င့် ြပည်သြပည်သား အ ကီးအငယ်အေပါင်းတိ့သည် ခါလဒဲလတိ့ကိ

ေကာက် ေသာေကာင့် ထ၍ အဲဂတုြပည်သိ့ သွား က၏။ ၂၇ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယေခါနိသည် အချုပ်ခံရေသာသကရာဇ်သံးဆယ်ခနစ် ှ စ်၊ ဒွါဒသမလ ှ စ်ဆယ် ခနစ်

ရက်ေနတွ့င်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ဧဝိလေမေရာ ဒက်နန်းစံ စက၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိကိ

ေထာင်ထဲက တ်၍ ချမ်းသာေပးေလ၏။ ၂၈ ေကာင်းမွန်စွာ တ်ဆက်၍သ၏ပလင်ကိ

ဗာဗလန် မိမှ့ာ အထံေတာ်၌ ှ ိေသာမင်း ကီးများထိင်ရာ ပလင်တိ့ထက်

ချီးြမင့် ေလ၏။ ၂၉ ေယေခါနိမင်းသည် ေထာင်ထဲမှာ ဝတ်ေသာ အဝတ်ကိ လဲ၍၊

အသက် ှ ည်သမကာလပတ်လံး အစဥ်မြပတ်အထံေတာ်၌ စားေသာက်ရ၏။ ၃၀

အသက် ှ ည်သမ ေနရ့က် အစဥ်မြပတ်သ စားစရာဘိ့ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေပးသနားေတာ်မ၏။
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၁ ရာဇဝင်ချုပ်

၁ အာဒန်၊ ေ ှ သ၊ ဧ တ်၊ ၂ကာဣနန်၊ မဟာ ေလလ၊ ယာရက်၊ ၃ ဧေနာက်၊ မသ ှ လ၊

လာမက်၊ ၄ ေနာဧ၊ ေ ှ မ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။ ၅ ယာဖက်သားကားေဂါမာ၊

မာေဂါဂ၊ မာဒ်၊ ယာဝန်၊ တဗာလ၊ ေမ ှ က၊ တိရတ်တည်း။ ၆ ေဂါမာသားကား အာ ှ ေကနတ်၊

ရိဖတ်၊ ေတာဂါမတည်း။ ၇ယာဝန်သားကား ဧလိ ှ ာ၊ တာ ၊ ကိတိမ်၊ ေဒါဒါနိမ်တည်း။

၈ ဟာမသားကားက ှ ၊ မိဇ ှ ိမ်၊ ဖတ၊ ခါနာန်တည်း။ ၉ က ှ သားကား ေသဘ၊

ဟဝိလ၊ သာဗတ၊ ရာဂမ၊ သေတခါတည်း။ ရာဂမ သားကားေ ှ ဘ၊ ေဒဒန်တည်း။ ၁၀

က ှ သည် သားနိမ်ေရာဒကိလည်း ရေသး၏။ ထိသသည် ေြမ ကီး ေပ မှာ အား ကီးေသာ

မဆိးြဖစ်၏။ ၁၁ မိဇရိမ်သားကား လဒိမ်လ၊ အာနမိမ်လ၊ လဟာ ဗိမ်လ၊ နတုဟိမ်လ၊

၁၂ ပါသ သိမ်လ၊ ကာသလဟိမ်လ၊ ကေတာရိမ်လ တည်း။ ကာသလဟိမ်အမျိုးထဲက

ဖိလိတိလြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ခါနာန်သားအ ကီးကား ဇိဒန်၊ ထိေနာက်ေဟသ၊ ၁၄

ထိေနာက် ေယဗသိလ၊ အာေမာရိလ၊ ဂိရဂါ ှ ိလ၊ ၁၅ ဟိဝိလ၊ အာကိလ၊ သိနိလ၊

၁၆ အာဝဒိလ၊ ေဇမရိလ၊ ဟာမသိလြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ေ ှ မသားကားဧလံ၊ အာ ၊

အာဖာဇဒ်၊ လဒ၊ အာရံ၊ ဥဇ၊ ဟလ၊ ေဂသာ၊ မာ ှ တည်း။ ၁၈အာဖာဇဒ်သားကား ှ ာလ၊

ှ ာလသားကား ေဟဗာတည်း။ ၁၉ ေဟဗာသည်လည်း သား ှ စ်ေယာက်ကိ ြမင် ေလ၏။

သားတေယာက်ကား ဖာလက်အမည် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ သ၏လက်ထက်၌ ေြမ ကီးကိ

ခဲွေဝက ၏။ သ၏ညီကား ယတန်အမည် ှ ိ၏။ ၂၀ယတန်သားကား အာလေမာဒန်၊

ေ ှ လပ်၊ ဟာဇာမာဝက်၊ ေယရ၊ ၂၁ ဟေဒါရံ၊ ဥဇာလ၊ ဒိကလ၊ ၂၂ သဗာလ၊

အဘိေမလ၊ ေ ှ ဘ၊ ၂၃ သဖိရ၊ ဟဝိလ၊ ေယာဗပ်၊ ဤသအေပါင်းတိ့ သည် ယတန်သား

ြဖစ် ကသတည်း။ ၂၄ ေ ှ မ၊ အာဖာဇဒ်၊ ှ ာလ၊ ၂၅ ေဟဗာ၊ ဖာလက်၊ ရာေဂါ၊ ၂၆

ေစေရာက်၊ နာေခ ၊ ေတရ၊ ၂၇ အာြဗဟံအမည် ှ ိေသာ အာြဗံတည်း။ ၂၈ အာြဗ

ဟံသားကား ဣဇာက် ှ င့် ဣ ှ ေမလတည်း။ ၂၉ဣ ှ ေမလသားအ ကီးကားနဗာယတ်၊

နဗာ ယတ်ညီေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိဗသံ၊ ၃၀ မိ ှ မ၊ ဒမာ၊ မာစ၊ ဟာဒါ၊ ေတမ၊ ၃၁

ေယတရ၊ နာဖီ ှ ၊ ေကဒမာတည်း ဟေသာ ဣ ှ ေမလသားတည်း။ ၃၂အာြဗဟံမယား

ေ ှ ာင်းေကတရသားကားဇိမရံ၊ ယတ် ှ န်၊ ေမဒန်၊ မိဒျန်၊ ဣ ှ ဘတ်၊ အာတည်း။ ယတ် ှ န်

သားကား ှ ာဘ ှ င့် ေဒဒန်တည်း။ ၃၃ မိဒျန်သားကား ဧဖာ၊ ဧေဖရ၊ ဟာ တ်၊ အဘိ

ဒါဧလဓာတည်းဟေသာ ေကတရ သားေြမးတည်း။ ၃၄ အာြဗဟံသား ကားဣဇာက်၊

ဣဇာက်သားကား ဧေသာ ှ င့် ဣသေရလတည်း။ ၃၅ ဧေသာသားကား ဧလိဖတ်၊ ေ ွလ၊

ယ ှ ၊ ယာလံ၊ ေကာရတည်း။ ၃၆ ဧလိဖတ်သားကား ေတမန်၊ သမရ၊ ေဇေပ ၊ ဂါတံ၊

ေကနတ်မှစ၍ တိမနတွင် ရေသာသား အာမ လက်တည်း။ ၃၇ ေ ွလသားကား နာဟတ်

ေဇရ၊ ှ မ၊ မိဇတည်း။ ၃၈ စိရသားကားေလာတန်၊ ေ ှ ာဗလ၊ ဇိေဘာင်၊ အာန၊ ဒိ န်၊

ဧဇာ၊ ဒိ ှ န်တည်း။ ၃၉ ေလာတန်သားကား ေဟာရိ ှ င့် ေဟမံတည်း။ ေလာတန် ှ မကား

တိမနတည်း။ ၄၀ ေ ှ ာဗလသားကားအာလာဝန်၊ မနာဟတ်၊ ဧဗာလ၊ ေ ှ ေဖာ၊ သနံတည်း။

ဇိေဘာင်သားကား အာယ ှ င့် အာနတည်း။ ၄၁အာနသားကား ဒိ န်၊ ဒိ န်သားကားဟဒန်၊

ဧ ှ ဗန်၊ ဣသရန်၊ ေခရန်တည်း။ ၄၂ ဧဇာဘသားကား ဗိလဟန်၊ ဇာဝန်၊ အာကန် တည်း။

ဒိ ှ န်သားကား ဥဇ ှ င့် အာရန်တည်း။ ၄၃ဣသေရလအမျိုး၌ အစိးရေသာမင်း ကီး မ ှ ိမီှ

ဧဒံြပည်၌ အစိးရေသာ မင်း ကီးဟမကား၊ ေဗာရသား ေဗလသည် ဒိ ာဗာ မိ ့၌မင်း ပ၏။ ၄၄

ေဗလမင်းေသ၍သ၏အရာ၌ေဗာဇရအရပ် သား ေဇရ၏သားေယာဗပ်သည် မင်း ပေလ၏။

၄၅ ေယာဗပ်မင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ေတမာနိ အရပ်သား ဟ ှ ံသည် မင်း ပေလ၏။ ၄၆

ဟ ှ ံ မင်းေသ၍ ေမာဘလွင်ြပင်၌ မိဒျန်လတိ့ကိ လပ် ကံေသာသ၊ ေဗဒဒ်သားဟာဒဒ်သည်

ဟ ှ ံအရာ၌ မင်း ပေလ၏။ မိေ့တာ်ကား အာဝိတ် မိတ့ည်း။ ၄၇ ဟာဒဒ်မင်းေသ၍

သ၏အရာ၌မာသရက် အရပ်သား စာမလသည် မင်း ပေလ၏။ ၄၈ စာမလမင်းေသ၍

သ၏အရာ၌ ြမစ်နားမှာ ေနေသာရေဟာဘတ်အရပ်သား ေ ှ ာလသည် မင်း ပ ေလ၏။

၄၉ ေ ှ ာလမင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ အာခေဗာ်သား ဗာလဟာနန်သည် မင်း ပေလ၏။ ၅၀

ဗာလဟာနန်မင်းေသ၍ သ၏အရာ၌ ဟာဒါ သည် မင်း ပေလ၏။ မိေ့တာ်ကားေပါ မိတ့ည်း။

ေြမာက် သားေတာ်ကား ေမဇဟပ်သမီးြဖစ်ေသာ မာတေရဒ၏ သမီး မေဟတေဗလတည်း။

၅၁ ဟာဒါမင်းေသေသာေနာက် ဧဒံြပည်၌ ဗိလ်လပ်ေသာသဟမကား၊ ဗိလ်တိမနာ၊

ဗိလ်အာလဝ၊ ဗိလ် ေယသက်၊ ၅၂ ဗိလ်အေဟာလိ ဗာမ၊ ဗိလ်ဧလာ၊ ဗိလ် ပိ န်၊ ၅၃

ဗိလ်ေကနတ်၊ ဗိလ်ေတမန်၊ ဗိလ်မိဗဇ၊ ၅၄ ဗိလ် မာဂေဒလ၊ ဗိလ်ဣရံတည်းဟေသာ

ဤသတိ့သည် ဧဒံဗိလ်များြဖစ်သတည်း။

၂ ဣသေရလ၏သားများဟမကား၊ ဗင်၊ ှ ိေမာင်၊ ေလဝိ၊ ယဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗလန်၊

၂ ဒန်၊ေယာသပ်၊ ဗယာမန်၊ နဿလိ၊ ဂဒ်၊ အာ ှ ာတည်း။ ၃ ယဒသည်

ခါနာန်အမျိုးြဖစ်ေသာ အာသမီး တွင် ြမင်ေသာ သားကား ဧရ၊ သနန်၊ ေ ှ လတည်း။

ယဒသား ကီးဧရသည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆိးေသာသြဖစ်၍ ကွပ်မျက်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံရ၏။ ၄ ေခ းမတာမာတွင် ြမင်ေသာသားကား ဖာရက် ှ င့် ဇာရတည်း။ ယဒသားေပါင်းကား

ငါးေယာက် တည်း။ ၅ ဖာရက်သားကား ေဟဇ ံ ှ င့် ဟာမလတည်း။ ၆ ဇာရသားကား

ဇိမရိ၊ ဧသန်၊ ေဟမန်၊ ကာလ ေကာလ၊ ဒါရ၊ ေပါင်းငါးေယာက်တည်း။ ၇ ဇိမရိသားြဖစ်ေသာ

ကာမိ၏သားကား ကျိန်ဆဲ အပ်ေသာအရာကိယ၍ ြပစ်မှားသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုး ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ အာခန်တည်း။ ၈ ဧသန်သားကား အဇရိတည်း။ ၉ ေဟဇ ံ ြမင်ေသာ

သားကား ေယရေမလ၊ အာရံ၊ ကာလက်တည်း။ ၁၀အာရံသားကား အမိနဒပ်၊ အမိနဒပ်

သားကား၊ ယဒအမျိုးသားတိ့တွင် ဗိပ်လပ်ေသာ နာ န်တည်း။ ၁၁ နာ န်သားစာလမန်၊

စာလမန်သားေဗာဇ၊ ၁၂ ေဇာဇသား သဗက်၊ သဗက်သားေယ ှ ဲတည်း။ ၁၃

ေယ ှ ဲသားဦးကား ဧလျာဘ၊ ဒတိယသား အဘိနဒပ်၊ တတိယသား ှ ိမာ၊ ၁၄ စတတသား

နာသေနလ၊ ပဥမသား ရဒဲ၊ ၁၅ဆ မသားသဇင်၊ သတမသား ဧလိဟ၊ အ မသားဒါဝိဒ်

တည်း။ ၁၆ သတိ့ ှ မကား ေဇ ယာ ှ င့် အဘိဂဲလတည်း။ ေဇ ယာသားကား အဘိ ှ ဲ၊

ယွာဘ၊ အာသေဟလ၊ ေပါင်း သံးေယာက်တည်း။ ၁၇ အဘိဂဲလသားကား အာမသ၊

အာမသအဘကား ဣ ှ ေမလအမျိုးေယသာတည်း။ ၁၈ ေဟဇ ံသား ကာလက်သည်

မယားအဇဘ ှ င့် ေယ တ်တွင် ြမင်ေသာသားကား ေယ ှ ာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ အာဒန်တည်း။

၁၉ အဇဘေသေသာေနာက် ဧဖရတ်ကိ သိမ်း၍ ဟရကိ ြမင်ြပန်ေလ၏။ ၂၀

ဟရသားကား ဥရိ၊ ဥရိသားကား ေဗဇေလ လတည်း။ ၂၁ ထိေနာက်၊ ေဟဇ ံသည်

အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ ိေသာ်၊ ဂိလဒ်အဘမာခိရ၏သမီး ှ င့် စံဘက်၍ ေစဂပ် ကိ ြမင်ေလ၏။

၂၂ ေစဂပ်သားကား ယာဣရတည်း။ ထိသသည် ဂိလဒ်ြပည်၌ မိ ့ ှ စ်ဆယ်သံး မိကိ့ ပိင်၏။

၂၃ ေဂ ရ မိ၊့ အာရံ မိ ့ ှ င့်တကွ ယာဣရ မိစ့၊ ေကနတ် မိ ့ ှ င့် ပတ်ဝန်းကျင်ေသာ မိစ့ မိေ့ပါင်း

ေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ တိက်ယ၏။ ထိ မိအ့ေပါင်းတိ့ကိ ဂိလဒ်အဘ မာခိရ၏သားေြမးတိ့သည်

ပိင် က၏။ ၂၄ ေဟဇ ံသည်က၏ကာလက်ဧဖရတ် မိ ့၌ ေသေသာေနာက်၊ သ၏မယား

အဘိသည် သ၏သား အာ ရကိ ဘွားြမင်၏။ အား ရသား ကာေတေကာ တည်း။

၂၅ ေဟဇ ံ၏ သားဦးေယရေမလ သားကား သားဦးအာရံမှစ၍ ဗန၊ သရင်၊ သဇင်၊

အဟိယတည်း။ ၂၆ အာတရအမည် ှ ိေသာ အြခားမယားတွင် သနံကိြမင်၏။

၂၇ ေယရေမလ၏ သားဦး အာရံသားကားမာဇ၊ ယာမိန်၊ ဧကာတည်း။ ၂၈

သနံသားကား ှ မဲ ှ င့် ယာဒတည်း။ ှ မဲသား ကား နာဒပ် ှ င့် အဘိ ရတည်း။ ၂၉

အဘိဟဲလ အမည် ှ ိေသာ အဘိ ရမယားသည် အာဗန် ှ င့် ေမာလိဒ်ကိ ဘွားြမင်၏။ ၃၀

နာဒပ်သားကား ေသလက် ှ င့် အပိမ်တည်း။ ေသလက်၌သားမ ှ ိ။ ၃၁အပိမ်သားကား ဣ ှ ိ၊

ဣ ှ ိသားေ ှ ရန်၊ ေ ှ ှ န်သားအာလဲတည်း။ ၃၂ ှ မဲညီယာဒသားကား ေယသာ ှ င့် ေယာနသန်

တည်း။ ေယသာ၌ သားမ ှ ိ။ ၃၃ ေယာနသန်သားကား ေပလက် ှ င့် ဇာဇတည်း။

ဤေ ွက့ား ေယရေမလအမျိုးအ ွယ်တည်း။ ၃၄ ေ ှ ှ န်၌သားမ ှ ိ။ သမီးသက်သက် ှ ိ၏။

ေ ှ ှ န် ၌ ယာဟအမည် ှ ိေသာ အဲဂတုအမျိုးသား ကန် ေယာက်ျားတေယာက် ှ ိ၍၊

၃၅ ထိကန် ှ င့်သမီးတေယာက်ကိ ေပးစားသြဖင့် ။ သမီးသည် အဘတိ့သားအတဲကိ

ဘွားြမင်၏။ ၃၆အတဲသားကား နာသန်၊ နာသန်သားဇာဗဒ်။ ၃၇ ဇာဗဒ်သားဧဖလလ။

ဧဖလလသားသဗက်၊ ၃၈ သဇက်သားေယဟ၊ ေယဟသား အာဇရိတည်း။ ၃၉

အာဇရိသားကား ေဟလက်၊ ေဟလက်သား ဧလာသ၊ ၄၀ ဧလာသသားသိသမဲ၊

သိသမဲသား ှ လံု၊ ၄၁ ှ လံုသား ေယကမိ၊ ေယကမိ သားဧလိ ှ မာ တည်း။

၄၂ ေယရေမလ၏ညီ ကာလက်သားဦးကား ေမ ှ ၊ ေမ ှ သားဇိဖ၊ ဇိဖသားမေရ ှ ၊

မေရ ှ သား ေဟဗန်၊ ၄၃ ေဟဗန်သား ေကာရ၊ တာပွါ၊ ေရကင်၊ ေ ှ မ တည်း။ ၄၄

ေ ှ မသားကားရာဟံ၊ ရာဟံသားေယာ်ေကာင် တည်း။ ေရကင်သားကား ှ မဲ၊ ၄၅ ှ မဲသား

ေမာန၊ ေမာနသားဗက်ဇရတည်း။ ၄၆ကာလက်မယားငယ်သည် လည်းဟာရန်၊ ေမာဇ၊

ဂါဇက်တိ့ကိ ဘွားြမင်၏။ ဟာရန်သားကား ယာဒဲ တည်း။ ၄၇ ယာဒဲသားကားေရဂင်၊
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ေယာသံ၊ ေဂ ှ ံ ၊ ေပလက်၊ ဧဖာ၊ ှ ာဖ တည်း။ ၄၈ကာလက်မယားငယ်မာခါသည်လည်း၊

ေ ှ ဗာ ှ င့် တိရဟာနကိ၎င်း၊ ၄၉ မာဒေမနအဘ ှ ာဖ၊ မာခေဗနအဘေ ှ ဝ၊ ဂိအာအဘကိ၎င်း

ဘွားြမင်၏။ ကာလက်သမီးကား အာခသတည်း။ ၅၀ ဧဖရတ်သားဦး ဟရ၏သားြဖစ်ေသာ

ကာလက် သားကား၊ ကိရယတ်ယာရိမ် အဘေ ှ ာဗာလ၊ ၅၁ ဗက်လင်အဘစလမ၊

ဗက်ဂါဒါအဘဟာရပ် တည်း။ ၅၂ ကိရယတ်ယာရိမ်အဘ ေ ှ ာဗာလသားဟမ ကား၊

ဟာေရာ ှ င့် မနေဟသိ အမျိုးတပိင်း၊ ၅၃ ကိရယတ်ယာရိမ်အမျိုးမျိုး၊ ဣသရိလ၊ ဖဟိလ၊

မသိလ၊ မိ ှ ရိလတည်း။ ထိအမျိုးထဲက ဖာရာသိလ ှ င့် ဧ ှ ေတာလိလြဖစ်သတည်း။

၅၄ စလမသားဟမကား၊ ဗက်လင် ှ င့် ေနေတာ ဖာသိလ၊ အတ တ်၊ ဗက်ယွာဘ၊

မနေဟသိ အမျိုးတပိင်း၊ ေဇာရိလ၊ ၅၅ ယာဗက် မိ ့၌ေနေသာ ေ ှ ာဖရိလ၊ တိရသိလ၊

ှ ိမသိလ၊ စခသိလတည်း။ ထိသတိ့သည် ေရခပ်အမျိုး၏ အဘေဟမတ်မှ ဆင်းသက်ေသာ

ကိနိအမျိုး၏ အဘ ေဟမတ်မှဆင်းသက်ေသာ ကိနိအမျိုးြဖစ်သတည်း။

၃ ေဟဗန် မိ ့၌ ဒါဝိဒ်ြမင်ေသာသားတိ့တွင် သားဦးကား၊ ေယဇေရလ မိသ့

အဟိေနာင်တွင် ြမင်ေသာသား အာမ န်တည်း။ ဒတိယသားကား၊

ကရ ေမလ မိသ့ အဘိဂဲလတွင် ြမင်ေသာသား ဒံေယလ တည်း။ ၂

တတိယသားကား၊ ေဂ ရ ှ င်ဘရင် တာလမဲ သမီးမာခါ၏သား အဗ ှ လံတည်း။

စတတသားကား၊ ဟဂိတ်၏သား အေဒါနိယတည်း။ ၃ ပဥမသားကား

အဘိတလ၏သားေ ှ ဖတိတည်း။ ဆဌမသားကား၊ ေြမာက်သားေတာ် ဧဂလတွင် ြမင်ေသာ

သား ဣသရံတည်း။ ၄ ထိသားေြခာက်ေယာက်တိ့ကိ ေဟဗန် မိ ့၌ ြမင်၏။ ထိ မိတွ့င်

ခနစ် ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လမင်း ပ၏။ ေယ ှ လင် မိတွ့င် အ ှ စ်သံးဆယ်သံး ှ စ်မင်း ပ၏။ ၅

ေယ ှ လင် မိ ့၌ြမင်ေသာသားဟမကား၊ ှ မွာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာလမန်တည်းဟေသာ

အေမျလ သမီး ဗာသေ ှ ဘတွင် ြမင်ေသာသား ေလးေယာက်။ ၆ ထိမှတပါး၊ ဣဗဟာ။

ဧလိ ၊ ဧလိပလက်။ ၇ ေနာဂ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊ ၈ ဧလိ ှ မာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိဖလက်၊ ေပါင်းကိး

ေယာက်တည်း။ ၉ ဤေ ွက့ားမယားငယ်တွင်ရေသာသားတိ့ကိ မဆိဘဲ ဒါဝိဒ်၏

သားများတည်း။ ှ မသာမာလည်း ှ ိ၏။ ၁၀ ေ ှ ာလမန်သားကား ေရာေဗာင်၊ ေရာေဗာင်

သားအဘိယ၊ အဘိယသား ေယာ ှ ဖတ်၊ ၁၁ ေယာ ှ ဖတ်သားေယာရံ၊ ေယာရံသားအာခဇိ၊

အာခဇိသာ ေယာ ှ ၊ ၁၂ ေယာ ှ သား အာမဇိ၊ အာမဇိသား သဇိ၊ သဇိသားေယာသံ၊ ၁၃

ေယာသံသား အာခတ်၊ အာခတ်သားေဟဇကိ၊ ေဟဇကိသား မနာေ ှ ၊ ၁၄ မနာေ ှ သား

အာမန်၊ အာမန်သား ေယာ ှ ိ တည်း။ ၁၅ ေယာ ှ ိသားဦးကား ေယာဟာနန်၊ ဒတိယသား

ေယာယကိမ်၊ တတိယသားေဇဒကိ၊ စတတသား ှ လံု တည်း။ ၁၆ ေယာယကိမ်သားကား

ေယေခါနိ ှ င့် ေဇဒကိ တည်း။ ၁၇အကျဥ်းခံရေသာ ေယေခါနိသားကား ှ ာလ ေသလ၊ ၁၈

မာလခိရံ၊ ေပဒါယ၊ ေ ှ နဇာ၊ ေယကမိ၊ ေဟာ ှ မ၊ ေနဒဘိတည်း။ ၁၉ ှ ာလေသလသားကား

ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ှ ိမိ တည်း။ ေဇ ဗေဗလသားကား ေမ လံ၊ ဟာနနိ၊ ှ မ

ေ ှ ေလာမိတ် ှ င့်တကွ၊ ၂၀ဟ ဘ၊ သေဟလ၊ ေဗရခိ၊ ဟသဒိ၊ ယ ှ ေဿ သက်၊

ေပါင်းငါးေယာက်တည်း။ ၂၁ ဟာနနိသားကား ေပလတိ ှ င့် ေယ ှ ာယ တည်း။

ေယ ှ ာယသားကား၊ ေရဖာယ။ ေရဖာယသား အာနန်၊ အာနန်သားသဗဒိ၊ သဗဒိသားေ ှ ခနိ၊

၂၂ ေ ှ ခနိသားေ ှ မာယတည်း။ ေ ှ မာယသားကား ဟတုတ်၊ ဣဂါလ၊ ဗာရိ၊ နာရိ၊ အာဇရိ၊

ှ ာဖတ်၊ ေပါင်း ေြခာက်ေယာက်တည်း။ ၂၃ နာရိသားကား ဧလိသနဲ၊ ေဟဇကိ၊ အာဇရိကံ၊

ေပါင်းသံးေယာက်တည်း။ ၂၄ ဧေလျာနဲသားကား ေဟာဒါယ၊ ဧလျာ ှ ိပ်၊ ေပလာယ၊ အကုပ်၊

ေယာဟန်၊ ဒလာယ၊ အာနနိ၊ ေပါင်း ခနစ်ေယာက်တည်း။

၄ ယဒသားကားဖာရက်၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိ၊ ဟရ၊ ေ ှ ာဗာလတည်း။ ၂ ေ ှ ာဗာလသားကား

ရာယ၊ ရာယသားယာဟတ်၊ ယာဟတ်သား အဟမဲ ှ င့်လာဟဒ်၊ ဤေ ွက့ား ေဇာရသိ

အမျိုးအ ွယ်တည်း။ ၃ ဧကံအမျိုးအဘ၏ သားကား ေယဇေရလ၊ ဣ ှ မ၊ ဣဒဗတ်၊

ှ မဟာဇေလလေပါနိ၊ ၄ ေဂေဒအဘေပေ ွလ၊ ဟ ှ အဘ ဧဇာတည်း။ ဤသတိ့သည်

ဗက်လင်အဘ၊ ဧဖရတ်သားဦး ဟရအမျိုး အ ယ်တည်း။ ၅ ေတေကာ အဘ အာ ရသည်

ေဟလ ှ င့် နာရ အမည် ှ ိေသာ မယား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ ၆ နာရဘွားြမင်ေသာ သားကား

အဟဇံ၊ ေဟဖာ၊ ေတမနိ၊ ဟာဟ ှ တာရိတည်း။ ၇ ေဟလဘွားြမင်ေသာ သားကား

ေဇရက်၊ ေယေဇာ်၊ ဧသနန်၊ ေကာဇတည်း။ ၈ ေကာဇသားကား အာ ပ် ှ င့် ေဇာေဗဒ

အစ ှ ိ ေသာ ဟာ ံသား အဟာေရလ အေဆွအမျိုးတည်း။ ၉ ထိအေဆွအမျိုး၌

ယာဗက်သည် ထးဆန်းေသာ သြဖစ်၏။ သ၏အမိက၊ ငါသည်ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကိ

ခံ၍ဤသားကိ ြမင်ရ ပီဟဆိလျက်၊ ယာဗက်အမည်ြဖင့် မှည့်၏။ ၁၀ယာဗက်ကလည်း၊

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ အစဥ်ေကာင်း ကီးေပး၍၊ အက ်ပ်ေနရာကိ ကျယ်ဝန်း

ေစေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ေဘးဥပဒ်အေ ှ ာင့် အ ှ က် ှ င့်ကင်းလွတ်ပါမည်အေကာင်း၊

လက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဘက်၌ေန၍ ကွယ်ကာေစာင့် မေတာ်မပါဟ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်အား ဆေတာင်းတတ်၍၊ ေတာင်းေသာဆကိ ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မ၏။

၁၁ အာေမာင် ကာလက်သားကား မဟိရ၊ မဟိရသား ဧ ှ တန်တည်း။ ၁၂ ဧ ှ တန်သားကား

ဗက်ရာဖ၊ ပါသာ၊ ေတဟိ တည်း။ ေတဟိ သားကား ဣရနာဟတ်တည်း။ ဤသတိ့

သည် ေရခါအမျိုးသားြဖစ်က၏။ ၁၃ ေကနတ်သားကား သသံေယလ ှ င့် စရာယတည်း။

သသံေယလသားကား ဟာသတ် ှ င့် ေမာေနာသဲ တည်း။ ၁၄ ေမာေနာသဲသားကား

သဖရာတည်း။ စရာယ သားကား ယွာဘ၊ ယွာဘ၏သားတိ့သည် ဆရာသမား ြဖစ်၍

ဆရာသမားချိုင့် ၌ ေနေသာသတည်း။ ၁၅ ေယဖ သားြဖစ်ေသာကာလက်၏သားကား ဣ ၊

ဧလာ၊ နာမတည်း။ ဧလာသားကားေကနတ်တည်း။ ၁၆ ေယဟလေလလသားကား ဇိဖ၊

ဇိဖာ၊ တိရိ၊ အာသေရလတည်း။ ၁၇ ဧဇရသားကားေယသာ၊ ေမရက်၊ ဧဖာ၊ ယာလန်တည်း။

ေမရက် ှ င့် စံဘက်ေသာဖာေရာသမီး ဗိသဟာသည် မိရိ၊ ှ မဲ၊ ဧ ှ တေမာအဘဣ ှ ဘကိ

ဘွားြမင်၏။ ၁၈ မယား ေယဟဒိယသည် ေဂေဒအဘေယရက်၊ ေစာေခါအဘ ေဟဗာ၊

ဇာေနာ်အဘ ေယကေသလကိ ဘွားြမင်၏။ ၁၉ ေယဟဒိယသည် နာဟံ ှ မြဖစ်၏။

နာဟံသည် ဂါမိ ွာသား ကိလ၊ မာခ မိသ့ား ဧ ှ တေမာ၏အဘ ြဖစ်သတည်း။ ၂၀

ှ ိမန်သားကား အာမ န်၊ ရိ ၊ ဗဟာနန်၊ တိလန် တည်း။ ဣ ှ ိသားကား ေဇာဟက်၊

ဗေဇာဟက်တည်း။ ၂၁ ယဒသားြဖစ်ေသာ ေ ှ လ၏သားကား ေလက အဘဧရ၊

မေရ ှ အဘ လာဒအစ ှ ိေသာ ပိတ်ေချာကိ ရက်တတ်ေသာ အာ ှ ဗာအေဆွအမျိုး၊

၂၂ ေယာယကိမ်အစ ှ ိေသာ ေခါေဇဘလ၊ ေမာဘ ြပည်၌ အစိးရေသာ ေယာ ှ ၊

သာရပ်၊ ယာ ဗိလင်တည်း။ ထိသိ့ဆိေသာ် ေ ှ းစကားြဖစ်၏။ ၂၃ ထိသတိ့သည်

အိးထိန်း သမား၊ လယ်ယာလပ်သမားြဖစ်၍၊ ှ င်ဘရင်အနားမှာ ေနလျက် အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်ရက၏။ ၂၄ ှ ိေမာင်သားကား ေယေမွလ၊ ယာမိန်၊ ယာရိပ်၊ ေဇရ၊

ေ ှ ာလတည်း။ ၂၅ ေ ှ ာလသား ှ လံု၊ ှ လံုသားမိဘသံ၊ မိဘသံသား မိ ှ မ၊ ၂၆

မိ ှ မသား ဟေမွလ၊ ဟေမွလသား ဇကုရ၊ ဇကုရသား ှ ိမိတည်း။ ၂၇ ှ ိ မိသည်

သားတဆယ်ေြခာက်ေယာက် ှ င့် သမီး ေြခာက်ေယာက်တိ့ကိ ြမင်၏။ သိ့ရာတွင်

သ၏ညီအစ်ကိ တိ့၌ သားမများ။ ှ ိေမာင်အမျိုးသားတိ့သည် ယဒ အမျိုးသားက့ဲသိ့

မပွါးမများတတ်။ ၂၈ ှ ိေမာင်အမျိုးတိ့သည် ဒါဝိဒ်မင်း ကီးလက်ထက် တိင်ေအာင်

ေဗရေ ှ ဘ မိ၊့ ေမာလဒါ မိ၊့ ဟာဇ ွာလ မိ၊့ ၂၉ ဗိလဟာ မိ၊့ ဧဇင် မိ၊့ ဗတာလဒ် မိ၊့

၃၀ ေဗေသွလ မိ၊့ ေဟာ်မာ မိ၊့ ဇိကလတ် မိ၊့ ၃၁ ဗက်မာကဗတ် မိ၊့ ဟာဇသသိမ် မိ၊့

ဗက်ဗိရိ မိ၊့ ှ ာရိမ် မိ ့ တိ့၌ ေနက၏။ ၃၂ ထိမှတပါး၊ ေတာ မိဧ့တံ၊ အင်ရိမုန်၊

ေတာခင်၊ ဧသာ၊ အာ ှ န်တည်းဟေသာ မိင့ါး မိ ့ ှ င့်တကွ၊ ၃၃ ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ

ွာအေပါင်းတိ့ကိ ဗာလ မိ့ တိင်ေအာင် ပိင် က၏။ ဤေ ွက့ား၊ ှ ိေမာင်အမျိုးသား ေနရာ ှ င့်

ေဆွစဥ်မျိုးဆက်ြဖစ်သတည်း။ ၃၄ ေမေ ှ ာဗပ်၊ ယာမလက်၊ အာမဇိသားေယာ ှ ၊ ၃၅

ေယာလ၊ အာေသလသား စရာယ၏ သား ေယာ ှ ိဘိ၏သား ေယဟ၊ ၃၆ ဧေလျာနဲ၊

ယာေကာဘ၊ ေယေ ှ ာဟာယ၊ အသာယ၊ အေဒျလ၊ ေယသိေမျလ၊ ေဗနာယ ှ င့်တကွ၊

၃၇ ေ ှ မာယ၊ ှ ိမရိ၊ ေယဒါယ၊ အလုန်၊ ှ ိဖိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇိဇတည်းဟေသာ၊

၃၈ နာမအားြဖင့် မှတ်ေသာ သတိ့သည် အေဆွ အမျိုးသ ကီးြဖစ်၍၊ သတိ့အမျိုးသည်

အလွန်ပွားများသတည်း။ ၃၉ ထိသတိ့သည် သိးကျက်စားရာအရပ်ကိ ှ ာ၍ ချိုင့်အေ ှ ဘ့က်၊

ေဂေဒ မိဝ့တိင်ေအာင် သွားေသာ အခါ၊ ၄၀ ြမက်ပင်ေပါများ၍ ေကာင်းေသာကျက်စားရာ

ကျယ်ဝန်း ငိမ်ဝပ်ေသာ အရပ်ကိ ေတွ့ က၏။ ေ ှ းကာလ တွင်၊ ဟာမအမျိုးသားတိ့သည်

ထိအရပ်၌ ေနက၏။ ၄၁ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ သတိ့သည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိ

လက်ထက်၌သွား၍၊ သိးကျက်စားစရာ ေကာင်းေသာအရပ်ကိ ေတွေ့သာေကာင့် ၊ အရပ်သား

ေနရာ ွာတိ့ကိ လပ် ကံ၍၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ပီးမှ ယေန့ တိင်ေအာင်ေနက၏။ ၄၂

တဖန် ှ ိေမာင်အမျိုးသားေယာက်ျားငါးရာတိ့ သည် ဣ ှ ိသား၊ ဗိလ်ေပလတိ၊ နာရိ၊

ေရဖာယ၊ သေဇလ ှ င့်တကွ၊ စိရေတာင်သိ့ ချီသွား၍၊ ၄၃ အရင်လွတ်ေသာ

အာမလက်အမျိုးသားအကျန် အကင်းကိ လပ် ကံ၍ ထိအရပ်၌ယေနတိ့င်ေအာင် ေနက၏။
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၅ ဗင်သည် ဣသေရလ၏ သားဦးြဖစ်ေသာ် လည်း၊ အဘအိပ်ရာကိ

ညစ် းေစေသာေကာင့် ၊ သားဦး အရာကိ တ် ပီးလ င်၊ ဣသေရလ၏သားြဖစ်ေသာ

ေယာသပ်၏ သားတိ့အား ေပးသည်ြဖစ်၍၊ သားစဥ် ေြမးဆက်တိ့ကိ မှတ်ေသာအခါ၊

သားဦးအရာကိ လိက်၍ မမှတ်ရ။ ၂ ယဒသည်လည်း ညီအစ်ကိတိ့တွင် လွန်ကဲ၍

သ၏အမျိုးထဲက မင်းြဖစ်တတ်ေသာ်လည်း၊ သားဦးအရာ ကိမရ၊ ေယာသပ်ရ၏။ ၃

ဣသေရလ၏ သားဦး ဗင်သားကား ဟာ တ်၊ ဖာလ၊ ေဟဇ ံ ၊ ကာမိတည်း။ ၄

ေယာလသားကား ေ ှ မာယ၊ ေ ှ မာယသား ေဂါဂ၊ ေဂါဂသား ေ ှ မိ၊ ၅ ေ ှ မိသားမိက၊

မိကသားရာယ၊ ရာယသား ဗာလတည်း။ ၆ ဗာလသားကား၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်

တိဂလတ် ပိေလသာ သိမ်းသွားေသာ ဗင်အမျိုး မင်းေဗရာတည်း။ ၇ သ၏ညီ

ေယေယလ ှ င့် ဇာခရိတိ့သည်လည်း၊ သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းယေသာအခါ

အေဆွအမျိုး သ ကီးြဖစ်သတည်း။ ၈ ထိအတ ေယာလ၊ ေ ှ မ၊ အာဇတ်တိ့မှ ဆင်း

သက်ေသာ ေဗလသည်လည်းမင်းြဖစ်လျက်၊ အာေရာ် မိ ့ မှစ၍ ေနေဗာ မိ၊့

ဗာလေမာင် မိတိ့င်ေအာင် ေနရာ ကျယ်၏။ ၉ ဂိလဒ်ြပည်၌ သိး ွားများြပားေသာေကာင့် ၊

အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ ဥဖရတ်ြမစ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ေတာဝင်ဝ တိင်ေအာင် ေနရာကျယ်၏။ ၁၀

ေ ှ ာလမင်းလက်ထက် ဟာဂရအမျိုးသားတိ့ကိ စစ်တိက်၍ လပ် ကံသြဖင့် ၊

ဂိလဒ်ြပည်အေ ှ ပိ့င်း တေ ှ ာက်လံးတွင် ဟာဂရ၏ေနရာကိ ယရေနရာကျက ၏။ ၁၁

သတိ့တဘက်တချက်၊ ဗာ ှ န်ြပည်တွင် သလကာ မိတိ့င်ေအာင် ဂဒ်အမျိုးသားတိ့သည်

ေနရာ ကျက၏။ ၁၂ ဗာ ှ န်ြပည်၌ အ ကီးအကဲကား ေယာလ၊ ထိေနာက် ှ ာဖံ၊ ယာနဲ၊

ှ ာဖတ်တည်း။ ၁၃ သတိ့အေဆွအမျိုးချင်း ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ သကားမိေကလ၊

ေမ လံ၊ ေ ှ ဘ၊ ေယာရဲ၊ ယာခန်၊ ဇယာ၊ ေယဗာ၊ ေပါင်းခနစ်ေယာက်တည်း။ ၁၄

ထိသတိ့သည် ဂနိ၊ အာဗေဒျလ၊ ဗဇာတိ၊ ယာေဒါ၊ ေယ ှ ိ ှ ဲ ၊ မိေကလ၊ ဂိလဒ်၊ ယာေရာ်၊ ဟရိ၊

အဘိဟဲလအမျိုးအ ွယ်ြဖစ်သတည်း။ ဂနိကား ထိအေဆွ အမျိုး၏ သ ကီြဖစ်၏။ ၁၆

သတိ့သည် ဂိလဒ်ြပည်၊ ဗာ ှ န်ြပည် မိ ့ ွာ၊ ှ ာ န် မိပ့တ်လည်ြပည်စွန်းတိင်ေအာင်

ေနရာကျက၏။ ၁၇ ဤသအေပါင်းတိ့သည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာသံ ှ င့်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေယေရာေဗာင်လက်ထက် သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းဝင် က၏။ ၁၈

ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တွင် ဒိင်း ှ င့် ထားကိ ကိင်၍ ေလး ှ င့်

ပစ်တတ်သြဖင့် ၊ စစ်မ စစ်ေရးကိ ေလ့ကျက်၍ စစ်ချီတတ်ေသာ စစ်သရဲေပါင်း ကား၊

ေလးေသာင်းေလးေထာင်ခနစ်ရာေြခာက်ဆယ် တည်း။ ၁၉ ထိသတိ့သည်

ဟာဂရအမျိုးသားတိ့ ှ င့် စစ်တိက် က၏။ ၂၀ စစ်တိက်ေသာအခါ ဘရားသခင်ကိ

ကိးစား၍ ဆေတာင်းေသာေကာင့် ၊ ဘရားသခင် မစေတာ် မြခင်းေကျးဇးအားြဖင့် ၊

ဟာဂရလတိ့ ှ င့် သတိ့ဥစာ ှ ိသမ ကိရက၏။ ၂၁ ကလားအပ်ငါးေထာင်၊

သိး ှ စ်သိန်းငါးေသာင်း၊ ြမည်း ှ စ်ေထာင်၊ လတသိန်းတိ့ကိသိမ်းယက၏။ ၂၂

ဘရားသခင့်အခွင့် ှ င့် စစ်တိက်ေသာေကာင့် ၊ ရန်သအများတိ့သည် လဲေသက၏။

ဣသေရလလတိ့ သည် သိမ်းသွားြခင်းအမမေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊ ဟာဂရ လတိ့ေနရာ၌

ေနရာကျက၏။ ၂၃ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်သည်၊ ထိြပည်တွင် ဗာ ှ န် မိမှ့စ၍

ဗာလေဟရမန် မိ၊့ စနိရ မိ၊့ ေဟရမန်ေတာင် တိင်ေအာင် ပွားများလျက်ေန၏။ ၂၄

အေဆွအမျိုးသ ကီးများဟမကား၊ ခွန်အား ကီး၍ ေကျာ်ေစာေသာ စစ်သရဲဧဖာ၊ ဣ ှ ိ၊

ဧေလျလ၊ အာဇေရလ၊ ေယရမိ၊ ေဟာဒဝိ၊ ယာေဒျလတည်း။ ၂၅ သိ့ရာတွင် ဗင်အမျိုး၊

ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး တဝက်သည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှား၍၊

မိမိတိ့ေ ှ မှ့ာ ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာြပည်သား တိ့ ဘရားများ ှ င့် မှားယွင်း က၏။

၂၆ သိ့ြဖစ်၍ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်သည် အာ ရိ ှ င်ဘရင် ပလ ှ င့် ှ င်ဘရင်

တိဂလတ်ပိေလသာ စိတ်ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေနာက် ှ င်ဘရင်သည်

ထိဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေဂါဇန်ြမစ်နား၊ ေဟလ မိ၊့ ဟာေဗာ် မိ၊့ ဟာရ မိသိ့့

သိမ်းသွား၍ ယေနတိ့င်ေအာင် ေနရာချထား၏။

၆ ေလဝိသားကားေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိ တည်း။ ၂ ေကာဟတ်သားကား

အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟဗန်၊ သေဇလတည်း။ ၃အာမရံသားကားအာ န်၊ ေမာေ ှ ၊

မိရိအံ တည်း။ အာ န်သားကား နာဒပ်၊ အဘိဟ၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတည်း။ ၄

ဧလာဇာသားကား ဖိနဟတ်၊ ၅ ဖိနဟတ်သား အဘိ ၊ အဘိ သား ဗကိ၊ ၆ ဗကိသားသဇိ၊

သဇိသား ေဇရဟိ၊ ေဇရဟိသား ေမရာယတ်၊ ၇ ေမရာယတ်သား အာမရိ၊ အာမရိသား

အဟိတပ်၊ ၈အဟိတပ်သား ဇာဒတ်၊ ဇာဒတ်သားအဟိမတ်၊ ၉အဟိမတ်သား အာဇရိ၊

အာဇရိသား ေယာဟန် တည်း။ ၁၀ ေယာဟန်သားကား၊ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ ေ ှ ာလ

မန်တည်ေသာ ဗိမာန်ေတာ်၌ ယဇ်ပေရာဟိတ် ပေသာ အာဇရိတည်း။ ၁၁ အာဇရိသားကား

အာမရိ၊ အာမရိသား အဟိတပ်၊ ၁၂ အဟိတပ်သား ဇာဒတ်၊ ဇာဒတ်သား ှ လံု၊

၁၃ ှ လံုသား ဟိလခိ၊ ဟိလခိသား အာဇရိ၊ ၁၄ အာဇရိသား စရာယ၊ စရာယသား

ေယာဇဒက် တည်း။ ၁၅ ေယာဇဒက်သည် ေနဗခဒ်ေနဇာလက်ြဖင့် ယဒ ြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိထာဝရဘရား သိမ်းသွားေစေတာ်မေသာအခါ ပါသွားသတည်း။ ၁၆

ေလဝိသား ေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊ ေမရာရိတိ့တွင်၊ ၁၇ ေဂရ ံသားကား လိဗနိ ှ င့် ှ ိမိတည်း။

၁၈ ေကာဟတ်သားကားအာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟဗန်၊ သေဇလတည်း။ ၁၉ ေမရာရိသားကား

မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိတည်း ဟေသာ ေလဝိအေဆွအမျိုးအသီးအသီးြဖစ်သတည်း။ ၂၀

ေဂရ ံသားကားလိဗနိ၊ လိဗနိသားယာဟတ်၊ ယာဟတ်သား ဇိမ၊ ၂၁ ဇိမသားေယာအာ၊

ေယာအာသား ဣေဒါ၊ ဣေဒါသားေဇရ၊ ေဇရသားယာတရဲတည်း။ ၂၂ ေကာဟတ်သားကား

ဣဇဟာတည်းဟေသာ အမိနဒပ်၊ အမိနဒပ်သား ေကာရ၊ ေကာရသားအဿိရ၊ ၂၃

အဿိရသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား ဧဗျာသပ်၊ ဧဗျာသပ် သားအဿိရ၊ ၂၄

အဿိရသားတာဟတ်၊ တာဟတ်သားဥေရလ၊ ဥေရလသား သဇိ၊ သဇိသားေ ှ ာလ၊

၂၅ ေ ှ ာလသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား အာမသဲ ှ င့် အဟိမတ်၊ ၂၆အာမသဲသား

ေဇာဖဲ၊ ေဇာဖဲသား နာဟတ်၊ ၂၇ နာဟတ်သား ဧလျာဘ၊ ဧလျာဘသား ေယေရာ ဟံ၊

ေယေရာဟံသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား ှ ေမွလတည်း။ ၂၈ ှ ေမွလသားဦးကား

ေယာလ၊ ဒတိယသား အဘိယတည်း။ ၂၉ ေမရာရိသားကားမဟာလိ၊ မဟာလိသား

လိဗနိ၊ လိဗနိသား ှ ိမိ၊ ှ ိမိသား သဇ၊ ၃၀ သဇသား ှ ိမာ၊ ှ ိမာသား ဟဂျာ၊ ဟဂျာသား

အသာယတည်း။ ၃၁ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်သည် ငိမ်ဝပ် ေသာအခါ၊ အိမ်ေတာ်၌

သီချင်းဆိရာ အမေတာ်ကိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ၊ ဒါဝိဒ်မင်းခန့်ထား ေသာသတိ့သည်၊ ၃၂

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ေ ှ ာလမန် မတည်မီှ ကာလပတ်လံး၊ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ

တဲေတာ် တည်ရာအရပ်၌ သီချင်းဆိလျက် အမေတာ်ကိ ေစာင့် က ၏။ ဗိမာန်ေတာ်ကိ

တည် ပီးေသာေနာက်၊ မိမိတိ့ အလှည့် အတိင်း ေစာင့် ရေသာအမကိ ေစာင့်လျက်ေနက၏။

၃၃ ထိအမေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာသတိ့ ှ င့် သားစဥ် ေြမးဆက်ဟမကား၊ ဣသေရလ၊

ေလဝိ၊ ေကာဟတ်၊ ဣဇဟာ၊ ေကာရ၊ ဧဗျာသပ်၊ အဿိရ၊ တာဟတ်၊ ေဇဖနိ၊ အာဇရိ၊

ေယာလ၊ ဧလကာန၊ အမာသဲ၊ မာဟတ်၊ ဧလကာန၊ ေဇာဖဲ၊ ေတာအာ၊ ဧလျာဘ၊ ေယေရာဟံ၊

ဧလကာန၊ ှ ေမွလ၊ ေယာလတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ေကာဟတ်အမျိုး၊ သီချင်းသည်

ေဟမန်တပါး။ ၃၉ ေလဝိ၊ ေဂရ ံ ၊ ယာဟတ်၊ ှ ိမိ၊ ဇိမ၊ ဧသန်၊ အဒါယ၊ ေဇရ၊ ဧသနိ၊ မာလခိ၊

ဗာေသယ၊ မိေကလ၊ ှ ိမာ၊ ေဗရခိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အာသပ်၊ ေဟမန် လက်ျာဘက်မှာ

ေနရာ ှ ိေသာ အေပါင်းအေဘာ် အာသပ် တပါး၊ ၄၄ ေလဝိ၊ ေမရာရိ၊ မ ှ ိ ၊ မဟာလိ၊

ှ ေမရ၊ ဗာနိ၊ အံဇိ၊ ဟိလခိ၊ အာမဇိ၊ ဟာ ှ ဗိ၊ မလုတ်၊ အာဖဒိ၊ ကိ ှ ိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

ဧသန်တပါးမှစ၍ လက်ဝဲဘက်မှာ ေနရာ ှ ိေသာ အေပါင်းအေဘာ်၊ ေမရာရိအမျိုးသား

များတည်း။ ၄၈ သတိ့၏ညီအစ်ကိြဖစ်ေသာ ေလဝိသားတိ့သည် ဘရားသခင်

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ တဲေတာ်အမအမျိုးမျိုး ေစာင့် ေသာအရာ၌ ခန့်ထားြခင်းကိ ခံ က၏။ ၄၉

အာ န် ှ င့်သ၏သားစဥ်ေြမးဆက်မကား၊ ယဇ်ေကာင်ကိ မီး ိရ့ာပလင် ှ င့် ၊ နံသ့ာေပါင်းကိ

မီး ိရ့ာ ပလင်ေပ မှာပေဇာ်လျက်၊ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ် အမအလံးစံကိေစာင့်လျက်၊

ဘရားသခင်၏ ကန်ေမာေ ှ မှာထားသမအတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ အြပစ်ကိ

ေြဖရေသာ သြဖစ် က၏။ ၅၀ အာ န်၏ သားေြမးမှာ၊ အာ န်သားကား ဧလာဇာ၊

ဧလာဇာ သား ဖိနဟတ်၊ ဖိနဟတ်သား အဘိ ၊ ၅၁ အဘိ သားဗကိ၊ ဗကိသား

သဇိ၊ သဇိသား ေဇရဟိ၊ ၅၂ ေဇရဟိသားမရာယတ်၊ မရာယတ်သားအာမရိ၊

အာမရိသား အဟိတပ်၊ ၅၃အဟိတပ်သားဇာဒတ်၊ ဇာဒတ်သားအဟိမတ် တည်း။ ၅၄

အာ န်၏သား ေြမးြဖစ်ေသာ ေကာဟတ် အေဆွအမျိုးတိ့သည်၊ စာေရးတံ ပေသာအားြဖင့်

ရ၍ ေနရေသာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်များဟမကား၊ ၅၅ယဒခ ိင်၌ ေဟဗန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်ကိရက၏။

၅၆ သိ့ရာတွင် မိ ့ ှ င့် ဆိင်ေသာလယ်များ၊ ွာများတိ့ကိ ေယဖ သား ကာလက်သည်ရ၏။

၅၇ ေြပး၍မီှခိရာေဟဗန် မိမှ့တပါး၊ ယဒခ ိင်ထဲက လိဗန မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ယတိရ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

ဧ ှ တေမာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၅၈ ေဟာလန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေဒဗိရ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၅၉
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အဣန မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ယတ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဗက် ေ ှ မက် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၆၀

ဗယာမိန်ခ ိင်ထဲက ဂိေဗာင် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေဂဗ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ အာလမက် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

အာနသတ် မိ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ အာ န်၏သားေြမးတိ့သည် အေဆွ အမျိုးအလိက်ရ၍၊

မိေ့ပါင်းကား တဆယ်သံး မိတ့ည်း။ ၆၁ ကင်းေသာ ေကာဟတ်သားအေဆွအမျိုးတိ့ သည်

စာေရးတံအားြဖင့် ၊ မနာေ ှ ခ ိင်ဝက်ထဲက မိဆ့ယ် မိတိ့့ကိ ရက၏။ ၆၂ ေဂရ ံသား

အေဆွအမျိုးတိ့သည် ဣသခါခ ိင်၊ အာ ှ ာခ ိင်၊ နဿလိခ ိင်၊ ဗာ ှ န်ြပည်မနာေ ှ ခ ိင်ထဲ

က မိတ့ဆယ်သံး မိတိ့့ကိ ရက၏။ ၆၃ ေမရာရိသားအေဆွအမျိုးတိ့သည် ဗင်ခ ိင်၊

ဂဒ်ခ ိင်၊ ဇာဗလန်ခ ိင်ထဲက မိတ့ဆယ် ှ စ် မိတိ့့ကိ ရက၏။ ၆၄ဤမည်ေသာ မိတိ့့ကိ

မိန့ယ် ှ င့်တကွ၊ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေလဝိသားတိ့အား ေပး က၏။ ၆၅

အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ မိတိ့့ကိ စာေရးတံ ပ၍၊ ယဒအမျိုးသားခ ိင်၊ ှ ိေမာင်အမျိုးသားခ ိင်၊

ဗယာမိန် အမျိုးသားခ ိင်ထဲကေပးက၏။ ၆၆ ကင်းေသာ ေကာဟတ်သား

အေဆွအမျိုးတိ့ သည် ဧဖရိမ်ခ ိင်ထဲကရသည်အတိင်း၊ ၆၇ ေြပး၍ခိေနရာ

ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ ေ ှ ခင် မိ ့ ကိ မိန့ယ် ှ င့်တကွ ေပးက၏။ ၆၈ ထိမှတပါး၊

ေဂဇာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေယာကမံ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဗက်ေဟာ န် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၆၉

ဒန်ခ ိင်ထဲကဧလေတက မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဂိဗသန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ အာဇလန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

ဂါသရိမုန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၇၀ မနာေ ှ ခ ိင်ဝက်ထဲက အေနရ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

ဗိလံ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ကင်းေသာေကာဟတ်သား အေဆွအမျိုးတိ့အား ေပး က၏။

၇၁ ေဂရ ံသားတိ့အားလည်း၊ မနာေ ှ ခ ိင်ဝက်ထဲ က ဗာ ှ န်ြပည် ေဂါလန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

အာ ှ တ တ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၇၂ဣသခါခ ိင်ထဲက ေကေဒ ှ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဒါဗရတ်

မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၇၃ ရာမတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ အာနင် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ် တိ့ကိ၎င်း၊ ၇၄အာ ှ ာခ ိင်ထဲက

မိ ှ လ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ အာဗ ဒန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၇၅ဟကတ် မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ရေဟာဘ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်

တိ့ကိ၎င်း၊ ၇၆ နဿလိခ ိင်ထဲက ဂါလိလဲြပည်ေကေဒ ှ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ဟမုန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

ကိရယသိမ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ် တိ့ကိ၎င်း ေပး က၏။ ၇၇ ကင်းေသာေမရာရိသားတိ့အားလည်း၊

ဇာဗလန် ခ ိင်ထဲက ရိမုန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ တာေဗာ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ် တိ့ကိ၎င်း၊ ၇၈

ေယရိေခါ မိအ့ေ ှ ့၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊ ဗင် ခ ိင်ထဲက ေတာ၌ေဗဇာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊

ယာဇ မိ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၇၉ ေကဒမတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ေမဖတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ် တိ့ကိ၎င်း၊

၈၀ ဂဒ်ခ ိင်ထဲက ဂိလဒ်ြပည်၌ ရာမတ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ မဟာနိမ် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ၈၁

ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၊ ယာဇာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တိ့ကိ၎င်း ေပးက၏။

၇ ဣသခါသားကား ေတာလ၊ ဖဝါ၊ ယာ ပ်၊ ှ ိမ န်၊ ေပါင်းေလးေယာက်တည်း။

၂ ေတာလသားကား ေတာလအေဆွအမျိုးသ ကီး သဇိ၊ ေရဖာယ၊ ေယေရလ၊ ယာမဲ၊

ယိဗသံ၊ ှ ေမွလတည်း။ ထိအေဆွအမျိုးအစဥ်အဆက်တိသ့ည် ခွန်အား ကီးေသာသရဲြဖစ်၍၊

ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက် ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ေြခာက်ရာ ှ ိသတည်း။ ၃ သဇိသားကား

ဣဇရဟိ၊ ဣဇရဟိသား မေကလ၊ သဗဒိ၊ ေယာလ၊ ဣ ှ ယ၊ ေပါင်းငါးေယာက် တည်း။

ဤသတိ့သည် အ ကီးအကဲ ြဖစ် က၏။ ၄သတိ့၌ သားမယားများေသာေကာင့် ၊ အေဆွ

အမျိုး အသီးအသီးအလိက်၊ စစ်သရဲတပ်သား သံးေသာင်း ေြခာက်ေထာင် ှ ိ က၏။ ၅

သတိ့ညီအစ်ကိ ဣသခါအေဆွအမျိုးအေပါင်း တိ့သည် ခွန်အား ကီးေသာသရဲြဖစ်၍၊

သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းဝင်သည်အတိင်း၊ ှ စ်ေသာင်းခနစ်ေထာင် ှ ိ က၏။ ၆

ဗယာမိန်သားကား ေဗလ၊ ေဗခါ၊ ေယဒေယလ၊ ေပါင်းသံးေယာက်တည်း။ ၇ ေဗလသားကား

အေဆွအမျိုးသ ကီးဧဇဗန်၊ သဇိ၊ သေဇလ၊ ေယရိမတ်၊ ဣရိ၊ ေပါင်းငါးေယာက်တည်း။

ဤသတိ့သည် ခွန်အား ကီးေသာ သရဲြဖစ်၍၊ သားစဥ် ေြမးဆက် စာရင်းဝင်သည်အတိင်း၊

ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်သံးဆယ် ေလးေယာက် ှ ိ က၏။ ၈ ေဗခါသားကား ေဇမိရ၊ ေယာ ှ ၊

ဧေလျဇာ၊ ဧလိသနဲ၊ သမရိ၊ ေယရိမတ်၊ အဘိယ၊ အာနသတ်၊ အာလမက်တည်း။ ၉

သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းဝင်၍၊ အေဆွအမျိုး သ ကီးအသီး အသီးအလိက်၊

ခွန်အား ကီးေသာသရဲ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ က၏။ ၁၀ ေယဒေယလသားကား

ဗိလဟန်၊ ဗိလဟန်သား ယ ှ ၊ ဗယာမိန်၊ ဧဟဒ်၊ ေခနာန၊ ေဇသန်၊ သာ ှ ိ ှ ၊ အဟိ ှ ဟာတည်း။

၁၁ အေဆွအမျိုးသ ကီး အသီးအသီးအလိက်၊ ခွန်အား ကီး၍ စစ်တိက်ြခင်းငှါ၊

တတ်စွမ်း ိင်ေသာ သရဲ တေသာင်း ခနစ်ေထာင် ှ စ်ရာ ှ ိ က၏။ ၁၂ ထိမှတပါး၊ ပိမိ၊

ဟပိမ် ှ င့်တကွ ဣရဟ ှ ိမ်သား၊ အာေဟရသား ှ ိသတည်း။ ၁၃ နဿလိသည်

ဗိလဟာတွင် ြမင်ေသာသားကား၊ ဟာေဇလ၊ ဂနိ၊ ေယဇ၊ ှ လံုတည်း။ ၁၄

မနာေ ှ သားဦးကား အာသေရလ၊ ထိေနာက်၊ ရိအမျိုးြဖစ်ေသာ မယားငယ်တွင်

ြမင်ေသာသား၊ ဂိလဒ်၏အဘမာခိရတည်း။ ၁၅ မာခိရသည်မာခါ အမည် ှ ိေသာဟပိမ် ှ င့်

မ်ပိ၏ ှ မ ှ င့် စံဘက်၍၊ ှ စ်ဆက်ေြမာက်ေသာသားကား ဇေလာဖတ်အမည် ှ ိ၏။

ဇေလာဖတ်၌ သမီးသက်သက် ှ ိ၏။ ၁၆ မာခိရမယားမာခါသည် သားကိ ဘွားြမင်၍၊

ေပရက်အမည်ြဖင့် မှည့်၏။ သ၏ညီကား ေ ှ ရက်အမည် ှ ိ၏။ သ၏သားကား ဥလံ ှ င့်

ေရကင်တည်း။ ၁၇ ဥလံသားကားေဗဒန်တည်း။ ဤေ ွက့ား မနာေ ှ သား မာခိရ၏

သားဂိလဒ်အမျိုးအ ွယ်တည်း။ ၁၈သ၏ ှ မ ဟေမာေလကက်သည် ဣေ ှ ာဒ၊ အေဗျဇာ၊

မဟာလကိ ဘွားြမင်၏။ ၁၉ ှ မိဒသးကား အဟိအန်၊ ေ ှ ခင်၊ လိကဟိ၊ အနိအံတည်း။ ၂၀

ဧဖရိမ်သားကား ေသလ၊ ေသလသား ေဗရက်၊ ေဗရက်သား တာဟတ်၊ တာဟတ်သား

ဧလာဒ၊ ဧလာဒသား တာဟတ်၊ ၂၁တာဟတ်သား ဇာဗဒ်၊ ဇာဗဒ်သား ေသလတည်း။

ထိမှတပါး၊ ဧဖရိမ်သားေဇာ ှ င့် ဧလဒ်တိ့သည် ထိြပည်၌ေမွးဘွားေသာ၊ ဂါသ မိသ့ားတိ့

တိရစာန်များကိ လယေသာေကာင့် အသက်ဆံး က၏။ ၂၂ အဘဧဖရိမ်သည်

အင်တန်ကာလပတ်လံး စိတ် မသာညည်းတွားလျက် ေန၏။ ညီအစ်ကိတိ့သည် ှ စ်သိမ့်

ေစြခင်းငှါ လာက၏။ ၂၃ ေနာက်တဖန်မယားဆီသိ့ဝင်သြဖင့် သသည် ပဋိသေ ယ၍

သားကိဘွားြမင်၏။ ထိသားကိ ေဗရိယ အမည်ြဖင့် မှည့်၏။ အေကာင်းမကား၊

ကိယ်အိမ်ေထာင်၌ အမဂလာေရာက်သတည်း။ ၂၄သမီးေ ှ ရကား အထက် ေဗေသာ န် မိ၊့

ေအာက်ေဗေသာ န် မိ၊့ သဇင်ေ ှ ရ မိတိ့့ကိ ပစေသာ သြဖစ်၏။ ၂၅သ၏သားကားေရဖ၊

သ၏သားေရ ှ ပ်၊ သ၏သားေတလ၊ သ၏သားတာဟန်၊ ၂၆သ၏သား လာဒန်၊ သ၏သား

အမိဟဒ်၊ သ၏ သား ဧလိ ှ မာ၊ ၂၇ သ၏သား န်၊ သ၏သားေယာ တည်း။ ၂၈

သတိ့ပိင်ထိက်ေသာ ေနရာဟမကား၊ ေဗသလ မိ့ ှ င့် ေကျးလက်၊ အေ ှ ဘ့က်၌ နာရန် မိ၊့

အေနာက် ဘက်၌ ေဂဇာ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊ ေ ှ ခင် မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊ ဂါဇ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊

၂၉ မနာေ ှ အမျိုးသားေနရာအနားမှာ ဗက် ှ န် မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊ တာနက် မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊

ေမဂိေဒါ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်၊ ေဒါရ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်တည်း။ ဤ မိ့ ွာ တိ့၌

ဣသေရလ၏သားြဖစ်ေသာ ေယာသပ်၏ သားတိ့ သည် ေနရာကျက၏။ ၃၀

အာ ှ ာသားကား ယိမန၊ ဣ ွာ၊ ဣ ိ၊ ေဗရိယ၊ ှ မ ေစရတည်း။ ၃၁ ေဗရိယသားကား

ေဟဗာ ှ င့် မာလေကျလ တည်း။ မာလေကျလသားကား ဗိရဇာဝိတ်၊ ၃၂ ေဟဗာသားကား

ယာဖလက်၊ ေ ှ ာမာ၊ ေဟာသံ၊ ှ မ အာတည်း။ ၃၃ ယာဖလက်သားကား ပါသက်၊

ဗိမဟာလ၊ အာ ှ ဝတ်တည်း။ ၃၄ ေ ှ ာေမရသားကား အာဟိ၊ ေရာဂ၊ ေယဟဗ၊ အာရံတည်း။

၃၅သ၏ညီေဟလင်သားကား ေဇာဖ၊ ဣမန၊ ေ ှ လက်၊ အာမလတည်း။ ၃၆ ေဇာဖသားကား

သအာ၊ ဟာေနဖာ၊ လ၊ ေဗရိ၊ ဣမရ၊ ၃၇ ေဗဇာ၊ ေဟာဒ၊ ှ မ၊ ှ ိလ ှ ၊ ဣသရန်၊ ေဗရ

တည်း။ ၃၈ ေယသာသားကား ေယဖ ပိသပ၊ အာရတည်း။ ၃၉ ဥလသားကား အာရ၊

ဟံေယလ၊ ေရဇိယတည်း။ ၄၀ဤသအေပါင်းတိ့သည် အာ ှ ာအမျိုး၌ အေဆွ အမျိုးသ ကီး၊

ေ ွးေသာသ၊ ခွန်အား ကီးေသာ သရဲမင်း ြဖစ် က၏။ သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်းဝင်၍

စစ်တိက်ြခင်း ငှါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသ ှ စ်ေသာင်းေြခာက်ေထာင် ှ ိ က ၏။

၈ ဗယာမိန်သားဦးကား ေဗလ၊ ဒတိယသား အာ ှ ေဗလ၊ တတိယသားအဟိရံ၊ ၂

စတတသား ေနာဟ၊ ပဥမသား ရာဖတည်း။ ၃ ေဗလသားကား အဒါ၊ ေဂရ၊

အဘိဟဒ်၊ ၄အဘိ ၊ ေနမန်၊ အာေဟာ၊ ၅ ေဂရာ၊ ေ ှ ဖဖံ၊ ဟရံတည်း၊ ၆ မာနဟက် မိသိ့့

ေနရာေြပာင်းေသာ ေဂဗ မိသ့ား အေဆွအမျိုးသ ကီး ြဖစ်ေသာ ဧဟဒ်သားကား၊ ေနမန်၊

အဟိယ၊ ေဂရတည်း။ ၇ ေနရာေြပာင်းေသာေနာက်၊ သဇ ှ င့် အဟိဟဒ် ကိလည်း

ြမင်၏။ ၈ ှ ဟာရိမ်သည် မယားဟရိမ် ှ င့် ဗာရာကိစွန့် ပီး မှ၊ ေမာဘြပည်၌ ေန၍၊

၉ မယားေဟာေဒ ှ တွင် ေယာဗပ်၊ ဇိဘိ၊ ေမ ှ ၊ မာလခံ၊ ၁၀ ယဇ၊ ှ ာခိ၊ မိရမတိ့ကိ

ြမင်၍၊ ဤသတိ့သည် အေဆွအမျိုးသ ကီးြဖစ် က၏။ ၁၁ အရင်မယား ဟ ှ ိမ်တွင်၊

အဘိတပ် ှ င့် ဧလပါလကိ ြမင်၏။ ၁၂ ဧလပါလသားကား ဧဗာ၊ မိ ှ ဟံ၊ ှ ာမက် တည်း။

ှ ာမက်သည် သေနာ မိ၊့ ေလာဒ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်များကိ ပစေသာသြဖစ်၏။ ၁၃ ေဗရိယ ှ င့်

ေ ှ မတိ့သည် ဂါသ မိသ့ားတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေသာ အာဇလန် မိသ့ား အေဆွအမျိုးသ ကီး

ြဖစ် က၏။ ၁၄ ထိမှတပါး၊ အဟိသ၊ ှ ာ ှ က်၊ ေယရိမတ်၊ ၁၅ ေဇဗဒိ၊ အာရဒ်၊

အာဒါ၊ ၁၆ မိေကလ၊ ဣ ှ ပ၊ ေယာဟတိ့သည် ေဗရိယသား ြဖစ် က၏။ ၁၇ ေဇဗဒိ၊
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ေမ လံ၊ ေဟဇကိ၊ ေဟဗာ၊ ၁၈ ဣ ှ ေမရဲ၊ ေယဇလိ၊ ေယာဗပ်တိ့သည် ဧလပါလ

သားတည်း။ ၁၉ ယာကိမ်၊ ဇိခရိ၊ ဇာဗဒိ၊ ၂၀ ဧေလျနဲ၊ ဇိလသဲ၊ ဧေလလ၊ ၂၁

အဒါယ၊ ေဗရာယ၊ ှ ိမရတ်တိ့သည် ှ ိမဟိ သားတည်း။ ၂၂ဣ ှ ပန်၊ ေဟဗာ၊ ဧေလလ၊

၂၃ အာဗဒန်၊ ဇိခရိ၊ ဟာနန်၊ ၂၄ ဟာနနိ၊ ဧလံ၊ အေ ာသိယ၊ ၂၅ ဣဖဒိယ၊

ေပေ ွလတိ့သည် ှ ာ ှ က်သားတည်း။ ၂၆ ှ ံ ှ ရဲ၊ ေ ှ ဟာရိ၊ အာသလိ၊ ၂၇ယာရ ှ ိ၊ ဧလိယ၊

ဇိခရိတိ့သည် ေယေရာဟံ သားတည်း။ ၂၈ဤသတိ့သည် ေယ ှ လင် မိမှ့ာေန၍၊ အစဥ်

အဆက်အေဆွအမျိုးသ ကီးမင်းြဖစ်က၏။ ၂၉ ဂိေဗာင် မိမှ့ာ ဂိေဗါင်အဘေယေဟလေန၏။

သ၏မယားကား မာခါအမည် ှ ိ၏။ ၃၀သ၏သားဦးကား အာဗဒန်၊ သ၏ညီကား ဇရ၊

ကိ ှ ၊ ဗာလ၊ ေနရ၊ နာဒပ်၊ ၃၁ ေဂေဒ ၊ အဟိသ၊ ဇာခရိ၊ မိကလတ်တည်း။ ၃၂

မိကလပ်သားကား ှ ိမံတည်း။ ဤသတိ့သည် ေယ ှ င်လင် မိ ့ မှာညီအစ်ကိစအနား၊

တဘက်တချက်၌ ေနရာကျက၏။ ၃၃ ေနရသားကားကိ ှ ၊ ကိ ှ သားေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ

သား ေယာနသန်၊ ေမလခိ ၊ အဘိနာဒပ်၊ ဣ ှ ဗာလ တည်း။ ၃၄ ေယာနသန်သားကား

ေမရိဗာလ၊ ေမရိဗာလ သား မိကာ၊ ၃၅ မိကာသား ပိသန်၊ ေမလက်၊ တာရာ၊ အာခတ်

တည်း။ ၃၆အာခတ်သား ကားယာရ၊ ယာရသားအာလ မက်၊ အာဇမာဝက်၊ ဇိမရိတည်း၊

ဇိမရိသားကား ေမာဇ၊ ၃၇ ေမာဇသားဗိနာ၊ ဗိနာသား ေရဖာယ၊ ေရဖာယသား ဧလာသ၊

ဧလာသသား အာေဇလ၊ ၃၈ အာေဇလသား ေြခာက်ေယာက်အမည်ကား အာဇရိကံ၊

ေဗာေခ ၊ ဣ ှ ေမလ၊ ှ ရိယ၊ သဗဒိ၊ ဟာနန်တည်း။ ၃၉အာေဇလညီ ဧ ှ က်သားဦးကား

ဥလံ၊ ဒတိယသား ေယဟတ်၊ တတိယသား ဧလိဖလက်တည်း။ ၄၀ ဥလံသားတိ့သည်

ခွန်အား ကီးေသာ ေလးသရဲ ြဖစ် က၏။ သားေြမးများ၍ ေပါင်းတရာငါးဆယ် ှ ိ က၏။

ဤေ ွက့ား၊ ဗယာမိန်သားစဥ်ေြမးဆက်ြဖစ်သတည်း။

၉ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း၊ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်း ဝင်၍၊ ကိယ်အြပစ်ေကာင့် ဗာဗလန် မိ ့ သိ့သိမ်းသွားြခင်း ကိ

ခံရ ှ င့်သာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင် မှတ်စာ၌ ပါသတည်း။ ၂

ေနာက်တဖန်ကိယ်ပိင်ထိက်ေသာ မိ့ ွာတိ့၌ အဦးဆံး ေနရာကျေသာသကား၊

ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသား၊ ဘရားကန်အသီးအသီး

ြဖစ် က၏။ ၃ ေယ ှ လင် မိမှ့ာေနေသာ ယဒအမျိုး၊ ဗယာမိန် အမျိုး၊ ဧဖရိမ် ှ င့်

မနာေ ှ အမျိုးသားဟမကား၊ ၄ ယဒသား ဖာရက်အမျိုးအ ွယ်၊ ဗာနိ၊ ဣမရိ၊

သမရိ၊ အမိဟဒ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဥသဲတပါး၊ ၅ ှ ိေလနိအမျိုးြဖစ်ေသာ

သားဦးအသာယ ှ င့် သ၏သားတစ၊ ၆ ေဇရအမျိုးေယွလ ှ င့် သ၏ညီအစ်ကိတစ

ေပါင်းေြခာက်ရာ ကိးဆယ်တည်း။ ၇ ဗယာမိန်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်ေသာ ဟာေသ ွာ၊

ေဟာဒဝိ၊ ေမ လံတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ သလု၊ ၈ ေယေရာဟံသား ဣဗနိယ၊

မိခရိသားြဖစ်ေသာ သဇိ၏သား ဧလာ ှ င့် ဣဗနိယ၊ ေ ွလ၊ ေ ှ ဖတိတိ့မှ

ဆင်းသက်ေသာ ေမ လံမှစ၍၊ ၉ သားစဥ်ေြမးဆက် စာရင်းဝင်ေသာ အမျိုးသား

ချင်းေပါင်းကိးရာငါးဆယ်ေြခာက်ေယာက်တည်း။ ဤသ အေပါင်းတိ့သည်

အေဆွအမျိုးသ ကီးြဖစ် က၏။ ၁၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်မကား ေယဒါယ၊ ေယာယရိပ်၊

ယာခိန် ှ င့်တကွ၊ ၁၁အဟိတပ်၊ မရာယတ်၊ ဇာဒတ်၊ ေမ လံ၊ ဟိလခိ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်အပ် အာဇရိတပါး၊ ၁၂ မာလခိ၊ ပါ ရ၊ ေယေရာဟံတိ့မှ

ဆင်းသက် ေသာ အဒါယ ှ င့် ဣေမရ၊ ေမ ှ ိလမတ်၊ ေမ လံ၊ ယာေဇရ၊ အေဒလတိ့မှ

ဆင်းသက်ေသာ မာ ှ ဲအစ ှ ိေသာ၊ ၁၃ အေဆွအမျိုးသ ကီး အမျိုးသားချင်း

တေထာင် ခနစ်ရာေြခာက်ဆယ် ှ ိ က၏။ ဤသတိ့သည် ဘရား သခင်၏

အိမ်ေတာ်အမကိေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသေပတည်း။ ၁၄ ေလဝိသားမကား၊

ေမရာရိ အမျိုးအ ွယ်ြဖစ် ေသာ ဟာ ှ ဘိ၊ အာဇရိကံ၊ ဟာ ပ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

ေ ှ မာရတပါး၊ ၁၅ ဗာကဗကာ၊ ေဟရက်၊ ဂလာလသံးပါး၊ အာသပ်၊ ဇိခရိ၊ မိကာတိ့မှ

ဆင်းသက်ေသာ မဿနိတပါး၊ ၁၆ ေယဒသံ၊ ဂလာလ၊ ေ ှ မာယတိ့မှ ဆင်းသက် ေသာ

သဗဒိတပါး၊ ေနေတာ ဖာသိ ွာတိ့တွင်ေနေသာ ဧလကနသား အာသ၏သား

ေဗရခိတပါးတည်း။ ၁၇ တံခါးေစာင့် မကား ှ လံု ့၊ အကုပ်၊ တာလမန်၊ အဟိမန်အစ ှ ိေသာ

ညီအစ်ကိတစ၊ ၁၈ ှ လံုသည် ှ င်ဘရင်ဝင်ေသာ အေ ှ တံ့ခါးတွင် တံခါးမးြဖစ်၏။

ဤသတိ့သည် ေလဝိသားအေပါင်း အသင်း၌ပါေသာ တံခါးေစာင့် ေပတည်း။ ၁၉ ေကာရသိ

အေဆွအမျိုး၊ ေကာရ၊ ဧဗျာသပ်၊ ေကာရတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ှ လံု ှ င့် မိမိညီတိ့သည်

အမေတာ်ေစာင့် ရာတွင် တဲေတာ်တံခါးေစာင့် ြဖစ် က၏။ အဘတိ့သည် ထာဝရဘရား၏

ဗိလ်ေြခတပ်ချရာတွင် တဲေတာ်ဦးေစာင့် ြဖစ် က၏။ ၂၀ ေ ှ းကာလဧလာဇာသား

ဖိနဟတ်သည် ထိသတိ့ ကိအပ်ရ၍၊ ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၁

ေမ ှ ိလမိသား ဇာခရိသည် ပရိသတ်စည်းေဝး ရာ တဲေတာ်တံခါးေစာင့် ြဖစ်၏။ ၂၂

တံခါးေစာင့်အရာ၌ ခန့်ထားေသာသေပါင်းကား ှ စ်ရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

ထိသတိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ င့် ပေရာဖက် ှ ေမွလခန့်ထားေသာ သားစဥ်ေြမးဆက်အသီး

အသီးေနေသာ ွာ၌စာရင်းဝင် က၏။ ၂၃ ထိသ၏ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်

တဲေတာ်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်၌ တံခါးေစာင့် အမကိ

ေဆာင် ွက်ရက၏။ ၂၄ တံခါးေစာင့် တိ့သည် အေ ှ ့၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက်၊

ေလးမျက် ှ ာ ၌ ေစာင့် ေနရက၏။ ၂၅ ွာတိ့၌ေနေသာ အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်

အလှည့်သင့်သည်အတိင်း ခနစ်ရက်၊ ခနစ်ရက် လာရ က၏။ ၂၆ ထိေလဝိသားတိ့တွင်

တံခါးေစာင့် ကီး ေလး ေယာက်တိ့သည် အရာကိခံရသည်အတိင်း၊ ဘရားသခင် ၏

အိမ်ေတာ်အခန်းများ ှ င့် ဘ ာတိက်များကိ ေစာင့် ရ က၏။ ၂၇ ထိသိ့ေစာင့် ၍

နံနက်တိင်းတံခါးကိ ဖွင့် ရေသာ ေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ပတ်လည်၌ အိပ်ရ က၏။

၂၈ အချို ့တိ့သည်လည်း၊ အမေတာ်ေစာင့်တန်ဆာ များကိ အေရအတွက်အတိင်း

သွင်းလျက် ထတ်လျက် ေစာင့် ကရ၏။ ၂၉အချို ့တိ့သည်လည်း၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်

တန်ဆာများ၊ အသံးအေဆာင်များ၊ မန့်ညက်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ ေလာဗန်၊ နံသ့ာမျိုးများကိ ပစ

၍ေစာင့် ရ က၏။ ၃၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမျိုးသား အချို ့တိ့သည်လည်း နံသ့ာဆီကိ

လပ်ရက၏။ ၃၁ ေလဝိသား၊ ေကာရသိအေဆွအမျိုးြဖစ်ေသာ ှ လံု၏သားဦး

မတိသိသည် သံြပားြဖင့် ဖတ်ေသာ မန့်မျိုး ကိ ေစာင့် ရ၏။ ၃၂ သ၏ညီအစ်ကိ ှ င့်

အြခားေသာေကာရသိ အေဆွအမျိုးသားတိ့သည် ဥပသ်ေန့၌ ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ

ြပင်ဆင်ရက၏။ ၃၃ သီချင်းဆိေသာ သေလဝိအေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့ သည်

မိမိတိ့အမကိ ေန့ညဥ့်မြပတ်ေစာင့် ရေသာေကာင့် ၊ အိမ်ေတာ်အခန်း၌ေန၍

အြခားေသာအမ ှ င့် လွတ် က၏။ ၃၄ ထိေလဝိအေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့သည် အစဥ်

အဆက်အကီးအကဲြဖစ်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနရာ ကျက၏။

၁၀ ဖိလိတိလတိ့သည် ဣသေရလလတိ့ကိ စစ်တိက် ၍၊ ဣသေရလလတိ့သည်

ရန်သေ ှ မှ့ာ ေြပးသြဖင့် ၊ ဂိလေဗာေတာင်ေပ မှာ အထိအခိက် ှ င့်

လဲ၍ေသက၏။ ၂ ဖိလိတိလတိ့သည် ေ ှ ာလမင်း ှ င့် သ၏သား တိ့ကိ ြပင်းထန်စွာ

လိက်၍၊ ေ ှ ာလ၏သား ေယာနသန်၊ အဘိနဒပ်၊ ေမလခိ တိ့ကိ သတ်က၏။ ၃

စစ်တိက်ရာတွင် ေ ှ ာလသည် အလွန်ခံရ၏။ ေလးသမားတိ့ ပစ်ေသာြမားမှန်၍

အလွန်နာေသာ ေကာင့် ၊ ၄ လက်နက်ေဆာင်လလင်ကိ ေခ ပီးလ င်၊ သင့်ထားကိ

ထတ်၍ ငါ့ကိထိးေလာ့။ သိ့မဟတ် အေရ ဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာလတိ့သည်လာ၍၊

ငါ့ကိမ ိမေသ ှ ဥ်းဆဲ ကလိမ့်မည်ဟဆိေသာ်လည်း၊ လက်နက်ေဆာင် လလင်သည်

အလွန်ေကာက်၍ မ ပဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ေ ှ ာလသည် ထိထားကိ ယ၍ ေထာင် ပီးလ င်၊

ထားဖျား ေပ မှာ လဲှ၍ေသ၏။ ၅ ေ ှ ာလေသသည်ကိ လက်နက်ေဆာင်လလင်

ြမင်လ င်၊ သသည်လည်း ထိထားကိ ေထာင်၍ထားဖျား ေပ မှာ လဲှ၍ေသ၏။

၆ ထိသိ့ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏သားသံးေယာက်မှစ၍ နန်းေတာ်သားအေပါင်းတိ့သည်

အတေသက၏။ ၇ဣသေရလလေြပးေကာင်း၊ ေ ှ ာလ ှ င့်သ၏သားများေသေကာင်းကိ၊

ချိုင့် ၌ေနေသာ ဣသေရလ လအေပါင်းတိ့သည် သိြမင်လ င်၊ မိ ့ ွာတိ့ကိ စွန့်ပစ်

သြဖင့် ၊ ဖိလိတိလတိ့သည်လာ၍ ေနက၏။ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌ ဖိလိတိလတိ့သည်

အေသေကာင် တိ့၌၊ အဝတ်တန်ဆာကိ ခ တ်ြခင်းငှါ လာေသာအခါ၊ ဂိလေဗာေတာင်ေပ မှာ

ေ ှ ာလ ှ င့် သ၏သား သံး ေယာက်တိ့သည် ေသလျက် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ြမင် က၏။

၉ အဝတ်တန်ဆာေတာ်ကိ ခ တ် ပီးမှ ေခါင်းေတာ်၊ လက်နက်ေတာ်ကိ ယ၍

သတိ့ ပ်တအိမ်များ၌၎င်း၊ လများတိ့၌၎င်း၊ သိတင်းေကျာ်ေစာေစြခင်းငှါ၊ ဖိလိတိ

ြပည်အရပ်ရပ်သိ့ ေပးလိက်က၏။ ၁၀လက်နက်ေတာ်ကိလည်း သတိ့ဘရားေကျာင်း၌

ထား၍၊ ေခါင်းေတာ်ကိ ဒါဂန်ဗိမာန်၌ ဆဲွထားက၏။ ၁၁ ဖိလိတိလတိ့သည်

ေ ှ ာလ၌ ပသမ ကိ ဂိလဒ် ြပည် ယာဗက် မိသ့ားများ ကားလ င်၊ ၁၂သရဲအေပါင်းတိ့သည်
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ေ ှ ာလ၏ အေလာင်း ှ င့် သ၏သားအေလာင်းတိ့ကိ ယသွား၍၊ ယာဗက် မိသိ့့

ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ အ ိးတိ့ကိ ယာဗက် မိမှ့ာသပိတ်ပင် ေအာက်၌ သဂဟ် ပီးမှ

ခနစ်ရက်ပတ်လံးအစာ ေ ှ ာင် က ၏။ ၁၃ ထိသိ့ေ ှ ာလသည် ထာဝရဘရား၏

စကား ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ လွန်ကျူး၍ ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၎င်း၊

၁၄ ထာဝရဘရားကိ မေမးြမန်းဘဲနတ်ဝင်မိန်းမကိ ှ ာေဖွေမးြမန်းေသာေကာင့် ၎င်း၊

ထာဝရဘရားသည် သကိ့ကွပ်မျက်၍၊ ိင်ငံေတာ်ကိ ေယ ှ ဲသားဒါဝိဒ်၌ လဲအပ်ေတာ်မ၏။

၁၁ ထိအခါ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည် ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ေဟဗန် မိ ့၌

စည်းေဝး၍၊ ကန်ေတာ် တိ့သည် ကိယ်ေတာ်အ ိး၊ ကိယ်ေတာ်အသားြဖစ်က

ပါ၏။ ၂ အထက်က ေ ှ ာလသည် ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေသာ အခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ဣသေရလအမျိုးကိ ေဆာင်သွား လျက်၊ သွင်းြပန်လျက် ေနေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်ငါ၏လဣသေရလအမျိုးကိလပ်ေကး

အပ်စိးရမည်ဟ ကိယ် ေတာ်အား မိန့်ေတာ်မ ပီဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၃ ထိသိ့

ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီးသအေပါင်း တိ့သည် ှ င်ဘရင် ှ ိရာ ေဟဗန် မိသိ့့

ေရာက်လာလ င်၊ ဒါဝိဒ်သည် ေဟဗန် မိ၊့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာ သတိ့ ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွ ့၍၊ ှ ေမွလအားြဖင့် ထာဝရဘရား ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊

သတိ့သည် ဒါဝိဒ်ကိ ဘိသိတ်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၄

တဖန်ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ ြပည်သားရင်း ေယဗသိလတိ့ေနရာ

ေယဗတ် မိ ့တည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိသိ့့သွားလ င်၊ ၅ ေယဗတ် မိသ့ားတိ့က၊ သင်သည်

ဤ မိသိ့့ မဝင်ရဟ ဆိကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ဒါဝိဒ် မိတ့ည်း ဟေသာ ဇိအန်ရဲတိက်ကိ

တိက်ယေလ၏။ ၆ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ေယဗသိလတိ့ကိ အဦးလပ် ကံ ေသာသသည်

ဗိလ်ချုပ်ြဖစ်ေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိသည် အတိင်း၊ ေဇ ယာသားယွာဘသည် အဦးတက်၍

ဗိလ်ချုပ်အရာကိခံရ၏။ ၇ ထိေနာက် ဒါဝိဒ်သည်ရဲတိက်၌ေနေသာေကာင့် ၊

ဒါဝိဒ် မိဟ့ေသာအမည်ြဖင့် သမတ်က၏။ ၈ မိေလာအရပ် ှ င့်တကွ မိပ့တ်လည်၌ တည်

ေဆာက် ပီးမှ ကျန် ကင်းေသာ မိကိ့ယွာဘ ပြပင်ေလ၏။ ၉ ဒါဝိဒ်သည် တိးပွား၍

အား ကီးသြဖင့် ၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားသည် သ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။

၁၀ဣသေရလအမျိုး၌ ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်အတိင်း၊ ဒါဝိဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ြခင်း ငှါ ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းတိ့ ှ င့် ဝိင်း၍ ဒါဝိဒ်မင်း ဘက်မှာ

ကိးစားအားထတ်ေသာ အမေတာ်ထမ်းသရဲ ကီး တိ့၏ စာရင်းဟမကား၊ ၁၁

ဟခေမာနိအမျိုးယာေ ှ ာဗံသည် ဗိလ်ချုပ်ြဖစ် ၏။ ထိသသည် လံှကိကိင်လျက်၊ လသံးရာကိ

တခါတည်း တိက်၍ လပ် ကံေလ၏။ ၁၂ သေ့နာက်မှာ အေဟာဟိအမျိုးေဒါေဒါသား

ဧလာဇာသည် ဒါဝိဒ် ှ င့်အတပါ၊ သဒမိမ် မိသိ့့လိက်ေသာ သရဲသံးေယာက် အဝင်ြဖစ်၏။ ၁၃

ဖိလိတိလတိ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှါ မေယာ စပါးစိက်ေသာ လယ်ကွက်၌ စေဝး၍

ဣသေရလလတိ့ သည် ရန်သေ ှ မှ့ာ ေြပး ကေသာ်လည်း၊ ၁၄ ထိသတိ့သည်

လယ်ကွက်အလယ်၌ရပ်၍ ေစာင့် မလျက် ဖိလိတိ လတိ့ကိလပ် ကံေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား

သည် ကီးစွာေသာ ေအာင်ြခင်းအားြဖင့် သတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ဗိလ်စအဝင်သံးေယာက်တိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ေကျာက်ကား၊ အဒလံဥမင်သိ့ ဆင်းသွား၍၊

ဖိလိတိလတိ့ သည် ေရဖိမ်ချိုင့် ၌ တပ်ချလျက် ှ ိ က၏။ ၁၆ ထိအခါ ဒါဝိဒ်သည်

ရဲတိက်တွင်ေန၍၊ ဖိလိတိ လတိ့သည် ဗက်လင် မိ ့၌လည်း တပ်ချက၏။ ၁၇ ဒါဝိဒ်ကလည်း

တစံတေယာက်ေသာသသည် ဗက်လင် မိတံ့ခါးနားမှာ ှ ိေသာ ေရတွင်းထဲက ေရကိ ခပ်၍

ငါ့အား ေပးပါေစေသာဟ ေတာင့်တေသာစိတ် ှ င့် ဆိေသာ်၊ ၁၈ ထိသသံးေယာက်တိ့သည်

ဖိလိတိတပ်ကိဖျက်၍၊ ဗက်လင် မိ ့ တံခါးနားမှာ ှ ိေသာ ေရတွင်းထဲကေရကိ ခပ်ယ ပီးလ င်

ဒါဝိဒ် ထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ သိ့ေသာ်လည်း ဒါဝိဒ် သည် မေသာက်ဘဲ ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ သွန်းလျက်၊ ၁၉ ဤေရကိ ေသာက်ေသာအမသည် ငါ ှ င့် ေဝးပါ ေစေသာ။

ကိယ်အသက်ကိ မ ှ ေြမာဘဲသွားေသာသတိ့၏ အေသွးကိ ငါေသာက်ရမည်ေလာ။

သတိ့သည် ကိယ် အသက်ကိ စွန့်စား၍ ဤေရကိေဆာင်ခ့ဲ က ပီဟဆိလျက်

မေသာက်ဘဲေန၏။ ထိသရဲသံးေယာက်တိ့သည် ထိသိ့ ေသာ အမတိ့ကိ ပက၏။ ၂၀

ယွာဘညီအဘိ ှ ဲသည်လည်း သရဲသံးေယာက် တွင် အ ကီးြဖစ်၏။ သသည် လံှကိကိင်၍

လသံးရာ တိ့ကိ တိက်ဖျက်လပ် ကံေသာေကာင့် ၊ သရဲသံးေယာက် အဝင်ေနရာရသတည်း။

၂၁သရဲသံးေယာက်တွင် ှ စ်ေယာက်ထက်သာ၍ ြမတ်ေသာေကာင့် ဗိလ်ချုပ်အရာကိရ၏။

သိ့ေသာ်လည်း ပဌမသရဲသံးေယာက်တိ့ကိ မမီှ။ ၂၂ အထးသြဖင့်

ပဘးေသာကပ်ေဇလ မိသ့ား၊ သရဲေယာယဒ၏သား ေဗနာယသည်လည်း ြခေသ့ ှ င့်

တေသာ ေမာဘလ ှ စ်ေယာက်ကိ သတ်၏။ ေဆာင်း ကာလ၌လည်း၊ အြခားသိ့သွား၍

ေြမတွင်း၌ ှ ိေသာ ြခေသ့ကိသတ်၏။ ၂၃အရပ်ငါးေတာင်ြမင့် ေသာ အဲဂတု လကိလည်း

သတ်၏။ အဲဂတုလသည် ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့်အမ ကီးေသာ လံှကိကိင်ေသာ်လည်း၊

ေဗနာယသည် ေတာင် ေဝးကိသာ ကိင်လျက်သွား၍၊ အဲဂတုလလက်မှလံှကိ လယ ပီးလ င်

ထိလံှ ှ င့်သကိ့ သတ်၏။ ၂၄ ထိသိ့ေသာ အမတိ့ကိ ေယာယဒသား ေဗနာယသည် ပ၍

သရဲသံးေယာက်အဝင်ေနရာကိရ၏။ ၂၅ ဗိလ်များထက်သာ၍ြမတ်ေသာ်လည်း ပဌမ

သရဲသံးေယာက်တိ့ကိမမီှ။ ဒါဝိဒ်သည် အတွင်းဝန်ချုပ် အရာကိလည်း ေပး၏။ ၂၆

ယွာဘညီ အာသေဟလသည်လည်း ဗိလ်စ အဝင်ြဖစ်၏။ ထိအတ၊ ဗက်လင် မိေ့န၊

ေဒါေဒါ၏သား ဧလဟာနန်၊ ၂၇ ေဟေရာဒိအမျိုး ှ မ၊ ဖာလတိအမျိုး ေဟလက်၊ ၂၈

ေတေကာအမျိုး ဣေက ှ ၏သား ဣရ၊ အေန ေသာသိအမျိုး အေဗျဇာ၊ ၂၉

ဟ ှ သိအမျိုးသိေဗကဲ၊ အေဟာဟိအမျိုး ဣလဲ၊ ၃၀ ေနေတာဖာသိအမျိုး

မဟာရဲ၊ ေနေတာဖာသိ အမျိုး ဗာန၏သား ေဟလက်၊ ၃၁ ဗယာမိန်အမျိုး၊

ဂိဗာ မိေ့န၊ ရိဘဲ၏သားဣတဲ၊ ပိရေသာနိအမျိုး ေဗနာယ၊ ၃၂ ဂါ ှ ချိုင့်သားဟရဲ၊

အာဗသိအမျိုးအေဗျလ၊ ၃၃ ဗာဟမိအမျိုးအာဇမာဝက်၊ ှ ာလေဗာနိအမျိုး ဧလျာဘ၊ ၃၄

ဂိေဇာနိအမျိုးယာ ှ င်၏သားတိ့တွင် ေယာန သန်၊ ဟာရရိအမျိုး ှ မ၊ ၃၅

ဟာရရိအမျိုး ှ ာရ၏ သားအဟိအံ၊ ဥရ၏သား ဧလိဖလ၊ ၃၆ ေမေခရသိအမျိုးေဟဖာ၊

ေပေလာနိအမျိုး အဟိယ၊ ၃၇ ကရေမလအမျိုးေဟဇရဲ၊ ဧဇဗဲ၏သားနာရဲ၊ ၃၈

နာသန်၏ညီေယာလ၊ ဟေဂရိ၏သား မိဗဟာ၊ ၃၉အမုန်အမျိုးေဇလက်၊ ေဇ ံယာသား

ယွာဘ၏လက်နက်ေဆာင် လလင်၊ ေဗေရာသိအမျိုး နဟာရဲ၊ ၄၀ဣသရိအမျိုး ဣရ၊

ဣသရိအမျိုးဂါရက်၊ ၄၁ ဟိတိအမျိုးဥရိယ၊ အာလဲ၏သား ဇာဗဒ်၊ ၄၂

ဗင်အမျိုးသားသံးကျိပ်ကိ အပ်ေသာဗိလ်၊ ှ ိဇ၏သား အဒိန၊ ၄၃ မာခါ၏သားဟာနန်၊

မိသနိအမျိုး ေယာ ှ ဖတ်၊ ၄၄အာ ှ တေယာသိအမျိုး သဇိ၊ အာေရာ်အမျိုး ေဟာသန်၏သား

ှ ာမ ှ င့် ေယေဟလ၊ ၄၅ တိဇိအမျိုး ှ ိမရိ၏သား ေယေဒျလ ှ င့် သ၏ညီ ေယာဟ၊ ၄၆

မဟာဝိအမျိုးဧေလျလ၊ ဧလနန်၏သား ေယရိဗဲ ှ င့် ေယာ ှ ဝိ၊ ေမာဘအမျိုးဣသမ ှ င့်တကွ၊

၄၇ ဧေလျလ၊ သဗက်၊ ေမေဇာဗိတ်အမျိုး ယာေသ လတည်း။

၁၂ ဒါဝိဒ်သည် ကိ ှ ၏သားေ ှ ာလကိ ေ ှ ာင်၍ ဇိကလတ် မိ ့၌

ေနစဥ်၊ သဘ့က်သိ့ဝင်စားေသာသ၊ ၂ ေလး လက်နက်ကိ

ေဆာင်၍လက်ျာဘက်လက်ဝဲလက်မေ ွး၊ ေကျာက် ှ င့် ြမားကိ ပစ်တတ်ေသာ စစ်သရဲ ကီး၊

ေ ှ ာလ ေပါက်ေဘာ် ဗယာမိန်အမျိုးသားဟမကား၊ ၃ အကီးအကဲ အေဟဇာ၊

သေ့နာက်ေယာ ှ ၊ ဂိဗာ မိသ့ားေ ှ မာ၊ အာဇမာဝက်သား ေယေဇလ ှ င့် ေပလက်၊ ေဗရာခ၊

အေ ာသိအမျိုး ေယဟ၊ ၄ ဗိလ်စတွင် ထးဆန်း၍အ ကီးအကဲလပ်ေသာ ဂိေဗာင် မိသ့ား

ဣ ှ မာယ၊ ေယရမိ၊ ယဟာေဇလ၊ ေယာဟနန်၊ ေဂဒရသိအမျိုးေယာဇဗဒ်၊ ၅ ဧလဇဲ၊

ေယရိမတ်၊ ဗာလျာ၊ ေ ှ မရိ၊ ဟ ဖိ အမျိုးေ ှ ဖတိ၊ ၆ ဧလကာန၊ ေယ ှ ာ၊ အာဇေရလ၊

ေယာဇာ၊ ေကာရသိအမျိုး ယာေ ှ ာဗ၊ ၇ ေဂေဒ မိေ့န၊ ေယေရာဟံသား ေယာလာ ှ င့်

ေဇဗဒိတည်း။ ၈ ထိမှတပါး၊ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ေတာရဲတိက်သိ့ ထွက် သွားေသာသ၊ ခွန်အား ကီး၍

ဒိင်းလားေဆာင်လျက် စစ်တိက်ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာသ၊ ြခေသ့က့ဲသိ့ မျက် ှ ာရဲ၍

ေတာင်ေပ မှာ ဒရယ်က့ဲသိ့ လျင်ြမန်ေသာ သဂဒ်အမျိုးသားဟမကား၊ ၉ ဧဇာတပါး၊

သဗဒိတပါး၊ ဧလျာဘတပါး၊ ၁၀ မိ ှ မ တပါး၊ ေယရမိတပါး၊ ၁၁ အတဲတပါး၊

ဧေလျလတပါး၊ ၁၂ ေယာဟနန်တပါး၊ ဧလဇာဗဒ်တပါး၊ ၁၃ ေယရမိတပါး၊ မာခဗာနဲတပါး၊

ေပါင်းတကျိပ် တပါးတည်း။ ၁၄ ဤသတိ့သည် ဂဒ်အမျိုးသားတွင် ဗိလ်လပ်၍၊

အငယ်ကား လတရာ၊ အ ကီးကားလတေထာင်ကိ အပ်ေသာသြဖစ်က၏။ ၁၅

ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရသည် ကမ်းတေ ှ ာက်လံးကိ လမ်းမိးေသာ ကာလပဌမလတွင်၊

သတိ့သည် ကး၍ ေြမညီရာအရပ်အေ ှ အ့ေနာက်၌ ေနေသာသအေပါင်း

တိ့ကိ ေြပးေစက၏။ ၁၆ ဗယာမိန်အမျိုးသား ှ င့် ယဒအမျိုးသားအချို ့တိ့

သည် ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ရဲတိက်သိ့လာေသာအခါ၊ ၁၇ ဒါဝိဒ်သည် ကိဆိြခင်းငှါ

ထွက်သွား၍၊ ငါ့ကိ မစြခင်းငှါ ေမတာစိတ် ှ င့်လာလ င် ငါသေဘာတ၏။ သိ့မဟတ်

ငါ့ကိရန်သလက်သိ့ အပ်ြခင်းငှါ လာလ င် ငါ၌ အြပစ်မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဘိးေဘးတိ့၏
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ဘရားသခင်သည် ကည့် ၍ ဆံးမေတာ်မပါေစေသာဟဆိေသာ်၊ ၁၈ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ဗိလ်ချုပ်အာမသဲအေပ မှာ သက်ေရာက်၍၊ အိဒါဝိဒ်၊ ကန်ေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ် ၏လ၊

အိေယ ှ ဲ၏သားေတာ်၊ ကိယ်ေတာ်ဘက်သိ့ ဝင်စား ေသာသြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၌

မဂလာ ှ ိပါေစေသာ။ မဂလာ ှ ိပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ်ကိမစေသာသ၌ မဂလာ ှ ိပါေစေသာ။

ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်သည် ကိယ် ေတာ်ကိ မစေတာ်မပါေစေသာဟ

ြပန်ေြပာေလေသာ်၊ ဒါဝိဒ်သည် သတိ့ကိ လက်ခံ၍ ဗိလ်အရာ၌ ခန့်ထား ေလ၏။ ၁၉

ထိမှတပါး၊ ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလကိ စစ်တိက်သွား ေသာ ဖိလိတိလတိ့ ှ င့် လိက်ေသာအခါ၊

ဖိလိတိမင်းတိ့က၊ ဤသသည် ငါတိ့ကိအပ်၍ မိမိသခင်ေ ှ ာလဘက်သိ့ ဝင်စားမည်ဟ

တိင်ပင် ပီးမှ ြပန်ေစေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ် သည် စစ်မကဘဲ ဇိကလတ် မိသိ့့ သွားေသာကာလ၊

သဘ့က်သိ့ ဝင်စားေသာ မနာေ ှ အမျိုးသားဟမကား၊ ၂၀ မိမိအမျိုးသားတိ့တွင်

လတေထာင်ကိ အပ် ေသာ ဗိလ်၊ အာဒန၊ ေယာဇဗဒ်၊ ေယဒေယလ၊ မိေကလ၊

ေယာဇဗဒ်၊ ဧလိဟ၊ ဇိလသဲတည်း။ ၂၁ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ခွန်အား ကီးေသာ

စစ်သရဲဗိလ် ကီးြဖစ်၍၊ ထားြပလပ်ေသာ သတိ့တဘက်၌ ဒါဝိဒ်ကိ မစက၏။ ၂၂

ထိကာလ၌ဘရားသခင်၏ ဗိလ်ေြခက့ဲသိ့ ကီးစွာေသာ ဗိလ်ေြခြဖစ်သည်တိင်ေအာင်

တေနထ့က် တေန့ ဒါဝိဒ်ကိ ကညီ၍ဝင်စားက၏။ ၂၃ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်အတိင်း၊

ေ ှ ာလ၏ ိင်ငံကိ ဒါဝိဒ်လက်သိ့လဲြခင်းငှါ ဒါဝိဒ် ှ ိရာ ေဟဗန် မိသိ့့ လာေသာသ၊

စစ်တိက်လက်နက်စံ ှ င့် ြပည့်စံေသာ တပ်သားစာရင်းဟမကား၊ ၂၄ ဒိင်း ှ င့် လံှကိေဆာင်၍

စစ်တိက်လက်နက်စံ ှ င့် ြပည့်စံေသာ ယဒအမျိုးသား ေြခာက်ေထာင် ှ စ်ရာ၊

၂၅ ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲ၊ ှ ိေမာင်အမျိုးသား ခနစ်ေထာင်တရာ၊ ၂၆

ေလဝိအမျိုးသားေလးေထာင်ေြခာက်ရာ၊ ၂၇အာ န်အမျိုးအပ်၊ ေယာယဒ ှ င့်အတပါေသာ

အာ န်အမျိုးသား သံးေထာင်ခနစ်ရာ၊ ၂၈ ခွန်အား ကီးေသာသရဲ၊ လပျိုဇာဒတ် ှ င့် သ၏

အေဆွအမျိုးတပ်မး ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ပါး၊ ၂၉ ေ ှ ာလေပါက်ေဘာ်ြဖစ်ေသာ ဗယာမိန်အမျိုး

သားသံးေထာင်၊ ထိအမျိုးသားအများတိ့သည် ေ ှ ာလ ဘက်မှာေစာင့် ေနက၏။ ၃၀

ခွန်အား ကီး၍ အေဆွအမျိုးတိ့တွင် ထင် ှ ား ေသာ ဧဖရိမ်အမျိုးသား ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ရာ၊ ၃၁

ဒါဝိဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ စာရင်းဝင်ေသာ မနာေ ှ အမျိုးဝက်ထဲက

လတေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ၃၂ကာလအချိန်တိ့ကိ နားလည်၍ ဣသေရလအမျိုးသည်

အဘယ်သိ့ ပသင့်သည်ကိ သိတတ်ေသာ ဣသခါအမျိုးသားသ ကီး ှ စ်ရာ၊

သတိ့အမျိုးသားချင်း အေပါင်းတိ့သည် အသင့် ှ ိ က၏။ ၃၃ စိတ် ှ စ်ခွမ ှ ိ ၊

တပ်အခင်းအကျင်းမပျက်၊ စစ်တိက်လက်နက်စံ ှ င့် ြပည့်စံလျက် စစ်ချီ၍ တိက်တတ် ေသာ

ဇာဗလန်အမျိုးသား ငါးေသာင်း၊ ၃၄ နဿလိအမျိုးသား ဗိလ်တေထာင်၊ ဒိင်း ှ င့် လံှ ကိ

ေဆာင်ေသာ သသံးေသာင်းခနစ်ေထာင်၊ ၃၅ ဒန်အမျိုးထဲက စစ်မးစစ်ေရး၌ ေလ့ကျက်ေသာ

သ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာ၊ ၃၆အာ ှ ာအမျိုးထဲက ထိအတ ေလ့ကျက်၍ စစ်ချီ

တတ်ေသာ သေလးေသာင်း၊ ၃၇ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊

မနာေ ှ အမျိုးတဝက်ထဲက စစ်တိက်လက်နက်စံ အမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့် စံေသာသ

တသိန်း ှ စ်ေသာင်းတည်း၊ ၃၈ စစ်အခင်းအကျင်းမပျက်၊ တိက်တတ်ေသာသ၊

အထက်ဆိခ့ဲ ပီး ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ဒါဝိဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ

ကည် ိေသာ စိတ်အား ကီး၍ ေဟဗန် မိသိ့့ လာက၏။ ကျန် ကင်း ေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊ ဒါဝိဒ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ချီးေြမာက်ချင်ေသာ

စိတ်သေဘာ တညီ တ ွတ်တည်း ှ ိ က၏။ ၃၉ ထိသအေပါင်းတိ့သည် သံးရက်ပတ်လံး

အထံ ေတာ်၌ စားေသာက်လျက် ေနက၏။ အမျိုးသားချင်းတိ့ သည် ြပင်ဆင် ှ င့် က ပီ။

၄၀ အနီးအပါး၌ ေနေသာသတိ့သည်လည်း၊ သိး ွား ှ င့်တကွ အမဲသား၊

မန့်ညက်သေဘာသဖန်းသီး၊ စပျစ် သီး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီတည်းဟေသာ ရိကာများကိ ြမည်း၊

ကလားအပ်၊ လား၊ ွားအေပ မှာတင်လျက် ဣသခါခ ိင်၊ ဇာဗလန်ခ ိင်၊ နဿလိခ ိင်မှ

ပင့် ေဆာင်ခ့ဲ၍ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေပျာ်ေမွ ့ က၏။

၁၃ တဖန်ဒါဝိဒ်သည် လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ် အစ ှ ိေသာ

အ ကီးအကဲအေပါင်းတိ့ ှ င့် တိင်ပင် ပီးလ င်၊ ၂ ဣသေရလအမျိုး

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အား၊ သင်တိ့သည် အလိ ှ ိ၍ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

အခွင့် ေပးေတာ်မလ င်၊ ဣသေရလ ိင်ငံအရပ်ရပ်၌ ကျန် ကင်းေသးေသာ

ငါတိ့ညီအစ်ကိများ၊ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်၌ ေနေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားများတိ့သည် ငါတိ့

ှ င့်အတ စည်းေဝးေစြခင်းငှါ အ ှ ံ ့အြပားေစလတ်က ကန်အ့ံ။ ၃ ငါတိ့၏ဘရားသခင်

ေသတာေတာ်ကိ တဖန် ေဆာင်ခ့ဲ ကကန်အ့ံ။ ေ ှ ာလလက်ထက်၌ ထိေသတာ ေတာ်ေ ှ မှ့ာ

ေမးြမန်းေလ့မ ှ ိပါတကားဟ မိန့်ေတာ်မ ေသာစကားကိ၊ ၄ စည်းေဝးေသာ

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ှ စ်သက်ေသာေကာင့် ၊ အမိန့်ေတာ်အတိင်း ပပါမည်ဟ

ဝန်ခံ က၏။ ၅ ထိသိ့ဒါဝိဒ်သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ် ကိ၊ ကိရယတ်ယာရိမ် မိမှ့

ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ အဲဂတုြပည် အနား၊ ှ ိေဟာရြမစ်မှစ၍ ဟာမတ် မိလ့မ်းဝတိင်ေအာင်

ေနေသာဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ စေဝး ေစ ပီးလ င်၊ ၆ ေခ ဗိမ် ကားမှာ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ၊ ဣသေရလ အမျိုးသား အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊

ယဒြပည်ကိရယတ်ယာရိမ် မိတ့ည်းဟေသာ ဗာလာ မိသိ့့ သွားေလ၏။ ၇ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ကိ လှည်းသစ် ေပ မှာတင်၍ အဘိနဒပ်အိမ်ထဲက ထတ်က၏။

သဇ ှ င့်အဟိသသည်လှည်းကိ ှ င် က၏။ ၈ ဒါဝိဒ် ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့

သည် သီချင်းဆိ လျက်ေစာင်း၊ တေယာ၊ ပတ်သာ၊ ှ ဲခရာ၊ ခွက်ကွင်း၊ တံပိးတိ့ကိ ကိင်လျက်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အားထတ်၍ တီးမတ်က၏။ ၉ ခိဒန်ေကာက်နယ်တလင်းသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ွားတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ လပ် ှ ား ေသာေကာင့် ၊

သဇသည် လက်ကိဆန့်၍ ေသတာေတာ် ကိ ကိင်၏။ ၁၀ ထိသိ့ေသတာေတာ်ကိ

ကိင်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် သဇကိ အမျက်ထွက်၍၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မသြဖင့် ၊

သဇသည် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ေသေလ၏။ ၁၁ သဇကိထာဝရဘရား

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ဒါဝိဒ်သည် ိးငယ်ေသာစိတ် ှ ိ၏။ ထိအရပ် သည်

ယေနတိ့င်ေအာင် ေပရေဇာဇအမည်ြဖင့် တွင် သတည်း။ ၁၂ ထိေန့၌ဒါဝိဒ်သည်

ဘရားသခင်ကိ ေကာက်၍၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲရမည်နည်းဟဆိလျက်၊ ၁၃ မိမိေနရာဒါဝိဒ် မိထဲ့သိ့ ေသတာေတာ်ကိ မေဆာင်ဘဲ

ဂိတိလသဗေဒဒံအိမ်သိ့ လဲ၍ ေဆာင်သွား ေလ၏။ ၁၄ဘရားသခင်၏ေသတာေတာ်သည်

သံးလ ပတ်လံး၊ သေဗဒံအိမ်တွင် အိမ်သအိမ်သားများဆီမှာ ှ ိ၏။ ထာဝရဘရားသည်

သဗေဒဒံ ှ င့် အိမ်သအိမ်သား အေပါင်းတိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။

၁၄ တ မင်း ကီးဟိရံသည် ဒါဝိဒ်အဘိ့ နန်းေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ၊

သံတမန် ှ င့်တကွ အာရဇ်သစ်သား၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်သမားတိ့ကိ

ေစလတ်ေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ်ကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ခန့်ထားေတာ်မေကာင်း ှ င့် မိမိလဣသ ေရလအမျိုးအဘိ့အလိငှါ၊ ိင်ငံကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မ ေကာင်းကိ ဒါဝိဒါသိြမင်ေလ၏။ ၃ ဒါဝိဒ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌

ထပ်၍မယားတိ့ကိ သိမ်းယသြဖင့် သားသမီးများတိ့ကိ ြမင်ေလ၏။ ၄ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ဒါဝိဒ်ြမင်ေသာ သားတိ့အမည် ကား၊ ှ မွာ၊ ေ ှ ာဗပ်၊ နာသန်၊ ေ ှ ာလမန်၊ ၅ဣဗဟာ၊ ဧလိ ၊

ဧလိပလက်၊ ၆ ေနာဂ၊ ေနဖက်၊ ယာဖျာ၊ ၇ ဧလိ ှ မာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိဖလက်တည်း။ ၈

ဒါဝိဒ်ကိ ဘိသိက်ေပး၍ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အရာ၌ ခန့်ထားေကာင်းကိ ဖိလိတိ

လတိ့သည်ကားလ င်၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ဒါဝိဒ်ကိ ှ ာ၍ လာက၏။ ထိသိတင်းကိ

ဒါဝိဒ်သည် ကားေသာအခါ ချီသွား၏။ ၉ ဖိလိတိလတိ့သည် လာ၍ေရဖိမ်ချိုင့် ၌ အ ှံ ့

အြပားေနက၏။ ၁၀ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ဖိလိတိလတိ့ ှ ိရာသိ့

သွားရပါမည်ေလာ။ အက ်ပ်လက်၌ အပ်ေတာ် မမည်ေလာဟ ဘရားသခင်ကိ

ေမးေလာက်လ င်၊ ထာဝရဘရားက သွားေလာ့။ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၁ ဒါဝိဒ်သည် ဗာလေပရဇိမ် မိသိ့့သွား၍ သတိ့ကိ

လပ် ကံ ပီးမှ၊ ဘရားသခင်သည် ေရထ၍ ဖိဖျက်သက့ဲသိ့ ငါ့ရန်သတိ့ကိ ငါ့အားြဖင့်

ဖိဖျက်ေတာ်မ ပီဟဆိလျက်၊ ထိအရပ်ကိ ဗာလေပရဇိမ်အမည်ြဖင့် တွင်ေစသတည်း။ ၁၂

ထိအရပ်၌ ဖိလိတိလများ ပစ်ထားေသာ ပ်တ များကိ ဒါဝိဒ်၏အမိန့်ေတာ် ှ င့် မီး ိ ့ က၏။

၁၃တဖန်ဖိလိတိလတိ့သည် ထိချိုင့် ၌ အ ှံ ့အြပား လာ၍ေနက၏။ ၁၄ ဒါဝိဒ်သည်လည်း

ဘရားသခင်ကိ တဖန်ေမးေလာက် ေသာ်၊ သတိ့ ှ ိရာသိ့ တည့်တည့်မတက်ရ။ သတိ့မှလဲ၍

ပိးစာေတာတဘက်တချက်၌ ချီရမည်။ ၁၅ ပိးစာပင်ဖျား၌ စစ်ချီသံကိကားေသာအခါ၊

တိက်အ့ံေသာငှါ ချီေလာ့။ ထိအခါ ဘရားသခင်သည် ဖိလိတိတပ်ကိ လပ် ကံြခင်းငှါ
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သင့် ေ ှ မှ့ာ ကသွားမည်ဟဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၆ ဒါဝိဒ်သည် ပ၍

ဖိလိတိလတိ့ကိ ဂိေဗာင် မိမှ့ သည် ဂါေဇရ မိတိ့င်ေအာင် လပ် ကံေလ၏။ ၁၇

ဒါဝိဒ်သိတင်းသည်အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည် တိ့၌ ှ ံ ့ြပား၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ့သည်

သကိ့ ေကာက် ွံ ေ့စြခင်းငှါ ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ၏။

၁၅ ထိေနာက်ဒါဝိဒ် မိ ့၌ အိမ်ေတာ်တိ့ကိ ေဆာက် ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ဌာနကိ ြပင်၍ တဲေတာ်ကိလည်း တည်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၂

ဒါဝိဒ်က၊ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ထမ်း၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ အမေတာ်ကိ

အစဥ်ေစာင့် ေစြခင်းငှါ ထာဝရဘရားသည် ေလဝိသားတိ့ကိ ေ ွးချယ်ေတာ်မ

ေသာေကာင့် ၊ အြခားတပါးေသာ သတိ့သည် ဘရားသခင် ၏ ေသတာေတာ်ကိ

မထမ်းရကဟဆိလျက်၊ ၃ ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်အဘိ့ ြပင်ဆင် ေသာ

အရပ်ဌာနသိ့ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ ဣသေရလအမျိုး သားအေပါင်းတိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌

စေဝးေစေသာအခါ၊ ၄ အာ န်သားတိ့ ှ င့် ေလဝိသားတိ့ကိလည်း စေဝး ေစေတာ်မ၍

ေရာက်လာေသာသဟမကား၊ ၅ ေကာဟတ်အမျိုးတွင် အ ကီးြဖစ်ေသာ ဥေရလ ှ င့်

သ၏ညီအစ်ကိတရာ ှ စ်ဆယ်၊ ၆ ေမရာရိအမျိုးတွင် အ ကီးြဖစ်ေသာ အသာယ

ှ င့်သ၏ညီအစ်ကိတရာ ှ စ်ဆယ်၊ ၇ ေဂရ ံအမျိုးတွင် အ ကီးြဖစ်ေသာ ေယာလ ှ င့်

သ၏ညီအစ်ကိ တရာသံးဆယ်၊ ၈ ဧလိဇဖန်အမျိုးတွင် အ ကီးြဖစ်ေသာ ေ ှ မာယ

ှ င့်သ၏ညီအစ်ကိ ှ စ်ရာ ၉ ေဟဗန်အမျိုးတွင် အ ကီးြဖစ်ေသာ ဧေလျလ ှ င့်

သ၏ညီအစ်ကိ ှ စ်ဆယ်၊ ၁၀ သေဇလအမျိုးတွင် အ ကီးြဖစ်ေသာ အမိနဒပ်

ှ င့်သ၏ညီအစ်ကိ တရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၁ ဒါဝိဒ်သည်လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဇာဒတ် ှ င့် အဗျာသာ၊ ေလဝိသား သေရလ၊ အသာယ၊ ေယာလ၊ ေ ှ မာယ၊ ဧေလျလ၊

အမိနဒပ်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၁၂ သင်တိ့သည် ေလဝိသားအေဆွအမျိုးသ ကီး ြဖစ် က၏။

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ ေသတာေတာ်အဘိ့ ငါြပင်ဆင်ေသာ

အရပ် ဌာနသိ့ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ ကိယ်ကိ၎င်း၊ ညီအစ်ကိတိ့ ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေစကေလာ့။

၁၃ အရင်ကမသန့် ှ င်း၊ တရားလမ်းသိ့ မလိက်ဘဲ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

ှ ာေသာေကာင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသည်ဟ သတိေပး၏။ ၁၄ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့်

ေလဝိသား တိ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ၏ေသတာေတာ်ကိ

ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ ကိယ်ကိသန့် ှ င်းေစ က၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ် ှ င့်အညီ

ေမာေ ှ မှာထားခ့ဲသည်အတိင်း၊ ေလဝိသားတိ့သည် ဘရားသခင် ၏ ေသတာေတာ်ကိ

ေသတာေတာ်ထမ်းဘိးြဖင့် ထမ်း က ၏။ ၁၆ ေလဝိသားအ ကီးအကဲတိ့သည် ေစာင်း၊

တေယာ၊ ခွက်ကွင်းအစ ှ ိေသာ တရိယာမျိုး ှ င့် သီချင်းဆိတတ် ေသာ ညီအစ်ကိတိ့ကိ

ဝမ်းေြမာက်စွာ အသံ ပိင် ဆိေစြခင်းငှါ ခန့်ထားရမည်အေကာင်း အမိန့်ေတာ် ှ ိ

သည်အတိင်း၊ ၁၇ ထိေလဝိသားတိ့သည် ေယာလသားေဟမန်၊ သ၏ညီစထဲက

ေဗရခိသားအာသပ်၊ မိမိတိ့ညီစ၊ ေမရာရိ အမျိုးထဲကက ှ ာယသားဧသန်တိ့ကိ၎င်း၊ ၁၈

မိမိတိ့ညီဒတိယအရာ ှ ိြဖစ်ေသာ ဇာခရိ၊ ဗယာေဇလ၊ ေ ှ မိရာမတ်၊ ေယေဟလ၊ ဥ ိ၊

ဧလျာဘ၊ ေဗနာယ၊ မာေသယ၊ မတိသိ၊ ဧလိဖေလ၊ မိတ်ေနယ၊ တံခါးေစာင့် သဗေဒဒံ၊

ေယလ၊ အာဇဇိတိ့ကိ၎င်း ခန့်ထား က၏။ ၁၉ သီချင်းဆရာေဟမန်၊ အာသပ်၊

ဧသန်တိ့သည် ေကးဝါခွက်ကွင်းကိ တီးရက၏။ ၂၀ ဇာခရိ၊ ဗယာေဇလ၊ ေ ှ မိရာမတ်၊

ေယေဟလ၊ ဥ ိ၊ ဧလျာဘ၊ မာေသယ၊ ေဗနာယတိ့သည် အာလမတ် တေယာကိ

ထိးရက၏။ ၂၁ မတိသိ၊ ဧလိဖေလ၊ မိတ်ေနယ၊ သဗေဒဒံ၊ ေယလ၊ အာဇဇိတိ့သည်

အသံစံလင်စွာ ေ ှ မိနိတ်ေစာင်း ကိ တီးရက၏။ ၂၂ ေလဝိသားအ ကီးအကဲြဖစ်ေသာ

ေခနနိသည် သီချင်းအတတ်၌ ေလ့ကျက်ေသာေကာင့် သီချင်း ဆရာ ကီးြဖစ်၏။ ၂၃

ေဗရခိ ှ င့် ဧလကာနသည် ေသတာေတာ်တံခါး ေစာင့် ြဖစ်၏။ ၂၄ယဇ်ပေရာဟိတ်ေ ှ ဗနိ၊

ေယာ ှ ဖတ်၊ နာသ ေနလ၊ အာမသဲ၊ ဇာခရိ၊ ေဗနာယ၊ ဧေလျဇာတိ့သည် ဘရားသခင်၏

ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ တံပိးမတ်ရက၏။ သဗေဒဒံ ှ င့် ေယဟိသည်လည်း

ေသတာေတာ်တံခါး ေစာင့် ြဖစ်၏ ။ ၂၅ ထိသိ့ဒါဝိဒ်မင်း ှ င့် ဣသေရလအမျိုးအသက်

ကီးသ၊ လတေထာင်အပ်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ၊

သဗေဒဒံအိမ်မှ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှ င့် ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ သွား က၏။ ၂၆

ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ် ကိ ထမ်းေသာ ေလဝိသားတိ့ကိ ဘရားသခင်

မစေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် ွားခနစ်ေကာင် ှ င့် သိးခနစ် ေကာင်တိ့ကိ

ယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၂၇ ဒါဝိဒ် ှ င့် ေသတာေတာ်ကိ ထမ်းေသာ ေလဝိ သားများ၊

သီချင်းဆရာေခနနိ ှ င့် သီချင်းဆိသများတိ့ သည် ပိတ်ေချာကိဝတ်က၏။ ဒါဝိဒ်သည်

ပိတ်သင်တိင်း ကိလည်း ထပ်၍ဝတ်၏။ ၂၈ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

ေကးေကာ်လျက်၊ ှ ဲခရာ၊ တံပိး၊ ခွက်ကွင်း၊ တေယာ၊ ေစာင်းတိ့ကိ တီးမတ်လျက်၊

ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၂၉ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်သည်။ ဒါဝိဒ် မိန့ထဲသိ့ဝင်ေသာအခါ၊ ေ ှ ာလ၏သမီးမိခါလသည်

ြပတင်းေပါက်ကကည့်၍၊ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ကလျက်တီးမတ်လျက်လာသည်ကိ

ြမင်သြဖင့် စိတ် ှ လံး ထဲ၌ မထီမ့ဲြမင် ပ၏။

၁၆ ထိသိ့ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍ ဒါဝိဒ်ေဆာက် ှ င့် ေသာ

တဲအလယ်၌ထား ပီးမှ၊ မီး ိရ့ာ ယဇ် ှ င့် မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ပေဇာ်က၏။ ၂ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် မိဿဟာယယဇ်ပေဇာ်ြခင်း အမကိ

ဒါဝိဒ်မင်းသည် ပီးစီးေစေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရား၏နာမေတာ်ကိ မက်၍

ပရိသတ်တိ့ကိ ေကာင်း ကီး ေပးေလ၏။ ၃ ဣသေရလ လေယာက်ျားမိန်းမအေပါင်း

တိ့အား မန့်တြပား၊ အမဲသားတတစ်၊ စပျစ်သီးပျဥ်တြပား စီ ေဝငှေတာ်မ၏။ ၄

တဖန် ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၍၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ အလှည့်

အတိင်း ချီးမွမ်းေစြခင်းငှါ ခန့်ထားေတာ်မေသာ ေလဝိ သားများဟမကား၊ ၅

ခွက်ကွင်းတီးေသာ အ ကီးအကဲအာသပ်၊ သ့ ေနာက်ေစာင်း တေယာတီးေသာ ဇာခရိ၊

ေယလ၊ ေ ှ မိ၊ ရာမတ်၊ ေယေဟလ၊ မတိသိ၊ ဧလျာဘ၊ ေဗနာယ၊ သဗ ေဒဒံ၊

ေယလတစ ှ င့် ၊ ၆ ဘရားသခင်၏ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ အစဥ်တံပိးမတ်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေဗနာယ ှ င့် ယဟာေဇလတည်း။ ၇ ထိေန့၌ဒါဝိဒ်သည်

အာသပ် ှ င့်သ့ညီတိ့အား အပ်ေသာ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရာ

ဆာလံသီချင်းသစ်ဟမကား၊ ၈ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပကေလာ့။ အမေတာ် တိ့ကိ လများတိ့အား ြပသကေလာ့။ ၉

ထာဝရဘရားကိ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ဆာလံ သီချင်းကိ ဆိကေလာ့။ အ့ံဘွယ်ေသာ

အမေတာ်အေပါင်း တိ့ကိ ေဟာေြပာကေလာ့။ ၁၀ သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ်၌

ဝါ ကားဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ့သည် စိတ် ှ လံး

င်လန်း ကေစ။ ၁၁ ထာဝရဘရား ှ င့် တန်ခိးေတာ်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ မျက် ှ ာေတာ်ကိ

အစဥ်မြပတ် ှ ာ ကေလာ့။ ၁၂ စီရင်ေတာ်မေသာ အ့ံသဘွယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ထး ဆန်းေသာ

အမေတာ်တိ့ ှ င့် တ်ေတာ်ထွက် ပညတ်တိ့ကိ ၎င်း ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၁၃

ထာဝရဘရား၏ကန် ဣသေရလအမျိုး၊ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ယာကပ်အ ယ်တိ၊့ ၁၄

ကိယ်ေတာ်ြမတ်ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌

စီရင် ပိင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ငါသည်သင်တိ့အေမွခံရာဘိ၊့ ခါနာန်ြပည်ကိ သင်၌ေပးမည်ဟ

ငါတိ့အမျိုးသည် အေရအတွက် အားြဖင့် မများ၊ အလွန်နည်း၍၊ ထိြပည်၌ ဧည့်သည်

ြဖစ်လျက်ေနေသာအခါ၊ အာြဗဟံ၌ ဂတိထား၍ ဣဇာက် ၌ ကျိန်ဆိေတာ်မလျက်၊

ယာကပ်၌ မဲြမံေသာတရား၊ ဣသေရလ၌ နိစထာဝရပဋိညာဥ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

လမျိုးအဆကတေထာင်တိင်ေအာင် မိန့် မက်ေတာ်မေသာ တ်ကပတ်တည်းဟေသာ

ဝန်ခံြခင်းတရားေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၂၀ သတိ့သည်

တ မိမှ့တ မိသိ့့၎င်း၊ တ ိင်ငံမှ တ ိင်ငံသိ့၎င်း၊ လှည့်လည်၍ သွား ကေသာအခါ၊ ၂၁

သတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေစြခင်းငှါ အဘယ်သအားမ အခွင့် ေပးေတာ်မမ။ သတိ့အတွက်လည်း

ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ဆံးမလျက်၊ ၂၂ ငါ့ထံ၌ ဘိသိတ်ခံေသာသတိ့ကိ မထိမခိက် ှ င့် ။

ငါ့ပေရာဖက်တိ့ကိ အြပစ်မ ပ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့

ထာဝရဘရားအား သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ တေနထ့က်တေန့

န် ကား ကေလာ့။ ၂၄ ဘန်းေတာ်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့၌၎င်း၊ အ့ံဘွယ်ေသာ

အမေတာ်တိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ့၌ ၎င်း ေဘာ်ြပကေလာ့။ ၂၅ထာဝရဘရားသည်

ကီးြမတ်၍၊ အလွန်ချီးမွမ်း ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားတကာတိ့ထက်

ေကာက် ွံ ့ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၆ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ ဘရား ှ ိသမ တိ့သည်

အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရားမကား၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ
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ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၂၇ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ၏။ အစွမ်းသတိ ှ င့်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်းလည်း ေနေတာ် မရာ၌ ှ ိ၏။ ၂၈ လအမျိုးမျိုးတိ၊့

ထာဝရဘရားသည်ဘန်းတန်ခိး အစွမ်းသတိ ှ ိေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၂၉

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် ဘန်း ကီး ေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ပေဇာ်သကာကိ

ေဆာင်ခ့ဲလျက် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ကေလာ့။ သန့် ှ င်း ေသာ တန်ဆာကိဆင်၍

ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ် က ေလာ့။ ၃၀ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ ေ ှ ေ့တာ်၌

ေကာက် ွံ ့ ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ေလာကဓာတ်သည် မလပ်မ ှ ား ိင် ေအာင် မဲြမံစွာ

တည်လိမ့်မည်။ ၃၁ ေကာင်းကင်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိေစ။ ေြမ ကီးသည်လည်း

င်လန်းြခင်း ှ ိေစ။ ထာဝရဘရား စိးစံေတာ်မသည်ဟတပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ေဟာေြပာ

ကေစ။ ၃၂ ပင်လယ် ှ င့် ပင်လယ်တန်ဆာသည် အသံဗလံ ပေစ။ လယ်ြပင် ှ င့်လယ်ြပင်၌

ှ ိသမသည်လည်း ဝမ်းေြမာက်ေစ။ ၃၃ ထိအခါေတာ၌ ှ ိသမ ေသာ အပင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ င်လန်းစွာသီချင်းဆိ ကလိမ့် မည်။ အေကာင်းမကား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ေြမ ကီးသား တိ့ကိ တရားစီရင်ြခင်းငှါ ကလာေတာ်မ၏။ ၃၄

ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေကာင့် ၊

ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၃၅အက ်ပ်တိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား၊

အက ပ်တိ့သည် သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ် ဂဏ် ေကျးဇးကိ ဝန်ခံ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းြခင်း၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်မည် အေကာင်းအက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ တပါး

အမျိုးသားထဲက တ်၍ စေဝးေစေတာ်မပါဟ မက်ဆိ ကေလာ့။ ၃၆ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် ကမာအဆက်ဆက်မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ

သီချင်းဆိ ကေသာအခါ၊ လများအေပါင်းတိ့သည် အာမင် ဟ ဝန်ခံလျက်

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း က ၏။ ၃၇ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ေ ှ ့ မှာ၊ ေနတိ့င်း ေဆာင် ွက်စရာအမကိ အစဥ်အ မဲ

ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ၊ အာသပ် ှ င့် သ၏ညီတိ့ကိ၎င်း၊ ၃၈ သဗေဒဒံ ှ င့်

ညီေြခာက်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်၊ တံခါး ေစာင့် ေဟာသံ ှ င့် ေယဒသန်သား သဗေဒဒံတိ့ကိ၎င်း၊

ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ ထားေတာ်မ၏။ ၃၉ မီး ိရ့ာယဇ်ပလင်ေပ မှာ ေနရ့က်အစဥ် အတိင်း၊

နံနက်တခါ ညဦးတခါ ထာဝရဘရားအား မီး ိ ့ရာယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌

ထာဝရ ဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတိကျမ်းစာ၌ပါသမ အတိင်း ပေစြခင်းငှါ၊

ဂိေဗာင် မိ ့၌ ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ ှ ိေသာ ထာဝရဘရား တဲေတာ်ေ ှ တွ့င်၊ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ဇာဒတ် ှ င့် သ၏ညီ ယဇ်ပေရာဟိတ်များကိလည်း ထားေတာ်မ၏။ ၄၁

ထာဝရဘရား၏က ဏာေတာ်သည် အစဥ် အ မဲတည်ေသာေကာင့် ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ေစြခင်းငှါ၊ ၄၂ သီချင်းသည်တိ့၏အေဆာင်၊ တံပိး၊ ခွက်ကွင်း အစ ှ ိေသာ

ဘရားသခင်၏ တရိယာမျိုးကိကိင်ေသာ ေဟမန် ှ င့် ေယဒသန်အစ ှ ိေသာ ေ ွးေကာက်၍

စာရင်း သွင်းေသာသအြခားတိ့ကိလည်း ထားေတာ်မ၏။ ေယဒသန်သားတိ့သည်လည်း

တံခါးေစာင့် ြဖစ်က၏။ ၄၃ ထိေနာက်မှလအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာသိ့ ြပန်သွား က၏။

ဒါဝိဒ်သည်လည်း နန်းေတာ်သားတိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးြခင်းငှါ သွားေတာ်မ၏။

၁၇ ဒါဝိဒ်မင်းသည် နန်းေတာ်၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနရေသာ အခါ၊

ပေရာဖက်နာသန်ကိေခ ၍ကည့် ေလာ့။ ငါသည် အာရဇ်သစ်သားအိမ် ှ င့်

ေန၏။ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်မကား ကလားကာြဖင့်သာ ကွယ်ကာလျက်

ေနရသည်ဟဆိေသာ်၊ ၂ နာသန်ကအ ကံေတာ် ှ ိသမအတိင်း ပေတာ် မပါ။

ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် အတ ှ ိေတာ်မ သည်ဟ ြပန်ေလာက်၏။ ၃ ထိညဥ့်တွင်

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ပေရာဖက်နာသန်သိ့ ေရာက်၍၊ ၄

ငါ့ကန် ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွားေလာ့။ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်

ငါေနစရာဘိ့အိမ်ကိ မေဆာက်ရ။ ၅ ဣသေရလအမျိုးကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်

ေသာ ေနက့စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင်အိမ် ှ င့် ငါမေန။ တဲတခမှတခသိ့ေြပာင်း၍

တဲများတိ့ ှ င့် ေန ပီ။ ၆ ဣသေရလအမျိုးအေပါင်း ှ င့် ငါလှည့်လည်ရာ အရပ်တိ့၌

ငါ၏လမျိုးကိ ေကးေမွးေစြခင်းငှါ၊ ငါေစခိင်း ေသာ ဣသေရလတရားသ ကီးတစံ

တေယာက်အား၊ သင်သည် ငါ့အဘိ့ အာရဇ်သစ်သားအိမ်ကိ အဘယ် ေကာင့်

မေဆာက်သနည်းဟ ငါဆိဘးသေလာ။ ၇ယခမှာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိးထိန်းရာသိးြခံထဲက သင့် ကိ ငါ တ်ယ၍၊

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အပ်စိး ေသာ မင်းအရာ၌ ငါခန့်ထား ပီ။ ၈

သင်သွားေလရာရာ၌ ငါလိက်၍၊ သင်၏ရန်သ အေပါင်းတိ့ကိ သင့် ေ ှ မှ့ာ ပယ် ှ ားသြဖင့် ၊

ေြမ ကီးသား လ ကီးဂဏ်အသေရက့ဲသိ့ သင်၌ ဂဏ်အသေရကိ ငါေပး ပီ။ ၉ ထိမှတပါး၊

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးေနရာအရပ်ကိ ငါြပင်ဆင် ပီ။ သတိ့သည်ေနာက်တဖန်မေြပာင်း

မလဲ၊ မိမိတိ့ေနရာ၌ ေနေစြခင်းငှါ ငါ မဲြမံေစမည်။ မတရားေသာ သတိ့သည်

ေ ှ းကာလ၌၎င်း၊ ၁၀ ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုး တရားသ ကီးတိ့ကိ ခန့်ထားေသာ

ကာလ၌၎င်း၊ ှ ဥ်းဆဲသက့ဲသိ့ ေနာက် တဖန် မ ှ ဥ်းဆဲရ။ သင့် ကိလည်း ရန်သအေပါင်းတိ့

လက်မှ ကယ်လတ်၍ ချမ်းသာေပး ပီ။ သင်၏အမျိုး အ ယ်ကိလည်း ငါတည်ေစမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၁ သင်သည် အသက်ကာလေစ့၍ ဘိးေဘးေနရာ သိ့

သွားရေသာအခါ၊ သင်မှဆင်းသက်ေသာ သားစတွင်၊ သားတေယာက်ကိ ငါချီးေြမာက်၍

သ၏ ိင်ငံကိ တည် ေထာင်မည်။ ၁၂ ထိသားသည်ငါ့အဘိ့ အိမ်ကိေဆာက်လိမ့်မည်။

သထိင်ေသာ ရာဇပလင်ကိအစဥ်အ မဲငါတည်ေစမည်။ ၁၃ ငါသည်သ၏အဘြဖစ်မည်။

သသည်လည်း ငါ၏သားြဖစ်လိမ့်မည်။ သင့် ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ သ၌ ငါ၏ က ဏာကိ

တ်သက့ဲသိ့ သင်၏သား၌ ငါမ တ်။ ၁၄ ထိသားကိငါ့အိမ်၊ ငါ့ ိင်ငံ၌ အစဥ်အ မဲေနရာ

ချမည်။သ၏ ရာဇပလင်သည်လည်း အစဥ်အ မဲတည်ရ လိမ့်မည်ဟ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်အား

ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅ ထိဗျာဒိတ်ေတာ်စကားအလံးစံတိ့ကိ နာသန် သည်

ဒါဝိဒ်အားြပန် ေြပာေလ၏။ ၁၆ ထိအခါဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် အထဲသိ့ဝင်၍

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ထိင်လျက်၊ အိထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ

ဤမ ေလာက် ချီးေြမာက်ေတာ် မမည်အေကာင်း အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်

ပါသနည်း။ အက ်ပ်အမျိုးသည် အဘယ်သိ့ေသာ အမျိုးြဖစ်ပါသနည်း။ ၁၇ သိ့ရာတွင်

အိဘရားသခင်၊ ထိေကျးဇးေတာ်ကိ သာမညေကျးဇးဟ ထင်မှတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ကိယ်ေတာ်ကန်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ကာြမင့် စွာေသာ ကာလ ှ င့် ယှဥ်လျက်

မိန့်ေတာ်မပါသည်တကား။ အိ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ ဘန်း ကီးေသာ

သက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မပါသည်တကား။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်ကန်ဒါဝိဒ်သည် ကိယ်ဘန်း ကီးေစ

ြခင်းငှါ၊ အဘယ်သိ့ တိးတက်၍ ေလာက်ရပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်ကန်ကိ သိေတာ်မ၏။ ၁၉ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကန်အကျိုးကိ

ေထာက်၍ အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ဤ ကီးစွာေသာ အမအလံးစံတိ့ကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ

အလံစံတိ့ကိ ပေတာ်မ ပီ။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ ကားသမအတိင်း

ကိယ်ေတာ် ှ င့် တေသာဘရား၊ ကိယ်ေတာ်မှတပါးအြခားေသာ ဘရားမည်မ မ ှ ိပါ။ ၂၁

အဲဂတုြပည်မှေ ွး တ်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ် ၏ လမျိုးေ ှ မှ့လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ

ှ င်ထတ်သြဖင့် ၊ ကီးြမတ်၍ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ နာမေတာ်ကိ ကိယ်ေတာ်အဘိ့

ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင် က၍ ကိယ်ေတာ်အဘိ့ ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ

ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုး ှ င့်တေသာ လမျိုးတစံတမျိုးသည် ေြမ ကီးေပ မှာ

ှ ိပါသေလာ။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလ အမျိုးသည်

အစဥ်အ မဲ ကိယ်ေတာ်၏လြဖစ်ေစြခင်းငှါ ပ၍၊ ကိယ်ေတာ်ထာဝရဘရား

သည်သတိဘ့ရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ယခမှာအိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကန်၌၎င်း၊

ကိယ်ေတာ်ကန်၏အမျိုးအ ွယ်၌၎င်း၊ မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ် အစဥ်အ မဲ

တည်ပါေစေသာ။ မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း ပေတာ်မပါ။ ၂၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ၍ နာမေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲ ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိမည် အေကာင်း၊ အမိန့်ေတာ်သည် အစဥ်အ မဲတည် ပါေစ

ေသာ။ ကိယ်ေတာ်ကန်ဒါဝိဒ်၏ အမျိုးအ ွယ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ တည်ပါေစေသာ။ ၂၅

အေကာင်းမကား၊ အိက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်က သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ

ငါတည်ေစမည်ဟ ကိယ်ေတာ်ကန်အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ပဌနာ ပချင်ေသာ စိတ် ှ ိပါ၏။ ၂၆ ယခလည်း

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်မှန်ေတာ်မ၏။ဤေကျးဇးကိ

ကိယ်ေတာ်ကန် ၌ ဂတိထားေတာ်မ ပီ။ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍ကိယ်ေတာ်ကန်၏ အမျိုးအ ွယ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ အစဥ်အ မဲတည်ပါမည်အေကာင်း ေကာင်း ကီးေပးြခင်းငှါ း ွတ်ေသာ
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စိတ် ှ ိေတာ်မပါ။ အိထာဝရ ဘရား ကိယ်ေတာ်သည်ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မလ င်၊

ေကာင်း ကီးမဂလာကိ အစဥ်အ မဲခံရပါလိမ့်မည်ဟဆေတာင်းသတည်း။

၁၈ ထိေနာက်ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတိလတိ့ကိ လပ် ကံ ၍ေအာင်ြမင်သြဖင့် ၊ ဂါသ မိ့ ှ င့်

ေကျးလက်များကိ သိမ်းယေလ၏။ ၂ ေမာဘြပည်ကိလည်း လပ် ကံ၍

ေမာဘအမျိုး သားတိ့သည် ဒါဝိဒ်၌ ကန်ခံလျက်အခွန်ဆက်ရက၏။ ၃ ေဇာဘမင်း ကီးဟာ

ဒေဒဇာသည်၊ ဥဖရတ်ြမစ် နားမှာ မိမိ ိင်ငံကိ တည်ေစြခင်းငှါ သွားေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည်

ဟာမတ် မိတိ့င်ေအာင် တိက်ဖျက်၍၊ ၄ ရထားတေထာင်၊ ြမင်းစီးသရဲခနစ်ေထာင်၊

ေြခသည်သရဲ ှ စ်ေသာင်းကိ ဘမ်းဆီး၍ ရထားတရာကိ သိမ်းထား ပီးမှ အြခားေသာ

ြမင်းရထား ှ ိသမ တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေလ၏။ ၅ ဒမာသက် မိေ့န ရိလတိ့သည် ေဇာဘမင်း ကီး

ဟာဒေဒဇာကိ စစ်ကေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ရိလ ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ သတ် ပီးမှ၊

၆ ရိြပည်ဒမာသက် မိ ့၌ မိေ့စာင့်တပ်ကိ ထား သြဖင့် ၊ ရိလတိ့သည်ဒါဝိဒ်၌ ကန်ခံ၍

အခွန်ဆက်ရ က၏။ ဒါဝိဒ်သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရားသည် ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၇

ဟာဒေဒဇာ၏ကန်တိ့ စဲွကိင်ေသာ ေ ဒိင်းလားများကိ ဒါဝိဒ်သည်သိမ်း၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ေဆာင်သွား၏။ ၈ ဟာဒေဒဇာအစိးရေသာ တိဗဟတ် မိ ့ ှ င့် ခန် မိမှ့၊ ဒါဝိဒ်သည်

များစွာေသာ ေကးဝါကိ သိမ်းသွား ၏။ ေ ှ ာလမန်သည် ေကးဝါေရကန်၊ ေကးဝါတိင်၊

ေ ကးဝါတန်ဆာများကိ ထိေကးဝါြဖင့် လပ်သတည်း။ ၉ ေဇာဘမင်း ကီးဟာဒေဒဇာ၏

တပ်အလံး အရင်းကိ ဒါဝိဒ်လပ် ကံေကာင်းကိဟာမတ်မင်း ကီး ေတာဣသည်ကားလ င်၊

၁၀ မိမိရန်သဟာဒေဒဇာကိ ဒါဝိဒ်သည် စစ်တိက်၍ လပ် ကံေသာေကာင့် ၊ မိဿဟာယဖဲွ ့၍

ေကာင်း ကီးေပး ေစြခင်းငှါ မိမိသားဟေဒါရံကိ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးထံသိ့ ေစလတ်၍၊ဟေဒါရံသည်

ေ ဖလား၊ ေငွဖလား၊ ေကးဝါ ဖလားအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲေလ၏။ ၁၁ ထိဖလားတိ့ကိ

ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်၏။ ထိအတ ရိြပည်၊ ေမာဘြပည်၊ အမုန်ြပည်၊

ဖိလိတိြပည်၊ အာမလက်ြပည်၊ အြပည်ြပည် တိ့မှ ေဆာင်ခ့ဲေသာ ေ ေငွကိလည်း ပေဇာ်၏။

၁၂ ထိမှတပါး၊ေဇ ယာသားအဘိ ှ ဲသည် ဆားချိုင့် တွင် ဧဒံလတေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ

လပ် ကံေလ၏။ ၁၃ ဧဒံြပည်၌ မိေ့စာင့်တပ်တိ့ကိ ထား၍၊ ဧဒံြပည် သားအေပါင်းတိ့သည်

ဒါဝိဒ်၌ ကန်ခံ က၏။ ဒါဝိဒ် သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရားသည် ေစာင့် မေတာ်မ၏။

၁၄ ထိသိ့ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလ ိင်ငံလံးကိစိးစံ၍၊ ိင်ငံေတာ်သားတိ့တွင် တရားမကိ

စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ် မ၏။ ၁၅ ေဇ ယာ၏သားယွာဘသည် ဗိလ်ချုပ်မင်း ြဖစ်၏။

အဟိလဒ်၏သား ေယာ ှ ဖတ်သည် အတွင်းဝန် ြဖစ်၏။ ၁၆ အဟိတပ်၏သား

ဇာဒတ် ှ င့်အဗျာသာ၏သား အဟိမလက်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်၏။ စရာယသည်

စာေရးေတာ် ကီးြဖစ်၏။ ၁၇ ေယာယဒ၏သားေဗနာယသည် ေခရသိလ ှ င့် ေပလသိလတိ့ကိ

အပ်ရ၏။ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်တိ့သည် လည်း အထံေတာ်၌ မင်းသားအရာ ှ င့် ေနက၏။

၁၉ ထိေနာက် အမုန် ှ င်ဘရင်နာဟတ်သည် ေသ၍၊ သားေတာ်ဟာ န်သည်

ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၂ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ဟာ န်အဘ နာဟတ်သည်

ငါ့အားေကျးဇး ပေသာေကာင့် ၊ သ၏သား၌ ေကျးဇး ပ မည်ဟဆိလျက်၊

သ၏အဘေသရာတွင် ှ စ်သိမ့်ေစြခင်း ငှါ သံတမန်တိ့ကိေစလတ်၍၊ ဒါဝိဒ်၏ကန်တိ့သည်

ဟာ န်မင်းကိ ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ သ ှ ိရာ အမုန်ြပည်သိ့ ေရာက်က၏။ ၃အမုန်အမျိုး

မးမတ်တိ့သည် ဟာ န်မင်းထံသိ့ ဝင်၍၊ ဒါဝိဒ်သည် စိတ်ေတာ်ကိ ှ စ်သိမ့်ေစေသာသတိ့ကိ

ေစလတ်ရာတွင်၊ ခမည်းေတာ်ကိ ိေသစွာ ပသည်ဟ ထင်မှတ်ေတာ်မသေလာ။

ြပည်ေတာ်ကိ စစ်ေဆးစး စမ်း၍ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါသာ၊ သ၏ကန်တိ့သည် အထံေတာ် သိ့

ေရာက်သည် မဟတ်ေလာဟ ေလာက်ကလင်၊ ၄ ဟာ န်သည် ဒါဝိဒ်၏ ကန်တိ့ကိ

ယ ပီးလ င်၊ မဆိတ်ကိရိတ်၍ အဝတ်ကိတင်ပါးတိင်ေအာင်ြဖတ် ပီးမှ လတ်လိက်ေလ၏။

၅ ထိသတိ့၌ အဘယ်သိ့ ပသည်ကိ ဒါဝိဒ်သည် သိတင်း ကားေသာအခါ၊

သတိ့သည် အလွန် ှ က်ေသာ ေကာင့် ဆီး ကိေစြခင်းငှါ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့သည်

မဆိတ်မ ှ ည်မီှတိင်ေအာင် ေယရိေခါ မိမှ့ာ ေနကေလာ့။ ထိေနာက်မှ ြပန်လာကေလာ့ဟ

မှာထားေတာ်မ၏။ ၆ ဟာ န်မင်း ှ င့် အမုန်အမျိုးသားတိ့က၊ ငါတိ့ သည် ဒါဝိဒ်ေ ှ မှ့ာ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ သိလ င်၊ ေမေသာေပါတာမိြပည်၊ ရိမာခါြပည်၊

ေဇာဘြပည်တိ့၌ ြမင်းရထားတိ့ကိငှါးြခင်းငှါ ေငွအခွက် တေသာင်းကိ ထတ်၍၊ ၇

ြမင်းရထားသရဲသံးေသာင်း ှ စ်ေထာင်ကိ၎င်း၊ မာခါမင်း ကီး ှ င့် သ၏လတိ့ကိ၎င်း ငှါးသြဖင့် ၊

ထိသတိ့ သည် ေမဒဘ မိေ့ ှ မှ့ာ တပ်ချ က၏။ အမုန်အမျိုးသား တိ့သည်လည်း

စေဝး၍ အ မိ့ မိတိ့့မှ စစ်ချီ က၏။ ၈ ထိသိတင်းကိ ဒါဝိဒ်သည် ကားလ င်

ယွာဘ ှ င့် ခွန်အား ကီးေသာ သရဲအလံးအရင်းအေပါင်းကိ ေစလတ် ၏။ ၉

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ထွက်၍ မိတံ့ခါးဝမှာ စစ်ခင်းကျင်း က၏။ စစ်ကေသာ

မင်း ကီးတိ့သည် လွင်ြပင်၌ တြခားစီေနက၏။ ၁၀ ယွာဘသည်လည်းေ ှ ့၌၎င်း၊

ေနာက်၌၎င်း၊ စစ်မျက် ှ ာ ှ စ်ဘက် ှ ိသည်ကိြမင်လ င်၊ ဣသေရလလတိ့ တွင်

သန်ြမန်ေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ ေ ွးေကာက်၍ ရိလ တိ့တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း၏။ ၁၁

ကင်းေသာသတိ့ကိ အမုန်အမျိုးသားတိ့ တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်းေစြခင်းငှါ

ညီအဘိ ှ ဲလက်သိ့ အပ်လျက်၊ ၁၂ ရိလတိ့သည် ငါ့ကိ ိင်လ င် ငါ့အားကရမည်။

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် သင့် ကိ ိင်လ င် သင့်အား ငါကမည်။ ၁၃ ရဲရင့် ေသာ စိတ် ှ ိ၍

ငါတိ့လမျိုး ှ င့် ငါတိ့ ဘရား သခင့် မိ ့ ွာတိ့အဘိ့ အားထတ်၍ တိက်ကကန်အ့ံ။

ထာဝရဘရားသည် အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း စီရင် ေတာ်မေစသတည်းဟဆိ ပီးမှ၊ ၁၄

သ၌ပါေသာလများ ှ င့်တကွ၊ ရိလတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ချဥ်းသွားေသာအခါ၊

ရိလတိ့သည် ေြပးက၏။ ၁၅ ရိလတိ့ေြပးသည်ကိ အမုန်အမျိုးသားတိ့သည် ြမင်လ င်၊

သတိ့သည်လည်း ညီအဘိ ှ ဲေ ှ မှ့ာေြပး၍ မိထဲ့သိ့ဝင် က၏။ ယွာဘသည်လည်း

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်သွားေလ၏။ ၁၆ ရိလတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ

မိမိတိ့ ံ းသည်ကိ သိြမင်လ င်၊ သံတမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍ ြမစ်တဘက်၌ေနေသာ

ရိလတိ့ကိ ေခသြဖင့် ၊ ဟာဒ ေဒဇာခန့်ထားေသာ ဗိလ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက်သည်လည်း

အပ်ရ၏။ ၁၇ ထိသိတင်းကိကားလ င် ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလ အမျိုးသား

အေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်ကိ ကးသြဖင့် ၊ ရန်သတပ်သိ့ေရာက်၍

စစ်ခင်းကျင်းေလ၏။ ထိသိ့ဒါဝိဒ်သည် စစ်ခင်းကျင်း၍ ရိလတိ့သည် တိက်

ေသာအခါ၊ ၁၈ ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ ေြပး က၏။ ဒါဝိဒ် သည်လည်း

ရိြမင်းရထားစီးသရဲခနစ်ေထာင်၊ ေြခသည် သရဲေလးေသာင်းတိ့ကိ သတ်၍

ဗိလ်ချုပ်မင်းေ ှ ာဗက်ကိ လည်း လပ် ကံေလ၏။ ၁၉ဟာဒေဒဇာမင်း၏ ကန်တိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ မိမိတိ့ ံ းသည်ကိ သိြမင်လ င်၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့၍

ကန်ခံက၏။ ေနာက်တဖန် ရိလတိ့ သည် အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ စစ်မကက။

၂၀ အခါလည်၍၊ ှ င်ဘရင်တိ့သည် စစ်တိက်ချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊

ယွာဘသည်ဗိလ်ေြခအလံး အရင်း ှ င့် ချီသွားသြဖင့် ၊ အမုန်ြပည်ကိ တိက်ဖျက်၍

ရဗာ မိကိ့ ဝိင်းထား၏။ ဒါဝိဒ်သည် ကိယ်တိင်ေယ ှ လင် မိ ့ ၌ေနေလ၏။ ၂ ယွာဘသည်

ရဗာ မိကိ့ တိက်ဖျက် ပီးမှ၊ ဒါဝိဒ် သည် မင်း ကီး၏ သရဖကိခ တ်ယ၍ ေခါင်းေတာ်ေပ မှာ

တင် က၏။ သရဖအချိန်ကား၊ ေကျာက်ြမတ်ကိမဆိဘဲ ေ အခွက်တဆယ် ှ ိသတည်း။

မိ ့၌လယေသာ ဥစာ အများကိလည်း ထတ်ေလ၏။ ၃ မိသ့ားတိ့ကိလည်း

ထတ်၍လတိက်မ၊သံထွန်၊ သံပဆိန် ှ င့် လပ်မကိလပ်ေစ၏။ထိသိ့ ဒါဝိဒ်သည် အမုန်

မိသ့ ွာသားအေပါင်းတိ့၌ ပ ပီးမှ၊ လအေပါင်းတိ့ ှ င့် အတ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်ေလ၏။ ၄

ေနာက်တဖန် ေဂဇာ မိမှ့ ဖိလိတိလတိ့ ှ င့် စစ်တိက် ကစဥ်၊ ဟ ှ သိလသိေဗခဲသည်

ေရဖိမ်အမျိုး သာဖကိ သတ်၍ ဖိလိတိလတိ့ကိ ေအာင်ြမင်ေလ၏။ ၅ ေနာက်တဖန်

ဖိလိတိလတိ့ကိ စစ်တိက်ကစဥ်၊ ယာဣယသား ဧလဟာနန်သည် ရက်ကန်းလက်လိပ် ှ င့်

အမ ကီးေသာ လံှ ိးကိသံးစဲွေသာ ဂိတိအမျိုး ေဂါလျတ်၏ ညီလာခမိကိ သတ်ေလ၏။

၆ ေနာက်တဖန်ဂါသ မိမှ့ာ စစ်တိက် ကစဥ်၊ အရပ် ြမင့် ၍ လက်တဘက်၌

လက်ေြခာက်ေချာင်းစီ၊ ေြခ တဘက်၌ ေြခေြခာက်ေချာင်းစီ၊ ေပါင်း ှ စ်ဆယ်ေလး

ေချာင်း ှ ိေသာ ေရဖိမ်အမျိုးသားတေယာက်သည်၊ ၇ ဣသေရလအမျိုးကိ

ကိမ်းပေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ် အစ်ကိ ှ ိမာ၏ သားေယာနသန်သည် ထိသကိ

သတ်ေလ ၏။ ၈ ဤသတိ့သည် ဂါသ မိ့၌ေနေသာ ေရဖိမ်လ ကီး သားြဖစ်၍

ဒါဝိဒ် ှ င့်သ၏ကန်တိ့လက်ြဖင့် ေသက၏။

၂၁ ေနာက်တဖန်စာတန်သည် ဣသေရလအမျိုး တဘက်၌ထ၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေရတွက် ေစြခင်းငှါ ဒါဝိဒ်ကိ တိက်တွန်းေလ၏။ ၂

ဒါဝိဒ်ကလည်း၊လေပါင်းမည်မ ှ ိသည်ကိ ငါသိ မည်အေကာင်း၊ ေဗရေ ှ ဘ မိမှ့သည်

ဒန် မိတိ့င်ေအာင် သွား၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ကိေရတွက် ပီးလ င်၊ စာရင်းကိ ငါ့ထံသိ့
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သွင်းေလာ့ဟ ဗိလ်ချုပ်မင်းယွာဘ ှ င့် အရာ ှ ိတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ယွာဘကလည်း၊

ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့ကိ ထပ်၍ အဆတရာ တိးပွါးေစြခင်းငှါ ပေတာ်မပါေစ

ေသာ။ သိ့ရာတွင် အ ှ င်မင်း ကီး၊ ဣသေရလလအေပါင်း တိ့သည် သခင်၏ကန်ြဖစ်ပါသည်

မဟတ်ေလာ။ သိ့ြဖစ် ၍ ကန်ေတာ်သခင်သည် ဤအမကိအဘယ်ေကာင့်

စီရင်ေတာ်မသနည်း။ ဣသေရလအမျိုး ြပစ်မှားစရာ အေကာင်းကိ အဘယ်ေကာင့်

ပေတာ်မသနည်းဟ ေလာက်ေလ၏။ ၄ သိေ့သာ်လည်း အမိန့်ေတာ်သည် ယွာဘစကား ကိ

ိင်သြဖင့် ၊ ယွာဘသည်ထွက်၍ ဣသေရလြပည် တေ ှ ာက်လံးသိ့ သွား ပီးမှ၊

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်လာ၏။ ၅လေပါင်းစာရင်းကိ ဒါဝိဒ်အား ဆက်၍၊ ဣသ ေရလအမျိုး၌

ထားကိင်သရဲတသန်း ှ င့် တသိန်း၊ ယဒ အမျိုး၌ ထားကိင်သရဲေလးသိန်း ှ င့်

ခနစ်ေသာင်း ှ ိ၏။ ၆ သိ့ရာတွင် ယွာဘသည် အမိန့်ေတာ်ကိ ွံ ေ့သာ ေကာင့် ၊

ေလဝိအမျိုး ှ င့် ဗယာမိန်အမျိုးကိ အြခားေသာ အမျိုးထဲသိ့သွင်း၍ မေရတွက်။ ၇

ဒါဝိဒ် ပေသာအမကိ ဘရားသခင်သည် အလိေတာ်မ ှ ိသြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

ဒဏ်ခတ်ေတာ် မမည်ြဖစ်၍၊ ၈ ဒါဝိဒ်က၊ အက ်ပ် ပမိေသာ အမ၌အလွန် ြပစ်မှားပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်ကန်၏ အြပစ်ကိ ေြဖ ှ င်း ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် အလွန်မိက်ေသာ အမကိ

ပမိပါ ပီဟ ဘရားသခင်အား ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ်၏

ပေရာဖက်ဂဒ်ကိ ေခ ၍၊ ၁၀ ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွားေလာ့။ အရာသံးပါးကိ သင့်အား ငါြပ၏။

သင်၌ ငါ ပစရာဘိ့ တပါးပါးကိေ ွးေလာ့ဟ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၁ ဂဒ်သည်ဒါဝိဒ်ထံသိ့သွား၍ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၂ သံး ှ စ်ပတ်လံး အစာအာဟာရေခါင်းပါးေသာ

ေဘး၊ သံးလပတ်လံး သင့် ကိ ရန်သလိက်မီှ၍ ထားြဖင့် လပ် ကံေသာေဘး၊

သံးရက်ပတ်လံး ြပည်ေတာ် ၌ ကာလနာတည်းဟေသာထာဝရဘရား၏ထားေတာ် ကိ၊

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ကိင်၍ ဣသေရလြပည် တေ ှ ာက်လံးကိ

ဖျက်ဆီးေသာ ေဘးတိ့တွင် တပါးပါးကိေ ွးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာသအား အဘယ်သိ့ ြပန်ေလာက်ရမည်ကိ ဆင်ြခင်ေတာ်မပါဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၁၃ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါသည် ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ့ ေရာက်ေလ ပီတကား။

ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သိ့ ေရာက်ပါေစ။ က ဏေတာ် ကီးလှ၏။ လလက်သိ့

မေရာက်ပါေစ ှ င့်ဟဂဒ်အားြပန်ေြပာ၏။ ၁၄ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၌

ကာလနာကိ လတ်လိက်ေတာ်မ၍ လခနစ်ေသာင်း ေသက၏။ ၁၅ ေယ ှ လင် မိကိ့

ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ ဘရား သခင်သည် ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည် အတိင်း၊

ေကာင်းကင်တမန် ဖျက်ဆီးမည်ဟ အားထတ် ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည်

ကည့် လျက်၊ ထိေဘး ေကာင့် ေနာင်တရေတာ်မ၍၊ တန် ပီ။ သင့်လက်ကိ ပ်သိမ်းေလာ့ဟ

ဖျက်ဆီးေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်

တမန်သည်၊ ေယဗသိလအေရာန၏ ေကာက်နယ်တလင်း အနားမှာ ရပ်ေန၏။ ၁၆

ဒါဝိဒ်သည် ေမ ာ်ကည့်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည်ေယ ှ လင် မိအ့ေပ

မှာထား ကိ မိးလျက်မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီး ကားမှာ ရပ်ေန သည်ကိြမင်လ င်၊

ကိယ်တိင်မှစ၍ ဣသေရလအမျိုးသား အသက် ကီးသတိ့သည် ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်လျက် ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်ေနက၏။ ၁၇ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ြပည်သားတိ့ကိ

ေရတွက်ေစြခင်း ငှါ စီရင်ေသာ သကား အက ်ပ်ြဖစ်ပါသည်မဟတ်ေလာ။

အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ။ အလွန်ဒစ ိက်ကိ ပမိပါ ပီ။ ဤသိ့ တိ့မကား အဘယ်သိ့

ပမိပါသနည်း။ အိအက ်ပ် ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ ဒဏ်

ခတ်ြခင်းငှါ လက်ေတာ်ကိသတိ့အေပ သိ့ ေရာက်ေစ ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်

ှ င့်အက ်ပ်အေဆွအမျိုး အေပ သိ့ ေရာက်ေစေတာ်မပါဟ ဘရားသခင်အား

ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၈ ထိအခါဒါဝိဒ်သည် သွား၍၊ ေယဗသိလ အေရာ

န၏ေကာက်နယ်တလင်း၌ထာဝရဘရား အဘိ့ယဇ်ပလင် ကိ တည်ေစြခင်းငှါ

ေြပာရမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရား ၏ေကာင်းကင်တမန်သည် ဂဒ်ကိမှာထားသြဖင့် ၊ ၁၉

ဂဒ်ဆင့် ဆိေသာ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် အတိင်း ဒါဝိဒ်သည် သွားေလ၏။ ၂၀

အေရာနသည်စပါးကိနယ်စဥ်တွင်၊ လှည့် ကည့် ၍ ှ င်ဘရင်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

သားေလးေယာက် ှ င့် တကွ ပန်းေ ှ ာင်၍ေန၏။ ၂၁ ဒါဝိဒ်သည် အေရာန ှ ိရာသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ အေရာနကည့်၍ ဒါဝိဒ်ကိြမင်လ င်၊ ေကာက်နယ်တလင်း မှဆင်း၍

ဒါဝိဒ်ေ ှ မှ့ာဦးချြပပ်ဝပ်ေလ၏။ ၂၂ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ လတိ့တွင် ကာလနာေဘးကိ

ငိမ်းေစမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ ယဇ်ပလင် ကိ ငါတည်လိသည်ြဖစ်၍၊

ဤေကာက်နယ်တလင်းအရပ် ကိ အဘိးထိက်သည်အတိင်း ေရာင်းပါဟ အမိန့် ှ ိေသာ်၊ ၂၃

အေရာနက၊ ကန်ေတာ်သခင် အ ှ င်မင်း ကီး ယေတာ်မပါ။ စိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ပေတာ်မပါ။ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ ွားများ၊ ထင်းဘိ့ ေကာက်နယ်တန်ဆာ များ၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ဂျံုစပါးများအလံးစံကိ ကန် ေတာ်ဆက်ပါ၏ဟ

ဒါဝိဒ်အားေလာက်လ င်၊ ၂၄ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးက၊ ထိသိ့ငါမယရ။ စင်စစ်အဘိး

ထိက်သည်အတိင်း ေပး၍ငါဝယ်မည်။ သင့် ဥစာကိ ထာဝရဘရားအဘိ့ ငါမသိမ်း။

ကိယ်ေငွမကန်ဘဲ မီး ိရ့ာ ယဇ်ကိ မပေဇာ်လိဟ အေရာနအားဆိသြဖင့် ၊ ၂၅

ေ ေြခာက်ပိဿာကိ ချိန်ေပး၍ ထိအရပ်ကိ ဝယ် ပီးမှ၊ ၂၆ ထာဝရဘရားအဘိ့

ယဇ်ပလင်ကိ တည်၍၊ မီး ိ ့ ရာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ်ေလ၏။ ထိသိ့

ထာဝရဘရားကိ ပဌနာ ပေသာအခါ၊ မီး ိရ့ာယဇ်ပလင် ေပ သိ့ မီကျသြဖင့်

ေကာင်းကင်ထဲက ထးေတာ်မ၏။ ၂၇ ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

ေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိထားကိ ထားအိမ်၌သွင်းထား ြပန်၏။ ၂၈ထာဝရဘရားသည်

ေယဗသိလ အေရာန၏ ေကာက်နယ်တလင်း၌ ထးေတာ်မသည်ကိ ဒါဝိဒ်သိြမင် လ င်၊

ထိအရပ်၌ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအမကိ ပေလ၏။ ၂၉ ေတာ၌ေမာေ ှ လပ်ခ့ဲေသာ

ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ် ှ င့် မီး ိရ့ာယဇ်ပလင်သည်၊ ထိကာလ၌ ဂိေဗာင် မိ ့၌

ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ ှ ိ၏။ ၃၀ ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ထားကိ

ေကာက်ေသာေကာင့် ၊ ထိယဇ် ပလင်သိ့ သွား၍ဘရားသခင်ကိ မေမးမေလ ာက်ဝ့ံ။

၂၂ သိ့ြဖစ်၍၊ ဒါဝိဒ်က ဤအရပ်သည် ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်ြဖစ်၏။

ဤယဇ်ပလင်သည် ဣသေရလ အမျိုး၏ ယဇ်ပလင်ြဖစ်၏ဟဆိလျက်၊ ၂

ဣသေရလြပည်၌ ှ ိေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ စေဝးေစြခင်း ငှါမိန့်ေတာ်မ၏။

ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ် တည်စရာဘိ့ ေကျာက်ဆစ်ရေသာ ပန်းရန်သမားတိ့ကိ

လည်း ေစခိင်းေတာ်မ၏။ ၃ တံခါးလပ်စရာ သံခ န်အဘိ့ ှ င့် သစ်သား

ဆက်စရာအဘိ့များစွာေသာသံကိ၎င်း၊ အချိန်မမှတ် ိင်ေအာင် များစွာေသာ ေကးဝါကိ၎င်း၊

၄ များစွာေသာ အာရဇ်သစ်သားကိ၎င်း၊ ြပင်ဆင် ေတာ်မ၏။ ဇိဒန် မိသ့ား ှ င့်

တ မိသ့ားတိ့သည်၊ အာရဇ် သစ်သားအများကိ အထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၅

ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါ့သားေ ှ ာလမန်သည် အသက် ငယ်၍ ေသး၏။ ထာဝရဘရားအဘိ့

တည်ရေသာ အိမ်မကား အလွန်ထးဆန်းေသာအိမ်၊ အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်၌

ဘန်းအသေရေကျာ်ေစာေသာ အိမ်ြဖစ်ရ မည်။ ယခပင်အိမ်ေတာ်အဘိ့ ငါြပင်ဆင်မည်ဟ

အကံ ှ ိ လျက် အနိစမေရာက်မီှများစွာ ြပင်ဆင်ေတာ်မ၏။ ၆သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိလည်း

ေခ ၍ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ရမည်အေကာင်းမှာ ထားေလ သည်မှာ၊ ၇ ငါ့သား၊ ငါ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်မည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ ပီ။ ၈

သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါသိ့ေရာက်သည်ကား၊ သင်သည်

များစွာ စစ်တိက် ၍ လအများတိ့ကိ သတ်ေလ ပီ။ ေြမ ကီးေပ မှာ ငါ့မျက်ေမှာက်၌

များစွာေသာအေသွးကိ သွန်းေသာ ေကာင့် ၊ ငါ့နာမအဘိ့ အိမ်ကိ မတည်မေဆာက်ရ။ ၉

သင်ြမင်ေသာ သားတေယာက်သည် ငိမ်ဝပ်ေသာ သြဖစ်လိမ့်မည်။ သ၏အမည်ကား

ေ ှ ာလမန် ြဖစ်၍၊ သပ့တ်လည်၌ ရန်သမ ှ ိ။ ငိမ်ဝပ်ေသာအခွင့် ကိ၎င်း၊ သ၏ လက်ထက်၌

ဣသေရလအမျိုးသည် စစ်တိက်ြခင်းမ ှ ိ။ ငိမ်ဝပ်စွာေနရေသာ အခွင့် ကိ၎င်း၊

ငါေပးမည်။ ၁၀ ထိသားသည် ငါ့နာမအဘိ့ အိမ်ကိ တည် ေဆာက်ရလိမ့်မည်။

သသည် ငါ့သားြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သ၏အဘြဖစ်မည်။ သထိင်ေသာ

ဣသေရလ ိင်ငံရာဇပလင်ကိ အစဥ်အ မဲငါတည်ေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍ငါ့သား၊ ထာဝရဘရားသည် သင့်ဘက် ၌ ေန၍ အ ကံထေြမာက်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်းသင်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ရလိမ့်မည်။ ၁၂ သိ့ရာတွင် သင်သည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည် အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဥာဏ်ပညာကိ ေပး၍၊

ဣသေရလအမျိုးကိ စီရင်ြခင်းအမ၌ မှာထားေတာ် မပါေစေသာ။ ၁၃ဣသေရလအမျိုး၏



၁ ရာဇဝင်ချုပ် 234

အမ၌ထာဝရဘရားသည် ေမာေ ှ အား မှာထားေတာ်မေသာစီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ သတိ ပလ င် အ ကံထေြမာက်ရ လိမ့်မည်။ အားယ၍

ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေလာ့။ စိးရိမ်ြခင်း၊ စိတ်ပျက်ြခင်း မ ှ ိေစ ှ င့် ။ ၁၄ ငါသည်ဆင်းရဲခံစဥ်တွင်၊

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်အဘိ့ ေ အခွက်တေထာင် ှ င့် ေငွအခွက် တေသာင်းကိ၎င်း၊

အချိန်မမှတ် ိင်ေအာင် များစွာေသာ ေကးဝါ ှ င့် သံကိ၎င်း၊ သစ်သားများ ှ င့် ေကျာက်များကိ

၎င်းြပင်ဆင် ပီ။ သင်သည်လည်း ထပ်၍ ြပင်ဆင်ရမည်။ ၁၅ ထိမှတပါးသင်၌များစွာေသာ

လက်သမား၊ ပန်းရန်သမား၊ ေကျာက်ဆစ်သမား၊ အမျိုးမျိုးေသာ အတတ်၌ ေလ့ကျက်ေသာ

ဆရာသမား ှ ိ က၏။ ၁၆ ေ ေငွေကးဝါ သံအတိင်းမသိများသည် ြဖစ်၍ ထေလာ့။

ကိးစားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင် ှ င့် အတ ှ ိေတာ်မပါေစေသာဟ

မှာထားေတာ်မ၏။ ၁၇ ဣသေရလမင်းအေပါင်းတိ့သည် သားေတာ် ှ င့်

ဝိင်းရမည်အေကာင်း မှာထားေလသည်မှာ၊ ၁၈သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ အရပ်ရပ်၌ ငိမ်ဝပ်ရေသာ အခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ြပည်သြပည်သားတိ့ကိ ငါ့လက်၌အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊

ထာဝရဘရား၏ေ ှ ့၊ ထိဘရားသခင်၏ လတိ့ေ ှ မှ့ာ တြပည်လံးသည် ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိ၏။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကိ ှ ာြခင်းငှါ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ

ိးေဆာ်တွန်း ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်အဘိ၊့ တည်ရေသာ အိမ်ေတာ် ထဲသိ့

ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ် ှ င့် ဘရား သခင်၏ သန့် ှ င်းေသာတန်ဆာတိ့ကိ

သွင်းြခင်းငှါ ထက ေလာ့။ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းရာဌာန ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ကေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ၏။

၂၃ ဒါဝိဒ်မင်းသည် အသက် ကီး၍ ကာလြပည့်စံရာ အချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

သားေတာ်ေ ှ ာလမန်ကိ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊ ၂

ဣသေရလမင်း ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသား အေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစေတာ်မ၏။ ၃

ေလဝိသားတိ့တွင် အသက်သံးဆယ် လွန်၍ စာရင်းဝင်ေသာ ေယာက်ျားေပါင်းကား၊

သံးေသာင်း ှ စ်ေထာင်တည်း။ ၄ ထိသတိ့တွင် ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရက၏။ ေြခာက်ေထာင်တိ့သည် အရာ ှ ိ ၊

တရားသ ကီး လပ်ရ က၏။ ၅ ေလးေထာင်တိ့သည် တံခါးကိေစာင့် ရ က၏။

ေလးေထာင်တိ့သည် ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းစရာတရိယာ တိ့ ှ င့်

ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရက၏။ ၆ ေလဝိသားေဂရ ံ ၊ ေကာဟတ်၊

ေမရာရိအမျိုး အသီးအသီးတိ့ကိ ဒါဝိဒ်ခဲွထား၍ တမျိုးတြခားစီ သင်းဖဲွ ့ ေစ၏။ ၇

ေဂရ ံအမျိုးသားကား၊ လာဒန် ှ င့် ှ ိမိတည်း။ ၈ လာဒန်သားအ ကီးကား၊ ေယေဟလ၊

သ၏ညီ ေဇသံ ှ င့် ေယာလ၊ ေပါင်းသံးေယာက်တည်း။ ၉ ှ ိ မိသားကား ေ ှ ေလာမိတ်၊

ဟာေဇလ၊ ဟာရန်၊ ေပါင်းသံးေယာက်တည်း။ ဤသတိ့သည်လာဒန်အေဆွ

အမျိုးသ ကီးြဖစ် က၏။ ၁၀ ှ ိ မိသားကား ယာဟတ်၊ ဇိဇ၊ ယ ှ ၊ ေဗရိ၊ ေပါင်း

ေလးေယာက်တည်း။ ၁၁ယာဟတ်ကားအ ကီးြဖစ်၏။ ဇိဇကား ဒတိယ အရာကိ ရ၏။

ယ ှ ှ င့် ေဗရိ၌ကားသားများစွာမ ှ ိ။ သိ့ြဖစ်၍ အေဆွအမျိုးအလိက် စာရင်းတခတည်း၌

ေပါင်း က၏။ ၁၂ ေကာဟတ်သားကားအာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟဗန်၊ သေဇလ၊

ေပါင်းေလးေယာက်တည်း။ ၁၃ အာမရံသားကား အာ န် ှ င့် ေမာေ ှ တည်း။

အာ န် ှ င့်သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိ ့ြခင်း၊

အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ြခင်း၊ နာမေတာ်ကိ မက်၍ အစဥ်ေကာင်း ကီး ေပးြခင်းအမကိ

ပရမည်အေကာင်း၊ အလွန်သန့် ှ င်း ေသာအရာတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ

အြခားသတိ့ ှ င့် ခဲွထားေသာသြဖစ်က၏။ ၁၄ဘရားသခင့်လေမာေ ှ ၏သားကိကား၊

ေလဝိ အမျိုးသားတိ့၏ စာရင်း၌သွင်းရ၏။ ၁၅ ေမာေ ှ သားကားေဂရ ံ ှ င့်

ဧေလျဇာတည်း။ ၁၆ ေဂရ ံသားတိ့တွင်၊ ေ ှ ေဗွလသည် အ ကီး ြဖစ်၏။

၁၇ ဧေလျဇာသားအ ကီးေရဟဘိ တေယာက်တည်း ှ ိ၏။ ေရဟဘိ၌ကား

သားအလွန်များ၏။ ၁၈ ဣဇဟာသားအ ကီးကားေ ှ ေလာမိတ်၊ ၁၉

ေဟဗန်သားအ ကီးကားေယရိ၊ ဒတိယသား အာမရိ၊ တတိယ သားယဟာေဇလ၊

စတတသားေယကမံ၊ ၂၀ သေဇလသားအ ကီးကားမိကာ၊ ဒတိယသား ေယ ှ ိတည်း။ ၂၁

ေမရာရိသားကားမဟာလိ ှ င့် မ ှ ိတည်း။ မဟာလိသားကား ဧလာဇာ ှ င့် ကိ ှ တည်း။ ၂၂

ဧလာဇာသည်သားမ ှ ိ။ သမီးသက်သက် ှ ိ၍ ေသ၏။ သသ့မီးတိ့ ှ င့်သ့ညီကိ ှ သားတိ့သည်

စံဘက် က၏။ ၂၃ မ ှ ိသားကား မဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ေယရိမတ်၊ ေပါင်း သံးေယာက်တည်း။ ၂၄

ဤေ ွက့ားအသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍ ထာဝရ ဘရား၏ အိမ်ေတာ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရေသာ

ေလဝိ အမျိုးသား အေဆွအမျိုးအလိက် စာရင်းဝင်ေသာ အေဆွ အမျိုးသ ကီးြဖစ်သတည်း။

၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားသည် မိမိလမျိုးအား

ငိမ်ဝပ်ေသာအခွင့် ကိေပး၍ ကိယ်ေတာ်တိင် ေယ ှ လင် မိ ့၌ အစဥ်ေနေတာ်မေသာ

ေကာင့် ၊ ၂၆ ေလဝိသားတိ့သည် တဲေတာ် ှ င့် တဲေတာ်အမ ေဆာင် ွက်ရာ တန်ဆာများကိ

ေနာက်တဖန်မထမ်းရဟ ဒါဝိဒ်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ေနာက်ဆံးအမိန့်ေတာ်အတိင်း၊ အသက်

ှ စ်ဆယ်လွန်ေသာ ေလဝိသားတိ့ကိ စာရင်းယရ၏။ ၂၈ အေကာင်းမကား၊

ေလဝိသားတိ့သည် အာ န် သားတိ့၏လက်ေထာက်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊ သန့် ှ င်းေသာ

အရာ ှ ိသမ တိ့ကိ စင် ကယ်ေစ၍၊ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ် ှ င့်တန်တိင်းများ၊

အခန်းများ၌အမကိ ေဆာင် ွက်ရကမည်။ ၂၉ ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ၎င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ

မန့်ညက်ကိ၎င်း၊ တေဆးမ့ဲမန့်ြပား၊ သံြပား ှ င့် ဖတ်ေသာ မန်၊့ မန့်ဆီေကာ်ကိ၎င်းလပ်၍

ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ် အမကိလည်း ေဆာင် ွက်ရကမည်။ တိင်းတွာ၊ ချိန်တွယ်၊

ြခင်တွက်ြခင်းအမအမျိုးမျိုးကိလည်း စီရင်ရကမည်။ ၃၀ နံနက်တိင်း၊ ညဦးတိင်းရပ်လျက်၊

ေကျးဇးေတာ် ကီးလှပါ၏ဟ ဝန်ခံ၍ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ လည်း

ချီးမွမ်းရကမည်။ ၃၁ ပညတ်တရားေတာ်အတိင်းဥပသ်ေန၊့ လဆန်း ေန၊့ ဓမပဲွေန၊့

အစဥ်မြပတ်ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မီး ိရ့ာ ယဇ်မျိုးတိ့ကိ ပေဇာ်ရကမည်။ ၃၂

ပရိသတ်စည်းေဝရာတဲေတာ်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်း ရာဌာနေတာ်ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရားအိမ်ေတာ်၌

အမ ေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေသာ ညီအစ်ကိအာ န်သားတိ့ကိ ၎င်း ေစာင့် ရကမည်။

၂၄ အာ န်အမျိုးသားအသီးအြခားသင်းဖဲွရ့ာမှာ၊ အာ န်သားကား နာဒပ်၊

အဘိဟ၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာ တည်း။ ၂ နာဒပ် ှ င့်အဘိဟသည်သားမ ှ ိ။ အဘ

လက်ထက်တွင် ေသေသာေကာင့် ၊ ဧလာဇာ ှ င့်ဣသမာသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ

ေဆာင်ရ၏။ ၃ ဒါဝိဒ်သည် ဧလာဇာအမျိုးဇာဒတ် ှ င့် ဣသမာ အမျိုးအဟိမလက်ကိ

အသီးအသီးေဆာင်သင့်သည် အတိင်းခန့်ထားေလ၏။ ၄ဣသမာအမျိုးအ ကီးအကဲထက်

ဧလာဇာအမျိုး အ ကီးအကဲ သာ၍များေသာေကာင့် ၊ ဧလာဇာအေဆွ အမျိုးအလိက်

အ ကီးအကဲ တကျိပ်ေြခာက်ေယာက်၊ ဣသမာအေဆွအမျိုးအလိက် အ ကီးအကဲ

ှ စ်ေယာက် တိ့ကိ အသီးအသီးခဲွခန့်ေလ၏။ ၅ စာေရးတံ ပလျက် အသီးအြခား ခဲွခန့်၍

သန့် ှ င်းရာဌာနအပ်၊ ဘရားသခင်၏အမေတာ်အပ်တိ့ကိ ဧလာဇာအမျိုး ှ င့်

ဣသမာအမျိုးထဲက ေ ွးယရ၏။ ၆ ေလဝိအမျိုးနာသေနလသား စာေရးေတာ်

ေ ှ မာယသည် ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဇာဒတ်၊ အဗျာသာသား

အဟိမလက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေလဝိသားအေဆွအမျိုးသ ကီးများ ေ ှ မှ့ာနာမများကိ

မှတ်ရ၏။ စာေရးတံ ပ၍ ဧလာဇာအမျိုး ှ င့် ဣသမာ အမျိုးထဲက အလှည့် လှည့်

ေ ွးေကာက်ခန့်ထားေသာ သဟမကား၊ ၇ ပဌမသေယာယာရိပ်၊ ဒတိယသေယဒါယ၊ ၈

တတိယသဟာရိမ်၊ စတတသေစာရိမ်၊ ၉ ပဥမသမာလခိယ၊ ဆဌမသမိယမိန်၊ ၁၀

သတမသဟကုတ်၊ အ မသအဘိယ၊ ၁၁ နဝမသေယ ာ၊ ဒသမသ ေ ှ ကနိ၊ ၁၂ ဧက

ဒသမသဧလျာ ှ ိပ်၊ ဒွါဒသမသယာကိမ်၊ ၁၃တကျိပ်သံးေယာက်ေြမာက်ေသာသဟပ၊

တကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေယေ ှ ဗပ်၊ ၁၄တကျိပ်ငါးေယာက်ေြမာက်ေသာ

သဗိလဂ၊ တကျိပ်ေြခာက်ေယာက် ေြမာက်ေသာသဣေမရ၊ ၁၅

တကျိပ်ခနစ်ေယာက်ေြမာက်ေသာ သေဟဇိရ၊ တကျိပ် ှ စ် ေယာက်ေြမာက်သအပ်ဇဇ်၊ ၁၆

တကျိပ်ကိးေယာက်ေြမာက်ေသာသေပသဟိ၊ ှ စ်ကျိပ်ေြမာက်ေသာသ ေယဇေကျလ၊ ၁၇

ှ စ်ကျိပ်တေယာက်ေြမာက်ေသာသ ယာခိန်၊ ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်ေြမာက်ေသာသ ဂါမလ၊

၁၈ ှ စ်ကျိပ်သံးေယာက်ေြမာက်ေသာသေဒလာယ၊ ှ စ်ကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာသ

မာဇိတည်း။ ၁၉ ထိသိ့သတိ့အဘအာ န်အား ဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မ၍၊ အဘ အာ န်စီရင်သည် အတိင်းသတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိ ဝင် မဲဝင်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက် ေစြခင်းငှါ

ခဲွခန့်ြခင်း ှ ိသတည်း။ ၂၀ ကင်းေသာ ေလဝိအမျိုးသားဟမကား၊ အာမရံ

သားြဖစ်ေသာ ေဗွလ၏သားစတွင် ေယေဒယ၊ ၂၁ ေရဟဘိသားစတွင်
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ဣ ှ ယာ၊ ဣဇဟာသား ြဖစ်ေသာ ေ ှ ေလာမိတ်၏သားစတွင် ယာဟတ်၊ ၂၃

ေဟဗန်သားစတွင် သားအ ကီးေယရိ၊ ဒတိယသားအာမရိ၊ တတိယသားယဟာေဇလ၊

စတတသား ေယကမံ၊ ၂၄ သေဇလသားြဖစ်ေသာ မိကာ၏သားစတွင် ှ မိရ၊ ၂၅

မိကာညီဣ ှ ယာသားစတွင် ဇာခရိတည်း။ ၂၆ ေမရာရိသားကား မဟာလိ ှ င့် မ ှ ိ ြဖစ်၍၊

၂၇ ေမရာရိအမျိုးသားြဖစ်ေသာ ယာဇိ၏သားကား ေဗေနာ၊ ေ ှ ာဟံ၊ ဇကုရ၊ ဣဗရိတည်း။

၂၈ မဟာလိသားဧလာဇာ၌သားမ ှ ိ။ ၂၉ ကိ ှ သားကား ေယရေမလတည်း။ ၃၀

မ ှ ိသားကားမဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ေယရိမတ်တည်း။ဤေ ွက့ား မိမိတိ့ အေဆွအမျိုးအလိက်

ေလဝိအမျိုး သားတည်း။ ၃၁ ဤသတိ့သည် ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၊ ဇာဒတ်၊ အဟိမ

လက်အစ ှ ိေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေလဝိသားအေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့ေ ှ မှ့ာ မိမိတိ့ညီအစ်ကိ

အာ န်အမျိုးသား တိ့က ဘက်တချက်အလှည့်လှည့်စားေရးတံ ပက၏။

၂၅ ထိမှတပါးအာသပ်၊ ေဟမန်၊ ေယဒသန်သား တိ့ ှ င့်အတ ဝိင်း၍

ေစာင်း၊ တေယာ၊ ခွက်ကွင်းကိ တီးမတ်လျက် ကိးကွယ်ြခင်းအမကိ

ေဆာင် ွက်စရာဘိ၊့ ဒါဝိဒ် ှ င့် ပရိသတ်ဗိလ်ေြခ အ ကီးအကဲတိ့သည် ခဲွခန့်

ေသာ သတိ့စာရင်းဟမကား၊ ၂ အာသပ်သား ဇကုရ၊ ေယာသပ်၊ ေနသနိ၊

အာ ှ ေရလတစ၊ သတိ့သည် ှ င်ဘရင်စီရင်သည်အတိင်း၊ အဘအာသပ်၌ တပည့် ြဖစ်၍

ကိးကွယ်ြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက်ရက၏။ ၃ ေယဒသန်သားေဂဒလိ၊ ေဇရိ၊ ှ ိမိ၊

ေယ ှ ာယ၊ ဟာ ှ ဘိ၊ မတိသိေပါင်းေြခာက်ေယာက်၊ သတိ့သည် အဘေယဒသန်၌

တပည့် ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ေဘာ်ြပချီးမွမ်းြခင်းငှါ

ေစာင်းတီးလျက် ကိးကွယ်ြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက်ရက၏။ ၄ ေဟမန်သားဗကိ၊

မတနိ၊ သေဇလ၊ ေ ှ ေဗွလ၊ ေယရိမတ်၊ ဟာနနိ၊ ဟာနန်၊ ဧလျာသ၊ ဂိဒါလတိ၊

ေရာမေ ဇာ၊ ေယာ ှ ေဗက ှ ၊ မေလာသိ၊ ေဟာသိရ၊ မဟာဇတ်တည်းဟေသာ၊ ၅

ထိသအေပါင်းတိ့သည် တံပိးမတ်လျက် ဘရား သခင်၏ တရားေတာ်ကိ

ေဟာေြပာေသာ ှ င်ဘရင်၏ ဆရာေတာ်ေဟမန်သားြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်သည်

ေဟမန်အား သားတကျိပ်ေလးေယာက် ှ င့် သမီးသံး ေယာက်တိ့ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၆

ထိသားအေပါင်းတိ့သည် အာသပ်၊ ေယဒသန်၊ ေဟမန်တိ့ကိ ှ င်ဘရင်စီရင်သည်အတိင်း

အဘေဟမန်၌ တပည့် ြဖစ်၍၊ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်၌ ခွက်ကွင်း၊

ေစာင်း၊ တေယာကိတီးလျက်၊ သီချင်းဆိ၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ရက၏။

၇ ထိသတိ့ ှ င့်တကွ ထာဝရဘရား၏သီချင်းကိ သင်၍ ေလ့ကျက်ေသာ

ညီအစ်ကိေပါင်းတား ှ စ်ရာ ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၈ ထိသတိ့သည်အ ကီးအငယ်

ဆရာတပည့် ေရာေ ှ ာလျက် စာေရးတံ ပ၍ သင်းဖဲွရ့ာမှာ၊ ၉ ပဌမသကား၊

အာသပ်အေပါင်းအသင်းဝင်သ ေယာသပ်တည်း။ ဒတိယသေဂဒလိ၊ သ ှ င့်သ၏သား

ညီေပါင်းကားတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၀တတိယသဇကုရ၊သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်း

ကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၁ စတတသဣဇရိ၊သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၂ ပဥမသေနသနိ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၃ ဆဌမသဗကိ၊ သ ှ င့်သ၏သားညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၄သတမသေယ ှ ေရလ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၅ အ မသေယ ှ ာယ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်း ကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၆ နဝမသမတနိ၊ သ ှ င့်သ၏သားညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၇ ဒသမသ ှ ိမိ၊ သ ှ င့်သ၏သားညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၈ ဧကဒသမသအာေရလ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၉ ဒွါဒသမသ ဟာ ှ ဘိ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်း ကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၀ တကျိပ်သံးေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေ ှ ေဗွလ၊ သ ှ င့်

သ၏သားညီေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၁တကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာ

သမတိသိ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၂

တကျိပ်ငါးေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေယရမတ်၊ သ ှ င့် သ၏သား ညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက် တည်း။ ၂၃ တကျိပ်ေြခာက်ေယာက်ေြမာက်ေသာသဟာ

နနိ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက် တည်း။ ၂၄

တကျိပ်ခနစ်ေယာက်ေြမာက်ေသာ သေယာ ှ ေဗက ှ ၊ သ ှ င့် သ၏သား

ညီေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၅ တကျိပ် ှ စ်ေယာက်ေြမာက်ေသာသ

ဟာနန်၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၆

တကျိပ်ကိးေယာက်ေြမာက်ေသာသမေလာသိ၊ သ ှ င့်သ၏သား ညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၇ ှ စ်ကျိပ်ေြမာက်ေသာသဧလျာသာ၊ သ ှ င့်သ၏

သားညီေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၈ ှ စ်ကျိပ်တေယာက်ေြမာက်ေသာသ

ေဟာသိရ၊ သ ှ င့်သ၏ သားညီေပါင်းကားတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

၂၉ ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်ေြမာက်ေသာ သဂိဒါလတိ၊ သ ှ င့်သ၏သား

ညီေပါင်းကားတကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၃၀ ှ စ်ကျိပ်သံးေယာက်ေြမာက်ေသာသ

မဟာဇ ယတ်၊ သ ှ င့်သ၏ သားညီေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက် တည်း။ ၃၁

ှ စ်ကျိပ်ေလးေယာက်ေြမာက်ေသာသ ေရာမ ဇာ၊ သ ှ င့်သ၏ သားညီေပါင်းကား

တကျိပ် ှ စ်ေယာက် တည်း။

၂၆ အသီးအသီးသင်းဖဲွေ့သာ တံခါးေစာင့် များဟ မကား။

ေကာရဟိအမျိုးဧဗျာသပ်အ ယ်၊ ေကာရသား ေမ ှ ေလမိ၊ ၂

ေမ ှ ေလမိ၏သားဦးဇာခရိ၊ ဒတိယသား ေယေဒျလ၊ တတိယ သားေဇဗဒိ၊

စတတသား ယာသ ေနလ၊ ၃ ပဥမသားဧလံ၊ ဆ မသားေယဟနန်၊ သတမ

သားဧလဲသနဲတည်း။ ၄ သဗေဒဒံ၏သားဦးေ ှ မာယ၊ ဒတိယသား ေယာဇဗပ်၊

တတိယသားေယာအာ၊ စတတသားစာကာ၊ ပဥမသားနာ သေနလ၊ ၅ဆ မသားအေမျလ၊

သတမသားဣသခါ၊ အဌမသားပလသဲတည်း။ သဗေဒဒံကိ ဘရားသခင် သည်

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၆ သားဦးေ ှ မာယ၏သား သသနိ၊ ေရေဖလ၊ သဗက်၊

ဧလာဇာဗဒ် ှ င့် ခွန်အား ကီးေသာ ညီလိဟ၊ ေသမခိတိ့သည် ခွန်အား ကီးသားသရဲ၊

မိမိတိ့အေဆွအမျိုး ၌ အစိးရေသာသြဖစ် က၏။ ၈ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ

တတ်စွမ်း ိင် ေအာင်ခွန်အား ကီး ေသာသဗေဒဒံ အမျိုးသားချင်း ေယာက်ျားေပါင်းကား

ေြခာက်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၉ ခွန်အား ကီးေသာ ေမ ှ ေလမိသားညီ

ေယာက်ျားေပါင်းကား တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၁၀ ေမရာရိအမျိုး၊

ေဟာသ၏သားတိ့တွင် ှ ိမရိ သည် သားဦးမဟတ်ေသာ်လည်း၊ အဘခန့်ထားေသာ ေကာင့်

သားအ ကီးြဖစ်သတည်း။ ၁၁ ဒတိယသားကားဟိလခိ၊ တတိယသားေတဗလိ၊ စတတသား

ဇာခရိအစ ှ ိေသာ ေဟဝသသားညီေပါင်း ကား တကျိပ်သံးေယာက်တည်း။ ၁၂ဤေ ွက့ား

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်၌ အလှည့် လှည့် ေစာင့် ြခင်းငှါ သင်းဖဲွေ့သာ တံခါးေစာင့်

အ ကီးအကဲြဖစ်သတည်း။ ၁၃ ထိသအ ကီးအငယ်တိ့သည်၊ မိမိတိ့အေဆွအမျိုးအလိက်

တံခါးအသီးအသီး ေစာင့် ေစြခင်းငှါ စာေရးတံ ပက၍၊ ၁၄ အေ ှ မ့ျက် ှ ာကိ

ေ ှ လမိရ၏။ ေ ှ လမိသား ပညာ ှ ိဇာခရိသည် စာေရးတံအားြဖင့် ေြမာက်မျက် ှ ာ

ကိ ရ၏။ ၁၅ သဗေဒဒံသည် ေတာင်မျက် ှ ာကိ၎င်း၊ သ၏ သားတိ့သည်

အသပိမ်အိမ်ကိ၎င်း ရ၏။ ၁၆ ပိန် ှ င့် ေဟာသသည် အေနာက်မျက် ှ ာ ှ င့်

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ တက်ရာလမ်းဝ၌ ှ ေလခက်တံခါးကိရ၍ တဘက်တချက်၌

ေစာင့် ရ၏။ ၁၇ ေနရ့က်အစဥ်အတိင်း အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ ေလဝိသားေြခာက်ေယာက်၊

ေြမာက်မျက် ှ ာ၌ေလးေယာက်၊ ေတာင်မျက် ှ ာ၌ေလးေယာက်၊ အသပိမ်ဘက်

မှာ ှ စ်ေယာက်၊ တန်တိင်းေတာ်ြပင်မှာ ှ စ်ေယာက်၊ ၁၈ အေနာက်မျက် ှ ာ

လမ်းဝမှာေလးေယာက်၊ တန်တိင်းေတာ်ြပင်မှာ ှ စ်ေယာက်ေစာင့် ရ က၏။

၁၉ ဤေ ွက့ား၊ တံခါးေစာင့်အရာ ှ ိေသာ ေကာရ အမျိုးသား ှ င့်

ေမရရိအမျိုးသားဖဲွေ့သာ အသင်းအသီး အသီးေပတည်း။ ၂၀ ေလဝိသားတိ့တွင်၊

အဟိယသည် ဘရားသခင် ၏ အိမ်ေတာ်ဘ ာ ှ င့် ပေဇာ်ေသာဘ ာများကိ

အပ်ရ၏။ ၂၁ အေဆွအမျိုးသ ကီးြဖစ်ေသာ ေဂရ ံအမျိုး လာဒန်သားတိ့တွင်

ေယေဟလိ ှ င့် ၊ ၂၂ သ၏သားေဇသံ ေယာလတိ့သည်လည်း ဘရား သခင်၏

အိမ်ေတာ်ဘ ာကိအပ်ရ၏။ ၂၃ အာမရံအမျိုး၊ ဣဇဟာအမျိုး၊ ေဟဗန်အမျိုး၊

သေဇလအမျိုးသားအချို ပ့ါ က၏။ ၂၄ ေမာေ ှ သားေဂရ ံ၏သား ေ ှ ေဗွလသည် လည်း

ဘ ာေတာ်တိ့ကိ အပ်ရ၏။ ၂၅ ေဂရ ံ ညီဧေလျဇာ၊ ဧေလျဇာသားေရဟဗိ၊

သ၏သားေယ ှ ာယ၊ သ၏သားေယာရံ၊ သ၏သားဇိခရိ၊ သ၏သားေ ှ ေလာမိတ်တည်း။ ၂၆

ထိေ ှ ေလာမိတ် ှ င့်သ၏ညီတိ့သည် ဒါဝိဒ် မင်း ကီး၊ အေဆွအမျိုးသ ကီး၊ လတေထာင်အပ်၊
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တရာ အပ်၊ ဗိလ်မင်းပေဇာ်ေသာ ဘ ာ ှ ိသမ ကိ အပ်ရ၏။ ၂၇ ထိမင်းတိ့သည်

စစ်တိက်၍ရေသာဥစာတိ့ကိ မသိမ်း၊ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိ ပစြခင်းငှါ ပေဇာ်

တတ်က၏။ ၂၈ ပေရာဖက် ှ ေမွလ၊ ကိ ှ သားေ ှ ာလ၊ ေနရသား အာဗနာ၊ ေဇ ယာသား

ယွာဘမှစ၍ အြခားေသာသ ပေဇာ်သမ တိ့ကိ၊ ေ ှ ေလာမိတ် ှ င့် သ၏ညီတိ့သည်

ကည့် အပ်စိးရက၏။ ၂၉ ဣဇဟာအမျိုးေခနနိ ှ င့် သ၏သားတိ့သည် မင်းအရာ ှ ိ ၊

တရားသ ကီးြဖစ်၍၊ ဣသေရလ ိင်ငံတွင် ြပင်အမကိ ေစာင့် ရ က၏။ ၃၀

ေဟဗန်အမျိုးြဖစ်ေသာ သရဲ ကီးဟာ ှ ဘိ ှ င့် သ၏ညီတေထာင်ခနစ်ရာတိ့သည်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ် အေနာက်ဘက်မှာေနေသာ ဣသေရလလတိ့တွင် မင်းအရာ ှ ိြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရား၏အမေတာ် ှ င့် ှ င်ဘရင်အမအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေစာင့် ရ က၏။ ၃၁

ေဟဗန်အမျိုးသားတိ့တွင်၊ အေဆွအမျိုးအလိက် ေယရိယသည် အ ကီးအကဲြဖစ်၏။

ဒါဝိဒ်မင်းနန်းစံ ေလးဆယ်တွင်၊ ထိအမျိုးသားတိ့ကိ စာရင်းယ၍ ဂိလဒ် ြပည်ယာဇာ မိ ့၌

ခွန်အား ကီးေသာ သရဲတိ့ကိ ေတွ၏့။ ၃၂ ေယရိယ၏ေပါက်ေဘာ်တည်းဟေသာ သရဲ ကီး၊

အေဆွအမျိုး သ ကီး ှ စ်ေထာင်ခနစ်ရာတိ့သည် ဒါဝိဒ် မင်း ကီးခန့်ထာသည်အတိင်း၊

ဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်ကိ အပ်စိး၍ ဘရားသခင်၏ အမေတာ် ှ င့်

ှ င်ဘရင်အမအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေစာင့် ရက၏။

၂၇ ှ င်ဘရင်အမေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

အေဆွအမျိုးသ ကီး၊ လတေထာင် အပ်၊ တရာအပ်၊ အရာ ှ ိတိ့ ှ င့်တကွ၊

တ ှ စ်တွင်တဆယ် ှ စ်လအစဥ်အတိင်း တပ်ဖဲွ ့၍၊ တလစီတလစီအလှည့်

လှည့်ေစာင့် ရေသာ တပ်သားအမထမ်း ှ စ်ေသာင်း ေလးေထာင်စီ ှ ိ က၏။ ၂ ပဌမလတွင်

ပဌမတပ်ကိအပ်ေသာ ဗိလ်မင်း ကား၊ ဇာဗေဒလသားယာေ ှ ာဗံ ှ င့် တပ်သားေပါင်း

ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၃ ထိမင်းသည် ဖါရက်အမျိုးသားြဖစ်၍၊ ပဌမလ

တွင် အမေစာင့် ေသာ တပ်မးအေပါင်းတိ့ကိ အပ်ရ၏။ ၄ ဒတိယလတွင်

အမေစာင့် ေသာတပ်ကိ အပ် ေသာဗိလ်မင်းကား၊ အေဟာဟိအမျိုးသားေဒါဒ ှ င့်

စစ်ကဲမိကလပ်၊ တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင် တည်း။ ၅ တတိယလ ှ င့်

ဆိင်ေသာတတိယတပ်ဗိလ်မင်း ကား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ကီးေယာယဒသား ေဗနာယ ှ င့်

တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၆ ထိမင်းသည်ဗိလ်စတွင်

ေကျာ်ေစာေသာသ၊ ဗိလ်ချုပ်အရာ ှ ိေသာသြဖစ်၏။ သ၏သား အမိဇဗဒ်

သည်လည်း တပ်မးအရာကိရ၏။ ၇ စတတလတွင် စတတဗိလ်မင်းကား၊

ယွာဘ ညီအာသေဟလ၊ စစ်ကဲကားအာသေဟလသားေဇဗဒိ၊

တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၈ ပဥမလတွင် ပဥမဗိလ်မင်းကား

ဣဇဟာအမျိုး ှ ံဟတ်၊ တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၉ဆ မလတွင်

ဆ မဗိလ်မင်းကား ေတေကာ မိ့သား၊ ဣေက ှ ၏သားဣရ၊ တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်း

ေလးေထာင်တည်း။ ၁၀ သတမလတွင် သတမဗိလ်မင်းကား ဧဖရိမ် အမျိုး၊

ေပေလာနိအ ယ်ြဖစ်ေသာ ေဟလက်၊ တပ်သား ေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။

၁၁ အ မလတွင်အ မဗိလ်မင်းကား ဇာရအမျိုး၊ ဟ ှ သိအ ယ်ြဖစ်ေသာ

သိေဗကဲ၊ တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၂ နဝမလတွင်

နဝမဗိလ်မင်းကား ဗယာမိန် အမျိုး၊ အေနေသာသိအ ယ်ြဖစ်ေသာအေဗျဇာ၊ တပ်သား

ေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၃ ဒသမလတွင် ဒသမဗိလ်မင်းကား

ဇာရအမျိုး၊ ေနေတာဖာသိအ ယ်ြဖစ်ေသာ မဟာရဲ၊ တပ်သားေပါင်း

ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၄ ဧကဒသမလတွင် ဧကဒသမဗိလ်မင်းကား ဧဖရိမ်အမျိုး၊

ပိရေသာနိအ ယ်ြဖစ်ေသာေဗနာယ၊တပ်သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၅

ဒွါဒသမတွင် ဒွါဒသမဗိလ်မင်းကား သသေနလ အမျိုး၊ ေနေတာဖာသိအ ွယ်ြဖစ်ေသာ

ေဟလဒဲ၊ တပ် သားေပါင်း ှ စ်ေသာင်းေလးေထာင်တည်း။ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးအသီးအသီးတိ့ကိ အပ်ေသာ မင်းဟမကား၊ ဗင်အမျိုးတွင်

ဇိခရိ၏သားဧေလျဇာ၊ ှ ိေမာင်အမျိုးတွင် မာခ၏သား ေ ှ ဖတိ။ ၁၇ ေလဝိအမျိုးတွင်

ေကေမွလ၏သားဟာ ှ ဘိ၊ အာ န်အမျိုးတွင် ဇာဒတ်၊ ၁၈ ယဒအမျိုးတွင်

ဒါဝိဒ်အစ်ကိဧလိဟ၊ ဣသခါ အမျိုးတွင် မိေကလ၏သားသမရိ၊ ၁၉ ဇာဗလန်အမျိုးတွင်

သဗဒိ၏သားဣ ှ မာယ၊ နဿလိအမျိုးတွင် အာဇေရလ၏သား ေယရိမတ်၊ ၂၀

ဧဖရိမ်အမျိုးတွင် အာဇဇိ၏သား ေဟာေ ှ ၊ မနာေ ှ အမျိုးတဝက် တွင်ေပဒါယ၏သား

ေယာလ၊ ၂၁ ဂိလဒ်ြပည်၌ မနာေ ှ အမျိုးတဝက်တွင် ဇာခရိ ၏သားဣေဒါ၊

ဗယာမိန်အမျိုးတွင် အာဗနာ၏သား ယာေသလ၊ ၂၂ ဒန်အမျိုးတွင် ေယေရာဟံ၏

သားအာဇေရလ၊ ဤေ ွက့ား ဣသေရလအမျိုးတိ့ကိ အပ်ေသာမင်းေပ တည်း။ ၂၃

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ မိဃ်းေကာင်းကင် ကယ် ှ င့်အမ

တိးပွါးများြပားေစေတာ်မ မည်ဟ ဂတိေတာ် ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဒါဝိဒ်သည် အသက်

ှ စ်ဆယ်မေစ့ေသာ သတိ့ကိ စာရင်းမယဘဲ ေန၏။ ၂၄ ေဇ ယာသားယွာဘသည်

စာရင်းယစ ပ၍၊ ထိအြပစ်ေကာင့် အမျက်ေတာ်သည် ဣသေရလအမျိုး အေပ သိ့

သက်ေရာက်ေသာအခါ လက်စမသတ်။ ေရတွက်၍ရေသာ လေပါင်းကိ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏

မှတ်စာ ၌ မသွင်းမမှတ်။ ၂၅အေဒလသား အာဇိမာဝက်သည် ဘ ာေတာ် စိးြဖစ်၏။

သဇိသားေယာနသန်သည် လယ်ြပင်၊ မိ ့ ွာ၊ ရဲတိက်၌ ှ ိေသာ ဘ ာတိက်တိ့ကိ အပ်ရ၏။

၂၆ ေခလပ်သားဧဇရိသည် လယ်ယာလပ်ေသာ သတိ့ကိ အပ်ရ၏။ ၂၇

ရာမ မိသ့ား ှ ိမိသည် စပျစ်ဥယျာဥ်ေတာ်ကိ ၎င်း၊ ှ ိဖမိ မိသ့ား ဇဗဒိသည်စပျစ်သီး ှ င့်

စပျစ်ရည် တိက်တိ့ကိ၎င်း အပ်ရ၏။ ၂၈ ေဂဒရိလ ဗာလဟာနန်သည် ချိုင့် တိ့၌ ှ ိေသာ

သံလွင်ပင် ှ င့် သဖန်းပင်တိ့ကိ၎င်း၊ ေယာ ှ သည် ဆီတိက် တိ့ကိ၎င်း အပ်ရ၏။ ၂၉

ှ ာ န် အရပ်သား ှ ိ တရဲသည် ှ ာ န်အရပ်၌ ကျက်စားေသာ ွားစကိ၎င်း၊

အာဒလဲသား ှ ာဖတ်သည် ချိုင့် တိ့၌ ကျက်စားေသာ ွားစကိ၎င်း အပ်ရ၏။ ၃၀

ဣ ှ ေမလအမျိုးသားသဗိလသည် ကလားအပ် တိ့ကိ၎င်း၊ ေမေရာနသိလေယေဒယသည်

ြမည်းတိ့ကိ၎င်း၊ ၃၁ ဟာဂရိအမျိုးသားခယာဇဇ်သည် သိးတိ့ကိ၎င်း အပ်ရ၏။

ဤသတိ့သည် ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏ ဥစာဘ ာ ေတာ်ကိအပ်ရေသာ သေပတည်း။ ၃၂ ဒါဝိဒ်၏

ဘေထွးေတာ်ေယာနသန်သည်တိင်ပင် မးမတ်ပညာ ှ ိကျမ်းတတ်ြဖစ်၏။ဟခေမာနိသား

ေယေဟလသည် ှ င်ဘရင်၏သားေတာ်တိ့ အေပါင်း အေဘာ် ြဖစ်၏။ ၃၃

အဟိေသာေဖလသည် ှ င်ဘရင်၏ တိင်ပင် မးမတ်၊ အာခိ မိသ့ားဟ ှ ဲသည် ှ င်ဘရင်၏

အေဆွ ခင်ပွန်းြဖစ်၏။ ၃၄ အဟိေသာေဖလ ေနာက်မှာအဗျာသာ ှ င့် ေဗနာယသား

ေယာယဒသည် ေနရာကျ၏။ ယွာဘသည် တပ်ေတာ်ဗိလ်ချုပ်မင်းြဖစ်၏။

၂၈ တဖန်ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဣသေရလမင်းများတည်း ဟေသာ အမျိုးအသီးအသီးကိ

အပ်ေသာမင်း၊ အလှည့် လှည့်အမေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာ တပ်မးဗိလ်မင်း၊ လ

တေထာင်အပ်၊ တရာအပ်၊ ှ င်ဘရင်၏ဘ ာစိး၊ သား ေတာ်၏ဘ ာစိး၊

ခွန်အား ှ ိေသာသရဲ အ ကီးအကဲ အရာ ှ ိ အေပါင်းတိ့ကိ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ စေဝးေစေတာ်

မ၏။ ၂ ထိအခါဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည်ရပ်၍၊ ငါ့ညီအစ်ကိ၊ ငါ့လတိ့ နားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ် ငိမ်ဝပ်ရာ အိမ်တည်းဟေသာဘရားသခင် ၏

ေြခေတာ်တင်ရာခံကိ တည်လပ်မည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ၍ တည်လပ်ြခင်းငှါ ြပင်ဆင် ှ င့် ပီ။ ၃

သိရ့ာတွင် ဘရားသခင်ကသင်သည် စစ်တိက် ေသာသ၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာသြဖစ်၍၊

ငါ့နာမ အဘိ့အိမ်ေတာ်ကိ မတည်မေဆာက်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် ငါ့အေဆွအမျိုးများထဲက ငါ့ကိေ ွးေကာက်၍

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ အ မဲချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ယဒအမျိုးကိ ေ ွးေကာက်၍

အြခားေသာ အမျိုး တိ့ကိ အပ်စိးရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ယဒအမျိုးတွင် ငါ့အဘ၏

အိမ်ေထာင်ကိ၎င်း၊ ငါ့အဘ၏သားတိ့တွင် ငါ့ကိ၎င်း၊ ှ စ်သက်၍ဣသေရ လ ိင်ငံလံးကိ

စိးစံရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၅ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားများစွာေသာ သား တိ့ကိ

ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့သားအေပါင်းတိ့တွင် သားေ ှ ာလမန်ကိ ေ ွးေကာက်၍

ဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးလျက်၊ ထာဝရဘရား၏ ိင်ငံေတာ်ရာဇပလင်

ေပ မှာထိင်ေစြခင်းငှါ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ ၆ ငါ့အားလည်း သင့်သားေ ှ ာလမန်သည် ငါ့အိမ်

ှ င့် ငါ့တန်တိင်းတိ့ကိ တည်ရမည်။ ငါသည်ထိသကိ သား အရာ၌ခန့်ထားြခင်းငှါ

ေ ွးေကာက် ပီ။ ငါသည် သ၏အဘြဖစ်မည်။ ၇သသည် ငါစီရင်ချက်ပညတ် တရားတိ့ကိ

ယေန့ က့ဲသိ့ အ မဲကျင့်လ င် သ၏ ိင်ငံကိ ငါတည်ေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍

သင်တိ့သည် ဤေကာင်းေသာ ြပည်ကိ ပိင်၍ သင်တိ့၏ သားေြမးအစဥ်အဆက်

အေမွခံရာဘိ့ ချဥ်ထားလိေသာငှါ၊ ထာဝရဘရား၏ပရိသတ်တည်း ဟေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌၎င်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင့်အထံေတာ်၌၎င်း၊

သင်တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ ှ ာ၍ ေစာင့်

ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ၉ ငါ့သားေ ှ ာလမန်၊ သင့်အဘ၏ဘရားသခင်ကိ သိေလာ့။
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စံလင်ေသာ ှ လံး၊ ကည် ိေသာ စိတ်သေဘာ ှ င့် ဝတ် ပေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

ခပ်သိမ်းေသာ စိတ် ှ လံးတိ့ကိ စစ်၍အ ကံအစည် ှ ိေလသမ တိ့ကိ သိေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာလ င်အေတွခံ့ေတာ်မမည်။ ကိယ်ေတာ်ကိစွန့်လ င် သင့် ကိ အစဥ်အ မဲ

စွန့်ေတာ်မမည်။ ၁၀ သတိပေလာ့။ သန့် ှ င်းရာဌာနအဘိ့ အိမ် ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက်ေစြခင်းငှါ သင့် ကိ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊

အားယ၍ တည် ေဆာက်ေလာ့ဟမှာထားေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါအိမ်ေတာ်ဦး၊

အေဆာင် ကီး၊ ဘ ာ တိက်၊ အထက်ခန်း၊ အတွင်းခန်း၊ ေသတာေတာ်အဖံး

ထားရာ အခန်း၏ ပံကိ၎င်း၊ ၁၂ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်တန်တိင်းများ၊ ပတ်

လည်၌ ကာေသာအခန်းများ၊ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ် ဘ ာတိက်များ၊

ပေဇာ်ေသာအရာသိထားရာ တိက်များ တိ့၏ပံကိ၎င်း၊ မိမိ ကံစည်သမအတိင်း၊ ဒါဝိဒ်သည်

သားေတာေ ှ ာလမန်အား အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားသင်းဖဲွ ့ြခင်း၊

ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်၌ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက် ြခင်း၊ ေဆာင် ွက်စရာ

တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိလည်း စီရင် ေတာ်မ၏။ ၁၄အမေတာ်အမျိုးမျိုးကိ ေဆာင် ွက်စရာ

ေ တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့အဘိ့ ေ ကိ၎င်း၊ ေငွတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ အဘိ့ ေငွကိ၎င်းချိန်၍

အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေ မီးခံ ှ င့် ေ မီးခွက်အသီးအသီးအဘိ၊့ ေငွမီးခံ ှ င့်

ေငွမီးခွက်အသီးအသီး သံးစရာ ှ ိသည်အတိင်း ေ ေငွကိ ချိန်၍ အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ေ ှ ေ့တာ်မန့်တင်စရာေ စားပဲွ ှ င့် ေငွစားပဲွ အသီးအသီးအဘိ့ ေ ေငွကိချိန်၍

အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၇အမဲသားချိတ်၊ အင်တံ၊ ဖလားများအဘိ့ ေ စင် ကိ၎င်း၊ ေ လင်ပန်း ှ င့်

ေငွလင်ပန်းအသီးအသီးအဘိ့ ေ ေငွကိ၎င်း၊ ချိန်၍အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ နံသ့ာေပါင်းမီး ိရ့ာ

ယဇ်ပလင်အဘိ့ ေ စင်ကိ ၎င်း၊ အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့်၍ ထာဝရဘရား၏

ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ်ကိ လမ်းမိးေသာ ေခ ဗိမ်ရထားေတာ်ပံ အဘိ့ေ ကိ၎င်း၊

ချိန်၍အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိပံများ ှ ိသမ တိ့ကိ ေရးထားသည်အတိင်း၊

နားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်ပညာကိ ထာဝရဘရားသည် ေပးေတာ်မ၏။ ၂၀

သားေတာ်ေ ှ ာလမန်အားလည်း၊ သင်သည် အားယ၍ ရဲရင့် ေသာ စိတ် ှ င့်လပ်ေဆာင်ေလာ့။

မစိးရိမ် ှ င့် ။ စိတ်မပျက် ှ င့် ။ ငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်

သင် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်မကိ ေဆာင် ွက်ရာဘိ့ လပ်

ေဆာင်၍ လက်စမသတ်မီှတိင်ေအာင် သင့် ကိ စွန့်ေတာ် မမ။ ပစ်ထားေတာ်မမ။ ၂၁

သင်းဖဲွေ့သာယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့ သည်လည်းဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်မကိ

ေဆာင် ွက် ရာဘိ့ ှ ိ က၏။ လိမာေသာ ဆရာသမားအမျိုးမျိုးတိ့ သည်လည်း အရာရာတိ့ကိ

လပ်ေဆာင်ေစဘိ့ ှ ိ က၏။ မင်းများ ှ င့် ြပည်သြပည်သားများအေပါင်းတိ့သည်လည်း

သင့်လက်၌ ှ ိ ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၉ တဖန် ဒါဝိဒ်မင်း ကီးက၊ ဘရားသခင် ေ ွး ေကာက်ေတာ်မေသာ

ငါ့သားေ ှ ာလမန်သည် အသက် ငယ်၍ ေသး၏။ အမမကား

ကီးလှ၏။ တည်ေဆာက် ရေသာ ဗိမာန်သည် လအဘိ့မဟတ်၊ ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်အဘိ့ြဖစ်၏။ ၂ ငါ၏ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်အဘိ့ေ တန်ဆာ လပ်စရာဘိ့

ေ ကိ၎င်း၊ ေငွတန်ဆာလပ်စရာဘိ့ ေငွကိ ၎င်း၊ ေ ကးဝါတန်ဆာလပ်စရာဘိ့

ေကးဝါကိ၎င်း၊ သံတန်ဆာလပ် စရာဘိ့ သံကိ၎င်း၊ သစ်သားတန်ဆာလပ်စရာဘိ့

သစ်သားကိ၎င်း၊ ှ ဟံေကျာက် ှ င့်အေရာင် မျိုးထွက်၍ စီစရာဘိ့ ေကာင်းေသာေကျာက်၊

အဘိးထိက် ေသာ ေကျာက်မျိုး၊ များစွာေသာ ေကျာက်ြဖူတိ့ကိ၎င်း၊ တတ် ိင်သမ

အတိင်းငါြပင်ဆင် ပီ။ ၃ ငါ၏ဘရားသခင် အိမ်ေတာ်၌ငါ့စိတ် ှ လံး စဲွလမ်းေသာေကာင့် ၊ ၄

ထိသန့် ှ င်းေသာအိမ်အဘိ့ ြပင်ဆင် ေသာ ဥစာမှတပါး ကိယ်ဥစာထဲက သဖိရေ အခွက်

သံးေသာင်း ှ င့် ေကျာက်ထရံတိ့ကိ မွမ်းမံစရာဘိ့ ေငွစင် ခနစ်ေသာင်းကိ

ငါ၏ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်အဘိ့ ငါေပး၏။ ၅ ေ သည် ေ တန်ဆာအဘိ၊့ ေငွသည် ေငွ

တန်ဆာအဘိ့ ှ င့် ဆရာသမားလပ်သမအဘိ့ ြဖစ်၏။ သိ့ြဖစ်၍ ယေနထ့ာဝရဘရားအား

ကိယ်ဥစာကိ အဘယ် သပေဇာ်ချင်သနည်းဟ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အား ေမးေတာ်မလ င်၊

၆ အေဆွအမျိုးတိ့၏ အ ကီးအကဲများ၊ ဣသေရလ အမျိုး အသီးအသီးတိ့ကိ

အပ်စိးေသာမင်းများ၊ လ တေထာင်အပ်၊ တရာအပ်များ၊ ှ င်ဘရင်၏ အမေတာ်ကိ

စီရင်ေသာသများတိ့သည် ကည် ိေသာ စိတ် ှ ိ၍၊ ၇ ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်မကိ

ေဆာင် ွက်ရာဘိ့ ေ အခွက်ငါး ေသာင်း ှ င့် ေ ဒဂ ါးတေသာင်း၊ ေငွအခွက် တသိန်း၊

ေ ကးဝါအခွက် တသိန်း ှ စ်ေသာင်း၊ သံအခွက် တသန်းကိ လက၏။ ၈

ေကျာက်ြမတ် ှ ိေသာ သတိ့သည်လည်း ေဂရ ံ အမျိုးသား ေယေဟလလက်ြဖင့်

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ဘ ာထဲသိ့ သွင်း က၏။ ၉လများတိ့သည် စံလင်ေသာ ှ လံး၊

ကည် ိ ေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိ၍ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေသာ ေကာင့် ဝမ်းေြမာက်က၏။

ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည်လည်း အလွန်တရာဝမ်းေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါဒါဝိဒ်က၊

အက ်ပ်တိ့အဘ ဣသေရလ ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကမာ

အဆက်ဆက် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၁၁ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ဘန်းတန်ခိး အာ ေဘာ်၊ ေအာင်ြမင်ြခင်းအခွင့် ၊ အာဏာေတာ် ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။

ေကာင်းကင်ေြမ ကီး၌ ှ ိ ှ ိသမ ကိ ပိင်ေတာ်မ၏။ အိထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်သည်

အစိးရ ေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့၏ အထွဋ်၊ ြမင့် ြမတ်ေတာ် မ၏။ ၁၂

ဂဏ်အသေရ ှ င့် စည်းစိမ်ဥစာသည် ေကျးဇး ေတာ်ေကာင့်သာ ြဖစ်၏။ကိယ်ေတာ်သည်

ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့ကိ အပ်စိးေတာ်မ၏။ ခွန်အား အစွမ်းသတိကိ ေပးပိင်ေတာ်မ၏။

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား ကီးြမတ် ေသာ အခွင့် ှ င့် ခိင်ခ့ံေသာ အခွင့် ကိ ေပးပိင်ေတာ်မ၏။

၁၃ သိ့ြဖစ်၍ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်၊ ေကျးဇး ေတာ် ကီးလှပါသည်ဟ

အက ်ပ်တိ့သည် ဝန်ခံ၍ ဘန်း ကီးေသာ နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါ၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင်

ကည် ိေသာစိတ် ှ င့် ဤမ ေလာက် ပေဇာ် ိင်ေအာင် အက ်ပ် ှ င့်အက ်ပ်၏လတိ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ သည်

တန်ခိးေတာ်ေကာင့် ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏ဥစာထဲကသာ

ကိယ်ေတာ်အား ပေဇာ်ပါ၏။ ၁၅ အက ်ပ်တိ့သည် ဘိးေဘးများက့ဲသိ့ ေ ှ ေ့တာ်၌

ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ်ပါ၏။ ေြမ ကီးေပ မှာ ေနရေသာ ကာလသည် အရိပ်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ၏။

မီှခိရာမ ှ ိပါ။ ၁၆အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏နာမအဘိ့

ကိယ်ေတာ်၏အိမ်ကိ တည် ေဆာက်ြခင်းအလိငှါ၊ အက ်ပ်တိ့ ြပင်ဆင်ေသာဤ

ဘ ာ ှ ိသမသည် တန်ခိးေတာ်ေကာင့် ြဖစ်ပါ၏။ အလံး စံတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ပိင်ေတာ်မ၏။

၁၇ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် စိတ် ှ လံးကိ စစ်၍

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းသေဘာကိ ှ စ်သက် ေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ အက ်ပ်မကား

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းသေဘာ၊ ကည် ိေသာ စိတ် ှ ိသည် ှ င့် ဤဘ ာ ှ ိသမ ကိ ပေဇာ်ပါ၏။

စည်းေဝးလျက် ှ ိေသာ ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့သည် ကည် ိေသာ စိတ် ှ င့် ပေဇာ်ကသည်ကိ

ြမင်၍ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ၁၈အက ်ပ်တိ့ ဘိးေဘးအာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ဣသ ေရလတိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့သည် ဤအမအရာများကိ၊

အစဥ်ေအာက်ေမ့စဲွလမ်း ေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိမည်အေကာင်း၊ သတိ့စိတ် ှ လံး သည်

ကိယ်ေတာ်ဘက်၌ တည်ကည်မည်အေကာင်း ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၁၉

အက ်ပ်၏သားေ ှ ာလမန်သည်လည်း ကိယ် ေတာ်၏ သက်ေသခံချက်၊

ထံးဖဲွခ့ျက်ပညတ်တရားတိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊ အက ်ပ် ြပင်ဆင်ေသာ အမကိ အကန်

အစင် ပီးစီးေစလျက်၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက် ိင် မည်အေကာင်း၊ စံလင်ေသာ

စိတ် ှ လံးကိ ေပးသနား ေတာ်မပါဟ၊ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ထာဝရဘရား ကိ

ေကာင်း ကီးေပးလျက် မက်ဆိ၏။ ၂၀ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့အားလည်း၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့ ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီး

ေပးလျက် ဦးချ၍ ထာဝရဘရားကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း ှ ိခိး က၏။ ၂၁ နက်ြဖန်ေန့၌လည်း

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်း အမကိ ပ၍ ွားတေထာင်၊ သိးတေထာင်၊ သိးသငယ် တေထာင်တိ့ကိ

မီး ိသ့ြဖင့် ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာတိ့ ှ င့်တကွ ဣသေရလအမျိုးတမျိုးလံးအတွက်

ထာဝရဘရား အား များစွာေသာ ယဇ်ကိ ပေဇာ် က၏။ ၂၂ ထိေန့ြခင်းတွင်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ စား ေသာက်၍ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပလျက်ဒါဝိဒ်၏ သားေတာ်

ေ ှ ာလမန်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ဒတိယအ ကိမ် ချီး ေြမာက်၍ ထာဝရဘရားေအာက်မှာ

မင်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ဇာဒတ်ကိယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ဘိသိက်ေပးက၏။

၂၃ ထိအခါေ ှ ာလမန်သည် ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် ကိယ်စား ှ င်ဘရင်အရာကိခံ၍

ထာဝရဘရား၏ ရာဇ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်လျက် ဘန်း ကီးေတာ်မ၏။ ဣသ

ေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် စကားေတာ်ကိ နားေထာင် က၏။ ၂၄ မးေတာ်မတ်ေတာ်၊
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အရာ ကီးေသာ သအေပါင်း တိ့ ှ င့် ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏သားေတာ်အေပါင်းတိ့သည်

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး၏ အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ က၏။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ေ ှ ာလမန်ကိအလွန်ချီးေြမာက်၍

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တေယာက်မ မခံစဖးေသာ ဘန်း အာ ေဘာ်ေတာ်ကိ

ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၂၆ ေယ ှ ဲ၏သားဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလ ိင်ငံလံး ကိ

အစိးရေသာမင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ေဟဗန် မိ ့၌ ခနစ် ှ စ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌

သံးဆယ်သံး ှ စ်မင်း ပ ၍ဣသေရလ ိင်ငံကိ စိးစံေသာ ှ စ်ေပါင်းကား

အ ှ စ်ေလးဆယ်တည်း။ ၂၈ ဒါဝိဒ်သည် အသက် ကီးရင့် ၍ ေနရ့က်ကာလ ြပည့် စံြခင်း၊

ဘန်းစည်းစိမ် ကယ်ဝြခင်း ှ ိလျက် အနိစ ေရာက်၍ သားေတာ်ေ ှ ာလမန်သည် ခမည်းေတာ်

အရာ၌ နန်းထိင်ေလ၏။ ၂၉ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး ပမေသာ အမအရာအစအဆံး ှ ိသမ ၊

အစိးရြခင်း၊ တန်ခိး ကီးြခင်း ှ င့်တကွ၊ ၃၀ ကိယ်ေတာ် မှစ၍ ဣသေရလြပည်၊

အြခားတပါးေသာ တိင်းြပည်များ တိ့၌ြဖစ်ေလသမ ေသာ အမအရာအလံးစံတိ့သည်

ပေရာဖက် ှ ေမွလ၏ကျမ်းစာပေရာဖက် နာသန်၏ကျမ်းစာ၊ ပေရာဖက်ဂဒ်၏ကျမ်းစာတိ့၌

ေရးထား လျက် ှ ိ၏။
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၂ ရာဇဝင်ချုပ်

၁ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ေ ှ ာလမန်သည်၊ မိမိဘရား သခင် ထာဝရဘရားမစေတာ်မြခင်း၊

အလွန်ချီးေြမာက် ေတာ်မြခင်းေကျးဇးေကာင့် ၊ မိမိအာဏာေတာ် တည်

ကည် မဲြမံေသာအခါ၊ ၂ လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ်၊ တရားသ ကီး၊

ဣသေရလမင်းအေပါင်းတိ့ ှ င့် အေဆွအမျိုးသ ကီးအစ ှ ိေသာ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ ၃ ေတာ၌ ထာဝရဘရား၏ကန်

ေမာေ ှ လပ်ခ့ဲ ေသာဘရားသခင်၏ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်သည် ဂိေဗာင် မိတွ့င်

ြမင့် ေသာအရပ်၌ ှ ိသည်ြဖစ်၍ ထိအရပ် သိ့ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ သွားေတာ်မ၏။

၄ ဘရားသခင်၏ ေသတာေတာ်ကိ ကားဒါဝိဒ် ြပင်ဆင်ေသာအရပ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ေဆာက် ှ င့် ေသာတဲသိ့ ကိရယတ်ယာရိမ် မိမှ့ ေဆာင်ခ့ဲေသာ်လည်း၊ ၅ဟရသားြဖစ်ေသာ

ဥရိ၏သား ေဗဇေလလ လပ်ခ့ဲေသာေကးဝါ ယဇ်ပလင်ကိ ထာဝရဘရား၏ တဲေတာ်ေ ှ မှ့ာ

ထားေသာေကာင့် ၊ ေ ှ ာလမန် ှ င့် ပရိသတ်တိ့သည် ထိယဇ်ပလင်သိ့ သွား က၏။ ၆

ထိသိ့ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်ေ ှ ့၊ ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိေသာ

ေကးဝါယဇ်ပလင်သိ့ ေ ှ ာ လမန်ေရာက်၍ ထိပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ်တေထာင် ကိ

ပေဇာ်ေလ၏။ ၇ ထိညဥ့်တွင် ဘရားသခင်သည် ေ ှ ာလမန်အား ထင် ှ ားလျက်၊

ငါေပးရမည့်ဆကိ ေတာင်းေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ် အဘဒါဝိဒ်၌ များစွာေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ ပီ။ အဘအရာ၌လည်း အက ်ပ်ကိ

နန်းထိင်ေစေတာ်မ ပီ။ ၉ ယခမှာ အိထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ေြမမန့် များသက့ဲသိ့

အေရအတွက်အားြဖင့် များြပားေသာ လတိ့၏ ှ င်ဘရင်အရာ၌ အက ်ပ်ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ် မေသာေကာင့် အဘဒါဝိဒ်၌ထားေသာ ဂတိေတာ်ကိ တည်ေစေတာ်မပါ။

၁၀ အက ်ပ်သည် ဤလတိ့ေ ှ မှ့ာထွက် ဝင် ိင် မည်အေကာင်း ဥာဏ်ပညာကိ

ေပးသနားေတာ်မပါ။ဤမ ေလာက်များစွာေသာ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ အဘယ်သသည်

ကိယ်အလိအေလျာက် တရားစီရင် ိင်ပါမည်နည်းဟ ေတာင်းေလာက်၏။ ၁၁

ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် ထိသိ့ေအာက် ေမ့၍ စည်းစိမ်ဥစာဂဏ်အသေရကိ

မေတာင်း၊ ရန်သ တိ့၏ အသက်ကိလည်း မေတာင်း၊ တာ ှ ည်ေသာ အသက်

ကိလည်းမေတာင်း၊ ငါခန့်ထား၍ သင်အစိးရေသာ ငါ၏ လမျိုးကိ တရားစီရင်ြခင်းငှါ

တတ် ိင်ေသာ ဥာဏ်ပညာ ကိသာ ကိယ်အဘိ့ ေတာင်းေသာေကာင့် ၊ ၁၂ ဥာဏ်ပညာကိ

ငါေပး၏။ ထိမှတပါး သင့် ေ ှ ့ မှာြဖစ်ဘးေသာ ှ င်ဘရင် ှ င့် သင့် ေနာက်၌ ြဖစ်လတ့ံ ေသာ

ှ င်ဘရင်တေယာက်မ မမီှ ိင်မည်အေကာင်း၊ စည်းစိမ်ဥစာ၊ ဂဏ်အသေရကိလည်း

ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါ ေ ှ ာလမန်သည် ဂိေဗာင် မိတွ့င် ြမင့် ေသာအရပ်၌

ှ ိေသာပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်ေ ှ မှ့ သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်သွား၍၊

ဣသေရလြပည်ကိ အပ်စိးလျက်ေနေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိေနာက်ေ ှ ာလမန်သည်

ရထားများ၊ ြမင်းစီး သရဲများကိ ဆည်းဖး၍၊ ရထားတေထာင် ှ င့် ေလးရာ၊

ြမင်းစီးသရဲတေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ၏။ ရထားထိန်း မိတိ့့ ၌၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့

အထံေတာ်၌၎င်း ထား၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေ ေငွကိ

ေကျာက်ခဲက့ဲသိ့၎င်း၊ အာရဇ်ပင်တိ့ကိ လွင်ြပင်၌ ေပါက် ေသာ သဖန်းပင်က့ဲသိ့၎င်း၊

များြပားေစ၏။ ၁၆ ေ ှ ာလမန်ထံသိ့ြမင်းများကိ အဲဂတုြပည်၊ ေကာ မိမှ့ ေဆာင်ခ့ဲရ၏။

ှ င်ဘရင်ကန်သည်တိ့သည် အဘိးေပးလျက်၊ ေကာ မိ ့၌ခံယရက၏။ ၁၇ အဲဂတုြပည်မှ

ရထားတခကိေငွေြခာက်ပိဿာ ှ င့် ၎င်း၊ ြမင်းတစီးကိ ေငွေြခာက်ပိဿာ ှ င့် ၎င်း၊ ြမင်း

တစီးကိ တပိဿာငါးဆယ် ှ င့် ၎င်း ေရာင်း မဲ ှ ိ၏။ ထိသိ့ ဟိတိမင်း ကီး ှ င့် ၊

ရိမင်း ကီးအေပါင်းတိ့သည် အဲဂတု ရထား ှ င့် ြမင်းတိ့ကိရတတ်က၏။

၂ ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် အဘိ့ အိမ်ကိ၎င်း၊ နန်းေတာ်ကိ၎င်း

တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ အ ကံ ှ ိ၍၊ ၂ထမ်း ွက်ေသာသခနစ်ေသာင်း၊ ေတာင် ိ းေပ မှာ

သစ်ခတ်ေသာ သ ှ စ်ေသာင်း၊ ကည့် စီရင်ရေသာသ သံးေထာင်ေြခာက်ရာတိ့ကိ

ခဲွခန့် ပီးမှ၊ ၃ တ မင်း ကီးဟိရံထံသိ့ ေစလတ်၍၊ မင်း ကီး သည် ငါ့အဘဒါဝိဒ်၏

နန်းေတာ်ေဆာက်စရာဘိ့ အာရဇ် သစ်သားကိေပးလိက်သည်နည်းတ ငါ၌တဖန်

ေကျးဇး ပ ပါေလာ့။ ၄ ဣသေရလအမျိုးသည် အစဥ်ကျင့် ရေသာ တရားအတိင်း

ဘရားေ ှ မှ့ာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ အစဥ်တင်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ညဦး၊

နံနက်၊ ဥပသ်ေန၊့ လဆန်းေန၊့ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏ဓမပဲွေနတိ့့၌

မီး ိရ့ာယဇ်ကိပေဇာ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အဘိ့

အိမ်ေတာ် ကိ တည်ေဆာက်၍ ပေဇာ်ရမည်။ ၅ ငါတည်ေဆာက်ရေသာ အိမ်ေတာ်သည်

ကီးရ မည်။ ငါတိ့ဘရား သခင်သည် ဘရားတကာတိ့ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ၆

ေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင်တကာတိ့၏ အထွဋ်အြမင့် ဆံးေသာ ေကာင်းကင်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ အဆ့ံ မခံ ိင်သည်ြဖစ်၍၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အိမ်ကိအဘယ်

သတည်ေဆာက် ိင်မည်နည်း။ ေ ှ ေ့တာ်၌ယဇ်ကိ မီး ိရ့ာ အိမ်မှတပါး အြခားေသာ

အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်း ငှါ ငါသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်သနည်း။ ၇ယခမှာေ ၊

ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံ၊ ေမာင်းေသာ အထည်၊ နီေသာအထည်၊ ြပာေသာအထည်ကိလပ်တတ်

ေသာအတတ်၊ ငါ့အဘဒါဝိဒ်ြပင်ဆင်၍ ေယ ှ လင် မိ၊့ ယဒြပည်၌ ငါ့ထံမှာ ှ ိေသာ

ဆရာသမားတိ့ ှ င့် ဝိင်း၍ ထလပ်တတ်ေသာ အတတ် ှ င့် ြပည့်စံေသာ သတေယာက် ကိ

ငါ့ထံသိ့ ေစလတ်ပါ။ ၈ အာရဇ်သစ်သား၊ ထင်း းသစ်သား၊ အာလဂံ သစ်သားများကိ

ေလဗ န်ေတာင်မှာ ခတ်၍ေပးလိက်ပါ။ မင်း ကီး၏ ကန်တိ့သည် ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာ

သစ်ခတ်တတ်သည်ကိ ငါသိ၏။ ၉သစ်သားအများကိ ြပင်ဆင်ြခင်းငှါ၊ ငါ့ကန်တိ့ သည်

မင်း ကီးကန်တိ့ ှ င့် ဝိင်း၍လပ်ကိင် ကလိမ့်မည်။ ငါတည်ေဆာက်ရေသာ အိမ်ေတာ်သည်

အလွန် ကီး၍ အ့ံသဘွယ်ေသာ အိမ်ြဖစ်ရမည်။ ၁၀သစ်ခတ်ေသာ မင်း ကီးကန်တိ့အား

ဂျံုဆန် ေကာရ ှ စ်ေသာင်း၊ မေယာဆန် ှ စ်ေသာင်း၊ စပျစ်ရည် ဗတ် ှ စ်ေသာင်း၊

ဆီ ှ စ်ေသာင်းကိ ငါေပးမည်ဟ မှာလိက် ေလ၏။ ၁၁ တ မင်း ကီးဟိရံသည်

စာေရး၍ ေ ှ ာလမန် ထံသိ့ ြပန်ေပးလိက်သည်ကား၊ ထာဝရဘရားသည် မိမိ

လမျိုးကိ ချစ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ သတိ့ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ၁၂ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် ဗိမာန်ေတာ်ကိ၎င်း၊ နန်းေတာ်ကိ၎င်း၊

တည် ေဆာက်ြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ေအာင် ဥာဏ်ေကာင်း၍ ပညာသတိ ှ င့်

ြပည့်စံေသာသားကိ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးအား ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် မဂလာ

ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၁၃ ယခမှာဥာဏ်ေကာင်း၍ လိမာေသာသဟိရံအဘိ ကိ

ငါေစလတ်ပါ၏။ ၁၄ သအ့မိကားဒန်အမျိုးသမီး၊ အဘကား တ အမျိုးသားြဖစ်၏။

သသည် ေ ၊ ေငွ၊ ေကးဝါ၊ သံ၊ ေကျာက်၊ သစ်သား၊ ေမာင်းေသာအထည်၊

ြပာေသာ အထည်။ နီေသာအထည်၊ ပိတ်ေချာကိ လပ်တတ်ေသာ အတတ်၊

အမျိုးမျိုးထလပ်တတ်ေသာ အတတ် ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ ဆရာသမားဆရာသမား၊

ခမည်းေတာ်အ ှ င်ဒါဝိဒ်၏ ဆရာသမား တိ့ ှ င့် ဝိင်းလျက်၊ လိသမ ကိ ဥာဏ် ှ ာ၍

လပ်တတ်ေသာ သြဖစ်၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်အမိန့် ှ ိသည်အတိင်း၊ ဂျံုဆန်၊

မေယာဆန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီကိကိယ်ေတာ် ကန်တိ့ အား ေပးပါေတာ့။ ၁၆ ငါတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်လိချင်သမ ေသာသစ် သားကိ၊ ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာ ခတ် ပီးလ င် ေဘာင်

လပ်၍ ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ၊ ယေပ မိသိ့့ ေဆာင်ခ့ဲပါမည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့

သယ်ပိ့ရမည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၇ ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်သည် ဣသေရလ ိင်ငံ၌ ေနေသာ

တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ စာရင်းယ ပီး သည်ေနာက်၊ တဖန်ေ ှ ာလမန်သည်

စာရင်းယြပန်၍၊ တသိန်းငါးေသာင်းသံးေထာင်ေြခာက်ရာတိ့ကိ ေတွ၏့။ ၁၈ထမ်းေသာသ

ခနစ်ေသာင်း၊ ေတာင်ေပ မှာ သစ်ခတ်ေသာသ ှ စ်ေသာင်း၊ အမကိကည့် စီရင်ေသာသ

သံးေထာင်ေြခာက်ရာတိ့ကိ ခဲွထားေတာ်မ၏။

၃ ေယ ှ လင် မိတွ့င် ၊ေမာရိေတာင်ေပ မှာ ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား ထာဝရဘရား

ထင် ှ ားေတာ် မရာအရပ်၊ ေယဗသိလအေရာန၏ ေကာက်နယ်တလင်း ကိ

ဒါဝိဒ်ြပင်ဆင်ခ့ဲ ပီးေသာ အရပ်၌ ေ ှ ာလမန်သည် နန်းစံေလး ှ စ်၊ ဒတိယလ၊ ှ စ်ရက်ေနတွ့င်

ထာဝရဘရား ၏ အိမ်ေတာ်ကိ တည်စ ပေတာ်မ၏။ ၃ ေ ှ ာလမန်သည်

ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်ြခင်းအမ၌ သွန်သင်ြခင်းကိခံသည် ှ င့်အညီ၊

သံေတာင်အားြဖင့် အလျားသည် အေတာင်ေြခာက်ဆယ်၊ အနံတေထာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ ၄

အိမ်ေတာ်ဦးသည်လည်း အိမ်ေတာ်အနံ ှ င့် ညီ၍ အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊

အြမင့်အေတာင်တရာ ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံလျက် ှ ိ၏။ ၅
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အိမ်ေတာ်အတွင်းအမိးကိ ထင်း းပျဥ်ြပားြဖင့် ပီးေစလျက် စွန်ပလံွပင်များ ှ င့်

ကိးများတိ့ကိ ထ၍ ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၆ အိမ်ေတာ်၌ အသေရတင့်တယ်ေစြခင်းငှါ

ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ စီချယ်၏။ မွမ်းမံေသာေ သည် ပါရဝိမ်ေ ြဖစ်၏။ ၇ အိမ်ေတာ်၏ထပ်၊

ေလျာက်တိင်၊ ထ ံ ၊ တံခါး ွက်တိ့ကိ ေ ှ င့် မွမ်းမံ၍ ထရံေပ မှာ ေခ ဗိမ်အ ပ် များကိ

ထေလ၏။ ၈ အလွန်သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်ကိလည်း အိမ်ေတာ်အနံ ှ င့် ညီစွာ

အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံအေတာင် ှ စ်ဆယ်လပ်၍ ေ စင်အခွက် ေြခာက်

ေထာင် ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၉ ေ မိအချိန်ကား အကျပ်ငါးဆယ် ှ ိ၏။ အထက် ခန်းတိ့ကိလည်း

ေ ှ င့် မွမ်းမံ၏။ ၁၀ အလွန်သန့် ှ င်းေသာ အခန်း၌ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါး ကိ ထလပ်၍

ေ ှ င့် မွမ်းမံ၏။ ၁၁ ေခ ဗိမ်အေတာင်တိ့သည် အေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ည်၏။ ၁၂

အေတာင်တဘက်လ င် အလျားငါးေတာင်စီ ှ ိ၍၊ ေခ ဗိမ် ှ စ်ပါးတိ့သည်

အေတာင်ချင်းထိလျက်၊ အေတာင်တဘက်စီ အိမ်ေတာ်ထရံကိ မီှလျက် ှ ိ က၏။ ၁၃

ထိေခ ဗိမ်တိ့သည် အတွင်းသိ့ မျက် ှ ာ ပလျက်၊ မတ်တတ်ေန၍ အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့်သြဖင့်

အေတာင် ှ စ်ဆယ်ကျယ်၏။ ၁၄ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည်၊ နီေသာ အထည်၊

ပိတ်ေချာြဖင့် ပီး၍ ေခ ဗိမ်အ ပ် ှ င့် ချယ်လှယ် ေသာ ကလားတာကိလည်း လပ်ေလ၏။

၁၅ အ ှ ည်သံးဆယ်ငါးေထာင် ှ ိေသာ တိင် ှ စ်တိင် ကိလည်း လပ်၍ အိမ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ

စိက်ထားေလ၏။ တိင်အေပ မှာ တင်ေသာတိင်ထိပ်သည် အြမင့် ငါးေတာင် စီ ှ ိ၏။ ၁၆

ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်၌ ှ ိသက့ဲသိ့ ကိးများကိလည်း လပ်၍တိင်ထိပ်အေပ မှာ ထား၏။

သလဲသီးအလံးတရာ တိ့ကိလည်း လပ်၍ ကိးေပ မှာ ဆဲွထား၏။ ၁၇ ထိထိင်တိ့ကိ

ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ လက်ျာဘက် လက်ဝဲဘက်၌ စိက်ထား၍၊ လက်ျာတိင်ကိယာခိန်၊

လက်ဝဲတိင်ကိ ေဗာဇအမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။

၄ အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အြမင့်ဆယ်ေတာင် ှ ိေသာ

ေကးဝါယဇ်ပလင် ကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၂ အချင်းဆယ်ေတာင်၊

အဝန်းအေတာင်သံးဆယ်၊ အေစာက်ငါးေတာင် ှ ိေသာ ေကးဝါေရကန်ကိလည်း လပ်ေလ၏။

၃ ေရကန်အနားပတ်ေအာက်ပတ်လည်၌ ဘးသီး ပ်များ၊ အေတာင်တေထာင်တွင်

ဆယ်လံးစီေစ့ေအာင်၊ ဘးသီး ပ် ှ စ်ပတ်ကိ ေရကန် ှ င့်တစပ်တည်း သွန်းေလ

၏။ ၄ ွားတဆယ် ှ စ်ခေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ၏။ ွားတိ့သည် အတွင်းသိ့

ေနာက်ခိင်း၍ အေ ှ အ့ေနာက် ေတာင်ေြမာက်အရပ်ေလးမျက် ှ ာသိ့ တမျက် ှ ာလ င်

သံးခစီမျက် ှ ာ ပက၏။ ၅ ေရကန်သည် ဒလက်တဝါး ှ ိ၏။ အေပအနား ပတ်လည်

ဖလားအနားပတ်က့ဲသိ့ ကာပွင့်အေြပာက် ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ေရဗတ်သံးေထာင်ဝင် ိင်၏။ ၆

မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ဆိင်ေသာ အရာတိ့ကိ ေဆးစရာ ဘိ့အင်တံဆယ်လံးကိလည်း လပ်၍၊

လက်ျာဘက်၌ အင်တံငါးလံး၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးလံးကိ ထားေလ၏။ ေရကန်မကား

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေရချိုးစရာဘိ့ ြဖစ်သ တည်း။ ၇ ေ မီးခံဆယ်ခကိလည်းအရင်ပံ ှ င့်

အညီလပ်၍ ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း လက်ျာဘက်၌ငါးခ၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးခကိ ထားေလ၏။ ၈

စားပဲွဆယ်ခကိလည်း လပ်၍ ဗိမာန်ေတာ် အတွင်း လက်ျာဘက်၌ ငါးခ၊ လက်ဝဲဘက်၌

ငါးခကိ ထားေလ၏။ ေ ဖလားတရာကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၉ယဇ်ပေရာဟိတ်တန်တိင်း၊

ြပင်တန်တိင်း ကီး၊ တန်တိင်းတံခါး ွက်များကိလည်း လပ်၍တံခါး ွက်တိ့ကိ ေကးဝါြဖင့်

ဖံးအပ်ေလ၏။ ၁၀ ေရကန်ကိလည်း အိမ်ေတာ်လက်ျာဘက် အေ ှ ေ့တာင်ေထာင့် ၌

ေနရာချ၏။ ၁၁ ဟိရံသည်အိးများ၊ ေရမတ်များ၊ အင်တံငယ်များ ကိလည်း လပ်သြဖင့် ၊

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးအဘိ့ ဘရား သခင်၏အိမ်ေတာ်၌ လက်စသတ်ေသာအရာများဟမ

ကား၊ ၁၂ တိင် ှ စ်တိင်၊ တိင်ထိပ် ှ င့် တိင်ထိပ်အထွဋ် ှ စ်ခ၊ တိင်ထိပ်အထွဋ်ကိ

ဖံးလမ်းစရာကွန် ွက် ှ စ် ွက်၊ ၁၃ ထိကွန် ွက်အေပ မှာ သလဲသီး ှ စ်တန်းစီ၊

သလဲသီးေပါင်းေလးရာ၊ ၁၄ ခံများ၊ ခံေပ မှာတင်ထားေသာအင်တံများ၊ ၁၅ ေရကန်တကန်၊

ေရကန်ကိေထာက်ေသာ ွား တဆယ် ှ စ်ခ၊ အိးများ၊ ေရမတ်များ၊ အမဲချိတ်များတည်း။ ၁၆

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးအဘိ့ ဟိရံလပ်သမ ေသာ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်တန်ဆာတိ့သည်

ေြပာင်ေြပာင် ေတာက်ေသာ ေကးဝါြဖင့် ပီး က၏။ ၁၇ ေယာ်ဒန်ချိုင့် ၊ သကတ် မိ ့ ှ င့်

ဇာသန် မိစ့ပ် ကား တွင်၊ သ ွတ်လပ်စရာေကာင်းေသာ ေြမ၌ ှ င်ဘရင်သွန်းေလ ၏။ ၁၈

ေ ှ ာလမန်သည် ထိတန်ဆာတိ့ကိ များစွာ လပ်ေသာေကာင့် ၊ ေ ကးဝါအချိန်ကိ

အဘယ်သမ မသိ။ ၁၉ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ အိမ် ေတာ် ှ င့်

ဆိင်သမ ေသာ တန်ဆာများတည်းဟေသာ ေ ယဇ်ပလင်၊ ေ ှ ေ့တာ်မန့်တင်စရာစားပဲွ၊ ၂၀

တရားေတာ်အတိင်း ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်ေ ှ မှ့ာ ထွန်းစရာ ဘိ့ ေ စင်မီးခံ ှ င့် မီးခွက်များ၊ ၂၁

ေ စင်ြဖင့် ပီးေသာပန်းပွင့် ၊ မီးခွက်၊ မီးကိင် တန်ဆာများ၊ ၂၂ ေ စင် ြဖင့် ပီးေသာမီး ှ ပ်၊

လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ ြပာခံစရာအိးများ၊ အိမ်ေတာ်ထဲမှာ အလွန်သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်အတွင်း

ခန်းတံခါး ွက် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ် ြပင်ခန်းတံခါး ွက်တိ့ကိလည်း ေ ြဖင့် ပီးေစ၏။

၅ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်သည် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်အဘိ့ ပလပ်စီရင်သမ

အလံးစံတိ့ကိ လက် စသတ် ပီးမှ၊ ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်လေသာ ေ ေငွတန်ဆာ

များတိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍ ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်ဘ ာစထဲ မှာသွင်းထားေလ၏။ ၂

ထိအခါထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာ ေတာ်ကိ၊ ဇိအန်မည်ေသာ ဒါဝိဒ် မိမှ့ာ

ေဆာင်ခ့ဲလိေသာ ငှါ၊ ေ ှ ာလမန်သည်။ ဣသေရလအသက် ကီးသ အေပါင်းတိ့ ှ င့်

ဣသေရလအေဆွအမျိုးအသီးအသီးကိ အပ်ေသာေခါင်းမင်းအေပါင်းတိ့ကိ၊

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေခ ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၃ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်၊ သတမလ၌

လပ်ေသာ ပဲွအတွင်းတွင်၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ စေဝး ေရာက်လာက၏။ ၄

ဣသေရလအမျိုး အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့ သည် လာ၍ ေလဝိသားတိ့သည်လည်း

ထာဝရဘရား၏ ေသတာေတာ်ကိထမ်းလျက်၊ ၅ ပရိသတ်စည်းေဝးရာတဲေတာ်၊

တဲေတာ် ှ င့် ဆိင် ၍၊ သန့် ှ င်းေသာ တန်ဆာအလံးစံတိ့ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်

များ ှ င့် ေလဝိသားများတိ့သည် ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၆ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးမှစ၍

ေသတာေတာ်ေ ှ မှ့ာ စည်းေဝးေသာ ဣသေရလပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်

မေရတွက် ိင်၊ အတိင်းမသိ များစွာေသာ သိး ွားတိ့ကိ ယဇ်ပေဇာ်က၏။ ၇

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်ေသတာေတာ်ကိ

အိမ်ေတာ်အတွင်းသိ့သွင်း၍ အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနတည်းဟေသာ ဗျာဒိတ်ဌာနေတာ် ထဲမှာ၊

ေခ ဗိမ်အေတာင်တိ့ေအာက်၊ သေ့နရာ၌ ထားက ၏။ ၈ ေခ ဗိမ်တိ့သည်

မိမိအေတာင်ကိ ေသတာေတာ် ေနရာအေပ မှာ ြဖန့်၍၊ ေသတာေတာ် ှ င့် ထမ်းဘိးတိ့ကိ

လမ်းမိးလျက် ှ ိ က၏။ ၉ထမ်းဘိးတိ့ကိ ဆဲွထားသြဖင့် ၊ ထမ်းဘိးဖျားတိ့ သည် ြပင်ခန်း၌

မထင်၊ ေသတာေတာ်ေ ှ ့ဗျာဒိတ်ဌာန ေတာ်၌သာ ထင်၍ယေနတိ့င်ေအာင် ှ ိ က၏။ ၁၀

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်၍၊ ထာဝရဘရားသည်

သတိ့ ှ င့် ပဋိညာဥ်ဖဲွေ့တာ်မ ေသာအခါ၊ ေမာေ ှ သည် ေဟာရဂပ်အရပ်၌ ှ ိစဥ် သွင်း

ထားေသာ ေကျာက်ြပား ှ စ်ြပားမှတပါးေသတာေတာ်ထဲ၌ အဘယ်အရာမ ှ ိ။ ၁၁

ထိအခါစည်းေဝးေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အလှည့်သင့်သည်အတိင်း

အမေတာ်ကိ မေစာင့် ၊ ှ ိသမ တိ့သည် သန့် ှ င်းသည်ြဖစ်၍ သန့် ှ င်းရာဌာနထဲက

ထွက် ပီးလ င်၊ ၁၂ သီချင်းဆိေသာ ေလဝိသားအာသပ်တပည့် ၊ ေဟမန်တပည့် ၊

ေယဒသန်တပည့်အေပါင်းတိ့သည် အမျိုးသားချင်းများ ှ င့်တကွ ပိတ်ြဖူကိ

ဝတ်ဆင်၍၊ ခွက်ကွင်းေစာင်းတေယာကိ ကိင်လျက် ယဇ်ပလင်အေ ှ ့ ဘက်၌

ရပ်ေနက၏။ တံပိးမတ်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ် တရာ ှ စ်ဆယ်တိ့သည်လည်း၊ ၁၃

သီချင်းဆိေသာသတိ့ ှ င့် ဝိင်းလ င်၊ ထာဝရဘရား ၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍

ေထာမနာ ပြခင်းငှါ၊ တညီတ ွတ်တည်း အသံ ပိင်လျက်၊ ေကာင်းြမတ်ေတာ် မသည်။

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ဟတံပိး ခွက်ကွင်းအစ ှ ိေသာတရိယာမျိုး ှ င့်တကွ၊

အသံကိလင့် ၍ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေသာအခါ၊ ထာဝရ

ဘရား၏အိမ်ေတာ်သည် မိဃ်းတိမ် ှ င့် ြပည့်၏။ ၁၄ ထိသိ့ဘရားသခင်၏

အိမ်ေတာ်သည် ထာဝရ ဘရား၏ ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်လျက်၊ မိဃ်းတိမ်ေတာ် ေကာင့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်လျက်ရပ်၍ မေန ိင်က။

၆ ေ ှ ာလမန်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည်၊ ထထပ်ေသာ

ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ေနေတာ်မသည်ဟ စကား ေတာ် ှ ိ၏။ ၂ သိ့ရာတွင်

ကိယ်ေတာ်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအိမ်၊ အစဥ်အ မဲေနေတာ်မရာ ဌာနေတာ်ကိ

အက ်ပ်တည် ေဆာက်ပါ ပီဟ မက်ဆိ၏။ ၃ တဖန် ှ င်ဘရင်သည် လှည့် ကည့်၍

ဣသေရလ အမျိုးပရိသတ်အေပါင်းကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။

ဣသေရလအမျိုးပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် မတ်တတ် ေနက၏။ ၄ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ် ေတာ်စကားဟမကား၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ



၂ ရာဇဝင်ချုပ်241

အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ ေနက့စ၍။ ငါ့နာမ တည်ရာအိမ်ကိ ေဆာက်ေစြခင်းငှါ၊

ဣသေရလခ ိင် များတိ့တွင် မိကိ့ ငါမေ ွး၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသား

တိ့ကိ အပ်စိးရေသာ်သကိလည် ငါမေ ွးေသး။ ယခမ ကား၊ ငါ့နာမတည်ရာ

ေယ ှ လင် မိကိ့၎င်း၊ ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အပ်စိးေစြခင်းငှါ ဒါဝိဒ်ကိ ၎င်း၊

ငါေ ွး ပီဟ ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား ဗျာဒိတ် ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ပေတာ်မေသာ

ဣသေရလအမျိုး ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစ

သတည်း။ ၇ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ၏နာမေတာ်အဘိ့

အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ၊ ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်သည် အ ကံ ှ ိေသာအခါ၊

၈ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ငါ့နာမအဘိ့ အိမ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ

အ ကံ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ေကာင်းေသာအမကိ ပ ပီ။ ၉ သိ့ေသာ်လည်း သင်သည်

အိမ်ေတာ်ကိ မေဆာက်ရ။ သင်၏သားရင်းသည် ငါ့နာမအဘိ့ အိမ်ေတာ်ကိ

ေဆာက်ရမည်ဟ ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည်

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ဒါဝိဒ်၏ အရိပ်

အရာကိခံရ၍၊ ထာဝရဘရားဂတိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ

ထိင်လျက်၊ ဣသ ေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် အဘိ့

အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ေလ ပီ။ ၁၁ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ထာဝရဘရား

ဖဲွေ့တာ်မေသာ ပဋိညာဥ်ေကျာက်စာပါေသာ ေသတာ ေတာ်ကိ ထိအိမ်ေတာ်၌

တင်ထားေလ ပီဟ မက်ဆိ၏။ ၁၂ ထိအခါေ ှ ာလမန်သည် အလျားငါးေတာင်၊

အနံငါးေတာင်၊ ၁၃ အြမင့် သံးေတာင် ှ ိေသာပလင်ကိလပ်၍၊ တန်တိင်းအလယ်၌

ထား ှ င့် ေသာ ထိပလင်ေပ သိ့ တက် ပီးလ င်၊ ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်ေ ှ ့၊

ဣသေရလ အမျိုးပရိသတ်အေပါင်းတိ့ အလယ်မှာဒးေထာက်၍၊ လက်ဝါးတိ့ကိ

ေကာင်းကင်သိ့ြဖန့်လျက်၊ ၁၄ အိဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊

ေကာင်းကင်ေပေြမ ကီးေပ မှာကိယ်ေတာ် ှ င့် တေသာဘရားတဆမ မ ှ ိပါ။ ေ ှ ေ့တာ်၌

စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ ကျင့် ေသာကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့အဘိ့ ပဋိညာဥ်တရား ှ င့်

က ဏာတရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် ေတာ်မ ပီ။ ၁၅အက ်ပ်အဘဒါဝိဒ်၌ ထားေတာ်မေသာ

ဂတိ ေတာ်ကိမဖျက်၊ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ယေန့ ပေတာ် မ ပီ။ ၁၆

အိဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်သည်ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ကျင့်သက့ဲသိ့ သင်၏သားေြမးတိ့သည်ငါ့တရားကိ ကျင့် လိေသာငှါ၊ မိမိတိ့သွားရာလမ်းကိ

သတိ ပလ င်၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ဣသေရလ ိင်ငံ၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ရေသာ သင်

၏အမျိုး မင်း ိးမြပတ်ရဟ ကိယ်ေတာ်ကန် အက ်ပ် အဘဒါဝိဒ်၌ ထားေတာ်မေသာ

ဂတိေတာ်ကိ ယခ ေစာင့် ေတာ်မပါ။ ၁၇ အိဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊

ကိယ်ေတာ်ကန်အက ်ပ်အဘ ဒါဝိဒ်အား မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ

ယခြပည့် စံေစေတာ် မပါ။ ၁၈ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ လတိ့တွင်

ဧကန် အမှန်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်ေလာ။ ေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင်တကာတိ့၏အထွဋ်၊

အြမင့် ဆံးေသာ ေကာင်းကင်သည်ကိယ်ေတာ်ကိ မဆ့ံမခံ ိင် သည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ ဤအိမ်ကိ အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိပါသနည်း။ ၁၉

သိ့ေသာ်လည်း အိအက ်ပ်ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌

ယေနေ့ကး ေကာ်လျက် ပဌနာ ပ၍ ေတာင်းေလာက်ေသာ စကားကိ နားခံနာယေတာ်မပါ။

၂၀ဤမည်ေသာအရပ်၌ ငါ့နာမတည်ရမည်ဟ မိန့် ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဤအရပ်ဌာန ှ င့်

ဤအိမ်ေတာ်ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ်ကည့် ၍ ကိယ်ေတာ်ကန်သည် ဤအရပ်ဌာန၌

ဆေတာင်းေသာ စကားကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်ကန်မှစ၍ကိယ်ေတာ်၏

လဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် ဤအရပ်ဌာန၌ ဆေတာင်း ပဌနာ ပကေသာအခါ၊

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာေကာင်းကင် ဘံ၌နားေထာင်၍ အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။ ၂၂

လသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ အကျိန်ခံရမည်ဟအိမ်နီးချင်းဆိလျက်၊

ဤအိမ်ေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ အကျိန်တိက်လ င်၊ ၂၃ ေကာင်းကင်ဘံ၌

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ မတရားေသာသသည် မိမိအြပစ် ှ င့်အေလျာက် ံ းေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ င့် အေလျာက်အကျိုးကိခံရ၍ အြပစ်မှ

လွတ်ေစြခင်း ငှါ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့ကိ တရားစီရင်ေတာ်မပါ။ ၂၄ ကိယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေကာင့် ၊

ရန်သေ ှ မှ့ာ ံ းရေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ြပန်လာ၍ နာမေတာ်ကိ ဝန်ခံလျက်၊

ဤအိမ်ေတာ်ကိမီှခိလျက်၊ ဆေတာင်းပဌနာ ပလ င်၊ ၂၅ ေကာင်းကင်ဘံ၌နားေထာင်၍၊

ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အြပစ်မှလတ်ေတာ်မပါ။ ဘိးေဘးတိ့အား

ေပးသနားေတာ်မေသာ ြပည်သိ့ တဖန် ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၂၆ ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေကာင့် မိဃ်းမ ွာ၊ မိဃ်းေခါင်သြဖင့် ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဆံးမ

ေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ့သည် ဤအရပ်ဌာနေတာ်ကိ မီှခိလျက် ဆေတာင်း၍၊ နာမေတာ်ကိ

ဝန်ခံလျက် မိမိ ဒစ ိက်ကိ စွန့်ပယ်လ င်၊ ၂၇ ေကာင်းကင်ဘံ၌နားေထာင်၍ ကိယ်ေတာ်၏

ကန်၊ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးတိ့ကိ အြပစ်မှ လတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့လိက်ရေသာ

လမ်းေကာင်းကိ ြပ န်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့အား အေမွေပးေသာ ေြမ ေပ မှာ

မိဃ်း ွာေစေတာ်မပါ။ ၂၈ ြပည်ေတာ်၌ အစာအာဟာရ ေခါင်းပါးေသာ် ၎င်း၊

ေလထိ၍ အပင်ေသေသာ်၎င်း၊ အရည်ယိ၍ေသ ေသာ်၎င်း၊ အရာဘကျိုင်း၊

ခါသိလကျိုင်းကိက်စား ေသာ်၎င်း၊ ရန်သတိက်လာ၍ မိကိ့ဝိင်းထားေသာ်၎င်း၊

ေဘးဥပဒ် အနာေရာဂါ တစံတခေရာက်ေသာခါ၊ ၂၉ ကိယ်ေတာ်၏လ

ဣသေရလအမျိုးသားအချို တိ့့ သည် အသီးအသီးခံရေသာေဘးဒဏ်ကိသိလျက်၊ ဤအိမ်

ေတာ်သိ့ မိမိတိ့လက်ဝါးကိ ြဖန့်၍ တစံတခေသာ ပဌနာ စကားအားြဖင့်

ဆေတာင်းလ င်၊ ၃၀ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ၌၊ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ၃၁

ဘိးေဘးတိ့အားေပးသနားေတာ်မေသာ ြပည်၌ သတိ့သည် အသက် ှ င်ေသာကာလပတ်လံး

ကိယ်ေတာ် ကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ တရားေတာ်လမ်းသိ့ လိက်ပါမည် အေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်သာလ င် လသတဝါအေပါင်း တိ့၏စိတ် ှ လံးသေဘာကိ သိလျက်

သတိ့အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မပါ။ အသီးအသီး ပကသည်အတိင်း စီရင်ေတာ်

မပါ။ ၃၂ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးမဟတ်၊ တပါးအမျိုးသားတိ့

သည် ကီးြမတ်ေသာနာမေတာ် ှ င့် တန်ခိး ကီး၍ ဆန့်ေတာ်မေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ ေထာက်

သြဖင့် ၊ ေဝးေသာြပည်မှ ေရာက်လာ၍ဤအိမ်ေတာ်ကိ မီှခိလျက်ဆေတာင်းလ င်၊ ၃၃

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ၌ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ သ့က့ဲသိ၊့ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည်

ေကာက် ွံ လ့ျက် နာမ ေတာ်ကိ သိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ

ဤအိမ်ေတာ်ကိ နာမေတာ်ြဖင့် သမတ်ေကာင်းကိ သိေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊

ထိတပါးအမျိုးသားတိသ့ည် ဆေတာင်းသမ အတိင်း ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်

ေစခိင်းေတာ်မသည်အတိင်း၊ ကိယ် ေတာ်၏လတိ့သည် ရန်သတိ့ ှ ိရာသိ့ စစ်ချီေသာအခါ

ေ ွးေတာ်မေသာ မိ၊့ နာမေတာ်အဘိ့ အက ်ပ် တည် ေဆာက်ေသာ အိမ်ေတာ်ကိ မီှခိလျက်

ကိယ်ေတာ်အား ဆေတာင်း ကလင်၊ ၃၅ သတိ့ ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာ စကားကိ

ေကာင်းကင်ဘံ၌ နားေထာင်၍ သတိ့အမကိ ေစာင့် ေတာ်မပါ။ ၃၆ မြပစ်မှားတတ်ေသာ

သတေယာက်မ မ ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှား

ေသာေကာင့် ၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ ရန်သလက်သိ့ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ရန်သတိ့သည်

ေဝးေသာြပည်၊ နီး ေသာြပည်၊ အြခားတပါးေသာ ြပည်သိ့သိမ်းသွားလ င် ၎င်း၊ ၃၇

ထိြပည်၌အချုပ်ခံစဥ်၊သတိ့သည် သတိရ၍ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားပါ ပီ။

မေြဖာင့် ေသာအမ၊ ဆိးညစ်ေသာအမကိ ပမိပါ ပီဟ စိတ်ေြပာင်းလဲ၍ ေတာင်းပန်သြဖင့် ၊

၃၈ သိမ်းသွားေသာ ရန်သတိ့၏ ြပည်၌ေနစဥ်၊ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲအထံေတာ်သိ့ြပန်လာ၍၊

ဘိးေဘးတိ့ အား ေပးေတာ်မေသာြပည်၊ ေ ွးေတာ်မေသာ မိ၊့ နာမ ေတာ်အဘိ့

အက ်ပ်တည်ေဆာက်ေသာ အိမ်ေတာ်ကိ မီှခိလျက် ဆေတာင်းလ င်၎င်း၊ ၃၉

သတိ့ဆေတာင်း ပဌနာ ပေသာစကားကိ ကျိန်း ဝပ်ေတာ်မရာ ေကာင်းကင်ဘံ၌ နားေထာင်၍

သတိ့ အမကိ ေစာင့် ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာ ကိယ်ေတာ်လတိ့၏အြပစ်ကိ

ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။ ၄၀ အိအက ်ပ်ဘရားသခင် ကည့် ေတာ်မပါ။ ဤအရပ်ဌာန၌

ဆေတာင်းေသာ စကားကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၄၁ အိထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ ရာသိ့ တန်ခိးေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဓမေသတာ ှ င့်တကွ

တတ်ေတာ်မပါ။ အိထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းတန်ဆာကိ ဆင်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းသတိ့သည် ေကျးဇးေတာ်၌

ဝမ်းေြမာက်ကပါေစေသာ၊ ၄၂ အိထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ဘိသိက်ေပး ေတာ်မေသာ
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သ၏မျက် ှ ာကိ လဲေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်ကန်ဒါဝိဒ်ခံရေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ေအာက် ေမ့ေတာ်မပါဟ ပဌနာ ပေလ၏။

၇ ထိသိ့ ေ ှ ာလမန်သည်ပဌနာ ပ၍ ပီးေသာ အခါ၊ ေကာင်းကင်က မီးကျ၍

မီး ိရ့ာယဇ်အစ ှ ိေသာ ယဇ်မျိုးကိ ေလာင်သြဖင့် ၊ အိမ်ေတာ်သည် ထာဝရဘရား ၏

ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်၏။ ၂ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သည် ဘန်းေတာ် ှ င့်

ြပည့် ေသာေကာင့် ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ထာဝရ ဘရား၏ အိမ်ေတာ်ထဲသိ့

မဝင် ိင် က။ ၃ ထိသိ့မီးကျ၍ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် အိမ်ေတာ်ေပ မှာ

သက်ေရာက်သည်ကိ ဣသေရလ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ြမင်လ င်၊

ေကျာက်ခင်းအရပ် ၌ ေြမေပ မှာ ဦးချြပပ်ဝပ်လျက် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ သည်၊

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ဟ ထာဝရ ဘရားကိ ကိးကွယ်၍ ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း က၏။ ၄ ထိအခါ ေ ှ ာလမန် မင်း ကီး ှ င့်တကွ လ အေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၅ ွား ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ သိးတသိန်း

ှ စ်ေသာင်းတိ့ကိ ယဇ်ပေဇာ်သြဖင့် ၊ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ကိ အ ေမာဒနာ ပက၏။ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် မိမိတိ့အမကိ ေဆာင် ွက် က၏။ ေလဝိသားတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရ ဘရား၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းစရာဘိ့ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး စီရင်ေသာ တရိယာမျိုးကိ တီးမတ်လျက် ဒါဝိဒ်၏

ဆာလံ သီချင်းကိ ဆိက၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း တံပိး မတ်၍

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် မတ်တတ်ေနက၏။ ၇ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ အိမ် ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ တန်တိင်းအတွင်း အရပ်ကိ သန့် ှ င်း ေစ၍၊

ထိအရပ်၌ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် မိဿဟာယယဇ် ေကာင်ဆီဥကိပေဇာ်၏။ အေကာင်းမကား၊

အရင် လပ်ေသာေကးဝါယဇ်ပလင်သည် မီး ိရ့ာယဇ်၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာ၊

ယဇ်ေကာင်ဆီဥကိ မခံေလာက်။ ၈ ထိအခါေ ှ ာလမန်သည် အလွန်များစွာေသာ

ပရိသတ်တည်းဟေသာ ဟာမတ် မိဝ့င်ဝမှ စ၍အဲဂတု ြမစ်တိင်ေအာင် အ ှံ ့အြပား

အရပ်ရပ်ကလာကေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ခနစ်ရက် ပတ်လံး

ပဲွခံေတာ်မ၏။ ၉ အ မ ေနရ့က်၌ ဓမစည်းေဝးြခင်းကိ ပက၏။ ခနစ်ရက်ပတ်လံး

ယဇ်ပလင်ကိအ ေမာဒနာ ပ ပီးမှ၊ ေနာက်တဖန်ခနစ်ရက်ပတ်လံး ပဲွခံ က၏။ ၁၀

ထာဝရဘရားသည် ဒါဝိဒ် ှ င့် ေ ှ ာလမန်မှ စေသာ မိမိလဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌

ပေတာ်မသမ ေသာ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းလျက်၊ လများတိ့သည်

မိမိတိ့ေနရာသိ့ ြပန်သွား ကမည် အေကာင်း၊ သတမလ ှ စ်ဆယ်သံးရက်ေနတွ့င် လတ်

လိက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေ ှ ာလမန်သည် ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်ကိ လက်စသတ်၍၊

ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်၌ လပ်ေဆာင် မည်ဟ ကံစည်ေလသမ ေသာ အ ကံသည်

အထေြမာက် ေသာအခါ၊ ၁၂ထာဝရဘရားသည် ညဥ့်အချိန်တွင် ထင် ှ ား ေတာ်မလျက်၊

သင် ပေသာပဌနာစကားကိငါ ကား ပီ။ဤအရပ်ဌာနကိယဇ်ပေဇာ်ရာ အိမ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ကိယ်အဘိ့ငါေ ွးယ ပီ။ ၁၃ မိဃ်းမ ွာေစြခင်းငှါ ငါသည် မိဃ်းေခါင်ေစ ေသာ်၎င်း၊

ကျိုင်းတိ့သည် ေြမအသီးအ ှံ ကိ ကိက်စားေစ ြခင်းငှါ ငါမှာထားေသာ်၎င်း၊ ငါ့လတိ့

ကာလနာကိေစလတ်ေသာ်၎င်း၊ ၁၄ ငါ့နာမြဖင့်သမတ်ေသာ ငါ့လတိ့သည် ကိယ်ကိ

ှ ိမ့်ချသြဖင့် ၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ ှ ာလျက် ဆေတာင်းပဌနာ ပ၍ အဓမလမ်းကိ လဲေ ှ ာင်လ င်

ငါသည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ နားေထာင်မည်။ သတိ့အြပစ်ကိ ေြဖ၍ သတိ့ြပည်ကိ

ချမ်းသာေပးမည်။ ၁၅ ငါ ကည့် မည်။ ဤအရပ်ဌာန၌ ဆေတာင်း ေသာ စကားကိ

ငါနားေထာင်မည်။ ၁၆ ငါ့နာမသည် အစဥ်တည်၍ ငါ့မျက်စိ ှ င့် ငါ့ ှ လံးအစဥ် စဲွလမ်းစရာဘိ့

ဤအိမ်ကိ ငါေ ွးချယ်၍ သန့် ှ င်းေစ ပီ။ ၁၇သင်သည် ငါမှာထားသမ ကိ ပ၍ ငါစီရင်

ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ သင့်အဘဒါဝိဒ် က့ဲသိ့ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကျင့် ေနလ င်၊ ၁၈

ဣသေရလ ိင်ငံကိ အပ်စိးရေသာသင်၏အမျိုး မင်း ိးမြပတ်ရဟ သင့်အဘဒါဝိဒ် ှ င့်

ငါပဋိညာဥ်ဖဲွသ့ည် အတိင်း၊ သင်ထိင်ရေသာ ရာဇပလင်ကိ အစဥ်ငါတည် ေစမည်။ ၁၉

သိ့မဟတ်သင်တိ့သည် လမ်းလဲွ၍ ငါမှာထား ေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ စွန့်ပယ်သြဖင့် ၊

အြခား တပါးေသာ ဘရားထံသိ့သွား၍ ဝတ် ပကိးကွယ်လျင်၊ ၂၀ ငါေပးေသာြပည်မှ

သတိ့ကိ အြမစ် ှ င့်တကွ ငါ တ်ပစ်မည်။ ငါ့နာမအဘိ့ ငါသန့် ှ င်းေစေသာ ဤအိမ် ေတာ်ကိ

ငါ့မျက်ေမှာက်မှ ပယ် ှ ားမည်။ တပါးအမျိုးသား တိ့တွင် ပံခိင်းရာက့ဲရဲရ့ာ

ြဖစ်ေစမည်။ ၂၁ အရပ်ြမင့် ေသာ ဤအိမ်ေတာ်ကိလည်းလမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် အ့ံသ၍၊ ထာဝရ ဘရားသည် ဤြပည် ှ င့် ဤအိမ်ကိ အဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့ ပေတာ်မသနည်းဟ တေယာက်ေမးြမန်းေသာ်၊ ၂၂ တေယာက်က၊

သတိ့၏ဘိးေဘးများကိ အဲဂတု ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

သတိ့သည် စွန့်၍ အြခားတပါးေသာ ဘရားကိ မီှဝဲလျက် ဝတ် ပကိးကွယ်ကေသာေကာင့်

ဤအမအလံးစံကိ ေရာက်ေစေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၈ ေ ှ ာလမန်သည် ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် နန်းေတာ်ကိ တည်ေဆာက်၍

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ၂ ဟိရံမင်းြပန်ေပးေသာ မိတိ့့ကိ ေ ှ ာလမန် ပြပင်၍

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေနေစ၏။ ၃တဖန် ဟာမတ်ေဇာဘ မိသိ့့ ချီသွား၍ ိင်ေလ

၏။ ၄ ြပည်ထဲမှာ တာဒေမာ် မိ၊့ ဟာမတ်ြပည်၌ ှ ိသမ ေသာ ဘ ာေတာ် မိ၊့ ၅ မိ ့ ိ း၊ တံခါး၊

ကန့်လန့်ကျင် ှ င့် ခိင်ခ့ံေသာ အထက်ေဗေသာ န် မိ ့ ှ င့် ေအာက်ေဗေသာ န် မိတိ့့ကိ လည်း

တည်ေလ၏။ ၆ ဗာလတ် မိ ့ ှ င့် ဘ ာေတာ် မိမ့ျား၊ ရထား ေတာ်ထိန်းေသာ မိမ့ျား၊

ြမင်းေတာ်ေကးေသာ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင် မိပ့တ်လည်၊ ေလဗ န်ေတာင်ေပ ၊

ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌ တည်ချင်ေသာ မိမ့ျားတိ့ကိလည်း တည်ေလ၏။ ၇

ဣသေရလအမျိုးသားမဖျက်ဆီးေသာေကာင့် ၊ ၈ ြပည်ေတာ်၌ ကျန် ကင်းေသာ

တပါးအမျိုးသား ဟိတိ၊ အာေမာရိ၊ ေဖရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ေယဗသိ အမျိုးအ ွယ် သားစဥ်

ေြမးဆက်အေပါင်းတိ့ကိ ေ ှ ာလမန်သည် ယေနတိ့င် ေအာင် အခွန်ေပးေစ၏။ ၉

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိကား၊ ေ ှ ာလမန် သည် အမေတာ်ထမ်းကန်မခံေစ။

စစ်သရဲ၊ မးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ ရထားေတာ်အပ်၊ ြမင်းေတာ်အပ်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်

မ၏။ ၁၀ အမေတာ်ထမ်းများကိ အပ်ေသာသ၊ ေ ှ ာလမန် မင်း ခန့်ထားေသာ

မးမတ် ကီး ှ စ်ရာငါးဆယ် ှ ိ က၏။ ၁၁ ဖာေရာဘရင်၏ သမီးေတာ်ကိ၊ ေ ှ ာလမန် သည်

ဒါဝိဒ် မိမှ့ ေခ ၍ သအ့ဘိ့ တည်ေဆာက်ေသာ နန်းေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၏။ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရ ဘရား၏ ေသတာေတာ်ေရာက်လာေသာ အရပ်သည် သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ၊

ငါ့မယားသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိဒ်အိမ်ေတာ်၌ မေနသင့်ဟ သေဘာ ှ ိ၏။ ၁၂

ဗိမာန်ေတာ် ဦးေ ှ မှ့ာတည်ေသာ ထာဝရ ဘရား၏ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ၊ ေ ှ ာလမန်သည်

ေမာေ ှ ၏ ပညတ်တရား ှ င့်အညီ၊ ေနတိ့င်းမည်မ ပေဇာ်ရေသာ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ

ထာဝရဘရားအား ေနတိ့င်းပေဇာ်ေလ့ ှ ိ ၏။ ၁၃ ထိမှတပါး ဥပသ်ေန့ ှ င့် လဆန်းေန့၌၎င်း၊

အဇမပဲွ၊ ခနစ်သိတင်းပဲွ၊ သေကေနပဲွတည်းဟေသာတ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ဓမပဲွသံးပဲွခံေသာ

ေန့၌၎င်း ယဇ်ပေဇာ် ေလ့ ှ ိ၏။ ၁၄ ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ်စီရင်သည်အတိင်း၊ ယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့သည် အလှည့်အလှည့် ယဇ်ပေရာဟိတ် အမကိ၎င်း၊ ေလဝိသားတိ့သည်

ေနရ့က် အစဥ်ဝတ် ပ သင့်သည်အတိင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့် ဝိင်း၍ ေထာ

မနာသီချင်းဆိသြဖင့် ၊ မိမိတိ့အမကိ၎င်း၊ တံခါးေစာင့် တိ့သည် အလှည့်အလှည့်

တံခါး ှ ိသမ တိ့ကိ ေစာင့် ြခင်း အမကိ၎င်း၊ အသီးသီးေစာင် ွက်ေစြခင်းငှါ ခန့်ထား၏။

ထိသိ့ ဘရားသခင်၏လ ဒါဝိဒ်မှာထား ှ င့်သတည်း။ ၁၅ အမေတာ်များ၊

ဘ ာေတာ်များ ှ င့် ဆိင်ေသာ အရာမှာ ှ င်ဘရင် မှာထားသမအတိင်း ထိသတိ့သည်

ပက၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်အြမစ်မချမီှ လက်စသတ်သည်တိင်ေအာင်၊

ေ ှ ာလမန်လပ်ေဆာင်ရန် အမ ှ ိသမသည် အသင့် ြပင်ဆင် ပီးြဖစ်၍၊ အိမ်ေတာ်ကိ

လက်စသတ်ေလ၏။ ၁၇ တဖန်ေ ှ ာလမန်သည် ဧဒံြပည်တွင်၊ ပင်လယ် ကမ်းနား၌

ဧဇယန်ဂါဗာ မိ ့ ှ င့် ဧလတ် မိသိ့့သွား၏။ ၁၈ ဟိရံသည်လည်း ပင်လယ်ကေသာ အမကိ

နားလည်ေသာ မိမိလများ၊ သေဘားများကိ မိမိကန်တိ့ ှ င့်အတ ေ ှ ာလမန်ထံသိ့

ေစလတ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ကန်တိ့ ှ င့်အတ သဖိရ မိသိ့့သွား၍

ေ ွအခွက်ေလးရာ ငါးဆယ်ကိ ေ ှ ာလမနမင်း ကီးထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲက၏။

၉ ေ ှ ဘြပည်ကိအစိးရေသာ မိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်၏ သိတင်းကိကားလ င်၊

နက်နဲခက်ခဲေသာ ြပဿသနာအားြဖင့် သကိ့စံစမ်းြခင်းငှါ၊ နံသ့ာမျိုး ှ င့်

များစွာေသာေ ၊ အဘိးထိက်ေသာေကျာက်တိ့ကိ ေဆာင် ေသာကလားအပ်များ၊

လိက်ေသာသများ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိသိ့့ လာ၏။ ၂ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးထံေတာ်သိ့

ေရာက်ေသာ အခါ၊ မိမိအလိဆ ှ ိသမ ကိ ေဆွးေ းေမးြမန်းေလ၏။ သေမးြမန်းေသာ

ြပဿနာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေ ှ ာလမန်သည် ေြဖေလ၏။ နားမလည်၍မေြဖ ိင်ေသာ
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အရာတစံတခမ မ ှ ိ။ ၃ ေ ှ ဘမိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်၏ ပညာကိ၎င်း၊ တည်ေဆာက်ေသာ

အိမ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ၄ စားပဲွေတာ်တန်ဆာကိ၎င်း၊ အမေတာ်ေစာင့် တိ့ေနရာ ထိင်ရာကိ၎င်း၊

လလင်တိ့ခစားသည် အြခင်းအရာကိ၎င်း၊ သတိ့ဝတ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာကိ၎င်း၊

ဝန်စာေရးများ ှ င့် သတိ့ဝတ်ေသာအဝတ်တန်ဆာကိ၎င်း၊ ထာဝရ ဘရား၏

အိမ်ေတာ်၌မီး ိရ့ာ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ၎င်း ြမင်ေသာအခါ မိန်းေမာေတွေဝလျက် ှ ိ၍၊

၅ ကိယ်ေတာ်၏ အြခင်းအရာ ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏ ပညာကိ အက ်ပ်သည်

ကိယ်ြပည်၌ကားရေသာ သိတင်းစကား မှန်ပါ၏။ ၆ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်တိင်ေရာက်၍

မြမင်မီှ ထိစကားကိမယံ။ ယခမကား၊ ကိယ်ေတာ်ပညာကျယ်ြခင်း အရာမှာ၊

အရင် ကားရေသာ စကားသည် တဝက်ကိမ မမီှ။ အက ်ပ် ကားရေသာ သိတင်းကိ

ကိယ်ေတာ် လွန်ကဲပါ၏။ ၇ ေ ှ ေ့တာ်၌အစဥ်ေန၍ ပညာေတာ်ကိ ကားရ ေသာ ကိယ်ေတာ်

၏လ ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ ကပါ၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်ကိ ှ စ်သက်၍

ကိယ်ေတာ်၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရား ကိယ်စားေတာ် ှ င်ဘရင် ှ င့် ရာဇ

ပလင်ေတာ်ေပ မှာ တင်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစ သတည်း။ ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်သည် ဣသေရလ အမျိုးကိ

ချစ်၍ အစဥ်အ မဲတည်ေစချင်ေသာေကာင့် ၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ တရားစီရင်ေစြခင်းငှါ

ကိယ်ေတာ်ကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ ပီဟ ှ င်ဘရင်အား

ေြပာဆိ၍၊ ၉ ေ အခွက်တရာ ှ စ်ဆယ်၊ နံသ့ာမျိုးအများ၊ ေကျာက်ြမတ်တိ့ကိ

ဆက်ေလ၏။ ေ ှ ဘမိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးအားဆက်ေသာ နံသ့ာမျိုး ှ င့်

တေသာ နံသ့ာမျိုးသည် မ ှ ိ။ ၁၀ သဖိရ မိမှ့ ေ ကိေဆာင်ခ့ဲေသာ ဟိရံကန် ှ င့်

ေ ှ ာလမန်ကန်တိ့သည်၊ အာလဂံသစ်သားများ၊ ေကျာက် ြမတ်များတိ့ကိလည်း

ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၁ ထိအာလဂံသစ်သားြဖင့် ှ င်ဘရင်သည် ဗိမာန် ေတာ်

ပွတ်လံးတန်း ှ င့် နန်းေတာ်ပွတ်လံးတန်းကိ၎င်း၊ သီချင်းဆိေသာသဘိ့

ေစာင်း ှ င့်တေယာတိ့ကိ၎င်း၊ လပ်ေလ၏။ ထိသိ့ေသာ အာလဂံသစ်သားသည် ယဒြပည်

၌ တခါမ မေပလာ။ ၁၂ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးသည် ေ ှ ဘမိဖရား ဆက်

သည်အတွက် ြပန်ေပးသာလက်ေဆာင်မှတပါး၊ မိဖရား၏ အလိဆ ြပည့်စံေစြခင်းငှါ

သေတာင်းသမ ကိလည်း ေပးေတာ်မ၏။ ထိေနာက်မှ မိဖရားသည် မိမိကန်တိ့ ှ င့် တကွ

မိမိြပည်သိ့ြပန်သွားေလ၏။ ၁၃ ေ ှ လမန်ထံသိ့ တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ေရာက်ေသာ ေ ချိန်ကား

အခွက်ေြခာက်ရာ ေြခာက်ဆယ်ေြခာက် ပိဿာြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ထိမှတပါး၊

ကန်သည်များ၊ လှည်းသမားများ၊ အာရပ်မင်း ကီး ှ ိသမ ။ မိဝ့န်များဆက်ေသာ ေ ှ ိေသး

၏။ ၁၅ ေ ှ လမန်မင်း ကီးသည် ေ ေြခာက်ပိဿာစီြဖင့် ဒိင်း ှ စ်ရာ၊ ၁၆ သံးပိဿာစီြဖင့်

ဒိင်းငယ်သံးရာတိ့ကိ ထလပ်၍၊ ေလဗ န်ေတာသစ်သား ှ င့် တည်ေဆာက်ေသာ နန်း ေတာ်၌

ထားေတာ်မ၏။ ၁၇ ှ င်ဘရင်သည်လည်း ဆင်စွယ်ရာဇပလင် ကီး ကိ လပ်၍

ေ စင် ှ င့် မွမ်းမံေလ၏။ ၁၈ ေလှကားေြခာက်ထစ် ှ င့် ေ ဘိနပ်သည် ရာဇ ပလင်ေတာ် ှ င့်

တဆက်တည်း ှ ိ၏။ ထိင်ရာတဘက် တချက်၌ မီှစရာလက် ံ းတန်း ှ င့် ြပည့် စံ၍။

လက် ံ းတန်း အနားမှာ ြခေသ့ ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။ ၁၉ ေလှကားေြခာက်ထစ်အေပတွင်၊

တဘက်တချက် ၌လည်း ြခေသ့တဆယ် ှ စ်ေကာင်ရပ်ေန၏။ ထိသိ့ေသာ ရာဇပလင်သည်

အဘယ်တိင်း ိင်ငံ၌မ မ ှ ိ။ ၂၀ ေ ှ လမန်မင်း ကီးေသာက်ေသာ ဖလားေတာ် ှ ိသမ ှ င့်

ေလဗ န်နန်းေတာ်၌ သံးေသာဖလားေတာ် ှ ိသမ တိ့သည် ေငွဖလားမဟတ်၊

ေ ဖလားသက်သက် ြဖစ်၏။ ေ ှ ာလမန်လက်ထက်၌ ေငွကိ အလင်းပမာဏ မ ပတတ်က။

၂၁ ှ င်ဘရင်၏သေဘာသည် ဟိရံမင်းကန်တိ့ ှ င့် တာ မိသိ့့သွားတတ်သြဖင့် ၊ သံး ှ စ်တခါ

တာ သေဘာ သည် ြပန်လာ၍ ေ ၊ ေငွ၊ ဆင်စွယ်ေမျာက်များ၊ ေဒါင်းများကိ ေဆာင်ခ့ဲ၏။

၂၂ ထိသိ့ေ ှ ာလမန်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ ှ င်ဘရင်တိ့ထက် ပညာ ှ င့်

စည်းစိမ်အားြဖင့် လွန်ကဲ၏။ ၂၃ ေ ှ ာလမန်၏ ှ လံး၌ဘရားသခင်သွင်းေပး ေတာ်မေသာ

ပညာကိ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည် ှ င်ဘရင်တိ့သည် ကားရအ့ံေသာငှါ၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ဖးလာက၏။ ၂၄လာေသာသအသီးအသီးတိ့သည် ေ ဖလား၊ ေငွဖလား၊ အဝတ်တန်ဆာ၊

စစ်တိက်လက်နက်၊ နံသ့ာမျိုး၊ ြမင်းလားတိ့ကိ ှ စ်တိင်းအခွန်ဆက်ရက၏။ ၂၅

ေ ှ ာလမန်သည်လည်း၊ ရထားေတာ်များ ှ င့် ထိင်ေသာြမင်းတင်းကပ်ေလးေထာင်၊

ြမင်းစီးသရဲ တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိ၏။ ရထားထိန်း မိတိ့့၌၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့

အထံေတာ်၌၎င်း ထား၏။ ၂၆ ြမစ် ကီးမှ စ၍ဖိလိတိြပည် ှ င့် အဲဂတုြပည်စွန်း တိင်ေအာင်

ှ ိေသာ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ့ကိ အစိးရ၏။ ၂၇ ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေငွကိ

ေကျာက် ခဲက့ဲသိ့၎င်း၊ အာရဇ်ပင်တိ့ကိ လွင်ြပင်၌ေပါက်ေသာ သဖန်းပင်က့ဲသိ့၎င်း

များြပားေစ၏။ ၂၈ ေ ှ ာလမန်ထံသိ့ ြမင်းများကိ အဲဂတြပည်အစ ှ ိေသာ ခပ်သိမ်းေသာ

ြပည်မှ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၂၉ ေ ှ ာလမန် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ အစဆံးတိ့သည်၊

ပေရာဖက်နာသန်၏ကျမ်း၊ ှ ိေလာ မိ ့ သား အဟိယ၏အနာဂတိကျမ်း၊ ေနဗတ်သား

ေယေရာ ေဗာင်တဘက်၌ ပေရာဖက်ဣေဒါ၏ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၃၀

ေ ှ ာလမန်သည် ေယ ှ လင် မိက့၌ ေန၍ ဣသ ေရလ ိင်ငံလံးကိ အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ ပီးမှ၊

၃၁ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍ခမည်းေတာ် ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သားေတာ်

ေရာေဗာင် သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၁၀ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေရာ ေဗာင်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ ေ ှ ခင် မိ ့ သိ့သွား၍၊ သသည်လည်း သွား၏။ ၂

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီးထံမှ၊ အဲဂတုြပည်သိ့ ေြပး ေသာေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်သည်၊

ထိသိတင်းကိ ကား၍ အဲဂတုြပည်မှ ြပန်လာ၏။ ၃ဣသေရလလတိ့သည် သထံ့သိ့ လကိ

ေစလတ် ၍ ေခသြဖင့် ၊ လအေပါင်းတိ့သည် သ ှ င့်အတ ေရာ ေဗာင်ထံသိ့ဝင်လျက်၊ ၄

ခမည်းေတာ်သည် ကန်ေတာ်တိ့၌ ေလးေသာထမ်းဘိးကိတင်ပါ ပီ။ ခမည်းေတာ်ထံမှာ

ပင်ပန်းစွာ ေဆာင် ွက်ရေသာအမ၊ တင်ေတာ်မေသာ ထမ်းဘိး ေလးကိ ေပါ့ေစေတာ်မပါ။

ထိသိ့ ပေတာ်လ င်၊ ကန်ေတာ် တိ့သည် အမေတာ်ကိ ထမ်းပါမည်ဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၅

ေရာေဗာင်ကလည်း၊ သံးရက်လွန်မှ တဖန် လာကဦးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ သတိ့သည်

သွား က၏။ ၆ ထိအခါ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည် ခမည်းေတာ် ေ ှ ာလမန်

အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ အထံေတာ်၌ ခစားေသာ အသက် ကီးသတိ့ ှ င့် တိင်ပင်၍၊

ဤသတိ့အား ငါြပန် ေြပာရမည်အေကာင်း၊ အဘယ်သိ့ အ ကံေပးကမည် နည်းဟ

ေမးေသာ်၊ ၇သတိ့က ကိယ်ေတာ်သည် ဤသတိ့၌ ေကျးဇး ပ လျက်၊ သတိ့စိတ်ကိ

ေြဖ၍ေကာင်းေသာစကားကိ ေြပာေတာ်မလ င်၊ သတိ့သည် အစဥ် ကိယ်ေတာ်၏ကန်ခံ

ကပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ထားက၏။ ၈အသက် ကီးသတိ့ေပးေသာအ ကံကိ ေရာေဗာင်

သည်မလိက်၊ ခစား မဲခစားေသာမိမိ သငယ်ချင်းတိ့ ှ င့် တိင်ပင်လျက်၊ ၉ ြပည်သားတိ့က

ခမည်းေတာ်တင်ေသာ ထမ်းဘိး ကိ ေပါ့ေစေတာ်မပါဟ ေလာက်ဆိကသည် ြဖစ်၍၊

သတိ့အား ငါြပန်ေြပာရမည်အေကာင်း အဘယ်သိ့ အ ကံေပးကမည်နည်းဟ

ေမးေသာ်၊ ၁၀ ထိသငယ်ချင်း လလင်တိ့က၊ ခမည်းေတာ်သည် ကန်ေတာ်တိ့၌

ထမ်းဘိးကိေလးေစပါ ပီ၊ ေပါ့ေစေတာ်မပါ ဟ ေလာက်ေသာြပည်သားတိ့အား

ကိယ်ေတာ်က၊ ငါ လက်သန်းသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ခါးထက်သာ၍ ကီးလိမ့် မည်။ ၁၁

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ ေလး ေသာ ထမ်းဘိးတိ့ကိ တင်ေလ ပီ။ ငါသည်လည်း

ထပ်၍ တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်ေလ ပီ။ ငါသည်လည်း

ကင်း မီးေကာက် ှ င့် ိက်ဦး မည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မပါဟ ေလာက်ထားက၏။ ၁၂

ှ င်ဘရင်က၊ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ တဖန် လာကဦးေလာ့ဟ ေနရ့က်ကိ

ချိန်ချက်သည်အတိင်း၊ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ေယေရာ ေဗာင် ှ င့် လအေပါင်းတိ့သည်

ေရာေဗာင်ထံသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၃ ထိအခါ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည် အသက် ကီး

သတိ့ေပးေသာ အ ကံကိမလိက်၊ လပျိုတိ့ေပးေသာ အ ကံ ကိလိက်လျက်၊ ၁၄

ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ ေလးေသာ ထမ်းဘိးကိတင်ေလ ပီ။ ငါသည်လည်း

ထပ်၍တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်ေလ ပီ။ ငါသည်လည်း

ကင်း မီးေကာက် ှ င့် ိက်ဦးမည်ဟ ကမ်းတမ်းစွာ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်သည်

ြပည်သားတိ့စကားကိ နား မေထာင်ရသည် အေကာင်းကား၊ ထာဝရဘရားသည်

ှ ိေလာ မိသ့ား အဟိယအားြဖင့် ေနဗတ်၏သား ေယေရာေဗာင်အား မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားကိြပည့်စံေစ ေတာ်မမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့သည် ှ င်ဘရင်နားမေထာင်ေကာင်းကိသိြမင်လ င်၊ ငါတိ့သည် ဒါဝိဒ် ှ င့်

အဘယ်သိ့ ဆက်ဆံသနည်း။ ေယ ှ ၏သား ှ င့် အဘယ်သိ့အေမွခံရေသးသနည်း။

အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ေနရာသိ့ အသီးသီးသွား က။ အိဒါဝိဒ်၊ သင်၏

အိမ်ကိကည့် ေလာ့ဟ ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေြပာလျက်၊ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့ ေနရာသိ့ ြပန်သွား က၏။ ၁၇ သိ့ရာတွင် ယဒ မိ့ ွာတိ့၌ ေနေသာ ဣသေရလ

လတိ့ကိ၊ ေရာေဗာင်သည် အပ်စိးရေသး၏။ ၁၈ ထိအခါ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည်၊
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အခွန်ေတာ် ဝန် အေဒါနိရံကိ ေစလတ်၍ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်

သကိ့ေသေအာင်ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ ၁၉ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည် ရထားေတာ်ကိ

အလျင်အြမန် တက်၍ေယ ှ င် မိသိ့့ေြပးေလ၏။ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုးသည်

ယေနတိ့င်ေအာင် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ကိ ပန်ကန်က၏။

၁၁ ေရာေဗာင်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

စစ်တိက်၍၊ ိင်ငံေတာ် ကိ ေရာေဗာင်လက်သိ့ ေရာက်ြပန်ေစြခင်းငှါ၊ ယဒအမျိုး

ှ င့် ဗယာမိန်အမျိုးထဲက ေ ွးချယ်ေသာ စစ်သရဲတသိန်း ှ စ်ေသာင်းတိ့ကိ စေဝးေစ၏။ ၂

သိ့ရာတွင် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ဘရားသခင်၏လေ ှ မာယသိ့ေရာက်၍၊

၃ သင်သည် ေ ှ ာလမန်သား ယဒ ှ င်ဘရင် ေရာ ေဗာင် ှ င့်ယဒခ ိင်၊ ဗယာမိန်ခ ိင်၌ ှ ိေသာ

ဣသေရလ လအေပါင်းတိ့အား ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၄

သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ချီ၍ မသွားက ှ င့် ။ လအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေနရာသိ့

ြပန်သွား ကေလာ့။ ဤအမကိငါစီရင် ပီဟ မိန့်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏

စကားေတာ်ကိနားေထာင်၍၊ ေယေရာ ေဗာင်ကိ စစ်မချီ၊ ြပန်သွား က၏။ ၅ ေရာေဗာင်သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေန၍၊ ယဒြပည် ၌ ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့ တိ့ကိ ပစရာတွင်၊ ၆ ဗက်လင် မိ၊့ ဧတံ မိ၊့

ေတေကာ မိ၊့ ၇ ဗက်ဇရ မိ၊့ ေ ှ ာေကာ မိ၊့ အဒလံ မိ၊့ ၈ ဂါသ မိ၊့ မေရ ှ မိ၊့ ဇိဖ မိ၊့ ၉

အေဒါရိမ် မိ၊့ လာခိ ှ မိ၊့ အေဇကာ မိ၊့ ၁၀ ေဇာရာ မိ၊့ အာဇလန် မိ၊့ ေဟဗန် မိတ့ည်း ဟေသာ

ယဒခ ိင် ှ င့် ဗယာမိန်ခ ိင်တွင် ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိ ပစေလ၏။ ၁၁ ရဲတိက်များကိလည်း

ခိင်ခ့ံေစ၍၊ အ ကီးအကဲ ှ င့်တကွ ဆီ၊ စပျစ်ရည်များ၊ ရိကာများကိ သိထားေလ၏။ ၁၂

ယဒအမျိုး ှ င့် ဗယာမိန်အမျိုးသည် အမေတာ် ကိ ထမ်း ွက်ေသာေကာင့် ၊

မိအ့သီးအသီးတိ့၌ ဒိင်းလား လံှလက်နက်များကိ ထား၍ အလွန်ခိင်ခ့ံေစ၏။ ၁၃

ဣသေရလြပည် အရပ်ရပ်၌ ှ ိေသာ ယဇ် ပေရာဟိတ်ေလဝိသားတိ့သည်၊ မိမိတိ့ေနရာမှ

အထံေတာ် သိ့လာက၏။ ၁၄ ေလဝိသားတိ့သည်၊ မိမိတိ့ေနရာြဖစ်ေသာ

ပိင်ထိက်ရာအရပ်ကိ စွန့်၍၊ ယဒြပည်ေယ ှ င် မိသိ့့ ေရာက်လာေသာအေကာင်းဟမကား၊

ေယေရာေဗာင် ှ င့် သ၏သားတိ့သည်၊ ေလဝိသားတိ့ကိ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေစာင့် ရေသာအရာမှ ချ၍၊ ၁၅ ြမင့် ေသာအရပ်၊ နတ်ဆိး၊

မိမိလပ်ေသာ ွား သငယ်တိ့အဘိ၊့ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ ခန့်ထားသတည်း။ ၁၆

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ ှ ာလိေသာငှါ၊ သေဘာချေသာ

သတိ့သည်လည်း၊ ဣသေရလခ ိင်များထဲက ထွက်၍၊ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား ယဇ်ပေဇာ်အ့ံေသာငှါ၊ ေလဝိသားတိ့ေနာက်သိ့လိက်၍၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ေရာက်လာက၏။ ၁၇ ထိသတိ့သည် ယဒ ိင်ငံကိ အားေပး၍ ေ ှ ာ လမန်သား

ေရာေဗာင်ကိ သံး ှ စ်ပတ်လံးခိင်ခ့ံေစက၏။ သံး ှ စ်ပတ်လံး ဒါဝိဒ်လမ်း၊ ေ ှ ာလမန်လမ်းသိ့

လိက် က ၏။ ၁၈ ေရာေဗာင်သည်လည်း ဒါဝိဒ်သား ေယရိမတ် သမီး မဟာလတ်၊

ေယ ှ ဲသား ဧလျာဘသမီး အဘိဟဲလ ှ င့် စံဘက်၍၊ ၁၉ ယ ှ ၊ ှ မာရိ၊ ဇာဟံ၊

သားသံးေယာက်တိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၂၀ ထိေနာက်၊ အဗ ှ လံသမီးမာခါ ှ င့် စံဘက်၍အဘိယ၊

အတဲ၊ ဇိဇ၊ ေ ှ ေလာမိတ်တိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၂၁ ေရာေဗာင်သည် ခင်ပွန်းတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

ဗမာင်းမမိဿံ ေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ သိမ်းယ၍၊ သား ှ စ် ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

သမီးေြခာက်ဆယ်တိ့ကိ ရသည်တွင်၊ အဗ ှ လံသမီးမာခါကိ အြခားေသာခင်ပွန်း ေမာင်းမ

မိဿံအေပါင်းတိ့ထက်သာ၍ ချစ်ေသာေကာင့် ၊ ၂၂ မာခါ၏ သားအဘိယကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့် ထားမည်အ ကံ ှ ိ၍၊ ညီအစ်ကိတိ့တွင်၊ အ ကီးဆံးြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ

ချီးေြမာက်ေလ၏။ ၂၃ ပညာသတိ ှ င့် စီရင်၍၊ ယဒခ ိင်ဗယာမိန်ခ ိင် အရပ်ရပ်တိ့တွင်၊

ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ှ ိသမ တိ့၌၊ မိမိသားတိ့ကိ အ ှံ ့အြပားေနရာချ၍၊ များစွာေသာရိကာကိ

သိထား၏။ မယားများတိ့ကိ အလိ ှ ိ၏။

၁၂ ေရာေဗာင်မင်းသည် မိမိ ိင်ငံကိ တည်ေစ၍ အား ကီးေသာအခါ၊

ဣသေရလအမျိုး ှ ိသမ ှ င့်တကွ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်ကိ စွန့်၍၊ ၂

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ေရာ ေဗာင်မင်း ကီးနန်းစံ ငါး ှ စ်တွင်၊ ၃

အဲဂတု ှ င်ဘရင် ှ ိ ှ က်သည် ရထားတေထာင် ှ စ်ရာ၊ ြမင်းစီးသရဲေြခာက်ေသာင်း၊

မေရတွက် ိင်ေသာ အဲဂတြပည်သားများ၊ လိဗြပည်သား၊ သကိြပည်သား၊

အဲသေယာပိြပည်သားတိ့ ှ င့်တကွ၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ စစ်ချီ၍၊ ၄ယဒြပည်၌ခိင်ခ့ံေသာ

မိတိ့့ကိတိက်ယ ပီးမှ၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ ၅ ထိအခါ ှ ိ ှ က်မင်းေကာင့် ၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေဝးေသာ ယဒမင်းများထံ၊ ေရာေဗာင်မင်းထံေတာ်သိ့

ပေရာဖက်ေ ှ မာယသည်လာ၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင်တိ့သည်

ငါ့ကိစွန့်ေသာေကာင့် ၊ ငါသည် သင်တိ့ကိ ှ ိ ှ က်မင်းလက်သိ့ အပ်ေလ ပီဟ အမိန့်ေတာ် ကိ

ဆင့် ဆိလ င်၊ ၆ ှ င်ဘရင် ှ င့်ယဒမင်းတိ့က၊ ထာဝရဘရား ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ သည်ဟဆိ၍၊

မိမိတိ့ကိ ှ ိမ့်ချ က၏။ ၇ ထိသိ့ ှ ိမ့်ချေကာင်းကိ ထာဝရဘရားြမင်လ င်၊

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေ ှ မာယသိ့ေရာက်၍၊ သတိ့သည် ှ ိမ့်ချ က ပီ။ ထိေကာင့်သတိ့ကိ

ငါမဖျက်ဆီး၊ အနည်းငယ် ေသာ ချမ်းသာကိေပးမည်။ ှ ိ ှ က်လက်ြဖင့် ေယ ှ လင် မိေ့ပ သိ့

ငါ့အမျက်ကိ မသွန်းေလာင်းရ။ ၈ သိ့ရာတွင် ငါ့ထံ၌ အမထမ်းြခင်း၊ တပါး အမျိုးသား

ှ င်ဘရင်ထံ၌ အမထမ်းြခင်းကိ ပိင်းြခား၍ သိေစြခင်ငှါ၊ ှ ိ ှ က်မင်းထံ၌ ကန်ခံရကမည်ဟ

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၉ အဲဂတု ှ င်ဘရင် ှ ိ ှ က်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်၍၊

ဗိမာန်ေတာ်ဘ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ ာ ှ ိသမ ကိ သိမ်းသွား၏။ ေ ှ ာလမန်လပ်ေသာ

ေ ဒိင်း ှ ိသမ ကိ လည်း ယသွား၏။ ၁၀ ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည် ေ ဒိင်းအစား၊ ေကးဝါ

ဒိင်းတိ့ကိလပ်၍၊ နန်းေတာ်တံခါးေစာင့် ၊ ကိယ်ရံေတာ်မး၌ အပ်ေလ၏။ ၁၁ ှ င်ဘရင်သည်

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ သွားေသာအခါ၊ ကိယ်ရံေတာ်သားတိ့သည် ဒိင်းတိ့ကိေဆာင်၍၊ ေနာက်

တဖန်မိမိတိ့ေစာင့် ရာ အခန်းမှာ ြပန်ထား က၏။ ၁၂ ထိသိ့ ှ င်ဘရင်သည် ကိယ်ကိ

ှ ိမ့်ချေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည် သကိ့ ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးမည် အေကာင်း၊

အမျက်ေတာ်ကိ လဲေတာ်မ၏။ ယဒြပည်၌ လည်း၊ ြပည်မြပည်ေရးသာယာသြဖင့် ၊ ၁၃

ေရာေဗာင်မင်း ကီးသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ကိယ်ကိခိင်ခ့ံေစ၍ စိးစံေသာ ေသး၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားကိ ှ ာလိေသာငှါ၊ မိမိသေဘာ မချေသာေကာင့် ၊ ဒစ ိက်အမကိ ပ၏။ ၁၅

ေရာေဗာင် ပမေသာ အမအရာအစအဆံးတိ့ သည်၊ ပေရာဖက်ေ ှ မာယ၏ကျမ်း ှ င့် ၊

ပေရာဖက်ဣေဒါ စီရင်ေသာ သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်း၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ေရာေဗာင် ှ င့်

ေယေရာေဗာင်တိ့သည်၊ အသက် ှ ည်သမကာလပတ်လံး ရန်ဘက် ပက၏။ ၁၆

ေရာေဗာင်သည်လည်း၊ ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ် ေပျာ်၍၊ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။

သားေတာ် အဘိယသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ေရာေဗာင်သည်

နန်းထိက်ေသာအခါ၊ အသက် ေလးဆယ်တ ှ စ် ှ ိ၏။ ထာဝရဘရားသည် နာမေတာ်

တည်ေစရာဘိ၊့ ဣသေရလခ ိင်များတိ့အထဲက ေ ွး ေကာက်ေသာေယ ှ လင် မိ ့၌၊

ဆယ်ခနစ် ှ စ်စိးစံေလ ၏။ မယ်ေတာ်ကားအမန်အမျိုးသား၊ ေနမအမည် ှ ိ၏။

၁၃ ေယေရာေဗာင်မင်း ကီး နန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် အဘိယသည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌မင်း ပ၍၊ ၂ ယဒြပည်ကိ သံး ှ စ်စိးစံ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊

ဂိဗာ မိသ့ား သေရလ၏ သမီးမာခါအမည် ှ ိ၏။ အဘိယ ှ င့် ေယေရာေဗာင်တိ့သည်

စစ်တိက် ေသာအေကာင်းအရာဟမကား၊ ၃ အဘိယသည် ေ ွးချယ်ေသာ

စစ်သရဲေကာင်း ေလးသိန်း ှ င့် စစ်ခင်းကျင်၏။ ေယေရာေဗာင်သည်

ေ ွးချယ်ေသာစစ်သရဲေကာင်း ှ စ်သိန်း ှ င့် စစ်ခင်း ကျင်း၏။ ၄အဘိယသည် ဧဖရိမ်ခ ိင်၊

ေဇမရိမ်ေတာင် ေပ မှာ ရပ်လျက်၊ အိေယေရာေဗာင် ှ င့် ဣသေရလလ အေပါင်းတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ ၅ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် ဆား ှ င့်

ယှဥ်ေသာပဋိညာဥ်အားြဖင့် ၊ ဣသေရလ ိင်ငံကိ ဒါဝိဒ် ှ င့်သားေတာ် ေြမးေတာ်တိ့၌အစဥ်

အိပ်ေတာ်မေကာင်းကိ၊ သင်တိ့သိမှတ်သင့်သည် မဟတ်ေလာ။ ၆ သိ့ရာတွင်၊

ဒါဝိဒ်သားေတာ်ေ ှ ာလမန်၏ ကန်ေနဗတ်သားေယ ေရာေဗာင်သည်၊ မိမိအ ှ င်ကိ

တဘက်ထ၍ပန်ကန်ေလ ပီ။ ၇ ေ ှ ာလမန်သားေရာေဗာင်သည် အသက်ငယ်၍

သေဘာ းည့ံေသာေကာင့် ၊ မဆီးတား ိင်ေသာအခါ၊ လှပ်ေပ ေသာသ၊ အစမလတိ့သည်

ေယေရာေဗာင်ထံမှာ စေဝး၍၊ ေရာေဗာင်မင်းတဘက်၌ ကိယ်ကိ ခိင်ခ့ံေစ က၏။ ၈

ယခလည်း သင်တိ့သည် ဒါဝိဒ်၏သားေြမး၌ ှ ိေသာ ထာဝရဘရား၏ ိင်ငံေတာ်ကိ

ဆီးတားမည်ဟ ကံစည်ကသည်တကား၊ သင်တိ့သည် များြပား၍သင်တိ့ ဘရားအရာ၌၊

ေယေရာေဗာင်လပ်ေသာ ေ ွားသငယ် တိ့လည်း ှ ိ က၏။ ၉ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားခန့်ထားေတာ်မ ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်၊ အာ န်အမျိုး ှ င့် ေလဝိအမျိုးသား

တိ့ကိ ှ င်ထတ်၍၊ တပါးအမျိုးသားထံးစံအတိင်း၊ ကိယ်အဘိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ

လပ်က ပီမဟတ်ေလာ။ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ွားသငယ်တေကာင် ှ င့် သိးခနစ်ေကာင် ကိ
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ေပး၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားြခင်းကိ ခံေသာ သမည်သည်ကား၊

ဘရားမဟတ်ေသာသထံမှာ ယဇ်ပေရာဟိတ် ပရသည်တကား။ ၁၀ ငါတိ့မကား၊

ထာဝရဘရားကိမစွန်။့ ထိဘရား သည် ငါတိ့၌ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား

၏အမေတာ်ကိ ထမ်းေသာယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အာ န်အမျိုးြဖစ် က၏။

ေလဝိသားတိ့သည်လည်း၊ မိမိတိ့ အမိကိ ေစာင့် ေနက၏။ ၁၁ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌၊

မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် နံသ့ာေပါင်းကိ နံနက်တိင်း၊ ညဦးတိင်းမီး ိ ့ က၏။ သန့် ှ င်းေသာ

စားပဲွေပ မှာ ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ၎င်း၊ ညဦး တိင်းထွန်းစရာဘိ့ေ မီးခံ ှ င့် မီးခွက်တိ့ကိ၎င်း

ြပင်ဆင် က ၏။ ငါတိ့သည် ငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ

ေစာင့် က၏။ သင်တိ့မကား၊ ထာဝရဘရား ကိ စွန့် က ပီ။ ၁၂ ဘရားသခင်

ကိယ်ေတာ်တိင်သည်၊ ငါတိ့တွင် ဗိလ်မင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ဘရားသခင်၏ယဇ်ပေရာဟိတ်

တိ့သည်လည်း၊ တံပိးမတ်လျက် သင်တိ့တဘက်၌ ိးေဆာ် ြခင်းငှါ၊ ငါတိ့တွင် ှ ိ က၏။

အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားတဘက်၌

မတိက်က ှ င့် ။ တိက်လ င် ံ းရ ကလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၃ ေယေရာေဗာင်သည်

ယဒလတိေ့နာက်၌ မထင် မ ှ ားတပ်ချီေစ၍၊ ကိယ်တိင်တဘက်၊ ေချာင်းေနေသာသတဘက်၊

ယဒတပ်ကိဝိင်း က၏။ ၁၄ ယဒလတိ့သည် ြပန် ကည့်ေသာအခါ၊ စစ်မဝိင်း

မိသည်ကိြမင်လ င်၊ ထာဝရဘရားအားဟစ်ေခ ၍၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း

တံပိးမတ် က၏။ ၁၅တဖန်ယဒလတိ့သည် ေကးေကာ်ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်သည်

ေယေရာေဗာင်ကိ အဘိယ ှ င့် ယဒလတိ့ ေ ှ မှ့ာ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊

၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ေြပး၍၊ သတိ့ကိ ယဒလတိ့လက်သိ့

ဘရားသခင်အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အဘိယ ှ င့် သ၏လတိ့သည် ကီးစွာေသာ

လပ် ကံြခင်းကိ ပ၍၊ ေ ွးချယ်ေသာ ဣသေရလလ ငါးသိန်းလဲေသသြဖင့် ၊ ၁၈

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ထိအခါ ံ း၍၊ ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ခိလံေသာေကာင့် ိင် က၏။ ၁၉ အဘိယသည်

ေယေရာေဗာင်ကိ လိက်၍၊ ေဗသလ မိ့ ှ င့် ွာများ၊ ေယ ှ န မိ ့ ှ င့် ွာများ၊ ဧဖရိမ် မိ ့

ှ င့် ွာများတိ့ကိ သလ့က်မှ တ်ယေလ၏။ ၂၀အဘိယလက်ထက် ကာလပတ်လံး၊ ေယေရာ

ေဗာင်သည် ေနာက်တဖန်ခွန်အားကိ မရြပန်။ ထာဝရ ဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့်

ေသေလ၏။ ၂၁အဘိယမကား ခွန်အားတိးပွါး၏။ မယား တဆယ်ေလးေယာက်တိ့ကိယ၍

သား ှ စ်ဆယ် ှ စ် ေယာက် ှ င့် သမီးတဆယ်ေြခာက်ေယာက်တိ့ကိ ြမင်ရ၏။

၂၂ အဘိယပမေသာအမအရာ ကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် ကျင့် ေသာအကျင့် ၊

ေြပာေသာစကားများတိ့သည်၊ ရာဇဝင် ှ င့်ဆက်၍ ပေရာဖက်ဣေဒါစီရင်ေသာ စာ၌

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

၁၄ အဘိယသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ဒါစိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။

သားေတာ်အာသသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ထိမင်းလက် ထက်၊

ြပည်ေတာ်သည် ဆယ် ှ စ်ပတ်လံး ငိမ်းချမ်း သာယာ၏။ ၂အာသမင်းသည် မိမိဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာင်းေသာအမ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ အမတိ့ကိ ပေလ၏။ ၃

တပါးအမျိုးသားဘရား၏ ယဇ်ပလင်တိ့ကိ၎င်း၊ ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ၎င်း ပယ် ှ ား၏။

ပ်တဆင်းတတိ့ကိ ဖိဖျက်၍၊ အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ခတ်လဲှ၏။ ၄ယဒလတိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ှ ာ၍၊ ပညတ်တရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် မည်အေကာင်း

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ယဒ မိ့ ွာ အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိေသာ ကန်း ှ င့် ပ်တဆင်းတတိ့ကိ

ပယ် ှ ား၍၊ ိင်ငံေတာ်ေရး သာယာ လျက် ှ ိ၏။ ၆ ထိကာလ၌ ငိမ်သက်ေသာအခွင့် ကိ

ထာဝရ ဘရားေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ယဒြပည်သည် ငိမ်၍၊ စစ်မ ှ င့် လွတ်ေသာေကာင့် ၊

အာသမင်းသည် တြပည်လံးတွင် ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိ တည်ေလ၏။ ၇ ငါတိ့သည်

ငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ ကိးစား ှ ာ၍၊ ထိဘရားသည် အရပ်ရပ်၌

ငိမ်သက် ေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊ တြပည်လံးကိ အစိးရစဥ်အခါ၊

ဤမည်ေသာ မိတိ့့ကိ ပစ၍ မိ့ ိ း၊ ြပအိး၊ တံခါး၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ လပ်ကကန်အ့ံဟ

ယဒလတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ အာသမင်း၌ ကိဒန် ှ င့် လံှကိကိင်ေသာ ယဒ အမျိုး

သရဲသံးသိန်း၊ ဒိင်းလား ှ င့် ေလးကိကိင်ေသာ ဗယာမိန်အမျိုးသရဲ ှ စ်သိန်း ှ စ်ေသာင်း ှ ိ၍၊

ထိသ အေပါင်းတိ့သည် ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲြဖစ် က၏။ ၉ တဖန်က ှ ှ င်ဘရင်

ေဇရသည်စစ်သရဲတသန်း၊ ရထားသံးရာ ှ င့်တကွ ချီလာ၍၊ မေရ ှ မိသိ့့ ေရာက် ေသာအခါ၊

၁၀အာသသည်ဆီး ကိ၍၊ မေရ ှ မိန့ားမှာ ေဇဖ သချိုင့် ၌ စစ် ပိင် က၏။ ၁၁အာသသည်

မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရား အား ဟစ်ေခ ၍၊ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

လများတိ့တွင် အားနည်းေသာသကိ ကယ်တက်ြခင်းငှါ တတ် ိင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိခိလံ၍ နာမေတာ်ကိအမီှ ပလျက်၊ ဤအလံး အရင်း ကီးကိ တိက်ြခင်းငှါ

သွားပါ၏။ ဘိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ ၏။

လသည် ကိယ်ေတာ်ကိ ိင်ေစေသာ အခွင့် ှ ိေစေတာ် မမပါ ှ င့်ဟ ဆေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊

၁၂ထာဝရဘရားသည် က ှ လတိ့ကိ အာသ ှ င့် ယဒလတိ့ေ ှ မှ့ာ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊

သတိ့သည် ေြပး က၏။ ၁၃ အာသ ှ င့်သ၏လတိ့သည် ေဂရာ မိတိ့င်ေအာင်

လိက်သြဖင့် ၊ က ှ လတိ့သည် ြပန်၍မတိက်ဝ့ံေသာေကာင့် အ ံ းခံရက၏။ ထာဝရဘရား ှ င့်

ဗိလ်ေြခေတာ်ေ ှ မှ့ာ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရက၏။ ယဒလတိ့သည် လက်ရဥစာ အများကိ

သိမ်းယက၏။ ၁၄ ေဂရာ မိပ့တ်ဝန်းကျင် မိသ့ားတိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ် ှ ိသြဖင့် ၊ ယဒလတိ့သည် ထိ မိ ့ ှ ိသမ တိ့ကိ လပ် ကံ၍၊ သိထား ှ င့် ေသာ

ဘ ာ ဥစာအများတိ့ကိ သိမ်းယက၏။ ၁၅ တိရစာန်တင်းကပ်များကိလည်း တိက်ဖျက်

လျက်၊ သိး ှ င့်က လားအပ်များတိ့ကိ သိမ်းယ၍။ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်သွားက၏။

၁၅ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သဒက်သား အာဇရိအေပသိ့ သက်ေရာက်၍၊

၂ အာဇရိသည် အာသမင်းကိ ကိဆိြခင်းငှါ သွားလျက်၊ အိအာသမင်း၊

အိယဒအမျိုး ှ င့် ဗယာမိန် အမျိုးသားအေပါင်းတိ၊့ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားဘက်၌ ေနလ င်၊ ေနစဥ် ကာလ၊ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ် မမည်။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာလ င် အေတွခံ့ေတာ်မမည်။

စွန့်လ င်သင်တိ့ကိ စွန့်ေတာ်မမည်။ ၃ ကာြမင့် ေသာကာလပတ်လံး၊ ဣသေရလ အမျိုး၌

မှန်ေသာ ဘရားမ ှ ိ။ သဝါဒေပးတတ်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိတ်မ ှ ိ။ တရားလည်းမ ှ ိဘဲ

ေန၍၊ ၄ ေဘးေရာက်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ဣသ ေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ၍၊ ှ ာ ကေသာအခါ အေတွခံ့ေတာ်မ၏။ ၅ ေ ှ းကာလ၌

ထွက်ေသာသ၊ ဝင်ေသာသသည် ချမ်းသာမရ။ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်သားအေပါင်း

တိ့သည် အလွန်ဆင်းရဲြခင်းကိ ခံရက၏။ ၆တ ိင်ငံ ှ င့်တ ိင်ငံ၊ တ မိ့ ှ င့်တ မိထ့က၍၊

ေဘး အမျိုးမျိုးအားြဖင့် ၊ ဘရားသခင်ဆံးမေတာ်မ၏။ ၇သင်တိ့မကား အားယကေလာ့။

လက်အား မေလျာ့ေစ ှ င့် ။ သင်တိ့ကျင့်သည် အတိင်းအကျိုးကိ ခံရကမည်ဟာ မတ်ဆိ၏။

၈ ထိစကား ှ င့် ပေရာဖက်သဒက်၏ အနာဂတိ စကားကိ အာသမင်းသည် ကားေသာအခါ၊

ရဲရင့် ြခင်းသိ့ ေရာက်၍၊ ယဒြပည် ှ င့် ဗယာမိန်ြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌၎င်း၊ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ

တိက်ယေသာ မိတိ့့၌၎င်း၊ စက် ဆပ်ဘွယ်ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ပယ် ှ ား၍၊

ဗိမာန်ေတာ် ဦးေ ှ တွ့င် ှ ိေသာ ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပလင်ကိ ပြပင် ေလ၏။ ၉

ယဒအမျိုး ှ င့် ဗယာမိန်အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ဧဖရိမ်ခ ိင်၊ မနာေ ှ ခ ိင်၊

ှ ိေမာင်ခ ိင်ထဲက ထွက်ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ၎င်း စေဝးေစ၏။ အာသမင်၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊ သ ှ င့် အတ ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ၊ ဣသေရလအမျိုးသား

အများတိ့သည် သိြမင်လ င်၊ ထိမင်းဘက်သိ့ ဝင်စား က၏။ ၁၀ အာသမင်းနန်းစံဆယ်ငါ ှ စ်၊

တတိယလတွင် ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေဝး၍၊ ၁၁ ေဆာင်ခ့ဲေသာ လက်ရဥစာထဲက ွားခနစ်ရာ၊

သိးခနစ်ေထာင်တိ့ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ် က၏။ ၁၂ ဘိးေဘးတိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ှ ာပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၃

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ မ ှ ာေသာသ၊ ေယာက်ျားမိန်းမ

အ ကီးအငယ် မည်သည်ကား၊ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်ဟ၍၎င်း၊ ၁၄ ေကးေကာ်သံ၊

တံပိး ှ ဲခရာမတ်သံ ှ င့်တကွ၊ ကီးေသာအသံဗလံ ပလျက်၊ ထာဝရဘရားအား ကျိန်ဆိ ၍

ဝန်ခံြခင်းပဋိညာဥ်ဖဲွ ့ က၏။ ၁၅ ယဒလအေပါင်းသည် ထိသိ့ကျိန်ဆိြခင်းကိ

ပေသာအခါ ဝမ်းေြမာက် က၏။ အေကာင်းမကား၊ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲကျိန်ဆိ၍၊

အလိဆ အား ကီးသည် ှ င့် ၊ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာေကာင့် အေတွခံ့ေတာ်မ၏။

အရပ်ရပ်၌ ငိမ်သက်ြခင်းအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၆ အာသမင်း ကီး၏

အဘွားေတာ်မာခါသည်၊ အာ ှ ရပင်ေအာက်မှာ ပ်တကိလပ်ေသာေကာင့် ၊မိဖရား
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အရာကိ တ်၍၊ ပ်တကိဖျက်ဆီးေကျာ်နင်း ပီးလ င်၊ ေကဒန်ေချာင်းနားမှာ

မီး ိေ့တာ်မ၏။ ၁၇ ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ ဣသေရလြပည်၌ မပယ် ှ ားေသာ်လည်း၊

လက်ထက်ေတာ်ကာလပတ်လံး အာသ စိတ် ှ လံးသည် စံလင်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၈

ခမည်းေတာ်လေသာဥစာ၊ ကိယ်တိင်လေသာ ဥစာ၊ ေ ၊ ေငွတန်ဆာများကိ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့

သွင်းထား ေတာ်မ၏။ ၁၉ ေနာက်တဖန်နန်းစံ သံးဆယ်ငါး ှ စ်တိင်ေအာင် စစ်တိက်ြခင်းမ ှ ိ။

၁၆ အာသမင်းနန်းစံသံးဆယ်ေြခာက် ှ စ်တွင်၊ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာသည်

ယဒြပည်သိ့ စစ်ချီ၍၊ ယဒ ှ င်ဘရင် အာသထံသိ့ အဘယ်သမ

မထွက်မဝင်ေစြခင်း ငှါ၊ ရာမ မိကိ့တည်၏။ ၂ ထိအခါ ဗိမာန်ေတာ် ဘ ာ ှ င့် နန်းေတာ်

ဘ ာတည်းဟေသာ ေ ေငွ ှ ိသမ ကိ၊ အာသသည် ထတ်၍၊ ဒမာသက် မိ ့၌ေနေသာ

ရိ ှ င်ဘရင်ဗဟာဒဒ် ထံသိ့ေပးလိက်၍၊ ၃ ငါသည်သင် ှ င့် ၎င်း၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် သင့်

ခမည်းေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ မိဿဟာယဖဲွ ့ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေ ေငွကိ ငါေပးလိက်၏။ ဣသေရ

လ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာ သည် ငါ့ထံမှထွက်သွားေစြခင်းငှါ၊ သ ှ င့် ဖဲွေ့သာ မိဿ ဟာယကိ

ဖျက်၍လာပါဟ မှာလိက်ေလ၏။ ၄ အာသမင်း ကီး၏ စကားကိ ဗဟာဒဒ်သည်

နားေထာင်၍၊ ဣသေရလ မိ့ ွာတိ့ကိ စစ်ချီေစြခင်းငှါ၊ မိမိဗိလ်များကိ ေစလတ်သြဖင့် ၊

သတိ့သည်ဣယန် မိ၊့ ဒန် မိ၊့ အာေဗလမိမ် မိမှ့စ၍၊ နဿလိြပည်၌ ှ ိသမ ေသာ

ဘ ာ မိတိ့့ကိ လပ် ကံက၏။ ၅ ထိသိတင်းကိ ဗာ ှ ာသည်ကားေသာအခါ၊ ရာမ မိကိ့

လက်စမသတ်ဘဲ အလပ်ကိြဖတ်၍ေန၏။ ၆ ထိအခါအာသမင်း ကီးသည်

ယဒလအေပါင်းကိ ေခသြဖင့် ၊ ရာမ မိ ့၌ ဗာ ှ ာမင်းသွင်းေသာေကျာက် ှ င့်

သစ်သားကိယသွား၍၊ ေဂဘ မိ့ ှ င့် မိဇပါ မိကိ့တည်၏။ ၇ ထိအခါ ပေရာဖက်ဟာနန်သည်

ယဒ ှ င်ဘရင် အာသထံသိ့လာ၍၊ မင်း ကီးသည် မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ မခိလံ၊

ရိ ှ င်ဘရင်ကိ ခိလံေသာ ေကာင့် ၊ ရိ ှ င်ဘရင်၏ ဗိလ်ေြခတိ့သည် မင်း ကီး လက်မှ

လွတ်သွား က ပီ။ ၈ က ှ လ ှ င့် လိဗလတိ့သည် ရထားများ၊ ြမင်းစီး သရဲများ ှ င့်တကွ၊

အား ကီးေသာ အလံးအရင်ြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ သိ့ေသာ်လည်း မင်း ကီးသည် ထာဝရ

ဘရားကိ ခိလံေသာေကာင့် ၊ ထိအလံးအရင်းကိ မင်း ကီး လက်သိ့ အပ် ှ ံ ေတာ်မ ပီ။ ၉

ထာဝရဘရားသည် စံလင်ေသာ ေစတနာစိတ် ှ ိေသာသတိ့ဘက်၌၊ ခိင်ခ့ံစွာ ေနြခင်းငှါ၊

ေြမ ကီးတြပင် လံးကိ အ ှံ ့အြပား ကည့် လျက် ှ ိေတာ်မ၏။ ဤအမ၌ မင်း ကီးသည်

မိက်စွာ ပ ပီ။ ယခမှစ၍ စစ်မ ှ ိလိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၁၀ ထိသိ့ဆိေသာေကာင့် ၊ အာသသည်

ပေရာဖက် ကိ အမျက်ထွက်၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား၏။ ထိကာလ၌

ြပည်သြပည်သားအချို ့တိ့ကိလည်း ှ ဥ်းဆဲ ၏။ ၁၁ အာသမင်း ပမေသာ

အမအရာအစအဆံးတိ့ သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထား လျက် ှ ိ၏။

၁၂ နန်းစံသံးဆယ်ကိး ှ စ်တွင်၊ ေြခေတာ်၌ အနာ ေရာဂါစဲွ၍ ြပင်းစွာ ခံရေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားကိ မဆည်းကပ်၊ ေဆးသမားတိ့ကိသာ ဆည်းကပ်ေလ၏။ ၁၃အာသသည်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ နန်းစံ ေလးဆယ်တ ှ စ်တွင် အနိစေရာက်သြဖင့် ၊ ၁၄ ဒါဝိဒ် မိမှ့ာ

မိမိအဘိ့ မိမိလပ် ှ င့် ေသာ သချုင်း ၌၊ ြပည်သားတိ့သည် သဂဟ်ေသာအခါ၊ ေမး ကိင်ေသာ

နံသ့ာမျိုးတိ့ကိ၊ ေဆးသမားအတတ်ြဖင့် ေဘာ်၍၊ တလား၌ အြပည့်ထည့် ပီးလ င်၊

အေလာင်းေတာ်ကိ တင်ထားက၏။ အလွန် ကီးေသာမီး ိ ပဲွ့ကိလည်း ခံက၏။

၁၇ အာသသားေယာ ှ ဖတ်သည် ခမည်းေတာ် အရာ၌ နန်းထိင်၍၊

ဣသေရလ ိင်ငံတဘက် မိမိကိ ခိင်ခ့ံေစ၏။ ၂ ယဒြပည်တွင်၊

ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ှ ိသမ တိ့၌၊ တပ် သားများကိထား၏။ယဒြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌၎င်း၊ ဧဖရိမ်

ြပည်မှာ ခမည်းေတာ် အာသတိက်ယ ေသာ မိတိ့့၌၎င်း၊ မိေ့စာင့်တပ်ကိ

အသီးအသီးခန့်ထား၏။ ၃ ခမည်းေတာ်သည် အရင်လိက်ေသာလမ်းသိ၊့

ေယာ ှ ဖတ်လိက်လျက်၊ ၄ ဗာလဘရားတိ့ကိ မဆည်းကပ်၊ ခမည်းေတာ်၏

ဘရားသခင်ကိသာ ဆည်းကပ်သြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုး ၏ ထံးစံကိေ ှ ာင်၍၊

ပညတ်တရားေတာ်ကိ ကျင့် ေသာ ေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ေစာင့် မ၍၊ ၅

ိင်ငံေတာ်ကိေယာ ှ ဖတ်လက်၌ တည်ေစေတာ် မသြဖင့် ၊ ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်

လက်ေဆာင် များကိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၆ ဂဏ်အသေရ ှ င့် စည်းစိမ်ဥစာများေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ တရားလမ်းတိ့၌ စိတ်စဲွလမ်း၍၊ ြမင့် ေသာအရပ် ှ င့် အာ ှ ရပင်တိ့ကိ

ယဒြပည်မှ ပယ် ှ ား ေတာ်မ၏။ ၇ နန်းစံသံး ှ စ်တွင်၊ ယဒ မိ ့အရပ်ရပ်၌ သွန်သင် ေစြခင်းငှါ၊

မးမတ် ဗင်ဟဲလ၊ သဗဒိ၊ ဇာခရိ၊ နာသေနလ၊ မိကာယတိ့ကိ၎င်း၊ ၈ ေလဝိသားေ ှ မာယ၊

ေနသနိ၊ ေဇဗဒိ၊ အာသ ေဟလ၊ ေ ှ မိရမတ်၊ ေယာနသန်၊ အေဒါနိယ၊ ေတာဘိယ၊ ေတာဘ၊

ေဒါနိယတိ့ကိ၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလိ ှ မာ ှ င့် ေယာရံကိ၎င်း၊ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၉

ထိသတိ့သည် ယဒြပည်၌သဝါဒေပး၍၊ ထာဝရ ဘရား၏ ပညတိကျမ်းပါလျက်၊

ယဒ မိအ့ရပ်ရပ်တိ့တွင်၊ လှည့်လည်သြဖင့် ၊ ြပည်သားတိ့ကိ သွန်သင် က၏။ ၁၀ယဒြပည်

ပတ်ဝန်းကျင်တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ သည်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ ေယာ ှ ဖတ်ကိ

စစ်မတိက်ဝ့ံဘဲ ေနက၏။ ၁၁ ဖိလိတိလတိ့သည် လက်ေဆာင် ှ င့် အခွန်ေငွကိ၎င်း၊

အာရပ်လတိ့သည် သိးခနစ်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ င့် ဆိတ်ခနစ်ေထာင်ခနစ်ရာကိ၎င်း

ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၁၂ ေယာ ှ ဖတ်သည် အလွန်ခွန်အားတိးပွား၍၊ ယဒြပည်၌ရဲတိက် ှ င့်

ဘ ာေတာ် မိတိ့့ကိ တည်ေတာ် မ၏။ ၁၃ယဒ မိတိ့့၌ အမအေရးေတာ်များ၏။ ခွန်အား

ကီးေသာ စစ်သရဲတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ က၏။ ၁၄ စစ်သရဲအေဆွအမျိုး

အလိက်ယေသာ စာရင်း ဟမကား၊ ယဒအမျိုး ဗိလ်ချုပ်မင်းအာဒန ှ င့် ခွန်အား ကီးေသာ

စစ်သရဲသံးသိန်း၊ ၁၅ စစ်ကဲေယာဟနန် ှ င့် ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲ ှ စ်သိန်း ှ စ်ေသာင်း၊

၁၆ ေစတနာစိတ် ှ င့် ကိယ်ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေသာ ဇိခရိသားအာမသိ ှ င့်

ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲ ှ စ်သိန်း၊ ၁၇ ဗယာမိန်အမျိုး ခွန်အား ကီးေသာ ဧလျာဒ ှ င့် ေလး၊

ဒိင်းလားကိ ကိင်ေသာသ ှ စ်သိန်း၊ ၁၈သေ့နာက်ေယာဇဗဒ် ှ င့် စစ်တိက်ြခင်းငှါ၊ အသင့်

ှ ိေသာသ တသိန်း ှ စ်ေသာင်းတည်း။ ၁၉ ယဒြပည်အရပ်ရပ်၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့၌

ှ င်ဘရင် ထားေသာသရဲမှတပါး၊ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ သတိ့သည် အမေတာ်ကိ

ထမ်းလျက်ေနက၏။

၁၈ ေယာ ှ ဖတ်မင်းသည် ဂဏ်အသေရ ှ င့် စည်းစိမ် ဥစာများ၍၊ အာဟပ်မင်း ှ င့်

အမျိုးဆက်ေလ၏။ ၂ ေနာက်တဖန် ှ မာရိ မိ၊့ အာဟပ်မင်းထံသိ့

ကိယ်တိင်သွား၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အာဟပ်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ် ှ င့် ၊

သ၏လတိ့အဘိ့ များစွာ ေသာ သိး ွားတိ့ကိစီရင်၍၊ ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ လိက်ေစြခင်းငှါ၊

၃ ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ ငါ ှ င့်အတ လိက်မည် ေလာဟေမးလ င်၊ ေယာ ဖတ်က၊ ငါသည်

မင်း ကီးက့ဲသိ့ ၎င်း၊ ငါသတိ့သည် မင်း ကီး၏လက့ဲသိ့ြဖစ်လျက်၊ မင်း ကီး ှ င့် ဝိင်း၍

စစ်တိက်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၄ တဖန်ေယာ ှ ဖတ်က၊ ထာဝရဘရား၏ တ်

ကပတ်ေတာ်ကိ ယေနေ့မးြမန်းပါေလာ့ဟ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အားဆိေသာ်၊

၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ပေရာဖက်ေလးရာ တိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊

ငါသည်ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီေကာင်းသေလာ။ မချီဘဲေန ေကာင်းသေလာဟ

ေမးေသာ်၊ သတိ့က ချီေတာ်မပါ။ ထာဝရဘရားသည် အ ှ င်မင်း ကီး၏လက်ေတာ်သိ့

အပ်ေတာ်မမည်ဟ ေလာက် က၏။ ၆ ေယာ ှ ဖတ်ကလည်း၊ ငါတိ့ေမးြမန်းစရာ

ထာဝရဘရား၏ ပေရာဖက်တစံတပါးမ မ ှ ိသေလာဟ ေမးေသာ်၊ ၇

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ ထာဝရဘရားကိ ေမးြမန်းရေသာ သတေယာက်၊

ဣမလသားမိကာ ှ ိေသး၏။ သိ့ရာတွင်။ ထိသကိငါမန်း၏။ ငါ၌ မဂလာစကားကိမေဟာ၊

အမဂလာစကားကိသာ အစဥ်ေဟာတတ်သည်ဟ ေယာ ှ ဖတ်အားဆိလ င်၊ ေယာ ှ ဖတ်က၊

ထိသိ့မင်း ကီး မေြပာပါ ှ င့်ဟ ြပန်ဆိ၏။ ၈ ထိအခါ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် အရာ ှ ိ

တေယာက်ကိေခ ၍၊ ဣမလသားမိကာကိ အလျင် အြမန်ေခ ခ့ဲဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည် မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ

ဝတ်ဆင်လျက်၊ ှ မာရိ မိတံ့ခါးဝေ ှ ့၊ ဟင်းလင်းေသာအရပ်၌ ရာဇပလင် တိအ့ေပ မှာ ထိင်၍၊

ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေဟာေြပာက၏။ ၁၀ ေခနာနာသားေဇဒကိသည်

သံဦးချိုတိ့ကိ လပ်၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ကိယ်ေတာ် သည် ရိြပည်ကိ

မဖျက်ဆီးမီှတိင်ေအာင်၊ ဤဦးချိုတိ့ ှ င့် တိးရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိ၏။ ၁၁

ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကလည်း၊ ဂိလဒ်ြပည် ရာမတ် မိသိ့့စစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ၊ ထာဝရ

ဘရားသည် အ ှ င်မင်း ကီး၏လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ် မမည်ဟ ပေရာဖက် ပ၍

ေဟာက၏။ ၁၂ မိကာကိေခေသာတမန်က၊ ပေရာဖက် အေပါင်းတိ့သည်

မဂလာစကားကိသာ ှ င်ဘရင်အား တညီတ ွတ်တည်း ေဟာက၏။ ကိယ်ေတာ်လည်း

သတိ့ေဟာကသည်နည်းတ၊ မဂလာစကားကိသာ ေဟာေတာ်မပါဟဆိလ င်၊ ၁၃ မိကာက၊

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ငါ၏ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မေသာ
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စကားကိသာ ငါြပန်ေြပာရမည်ဟဆိ၏။ ၁၄ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ှ င်ဘရင်က၊

အချင်းမိကာ၊ ငါတိ့သည် ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ ေကာင်းသေလာ။ မချီဘဲေန

ေကာင်းသေလာဟေမးလ င်၊ မိကာကစစ်ချီ၍ ေအာင်ေတာ်မပါ။ ရန်သတိ့ကိ

လက်ေတာ်သိ့ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ြပန်ေလာက်၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

မှန်ေသာစကားမှတပါး အြခားေသာစကားကိ ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် သင်သည်

ငါ့အားမေဟာမည်အေကာင်း၊ ငါသည်ဘယ် ှ စ် ကိမ် တိင်ေအာင် သင့်အား

အကျိန်ေပးရမည်နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၁၆ မိကာက၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည်

သိးထိန်းမ ှ ိေသာသိးက့ဲသိ့ ေတာင်များအေပ မှာ အရပ်ရပ်ကဲွြပားလျက် ှ ိ ကသည်ကိ

ငါြမင် ပီ။ ထာဝရ ဘရားကလည်း၊ ဤသအေပါင်းတိ့သည် အ ှ င်မ ှ ိေသာ ေကာင့် ၊

အသီးသီးကိယ်ေနရာသိ့ ြပန် ကပါေလေစဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ေလာက်ဆိ၏။

၁၇ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သသည် ငါ၌ မဂလာစကားကိမေဟာ၊

အမဂလာစကားကိသာ ေဟာတတ်သည်ဟမင်း ကီးအား ငါမေြပာသေလာဟ

ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ၏။ ၁၈ မိကာကလည်း၊ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ

နားေထာင်ပါ။ ထာဝရဘရားသည် ပလင် ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့သည် လက်ျာေတာ်ဘက်၊ လက်ဝဲ

ေတာ်ဘက်၌ရပ်ေနကသည်ကိ၎င်း၊ ငါြမင် ပီ။ ၁၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အာဟပ်သည် ဂိလဒ် ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ၍ဆံးေစြခင်းငှါ၊ အဘယ်သ

ေသွးေဆာင်မည်နည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ အြခံအရံ ေတာ်တိ့သည် တေယာက်တနည်းစီ

ြပန်ေလာက်က၏။ ၂၀ တဖန်ဝိညာဥ်တပါးသည်လာ၍ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ရပ်လျက်၊ အက ်ပ်ေသွးေဆာင်ပါမည်ဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၁ ထာဝရဘရားက၊

အဘယ်သိ့ေသွးေဆာင်မည် နည်းဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ အက ်ပ်သွား၍ ထိမင်း ကီး

၏ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ထဲမှာ၊ မသားစကားကိ ေြပာ တတ်ေသာ စိတ်ဝိညာဥ်ြဖစ်ပါမည်ဟ

ြပန်ေလာက်ေသာ် သင်သည်ေသွးေဆာင်၍ ိင်လိမ့်မည်။ ထိသိ့သွား၍ ပေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည် မသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ

စိတ်ဝိညာဥ်ကိ မင်း ကီး၏ပေရာဖက် အေပါင်းတိ့၌ သွင်းေတာ်မ ပီ။ မင်း ကီး၏အမမှာ

အမဂလာစကားကိ ေြပာေတာ်မ ပီဟ ေဟာေလ၏။ ၂၃ ထိအခါ ေခနာနာသားေဇဒကိသည်

ချဥ်းလာ၍ မိကာ၏ပါးကိ ပတ်လျက်၊ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ် သည်

သင် ှ င့် တ်ဆက်ြခင်းငှါ၊ အဘယ်လမ်းြဖင့် ငါမှ ထွက်ေတာ်မသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ၂၄

မိကာက၊ သင်သည်ပန်းေ ှ ာင်၍ေနြခင်းငှါ၊ အတွင်းခန်းထဲသိ့ ဝင်ေသာေန့၌

သင်ြမင်လိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၂၅ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊ မိကာကိ မိဝ့န်မင်း အာမန်ထံ၊

သားေတာ်ေယာ ှ ထံသိ့ ယသွား၍၊ ၂၆ဤသကိ ေထာင်ထဲမှာေလှာင်ထား က။ ငါသည်

ငိမ်ဝပ်စွာြပန်၍ မလာမီှတိင်ေအာင်၊ ဆင်းရဲစွာ စားေသာက်ေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိေ ကာင်းကိ

ဆင့် ဆိေလာ့ ဟ စီရင်၏။ ၂၇ မိကာကလည်း၊ မင်း ကီးသည် ငိမ်စပ်စွာ

ြပန်လာရလ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားြဖင့် မိန့်ေတာ် မမ၊ အိလများအေပါင်းတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့ဟဆိ၏။ ၂၈ ထိသိ့ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ ှ ဖတ်တိ့သည်၊ ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့ စစ်ချီ က၏။ ၂၉ဣသေရလ ှ င်ဘရင်က၊

ငါသည် ြခားနားေသာ အေယာင်ကိ ေဆာင်၍စစ်ပဲွထဲသိ့ ဝင်မည်။ မင်း ကီးမ

ကား၊ မင်ေြမာက်တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်ပါေလာ့ဟ ေယာ ှ ဖတ်အားဆိ ပီးမှ၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ြခားနား ေသာ အေယာင်ကိေဆာင်လျက် စစ်ပဲွထဲသိ့ဝင်၏။ ၃၀

ရိ ှ င်ဘရင်က၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မှတပါး၊ အြခားေသာ လ ကီးလငယ်ကိ

မတိက် ှ င့်ဟ ရထားစီး သရဲအပ်ဗိလ်မင်းတိ့ကိမှာထား ှ င့် ေသာေကာင့် ၊ ၃၁

ရထားစီးသရဲအပ်ဗိလ်မင်းတိ့သည် ေယာ ှ ဖတ် ကိြမင်ေသာအခါ၊ ထိသသည်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ြဖစ်လိမ့်မည်ဟဆိလျက်၊ သကိ့ တိက်အ့ံေသာငှါ ဝိင်းလာ က၍၊

ေယာ ှ ဖတ်လည်း ေကးေကာ်ေလ၏။ ထာဝရ ဘရားလည်းမစ၍သတိ့ကိလဲသွားေစြခင်းငှါ၊

ဘရား သခင်ေသွးေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မဟတ်ေကာင်းကိ၊

ရထားစီးသရဲအပ်ဗိလ်မင်းတိ့သည် ရိပ်မိေသာအခါ၊ မလိက်ဘဲ အြခားသိ့ ေ ှ ာင်သွား က၏။

၃၃ လတေယာက်သည် မ ွယ်ဘဲေလး ှ င့် ပစ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ကိ၊

သံချပ်အကျအဆစ်ကားမှာ မှန်ေလေသာ်၊ ငါ့ကိစစ်ပဲွထဲက လှည့်၍ ထတ်ေဆာင် ေလာ့။

ငါနာသည်ဟ မိမိရထားေတာ်ထိန်းကိဆိ၏။ ၃၄ ထိေန့၌တိး၍တိက်က၏။

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် သည် ညဦးယံတိင်ေအာင်၊ ရိလတဘက်တချက်၌ ရထားေတာ်ထဲမှာ

လကိမီှ၍ထိင်ေန၏။ ေနဝင်ချိန်နီး ေသာအခါ အသက်ေတာ်ကန်၏။

၁၉ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့ နန်းေတာ်သိ့ ငိမ်ဝပ်စွာ

ြပန်လာ၏။ ၂ ဟာနန်သားပေရာဖက်ေယဟသည်၊ ေယာ ှ ဖတ်မင်း ကီးကိ

ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ ထွက်သွား၍၊ မင်း ကီးသည် မတရားေသာသတိ့ကိ မစသင်သေလာ။

ထာဝရဘရားကိ မန်ေသာသတိ့ကိ ချစ်သင့်သေလာ။ ယခ ပေသာအမေကာင့် ၊

ထာဝရဘရား၏ အချက်ေတာ် သည် မင်း ကီးအေပ သိ့ သက်ေရာက်ေလ ပီ။ ၃

သိ့ေသာ်လည်း၊ မင်း ကီးသည် တြပည်လံးတွင်၊ အား ှ ရပင်တိ့ကိ ပယ် ှ ား၍၊

ဘရားသခင်ကိ ှ ာြခင်းငှါ သေဘာချေသာေကာင့် ၊ ကျင့် ေသာ အကျင့် ေကာင်းပါ ပီ

ဟ ဆိ၏။ ၄ ထိေနာက်၊ ေယာ ှ ဖတ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေန၏။

တဖန်ေဗရေ ှ ဘ မိမှ့စ၍၊ ဧဖရိမ်ေတာင် တိင်ေအာင် လှည့်လည်သြဖင့် ၊ ြပည်သားတိ့ကိ

ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်ေစေတာ် မ၏။ ၅ယဒ ိင်ငံတွင်၊

ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ှ ိသမအသီးအသီး တိ့၌ တရားသ ကီးတိ့ကိ ခန့်ထား၍၊ ၆

သင်တိ့ ပေသာအမကိ သတိ ပကေလာ့။ လ၏အမကိေစာင့် ၍ တရားစီရင်သည်မဟတ်။

သင်တိ့စီရင်ရာ တွင်၊ ှ ိေတာ်မေသာထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိ ေစာင့် ၍ စီရင်ရက၏။

၇ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ စိတ် ှ ိ၍ သတိ ပကေလာ့။

ငါတိ့ဘရားသခင်သည် မတရားေသာအမကိ လက်ခံြခင်း၊ လမျက် ှ ာကိ ေထာက် ြခင်း၊

တံစိးစားြခင်း အခွင့် ှ ိေတာ်မမဟ မှာထားေတာ် မ၏။ ၈ ေယ ှ လင် မိ ့၌လည်း၊

ထာဝရဘရား၏တရားမကိ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားအချင်းချင်း တရား ေတွမ့တိ့ကိ၎င်း၊

စီရင်ေစြခင်းငှါ ေလဝိသား၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၊ ဣသေရလအေဆွအမျိုး သ ကီးအချို တိ့့ကိ

ခန့်ထား၍၊ ၉ သင်တိ့သည် စံလင်ေသာစိတ် ှ လံး ှ င့် ထာဝရ ဘရားကိေကာက်

ွံ လ့ျက်၊ သစာေစာင့်လျက် စီရင် က ေလာ့။ ၁၀ အ မိ့ မိ ့၌ေနေသာ

အမျိုးသားချင်းတိ့တွင်၊ လအသက်သတ်ြခင်းအမ၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက် ပညတ်

တရားကိ လွန်ကျူးြခင်းအမမည်သည်ကား၊ သင်တိ့ ေ ှ သိ့့ေရာက်လ င်၊

သင်တိ့ ှ င့်အမျိုးသားချင်းတိ့အေပ သိ့ အမျက်ေတာ်သက်ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ အြပစ်မှားရမည်အေကာင်း သတိေပး ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊

ကိယ်တိင်အြပစ်လွတ် ကလိမ့်မည်။ ၁၁ထာဝရဘရား၏ အမအရာရာတွင်၊ ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်မင်း အာမရိသည် သင်တိ့ကိ အပ်ချုပ်ရ၏။ ှ င်ဘရင်၏အမအရာရာတွင်၊

ယဒအမျိုးမှာ မင်းြဖစ် ေသာ ဣ ှ ေမလသားေဇဗဒိသည် အပ်ချုပ်ရ၏။ ေလဝိ

သားတိ့သည်လည်း၊ အမထမ်းလလင်လပ်ရက၏။ ရဲရင့် စွာ စီရင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းသတိ့ ဘက်မှာ ေနေတာ်မမည်ဟ မှာထာေတာ်မ၏။

၂၀ ထိေနာက်မှ၊ ေမာဘအမျိုးသား ှ င့် အမန် အမျိုးသားတိ့သည်

ဧဒံအမျိုးသားအချို ့ ှ င့်တကွ၊ ေယာ ှ ဖတ်ကိ စစ်တိက်မည်ဟ ချီလာက၏။ ၂

အိင် ကီးတဘက်၊ ဧဒံြပည်ဘက်က များစွာေသာ အလံးအရင်းစစ်ချီလာ၍၊

အေဂဒိအမည် ှ ိေသာ ဟာဇဇ ာမာ မိမှ့ာ ှ ိ ကပါသည်ဟ ေယာ ှ ဖတ်အား

ကာေလာက်လ င်၊ ၃ ေယာ ှ ဖတ်သည် ေကာက်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ှ ာြခင်းငှါ

သေဘာချလျက်၊ အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ၊ ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံး၌ ေကာ်ြငာေစေတာ်မ၏။

၄ ယဒလတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ စေတာင်းမည် ဟ စေဝး၍၊ ထာဝရဘရားကိ

ှ ာအ့ံေသာငှါ၊ ယဒ မိ ့ ှ ိသမ မှ ထွက်လာက၏။ ၅ ေယာ ှ ဖတ်သည် ဗိမာန်ေတာ် တန်တိင်း

သစ်ေ ှ ့၊ ယဒြပည်သေယ ှ လင် မိသ့ား စည်းေဝးရာ ပရိသတ်အလယ်၌ရပ်လျက်၊ ၆

ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ၏

အ ှ င်ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ့။ တပါးအမျိုးသားေနရာ

တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ကိ အစိးရေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ အဘယ်သမ

မဆီးတား ိင်ေအာင် ခွန်အားတန်ခိး ကီးေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၇

ဤြပည်၌ေနဘးေသာသတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်၏လ ဣသေရလအမျိုး ေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်၍၊

ကိယ်ေတာ်အေဆွ အာြဗဟံ၏သားေြမးတိ့အား၊ ဤြပည်ကိ အစဥ်ေပးေတာ် မေသာ

အက ်ပ်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၈သတိ့သည် ေနရာကျ၍၊

နာမေတာ်အဘိ့ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ကေသာအခါ၊ ၉
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အက ်ပ်တိ့အေပ မှာထားေဘး၊ ဒဏ်ခတ်ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာေဘး၊

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးတစံတခ ေရာက်၍၊ နာမေတာ်ြဖင့်သမတ်ေသာဤ အိမ်ေတာ်၊

အထံေတာ်သိ့ အက ်ပ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍၊ ဆင်းရဲ ဒကေကာင့် ေအာ်ဟစ်ကေသာအခါ၊

နားေထာင်၍ ကယ်မေတာ်မပါဟ ေလာက်ထားကပါ ပီ။ ၁၀ ယခတွင်၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်မှထွက်လာေသာအခါ၊ တိက်ရေသာ

အခွင့် ေပးေတာ်မမ။ လဲေ ှ ာင်၍ မဖျက်ဆီးဘဲ ထားခ့ဲေသာ အမန်မျိုးသား၊

ေမာဘအမျိုးသား၊ စိရေတာင်သားတိ့ သည်၊ ၁၁အက ်ပ်တိ့အားအပိင်ေပးေတာ်မေသာ

အေမွခံ ရာေြမထဲက၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ှ င်ထတ်ြခင်းငှါ လာ၍၊ အဘယ်သိ့

ေကျးဇးဆပ်ကပါသည်ကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ ၁၂ အိအက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်၊

သတိ့ကိ မစီရင် ဘဲေနေတာ်မမည်ေလာ။ အက ်ပ်တိ့ကိတိက်အ့ံေသာငှါ

လာေသာဤအလံးအရင်း ကီးကိ၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဆီးတားြခင်ငှါ မတတ် ိင်ပါ။

အဘယ်သိ့ ပရမည်ကိမသိ ပါ။ ကိယ်ေတာ်ကိသာ ေမ ာ်ကည့်လျက် ေနကပါသည်ဟ

ဆေတာင်း၍၊ ၁၃ ယဒလအေပါင်းတိ့သည် သားမယာသငယ်တိ့ ှ င့်တကွ၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်ေနက၏။ ၁၄ ထိအခါ ပရိသတ်အလယ်၌ ှ ိေသာ

ေလဝိ အမျိုး၊ အာသပ်အ ယ်၊ မတနိ၊ ေယေယလ၊ ေဗနာယ၊ ဇာခရိတိ့မှ

ဆင်းသက်ေသာယဟာေဇလအေပသိ၊့ ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သက်ေရာက်၍၊ ၁၅ ထိသက၊ အိေယာ ှ ဖတ်မင်း ကီး ှ င့် ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိ ့

သားအေပါင်းတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိအလံးအရင်း ကီး ေကာင့် မေကာက်က ှ င့် ။ စိတ်မပျက်က ှ င့် ။ စစ်မသည်

သင်တိ့တာမဟတ်၊ ဘရားသခင့်တာြဖစ်၏။ ၁၆ နက်ြဖန်ေနသ့တိ့ ှ ိရာသိ့ချီသွား ကေလာ့။

သတိ့သည် ဇိဇ မိသိ့့ တက်ရာလမ်းြဖင့်လာကစဥ်၊ ေယေ ွ လေတာစနား၊ ချိုင့် ဝမှာ

သင်တိ့ေတွ့ ကလိမ့်မည်။ ၁၇ သိ့ရာတွင်၊ အိယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိသ့ား တိ၊့

သင်တိ့သည် သင်တိ့သည်စစ်တိက်စရာအေကာင်း မ ှ ိသည်သည်ြဖစ်၍၊ တည်ကည်စွာ

မတ်တက်ေနလျက်၊ ထာဝရဘရားကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိကည့် ကေလာ့။

မေကာက်က ှ င့် ။ စိတ်မပျက်က ှ င့် ။ နက်ြဖန် ေနခ့ျီသွား ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ှ င်အတ ှ ိေတာ်မလိမ့်မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၁၈ ေယာ ှ ဖတ်သည်

ေြမေပ မှာဦးချ၍ ယဒြပည် သေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ် က၏။ ၁၉ ေလဝိအမျိုး၊

ေကာဟတ်အ ွယ်သား ှ င့် ေကာရ အ ွယ်သားတိ့သည်၊ ဣသေရလမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ၊ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ချီးမွမ်းြခင်းငှါ ရပ်ေနက၏။ ၂၀

နက်ြဖန်နံနက်ေစာေစာထ၍၊ ေတေကာေတာ သိ့ ထွက်သွား က၏။ သွား ကစဥ်တွင်၊

ေယာ ှ ဖတ်သည် ရပ်၍၊ အိယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ၊့ နား ေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ကိ ယံကည်က ေလာ့။ သိ့ ပလ င် တည်ကည်ကလိမ့်မည်။

ပေရာဖက် ေတာ်တိ့ကိ ယံကည်ကေလာ့။ သိ့ ပလ င် ေအာင်ြမင် ကလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ လများ ှ င့် တိင်ပင် ပီးမှ၊ ထာဝရဘရား၏ က ဏာေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ကေလာ့ဟတပ်ေ ှ မှ့ာ ချီသွား

လျက်၊ သန့် ှ င်းြခင်းအသေရကိချီးမွမ်းရေသာ သီချင်း သည်တိ့ကိ ထာဝရဘရားအဘိ့

ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိသတိ့သည် ချီးမွမ်းရာသီချင်းကိ ဆိစ ပက ေသာအခါ၊

ယဒြပည်ကိတိက်အ့ံေသာငှါ လာေသာ၊ စိရ ေတာင်သားတိ့ကိ အမုန်အမျိုး သား၊

ေမာဘအမျိုးသား တိ့တဘက်၌ ထာဝရဘရားေချာင်းေြမာင်းေစေတာ် မသြဖင့် ၊

အမုန်အမျိုးသား၊ ေမာဘအမျိုးသားတိ့သည် အထိအခိက်ခံရေသာေကာင့် ၊ ၂၃

တဖန်စိရေတာင်သားတိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ြခင်းငှါ လှန်၍ တိက်သြဖင့် ၊

အကန်အစင်သတ် ပီးမှ၊ တေယာက်ကိတေယာက်တိက်ခိက်၍၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်က၏။ ၂၄ ယဒလတိ့သည် ေတာ၌ ှ ိေသာ ကင်းေမ ာ်စင်သိ့ ေရာက်၍၊

ထိအလံးအရင်းကိ ကည့် ေသာအခါ၊ ထိလ အေပါင်းတိ့သည် တေယာက်မ မလွတ်၊

ေြမေပ မှာ လဲေသာ အေသေကာင်ြဖစ် က၏။ ၂၅ ေယာ ှ ဖတ် ှ င့် သ၏လတိ့သည်၊

ရန်သတိ့ဥစာ ကိလယြခင်းငှါ လာကေသာအခါ၊ အေသေကာင်တိ့၌ များစွာေသာဥစာ၊

အဘိးထိက်ေသာ တန်ဆာတိ့ကိ ေတွသ့ြဖင့် ၊ ထမ်း၍မသွား ိင်ေအာင်ခ တ်ယက၏။ လက်ရ

ဥစာအလွန်များေသာေကာင့် ၊ သံးရတ်ပတ်လံး လယထပ်ထားလျက်ေနက ၏။ ၂၆

စတတေနတွ့င် ဗရာခချိုင့် ၌စည်းေဝး၍၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး က၏။

ထိေကာင့် ၊ ယေနတိ့င်ေအာင် ထိအရပ်သည် ဗရာခချိုင့်ဟ၍ တွင်သတည်း။

၂၇ ထိအခါ သတိ့သည် ရန်သတိ့အေပ မှာ ဝမ်း ေြမာက်ေသာအခွင့် ကိ၊

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ ေယာ ှ ဖတ်သည် ေ ှ ့ဦးစွာ က၍ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့သည်၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့် ေယ ှ လင် မိသိ့့

ြပန်သွား၍၊ ၂၈ ေစာင်းတေယာတံပိးကိတီးမတ်လျက်၊ ေယ ှ လင် မိ၊့ ဗိမာန်ေတာ်သိ့

ေရာက်လာက၏။ ၂၉ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုး၏ ရန်သ တိ့ကိ

တိက်ေတာ်မေကာင်းကိ၊ အြခားတိင်း ိင်ငံသား ှ ိသမ တိ့သည် ကား၍၊ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၃၀ ထိသိ့ဘရားသခင်သည် အရပ်ရပ်၌ ငိမ်ဝပ် ေသာ အခွင့် ကိေပ

ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ေယာ ှ ဖတ်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သာယာ၏။ ၃၁ ေယာ ှ ဖတ်သည်

အသက်သံးဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ်ပတ်လံး ေယ ှ လင်

မိမှ့ာေနလျက်၊ ယဒြပည်ကိ စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား ှ ိလဟိသမီးအဇဘအမည် ှ ိ၏။

၃၂ ထိမင်းသည် ခမည်းေတာ်အာသလိက်ေသာ လမ်းကိမလဲ၊ အကန်အစင်လိက်၍၊

ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ေြဖာင့် မတ်ေသာအကျင့် ကိသာ ကျင့်၏။ ၃၃ သိ့ရာတွင်၊

ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ မပယ် ှ ား။ လများတိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ဆည်းကပ်

ြခင်းငှါ၊ သေဘာမချဘဲေနကေသး၏။ ၃၄ ေယာ ှ ဖတ် ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ

အစအဆံးတိ့သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ဆက်၍၊ ဟာနန်သားေယဟ စီရင်ေသာစာ

၌ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၃၅ ေနာက်တဖန် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ဖတ်သည်၊ ၃၆

တာ မိသိ့့သွားရေသာ သေဘာတိ့ကိ တည် လပ်ြခင်းငှါ၊ အလွန်အဓမအမကိ ပေသာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် အားခဇိ ှ င့် ေပါင်းေဘာ် ပီးလ င်း၊ ထိသေဘာ တိ့ကိ ဧဇယန်ဂါဗာ မိမှ့ာ

တည်လပ်က၏။ ၃၇ ထိအခါ မေရ ှ မိသ့၊ ေဒါေဒဝသား ဧေလျဇက၊ မင်း ကီးသည်

အာခဇိ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် မင်း ကီး ပေသာ အမကိဖျက်ေတာ်

မ ပီးဟ ေယာ ှ ဖတ်တဘက်၌ ေဟာသည် ှ င့်အညီ၊ ထိသေဘာတိ့သည် တာ မိသိ့့

မသွား ိင်ေအာင်ကျိုးပ့ဲ က၏။

၂၁ ေယာ ှ ဖတ်သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သတိ့ ှ င့်အတ ဒါဝိဒ် မိ ့၌

သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ သား ေတာ်ယေဟာရံသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌

နန်းထိင်၏။ ၂ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ဖတ်သား၊ ယေဟာရံညီဟ မကား၊ အာဇရိ၊ ေယယေလ၊

ဇာခရိ၊ အာဇရိ၊ မိေကလ၊ ေ ှ ဖတိတည်း။ ၃ ခမည်းေတာ်သည်များစွာေသာ ေ ေငွဥစာ

ရတနာ ှ င့်တကွ ယဒြပည်၌ ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိ သတိ့ အား ေပး၏။ ိင်ငံကိကား၊ သားဦး

ယေဟာရံအား ေပး၏။ ၄ယေဟာရံသည် ခမည်းေတာ် ိင်ငံ၌ တည်ေသာ အခါ၊ ကိယ်ကိ

ခိင်ခ့ံေစ၍၊ ညီေတာ်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ဣသေရလမးေတာ် မယ်ေတာ်တချို ့တိ့ကိ၎င်း၊

ထား ှ င့် သတ်ေလ၏။ ၅ ယေဟာရံသည် အသက်သံးဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊

နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ စ် ှ စ်စိးစံေလ၏။ ၆ အာဟပ်သမီး ှ င့် စံဘက်သြဖင့် ၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့လိက်ရာ လမ်းသိ့ အာဟပ်အမျိုးက့ဲသိ့ လိက်၍၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၇ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားသည်

ဒါဝိဒ်အစ ှ ိေသာ သားေြမးတိ့၏ မီးခွက်ကိ အစဥ်ထွန်းလင်းေစမည်ဟ ဂတိေတာ် ှ ိ၍၊

ဒါဝိဒ် ှ င့် ပဋိညာဥ် ဖဲွေ့တာ်မေသာေကာင့် ၊ သ၏အမျိုးကိ မဖျက်ဆီးဘဲ ထားေတာ်မ၏။ ၈

ထိမင်းလက်ထက်၌၊ ဧဒံြပည်သားတိ့သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်၍၊ ကိယ်အမျိုးသားကိ

ှ င်ဘရင် အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၉ ယေဟာရံမင်းသည် မးမတ်များ၊

ရထားစီးသရဲများအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ စစ်ချီ၍၊ ညဥ့်အခါ ဝိင်းေသာ ဧဒံလများ၊

ရထားအပ်များကိ လပ် ကံေလ၏။ ၁၀ သိ့ေသာ်လည်း၊ ဧဒံြပည်သားတိ့သည် ယေန့

တိင်ေအာင် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိပန်ကန် က၏။ ထိကာလ၌၊ လိဗနြပည်သည်လည်း

ပန်ကန်၏အေကာင်းမကား၊ ယေဟာရံသည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကိ

စွန့်၍၊ ၁၁ ယဒေတာင်တိ့ အေပ မှာ၊ ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ တည်လပ်သြဖင့် ၊

ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ သည် တပါးအမျိုးသားတိ့၏ ဘရား ှ င့်

မှားယွင်းရမည် အေကာင်း၊ အ ိင်အထက် ပသတည်း။ ၁၂ ပေရာဖက်ဧလိယ

ေပးလိက်ေသာစာသည် ထိမင်းထံသိ့ ေရာက်သြဖင့် ၊ သင့်အဘဒါဝိဒ်၏ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ဖတ်လမ်း ှ င့်

ယဒ ှ င်ဘရင်အာသလမ်းသိ့ မလိက်၊ ၁၃ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ လမ်းသိ့လိက်ေသာ
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ေကာင့် ၎င်း၊ အာဟပ်အမျိုး မှားယွင်းသည်နည်းတ ယဒ ြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည်၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ ၏ ဘရား ှ င့် မှားယွင်းရမည်

အေကာင်း ပေသာေကာင့် ၎င်း၊ ကိယ်ထက်သာ၍ေကာင်းေသာ ညီရင်းတိ့ကိ သတ်

ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် သင်၏လများ၊ သင်၏သား မယားများ၊

သင်၏ဥစာ ှ ိသမ ကိ ကီးစွာေသာေဘးြဖင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ၁၅ သင့်အသည်

တေနထ့က်တေနထွ့က်ေအာင်၊ ဝမ်းထဲ၌ ြပင်းစွာ ေသာအနာေရာဂါစဲွလိမ့်မည်ဟ

စာ၌ပါသတည်း။ ၁၆ ထိေနာက်မှ၊ ထာဝရဘရားသည် ဖိလိတိလ၊ က ှ ြပည် ှ င့် နီးေသာ

အာရပ်လတိ့ကိ၊ ယေဟာရံမင်း တဘက် ိးေဆာ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၁၇ သတိ့သည်

ယဒြပည်သိ့ချီလာ၍ လပ် ကံက၏။ နန်းေတာ်၌ေတွသ့မ ေသာ ဥစာများ ှ င့် ှ င်ဘရင်၏

သားမယားများတိ့ကိ သိမ်းသွား ကသြဖင့် ၊ အေထွးဆံး ေသာသား အာခဇိမှတပါး၊

တေယာက်မ မကျန် ကင်း။ ၁၈ ေနာက်တဖန် မေပျာက် ိင်ေသာဝမ်းနာြဖင့်

ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည် တာ ှ ည်စွာနာ၍၊ ှ စ် ှ စ်ေစ့

ေသာအခါ၊ အနာြပင်းထန်ေသာေကာင့် ၊ အထွက်၍ အသက်ချုပ်ေလ၏။ ြပည်သားတိ့

သည်ဘိးေတာ် ေဘးေတာ်တိ့အဘိ့ မီး ိ ့ြခင်းကိ ပသက့ဲသိ၊့ ထိမင်း အဘိ့မ ပ။ ၂၀

ယေဟာရံသည် အသက်သံးဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ စ် ှ စ်စိးစံ ပီးမှ၊ အဘယ် သမ မ ှ ေြမာဘဲေသသွား၏။ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ေသာ် လည်း၊

ှ င်ဘရင်တိ့ သချုင်း၌မသဂဟ်က။

၂၂ အာရပ်လတိ့ ှ င့် လိက်လာေသာ တပ်သားတိ့ သည် တပ်ထဲသိဝ့င်၍၊ ယဒ ှ င်ဘရင်

ယေဟာရံ၏ သားေတာ်အ ကီး ှ ိသမ တိ့ကိ သတ်ေသာေကာင့် ၊ ေယ

ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် သားေထွးအာခဇိကိ ခမည်းေတာ် အရာ၌ချီးေြမာက်၍၊ ၂

အာခဇိသည် အသက် ှ စ်ဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ တ ှ စ်

စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ သမရိေြမးအာသလိ အမည် ှ ိ၏။ ၃ မယ်ေတာ်သည်

မေကာင်းေသာအ ကံကိ ေပး ေသာေကာင့် ၊ ထိမင်းသည် အာဟပ်အမျိုးလိက်ရာ

လမ်းသိ့လိက်၍၊ ၄ အာဟပ်အမျိုးက့ဲသိ့ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပ၏။

ခမည်းေတာ်ေသေသာေနာက်၊ အာဟပ် အမျိုးသားတိ့သည် အာခဇိကိ အကျိုးနည်းေစြခင်းငှါ

မေကာင်းေသာအ ကံကိ ေပးက၏။ ၅အာခဇိသည် သတိ့စကားကိနားေထာင်သြဖင့် ၊

ဣသေရလ ှ င် ဘရင်အာဟပ်သား ေယာရံ ှ င့် ဝိင်းလျက်၊ ဂိလဒ်ြပည်ရာမတ် မိသိ့့စစ်ချီ၍၊

ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလ ကိ တိက်ရာတွင်၊ ရိလတိ့သည်ေယာရံကိ ထိခိက် က၏။

၆ ထိသိ့ရာမတ် မိ ့၌ ရိ ှ င်ဘရင် ဟာေဇလကိ တိက်၍၊ ရိလထိခိက်ေသာ

အနာေပျာက်ေစြခင်းငှါ၊ ေယာရံသည် ေယဇရလ မိသိ့့ ြပန်သွား၍ နာလျက် ေနစဥ်တွင်၊

ယဒ ှ င်ဘရင် ယေယာရံသားအာခဇိသည် လည်း၊ အာဟပ်သားေယာရံကိ ကည့် ြခင်းငှါ

ထိ မိသိ့့ ဆင်းသွားေလ၏။ ၇ ဘရားသခင် စီရင်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ အာခဇိ

သည် ေယာရံ ထံသိ့ေရာက်ေသာအားြဖင့် ၊ ဆံး ံ းေလသည် အေကာင်းအရာဟမကား၊

အဟပ်အမျိုးကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရား ဘိသိတ်ေပးေတာ်မ

ေသာနိမ် ှ ိသားေယဟကိ ဆီး ကိြခင်းငှါ၊ ေယာရံ ှ င့် အာခဇိတိ့သည် ထွက်သွား၏။ ၈

ေယဟသည် အာဟပ်အမျိုးကိ တရားစီရင် ေသာအခါ၊ ယဒမးမတ်တိ့ကိ၎င်း၊ အာခဇိမင်း၌

ခစား ေသာ ေနာင်ေတာ်၏သားတိ့ကိ၎င်း၊ ေတွ့၍သတ်ေလ၏။ ၉ ှ မာရိြပည်၌

ပန်လျက်ေနေသာ အာခဇိကိ ှ ာ၍ ဘမ်မိေသာအခါ၊ ေယဘထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးမှ သတ်၍

သဂဟ်က၏။အေကာင်းမကား၊ သသည် ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ှ ာေသာ

ေယာ ှ ဖတ်၏ အမျိုးြဖစ်သည်ဟ ဆိက၏။ ထိသိ့အာခဇိအမျိုး သည် ိင်ငံကိအပ်စိးြခင်းငှါ

မတတ် ိင်။ ၁၀အာခဇိ၏မယ်ေတာ် အာသလိသည် မိမိသား ေသေကာင်းကိ သိြမင်ေသာ်၊

ထ၍ယဒြပည်၏ေဆွေတာ် မျိုးေတာ်အေပါင်းတိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလ၏။ ၁၁

သိ့ရာတွင်၊ ှ င်ဘရင်သမီး ေယာေ ှ ဘသည်၊ အာခဇိ၏သား ေယာ ှ ိက အေသခံရေသာ

ေဆွေတာ် မျိုးေတာ်ထဲက ခိးယ၍၊ သ ှ င့်သ၏ ိထိ့န်းကိ အိပ်ခန်း ထဲ၌ ဝှက်ထား၏။

ထိသိ့ယေဟာရံမင်း ကီးသမီး၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်ေယာဒ၏မယားြဖစ်ေသာ အာခဇိ၏ ှ မ

ေယာေ ှ ဘသည်၊ အာသလိလက်မှ ေယာ ှ ၏အသက် လွတ်ေစြခင်းငှါ ဝှက်ထားသြဖင့် ၊

၁၂ ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံး ေယာ ှ သည် သတိ့ ှ င့်အတ၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန၍

အာသလိသည် စိးစံေလ၏။

၂၃ ခနစ် ှ စ်ေြမာက်ေသာအခါ၊ ေယာယဒသည် ကိယ်ကိခိင်ခ့ံေစ၍ တပ်မးများ၊

ေယေရာဟံသား အာဇရိ၊ ေယာဟနန်သား ဣ ှ ေမလ၊ သဗက်သားအာဇရိ၊ အဒါ

ယသား မာေသယ၊ ဇိခရိသား ဧလိ ှ ဖတ်တိ့ ှ င့် သင်းဖဲွ ့ ေလ၏။ ၂ ထိသတိ့သည်

ယဒြပည်၌ လှည့်လည်သြဖင့် ၊ ယဒ မိအ့ရပ်ရပ်ထဲက ေလဝိသားများ ှ င့် ဣသေရလ

အေဆွအမျိုး သ ကီးများကိ စေဝးေစ၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့ ြပန်လာက၏။ ၃

စည်းေဝးေသာသ အေပါင်းတိ့သည် ဗိမာန် ေတာ်၌ ှ င်ဘရင် ှ င့် ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့ က၏။

ေယာယဒ ကလည်း၊ ှ င်ဘရင်သားေတာ်ကိ ကည့် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

ဒါဝိဒ်အမျိုးကိ မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊ ှ င်ဘရင်သားေတာ် စိးစံရမည်။

၄ သင်တိ့ ပရေသာ အမဟမကား၊ ဥပသ်ေန့၌ ဝင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်

ေလဝိသားသံးစတစသည် တံခါးေစာင့်လပ်ရမည်။ ၅ တစသည် နန်းေတာ်ကိ

ေစာင့် ရမည်။ တစ သည် သရတံခါးကိ ေစာင့် ရမည်။ လအေပါင်းတိ့သည်

ဗိမာန်ေတာ်တန်တိင်းတိ့အတွင်း၌ ေနရကမည်။ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်

အမေတာ်ေစာင့် ေလဝိသားများမှတပါး၊ အဘယ်သမ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ မဝင်ေစ ှ င့် ။

သတိ့သည်သန့် ှ င်းေသာေကာင့် ဝင်ရက မည်။ အြခားေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရဘရား ဘက်၌ေစာင့် ေနရကမည်။ ၇ ေလဝိသားတိင်း မိမိလက်နက်ကိကိင်လျက်၊

ကိယ် ေတာ်ြမတ်ကိ ဝိင်း၍ အိမ်ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်သမ ေသာ သတိ့ကိ သတ်ရမည်။

ှ င်ဘရင်ထွက်ဝင်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ရမည်ဟ မှာထားေလ၏။ ၈

ထိသိ့ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒမှာ ထားသမ အတိင်း၊ ေလဝိသားများ ှ င့်

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည် ပ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာဒသည် ဖဲွ ့ မဲဖဲွေ့သာ

အသင်းတိ့ကိ မဖျက်ေသာေကာင့် ၊ ဥပသ်ေန့၌ ထွက်ရ ေသာသ ှ င့် ဝင်ရေသာ

သအသီးအသီးတိ့ကိ ေခထား က၏။ ၉ ဗိမာန်ေတာ်၌ ှ ိေသာဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏ လံှများ ှ င့်

ဒိင်းလားများကိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒသည် ထတ်၍၊ လတရာအပ်တိ့အား အပ်ေလ၏။

၁၀ အသီးအသီးလက်နက်ကိင်ေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ှ င်ဘရင်ပတ်လည်၊

ယဇ်ပလင်အနား ှ င့် ဗိမာန်ေတာ် အနား၌၊ လက်ျာေထာင့် မှစ၍လက်ဝဲေထာင့် တိင်ေအာင်

ေနရာချထားေလ၏။ ၁၁ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သားေတာ်ကိ ြပင်သိ့ထတ်၍၊

ရာဇသရဖ ှ င့် ပညတိကျမ်းစာကိတင်လျက်၊ ှ င်ဘရင် အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။

ေယာယဒ ှ င့် သ၏သားတိ့ သည် ဘိသိက်ေပး၍၊ ှ င်ဘရင်အသက်ေတာ် ှ င်ေစသ

တည်းဟ ေကးေကာ် က၏။ ၁၂ အာသလိသည် လများေြပး၍၊ ှ င်ဘရင်ထံ၌

ချီးမွမ်းသံကိကားလ င်၊ လများ ှ ိရာ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ သွား၍၊ ၁၃ ှ င်ဘရင်သည်

ဗိမာန်ေတာ်ဝင်ဝ၊ တိင်နားမှာ ရပ်လျက်၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်များ ှ င့် တံပိးမတ်ေသာ

သများတိ့သည် ှ င်ဘရင်အနားေတာ်၌ ရပ်လျက်၊ ြပည်သြပည်သားများတိ့သည်

ဝမ်းေြမာက်၍၊ တံပိးမတ် လျက် သီချင်းသည်တိ့သည် တရိယာအမျိုးမျိုးကိကိင်၍၊

ေထာမနာသီချင်းကိ ဆိလျက် ှ ိ ကသည်ကိြမင်လ င်၊ မိမိအဝတ်ကိဆတ်၍

ပန်ကန်မပါတကား၊ ပန်ကန်မပါ တကားဟ ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ၁၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒကလည်း။ ဗိမာန်ေတာ် ထဲမှာ မေသေစ ှ င့် ။ တပ်ြပင်သိ့ ထတ်က။

သဘ့က်မှာ ေနေသာသကိထား ှ င့် သတ်က ဟလတရာအပ်တပ်မး တိ့ကိ

မှာထား ှ င့်သည်အတိင်း၊ ၁၅ အာသလိကိ ဘမ်းဆီးလျက်၊ နန်းေတာ်သိ့ သွားေသာ

ြမင်းလမ်းဝသိ့ ေရာက်ေသာအခါ သတ်က၏။ ၁၆ ှ င်ဘရင် ှ င့် လအေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရ ဘရား၏လြဖစ်ရမည်အေကာင်း၊ ေယာယဒသည် မိမိထံ၌ ပဋိညာဥ်ဖဲွေ့စ၏။ ၁၇

လအေပါင်းတိ့သည် ဗာလေကျာင်းသိ့သွား၍ ဖိဖျက်က၏။ ယဇ်ပလင်များ ှ င့်

ပ်တများကိချိုးဖ့ဲ၍၊ ယဇ်ပလင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ဗာလယဇ်ပေရာ ဟိတ်မဿန်ကိ သတ်က၏။

၁၈ ေမာေ ှ ပညတိကျမ်း၌ ပါသည်အတိင်း၊ ထာဝရ ဘရားအား မီး ိရ့ာယဇ်တိ့ကိ

ပေဇာ်ြခင်း၊ ဒါဝိဒ်စီရင် သည်အတိင်း၊ င်လန်းစွာသီချင်းဆိြခင်းအမကိ ပေစ ြခင်းငှါ၊

ဗိမာန်ေတာ်၌ ဒါဝိဒ်ခဲွထားေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေလဝိသားတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်မများကိ

ေဆာင် ွက်မည် အေကာင်း၊ ေယာယဒစီရင်ေလ၏။ ၁၉ မသန့် ှ င်းေသာ

လကဏာတစံတခ ှ ိေသာ သကိ မဝင်ေစြခင်းငှါ။ ဗိမာန်ေတာ်တံခါးေစာင့် တိ့ကိလည်း

ခန့်ထားေလ၏။ ၂၀လတရာအပ်၊ မးမတ်၊ အ ကီးအကဲ၊ ြပည်သ ြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ

ေခလျက်၊ ြမင့် ေသာ တံခါးလမ်း ြဖင့် ၊ ှ င်ဘရင်ကိ ဗိမာန်ေတာ်မှ နန်းေတာ်သိ့ပိ့ေဆာင်၍၊
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ရာဇပလင်ေတာ်ေပ မှာ တင် က၏။ ၂၁ နန်းေတာ်နားမှာ အာသလိကိ သတ် ပီးမှ၊

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊ တ မိလံ့း၌လည်း ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ၏။

၂၄ ေယာ ှ သည် အသက်ခနစ် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင် ၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

အ ှ စ်ေလးဆယ်စိးစံ၏။ မယ်ေတာ် ကား၊ ေဗရေ ှ ဘ မိသ့ ဇိဗိအမည် ှ ိ၏။ ၂

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေယာယဒလက်ထက် ကာလပတ် လံး၊ ေယာ ှ သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တရားေသာ အမကိ ပ၏။ ၃ ေယာယဒေပးစားေသာ

မိန်းမ ှ စ်ေယာက် ှ င့် စံဘက်၍သားသမီးတိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၄ ထိေနာက်မှ၊ ေယာ ှ သည်

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပြပင်မည် အ ကံ ှ ိလျက်၊ ၅ယဇ်ပေရာဟိတ် ေလဝိသားတိ့ကိ စေဝးေစ၍၊

သင်တိ့ဘရား သခင်၏အိမ်ေတာ်ကိ ပြပင်ြခင်းငှါ၊ ယဒ မိ ့ တိ့ကိ လှည့်လည်သြဖင့် ၊

ှ စ်တိင်းအစဥ် ဣသေရလ လအေပါင်းတိ့မှ ေငွကိခံယ၍၊ အမ ပီးေအာင် ကိးစား

အားထတ်ကေလာ့ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေလဝိသားတိ့သည်

မ ကိးစားဘဲေနက၏။ ၆ တဖန်ရင်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး ေယာဒ ကိ ေခ ၍၊

သက်ေသခံေတာ်မချက် တဲေတာ်အဘိ၊့ ထာဝရဘရား၏ကန် ေမာေ ှ ှ င့် စည်းေဝးရာ ဣသ

ေရလပရိတ်သတ် ပသည်နည်းတ၊ ေလဝိသားတိ့သည် ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍

ယဒြပည်အရပ်ရပ်တိ့မှ ေငွကိ ခံယ၍ေဆာင်ခ့ဲမည်အေကာင်း၊ အဘယ်ေကာင့် မမှာ

ထားဘဲေနသနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၇ အဓမမိန်းမအာသလိ၏သားတိ့သည် ဗိမာန်

ေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ပေဇာ်ေသာ ဘ ာ ှ ိသမ တိ့ကိလည်း

ဗာလဘရားတိ့အား ပေဇာ် က၏။ ၈ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်အတိင်း ေသတာကိလပ်၍၊

ဗိမာန်ေတာ်ြပင်၊ တံခါးနားမှာ ထားက၏။ ၉ဘရားသခင်၏ကန် ေမာေ ှ သည်ေတာမှာ

ဣသေရလအမျိုး၌ ေငွခဲွသည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲရမည်ဟ ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍ ယဒြပည်အရပ်ရပ်၌ ေကာ်ြငာက၏။ ၁၀

မင်းများ ှ င့် ြပည်သြပည်သားများ အေပါင်းတိ့ သည်၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

လက် စသတ်သည်တိင်ေအာင် ေသတာထဲသိ့ သွင်းထား က၏။ ၁၁ ထိေသတာကိ

ေလဝိသားတိ့သည် ဘ ာေတာ် တိက်ထဲသိ့သွင်း၍၊ ေငွများသည်ကိ သိြမင်လ င်၊ ှ င်ဘရင်

၏စာေရးေတာ် ကီး ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏စာေရး သည်လာ၍၊ ေငွကိထတ်ယ ပီးမှ၊

ေသတာကိ သေ့နရာ၌ ထားြပန်၏။ ထိသိ့ေနတိ့င်း ပ၍ များစွာေသာေငွကိ စထားက၏။ ၁၂

ှ င်ဘရင် ှ င့် ေယာယဒသည် ဗိမာန်ေတာ်၏ အမေတာ်ေစာင့် တိ့၌ ထိေငွကိအပ်၍

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပြပင်ေစြခင်းငှါ၊ ပန်းရန်သမား၊ လက်သမား၊ ပန်းပဲသမား၊ ပန်းတဥ်းသမား

တိ့အား ေပးေဝက၏။ ၁၃ အလပ်လပ်ေသာ သတိ့သည် ကိးစား၍ ပြပင် သြဖင့် ၊

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပကတိအြဖစ်၌ ခိင်ခ့ံေစက၏။ ၁၄ လက်စသတ်ေသာအခါ၊

ကျန် ကင်းေသာေငွကိ ှ င်ဘရင် ှ င့် ေယာယဒထံသိ့ ယခ့ဲ၍၊ ထိေငွ ှ င့် ဗိမာန် ေတာ်၌

အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ပေဇာ်ရန် တန်ဆာ၊ ေ ဖလား၊ ေငွဖလား၊ ဇွန်းများကိလပ်က၏။

ေယာယဒ လက်ထက်ကာလပတ်လံး၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ အစဥ်ပေဇာ်က၏။ ၁၅

ေယာယဒသည် အိ၍ကာလြပည့်စံရာေရာက် လျက်၊ အသက်တရာသံးဆယ် ှ ိေသာ်ေသ၍၊

၁၆ ဒါဝိဒ် မိမှ့ာ ှ င်ဘရင်တိ့တွင် သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ အေကာင်းမကား၊

ဣသေရလအမျိုးတွင် ဘရားသခင်၌၎င်း၊ အိမ်ေတာ်၌၎င်း၊ ေကျးဇး ပေသာသ ြဖစ်သတည်း။

၁၇ ေယာယဒေသေသာေနာက်၊ ယဒမင်းတိ့သည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ လာ၍ ှ ိခိး က၏။

သတိ့စကားကိ ှ င်ဘရင်နားေထာင်သြဖင့် ၊ ၁၈သတိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိစွန့်၍၊ အာ ှ ရပင် ှ င့် ပ်တတိ့ကိ ဝတ် ပက၏။

ထိအြပစ်ေကာင့် အမျက်ေတာ် သည် ယဒြပည် ှ င့် ေယ ှ လင် မိအ့ေပ မှာ သက်ေရာက်

ေလ၏။ ၁၉ သတိ့ကိ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေသွးေဆာင် ေစြခင်းငှါ၊

ပေရာဖက်တိ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၍၊ ပေရာ ဖက်တိ့သည် သက်ေသခံေသာ်လည်း၊

သတိ့သည် နားမေထာင် က။ ၂၀ တဖန်ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ယဇ်

ပေရာဟိတ်ေယာယဒသား ဇာခရိအေပ မှာ သက် ေရာက်၍၊ သသည် ပရိသတ်အလယ်၊

ြမင့် ေသာအရပ်၌ ရပ်လျက်၊ ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်

ကိယ်အကျိုးကိ ပျက်ဆီးေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရ ဘရား၏ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ အဘယ်ေကာင့်

လွန်ကျုး က သနည်း။ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ စွန့်ေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့ကိလည်း

စွန့်ေတာ်မ ပီဟ မက်ဆိ၏။ ၂၁လများတိ့သည် သကိ့မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ င့် တိင်ပင်၍၊

ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ် ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း ၌ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍ သတ်က၏။ ၂၂

ထိသိ့ေသာ ှ မင်း ကီးသည် ဇာခရိအဘ ေယာ ယဒ ပေသာ ေကျးဇးကိ မေအာက်ေမ့၊

သားကိ သတ်ေလ သည်တကား။ ဖာခရိေသေသာအခါ၊ ဤအမကိ ထာဝရ ဘရားသည်

ကည့် စစ်ေကာေတာ်မမည်ဟဆိ၏။ ၂၃ ထိ ှ စ်အဆံး၌၊ ရိတပ်သားတိ့သည် စစ်ချီ၍

လာကသြဖင့် ၊ ယဒြပည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ေရာက်မှ၊ မးမတ်အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့ကိ သတ်သင်

ပယ် ှ င်း၍၊ လက်ရဥစာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဒမာသက် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေပးလိက် က၏။ ၂၄

ယဒလတိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စွန့်ေသာေကာင့် ၊

များြပားေသာ အလံး အရင်းြဖစ်ေသာ်လည်း၊ နည်းေသာ ရိတပ် အလံးအရင်လက်သိ့

ထာဝရဘရား အပ်ေတာ်မ၍၊ ရိလတိ့သည် ေယာ ှ ကိ တရားစီရင် က၏။ ၂၅

ရန်သထွက်သွားေသာအခါ၊ ေယာ ှ သည် ကီး စွာေသာ ဒကကိ ခံရလျက်ေနရစ်သည်ြဖစ်၍၊

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ေယာယဒသားတိ့ကိ သတ်ေသာအြပစ်ေကာင့် ၊ မိမိကန်တိ့သည်

သင်းဖဲွ ့၍၊ သာလွန်ေပ မှာ ေသေအာင် လပ် ကံက၏။ ထိမင်းကိ ဒါဝိဒ် မိ ့၌

သ ဂဟ်ေသာ်လည်း၊ ှ င်ဘရင်တိ့တွင် မသ ဂဟ်။ ၂၆ လပ် ကံေသာသကား၊

အမုန်အမျိုးသမီး ှ ိမတ်သား ေယာဇဗဒ် ှ င့် ေမာဘအမျိုးသမီး ှ ိမရိတ်သား

ယေဟာဇဗဒ်တည်း။ ၂၇ ေယာ ှ သည် သားရိြခင်းအရာ ေလးေသာအမ ကိ ထမ်းြခင်းအရာ၊

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပြပင်ြခင်း အရာတိ့ သည် ရာဇဝင် ှ င့်ဆက်ေသာစာ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

သားေတာ်အာမဇိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၂၅ အာမဇိသည် သက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ ယဒန်အမည် ှ ိ၏။ ၂

ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တရား ေသာအမကိ ပေသာ်လည်း၊ စိတ် ှ လံးမစံလင်။

၃အာမဇိသည် မင်းအာဏာတည်ေသာအခါ၊ ခမည်းေတာ်မင်း ကီးကိ သတ်ေသာကန်တိ့ကိ

သတ်ေလ ၏။ ၄သားအတွက်အဘသည် အေသမခံရ။ အဘ အတွက် သားသည်

အေသမခံရ။ လတိင်း မိမိအြပစ် ေကာင့် အေသခံရ၏ဟ ေမာေ ှ ပညတိကျမ်းစာ၌

ေရး ထားလျက် ှ ိေသာ ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊

ထိကန်တိ့၏သားများကိ မသတ်ဘဲ ေန၏။ ၅အာမဇိမင်းသည် ယဒလတိ့ကိ စေဝးေစ၍

ယဒလ ှ င့် ဗယာမိန်လတိ့တွင်၊ အေဆွအမျိုးအလိက် လတေထာင်အပ်၊ တရာအပ်တိ့ကိ

ခန့်ထား၏။ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်၍၊ လံှ ှ င့် ဒိင်းကိ ကိင်တတ်ေသာစစ်သရဲ

ေကာင်းတိ့သည်၊ စာရင်းဝင်သည်အတိင်း သံးသိန်း ှ ိ က ၏။ ၆ ခွန်အား ကီးေသာ

ဣသေရလသရဲတသိန်းကိ လည်း ေငွအခွက်တေထာင် ှ င့် ငှါး၏။ ၇ သိ့ရာတွင်

ဘရားသခင်၏လတေယာက်သည် လာ၍ အိမင်း ကီး၊ ဣသေရလတပ်ကိမလိက်ေစ ှ င့် ။

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလလတည်း ဟေသာဧဖရိမ် အမျိုးသား အေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ

ှ ိေတာ်မမ။ ၈ မင်း ကီးသွားလိလ င်သွား၍ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ခိင်ခ့ံေသာ်လည်း၊ ရန်သေ ှ မှ့ာ

ဘရားသခင် ံ းေစေတာ် မမည်။ ဘရားသခင်သည် မစြခင်းငှါ၎င်း၊ ှ ိမ့်ချြခင်းငှါ ၎င်း

တတ် ိင်ေတာ်မ၏ဟ ေြပာဆိလ င်၊ ၉အာမဇိက၊ ဣသေရလတပ်ကိငှါး၍ ေငွအခွက်

တေထာင်ကိ ေပးမိေသာေကာင့် ၊ အဘယ်သိ့ ပရမည် နည်းဟ ဘရားသခင်၏လကိ

ေမးြမန်းေသာ်၊ ဘရား သခင်၏လက၊ ထိမ မက ထာဝရဘရားသည် သာ၍

ေပး ိင်ေတာ်မသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၀ ထိအခါ အာမဇိသည် ဧဖရိမ်ြပည်မှေရာက်လာ

ေသာ စစ်သရဲတိ့ ကိခဲွထား၍၊ မိမိတိ့ေနရာသိ့ ြပန်သွား ေစြခင်းငှါ လတ်လိက်သြဖင့် ၊

သတိ့သည် အလွန် အမျက်တွက်၍ ယဒ ြပည်သားတိ့၌ အ ငိးထားလျက်၊မိမိတိ့ ေနရာ

သိ့ြပန်သွား က၏။ ၁၁အာမဇိသည်လည်း ကိယ်ကိခိင်ခ့ံေစ၍ ဆားချိုင့် ကိ တပ်ချီသြဖင့် ၊

စိရေတာင်သားတေသာင်းကိ လပ် ကံ ေလ၏။ ၁၂ယဒအမျိုးသားတိသ့ည် လတေသာင်းကိ

အ ှ င် ဘမ်း ပီးလ င်၊ ေကျာက်ေတာင်ထိပ်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ကျိုးပ့ဲေစြခင်းငှါ

ေအာက်သိ့ တွန်းချ က၏။ ၁၃ ဝိင်း၍တိက်ရေသာအခွင့် ကိ အာမဇိမေပး၊

လတ်လိက်ေသာ စစ်သရဲတိ့မကား၊ ှ မာရိ မိမှ့စ၍ ေဗေသာ န် မိတိ့င်ေအာင်၊

ယဒ မိတိ့့ကိ တိက်သြဖင့် ၊ လသံးေထာင်ကိသတ်၍၊ လက်ရဥစာအများကိ သိမ်းသွား

က၏။ ၁၄ အာမဇိသည် ဧဒံအမျိုးသားတိ့ကိ လပ် ကံရာမှ ြပန်လာေသာအခါ၊

စိရေတာင်သားကိးကွယ်ေသာ ဘရား တိ့ကိေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ကိယ်တိင်ကိးကွယ်ရာ

ဘရားြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၊ တည်ေထာင်လျက်သတိ့ေ ှ မှ့ာ ဦး တ်ချ၍ နံသ့ာ ေပါင်းကိ
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မီး ိေ့လ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် အာမဇိကိ အမျက်ထွက်၍၊ ပေရာဖက်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မသည်ကား၊ မိမိလတိ့ကိ ရန်သလက်မှ မကယ် ိင်ေသာတပါးအမျိုးသား

ဘရား တိ့ကိ အဘယ်ေကာင့်ဆည်းကပ်သနည်းဟေြပာဆိလ င်၊ ၁၆ ှ င်ဘရင်က၊

သင်သည်တိင်ပင် မးမတ်ြဖစ် သေလာ။ တိတ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ အဘယ်ေကာင့်

ရာဇဝတ်ခံချင်သနည်းဟဆိေသာ်၊ ပေရာဖက်က၊ မင်း ကီး သည် ငါေပးေသာသတိစကားကိ

နားမေထာင်၊ ဤအမ ကိ ပမိေသာေကာင့် ၊ ဘရားသခင်သည် မင်း ကီးကိ

ဖျက်ဆီးမည် ကံေတာ်မသည်ကိ ငါသိြမင်သည်ဟ ေြပာဆိ ပီးလ င် တိတ်ဆိတ်စွာ

ေနေလ၏။ ၁၇ ထိေနာက်၊ အာမဇိသည်တိင်ပင် ပီးမှ၊ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်ေယဟ

သားြဖစ်ေသာ ေယာခတ်၏သား ယေဟာ ှ ထံသိ့ သံတမန်ကိ ေစလတ်၍၊ ငါတိ့သည်

မျက် ှ ာချင်းဆိင်မိ ကကန်အ့ံဟ မှာလိက်လ င်၊ ၁၈ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ယေဟာ ှ က၊

ေလဗ န် ဆးပင်သည် ေလဗ န်အာရဇ်ပင်ထံသိ့ ေစလတ်၍၊ သင့်သမီးကိ

ငါ့သား ှ င့် ေပးစားပါဟ ဆိစဥ်တွင်၊ ေလဗ န်သားရဲတေကာင်သည် ေ ှ ာက်သွား၍

ဆးပင်ကိ နင်းမိ၏။ ၁၉ သင်ကငါသည် ဧဒံလတိ့ကိ လပ် ကံ ပီဟ ဆိလျက်၊

ဝါ ကားချင်ေသာ စိတ်ြမင့် လှ၏။ သိ့ရာတွင် ကိယ်ေနရာ၌ေနေလာ့။ သင့် ကိယ်တိင် ှ င့်

ယဒြပည်သည် ေဘးေရာက်၍ ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ၊ အဘယ်ေကာင့် အမ ှ ာသနည်းဟ

ယဒ ှ င်ဘရင်အာမဇိကိ ြပန်၍မှာလိက် ေလ၏။ ၂၀ ထိစကားကိ အာမဇိသည်

နားမေထာင်။ အေကာင်းမကား၊ ဧဒံြပည်ဘရားတိ့ကိ ဆည်းကပ်ေသာ ေကာင့် ၊

ရန်သလက်သိ့ အပ်ြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင် စီရင်ေတာ်မ၏။ ၂၁ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည်

စစ်ချီ၍၊ ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးတိ့သည် ယဒြပည်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့၌ မျက် ှ ာချင်း ဆိင်မိ ကသြဖင့် ၊

၂၂ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ာ ယဒအမျိုးသား ံ း၍၊ အသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာသိ့

ေြပးက၏။ ၂၃ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ယေဟာ ှ သည် ယဒ ှ င်ဘရင်အာခဇိသားြဖစ်ေသာ

ေယာ ှ ၏သားအာမဇိ ကိ ဗက်ေ ှ မက် မိမှ့ာ ဘမ်းမိ၍၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ သွား ပီး လ င်၊

ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းအေတာင်ေလးရာကိ၊ ဧဖရိမ်တံ ခါးမှသည် ေထာင့် တံခါးတိင်ေအာင်

ဖိဖျက်ေလ၏။ ၂၄ သဗေဒဒံလက်တွင်၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ှ ိသမ ေသာ ေ ေငွမှစ၍၊

တန်ဆာအလံးစံ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ ာ အလံးစံကိ၎င်း၊ အာမခံေသာ သအချို တိ့့ကိ၎င်း၊ ယ၍

ှ မာရိ မိသိ့့ြပန်သွား၏။ ၂၅ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေယာခတ်သားယေဟာ ှ

ေသေသာေနာက်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သားအာ မဇိ သည် တဆယ်ငါး ှ စ်

အသက် ှ င်ေသး၏။ ၂၆ အာမဇိ ပမေသာ အမအရာကင်းသမ အစ အဆံးတိ့သည်၊

ယဒရာဇဝင် ှ င့် ဣသေရလရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၇ အာမဇိသည်

ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ရာမှလဲသွားေသာေနာက်၊ သ၏တဘက်၊ ေယ

ှ လင် မိ ့၌ သင်းဖဲွ ့ က၍၊ သသည် လာခိ ှ မိသိ့့ ေြပးသည်တွင်၊ ထိ မိသိ့့ေစလတ်၍

သတ်ေစ ပီးမှ၊ ၂၈ ြမင်းေပ ၌ တင်လျက်၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်အတ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သဂဟ် က၏။

၂၆ ယဒြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်၊ အသက်တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိေသာ

သားေတာ် သဇိကိ ယ၍ ခမည်းေတာ် အာမဇိအရာ၌ နန်းတင် က၏။ ၂

ထိမင်းသည် ခမည်းေတာ်ေသေသာေနာက်၊ ဧလတ် မိကိ့ ပစ၍ ယဒ ိင်ငံထဲသိ့ သွင်းြပန်၏။

၃ သဇိသည် အသက်တဆယ်ေြခာက် ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ငါးဆယ် ှ စ် ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ ေယေခါလိ အမည် ှ ိ၏။ ၄

ထိမင်းသည် ခမည်းေတာ် အာမဇိ ပသမ အတိင်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

တရားေသာအမကိ ပ၏။ ၅ ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ နားလည် ေသာ

ဇာခရိလက်ထက်၌၊ သဇိမင်းသည် ဘရားသခင်ကိ ဆည်းကပ်၏။ ထာဝရဘရားကိ

ဆည်းကပ်ေသာကာလပတ်လံး၊ ဘရားသခင်သည် အ ကံထေြမာက် ရေသာ အခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မ၏။ ၆ ထိမင်းသည် စစ်ချီ၍ ဖိလိတိလတိ့ကိ တိက် သြဖင့် ၊ ဂါသ မိ့ ိး၊

ယာဗေန မိ ့ ိ း၊ အာဇတ် မိ ့ ိ းတိ့ကိ ဖိဖျက် ပီးမှ၊ အာဇတ် မိပ့တ်လည်၊ ဖိလိတိြပည်အရပ်

ရပ်၌ မိသ့စ်တိ့ကိ တည်ေထာင်ေလ၏။ ၇ ဘရားသခင်သည် ဖိလိတိလ၊

ဂရဗာလ မိမှ့ာ ေနေသာအာရပ်လ၊ မဟနိမ်လတိ့တဘက်၌ သကိ့ မစေတာ် မ၏။ ၈

အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊ သဇိမင်းအား လက်ေဆာင်ပ ာတိ့ကိ ဆက်က၏။

သသည် အလွန် ကိယ်ကိယ်ခိင်ခ့ံေစသြဖင့် ၊ သိတင်းေတာ်သည် အဲဂတု ြပည်တိင်ေအာင်

ေကျာ်ေစာေလ၏။ ၉ သဇိမင်းသည် ေယ ှ လင် မိ ့ ေထာင့် တံခါး၊ ချိုင့် တံခါး၊

မိ ့ ိ းေကွတံ့ခါး၌ ရဲတိက်တိ့ကိ တည်၍ ခိင်ခ့ံေစ၏။ ၁၀ ေတာ၌လည်းရဲတိက်တိ့ကိ

တည်၏။ ေရတွင်း များကိလည်း တ၏။ ချိုင့် ဝှမ်းရာ အရပ် ှ င့် ေြမညီရာ အရပ်၌ များစွာေသာ

သိး ွားတိ့ကိ ဆည်းဖး၍ ေတာင် အရပ်၊ ေြမေကာင်းေသာအရပ်၌ လယ်လပ်ေသာသ ှ င့်

စပျစ်ဥယျာဥ် ပစေသာသတိ့ကိလည်း ေစစား၏။ ထိသိ့ ေသာ အမများကိ ဝါသနာ ှ ိ၏။ ၁၁

သဇိမင်း၌ တပ်စာေရးေယေယလ ှ င့် တပ်အပ် မာေသယတိ့သည် စာရင်းယသည်အတျိုင်း၊

ှ င်ဘရင်၏ ဗိလ်မင်းဟာ နနိသည် စီရင်၍၊ အသီး အသီးတပ်ဖဲွေ့သာ

စစ်သရဲဗိလ်ေြခများ ှ ိ က၏။ ၁၂ ထိသိ့ခွန်အား ကီးေသာ သရဲအေဆွအမျိုး အလိက်

အ ကီးအကဲ လပ်ေသာသေပါင်းကား၊ ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာတည်း။ ၁၃

ထိသိ့အ ကီးအကဲလပ်ေသာသ၊ ရန်သတဘက်၌ ှ င်ဘရင်ကိ ေထာက်မြခင်းငှါ၊

ကီးေသာခွန်အား ှ င့် စစ်တိက်ေသာသရဲေပါင်းကား၊ သံးသိန်းခနစ်ေထာင် ငါးရာတည်း။ ၁၄

သဇိမင်းသည်လည်း၊ ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့အဘိ့ ဒိင်းလား၊ လံှ၊ သံခေမာက်လံး၊ သံချပ်၊ ေလး၊

ေကျာက် ှ င့် ပစ်စရာေလာက်လဲတိ့ကိ ြပင်ဆင်ေလ၏။ ၁၅ လိမာေသာသတိ့သည်

ဥာဏ် ှ ာ၍လပ်ေသာ ယ ရားစက်တိ့ကိလည်း၊ ေယ ှ လင် မိရဲ့တိက်၊ မိ ့ြပအိး အေပက

ြမား ှ င့် ေကျာက် ကီးကိ ပစ်စရာဘိ့ ြပင်ဆင် ေလ၏။ ထိသိ့တန်ခိး ကီးေအာင်

အထးသြဖင့် မစြခင်းကိ ခံရသည်ြဖစ်၍၊ သိတင်းေတာ်သည် အ ှံ ့အြပားေကျာ်ေစာ

၏။ ၁၆ သဇိမင်းသည် တန်ခိး ကီးေသာအခါ၊ ကိယ် အကျိုးနည်းေအာင်

ေထာင်လားေသာစိတ်ထသြဖင့် ၊ မိမိ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှား၍၊

နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိရ့ာ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရား၏

ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၁၇ ယဇ်ပေရာဟိတ်အာဇရိသည် ရဲရင့် ြခင်းသတိ

ှ ိေသာ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ထမ်းယဇ်ပေရာဟိတ် ှ စ်ကျိပ်တိ့ ှ င့်တကွ၊

ှ င်ဘရင် သဇိေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်၍၊ ၁၈ ဆီးတားသြဖင့် ၊အိ သဇိမင်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ထာဝရဘရားအား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်းအမ ှ င့် မဆိင်ပါ။ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိေ့စြခင်းငှါ၊

ခန့်ထား ေသာအာ န်သား ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သာ ထိအမ ှ င့် ဆိင် ကပါ၏။

သန့် ှ င်းရာဌာနထဲက ထွက်သွားေလာ့။ ကိယ်ေတာ်သည် ြပစ်မှား ပီ။ ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်ေတာ်အသေရပျက်လိမ့်မည်ဟ ဆိက လင်၊ ၁၉

သဇိမင်းသည် ေဒါသစိတ် ှ ိ၍၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်းငှါ၊ လင်ပန်းကိကိင်လျက်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ အမျက်ထွက်လ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်တွင် နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့

ရာယဇ်ပလင်၏အနား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ေ ှ မှ့ာ၊ နာ သည် ှ င်ဘရင်နဖး၌ ေပေလ၏။

၂၀ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ် အေပါင်းတိ့သည် ကည့် ၍၊ နဖးေတာ်၌

နာစဲွသည် ကိြမင်လ င်၊ ှ င်ဘရင်ကိ ြပင်သိ့ ှ င်ထတ်က၏။ ှ င်ဘရင် ကိယ်တိင်လည်း၊

ထာဝရဘရားဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ အလျင်အြမန်ထွက်ေလ၏။ ၂၁

ထိသိ့ သဇိမင်း ကီးသည် ေသသည်တိင်ေအာင် နာစဲွ၍၊ ြခားနားေသာနန်း၌ေနရ၏။

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ေသာ အခွင့် ကိ မရ။ သားေတာ်ေယာသံသည် နန်းေတာ်ကိ အပ်စိး၍

ိင်ငံေတာ်မကိစီရင်ရ၏။ ၂၂ သဇိ ပမေသာအမအရာ ကင်းေလသမ အစ အဆံးတိ့ကိ၊

အာမတ်သား ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည် ေရးထားေလ၏။ ၂၃ သဇိသည်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ သတိ့ ှ င့် အတသဂဟ်ြခင်းကိခံရေသာ်လည်း၊ လ ြဖစ်ေသာ

ေကာင့် ၊ ှ င်ဘရင်ကိ သချုင်း ှ င့် ဆိင် ေသာေြမအကွက်၌ သာ သဂဟ်က၏။

သားေတာ်ေယာသံသည် ခမည်း ေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၂၇ ေယာသံသည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်ေြခာက် ှ စ် စိးစံ ေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာဒတ်သမီးေယ ှ ာအမည်

ှ ိ၏။ ၂ ထိမင်းသည်ခမည်းေတာ် သဇိကျင့်သမအတိင်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

တရားေသာအမကိ ပ၏။ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့မဝင်။

ြပည်သြပည်သားတိ့သည် မတရားသြဖင့် ပကေသး၏။ ၃ ထိမင်းသည်

ဗိမာန်ေတာ်အထက်တံခါးကိ လပ်၍၊ သေဖလ မိ့ ိးကိ အလွန်ခိင်ခ့ံေစ၏။ ၄

ယဒေတာင် ိးေပ မှာ မိမ့ျားကိ၎င်း၊ ေတာ၌ ရဲတိက်များ ှ င့် ြပအိးများကိ၎င်း

တည်ေထာင်ေလ၏။ ၅အမုန် ှ င်ဘရင်ကိလည်း စစ်တိက်၍ ိင်သြဖင့် ၊ ိင်ေသာ ှ စ်တွင်

အမုန်သားတိ့သည် ေငွအခွက် တေထာင်၊ ဂျံုေကာရတေသာင်း၊ မေယာတေသာင်းကိ

ေပးရက၏။ ဒတိယ ှ စ် ှ င့် တတိယ ှ စ်တွင် ထိအတ ေပးရက၏။ ၆ ထိသိ့ေယာသံသည်
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မိမိဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မိမိအကျင့် တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေသာေကာင့်

တန်ခိးတိးပွါးသတည်း။ ၇ ေယာသံ ပမေသာအမအရာ ကင်းေလသမ ၊ စစ်တိက်ြခင်းအ

ကျင့်ကျင့် ြခင်းအမအရာ အလံးစံတိ့ သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထား

လျက် ှ ိ၏။ ၈ ေယာသံသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ

ခံေလ၏။ သားေတာ်အား ခတ်သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၂၈ အာခတ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်ေြခာက် ှ စ် စိးစံ ေလ၏။ ထိမင်းသည် အဘဒါဝိဒ်က့ဲသိ့ မကျင့် ၊ ထာဝရ

ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တရားေသာအမကိ မ ပ။ ၂ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့လိက်ေသာ လမ်းသိ့

လိက်၍၊ ဗာလဘရားတိ့အဘိ့ ပ်တဆင်းတများကိ သွန်းေလ၏။ ၃ထာဝရဘရားသည်

ဣသေရလအမျိုးသားေ ှ မှ့ ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာတပါးအမျိုးသားတိ့၏ ွံ ှ ာဘွယ်

ထံးစံအတိင်း၊ ဟိ ံ ုသားချိုင့် ၌ နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိ ့၍၊ မိမိသားတိ့ကိလည်း

မီးြဖင့် ပေဇာ်၏။ ၄ ြမင့် ေသာအရပ်၊ ေတာင်ေပ ၊ သစ်ပင်ေအာက် တိ့၌

ယဇ်ပေဇာ်၍၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိတ့တ်၏။ ၅ ထိေကာင့် ၊ သ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည်၊ သကိ့ ရိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ရိလတိ့သည်

လပ် ကံလျက်၊ များစွာေသာ လတိ့ကိ ဘမ်းဆီး၍၊ ဒမာသက် မိသိ့့ သိမ်းသွား က၏။ ၆

တဖန်ဣသေရလ ှ င်ဘရင်လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ သြဖင့် ၊ ထိ ှ င်ဘရင်ေရမလိသား

ေပကာသည် ကမ်း တမ်းစွာ လပ် ကံ၍၊ ရဲရင့် ေသာယဒအမျိုးသား တသိန်း ှ စ်ေသာင်းကိ

တေန့ြခင်းတွင် သတ်ေလ၏။ အေကာင်းမ ကား၊ သတိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားကိ စွန့် ကသတည်း။ ၇ ခွန်အား ကီးေသာ ဧဖရိမ်သား ဇိခရိသည်၊

ှ င်ဘရင်သားမာေသယ၊ နန်းေတာ်အပ်အာဇရိကံ၊ ှ င်ဘရင်ေနာက်ဒတိယမင်း ဧလကာနကိ

သတ်၏။ ၈ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊ မိမိတိ့ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ

ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ သား၊ သမီး ေပါင်း ှ စ်သိန်းကိ ဘမ်းဆီးသိမ်းသွား က၏။ များစွာေသာ

ဥစာကိလည်း လယ၍ ှ ာမာရိ မိသိ့့ ေဆာင်သွား က၏။ ၉ သဒက်အမည် ှ ိေသာ

ထာဝရဘရား၏ ပေရာ ဖက်တပါး ှ ိ၍၊ ှ မာရိ မိသိ့့ ြပန်လာေသာတပ်ကိ

ဆီး ကိ လျက်၊ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည်ကိ

အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့ လက်၌ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည်

မိဃ်းေကာင်း ကင်သိ့ ထိေသာ ေဒါသအဟန် ှ င့် သတိ့ကိ သတ်က ပီ တကား။ ၁၀

ယခတွင်လည်း၊ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ား ေယာက်ျား၊ မိန်းမတိ့ကိ

အေစခံကန်လပ်၍၊ ှ ိပ်စက်မည့်အ ကံ ှ ိ ကသည်တကား။ သိ့ ပလ င် သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားရာသိ့ ေရာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၁

ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် ယခဘမ်းဆီး၍ သိမ်းယခ့ဲေသာ

သင်တိ့၏ ညီအစ်ကိ များကိ လတ်လိက် ကေလာ့။ သိ့မဟတ် ထာဝရဘရား၏

ြပင်းစွာေသာအမျက်ေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ သက်ေရာက်လိမ့်မည်ဟ သတိေပး၏။

၁၂ ထိအခါ ဧဖရိမ်အမျိုးသားအ ကီးအကဲ၊ ေယာဟ နန်သားအာဇရိ၊ ေမ ှ ိေလမတ်သား

ေဗရခိ၊ ှ လံုသား ေဟဇကိ၊ ဟာဒလဲသား အာမသာတိ့သည် စစ်တိက်ရာမှ လာေသာ

သတိ့ကိ ဆီးတား၍၊ ၁၃သင်တိ့သိမ်းယခ့ဲေသာ သတိ့ကိ ဤ မိထဲ့သိ့ မသွင်းရ။ ငါတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှား ပီ။ အြပစ် ရင်းအေပ မှာထပ်၍ ြပစ်မှားေစဦးမည်ဟ သင်တိ့

ကံစည်ကသည်ကား။ ယခတွင် ငါတိ့အြပစ် ကီးလှ၏။ ဣသေရအမျိုး၌

ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်လျက် ှ ိသည်ဟ ဆိေသာေကာင့် ၊ ၁၄ စစ်သရဲတိ့သည်

သိမ်းယခ့ဲေသာလများ ှ င့် လယခ့ဲေသာဥစာများကိ မင်းတိ့ေ ှ ့၊ ပရိသတ်တိ့ေ ှ မှ့ာ

ထားက၏။ ၁၅အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာသတိ့သည် ထလျက်၊ သိမ်းယခ့ဲေသာ သတိ့ကိေခ ၍၊

အဝတ်မ ှ ိေသာ သတိ့ကိ လက်ရဥစာြဖင့် ဝတ်ဆင်ေစက၏။ ေြခနင်းကိ စီးေစ က၏။

စားေသာက်စရာဘိ့ ေပး က၏။ ဆီ ှ င့် လိမ်း ေစက၏။ အားမ ှ ိေသာသအေပါင်းတိ့ကိ

ြမည်းေပ မှာ တင်၍၊ သတိ့ ေပါက်ေဘာ် ှ ိရာ ေယရိေခါ မိတ့ည်း ဟေသာ စွန်ပလံွပင် မိသိ့့

ပိ့ ပိးမှ၊ ှ မာရိ မိသိ့့ ြပန်သွား က၏။ ၁၆ ထိအခါ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လာ၍ကမေစြခင်းငှါ၊

အာခတ်မင်း ကီးသည် သံတမန်ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၁၇အေကာင်းမကား၊ ဧဒံလတိ့သည်

လာြပန် သြဖင့် ၊ ယဒြပည်ကိ လပ် ကံ၍၊ လများကိဘမ်းဆီး သိမ်း သွား က ပီ။

၁၈ ဖိလိတိလတိ့သည်လည်း၊ ိင်ငံေအာက်ပိင်း ှ င့် ယဒြပည်ေတာင်ပိင်း၌

ှ ိေသာ မိတိ့့ကိတိက်၍၊ ဗက်ေ ှ မက် မိ၊့ အာဇလန် မိ၊့ ေဂဒ တ် မိ၊့ ေ ှ ာေခါ မိ ့ ွာ၊

တိမနာ မိ ့ ွာ၊ ဂိမေဇာ မိ ့ ွာများကိ ယ၍ေနရာ ချက၏။ ၁၉ယဒ ှ င်ဘရင်အာခတ်ေကာင့်

ထာဝရဘရား သည် ယဒြပည်ကိ အလွန် ှ ိမ့်ချ၏။ ထိမင်းသည် ယဒ

ြပည်၏အဝတ်တန်ဆာကိခ တ်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ကမ်း တမ်းစွာ ြပစ်မှား၏။ ၂၀

အာ ရိ ှ င်ဘရင် တိဂလတ်ပိေလသာလာေသာ် လည်း၊ အားကိမေပး၊ သာ၍ဆင်းရဲေစ၏။

၂၁ အေကာင်းမကား၊ အာခတ်သည် ဗိမာန်ေတာ် ဘ ာ ှ င့် နန်းေတာ်ဘ ာမှစ၍၊

မးမတ်အိမ်တိ့၌ ှ ိေသာ ဥစာများကိခဲွ ပီးလ င်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်အား ေပးေသာ်လည်း၊

ထိ ှ င်ဘရင်သည် ေကျးဇးြပန်၍မ ပ။ ၂၂အာခတ်မင်း ကီးသည် ဆင်းရဲဒကခံရေသာ အခါ၊

ထာဝရဘရားကိ သာ၍ြပစ်မှား၏။ ၂၃ ငါ့ကိဒဏ်ေပးေသာ ဒမာသက် မိ၏့ ဘရား တိ့ကိ

ငါဆည်းကပ်မည်ဟ၍၎င်း၊ ရိ ှ င်ဘရင် ကိးကွယ် ေသာဘရားတိ့သည်

ေကျးဇး ပတတ်ေသာေကာင့် ၊ ငါ၌လည်း ေကျးဇး ပေစြခင်းငှါ၊ ထိဘရားတိ့အား

ယဇ် ပေဇာ်မည်ဟ၍၎င်း ဆိေသာ်လည်း၊ ထိဘရားတိ့သည် အာခတ်မင်း ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးအကျိုးနည်းစရာ အေကာင်း ြဖစ်သတည်း။ ၂၄တဖန်အာခတ်သည်

ဗိမာန်ေတာ်တန်ဆာတိ့ကိ စထား၍အပိင်းပိင်း ချိုးြဖတ်၏။ ဗိမာန်ေတာ်တံခါးတိ့ကိ လည်း

ပိတ်ထား၏။ ေယ ှ လင် မိေ့ထာင့် များ၌ ယဇ် ပလင်တိ့ကိ တည်၏။ ၂၅အြခားတပါးေသာ

ဘရားတိ့အား နံသ့ာေပါင်း ကိ မီး ိစ့ရာဘိ။့ ယဒ မိအ့သီးသီးတိ့၌ ြမင့် ေသာအရပ် တိ့ကိ

တည်၍ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေလ၏။ ၂၆

အာခတ်ကျင့် ကံ ပမေသာအမအရာကင်းေလ မ အစအဆံးတိ့သည် ယဒရာဇဝင် ှ င့်

ဣသေရလ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၇အာခတ်သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ သချုင်း၌

မသဂဟ်က။ သားေတာ် ေဟဗကိသည် ခမည်းေတာ်အရ၌ နန်းထိင်၏။

၂၉ ေဟဇကိသည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ှ စ်ဆယ်ကိး ှ စ်စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ ဇာခရိသမီး အာဘိအမည် ှ ိ၏။ ၂

ထိမင်းသည် အဘဒါဝိဒ်ကျင့်သမအတိင်း ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

တရားေသာအမကိ ပ၏။ ၃ နန်းစံပဌမ ှ စ်၊ ပဌမလတွင် ဗိမာန်ေတာ်တံခါး တိ့ကိ ဖွင့် ၍

ပြပင်ေတာ်မ၏။ ၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေလဝိသားတိ့ကိ ေခ ၍၊ အေ ှ ့ လမ်းမှာ

စေဝးေစလျက်၊ ၅ အိေလဝိသားတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ကိယ်ကိ၎င်း၊ ဘိးေဘးတိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေစ၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာနထဲက

အမိက်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကေလာ့။ ၆ ငါတိ့အဘများသည် ြပစ်မှား၍၊ ငါတိ့၏ ဘရား

သခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက်ကိ ပကပီ။ ထာဝရဘရားကိစွန့်၍၊

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်မှ မျက် ှ ာလဲလျက် ေကျာခိင်း က ပီတကား။ ၇

ဗိမာန်ေတာ်ဦးတံခါးကိ ပိတ်လျက်၊ မီးခွက်တိ့ကိ သတ်လျက်၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌

ဣသေရအမျိုး၏ ဘရား သခင်အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီးမ ိ ။့ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ

မပေဇာ်ဘဲေနကပီ။ ၈ ထိေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည် ေယ ှ လင် မိကိ့

အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်တိ့ြမင်သည် အတိင်း ဆင်းရဲခံြခင်း၊ မိန်းေမာေတွေဝြခင်း၊

ကဲရဲသံ့ကိ ကားြခင်း အမ၌အပ်ေတာ်မ ပီ။ ၉ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါတိ့အဘများသည် ထားြဖင့် လဲ

ေသကပီ။ သားသမီး၊ မယားတိ့သည် သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရက ပီ။ ၁၀

ယခမကား၊ ြပင်းစွာေသာအြမတ်ေတာ်သည် ငါတိ့မှလဲသွားမည်အေကာင်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် ပဋိညာဥ်ဖဲွမ့ည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ၏။

၁၁ ငါ့သားတိ၊့ မဖင့် ဲ က ှ င့် ။ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်၍ဝတ် ပြခင်း၊

အမေတာ်ကိ ေစာင့် ြခင်း၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်းအမကိ ပေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ကိ

ေ ွးထားေတာ်မ ပီဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၁၂ ေလဝိအမျိုး၊ ေကာဟတ်အ ယ်၊

အာမသဲသား မာသတ်၊ အာဇရိသား ေယာလ၊ ေမရာရိအ ွယ် အာဇဒိ သားကိ ှ ၊

ေယဟေလလသားအာဇရိ၊ ေဂရ ံအ ွယ် ဇိမ သားေယာအာ၊ ေယာအာသား ဧဒင်၊ ၁၃

ဧလိဇဖန်အမျိုးသား ှ ိမရိ ှ င့် ေယေယလ၊ အာသပ်အမျိုးသားဇာခရိ ှ င့် မတနိ၊ ၁၄

ေဟမန်အမျိုးသားေယေဟလ ှ င့် ှ ိမိ၊ ေယဒသန် အမျိုးသား ေ ှ မာယ ှ င့်

သေဇလတိ့သည်၊ ၁၅ အမျိုးသားချင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ ကိယ်ကိ သန့် ှ င်း ေစ ပီးမှ၊

ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ် ှ င့်အညီ ှ င်ဘရင် စီရင်သည်အတိင်း၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ

သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ လာက၏။ ၁၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်ကိ သန့်
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ှ င်းေစြခင်းငှါ၊ အတွင်းခန်းထဲသိ့ဝင်၍၊ ေတွသ့မ ေသာ အမိက်ကိ တန်တိင်းသိ့ထတ် ပီးလ င်၊

ေလဝိသားတိ့သည် ေကဒန်ေချာင်းသိ့ယသွား က၏။ ၁၇ ပဌမလတရက်ေနတွ့င်

သန့် ှ င်းစ ပ၍၊ ှ စ်ရက် ေနတွ့င် ဗိမာန်ေတာ်ဦးသိ့ ေရာက်က၏။ ထိေနာက်

ှ စ်ရက်ပတ်လံး၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ၍ ပဌမလတဆယ်ေြခာက်ရက်ေနတွ့င်

လက်စသတ်က၏။ ၁၈ ထိအခါ ေဟဇကိမင်း ကီးထံသိ့ဝင်၍၊ အက ်ပ်

တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်တေဆာင်လံး၊ မီး ိရ့ာယဇ်ပလင် ှ င့် တန်ဆာ ှ ိသမ ၊

ေ ှ ေ့တာ်မန့်တင်ေသာ စားပဲွ ှ င့် တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစပါ ပီ။ ၁၉ ထိမှတပါး၊

အာခတ်မင်း ကီးလက်ထက် အဓမ ပ၍ ပစ်ထားေသာတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ အက ်ပ်တိ့

သည် ြပင်ဆင်၍ သန့် ှ င်းေစသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပလင်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ

တင်ထားပါ ပီဟ ေလာက်ဆိက ၏။ ၂၀ ထိအခါ ေဟဇကိမင်း ကီးသည် ေစာေစာထ၍၊

မိသ့ ကီးတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ တက် သွား၏။ ၂၁ နန်းေတာ်အြပစ်၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်အြပစ်၊ ယဒြပည်အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ပေဇာ်စရာဘိ့ ွားခနစ် ေကာင်၊

သိးခနစ်ေကာင်၊ သိးသငယ်ခနစ်ေကာင်၊ ဆိတ် ခနစ်ေကာင်တိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ က၏။

အား ှ န်သား ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ပေဇာ်ေစြခင်းငှါ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂၂ ွားတိကိ့သတ်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အေသွးကိခံလျက်၊

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ြဖန် က၏။ သိးတိ့ကိ လည်း သတ်၍၊ အေသွးကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

ြဖန်း က၏။ သိးသငယ်တိ့ကိလည်း သတ်၍အေသွးကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ြဖန်း က၏။ ၂၃

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ပေဇာ်စရာဘိ့ ဆိတ်တိ့ကိ လည်း ှ င်ဘရင်ေ ှ ့၊ ပရိသတ်ေ ှ သိ့့ထတ်၍၊

မိမိတိ့ လက်ကိတင် ပီးမှ၊ ၂၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် သတ်၍၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့၏ အြပစ်ကိေြပေစြခင်းငှါ၊ ယဇ် ပလင်ေပ မှာ အေသွးအာြဖင့်

အြပစ်ေြဖြခင်း မဂလာကိ ပက၏။ ထိသိ့မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အဘိ့ ပေဇာ်မည် အေကာင်း၊ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ် ှ ိ ပီ။

၂၅ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး ှ င့်သ၏ပေရာဖက်ဂဒ်၊ ပေရာ ဖက်နာသန်တိ့ စီရင်သည်အတိင်းခွက်ကွင်း၊

ေစာင်း၊ တေယာ ှ င့် တီးမတ်ေသာ ေလဝိသားတိ့ကိ၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ခန့်ထားေတာ်မ၏။

ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက် တိ့အားြဖင့် စီရင်ေတာ်မသတည်း။ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍

ေလဝိသားတိ့သည် ဒါဝိဒ်စီရင်ေသာ တရိယာမျိုးများကိ၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

တံပိးများကိ၎င်း ကိင်လျက် ှ ိ က၏။ ၂၇ ေဟဇကိသည် ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ် ကိ

ပေဇာ်ေစြခင်းငှါ၊ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍ မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်စ ပေသာအခါ၊ တံပိးများ ှ င့်

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိဒ်စီရင်ေသာ တရိယာမျိုးများကိ တီးမတ်လျက်၊ ထာဝရဘရားအား

သီချင်းကိ ဆိစ ပက၏။ ၂၈ မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအမ လက်စမသတ်မီှ တိင် ေအာင်

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ကိးကွယ်လျက်၊ သီချင်း ဆိလျက်၊ တံပိးမတ်လျက် ေနက၏။

၂၉ လက်စသတ် ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင် ှ င့် စည်းေဝးေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ဦး တ်ချ၍

ကိးကွယ် က၏။ ၃၀ တဖန်ေဟဇကိမင်း ကီး ှ င့် မးမတ်တိ့သည် စီရင်၍၊

ေလဝိသားတိ့သည် ဒါဝိဒ်စကား၊ ပေရာဖက် အာသပ်စကားအားြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားအား

ေထာမနာ သီချင်းဆိ က၏။ င်လန်းေသာစိတ် ှ င့် ေထာမနာ သီချင်းကိဆိလျက်၊

ဦး တ်ချ၍ ကိးကွယ် က၏။ ၃၁ ထိေနာက်ေဟဇကိက၊ သင်တိ့သည်

ယခ ထာဝရဘရားအား ကိယ်ကိပေဇာ် က ပီ။ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊

ယဇ်မျိုးများ ှ င့် ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာ ပေဇာ် သကာများကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့ဟ ြပန်၍

မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ စည်းေဝးေသာသတိ့သည် ယဇ်မျိုးများ ှ င့် ေကျးဇးေတာ်ဝန်ခံရာ

ပေဇာ်သကာများကိ ေဆာင်ခ့ဲ က ၏။ ေစတနာ ှ ိသမ ေသာ သတိ့သည် မီး ိရ့ာယဇ်တိ့ကိ

ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၃၂ စည်းေဝးေသာသတိ့သည် ထာဝရဘရားအား မီး ိရ့ာ

ယဇ်ပေဇာ်စရာဘိ့ ေဆာင်ခ့ဲေသာ ယဇ်ေပါင်း ကား၊ ွားခနစ်ဆယ်၊ သိးတရာ၊

သိးသငယ် ှ စ်ရာတည်း။ ၃၃ ပေဇာ်ေသာဥစာေပါင်းကား၊ ွားေြခာက်ရာ၊

သိးသံးေထာင်တည်း၊ ၃၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် နည်းေသာေကာင့် ၊

မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင် ှ ိသမ ကိ မသတ် ိင်သည်ြဖစ်၍၊ အြခားေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ကိယ်ကိမသန့် ှ င်း ေစမီှ၊ အမေတာ်လက်စမသတ်မီှတိင်ေအာင်၊ ညီအစ်ကိ

ေလဝိသားတိ့သည် ေထာက်မက၏။ ကိယ်ကိ သန့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်များထက် ေလဝိသားတိ့သည် သာ၍ စိတ်သေဘာေြဖာင့် က၏။ ၃၅

မီး ိရ့ာယဇ်များတိ့ ှ င့် ၊ မီး ိရ့ာယဇ်အသီးသီး ဆိင်ေသာမိဿဟာယ ယဇ်ဆီဥ၊

သွန်ေလာင်းရာ ပေဇာ် သကာအများ ှ ိ က၏။ ထိသိ့ဗိမာန်ေတာ်ဝတ် ပြခင်းကိ

စီရင်သတည်း။ ၃၆ ထိအမလျင်ြမန်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည် လများကိ

ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ေဟဇကိ ှ င့် လအေပါင်းတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်အားရက၏။

၃၀ တဖန်ဧဖရိမ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး ှ င့်တကွ ဣသေရလအမျိုး၊

ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ၊့ ဗိမာန်ေတာ်သိ့လာ၍၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား၊ ပသခါပဲွကိ ခံေစြခင်းငှါ၊ ေဟဇကိသည်

စာေရး၍ေပးလိက်ေလ၏။ ၂ ဒတိယလတွင်၊ ပသခါပဲွကိခံြခင်းငှါ ှ င်ဘရင် သည်

တိင်ပင်၍၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်တိ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ စည်းေဝးေသာသအေပါင်းတိ့သည်

စီရင် က ပီ။ ၃ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက် ိင်မည်အေကာင်း၊

ကိယ်ကိသန့် ှ င်းစွာမ ပကေသး။ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ မစည်းေဝး

ေသာေကာင့် လွန်ခ့ဲေသာလတွင် ထိပဲွကိ မခံ ိင် က။ ၄ ှ င်ဘရင် ှ င့် စည်းေဝးေသာ

သအေပါင်းတိ့ သည် ထိအမကိ ှ စ်သက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ကျမ်းစာ၌ လာသည်အတိင်း၊

ကာြမင့် စွာေသာ ကာလပတ်လံး၊ ပသခါပဲွကိ မခံေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၅ အရပ်ရပ်တိ့ကလာ၍၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ပသခါ

ပဲွကိခံေစြခင်းငှါ၊ ဣသေရ လြပည်တေ ှ ာက်လံး၊ ေဗရ ေ ှ ဘ မိမှ့စ၍

ဒန် မိတိ့င်ေအာင်၊ ေ ကာ်ြငာေစမည် အေကာင်း အမိန့်ေတာ် ှ င့် စီရင် က၏။ ၆

ှ င်ဘရင် ှ င့် မးမတ်တိ့ေပးလိက်ေသာစာကိ စာပိ့လလင်တိ့သည် ယ၍၊ အမိန့်ေတာ်အတိင်း

ဣသ ေရလြပည် ှ င့် ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံးသိ့ ေြပး က၏။ စာ၌ ပါေသာစကားဟမကား၊

အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားထံသိ့ြပန်လာကေလာ့။ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့လက်မှ လွတ်၍၊

ကျန် ကင်းေသးေသာသတိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်လာ ေတာ်မမည်။ ၇ ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာ သင်တိ့၏အဘများ၊ ညီအစ်ကိများက့ဲသိ့ မ ပက ှ င့် ။

ြပစ်မှားေသာ ထိသတိ့ကိ သင်တိ့ြမင်သည် အတိင်း၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့

အပ်ေတာ်မ ပီ။ ၈သင်တိ့အဘများက့ဲသိ့ ခိင်မာေသာသေဘာ မ ှ ိ က ှ င့် ။ ထာဝရဘရား၌

ကိယ်ကိအပ် ှ ံ ကေလာ့။ အစဥ်သန့် ှ င်းေစေတာ်မေသာ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်သိ့

လာကေလာ့။ ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ်သည် သင်တိ့မှ လဲသွားမည်အေကာင်း၊

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏အမေတာ်ကိ ေစာင့် ကေလာ့။ ၉သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ လ င်၊ သင်တိ့၏ညီအစ်ကိ သားသမီးတိ့သည် သိမ်းသွား

ေသာသတိ့ထံမှာ၊ က ဏာစိတ် ှ င့် ေတွ့ ကံ၍၊ဤြပည်သိ့ တဖန် ြပန်လာကလိမ့်မည်။

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပချင်ေသာသေဘာ၊ သနား

တတ်ေသာသေဘာ ှ ိေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် အထံ ေတာ်သိ့ြပန်လာလ င်၊

မျက် ှ ာေတာ်ကိ သင်တိ့မှ လဲေတာ် မမဟ စာ၌ပါသတည်း။ ၁၀ စာပိ့လလင်တိ့သည်

ဧဖရိမ်ခ ိင်၊ မနာေ ှ ခ ိင် တေ ှ ာက်လံး၊ ဇာဗလန်ခ ိင်တိင်ေအာင် တ မိမှ့ တ မိသိ့့

ေြပး က၏။ ြပည်သားတိ့သည် ြပက်ယယ် ပ၍ က့ဲရဲ ့ က၏။ ၁၁ သိရ့ာတွင် အာ ှ ာခ ိင်သား၊

မနာေ ှ ခ ိင်သား၊ ဇာဗလန်ခ ိင်သား အချို ့တိ့သည် ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချ၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့

လာက၏။ ၁၂ ယဒြပည်သားတိ့သည် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊

ှ င်ဘရင် ှ င့် မးမတ်တိ့ စီရင်သည်အတိင်း၊ တညီ ွတ်တည်း ပချင်ေသာ ေစတနာစိတ်ကိ၊

ဘရား သခင်တန်ခိးေတာ်ေကာင့် ရ က၏။ ၁၃ ဒတိယလတွင် အဇမပဲွကိ ခံလိေသာငှါ၊

များစွာ ေသာလတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ စည်းေဝး က၍၊ အလွန် ကီးေသာပရိသတ်

ြဖစ်ေလ၏။ ၁၄ သတိ့သည်ထ၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ ယဇ်ပလင်တိ့ကိ၎င်း၊

နံသ့ာေပါင်းမီး ိရ့ာ ယဇ်ပလင် ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်းပယ် ှ င်း၍၊ ေကဒန်ေချာင်းထဲသိ့

ပစ်ချ က၏။ ၁၅ ဒတိယလတဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်၊ ပသခါ သိးသငယ်ကိ သတ်က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့ သည် သတိရ၍ ကိယ်ကိသန့် ှ င်းေစလျက်၊ မီး ိရ့ာယဇ်

တိ့ကိ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ သွင်း က၏။ ၁၆ ဘရားသခင်၏လ ေမာေ ှ ပညတ်တရား၌

စီရင်ေသာ ထံးစံအတိင်း၊ မိမိတိ့ေနရာ၌ ရပ်ေနလျက်၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ေလဝိသားတိ့ လက်မှ အေသွးကိ ယ၍ ြဖန်း က၏။ ၁၇ မသန့် ှ င်းေသာသအများတိ့သည်

ပရိသတ်၌ ပါေသာေကာင့် ၊ ထိမသန့် ှ င်းေသာ သ ှ ိသမ တိ့ကိ၊ ထာဝရဘရားအဘိ့

သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ၊ ပသခါသိးသငယ် သတ်ြခင်းအမကိ၊ ေလဝိသားတိ့သည် ေစာင့် ရက၏။

၁၈ များစွာေသာလတည်းဟေသာ၊ ဧဖရိမ်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုး၊ ဣသခါအမျိုး၊
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ဇာဗလန်အမျိုးသား အများတိ့သည် ကျမ်းစာ၌ပါေသာ တရားသိ့မလိက်၊

ကိယ်ကိမသန့် ှ င်းေစဘဲ၊ ပသခါ သိးသငယ်ကိစားက ၏။ ၁၉ သိ့ရာတွင်၊ ေဟဇကိက၊

သန့် ှ င်းရာဌာနထံးစံ အတိင်း၊ သန့် ှ င်းြခင်းမ ှ ိေသာ်လည်း၊ ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ဆည်းကပ်ြခင်းငှါ၊ သေဘာ ကျေသာသအေပါင်းတိ့၏ အြပစ်ကိ

ေကာင်းြမတ်ေသာ ထာဝရဘရားသည် လတ်ေတာ်မပါေစေသာဟ ထိသတိ့ အဘိ့

ဆေတာင်းသြဖင့် ၊ ၂၀ ထာဝရဘရားသည် ေဟဇကိစကားကိ နား ေထာင်ေတာ်မ၍၊

ဠူများတိ့ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၂၁ ေယ ှ လင် မိ ့၌ စည်းေဝးေသာဣသေရလအမျိုး

တိ့သည်၊ ခနစ်ရက်ပတ်လံး အလွန် င်လန်းေသာစိတ် ှ င့် အဇမပဲွကိခံ က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်ေလဝိသားတိ့သည် အသံကျယ်ေသာတရိယာမျိုးကိ တီးမတ်လျက်၊ ေန့ညဥ့်

မြပတ် ထာဝရဘရားအား ေထာမနာသီချင်းဆိ က၏။ ၂၂ ထာဝရဘရား၏

တရားေတာ်ြမတ်ကိ သွန်သင်ေသာ ေလဝိသားအေပါင်းတိ့ကိ၊ ေဟဇကိသည် အားေပး

ေတာ်မေသာစကား ှ င့် တ်ဆက်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ခနစ်ရက်ပတ်လံးပဲွခံစဥ်အခါ၊

စားေသာက်လျက်မိဿ ဟာယပေဇာ်သကာကိ ပလျက်၊ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရားအား ေတာင်းပန်လျက်ေနက၏။ ၂၃ စည်းေဝးေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ခနစ်ရက် ထပ်၍ပဲွခံြခင်းငှါ တိင်ပင် ပီးမှ၊ င်လန်းေသာစိတ် ှ င့် ခနစ်ရက်ထပ်၍ပဲွခံက၏။

၂၄ ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇကိသည် ွားတေထာင် ှ င့် သိးခနစ်ေထာင်တိ့ကိ၎င်း၊

မးမတ်တိသ့ည် ွားတေထာင် ှ င့် သိးတေသာင်းကိ၎င်း၊ စည်းေဝးေသာသတိ့အား ေပးက

၏။ များစွာေသာယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည် ကိယ်ကိ သန့် ှ င်းေစက၏။ ၂၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့ ှ င့်တကွ ယဒ ပရိတ်သတ်များ၊ ဣသေရလြပည်မှလာေသာ

ပရိသတ် များ၊ ယဒြပည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသား၊ ဣသေရလြပည်မှလာေသာ

တပါးအမျိုးသား တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာက၏။ ၂၆ ထိသိ့ေယ ှ လင် မိ ့၌

ကီးစွာေသာဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိဒ်သား ေ ှ ာလမန်

လက်ထက်မှသည်၊ ေနာက်တဖန်ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထိမ ေလာက် ကီးစွာေသာ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ။ ၂၇ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့သည် ထ၍လများတိ့ကိ

ေကာင်းေပး က၏။ ထိသတိ့စကားသံကိ ဘရားသခင် ကားေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်းေသာ

ကျိန်းဝပ် ေတာ်မရာ၊ ေကာင်းကင်ဘံသိ့ ပဌနာစကားတက်ေလ၏။

၃၁ ထိအမလက်စသတ်ေသာအခါ၊ စည်းေဝးေသာ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည်၊

ယဒ မိမ့ျားသိ့ ထွက်သွား ၍ ယဒြပည်၊ ဗသာမိန်ြပည်၊ ဧဖရိမ်ြပည်၊ မနာေ ှ ြပည်

အရပ်ရပ်၌ ှ ိေသာ ပ်တဆင်းတ၊ အာ ှ ရပင်၊ ြမင့် ေသာ အရပ်၊ ယဇ်ပလင် ှ ိသမ တိ့ကိ

ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးမီှ တိင်ေအာင် ချိုးဖ့ဲ၊ ခတ်လဲှ ဖိချ က၏။ ထိေနာက်မှ၊

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊ အသီးသီးပိင် ထိက်ေသာေနရာ မိ ့ ွာတိ့သိ့

ြပန်သွား က၏။ ၂ယဇ်ပေရာဟိတ်ေလဝိသားတိ့သည်၊ အသီး အသီးေစာင့် ရေသာအမကိ

အလှည်သင့်သည်အတိင်း ေစာင့်လျက်၊ ထာဝရဘရား၏ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ

ဌာနေတာ်တံခါးအတွင်း၌၊ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် မိဿဟာယ ယဇ်ကိပေဇာ်ြခင်း၊

အမေတာ်မျိုးကိေစာင့် ြခင်း၊ ေကျးဇး ေတာ်ကိ ဝန်ခံြခင်း၊ ေထာမနာသီချင်း ဆိြခင်းအမကိ

ပေစြခင်းငှါ၊ ေဟဇကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၃ ထာဝရဘရား၏ ပညတိကျမ်း၌

ေရးထားသည် အတိင်း၊ ေနရ့က်အစဥ် နံနက်အချိန်၊ ညဦးချိန်၊ ဥပသ်ေန၊့ လဆန်းေန၊့

ဓမပဲွေနတွ့င် မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်စရာဘိ၊့ ဘ ာေတာ်ထဲက ဥစာတဘိ့ကိ

ထတ်၍လေတာ်မ၏။ ၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့သည် ထာဝရ ဘရား၏

တရားကိ ကိးစား၍ သွန်သင်ေစြခင်းငှါ၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ သတိ့သည် ဥစာတဘိကိ့

လရမည် အေကာင်း မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိအမိန့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည်

အ ှံ ့အြပား ကားသိကေသာအခါ၊ အဦးသီးေသာ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ ပျားရည်အစ ှ ိ ေသာ

ေြမအသီးအ ှံ ကိ၎င်း၊ အြခားေသာဥစာ ှ ိသမ ဆယ်ဘိတ့ဘိကိ့၎င်း၊ များစွာေဆာင်ခ့ဲ က၏။

၆ ယဒ မိတိ့့၌ေနေသာဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒ အမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊

သိး ွားဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ၎င်း၊ သတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်၍

သန့် ှ င်းေသာ ဥစာဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ၎င်း ေဆာင်ခ့ဲ၍ အသီးအသီးပံထား က၏။ ၇

တတိယလတွင် ပံထားစ ပ၍၊ သတမလတွင် လက်စသတ်က၏။ ၈ ပံထားေသာဥစာကိ၊

ေဟဇကိ ှ င့် မးမတ်တိ့ သည် လာ၍ြမင်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ဘရား သခင်၏

လဣသေရလအမျိုးကိ ေကာင်း ကီးေပး က၏။ ၉ ထိပံထားေသာ ဥစာအေကာင်းကိ

ေဟဇကိ သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့၌ ေမးြမန်းလ င်၊ ၁၀ ဇာဒတ်အမျိုး၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး အာဇရိ က၊ ပေဇာ်သကာတိ့ကိ၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲစ ပေသာ

ေနာက်၊ အက ်ပ်တိ့ စားေလာက်ေအာင် ှ ိသည်သာမက များစွာ ကျန် ကင်းတတ်ပါ၏။

ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ပံထား

ေသာဤဥစာများသည် ကျန် ကင်းလျက် ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၁၁ ထိအခါ

ဗိမာန်ေတာ်၌ ဘ ာတိက်တိ့ကိ ြပင်ဆင်ေစမည်အေကာင်း၊ ေဟဇကိမိန့်ေတာ်မသည်

အတိင်း ြပင်ဆင်၍၊ ၁၂ လေသာဥစာ၊ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ဥစာ၊ ပေဇာ်ေသာ ဥစာများကိ

တရား ှ င့်အညီ သွင်းထား က၏။ ေလဝိသားေကာနနိသည်တိက်အပ်၊ သ၏ညီ ှ ိမိသည်

တိက်စာေရးြဖစ်၏။ ၁၃ ေယေဟလ၊ အာဇဇိ၊ နာဟတ်၊ အာသေဟလ၊ ေယရိမတ်၊

ေယာဇဗတ်၊ ဧေလျလ၊ ဣသမခိ၊ မာဟတ်၊ ေဗနာယတိ့သည်လည်း ေဟဇကိမင်း ကီး ှ င့်

ဗိမာန်ေတာ် အပ်အာဇရိစီရင်သည်အတိင်း၊ ေကာနနိ ှ င့် သ၏ညီ ှ ိမိ တိ့သည် အေစခံ၍

ကည့် ပစရက၏။ ၁၄ အေ ှ တံ့ခါးမး၊ ေလဝိသားဣမနသားေကာရ သည်၊

ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်အား လဒါန်း ပေဇာ်ေသာဥစာ၊ အလွန်သန့် ှ င်းေသာဥစာ များကိ

ေဝဖန်ရေသာအမအပ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ေကာရလက်ေထာက်၊ ဧဒင်၊ ဗယာမိန်၊ ေယာ ၊ ေ ှ မာယ၊

အာမရိ၊ ေ ှ ကနိတိ့သည်လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ် ေနရာ မိတိ့့၌ အရာခံသည်အတိင်း၊

သင်းဖဲွေ့သာ ညီအစ်ကိ အ ကီးအငယ်တိ့အား ေပးေဝရက၏။ ၁၆သင်းဖဲွသ့ည်အတိင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်၍ အမ ေတာ်ကိေစာင့် ေသာသ၊ စာရင်းဝင်သည်အတိင်း၊ အသက်

သံး ှ စ်လွန်ေသာ ေယာက်ျားအ ေပါင်းတိ့အား၎င်း၊ ၁၇ အေဆွအမျိုးအလိက်

စာရင်းဝင်၍၊ အသက် ှ စ်ဆယ်လွန်သြဖင့် ၊ သင်းဖဲွသ့ည်အတိင်း၊ အမေတာ်

ေစာင့် ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်ေလဝိသားတိ့ အား၎င်း၊ ၁၈ သစာေစာင့် ၍

ကိယ်ကိသန့် ှ င်းေစေသာ ထိသတိ့၏သားမယားသငယ်မှစ၍၊ ပရိသတ်အ ှံ ့အြပား

စာရင်းဝင်သမ ေသာ သတိ့အား၎င်း၊ ေနရ့က်အစဥ် အတိင်းေပးေဝရက၏။ ၁၉ ထိအတ၊

အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ သတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားေနစရာဘိ့ ခဲွထားေသာ

မိန့ယ်တိ့၌ ေနေသာအာ န်သား ယဇ်ပေရာဟိတ် ေယာက်ျား၊ စာရင်းဝင်ေသာ

ေလဝိသားအေပါင်းတိ့အား လည်း ေပးေဝရက၏။ ၂၀ ထိသိ့ေဟဇကိသည်

ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံးတွင် စီရင်၍၊ မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ေကာင်းေသာအမ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာအမ၊ သမာတရား အမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၂၁

မိမိဘရားသခင်ကိ ဆည်းကပ်လျက်၊ ဗိမာန် ေတာ်၊ တရားေတာ်၊ ပညတ်ေတာ်တိ့အဘိ့

အမေစာင့် စ ပေလရာရာ၌ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ပ၍ အကံထေြမာက် တတ်၏။

၃၂ ထိအမများတိ့ကိ လက်စသတ်သည်ေနာက်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်

သနာခရိပ်သည်၊ ယဒြပည်သိ့စစ်ချီ၍ ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိ ဝိင်းထားလျက်

တိက်ယြခင်းငှါ အားထတ်ေလ၏။ ၂ ထိသိ့ သနာခရိပ်သည်လာ၍၊ ေယ ှ လင် မိကိ့

တိက်မည့်အ ကံ ှ ိေ ကာင်းကိ၊ ေဟဇကိသည်သိြမင်လ င်၊ ၃ မိ ့ြပင်၌ ှ ိေသာ

စမ်းေရကိြဖတ်ြခင်းငှါ မးမတ်၊ စစ်သ ကီးတိ့ ှ င့် တိင်ပင်၍။ သတိ့သည် ဝိင်းလပ်က၏။ ၄

အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် လာ၍၊ များစွာေသာ ေရကိ အဘယ်ေကာင့် ေတွရ့မည်နည်းဟ

လများတိ့သည် ဆိလျက်၊ စေဝး၍ စမ်းေရတွင်း ှ ိသမ ကိ ပိတ် က၏။ ြပည်အလယ်၌

စီးေသာေချာင်းေရကိလည်း ြဖတ် က၏။ ၅ ေဟဇကိသည်လည်း ကိယ်ကိ ခိင်ခ့ံေစ၏။

ပိေသာ မိ့ ိ း ှ ိသမ ကိ ပြပင်၍၊ ရဲတိက်တိ့ ှ င့် တညီတည်း တည်၏။ ြပင် မိ ့ ိ းကိလည်း

တည်၏။ ဒါဝိဒ် မိ ့၌ မိေလာ ရဲတိက်ကိလည်း ပြပင်၍၊များစွာေသာ လံှလက်နက်ဒိင်း

လားတိ့ကိလည်း လပ်ေလ၏။ ၆ လများတိ့တွင် တပ်မးတိ့ကိခန့်ထား၍၊ မိ ့ လမ်းမ၌

စေဝးေစသြဖင့် ၊ အားေပးေသာ စကားကိ ေြပာလျက်၊ ၇ ခွန်အားယ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

အာ ရိ ှ င်ဘရင် ှ င့် သ၌ပါေသာအလံးအရင်း အေပါင်းတိ့ ေ ကာင့် မေကာက်က ှ င့် ။

စိတ်မပျက်က ှ င့် ။ ငါတိ့ ဘက်၌ေနေသာ သတိ့သည်၊ သဘ့က်၌ ေနေသာသတိ့ထက်သာ၍

များ က၏။ ၈သဘ့က်၌ လလက် ံ း ှ ိ၏။ ငါတိ့ဘက်၌ ေထာက်မ၍၊ စစ်ကေတာ်မေသာ

ငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ ိေတာ်မသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ လများတိ့

သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇကိ၏ စကားကိကိးစား က၏။ ၉ ထိေနာက်

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိပ်သည် ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ လာခ ှ မိကိ့ဝိင်ထားစဥ်

တွင်၊ မိမိကန်အချို ့ကိ ေယ ှ လင် မိ၊့ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိထံသိ့၎င်း၊
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ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ ယဒ လအေပါင်းတိ့ ှ ိရာသိ့၎င်း ေစလတ်၍၊ ၁၀

အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိပ် မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌

ဝိင်းထားြခင်းကိ ခံြခင်းငှါ၊ အဘယ်သိ့ခိလံကသနည်း။ ၁၁ ေဟဇကိက၊ ငါတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ့ကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ ကယ်လတ် ေတာ်မမည်ဟဆိလျက်၊

မွတ်သိပ်ြခင်း၊ ေရငတ်ြခင်း အားြဖင့် အေသခံရသည်တိင်ေအာင်၊ ကိယ်ကိစွန့်ပစ်ေစ

ြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ကိ ြဖားေယာင်းသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၂ ထိေဟဇကိသည် ထာဝရဘရား၏

ြမင့် ေသာ အရပ်ဌာန ှ င့် ယဇ်ပလင်တိ့ကိ ပယ်၍၊ သင်တိ့သည် တခတည်းေသာ ယဇ်ပလင်

ေ ှ မှ့ာကိးကွယ်ရမည်။ ထိယဇ် ပလင်ေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိရ့မည်ဟယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ့ကိ မိန့်ေတာ်မ ပီမဟတ်ေလာ။ ၁၃ ငါ ှ င့် ငါ့ဘိးေဘးတိ့သည်

အတိင်းတိင်းအြပည် ြပည်တိ့၌ အဘယ်သိ့ ပသည်ကိ သင်တိ့မသိကသေလာ။

အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည် ဘရားတိ့သည် မိမိတိ့ြပည် များကိ ငါ့လက်မှ ကယ်လတ်ြခင်းငှါ

တတ်စွမ်း ိင် သေလာ။ ၁၄ ငါ့ဘိးေဘးအကန်အစင်ဖျက်ဆီးေသာ တိင်း ိင်ငံတိ့၏

ဘရားတိ့တွင်၊ အဘယ်မည်ေသာဘရားသည် မိမိြပည်ကိ ငါ့လက်မှ ကယ်လတ်ဘးသနည်း။

သင်တိ့၏ ဘရားသည် သင်တိ့ကိငါ့လက်မှ အဘယ်သိ့ကယ်လတ် မည်နည်း။ ၁၅

သိ့ြဖစ်၍၊ ေဟဇကိသည် သင်တိ့ကိမလှည့် စား ေစ ှ င့် ။ ထိသိ့ မြဖားေယာင်းေစ ှ င့် ။

သစ့ကားကိ မယံက ှ င့် ။ အြခားေသာ တိင်း ိင်ငံ၌ ကိးကွယ်ေသာ ဘရား

မည်မသည်၊ မိမိြပည်ကိငါ့လက်မှ၎င်း၊ ငါ့ဘိးေဘး လက်မှ၎င်း မကယ်မလတ် ိင်။

ထိမ မက၊ သင်တိ့၏ဘရားသည် သင်တိ့ကိ ငါ့လက်မှ မကယ်မလတ် ိင်ဟ

မှာလိက်ေလ၏။ ၁၆ သက့န်တိ့သည် ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် တဘက်၊

ဘရားသခင်၏ကန်ေဟဇကိတဘက်၌ သာ၍ ေြပာဆိက၏။ ၁၇ ထိမှတပါး အြခားေသာ

တိင်း ိင်ငံဘရားတိ့ သည်၊ မိမိလများကိ ငါ့လက်မှ မကယ်မလတ် ိင်သည်

နည်းတ၊ ေဟဇကိကိးကွယ်ေသာ ဘရားသည်၊ သ၏ လများကိ ငါ့လက်မှ

မကယ်မလတ်ရဟဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ေသာ

စာကိ ေရး၍ ေပးလိက်ေသး၏။ ၁၈တဖန် မိ ့ ိ းေပ မှာ ှ ိေသာ ေယ ှ လင် မိသ့ား တိ့ကိ

ခိမ်းေချာက်ေ ှ ာက် ှ က်၍၊ မိကိ့တိက်ယ ိင်ေအာင်၊ ယဒဘာသာစကားအားြဖင့် ကျယ်ေသာ

အသံ ှ င့် ေ ကး ေကာ် က၏။ ၁၉ လတိ့လက်ြဖင့် လပ်ေသာဘရား၊ ေြမ ကီးသား များ

ကိးကွယ်ေသာ ဘရားတိ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့ ဘရား သခင်ကိ ေရာ၍ က့ဲရဲ ့ က၏။ ၂၀

ထိအေကာင်းေကာင့် ၊ ေဟဇကိမင်း ကီး ှ င့် အာမတ်သား ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်

ဆေတာင်း၍၊ ေကာင်းကင်ဘံသိ့ ဟစ်ေခသြဖင့် ၊ ၂၁ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မေသာ

ေကာင်းကင် တမန်သည်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တပ်၌ ခွန်အား ကီးေသာ သရဲများ၊ တပ်မး၊

စစ်ကဲများအေပါင်းတိ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေလ၏။ ှ င်ဘရင်သည် မျက် ှ ာပျက်လျက်၊

မိမိ ြပည်သိ့ြပန်သွား၏။ မိမိဘရား၏ ဗိမာန်သိ့ေရာက်ေသာ အခါ၊ မိမိသားရင်းတိ့သည်

ထား ှ င့်သတ်က၏။ ၂၂ ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် ေဟဇကိ ှ င့် ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ၊

အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ၎င်း၊ အြခားေသာရန်သလက်မှ၎င်း ကယ်လတ်၍၊ အရပ်ရပ်၌

ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၂၃ အများေသာသတိ့သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ထာဝဘရားအဘိ့

ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိထံသိ့ လက်ေဆာင်ပဏာကိ၎င်း ေဆာင်ခ့ဲ က

သြဖင့် ၊ ေဟဇကိသည် ထိကာလမှစ၍ ခပ်သိမ်းေသာလ မျိုး ေ ှ မှ့ာဘန်း ကီးေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိကာလအခါ ေဟဇကိမင်းသည် ေသနာစဲွ၍ ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်းသြဖင့် ၊

ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ င့် ထးဆန်းေသာ တန်ခိးေတာ်ကိ ခံရ၏။ ၂၅ သိ့ရာတွင် ေဟဇကိသည်

မိမိခံရေသာ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် အထိက်အေလျာက်မကျင့် ၊ ေထာင်လား ေသာ စိတ် ှ ိ၏။

ထိေကာင့် သ၌၎င်း၊ ယဒြပည် ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း၊ အမျက်ေတာ်ထွက်ေလ၏။

၂၆ သိ့ရာတွင် ေဟဇကိသည် မိမိစိတ်ေထာင်လား ေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ ှ င့်တကွ ကိယ်တိင်ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချေသာေကာင့် ၊ လက်ထက်ေတာ်

ကာလတွင်၊ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်မသက် ေရာက်။ ၂၇ ေဟဇကိသည်

များစွာေသာ စည်းစိမ်ဥစာ ဂဏ် အသေရ ှ ိ ၏။ ေ ၊ ေငွ၊ ေကျာက်ြမတ်၊ နံသ့ာမျိုး၊ ဒိင်းလား၊

ှ ေြမာဘွယ်ေသာ တန်ဆာ သိထားရာဘ ာ တိက်များကိ တည်ေလ၏။ ၂၈ စပါးကျီများ၊

ဆီ၊ စပျစ်ရည်သိထားရာ တိက်များ၊ တိရစာန်မျိုး တင်းကပ်များ၊ သိးြခံများကိလည်း

လပ်ေလ ၏။ ၂၉ ကိယ်အဘိ့ မိတိ့့ကိတည်၍၊ များစွာေသာ သိး ွား တိ့ကိလည်း

ဆည်းဖးေလ၏။ ဘရားသခင်သည် များစွာ ေသာဥစာကိ ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၃၀

ထိမှတပါး၊ ေဟဇကိသည် ဂိဟတ်အထက် ေချာင်းေရကိ ပိတ်၍၊ ဒါဝိဒ် မိအ့ေနာက်သိ့

တည့်တည့် စီးေစ၏။ ထိသိ့ ေဟဇက်သည် ပေလရာရာ၌ အ ကံ ထေြမာက်၏။ ၃၁

သိ့ရာတွင်၊ ိင်ငံေတာ်၌ ြဖစ်ေသာအ့ံဘွယ်ေသာ အမကိ ေမးြမန်းေစြခင်းငှါ၊

ဗာဗလန်မင်းတိ့သည် သံတမန်ကိ ေစလတ်ေသာ အမမှာ၊ ေဟဇကိမင်း၏ သေဘာကိ

အကန်အစင်သိြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည် စံစမ်း၍အလွတ်ထားေတာ်မ၏။ ၃၂

ေဟဇကိ ပမေသာ အမအရာကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် ေကျးဇး ပြခင်းအရာသည် အာမတ်သား

ပေရာ ဖက်ေဟ ှ ာယ၏ ပါ ံကျမ်း၊ ယဒရာဇဝင်၊ ဣသေရလ ရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက်

ှ ိ၏။ ၃၃ ေဟဇကိသည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့် အိပ်ေပျာ်၍၊ ဒါဝိဒ် ၏သားေတာ် ေြမးေတာ်တိ့

သချုင်းတွင် အြမတ်ဆံးေသာ သချုင်း၌ သ ဂဟ်ြခင်းကိ ပေလ၏။ ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့သည်၊ ေဟဇကိ အနိစ ေရာက်ေသာအခါ၊

ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ ချီးေြမာက်က ၏။ သားေတာ်မနာေ ှ သည် ခမည်းေတာ်အရာ၌

နန်းထိင်၏။

၃၃ (note: verses missing) ေပျာက်ဆံး

၃၄ ေယာ ှ ိသည် အသက် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံးဆယ်တ ှ စ်

စိးစံေလ၏။ ၂ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ တရား ေသာအမကိ ပ၍၊

လက်ျားဘက်လက်ဝဲဘက်သိ့ မလဲ၊ အဘဒါဝိဒ်လိက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေလ၏။ ၃

အသက်ေတာ်ငယ်စဥ်၊ နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ အဘ ဒါဝိဒ်၏ ဘရားသခင်ကိ ဆည်းကပ်စ ပ၏။

တဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ယဒြပည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာကန်း၊ အာ ှ ရ ပင်၊ ထေသာ ပ်တ၊

သွန်းေသာ ပ်တတိ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းစ ပ၏။ ၄ ဗာလဘရားတိ့ ယဇ်ပလင်များကိ

ေ ှ ေ့တာ်၌ ဖိချ၍၊ ယဇ်ပလင်ေပ တွင် အြမင့်တင်ထားေသာ ပ်တ တိ့ကိ ခတ်လဲှ က၏။

အာ ှ ရပင်များ ှ င့်ထေသာ ပ်တ၊ သွန်းေသာ ပ်တများကိချိုးဖ့ဲ၍ညက်ညက်ေချ ပီးလ င်၊

ယဇ်ပေဇာ်ေသာသတိ့၏ သချုင်းေပ မှာ ြဖန့်ြဖူးေတာ် မ၏။ ၅ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အ ိးကိ

ထိယဇ်ပလင်တည်ရာအေပ မှာ မီး ိ ့၍၊ ယဒြပည် ှ င့် ေယ ှ လင် မိကိ့ စင် ကယ်

ေစေတာ်မ၏။ ၆ ထိအတ မနာေ ှ ခ ိင်၊ ဧဖရိမ်ခ ိင်၊ ှ ိေမာင် ခ ိင်၊ နဿလိခ ိင်

တိင်ေအာင်၊ အရပ်ရပ် မိမ့ျားတိ့၌ ေပါက်တး ှ င့်လပ်လျက်၊ ၇ ယဇ်ပလင် ှ င့်

အာ ှ ရပင်တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ၍၊ ဣသ ေရလြပည်တေလာက်လံး၌ ှ ိသမ ေသာ ပ်တဆင်းတ

တိ့ကိ ခတ်လဲှ၍ ညက်ညက်ေချ ပီးမှေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်ေတာ်မ၏။ ၈

နန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ဗိမာန် ေတာ်ကိ စင် ကယ်ေစ ပီးမှ၊ မိမိဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိ ပြပင်လိေသာငှါ၊ အာဇလိ၏ သား ှ ာဖန်၊ မိဝ့န်မာေသယ၊

ေယာခတ်သားအတွင်းဝန် ေယာအာတိ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိသတိ့သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ဟိလခိထံသိ့ သွား၍၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ လများေဆာင်ခ့ဲေသာေငွ၊

မနာေ ှ အမျိုးသား၊ ဧဖရိမ်အမျိုးသား၊ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသား ှ ိသမ ၊

ယဒအမျိုးသား၊ ဗယာမိန် အမျိုးသား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့လက်မှ

တံခါးေစာင့် ေလဝိသားတိ့ခံေသာ ေငွကိယ၍၊ ၁၀ ဗိမာန်ေတာ်ကိကည့် ပစေသာ သတိ့၌

အပ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပြပင်ြခင်းငှါ လပ်ေဆာင်ေသာသ၊ ၁၁ ဗိသကာ ှ င့်

လက်သမားလပ်သည့်အတွက်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ဖျက်ဆီးေသာအေဆာင်တိ့ကိ ြပင်စရာ ဘိ့

ဆစ်ေသာေကျာက်များ ှ င့် ထပ်ေလျာက်ရနယ်များကိ ဝယ်သည်အတွက် ေပးက၏။ ၁၂

လပ်ေဆာင်သတိ့သည် သစာေစာင့် က၏။ ေလဝိအမျိုး၊ ေမရာရိအ ွယ်၊ ယာဟတ် ှ င့် သဇဒိ၊

ေကာဟတ်အ ယ်၊ ဇာခရိ ှ င့် ေမ လံအစ ှ ိေသာ တရိယာမျိုးကိ တီးမတ်လျက်၊

သီချင်းဆိတတ်ေသာ ေလဝိသာအေပါင်းတိ့သည် ကည့် ိးေဆာ်က၏။

၁၃ ထိသတိ့သည် ဝန်ထမ်းေသာသမှစ၍၊ အလပ် မျိုးကိ လပ်ေဆာင်ေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ ကည့် အပ်ချုပ် က၏။ ေလဝိသားအချို ့တိ့သည်လည်း စာေရး၊

တရားသ ကီး၊ တံခါးေစာင့်လပ်က၏။ ၁၄ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲေသာေငွကိ

ထတ်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဟိလခိသည် ေမာေ ှ ေရးထားေသာ ထာဝရဘရား၏

ပညတိကျမ်းစာေစာင် ကိ ေတွ့၍၊ ၁၅ ေတွေ့ကာင်းကိ စာေရးေတာ် ှ ာဖန်အား ေြပာလျက်

ထိကျမ်းစာကိ အပ်ေပး၏။ ၁၆ ှ ာဖန်သည် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ယသွား၍၊ ကိယ်

ေတာ်ကန်တိ့သည် မှာထားေတာ်မသမအတိင်း ပက ပါ၏။ ၁၇ ဗိမာန်ေတာ်၌

ေတွေ့သာေငွကိ မတ်၍၊ အပ်ချုပ် ေသာသ ှ င့် လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့၌ အပ်ပါ ပီဟ၍၎င်း၊
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၁၈ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဟိလခိသည် ကန်ေတာ်၌ စာေစာင်ကိ အပ်ပါ ပီဟ၍၎င်း

ကားေလာက်လျက်၊ ှ င်ဘရင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ဘတ် ွတ်ေလ၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည်

တရားစကားကိကားလ င်၊ မိမိအဝတ်ကိဆတ်၍၊ ၂၀ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဟိလခိ၊

ှ ာဖန်သားအဟိကံ၊ မိကာသား အာဗဒန်၊ စာေရးေတာ် ှ ာဖန်၊ မိမိကန်အာ သာယကိ ေခ ၍၊

၂၁ ယခေတွေ့သာ ကျမ်းစကားေကာင့် ငါ့အတွက် ဣသေရလြပည် ှ င့်ယဒြပည်၌

ကျန် ကင်းေသးေသာ သတိ့အတွက် ထာဝရဘရား၌ ေမးေလာက်ကပါ။ ဘိးေဘးတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နား မေထာင်၊ ဤကျမ်းစာ၌ေရးထားသမ အတိင်းမကျင့် ဘဲ

ေနေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၌ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိကာလတွင်၊ ဟရဟတ်သားြဖစ်ေသာ တိကဝ ၏သားအချုပ်

ဝန် ှ လံု၏မယား၊ ပေရာဖက်မဟလဒ သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနသည်ြဖစ်၍၊ ဟိလခိ ှ င့်

ှ င်ဘရင်၏လတိ့သည် ထိမိန်းမထံသိ့သွား၍ ေြပာဆိ က၏။ ၂၃ မိန်းမကလည်း၊

ငါ့ထံသိ့ေစလတ်ေသာသထံသိ့ သင်တိ့ြပန်၍ ဆင့် ဆိရေသာ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ဟမကား၊ ၂၄ ယဒ ှ င်ဘရင်ေ ှ မှ့ာ

ဘတ်ရေသာကျမ်းစာ၌ ေရးထားသမ ေသာ အကျိန်စကားြပည့်စံေစြခင်းငှါ၊

ငါသည်ဤအရပ်၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ့၌၎င်း၊ ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၂၅

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ငါ့ကိစွန့် က ပီ။ မိမိလပ်ေသာ အရာတိ့ြဖင့်

ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ေ ှ မှ့ာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ က ပီ။

ထိေကာင့် ဤအရပ်၌ ငါ့အမျက်မီးသည် မ ငိမ်းဘဲေလာင်ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထာဝရဘရားကိ ေမးေလာက်ေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ကိေစလတ်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် ကားေသာ

ကျမ်းစကားကိ ရည်ေဆာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ထိ ှ င်ဘရင်အား တဖန်ြပန်ေလာက်ရမည်ကား၊ ၂၇

ဤအရပ်ကိ၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ့ကိ၎င်း၊ ငါ ခိမ်းေချာက်ေသာ စကားကိ

သင်သည်ကားေသာအခါ၊ းည့ံေသာစိတ် ှ ိ၍၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချြခင်း၊

ကိယ်အဝတ်ကိဆတ်ြခင်း၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ငိေကး ြခင်းကိ ပေသာေကာင့် ၊ သင့် စကားကိ

ငါနားေထာင်၏။ ၂၈ ငါသည် သင်ကိ ဘိးေဘးစေဝးရာသိ့ ပိ့ေဆာင် ၍၊ သင်သည်

ငိမ်ဝပ်စွာ သချုင်းသိ့ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ဤအရပ်၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ့၌၎င်း၊

ဤအရပ်သားတိ့ ၌၎င်း၊ ငါေရာက်ေစအ့ံေသာေဘးကိ သင့် ကိယ်တိင် မေတွမ့ြမင်ရဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိသည် အတိင်း၊ သတိ့သည် ှ င်ဘရင်အား ြပန်ေလာက်က၏။

၂၉ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ား အသက် ကီးသအေပါင်းတိ့ကိ

ေခ ၍၊ ၃၀ ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိသ့ား၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၊ ေလဝိသား၊

လအ ကီးအငယ်အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ တက်၍ ဗိမာန်ေတာ်၌ေတွေ့သာ

ပဋိညာဥ်ကျမ်းစာ ှ ိသမ ကိ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ဘတ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊

ထာဝရဘရားကိ ဆည်းကပ် ပါမည်။ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်ပညတ်တရားကိ စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါမည်။ ဤကျမ်းစာ၌ ပါေသာ ပဋိညာဥ်စကားအတိင်း ကျင့် ပါမည်ဟ

မိမိေနရာ၌ရပ်၍ အဓိ ာန် ပ၏။ ၃၂ စည်းေဝးေသာ ယဒအမျိုး ှ င့် ဗယာမိန် အမျိုး

သားအေပါင်းတိ့သည်၊ ထိအဓိ ာန်ကိ ဝန်ခံရမည် အေကာင်း စီရင်ေတာ်မ၏။

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ သည်လည်း၊ ဘိးေဘးတိ့ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်၏

ပဋိညာဥ်တရားအတိင်း ကျင့် က၏။ ၃၃ ေယာ ှ ိမင်းသည်လည်း၊ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာ

ှ ိသမ တိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားပိင်ေသာ ြပည်အရပ် ရပ်တိ့မှ ပယ် ှ ား၍၊

ဣသေရလအမျိုးသားပိင်ေသာ ြပည်အရပ်ရပ်တိ့မှ ပယ် ှ ား၍၊ ဣသေရလြပည်၌ ေနေသာ

သအေပါင်းတိ့သည်၊ မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားကိ ဝတ် ပရမည်အေကာင်း၊

စီရင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ လက်ထက်ေတာ်ကာလပတ်လံး သတိ့သည် မေဖာက်ြပန်၊

ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်လျက်ေနက၏။

၃၅ တဖန်ေယာ ှ ိမင်းသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထာဝရဘရားအဘိ့ ပသခါပဲွကိ

ခံေတာ်မ၍ ပဌမလ တဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်၊ ပသခါ သိးသငယ်ကိ သတ်က၏။

၂ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ မိမိတိ့အရာ၌ခန့်ထား၍၊ ဗိမာန်ေတာ်အမ ကိ ေစာင့် ေစြခင်းငှါ

ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။ ၃ ဣသေရလအမျိုး ှ ိသမ ကိ သွန်သင်၍၊ ထာဝရ ဘရားအဘိ့

သန့် ှ င်းေသာေလဝိသားတိ့ကိေခ ၍၊ ဣသ ေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိဒ်သား ေ ှ ာလမန်

တည်ေဆာက် ေသာ အိမ်၌သန့် ှ င်းေသာ ေသတာေတာ်ကိ သွင်းထား ကေလာ့။

ေနာက်တဖန် ေသတာေတာ်ကိ မထမ်းဘဲ၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမ၊

ဘရား သခင်၏လ ဣသေရလအမျိုး၏ အမကိ ထမ်းက ေလာ့။ ၄ ဣသေရလ

ှ င်ဘရင်ဒါဝိဒ်မှတ်စာ၊ သားေတာ် ေ ှ ာလမန်မှတ်စာ ှ င့်အညီ သင်းဖဲွသ့ည်အတိင်း၊ အေဆွ

အမျိုးအလိက် ကိယ်ကိြပင်ဆင်၍၊ ၅ ြပည်သြပည်သားြဖစ်ေသာ သင်တိ့ညီအစ်ကိ

အဘတိ့ အေဆွအမျိုး ှ င့် ေလဝိသား အေဆွအမျိုး အသီးအသီးေနရာ ှ ိသည်အတိင်း၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ ရပ်ေနကေလာ့။ ၆ ထိသိ့ပသခါ သိးသငယ်ကိသတ်၍

ကိယ်ကိ သန့် ှ င်းေစကေလာ့။ သင်တိ့ညီအစ်ကိတိ့သည် ေမာေ ှ အားြဖင့်

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည် အတိင်း ပေစ ြခင်းငှါ၊ သတိ့ကိလည်း

ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ စည်းေဝးေသာသအေပါင်းတိ့သည် ပသခါပဲွ ခံစရာဘိ၊့

ေယာ ှ ိမင်းသည် မိမိဥစာ၊ သိးသငယ်၊ ဆိတ် သငယ်သံးေသာင်း ှ င့် ွားသံးေထာင်ကိ

ေပးေတာ်မ၏။ ၈ မးမတ်တိ့သည်လည်း၊ ေစတနာစိတ် ှ ိ၍လများ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ေလဝိသားတိ့အား ေပးက၏။ ဗိမာန် ေတာ်မးဟိလခိ၊ ဇာခရိ၊ ေယေဟလသည်လည်း၊

ပသခါပဲွ ခံစရာဘိ့ သိးဆိတ် ှ စ်ေထာင်ေြခာက်ရာ ှ င့် ွားသံးရာကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား

ေပးက၏။ ၉ ေလဝိသားအ ကီးအကဲ၊ ေကာနနိ၊ ေ ှ မာယ၊ ဟာ ှ ဘိ၊ ေယေယလ၊ ေယာဇဗဒ်၊

နာသေနလ ှ င့် သ၏ညီများတိ့သည်လည်း၊ ပသခါပဲွခံစရာဘိ့ သိးဆိတ် ငါးေထာင် ှ င့်

ွားငါးရာကိ ေလဝိသားတိ့အား ေပး က၏။ ၁၀ ထိသိ့ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်အတိင်း၊

ဝတ် ပစရာ ြပင်ဆင်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် မိမိတိ့ေနရာ၌ရပ်၍၊ ေလဝိသားတိ့သည်

မိမိတိ့ အမကိ ေဆာင် ွက် က၏။ ၁၁ ပသခါသိးသငယ်ကိသတ်၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့

သည် အေသွးကိ လက် ှ င့် ြဖန်းလျက်၊ ေလဝိသားတိ့သည် အေရကိခွာလျက် ပက၏။ ၁၂

ေမာေ ှ ကျမ်းစာ၌ ေရးထားသည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်စရာဘိ့

လများအေဆွအမျိုး အလိက် အသီးအသီးတိ့အားေပးေဝြခင်းငှါ၊ မီး ိရ့ာယဇ်များ ှ င့်

ွားများကိ ခဲွထား က၏။ ၁၃ ထံးဖဲွေ့တာ်မသည်အတိင်း၊ ပသခါသိးသငယ်ကိ

မီး ှ င့်ကင် က၏။ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာသကာအြခား တိ့ကိ ေြမအိး၊ သံအိး၊ သံကရာ၌

ပတ်၍ လအေပါင်း တိ့အား အလျင်အြမန် ေဝဖန် က၏။ ၁၄ ထိေနာက်မှ ကိယ်အဘိ့ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ် အဘိ့ကိ ြပင်ဆင် က၏။ အာ န်သား ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ သည်

ညဦးတိင်ေအာင် မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် ဆီဥကိပေဇာ် လျက်ေနရေသာေကာင့် ၊ ေလဝိသားတိ့သည်

ကိယ်အဘိ့ ကိ၎င်း၊ အာ န်သား ယဇ်ပေရာဟိတ် အဘိကိ့၎င်း ြပင်ဆင် က၏။ ၁၅ ဒါဝိဒ် ှ င့်

ှ င်ဘရင်၏ ပေရာဖက်အာသပ်၊ ေဟမန်၊ ေယဒသန်တိ့စီရင်သည်အတိင်း၊ အာသပ်

အမျိုးသား သီချင်းသည်တိ့သည် မိမိတိ့ေနရာ၌ ှ ိ က၏။ တံခါးေစာင့် တိ့သည်

မိမိတိအ့မကိမေ ှ ာင်၊ တံခါး ှ ိသမ တိ့ ကိေစာင့် က၏။ သတိ့ညီအစ်ကိ ေလဝိသားတိသ့ည်

သတိ့အဘိ့ ြပင်ဆင် က၏။ ၁၆ ထိသိ့ ေယာ ှ ိမင်း ကီး မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း

ပသခါပဲွကိခံ၍ ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီး ိ ့ ရာယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှါ၊

ထာဝရဘရားအား ပရ ေသာ ဝတ်အလံးစံကိ၊ ထိေန့ြခင်းတွင် ြပင်ဆင် က၏။ ၁၇

စည်းေဝးေသာဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်၊ ထိအခါပသခါပဲွကိ၎င်း၊ အဇမပဲွကိ၎င်း၊

ခနစ်ရက်ပတ်လံး ခံ က၏။ ၁၈ ေယာ ှ ိမင်း ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသား၊

စည်းေဝးေသာယဒြပည်၊ ဣသေရလြပည်သား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့ခံေသာ

ထိပသခါပဲွက့ဲသိ့ေသာ ပဲွကိ ပေရာဖက် ှ ာေမွလလက်ထက်မှစ၍ ဣသေရလ

ိင်ငံ၌မခံ။ ထိသိ့ေသာပသခါပဲွကိ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် တေယာက်မ မခံ။ ၁၉

ေယာ ှ ိမင်းနန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ ထိပသခါပဲွ ကိ ခံက၏။ ၂၀ ထိေနာက်မှ၊ ေယာ ှ ိသည်

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ြပင် ဆင် ပီးမှ၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင်ေနေခါသည် ဥဖရတ်ြမစ်နား၊

ခါေခမိတ် မိသိ့့ စစ်ချီသည်တွင်၊ ေယာ ှ ိမင်းသည် ဆီးတားြခင်းငှါ ထွက်ေလ၏။ ၂၁

အဲဂတု ှ င်ဘရင်က၊ အိယဒ ှ င်ဘရင်၊ သင် သည် ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ သင့် ကိ

ယေန့ ငါစစ်ချီသည်မဟတ်။ ငါ ှ င့် စစ်တိက်ဘက် ြဖစ်ေသာ အမျိုးကိစစ်ချီ၏။

ငါအလျင်အြမန်ြပမည်အေကာင်း ဘရားသခင်မှာထားေတာ်မ ပီ။ ငါ့ဘက်၌ ှ ိေသာဘရား

သခင်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက်မ ပဘဲေနေလာ့။ သိ့မဟတ် သင့် ကိဖျက်ဆီးေတာ်မမည်ဟ

သံတမန်ကိေစလတ်၍ မှာလိက်ေလ၏။ ၂၂ သိ့ရာတွင် ေယာ ှ ိသည် မလဲမေ ှ ာင်၊ ေနေခါ

ဆင့် ဆိေသာ ဘရားသခင်၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နား မေထာင်၊ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ြခားနားေသာ

အေယာင်ကိ ေဆာင်လျက်၊ ေမဂိေဒါချိုင့် ၌ စစ်ပဲွထဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၂၃ ေလးသရဲတိ့သည်

ေယာ ှ ိမင်း ကီးကိပစ်၍ မှန် သြဖင့် ၊ မင်း ကီးက ငါ့ကိေဆာင်သွားေလာ့။ ြပင်းစွာ
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အထိအခိက်ခံရသည်ဟကန်တိ့အား ဆိလ င်၊ ၂၄ကန်တိ့သည် ရထားေတာ်ေပကချ၍၊

ဒတိယ ရထားေတာ်ေပ ၌ တင် ပီးလ င်၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင်သွားေသာအခါ၊

အနိစေရာက်၍ ဘိးေဘးတိ့ သချုင်း သ ဂဟ်ြခင်းကိ ခံေလ၏။ ယဒြပည်သ၊ ေယ

ှ လင် မိ ့ သားအေပါင်းတိ့သည်၊ ေယာ ှ ိမင်းအနိစ ေရာက်ေသာေကာင့်

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပက၏။ ၂၅ ေယရမိသည်လည်း ြမည်တမ်းေသာစကားကိ

စီရင်၍ သီချင်းသည်ေယာက်ျားမိန်းမ ှ ိသမ တိ့သည်၊ ယေနတိ့င်ေအာင် ေယာ ှ ိမင်းကိ

ေအာက်ေမ့လျက်၊ ထိြမည်တမ်းေသာစကားကိ သံးေဆာင်သြဖင့် ၊ ဣသေရ လထံးစံ

ြဖစ်ေလ၏။ ထိစကားသည် ြမည်တမ်းစာ၌ ေရးထားလျက် ှ ိသတည်း။ ၂၆ ေယာ ှ ိ ပမေသာ

အမအရာကင်းေလသမ တိ့ ှ င့် ထာဝရဘရား၏ ပညတိကျမ်း၌ ေရးထားသည် အတိင်း

ေကျးဇး ပြခင်း၊ ၂၇အကျင့်ကျင့် ြခင်းအရာအစအဆံးတိ့သည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့်

ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

၃၆ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ေယာ ှ ိသား ေယာ ခတ်ကိ ယ၍၊

ေယ ှ လင် မိမှ့ာ ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းတင် က၏။ ၂ ေယာခတ်သည်

အသက် ှ စ်ဆယ်သံး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံးလစိးစံေလ၏။ ၃ ထိမင်းကိ

အဲဂတု ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိမှ့ာ နန်းချ၍၊ ယဒြပည်၌ ေငွအခွက်တေထာင် ှ င့်

ေ အခွက်တဆယ်ကိ အခွန်ေတာင်းေလ၏။ ၄ အဲဂတု ှ င်ဘရင် ေနေခါသည်လည်း၊

ေယာခတ် ၏ ေနာင်ေတာ်ဧလျာကိမ်ကိ ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိ ့ နန်းေတာ်ေပ မှာ တင်၍။

ေယာယကိမ်အမည်သစ်ကိ ေပး ပီးလ င်၊ ညီေတာ်ေယာခတ်ကိ အဲဂတုြပည်သိ့ ယသွား၏။

၅ ေယာယကိမ်သည် အသက် ှ စ်ဆယ်ငါး ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်တ ှ စ်စိးစံ ေလ၏။ ထိမင်းသည် မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၆ ထိေကာင့် ၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ သည် ချီလာ၍၊

ဗာဗလန် မိသိ့့ယသွားြခင်းငှါ၊ သံ ကိးြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၇ ဗိမာန်ေတာ်တန်ဆာ

အချို တိ့့ကိလည်း ယသွား ၍၊ ဗာဗလန် မိ ့ ဗိမာန်၌ ထားေလ၏။ ၈ ေယာယကိမ် ပမေသာ

အမအရာ ကင်းေလ သမ တိ့ ှ င့် ပမိေသာ ွံ ှ ာဘွယ်အမ၊ ထင် ှ ာေသာ

စိတ်သေဘာသည်၊ ဣသေရလရာဇဝင် ှ င့် ယဒရာဇဝင်၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

သားေတာ်ေယေခါနိသည် ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။ ၉ ေယေခါနိသည်

အသက်တဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာ် နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သံးလ ှ င့် ဆယ်ရက်စိးစံ

ေလ၏။ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက် ကိ ပ၏။ ၁၀ ှ စ်လည်ေသာအခါ၊

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီး သည် စစ်ချီေစ၍၊ ထိမင်း ှ င့်တကွ ေကာင်းမွန်ေသာ

ဗိမာန်ေတာ်တန်ဆာတိ့ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့ ယသွား၍၊ ဘေထွးေတာ် ေဇဒကိကိ၊

ယဒြပည် ေယ ှ လင် မိ ့ နန်းေတာ်ေပ မှာ တင်ေလ၏။ ၁၁ ေဇဒကိသည်

အသက် ှ စ်ဆယ်တ ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌ တဆယ်တ ှ စ်စိးစံေလ၏။ ၁၂

ထိမင်းသည်လည်း၊ မိမိဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက် ပ၏။

ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိေသာ ပေရာဖက်ေယရမိေ ှ မှ့ာ ကိယ်ကိ

မ ှ ိမ့်ချ။ ၁၃ ဘရားသခင် အကျိန်တိက် ပီးေသာ ေနဗခဒ် ေနဇာမင်း ကီးကိ

ပန်ကန်ေလ၏။ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ မြပန်မည်

အေကာင်း၊ မိမိလည်ပင်းကိ၎င်း၊ မိမိ ှ လံးကိ၎င်း ခိင်မာေစ၏။ ၁၄ ထိမှတပါး၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးများ ှ င့် ြပည်သြပည်သား ှ ိသမ တိ့သည်၊ တပါးအမျိုးသား

ွံ ှ ာဘွယ် ပသည်အတိင်း၊ အလွန်ြပစ်မှား က၏။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထာဝရဘရား

သန့် ှ င်းေစေတာ်မေသာ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ညစ် းေစက၏။ ၁၅ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား သည်၊ မိမိလမျိုး ှ င့် မိမိေနေတာ်မရာ အရပ်ကိသနား ေသာေကာင့် ၊

ေစာေစာထ၍ အထပ်ထပ် ေစလတ်ေသာ တမန်တိ့အားြဖင့် မှာလိက်ေတာ်မေသာ်လည်း၊

၁၆ ဘရားသခင်၏ တမန်တိ့ကိ ြပက်ယယ် ပ၍ အမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊

ပေရာဖက်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ် မ ငိမ်း ိင်ေအာင်၊

မိမိလမျိုးကိ တွက်သြဖင့် ၊ ၁၇ ခါလဒဲ ှ င်ဘရင်ကိ စစ်ချီေစေတာ်မ၏။ ထိ ှ င်ဘရင်သည်

သန့် ှ င်းရာဌာန အိမ်ေတာ်၌ လပျိုတိ့ ကိ ထား ှ င့်သတ်၏။ ေယာက်ျားပျို၊ မိန်းမပျို၊ လအိ၊

အသက် ကီး၍ ေကျာကန်းေသာ သတိ့ကိပင် မသနား၊ ှ ိသမ တိ့ကိ ထိ ှ င်ဘရင်

လက်သိ့အပ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ဗိမာန်ေတာ်တန်ဆာ အ ကီးအငယ် ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊

ဗိမာန်ေတာ်ဘ ာ၊ နန်းေတာ်ဘ ာ၊ မးမတ် ဘ ာ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ဗာဗလန် မိသိ့့

ယသွား၏။ ၁၉ ဗိမာန်ေတာ်ကိလည်း မီး ိ ့၍ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း ကိ ဖိဖျက်က၏။

မင်းအိမ် ှ ိသမ တိ့ကိလည်း မီး ိ ့၍ မိတ့န်ဆာအေကာင်းအြမတ် ှ ိသမ တိ့ကိ

ဖျက်ဆီး က၏။ ၂၀ ထားေဘး ှ င့် လွတ်ေသာသတိ့ကိ၊ ဗာဗလန် မိ ့ သိ့ သိမ်းသွား၍၊

သတိ့သည် ေပရသိ ိင်ငံ မတည်မီှ တိင်ေအာင် ှ င်ဘရင်ထံ၊ သားေတာ် ေြမးေတာ်ထံ၌

ကန်ခံလျက်ေနရက၏။ ၂၁ ထိသိ့ ဣသေရလေြမသည် ဥပသ်ေနတိ့့ကိ

ေမွေ့လျာ်ေစြခင်းငှါ၊ ေယရမိဆင့် ဆိေသာထားဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်သည် ြပည့်စံရ၏။

ထိြပည်သည် လဆိတ်ညံလျက်ေနေသာ ကာလ၊ အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် ေစ့ေအာင် ဥပသ်ေနတိ့့ကိ

ေစာင့် ေသာအခွင့် ှ ိသတည်း။
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၁ ေယရမိဆင့် ဆိေသာ ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ ြပည့် စံ ေစြခင်းငှါ၊

ေပရသိ ှ င်ဘရင် က နန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ထာဝရဘရား ိးေဆာ်ေတာ်မေသာ

အားြဖင့် ၊ ထိ ှ င်ဘရင်သည် အမိန့်ေတာ်စာကိ ထတ် ပီး လ င်၊ ေပရသိ ိင်ငံအရပ်ရပ်တိ့၌

ေကာ်ြငာေစ၍၊ ၂ ေပရသိ ှ င်ဘရင် က မင်းမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊

ေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င် ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားသည်၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ကိ ငါ့အားေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိ ့၌

အိမ်ေတာ်ကိ ငါတည်ေဆာက်ရမည်အေကာင်း မှာထား ေတာ်မ ပီ။ ၃ သင်တိ့တွင်

အဘယ်သသည် ဘရားသခင်၏ လြဖစ်သနည်း။ ထိသ ှ င့်အတဘရားသခင် ှ ိေတာ်မ

ပါေစေသာ။ ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိသိ့့ သွား၍ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ် ကိ တည်ေဆာက်ေစ။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေတာ်မေသာ

ဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄ ဘရားသခင်၏လ တည်းခိရာ အရပ်ရပ်၌

ေနေသာသတိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ ှ ိေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်အဘိ့

အလိလိလေသာ အလမှတပါး၊ ေ ၊ ေငွ၊ ဥစာ၊ တိရစာန် ှ င့် မစေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ထိအခါ ယဒအေဆွအမျိုး ှ င့် ဗယာမိန် အေဆွ အမျိုး သ ကီးများ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ေလဝိသားများ ှ င့် တကွ၊ ဘရားသခင် ိးေဆာ်ေတာ်မေသာသ အေပါင်းတိ့ သည်၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ

ထက၏။ ၆ အိမ်နီးချင်း ှ ိသမ တိ့သည်၊ အလိလိလေသာ အလမှတပါး၊ ေငွတန်ဆာ ှ င့် ေ

အစ ှ ိေသာ ဥစာများ၊ တိရစာန်များ၊ အဘိးထိက်ေသာ အရာတိ့ ှ င့် မစက၏။ ၇ ထိမှတပါး၊

ေယ ှ လင် မိမှ့ ေနဗခဒ်ေနဇာ သိမ်းသွား၍၊ မိမိဘရားတိ့ဗိမာန်၌ သွင်းထားေသာ ဗိမာန်

ေတာ်တန်ဆာတိ့ကိ၊ ၈ ေပရသိ ှ င်ဘရင် က သည် ေ တိက်စိး မိသေရ ဒတ်လက်ြဖင့်

ထတ်၍၊ ယဒမင်းေ ှ ှ ဗာဇာ၌ ေရတွက် လျက် အပ်ေတာ်မ၏။ ၉ ဗိမာန်ေတာ်

တန်ဆာစာရင်းဟမကား၊ ေ ဖလားသံးဆယ်၊ ေငွဖလားတေထာင်၊ ထား ှ စ်ဆယ် ကိးစင်း၊

၁၀ ေ အိးသံးဆယ်၊ ြခားနားေသာေငွအိး ေလးရာ တဆယ်၊ အြခားေသာတန်ဆာတေထာင်၊

၁၁ ေ တန်ဆာ၊ ေငွတန်ဆာအေရအတွက် ေပါင်း ကာ၊ ငါးေထာင်ေလးရာတည်း။

ထိတန်ဆာများကိ ေ ှ ှ ဗာဇာသည် ယ၍၊ အချုပ်ခံရေသာ လစထဲက၊ ဗာဗလန် မိမှ့

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေခ သွားေသာ သတိ့ ှ င့်အတ ေဆာင်ခ့ဲ၏။

၂ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်၊ ၂ ဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်းသွားေသာ လစထဲက

ထွက်၍ေဗ ဗေဗလ၊ ေယာ ၊ ေနဟမိ၊ သရာယ၊ ေရလာ ယ၊ ေမာ်ဒကဲ၊ ဗိလ ှ န်၊ မိဇပါ၊

ဗိဂဝဲ၊ ေရဟံ၊ ဗာနာတိ့ ှ င့် အတလိက် လာ၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့ အစ ှ ိေသာ

ယဒြပည် ၌ အသီးသီးဆိင်ေသာ မိ့ ွာသိ့ ေရာက်ေသာ ိင်ငံသား ဣသေရလလ

စာရင်းဟမကား၊ ၃ ပါ တ်အမျိုးသား ှ စ်ေထာင်တရာခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

၄ ေ ှ ဖတိအမျိုးသားသံးရာခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၅ အာရာအမျိုးသား

ခနစ်ရာခနစ်ဆယ်ငါးေယာက်၊ ၆ ပါဟတ်ေမာဘအမျိုး၊ ေယာ ယွာဘ အမျိုးသား

ှ စ်ေထာင် ှ စ် ရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၇ ဧလံအမျိုးသား တေထာင် ှ စ်ရာငါးဆယ်

ေလးေယာက်၊ ၈ ဇတု အမျိုးသားကိးရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၉ ဇကဲ အမျိုးသားခနစ်ရာ

ေြခာက်ဆယ်၊ ၁၀ ဗာနိအမျိုးသားေြခာက်ရာေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၁ ေဗဗဲအမျိုးသား

ေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ်သံး ေယာက်၊ ၁၂ အာဇဂဒ် အမျိုးသားတေထာင် ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ်

ှ စ်ေယာက်၊ ၁၃အေဒါနိကံအမျိုးသား ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ် ေြခာက်ေယာက်၊ ၁၄

ဗိဂဝဲအမျိုးသား ှ စ်ေထာင်ငါးဆယ် ေြခာက် ေယာက်၊ ၁၅ အာဒိန်အမျိုးသား

ေလးရာငါးဆယ်ေလး ေယာက်၊ ၁၆ ေဟဇကိ ှ င့် အာတာအမျိုးသား ကိးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊

၁၇ ေဗဇဲ အမျိုးသား သံးရာ ှ စ်ဆယ်သံးေယာက်၊ ၁၈ ေယာရအမျိုးသား

တရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၉ဟာ ံအမျိုးသား ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ်သံးေယာက်၊ ၂၀ ဂိဗာ

အမျိုးသား ကိးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၂၁ ဗက်လင် မိသ့ား တရာ ှ စ်ဆယ်သံးေယာက်၊

၂၂ ေနေတာဖ မိသ့ား ငါးဆယ်ေြခာက်ေယာက်၊ ၂၃ အာနသတ် မိသ့ား

တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၄ အာဇမာဝက် မိသ့ား ေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၅

ကိရယသာရိမ် မိ၊့ ေခဖိရ မိ၊့ ေဗ တ် မိသ့ား ခနစ်ရာ ေလးဆယ်သံးေယာက်၊ ၂၆

ရာမ မိ၊့ ဂါဘ မိသ့ားေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ်တေယာက်၊ ၂၇ မိတ်မတ် မိသ့ား

တရား ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၈ ေဗသလ မိ၊့ အာဣ မိသ့ား ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ် သံးေယာက်၊ ၂၉

ေနေဗာ မိသ့ား ငါးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၃၀ မာဂဗိတ် မိသ့ား တရာငါးဆယ်ေြခာက်ေယာက်၊

၃၁ အြခားေသာ ဧလံ မိသ့ား တေထာင် ှ စ်ရာ ငါးဆယ်ေလးေယာက်၊ ၃၂

ဟာရိမ် မိသ့ား သံးရာ ှ စ်ဆယ်၊ ၃၃ ေလာဒ မိ၊့ ဟာဒိဒ် မိ၊့ သေနာ မိသ့ား

ခနစ်ဆယ်ငါးေယာက်၊ ၃၄ ေယရိေခါ မိသ့ား သံးရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၃၅

ေသနာ မိသ့ားသံးေထာင် ေြခာက်ရာသံးဆယ် တည်း။ ၃၆ယဇ်ပေရာဟိတ်စာရင်းဟမကား၊

ေယာ အမျိုး ထဲက၊ ေယဒါယအမျိုးသားကိးရာ ခနစ်ဆယ်သံးေယာက်၊ ၃၇ ဣေမရ

အမျိုးသားတေထာင်ငါးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၃၈ ပါ ရ အမျိုးသားတေထာင် ှ စ်ရာ ေလးဆယ်

ခနစ်ေယာက်၊ ၃၉ ဟာရိမ်အမျိုးသား တေထာင်တဆယ်ခနစ် ေယာက်တည်း။ ၄၀

ေလဝိသားစာရင်းဟမကား၊ ေဟာဒဝိအမျိုးထဲက ေယာ အမျိုး ှ င့် ကာဒေမလအမျိုးသား

ခနစ်ဆယ်ေလး ေယာက်၊ ၄၁ သီချင်းသည် အာသပ်အမျိုးသား တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊

၄၂ တံခါးေစာင့်အမျိုးသားတည်းဟေသာ ှ လံုအမျိုးသား၊ အာတာအမျိုးသား၊

တာလမန်အမျိုးသား၊ အကုပ်အမျိုးသား၊ ဟတိတအမျိုးသား၊ ေ ှ ာဗဲအမျိုးသား အေပါင်း

တရာသံးဆယ်ကိးေယာက်တည်း။ ၄၃ဘရားကန်ခံသ၊ ဇိဟအမျိုးသား၊ ဟသဖအမျိုးသား၊

တေဗာက်အမျိုးသား၊ ၄၄ ေက တ်အမျိုးသား၊ သာယာဟအမျိုးသား၊ ပါဒန်အမျိုးသား၊ ၄၅

ေလဗနအမျိုးသား၊ ဟာဂဘအမျိုးသား၊ အကုပ် အမျိုးသား၊ ၄၆ ဟာဂပ်အမျိုးသား၊

ှ ာလမဲအမျိုးသား၊ ဟာနန် အမျိုးသား၊ ၄၇ ဂိေဒလအမျိုးသား၊ ဂါဟာအမျိုးသား၊ ရာယ

အမျိုးသား၊ ၄၈ ေရဇိန်အမျိုးသား၊ ေနေကာဒအမျိုးသား၊ ဂဇမ်အမျိုးသား၊ ၄၉

သဇအမျိုးသား၊ ပါသာအမျိုးသား၊ ေဗသဲ အမျိုးသား၊ ၅၀ အာသနာအမျိုးသား၊

မဟနိမ်အမျိုးသား၊ နဖသိမ်အမျိုးသား၊ ၅၁ ဗာကဗတ်အမျိုးသား၊ ဟကဖအမျိုးသား၊

ဟာရဟရအမျိုးသား၊ ၅၂ ဗာဇလပ်အမျိုးသား၊ မဟိဒအမျိုးသား၊ ဟရ ှ အမျိုးသား၊ ၅၃

ဗာကတ်အမျိုးသား၊ သိသရအမျိုးသား၊ သာမ အမျိုးသား၊ ၅၄ ေနဇိအမျိုးသား၊

ဟတိဖအမျိုးသားတည်း။ ၅၅ ေ ှ ာလမန်၏ အေစခံကန်၊ ေသာတဲအမျိုးသား၊

ေသာဖရက်အမျိုးသား၊ ေပ ဒအမျိုးသား၊ ၅၆ယာလအမျိုးသား၊ ဒါကန်အမျိုးသား၊ ဂိေဒလ

အမျိုးသား၊ ၅၇ ေ ှ ဖတိအမျိုးသား၊ ဟတိလအမျိုးသား၊ ေပါခရက်အမျိုးသား၊

ေဇဗိမ်အမျိုးသား၊ အာမိအမျိုးသား တည်း။ ၅၈ ဘရားကန် ှ င့် ေ ှ ာလမန်

ကန်ေပါင်းကား၊ သံးရာကိးဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၅၉ ထိမှတပါး၊ ဣသေရလအမျိုး

မှန်သည်မမှန်သည်ကိ၎င်း၊ မိမိတိ့ အေဆွအမျိုးကိ၎င်း၊ မြပ ိင်ဘဲ ေတလေမလ မိ၊့

ေတလဟာသ မိ၊့ ေခ ပ် မိ၊့ အဒန် မိ၊့ ဣေမရ မိမှ့ ထွက်သွားေသာသဟမကား၊ ၆၀

ေဒလာယအမျိုးသား၊ ေတာဘိအမျိုးသား၊ ေနေကာဒအမျိုးသားေပါင်း ေြခာက်ရာငါးဆယ်

ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၆၁ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမျိုးထဲက ဟဗာယအမျိုးသား၊

ေကာဇအမျိုးသား၊ ဂိလဒ်ြပည်သားဗာဇိလဲသမီး တေယာက် ှ င့် စံဘက်၍၊

ေယာကမအမည်ကိရေသာ ဗာဇိလဲအမျိုးသားတိ့သည်၊ ၆၂ စာရင်းဝင်ေသာလစတွင်

မိမိတိ့စာရင်းကိ ှ ာ၍မေတွေ့သာေကာင့် ၊ အမျိုးမစစ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အရာကိမခံရက။ ၆၃ ဥရိမ် ှ င့် သမိမ်ပါေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မေပ မီှတိင်ေအာင်

သတိ့သည်အလွန်သန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ မစားရဟ ြပည်အပ်မင်းစီရင်၏။ ၆၄

ပရိသတ်ေပါင်းကား ေလးေသာင်း ှ စ်ေထာင် သံးရာေြခာက်ဆယ်တည်း။ ၆၅ ထိမှတပါး၊

ကန်ေယာက်ျား၊ ကန်မိန်းမေပါင်း ခနစ်ေထာင်သံးရာသံးဆယ်ခနစ်ေယာက်၊ သီးချင်းသည်

ေယာက်ျား မိန်းမေပါင်း ှ စ်ရာ၊ ၆၆ ြမင်းေပါင်း ခနစ်ရာသံးဆယ်ေြခာက်စီး၊ လားေပါင်း

ှ စ်ရာေလးဆယ်ငါးစီး၊ ၆၇ ကလားအပ်ေပါင်းေလးရာသံးဆယ်ငါးစီး၊ ြမည်း

ေပါင်းေြခာက်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ်တည်း။ ၆၈ အေဆွအမျိုးသ ကီးအချို ့တိ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ့ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဗိမာန်ေတာ် ကိ

မိမိေနရာ၌ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ၊ ၆၉ တတ် ိင်သမအတိင်း အလိလိလ၍၊

ေ ဒဂ ါးေြခာက်ေသာင်းတေထာင်၊ ေငွအခွက်ငါးေသာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အဝတ်

အစံတရာကိ ဘ ာေတာ်ထဲသိ့ သွင်း က၏။ ၇၀ ထိသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ေလဝိသား၊ သာမည လအချို ၊့ သီချင်းသည်၊ တံခါးေစာင့် ၊ ဘရားကန်တိ့သည်

မိမိတိ့ေနရာ မိ ့ ွာတိ့၌၎င်း၊ ဣသေရလြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့ေနရာ မိ ့ ွာတိ့၌၎င်းေနရာကျ က၏။
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၃ သတမလေရာက်မှ မိ ့ ွာအရပ်ရပ်၌ေနေသာဣသေရလအမျိုးသားလအေပါင်းတိသ့ည်၊

ေယ ှ လင် မိသိ့့ တညီတ ွတ်တည်းလာ၍ စေဝးက၏။ ၂ ထိအခါ

ေယာဇဒက်သားေယာ ှ င့် သ၏ညီအစ်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ှ ာလေသလသား ေဇ ဗ

ေဗလ ှ င့် သ၏ညီအစ်ကိများတိ့သည်ထ၍ ဘရားသခင် ၏လ ေမာေ ှ ေရးထားေသာ

ပညတိကျမ်းစာ၌ ပါသည် အတိင်း၊ မီး ိရ့ာ ယဇ်တိ့ကိပေဇာ်လိေသာငှါ၊

ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရားသခင့်ယဇ်ပလင်ကိတည်က၏။ ၃ ထိြပည်အရပ်ရပ်၌

ေနေသာသတိ့ကိ ေကာက်ေသာ်လည်း၊ ယဇ်ပလင်ကိ မိမိဘိနပ်ေပ မှာ တည်ထား

၍၊ နံနက်ညဦးမြပတ်မီး ိရ့ာယဇ်တိ့ကိ ထာဝရဘရား အား ပေဇာ် က၏။ ၄

ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း၊ သေကေနပဲွကိလည်းခံ၍ တရား ှ င့်အညီ ေနတိ့င်း ပသင့် ေသာ

ဝတ်ကိ ပလျက်၊ ေနတိ့င်းမီး ိရ့ာယဇ်တိ့ကိ အေရအတွက် ှ င့် ပေဇာ်က၏။ ၅ ထိေနာက်မှ

အ မဲပေဇာ်ရေသာယဇ်၊ လဆန်းေန့ ၌၎င်း၊ ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေစေသာ

ဓမပဲွေန့ ၌၎င်း၊ ပေဇာ်ရေသာယဇ်၊ ထာဝရဘရားအား အလိလိပေဇာ်သကာကိ

ေဆာင်ခ့ဲေသာသအသီးအသီးအဘိ့ ပေဇာ်ရေသာ ယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ်လျက်ေနက၏။ ၆

ဗိမာန်ေတာ် တိက်ြမစ်ကိမချေသးေသာ်လည်း၊ သတမလတရက်ေနမှ့စ၍ မီး ိရ့ာယဇ်တိ့ကိ

ထာဝရ ဘရားအား ပေဇာ် က၏။ ၇ ပန်ရန်သမား ှ င့် လက်သမားတိ့အားလည်း

ေငွကိေပးက၏။ ေပရသိ ှ င်ဘရင်က အခွင့် ေပးေတာ်မ သည်အတိင်း၊ အာရဇ်သစ်သားကိ

ေလဗ န်ေတာင်မှ ယေပဆိပ်သိ့ ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ ဇိဒန် မိသ့ား ှ င့် တ ှ မိသ့ားတိ့အား၊

စားစရိတ် ှ င့် ဆီများကိေပးက၏။ ၈ ေယ ှ လင် မိ ့ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေရာက်ေသာ ဒတိယ ှ စ်၊

ဒတိယလတွင် ှ ာလေသလသား ေဇ ဗ ေဗလ၊ ေယာဇဒတ်သားေယာ ၊ ကျန် ကင်းေသာ

ညီ အစ်ကိ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားများ၊ အချုပ်ခံရ ေသာ လစထဲကထွက်၍၊

ေယ ှ လင် မိသိ့့လာေသာ လများအေပါင်းတိ့သည် ထ၍ ဗိမာန်ေတာ်တည်ေဆာက်

ြခင်းအမကိ ိးေဆာ်စိမ့်ေသာငှါ ေလဝိသားတိ့ကိ ခန့်ထား က၏။ ၉ ထိအခါယဒအမျိုး၊

ေယာ ှ င့်သ၏သားညီများ၊ ကပ်ေမျလ ှ င့်သ၏သားများ၊ ေလဝိအမျိုးေဟနဒဒ်သား

များ၊ သတိ့သား ှ င့် ညီများတိ့သည်၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်လပ်ေဆာင်ေသာ

သတိ့ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ထက၏။ ၁၀ လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့သည် ထာဝရဘရား၏

ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကိချေသာအခါ၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ဒါဝိဒ်စီရင်သည်အတိင်း၊

ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းေစြခင်းငှါ၊ တံပိးကိင်ေသာ ယဇ် ပေရာဟိတ်များ၊

ခွက်ကွင်းကိင်ေသာေလဝိအမျိုး၊ အာသပ်သားများတိ့ကိ ခန့်ထား က၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုး၌ ြပေတာ်မေသာ

က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်ပါသည်ဟ၍ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက်၊ ေကျးဇေတာ်ကိ

ဝန်ခံလျက်၊ အသံ ပိင်၍ အလှည့် လှည့် သီ ချင်းဆိ က၏။ ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကိ

ချရေသာေကာင့် ၊ လအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက်၊

ကီးေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်က၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်အသက် ကီး၍ အရင်ဗိမာန်ေတာ်ကိ

ြမင်ဘးေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသား၊ အေဆွအမျိုး သ ကီးအများတိ့သည်၊

ေနာက်ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကျ လျက် ှ ိသည်ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ကီးစွာေသာ အသံ ှ င့်

ငိေကးက၏။ လအများတိ့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့် ေကးေကာ်က၏။ ၁၃

ထိသိ့ ပေသာ ေကးေကာ်သံ ှ င့် ငိေကးသံကိ ကားေသာ သတိ့သည် ပိင်းြခား၍ မသိ ိင် က။

လများ တိ့သည် ကီးစွာေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်ေသာေကာင့် ၊ ေဝးေသာအရပ်၌

ကားရေလ၏။

၄ သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာအမျိုးသားတိ့သည်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအဘိ့ ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ကသည်ဟယဒအမျိုး ှ င့် ဗယာမိန်အမျိုး၏

ရန်သတိ့သည် ကားလ င်၊ ၂ ေဇ ဗေဗလ ှ င့် အေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့ထံသိ့

လာ၍၊ ငါတိ့သည် သင်တိ့ထံ၌ တည်းခိပါရေစ။ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ

သင်တိ့ ှ ာသက့ဲသိ့ ငါတိ့လည်း ှ ာ က၏။ ငါတိ့ကိ ဤြပည်သိ့ေဆာင်ခ့ဲေသာ

အာ ရိ ှ င်ဘရင် ဧသရဟဒုန်လက်ထက်မှ၍ ထိဘရားသခင်အား ယဇ်

ပေဇာ်ကသည်ဟ ဆိကေသာ်၊ ၃ ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ေယာ အစ ှ ိေသာ ဣသ

ေရလအေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့က၊ ငါတိ့၏ဘရားသခင် အဘိ့ ဗိမာန်ေတာ်တည်ြခင်းအမကိ၊

သင်တိ့သည် ငါတိ့ ှ င့် ဝိင်း၍ မလပ်ရ။ ေပရသိ ှ င်ဘရင်က မင်း ကီး အမိန့်

ေတာ်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအဘိ့ ငါတိ့သည်

ကိယ်တိင်တည်ရမည်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၄ ထိအခါ ြပည်သားတိ့သည် ယဒအမျိုးတိ့ကိ

လက်အားေလျာ့ေစ၍၊ တည်ေဆာက်ြခင်းအမကိ ေ ှ ာင့် ှ က် က၏။ ၅ယဒအမျိုးသားတိ့၏

အ ကံကိဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင် က လက်ထက်ကာလပတ်လံးမှသည်၊

ေပရသိ ှ င်ဘရင် ဒါရိလက်ထက်တိင် ေအာင်၊ ေ ှ ေ့န တိ့ကိ ငှါး၍ထားက၏။ ၆

အာေ နန်းထိင်စကယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့၌ အြပစ်တင်ေသာလာစာကိ

ေပးလိက် က၏။ ၇ အာတေဇရဇ်လက်ထက်၌ ဗိ ှ လံ၊ မိသေရဒတ်၊ တေဗလ ှ င့်

အြခားေသာေအေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်၊ ရိဘာသာစကား ှ င့် ေရးေသာ လာစာကိ၊ ေပရသိ

ှ င်ဘရင် အာတေဇရဇ်ထံသိ့ ေပးလိက် က၏။ ၈ စာတိက်စိးေရဟံ ှ င့်

မိစ့ာေရး ှ ိမ ှ ဲတိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိကိ့ ရန်ဘက် ပလျက်၊ အာတေဇရဇ် မင်း ကီးထံသိ့

စာေပးလိက်၍၊ ၉ စာတိက်စိးေရဟံ၊ မိစ့ာေရး ှ ိမ ှ ဲ ှ င့် အြခားေသာ အေပါင်းအေဘာ်၊

ဒိနဲြပည်သား၊ အဖာသသက်ြပည်သား၊ တာေပလြပည်သား၊ အဖာရသြပည်သား၊

အာေခဝြပည် သား၊ ဗာဗလန်ြပည်သား၊ ှ နက်ြပည်သား၊ ေဒဟဝ ြပည်သား၊ ဧလံြပည်သား

အစ ှ ိေသာ၊ ၁၀ ကီးြမတ်ေသာမင်း အာသနပါးေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ှ မာရိ မိ ့ ွာတိ့၌ ေနရာချေသာ

သများ ှ င့် ၊ ြမစ်ေနာက် ဘက်၌ေနေသာ အြခားသများတိ့သည်၊ ဤမည်ေသာ

ေနရ့က်ကာလတွင်၊ ၁၁ အာတေဇရဇ် မင်း ကီးထံသိ့ေပးလိက်ေသာ စာဟမကား၊

ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ ကိယ်ေတာ် ကန်တိ့သည်၊ ဤမည်ေသာေန့ ရက်ကာလတွင်

ေလာက် ပါ၏။ ၁၂ အထံေတာ်မှ ကန်ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေရာက်လာေသာ

ယဒလတိ့သည် ဆိးညစ်၍၊ ပန်ကန်တတ်ေသာ ေယ ှ လင် မိကိ့ တည်လျက်၊

မိ ့ ိ းအြမစ်ကိချ၍ လက်စသတ် လသည်ကိ သိမှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၃ ထိ မိကိ့တည်ြပန်၍

မိ ့ ိ းကိလက်စသတ်လ င်၊ ေငွေတာ်ခဲွြခင်းကိမခံ၊ အခွန်ေတာ်အေကာက်ေတာ်ကိ

မေပးဘဲေန၍၊ ိင်ငံေတာ်အကျိုးနည်းပါလိမ့်မည်ကိ သိမှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၄

ကန်ေတာ်တိ့သည် ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် အသက်ေမွးရေသာ သြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊

ကိယ်ေတာ်၌ ဘန်းေတာ်ေလျာ့ေကာင်းကိ ကည့်၍မ ေနသင့် ေသာ ေကာင့် ၊

ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်တိ့၏မှတ်စာကိ စစ်ေကာ ေတာ်မမည်အေကာင်း ဤေလာက်စာကိ

ေပးလိက်ပါ၏။ ၁၅ ေယ ှ လင် မိသ့ည် ပန်ကန်တတ်ေသာ မိ၊့ ှ င်ဘရင်အကျိုး ှ င့်

ိင်ငံေတာ်အကျိုးစီးပွားကိ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ မိ ့ြဖစ်ဘး၍၊ ေ ှ းကာလ၌ မိထဲ့မှာ ပန်ကန်

ေသာအ ကံကိ အစဥ် ပစေသာေကာင့် ၊ အတိက်အဖျက်ခံ ရပါသည် အေကာင်းအရာများကိ

ထိမှတ်စာ၌ ေတွ့၍ သိေတာ်မပါလိမ့်မည်။ ၁၆ ထိ မိကိ့တည်ြပန်၍ မိ ့ ိ းကိ

လက်စသတ်လင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ အစိးရေတာ်မမ ေကာင်းကိ

ကန်ေတာ်တိ့ ေလာက်ထားပါသည်ဟ စာ၌ ပါသတည်း။ ၁၇ ှ င်ဘရင်သည်

စာတိက်စိးေရဟံ ှ င့် မိစ့ာေရး ှ ိမ ှ ဲမှစ၍၊ ှ မာရိ မိ ့၌ေနေသာ ထိသတိ့၏ အေပါင်း

အေဘာ်များ၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ အြခား သများတိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်ေပးလိက်ေသာ

စာဟမကား၊ ၁၈ ဤမည်ေသာေနရ့က်ကာလတွင်၊ ငါေရး၍ သင်တိ့ချမ်းသာပါေစ။

ငါ့ထံသိ့သင်တိ့ ေပးလိက်ေသာစာကိ ငါ့ေ ှ မှ့ာ အနက်ြပန်၍ဘတ် ပီ။ ၁၉

ငါမှာထားသည်အတိင်း စစ်ေကာကေသာအခါ၊ ထိ မိသ့ည် ေ ှ းကာလ၌

ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ပန်ကန်ေကာင်း၊ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံတတ်ေသာ မိ၊့

ပန်ကန်တတ် ေသာ မိ့ြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀ ေငွေတာ်ကိခဲွလျက်၊ အခွန်ေတာ်အေကာက်

ေတာ်ကိခံလျက်၊ ြမစ်အေနာက်ဘက် တေ ှ ာက်လံးကိ အစိးရ၍ တန်ခိး ကီးေသာ

ှ င်ဘရင်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနဘးေကာင်းများကိ သိရ၏။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍

ငါသည်အခွင့် မေပးမီှတိင်ေအာင်၊ ထိသတိ့သည် မိကိ့ မတည်ဘဲေနေစမည်အေကာင်း

အမိန့်ေတာ်ကိဆင့် ဆိ ကေလာ့။ ၂၂ ိင်ငံေတာ်အကျိုးမပျက်စီးေစြခင်းငှါ သတိ ပ၍

ဤအမကိ ေစ့ေစ့ကည့် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ အာတေဇရဇ်မင်း ကီးစာကိ

ေရဟံ ှ င့် မိစ့ာေရး ှ ိမ ှ ဲ အစ ှ ိေသာ သတိ့အေပါင်းအေဘာ်ေ ှ မှ့ာ ဘတ် ပီး လ င်၊

သတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ၊့ ယဒလတိ့ ှ ိရာသိ့ အလျင်အြမန်သွား၍ ယဒလတိ့၏

အလပ်အကိင်ကိ အ ိင်အထက်ဆီးတားက၏။ ၂၄ ထိသိ့ ေယ ှ လင် မိ၏့

ဗိမာန်ေတာ် တည်ြခင်း အမြပတ်၍၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင် ဒါရိနန်းစံ ှ စ် ှ စ်တိင် ေအာင်

လက်စမသတ်ဘဲေနေလ၏။
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၅ ထိအခါ ပေရာဖက်ဟဂဲ ှ င့် ဣေဒါသားပေရာ ဖက် ဇာခရိလတိ့ သည်

ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ား၊ ယဒလတိ့အား ထာဝရဘရားအခွင့် ှ င့် ေဟာက၏။

၂ ထိဘရားသခင်၏ ပေရာဖက်တိ့သည် ဝိင်း သြဖင့် ၊ ှ ာလေသလသား

ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ေယာဗဒက် သား ေယာ သည်ထ၍ ေယ ှ လင် မိ၏့ ဗိမာန်ေတာ်ကိ

တည်စ ပြပန် က၏ ၃ ထိအခါ ြမစ်အေနာက်ဘက် မိဝ့န်တာတန် ှ င့် ေ ှ သာေဗာဇနဲမှစ၍

သတိ့အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည် လာ၍၊ ဤအိမ်ကိတည်ေဆာက်ရမည်၊ ဤ မိ့ ိးကိ ပြပင်

ရမည်အေကာင်း အဘယ်သမှာထားသနည်းဟ၍၎င်း၊ ၄ဤအိမ်ကိတည်ေဆာက်ေသာ

သတိ့၏အမည် ကား အဘယ်သိ့ နည်းဟ၍၎င်း၊ ေမးစစ် ကေသာ်လည်း၊ ၅ ဒါရိမင်း

အမိန့်ေတာ်မေရာက်မီှတိင် အလပ် အကိင် မြပတ်ေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည် ယဒ

အမျိုးသား အသက် ကီးသတိ့ကိ ေထာက် ေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အထံေတာ်သိ့

ေလာက်စာကိေပးလိက် က၏။ ၆ ြမစ်အေနာက်ဘက် မိဝ့န်တာတနဲ ှ င့်

ေ ှ သာ ေဗာဇနဲမှစ၍ သတိ့အေပါင်းအေဘာ်၊ ၇ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ

အဖာသသက် လတိ့သည်၊ ဒါရိမင်း ကီးထံသိ့ေပးလိက်ေသာ စာချက်ဟ မကာ၊

ဒါရိမင်း ကီး၌ အစဥ်ချမ်းသာ ှ ိပါေစေသာ။ ၈ ကန်ေတာ်တိ့သည် ယဒြပည်တွင်

ကီးြမတ်ေသာ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်သိ့ေရာက်၍၊ ထိအရပ်သား တိ့သည်

အိမ်ေတာ်ကိ ေကျာက် ကီး ှ င့်တည်လျက်၊ ေကျာက်ထရံေပ မှာ သစ်သားကိ

တင်လျက်၊ အလျင် အြမန် လပ်ေဆာင်၍ အ ကံထေြမာက်ေကာင်းကိ သိမှတ်

ေတာ်မပါ။ ၉ ဤအိမ်ကိတည်ေဆာက်ရမည်၊ ဤ မိ့ ိးကိ ပြပင်ရမည်အေကာင်း

အဘယ်သမှာထားသနည်း ဟ၍၎င်း၊ ၁၀သကီးတိ့၏ အမည်များကိ စာရင်းယ၍ အထံ

ေတာ်သိ့ေပးလိက်ြခင်းငှါ၊ သ ကီးတိ့၏အမည်များကိ၎င်း၊ အသက် ကီးသတိ့၌ေမးြမန်းေသာ

အခါ။ ၁၁ သတိ့က၊ ငါတိ့သည် ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီး အ ှ င် ဘရားသခင်၏

ကန်ေတာ်ြဖစ် က၏။ ေ ှ းကာလ၌ ကီးြမတ်ေသာ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်

တည်ေထာင်ေတာ်မ ေသာ အိမ်ေတာ်ကိ ယခ ပြပင် က၏။ ၁၂ ငါတိ့ဘိးေဘးတိ့သည်

ေကာင်းကင်ဘံ၏ အ ှ င် ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာေကာင့် ၊

သတိ့ကိခါလဒဲမင်း၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ လက်သိ့ အပ်ေတာ်မသြဖင့် ၊

ထိ ှ င်ဘရင်သည် ဤအိမ် ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ြပည်သားတိ့ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်း

သွား၏။ ၁၃ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်က သည်၊ နန်းစံပဌမ ှ စ် တွင် ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ

ပြပင်ရမည်အေကာင်း မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၄ ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ေယ ှ လင် မိ၏့ ဗိမာန်

ေတာ်ထဲကထတ်၍၊ ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ် ှ င့် ဆိင် ေသာ်လည်း၊ ဗာဗလန် မိ၏့ ဗိမာန်သိ့

ေဆာင်သွားေသာ ေ တန်ဆာ၊ ေငွတန်ဆာတိ့ကိ က မင်း ကီးသည် ဗာဗ

လန် မိ၏့ဗိမာန်ထဲက တဖန်ထတ်၍၊ ေ ှ ှ ဗာဇာအမည် ှ င့် မိဝ့န်အရာ၌

ခန့်ထားေသာသလက်သိ့ အပ်ေတာ် မလျက်၊ ၁၅ဤတန်ဆာတိ့ကိယ၍ ေယ ှ လင် မိ၏့

ဗိမာန် ေတာ်သိ့ ေဆာင်သွားေလာ့။ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ် ကိမိမိေနရာ၌ တည်ြပန်ေစဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၆ ထိေ ှ ှ ဗာဇာသည် လာ၍ ေယ ှ လင် မိ၏့

ဘရားအိမ်ေတာ်အြမစ်ကိ ချထားသြဖင့် ၊ ထိအချိန်မှစ၍ ယခတိင်ေအာင် ငါတိ့သည်

တည်လပ်လျက် လက်စ မသတ်ေသးဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ဘရား၏အိမ်ေတာ် ကိ တည်ရမည်အေကာင်း၊ က မင်း ကီးအမိန့်ေတာ် ှ ိသည်

မ ှ ိသည်ကိသိလိသြဖင့် ၊ ဗာဗလန် မိ ့ ဘ ာ ေတာ်တိက်၌ ှ ာေဖွေစြခင်းငှါ၊

အလိေတာ် ှ ိလ င်၊ ှ ာေဖွ ေစေတာ်မပါ။ ေနာက်တဖန် ဤအမ၌ အလိေတာ် ှ ိသည် အတိင်း

ကန်ေတာ်တိ့ဆီသိ့ အမိန့်ေတာ်စာကိ ေပးလိက် ေတာ်မပါဟ ေလ ာက်စာ၌ ပါသတည်း။

၆ ထိအခါ ဒါရိမင်း ကီးအမိန့်ေတာ် ှ င့် ဗာဗလန် မိ ့ ဘ ာေတာ်ထားရာစာတိက်၌

ှ ာေဖွက၏။ ၂ ေမဒိြပည်၊ အာခေမသ မိ၊့ နန်းေတာ်၌စာလိပ် ကိ ေတွ့၍၊

စာလိပ်၌ပါေသာ စကားဟမကား၊ ၃ယဇ်ပေဇာ်ရာ အိမ်ေတာ်ကိတည်ေစ။ တိက်ြမစ် ကိ

ခိင်ခ့ံစွာချထားေစ။ အြမင့်အေတာင်ေြခာက်ဆယ်၊ အနံအေတာင်ေြခာက်ဆယ် ှ ိ၍၊ ၄

ကီးေသာေကျာက်တန်းသံးဆင့် ၊ အသစ်ေသာ သစ်သားတန်းတဆင့် ှ င့်

အထပ်ထပ်တည်ေစ။ စရိတ်များ ကိလည်း ဘ ာေတာ်ထဲက ထတ်၍ေပးေစ။ ၅

ေယ ှ လင် မိ၏့ ဗိမာန်ေတာ်ထဲကေနဗခဒ် ေနဇာထတ်၍ ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ် ှ င့်

ဆိင်ေသာ် လည်း၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ေဆာင်ခ့ဲေသာ ေ တန်ဆာ ေငွတန်ဆာတိ့ကိ ြပန်ေပးေစ။

ေယ ှ လင် မိ၏့ ဗိမာန် ေတာ်သိ့ ပိ့၍ အလံးစံတိ့ကိ ဘရားအိမ်ေတာ်ထဲတွင်

မိမိတိ့ေနရာ၌ ထားေစဟ က မင်း ကီးသည် နန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ေယ ှ လင် မိ၏့

ဘရားအိမ်ေတာ်အမ မှာ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍၊ ြမစ်အေနာက်ဘက် မိဝ့န်တာတနဲ၊

ေ ှ သာေဗာဇနဲ ှ င့် သင်တိ့အေပါင်းအေဘာ်တည်း ဟေသာ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ

အဖာသသက် လတိ၊့ ထွက်သွား က။ ၇ ထိဘရား၏အိမ်ေတာ်တည်ြခင်း

အမကိမဆီးမတားက ှ င့် ။ ယဒ မိဝ့န် ှ င့် ယဒအမျိုး အသက် ကီး သတိ့ သည်

ထိအိမ်ေတာ်ကိ မိမိေနရာ၌ တည်ပါေလေစ၊ ၈ ထိမှတပါး၊ သင်တိ့သည်

ထိဘရား၏ အိမ်ေတာ် တည်ြခင်းအမကိ ယဒအမျိုးအသက် ကီးသတိ့ ှ င့် ကညီ

ရမည်အေကာင်း၊ သတိ့သည် အဆီးအတားမ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌

ခံေသာအခွန်ေတာ်တည်း ဟေသာ ဘ ာေတာ်ထဲက အိမ်ေတာ်တည်စရာစရိတ်ကိ ချက်

ြခင်းထတ်ေပးရမည်အေကာင်း ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၉ ထိမှတပါး၊ သတိ့သည်

ေမး ကိင်ေသာယဇ်တိ့ကိ ေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င် ဘရားသခင်အား ပေဇာ်၍၊ ၁၀

ှ င်ဘရင်အသက်၊ ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်တိ့၏ အသက်အဘိ့ ဆေတာင်းေစြခင်းငှါ၊

သတိ့လိချင်သမ ေယ ှ လင် မိ ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ စီရင်သည်အတိင်း၊

ေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င် ဘရားသခင်အား မီး ိရ့ာယဇ် ပေဇာ်စရာဘိ့ ွား၊ သိးထီး၊

သိးသငယ်၊ စပါး၊ ဆား၊ စပျစ် ရည်၊ ဆီတိ့ကိေနတိ့င်း အစဥ်အြပတ်ေပးေစ။ ၁၁ ၎င်းနည်း

အကင်သသည် ဤအမိန့်ေတာ်ကိ ြငင်းဆန်လ င်၊ ထိသ၏အိမ်မှ သစ်တိင်ကိ တ်ယ၍

စိက် ပီးမှ သကိ့လည်း ဆဲွချေစ။ သအိ့မ်ကိလည်း ေနာက် ေချးပံြဖစ်ေစဟ

ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၂ ေယ ှ လင် မိ၏့ ဘရားအိမ်ေတာ်ကိ ကျိုးပ့ဲ ပျက်စီးေစြခင်းငှါ

ပေသာ ှ င်ဘရင် ှ င့် ဆင်းရဲသား အေပါင်းတိ့ကိ၊ ထိအရပ်၌ နာမေတာ်တည်ေစေသာ

ဘရားသခင်သည် ဖျက်ဆီးေတာ်မပါေစေသာ။ ငါဒါရိ သည် အမိန့်ေတာ်ကိေပး၏။

အမိန့်ေတာ်အတိင်း အလျင် အြမန် ပေစဟ ေပးလိက်သတည်း။ ၁၃ ထိအခါ

ဒါရိမင်း ကီးေပးလိက်ေသာ အမိန့်ေတာ် အတိင်း၊ ြမစ်အေနာက်ဘက် မိဝ့န်တာတနဲ၊ ေ ှ သာ

ေဗာဇနဲ ှ င့် သတိ့အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည် အလျင် အြမန် ပက၏။ ၁၄

ယဒအမျိုးအသက် ကီးသတိ့သည် တည်ေဆာက် ၍၊ ပေရာဖက်ဟဂဲ ှ င့်

ဣေဒါသားဇာခရိေဟာေသာ အားြဖင့် ၊ အ ကံထေြမာက်က၏။ ဣသေရအမျိုး၏ ဘရား

သခင်အမိန့်ေတာ် ှ င့် ေပရသိ ှ င်ဘရင်က မင်း၊ ဒါရိမင်း အမိန့်ေတာ်အတိင်း

တည်ေဆာက်၍ လက်စသတ်က၏။ ၁၅ ဒါရိမင်း ကီးနန်းစံေြခာက် ှ စ်၊ အာဒါလသံးရက်

ေနတွ့င် အိမ်ေတာ်သည် ပီးြပည့်စံ၏။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ေလဝိသားအစ ှ ိေသာ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံဘးေသာ အမျိုးသားချင်း ှ ိသမ တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ် ကိဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် အ ေမာဒနာပဲွခံ က၏။ ၁၇

ထိအိမ်ေတာ်၏ အ ေမာဒနာပဲွတွင် ွားတရာ၊ သိးထီး ှ စ်ရာ၊ သိးသငယ်ေလးရာကိ၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုး တဆယ် ှ စ်မျိုးအလိက် အမျိုးသားအေပါင်းတိ့၏ အြပစ် ေြဖရာ

ယဇ်တည်းဟေသာ ဆိတ်ထီးတဆယ် ှ စ်ေကာင် ကိ၎င်း၊ ယဇ်ပေဇာ် က၏။ ၁၈

ေမာေ ှ ကျမ်းစာ၌ ပါသည်အတိင်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဘရားဝတ်ကိ ပေစြခင်းငှါ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် အသီးအသီးတိ့ကိ၎င်း၊ သင်းဖဲွေ့သာ ေလဝိသားတိ့ကိ၎င်း ခန့်ထားက၏။

၁၉ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာအမျိုးသားတိ့သည် ပဌမလတဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်

ပသခါပဲွကိလည်း ခံ က ၏။ ၂၀ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ေလဝိသားတိ့သည် တညီ

တ ွတ်တည်း ကိယ်ကိသန့် ှ င်းေစ၍၊ အလံးစံတိ့သည် သန့် ှ င်းသြဖင့် ၊ မိမိတိ့အဘိ့မှစ၍

ေပါက်ေဘာ်ချင်း ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အဘိ့ ှ င့် သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့အဘိ့ ပသခါသိးသငယ်ကိ သတ်က ၏။ ၂၁

သိမ်းသွားြခင်းကိခံေသာ လစထဲက ထွက်လာ ေသာ ဣသေရလအမျိုးသားများ၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ှ ာလိေသာငှါ၊ တပါး အမျိုးသား

ေနရာအရပ် အညစ်အေကးကိ ပယ် ှ ားေသာ သများအေပါင်းတိ့သည် ပသခါပဲွကိစား၍၊

၂၂ ခနစ်ရက်ပတ်လံး ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့် အဇမပဲွကိလည်း ခံက၏အေကာင်းမကား၊

ထာဝရ ဘရားသည် ဝမ်းေြမာက်ေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ဗိမာန်ေတာ် တည် ေဆာက်ြခင်းအမမှာ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင် မစမည် အေကာင်း၊

စိတ် ှ လံးေတာ်ကိ သတိ့ဘက်သိ့ ကးေစ ေတာ်မ၏။
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၇ ထိေနာက်၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင် အာတေဇရဇ် လက်ထက်၌၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးအာ န်၊ ဧလာဇာ၊ ဖိနဟတ်၊ အဘိ ၊ ဗတိ၊ သဇိ၊ ေဇရဟိ၊

စရာယတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာသ၊ ၆ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာ ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်းစာကိ ေလ့ကျက်ေသာစရာြဖစ်ေသာ

သဧဇရသည် ဗာဗလန် မိ ့ မှ ထွက်သွား၏။ ထိသေတာင်းသမ ကိ သ၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားတန်ခိးေတာ်ေကာင့် ှ င်ဘရင် ေပးသနား ေတာ်မ၏။ ၇အာတေဇရဇ်မင်း ကီး

နန်းစံခနစ် ှ စ်တွင်၊ အချို ့ ေသာ ဣသေရလအမျိုးသား ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိ သား၊

သီချင်းသည်၊ တံခါးေစာင့် ၊ ဘရားကန်တိ့သည် လည်း၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ လိက်သွား က၏။

၈ ှ င်ဘရင် နန်းစံခနစ် ှ စ်၊ ပဥမလတွင် ဧဇရ သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်ေလ၏။ ၉

ပဌမလတရက်ေနတွ့င်၊ ဗာဗလန် မိမှ့ထွက်၍၊ ပဥမလတရက်ေနတွ့င်၊ မိမိဘရားသခင်

တန်ခိးေကျးဇး ေတာ်ေကာင့် ၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ေရာက်ေလ၏။ ၁၀အေကာင်းမကား၊

ဧဇရသည် ထာဝရဘရား ၏ တရားေတာ်ကိ စစ်ေဆးေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊

စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်တိ့ကိ ဣသေရလအမျိုး၌ သွန်သင် ြခင်းငှါ၎င်း

သေဘာကျေသာသြဖစ်၏။ ၁၁ထာဝရဘရား၏ပညတ်စကား ှ င့် ဣသေရလ အမျိုး၌

ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်တိ့ကိ ေလ့ကျက်ေသာ ဆရာ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧဇရအား၊

အာတေဇရဇ်မင်း ကီး ေပးေတာ်မေသာ အမိန့်ေတာ်စာချက်ဟမကား၊ ၁၂

ဘရင်တိ့၏ဘရင်အာတေဇရဇ်သည် ေကာင်း ကင်ဘံ၏ အ ှ င်ဘရားသခင့်

တရားကျမ်းတတ်ဆရာ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရ၌ခပ်သိမ်းေသာ မဂလာြဖစ်ေစ ေသာဟ၍

ဤမည်ေသာကာလတွင် မှာလိက်၏။ ၁၃ ငါ့ ိင်ငံ၌ ှ ိေသာ ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ်

ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့တွင် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ကိယ် အလိအေလျာက်သွားချင်ေသာ

သ ှ ိသမ တိ့သည် သင် ှ င့် အတ လိက်သွားရမည်အေကာင်း ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၄

အေကာင်းမကား၊ သင်၏ဘရားသခင့်တရားကိ သင်ေလ့ကျက်သည်အတိင်း၊

ယဒြပည်ေယ ှ လင် မိ ့၌ တရားအမများကိ ေမးြမန်းစစ်ေဆးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၁၅

ေယ ှ လင် မိမှ့ာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်အား၊

ှ င်ဘရင် ှ င့် အတွင်း ဝန်တိ့သည် ကည် ိေသာစိတ် ှ င့် ပေဇာ်ေသာေ ေငွ ှ င့် တကွ၊ ၁၆

ဣသေရလအမျိုးသား၊ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ၏့ဘရားအိမ်ေတာ်အဘိ့

အလိလိလ၍ ဗာဗလန်ြပည်၌ သင်ရ ိင်သမ ေသာ ေ ေငွကိ ေဆာင် သွားေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ှ င်ဘရင် ှ င့် အတွင်းဝန်ခနစ်ပါး ေစလတ်၏။ ၁၇ ထိေငွကိယ ပီးလ င် ွား၊ သိးထီး၊

သိးသငယ် ှ င့် တကွ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာတိ့ကိ

အလျင်အြမန်ဝယ်၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ သင်တိ့၏ ဘရားအိမ်ေတာ် ယဇ် ပလင်ေပ မှာ

ပေဇာ်ရမည်။ ၁၈ကျန် ကင်းေသာ ေ ေငွကိ သင် ှ င့်သင့် ညီ အစ်ကိတိ့ ပချင်သမအတိင်း၊

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် အလိေတာ် ှ င့်အညီ ပေလာ့။ ၁၉ သင်၏ဘရား

အိမ်ေတာ်ဝတ် ပစရာဘိ့ သင်၌ အပ်ေပးေသာ တန်ဆာများကိလည်း၊ ေယ ှ လင် မိ၏့

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်တွင် သိထားေလာ့။ ၂၀သင်၏ဘရားသခင့် အိမ်ေတာ်အဘိ့ လိေသး

ေသာအရာ၊ ဝယ်သင့်သမ တိ့ကိ ဘ ာေတာ်ထဲက ထတ်၍ဝယ်ေလာ့။ ၂၁

ေကာင်းကင်ဘံ၏ အ ှ င်ဘရားသခင့် တရားကိ ေလ့ကျက်ေသာ ဆရာ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရေတာင်းသမ အတိင်း၊ ၂၂ ေငွအခွက်တေထာင်၊ ဂျံုဆန်ေကာရတရာ၊

စပျစ်ရည်ဗတ်တရာ၊ ဆီဗတ်တရာ ှ င့်တကွ ဆားမည်မ မဆိ၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်၌ေနေသာ

အခွန်ဝန်အေပါင်းတိ့ သည် အလျင်အြမန်ေပးရမည်အေကာင်း၊ ငါ ှ င်ဘရင်

အာတေဇရဇ်အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၃ ေကာင်းကင်ဘံ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်မှာ

ထားေတာ်မသမအတိင်း၊ ထိဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ် အဘိ့ ကိးစား၍လပ်ေဆာင်ေစ။

ှ င်ဘရင် ှ င့် ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်အေပ သိ့ အဘယ်ေကာင့် အမျက် ေတာ်

သက်ေရာက်ရမည်နည်း။ ၂၄ ထိမှတပါး၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေလဝိသား၊ သီချင်း သည်၊ တံခါး

ေစာင့် ၊ ဘရားကန်၊ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်အမေစာင့် တစံတေယာက်၌ မ ေငွေတာ်ကိ

မခဲွေစ ှ င့် ။ အခွန်ေတာ်အေကာက်ေတာ်ကိ မခံမယေစ ှ င့် ဟငါမှာလိက်၏။

၂၅ သင်ဧဇရသည်လည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် တရားကိ နားလည်ေသာ၊

ြမစ်အေနာက်ဘက်သား အေပါင်းတိတွ့င်၊ တရားမကိ စီရင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မသိေသာသတိ့ကိ

သွန်သင်ြခင်းငှာ၎င်း၊ မင်း များ၊ တရားသ ကီးများကိ သင်၏ဘရားသင့် ဥာဏ် ှ င့်

သင်ြပည့်စံသည်အတိင်း ခန့်ထားေလာ့။ ၂၆ သင်၏ဘရားသခင့်တရား ှ င့် ှ င်ဘရင်အမိန့်

ေတာ်ကိ ြငင်းဆန်ေသာသ မည်သည်ကား၊ အေသသတ် ြခင်း၊ ှ င်ထတ်ြခင်း၊

ဥစာသိမ်းယြခင်း၊ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားြခင်းတည်းဟေသာ ရာဇဝတ်တစံတခကိ

အလျင် အြမန်ခံေစဟ အမိန့်ေတာ်စာ၌ပါသတည်း။ ၂၇ ေယ ှ လင် မိ၏့ ဗိမာန်ေတာ်ကိ

တင့်တယ် ေစမည်အ ကံကိ ှ င်ဘရင်စိတ် ှ လံးထဲသိ့ သွင်းေပးေတာ်မထေသာ၊

ှ င်ဘရင်ေ ှ ့၊ အတွင်းဝန်များ၊ ဗိလ်မင်များေ ှ မှ့ာ ငါ့အား အခွင့် ေပးေတာ်မေသာ

ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်း။ ၂၈ ထိသိ့

ငါ၏ဘရားသခင် ထားဝရဘရား ဘန်း ေတာ်ေကာင့် ၊ ငါသည် ခွန်အား ှ ိ၍ ငါ ှ င့်အတ လိက်

သွားရေသာ ဣသေရလအမျိုး အ ကီးအကဲတိ့ကိ စေဝး ေစ၏။

၈ အာတေဇရဇ်မင်း ကီးလက်ထက်၌၊ ငါ ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိမှ့ ထွက်သွားေသာသ

အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့ ၏ သားစဥ်ေြမးဆက်စာရင်းဟမကား။ ၂ ဖိနဟတ်မျိုး

ေဂရ ံ ၊ ဣသမာအမျိုး ဒံေယလ၊ ဒါဝိဒ်အမျိုး ဟတုတ်၊ ၃ ေ ှ ခနိအမျိုး

ဖာ တ်အ ယ်ထဲက ဇာခရိ ှ င့် စာရင်းဝင်သ ေယာက်ျားေပါင်းတရာငါးကျိပ်။ ၄

ပါဟတ်ေမာဘအမျိုး၊ ေဇရာယသားဧေလျာနဲ ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်း ှ စ်ရာ၊ ၅

ေ ှ ခနိအမျိုး ယဟာေဇလသား ှ င့် ေယာက်ျား ေပါင်းသံးရာ၊ ၆ အာဒိန်အမျိုး

ေယာနသန်သား ဧဗက် ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်းငါးကျိပ်၊ ၇ ဧလံအမျိုး၊ အာသလိသား

ေယ ှ ာယ ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်းခနစ်ကျိပ် ၈ ေ ှ ဖတိအမျိုး မိေကလသား

ေဇဗဒိ ှ င့် ေယာက်ျားေပါင်း ှ စ်ကျိပ်၊ ၉ ယွာဘအမျိုး ေယေဟလသား သဗဒိ ှ င့်

ေယာက်ျားေပါင်း ှ စ်ရာတကျိပ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၀ ေ ှ ေလာမိတ်အမျိုး၊ ေယာသိဖိသား ှ င့်

ေယာက်ျားေပါင်းတရာေြခာက်ကျိပ်၊ ၁၁ ေဗဗဲအမျိုး၊ ေဗဗဲသားဇာခရိ ှ င့် ေယာက်ျား

ေပါင်း ှ စ်ကျိပ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၂ အာဇဂဒ်အမျိုး၊ ဟကတန်သား ေယာဟနန် ှ င့်

ေယာက်ျားေပါင်းတရာတကျိပ်၊ ၁၃အေဒါနိကံအမျိုးသားတိ့တွင်၊ ေနာက်ကျေသာ သ၊

ဧလိဖလက်၊ ေယေယလ၊ ေ ှ မာယ ှ င့် ေယာက်ျား ေပါင်းေြခာက်ကျိပ်၊ ၁၄

ဗိဂဝဲအမျိုးသားဥသဲ၊ ဇဗုဒ် ှ င့် ေယာက်ျား ေပါင်းခနစ်ကျိပ်တည်း။ ၁၅ ထိလများတိ့ကိ

အဟာဝ မိသိ့့စီးေသာ ြမစ်နား မှာ ငါစေဝးေစ၍၊ သံးရက်ပတ်လံးတဲ၌ ေနက၏။ လများ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်များတိ့ကိ ငါစစ်ေဆး၍၊ ေလဝိသား တေယာက်ကိမ မေတွေ့သာအခါ၊ ၁၆

လကီးဧေလျဇာ၊ အေရလ၊ ေ ှ မာယ၊ နာသန်၊ ဇာခရိ၊ ေမ လံ၊ ပညာ ှ ိယာရိပ်၊

ဧလနာသန်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၁၇ကသိဖိ မိသ့ ကီး ဣေဒါထံသိ့ မှာစာ ှ င့် ေစ လတ်လျက်၊

ဣေဒါ ှ င့် ကသိဖိ မိမှ့ာ ေနေသာသ၏ ညီအစ်ကိဘရားကန်တိ့သည်၊ ငါတိ့ဘရား သခင့်

အိမ်ေတာ်အမေစာင့် များကိ ေပးေစြခင်းငှါ၊ သတိ့အား အဘယ်သိ့ ေြပာဆိရမည်ကိ

ငါမှာလိက်၏။ ၁၈ ထိသတိ့သည် ငါတိ့၏ဘရားသခင့်တန်ခိး ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ၊

ဣသေရလသားေလဝိ၏သား မဟာလိအမျိုးသား၊ ပညာ ှ ိတေယာက်၊ ေ ှ ရဘိ ှ င့်

သ၏ေပါက်ေဘာ်တကျိပ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၉ဟာ ှ ဘိ ှ င့် ေမရာရိအမျိုး ေယ ှ ာယ ှ င့်သ၏

ေပါက်ေဘာ် ှ စ်ကျိပ်၊ ၂၀ ေလဝိသားအမကိေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် မးေတာ်မတ်

ေတာ်ခန့်ထားေသာဘရားကန်များ၊ စာရင်းဝင်သည်အတိင်း၊ ှ စ်ရာ ှ စ်ကျိပ်တိ့ကိ ေခ ခ့ဲ

က၏။ ၂၁ ထိအခါ ဥစာများမှစ၍ သငယ်များ ှ င့်တကွ၊ ငါတိ့သွားစရာ မှန်ေသာလမ်းကိ

ဘရားသခင်၌ ှ ာ၍၊ ေ ှ ေ့တာ်မှာ ခိးြခံစွာ ကျင့် ြခင်းငှါ၊ အဟာဝြမစ်နားတွင်၊

အစာေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ငါေကာ်ြငာ၏။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊ ကန်ေတာ်တိ့ ဘရားသခင်

ကိ ှ ာေသာသအေပါင်းတိ့သည်၊ တန်ခိးေကျးဇေတာ်ကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်ကိ

စွန့်ေသာသအေပါင်း တိ့ကိ၊ တန်ခိးေတာ်ဆီးတား၍ အမျက်ေတာ်သက်ေရာက်

လိမ့်မည်ဟ ငါတိ့သည် ှ င်ဘရင်အား ေလာက်ထားေသာ ေကာင့် ၊ လမ်းတွင်

ရန်သလက် ှ င့် လွတ်ေစြခင်းငှါ၊ လိက်ပိ့ ရေသာစစ်သရဲ၊ ြမင်းစီးသရဲ၊ တတပ်ကိ ှ င်ဘရင်၌

မေတာင်းဝ့ံ၊ ှ က် က၏။ ၂၃ ထိအမေကာင့် ၊ ငါတိ့သည်အစာေ ှ ာင်၍၊ ငါတိ့ ဘရားသခင်ကိ

ဆေတာင်းလျက်ေနက၏။ ဘရားသခင် လည်း နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး တကျိပ် ှ စ်ပါး၊ ေ ှ ရဘိ၊ ဟာ ှ ဘိ ှ င့် သတိ့ညီအစ်ကိ တကျိပ်ကိ

ငါေ ွး ထား ပီးလ င်၊ ၂၅ ှ င်ဘရင်မှစ၍ အတွင်းဝန်၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်၊

စည်းေဝးေသာ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်၊ ငါတိ့၏ဘရားသခင့်

အိမ်ေတာ်အဘိ့ လေသာပေဇာ် သကာ၊ ေ ၊ ေငွ၊ တန်ဆာတည်းဟေသာ၊

၂၆ ေငွအခွက်ေြခာက်ေထာင်ငါးပိဿာ၊ ေငွတန်ဆာအခွက်တေတေထာင်၊
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ေ အခွက်တေထာင်။ ၂၇ ေ ဒဂ ါးတေထာင်အချိန် ှ ိေသာ ေ အင်တံ ှ စ်ဆယ်၊

ေ ှ င့်အမ ြမတ်ေသာ ေ ေကးဝါစစ် ဖလား ှ စ်လံးတိ့ကိ ငါချိန်၍အပ်လျက်၊ ၂၈

သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်း က၏။ ဤတန်ဆာတိ့သည်လည်း

သန့် ှ င်းေသာတန်ဆာ ြဖစ်က၏။ ဤေငွ ှ င့် ဤေ သည်လည်း၊ ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားအား ကည် ိေသာ စိတ် ှ င့် လေသာေ ေငွြဖစ်၏။ ၂၉ ေယ ှ လင် မိ၊့

ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ် အခန်းတိ့တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ေလဝိသား၊ ဣသ

ေရလအေဆွအမျိုး သ ကီးတိ့ေ ှ မှ့ာ မချိန်မီှတိင်ေအာင် ကည့် ေစာင့် ေ ှ ာက်ကေလာ့ဟ

မှာထား၏။ ၃၀ ထိအချိန်ေသာ ေ ၊ ေငွတန်ဆာတိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ။့ ငါတိ့ ၃၁

ပဌမလတဆယ် ှ စ်ရက်ေနတွ့င်၊ ငါတိ့သည် အဟာငြမစ်မှ ထွက်၍၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ခရီးသွား က၏။ လမ်းနား၌ ေချာင်း၍ေနေသာ ရန်သလက်မှ၊ ငါတိ့၏ ဘရားသခင့်

တန်ခိးေတာ်ေကာင့် လွတ်လျက်၊ ၃၂ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်၍ သံးရက်ေနက၏။ ၃၃

စတတေနတွ့င် ငါတိ့ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်၌၊ ဖိနဟတ်သားဧလာဇာ ှ င့်

ေလဝိအမျိုးေယာ သား ေယာဇ ဗဒ်၊ ဗိ ွိသားေနာဒိတိ့သည် ဝိင်း၍ကည့် လျက်၊ ၃၄

ဥရိသား ယဇ်ပေရာဟိတ် ေမရမတ်သည် ထိေ ေငွတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေရတွက်ချိန်တွယ်၍ တေန့ြခင်း တွင် အချိန်ေပါင်းကိ မှတ်သားေလ၏။ ၃၅

သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ လစထဲက ထွက်လာ ေသာ သတိ့သည်လည်း၊

ဣသေရလအမျိုးများတိ့အဘိ့ ွားတဆယ် ှ စ်ေကာင်၊ သိးထီးကိးဆယ်ေြခာက်ေကာင်၊

သိးသငယ်ခနစ်ဆယ်ခနစ်ေကာင်၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်ဘိ့ ဆိတ် တဆယ် ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ၊

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရား သခင်ထာဝရဘရားအား မီး ိရ့ာယဇ်ကိ ပေဇာ်က၏။ ၃၆

ှ င်ဘရင် အမိန့်ေတာ်အမှာေတာ်တိ့ကိ ကိယ်စား ေတာ်မင်း၊ ြမစ်အေနာက်ဘက်

မိဝ့န်တိ့၌အပ်၍၊ သတိ့ သည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ဘရားသခင့် အိမ်ေတာ်ကိ ပစက၏။

ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်သိ့ ပိ့ေတာင်ြခင်းငှါ ယဇ်ပေရာ ဟိတ် ှ င့် ေလဝိသားတိ့သည်

ခံယက၏။

၉ ထိအမ ပီးမှ၊ အ ကီးအကဲတိ့သည် ငါ့ထံသိ့ လာ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ေလဝိသားအစ ှ ိေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ဤြပည်သားရင်းတိ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ် သြဖင့် ၊ ခါနာနိလ၊ ဟိတိလ၊ ေဖရဇိလ၊ ေယဗသိလ၊ အမုန်လ၊ ေမာဘလ၊

အဲဂတုလ၊ အာေမာရိလတိ့ ွံ ှ ာ ဘွယ်ေသာ အကျင့် ကိ ကျင့် ကပါ၏။ ၂အေကာင်းမကား၊

သတိ့သမီးများကိ ကိယ်ဘိ့၎င်း၊ ကိယ်သားဘိ့၎င်း၊ သိမ်းယသြဖင့် ၊ သန့် ှ င်းေသာ အမျိုး

သည် ဤြပည်သားရင်းအမျိုး ှ င့် ေရာေ ှ ာလျက် ှ ိ၍၊ အ ကီးအကဲ ှ င့် မင်းအရာ ှ ိတိ့သည်၊

ဤဒစ ိက် အမကိ အဦး ပက ပီတကားဟ ကားေြပာက၏။ ၃ ထိစကားကိ ငါ ကားလ င်

အတွင်းအဝတ်၊ အြပင် အဝတ်ကိ ဆတ်၍ဆံပင် ှ င့် မတ်ဆိတ်ကိ တ်ပစ်လျက်၊

မိန်းေမာေတွေဝလျက် ထိင်ေန၏။ ၄ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေသာသအေပါင်း တိ့သည်၊ သိမ်းသွားြခင်းကိ

ခံရေသာသတိ့ ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊ ငါ့ထံမှာစည်းေဝး၍၊ ညဦးယံ ယဇ်ပေဇာ်

ချိန်တိင်ေအာင် ငါသည် မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေန၏။ ၅ညဦးယံ ယဇ်ပေဇာ်ချိန်တွင်၊

စိတ်ပျက်ရာမှထ၍ အတွင်းအဝတ်၊ ြပင်အဝတ်ကိ ဆတ် ပီးလ င်၊ ဒးေထာက်၍၊ ငါ၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ လက်ဝါးတိ့ကိ ြဖန့်လျက်၊ ၆ အိ

အက ်ပ်ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သိ့ မေမ ာ် မကည့်ဝ့ံ၊ ှ က်ေကာက်၍ မျက် ှ ာနီပါ၏။

အက ်ပ်ဘရား သခင်၊ အက ်ပ်တိ့ ပမိေသာ ဒစ ိက်တိ့သည် အက ပ်တိ့ ေခါင်းေပ မှာ

အထပ်ထပ်လမ်းမိး၍၊ ကီးစွာေသာ အြပစ်သည် မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ မီှပါ၏။ ၇

ဘိးေဘးလက်ထက်မှစ၍ ယေနတိ့င်ေအာင်၊ အလွန်ြပစ်မှားပါ ပီ။ ကိယ်အြပစ်ေကာင့်

ှ င်ဘရင် ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်မှစ၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် ယေနတိ့င်ေအာင် ခံသက့ဲသိ၊့

တပါးအမျိုးသား ှ င်ဘရင်လက်သိ့ အပ်ြခင်း၊ အေသသတ်ြခင်း၊ သိမ်းသွားြခင်း၊

လယက်ြခင်း၊ မျက် ှ ာ ပျက်ြခင်းကိ ခံရပါ၏။ ၈ယခခဏတွင်၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ေဘးမ့ဲလတ်၍ကျန် ကင်းေစလျက်၊ သန့် ှ င်းေသာ

ဌာနေတာ်၌ စဲွထားေသာ တံစိ့ကိ ေပးေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ် ကီးလှပါ၏။

အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်တိ့ မျက်စိကိ လင်းေစ၍၊ အက ်ပ်တိ့

ကန်ခံေနရာ၌ အသက် ြပန်ရ ေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ ပီ။ ၉ အက ်ပ်တိ့သည်

ကန်ခံလျက်ေနရပါ၏။ ထိသိ့ ကန်ခံလျက် ေနရေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရား

သခင်သည် စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။ အက ်ပ်တိ့ အသက်လွတ် ြခင်းငှါ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင်၏အိမ်ေထာင်ကိ ထေထာင်၍၊ ပိပျက်ရာတိ့ကိ ပြပင်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ယဒြပည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ခိလံရာအရပ်ကိ အက ်ပ်အား ေပးြခင်း ငှါ၎င်း၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

အက ်ပ်တိ့၌ ေကျးဇး ပချင်ေသာ ေစတနာစိတ်ကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီ။ ၁၀ယခလည်း

အိအက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်၊ ဤသိ့ ပမိ ပီးမှ၊ ၁၁အဘယ်သိ့ ေလာက်ရပါမည်နည်း။

၁၂ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သွား၍ သိမ်းယလတ့ံ ေသာြပည်သည်၊ ြပည်သြပည်သားတိ့

အညစ်အေကး ေကာင့် ညစ် းေသာ ြပည်ြဖစ်၏။ တြပည်လံးကိ ွံ ှ ာဘွယ်အမတိ့ ှ င့်

ြပည့်စံေစက ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ သမီးကိ သတိ့သားအား မေပးစားက ှ င့် ။ သတိ့၏သမီး

ကိ သင်တိ့သား ှ င့် မစံဘက်ေစက ှ င့် ။ သတိ့ချမ်းသာ ှ င့် သတိ့စည်းစိမ်ကိ

အလင်းမ ပစက ှ င့် ။ သင်တိ့သည် ခွန်အား ကီး၍ ေြမအသီးအ ှံ ကိ စားရေသာအခွင့် ၊

ထိေြမ ကိ ကိယ်သားေြမးတိ့၌ နစအေမွြဖစ်ေစ၍၊ အပ်ရေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊

ထိသိ့ကျင့် ၍ ေနကေလာ့ဟ ကိယ် ေတာ် ကန်၊ ပေရာဖက်တိ့အားြဖင့် မှာထားေတာ်မေသာ

ပညတ်စကားေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့သည် နားမေထာင်ပါ တကား။ ၁၃ အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား တည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ခံထိက်သမ ေသာ

အြပစ်ဒဏ်ကိ ေပးေတာ်မမေသာ်လည်း၊ အက ်ပ် တိ့သည် ကိယ်တိင် ပမိေသာ

ဒစ ိက်အမ၊ ကီးစွာေသာ လွန်ကျူးြခင်းအြပစ်ေကာင့် ၊ ဤမ ေလာက် ခံရ ပီးမှ၎င်း၊

ကိယ်ေတာ်သည် ဤမ ေလာက် ချမ်းသာေပးေတာ်မ ပီး မှ၎င်း၊ ၁၄ အက ်ပ်တိ့သည်

ပညတ်တရားေတာ်တိ့ကိ တဖန်လွန်ကျူး၍၊ ဤ ွံ ှ ာဘွယ်အမတိ့ကိ ပတတ်ေသာ

လမျိုး ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လ င် တေယာက်မ မလွတ်၊ မကျန် ကင်းေစြခင်းငှါ၊

အမျက်ေတာ်ထွက်၍ အက ်ပ်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၁၅ အိ

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ် တိ့သည် ယေနအ့သက်လွတ်၍ ကျန် ကင်းေသးေသာသ ြဖစ်ပါ၏။

ကိယ်အြပစ်များကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ေတာင်းပန် ပါ၏။ ထိအြပစ်ေကာင့် ၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

ေနရာမရ ိင်ပါဟ ေတာင်းေလ ာက်ေလ၏။

၁၀ ထိသိ့ဧဇရသည် ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ေ ှ ့ မှာ ြပပ်ဝပ်လျက်၊

မျက်ရည်ကျလျက် ေတာင်းပန်၍ ပဌနာ ပေသာအခါ၊ အလွန်များစွာေသာ

ပရိသတ်၊ ဣသေရလအမျိုး ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ သငယ်တိ့သည် ဧဇရထံမှာ စည်းေဝး၍

အလွန်ငိေကးက၏။ ၂ ဧလံအမျိုး၊ ေယေဟလသား ေ ှ ကနိကလည်း၊ ငါတိ့သည်

ကိယ်ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှား၍၊ ဤြပည်၌ ေနေသာ တပါးအမျိုးသား မိန်းမတိ့ ှ င့်

စံဘက်က ပီ။ သိ့ရာတွင် ဤအမမှာ ဣသေရလအမျိုး ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိေသး၏။ ၃

သိ့ြဖစ်၍ အ ှ င်ဘရားအစ ှ ိေသာ ငါတိ့ ဘရားသခင်၏ ပညတ်တရားကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့ သတိေပးသည်အတိင်း၊ ဤမိန်းမများ ှ င့် သတိ့ သား

သမီးများ ှ ိသမ ကိ စွန့်ပယ်မည်ဟ ငါတိ့၏ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ အဓိ ာန် ပကကန်အ့ံ။

ဤအမကိ တရား ှ ိသည် အတိင်း စီရင် ကကန်အ့ံ။ ၄ ထေတာ်မပါ။ ဤအမကိ

ကိယ်ေတာ်ဆိင်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်လည်း ဝိင်း၍မစကပါမည်။ ရဲရင့် ေသာ စိတ် ှ ိ၍

ပေတာ်မပါဟ ဧဇရအားြပန်ေြပာကလင်၊ ၅ ဧဇရသည်ထ၍ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊

ေလဝိ သား၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ထိစကား အတိင်း ပရမည်အေကာင်း

သတိ့အား အကျိန်ေပး၍ သတိ့သည် ကျိန်ဆိက၏။ ၆ ထိအခါ ဧဇရသည် ဘရားသခင်၏

အိမ်ေတာ် ေ ှ က့ထ၍၊ ဧလျာ ှ ိပ်သားေယာဟနန် အခန်းသိ့ သွား ၏။ ေရာက်ေသာအခါ

မန့်ကိမစား၊ ေရကိမေသာက်ဘဲ ေန၏။ အေကာင်းမကား၊ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံဘးေသာ

သတိ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ေကာင့် ညည်းတွားြမည်တမ်း ေလ၏။ ၇ သိမ်းသွားြခင်းကိ

ခံရေသာ အမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ စည်းေဝးေစမည်အေကာင်း၊ ၈

မင်းများ ှ င့် အသက် ကီးသများ စီရင်သည် အတိင်း၊ သံးရက်အတွင်းတွင်

မေရာက်ေသာသမည်သည် ကား၊ သိမ်းသွားြခင်း အမျိုးသားပရိတ်သတ်ထဲက

ှ င်ထတ်ြခင်းကိခံ၍၊ သ၏ဥစာ ှ ိသမသည် ကျိန်ဆိ အပ်ေသာဥစာြဖစ်ေစမည်အေကာင်း၊

ေယ ှ လင် မိမှ့ စ၍ ယဒြပည်တေ ှ ာက်လံး၌ ေကာ်ြငာက၏။ ၉ ယဒအမျိုး ှ င့်

ဗယာမိန်အမျိုးသားေယာက်ျား အေပါင်းတိ့သည် သံးရက်အတွင်းတွင်၊ ေယ ှ လင် မိးမှာ
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စည်းေဝး၍ နဝမလအရက် ှ စ်ဆယ်တွင်၊ လအေပါင်းတိ့ သည် ထိအမေကာင့် ၎င်း၊

သည်းထန်စွာ မိဃ်း ွာေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ တန်လပ်လျက် ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ဦး

ေ ှ မှ့ာ ထိင်ေနက၏။ ၁၀ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရသည် ထ၍၊ သင်တိ့သည်

ြပစ်မှား က ပီ။ ဣသေရလအမျိုး၌ အြပစ် ေလးေစြခင်းငှါ တပါးအမျိုးသား မိန်းမတိ့ ှ င့်

စံဘက်က ပီတကား။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ ဘိးေဘးတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအား

ေတာင်းပန် ကေလာ့။ အလိေတာ်အတိင်း ပလျက်၊ ဤြပည်သားတိ့ ှ င့် ၎င်း၊

တပါးအမျိုးသားမိန်းမ တိ့ ှ င့် ၎င်း ကွာ ကေလာ့ဟ သတိ့အား ဆိ၏။ ၁၂

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ် မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း အက ်ပ်တိ့သည်

ပပါမည်။ ၁၃ သိ့ရာတွင် လအများ ှ ိပါ၏။ သည်းထန်စွာ မိဃ်း ွာေသာ ကာလြဖစ်ပါ၏။

အက ်ပ်တိ့သည် အိမ်ြပင်မှာ မရပ်မေန ိင်ပါ။ ဤအမသည် တရက် ှ စ်ရက်တွင် ပီး ိင်

ေသာ အမမဟတ်ပါ။ ြပစ်မှားေသာသ အများ ှ ိပါ၏။ ၁၄ ငါတိ့ ပရိသတ်အေပါင်းကိ

အပ်ချုပ်ေသာ အ ကီးအကဲတိ့သည် စီရင်သြဖင့် ၊ တိ့ေနရာ မိ ့ ွာ၌ တပါး အမျိုးသားမိန်းမ ှ င့်

စံဘက်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ခိန်းချက်ေသာအချိန်တိ့၌ မိအ့သီးသီးအသက် ကီး

သများ၊ တရားသ ကီးများ ှ င့် အတလာ၍ ဤအမေကာင့် ြပင်းစွာ ထွက်ေသာငါတိ့

ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ်ကိ ေြဖကပါေစဟ ကီးစွာေသာအသံ ှ င့် ြပန်ေြပာက၏။ ၁၅

အာသေဟလသား ေယာနသန် ှ င့် တိကဝသား ယဟာဇိသာလ င် ထိအမကိ ပစက၏။

ေလဝိသား ေမ လံ ှ င့် ှ ဗသဲတိ့သည် ဝိင်းညီ က၏။ ၁၆ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ

အမျိုးသားတိ့သည် ဝန်ခံ ကသည် ှ င့်အညီ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧဇရသည် ေ ွး ချယ်၍

အေဆွအမျိုးအလိက် အမည်များကိ မှတ်သား ေသာ အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့သည်

ဒသမလတရက်ေန့ တွင် ထိအမကိ စစ်ေကာြခင်းငှါ ထိင်ေနက၏။ ၁၇တပါးအမျိုးသား

မိန်းမ ှ င့် စံဘက်ေသာသ အေပါင်းတိ့ကိ ပဌမလတရက်ေနတိ့င်ေအာင် အကန် အစင်

စစ်ေကာစီရင် က၏။ ၁၈ တပါးအမျိုးသားမိန်းမ ှ င့် စံဘက်ေသာ ယဇ်

ပေရာဟိတ်အမျိုးသားဟမကား၊ ေယာ အမျိုး ေယာဇ ဒက်သား ှ င့် သ၏ညီ မာေသယ၊

ဧေလျဇာ၊ ယာရိပ်၊ ေဂဒလိတည်း။ ၁၉သတိ့သည် မယား ှ င့် ကွာမည်ဟ ဂတိထားက

၏။ ပမိေသာ အြပစ်ေကာင့် သိးကိယဇ်ပေဇာ်က၏။ ၂၀ ထိမှတပါး၊ ဣေမရအမျိုး

ဟာနန် ှ င့် ေဇဗဒိ၊ ၂၁ဟာရိမ်အမျိုး မာေသယ၊ ဧလိယ၊ ေ ှ မာယ၊ ေယေဟလ၊ သဇိ၊ ၂၂

ပါ ရအမျိုး ဧလိသနဲ၊ မာေသယ၊ ဣ ှ ေမလ၊ နာသေနလ၊ ေယာဇဗဒ်၊ ဧလာသ။ ၂၃

ေလဝိသားေယာဇဗဒ်၊ ှ ိမိ၊ ေကလာယတည်း ဟေသာ ေကလိတ၊ ေပသာဟိ၊ ယဒ၊ ဧေလျဇာ၊

၂၄ သီချင်းသည် ဧလျာ ှ ိပ်၊ တံခါးေစာင့် ှ လံု၊ ေတလင်၊ ဥရိ၊ ၂၅ဣသေရလအမျိုးထဲက

ပါ တ်အမျိုးရာမိ၊ ေယဇိ၊ မာလခိ၊ မျာမိန်၊ ဧလာဇာ၊ မာလခိယ၊ ေဗနာယ၊ ၂၆

ဧလံအမျိုးမတနိ၊ ဇာခရိ၊ ေယေဟလ၊ အာဗဒိ၊ ေယရမတ်၊ ဧလျာ၊ ၂၇ ဇတုအမျိုး ဧလိသနဲ၊

ဧလျာ ှ ိပ်၊ မတနိ၊ ေယရမတ်၊ ဇာဗဒ်၊ အာဇိဇ၊ ၂၈ ေဗဗဲအမျိုးေယာဟနန်၊ ဟာနနိ၊ ဇဗဲ၊

အာသလဲ၊ ၂၉ ဗာနိအမျိုးေမ လ၊ မလုတ်၊ အဒါယ၊ ယာ ပ်၊ ှ ာလ၊ ရာမတ်၊ ၃၀

ပါဟတ်ေမာဘ အမျိုးအဒန၊ ေခလာလ၊ ေဗနာယ၊ မာေသယ၊ မတနိ၊ ေဗဇေလလ၊ ဗိ ွိ၊

မနာေ ှ ၊ ၃၁ဟာရိမ်အမျိုးဧေလျဇာ၊ ဣ ှ ိယ၊ မာလခိ၊ ေ ှ မာယ၊ ှ ိေမာင်၊ ဗယာမိန်၊ မလုတ်၊

ေ ှ မရိ၊ ၃၂ဟာ ံအမျိုးမတနဲ၊ မတသ၊ ဇာဗဒ်၊ ဧလိဖလက်၊ ေယရမဲ၊ မာနေ ှ ၊ ှ ိမိ၊ ၃၄

ဗာနိအမျိုးမာဒဲ၊ အာမရံ၊ ေဝလ၊ ေဗနာယ၊ ေပဒိ၊ ေခလ၊ ၃၅ ဝါနိ၊ ေမရမတ်၊ ဧလျာ ှ ိပ်၊ မတနိ၊

မတနဲ၊ ယာေသာ၊ ၃၇ ထိမှတပါး၊ ဗာနိ၊ ဗိ ွိ၊ ှ ိမိ၊ ၃၉ ေ ှ လမိ၊ နာသန်၊ အဒါယ၊ မာခနေဒဗဲ၊

ှ ာရဲ၊ ှ ာရဲ၊ ၄၁အာဇေရလ၊ ေ ှ လမိ၊ ေ ှ မရိ၊ ှ လံု၊ အာမရိ၊ ေယာသပ်၊ ၄၂ ေနေဗာအမျိုး

ေယေယလ၊ မတိသိ၊ ဇာဗဒ်၊ ေဇဗိန၊ ယာေဒါ၊ ေယာလ၊ ေဗနာယတည်း။ ၄၄ ဤသ

အေပါင်းတိ့သည် တပါးအမျိုးသား မိန်းမ ှ င့် စံဘက်၍ သားသမီးကိ ြမင်ရက ပီ။
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၁ ဟာခလိသား ေနဟမိစကားဟမကား၊ အာတ ေဇရဇ်မင်း ကီး နန်းစံ ှ စ်ဆယ်၊

ခိသလလတွင်၊ ငါသည် ှ န်နန်းေတာ်၌ ှ ိေနစဥ်၊ ၂ ငါ့ညီ ဟာနန် ှ င့်

ယဒလအချို ့တိ့သည် ေရာက်လာ၍၊ ငါသည် သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာယဒလစထဲ

က လွတ်ေသာ သတိ့၏ အေကာင်းအရာ ှ င့် ၊ ေယ ှ လင် မိ၏့ အေကာင်းအရာကိ

ေမးြမန်းလ င်၊ ၃ သတိ့က၊ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ လစထဲက လွတ်၍၊ ထိြပည်၌

ေနေသာသတိ့သည် ကီးစွာေသာဆင်းရဲြခင်း၊ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံရက၏။ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းသည်

ပိပျက်လျက်၊ မိတံ့ခါးလည်း မီးေလာင်၍ကန် ပီဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၄ ထိစကားကိကားလ င်၊

ငါသည် ထိင်၍ အင်တန် ကာလပတ်လံး ငိေကးြမည်တမ်းလျက်၊ အစာေ ှ ာင်လျက် ေန၍၊

ေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆေတာင်းေသာ ပဌာနာဟမကား၊ ၅

အိေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င် ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကီးြမတ်၍ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

ဘရား၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ှ စ်သက်၍ကျင့် ေစာင့် ေသာသတိ့ ှ င့် ဖဲွေ့သာက ဏာပဋိညာဥ်ကိ

မဖျက်၊ တည်ေစ ေတာ်မေသာဘရား၊ ၆ ကိယ်ေတာ် ကန်ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အဘိ၊့

ေ ှ ေ့တာ်၌ ေန့ညဥ့်မြပတ် အက ်ပ်ဆေတာင်း၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားြဖစ်ေသာ

အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားမိေသာ အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပ၍ ေတာင်းပန် ေသာ

ကိယ်ေတာ်ကန်၏ ပဌနာစကားကိ ကားြခင်းငှါ၊ ယခ နားေထာင်၍ ေစ့ေစ့ကည့် ေတာ်မပါ။

၇ အက ်ပ် ှ င့် အက ်ပ်အေဆွအမျိုးတိ့သည် ြပစ်မှားပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှား၍၊

အလွန်ဆိးညစ် ေသာ အမတိ့ကိ ပမိပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ကန်ေမာ်ေ ှ ၌ ထားေတာ်မေသာ

ပညတ်တရား၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက် တိ့ကိ မေစာင့် ဘဲေနပါ ပီ။ ၈ ကိယ်ေတာ်က၊

သင်တိ့သည် လွန်ကျူးလ င်၊ သင်တိ့ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ငါကဲွြပားေစမည်။ ၉

တဖန် ငါ့ထံသိ့ ြပန်လာ၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကျင့် ေစာင်ြပန်လ င်၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်

အေဝးဆံး ေသာ အရပ်သိ့ ှ င့်ထတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊ ထိအရပ် က ငါသိမ်းယ၍၊

ငါ့နာမတည်ရာဘိ့ ငါေ ွးချယ်ေသာအရပ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲမည်ဟ ကိယ်ေတာ်ကန်ေမာ ှ ၌

ထားေတာ်မေသာ ဂတိေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၁၀ ယခမှာ၊ ဤသတိ့သည်

မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့် အား ကီးေသာ လက်ေတာ်ြဖင့် ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်ကန်၊

ကိယ်ေတာ်လမျိုး ြဖစ်ကပါ၏။ ၁၁ အိ ဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် ကန် ပေသာ ပဌနာ စကား ှ င့်

နာမေတာ်ကိ ိေသချင်ေသာ ကန်ေတာ်များ ပေသာ ပဌနာစကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်ကန်ကိယေနေ့ကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါ။ဤလေ ှ မှ့ာ မျက် ှ ာရပါမည်အေကာင်း

ကယ်မသနား ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်းေလ၏။ ထိအခါ ငါသည် ှ င် ဘရင်၏ ဖလားေတာ်ကိ

ြဖစ်သတည်း။

၂ အာတေဇရဇ်မင်း ကီး နန်းစံ ှ စ်ဆယ်၊ နိသန်လ တွင် ေ ှ ေ့တာ်၌ တင်ေသာစပျစ်ရည်ကိ

ငါကိင်၍ ဆက် ေလ၏။ ၂ အထက်ကတခါမ ေ ှ ေ့တာ်၌ ိးငယ်ေသာ

မျက် ှ ာကိ မြပဘးသည်ြဖစ်၍၊ ှ င်ဘရင်က၊ ကျန်းမာ လျက် ှ င့် အဘယ်ေကာင့်

မျက် ှ ာ ိးငယ်သနည်း။ ဝမ်း နည်းဟန် ှ ိပါသည်တကားဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃

ငါသည်အလွန်ေကာက်၍၊ ှ င်ဘရင် အသက် ေတာ်အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။ ကန်ေတာ်ဘိးေဘး

သချုင်း ှ ိရာ မိသ့ည် ပျက်စီးလျက်၊ မိတံ့ခါးလည်း မီးေလာင်၍ ကန် ပီြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ကန်ေတာ်သည် မျက် ှ ာ မ ိး ငယ်ဘဲ အဘယ်သိ့ ေန ိင်ပါမည်နည်းဟ ေလာက်ေသာ်၊

၄ ှ င်ဘရင်က၊ အဘယ်သိ့ ေတာင်းေလာက်ချင် သနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။

ငါကလည်း အ ှ င်မင်း ကီး အလိေတာ် ှ ိ၍ ကန်ေတာ်ကိ စိတ် ှ င့် ေတွေ့တာ်မလ င်၊

ကန်ေတာ် ဘိးေဘးသချုင်း ှ ိရာ မိကိ့ ကန်ေတာ် ပစ ရမည်အေကာင်း၊ ၅

ယဒြပည်သိ့ ေစလတ်ေတာ်မပါေစဟ ေကာင်းကင် ဘံ၏အ ှ င် ဘရားသခင်အား

ဆေတာင်း ပီး မှ ေလာက်ေလ၏။ ၆ ထိအခါ ေြမာက်သားေတာ် ှ င့် ယှဥ် ပိင်၍

ထိင်ေနစဥ်၊ ှ င်ဘရင်က၊ သင်သွားလ င် အဘယ်မ ကာလကာလိမ့်မည်နည်း။

အဘယ်ကာလမှ ြပန်လာမည် နည်းဟ ေမးေတာ်မေသာ်၊ ကာလအချိန်ကိ ငါေလာက်

ထား ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင်သည် အလိေတာ် ှ ိ၍ ငါ့ကိ လတ် လိက်ေတာ်မ၏။ ၇

တဖန်တံ၊ ှ င်ဘရင် အလိေတာ် ှ ိလ င်၊ ြမစ် အေနာက်ဘက်၌ ှ ိေသာ မိဝ့န်တိ့သည်

ကန်ေတာ်ကိ မဆီးမတား၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ပိ့ရမည်အေကာင်း၊ အမိန့်ေတာ်စာကိ

သနားေတာ်မပါ။ ၈ ဥယျာဥ်ေတာ်မးအာသပ်သည် ဗိမာန်ေတာ် ရဲတိက်တံခါးတိင် ှ င့်

တံခါးထပ်ဘိ့၎င်း၊ မိ ့ ိ း ှ င့် ကန်ေတာ်ေနရာ အိမ်ဘိ့၎င်း၊ သစ်ကိေပးရမည် အေကာင်း၊

အမိန့်ေတာ်စာကိလည်း သနားေတာ်မပါဟ ေတာင်းေလာက်သည်အတိင်း၊ ငါ၏

ဘရားသခင့်တန်ခိး ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ှ င်ဘရင်သည် ေပးသနားေတာ် မ၏။ ၉

ထိအခါ ြမစ်အေနာက်ဘက် မိဝ့န်တိ့ထံသိ့ ငါေရာက်၍ ှ င်ဘရင်၏ အမိန့်ေတာ်စာကိြပ၏။

ှ င်ဘရင်သည်လည်း တပ်မး ှ င့် ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ ငါ ှ င့် အတ ေစလတ်ေတာ်မသတည်း။

၁၀ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အကျိုးကိ ပစ ြခင်းငှါ၊ လတေယာက် လာေကာင်းကငိ၊

ေဟာရနိလ သမာလက် ှ င့် ကန်ခံသ အမုန်အမျိုးသား ေတာဘိတိ့ သည် ကားေသာ်၊

အလွန် ှ လံးမသာ ှ ိ က၏။ ၁၁ ငါသည်လည်း၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်၍ သံးရက်ေန ပီးမှ၊

၁၂ ကိယ်၌ပါေသာ သအချို ့တိ့ ှ င့် တကွ၊ ညဥ့်အခါ ထ၍ ေယ ှ လင် မိအ့ဘိ့ ပြခင်းငှါ၊

ငါ၏ဘရားသခင် သည် ငါ့အား အဘယ်သိ့ေသာ အ ကံေပးေတာ်မသည်ကိ၊ အြခားေသာ

သတေယာက်အားမ မေြပာ၊ ကိယ်စီးေသာ ြမင်းမှတပါး အဘယ်အရာမ မပါဘဲ၊ ၁၃

ညဥ့်အခါ ချိုင့် တံခါးြဖင့် ထွက်၍၊ နဂါးေရတွင်း တဘက်တချက်၊ ေနာက်ေချးတံခါးတိင်ေအာင်

သွား သြဖင့် ၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းသည် ပိပျက်လျက်၊ မိတံ့ခါး လည်း မီးေလာင်၍ မ ှ ိသည်ကိ

ကည့် ပီးမှ၊ ၁၄ စမ်းေရတွင်းတံခါး ှ င့် ှ င်ဘရင်ေရကန်တိင် ေအာင် လွန်ြပန်၍၊

ြမင်းလမ်းမ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ၁၅တဖန်ထိညဥ့်၌ ေချာင်းနားတွင် ေ ှ ာက်သွား၍၊ မိ ့ ိ းကိ

ကည့် ပီးမှ၊ ချိုင့် တံခါးြဖင့် လှည့် ၍ ဝင်ြပန် ေလ၏။ ၁၆ အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်၊

အဘယ်သိ့ ပသည် ကိ မင်းတိ့သည် မသိက။ ယဒလ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ မးမတ်၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊

လပ်ေဆာင်ေသာ သတစံ တေယာက်အားမ ငါသည် ကိယ်အမကိမေြပာေသး။ ၁၇

ေနာက်တဖန်၊ ငါတိ့ခံရေသာဆင်းရဲြခင်း၊ ေယ ှ လင် မိပ့ျက်စီးြခင်း၊ မိတံ့ခါးလည်း

မီးေလာင်၍ ကန်ြခင်းကိ သင်တိ့သိြမင် က၏။ လာက။ က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ င့် လွတ်မည်အေကာင်း၊

ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ တည်က ကန်အ့ံဟသတိ့အားဆိလျက်၊ ၁၈ ငါ၏ဘရားသခင်သည်

ငါ့အား ပေတာ်မေသာ ေကျးဇးကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင် မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ၎င်း

ကားေြပာေလေသာ်၊ သတိ့က၊ ငါတိ့သည် ထ၍ တည်က ကန်အ့ံဟဆိလျက်၊

ထိေကာင်းမကိ ပီးေစြခင်းငှါ၊ တေယာက်ကိတေယာက် ိးေဆာ်က၏။ ၁၉ ထိသိတင်းကိ

ေဟာရနိလသမာလတ်၊ ကန်ခံသ အမုန်အမျိုးသား ေတာဘိ၊ အာရပ်အမျိုးသား ေဂ ှ င်တိ့

သည် ကားလ င်၊ ြပက်ယယ် ပ၍ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပကမည်နည်း။ ှ င်ဘရင်ကိ

ပန်ကန် ကမည်ေလာဟ က့ဲရဲလ့ျက်ဆိက၏။ ၂၀ ငါကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င်

ဘရား သခင်သည် ငါတိ့ကိ အခွင့် ေပးေတာ်မမည်။ ထိေကာင့် ဘရားသခင်၏ကန်ြဖစ်ေသာ

ငါတိ့သည် ထ၍တည်မည်။ သင်တိ့မကား၊ ေယ ှ လင် မိတွ့င် ဘာမ မဆိင်မပိင်၊

မှတ်စရာသက်ေသမ ှ ိဟ ြပန်ေြပာ၏။

၃ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ဧလျာ ှ ိပ်သည်၊ မိမိညီအစ်ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့်တကွ ထ၍၊ သိးတံခါး ကိ ြပင်လျက် တံခါးခံ၊ တံခါးထပ်၊

တံခါး ွက်တိ့ကိ ထေထာင်ဆဲွထား၍၊ ေမအာြပအိးမှ ဟာနေနလြပအိး တိင်ေအာင်

ြပင် က၏။ ၂ သတိ့ေနာက်မှ၊ ေယရိေခါ မိသ့ားတိ့သည် ြပင် က၏။ သတိ့ေနာက်မှ၊

ဣမရိသား ဇကုရြပင်၏။ ၃ ငါးတံခါးကိကား၊ ဟေဿနာအမျိုးသားတိ့သည် ြပင်လျက်

တံခါးခံ၊ တံခါးထပ်၊ တံခါး ွက်တိ့ကိ ထေထာင် ဆဲွထား၍၊ ေသာ့ခေလာက် ှ င့်

ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ တပ်က၏။ ၄သတိ့ေနာက်မှ၊ ေကာဇသားြဖစ်ေသာ ဥရိယ၏သား

ေမရမတ်ြပင်၏။ သေ့နာက်မှ၊ ေမ ှ ဇေဗလသား ြဖစ်ေသာ ေဗရခိ၏သားေမ လံ ြပင်၏။

သေ့နာက်မှ၊ ဗာနာသား ဇာဒတ်ြပင်၏။ ၅သေ့နာက်မှ၊ ေတေကာ မိသ့ားတိ့သည် ြပင် က

၏။ သိ့ရာတွင်၊ ေတေကာမင်းတိ့သည် မိမိတိ့အ ှ င်၏ အမကိဝိင်းညီ၍မ ပက။ ၆

တံခါးေဟာင်းကိကား၊ ပါသာသားေယာယဒ၊ ေဗေသာေဒယသား ေမ လံြပင်လျက်တံခါးခံ၊

တံခါးထပ်၊ တံခါး ွက်တိ့ကိ ထေထာင်ဆဲွထား၍၊ ေသာ့ခေလာက် ှ င့် ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ

တပ်က၏။ ၇ သတိ့ေနာက်မှ၊ ဂိေဗာင် မိသ့ား ေမလတိ၊ ေမေရာ တ် မိသ့ား ယာဒန်၊

ဂိေဗာင်လ၊ မိဇပါလတိ့သည် ြမစ်အေနာက်ဘက် မိဝ့န်ရာဇပလင်တိင်ေအာင် ြပင် က ၏။

၈ သတိ့ေနာက်မှ ဟာဟာယသား ပန်းတိမ်သမား သေဇလ၊ သေ့နာက်မှ၊ ေဆးသမား

ဟာနနိြပင်လျက်၊ ကျယ်ေသာ မိ့ ိ းတိင်ေအာင်၊ ေယ ှ လင် မိကိ့ ခိင်ခ့ံ ေစက၏။ ၉

သတိ့ေနာက်မှ၊ ေယ ှ လင် မိတ့ပိင်းကိ အပ်ေသာသ၊ ဟရသား ေရဖါယြပင်၏။ ၁၀
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သေ့နာက်မှ၊ ဟာ မပ်သား ေယဒါယသည် မိမိအိမ်တဘက်တချက်၌ြပင်၏။ သေ့နာက်မှ၊

ဟာ ှ ဗနိသား ဟတုတ်ြပင်၏။ ၁၁ ကျန် ကင်းေသာအရပ် ှ င့် မီးဖိြပအိးကိကား၊

ဟာရိမ်သား မာလခိယ ှ င့် ၊ ပါဟတ်ေမာဘသား ဟာ တ် တိ့သည် ြပင် က၏။ ၁၂

သတိ့ေနာက်မှ၊ ေယ ှ လင် မိတ့ပိင်းကိ အပ် ေသာသ၊ ဟာေလာဟတ်သား ှ လံု ှ င့်

သ၏သမီးတိ့သည် ြပင် က၏။ ၁၃ ချိုင့် တံခါးကိကား၊ ဟာ န် ှ င့် ဇာေနာ မိသ့ား တိ့သည်

ြပင်၍ တံခါးတိင်၊ တံခါး ွက်၊ ေသာ့ခေလာက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ လပ် ပီးမှ၊

မိ ့ ိ းအေတာင်တေထာင်ကိ ေနာက်ေချးတံခါးတိင်ေအာင် တည်က၏။ ၁၄

ေဗသကရင် မိတ့ပိင်းကိ အပ်ေသာေရခပ်သား မာလခိသည်၊ ေနာက်ေချးတံခါးကိ ြပင်၍

တံခါး ွက်၊ ေသာ့ခေလာက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ လပ်ထား၏။ ၁၅ မိဇပါ မိတ့ပိင်းကိ

အပ်ေသာ ေကာလေဟာဇ သား ှ လံုသည် စမ်းေရတွင်းတံခါးကိြပင်၍ တံခါးမိး၊ တံခါး ွက်၊

ေသာ့ခေလာက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ လပ်ထား ပီးလ င်၊ ဥယျာဥ်ေတာ်နားမှာ၊

ှ ိေလာင်ေရကန် မိ ့ ိ းကိ၊ ဒါဝိဒ် မိေ့လှကားတိင်ေအာင်တည်၏။ ၁၆ သေ့နာက်မှ

ဗက်ဇရ မိတ့ပိင်းကိ အပ်ေသာ အာဇဗတ်သား ေနဟမိသည်၊ ဒါဝိဒ်သချုင်းတဘက်

တချက်မှစ၍၊ ေနာက်လပ်ေသာ ေရကန် ှ င့် ဗိလ်မင်း အိမ်တိင်ေအာင် ြပင်၏။ ၁၇

သေ့နာက်မှ၊ ေလဝိအမျိုး ဗာနိသား ေရဟံြပင် ၏။ သေ့နာက်မှ၊ ကိလ မိတ့ပိင်းကိ အပ်ေသာ

ဟာ ှ ဘိ သည် မိမိတာကိြပင်၏။ ၁၈ သေ့နာက်မှ၊ ကိလ မိတ့ပိင်းကိ အပ်ေသာ

ေဟနဒဒ်သား ဟာ ှ ဘိညီဗာဝဲြပင်၏။ ၁၉သေ့နာက်မှ၊ မိဇပါ မိအ့ပ် ေယာ သား ဧေဇရ

သည်၊ လက်နက်စံတိက်သိ့တက်ရာ တဘက်တချက်၊ မိေ့ထာင့် ထိေအာင် ြပင်၏။

၂၀ သေ့နာက်မှ၊ ဇဗဲသား ဗာ တ်သည် မိေ့ထာင့် မှ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

ဧလျာ ှ ိပ်အိမ်တံခါးတိင်ေအာင် ကိးစား၍ ြပင်၏။ ၂၁သေ့နာက်မှ၊ ေကာဇသားြဖစ်ေသာ

ဥရိယ၏သား ေမရမတ်သည်၊ ဧလျာ ှ ိပ် အိမ်တံခါးမှ အိမ်ေထာင့် တိင်ေအာင်ြပင်၏။ ၂၂

သေ့နာက်မှ၊ ချိုင့်အရပ်သား ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့သည် ြပင် က၏။ ၂၃သတိ့ေနာက်မှ၊

ဗယာမိန် ှ င့် ဟာ ပ်သည် မိမိအိမ် တဘက်တချက်၌ြပင် က၏။ သတိ့ေနာက်မှ၊

အာနနိသားြဖစ်ေသာ မာေသယ၏သား အာဇရိသည် မိမိအိမ် တဘက်တချက်၌

ြပင်၏။ ၂၄ သေ့နာက်မှ၊ ေဟနဒဒ်သား ဗိ ွိသည်၊ အာဇရိ အိမ်မှ မိ ့ ိ းေကွရ့ာ

မိေ့ထာင့် တိင်ေအာင်ြပင်၏။ ၂၅ ဥဇဲသားပါလလသည် မိ ့ ိ းေကွရ့ာ တဘက်

တချက်ကိ၎င်း၊ ေထာင်ဝင်းနား၊ ြမင့် ေသာနန်းေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ ြပအိးကိ၎င်း ြပင်၏။

သေ့နာက်မှ၊ ပါ ပ်သား ေဂဒါယြပင်၏။ ၂၆ ထိမှတပါး၊ ဘရားကန်တိ့သည် အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၊

ေရတံခါး တဘက်တချက်၌၊ မိမိတိ့ေနရာသေဖလ ရဲတိက်ကိ၎င်း၊ ြပင်သိ့ထွက်ေသာ

ြပအိးကိ၎င်း ြပင် က၏။ ၂၇သတိ့ေနာက်မှ၊ ေတေကာ မိသ့ားတိ့သည် ြပင်သိ့ထွက်ေသာ

ြပအိး ကီး တဘက်တချက်၌၊ သေဖလ ရဲတိက် ိးတိင်ေအာင် ြပင် က၏။ ၂၈

ြမင်းတံခါးအထက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်၊ မိမိတိ့ေနရာအိမ် တဘက်တချက်၌

အသီးအသီးြပင် က ၏။ ၂၉ သတိ့ေနာက်မှ၊ ဣေမရသား ဇာဒတ်သည် မိမိအိမ်

တဘက်တချက်၌ ြပင်၏။ သေ့နာက်မှ၊ ေ ှ က ိ သား၊ အေ ှ တံ့ခါးမး ေ ှ မာယ ြပင်၏။ ၃၀

သေ့နာက်မှ၊ ေ ှ လမိသား ဟာနနိ၊ ဇာလပ်၏ စတတသား ဟာ န်တိ့သည်ြပင် က၏။

သတိ့ေနာက်မှ၊ ေဗရခိသား ေမ လံသည် မိမိအိပ်ရာခန်းတဘက် တချက်၌ ြပင်၏။ ၃၁

သေ့နာက်မှ၊ ပန်းတိမ်သမားသား မာလခိသည် မိဖကဒ်တံခါး တဘက်တချက်၌၊

ဘရားကန်ေနရာ ှ င့် ကန်သည်ေနရာ အရပ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ မိေ့ထာင့်တက်

ရာအရပ်တိင်ေအာင်၎င်းြပင်၏။ ၃၂ မိေ့ထာင့်တက်ရာအရပ်မှစ၍၊ သိးတံခါးတိင်ေအာင်

ပန်းတိမ်သမား များ ှ င့် ကန်သည်များ တိ့သည်ြပင်က၏။

၄ ထိသိ့ငါတိ့သည် မိ ့ ိ းတည်ေကာင်းကိ၊ သမာ လတ်သည် သိတင်း ကားေသာအခါ၊

အလွန်ေဒါသအမျက်ထွက်၍၊ ယဒလတိ့ကိ ြပက်ယယ် ပလျက်၊ ၂အားမ ှ ိေသာ

ထိယဒလတိ့သည် အဘယ်သိ့ ပကမည်နည်း။ ကိယ်ကိ ခိင်ခ့ံေစမည်ေလာ။ ယဇ်ပေဇာ်

မည်ေလာ။ တေန့ြခင်းတွင် လက်စသတ်မည်ေလာ။ က မ်းေလာင်ေသာ ေကျာက်တိ့ကိ

အမိက်ပံများထဲက ထတ်၍ ပြပင်မည်ေလာဟ မိမိအမျိုးသားချင်း၊ ှ မာရိ တပ်သားေ ှ မှ့ာ

ေြပာဆိ၏။ ၃သအ့နားမှာ ှ ိေသာ အမုန်အမျိုးသား ေတာဘိ ကလည်း၊ သတိ့တည်ေသာ

ေကျာက် ိးကိ ေတာေခွး ထိခိက်လ င် ပိလဲလိမ့်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၄ အိ

အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင်၊ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် မထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ

ခံရပါ ၏။ သတိ့က့ဲရဲေ့သာစကားသည်၊ သတိ့ ေခါင်းေပ သိ့ ြပန်ေရာက်ပါေစေသာ။

သိမ်းသွားြခင်းကိခံရာ ြပည်၌ လယက်ြခင်းကိ ခံရကပါေစေသာ။ ၅ သတိ့ ပေသာ

ဒစ ိက်ကိ ဖံးအပ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ေ ှ ေ့တာ်၌ သတိ့အြပစ်မေြပပါေစ ှ င့် ။ မိ ့ ိ းကိ တည်

ေသာ သတိ့၏စိတ်ကိ နာေစြခင်းငှါ၊ ေြပာတတ်ကပါသည် တကား။ ၆ သိ့ရာတွင်

ငါတိ့သည် မိ ့ ိ းကိတည်က၏။ တည်လပ်ေသာ သတိ့သည် ေစတနာ ကီးေသာေကာင့် ၊

မိပ့တ်လည် မိ ့ ိ းအြမင့် တဝက်တိင်ေအာင် ပီးေလ၏။ ၇ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းြမင့် ၍

ပိပျက်ရာတိ့ကိ ြပင်စ ပကသည်ဟ သမာလတ် ှ င့် ေတာဘိအစ ှ ိေသာ အာရပ်လ၊

အမုန်လ၊ အာဇတ်လတိ့သည် ကားေသာ အခါ၊ အလွန်ေဒါသစိတ် ှ ိသြဖင့် ၊ ၈

ေယ ှ လင် မိကိ့ စစ်ချီ၍ တိက်မည်။ ထိအမကိ ဖျက်မည်ဟ တညီတ ွတ်တည်း

တိင်ပင် က၏။ ၉ သိရ့ာတွင် ငါတိ့သည် ငါတိ့၏ဘရားသခင်ကိဆေတာင်း၍၊ ရန်သေကာင့်

ေန့ညဥ့်မြပတ် ကင်းေစာင့် ထား က၏။ ၁၀ ယဒလ အချို ့ကလည်း၊ ဝန်ထမ်းေသာ

သတိ့ သည် အားကန် က ပီ။ အမိက်များလှ၏။ မိ ့ ိ း ပီးစီး ေအာင် မတတ် ိင် ကဟ

ဆိက၏။ ၁၁ ရန်သတိ့ကလည်း၊ သတိ့သည် အမှတ်တမ့ဲ၊ သတိမ ှ ိဘဲေနစဥ်တွင်၊

ငါတိ့သည် သတိ့အထဲသိ့ဝင်၍ လပ် ကံသြဖင့် ၊ ထိအလပ်ကိ ဖျက်မည်ဟ ဆိက၏။ ၁၂

သတိ့အနားမှာေနေသာယဒလတိ့သည်လည်း၊ လာ၍ ရန်သတိ့သည် ေနရာအရပ်ရပ်တိ့က၊

သင်တိ့ကိ တိက်လာကလိမ့်မည်ဟ ငါတိ့အား အထပ်ထပ် ဆိက၏။ ၁၃ ထိေကာင့်

မိ ့ ိ းေနာက်၊ နိမ့်ေသာအရပ်၊ ှ င်း လင်းေသာ အရပ်တိ့၌ ထား၊ လံှ၊ ေလးလက်နက်ပါေသာ

လများကိ အေဆွအမျိုးအလိက် ငါခန့်ထား၏။ ၁၄ ထိအမအလံးစံတိ့ကိ ကည့်

စီရင် ပီးမှ မးမတ်၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊ ကင်းေသာသတိ့အားေခ ၍၊ ရန်သတိ့ကိ မေကာက်က ှ င့် ။

ကီးြမတ်၍ ေကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ် ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။

ညီအစ်ကိ သားမယားအိမ်ရာအဘိ့ တိက် ကေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၁၅ ထိသိ့ငါတိ့သည်

သတိရ၍၊ ရန်သအ ကံကိဘရားသခင် ဖျက်ဆီးေတာ်မေကာင်းကိသတိ့ ကားသိ ေသာအခါ၊

ငါတိ့ ှ ိသမသည် အသီးအသီး လပ်ရာအရပ် မိ ့ ိ းသိ့ြပန်လပ်က၏။ ၁၆ ေနာက်မှ

ငါ့ကန်တဝက်သည် အလပ်လပ်က ၏။ တဝက်သည် လံှ၊ ဒိင်း၊ ေလး၊ သံချပ်တိ့ကိ

ကိင် က၏။ မင်းတိ့သည် ယဒအမျိုးသားများေနာက်မှာ ေနက၏။ ၁၇ မိ ့ ိ းတည်ေသာသ၊

ဝန်ထမ်းေသာသ၊ ဝန်ကိ တင်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် လက်တဘက် ှ င့် လပ်က ၏။

လက်တဘက် ှ င့် လက်နက်ကိကိင် က၏။ ၁၈တည်လပ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်၊ ခါး၌

ထား ဆဲွလျက် တည်လပ်က၏။ တံပိးမတ်ေသာသသည် ငါ့အနားမှာ ရပ်ေန၏။ ၁၉

ငါကလည်း၊ အလပ်သည် ကီးကျယ်လှ၏။ မိ ့ ိ းေပ မှာ တေယာက်တြခားစီ သ ှ င့် ငါေဝးေဝး

လပ်ရ ၏။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ တံပိးမတ်သံကိ ကားေလရာရာအရပ် မှ၊ ငါတိ့ထံသိ့

စည်းေဝး က။ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ဘက်၌ စစ်ကေတာ်မမည်ဟ မးမတ်၊

မင်းအရာ ှ ိ ၊ ကင်းေသာသတိ့အား ငါဆိ၏။ ၂၁ ထိသိ့ ငါတိ့သည် အလပ်လပ်က၏။

လတဝက် သည် မိဃ်းလင်းသည်မှစ၍ ကယ်ေပသည်တိင်ေအာင်၊ လံှလက်နက်တိ့ကိ

ကိင် က၏။ ၂၂ ထိအခါ၌လည်း၊ ငါကလတိင်း မိမိကန် ှ င့် တကွညဥ့်အချိန်တွင်၊

ေယ ှ လင် မိထဲ့မှာ အိပ်ေစ။ သိ့ ပလ င်၊ ကန်တိ့သည် ေနအ့ခါ အလပ်လပ်လျက်၊ ညဥ့်အခါ

အလှည့်လှည့်ေစာင့်လျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်ဟ လများတိ့အား ဆိ၏။ ၂၃ ထိသိ့ ငါ ှ င့် ငါ့ညီ၊

ငါ့ကန်၊ ငါ့ေနာက်၌ လိက် ေသာတပ်သားတိ့သည်၊ ကိယ်အဝတ်ကိ မခ တ်ဘဲေနရ က၏။

၅ ထိအခါ ေယာက်ျားမိန်းမများတိ့သည် အမျိုးသား ချင်း ယဒလတိ့ကိ

အလွန်အြပစ်တင်၍ ြမည်တမ်း က၏။ ၂ အချို ့ကလည်း၊ ငါတိ့ ှ င့်

သားသမီးများစွာ ှ ိ က၏။ သတိ့ အသက်ေမွးေလာက်ေအာင် စားစရာ ဆန်စပါးကိ

အဘယ်မှာ ရ ိင်မည်နည်းဟဆိက၏။ ၃ အချို ့ကလည်း၊ ငါတိ့သည် လယ်ယာ၊

ဥယျာဥ်၊ အိမ်တိ့ကိ ေပါင်ထား ပီ။ အစာေခါင်းပါးေသာကာလ၊ ဆန်စပါးကိ

အဘယ်မှာ ရ ိင်ပါမည်နည်းဟ ဆိက၏။ ၄ အချို ့ကလည်း၊ ငါတိ့သည်

အခွန်ေတာ်ကိ ေပးစရာ ှ ိ ြခင်းငှါ လယ်ယာဥယျာဥ်အတွက် ေငွကိ ေချးယ ပီ။ ၅

ယခမှာ ငါတိ့ ကိယ်ခ ာသည် အမျိုးသားချင်း တိ့၏ ကိယ်ခ ာ က့ဲသိ့ြဖစ်၏။

ငါတိ့သားသမီးသည် သတိ့ သားသမီးက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ ငါတိ့ သားသမီးကိေရာင်း၍

ကန်ခံေစရမည်ေလာ။ ကန်ခံ ပီးေသာ သမီးတိ့ကိလည်း ေ ွးြခင်းငှါ မတတ် ိင်။

ပိင်ရင်းလယ်ယာ ှ င့် ဥယျာဥ်တိ့ သည် သတပါးလက်သိ့ ေရာက်ေလ ပီတကားဟ
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ဆိက၏။ ၆ ထိသိ့အြပစ်တင်ြမည်တမ်းေသာစကားကိ ငါ သည် ကားေသာအခါ၊

အလွန် ိးငယ်ေသာစိတ် ှ ိ၍၊ ကိယ်အလိအေလျာက် ဆင်ြခင် ပီးမှ၊ ၇ မးမတ် ှ င့်

မင်းအရာ ှ ိတိ့ကိေခ ၍၊ သင်တိ့ သည် အမျိုးသားချင်းတိ့၌ အတိးစားတတ်ကသည်

တကားဟ ဆံးမသြဖင့် ၊ သတိ့တဘက်၌ လအများတိ့ကိ စေဝးေစလျက်၊ ၈

တပါးအမျိုးသားတိ့လက်၌ ကန်ခံေသာငါတိ့ ညီအစ်ကိ ယဒလတိ့ကိ၊ ငါတိ့သည်

တတ် ိင်သမအတိင်း ေ ွး တ် ပီးမှ၊ သင်တိ့သည် ညီအစ်ကိတိ့ကိ တဖန်

ေရာင်းဦးမည်ေလာ။ သတိ့သည် အမျိုးသားချင်းတိ့တွင် အေရာင်းခံရမည်ေလာဟဆိလင်၊

သတိ့သည် ြပန်ေြပာ စရာမ ှ ိ ၊ တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ ၉ ငါကလည်း၊ သင်တိ့ ပေသာအမ

မေကာင်းပါ တကား။ ငါတိ့ ရန်သြဖစ်ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ငါတိ့ကိက့ဲရဲမ့ည်ဟ

စိးရိမ်၍၊ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ် ှ င့် သင်တိ့ကျင့်သင့်သည် မဟတ်

ေလာ။ ၁၀ ငါ ှ င့် ငါ့ညီ၊ ငါ့ကန်တိ့သည်လည်း၊ လများတိ့၌ ေငွ ှ င့်ဆန်စပါးကိ

ခဲွယပိင်သည်မဟတ်ေလာ။ အတိးစား ေသာ အမကိ ပယ်ြဖတ် ကပါေလာ့။ ၁၁

ယေနပ့င်သတိ့လယ်ယာ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံလွင် ဥယျာဥ်၊ အိမ်ရာကိ၎င်း၊

သတိ့၌ခဲွယ ပီးေသာ ေငွ၊ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီအချို ့ကိ၎င်း ြပန်ေပး ကပါေလာ့ ဟ

ဆိေသာ်၊ ၁၂ သတိ့က ြပန်ေပးပါမည်။ ဘာမ မေတာင်းမယ ပါ။

ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ပပါမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ထိသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ဂတိထား သည်အတိင်း ပရမည်အေကာင်း၊ ငါသည် သတိ့ကိ ေခ ၍ ကျိန်ဆိေစ ပီးမှ၊ ၁၃

ကိယ်ခါးပိက်ကိ ခါလျက်၊ ဂတိပျက်ေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ဘရားသခင်သည် အိမ်ေတာ်၊

အမေတာ် ထဲကဤသိ့ခါလိက်ေတာ်မပါေစေသာ။ သတိ့သည် ဤသိ့ခါပစ်လိက်ြခင်းကိ

ခံရကပါေစဟဆိ၍ စည်းေဝး ေသာသအေပါင်းတိ့သည် အာမင်ဟ ဝန်ခံ၍ ထာဝရ

ဘရားကိ ချီးမွမ်း က၏။ လများတိ့သည်လည်း၊ ဂတိထား သည်အတိင်း ပက၏။ ၁၄

ထိမှတပါး ယဒ မိဝ့န်အရာကိ ငါခံေသာအချိန်၊ အာတေဇရဇ်မင်း ကီး နန်းစံ ှ စ်ဆယ်မှစ၍

သံးဆယ် ှ စ် ှ စ် တိင်ေအာင်၊ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ငါ ှ င့် ငါ့ညီတိ့သည်

မိဝ့န်ရိကာကိမစား။ ၁၅အရင် မိဝ့န်တိ့ကိ လများတိ့သည် ေကးရက၏။ မန့် ှ င့် စပျစ်

ရည်ကိ၎င်း၊ တေနလ့ င် ေငွေလးဆယ်ကိ၎င်း ေပးရက၏။ မင်းလလင်၏

ေစစားြခင်းကိလည်း ခံရက ၏။ ငါမကား ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာေကာင့် ၊

အရင် မိဝ့န်က့ဲသိ့မ ပ။ ၁၆ ထိမှတပါး၊ ငါသည် မိ ့ ိ းကိအ မဲလပ်၍ေန၏။ ငါ ှ င့် ငါ့ကန်တိ့

သည်လယ်ယာကိ မဝယ်၊ မိ ့ ိ းတည်ြခင်း အမကိသာ ဝိင်းညီ၍ ကိးစား က၏။ ၁၇

ထိမှတပါး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ေန၍ ငါတိ့ထံသိ့ လာေသာ တပါးအမျိုးသားကိ မဆိဘဲ၊

ယဒအမျိုးသားတိ့ ှ င့် မင်းအရာ ှ ိ တရာငါးကျိပ်တိ့သည် ငါ့စားပဲွ၌ စားေသာက် မဲ ှ ိ က၏။

၁၈ ေနတိ့င်း ငါ့စားပဲွကိ ွားတေကာင်၊ ေ ွးေသာ သိးေြခာက်ေကာင်၊ ကက်များကိ

စီရင်ရ၏။ ဆယ်ရက် တခါများစွာေသာ စပျစ်ရည်အမျိုးမျိုးကိလည်း တင်ရ၏။

ထိမ ေလာက်ကန်ေသာ်လည်း၊ လများတိ့သည် ပင်ပန်းစွာ အမေစာင့် ရေသာေကာင့် ၊

မိဝ့န်၌ ရိကာကိ ငါမေတာင်း။ ၁၉ အိအက ်ပ် ဘရားသခင်၊ ဤလတိ့အဘိ့

အက ်ပ် ပသမအတွက် အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့၍ ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။

၆ ထိအခါ မိတံ့ခါးတိ့ကိ မထေထာင်ေသးေသာ် လည်း၊ မိ ့ ိ းတည်၍ လံေကာင်းကိ

သမာလတ်၊ ေတာဘိ၊ အာရပ်လ ေဂ ှ င်မှစ၍ ကင်းေသာ ရန်သတိ့သည်

သိတင်း ကားေသာအခါ၊ ၂သမာလတ် ှ င့် ေဂ ှ င်တိ့က လာပါ။ သေနာချိုင့် တွင် ေခဖိရိမ်

ွာမှာေတွ့ ကကန်အ့ံဟ မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိ၍ ငါ့ကိ မှာလိက်က၏။ ၃ ငါကလည်း၊

ငါသည် ကီးေသာအမကိ ေဆာင် ွက်ရေသာေကာင့် မဆင်းမလာ ိင်။ ထိအမကိ မေဆာင်

ွက်ဘဲ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ဆင်းသွား၍၊ အဘယ်ေကာင့် အမြပတ်ရမည်နည်းဟတမန်တိ့ကိ

ေစလတ်၍ ြပန်ေြပာ ၏။ ၄ ထိသိ့ေလး ကိမ်တိင်ေအာင် မှာလိက်၍၊ ငါသည် လည်း

ယခင်က့ဲသိ့ ြပန်ေြပာ၏။ ၅ ေနာက်ပဥမအ ကိမ်၌ သမာလတ်သည် ယခင် က့ဲသိ့

မိမိကန်ကိ ေစလတ်၍၊ ကန်တွင် တံဆိပ်မခတ် ေသာစာပါ၏။ ၆ စာချက်ဟမကား၊

သင် ှ င့်ယဒလတိ့သည် ပန်ကန်မည်အ ကံ ှ ိသည်ဟ လအမျိုးမျိုး ေြပာဆိက၏။

ေဂ ှ င်လည်း သက်ေသခံ၏။ ထိစကား ှ င့်အညီသင် သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ြဖစ်လိေသာငှါ၊

မိ ့ ိ းကိ တည်၏။ ၇ ယဒြပည်၌ ှ င်ဘရင် ှ ိသည်ဟ သင့် ကိ ရည်ေဆာင်၍

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေဟာေြပာရေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ သင်ခန့်ထား ပီ။ ထိစကားအတိင်း

ှ င်ဘရင်အားကားေလာက်ရမည်။ သိ့ြဖစ်၍ လာပါ။ တိင်ပင် ကကန်အ့ံဟ

စာ၌ပါသတည်း။ ၈ ငါကလည်း၊ သင်ေြပာေသာစကားတခွန်းမ မမှန်၊ ကိယ်စိတ်ထဲ မှာ

အချည်း ှ ီးထင်တတ်သည်ချည်းဟ ေစလတ်၍ ြပန်ေြပာ၏။ ၉ အေကာင်းမကား၊ သတိ့က

ထိအလပ်ကိ လက်စမသတ် ိင်ေအာင် သတိ့သည် အားေလျာ့ က လိမ့်မည်ဟ

ဆိလျက်ငါတိ့ကိ ခိမ်းေချာက်က၏။ သိ့ရာ တွင် ထိစကားေကာင့် ငါသာ၍အား ှ ိ၏။ ၁၀

ထိအခါ မေဟတေဗလသားြဖစ်ေသာ ေဒလာ ယ၏သားေ ှ မာယသည်၊

ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေနေသာ အိမ်သိ့ ငါသွားလ င်၊ သကဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်

အတွင်းခန်းထဲမှာ ငါတိ့သည် စေဝး၍၊ ဗိမာန်ေတာ် တံခါးတိ့ကိ ပိတ်ထားကကန်အ့ံ။

ကိယ်ေတာ်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှါ လာကလိမ့်မည်။ ယေန့ညဥ့်၌ပင် လာကလိမ့် မည်ဟ

ဆိ၏။ ၁၁ ငါကလည်း၊ ငါက့ဲသိ့ေသာသသည် ေြပးရ မည်ေလာ။ ငါ ှ င့်တေသာသသည်

အသက်ချမ်းသာြခင်း ငှါ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ရမည်ေလာ။ ငါမဝင်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂

ထိသကိ ဘရားသခင် ေစလတ်ေတာ်မမ။ ေတာဘိ ှ င့် သမာလတ် ငှါးေသာေကာင့် ၊

ထိသိ့ ငါ့တဘက်၌ ေဟာေြပာသည်ကိ ငါရိပ်မိ၏။ ၁၃ သတိ့သည်ငါ့ကိ

က့ဲရဲစ့ရာအေကာင်း ှ ိေစ လျက်၊ ငါေကာက်၍ ထိသိ့ ပသြဖင့် ၊ ြပစ်မှားေစြခင်းငှါ ထိသကိ

ငှါး က၏။ ၁၄ အိ အက ်ပ် ဘရားသခင်၊ ထိသိ့ ပတတ်ေသာ ေတာဘိ ှ င့်

သမာလတ်ကိ၎င်း၊ ေနာဒိအမည် ှ ိေသာ ပေရာဖက်မမှစ၍အက ်ပ်ကိ ခိမ်းေချာက်ေသာ

ပေရာဖက်တိ့ကိ၎င်း မှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၅ အရက် ငါးဆယ် ှ စ်ရက်ကာမှ ဧလလလ

ှ စ်ဆယ်ငါးရက်ေနတွ့င် မိ ့ ိ းကိ လက်စသတ်က၏။ ၁၆ ထိသိတင်းကိ

ရန်သတိ့သည်ကား၍၊ ပတ်လည် ဝန်းကျင်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

မိ ့ ိ းကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်က ၏။ အေကာင်းမကား၊

ထိအမသည် ငါတိ့၏ ဘရားသခင့် အခွင့် ှ င့် ပီးေကာင်းကိ ရိပ်မိ က၏။ ၁၇ ထိကာလတွင်၊

ယဒမးမတ်တိ့သည် များစွာ ေသာ ေမတာစာကိ ေတာဘိထံသိ့ ေပးလိက်၍၊ ေတာဘိ

ြပန်ေပးေသာ စာအများကိလည်း ရက၏။ ၁၈ ေတာဘိသည် အာရာသားေ ှ ကနိ၏ သမက်

ြဖစ်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ သ၏သား ေယာဟနန်သည် ေဗရ ခိသား ေမ လံသမီး ှ င့်

စံဘက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ယဒလ အများတိ့သည် ေတာဘိထံ၌ သစာကိခံက ပီ။ ၁၉

သတိ့သည် ေတာဘိ ပေသာအမေကာင်းတိ့ကိ ငါ့အား ြပန်ေြပာက၏။ ငါ့စကားကိလည်း

သအ့ား ြပန်ေြပာက၏။ သသည်လည်း ငါေကာက်ေစြခင်းငှါ စာေပးလိက်ေလ၏။

၇ မိ ့ ိ းကိ လက်စသတ်ေသာအခါ၊ ငါသည် တံခါး တိ့ကိ ထေထာင်၍ တံခါးေစာင့် ၊

သီချင်းသည်၊ ေလဝိသား တိ့ကိ ခန့်ထား ပီးမှ၊ ၂ သစာ ှ ိ၍ ဘရားသခင်ကိ

အထးသြဖင့် ိေသ ေသာ ရဲတိက်မးဟာနနိ ှ င့် ငါ့ညီဟာနန်တိ့၌ ေယ ှ လင် မိကိ့

အပ်လျက်၊ ၃ ေနမထွက်မီှ ေယ ှ လင် မိတံ့ခါးတိ့ကိ မဖွင့် ေစ ှ င့် ။ တံခါးေစာင့် ှ ိစဥ်၊

တံခါးတိ့ကိ ပိတ်၍ ကန့်လန့်ကျင် ထိးေစ။ မိသ့ မိသ့ားတိ့သည် အသီးအသီး မိမိတိ့အရပ်

မိမိတိ့အိမ်တဘက်တချက်၌ ကင်းေစာင့် ေစဟ စီရင်၏။ ၄အေကာင်းမကား၊ မိသ့ည်

ကျယ်ဝန်းေသာ် လည်း ေနေသာသနည်း၍ အိမ်များတိ့ကိ မတည် မေဆာက်ကေသး ၅

ထိအခါမးမတ်၊ မင်းအရာ ှ ိ ၊ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ အေဆွအမျိုးအလိက် စာရင်းယြခင်းငှါ

စေဝးေစမည် အ ကံကိ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ငါ့စိတ် ှ လံးထဲသိ့ သွင်းေပးေတာ်မ၏။ ၆

တဖန်ငါေတွေ့သာစာရင်းတည်းဟေသာ၊ ၇ ေ ှ ့ဦးစွာ ေရာက်လာေသာသတိ့၏ အေဆွ

အမျိုးစာရင်းချက်ဟမကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ် ေနဇာသည် ဗာဗလန် မိသိ့့

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ လစထဲက ထွက်၍ ေဇ ဗေဗလ၊ ေယာ ၊ ေနဟမိ၊ အာဇရိ၊ ရာမိ၊

နာဟမာနိ၊ ေမာ်ဒကဲ၊ ဗိလ ှ န်၊ မိဇေပရက်၊ ဗိဂဝဲ၊ ေနဟံ၊ ဗာနာတိ့ ှ င့်အတ လိက်လာ၍

ေယ ှ လင် မိအ့စ ှ ိေသာ ယဒြပည်၌ အသီးအသီးဆိင်ေသာ မိ့ ွာ သိ့ေရာက်ေသာ

ိင်ငံေတာ်သား၊ ဣသေရလလစာရင်း ဟမကား၊ ၈ ပါ တ်အမျိုးသား ှ စ်ေထာင်တရာ

ခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၉ ေ ှ ဖတိအမျိုးသားသံးရာခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၀

အာရာအမျိုးသား ေြခာက်ရာငါးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊ ၁၁ ပါဟတ်ေမာဘအမျိုး၊ ေယာ ှ င့်

ယွာဘ အမျိုး သား ှ စ်ေထာင် ှ စ်ရာ တဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၂ ဧလံအမျိုးသား

တေထာင် ှ စ်ရာ ငါးဆယ်ေလး ေယာက်၊ ၁၃ ဇတုအမျိုးသား ှ စ်ရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊

၁၄ ဇကဲအမျိုးသား ခနစ်ရာေြခာက်ဆယ်၊ ၁၅ ဗိ ွိအမျိုးသား ေြခာက်ရာေလးဆယ် ှ စ်

ေယာက်၊ ၁၆ ေဗဗဲအမျိုးသား ေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ်သံးေယာက်၊ ၁၇အာဇဂဒ်အမျိုးသား

တေထာင်သံးရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၁၈ အေဒါနိကံအမျိုးသား ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ်
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ခနစ်ေယာက်၊ ၁၉ ဗိဂဝဲအမျိုးသား ှ စ်ေထာင်ငါးဆယ်ခနစ် ေယာက်၊ ၂၀အာဒိန်အမျိုးသား

ေြခာက်ရာငါးဆယ်ငါး ေယာက်၊ ၂၁ ေဟဇကိ ှ င့် အာတာအမျိုးသား ကိးဆယ် ှ စ်

ေယာက်၊ ၂၂ ဟာ ံအမျိုးသား သံးရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၃ ေဗဇဲအမျိုးသား

သံးရာ ှ စ်ဆယ်ေလးေယာက်၊ ၂၄ ဟာရိပ်အမျိုးသား တရာတဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၅

ဂိေဗာင်အမျိုးသား ကိးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၂၆ ဗက်လင် မိ၊့ ေနေတာဖ မိသ့ား တရာ ှ စ်ဆယ်

ှ စ်ေယာက်၊ ၂၇အာနသတ် မိသ့ား တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၈ ေဗသာဇမာဝက် မိသ့ား

ေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၂၉ ကိရယတ်ယာရိမ် မိ၊့ ေခဖိရ မိ၊့ ေဗ တ် မိသ့ား

ခနစ်ရာေလးဆယ်သံးေယာက်၊ ၃၀ ရာမ မိ၊့ ဂါဗ မိသ့ား ေြခာက်ရာ ှ စ်ဆယ် တေယာက်၊ ၃၁

မိတ်မတ် မိသ့ား တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၃၂ ေဗသလ မိ၊့ အာဣ မိသ့ားတရာ ှ စ်ဆယ်သံး

ေယာက်၊ ၃၃ အြခားေသာ ေနေဗာ မိသ့ား ငါးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊ ၃၄ အြခားေသာ

ဧလံ မိသ့ား တေထာင် ှ စ်ရာ ငါးဆယ် ေလးေယာက်၊ ၃၅ဟာရိမ် မိသ့ား သံးရာ ှ စ်ဆယ်၊

၃၆ ေယရိေခါ မိသ့ား သံးရာေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၃၇ ေလာဒ မိ၊့ ဟာဒိဒ် မိ၊့ သေနာ မိသ့ား

ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ်တေယာက်၊ ၃၈ ေသာနာ မိသ့ား သံးေထာင်ကိးရာ သံးဆယ် တည်း။ ၃၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်စာရင်းဟမကား၊ ေယာ အမျိုး ထဲက ေယဒါယအမျိုးသားကိးရာ

ခနစ်ဆယ်သံးေယာက်၊ ၄၀ ဣေမရအမျိုးသား တေထာင်ငါးဆယ် ှ စ် ေယာက်၊ ၄၁

ပါ ရအမျိုးသား တေထာင် ှ စ်ရာ ေလးဆယ် ခနစ်ေယာက်၊ ၄၂

ဟာရိမ်အမျိုးသားတေထာင် တဆယ်ခနစ် ေယာက်တည်း။ ၄၃ ေလဝိသားစာရင်းဟမကား၊

ေဟာေဒဝအမျိုးထဲ က ေယာ အမျိုး ှ င့် ကာဒေမလအမျိုးသားခနစ်ဆယ် ေလးေယာက်၊

၄၄ သီချင်းသည်၊ အာသပ်အမျိုးသား တရားေလး ဆယ် ှ စ်ေယာက်၊ ၄၅ တံခါးေစာင့်

ှ လံုအမျိုးသား၊ အာတာအမျိုး သား၊ တာလမန်အမျိုးသား၊ အကုပ်အမျိုးသား၊ ဟတိတ

အမျိုးသား၊ ေ ှ ာဗဲအမျိုးသားေပါင်း တရာသံးဆယ် ှ စ် ေယာက်တည်း။ ၄၆ဘရားကန်ခံသ၊

ဇိဟအမျိုးသား၊ ဟသဖအမျိုး သား၊ တေဗာက်အမျိုးသား၊ ၄၇ ေက တ်အမျိုးသား၊

သယအမျိုးသား၊ ပါဒန် အမျိုးသား၊ ၄၈ ေလဗနအမျိုးသား၊ ဟာဂဗအမျိုးသား၊ ှ ာလမဲ

အမျိုးသား၊ ၄၉ ဟာနန်အမျိုးသား၊ ဂိေဒလအမျိုးသား၊ ဂါဟာ အမျိုးသား၊ ၅၀

ရာယအမျိုးသား၊ ေရဇိန်အမျိုးသား၊ ေနေကာဒ အမျိုးသား၊ ၅၁ ဂဇမ်အမျိုးသား၊

သဇအမျိုးသား၊ ပါသာ အမျိုးသား၊ ၅၂ ေဗသဲအမျိုးသား၊ မနိမ်အမျိုးသား၊ ေနဖိေ ှ သိမ်

အမျိုးသား၊ ၅၃ ဗာကဗတ်အမျိုးသား၊ ဟာကဖအမျိုးသား၊ ဟာရဟရအမျိုးသား၊ ၅၄

ဗာဇလိတ်အမျိုးသား၊ ေမဟိဒအမျိုးသား၊ ဟာရ ှ အမျိုးသား၊ ၅၅ ဗာရကတ်အမျိုးသား၊

သိသရအမျိုးသား၊ တာမ အမျိုးသား၊ ၅၆ ေနဇိအမျိုးသား၊ ဟတိဖအမျိုးသားတည်း။ ၅၇

ေ ှ ာလမန်၏ အေစခံကန်၊ ေသာတဲအမျိုးသား၊ ေသာဖရက်အမျိုးသား၊ ေပရိဒအမျိုးသား

၅၈ ယာလအမျိုးသား၊ ဒါကန်အမျိုးသား၊ ဂိေဒလ အမျိုးသား၊ ၅၉ ေ ှ ဖတိအမျိုးသား၊

ဟတိလအမျိုးသား၊ ေပါခ ရက်အမျိုးသား၊ ေဇဗိမ်အမျိုးသား၊ အာမန်အမျိုးသား တည်း။ ၆၀

ဘရားကန် ှ င့် ေ ှ ာလမန်၏ ကန်ေပါင်းကား၊ သံးရာကိးဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၆၁

ထိမှတပါး၊ ဣသေရလအမျိုးမှန်သည် မမှန် သည်ကိ၎င်း၊ မိမိတိ့အေဆွအမျိုးကိ၎င်း

မြပ ိင်ဘဲ ေတလေမလ မိ၊့ ေတလဟာရ ှ မိ၊့ ေခ ပ် မိ၊့ အဒုန် မိ၊့ ဣေမရ မိမှ့

ထွက်သွားေသာ သဟမကား၊ ၆၂ ေဒလာယအမျိုးသား၊ ေပါင်းေြခာက်ရာ

ေလးဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၆၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမျိုးထဲက ဟဗာယ အမျိုး သား၊

ေကာဇအမျိုးသား၊ ဂိလဒ်ြပည်သား၊ ဗာဇိလဲ သမီးတေယာက် ှ င့် စံဘက်၍

ေယာကမအမည်ကိ ရေသာ ဗာဇိလဲအမျိုးသားတိ့သည်၊ ၆၄ စာရင်းဝင်ေသာလစတွင်

မိမိတိ့စာရင်းကိ ှ ာ၍ မေတွေ့သာေကာင့် ၊ အမျိုးမစစ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ ကိ မခံရက။

၆၅ ဥရိမ် ှ င့် သမိမ်ပါေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မေပ မီှ တိင်ေအာင် သတိ့သည်

အလွန်သန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ မစားရဟ ြပည်အပ်မင်းစီရင်၏။ ၆၆ ပရိသတ်ေပါင်းကား၊

ေလးေသာင်း ှ စ်ေထာင် သံးရာေြခာက်ဆယ်တည်း။ ၆၇ ထိမှတပါး၊ ကန်ေယာက်ျား၊

ကန်မိန်းမေပါင်း ခနစ်ေထာင်သံးရာသံးဆယ်ခနစ်ေယာက်၊ သီချင်းသည် ေယာက်ျား

မိန်းမေပါင်း ှ စ်ရာ ေလးဆယ်ငါးေယာက်၊ ၆၈ ြမင်းေပါင်းခနစ်ရာသံးဆယ်ေြခာက်စီး၊ လား

ေပါင်း ှ စ်ရာ ေလးဆယ်ငါးစီး၊ ၆၉ကလားအပ်ေပါင်း ေလးရာသံးဆယ်ငါးစီး၊ ြမည်း ေပါင်း

ေြခာက်ေထာင်ခနစ်ရာ ှ စ်ဆယ်တည်း။ ၇၀အေဆွအမျိုးသ ကီးအချို တိ့့သည် အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်စရာ လက၏။ ြပည်အပ်မင်းသည်လည်း ေ ဒဂ ါးတေထာင်၊ အင်တံငါးဆယ်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် အဝတ်စံ ငါးရာသံးဆယ်ကိ ဘ ာေတာ်ထဲသိ့ သွင်းေလ ၏။

၇၁ အေဆွအမျိုးသ ကီးသွင်းေသာ ေ ေငွေပါင်းကား၊ ေ ဒဂ ါး ှ စ်ေသာင်း၊

ေငွအခွက် ှ စ်ေသာင်း ှ စ်ေထာင် တည်း။ ၇၂ ကင်းေသာ သတိ့သည်လည်း ေ ဒဂ ါး ှ စ်

ေသာင်း၊ ေငွအခွက် ှ စ်ေသာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် အဝတ်စံေြခာက်ဆယ်ခနစ်စံကိ

သွင်း က၏။ ၇၃ ထိသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသား၊ တံခါးေစာင့် ၊ သီချင်းသည်၊

သာမညလအချို ၊့ ဘရားကန်အစ ှ ိေသာ ဣသေရလြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်၊

မိမိတိ့ ေနရာ မိ ့ ွာတိ့၌ ေနရာကျက၏။

၈ သတမလေရာက်မှ၊ မိ ့ ွာအရပ်ရပ်၌ေနေသာ ဣသေရလ

အမျိုးသားလအေပါင်းတိ့သည် လာ၍ ေရတံခါးလမ်းတွင် စည်းေဝး က၏။

ဣသေရလအမျိုး၌ ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ေမာေ ှ ပညတိကျမ်း

စာကိ ေဆာင်ခ့ဲပါဟ ကျမ်းတတ်ဆရာ ဧဇရကိ ေတာင်း သည်အတိင်း၊ ၂

နားေထာင်နားလည် ိင်သမ ေသာ ပရိသတ် ေယာက်ျား မိန်းမတိ့ ေ ှ သိ့့ သတမလ

ပဌမေနရ့က်တွင်၊ ပညတိကျမ်းစာကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧဇရသည် ေဆာင်ခ့ဲ

၍၊ ၃ နားလည် ိင်ေသာသ၊ ေယာက်ျားမိန်းမတိ့ ေ ှ မှ့ာ နံနက်အချိန်မှ စ၍

မွန်းတည့်အချိန်တိင်ေအာင် ေရတံခါးလမ်းတွင် ဘတ် ွတ်ေလ၏။ လအေပါင်းတိ့သည်

ပညတိကျမ်းစကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင် က၏။ ၄ သတိ့လပ်ကေသာ

တရားေဟာရာသစ်သား ပလင်ေပ မှာ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာဧဇရသည် ရပ်၍ မတိသ၊ ေ ှ မ၊

အနာယ၊ ဥရိယ၊ ဟိလခိ၊ မာေသယတိ့သည် လက်ျာဘက်၌၎င်း၊ ေပဒါယ၊ မိေ ှ လ၊ မာလခိ၊

ဟာ ံ ၊ ဟာ ှ ဗဒါန၊ ဇာခရိ၊ ေမ လံတိ့သည် လက်ဝဲဘက်၌၎င်း ရပ်ေနက၏။ ၅ ထိသိ့

ဧဇရသည် လအေပါင်းတိ့ထက်သာ၍ ြမင့်လျက်၊ လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ကျမ်းစာကိ

ဖွင့် ေသာအခါ၊ ဠူအေပါင်းတိ့သည် ထက၏။ ၆ ဧဇရသည် ြမတ်စွာဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ကိ ေကာင်း ကီးေပး၏။ လအေပါင်းတိ့က အာမင်၊ အာမင်ဟ လက်တိ့ကိ

ချီလျက်၊ ဝန်ခံ၍ ဦးချြပပ်ဝပ်လျက် ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ် က၏။ ၇ ေယာ ၊ ဗာနိ၊

ေ ှ ရဘိ၊ ယာမိန်၊ အကုပ်၊ ှ ေဗသဲ၊ ေဟာဒိယ၊ မာေသယ၊ ေကလိတ၊ အာဇရိ၊ ေယာဇဗဒ်၊

ဟာနန်၊ ေပလာယအစ ှ ိေသာ ေလဝိသားတိ့သည်လည်း လများတိ့အား

ပညတိကျမ်းစာအနက်ကိ ြပန် ကားက၏။ လများတိ့သည်လည်း မိမိတိ့ေနရာ၌ ေနက၏။

၈ ထိသိ့ဘရားသခင်၏ ပညတိကျမ်းစာကိ ေသချာစွာ ဘတ် ွတ်၍အနက်ကိြပန်သြဖင့် ၊

လများ နားလည်ေစြခင်းငှါ ပက၏။ ၉ လအေပါင်းတိ့သည် ပညတိကျမ်းစကားကိ

ကားေသာအခါ ငိေကးကသည်ြဖစ်၍၊ ြပည်အပ်မင်း ေနဟမိ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧဇရ၊ လများ တိ့အား သွန်သင်ေသာ ေလဝိသားတိ့က၊ ဤသည်ေနရ့က်

သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းေသာ ေန့ြဖစ်၏။

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပက ှ င့် ။ ၁၀ သွား ကေလာ့၊ မိန်စွာေသာ အစာကိစား က

ေလာ့။ ချိုေသာ အရည်ကိေသာက်ကေလာ့။ ဆင်းရဲေသာ သတိ့အား ေဝမ ကေလာ့။

ဤသည်ေနရ့က်သည် ငါတိ့ ဘရား ှ င်အဘိ့ သန့် ှ င်း၏။ ဝမ်းမနည်း က ှ င့် ၊ ထာဝရ

ဘရားေပးေတာ်မေသာအခွင့် ှ င့် အားယ၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့ဟ လအေပါင်းတိ့အား

ဆိက၏။ ၁၁ ထိသိ့ ေလဝိသားတိ့က၊ ဤသည်ေနရ့က်သည် သန့် ှ င်းေသာ

ေန့ြဖစ်ေသာေကာင့် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက ေလာ့။ ဝမ်းနည်းမေနက ှ င့်ဟ ဆိ၍

လအေပါင်းတိ့ကိ ငိမ်းေစက၏။ ၁၂ လအေပါင်းတိ့သည် ေဟာေြပာေသာ စကား

များကိ နားလည်ေသာေကာင့် ၊ စားေသာက်ြခင်း၊ သတပါး တိ့အား ေဝမ ြခင်း၊

အလွန်ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပအ့ံေသာငှါ သွား က၏။ ၁၃ ဒတိယေနရ့က်တွင်၊

အေဆွအမျိုးသ ကီးများတိ့ ှ င့်တကွ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေလဝိသားတိ့သည် ပညတိ

ကျမ်းစကားကိ နားလည်အ့ံေသာငှါ၊ ကျမ်းတတ်ဆရာ ဧဇရထံ၌ စည်းေဝး က၏။ ၁၄

သတမလပဲွကိခံကစဥ်၊ ဣသေရအမျိုးသား အေပါင်းတိ့သည် သစ်ခက်တဲ၌ ေနရကမည်ဟ

ေမာေ ှ အားြဖင့် ထာဝရဘရားထားေတာ်မေသာ ပညတိကျမ်းစာ၌ ေရးထားေကာင်းကိ

ေတွ့ က၏။ ၁၅ ထိစကားကိ ကားေသာအခါ၊ ကျမ်းစာ၌ ပါသည်အတိင်း

သစ်ခက်တဲတိ့ကိလပ်ြခင်းငှါ ေတာင်သိ့ သွား က။ သံလွင်ခက်၊ ထင်း းခက်၊ မရတခက်၊

စွန်ပလံွ ခက် အစ ှ ိေသာ ထထပ်ေသာအခက် အလက်မျိုးတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကဟ

ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍ ခပ်သိမ်းေသာ မိ့ ွာတိ့၌ ေကာ်ြငာက၏။ ၁၆ လများတိ့သည်

ထွက်သွား၍၊ သစ်ခက်တိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် အိမ်မိးေပ မှာ၎င်း၊ မိမိဝင်းထဲ၊

ဗိမာန် ေတာ်တန်တိင်းထဲမှာ၎င်း၊ ေရတံခါးလမ်း ှ င့် ဧဖရိမ်တံခါး လမ်းမှာ၎င်း
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သစ်ခက်တဲများကိ လပ်က၏။ ၁၇ ထိသိ့သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရရာထဲကထွက်လာ ေသာ

ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် သစ်ခက်တဲတိ့ကိ လပ်၍ ထိင်ေနက၏။ န်သား

ေယာ လက်ထက်မှစ၍ ဣသ ေရလအမျိုးသားတိ့သည် တခါမ ထိသိ့မ ပက။ အလွန်

ဝမ်းေြမာက်လျက်ေနက၏။ ၁၈ ပဌမေနမှ့စ၍ ေနာက်ဘရားသခင်၏ ပညတိ ကျမ်းစာကိ

ဘတ် ွတ် က၏။ ထိပဲွကိ ခနစ်ရက်ပတ်လံး ခံ က၏။ ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

တရားေတာ်အတိင်း ဓမပဲွကိလည်းခ့ဲက၏။

၉ ထိလ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အစာေ ှ ာင်လျက်၊

ေလ ာ်ေတအဝတ် ကိဝတ်လျက်၊ ကိယ်၌ ေြမမန့်ကိ တင်လျက် စည်းေဝး က၏။

၂ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးစစ်ြဖစ်ေသာသတိ့ သည် တပါးအမျိုးသား ှ ိသမ တိ့ ှ င့်

ကွာ၍၊ ကိယ်အြပစ် ှ င့် ဘိးေဘးတိ့၏ အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန် က၏။

၃ မိမိတိ့ေနရာ၌ ရပ်ေန၍၊ မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ပညတိကျမ်းစာကိ

ေနေ့လးစတစ ဘတ်က၏။ အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန်၍၊ မိမိတိ့ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ေနေ့လးစတစကိ ကိးကွယ် က၏။ ၄ ထိအခါ ေလဝိသားေယာ ၊

ဗာနိ၊ ကပ်ေမျလ၊ ေ ှ ဗနိ၊ ဗ ိ၊ ေ ှ ရဘိ၊ ဗာနိ၊ ေခနနိတိ့သည် ပလင် ေပ မှာရပ်၍၊

သတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ကီးစွာေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ် က၏။

၅ တဖန်ေလဝိသားေယာ ၊ ကပ်ေမျလ၊ ဗာနိ၊ ဟာ ှ ဗနိ၊ ေ ှ ရဘိ၊ ေဟာဒိယ၊ ေ ှ ဗနိ၊

ေပသဟိတိ့က ထကေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အစဥ်အ မဲ

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့။ ေကာင်း ကီးေပးြခင်း၊

ချီးမွမ်းြခင်း အမျိုးမျိုးထက် ကီးြမင့် ၍ ဘန်း ကီးေသာ ကိယ်ေတာ်၏ နာမသည်

မဂလာ ှ ိပါေစသတည်း။ ၆ ကိယ်ေတာ်သာလ င် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်

မ၏။ အြမင့် ဆံးေသာ ေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊

ေြမ ကီး ှ င့် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ပင်လယ် ှ င့် ပင်လယ်၌ပါသမ တိ့ကိ ၎င်း

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ အလံးစံတိ့ကိ ေစာင့် မေတာ် မ၏။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးကွယ် ကပါ၏။ ၇ အိထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိယ် ေတာ်သည်

အာြဗံကိ ေ ွးချယ်၍ ခါလဒဲြပည်၊ ဥရ မိမှ့ ေခ ခ့ဲ ပီးလ င် အာြဗဟံဟေသာ

အမည်ကိ ေပးေတာ် မ၏။ ၈ ေ ှ ေ့တာ်၌ သသ့ေဘာေြဖာင့်သည်ကိ ေတွ့

ေသာေကာင့် ၊ ခါနနိြပည်၊ ဟိတိြပည်၊ အာေမာရိြပည်၊ ေဖရဇိြပည်၊ ေယဗသိြပည်၊

ဂိရဂါ ှ ိ ြပည်တိ့ကိ အာြဗဟံအမျိုးအ ွယ်အား ငါေပးမည်ဟ ဝန်ခံသည် အတိင်း

သစာေတာ်မပျက် ပေတာ်မ၏။ ၉ အဲဂတုြပည်၌ အက ်ပ်တိ့၏ ဘိးေဘးများ

ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိြမင်၍၊ ဧဒံပင်လယ်နားမှာ သတိ့ ေအာ်ဟစ်ေသာအသံကိ

ကားေတာ်မ၏။ ၁၀ ဖာေရာဘရင် ှ င့် သ၏ကန်များ၊ ြပည်သ ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်

အက ်ပ်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့ကိ ေစာ်ကားစွာ ပေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကည့် ၍

ေနေတာ်မမ။ ထိြပည်သားတိ့၌ နိမိတ်လကဏာ ှ င့် အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ြပေတာ်မ၍၊

သိတင်းေတာ်သည် ယေနတိ့င်ေအာင် ေကျာ်ေစာလျက် ှ ိပါ၏။ ၁၁ သတိ့သည်

ပင်လယ်အလယ်၌ ေြမေပ မှာ ေ ှ ာက်သွားမည်အေကာင်း သတိ့ေ ှ မှ့ာ ပင်လယ်ကိ

ခဲွေတာ်မ၏။ ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့ကိကား၊ နက်ေသာေရထဲ သိ့ ေကျာက်ကိပစ်သက့ဲသိ့

ပစ်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိမှတပါး၊ ေနအ့ချိန်၌ မိဃ်းတိမ်တိင်အားြဖင့် ၎င်း၊ ညဥ့်အချိန် ၌

သတိ့သွားရာလမ်းကိ လင်းေစေသာ မီးတိင်အားြဖင့် ၎င်း၊ သတိ့ကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။

၁၃ ကိယ်ေတာ်တိင်လည်း၊ သိနာေတာင်ေပ သိ့ ဆင်းသက်၍ မိဃ်းေကာင်းကင်ထဲက

ဗျာဒိတ်သံကိ လတ် သြဖင့် ၊ ဟတ်မှန်ေြဖာင့် မတ်ေသာ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်ပညတ် တရားတိ့ကိ

အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၄သန့် ှ င်းေသာ ဥပသ်ေနရ့က်ေတာ်ကိ ေဘာ်ြပ ၍၊ ကိယ်ေတာ်

ကန်ေမာေ ှ အားြဖင့် နည်းနာဥပေဒသ ပညတ်တရားတိ့ကိလည်း ထားေတာ်မ၏။

၁၅ သတိ့မွတ်သိပ်ြခင်း ှ င့် ေရငတ်ြခင်းကိ ေြပေစ ြခင်းငှါ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်မန့် ှ င့်

ေကျာက်ထဲကထတ်ေသာ ေရကိ ေပးေတာ်မ၏။ သတိ့ပိင်ဘိ့ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ

ြပည်ထဲသိ့ဝင်၍ သိမ်းယမည်အေကာင်း မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်

အက ်ပ်တိဘိ့းေဘးတိ့သည် မာန ေထာင်လား၍၊ ခိင်မာေသာ လည်ပင်း ှ င့် ပညတ်ေတာ်ကိ

နားမေထာင် က။ ၁၇သတိ့တွင် ပေတာ်မေသာ အ့ံဘွယ်ေသာအမ တိ့ကိ မေအာက်ေမ့။

အာဏာေတာ်ကိ ြငင်းဆန်လျက်၊ လည်ပင်းခိင်မာသည် ြဖစ်၍၊ ကန်ခံရာ အဲဂတုြပည်သိ့

ြပန်လိေသာငှါ၊ လ ကီးတဦးကိချီးေြမာက် က၏။ သိ့ရာ တွင် ကိယ်ေတာ်သည်

အြပစ်ကိေြဖတတ်ေသာဘရား၊ ချစ်သနားြခင်းေမတာက ဏာ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ စိတ် ှ ည် ြခင်း၊

ေကျးဇး ပြခင်း ှ င့် ကယ်ဝေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ ေသာေကာင့် သတိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။

၁၈ ထိမ မက သတိ့သည် ွားသငယ်အ ပ်ကိ သွန်း ၍၊ အိဣသေရလအမျိုး၊

ဤဘရားသည် သင့် ကိ အဲဂတု ြပည်မှ တ်ေဆာင်ေသာ သင်၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ

ဆိလျက်၊ အလွန်ြပစ်မှားေသာ်လည်း၊ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည် အထးသြဖင့် သနားတတ်

ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ေတာ၌သတိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ် မမ။ ေနအ့ချိန်၌ လမ်းြပေသာ

မိဃ်းတိမ်တိင်မေပျာက်၊ ညဥ့်အချိန်၌ သတိ့သွားရာလမ်းကိ လင်းေစေသာ မီးတိင်

လည်း မကွယ်။ ၂၀ သတိ့အား သွန်သင်စရာဘိ့ ေကာင်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ေပးေတာ်မ၏။ သတိ့စားရေသာ ကိယ် ေတာ်၏ မ ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မမ။ သတိ့

အငတ်ေြပေစ ြခင်းငှါ၊ ေရကိလည်း ေပးေတာ်မ၏။ ၂၁ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး

သတိ့ကိ အလင်း မဆင်းရဲေစြခင်းငှါ ေကးေမွးေတာ်မ၏။ သတိ့အဝတ် မေဟာင်းမ ွမ်းရ။

သတိ့ေြခသည်လည်း မပွန်းမေရာင်ရ။ ၂၂ ေနာက်မှတပါးအမျိုးသားတိ့၏ တိင်း ိင်ငံများ

ကိ သတိ့အား အကန်အစင်ေဝဖန်၍ ေပးသနားေတာ် မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ေဟ ှ ဘန်

ှ င်ဘရင် ှ ိဟန် ှ င့် ဗာ ှ န် ှ င်ဘရင် သဃအစိးရေသာြပည်တိ့ကိ သိမ်းယ က၏။

၂၃ သတိ့သားေြမးတိ့ကိ မိဃ်းေကာင်းကင် ကယ် က့ဲသိ့ များြပားေစေတာ်မ၏။

အကင်ြပည်ထဲသိ့ သတိ့ ဝင်၍ သိမ်းယမည်အေကာင်း၊ သတိ့၏ ဘိးေဘးတိ့အား

ဂတိထားေတာ်မ၏။ ထိြပည်ထဲသိ့သွင်းေတာ်မသြဖင့် ၊ ၂၄ သားေြမးတိ့သည်ဝင်၍

သိမ်းယက၏။ သတိ့ ေ ှ မှ့ာ ထိြပည်သား ခါနာနိလတိ့ကိ ှ ိပ်စက်ေတာ်မ၍၊

ှ င်ဘရင်အစ ှ ိေသာ ြပည်သြပည်သားတိ့ကိ ပချင်သမ ပရေသာအခွင့် ှ င့် သတိ့လက်သိ့

အပ်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိသိ့သတိ့သည် ခိင်ခ့ံေသာ မိမ့ျား၊ ေြမေကာင်း ေသာြပည်၊ ဥစာ ှ င့်

ြပည့် ေသာအိမ်၊ တး ပီးေသာေရတွင်း၊ များြပားေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သံလွင်ဥယျာဥ်၊

အသီးသီး ေသာ အပင်တိ့ကိသိမ်းယ၍၊ ဝစွာစားေသာက်လျက် အသားဆ ဖိး၍

ေကျးဇးေတာ်ကယ်ဝြခင်း၌ ေမွေ့လျာ် က၏။ ၂၆ သိ့ရာတွင် အမိန့်ေတာ်ကိ

နားမေထာင်၊ ပန်ကန် လျက် တရားေတာ်ကိ ေကျာေနာက်သိ့ ပစ်ထားက၏။

အထံေတာ်သိ့ ြပန်လာေစြခင်းငှါ၊ ဆံးမေသာ ကိယ်ေတာ် ၏ ပေရာဖက်တိ့ကိ သတ်၍

အလွန်ြပစ်မှားြခင်းကိ ပက ၏။ ၂၇ ထိေကာင့် ၊ သတိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ ရန်သ

လက်သိ့ အပ်လိက် ေတာ်မ၏။ ဆင်းရဲခံရ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ် ကေသာအခါ၊

ေကာင်းကင်ဘံကနားေထာင်၍၊ က ဏာေကျးဇးေတာ် ကယ်ဝသည်အတိင်း၊ ရန်သလက် မှ

ကယ်လတ်ေသာ ေကျးဇး ှ င်တိ့ကိ ေပ ထွန်းေစေတာ်မ၏။ ၂၈ တဖန်ချမ်းသာရေသာအခါ၊

ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒစ ိက် ကိ ပြပန် ကေသာေကာင့် ၊ ရန်သအစိးရမည်အေကာင်း

တဖန်အပ်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည်ြပန်လာ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်ကေသာအခါ၊

ေကာင်းကင်ဘံ ကနားေထာင်၍၊ က ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင်း အထပ်ထပ် ကယ်တင်

ေတာ်မ၏။ ၂၉ တရားေတာ်ကိကျင့် ြပန်ေစြခင်းငှါ ဆံးမေတာ်မ ေသာ်လည်း၊

သတိ့သည် နားမေထာင်၊ မာနေထာင်လား က၏။ ကျင့် ေသာသ၌ အသက် ှ င်စရာ

အေကာင်းြဖစ် ေသာ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ လွန်ကျူး က၏။ ခိင်မာေသာ လည်ပင်း ှ င့်

န်းလျက်နားမေထာင်ဘဲ ေနက၏။ ၃၀ ှ စ်ေပါင်းများစွာ သတိ့ကိသည်းခံ၍၊ ကိယ်ေတာ်

၏ ပေရာဖက်တိ့၌ ှ ိေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ဝိညာဥ်အားြဖင့် ဆံးမေတာ်မေသာ်လည်း

သတိ့သည် နားမေထာင်ေသာ ေကာင့် ၊ ဤြပည်သြပည်သားတိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ်မ၏။ ၃၁

သိ့ရာတွင် ကိယ်ေတာ်သည် ချစ်သနားြခင်း ေမတာက ဏာ ှ င့် ြပည့်စံေသာဘရားြဖစ်၍၊

က ဏာ ေတာ် ကယ်ဝေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ေတာ်မမ။ စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။

၃၂ သိ့ြဖစ်၍၊ အိ အက ်ပ်တိ့၏ဘရား၊ ကီးြမတ်၍ မဟာတန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံလျက်

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ဘရား၊ က ဏာပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ ေစာင့် ေတာ်မေသာ ဘရား၊

အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်ထက်မှစ၍ ယေနတိ့င် ေအာင်၊ အက ်ပ်တိ့ ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ပေရာဖက်၊ အေဆွအမျိုးသ ကီး၊ ကိယ်ေတာ်၏ လအေပါင်းတိ့အေပ သိ့

ေရာက်ေသာ ေဘးဒဏ် ှ ိသမ ကိ ပမာဏမ ပဘဲ ေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၃၃ ကိယ်ေတာ်မကား

အက ်ပ်တိ့အေပ သိ့ေရာက် ေစသမ ေသာ အမ၌တရားေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်

မတရားသြဖင့် ပကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည် တရား သြဖင့်သာ စီရင်ေတာ်မ ပီ။

၃၄ အက ်ပ်တိ့ ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့သည်

တရားေတာ်ကိမေစာင့် ။ ေပးထားေတာ်မေသာ ပညတ်များ ှ င့် သက်ေသခံချက် များတိ့ကိ
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နားမေထာင် က။ ၃၅ ကီးေသာေကျးဇးကိ ပလျက်အပ်ေပးေတာ်မ၍၊ သတိ့ပိင်ေသာ ိင်ငံ၊

သနားေတာ်မေသာြပည် ကီး၊ ြပည် ေကာင်း၌ေနရေသာ်လည်း၊ အမေတာ်ကိမေဆာင်မ ွက်၊

မိမိတိ့ ပေသာ ဒစ ိက်ကိ မေ ှ ာင်ဘဲေနကပါ၏။ ၃၆ ဘိးေဘးတိ့သည် အလွန်ြမတ်ေသာ

အသီးအ ှံ ကိ စားရေသာ အခွင့် ှ င့်သတိ့အား ေပးသနားေတာ် မေသာ ြပည်၌

အက ်ပ်တိ့သည် ယေန့ အေစခံကန် ြဖစ် ကပါ၏။ သက့န်ခံရကပါ၏။ ၃၇

အက ်ပ်တိ့အြပစ်ေကာင့် ၊ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ ခန့်ထားေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

ဤြပည်၌ ကယ်ဝစွာြဖစ်ေသာ အသီးအ ှံ ကိ သိမ်းစား မဲ ှ ိ ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့၏ ကိယ် ှ င့်

တိရစာန်များကိ သတိ့သည် ကိယ်အလိအေလျာက် အစိးပိင်၍၊ အက ်ပ်တိ့သည်

အလွန်ဆင်းရဲခံလျက်ေနရပါသည်ဟ မက်ဆိက၏။ ၃၈ ထိအေကာင်းအရာများကိ

ငါတိ့သည် ဆင်ြခင် ပီးမှ၊ သစာ ပ၍ စာချုပ်ကိလည်း ေရးထားလျက်၊ ငါတိ့ အ ကီးအကဲ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့သည် တံဆိပ် ခတ်က၏။

၁၀ တံဆိပ်ခတ်ေသာသ ဟမကား၊ ဟာခလိသား ြပည်အပ်မင်း ေနဟမိ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ် ဇိဒကိယ၊ ၂ စရာယ၊ အာဇရိ၊ ေယရမိ၊ ၃ ပါ ရ၊ အာမရိ၊

မာလခိယ၊ ၄ ဟတုတ်၊ ေ ှ ဗနိ၊ မလုတ်၊ ၅ ဟာရိမ်၊ ေမရမတ်၊ သဗဒိ၊ ၆ ဒံေယလ၊

ဂိေ သန်၊ ဗာ တ်၊ ၇ ေမ လံ၊ အဘိယ၊ မိယာမိန်၊ ၈ မာဇိ၊ ဗိလဂဲ၊ ေ ှ မာယ၊ ၉

ေလဝိသားအာဇနိသား ေယာ တပါး၊ ေဟနဒဒ် သား ဗိ ွိတပါး၊ ကပ်ေမျလတပါး၊ ၁၀

သတိ့ညီေ ှ ဗနိ၊ ေဟာဒိယ၊ ေကလိတ၊ ေပလာ ယ၊ ဟာနန်၊ ၁၁ မိကာ၊ ေရဟပ်၊ ဟာ ှ ဘိ၊‐

၁၂ ဇကုရ၊ ေ ှ ရဘိ၊ ေ ှ ဗနိ၊ ၁၃ ေဟာဒိယ၊ ဗာနိ၊ ေဗနိ ၊‐ ၁၄ လတိ့တွင် အ ကီး

အကဲြဖစ်ေသာ ပါ တ်၊ ပါဟတ်ေမာဘ၊ ဧလံ၊ ဇဿ၊ ဗာနိ၊ ၁၅ ဗ ိ၊ အာဇဂဒ်၊ ေဗဗဲ၊ ၁၆

အေဒါနိယ၊ ဗိဂဝဲ၊ အာဒိန်၊ ၁၇အာတာ၊ ဟိဇကိယ၊ အဇုရ၊ ၁၈ ေဟာဒိယ၊ ဟ ံ ၊ ေဗဇဲ၊ ၁၉

ဟာရိပ်၊ အာနသတ်၊ ေနဗဲ၊ ၂၀ မာဂပျာ ှ ၊ ေမ လံ၊ ေဟဇိရ၊ ၂၁ ေမ ှ ဇေဗလ၊ ဇာဒတ်၊

ယာဒွါ၊ ၂၂ ေပလတိ၊ ဟာနန်၊ အနာယ၊ ၂၃ ေဟာေ ှ ၊ ဟာနနိ၊ ဟာ ပ်၊ ၂၄ဟာေလာဟက်၊

ပိလဟ၊ ေ ှ ာဗက်၊ ၂၅ ေရဟံ၊ ဟာ ှ ဗန၊ မာေသယ၊ ၂၆ အဟိယ၊ ဟာနန်၊ အာနန်၊‐

၂၇ မလုတ်၊ ဟာရိမ်၊ ဗာနာတည်း။ ၂၈ ကင်းေသာသ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ေလဝိသား၊ တံခါးေစာင့် ၊ သီချင်းသည်၊ ဘရားကန် အစ ှ ိေသာ ဘရားသခင်၏

တရားကိေစာင့် အ့ံေသာငှါ၊ ထိြပည်သား တိ့ ှ င့် ကွာေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

မယားသားသမီး တိ့ ှ င့်တကွ အကျိုးအေကာင်းကိ နားလည်ေသာသြဖစ်၍၊ ၂၉

ညီအစ်ကိမးမတ်တိ့၌ မီှဝဲလျက်၊ ဘရားသခင်၏ကန်ေမာေ ှ အားြဖင့် ထားေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏တရားေတာ်အတိင်း ကျင့် ပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ့အ ှ င် ထာဝရဘရား၏

ပညတ်ေတာ်များ၊ စီရင်ထံး ဖဲွေ့တာ် မချက် ှ ိသမ တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ၃၀

ကိယ်သမီးတိ့ကိ ြပည်သားတိ့အား မေပး စား၊ ြပည်သားသမီးတိ့ကိ ကိယ်သားတိ့အဘိ့

မသိမ်း မယဘဲေနပါမည်ဟ၍၎င်း၊ ၃၁ ြပည်သားတိ့သည် ဥပသ်ေန့၌ ဥစာ၊ စားစရာ

ကိေရာင်းြခင်းငှါ ယခ့ဲလ င်၊ ဥပသ်ေန့ြဖစ်ေစ၊ အြခား ေသာ ဓမေန့ြဖစ်ေစ မဝယ်၊

သတမ ှ စ်တွင် လယ်လပ် ြခင်းအမကိမ ပ၊ ေကးကိအ ိင်မေတာင်းဘဲေနပါ မည်ဟ၍၎င်း၊

ကျိန်ဆိလျက် သစာဂတိထားက၏။ ၃၂ ထိမှတပါး၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်အမ

တည်းဟေသာ ဥပသ်ေန့ ှ င့် လဆန်းေနတွ့င် ေ ှ ေ့တာ် မန်၊့ ၃၃ မဲေသာမီး ိရ့ာယဇ်၊ဓမပဲွ၊

သန့် ှ င်းေသာအသံး အေဆာင်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ် အစ ှ ိေသာ

ငါတိ၏့ဘရားသခင် အိမ်ေတာ်အမအား လံးစံကိ ေဆာင် ွက်စရာဘိ၊့ လတိင်းတ ှ စ်လ င် ေငွ

တကျပ်သံးစတစစီ ေပးရမည်အေကာင်း ကိယ်အဘိ့ စီရင်ထံးဖဲွ ့ က၏။ ၃၄

ပညတိကျမ်းစာ၌ ေရးထားသည်အတိင်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီးေမွးစရာထင်း ပေဇာ်သကာကိ၊ တ ှ စ်တ ှ စ်လ င် ချိန်းချက်ေသာ

အချိန်တိ့၌၊ အေဆွအမျိုးအလိက် ငါတိ့ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲရမည်

အေကာင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေလဝိသားြပည်သြပည်သားတိ့သည် စာေရးတံ ပက၏။ ၃၅

အဦးသီးေသာ ေြမအသီးအ ှံ ှ င့် အဦးသီးေသာ သစ်သီးအမျိုးမျိုး ကိ ဗိမာန်ေတာ်သိ့

ှ စ်တိင်း ေဆာင်ခ့ဲရမည်အေကာင်း၊ ၃၆ ပညတိကျမ်းစာ၌ေရးထားသည်အတိင်း၊ အဦး

ဘွားေသာ သားေယာက်ျား ှ င့် အဦးဘွားေသာ သိး ွား အစ ှ ိသည်တိ့ကိ၊ ဗိမာန်ေတာ်၌

အမေစာင့် ေသာ ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့ ှ ိရာ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲရမည် အေကာင်း၊

၃၇ အဦးလပ်ေသာ မန့်စိမ်း၊ ပေဇာ်သကာ၊ သစ်သီး အမျိုးမျိုး၊ စပျစ်ရည်၊

ဆီကိယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ ိရာ ဗိမာန်ေတာ် အခန်းသိ့၎င်း၊ လယ်လပ်ေသာ မိ ့ ွာ ှ ိသမ တိ့၌

ေြမအသီးအ ှံဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ေလဝိ သားတိ့ထံသိ့ ၎င်း၊ ေဆာင်ခ့ဲရမည်အေကာင်း

စီရင်ထံးဖဲွ ့ က၏။ ၃၈ ေလဝိသားတိ့သည် ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ခံယေသာ အခါ၊ အာ န်အမျိုး

ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ ိရမည်။ ေလဝိသား တိ့သည်လည်း ဆယ်ဘိ့တဘိ့ထဲက ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ

တ် ယ၍ ဗိမာန်ေတာ်အခန်း ဘ ာတိက်ထဲသိ့ သွင်းရက မည်။ ၃၉

ေလဝိသားအစ ှ ိေသာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည် ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊

ဆီပေဇာ်သကာတိ့ကိ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်တန်ဆာ၊ အမေစာင့်ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၊

တံခါးေစာင့် ၊ သီချင်းသည်တိ့ ှ ိရာ အခန်းသိ့ ေဆာင်ခ့ဲရကမည်။ ငါတိ့ ဘရားသခင်၏

အိမ်ေတာ်ကိ ငါတိ့သည် စွန့်ပစ်၍ မထားရက။

၁၁ ထိအခါလများတိ့တွင် မင်းလပ်ေသာသတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနက၏။

ကင်းေသာသတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာအရပ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ တကျိပ်တွင်

တေယာက်၊ အြခားေသာ မိတိ့့၌ ကိးေယာက် ေနရမည် အေကာင်း စာေရးတံ ပက၏။

၂ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနြခင်းငှါ အလိလိ ဝန်ခံေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ၊ လများတိ့သည်

ေကာင်း ကီးေပး က၏။ ၃ ယဒ မိ့ ွာတိ့တွင် ဣသေရလလ၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၊

ေလဝိသား၊ ဘရားကန်၊ ေ ှ ာလမန့်၏ ကန် အမျိုးသားအသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့

ဆိင်ရာအရပ်၌ ေနက၏။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ြပည်သြပည်သား အ ကီးအကဲ၊

မင်းအရာ ှ ိဟမကား၊ ၄ ယဒအမျိုး၊ ဖာရက်၊ မဟာေလလ၊ ေ ှ ဖတိ၊ အာမရိ၊ ဇာခရိ၊

သဇိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အသာယတပါး၊ ၅ ှ ိေလာနိ၊ ဇာခရိ၊ ေယာယရိပ်၊ အဒါယ၊

ဟဇာယ၊ ေကာလေဟာဇ၊ ဗာ တ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ မာေသယတပါး ှ င့်တကွ၊ ၆

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ဖာရက်အမျိုးသား၊ သရဲေလးရာေြခာက်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။

၇ ဗယာမိန်အမျိုး၊ ေယ ှ ာယ၊ ဣေသလ၊ မာေသယ၊ ေကာလာယ၊ ေပဒါယ၊ ေယာဒ၊

ေမ လံတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ သလု၊ ၈ သေနာက်၊ ဂဗဲ ှ င့်သလဲ အစ ှ ိေသာ ကိးရာ

ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၉ ဇိခရိသား ေယာလသည် ဗယာမိန် အမျိုးအပ် ြဖစ်၏။

ေသ ွာသားယဒသည် ြပင် မိကိ့အပ်ရ၏။ ၁၀ ယဇ်ပေရာဟိတ်မကား ေယဒါယ၊

ေယာယရိပ်၊ ယာခိန် ှ င့်တကွ၊ ၁၁အဟိတပ်၊ မရာယတ်၊ ဇာဒတ်၊ ေမ လံ၊ ဟိလခိ တိ့မှ

ဆင်းသက်ေသာ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်အပ်စရာ ယအစ ှ ိေသာ၊ ၁၂ အိမ်ေတာ်အမကိ

ေဆာင် ွက်ေသာအမျိုးသား ချင်း ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ထိမှတပါး၊ မာလခိ၊

ပါ ရ၊ ဇာခရိ၊ အာမဇိ၊ ေပလလိ၊ ေယေရာဟံ တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အဒါယအစ ှ ိေသာ၊

၁၃အေဆွအမျိုး သ ကီးအမျိုးသားချင်း ှ စ်ရာေလး ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ဣေမရ၊

ေမ ှ ိလမတ်၊ အဟာသဲ၊ အာဇေရလတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ အာမ ှ ဲအစ ှ ိေသာ၊ ၁၄

ခွန်အား ကီးေသာသရဲအမျိုးသားချင်း တရာ ှ စ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ဟဂေဒါလိမ်သား

ဇာဗ ေဒလသည် သတိ့ကိ အပ်ရ၏။ ၁၅ ေလဝိသားမကား၊ ဗ ိ၊ ဟာ ှ ဘိ၊ အာဇရိကံ၊

ဟာ ပ်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ေ ှ မာယတပါး၊ ၁၆ ေလဝိသားအ ကီး ှ ေဗသဲ ှ င့်

ေယာဇဗဒ်တိ့ သည် ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်၌ ြပင်အမကိ ကည့် စီရင်ရက၏။

၁၇ အာသပ်၊ ဇာဗဒိ၊ မိကာတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ မဿနိသည် ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းြခင်း ှ င့် ဆေတာင်း ြခင်းအမမှာ အ ကီးလပ်ေသာ သြဖစ်၏။ ဗာကဗကိသည်

အေပါင်းအေဘာ်တိ့တွင် ဒတိယသြဖစ်၏။ ထိမှတပါး၊ ေယဒသန်၊ ဂလာလ၊ ှ မွာတိ့မှ

ဆင်းသက်ေသာ သဗဒိ ှ ိ၏။ ၁၈ သန့် ှ င်းေသာ မိ့၌ေနေသာ ေလဝိသားေပါင်း ကား

ှ စ်ရာ ှ စ်ဆယ်ေလးေယာက်တည်း။ ၁၉ တံခါးေစာင့်အကုပ်၊ တာလမန်အစ ှ ိေသာ တံခါးကိ

ေစာင့် ေသာ အမျိုးသားချင်း ေပါင်းကားတရာ ခနစ်ဆယ် ှ စ်ေယာက်တည်း။ ၂၀ ကင်းေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့သည် ယဒ မိ့ ွာတိ့တွင်၊ မိမိတိ့

ပိင်ရင်းအရပ်၌ေနက၏။ ၂၁ဘရားကန်တိ့သည် သေဖလအရပ်၌ေန၍၊ ဇိဟ ှ င့် ဂိသပတိ့

သည် ဘရားကန်အပ် ြဖစ် က၏။ ၂၂ မိကာ၊ မဿနိ၊ ဟာ ှ ဘိ၊ ဗာနိတိ့မှ ဆင်းသက်

ေသာ သဇိသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ေလဝိသားတိ့ ကိ အပ်ရ၏။ အာသပ်အမျိုးသား

သီချင်းသည်တိ့သည် လည်း ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်အမကိ ကည့် စီရင် ရက၏။

၂၃ အေကာင်းမကား၊ သီချင်းသည်တိ့သည် ေနရ့က် အစဥ်အတိင်း စားစရာရိကာကိ

ခံရမည်အေကာင်း ှ င်ဘရင် အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၄ယဒအမျိုး ဇာရအ ယ်ေမ ှ ဇ ေဗလသား

ေပသဟိသည်လည်း ှ င်ဘရင်အခွင့် ှ င့် ြပည်သားတိ့ကိ အပ်၍ အေရးေတာ်ပိင်မင်းြဖစ်၏။

၂၅ယဒလအချို တိ့့သည် မိ ့ ွာေကျးလက်တည်း ဟေသာ ကိရယသာဘ မိ့ ွာ၊ ဒိဘန် မိ ့ ွာ၊
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ေယကပ် ေဇလ မိ့ ွာ၊ ၂၆ ေယ ၊ ေမာလဒ၊ ဗက်ပါလက်၊ ၂၇ဟာဇာ ာလ၊ ေဗရေ ှ ဘ

မိ့ ွာများ၊ ၂၈ ဇိကလတ်၊ ေမေကာန မိ့ ွာများ၊ ၂၉ အင်ရိမုန်၊ ဇာရ၊ ယာမတ်၊ ၃၀

ဇာေနာ၊ အဒလံ မိ ့ ွာများ၊ လာခိ ှ မိ ့ ှ င့် ေကျးလက်များ၊ အေဇကာ မိ ့ ွာများ၊ ေဗရေ ှ ဘ မိမှ့

စ၍ ဟိ ံ ုချိုင့် တိင်ေအာင် အ ှံ ့အြပားေနက၏။ ၃၁ ဗယာမိန် အမျိုးသားတိ့သည်လည်း

ေဂဗ၊ မိတ်မတ်၊ အာဣ၊ ေဗသလ မိ့ ွာတိ့၌၎င်း၊ ၃၂ အာနသတ်၊ ေနာဗ၊ အာနနိ၊ ၃၃

ဟာေဇာ်၊ ရာမ၊ ဂိတိမ်၊ ၃၄ဟာဒိဒ်၊ ေဇဘိင်၊ ေနဗလတ်၊ ၃၅ ေလဒ၊ သေနာ မိမ့ျား၌၎င်း၊

ဆရာသမားချိုင့် ၌၎င်း ေနက၏။ ၃၆ ေလဝိသား အသင်းအေပါင်းအချို တိ့့သည် ယဒြပည်၊

အချို ့တိ့သည် ဗယာမိန်ြပည်၌ေနက၏။

၁၂ ှ ာလေသလသား ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ေယာ ေနာက်သိ့ လိက်လာ

ေသာယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသား ဟမကား၊ စရာယ၊ ေယရမိ၊ ဧဇရ၊ ၂အာမရိ၊

မလုတ်၊ ဟတုတ်၊ ၃ ေ ှ ခနိ၊ ေရတံ၊ ေမရမတ်၊ ၄ဣေဒါ၊ ဂိေ သန်၊ အဘိယ၊ ၅ မိညာမိန်၊

မာဒျာ၊ ဗိလဂ၊ ၆ ေ ှ မာယ၊ ေယာယရိပ်၊ ေယဒါယ၊ ၇ သလု၊ အာေမာက်၊ ဟိလခိ၊

ေယဒါယတည်း ဟေသာ ေယာ လက်ထက်၌ အမျိုးသားချင်း ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့တွင်

အ ကီးအကဲ ြဖစ် က၏။ ၈ ေလဝိသားမကား ေယာ ၊ ဗိ ွိ၊ ကပ်ေမျလ၊ ေ ှ ရဘိ၊ ယဒ၊

ေကျးဇးေတာ် ချီးမွမ်းြခင်းအမကိ ညီအစ်ကိ တိ့ ှ င့်အတ အပ်ေသာ မဿနိတည်း။ ၉

သတိ့ညီအစ်ကိ ဗာကဗကိ ှ င့် ဥနိတိ့သည် ကင်းေစာင့်အမကိ အပ်ရက၏။ ၁၀

ေယာ သား ေယာယကိမ်၊ ေယာယကိမ်သား ဧလျာ ှ ိပ်၊ ဧလျာ ှ ိပ်သား ေယာယဒ၊ ၁၁

ေယာယဒသား ေယာနသန်၊ ေယာနသန်သား ယာဒွါတည်း။ ၁၂ ေယာယကိန် လက်ထက်၌

အေဆွအမျိုးသ ကီး ယဇ်ပေရာဟိတ် များဟမကား၊ စရာယသား ေမရာယ၊ ေယရမိသား

ဟာနနိ၊ ၁၃ ဧဇရသား ေမ လံ၊ အာမရိသား ေယာဟနန်၊ ၁၄ မလုတ်သားေယာနသန်၊

ေ ှ ခနိသားေယာသပ်၊ ၁၅ ဟာရိမသား အာဒန၊ ေမရာယတ်သား ေဟလကဲ၊ ၁၆

ဣေဒါသား ဇာခရိ၊ ဂိေ သန်သား ေမ လံ၊ ၁၇ အဘိယသား ဇိခရိ၊ မိညာမိန်သား၊

မာဒျာသား ပိလတဲ၊ ၁၈ ဗိလဂသား ှ မွာ၊ ေ ှ မာယသား ေယေဟာ နသန်၊ ၁၉

ေယာယရိပ်သား မေတနဲ၊ ေယဒါယသားသဇိ၊ ၂၀သလုသား ကာလဲ၊ အာေမာက်သား ဧဗာ၊

၂၁ ဟိလခိသား ဟာ ှ ဘိ၊ ေယဒါယသား နာသ ေနလတည်း။ ၂၂ ဧလျာ ှ ိပ်၊ ေယာယဒ၊

ေယာဟနန်၊ ယာဒွါတိ့ လက်ထက်၌ ေလဝိသား အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့ကိ၎င်း၊ ေပရလိမင်း

ဒါရိလက်ထက်တိင်ေအာင် ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့ကိ၎င်း၊ မှတ်သားေသာ စာရင်း ှ ိ၏။ ၂၃

ဧလျာ ှ ိပ်သား ေယာဟနန်လက်ထက် တိင် ေအာင် ေလဝိသား အေဆွအမျိုးသ ကီးတိ့ကိ

စာရင်းယ၍ ရာဇဝင်မှတ်စာ၌ သွင်းသတည်း။ ၂၄ ေလဝိသားအ ကီးအကဲ၊ ဟာ ှ ဘိ၊

ေ ှ ရဘိ၊ ကပ်ေမျလသား ေယာ တိ့သည် ညီအစ်ကိများ ှ င့် ဝိင်း၍ ဘရားသခင်၏

လဒါဝိဒ်စီရင်သည်အတိင်း ဂဏ်ေကျးဇး ေတာ်ကိ ေဘာ်ြပချီးမွမ်းြခင်းအမကိ အလှည့်လှည့်

ေစာင့် ရက၏။ ၂၅ မဿနိ၊ ဗာကဗကိ၊ သဗဒိ၊ ေမ လံ၊ တာလမန်၊ အကုပ်တိ့သည်လည်း

တံခါးဝနားမှာ ေစာင့် ရေသာ တံခါးေစာင့် ြဖစ် က၏။ ၂၆ ထိသတိ့သည် ေယာဇဒက်သား

ေယာ ၏သား ေယာယကိန်လက်ထက်၊ မိဝ့န်ေနဟမိလက်ထက်၊ ကျမ်း

တတ်ယဇ်ပေရာဟိတ် ဧဇရလက်ထက်၌ ှ ိ က၏။ ၂၇ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ

အ ေမာဒနာ ပေသာ အခါ၊ ခွက်ကွင်း၊ ေစာင်း၊ တေယာ ှ င့် တီးမတ်လျက် သီချင်းဆိလျက်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်း ှ င့်တကွ အ ေမာဒနာ ပအ့ံေသာငှါ

ေလဝိသားတိ့ကိ ှ ာ၍ သတိ့ေနရာ အရပ်ရပ်တိ့က ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေခ က၏။ ၂၈

ဓမသီချင်းကိ ဆိတတ်ေသာအမျိုးသားတိ့သည်၊ ၂၉ ေယ ှ လင် မိပ့တ်ဝန်းကျင် ွာတိ့၌

ေနရာကျ လျက် ှ ိ၍၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လွင်ြပင်အရပ် များ၊

ေနေတာဖာသိ ွာများ၊ ဂိလဂါလ မိန့ယ်၊ ေဂဗ ှ င့် အာဇမာဝက်ေကျးလက်ထဲက လာ၍

စည်းေဝးက၏။ ၃၀ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ေလဝိသားတိ့သည်လည်း၊ ကိယ်ကိ၎င်း၊ လများ၊

မိတံ့ခါး၊ မိ ့ ိ းကိ၎င်း စင် ကယ်ေစ က၏။ ၃၁ ထိအခါ ယဒမင်းတိ့ကိ မိ ့ ိ းေပ သိ့ငါေခ ၍၊

ချီးမွမ်းရာသီချင်းဆိရေသာ လစ ကီး ှ စ်စကိ ခန့်ထား၏။ တစကားလက်ျာရစ်လှည့် ၍

ေနာက်ေချးတံခါးသိ့ မိ ့ ိ း ေပ မှာ ေ ှ ာက်သွား က၏။ ၃၂သတိ့ေနာက်မှာ ေဟာ ှ ာယ ှ င့်

ယဒမင်း တဝက်၊ ၃၃အာဇရိ၊ ဧဇရ၊ ေမ လံ၊ ၃၄ယဒ၊ ဗယာမိန်၊ ေ ှ မာယ၊ ေယရမိ၊ ၃၅

တံပိးကိင်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ် အမျိုးသား အချို ၊့ အာသပ်၊ ဇကုရ၊ မိကာယ၊ မဿနိ၊

ေ ှ မာယ၊ ေယာနသန်တိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ ဇာခရိ အစ ှ ိေသာ၊ ၃၆သ၏ညီေ ှ မာယ၊

အာဇေရလ၊ မိလလဲ၊ ဂိလလဲ၊ မာဣ၊ နာသေလ၊ ယဒ၊ ဟာနနိတိ့သည် ဘရားသခင်၏

လဒါဝိဒ်၏ တရိယာမျိုးကိ ကိင်လျက်လိက်က၏။ ကျမ်း တတ်ဆရာ ဧဇရသည် သတိ့ေ ှ မှ့ာ

သွား၏။ ၃၇သတိ့တဘက်တချက်၌ ှ ိေသာစမ်းေရတွင်း တံခါးသိ့ေရာက်မှ မိ ့ ိ းတက်ရာ၊

ဒါဝိဒ် မိေ့လှကားြဖင့် တက်၍၊ ဒါဝိဒ်အိမ်ေတာ်အထက် အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ ေရတံခါးတိင်ေအာင်

သွား က၏။ ၃၈ သီချင်းသည် တစကား၊ လက်ဝဲဘက်သိ့လှည့် ၍၊ ငါ ှ င့်တဝက်

ေသာလများတိ့သည် မိ ့ ိ းေပ ၊ မီးဖိြပအိးမှ ကျယ်ေသာ မိ ့ ိ းတိင်ေအာင် လိက်က၏။ ၃၉

ဧဖရိမ်တံခါး၊ ေဟာင်းေသာတံခါး၊ ငါးတံခါး၊ ဟာနေနလြပအိး၊ ေမအာြပအိးအထက်မှစ၍

သိးတံခါး တိင်ေအာင် လိက်သြဖင့် ၊ ေထာင်တံခါးဝတွင် ရပ်ေန က၏။ ၄၀ တဖန်

သီချင်းသည် ှ စ်စသည် ဘရားသခင် အိမ်ေတာ်တွင် ရပ်၍၊ တဝက်ေသာ

မင်းအရာ ှ ိတိ့သည် ငါ ှ င့်အတ၊ ၄၁ တံပိးကိင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ် ဧလျာကိမ်၊ မာေသယ၊

မိညာမိန်၊ မိကာယ၊ ဧလိသနဲ၊ ဇာခရိ၊ ဟာနနိ ှ င့်တကွ၊ ၄၂ မာေသယ၊ ေ ှ မာယ၊ ဧလာဇာ၊

သဇိ၊ ေယာဟ နန်၊ မာလခိယ၊ ဧလံ၊ ဧဇာ တိ့သည် ှ ိ က၏။ သီချင်းသည် တိ့သည်

ဆရာေယဇရာဟိ ှ င့်တကွ အသံကိလင့် ၍ ဆိက၏။ ၄၃ ထိေန့၌ များစွာေသာ

ယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ် က၏။ အလွန် ဝမ်းေြမာက်ေသာအခွင့် ကိ ဘရားသခင်ေပးေတာ်

မေသာေကာင့် ၊ သားမယား ှ င့်တကွ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ပ၍ ေယ ှ လင် မိ ့

ဝမ်းေြမာက်သံကိ ေဝးေသာအရပ်၌ ကားရက၏။ ၄၄ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်

ေလဝိသားတိ့သည် အမေတာ်ကိ ေစာင့်လျက်ေနေသာေကာင့် ၊ ယဒအမျိုး သားတိ့သည်

အားရဝမ်းေြမာက်ကသည်ြဖစ်၍၊ ယဇ် ပေရာဟိတ် ှ င့် ေလဝိသားခံအပ်ေသာ

ပေဇာ်သကာ၊ အဦးသီးေသာအသီး၊ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ မိန့ယ်ေကျးလက်

ထဲက သိမ်းယ၍၊ သိထားစရာဘ ာတိက်များကိ အပ်ရေသာတိက်စိးတိ့ကိ

ခန့်ထား က၏။ ၄၅ သီချင်းသည် ှ င့် တံခါးေစာင့် တိ့သည်လည်း၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် သားေတာ်

ေ ှ ာလမန်စီရင်သည်အတိင်း၊ သတိ့ ဘရားသခင်အမ ှ င့် စင် ကယ်ြခင်းအမကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက် လျက် ေနက၏။ ၄၆ ေ ှ းကာလ၊ ဒါဝိဒ် ှ င့် အာသပ်လက်ထက်၌၊

ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာ သီချင်းကိ ဆိရေသာသအကီးအကဲ ှ ိ က၏။

၄၇ ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ေနဟမိလက်ထက်၌လည်း၊ ဣသေရလလ အေပါင်းတိ့သည်

ေနရ့က်အစဥ်အတိင်း သီချင်းသည်၊ တံခါးေစာင့် ခံအပ်ေသာ စားစရာရိကာကိ၎င်း၊

ေလဝိသားတိ့အား သန့် ှ င်းေသာ အရာတိ့ကိ၎င်း လက၏။ ေလဝိသားတိ့သည်လည်း

ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့အားလက၏။

၁၃ ထိေနရ့က်ကာလ၌ ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်းစာကိ လများေ ှ မှ့ာ

ဘတ် ွတ်ေသာအခါ၊ အမုန်အမျိုးသား ှ င့် ေမာဘအမျိုးသားသည်

ဘရားသခင်၏ ပရိသတ်ေတာ်ထဲ သိ့ ဝင်ရေသာအခွင့် အစဥ်မ ှ ိဟ ေတွ့ က၏။ ၂

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိ လပ်ေကးြခင်းငှါမ ကိဆိ၊

ကျိန်ဆဲေစ ြခင်းငှါ ဗာလံကိငှါး က၏။ သိ့ရာတွင် ငါတိ့၏ ဘရား သခင်သည် ကျိန်ဆဲေသာ

စကားကိ ေကာင်း ကီးေပး ေသာ စကားြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၃ ထိတရားကိ ကားေသာအခါ၊

အမျိုးမစစ်ေသာ သ ှ ိသမ တိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးမှ ပယ် ှ ား က၏။ ၄ အရင်တခါ

ငါတိ့ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ြပင် ခန်းကိ အပ်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဧလျာ ှ ိပ်သည်

ေတာဘိ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်သည် ြဖစ်၍၊ ၅ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ နံသ့ာေပါင်း၊ တန်ဆာ

မျိုးကိ၎င်း၊ ပညတ်ေတာ်အတိင်း ေလဝိသား၊ သီချင်းသည်၊ တံခါးေစာင့် တိ့အား ေပးရေသာ

ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား လရ ေသာ

အလတိ့ကိ၎င်း၊ သိထား မဲ ှ ိေသာ အခန်း ကီးကိ ေတာဘိအဘိ့ ြပင်ဆင်၏။ ၆

ထိကာလပတ်လံး ငါသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌မ ှ ိ။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် အာတေဇရဇ် နန်းစံ

သံးဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် အထံေတာ်သိ့ သွားရ၏။ အင်တန်ကာလ ကာ ပီးမှ၊

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်၌ အခွင့် ရ၍၊ ၇ ေယ ှ လင် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊ ဧလျာ ှ ိပ် သည်

ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်တန်တိင်းထဲမှာ အခန်းကိ ေတာဘိအဘိ့ ြပင်ဆင်၍

ဒစ ိက် ပေကာင်းကိ ငါ ကားသိရ၏။ ၈ ထိအခါ ငါသည် အလွန်နာကင်ေသာစိတ် ှ ိ၍

ေတာဘိဥစာ ပရိကံ ှ ိသမ ကိ အခန်းထဲက ထတ်ပစ် ပီးမှ၊ ၉ အခန်းများကိ

စင် ကယ်ေစြခင်းငှါစီရင်၍၊ တဖန်ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်တန်ဆာများ၊ ေဘာဇဥ်

ပေဇာ်သကာ၊ နံသ့ာေပါင်းကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍ သိထား၏။ ၁၀အမေတာ်ေစာင့် ၊ ေလဝိသား၊
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သီချင်းသည် တိ့သည် အသီးအသီး မိမိတိ့လယ်ယာသိ့ ေြပးသွား က သည်ကိ

ငါေထာက်၍၊ သတိ့ခံအပ်ေသာ စားစရာ ရိကာကိ မံမရေကာင်းကိ ငါရိပ်မိလျက်၊ ၁၁

ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်ကိ အဘယ်ေကာင့် စွန့်ပစ် ကသနည်းဟ မင်းတိ့ကိ အြပစ်တင်၍၊

ေလဝိသား တိ့ကိ စေဝးေစ ပီးမှ၊ သတိ့ေနရာ၌ ခန့်ထားြပန်၏။ ၁၂ ထိအခါ

ယဒလအေပါင်းတိ့သည် ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ဘ ာေတာ်တိက်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲြပန် က၏။ ၁၃ယဇ်ပေရာဟိတ် ေ ှ လမိ၊ ကျမ်းတတ်ဇာဒတ်၊ ေလဝိသား ေပဒါယ၊

သေ့နာက်မဿနိသားြဖစ်ေသာ ဇကုရ၏သား ဟာနန်တိ့ကိ ဘ ာေတာ်တိက်စိးအရာ၌

ငါခန့်ထား၏။ ထိသတိ့သည် သစာေစာင့် ြခင်း အသေရ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

အမျိုးသားချင်းတိ့အား ေဝဖန်ရက၏။ ၁၄ အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ထိအမေကာင့်

အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်၏ ဘရား သခင့် အိမ်ေတာ်အဘိ၊့

အိမ်ေတာ်အမေစာင့် ြခင်းအဘိ့ အက ်ပ် ပေသာ ေကျးဇးကိ ေချေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၅

ထိကာလ၊ ယဒြပည်မှာ အချို ့တိ့သည် ဥပသ်ေန့ ၌ စပျစ်သီးကိ နယ်လျက်၊

ေကာက်လိင်းကိသွင်းလျက်၊ ြမည်းေပ မှာ ဝန်ကိတင်လျက် လပ်ေဆာင် ကသည်ကိ၎င်း၊

ဥပသ်ေန့၌စပျစ်ရည်၊ စပျစ်သီး၊ သေဘာ သဖန်းသီး အစ ှ ိသည်တိ့ကိတင်၍

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင်ခ့ဲ က သည်ကိ၎င်း ငါြမင်၍၊ ဤမည်ေသာ ေနရ့က်၌သာ

စားစရာများကိ ေရာင်းအပ်သည်ဟ သတိ့အကား ေြပာ၏။ ၁၆ ထိအရပ်၌ေနေသာ

တ မိသ့ားတိ့သည်လည်း၊ ငါးအစ ှ ိသည်တိ့ကိ ေယ ှ လင် မိသိ့့ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ဥပသ် ေန့၌

ယဒအမျိုးသားတိ့အား ေရာင်းတတ်က၏။ ၁၇ ထိအခါငါက၊ သင်တိ့သည် ဥပသ်ေနကိ့

ဖျက်၍ ပေသာ ဒစ ိက်ကား အဘယ်သိန့ည်း။ ၁၈ ဘိးေဘးတိ့သည် ထိသိ့ ပေသာေကာင့် ၊

ဤမ ေလာက် ကီးစွာေသာ ဆင်းရဲြခင်းကိ ငါတိ့၌၎င်း၊ ဤ မိ့၌ ၎င်း ဘရားသခင်

ေရာက်ေစေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ သင်တိ့သည် ဥပသ်ေနကိ့ ဖျက်ေသာအားြဖင့် သာ၍

ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုး၌ ေရာက်ေစဦးမည်ေလာဟ

ယဒမးမတ်တိ့ကိ အြပစ် တင်လျက်၊ ၁၉ အဘိတ်ေနတွ့င် ေနေရာင်ကွယ်၍ ဥပသ်ေန့

လွန်သည်တိင်ေအာင်၊ ေယ ှ လင် မိတံ့ခါးတိ့ကိ ပိတ် ထားရမည်အေကာင်း စီရင်၍၊

ဥပသ်ေန့၌ဝန်များကိ မိထဲ့သိ့ မသွင်းေစြခင်းငှါ မိမိကန်အချို တိ့့ကိ တံခါးတိ့၌ ခန့်ထား၏။

၂၀ ထိေနာက် ကန်သည်များ၊ ဥစာမျိုးကိ ေရာင်း ေသာသများတိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်မှာ

တခါ ှ စ်ခါ အိပ်က၏။ ၂၁ ငါကလည်း၊ မိ ့ ိ းပတ်လည်၌အဘယ်ေကာင့် အိပ် ကသနည်း။

ေနာက်တဖန်လာ၍ အိပ်လ င် ဘမ်းဆီး မည်ဟ သတိ့အား သတိေပး၏။ ထိအခါမှစ၍

ဥပသ်ေန့ တွင် မလာဘဲေနက၏။ ၂၂ ေလဝိသားတိ့သည်လည်း၊ ဥပသ်ေနကိ့ သန့် ှ င်း

ေစြခင်းငှါ၊ စင် ကယ်ေသာကိယ် ှ င့်လာ၍ တံခါးတိ့ကိ ေစာင့် ရမည်အေကာင်း ငါမှာထား၏။

အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ထိအမေကာင့် အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မပါ။

က ဏာေတာ်များြပားသည်အတိင်း အက ်ပ် ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၂၃ ထိကာလ၊

အာဇတ်အမျိုး၊ အမုန်အမျိုး၊ ေမာဘ အမျိုးသမီး ှ င့် စံဘက်ေသာ ယဒလအချို ့တိ့ကိ

ငါြမင်၏။ ၂၄သတိ့သားသမီးတိ့သည် ယဒစကားကိ မေြပာတတ်။ အာဇတ် စကားတဝက်

အစ ှ ိေသာ အသီးအသီး ဘာသာစကားကိ ေြပာတတ်က၏။ ၂၅သတိ့ကိ ငါအြပစ်တင်၍

က့ဲရဲ၏့။ အချို တိ့့ကိ ိက်လျက်၊ ဆံပင် တ်လျက် ဒဏ်ေပး၍၊ သင်တိ့သည် ကိယ်သမီးတိ့ကိ

ြပည်သားတိ့အား မေပးစားရ။ ြပည်သား သမီးတိ့ကိ ကိယ်သားတိ့အဘိ့ မသိမ်းမယရ။ ၂၆

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေ ှ ာလမန်သည် ထိသိ့ ပ၍ ြပစ်မှားရာေရာက်သည်မဟတ်ေလာ။

အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်၌သ ှ င့်တေသာ ှ င်ဘရင်မ ှ ိ။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ဘရားသခင် ခန့်ထားသည်တိင်ေအာင် စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွေ့သာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊

တပါးအမျိုး သားမိန်းမတိ့သည် ြပစ်မှားေစသည်တကား။ ၂၇ ငါတိ့သည် သင်တိ့စကားကိ

နားေထာင်၍ တပါးအမျိုးသား မိန်းမတိ့ ှ င့် စံဘက်သြဖင့် ၊ ဤမ ေလာက် ကီးေသာ

ဒစ ိက်ကိ ပလျက်၊ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှားရမည်ေလာဟ ဘရားသခင်ကိ

တိင်တည်၍ သတိ့ကိကျိန်ဆိေစ၏။ ၂၈ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ဧလျာ ှ ိပ်သားေယာယဒ၏

သားတေယာက်သည်၊ ေဟာရနိလ သမာလတ် သမက်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

သကိ့ငါ ှ င်ထတ်၏။ ၂၉ အိ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ သတိ့သည် ယဇ်

ပေရာဟိတ်အရာကိ၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ေလဝိသားတိ့ ှ င့် ဖဲွေ့သာပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ၎င်း

တ်ချေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၃၀ ထိသိ့ ယဒအမျိုးသားတိ့ကိ

တပါးအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ ှ င့် ကင်းစင်ေစ ပီးမှ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ေလဝိသားတိ့ကိ

အသီးအသီး မိမိတိ့ အမေစာင့် ရသည် အတိင်း ငါခန့်ထား၍၊ ၃၁ ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌

ထင်းပေဇာ်သကာ ှ င့် အဦးသီးေသာ အသီးကိ ပေဇာ်ေစြခင်းငှါ စီရင်၏။ အိ အက ်ပ်၏

ဘရားသခင်၊ ေကျးဇး ပပါမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။
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၁ အိ ိယြပည်မှစ၍ က ှ ြပည်တိင်ေအာင် တိင်းြပည်တရာ ှ စ်ဆယ်ခနစ်ြပည်တိ့ကိ

အစိးရေသာ ှ င်ဘရင် အာေ သည်၊ ၂ ှ န်နန်းေတာ် ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်၍

နန်းစံသံး ှ စ်တွင်၊ ၃ ေပရသိဗိလ်၊ ေမဒိဗိလ်များ၊ အြပည်ြပည်ေသာ မးမတ်ဝန်မင်းများတိ့ကိ

ေခ ၍၊ မးေတာ် မတ်ေတာ် ကန်ေတာ်အေပါင်းတိ့အဘိ့ ပဲွလပ်ေတာ်မ၏။ ၄

ထိအခါ ိင်ငံေတာ်စည်းစိမ်၊ ဘန်းအာ ေဘာ် ေတာ်ကိ အရက်တရာ ှ စ်ဆယ်ပတ်လံး

ြပေတာ်မ၏။ ၅ ထိကာလလွန် ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင်သည် ှ န် နန်းေတာ်၌ စည်းေဝးေသာသ

အ ကီးအငယ်အေပါင်းတိ့ အဘိ့ နန်းေတာ်အနားဥယျာဥ်ေတာ်ဝင်းထဲမှာ ခနစ်ရက်

ပတ်လံးပဲွခံေတာ်မ၏။ ၆ ေငွကွင်းတပ်ေသာ ေကျာက်ြဖူတိင်တိ့၌ ေမာင်း ေသာ

ပိတ်ေချာ ကိးြဖင့် ဆဲွကာေသာ ပိတ်ေချာကလား အြဖူ အစိမ်းအြပာတိ့ ှ င့် ၎င်း၊

ခင်းေသာေကျာက်ြပား အနီအြပာအြဖူအနက်တိ့အေပ မှာ ထားေသာ ေ ေငွ

အေနအထိင်တိ့ ှ င့် ၎င်း ဥယျာဥ်ေတာ်သည် ြပည့်စံ၏။ ၇ ှ င်ဘရင်စည်းစိမ် ှ င့် ေလျာ်စွာ

ထးြခားေသာ ေ ဖလားတိ့ ှ င့် များစွာေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်က ၏။ ၈

စပျစ်ရည် ေသာက်ြခင်းအမသည် တရား အတိင်း ြဖစ်၏။ အဘယ်သကိမ

အ ိင်မေသာက်ေစ၊ လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်အလိ အေလျာက် ပကမည် အေကာင်း၊

နန်းေတာ်အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့ကိ ှ င်ဘရင် မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ မိဖရားဝါ ှ တိသည်လည်း၊

ှ င်ဘရင် အာေ နန်းေတာ်သား မိန်းမတိ့အဘိ့ ပဲွလပ်ေလ၏။ ၁၀ မိဖရားဝါ ှ တိသည်

အဆင်းလှေသာေကာင့် ၊ ၁၁ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌ ှ င်ဘရင်သည် စပျစ်ရည်

ေသာက်၍ င်လန်းေသာ စိတ် ှ ိေသာအခါ၊ ဖိဖရား အဆင်းလှြခင်း အသေရကိ မင်းများ ှ င့်

လများတိ့အား ြပလိေသာငှါ၊ မိဖရားဝါ ှ တိကိ ရာဇသရဖေဆာင်းေစ၍၊ အထံေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲရမည်အေကာင်း၊ မဟမန်၊ ဗိဇသ၊ ဟာေဗာန၊ ဗိဂသ၊ အဗာဂသ၊ ေဇသာ၊ ကာကတ်

တည်းဟေသာ အမေတာ်ထမ်း မိန်းမစိးခနစ်ေယာက် တိ့ကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်

မိန်းမစိးဆင့် ဆိေသာ အမိန့်ေတာ်ကိ၊ မိဖရားသည် ြငင်းဆန်၍ မလာဘဲေန၏။ ထိေကာင့်

ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ထွက်၍၊ ေဒါသမီးေလာင်လျက် ေနေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါကာေ ှ န၊

ေ ှ သာ၊ အာဒမာသ၊ တာ ှ ိ ှ ၊ ၁၄ ေမရက်၊ မာေသန၊ မမကန်တည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်၏

မျက် ှ ာေတာ်ကိ အစဥ်ဖးြမင်၍၊ ိင်ငံေတာ် တွင် အြမတ်ဆံးေသာ ေပရသိ၊

ေမဒိအတွင်းဝန်မင်း ခနစ်ပါးတိ့သည် အနားေတာ်၌ထိင်လျက် ှ ိ၍၊ တရားစီရင် ရာလမ်းကိ

ေလ့ကျက်ေသာသအေပါင်းတိ့ ှ င့် ှ င်ဘရင် တိင်ပင်ေသာ ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း၊

အကျိုးအေကာင်းကိ နားလည်ေသာထိပညာ ှ ိတိ့ကိေခ ၍၊ ၁၅ မိန်းမစိးဆင့် ဆိေသာ

ငါ ှ င်ဘရင် အာေ အမိန့်ေတာ်ကိ၊ မိဖရားဝါ ှ တိသည် နားမေထာင်ေသာ ေကာင့် ၊

ဓမသတ်အတိင်းသ၌ အဘယ်သိ့ စီရင်ရမည် နည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၁၆ မမကန်က၊

မိဖရားဝါ ှ တိသည် အ ှ င်မင်း ကီး ကိသာပစ်မှားသည် မဟတ်ပါ။ အ ှ င်မင်း ကီး အာေ

အစိးရေတာ်မေသာ တိင်းြပည်အရပ်ရပ်၌ ှ ိေသာ မင်းများ ှ င့် ဆင်းရဲသားများ

အေပါင်းတိ့ကိ ြပစ်မှားပါ ပီ။ ၁၇ ှ င်ဘရင် အာေ သည် မိဖရားဝါ ှ တိကိ ေခ ၍၊

မိဖရားမလာဟ အ ှံ ့အြပားေြပာကသြဖင့် ၊ မိဖရား ပေသာ ဤအမကိခပ်သိမ်းေသာ

မိန်းမတိ့သည် ကား၍ မိမိတိ့ခင်ပွန်းကိ မထီမ့ဲြမင် ပကပါလိမ့်မည်။ ၁၈ မိဖရား ပေသာ

ဤအမကိ ေပရသိ၊ ေမဒိ မင်းကေတာ်တိ့သည် ကားသိကလင်၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်

အေပါင်းတိ့အား ထိနည်းတ ြပန်ေြပာသြဖင့် ၊ အားမနာ တတ်ေသာစိတ်၊ ေဒါသစိတ်

တိးပွားစရာအေကာင်း ှ ိပါ လိမ့်မည်။ ၁၉ ဝါ ှ တိသည် အ ှ င်မင်း ကီး အာေ ထံေတာ်သိ့

ေနာက်တဖန် မဝင်ေစြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိလ င် မဝင်ေစ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မပါ။

မေြပာင်းလဲ ိင်ေသာ အမိန့်ေတာ် ှ ိေစြခင်းငှါ ေပရသိ၊ ေမဒိဓမသတ်၌သွင်း၍ ေရးေစ

ေတာ်မပါ။ ဝါ ှ တိထက် ေကာင်းေသာ မိန်းမကိလည်း မိဖရားအရာ၌ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါ။

၂၀ သိ့ ပလ င် ှ င်ဘရင် ေပးေတာ်မေသာ အမိန့် ေတာ်ကိ ကျယ်ဝန်းေသာ

ိင်ငံေတာ်တေ ှ ာက်လံး ေကာ်ြငာေသာအခါ၊ မိန်းမအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ခင်ပွန်း

အယတ်အြမတ်တိ့ကိ ိေသကပါလိမ့်မည်ဟ ှ င်ဘရင် ှ င့် မးမတ်တိ့ေ ှ မှ့ာ

ေလာက်ထား၏။ ၂၁ ထိစကားကိ ှ င်ဘရင် ှ င့် မးမတ်တိ့သည် ှ စ်သက်၍

မမကန်ေလာက်သည်အတိင်း ှ င်ဘရင် ပလျက်၊ ၂၂ လတိင်း မိမိအိမ်ကိ

အပ်စိးရမည်အေကာင်း၊ မိမိလမျိုးစကားကိ ေြပာရမည်အေကာင်း၊ အတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည် ဘာသာစကား အသီးအသီးကိ အနက်ြပန် ၍ ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်သိ့

အမိန့်ေတာ်စာကိ ေပးလိက် ေတာ်မ၏။

၂ တဖန် ှ င်ဘရင် အာေ သည် စိတ်ေတာ်ေြပ ေသာအခါ၊ ဝါ ှ ိတိကိ၎င်း၊

သ ပေသာအမ ှ င့် သတ့ဘက် ၌စီရင်ေသာ အမကိ၎င်း ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၂

အထံေတာ်၌ ခစားေသာ ကန်ေတာ်တိ့ကလည်း၊ အဆင်းလှေသာ သမီးကညာတိ့ကိ

အ ှ င်မင်း ကီးအဘိ့ ှ ာရပါမည်အေကာင်း အခွင့် ေပးေတာ်မပါ။ ၃ အဆင်းလှေသာ

သမီးကညာအေပါင်းတိ့ကိ ှ န်နန်းေတာ်တွင် အပျိုေတာ်ေနရာသိ့ စေဝးေစ၍၊

နန်းေတာ်မိန်းမစိး၊ အပျိုေတာ်အပ်ေဟဂဲ၌ အပ်ေစြခင်းငှါ၊ ိင်ငံေတာ်အတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည် မင်းအရာ ှ ိတိ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မပါ။ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ ေဆးမျိုးကိ

အပ်ေပးေတာ်မပါ။ ၄ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ သမီးကညာကိ မိဖရား ဝါ ှ တိအရာ၌

ခန့်ထားေတာ်မပါဟ ေလာက်ေသာ စကားကိ ှ င်ဘရင် ှ စ်သက်၍ ထိသိ့ စီရင်ေတာ်မ၏။

၅ ထိကာလတွင် ှ န် မိေ့တာ်၌၊ ဗယာမိန်အမျိုး ကိ ှ ၊ ှ ိမိ၊ ယာဣရတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ

ေမာ်ဒကဲအမည် ှ ိေသာ ယဒလတေယာက် ှ ိ၏။ ၆ ထိသသည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာ သိမ်းသွားေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယေခါနိမှစ၍၊ ဘမ်းဆီး သိမ်းသွားြခင်းကိ

ခံရေသာလစ၌ ပါသတည်း။ ၇ ထိသသည် အေထွးသမီး ဟဒဿတည်းဟ

ေသာ ဧသတာကိ ေမွးြမူ၏။ ထိသတိ့သမီးသည် မိဘမ ှ ိ၊ ပံြပင်ယဥ်ေကျး၍

အေသွးအဆင်းလည်း လှ၏။ မိဘ ေသေသာအခါ၊ ေမာ်ဒကဲသည် ယ၍ ကိယ်သမီးက့ဲသိ့

မှတ်သတည်း။ ၈ ှ င်ဘရင် အမိန့်ေတာ်ကိထတ်၍ ေကျာ်ေသာ အခါ၊ အပျိုများတိ့ကိ

ှ န်နန်းေတာ်သိ့ စေဝးေစ၍၊ မိန်းမစိး ေဟဂဲ၌အပ်ရာတွင်၊ ဧသတာကိလည်း နန်း ေတာ်သိ့

ေခေဆာင်၍ ေဟဂဲ၌ အပ်က၏။ ၉ ဧသတာသည် ေဟဂဲစိတ် ှ င့် ေတွ ့၍ မျက် ှ ာ ရသြဖင့် ၊

ေဟဂဲသည် စင် ကယ်ေစေသာ ေဆးမျိုး ှ င့် ေပးရေသာ အဝတ်အစားကိ

အလျင်အြမန်ေပး၏။ နန်းေတာ်၌ ေ ွးေကာက်ေသာ ကန်မခနစ်ေယာက် တိ့ကိလည်းေပး၍၊

ဧသတာ ှ င့် သ၏ကန်မတိ့ကိ အပျိုေတာ်နန်းတွင် အြမတ်ဆံးေသာေနရာ၌ ချီးေြမာက်

ေလ၏။ ၁၀ ဧသတာသည် မိမိအမျိုး ှ င့် မိမိေဆွညာ တကာကိ မေဘာ်မြပမည်အေကာင်း၊

ေမာ်ဒကဲ သတိေပး သည်အတိင်း မေဘာ်မြပဘဲ ေန၏။ ၁၁ ဧသတာသည်

အဘယ်သိ့ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ သ၌ အဘယ်သိ့ ပကလိမ့်မည်ကိ၎င်း၊ ေမာ်ဒကဲသည် သိြခင်း ငှါ

အပျိုေတာ်နန်းဝင်းေ ှ မှ့ာ ေနတိ့င်းသွားလာ၏။ ၁၂ ထိအပျိုေတာ်တိ့ ထံးစံအတိင်း၊

တ ှ စ်ေစ့ေသာ အခါ တေယာက်ေနာက်တေယာက် အလှည့်သင့်သည် အတိင်း၊

ှ င်ဘရင်အာေ ထံသိ့ ဝင်ရ၏။ ေြခာက်လ ပတ်လံးမရန်ဆီ၊ ေြခာက်လပတ်လံး

နံသ့ာမျိုးအစ ှ ိ ေသာ စင် ကယ်ေစေသာေဆးမျိုးကိသံး၍၊ စင် ကယ်ြခင်းအမ သည်

ပီးသည်တိင်ေအာင် ထိမကာလကိလွန်ေစရ၏။ ၁၃ ထိေနာက်မှ အပျိုေတာ်သည်

ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ဝင်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ အလိ ှ ိသမ တိ့ကိ ေတာင်း၍၊ အပျိုေတာ်နန်းမှ

ှ င်ဘရင်နန်းေတာ်သိ့ ယသွားရ၏။ ၁၄ ညဦးအချိန်၌ဝင်၍ နံနက်အချိန်၌ နန်းေတာ်

မိန်းမစိး၊ ေမာင်းမမိဿံအပ်၊ ှ ာရဂါဇေစာင့် ဒတိယ မိန်းမနန်းသိ့ြပန်ရ၏။ ှ င်ဘရင်ချစ်၍

နာမည်အားြဖင့် ေခ ေတာ်မမလ င် ေနာက်တဖန် အထံေတာ်သိ့မဝင်ရ။ ၁၅ မိမိသမီးက့ဲသိ့

ေမာ်ဒကဲေမွးြမူေသာ ဘေထွး အဘိဟဲလသမီး ဧသတာသည် အလှည့်သင့် ၍၊ ှ င်ဘရင်

ထံသိ့ဝင်ရေသာအခါ၊ နန်းေတာ်မိန်းမစိး၊ အပျိုေတာ်အပ် ေဟဂဲစီရင်ေသာ အရာမှတပါး

အဘယ်အရာကိမ မေတာင်း၊ ဧသတာကိ ေတွ့ြမင်သမ ေသာသတိ့သည် ချစ်တတ်က၏။

၁၆ ထိသိ့ ှ င်ဘရင် အာေ သည် နန်းစံ ခနစ် ှ စ်၊ ေတဗက်အမည် ှ ိေသာ

ဒသမလတွင်၊ ဧသတာကိ နန်းေတာ်၌ သိမ်းေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၁၇ အြခားေသာ

သမီးကညာအေပါင်းတိ့ထက် ဧသတာသည် စိတ်ေတာ်ကိ း ွတ်ေစ၍၊ အထံေတာ်၌

မျက် ှ ာရသြဖင့် ၊ ှ င်ဘရင်သည် အြခားေသာ မိန်းမ တကာတိ့ကိ ချစ်သည်ထက်

ဧသတာကိသာ၍ ချစ်ေသာ ေကာင့် ၊ သေ့ခါင်းေပ မှာ ရာဇသရဖကိတင်၍မိဖရား

ဝါ ှ တိအရာ၌ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် ဧသတာပဲွဟ၍ ကီး

ေသာပဲွကိ မးေတာ်မတ်ေတာ် ကန်ေတာ်တိ့အဘိ့ လပ်သြဖင့် ၊ ိင်ငံေတာ်တိင်းြပည်တိ့ကိ

မင်းမလတ်၍၊ စည်းစိမ်ေတာ် ှ င့် ေလျာ်စွာ ဆချေတာ်မ၏။ ၁၉ သမီးကညာတိ့သည်

ဒတိယအချိန်၌ စေဝး ေသာအခါ၊ ေမာ်ဒကဲ သည် နန်းေတာ်၌ တံခါးမးြဖစ်၏။ ၂၀

ဧသတာသည် ေမာ်ဒကဲထံေမွးြမူြခင်းကိ ခံ၍ ေနစဥ်အခါ၊ သ၏စကားကိ
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နားေထာင်သည်နည်းတ နား ေထာင်ေသးသည်ြဖစ်၍၊ ေမာ်ဒကဲသတိေပးသည်အတိင်း၊

မိမိအမျိုး၊ မိမိေဆွညာတကာတိ့ကိ မေဘာ်မြပဘဲေန သတည်း။ ၂၁ ထိကာလတွင်၊

ေမာ်ဒကဲသည် နန်းေတာ်၌ တံခါးမးြဖစ်စဥ်၊ ဗိဂသန် ှ င့် ေတရက်တည်းဟေသာ

နန်းေတာ်မိန်းမစိး၊ တံခါးေစာင့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေဒါသစိတ် ှ ိ၍ ှ င်ဘရင် အာေ ကိ

လပ် ကံမည်ဟ အားထတ်က၏။ ၂၂ ထိအမကိ ေမာ်ဒကဲသိ၍ မိဖရားဧသတာအား

ေဘာ်ြပ၏။ ထိသိ့ ေမာ်ဒကဲေဘာ်ြပေကာင်းကိ ဧသတာ သည် ှ င်ဘရင်အား

ေလာက်ေလ၏။ ၂၃ ထိအမကိ စစ်ေကာ၍ အမှန်သိေသာအခါ၊ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

သစ်ပင်၌ လည်ဆဲွချ ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင်ေ ှ ့၊ နန်းေတာ်မှတ်စာ၌ ေရးမှတ်သတည်း။

၃ ထိေနာက်မှ ှ င်ဘရင်သည် အာေ သည် အာဂတ်အမျိုး၊ ဟေမဒါသသားဟာမန်ကိ

ချီးေြမာက်၍၊ အထံေတာ်၌ ှ ိေသာ မးမတ်အေပါင်းတိ့ထက် သာ၍ ြမင့် ြမတ်ေသာ

ေနရာကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂ နန်းေတာ်တံခါးသိ့ေရာက်ေသာ ှ င်ဘရင်၏

ကန်အေပါင်းတိ့သည်၊ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ဟာမန် ကိ ဦးချ ှ ိခိး က၏။

ေမာ်ဒကဲမကား ဦးမချ၊ ှ ိမခိး။ ၃ နန်းေတာ်တံခါးသိ့ ေရာက်ေသာ ှ င်ဘရင်၏ ကန်တိ့က၊

သင်သည် ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်ကိ အဘယ် ေကာင့် ြငင်းဆန်သနည်းဟ ေနတိ့င်း

ေမာ်ဒကဲအား ေမးြမန်းသတိေပးေသာ်လည်း၊ ၄ ေမာ်ဒကဲက၊ ငါသည် ယဒလြဖစ်သည်ဟ

ြပန် ေြပာ၍၊ သတိ့ စကားကိ နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ သတိ့ သည် ေမာ်ဒကဲစကား

တည်မည် မတည်မည်ကိ သိလိ ေသာငှါ၊ ဟာမန်အား ကားေြပာက၏။ ၅ ထိသိ့

ေမာ်ဒကဲသည် ဦးမချ၊ ှ ိမခိးဘဲ ေန ေကာင်းကိ ဟာမန် သိြမင်ေသာအခါ၊

အလွန်အမျက် ထွက်၍၊ ၆ သတိ့သည် ေမာ်ဒကဲအမျိုးကိ ေဘာ်ြပေသာ ေကာင့် ၊

ေမာ်ဒကဲတေယာက်တည်းကိ ကွပ်မျက်လ င်၊ စိတ်မေြပေလာက်ဟ ဟာမန်သည်

ေအာက်ေမ့လျက်၊ ေမာ်ဒကဲအမျိုးသားချင်းတည်းဟေသာ အာေ ိင်ငံ

အရပ်ရပ်၌ ှ ိေသာ ယဒလအေပါင်းတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ှ ာ ကံေလ၏။ ၇ ထိေကာင့်

အာေ နန်းစံဆယ် ှ စ် ှ စ်၊ နိသန် အမည် ှ ိေသာ ပဌမလတွင်၊ ေနရ့က်အစဥ်၊ လအစဥ်

အတိင်းလိက်၍၊ အာဒါအမည် ှ ိေသာ ဒွါဒသမလ တိင်ေအာင်၊ ဟာမန်ေ ှ မှ့ာ

ပရစာေရးတံချ က၏။ ၈ တဖန်ဟာမန်သည် ှ င်ဘရင် အာေ ထံေတာ် သိ့ဝင်၍၊

အြခားတပါးေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့ ှ င့် ကျင့် ရာ ထံးတမ်းမတ၊ အ ှ င်မင်း ကီး

စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ နားမေထာင်၊ ိင်ငံေတာ်အတွင်း၊ တိင်းသြပည်သား အမျိုးမျိုးတိ့တွင်

အရပ်ရပ်ကဲွြပားလျက်ေနေသာလမျိုး တမျိုး ှ ိပါ၏။ ထိအမျိုးကိ အခွင့် ေပးေတာ်မရာ၌

ေကျးဇး ေတာ်မ ှ ိပါ။ ၉ ကိယ်ေတာ် သေဘာတလင် ထိအမျိုးကိ ဖျက်ဆီးေစဟ

အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။ ထိအမကိ ေဆာင် ွက် ေသာ သတိ့သည် ဘ ာေတာ်တိက်ထဲသိ့

ေငွအခွက် တသိန်းကိ သွင်းေစြခင်းငှါ၊ ကန်ေတာ်အပ်ေပးပါ မည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၀

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ထိေငွကိ သင့်အားငါေပး၏။ ၁၁ ထိလမျိုးကိလည်း သင်သည်

ပချင်သမ ပရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင်၌ငါအပ်သည်ဟလက်စွပ်ေတာ်ကိခ တ်၍

ယဒအမျိုး၏ ရန်သြဖစ်ေသာ အာဂတ်အမျိုး ဟေမဒါသသား ဟာမန်အားေပးေတာ်မ ၏။

၁၂ ထိအခါ ပဌမလတဆယ်သံးရက်ေနတွ့င်၊ စာေရးေတာ် ကီးတိ့ကိ ေခ ၍

ကိယ်စားေတာ်မင်း၊ အြပည်ြပည်အပ်ေသာ မိဝ့န်၊ အရပ်ရပ်စီရင်ေသာ သ ကီးတိ့ကိ

ဟာမန်မှာထားသမအတိင်း၊ လအမျိုးမျိုး ေြပာေသာ စကားအသီးအသီးအားြဖင့်

ှ င်ဘရင် အာေ ၏ အမိန့်ေတာ်ကိ စာေရး၍၊ ှ င်ဘရင်၏ လက်စွပ်ေတာ် ှ င့်

တံဆိပ်ခတ်ေလ၏။ ၁၃ အာဒါအမည် ှ ိေသာ ဒွါဒသမလတဆယ် သံးရက် တေန့ြခင်းတွင်၊

ယဒလအ ကီးအငယ်မိန်းမ ကေလး ှ ိ ှ ိသမ တိ့ကိ သတ်ြဖတ်သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊

သတိ့ဥစာကိ လယသိမ်း ံ းေစြခင်းငှါ၊ အမိန့်ေတာ် စာကိ စာပိ့လလင်တိ့ြဖင့်

ိင်ငံေတာ်အြပည်ြပည်သိ့ ေပးလိက် ေလ၏။ ၁၄ ဤေ ွက့ား၊ လအမျိုးမျိုးတိ့သည်

ထိေနရ့က်တွင် အသင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်၌ ေကာ်ြငာရ ေသာ

အမိန့်ေတာ် စာချက်ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ ှ န်နန်းေတာ်၌ ထိအမိန့်ေတာ်စာကိ ေကာ်ြငာ

ပီးမှ၊ ှ င်ဘရင် စီရင်သည်အတိင်း၊ စာပိ့လလင်တိ့သည် အလျင်အြမန် ေြပးသွား က၏။

ှ င်ဘရင် ှ င့် ဟာမန် သည် စပျစ်ရည် ေသာက်ပဲွ၌ထိင်၍၊ ှ န် မိေ့တာ်သည် ဆင်းရဲြခင်းသိ့

ေရာက်သတည်း။

၄ ထိအမ ှ ိသမ ကိ ေမာ်ဒကဲသိေသာအခါ၊ မိမိ အဝတ်ကိဆတ်၍ ြပာ ှ င့်လးလျက်၊

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်လျက်၊ မိအ့လယ်သိ့သွား၍ ကီးကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ငိေ ကးေလ၏။ ၂ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်လျက် နန်းေတာ်တံခါး ထဲသိ့

အဘယ်သမ မဝင်ရေသာေကာင့် ၊ နန်းေတာ်တံခါး ေ ှ မှ့ာ ရပ်ေန၏။ ၃

ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်စာေရာက်ေလေသာ အြပည်ြပည်တိ့၌ ယဒလတိ့သည်

အလွန်ညည်းတွားြခင်း၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍၊ လများ တိ့သည်

ြပာ ှ င့် ေလာ်ေတအဝတ်၌ အိပ် က၏။ ၄ ေမာ်ဒကဲအမကိ ဧသတာ၏ ကန်မတိ့ ှ င့်

မိန်းမစိးတိ့သည် ကားေြပာေသာအခါ၊ မိဖရားသည် အလွန်ဝမ်းနည်းလျက်၊

ေမာ်ဒကဲဝတ်ေသာ ေလ ာ်ေတကိ ပယ်၍ အြခားေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ေစြခင်းငှါ ေပးလိက်

ေသာ်လည်း၊ ေမာ်ဒကဲသည် မခံမယဘဲေန၏။ ၅ တဖန် ဧသတာသည် ှ င်ဘရင်

အမိန့်ေတာ် ှ င့် ခစားေသာ မိန်းမစိးဟာတက်ကိ ေခ ၍၊ အဘယ်အမ ှ ိ သနည်း။

အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပသနည်းဟ ေမာ်ဒကဲ ကိ ေမးေစြခင်းငှါ ေစလတ်သည်အတိင်း၊ ၆

ဟာတက်သည် ေမာ်ဒကဲ ှ ိရာ နန်းေတာ်တံခါး ေ ှ ့၊ မိေ့တာ်လမ်းသိသွ့ား၍၊ ၇ ေမာ်ဒကဲသည်

မိမိ၌ေရာက်ေသာ အမ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ဟာမန်သည် ယဒလတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊ ေငွ

မည်မ ကိ ဘ ာေတာ်တိက်ထဲသိ့ သွင်းပါမည်ဟ ဂတိ ထားေကာင်းကိ၎င်း

ကားေြပာလျက်၊ ၈ ယဒလတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊ ှ န်နန်းေတာ်၌ ထတ်ေသာ

အမိန့်ေတာ်စာလက်ခံကိ ဧသတာအားြပဘိ့ ေပး၍၊ ဧသတာသည် မိမိလမျိုး

အဘိ့ေတာင်းေလာက် ြခင်းငှါ၊ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ဝင်ရမည်အေကာင်း မှာလိက် ေလ၏။ ၉

ဟာတက်သည်လည်းလာ၍ ေမာ်ဒကဲစကားကိ ဧသတာအား ြပန်ေြပာ၏။ ၁၀

တဖန်ဧသတာသည် ဟာတက်အားြဖင့် ၊ ေမာ်ဒကဲကိ မှာလိက်သည်ကား၊ ၁၁

ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစ၊ ှ င်ဘရင် ေခ ေတာ်မမဘဲ အတွင်းတန်တိင်း၊

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ဝင်မိေသာသသည် အသက်ချမ်းသာရမည်အေကာင်း၊

ေ ရာဇလံှတံကိ ကမ်းေတာ်မမလ င်၊ အမှန်ေသရမည် အေကာင်း အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ကိ၊

ှ င်ဘရင်၏ ကန်ေတာ် မျိုးများ ှ င့် ိင်ငံေတာ်ြပည်သြပည်သားများအေပါင်းတိ့ သည်

သိက၏။ အက ်ပ်ကိကား အရက်သံးဆယ်ပတ်လံး၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ေခေတာ်မမဟ၊

၁၂ ဧသတာစကားကိ ေမာ်ဒကဲအား ြပန်ေြပာေသာ အခါ၊ ေမာ်ဒကဲက၊ အြခားေသာ ယဒလ

အသက်မလွတ် လ င်၊ ၁၃ နန်းေတာ်၌ေနေသာ်လည်း သင့်အသက်လွတ် မည်ဟ မထင် ှ င့် ။

၁၄ ယခကာလသင်သည် တိတ်ဆိတ်စွာေနလ င်၊ သင် ှ င့်သင်၏ အေဆွအမျိုးသည်

ပျက်စီး၍၊ ယဒလတိ့ အသက် ှ င်ြခင်း၊ ကယ်တင်ြခင်း အေကာင်းတစံတခ ေပ လိမ့်မည်။

ယခအမကိေဆာင်ဘိရ့ာ သင်သည် မိဖရားအရာကိရသည်ဟထင်စရာ ှ ိသည်မဟတ်ေလာ

ဟ ဧသတာအား ြပန်ေြပာေစြခင်းငှါ မှာလိက်၏။ ၁၅ ဧသတာကလည်း၊ ှ န် မိ ့၌ ှ ိေသာ

ယဒလ အေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစြခင်းငှါသွားပါ။ ေန့ညဥ့်မြပတ် သံးရက်ပတ်လံး

မစားမေသာက်ဘဲေန၍၊ အက ်ပ်အဘိ့ အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့် ကိ ကျင့် ကပါ။

အက ်ပ်သည် လည်း ကန်မတိ့ ှ င့်တကွ အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့် ကိ ကျင့် ပါမည်။

ထိေနာက် အာဏာေတာ်ကိ ဆန်ရေသာ် လည်း၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ဝင်မည်။ ေသလင်

အေသခံ ပါမည်ဟ ေမာ်ဒကဲအား ြပန်ေြပာေစြခင်းငှါ မှာလိက် သမအတိင်း၊ ေမာ်ဒကဲသည်

သွား၍ပေလ၏။

၅ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌၊ ဧသတာသည် မိဖရားအဝတ်တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်၍၊

နန်းေတာ် အေဆာင်မှတဘက်တချက်၊ နန်းေတာ်အတွင်းတန်တိင်း ထဲမှာ ရပ်ေန၏။

ှ င်ဘရင်သည် နန်းေတာ်တံခါးတဘက် တချက်၊ နန်းေတာ်ထဲ၊ ရာဇပလင်ေပ မှာ

ထိင်ေတာ်မ၏။ ၂ မိဖရား ဧသတာသည် တန်တိင်းေတာ်ထဲမှာ ရပ်ေနသည်ကိ

ှ င်ဘရင်ြမင်လ င်၊ း ွတ်ေသာစိတ် ှ ိ၍ လက်ေတာ်၌ပါေသာ ေ ရာဇလံှတံကိ၊ ဧသတာသိ့

ကမ်း ေတာ်မသြဖင့် ၊ ဧသတာသည် ချဥ်းကပ်၍ ရာဇလံှတံ ေတာ်အထွဋ်ကိ တိ့ေလ၏။ ၃

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ မိဖရားဧသတာ၊ သင်သည် အဘယ်အလိ ှ ိသနည်း။ အဘယ်ဆကိ

ေတာင်းချင် သနည်း။ ေတာင်းသမ ကိ ိင်ငံေတာ် တဝက်တိင်ေအာင် ငါေပးမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၄ ဧသတာက၊ အ ှ င်မင်း ကီး အလိေတာ် ှ ိလ င်၊ အ ှ င်မင်း ကီးအဘိ့

ကန်ေတာ်မြပင်ဆင်ေသာပဲွသိ့ ဟာမန် ှ င့်တကွ ယေန့ ကေတာ်မပါဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၅

ှ င်ဘရင်က၊ ဧသတာ ေလာက်သည်အတိင်း ပအ့ံေသာငှါ၊ ဟာမန်သည်
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အလျင်အြမန်လာေစဟ မိန့်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ဧသတာြပင်ဆင်ေသာပဲွသိ့ ဟာမန် ှ င့် တကွ

ှ င်ဘရင် ကေတာ်မ၏။ ၆ တဖန်စပျစ်ရည်ေသာက်ပဲွခံစဥ်၊ ှ င်ဘရင်က၊ သင်သည်

အဘယ်သိ့ အလိ ှ ိသနည်း။ အလိ ှ ိသည် အတိင်း ငါေပးမည်။ အဘယ်ဆိကိ

ေတာင်းချင်သနည်း။ ေတာင်းသမ ကိ ိင်ငံေတာ်တဝက်တိင်ေအာင် ငါေပးမည် ဟ

ဧသတာအားမိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၇ ဧသတာက၊ ကန်ေတာ်မအလိ ှ ိ၍ ကန်ေတာ်မ

ေတာင်းချင်ေသာ ဆဟမကား၊ ၈ ကန်ေတာ်မကိ အ ှ င်မင်း ကီး၏စိတ် ှ င့် ေတွ့

ေတာ်မလ င်၎င်း၊ ကန်ေတာ်မအလိ ှ ိ၍ ကန်ေတာ် မေတာင်းချင်ေသာဆကိ

ေပးသနားြခင်းငှါ အ ှ င်မင်း ကီး အလိေတာ် ှ ိလ င်၎င်း၊ ကန်ေတာ်မြပင်ဆင်ေသာ ပဲွသိ့

အ ှ င်မင်း ကီးသည် ဟာမန် ှ င့်တကွ တဖန် ကေတာ်မပါ။ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

နက်ြဖန်ေန့၌ ကန်ေတာ်မ ပ ပါမည်ဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၉ ထိေန့၌

ဟာမန်သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ေသာ စိတ် ှ င့် ထွက်သွားေသာ်လည်း၊

နန်းေတာ်တံခါးဝ မှာ ေမာ်ဒကဲသည် ိေသစွာမထ၊ အလင်းမလပ်ဘဲေန သည်ကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ ေမာ်ဒကဲကိ အလွန်အမျက် ထွက်ေလ၏။ ၁၀ သိ့ရာတွင် မိမိစိတ်ကိ

ချုပ်တည်းလျက်သွား၍၊ မိမိအိမ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မယားေဇရက် ှ င့် အေဆွ

ခင်ပွန်းတိ့ကိ ေခ ပီးလ င်၊ ၁၁ မိမိဘန်းစည်းစိမ် ကီးေကာင်း၊ သားသမီးများ ေကာင်း၊

ှ င်ဘရင် အလွန်ချီးေြမာက်၍ မးေတာ် မတ်ေတာ် ကန်ေတာ်မျိုးများထက်သာ၍

ြမတ်ေသာအရာ ၌ ခန့်ထားေတာ်မေကာင်းများကိ ေဘာ်ြပလျက်၊ ၁၂ မိဖရားဧသတာသည်

မိမိြပင်ဆင်ေသာပဲွသိ့ ငါမှတပါး၊ အဘယ်သကိမ ှ င်ဘရင် ှ င့်အတမဝင်ေစ။

နက်ြဖန်ေန့၌လည်း ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ငါ့ကိ ဘိတ်ြပန်၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်၊

ယဒလေမာ်ဒကဲသည် နန်းေတာ် တံခါးဝမှာ ထိင်လျက် ှ ိသည်ကိ ငါြမင်ရသည် ကာလ

ပတ်လံး၊ ယခေဘာ်ြပသမ တိ့သည် ငါ၌ ေကျးဇးမ ှ ိဟ ဆိ၏။ ၁၄ ထိအခါ

မယားေဇရက် ှ င့် အေဆွခင်ပွန်း ှ ိသမ တိ့က၊ အေတာင်ငါးဆယ်ြမင့် ေသာ လည်ဆဲွချေစ

မည်အေကာင်း နက်ြဖန်သံေတာ်ဦးတင်ေလာ့။ ထိေနာက် မှ စိတ် င်လန်းလျက်

ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ပဲွသိ့ဝင်ေလာ့ဟ ေြပာဆိေသာစကားကိ ဟာမန်သည် ှ စ်သက်၍၊

လည်ဆဲွ ချတိင်ကိ လပ်ေစ၏။

၆ ထိေန့ညမှာ ှ င်ဘရင်သည် စက်ေတာ်ေခ ၍ မေပျာ် ိင်ေသာေကာင့် ၊

နန်းေတာ်မှတ်စာကိ ယခ့ဲဟ မိန့်ေတာ်မ၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဘတ်ရက၏။ ၂ ှ င်ဘရင်

အာေ ကိ လပ် ကံမည်ဟ ှ ာ ကံ ေသာ နန်းေတာ်မိန်းမစိး၊ တံခါးေစာင့် ှ စ်ေယာက်၊

ဗိဂသန် ှ င့် ေတရက်အ ကံကိ ေမာ်ဒကဲ ေဘာ်ြပေကာင်း ကိေတွလ့ င်၊ ၃ ှ င်ဘရင်က၊

ထိအ ကံကိ ေဘာ်ြပေသာေကာင့် ၊ ေမာ်ဒကဲအား အဘယ်ဆအဘယ်အရာကိ ေပး ပီနည်းဟ

ေမးေတာ်မေသာ်၊ အထံေတာ်၌ ခစားေသာ ကန်ေတာ်တိ့ က၊ အဘယ်ဆကိ၏မ

ေပးေတာ်မမပါေသးဟ ြပန် ေလာက်က၏။ ၄ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ တန်တိင်းတွင်း၌

အဘယ်သ ှ ိသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ဟာမန်သည် မိမိလပ် ှ င့် ေသာ လည်ဆဲွချတိင်၌

ေမာ်ဒကဲကိ လည်ဆဲွချရမည် အေကာင်း၊ နန်းေတာ်ြပင် တန်တိင်းတွင်းသိ့ ဝင်မိသည်

ြဖစ်၍၊ ၅ ှ င်ဘရင်၏ ကန်တိ့က၊ ဟာမန်သည် တန်တိင်း ေတာ်တွင်း၌ ှ ိပါ၏ဟ

ေလာက်ကေသာ်၊ အထဲသိ့ ဝင်ေစ ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ဟာမန်သည်ဝင်လ င်

ှ င်ဘရင်က၊ ှ င်ဘရင် ချီးေြမာက်လိေသာ သ၌ အဘယ်သိ့ ပသင့်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ဟာမန်က ငါမှတပါး၊ ှ င်ဘရင်သာ၍ ချီးေြမာက်လိေသာသ

တစံတေယာက် ှ ိ ိင်သေလာဟ စိတ်ထဲမှာ ေအာက်ေမ့လျက်၊ ၇ ှ င်ဘရင်ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ

အလိေတာ် ှ ိေသာ သအဘိ၊့ ၈ ှ င်ဘရင် ဝတ်ဆင်ေတာ်မေသာ မင်းေြမာက် တန်ဆာ၊

ှ င်ဘရင်စီးေတာ်မေသာ ြမင်းေတာ်၊ ေဆာင်း ေတာ်မေသာ ရာဇသရဖကိ ယခ့ဲ၍၊ ၉

ထိတန်ဆာေတာ် ှ င့် ြမင်းေတာ်ကိ ဘန်း ကီး ေသာမးေတာ်မတ်ေတာ်တပါး၌ အပ် ပီးမှ၊

ှ င်ဘရင် ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ၊ အလိေတာ် ှ ိေသာ သကိ ထိအဝတ် တန်ဆာေတာ် ှ င့်

ဝတ်ဆင်ေစ၍၊ ြမင်းေတာ်ကိ စီးေစ ပီး လ င်၊ မိေ့တာ်လမ်းမ၌ ေဆာင်သွားလျက်၊ ှ င်ဘရင်

ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိေသာသ၌ဤသိ့ ပရသည် ဟသေ့ ှ မှ့ာ ေကးေကာ်ပါေစဟ

ှ င်ဘရင်အား ြပန် ေလာက်ေလ၏။ ၁၀ ထိအခါ ှ င်ဘရင်က၊ သင်ေြပာသည်အတိင်း

အလျင်အြမန်သွား၍၊ အဝတ်တန်ဆာ ှ င့် ြမင်းေတာ်ကိ ယ ပီးလ င်၊ ယဒအမျိုးသား၊

နန်းေတာ်တံခါးမး ေမာ်ဒကဲ၌ ပေလာ့။ သင်ေြပာသမ တွင်၊ တစံတခမ မလပ်ေစ ှ င့်ဟ

ဟာမန်အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါ ဟာမန်သည် အဝတ်တန်ဆာေတာ် ှ င့်

ြမင်းေတာ်ကိ ယ၍၊ ေမာ်ဒကဲကိ ဝတ်ဆင်ေစ ပီးလ င်၊ ြမင်းေတာ်ကိစီးေစသြဖင့် ၊

မိေ့တာ်လမ်းမ၌ ေဆာင်သွား လျက် ှ င်ဘရင်ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိေသာသ၌

ဤသိ့ ပရသည်ဟသေ့ ှ မှ့ာ ေကးေကာ်၏။ ၁၂ သိ့ ပီးမှ၊ ေမာ်ဒကဲသည် နန်းေတာ်တံခါးသိ့

ြပန်လာ၏။ ဟာမန်မကား ညည်းတွားလျက် ေခါင်းကိ ခံလျက်၊ မိမိအိမ်သိ့

အလျင်အြမန်သွား ပီးလ င်၊ ၁၃ မိမိ၌ြဖစ်ေလသမ ကိ မယားဇရက် ှ င့်

အေဆွ ခင်ပွန်း ှ ိသမ တိ့အား ကားေြပာေလ၏။ မယားေဇရက် ှ င့် ဟာမန်၏

အေဆွပညာ ှ ိတိ့ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ် ံ းစ ှ ိေသာ ေမာ်ဒကဲသည်၊ ယဒအမျိုးမှန်လ င်၊

ကိယ် ေတာ်သည် သကိ့မ ိင်။ သေ့ ှ မှ့ာ ဧကန်အမှန် ံ းရမည် ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၄

ထိသိ့ေြပာဆိစဥ်တွင်၊ နန်းေတာ်မိန်းမစိးတိ့သည် လာ၍ ဧသတာြပင်ဆင်ေသာပဲွသိ့

ဟာမန်ကိ အလျင် အြမန် ေခ သွားက၏။

၇ တဖန် ှ င်ဘရင် ှ င့် ဟာမန်သည်၊ မိဖရား ဧသတာ ှ င့်အတ

စပျစ်ရည်ေသာက်အ့ံေသာငှါ သွား က ၏။ ၂ ဒတိယေနရ့က်၌

စပျစ်ရည်ေသာက်ပဲွခံစဥ်၊ ှ င်ဘရင်က မိဖရားဧသတာ၊ သင်သည် အဘယ်အလိ ှ ိသနည်း။

အလိ ှ ိသည်အတိင်း ငါေပးမည်။ အဘယ်ဆ ကိ ေတာင်းချင်သနည်း။ ေတာင်းသမ ကိ

ိင်ငံေတာ် တဝက်တိင်ေအာင် ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃ မိဖရား

ဧသတာက၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကန်ေတာ်မ ကိ စိတ် ှ င့် ေတွေ့တာ်မလ င်၎င်း၊

အလိေတာ် ှ ိလ င်၎င်း၊ ကန်ေတာ်မအလိအတိင်း ကန်ေတာ်မအသက် ှ င့်

ကန်ေတာ်မေတာင်းပန်သည်အတိင်း၊ အမျိုးသား ချင်းအသက်ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။ ၄

ကန်ေတာ်မ ှ င့် ကန်ေတာ်မအမျိုးသားချင်း တိ့ကိ သတ်ြဖတ် သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ

ေရာင်းပါ ပီ။ ကန်ေယာက်ျား ကန်မိန်းမြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေရာင်းလ င်၊ ရန်သသည် ှ င်ဘရင်

အကျိုးနည်းြခင်းအတွက် အဘိးကိ ေပး ိင်ေသာ်လည်း၊ ကန်ေတာ်မတိတ်ဆိတ်စွာ

ေနပါမည် ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၅ ှ င်ဘရင်အာေ ကလည်း၊ ထိသိ့ ပမည်ဟ

ကံဝ့ံေသာသကား အဘယ်သနည်း။ အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း ဟ မိဖရားဧသတာအား

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၆ ဧသတာက၊ ရန်ဘက် ပေသာ ရန်သသည် ဤဆိးညစ်ေသာ

ဟာမန်ြဖစ်ပါ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ဟာမန်သည် ှ င်ဘရင် ှ င့် မိဖရားေ ှ မှ့ာ ေကာက် ွံ ့ြခင်း

သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၇ ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ထွက်သြဖင့် ၊ စပျစ်ရည်

ေသာက်ပဲွမှထ၍ ဥယျာဥ်ေတာ်သိ့ သွားေတာ် မ၏။ အြပစ်ေပးေတာ်မမည်ဟ

ဟာမန်သည်ရိပ်မိ၍ အသက်ချမ်းသာရမည်အေကာင်း မိဖရားဧသတာေ ှ ့ မှာ

ေတာင်းပန်ြခင်းငှါထ၏။ ၈ ှ င်ဘရင်သည် ဥယျာဥ်ေတာ်မှ စပျစ်ရည် ေသာက်ပဲွခံရာအရပ်

သိ့ ဝင်ြပန်ေသာအခါ၊ ဧသတာထိင် ေသာ သာလွန်နားမှာ ဟာမန်သည် ြပပ်ဝပ်လျက်ေန

သည်ကိ ြမင်လ င်၊ ဤသသည် နန်းေတာ်၌ ငါ့ေ ှ မှ့ာ မိဖရားကိ အဓမ ပရမည်ေလာဟ

မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင်၊ အြခံအရံတိ့သည် ဟာမန်၏ မျက် ှ ာကိဖံး က၏။ ၉

မိန်းမစိးဟာေဗာနကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး၏ အကျိုးေတာ်ကိ ေစာင့် ၍ ေလာက်ထားေသာ

ေမာ်ဒကဲ အဘိ့ ဟာမန်လပ်၍ အေတာင်ငါးဆယ်ြမင့် ေသာ လည်ဆဲွချတိင်သည်၊

ဟာမန်အိမ်၌ စိက်ထားလျက် ှ ိပါ၏ဟ နားေတာ်ေလာက်ေသာ်၊ ထိတိင်၌ လည်ဆဲွ ချေစဟ

ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိသိ့ေမာ်ဒကဲအဘိ့လပ်ေသာ လည်ဆဲွချတိင်၌ ဟာမန်ကိ

ဆဲွချက၏။ ှ င်ဘရင်လည်း စိတ်ေြပေတာ် မ၏။

၈ ထိေန့ြခင်းတွင်၊ ှ င်ဘရင်အာေ သည် ယဒ အမျိုး၏ ရန်သဟာမန်အိမ်ကိ

မိဖရားဧသတာအား ေပးေတာ်မ၏။ ဧသတာသည် ေမာ်ဒကဲ ှ င့် အဘယ်သိ့

ေပါင်ေဘာ်ေတာ်သည်ကိ ဧသတာေလာက်သြဖင့် ၊ ေမာ်ဒကဲသည်

ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ဝင်ရ၏။ ၂ ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊ ဟာမန်လက်မှ တ်ေသာ

လက်စွပ်ေတာ်ကိ တဖန်ခတ်၍ ေမာ်ဒကဲအား ေပးေတာ် မ၏။ ဧသတာလည်း၊

ဟာမန်အိမ်ကိ ေမာ်ဒကဲ၌ အပ် ေလ၏။ ၃တဖန်ဧသတာသည် ှ င်ဘရင်ေြခေတာ်ရင်း၌

ြပပ်ဝပ်၍၊ အာဂတ်အမျိုး ဟာမန် ပေသာအြပစ်၊ ယဒ အမျိုးတဘက်၌ ကံစည်ေသာ

အ ကံအစည်ကိ ပယ်ေတာ် မမည်အေကာင်း၊ မျက်ရည်ကျလျက် ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၄

ှ င်ဘရင်သည် ေ ရာဇလံှတံကိ ဧသတာသိ့ ကမ်းေတာ်မသြဖင့် ၊ ဧသတာသည်

ထ၍ ှ င်ဘရင် ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်လျက်၊ ၅ အ ှ င်မင်း ကီးအလိေတာ် ှ ိ၍၊
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ကန်ေတာ်မကိ စိတ် ှ င့် ေတွေ့တာ်မလ င်၎င်း၊ ကန်ေတာ်မအမသည် ေ ှ ေ့တာ်၌

ေလျာက်ပတ်၍ ကိယ်ေတာ်သည် ကန်ေတာ်မ ကိလည်း ချစ်ေတာ်မလ င်၎င်း၊

ိင်ငံေတာ်အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့၌ ှ ိေသာ ယဒလတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊

အာဂတ်အမျိုး ဟေမဒါသသား ဟာမန်စီရင်ေသာစာကိ ပယ်မည်အေကာင်း၊ ထပ်၍

စာေရးေစေတာ်မပါ။ ၆ ကန်ေတာ်မအမျိုးအေပ သိ့ ေရာက်ရေသာ ေဘးကိ၎င်း၊

ကန်ေတာ်မအမျိုးသားချင်းပျက်စီးေသာအမကိ၎င်း၊ ကန်ေတာ်မသည် ကည့် ြခင်းငှါ၊

အဘယ်သိ့ တတ် ိင်ပါအ့ံနည်းဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၇ ှ င်ဘရင် အာေ ကလည်း၊

ဟာမန်သည် ယဒလတိ့ကိ ထိခိက်ေသာေကာင့် ၊ သ၏အိမ်ကိ ဖိဖရား ဧသတာအားငါေပး ပီ။

ထိသကိလည်း လည်ဆဲွချတိင်၌ ကွပ်မျက်ေစ ပီ။ ၈ သိ့ရာတွင် ှ င်ဘရင်လက်စွပ် ှ င့်

တံဆိပ်ခတ် ေသာ ှ င်ဘရင် မိန့်ေတာ်စာကိ အဘယ်သမ မပယ်ရ သည်ြဖစ်၍၊

စိတ် ှ ိသည်အတိင်း ယဒလတိ့အဘိ့ အမိန့် ေတာ်စာကိ တဖန်ေရး၍၊ လက်စွပ်ေတာ် ှ င့်

တံဆိပ်ခတ် ရမည်ဟ မိဖရားဧသတာ ှ င့် ယဒလေမာ်ဒကဲတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိအခါ

ဝိဝန်အမည် ှ ိေသာ တတိယလ ှ စ် ဆယ်သံးရက်ေနတွ့င်၊ စာေရးေတာ် ကီးတိ့ကိေခ ၍၊

အိ ိယြပည်မှ က ှ ြပည်တိင်ေအာင် တိင်းြပည်တရာ ှ စ်ဆယ်ခနစ်ြပည်တိ့၌ ှ ိေသာ

ယဒလ၊ ကိယ်စားေတာ် မင်း၊ အြပည်ြပည်အပ်ေသာ မိဝ့န်၊ မိသ့ ကီးတိ့ကိ

ေမာ်ဒကဲမှာထားသမအတိင်း၊ ယဒဘာသာစကားမှစ၍ လအမျိုးမျိုး ေြပာေသာစကားအသီး

အသီးအားြဖင့် ၊ ၁၀ ှ င်ဘရင် အာေ ၏ အမိန့်ေတာ်စာကိေရး၍ ှ င်ဘရင်လက်

စွပ်ေတာ် ှ င့် တံဆိပ်ခတ် ပီးမှ၊ ြမင်း၊ လား၊ ကလားအပ်၊ ြမည်းစီးေသာ စာပိ့လလင်တိ့ြဖင့်

ေပးလိက် ေလ၏။ ၁၁အမိန့်ေတာ်စာချက်ဟမကား၊ အာဒါအမည် ှ ိေသာ ဒွါဒသမလ

တဆယ်သံးရက် တေန့ြခင်းတွင်၊ ၁၂ ိင်ငံေတာ်အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်အ မိ့ မိ ့

၌ ှ ိေသာ ယဒလတိ့သည် စေဝး၍၊ မိမိတိ့အသက်ကိ ေစာင့် ရေသာအခွင့် ၊

တိက်လာေသာြပည်သ၊ စစ်သရ အေပါင်းတိ့ကိ မိန်းမသငယ် ှ င့်တကွ သတ်ြဖတ်သတ်

သင်ပယ် ှ င်း၍၊ သတိ့ဥစာကိ လယ သိမ်း ံ းရေသာအခွင့် ကိ ှ င်ဘရင်ေပးေတာ်မ၏။ ၁၃

ဤေ ွက့ား၊ ယဒလတိ့သည် ထိေနရ့က်တွင် ရန်သတိ့ကိ ရန်တံ့ ပေစြခင်းငှါ၊

အတိင်းတိင်း အြပည် ြပည်၌ေနေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့အား ေကာ်ရေသာ

အမိန့်ေတာ်စာချက်ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ ထိအမိန့်ေတာ်စာကိ ှ န်နန်းေတာ်၌ ေကာ် ပီး မှ၊

ှ င်ဘရင် ကျပ်တည်းစွာ စီရင်သည်အတိင်း၊ စာပိ့ လလင်တိ့သည် အလျင်အြမန်

ေြပးသွား က၏။ ၁၅ ေမာ်ဒကဲသည်လည်း၊ မင်းေြမာက်တန်ဆာ တည်းဟေသာ

အဝတ်အြဖူအြပာကိ ဝတ်ဆင်လျက်၊ ကီးစွာေသာ ေ သရဖကိ ေဆာင်းလျက်၊

ပိတ်ေချာ ှ င့် ေမာင်းေသာအထည်ြဖင့် ပီးေသာဝတ်လံကိ ခံလျက်၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်မှ

ထွက်သွား၍၊ ၁၆ ှ န် မိေ့တာ်သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းသိ့ ေရာက်ေလ၏။

ယဒလတိ့သည်လည်း၊ သက်သာ င်လန်း ၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ အသေရထွန်းလင်းြခင်းသိ့

ေရာက် က၏။ ၁၇ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်စာေရာက်ေလေသာ အြပည်ြပည်အ မိ့ မိ ့၌၊

ယဒလတိ့သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်း၊ ပဲွခံြခင်း၊ မဂလာေနေ့စာင်းြခင်းကိ ပ၍၊

ြပည်သြပည်သားအများတိ့သည် ယဒလတိ့ကိ ေကာက် ွံ ေသာေကာင့် ယဒဘာသာကိ

ဝင်က၏။

၉ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်အတိင်း စီရင်ရေသာ အချိန်နီး၍၊ ယဒအမျိုး၏

ရန်သတိ့က၊ ငါတိ့ ိင်မည်ဟ ေြမာ်လင့် ေသာေန၊့ အမေြပာင်းလဲ၍ ယဒလတိ့သည်

မနာလိေသာ သတိ့ကိ ိင်ေသာ ေနရ့က်တည်းဟေသာ အာဒါမည်ေသာ

ဒွါဒသမလတဆယ်သံးရက်ေနတွ့င်၊ ၂ ှ င်ဘရင်အာေ ၏ ိင်ငံေတာ် အြပည်ြပည်

အ မိ့ မိ ့၌ေနေသာ ယဒလတိ့သည်၊ ှ ဥ်းဆဲလိေသာ သတိ့ကိ ဆီးတားြခင်းငှါ စေဝးက၏။

ြပည်သြပည်သား အေပါင်းတိ့သည် ေကာက် ွံ ေ့သာေကာင့် ၊ အဘယ်သမ

ရန်မ ပဝ့ံဘဲေနက၏။ ၃အြပည်ြပည်ကိ အပ်စိးေသာမင်း၊ ကိယ်စားေတာ် မင်း၊ မိဝ့န်မင်း၊

အမေတာ်ေစာင့် အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့ သည် ေမာ်ဒကဲကိ ေကာက် ွံ ေ့သာေကာင့် ၊

ယဒလတိ့ကိ မစက၏။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ေမာ်ဒကဲသည် နန်းေတာ် တွင်

ဘန်း ကီးလျက်၊ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်၌ သိတင်း ှ ံ ့ြပား၍၊ တေနထ့က်

တေန့ ကီးြမင့် ရာသိ့ ေရာက် သတည်း။ ၅ ထိေနတွ့င် ယဒလတိ့သည် ရန်သအေပါင်းတိ့ကိ

ထား ှ င့်လပ် ကံသတ်ြဖတ်ဖျက်ဆီး၍၊ မနာလိေသာ သတိ့၌ ပချင်သမ ပက၏။ ၆

ှ န် မိေ့တာ်၌လငါးရာတိ့ကိ လပ် ကံသတ်ြဖတ် က၏။ ၇ ယဒအမျိုး၏

ရန်သဟေမဒါသသားြဖစ်ေသာ ဟာမန်၏သား တကျိပ်တည်းဟေသာ ပါ ှ ာသ၊

ဒါလဖန်၊ အာသပါသ၊ ေပါရသ၊ အာဒလိ၊ အာရိဒါသ၊ ပါမ ှ ာတ၊ အရိသဲ၊ ဒရိဒဲ၊

ဝါေဇဇာသတိ့ကိလည်း သတ်က၏။ သိ့ရာတွင် သတိ့ဥစာကိ မသိမ်းမယဘဲေနက၏။ ၁၁

ထိေန့၌ ှ န် မိေ့တာ်တွင် ေသေသာသစာရင်း ကိ ှ င်ဘရင်ေ ှ ေ့တာ်မှာ

ြပက၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင်သည် မိဖရားဧသတာကိ ေခ ၍၊ ယဒ လတိ့သည် ှ န်

မိေ့တာ်၌ ဟာမန်သားတကျိပ် ှ င့်တကွ လငါးရာတိ့ကိ လပ် ကံသတ်ြဖတ် က ပီ။

ိင်ငံေတာ်တွင် အြခားေသာ အြပည်ြပည်တိ့၌ အဘယ်သိ့ ပက ပီနည်း။ သင်သည်

အဘယ်အလိ ှ ိေသးသနည်း။ အလိ ှ ိသည် အတိင်း ငါ ပမည်။ အဘယ်ဆိကိ

ေတာင်းချင်ေသး သနည်း။ ေတာင်းသမ ကိ ငါေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၁၃ ဧသတာက၊

အ ှ င်မင်း ကီးအလိေတာ် ှ ိလ င်၊ ှ န် မိ ့၌ ှ ိေသာ ယဒလတိ့သည် ယေန့ အမိန့်ေတာ်

အတိင်း နက်ြဖန်ေန့၌လည်း ပရမည်အေကာင်း၊ ဟာမန်သားတကျိပ်ကိလည်း

လည်ဆဲွချတိင်၌ ဆဲွထားရမည် အေကာင်း အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ ေလာက်သည်အတိင်း၊ ၁၄

ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၍ ှ န်နန်းေတာ်၌ အမိန့် ေတာ်ကိ ထတ် ပီးမှ၊ ဟာမန်သား

တကျိပ်ကိ ဆဲွထား က၏။ ၁၅ ှ န် မိ ့၌ ှ ိေသာ ယဒလတိ့သည်လည်း၊

အာဒါလတဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င် စေဝး၍၊ ှ န် မိသ့ား သံးရာတိ့ကိ သတ်က၏။

သိ့ရာတွင် သတိ့ဥစာကိ မသိမ်း မယဘဲေနက၏။ ၁၆ ိင်ငံေတာ်အတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည်၌ ှ ိေသာ ယဒလအြခားတိ့သည် အာဒါလတဆယ်သံးရက်ေနတွ့င်၊

မိမိတိ့အသက်ကိ ေစာင့်လျက်၊ ရန်သလက်သိ့မေရာက်ဘဲ ချမ်းသာရမည်အေကာင်း၊

စေဝး၍ ရန်သခနစ်ေသာင်း ငါးေထာင်တိ့ကိ သတ်က၏။ သိ့ရာတွင် သတိ့ဥစာကိ

မသိမ်းမယဘဲ ေနက၏။ ၁၇ ထိလ တဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င် ငိမ်ဝပ်စွာေန ၍ ပဲွခံရာေန၊့

ေပျာ်ေမွရ့ာေန့ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေစာင့် ေ ှ ာက် က၏။ ၁၈ ှ န် မိ ့၌ ှ ိေသာ

ယဒလများမကား၊ တဆယ် သံးရက်ေန့ ှ င့် တဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်း စေဝးက၏။

တဆယ်ငါးရက်ေြမာက်ေသာအခါ ငိမ်ဝပ်စွာေန၍ ပဲွခံရာ ေန၊့ ေပျာ်ေမွရ့ာေန့ြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ေစာင့် ေ ှ ာက် က၏။ ၁၉ မိ ့ ိ းမ ှ ိေသာ ွာတိ့၌ ေနေသာယဒလတိ့သည် လည်း၊ အာဒါ

လတဆယ်ေလးရက်ေနကိ့ ေပျာ်ေမွစွ့ာ ပဲွခံရာေန၊့ မဂလာေန၊့ တေယာက်ကိတေယာက်

လက်ေဆာင်ေပးလိက်ရာေန့ြဖစ်ေစက၏။ ၂၀တဖန် ေမာ်ဒကဲသည် ဤအမအရာတိ့ကိ

ေရးထား၏။ ၂၁ ယဒလတိ့သည် ရန်သလက်မှ လွတ်၍ ချမ်းသာ ရေသာေန၊့ ၂၂

သတိ့ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့် ြမည်တမ်းြခင်းေပျာက်၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ေပျာ်ေမွကြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာ လတည်းဟေသာ အာဒါလ တဆယ်ေလးရက် ှ င့် တဆယ်ငါးရက်ေနတိ့့ကိ

ှ စ်တိင်းေစာင့် ၍ ပဲွခံရာေန၊့ ေပျာ်ေမွရ့ာေန၊့ တေယာက်ကိတေယာက် လက်ေဆာင်

ေပးလိက်၍၊ ဆင်းရဲေသာသတိ့အား စွန့် ကဲရာေန့ြဖစ်ေစ ေသာ ထံးစံကိ စီရင်ြခင်းငှါ၊

ှ င်ဘရင် အာေ ိင်ငံ ေတာ်အြပည်ြပည်၌ အနီးအေဝး ှ ိေသာ ယဒလအေပါင်း

တိ့ေနရာသိ့ မှာစာကိ ေပးလိက်ေလ၏။ ၂၃ ယဒလတိ့ကလည်း၊ ပစ ှ ိ၍

ေမာ်ဒကဲမှာလိက် သည်အတိင်း အ မဲ ပပါမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၂၄ယဒလအေပါင်းတိ့၏

ရန်သြဖစ်ေသာ အာဂတ် အမျိုး၊ ဟေမဒါသသား ဟာမန်သည် ယဒအမျိုးကိ

ဖျက်ဆီးမည်အ ကံ ှ ိ၍၊ ဖျက်ဆီးပယ် ှ င်းြခင်းငှါ ပရ စာေရးတံချေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၅

ဧသတာသည် ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ဝင်၍ ယဒ လတိ့တဘက်၌ ဟာမန် ကံစည်ေသာ

အဓမအ ကံကိ သ၏ေခါင်းေပ သိ့ ြပန်ေရာက်ေစမည်အေကာင်း၊ သ ှ င့်

သ၏သားတိ့ကိလည်း လည်ဆဲွချတိင်၌ ဆဲွထားေစမည် အေကာင်း၊ အမိန့်ေတာ်စာကိ

ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၎င်း၊ ၂၆ ပရဟေသာစကားကိ အစဲွ ပသြဖင့် ၊ ထိေနကိ့

ပရေနဟ့၍ ေခေဝ က၏။ ထိအမိန့်ေတာ်စာချက် ှ င့် ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ေသာ

အမကိ ေထာက်လျက်၊ ၂၇ ယဒလတိ့သည် ကိယ်တိင်မှစ၍ သားေြမး၊

ဘာသာဝင်သ အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ ေမာ်ဒကဲမှာစာ၌ စီရင်ထံးဖဲွသ့ည်အတိင်း၊ ထိေန့

ှ စ်ရက်ကိ ှ စ်တိင်း အစဥ်မြပတ်ေစာင့် မည်အေကာင်း၊ ၂၈ ထိပရေနတိ့့သည်

ယဒအမျိုး၌မေပျာက်၊ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် မေမ့မေလျာ့၊ အြပည်ြပည်

အ မိ့ မိ ့၌ ေနေသာအေဆွအမျိုးအသီးအသီး အစဥ် အဆက်တိ့သည်ေအာက်ေမ့

ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း ဝန်ခံ က၏။ ၂၉ ထိအခါ အဘိဟဲလသမီး မိဖရားဧသတာ ှ င့်

ယဒအမျိုး ေမာ်ဒကဲတိ့သည်၊ ပရေနတိ့့ကိ မဲြမံစွာ တည်ေစြခင်းငှါ ကျပ်တည်းစွာ

အာဏာထား၍ မှာစာကိ တဖန်ေရးထားက၏။ ၃၀ ယဒအမျိုးသား ေမာ်ဒကဲ ှ င့်
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မိဖရားဧသတာ မှာထား၍၊ ၃၁ ယဒလတိ့သည် ကိယ်အဘိ့ ှ င့် သားစဥ်

ေြမးဆက်အဘိ့ စီရင်သည်အတိင်း၊ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌ အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊

ဆေတာင်းြခင်း ှ င့်တကွ ပရေနတိ့့ကိ အ မဲေစာင့် ေစြခင်းငှါ၊ အာေ ိင်ငံေတာ် တွင်

တိင်းြပည်တရာ ှ စ်ဆယ်ခနစ်ြပည်၌ ှ ိေသာ ယဒလ အေပါင်းတိ့ ေနရာသိ့ ငိမ်သက်ေစေသာ

သစာစကား ှ င့် ထိမှာစာကိ ေမာ်ဒကဲေပးလိက်ေလ၏။ ၃၂ ဧသတာစီရင်ေသာအားြဖင့် ၊

ပရေနတိ့့ကိ ေစာင့် ရာ ထံးစံသည် အ မဲတည်၍ဤစာ၌ေရးထား လျက် ှ ိသတည်း။

၁၀ ှ င်ဘရင် အာေ သည်ေြမ ကီးေပ ၌၎င်း၊ ပင်လယ်တွင် ှ ိေသာကန်းတိ့ေပ ၌၎င်း၊

ေငွေတာ်ခဲွ ေကာင်း အစ ှ ိေသာ၊ ၂အာဏာတန်ခိးေတာ် ှ င့် စီရင်သမ ေသာ

အမအရာများ ှ င့်တကွ၊ ချီးေြမာက်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာ ေမာ်ဒကဲ၏ ဘန်းတန်ခိး၊

ထင် ှ ားေသာ အြခင်းအရာတိ့သည် ေမဒိ၊ ေပရသိရာဇဝင်တိ့၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။

၃ ယဒအမျိုးသား ေမာ်ဒကဲသည် ှ င်ဘရင် အာေ ေအာက်၌ အြမတ်ဆံးေသာ

အရာကိရ၍ ယဒလ တိ့တွင် ဘန်း ကီး၏။ မိမိအမျိုး၏ အကျိုးစီးပွားကိ

ပစလျက်၊ အမျိုးသားချင်းအေပါင်းတိ့အား မဂလာစကားကိ သာေြပာလျက်၊

မိမိအမျိုးသားချင်းအေပါင်းတိ့တွင် မျက် ှ ာရေသာသ ြဖစ်သတည်း။
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၁ ေယာဘအမည် ှ ိေသာသတေယာက်သည် ဥဇြပည်၌ေန၏။

ထိသသည်စံလင်ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိ၏။ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေသာသ၊

မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်၏။ ၂ သားခနစ်ေယာက် ှ င့်

သမီးသံးေယာက် ှ ိ၏။ ၃ သ၏ဥစာကား၊ သိးခနစ်ေထာင်၊ ကလားအပ်သံးေထာင်၊

ွားယှဥ်ငါးရာ၊ ြမည်းမငါးရာ၊ ငယ်သား အတိင်းမသိများသည်ြဖစ်၍၊ ထိသသည်

အေ ှ မ့ျက် ှ ာအရပ်သားတကာတိ့ထက် သာ၍ ကီးေသာသြဖစ်၏။ ၄ ေယာဘ၏

သားတိ့သည် ှ စ်စဥ်အတိင်း အသီးအသီးဘွားေသာေနေ့ရာက်လ င်၊ မိမိတိ့အိမ်၌

ပဲွခံသြဖင့် ၊ ှ မသံးေယာက်ကိလည်းေခ ၍ အတစားေသာက်ေလ့ ှ ိ က၏။ ၅

ပဲွခံေသာေနရ့က်လွန်ေသာအခါ၊ ေယာဘသည်သတိ့ကိေခ ၍ သန့် ှ င်းေစ ပီးလ င်

နံနက်ေစာေစာထ၍ သတိ့အေရအတွက်အတိင်း မီး ိေ့သာယဇ်ကိပေဇာ်ေလ့ ှ ိ၏။

အေကာင်းမကား၊ ငါ့သားတိ့သည် မှားယွင်း၍ စိတ် ှ လံးထဲ၌ ဘရားသခင်ကိ

စွန့်ပစ် က ပီေလာဟ ေယာဘေအာက်ေမ့၏။ ထိသိ့ေယာဘသည် အစဥ် ပ မဲ ှ ိ၏။ ၆

ဘရားသခင်၏သားတိ့သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ခစားြခင်းငှါလာရေသာေနရ့က်အချိန်

ေရာက်လ င်၊ စာတန်သည်လည်း သတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍လာ၏။ ၇ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်သည်အဘယ်အရပ်က လာသနည်းဟစာတန်ကိေမးေတာ်မလ င်၊ စာတန်က၊

ေြမ ကီးေပ မှာ လှည့်လည်၍ အရပ်ရပ်သွားလာြခင်း အမထဲက လာပါသည်ဟ

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၈ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့ကန်ေယာဘကိဆင်ြခင် ပီေလာ။

ေြမ ကီးေပ မှာသ ှ င့် တေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ။ စံလင်ေြဖာင့် မတ်ေပ၏။ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသ၊ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်သည်ဟ စာတန်အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ စာတန်ကလည်း၊ ေယာဘသည် အကျိုးမရဘဲ ဘရားဝတ်ကိ ပသေလာ။

၁၀ ကိယ်ေတာ်သည် သကိ့ယ်မှစ၍ သအိ့မ် ှ င့် သ့ဥစာ ှ ိသမ ပတ်လည်၌

ေစာင်ရန်းကာေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ သပေလသမ တိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ ပီ။

သသိ့း့ ွားအစ ှ ိေသာ တိရစာန်တိ့သည် ေြမေပ မှာ အလွန်ပွားများ က ပီ။ ၁၁ယခမကား၊

လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ သ၏ဥစာ ှ ိသမ ကိ ထိခိက်ေတာ်မလ င်၊ သသည်

မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်ကိ စွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရားကိ

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၁၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သ၏ဥစာ ှ ိသမသည်

သင့်လက်၌ ှ ိ၏။ သကိ့ယ်တခကိသာ မထိမခိက် ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ စာတန်သည်

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ထွက်သွားေလ၏။ ၁၃တေနသ့၌ ေယာဘ၏သားသမီးတိ့သည်

အစ်ကိအ ကီးအိမ်တွင်စား၍ စပျစ်ရည်ကိေသာက်လျက် ေနကစဥ်၊ ၁၄ ေယာဘထံသိ့

တမန်တေယာက်လာ၍၊ ွားတိ့သည် လယ်ထွန်လျက်၊ သတိ့အနားမှာြမည်းမတိ့သည်

ကျက်စားလျက် ှ ိ ကေသာအခါ၊ ၁၅ ေ ှ ဘအမျိုးသားတိ့သည် တိက်ယသွား ကပါ ပီ။

လေစာင့် တိ့ကိလည်း ထား ှ င့်သတ်၍ ကန်ေတာ် တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊

ကိယ်ေတာ်အား သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။

၁၆ ထိသိ့ေလာက်စဥ်တွင်၊ အြခားေသာသတေယာက်သည်လာ၍၊

ဘရားသခင်၏မီးသည် မိဃ်းေကာင်း ကင်မှ ကျသြဖင့် ၊ သိးများ ှ င့် လေစာင့် များတိ့ကိ

ေလာင်၍သတိ့သည်က မ်းကန် ကပါ ပီ။ ကန်ေတာ်တေယာက် တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊

ကိယ်ေတာ်အား သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟေလာက်ေလ၏။ ၁၇ ထိသိေ့လ ာက်စဥ်တွင်၊

အြခားေသာသ တေယာက်သည်လာ၍၊ ခါလဒဲအမျိုးသား တပ်သံးတပ် တိ့သည် ချီ၍

ကလားအပ်တိ့ကိ တိက်ယသွား ကပါ ပီ။ လေစာင့် တိ့ကိလည်း ထား ှ င့်သတ်၍

ကန်ေတာ်တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်အား သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၁၈ ထိသိ့ေလာက်စဥ်တွင်၊ အြခားေသာသတေယာက်သည်လာ၍၊

ကိယ်ေတာ်၏သားသမီးတိ့သည် အစ်ကိအ ကီးအိမ်၌ စား၍ စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက်လျက်ေနကေသာအခါ၊ ၁၉ ေတာမှေလကီးလာ၍ အိမ်ေလးေထာင့် ကိ

တိက်သြဖင့် ၊ အိမ်သည် ထိလလင်တိ့အေပ ၌ ပိလဲပါ၏။ သတိ့သည်ေသ၍

ကန်ေတာ်တေယာက်တည်း ကျန်ရစ်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်အား သိတင်း ကားေြပာရပါသည်ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၂၀ ထိအခါ ေယာဘသည် ထ၍ မိမိဝတ်လံကိ ဆတ်ေလ၏။

ဆံပင်ကိလည်း ရိတ်၍ ေြမေပ မှာဝပ်လျက် ကိးကွယ် ပီးလ င်၊ ငါသည် အဝတ်မပါဘဲ

အမိဝမ်းထဲကထွက်လာ၏။ ၂၁ အဝတ်မပါဘဲ အမိဝမ်းထဲသိ့ ြပန်သွားေတာ့မည်။

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ၏။ထာဝရဘရားလည်း ပ်သိမ်းေတာ်မ၏။ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်သည် မဂလာ ှ ိပါေစသတည်းဟ ဆိေလ၏။ ၂၂ ေယာဘသည် ဤအမများ ှ င့်

ေတွ ့ ကံေသာ်လည်းမမှားယွင်း။ ထာဝရဘရားကိလည်းအြပစ် မတင်ဘဲေန၏။

၂ တဖန်ဘရားသခင်၏ သားတိ့သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်၌

ခစားြခင်းငှါ လာရေသာေနရ့က်အချိန် ေရာက်လ င်၊ စာတန်သည်လည်း

ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ခစားြခင်းငှါ သတိ့ ှ င့်အတလာ၏။ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်သည် အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟ စာတန်ကိေမးေတာ်မလ င်၊ စာတန်က၊

ေြမ ကီးေပ မှာလှည့်လည်၍ အရပ်ရပ်သွားလာြခင်း အမထဲကလာပါသည်ဟ

ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၃ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့ကန်ေယာဘကိ ဆင်ြခင်မိ ပီေလာ။

ေြမ ကီးေပ မှာသ ှ င့်တေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ။ စံလင်ေြဖာင့် မတ်ေပ၏။ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသ၊ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ေ ှ ာင်ေသာသြဖစ်၏။ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ

သကိပျက်စီးေစြခင်းငှါ သင်သည် ငါ့ကိ တိက်တွန်းေသာ်လည်း၊ သသည်

ေြဖာင့် မတ်ေသာသေဘာကိ စဲွလမ်းလျက်ေနသည်ဟ စာတန်အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ စာတန်ကလည်း၊ အေရဘိ့အေရဟဆိသက့ဲသိ၊့ လသည်မိမိအသက်ဘိ့

မိမိဥစာ ှ ိသမ ကိေပးပါလိမ့်မည်။ ၅ ယခတဖန် လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ သအ့ ိး ှ င့်

သအ့သားကိ ထိခိက်ေတာ်မလ င်၊ သသည် မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်ကိ

စွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရားကိ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၆ထာဝရဘရားကလည်း၊

သသည် သင့်လက်၌ ှ ိ၏။ သအ့သက်တခကိသာ လွတ်ေစဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၇

စာတန်သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ထွက်သွား၍ ေယာဘ၏ ေြခဘဝါးမှသည်

ဦးထိပ်တိင်ေအာင် ဆိးေသာအနာစိမ်းများ တိးေပါက်ေစ၏။ ၈ ေယာဘသည်

ကိယ်ကိြခစ်စရာ အိးြခမ်းကိ ကိင်ယ၍ မီးဖိြပာထဲမှာ ထိင်ေလ၏။ ၉ ထိအခါမယားက၊

သင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာတရားကိ စဲွလမ်းေသးသေလာ။ ဘရားသခင်ကိ စွန့်ပယ် ၍

ေသေလာ့ဟဆိ၏။ ၁၀ ေယာဘကလည်း၊ မိန်းမမိက်ေြပာတတ်သက့ဲသိ့ သင်သည်ေြပာ၏။

အဘယ်သိန့ည်း။ ငါတိ့သည် ဘရား သခင်၏လက်ေတာ်မှ သခချမ်းသာကိ ခံယသည်ြဖစ်၍၊

ဒကဆင်းရဲကိ မခံမယရာသေလာဟဆိ၏။ ေယာဘ သည် ဤအမများ ှ င့်

ေတွ့ ကံေသာ်လည်း တ်ြဖင့် မ မမှားယွင်း။ ၁၁ ထိအခါေတမန်အမျိုးသား

ဧလိဖတ်၊ အာ အမျိုးသားဗိလဒဒ်၊ ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖါတည်း ဟေသာ

ေယာဘ၏အေဆွခင်ပွန်း သံးေယာက်တိ့သည်၊ သ၌ေရာက်ေသာ ဤအမ ကီးအလံးစံတိ့ကိ

သိတင်း ကားလ င်၊ ေယာဘ ှ င့်အတ ညည်းတွား၍ သကိ့ ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ၊

စည်းေဝးမည် ချိန်းချက်သည်အတိင်း၊ အသီးအသီး မိမိတိ့ေနရာအရပ်မှ

ေရာက်လာက၏။ ၁၂ ထိသတိ့သည် အေဝးကေမ ာ်ကည့်၍ ေယာဘကိ မသိလ င်၊

အသံကိလင့် ၍ ငိေကးက၏။ အသီးအသီး မိမိတိ့ဝတ်လံကိဆတ်၍ ေြမမန့်ကိ

ယ ပီးလ င် မိမိတိ့ ေခါင်းေပ သိ့ကျေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့

ပစ်တင် က၏။ ၁၃ ခနစ်ရက်ပတ်လံး ေယာဘ ှ င့်အတေြမေပ မှာထိင်၍၊

သသည်ြပင်းစွာေသာဆင်းရဲခံရေကာင်းကိ သိြမင်လ င်၊ အဘယ်သမ

စကားမေြပာမဆိဘဲေနက၏။

၃ ထိေနာက်၊ ေယာဘသည် တ်ကိဖွင့် ၍ ၂ မိမိဘွားေသာေနရ့က်ကိ ကျိန်ဆဲလျက်

မက်ဆိသည်ကား။ ၃ ငါဘွားေသာ ေနရ့က်ပျက်စီးပါေစ။ သားေယာက်ျားကိ

ပဋိသေ ယ ပီဟသိတင်း ကားေြပာေသာ ညဥ့်လည်း ပျက်စီးပါေစ။ ၄ ထိေနရ့က်မိက်ပါေစ။

ဘရားသခင်သည် မျက် ှ ာ ပေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။ အလင်းမေပ ထွန်းပါ ေစ ှ င့် ၊ ၅ ေမှာင်မိက်၊

ေသမင်းအရိပ်သည် ထိေနရ့က် အသေရကိ တ်ချပါေစ။ မိဃ်းတိမ်ထပ် လမ်းမိးပါေစ။

မွန်းတည့်အ ှ ိန်ြဖင့် ေ ကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ်ပါေစ။ ၆ ထိညဥ့်သည်ေမှာင်မိက်၌

ေပျာက်ပါေစ။ ှ စ်စဥ် ေနရ့က်တိ့ ှ င့် မေပါင်းပါေစ ှ င့် ၊ ၇လအေရအတွက်၌ မဝင်ပါေစ ှ င့် ။

ေအာ်၊ ထိညဥ့်သည်ဆိတ်ညံပါေစ။ င်လန်းေသာအသံမ ှ ိပါ ေစ ှ င့် ။ ၈ ေနရ့က်ကိေ ွး၍

ကျိန်ဆဲတတ်ေသာသ၊ မိေကျာင်းကိ ထေစတတ်ေသာသတိ့သည် ထိညဥ့်ကိ ကျိန်ဆဲပါေစ။

၉ညဦးယံကယ်တိ့သည် မိက်ပါေစ။ ထိညဥ့်သည် အလင်းကိေတာင့်တ၍ မရပါေစ ှ င့် ။
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နံနက်မိဃ်းလင်း ကိ မြမင်ပါေစ ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ ၁၀ ငါ့အမိ၏ဝမ်းကိ

ပိတ်မထား၊ ဒကဆင်းရဲကိ ငါမြမင်ေစြခင်းငှါ မကွယ်မကာ။ ၁၁ ငါသည်ေမွးစက

အဘယ်ေကာင့် မေသသနည်း။ အမိဝမ်းထဲမှ ထွက်စကအဘယ်ေကာင့် အသက်မချုပ်

သနည်း။ ၁၂ ငါ့ကိအဘယ်ေကာင့် ပိက်ေပွရ့သနည်း။ အဘယ်ေကာင့် ိတိ့က်ရသနည်း။

၁၃ ထိသိ့မ ပလ င် ငါသည်အိပ်၍ ငိမ်း ပီ။ ေပျာ်လျက်ေနရ ပီ။ ၁၄ မိပ့ျက်တိ့ကိ

ြပင်ဆင် ပစေသာ ေလာကီ ှ င်ဘရင်၊ ၁၅ မးမတ်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ေ ကိရတတ်၍

ဘ ာတိက်၌ ေငွကိအြပည့် သိထားေသာမင်းတိ့ ှ င့် ၎င်း ငါ ငိမ်းရ ပီ။ ၁၆ သိ့မဟတ်

အချိန်ေနလ့မေစ့မီှ ေမွးေသာသငယ်၊ အလင်းကိ မြမင်ရေသာသငယ်က့ဲသိ့

ငါပျက်စီးရ ပီ။ ၁၇ ထိအရပ်၌ လဆိးတိ့သည် ေနာက်တဖန်မေ ှ ာင့် ှ က်ရ။

ပင်ပန်းေသာသသည်တိ့သည် ချမ်းသာ ရက၏။ ၁၈အချုပ်ခံရေသာသတိ့သည်လည်း

အတ ငိမ်ဝပ်ရက၏။ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၏စကားသံကိမကားရက။ ၁၉ ထိအရပ်၌

ကီးေသာသ ှ င့် ငယ်ေသာသ ှ ိ က၏။ ကန်သည်လည်း သခင်လက် ှ င့် လွတ်ရ၏။

၂၀ ဒကဆင်းရဲခံရေသာသအား အဘယ်ေကာင့်အလင်းကိေပးသနည်း။

စိတ် ှ လံးခါးေသာသအား အဘယ်ေကာင့် အသက်ကိေပးသနည်း။ ၂၁ သတိ့သည်

ေသြခင်းကိ ေတာင့်တ၍မရ ိင်။ ဝှက်ထားေသာ ဥစာကိေဘာ်ြခင်းငှါ တးသည် ထက်ေသ

ြခင်းအေကာင်းကိ ေဘာ်ြခင်းငှါ သာ၍ထးက၏။ ၂၂ သတိ့သည်သချုင်းတွင်းကိ

ေတွေ့သာအခါ အလွန်ဝမ်းေြမာက်၍ အထးသြဖင့် င်လန်း က၏။ ၂၃ မိမိသွားေသာလမ်း

ကွယ်ေပျာက်ေသာသ၊ ဘရားသခင်ဆီးကာ ချုပ်ထားေသာသအား အလင်း ှ င့် အသက်ကိ

အဘယ်ေကာင့် ေပးသနည်း။ ၂၄ အစာစားြခင်းအရာ၌ ငါညည်းတွားြခင်း ှ ိ၏။

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း မျက်ရည်သည်လည်း ေရစီးသက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၂၅ ငါေကာက်ေသာ

အမသည် ငါ၌ေရာက်လာ ပီ။ ငါအလွန်ေကာက်ေသာေဘးသည် ငါ့ကိေတွမိ့ ပီ။ ၂၆

ငါသည် ငိမ်ဝပ်ြခင်းမ ှ ိ။ ချမ်းဧြခင်းမ ှ ိ။ သက်သာြခင်းမ ှ ိ။ ဒကဆင်းရဲသက်သက် ှ ိသည်ဟ

မက်ဆိ ေလ၏။

၄ ထိအခါ ေတမန်အမျိုးသား ဧလိဖတ် မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါတိ့သည် သင် ှ င့်

တ်ဆက်စမ်းလ င်၊ သင်သည် စိတ်ပျက်ေကာင်းပျက်လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊

အဘယ်သသည် စကားမေြပာဘဲ ေန ိင်မည်နည်း။ ၃သင်သည် လအများတိ့ကိ ဆံးမ ပီ။

လက်မစွမ်းေသာသတိ့ကိ ခိင်ခ့ံေစ ပီ။ ၄သင်၏စကားသည် လဲလေသာသကိ ေထာက်မ ပီ။

န့်နဲေသာဒးတိ့ကိလည်း တည့်ေစ ပီ။ ၅ယခမကား၊ ကိယ်တိင်အမေတွ့၍ စိတ်ပျက်၏။

အထိအခိက်ခံရေသာ ေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေန၏။ ၆သင်၏ ိေသေသာသေဘာ၊

ယံကည်ကိးစားေသာသေဘာ၊ ေြမာ်လင့် ေသာသေဘာ၊ တည်ကည်ေသာ

သေဘာ၊ တရားသြဖင့် ကျင့်တတ်ေသာသေဘာသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၇

အြပစ် ှ င့်ကင်းလွတ်လျက်ပင် ပျက်စီးြခင်းသိ့ အဘယ်သေရာက်သနည်း။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် အဘယ်အရပ်၌ ဆံးသနည်းဟ ဆင်ြခင်ပါေလာ့။

၈ ငါသိြမင်သည်အတိင်း၊ မတရားေသာ လယ်ထွန်ြခင်းကိ ပေသာသ ှ င့်

အဓမမျိုးေစ့ကိ ကဲေသာသတိ့ သည် ထိသိ့ ှ င့်အညီ စပါးရိတ်တတ်က၏။ ၉

ဘရားသခင်မတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိသတိ့သည် ပျက်စီး၍၊ ေတာ်မေသာအသက်ြဖင့်လည်း

ဆံး ံ းရက ၏။ ၁၀ ြခေသ့ေဟာက်ြခင်း၊ ကမ်းတမ်းေသာ ြခေသ့အသံြမည်ြခင်း၊

ြခေသ့ကေလးကိက်ဝါးြခင်း ငိမ်းရ၏။ ၁၁ ဘမ်း၍ စားစရာမ ှ ိေသာေကာင့် ၊

ကမ်းတမ်းေသာ ြခေသ့သည်ေသ၍၊ ြခေသ့မ၏သားငယ်တိ့သည် အရပ်ရပ် ကဲွြပားရက၏။

၁၂တရံေရာအခါ ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ရ၍ တိေသာအသံကိကားရ၏။

၁၃လတိ့သည် ကီးစွာေသာ အိပ်ေပျာ်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ထးဆန်းေသာ ပါ ံထင် ှ ားရာ

ကာလညဥ့်အချိန်၌ ငါေအာက်ေမ့စဥ်တွင်၊ ၁၄ ငါ့အ ိးများ တန်လပ်သည်တိင်ေအာင်၊ ငါ

အလွန်ေကာက်အား ကီး၍ ထိတ်လန့်လျက်ေန၏။ ၁၅ ဝိညာဥ်တပါးသည်

ငါ့ေ ှ ့၌ ကန့်လန့်ေ ှ ာက် သွား၍၊ ငါသည် ကက်သီးေမွး ှ င်းထေလ၏။ ၁၆

ထိဝိညာဥ်သည်ရပ်ေန၍၊ ပံသ ာန်လည်း ေသချာစွာ မထင်မ ှ ားအရိပ်ကိသာ ငါြမင်ရ၏။

ြငင်းေသာ အသံ ှ ိ၍ ငါ ကားေသာစကားသံဟမကား၊ ၁၇ ေသတတ်ေသာလသည်

ဘရားသခင့် ေ ှ မှ့ာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိရသေလာ။ လသတဝါသည် ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ေ ှ မှ့ာ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိရသေလာ။ ၁၈ အမေတာ်ထမ်းတိ့ကိ ယံေတာ်မမ။

ေကာင်းကင်တမန်ေတာ်တိ့၌ စံလင်ြခင်းမ ှ ိဟ ထင်ေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ့ြဖစ်လ င်

ေြမမန့်၌တည်၍ ေြမထဲတွင် ေနတတ်ေသာသတိ့ကိ အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိအ့ံနည်း။ ထိသတိကိ့

ပိး ွပင် ိင်တတ်၏။ ၂၀တေန့ြခင်းတွင် ပျက်စီးတတ်က၏။ အဘယ်သမ ပမာဏမ ပဘဲ

အစဥ်ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်က၏။ ၂၁ သတိ့၏ဂဏ်အသေရကွယ်ေပျာက်၍

သတိ့သည် ပညာမ ှ ိဘဲ ေသသွားတတ်က၏။

၅ ယခဟစ်ေခ ပါ။ အဘယ်သထးလိမ့်မည်နည်း။ သန့် ှ င်းသတိ့တွင် အဘယ်သကိ

ကည့်ေမ ာ်မည်နည်း။ ၂ ေဒါသသည် လမိက်ကိဖျက်ဆီးတတ်၏။ ပညာမ ှ ိေသာ

သသည်လည်းြငူစေသာသေဘာအားြဖင့် ေသြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၃

မိက်ေသာသအြမစ်စဲွသည်ကိ ငါြမင်ေသာအခါ၊ သ၏ေနရာကိ ချက်ြခင်းကျိန်ဆဲ၏။ ၄

သ၏သားသမီးတိ့သည် ေဘးလွတ်ရာအရပ် ှ င့် ေဝးက၏။ ံ းေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ

ခံရေသာအခါ ကယ် တ်ေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိ။ ၅ သရိတ်ေသာစပါးကိ

မွတ်သိပ်ေသာသသည်၊ ဆးပင်ကာေသာြခံ အထဲကယသွား၍ စားတတ်၏။

သ၏ ပစည်းဥစာကိလည်း ေရငတ်ေသာ သသည် မျိုတတ်၏။ ၆

ေြမမန့်ထဲကအမေရာက်သည်မဟတ်။ ဒကသည် ေြမေပ မှာ မေပါက်တတ်။ ၇

မီးပွါးတိ့သည် အထက်သိ့ပျံတက်သည်နည်းတ၊ လသည်ဒက၌ ကျင်လည်ြခင်းငှါ

ေမွးဘွား၏။ ၈ ငါမကား ဘရားသခင်ကိ ေမ ာ်လင့် မည်။ ကိယ်အမကိ ဘရားသခင်၌

အပ်မည်။ ၉ဘရားသခင်သည် ကီးေသာအမ၊ စစ်၍မကန် ိင်ေသာအမ၊ ေရတွက်၍မဆံး၊

အ့ံ သဘွယ်ေသာ အမ တိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၀ ေြမေပ မှာမိဃ်း ွာေစသြဖင့် လယ်တိ့၌

ေရကိေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိသိ့ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာသတိ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။

ငိြငင်ေသာသတိ့ကိလည်း ဝမ်းသာေစေတာ် မ၏။ ၁၂ ပရိယာယ် ပေသာသတိ့၏

အမကိမေအာင်ေစြခင်းငှါ သတိ့အ ကံကိ ဖျက်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ပညာ ှ ိတိ့ကိ

သတိ့၏ပရိယာယ်အားြဖင့် ဘမ်းဆီးေတာ်မ၏။ လှည့်စားတတ်ေသာသတိ့၏ တိင်ပင်ြခင်း

ကိ အချည်း ှ ီးြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိသတိ့သည် ေနအ့ချိန်၌ ေမှာင်မိက်ကိေတွ့၍၊

ညဥ့်အချိန်၌က့ဲသိ့ မွန်းတည့်အချိန်၌ စမ်းသပ်လျက် သွားလာက၏။ ၁၅

ထိသတိ့စီရင်ေသာထားေဘးမှ၎င်း၊ အား ကီးေသာသတိ့၏ လက်မှ၎င်း၊ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ

ကယ် တ် ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိသိ့ ဆင်းရဲသားတိ့သည် ေြမာ်လင့် ရာအခွင့် ှ ိ က၏။

အဓမသည်လည်း မိမိ တ်ကိ ပိတ်ထားရ၏။ ၁၇ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဘရားသခင်

စစ်ေဆး ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ထိေကာင့် အန တန်ခိး ှ င်

ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ မထီမ့ဲြမင်မ ပပါ ှ င့် ။ ၁၈ ထိအ ှ င်သည် အနာကိြဖစ်ေစ၍၊

ထိအနာကိလည်း စည်းေစေတာ်မ၏။ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၍ လက်ေတာ် ှ င့်

သက်သာေစေတာ်မ၏။ ၁၉သင့် ကိအမေြခာက်ပါးထဲက တ်ယေတာ်မ သည်သာမက၊

ခနစ်ပါးေသာအမ၌လည်း ေဘးတစံတခမ မထိမခိက်ရ။ ၂၀အစာေခါင်းပါးေသာအခါ

ေသေဘးမှ၎င်း၊ စစ်တိက်ေသာအခါ ထားေဘးမှ၎င်း၊ သင့် ကိ ေ ွး တ် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁

သင်သည်က့ဲရဲ ့ြခင်းေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်၍ ပျက်စီးြခင်းေဘးေရာက်ေသာ်လည်း မေကာက်ရ။

၂၂ ပျက်စီးြခင်းေဘး ှ င့် အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘးကိ ရယ်ေမာ၍ ေတာသားရဲတိ့ကိလည်း

မေကာက်ရ။ ၂၃ အေကာင်းမကား၊ လယ်၌ေကျာက်ခဲတိ့သည် သင် ှ င့် ပဋိညာဥ် ပ၍

ေတာသားရဲတိ့သည် သင် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့ ကလိမ့်မည်။ ၂၄ သင်သည်ကိယ်အိမ်၌

ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေ ကာင်းကိ ေတွ့၍ ကိယ်ေနရာအရပ်သိ့ြပန်ေရာက်ေသာအခါ

စိတ်ပျက်စရာအေကာင်းမ ှ ိရ။ ၂၅သင်၌သားသမီးများြပား၍၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်သည်

ေြမေပ မှာ ြမက်ပင် ှ င့်အမ ြဖစ်ေကာင်းကိ ေတွ့ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၂၆အချိန်တန်လ င်

သိမ်းယေသာေကာက်လိင်းက့ဲသိ၊့ သင်သည် အသက် ကီးရင့် ၍ သချုင်းသိ့ ေရာက်ရ

လိမ့်မည်။ ၂၇ ဤအမကိ ငါတိ့သည် စစ်ေဆး၍ ယခေြပာသည်အတိင်း မှန်ပါ၏။

နားေထာင်ပါ။ အသင့် ှ လံးသွင်း ထားပါဟ မက်ဆိ၏။

၆ တဖန်ေယာဘမက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းကိ ေသချာစွာ

ချိန်တွယ်ပါေစ။ ငါခံရေသာဒကများကိလည်း ချိန်ခွင်၌ စထားပါေစ။ ၃ သိ့ြဖစ်လ င်

သမဒရာသဲထက်သာ၍ ေလးလိမ့်မည်။ ထိေကာင့် ငါ့စကားလွန်မိ ပီ။ ၄

အန တန်ခိး ှ င်ပစ်ေတာ်မေသာ ြမားတိ့သည် ငါ၌စဲွ၍၊ အဆိပ်အေတာက်ြဖင့်

ငါ့ဝိညာဥ်ကိမွန်းေစ၏။ ဘရားသခင်ြပေတာ်မေသာ ေကာက်မက်ဘွယ်အရာတိ့သည်
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ငါ့ေ ှ မှ့ာ စီလျက် ှ ိ က၏။ ၅ ေတာြမည်းသည် ြမက်ပင်ေပါေသာအခါ ြမည်တတ်သေလာ။

ွားသည်စားစရာ ှ ိေသာအခါ ေအာ် တတ်သေလာ။ ၆ မ မိန်ေသာအရာကိ

ဆားမပါဘဲ စား ိင် သေလာ။ ကက်ဥအကာသည် ဆိမ့်ေသာအရသာ

ှ ိသေလာ။ ၇ လက် ှ င့် မ မတိ့ ိင်၊ ငါမ ှ စ်သက် ိင်ေသာအရာကိ ွံလျက် ှ င့်

ငါစားရ၏။ ၈ ငါေတာင်းေသာအရာကိ ရပါေစ။ ငါေတာင့်တေသာအရာကိ

ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မပါေစ။ ၉ ေတာင့်တေသာအရာဟမကား၊ ဘရားသခင်သည်

ငါ့ကိဖျက်ဆီးေတာ်မပါေစ။ လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ ငါ့ကိဆံးေစေတာ်မပါေစ။

၁၀ ထိသိ့ြဖစ်လ င်ငါသည် သက်သာရ၏။ ငိြငင်ေသာ်လည်း သည်းခံမည်။

ငါ့ကိ ှ ေြမာေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။ သန့် ှ င်ေတာ်မေသာသ၏စကားကိ ငါမြငင်းမဆန် ပီ။ ၁၁

ငါေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိရမည်အေကာင်း၊ ငါ့ခွန်အားကားအဘယ်သိ့နည်း။

ငါသည်ကိယ်အသက်ကိ ေစာင့် ရမည်အေကာင်း၊ ေနာက်ဆံးခံရေသာ အကျိုးကား

အဘယ်သိ့နည်း။ ၁၂ ငါ့ခွန်အားသည် ေကျာက်ခွန်အားြဖစ်သေလာ။ ငါ့အသားသည်

ေကးဝါြဖစ်သေလာ။ ၁၃ ငါသည်ကိယ်ကိမမစ ိင်။ ငါ့ဥာဏ်လည်းကန် ပီ။ ၁၄

ဆင်းရဲြခင်းသိ့ေရာက်ေသာသ၏ အေဆွခင်ပွန်းသည် သနားအပ်၏။ မသနားလ င်

အန တန်ခိး ှ င်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာ ှ င့် ကင်းလွတ်၏။ ၁၅ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့သည်

ေချာင်းေရက့ဲသိ့ လှည့်စား၍၊ ချိုင့် ၌စီးေသာေရက့ဲသိ့ေ ွ သွ့ား ကွယ်ေပျာက် တတ်က၏။

၁၆ ထိေချာင်းေရသည် ေရခဲေကာင့် ၎င်း၊ မထင် ှ ားေသာ မိဃ်းပွင့် ေ ကာင့် ၎င်း၊ ၁၇

အလွန်စီးတတ်ေသာ်လည်း၊ ေ ွးေသာအခါ ကွယ်ေပျာက်တတ်၏။ ေနပေသာအခါ

မိမိေနရာ၌ ခန်း ေြခာက်တတ်၏။ ၁၈ ထိေရစီးေသာေချာင်းတိ့သည် လဲွသွား၍ တေ ွတ့ေ ွ ့

ကွယ်ေပျာက်တတ်က၏။ ၁၉ ေတမန်အမျိုးသားအစအေဝးတိ့သည် ှ ာ က၏။

ေ ှ ဘြပည်မှ ခရီးသွားေသာသအစအေဝးတိ့သည် ေြမာ်လင့်လျက် လာက၏။ ၂၀

ေြမာ်လင့် ၍စိတ်ပျက် က၏။ ထိအရပ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ ှ က်ေကာက်လျက်

ေနက၏။ ၂၁ ထိအတ သင်တိ့သည်အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ် က၏။

ငါ ှ ိမ့်ချြခင်းကိြမင်လ င် ဆတ်၍ေနက၏။ ၂၂ ငါ့ထံသိ့လက်ေဆာင်ကိ ယခ့ဲကပါ။ သင်တိ့

ပစည်းဥစာထဲကထတ်၍ ငါ့ကိေပးကပါ။ ၂၃ ရန်သလက်မှငါ့ကိကယ်ယကပါ။ သရဲလက်မှ

ေ ွး တ် ကပါဟ ငါေြပာသေလာ။ ၂၄ ငါ့ကိဆံးမကပါ။ တိတ်ဆိတ်လျက်ေနပါမည်။

ငါမှားေသာအရာကိ ငါ့အားေဘာ်ြပကပါ။ ၂၅ မှန်ေသာစကားသည် တန်ခိး ကီး၏။ သင်တိ့

က့ဲရဲေ့သာစကားသည် အဘယ်မှာေနရာကျသနည်း။ ၂၆ ငါစကားေြပာ ံကာမ ကိ

အြပစ်တင်မည် ကံစည်ကသေလာ။ ေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိေသာသ ေြပာေသာ စကားသည်

ေလသက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၇အကယ်၍သင်တိ့သည် မိဘမ ှ ိေသာသငယ်ကိ ှ ိပ်စက်က၏။

အေဆွခင်ပွန်းဘိ့ တွင်းကိတးက၏။ ၂၈ ငါ့ကိစိတ်မ ှ ိဘဲ ကည့် ကပါေလာ့။ သင်တိ့ေ ှ ့

မှာ ငါလှည့် စားသေလာ။ ၂၉ ြပန်၍ဆင်ြခင် ကပါ။ မတရားသြဖင့် မ ပကပါ ှ င့် ။

ြပန်၍ဆင်ြခင် ကပါ။ ဤအမ၌ ငါသည် ေြဖာင့် မတ် ပါ၏။ ၃၀ ငါ့လ ာ၌

ေကာက်ေသာသေဘာ ှ ိသေလာ။ ငါသည် ြမည်းစမ်း၍အြပစ်ပါေသာအရာကိ ပိင်းြခား

မသိ ိင်သေလာ။

၇ လတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ပင်ပန်းစွာအမထမ်း ရသည် မဟတ်ေလာ။ သေနရေသာ

ေနရ့က်တိ့သည် အငှါးခံေသာသ၏ ေနရ့က်က့ဲသိ့ ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂

ကန်ခံရေသာသသည် မိဃ်းချုပ်ေသာအချိန်ကိ ေတာင့်တ၍၊ အငှါးခံေသာသသည်

အခရမည့်အချိန်ကိ ေြမာ်လင့်သက့ဲသိ၊့ ၃ ထိနည်းတငါသည် ဒကေနလ့တိ့ ှ င့် ဆိင်ရ၏။

ပင်ပန်းစွာခံရေသာ ညဥ့်တိ့သည်လည်း ငါ၏အငန်း အတာ ြဖစ်၏။ ၄ အဘယ်အခါမှ

ညဥ့်ကန်၍ ငါထရပါမည်နည်း ဟငါသည် ညည်းတွားလျက် အိပ်ရ၏။ မိဃ်းလင်းသည်

တိင်ေအာင် လိှမ့်လျက် လးလျက်ေနရ၏။ ၅ ေလာက် ှ င့် ံ တိ့့သည် အဝတ်က့ဲသိ့ ငါ့ကိယ်ကိ

ဖံးလမ်း က၏။ ငါ့အေရသည်ကဲွ၍ ယိလျက် ှ ိ၏။ ၆ ငါ့ေနရ့က်တိ့သည်

ရက်ကန်းလွန်းထက်ြမန်၍ ေြမာ်လင့် ြခင်းမ ှ ိဘဲ လွန်သွားတတ်က၏။ ၇ ငါ့အသက်သည်

ေလသက်သက်ြဖစ်ေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ေနာက်တဖန်ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ

ငါမြမင်ရ။ ၈ ငါ့ကိ ြမင်ေသာသသည် ေနာက်တဖန်မြမင်ရ။ ကိယ်ေတာ်သည်

ကည့် ေတာ်မေသာအခါ ငါေပျာက်ပါ ပီ။ ၉ မိဃ်းတိမ်သည် ြပယ်ေပျာက်ကွယ်လွင့်

သက့ဲသိ၊့ သချုင်းတွင်းထဲသိ့ ဆင်းေသာသသည် ေနာက်တဖန် မတက်ရ။ (Sheol h7585)

၁၀ မိမိအိမ်သိ့မြပန်ရ။ သ၏ေနရင်းအရပ်သည် ေနာက်တဖန် သကိ့မသိရ။ ၁၁ ထိ့ေကာင့်

ငါသည်ကိယ် တ်ကိ မချုပ်တည်း။ စိတ်ပင်ပန်းလျက် ှ င့် စကားေြပာရ၏။

အလွန် ိးငယ် ေသာ စိတ် ှ င့် ြမည်တမ်းရ၏။ ၁၂ ငါသည် ပင်လယ်ြဖစ်သေလာ။

နဂါးြဖစ်သေလာ။ ထိသိ့ြဖစ်ေသာေကာင့် ငါ့ကိအေစာင့်ထား ေတာ်မရသေလာ။ ၁၃

ငါသည်အိပ်၍ သက်သာမည်။ ငါ့ခတင်သည် ချမ်းသာေပးမည်ဟ ငါဆိလ င်၊

၁၄ ကိယ်ေတာ်သည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အိပ်မက်ကိေပးေတာ်မ၏။

ညဥ့် ပါ ံအားြဖင့် ငါ့ကိ ထိတ်လန့်ေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ငါသည်ကိယ်အ ိးကိ

ှ ေြမာသည်ထက် အသက်ချုပ်၍ေသရေသာအခွင့် ကိ သာ၍ ေတာင့်တ ပါ၏။ ၁၆

ငါသည်အားေလျာ့လျက် ှ ိ၏။ အစဥ်မြပတ်အသက်မ ှ င်ရာ။ ငါ့ကိတတ်တိင်း

ှ ိေစေတာ်မပါ။ ငါ့အသက်သည် အခိးအေငွ ့ြဖစ်၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည် လကိပမာဏပ၍

စိတ်စဲွလမ်း ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ၁၈ သကိ့နံနက်တိင်း အကည့်အ ကလာ၍၊

ခဏခဏစံစမ်းေတာ်မမည်အေကာင်း၊ လသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်ပါသနည်း။ ၁၉

အဘယ်ကာလမှ ငါ့ကိမကည့်မ မျက် ှ ာ လဲေတာ်မမည်နည်း။ ငါသည်ကိယ်တံေထွးကိ

မျိုရသည် တိင်ေအာင်၊ အဘယ်ကာလမှ တတ်တိင်း ှ ိေစေတာ် မမည်နည်း။

၂၀ လကိေစာင့် ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ အက ်ပ်အြပစ် ှ ိသည်မှန်ပါေစေတာ့။

ကိယ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည် ကိယ်ကိကိယ် ွံ ့ ှ ာရ

သည်တိင်ေအာင် အက ်ပ်ကိ အဘယ်ေကာင့် ပစ်စရာ စက်သွင်းေတာ်မသနည်း။ ၂၁

အက ်ပ်ြပစ်မှားြခင်းကိ အဘယ်ေကာင့် သည်းခံေတာ်မမသနည်း။ အက ်ပ်အြပစ်ကိ

အဘယ် ေကာင့် ေြဖ ှ င်းေတာ်မမသနည်း။ ယခမှာအက ်ပ်သည် ေြမမန့်၌အိပ်ရပါမည်။

ကိယ်ေတာ်သည် နံနက်အချိန်၌ ှ ာေတာ်မေသာအခါ၊ အက ်ပ်မ ှ ိပါဟ မက်ဆိ၏။

၈ အာအမျိုးသားဗိလဒဒ် မက်ဆိသည်ကား၊ ၂သင်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး

ဤသိ့ေြပာမည်နည်း။ သင်ေြပာေသာစကားသည် အဘယ်မကာလ

ပတ်လံး ေလြပင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်မည်နည်း။ ၃ ဘရားသခင်သည် မတရားသြဖင့်

အြပစ်ေပးေတာ်မမည်ေလာ။ အန တန်ခိး ှ င်သည် တရားကိ ဖျက်ေတာ်မမည်ေလာ။ ၄

သင်၏သားသမီးတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ြပစ်မှားစဥ်တွင်၊

သတိ့ကိသတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၅ သင်သည်မဆိင်းမလင့် ၊

သန့် ှ င်းေြဖာင့် မတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ဘရားသခင်ကိ ှ ာ၍၊ အန တန်ခိး ှ င်

အား ေတာင်းပန်လ င်၊ ၆ စင်စစ်သင့်အတွက် ကိယ်ေတာ်သည်ထ ပီးလ င်

သင်၏ေြဖာင့် မတ်ေသာေနရာကိ ေကာင်းစားေစေတာ်မ သြဖင့် ၊ ၇ သင်သည်အစဦး၌

ငယ်ေသာ်လည်း၊ ေနာက်ဆံး၌ အလွန် ကီးပွါးလိမ့်မည်။ ၈ လွန်ေလ ပီးေသာကာလကိစစ်၍၊

ေ ှ းဘိးေဘးတိ့ကိ ေမးြမန်းြခင်းငှါ အားထတ်ပါေတာ့။ ၉ ငါတိ့သည် မေန၏့သားြဖစ်၍

အလင်းမသိရပါ။ ေြမ ကီးေပ မှာ ငါတိ့ေနရေသာ ေနရ့က်ကာလသည်

အရိပ်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၁၀ ထိသတိ့မကား၊ သင့် ကိဆံးမသွန်သင်၍ မိမိတိ့

စိတ် ှ လံးထဲက မက်ဆိကလိမ့်မည်။ ၁၁ ဂမာပင်သည် ွံ မ့ ှ ိဘဲ ကီးပွား ိင်သေလာ။

ြမစ်နားမှာ ေပါက်ေသာြမက်ပင်သည် ေရမ ှ ိဘဲ ကီးပွား ိင်သေလာ။ ၁၂ ထိအပင်သည်

စိမ်းလျက်မရိတ်မြဖတ်ေသာ်လည်း၊ အြခားအပင် ထက်သာ၍ ိး ွမ်းတတ်၏။ ၁၃

ထိသိဘ့ရားသခင်ကိ ေမ့ေလျာ့ေသာ သ အေပါင်းတိ့သည် ဆံးြခင်းသိ့ေရာက်ရကလိမ့်မည်။

အဓမလ ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းသည် ပျက်လိမ့်မည်။ ၁၄ ထိသေြမာ်လင့် စရာလမ်းသည်

ြပတ်လိမ့်မည်။ မီှခိေသာအရာသည်လည်း ပင့်ကေြမးက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၅

ထိသသည် မိမိအိမ်ကိမီှ၍ အိမ်သည်အမီှမခံ။ လက် ှ င့် ကိင်ေသာ်လည်း

မတည်ေစ ိင်။ ၁၆ သသည် ေနပမှာစိမ်းလန်းလျက်၊အခက်အလက် အားြဖင့်

မိမိဥယျာဥ်ကိ ှ ံ ့ြပားလျက်၊ ၁၇ အြမစ်အားြဖင့် စမ်းေရတွင်းကိဝိင်း၍ ေကျာက်

ထေသာအရပ်ကိ ေတွ့ြမင်လျက် ှ ိေသာ်လည်း၊ ၁၈ သကိ့သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊

မိမိေနရာအရပ်က သင်သည်ငါမေတွမ့ြမင်စဖးဟ၍ သကိ့ြငင်းပယ်လိမ့်မည်။ ၁၉

ထိသဝမ်းေြမာက်ရာလမ်းသည် ထိသိ့ြဖစ်၍၊ သေနရာေြမ၌ အြခားသတိ့သည်

ေပါက်ကလိမ့်မည်။ ၂၀ စံလင်ေသာသကိကား၊ ဘရားသခင် စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။

မတရားသြဖင့် ပေသာ သတိ့ကိကား မစေတာ် မမ။ ၂၁ ရယ်ေမာရေသာအခွင့် ၊ င်လန်းစွာ

တ် မက် ရေသာအခွင့် ကိ သင်၌ေပးေကာင်းေပးေတာ်မမည်။ ၂၂ သင့် ကိမန်းေသာ
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သတိ့သည် ှ က်ြခင်း ှ င့် ဖံးလမ်းလျက် ှ ိရ ကလိမ့်မည်။ ဆိးေသာသေနရာအရပ်

သည်လည်း ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်ဟ မက်ဆိ ၏။

၉ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ မှန်ပါ၏။ ထိစကားမှန်ေကာင်းကိငါသိ၏။

သိ့ေသာ်လည်း လသည်ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ် သိ့ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

ေရာက် ိင်သနည်း။ ၃ ဘရားသခင်သည် အြပစ်တင်ြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိလ င်၊

လသည်အြပစ်တေထာင်တွင် တခမ မေြဖ ိင်။ ၄ဘရားသခင်သည်ထးဆန်းေသာဥာဏ်၊

ကီးစွာေသာတန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်သသည် အာဏာေတာ်ကိ

ဆန်၍ေအာင် ိင်သနည်း။ ၅ဘရားသခင်သည် ေတာင်တိ့ကိ အမှတ်တမ့ဲ ေ ေ့တာ်မ၏။

အမျက်ထွက်၍ ေမှာက်လှန်ေတာ်မ၏။ ၆ ေြမ ကီးကိေ ွေ့စြခင်းငှါ တွန်းေတာ်မ၍၊

ေြမတိင်းတိ့သည် တန်လပ်က၏။ ၇ ေနကိမှာထားေတာ်မ၍ သသည်မထွက်ရ။

ကယ်တိ့ကိလည်း ကွယ်ထားေတာ်မ၏။ ၈ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကိယ်ေတာ်တပါးတည်း

ြဖန့်မိးေတာ်မ၏။ သမဒရာလိင်းတံပိးကိ နင်းေတာ်မ၏။ ၉ အာ ှ ကယ်၊

ခသိလကယ်၊ ခိမကယ်စမှစ၍ ေတာင်မျက် ှ ာ ကယ်တိက်တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

၁၀ စစ်၍မသိ ိင်ေအာင် အလွန် ကီးေသာအမ၊ မေရတွက် ိင်ေအာင်များ၍

အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်ကိငါမြမင်ရ။

ေ ှ ာက်ဘွားေတာ်မ၍ ကိယ်ေတာ်ကိငါမရိပ်မိရ။ ၁၂ သိမ်းယေတာ်မေသာအခါ

အဘယ်သသည် ဆီးတား ိင်သနည်း။ ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ

အဘယ်သဆိဝ့ံသနည်း။ ၁၃ဘရားသခင်သည် အမျက်ေြပေတာ်မမလ င်၊ မာန ကီး၍

အားေပးေသာသတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိမ့်ချ ြခင်းကိ ခံရက၏။ ၁၄ ထိမ မက

ငါသည်အဘယ်သိ့ ြပန်ေလာက်ရအ့ံနည်း။ ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်သိ့ေသာစကားကိ ေ ွး၍

ေလာက်ရအ့ံနည်း။ ၁၅ ငါသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ်လည်း ြပန်၍ မေလာက်ဝ့ံဘဲ၊ တရားမကိ

ဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ကိ ေတာင်းပန် ံ မ သာ ပရ၏။ ၁၆ ငါေခ ၍

အ ှ င်သည်ထးေတာ်မေသာ်လည်း၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမည်ဟ ငါမယံ ိင်။ ၁၇

အေကာင်းမကား၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်းြဖင့် ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊ အေကာင်းမ ှ ိဘဲငါ၌

အနာတိ့ကိ များြပား ေစေတာ်မ၏။ ၁၈ ငါ့ကိ အသက် ရေသာအခွင့် မေပး။ ခါးစွာေသာ

ေဝဒနာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ၁၉ တန်ခိးကိအမီှ ပမည်ဆိေသာ်၊ ဘရားသခင်သည်

တန်ခိး ကီးေတာ်မ၏။ တရားကိအမီှ ပမည်ဆိြပန် ေသာ်၊ အဘယ်သသည် ငါ့ဘက်၌

သက်ေသခံမည်နည်း။ ၂၀ ကိယ်အြပစ်ကိ ေြပေစြခင်းငှါ ပလ င်၊ ကိယ်စကားအားြဖင့်

တရား ံ းလိမ့်မည်။ ငါသည် စံလင် ပီဟ ဆိြပန်လ င်၊ ငါ့သေဘာေကာက်ေကာင်း

ထင် ှ ားလိမ့် မည်။ ၂၁ တဖန်စံလင်ေသာ်လည်း၊ ကိယ်စိတ်သေဘာကိ ကိယ်မသိရ။

ကိယ်အသက်ကိ ပမာဏမ ပရ။ ၂၂ ငါေြပာအ့ံေသာစကားတချက်ဟမကား၊

ဘရားသခင်သည် စံလင်ေသာသတိ့ကိ၎င်း၊ ဆိးညစ်ေသာ သတိ့ကိ၎င်း

ဖျက်ဆီးေတာ်မတတ်၏။ ၂၃ ချက်ြခင်းေဘးတစံတခ ေရာက်ေသာအခါ၊

အြပစ်မ ှ ိေသာသခံရသည်အေကာင်းကိ ရယ်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ေြမ ကီးကိလဆိးတိ့

လက်၌အပ်၍၊ တရားသ ကီးတိ့၏ မျက် ှ ာကိ ဖျက်ေတာ်မ၏။ သိ့မဟတ် ထိအမကိ

စီရင်ေသာသကားအဘယ်သနည်း။ ၂၅ တ မိမှ့တ မိသိ့့ စာပိ့ေသာလလင်ထက်၊ ငါ့ေန့

ရက်တိ့သည် လျင်ြမန်၍၊ ေကာင်ကျိုးကိမခံရဘဲ ေြပးတတ် က၏။ ၂၆လျင်ြမန်ေသာ

သေဘာက့ဲသိ့၎င်း၊ အေကာင်ကိ သတ်လာေသာ ေ လင်းတက့ဲသိ့၎င်း၊ လွန်သွားတတ်က

၏။ ၂၇ ငါသည်ြမည်တမ်းေသာ စကားကိြဖတ်၍၊ င်လန်းေသာမျက် ှ ာကိေဆာင်လျက်၊

ရဲရင့် ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်ဟ ငါဆိေသာ်လည်း၊ ၂၈ ငါခံရေသာ ဒကေဝဒနာများေသာေကာင့် ၊

ေကာက်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ အြပစ်လတ်ေစဟ ငါ၌စီရင်ေတာ် မမေကာင်းကိ ငါသိ၏။ ၂၉

ငါသည် အြပစ်သင့် ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့် အချည်း ှ ီး ကိးစားရမည်နည်း။ ၃၀

ငါ့ကိယ်ကိ မိဃ်းပွင့် ေရ ှ င့် ေဆး၍၊ ငါ့လက်ကိ ှ င်း ှ င်းစင် ကယ်ေစေသာ်လည်း၊ ၃၁

ံ ထဲ့သိ့ တွန်းချေတာ်မ၍၊ ငါ့အဝတ်ပင် ငါ့ကိယ် ကိ ွံ လိမ့်မည်။ ၃၂ ငါသည်

ဘရားသခင်၏စကားကိ တဦး ှ င့်တဦး တရားေတွ့ ိင်မည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည်

ငါက့ဲသိ့ လြဖစ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ၃၃ ငါတိ့ ှ စ်ဦးကိ ဆီးတားပိင်ေသာ စပ်ကားေန

အမေစာင့် မ ှ ိ။ ၃၄ ငါ့ကိဒဏ်ခတ်ေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။ ပေတာ်မေသာ ေဘးေကာင့်

ငါမေကာက်ပါေစ ှ င့် ။ ၃၅ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ငါသည်မေကာက်ဘဲေြပာရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။

ယခမကား၊ ေြပာရေသာအခွင့် ကိမရ။

၁၀ ငါ့ဝိညာဥ်သည် အသက်ကိ ငီးေငွ၏့။ ြမည်တမ်း ေသာအြပစ်ကိ

ခံရမည်။ စိတ်အလွန် ိးငယ်၍ ေြပာရ မည်။ ၂ ဘရားသခင်ကိ

ေလာက်ရေသာစကားဟမကား၊ အက ်ပ်ကိ အြပစ်စီရင်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။

အက ်ပ် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေတာ်မမည်အေကာင်းကိ ြပေတာ်မပါ။ ၃

ကိယ်ေတာ်သည် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မသင့်သေလာ။ ကိယ်တိင်ဖန်ဆင်းေသာအရာကိ ွံ ှ ာ၍၊

လဆိးတိ့၏ အ ကံအစည်ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသင့်သေလာ။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည်

ပမျက်စိ ှ ိေတာ်မသေလာ။ လြမင်သည်နည်း တြမင်ေတာ်မသေလာ။ ၅

ကိယ်ေတာ်၏ေနရ့က်တိ့သည် လေနရ့က်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါသေလာ။ ကိယ်ေတာ်၏ ှ စ်တိ့သည်

လေယာက်ျား ေနရ့က်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါသေလာ။ ၆ အက ်ပ် ပေသာ ဒစ ိက်ကိစစ်၍

အြပစ်ကိ ေတွ့ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ှ ာေတာ်မသနည်း။ ၇ အက ်ပ်သည်

လဆိးမဟတ်ေကာင်း ှ င့် လက်ေတာ်မှ အဘယ်သမ မကယ်မ တ် ိင်ေ ကာင်းကိ

သိေတာ်မ၏။ ၈ အက ်ပ်တကိယ်လံးကိ လက်ေတာ် ှ င့် ေစ့စပ်စွာ

ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ယခဖျက်ဆီးေတာ်မမည် ေလာ။ ၉သ ွတ်ကိလပ်သက့ဲသိ့

အက ်ပ်ကိလပ်ေတာ်မေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ တဖန်ေြမမန့်

ြဖစ်ေစေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၀ အက ်ပ်ကိ ိက့ဲ့သိ့ သွန်းေလာင်း၍၊ ဒိန်ခဲက့ဲသိ့

ခဲေစေတာ်မ ပီ မဟတ်ေလာ။ ၁၁အေရအသားြဖင့် ဖံးလမ်း၍၊ အ ိး ှ င့်အေကာ တိ့ြဖင့်

ခိင်ခ့ံေစေတာ်မ ပီ။ ၁၂ အသက် ှ င်ရေသာအေကာင်း ှ င့်တကွ ေကျးဇးများကိ ပေတာ်မ ပီ။

ကည့် ပစြခင်း ေကျးဇးေတာ်သည် လည်း အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ကိမစပါ ပီ။ ၁၃

ယခေရာက်ေသာအမတိ့ကိလည်း၊ ှ လံးေတာ်၌သိထား၍ ကံစည်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ

ေရာက်ေကာင်း ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၁၄ အက ်ပ်သည် ြပစ်မှားလ င်၊

ကိယ်ေတာ် မှတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည် မဟတ်။

၁၅ အက ်ပ်သည်ဆိးညစ်လ င် အမဂလာ ှ ိပါ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ်လည်း

ကိယ်မျက် ှ ာကိမြပရ။ ကိယ်ခံရေသာ ဒကဆင်းရဲကိ ဆင်ြခင်၍ မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေနရ

ပါ၏။ ၁၆ အက ်ပ်ထလင် ကိယ်ေတာ်သည် ြခေသ့က့ဲသိ့ အက ်ပ်အေပ သိ့ ခန်၍

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာတိ့ကိ ြပေတာ်မ၏။ ၁၇ အက ်ပ်တဘက်၌

သက်ေသခံေတာ်မချက် များြပား၍၊ အမျက်ေတာ်ကိ တိးပွါးေစြခင်းငှါ ပေတာ် မသြဖင့် ၊

အက ်ပ်တဘက်၌ ရန်စစ်တိ့သည် အထပ် ထပ်ထကပါ၏။ ၁၈ အက ်ပ်ကိ

အမိဝမ်းထဲက အဘယ်ေကာင့် ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မသနည်း။ ထိသိ့ ပေတာ်မမလ င် အက ်ပ်

သည်အသက်မ ှ ိ၊ အဘယ်သမ အက ်ပ်ကိမြမင်ရပါ။ ၁၉ ထိသိ့ အက ်ပ်သည်

မြဖစ်သက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိအမိဝမ်းထဲမှ သချုင်းသိ့ ေဆာင်ပိ့ရက၏။ ၂၀အက ်ပ်

ေနရ့က်တိ့သည် နည်းပါးသည် မဟတ် ေလာ။ ၂၁ ေမှာင်မိက် ှ င့် ေသြခင်း

အရိပ်ဖံးလမ်းေသာြပည်၊ ၂၂ ေသြခင်းအရပ်ြဖစ်ေစေသာ ညဥ့်က့ဲသိ့တခဲနက်မိက်သြဖင့် ၊

အလင်းပင်ေမှာင်မိက်သက်သက်ြဖစ်၍၊ ှ င်းလင်းြခင်းအလင်၊ မ ှ ိေသာြပည်၊

အက ်ပ်တခါေရာက် ပီးမှ တဖန်ြပန်၍ မလာရေသာြပည်သိ့ အက ်ပ် သား၍မေရာက်မီှ၊

သက်သာြခင်း အနည်းငယ် ှ ိပါမည် အေကာင်းေနေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ တတ်တိင်း ှ ိေစ

ေတာ်မပါဟ မတ်ဆိ၏။

၁၁ ေနမတ်အမျိုးသား ေဇာဖာ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ စကားများ၍

အကျိုး ှ ိသည်မဟတ်။ တ်သီး ေကာင်းေသာသသည် မိမိအြပစ် ှ င့်

လွတ်ရမည်ေလာ။ ၃ သင်ေြပာေသာမသာစကားေကာင့် သတပါးတိ့သည်

တိတ်ဆိတ်စွာေနရမည်ေလာ။ သင်က့ဲရဲေ့သာအခါ အဘယ်သသည်

အ ှ က်မကဲွေနရမည်နည်း။ ၄ သင်က၊ ငါ့စကားေြဖာင့်၏။ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ငါသန့် ှ င်း၏ဟ ဆိမိ ပီ။ ၅ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မပါေစ။ သင့်တဘက်၌ တ်ေတာ်ကိ

ဖွင့် ေတာ်မပါေစ။ ၆ နက်နဲေသာ ပညာအရာတည်းဟေသာ သင်နားလည် ိင်သည်ထက်၊

ှ စ်ဆသာေသာအရာတိ့ကိ သင့်အားြပေတာ်မပါေစ။ ထိသိ့ြပေတာ်မလ င် သင်သည်

အြပစ်ခံထိက်သည်အတိင်း အြပစ်ေပးေတာ်မမေကာင်း ကိသိရလိမ့်မည်။ ၇သင်သည်

ဘရားသခင်၏ ဇာတိေတာ်ကိ စစ်၍ ေတွ့ ိင်သေလာ။ အန တန်ခိး ှ င်၏ ဇာတိကိ စစ်၍



ေယာဘ281

အကန်အစင် နားလည် ိင်သေလာ။ ၈ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိမီှသည်ြဖစ်၍

သင်သည်အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ မရဏာ ိင်ငံထက် နက်သည် ြဖစ်၍

သင်သည်အဘယ်သိ့ သိ ိင်သနည်း။ (Sheol h7585) ၉ အတိင်းအ ှ ည်သည်

ေြမ ကီးကိလွန်လျက် သမဒရာထက်သာ၍ ကျယ်ဝန်းလျက် ှ ိ၏။ ၁၀ဘရားသခင်သည်

ဘမ်းဆီးချုပ်ထား၍ စစ်ေကာေတာ်မလ င် အဘယ်သဆီးတား ိင်သနည်း။ ၁၁

ဘရားသခင်သည် ဆိးေသာသတိ့၏သေဘာကိ သိေတာ်မ၏။သတိ့အမှတ်တမ့ဲ ပေသာ

ဒစ ိက်ကိ သိြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ့ေသာ်လည်း ိင်းေသာြမည်းကေလးသည်

လအြဖစ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ လမိက်သည် ပညာ သတိရလိမ့်မည်။ ၁၃ သင်သည်

စိတ် ှ လံးကိ ြပင်ဆင်၍ လက်တိ့ကိ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ ဆန့်လ င်၎င်း၊ ၁၄သင် ပေသာ

ဒစ ိက်ကိပယ်၍ သင့် အိမ်၌ ဆိးညစ်ေသာအမကိ လက်မခံလ င်၎င်း၊ ၁၅

အညစ်အေကး ှ င့်ကင်းလွတ်ေသာ မျက် ှ ာကိ ြပရလိမ့်မည်။ စိးရိမ်စရာအေကာင်းမ ှ ိ ၊

တည်ကည် လိမ့်မည်။ ၁၆ ခံ ပီးေသာဒကဆင်းရဲကိ ေမ့ေလျာ့လိမ့်မည်။ လွန်သွား ပီးေသာ

ေရကိက့ဲသိ့ ေအာက်ေမ့လိမ့်မည်။ ၁၇ သင်၏အသက်သည်မွန်းတည့်အေရာင်ထက်

ထွန်းလင်းလိမ့်မည်။ ယခေမှာင်မိက်ေသာ်လည်း နံနက် က့ဲသိ့ လင်းလိမ့်မည်။ ၁၈

ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိေသာေကာင့် မစိးရိမ်ဘဲေနလိမ့်မည်။ ယခအ ံ းခံရေသာ်လည်း

လံ ခံစွာ ငိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။ ၁၉ အိပ်ေသာအခါ အဘယ်သမ မေချာက်မလှန့်ရ။

လများတိ့သည် သင့် ကိေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။ ၂၀ ဆိးေသာ သတိ့၏မျက်စိသည်

အားေလျာ့လိမ့်မည်။ သတိ့သည် ေြပး၍မလွတ်ရက။ သတိ့ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းသည်

အခိးအေငွသ့က်သက်ြဖစ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၂ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂သင်တိ့သာလ င် လြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ

ဥာဏ်ပညာေသလိမ့်မည်ဟ ယံမှားစရာမ ှ ိရ။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည်

သင်တိ့က့ဲသိ့ဥာဏ် ှ ိ၏။ သင်တိ့ထက် ငါယတ်ည့ံသည်မဟတ်။ဤက့ဲသိ့ေသာ အရာများကိ

အဘယ်သသည် နားမလည်းဘဲေနသနည်း။ ၄ ငါသည် ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

ခံရအ့ံေသာငှါဆေတာင်းပဌနာ ပစဥ်တွင်၊ အိမ်နီးချင်း ြပက်ယယ် ပသည်ကိ

ခံရေသာသြဖစ်၏။ အြပစ်မ ှ ိ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ြပက်ယယ် ပြခင်းကိ ခံရပါသည်

တကား။ ၅ ေချာ်လဲလေသာသကိ ပစ်လိက်ေသာမီးခွက် က့ဲသိ့ ေကာင်းစားေသာသသည်

မှတ်တတ်၏။ ၆ထားြပလပ်ေသာသတိ့၏ေနရာသည် ေကာင်း စားတတ်၏။ ဘရားသခင်၏

အာဏာေတာ်ကိဆန်ေသာ သတိ့သည် လံ ခံစွာေန၍၊ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ

စည်းစိမ်ကိ ခံစားတတ်က၏။ ၇ သားမျိုး ှ င့် မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့ကိ

ေမးြမန်း ေလာ့။ သတိ့သည် ေဟာေြပာသွန်သင် ကလိမ့်မည်။ ၈ ေြမ ကီး ှ င့်

ပင်လယ်ငါးတိ့ကိ ေမးြမန်းေလာ့။ သတိ့သည် ြပသ၍ ဥပေဒသေပးကလိမ့်မည်။ ၉

ဤအမတိ့ကိ ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ ေကာင်းကိ၊ ထိတိရစာန်တေကာင်မ

မသိဘဲေနသေလာ။ ၁၀ အသက် ှ င်ေသာသတဝါအေပါင်းတိ့၏ ဇိဝ အသက် ှ င့်

လသတဝါခပ်သိမ်းတိ့၏ ထွက်သက်ဝင်သက် သည် ဘရားသခင့်လက်ေတာ်၌ ှ ိ၏။ ၁၁

ခံတွင်းသည်အစာကိြမည်းစမ်းသက့ဲသိ၊့ နားသည် စကားကိ စံစမ်းသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၂

အသက်အ ွယ် ကီးေသာ သတိ့သည် ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၁၃ဘရားသခင်မကား၊

ဥာဏ်သတိ၊ အစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ပညာသတိကိ ေပး ိင်ေသာ

အခွင့် ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၄ ဖိဖျက်ေတာ်မလ င် အဘယ်သမ တည်ေဆာက်ရေသာ အခွင့် မ ှ ိ။

လကိ ချုပ်ထားေသာ်မလ င် အဘယ်သမ လတ်ရေသာအခွင့် မ ှ ိ။ ၁၅ ေရများကိ

ဆီးတားပိတ်ပင်ေတာ်မလ င် ခန်းေြခာက်ရ၏။ တဖန် လတ်ေတာ်မ၍ ေြမ ကီးကိ လမ်းမိး

က၏။ ၁၆တန်ခိးေတာ်၊ ဥာဏ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ မှားေသာသ ှ င့် မှားေစေသာသတိ့ကိ

ပိင်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တိင်ပင်မးမတ်တိ့ကိ ဘမ်းဆီးသိမ်းသွားေတာ်မ၏။ တရားသ ကီးတိ့ကိ

းသွပ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၈ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အရာမှချ၍ ခါး ကိး ှ င့် ချည်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ ဘမ်းဆီးသိမ်းသွား၍၊ သရဲတိ့ကိလည်း ံ းေစေတာ်မ၏။ ၂၀

တ်သတိ ှ ိေသာ သတိ့ကိ စကားအေစ၍၊ အသက် ကီးေသာ သတိ့မှပညာကိ

တ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ မင်းသားတိ့ကိ အ ှ က်ခဲွ၍၊ အား ကီးေသာ သတိ့ကိ တ်ချေတာ်မ၏။

၂၂ ေမှာင်မိက်ထဲ၌ နက်နဲေသာအရာတိ့ကိ ထင် ှ ားေစ၍၊ ေသြခင်းအရိပ်ကိအလင်းထဲသိ့

ထတ်ေဘာ်ေတာ် မ၏။ ၂၃ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိချီးေြမာက်၍ တဖန်ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။

တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ ကျယ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ကျဥ်းေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ပေတာ်မ၏။ ၂၄

ေြမသားတိ့တွင် အ ကီးလပ်ေသာသတိ့မှ ဥာဏ်ကိ တ်၍၊ လမ်းမ ှ ိေသာ

ေတာ၌လှည့်လည်ေစေတာ် မ၏။ ၂၅ သတိ့သည်အလင်းမ ှ ိ။ ေမှာင်မိက်၌

စမ်းသပ်လျက်သွားရက၏။ ယစ်မးေသာသက့ဲသိ့ တိမ်းယိမ်းလျက် သွားေစေတာ်မ၏။

၁၃ ထိအမအလံးစံတိ့ကိ ငါ့မျက်စိသည် ြမင် ပီ။ ငါ့နားသည်လည်း

ကား၍နားလည် ပီ။ ၂ သင်တိ့သိသမ ကိ ငါသိ၏။ သင်တိ့ထက်

ငါယတ် ည့ံသည်မဟတ်။ ၃ အန တန်ခိး ှ င်အား ငါေလာက်ရေသာအခွင့် ၊

ဘရားသခင် ှ င့် ငါေဆွးေ ွးရေသာအခွင့် ှ ိပါေစေသာ။ ၄ သင်တိ့သည်

တေယာက်မ မကင်း၊ မသာကိ ပြပင်ေသာသ၊ အသံးမရေသာေဆးသမား ြဖစ် က၏။ ၅

သင်တိ့သည် စကားတခွန်းကိမ မေြပာဘဲတိတ်ဆိတ်စွာေနကပါေစ။ ထိသိ့ေနလ င်

စင်စစ်ပညာ ှ ိက့ဲသိ့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၆ ငါေြပာမည်အကျိုးအေကာင်းစကားကိ

နားေထာင် ကပါေလာ့။ ငါ့ တ် ှ င့် ေဆွးေ း ှ ီးေ ှ ာမည့် စကားကိ ှ လံးသွင်း ကပါေလာ့။ ၇

သင်တိ့သည် လျစ်လျူေသာစိတ်မ ှ ိဘဲ ဘရားသခင့်ဘက်၌ ေြပာချင်သေလာ။

ဘရားသခင့်ဘက်၌ေန၍ မသာကိသံးချင်သေလာ။ ၈ မျက် ှ ာေတာ်ကိေထာက်လျက်သာ၊

ဘရားသခင့်တဘက်၌ေန၍ ြငင်းခံစစ်တိက်ချင်သေလာ။ ၉ သင်တိ့ကိကျပ်တည်းစွာ

စစ်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့၌ ေကျးဇး ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ လကိလှည့်စားသက့ဲသိ့ ဘရားသခင်ကိ

လှည့် စား ိင်သေလာ။ ၁၀ သင်တိ့သည် လ ို ့ဝှက်၍ သမ့ျက် ှ ာကိ ေထာက်လ င်၊

စင်စစ်သင်တိ့ကိ ဆံးမေတာ်မမည်။ ၁၁သင်တိ့သည် တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ေကာင့်

မေကာက်ကသေလာ။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ဂဏ် ေတာ်ေကာင့်

မထိတ်လန့် ကသေလာ။ ၁၂ သင်တိ့၏နည်းဥပေဒသစကားသည် ေြမမန့်

ထက်သာ၍ေပါ့၏။ သင်တိ့ ခိလံေသာ မိ့ ိ းသည်လည်း သ ွတ် မိ ့ ိ းက့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ ၁၃ တိတ်ဆိတ်စွာေန၍ ငါေြပာပါရေစ။ သိ့ ပီးမှ အမေရာက်ချင်တိင်း

ေရာက်ပါေလေစ။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည် ကိယ်အသားကိ ပစပ် ှ င့် ကိက်ချီလျက်၊

ကိယ်အသက်ကိလည်း လက် ှ င့် ကိက် လျက် ေဆာင်သွားမည်။ ၁၅ ငါ့ကိသတ်ေတာ်မ၍၊

ငါေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိေသာ်လည်း၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်အြပစ်ေြဖရာစကားကိ

ငါေလာက်ထားမည်။ ၁၆ ထိသိ့ ပလ င် ငါ၏ကယ်တင်ရာအေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။

အဓမလသည် အထံေတာ်သိ့မဝင်ရ။ ၁၇ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့မှတ် ကေလာ့။

ငါ့ေလာက် ထားချက်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၈ ယခငါ့အမကိ ငါြပင်ဆင် ပီ။

ငါ၌အြပစ်လွတ်ြခင်း ထင် ှ ားမည်ဟ ငါသိ၏။ ၁၉ ငါ့အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပမည့်သကား၊

အဘယ်သနည်း။ ထိသိ့ေဘာ်ြပလ င် ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာေန၍အေသခံပါမည်။ ၂၀

ဒဏ်ခတ်ြခင်း ှ စ်ပါးကိသာ ေလ ာ့ေတာ်မပါ။ ထိသိ့ေလ ာ့လ င် ကိယ်ေတာ်ကိ

မေ ှ ာင်ပါ။ ၂၁ လက်ေတာ်ကိသိမ်းေတာ်မပါ။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

အြခင်းအရာေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ေချာက် ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၂ ထိအခါေခေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ြပန်ေလာက်ပါမည်။ သိ့မဟတ် အက ်ပ်သည် အရင်ေလာက်ပါမည်။

ကိယ်ေတာ်အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။ ၂၃ အက ်ပ် ပမိေသာ ဒစ ိက်အြပစ်တိ့သည်

အဘယ်မ ေလာက်များပါသနည်း။ အက ်ပ်ြပစ်မှား ကျူးလွန်ြခင်းအြပစ်တိ့ကိ

အက ်ပ်အား ြပေတာ်မပါ။ ၂၄ ကိယ်ေတာ်သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ၍ အဘယ်ေကာင့်

အက ်ပ်ကိ ရန်သက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မသနည်း။ ၂၅ ေလတိက်ေသာ သစ် ွက်ကိ

ေချာက်လှန့်ေတာ်မ မည်ေလာ။ ြမက်ေြခာက်ကိ မီှေအာင်လိက်ေတာ်မမည် ေလာ။

၂၆ အက ်ပ်၌ ြပင်းစွာေသာအြပစ်တင်ေသာ စကားကိမှတ်ထားေတာ်မ၏။

အက ်ပ်အသက်ငယ်စဥ် တွင် ပမိေသာအြပစ်ေကာင့် ယခခံေစေတာ်မ၏။ ၂၇

အက ်ပ်ကိထိတ်ခတ်လျက်၊ အက ်ပ်ထွက်ရာ လမ်း ှ ိသမ ကိ ေစာင့်လျက်ေန၍၊

အက ်ပ်ပတ်လည်၌ စည်းလပ်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသိ့ခံရေသာသသည်

ေဆွးေြမ့ေသာအရာက့ဲသိ့၎င်း၊ ပိး ွကိက်စားေသာအဝတ်က့ဲသိ့၎င်း အားေလျာ့ ပျက်ရပါ၏။

၁၄ လသည် မိန်းမဘွားေသာသြဖစ်သြဖင့် ၊ အသက်တိ၍ ဒက ှ င့် ြပည့်စံပါ၏။

၂ ပန်းပွင့် က့ဲသိ့ပွင့် ၍ ရိတ်ြဖတ်ြခင်းကိခံရပါ၏။ မတည်မရပ်ဘဲ အရိပ်က့ဲသိ့

ေ ွ သွ့ားတတ်ပါ၏။ ၃ ထိသိ့ေသာသကိ ကိယ်ေတာ်ကည့်မှတ်ေတာ်မ သေလာ။

အက ်ပ် ှ င့်ဘက်၍တရားေတွေ့တာ်မမည် ေလာ။ ၄ မသန့် ှ င်းေသာအရာထဲက
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သန့် ှ င်းေသာအရာကိ အဘယ်သ ထတ်ေဘာ် ိင်သနည်း။ အဘယ်သမ

မထတ်မေဘာ် ိင်ပါ။ ၅လ၏ေနရ့က်တိ့ကိ မှတ်သား၍၊ သေနရေသာ လအေရအတွက်ကိ

ကိယ်ေတာ်သည်သိသြဖင့် ၊ သ မလွန် ိင်ေသာ အပိင်းအြခားကိ ထားေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊

၆ မျက်စိေတာ်ကိ လဲ၍ လသည်သငှါးက့ဲသိ့ မိမိ ေနရ့က်ကိ လွန်ေစသည်တိင်ေအာင်

ငိမ်ဝပ်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၇သစ်ပင်ကိခတ်ေသာ်လည်း၊ အငတ်အချည်း

စည်းမ ှ ိဘဲ အတက်ေပါက်ေလဦးမည်ဟ ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ ၈ ေြမထဲမှာ

အြမစ်ေဟာင်း၍၊ ေြမေပ မှာ အငတ်ေသေသာ်လည်း၊ ၉ ေရေငွေ့ ကာင့်

အတက်ေပါက်၍၊ ပျိုးပင်က့ဲသိ့ အ ွန့်တိ့ ှ င့် ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၁၀ လမကားေသ၍

ေဆွးေြမ့တတ်၏။ လသည် အသက်ချုပ် ပီးလ င် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၁၁

အိင်ေရြပတ်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ြမစ်ေရခန်းေြခာက် သက့ဲသိ့၎င်း၊ ၁၂ လသည်အိပ် ပီးမှ

ေနာက်တဖန်မထရ။ မိဃ်း ေကာင်းကင်မကန် မဆံးမီှတိင်ေအာင် မ ိးရ။

အအိပ် အေပျာ်မပျက်ရ။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ သချုင်းတွင်း၌

ဝှက်ထားေတာ်မပါေစ။ အမျက်ေတာ်မလွန်မီှတိင်ေအာင် ကွယ်ကာေတာ်မပါေစ။ အက ်ပ်

ကိေအာက်ေမ့စရာ အချိန်ကိ ချိန်းချက်ေတာ်မပါေစ။ (Sheol h7585) ၁၄ လသည်

ေသလင်အသက် ှ င်ြပန်ပါလိမ့်မည်ေလာ။ အက ်ပ် ေြပာင်းလဲချိန်မေရာက်မီှ၊ ပင်ပန်းစွာ

အမထမ်းရေသာ ေနရ့က်ကာလပတ်လံးသည်းခံလျက်ေန ပါမည်။ ၁၅ အက ်ပ်ကိ

ေခ ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ြပန် ေလာက်ပါမည်။ ကိယ်တိင်ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အရာကိ

သနားြခင်း စိတ် ှ ိေတာ်မပါ။ ၁၆ ယခမှာ အက ်ပ်ေြခရာတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်သည်

ေရတွက်၍၊ အက ်ပ်အြပစ်တိ့ကိ ေစာင့် ေတာ်မ၏။ ၁၇ အက ်ပ်သည်

မှားြခင်းအေကာင်းအရာကိ အိတ်၌တံဆိပ်ခတ်၍၊ အက ်ပ်ဒစ ိက်အြပစ်အေပ မှာ

အထပ်ထပ်အြပစ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ပိေသာေတာင်သည် ကွယ်ေပျာက်တတ်ပါ၏။

ေကျာက်သည်လည်း မိမိေနရာမှ ေ ွေ့လျာ့တတ်ပါ၏။ ေရတိက်ေသာေကျာက်ခဲသည်လည်း

ပွန်းတတ်ပါ၏။ ၁၉ လမ်းမိးေသာေရ ှ င့်အတ ေြမမန့်ပါသွားတတ်ပါ၏။ ထိအတ

ကိယ်ေတာ်သည် လေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်းကိ ဖျက်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်သည်

လကိ အစဥ် ိင်ေတာ်မ၍၊ လသည်ကွယ်ေပျာက်တတ်ပါ၏။ ထးြခားေသာမျက် ှ ာ ကိ ေပး၍

အြခားသိ့ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သ၏သားတိ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာ်လည်း သသည်မသိရပါ။ ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ် လည်း

ထိအမကိပင် မရိပ်မိပါ။ ၂၂ သိ့ရာတွင် သ၏ကိယ်သည်ကိက်ခဲလျက်၊

သ၏ဝိညာဥ်သည်ညည်းတွားလျက်ေနရပါသည်ဟ မတ်ဆိ၏။

၁၅ တဖန်ေတမန် အမျိုးသားဧလိဖတ် မက်ဆိသည် ကား၊ ၂ ပညာ ှ ိေသာသသည်

ေလ ှ င့်တေသာ အချည်း ှ ီးစကားကိ ေြပာသင့်သေလာ။ မိမိဝမ်းကိ အေ ှ ေ့လ

ှ င့် ြပည့်ေစသင့်သေလာ။ ၃ အကျိုးမ့ဲေသာစကား၊ ေကျးဇးမ ပ ိင်ေသာ စကား ှ င့်

ေဆွးေ းသင့်သေလာ။ ၄ သင်သည် ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းအကျင့် ၌

အကျိုးမ ှ ိဟ ဆိလိ၏။ ဆိေတာင်းပဌနာ ပရာ ဝတ်ကိ ဆီးတားတတ်၏။

၅ သင်သည်ကိယ် တ်ြဖင့် ကိယ်အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ၏။ ပရိယာယ် ပေသာ

သ၏စကားကိ သံးတတ်၏။ ၆ ငါသည် သင့် ကိအြပစ်မတင်၊ သင့် တ်သည်

သင့် ကိအြပစ်တင်၏။ သင့် တ်ခမ်းတိ့သည် သင့်တဘက် ၌ သက်ေသခံ၏။ ၇သင်သည်

အဦးဆံးဘွားေသာလ ြဖစ်သေလာ။ ေတာင်များကိ မဖန်ဆင်းမီှ သင့် ကိဖန်ဆင်းသေလာ။ ၈

ဘရားသခင် ှ င့် တိတ်ဆိတ်စွာတိင်ပင်ဘး သေလာ။ ပညာကိ ကိယ်၌အကန်အစင်

သိမ်းထား ပီ ေလာ။ ၉ ငါတိ့မသိ၊ သင်သိေသာအရာမည်မ ှ ိသနည်း။ ငါတိ့၌မပါ၊

သင်နားလည်ေသာအရာမည်မ ှ ိသနည်း။ ၁၀ သင့်အဘထက်အသက် ကီးေသာသ၊

ဆံပင်ြဖူ ေသာသတိ့သည် ငါတိ့တွင် ှ ိ က၏။ ၁၁သင်၌ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ

သက်သာြခင်းအေကာင်း နည်းသေလာ။ သင်၌ဝှက်ထားေသာအမတစံတခ ှ ိသေလာ။ ၁၂

ကိယ်အလိသိ့လိက်၍ အဘယ်ေကာင့် လဲသွားသနည်း။ အဘယ်ေကာင့်

မျက်ေစာင်းထိးသနည်း။ ၁၃ သင်၏စိတ်သေဘာသည် ဘရားသခင် ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်၍၊ တ် ှ င့် ြပစ်မှားေပ၏။ ၁၄ လသည်အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍

သန့် ှ င်း ိင်သနည်း။ မိန်းမဘွားေသာသသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍

ေြဖာင့် မတ် ိင်သနည်း။ ၁၅ ဘရားသခင်သည် မိမိသန့် ှ င်းသတိ့ကိပင် ယံေတာ်မမ။

ေကာင်းကင်ဘံေသာ်လည်းေ ှ ေ့တာ်၌ မစင် ကယ်။ ၁၆ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ေရကိေသာက်သက့ဲသိ့

ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ေသာက်လျက်၊ ဆိးညစ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ လသတဝါ၌ အဘယ်ဆိဘွယ်

ှ ိသနည်း။ ၁၇ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ တပါးအမျိုးသား ှ င့် မေရာေ ှ ာ၊

ကိယ်အမျိုးတမျိုးတည်းလ င် ေြမကိ ပိင်ေသာ ပညာ ှ ိတိ့သည်၊ ဘိးေဘးလက်ထက်မှစ၍

မထိမ်မဝှက်၊ ေြပာဘးေသာ အရာ၊ ငါ့ကိယ်တိင်ြမင်ေသာ အရာကိ ငါြပသမည်။ ၂၀

ဆိးေသာသသည် တသက်လံး ဒကဆင်းရဲကိ ခံရ၏။ ှ ဥ်းဆဲဘတ်ေသာ သသည်

မိမိအသက်အပိင်း အြခားကိ မသိရ။ ၂၁ သသည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအသံကိ

ကားလျက်ေနရ၏။ စည်းစိမ်ကိ ခံစားစဥ်တွင်၊ ဖျက်ဆီး ေသာ သသည် လာတတ်၏။ ၂၂

ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ေဘးလွတ်မည်ဟ ေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိ။ ထားသည့်သကိ့

ေချာင်းေြမာင်းလျက် ှ ိ၏။ ၂၃ စားစရာကိ ှ ာ၍လှည့်လည်ရ၏။ မိမိအဘိ့

ေမှာင်မိက်ကာလသည် အသင့် ှ ိသည်ကိ သိ၏။ ၂၄ ဆင်းရဲြခင်းဒက ှ င့်

နာ ကဥ်းြခင်းေဝဒနာတိ့သည် ထိသကိ ေချာက်တတ်၏။ စစ်တိက်ြခင်းငှါ အသင့် ေနေသာ

ှ င်ဘရင်က့ဲသိ့ သကိ့ ိင်တတ်၏။ ၂၅အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် ဘရားသခင်၏

အာဏာေတာ်ကိ ဆန်လျက်၊ အန တန်ခိး ှ င်တဘက် ကေန၍ ကိယ်ကိခိင်ခ့ံေစ၏။ ၂၆

လည်ပင်းကိ ဆန့်လျက်၊ ထေသာဒိင်းပ ှ င့် ဆီးကာလျက်၊ ဘရားသခင်ကိ တိက်အ့ံေသာငှါ

ေြပး၏။ ၂၇ မိမိမျက် ှ ာကိ ဆ ဖိးြခင်း ှ င့် ဖံးအပ်၍၊ ဝမ်းပျဥ်း အသားသည်လည်း

ဆ ဖိးလျက် အတွန့်တွန့်ေန၏။ ၂၈ သိ့ေသာ်လည်း လဆိတ်ညံေသာ မိ၊့

အဘယ်သ မ မေန။ လဲလေသာ အိမ်တိ့၌ သသည်ေနရ၏။ ၂၉ ေငွမရတတ်ရ၊

သ၏စည်းစိမ်မတည်ရ။ သ၏ ဥစာပစည်းသည် ေြမ ကီးေပ မှာ မြပန့်ပွါးရ။ ၃၀သသည်

ေမှာင်မိက်ေဘး ှ င့် မလွတ်ရ။ မီးလ ံသည်သ၏အခက်အလက်တိ့ကိ ေလာင်လိမ့်မည်။

ဘရားသခင်၏ တ်ေတာ်အသက်အားြဖင့် သတ်သင် ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရ၏။

၃၁ အဘယ်သမ လှည့် စားြခင်းကိခံ၍ အနတကိ မခိလံေစ ှ င့် ။ သိ့မဟတ်

အနတအကျိုးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၃၂ အချိန်မေစ့မီှဆံးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ သ၏

အခက်အလက်သည် မစိမ်းရာ။ ၃၃ စပျစ် ွယ်ပင်က့ဲသိ့ မိမိ၌ မမှည့်ေသာ အသီးကိ ၎င်း၊

သံလွင်ပင်က့ဲသိ့ မိမိအပွင့် ကိ၎င်း ေခရလိမ့်မည်။ ၃၄ အဓမလ၏အသင်းသည်

ဆိတ်ညံလိမ့်မည်။ တံစိးစားေသာသတိ့၏ေနရာသည် မီးေလာင်လိမ့်မည်။ ၃၅

ထိသတိ့သည်မေကာင်းေသာအ ကံကိ ပဋိသေ ယ၍ အနတကိဘွားတတ်က၏။

သတိ့ဝမ်းထဲ၌မသာကိ ကိယ်ဝန်ေဆာင်တတ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၆ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ထိသိ့ေသာစကားများတိ့ကိ ငါ ကားဘး ပီ။

သင်တိ့ ှ ိသမသည် ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ ပေသာ်လည်း၊ ပင်ပန်းေစေသာ

သြဖစ် ကပါသည်တကား။ ၃ အချည်း ှ ီးေသာ စကားမကန် ိင်သေလာ။

သင်သည်စကားတံ့ြပန်ေြပာြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ရဲရင့်သနည်း။ ၄သင်တိ့ေြပာသက့ဲသိ့

ငါသည်လည်းေြပာ ိင်၏။ သင်တိ့သည် ငါက့ဲသိ့ြဖစ်လ င်၊ ငါသည်သင်တိ့ တဘက်က

စကားများကိ ပံ၍ထား ိင်၏။ ေခါင်းကိလည်း ခါ ိင်၏။ ၅ ထိသိ့ငါသည်မ ပဘဲ၊ သင်တိ့ကိ

ငါ့စကား ှ င့် မစမည်။ အချည်း ှ ီးေသာစကားကိ ငါချုပ်တည်းမည်။ ၆ ယခမှာငါသည်

ေြပာေသာ်လည်းမသက်သာ၊ မေြပာဘဲေနလ င်လည်း ြခားနားြခင်းမ ှ ိ။ ၇

ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိပင်ပန်းေစေတာ်မ ပီ။ငါ့အိမ်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ။ ၈

ငါ့ကိေြခချင်းခတ်ေတာ်မ၍၊ ထိေြခချင်းသည်ငါ့ တဘက်က သက်ေသခံ၏။

ငါပိန် ကံြခင်းအရာသည် လည်း ငါ့တဘက်ကထ၍ မျက် ှ ာချင်းဆိင်လျက် သက် ေသခံ၏။

၉ အမျက်ေတာ်သည် ငါ့ကိအပိင်းပိင်းဆဲွြဖတ်၍ ှ ဥ်းဆဲတတ်၏။ ငါ့အေပ မှာ

အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်းကိ ပေတာ်မ၏။ ငါ့ရန်သသည်ငါ့ကိ မျက်ေစာင်းထိး၏။

၁၀ သတပါးတိ့သည် ငါ့ကိပစပ်ဟက၏။ အ ှ က်ခဲွ ၍ ပါးကိပတ်က၏။

ငါ့တဘက်က တညီတ ွတ်တည်း စေဝးက၏။ ၁၁ ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိ

မတရားေသာသတိ့တွင် ချုပ်ထားေတာ်မ ပီ။ လဆိးတိ့၏ လက်သိ့အပ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၂

ငါသည် ငိမ်ဝပ်လျက်ေနေသာအခါ ငါ့အ ိးတိ့ကိ ချိုးေတာ်မ၏။ လည်ပင်းကိကိင်၍

အပိင်းပိင်းြပတ်ေစ ြခင်းငှါ လပ်ေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ ပစ်စရာစက်သွင်းေတာ် မ၏။ ၁၃

ြမားေတာ်တိ့သည် ငါ့ကိဝိင်း၍ က ဏာေတာ် မ ှ ိဘဲ၊ ငါ့ေကျာက်ကပ်ကိ စးေစေတာ်မ၏။

ငါ့သည်းေြခအရည်ကိေြမေပ ၌ သွန်းေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါ့ကိအထပ်ထပ်ဆဲွြဖတ်၍၊
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သရဲက့ဲသိ့ငါ့ကိ ဟန်းဟန်းတိက်လာေတာ်မ၏။ ၁၅ ငါသည်ကိယ်အေရေပ မှာ

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ချုပ်၍ ကိယ်ဦးချိုကိ ံ ့ ှ င့်လး ပီ။ ၁၆ ငိြခင်းအားြဖင့်

ငါ့မျက် ှ ာပျက်လျက်၊ ငါ့မျက် ခမ်းအေပ မှာ ေသြခင်းအရိပ်လမ်းမိးလျက် ှ ိ၏။ ၁၇

သိ့ေသာ်လည်းငါ့လက်၌မတရားေသာ အမမ ှ ိ။ ငါ ပေသာ ပဌနာသည် သန့် ှ င်း၏။ ၁၈

အိေြမ ကီး၊ ငါ့အေသွးကိဖံး၍ မထားပါ ှ င့် ။ ငါေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံကိ သင်၌မေနေစ ှ င့် ။ ၁၉

ဤအမ၌ ငါ့သက်ေသသည် ေကာင်းကင်ေပ မှာ ှ ိ၏။ ၂၀ ငါ့သေဘာကိ

သိေသာသသည် ြမင့် ေသာအရပ်၌ ှ ိ၏။ ငါ့အေဆွခင်ပွန်းတိ့သည် ငါ့ကိက့ဲရဲ ့၍၊

ငါသည် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက်ရည်ကျလျက်ေန၏။ ၂၁ လသည်

မိမိအသိအကမ်း ှ င့် ေဆွးေ ွးသက့ဲသိ့ ဘရားသခင် ှ င့် ေဆွးေ ွးရေသာအခွင့် ှ ိပါေစေသာ။

၂၂ ှ စ်ေပါင်းမကာမြမင့် မီှ တဖန်ြပန်၍ မလာရ ေသာလမ်းသိ့ ငါလိက်သွားရေတာ့မည်။

၁၇ ငါ့အသက်ကန် ပီ။ ငါေနရေသာ ကာလလွန် ပီ။ သချုင်းသည် ငါ့အဘိ့ြဖစ်၏။

၂ က့ဲရဲတ့တ်ေသာ သတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိ ကသည်မဟတ်ေလာ။

သတိ့ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ အြခင်းအရာတိ့ကိ အစဥ် ငါ ကည့် ြမင်ရသည်မဟတ်ေလာ။ ၃

အေပါင်ထားပါေတာ့။ အာမခံေပးပါေတာ့။ အဘယ်သသည် ငါ ှ င့် ဂတိသစထားမည်နည်း။

၄ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့ဥာဏ် ကိကွယ်ေစေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မမရ။ ၅ အကင်သသည် ဥစာကိလယအ့ံေသာငှါ အေဆွခင်ပွန်းကိ

အပ်၏။ ထိသ၏သားတိ့သည် ေြမာ်လင့် ၍ စိတ်ပျက်ရကလိမ့်မည်။ ၆ ငါ့ကိ

သတပါးက့ဲရဲစ့ရာ အေကာင်းြဖစ်ေစေတာ်မ၍၊ သတိ့သည် ငါ့ကိ ွံ ့ က၏။ ၇

ဝမ်းနည်းြခင်းအား ကီးေသာေကာင့် ငါ့မျက်စိ မန်၏။ ကိယ်အဂ ါများတိ့သည်

အရိပ်က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည် ဤအမေကာင့်

မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။ အြပစ်ကင်းလွတ်ေသာ သတိ့သည် အဓမလများတဘက်က

ကိယ်ကိကိယ် ိးေဆာ် ကလိမ့်မည်။ ၉ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည်လည်း တည်ကည်ြခင်း၊

လက်စင် ကယ်ေသာသတိ့သည် ခွန်အားတိးပွါးြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၀သင်တိ့မကား

တေယာက်မ မကင်း၊ ြပန်သွား က ပါေတာ့။ သင်တိ့တွင် ပညာ ှ ိတစံတေယာက်ကိမ ငါ

မေတွ့ ိင်။ ၁၁ ငါ့ေနရ့က်လွန် ပီ။ ငါ ှ လံးသွင်းမိေသာ အ ကံ အစည်တိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်က ပီ။ ၁၂ညဥ့်သည် ငါ၌ ေနက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ငါ့အလင်းသည် ေမှာင်မိက် ှ င့် နီးစပ်၏။

၁၃ သချုင်းသည် ငါ့ေနရာြဖစ်သည်ကိ ငါေြမာ်လင့် ၏။ ငါ့အိပ်ရာသည် ေမှာင်မိက်၌

ခင်းလျက် ှ ိ၏။ (Sheol h7585) ၁၄ ပပ်စပ်ြခင်းအား၊ သင်သည် ငါ့အဘြဖစ်၏ဟ၍၎င်း၊

တီေကာင်အား သင်သည်ငါ့အမိ၊ ငါ့ ှ မြဖစ် သည်ဟ၍၎င်း ငါဆိရ၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍

အဘယ်သိ့ ငါေြမာ်လင့် ရသနည်း။ ငါေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းကိ အဘယ်သြမင်ရသနည်း။

၁၆ ထိအေကာင်းသည် မရဏ ိင်ငံအထဲသိ့ဝင်၍၊ ငါ ှ င့်အတ ေြမမန့်၌

ှ ိမ့်ချလျက်ေနရမည်ဟ မက်ဆိ၏။ (Sheol h7585)

၁၈ တဖန် အာအမျိုးသား ဗိလဒဒ် မက်ဆိသည် ကား၊ ၂ ဤစကားသည်

အဘယ်အခါမှ ြပတ်လိမ့်မည် နည်း။ သတိ ပက။ သိ့မှသာငါတိ့သည်

စကားေြပာက မည်။ ၃သင်သည်ငါတိ့ကိ တိရစာန်က့ဲသိ့ အဘယ်ေကာင့် မှတ်သနည်း။

အဘယ်ေကာင့် မထီမ့ဲြမင် ပ သနည်း။ ၄အမျက်ထွက်၍ မိမိကိယ်ကိ ကိက်ြဖတ်ေသာသ၊

သင့်အတွက် ေြမ ကီးကိစွန့်ပစ်ရမည်ေလာ။ ေကျာက်သည် မိမိေနရာမှ ေ ွရ့မည်ေလာ။ ၅

အကယ်စင်စစ်ဆိးေသာသ၏ အလင်းသည် ကွယ်လိမ့်မည်။ သ၏မီးလံမေတာက်ရ။ ၆

သ၏ေနရာအလင်းလည်း ေမှာင်မိက်ြဖစ်လိမ့် မည်။ သ၏ဆီမီးလည်း ေသလိမ့်မည်။ ၇

ခိင်ခ့ံစွာသွားေသာအခါ ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ မိမိအ ကံအစည်အားြဖင့်

ံ းရလိမ့်မည်။ ၈ ပိက်ထဲသိ့ အလိလိဝင်တတ်၏။ ေကျာ့ကွင်းေပ မှာ နင်းတတ်၏။ ၉

ဂိင်း ပတ်၍ ေြခကိ မိသြဖင့် ေကျာ့ကွင်း ှ င့် မကတ် ိင်ဘဲ ေနရ၏။ ၁၀ ေြမ၌ဂျမ်း ကိးကိ

သအ့ဘိ့ ဝှက်ထားလျက်၊ သသွားရာလမ်း၌ ေထာင်ေချာက်ကိ ြပင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၁

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာတိ့သည် ဝိင်း၍ ကျပ်တည်းစွာ လိက် ှ င့် ကလိမ့်မည်။

၁၂ သသည် ငတ်မွတ်ေသာအားြဖင့် အားေလျာ့လျက်၊ ပျက်စီးြခင်း ေဘး ှ င့်

ေတွလ့လျက် ှ ိ၏။ ၁၃ ထိေဘးသည် သ၏အ ိးတိ့ကိ ကိက်ခဲ၍၊ ေသမင်း၏သားဦးသည်

သ၏ခွန်အားကိ မျိုလိမ့်မည်။ ၁၄ သခိလံရာအေကာင်းကိ သ၏ေနရာမှ ပယ် ှ င်း၍၊

သကိ့ယ်ကိ ေဘးဒဏ်တိ့၏ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေဆာင် သွားရ၏။ ၁၅သ၏ေနရာ၌ အ ှ င်မ ှ ိ။

ပျက်စီးြခင်းေဘးေန၍အမိးေပ မှာ ကန့်ြဖူးလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၆သ၏အြမစ်တိ့သည်

ေသွေ့ြခာက်လျက်၊ အခက်အလက်တိ့လည်း ေသလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ေြမေပ မှာသကိ့

ေအာက်ေမ့စရာအမှတ် ေပျာက်ပျက်၍၊ ပဲွသဘင်၌ သ၏နာမကိ အဘယ်သမ မေခမေြပာ။

၁၈ သကိ့အလင်းထဲက ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ေမာင်း၍ လ့ြပည်မှ ှ င်ထတ်ရ၏။ ၁၉

သအ့မျိုးတွင် သသ့ားေြမးမ ှ ိ။ သ၏အိမ်သ အိမ်သားတေယာက်မ မကျန်ရစ်ရ။

၂၀ သ၏လက်ထက်၌ ှ ိေသာ သတိ့သည် ထိတ်လန့်သက့ဲသိ၊့ သေ့နာက်၌ြဖစ်ေသာ

သတိ့သည် သ၏အမ ေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။ ၂၁ အကယ်စင်စစ်ဆိးေသာ

သ၏ေနရာသည် ထိသိေ့သာ လကဏာ ှ ိ၏။ ဘရားသခင်ကိမသိေသာသ သည် ထိသိ့ေသာ

ေနရာသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟ မက်ဆိ၏။

၁၉ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်၍ အဘယ်မကာလပတ်လံး သင်တိ့စကားြဖင့်

ငါ့ကိချိုးဖ့ဲ ကလိမ့်မည်နည်း။ ၃ ဆယ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင်ငါ့ကိ က့ဲရဲ ့ က ပီ။

ငါ့ကိမိန်းေမာေတွ ေဝေစြခင်းငှါ အ ှ က်မ ှ ိဘဲ ပက ပီ။ ၄ ငါြပစ်မှား ပီ မှန်ေစေတာ့။

ငါ့အြပစ် ှ င့် ငါသာဆိင်၏။ ၅ သင်တိ့သည်ငါ့အေပ ၌ ဝါ ကား၍၊ ငါအ ှ က်

ခံရေသာေကာင့် ၊ ငါ၌အြပစ်တင် ကေသာ်လည်း၊ ၆ ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိလဲှ၍

မိမိေကျာ့ကွင်း၌ ေကျာ့မိေတာ်မေကာင်းကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ၇ ငါသည်ကိယ်ခံရေသာ

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိအေကာင်း ပ၍ ြမည်တမ်းေသာ်လည်း၊ အဘယ်သမ နားမေထာင်။

ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း တရားသြဖင့် စီရင်ေသာသမ ှ ိ။ ၈ ငါမသွား ိင်ေအာင်

ငါ့ေ ှ မှ့ာအဆီးအကာ ပ၍၊ ငါသွားရာလမ်း၌ ေမှာင်မိက်ကိထားေတာ်မ ပီ။ ၉

ငါ့ဂဏ်အသေရကိခတ်၍၊ ငါ့ေခါင်းက ေပါင်းသရဖကိချေတာ်မ ပီ။ ၁၀ ငါ့ကိဝိင်း၍

ဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့် ငါေပျာက် ကန် ပီ။ သစ်ပင်ကိ တ်သက့ဲသိ၊့ ငါေြမာ်လင့် ရေသာ

အခွင့် ကိ တ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၁ ငါ၌အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊ ငါ့ကိရန်သက့ဲသိ့

မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၂ စစ်ချီလာ၍၊ စစ်သရဲေတာ်တိ့သည် ငါ့ေ ှ သိ့့ ေရာက်ြခင်းငှါ၊ ကျံုးတး၍

ငါ့ပတ်လည်၌ တပ်ချ က၏။ ၁၃ ငါ့ညီအစ်ကိတိ့ကိ ငါ ှ င့် ကွာေဝးေစေတာ်မ၏။

ငါ့အသိအကမ်းတိ့သည် ငါ့ကိမသိ၊ ိင်းေသာသြဖစ် က၏။ ၁၄ ငါ့ေပါက်ေဘာ်တိ့သည်

ငါ့ကိစွန့်၍၊ ငါ့သငယ် ချင်းတိ့သည် ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၁၅ ငါ့ကန်မများ၊

ငါ့အိမ်သအိမ်သားများတိ့သည် ငါ့ကိဧည့်သည်က့ဲသိ့၎င်း၊တကန်းတ ိင်ငံသားက့ဲသိ့၎င်း

မှတ် က၏။ ၁၆ ငါ့ကန်ကိငါေခ ေသာအခါသသည် မထး၊ သကိ့ တ်ဆက်၍

ေတာင်းပန်ရ၏။ ၁၇ ငါ့မယားသည် ငါ့အသက်ေလကိ၎င်း၊ ငါ့သား သမီးတိ့သည်

ငါြမည်တမ်းြခင်းအသံကိ၎င်း ွံ ့ က၏။ ၁၈သငယ်တိသ့ည်လည်း ငါ့ကိမထီမ့ဲြမင် ပ၍ ငါထ

ေသာအခါ က့ဲရဲ ့ က၏။ ၁၉ ငါ့မိတ်ေဆွတိ့သည် ငါ့ကိ ွံ ၍၊ ငါချစ်ေသာ သတိ့ သည်

ငါ့ရန်သြဖစ် က၏။ ၂၀ ငါ့အေရသားသည်ငါ့အ ိးတိ့၌ ကပ်လျက် ှ ိ၏။

သွားဖံးတခသာပါလျက်ငါေြပးလွတ်ရ၏။ ၂၁ အိအေဆွခင်ပွန်းတိ၊့ ငါ့ကိသနား ကပါ။

ငါ့ကိသနား ကပါ။ ဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်သည် ငါ့ကိထိခိက်ပါ ပီ။ ၂၂

ဘရားသခင် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မသည်နည်းတ အဘယ်ေကာင့် သင်တိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲကသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် ငါ့အသားကိ စား၍ မေရာင်ရဲဘဲ့ေနကသနည်း။ ၂၃

ငါ့စကားကိယခေရးမှတ်ပါေစေသာ။ စာရင်း၌သွင်းထားပါေစေသာ။ ၂၄

ခဲြပားေပ မှာကညစ် ှ င့်အကရာတင်လျက်၊ ေကျာက်စာထိး လျက် မဲပါေစေသာ။ ၂၅ ငါ့ကိ

ေ ွး တ်ေသာသခင်သည် အသက် ှ င်၍၊ ေနာင်ကာလ၌ ေြမမန့်အေပ မှာ

ေပလာေတာ်မမည် ဟ၍၎င်း၊ ၂၆ ငါ့အေရကန် ပီးမှ ဤကိယ်ကိပင် ဖျက်ဆီးေသာ်လည်း၊

ငါသည်ကိယ်ခ ာ၌ ဘရားသခင်ကိြမင်မည်ဟ၍ ၎င်း ငါသိ၏။ ၂၇ ငါ့ဘက်၌

ေနေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ငါြမင်မည်။ သတပါးြမင်သည်သာမက၊ ငါသည် ကိယ်

မျက်စိ ှ င့် ဖးြမင်မည်။ ထိသိ့ေြမာ်လင့် ၍ ငါ့ေကျာက်ကပ် သည် ပျက်လျက် ှ ိ၏။

၂၈ ယခမှာသင်တိ့က၊ ငါတိ့သည် သကိ့အဘယ်သိ့ ှ ဥ်းဆဲရမည်နည်း။

သ၌အြပစ်တင်ေသာအခွင့် ကိ အဘယ်သိ့ ေတွရ့မည်နည်းဟ ဆိကသည်ြဖစ်၍၊ ၂၉

ထားေဘးကိေကာက်ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ အမျက်ေတာ်သည်ထားေဘးြဖင့်

အြပစ်ေပးတတ် ၏။ အြပစ်စီရင်ရေသာအချိန် ှ ိေ ကာင်းကိ သိမှတ်ကေလာ့ဟ မက်ဆိ၏။
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၂၀ တဖန်ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖာ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂

ငါြပန်ေြပာရမည်အေကာင်း၊ ငါ့စိတ် ှ လံးသည် ိးေဆာ်ေသာေကာင့် ၊

ေြပာချင်ေသာစိတ်အား ကီး၏။ ၃ ငါသည်ကိယ်ခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း စကား

ကိကား၍၊ ငါ့ဥာဏ်သေဘာ ိးေဆာ်သြဖင့် ငါြပန်ေြပာ ရ၏။ ၄ ေ ှ ့ဦးစွာေသာကာလ၊ လကိ

ေြမ ကီးေပ မှာ ေနရာချစကာလမှစ၍၊ ၅ ဆိးေသာသသည်ကာြမင့် စွာကာလ မဝါ ကားရ

ေကာင်းကိ၎င်း၊ အဓမလသည် ခဏသာဝမ်းေြမာက် ေကာင်းကိ၎င်း မသိသေလာ။ ၆သ၏

ဘန်းသည် မိဃ်းေပ သိ့တက်၍၊ သ၏ ေခါင်းသည် မိဃ်းတိမ်တိင်ေအာင် မီှေသာ်လည်း၊ ၇

မိမိမစင်က့ဲသိ့အစဥ်ပျက်ရလိမ့်မည်။ သကိ့ ြမင်ဘးေသာ သတိ့က၊ ထိသသည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးကလိမ့်မည်။ ၈ သသည်အိပ်မက်က့ဲသိ့ လွင့် ြပား၍

ေနာက်တဖန် မေတွရ့။ ညဥ့် ပါ ံ က့ဲသိ့ ကွယ်ေပျာက်ရလိမ့်မည်။ ၉သကိ့ြမင်ဘးေသာ

မျက်စိသည် ေနာက်တဖန် သကိ့ မကည့် မ ရ။ သ၏ေနရာအရပ်သည် ေနာက်

တဖန်သကိ့မြမင်ရ။ ၁၀ သ၏သားတိ့သည် ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ေဖျာင်းဖျ ရက၏။

သိထားေသာဥစာကိ ကိယ်လက် ှ င့် ြပန်ေပး ရက၏။ ၁၁ သ၏အ ိးတိ့သည်

ပျိုေသာအ ွယ်၏ အ ှ ိန် ှ င့် ြပည့်စံေသာ်လည်း၊ သ ှ င့်တကွ ေြမမန့်၌ အိပ်ရ ကလိမ့်မည်။

၁၂သသည်မိမိပစပ်၌ ဒစ ိက်ကိချို ိးထင်၍၊ မိမိလ ာေအာက်မှာ ဝှက်ထားလျက်၊ ၁၃

ှ ေြမာသြဖင့် မစွန့်ရက်ဘဲ၊ မိမိပစပ်၌ ငံေသာ် လည်း၊ ၁၄ စား ပီးလ င်သ၏ ဝမ်းထဲမှာ

သေဘာေြပာင်း၍ ေ မဆိးအဆိပ်အေတာက်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၅ သမျိုေသာစည်းစိမ်ဥစာကိ

တဖန်အန်ရလိမ့် မည်။ ဘရားသခင်လည်း သကိ့ ဝမ်း တ်ေတာ်မမည်။ ၁၆ သသည်

ေ မဆိးအဆိပ်အေတာက်ကိ စိ့၍ ေ မေဟာက်ကိက်သြဖင့် ေသရလိမ့်မည်။

၁၇ အသွယ်သွယ်ေသာြမစ်၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြမစ်တိ့ကိ မြမင်ရ။ ၁၈

မိမိလပ်၍ရေသာဥစာကိ မိမိမသံးဘဲ ြပန်ေပး ရ၏။ ြပန်ေပးရေသာ ဥစာြဖစ်ေသာေကာင့်

အားရြခင်း မ ှ ိရ။ ၁၉ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲစွန့်ပစ်၍၊ မိမိ မေဆာက်ေသာ အိမ်ကိ

လယေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၀ ေလာဘမေြပ ိင်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ အလိ ှ ိ ေသာ

ဥစာတစံတခမ မကင်း ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။ ၂၁သလယချင်ေသာ ေလာဘလက် ှ င့် အဘယ်

အရာမ မလွတ်ေသာေကာင့် ၊ သ၏စည်းစိမ်မတည်ရ။ ၂၂ ဥစာကယ်ဝစဥ်တွင်ပင်

ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ေတွ ့၍၊ အမျိုးမျိုးေသာ အမတိ့သည် ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၂၃ သိ့ေသာ်လည်း

သသည်ဝစွာစားရ၏။ ဘရားသခင်သည် အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ လတ်၍သစားစရာဘိ့

အမျက်ေတာ် မိဃ်းကိ ွာေစေတာ်မမည်။ ၂၄ သံလက်နက်ကိေ ှ ာင်၍ ေြပးေသာ်လည်း၊

ေကးဝါေလးြဖင့် ထတ်ချင်းခွင်းလိမ့်မည်။ ၂၅ ြမားကိ တ်လ င် မိမိကိယ်ထဲက

ထွက်လာ၏။ အေရာင်ေတာက် ေသာထားသည်သ၏သည်းေြခထဲက ထွက်လာ၍၊ သသည်

မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေနရ၏။ ၂၆ ခပ်သိမ်းေသာေဘးတိ့သည် သအ့ဘိ့ သိထား

လျက် ှ ိ က၏။ လမေမွးေသာမီးသည် သကိ့ေလာင်လိမ့် မည်။ သ၏ေနရာ၌ ကင်းသမ ေသာ

အရာတိ့ကိ ေလာင် လိမ့်မည်။ ၂၇ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် သ၏အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ ၍၊

ေြမ ကီးသည်လည်း သတ့ဘက်၌ ထလိမ့်မည်။ ၂၈ သ၏အိမ်၌ ှ ိေသာ

ဥစာသည်ကွယ်ေပျာက်၍၊ အမျက်ေတာ် ထွက်သာေန့၌ ေရက့ဲသိ့စီးသွားလိမ့်မည်။

၂၉ ထိသိ့ေသာဆလပ်ကိ ဘရားသခင်သည် လဆိး အားေပးေတာ်မ၏။

ထိသိ့ေသာအေမွဥစာကိ ဘရား သခင် ခဲွေဝစီရင်ေတာ်မသည်ဟ မက်ဆိ၏။

၂၁ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါ့စကားကိေစ့ေစ့နားေထာင်၍

ငါ့အား ှ စ်သိမ့် ြခင်းကိ ပကေလာ့။ ၃ ငါေြပာရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ

သည်းခံ က ေလာ့။ ငါေြပာ ပီးမှ ြပက်ယယ် ပချင်လ င် ပကေလာ့။ ၄

ငါြမည်တမ်းေသာအရာ ှ င့် လဆိင်သေလာ။ အဘယ်ေကာင့် စိတ်မတိသင့်သနည်း။ ၅

ငါ့ကိကည့် လျက် မိန်းေမာေတွေဝ၍၊ သင်တိ့ပစပ်ကိ သင်တိ့ လက် ှ င့် ဖံးအပ် ကေလာ။

၆ ငါသည်ေအာက်ေမ့ေသာအခါ။ မိန်းေမာေတွေဝ၍၊ ကိယ်အသားသည်

တန်လပ်လျက် ှ ိ၏။ ၇ လဆိးတိ့သည် အသက် ှ င် ံ မ မက၊ အဘယ်ေကာင့်

အသက် ကီး၍ ဘန်းစည်းစိမ် ှ င့် ြပည့်စံ က သနည်း။ ၈ သတိ့သားသမီးတိ့သည်

သတိ့ပတ်ဝန်းကျင် အရပ်၌၎င်း၊ သတိ့အမျိုးအ ွယ်သည် သတိ့ေ ှ ေ့မှာက် ၌၎င်း

ေနရာကျက၏။ ၉ သတိ့အိမ်များသည်လည်း ေဘး ှ င့် လွတ်၍ ငိမ်ဝပ် က၏။

ဘရားသခင်ဒဏ်ခတ်ေတာ်မြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်က၏။ ၁၀ သတိ့ ွားလားသည် မခ တ်မလဲ

အ ွယ်လိက်တတ်၏။ ွားမသည်လည်း ဝမ်းပိးမပျက်ဘွားတတ်၏။ ၁၁

သတိ့သငယ်များကိ သိးစက့ဲသိ့လတ်၍၊ သားသမီးတိ့သည် ကခန်တတ်က၏။ ၁၂

သတိ့သည် ပတ်တာ ှ င့် ေစာင်းကိ တီးလျက်၊ သီချင်းဆိ၍ ှ ဲခရာမတ်သံ ှ င့်

ဝမ်းေြမာက်တတ်က၏။ ၁၃ ေပျာ်ေမွလ့ျက် အသက်ကာလကိ လွန်ေစ၍၊

ချက်ြခင်းေသမင်း ိင်ငံသိ့ ဆင်းသက်တတ်က၏။ (Sheol h7585) ၁၄

ဘရားသခင်အားလည်း၊ ငါ့တိ့ထံမှ ထွက်သွားေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏တရားကိ

ငါတိ့မသိလိဟ၍၎င်း၊ ၁၅အန တန်ခိး ှ င်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ ငါတိ့သည်

ဝတ် ပရမည်နည်း။သကိ့ဆေတာင်းလ င် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိလိမ့်မည်နည်းဟ၍၎င်း

ဆိတတ်က၏။ ၁၆ သိ့ေသာ်လည်း သတိ့သည် ကိယ်စည်းစိမ်ကိ ကိယ်မပိင် က။

မတရားေသာသတိ့၏ အ ကံအစည်ကိ ငါသည် ဝန်မခံ။ ၁၇ မတရားေသာသတိ့၏

မီးခွက်သည် ေသ၍၊ သတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ဘရားသခင်သည် အမျက်ေတာ် ထွက်သြဖင့် ၊

ဘယ် ှ စ် ကိမ်ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ စီရင်ေတာ်မ ဘးသည်ကိ၎င်း၊ ၁၈ သတိ့သည်

ေလေ ှ မှ့ာအမိက် ှ င့် မန်တိင်းတိက် သွားေသာ ဖဲွက့ဲသိ့ ဘယ် ှ စ် ကိမ်ြဖစ်ဘးသည်ကိ၎င်း၊

၁၉ ဘရားသခင်သည် သ၏အြပစ်ကိ သ၏သားသမီးတိ့အဘိ့ ဘယ် ှ စ် ကိမ်

သိထားေတာ်မဘးသည်ကိ ၎င်း၊ သသည်ကိယ်တိင်သိ၍၊ ၂၀ ကိယ်ပျက်စီးြခင်းကိကိယ်

မျက်စိ ှ င့် ြမင်လျက်၊ အန တန်ခိး ှ င်၏အမျက်ေတာ်ကိ ေသာက်စိမ့်ေသာငှါ၊

သ၏အြပစ်ကိ ဘယ် ှ စ် ကိမ်ဆပ်ေပးေတာ်မဘးသည်ကိ ၎င်းသိမှတ် ကေလာ့။ ၂၁

သေနရေသာ ှ စ်လေစ့ေသာအခါ၊ သသ့ားသမီးတိ့၌ ေရာက်ေသာအမ ှ င့် သသည်

အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။ ၂၂ ြမင့် ေသာအရပ်၌ေနေသာသတိ့ကိ အစိးရေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ကိအဘယ်သ သွန်သင်လိမ့်မည် နည်း။ ၂၃ တေယာက်ေသာသကား

ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံ လျက်၊ ငိမ်ဝပ်ချမ်းသာစွာ ေသတတ်၏။ ၂၄ သ၏နံေဖးတိ့သည်

ဆ ဖိး၍၊ အ ိးတိ့လည်း ြခင်ဆီ ှ င့် စိစွတ် က၏။ ၂၅ တေယာက်ေသာသကား

တခါမ မေပျာ်ေမွ၊့ စိတ် ိးငယ်လျက် ေသတတ်၏။ ၂၆ ှ စ်ေယာက်လံးတိ့သည် မြခားမနာ၊

ေြမမန့်၌ အိပ်၍ တီေကာင်များ ဖံးလမ်းြခင်းကိ ခံရက၏။ ၂၇ သင်တိ့သည်

ေအာက်ေမ့ေသာအရာ၊ ငါ့ကိ မနာလိေသာ စိတ် ှ င့်ဆင်ြခင်ေသာအရာတိ့ကိ

ငါသိ၏။ ၂၈ အာဏာထားတတ်ေသာ သ၏အိမ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

မတရားေသာသတိ့၏ ဘံဗိမာန်တိ့ သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ သင်တိ့သည်

ဆိကလိမ့် မည်။ ၂၉ ခရီးသွားေသာသတိ့ကိ မေမးကဘးသေလာ။ ၃၀

ဖျက်ဆီးရာေနရ့က်ကာလဘိ့ မတရားေသာသတိ့သည် ယခေဘးလွတ်လိမ့်မည်အေကာင်း၊

ေဒါသ အမျက်ခံရာေနရ့က်ကာလဘိ့ယခထွက်ေြမာက်လိမ့်မည်

အေကာင်းတည်းဟေသာသတိ့လကဏာသက်ေသများကိ မသိကသေလာ။ ၃၁

သပေသာအမကိသေ့ ှ မှ့ာ အဘယ်သေဘာ်ြပလိမ့်မည်နည်း။ သ၏အြပစ် ှ င့်အေလျာက်

အဘယ်သ ဆပ်ေပးလိမ့်မည်နည်း။ ၃၂ သသည် သဂဟ်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊

သ၏သချုင်းပံကိ အေစာင့်ထား ကလိမ့်မည်။ ၃၃ သသည် ချိုင့် ေြမစိင်တိ့ကိ

ချို ိးထင်လိမ့်မည်။ မေရတွက် ိင်ေအာင်များစွာေသာသတိ့သည် သေ့ ှ ့၌

သွား ှ င့်သက့ဲသိ၊့ သသည် လခပ်သိမ်းတိ့ကိ မိမိေနာက်၌ ေသွးေဆာင်လိမ့်မည်။ ၃၄

သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့ြပန်ေြပာေသာ စကား၌ မသာပါေသာေကာင့် ၊ အဘယ်သိ့ငါ့ကိ

အချည်း ှ ီး ှ စ်သိမ့်ေစ ကလိမ့်မည်နည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၂ တဖန် ေတမန်အမျိုးသား ဧလိဖတ် မက်ဆိသည် ကား၊

၂ လသည် မိမိပညာအားြဖင့် မိမိအကျိုးကိ ပစသက့ဲသိ့ ဘရားသခင်၌

ေကျးဇး ပ ိင်သေလာ။ ၃ သင်၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ၊ အန တန်ခိး ှ င်သည်

ေကျးဇး ှ ိေတာ်မသေလာ။ သင်၏အကျင့် ၌ အြပစ်မပါေကာင်းကိ ထင် ှ ားေစေသာအားြဖင့်

အကျိုး စီးပွါး ှ ိေတာ်မသေလာ။ ၄ သင့် ကိေကာက် ွံ ေ့သာေကာင့် ဆံးမေပးေတာ်

မမည်ေလာ။ သင် ှ င့်တရားေတွေ့တာ်မမည်ေလာ။ ၅ သင် ပေသာ ဒစ ိက်သည်

အလွန် ကီးသည် မဟတ်ေလာ။ သင့်အြပစ်တိ့သည် မေရတွက် ိင်ေအာင်

များြပားသည်မဟတ်ေလာ။ ၆ သင်သည်ညီအစ်ကိေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ မတရားသြဖင့်

ခံယ ပီ။ ဆင်းရဲေသာသတိ့၏ အဝတ်ကိ လည်း ခ တ်ယ ပီ။ ၇ ေမာေသာသေသာက်ဘိ့

ေရကိမေပး။ ငတ်မွတ်ေသာသကိမေကး။ ၈ အား ကီးေသာသမကားေြမကိ ပိင်ရ၏။
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ဂဏ်အသေရ ှ ိေသာ သသည် ေနရေသာအခွင့် ကိရ၏။ ၉ သင်သည် မတ်ဆိးမတိ့ကိ

လက်ချည်းလတ်လိက်၍၊ မိဘမ ှ ိေသာ သငယ်တိ့၏လက်ကိချိုး ပီ။ ၁၀

ထိေကာင့် ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ေကျာ့မိ ပီ၊ ထိတ်လန့်ေသာစိတ် ှ င့် ပင်ပန်းရ၏။ ၁၁

မြမင် ိင်ေသာေမှာင်မိက်သည် ှ ဥ်းဆဲ၍၊ ြပင်းစွာစီးေသာေရသည် လမ်းမိးရ၏။ ၁၂

ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ေပ မှာ ှ ိေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။

ကယ်တိ့သည် အဘယ်မ ေလာက်ြမင့် ကသည်တကား။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍သင်က၊

ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့ သိေတာ်မမည်နည်း။ ထေသာတိမ်တိက်ကွယ်လျက် ှ င့်

စီရင်ေတာ်မ ိင်မည်ေလာ။ ၁၄ မြမင် ိင်ေအာင် ထထပ်ေသာတိမ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

လမ်းမိး က၏။ ေကာင်းကင်စကဝဠာ ထိပ်ေပ မှာ လှည့်လည်ေတာ်မသည်ဟ ဆိတတ်၏။

၁၅ကာလအချိန်မေစ့မီှ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ေရလမ်းမိး၍၊ ၁၆အေြခအြမစ်ပယ် ှ င်းြခင်းကိ

ခံရေသာသတည်းဟေသာ ဘရားသခင်အား ငါတိ့ထံမှ ထွက်သွားေလာ့ဟ ၍၎င်း၊

အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့တိ့အဘိ့အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်းဟ၍၎င်း၊ ၁၇ ဆိတတ်ေသာ

အဓမလတိ့လိက်ဘး ေသာလမ်းေဟာင်းကိ သင်သည်လိက်ဦးမည်ေလာ။ ၁၈ သိ့ရာတွင်

ဘရားသခင်သည် သတိ့အိမ်ကိ ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ြပည့်ေစေတာ်မ၏။ မတရားေသာ

သတိ့၏ အ ကံအစည်ကိ ငါသည် ဝန်မခံ။ ၁၉ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်

ကည့် ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက် က၏။ အြပစ်ကင်းေသာသတိ့သည် ထိအဓမလ တိ့ကိ

က့ဲရဲတ့တ်က၏။ ၂၀အကယ်စင်စစ်ငါတိ့ရန်သသည် ပျက်စီးေလ ပီ။ သ၏စည်းစိမ်ကိ

မီးေလာင်ေလ ပီဟ ဆိရက၏။ ၂၁ဘရားသခင် ှ င့် အက မ်းဝင်၍ မိဿဟာယဖဲွေ့လာ့။

ထိသိ့ ပမှ ေကာင်းစားြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ၂၂ တ်ေတာ်ထွက်တရားကိ

ခံယ၍ စကားေတာ်ကိ ှ လံး၌သွင်းပါေလာ့။ ၂၃ အန တန်ခိး ှ င်ထံေတာ်သိ့

ြပန်လာလ င်၊ တည်ေဆာက်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ သင့် အိမ်မှဒစ ိက်ကိ ပယ် ှ ား

လ င်၊ ၂၄ ေ ကိေြမမန့်က့ဲသိ့၎င်း၊ သဖိရေ ကိ ြမစ်၌ ှ ိေသာေကျာက်စရစ်

က့ဲသိ့၎င်းသိထားရလိမ့်မည်။ ၂၅ ထိအခါအန တန်ခိး ှ င်သည် သင်၌ေ ရတနာ၊

သင်သံးရေသာ ေငွဘ ာြဖစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၆ သင်သည်အန တန်ခိး ှ င်၌

ေမွေ့လျာ်၍၊ ဘရားသခင်ကိ ဖးေြမာ်ရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၇ သင်ဆေတာင်းေသာအခါ

နားေထာင်ေတာ်မ မည်။ သစာဂတိထားသည်အတိင်း၊ သစာဝတ်ေြဖရေသာ

အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၈ သင် ကံစည်ေသာအ ကံအစည်သည် ထေြမာက် ၍၊

သင်သွားေသာလမ်း၌ ေရာင်ြခည်ထွန်းလိမ့်မည်။ ၂၉ သတပါးတိ့သည်

ှ ိမ့်ချြခင်းကိခံရေသာအခါ၊ သင်ကချီးေြမာက်ေသာအခွင့် ှ ိသည်ဟ ဆိရလိမ့်မည်။

စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသကိ ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၀ အြပစ်မကင်းေသာသကိပင်

ကယ် တ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင် ပေသာအမ သန့် ှ င်းေသာအားြဖင့်

သသည်ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်ဟမက်ဆိ၏။

၂၃ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ယခ ငါြပင်းစွာ ြမည်တမ်းေသာ်လည်း၊

ငါခံရေသာဒဏ်သည်သာ၍ ြပင်းပါ၏။ ၃ဘရားသခင်ကိေတွ့ ိင်ေသာ အရပ်ကိ

ငါသိပါေစေသာ။ ပလင်ေတာ်ေ ှ သိ့့ ေရာက်ပါေစေသာ။ ၄ ေ ှ ေ့တာ်သိ့ေရာက်မှ ငါသည်

ကိယ်အမကိြပင်ဆင်၍၊ များစွာေသာအကျိုးအေကာင်းတိ့ကိ ေလာက်ထားရ၏။ ၅

ငါ့အားြပန်ေြပာမိန့် မက်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ ငါသိနားလည်ရ၏။ ၆

မဟာတန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ငါ ှ င့်တရား ေတွေ့တာ်မမည်ေလာ။ ေတွေ့တာ်မမ။ ငါ့စကားကိ

နားေထာင် ေတာ်မမည်။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ေ ှ ေ့တာ်၌ေဆွးေ ွးေသာ အခွင့် ှ ိ၍၊

တရား ှ င်သည် ငါ့အမကိ အစဥ် ှ င်းလင်းေစေတာ်မမည်။ ၈ ယခမကား၊

ငါတက်လ င် ဘရားသခင် ှ ိေတာ်မမ။ ဆတ်လ င် ကိယ်ေတာ်ကိ မရိပ်မိ၊

၉ လပ်ေတာ်မရာ လက်ဝဲဘက်သိ့သွားလ င် ကိယ်ေတာ်ကိ မဖးမေတွရ့။

လက်ျာဘက်၌ ပန်းေ ှ ာင် လျက် ေနေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကိမြမင်ရ။ ၁၀

သိ့ေသာ်လည်းငါသွားေသာလမ်းကိ သိေတာ်မ၏။ စစ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံ ပီးမှ၊

ေ က့ဲသိ့ငါေပ လိမ့်မည်။ ၁၁ ေြခေတာ်ရာကိအစဥ်တစိက် ငါေ ှ ာက်သွား၍၊

ကေတာ်မရာလမ်းကိ မလဲမေ ှ ာင်လိက်ပါ၏။ ၁၂ ထားေတာ်မေသာ ပညတ်တိ့ကိ

ငါမပယ်။ တ်ေတာ်ထွက် စကားတိ့ကိ ငါရင်ခွင်၌ သိထားပါ၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်

သေဘာတညီတည်း ှ ိေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သသည် ေြပာင်းလဲေစ ိင်မည်

နည်း။ အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါ့အငန်းအတာကိ

စီရင်ေတာ်မ၏။ ထိသိ့ေသာ အ ကံအစည်ေတာ်အများ ှ ိ က၏။ ၁၅ ထိေကာင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ငါထိတ်လန့်လျက်ေန၍ ဆင်ြခင်ေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်ကိေကာက် ွံ ရ့၏။ ၁၆

ဘရားသခင်သည် ငါ့စိတ်ပျက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါေကာက် ွံ ေ့စြခင်းငှါ

ပေတာ် မ၏။ ၁၇ အေကာင်းမကား၊ ေမှာင်မိက်မေရာက်မီှ ငါ့ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မမ၊

ဝစထပ်ေသာေမှာင်မိက်မှ ငါ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မမပါတကား။

၂၄ အန တန်ခိး ှ င်သည် အဘယ်ေကာင့် ကာလအချိန်တိ့ကိ

သိထားေတာ်မမသနည်း။ နားလည်ေသာ သတိ့သည် တရားစီရင်ေတာ်မရာ

ေနရ့က်ကိအဘယ်ေကာင့် မြမင်ရသနည်း။ ၂ အချို ေ့သာသတိ့သည် ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ

ေ တ့တ်က၏။ သတပါး၏ သိးဆိတ်တိ့ကိ လယ၍ ကိယ်အဘိ့ ထိန်းေကျာင်း က၏။ ၃

မိဘမ ှ ိေသာသငယ်၏ြမည်းကိ ေမာင်းသွား၍၊ မတ်ဆိးမ၏ ွား ကိအေပါင်ယက၏။ ၄

ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိ လမ်းလဲွေစက၏။ ဆင်းရဲေသာြပည်သားတိ့သည် စေဝး၍

ပန်းေ ှ ာင်လျက် ေနရက၏။ ၅ သတိ့သည်အလပ်လပ်ြခင်းငှါ ေတာ၌ ိင်းေသာ ြမည်းက့ဲသိ့

ထွက်ရက၏။ စားစရာကိ ှ ာြခင်းငှါ နံနက် ေစာေစာသွား၍၊ ကိယ်အဘိ့ ှ င့်

သားသမီးတိ့အဘိ့ကိ ေတာ၌ေတွရ့က၏။ ၆လယ်ြပင်၌ကား၊ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၏ စပါးကိ

ရိတ်၍၊ သ၏စပျစ်သီးကိ သိမ်းရက၏။ ၇ ချမ်းေသာကာလ၌ ကိယ်ကိဖံးလမ်းစရာ

အဝတ်မ ှ ိ။ အချည်းစည်းအိပ်ရက၏။ ၈တည်းခိစရာတဲမ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ေတာင်ေပ ၌

မိဃ်းေရ စိစွတ်လျက် ေကျာက်ကားမှာ ခိရက၏။ ၉ အဘမ ှ ိေသာသငယ်သည်

အမိ ိ ့ ှ င့် ကွာရ၏။ ဆင်းရဲသားသည် မိမိဥစာကိ ေပါင်ထားရ၏။ ၁၀

အဝတ်မ ှ ိအချည်းစည်းလှည့်လည်၍ မွတ်သိပ်လျက်၊ သတပါး ေကာက်လိင်းကိ ထမ်းရ၏။

၁၁သတပါးအိမ်မှာ ဆီကိ ကိတ်လျက်၊ စပျစ်သီးကိ နင်းနယ်လျက် အငတ်ခံရ၏။ ၁၂

လတိ့သည် မိထဲ့မှာ ညည်းတွား က၏။ နာေသာသတိ့သည် ေအာ်ဟစ်က၏။

နာေသာသတိ့သည် ေအာ်ဟစ်က၏။ သိ့ေသာ်လည်း သတိ့ဆေတာင်းေသာ

စကားကိဘရားသခင်သည် ပမာဏပေတာ်မမ။ ၁၃အချို ့ေသာသတိ့သည် အလင်းကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍အလင်းသေဘာကိမသိ။ လင်းေသာလမ်းသိ့ မလိက်တတ်က။ ၁၄

လသတ်သည် ေစာေစာထ၍ဆင်းရဲငတ်မွတ် ေသာသတိ့ကိ သတ်တတ်၏။ ညဥ့်အခါ

သခိးလပ်တတ် ၏။ ၁၅ သမ့ယားကိ ခိးေသာသသည် ညဦးယံအချိန်ကိ ေြမာ်လင့် ၍၊

မိမိမျက် ှ ာကိဖံးလျက် အဘယ်သမ မြမင်ရ ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၆ လဆိးတိ့သည်

ညဥ့်အချိန်၌ သတပါး၏အိမ်ကိ ေဖာက်ထွင်းတတ်က၏။ ေနအ့ချိန်၌ ပန်းလျက်ေန၍

အလင်းကိေ ှ ာင်တတ်က၏။ ၁၇ နံနက်ယံကိ ေသမင်းအရိပ်က့ဲသိ့ ထင်မှတ်၍၊

ေသမင်းအရိပ်ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာေဘးတိ့ကိ သိရက၏။ ၁၈ ေရေပ မှာေပါ့ပါး က၏။

ေြမေပ မှာ ကျိန်ဆဲ ေသာအဘိ့ကိ ခံရ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်အနီးသိ့ မချဥ်းရက။

၁၉ မိဃ်းေရသည် ခန်းေြခာက်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ ေနပအ ှ ိန်အားြဖင့် ၎င်း၊

ကွယ်ေပျာက်တတ်သက့ဲသိ၊့ မတရားေသာသသည် ေသမင်း ိင်ငံ၌ ကွယ်ေပျာက်တတ် ၏။

(Sheol h7585) ၂၀ သ၏အမိသည် သကိ့ေမ့ေလျာ့၍၊ တီေကာင်တိ့သည် မိန်စွာ

စားလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့ရ။ မတရားေသာ

သသည်သစ်ပင်က့ဲသိ့ ကျိုးရလိမ့်မည်။ ၂၁ မတရားေသာသသည် သားမဘွားေသာမိန်းမကိ

ှ ဥ်းဆဲတတ်၏။ မတ်ဆိးမကိလည်း ေကျးဇး မ ပတတ်။ ၂၂ အား ကီးေသာသကိပင်

မိမိတန်ခိးေကာင့် ပယ် ှ င်းတတ်၏။ ထေသာအခါလတိင်းကိယ် အသက် အဘိ့

စိးရိမ်တတ်၏။ ၂၃ သိ့ရာတွင်ရဲရင့် စွာ ခိလံရာအခွင့် ကိ သအ့ားေပး၍၊ ထိသိ့ေသာ သတိ့၏

အမများကိ ပမာဏပေတာ် မ၏။ ၂၄ ခဏချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်၍

တဖန် ကွယ်ေပျာက်က၏။ ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ေရာက်သြဖင့် ၊ အြခားေသာ သက့ဲသိ့

အသက်ချုပ်ြခင်းကိ၎င်း၊ စပါး ှ ံအဖျားက့ဲသိ့ ရိတ်ြဖတ်ြခင်းကိ၎င်း ခံရက၏။ ၂၅

သိ့မဟတ်လ င်၊ ငါ၏မသာအြပစ်ကိ အဘယ်သ ြပမည်နည်း။ ငါ၏စကားကိ

အဘယ်သေချမည်နည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၅ တဖန် အာအမျိုးသား ဗိလဒဒ် မက်ဆိသည် ကား၊ ၂ ဘရားသခင်သည်

အာဏာေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ ေ ကာက် ွံ ့ ိေသဘွယ်ေသာ ဂဏ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံ၍၊

ြမင့် ေသာဌာနေတာ်၌ ငိမ်သက်ြခင်းကိ ပစေတာ်မ၏။ ၃ ဗိလ်ေြခေတာ်တိ့ကိ
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ေရတွက် ိင်သေလာ။ အလင်းေတာ်သည် အဘယ်သကိမလင်းဘဲ ေနသနည်း။ ၄

သိ့ြဖစ်၍ လသည် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ကသိလ်ကိ အဘယ်သိ့ရ ိင်သနည်း။

လမိန်းမဘွားြမင် ေသာသသည် အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်း ိင်သနည်း။ ၅ လေသာ်လည်း

အလင်းမ ှ ိ။ ကယ်ေသာ်လည်း ေ ှ ေ့တာ်၌ မြဖူစင်။ ၆ ထိမ မက၊ တီေကာင်ြဖစ်ေသာလ၊

ပိး ွြဖစ်ေသာလသားကိ အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိသနည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၆ ေယာဘြပန်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ သင်သည်အားနည်းေသာသကိ

အဘယ်သိ့မစသနည်း။ လက်ကျေသာသကိ အဘယ်သိ့ ေထာက်ပင့်သနည်း။ ၃

မိက်ေသာသကိ အဘယ်သိ့ အ ကံေပးသနည်း။ ထးဆန်းေသာ ပညာကိ

အဘယ်သိ့ြပသနည်း။ ၄ဤစကားကိ အဘယ်သအား မက်ဆိသနည်း။ အဘယ်သ၏

ဝိညာဥ်အားြဖင့် ေဟာေြပာသနည်း။ ၅ ေအာက်အရပ်၌ သချုင်းသားတိ့ ှ င့်တကွ ေရ

များ ှ င့် ေရ၌ ေနေသာသများတိ့သည် တန်လပ်က၏။ ၆ မရဏ ိင်ငံသည် ေ ှ ေ့တာ်၌

လှန်လျက် ှ ိ၏။ အဗဒုန် ိင်ငံကိ ဖံးအပ်ြခင်းမ ှ ိရာ။ (Sheol h7585) ၇ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

လွတ်လပ်လဟာ၌ ကက် ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီးကိအခအခံမ ှ ိ ဆဲွထားေတာ်မ၏။ ၈

ထထပ်ေသာ မိဃ်းတိမ်ေတာ် ှ င့် ေရကိ ထပ်ေတာ်မ၍၊ မိဃ်းတိမ်သည် မစတ်မြပတ်ေန၏။

၉ မိဃ်းတိမ်ေတာ်ကိ ြဖန့်၍ ပလင်ေတာ်မျက် ှ ာကိ ဖံးအပ်ေတာ်မ၏။ ၁၀

အလင်း ှ င့်အမိက်ဆံမိရာ အပိင်းအြခား၌ စကဝဠာကိ ကန့်ကွက်ေတာ်မ၏။

၁၁ ဆံးမေတာ်မြခင်းေကာင့် ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်တိင် တိ့သည် တန်လပ်၍

မိန်းေမာေတွေဝလျက်ေနက၏။ ၁၂တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သမဒရာကိ ဆံးမေတာ် မ၏။

ပညာေတာ်အားြဖင့်သ၏ မာနကိ ချိုးဖျက်ေတာ် မ၏။ ၁၃ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

မိဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာများကိြပင်၍၊ လျင်ြမန်ေသာနဂါးကိ ကင်တန်

ဆာများကိြပင်၍၊ လျင်ြမန်ေသာ နဂါးကိလည်း ဖန်ဆင်း ေတာ်မ၏။ ၁၄ ဤေ က့ား၊

အမေတာ်အရိပ်အ မက်သာြဖစ်၏။ စကားေတာ် အသံအနည်းငယ်ကိသာ နား ကားရ၏။

တန်ခိးေတာ်မိဃ်း ကိးသံကိ အဘယ်သနားလည် ိင် သနည်းဟ မက်ဆိ၏။

၂၇ ေယာဘသည် လကာစကားကိဆက်၍ မက်ဆိ သည်ကား၊ ၂

ငါ့ကိအမ ံ းေစေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၊ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မေသာ

အန တန်ခိး ှ င်သည် အသက် ှ င်ေတာ်မသည် မှန်လ င်၊ ၃ ငါ့အသက် ှ င်လျက်၊

ငါ့ ှ ာေခါင်း၌ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အသက်တည်သမကာလပတ်လံး၊ ၄

တခါမအဓမစကားကိ ငါ့ တ်မ မက်။ လှည့် စားေသာ စကားကိ ငါ့လ ာြဖင့်

ငါမေြပာဘဲေနမည်။ ၅ သင်တိ့သေဘာေြဖာင့်သည်ဟ ဝန်ခံေသာစကားသည် ငါ ှ င့်

ေဝးပါေစေသာ။ ငါသည် ကိယ် သေဘာြဖင့်သည်ကိ ေသသည်တိင်ေအာင်

မြငင်း။ ၆ ငါသည် တရားကိအကျင့် ကိလက်မလတ်၊ စဲွကိင်လျက်ေနမည်။

အသက် ှ င်သမကာလပတ်လံး ကိယ်စိတ် ှ လံးသည် ကိယ်ကိအြပစ်မတင်ရ။ ၇

ငါ့ရန်သသည် ဆိးေသာသက့ဲသိ့၎င်း၊ ငါ့တဘက်၌ ထေသာသသည်

မေြဖာင့် မတ်ေသာ သက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ ၈ အဓမလသည်

ဆံးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ အသက်ဝိညာဥ်ကိဘရား သခင် တ်ေတာ်မေသာအခါ အဘယ်

ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိေသးသနည်း။ ၉ ထိအမေရာက်ေသာအခါ၊ သေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ

ဘရားသခင် နားေထာင်ေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၀ ထိသသည် အန တန်ခိး ှ င်၌

ေမွေ့လျာ်လိမ့်မည်ေလာ။ ဘရားသခင်ကိ အစဥ်ပဌာန ပလိမ့်မည် ေလာ။ ၁၁

ဘရားသခင်၏အမေတာ်တိ့ကိ သင်တိ့အား ငါြပသမည်။ အန တန်ခိး ှ င်

ကံစည်ေတာ်မေသာအရာ တိ့ကိ ငါထိမ်ဝှက်၍မထား။ ၁၂ သင်တိ့သည်ကိယ်တိင်

သိြမင်လျက်၊ ဤမ ေလာက် အချည်း ှ ီးေသာစိတ်ကိ အဘယ်ေကာင့်

ပစကသနည်း။ ၁၃ လဆိးအား ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာဆလပ်၊

ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာသသည်အန တန်ခိး ှ င်၏ လက်ေတာ်မှ ခံရေသာ အေမွဥစာဟမကား၊

၁၄ သ၏သားသမီးများြပားေသာ်လည်း ထားစာ ြဖစ် က၏။ မွတ်သိပ်ြခင်းကိလည်း

ခံရက၏။ ၁၅ သ၌ကျန် ကင်းေသာ သတိ့ကိ ေသမင်းသ ဂဟ် လိမ့်မည်။

သ၏မတ်ဆိးမတိ့သည် ငိေကးြခင်းကိ မ ပ ရက။ ၁၆သသည်ေငွကိ ေြမမန့်က့ဲသိ့ပံ၍၊

အဝတ်တန်ဆာကိ ံ က့ဲ့သိ့ ြပင်ဆင်ေသာ်လည်း၊ ၁၇ ထိအဝတ်တန်ဆာကိ

ေြဖာင့် မတ်ေသာ်သသည် ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ ထိေငွကိ အြပစ်ကင်းေသာ သသည်

ေဝငှလိမ့်မည်။ ၁၈ သေဆာက်ေသာ အိမ်သည်ပိး ွအိမ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ကင်းတဲက့ဲသိ့၎င်း

ြဖစ်၏။ ၁၉ ထိရတတ်ေသာသသည် ေသေသာအခါ သဂဟ်ြခင်းကိ မခံရ။ မျက်စိတမိှတ်၌

ဆံး ံ း ပီ။ ၂၀ ထေသာေရက့ဲသိ့ ေဘးဥပဒ်တိ့သည် သကိ့လိက်တတ်၏။ ညဥ့်အခါ

မိဃ်းသက်မန်တိင်း ထိက်သွား တတ်၏။ ၂၁ အေ ှ ေ့လလင့် ၍ သသည်မိမိေနရာ၌ မတည်။

ေလအဟန်ြဖင့် ပါသွားတတ်၏။ ၂၂ဘရားသခင်သည် မသနားဘဲ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊

လက်ေတာ်မှ လွတ်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၃ လတိ့သည်လက်ခတ်တီး၍

က့ဲရဲသံ့ကိ ပလျက်၊ သကိ့ေမာင်း ကလိမ့်မည်။

၂၈ ေငွလိက်ေသာေငွေကာင်းသည် စင်စစ် ှ ိ၏။ လစစ်တတ်ေသာ

ေ ေနရာလည်း ှ ိ၏။ ၂ သံကိေြမ ကီးထဲက တးယတတ်၏။ ေကျာက်ကိ ချက်၍

ေကးနီ ကိရတတ်၏။ ၃လသည် ေမှာင်မိက်ကိ ေပျာက်ေစတတ်၏။ အဆံးတိင်ေအာင်၎င်း

ေမှာင်မိက်ေကျာက်၊ ေသမင်း အရိပ်တိင်ေအာင်၎င်း လိက်၍ စစ်တတ်၏။ ၄

ေတာင်ေြခရင်း၌တွင်းတး၍၊ ေြခြဖင့် ကိယ်ကိ မေထာက်ဘဲ ဆင်း၍၊ လေနရာကိ

စွန့်သွားတတ်၏။ ၅ ေြမသည်စားစရာကိ ေပးတတ်ေသာ်လည်း၊ ေအာက်အရပ်၌

မီးြဖင့် ပျက်သက့ဲသိ့ အပျက်ခံရ၏။ ၆သ၏ေကျာက်တိ့သည် ေကျာက်နီေနရာြဖစ်၏။

ေြမမန့်လည်း ေ ြဖစ်၏။ ၇ အဘယ်ငှက်မ မသိ၊ လင်းတမျက်စိလည်း မြမင်

ေသးေသာ လမ်း ှ ိ၏။ ၈ ထိလမ်းကိသားရဲမနင်း၊ ြခေသ့မေ ှ ာက်ေသး။ ၉

လသည်ေကျာက်ေပ မှာလက်တင်၍၊ ေတာင်တိ့ ကိ ေြခရင်းတိင်ေအာင် ေမှာက်တတ်၏။

၁၀ ေကျာက်တိ့တွင် ေရစီးေစတတ်၏။ သ၏မျက်စိသည် ထးဆန်းေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ကည့် ြမင် တတ်၏။ ၁၁ စီးေသာေရကိ တဖန်ြဖတ်၍၊ ဝှက်ထားေသာ အရာတိ့ကိ

ထတ်ေဘာ်တတ်၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်၊ ပညာကိအဘယ်မှာ ေတွရ့လိမ့်မည် နည်း။

ဥာဏ်သည်လည်း အဘယ်အရပ်၌ ေနသနည်း။ ၁၃ ဥာဏ်ပညာအဘိးကိ လမသိ ိင်။

အသက် ှ င် ေသာ သတိ့၏ ေနရာ၌ ှ ာ၍မေတွ့ ိင်။ ၁၄ နက်နဲေသာ အရပ်ကငါ၌မ ှ ိ။

ပင်လယ်ကလည်း၊ ငါ၌မ ှ ိဟဆိ တတ်၏။ ၁၅ ေ စင်ကိ ေပး၍ပညာကိမရ။ ေငွကိချိန်၍

ပညာအဘိးကိ မမီှ ိင်။ ၁၆ သဖိရေ ၊ ြမတ်ေသာ ှ ဟံေကျာက်၊ နီလာ ေကျာက် ှ င့်

ဝယ်ေသာ်လည်း မရ ိင်။ ၁၇ ေ ြဖစ်ေစ၊ ေကျာက်သလင်းြဖစ်ေစမမီှ ိင်။

ေ စင်တန်ဆာများ ှ င့် ဖယ်လှည်၍မရ ိင်။ ၁၈သ ာ ှ င့် ပလဲကိေြပာစရာမ ှ ိ။ ပညာသည်

ပတြမားထက်သာ၍ အဘိး ကီး၏။ ၁၉က ှ ဥဿဘယားသည် မမီှ ိင်။ အြမတ်ဆံးေသာ

ေ ှ င့် ဝယ်၍ မရ ိင်။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ ပညာသည် အဘယ်က လာသနည်း။ ဥာဏ်သည်

အဘယ်ဆီမှာ ေနရာကျသနည်း။ ၂၁ အသက် ှ င်ေသာ သတဝါတစံတေယာက်မ

ကည့်၍မြမင် ိင်။ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည် ှ ာ၍ မေတွ့ ိင်။ ၂၂

အဗဒုန်မင်း ှ င့် ေသမင်းတိ့က၊ ပညာ၏သိတင်းကိ နား ှ င့် ကား ံ မသာ ှ ိသည်ဟ

ဆိတတ်က၏။ ၂၃ ဘရားသခင်သာလ င် ပညာလမ်းကိ နားလည်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ပညာေနရာအရပ်ကိ သိေတာ်မ၏။ ၂၅ ေလကိချိန်လျက်၊ ေရကိလည်းြခင်လျက်၊ ေြမ ကီး

စွန်းတိင်ေအာင် ကည့် ၍၊ ေကာင်းကင်ေအာက်၌ ှ ိသမ တိ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၆

မိဃ်း ွာမကိစီရင်၍၊ မိဃ်း ကိးလ ပ်စစ်ြပက်ရာ လမ်းကိ ဖန်ဆင်းေသာအခါ၊ ၂၇

ပညာကိြမင်၍ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။ ပညာတရားကိ ထား၍စံစမ်းေတာ်မ၏။ ၂၈

လတိ့အားလည်း ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းသည် ပညာြဖစ်ေကာင်း ှ င့် ၊ ဒစ ိက်ကိ

ေ ှ ာင်ြခင်း သည် ဥာဏ်ြဖစ်ေကာင်းကိ မိန့်ေတာ်မ ပီဟမက်ဆိ၏။

၂၉ ေယာဘသည် လကာစကားကိ ဆက်၍ မက်ဆိ သည်ကား၊ ၂ ငါသည်

လွန်ေလ ပီေသာ ှ စ်၊လ၊ ဘရားသခင် ေစာင့် မေတာ်မေသာ ေနရ့က်၌ြဖစ်သက့ဲသိ့

တဖန်ြဖစ် ပါေစ။ ၃ ထိအခါ ဘရားသခင်၏မီးခွက်သည် ငါ့ေခါင်းေပ မှာ

ထွန်းလင်းသည်ြဖစ်၍၊ ထိအလင်းကိ ငါအမီှ ပ လျက်၊ မိက်ေသာအရပ်၌

ေ ှ ာက်သွား ိင်၏။ ၄ ငါ့အသက်ပျိုေသာကာလ၊ ငါ့အိမ်၌ဘရားသခင် ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွရ့ေသာအခွင့် ှ ိေသာကာလ၌၊ ငါြဖစ် သက့ဲသိ့ တဖန်ြဖစ်ပါေစ။ ၅ ထိအခါ

အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ဘက်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ငါ့သားသမီးတိ့သည်လည်း ငါ့ကိဝိင်းလျက်

ေနက၏။ ၆ ထိအခါငါသွားေသာလမ်း၌ ိရ့ည်စီးေလ၏။ ေကျာက်ခဲသည်လည်း

ငါ့အဘိဆီ့ကိသွန်းေလာင်းေလ၏။ ၇ ငါသည် မိအ့လယ်၌ ေ ှ ာက်၍၊ မိတံ့ခါးသိ့ သွားလျက်၊

လမ်း၌ ထိင်ရာကိ ြပင်ဆင်လျက်ေနစဥ်တွင်၊ ၈လပျိုတိ့သည် ငါ့ကိြမင်သြဖင့် ပန်းေ ှ ာင်၍
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ေနက၏။ အသက် ကီးသတိ့သည်လည်းထ၍ မတ်တတ် ေနက၏။ ၉ မင်းသားတိ့သည်

စကားမေြပာဘဲေန၍၊ မိမိတိ့ တ်ကိ လက် ှ င့် ပိတ် က၏။ ၁၀ မးမတ်တိ့သည်လည်း

တိတ်ဆိတ်စွာေန၍၊ သတိ့လ ာသည် အာေခါင်၌ကပ်ေလ၏။ ၁၁ လတိ့သည်

ငါ့စကားသံကိကားေသာအခါ ေကာင်း ကီးေပး က၏။ ငါ့ကိြမင်ေသာအခါ ချီးမွမ်း က၏။

၁၂ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်ဆင်းရဲေသာသ၊ မိဘမ ှ ိေသာသ၊ ကိးကွယ်ရာမရေသာ

သေအာ်ဟစ်ေသာ အခါ ကယ်တင်တတ်၏။ ၁၃ ပျက်လေသာသေကာင်း ကီးေပးြခင်းကိ

ငါခံရ၏။ မတ်ဆိးမစိတ် ှ လံးကိ င်လန်းေစ၏။ ၁၄ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီကိ အဝတ်လပ်၍

ငါဝတ် ဆင်၏။ တရားသည် ငါ့ဝတ်လံငါ့ေပါင်းြဖစ်၏။ ၁၅ မျက်စိကန်းေသာ

သတိ့အားငါသည် မျက်စိ ြဖစ်၏။ ေြခဆံွေ့သာ သတိ့အားေြခြဖစ်၏။ ၁၆

ဆင်းရဲေသာသတိ့၏ အဘြဖစ်၏။ အသိ အကမ်းမ ှ ိေသာ သတိ့၏အမကိ

ငါနားေထာင်၏။ ၁၇ မတရားေသာသ၏အစွယ်တိ့ကိ ငါချိုး၍၊ သ လယကိက်စားေသာ

အရာကိ တ်၏။ ၁၈ ငါသည် ကိယ်အသိက်၌ ေသရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။

ငါ့အသက် ှ င်ေသာ ေနရ့က်တိ့သည် သဲလံး ှ င့်အမ များြပားလိမ့်မည်ဟ

ေအာက်ေမ့၏။ ၁၉ ငါ့အြမစ်သည် ေရနားမှာ ြပန့်ပွါး၏။ ဆီး ှ င်း သည် တညဥ့်လံး

ငါ့အခက်အလက်၌ကျ၏။ ၂၀ ငါ့ဘန်းသည် အစဥ်ပွင့်လန်းလျက်၊ ငါေလးသည် လည်း

ငါ့လက်၌ အားြဖည့်လျက် ှ ိ၏။ ၂၁ သတပါးတိ့သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍၊

ငါေပးေသာအ ကံကိ င့ံလင့်လျက် တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ ၂၂ ငါေြပာ ပီးသည်

ေနာက်သတိ့သည် ြပန်၍ မေြပာ။ ငါ့စကားသည် သတိ့အေပ မှာ ေရစက်က့ဲသိ့ ကျ၏။ ၂၃

မိဃ်းေရကိင့ံလင့်သက့ဲသိ့ငါ့ကိင့ံလင့်လျက်၊ ဗနာက်ကျေသာ မိဃ်းေရကိ ခံချင်သက့ဲသိ၊့

သတိ့သည် ပစပ်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လျက်ေနက၏။ ၂၄ ငါသည် ပံးလျက်သတိ့ကိ

ကည့် ေသာအခါ၊ သတိ့သည် မယံ ိင် က။ ငါ့မျက် ှ ာ၏အလင်းကိလည်း

မေပျာက်ေစက။ ၂၅ ငါသည် သတိ့လမ်းကိပ့ဲြပင်၍ အြမတ်ဆံးေသာ ေနရာ၌ ထိင်၏။

ဗိလ်ေြမအလံးအရင်း ှ င့်တကွ ှ င်ဘရင် က့ဲသိ့၎င်း၊ ိ းငယ်ေသာ သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစေသာ

သက့ဲသိ့၎င်း ငါြဖစ်၏။

၃၀ ယခမကား၊ ငါ့ထက်အသက်ငယ်ေသာသတိ့ သည် ငါ့ကိ

က့ဲရဲတ့တ်က၏။ သတိ့အဘများကိ ငါသည် ွံ ့ ှ ာ၍၊ ငါ့သိးစကိေစာင့် ေသာ

ေခွးတိ့တွင်မ ေနရာမေပး။ ၂သတိ့သည် အစွမ်းသတိကန် ပီးမှ၊ ငါ့အမကိ အဘယ်သိ့

ေဆာင် ွက် ိင်သနည်း။ ၃ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာေကာင့် ၊ သတပါးများ ှ င့် မေပါင်းေဘာ်။

နက်နဲေသာေတာအရပ် ှ င့် လဆိတ်ညံရာ အရပ်သိ့ ေြပးက၏။ ၄ စားစရာဘိ့ ချံုဖတ်နားမှာ

မလြမက်ကိရိတ်၍၊ ရသမ်ြမစ်ကိလည်း တးက၏။ ၅ လေနရာမှ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ

ခံရ၍၊ သခိးကိလိက် သက့ဲသိ့ သတပါးတိ့သည်လိက်၍ ေအာ်ဟစ်က၏။ ၆

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေတာင် ကား၊ ေြမတွင်း၊ ေကျာက်ေခါင်း၌ ေနက၏။ ၇

ချံုဖတ်ေအာက်မှာ ြမည်တမ်းလျက်၊ ဆးပင် ေအာက်မှာ စေဝးလျက် ေနက၏။ ၈

လမိက်သား၊ လယတ်သားြဖစ်၍၊ အရပ်ရပ် ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရက၏။ ၉ယခမကား၊

ငါသည်သတိ့သီချင်းဆိရာ၊ က့ဲရဲပံ့ ခိင်းရာ ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၀ ငါ့ကိ ွံ ှ ာ၍

ေဝးစွာေ ှ ာင်တတ်က၏။ ငါ့ မျက် ှ ာကိ တံေတွး ှ င့် မေထွးဘဲ မေနက။ ၁၁

ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိေလး ှ င့် ပစ်၍ ှ ဥ်းဆဲ ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ဇက် ကိးကိ လတ်တတ်က၏။ ၁၂ သငယ်တိ့သည်ငါ့လက်ျာဘက်၌ထ၍၊ ငါ့ေြခကိ

တွန်း က၏။ ငါ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှါ လမ်းဖိ့ က၏။ ၁၃ ငါ့လမ်းကိ ဖျက်၍ ငါ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှါ

ကိးစား က၏။ သတိ့တွင် သတိေပးေသာသမ ှ ိ။ ၁၄ ကျယ်ေသာ တွင်းေပါက်၌

ဝင်သက့ဲသိ၊့ ငါ့ကိ တိက်၍ ဖိဖျက်ရာကိ ခိလံလျက်၊ငါ့ထံသိ့ တဟန်တည်း ေြပးလာက၏။

၁၅ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာတိ့သည် ငါ့ အေပ သိ့ေရာက်၍၊ ေလတိက်သက့ဲသိ့

ငါ့ဘန်းကိ လိက် သြဖင့် ၊ ငါ့စည်းစိမ်သည် မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့ လွင့်ကန် ပီ။ ၁၆ယခမကား၊

ငါ့ ှ လံးေကကဲွ ပီ။ ဒကဆင်းရဲခံရာ ကာလသည် ငါ့ကိမီှ ပီ။ ၁၇ညဥ့်အခါ ငါ့အ ိးတိ့သည်

အလွန်ကိက်ခဲ၍၊ ငါ့အေကာတိ့သည် သက်သာြခင်းမ ှ ိရ က။ ၁၈ ငါ့အနာသည်

ြပင်းထန်သြဖင့် ၊ အဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်းသက့ဲသိ၊့ ငါ့ကိ ဖံးလမ်း၍ အကျလည်စွပ်က့ဲသိ့

ငါ့ကိစည်းလျက်ေန၏။ ၁၉ ငါ့ကိ ံ ထဲ့သိ့ တွန်းချေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါသည်

ေြမမန့် ှ င့် မီးဖိြပာက့ဲသိ့ ြဖစ်ေလ ပီ။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်အား အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာ် လည်း

ကားေတာ်မမ။ အက ်ပ်သည် မတ်တတ်ေနေသာ် လည်း မှတ်ေတာ်မမ။ ၂၁

အက ်ပ်ကိကမ်းတမ်းစွာ ပ၍၊ အား ကီးေသာ လက်ေတာ် ှ င့် ှ ဥ်းဆဲေတာ်မ၏။ ၂၂

အက ်ပ်ကိ ချီသွား၍၊ ေလကိစီးေစသြဖင့် ၊ အက ်ပ်၏ ကိယ်ခ ာကိ ဖတ်လင့် ေတာ်မ၏။

၂၃ ေသြခင်းသိ့၎င်း၊ အသက် ှ င်ေသာသခပ်သိမ်းတိ့ အဘိ့စီရင်ေသာ ေနရာသိ့၎င်း၊

အက ်ပ်ကိ ပိ့ေဆာင် ေတာ်မမည်ဟ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၂၄ ဘရားသခင်သည်

လက်ဆန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်းအချည်း ှ ီးြဖစ်၏။ ဖျက်ဆီးေတာ်

မေသာအခါ၊ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ေကျးဇးမ ှ ိ။ ၂၅ အမေရာက်ေသာ သအတွက်

ငါငိေကးဘး ပီ မဟတ်ေလာ။ ဆင်းရဲေသာသအတွက် ငါစိတ်နာကဥ်းဘး ပီမဟတ်ေလာ။

၂၆ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါသည် ေကာင်းကျိုးကိေြမာ်လင့် ေသာအခါ ေဘးေရာက်လာ၏။

အလင်းကိေတာင့်တ ေသာအခါ ေမှာင်မိက်ြဖစ်၏။ ၂၇ ငါ့အသည်းသည် ပေလာင်၍

ငိမ်းြခင်းမ ှ ိ။ ဒကဆင်းရဲခံရာကာလသည် ငါ့ကိေတွမိ့ ပီ။ ၂၈ ေနေရာင်ကွယ်၍

ေမှာင်မိက်၌ လှည့်လည်ရ၏။ပရိသတ်အလယ်၌ မတ်တတ်ေန၍ ေကးေကာ်ရ၏။ ၂၉

ေြမေခွးတိ့ ှ င့် ညီအစ်ကိေတာ်၏။ ကလားအပ်ငှက် တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရ၏။ ၃၀

အဆင်းမည်းလျက် အ ိးပေလာင်လျက် ှ ိ၏။ ငါ့ေစာင်းသည် ညည်းတွားေသာအသံ၊

ငါ့ပေလွသည် ငိေကးေသာအသံကိသာေပးတတ်၏။

၃၁ ငါသည်အပျိုကိမ မကည့် မည်အေကာင်း၊ ကိယ်မျက်စိ ှ င့်

ပဋိညာဥ်ဝန်ခံြခင်းကိ ပ ပီ။ ၂ သိ့မဟတ် အထက်အရပ်က

ဘရားသခင်သည်အဘယ်ေကျးဇးကိ၎င်း၊ ြမင့် ရာအရပ်က အန တန်ခိး ှ င် သည်

အဘယ်သိ့ေသာ အေမွဥစာကိ၎င်း ေပးေတာ်မ မည်နည်း။ ၃ ဆိးေသာ သတိ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ့၎င်း၊ မတရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသတိ့သည် ဆံး ံ းြခင်းသိ့၎င်း

ေရာက်ရကမည် မဟတ်ေလာ။ ၄ ဘရားသခင်သည် ငါသွားရာလမ်းတိ့ကိ ြမင်

ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ငါ့ေြခရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေရတွက်ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၅

မသာလမ်းသိ့ ငါလိက်မိေသာ်၎င်း၊ လှည့် စားြခင်းငှါ ငါေြပးမိေသာ်၎င်း၊ လှည့် စားြခင်းငှါ

ငါေြပးမိ ေသာ်၎င်း၊ ၆ မှန်ေသာချိန်ခွင်၌ ငါ့ကိချိန်ပါေစ။ ဘရားသခင်သည်

ငါေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ သိေတာ်မပါေစ။ ၇ ငါသည်လမ်းလဲမိေသာ်၎င်း၊ ငါ့စိတ် ှ လံးသည်

ငါ့မျက်စိအလိသိ့လိက်မိေသာ်၎င်း၊ ငါ့လက်၌ အညစ် အေကးကပ်မိေသာ်၎င်း၊ ၈

ငါ ကဲေသာမျိုးေစ့၏ အသီးအ ှံ ကိ သတပါး စားပါေစ။ ငါ့ပျိုးပင်များကိ သတပါး တ်ပါေစ။

၉ သမ့ယားကိ ငါတပ်မက်မိေသာ်၎င်း၊ အိမ်နီးချင်း တံခါးနားမှာ ငါေချာင်းမိေသာ်၎င်း၊

၁၀ ငါ့မယားသည် သတပါးထံ၌ ကိတ်ဆံ ကိတ်ရ ပါေစ။ သတပါးသည်

ငါ့မယားကိ တ်ချပါေစ။ ၁၁ ငါသည်ထိသိ့ ပမိလ င် အြပစ် ကီး၏။ ရာဇဝတ် ခံထိက်ေသာ

အြပစ် ှ ိ၏။ ၁၂ ထိအြပစ်သည် အကန်အစင်ေလာင်ေသာမီး၊ ငါ့စည်းစိမ် ှ ိသမ

ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာမီးြဖစ်၏။ ၁၃ ငါ့ကန် ှ င့် ငါ့ကန်မသည် ငါ ှ င့်တရားေတွစ့ရာ

အမ ှ ိေသာအခါ၊ ငါနားမေထာင်ဘဲေနမိလ င်၊ ၁၄ ဘရားသခင်ထေတာ်မေသာအခါ

အဘယ်သိ့ ငါ့ ပရမည်နည်း။ စစ်ေကာေတာ်မေသာအခါ အဘယ်သိ့

ြပန်ေလာက်ရမည်နည်း။ ၁၅ ငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားသည် သကိ့ လည်း

ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။တပါးတည်း ေသာဘရားသည် ငါတိ့ ှ စ်ေယာက်ကိ

အမိဝမ်းထဲ၌ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၆ ငါသည် ဆင်းရဲသားေတာင့်တေသာ

အရာကိ မေပးဘဲေနဘးသေလာ။ မတ်ဆိးမမျက်စိကိ ပျက်ေစ ြခင်းငှါ ပဘးသေလာ။ ၁၇

မိဘမ ှ ိေသာသတိ့အား စားစရာကိမမ ဘဲ ၊ ငါတေယာက်တည်း စားဘးသေလာ။ ၁၈

ဆင်းရဲသားသည် အဘထံမှာ ေနသက့ဲသိ၊့ ငါ့အသက်ငယ်စဥ်ကာလမှစ၍ ငါ ှ င့်အတ

ေကးေမွးြခင်း ကိ ခံ ပီ။ ငါသည် ဘွားြမင်ေသာ ေနမှ့စ၍ မတ်ဆိးမကိ မစ ပီ။ ၁၉

အဝတ်မ ှ ိေသာေကာင့် ေသြခင်းသိ့ ေရာက် ေသာသတစံတေယာက် ှ င့် ၊ ခံစရာမ ှ ိဘဲ

ဆင်းရဲစွာ ေနေသာသ တစံတေယာက်ကိ ငါြမင်၍၊ ၂၀ သ၏ခါးသည် ငါ့ကိ

ေကာင်း ကီးမေပး။ ငါ့ သိးေမွးအားြဖင့် မေ ွးဘဲေနေသာ်၎င်း၊ ၂၁ ံ းေတာ်တွင် ငါ့ဘက်၌

ေနေသာမင်းကိ ငါသည် ြမင်၍၊ မိဘမ ှ ိေသာသကိ ှ ဥ်းဆဲမိေသာ်၎င်း၊ ၂၂

ငါ့လက်ေမာင်းသည် ပခံးကကျပါေစ။ ငါ့လက် ိး ကျိုးပါေစ။ ၂၃ ငါသည်

ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မြခင်းေဘး ကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ေကာင့်

မြပစ် မှားဝံဘဲေနပါ ပီ။ ၂၄ ငါသည်ေ ကိကိးစား၍ ေ စင်အား၊ သင်သည်

ငါခိလံရာြဖစ်၏ဟဆိမိေသာ်၎င်း၊ ၂၅ ငါ၌စည်းစိမ် ကီး၍ များစွာေသာ ဥစာရတတ်
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ေသာေကာင့် ၊ ငါဝါ ကားဝမ်းေြမာက်မိေသာ်၎င်း၊ ၂၆ ေရာင်ြခည်ထွက်ေသာေန၊

ထွန်းလင်းလျက် သွားေသာလကိ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊ ၂၇ ငါ့စိတ် ှ လံးသည်

တိတ်ဆိတ်စွာ း ွတ်၍ ငါ့လက်ကိ ငါနမ်းမိေသာ်၎င်း၊ ၂၈ ရာဇဝတ်ခံထိက်ေသာ

အြပစ် ှ ိ၏။ အထက်အရပ်၌ ှ ိေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ်ရာ

ေရာက်၏။ ၂၉ ငါ့ကိမန်းေသာသသည် ပျက်စီးေသာအခါ ငါဝမ်းေြမာက်သေလာ။

သ၌ေဘးေရာက်ေသာအခါ၊ ငါဝါ ကားသေလာ။ ၃၀ ငါသည်သအ့သက်ကိ ကျိန်ဆဲ၍၊

ကိယ် တ်၌ အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှါ အခွင့် မေပး။ ၃၁ ငါ့အိမ်သအိမ်သားတိ့က၊

အဘယ်သသည် ငါတိ့သခင်၏ အမဲသားကိေတာင့်တ၍ မဝဘဲေနရ သနည်းဟ

မဆိတတ်သေလာ။ ၃၂ ဧည့်သည်သည် လမ်း၌ညဥ့်ကိ မလွန်ရမည်အေကာင်း၊ ငါသည်

ခရီးသွားေသာ သတိ့အား ကိယ် တံခါးကိ ဖွင့်ထား ပီ။ ၃၃ ငါသည်လ ပတတ်သက့ဲသိ၊့

ကိယ်ဒစ ိက်ကိဖံး၍၊ ကိယ်ရင်ထဲ၌ ကိယ်အြပစ်ကိဝှက်ထားဘးသေဘာ။ ၃၄

ထိသိ့ ပမိလ င်၊ ကီးေသာ ပရိတ်သတ်ေ ှ မှ့ာ ငါ့မျက် ှ ာပျက်ပါေစ။ လအမျိုးမျိုးတိ့သည်

က့ဲရဲ ့၍ ငါ့အ ှ က်ကဲွပါေစ။ အိမ်ြပင်သိ့မထွက်ဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနရပါေစ။ ၃၅

တစံတေယာက်ေသာသသည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်ပါေစေသာ။ ငါ့လက်မှတ်ကိငါေပးမည်။

အန တန်ခိး ှ င်သည် ငါ့ကိစစ်ေကာေတာ်မပါေစ။ ငါ့တရားေတွဘ့က်သည် စာထားပါေစ။

၃၆ အကယ်စင်စစ်ထိစာကိ ပခံးေပ မှာ ငါတင် ထားပါမည်။ ေဗါင်းက့ဲသိ့

ေဆာင်းပါမည်။ ၃၇ ငါသည် ကိယ်အ ပအမအလံးစံတိ့ကိ ေဘာ်ြပ ပါမည်။ မင်းက့ဲသိ့

အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ပါမည်။ ၃၈ ငါ့ေြမသည် ငါ့ကိအြပစ်တင်သြဖင့် ၊ ေအာ်ဟစ်၍

လည်ေချာင်းတိ့သည် တညီတည်းြမည်တမ်းေသာ်၎င်း၊ ၃၉ စရိတ်မကန်ဘဲေြမအသီးအ ှံ ကိ

ငါစား၍ ေြမဆိင်ေသာသတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲမိေသာ်၎င်း၊ ၄၀ စပါးပင်အတွက်

ဆးပင်ေပါက်ပါေစ။ မေယာ ပင်အတွက် ေဗာ ှ ပင်ေပါက်ပါေစဟ မက်ဆိ၏။

ေယာဘမက်ဆိေသာစကား ပီး၏။

၃၂ ထိသိ့ေယာဘသည် မိမိေြဖာင့် မတ်သည်ဟ ထင်ေသာေကာင့် ၊

ထိသသံးေယာက်တိ့သည် ြပန်၍ မေြပာဘဲေနက၏။ ၂ ထိအခါ

ဗဇအမျိုးအာရအ ယ်ြဖစ်ေသာ ဗာရ ေခလသားဧလိဟ သည်အမျက်ထွက်၏။

ေယာဘသည် ဘရားသခင်ထက်မိမိေြဖာင့် မတ်ေကာင်းကိ ြပေသာ ေကာင့် ၊

ေယာဘကိ အမျက်ထွက်၏။ ၃ ေယာဘ၏ အေဆွခင်ပွန်းသံးေယာက်တိ့သည်

ြပန်၍မေြပာ ိင်ေသာ်လည်း၊ ေယာဘ၌ အြပစ် ှ ိသည်ဟ စီရင် ကေသာေကာင့် ၊

သတိ့ကိလည်း အမျက်ထွက်၏။ ၄ ဧလိဟသည် သတိ့ထက်အသက်ငယ်ေသာ ေကာင့် ၊

ေယာဘေြပာေသာ စကားမကန်မီှတိင်ေအာင် ဆိင်းလင့်လျက်ေန၏။ ၅

ထိသသံးေယာက်တိ့သည် ြပန်၍ ေြပာစရာ စကားမ ှ ိေ ကာင်းကိ သိြမင်ေသာအခါ

အမျက်ထွက်ေလ ၏။ ၆ ထိအခါ ဗဇအမျိုးဗာရေခလသားဧလိဟ

မက် ဆိသည်ကား၊ ငါသည်အသက်ငယ်ပါ၏။ သင်တိ့သည်

အလွန်အသက် ကီးပါ၏။ ထိေကာင့် ငါသည်ေကာက်၍ ကိယ်သေဘာကိ

မြပဝ့ံဘဲ ေနပါ ပီ။ ၇ ေနရ့က်ကာလတာ ှ ည်ေသာသသည် စကား ေြပာအပ်၏။

ှ စ်ေပါင်းများစွာလွန်ေသာသသည် ပညာကိ သွန်သင်အပ်၏။ ၈ သိ့ရာတွင်

လထဲ၌ဝိညာဥ် ှ ိ၏။ ဘရားသခင် အသက် ှ င်ေစေတာ်မသြဖင့် ဥာဏ် ှ ိ၏။ ၉

လကီးတိ့သည် အစဥ်ပညာ ှ ိသည်မဟတ်။ အသက် ကီးေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

မှန်ေသာတရားကိ နားလည်သည်မဟတ်။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါသည် ကိယ်သေဘာကိ ြပပါမည်။ ၁၁သင်တိ့စကားကိ ကားရအ့ံေသာငှါ ငါဆိင်း လင့် ပီ။

သင်တိ့သည် ေြပာစရာကိ ှ ာေဖွ၍ ေဆွးေ ွး ေသာစကားကိ ငါနားေထာင် ပီ။ ၁၂

ေစ့ေစ့နားေထာင်စဥ်တွင်၊ ေယာဘကိ အဘယ် သမ မ ိင်။ သ၏စကားကိ

အဘယ်သမ မေချ။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ ငါတိ့သည် ပညာကိ ှ ာ၍ ေတွ့ ပီဟ သင်တိ့ဆိစရာမ ှ ိ။

ေယာဘကိ ှ ိမ့်ချေသာသကား လမဟတ်၊ ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၁၄ ေယာဘသည်

ငါ့ကိရည်ေဆာင်၍ ေြပာ ပီ မဟတ်။ သင်တိ့ြပန်ေြပာသည်အတိင်း ငါြပန်ေြပာမည် မဟတ်။

၁၅ဤသတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝလျက်ြပန်၍ မေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက၏။ ၁၆

ငါဆိင်းလင့်သည်တွင်သတိ့သည် တ်မ မက်၊ ြပန်၍မေြပာဘဲ ငိမ် ငိမ်ေနက၏။ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍ငါသည်ကိယ်အတွက်ြပန်ေြပာမည်။ ကိယ်သေဘာကိ ြပမည်။ ၁၈ ငါသည်

ေြပာစရာစကား ှ င့် ြပည့်ဝ၏။ အတွင်း ဝိညာဥ် ိးေဆာ်ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၁၉ ငါ့ဝမ်းသည်

ပိတ်ဆိ့ေသာစပျစ်ရည် ှ င့်တ၏။ အသစ်ေသာ သားေရဘးကဲွလသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၀

ငါသည် သက်သာြခင်းငှါ မက်ဆိရမည်။ တ်ကိ ဖွင့် ၍ ြပန်ေြပာရမည်။ ၂၁

အဘယ်သ၏မျက် ှ ာကိမ မေထာက်၊ အဘယ် သကိမ ချီးမွမ်းေသာ စကား ှ င့် မေချာ့ေမာ့။

၂၂ သတပါးကိ ချီးမွမ်းေသာစကား ှ င့် မေချာ့ေမာ့ တတ်။ ထိသိ့ ပလ င်၊

ငါ့ကိဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရား သည် ငါ့ကိ ချက်ြခင်းပယ် ှ ားေတာ်မမည်။

၃၃ သိ့ြဖစ်၍ အိေယာဘ၊ ငါ မက်ဆိေသာစကား အလံးစံတိ့ကိ

နားေထာင်နာယပါေလာ့။ ၂ ငါသည် ယခ တ်ကိဖွင့် ၍

လ ာ ှ င့် မက်ဆိေသာ အခါ၊ ၃ ငါသေဘာေြဖာင့်သည် ှ င့်အညီ ငါ့စကား

ေြဖာင့် လိမ့်မည်။ ငါ့ တ်သည် ှ င်းလင်းေသာ ပညာစကား ကိ မက်ဆိလိမ့်မည်။ ၄

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ အန တန်ခိး ှ င်၏

အသက်ေတာ် သည် ငါ့ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မ ပီ။ ၅သင်သည်တတ် ိင်လ င် ငါ့ကိ

ြပန်ေြပာေလာ့။ ကိယ်စကားကိ ြပင်ဆင်ေလာ့။ ကိးစားေလာ့။ ၆ ဘရားသခင့် ေ ှ မှ့ာ

ငါသည်သင် ှ င့်တ၏။ ငါသည်လည်း ေြမမန့်ြဖင့် ဖန်ဆင်းေတာ်မရာြဖစ်၏။ ၇သင်သည်

ေကာက် ွံ ရ့မည်အေကာင်း ငါ၌ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာမ ှ ိ။ သင့်အေပ မှာ ငါသည်

ေလးေသာလက်ကိမတင်။ ၈ အကယ်စင်စစ်သင့် စကားသံကိ ငါ ကားသည် အတိင်း

သင် မက်ဆိေသာစကားဟမကား၊ ၉ ငါသည် စင် ကယ်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ ြပစ်မှား ြခင်းကိ

မ ပတတ်။ ငါ၌အြပစ်မ ှ ိ။ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ၏။ ၁၀ဘရားသခင်သည် ငါ၌ အြပစ်တင်ခွင့် ကိ

ှ ာေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ ရန်သက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့ကိ ထိတ်ခတ်ေတာ်မ၏။

ငါထွက်ရာလမ်း ှ ိ သမ တိ့ကိ ေစာင့် ေတာ်မ၏ဟ ဆိမိ ပီ။ ၁၂ ထိသိ့ဆိေသာ်မှား ပီ။

ငါြပန်ေြပာေသာစကားဟ မကား၊ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် လထက်

ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဘရားသခင် ှ င့်အဘယ်ေကာင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပသနည်း။

ပေတာ်မေသာ အမတိ့၏အေကာင်းကိ ြပေတာ်မမ။ ၁၄ ဘရားသခင်သည်

တ ကိမ်မိန့် မက်ေတာ်မ၏။ လမရိပ်မိလ င် ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင် မိန် မက်ေတာ်မ၏။ ၁၅

လသည်အိပ်ရာေပ မှာငိက်လျက် အိပ်ေပျာ် လျက်ေနေသာအခါ အိပ်မက်ြမင်၍၊

ညဥ့် ပါ ံ ကိ ခံရေသာအားြဖင့် ၊ ၁၆ ဘရားသခင်သည် လ၏နားကိ ဖွင့် ၍

ဆံးမေပး ေတာ်မတတ်၏။ ၁၇ ထိသိ့လသည် မိမိအ ကံကိစွန့်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

မာန်မာန ှ င့် ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ပေတာ်မ၏။ ၁၈ သ၏အသက်ကိ

သချုင်းတွင်းမှကွယ်ကာ၍၊ ထားေဘးြဖင့် မေသေစြခင်းငှါ ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၁၉လသည်

အိပ်ရာေပ မှာနာြခင်းေဝဒနာကိ ခံရ ၍၊ အ ိး ှ ိသမ တိ့သည် ြပင်းထန်စွာ ကိက်ခဲသြဖင့် ၊ ၂၀

မန့် ှ င့် မိန်ေသာ ခဲဘွယ်စားဘွယ်တိ့ကိ သ၏ စိတ်ဝိညာဥ်သည် ွံ ့ ှ ာ၏။ ၂၁

အသားအေရပိန်ေလျာ့ ကွယ်ေပျာက်၍၊ မထင် ှ ားဘးေသာ အ ိးတိ့လည်း ေပ က၏။ ၂၂

အသက်ဝိညာဥ်သည် သချုင်းတွင်းနားသိ့၎င်း၊ ဖျက်ဆီးေသာ တမန်လက်သိ့၎င်း

ေရာက်လ ပီ။ ၂၃ သိ့ရာတွင်လတိ့အားတရားလမ်းကိ ြပေစြခင်းငှါ၊ တေထာင်တွင်

အထွဋ်ြဖစ်၍၊ တရားစကားကိ ြပန်တတ် ေသာ တမန် ှ ိလ င်၊ ၂၄ ဘရားသခင်က၊

သချုင်းတွင်းထဲသိ့ထိသကိ မဆင်းေစဘဲ ကယ်တင်ေလာ့။ ေ ွးရာအေကာင်းကိ

ငါေတွ့ ပီဟ က ဏာစိတ် ှ ိ၍ မိန့်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ၂၅ ထိသသည်

သငယ်ထက်အသားအေရ ထွား၍ ပျိုေသာအသက် ှ င့်တဖန်ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၂၆

ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း၍ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရသြဖင့် ၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့်

မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးြမင်ရလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအကျိုးကိ လတိ့အား

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မတတ်၏။ ၂၇ သကလည်း၊ ငါသည် ြပစ်မှားပါ ပီ။ မှန်ေသာ

တရားကိေမှာက် ပါ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ခံထိက်ေသာ အြပစ်ကိမခံရဘဲ၊ ၂၈

သချုင်းတွင်းထဲသိ့ ငါ့ကိမဆင်းေစဘဲ ကယ်တင် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါ့အသက်သည်

ေမှာင်မိက် ှ င့် လွတ် လျက် ှ ိ၏ဟ လတိ့တွင် သီချင်းဆိရလိမ့်မည်။ ၂၉

ထိသိ့ဘရားသခင်သည် လတိ့၌ ရံခါရံခါစီရင် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၃၀သချုင်းတွင်းမှ တ်ယ၍၊

အသက် ှ င်ေသာ သတိ့၏အလင်း ှ င့် လင်းေစေတာ်မ၏။ ၃၁ အိေယာဘ၊ ငါ့စကားကိ

သတိ ှ င့် နားေထာင် ေလာ့။ တိတ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ ငါေြပာပါမည်။ ၃၂ သိ့ေသာ်လည်း

ေြပာစရာ ှ ိလ င် ြပန်ေြပာေလာ့။ သင့် ကိ အြပစ်လွတ်ေစြခင်းငှါ၊ ငါအလိ ှ ိေသာေကာင့်
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စကားေြပာေလာ့။ ၃၃ ေြပာစရာမ ှ ိလ င်၊ တိတ်ဆိတ်စွာေန၍ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။

ပညာကိငါသွန်သင်ပါမည် ဟ မက်ဆိ၏။

၃၄ တဖန်ဧလိဟဆက်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ အကားအြမင်များေသာ

ပညာ ှ ိတိ၊့ ငါ့စကားကိ နားေထာင်နာယကေလာ့။ ၃ ခံတွင်းသည် အစာကိ

ြမည်းစမ်းသက့ဲသိ၊့ နားသည် စကားကိ စံစမ်းတတ်၏။ ၄ ငါတိ့သည် ကိယ်အဘိ့အလိငှါ

စစ်၍တရား သြဖင့် စီရင် ကကန်အ့ံ။ ေကာင်းေသာအရာကိ ကိယ်တိင် အားြဖင့်

သိမှတ် ကကန်အ့ံ။ ၅ ေယာဘက၊ ငါေြဖာင့် မတ်၏။ ဘရားသခင် သည် ငါ့ကိ

အမ ံ းေစေတာ်မ၏။ ၆ ငါသည် ကိယ်အကျိုးကိ ပျက်စီးေစြခင်းငှါ မသာေြပာရမည်ေလာ။

ငါမြပစ်မှားေသာ်လည်း၊ မေပျာက် ိင်ေသာအနာေရာဂါစဲွပါသည်တကားဟ ဆိမိ ပီ။ ၇

ေယာဘ ှ င့်တေသာ သတစံတေယာက် ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ ေရကိ ေသာက်သက့ဲသိ့

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ မျိုတတ်၏။ ၈ မတရားသြဖင့်ကျင့် ေသာ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ် ၍၊ လဆိးတိ့ ှ င့်

သွားလာတတ်၏။ ၉လသည်ဘရားသခင်၌ ေမွေ့လျာ်၍၊ အကျိုး မ ှ ိဟ ေယာဘသည်

ဆိမိ ပီ။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသတိ၊့ ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။

ဒစ ိက်သည် ဘရားသခင် ှ င့် ၎င်း၊ အြပစ်သည် အန တန်ခိး ှ င် ှ င့် ၎င်း

ေဝးပါေစ။ ၁၁ လပေသာ အမ၏အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးေတာ်မ မည်။ လတိင်း

ကိယ်ကျင့် ေသာအကျင့် ှ င့်အထိက် အေလျာက် ခံေစေတာ်မမည်။ ၁၂အကယ်စင်စစ်

ဘရားသခင်သည် ဒစ ိက်ကိ ပေတာ်မမ။ အန တန်ခိး ှ င်သည် မတရားသြဖင့် စီရင်

ေတာ်မမ။ ၁၃ ေြမ ကီးကိ ဘရားသခင်၌ အဘယ်သအပ်သနည်း။ ေလာကဓာတ်လံးကိ

အဘယ်သ စီရင် ပြပင် သနည်း။ ၁၄ ဘရားသခင်သည် လကိအလိေတာ်မ ှ ိ၍၊

လ၏အသက်ဝိညာဥ်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မလ င်၊ ၁၅ ခပ်သိမ်းေသာ လသတဝါတိ့သည်

ချက်ြခင်း ေသေပျာက်၍ ေြမမန့်သိ့ တဖန်ေရာက်ရကလိမ့်မည်။ ၁၆ယခမှာသင်သည်

ဥာဏ် ှ ိသည်ြဖစ်၍ ဆင်ြခင် ဦးေလာ့။ ငါ့စကားသံကိ နားေထာင်ဦးေလာ့။ ၁၇တရားကိ

မန်းေသာသသည် အစိးရရမည်ေလာ။ တရားသြဖင့် စီရင်၍ တန်ခိး ကီးေသာသကိ

အြပစ်တင်သင့်သေလာ။ ၁၈သင်သည်လဆိးြဖစ်၏ဟ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည်

အဓမလြဖစ်က၏ဟမင်းတိ့ကိ၎င်း ဆိသင့် သေလာ။ ၁၉ ထိမ မက၊ မင်းတိ့၏မျက် ှ ာကိ

ေထာက်ေတာ်မမ။ ဆင်းရဲေသာသကိ အားနာသည်ထက်၊ ရတတ် ေသာသကိသာ၍

အားနာေတာ်မမေသာဘရားသခင်ကိ မဆိသင့်သည်မဟတ်ေလာ။ ဘရားသခင်သည်

ခပ်သိမ်း ေသာသတဝါတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ၂၀တခဏြခင်းတွင် သတဝါတိ့သည်

ေသတတ်က၏။ သန်းေခါင်အချိန်၌ လမျိုးတစံတမျိုး တန်လပ် ကွယ်ေပျာက်၍၊

အား ကီးေသာသေသာ်လည်း အဘယ်သ မ မ ပဘဲ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်၏။ ၂၁အေကာင်းမကား၊ လသွားရာလမ်းတိ့ကိ ဘရား သခင် ကည့် ၍၊

လေြခရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၂ မတရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသ၏ ပန်းေ ှ ာင်ရာ

ေမှာင်မိက်၊ ေသမင်းအရိပ်တစံတခမ မ ှ ိ။ ၂၃ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ လသည်

တရားေတွ့ ေသာအခါ၊ အထပ်ထပ်စစ်ေကာေတာ်မစရာ အေကာင်း မ ှ ိ။ ၂၄

အား ကီးေသာသတိ့ကိပင် မစစ်ေကာဘဲ ချိုးဖျက်၍၊ သတိ့အရာ၌ အြခားေသာသကိ

ခန့်ထားေတာ်မ ၏။ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍ သတိ့ ပသမ ကိ သိေတာ်မသြဖင့် ၊ ညဥ့်ေမှာင်မိက်ကိ

ေရာက်ေစ၍ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၂၆ သတိ့အြပစ်ေကာင့် ပရိသတ်ေ ှ မှ့ာ ဒဏ်ခတ်

ေတာ်မ၏။ ၂၇ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ဘရားသခင်ကိြငင်းပယ် က၏။

ပေတာ်မေသာ အမတိ့ကိ အလင်းမဆင် ြခင် က။ ၂၈ ထိသိ့ ပေသာေကာင့်

ဆင်းရဲသားငိေကးသံသည် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ တက်၍၊ ှ ဥ်းဆဲခံရေသာသ၏ ငိေကး

သံကိကားေတာ်မရ၏။ ၂၉ ဘရားသခင်သည်ချမ်းသာေပးေတာ်မလ င်

အဘယ်သေ ှ ာင့် ှ က် ိင်သနည်း။ မျက် ှ ာလဲေတာ်မလ င် လတမျိုးလံးြဖစ်ေစ၊ တေယာက်

တည်းြဖစ်ေစ၊ အဘယ်သသည် မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးြမင် ိင်သနည်း။ ၃၀

ထိသိ့ဆင်းရဲသားတိ့ကိ မမှားယွင်းေစမည်အေကာင်း အဓမမင်းတိ့ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မ၏။ ၃၁

အက ်ပ်သည် ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ ခံရပါ ပီ။ ေနာက်တဖန် မြပစ်မှားပါ။ ၃၂

အက ်ပ်နားမလည်ေသာအရာကိသွန်သင် ေတာ်မပါ။ ဒစ ိက်ကိ ပမိသည်ြဖစ်၍၊

ေနာက်တဖန် မ ပဘဲ ေနပါမည်ဟ ဘရားသခင်အား ေလာက်သင့် သည် မဟတ်ေလာ။ ၃၃

သင်သည် ြငင်းပယ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေ ွးယသည် ြဖစ်ေစ၊ သင်၏အလိသိ့သာ

ဘရားသခင်လိက်၍၊ အလိ ေတာ်သိ့မလိက်ဘဲ အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးေတာ်မရမည် ေလာ။

သိ့ြဖစ်လ င် နားလည်သည်အတိင်း ေြပာပါ။ ၃၄ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သတိ့သည်

စကားေြပာပါ ေစ။ ပညာ ှ ိေသာ သတိ့သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင် ပါေစ။ ၃၅

ေယာဘသည် နားမလည်ဘဲေြပာမိ ပီ။ သေြပာ ေသာစကားသည် ပညာစကားမဟတ်။ ၃၆

ေယာဘသည် မတရားေသာ သက့ဲသိ့ ြပန်ေြပာ တတ်ေသာေကာင့် ၊ အဆံးတိင်ေအာင်

စံစမ်းေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၃၇ ဒစ ိက်ကိ ပသည်သာမက၊ ပန်ကန်ေသာ

အြပစ် ှ ိေသး၏။ ငါတိ့တွင် ေအာင်ပဲွကိခံ၍၊ ဘရားသခင် ကိ ြပစ်မှားေသာစကား ှ င့်

များစွာေြပာ တတ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၅ တဖန်ဧလိဟဆက်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ငါသည်ဘရားသခင်ထက်သာ၍

ေြဖာင့် မတ်၏ဟ သင်ေြပာေသာစကားမှန်သည် ထင်သေလာ။ ၃

သင်က၊ ငါသည်အဘယ်အကျိုးကိရသနည်း။ ဒစ ိက်ကိ မ ပဘဲေနလ င်

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်းဟ ဆိလိ၏။ ၄သင် ှ င့်သင်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့စကားကိ

ငါေချပါမည်။ ၅ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိေမ ာ်၍၊ သင့်ထက်ြမင့် ေသာ မိဃ်းတိမ်တိ့ကိ

ကည့် ေလာ့။ ၆ သင်သည် ဒစ ိက်ကိ ပေသာ်လည်း၊ ဘရား သခင်ကိ အဘယ်သိ့

ထိခိက် ိင်သနည်း။ ြပစ်မှားေသာ အြပစ်များေသာ်လည်း၊ အကျိုးေတာ်ကိ အဘယ်သိ့

ဖျက် ိင်သနည်း။ ၇သင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်၏အကျိုးေတာ်ကိ

အဘယ်သိ့ ပစ ိင်သနည်း။ သင့်လက် မှ အဘယ်ေကျးဇးကိ ခံေတာ်မမည်နည်း။ ၈

သင် ပေသာ ဒစ ိက်သည် သင် ှ င့်တေသာ လသတဝါကိသာ ထိခိက် ိင်၏။ သင် ပေသာ

သစ ိက် သည်လည်း လသားတိ့၌သာ ေကျးဇး ပ ိင်၏။ ၉ များြပားေသာ

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့သည် ေအာ်ဟစ်တတ်က၏။ အား ကီးေသာသ

ှ ိပ်စက် ေသာေကာင့် ၊ ြပင်းစွာ ေအာ်ဟစ်တတ်က၏။ ၁၀ သိ့ေသာ်လည်းငါ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မထေသာ၊ ညဥ့်အချိန်၌ သီချင်းဆိရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မထ ေသာ၊ ၁၁

ေြမတိရစာန်နားလည်သည်ထက်သာ၍ နားလည်ေသာဥာဏ် ှ င့် ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင်

ငှက်မရ၊ ထးဆန်းေသာပညာ ှ င့် ၎င်း၊ ငါတိ့ကိ ြပည့်စံ ေစေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိေတာ် မသနည်းဟ အဘယ်သမ မေမးြမန်းတတ်။ ၁၂ ထိေကာင့်အဓမလ၊

ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်းကိခံရ၍ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည် ထးေတာ်မမ။

၁၃ အကယ်စင်စစ်ဘရားသခင်သည် အချည်း ှ ီး ေသာစကားကိ နားေထာင်ေတာ်မမ။

အန တန်ခိး ှ င် သည် ထိသိ့ေသာစကားကိ မမှတ်ဘဲ ေနေတာ်မ၏။ ၁၄ဘရားသခင်ကိ

မေတွမ့ြမင်ရဟသင်ဆိေသာ်လည်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မေသာေကာင့် ေြမာ်လင့်

လျက်ေနေလာ့။ ၁၅ယခမကား၊ အမျက်ထွက်၍ ဆံးမေတာ်မမ။ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ

ကျပ်တည်းစွာ မှတ်ေတာ်မမ ေသာေကာင့် ၊ ၁၆ ေယာဘသည်အချည်း ှ ီးေသာ စကားကိ

မက်ဆိတတ်၏။ ပညာမ ှ ိဘဲ များစွာေြပာတတ်သည်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၆ တဖန်ဧလိဟ ဆက်၍ မက်ဆိသည်ကား၊ ၂ ငါ့ကိသည်းခံပါေလာ့။

အကျိုးအေကာင်းကိ ငါြပဦးမည်။ ဘရားသခင့်အဘိ့ ေြပာစရာ ှ ိေသး၏။

၃ ငါသည်ေဝးေသာ အရပ်က ကိယ်ပညာကိ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ ငါ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားသခင် သည်ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မေကာင်းကိ ငါြပမည်။ ၄

အကယ်စင်စစ်မမှန်ေသာစကားကိ ငါမေြပာ။ ပညာ အတတ် စံလင်ေသာသသည်

သင်၌ ှ ိ၏။ ၅ ဘရားသခင်သည် တန်ခိး ကီးေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်းမထီမ့ဲ

ြမင် ပေတာ်မမတတ်။ အစွမ်းသတိ၊ ဥာဏ်သတိ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ၆

မတရားေသာသတိ့၏ အသက်ကိ ေစာင့် ေတာ်မမ။ ဆင်းရဲခံရေသာသတိ့ဘက်၌

တရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ ပမာဏမ ပဘဲ ေန ေတာ်မမ။

ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထာဝရ ေနရာချ၍ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။

၈ သတိ့သည်အကျဥ်းေန၍ ဒက ကိး ှ င့် ချည် ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံရလ င်၊ ၉

သတိ့ ပမိေသာအမ ှ င့် ြပစ်မှားလွန်ကျူးမိေသာ အြပစ်များတိ့ကိ ြပေတာ်မ၏။ ၁၀

ဆံးမေသာစကားကိ နားေထာင်ချင်ေသာ သေဘာကိသွင်းေပး၍၊

ဒစ ိက်ကိစွန့်ေစမည်အေကာင်း ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ စကားေတာ်ကိနားေထာင်၍

အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်လ င်၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့် ေပျာ်ေမွလ့ျက်၊ ှ စ်လေနရ့က်ကာလကိ

လွန်ေစတတ်က၏။ ၁၂ နားမေထာင်လ င် ထားေဘးြဖင့် ဆံး၍၊ ပညာ အတတ်မ ှ ိဘဲ
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ေသတတ်က၏။ ၁၃ အဓမသေဘာ ှ ိေသာသတိ့သည် အမျက် ေတာ်ကိ

သိထားတတ်က၏။ ချည်ေ ှ ာင်ေတာ်မေသာ အခါ မေအာ်ဟစ်တတ်က။ ၁၄

အသက်ငယ်စဥ်ကပင်ေသ၍၊ ဆိးညစ်ေသာ သတိ့ ှ င့်အတ ဆံးတတ်က၏။ ၁၅

အမေရာက်ေသာဆင်းရဲသားတိ့ကိ ကယ်တင် ေတာ်မ၏။ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရေသာအခါ၊

နားေထာင်ေစ ြခင်းငှါ ပေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိသိ့သင့် ကိလည်း ကျဥ်းေြမာင်းေသာအရပ်မှ

ကျယ်ဝန်း ှ င်း လင်းေသာအရပ်သိ့ေြပာင်းေစ၍၊ သင်၏ စားပဲွေပ မှာ ေကာင်းေသာ

အရသာ ှ င့် ြပည့်စံေသာ ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိ တင်ထားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၇ သိ့မဟတ်

မတရားေသာသက့ဲသိ့ အြပစ် ှ င့် ြပည့်စံလ င်၊ အြပစ် ှ င့် ယှဥ်ေသာဒဏ်ကိခံရမည်။ ၁၈

အမျက်ေတာ်ထွက်တတ်သည်ြဖစ်၍၊ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မမည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။

အမေရာက်မှများေသာ အဘိးကိေပးေသာ်လည်း ကိယ်ကိ မေ ွးမ တ် ိင်။ ၁၉

သင်၏ဥစာကိ ပမာဏပေတာ်မမည်ေလာ။ ေ ကိ၎င်း၊ များစွာေသာ စည်းစိမ်ကိ၎င်း

ေပးချင်ေသာ် လည်း၊ ပမာဏပေတာ်မမ။ ၂၀ညဥ့်ကိမေတာင့်တ ှ င့် ။ ညဥ့်အခါလတိ့သည်

ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရတတ်က၏။ ၂၁ သတိပပါ။ မတရားေသာအမကိ မင့ဲကွက် ှ င့် ။

ထိသိ့ေသာ အမကိဆင်းရဲြခင်းထက် သင်သည် အလိ ှ ိေလ ပီတကား။ ၂၂

ဘရားသခင်သည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်က့ဲသိ့

အဘယ်သအပ်ချုပ် ိင်သနည်း။ ၂၃ ကေတာ်မရေသာလမ်းကိ အဘယ်သ စီရင်သနည်း။

ကိယ်ေတာ်သည် မတရားေသာအမကိ ပမိ ပီဟ အဘယ်သဆိရာသနည်း။ ၂၄လတိ့သည်

ချီးမွမ်းအပ်ေသာ အမေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ြခင်းငှါ သတိ ပေလာ့။ ၂၅လခပ်သိမ်းတိ့သည်

အမေတာ်ကိ ြမင် က၏။ အေဝးက ကည့် တတ်က၏။ ၂၆ ဘရားသခင်သည်

ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့ သည် ဘရားသခင်ကိ မသိ ိင်။ အသက်ေတာ် ှ စ်ေပါင်း ကိ

စစ်၍မကန် ိင် က။ ၂၇ ေရကိသန်ဖျင်းေစ၍၊ အထက်သိ့ဆဲွယေတာ် မသြဖင့် ၊

ေရေငွ ့ ှ ိသည်အတိင်း မိဃ်း ွာတတ်၏။ ၂၈ မိဃ်းတိမ်မှ လတိ့အေပသိ့ မိဃ်းေပါက်ကျ၍၊

များစွာေသာ မိဃ်း ွာတတ်၏။ ၂၉ မိဃ်းတိမ်ေတာ် ှ ံ ့ြပားြခင်း၊ တဲေတာ်အသံြမည် ြခင်းကိ

အဘယ်သ နားလည်သနည်း။ ၃၀ တဲေတာ်အေပ မှာ အလင်းေတာ်ကိ ြဖန့်ေတာ်မ၏။

သမဒရာ၌ အနက်ဆံးေသာအရပ်ကိလည်း ဖံးလမ်း ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိသိ့ေသာအားြဖင့်

လမျိုးတိ့ကိ တရားစီရင်ေတာ်မ၏။ များစွာေသာအစာအာဟာရကိလည်း ေပးေတာ်မ၏။

၃၂ အလင်းကိလက်ေတာ် ှ င့် ကွယ်ကာ၍၊ တဖန် ရန်သ ှ ိရာသိ့ လတ်ေတာ်မ၏။ ၃၃

ထိသမှစေသာ တိရစာန်များ ှ င့် အပင်များကိ အလိေတာ်မ ှ ိေကာင်း ထင် ှ ား၏။

၃၇ဤအမေကာင့် ငါ့ ှ လံးသည် တန်လပ်၍ မိမိ ေနရာမှ ေ ွ သွ့ား၏။

၂ မက်ေတာ်မေသာအသံ ှ င့် တ်ေတာ်မှထွက် ေသာအသံကိ

ေစ့ေစ့နားေထာင် ကေလာ့။ ၃ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ အ ှံ ့အြပားလတ်၍၊

ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် လ ပ်စစ်ြပက်ေစေတာ်မ၏။ ၄ လ ပ်စစ်ြပက် ပီးမှ

အသံေတာ်ထွက်၏။ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်အသံ ှ င့် မိဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။ အသံ

ေတာ်ြမည်ေသာအခါ မိဃ်းသက်မန်တိင်းကိ ချုပ်တည်း ေတာ်မမ။ ၅ အ့ံ သဘွယ်ေသာ

အြခင်းအရာပါလျက်၊ ဘရားသခင်သည် အသံေတာ် ှ င့် မိဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။ ကီး ေသာအမ

ငါတိ့နားမလည် ိင်ေသာ အမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၆ ေြမေပ မှာြဖစ်ေစဟ မိဃ်းပွင့် ကိ၎င်း၊

သန်ဖျင်းေသာမိဃ်းေရ ှ င့် တန်ခိးေတာ်ေကာင့် ြပင်းထန်ေသာ မိဃ်းေရ ကိ၎င်း

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

သိမည်အေကာင်း လတိင်းလပ်ေသာ အလပ်ကိ ဆီးတားေတာ်မ၏။ ၈

ထိအခါသားရဲတိ့သည် ေြမတွင်းထဲသိ့ဝင်၍၊ သတိ့ေနရာ၌ ေနတတ်က၏။ ၉

ေလေဘွသည် ေတာင်မျက် ှ ာမှ၎င်း၊ အချမ်း သည် ေြမာက်မျက် ှ ာမှ၎င်း ထွက်လာတတ်၏။

၁၀ ဘရားသခင်မတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေရခဲြဖစ်၍ ေရမျက် ှ ာသည် ခဲလျက် ှ ိ၏။ ၁၁

မိဃ်းတိမ်မှမိဃ်းေရကိ သက်ေရာက်ေစ၍၊ ေရာင်ြခည်ေတာ်အားြဖင့် မိဃ်းတိမ်ကိ

ေပျာက်လွင့် ေစေတာ်မ၏။ ၁၂ ေလာကဓာတ်ေြမ ကီးတေ ှ ာက်လံးကိ မှာထား

ေတာ်မသမအတိင်း ပေစြခင်းငှါ ပညာေတာ်အားြဖင့် လှည့်လည်ေစေတာ်မ၏။ ၁၃

ဒဏ်ခတ်ေသာ်၎င်း၊ ေြမေတာ် ကိ ပစေသာ်၎င်း၊ ချမ်းသာေပးေသာ်၎င်း လာေစေတာ် မ၏။

၁၄ အိေယာဘ၊ ဤစကားကိနားေထာင်ေလာ့။ ဘရားသခင်၏ အ့ံဘွယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိ

ငိမ်သက် စွာေန၍ ဆင်ြခင်ေလာ့။ ၁၅ ထိအမတိ့ကိ ဘရားသခင်စီရင်၍၊

မိဃ်းတိမ်ေတာ်အလင်းကိ ထွန်းလင်းေစေတာ်မေသာအခါ၊ သင်သည် သိသေလာ။ ၁၆

ပညာစံလင်ေသာဘရား၏ အ့ံဘွယ်ေသာအမေတာ်တည်းဟေသာ မိဃ်းတိမ်တိ့သည်

မေပါ့မေလး မှန်မှန်မိးမည်အေကာင်း၊ ပေတာ်မေသာအမကိ၎င်း၊ ၁၇ ေြမေပ မှာ

ေတာင်ေလြဖင့်အချမ်းေပျာက်ေစ ေတာ်မေသာအခါ၊ သင်၏အဝတ်သည် အဘယ်သိ့ေသာ

အားြဖင့် ေ ွးသည်ကိ၎င်း နားလည်သေလာ။ ၁၈ သွန်းေသာ ေကးမံက့ဲသိ့

တည်လျက် ှ ိေသာ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ သင်သည် ဘရားသခင် ှ င့် ဝိင်းညီ၍

ကက်သေလာ။ ၁၉ ငါတိ့သည် အဘယ်သိ့ေလာက်ရမည်ကိ သွန်သင်ပါ။ ငါတိ့သည်

မိက်ေသာေကာင့် ၊ အလိအေလျာက် မေလာက်တတ်က။ ၂၀ ငါေြပာေသာ

စကားကိ ဘရားသခင်အား ကားေလာက်လိမ့်မည်ေလာ။ အကယ်၍ လသည်

ဘရားသခင်ကိ ေလာက်ဝ့ံလ င် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက် လိမ့်မည်။ ၂၁ ေလသည်

လာ၍မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ှ င်းလင်းေစေသာအခါ၊ လသည် ထွန်းလင်းေသာေရာင်ြခည်ကိ

မကည့် ိင်။ ၂၂ ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ေ ေရာင်ြခည်ထွက်တတ်၏။ ဘရားသခင်သည်

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ၂၃အန တန်ခိး ှ င်ကိ

ငါတိ့သည် စစ်၍မကန် ိင် က။ အစွမ်းသတိအားြဖင့် ၎င်း၊ တရားစီရင်ြခင်း ှ င့်

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း ထးဆန်းေတာ်မ၏။ အဘယ် သကိမ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မမ။ ၂၄

သိ့ြဖစ်၍လတိ့သည် ေကာက် ွံ စ့ရာအေကာင်း ှ ိ က၏။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသ

တစံတေယာက်မ ဘရားသခင်ကိ မဖးမကည့် ိင်ဟ မက်ဆိ၏။

၃၈ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ေယာဘစကားကိ လှန်ြပန်၍၊

မိဃ်းသက်မန်တိင်းထဲက မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ၂

ပညာမ ှ ိဘဲစကားေြပာကာမ ှ င့် ငါ့အ ကံကိ မိက်ေစေသာ ဤသကား အဘယ်သနည်း။ ၃

လေယာက်ျားက့ဲသိ့ သင့် ခါးကိ စီးေလာ့။ ငါေမးြမန်းေသာ ြပဿနာတိ့ကိ ေြဖေလာ့။

၄ ေြမ ကီးအြမစ်ကိ ငါတည်ေသာအခါ၊ သင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

နားလည်လ င် ေဘာ်ြပေလာ့။ ၅ ေြမ ကီးအတိင်းအ ှ ည်ပမာဏကိ အဘယ်သ

စီရင်သနည်း။ နားလည်လ င်ေြပာေလာ့။ မျဥ်း ကိးကိ အဘယ်သတန်း၍ချသနည်း။ ၆

ေြမ ကီးတိက်ြမစ်ကိ အဘယ်အရပ်၌ စဲွေစ သနည်း။ ၇ နံနက် ကယ်တိ့သည်

တညီတ ွတ်တည်း သီချင်းဆိ၍၊ ဘရားသခင်သားအေပါင်းတိ့သည် ဝမ်း ေြမာက်သြဖင့် ၊

ေ ကးေကာ် ကစဥ်၊ တိက်ေထာင့်အထွဋ် ေကျာက်ကိ အဘယ်သတင်ထားသနည်း။ ၈

သမဒရာသည်အမိဝမ်းထဲက ဘွား၍ ထွက်လာ ေသာအခါ၊ အဘယ်သသည် တံခါးပိတ် ှ င့်

ပိတ်ထား သနည်း။ ၉ သမဒရာကိ မိဃ်းတိမ် ှ င့် ငါ ခံ၍ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက် ှ င့်

ထပ်ရစ်သည်ကာလ၌၎င်း၊ ၁၀သင်သည်ဤအရပ်တိင်ေအာင်လာရ၏။ ၁၁ တိး၍မလွန်ရ၊

ဤအရပ်၌သင်၏ ေထာင်လားေသာလိင်းတံပိးဆံးရ၏ဟ ပညက်လျက်၊ သမဒရာအပိင်း

အြခားကိ ငါစီရင်၍၊ တံခါးပိတ် ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိ ထားသည်ကာလ၌၎င်း၊

အဘယ်သသည် ဝိင်း၍ ကညီ သနည်း။ ၁၂ သင်သည်တသက်လံးတွင်

တခါမ နံနက်ကိ မှာထားဘးသေလာ။ မိဃ်းေသာက်လင်းကိ ေနရာချဘး

သေလာ။ ၁၃ နံနက်အလင်းသည် ေြမ ကီးစွန်းကိကိင်လျက်၊ လဆိးတိ့ကိခါ၍

ပစ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ဘးသေလာ။ ၁၄ ေြမ ကီးသည် တံဆိပ်ခတ်သက့ဲသိ့ပံေပ ၍

အဝတ်တန်ဆာဆင်သက့ဲသိ့ ှ ိ၏။ ၁၅ လဆိးတိ့၏ အလင်းသည်ကွယ်၍ ချီ ကေသာ

လက်လည်း ကျိုးတတ်၏။ ၁၆သင်သည်သမဒရာ စမ်းေရေပါက်ထဲသိ့ ဝင်ဘးသေလာ။

နက်နဲေသာ ေအာက်ဆံးအရပ်၌ လှည့်လည်ဘး သေလာ။ ၁၇ ေသြခင်းတံခါးတိ့ကိ

သင့်အားဖွင့်ဘးသေလာ။ ေသမင်းအရိပ်ထဲသိ့ဝင်ေသာ လမ်းဝတိ့ကိ ြမင်ဘး သေလာ။ ၁၈

ေြမ ကီးမျက် ှ ာတြပင်လံးကိ ကည့် ဘး သေလာ။ အလံးစံကိ သိြမင်လ င်ေဘာ်ြပေလာ့။

၁၉ အလင်းေနရာသိ့ အဘယ်မည်ေသာ လမ်းြဖင့် ေရာက်ရသနည်း။ ေမှာင်မိက်ေနရာလည်း

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၂၀ အကယ်စင်စစ်သင်သည် အလင်းအမိက်အပိင်း အြခားသိ့ ငါတိ့

ကိပိ့ေဆာင် ိင်၏။ သတိ့ေနရာအိမ်သိ့ ေရာက်ေသာလမ်းတိ့ကိ သိလိမ့်မည်။

၂၁ သင်သည်ေ ှ းကာလ၌ ဘွားြမင်၍ အလွန် အသက် ကီးေသာေကာင့်

သိလိမ့်မည်။ ၂၂ သင်သည် မိဃ်းပွင့်ဘ ာတိက်ထဲသိ့ ဝင်ဘး သေလာ။ ၂၃

ေဘးေရာက်ရာအချိန်ကာလ ှ င့် စစ် ပိင်၍ တိက်ရာအချိန်ကာလဘိ၊့ ငါသိထားေသာ

မိဃ်းသီးဘ ာ များကိ ြမင်ဘးသေလာ။ ၂၄အလင်းသည် အဘယ်သိ့ေသာလမ်းြဖင့်
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ှ ံ ့ြပားသနည်း။ အေ ှ ေ့လသည်ေြမ ကီးေပ မှာ အဘယ်ေကာင့် လွင့်သနည်း။

၂၅ လမ ှ ိေသာေြမ ှ င့် လမေနေသာေတာ၌ မိဃ်း ွာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂၆

လွတ်လပ်ေသာလွင်ြပင်ကိ ေရ ှ င့် ဝေစ၍၊ ေသာြမက်ပင်အေ ှ ာက်ကိ ထွက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

၂၇ လံေသာမိဃ်းေရစီးရာလမ်း၊ မိဃ်း ကိး ှ င့် ဆိင်ေသာ လ ပ်စစ်ြပက်ရာလမ်းကိ

အဘယ်သဖွင့်သနည်း။ ၂၈ မိဃ်းေရ၏အဘကား အဘယ်သနည်း။ ှ င်း ေပါက်တိ့ကိ

အဘယ်သြဖစ်ဘွားေစသနည်း။ ၂၉ ေရခဲသည်အဘယ်သ၏ ဝမ်းထဲက ထွက်လာ သနည်း။

မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င်းခဲကိ အဘယ်သသည် ပဋိသေ ေပးသနည်း။ ၃၀ ေရသည်

ေကျာက်ခဲက့ဲသိ့ြဖစ်၍ ပင်လယ် မျက် ှ ာတင်းမာလျက် ှ ိ၏။ ၃၁ သင်သည်

ခိမကယ်စ၏သာယာစွာ ပြပင်ြခင်း ကိ ချုပ်တည်း ိင်သေလာ။ ကသိလကယ်၏

ချည်ေ ှ ာင် ြခင်းကိ ြဖည် ိင်သေလာ။ ၃၂ မာဇ တ်ကယ်တိ့ကိ အချိန်ေရာက်လ င် ထတ်

ေဘာ် ိင်သေလာ။ အာ ှ ကယ် ှ င့်သ၏သားတိ့ကိ ပ့ဲြပင် ိင်သေလာ။ ၃၃

မိဃ်းေကာင်းကင်တရားတိကိ့ နားလည် သေလာ။ ထိတရားတိ့သည် ေြမ ကီးကိ အပ်စိးမည်

အေကာင်း အခွင့် ေပး ိင်သေလာ။ ၃၄ များစွာေသာ မိဃ်းေရသည် သင့် ကိ လမ်းမိး

ေစြခင်းငှါ မိဃ်းတိမ်တိ့ကိ အသံလင့် ိင်သေလာ။ ၃၅လ ပ်စစ်တိ့ကိ လတ် ိင်သေလာ။

သတိ့က ကန်ေတာ်တိ့ ှ ိပါ၏ဟသင့် ကိေလာက်လျက် သွား က လိမ့်မည်ေလာ။ ၃၆

ကိယ်ခ ာထဲသိ့ ပညာကိ အဘယ်သသွင်း သနည်း။ နားလည် ိင်ေသာဥာဏ်ကိ

အဘယ်သေပး သနည်း။ ပညာ ှ ိ၍ မိဃ်းတိမ်တိ့ကိ အဘယ်သေရတွက် ိင်သနည်း။ ၃၇

ေြမမန့်သည် လံးေထွး၍ ေြမစိင်တိ့သည် ကပ်လျက်ေနေသာအခါ၊ ၃၈

မိဃ်းေကာင်းကင်၏ေရဘးတိ့ကိ အဘယ်သသွန်းချသနည်း။ ၃၉သင်သည်ြခေသ့မအဘိ့

စားစရာအေကာင်ကိ လိက် ှ ာ ိင်သေလာ။ ၄၀ ြခေသ့ပျိုတိ့သည်

ခိလံရာ၌ဝပ်၍၊ ချံုဖတ် ေအာက်၌ ေချာင်း ကည့်လျက်ေနေသာအခါ၊ သတိ့ကိ

ဝစွာေကး ိင်သေလာ။ ၄၁ ကျီးအသငယ်တိ့သည် စားစရာမ ှ ိေ ကာင့် လှည့်လည်၍

ဘရားသခင်ကိေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ စားစရာကိအဘယ်သေပးသနည်း။

၃၉ သင်သည် ေတာဆိတ်ေမွးရေသာကာလကိ သိသေလာ။ သမင်ဒရယ်မ

သားဘွားြခင်းေဝဒနာခံရ ေသာအချိန်ကိ မှတ် ိင်သေလာ။ ၂

ကိယ်ဝန်ေဆာင်ရေသာေနလ့တိ့ကိ ေရတွက်၍၊ ဘွားရေသာ အချိန်ကာလကိ သိသေလာ။ ၃

သတိ့သည် ေကျာကိင်း၍သားငယ်ကိ ေမွးဘွား သြဖင့် ေဝဒနာ ငိမ်း က၏။ ၄

သားငယ်တိ့သည် ကျန်းမာ၍၊ လွင်ြပင်၌ ကီးပွါး တတ်က၏။ အြခားသိ့သွား၍

အမိထံသိ့ြပန်မလာဘဲ ေနတတ်က၏။ ၅ ေတာြမည်းကိအဆီးအတားမ ှ ိေစြခင်းငှါ

အဘယ်သလတ်သနည်း။ ေတာြမင်း၌ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ အဘယ်သေြဖသနည်း။ ၆

ေတာကိ သအိ့မ်ဘိ၎့င်း၊ လွင်ြပင်ကိသေ့နရာဘိ့ ၎င်း ငါခန့်ထား ပီ။ ၇ မိ ့၌ြဖစ်ေသာလတိ့၏

အသံဗလံကိ သသည် မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ ှ င်ေသာသေအာ်ဟစ် ိးေဆာ်သံကိ

မမှတ်တတ်။ ၈ ေတာင် ိး၌ ကျက်စား၍၊ စိမ်းေသာ အပင် အမျိုးမျိုးကိ ှ ာတတ်၏။

၉ က့ံသည် သင်၏အမကိေဆာင် ွက်၍၊ သင်၏ တင်းကပ်၌ ေနြခင်းငှါ

အလိ ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ ၁၀ ကံကိထွန်ေကာင်းသိ့ လိက်ေစြခင်းငှါ ကိး ှ င့် ချည် ိင်သေလာ။

သိ့မဟတ်သင့် ေနာက်သိ့ လိက်၍ချိုင့် ၌ လယ်ထွန်လိမ့်မည်ေလာ။ ၁၁ က့ံသည်

အား ကီးေသာေကာင့် သကိ့ယံမည် ေလာ။ သင်လပ်ရေသာ အလပ်ကိသ၌ အပ်မည်ေလာ။

၁၂ သင်၏စပါးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍ စပါးကျီ၌ စသိမ်းလိမ့်မည်ဟ ယံသေလာ။ ၁၃

ကလားအပ်ငှက်သည် အေတာင်ခတ်လျက် ေနတတ်၏။ ေတာငန်းသည်

အေမွးအေတာင် ှ င့် ြပည့် စံ၏။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း ေြမ၌ဥ၍ အဥတိ့ကိ ေြမမန့်၌

ေ ွးေစတတ်၏။ ၁၅သေ့ြခသည်အဥတိ့ကိ နင်းမိမည်၊ သားရဲခဲွလိမ့် မည်ဟ မစိးရိမ်။ ၁၆

သားငယ်တိ့ကိ ကိယ်သားက့ဲသိ့မမှတ် ကမ်းတမ်းစွာ ပတတ်၏။ စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိ။

သားဘွားြခင်း ေဝဒနာကိ အချည်း ှ ီးခံတတ်၏။ ၁၇ အေကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်သည် ပညာမ့ဲ ေစြခင်းငှါ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဥာဏ်ကိေပးေတာ်မမ။ ၁၈

သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ကိ ချီ ကေသာအခါ၊ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီးေသာ သကိပင်

ရယ်တတ်၏။ ၁၉သင်သည် ြမင်းကိခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံေစသေလာ။ သ၏လည်ပင်း၌

မိဃ်း ကိးလကဏာကိ သွင်းသေလာ။ ၂၀ကျိုင်းေကာင် ခန်သက့ဲသိ့ ခန်တတ်ေစသေလာ။

သ၏ ှ ာေခါင်းြမည်သံသည် ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၏။ ၂၁ လွင်ြပင်ကိယက်၍၊

မိမိခွန်အား၌ ဝါ ကားလျက်၊ သရဲများကိ ေတွအ့ံ့ေသာငှါ သွားတတ်၏။ ၂၂

ေကာက်စရာအေကာင်းကိ က့ဲရဲ ့၍၊ ေကာက် လန့်ေသာသေဘာ ှ င့် ကင်းလွတ်သြဖင့် ၊

ထားေဘးကိ မေ ှ ာင်တတ်။ ၂၃ သတ့ဘက်၌ ြမားေတာင့်လပ်သံြမည်၍၊ လံှ ှ င့်

ဒိင်းလားသည် ေြပာင်လက်လျက် ှ ိ၏။ ၂၄ မာန ကီး၍ြပင်းထန်ေသာ စိတ် ှ င့် ေြမကိ

မျိုတတ်၏။ တံပိးသံကိ ကားေသာအခါ၊ ငိမ်ဝပ်စွာ မေန ိင်။ ၂၅ တံပိးများ

အလယ်သိ့ေရာက်၍ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟဟဆိတတ်၏။ ဗိလ်ေြမေအာ်ဟစ်၍ အသံဗလံ

ပြခင်း ှ င့်တကွ၊ စစ်တိက်ပဲွကိ အေဝးကအနံခံ့တတ်၏။ ၂၆သင်ေပးေသာ ဥာဏ်အားြဖင့်

သိမ်းငှက်သည် အေတာင်ကိ ြဖန့်၍ ေတာင်မျက် ှ ာသိ့ ပျံသွားတတ် သေလာ။ ၂၇

သင်စီရင်ေသာေကာင့် ေ လင်းတသည် အထက်သိ့တက်၍၊ ြမင့် ေသာအရပ်၌ အသိက်ကိ

လပ်တတ်သေလာ။ ၂၈သသည် ေကျာက်ေပ မှာေန၍ ေတာင်ထိပ် ှ င့် ေကျာက်ငေပ မှာ

ေနရာကျတတ်၏။ ၂၉ ထိအရပ်ကကည့်၍ ကိက်စားစရာအေကာင်ကိ အေဝးကပင်

ြမင်တတ်၏။ ၃၀ သ၏သားငယ်တိ့သည် အေသွးကိ ေသာက်တတ်၏။

အေသေကာင် ှ ိရာအရပ်၌ ထိငှက် ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၀ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ အန တန်ခိး ှ င်ကိ ဆံးမေသာ သသည်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပဦးမေလာ။ ၂ ဘရားသခင်ကိ အြပစ်တင်ေသာ သသည်

ြပန်ေြပာေစေတာ့ဟ ေယာဘအား မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃ ေယာဘက အက ်ပ်သည်

ဆိးယတ်ပါ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်အား အဘယ်သိ့ ြပန်ေလာက်ရပါမည်နည်း။

အက ်ပ်သည် ကိယ် တ်ကိ ကိယ်လက် ှ င့် ပိတ်ပါမည်။ ၅ တကိမ်ေြပာမိပါ ပီ။

တဖန်မေြပာဝ့ံပါ။ ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင် ေြပာမိပါ ပီ။ သိ့ရာတွင် ထပ်၍မေြပာဝ့ံပါဟ

ထာဝရဘရားအား ြပန်၍ ေလာက်ေလ၏။ ၆ တဖန်ထာဝရဘရားသည်

မိဃ်းသက်မန်တိင်း ထဲက ေယာဘအား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၇ လေယာက်ျားက့ဲသိ့

သင်၏ခါးကိစည်းေလာ့။ ငါေမးြမန်း ေသာြပဿနာတိ့ကိ ေြဖေလာ့။ ၈ သင်သည်

ငါတရားစီရင်ချက်ကိ ပယ်မည်ေလာ။ သင်သည် ကိယ်တိင်ေြဖာင့် မတ်ဟန် ှ ိေစြခင်းငှါ၊

ငါကိအြပစ် ှ ိသည်ဟ စီရင်မည်ေလာ။ ၉သင်သည်ဘရားသခင်၏ လက် ံ းက့ဲသိ့ေသာ

လက် ံ း ှ ိသေလာ။ ဘရားသခင်၏ အသံက့ဲသိ့ေသာ အသံ ှ င့် မိဃ်းချုန်း ိင်သေလာ။ ၁၀

ထးဆန်းေသာ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ကိ ဝတ်ေဆာင်ေလာ့။ တင့်တယ်ေသာ

ဂဏ်အသေရ ှ င့် တန်ဆာဆင်ေလာ့။ ၁၁ သင်၏အမျက်အ ှ ိန်ကိ လတ်ေလာ့။ မာန

ေထာင်လားေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ကည့် ၍ ှ ိမ့်ချ ေလာ့။ ၁၂ မာနေထာင်လားေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ ကည့် ၍ တ်ချေလာ့။ အဓမလတိ့ကိ ှ ိပ်နင်း၍၊ ၁၃သတိ့ကိေြမမန့်၌

တစတည်း ဝှက်ထားေလာ့။ သတိ့မျက် ှ ာများကိ ေမှာင်မိက်၌ ဖံးအပ်ေလာ့။ ၁၄ သိ့ ပလ င်

သင်၏လက်ျာလက် ံ းသည် သင့် ကိ ကယ်တင် ိင်သည်ဟ ငါဝန်ခံမည်။ ၁၅သင် ှ င့်အတ

ငါဖန်ဆင်းေသာ ေဗဟမတ်ြခင်း ကိ ကည့် ေလာ့။ ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိ စားတတ်၏။ ၁၆

သ၏တန်ခိးသည် ခါး၌၎င်း၊ သ၏ခွန်အားသည် ဝမ်းေကာ၌၎င်း တည်လျက် ှ ိ၏။ ၁၇

သအ့ မီးသည် အာရဇ်ပင်က့ဲသိ့ လပ်တတ်၏။ ေပါင်ေကာတိ့သည် အထပ်ထပ် ှ ိ က၏။ ၁၈

အ ိးငယ်တိ့သည် ေကးဝါေချာင်း၊ အ ိး ကီး တိ့သည် သံတံးက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ ၁၉

ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေသာ သတဝါတိ့တွင် ထးဆန်းေသာ သတဝါြဖစ်၏။

သကိ့ဖန်ဆင်းေသာဘရားသာလ င် သ၏တံစဥ်ကိ ေပး ပီ။ ၂၀ ေြမတိရစာန်အေပါင်းတိ့

ကစားရာေတာင် ိး သည် သ၏ကျက်စားရာအရပ်ြဖစ်၏။ ၂၁ အရိပ်ေကာင်းေသာ

အပင်ေအာက်၊ ကျူပင် ချံုဖတ်ေအာက်၊ ေရများေသာအရပ်၌ ေနတတ်၏။ ၂၂

ထိအပင်တိ့သည် အရိပ် ှ င့်လမ်းမိး၍ ေချာင်း နားမိဃ်းမခပင်တိ့သည် ဝိင်း က၏။ ၂၃

ြမစ်ေရထေသာ်လည်း သသည်မေြပးတတ်။ သ၏ခံတွင်းကိ ေယာ်ဒန်ြမစ်ေရ

ေဝ့ှတိက်ေသာ်လည်း မတန်မလပ်ဘဲ ေနတတ်၏။ ၂၄ ထိြမင်းကိ ထင် ှ ားစွာ

ဘမ်းယမည်ေလာ။ သ၏ ှ ာေခါင်းကိ သံချိတ် ှ င့် ေဖာက်မည်ေလာ။

၄၁ လဝိသန်ကိငါးမ ား ှ င့် ဆဲွယ၍၊ သ၏လ ာကိ ကိး ှ င့် ှ ိပ်နင်းမည်ေလာ။

၂သကိ့ ှ ာ တ်တပ်၍၊ ပါး ိ း၌သံကွင်းလ ိုမည် ေလာ။ ၃သသည်သင့် ကိများစွာ

ေတာင်းပန်လိမ့်မည် ေလာ။ ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ ေြပာလိမ့်မည်ေလာ။

၄ သင် ှ င့် ဝန်ခံြခင်း ပဋိညာဥ်ကိ ပလိမ့်မည် ေလာ။ သင်၏အမကိ

အစဥ်ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ သကိ့ ခန့်ထားမည်ေလာ။ ၅ ငှက် ှ င့်ကစားသက့ဲသိ့
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သ ှ င့်ကစားမည်ေလာ။ သင်၏မိန်းမကေလးတိ့အဘိ့ သကိ့ချည်ေ ှ ာင်မည်ေလာ။ ၆

သင်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည် သကိ့ဝိင်း၍ စားေသာက်ပဲွခံ ကလိမ့်မည်ေလာ။

ကန်သည်တိ့တွင် ေဝကလိမ့်မည်ေလာ။ ၇သ၏အေရကိ မိှန်း ှ င့် ၎င်း၊ သ၏ေခါင်းကိ

ငါးထိးေသာလံှ ှ င့် ၎င်း၊ အ ှ ံ ့အြပားထိးေဖာက် ိင် သေလာ။ ၈ သအ့ေပ မှာ

လက်တင် ံ မသာ ပပါ။ သကိ့ တိက်မည်အ ကံကိ ေနာက်တဖန်မေအာက်ေမ့ရ။ ၉

တိက်ေသာသသည် ိင်မည်ဟ အချည်း ှ ီး ထင်၏။ ြမင်ကာမ ှ င့် စိတ်မပျက်သေလာ။ ၁၀

သကိ့ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ အဘယ်သမ မရဲရင့် ။ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သရပ် ိင်သနည်း။ ၁၁

ငါသည် ေကျးဇးတံ့ ပရမည်အေကာင်း အဘယ် သသည် ငါ၌ ေကျးဇး ပဘးသနည်း။

မိဃ်းေကာင်းကင် ေအာက်၌ ှ ိသမ တိ့သည် ငါ၏ ဥစာြဖစ်က၏။ ၁၂လဝိသန်၏အဂ ါများ၊

ခွန်အား၊ တင့်တယ်ေသာ တန်ဆာတိ့ကိ ငါသည် ဝှက်၍မထား။ ၁၃ သ၏အဝတ်ကိ

အဘယ်သလှန် ိင်သနည်း။ ှ စ်ထပ် ှ ိေသာ ပါး ိးကိ အဘယ်သချဥ်းကပ်လိမ့်မည် နည်း။

၁၄ သ၏မျက် ှ ာတံခါးကိ အဘယ်သဖွင့် လိမ့်မည်နည်း။ သ၏ သွားတန်းတိ့သည်

ေကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ် က၏။ ၁၅ လံ ခံစွာ တံဆိပ်ခတ်သက့ဲသိ့ တချပ် ှ င့် တချပ်

ပးကပ်ေသာအေကးများ ှ င့် ဝါ ကားတတ်၏။ ၁၆ ေလမ မဝင် ိင်ေအာင်

တချပ် ှ င့်တချပ် ပးကပ် လျက် ှ ိ က၏။ ၁၇တချပ် ှ င့်တချပ် မခွါ ိင်ေအာင် တခဲနက်

ှ က်တင်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၈ သေချဆတ်ေသာအခါ အလင်းေတာက်တတ်၏။

သမ့ျက်စိသည် နံနက်မျက်ေတာင်ခတ်သက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၉ ပစပ်ထဲက မီး းထွက်၍

မီးပွါးတိ့လည်း လွင့် က၏။ ၂၀ ကက်ကက်ဆေသာ အိးကင်းထဲက အခိးအေငွ ့

တတ်သက့ဲသိ့ သ့ ှ ာေခါင်းထဲက အခိးအေငွတ့က်တတ် ၏။ ၂၁အသက် ေသာအခါ

မီးခဲေတာက်၍ ပစပ်ထဲက မီးလံထွက်တတ်၏။ ၂၂ လည်ပင်း၌ တန်ခိးေနတတ်၏။

သေ့ ှ မှ့ာ ေကာက်လန့်ြခင်းသည် ကခန်တတ်၏။ ၂၃ အသားအေကာတိ့သည်

တခဲနက်ြဖစ်၍ မေ ွ ့ ိင်ေအာင် ခိင်မာလျက် ှ ိ က၏။ ၂၄ ှ လံးသည် ေကျာက်က့ဲသိ့မာ၏။

ေအာက် ကိတ် ဆံေကျာက်က့ဲသိ့ မာ၏။ ၂၅သထေသာအခါ ခွန်အား ကီးေသာသတိ့သည်

ေကာက်လန့် က၏။ ေကာက်လန့်အား ကီးေသာေကာင့် အ းက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၂၆

သကိ့တိက်လ င်ထားမခိင်တတ်။ လံှ၊ ြမား၊ သံချပ်မခိင်တတ်။ ၂၇ သံကိ

ေကာက် ိးက့ဲသိ့၎င်း၊ ေ ကးဝါကိ သစ်ေဆွး က့ဲသိ့၎င်း မှတ်တတ်၏။ ၂၈ ေလး ှ င့် ပစ်၍

သကိ့မေြပးေစ ိင်။ ေလာက်လဲ ှ င့် ပစ်ေသာေကျာက်ခဲတိ့သည် သ၌ အမိက်က့ဲသိ့

ြဖစ် က၏။ ၂၉ ဒတ် ကီးကိ ဖဲွက့ဲသိ့မှတ်၍၊ လံှ ှ င့် ွယ်ေသာအခါ ရယ်တတ်၏။ ၃၀

သေ့အာက်မှာ ထက်ေသာအိးေစာင်းြခမ်းများ ှ ိ၏။ ွံ ေ့ပ မှာ ထွန်သွားများကိ

ြဖန့်တတ်၏။ ၃၁ အိးကင်းဆသက့ဲသိ့ ပင်လယ်ကိဆေစတတ်၏။ သမဒရာကိ

ဘေယာင်းချက်က့ဲသိ့ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၃၂ သလွန်သွားေသာလမ်းသည်

ထွန်းေတာက် သြဖင့် ၊ ပင်လယ်သည် ဆံပင်ြဖူေယာင်ေဆာင်တတ်၏။ ၃၃

ေြမေပ မှာသ ှ င့် ခိင်း ိင်ေသာ တိရစာန်မ ှ ိ။ ပကတိအားြဖင့် ေကာက်တတ်ေသာသေဘာ ှ င့်

ကင်းလွတ်၏။ ၃၄ ကီးြမင့် ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ တတ်၏။

မာနေထာင်လားေသာသအေပါင်းတိ့အေပ ၌ မင်းြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၂ ေယာဘသည်ထာဝရဘရားအား ြပန်ေလာက်သည်ကား၊ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်

အလံးစံတိ့ကိ တတ် ိင်ေတာ်မ ေကာင်းကိ၎င်း၊ အ ကံအစည်ေတာ်ကိ

အဘယ်သမ မဆီးတား ိင်ေကာင်းကိ၎င်း အက ်ပ်သိပါ၏။ ၃ ပညာမ ှ ိဘဲ

အ ကံအစည်ေတာ်ကိမိက်ေစေသာသကားအဘယ်သနည်း။ သိ့ရာတွင် အက ်ပ်သည်

နားမလည်ေသာအရာတိ့ကိ၎င်း၊ ကိယ်တိင်မသိ၊ အ့ံ သ၍ မကန် ိင်ေသာ အရာတိ့ကိ၎င်း

ေြပာမိပါ ပီ။ ၄ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ေလာက်ပါမည်။ အက ်ပ်ေမးေလာက်ေသာ

အရာတိ့ကိ သွန်သင် ေတာ်မပါ။ ၅ သိတင်းေတာ်ကိ အက ်ပ်သည် နား ှ င့် ကားဘး ပါ ပီ။

ယခမကား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရပါ၏။ ၆ ထိေကာင့်အက ်ပ်သည်

ကိယ်ကိ ွံ ့ ှ ာပါ၏။ ေြမမန့် ှ င့် မီးဖိြပာ၌ထိင်၍ ေနာင်တရပါ၏ဟ ေလာက် ေလ၏။ ၇

ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် ေယာဘအား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ေတမန်အမျိုးသား

ဧလိဖတ်အားလည်း သင် ှ င့်သင်၏ အေဆွခင်ပွန်း ှ စ်ေယာက် ကိငါအမျက် ထွက်၏။

အေကာင်းမကား၊ ငါ့ကန်ေယာဘသည် ငါ့အ ေကာင်းအရာတိ့ကိ ဟတ်မှန်စွာ

ေြပာသက့ဲသိ့ သင်တိ့သည် မေြပာ။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ ွားထီးခနစ်ေကာင် ှ င့် သိးထီးခနစ်

ေကာင်တိ့ကိယ ပီးလ င်၊ ငါ့ကန်ေယာဘ ထံသိ့သွား၍၊ မိမိတိ့မီး ိရ့ာယဇ်ကိ

ပေဇာ်ကေလာ့။ ငါ့ကန်ေယာဘသည် သင်တိ့အဘိ့ ဆေတာင်းရမည်။ သ၏မျက် ှ ာကိ

ငါေထာက်မည်။ သိ့မဟတ်ငါ့ကန်ေယာဘသည် ငါ့ အေကာင်းအရာတိ့ကိ

ဟတ်မှန်စွာေြပာသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့ သည် မေြပာေသာအြပစ် ှ င့် အေလျာက်ငါစီရင်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိသိ့ထာဝရဘရားမှာ ထားေတာ်မသည် အတိင်း

ေတမန်အမျိုးသားဧလိဖတ်၊ အာအမျိုးသား ဗိလဒဒ်၊ ေနမတ်အမျိုးသားေဇာဖာတိ့သည်

သွား၍ ပက၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း ေယာဘ၏မျက် ှ ာ ကိ ေထာက်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ေယာဘသည် အေဆွခင်ပွန်းတိ့အဘိ့ ဆေတာင်း ပီးမှ၊ သခံရေသာဒကအေကာင်းကိ

ထာဝရ ဘရားသည် ပယ် ှ င်း၍၊ အရင်ထက် ှ စ်ဆေသာဥစာကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါ

သ၏ညီအစ်ကိ ှ မများ၊ အရင်သိက မ်း ေသာသများ၊ အေပါင်းတိ့သည် သထံ့သိ့လာ၍ သ၏

အိမ်၌ သ ှ င့်အတစားေသာက်က၏။ အေပ မှာ ထာဝရဘရားေရာက်ေစေတာ်မေသာ

ဒကဆင်းရဲ ှ ိသမ ကိ ေအာက်ေမ့၍ သ ှ င့်အတညည်းတွားြခင်း ှ င့် ှ စ်သိမ့် ေစြခင်းကိ

ပက၏။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ ေငွ တြပားစီ ှ င့် ေ နားေတာင်းတဘက်စီေပးက၏။

၁၂ ထိသိ့ထာဝရဘရားသည် ေယာဘ၏ ေ ှ ့ြဖစ်ဟန်ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မသြဖင့် ၊

သသည် သိး တေသာင်းေလးေထာင်၊ ကလားအပ်ေြခာက်ေထာင်၊ ွားယှဥ်တေထာင်၊

ြမည်းမတေထာင်ကိ ရတတ်၏။ ၁၃သားခနစ်ေယာက် ှ င့် သမီးသံးေယာက်ကိ လည်း

ရြပန်၏။ ၁၄ သမီး ကီးကား၊ ေယမိမ၊ သမီးလပ်ကား ေကဇိ၊ သမီးငယ်ကား

ေကရဟပုတ်အမည် ှ ိသတည်း။ ၁၅ တြပည်လံး၌ေယာဘ၏ သမီးက့ဲသိ့

လှေသာမိန်းမတစံတေယာက်မ မ ှ ိ။ သတိ့၏အဘသည်သတိ့ ေမာင်များ ှ င့်အညီအမ

သတိ့အာအေမွဥစာကိ ေဝေပး ေလ၏။ ၁၆ ထိေနာက် ေယာဘသည်

အ ှ စ်တရာေလးဆယ် အသက် ှ င်၍ မိမိသား၊ ေြမး၊ ြမစ်တိ့ကိပင် ြမင်ရ ပီးမှ၊ ၁၇

အသက်ကီးရင့် ၍ ေနရ့က်ကာလ ှ င့် ကယ်ဝ ေသာ်၊ အနိစ ေရာက်ေလ၏။
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၁ မတရားေသာသတိ့၏ တိက်တွန်းြခင်းသိ့ မလိက်၊ ၂လဆိးတိ့၏ လမ်းတွင်မရပ်မေန၊

မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သတိ့၏ အစည်းအေဝး၌မထိင်၊ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်၌

ေမွေ့လျာ်၍၊ တရားေတာ်ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ် ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။

၃အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် ြမစ်နားမှာ စိက်လျက် မိမိအချိန်တန်မှ အသီးကိသီး၍၊

အ ွက်မ ိး ွမ်းတတ်ေသာ အပင် ှ င့်တ၏။ ပေလသမ တိ့၌ ေအာင်လိမ့်သတည်း။ ၄

မတရားေသာ သတိ့မကား ထိက့ဲသိ့မဟတ်။ ေလတိက်၍ လွင့် ေသာဖဲွ ှ င့်တက၏။ ၅

ထိေကာင့် တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မရာကာလ၌၊ မတရားေသာသတိ့သည် မတည်မေနရက။

ေြဖာင့် မတ် ေသာ သတိ့၏အေပါင်းအသင်းထဲသိ့ လဆိးတိ့သည် မဝင်ရက။ ၆

အေကာင်းမကား၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏ လမ်းကိ ထာဝရဘရားက မ်းေတာ်မ၏။

မတရားေသာ သတိ့၏ လမ်းသည်ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်သတည်း။

၂ လမျိုးတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် န်းရင်းခတ် ပကသနည်း။ လစတိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် အချည်း ှ ီး ကံစည် ကသနည်း။ ၂ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

ထက၍၊ မးမတ် အရာ ှ ိတိ့လည်း၊ ထာဝရဘရား ှ င့် ခရစ်ေတာ်ကိ ရန်ဘက် ပလျက်၊

၃သတိ့ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ေြမကကန်အ့ံ။ ချည် ေ ှ ာင်ေသာ ကိးတိ့ကိ ဖယ် ကကန်အ့ံ

သင်းဖဲွ ့ က၏။ ၄ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ထိင်ေတာ်မေသာသသည် ပံးရယ်၍၊ ထာဝရဘရားသည်

သတိ့ကိ က့ဲရဲေ့တာ်မ၏။ ၅ ထိအခါအမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သတိ့ကိမိန့်ေတာ် မမည်။

ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ် ှ င့် သတိ့ကိ ပပန် ေစေတာ်မမည်။ ၆ ငါ၏ ှ င်ဘရင်ကိ

သန့် ှ င်းေသာ ဇိအန်ေတာင် ေတာ်ေပ မှာ၊ ငါ့ကိယ်တိင် ဘိသိတ်ေပး ပီဟ မိန့်ေတာ်

မမည်။ ၇ ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ကိ ငါြပန် ကားေပအ့ံ။ ထာဝရဘရားက သင်သည်

ငါ့သားြဖစ်၏။ ယေနပ့င် သင့် ကိ ငါြဖစ်ဘွားေစ ပီ။ ၈ ငါ့ကိေတာင်းေလာ့။ လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ

သင်၏ အေမွဥစာဘိ့ ငါေပးမည်။ ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် ပိင် ထိက်ေသာ အခွင့် ကိလည်း

ငါေပးမည်။ ၉ သင်သည်သတိ့ကိ သံလံှတံ ှ င့်အပ်စိး၍၊ ေြမအိးကိ ခဲွဖျက်သက့ဲ

သိခဲွ့ဖျက်လိမ့်မည်ဟငါ့အားမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ ှ င်ဘရင်တိ၊့ ပညာသတိ ှ ိ ကေလာ့။

ေလာကီမင်းတိ၊့ ဆံးမြခင်းကိ ခံ ကေလာ့။ ၁၁ ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ် ှ င့် ထာဝရဘရား၏

အမ ေတာ်ကိ ထမ်း ွက်၍၊ တန်လပ်ြခင်း ှ င့် ဝမ်းေြမာက်က ေလာ့။ ၁၂

သားေတာ်ကိ နမ်း ကေလာ့။ သိ့မဟတ်လ င် အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ သင်တိ့သည်လမ်း၌

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ အမျက်ေတာ်သည် ချက်ြခင်းထွက်လိမ့်မည်။

သားေတာ်ကိ ကိးစားေသာသအေပါင်းတိ့ သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

၃ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ရန်သတိ့သည်၊ အလွန်တိးပွါး၍၊ အက ်ပ်တဘက်၌

ထေသာသတိ့သည် များ ကပါ၏။ ၂သသည်ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပ၍ချမ်းသာမရဟ

အက ်ပ်ကိ ရည်ေဆာင်၍ ေြပာေသာသ အများ ှ ိ ကပါ၏။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း၊

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်၏အကွယ်အကာြဖစ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ် ၏ ဘန်းလည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏ဦးေခါင်းကိ ချီ ကေသာ

သလည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄ ငါသည် ထာဝရဘရားထံသိ့ အသံကိလင့် ၍

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေတာ်ေပ မှာ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၅

ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိမစေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ ငါသည် အိပ်၍ ေပျာ်ြခင်းအခွင့် ှ င့်

ိးြခင်း အခွင့် ှ ိ၏။ ၆ ငါ့ကိရန်ဘက် ပ၍ ဝန်းရံေသာ သအေထာင် အေသာင်းကိ

ငါမေကာက်ဘဲေနမည်။ ၇ အိထာဝရဘရားထေတာ်မပါ။ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်ကိ ကယ်မေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့၏ ပါး ိးကိ ိက်၍၊

မတရား ေသာသတိ့၏ သွားကိချိုးေတာ်မ၏။ ၈ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့်

ချမ်း သာရပါ၏။ ေပးေတာ်မေသာ ေကာင်း ကီးမဂလာသည် ကိယ်ေတာ်၏လစအေပသိ့

သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ဒါဝိဒ်သည်သားေတာ်အဗ ှ လံေ ှ မှ့ ေြပးေသာအခါ

စပ်ဆိေသာဆာလံ။

၄ အက ်ပ်ကိေြဖာင့် မတ်ေစေတာ်မေသာ ဘရား၊ အက ်ပ်ေခ ေသာအခါ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ် သည်ဆင်းရဲစဥ်တွင် ကိယ်ေတာ်သည်

ချမ်းသာေပးေတာ် မပါ ပီ။ ယခလည်းသနား၍ အက ်ပ်၏ ပဌနာစကား ကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၂ အချင်းလသားတိ၊့ အဘယ်မ ကာလပတ်လံး ငါ၏ဘန်းကိ

တ်ချ ကမည်နည်း။ အဘယ်မကာလပတ် လံး အနတကိ ှ စ်သက်၍ မသာကိ

လိက် ှ ာ ကမည် နည်း။ ၃ ထာဝရဘရားသည် မိမိသန့် ှ င်းသကိ ေ ွးထား

ေတာ်မသည်ကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ငါေခ ၍ ေလာက် ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည်

နားေထာင်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ၄ ေကာက် ွံ တ့န်လပ်၍ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။

အိပ်ရာေပ မှာ ကိယ်စိတ် ှ လံး ှ င့် ေဆွးေ ွး စဥ်းစား၍ တိတ်ဆိတ်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၅

တရားသြဖင့်ယဇ်ပေဇာ်၍ ထာဝရဘရားကိ ကိးစားကေလာ့။ ၆ ေကာင်းမွန်ေသာ အရာကိ

ငါတိ့အား အဘယ် သြပမည်နည်းဟ ေမးတတ်ေသာ သအများ ှ ိပါသည် ြဖစ်၍၊

အိထာဝရဘရား၊ မျက် ှ ာေတာ်အလင်းကိ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ ေပ ထွန်းေစေတာ်မပါ။ ၇

သတိ့၌ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်ေပါများ၍၊ သတိ့ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိသည်ထက်

အက ်ပ်ကိသာ၍ ဝမ်း ေြမာက်ေစေတာ်မ၏။ ၈ ငိမ်ဝပ်စွာအိပ်၍ ေပျာ်ပါမည်။

အေကာင်းမ ကား၊ အက ်ပ်သည် လံ ခံစွာေနရေသာအခွင့် ကိ ကိယ် ေတာ်အ ှ င်

ထာဝရဘရားသာလ င် အခွင့် ေပးေတာ်မ၏။

၅ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏စကားကိ နား ေထာင်ေတာ်မ၍၊

အက ်ပ်ြမည်တမ်းြခင်းကိ ဆင်ြခင် ေတာ်မပါ။ ၂ အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်၊

အက ်ပ်၏ဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ဆေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာအသံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၃ အိထာဝရဘရား၊ နံနက်အခါ

အက ်ပ် စကားသံကိ ကားေတာ်မရပါ၏။ နံနက်အခါကိယ်ေတာ် ကိ မျက်ေမှာက် ပ၍

ေြမာ်လင့် ပါမည်။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည် မတရားေသာ အမကိ ှ စ်သက်ေသာ

ဘရားမဟတ်။ ဆိးေသာသကိ လက်ခံ ေတာ်မမ။ ၅ မိက်ေသာ သသည်

အထံေတာ်သိ့ မဝင်ရ။မတရားသြဖင့် ပေသာသအေပါင်းတိ့ကိ မန်းေတာ်မ၏။ ၆

မသာစကားေြပာေသာသတိ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ် မ၏။ လအသက်ကိ သတ်တတ်ေသာသ ှ င့်

လှည့် စား တတ်ေသာသတိ့ကိ ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ် မ၏။ ၇

အက ်ပ်မကား၊ များစွာေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံစားရသြဖင့် ၊ အိမ်ေတာ်သိ့ေရာက်၍၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ စိတ် ှ င့်သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန်ေတာ်တွင်

ကိးကွယ်ပါလိမ့်မည်။ ၈ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့ေကာင့် အက ်ပ်ကိ

တရားေတာ်လမ်းထဲသိ့ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏လမ်းကိ အက ်ပ်ေ ှ မှ့ာ

ေြဖာင့် ေစေတာ် မပါ။ ၉သတိ့၏ တ်တွင် သစာမ ှ ိပါ။ သတိ့ ှ လံးသည် အလွန်ဆိးဝါး၏။

သတိ့၏လည်ေချာင်းသည် ဖွင့်ထား ေသာ သချုင်းတွင်းြဖစ်ပါ၏။ သတိ့သည် လ ာ ှ င့်

ေချာ့ေမာ့တတ်က၏။ ၁၀ အိဘရားသခင်၊ သတိ့အေပ မှာ အြပစ်ေရာက် ေစေတာ်မပါ။

မိမိတိ့အ ကံအစည်အားြဖင့် လဲ ကပါေစ ေသာ။ ကိယ်ေတာ်ကိ ပန်ကန်ေသာ သြဖစ်၍၊

ြပစ်မှား ေသာ အြပစ်များေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ် မပါ။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်ကိ

ကိးစားေသာ သတိ့မကား၊ ဝမ်းေြမာက်ကပါေစေသာ။ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရ၍

ဝမ်းေြမာက်သည် ှ င့် ေ ကးေကာ် ကပါေစေသာ။ နာမေတာ်ကိ ချစ်ေသာသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ေကာင့် ဝမ်းသာ င်လန်းြခင်း ှ ိ ကပါေစေသာ။ ၁၂ အိထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့် မတ် ေသာ သကိ ေကာင်း ကီးေပး၍ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

ကွယ်ကာ ေစာင့် မေတာ်မလိမ့်သတည်း။

၆ အိထာဝရဘရား၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ အက ်ပ်ကိ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

ြပင်းစွာအမျက် ထွက်၍ ဆံးမေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်

ခွန်အားနည်း လှပါ၏။ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အ ိးတိ့သည်

တန်လပ်ကပါ၏။ ကျန်းမာပကတိ ှ ိေစေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်စိတ်ဝိညာဥ်သည်

အလွန်တန်လပ်ပါ ၏။ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်မကာလ

ပတ်လံးေနေတာ်မမည်နည်း။ ၄ အိထာဝရဘရား၊ တဖန် ကလာ၍ အက ်ပ် စိတ်ဝိညာဥ်ကိ

ကယ်ယေတာ်မပါ။ က ဏာေတာ် ှ င့် အညီ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၅

အေကာင်းမကား၊ ေသလျက်ေနစဥ်တွင် ကိယ် ေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ြခင်းမ ှ ိပါ။

မရဏ ိင်ငံတွင် ေကျးဇး ေတာ်ကိ အဘယ်သချီးမွမ်းပါမည်နည်း။ (Sheol h7585) ၆

အက ်ပ်သည် ညည်းတွား၍ ပင်ပန်းလှပါ၏။ အက ်ပ်ခတင်ကိ ကိယ်မျက်ရည်၌
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တညဥ့်လံးေမ ာ၍၊ အိပ်ရာကိလည်း မွန်းေစပါ၏။ ၇ ဝမ်းနည်းြခင်းအားြဖင့် မျက်စိပျက်၍၊

ရန်သ များေကာင့် ြပာမန်လျက် ှ ိပါ၏။ ၈ မတရားသြဖင့် ပေသာသအေပါင်းတိ၊့ ငါ့ထံမှ

ဖယ်သွား က။ ငါငိေကးသံကိ ထာဝရဘရား ကားေတာ် မ၏။ ၉ ငါေတာင်းပန်ြခင်းကိ

ထာဝရဘရား ကားေတာ် မ၏။ ငါ ပေသာ ပဌနာစကားကိ ထာဝရဘရား နာယေတာ်မ၏။

ငါ့ရန်သအေပါင်းတိ့သည် ှ က်ေကာက် ၍ ဆံး ံ းြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ချက်ြခင်းြပန်သွား၍

ှ က် ေကာက်ြခင်သိ့ေရာက်ကလိမ့်မည်။

၇ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ် ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခိလံပါ၏။

အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ သအေပါင်းတိ့၏လက်မှ အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍

ကယ်တင် ေတာ်မပါ။ ၂ သိ့မဟတ် တ်ယေသာသမ ှ ိစဥ်၊ ရန်သသည် ြခေသ့က့ဲသိ့

အက ်ပ်၏စိတ်ဝိညာဥ်ကိ လယကိက်ြဖတ် ပါလိမ့်မည်။ ၃ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ထိသိ့ ပေသာ်၎င်း၊ အက ်ပ်လက်မှာ အဓမအမ ှ ိေသာ်၎င်း၊

၄ အက ်ပ် ှ င့် သင့်တင့် ေသာသကိ အက ်ပ် ြပစ်မှား၍၊ အေကာင်းမ ှ ိဘဲလျက်

ရန် ပေသာသကိ အက ်ပ် ှ ဥ်းဆဲေသာ်၎င်း၊ ထိသိ့ေသာ အြပစ်တစံတခ ှ ိလ င်၊

၅ ရန်သသည် အက ်ပ်၏ စိတ်ဝိညာဥ်ကိလိက်၍ မီှပါေစ။ အက ်ပ်အသက်ကိ

ေြမေပ မှာနင်း၍၊အက ်ပ် အသေရကိ ေြမမန့်၌ ှ ိမ့်ချပါေစ။ ၆ အိထာဝရဘရား၊

အမျက်ေတာ် ထွက်၍ ထေတာ်မပါ။ အက ်ပ်၏ရန်သတိ့ ြပင်းထန်ြခင်းကိ ဆီးတား၍

အားထတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်အဘိ့ ိးေတာ် မပါ။ တရားစီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မပါ။ ၇

လမျိုးတိ့သည်စည်းေဝး၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ဝန်းရံ ကလျက်၊ သတိ့အဘိ့ ြမင့် ရာအရပ်သိ့

ြပန် ကေတာ်မပါ။ ၈ ထာဝရဘရားသည် လမျိုးတိ့ကိ တရားစီရင် ေတာ်မ၏။

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ကိ၎င်း၊ စံလင်ြခင်းကိ၎င်း ေထာက်၍

အက ်ပ်အမကိ စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မပါ။ ၉ မတရားေသာ သတိ့၏ ဓမအမကိဆံး ံ း၍၊

တရားေသာသတိ့ကိ မဲြမံေစေတာ်မပါ။တရားသြဖင့် ပေတာ်မေသာဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ှ လံး ှ င့် ေကျာက်ကပ်ကိ စစ်ေတာ်မတတ်ပါ၏။ ၁၀ သေဘာေြဖာင့် ေသာသတိ့ကိ

ကယ်တင်တတ် ေသာ ဘရားသခင်သည် ငါ၏အကွယ်အကာြဖစ်ေတာ် မ၏။

၁၁ ဘရားသခင်သည် တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ ဘရားြဖစ်၍၊ မတရားေသာသကိ

အစဥ်အမျက် ထွက်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိသသည်မေြပာင်းလဲလ င် ထားေတာ်ကိ ေသွး

ေတာ်မ၏။ ေလးေတာ်ကိတင်၍ ွယ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ေသေစေသာ လက်နက်ကိလည်း

သအ့ဘိ့ ြပင်ဆင်၍ ြမားေတာ်တိ့ကိ ေလာင်ေစေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိသသည်

ဒစ ိက်ဘွားေသာ ေဝဒနာကိ ခံရ ၏။ မေကာင်းေသာ အ ကံအစည်ကိ ပဋိသေ ယ၍၊

စိတ်ပျက်ြခင်းကိ ဘွားြမင်တတ်၏။ ၁၅ တွင်းကိလည်း နက်စွာတးသြဖင့် ၊ မိမိတးေသာ

တွင်းထဲသိ့ မိမိကျတတ်၏။ ၁၆ မိမိမေကာင်းေသာ အ ကံအစည်သည် မိမိ

ေခါင်းေပ မှာ ြပန်ေရာက်၍၊ မိမိ ကမ်းတမ်းေသာအမ သည် မိမိေခါင်းထိပ်ေပ မှာ

သက်ေရာက်တတ်၏။ ၁၇ ငါမကား၊ ထာဝရဘရား၏ တရားေသာအမ ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း၍၊ အြမင့် ဆံးေသာထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။

ဒါဝိဒ်သည် ဗယာမိန် အမျိုးသားက ှ ၏စကားေကာင့် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ် ၌

အသံ ှ ိ၍ဆိေသာဆာလံ။

၈ အိအက ်ပ်တိ့၏ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ နာမ ေတာ်သည် ေြမ ကီးတြပင်လံး၌

အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်မ ၏။ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်သည် မိဃ်းေကာင်းကင်ေပ မှာ

တည်လျက် ှ ိပါ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်၏ရန်သတိ့ကိ ရည်ေဆာင်၍ ရန်သ ကိ၎င်း၊

အ ငိးထားေသာသကိ၎င်း၊ တိတ်ဆိတ်စွာေနေစ ြခင်းငှါ၊ ိစိ့့သငယ်တိ့၏ တ်ထဲမှ

အစွမ်းသတိကိ စီရင် ေတာ်မ၏။ ၃လက် ိးေတာ်အလပ်တည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ် ၏

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊ ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာလ ှ င့် ကယ်များကိ၎င်း၊

အက ်ပ်ဆင်ြခင်ေသာ်၊ ၄ လသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ် သည်

ေအာက်ေမ့ေတာ်မရသနည်း။ လသားသည် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်၍ အကည့်အ

ကလာေတာ်မရ သနည်း။ သကိ့ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေအာက်၌ အနည်း ငယ် ှ ိမ့်ေတာ်မ ပီ။

၅ သ၏ေခါင်းကိ ဘန်းအသေရ ှ င့် ပတ်ရစ်ေတာ် မ ပီ။ ၆ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

အရာများကိအပ်စိးေစ၍၊ သိး ွားအစ ှ ိေသာ ေြမတိရစာန်မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊ ၇

ပင်လယ်ငါး ှ င့် ပင်လယ်လမ်း၌ သွားတတ်ေသာတိရစာန် မှစ၍၊ ၈ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ

သ၏ေြခေအာက်၌ ချထားေတာ်မ ပီ။ ၉ အိအက ်ပ်တိ့၏ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၏နာမသည် ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ အလွန် ကီး ြမတ်ေတာ်မသတည်း။

၉ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။

အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ ြပ န်ပါမည်။ ၂ ကိယ်ေတာ်ကိ အမီှ ပ၍

ဝမ်းသာ င်လန်းပါ မည်။ နာမေတာ်ကိ ထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ အြမင့် ဆံး ေသာဘရား။

၃ အေကာင်းမကား၊ အက ်ပ်၏ရန်သတိ့သည် ြပန်ဆတ်၍ လဲကပါ၏။ ေ ှ ေ့တာ်၌

ပျက်စီး ကပါ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဘက်မှာ တရား ဆံးြဖတ်ေတာ်မ ပီ။

ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်၍ေြဖာင့် မတ် စွာ စီရင်ေတာ်မ ပီ။ ၅ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ

ဆံးမေတာ်မ ပီ။ ဆိးေသာ သတိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍ သတိ့ နာမကိကာလအစဥ်အဆက်

ေချေဖျာက်ေတာ်မ ပီ။ ၆ ရန်သတိ့သည် အကန်အစင်ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါ ပီ။

မိတိ့့ကိ ဖိဖျက်ေတာ်မ၍၊ သတိ့အမှတ် မ မ ှ ိေပျာက်ပါ ပီ။ ၇ ထာဝရဘရားမကား၊

ကာလအစဥ်အဆက်တည်ေတာ်မ၏။တရားပလင်ေတာ်ကိ ြပင်ဆင်၍၊ ၈ေြမ ကီးသားတိ့ကိ

တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မ ၏။ လမျိုးတိ့အား ေြဖာင့် မတ်စွာေသာ စီရင်ြခင်းကိ

ပေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရေသာ သတိ့၏ခိလံရာ၊

ေဘးအ ရာယ်ေရာက်သည် ကာလ ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ နာမေတာ်ကိ

သိေသာသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ယံကည်ကပါလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ အိထာဝရ

ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာေသာ သတိ့ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မမ တတ်ပါ။ ၁၁ ဇိအန် မိမှ့ာ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရားကိ ေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ အမေတာ်များကိ

လမျိုးတိ့အား ေဟာေြပာကေလာ့။ ၁၂ လအသက်သတ်ြခင်းအမကိ စစ်ေတာ်မ၍၊

အေသခံရေသာသတိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ှ ိမ့်ချ လျက် ှ ိေသာ သတိ့၏ေအာ်ဟစ်ြခင်း

အသံကိေမ့ေလျာ့ ေတာ်မမတတ်ပါ။ ၁၃ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မသနား

ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ မန်းေသာသတိ့၏ ှ ဥ်းဆဲြခင်း အမကိကည့် ၍၊ ေသမင်းလက်မှ

အက ်ပ်ကိ ကယ် တ် ေတာ်မပါ။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်အေပါင်းကိ

ဇိအန် မိတံ့ခါးဝမှာ အက ်ပ်ြပ န်ပါမည်။ ကယ်တင်ေတာ် မြခင်းေကျးဇးကိ အမီှ ပ၍

ဝမ်းေြမာက်ပါမည်။ ၁၅တပါးအမျိုးသားတိသ့ည် ကိယ်တးေသာ တွင်းထဲသိ့ ကိယ်ကျက၏။

ကိယ်ဝှက်ထားေသာ ေကျာ့ ကွင်းထဲမှာ ကိယ်ေြခတိ့သည် ေကျာ့မိ က၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည် တရားစီရင် ဆံးြဖတ်ေတာ်မ ြခင်းအားြဖင့် ထင် ှ ားေတာ်မ၏။

မတရားေသာသသည် မိမိလပ်ေသာ အလပ်ထဲမှာ ေကျာ့မိြခင်းကိခံရ၏။ ၁၇

မတရားေသာသတိ့ ှ င့် ဘရားသခင်ကိ ေမ့ ေလျာ့ေသာ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်

မရဏာ ိင်ငံသိ့ ှ င်ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၁၈ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိ

အစဥ်ေမ့ေလျာ့ေတာ် မမ။ ဆင်းရဲေသာ သတိ့သည် ေြမာ်လင့် ၍ မရဘဲ အစဥ် မေနရက။

၁၉ အိထာဝရဘရား၊ ထေတာ်မပါ။ လမ ိင်ပါေစ ှ င့် ။ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌

စစ်ေကာစီရင် ြခင်းကိ ခံရကပါေစေသာ။ ၂၀ အိထာဝရဘရား၊ သတိ့ကိ ေချာက်လှန့်ေတာ်

မပါ။ သိ့ြဖစ်၍ မိမိတိ့သည် လသက်သက်ြဖစ်သည်ကိ လမျိုးတိ့သည် သိကပါလိမ့်မည်။

၁၀ အိထာဝရဘရား။ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ် ေကာင့်

ေဝးေဝးရပ်၍ေနေတာ်မသနည်း။ ေဘးအ ရာယ် ေရာက်သည်ကာလ

အဘယ်ေကာင့် ပန်းကွယ်၍ ေနေတာ်မသနည်း။ ၂ မတရားေသာသသည် မာနစိတ် ှ ိ၍၊

ဆင်းရဲ ေသာ သကိ ှ ဥ်းဆဲတတ်ပါ၏။ မိမိ ပေသာပရိယာယ် အားြဖင့် ထိသကိ

ဘမ်းဆီးတတ်ပါ၏။ ၃ မတရားေသာသသည် မိမိစိတ်အလိ၌ ဝါ ကား တတ်ပါ၏။

ေလာဘ ကီးေသာသသည် ထာဝရဘရားကိ ပယ်၍ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်ပါ၏။ ၄

မတရားေသာသသည် မာနေထာင်လားေသာ ေကာင့် ၊ မစဥ်းစားတတ်ပါ။ ဘရားသခင်မ ှ ိဟ

အစဥ် ေအာက်ေမ့တတ်ပါ၏။ ၅ အစဥ်ခိင်မာစွာ ကျင့် ကံ ပမတတ်ပါ၏။ တရား

စီရင်ေတာ်မ ချက်တိ့သည်သ ှ င့် ေဝးြမင့်သည်ြဖစ်၍ ခပ်သိမ်းေသာရန်သတိ့ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပတတ်ပါ၏။ ၆ ငါသည်အစဥ်မေ ွရ့၊ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ မေရာက်ရ ဟ

ေအာက်ေမ့တတ်ပါ၏။ ၇ သ၏ တ်သည်ကျိန်ဆဲြခင်း၊ လှည့် စားြခင်း၊ တ်ချြခင်း ှ င့်

ြပည့် ဝပါ၏။ လ ာေအာက်မှာ မေကာင်း ေသာအ ကံ ှ င့် မတရားေသာ အမ ှ ိပါ၏။ ၈

ွာအနားတွင် ပန်းေနရာအရပ်မှာထိင်၍၊ အြပစ်မ ှ ိေသာ သကိ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌

သတ်တတ် ပါ၏။ ဆင်းရဲေသာသကိ ေချာင်းေြမာင်းတတ်ပါ၏။ ၉ ချံုထဲမှာေနေသာ
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ြခေသ့က့ဲသိ့ ကွယ်ရာအရပ်၌ ပန်း၍ေနတတ်ပါ၏။ ဆင်းရဲေသာသကိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါ

ပန်းကွယ်၍ ေနပါ၏။ ဆင်းရဲေသာသကိ ကွန် ွက်ထဲသိ့ ဆဲွ၍ဘမ်းဆီးတတ်ပါ၏။ ၁၀

ထိသိ့ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရ၍၊ ဆင်းရဲ ေသာ သအေပါင်းတိ့ သည်သ၏လက်သိ့

ကျေရာက်တတ် ကပါ၏။ ၁၁ ထိသက၊ ဘရားသခင်သည် ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ ၏။ မျက် ှ ာကိ

လဲေတာ်မ၏။ ြမင်ေတာ်မမဟ ေအာက်ေမ့ တတ်ပါ၏။ ၁၂ အိထာဝရဘရား ထေတာ်မပါ။

အိဘရားသခင် လက်ေတာ်ကိ ချီေတာ်မပါ။ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာသတိ့ကိ

ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၃ မတရားေသာသသည် ဘရားသခင်ကိ အဘယ် ေကာင့်

မထီမ့ဲြမင် ပရပါအ့ံနည်း။ ကိယ်ေတာ်သည် စစ်ေတာ်မမဟ အဘယ်ေကာင့်

ေအာက်ေမ့ရပါအ့ံနည်း။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် ြမင်ေတာ်မ ပီ။

အေကာင်းမကား၊ ပင်ပန်းေစြခင်း ှ င့် ေ ှ ာင့် ှ က်ေစြခင်း ကိ လက်ဝါးေတာ်၌

မှတ်သားမည်ဟ ကည့် ေတာ်မ တတ်ပါ၏။ ဆင်းရဲေသာသသည် ကိယ်ေတာ်၌ ကိယ်ကိ

အပ်တတ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် မိဘမ ှ ိေသာ သ၏ ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅

မတရားသြဖင့် ပ၍ဆိးေသာ သ၏လက် ံ းကိ ချိုးေတာ်မပါ။ သ ပေသာ အဓမအမကိ

အကန်အစင် စစ်ေတာ်မပါ။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည် ကာလ အစဥ်အ မဲတည်

ေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ိင်ငံေတာ်ထဲက

ကွယ်ေပျာက် ကပါလိမ့်မည်။ ၁၇ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ှ ိမ့်ချလျက်

ှ ိေသာ သတိ့၏ေတာင့်တြခင်း အသံကိကားေတာ်မ၏။ သတိ့၏စိတ် ှ လံးကိ

တည်ကည်ေစေတာ်မ၏။ ၁၈ဆင်းရဲသားကိ သ၏ေြမမှ တဖန်မ ှ င်ထတ်မည် အေကာင်း၊

မိဘမ ှ ိေသာ သ ှ င့် ှ ဥ်းဆဲခံရေသာ သတိ့ကိ တရားေပးြခင်းငှါ နားေတာ်ကိ ဖွင့် ေတာ်မ၏။

၁၁ မတရားေသာ သတိ့သည် သေဘာေြဖာင့် ေသာ သတိ့ကိ မထင်မ ှ ားပစ်အ့ံေသာငှါ

ေလးကိ တင်၍၊ ေလး ိေ့ပ မှာ ြမားကိြပင် က၏။ ၂ အမီှတကဲတိ့သည်

ပျက်လျင် ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် အဘယ်သိ့ ပ ိင် သနည်း။ ၃ ငါ့ဝိညာဥ်အား

သင်သည်ငှက်သက့ဲသိ့ ကိယ် ေနရာ ေတာင်ေပ သိ့ ေြပးေချဟ အဘယ်ေကာင့်

ေြပာကသနည်း။ ထာဝရဘရားသည် ငါခိလံရာြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၄ထာဝရဘရားသည်

သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန် ေတာ်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား၏ ပလင်ေတာ်သည်

ေကာင်းကင်ေပ မှာတည်၏။ မျက်စိေတာ်သည် ကည့် ၍ မျက်ခမ်းေတာ်သည်

လသားတိကိ့ စစ်ေတာ်မ၏။ ၅ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ သကိ စံစမ်းေတာ်မ၏။

မတရားေသာသ ှ င့် လယဖျက်ဆီးလိ ေသာ သကိဝိညာဥ်ေတာ်သည် မန်းေတာ်မ၏။ ၆

မတရားေသာသတိ့အေပ မှာ ေတာက်ေသာ မီးခဲ၊ ကန့် ှ င့် ေရာေသာမီးလံ ၊ ပေလာင်ေသာ

မန်တိင်းကိ သက်ေရာက်ေစ၍၊ သတိ့ေသာက်စရာဘိ့ စီရင်ေတာ် မမည်။ ၇တရားသြဖင့်

ပေတာ်မေသာထာဝရဘရား သည် တရားေသာအမကိ ှ စ်သက်၍ သေဘာေြဖာင့်

ေသာသကိ မျက် ှ ာ ပေတာ်မ၏။

၁၂ အိထာဝရဘရား၊ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ သေတာ် ေကာင်းမျိုးသည်

ြပတ်၍ သစာ ှ ိေသာလမျိုးသည် လသားတိ့တွင် ကွယ်ေပျာက်ပါ၏။ ၂

အိမ်နီးချင်းတိ့သည် တဦးကိတဦး မသာသံး၍ ေချာ့ေမာ့ေသာ တ်ခမ်း၊ ှ စ်ခွေသာ

စိတ် ှ င့် ေြပာတတ် ကပါ၏။ ၃ ငါတိ့သည် ကိယ်လ ာအားြဖင့် ိင်မည်။ ၄

ကိယ် တ်ခမ်းသည် ကိယ်အမကိ ေစာင့် လိမ့် မည်။ ငါတိ့၏သခင်ကား အဘယ်သနည်းဟ

ေြပာဆိ ေသာ သတိ့၏ ေချာ့ေမာ့ေသာ တ်ခမ်း ှ င့် ဝါ ကားေသာ လ ာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ထာဝရဘရားသည် ြဖတ်ေတာ်မမည်။ ၅ ဆင်းရဲေသာသသည် ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊

ငတ်မွတ်ေသာသ၏ ငိေကးြခင်းေကာင့် ယခငါထမည်။ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံရေသာ သအား

ချမ်းသာေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မချက်တိ့သည်

သန့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ၍ ေြမ ှ င့် ကင်းစင်ေစြခင်းငှါ၊ မိက်၌ခနစ် ကိမ် စစ်ေသာ

ေငွက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ ၇ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ထိသတိ့ကိ ဤလမျိုးမှ

အစဥ်ကာကွယ်ေစာင့် မေတာ်မမည်။ ၈ ဆိးယတ်ေသာသတိ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်သည် ကာလ၊ မတရားေသာသတိ့သည် အရပ်ရပ် လှည့်လည်ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။

၁၃ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ အလင်းမမှတ်ဘဲ အဘယ်မ

ကာလပတ်လံးေမ့ေလျာ့ေတာ်မမည်နည်း။ အဘယ်မကာလပတ်လံး

မျက် ှ ာေတာ်ကိ ကွယ်ထား ေတာ်မမည်နည်း။ ၂အက ်ပ်သည် အစဥ်ဝမ်းနည်းလျက်၊

အဘယ် မ ကာလပတ်လံး ေတွးေတာေသာစိတ် ှ ိရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်၏ ရန်သသည်

အဘယ်မ ကာလပတ်လံး အက ်ပ်ကိ အပ်စိးရပါမည်နည်း။ ၃အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်စကားကိ မျက် ှ ာ ပ၍ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်မျက်စိကိ

လင်းေစေတာ်မပါ။ သိ့မဟတ်လ င် အေသအိပ်ေပျာ်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရပါမည်။ ၄

အက ်ပ်၏ရန်သက၊ ငါ ိင် ပီဟဆိ၍၊ အက ်ပ် ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သတိ့သည်

အက ်ပ်လပ် ှ ားသည် ကိ ဝမ်းေြမာက်ကပါလိမ့်မည်။ ၅အက ်ပ်သည် က ဏာေတာ်ကိ

ယံကည်ပါ၏။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းအရာ၌ ှ လံး င်လန်းပါလိမ့်မည်။ ၆ အက ်ပ်၌

ေကျးဇး ပေတာ်မေသာေကာင့် ထာဝရဘရားကိ ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။

၁၄ ဘရားသခင်မ ှ ိဟ မိက်ေသာသသည် ထင်တတ် ၏။ ထိသိ့ေသာ

သတိ့သည် ေဆွးေြမ့ယိယွင်း၍ စက်ဆပ် ဘွယ်ေသာ အမကိ ပတတ်က၏။

ေကာင်းေသာအမကိ ပေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ၂ နားလည်ေသာသ၊

ဘရားသခင်ကိ ှ ာေသာ သတစံတေယာက် ှ ိ သည်မ ှ ိသည်ကိ သိြမင်ြခင်းငှါ

ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းကင်ေပက လသားတိ့ကိ ငံ့၍ကည့် ေတာ်မ၏။ ၃

လအေပါင်းတိ့သည် လမ်းလဲက ပီ။ တညီ တ ွတ်တည်း ေဆွးေြမ့ယိယွင်းြခင်း ှ ိ က၏။

ေကာင်း ေသာ အကျင့် ကိ ကျင့် ေသာ သမ ှ ိ။ တေယာက်မ မ ှ ိ။ ၄ မန့်ကိစားသက့ဲသိ့

ငါ၏လတိ့ကိ ကိက်စား၍၊ ထာဝရဘရားကိ ပဌနာမ ပေသာ အဓမလအေပါင်းတိ့ သည်

မသိဘဲ ေနရကသေလာ။ ၅ သိ့ြဖစ်၍ အလွန်ေကာက်လန့် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ လမျိုးဘက်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ၆ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာ

သသည် ထာဝရဘရားကိ ခိလံေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် သ၏အ ကံအစည်ကိ

အ ှ က်ကဲွေစတတ်က၏။ ၇ဣသေရလအမျိုးကိ ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇး ေတာ်သည်၊

ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ ေပ ထွန်းပါေစေသာ။ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ လမျိုးေတာ်ကိ

တဖန်ထာဝ ဘရားသည် ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မေသာအခါ၊ ယာကပ်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊

ဣသေရလသည်လည်း င်လန်းြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။

၁၅ အိထာဝရဘရား၊ တဲေတာ်၌ အဘယ်သသည် တည်းရပါမည်နည်း။

သန့် ှ င်းေသာေတာင်ေတာ်ေပ မှာ အဘယ်သသည် ေနရပါမည်နည်းဟမကား၊

၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာအကျင့် ၊ တရားေသာအမကိ ပကျင့် ၍၊ သစာစကားကိ

စိတ် ှ လံးပါလျက်ေြပာထေသာ၊ ၃သတပါး၏အသေရကိ ပျက်ေစြခင်းငှါ ေြပာဆိ ြခင်း၊

ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသ၏အကျိုးကိြပစ်မှားြခင်း၊ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သကိလည်း

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ေ ှ ာင်ထ ေသာ၊ ၄ ဆိးယတ်ေသာသကိ အယတ်ဟ၍ ထင်မှတ် လျက်၊

ထာဝရဘရားအား ေကာက် ွံ ေ့သာသကိ ိေသ ထေသာ၊ ကိယ်အကျိုးပျက်ရေသာ်လည်း

ကိယ်ကျိန်ဆိ ေသာ သစာဂတိကိမဖျက်၊ ၅ ကိယ်ေငွကိ ေချး၍ အတိးမယ၊ အြပစ်မ ှ ိေသာ

သ၏တဘက်မှ တံစိးကိ မခံဘဲကျင့် ေသာသသည် လပ် ှ ားြခင်း ှ င့် အစဥ်အ မဲ

ကင်းလွတ်လိမ့်မည်သတည်း။

၁၆ အက ်ပ်ကိ ေစာင့် မေတာ်မပါဘရား။ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခိလံပါ၏။ ၂

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏သခင်ြဖစ်ေတာ်မ သည်ဟ ထာဝရဘရားကိ

အက ်ပ်ေလာက်ဆိပါ ပီ။ ေကျးဇးေတာ်မှတပါး အြခားေသာမဂလာသည်အက ်ပ်

၌ မ ှ ိပါ။ ၃ ြပည်ေတာ်၌ေနေသာ သန့် ှ င်းသ ှ င့် ထးဆန်း ေသာသတိ့ကိသာ

ှ စ်သက်ပါ၏။ ၄ အြခားေသာလမ်းသိ့ လိက်ေြပးေသာ သတိ့သည် များစွာေသာ

ဆင်းရဲဒကကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ငါသည် သတိ့သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာအေသွးကိ မလ

မဆက်လိ။ သတိ့ဘရား၏နာမကိ မ မက်လိ။ ၅ထာဝရဘရားသည် ငါအေမွခံရာအဘိ၊့

ငါ စားေသာက်ရာအဘိ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အေမွအ ှ စ်ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မ၏။ ၆ ငါပိင်ထိက်ေသာနယ်နိမိတ်သည် သာယာေသာ အရပ်တွင်ကျ၍၊

ေကာင်းမွန်ေသာ အေမွကိ ငါခံရ ပီ။ ၇ ငါ့ကိ ပစေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ

ေကာင်း ကီးေပးမည်။ ညဥ့်အချိန်၌ပင် ငါ့ ှ လံးသည် ငါ့ကိ ိးေဆာ်တတ်၏။ ၈ ငါသည်

ထာဝရဘရားကိ အစဥ်မြပတ် မျက် ေမှာက် ပ၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါလက်ျာဘက်၌

တည် ှ ိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လပ် ှ ားြခင်း မ ှ ိရ။ ထိေကာင့် ငါ့စိတ် ှ လံးသည်

သာယာြခင်း၊ ၉ ငါ့ဝိညာဥ်သည်လည်း င်လန်းြခင်း ှ ိ၏။ ထိမှ တပါး၊ ငါ့အသားသည်
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ေြမာ်လင့်လျက် ကျိန်းဝပ်လိမ့်မည်။ ၁၀အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏

ဝိညာဥ်ကိ မရဏာ ိင်ငံ၌ ပစ်ထားေတာ်မမ။ ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်းေသာ သအားလည်း

ပပ်စပ်ြခင်းကိ ှ ိေစေတာ် မမဘဲလျက်၊ (Sheol h7585) ၁၁ အသက် ှ င်ြခင်း

လမ်းကိ ြပ န်ေတာ်မလိမ့် မည်။ အထံေတာ်၌ စံလင်ေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအခွင့် ှ င့်

လက်ျာေတာ်နားမှာ အစဥ်အ မဲ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအခွင့် ှ ိပါ၏။

၁၇ အိထာဝရဘရား၊ တရားေသာ ဘက်မှာေန၍ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ

မှတ်ေတာ်မပါ။ မလှည့်စား တတ်ေသာ တ် ှ င့် ဆေတာင်းေသာ ပဌနာစကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၂ ကိယ်ေတာ်တိင်အက ်ပ်ကိ စီရင်၍ ေြဖာင့် မတ် ေသာအရာကိ

ေထာက် ေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ် ှ လံးကိ စစ်ေဆးေတာ်မပါ။ ညဥ့်အခါ

အက ်ပ်ကိ အကည့်အ ကလာေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ စစ်ေကာေသာအခါ

အဘယ်အြပစ်ကိမ ေတွေ့တာ်မမ ရာ။ အက ်ပ်အ ကံအစည်သည် အက ်ပ်စကား ှ င့်

မြခားမနားပါ။ ၄ လပတတ်ေသာ အမများမှာ၊ ဖျက်ဆီးတတ် ေသာ သ၏လမ်းတိ့ကိ

တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ေ ှ ာင်ပါ ပီ။ ၅လမ်းခရီးေတာ်၌ အက ်ပ်သွားစဥ်တွင်

ေြခ မေချာ်ေစြခင်းငှါ ေထာက်မေတာ်မပါ။ ၆ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

နားေထာင် ေတာ်မတတ်ေသာေကာင့် အက ်ပ်သည် ေတာင်း ေလာက်ပါ၏။ နားေတာ်ကိ

လှည့် ၍ အက ်ပ်စကားကိ နာယေတာ်မပါ။ ၇ ကိယ်ေတာ်ကိ ခိလံေသာသတိ့ကိ

သပန်တိ့လက် မှ၊ လက်ျာလက်ေတာ်အားြဖင့် ကယ် တ်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ ထးဆန်းေသာ

ေမတာေကျးဇးေတာ်ကိ ြပေတာ် မပါ။ ၈အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာလဆိးတည်းဟေသာ

အက ်ပ်ကိ ဝိင်း၍သတ်လိေသာ ရန်သတိ့ လက်မှ အက ်ပ်ကိ လတ်ေစြခင်းငှါ၊

မျက်ဆန်က့ဲသိ့ အက ်ပ်ကိ ေစာင့် မေတာ်မပါ။ အေတာင်ေတာ်အရိပ်ထဲမှာ ဖံးအပ်

ေတာ်မပါ။ ၁၀ သတိ့သည် မိမိတိ့ဆဝြခင်းကိ ကိးစား၍ ေထာင် လားေစာ်ကားစွာ

ေြပာဆိကပါ၏။ ၁၁အက ်ပ်တိ့ သွားေသာလမ်းကိ ယခဝိင်းမိ က ပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့ကိ

ေြမေပ မှာ လဲှြခင်းငှါ မျက်စိ ှ င့် ွယ် ကပါ၏။ ၁၂ ဘမ်းမိေသာအေကာင်ကိ

စားချင်အား ကီး ေသာ ြခေသ့က့ဲသိ့၎င်း၊ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ေချာင်း၍

ေနေသာြခေသ့ပျိုက့ဲသိ့ ၎င်းြဖစ် ကပါ၏။ ၁၃ အိထာဝရဘရား၊ ထေတာ်မပါ။ သတိ့ကိ

ဆီးတား၍ လဲှချေတာ်မပါ။မတရားေသာသတိ့လက်မှ အက ်ပ်အသက်ကိ ထားေတာ်ြဖင့်

ကယ်လတ်ေတာ်မပါ။ ၁၄ အိထာဝရဘရား၊ ေလာကီသားြဖစ်ေသာ ထိလ တိ့လက်မှ

အက ်ပ်အသက်ကိ လက်ေတာ်ြဖင့် ကယ်လတ် ေတာ်မပါ။ ထိသတိ့သည် ယခဘဝမှာ

မိမိတိ့အဘိ့ကိ ခံရကပါ၏။ သတိ့အလိကိ ဘ ာေတာ် ှ င့် ြပည့်စံေစ ေတာ်မ၏။

သတိ့သားသမီးတိ့သည်လည်း ကယ်ဝ၍၊ ေြမးြမစ်စသည်တိ့၌ မိမိတိ့ဥစာကိ

ချန်ထားကပါ၏။ ၁၅အက ်ပ်မကား ေြဖာင့် မတ်၍ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးြမင်ရပါလိမ့်မည်။

ိးေသာအခါ ပံသ ာန်ေတာ် အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ြပည့်စံရပါလိမ့်မည်။

၁၈ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ခွန်အားဗလ တည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ချစ်ပါ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ေကျာက်၊ ငါ၏ မိ့ ိ း၊

ငါ့ကိကယ်လတ်ေသာသခင်၊ ငါ၏ဘရား၊ ငါကိးစားေသာ အစွမ်းသတိ၊ ငါ၏ အကွယ်အကာ၊

ငါ့ကိကယ်တင်ေသာ ဦးချို၊ ငါ၏ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃ ချီးမွမ်းအပ်ေသာ ထာဝရဘရားကိ

ငါေတာင်း ေလာက်၍ ရန်သတိ့ လက်မှကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်၏။ ၄

ေသြခင်း ကိးတိ့သည် ငါ့ကိဝိင်းမိ၍၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ေရစီးြခင်းေကာင့်

ငါေကာက်လန့်ရ၏။ ၅ မရဏာ ိင်ငံ၏ ကိးတိ့သည်ဝိင်း၍၊ ေသမင်း၏ ေကျာ့ကွင်းသည်

ငါ့ကိေကျာ့မိလျက် ှ ိ၏။ (Sheol h7585) ၆ ထိသိ့ငါသည် ဆင်းရဲ ငိြငင်ေသာအခါ ထာဝရ

ဘရားကိေခ ၍၊ ငါ၏ဘရားသခင်ကိ ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ေခေသာအသံကိ ဗိမာန်ေတာ်ထဲ

မှာကားေတာ်မ၍၊ ေအာ်ဟစ်ေသာအသံသည် နားေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၇ ထိအခါ

အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့် ေြမ ကီးတန်လပ်၍၊ ေတာင်အြမစ်တိ့သည်

တေ ွေ့ ွ ့ လပ် ှ ား က၏။ ၈ ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက မီးခိးထွက်၍၊ တ်ေတာ် ထဲက

မီးေလာင်ေသာအားြဖင့် ၊ မီးခဲေတာက်ေလ၏။ ၉ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ တ်သြဖင့်

ဆင်းသက် ေတာ်မ၍၊ ေြခဘဝါးေတာ်ေအာက်၌ ေမှာင်မိက်ြဖစ်ေလ ၏။ ၁၀

ေခ ဗိမ်ကိစီးလျက် ပျံေတာ်မ၏။ ေလ၏အေတာင်တိ့အေပ မှာလျင်စွာ ပျံေတာ်မ၏။ ၁၁

ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ပန်းကွယ်ေတာ်မ၍၊ တခဲနက် ေသာေရ ှ င့်ထထပ်ေသာ မိဃ်းတိမ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ် ကိ ကာရံလျက် ှ ိ က၏။ ၁၂ ေ ှ ေ့တာ်၌ ေရာင်ြခည်ေကာင့် တိမ်ထပ်တိ့သည်

မိဃ်းသီး ှ င့် မီးခဲပါလျက် လွင့် က၏။ ၁၃ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေကာင်းကင်ေပ မှာ

မိဃ်းချုန်း၍၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသည် အသံေတာ်ကိ လင့် ေတာ်မ၏။ ၁၄

ေလးြမားေတာ်တိ့ကိပစ်၍ လ ပ်စစ်ြပက်ေစ သြဖင့် ၊ ရန်သတိ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ခဲွ၍

ံ းေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိအခါ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အြပစ်တင်၍

ှ ာေခါင်းေတာ်ထဲက အသက် ေတာ်မ ေသာအားြဖင့် ၊ သမဒရာေအာက်ြပင် ှ င့်

ေလာကတိက် ြမစ်တိ့သည်ပွင့်လစ် ထင်ေပလျက် ှ ိ က၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်

အထက်အရပ်က လက် ေတာ်ကိ ဆန့်၍၊ တခဲနက်ေသာေရထဲက ငါ့ကိ ဆယ်ယ ေတာ်မ၏။

၁၇ ငါ့ကိမန်းေသာသတည်းဟေသာ ငါ ပိင်၍မ ိင် ိင်ေအာင် ခွန်အား ကီးေသာ

ရန်သတိ့လက်မှ ငါ့ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေသာကာလ၌

သတိ့သည် ဆီးတားေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည်ငါမီှခိရာြဖစ်၍၊ ၁၉

ငါ့ကိကျယ်ဝန်းရာအရပ်သိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ ှ စ်သက်ေသာေကာင့်

ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ငါေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိသည်အေလျာက်၊ ထာဝရ ဘရားသည်

အကျိုးကိ ေပး၍၊ ငါ့လက်စင် ကယ်ြခင်း၏ အကျိုးကိ စီရင်ေတာ်မ၏။ ၂၁

အေကာင်းမကား၊ ငါသည်ထာဝရဘရား၏ လမ်းေတာ်သိ့ အစဥ်လိက်၏။

ငါ၏ဘရားသခင့် ထံမှ ြပစ်မှား၏မသွား။ ၂၂ စီရင်ေတာ်မချက် ှ ိသမ ကိ ငါသည်

မျက်ေမှာက် ပ၏။ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ မပယ်၊ ၂၃ ေ ှ ေ့တာ်မှာေြဖာင့် မတ်၍၊

ကိယ်ဒစ ိက်ကိ ကဥ် ေ ှ ာင်၏။ ၂၄ ထိေကာင့် ေ ှ ေ့တာ်မှာထင် ှ ားေသာ ငါ၏

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ လက်စင် ကယ်ြခင်း ှ ိသည် ှ င့် အေလျာက် ထာဝရဘရားသည် ငါ၌

အကျိုးကိ ေပးေတာ်မ ပီ။ ၂၅ သနားတတ်ေသာသအား ကိယ်ေတာ်သည်

သနားြခင်းသေဘာကိ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသအား ေြဖာင့် မတ်ြခင်း သေဘာကိ၎င်း၊

၂၆ သန့် ှ င်းေသာသအား သန့် ှ င်းြခင်းသေဘာ ကိ၎င်း၊ ဆန့်ကျင်ေသာ

သအားဆန့်ကျင်ေသာသေဘာ ကိ၎င်း ြပေတာ်မ၏။ ၂၇ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာသတိ့ကိ

ကိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင်၍၊ ေထာင်လားေသာ မျက် ှ ာကိမကား တ်ချ

ေတာ်မ၏။ ၂၈ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ မီးခွက်ကိ ထွန်း၍၊

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်၏ေမှာင်မိက်ကိ လင်းေစေတာ်မ၏။ ၂၉

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိအမီှ ပ၍၊ တပ်ကိ ဖျက်ပါ ပီ။ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်ကိ

အမီှ ပလျက် မိ ့ ိ းကိ ေကျာ်၍ ဝင်ပါ ပီ။ ၃၀ဘရားသခင် စီရင်ေတာ်မေသာ အမသည်

စံလင်၏။ ထာဝရဘရား၏သစာေတာ်သည် အစစ်ခံ၍ တည်၏။ ခိလံေသာ သအေပါင်းတိ့၏

အကွယ်အကာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ထာဝရဘရားမှတပါး အဘယ်ဘရားသခင် ှ ိသနည်း။

ငါတိ့ ဘရားသခင်မှတပါး အဘယ်မည်ေသာ ေကျာက် ှ ိသနည်း။ ၃၂ ထိဘရားသခင်သည်

ငါ့ကိခွန်အား ခါးပန်း ှ င့် စည်း၍ ငါသွားရာ လမ်းကိ ေြဖာင့် ေစေတာ်မ၏။ ၃၃ ငါ့ေြခကိ

သမင်ေြခက့ဲသိ့ လျင်ြမန်ေစ၍၊ ငါ၏ ြမင့် ရာအရပ်ေပ မှာ ငါ့ကိတင်ထားေတာ်မ၏။ ၃၄

ငါ့လက်ကိ စစ်မ၌ေလ့ကျက်ေစြခင်းငှါ သွန်သင် ေတာ်မ၍၊ ေကးဝါးေလးကိ ငါ့လက် ံ း ှ င့်

ငါတင် ိင်၏။ ၃၅ ကိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ဒိင်း လားကိ အပ်၍၊

လက်ျာလက်ေတာ်အားြဖင့် မစေတာ် မ၏။ သည်းခံေတာ်မြခင်းအားြဖင့် အက ်ပ်သည်

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ပါ။ ၃၆ အက ်ပ်သွားေသာလမ်းကိ ှ င်းလင်း၍ ေြခ

မေချာ်ေစြခင်းငှါ ပေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ၃၇အက ်ပ်သည် ရန်သတိ့ကိ လိက်၍မီှသြဖင့် ၊

သတိ့ကိ မပယ် ှ င်းမီှတိင်ေအာင် မြပန်ပါ။ ၃၈ သတိ့သည် အက ်ပ်ေြခေအာက်မှာ

လဲလျက် ှ ိ၍ မထ ိင်ေအာင် အက ်ပ်သည် ှ ိပ်နင်းပါ၏။ ၃၉ အေကာင်းမကား၊

စစ်တိက်ြခင်းငှါ ကိယ် ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ခွန်အားခါးပန်း ှ င့် စည်း၍၊

အက ်ပ်တဘက်၌ ထေသာသတိ့ကိ အက ်ပ်ေအာက်မှာ လဲှေတာ်မ၏။ ၄၀အက ်ပ်ကိ

မန်းေသာရန်သတိ့၏ လည်ပင်းကိ အက ်ပ်၌ အပ်၍၊ ဖျက်ဆီးရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်

မ၏။ ၄၁သတိ့သည် ေအာ်ဟစ်ကေသာအခါ၊ ကယ်တင် ေသာသမ ှ ိ။ ထာဝရဘရားကိ

ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း ထးေတာ်မမ။ ၄၂ ထိအခါအက ်ပ်သည် သတိ့ကိ ေလတိက်ေသာ

ေြမမန့်ကိက့ဲသိ၊့ ညက်ညက်ေချ ပီးမှ၊ လမ်း၌အမိက်ကိ က့ဲသိ့ သွန်ပစ်ေလ၏။ ၄၃

လစတိ့သည် ဆိင် ပိင်တိက်လှန်ြခင်းမှ အက ်ပ် ကိ ကယ်လတ်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့၏

အကဲအမးအရာ ၌ ခန့်ထားေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ အက ်ပ်မသိဘးေသာ

လစသည်အက ်ပ်ထံ၌ ကန်ခံပါ၏။ ၄၄အက ်ပ်စကားသံကိ ကားသည်ခဏြခင်းတွင်
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နားေထာင်ပါ၏။ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အက ်ပ်ကိ ေတာင်းပန် ကပါ၏။

၄၅ ိ း ွမ်းသည်ြဖစ်၍ ခိလံရာအရပ်ထဲက တန် လပ်လျက် ထွက်ကပါ၏။

၄၆ ထာဝရဘရားသည် အသက် ှ င်ေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊ ငါ၏ေကျာက်၌

မဂလာ ှ ိပါေစသတည်း။ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၌ ချီးေြမာက်ြခင်း

ှ ိပါေစသတည်း။ ၄၇ ငါ့ဘက်၌ တရားသြဖင့် စီရင်၍၊ လစတိ့ကိ ငါ့ေအာက်မှာ

ှ ိမ့်ချေသာသကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၄၈ ရန်သတိ့လက်မှ ငါ့ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တဘက်၌ ထေသာသတိ့အေပ သိ့ ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်ကိေြမာက်တင်၍၊

လယဖျက်ဆီးတတ် ေသာသ၏လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၄၉ ထိေကာင့်

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍၊

နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်း ဆိပါမည်။ ၅၀ ဘရားသခင်သည် မိမိခန့်ထားေသာ

မင်း ကီးကိ အထးသြဖင့် ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ဘိသိက်ေတာ်ကိ ခံရေသာ ဒါဝိဒ်မှမစ၍

အမျိုးအ ွယ်အား ကာလအစဥ် အဆက် က ဏာေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား၏

ကန်ဒါဝိဒ်သည် ေ ှ ာလမင်းမှစ၍ ရန်သအေပါင်း တိ့လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မြခင်း

ေကျးဇးကိ ခံရေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ မက်ဆိေသာသီချင်းစကားဟမကား။

၁၉ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်း အသေရေတာ်ကိ ကားေြပာ၍၊

မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်သည် လက်ေတာ် ှ င့်လပ်ေသာအရာများကိြပသ၏။ ၂

တေနကိ့တေန့ မက်ဆိ၍၊ တညဥ့်ကိ တညဥ့် သွန်သင်၏။ ၃ တ် မက်ြခင်း၊

စကားေြပာြခင်းမ ှ ိ ၊ သတိ့ တ်ထွက်သံကိ မကားရေသာ်လည်း၊ ၄သတိ့၏အသံသည်

ေြမတြပင်လံး၌ ှ ံ ့ြပား၍၊ သတိ့၏စကားသည် ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် ေရာက်

ေလ၏။ ၅ မိဃ်းေကာင်းကင်တွင် ေနဗိမာန်ကိ ထားေတာ် မသြဖင့် ၊ ေနသည်

အိပ်ခန်းထဲကထွက်လာေသာ မဂလာ ေဆာင်လလင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ခွန်အား ကီးေသာသက့ဲသိ့

မိမိသွားရာလမ်းသိ့ လိက်ေြပးမည်ဟ ဝမ်းေြမာက်လျက်၊ ၆ မိဃ်းေကာင်းကင်

တစွနးမှထွက်လာ၍၊ တစွန်း တိင်ေအာင် လှည့် ပတ်ေသာအားြဖင့် ၊ သ၏အပအ ှ ိန်မှ

ကွယ်လွတ်ေသာအရာ တစံတခမ မ ှ ိ။ ၇ထာဝရဘရား၏တရားေတာ်သည် စံလင်သည်

ြဖစ်၍ စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ပြပင်တတ်၏။ ထာဝရဘရား၏ သက်ေသခံေတာ်မချက်သည်

ဟတ်မှန်သည်ြဖစ်၍ မလိမာေသာ သတိ့ကိ လိမာေစတတ်၏။ ၈ ထာဝရဘရား၏

နည်းဥပေဒသတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်သည် ြဖစ်၍ စိတ် ှ လံးကိ င်လန်းေစတတ်၏။

ထာဝရဘရား၏ ပညတ်ေတာ်သည် စင် ကယ်သည်ြဖစ်၍၊ မျက်စိကိ ှ င်းလင်းေစတတ်၏။

၉ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းသေဘာသည် သန့် ှ င်းသည် ြဖစ်၍၊

ကာလအစဥ်အ မဲတည်၏။ ထာဝရ ဘရား၏စီရင်ေတာ်မချက်တိသ့ည် သစာတရား ှ င့် ညီ၍၊

တညီတ ွတ်တည်း ေြဖာင့် မတ် က၏။ ၁၀ ေ ထက်မက၊ များစွာေသာေ စင်ထက်

ှ စ်သက်ဘွယ်ြဖစ်၍၊ ပျားရည်ထက်မက၊ ပျားလပိ့ထက် ချို က၏။ ၁၁တရားေတာ်အားြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်သည် သတိရ၍၊ တရားေစာင့် ြခင်းအကျိုးသည် ကီးလှပါ၏။ ၁၂

မိမိမှားယွင်းြခင်းကိ အဘယ်သသည် နားလည် ိင်သနည်း။ မထင် ှ ားေသာ

ဒစ ိက်အြပစ် ှ င့် အက ်ပ် ကိ ကင်းစင်ေစ၍၊ ၁၃ ရဲရင့် ေသာ ဒစ ိက်ကိလည်း

ကိယ်ေတာ်၏ကန် သည် မ ပရမည်အေကာင်း ဆီးတားေတာ်မပါ။ ဒစ ိက် အြပစ်သည်

အက ်ပ်ကိ အစိးမရပါေစ ှ င့် ။ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် အက ်ပ်သည်ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိ၍၊

ကီးစွာ ေသာြပစ်မှားြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။ ၁၄အက ်ပ်ေြပာေသားစကား ှ င့်

စိတ် ှ လံး၏ အ ကံအစည်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ စ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ပါေစ ေသာ။

အိထာဝရဘရားအက ်ပ်၏ ေကျာက်၊ အက ်ပ် ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မေသာဘရား။

၂၀ ေဘးအ ရာယ်ေရာက်ေသာကာလ၌၊ ထာဝရ ဘရားသည် ကိယ်ေတာ်စကားကိ

နားေထာင်၍၊ ယာကပ် ၏ဘရားသခင်နာမေတာ်သည် ချီးေြမာက်ေတာ်မပါေစ

ေသာ။ ၂ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ထဲက ကညီ၍၊ ဇိအန် ေတာင်ေပက

ေထာက်ပင့် ေတာ်မပါေစေသာ။ ၃ ကိယ်ေတာ်၏ ပေဇာ်သကာအလံးစံတိ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊

မီး ိေ့သာယဇ်ကိ လက်ခံေတာ်မပါေစ ေသာ။ ၄ ကိယ်ေတာ်၏ စိတ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း

ေပး သနား၍၊ အ ကံအစည်ေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ ြပည့်စံေစြခင်းငှါ ပေတာ်မပါေစေသာ။ ၅

ကိယ်ေတာ်၏ ကယ်တင်ြခင်းေကာင့် အက ်ပ် တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊ အက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင်၏ အခွင့် ှ င့် အလံကိ ထကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားသည်

ကိယ်ေတာ်ဆေတာင်းသမအတိင်း ေကျးဇး ပ ေတာ်မပါ ေစေသာ။ ၆

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မ၍ ဘိသိက်ခံေသာသအား၊ ကယ်တင်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊

လက်ျာလက်ေတာ် ကယ်တင်ြခင်း အစွန်း ှ င့် ထိသ၏ စကားကိသန့် ှ င်း

ေသာ ေကာင်းကင်ေပ မှာ နားေထာင်ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း ယခငါသိ၏။ ၇

အချို ့ေသာသတိ့သည် ရထားကိ၎င်း၊ အချို ့တိ့ သည် ြမင်းကိ၎င်း၊ ချီးမွမ်းတတ်က၏။

ငါတိ့မကား၊ ငါတိ့ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရား၏ နာမ ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၈ သတိ့သည် ှ ိမ့်ချ၍ လဲလျက် ှ ိ က၏။ ငါတိ့မကား၊ ထ၍

မတ်တတ်ေနက၏။ အိထာဝရ ဘရား၊ မင်း ကီးကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၉

အက ်ပ်တိ့ေခ ေသာအခါ နားေထာင်ေတာ် မပါ။

၂၁ အိထာဝရဘရား၊ မင်း ကီးသည် ကိယ်ေတာ်၏အစွမ်းသတိေကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍၊

ကယ်တင်ေတာ်မ ြခင်းအားြဖင့် အလွန် င်လန်းပါ၏။ ၂ သ၏ တ် ှ င့်

ဆေတာင်းသည်ကိ ြငင်းပယ်ေတာ် မမ။ သ၏စိတ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း ေပးသနားေတာ်မ ပီ။

၃ ေကာင်းြမတ်ေသာ မဂလာတိ့ကိ အဦး ပ၍ ေပး ေတာ်မ ပီ။ ေ စင်သရဖကိ

သ၏ေခါင်းေပ မှာ တင်ေတာ် မ ပီ။ ၄ သသည် အသက်ကိဆေတာင်း၍၊ ကိယ်ေတာ်

သည်မသက်မက၊ ထာဝရဘရားကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီ။ ၅ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းအားြဖင့်

သသည် ဘန်း ကီး၍၊ လက်ေတာ်မှ ဂဏ်အသေရ ှ င့် တန်ခိးအာ ေဘာ် ကိ ခံရပါ၏။

၆ ကိယ်ေတာ်သည် သကိ့ထာဝရမဂလာအရာ၌ ခန့်ထား၍၊ မျက် ှ ာေတာ်အားြဖင့်

အလွန်ဝမ်းေြမာက်ေစ ေတာ်မ၏။ ၇အေကာင်းမကား၊ မင်း ကီးသည် ထာဝရဘရား ကိ

ကိးစား၍၊ အြမင့် ဆံးေသာဘရား၏ က ဏာေတာ် ေကာင့် တည်ကည်တတ်ပါ၏။ ၈

ကိယ်ေတာ်၏လက်သည် ရန်သအေပါင်းတိ့ကိ ေတွ့၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိမန်းေသာ သတိ့ကိ

လက်ျာ လက်ေတာ်သည် ေတွေ့တာ်မမည်။ ၉အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာကာလ၌ သတိ့ကိ

မီးဖိက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ် အားြဖင့် သတိ့ကိ

မျိုေတာ်မ၍၊ မီးသည်လည်း ေလာင် စားပါလိမ့်မည်။ ၁၀ သတိ့ အမျိုးအ ွယ်ကိ

ေြမ ကီးမှ ပယ် ှ င်း ၍၊ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့ကိ လမျိုးထဲက ဖျက်ဆီးေတာ်မ မည်။

၁၁ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်တဘက်၌ မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ကံစည်၍၊

မေကာင်းေသာ ပရိယာယ်ကိ ပကပါ ပီ။ သိ့ရာတွင် အ ကံမထေြမာက် ကပါ။

၁၂ ထိေကာင့် သတိ့မျက် ှ ာတဘက်၌ ေလးြမားတိ့ ကိ ွယ်၍၊ သတိ့ ေကျာကိ

လှည့် ေစေတာ်မမည်။ ၁၃ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အစွမ်း တန်ခိးအားြဖင့်

ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ အက ်ပ်တိ့သည် တန်ခိးေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်း

ဆိကပါမည်။

၂၂ အက ်ပ်ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား၊ အဘယ် ေကာင့် အက ်ပ်ကိ

စွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်း။ အက ်ပ်ကိ မကယ်တင်ဘဲ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာ

စကားကိ နား မေထာင်ဘဲ အဘယ်ေကာင့် အေဝးမှာေနေတာ်မ သနည်း။ ၂

အက ်ပ်ဘရား၊ ေနအ့ခါအက ်ပ်ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် နားမေထာင်ပါ။

ညဥ့်အခါ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း သက်သာြခင်းသိ့ မေရာက်ပါ။ ၃ ကိယ်ေတာ်မကား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ချီးမွမ်းရာ၌ ကျိန်းဝပ်လျက် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၄

အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးစား ကပါ၏။ ကိးစား ကသည်တွင်၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကယ် တင်ေတာ်မ၏။ ၅သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်၍ ကယ်

တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးစား၍ ှ က် ေကာက်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ် ကပါ၏။ ၆ အက ်ပ်မကား၊ လမဟတ်၊ ပိးေကာင်မသာ ြဖစ်ပါ၏။ လများ

က့ဲရဲစ့ရာ၊ လစအ ှ က်ခဲွစရာဘိ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၇ အက ်ပ်ကိြမင်သမ ေသာသတိ့သည်

ြပက်ယယ် ပြခင်း၊ တ်ခမ်း ဖဲြခင်း၊ ေခါင်းညိတ်ြခင်းကိ ပကပါ၏။ ၈ သသည်

ထာဝရဘရားကိ ကိးစား ပီ၊ သကိ့ တ်ေတာ်မပါေလေစ။ သ၌အလိ ှ ိလ င် ယခပင်

ကယ်တင်ေတာ်မပါေလေစဟ ဆိကပါ၏။ ၉ သိ့ေသာ်လည်းကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ အမိဝမ်းထဲက ဆဲွယ၍၊ ိစိ့့သည်ကာလ၌ စိးရိမ်ြခင်း အေကာင်းကိ

ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၁၀အက ်ပ်သည် ဘွားကတည်းကပင် လက်ေတာ် သိ့ေရာက်ပါ၏။

အမိဝမ်းထဲမှစ၍ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မပါ ပီ။ ၁၁

အက ်ပ် ှ င့် ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ေဘးအ ရာယ် ေရာက်လနီးပါ ပီ။ မစေသာသမ ှ ိပါ။
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၁၂ ွားလားဥသဘတိ့သည် အက ်ပ်ကိဝိင်း၍၊ အား ကီးေသာ ဗာ ှ န်ဥသဘတိ့သည်

ဝန်းရံလျက် ေနက ပါ၏။ ၁၃ ကိက်ြဖတ်၍ ေဟာက်တတ်ေသာ ြခေသ့က့ဲသိ့

အက ်ပ်ကိ ပစပ်ဟကပါ၏။ ၁၄ အက ်ပ်သည် ေရက့ဲသိ့သွန်ြခင်းကိ ခံရ၍၊

အ ိးအဆစ် ှ ိသမ တိ့သည် ပတ်ကပါ၏။ အက ်ပ် ှ လံး သည် ဘေယာင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

ရင်ထဲမှာ အရည်ကျိုလျက် ှ ိပါ၏။ ၁၅ အက ်ပ်ခွန်အားသည် အိးြခမ်းက့ဲသိ့ ခန်း

ေြခာက်၍၊ လ ာလည်း ပါး ိး၌ ကပ်လျက် ှ ိပါ၏။အက ်ပ် ကိ ေသေြမတိင်ေအာင်

ချေတာ်မပါ ပီ။ ၁၆ ေခွးတိ့သည် အက ်ပ်ကိဝိင်းလျက်၊ စေဝးေသာ လဆိးတိ့သည်

ဝန်းရံလျက်ေန၍၊ အက ်ပ်၏ ေြခလက် တိ့ကိ ထိးေဖာက်ကပါ ပီ။ ၁၇

ကိယ်အ ိး ှ ိသမ တိ့ကိ အက ်ပ်ေရတွက် ိင် ပါ၏။ သတိ့သည် အက ်ပ်ကိကည့်ြမင်၍

အားရလျက် ေနကပါ၏။ ၁၈အက ်ပ်အဝတ်ကိ အချင်းချင်းေဝဖန်၍၊ အက ်ပ်အကျကိ

စာေရးတံချ ကပါ၏။ ၁၉ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် ှ င့် ေဝးေဝးေနေတာ် မမပါ ှ င့် ။

အက ်ပ်ခွန်အားဗလ၊ အက ်ပ်ကိ မစြခင်းငှါ အလျင်အြမန် ကလာေတာ်မပါ။ ၂၀

အက ်ပ်အသက်ကိ ထားေဘးမှ၎င်း၊ အက ်ပ် အချစ်ဆံးကိ ေခွးလက်မှ၎င်း

ကယ်လွတ်ေတာ်မပါ။ ၂၁ ြခေသ့ခံတွင်းမှ အက ်ပ်ကိကယ်တင်၍၊ က့ံ ဦးချိုထဲမှာ

အက ်ပ်ေခ ေသာအသံကိ နားေထာင်ေတာ် မပါ။ ၂၂အက ်ပ်သည် သိတင်းေတာ်ကိ

ညီအစ်ကိတိ့ အား ကားေြပာပါမည်။ ပရိသတ်အလယ်မှာ ကိယ်ေတာ် ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။

၂၃ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ အချင်းတိ၊့ ချီးမွမ်းြခင်းကိ ပကေလာ့။

ယာကပ်အမျိုးအေပါင်းတိ၊့ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ေဘာ်ြပကပါေလာ့။ ဣသေရလ

အမျိုးအေပါင်းတိ၊့ ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ့ ကေလာ့။ ၂၄ အေကာင်းမကား၊

ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာသ၏ ှ ိမ့်ချေသာအြဖစ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေတာ်မသည်မဟတ်။

မျက် ှ ာေတာ်ကိမလဲ၊ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ နားေထာင် ေတာ်မ ပီ။ ၂၅ အက ်ပ်သည်

မဟာပရိသတ်အလယ်မှာ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ

သတိ့ေ ှ မှ့ာ၊ သစာဂတိထားသည်အတိင်း သစာဝတ်ကိ ေြဖပါမည်။ ၂၆ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာ

သတိ့သည် ဝစွာစားရက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ့သည် ချီးမွမ်း

ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့စိတ် ှ လံးသည် အစဥ်အ မဲအား ြဖည့် ရလိမ့်မည်။ ၂၇

ေြမ ကီးစွန်း ှ ိသမ တိ့သည် သတိရ၍၊ ထာဝရ ဘရားထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ကလိမ့်မည်။

လအမျိုးအ ွယ် ေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိးကွယ်ကလိမ့်မည်။ ၂၈အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် စိးစံ ပိင်ေတာ်မ၏။ လမျိုးတိ့ကိ မင်း ပေတာ်မ၏။ ၂၉

ေြမ ကီးေပ မှာ ကယ်ဝေသာသအေပါင်းတိ့ သည် စား၍ကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။

ကိယ်အသက်ကိမေစာင့် ိင်။ ေြမမန့်သိ့ဆင်းရေသာ သအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

ွတ်ြပတ်ဝပ်တွား ကလိမ့်မည်။ ၃၀သတိ့အမျိုးအ ွယ်သည်လည်း ဝတ်ေတာ်ကိ ပသြဖင့် ၊

လအစဥ်အဆက်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ သိတင်းေတာ်ကိ ကားရကလိမ့်မည်။ ၃၁

ဤသိ့စီရင်ေတာ်မ ပီးမှ သတိ့သည်ေပလာ၍၊ တရားေသာအမေတာ်ကိဘွားေသာလမျိုးအား

ေဘာ်ြပ ရကလိမ့်မည်။

၂၃ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏သိးထိန်းြဖစ်ေတာ် မ၏။ ငါသည် ဆင်းရဲမခံရ။

၂ စိမ်းလန်းေသာ ကျက်စားရာအရပ်၌ ငါ့ကိ အိပ်ေစေတာ်မ၏။

သာယာေသာြမစ်နားသိ့ လမ်းြပ ေတာ်မ၏။ ၃ ငါ့ဝိညာဥ်ကိအားြဖည့်၍၊

နာမေတာ်အဘိ့ အလိငှါ တရားလမ်းထဲ၌ ေသွးေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၄ အကယ်၍

ေသမင်း၏အရိပ်လမ်းမိးေသာ ချိုင့် ထဲသိ့ ေရာက်သွားရေသာ်လည်း ေဘးအ ရာယ်ကိ

မေကာက်ပါ။ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

လံှတံေတာ် ှ င့် ေတာင်ေဝးေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ချမ်းသာေစပါ၏။ ၅ အက ်ပ်၏

ရန်သတိ့ေ ှ မှ့ာ အက ်ပ်အဘိ့ စားပဲွကိခင်းေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ေခါင်းကိဆီ ှ င့် လိမ်း

ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ခွက်ဖလားသည် လံလျက် ှ ိပါ၏။ ၆အကယ်စင်စစ်အက ်ပ်သည်

ေကျးဇး ှ င့် က ဏာကိ တသက်လံးခံစားရ၍၊ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်မှာ

အစဥ်အ မဲေနရပါလိမ့်မည်။

၂၄ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီး ှ င့် ေြမ ကီးတန်ဆာ ကိ၎င်း၊

ေလာကဓာတ် ှ င့် ေလာကသားတိ့ကိ၎င်း၊ ပိင်ေတာ်မ၏။ ၂အေကာင်းမကား၊

ထိေနရာကိ သမဒရာေပ မှာတည်၍၊ ေရများေပ မှာ မဲြမံေစေတာ်မ ပီ။ ၃ထာဝရဘရား၏

ေတာင်ေတာ်ေပ သိ့ အဘယ်သ သည် တက်ရမည်နည်း။ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌

အဘယ် သသည် ရပ်ေနရမည်နည်းဟမကား၊ ၄ သန့် ှ င်းေသာလက် ှ င့်

ြဖူစင်ေသာ ှ လံး ှ ိေသာ သ၊ မသာကိမမီှဝဲ မဆည်းကပ်၊ မမှန်ေသာကျိန်ဆိြခင်းကိ

မ ပေသာသသည်၊ ၅ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ေကာင်း ကီး မဂလာကိ၎င်း၊

ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်မှ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ၎င်း

ခံရလိမ့်မည်။ ၆ ထိသသည် ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာအမျိုး၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ှ ာေသာယာကပ်အမျိုးြဖစ်သတည်း။ ၇ အချင်းတံခါးတိ၊့ တံခါးမတ်ကိကလိက်က။

အချင်းထာဝရတံခါးတိ၊့ ကိယ်ကိကလိက်က။ ဘန်း ကီး ေသာ ှ င်ဘရင် ဝင်ေတာ်မမည်။ ၈

ဘန်း ကီးေသာ ှ င်ဘရင်ကား အဘယ်သနည်း။ အစွမ်းတန်ခိး ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား၊ စစ်တိက်ြခင်းငှါ တန်ခိး ကီးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား ေပတည်း။ ၉

အချင်းတံခါးတိ၊့ တံခါးမတ်ကိကလိက်က။ အချင်းထာဝရတံခါးတိ၊့ ကိယ်ကိကလိက်က။

ဘန်း ကီး ေသာ ှ င်ဘရင်ဝင်ေတာ်မမည်။ ၁၀ ဘန်း ကီးေသာ ှ င်ဘရင်ကား

အဘယ်သနည်း။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားေပတည်း။ ထိဘရားသည်

ဘန်း ကီးေသာ ှ င်ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မ သတည်း။

၂၅ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် တသလျက်ေနပါ၏။

၂ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခိလံသည်ြဖစ်၍၊

ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ မေရာက် ပါေစ ှ င့် ။ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့သည် အက ်ပ်ကိ ေအာင်၍

ေအာင်ပဲွကိမခံပါေစ ှ င့် ။ ၃အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ေသာ သတိ့သည်

ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ မေရာက်ရကပါ။ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ သစာကိဖျက်ေသာ သတိ့သည်

ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရကပါလိမ့်မည်။ ၄ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏လမ်းတိ့ကိ

အက ်ပ်အား ြပ န်၍၊ ခရီးေတာ်တိ့ကိ သွန်သင်ေတာ် မပါ။ ၅ ကိယ်ေတာ်၏

သမာတရားကိြပ၍၊ အက ်ပ်ကိ သွန်သင်ေတာ်မပါ။ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ

အစဥ်ေြမာ်လင့်လျက် ေနပါ၏။ ၆ အိထာဝရဘရား၊ ေ ှ းကာလမှစ၍၊ ြပေတာ်မ

ေသာက ဏာ ှ င့် ေမတာသေဘာကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မပါ။ ၇ အက ်ပ်သည်

အသက်အ ွယ်ငယ်စဥ်၊ ြပစ်မှား မိေသာအြပစ်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

ေကာင်း ြမတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍။ က ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ အက ်ပ်ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါထာဝရဘရား။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းေသာသေဘာ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အြပစ် ှ ိေသာသတိ့ကိ

လမ်းြပေတာ်မ၏။ ၉ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာ သတိ့ကိ တရားလမ်း၌ ေသွးေဆာင်ေတာ်မ၏။

ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာသတိ့အား ခရီးေတာ်တိ့ကိ သွန်သင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ထာဝရဘရား၏

လမ်းခရီး ှ ိသမ တိ့သည် ပဋိညာဥ်တရားေတာ် ှ င့် သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာ သတိ့အား က ဏာ ှ င့် သစာြဖစ် က သတည်း။ ၁၁

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အြပစ်များလှေသာ ေကာင့် နာမေတာ်ကိေထာက်၍

ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။ ၁၂ အကင်သသည် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ တတ်၏။

ထိသအား ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာလမ်းကိ ြပ န် ေတာ်မမည်။ ၁၃ ထိသသည်

ကိယ်တိင်ေကာင်းမွန်စွာ ကျိန်းဝပ် ၍၊ သ၏အမျိုးအ ွယ်သည်လည်း ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ

ခံရလိမ့်မည်။ ၁၄ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ြမတ် ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွရ့ေသာအခွင့် ှ င့် ပဋိညာဥ်တရားေတာ်ကိ သိရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ၁၅

အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရားကိ အစဥ်ေြမာ် လင့်လျက် ေနပါ၏။ အေကာင်းမကား၊

အက ်ပ်၏ေြခကိ ေကျာ့ကွင်းထဲက တ်ယေတာ်မမည်။ ၁၆ အက ်ပ်သည်

တေယာက်တည်းကျန် ကင်း၍ ှ ိမ့်ချြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်ကိ မျက် ှ ာ ပ၍

ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၁၇ အက ်ပ် စိတ် ှ လံးဆင်းရဲသည်ကိ ချမ်းသာ ေပး၍၊

အမများထဲက ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၁၈အက ်ပ် ှ ိမ့်ချြခင်း ှ င့် ပပန်ြခင်းကိ ကည့် ၍၊

အက ်ပ်အြပစ် ှ ိသမ တိ့ကိ လတ်ေတာ်မပါ။ ၁၉ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့သည်

များြပားေကာင်း ှ င့် အက ်ပ်ကိ ြပင်းစွာမန်းထားေကာင်းကိ ဆင်ြခင်ေတာ် မပါ။ ၂၀

အက ်ပ်အသက်ကိေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊ အက ်ပ် ကိ ကယ်တင် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ခိလံပါသည်ြဖစ်၍၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ မေရာက်ပါ ေစ ှ င့် ။
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၂၁ ကိယ်ေတာ်ကိေြမာ်လင့်လျက် ေနပါသည်ြဖစ်၍၊ အြပစ်ကင်းြခင်း ှ င့်

သေဘာေြဖာင့် ြခင်းသည် အက ်ပ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ပေစေသာ။ ၂၂ အိဘရားသခင်၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ခပ်သိမ်း ေသာ ဒကအထဲက ေ ွး တ်ေတာ်မပါ။

၂၆ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ေြဖာင့် မတ် ြခင်းလမ်းသိ့ လိက်ေသာေကာင့် ၊

အက ်ပ်ဘက်၌ တရား စီရင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရားကိ

ခိလံ၍၊ ေ ွလ့ျားြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။ ၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ

စစ်ေဆးစံစမ်း၍၊ ှ လံး ေကျာက်ကပ်ကိ ေဆးေကာေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်သည်

ေမတာေကျးဇးေတာ်ကိ မျက် ေမှာက် ပ၍၊ သစာတရားေတာ် ှ င့်အညီ ကျင့် ပါ၏။

၄ လ ပ်ေပေသာ လတိ့ ှ င့်အတ မထိင်ပါ။ လ ို ့ဝှက်ေသာ လစထဲတိ့ မဝင်ပါ။ ၅

မတရားေသာသတိ့၏ စည်းေဝးြခင်းကိ မန်းပါ ၏။ ဆိးသွမ်းေသာ သတိ့ ှ င့်အတ

မထိင်ပါ။ ၆ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ေသာအသံ ှ င့် မက်ဆိ၍၊ ၇ အံသဘွယ်ေသာ

အမေတာ်အလံးစံတိ့ကိ ကား ေြပာြခင်းငှါ၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်လက်ကိ အြပစ်

ကင်းြခင်း ှ င့် ေဆး၍၊ ယဇ်ပလင်ေတာ်ကိ ဝန်းရံလျက် ေနပါသည်၊ ထာဝရဘရား။ ၈

အိထာဝရဘရား၊ အိမ်ေတာ်သည် အိမ်ေတာ် တည်ရာကိ၎င်း၊ ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားေသာ

အရပ်ဌာနကိ ၎င်း အက ်ပ် ှ စ်သက်ပါ၏။ ၉ ြပစ်မှားေသာသတိ့ ှ င့်အတ အက ်ပ်၏

ဝိညာဥ် ကိ၎င်း၊ လအသက်ကိသတ်ေသာ သတိ့ ှ င့်အတ အက ်ပ် အသက်ကိ၎င်း

ချုပ်ထားေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၀သတိ့လက်သည် မေကာင်းေသာအ ကံအစည်၌ ကျင်လည်၍၊

သတိ့လက်ျာလက်သည်လည်း တံစိး ှ င့် ြပည့်ဝပါ၏။ ၁၁အက ်ပ်မကား၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း

လမ်းသိ့ လိက် ပါ၏။ အက ်ပ်ကိ ေ ွး တ်၍ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၁၂အက ်ပ်သည်

ညီ ွတ်ေသာအရပ်၌ ေနရာ ကျ၍၊ ပရိသတ်အလယ်မှာ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီး

ေပးပါမည်။

၂၇ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အလင်း၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေသာအ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါသည် အဘယ် သကိ ေကာက်ရအ့ံနည်း။ ထာဝရဘရားသည် ငါ့၏

အသက်ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည် အဘယ်သကိမ ေကာက်လန့်ရအ့ံနည်း။

၂ ငါ့ကိအ ငိးထားေသာ ရန်သလဆိးတိ့သည်၊ ငါ့အသားကိ ကိက်စားမည်ဟ

လာကေသာအခါ၊ ေြခ တိက်မိ၍ လဲက၏။ ၃ ငါတဘက်၌ တပ်ချ ကေသာ်လည်း၊

ငါ့ ှ လံး မေကာက်တတ်။ စစ်ချီ၍လာကေသာ်လည်း၊ ထိအမတွင် ပင် တည်ကည်ေသာ

စိတ် ှ ိလိမ့်မည်။ ၄ ထာဝရဘရား၏ တင့်တယ်ြခင်း အသေရေတာ် ကိ ဖးြမင်၍၊

ဗိမာန်ေတာ်၌ ေမွေ့လျာ်ြခင်းအလိငှါ၊ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်မှာ တသက်လံးေနရမည်

အေကာင်းတည်းဟေသာ အခွင့်တခကိ ထာဝရဘရား၌ ငါဆေတာင်း ပီ။ ထိအခွင့် ကိ

ှ ာရဦးမည်။ ၅ အေကာင်းမကား၊ ေဘးအ ရာယ်ေရာက်သည့် ကာလ၊ တဲေတာ်တွင်

ငါ့ကိ ကိးကွယ်ေတာ်မမည်။ ဗိမာန် ေတာ်အတွင်းအရပ်၌၊ ငါ့ကိ ဝှက်ထားေတာ်မမည်။

ေကျာက်ေပ မှာလည်း ငါ့ကိတင်ထားေတာ်မမည်။ ၆ ယခပင် ငါ့ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ

ရန်သတိ့၏အေပသိ့ ငါ့၏ဦးေခါင်းကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် ဗိမာန်ေတာ်မှာ

တံပိးမတ်ြခင်း ှ င့်တကွ ယဇ် ပေဇာ်ပါမည်။ သီချင်းဆိပါမည်။ ထာဝရဘရားကိ

ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ ၇ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ေအာဟစ်ေသာ

အသံကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ သနား၍ ထးေတာ်မပါ။ ၈ ငါ၏မျက် ှ ာကိ

ှ ာ ကေလာ့ဟေသာ အမိန့် ေတာ်ကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ အက ်ပ်သည် သတိ ပလျက်၊

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ မျက် ှ ာကိ ှ ာပါမည်။ ၉ အက ်ပ်ကိ

မျက် ှ ာလဲေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အမျက် ထွက်၍ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ကိပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား၊ ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်ကိ

မစေတာ်မဘးသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၀ ကိယ်မိဘတိ့သည်

အက ်ပ်ကိစွန့်ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်ကိ ချီယေတာ်မမည်။ ၁၁

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏လမ်းကိ အက ်ပ်အား ြပသသွန်သင်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့ေကာင့် ေြဖာင့် ေသာလမ်းထဲ၌ အက ်ပ်ကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။

၁၂ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံေသာသတိ့ ှ င့် ှ ဥ်း ဆဲြခင်းငှါ၊ ြပင်းစွာ အသက် ေသာ

သတိ့သည် အက ်ပ် တဘက်၌ ထကသည်ြဖစ်၍၊ ရန်သတိ့အလိသိ့ အက ်ပ်

ကိ အပ် ှ ံ ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၃ အကယ်စင်စစ် အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာတွင်၊

ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါေတွ့ြမင် ပီဟ ယံမှတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် ေလာ့။ အားယ၍ ရဲရင့် ေသာ စိတ် ှ လံး ှ ိေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ

ေြမာ်လင့် လျက်ေနေလာ့။

၂၈ အက ်ပ်၏ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ မထးဘဲ ေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ မထးဘဲေနေတာ်မလ င်၊

အက ်ပ် သည် သချုင်းတွင်းထဲသိ့ ဆင်းေသာသ က့ဲသိ့ြဖစ်ရ ပါမည်။ ၂

အက ်ပ်သည် သန့် ှ င်းေသာဗျာဒိတ်ဌာနေတာ်သိ့ လက်ကိချီ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်ေတာင်းေလာက်ေသာ အသံကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၃

အိမ်နီးချင်း၏ အကျိုးကိဖျက်ဆီးလိေသာ စိတ် ှ လံး ှ ိသည် ှ င့် ၊ ေလာကဝတ်စကားကိ

ေြပာတတ် ေသာသတည်းဟေသာ ဆိးယတ်ေသာအမ၊ မတရား ေသာအမကိ

ပတတ်ေသာသတိ့ ှ င့်အတ အက ်ပ်ကိ ေသွးေဆာင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၄သတိ့ကျင့် ေသာ

အကျင့် ဓေလ့ဆိးယတ်သည် ှ င့်အညီ၊ အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးေတာ်မပါ။ သတိ့ ပမသည်

အတိင်းဆပ်ေပး၍၊ အြပစ် ှ င့် အေလျာက်စီရင် ေတာ်မပါ။ ၅ သတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ကိ၎င်း၊လက်ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မရာကိ၎င်း မမှတ် ကေသာ

ေကာင့် ၊ တည်ေဆာက်ေတာ်မမ၊ ဖိဖျက်ေတာ်မမည်။ ၆ ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၇ ငါေတာင်းေလ ာက်ေသာအသံကိ နားေထာင် ေတာ်မ ပီ။

ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ခွန်အားဗလ၊ ငါ၏ အကွယ်အကာြဖစ်ေတာ်မ၏။

ငါ့ ှ လံးသည် ထိဘရားကိ ကိးစား၍၊ ငါ့ကိ ေစာင့် မေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါ့ ှ လံး

သည် င်လန်းလျက် ှ ိ၏။ သီချင်းဆိလျက်ဂဏ်ေတာ်ကိ ငါချီးမွမ်း မည်။ ၈

ထာဝရဘရားသည် မိမိလစ၏ ခွန်အားဗလ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အထံေတာ်၌

ဘိသိတ်ခံေသာသ၏ ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်းကိ ခိင်ခ့ံ မဲြမံေစေတာ်မ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်၏လစကိ ကယ်တင်၍၊ အေမွေတာ် ကိ ေကာင်း ကီးမဂလာေပးေတာ်မပါ။

သတိ့ကိအပ်ထိန်း ၍၊ ထာဝရချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေစေတာ်မပါ။

၂၉ အိဘရားသခင်သားတိ၊့ ထာဝရဘရားသည် ဘန်းတန်ခိး ကီးေတာ်မသည်ဟ

ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၂ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် ဘန်း ကီး ေတာ်မသည်ဟ

ဝန်ခံလျက်၊ သန့် ှ င်းေသာတန်ဆာကိ ဆင်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ် ကေလာ့။ ၃

ထာဝရဘရား၏ အသံေတာ်သည် သမဒရာ ေပ မှာ ှ ိေတာ်မ၏။ ဘန်း ကီးေတာ်မေသာ

ဘရား သခင်သည် မိဃ်းချုန်းေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် များစွာေသာေရေပ မှာ

ှ ိေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရား၏ အသံေတာ်သည် တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရား၏ အသံေတာ်သည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ၅ထာဝရဘရား၏

အသံေတာ်သည် အာရဇ်ပင် တိ့ကိ ချိုးေတာ်မ၏။ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည်

ေလဗ န်အာရဇ်ေတာ်ကိ ချိုးေတာ်မ၏။ ၆ ေတာကိ ွားသငယ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာ ှ င့်

စိ န်ေတာကိ က့ံသငယ်က့ဲသိ့၎င်း ခန်ေစေတာ်မ၏။ ၇ထာဝရဘရား၏ အသံေတာ်သည်

မီးလံကိ ခဲွေတာ်မ၏။ ၈ထာဝရဘရား၏ အသံေတာ်သည် ေတာကိ ေချာက်ချားေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် ကာေဒ ှ ေတာကိ ေချာက်ချားေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရား၏

အသံေတာ်သည် သမင်ဒရယ် မတိ့ကိ ေမွးဘွားေစေတာ်မ၏။ ေတာတန်ဆာတိ့ကိလည်း

ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ဗိမာန်ေတာ်၌ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ သည် ဘန်းေတာ်ကိ ေဘာ်ြပကေစ။

၁၀ ထာဝရဘရားသည် မိဃ်းသက်မန်တိင်းေပ မှာ ထိင်ေတာ်မ၏။ အကယ်စင်စစ်

ထာဝရဘရားသည် အစဥ်အ မဲ ှ င်ဘရင်အရာ ှ င့် ထိင်ေတာ်မ၏။ ၁၁ထာဝရဘရားသည်

မိမိလစကိ ခိင်ခ့ံေစေတာ် မမည်။ ထာဝရဘရားသည် မိမိလစအား ငိမ်သက်ြခင်း

ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ေပးေတာ်မမည်။

၃၀ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် ချီးမွမ်းပါမည်။

အက ်ပ်ကိ တ်ဆက်ေတာ်မ၏။ ရန်သ တိ့သည် အက ်ပ်အေကာင်းေကာင့် ၊

ဝမ်းေြမာက်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မမ။ ၂ အိအက ်ပ်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိေအာဟစ်၍၊ ကိယ်ေတာ် သည်

ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၃ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်ကိ

မရဏာ ိင်ငံထဲက တ်ယေတာ်မ ပီ။ သချုင်း တွင်းထဲသိ့ မဆင်းေစဘဲ၊ အက ်ပ်ကိ

အသက်ချမ်းသာ ေပးေတာ်မ ပီ။ (Sheol h7585) ၄ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းသတိ၊့
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ထာဝရဘရား ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာနာမ ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၅ အမျက်ေတာ်သည် ခဏထွက်၏။ ေကျးဇးေတာ် မကား၊

တသက်လံးတည်၏။ ညဦးယံ၌ ငိေကးြခင်းသည် လာ၍တည်းခိ၏။ နံနက်ယံ၌ကား၊

သီချင်းဆိေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၆ ငါသည် လပ် ှ ားြခင်း ှ င့် အစဥ်ကင်းလွတ်လိမ့်

မည်ဟ ေကာင်းစားစဥ်အခါ အက ်ပ်ေအာက်ေမ့ပါ၏။ ၇ အိထာဝရဘရား၊

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ အက ်ပ်၏ေတာင်သည် ခိင်ခံ မဲြမံပါ၏။ မျက် ှ ာလဲေတာ်

မေသာအခါ ဆင်းြခင်းသိ့ ေရာက်ပါ၏။ ၈ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် အသက်ဆံး၍၊

၉ သချုင်းတွင်းထဲသိ့ဆင်းလ င် အဘယ်အကျိုး ှ ိပါ အ့ံနည်း။ ၁၀ ေြမမန့်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည် ေလာ။ သစာေတာ်ကိ ေဘာ်ြပပါမည်ေလာ။ အိထာဝရ ဘရား၊

နားေထာင်၍ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အိထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်ကိေစာင့် မေတာ်မပါဟ

ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်၍၊ ထာဝရဘရားကိ ေတာင်း ေလ ာက်ပါ၏။ ၁၁ ထိအခါ

အက ်ပ် ညည်းတွားြမည်တမ်းြခင်းကိ ကခန်ြခင်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ဝတ်ေသာ

ေလ ာ် ေတအဝတ်ကိခ တ်၍၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ခါးပန်း ှ င့် စည်း ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍

အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် တိတ်ဆိတ်စွာမေန။ ကိယ်ေတာ်ကိ သီချင်းဆိပါမည်။

အိအက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ေကျးဇးေတာ် ကိ အစဥ်အ မဲချီးမွမ်းပါမည်။

ဒါဝိဒ်သည် အိမ်ေတာ်ကိသန့် ှ င်းေစေသာအခါ၊ အသံ ှ ိ၍ ဆိေသာဆာလံ။

၃၁ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခံလံပါ ၏။ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့်

အစဥ်ကင်းလွတ် ပါေစေသာ။ တရားေတာ် ှ င့်အညီ အက ်ပ်ကိ

ကယ်မေတာ်မပါ။ ၂ အက ်ပ်ဘက်သိ့ နားေတာ်ကိ လှည့် ၍ အလျင်အြမန်၊

ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ ခိင်ခ့ံေသာေကျာက်။ အက ်ပ်လံ ခံရာ

ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မပါ။ ၃အကယ်စင်စစ် အက ်ပ်၏ေကျာက်၊ အက ်ပ်၏ ရဲတိက်ကား၊

ကိယ်ေတာ်ေပတည်း။ နာမေတာ်အဘိ့ အလိငှ့ါ အက ်ပ်ကိ လမ်းြပ၍ သွန်သင်ပ့ဲြပင်

ေတာ်မပါ။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိေကာင့်

အက ်ပ်အဘိ့ ဝှက်ထားေသာ ေကျာ့ကွင်းထဲ က အက ်ပ်ကိ တ်ယေတာ်မပါ။ ၅

သစာေစာင့် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ

ေ ွး တ်ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ကိ ကိယ်ေတာ်လက်၌ အပ်ပါ၏။ ၆

မသာအနတကိ ဆည်းကပ်ေသာသတိ့ကိ အက ်ပ်သည်မန်း၍ ထာဝရဘရားကိ ခိလံပါ၏။

၇ က ဏာေတာ်ေကာင့် ဝမ်းသာ င်လန်းြခင်း ှ ိပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ဆင်းရဲြခင်းကိ ကည့် ၍၊ အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်ေတွေ့သာအမကိ သိမှတ် ေတာ်မ၏။

၈အက ်ပ်ကိ ရန်သလက်သိ့မအပ်ဘဲ ကျယ်ဝန်း ေသာအရပ်၌ ေနရာချေတာ်မ၏။ ၉

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၌ အမေရာက်ပါ ပီ။ ထိေကာင့် အက ်ပ်ကိ သနားေတာ်မပါ။

ပပန်ြခင်း အားြဖင့် အက ်ပ်မျက်စိ၊ စိတ် ှ လံး၊ ဝမ်းတိ့သည် ပျက် ကပါ ပီ။ ၁၀

အက ်ပ်သည် ပပန်ြခင်း ှ ိ၍၊ အသက်ကာလ ကိ လွန်ေစရပါ၏။ ှ စ်စဥ်အတိင်း

ညည်းတွားလျက် ေနရပါ၏။ ကိယ်အြပစ်ေကာင့် အက ်ပ်အားေလျာ့၍၊

ရန်သများေကာင့် အ ိးတိ့သည် ေဆွးေြမ့ကပါ၏။ ၁၁ အိမ်နီးချင်းတိ့သည် အက ်ပ်ကိ

အထးသြဖင့် က့ဲရဲ ့ ကပါ၏။ အကမ်းဝင်ေသာ သများတိ့သည်လည်း ွံ ကပါ၏။

အိမ်ြပင်မှာ အက ်ပ်ကိ ေတွ့ြမင်ေသာသတိ့ သည် ေ ှ ာင်၍ ေြပး ကပါ၏။ ၁၂

မေအာက်ေမ့ေသာ အေသေကာင်က့ဲသိ၊့ အက ်ပ်ကိ ေမ့ေလျာ့ ကပါ၏။ အိးြခမ်းက့ဲသိ့

အက ်ပ် ြဖစ်ပါ၏။ ၁၃ လများ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ကားရပါ၏။ ပတ်

ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအေကာင်း ှ ိပါ၏။ လများတိ့သည်

အချင်းချင်းသင်းဖဲွလ့ျက်၊ အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်မည်အေကာင်း ကံစည်ကပါ ၏။ ၁၄

သိ့ေသာ်လည်း ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ကိးစားပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ အက ်ပ် ေလာက်ဆိ ပါ၏။ ၁၅

အက ်ပ်၌ြဖစ်ေလသမ ေသာအမအရာတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်စီရင်ပိင်ေတာ်မ၏။ ရန်သတိ့ ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲတတ် ေသာသတိ့ လက်မှအက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၁၆

မျက် ှ ာေတာ်၏ အလင်းကိကိယ်ေတာ်၏ ကန် အေပ ၌ ထွန်းလင်းေစေတာ်မပါ။

က ဏာေတာ်ေကာင့် ၊ အက ်ပ်ကိကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၁၇ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ဆေတာင်းပဌနာ ပပါသည်ြဖစ်၍၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ

ပါေစ ှ င့် ။ လဆိးတိ့မကား၊ အ ှ က်ကဲွလျက်မရဏာ ိင်ငံ၌ တိတ်ဆိတ်စွာေနကပါေစေသာ။

(Sheol h7585) ၁၈ မာနေထာင်လားြခင်း၊ မထီမ့ဲြမင် ပြခင်း ှ င့် တကွ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသတဘက်၌ ေစာ်ကားေသာ စကားကိေြပာ၍၊ မသာ၌ကျင်လည်ေသာ

တ်တိ့သည် တိတ်ဆိတ်စွာေနကပါေစ။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ

သတိ့အဘိ့ သိထားေတာ်မ၍၊ လသားတိ့ေ ှ မှ့ာ ကိယ်ေတာ်ကိ ခိလံ ေသာ

သတိ့အဘိ့ ပြပင်ေတာ်မေသာ ဆေကျးဇးေတာ် သည် အလွန် ကီးလှပါ၏။ ၂၀

လတိ့ ပတတ်ေသာပရိယာယ် ှ င့် ကင်းလွတ်ေစ ြခင်းငှါ၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

အတွင်းအရပ်၌ ထိသတိ့ကိ ဝှက်ထားေသာ်မ၏။ ရန်ေတွ့ြခင်း အသံကိကွယ်ကာ လျက်၊

တဲေတာ်တွင်သတိ့ကိ ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၂၁ထာဝရဘရား၌ မဂလာြဖစ်ေစသတည်း။

အေကာင်းမကား၊ ခိင်ခံေသာ မိ ့၌ အံဘွယ်ေသာေမတာ က ဏာေတာ်ကိ အက ်ပ်အား

ထင် ှ ားြပေတာ်မ ပီ။ ၂၂အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏မျက် ှ ာကွယ်ရာ၌ ဆံး ံ းပါ ပီဟ

အက ်ပ်တတ်လပ်လျက် ဆိမိေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိေအာ်ဟစ်ေသာအခါ

အက ်ပ် ပေသာ ပဌနာစကားသံကိကိယ်ေတာ်နားေထာင်ေတာ်မသတည်း။ ၂၃

ထာဝရဘရား၏သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားကိချစ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

သစာ ှ ိေသာသတိ့ကိ ေစာင့် မေတာ်မ၏။ မာနေထာင်လား ေသာသတိ့ကိကား၊

အြပစ်များစွာဆပ်ေပးေတာ်မ သတည်း။ ၂၄ထာဝရဘရားကိ ကိးစားေသာသအေပါင်းတိ၊့

အာယ၍ ရဲရင့် ေသာ စိတ် ှ လံး ှ ိ ကေလာ့။

၃၂ အြပစ်မှလတ်ြခင်း၊ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ဖံးအပ် ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာသသည်

မဂလာ ှ ိ၏။ ၂ ထားဝရဘရား အြပစ်တင်ေတာ်မြခင်း ှ င့် လွတ် ၍၊

လှည့် စားတတ်ေသာ စိတ်သေဘာ ှ င့် ကင်းစင်ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၃ ငါသည်

အြပစ်ကိမေဘာ်မြပဘဲ ေနစဥ်အခါ၊ တေနလံ့းညည်း တွားေသာအားြဖင့် ၊ ငါ့အ ိးတိ့သည်

ေဆွးေြမ့ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၄ ေန့ညဥ့်မြပတ် ကိယ်ေတာ်၏လက်သည်

အက ်ပ်အေပ မှာ ေလး၍၊ အက ်ပ်၏ ေခ းရည်သည် ေ ွကာလ၌ ေသွေ့ြခာက်ြခင်းက့ဲသိ့

ြဖစ်ပါ၏။ ၅ တဖန်အက ်ပ်သည် ကိယ်အြပစ်ကိေ ှ ေ့တာ်၌ ဝန်ချပါ၏။ ပ

မိေသာဒစ ိက်ကိ ဝှက်၍မထားပါ။ ငါလွန်ကျူးေသာအရာကိ ထာဝရဘရားအား ေဘာ်ြပ

ေတာင်းပန်မည်ဟေြပာဆိေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ြပစ်မှားြခင်းအြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိေကာင့် ကိယ်ေတာ်ကိ ေတွသ့င့် ေသာ အချိန် ကာလ၌၊

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေတာင်းေလာက်ကပါလိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ်

လမ်မိး တတ်ေသာေရ ကီးသည် သတိ့ထံသိ့ မချဥ်းရပါ။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ခိလံရာ ြဖစ်ေတာ် မ၏။ အက ်ပ်ကိ ေဘးလတ်ေစြခင်းငှါ ကွယ်ကာ

ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ကယ်လတ်ေကာင်းကိ ဆိေသာသီချင်း ှ င့် အက ်ပ်ကိ

ြခံရံေစေတာ်မ၏။ ၈ သင့် ကိငါသွန်သင်မည်။ သင်သွားရမည့်လမ်းကိ ြပ န်မည်။

သင့် ကိ ကည့် ပစမည်။ ဥာဏ်ပညာမ့ဲေသာ ြမင်လားက့ဲသိ့ မြဖစ် ှ င့် ။ ၉

သသည်သင့် ထံသိ့ မချဥ်းကပ်ေသာေကာင့် ၊ ပစပ်ကိ ဇက်ခံွ ့၍၊ ဇက် ကိး ှ င့် ဆဲွရမည်။ ၁၀

မတရားေသာသသည် များစွာေသာဒကကိ ခံရ၏။ ထာဝရဘရား၌ ကိးစားေသာသကိကား၊

က ဏာ ေတာ်သည် ဝန်းရံတတ်၏။ ၁၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ၊့ ထာဝရဘရား၌ ဝမ်း

ေြမာက် င်လန်းကေလာ့။ သေဘာေြဖာင့် ေသာသတိ၊့ င်လန်းစွာ သီချင်းဆိကေလာ့။

၃၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ၊့ ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပ ၍ င်လန်းစွာ

သီချင်းဆိကေလာ့။ ေထာမနာ ပြခင်း အကျင့်သည် သေဘာေြဖာင့် ေသာသတိ့ ှ င့်

ထိက်တန် ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၂ ေစာင်းတီး၍ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

ကိးဆယ်ပင် ှ ိေသာ တရိယာ ှ င့် ေထာမနာသီချင်း ဆိ က ေလာ့။ ၃

ေ ှ ေ့တာ်၌အသစ်ေသာသီချင်းကိ ဆိကေလာ့။ တံပိးမတ်ြခင်း ှ င့်တကွ သာယာစွာ

တီး ကေလာ့။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ တ် ကပတ်ေတာ်သည်

ေြဖာင့် မတ်ေပ၏။ စီရင်ေတာ်မသမ ေသာ အမတိသ့ည်လည်း သစာတရား ှ င့် ညီ က၏။ ၅

ေြဖာင့် မတ်စွာကျင့် ြခင်း ှ င့် တရားသြဖင့် စီရင် ြခင်းကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

ပထဝီေြမ ကီးသည် ထာဝရ ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ြပည့် ဝလျက် ှ ိ၏။

၆ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊

တ်ေတာ်အသက်အားြဖင့် မိဃ်းေကာင်းကင်တန်ဆာများကိ၎င်း ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၇



ဆာလံ301

သမဒရာေရကိ စပံစေဝးေစေတာ်မ၏။ နက်နဲ ေသာသမဒရာကိလည်း လံ ခံရာအရပ်တိ့၌

သိထားေတာ် မ၏။ ၈ ထာဝရဘရားကိ ေြမ ကီးတြပင်လံး ေကာက် ွံ ့ ေစ။

ေလာကီ ိင်ငံသားအေပါင်းတိ့သည် ိေသေလးြမတ် ကေစ။ ၉ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရား မတ်ဆိ၍၊ မတ်ဆိေတာ်မသည်အတိင်း ြဖစ်၏။ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း တည်လျက်ေန၏။ ၁၀ထာဝရဘရားသည် တပါးအမျိုးသားတိ့၏

တိင်ပင်ြခင်းကိ ပယ်ေတာ်မ၏။ လတိ့၏ ကံစည်ြခင်းကိ လည်း ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၁၁

ထာဝရဘရား၏ ြပဌာန်းေတာ်မြခင်းသည် ကာလအန ှ င့် ဆိင်၍၊ စိတ် ှ လံးေတာ်၏

အ ကံအစည် တိ့သည် သားစဥ်ေြမဆက်အဆံးတိင် ေအာင်တည်က လိမ့်မည်။ ၁၂

ထာဝရဘရားသည် အကင်အမျိုး၏ ဘရား ြဖစ်၍၊ အကင်လစကိ မိမိအေမွဥစာဘိ့

ေ ွးေကာက် ေတာ်မ၏၊ ထိအမျိုး ှ င့် ထိလစသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၃ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းကင်ဘံက ကည့် ၍၊ လသားအေပါင်းတိ့ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ်က ကည့် ၍၊ ေြမ ကီးေပ မှာေနေသာ သတဝါအေပါင်းတိ့ကိ မှတ်

ေတာ်မ၏။ ၁၅ သတိ့၏ စိတ် ှ လံး ှ ိသမ တိ့ကိ ဖန်ဆင်း၍၊ သတိ့ကျင့်သမ ေသာ

အကျင့် တိ့ကိလည်း ဆင်ြခင်ေတာ် မ၏။ ၁၆ ှ င်ဘရင်မည်သည်ကား၊ များစွားေသာအလံး

အရင်းအားြဖင့် ချမ်းသာမရ။ သရဲသည်လည်း ခွန်အား ကီးေသာအားြဖင့်

ကယ်လတ်ြခင်းသိ့မေရာက်။ ၁၇ ြမင်းေသာ်လည်း ေဘးလွတ်ြခင်းအမကိ မတတ်

ိင်။ ကီးစွာေသာ ခွန်အားဗလြဖင့် မကယ်ယ ိင်။ ၁၈ ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာ သတိ့ ှ င့် က ဏာေတာ်ကိ ခိလံေသာသတိ့သည်၊ ၁၉ ေသေဘး ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ အစာ ေခါင်းပါးသည် ကာလ၌အသက် ှ င်မည်အေကာင်း၊

သတိ့ကိကည့် လျက် ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၀ ငါတိ့၏ဝိညာဥ်သည် ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့်

လျက်ေန၏။ ထိဘရားသည် ငါတိ့ကိ မစေသာသ၊ ကွယ် ကာေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၁

သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်ကိ ခိလံေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ထာဝရဘရား၌

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ် ကိ

ကိးစားသည် ှ င့်အညီ၊ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ က ဏာေတာ် သက်ေရာက်ပါေစေသာ။

၃၄ ငါသည် ခပ်သိမ်းေသာကာလတိ့၌ ထာဝရ ဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပးမည်။

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် မက်ဆိမည်။ ၂ ငါ့ဝိညာဥ်သည်

ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပ၍ ဝါ ကားြခင်းကိ ပမည်။ ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာ သတိ့သည်

ကားသိ၍၊ ဝမ်းေြမာက်ကပါေစေသာ။ ၃ ငါ ှ င့်အတထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

နာမေတာ်ကိ တညီတ ွတ်တည်း ချီးေြမာက် ကကန်အ့ံ။ ၄ ငါသည်

ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာအခါ နား ေထာင်ေတာ်မ၏။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအေကာင်း

အလံးစံတိ့အထဲက ငါ့ကိ ကယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၅ထာဝရဘရားကိ ေမ ာ် ကည့်ကေလာ့။

အလင်း ကိ ရကလိမ့်မည်။ မျက် ှ ာ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့် ကင်း လွတ် ကလိမ့်မည်။ ၆

ဤဆင်းရဲေသာသ၏ ေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံကိ ထာဝရဘရားသည် နားေထာင်၍၊

ခပ်သိမ်းေသာဆင်းရဲ ထဲကကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၇ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ

သတိ့ ပတ်လည်၌ ေကာင်းကင်တမန်ေတာ်တိ့သည် တပ်ချ၍ ကယ် လတ်တတ်က၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မသည် အေကာင်းကိ ြမည်းစမ်း၍သိမှတ်ကေလာ့။

ကိယ်ေတာ် ကိ ခိလံေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၉ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းသတိ၊့

ထာဝရဘရား ကိ ေကာက် ွံ ့ ကေလာ့။ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့၌ ဆင်းရဲ

ြခင်းမ ှ ိရာ။ ၁၀ ြခေသ့တိ့သည် ဆင်းရဲ၍ ငတ်မွတ်ြခင်းကိ ခံရ ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ့၌ ေကာင်း ေသာအရာတစံတခမ မလိရာ။ ၁၁

အချင်းသငယ်တိ့လာကေလာ့။ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့ြခင်း တရားကိ သင်တိ့အား ငါသွန်သင်မည်။ ၁၂ ေကာင်းမွန်ေသာအရာကိ

ေတွ့ြမင်မည် အေကာင်း၊ အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့်တကွ ေနရ့က်ကာလကိ ေတာင့်တလိချင်ေသာ

သမည်သည်ကား၊ ၁၃ ကိယ်လ ာကိ မေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ကင်းေစ ေလာ့။

တ်ခမ်းလည်း မသာစကားကိ မေြပာေစ ှ င့် ။ ၁၄ ဒစ ိက်ကိလဲေ ှ ာင်၍

သစ ိက်ကိ ပေလာ့။ သတပါး ှ င့်အသင့်အတင့် ေနြခင်းကိ ှ ာ၍မီှေအာင်လိက် ေလာ့။ ၁၅

ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။ သတိ့

ေအာ်ဟစ်သံကိလည်း နား ေထာင်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိ့ကား၊

ေြမ ကီးေပ မှာ ေအာက်ေမ့စရာ အမှတ်မ မ ှ ိေစြခင်းငှါ ပယ် ှ င်းမည် အေကာင်း၊

ထာဝရဘရားသည် မျက် ှ ာထားေတာ်မ၏။ ၁၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားသည် နားေထာင်၍၊ သတိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာ ဆင်းရဲထဲက

ကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် ကျိုးပ့ဲေသာစိတ် ှ ိေသာ သတိ့ ှ င့်

ှ လံးေကကဲွေသာသတိ့ကိ နီးေတာ်မ၏။ ေနာင်တ ှ ိ၍ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့ကိလည်း

ကယ်တင် ေတာ်မ၏။ ၁၉ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် များစွာေသာ ဒက ဆင်းရဲကိ

ခံရေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်း ေသာဒကဆင်းရဲ ထဲကကယ်လတ်ေတာ်မ၏။

၂၀သ၏အ ိး ှ ိသမ တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ တေချာင်းမ မကျိုးမပ့ဲရ။

၂၁ မတရားေသာသမကား၊ ေဘးြဖင့်အသက်ဆံး ြခင်းသိ့ ေရာက်ရမည်။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ မန်းေသာ သတိ့သည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရကမည်။ ၂၂

ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်တိ့၏ အသက် ဝိညာဥ်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ခိလံေသာသတစံတေယာက်မ အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ မခံရ။ ဒါဝိဒ်သည်

အဘိမလက်မင်းေ ှ မှ့ာထးြခားေသာအြခင်းရာကိ ပသြဖင့် ၊ ှ င့်ထတ်ြခင်းကိခံရ၍

ထွက်သွားေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ။

၃၅ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၌ဆန့်ကျင်ဘက် ပ ေသာသတိ့ကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ စစ်တိက်ေသာသတိ့ကိ တိက်ေတာ်မပါ။

၂ ဒိင်းလားကိကိင်၍ အက ်ပ်ကိ ကညီြခင်းငှါ ထေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်ကိ

လိက်ေသာသတိ့ေ ှ ့၌ လံှေတာ်ကိ ွယ်၍ ဆီးတားေတာ်မပါ။ ငါသည် သင်၌ချမ်းသာေပး

ေသာ သေပတည်းဟအက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်အား မိန့်ေတာ် မပါ။ ၄အက ်ပ်အသက်ကိ

ှ ာေသာသတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ၍ မျက် ှ ာပျက် ကပါေစေသာ။ အက ်ပ်ကိ

အ ရာယ် ပမည်ဟ ကံစည်ေသာသတိ့သည် လှန်ြခင်းကိ ခံရ၍ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်ကပါေစေသာ။ ၅ ထိသတိ့သည် ေလတိက်ေသာဖဲွက့ဲသိ့ ြဖစ် ကပါ ေစေသာ။

ထာဝရဘရား၏ တမန်သည်လည်း သတိ့ကိ လဲှပါေစေသာ။ ၆သတိ့သွားေသာလမ်းသည်

မိက်ေသာလမ်း၊ ေချာေသာလမ်းြဖစ်ပါေစေသာ။ထာဝရ ဘရား၏ တမန်သည်လည်း

သတိ့ကိ လိက်ပါေစေသာ။ ၇ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ အက ်ပ်အဘိ့ ေကျာ့ကွင်းကိ

ဝှက်ထားကပါ ပီ။ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်စရာဘိ့တွင်းကိ

တးကပါ ပီ။ ၈ ထိသိ့ေသာသသည် အမှတ်တမ့ဲပျစ်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ပါေစေသာ။

မိမိဝှက်ထားေသာေကျာ့ကွင်းသည် မိမိကိေကျာ့မိပါေစေသာ။ မိမိတွင်းထဲသိ့ မိမိကျပါ

ေစေသာ။ ၉ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ငါ၏ဝိညာဥ်သည် ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပ၍

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ကယ်တင်ေတာ်မ ြခင်းအေကာင်းကိလည်း အမီှ ပ၍

စိတ် င်လန်းြမူးထး ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၀ အက ်ပ်အ ိး ှ ိသမ တိ့ကလည်း၊

အိထာဝရဘရား၊ အစိးတရ ပေသာသ၏ လက်မှဆင်းရဲသားကိ တ်ေတာ်မ၍၊

လယဖျက်ဆီးတတ်ေသာ သ၏လက်၌ ဆင်းရဲငတ်မွတ်လျက် ခံေနရေသာသကိ

ချမ်းသာေပး ေတာ်မတတ်ေသာ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အဘယ်သတပါ သနည်းဟ

ေလာက်ဆိကမည်။ ၁၁ မမှန်ေသာသက်ေသတိ့သည်ေပလာ၍၊ ငါမသိေသာမြပစ်တိ့ကိ

ငါ့အေပ မှာတင် က၏။ ၁၂ ငါ ပေသာေကျးဇးအတွက် သတိ့သည် ငါ့

အသက်ကိလယြခင်းတည်းဟေသာ မေကာင်းေသာအရာ ကိ ဆပ်ေပးက၏။ ၁၃

ငါမကား၊ သတိ့၌ အနာေရာဂါစဲွေသာအခါ၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်ဆင်လျက်

အစာကိေ ှ ာင်၍ ခိးြခံစွာ ကျင့် ေလ၏။ ကိယ်ရင်ခွင်ကိ မျက် ှ ာ ပလျက် ဆေတာင်း

ေလ၏။ ၁၄ သတိ့ကိ ငါ၏မိတ်ေဆွ၊ ငါ၏ညီအစ်ကိက့ဲသိ့ သေဘာထား၍

ငါ ပ၏။ ကိယ်အမိကိေအာက်ေမ့၍၊ စိတ်မသာညည်းတွားေသာသက့ဲသိ့

ကမ်းတမ်းေသာအဝတ်ကိဝတ်လျက် တမိင်မိင်ေနေလ၏။ ၁၅ ငါလဲေသာအခါမကား၊

သတိ့သည် ဝမ်းေြမာက် ၍ စည်းေဝး က၏။ ိက်ပတ်ေသာသတိ့သည် ငါ့တဘက်

၌စည်းေဝး က၏။ သတိ့ကိလည်း ငါမသိရ။ မရပ်မနားဘဲ ငါ့ကိ ဆဲွြဖတ် က၏။ ၁၆

ပဲွ၌ကစားတတ်ေသာ လဆိးတိ့ ှ င့်အတ ငါ့ကိ အံသွားခဲ ကိတ်က၏။ ၁၇ အိထာဝရဘရား၊

အဘယ်မကာလပတ်လံး ကည့် ၍ ေနေတာ်မမည်နည်း။ အက ်ပ်အသက်ကိ

သတိ့ ပေသာ ေဘးဥပဒ်မှ၎င်း၊ အက ်ပ်အချစ်ဆံးကိ ြခေသ့တိ့မှ၎င်း ကယ်လတ်ေတာ်မပါ။

၁၈ ေကျးဇးေတာ် ကီးလှပါ၏ဟ မဟာပရိသတ် အလယ်မှာ အက ်ပ်ဝန်ခံပါမည်။

များစွာေသာလစတွင် ကိယ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ ၁၉ မဟတ်မမှန်ဘဲ အက ်ပ်ကိ
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ရန်ဘက် ပေသာ သတိ့သည် ေအာင်ပဲွကိ မခံ ကပါေစ ှ င့် ။ အေကာင်း မ ှ ိဘဲ အက ်ပ်ကိ

မန်းေသာ သတိ့လည်း မျက်စိေစွြပ ြခင်းကိ မ ပကပါေစ ှ င့် ။ ၂၀အေကာင်းမကား၊

သတိ့သည် အမ ငိမ်းေစ ေသာ စကားကိ မေြပာကပါ။ ငိမ်ဝပ်စွာေနေသာ

ြပည် သားတိ့တဘက်၌ လ ို ့ဝှက်ေသာအမများကိ ကံစည်က ပါ၏။ ၂၁

အက ်ပ်ကိပစပ်ဟ၍ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟ၊ ငါတိ့သည် ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရ ပီဟ ဆိကပါ၏။

၂၂ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် သိြမင်ေတာ် မ၏။ အိဘရား ှ င်၊ တိတ်ဆိတ်စွာ

ေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ် ှ င့် ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၃အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်၏အ ှ င်၊ အက ်ပ်၌ေရာက်ေသာအမကိ စီရင်ေတာ်မမည် အေကာင်း ကိယ်ကိ

ိးေဆာ်၍ထေတာ်မပါ။ ၂၄အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ် ေတာ်သည်

ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်း ှ င့်အညီ၊ အက ်ပ် အမကိ ဆံးြဖတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့သည်

အက ်ပ်ကိ ိင်၍ ဝမ်းမေြမာက် ကပါေစ ှ င့် ။ ၂၅ အဲ၊ ငါတိ့အလိြပည့် စံ ပီဟ

မေအာက်ေမ့ကပါေစ ှ င့် ။ ငါတိ့သည် သကိ့ မျို ပီဟ၊ မေြပာကပါေစ ှ င့် ။ ၂၆

အက ်ပ်၌ေဘးေရာက်သည်အေကာင်းကိ ဝမ်း ေြမာက်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်

အ ှ က်ကဲွ၍ မျက် ှ ာ ပျက် ကပါေစေသာ။ အက ်ပ်တဘက်၌ ကိယ်ကိ

ချီးေြမာက်တတ်ေသာ သတိ့အေပ မှာ အသေရပျက်ြခင်း ှ င့် ှ က်ေကာက်ြခင်း

သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂၇ အက ်ပ်၏ ဟတ်မှန်ြခင်းဘက်၌ ေနေသာသတိ့

သည် င်လန်းစွာ သီချင်းဆိ၍ ဝမ်းေြမာက်ကပါေစ ေသာ။ မိမိကန်၌

ချမ်းသာတိးပွားြခင်းအေကာင်းကိ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည်

ဘန်း ကီးေတာ် မေစသတည်းဟ၊ သတိ့သည် အစဥ်မြပတ် မတ်ဆိကပါ ေစေသာ။ ၂၈

အက ်ပ်သည်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ ေြဖာင့် မတ် ေတာ်မြခင်း အေကာင်းအရာကိ

မတ်ဆိ၍အစဥ်မြပတ် ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။

၃၆ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ရ့ေသာအေကာင်း သည် မတရားေသာသ၏

မျက်စိ၌မထင်ဟ၊ ထိသပ တတ်ေသာ ဒစ ိက်ကိ ငါေထာက်၍ သေဘာကျ၏။

၂သ၏အြပစ်ကိ ေတွေ့တာ်မမ၊ ွံ ှ ာေတာ်မမဟ ကိယ်မျက်စိေ ှ ့၌ ကိယ်ေကာင်းေသာ

အေယာင်ကိ ေဆာင်တတ်၏။ ၃ သေြပာေသာစကားသည် အဓမစကား၊ လှည့်

စားေသာစကားြဖစ်၏။ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေစ တတ်ေသာပညာကိ စွန့်ေလ ပီ။

၄ အိပ်ရာေပ မှာ မေကာင်းေသာအမကိ ကံစည် တတ်၏။ မေကာင်းေသာ

လမ်းသိ့အ မဲလိက်၍၊ ဆိးယတ် ေသာအကျင့် ကိ ွံ ှ ာြခင်းမ ှ ိ။ ၅ အိထာဝရဘရား၊

က ဏာေတာ်သည် ေကာင်း ကင်သိ့၎င်း၊ သစာေတာ်သည် မိဃ်းတိမ်သိ့၎င်း မီှပါ၏။ ၆

ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းတရားသည် ကီးမားစွာ ေသာေတာင် ိး ှ င့် တပါ၏။

တရားစီရင်ေတာ်မချက် တိ့သည် အလွန်နက်နဲရာ ြဖစ် ကပါ၏။ အိထာဝရာဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် လမျိုး ှ င့် တိရစာန်မျိုးကိ ေစာင့် မေတာ် မ၏။ ၇ အိဘရားသခင်၊

က ဏာေတာ်သည် အလွန် ြမတ် ိးဘွယ်ြဖစ်ပါ၏။ ထိေကာင့် လသားတိ့သည်

အေတာင်ေတာ်အရိပ်ကိ ခိလံလျက်ေနရကပါ၏။ ၈ အိမ်ေတာ်၏ကယ်ဝြခင်း ှ င့်

ေရာင့် ရဲလျက် ေန၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ချမ်းသာြမစ်ေရကိ ေသာက်ေစြခင်း ငှါ

အခွင့် ေပးေတာ်မ၏။ ၉အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်ထံမှာ အသက် စမ်းေရတွင်း ှ ိပါ၏။

အလင်းေတာ်ထဲမှာ အက ်ပ်တိ့ သည် အလင်းကိ ရကပါ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်ကိ

သိေသာသတိ့အား၊ က ဏာ ေတာ်ကိ၎င်း၊ သေဘာေြဖာင့် ေသာသတိ့အား ေြဖာင့် မတ်

ေတာ်မြခင်း တရားကိ၎င်း တည် မဲတည်ေစေတာ်မပါ။ ၁၁ မာန၏ေြခသည် အက ်ပ်ကိ

မနင်းပါေစ ှ င့် ။ မတရားေသာသတိ့သည် အက ်ပ်ကိ ေနရာမေ ွ ့ ကပါ ေစ ှ င့် ။ ၁၂

ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိ့သည် ထိအရပ်၌ပင် လဲလျက်ေနရကပါ၏။ လဲှြခင်းကိ

ခံရေသာေကာင့် ၊ တဖန်ထြခင်းငှါ မတတ် ိင်ကပါ။

၃၇ လဆိးတိ့အေကာင်းေကာင့် စိတ်မပ ှ င့် ။ မတရား သြဖင့် ပေသာသတိ့ကိ

မြငူစ ှ င့် ။ ၂ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် မကာမြမင့် မီှ ြမက်ပင်က့ဲသိ့

ရိတ်ြခင်းကိခံရ၍၊ စိမ်းေသာပျိုးပင် ိး ွမ်းသက့ဲသိ့ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၃

ထာဝရဘရားကိ ခိလံ၍၊ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေလာ့။ ြပည်ေတာ်၌ေန၍၊

သစာတရားကိ ကျက်စားေလာ့။ ၄ ထာဝရဘရား၌ ေမွေ့လျာ်ြခင်း ှ ိေလာ့။

သတိ့ ပ လ င်၊ စိတ် ှ လံး အလိြပည့်စံရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ် မမည်။ ၅

ကိယ်အမအရာကိ ထာဝရဘရား၌ အပ်ေလာ့။ ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးစားေလာ့။

သိ့ ပလ င်စီရင်ေတာ် မမည်။ ၆သင်၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအေကာင်းကိ အလင်း က့ဲသိ့၎င်း၊

တရားသြဖင့် ပြခင်းအရာကိ မွန်းတည့် ေရာင် ြခည်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေဘာ်ြပေတာ်မမည်။ ၇

ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ ငိမ်ဝပ်စွာေန၍၊ ကိယ် ေတာ်ကိင့ံလင့် ေလာ့။ မိမိအမ၌

ေအာင်တတ်ေသာသ၊ မေကာင်းေသာအ ကံအစည်တိ့ကိ ပီးေစေသာသ၏

အေကာင်းေကာင့် စိတ်မပ ှ င့် ။ ၈အမျက်မထွက်ေစ ှ င့် ။ ေဒါသစိတ်ကိ စွန့်ပယ် ေလာ့။

ြပစ်မှားေစြခင်းငှါ တိက်တွန်းတတ်ေသာ စိတ် မ ှ ိေစ ှ င့် ။ ၉ ြပစ်မှားေသာသတိ့သည်

ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် ေသာသတိ့မကား၊

ြပည်ေတာ်ကိ အေမွခံရကလိမ့်မည်။ ၁၀ ခဏကာ ပီးမှ၊ မတရားေသာသသည်မ ှ ိရ။

သ၏ေနရာကိေစ့ေစ့ ှ ာ၍မေတွရ့။ ၁၁ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့မကား၊ ြပည်ေတာ်ကိ

အေမွခံ၍၊ များြပားေသာ ငိမ်သက်ြခင်း၌ ေမွေ့လျာ် က လိမ့်မည်။ ၁၂

မတရားေသာသသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသတဘက်၌ ကံစည်၍ အံသွားခဲ ကိတ်တတ်၏။

၁၃ သိ့ေသာ်လည်း သ၏ ေနရ့က်အချိန်ေရာက်မည် ကိ ဘရား ှ င်သိြမင်၍၊

သကိ့ ပံးရယ်ေတာ်မ၏။ ၁၄ မတရားေသာသတိ့သည် ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိ

လဲှချြခင်းငှါ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်စွာကျင့် ေသာ သတိ့ကိသတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ထားကိထတ်လျက်၊

ေလးကိ တင်လျက် ေနတတ်က၏။ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်း၊ သတိ့ထားသည် သတိ့ ှ လံးထဲသိ့

ဝင်လိမ့်မည်။ သတိ့ေလးတိ့သည်လည်း ကျိုး ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၌

နည်းေသာဥစာသည် မတရားေသာသ ကီးတိ့၌ ကယ်ဝေသာဥစာထက် သာ၍ေကျးဇး ှ ိ၏။

၁၇ အေကာင်းမကား၊ မတရားေသာသ၏လက် ံ း သည် ကျိုးရလိမ့်မည်။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိကား၊ ထာဝရ ဘရားမစေတာ်မ၏။ ၁၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏

ေနရ့က်ကာလကိ ထာဝရဘရားသိမှတ်ေတာ်မ၍၊ သတိ့၏ အေမွဥစာသည်

အစဥ်အ မဲတည်လိမ့်မည်။ ၁၉ သတိ့သည် ခဲယဥ်းေသာကာလ၌ မျက် ှ ာမပျက်၊

အစာေခါင်းပါးသည်ကာလ၌ ဝစွာစားရက၏။ ၂၀ မတရားေသာသတိ့မကား၊

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရကမည်။ ထာဝရဘရား၏ ရန်သတိ့သည်

ကျက်စားရာအရပ်၏အသေရက့ဲသိ့ဆံး၍၊ မီးခိးြဖစ်လျက် ကွယ်ေပျာက်ကလိမ့်မည်။ ၂၁

မတရားေသာသသည် ေချးငှါး၍ မဆပ်ဘဲ ေနတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊

သနားေသာ စိတ် ှ ိ၍ ေပးတတ်၏။ ၂၂ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာသသည်

ြပည်ေတာ်ကိ အေမွခံရလိမ့်မည်။ ကျိန်ေတာ်မြခင်း ကိ ခံရေသာ သမကား၊ ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့

ေရာက်ရလိမ့် မည်။ ၂၃ ေကာင်းေသာသ၏ေြခရာတိ့ကိ ထာဝရဘရား သည် ပ့ဲြပင်၍၊

သသွားရာလမ်းကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိသသည် လဲေသာ်လည်း

ဆံးရာသိ့မေရာက်ရ။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သ၏လက်ကိ

ကိင်မေတာ်မ၏။ ၂၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် စွန့်ပစ်ြခင်းကိခံရ သည်အေကာင်း၊

သ၏သားေြမးတိ့သည် ေတာင်း၍ စားရသည်အေကာင်းကိ ငါသည် အသက်ပျိုသည်

ကာလမှစ၍ အိသည်တိင်ေအာင် မြမင်စဖး။ ၂၆ သသည်အစဥ်သနားေသာ

စိတ် ှ ိသည် ှ င့် ၊ သတပါးတိ့အား ေချးငှါးတတ်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏သားေြမး တိ့သည်

ေကာင်း ကီးမဂလာကိခံ ရက၏။ ၂၇ ဒစ ိက်ကိလဲေ ှ ာင်၍ သစ ိက်ကိ ပေလာ့။

သိ့ ပလ င် အစဥ်အ မဲေနရလိမ့်မည်။ ၂၈ထာဝရဘရားသည် တရားကိ ှ စ်သက်ေတာ် မ၏။

မိမိသန့် ှ င်းသတိ့ကိလည်း စွန့်ေတာ်မမ။ သတိ့သည် ေစာင့် မေတာ်မြခင်းကိ

အစဥ်အ မဲခံရကလိမ့်မည်။မတရားေသာသ၏ သားေြမးတိ့မကား၊ ပယ် ှ င်းြခင်းကိ

ခံရကလိမ့်မည်။ ၂၉ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ြပည်ေတာ်ကိ အေမွ

ခံ၍ အစဥ်အ မဲ ေနရကလိမ့်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ တ်သည်

ပညာကိ မက်ဆိတတ်၏။ သ၏လ ာသည်လည်း တရားေသာ စကားကိ

ေြပာဆိတတ်၏။ ၃၁ ထာဝရဘရား၏ တရားေတာ်သည် သ၏ စိတ် ှ လံးထဲမှာ

တည်သည်ြဖစ်၍၊ သသွားေသာအခါ မေချာ်မလဲရ။ ၃၂ မတရားေသာသသည်

ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ ေချာင်းေြမာင်း၍ သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံတတ်၏။ ၃၃ သိ့ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားသည် ထိသ၏ လက်၌ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ စွန်ပစ်ေတာ်မမည်မဟတ်။

အစစ်ခံရေသာအခါ အြပစ်စီရင်ေတာ်မမည်မဟတ်။ ၃၄ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် ၍၊

လမ်းေတာ်ကိ ေ ှ ာက်သွားေလာ့။ ြပည်ေတာ်ကိ အေမွခံရေသာအခွင့် ှ င့်

ချီးေြမာက်ေတာ်မမည်။ မတရားေသာသတိ့ ဆံး ံ းြခင်းကိ သင်သည် ကည့်ြမင်ရလိမ့်မည်။



ဆာလံ303

၃၅ မတရားေသာသသည် အစိးတရ ပ၍၊ ေပါက်ရင် အရပ်မှာ ကီးပွားေသာ

သစ်ပင်လန်းလန်း ှ ိသက့ဲသိ၊့ ကိယ်ကိကိယ်ြပန်ပွါးေစသည်ကိ ငါြမင်ရေသာ်လည်း၊ ၃၆

ေနာက်တဖန်သသည် ေ ွ သွ့ား၍ ကွယ်ေပျာက် ၏။ သကိ့လည်း ငါ ှ ာ၍မေတွရ့။ ၃၇

စံလင်ြခင်းတရားကိေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ကည့် ဆင်ြခင်ေလာ့။

ထိသိ့ ပေသာ သသည် အဆံး၌ ငိမ်သက်ြခင်းကိ ခံစားရလိမ့်မည်။ ၃၈

ြပစ်မှားေသာသအေပါင်းတိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်၍၊ မတရားေသာသတိ့သည်

အဆံး၌ပယ် ှ င်းြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၃၉ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏

ကယ်တင်ြခင်းအမကိ ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ေဘးေရာက်သည်ကာလ၌

သတိ့ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄၀ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ မစကယ်တင်ေတာ် မမည်။

ယံကည်ခိလံေသာေကာင့် ၊ မတရားေသာသတိ့ လက်မှ တ်ယကယ်တင်ေတာ်မမည်။

၃၈ အိထာဝရဘရား၊ အမျက်ေတာ်ထွက်၍အက ်ပ်ကိ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

ြပင်းစွာေသာ စိတ်ေတာ် ှ ိ၍ ဆံးမေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂ ြမားေတာ်တိ့သည်

အက ်ပ်၌ စေဝး၍၊ လက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ှ ိပ်လျက် ှ ိပါ၏။ ၃

အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ် အသားသည် ကျန်းမာြခင်းမ ှ ိပါ။

ဒစ ိက်အြပစ်ေကာင့် အ ိးများထဲမှာ သက်သာြခင်း မ ှ ိပါ။ ၄ အက ်ပ် ပမိေသာ

ဒစ ိက်တိ့သည် အက ်ပ် ေခါင်းကိ လမ်းမိး၍၊ ေလးေသာဝန်က့ဲသိ့ အက ်ပ်မထမ်း

ိင်ေအာင် ေလးကပါ၏။ ၅ အက ်ပ်မိက်ေသာအမေကာင့် အနာတိ့သည် နံေစာ်၍

ရိယဲွလ့ျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၆ အက ်ပ်သည် ြပင်းထန်စွာခံရ၍၊ အလွန် ှ ိမ်ချ လျက်၊

ကမ်းတမ်းေသာအဝတ်ကိဝတ်လျက် တေနလံ့း သွားရပါ၏။ ၇ အက ်ပ်ခါးသည်

ပေလာင်ေသာအနာစဲွ၍၊ အသားသည်လည်း ကျန်းမာြခင်းမ ှ ိပါ။ ၈ နန်နဲြခင်း၊ ေကကဲွ ှ ိ၍၊

စိတ် ှ လံးလပ် ှ ားသြဖင့် ေအာ်ဟစ်ရပါသည်။ ၉ အိဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်အလိ ှ ိသမသည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ထင် ှ ားပါ၏။ အက ်ပ်ညည်းတွားြခင်း ကိလည်း အကင်းမ့ဲသိေတာ်မ၏။ ၁၀

အက ်ပ်၏ ှ လံးတန်လပ်၍၊ ခွန်အားလည်း ကန်ပါ ပီ။ မျက်စိအလင်းသည်

ကွယ်ေပျာက်ပါ ပီ။ ၁၁အက ်ပ်၏အေဆွခင်ပွန်း၊ အေပါင်းအေဘာ် တိ့သည် အက ်ပ်

အနာေရာဂါေကာင့် ၊ ေဝးေဝးရပ် လျက်၊ ေပါင်းေဘာ်တိ့သည်လည်း၊ ေ ှ ာင်လျက် ေနက

ပါ၏။ ၁၂ အက ်ပ်အသက်ကိ ှ ာေသာသတိ့သည် ေကျာ့ ကွင်းများကိ

ေထာင်ထားကပါ၏။ အက ်ပ်၌ အြပစ် ပြခင်းအခွင့် ကိ ှ ာေသာသတိ့သည်

တေနလံ့းမနာလိ ေသာစကားကိေြပာ၍၊ မေကာင်းေသာပရိယာယ်ကိ ကံစည်ကပါ၏။ ၁၃

အက ်ပ်မကား၊ နားပင်းေသာသက့ဲသိ့ မကား။ တ်ကိ မဖွင့်တတ်လကဲသိ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၄

နားမကား၊ ြပန်၍မြငင်း ိင်ေသာ သက့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ အေကာင်းမကား၊

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ် ေတာ်ကိအက ်ပ် ကိးစားပါ၏။ အက ်ပ်၏ အ ှ င် ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်သည် ြပန်ေြပာေတာ်မမည်။ ၁၆ သိ့မဟတ်၊ သတိ့သည် အက ်ပ်အမမှာ ဝမ်း

ေြမာက် ကပါလိမ့်မည်။ အက ်ပ်သည် ေြခေချာ်ေသာ အခါ အက ်ပ်တဘက်၌

ကိယ်ကိချီးေြမာက် ကပါ လိမ့်မည်ဟ ေလာက်ပါ ပီ။ ၁၇ အက ်ပ်လဲလသည်ြဖစ်၍၊

ကိယ်ဆင်းရဲြခင်းကိ အစဥ်ေအာက် ေမ့လျက်ေနပါ၏။ ၁၈ ကိယ်အြပစ်ကိေဘာ်ြပပါ၏။

ြပစ်မှားမိေသာ ေကာင့် စိတ်ပပန်ြခင်း ှ ိပါ၏။ ၁၉ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့ကား၊

ကျန်းမာလျက်၊ ခွန်အား ကီးလျက် ှ ိ ကပါ၏။ အက ်ပ်ကိ မဟတ်မှန်ဘဲ

မန်းေသာသတိ့ကား၊ များြပား ကပါ၏။ ၂၀အက ်ပ်သည် ေကျးဇးတရားကိ ကိးစား၍

ကျင့် ေသာေကာင့် ေကျးဇးအတွက် အြပစ် ပတတ်ေသာ သတိ့သည်အက ်ပ်ကိ

ရန်ဘက် ပကပါ၏။ ၂၁ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမ ပါ ှ င့် ။

အက ်ပ်၏ ဘရား၊ အက ်ပ် ှ င့် ေဝးေဝးေနေတာ် မမပါ ှ င့် ။ ၂၂ အက ်ပ်ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား ှ င်၊ အက ်ပ်ကိမစြခင်းငှါ အလျင်အြမန် ကလာေတာ်မပါ။

ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှါ စပ်ဆိေသာဆာလံ။

၃၉ ငါသည်စကားြဖင့် မ မြပစ်မှားမည်အေကာင်း၊ ကိယ်ကျင့် ကိ သတိ ပမည်။

မတရားေသာသသည် ငါ့ေ ှ ့မှာ ှ ိစဥ်၊ ငါသည်ကိယ် တ်ကိ ချည်ေ ှ ာင်မည်ဟ

ငါေြပာ ထား၏။ ၂ စကားမေြပာဘဲအလျက်ေန၏။ ေကာင်းေသာ အရာကိပင် မေြပာ။

ထိသိ့ေနစဥ်၊ ငါသည် စိတ်ညစ် း ြခင်း ှ ိ၏။ ၃ ကိယ်အထဲမှာ ှ လံးပေဆွးြခင်း ှ ိ၏။

ငါညည်း တွားစဥ်၊ မီးေလာင်ေလ၏။ ထိအခါငါသည် တ် မက်၏။ ၄ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ပျက် တတ်ေသာ သေဘာကိသိရပါမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်

၏လမ်းဆံးကိ၎င်း၊ အက ်ပ်၏ အသက်အပိင်းအြခားကိ၎င်း သိေစေတာ်မပါ။ ၅

အက ်ပ်အသက်တာကိ တမိက်မသာ ခန့်ထား ေတာ်မ ပီ။ အက ်ပ်အ ွယ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ဘာမ မဟတ်သက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ အကယ်စင်စစ် လမည်သည်

ကား၊ လ၏အထွဋ်သိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အနတသက် သက်ြဖစ်ပါ၏။ ၆

အကယ်စင်စစ်လသည် အရိပ်၌သာ ကျင်လည် ပါ၏။ အကယ်စင်စစ် လသည် အရိပ်၌သာ

ကျင်လည် ပါ၏။ အကယ်စင်စစ် လတိ့သည် အကျိုးမဲပင်ပန်း က ပါ၏။

ဥစာကိဆည်းဖးေသာ်လည်း အဘယ်သရအ့ံသည် ကိ မသိရပါ။ ၇ ယခမကား၊

အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့ ေြမာ်လင့် ရပါမည်နည်း။ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၌သာ

ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်း ှ ိပါ၏။ ၈ ြပစ်မှားမိသမ ေသာအြပစ်တိ့မှ အက ်ပ်ကိ

လတ်ေတာ်မပါ။ မိက်ေသာ သတိ့၏ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၉

ကိယ်ေတာ်စီရင်ေတာ်မရာ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်ေြပာစရာမရ။ တ်ကိ

မဖွင့် ဘဲေနရပါ၏။ ၁၀ အက ်ပ်ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ဦး။ လက်ေတာ်ေအာက်၌

ဆံမြခင်းကိခံရ၍ အားကန်ပါ ပီ။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည် လတိ့အြပစ်ေကာင့် ဆံးမ၍

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မလ င်၊ ပိး ွဖျက်တတ်သက့ဲသိ၊့ လတိ့၏ တင့်တယ်ြခင်းအသေရကိ

ြပယ်ေပျာက်ေစေတာ်မ၏။ အကယ်စင်စစ်လခပ်သိမ်းတိ့သည် အနတသက်သက်

ြဖစ် ကပါ၏။ ၁၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းြခင်း ပဌနာကိ ကားေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ေအာဟစ်ေသာ အသံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်မျက်ရည်ကိ ကည့်၍

ေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ဘိးေဘးအေပါင်းတိ့သည် ြဖစ်ဘးသက့ဲသိ၊့ အက ်ပ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ်၏။ ၁၃ အက ်ပ်သည် ေ ွ သွ့ား၍ မေပျာက်မီှတွင်

သက်သာရမည်အေကာင်း၊ မျက် ှ ာလဲေတာ်မပါ။

၄၀ ငါသည် ထာဝရဘရားကိ ေစ့ေစ့ေြမာ်လင့်သည် ကာလ၊ ငါ့ကိ

မျက် ှ ာ ပ၍ ငါေအာ်ဟစ်ေသာအသံကိ ကားေတာ်မ၏။ ၂ ပျက်စီးရာတွင်း ှ င့်

အလွန်ဆိးေသာ ံ ထဲ့ကငါ့ကိ ဆယ် တ် ပီးလ င် ငါ့ေြခတိ့ကိ ေကျာက်ေပ မှာတင်၍

ငါေြခရာတိ့ကိ တည်ေစေတာ်မ၏။ ၃ ထိသိ့ငါတိ့ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်းရာသီချင်း သစ်ကိ

ငါ မက်ဆိေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးေတာ်မ၏။ လများ တိ့သည် သိြမင်၍ ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ်

ှ င့်ထာဝရဘရား ကိ ကိးစားကလိမ့်မည်း။ ၄ မာနေထာင်လားေသာသ ှ င့် မိစာတရားလမ်း

သိ့ လဲသွားေသာ သတိ့ကိမမီှဝဲ၊ ထာဝရဘရားကိ ကိးစား ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၅

အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့အဘိ့ ပေတာ်မေသာ

အ့ံသဘွယ်အမတိ့ ှ င့် ကံစည်ေတာ်မေသာ အ ကံအစည်တိ့သည် များလှပါ၏။ ေ ှ ေ့တာ်၌

အစဥ်အတိင်းေလာက်၍ မကန် ိင်ပါ။ အက ်ပ်ထတ်ေဘာ် ကားေြပာမည်ဟဆိေသာ်၊

ေရတွက် ၍ မကန် ိင်ေအာင် များလှပါ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည် ယဇ် ှ င့် ပေဇာ်သကာကိ

အလိ ေတာ်မ ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်နားကိ ဖွင့် ေတာ်မ ပီ။ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

အြပစ်ေြဖရာယဇ်များကိ ေတာင်းေတာ် မမေသာအခါ၊ ၇ ကျမ်းစာလိပ်၌ အက ်ပ်ကိ

အမှတ် ပ၍ ေရး ထားသည် ှ င့်အညီ၊ အက ်ပ်သည် သွားပါမည်ဟ ဝန်ခံ ပါ၏။ ၈

အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏အလိကိ ေဆာင်ရာ၌ အက ်ပ်သည်

အားရဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏တရားသည်လည်း အက ်ပ် ှ လံးထဲမှာ

ှ ိပါ၏။ ၉ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ပရိသတ် ကီးအလယ် မှာ အက ်ပ်

ေဟာပါ ပီ။ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိယ် တ်ကိပိတ်၍ မေနေကာင်းကိ

ကိယ်ေတာ်သိေတာ် မ၏။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ

အက ်ပ်သည် ကိယ် ှ လံးထဲမှာ ဝှက်၍မထားပါ ှ င့် ။ သစာေစာင့် ေတာ်မြခင်းတရား ှ င့်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း တရား ှ င့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ ေဟာေြပာ ပါ ပီ။

က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ကိ ပရိသတ် ကီး အလယ်မှာ မထိမ်းဝှက်ပါ။ ၁၁

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၌ သနားစံမက် ေတာ်မြခင်းစိတ်ကိ မချုပ်တည်းပါ ှ င့် ။

က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ အစဥ်ေစာင့် မပါေစေသာ။ ၁၂

အေကာင်းမကား၊ အတိင်းမသိများစွာေသာ ေဘးဥပဒ်တိ့သည် အက ်ပ်ကိ ဝိင်း ကပါ ပီ။

အက ်ပ်ေမ ာ် ၍ မကည့် ိင်ေအာင်ခံရေသာ အြပစ်တိ့သည် အက ်ပ် ကိ မီှ ကပါ ပီ။

အက ်ပ်ဆံပင်ထက်များြပားသည် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ် ှ လံးသည် အားေလျာ့ပါ ပီ။ ၁၃

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ တ်ယြခင်းငှါ အလိ ှ ိေတာ်မပါ။ အိထာဝရဘရား၊
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အက ်ပ်မစြခင်းငှါ အလျင်မြမန် ပေတာ်မပါ။ ၁၄ အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ

ှ ာ ကံေသာသအေပါင်းတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ၍ မျက် ှ ာပျက်ကပါေစ ေသာ။ အက ်ပ်၌

အ ရယ် ပချင်ေသာသတိ့သည် လှန်ြခင်းကိခံရ၍ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ေရာက်ကပါေစ

ေသာ။ ၁၅အက ်ပ်ကိ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟဟ ဆိေသာ သတိ့သည် အ ှ က်ကဲွြခင်းအားြဖင့်

မိင်ေတွကပါေစ ေသာ။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၌

ဝမ်းေြမာက် ွင်လန်း ကပါေစေသာ။ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ှ စ်သက်ေသာသတိ့

သည် ထာဝရဘရားဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်းဟ အစဥ်မြပတ်ေြပာကပါေစေသာ။ ၁၇

အက ်ပ်မကား၊ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရား သည် အက ်ပ်ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မစေသာသ၊ ကယ်တင်

ေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ဆိင်းလင့် ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

၄၁ ဆင်းရဲေသာသကိ ေအာက်ေမ့ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ခဲယဥ်းေသာကာလ၌

ထိသကိ ထာဝရ ဘရား ကယ် တ်ေတာ်မမည်။ ၂ထာဝရဘရားသည် ေစာင့် မ၍

အသက်ချမ်း သာေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိသသည် ြပည်ေတာ်၌ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံရလိမ့်မည်။ ထိသကိ ရန်သတိ့ အလိသိ့ ကိယ်ေတာ်သည် အပ်ေတာ်မမပါ။ ၃

သသည်နာဖျား၍ တံးလံးေနေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရားသည် ေထာက်ပင့် ေတာ်မမည်။

နာ၍ေနစဥ်ကာလ ကိယ်ေတာ်သည် သ၏အိပ်ရာ ှ ိသမ ကိ လှန်ြပန်ေတာ် မမည်။ ၄

ငါေလာက်ဆိရသည်ကား၊ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ သနားေတာ်ပါ။

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ် ကိ ြပစ်မှားမိသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်၌ စိတ်ဝိညာဥ်၏

အနာကိေပျာက်ေစေတာ်မပါဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၅ ငါ့ရန်သတိ့က၊ သသည်ေသ၍

သ၏နာမသည် အဘယ်ကာလမှ တိမ်ြမပ်လိမ့်မည်နည်းဟ ငါ့ကိမနာလိ၍ ဆိတတ်က၏။

၆ ငါ့ကိ ကည့်လာေသာသသည် မသာစကားကိ ေြပာတတ်၏။ သ၏ ှ လံးသည်လည်း

မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ဆည်းဖးသည် ှ င့် ၊ ထွက်သွားေသာအခါ ထတ်ေဘာ်ေြပာတတ်၏။

၇ ငါ့ကိမန်းေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ကိ ရန်ဘက် ပ၍၊ တေယာက် ှ င့်တေယာက်

တိးတိးေြပာ လျက်၊ ငါ၌မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံစည်တတ်က၏။ ၈

သ၌ အဓမအမအရာစဲွကပ်သည်ြဖစ်၍၊ တခါလဲလ င် ေနာက်တဖန်မထရဟ

ဆိက၏။ ၉ အကယ်စင်စစ်ငါယံ၍၊ ငါ့မန့်ကိစားေသာ အေဆွခင်ပွန်းသည် ငါ့ကိ

ေြခ ှ င့် ေကျာက်သတည်း။ ၁၀ အိထာဝရဘရား၊ သတိ့အြပစ်ကိ အက ်ပ်

ဆပ်ေပး ိင်မည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်ကိ သနား၍ ထေြမာက်ေစေတာ်မပါ။ ၁၁အက ်ပ်၏

ရန်သသည် အက ်ပ်အား မ ိင် ေ ကာင်းကိ ေထာက်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်

ြမတ် ိးေတာ်မသည်ဟ သိရပါ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ အက ်ပ်စံလင်

ြခင်းအရာ၌မစ၍၊ ကာလအစဥ်အဆက် ေ ှ ေ့တာ်ထံမှာ ေနရာေပးေတာ်မလတ့ံ။

၁၃ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်တည်းဟ ေသာ ထာဝရဘရားသည်

ကမာအဆက်ဆက်မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ အာမင် ှ င့် အာမင်။

၄၂ သမင် ဒရယ်သည် ေရစီးေသာ ေချာင်းကိ ေတာင့်တသက့ဲသိ၊့

အက ်ပ်ဝိညာဥ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ေတာင့်တပါသည်ဘရား။ ၂

ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘရားသခင်တည်းဟေသာအသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားကိငတ်လှ၏။

အဘယ် ကာလမှ ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ ေရာက်၍မျက် ှ ာြပရအ့ံ နည်း။ ၃သတပါးတိ့က၊

သင်၏ဘရားသခင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ငါ့ကိအစဥ်ေြပာဆိကသြဖင့် ၊

ငါ့မျက်ရည်သည် ေန့ညဥ့်မြပတ် ငါစားစရာြဖစ်ရ၏။ ၄ ထိအြခင်းအရာကိ

ငါေအာက်ေမ့၍ေနစဥ်တွင်၊ ငါ့စိတ် ှ လံးသည် ေကကဲွလျက် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

ငါသည်လစများ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လျက်၊ င်လန်းြခင်း အသံ၊ ေထာမနာ ပြခင်းအသံတိ့ကိ

ပိင်ဆိ၍၊ ဓမပဲွခံ ေသာလစများ ှ င့်အတ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်သိ့ ြဖည်း ှ င်းစွာ

သွားလှေလ ပီ။ ၅ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည်အဘယ်ေကာင့် ိးငယ် သနည်း။

ငါ့အထဲမှာအဘယ်ေကာင့် မ ငိမ်းမဝပ် ှ ိသ နည်း။ ဘရားသခင်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေနေလာ့။

ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ငါကိးကွယ်ေသာဘရား သခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ငါချီးမွမ်းေထာမနာ ပရေလအ့ံ သတည်း။ ၆ အက ်ပ်စိတ်ဝိညာဥ်သည်

အက ်ပ်အထဲမှာ ိးငယ်လျက် ှ ိပါ၏။ အေကာင်းမကား၊ ေယာ်ဒန်ြမစ် ကမ်း၊

ေဟရမန်ေတာ် ိး၊ မိဇရကန်းေပ မှာ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေအာက်ေမ့ပါ၏။

၇ ေရေဘွေတာ်များအသံဗလံ ှ င့်တကွ ဝဲ သဃ တခကိ တခဟစ်ေခ ၍

လိင်းတံပိးေတာ်အေပါင်းတိ့သည် အက ်ပ်ကိ လမ်းမိး ကပါ ပီ။ ၈ သိ့ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားသည် ေနအ့ခါ သနားြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ေပးေချေတာ်မ၏။ ညဥ့်အခါ

၌လည်း ဂဏ်ေတာ်ကိ သီချင်းဆိလျက်၊ ငါ့၏အသက် သခင်ကိ ပဌနာ ပလျက် ငါေန၏။ ၉

အက ်ပ်ကိအဘယ်ေကာင့် ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ သနည်း။ ရန်သ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရ၍၊

အက ်ပ် သည် ကမ်းတမ်းေသာအဝတ်ကိ ဝတ်လျက် အဘယ် ေကာင့် ေနရပါသနည်းဟ

ငါ၏ေကျာက်ြဖစ်ေသာ ဘရား သခင်ကိ ငါေလာက်ရ၏။ ၁၀ ငါ့ရန်သတိ့က၊

သင်၏ဘရားသခင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ငါ့ကိအစဥ်ေြပာဆိကသြဖင့် ၊

ငါ့အ ိးတိ့ကိ ချိုး၍က့ဲရဲတ့တ်က၏။ ၁၁ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ိး

ငယ်သနည်း။ ငါ့အထဲမှာ အဘယ်ေကာင့် မ ငိမ်မဝပ် ှ ိ သနည်း။ ဘရားသခင်ကိ

ေြမာ်လင့်လျက်ေနေလာ့။ ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ငါကိးကွယ်ေသာ

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွမ်းေထာမနာ ပရ ေလအ့ံသတည်း။

၄၃ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်အမ၌ တရားဆံးြဖတ် ေတာ်မပါ။ က ဏာမ ှ ိေသာ

လမျိုးတဘက်ကေန၍ အက ်ပ်အမကိ ေစာင့် ေတာ်မပါ။ သစာမ ှ ိ၊

မတရား ေသာသ၏လက်မှ အက ်ပ်ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မပါ။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ခိလံရာ ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ကိအဘယ်ေကာင့် စွန့်ပစ်ေတာ်မ သနည်း။

ရန်သ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိခံရ၍၊ အက ်ပ် သည် ကမ်းတမ်းေသာ အဝတ်ကိဝတ်လျက်

အဘယ် ေကာင့် ေနရပါသနည်း။ ၃ အလင်းေတာ် ှ င့်သစာေတာ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ

ပါ။ သတိ့သည် လမ်းြပ၍ သန့် ှ င်းေသာေတာင်ေတာ်သိ့၎င်း၊ တဲေတာ်သိ့၎င်း

အက ်ပ်ကိ ပိ့ေဆာင်ပါေစေသာ။ ၄ သိ့ ပလ င် ဘရားသခင်၏ ယဇ်ပလင်သိ့၎င်း၊

အက ်ပ် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းရာ ဘရားသခင်ထံေတာ် သိ့၎င်း အက ်ပ်သည်

ေရာက်လာ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ေစာင်းတီးလျက် ချီးမွမ်းေထာမနာ ပပါမည်ဘရား၊

အက ်ပ်ဘရား။ ၅ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည်အဘယ်ေကာင့် ိးငယ် သနည်း။

ငါ့အထဲမှာအဘယ်ေကာင့် မ ငိမ်မဝပ် ှ ိသ နည်း။ ဘရားသခင်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေနေလာ့။

ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ငါကိးကွယ်ေသာဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

ငါချီးမွမ်းေထာမနာ ပရေလအ့ံ သတည်း။

၄၄ အိဘရားသခင်၊ ေ ှ းလွန်ေလ ပီးေသာကာလ တွင်၊ ဘိးေဘးတိ့လက်ထက်၌

ပေတာ်မေသာအမကိ သတိ့ေြပာ၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်တိင် ကားရကပါ ပီ။

၂ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ လက်ေတာ်ြဖင့် ှ င်ထတ် ၍ အက ်ပ်တိ့၏ ဘိးေဘးများကိ

ေနရာချေတာ်မ၏။ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ ှ ိပ်စက်၍ ဘိးေဘးများကိ ြပန့်ပွါး ေစေတာ်မ၏။

၃ သတိ့သည် ကိယ်ထားြဖင့် ထိေြမကိအစိးရက သည်မဟတ်ပါ။ ကိယ်လက်ြဖင့်

ကိယ်ကိ ကယ်တင် က သည်မဟတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိေသာေကာင့်

လက်ျာလက် ံ းေတာ် ှ င့် မျက် ှ ာေတာ်အလင်းအားြဖင့် သတိ့ကိ ကယ် တင်ေတာ်မ၏။

၄ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ယာကပ်အမျိုး၏ ကယ်တင်ြခင်း အေကာင်းကိ စီရင်ေတာ်မပါ။ ၅ ကိယ်ေတာ်အားြဖင့်

အက ်ပ်တိ့သည် ရန်သ များကိ တွန်းချ ကပါေစေသာ။ ရန်ဘက် ပေသာသတိ့ကိ

နာမေတာ်အားြဖင့် နင်းရေသာ အခွင့် ှ ိ ကပါေစေသာ။ ၆ ကိယ်၌ပါေသာေလးကိ

အက ်ပ်သည် မကိး စား။ ကိယ်ထားသည် အက ်ပ်ကိ မကယ်ရပါ။ ၇

ကိယ်ေတာ်သာလ င် အက ်ပ်တိ့ကိ ရန်သလက် မှကယ်လတ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့အား

မန်းေသာ သများကိလည်း အ ှ က်ကဲွေစေတာ်မ၏။ ၈ အက ်ပ်တိ့သည်

မြခားမလပ်ဘရားသခင်၌ ဝါ ကား၍ နာမေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ချီးမွမ်း ကပါ၏။ ၉

သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ စွန့်ပစ်၍ အ ှ က်ကဲွေစေတာ်မ ပီး။

အက ်ပ်တိ့ ဗိလ်ေြခ ှ င့်အတ ကေတာ်မမပါ။ ၁၀ အက ်ပ်တိ့ကိ

ရန်သေ ှ မှ့ာြပန်ေြပးေစ ေတာ်မ၍၊ မန်းေသာသတိ့သည် အလိလိလယရက၏။ ၁၁

ဟင်းလျာြဖစ်ေသာသိးများက့ဲသိ့ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်လိက်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင်

အရပ်ရပ်ကဲွြပားေစ ေတာ်မ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်၏ လများကိအဘိးမခံဘဲေရာင်း၍၊

ေရာင်းေသာအားြဖင့် စီးပွါးေတာ်ကိ တိးပွါးေစေတာ်မ သည်မဟတ်။ ၁၃အက ်ပ်တိ့ကိ

အိမ်နီးချင်းများက့ဲရဲရ့ာ ပတ်ဝန်း ကျင်၌ေနေသာ သများြပက်ယယ် ပ၍၊ အ ှ က်ခဲွရာ
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ြဖစ်ေစြခင်းငှါ စီရင်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အက ်ပ်တိ့ကိ ပံခိင်း

ရေသာအခွင့် ၊ လစတိ့သည် ေခါင်း ှ ိတ်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၅

က့ဲရဲေ့သာသ ှ င့် အသေရဖျက်ေသာ သ၏ စကားေကာင့် ၎င်း၊ ၁၆ ရန်ဘက် ပေသာသ ှ င့်

လက်စားေချေသာသ၏ မျက် ှ ာများေကာင့် ၎င်း၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်အ ှ က်

ကဲွြခင်းအေကာင်းကိ အစဥ်မျက်ေမှာက် ပရပါ၏။ မျက် ှ ာ ှ က်ြခင်းအားြဖင့်

မွန်းလျက်ေနရပါ၏။ ၁၇ ထိမ ေလာက်ခံရေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ မေမ့မေလျာ့။ သစာေတာ်ကိမဖျက်ကပါ။ ၁၈ စိတ် ှ လံးသည်

ေနာက်သိ့မဆတ်၊ တရားေတာ် လမ်းမှလဲ၍ မသွား ကပါ။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်မကား၊

ေြမေခွးေနရာအရပ်မှာ အက ်ပ်တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ ှ ိပ်စက်၍၊ ေသြခင်းအရိပ် ှ င့် ဖံးလမ်း

ေတာ်မ၏။ ၂၀ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ဘရားသခင်၏ နာမ ေတာ်ကိေမ့ေလျာ့၍၊

တပါးအမျိုး၏ ဘရားထံသိ့ လက်ကိဆန့်သည်မှန်လ င်၊ ၂၁ ှ လံး၌ဝှက်ထားေသာ

အရာများကိဘရားသခင် သိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ထိအမကိမစစ်ဘဲေနေတာ်မ မည်ေလာ။

၂၂အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်အတွက် အက ်ပ်တိ့ သည် အစဥ်မြပတ်အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံရကပါ၏။ သတ်ဘိ့ရာထားေသာသိးက့ဲသိ့ အက ်ပ်တိ့ကိ သတပါး မှတ်တတ်ကပါ၏။

၂၃ အိဘရား ှ င်၊ ိးေတာ်မပါ။ အဘယ်ေကာင့် ကျိန်းစက်ေတာ်မသနည်း။ ထေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့ကိ အစဥ်စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၄ အက ်ပ်တိ့ ခံရေသာ ှ ိမ့်ချြခင်း ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲြခင်း ကိ မျက် ှ ာေတာ်လဲ၍ အဘယ်ေကာင့် ေမ့ေလျာ့ေတာ် မသနည်း။

၂၅ အက ်ပ်တိ့၏စိတ်ဝိညာဥ်သည် ေြမတိင်ေအာင် ှ ိမ့်ချြခင်းကိ ခံရ၍၊

ရင်ပတ်လည်းေြမ၌ကပ်လျက် ှ ိပါ၏။ ၂၆အက ်ပ်တိ့ကိ မစေသာဘရား၊ ထေတာ်မပါ။

က ဏာေတာ် ှ င့်အညီ ေ ွး တ်ေတာ်မပါ။

၄၅ ငါ့စိတ် ှ လံးသည် မဂလာစကား ှ င့် ပွက်ထ လျက် ှ ိ၍၊ ငါစီရင်ေသာအရာကိ

ှ င်ဘရင်ေ ှ ေ့တာ်၌ မက်ဆိေပအ့ံ။ ငါ့လ ာသည်လည်း လိမာက မ်းကျင်ေသာ

စာေရး၏ကညစ်ြဖစ်ရ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည် လမျိုးထက်အဆင်းလှပါ၏။ တ်ေတာ်သည်

ေကျးဇးစကား ှ င့် ြပည့်စံပါ၏။ ထိေကာင့်ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၃ တန်ခိး ကီးေသာအ ှ င်၊ ဘန်းအသေရေတာ် ြဖစ်ေသာ

ကိယ်ေတာ်၏ထားကိ ေပါင်ေတာ်၌ စည်း ေတာ်မပါ။ ၄သစာတရား၊ းည့ံြခင်းတရား၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရားေကာင့် ၊ အသေရေတာ်ထင် ှ ားလျက်၊ ေအာင်ြမင် ၍

စီးသွားေတာ်မပါ။ လက်ျာလက်ေတာ်လည်း ေကာက် မက်ဘွယ်ေသာအရာကိ

ကိယ်ေတာ်အားြပပါလိမ့်မည်။ ၅ ှ င်ဘရင်၏ ရန်သတိ့ ှ လံးထဲမှာ ြမားေတာ်တိ့သည်

ထက်သည်ြဖစ်၍၊ လတိ့သည် ေြခေတာ်ေအာက်၌ လဲက ပါ၏။ ၆ အိဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်၏ပလင်သည် နိစထာဝရပလင်ြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံသည်

တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ ိင်ငံြဖစ်ပါ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်သည်ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ

ှ စ် သက်၍ မတရားေသာအမကိ မန်းေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင်သည် ကိယ် ေတာ်၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ထက်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ချီေြမာက်၍၊ ဝမ်းြမာက်ြခင်းဆီ ှ င့် ဘိသိတ်ေပးေတာ်မ ပီ။ ၈ ဆင်စွယ်ဘံဗိမာန်ထဲက

ထတ်ေသာအဝတ် တန်ဆာေတာ် ှ ိသမ တိ့သည်မရန်၊ အေကျာ်၊ သစ် ကံပိးအေမး ှ င့်

ြပည့် စံ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မဘွယ် ြဖစ် ကပါ၏။ ၉ အြပည်ြပည်ေသာ မင်းသမီးတိ့သည်

ေမာင်းမ မိဿံအဝင်ြဖစ်၍၊ လက်ျာေတာ်ဘက်မှာ သဖိရေ တန်ဆာဆင်ေသာ

ေြမာက်သားေတာ်ေနရာြဖစ်ပါ၏။ ၁၀ ငါ့သမီးနားေထာင်ေလာ့။ ဆင်ြခင်၍ နာယ ေလာ့။

ကိယ်အမျိုးသားချင်း ှ င့် ကိယ်အဘ၏အိမ်ကိ ေမ့ေလျာ့ေလာ့။ ၁၁ သိ့ ပလ င်

သင်လှေသာအဆင်းကိ ှ င်ဘရင် သည် ှ စ်လိစံမက်ေတာ်မမည်။ သသည် သင်၏အ ှ င်

ြဖစ်ေသာေကာင့် သကိ့ကိးကွယ်ေလာ့။ ၁၂တ မင်းသမီးမှစ၍ လစတွင် ဥစာရတတ်ေသာ

သတိ့သည်လည်း၊ လက်ေဆာင်ပဏာပါလျက် သင့် ကိ ေဖျာင်းဖျရကလိမ့်မည်။

၁၃ ှ င်ဘရင်၏သမီးေတာ်သည် အတွင်း၌ ဂဏ် အသေရသက်သက် ှ ိ၏။

ေ ြဖင့် ချယ်လှယ်ေသာ အဝတ် တန်ဆာကိဆင်၏။ ၁၄ ဈာ ှ င့်ကာလျက် ှ င်ဘရင်ထံသိ့

ေဆာင်ခ့ဲရ၏။ ေနာက်လိက်ေသာအေပါင်းအေဘာ် အပျိုေတာ်များကိ လည်း၊

ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ သွင်းရလိမ့်မည်။ ၁၅ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းေသာအြခင်းအရာ ှ င့်

ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ှ င်ဘရင်၏နန်းေတာ်သိ့ဝင်ရကလိမ့်မည်။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်၏အဘများ

ကိယ်စားသားများကိ ရ၍၊ ေြမ ကီးတြပင်လံးတွင် မင်းအရာ၌ခန့်ထားေတာ် မလိမ့်မည်။ ၁၇

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏နာမကိ လမျိုး အစဥ်အဆက် ေအာက်ေမ့ေကျာ်ေစာေစသြဖင့် ၊

လမျိုးတိ့ သည် ကမာအဆက်ဆက် ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းကလတ့ံ သတည်း။

၄၆ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ခိလံရာြဖစ်၍၊ ခွန်အား ကိ ေပးေတာ်မ၏။

ေဘးေရာက်သည်ကာလ အထးသြဖင့် ကမေတာ်မေကာင်း ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။

၂ ထိေကာင့် ပထဝီေြမ ကီးသည် ေ ွ သွ့ား၍ ေတာင်များတန်လပ်လျက်

သမဒရာသိ့ကျေသာ်လည်း၊ ငါတိ့သည် ေကာက်လန့်ြခင်းမ ှ ိ။ ၃ သမဒရာေရသည်

ဟန်းဟန်းြမည်၍ ေမေ ှ ာက်ပါ ေလေစ။ လိင်းတံပိးထသြဖင့် ၊ ေတာင်များတန်လပ်ပါ

ေလေစ။ ၄ ြမစ်တြမစ် ှ ိေသး၏။ ထိြမစ်ေရသည်စီး၍ ဘရားသခင်၏ မိတ့ည်းဟေသာ

အြမင့် ဆံးေသာဘရား ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ သန့် ှ င်းေသာ မိေ့တာ်ကိ င်လန်း ေစတတ်၏။

၅ ထိ မိသ့ည် ဘရားသခင်ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ြဖစ်၍ တန်လပ်ြခင်း မ ှ ိရာ။

မိဃ်းေသာက်လင်းစ၌ ဘရားသခင်ကမေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆ လမျိုးတိ့သည်

ဟန်းဟန်းြမည်က၏။ တိင်း ိင်ငံ တိ့သည် လပ် ှ ား က၏။ ဗျာဒိတ်သံကိ လတ်ေတာ်မ၍

ေြမ ကီးသည် အရည်ြဖစ်ေလ၏။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရားသခင် သည် ငါတိ့ ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။

၈ထာဝရဘရားစီရင် ပြပင်၍ ေြမ ကီးေပ မှာ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း အမေတာ်များကိ

လာ၍ကည့် ကေလာ့။ ၉ ေလးကိချိုးလျက်၊ လံှကိအပိင်းပိင်းြဖတ်လျက်၊

ရထားကိမီး ိလ့ျက်၊ ေြမ ကီး စွန်းတိင်ေအာင် စစ်မကိ ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ၁၀

ငိမ်ဝပ်လျက်ေနကေလာ့။ ငါကား ဘရားသခင် ြဖစ်သည်ဟ သိမှတ်ကေလာ့။ လမျိုးတိ့တွင်

ငါသည် ဘန်းပွင့် မည်။ ေြမ ကီးေပ မှာ ဘန်းပွင့် မည်။ ၁၁ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ယာကပ်၏ ဘရားသခင် သည်

ငါတိ့ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။

၄၇ လများအေပါင်းတိ၊့ လက်ခပ်တီး ကေလာ့။ ဘရား သခင်ထံသိ့ ေအာင်သံကိ

လင့် ၍ေကးေကာ်ကေလာ့။ ၂ အေကာင်းမကား၊ အြမင့် ဆံးေသာ ထာဝရ

ဘရားသည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာဘရား၊ ေြမ ကီး တြပင်လံးကိ အစိးရေသာ

မဟာမင်း ကီးြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃ လစတိ့ကိ ငါတိ့ေအာက်၌၎င်း၊ လမျိုးတိ့ကိ

ငါတိ့ေြခေအာက်၌၎င်း ှ ိမ့်ချေတာ်မ၏။ ၄ ချစ်ေတာ်မေသာယာကပ်၏ ဘန်းြဖစ်ေသာ

ငါတိ့အေမွကိ ငါတိ့အဘိ့ ေ ွးေပးေတာ်မ၏။ ၅ ေကးေကာ်ြခင်းအသံ ှ င့် ဘရားသခင်

တက်ေတာ်မ၏။ တံပိးမတ်ြခင်းအသံ ှ င့် ထာဝရဘရား တက်ေတာ်မ၏။ ၆ဘရားသခင်ကိ

ချီးမွမ်း၍ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ငါတိ့၏ ှ င်ဘရင်ကိ ချီးမွမ်း၍

သီချင်းဆိကေလာ့။ သီချင်းဆိကေလာ့။ ၇အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ေြမ ကီး

တြပင်လံးကိအစိးရေသာ မင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ချီးမွမ်းြခင်း ေထာမနာ သီချင်းကိ ဆိကေလာ့။

၈ ဘရားသခင်သည် လမျိုးတိ့တွင် စိးစံေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ

ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မ၏။ ၉ လမျိုးတိ့၏ အ ကီးအကဲတိ့သည် အာြဗဟံ

ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်၏လမျိုးထံမှာ စေဝးလျက် ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊

ေြမ ကီးတန်ခိးများကိ ဘရား သခင်ပိင်ေတာ်မ၏။ အထးသြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေတာ်

မ၏။

၄၈ ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်း ေသာ ေတာင်ေတာ်ေပ မှာ

ငါတိဘ့ရားသခင်၏ မိေ့တာ် တွင် အထးသြဖင့် ေထာမနာချီးမွမ်းြခင်းကိ ခံထိက်

ေတာ်မ၏။ ၂ ေြမ ကီးတြပင်လံး င်လန်းရာ ဇိအန်ေတာင်ထိပ် သည် အဆင်းလှေပ၏။

ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်၌ မဟာ မင်း ကီး၏ မိေ့တာ်သည် တည်၏။ ၃ ထိ မိ၏့

ဘံဗိမာန်တိ့တွင် ဘရားသခင်၌ ခိလံ ရသည်ကိ သိရ၏။ ၄ ှ င်ဘရင်တိ့သည် စည်းေဝး၍

အတေ ှ ာက်သွား က၏။ ၅ ြမင်ေသာအခါ မိင်ေတွ၍ ထိတ်လန့်လျက် ေြပး က၏။ ၆

ထိအရပ်၌ သတိ့သည် ေကာက်လန့်ြခင်းသိ့ ေရာက်၍ သားဘွားေသာမိန်းမ

ခံရသက့ဲသိ့ ေဝဒနာ ှ ိ က၏။ ၇ တာ သေဘာတိ့ကိ ချိုးဖက်ေသာ အေ ှ ေ့လ

ှ င့် ေတွသ့က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၈ ငါတိ့သည် ကားဘးသည်အတိင်း၊ ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ မိ၊့ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ မိေ့တာ်၌ေတွ့ြမင်ရက၏။

ဘရားသခင်သည် မိေ့တာ် ကိ အစဥ်အ မဲတည်ေစေတာ်မမည်။ ၉ အိဘရားသခင်၊
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အက ်ပ်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ် ထဲမှာ က ဏာေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ကပါ၏။ ၁၀

အိဘရားသခင်၊ နာမေတာ်သည် ေြမ ကီးစွန်း တိင်ေအာင် ှ ံ ့ြပားသည်နည်းတ၊

ဂဏ်အသေရေတာ် လည်း ှ ံ ့ြပားလျက် ှ ိ၏။ လက်ျာလက်ေတာ်သည် ေြဖာင့်

မတ်ြခင်းတရား ှ င့် ြပည့်ဝလျက် ှ ိပါ၏။ ၁၁တရားစီရင်ေတာ်မချက်များေကာင့် ဇိအန်

ေတာင်သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ယဒအမျိုးသမီးတိ့သည် င်လန်း ကပါ၏။ ၁၂

သားေြမးတိ့အား ကားေြပာမည်အေကာင်း ဇိအန်း မိကိ့ပတ်ပတ်လည်၍ ြပအိးတိ့ကိ

ေရတွက်ကေလာ့။ ၁၃ ရင်တားတိ့ကိ မှတ်၍ဘံဗိမာန်များကိလည်း ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၁၄

အေကာင်းမကား၊ ထိဘရားသခင်သည် ကာလအစဥ်အ မဲ ငါတိ့၏ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ေသသည် ကာလတိင်ေအာင် ငါတိ့ကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မလတ့ံ သတည်း။

၄၉ လများအေပါင်းတိ၊့ ကား ကေလာ့။ ခပ်သိမ်း ေသာေလာကသား၊

၂ အယတ်အြမတ်၊ ကယ်ဝေသာသ၊ ဆင်းရဲေသာ သ၊ တညီတ ွတ်တည်း

နားေထာင် ကေလာ့။ ၃ ငါ့ တ်သည်ပညာကိ မတ်ဆိမည်။ ငါ့ ှ လံးသည်

ဥာဏ် ှ င့် ဆိင်ေသာအရာကိ ဆင်ြခင်မည်။ ၄ ပံစကားသိ့ ကိယ်နားကိလှည့်လျက်

နက်နဲေသာ အရာကိ ေစာင်းတီး၍ ဖွင့် ြပေပအ့ံ။ ၅ ခဲယဥ်းဆိးယတ်ေသာ

ကာလ၌ငါ၏အရာတိ့ လယချင်ေသာသတိ့၏ ဒစ ိက်အမသည် ငါ့ကိ ဝိင်းေသာ် လည်း၊

ငါသည် အဘယ်ေကာင့် ေ ကာက်ရမည်နည်း။ ၆ ထိသတိ့သည် ကိယ်ဥစာကိ ကိးစား၍၊

ကိယ် စည်းစိမ်များေသာေကာင့် ဝါ ကားေသာ်လည်း၊ ၇ မိမိညီအစ်ကိကိ

အဘယ်သမအလင်းမေ ွး ိင်။ ေ ွးရန်အဘိးကိဘရားသခင်၌ မေပး ိင်။ ၈

သတိအ့သက်ဝိညာဥ်၏ ေ ွးရန် အဘိး ကီးလှ ေပ၏။ သိ့ြဖစ်၍ အစဥ် ံ းလျက်ေနရမည်။ ၉

ေ ွးလ င် အစဥ်အ မဲ အသက် ှ င်ရာ၏။ ပပ်စပ် ြခင်းသိ့ မေရာက်ရာ။ ၁၀

ထင် ှ ားေသာအရာဟမကား၊ ပညာ ှ ိေသာ သတိ့သည် ေသတတ်က၏။

ထိအတမိက်ေသာသ ှ င့် တိရစာန်သေဘာ ှ ိေသာသတိ့သည် ပျက်စီးြခင်း သိ့ေရာက်၍၊

မိမိတိ့ဥစာကိ သတပါးတိ့၌ ချန်ထား က၏။ ၁၁ မိမိတိ့အိမ်သည် ထာဝရြဖစ်လိမ့်မည်။

မိမိတိ့ ေနရာလည်း လမျိုးအစဥ်အဆက်တည်လိမ့်မည်။ မိမိတိ့ နာမသည် ေြမေပ မှာ

ေကျာ်ေစာလိမ့်မည်ဟ သတိ့ စိတ်ထင် ှ ိ က၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင် လသည်ဂဏ်အသေရ၌

မတည်မေန တတ်။ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်ေသာ တိရစာန် ှ င့် တ၏။ ၁၃

ထိသိ့ ပမြခင်းအရာသည် သတိ့၏ကိးစားရာ ြဖစ်၍၊ သတိ့သားေြမးတိ့သည် သတိ့စကားကိ

ှ စ်သက် တတ်က၏။ ၁၄ ထိသတိ့ကိ သိးများက့ဲသိ့ မရဏာ ိင်ငံ၌ ချထား ၍

ေသမင်းစားလိမ့်မည်။ ကာလမကာမြမင့် မီှ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်

အပ်စိးရကလိမ့်မည်။ သတိ့၏ ကိယ်ခ ာသည် ေဖာက်ြပန်ဘိ့ရာြဖစ်၏။ မရဏာ ိင်ငံ သည်

သတိ့၏ေနရာြဖစ်၏။ (Sheol h7585) ၁၅ ငါ့ကိမကား၊ ဘရားသခင်သိမ်းယေတာ်မေသာ

ေကာင့် ၊ ငါ၏ဝိညာဥ်ကိ မရဏာ ိင်ငံ၏ တန်ခိးမှ ေ ွးေတာ်မမည်။ (Sheol h7585)

၁၆ သတပါးသည် ဥစာကယ်ဝ၍၊ အိမ်၏ဂဏ် အသေရတိးပွါးေသာအခါ

သင်သည် မစိးရိမ် ှ င့် ။ ၁၇ ထိသသည်ေသေသာအခါ၊ အဘယ်ဥစာမ မပါရ။

သ၏ဂဏ်အသေရသည် သေ့နာက်သိ့ မဆင်း သက်ရ။ ၁၈ ထိသသည်

အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ မိမိညာဥ်ကိ ေကာင်း ကီးေပး တတ်၏။ မိမိအကျိုးကိ ပစေသာ အခါ

သတပါးတိ့သည်ချီးမွမ်းတတ်က၏။ ၁၉ သိ့ေသာ်လည်း၊ သသည် သ၏ဘိးေဘးအမျိုး

ှ ိရာသိ့ သွားရလိမ့်မည်။ ကာလအစဥ်အဆက် သတိ့သည်အလင်းကိ မြမင်ရက။ ၂၀

ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့် စံလျက် ပညာသတိမ ှ ိ ေသာသသည်ကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်ေသာ တိရစာန် ှ င့်တ၏။

၅၀ တန်ခိး ကီးေသာ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရားသည်

ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။ ေနထွက်ရာမှ သည် ေနရာတိင်ေအာင်

ေြမ ကီးကိေခ ေတာ်မ၏။ ၂ အသေရတင့်တယ်ြခင်းြပည့်စံရာ ဇိအန်ေတာင် ေပ မှာ

ဘရားသခင်၏ေရာင်ြခည် ေတာ်သည် ထွန်းပ၏။ ၃ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်

ကလာေတာ်မ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနေတာ်မမ။ ေ ှ ေ့တာ်၌ မီးေလာင်လျက် ပတ်ဝန်းကျင်၌

မိဃ်းသက်မန်တိင်း ြပင်းြပလျက် ှ ိ၏။ ၄ မိမိလတိ့ကိ စစ်ေကာစီရင်ြခင်းအလိငှါ အထက်

ေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီးကိ၎င်း ေခ ေတာ်မလ က်၊ ၅ ယဇ်ပေဇာ်ေသာအားြဖင့် ၊

ငါ ှ င့် ပဋိညာဥ် ဖဲွေ့သာ ငါ၏သန့် ှ င်းသတိ့ကိ ငါ့ထံသိ့စေဝးေစကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်တိင် တရား ဆံးြဖတ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ေြဖာင့် မတ်ေတာ်ြခင်း အေကာင်းကိ ေကာင်းကင်တိ့သည် ထင် ှ ားစွာ ြပက

လိမ့်မည်။ ၇ ငါ၏လများတိ့နားေထာင် က။ ငါေြပာမည်။ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင့်တဘက်၌ငါသက်ေသခံမည်။ ငါသည်ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ သင်၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။

၈ မီး ိေ့သာယဇ်မှစ၍ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအမျိုးမျိုး အတွက် ငါသည် သင်၌အြပစ်မတင်။

ထိယဇ်တိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ အစဥ် ှ ိ က၏။ ၉ သင့် အိမ်ထဲက ွားကိ၎င်း၊ သင့် ြခံထဲက

ဆိတ်ထီးကိ၎င်း ငါမခံမယ။ ၁၀ ေတာတိရစာန် ှ ိသမ တိ့ ှ င့် တေထာင်ေသာ

ေတာင်ေပ မှာ ှ ိေသာ တိရစာန်တိ့သည် ငါ၏ဥစာ ြဖစ် က၏။ ၁၁ ေတာင်ေပ မှာ

ေနတတ်ေသာ ငှက်အေပါင်း တိ့ကိ ငါသိ၏။ ေတာသားရဲတိ့သည် ငါ၌ ှ ိ က၏။ ၁၂ ငါသည်

ငတ်မွတ်လ င်သင့် ကိမေြပာ။ ေလာက ဓာတ် ှ င့် ေလာကဥစာသည် ငါ၏ဥစာြဖစ်၏။ ၁၃

ွားသားကိငါစားမည်ေလာ။ ဆိတ်ေသွးကိ ငါေသာက်မည်ေလာ။ ၁၄ ေကျးဇးချီးမွမ်းြခင်း

ယဇ်ကိဘရားသခင်အား ပေဇာ်ေလာ့။ သစာဂတိထားသည်အတိင်း၊ အြမင့် ဆံး ေသာအရာ၌

သစာဝတ်ကိေြဖေလာ့။ ၁၅ အမေရာက်သည်ကာလ၌ ငါ့ကိပဌနာ ပေလာ့။ ငါသည်

ကယ်လတ်မည်။ သင်သည်လည်း ငါ့ကိချီးမွမ်း လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

မတရားေသာသကိကား၊ သင်သည် ငါ၏အထံး အဖဲွတိ့့ကိ ကားေြပာ၍

ငါ၏ပဋိညာဥ်တရားကိ မက်ဆိ ြခင်းငှါ အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ၁၇ ဆံးမသွန်သင်ြခင်းကိ

သင်သည်မန်း၍ ငါ့စကား ကိ သင့် ေနာက်၌ ပစ်ထားပါသည်တကား။ ၁၈ သင်သည်

သခိးကိြမင်လ င်၊ သ ှ င့်သေဘာတတက်၏။ သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာ သတိ့ ှ င့်ဆက်ဆံ

တတ်၏။ ၁၉သင်၏ တ်ကိ ဒစ ိက်၌အပ် ှ ံ၍၊ သင်၏လ ာ ြဖင့် မသာကိ စီရင်တတ်၏။

၂၀ သင်သည်ထိင်လျက်၊ ကိယ်ညီအစ်ကိကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ေြပာဆိတတ်၏။

ကိယ်အမိ၏သားကိ ဆဲေရးတတ်၏။ ၂၁ ထိသိ့ကျင့် ၍ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာေနေသာ

ေကာင့် ၊ ငါ့ကိသင် ှ င့်တသည်ဟ ထင်ေလ ပီတကား။ သင်၏အြပစ်ကိ ငါေဘာ်ြပ၍၊

သင့် မျက်ေမှာက်၌ ခင်းထားမည်။ ၂၂ဘရားသခင်ကိ ေမ့ေလျာ့ေသာသတိ၊့ ဤအမကိ

ဆင်ြခင် ကေလာ့။ သိ့မဟတ် သင်တိ့ကိကယ် တ်ေသာ သမ ှ ိ။ ငါသည်

အပိင်းပိင်းဆဲွြဖတ်မည်။ ၂၃ ေကျးဇးချီးမွမ်ြခင်း ယဇ်ပေဇာ်ေသာသသည် ငါ၏ဘန်းကိ

ထင် ှ ားေစေသာသြဖစ်၏။ မိမိသွားေသာ လမ်းကိ ဆင်ြခင်ေသာသအားလည်း၊

ကယ်တင်ေတာ်မ ြခင်း ေကျးဇးကိ ငါြပမည်ဟဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ၏။

၅၁ အိဘရားသခင်၊ ေကျးဇး ပချင်ေသာ ေစတနာ စိတ်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊

အက ်ပ်ကိသနားေတာ်မပါ။ စံမက်ေတာ်မြခင်း က ဏာများြပားသည် ှ င့်အညီ၊

အက ်ပ်လွန်ကျူးြခင်း အြပစ်ကိေြဖေတာ်မပါ။ ၂ ဒစ ိက်အညစ်အေကးကိ အကန်အစင်

ေဆးေကာ၍၊ အက ်ပ်ကိ သန့် ှ င်းေစေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်လွန်ကျူးပါ ပီဟ

ဝန်ချလျက် ကိယ် အြပစ်ကိ အစဥ်မြပတ် ေအာက်ေမ့လျက်ေနပါ၏။ ၄ ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပစ်မှားပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်ကိသာ ြပစ်မှား၍ မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ပင် မတရားေသာအမကိ

ပပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ မိန့်ေတာ်မချက်သည် ေြဖာင့် ပါ၏။ တရားစီရင်ေတာ်မချက်သည်

အြပစ်လွတ်ပါ၏။ ၅ အက ်ပ်သည် ေမွးစကပင် အြပစ်ပါလျက် ှ ိ၏။ အမိဝမ်းထဲမှာ

ပဋိသေ ယစဥ်ပင် အြပစ်စဲွ၏။ ၆ ဟတ်မှန်ေြဖာင့် မတ်ေသာ စိတ် ှ လံးကိ ှ စ်သက်

ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်၏ စိတ် ှ လံးထဲမှာ ပညာကိ သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၇

အက ်ပ်ကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ၊ ဟဿပ်ပင် ွန့် ှ င့် သန့် ှ င်းြခင်းမဂလာကိ ေပးေတာ်မပါ။

အက ်ပ် ကိ မိဃ်းပွင့်ထက်သာ၍ ြဖူေစြခင်းငှါ ေဆးေကာေတာ် မပါ။ ၈

စိတ်သက်သာဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိမည်အေကာင်း စကားကိ အက ်ပ်အားကားေစေတာ်မပါ။

သိ့ ပလ င်၊ ချိုးဖ့ဲေတာ်မေသာ အ ိးတိ့သည် င်ြမူးြခင်း ှ ိ ကပါလိမ့် မည်။ ၉

အက ်ပ်လွန်ကျူးြခင်း ဒစ ိက်တိ့မှ မျက် ှ ာ ေတာ်လဲ၍၊ အက ်ပ် အြပစ် ှ ိသမ တိ့ကိလည်း

ေြဖေတာ် မပါ။ ၁၀ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်အထဲ၌ စင် ကယ် ေသာ ှ လံးကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မပါ။ မဲြမံတည်ကည်ေသာ သေဘာကိ အသစ် ပြပင်ေတာ်မပါ။ ၁၁

အက ်ပ်ကိ အထံေတာ်ထဲက ှ င်ထတ်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ပ်သိမ်းေတာ် မမပါ ှ င့် ။ ၁၂ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း

အခွင့် ကိ ြပန်၍ ေပးသနားေတာ်မပါ။ ကည် ိေသာ ေစတနာစိတ်သေဘာသည်

အက ်ပ်ကိ ေထာက်မပါ ေစေသာ။ ၁၃အက ်ပ်သည်လည်း မတရားေသာသတိ့အား

တရားလမ်းကိ ြပသသွန်သင်ပါမည်။ အြပစ် ှ ိေသာ သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့
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ြပန် ကပါလိမ့်မည်။ ၁၄ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ် မေသာဘရား၊

လအသက်ကိသတ်ြခင်းအြပစ် ှ င့် အက ်ပ်ကိ ကင်းလွတ်ေစေတာ်မပါ။ တရားသြဖင့်

စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ အက ်ပ်လ ာသည် င်လန်းစွာ သီချင်း ဆိပါမည်။ ၁၅ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်၏ တ်ကိ ဖွင့် ေတာ် မပါ။ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍ မက်ဆိပါမည်။

၁၆ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ အလိေတာ်မ ှ ိ။ သိ့မဟတ် လ င် ယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။ မီး ိေ့သာ

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိပင် ှ စ်သက်ေတာ်မမ။ ၁၇ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မေသာယဇ်မကား၊

ကျိုးပ့ဲေသာစိတ်ေပတည်း။ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် သည် ကျိုးပ့ဲေ ကမွေသာ

ှ လံးကိ ြငင်းပယ်ေတာ်မမ တတ်ပါ။ ၁၈ ေစတနာစိတ်ေတာ် ှ ိ၍ ဇိအန်ေတာင်ကိ

ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ေယ ှ လင် မိ ့ ိ းကိ တည်ေစေတာ် မပါ။ ၁၉ ထိအခါတရားသြဖင့်

ပေဇာ်ေသာယဇ်၊ မီး ိ ့ေသာယဇ်၊ တကိယ်လံးမီး ိေ့သာယဇ် ှ င့် ေမွေ့လျာ်ေတာ် မလိမ့်မည်။

ထိအခါ ယဇ်ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ွားလား တိ့ကိ ယဇ်ပေဇာ် ကပါလိမ့်မည်။ ဒါဝိဒ်သည်

ဗာသေ ှ ဘ ှ င့် မှားယွင်း၍၊ မေရာဖက်နာသန်၏ဆံးမြခင်း ကိခံ ပီးမှ စပ်ဆိေသာဆာလံ။

၅၂ အား ကီးေသာအချင်းလ၊သင်သည်သအ့ကျိုး ကိ ဖျက်ြခင်းအမ၌အဘယ်ေကာင့်

ဝါ ကားသနည်း။ ဘရားသခင်၏ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်မြပတ် တည်၏။ ၂

သင်၏လ ာသည် ထက်ေသာသင်တန်းက့ဲသိ့ လှည့်စားသြဖင့် ၊ သအ့ကျိုးကိ ဖျက်ြခင်းအမကိ

ပစ တတ်၏။ ၃ သင်သည် သစ ိက်ထက်ဒစ ိက်ကိ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာစကား

ထက်မသာစကားကိ၎င်း သာ၍ ှ စ်သက်တတ်၏။ ၄ အိလှည့် စားတတ်ေသာလ ာ၊

သင်သည် ပျက်စီး ေသာ စကား ှ ိသမ တိ့ကိ ှ စ်သက်တတ်၏။ ၅ အကယ်စင်စစ်

ဘရားသခင်သည် သင့် ကိ အစဥ်အ မဲ ချိုးဖျက်ပယ် ှ င်းလျက်၊ သင်၏ေနရာထဲက

ှ င်ထတ်၍၊ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာထဲက တ်ပစ်ေတာ်မမည်။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့သည်ြမင်၍ ေကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။ ၇ဘရားသခင်ကိမခိလံ၊ မိမိဥစာကယ်ဝြခင်း၌

ကိးစား၍၊ မိမိဒစ ိက်၌ခိင်ခ့ံေသာ သကိ ကည့်ပါဟ၍သ၌ရယ်ကလိမ့်မည်။ ၈ ငါမကား၊

ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်၌ စိမ်းလန်း ေသာသံလွင်ပင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်၏ က ဏာ

ေတာ်၌ ကာလအစဥ်အ မဲကိးစားမည်။ ၉ ကိယ်ေတာ်စီရင်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်

သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ကာလအစဥ်အ မဲ ချီးမွမ်းပါမည်။ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ကိယ်ေတာ်၏သန့် ှ င်း သတိ့ေ ှ မှ့ာ နာမေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ပါမည်။ ဒါဝိဒ်သည်

အဟိမလက်အိမ်သိ့ေရာက်ေကာင်းကိ ဧဒံအမျိုးသား ေဒါဂသည် ေ ှ ာလထံသိ့လာ၍

ေလ ာက်ေသာအခါ စပ်ဆိေသာ ဆာလံ။

၅၃ ဘရားသခင်မ ှ ိဟ မိက်ေသာသသည် ထင်တတ် ၏။ ထိသိ့ေသာ သတိ့သည်

ေဆးေြမ့ယိယွင်း၍ စက်ဆပ် ဘွယ်ေသာ ဒစ ိက်ကိ ပတတ်က၏။

ေကာင်းေသာအမ ကိ ပေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ၂ နားလည်ေသာသ၊

ဘရားသခင်ကိ ှ ာေသာသ တစံတေယာက် ှ ိသည် မ ှ ိသည်ကိ သိြမင်ြခင်းငှါ ဘရား

သခင်သည် ေကာင်းကင်ေပကလသားတိ့ကိ ငံ့၍ ကည့် ေတာ်မ၍၊ ၃လအေပါင်းတိ့သည်

ဆတ်သွား က ပီ။ တညီ တ ွတ်တည်း ေဆွးေြမ့ယိယွင်းြခင်း ှ ိ က၏။ ေကာင်း

ေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသမ ှ ိ။ တေတာက်မ မ ှ ိ။ ၄ မန့်ကိစားသက့ဲသိ့ ငါ၏လတိ့ကိ

ကိက်စား၍၊ ဘရားသခင်ကိ ပဌနာမ ပေသာ အဓမလတိ့သည် မသိဘဲေနရကသေလာ့။

၅ သိ့ြဖစ်၍ ေကာက်လန့်စရာမ ှ ိေသာ်လည်း၊ အလွန်ေကာက်လန့် ကလိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သင့် ကိဝန်ရံ၍ တပ်ချေသာသ၏ အ ိးတိ့ကိ ဘရားသခင် သည်

ဖ ိဖရဲကဲွြပားေစေတာ်မမည်။ သတိ့ကိ ဘရား သခင် တ်ချေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သင်သည်

သတိ့ကိ အ ှ က်ခဲွရလိမ့်မည်။ ၆ဣသေရလအမျိုးကိ ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇး ေတာ်သည်

ဇိအန်းေတာင်ေပ မှာ ေပ ထွန်းပါေစေသာ။ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာလမျိုးေတာ်ကိ

တဖန် ဘရား သခင်သည် ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မေသာအခါ၊ ယာကပ်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊

ဣသေရလသည်လည်း င်လန်းြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။

၅၄ အိဘရားသခင်၊ နာမေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ဘက် ၌ တရားစီရင်ေတာ်မပါ။ ၂

အက ်ပ် ပေသာ ပဌနာ ှ င့် အက ်ပ် မက် ေသာစကားကိ

နားေထာင်နားေညာင်းေတာ်မပါဘရား။ ၃ အေကာင်းမကား၊ တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့သည်

အက ်ပ်ကိ ရန်ဘက် ပ၍ထကပါ ပီ။ ကမ်းတမ်းေသာ သတိ့သည် အက ်ပ်အသက်ကိ

ှ ာ ကပါ၏။ ဘရားသခင် ၏ မျက် ှ ာေတာ်ကိ မေထာက်ကပါ။ ၄ ကည့် ေလာ့။

ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ ကမ ေတာ်မ၏။ ငါ့အသက်ကိ ေထာက်ပင့် ေသာသတိ့တွင်

ထာဝရဘရား ှ ိေတာ်မ၏။ ၅ ငါ၏ရန်သတိ့အား မေကာင်းေသာအကျိုးကိ

ဆပ်ေပးေတာ်မမည်။ သစာေတာ် ှ ိသည်အတိင်း သတိ့ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မပါ။ ၆

အက ်ပ်သည်လည်း၊ ေစတနာစိတ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်အား ယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။ အိထာဝရဘရား၊

နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်း ြမတ်ေတာ်မ၏။ ၇အက ်ပ်ကိ

ခပ်သိမ်းေသာ ဒကထဲက ကယ် တ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ အက ်ပ်သည် ရန်သတိ့ကိ ကိယ်

မျက်စိ ှ င့် ြမင်၍အားရပါ၏။ ဒါဝိဒ်သည် ကန်ေတာ်တိ့တွင်ပန်းေ ှ ာင်၍

ေနပါသည်မဟတ်ေလာဟ၊ ဇိဖသားတိ့သည် ေ ှ ာလထံသိ့လာ၍ ေလာက်ေသာအခါ

စပ်ဆိေသာ ဆာလံ။

၅၅ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းေသာ စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

အသနားေတာ်ခံေသာ အခါ ေ ှ ာင်၍ေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂

ကည့် နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ရန်သ၏စကား သံေကာင့် ၎င်း၊

မတရားေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းေကာင့် ၎င်း၊ အက ်ပ်သည် ိးငယ်ေသာစိတ် ှ င့်

ညည်းတွားြမည် တမ်းလျက်ေနရပါ၏။ ၃ သတိ့သည် အက ်ပ်အေပ ၌

အြပစ်ကိ သက်ေရာက်ေစ၍၊ ေဒါသစိတ် ှ င့် မန်း ကပါ၏။ ၄ အက ်ပ် ှ လံးသည်

ကိယ်အထဲမှာတန်လပ်၍ ေသေဘးကိ ေကာက်အား ကီးပါ၏။ ၅

ေကာက် ွံ တ့န်လပ်ြခင်းသိ့ ေရာက်၍ အလွန် ထိတ်လန့်ြခင်း၌ မွန်းလျက် ှ ိရပါ၏။ ၆

ငါသည် ချိုးငှက်က့ဲသိ့ အေတာင်ကိ ရပါေစ ေသာ။ ထိသိ့ရလ င် အြခားသိ့ပျံသွား၍၊

ငိမ်ဝပ်လျက် ေနလိမ့်မည်။ ၇ ေဝးစွားသွား၍ ေတာမှာ ေနရာကျလိမ့်မည်။ ၈ ြပင်းစွာေသာ

မိဃ်းသက်မန်တိင်း ှ င့် လွတ်ြခင်း ငှါ၊ အလျင်အြမန်ေြပးလိမ့်မည်ဟ အက ်ပ်စိတ် ှ ိပါ၏။

၉ အိထာဝရဘရား၊ သတိ့စကားကိ ပေပျာက် ေအာင် ကဲွြပားေစေတာ်မပါ။ မိေ့တာ်တွင်

အ ိင်အထက် ပြခင်း ှ င့် လယြခင်းကိ အက ်ပ် ြမင်ပါ ပီ။ ၁၀ မိ ့ ိ းေပ မှာ ေန့ညဥ့်မြပတ်

သတိ့သည် လည် ကပါ ပီ။ မိထဲ့မှာ ဆိးညစ်ေသာအမ ှ င့် ေ ှ ာက်ယှက် ြခင်း အမ ှ ိ ကပါ၏။

၁၁ အဓမတရားတိ့သည် မိအ့လယ်၌ ှ ိ၍၊ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း ှ င့် လှည့် စားြခင်းသည်

လမ်းတိ့၌ေနရာကျကပါ၏။ ၁၂ ငါ့ကိ က့ဲရဲေ့သာသသည် ငါ့ရန်သမဟတ်။ ဟတ် လ င်

သည်းခံ ိင်၏။ ငါ့ကိရန်ဘက် ပေသာသသည် ငါ့ကိမန်းေသာသမဟတ်။ ဟတ်လ င်

ထိသကိ ငါေ ှ ာင် ိင်၏။ ၁၃ ထိသိ့ ပေသာသသည် သင်ြဖစ်၏။ ငါ ှ င့် ဘက်ေသာသ၊

ငါ့မိတ်ေဆွ၊ ငါအသိအကမ်းြဖစ်၏။ ၁၄အချင်းချင်းသာယာေသာ ေဆွးေ ွးတိင်ပင်ြခင်း ကိ

ပက ပီ။ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်သိ့ လအစအေဝး ှ င့် အတသွား က ပီ။ ၁၅သတိ့ကိ

ေသမင်းဘမ်းဆီးပါေစ။ အသက် ှ င် လျက် မရဏာ ိင်ငံသိ့ဆင်းသက်ကပါေစ။

အေကာင်းမ ကား၊ ဒစ ိက်တိ့သည် သတိ့ေနရာတွင် သတိ့အထဲ၌ ှ ိ က ၏။ (Sheol

h7585) ၁၆ ငါမကား၊ ဘရားသခင်ကိ ပဌနာ ပ၍၊ ထာဝရ ဘရားသည်

ကယ်တင်ေတာ်မမည်။ ၁၇ ညဦးအချိန်၊ နံနက်အချိန်၊ မွန်းတည့်အချိန်တိ့၌ ငါသည်

ညည်းတွားြမည်တမ်း၍၊ ငါ၏အသံကိ ကားေတာ် မမည်။ ၁၈ ငါ့ကိ စစ်တိက်ကစဥ်တွင်၊

ငါ့အသက်ကိ ေ ွး တ် ၍ ချမ်းသာေပးေတာ်မမည်။ ငါ့ဘက်၌ ေနေသာသအများ ှ ိ က၏။

၁၉ ေ ှ းကာလမှစ၍ အ မဲစီရင်ေသာ ဘရား သခင်သည် နားေထာင်၍ သတိ့ကိ

ှ ိမ့်ချေတာ်မမည်။ သတိ့သည် ေြပာင်းလဲြခင်းမ ှ ိေသာေကာင့် ဘရား သခင်ကိ

မေကာက်မ ွံ ့ က။ ၂၀ ထိသိ့ေသာသသည် မိတ်ေဆွြဖစ်ေသာသကိ ြပစ်မှား၍

သစာပျက်တတ်၏။ ၂၁ သ၏စကားသည် ေထာပတ်ထက် ေချာေသာ် လည်း၊

စစ်တိက်မည်ဟအ ကံ ှ ိ၏။ သ၏စကားသည် ဆီထက်ေြပာေသာ်လည်း၊ ထတ်ေသာ

ထားြဖစ်၏။ ၂၂ ထမ်း ွက်ရေသာဝန်ကိ ထာဝရဘရား၌ ချထား ေလာ့။ သင့် ကိ

မစေတာ်မမည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ အစဥ်အ မဲလပ် ှ ားေစေတာ်မမရာ။ ၂၃

အိဘရားသခင်၊ အြခားေသာသတိ့ကိ ဖျက်ဆီး ရာ တွင်းထဲသိ့ချေတာ်မမည်။ လအသက်ကိ

သတ်ေသာသ ှ င့် သစာပျက်ေသာသတိ့သည် မိမိအသက်တာတဝက် ခန့်မ မ ှ င်ရက။

အက ်ပ်မကား၊ ကိယ်ေတာ်၌ ခိလံ ပါမည် ။

၅၆ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ သနားေတာ်မပါ။ လတိ့သည် ကိက်စားအ့ံေသာ

ေဒါသ ှ င့် ေနတိ့င်းတိက်၍ အက ်ပ်ကိ ှ ိပ်စက် ကပါ ၏။ ၂ ရန်သတိ့သည်
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ေနတိ့င်းကိက်စားအ့ံေသာ ေဒါသ ှ ိ၍ ြမင့် ေသာစိတ် ှ င့် အက ်ပ်ကိ တိက်ေသာသ

အများ ှ ိ ကပါ၏။ ၃ အက ်ပ်သည် ေကာက် ွံ ေ့သာအခါ ကိယ် ေတာ်၌ ခိလံပါမည်။

၄ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပ၍ တ်ကပတ်ေတာ်၌ ဝါ ကားပါမည်။ ငါသည် ဘရားသခင်ကိ

ခိလံသည်ြဖစ်၍ ေကာက်စရာမ ှ ိ။ လသည် ငါ၌ အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ၅

သတိ့သည် ေနတိ့င်းငါ့စကားကိ အလဲွယက၏။ ငါ၌ မေကာင်းေသာအ ကံကိသာ

ကံစည်က၏။ ၆ ငါ့အသက်ကိ ေစာင့် စဥ်အခါစေဝး၍ ေချာင်း ေြမာင်းလျက်၊

ငါေြခရာတိ့ကိ ကည့် မှတ် က၏။ ၇ သတိ့သည် မတရားေသာအမအားြဖင့် လတ်

ြခင်းသိ့ ေရာက်ရပါမည်ေလာ။ အိဘရားသခင်၊ ထိလများ တိ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍

လဲှေတာ်မပါ။ ၈ အက ်ပ်သည် အရပ်ရပ်လည်ရေသာ အြခင်း အရာတိ့ကိ

ကိယ်ေတာ်မှတ်၍ အက ်ပ်မျက်ရည်တိ့ကိ ဘးေတာ်ထဲမှာ ထည့်ေတာ်မပါ။ စာရင်းေတာ်၌

ှ ိပါသည် မဟတ်ေလာ။ ၉ ဘရားသခင်သည် ငါ့ဘက်မှာ ေနေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊

ငါေအာ်ဟစ်ေသာအခါ ရန်သတိ့သည် လှန်ြခင်း ကိ ခံရကမည်ကိ ငါသိ၏။ ၁၀

ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပ၍ တ်ကပတ်ေတာ်၌ ဝါ ကားမည်။ ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပ၍

တ်ကပတ် ေတာ်၌ ဝါ ကားမည်။ ၁၁ ငါသည် ဘရားသခင်ကိ ခိလံသည်ြဖစ်၍

ေကာက်စရာမ ှ ိ။ လသည် ငါ၌အဘယ်သိ့ ပ ိင် သနည်း။ ၁၂ အိဘရားသခင်၊

အက ်ပ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ သစာ ပပါသည်ြဖစ်၍၊ သစာဝတ်ကိ ေြဖလျက်ကိယ်ေတာ် ကိ

ချီးမွမ်းပါမည်။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အသက်ကိ ေသြခင်း မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ။

အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏အလင်း ထဲမှာဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌အက ်ပ်ကျင့် ေနပါမည်

အေကာင်း၊ အက ်ပ်ေြခကိလည်း ထိမိ၍လဲြခင်းမှ ကယ်လတ်ေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။

ဒါဝိဒ်သည် ဂါသ မိမှ့ာ ဖိလိတိလတိ့လက်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ။

၅၇ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ သနားေတာ်မပါ။ သနားေတာ်မပါ။

ေဘးမလွန်မီှတိင်ေအာင် အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ခိလံပါ၏။

အေတာင်ေတာ် အရိပ်၌ ခိလံပါ၏။ ၂ ငါသည်အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်၊ ငါ့အမကိ

ပီးစီးေစေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ ေအာ်ဟစ်မည်။ ၃ ေကာင်းကင်ကလက်ေတာ်ကိ

ဆန့်ေတာ်မမည်။ ငါ့ကိ ကိက်စားအ့ံေသာသကိ အ ှ က်ခဲွသြဖင့် ၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မမည်။

က ဏာေတာ် ှ င့်သစာေတာ်ကိ ဘရားသခင် ေစလတ်ေတာ်မမည်။ ၄ ငါ့ဝိညာဥ်သည်

ြခေသ့စထဲမှာ ေနရ၏။ ေဒါသ မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာ လသားတိ့တွင် ငါအိပ်ရ၏။ သတိ့

သွားတိ့သည် လံှ ှ င့် ြမားြဖစ်က၏။ သတိ့လ ာသည်လည်း ထက်ေသာသန်လ က် ြဖစ်၏။ ၅

အိဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ြမင့်သည်ထက် ကိယ်ေတာ် ကီးြမင့် ေတာ်မေစသတည်း။

ေြမ ကီးတြပင်လံး ကိ ဘန်းေတာ်လမ်းမိးပါေစသတည်း။ ၆သတိ့သည် ငါသွားရာလမ်း၌

ေကျာ့ကွင်းကိ ြပင်ဆင် က ပီ။ ငါ့ဝိညာဥ်သည် ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိ၏။ ငါ့ေ ှ ့၌ တွင်းကိ

တးက ပီးမှ ကိယ်တးေသာ တွင်းထဲသိ့ ကိယ်ကျ က ပီ။ ၇ အိဘရားသခင်၊

အက ်ပ် ှ လံးသည် တည် ကည်ပါ၏။ အက ်ပ် ှ လံးသည် တည်ကပါ၏။

သီချင်း ဆိပါမည်။ ချီးမွမ်းေထာမနာ ပပါမည်။ ၈ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ ိးေလာ့။

တေယာ ှ င့် ေစာင့် တိ့ ိး ကေလာ့။ ငါလည်း ေစာေစာ ိးမည်။ ၉ အိထာဝရဘရား၊

ပရိသတ်အလယ်၌ ကိယ် ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။ လမျိုးတိ့တွင် ကိယ်ေတာ်အား

ေထာမနာသီးချင်းဆိပါမည်။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ က ဏာေတာ်သည် ေကာင်း

ကင်သိ့၎င်း၊ သစာေတာ်သည် မိဃ်းတိမ်သိ့၎င်း မီှပါ၏။ ၁၁ အိဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ြမင့်သည်ထက် ကိယ်ေတာ် ကီးြမင့် ေတာ်မေစသတည်း။ ေြမ ကီးတြပင်လံး ကိ

ဘန်းေတာ်လမ်းမိးပါေစသတည်း။ ဒါဝိဒ်သည်ဥမင်၌ ေ ှ ာလထံမှထွက်ေြပးေသာအခါ

စပ်ဆိေသာဆာလ။

၅၈ အိလသားတိ၊့ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည် စကားေြဖာင့် ကသေလာ။

၂ တရားသြဖင့် စီရင် ကသေလာ။ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည်

မတရားေသာ အ ကံကိ ကံစည်၍ ေြမ ကီး ေပ မှာ ကိယ်လက် ှ င့် ပေသာ

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ချိန်တတ် က၏။ ၃ မတရားေသာ သတိ့သည် အမိဝမ်းထဲမှစ၍

ိင်းေသာသေဘာ ှ ိ က၏။ ေမွးကတည်းကလမ်းလဲ၍ မသာစကားကိ ေြပာတတ်က၏။ ၄

သတိ့အဆိပ်သည် ေ မအဆိပ် ှ င့်တ၏။ နားပင်း ေသာ ေ မဆိးသည် မိမိနားကိ ပိတ်၍၊ ၅

လိမာေသာအလမမက်ဆိေသာ မ ရားစကား ကိ နားမေထာင်ဘဲေနသက့ဲသိ့ ြဖစ်က၏။ ၆

အိဘရားသခင်၊ သတိ့ပစပ်ထဲမှာ သွားများကိ ချိုးေတာ်မပါ။ အိ ထာဝရဘရား၊ ြခေသ့တိ့၏

အံသွားများ ကိ ချိုးေတာ်မပါ။ ၇ ထိသတိ့သည် စီးေသာေရက့ဲသိ့ ကွယ်ေပျာက် က

ပါေစေသာ။ ေလးကိတင်ေသာအခါ ြမားတိ့သည် ကျိုး သက့ဲသိ့ ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၈

ခ သည် သွားစဥ်တွင် ေ ွလ့ျားသက့ဲသိ့၎င်း၊ ပျက် ေသာ ကိယ်ဝန်သည် ေနေရာင်ကိ

မြမင်ရသက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၉ဆးပင် ှ င့် ေမွးေသာ မီးပမှန်းကိ အိးတိ့သည်

မသိမီှ၊ အသက် ှ င် ေသာဆးပင် ှ င့် မီးေလာင်လျက် ှ ိ ေသာ ဆးပင်တိ့ကိ

ေလေတွတိက်သွားပါေစေသာ။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ထိသိ့ေသာဒဏ်ေပး ြခင်းကိ

ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်ပါလိမ့်မည်။ မတရားေသာသတိ့၏ အေသွး၌ မိမိေြခတိ့ကိ

ေဆးပါလိမ့်မည်။ ၁၁ သတပါးကလည်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည် အကျိုးကိ

ဧကန်အမှန်ခံရ၏။ ေြမ ကီးေပ မှာ တရား စီရင်ေသာ ဘရားသခင်သည်

ဧကန်အမှန် ှ ိေတာ်မ သည်ဟ ဝန်ခံကပါလိမ့်မည်။

၅၉ အိ အက ်ပ်၏ဘရား၊ ရန်သတိ့လက်မှ အက ်ပ် ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ကိ ရန်ဘက် ပေသာသ တိ့၏ အေပ မှာ အက ်ပ်ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မပါ။ ၂ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိ့အထဲက အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍၊

အသက်ကိသတ်လိေသာ သတိ့လက်မှ ကယ် တင်ေတာ်မပါ။ ၃ သတိ့သည်

အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်လိ ၍ ေချာင်း ကည့်လျက် ေနကပါ၏။ အား ကီးေသာသတိ့

သည်အက ်ပ်တဘက်၌ စည်းေဝး ကပါ၏။ အိ ထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်မှားယွင်း

ေသာေကာင့် မဟတ်ပါ။ အက ်ပ် အြပစ်ေကာင့် မဟတ်ပါ။ ၄အက ်ပ်၌ အြပစ်မ ှ ိဘဲ

သတိ့သည် ေြပးလာ၍ ြပင်ဆင် ကပါ၏။ အက ်ပ်ကိ ကမြခင်းငှါ ိးေတာ်မပါ။

ကည့် ေတာ်မပါ။ ၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ သာသနာပ

လအေပါင်းတိ့ကိ ဆံးမြခင်းငှါ ိးေတာ်မပါ။ ဒစ ိက်၌ ကျင်လည်ေသာသ

တစံတေယာက်ကိမ သနား ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၆ သတိ့သည် ညဦးယံ၌ ြပန်လာ၍၊

ေခွးဘာသာ အတိင်း ြမည်လျက် မိကိ့လှည့် ပတ် ကပါေစေသာ။ ၇ ထိသတိ့သည်

ေစာ်ကားေသာ စကားကိေြပာ၍၊ သတိ့ တ်ခမ်း တွင်ထားပါလျက်အဘယ်သကားလိမ့်

မည်နည်းဟ ဆိတတ်ကပါ၏။ ၈ သိ့ရာတွင်၊ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့ကိ

ပံးရယ်၍ သာသနာပလအေပါင်းတိ့ကိ က့ဲရဲေ့တာ်မမည်။ ၉ အိ အက ်ပ်အစွမ်းသတိ၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ပါမည်။ ဘရားသခင်သည် အက ်ပ် ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၀

က ဏာအ ှ င် ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်ကိ ကမြခင်းငှါ ကလာေတာ်မမည်။ ရန်သတိ့ကိ

အက ်ပ် ကည့် ၍ အားရေသာအခွင့် ှ ိေစေတာ်မမည်။ ၁၁ အက ်ပ်တိ့ကိ

ကွယ်ကာေတာ်မေသာ ဘရား ှ င်၊ သတိ့ကိ သတ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ သတ်လ င်

အက ်ပ်၏ လတိ့သည် သတိလစ် ကပါလိမ့်မည်။ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အရပ်ရပ်

ကဲွြပားေစ၍ ှ ိမ့်ချေတာ်မပါ။ ၁၂ သတိ့ေြပာမိေသာ စကားတည်းဟေသာ သတိ့

တ်၏အြပစ်ေကာင့် မိမိတိ့မာနတွင် ေကျာ့မိပါေစ ေသာ။ သတိ့ ကျိန်ဆဲေသာ စကား ှ င့်

မသာစကားေကာင့် ၊ ၁၃ အမျက်ေတာ်အားြဖင့် ေပျာက်ပျက်ေစေတာ်မပါ။

အကန်အစင်ေပျာက်ပျက်ေစေတာ်မပါ။ ဘရားသခင်သည် ယာကပ်အမျိုးမှစ၍

ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် အပ်စိးေတာ်မေကာင်းကိ သတိ့သည် သိက ပါေစေသာ။ ၁၄

ညဦးယံ၌ ြပန်လာ၍၊ ေခွးဘာသာအတိင်း ြမည်လျက် မိကိ့ လှည့်ပတ်ကပါေစေသာ။ ၁၅

အစာကိ ှ ာလျက် အရပ်ရပ်သိ့ လည်၍မဝဘဲ တညဥ့်လံး ေနကပါေစေသာ။ ၁၆

အက ်ပ်မကား၊ တန်ခိးေတာ်ကိ သီချင်းဆိပါမည်။ နံနက်ယံ၌ က ဏာေတာ်ကိ င်လန်းစွာ

သီချင်းဆိပါမည်။ အေကာင်းမကား၊ ေဘးေရာက်ေသာကာလ၌ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ခိလံရာ၊ ေဘးလွတ်ရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အိအက ်ပ်အစွမ်းသတိ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

သီချင်းဆိပါမည်။ ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်ခိလံရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၌

က ဏာအ ှ င် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေ ှ ာလေစလတ်ေသာ သတိ့သည်

ဒါဝိဒ်အသက်ကိသတ်ြခင်းငှါ၊ အိမ်ကိေစာင့် ကေသာအခါ ဒါဝိဒ်စပ်ဆိေသာ

၆၀ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အမျက်ထွက်သြဖင့် ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ

စွန့်ပစ်၍ အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစေတာ်မ ပီ။ တဖန် အက ်ပ်တိ့ကိ

အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၂ ေြမ ကီးကိ လပ်၍ ခဲွေတာ်မ ပီ။ ကဲွအက်ရာတိ့ကိ တဖန်

ေစ့စပ်ေစေတာ်မပါ။ တန်လပ်လျက် ှ ိပါေသး၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ
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ခက်ထန်စွာ စီရင်၍၊ မိင်ေတွြခင်း စပျစ်ရည်ကိ တိက်ေတာ်မ ပီ။ ၄ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့သည် သစာတရားေကာင့် ထရေသာ အလံကိ ေပးသနားေတာ် မ ပီ။

၅ ချစ်ေတာ်မေသာ သတိ့သည် ချမ်းသာရမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်၍၊

လက်ျာလက် ံ းေတာ်အားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၆ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီေတာ်ကိ

တိင်တည်၍ ဘရားသခင်သည် ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါသည် ဝမ်းေြမာက်မည်။

ေ ှ ခင် မိကိ့ ပိင်းြခားမည်။ သကတ်လယ်ြပင်ကိ တိင်းထွာမည်။ ၇ ဂိလဒ်ြပည်ကိ ငါပိင်ရ၏။

မနာေ ှ ြပည်ကိလည်း ငါပိင်ရ၏။ ဧဖရိမ်ြပည်ကား၊ ငါ့ဦးေခါင်း၏အစွမ်း ြဖစ်ရ၏။

ယဒြပည်ကား၊ ငါ၏ လတ်ေတာ်ြဖစ်ရ၏။ ၈ ေမာဘြပည်ကား၊ ငါ့ေရချိုးအိးြဖစ်ရ၏။

ဧဒံြပည်ကား၊ ငါ့ေြခနင်းရာ ြဖစ်ရ၏။ ဖိလိတိြပည်အေပ မှာ ေအာင်သံ ှ င့် ေကးေကာ်မည်။

၉ အား ကီးေသာ မိထဲ့သိ့ ငါ့ကိ အဘယ်သသွင်းေပးမည်နည်း။ ဧဒံြပည်သိ့ ငါကိ အဘယ်သ

လမ်းြပမည်နည်း။ ၁၀ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မေသာ

ကိယ်ေတာ်သည် ပေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့

ဗိလ်ေြခ ှ င့်အတ ကေတာ်မမေသာ ကိယ်ေတာ်သည် ပေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။ ၁၁

ဒက ှ င့် ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ မစေတာ်မပါ။ လတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းငှါ မတတ် ိင် ကပါ။

၁၂ ဘရားသခင်အားြဖင့် ငါတိ့သည် ရဲရင့် စွာ ပကမည်။ ငါတိ့၏ ရန်သများကိ

ကိယ်ေတာ်တိင် နင်းေတာ်မမည်။ ဒါဝိဒ်သည် ေမေသာေပါတာမိ ရိလတိ့ ှ င့်

ေဇဘ ရိ ှ င်လတိ့ကိစစ်တိက် ပီးမှ၊ ယွာဘသည် ြပန်၍ဧဒံလတေသာင်း ှ စ်ေထာင်

တိ့ကိဆားချိုင့် ၌လပ် ကံေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ။

၆၁ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ နားေထာင်၍ အက ်ပ်၏

ပဌနာစကားကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၂ စိတ် ှ လံး ိးငယ်လျက် ေြမ ကီးစွန်းမှ

ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ အက ်ပ်အထက်၌ ြမင့် ေသာ ေကျာက်သိ့

အက ်ပ်ကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မပါ။ ၃ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံရာ၊ ရန်သတိ့ေ ှ မှ့ာ

ခိင်ခ့ံေသာ ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄ တဲေတာ်၌ အစဥ်ေနပါမည်။ အေတာင်ေတာ်ဖံးအပ်ရာ၌

ခိလံပါမည်။ ၅ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ် ပေသာ သစာဂတိတိ့ကိ ကားေတာ်မ၏။

နာမေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သတိ့၏အေမွကိ အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။

၆ ှ င်ဘရင်၏ အသက်ေနရ့က်ကာလကိ ှ ည်ေစေတာ်မ၍၊ ှ စ်စဥ်မြပတ် နိစထာဝရ

တည်ပါေစေသာ။ ၇ဘရားသခင် ေ ှ ေ့တာ်၌ အန ကာလပတ်လံး ေနေတာ်မေစသတည်း။

က ဏာ ှ င့် သစာေတာ်သည် သကိ့ ေစာင့် မေစသတည်း။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ ေနရ့က်အစဥ်အတိင်း

သစာဝတ်ကိ ေြဖြခင်းငှါ၊ နာမေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ေထာမနာသီချင်း ဆိပါေလအ့ံသတည်း။

၆၂ အကယ်စင်စစ် ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနတတ်၏။

ငါ့ကိ ကယ်တင်ြခင်း အေကာင်းသည် အထံေတာ်က သက်ေရာက်ရ၏။ ၂

အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် ငါ၏ေကျာက်၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်း၊

ငါ့ခိလံရာြဖစ်ေတာ် မ၍၊ ငါ၌ လပ် ှ ားြခင်းများစွာ မ ှ ိရာ။ ၃ သင်တိ့သည်

အဘယ်မကာလပတ်လံး တေယာက်ေသာသကိ တိက်ကမည်နည်း။ သကိ့ တိမ်းေသာ

အပ် ိး၊ လပ်ေသာ ထရံက့ဲသိ့ မှတ်၍၊ သင်တိ့အေပါင်းသည် အဘယ်မကာလပတ်လံး

ဖိဖျက် ကမည်နည်း။ ၄ ထိသကိ ြမင့် ေသာ အရပ်က လဲှြခင်းငှါ ကံစည်လျက်

ေနက၏။ မသာကိ ှ စ်သက်က၏။ တ်ြဖင့်ကား၊ ေကာင်း ကီးကိ ေပးလျက်၊ ှ စ်လံး၌ကား၊

ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ပတတ်က၏။ ၅ အကယ်စင်စစ် ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ

ငိမ်ဝပ်စွာ ေနတတ်၏။ ငါေြမာ်လင့် ြခင်း အေကာင်းသည် အထံေတာ်က သက်ေရာက်ရ၏။

၆ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် ငါ၏ေကျာက်၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်း၊

ငါခိလံရာြဖစ်ေတာ် မ၍၊ ငါသည် လပ် ှ ားြခင်းမ ှ ိရာ။ ၇ ငါ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်း၊

ငါ၏ဘန်းပွင့် ြခင်းအေကာင်းကားဘရားသခင်ေပတည်း။ ငါ့ကိ အားေပးေသာေကျာက်၊

ငါခိလံရာကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၈ အိလများတိ၊့ ဘရားသခင်၌ အစဥ်မြပတ်

ခိလံကေလာ့။ ေ ှ ေ့တာ်၌ စိတ် ှ လံးကိ ဖွင့် ြပကေလာ့။ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့

ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉အကယ်စင်စစ် ယတ်ည့ံေသာ သတိသ့ည် အနတ၊ အသေရ ှ ိေသာ

သတိ့သည် မသာြဖစ်က၏။ ချိန်ခွင် ှ င့် ချိန်စက်လ င် ထိသအေပါင်းတိ့သည် အနတထက်

သာ၍ ေပါ့ က၏။ ၁၀ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ မကိးစား က ှ င့် ။ အ ိင်အထက်လယ၍

မဝါကားက ှ င့် ။ ဥစာများြပားလ င် စိတ်စဲွလမ်းြခင်း မ ှ ိ က ှ င့် ။ ၁၁ဘရားသခင်သည်

တ ကိမ် ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ ပီ။ ှ စ် ကိမ်ေြမာက် ငါ ကားရေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ဟမကား၊

တန်ခိးသည် ဘရားသခင်၌ ှ ိ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် က ဏာ ှ င့်

ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် လအသီးအသီးတိ့ အား သတိ့အကျင့် ှ င့်အေလျာက်

အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးေတာ်မ၏။

၆၃ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးစား၍ ှ ာပါ၏။ ေရမ ှ ိေသွေ့ြခာက်ေသာ လွင်ြပင်၌

အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ငတ်ပါ၏။ အက ်ပ်၏ ကိယ်ခ ာသည်လည်း

ကိယ်ေတာ်ကိ လွမ်းဆွတ်ပါ၏။ ၂ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ ြမင်ြခင်းငှါ၊

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ ထိသိ့ ကိယ်ေတာ်ကိ ဖးေမ ာ်ပါ ပီ။ ၃ က ဏာေတာ်သည်

အသက်ထက်သာ၍ ေကာင်းေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်၏ တ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းရပါမည်။ ၄ ထိသိ့ အသက် ှ င်စဥ်တွင် ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာင်း ကီးေပးပါမည်။

နာမေတာ်ကိ အမီှ ပလျက် လက်ကိ ချီပါမည်။ ၅ အိပ်ရာေပ မှာ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေအာက်ေမ့၍၊ ညဥ့်ယံတိ့၌ ကိယ်ေတာ်ကိ ဆင်ြခင်လျက် ေနေသာအခါ၊

ဆီဥကိ၎င်း၊ ဆေသာအသားကိ၎င်း စား၍ ဝသက့ဲသိ၊့ အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်သည် ဝ၍

င်လန်းေသာ တ်ခမ်း ှ င့် အက ်ပ်၏ တ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။ ၆

အက ်ပ်ကိ မစေတာ်မေသာေကာင့် ၊ အေတာင်ေတာ် အရိပ်၌ ဝမ်းေြမာက်ပါမည်။

၇ အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်သည် ကိယ်ေတာ်၌ မီှဝဲ၍၊ လက်ျာလက်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ ေထာက်မ ေတာ်မ၏။ ၈ အက ်ပ်အသက်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ

ှ ာေသာ သတိ့သည် ေြမ ကီးေအာက်အရပ်သိ့ ဆင်းရကမည်။ ထားေဘးြဖင့်

ဆံး၍၊ ေြမေခွးစားရန် ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ၉ ှ င်ဘရင်မကား၊ ဘရားသခင်၌

ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၁၀ဘရားသခင်ကိ တိင်တည်၍ကျိန်ဆိေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ဝါ ကား ကလိမ့်မည်။ မသာစကားကိ ေြပာေသာသတိ့၏ တ်မကား ပိတ်လျက် ှ ိလိမ့်မည်။

ဒါဝဒ်သည်ယဒေတာ၌ ှ ိေသာအခါ စပ်ဆိေသာဆာလံ။

၆၄ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းေသာ စကားသံကိ နားေထာင်၍

အက ်ပ်အသက်ကိ ရန်သေဘးမှ ကွယ်ကာေစာင့် မေတာ်မပါ။ ၂လဆိးတိ့၏

တိင်ပင်ရာမှ၎င်း၊ ဒစ ိက်ကိ ပေလ့ ှ ိေသာ သတိ့၏ စေဝးရာမှ၎င်း၊ အက ်ပ်ကိ

ကွယ်ကာေတာ်မပါ။ ၃ ထိသတိ့သည် မိမိတိ့လ ာကိ ထားက့ဲသိ့ ေသွးတတ်က၏။ ၄

စံလင်ေသာသကိ မထင်မ ှ ားပစ်မည်အ ကံ ှ င့် ၊ ခါးေသာစကားတည်းဟေသာ မိမိတိ့ ြမားကိ

ွယ်တတ်က၏။ မေကာက်မ ွံ ဘဲ့ ချက်ြခင်း ပစ်တတ်က၏။ ၅ မေကာင်းေသာအမမှာ

တေယာက်ကိတေယာက် ိးေဆာ်တတ်က၏။ ေကျာ့ကွင်းတိ့ကိ ေထာင်ထား ြခင်းငှါ

တိင်ပင်၍၊ အဘယ်သ ြမင်လိမ့်မည်နည်းဟ ဆိတတ်က၏။ ၆ မတရားေသာ အမတိ့ကိ

ကိယ်အဘိ့ စစ်ေဆး ှ ာေဖွတတ်က၏။ အသီးအသီး စိတ် ှ လံးထဲမှာ ကံစည်ေသာ

အရာတိ့သည် အလွန်နက်နဲ က၏။ ၇သတိ့၌ ဘရားသခင် ပစ်ေတာ်မေသာ ြမားမှန်၍၊

သတိ့သည် အမှတ်တမ့ဲ နာကလိမ့်မည်။ ၈ သိ့ြဖစ်၍ မိမိတိ့ လ ာသည် မိမိတိ့ကိ တိက်ေစ၍၊

ြမင်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေြပးသွား ကလိမ့်မည်။ ၉ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း

ေကာက် ွံ ့၍၊ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေကာင်းကိ နားလည်သြဖင့် အမေတာ်ကိ

ကားေြပာကလိမ့်မည်။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ထာဝရဘရား၌ ဝမ်းေြမာက်၍

ခိလံလိမ့်မည်။ သေဘာေြဖာင့် ေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ဝါကားကလိမ့်မည်။

၆၅ အိ ဘရားသခင်၊ ဇိအန် မိ ့၌ ကိယ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ငိမ်ဝပ်စွာ ေန၍ ချီးမွမ်းရပါ၏။

ကိယ်ေတာ် အားလည်း သစာဝတ်ကိ ေြဖရပါ၏။ ၂ ပဌနာစကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ လသားအေပါင်းတိ့သည် ချဥ်းကပ်

ရကလိမ့်မည်။ ၃ မတရားေသာအမသည် အလွန်များ၍ အက ်ပ်သည် မတတ် ိင်ပါ။

သိ့ေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်တိ့ ြပစ်မှားြခင်း အြပစ်များကိ ကိယ်ေတာ်ေြဖ ှ င်းေတာ်မမည်။ ၄

တန်တိင်းေတာ်အတွင်း၌ ေန၍၊ အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေစြခင်းငှါ၊ ကိယ်ေတာ်ေ ွးေကာက်

ေတာ်မေသာ သသည် မဂလာ ှ ိပါ၏။ သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန်ေတာ်တည်းဟေသာ အိမ်ေတာ်၌

ေကာင်းေသာ အရာတိ့ ှ င့် အက ်ပ်တိ့သည် ဝေြပာကပါေစေသာ။ ၅အက ်ပ်တိ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့၏ ပဌနာကိ နားေထာင်၍ အ့ံဘွယ်ေသာ

အမတိကိ့ တရားေတာ် ှ င့်အညီ ြပေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ေဝးစွာေသာ ေြမ ကီးစွန်း ှ င့် ၊
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ပင်လယ်စွန်းတိ့၌ ေနေသာသတိ့၏ ကိးစားရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်

တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံသြဖင့် ၊ အား ကီး၍ ေတာင်များကိ တည်ေစေတာ်မ၏။ ၇သမဒရာြမည်သံ၊

လိင်းတံပိးဟန်းသံ၊ လတိ့ န်းရင်းခတ်သံများကိလည်း ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ၈အေဝးဆံးေသာ

အရပ်တိ့၌ေနေသာ သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏ နိမိတ်များကိ ြမင်၍ ေကာက် ွံ ့ က

ပါ၏။ ေနထွက်ရာအရပ် ှ င့် ေနဝင်ရာအရပ်တိ့ကိ င်လန်းေစေတာ်မ၏။ ၉ ေြမ ကီးကိ

အကည့်အ ကလာ၍၊ မိဃ်းကိ များစွာ ွာေစလျက်၊ ေရ ှ င့် ြပည့်ေသာဘရားသခင်၏

ြမစ်အားြဖင့် အလွန် ကယ်ဝေစေတာ်မ၏။ ထိသိ့ ေြမကိ ပြပင် ပီးမှ၊ ေြမသားတိ့အဘိ့

စပါးကိ ပြပင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေြမ ိးတိ့ကိ စိစွတ်ေစ၍၊ လယ်ြပင်ကိ တညီတည်း စီရင် ပီးမှ၊

မိဃ်း ွာေသာအားြဖင့် ေြပာ့ေစ၍၊ ေပါက်ေသာ အပင်များကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၁၁

ှ စ်တိ့ကိ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ပတ်ရစ်ေတာ်မ၍၊ ေြခေတာ်ရာတိ့သည် ဆီဥယိတတ်ကပါ၏။

၁၂ သာယာေသာ ေတာအရပ်တိ့လည်း ယိ၍၊ ေတာင်တိ့သည်လည်း ပီတိခါးစည်း ှ င့်

စည်းလျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၁၃ကျက်စားရာအရပ်တိ့သည် သိးဆိတ်စတိ့ ှ င့် ြပည့်စံလျက်၊

လယ်ြပင်တိ့လည်း စပါးပင် ှ င့် လမ်းမိးလျက် ှ ိ၍၊ ကျူးဧေသာ အသံ ှ င့် သီချင်းဆိကပါ၏။

၆၆ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ကျူးဧေသာ အသံကိ

ပ၍၊ ၂ နာမေတာ်၏ဂဏ်ကိ သီချင်းဆိကေလာ့။ ချီးမွမ်းြခင်း၏ ဂဏ်အသေရကိ

ြပကေလာ့။ ၃ ကိယ်ေတာ်စီရင်ေသာအမတိ့သည် အလွန်အ့ံ သဘွယ် ြဖစ် ကပါ၏။

တန်ခိးေတာ် ကီးေသာေကာင့် ၊ ရန်သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ေတာင်းပန် ကပါလိမ့်မည်။ ၄

ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ကိးကွယ်၍၊ သီချင်းဆိ ကပါေစေသာ။

နာမေတာ်အား သီချင်းဆိ ကပါေစေသာဟဘရားသခင်အား ေလာက်ထားကေလာ့။ ၅

ဘရားသခင် စီရင်ေတာ်မေသာ အမေတာ်ကိ လာ၍ ကည့် ကေလာ့။

လသားတိ့တွင်စီရင်ေတာ်မေသာ အမတိ့သည် အ့ံ သဘွယ် ြဖစ် က၏။ ၆ ပင်လယ်ကိ

ကန်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ သတိ့သည် ေရစီးရာအရပ်ကိ ေြခြဖင့် ေ ှ ာက်သွားကသည်ြဖစ်၍၊

ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၌ ဝမ်းေြမာက် က၏။ ၇ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် အစဥ်အ မဲ

အပ်စိးေတာ်မ၏။ မျက်စိေတာ်သည် လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ကည့် သည် ြဖစ်၍၊

ြငင်းဆန်ေသာသတိ့သည် မဝါ ကားကေစ ှ င့် ။ ၈အချင်းလစတိ၊့ ငါတိ့ ဘရားသခင်ကိ

ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့။ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေသာ စကားသံ ှ င့်

ေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ၉ ငါတိ့အသက်ကိ မေသေစမည်အေကာင်း ှ င့် ေြခကိလည်း

မေချာ်ေစမည်အေကာင်းေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၁၀ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ကိ စံစမ်းေတာ်မ ပီ။ ေငွကိ စစ်ေဆးသက့ဲသိ့ အက ်ပ်တိ့ကိ စစ်ေဆးေတာ်မ ပီ။

၁၁ ေကျာ့ကွင်းထဲမှာ ေကျာ့မိေစ၍၊ ေကျာက်ကန်းေပ မှာ ေလးေသာ ဝန်ကိ တင်ေတာ်မ ပီ။

၁၂ အက ်ပ်တိ့ ေခါင်းေပ မှာ သတပါးကိ စီးေစေတာ်မ ပီ။ မီး၌၎င်း၊ ေရ၌၎င်း

သွားရေသာ်လည်း၊ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ကယ်ဝြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါ၏။ ၁၃ မီး ိရ့ေသာ

ယဇ်ပါလျက် အိမ်ေတာ်သိ့ အက ်ပ်သွားပါမည်။ ၁၄ဆင်းရဲခံရစဥ်အခါ၊ အက ်ပ်သည်

တ်ကိ ဖွင့် ၍ မက်ဆိသည်အတိင်း၊ သစာဝတ်ကိ ေြဖပါမည်။ ၁၅ဆ ဖိးေသာ သိးတိ့ကိ

နံသ့ာေပါင်း ှ င့်တကွ မီး ိရ့ာယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ပါမည်။ ွား ှ င့် ဆိတ်တိ့ကိလည်း စီရင်ပါမည်။

၁၆ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သအေပါင်းတိ၊့ လာ၍ နားေထာင် ကေလာ့။

ငါ့ဝိညာဥ်အဘိ့ အဘယ်သိ့ ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ ငါ ကားေြပာမည်။ ၁၇ ငါသည်

ဘရားသခင်ကိ တ် ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍၊ ဂဏ်ေတာ်ကိလည်း လ ာ ှ င့် ချီးမွမ်းရ ပီ။ ၁၈ ငါသည်

စိတ် ှ လံးထဲမှာ ဒစ ိက်ကိ င့ဲကွက်လ င်၊ ဘရား ှ င်သည် နားေထာင်ေတာ်မမ။ ၁၉

ယခမကား၊ ဘရားသခင်သည် နားေထာင်၍၊ ငါ မက်ဆိေသာ ပဌနာစကားသံကိ

မှတ်ေတာ်မ ပီ။ ၂၀ ငါ မက်ဆိေသာ ပဌနာကိ ပယ်ေတာ်မမ။ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါမှ

ပ်သိမ်းေတာ်မမေသာ ဘရားသခင် သည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။

၆၇ ဘရားသခင်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ သနားြခင်း က ဏာစိတ်ေတာ် ှ ိသြဖင့် ၊

ေကာင်း ကီးေပး၍ မျက် ှ ာေတာ်၏အလင်းကိ လတ်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၂

ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ေြမ ကီးသားတိ့သည် အမေတာ်တိ့ကိ သိ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ

လမျိုးတိ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ခံရကပါေစေသာ။ ၃ အိ ဘရားသခင်၊

လများတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါေစေသာ။ လများအေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါေစေသာ။ ၄လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍ င်လန်းစွာ

သီချင်းဆိ ကပါေစေသာ။ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်သည် လတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်စွာ

တရားစီရင်၍၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာ လမျိုးတိ့ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မမည်။

၅ အိ ဘရားသခင်၊ လများတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါေစေသာ။

လများအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါေစေသာ။ ၆ ေြမသည်

မိမိဘ ာကိ ေပး၍၊ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ငါတိ့၏ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၇ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မဦးမည်။

ေြမ ကီးစွန်းအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။

၆၈ ဘရားသခင်ထေတာ်မ၍၊ ရန်သတိ့သည် အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပား ကပါေစေသာ။

ဘရားသခင်ကိ မန်းေသာ သတိ့သည် အထံေတာ်က ေြပး ကပါေစေသာ။ ၂

မီးခိးလင့်သက့ဲသိ့ သတိ့ကိ လင့် ေတာ်မပါ။ ဘေယာင်းသည် မီးေ ှ မှ့ာ အရည်ြဖစ်သက့ဲသိ၊့

မတရားေသာ သတိ့သည် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်မှာ ပျက်စီး ကပါေစေသာ။ ၃

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်မှာ င်လန်းေသာ စိတ် ှ င့်

အလွန် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာကပါေစေသာ။ ၄ ဘရားသခင်အား သီချင်းဆိ ကေလာ့။

နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိကေလာ့။ ေတာ၌စီး၍ ကေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘိ့ လမ်းကိ

ြပင် ကေလာ့။ ထိအ ှ င်၏ နာမေတာ်ကား၊ ထာဝရဘရားတည်း။ ေ ှ ေ့တာ်၌

င်လန်း ကေလာ့။ ၅ ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ ဘံဗိမာန်ေတာ်၌ စံပယ်လျက်၊

မိဘမ ှ ိေသာ သတိ့၏ အဘြဖစ်၍၊ မတ်ဆိးမတိ့ဘက်မှာ တရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ၆

ဘရားသခင်သည် ေပါက်ေဘာ်မ ှ ိေသာ သတိ့အား အိမ်ေထာင်ချြခင်းအခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မ၍၊ ချုပ်ထားေသာ သတိ့ကိလည်း ကယ်ဝြခင်းထဲသိ့ သွင်းေတာ်မ၏။

ြငင်းဆန်ေသာ သတိ့မကား၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာ အရပ်၌ ေနရက၏။ ၇ အိ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်၏လစေ ှ မှ့ာ က၍၊ ေတာ၌ ချီေတာ်မေသာအခါ၊ ၈ ဘရားသခင်၏

မျက် ှ ာေတာ်ေကာင့် ၊ ေြမ ကီး လပ်၍ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် ယိစီးေလ၏။

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် မျက် ှ ာေတာ်ေကာင့် သိနာေတာင်သည်လည်း

တန်လပ်၏။ ၉ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် မိဃ်းကိ များစွာ ွာေစ၍၊ ပင်ပန်းေသာ

အေမွေတာ်လတိ့ကိ ေထာက်မေတာ်မ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်၏ အလံးအရင်းသည်

ေနရာကျရကပါ၏။ အိဘရားသခင်၊ ဆင်းရဲေသာ သတိ့အဘိ့ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

ြပင်ဆင်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဘရား ှ င်အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကိ

ကားေြပာေသာ သတိ့သည် အတိင်းမသိ များ က၏။ ၁၂ စစ်အဂ ါဗိလ်ေြခ

သခင် ှ င်ဘရင်တိ့သည် အလျင်အြမန် ေြပး က၍၊ အိမ်၌ ေနရစ်ေသာ မိန်းမတိ့သည်

လက်ရဥစာကိ ေဝမ က၏။ ၁၃သင်တိ့သည် ေတာင် ကားမှာ ေနရာကျလျက်၊ ေငွ ှ င့်

မွန်းမံေသာ ချိုးငှက်အေတာင်က့ဲသိ့၎င်း၊ နီေသာ ေ ှ င့် မွမ်းမံေသာ အေမွးက့ဲသိ့၎င်း၊

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၄အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာဘရားသည်၊ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ

ကဲွြပားေစေတာ်မေသာအရပ်သည် ဇာလမန်ေတာင်ေပ မှာ မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့ ြဖစ်ေလ၏။ ၁၅

ဘရားသခင်၏ ေတာင်တည်းဟေသာ ဗာ ှ န်ေတာင်၊ ြမင့် ေသာ ထိပ်များ ှ င့် ြပည့်စံေသာ

ဗာ ှ န်ေတာင်တိ၊့ ၁၆ သင်တိ့သည် ြမင့် ေသာ ေတာင်ထိပ်များ ှ င့် ြပည့် စံေသာ်လည်း၊

ဘရားသခင် ကျိန်းဝပ်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိေတာ်မေသာ ေတာင်၊ ထာဝရဘရားသည်

အစဥ်အ မဲေနရာချေတာ်မေသာ ေတာင်ေတာ်ကိ အဘယ်ေကာင့် ေစာင်းေြမာင်း ကသနည်း။

၁၇ ဘရားသခင်၏ရထားေတာ်တိ့သည် အေထာင်အေသာင်းမက များ က၏။

ဘရား ှ င်ပါေတာ်မ၏။ သိနာေတာင်လည်း သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ ှ ိသတည်း။ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည် ြမင့် ေသာအရပ်သိ့ တက်ကေတာ်မသြဖင့် ၊ များစွာေသာ

သတိ့ကိ ဘမ်းသွားေတာ်မ၍၊ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည် လတိ့တွင်

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ လတိ့အဘိ့မက၊ ပန်ကန် ေသာ လတိ့အဘိ့ ဆလပ်များကိ

ခံရေတာ်မ ပီ။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည် အစဥ်မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ငါတိ့ကိ

သတပါး ှ ဥ်းဆဲေသာအခါ၊ ဘရားသခင် ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ငါတိ့၏

ဘရားသခင်သည် ကယ်တင် ိင်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ေသြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ လမ်းကိလည်း အစိးပိင်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဘရားသခင်သည်

မိမိရန်သတိ့၏ ဦးေခါင်းကိ၎င်း၊ အြပစ် ပ မဲ ပေသာသတိ့၏ ဦးေသာင်ကိ၎င်း ဧကန်အမှန်

ှ ိပ်စက်ေတာ်မမည်။ ၂၂ သတိ့ကိ ဗာ ှ န်ြပည်က ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ နက်နဲေသာ
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ပင်လယ်ထဲက ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ ၂၃ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် သင်သည် ရန်သတိ့ အေသွးကိ

နင်း၍၊ သင်၏ေခွးတိ့သည်လည်း လျက်ကလိမ့် မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

အိ ဘရားသခင်၊ သန့် ှ င်းရာဌာနသိ့ ကိယ်ေတာ်ကေတာ်မြခင်း၊ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊

အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင် ကေတာ်မြခင်းကိ ြမင်ရကပါ ပီ။ ၂၅ ေ ှ ့၌ကား၊ သီချင်းဆိေသာသ၊

ေနာက်၌ကား၊ ေစာင်းအမျိုးမျိုးကိ တီးေသာသ၊ အလယ်၌ကား၊ ပတ်သာကိ

တီးေသာ အပျိုတိ့သည် လိက်သွား ကပါ၏။ ၂၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့

ပရိသတ်အစည်းအေဝးတိ့၌ ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်ကိ ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ့။ ၂၇

အစိးရေသာ ဗယာမိန်ငယ်မှစ၍၊ မိမိအလံးအရင်း ှ င့်တကွ ယဒမင်းများ၊ ဇာဗလန်မင်းများ

နဿလိမင်းများ ပါ က၏။ ၂၈ အိ ဘရားသခင်၊ တန်ခိးေတာ်ကိ ြပေတာ်မပါ။

အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့၌ ပေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ တည်ေစေတာ်မပါ။ ၂၉

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ ဗိမာန်ေတာ်အဘိ့ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့

လက်ေဆာင်များကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကပါေစေသာ။ ၃၀ ကျူေတာသားရဲကိ၎င်း၊

ွားလားဥသဘအစအေဝး ှ င့် လမျိုးတိ့၏ ွားပျိုတိ့ကိ၎င်း ဆံးမေတာ်မသြဖင့် ၊

အသီးအသီးတိ့သည် ေငွစ ှ င့် ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချ ကပါေစေသာ။ စစ်မကိ ှ စ်သက်ေသာ

လမျိုးတိ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစေတာ်မပါ။ ၃၁ အဲဂတုြပည်မှ သံတမန်တိ့သည်

လာကပါေစေသာ။ က ှ ြပည်သည် မိမိလက်တိ့ကိ ဘရားသခင်ထံ ေတာ်သိ့ အလျင်အြမန်

ဆန့်ရပါေစေသာ။ ၃၂ ေြမ ကီး ိင်ငံတိ၊့ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၃၃

အစအဦး၌ အထက်ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ကိ စီး၍ ေနေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ

ေထာမနာသီချင်း ဆိကေလာ့။ အသံေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မ၍၊ အား ကီးေသာ အသံြဖစ်၏။

၃၄ဘရားသခင်သည် တန်ခိး ကီးေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးကိ

ဘန်းေတာ်လမ်းမိး လျက်၊ တန်ခိးေတာ်လည်း မိဃ်းတိမ်တိ့တွင် ထင် ှ ားလျက် ှ ိသတည်း။

၃၅ အိ ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ြပင်မှာ ေကာက် ွံ ဘွ့ယ်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ကား၊ မိမိလတိ့အား အခွင့်တန်ခိးကိ

ေမးေတာ်မေသာ ဘရား ေပတည်း။ ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။

၆၉ အက ်ပ်ကိကယ်ယေတာ်မပါဘရား။ ေရသည်အက ်ပ်အသက်ဝိညာဥ်တိင်ေအာင်

ေရာက်ပါ ပီ။ ၂ ေြခနင်းရာမ ှ ိ။ နက်လှေသာ ံ ထဲ့မှာ ကံပါ ပီ။

လိင်းတံပိးလမ်းမိးရာ နက်ေသာ ေရထဲသိ့ ေရာက်ပါ ပီ။ ၃ ေအာ်ဟစ်၍ ပင်ပန်းပါ ပီ။

လည်ေချာင်းေြခာက်ပါ ပီ။ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ကိ အက ်ပ်ေမ ာ် ကည့်

၍ မျက်စိပျက်ပါ ပီ။ ၄ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ အက ်ပ်ကိ မန်းေသာသတိ့သည်

အက ်ပ်၏ဆံပင်ထက်များ ကပါ၏။ မဟတ်မမှန် ဘဲ အက ်ပ်ကိ ရန်ဘက် ပ၍

ဖျက်ဆီးေသာ သတိ့သည် ခွန်အား ကီး ကပါ၏။ ထိအခါ အက ်ပ်သည် မယေသာ

ဥစာကိပင် ြပန်ေပးရပါ၏။ ၅ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်မိက်ြခင်းအမကိ

ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏အြပစ်တိ့ကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဝှက်၍ မထားရပါ။ ၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ေသာသတိ့သည်

အက ်ပ် အေကာင်းေကာင့် စိတ်မပျက်ကပါေစ ှ င့် ။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာေသာသတိ့သည် အက ်ပ်အေကာင်းေကာင့် ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့

မေရာက်ကပါေစ ှ င့် ။ ၇ ကိယ်ေတာ်အတွက် အက ်ပ်သည် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံရပါ၏။

အက ်ပ်မျက် ှ ာသည် ှ က်ြခင်း ှ င့် ြပည့် စံပါ၏။ ၈ ကိယ်ညီအစ်ကိတိ့တွင်၊

လစိမ်းြဖစ်ခ့ဲပါ ပီ။ တမိတည်းေသာ ေပါက်ေဘာ်တိ့တွင်၊ တကန်းတ ိင်ငံသား ြဖစ်ခ့ဲပါ ပီ။ ၉

ကိယ်ေတာ်၏အိမ်ေတာ်၌ စဲွလမ်းပပန်ြခင်းစိတ်သည် အက ်ပ်ကိ စားပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ

က့ဲရဲေ့သာ သတိ့၏စကားသည် အက ်ပ်အေပ သိ့ ေရာက်ပါ၏။ ၁၀ အက ်ပ်သည်

ငိေကး၍ စိတ် ှ လံးပါလျက်၊ အစာေ ှ ာင်ေသာ အကျင့် ေ ကာင့် ပင် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံရပါ၏။

၁၁ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်ေသာအခါ၊ သတိ့သည် သေရာ်တတ်ကပါ၏။ ၁၂

ံ း၌ ထိင်ေသာသတိ့သည် အက ်ပ်တဘက်မှာ ေြပာဆိ၍၊ ေသေသာက်ကူးတိ့သည်

အက ်ပ်ကိ အေကာင်း ပလျက် ေတးဘဲွ ့၍ ဆိတတ်ကပါ၏။ ၁၃ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်မကား၊ မဂလာအချိန်ကာလ၌ ကိယ်ေတာ်ကိဆေတာင်းပါ၏။ အိဘရားသခင်၊

က ဏာေတာ် ကယ်ဝသည် ှ င့်အညီ၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း သစာအတိင်း၊ အက ်ပ်

စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၁၄ အက ်ပ်ကိ ံ ထဲ့က ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

နစ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်ကိ မန်းေသာသတိ့ လက်မှ၎င်း၊ နက်ေသာ ေရထဲက၎င်း

လတ်ပါေစေသာ။ ၁၅ ေရထ၍ မလမ်းပါေစ ှ င့် ။ နက်နဲရာ၌ မ မပ်ပါေစ ှ င့် ။

အက ်ပ်အေပ မှာ တွင်းဝမပိတ်ပါေစ ှ င့် ။ ၁၆ အိထာဝရဘရား၊ ေကျးဇး ပချင်ေသာ

ေစတနာေတာ်သည် ေကာင်းမွန်ေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်စကား ကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

စံမက်ေတာ်မြခင်း က ဏာများြပားသည် ှ င့်အညီ၊ အက ်ပ်ကိ မျက် ှ ာ ြပေတာ်မပါ။ ၁၇

ကိယ်ေတာ်၏ကန်မှ မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ေဘးေရာက်ပါ ပီ။ အလျင်အြမန်

နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ၁၈ အက ်ပ်၏အသက်ဝိညာဥ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ ေ ွးေတာ်မပါ။

ရန်သများ ှ ိေ ကာင်းကိ ေထာက်၍ ချမ်းသာေပးေတာ်မပါ။ ၁၉အက ်ပ်ခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြခင်း၊

အ ှ က်ကဲွြခင်း၊ အသေရပျက်ြခင်းတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်သည် သိေတာ်မ၏။ အက ်ပ်၏

ရန်သအေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၂၀ က့ဲရဲ ့ြခင်းအားြဖင့်

အက ်ပ်သည် စိတ်ပျက်၍ အလွန်ပေဆွးြခင်း ှ ိပါ၏။ သနားေသာသကိ ကည့်၍

မြမင်။ သက်သာေစေသာသကိ ှ ာ၍ မေတွရ့ပါ။ ၂၁အက ်ပ်စားစရာဘိ့ ေဆးခါးကိ

ေကးကပါ၏။ ေရငတ်ေသာအခါ ပံးရည်ကိ တိက် ကပါ၏။ ၂၂ သတိ့စားပဲွသည်

သတိ့ေ ှ မှ့ာ ေကျာ့ကွင်းေသာ်၎င်း၊ ခံထိက်ေသာအြပစ်ေသာ်၎င်း၊ ေထာင်ေချာက်ေသာ် ၎င်း

ြဖစ်ပါေစ။ ၂၃ သတိ့သည် မြမင် ိင်ေအာင် မျက်စိကွယ်ပါေစ။ သတိ့ခါးသည်လည်း

အစဥ်တန်ပါေစ။ ၂၄ သတိ့အေပ မှာ အမျက်ေတာ်ကိ သွန်းေလာင်းေတာ်မ၍၊

အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်သည် သတိ့ကိ မီှပါေစ။ ၂၅သတိေ့နရာအရပ်သည် လဆိတ်ညံရာအရပ်

ြဖစ်ပါေစ။ သတိ့အိမ်၌ေနေသာသ မ ှ ိပါေစ ှ င့် ။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ သကိ ှ ဥ်းဆဲ ကပါ၏။ နာေစေတာ်မေသာသတိ့ကိ ထပ်၍

နာေစကပါ၏။ ၂၇ သတိ့အြပစ်၌ အြပစ်ကိထပ်၍ ေပးေတာ်မပါ။ ကသိလ်ေတာ် ှ င့်

မဆိင် ကပါေစ ှ င့် ။ ၂၈ အသက် ှ င်ေသာသတိ့စာရင်း၌ သတိ့နာမည်များကိ

ေချ၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ ှ င့် အတမေရး မမှတ်ပါေစ ှ င့် ။ ၂၉ အက ်ပ်မကား၊

ဆင်းရဲ ငိြငင်ပါ၏။ အိဘရားသခင်၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးသည် အက ်ပ်ကိ

ချီးြမင့် ပါေစေသာ။ ၃၀ ငါသည် ဘရားသခင်၏ နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိမည်။

ေကျးဇးေတာ်ကိ ြပ၍ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်းမည်။ ၃၁ ထာဝရဘရားသည်

ချို ှ င့် ၎င်း၊ ခွါ ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံေသာ ွားလားကိ ှ စ်သက်သည်ထက်၊ ထိအကျင့် ကိ သာ၍

ှ စ်သက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၂ ှ ိမ့်ချေသာ သတိ့သည် ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။

ဘရားသခင်ကိ ှ ာေသာ သတိ့၏ စိတ် ှ လံး သည် အားြပည့် လိမ့်မည်။ ၃၃

ထာဝရဘရားသည် ဆင်းရဲေသာသတိ့၏စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ အချုပ်ခံရေသာ

မိမိလတိ့ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေတာ်မမတတ်။ ၃၄ ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ သမဒရာတိ့ ှ င့်တကွ

အရပ်ရပ်၌ ကျင်လည်ေသာ သတဝါအေပါင်းတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း ကပါေစေသာ။

၃၅ဘရားသခင်သည် ဇိအန် မိကိ့ ေစာင့် ၍၊ ယဒ မိတိ့့ကိ ပစေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိသတိ့တိ့သည်

ေန၍ ပိင်ရကလိမ့်မည်။ ၃၆ ကန်ေတာ်မျိုး၏သားေြမးတိ့သည် ထိ မိကိ့ အေမွခံရ၍၊

နာမေတာ်ကိ ချစ်ေသာသတိ့သည် ေနရာ ကျရကလိမ့်မည်။

၇၀ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ တ်ယေတာ်မပါ။ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ

မစြခင်းငှါ အလျင် အြမန် ပေတာ်မပါ။ ၂ အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ

ှ ာ ကံေသာသတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ၍ မျက် ှ ာပျက်ကပါေစေသာ။ အက ်ပ်၌

အ ရာယ် ပချင်ေသာသတိ့သည် လှန်ြခင်းကိ ခံရ၍၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်က

ပါေစေသာ။ ၃ အက ်ပ်ကိ ေအ့ေဟ၊ ေအ့ေဟဟ ဆိေသာသတိ့သည်

အ ှ က်ကဲွြခင်းအားြဖင့် ေနာက်သိ့ လှန်ြခင်းကိ ခံရကပါေစေသာ။ ၄ ကိယ်ေတာ်ကိ

ှ ာေသာသအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၌ ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကပါေစေသာ။

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ှ စ်သက်ေသာသတိ့သည်၊

ဘရားသခင်ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း ဟ အစဥ်မြပတ် ေြပာကပါေစေသာ။ ၅

အက ်ပ်မကား၊ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏။ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ် ှ ိရာသိ့ အလျင်အြမန်

ကေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မစေသာသ၊ ကယ်တင်ေသာသ ြဖစ်ေတာ်မ၏။

အိ ထာဝရဘရား၊ ဆိင်းလင့် ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှါစပ်ဆိေသာ ဆာလံ။

၇၁ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ခိလံပါ၏။ အ ှ က်ကဲွြခင်း ှ င့်

အစဥ်ကင်းလွတ်ပါေစေသာ။ ၂တရားေတာ် ှ င့်အညီ အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍

လတ်ေတာ်မပါ။ နားေတာ်ကိ အက ်ပ်ဘက်သိ့ လှည့် ၍ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၃
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အက ်ပ်အစဥ်ေရာက်၍ ေနရာကျေသာ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်မည်

အေကာင်း အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊ အက ်ပ်၏ ေကျာက်၊ အက ်ပ်၏ ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ဆိးေသာ သ၏လက်မှ၎င်း၊ မတရားေသာသ ှ င့် ကမ်းတမ်းေသာ

သ၏လက် မှ၎င်း အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၅ အ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ေြမာ်လင့် ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။အက ်ပ်ငယ်ေသာအ ွယ် မှစ၍

အက ်ပ် ကိးစားရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆အက ်ပ်သည် ဘွားကတည်းကပင် ကိယ်ေတာ်ကိ

မီှဝဲပါ ပီ။ အမိဝမ်းတွင်းမှစ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်ကိ အစဥ်ချီးမွမ်းပါမည်။

၇ အက ်ပ်သည် များစွာေသာ သတိ့၌ အ့ံဘွယ်ေသာ အရာက့ဲသိ့ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ ခိင်ခ့ံေသာ ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၈ ဂဏ်အသေရေတာ် ှ င့်

ယှဥ်ေသာ ေထာမနာစကားကိ အက ်ပ်သည် ေနတိ့င်း အစဥ် မက်ဆိ ပါေစေသာ။ ၉

အက ်ပ်ကိ အိေသာအခါ ပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အားေလျာ့ေသာအခါ စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

၁၀ ရန်သတိ့သည် အက ်ပ်တဘက်၌ ေြပာဆိကပါ၏။ အက ်ပ်အသက်ကိ

ေချာင်း ကည့်ေသာ သတိ့က၊ ၁၁ ဘရားသခင်သည် သကိ့ စွန့်ပစ်ေတာ်မ၏။ လိက်၍

ဘမ်းကကန်အ့ံ။ ကယ်လတ်ေသာ သမ ှ ိဟ တိင်ပင်ေြပာဆိကပါ၏။ ၁၂ အိဘရားသခင်၊

အက ်ပ် ှ င့် ေဝးေဝးေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ မစြခင်းငှါ

အလျင်အြမန် ပေတာ်မပါ။ ၁၃ အက ်ပ်အသက်ကိ ရန်ဘက် ပေသာ သတိ့သည်

အ ှ က်ကဲွ၍ ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါေစေသာ။ အက ်ပ်၌ အြပစ် ပြခင်းအခွင့် ကိ

ှ ာေသာသတိ့သည် က့ဲရဲ ့ြခင်း၊ အသေရပျက်ြခင်း ှ င့် မွန်း က ပါေစေသာ။ ၁၄

အက ်ပ်မကား၊ အစဥ်ေြမာ်လင့် ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းသမထက် သာ၍ ချီးမွမ်းပါမည်။

၁၅ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်း ှ င့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ အက ်ပ်သည်

ေနတိ့င်းအစဥ် န် ကား ပါမည်။ ေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ ေရတွက်၍ မကန် ိင်ပါ။ ၁၆

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ ဘန်းတန်ခိးေတာ်များကိ အမီှ ပ၍ ကိယ်ေတာ်၏

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိသာ ြပသပါမည်။ ၁၇ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ သွန်သင်ေတာ်မပါ ပီ။ ယခတိင် ေအာင် အ့ံဘွယ်ေသာ

အမေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ်ြပပါ ပီ။ ၁၈တဖန်တံ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်အသက် ကီး၍

ဆံပင်ြဖူသည်ကာလတိင်ေအာင်၊ ယခလများတိ့အား ကိယ်ေတာ်၏အစွမ်းသတိကိ၎င်း၊

ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ သအေပါင်းတိ့အား တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ အက ်ပ်မြပမီှတွင်၊

အက ်ပ်ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၉ အိဘရားသခင်၊ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းတရားသည်

အလွန်ြမင့် ရာသိ့ မီှသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကီးစွာေသာ အမတိ့ကိ

ပေတာ်မ၏။ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အဘယ်သတပါသနည်း။ ၂၀

ကီးမား ကမ်းတမ်းေသာ ေဘးများကိ အက ်ပ်အားြပေတာ်မ ပီ။ တဖန် အသက်ကိ

ချမ်းသာေပး၍၊ ေြမ ကီးနက်နဲရာထဲက တဖန်ထေြမာက်ေစေတာ်မမည်။ ၂၁

အက ်ပ်ကိ စည်းစိမ်တိးပွားေစ၍၊ တဖန် သက်သာေစေတာ်မမည်။ ၂၂

သိ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ကိ တေယာထိး၍

ချီးမွမ်းပါမည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရား၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

ေစာင်းတီး၍ သီချင်းဆိပါမည်။ ၂၃ ေ ှ ေ့တာ်၌ သီချင်းဆိေသာအခါ၊ င်လန်းေသာ

တ် ှ ိပါလိမ့်မည်။ ေ ွးေတာ်မေသာ အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်လည်း င်လန်းပါလိမ့်မည်။ ၂၄

အက ်ပ်၏လ ာသည်လည်း ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းတရားကိ အစဥ် မက်ဆိပါလိမ့်မည်။

အေကာင်း မကား၊ အက ်ပ်၌ အြပစ် ပြခင်း အခွင့် ကိ ှ ာေသာသတိ့သည် မျက် ှ ာပျက်၍

အ ှ က်ကဲွြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါ၏။

၇၂ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏တရားဆံးြဖတ်ြခင်း ှ င့် ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ြခင်း

အခွင့် ကိ မင်းသား ြဖစ်ေသာ ှ င်ဘရင်အား ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၂

ထိမင်းသည် ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ဆင်းရဲသားတိ့ကိ

တရားေပး ပါလိမ့်မည်။ ၃ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့သည် တရားေတာ်အားြဖင့် ၊

ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့အား ချမ်းသာေပးက ပါလိမ့်မည်။ ၄ ထိမင်းသည်

ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့တွင် ဆင်းရဲ သားတိ့ကိ တရားစီရင်လျက်၊ ငတ်မွတ်ေသာသတိ့၏

သား သမီးများကိ ကယ်မ၍၊ ှ ဥ်းဆဲေသာသကိလည်း ှ ိပ်စက် ပါလိမ့်မည်။ ၅

ေန ှ င့်လတည်သမ ေသာ ကာလပတ်လံး၊ လ အစဥ်အဆက်အေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာက် ွံ ကပါလိမ့်မည်။ ၆ ထိမင်း၏ သက်ေရာက်ြခင်းသည် ရိတ်ေသာ ြမက်ပင်ေပ မှာ

ွာေသာမိဃ်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ေြမကိ စိေစ ေသာ မိဃ်းေပါက်များက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇

လက်ထက်ေတာ်၌လသည်ပေပျာက်ြခင်းသိ့ မေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊ တရားေသာသသည်

ပွင့်လန်း၍ ချမ်းသာများြပားလိမ့်မည်။ ၈ ပင်လယ်တပါးမှ တပါးတိင်ေအာင်၎င်း၊ ြမစ်မှ

သည် ေြမစွန်းတိင်ေအာင်၎င်း အစိးရေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ ေတာတွင်းသားတိ့သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ဦးချ၍၊ ရန်သတိ့သည်လည်း ေြမမန့်ကိ လျက်ကလိမ့်မည်။ ၁၀ တာ

မင်းတိ့ ှ င့် ပင်လယ်တဘက်၌ ေနေသာ မင်းတိ့သည်အခွင်သွင်း၍၊ ဗ ှ ဘမင်း ှ င့်

ေသဘမင်းတိ့သည် လည်း လက်ေဆာင်ပဏာများကိ ဆက်က လိမ့်မည်။ ၁၁ ထိမ မက

ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ြပပ်ဝပ်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ့သည် အမေတာ်ကိ

ထမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊ ငတ်မွတ်ေသာသ ေအာ်ဟစ် ေသာအခါ၊

ထိသကိ၎င်း၊ ကိးကွယ်ရာမ ှ ိ၍ ဆင်းရဲေသာ သကိ၎င်း ချမ်းသာေပးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃

ဆင်းရဲေသာသ ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာသကိ သနား၍၊ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့၏ အသက်ကိ

ကယ်တင်ေတာ် မလိမ့်မည်။ ၁၄ သတိ့အသက်ကိ လှည့် စားြခင်း ှ င့် ှ ဥ်းဆဲြခင်း၏

လက်မှ ေ ွး တ်၍၊ သတိ့အေသွးကိ ှ ေြမာေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၅အသက်ေတာ်တည်၍

လများတိ့သည် ေ ှ ဘေ ကိ ဆက်ြခင်း၊ ကိယ်ေတာ်အဘိ့ အစဥ်ေမတာပိ့ြခင်း၊

ေနတိ့င်းေထာမနာချီးမွမ်းြခင်းတိ့ကိ ပကလိမ့်မည်။ ၁၆ ြပည်ေတာ်၌ များစွာေသာ

စပါး ှ ိ၍၊ အသီးအ ှံ သည် ေလဗ န် ေတာက့ဲသိ့ ေတာင်ထိပ်ေပ မှာ လပ် ှ ား လိမ့်မည်။

မိသ့ မိသ့ားတိ့သည်လည်း၊ ေြမ၏ြမက်ပင်က့ဲသိ့ စည်ပင် ကလိမ့်မည်။ ၁၇ နာမေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲတည်လိမ့်မည်။ ေန သည် တည်သမ ေသာ ကာလပတ်လံး နာမေတာ်တိးပွား

လိမ့်မည်။ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ေကာင်း ကီးမဂလာကိခံရက၏၊

မဂလာ ှ ိေတာ်မသည်ဟ ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၈ အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ တပါးတည်းသာ

စီရင် ေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်သည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၁၉ ဘန်း ကီးေသာ နာမေတာ်သည်လည်း အစဥ်အ မဲ

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ေြမ ကီးတြပင်လံးသည် ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်စံပါေစသတည်း။

အာမင် ှ င့်အာမင်။ ၂၀ ေယ ှ ဲ၏ သားဒါဝိဒ် ဆေတာင်းေသာပဌနာ စကား ပီး၏။

၇၃ အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် ှ လံးသန့် ှ င်း ေသာ သတည်းဟေသာ

ဣသေရလအမျိုး၌ ေကျးဇး ကီး ေတာ်မ၏။ ၂ ငါမကား၊ ေြခေချာ်လလျက်၊

ေြခရာလဲွလလျက် ှ ိမိ ပီ။ ၃ အေကာင်းမကား၊ မတရားေသာသတိ့၏ စည်း စိမ်ကိ

ြမင်ေသာအခါ၊ မိက်ေသာသတိ့ကိပင် ငါြငူစမိ ပီ။ ၄ ထိသတိ့သည် မေသမီှတိင်ေအာင်

နာကင်ြခင်း ေဝဒနာမ ှ ိ။ ခိင်မာေသာအစွမ်းသတိ ှ ိ က၏။ ၅ သတိ့သည်

ေလာကဓံဒကမ ှ ိ။ လများက့ဲသိ့ အေ ှ ာင့်အ ှ က်ကိမခံရက။ ၆ ထိေကာင့် မာနကိ

လည်ဆဲွတန်ဆာက့ဲသိ့ဆင်၍၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်း အဝတ်ကိလည်း ဝတ်တတ်က၏။ ၇

ဆဝေသာေကာင့် မျက် ှ ာေမာ်လျက် ှ ိ က၏။ စိတ် ှ လံး ကံစည်ြခင်းအားြဖင့်

လွန်ကျူးတတ်က၏။ ၈ ဆိးေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိပင် ြပက်ယယ် ပ၍ ေြပာ တတ်က၏။

ေထာင်လားေသာ စကားကိလည်း သံးတတ် က၏။ ၉သတိ့ တ်သည် ေကာင်းကင် ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ လ ာသည်လည်း ေြမ ကီးကိ လှည့်လည်တတ်၏။ ၁၀ ထိေကာင့်

ဘရားသခင်၏လတိ့သည် သတိ့ ထံသိ့ ြပန်သွား၍ များစွာေသာ ေရကိမျိုရက၏။ ၁၁

ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့ သိေတာ်မမည် နည်း။ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၌

ဥာဏ် ှ ိပါလိမ့်မည်ေလာ ဟ ဆိတတ်က၏။ ၁၂ ထိမတရားေသာ သတိ့သည်

အစဥ်ေကာင်းစား ၍ ဥစာပွားများ က၏။ ၁၃အကယ်စင်စစ် ငါ့ ှ လံးကိ ငါသန့် ှ င်းေစေသာ်

လည်း အကျိုးမ ှ ိ။ အြပစ်ကင်းြခင်း ှ င့် ငါ့လက်ကိ ေဆးေကာေသာ်လည်း အကျိုးမ ှ ိ။ ၁၄

ေနတိ့င်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် နံနက်တိင်းဆံးမ ြခင်းကိ ငါခံရ၏။ ၁၅ ထိသိ့သေဘာကျမည်ဟ

အက ်ပ်ဆိလ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏ အမျိုးသားတိ့ကိ ြပစ်မှားရာသိ့ ေရာက်ပါ လိမ့်မည်။ ၁၆

ထိအမကိနားလည်ရေအာင် ဆင်ြခင်ေသာအခါ အလွန်ခက်သည်ဟ ထင်ပါ၏။ ၁၇

ေနာက်မှဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းရာ ဌာနထဲသိ့ ဝင်၍၊ သတိ့၏ အဆံးကိ နားလည်ရပါ၏။

၁၈ အကယ်စင်စစ်ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့ကိ ေချာ ေသာအရပ်၌ ထားေတာ်မ ပီ။

ဖျက်ဆီးရာအရပ်သိ့ ချေတာ်မ၏။ ၁၉ တခဏြခင်းတွင် အကျိုးနည်း ကပါ ပီတကား။

ေဘးဥပဒ်များအားြဖင့် ှ င်း ှ င်းပယ်ေပျာက်လျက် ှ ိ ကပါ ပီတကား။ ၂၀ အိထာဝရဘရား၊
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လသည် ိးေသာအခါ အိပ် မက်ကိမှတ်သက့ဲသိ့ သတိ့ကိ ိးေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ့

အ ကံအစည်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေတာ်မမည်။ ၂၁ ထိသိ့ အက ်ပ်သည် ှ လံးနာလျက်၊

ေကျာက် ကပ်ေမေ ှ ာက်လျက် ှ ိ၍၊ ၂၂ မိက်ေသာသ၊ ပညာမ့ဲေသာသြဖစ်ပါ၏။ ေ ှ ့ ေတာ်၌

တိရစာန်က့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၂၃ သိ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ထံမှာ

အစဥ် ှ ိ၍၊ အက ်ပ်၏လက်ျာလက်ကိ ဆဲွကိင်ေတာ်မ၏။ ၂၄ အက ်ပ်ကိ

ဥာဏ်ေပး၍ပ့ဲြပင်ေတာ်မမည်။ ေနာက်တဖန် ဘန်းအသေရ၌ သိမ်းယေတာ်မမည်။ ၂၅

ကိယ်ေတာ်မှတပါး၊ ေကာင်းကင်ဘံမှာ အက ်ပ် ၌ အဘယ်သ ှ ိပါသနည်း။ ၂၆

အက ်ပ်၏အသား ှ င့် ှ လံးသည် ပျက်ကပါ ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည်

အက ်ပ် ှ လံး၏ အစွမ်းသတိ၊ အက ်ပ်အစဥ်အ မဲ ခံစားရာအဘိ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၇

အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ် ှ င့် ေဝးေဝးေနေသာ သတိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်ရကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကွာ၍မှားယွင်းေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်

မ၏။ ၂၈ အက ်ပ်မကား၊ ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ ချဥ်း ကပ်၍ အကျိုး ှ ိပါ၏။

အမေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ ကားေြပာ ြခင်းအလိငှါ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၌ ခိလံလျက်ေနပါ၏။

၇၄ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ အဘယ် ေကာင့် အစဥ်စွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်း။

ကိယ်ေတာ်ထံမှာ ကျက်စားေသာ သိးတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် အမျက်ထွက်

ေတာ်မသနည်း။ ၂ ေ ှ းကအပိင်ရေတာ်မေသာ လအစည်းအေဝး ကိ၎င်း၊ ေ ွးေတာ်မေသာ

အေမွေတာ်အဘိကိ့၎င်း၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ ဇိအန်ေတာင်ကိ၎င်း ေအာက် ေမ့ေတာ်မပါ။ ၃

သန့် ှ င်းရာဌာန၌ ရန်သသည် မတရားသြဖင့် ပ၍၊ အ မဲ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာအရပ်သိ့

ကေတာ်မပါ။ ၄ ကိယ်ေတာ်၏ လစည်းေဝးရာအရပ်၌ ရန်သတိ့ သည် ေအာ်ဟစ်ကပါ၏။

လကဏာသက်ေသေတာ်အရာ ၌ သတိ့လကဏာသက်ေသတိ့ကိ ထားကပါ ပီ။ ၅

လိမာေသာသသည် ထထပ်ေသာ ေတာကိ ပဆိန် ှ င့် ခတ်သက့ဲသိ၊့ ၆ယခတွင် ဗိမာန်ေတာ်

တန်ဆာများကိပဆိန်၊ သံတ ှ င့် တ ပိင်နက် ိက်ချိုး ကပါ၏။ ၇သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

မီး ိ ့ ကပါ၏။ နာမ ေတာ်ကျိန်းဝပ်ရာ တဲေတာ်ကိ ေြမတိင်ေအာင် တ်ချ

ကပါ၏။ ၈ ဤအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ အတဖျက်ဆီး က ကန်အ့ံဟဆိ၍၊

ေြမတြပင်လံးတွင် ဘရားသခင်၏ တရား စရပ်တိ့ကိ မီး ိ ့ ကပါ၏။ ၉အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်လကဏာသက်ေသများ ကိ မြမင်ရပါ။ ပေရာဖက်သည် တဖန်မေပသ ှ ိပါ။

အက ်ပ်တိ့တွင် ကာလအပိင်းအြခားကိ သိေသာသ မ ှ ိပါ။ ၁၀ အိ ဘရားသခင်၊

ရန်သသည် အဘယ်မကာလ ပတ်လံး က့ဲရဲပ့ါလိမ့်မည်နည်း။ ရန်ဘက် ပေသာသသည်

နာမေတာ်ကိ အစဥ်မထီမ့ဲြမင် ပရပါမည်ေလာ။ ၁၁လက်ျာလက်ေတာ်ကိ အဘယ်ေကာင့်

ပ်သိမ်း ေတာ်မသနည်း။ ရင်ခွင်ေတာ်ထဲကထတ်၍ ဖျက်ဆီးေတာ် မပါ။ ၁၂

အကယ်စင်စစ် ဘရားသခင်သည် ေ ှ းကာလမှ စ၍၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းကိ ေြမအလယ်၌

ပေသာ ငါတိ့၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ပင်လယ် ကိ ခဲွေတာ်မ ပီ။ ေရထဲမှာ မိေကျာင်းတိ့၏ ဦးေခါင်းတိ့ကိ ချိုးေတာ်မ ပီ။ ၁၄

လဝိသန်၏ ဦးေခါင်းတိ့ကိ ှ ိပ်စက်၍ ေတာ တွင်းသားတိ့ စားစရာဘိ့ အပ်ေပးေတာ်မ ပီ။

၁၅ စမ်းေရ ှ င့် ေချာင်းေရကိ ေပါက်ေစေတာ်မ ပီ။ ေရမြပတ်ေသာ ြမစ်တိ့ကိလည်း

ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၆ ေန့ ှ င့်ညဥ့်ကိ ပိင်ေတာ်မ၏။ ေနမှစ၍ အလင်း အိမ်တိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ၁၇ ေြမ ကီး၏ အကန့်အကွက် ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ေ ွကာလ ှ င့်

ေဆာင်းကာလကိ၎င်း စီရင်ေတာ်မ ပီ။ ၁၈ ရန်သတိ့သည် ထာဝရဘရားကိက့ဲရဲ ့၍၊

လမိက်တိ့ သည် နာမေတာ်အား မထီမ့ဲြမင် ပကသည်ကိ ေအာက် ေမ့ေတာ်မပါ။ ၁၉

ကိယ်ေတာ်၏ ချိုးငှက်အသက်ကိ သားရဲ၌ အပ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်၏

ဆင်းရဲသားတိ့ အစည်းအေဝးကိ အစဥ်ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၀ ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ

ေထာက်ေတာ်မပါ။ အေကာင်းမကား၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ေမှာင်မိက်ေသာ အရပ်တိ့သည်

လယ ှ ဥ်းဆဲြခင်းေနရာသက်သက် ြဖစ်ကပါ၏။ ၂၁ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့သည်

စိတ်ပျက်၍ မသွား ကပါ ေစ ှ င့် ။ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာသတိ့သည် နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကပါေစေသာ။ ၂၂ အိ ဘရားသခင်၊ ထေတာ်မပါ။ ကိယ်အမကိ

စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မပါ။ မိက်ေသာသသည် ကိယ်ေတာ် အား အစဥ်က့ဲရဲသ့ည်ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်၏ရန်သတိ့ အသံကိ ေမ့ေလျာ့ေတာ်

မမပါ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်ကိ ပန်ကန်ေသာသတိ့၏ န်းရင်း ခတ်ြခင်းအသံသည်

အစဥ်မြပတ်တိးတက်လျက် ှ ိပါ၏။

၇၅ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ် ကိချီးမွမ်း ကပါ၏။

နာမေတာ်နီးေကာင်းကိ အ့ံဘွယ် ေသာ အမေတာ်တိ့သည်

သက်ေသခံကသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါ၏။ ၂ ချိန်းချက်ေသာ

အချိန်ကာလ ှ င့် ငါေတွ့ ကံ ေသာအခါ ေြဖာင့် မတ်စွာ တရားစီရင်မည်။ ၃ ေြမ ကီး ှ င့်

ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် လပ် ှ ားြခင်း ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ေြမ ကီးတည်ေသာ တိင်တိ့ကိ

ငါေထာက်ခံရ၏။ ၄ မိက်ေသာ အကျင့် ကိ မကျင့် က ှ င့်ဟ မိက် ေသာ သတိ့အား၎င်း၊

ဦးချိုကိ မေြမာက်က ှ င့် ။ ၅သင်တိ့၏ ဦးချိုကိ မချီးေြမာက်က ှ င့် ။ လည် ပင်းခိင်မာလျက်

မေြပာက ှ င့်ဟ မတရားေသာသတိ့ အား၎င်း ငါေြပာထား၏။ ၆ အေ ှ ့၊ အေနာက်၊

ေတာင်အရပ်တိ့တွင် အဘယ်အရပ်မ ေကျးဇးမ ပ ိင်။ ၇ ဘရားသခင်သည်

စီရင်ပိင်ေတာ်မ၏။တေယာက် ကိ ှ ိမ့်ချ၍၊ တေယာက်ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်

မ၏။ ၈ ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်၌ ဖလား ှ ိ၏။ နီေသာစပျစ်ရည်ပါ၏။

ေဆးမျိုး ှ င့် ေရာလျက် ှ ိ၏။ ထိစပျစ်ရည်ကိ ေလာင်းေတာ်မ၏။ အနည်အဖတ်ကိ

လည်း မတရားေသာ ေြမသားအေပါင်းတိ့သည် ှ စ်၍ ေသာက်ရက၏။ ၉

ငါမကားအစဥ်မြပတ်ချီးမွမ်း၍၊ ယာကပ်အမျိုး ၏ ဘရားခင်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။

၁၀ မတရားေသာသတိ့၏ ဦးချိုအေပါင်းကိ ငါချိုး မည်။ တရားေသာ သ၏ဦးချိုတိ့မကား၊

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရကလိမ့်မည်။

၇၆ ယဒြပည်မှာ ဘရားသခင်ကိ သိက၏။ဣသေရလ တိင်းမှာ နာမေတာ်သည်

ကီးြမတ်ေလ၏။ ၂ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ တဲေတာ် ှ ိ၏။ ဇိအန်ေတာင် မှာ

ကျိန်ဝပ်လျက် ေနေတာ်မ၏။ ၃ ထိအရပ်၌ ေလးြမား၊ ဒိင်းလား၊ ထားလက်နက်၊

စစ်အဂ ါတိ့ကိ ချိုးဖျက်ေတာ်မ ပီ။ ၄သင်သည် သားရဲေနေသာ ေတာင်တိ့ထက်ဘန်းသာ၍

ကီးြမတ်ေပ၏။ ၅ ရဲရင့် ေသာ သတိ့သည် လယြခင်း ကိ ခံရ၍ အိပ်ေပျာ် က ပီ။

အား ကီးေသာ သတစံ တေယာက်မ မိမိလက်ကိ မေတွရ့။ ၆ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရားခင်၊

ကိယ်ေတာ်ဆံးမ ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ရထားစီးေသာသ ှ င့် ြမင်းစီးေသာ သတိ့သည်

ကီးစွာေသာ အိပ်ြခင်းြဖင့် အိပ်ေပျာ် ကပါ၏။ ၇ ကိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င်

ေကာက် ွံ ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

အဘယ်သရပ်ေန ိင်ပါမည်နည်း။ ၈ဘရားသခင်သည် ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာ ေြမ ကီးသား

အေပါင်းတိ့ကိ ကယ်တင်၍၊ ၉ တရားဆံးြဖတ်ြခင်းငှါ ထေတာ်မေသာအခါ၊

တရားဆံးြဖတ်သံကိ ေကာင်းကင်ထဲကလတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေြမ ကီးသည် ေကာက်၍

တိတ်ဆိတ်စွာေနပါ၏။ ၁၀ အကယ်စင်စစ်လတိ့၏ ေဒါသသည် ကိယ်ေတာ်

ကိ ချီးမွမ်းလိမ့်မည်။ ကင်းေသာေဒါသကိလည်း ခါးပန်း စည်းေတာ်မမည်။ ၁၁

သစာဂတိ ပကေလာ့။ သင်တိ့၏ဘရားခင် ထာဝရဘရားအား သစာဝတ်ကိလည်း

ေြဖကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ေကာက် ွံ

ိေသဘွယ်ေသာ ဘရားထံေတာ်သိ့ လက်ေဆာင်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ ကေစ။ ၁၂ ထိဘရားသည်

မင်းသားတိ့၏ စိတ်ကိ ှ ိမ့်ချ ေတာ်မ၏။ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့၌ ေကာက် ွံ ဘွယ်

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၇၇ ငါသည် ဘရားသခင့် ထံသိ့ အသံကိ လင့် ၍ ေအာ် ဟစ်၏။ ဘရားသခင့် ထံသိ့

အသံကိလင့် ၍ ဘရားသခင်သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၂ ေဘးေရာက်သည်ကာလ၌ ငါသည် ထာဝရ ဘရားကိ ှ ာရ၏။ ညဥ့်အချိန်၌

ပင်လက်ကိ ဆန့်လျက် ေနရ၏။ ငါ့ဝိညာဥ်သည် သက်သာြခင်းကိ ြငင်းပယ်၏။

၃ ဘရားသခင်ကိ ေအာက်ေမ့၍ စိတ်ပပန်ြခင်း ှ ိ၏။ ဆင်ြခင်၍ စိတ်ပျက်ြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်၏။ ၄ မျက်စိမိှတ်၍ မေပျာ် ိင်။ လပ် ှ ားြခင်း ှ ိေသာ ေကာင့်

တ်မ မက် ိင်။ ၅ လွန်ေလ ပီးေသာ ေနရ့က်ကိ၎င်း၊ ေ ှ းကာလ ကိ၎င်း ေအာက်ေမ့၏။

၆ ညဥ့်အခါ၌လည်း ငါသည် ကိယ်သီချင်းကိ ဆင်ြခင်၍၊ ကိယ်စိတ် ှ လံး ှ င့်

ေဆွးေ ွးသြဖင့် ၊ ငါ့ဝိညာဥ် သည် စစ်ေဆးြခင်းကိ ပ၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည်

အစဥ်စွန့်ပစ်ေတာ်မမည် ေလာ။ ေနာက်တဖန် ေကျးဇးအလင်းမ ပဘဲ ေနေတာ်
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မမည်ေလာ။ ၈ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်ကန် ပီေလာ။ ဂတိ ေတာ်လည်း

ကာလအစဥ်အဆက်ပျက်လိမ့်မည်ေလာ။ ၉ဘရားခင်သည် သနားြခင်းငှါ ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ

သေလာ။ အမျက်ထွက်သြဖင့် စံစမ်းြခင်းက ဏာေတာ် ကိ ချုပ်တည်းေတာ်မသေလာ။ ၁၀

ထိသိ့ဆိေသာ် ငါသည် ကိယ်မိက်ေကာင်းကိ ဝန်ခံရ၏။ ဤအမကား၊ အြမင့် ဆံးေသာ

ဘရား၏ လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မြခင်းေပတည်း။ ၁၁ ထာဝရဘရား၏

အမေတာ်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ ပါမည်။ ေ ှ းကာလ၌ ကိယ်ေတာ် ပဘးေသာ အ့ံသဘွယ် တိ့ကိ

ေအာက်ေမ့ပါမည်။ ၁၂ ပေတာ်မသမ တိ့ကိ ဆင်ြခင်၍စီရင်ေတာ်မ ေသာ အရာတိ့ကိ

မက်ဆိပါမည်။ ၁၃ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏လမ်းသည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ င့် ယှဥ်ပါ၏။

ဘရားသခင်က့ဲသိ့ အဘယ်မည်ေသာ ဘရားသည် ကီးြမတ်သနည်း။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်သည်

အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ပတတ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ လမျိုးတိ့တွင် တန်ခိးေတာ်ကိ

ြပေတာ်မ ပီ။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်၏ လတည်းဟေသာ ယာကပ် ှ င့် ေယာသပ်၏အမျိုးကိ

လက် ံ းေတာ် ှ င့် ကယ် တ်ေတာ် မ ပီ။ ၁၆ အိ ဘရားသခင်၊ ေရတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင် ကပါ၏။ ေရတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင်၍ ေကာက် ွံ ့ ကပါ၏။

ေရနက်နဲရာအရပ်တိလ့ည်း လပ် ှ ား ကပါ၏။ ၁၇ မိဃ်းတိမ်တိသ့ည် ေရကိ သွန်းေလာင်း၍၊

မိဃ်း ေကာင်းကင်တိ့လည်း အသံဗလံ ပကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ ြမားတိ့သည် အရပ်ရပ်သိ့

ေရာက်ကပါ၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်၏ မိဃ်း ကိးသံသည် ေလေဘွ၌ပါ၍၊ လ ပ်စစ်ြပက်သြဖင့် ၊

ေလာကကိ လင်းေစပါ၏။ ေြမ ကီး သည်လည်း တန်လပ်ပါ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည်

သမဒရာ၌ ကေတာ်မ၍၊ လမ်းခရီးေတာ်သည် ကျယ်ဝန်းေသာ ေရတွင် ှ ိသြဖင့် ၊

ေြခေတာ်ရာတိ့သည် မထင် ှ ား ကပါ။ ၂၀ ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်တိ့လက်ြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏

လများတိ့ကိ သိးစက့ဲသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။

၇၈ ငါ၏လများတိ၊့ ငါ့တရားကိ နာကေလာ့။ ငါ မက်ေသာ စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ ပံစကားကိ ငါ မက်ဆိ၍၊ ေ ှ းကာလ၏ နက်နဲ ေသာ

အရာများကိ ေဘာ်ြပေပအ့ံ။ ၃ ဘိးေဘးတိ့သည် ေြပာ၍ ငါတိ့သည် ကားသိရ ေသာ

ထိအရာများကိ၊ ၄သားေြမးတိ့မှ မဝှက်မထား။ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ် ှ င့်

တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ ပေတာ်မ ေသာ အ့ံသဘွယ်အမတိ့ကိ၎င်း၊ ြဖစ်လတ့ံေသာသတိ့အား

ေဘာ်ြပကမည်။ ၅အေကာင်းမကား၊ ယာကပ်အမျိုး၌ သက်ေသ တရားကိစီရင်၍၊

ဣသေရလအမျိုး၌ ပညတ်တရားကိ ထားေတာ်မ၏။ ၆ သေဘာမေြဖာင့် ၊ ၇

ဘရားသခင်၌ စိတ်ဝိညာဥ် အ မဲမဆည်းကပ် ေသာအမျိုး၊ ၈ ြငင်းဆန်၍

ပန်ကန်တတ်အမျိုးတည်းဟေသာ ဘိးေဘးတိ့က့ဲသိ့ သားေြမးတိ့သည် မြဖစ်၊ ဘရားသခင်

အမေတာ်တိ့ကိ မေမ့၊ ဘရားသခင်ကိ ယံကည်ကိးစား၍၊ ထိတရားတိ့ကိ ဘိးေဘးတိ့သည်

သားတိ့အား ြပသ၍၊ ြဖစ်လတ့ံေသာ အမျိုးတည်းဟေသာ၊ ဘွားြမင်လတ့ံေသာ

သားတိ့သည် သိနားလည်၍၊ ေနာက်တဖန် ေြမးြမစ်တိ့ အား ြပသကမည်အေကာင်း

ပညတ်ထားေတာ်မ ပီ။ ၉ ဧဖရိမ် အမျိုးသားတိ့သည် ေလးလက်နက်ကိ စဲွကိင်ေသာ်လည်း၊

စစ်တိက်ေသာအခါ ေနာက်သိ့ လှည့်ကပါသည်တကား။ ၁၀ဘရားသခင်၏ သစာေတာ်ကိ

မေစာင့် ။ တရားေတာ်လမ်း၌ သွားြခင်းငှါ အလိမ ှ ိ က။ ၁၁ အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊

ြပေတာ်မေသာအ့ံသဘွယ် တိ့ကိ၎င်း ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၁၂ အဲဂတုြပည်၊ ေဇာနအရပ်တွင်

သတိ့အဘများ မျက်ေမှာက်၌ အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၁၃ ပင်လယ်ကိခဲွ၍

သတိ့ကိေ ှ ာက်သွားေစေတာ် မ၏။ ေရများကိ စပံ၍ ထားေတာ်မ၏။ ၁၄ ေနအ့ချိန်၌ကား၊

မိဃ်းတိမ်ြဖင့် ၎င်း၊ ညဥ့်အချိန်၌ကားတညဥ့်လံးမီးအလင်းြဖင့် ၎င်း သတိ့ကိ

လမ်းြပေတာ်မ၏။ ၁၅ ေတာ၌ ေကျာက်တိ့ကိေဖါက်၍၊ ပင်လယ်ေရ က့ဲသိ့ များစွာေသာ

ေရကိ သတိ့အား တိက်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ေကျာက်ထဲကစီးေသာ ေရကိထွက်ေစ၍၊ ြမစ်ေရ

က့ဲသိ့ေရများကိ စီးေစေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိသတိ့မကား၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားကိ

ေတာ၌ပန်ကန်ေသာအားြဖင့် တိး၍ြပစ်မှား က၏။ ၁၈ မိမိတိ့အလိအေလျာက်

အစာကိေတာင်း၍ စိတ် ှ လံးထဲမှာ ဘရားသခင်ကိ စံစမ်း က၏။ ၁၉ဘရားသခင်သည်

ေတာ၌စားပဲွကိ ြပင်ဆင် ိင်သေလာ။ ၂၀ ကည့်ကေလာ့။ ေကျာက်ကိ ိက်ေတာ်မသြဖင့် ၊

ေရထွက်၍ ြမစ်ေရက့ဲသိ့ စီးေလ၏။ မန့်ကိလည်း ေပး ိင် သေလာ။ မိမိလတိ့အဘိ့

အမဲသားကိြပင်ဆင် ိင်သေလာ ဟ ဘရားသခင်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပလျက် ေြပာဆိက၏။

၂၁ ထိစကားကိ ထာဝရဘရားသည် ကား၍ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ယာကပ်အမျိုး၌

မီးေလာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ေဒါသမီးတက်ေလ၏။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊

အထက်မိဃ်းတမ်တိ့ကိ မှာထားလျက်၊ ေကာင်းကင်တံခါးတိ့ကိ ဖွင့် ၍၊ သတိ့ စားစရာဘိ့

မ ကိ မိဃ်း ွာေစသြဖင့် ၊ ေကာင်းကင် ဆန် စပါးကိ ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ထိသအေပါင်းတိ့သည် ကီးြမတ်ေသာ သတိ့၏ အစာကိသံးေဆာင်၍၊ ဝေြပာစွာ စားကမည်

အေကာင်း ပေတာ်မေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ မယံကည်။

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ မကိးစားဘဲ ေနက၏။ ၂၆ မိဃ်းေကာင်းကင်၌

အေ ှ ေ့လကိ ပယ်၍၊ အား ကီးေသာေတာင် ေလကိ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ ၂၇သတိ့အေပသိ့

အမဲသားကိ ေြမမန့် ှ င့်အမ ပျံတက်ေသာငှက်တိ့ကိ သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ ၊ မိဃ်း ွာ

ေစလျက်၊ ၂၈ သတိ့တပ်ချ၍၊ ေနရာအရပ်ပတ်လည်၌ ကျေစ ေတာ်မ၏။ ၂၉

ထိသိ့ သတိ့ အလိ ှ ိသည်အတိင်း ေပးေတာ် မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ဝေြပာစွာ

စားရက၏။ ၃၀ သတိ့ တပ်မက်ေသာအစာကိမေရာင့် ရဲမီှ စား ကစဥ်တွင်၊ ၃၁

ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်သည် သက်ေရာက် သြဖင့် ၊ ကျန်းမာေသာသတိ့ကိ ကွပ်မျက်၍၊

ဣသေရလ လပျိုတိ့ကိ လဲှချေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိအမအလံးစံတိ့ ှ င့် ဣသေရလလတိ့သည်

ေတွ့ ကံရေသာ်လည်း၊ အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ေကာင့် ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ။ ြပစ်မှားလျက်

ေနကေသး၏။ ၃၃ ထိေကာင့် သတိ့ ေနရ့က်ကာလကိ အချည်း ှ ီး လွန်ေစ၍၊

သတိ့ ှ စ်များကိ ေဘးဥပဒ်တွင် ြမုပ်ေတာ် မ၏။ ၃၄သတိ့ကိ ကွပ်မျက်ေတာ်မေသာအခါ

ကိယ်ေတာ် ကိ ှ ာ က၏။ ြပန်လာ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ လိက် ှ ာ က၏။ ၃၅

ဘရားသခင်သည် သတိ့၏ေကျာက်၊ အြမင့် ဆံး ေသာ ဘရားသည် သတိ့ကိ

ကယ်တင်ေသာအ ှ င်ြဖစ် ေတာ်မသည်ကိ ထိအခါ သတိရက၏။ ၃၆ သိ့ေသာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကိ တ်ြဖင့် ေချာ့ေမာ့ ၍၊ လ ာြဖင့်လည်း မသာစကားကိ ေလာက်ဆိက၏။ ၃၇

သတိ့စိတ်သေဘာမကား၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ မေြဖာင့် ၊ သစာေတာ်ကိ မေစာင့် ဘဲေနက၏။ ၃၈

ကိယ်ေတာ်မကား၊ က ဏာစိတ် ှ ိ၍ သတိ့ကိ မဖျက်ဆီးဘဲ အြပစ်လတ်ေတာ်မ၏။

ကိမ်ဖန်များစွာ စိတ်ေတာ်ေြပ၍၊ အမျက်ေတာ် ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မမ။ ၃၉ သတိ့သည်

အသားြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ စေတ့၍ ေနာက်တဖန် မလာတတ်ေသာ ဝိညာဥ်ြဖစ်ေကာင်းကိ

၎င်း ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၄၀သတိသ့ည် ကိယ်ေတာ်ကိ ေတာ၌ပန်ကန်၍၊ လဆိတ်ညံရာ

အရပ်၌ စိတ်ေတာ်နာဘွယ်ေသာ အေကာင်းကိ ကိမ်ဖန်များစွာ ပကပါသည်တကား။ ၄၁

ဘရားသခင်ကိ အဖန်ဖန်စံစမ်း၍ ဣသေရလ အမျိုး၌ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရားကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပကပါသည်တကား။ ၄၂ တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ ဒကထဲက

ကယ်လတ်ေတာ် မေသာ ေနရ့က်ကာလကိ၎င်း မေအာက်ေမ့က။ ၄၃ အဲဂတုြပည်၌

လကဏာသက်ေသေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ ေဇာနအရပ်၌ အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ၎င်း

ပေတာ်မ၏။ ၄၄ ထိြပည်သားတိ့သည် ေရမေသာက်ရမည် အေကာင်း၊ သတိ့ ြမစ်ေရ၊

စမ်းေရများကိ ေသွးြဖစ် ေစေတာ်မ၏။ ၄၅သတိ့ကိ ကိက်စားတတ်ေသာယင်ရဲတိ့ကိ၎င်း၊

ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ဘားတိ့ကိ၎င်း ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၄၆သတိ့၏ ေြမအသီးအ ှံ ကိ

ခါသိလကျိုင်းတိ့အား၎င်း၊ သတိ့လပ်၍ရေသာဥစာကိ အရာဘကျိုင်းတိ့အား ၎င်း

ေပးေတာ်မ၏။ ၄၇သတိ့စပျစ် ွယ်ပင်များကိ မိဃ်းသီးြဖင့် ၎င်း၊ သတိ့ သဖန်းပင်များကိ

ှ င်းခဲြဖင့် ၎င်း ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၄၈သတိ့၏ သိး ွားများကိ မိဃ်းသီး၌၎င်း၊ ပစ ေသာ

တိရစာန်များကိ မီး၌၎င်း အပ်ေတာ်မ၏။ ၄၉အမျက်ေတာ် အ ှ ိန်အားြဖင့်သတိ့၌ ဆိးေသာ

တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍ လမ်းမိးြခင်း၊ ဒဏ်ခတ်ြခင်း၊ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအမကိြဖစ်ေစေတာ်မ၏။

၅၀အမျက်ေတာ်ဘိ့ လမ်းကိြပင်ဆင်ေတာ်မ၏။ သတိ့အသက်ကိ မ ှ ေြမာ၊ ေသေစြခင်းငှါ

ကာလနာသိ့ အပ် ှ ံသြဖင့် ၊ ၅၁ အဲဂတုြပည်၌ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ဟာမသားတိ့ေနရာ

အရပ်၌ အထွဋ်အြမတ်များကိ၎င်း ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၅၂ မိမိလများကိကား၊ သိးက့ဲသိ့

ထွက်ေစ၍၊ ေတာ၌သတိ့ကိ သိးစက့ဲသိ့ ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၅၃ ေဘး ှ င့်ကင်းလွတ်ေအာင်

ေဆာင်ေတာ်မ သြဖင့် ၊ သတိ့သည် မေကာက်ရက။ ရန်သတိ့ကိကား ပင်လယ်ေရသည်

လမ်းေလ၏။ ၅၄သန့် ှ င်းေသာ ြပည်ေတာ်စွန်းတိင်ေအာင်၎င်း၊ လက်ျာလက်ေတာ်အားြဖင့်

အပိင်ရေတာ်မေသာ ဤေတာင်သိ့၎င်း၊ သတိ့ကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၅၅

သတိ့ေ ှ မှ့ာလည်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ ှ င် ထတ် ပီးလ င်၊ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်

အသီးအသီးတိ့ သည် အေမွခံရေသာ ေြမကိ တာထိး၍ ပိင်းြခားလျက် ေနရာချေတာ်မ၏။

၅၆ သိ့ေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားကိ စံစမ်း၍ ပန်ကန် က၏။

သက်ေသခံေတာ်မချက် များကိ မေစာင့် ဘဲ၊ ၅၇ ဘိးေဘးများက့ဲသိ့ ေဖါက်ြပန်၍သစာကိ
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ဖျက် က၏။ လိမ်တတ်ေသာ ေလက့ဲသိ့ လမ်းလဲွ က၏။ ၅၈ သတိ့သည် ြမင့် ေသာ

အရပ်များအားြဖင့် ၊ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊ ပ်တများအားြဖင့်လည်း စိတ်ေတာ်ကိ

ချုပ်ချယ်ေ ှ ာင့် ှ က် က၏။ ၅၉ ဘရားသခင်သည် ကားသိေတာ်မလ င်၊

အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အလွန် ွံ ှ ာ သြဖင့် ၊ ၆၀

ှ ိေလာတဲေတာ်တည်းဟေသာ၊ လတိ့တွင် ေနရာချေတာ်မေသာ အရပ်ကိစွန့်ေတာ်မ၏။ ၆၁

တန်ခိးေတာ်ကိ သိမ်းသွားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘန်း ေတာ်ကိ ရန်သတိ့လက်သိ့

ေရာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း စီရင် ေတာ်မ၏။ ၆၂ မိမိလတိ့ကိလည်း ထားေဘး၌ အပ်၍၊ အေမွ

ေတာ်ကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ၆၃လပျိုတိ့သည် မီးေလာင်ြခင်းကိခံရေသာ်လည်း၊

အပျိုတိ့သည် မငိေကးရက။ ၆၄ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ထားေဘးြဖင့် ဆံး ေသာ်လည်း၊

မတ်ဆိးမတိ့သည် ြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရက။ ၆၅ ထိအခါ ဘရား ှ င်သည်

အိပ်ေပျာ် ပီးေသာ သ က့ဲသိ့၎င်း၊ စပျစ်ရည်ေကာင့် ငိမ် ပီးေသာသရဲက့ဲသိ့၎င်း ိးေတာ်မ၏။

၆၆ ရန်သတိ့ကိဒဏ်ခတ်၍ လှန်သြဖင့် ၊ အစဥ်အ မဲ အ ှ က်ကဲွေစေတာ်မ၏။ ၆၇ သိ့ရာတွင်၊

ေယာသပ်၏ တဲေတာ်ကိ ြငင်းပယ်၍ ဧဖရိမ်အမျိုးကိ ေ ွးေတာ်မမ။ ၆၈ယဒအမျိုးကိ၎င်း၊

ချစ်ေတာ်မေသာ ဇိအန် ေတာင်ကိ၎င်း ေ ွးေတာ်မ၏။ ၆၉ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

အထွဋ်က့ဲသိ့ တည် ေဆာက်၍၊ ေြမ ကီးက့ဲသိ့ အစဥ် မဲေစေတာ်မ၏။ ၇၀ကန်ေတာ်မျိုး

ဒါဝိဒ်ကိ သိးြခံများထဲက ေ ွးယ ေတာ်မ၏။ ၇၁ သားငယ် ှ ိေသာ သိးမတိ့ကိ

ထိန်းြခင်းအမမှ တ်၍၊ မိမိလတည်းဟေသာ ယာကပ်အမျိုးသား၊ အေမွ

ေတာ်တည်းဟေသာဣသေရလလတိ့ကိ ေကးေမွးေစြခင်း ငှါ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၇၂

ထိသသည် ေြဖာင့် ေသာသေဘာ ှ ိသည်အတိင်း ေကးေမွး၍၊ လိမာေသာလက် ှ င့်

ပိ့ေဆာင်ေလ၏။

၇၉ အိဘရားသခင်၊ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အေမွေတာ်ထဲသိ့ ဝင် ပီးလ င်၊

သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန်ေတာ် ကိ ညစ် းေစ၍၊ ေယ ှ လင် မိကိ့ ဖိဖျက်ကပါ ပီ။

၂ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်အေသေကာင်တိ့ကိ မိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက်တိ့အား၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်၏

သန့် ှ င်းသတိ့ အသားကိ ေတာသားရဲတိ့အား၎င်း ေကးကပါ ပီ၊ ၃သတိ့အေသွးကိလည်း

ေရက့ဲသိ့ ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်လည်၌ သွန် က၍၊ သ ဂဟ်ေသာ သလည်းမ ှ ိပါ။ ၄

အက ်ပ်တိ့သည် အိမ်နီးချင်းများ က့ဲရဲရ့ာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ေနေသာသများ ြပက်ယယ် ပ၍

အ ှ က်ခဲွ ရာ ြဖစ် ကပါ၏။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊ အမျက်ေတာ်သည် အလင်း မ ငိမ်းဘဲ

အဘယ်မကာလပတ်လံးထွက်ပါမည်နည်း။ အဘယ်မကာလပတ်လံး စိတ်ေတာ်သည်

မေြပ၊ မီးက့ဲသိ့ ေလာင်ပါမည်နည်း။ ၆ ကိယ်ေတာ်ကိ မသိေသာတပါး အမျိုးသားတိ့

အေပသိ့၎င်း၊ နာမေတာ်ကိ ပဌနာမ ပေသာ တိင်း ိင်ငံ သားတိ့အေပသိ့၎င်း၊ အမျက်ေတာ်ကိ

သွန်းေလာင်း ေတာ်မပါ။ ၇ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ယာကပ်အမျိုးကိ

ကိက်စား၍၊ သ၏ေနရာကိလည်း သတ်သင်ပယ် ှ င်း က ပါ ပီ။ ၈ ေ ှ းကြပစ်မှားမိေသာ

အြပစ်များကိ အက ်ပ် တိ့၌ မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်တိ့သည် အလွန်

ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိပါသည်ြဖစ်၍၊ က ဏာ ေတာ်သည် အလျင်အြမန်ကမပါေစေသာ။ ၉

ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရား၊ နာမေတာ်၏ ဂဏ်ကိ ေထာက်၍အက ်ပ်တိ့ကိ မစေတာ်မပါ။

နာမေတာ်အတွက်ေကာင့် ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ တ်ယ၍ အြပစ်များကိ ေြဖ ှ င်းေတာ်မပါ။

၁၀ သတိ့၏ ဘရားသခင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ဆိရကပါမည်နည်း။ သွန် ပီးေသာ ကန်ေတာ်မျိုး၏ အေသွးဘက်မှာ

တရားစီရင်ေတာ်မေသာ အေကာင်း သည် တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် အက ်ပ်တိ့

မျက်ေမှာက်၌ ထင် ှ ားပါေစေသာ။ ၁၁ အချုပ်ခံရေသာ သ၏ ညည်းတွားသံကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ေသရေသာသတိ့ကိ လက် ံ းေတာ် တန်ခိး ကီးသည် ှ င့်အညီ

ချမ်းသာ ေပးေတာ်မပါ။ ၁၂ အက ်ပ်တိ့ အိမ်နီးချင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်အား

က့ဲရဲ ့ြခင်းအြပစ်ကိ သတိ့ရင်ခွင်ထဲသိ့ ခနစ်ဆတိင်ေအာင် ဆပ်ေပးေတာ်မပါဘရား။

၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ထံ၌ ကျက်စားေသာ သိးစတည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ်၏လ

အက ်ပ်တိသ့ည် ကိယ်ေတာ်ကိအစဥ်မြပတ်ချီးမွမ်း၍၊ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ် ကိအစဥ်အဆက်

ြဖစ်လတ့ံေသာသးတိ့အား ေဘာ်ြပ ကပါမည်။

၈၀ သိးစကိ ပိ့ေဆာင်သက့ဲသိ့ ေယာသပ်အမျိုးကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာ

ဣသေရလသိးထိန်း ကီး၊ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ ေခ ဗိမ်တွင်

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မပါ။ ၂ ဧဖရိမ်အမျိုး၊

ဗယာမိန်အမျိုး၊ မနာေ ှ အမျိုးတိ့ ေ ှ မှ့ာ တန်ခိးေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊ အက ်ပ်တိ့ကိ

ကယ်တင်ြခင်းငှါ ကေတာ်မပါ။ ၃ အိ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ေြပာင်းလဲ ေစ၍၊

မျက် ှ ာေတာ် အလင်းကိြပေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်ကပါလိမ့် မည်။ ၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့ ပေသာ ပဌနာစကားကိ အဘယ်မကာလပတ်လံး

အမျက်ထွက်ေတာ်မမည်နည်း။ ၅သတိ့ကိ မျက်ရည်မန့် ှ င့် ေကး၍၊ မျက်ရည် ကိလည်း

ကယ်ဝစွာ တိက်ေတာ်မ၏။ ၆အနီးအပါး၌ ေနေသာသတိ့သည် အက ်ပ်တိ့ အတွက်

ြငင်းခံ ကပါ၏။ ရန်သတိ့သည်လည်း ဝါ ကား၍ အက ်ပ်တိ့ကိ ြပက်ယယ် ပကပါ၏။ ၇

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ေြပာင်းလဲေစ၍၊

မျက် ှ ာေတာ်အလင်းကိ ြပေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င် အက ်ပ်တိ့သည် ကယ်တင် ြခင်းသိ့

ေရာက်ကပါလိမ့်မည်။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည် စပျစ် ွယ်ပင်ကိ အဲဂတုြပည်

ကေဆာင်ခ့ဲ၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ ှ င်ထတ် ပီးမှ စိက် ပျိုးေတာ်မ၏။ ၉

သ၏ေနရာကိ ပြပင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည် အြမစ်ကျ၍ တြပည်လံးကိ ှ ံ ့ြပားပါ၏။ ၁၀

သ၏အရိပ်သည် ေတာင်တိ့ကိ၎င်း၊ အခက် အလက်တိ့သည် အြမင့် ဆံးေသာ

အာရဇ်ပင်တိ့ကိ၎င်း လမ်းမိး ကပါ၏။ ၁၁သသည် အခက်အလက်တိ့ကိ ပင်လယ်တိင်

ေအာင်၎င်း၊ အ ွန့်တိ့ကိ ြမစ် ကီးတိင်ေအာင်၎င်း ြပန့်ပွား ေစပါ၏။ ၁၂ယခမကား၊ လမ်း၌

ေ ှ ာက်သွားေသာ သ အေပါင်းတိ့သည် ဆွတ်ေစြခင်းငှါ၊ သ၏ြခံကိ အဘယ် ေကာင့်

ချိုးဖျက်ေတာ်မသနည်း။ ၁၃ ေတာဝက်သည် ထိအပင်ကိ ကိက်ခဲ၍၊ ေတာ

သားရဲသည်လည်း စားပါ၏။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်၊ တဖန်

ကလာေတာ်မမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ပါ၏။ ေကာင်း ကင်က ကည့် ေတာ်မပါ။

ထိစပျစ် ွယ်ပင်ကိ အကည့် အ ကလာေတာ်မပါ။ ၁၅ လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့်

စိက်ပျိုးေသာအပင်၊ ကိယ်ေတာ်အဘိ့ ခိင်မာေစေတာ်မေသာ ပျိုးပင်ကိ ကွယ်ကာေတာ်မပါ။

၁၆ မီး ိပ့ါ ပီ။ ခတ်လဲှပါ ပီ။ မျက် ှ ာေတာ်ြဖင့် ဆံးမြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက် ရကပါ၏။ ၁၇လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာလ၊ ကိယ်ေတာ်

အဘိ့ ခိင်မာေစေတာ်မေသာ လသား၏အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်ပါေစေသာ။ ၁၈

သိ့ ပလ င် အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ထံမှ မဆတ်ရကပါ။ အက ်ပ်တိ့ကိ

အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပကပါမည်။ ၁၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ေြပာင်းလဲေစ၍၊ မျက် ှ ာေတာ် အလင်းကိ

ြပေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င် အက ်ပ်တိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါလိမ့်မည်။

၈၁ ငါတိ့ အစွမ်းသတိတည်းဟေသာ ဘရားသခင် အား င်လန်းစွာ

သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရားသခင်အား ကျူးဧေသာ အသံကိ

ပကေလာ့။ ၂ တရိယာမျိုးကိေဆာင် က။ ပတ်သာကိ၎င်း၊ သာယာေသာ

ေစာင်း ှ င့်တေယာကိ၎င်း ယခ့ဲက။ ၃လဆန်းေန၊့ လြပည့်ေန၊့ ပဲွသဘင်ေန့၌ တံပိး မတ်က။

၄ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုး၌ထံးဖဲွ ့၍၊ ယာကပ် အမျိုး၏ ဘရားသခင်သည်

ဆံးြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၅ နားမလည်ေသာ စကားကိကားရာအရပ်၊ အဲဂတုြပည်တဘက်၌

ကသွားေတာ်မေသာအခါ၊ ေယာသပ်အမျိုး၌ ထိသိ့ေသာ သက်ေသခံချက်ကိ စီရင်

ေတာ်မ၏။ ၆ ငါသည်သ၏ ပခံးကိဝန် ှ င့် လွတ်ေစ၏။ သ၏လက်ကိလည်း တင်ြခင်းတိ့

အထဲက တ်ယ၏။ ၇သင်သည်ဒကကိခံရေသာအခါ၊ ငါ့ကိေခ ၍ ငါသည်ချမ်းသာေပး၏။

မထင် ှ ားေသာ မိဃ်း ကိးေနရာ ၌ ငါြပန်ေြပာ၏။ ေမရိဘေရနားမှာ သင့် ကိ ငါစံစမ်း၏။ ၈

ငါ၏လစ၊ နားေထာင်ေလာ့။ ငါမှာထားမည်။ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်သည် ငါ့စကားကိ

နားေထာင် ပါေစေသာ။ ၉သင်၌ တပါးအမျိုး၏ ဘရားမ ှ ိရ။ တကန်း တ ိင်ငံဘရားကိ

မကိးကွယ်ရ။ ၁၀ ငါသည်သင့် ကိ အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေဆာင် ယခ့ဲ ပီးေသာ

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ သင်၏ တ်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ေလာ့။ ဝေြပာစွာ

ေကး မည်။ ၁၁ ငါ၏လများမကား၊ ငါ့စကားကိ နားမေထာင် က။ ဣသေရလအမျိုးသည်

ငါ့ကိအလိမ ှ ိ ကပါတကား။ ၁၂ ငါသည်လည်း ထိသတိ့ကိ သတိ့ ှ လံးခိင်မာ ြခင်း၌ အပ်၍၊

သတိ့သည် မိမိတိ့အလိသိ့ လိက် က၏။ ၁၃ ငါ၏လစသည် ငါ့စကားကိ

နားေထာင်၍၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ငါ့လမ်း၌ လိက်ပါေစေသာ။ ၁၄ လိက်လ င်

ငါသည်သတိ့ရန်သများကိ အလျင် အြမန် ှ ိပ်စက်၍၊ ရန်ဘက် ပေသာသတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်



ဆာလံ 316

မည်။ ၁၅ ထာဝရဘရားကိ မန်းေသာသတိ့သည် ေတာင်း ပန်ြခင်းကိ ပ၍၊

ငါ၏လတိ့သည်လည်း၊ အစဥ်အ မဲ တည်ရေသာ အခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၆

အေကာင်းဆံးေသာ ဆန်စပါး ှ င့် ငါေကးမည်။ ေကျာက်ထဲက ထွက်ေသာပျားရည် ှ င့်လည်း

ဝေြပာ ေစမည်။

၈၂ ဘရားသခင်သည် ဘရားတိ့၏ ပရိသတ်၌ ရပ်လျက် ေနေတာ်မ၍၊ ဘရားတိ့

အလယ်၌ စီရင်ေတာ်မ ၏။ ၂ သင်တိ့သည် မတရားေသာ သတိ့၏

မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍၊ အဘယ်မ ကာလပတ်လံး မတရားသြဖင့် စီရင် ကမည်နည်း။

၃ ဆင်းရဲေသာ သ ှ င့် မိဘမ ှ ိေသာသတိ့ကိ ေစာင့် မ ကေလာ့။ ငိြငင်ေသာသ ှ င့်

ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ဘက်၌ တရားစီရင် ကေလာ့။ ၄ဆင်းရဲေသာသ ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာ

သတိ့ကိ မတရားေသာ သ၏လက်မှ ကယ် တ် ကေလာ့။ ၅ သတိ့သည် မသိ၊

နားမလည်က။ ေမှာင်မိက်၌ ကျင်လည်က၏။ ေြမ ကီးတိက်ြမစ်အေပါင်းတိ့သည်

လပ် ှ ားလျက် ှ ိ က၏။ ၆သင်တိ့သည် ဘရားြဖစ်က၏။ ှ ိသမ တိ့သည် အြမင့် ဆံးေသာ

ဘရား၏သားြဖစ်က၏ဟငါဆိသတည်း။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် လက့ဲသိ့ေသ၍၊

အြခားေသာ မင်းက့ဲသိ့ ဆံး ံ းြခင်းသိ့ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၈ အိဘရားသခင်၊ ထ၍ေြမ ကီးကိ

တရားစီရင် ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်သည် လမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ အပိင် ရေတာ်မ၏။

၈၃ အိဘရားသခင်၊ တိတ်ဆိတ်စွာေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အိ ဘရားသခင်၊

အမိန့်ေတာ်မ ှ ိဘဲ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂ ကိယ်ေတာ်၏ရန်သတိ့သည်

န်းရင်းခတ် ပကပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသတိ့သည် ထကပါ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်၏

လစတဘက်၌ပရိယာယ်ကိ ကံ၍၊ ကိယ်ေတာ် ကွယ်ကာေတာ်မေသာ သတိ့တဘက်၌

တိင်ပင် ကပါ၏။ ၄ဣသေရလ၏နာမကိ ေနာက်တဖန်ေအာက် ေမ့စရာမ ှ ိေစြခင်းငှါ

လာက၊ သတိ့အမျိုးကိ ပယ်ြဖတ် ကကန်အ့ံဟ ဆိကပါ၏။ ၅ သေဘာ

တညီတ ွတ်တည်း တိင်ပင်၍၊ ကိယ် ေတာ်တဘက်၌ အချင်းချင်းသင်းဖဲွေ့သာ

သဟမကား။ ၆ ဧဒံြပည်၌ေနေသာသ၊ ဣ ှ ေမလအမျိုးသား၊ ေမာဘြပည်သား၊

ဟာဂရြပည်သား၊ ၇ ေဂဗလြပည်သား၊ အမုန်ြပည်သား၊ အာမလက် ြပည်သား၊

တ မိသ့ား ှ င့်တကွ ဖိလိတိ အမျိုးသားတိ့ သည် သင်းဖဲွ ့ ကပါ၏။ ၈

အာ ရိအမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊ ဝိင်း၍ ေလာတအမျိုးသားတိ့ဘက်သိ့ ဝင် ကပါ၏။ ၉

မိဒျန်အမျိုးကိ၎င်း၊ ခိ န်ေချာင်းနားမှာ သိသရ မင်း ှ င့် ယာဘိန်မင်းကိ၎င်း ပသက့ဲသိ့

သတိ့ကိ ပေတာ် မပါ။ ၁၀ ထိသတိ့သည် အေဒါရအရပ်၌ ဆံး ံ း၍၊ ေြမ ေပ မှာ

ေနာက်ေချးက့ဲသိ့ ြဖစ် ကပါ၏။ ၁၁ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏အိမ်များကိ

ကိယ်ဘိ့ သိမ်းယကကန်အ့ံဟ ဆိေသာသရဘမင်း ှ င့် ေဇဘမင်း က့ဲသိ၊့ ၁၂

ဤသတိ့၏မးမတ်များကိ၎င်း၊ ေဇဘဟမင်း ှ င့် ဇာလမ မင်း က့ဲသိ့ ဤသတိ့၏

မင်းသားအေပါင်းကိ၎င်း ြဖစ်ေစေတာ်မပါ။ ၁၃အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ ေလေဘွ၌ ပါသွား

ေသာ အမိက်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေလတိက်၍ လွင့် ေသာ ဖဲွက့ဲ့သိ့ ၎င်း၊ ေလတိက်၍

လွင့် ေသာဖဲွက့ဲ့သိ့၎င်း သတိ့ကိ ြဖစ်ေစ ေတာ်မပါ။ ၁၄ ေတာကိ မီး ိသ့က့ဲသိ့၎င်း၊

ေတာင်ေပ မှာ မီးေလာင်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ၁၅ ထိနည်းတ၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်းေတာ်အားြဖင့်

သတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊ ြပင်းစွာေသာ ေလေတာ်အားြဖင့် ေချာက်လှန့်ေတာ်မပါ။ ၁၆

အိထာဝရဘရား၊ သတိ့မျက် ှ ာကိ ှ က်ေစေတာ် မ၍ သတိ့သည် နာမေတာ်ကိ

ှ ာ ကပါေစေသာ။ ၁၇ စိတ်ပျက်၍ အစဥ်ပင်ပန်းြခင်း ှ ိ ကပါေစေသာ။

အ ှ က်ကဲွ၍ ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါေစေသာ။ ၁၈ ထာဝရဘရားဟ၍

နာမေတာ် ှ ိေသာ ကိယ် ေတာ်တပါးတည်းသာလ င်၊ ေြမ ကီးတြပင်လံးအေပ မှာ

အြမင့် ဆံးေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ သိကပါ ေစေသာ။

၈၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ

အရပ်ဌာနတိသ့ည် အလွန် ှ စ်သက်ဘွယ်ြဖစ်ပါသည်တကား၊ ၂ ထာဝရဘရား၏

တန်တိင်းေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ် ၏ဝိညာဥ်သည် တသ၍ အားေလျာ့လျက် ှ ိပါ၏။

အက ်ပ် ှ လံး ှ င့် ကိယ်ခ ာသည် အသက် ှ င်ေတာ်မ ေသာ ဘရားသခင်ကိ အလိ ှ ိ၍

ေကးေကာ်ပါ၏။ ၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်၊

အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ အကယ် စင်စစ်ယဇ်ပလင်ေတာ်တိ့ အနားမှာ စာငှက်သည် ေနရာ

အရပ်ကိ၎င်း၊ ဇရက်သည်လည်း သားငယ်ေမွးစရာ အသိက်ကိ၎င်း ေတွရ့ပါ၏။ ၄

အိမ်ေတာ်၌ ေနေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ အစဥ်ချီးမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။

၅ ကိယ်ေတာ်ကိ အား ပေသာ သသည် မဂလာ ှ ိပါ၏။ ထိသိ့ေသာ သတိ့သည်

လမ်းခရီးေတာ်တိ့ကိ ှ လံးသွင်းတတ်ကပါ၏။ ၆ သတိ့သည် ဗာကာလွင်ြပင်၌

ေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ ထိလွင်ြပင်ကိ စမ်းေရထွက်ရာအရပ် ြဖစ်ေစကပါ၏။ အရင်

မိဃ်းေရလည်း မဂလာများ ှ င့် လမ်းေစပါ၏။ ၇ သတိ့သည် အားတိးတက်၍

ခရီးသွားလျက်၊ ဇိအန် မိမှ့ာ ဘရားသခင့် ထံေတာ်၌ မျက် ှ ာြပကပါ၏။ ၈

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်၏ပဌနာစကားကိ

မှတ်ေတာ်မပါ။ ယာကပ်အမျိုး၏ဘရားသခင်၊ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၉အက ်ပ်တိ့ကိ

ကွယ်ကာေတာ်မေသာဘရား၊ ကည့် ေတာ်မပါ။ အထံေတာ်၌ ဘိသိတ်ခံေသာသ၏

မျက် ှ ာကိ ေထာက် ေတာ်မပါ။ ၁၀တန်တိင်းေတာ်တိ့အတွင်း၌ ေနေသာတရက် သည်

အြခားအရပ်၌ေနေသာ အရက်တေထာင်ထက် သာ၍ ေကာင်းပါ၏။ မတရားေသာ

သ၏ေနရာ၌ ေနရ ေသာ အခွင့်ထက်၊ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင့် အိမ်ေတာ် ၌

တံခါးေစာင့်အရာကိ အက ်ပ်သာ၍ ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၁ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်သည်

ေနလည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အကွယ်အကာလည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ဘန်းအသေရကိ ေပးေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ေသာသတိ့အား

ေကာင်းေသာအရာကိ ြငင်းေတာ်မမ။ ၁၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၌ ခိလံေသာ သသည် မဂလာ ှ ိပါ၏။

၈၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ြပည်ေတာ် ကိစိတ် ှ င့် ေတွေ့တာ်မ၍၊

ဘမ်းဆီးသိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့ကိ ြပန်ပိ့ေစေတာ်မ ပီ။

၂ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့အြပစ်ကိလတ်၍၊သတိ့၏ ဒစ ိက်အေပါင်းကိလည်း ဖံးအပ်ေတာ်မ ပီ။

၃ စိတ်ေတာ် ှ င်း ှ င်းေြပ၍၊ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ ေလျာ့ေစေတာ်မ ပီ။ ၄အက ်ပ်တိ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရား၊ တဖန်အက ်ပ်တိ့ကိ ေြပာင်းလဲေစ၍၊ ထွက်ဘးေသာ

အမျက်ေတာ်ကိ ငိမ်းေစေတာ်မပါ။ ၅ အက ်ပ်တိ့၌ အစဥ်အမျက်ထွက်ေတာ်မမည်

ေလာ။ ကာလအစဥ်အဆက် စိတ်ေတာ်မေြပဘဲ ေနေတာ် မမည်ေလာ။ ၆ ကိယ်ေတာ်၏

လတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ အမီှ ပ ၍ ဝမ်းေြမာက်ပါမည်အေကာင်း၊ တဖန်အက ်ပ်တိ့ကိ

အသက် ှ င်ေစေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၇ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့အား က ဏာ

ေတာ်ကိြပ၍၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ပေတာ် မပါ။ ၈ ထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင်သည် အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မမည်ကိ ငါနားေထာင်မည်။ အကယ်စင်စစ်

မိမိလ၊ မိမိသန့် ှ င်းသတိ့အား ငိမ်သက်ြခင်းအေကာင်း ကိ မိန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်၊ ေနာက်တဖန် မိက် ေသာ အကျင့် ကိ မကျင့် ကပါေစ ှ င့် ။ ၉ ငါတိ့ြပည်၌

ဘန်းေတာ်ကျိန်းဝပ်မည်အေကာင်း၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးသည်၊ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာ သတိ့၏အနီးသိ့ ဧကန်အမှန် ေရာက် ေလ ပီ။ ၁၀က ဏာ ှ င့်သစာဆံမိ ပီ။

တရား ှ င့် ချမ်းသာ သည် တပါးကိ တပါးနမ်း က ပီ။ ၁၁ သစာသည် ေြမ ကီးထဲက

ေပါက်လိမ့်မည်။ တရားသည်လည်း ေကာင်းကင်ေပကငံ့ ကည့် လိမ့်မည်။ ၁၂

အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပ ေတာ်မ၍၊ ငါတိ့ ေြမသည် မိမိဘ ာကိ

ေပးလိမ့်မည်။ ၁၃တရားသည် ေ ှ ေ့တာ်၌သွား၍ ေြခေတာ်ရာ တိ့ကိ ပ့ဲြပင်လိမ့်မည်။

၈၆ အိထာဝရဘရား၊ နားေတာ်ကိလှည့်၍ အက ်ပ် စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်သည် ဆင်းရဲ ငတ်မွတ်ပါ၏။ ၂ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊

သန့် ှ င်းသတိ့အဝင် ြဖစ်ေသာ အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်ကိေစာင့် မ၍၊ ကိယ်ေတာ် ကိ

ကိးစားေသာ ကိယ်ေတာ်၏ကန်ကိ ကယ်တင် ေတာ်မပါ။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ အစဥ်ေအာ်ဟစ်ပါသည်ြဖစ်၍၊ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၄

အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် တသပါသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်သည်

ဝမ်းေြမာက် မည်အေကာင်း ပေတာ်မပါ။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ေကာင်း ေသာသေဘာ၊ သည်းခံတတ်ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ပဌနာ ပေသာ သအေပါင်းတိ့အား က ဏာေတာ်ကယ်ဝပါ၏။ ၆ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်၏ ပဌနာစကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အသနားေတာ်ခံေသာ စကားသံကိ

မှတ်ေတာ်မပါ။ ေဘးေရာက်သည် ကာလ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ေခပါမည်။ ၇ ကိယ်ေတာ်လည်း
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ထးေတာ်မတတ်ပါ၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊ ဘရားတိ့တွင် ကိယ်ေတာ် ှ င့် တေသာ

ဘရားမ ှ ိပါ။ အမေတာ် ှ င့် တေသာ အမလည်း မ ှ ိပါ။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၊

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ လမျိုး အေပါင်းတိ့သည် ချဥ်းကပ်လျက် ေ ှ ေ့တာ်၌ ြပပ်ဝပ်၍၊

နာမေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ကပါလိမ့်မည်။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည် ကီးြမတ်၍ အ့ံသဘွယ်တိ့ကိ

ပေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င် ဘရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ လမ်းကိ အက ်ပ်အား ြပ န်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏

သမာ တရားလမ်းသိ့ လိက်သွားပါမည်။ နာမေတာ်ကိ ေကာက် ွံ မ့ည်အေကာင်း၊

အက ်ပ်၏ ှ လံးကိ ေစ့စပ်ေစေတာ် မပါ။ ၁၂အက ်ပ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ချီးမွမ်း ၍၊ နာမေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ

ချီးေြမာက်ပါမည်။ ၁၃ အက ်ပ်ခံရေသာ က ဏာေတာ် ကီးလှပါ၏။ အက ်ပ်၏

ဝိညာဥ်ကိ မရဏ ိင်ငံ ေအာက်အရပ်ထဲကကယ် တ်ေတာ်မ ပီ။ (Sheol h7585) ၁၄ အိ

ဘရားသခင်၊ မာန ကီးေသာသတိ့သည် အက ်ပ်တဘက်၌ထက၍၊ ကမ်းတမ်းေသာ

လအစ အေဝးတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ မျက်ေမှာက်မ ပဘဲ၊ အက ်ပ်အသက်ကိ

ှ ာ ကပါ၏။ ၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် သနား စံမက်တတ်ေသာသေဘာ၊

ေကျးဇး ပတတ်ေသာသေဘာ၊ သည်းခံတတ်ေသာသေဘာ၊ က ဏာ ှ င့်သစာ ကယ်ဝ

ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၆ အက ်ပ်ကိ မျက် ှ ာ ပ၍

ကယ်မသနားေတာ် မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ကန်အား တန်ခိးေတာ်ကိေပး၍၊ ကိယ်ေတာ် ၏

ကန်မသားကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၁၇အက ်ပ်အားေကာင်းေသာ နိမိတ်လကဏာကိ

ြပေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ မန်းေသာသတိ့သည် ြမင်၍ ှ က်ေကာက်ကပါေစ။

အေကာင်းမကား၊ အိထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မစ၍ ချမ်းသာ

ေပးေတာ်မ၏။

၈၇ ဘံဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်သည် သန့် ှ င်းေသာ ေတာင် ိးေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ၏။

၂ထာဝရဘရားသည် ယာကပ်၏ ေနရာအေပါင်း တိ့ထက် ဇိအန်တံခါးတိ့ကိ

သာ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၃ အိဘရားသခင်၏ မိေ့တာ်၊ သင်သည် ဘန်း

အသေရ ကီးလိမ့်မည်ဟေသာ စကားကိ ေြပာထားလျက် ှ ိ၏။ ၄ ငါ့ကိသိက မ်းေသာ

သတိ့တွင်၊ ရာခပ် မိ ့ ှ င့် ဗာဗလန် မိကိ့ ငါမှတ်ထားမည်။ ဖိလိတိြပည်၊ တ ြပည်၊

က ှ ြပည်တိ့ကိလည်း ကည့်ကေလာ့။ ဤမည်ေသာ ြပည်သားသည် မိေ့တာ်၌

ဘွားြမင်ေသာသြဖစ်၏။ ၅ ဇိအန် မိကိ့လည်း လအမျိုးမျိုးတိ့သည်၊ ထိ မိ ့၌

ဘွားြမင် က ပီ။ အြမင့် ဆံးေသာဘရားသည် ထိ မိကိ့ ကိယ်ေတာ်တိင် မဲြမံေစေတာ်မ ပီဟ

ေြပာဆိကလိမ့်မည်။ ၆ထာဝရဘရားသည် လမျိုးတိ့ကိ စာရင်းယေတာ် မေသာအခါ၊

ဤမည်ေသာ အမျိုးသည် မိေ့တာ်၌ ဘွားြမင်ေသာအမျိုးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ေတာ်မမည်။

၇ သီချင်းသည် ှ င့် ပဲွသဘင်ခံေသာသ အစ ှ ိေသာ ငါ၏ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအေကာင်း

ှ ိသမ တိ့သည် သင်၌ ှ ိ က သတည်း။

၈၈ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ေန့ညဥ့် မြပတ် ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ ၂အက ်ပ် ပေသာပဌနာသည်

အထံေတာ်သိ့ ဝင်ပါေစေသာ။ ေအာ်ဟစ်သံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၃ အက ်ပ်၏

ဝိညာဥ်သည် ဒက ှ င့် ြပည့်၍၊ အသက်သည်လည်း မရဏ ိင်ငံအနီးသိ့ ေရာက်ပါ ပီ။ (Sheol

h7585) ၄အက ်ပ်သည် သချုင်းတွင်းထဲသိ့ ဆင်းေသာသတိ့ ှ င့်အတ ေရတွက်ဝင်ြခင်းသိ့

ေရာက်ပါ၏။ အား ကန်ေသာ သက့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၅ အေသေကာင်တိ့တွင် ပစ်ထားေသာသ၊

ကွပ် မျက်၍ သချုင်းတွင်း၌ အိပ်ေနေသာသတည်းဟေသာ ေအာက်ေမ့ေတာ်မမ၊

လက်ေတာ်၏ မစြခင်း ှ င့် ကွာေဝး ေသာ သက့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ၏။ ၆ အက ်ပ်ကိ

အနက်ဆံးေသာတွင်း၊ ေမှာင်မိက် ဖံးလမ်း၍ အလွန်နက်နဲေသာ အရပ်၌ ချထားေတာ်မ ပီ။ ၇

အမျက်ေတာ်သည် အက ်ပ်အေပ ၌ ဖိလျက် ှ ိပါ၏။ လိင်းတံပိးေတာ်အေပါင်းတိ့ ှ င့်

ှ ိပ်စက်ေတာ် မ၏။ ၈ အက ်ပ်၏ အသိအကမ်းများကိ အေဝးသိ့ ေ ွေ့တာ်မ ပီ။

သတိ့အား အက ်ပ်ကိ ွံ ့ ှ ာဖွယ် ြဖစ်ေစေတာ်မ ပီ။ အက ်ပ်သည် အချုပ်ခံရ၍၊ ြပင်သိ့

မထွက်ရပါ။ ၉အက ်ပ်ခံေရေသာ ဒကေကာင့် အက ်ပ် မျက်စိသည် ပျက်ပါ၏။ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အစဥ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ အထံေတာ်သိ့ လက်ကိဆန့်ပါ၏။

၁၀ ေသလျက်ေနေသာသတိ့အား အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ြပေတာ်မမည်ေလာ။

သချုင်းသားတိ့သည်ထ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါမည်ေလာ။ ၁၁က ဏာေတာ်ကိ

သချုင်းတွင်း၌၎င်း၊ သစာ ေတာ်ကိ ပျက်စီးရာအရပ်၌၎င်း ကားေြပာရကပါ မည်ေလာ။ ၁၂

အ့ံဘွယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိ ေမှာင်မိက်ေသာအရပ်၌၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းတရားကိ

ေမ့ေလျာ့ ရာြပည်၌၎င်း သိရကပါမည်ေလာ။ ၁၃ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ် ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ နံနက်အချိန်၌ အက ်ပ်၏ ပဌနာသည် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ေရာက်ပါ၏။

၁၄ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်ကိ အဘယ်ေကာင့် ပယ်ေတာ်မသနည်း။

မျက် ှ ာေတာ်ကိ အက ်ပ်မှ အဘယ်ေကာင့် လဲေတာ်မသနည်း။ ၁၅ အက ်ပ်သည်

ဒကေဝဒနာကိခံရ၍ ေသဆဲ ှ ိပါ၏။ စီရင်ေတာ်မေသာေဘးများကိ ငယ်ေသာအ ွယ်

ကပင် ခံရ၍ ပင်ပန်းပါ၏။ ၁၆ အမျက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ လမ်းမိးပါ၏။

စီရင်ေတာ်မေသာ ေဘးတိ့သည် အက ်ပ်၏ အသက်ကိ ှ ဥ်းဆဲသည်တိင်ေအာင်၊

၁၇ ေရက့ဲသိ့ အစဥ်မြပတ်ဝိင်း၍ တညီတ ွတ် တည်း ဝန်းရံ ကပါ၏။ ၁၈

ချစ်ေသာသ ှ င့်အေဆွခင်ပွန်းကိ အက ်ပ် ှ င့် ေဝးေဝးေ ေ့တာ်မ ပီ။ အသိအကမ်းတိ့သည်

ေမှာင်မိက် ထဲမှာ ှ ိ ကပါ၏။

၈၉ အက ်ပ်သည် ထာဝရဘရား၏ က ဏာေတာ် ကိ အစဥ်အ မဲ

သီချင်းဆိပါမည်။ ကိယ်ေတာ်၏သစာကိ လမျိုးအဆက်ဆက်တိ့အား

ေဟာေြပာ မက်ဆိပါမည်။ ၂ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲတည်ရပါ၏။

သစာေတာ်ကိ ေကာင်းကင်၌ခိင်ခ့ံ မဲြမံေစေတာ်မသည် ဟ အက ်ပ်သေဘာကျပါ၏။

၃ ကိယ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်၏အမျိုး အ ွယ်ကိ အစဥ်မြပတ်

ငါ မဲြမံေစမည်။ ၄ သင်၏ပလင်ကိလည်း လမျိုးအဆက်ဆက် တည်ေစမည်ဟ

ငါေ ွးေကာက်ေသာသ ှ င့် ငါသည် ပဋိညာဥ်ဖဲွ ့၍၊ ငါ၏ ကန်ဒါဝိဒ်အား ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ ပီ။

၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ေကာင်းကင်သည် အ့ံဘွယ် ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊

သန့် ှ င်းေသာသတိ့သည် စည်းေဝးလျက် သစာေတာ်ကိ၎င်း ချီးမွမ်း ကပါေစေသာ။ ၆

အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်တွင် ထာဝရ ဘရား ှ င့် အဘယ်သ ပိင် ိင်သနည်း။

ဘရားသခင်၏ သားတိ့တွင် ထာဝရဘရား ှ င့် အဘယ်သတသနည်း။ ၇

ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းသတိ့၏ ပရိသတ် တွင် အလွန်ေကာက် ွံ ဘွ့ယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

အထံေတာ်၌ ပတ်လည်ေနေသာသအေပါင်းတိ့ထက် ိေသဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၈

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အဘယ်သ

တပါသနည်း။ ထာဝရ ဘရားသည် ခွန်အား ကီးေတာ်မ၏။ သစာေတာ်လည်း ကိယ်ေတာ်ကိ

ပတ်ဝန်းလျက် ှ ိပါ၏။ ၉သမဒရာ ဟန်းြခင်းကိ အစိးရေတာ်မ၏။ လိင်း တံပိးထေသာအခါ

ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ၁၀ ကိယ်ေတာ်သည် သရဲက့ဲသိ့ ရာခပ်ကိချိုးဖျက်၍၊

အား ကီးေသာ လက် ံ းေတာ်ြဖင့် ရန်သတိ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစေတာ်မ၏။ ၁၁

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးသည် ကိယ်ေတာ်၏ ဥစာြဖစ်ပါ၏။ ေလာကဓာတ် ှ င့်

ေလာကဓာတ်တန်ဆာ များကိ တည်ေတာ်မ ပီ။ ၁၂ ေြမာက် မျက် ှ ာ ှ င့် ေတာင်မျက် ှ ာ

ကိလည်းဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ တာေဗာ်ေတာင် ှ င့် ေဟရမန် ေတာင်သည် နာမေတာ်ကိ

အမီှ ပ၍ င်လန်းစွာ သီချင်း ဆိကပါ၏။ ၁၃တန်ခိး ှ ိေသာ လက် ံ း ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။

လက်ေတာ်သည် အား ကီး၍၊ လက်ျာလက်ေတာ်သည် ြမင့် ပါ၏။ ၁၄ တရားသြဖင့်

စီရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ ဆံးြဖတ် ြခင်းသည် ပလင်ေတာ်၏တည်ရာြဖစ်ပါ၏။ က ဏာ ှ င့်

သစာသည် မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ ့၌ သွား ကပါ၏။ ၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ိးေဆာ်ေတာ်

မြခင်းအသံကိ နားလည်ေသာ လမျိုးသည် မဂလာ ှ ိပါ၏။ ၁၆ သတိ့သည်

မျက် ှ ာေတာ်အလင်း၌ သွားလာ ရကပါ၏။ နာမေတာ်၌အစဥ် ဝမ်းေြမာက်၍ ေြဖာင့် မတ်

ေတာ်မြခင်းတရားအားြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရ ကပါ၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့အစွမ်းသတိ၏ဘန်းြဖစ် ေတာ်မ၏။ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်လည်း အက ်ပ်တိ့၏

ဦးချိုသည် ချီးေြမာက်လျက် ှ ိပါ၏။ ၁၈ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့ကိ ကွယ်ကာ

ေတာ်မ၏။ ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေသာ ဘရား သည် အက ်ပ်တိ့၏

ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ တရံေရာအခါ ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းသတိ့ကိ

ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် မိန့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊ အား ကီးေသာ သသည် ကမမည်

အေကာင်းငါခန့် ထား ပီ။ လစထဲက ေ ွးေကာက်ေသာသတေယာက်ကိ ငါချီးေြမာက် ပီ။

၂၀ ငါ၏ကန် ဒါဝိဒ်ကိ ငါေတွ့၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ဆီ ှ င့် ဘိသိက်ေပး ပီ။ ၂၁သဘ့က်မှာ
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ငါ့လက်သည် တည်လိမ့်မည်။ ငါ့လက် ံ းသည် သကိ့ မဲြမံခိင်ခ့ံေစမည်။ ၂၂

ရန်သသည် သ၏ဥစာကိ အ ိင်အထက်မယရ။ မတရားေသာ သသည်

မ ှ ဥ်းဆဲရ။ ၂၃ သ၏ ရန်သတိ့ကိ သေ့ ှ မှ့ာ ငါ ှ ိပ်စက်၍၊ သကိ့မန်းေသာ သတိ့ကိ

ဒဏ်ခတ်မည်။ ၂၄ ငါ၏သစာ ှ င့် က ဏာသည် သဘ့က်မှာေန၍၊ ငါ၏နာမအားြဖင့်

သ၏ ဦးချိုသည် ချီးေြမာက်လျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၅ သ၏လက်ကိလည်း၊

ပင်လယ်ေပ မှာ၎င်း၊သ၏လက်ျာလက်ကိ ြမစ်များေပ မှာ၎င်း ငါတင်၍ ထားမည်။ ၂၆

သကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏အဘ၊ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်ကိ

ကယ်တင်ရာ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ၊ ငါ့ကိ ေကးေကာ်လိမ့်မည်။ ၂၇

အကယ်စင်စစ်သကိ့ သားဦးအရာ၌ ခန့်ထား၍၊ ေလာကီ ှ င် ဘရင်တိ့အေပ မှာ

ချီးေြမာက်မည်။ ၂၈ ငါ၏ က ဏာကိ သအ့ဘိ့ငါသည် အစဥ်ေစာင့် ၍၊ ငါ၏

ပဋိညာဥ်တရားသည် သ၌ မဲြမံလိမ့်မည်။ ၂၉သ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ အစဥ်အ မဲ တည်ေစ

မည်။ သ၏ပလင်သည် ေကာင်းကင်ကလာက့ဲသိ့ နိစ ထာဝရြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၀

သ၏သားေြမးတိ့သည် ငါ့တရားကိ စွန့်ပယ်၍၊ ငါ၏စီရင်ချက်တိ့ကိ မကျင့် ၊ ၃၁

ငါ၏အထံးအဖဲွတိ့့ကိ တ်ချ၍၊ ငါ၏ပညတ် တိ့ကိ မေစာင့် ဘဲေနလ င်၊ ၃၂ ငါသည်

သတိ့ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ကိမ်လံး ှ င့် ဆံးမ၍ ဒဏ်ချက်တိ့ ှ င့် ဒစ ိက်အတိင်း

အြပစ်ေပးမည်။ ၃၃ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ၏က ဏာကိသမှ ငါမ တ် မပယ်။

ငါ၏သစာကိလည်း မဖျက်။ ၃၄ ငါ၏ပဋိညာဥ် တရားကိလည်း မ တ်ချ။ ငါမိန့် မက်ေသာ

စကားလည်း ေဖါက်ြပန်ြခင်းမ ှ ိရ။ ၃၅ ငါသည် ဒါဝိဒ်ကိ မလှည့်စားဟ ငါ၏သန့် ှ င်း ြခင်း

ပါရမီကိ တိင်တည်၍တခါကျိန်ဆိ ပီ။ ၃၆သ၏အမျိုးအ ွယ်သည် အစဥ်အ မဲတည်ရ

မည်။ သ၏ပလင်သည်လည်း၊ ငါ့ေ ှ ့၌ ေနက့ဲသိ့ ြဖစ်ရ မည်။ ၃၇ လက့ဲသိ့၎င်း၊

မိဃ်းေကာင်းကင်၌ သစာေစာင့် ေသာ သက်ေသက့ဲသိ့၎င်း၊ အစဥ် မဲြမံရမည်ဟ ကိယ်

ေတာ်သည် မိန့်ေတာ်မပါ ပီ။ ၃၈ သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် ယခစွန့်ပယ်၍

ွံ ှ ာေတာ်မ ပီ။ အထံေတာ်၌ ဘိသိက်ခံေသာ သကိ အမျက်ထွက်ေတာ်မ ပီ။ ၃၉

ကိယ်ေတာ်၏ ကန် ှ င့် ဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်၍၊ သ၏သရဖကိ ေြမတိင်ေအာင်

တ်ချေတာ်မ ပီ။ ၄၀သ၏ြခံ ှ ိသမ တိ့ကိချိုး၍၊ သ၏တိက်များကိ ဖိဖျက်ေတာ်မ ပီ။ ၄၁

လမ်း၌ေ ှ ာက်သွားေသာ သအေပါင်းတိ့သည် သကိ့လယက၏။ အိမ်နီးချင်းတိ့တွင်

က့ဲရဲဘွ့ယ်ြဖစ်ပါ၏။ ၄၂သ၏ရန်သတိ့ လက်ျာလက်ကိ ချီးြမင့် ၍၊ ရန်ဘက် ပေသာသ

အေပါင်းတိ့ကိ ဝမ်းေြမာက်ေစ ေတာ်မ၏။ ၄၃ သ၏ထားသွားကိလိပ်ေစ၍၊

သစစ်တိက်ရာတွင် ေထာက်မေတာ်မမပါ။ ၄၄သ၏ဘန်းကိကွယ်ေစ၍၊ သ၏ရာဇပလင်ကိ

ေြမသိ့ ှ ိမ့်ချေတာ် မ ပီ။ ၄၅သ၏ပျိုေသာအ ွယ်ကိ တိေစ၍ အ ှ က်ခဲွေတာ် မ ပီ။ ၄၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အလင်း မထင် ှ ားဘဲ၊ အဘယ်မကာလပတ်လံးပန်း၍

ေနေတာ် မမည်နည်း။ အမျက်ေတာ်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး မီးက့ဲသိ့

ေလာင်ရပါမည်နည်း။ ၄၇ အက ်ပ်၏ အသက်တာသည် အဘယ်မ ေလာက်

တိသည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်မ ေလာက်ပျက်တတ် ေစြခင်းငှါ၊ လသားအေပါင်းတိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မသည် ကိ၎င်း၊ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၄၈ ေသြခင်းသိ့မေရာက်၊

အသက် ှ င်၍ မိမိဝိညာဥ် ကိ မရဏ ိင်ငံတန်ခိးမှ ကယ် တ် ိင်ေသာ သကား

အဘယ်သနည်း။ (Sheol h7585) ၄၉ အိ ထာဝရဘရား၊ သစာေတာ် ှ င့်တကွ ကိယ် ေတာ်၏

ကန်ဒါဝိဒ်အား ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ ေ ှ း က ဏာေတာ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိပါသနည်း။ ၅၀

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့သည် ခံရေသာက့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

များစွာ ေသာ လတိ့၏ အမအလံးစံကိ အက ်ပ်သည် ကိယ် ရင်ခွင်၌ ေဆာင်ရပါ၏။ ၅၁

အေကာင်းမကား၊ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ် ေတာ်၏ ရန်သတိ့သည် က့ဲရဲတ့တ်ကပါ၏။

အထံေတာ်၌ ဘိသိက်ခံေသာသ၏ ေြခေတာ်ရာတိ့ကိ က့ဲရဲတ့တ်က ပါ၏။ ၅၂

ထာဝရဘရားသည် ကမာအဆက်ဆက်မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ အာမင် ှ င့်အာမင်။

၉၀ အိ ဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကာလ အစဥ် အဆက် အက ်ပ်တိ့

ခိလံရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂ ေတာင်များကိ မေဘာ်၊ ေြမ ကီး ှ င့် ေလာက

ဓာတ်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မမမီှ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေ ှ းကမာ အဆက်ဆက်မှစ၍၊

ေနာက်ကမာ အဆက်ဆက်တိင် ေအာင် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃လမျိုးကိကား၊

ေကမွေစေတာ်မ၏။ အချင်း လသားတိ၊့ ြပန် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

ေ ှ ေ့တာ်၌ အ ှ စ်တေထာင်သည် လွန် ပီးေသာ မေနက့ဲ့သိ့၎င်း၊ ညဥ့်ယံတယံက့ဲသိ့၎င်း

ြဖစ်ပါ၏။ ၅ လတိ့ကိလမ်းမိးတိက်သွားေတာ်မ၏။ သတိ့သည် အိပ်ေပျာ်ြခင်း

က့ဲသိ့ြဖစ် ကပါ၏။ လသည်ြမက်ပင်က့ဲသိ့ နံနက်အချိန်၌ တိးပွားတတ်ပါ၏။ ၆ နံနက်

အချိန်၌ကား၊ ပွင့်လန်း၍ တိးပွားပါ၏။ ညဦးအချိန်၌ကား၊ ရိတ်၍ ိး ွမ်းပါ၏။ ၇

အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအားြဖင့် အက ်ပ်တိ့ သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါ၏။

စိတ်ေတာ်မေြပေသာ ေကာင့် ၊ စိးရိမ်တန်လပ်ြခင်း ှ ိ ကပါ၏။ ၈ အက ်ပ်တိ့၏

ဒစ ိက်များကိ ေ ှ ေ့တာ်၌၎င်း၊ ဝှက်ထားေသာ အကျင့် များကိ မျက် ှ ာေတာ်အလင်း

ထဲ၌၎င်း၊ လှန်ထားေတာ်မ၏။ ၉အက ်ပ်တိ့သည် အမျက်ေတာ်ကိ ခံရေသာ ေကာင့် ၊

ေနရ့က်ကာလေ ွသွ့ား၍၊ ှ စ်များတိ့သည် စိတ်ထင်က့ဲသိ့ လွန်တတ်ကပါ၏။ ၁၀

အက ်ပ်တိ့၏ အသက်အ ွယ်သည် အ ှ စ်ခနစ် ဆယ် အတိင်းအ ှ ည် ှ ိပါ၏။ အား ကီး၍

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ် ြပည့် ေသာ်လည်း၊ ဝါ ကားြခင်းသည် ပင်ပန်းြခင်း ှ င့် ဝမ်းနည်းြခင်း

ြဖစ်ပါ၏။ ထိ အသက်သည်လည်း ြမန်ြမန်လွန် ၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် စေတ့ကပါ၏။

၁၁ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ အဘယ်သ သိပါ သနည်း။ အမျက်ထွက်ေတာ်မြခင်းကိ

ေကာက် ွံ သ့င့် သည်အတိင်း အဘယ်သ ေကာက် ွံ ပ့ါသနည်း။ ၁၂အက ်ပ်တိ့သည်

ပညာတရားကိ ှ လံးသွင်း မိမည်အေကာင်း၊ ကိယ်ေနရ့က်ကာလကိ ေရတွက် ိင်ေစ

ြခင်းငှါ သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ြပန်လာေတာ်မပါ။ အဘယ်

မ ေလာက်ကာရပါမည်နည်း။ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့ အတွက် နာကင်ေသာ စိတ် ှ ိေတာ်မပါ။

၁၄ အက ်ပ်တိ့ကိ က ဏာေတာ် ှ င့် အလျင်အြမန် ေရာင့် ရဲေစေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်

တသက်လံးဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကပါလိမ့်မည်။ ၁၅အက ်ပ်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မေသာ

ေနရ့က် ကာလ၊ ဒကခံရခ့ဲ ပီးေသာ ှ စ်ေပါင်းများသည်အတိင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ရေသာ

အခွင့် ကိ ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၆ အမေတာ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့အား၎င်း၊

ဘန်းေတာ်သည် သားေြမးတိ့အား၎င်း ထင် ှ ားပါေစ ေသာ။ ၁၇ အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်သည် အက ်ပ်အေပ သိ့ ေရာက်ပါေစ

ေသာ။ အက ်ပ်တိ့ ပေသာ အမတိ့ကိလည်း၊ အက ်ပ်တိ့ အဘိ့ မဲြမံေစေတာ်မပါ။

ဘရားသခင်၏လေမာေ ှ ပေသာပဌနာ။

၉၁ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၏ကွယ်ကာရာဌာန ေတာ်၌ ေနေသာသသည်

အန တန်ခိး ှ င်၏ အရိပ်ကိ ခိရလိမ့်မည်။ ၂ထာဝရဘရားသည် ငါခိလံရာ၊

ငါ၏ရဲတိက်၊ ငါကိးစားေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ငါေြပာ ဆိ၏။ ၃

အကယ်စင်စစ် မဆိး၏ ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ၎င်း၊ ေသတတ်ေသာအနာ ှ င့် ၎င်း၊ သင့် ကိ

ကင်းလွတ်ေစေတာ်မမည်။ ၄ အေတာင်ေတာ် အေမွး ှ င့် ဖံးအပ်ေတာ်မ၍၊

အေတာင်ေတာ်ေအာက်၌ သင်သည်လံ ခံစွာ ေနရလိမ့်မည်။ သစာေတာ်သည် သင်၏

ဒိင်းလားြဖစ်လိမ့် မည်။ ၅ ညဥ့်အခါြဖစ်တတ်ေသာ ေဘးကိ၎င်း၊ ေနအ့ချိန်၌

ပစ်ေသာြမားကိ၎င်း၊ ၆ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ လည်တတ်ေသာ ကာလနာကိ၎င်း၊

မွန်းတည့်အချိန်၌ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ဥပဒ်ကိ၎င်း၊ သင်သည်မေကာက်ရ။ ၇သင်၏

အနားမှာလတေထာင်၊ သင်၏လက်ျာ ဘက်မှာ လတေသာင်းလဲေသာ်လည်း၊ သင့် ကိ မထိ

မခိက်ရ။ ၈သင်သည် ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ကည့်၍၊ မတရား ေသာ သတိ့၌ ေရာက်ရေသာ

အြပစ်ကိြမင် ံ မသာ ှ ိ လိမ့်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားသည် ငါခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ

သင်သည်ဆိ၍၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၌ ေနရာကျေသာ ေကာင့် ၊ ၁၀ သင်၌

မေကာင်းေသာ အနိဌ ပ်မကပ် မေရာက်။ သင့် ေနရာသိ့ ေဘးဥပဒ်မချဥ်းရ။ ၁၁

သွားေလရာရာ၌ သင့် ကိေစာင့် ေ ှ ာက် ေစြခင်း ငှါ၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့အား သင့်အဘိ့မှာ

ထားေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ ၁၂သင်၏ေြခကိ ေကျာက် ှ င့် မထိမခိက်ေစြခင်း ငှါ၊ သတိ့သည်

သင့် ကိ လက် ှ င့် မစချီပင့် ကလိမ့်မည်။ ၁၃သင်သည် ြခေသ့ ှ င့် ေ မဆိးအေပ မှာ ေကျာ်

သွား၍၊ ြခေသ့ပျို ှ င့် နဂါးတိ့ကိ ေြခြဖင့် နင်းလိမ့်မည်။ ၁၄သသည် ငါ့ကိ ချစ်ေသာေကာင့် ၊

သကိ့ ငါကယ် တ်မည်။ ငါ၏နာမကိ သိေသာေကာင့် ၊ သကိ့ ငါချီး ေြမာက်မည်။ ၁၅

သသည် ငါ့ကိေခ ေသာအခါ ငါထးမည်။ ဒက ခံရေသာအခါ သဘ့က်မှာ ငါေန၍

ချမ်းသာေပးမည်။ သ၏ဘန်းကိလည်း ထင် ှ ားေစမည်။ ၁၆ ှ ည်ေသာအသက် ှ င့်

သကိ့ေရာင့် ရဲေစ၍၊ ငါ၏ ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိ သအ့ားြပမည်။

၉၂ ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍၊ ၂ အြမင့် ဆံးေသာဘရား၏

နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိြခင်းငှါ၎င်း၊ ၃ ေစာင်း ှ င့်တကွ
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ကိးဆယ်ပင် ှ ိေသာ တရိယာ၊ တေယာ၊ မိေကျာင်းတိ့ကိ တီးခတ်၍၊ က ဏာေတာ် ှ င့်

သစာေတာ်ကိ နံနက်အချိန်၊ ညအချိန်အစဥ်အတိင်း ြပြခင်းငှါ၎င်း ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၄ အိ

ထာဝရဘရား၊ အမေတာ်များအားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ဝမ်းေြမာက်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ လက်

ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မသမ တိ့ေကာင့် င်လန်းစွာ သီချင်းဆိပါမည်။ ၅ အိ ထာဝရဘရား၊

စီရင်ေတာ်မေသာ အမတိ့ သည် ကီးမား၍၊ အ ကံအစည်ေတာ်လည်း အလွန် နက်လှပါ၏။

၆ တိရစာန် သေဘာ ှ ိေသာ သမသိ၊ မိက်ေသာသ နားမလည်ေသာ အမအရာဟမကား၊ ၇

မတရားေသာ သတိ့သည် ြမက်ပင်က့ဲသိ့ ေပါက် ၍၊ အဓမအမကိ ပေသာ သတိ့သည်

ပွင့်လန်း ကေသာ အခါ၊ ထာဝရပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရေသာ အေကာင်း ေပတည်း။ ၈

ကိယ်ေတာ်မကား၊ အစဥ်အ မဲ ကီးြမင့် ေတာ်မ ေသာ ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ ရန်သတိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်၍၊

အဓမအမကိ ပေသာသ အေပါင်းတိ့သည် အရပ်ရပ်ကဲွြပား ကလိမ့်မည်။ ၁၀အက ်ပ်၏

ချိုကိကား၊ က့ံချိုက့ဲသိ့ ချီးေြမာက်၍၊ အက ်ပ်ကိ အသစ်ေသာဆီ ှ င့် လိမ်းေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၁ အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့ကိ အက ်ပ်မျက်စိ ြမင်လျက်၊ ရန်ဘက် ပေသာ

လဆိးတိ့အေကာင်းကိ နား ကားလျက်၊ အက ်ပ်သည် အားရပါလိမ့်မည်။ ၁၂

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် စွန်ပလံွပင်က့ဲသိ့ ပွင့်လန်း၍ ေလဗ န်ေတာင်ေပ မှာ

အာရဇ်ပင်က့ဲသိ့ ကီးပွားလိမ့်မည်။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်၌ စိက်ပျိုးေသာ

သတိ့သည် ငါတိ့ဘရားသခင်၏ တန်တိင်းေတာ်တွင် ပွင့်လန်း ကလိမ့်မည်။ ၁၄

အသက် ကီးေသာကာလတွင်ပင်၊ အသီးကိသီး၍ ကယ်ဝစိမ်းလန်း ကလိမ့်မည်။ ၁၅

ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ငါ၏ေကျာက်၊ ထာဝရ ဘရားသည် ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ၍၊ မတရားေသာ

အမ ှ င့် ကင်းလွတ်ေတာ်မသည်ဟထင် ှ ားလိမ့်သတည်း။ ဥပသ်ေနအ့ဘိ့ဆာလံသီချင်း။

၉၃ ထာဝရဘရားသည် စိးစံ၍၊ အာ ေဘာ် ှ င့် တန်ဆာဆင်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် ထိသိ့ ဝတ်ဆင်၍၊ ခွန်အားကိ ခါးပန်းစည်းေတာ်မ၏။

သိ့ြဖစ်၍၊ ေလာကဓာတ်သည် မလပ်မ ှ ား ိင်ေအာင် တည်လျက် ှ ိ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်၏

ပလင်သည် ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍ တည်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ေ ှ းကာလမှစ၍ အစဥ်

အ မဲြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ြမစ်တိ့သည် ထကပါ၏။ ြမစ်တိ့သည် ဟန်းသံကိ

ေပး ကပါ၏။ ြမစ်တိ့သည် လိင်းတံပိးခတ်ကပါ၏။ ၄ ေရများ ဟန်းသံ ှ င့်တကွ သမဒရာ

လိင်းတံပိး တိ့သည်အား ကီးသည်ထက်၊ ထာဝရဘရားသည် ြမင့် ေသာ

အရပ်၌သာ၍ တန်ခိး ကီးေတာ်မ၏။ ၅ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့သည်

အလွန် မဲြမံက ပါ၏။ အိထာဝရဘရား၊ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီသည် အစဥ် အ မဲ

အိမ်ေတာ်၏အသေရြဖစ်ပါသတည်း။

၉၄ အြပစ်ကိ ေပးပိင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အြပစ်ကိ

ေပးပိင်ေတာ်မေသာ ဘရား သခင်၊ ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မပါ။ ၂

ေြမ ကီးသားတိ့ကိ တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာ အ ှ င်၊ ထေတာ်မပါ။ မာန ကီးေသာ

သတိ့အား အကျိုး အြပစ်ကိ ဆပ်ေပးေတာ်မပါ။ ၃ အိထာဝရဘရား၊ မတရားေသာ

သတိ့သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး ဝမ်းေြမာက်ကပါလိမ့်မည်နည်း။ ၄အဓမအမကိ

ပသမ ေသာသတိ့သည် ေစာ်ကား ၍၊ ကမ်းတမ်းေသာ စကားကိေြပာလျက်၊ အဘယ်မ

ကာလပတ်လံး ဝါ ကားကပါလိမ့်မည်နည်း။ ၅ အိထာဝရဘရား၊ သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏

လတိ့ကိ ှ ိပ်စက်၍၊ အေမွေတာ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ကပါ၏။ ၆ မတ်ဆိးမ ှ င့် ဧည့်သည်ကိ၎င်း၊

မိဘမ ှ ိေသာ သငယ်ကိ၎င်း သတ်ကပါ၏။ ၇ သိ့ရာတွင်၊ ထာဝရဘရားသခင်သည် မမှတ်

တတ်ဟ ဆိကပါ၏။ ၈ တိရစာန်သေဘာ ှ ိေသာသတိ၊့ နားလည် ကေလာ့။

လမိက်တိ၊့ အဘယ်ကာလမှ ပညာသတိကိ ရကလိမ့်မည်နည်း။ ၉ နားကိ

စိက်ထားေတာ်မေသာသသည် မကားရ သေလာ။ မျက်စိကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ သသည်

မြမင်ရသေလာ။ ၁၀လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ဆံးမေတာ်မေသာသသည် အြပစ်မေပးရသေလာ။

လတိ့အား ပညာအတတ်ကိ သွန်သင်ေတာ်မေသာ သသည် ကိယ်တိင်ပညာအတတ်

မ ှ ိသေလာ။ ၁၁လတိ့၏အ ကံအစည်သည် အချည်း ှ ီးြဖစ် ေကာင်းကိ ထာဝရဘရား

သိေတာ်မ၏။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ မတရားေသာ သတိ့အဘိ့ တွင်းတးစဥ်အခါ၊ ၁၃

ဒကေနရ့က်ကာလ ှ င့် လွတ်ြခင်းချမ်းသာကိ ေပးအ့ံေသာငှါ၊ ကိယ်ေတာ်ဆံးမ၍၊

တရားေတာ်ကိ သွန်သင်ေတာ်မေသာသသည် မဂလာ ှ ိပါ၏။ ၁၄ထာဝရဘရားသည်

မိမိလတိကိ့မပယ်၊ အေမွ ေတာ်ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။ ၁၅တဖန်ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားဘက်၌

စီရင် ဆံးြဖတ်ေတာ်မ၍၊ ေသဘာေြဖာင့် ေသာသအေပါင်းတိ့ သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် ကပါလိမ့်မည်။ ၁၆ လဆိးတိ့ကိ ဆီးတား၍ ငါ့ဘက်မှာ

အဘယ်သ ထမည်နည်း။ မတရားေသာ သတိ့ကိ ဆီးတား၍၊ ငါ့ဘက် မှာ

အဘယ်သေနမည်နည်း။ ၁၇ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိမစေတာ်မမလ င်၊ ငါ့ဝိညာဥ်သည်

ဆိတ်ညံရာအရပ်၌ မကာမြမင့် မီှ ေနရာ ကျရလိမ့်မည်။ ၁၈ ငါ့ေြခေချာ်လျက် ှ ိသည်ဟ

အက ်ပ်ဆိေသာ အခါ၊ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏က ဏာသည် အက ်ပ်ကိ

ေထာက်မပါ၏။ ၁၉အက ်ပ်၏ ှ လံးထဲမှာ စိတ်များြပားေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

သက်သာေစေတာ်မသြဖင့် ၊ အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်သည် င်လန်းပါ၏။ ၂၀

မတရားေသာအ ကံကိ မင်း၏အခွင့် ှ င့် ပစ တတ်ေသာ အဓမရာဇပလင်သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွရ့ပါမည်ေလာ။ ၂၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏အသက်ကိ

သတ်ြခင်းငှါ စေဝးကပါ၏။ အြပစ်မ ှ ိေသာသကိ ေသေစြခင်းငှါ စီရင် ကပါ၏။ ၂၂

သိ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏ရဲတိက် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါ၏ဘရားသခင်သည်

ငါခိလံရာ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ သတိ့၏အြပစ်ကိ သတိ့အေပ သိ့ေရာက်ေစ

ေတာ်မမည်။ အဓမအမကိ ပစဥ်တွင်ပင် ပယ်ြဖတ်ေတာ် မမည်။ ငါတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်ေတာ်မမည်။

၉၅ လာက။ ထာဝရဘရားအား င်လန်းစွာသီချင်း ဆိ ကကန်အ့ံ။ ငါတိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်ရာ ေကျာက်ကိ ကျူးဧကကန်အ့ံ။ ၂ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းလျက် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ဝင်၍၊ ဆာလံသီချင်းဆိလျက် ကျူးဧေသာ အသံကိ ပက

ကန်အ့ံ။ ၃ထာဝရဘရားသည် ကီးြမတ်ေသာဘရား၊ ဘရားတကာတိ့ထက် ကီးြမတ်ေသာ

ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၄ ေြမ ကီးနက်နဲရာ အရပ်တိ့သည် လက်ေတာ် ၌ ှ ိ က၏။

ေတာင်ထိပ်တိ့ကိလည်း ပိင်ေတာ်မ၏။ ၅ ပင်လယ်ကိလည်းဖန်ဆင်း၍ ပိင်ေတာ်မ၏။

ကန်းကိလည်း လက်ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မ၏။ ၆လာက။ ြပပ်ဝပ်၍ ကိးကွယ်ကကန်အ့ံ။

ငါတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဒးေထာက်ကကန်အ့ံ။ ၇

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၏ ဘရားြဖစ်ေတာ် မ၏။ ငါတိ့သည်လည်း၊ အထံေတာ်၌

ကျက်စားေသာသ၊ လက်ေတာ်ေအာက်၌ ေနေသာ သိးစြဖစ် က၏။ ၈ ယေနတွ့င်

သင်တိ့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ် အသံကိ ကားလျက် ခိင်မာေသာ စိတ် ှ လံးမ ှ ိ က ှ င့် ။ ၉

သင်တိ့အဘများသည် အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ငါ့ကိ အနည်းနည်း စံစမ်း၍၊ ငါ၏အမတိ့ကိ

ြမင်ရေသာ ေတာတွင်၊ ငါ့ကိဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ စံစမ်းရာကာလ၌ ှ ိသက့ဲသိ့ မ ှ ိေစက ှ င့် ။

၁၀ ထိလမျိုးကိ ငါ ွံသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် စိတ် သေဘာ မှားယွင်းတတ်ေသာ

လမျိုးြဖစ် က၏။ ငါ၏ အေလ့အလာတိ့ကိ နားမလည်ကဟ ငါဆိရ၏။ ၁၁ ထိေကာင့်

သတိ့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသိ့ မဝင်ရကဟအမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိ၏။

၉၆ ထာဝရဘရားအား အသစ်ေသာသီချင်းကိ ဆိကေလာ့။ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့

ထာဝရဘရားအား သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၂ ထာဝရဘရားအား သီချင်းဆိ၍၊

နာမေတာ်ကိ ေကာင်း ကီးေပးကေလာ့။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း တရား ကိ တေနထ့က်တေန့

န် ကား ကေလာ့။ ၃ ဘန်းေတာ်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့၌၎င်း၊ အ့ံဘွယ်ေသာ

အမေတာ်တိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ့၌၎င်း ေဘာ်ြပကေလာ့။ ၄ထာဝရဘရားသည်

ကီးြမတ်၍ အလွန်ချီးမွမ်း ဘွယ် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားတကာတိ့ထက် ေကာက် ွံ ့

ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅တပါးအမျိုးသားတိ့၏ ဘရား ှ ိသမ တိ့သည် အချည်း ှ ီးသက်သက်

ြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရားမကား၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၆

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ၏။ အစွမ်းသတိ ှ င့် ဂဏ်အသေရလည်း

သန့် ှ င်းရာ ဌာန ေတာ်၌ ှ ိ၏။ ၇ လအမျိုးမျိုးတိ၊့ ထာဝရဘရားသည် ဘန်း

တန်ခိးအစွမ်းသတိ ှ ိေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ှ ိေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၈

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် ဘန်း ကီး ေတာ်မသည်ဟ ဝန်ခံ ကေလာ့။

ပေဇာ်သကာကိေဆာင်ခ့ဲ လျက် တန်တိင်းေတာ်သိ့ ဝင် ကေလာ့။ ၉ သန့် ှ င်းေသာ

တန်ဆာကိ ဆင်၍၊ ထာဝရ ဘရားကိ ကိးကွယ် ကေလာ့။ ေြမ ကီးသား အေပါင်းတိ၊့

ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာက် ွံ ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၀ ထာဝရဘရား စိးစံေတာ်မသည်ဟ တပါး

အမျိုးသားတိ့တွင် ေဟာေြပာကေလာ့။ ေလာကဓါတ် သည် မလပ် ှ ား ိင်ေအာင် မဲြမံစွာ
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တည်လိမ့်မည်။ လများကိ ေြဖာင့် မတ်စွာ တရားစီရင်ေတာ် မလိမ့်မည်။ ၁၁

ေကာင်းကင်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိေစ။ ေြမ ကီးသည်လည်း င်လန်းြခင်း ှ ိေစ။

ပင်လယ် ှ င့် ပင်လယ်တန်ဆာသည် အသံဗလံကိ ပေစ။ ၁၂ လယ်ြပင် ှ င့်

လယ်ြပင်၌ ှ ိသမသည်လည်း ဝမ်းေြမာက်ေစ။ ထိအခါ ေတာ၌ ှ ိသမ ေသာ အပင်တိ့ သည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်တွင် င်လန်းစွာ သီချင်း ဆိ ကလိမ့်မည်။ ၁၃အေကာင်းမကား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကလာ ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီးသားတိ့ကိ တရားစီရင်ြခင်းငှါ ကလာ

ေတာ်မ၏။ ေလာကသားတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ှ င့် ၎င်း၊ လများကိ သစာေတာ် ှ င့် ၎င်း

စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ် မလတ့ံ။

၉၇ ထာဝရဘရားသည် စိးစံေတာ်မ၏။ ေြမ ကီး သည် ဝမ်းေြမာက်၍၊

ကန်းများတိ့သည်လည်း င်လန်း ကေစ။ ၂ မိဃ်းတိမ် ှ င့် ေမှာင်မိက်တိ့သည်

ထာဝရဘရား ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တိ့၌ ှ ိ က၏။ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊

ေြဖာင့် မတ်စွာဆံးြဖတ်ြခင်းသည် ပလင်ေတာ်၏တည်ရာ ြဖစ်၏။ ၃ မီးသည်

ေ ှ ေ့တာ်၌သွား၍၊ ရန်သတိ့ကိ အလှည့် လှည့် ေလာင်ေလ၏။ ၄ လ ပ်စစ်ေတာ်သည်

ေလာကဓါတ်ကိ လင်းေစ ၏။ ေြမ ကီးသည် ြမင်၍တန်လပ်၏။ ၅ထာဝရဘရားေ ှ ့၊

ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ အစိးရ ေတာ်မေသာ အ ှ င်၏ေ ှ ေ့တာ်၌၊ ေတာင်တိ့သည်

ဘေယာင်းက့ဲသိ့ အရည်ြဖစ် က၏။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းအေကာင်းကိ ေကာင်း

ကင်တိ့သည် ထင် ှ ားစွာြပ၍၊ လများအေပါင်းတိ့သည် ဘန်းေတာ်ကိ ြမင်ရက၏။ ၇

ပ်တဆင်းတကိ ဝတ် ပေသာသ၊ အချည်း ှ ီး သက်သက်ေသာအရာ၌ ဝါ ကားေသာသ

အေပါင်းတိ့ သည် အ ှ က်ကဲွြခင်း ှ ိ ကေစ။ ဘရားအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရ ဘရားကိ

ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် ကေလာ့။ ၈ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် တရားစီရင်

ေတာ်မချက်တိ့အေကာင်းေကာင့် ၊ ဇိအန် မိသ့ည် ကား၍ င်လန်းပါ၏။

ယဒသတိ့သမီးတိ့လည်း ဝမ်းေြမာက်က ပါ၏။ ၉ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ေြမ ကီးသား အေပါင်းတိ့ထက် ကီးြမင့် ေတာ်မ၏။ ဘရားတကာတိ့ ထက်

အလွန်ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားကိ ချစ်ေသာသတိ၊့ မေကာင်း

ေသာအမကိ ွံ ှ ာ ကေလာ့။ ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းသတိ့ ၏ အသက်ဝိညာဥ်ကိ

ေစာင့် မေတာ်မ၍၊ မတရားေသာ သတိ့၏လက်မှလည်း ကယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

အလင်းသည် တရားေသာသအဘိ၊့ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းသည် သေဘာေြဖာင့် ေသာ သတိ့အဘိ့

ပျိုး ကဲလျက် ှ ိ၏။ ၁၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ၊့ ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပ ၍

ဝမ်းေြမာက်ကေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်းကေလာ့။

၉၈ ထာဝရဘရားအား အသစ်ေသာသီချင်းကိ ဆိကေလာ့။ အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ

ပေတာ်မ ပီ။ လက်ျာလက်ေတာ ှ င့် သန့် ှ င်းေသာ လက် ံ ◌့းေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်အဘိ့ ကယ်တင်ြခင်း၊ အမကိ ပေလပီ။ ၂ ထာဝရဘရားသည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ထင် ှ ားေစ၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်း တရား ကိလည်း

တပါးအမျိုးသားတိအ့ား ေဘာ်ြပေတာ်မ ပီ။ ၃ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ က ဏာေတာ် ှ င့်

သစာေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ ပီ။ ငါတိ့ဘရားသခင် ၏ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

ေြမ ကီးစွန်းအေပါင်း တိ့သည် ြမင်ရက ပီ။ ၄ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားအား

ေကးေကာ် ကေလာ့။ အသံဗလံကိ ပ၍ င်လန်းစွာ သီချင်းဆိလျက် ချီးမွမ်း ကေလာ့။

၅ ေစာင်းတီး၍ထာဝရဘရားအားသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ေစာင်းတီး၍ တရိယာ သံကိ

ပကေလာ့။ ၆ တံပိး ှ ဲခရာကိမတ်၍၊ ှ င်ဘရင်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ေကးေကာ်ကေလာ့။ ၇ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌၊ ပင်လယ် ှ င့် ပင်လယ် တန်ဆာသည်

အသံဗလံကိ ပေစ။ ေလာကဓာတ် ှ င့် ေလာကသားတိ့သည် ထိနည်းတ၊ ၈ ြမစ်တိ့သည်

လက်ခပ်တီး၍၊ ေတာင် ှ ိသမ တိ့သည်လည်း င်လန်း ကေစ။ ၉ အေကာင်းမကား၊

ေြမ ကီးသားတိကိ့ တရား စီရင်ြခင်းငှါ ကလာေတာ်မ၏။ ေလာကာသားတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်စွာ

စီရင်၍၊ လများကိ ဟတ်မှန်ြခင်းတရား အတိင်း စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မလတ့ံ။

၉၉ ထာဝရဘရားသည် စိးစံေတာ်မ၏။ လများတိ့ သည် တန်လပ်ြခင်း ှ ိ ကေစ။

ေခ ဗိမ်တွင် ကျိန်းဝပ် ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီးသည် လပ် ှ ားြခင်း ှ ိေစ။ ၂

ထာဝရဘရားသည် ဇိအန်ေတာင်မှာ ကီးြမတ် ေတာ်မ၏။ လများအေပါင်းတိ့ထက်

ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၃ ကီးြမတ်၍ ေကာက် ွံ ဘွ့ယ်ေသာ နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေစ။ အေကာင်းမကား၊ နာမေတာ်သည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိသတည်း။ ၄

တရားကိ ှ စ်သက်ေသာ ှ င်ဘရင်၏ တန်ခိး ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေစ။ ကိယ်ေတာ်သည်

မှန်ေသာ စီရင်ြခင်းကိ တည်ေစေတာ်မ၏။ ယာကပ်အမျိုး၌ တရား သြဖင့် ပ၍၊

ေြဖာင့် မတ်စွာဆံးြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၅ ငါ့တိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ချီးေြမာက်

ကေလာ့။ ေြခေတာ်တင်ရာ ခံေအာက်၌ ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် ကေလာ့။ အေကာင်းမကား

ကိယ်ေတာ်သည် သန့် ှ င်း ေတာ်မသတည်း။ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေမာေ ှ ှ င့် အာ န်၊

နာမေတာ် ကိ ပဌနာ ပေသာသ ှ ေမွလ၊ ဤသတိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ပဌနာ ပ၍၊

ကိယ်ေတာ်သည် ထးေတာ်မ၏။ ၇ သတိ့အားမိဃ်းတိမ်တိင်ထဲက မိန့်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်လည်း၊ သက်ေသခံေတာ်မချက်များကိ၎င်း၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်များကိ၎င်း

ေစာင့် ေ ှ ာက် က၏။ ၈ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့ကိ ထးေတာ်မ၏။ သတိ့အမ ေကာင့် အြပစ်ေပးေသာ်လည်း၊ သတိ့ကိ သည်းခံေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ငါတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ချီးေြမာက် ကေလာ့။

သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေတာ်မှာ ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေတာ်မ သတည်း။

၁၀၀ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားအား ေကးေကာ်ကေလာ့။

၂ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ ဝမ်းေြမာက်စွာ ေဆာင် ွက် ကေလာ့။

င်လန်းစွာ သီချင်းဆိလျက်၊ အထံေတာ်သိ့ ဝင် ကေလာ့။ ၃ ထာဝရဘရားသည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ သည်ဟ သိမှတ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊ ငါတိ့၏အ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့ သည်လည်း၊ ထာဝရဘရား၏

လြဖစ် က၏။ အထံေတာ်၌ ကျက်စားေသာ သိးစလည်း ြဖစ် က၏။ ၄ ေကျးဇးေတာ်

ကီးပါသည်ဟ ဝန်ခံလျက်၊ တံခါး ေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းလျက်

တန်တိင်း ေတာ်တိ့ကိ၎င်း ဝင် ကေလာ့။ ေကျးဇး ေတာ်ကိချီးမွမ်း၍ နာမေတာ်ကိ

ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့။ ၅ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်း

ြမတ်ေတာ်မ၏။ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ ှ ိ၍၊ သစာေတာ်သည် ကာလအဆက်ဆက်

တည်ေလ သတည်း။

၁၀၁ ငါသည် သနားစံမက်ြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီရင် ြခင်းကိ အေကာင်း ပ၍

သီချင်းဆိပါမည်။ အိ ထာဝရ ဘရား၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ သီချင်းဆိပါမည်။

၂ စံလင်ေသာ တရားအတိင်း ပညာသတိ ှ င့် ကျင့် ပါမည်။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ဆီသိ့ အဘယ် ကာလမှ ကလာေတာ်မမည်နည်း။ ကိယ်အိမ်တွင် သန့် ှ င်းေသာ

စိတ် ှ လံး ှ င့်ကျင့် ပါမည်။ ၃ အဓမအမအရာကိ မျက်ေမှာက်မ ပပါ။ လမ်းလဲ ေသာ

သ၏ အမကိ ွံ ှ ာသည်ြဖစ်၍၊ ငါ၌ မမီှမကပ်ရ။ ၄ သေဘာေကာက်ေသာ သသည်

ငါ့ထံမှ ထွက် သွားရမည်။ မေကာင်းေသာသ ှ င့် ငါမေပါင်းေဘာ်။ ၅ မိမိအိမ် နီးချင်း၏

အသေရကိ တိတ်ဆိတ်စွာ ဖျက်ေသာ သကိ ငါပယ်ြဖတ်မည်။ မျက် ှ ာေထာင်လား၍

စိတ်ြမင့် ေသာသကိ သည်းမခံ။ ၆ သစာ ှ ိေသာ ြပည်သားတိ့ သည် ငါ့ထံမှာ ေနမည်

အေကာင်း သတိ့ကိ ငါ ကည့် မည်။ စံလင်ေသာတရား၌ ကျင်လည်ေသာသသည် ငါ၏

အမကိ ေဆာင် ွက်ရမည်။ ၇ လှည့်စားတတ်ေသာသမကား၊ ငါ့အိမ်၌ မေနရ။ မသာစကားကိ

ေြပာတတ်ေသာ သသည်လည်း၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ အခွင့် မ ှ ိရ။ ၈ ဆိးေသာအမကိ

ပေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား၏ မိေ့တာ်မှ ပယ်ြဖတ်မည်အေကာင်း၊ မတရားေသာ

ြပည်သား ှ ိသမ တိ့ကိ ေစာေစာဖျက်ဆီး ေလအ့ံသတည်း။

၁၀၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ ပဌနာကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ် ေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံသည် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂

ေဘးေရာက်သည်ကာလ၌ မျက် ှ ာေတာ်ကိ အက ်ပ်မှလဲေတာ် မမပါ ှ င့် ။

အက ်ပ်ေခ ေသာအခါ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အလျင်အြမန် ထးေတာ်မပါ။ ၃

အေကာင်းမကား၊ အက ်ပ်၏ ေနရ့က်ကာလသည် မီးခိးက့ဲသိ့ ကန်တတ်ပါ၏။ အက ပ်၏

အ ိးတိ့ သည် မီးေချးက့ဲသိ့ က မ်းကပါ၏။ ၄အက ်ပ်၏ ှ လံးသည် ြမက်ပင်က့ဲသိ့ အထိ

အခိက်ခံရ၍၊ ိး ွမ်းလျက် ှ ိပါ၏။ အစာစားြခင်း ကိစကိပင် ေမ့ေလျာ့တတ်ပါ၏။ ၅

ကိယ်ညည်းတွားြခင်း အသံေကာင့် ၊ အက ်ပ်၏ အ ိးတိ့သည် အေရ၌
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ကပ်လျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၆ အက ်ပ်သည် လွင်ြပင်၌ေနေသာ ဝံပိက့ဲသိ့၎င်း၊ ေတာ၌ေနေသာ

ဇိကွက်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ပါ၏။ ၇အက ်ပ်သည် အိမ်မိးေပ မှာ တေကာင်တည်း ေနရေသာ

ငှက်က့ဲသိ့ြဖစ်၍ ေစာင့်လျက်ေနရပါ၏။ ၈အက ်ပ်ရန်သတိ့သည် တေနလံ့းက့ဲရဲ ့ ကပါ၏။

အက ်ပ်တဘက်၌ ေစာ်ကားေသာ သတိ့သည် အက ်ပ် ကိ ပံခိင်း၍ ကျိန်ဆိတတ်ကပါ၏။

၉ စိတ်ေတာ်မေြပ၊ ၁၀အမျက်ထွက် ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ် သည် ြပာကိမန့်က့ဲသိ့

စားရပါ၏။ ေသာက်ေသာအခါ လည်း၊ မျက်ရည်ေရာ၍ ေသာက်ရပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ ချီးေြမာက် ပီးမှ ေအာက်သိ့ ချေတာ်မ ပီ။ ၁၁အက ်ပ်၏ေနရ့က်တိ့သည်

ှ ည်လျားေသာ အရိပ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ြမက်ပင်က့ဲသိ့ အက ်ပ် ိး ွမ်းပါ၏။ ၁၂

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် နိစထာဝရ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ နာမေတာ်သည်

ကာလအစဥ်အဆက် တည်ပါ၏။ ၁၃ ထေတာ်မပါ။ ဇိအန် မိကိ့ သနားေတာ်မပါ။

ဇိအန် မိကိ့ ကယ်မသနားရေသာအချိန်၊ ချိန်းချက်ေတာ် မေသာ အချိန်ေရာက်ပါ ပီ။ ၁၄

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်တိ့သည် ထိ မိ၏့ ေကျာက်ခဲ တိ့ကိပင် ှ စ်သက်၍၊ သ၏ေြမမန့်ကိပင်

စံမက် ကပါ၏။ ၁၅ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ၎င်း၊

ေလာကီ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ့သည် ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း ေကာက် ွံ ကပါလိမ့်မည်။

၁၆ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် မိကိ့ တည်ေထာင် ၍၊ ဘန်းေတာ် ှ င့်တကွ

ထင် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၇ ကိးကွယ်ရာမ့ဲေသာသတိ့ ဆေတာင်းြခင်း အေကာင်းကိ

မထီမ့ဲြမင်မ ပ၊ သတိ့၏ ပဌနာကိ မှတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိအေကာင်းအရာကိ

ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ လမျိုးအဘိ့ ေရးမှတ်ရမည်။ ပြပင်ေတာ်မလတ့ံေသာ လတိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၉ ချုပ်ထားေသာသ၏ ညည်းတွားသံကိ

နားေထာင်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ေသရမည့် သတိ့ကိ လတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ အတိင်းတိင်အြပည်ြပည်ေသာ

လမျိုးတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် ှ င့် ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ထင် ှ ား

ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်အထွဋ်က ငံ့ ကည့် ေတာ်မ၍၊ ေကာင်းကင်ေပက

ထာဝရဘရား သည် ေြမ ကီးကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ လမ်းခရီး၌ ငါ၏အစွမ်းကိ

ေလျာ့ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ၏ေနရ့က်ကာလကိ တိေစြခင်းငှါ၎င်း ပေတာ်မေသာ အခါ၊ ၂၄

ငါေလာက်ေသာ အချက်ဟမကား၊ အိ အက ်ပ် ၏ဘရား၊ အက ်ပ်ကိ

အသက်ပျိုစဥ်ပင် ပယ် ှ ားေတာ် မမပါ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်၏ ှ စ်တိ့သည် ကာလအစဥ်

အဆက် မဲကပါ၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်သည် ေ ှ ့ဦးစွာ၌ ေြမ ကီးကိ တည် ေတာ်မ ပီ။

မိဃ်းေကာင်းကင်သည်လည်း လက်ေတာ် ှ င့် ဖန်ဆင်းေသာအရာြဖစ်ပါ၏။ ၂၆

ထိအရာတိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ် လည်း ကိယ်ေတာ်သည်

အ မဲတည်ေတာ်မ၏။ ထိအရာ ှ ိသမ တိ့သည် အဝတ်က့ဲသိ့ ေဟာင်း ွမ်းြခင်းသိ့ေရာက်၍၊

ကိယ်ေတာ်သည် ဝတ်လံကိလဲသက့ဲသိ့ လဲေတာ်မသြဖင့် ၊ ေြပာင်းလဲြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း၊

၂၇ ကိယ်ေတာ်သည် ေြပာင်းလဲေတာ်မမပါ။ အသက်ေတာ်လည်း မကန်မဆံးရပါ။ ၂၈

ကိယ်ေတာ်ကန်တိ့၏သားေြမးတိ့သည် တည်၍၊ အမျိုးအ ွယ်သည်လည်း ေ ှ ေ့တာ်၌

မဲြမံပါလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲေသာသသည် ိးငယ်ေသာစိတ် ှ င့် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ညည်းတွား ြမည်တမ်း၍ပေသာ ပဌနာ။

၁၀၃ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ေလာ့။ ငါ၏ အထဲမှာ

ှ ိသမ တိ၊့ သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ် ကိ ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့။ ၂ အိ

ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီး ေပးေလာ့။ ေကျးဇးေတာ်အေပါင်းကိ မေမ့ေလျာ့ ှ င့် ။

၃ သင်၏အြပစ်အလံးစံတိ့ကိ ေြဖလတ်၍၊ သင်၏ အနာေရာဂါ ှ ိသမ တိ့ကိလည်း

ေပျာက်ေစေတာ်မ၏။ ၄ သင်၏အသက်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းထဲက ေ ွး၍ ေကျးဇးေတာ်၊

က ဏာေတာ်များ ှ င့် သင်၏ေခါင်းကိ ပတ်ရစ်ေတာ်မ၏။ ၅သင့် ကိ အသက် ကီးစဥ်၊

ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ေရာင့် ရဲေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်၏အ ွယ်သည် ေ လင်းတ

၏အ ွယ်က့ဲသိ့ ပြပင်ြခင်း ှ ိ၏။ ၆ထာဝရဘရားသည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရသမ ေသာ

သတိအ့ဘိ့ တရားေပး၍ စီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၇ဘာသာဓေလ့ေတာ်တိ့ကိ ေမာေ ှ ၌၎င်း၊

စီရင် ေတာ်မေသာ အမအရာတိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ ၎င်း ြပေတာ်မ ပီ။

၈ ထာဝရဘရားသည် သနားတတ်ေသာသေဘာ၊ ေကျးဇး ပတတ်ေသာသေဘာ၊

စိတ် ှ ည်၍၊ က ဏာ ကယ်ဝေသာ သေဘာ ှ ိေတာ်မ၏။ ၉ အစဥ်မြပတ်

အြပစ်တင်ေတာ်မသည်မဟတ်။ အ ငိးကိ အ မဲထားေတာ်မသည်မဟတ်။ ၁၀

ငါတိ့ြပစ်မှားြခင်း ှ င့် အေလျာက်ငါတိ့၌ ပေတာ် မမတတ်။ ငါတိ့၌ ဒစ ိက် ှ ိသည်အတိင်း

အြပစ်ကိ ေပးေတာ်မမတတ်၊ ၁၁ ေြမ ကီးေပ တွင် ေကာင်းကင်အြမင့် ှ ိသည် အတိင်း၊

ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေသာ သတိ့၌ က ဏာေတာ်သည် အား ကီးေပ၏။ ၁၂

အေ ှ မ့ျက် ှ ာစွန်းသည် အေနာက်မျက် ှ ာစွန်း ှ င့် ေဝးသည်အတိင်း၊ ငါတိ့အြပစ်များကိ

ငါတိ့ ှ င့် ေဝးေစ ေတာ်မ၏။ ၁၃ အဘသည်သားတိ့ကိ သနားစံမက်သည်နည်းတ၊

ထာဝရဘရားသည် ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့ကိသနားစံမက် ေတာ်မ၏။ ၁၄အေကာင်းမကား၊

ငါတိ့ကိယ်ခ ာကိ သိေတာ် မ၏။ ငါတိ့သည် ေြမမန့်ြဖစ်ေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်

မ၏။ ၁၅လတိ့၏ ေနရ့က်ကာလသည် ြမက်ပင်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ လသည် လယ်ြပင်၌ ှ ိေသာ

ပန်းပွင့် က့ဲသိ့ ပွင့် တတ်၏။ ၁၆ ေလသည် လွန်သွားလ င် အပွင့် ေပျာက်၍၊ သ၏ေနရာသည်

ေနာက်တဖန် သကိ့မသိရာ။ ၁၇ထာဝရဘရား၏က ဏာေတာ်မကား၊ ေကာက် ွံ ေ့သာ

သတိ့အေပသိ့ ကာလအစဥ်အဆက် သက် ေရာက်တတ်၏။ ၁၈သစာေတာ်ကိေစာင့် ၍

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့် ြခင်းငှါ၊ သတိ ပေသာသတိ့၏ သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည်

ကသလတရားေတာ် ှ င့် ဆိင်ရက၏။ ၁၉ထာဝရဘရားသည် ပလင်ေတာ်ကိ ေကာင်း

ကင်ဘံ၌ တည်ေတာ်မ၍၊ အာဏာေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာ အရပ်တိ့ကိ ှ ံ ့ြပား၏။

၂၀ တန်ခိး ကီး၍ တ်ကပတ်ေတာ်အသံကိ နား ေထာင်လျက်၊ အမိန့်ေတာ်အတိင်း

ေဆာင် ွက်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ေတာ်တိ၊့ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ့။

၂၁ အလိေတာ်သိ့လိက်ေသာ အမေတာ်ထမ်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခေတာ်အေပါင်းတိ၊့

ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပးကေလာ့။ ၂၂ ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌ စီရင်ဖန်ဆင်းေတာ်မ

သမ တိ၊့ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့။ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ

ေကာင်း ကီးေပးေလာ့။

၁၀၄ အိ ငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ေလာ့။ အက ်ပ်၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ် ေတာ်သည် အလွန် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ် ှ င့် တန်ဆာဆင်ေတာ်မ၏။ ၂ အဝတ် ှ င့် ခံသက့ဲသိ၊့

အလင်း ှ င့် ကိယ်ေတာ်ကိ ခံေတာ်မထေသာ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ မျက် ှ ာ ကက်

က့ဲသိ့ ကက်ေတာ်မထေသာ၊ ၃ ေနေတာ်မရာအထက်ခန်း၊ အြမစ်ကိေရ၌ တည်

ေတာ်မထေသာ၊ မိဃ်းတိမ်ရထားကိ စီး၍၊ ေလအေတာင် တိ့ြဖင့် ကသွားေတာ်မထေသာ၊ ၄

မိမိတမန်တိ့ကိ ေလက့ဲသိ့၎င်း၊ မိမိအေစအပါး တိ့ကိ မီးလံ က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ေစေတာ်မထေသာ၊

၅ ေြမ ကီးအြမစ်ကိ ကာလအစဥ်အ မဲ မေ ွမ့လပ် ေစြခင်းငှါ၊ တည်ေတာ်မေသာ

ဘရားေပတည်း။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည် ေြမ ကီးကိ အဝတ် ှ င့် ဖံးသက့ဲ သိ၊့ ပင်လယ် ှ င့်

ဖံးေတာ်မ၍၊ ေရတိ့သည် ေတာင်များ အေပ မှာ ရပ်ေနကပါ၏။ ၇တဖန် ဆံးမေတာ်မ၍

သတိ့သည် ေြပးကပါ၏။ မိဃ်းချုန်းေတာ်မသံကိကား၍၊ အလျင်အြမန် ြပန်သွား ကပါ၏။

၈ ေတာင်တိ့သည် တက်လျက်၊ ချိုင့် တိ့သည် ဆင်း လျက်၊ သတိ့ဘိ့ ခဲွခန့်ေတာ်မေသာ

အရပ်သိ့ ေရာက်က ပါ၏။ ၉ ေရတိ့သည် ြပန်လာ၍ ေြမ ကီးကိ မလမ်းမိး ေစြခင်းငှါ၊

မေကျာ်ရေသာ နယ်စပ်ကိပိင်းြခားေတာ်မ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် ချိုင့် များထဲသိ့

စမ်းေရကိ လတ်ေတာ်မ၍၊ ေရသည် ေတာင်တိ့တွင် စီးလျက်၊ ၁၁ ေြမတိရစာန်

အေပါင်းတိ့အား ေသာက်ရေသာအခွင့် ကိ ေပး၏။ ြမည်း ိင်းတိ့သည်အငတ်ေြပရက၏။ ၁၂

ထိေရအနားမှာ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည် ေနရာကျ၍၊ သစ်ပင်အခက်အလက်တိ့တွင်

ေကးေကာ် က၏။ ၁၃ အထက်ခန်းေတာ်ထဲက ေတာင်များကိ ေရေပး ေတာ်မ၏။

စီရင် ပြပင်ေတာ်မြခင်းအကျိုးေကာင့် ၊ ေြမ ကီးသည် ေရာင့် ရဲလျက် ှ ိ၏။ ၁၄ တိရစာန်ဘိ့

ြမက်ပင်ကိ၎င်း၊ လသံးဘိ့ စပါးပင်ကိ၎င်း ေပါက်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ေြမ ကီးထဲက မန့်ကိ

ထတ်ေဘာ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ စပျစ်ရည်သည်လည်း လတိ့ကိ င်လန်းေစ၏။ ဆီအားြဖင့်လည်း

သတိ့မျက် ှ ာကိ ေြပာင်ေစေတာ်မ၏။ မန့်သည်လည်း၊ သတိ့ ှ လံးကိ ေထာက်မ၏။

၁၆ ထာဝရဘရား၏သစ်ပင်၊ စိက်ေတာ်မေသာ ေလဗ န်အာရဇ်ပင်တိ့သည်လည်း

ေရာင့် ရဲလျက် ှ ိ က၏။ ၁၇ ထိအပင်တိ့၌ ငှက်တိ့သည် အသိက်လပ်တတ် က၏။

ထင်း းပင်တိ့၌ ေတာငန်းတိ့သည် ေနရာကျ တတ်က၏။ ၁၈ ြမင့် ေသာေတာင်တိ့သည်

ေတာဆိတ်များမီှခိရာ၊ ေကျာက်တိ့သည် ှ ာဖန်ယန်များ မီှခိရာ ြဖစ် က၏။ ၁၉

ချိန်းချက်ေသာအချိန်ဘိ၊့ လကိ ဖန်းဆင်းေတာ် မ ပီ။ ေနသည်လည်း၊ မိမိဝင်ရေသာ

အချိန်ကိသိ၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်သည် ေမှာင်မိက်ကိ စီရင်ေတာ်မ၍ ညဥ့်ြဖစ်ပါ၏။
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ထိအချိန်၌ ေတာတိရစာန်အေပါင်းတိ့ သည် တွားလျက် ထွက်တတ်ကပါ၏။ ၂၁

ြခေသ့ပျိုတိ့သည် လယက်ြခင်းအလိငှါ ေဟာက် ၍၊ ဘရားသခင့် ထံမှာ အစာကိ

ှ ာ ကပါ၏။ ၂၂ တဖန်ေနထွက်ြပန်လ င်၊ သတိ့သည် ဆတ်သွား ၍ ေန မဲတွင်းတိ့၌

အိပ်ေနကပါ၏။ ၂၃ လသည်လည်း လပ်ေဆာင် ပမြခင်းငှါ ညဦး တိင်ေအာင်

ထွက်သွားပါ၏။ ၂၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်စီရင် ပြပင်ေတာ် မေသာ အရာတိ့သည်

အလွန်များြပားပါ၏။ ှ ိ ှ ိသမ တိ့ကိ ပညာေတာ်အားြဖင့် ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ေြမ ကီး

သည် ဘ ာေတာ် ှ င့် ကယ်ဝပါ၏။ ၂၅ မေရတွက် ိင်ေအာင် တွားတတ်ေသာ

တိရစာန် အစ ှ ိေသာ တိရစာန်အ ကီးအငယ်များတိ့ေနရာ ကီးမား ကျယ်ဝန်းေသာ

သမဒရာလည်း ှ ိပါေသး၏။ ၂၆ ထိအရပ်၌ သေဘာတိ့သည် သွားလာကပါ၏။ ထိအရပ်၌

ကွန့်ြမူးေစြခင်းငှါ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ငါး ကီးလဝိသန်သည်လည်း ှ ိပါ၏။ ၂၇

ထိသိ့ေသာ တိရစာန်အေပါင်းတိ့သည် အချိန် တန်လ င် အစာေကးေတာ်မေစြခင်းငှါ၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်လျက် ေနကပါ၏။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်ချထားေတာ်မသည်အတိင်း

သတိ့ သည် သိမ်းယကပါ၏။ လက်ေတာ်ကိ ဖွင့် ေတာ်မေသာ အားြဖင့် ၊ သတိ့သည်

ေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ေရာင့် ရဲ က ပါ၏။ ၂၉ မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲေတာ်မလ င်၊

သတိ့သည် ပင်ပန်း ကပါ၏။ သတိ့အသက်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မလ င်၊ သတိ့သည်

ေသ၍ မိမိတိ့ေြမမန့်ထဲသိ့ ြပန်သွား ကပါ၏။ ၃၀ တဖန်ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ လတ်၍၊

သတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မသြဖင့် ၊ ေြမ ကီးမျက် ှ ာကိ အသစ် ပြပင် ေတာ်မ၏။ ၃၁

ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် နိစအ မဲတည်၏။ထာဝရဘရားသည် မိမိအမေတာ်တိ့တွင်

ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ေြမ ကီးကိ ကည့် ေတာ်မ၍ သသည် တန်လပ် တတ်၏။

ေတာင်တိ့ကိ တိ့ေတာ်မ၍၊ သတိ့သည် မီးခိး ထွက်တတ်ကပါ၏။ ၃၃ ငါသည်

အသက် ှ င်စဥ်၊ ထာဝရဘရားကိ သီချင်းဆိမည်။ ငါြဖစ်သည် ကာလပတ်လံး၊ ငါ၏ဘရား

သခင်ကိ ေထာမနာသီချင်းဆိမည်။ ၃၄ ငါဥဒါန်းကျူးြခင်းအသံသည် ှ စ်သက်ေတာ်မ

ဘွယ်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား၌ ငါ င်လန်းလိမ့်မည်။ ၃၅ ြပစ်မှားေသာသတိ့ကိ ေြမ ကီးမှ

သတ်သင် ပယ် ှ င်း၍၊ မတရားေသာသတိ့သည် ေနာက်တဖန် မြဖစ်ရက။ အိငါ့ဝိညာဥ်၊

ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီး ေပးေလာ့။ ဟာေလလယ။

၁၀၅ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ

ပဌနာ ပကေလာ့။ အမေတာ် တိ့ကိ လများတိ့အား ြပသကေလာ့။ ၂

ထာဝရဘရားကိ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ဆာလံ သီချင်းကိ ဆိကေလာ့။ အ့ံဘွယ်ေသာ

အမေတာ်အေပါင်း တိ့ကိ ေဟာေြပာကေလာ့။ ၃ သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်၌ ဝါ ကား

ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသတိ့သည် စိတ် ှ လံး င်လန်း ကေစ။ ၄

ထာဝရဘရား ှ င့် တန်ခိးေတာ်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ မျက် ှ ာေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် ှ ာ ကေလာ့။

၅ စီရင်ေတာ်မေသာ အ့ံသဘွယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ထးဆန်းေသာ အမေတာ်တိ့ ှ င့်

တ်ထွက်ပညတ်တိ့ကိ၎င်း ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၆ထာဝရဘရား၏ကန်အာြဗဟံအမျိုး၊

ေ ွး ေကာက်ေတာ်မေသာ ယာကပ်အ ယ်တိ၊့ ၇ ကိယ်ေတာ်ြမတ် ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ တရား စီရင်ပိင်ေတာ်မ၏။ ၈

ငါသည်သင်တိ့ အေမွခံရာဘိ့ခါ နာန်ြပည်ကိ သင်၌ေပးမည်ဟ ငါတိ့အမျိုးသည်

အေရအတွက် အားြဖင့် မများ၊ ၉ အလွန်နည်း၍ ထိြပည်၌ ဧည့်သည်

ြဖစ်လျက်ေနေသာအခါ၊ ၁၀အာြဗဟံ၌ဂတိထား၍၊ ဣဇာက် ၌ ကျိန်ဆိေတာ်မလျက်၊ ၁၁

ယာကပ်၌ မဲြမံေသာတရား၊ ဣသေရလ၌ နိစထာဝရပဋိညာဥ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ၁၂လမျိုး

အဆက် တေထာင်တိင်ေအာင် မိန့် မက်ေတာ်မေသာ တ်ကပတ်တည်းဟေသာ

ဝန်ခံြခင်းတရားေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ၁၃ သတိ့သည်

တ မိမှ့တ မိသိ့့၎င်း၊တ ိင်ငံမှ တ ိင်ငံသိ့၎င်း၊ လှည့်လည်၍ သွား ကေသာအခါ၊

၁၄ သတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေစြခင်းငှါ အဘယ်သအားမ အခွင့် ေပးေတာ်မမ။

သတိ့အတွက်လည်း ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ဆံးမလျက်၊ ၁၅ ငါ့ထံ၌ ဘိသိတ်ခံေသာသတိ့ကိ

မထိမခိက် ှ င့် ။ ငါ၏ ပေရာဖက်တိ့ကိ အြပစ်မ ပ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ တဖန်တံ၊

ထိြပည်၌ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ ေခ ၍၊ အစာအာဟာရတည်းဟေသာ အေထာက်အပင့်

ှ ိသမ ကိ ချိုးဖျက်ေတာ်မေသာအခါ၊ ၁၇ကန်ြဖစ်ေစဘိ့ အေရာင်းခံရေသာ ေယာသပ် ကိ

သတိ့ေ ှ မှ့ာ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ သကိ့ေြခချင်းခတ်၍ သံ ှ င့် ှ ဥ်းဆဲ က၏။ ၁၉

သ၏စကား မြပည့် စံမီှတိင်ေအာင်၊ ထာဝရ ဘရား၏ အမိန့်ေတာ်အတိင်း စံစမ်းြခင်းကိ

ခံရ၏။ ၂၀ လတိ့ကိ အစိးရေသာ အ ှ င်တည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်သည် ေစလတ်၍

သကိ့ တ် ပီးမှ ချမ်းသာ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၁သသည် မိမိအလိ ှ ိသည်အတိင်း မင်းအရာ ှ ိ

တိ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍၊ ၂၂ မးေတာ်မတ်ေတာ်တိ့ကိ ဆံးမပိင် ေသာ အခွင့် ှ င့် နန်းေတာ်အပ်၊

ိင်ငံေတာ်အပ်အရာ၌ ထိသကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၃ ဣသေရလသည်လည်း

အဲဂတုြပည်သိ့ ေရာက် လာ၍၊ ယာကပ်သည် ဟာမအမျိုးေနရာြပည်၌ တည်းခိ၏။

၂၄ ဘရားသခင်သည် မိမိလတိ့ကိ အလွန်များြပား ေစ၍၊ ရန်သတိ့ထက်

အား ကီးေစေတာ်မ၏။ ၂၅ မိမိလတိ့ကိ ရန်သတိ့သည်မန်း၍၊ မိမိကန်တိ့ကိ

ပရိယာယ် ပမည် အေကာင်း၊ ထိသတိ့ စိတ် ှ လံးကိ ေြပာင်းလဲေစေတာ် မ၏။ ၂၆

တဖန်မိမိကန် ေမာေ ှ ှ င့် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ အာ န်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၂၇

အဲဂတုြပည်သားတိ့တွင်၊ လကဏာသက်ေသ ေတာ်တိ့ကိြပ၍၊ ဟာမအမျိုးေနရာြပည်၌

အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ပက၏။ ၂၈ ေမှာင်မိက်ကိေစလတ်၍၊ မိက်မဲေစေတာ်မ၏။

သတိ့သည် တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက်မ ပရက။ ၂၉ သတိ့ေရများကိ

အေသွးြဖစ်ေစ၍၊ ငါးများကိ ေသေစေတာ်မ၏။ ၃၀သတိ့ေြမသည် များစွာေသာ ဘားတိ့ကိ

မင်းအိပ်ရာအခန်းတိ့ ၌ပင်ဘွားေလ၏။ ၃၁အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍ ယင်ရဲ ှ င့် ြခင်တိ့သည် တြပည်

လံးကိ ှ ံ ့ြပား က၏။ ၃၂ မိဃ်းေရအစား မိဃ်းသီးကိ၎င်း၊ သတိ့ေြမေပ မှာ မီးလ ံကိ၎င်း

ေပးေတာ်မ၏။ ၃၃ သတိ့စပျစ် ွယ်ပင် ှ င့် သေဘာသဖန်းပင်တိ့ကိ ထိခိက်၍၊

တြပည်လံး၌ ှ ိေသာ သစ်ပင်များကိ ချိုးေတာ် မ၏။ ၃၄ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍

မေရတွက် ိင်ေအာင်၊ အရာ ဘကျိုင်း ှ င့် ယာလက်ကျိုင်းတိ့သည် လာ၍၊ ၃၅သတိ့ြပည်မှာ

ဟင်းသီးဟင်း ွက် ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ေြမသဇာ အသီးအ ှံ တိ့ကိ၎င်းကိက်စား က၏။ ၃၆

သတိ့အစွမ်းသတိ အထွဋ်အြမတ်တည်းဟေသာ သတိ့ြပည်မှာ သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ

ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၃၇ မိမိလတိ့ကိ ေ ေငွပါလျက် ထတ်ေဆာင်ေတာ် မ၍၊ သတိ့အစစ၌

အားနည်းေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ၃၈ အဲဂတုြပည်သည် သတိ့ကိ ေကာက်ေသာ

ေကာင့် ၊ သတိ့သည် ထွက်သွားေသာအခါ တြပည်လံး ဝမ်းေြမာက်၏။ ၃၉သတိ့အေပ မှာ

မိဃ်းတိမ်ကိြဖန့်မိး၍၊ ညဥ့်အခါ လင်းစရာဘိ့ မီးကိေပးေတာ်မ၏။ ၄၀ သတိ့သည်

ေတာင်းေသာအခါ ငံးများကိ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ၍၊ သတိ့ကိ ေကာင်းကင်မန့် ှ င့် ေရာင့် ရဲ

ေစေတာ်မ၏။ ၄၁ ေကျာက်ကိလည်း ဖွင့် လှစ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေရ သည် ထွက်၍

ေသွေ့ြခာက်ေသာအရပ်၌ ြမစ်က့ဲသိ့စီးသွား ေလ၏။ ၄၂ အေကာင်းမကား၊ မိမိကန်

အာြဗဟံ၌ ထားခ့ဲ ဘးေသာ သန့် ှ င်းေသာ ဂတိေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မ၏။ ၄၃

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ မိမိလတိ့ကိ ဝမ်း ေြမာက် င်လန်းြခင်း ှ င့်တကွ

ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၄၄ သတိ့သည် အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့အတိင်း ကျင့် ၍၊

ပညတ်တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ေြမကိ

ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ သည် အြခားေသာလတိ့၏ အလပ်ထဲသိ့ ဝင်စားရက၏။

ဟာေလလယ။

၁၀၆ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂

ထာဝရဘရား၏ တန်ခိး ကီးြခင်း အရာေတာ် တိ့ကိ အဘယ်သေြပာ ိင်သနည်း။

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ အဘယ်သသည် အကန်အစင် ေဘာ်ြပ ိင်သနည်း။ ၃ ခပ်သိမ်းေသာ

အခါတိ့၌ တရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

၄ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ေ ွးေကာက် ေတာ်မေသာ သတိ့၏ေကာင်းကျိုးကိ

ြမင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၅ ကိယ်ေတာ်၏ လမျိုးဝမ်းေြမာက်ြခင်း၌ ဝမ်းေြမာက်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏

အေမွြဖစ်ေသာသတိ့ ှ င့်အတ ဝါကား င်လန်းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့ခံရေသာ

ေစတနာေတာ် ှ င့်တကွ၊ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မပါ။ အက ်ပ်ကိ

အကည့်အ ကလာ၍ ကယ်တင်ေတာ် မပါ။ ၆အက ်ပ်တိ့သည် ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်အတ

ြပစ်မှား ကပါ ပီ။ ဒစ ိက်ကိ ပကပါ ပီ။ မတရားေသာအမကိ ပကပါ ပီ။ ၇ အဲဂတုြပည်၌

ပေတာ်မေသာ အ့ံသဘွယ်တိ့ကိ ဘိးေဘးတိ့သည် နားမလည်က။ များစွာေသာက ဏာ

ေတာ်ကိ မေအာက်ေမ့က။ ပင်လယ်နား၊ ဧဒံပင်လယ်နား မှာ ပန်ကန် ကပါ၏။ ၈

သိ့ေသာ်လည်း၊ မဟာတန်ခိးေတာ်ကိ ထင် ှ ား ေစြခင်းငှါ၊ နာမေတာ်၏အေကာင်းေကာင့်
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သတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၉ ဧဒံပင်လယ်ကိ ဆံးမေတာ်မ၍၊ ပင်လယ်ေရ သည်

ခန်းေြခာက်ေလ၏။ ေတာ၌ ပိ့ေဆာင်သက့ဲသိ့ နက်နဲရာအရပ်၌ သတိ့ကိ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။

၁၀ မန်းေသာသ၏လက်မှ သတိ့ကိ ကယ်တင်၍၊ ရန်သ၏လက်မှ ေ ွး တ်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ရန်သတစံတေယာက်ကိမ မကျန်ရစ်ေစြခင်းငှါ၊ ေရသည် လမ်း မိးေလ၏။ ၁၂ ထိအခါ

စကားေတာ်ကိ ယံ၍ ဂဏ်ေကျးဇး ေတာ်ကိ သီချင်းဆိ က၏။ ၁၃ သိ့ေသာ်လည်း၊

အမေတာ်ကိ အလျင်အြမန် ေမ့ေလျာ့သည်ြဖစ်၍၊ အ ကံအစည်ေတာ်ကိ မဆိင်းမလင့် ဘဲ၊

၁၄ ေတာ၌အလွန်တပ်မက်၍၊ လဆိတ်ညံရာအရပ် ၌ ဘရားသခင်ကိ စံစမ်း က၏။ ၁၅

သတိ့ေတာင်းေသာ ဆကိ ေပးေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ သတိ့၌ ပိန် ကံြခင်းကိ သွင်းေပး

ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိသတိ့သည်လည်း၊ တပ်ထဲမှာ ေမာေ ှ ကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏

သန့် ှ င်းသအာ န်ကိ၎င်း ြငူစက၏။ ၁၇ ေြမ ကီးသည် ကဲွလျက် ဒါသန်ကိမျို၍၊ အဘိရံ၏

အသင်းအဝင်ကိ ဖံးအပ်ေလ၏။ ၁၈ သတိ့အသင်းအဝင်ထဲမှာ မီး ိ ့၍၊ မတရားေသာ

သတိ့ကိ ေလာင်ေလ၏။ ၁၉သတိ့သည် ေဟာရပ်ေတာင်နားမှာ ွားသငယ် ကိ လပ်၍၊

အရည်သွန်းေသာ ပ်တကိ ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် က၏။ ၂၀ သတိ့၏ဘန်းကိလဲ၍

ြမက်ကိစားေသာ ွား၏ ပံသ ာန်ကိ ယက၏။ ၂၁ အဲဂတုြပည်၌ ကီးေသာ

အမတိ့ကိ၎င်း၊ ၂၂ဟာမအမျိုးေနရာ၌ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ၎င်း၊ ဧဒံပင်လယ်နားမှာ

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမတိ့ ကိ၎င်း ပ၍၊ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင်

ကိ ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၂၃ ထိအခါ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ေမာေ ှ သည် အမျက်ေတာ်ကိ

လဲ၍၊ ထိသတိ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမေစ ြခင်းငှါ၊ ဖျက်ဆီးရာအရပ်၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ မရပ်လ င်၊

သတိ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်ဟအ ကံ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိသတိ့သည်လည်း စကားေတာ်ကိ မယံ၊

သာယာေသာြပည်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပက၏။ ၂၅ မိမိတိ့တဲများ၌ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ ထာဝရ

ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေနက၏။ ၂၆ ထိေကာင့် သတိ့ကိ

ေတာ၌လဲှြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂၇ သတိ့အမျိုးအ ွယ်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် လဲှ၍၊

အြပည်ြပည်အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သတိ့တဘက်၌ကျိန်ဆိေတာ်မ၏။ ၂၈

ထိသတိ့သည် ဗာလေပဂရဘရား၌ မီှဝဲ၍ လေသေ ှ မှ့ာ ပေဇာ်ေသာယဇ်ေကာင်ကိ

စား က၏။ ၂၉ ထိသိ့မိမိတိ့အမများအားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်၍၊ ကာလနာသည်

သတိ့ကိ လယက်ေလ၏။ ၃၀ ထိအခါ ဖိနဟတ်သည် ထ၍တရားစီရင်သြဖင့် ၊

ကာလနာသည် ငိမ်းေလ၏။ ၃၁ ထိအမကိ သ၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းက့ဲသိ့ လမျိုး

အဆက်ဆက်တည်ေသာ ကာလအစဥ်မြပတ် မှတ်ရ သတည်း။ ၃၂ တဖန်

ေမရိဘေရအနားမှာ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ကသြဖင့် ၊ သတိ့အတွက်ေကာင့် ေမာေ ှ ၌

အမဂလာြဖစ်ေလ၏။ ၃၃သ၏စိတ်ကိ ချုပ်ချယ်ေ ှ ာင့် ှ က် ကသြဖင့် ၊ သသည် အမှတ်တမ့ဲ

မက်ဆိ၏။ ၃၄ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် အတိင်းမ ပ၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ

မဖျက်ဆီးဘဲ ေနက၏။ ၃၅သတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍ သတိ့၏ ဘာသာဓေလ့ကိ သင်က၏။ ၃၆

သတိ့၏ ပ်တများကိ ဝတ် ပ၍ ေကျာ့ကွင်း၌ ေကျာ့မိ က၏။ ၃၇ ကိယ်သားသမီးတိ့ကိ

နတ်ဆိးတိ့အား ယဇ် ပေဇာ်က၏။ ၃၈ ထိသိ့အြပစ်မ ှ ိေသာ သတိ့၏ အေသွး၊ ခါနာန်

ပ်တတိ့ေ ှ မှ့ာ ယဇ်ပေဇာ်ေသာ ကိယ်သားသမီးတိ့၏ အေသွးကိ သွန် က၍၊ ထိေြမသည်

အေသွး ှ င့် ညစ် း ေလ၏။ ၃၉ သတိ့သည် ကိယ်အကျင့်အားြဖင့် ကိယ်ကိ

ညစ် းေစ၍၊ ကိယ်အမတိ့တွင် မှားယွင်း က၏။ ၄၀ ထိေကာင့် ထာဝရဘရားသည်

မိမိလတိ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ မိမိအေမွေတာ်ကိ ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၄၁ သတိ့ကိ

တပါးအမျိုးသားတိ့လက်သိ့ အပ်ေတာ် မသြဖင့် ၊ မန်းေသာသတိ့သည် အပ်စိးရက၏။ ၄၂

ရန်သတိ့သည် ှ ဥ်းဆဲ၍၊ သတိ့သည် ရန်သတိ့ ေအာက်မှာ ှ ိမ့်ချြခင်းကိ ခံရက၏။ ၄၃

သတိ့ကိ ကိမ်ဖန်များစွာ ကယ် တ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ပန်ကန်ေသာ အ ကံကိသာ ကံ၍၊

မိမိတိ့ဒစ ိက် အြပစ်ေကာင့် ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရက၏။ ၄၄တဖန်သတိ့ ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ

ကားေတာ်မလ င်၊ သတိ့၌ဆင်းရဲဒကကိ ကည့် သြဖင့် ၊ ၄၅ ဝန်ခံြခင်းဂတိေတာ်ကိ

သတိ့အဘိ့ေအာက်ေမ့၍၊ က ဏာေတာ် များြပားသည်အတိင်း ေနာင်တရေတာ် မ၏။ ၄၆

သတိ့ကိ ချုပ်ထားသိမ်းသွားေသာ သအေပါင်း တိ့သည် သနားရကမည်အေကာင်း

ပေတာ်မ၏။ ၄၇အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ သန့် ှ င်းေသာ နာမေတာ်၏

ဂဏ်ေကျးဇးသည် ကီးလှပါ ၏ဟ အက ်ပ်တိ့သည် ဝန်ခံ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း

ြခင်း၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်မည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်တင်လျက်၊

တပါးအမျိုးသားတိ့အထဲက တ်ယ၍ စသိမ်းေတာ်မပါ။ ၄၈ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား သည် ကမာအဆက်ဆက် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။

လခပ်သိမ်းတိ့သည် အာမင်ဟ ဝန်ခံကေစ။ ဟာေလ လယ။

၁၀၇ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂

ရန်သ၏လက်မှ ထာဝရဘရား တ်၍ အေ ှ ့အေနာက် ေတာင်ေြမာက်အရပ်ရပ်ထဲက

စသိမ်းေသာ သတည်းဟေသာ၊ ေ ွးေတာ်မေသာ သတိ့သည် ဝန်ခံ ကေစ။ ၄သတိ့သည်

ေတာတွင်းလဆိတ်ညံရာအရပ်၌ လည်၍၊ ေနစရာ မိသိ့့ ေရာက်ေသာလမ်းကိ မေတွ့ က။ ၅

ဆာငတ်မွတ်သိပ်၍ စိတ်ပျက် က၏။ ၆ ဆင်းရဲခံရေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားကိ ေအာ်

ဟစ်၍၊ ဆင်းရဲဒကထဲကဆယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၇သတိ့ေနစရာ မိသိ့့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊

ေြဖာင့် ေသာလမ်းြဖင့် ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၈လသားတိ့၌ ပေတာ်မေသာ က ဏာ ှ င့်

အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ ေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား ၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေစ။ ၉ အေကာင်းမကား၊ ေတာင့်တေသာ ဝိညာဥ်ကိ ေရာင့် ရဲေစ၍၊

မွတ်သိပ်ေသာ ဝိညာဥ်ကိလည်း၊ ေကာင်း ေသာအရာ ှ င့် ဝေစေသာ်မ၏။ ၁၀ ထိသတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ြငင်းဆန်၍၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၏ အ ကံေတာ်ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပေသာေကာင့် ၊ ၁၁ ေမှာင်မိက်၊ ေသမင်းအရိပ်၌ ထိင်လျက်၊ ဒက ှ င့် ၎င်း၊

သံ ကိး ှ င့် ၎င်း ချည်ေ ှ ာင်လျက် ေနရက၏။ ၁၂ဘရားသခင်သည် အမေရာက်ေစ၍၊

သတိ့ စိတ်ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မ၏။ သတိ့သည် လဲ၍ေထာက်မေသာ သမ ှ ိဘဲ၊

၁၃ ဆင်းရဲခံရေသာအခါ၊ ထာဝရဘရားကိ ေအာ် ဟစ်၍ ဆင်းရဲဒကထဲက

ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေမှာင်မိက် ှ င့် ေသမင်းအရိပ်ထဲက ထတ် ေဆာင်၍ သတိ့ချည်

ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ေြဖေတာ်မ၏။ ၁၅ လသားတိ့၌ ပေတာ်မေသာ က ဏာ ှ င့်

အ့ံဘွယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးကိ

ချီးမွမ်း ကေစ။ ၁၆ အေကာင်းမကား၊ ေကးဝါးတံခါးတိ့ကိ ချိုး၍၊ သံကန့်လန့်တိ့ကိ

အပိင်းပိင်းြဖတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ မိက်ေသာသေဘာ ှ ိေသာ သတိ့သည်လမ်းလဲ၍၊ ဒစ ိက်ကိ

ပေသာေကာင့် ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ေတွ့ ကံ ရက၏။ ၁၈ စားစရာမျိုးကိ ွံ ၍ ေသြခင်းတံခါး

ငါ့အနီးသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၉ဆင်းရဲခံရေသာအခါ ထာဝရဘရားကိ ေအာ် ဟစ်၍၊ ဆင်းရဲ

ဒကထဲက ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၀ တ်ကပတ်ေတာ်ကိလတ်သြဖင့် ၊ သတိ့အနာကိ

ငိမ်းေစ၍၊ ဖျက်ဆီးြခင်းအရာများထဲက တ်ယေတာ် မ၏။ ၂၁လသားတိ့၌ ပေတာ်မေသာ

က ဏာ ှ င့် အ့ံဘွယ်ေသာအမေတာ်တိ့ကိ ေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား ၏

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေစ။ ၂၂ ေကျးဇးေတာ် ဝန်ခံရာယဇ်ကိ

ပေဇာ်၍၊ င် လန်းေသာ အသံ ှ င့်တကွ အမေတာ်တိ့ကိ ကားေြပာ ကေစ။ ၂၃

သေဘာစီးလျက်ပင်လယ်ကိကး၍၊ ေရများေပ မှာ လပ်ေဆာင်ေသာ သတိ့သည်၊ ၂၄

နက်နဲရာအရပ်၌ ထာဝရဘရား၏ အမေတာ် တိ့ ှ င့် ၊ အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ

ြမင်ရက၏။ ၂၅အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍ ေလြပင်းမန်တိင်းတိက်သြဖင့် ၊ လိင်းတံပိးတိ့ကိ ထေစ၏။

၂၆ မိဃ်းေကာင်းကင် တိင်ေအာင်တက်လျက်၊ နက်နဲရာထဲသိ့ ဆင်းလျက်

ေတွေ့သာေဘးေကာင့် ၊ သတိ့သည် စိတ်ပျက် က၏။ ၂၇ တလည်လည်သွားလျက်

ယစ်မးေသာ သက့ဲသိ့ တိမ်းယိမ်းလျက်ေန၍ ဥာဏ်တိမ် မပ်ြခင်း ှ ိ က၏။

၂၈ ဆင်းရဲခံရေသာအခါ ထာဝရဘရားကိ ေအာ် ဟစ်၍၊ ဆင်းရဲ ဒကထဲက

ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ေလြပင်းကိ ေပျာက်ေစေတာ်မ၍၊ လိင်းတံပိး များလည်း

ငိမ်ဝပ် က၏။ ၃၀ ထိသိ့ ငိမ်ဝပ်ေသာေကာင့် သတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်က၏။

အလိ ှ ိရာ သေဘာဆိပ်သိ့ ပိ့ေဆာင် ေတာ်မ၏။ ၃၁ လသားတိ့၌ ပေတာ်မေသာ

က ဏာ ှ င့် အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ ေထာက်၍၊ ထာဝရ ဘရား၏

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေစ။ ၃၂လပရိတ်သတ်၏အလယ်မှာ ထာဝရဘရားကိ

ချီးေြမာက်၍ အသက် ကီးသတိ့၏ အစည်းအေဝး၌ ချီးမွမ်း ကေစ။ ၃၃ ြမစ်တိ့ကိ

လွင်ြပင်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ စမ်းေရ ထွက်ရာအရပ်ကိလည်း ေသွေ့ြခာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း

ပေတာ်မ၏။ ၃၄ ေြမေကာင်းေသာ ြပည်ကိ ြပည်သြပည်သားတိ့ ၏ အြပစ်ေကာင့်

ဆားေြမြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၃၅ တဖန်လွင်ြပင်ကိ ေရ ှ င့် ြပည့် ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ေသွေ့ြခာက်ေသာ အရပ်ကိလည်း စမ်းေရထွက်ေစြခင်းငှါ ၎င်း ပေတာ်မ၏။ ၃၆

ထိအရပ်၌လည်း၊ ငတ်မွတ်ေသာသတိ့ကိ ေနရာ ချေတာ်မ၍၊ သတိ့သည် မိမိေနစရာဘိ့ မိကိ့
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တည်က၏။ ၃၇ လယ်လပ်လျက်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်း စိက်ပျိုး လျက်၊

ေြမအသီးအ ှံ တိ့ကိ ပစက၏။ ၃၈ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၍၊ သတိ့သည်

အလွန် ပွားများ က၏။ သတိ့သိး ွားများကိလည်း ေလျာ့ေစေတာ် မမ။ ၃၉

တဖန်သတိ့သည် ေလျာ့၍ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ ငိြငင် ြခင်း၊ စိတ်ပပန်ြခင်းအားြဖင့်

ှ ိမ့်ချလျက်ေနရက၏။ ၄၀ မင်းသားတိ့ကိ အ ှ က်ခဲွ၍၊ လမ်းမ ှ ိေသာ ေတာ အရပ်၌

လည်ေစေတာ်မ၏။ ၄၁ဆင်းရဲေသာသကိလည်း ဒကမှ ထေြမာက်ေစ ၍၊ သိးစက့ဲသိ့

အိမ်ေထာင်ပွားများေစေတာ်မ၏။ ၄၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ြမင်၍၊

ဝမ်းေြမာက် က၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ဒစ ိက်သည်လည်း မိမိ တ်ကိ ပိတ်ရ၏။ ၄၃

အကင်သသည်ပညာ ှ ိ၏၊ ထိသသည် ဤအမ အရာတိ့ကိ ဆင်ြခင်၍၊ ထာဝရဘရား၏

က ဏာ ေကျးဇးေတာ်ကိ နားလည်လိမ့်မည်။

၁၀၈ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ် ှ လံးသည် တည် ကည်ပါ၏။ သီချင်းဆိပါမည်။

ဝိညာဥ်ပါလျက် ချီးမွမ်း ေထာမနာ ပပါမည်။ ၂ တေယာ ှ င့်

ေစာင်းတိ၊့ ိး ကေလာ့။ ငါလည်း ေစာေစာ ိးမည်။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ပရိတ်သတ်အလယ်၌ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။ လမျိုးတိ့တွင် ကိယ်ေတာ် အား

ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ ၄ အေကာင်းမကား၊ က ဏာေတာ်သည် ေကာင်း

ကင်သိ့၎င်း၊ သစာေတာ်သည် မိဃ်းတိမ်သိ့၎င်း မီှပါ၏။ ၅ အိ ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ြမင့်သည်ထက် ကိယ်ေတာ် ကီးြမင့် ေတာ်မေစသတည်း။ ေြမ ကီးတြပင်လံး ကိ

ဘန်းေတာ်လမ်းမိးပါေစသတည်း။ ၆ ချစ်ေတာ်မေသာ သတိ့သည် ချမ်းသာရမည်

အေကာင်း၊ အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်၍၊ လက်ျာ လက် ံ းေတာ်အားြဖင့်

ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၇ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီေတာ်ကိ တိင်တည်၍၊ ဘရား သခင်သည်

ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါသည် ဝမ်းေြမာက်မည်။ ေ ှ ခင် မိကိ့ ပိင်းြခားမည်။

သကတ် လယ်ြပင်ကိ တိင်းထွာမည်။ ၈ ဂိလဒ်ြပည်ကိငါပိင်ရ၏။ မနာေ ှ ြပည်ကိလည်း

ငါပိင်ရ၏။ ဧဖရိမ်ြပည်ကား ငါ့ဦးေခါင်း၏ အစွမ်းြဖစ်ရ ၏။ ယဒြပည်ကား

ငါ၏လတ်ေတာ်ြဖစ်ရ၏။ ၉ ေမာဘြပည်ကား ငါ့ေရချိုးအိး ြဖစ်ရ၏။ ဧဒံြပည်ကား

ငါ့ေြခနင်းရာြဖစ်ရ၏။ ဖိလိတိြပည် အေပ မှာ ေအာင်သံ ှ င့် ေ ကးေကာ်မည်။ ၁၀

အား ကီးေသာ မိထဲ့သိ့ ငါ့ကိ အဘယ်သ သွင်းေပးမည်နည်း။ ဧဒံြပည်သိ့ ငါ့ကိ

အဘယ်သလမ်းြပ မည်နည်း။ ၁၁ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ် မေသာ

ကိယ်ေတာ်သည် ပေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့

ဗိလ်ေြခ ှ င့်အတ ကေတာ် မမေသာ ကိယ်ေတာ်သည် ပေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။ ၁၂

ဒက ှ င့်ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ မစေတာ်မပါ။ လတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းငှါ မတတ် ိင် ကပါ။

၁၃ ဘရားသခင်အားြဖင့် ငါတိ့သည် ရဲရင့် စွာ ပကမည်။ ငါတိ့၏ ရန်သများကိ

ကိယ်ေတာ်တိင် နင်းေတာ်မမည်။

၁၀၉ အက ်ပ် ချီးမွမ်းေသာ ဘရားသခင်၊ တိတ် ဆိတ်စွာေနေတာ်မမပါ ှ င့် ။

၂ မတရားေသာသ ှ င့် သစာပျက်ေသာ သတိ့ သည်

အက ်ပ်တဘက်၌ တ်ကိဖွင့် ၍၊ မသားစကားကိ ေြပာဆိကပါ၏။ ၃ မနာလိေသာစိတ် ှ င့်

စကားေြပာလျက်၊ အက ်ပ်ကိဝိင်း၍ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ စစ်တိက်ကပါ၏။ ၄အက ်ပ်၏

ေမတာအတွက် သတိ့သည် ရန်ဘက် ပကပါ၏။ အက ်ပ်မကား ပဌနာ ပလျက်

ေနပါ၏။ ၅ အက ်ပ် ပေသာ ေကျးဇးအတွက် မေကာင်း ေသာအြပစ်ကိ၎င်း၊

အက ်ပ်ေမတာအတွက် မန်းြခင်းကိ ၎င်း ဆပ်ေပးကပါ၏။ ၆ ထိသိ့ေသာ သ၏အေပ မှာ

မတရားေသာသကိ ခန့်ထားေတာ်မပါ။ သ၏လက်ျားနားမှာ ရန်သေနပါေစ။ ၇သသည်

တရားစီရင်ြခင်းကိ ခံရာတွင် ံ းပါေစ။ သ ပေသာ ပဌနာသည် ြပစ်မှားြခင်းြဖစ်ပါေစ။ ၈

သ၏အသက်တိပါေစ။ သ၏အရာကိလည်း အြခားသရပါေစ။ ၉ သ၏သားတိ့သည်

ဘသားဆိး၊ မယားလည်း မတ်ဆိးမြဖစ်ပါေစ။ ၁၀သ၏သားတိ့သည် အရပ်ရပ်လည်၍

သေတာင်း စား ြဖစ်ကပါေစ။ ပျက်စီးေသာ မိမိတိ့ေနရာများမှ ထွက်၍၊ အစာကိ ှ ာ ကပါေစ။

၁၁သ၌ ှ ိသမ ကိ ေကး ှ င်သိမ်းယပါေစ။ သလပ် ၍ရေသာ ဥစာကိလည်း တပါးအမျိုးသား

လယပါေစ။ ၁၂သ၌ေကျးဇး ပေသာသ၊ သ၏ဘသားဆိး တိ့ကိ ကယ်မသနားေသာသ

တေယာက်မ မ ှ ိေစ ှ င့် ။ ၁၃ သ၏အ ယ်သည် ြပတ်ပါေစ။ လမျိုးဆင်းသက် ၍

တဆက်တည်းတွင်၊ သတိ့၏ နာမည်သည် ေကျေပျာက် ပါေစ။ ၁၄သဘိ့းေဘးတိ့၏

ဒစ ိက်ကိ ထာဝရဘရား သည် သတိရေတာ်မပါေစ။ သအ့မိ၏ အြပစ်သည် မေြဖပါေစ ှ င့် ။

၁၅ ထိဒစ ိက်အြပစ်သည် ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ အစဥ်အ မဲ ထင် ှ ား၍၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

ထိသတိ့ကိ ေအာက်ေမ့စရာ အမှတ်မ မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပါေစ။ ၁၆

အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် ကယ်မ သနားြခင်းငှါ သတိမ ှ ိ။ ဆင်းရဲငတ်မွတ်၍ စိတ်ပျက်

ေသာသကိ ေသေစသည်တိင်ေအာင် ှ ဥ်းဆဲ ပီ။ ၁၇ သသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ

ှ စ်သက်သည် ှ င့်အညီ၊ သအ့ေပ သိ့ ေရာက်ပါေစ။ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

အလိမ ှ ိသည်အတိင်း သ ှ င့် ေဝးပါေစ။ ၁၈ အဝတ်ကိ ဝတ်သက့ဲသိ့ ကျိန်ဆဲြခင်းကိ

ဝတ်ရပါ ေစ။ ေရက့ဲသိ့ သ၏ဝမ်းထဲသိ့၎င်း၊ ဆီက့ဲသိ့ သ၏အ ိး ထဲသိ့၎င်း ဝင်ပါေစ။ ၁၉

သ၏ကိယ်ကိ ခံေသာ အဝတ်က့ဲသိ့၎င်း၊ သ၏ ခါး၌ အစဥ်စည်းေသာ ခါးစည်းက့ဲသိ့၎င်း

သ၌ြဖစ်ပါေစ။ ၂၀ ငါ၏ဝိညာဥ်တဘက်၌ မေကာင်းေသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ

ငါ၏ရန်သတိ့သည် ထိသိေ့သာ အကျိုး ကိ ထာဝရဘရားထံ ခံရကပါေစ။ ၂၁ အိဘရား ှ င်

ထာဝရဘရား၊ နာမေတာ်အတွက် ေကာင့် အက ်ပ်အမကိ ေစာင့် ေတာ်မပါ။ က ဏာေတာ်

ေကာင်းသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၂၂ အက ်ပ်သည်

ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏။ အက ်ပ် အထဲ၌ ှ လံးနာလျက် ှ ိပါ၏။ ၂၃ ှ ည်လျားေသာ

အရိပ်က့ဲသိ့ အက ်ပ်ေ ွ သွ့ား ပါ၏။ ကျိုင်းေကာင်က့ဲသိ့ လပ် ှ ားလျက် ှ ိပါ၏။ ၂၄

အစာမစားဘဲ ေနရေသာေကာင့် ၊ ဒးဆစ် န့်နဲ့ ၍ အသားလည်း ေလျာ့ပါ၏။ ၂၅

အက ်ပ်သည်လည်း သတပါးတိ့ က့ဲရဲစ့ရာ အေကာင်းြဖစ်၍၊ သတိ့သည် အက ်ပ်ကိ

ြမင်ေသာ အခါ၊ ေခါင်း ှ ိတ်ြခင်းကိ ပကပါ၏။ ၂၆ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်ကိ မစေတာ်မပါ။ က ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင် ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

၂၇ ထိအမသည် တန်ခိးေတာ်ေကာင့် ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ

ကိယ်ေတာ်စီရင်ေတာ်မ သည်ဟ ထိသတိ့သည် သိကပါေစေသာ။ ၂၈ ထိသတိ့သည်

ကျိန်ဆဲေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်မကား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါ။ သတိ့သည် ထေသာအခါ

အ ှ က်ကဲွ ကပါေစေသာ။ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မကား၊ ဝမ်းေြမာက်ပါေစေသာ။ ၂၉

အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့သည် ှ က်ေကာက်ြခင်း အဝတ်ကိဝတ်၍၊ ေစာင် ှ င့် ခံသက့ဲသိ၊့

မျက် ှ ာပျက်ြခင်း ှ င့် ကိယ်ကိ ခံကပါေစေသာ။ ၃၀ အက ်ပ်သည် တ် မက်၍၊

ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ အလွန်ချီးမွမ်းပါမည်။ များစွာေသာ သတိ့အလယ်မှာ

ချီးမွမ်းပါမည်။ ၃၁ အေကာင်းမကား၊ ဆင်းရဲေသာသ၏ ဝိညာဥ်ကိ အြပစ်စီရင်ေသာ

သတိ့၏လက်မှ ကယ်တင်ြခင်းငှါ၊ သ၏လက်ျာဘက်မှာရပ်၍ ေနေတာ်မတတ်၏။

၁၁၀ ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ ရန်သတိ့ကိ သင်၏ ေြခတင်ရာ၊

ငါမချထားမီှတိင်ေအာင်၊ ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိင်ေနေလာ့ဟ ငါ၏သခင်အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် အ ှ င်၏ အာဏာေတာ် လံှတံကိ ဇိအန် မိမှ့

လတ်ေတာ်မမည်။ ကိယ်ေတာ်သည် ရန်သတိ့၏အလယ်၌ အပ်စိးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃

တန်ခိးေတာ်ြပေသာ ေနရ့က်ကာလ၌၊ ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာ

တန်ဆာကိ ဆင်လျက်၊ ကည် ိေသာ ေစတနာစိတ် ှ ိ၍၊ လပျိုေတာ် တိ့သည်

နံနက်ဝမ်းထဲကထွက်ေသာ ဆီး ှ င်းက့ဲသိ့ ြဖစ်ကပါလိမ့်မည်။ ၄ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

ေမလခိေဇဒက် နည်းတ ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်သည်ဟ ကျိန်ဆိ၍၊

ေနာက်တဖန်စိတ်ေြပာင်းလဲြခင်း ှ ိေတာ်မမ။ ၅လက်ျာေတာ်နားမှာ ှ ိေသာဘရား ှ င်သည်

အမျက်ေတာ် အချိန်ကာလ၌ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မမည်။ ၆ ငါ၏သခင်သည်

တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် တရား စီရင်လျက်၊ အေသေကာင်တိ့ကိ အ ှံ ့အြပားြဖစ်ေစ၍၊

ကျယ်ေသာေြမ၌ သတိ့ဦးေခါင်းကိ ှ ိပ်စက်ေတာ်မမည်။ ၇ လမ်းနားမှာ

စီးေသာေရကိေသာက်၍၊ ေခါင်း ေတာ်ကိ ချီးြမင့် ေတာ်မမည်။

၁၁၁ ငါသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏အစည်း အေဝး၌၎င်း၊ ပရိသတ်၌၎င်း၊

ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ချီးမွမ်းမည်။ ၂

ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်တိ့သည် ကီးြမတ် က၏။ ကည် ိေသာ သတိ့သည်

ထိအမေတာ်တိ့ကိ ှ ာေဖွလိက်စစ်တတ်က၏။ ၃ စီရင်ေတာ်မေသာအရာသည်

ဘန်းအသေရ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းတရားလည်း အစဥ်အ မဲတည်၏။ ၄

အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ စီရင်ေတာ်မ ပီ။ ထာဝရဘရားသည်

ေကျးဇး ပတတ် ေသာသေဘာ၊ သနားစံမက်တတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။
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၅ ေကာက် ွံ ့ ိေသေသာသတိ့ကိ ေကးေမွးေတာ် မ၏။ ပဋိညာဥ်တရားေတာ်ကိ

အစဥ်ေအာက်ေမ့ေတာ် မ၏။ ၆ အမေတာ်တိ့၌ ှ ိေသာ တန်ခိးကိ မိမိလတိ့အား

ြပ၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ အေမွကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၇ လက်ေတာ် ှ င့် ပေသာ

အမတိ့သည် သစာ ှ င့် ၎င်း၊ တရား ှ င့် ၎င်း ယှဥ် က၏။ ပညတ်ေတာ် အလံးစံ

တိ့သည် ေဖါက်ြပန်ြခင်းသေဘာ ှ င့် ကင်းလွတ် က၏။ ၈ သစာေစာင့် ြခင်း၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ ေကာင့် ၊ အစဥ်အ မဲတည်က၏။ ၉ မိမိလတိ့၌ေ ွးေတာ်မြခင်း

ေကျးဇးကိ ပေတာ် မ၏။ ပဋိညာဥ်တရားေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ထားေတာ် မ၏။

နာမေတာ်သည် သန့် ှ င်း၏။ ေကာက် ွံ ့ ိေသဘွယ် ြဖစ်၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ေသာ သေဘာသည် ပညာ၏ အချုပ်အြခာြဖစ်၏။ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်သမ ေသာ သတိ့သည် ေကာင်းေသာဥာဏ် ှ ိ က၏။ ဂဏ်အသေရေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲ တည် သတည်း။

၁၁၂ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ ၌ အလွန်ေမွေ့လျာ်ေသာ

သသည်မဂလာ ှ ိ၏။ ၂ ထိသ၏သားေြမးတိ့သည် ေြမေပ မှာ အား ကီး

ကလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့၏အမျိုးအ ွယ် သည် မဂလာ ှ ိတတ်၏။ ၃

ထိသ၏ အိမ်၌ စည်းစိမ်ဥစာကယ်ဝ၍၊ သ၏ ေကာင်းကျိုးသည် အစဥ်အ မဲတည်တတ်၏။

၄ သေဘာေြဖာင့် ေသာ သတိ့အဘိ၊့ ေမှာင်မိက် ထဲမှာ အလင်း ေပ ထွန်းတတ်၏။

ထိသိ့ေသာသသည် ေကျးဇး ပတတ်ေသာ သေဘာ ှ င့် သနားစံမက်တတ် ေသာ

သေဘာ ှ ိ၍၊ တရားသြဖင့် ပတတ်၏။ ၅က ဏာစိတ် ှ ိ၍ ေချးငှါးတတ်ေသာ သသည်

ေကာင်းစားတတ်၏။ တရားဆံးြဖတ်ရာ ကာလ၌ ေအာင် ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၆

အကယ်စင်စစ် လပ် ှ ားြခင်း ှ င့်အစဥ် ကင်း လွတ်လိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည်

အစဥ်အ မဲ ေအာက်ေမ့ဘိရ့ာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇ မေကာင်းေသာ သိတင်းကိမေကာက်ရ၊ စိတ်

ှ လံးသည် ထာဝရဘရားကိ ကိးစားသြဖင့် တည်ကည် တတ်၏။ ၈သ၏စိတ် ှ လံးသည်

မဲြမံသည် ြဖစ်၍၊ ရန်သ တိ့၌ အားမရမီှတိင်ေအာင်၊ ေ ကာက်ြခင်း ှ င့် လွတ်လိမ့် မည်။

၉သသည် စွန့် ကဲ ပီ။ ဆင်းရဲေသာ သတိ့အား ေပးကမ်း ပီ။ သ၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းသည်

အစဥ်အ မဲ တည်တတ်၏။ သ၏ဦးချိုသည် ဂဏ်အသေရ ှ င့် ချီးြမင့် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။

၁၀ မတရားေသာသတိ့သည် ြမင်၍၊ နာကင်ေသာ စိတ် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ အံသွားခဲ ကိတ်၍

ပိန်ချံုးကလိမ့်မည်။ မတရားေသာသတိ့၏ အလိသည် ပျက်စီးရလိမ့်မည်။

၁၁၃ ထာဝရဘရား၏ ကန်ေတာ်တိ၊့ ထာဝရဘရား ၏နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည်

ယခမှစ၍၊ အစဥ်အဆက် မဂလာ ှ ိေစသတည်း။ ၃ ေနထွက်ရာမှသည်

ေနဝင်ရာတိင်ေအာင်၊ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်သည် ချီးမွမ်းဘွယ်ြဖစ်၏။ ၄

ထာဝရဘရားသည် လမျိုးတကာတိ့ အေပ ၌၎င်း၊ ဘန်းေတာ်သည်

ေကာင်းကင်အေပ ၌၎င်း ြမင့် ေတာ်မ၏။ ၅ ကိယ်ကိ ချီးြမင့် ၍ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊

၆ ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချ၍ ေကာင်းကင်အရာ ှ င့် ေြမ ကီး အရာတိ့ကိ ကည့် ေတာ်မေသာ ငါတိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ င့် အဘယ်သ တသနည်း။ ၇ ဆင်းရဲေသာသကိ

ေြမမန့်ထဲကကလျက်၊ ငတ်မွတ်ေသာ သကိ ေနာက်ေချးပံထဲက ချီးေြမာက်လျက်၊ ၈

မင်းသားတိ့တွင်၎င်း၊ မိမိလတိ့ကိ အပ်စိးေသာ မင်းတိ့တွင်၎င်း ေနရာေပးေတာ်မ၏။ ၉

မံေနေသာမိန်းမသည် အိမ်၌ေန၍၊ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှ င့် သားဘွားရေသာ အခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မ၏။ ဟာေလလယ။

၁၁၄ ဣသေရလအမျိုး၊ ယာကပ်အ ယ်သည် ိင်း ေသာလမျိုးေနရာ

အဲဂတုြပည်က ထွက်သွားေသာအခါ၊ ၂ ယဒအမျိုးသည်

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ြဖစ်၏။ ဣသေရလအမျိုးသည် ိင်ငံေတာ်ြဖစ်၏။ ၃ ပင်လယ်သည်

ြမင်၍ေြပးေလ၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ် လည်း ေနာက်သိ့ လှည့် ေလ၏။ ၄ ေတာင် ကီးတိ့သည်

သိးက့ဲသိ့၎င်း၊ ေတာင်ငယ်တိ့သည် သိးသငယ်က့ဲသိ့၎င်း ခန် က၏။ ၅အချင်းပင်လယ်၊

သင်ေြပးသည် အ ေကာင်း၊ အချင်းေယာ်ဒန်ြမစ်၊ သင်သည် ေနာက်သိ့လှည့်

သည်အေကာင်း၊ ၆အချင်းေတာင် ကီးတိ၊့ သင်တိ့သည် သိးက့ဲသိ့ ခန် ကသည်အေကာင်း၊

အချင်းေတာင်ငယ်တိ၊့ သင်တိ့ သည် သိးသငယ်က့ဲသိ့ ခန် ကသည် အေကာင်းကား

အဘယ်သိ့နည်း။ ၇ အိေြမ ကီး၊ အ ှ င်၏မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ ့၊ ယာကပ် အမျိုးကိးကွယ်ေသာ

ဘရားသခင်၏ မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ မှ့ာ တန်လပ်လျက်ေနေလာ့။ ၈ ဘရားသခင်သည်

ေကျာက်ကိ ေရကန်၊ မီးေကျာက်ကိ စမ်းေရတွင်းြဖစ်ေစေတာ်မသတည်း။

၁၁၅ အက ်ပ်တိ့၌ ဘန်းမ ှ ိေစဘဲ၊ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့၌

ဘန်းမ ှ ိေစဘဲ၊ ကိယ်ေတာ်၏နာမ၌က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ေကာင့်

ဘန်း ှ ိပါေစ သတည်း။ ၂ သတိ့၏ ဘရားသခင်သည် အဘယ်မှာ ှ ိ သနည်းဟ

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆိရကမည်နည်း။ ၃ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်သည်

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မ၏။ အလိေတာ် ှ ိသမအတိင်း ပေတာ်မ၏။ ၄

သတိ့၏ ပ်တများမကား ေငွလည်းြဖစ်၏။ ေ လည်း ြဖစ်၏။ လလက်ြဖင့်

လပ်ေသာအရာေပတည်း။ ၅ ထိ ပ်တတိ့သည် တ် ှ ိ၍ စကားမေြပာတတ်။ မျက်စိ ှ ိ၍

မြမင်တတ်။ ၆ နား ှ ိ၍မကားတတ်။ ှ ာေခါင်း ှ ိ၍မနမ်းတတ်။ ၇လက် ှ ိ၍ မကိင်တတ်။

ေြခ ှ ိ၍မသွားတတ်။ သတိ့လည်ေချာင်းြဖင့် အသံမ ပတတ်ပါတကား။ ၈

လပ်ေသာသတိ့လည်း အတတပါတကား။ ၉ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ ထာဝရဘရားကိ

ကိးစား ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ မစေသာ သ၊

ကွယ်ကာေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အိအာ န်အမျိုးအ ွယ်၊ ထာဝရဘရားကိ

ကိးစားေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် အာ န်အမျိုးအ ွယ်ကိ မစေသာသ၊ ကွယ်ကာေသာသ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ၊့ ထိဘရားကိ ကိးစားကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် ထိသိ့ ေသာ သတိ့ကိ မစေသာသ၊ ကွယ်ကာေသာသ ြဖစ်ေတာ် မ၏။

၁၂ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မ၏။ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မမည်။

ဣသေရလအမျိုးကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မမည်။ အာ န်အမျိုးအ ွယ်ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မမည်။ ၁၃ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသအ ကီး အငယ်တိ့ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မမည်။ ၁၄ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့ သားေြမးတိ့၌

မဂလာကိ တိးပွားေစေတာ်မမည်။ ၁၅ သင်တိ့သည် ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ ဖန်

ဆင်းေသာ ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေသာ သ ြဖစ်က၏။ ၁၆

ေကာင်းကင်ကား၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်း ကင်ြဖစ်၏။ ေြမ ကီးကိကား လသားတိ့အား

ေပးေတာ် မ ပီ။ ၁၇ ေသလွန်ေသာသ၊ ငိမ်းရာထဲသိ့ ဆင်းေသာသ ှ ိသမ တိ့သည်

ထာဝရဘရားကိ မချီးမွမ်းရက။ ၁၈ ငါတိ့မကား၊ ထာဝရဘရားကိ ယခမှစ၍ အစဥ်

အဆက် ေကာင်း ကီးေပးကေလအ့ံသတည်း။ ဟာေလ လယ။

၁၁၆ ထာဝရဘရားသည် ငါေတာင်းပန်ြခင်း အသံကိ ကား၍၊ ၂ ငါ့ဘက်သိ့

နားေတာ်ကိလှည့်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ ငါ ှ စ်သက်၏။ ငါအသက် ှ ည်သမ

ကာလပတ် လံး၊ ထာဝရဘရားကိ ပဌနာ ပမည်။ ၃ ေသြခင်း ကိးတိ့သည်

ငါ့ကိဝိင်း၍ မရဏ ိင်ငံ ေဘးတိ့သည် ငါ့ကိ ဘမ်းမိသြဖင့် ၊ ဆင်းရဲဒကေဝဒနာ ှ င့်

ငါေတွ့ ကံရ၏။ (Sheol h7585) ၄ ထိအခါ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အသက်ကိ

ကယ် တ်ေတာ်မပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ

ပဌနာ ပ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပတတ်ေသာ သေဘာ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိေတာ်မ၏။ ငါတိ့ ဘရားသခင်သည် က ဏာစိတ် ှ ိေတာ်မ ၏။

၆ ထာဝရဘရားသည် မလိမာေသာ သတိ့ကိ ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ငါသည်

ှ ိမ့်ချလျက် ှ ိေသာအခါ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၇ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်၏ ငိမ်ဝပ်ရာသိ့

ြပန်ေလာ့။ ထာဝရ ဘရားသည် သင်၌ေကျးဇး ပေတာ်မ ပီ။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်အသက်ကိ ေသြခင်း မှ၎င်း၊ အက ်ပ်မျက်စိကိ မျက်ရည်ကျြခင်းမှ၎င်း၊

အက ်ပ်ေြခကိလည်း ထိမိ၍လဲြခင်းမှ၎င်း ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ။ ၉ သိ့ြဖစ်၍၊

အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာတွင်၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ငါကျင့် ၍ ေနရ၏။ ၁၀

ငါသည် အလွန် ိးငယ်ြခင်းကိ ခံရ၏ဟ မက်ဆိေသာ်လည်း၊ ယံကည်ေသာ စိတ် ှ ိေသး၏။

၁၁လအေပါင်းတိ့သည် မသာကိ သံးတတ်က၏ဟသတိလစ်လျက် ေြပာမိ၏။ ၁၂ ငါ၌

ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ ေကျးဇး အလံးစံတိ့ကိ အဘယ်သိ့ ဆပ်ရမည်နည်း။ ၁၃

ကယ်တင်ြခင်းခွက်ဖလားကိ ကိင်ယ၍၊ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပမည်။ ၁၄

ထာဝရဘရားအား သစာဂတိထားသည် အတိင်း၊ ထာဝရဘရား၏ လများေ ှ ့၌

သစာဝတ်ကိ ေြဖမည်။ ၁၅ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မိမိသန့် ှ င်းသတိ့၏
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ေသြခင်းအရာသည် အဘိး ကီးလှ၏။ ၁၆ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏

ကန်မှန်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မတွင် ြမင်ေသာသား လည်း မှန်ပါ၏။ အက ်ပ်၌

အချည်အေ ှ ာင်ကိ လတ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၇ ေကျးဇးေတာ်ချီးမွမ်းရာ ယဇ်ကိ ေ ှ ေ့တာ်၌

ပေဇာ်၍၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပမည်။ ၁၈ ထာဝရဘရားအား

သစာဂတိထားသည် အတိင်း၊ ၁၉ အိေယ ှ လင် မိ၊့ သင်၏အလယ်မှာ ထာဝရ ဘရား၏

အိမ်ေတာ်တန်တိင်းအတွင်းတွင်၊ ထာဝရဘရား ၏ လများေ ှ ့၌သစာဝတ်ကိ ေြဖပါမည်။

ဟာေလလယ။

၁၁၇ လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ လအ ယ်အေပါင်းတိ၊့

အလွန်ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂အေကာင့် မကား၊ ငါတိ့၌ က ဏာေတာ် ကီးလှ

၏။ ထာဝရဘရား၏ သစာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲတည် ၏။ ဟာေလလယ။

၁၁၈ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ်ေကျးဇး ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂

က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲတည်သည်ဟ ဣသ ေရလအမျိုး ဝန်ခံေစ။ ၃

က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲတည်သည်ဟ အာ န် အ ယ် ဝန်ခံေစ။ ၄ က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲတည်သည်ဟထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သတိ့သည် ဝန်ခံ က ေစ။ ၅

ငါသည် ကျဥ်းေြမာင်းရာထဲက ထာဝရဘရားကိ ေခ ၍၊ ထာဝရဘရားသည် ကျယ်ဝန်းေသာ

အရပ်ထဲသိ့ သွင်းေတာ်မ၏။ ၆ထာဝရဘရားသည် ငါ့ဘက်မှာ ှ ိေတာ်မသည် ြဖစ်၍

ေကာက်စရာမ ှ ိ။ လသည် ငါ၌ အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ၇ထာဝရဘရားသည် ငါ့ဘက်၌

မစေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိ မန်းေသာသတိ့၌ ငါ့အလိြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၈ထာဝရဘရား၌

ခိလံြခင်းသည်၊ လကိ ကိးစား ြခင်းထက် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၉ ထာဝရဘရား၌

ခိလံြခင်းသည် မင်းကိ ကိးစား ြခင်းထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၀လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ငါ့ကိဝိင်း ကေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် သတိ့ကိ ပယ်ြဖတ် ရ၏။ ၁၁

ငါ့ကိဝိင်း က၏။ ဝိင်း ကေသာ်လည်း၊ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် သတိ့ကိ

ပယ်ြဖတ်ရ၏။ ၁၂ ပျားများက့ဲသိ့ ငါ့ကိဝိင်း၍ အံကေသာ်လည်း၊ ဆးပင်ကိ

ေလာင်ေသာ မီးက့ဲသိ့ ငိမ်း က၏။ ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် သတိ့ကိ

ပယ်ြဖတ်ရ၏။ ၁၃ သင်သည် ငါ့ကိလဲှြခင်းငှါ ြပင်းထန်စွာ တွန်း ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိမစေတာ်မ၏။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အစွမ်းသတိ၊

ငါသီချင်း ဆိရာအေကာင်း၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့၏ ေနရာ၌ ဝမ်းေြမာက် ြခင်းအသံ ှ င့် ကယ်တင်ြခင်းအသံ ှ ိ၏။

ထာဝရဘရား၏လက်ျာလက်ေတာ်သည် ကီးေသာအမကိ ပ၏။ ၁၆ထာဝရဘရား၏

လက်ျာလက်ေတာ်သည် ချီးြမင့်လျက် ှ ိ၏။ ထာဝရဘရား၏ လက်ျာလက်ေတာ် သည်

ကီးေသာအမကိ ပ၏။ ၁၇ ငါမေသရေသး။ အသက် ှ င်၍ ထာဝရဘရား ၏ အမေတာ်တိ့ကိ

ကားေြပာရဦးမည်။ ၁၈ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိကျပ်တည်းစွာ ဆံးမ ေသာ်လည်း၊

ေသြခင်း၌ အပ်ေတာ်မမေသး။ ၁၉ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတံခါးတိ့ကိ ငါ့အားဖွင့် က။

ငါဝင်၍ထာဝရဘရား၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရမည်။ ၂၀ဤတံခါးသည် ထာဝရဘရား၏

တံခါးြဖစ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည် ဝင်ရက၏။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်

ချီးမွမ်းပါမည်။အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ စကား ကိ နားေထာင်၍၊

အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တိက်ကိ တည်လပ်ေသာ သများပယ်ထားေသာ

ေကျာက်သည် ေနာက်တဖန် တိက်ေထာင့်အထွဋ်ဖျားသိ့ ေရာက်ြပန်၏။ ၂၃ ထိအမသည်

ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာ အမြဖစ်၏။ ငါတိ့ မျက်ေမှာက်၌လည်း အ့ံသဘွယ်ြဖစ်၏။ ၂၄

ဤေနရ့က်သည် ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ ေသာ ေနရ့က်ြဖစ်၍၊ ယေနဝ့မ်းေြမာက်

င်လန်း က ကန်အ့ံ။ ၂၅ အိ ထာဝရဘရား၊ ကယ်တင်ေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ပါ၏။ အိ

ထာဝရဘရား၊ ေကာင်း ကီးမဂာကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၂၆

ထာဝရဘရား၏အခွင့် ှ င့် ကလာေသာသ သည် မဂလာ ှ ိေစသတည်း။ ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ် ထဲက အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာင်း ကီး ေပး ကပါ၏။ ၂၇

ထာဝရဘရားသည် ဘရားသခင်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့၌ ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မ၏။

ယဇ်တင်ရန် အေကာင်ကိ ယဇ်ပလင်ဦးချို၌ ကိး ှ င့် ချည်ကေလာ့။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။ အက ်ပ်၏ဘရား

ြဖစ်ေတာ်မ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ပါမည်။ ၂၉ ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းကေလာ့။

၁၁၉ ထာဝရဘရား၏ တရားလမ်း၌ မလဲွမတိမ်း၊ လိက်သွားေသာ သတိ့သည်

မဂလာ ှ ိ က၏။ ၂သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့် ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ ှ ာေသာ သတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၃ ထိသတိ့သည် ဒစ ိက်ကိမ ပ၊

လမ်းခရီးေတာ်၌ လိက်သွား တတ်က၏။ ၄ အက ်ပ်တိ့သည် ကိးစား၍ ကျင့် ဘိ့ရာ၊

ကိယ်ေတာ်သည် သဝါဒေပးေတာ်မ ပီ။ ၅ ကိယ်ေတာ်၏ အထံးအဖဲွမ့ျားကိ ေစာင့် ိင်မည်

အေကာင်း၊ အက ်ပ်သည် လမ်းေြဖာင့် ပါေစေသာ။ ၆ အက ်ပ်သည် ပညတ်ေတာ်

အလံးစံတိ့ကိ ေထာက်ထားေသာအခါ၊ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် ရပါ၏။ ၇

ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ေတာ်မချက်များကိ အက ်ပ်ေလ့ကျက် ပီးမှ၊ ဂဏ်ေတာ်ကိ ေြဖာင့် ေသာ

သေဘာ ှ င့် ချီးမွမ်းပါမည်။ ၈ ကိယ်ေတာ်၏ အထံးအဖဲွမ့ျားကိ ေစာင့် ပါမည်။

အက ်ပ်ကိ ှ င်း ှ င်းစွန့်ပစ်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။ ၉ လပျိုသည် မိမိသွားေသာလမ်းကိ

အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်းေစ ိင်ပါမည်နည်းဟမကား၊ တ်ကပတ်ေတာ် အတိင်း

သတိ ပရမည်။ ၁၀ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ စိတ် ှ လံးအကင်း မ့ဲ ှ ာပါ၏။

ပညတ်ေတာ်လမ်းမှ လဲွေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်ကိ မြပစ်မှားဘဲ ေန ိင်မည်

အေကာင်း၊ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ှ လံးထဲမှာ သိထားပါ ပီ။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် မဂလာ ှ ိေတာ် မ၏။ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ အက ်ပ်၌ သွန်သင်

ေတာ်မပါ။ ၁၃ စီရင်ေတာ်မရာ တ်ေတာ်ထွက် အလံးစံတိ့ကိ အက ်ပ်သည်

ကိယ် တ် ှ င့် ေဟာေြပာပါ၏။ ၁၄ ခပ်သိမ်းေသာ စည်းစိမ်ဥစာကိ ရဘိသက့ဲသိ၊့

သက်ေသခံေတာ်မရာလမ်း၌ ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ၁၅ ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒကိ ဆင်ြခင်၍

လမ်း ခရီးေတာ်တိ့ကိ ကည့် ပါ၏။ ၁၆အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့၌ ေမွေ့လျာ်ပါ၏။ တ်က

ပတ်ေတာ်ကိ မမှတ်ဘဲမေနပါ။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်သည် အသက် ှ င်၍၊

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေစာင့် ိင်ပါမည်အေကာင်း၊ ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၁၈တရားေတာ်၌

အ့ံဘွယ်ေသာအရာတိ့ကိ ြမင် ိင် ပါမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်၏မျက်စိတိ့ကိ ဖွင့် ေတာ်မပါ။

၁၉ အက ်ပ်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ဧည့်သည်ြဖစ်ပါ ၏။ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ဝှက်ထားေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၂၀ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ အစဥ်မြပတ် ေတာင့်တ ေသာအားြဖင့် ၊

အက ်ပ်၏ စိတ် ှ လံးေကကဲွလျက် ှ ိပါ၏။ ၂၁ မာန ကီးေသာသ ှ င့် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

လွန်ကျူး၍၊ အကျိန်ခံရေသာ သတိ့ကိ ကိယ်ေတာ် ဆံးမေတာ်မ၏။ ၂၂အက ်ပ်သည်

သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့် ပါသည် ြဖစ်၍၊ က့ဲရဲ ့ြခင်း၊ မထီမ့ဲြမင် ပြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်ေစေတာ်မပါ။ ၂၃ မင်းတိ့သည် အက ်ပ်တဘက်၌ ထိင်၍ေြပာက ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်မကား၊ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်လျက်ေနပါ၏။ ၂၄

သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့သည် အက ်ပ် ေမွေ့လျာ်ရာ၊ အက ်ပ်တိင်ပင်ရာ ြဖစ်ကပါ၏။

၂၅ အက ်ပ်၏ အသက်သည် ေြမမန့်၌ မီှဝဲလျက် ှ ိပါ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း

အသက် ှ င်ေစေတာ် မပါ။ ၂၆ အက ်ပ်သည် ကိယ်အကျင့် တိ့ကိေဘာ်ြပ၍၊

ကိယ်ေတာ်သည် နားေထာင်ေတာ်မ ပီ။ အထံးအဖဲွေ့တာ် တိ့ကိ အက ်ပ်၌

သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၂၇ ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒလမ်းကိ အက ်ပ် နားလည်ေစေတာ်မပါ။

သိ့ ပလ င် အ့ံဘွယ်ေသာ အမ ေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ပါမည်။ ၂၈ အက ်ပ်

ဝမ်းနည်းြခင်းအားြဖင့် စိတ် ှ လံး အရည်ယိလျက် ှ ိပါ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း

တည်ကည်ေစေတာ်မပါ။ ၂၉ မသာလမ်းကိ အက ်ပ်ေ ှ ာင်ပါမည် အေကာင်း၊

ကယ်မ၍တရားေတာ်ကိ ေပးသနားေတာ် မပါ။ ၃၀ သစာလမ်းကိ အက ်ပ်ေ ွးပါ ပီ။

စီရင်ေတာ် မချက်တိ့ကိ အက ်ပ်ေ ှ မှ့ာ ထားပါ ပီ။ ၃၁ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့၌

မီှဝဲပါ ပီ။ အိ ထာဝရဘရား၊ အ ှ က်ကဲွေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၃၂ အက ်ပ်ဥာဏ်ကိ

ပွင့် ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ပညတ်ေတာ်လမ်းသိ့ အလျင်အြမန် လိက်ပါမည်။ ၃၃ အိ

ထာဝရဘရား၊ အထံးအဖဲွေ့တာ်လမ်းကိ အက ်ပ်အား သွန်သင်ေတာ်မပါ။ အဆံးတိင်ေအာင်

လိက်သွားပါမည်။ ၃၄ ဥာဏ်ကိ ေပးေတာ်မပါ။ တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ပါမည်။

စိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲေစာင့် ပါမည်။ ၃၅ ပညတ်ေတာ်လမ်း၌ အက ်ပ်ကိ

ပိ့ေဆာင်ေတာ် မပါ။ ထိလမ်းကိ ှ စ်သက်ပါ၏။ ၃၆ အက ်ပ်စိတ် ှ လံးကိ

ေလာဘဘက်သိ့မဟတ်၊ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ ဘက်သိ့ ဆဲွေတာ်မပါ။ ၃၇
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အနတကိ ပမာဏမ ပေစြခင်းငှါ အက ်ပ် မျက်စိကိ အြခားသိ့ လဲေတာ်မပါ။

လမ်းခရီးေတာ်၌ အက ်ပ်အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၃၈ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်၌ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ တည်ေစေတာ်မပါ။ ၃၉

အက ်ပ်ေကာက်ေသာ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ပယ် ေပျာက်ေစေတာ်မပါ။ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့သည်

ေကာင်း မွန် ကပါ၏။ ၄၀ ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒများကိ ေတာင့်တပါ၏။

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၄၁ အိ

ထာဝရဘရား၊ ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း က ဏာေတာ်တည်းဟေသာ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း

ေကျးဇးေတာ်သည် အက ်ပ်၌ ေရာက်ပါေစေသာ။ ၄၂ ထိသိ့ အက ်ပ်သည်

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ကိးစားသည်ြဖစ်၍၊ က့ဲရဲေ့သာ သ၏စကားကိ ေချစရာ အေကာင်း

ှ ိရပါလိမ့်မည်။ ၄၃ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ အက ်ပ် ေြမာ်လင့်သည် ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်၏ တ်ထဲက သစာစကားကိ အလင်း ပ်သိမ်းေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၄၄

ကိယ်ေတာ်၏တရားကိ မြခားမလပ် အစဥ်အ မဲကျင့် ေစာင့် ပါမည်။ ၄၅ ေပးေတာ်မေသာ

သဝါဒများကိ အက ်ပ် ှ ာေဖွ ေမးြမန်းသည်ြဖစ်၍၊ အဆီးအတားမ ှ ိဘဲ

သွားလာရ ပါ၏။ ၄၆ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ မင်းများထံမှာ ြပန်ေြပာ၍၊

ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။ ၄၇ အက ်ပ်သည် ှ စ်သက်ေသာ

ပညတ်ေတာ်တိ့၌ေမွေ့လျာ်ပါမည်။ ၄၈ ှ စ်သက်ေသာ ပညတ်ေတာ် တိ့အား လက်တိ့ကိ

ချီ၍၊ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင် ေအာက်ေမ့ပါမည်။ ၄၉ အက ်ပ်

ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ် ၏ကန်၌ ထားေတာ်မေသာ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၅၀ ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်အသက် ှ င် သည် ြဖစ်၍၊

ဆင်းရဲကိခံရစဥ်တွင်၊ ထိ တ်ကပတ်ေတာ် သည် အက ်ပ်သက်သာစရာအေကာင်း

ြဖစ်ပါ၏။ ၅၁ မာန ကီးေသာသတိ့သည် အက ်ပ်ကိ အလွန် က့ဲရဲေ့သာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ်၏တရားလမ်းကိ အက ်ပ် မေ ှ ာင်ပါ။ ၅၂ အိ ထာဝရဘရား၊ ေ ှ းကာလ၌

စီရင်ေတာ်မ ချက်တိ့ကိ အက ်ပ် ေအာက်ေမ့၍၊ ကိယ်ကိကိယ် ှ စ်သိမ့် ေစပါ၏။ ၅၃

တရားေတာ်ကိ စွန့်ပယ်ေသာ အဓမလတိ့ ေကာင့် ၊ အက ်ပ်၌ ပေလာင်ေသာ

စိတ်စဲွလန်းလျက် ှ ိပါ၏။ ၅၄ အက ်ပ်ဧည့်သည် ေနရာအိမ်တွင် အထံးအဖဲွ ့

ေတာ်တိ့သည် အက ်ပ်သီချင်းဆိရာအေကာင်းြဖစ် ကပါ၏။ ၅၅ အိ ထာဝရဘရား၊

ညဥ့်အချိန်၌ နာမေတာ်ကိ အက ် ေအာက်ေမ့၍ တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ပါ၏။

၅၆ ေပးေတာ်မေသာ သဝါဒများကိ နားေထာင် ေသာအားြဖင့် အားရပါ၏။

၅၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ အဘိ့ြဖစ်ေတာ်မ၏။

တ်ကပတ်စကားေတာ်တိ့ကိ နားေထာင်ပါမည်ဟ အက ်ပ်ေြပာထားပါ ပီ။ ၅၈

ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရပါမည်အေကာင်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ေတာင်းပန်ပါ၏။

ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း အက ်ကိ သနားေတာ်မပါ။ ၅၉ ကိယ်လိက်ရာလမ်းကိ

ဆင်ြခင်ေသာအခါ၊ သက်ေသခံေတာ်မ ချက်တိ့သိ့ လှည့် ၍လိက်ပါ၏။ ၆၀

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ြခင်းငှါ မဖင့် မ ဲ အလျင်အြမန် ပပါ၏။ ၆၁ မတရားေသာသ

အစည်းအေဝးတိ့သည် အက ်ပ်ကိဝိင်း ကေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်သည် တရား ေတာ်ကိ

မေမ့မေလျာ့ပါ။ ၆၂ တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေထာက် ၍၊ ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းြခင်းငှါ၊ သန်းေခါင်အချိန်၌ အက ်ပ် ထတတ်ပါ၏။ ၆၃ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသ၊ ေပးေတာ်မ ေသာ သဝါဒကိ နားေထာင်ေသာသ ှ ိသမ တိ့ ှ င့်

အက ်ပ်ေပါင်းေဘာ်တတ်ပါ၏။ ၆၄ အိထာဝရဘရား၊ ေြမ ကီးသည် က ဏာေတာ်

ှ င့် ြပည့်ဝပါ၏။ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ အက ်ပ်၌ သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၆၅ အိထာဝရဘရား၊

တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း ကိယ်ေတာ်၏ကန်၌ ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၆၆ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

အက ်ပ်ယံကည်သည် ြဖစ်၍၊ ေကာင်းေသာ ဥာဏ် ှ င့် ပညာေတာ်အတတ်ကိ

သွင်းေပးေတာ်မပါ။ ၆၇အက ်ပ်သည် ဆင်းရဲမခံမီှလမ်းလဲွပါ၏။ ယခမကား၊ ဗျာဒိတ်

ေတာ်အတိင်း ကျင့် ေစာင့် ပါ၏။ ၆၈ ကိယ်ေတာ်သည် ေကာင်းေသာသေဘာ၊ ေကျးဇး

ပတတ်ေသာသေဘာ ှ ိေတာ်မ၏။ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ အက ်ပ်၌ သွန်သင်ေတာ်မပါ။

၆၉ မာန ကီးေသာ သတိ့သည် အက ်ပ်တဘက်၌ မသာစကားကိ ကံစည်ေသာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒ သများကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲကျင့် ပါ၏။ ၇၀သတိ့ ှ လံး သည်

ဆီဥက့ဲသိ့ ခဲလျက် ှ ိ၏။ အက ်ပ်မကား၊ ကိယ်ေတာ်၏တရား၌ ေမွေ့လျာ်ပါ၏။ ၇၁

အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ သွန်သင်ေစြခင်းငှါ၊ အက ်ပ်ဆင်းရဲခံရေသာ ေကျးဇးသည်

ကီးပါ၏။ ၇၂ တ်ေတာ်ထွက် တရားေတာ်သည် ေ ေငွ အေထာင်အေသာင်းထက်မက၊

အက ်ပ်၌သာ၍ ေကာင်းပါ၏။ ၇၃ ကိယ်ေတာ်၏ လက်တိ့သည် အက ်ပ်ကိ ဖန်ဆင်း၍၊

ပံသ ာန်ကိေပးေတာ်မ ပီ။ ပညတ်ေတာ် တိ့ကိ အက ်ပ်သင် ိင်ေသာ ဥာဏ် ှ င့်

ြပည့် စံေစ ေတာ်မပါ။ ၇၄ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် ေြမာ်လင့် ေသာ ေကာင့် ၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့သည် အက ်ပ်ကိ ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်ကပါလိမ့်မည်။

၇၅ အိ ထာဝရဘရား၊ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် ဟတ်မှန်ေကာင်းကိ၎င်း၊

သစာေတာ် ှ င့်အညီ အက ်ပ် ကိ ဆင်းရဲေစေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း အက ်ပ်သိပါ၏။ ၇၆

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်၌ မိန့်ေတာ်မချက်အတိင်း၊ က ဏာေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ

ချမ်းသာေပးပါေစေသာ ဟ ဆေတာင်းပါ၏။ ၇၇ ကိယ်ေတာ်၏ တရားသည်

အက ်ပ်ေမွေ့လျာ် ရာြဖစ်ပါ၏။ ထိေကာင့် အက ်ပ်အသက် ှ င်မည် အေကာင်း၊

သနားစံမက်ေတာ်မြခင်းသည် သက်ေရာက် ပါေစေသာ။ ၇၈ မာန ကီးေသာ သတိ့သည်

ှ က်ေကာက်ကပါ ေစေသာ။ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ အက ်ပ်၌ မတရားသြဖင့် ပကပါ ပီ။

အက ်ပ်မကား ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများကိ ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ပါမည်။ ၇၉

ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသ၊ သက်ေသ ခံေတာ်မချက်တိ့ကိ သိေသာသတိ့သည်

အက ်ပ်ထံသိ့ လှည့်ကပါေစေသာ။ ၈၀ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်မည် အေကာင်း၊

အက ်ပ် ှ လံးသည် အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့၌ စံလင်ပါေစေသာ။ ၈၁အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်သည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ေတာင့်တလျက် ှ င့် ခွန်အားေလျာ့ပါ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

တ်ကပတ်ေတာ် ကိေြမာ်လင့် ပါ၏။ ၈၂ အက ်ပ်ကိ အဘယ်ကာလမှ

ချမ်းသာေပး ေတာ်မပါမည်နည်းဟ၍၊ အက ်ပ်မျက်စိတိ့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့်လျက်အားကန်ပါ၏။ ၈၃ မီးခိး၌ ှ ိေသာ သားေရဘးက့ဲသိ့ အက ်ပ်ြဖစ်ပါ ၏။

သိ့ေသာ်လည်း၊ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။ ၈၄ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ေနရေသာ

ေနရ့က်ကာလအဘယ်မ ေလာက် ကာရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့အား၊

အဘယ်ကာလမှ တရားဆံးြဖတ် ေတာ်မမည်နည်း။ ၈၅ မာန ကီးေသာသ၊ ကိယ်ေတာ်၏

တရားကိ လွန်ကျူးေသာ သတိ့သည် အက ်ပ်အဘိ့တွင်းများကိ တးကပါ ပီ။ ၈၆

အလံးစံေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့သည် သစာ ှ င့် ြပည့် စံ ကပါ၏။ သတပါးတိ့သည်

အေကာင်းမ ှ ိဘဲ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ကသည် ြဖစ်၍၊ မစေတာ်မပါ။ ၈၇သတိ့သည်

အက ်ပ်ကိ ေြမ ကီးေပက သတ်သင်ပယ် ှ င်းလပါ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏

ဥပေဒသများကိ အက ်ပ်မစွန့်ပါ။ ၈၈ က ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင်း အက ်ပ်ကိ

အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ တ်ေတာ်ထွက် ဗျာဒိတ်ေတာ် ကိ ေစာင့် ပါမည်။ ၈၉

အိထာဝရဘရား၊ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ အစဥ်အ မဲတည်ပါ၏။ ၉၀

သစာေတာ်သည် လမျိုးအဆက်ဆက် မဲြမံပါ၏။ ေြမ ကီးကိ တည်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊

သသည်အ မဲေနပါ၏။ ၉၁ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ြဖစ်၍

စီရင်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ယေနတိ့င်ေအာင် အ မဲေနကပါ၏။ ၉၂ အက ်ပ်သည်

ကိယ်ေတာ်၏တရား၌ေမွေ့လျာ် ြခင်းမ ှ ိလ င်၊ အထက်ကဆင်းရဲခံစဥ် ပျက်စီးပါ ပီ။ ၉၃

ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒများကိ အစဥ်မေမ့မေလျာ့ ိင်ပါ။ အေကာင်းမကား၊

ထိဥပေဒသများအားြဖင့် ၊ အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င်ေစ ေတာ်မ၏။ ၉၄အက ်ပ်သည်

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများကိ ှ ာေဖွလိက်စစ်ေသာ ေကာင့်

အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ ၉၅ အက ်ပ်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊ မတရားေသာ

သတိ့သည် ေစာင့်လျက်ေနကပါ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ

အက ်ပ်ဆင်ြခင် ေအာက် ေမ့ပါမည်။ ၉၆ ခပ်သိမ်းေသာ စံလင်ြခင်း၏ အဆံးကိ အက ်ပ်

ြမင်ပါ ပီ။ ပညတ်တရားေတာ်မကား၊ အလွန်ကျယ်ဝန်း ပါ၏။ ၉၇ ကိယ်ေတာ်၏တရားကိ

အက ်ပ်သည် အလွန် ှ စ်သက်ပါ၏။ တေနလံ့းဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့လျက် ေနပါ၏။ ၉၈

ပညတ်တရားေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့ ထက်၊ အက ်ပ်ကိသာ၍

ပညာ ှ ိေစပါ၏။ ပညတ်တရား ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ အစဥ်တည်ပါ၏။ ၉၉

သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ အက ်ပ်သည် ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်၏

ဆရာ အေပါင်းတိ့ထက်သာ၍ နားလည်ပါ၏။ ၁၀၀ ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများကိ

ေစာင့် ေသာ ေကာင့် ၊ အသက် ကီးသတိ့ထက်သာ၍ ဥာဏ်ေကာင်း ပါ၏။ ၁၀၁

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေစာင့် လိေသာငှါ၊ မေကာင်း ေသာလမ်း ှ ိသမ တိ့ကိ လဲေ ှ ာင်ပါ၏။

၁၀၂ ကိယ်ေတာ်သည် သွန်သင်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့မှ အက ်ပ်လဲ၍
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မသွားပါ။ ၁၀၃ မိန့်ေတာ်မချက်တိ့သည် အက ်ပ်အာေခါင်၌ အလွန်ချို ကပါ၏။

ခံတွင်းထဲမှာ ပျားရည်ထက်သာ၍ ချို ကပါ၏။ ၁၀၄ ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသများအားြဖင့် ၊

အက ်ပ် သည် ဥာဏ်တိး ပွား၍၊ မိစာလမ်း ှ ိသမ တိ့ကိ မန်းပါ၏။ ၁၀၅

တ်ကပတ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ေြခေ ှ မှ့ာ မီးခွက်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်လမ်းခရီးကိ

လင်းေစပါ၏။ ၁၀၆ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ ေစာင့် ပါ မည်ဟ

အက ်ပ်ကျိန်ဆိသည် အတိင်း ပပါမည်။ ၁၀၇ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် အလွန်

ဆင်းရဲြခင်းကိ ခံရပါ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်အတိင်း အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၁၀၈

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ေစတနာ စိတ် ှ ိ၍၊ ကိယ် တ် ှ င့်ဆက်ေသာ

ပေဇာ်သကာတိ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မပါ၏။ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိလည်း၊ အက ်ပ်၌

သွန်သင်ေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၀၉အက ်ပ်အသက်သည် ကိယ်လက်၌ အစဥ် ှ ိ

ပါ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ တရားေတာ်ကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။ ၁၁၀ မတရားေသာ သတိ့သည်

အက ်ပ်ဘိ့ ေကျာ့ ကွင်းကိ ေထာင်ထားကပါ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ် ၏

ဥပေဒသများမှ လဲ၍ မသွားပါ။ ၁၁၁သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့သည် အက ်ပ် ှ လံး

င်လန်းရာ ြဖစ်၍၊ ကိယ်အေမွဥစာဘိ့ အစဥ်အ မဲ ခံယ ပါ၏။ ၁၁၂အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ

အဆံးတိင်ေအာင် အစဥ် လိက်ြခင်းအလိငှါ၊ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ တိက်တွန်းပါ၏။ ၁၁၃

အက ်ပ်သည် အဓမလတိ့ကိ မန်း၍၊ ကိယ်ေတာ်၏တရားကိ ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၁၄

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ အကွယ်အကာ၊ အက ်ပ်၏ ဒိင်းလားြဖစ်ေတာ်မ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေနပါ၏။ ၁၁၅ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိ၊့ ငါ့ထံမှ

ဖယ်သွား က။ ငါသည် ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့် ေစာင် မည်။ ၁၁၆

အက ်ပ်သည် အသက် ှ င်ပါမည် အေကာင်း၊ မိန့်ေတာ်မချက်အတိင်း ေထာက်မေတာ်မပါ။

အက ်ပ် ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းမှ မ ှ က်မေကာက်ပါေစ ှ င့် ။ ၁၁၇အက ်ပ်သည်

ချမ်းသာရပါမည်အေကာင်း မစေတာ်မပါ။ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ အစဥ်အ မဲ ေထာက်

ပါမည်။ ၁၁၈ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့မှ လဲသွားသမ ေသာ သတိ့ ကိ ပယ်ေတာ်မ၏။

သတိ့ပရိယာယ်သည် မသာြဖစ်ပါ၏။ ၁၁၉ မတရားေသာ ေြမသားအေပါင်းတိ့ကိ ေချာ်က့ဲ

သိ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် သက်ေသခံေတာ်မချက် တိ့ကိ အက ်ပ် ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၂၀

ကိယ်ေတာ်ကိ ထိတ်လန့်သြဖင့် ၊ အက ်ပ်သည် ကက်သီးေမွး ှ င်းထ၍၊

စီရင်ေတာ်မချက်တိ့မှာ ေကာက် ပါ၏။ ၁၂၁ အက ်ပ်သည် တရားဆံးြဖတ်ြခင်း၊

ေြဖာင့် မတ် စွာ စီရင်ြခင်းကိ ပပါ ပီ။ ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့လက်၌ အက ်ပ်ကိ

ပစ်ထားေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၂၂ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်အဘိ့အလိငှါ အာမခံေတာ်မ ပါ။

မာန ကီး ေသာသတိ့သည် အက ်ပ်ကိ မ ှ ိပ်စက် က ပါေစ ှ င့် ။ ၁၂၃

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ အက ်ပ်မျက်စိသည် ေမ ာ်၍ အားကန်ပါ ပီ။ ၁၂၄

က ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်၌ ပ၍၊ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ

သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၂၅ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ြဖစ်ပါ၏။

သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိနားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်ကိ ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၂၆ အိ

ထာဝရဘရား၊ စီရင်ေတာ်မချိန်ေရာက်ပါ ပီ။ သတပါးများတိ့သည် တရားေတာ်ကိ

ပယ်ကပါ၏။ ၁၂၇အက ်ပ်မကား၊ ပညတ်ေတာ်တိကိ့ ေ ထက် မက၊ ေ စင်ထက် သာ၍

ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၂၈ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသအလံးစံတိ့ သည်

ေြဖာင့် ကသည်ဟထင်မှတ်လျက်၊ မိစာလမ်း ှ ိသမ တိ့ကိ မန်းပါ၏။ ၁၂၉

သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့သည် အ့ံသဘွယ် ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ဝိညာဥ်သည်

ေစာင့် ေ ှ ာက်တတ်ပါ၏။ ၁၃၀ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ဖွင့် ြပြခင်းသည် အလင်းကိ ေပး၍၊

မလိမာေသာသတိ့ကိ လိမေစတတ်ပါ၏။ ၁၃၁ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ အက ်ပ်

ေတာင့်တအား ကီး သြဖင့် ၊ တ်ကိ ဖွင့် ၍ ပန်းတိက်ပါ၏။ ၁၃၂ နာမေတာ်ကိ ချစ်ေသာ

သတိ့၌ ပေတာ်မတတ် သည်အတိင်း၊ အက ်ပ်ကိ ကည့် ၍ကယ်မသနား ေတာ်မပါ။

၁၃၃ မိန့်ေတာ်မချက် အစဥ်အတိင်း အက ်ပ်ေြခ လှမ်းတိ့ကိ ေြဖာင့် ေစေတာ်မပါ။

အက ်ပ်ကိ အဘယ်မည် ေသာ ဒစ ိက်မအစိးမရပါေစ ှ င့် ။ ၁၃၄ လတိ့၏

ှ ဥ်းဆဲြခင်းထဲက အက ်ပ်ကိ ေ ွး တ် ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ဥပေဒသများကိ

ေစာင့် ပါ မည်။ ၁၃၅ မျက် ှ ာေတာ်၏အလင်းကိ ကိယ်ေတာ်၏ ကန် အေပ မှာ

ထွန်းလင်းေစ၍၊ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ သွန်သင်ေတာ်မပါ။ ၁၃၆သတပါးများတိ့သည်

တရားေတာ်ကိ မေစာင့် ေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်မျက်စိတိ့မှ မျက်ရည်သည် ြမစ်ေရ

က့ဲသိ့စီးပါ၏။ ၁၃၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေြဖာင့် မတ် ေတာ်မ၏။

စီရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် ေြဖာင့် မတ် က ပါ၏။ ၁၃၈ ထားေတာ်မေသာ

သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ သည်လည်း တရား ှ င့် ညီ၍ သစာ မဲကပါ၏။ ၁၃၉

ရန်သတိ့သည် စကားေတာ်တိ့ကိ ေမ့ေလျာ့ေသာ ေကာင့် ၊ စဲွလန်းပပန်ြခင်းစိတ်သည်

အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ပါ၏။ ၁၄၀ တ်ကပတ်ေတာ်သည် အလွန်စင် ကယ်သည် ြဖစ်၍၊

ကိယ်ေတာ်၏ကန်သည် ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၄၁ အက ်ပ်သည် ငယ်ေသာသ၊

မထီမ့ဲြမင် ပြခင်း ကိ ခံရေသာသ ြဖစ်ပါ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏

ဥပေဒသများကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။ ၁၄၂ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းသည် နိစထာဝရ

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်၏တရားသည် သစာ တရားြဖစ်ပါ၏။

၁၄၃ ဆင်းရဲ ိးငယ်ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ်လည်း၊ ပညတ်ေတာ်တိ့သည်

အက ်ပ်ေမွေ့လျာ်ရာြဖစ်ပါ၏။ ၁၄၄ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့သည်

အစဥ်အ မဲ ေြဖာင့် ကပါ၏။ အက ်ပ်သည် အသက် ှ င်ပါမည် အေကာင်း၊

ဥာဏ်ကိေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၄၅အက ်ပ်သည် စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲေအာ်ဟစ် ပါ၏။

အိထာဝရဘရား နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ ေစာင့် ပါမည်။ ၁၄၆

ကိယ်ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ ကယ်တင်ေတာ် မပါ။ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ

ေစာင့် ပါမည်။ ၁၄၇ မိဃ်းမလင်းမီှ အက ်ပ် ေအာ်ဟစ်တတ်ပါ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့်လျက်ေနပါ၏။ ၁၄၈ ဗျာဒိတ်ေတာ်တိ့ကိ ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့လိေသာ ငှါ၊

ညဥ့်ယံမလွန်မီှ အက ်ပ် ိးတတ်ပါ၏။ ၁၄၉ အိ ထာဝရဘရား၊ က ဏာေတာ် ှ ိသည်

အတိင်း အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ စီရင် ေတာ်မချက် ှ င့်အညီ အက ်ပ်ကိ

အသက် ှ င်ေစေတာ် မပါ။ ၁၅၀ မေကာင်းေသာအ ကံအစည်၌ ကျင်လည်ေသာ သတိ့သည်

အနီးသိ့ချဥ်း ကပါ၏။ သတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ၏တရား ှ င့် ေဝး ကပါ၏။ ၁၅၁ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် နီးေတာ်မ ၏။ အလံးစံေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့သည်

သစာြဖစ် က ပါ၏။ ၁၅၂ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ အစဥ်အ မဲထား

ေတာ်မေကာင်းကိ၊ ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၁၅၃ အက ်ပ်ခံရေသာ

ဆင်းရဲြခင်းကိ ကည့် ၍၊ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏တရားကိ မေမ့ မေလျာ့ပါ။

၁၅၄အက ်ပ် အမကိ ေစာင့် ၍ အက ်ပ်ကိေ ွး တ် ေတာ်မပါ။ ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့်

အသက် ှ င်ေစေတာ် မပါ။ ၁၅၅ မတရားေသာသတိ့သည် အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ

မ ှ ာေသာေကာင့် ၊ ကယ်တင်ြခင်း ှ င့် ေဝး ကပါ၏။ ၁၅၆ အိထာဝရဘရား၊

သနားစံမက်ေတာ်မြခင်း သေဘာသည် ကယ်ဝပါ၏။ စီရင်ေတာ်မချက် ှ င့်အညီ၊

အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ၁၅၇ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသ ှ င့်

ရန်ဘက် ပ ေသာ သတိ့သည် များ ကပါ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အက ်ပ် သည်

သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့မှ လဲ၍မသွားပါ။ ၁၅၈ သစာမ ှ ိေသာသတိ့ကိ

အက ်ပ်သည်ြမင်၍ စိတ်နာပါ၏။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ် စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲ ေနကပါ၏။ ၁၅၉ ကိယ်ေတာ်၏ ဥပဒသများကိ အက ်ပ်

ှ စ်သက်ေကာင်းကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ အိထာဝရဘရား၊ က ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊

အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င် ေစေတာ်မပါ။ ၁၆၀ တ်ကပတ်ေတာ်အလံးစံတိ့သည် ဟတ်မှန်ပါ

၏။ တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မချက် ှ ိသမ တိ့သည် အစဥ် အ မဲ တည်ကပါ၏။ ၁၆၁

အစိးရေသာ သတိ့သည် အေကာင်းမ ှ ိဘဲ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ကေသာ်လည်း၊

အက ်ပ်စိတ် ှ လံး သည် စကားေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ပ့ါ၏။ ၁၆၂ လက်ရဥစာများကိ

ေတွသ့က့ဲသိ့ ဗျာဒိတ်ေတာ် စကားေကာင့် အက ်ပ်ဝမ်းေြမာက်ပါ၏။ ၁၆၃

မသာစကားကိ ကားပျင်း ွံ ှ ာပါ၏။ တရား ေတာ်ကိကား ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၆၄

ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ေတာ်မချက်များေကာင့် ကိယ်ေတာ်ကိ တရက်လ င် ခနစ် ကိမ်

ချီးမွမ်းတတ်ပါ၏။ ၁၆၅ တရားေတာ်ကိ ှ စ်သက်ေသာ သတိ့၌ ကီးစွာ ေသာ

ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိပါ၏။ သတိ့စိတ်ပျက်စရာအေကာင်း မ ှ ိပါ။ ၁၆၆ အိထာဝရဘရား၊

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇး ကိ အက ်ပ်ေြမာ်လင့် ၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့် ပါ၏။

၁၆၇ သက်ေသခံေတာ်မချက်တိ့ကိ အက ်ပ်ဝိညာဥ် သည် ေစာင့် ပါ၏။

အလွန် ှ စ်သက်ပါ၏။ ၁၆၈ ကိယ်ေတာ်၏ ဥပေဒသတိ့ ှ င့် သက်ေသခံေတာ် မချက်တိ့ကိ

ေစာင့် ပါ၏။ အက ်ပ်အကျင့် ှ ိသမ တိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ ကပါ၏။ ၁၆၉ အိ ထာဝရဘရား၊
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အက ်ပ် ေအာ်ဟစ်သံသည် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ေရာက်ပါေစေသာ။ တ်ကပတ်ေတာ် အတိင်း

ဥာဏ်ကိ ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၇၀ အသနားခံေသာစကားသည် ေ ှ ေ့တာ်သိ့

ေရာက်ပါေစေသာ။ ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၁၇၁

အထံးအဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ သွန်သင်ေတာ်မေသာ အခါ၊ အက ်ပ်၏ တ်သည် ချီးမွမ်းြခင်းကိ

မက်ဆိ ပါမည်။ ၁၇၂အလံးစံေသာ ပညတ်ေတာ်တိ့သည် ေြဖာင့် မတ် ပါသည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်လ ာသည် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ သီချင်းဆိပါမည်။ ၁၇၃ ကိယ်ေတာ်၏

ဥပေဒသများကိ ှ စ်သက်ပါ သည်ြဖစ်၍၊ လက်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ မစပါေစ ေသာ။

၁၇၄ အိ ထာဝရဘရား၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ အက ်ပ် ေတာင့်တပါ၏။

တရားေတာ်သည် လည်း အက ်ပ်ေမွေ့လျာ်ရာ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၇၅ အက ်ပ်သည်

အသက် ှ င်၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါေစေသာ။ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့သည် အက ်ပ်ကိ

မစကပါေစေသာ။ ၁၇၆ ေပျာက်ေသာ သိးက့ဲသိ့ အက ်ပ်သည် လမ်းလဲွ ပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ကိ ှ ာေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ မေမ့မေလျာ့ပါ။

၁၂၀ အက ်ပ်သည် ဆင်းရဲခံရေသာအခါ ထာဝရ ဘရားကိ ေအာ်ဟစ်၍၊

ထာဝရဘရားသည် နားေထာင် ေတာ်မ၏။ ၂ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်အသက်ကိ သစာ မ ှ ိေသာ တ်မှ၎င်း၊ လှည့် စားတတ်ေသာ လ ာမှ၎င်း

ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ ၃ အိလှည့် စားတတ်ေသာလ ာ၊ သင်သည်အဘယ် ေကျးဇး ှ ိ

သနည်း။ အဘယ်အကျိုးကိခံရသနည်း။ ၄အား ကီးေသာ သ၏ထက်ေသာြမားက့ဲသိ့၎င်း၊

ရသမ်သစ်သား မီးခဲက့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၏။ ၅ ငါသည် ေမ ှ က်ြပည်၌ တည်းခိ၍၊ ေကဒါတဲ၌

ေနရသည် အရာမှာ အမဂလာ ှ ိ၏။ ၆ ငိမ်သက်ြခင်းကိ မန်းေသာ သတိ့ ှ င့်အတ၊

ငါ့ဝိညာဥ်သည် ကာြမင့် စွာေနရပါသည်တကား။ ၇ ငါသည် ငိမ်သက်ြခင်းဘက်မှာေန၏။

ငါေြပာ လ င်မကား၊ သတိ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိ က၏။

၁၂၁ ငါ့ကိမစြခင်း အေကာင်းသည် ေပ ထွက်ရ ေသာ ေတာင် ိးသိ့

ငါေမ ာ် ကည့်၏။ ၂ ေကာ်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား ထံေတာ်မှ၊ ငါ့ကိ မစြခင်းအေကာင်းသည် ေပ ထွက်ရ၏။ ၃သင်၏ ေြခကိ

ေချာ်ေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးေတာ် မမ။ သင့် ကိ ေစာင့် ေသာသသည် အိပ်ေတာ်မမ။ ၄

အကယ်စင်စစ် ဣသေရလအမျိုးကိ ေစာင့် ေသာသသည် ငိက်မျဥ်းအိပ်ေပျာ်ြခင်း

ှ ိေတာ်မမ။ ၅ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ေစာင့် ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်

သင်၏လက်ျာဘက်၌ ှ ိေသာ သင်ခိလံရာ အရိပ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆ ေနအ့ချိန်၌

ေနအားြဖင့် ၎င်း၊ ညဥ့်အချိန်၌ လအားြဖင့် ၎င်း အထိအခိက်မ ှ ိရာ။ ၇ထာဝရဘရားသည်

မေကာင်းေသာအမအရာ အလံးစံတိ့ကိ ကွယ်ကာ၍၊ သင်၏အသက်ကိ ေစာင့် ေတာ်

မလိမ့်မည်။ ၈ ထာဝရဘရားသည် သင်၏ ထွက်ြခင်း ှ င့် ဝင်ြခင်းတိ့ကိ ယခမှစ၍

အစဥ်အြပတ် ေစာင့် ေတာ်မ လိမ့်မည်။

၁၂၂ ငါတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သိ့ သွား ကကန်အ့ံဟ

သတပါးတိ့သည် ေြပာကေသာအခါ၊ ငါသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ၂ အိ

ေယ ှ လင် မိ၊့ သင်၏တံခါးတိ့အတွင်း၌ ငါတိ့သည်ရပ်၍ ေနကလိမ့်မည်။ ၃

ေယ ှ လင် မိသ့ည် ေစ့စပ်ေသာ မိက့ဲ့သိ့ တည်၏။ ၄ အမျိုးအ ယ်တိ့သည်

ထိ မိသိ့့တက်က၏။ ဣသေရလအမျိုး ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း၊ ထာဝရဘရား၏

အမျိုးအ ွယ်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်းငှါ တက်သွား က၏။ ၅

ထိ မိ ့၌ တရားစီရင်ရာပလင်၊ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၏ ရာဇပလင်တိ့ သည်တည်က၏။ ၆

ေယ ှ လင် မိ ့ ငိမ်ဝပ်မည်အေကာင်း ဆ ေတာင်း ကေလာ့။ ထိ မိကိ့ ြမတ် ိးစံမက်ေသာ

သတိ့သည် ချမ်းသာရကပါေစေသာ။ ၇သင်၏ မိ့ ိးအတွင်း၌ ငိမ်ဝပ်ြခင်း၊ သင်၏ဘံ

ဗိမာန်တိ့၌ ချမ်းသာြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ၈ သင်၌ ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိပါေစေသာဟ ငါသည်

ညီအစ်ကိအတွက်၊ အေဆွခင်ပွန်းတိ့အတွက် ေြပာဆိ ပါမည်။ ၉ ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ် ကိ ေထာက်၍၊ သင်၏အကျိုးကိ ှ ာပါမည်။

၁၂၃ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ် မေသာဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ် ေမ ာ် ကည့် ပါ၏။ ၂ ကန်တိ့သည် သခင်လက်ကိ၎င်း၊

ကန်မတိ့သည် သခင်မလက်ကိ၎င်း ေမ ာ် ကည့်သည်နည်းတ၊ အက ်ပ်တိ့

သည် ကယ်မသနားေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ မခံမီှတိင် ေအာင်၊ အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေမ ာ် ကည့်လျက်ေနကပါ၏။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊

ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် အလွန်အ ှ က်ကဲွြခင်းကိခံရပါသည် ြဖစ်၍၊

ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ၄ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သတိ့၏ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ၎င်း၊ မာန ကီးေသာ

သတိ့၏ အ ှ က်ခဲွြခင်းကိ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့ ၏ ဝိညာဥ်သည် အလွန်ခံရပါ၏။

၁၂၄ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ဘက်မှာ ှ ိေတာ် မမလ င်ဟေသာ စကား ှ င့်

ချီ၍၊ ဣသေရလအမျိုးဆိရ ေသာစကား ဟမကား၊ ၂ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ့ဘက်မှာ ှ ိေတာ် မမလ င်၊ လတိ့သည် ငါတိ့ရန်ဘက်၌ ေနကေသာအခါ၊ ၃

အမျက်ထွက်၍ ငါတိ့ကိ အသက် ှ င့်တကွ မျို က ပီတကား။ ၄ ထိအခါ ငါတိ့ကိ ေရသည်၊

လမ်းမိး၍ စီးေသာ ေရသည် ငါတိ့ဝိညာဥ်အေပ မှာ ေကျာ်သွား ပီ တကား။ ၅ ေစာ်ကားေသာ

ေရတိ့သည် ငါတိ့အသက် ဝိညာဥ်အေပ မှာ ေကျာ်သွား က ပီတကား။ ၆သတိ့သွား ှ င့်

ကိက်ခဲရာဘိ့ ငါတိ့ကိ အပ်ေတာ် မမေသာ ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစ

သတည်း။ ၇ ငှက်သည် မဆိးတိ့၏ ေကျာ့ကွင်းထဲက လွတ် သက့ဲသိ၊့ ငါတိ့အသက်သည်

လွတ်လျက် ှ ိ၏။ ေကျာ့ကွင်း ြပတ်၍ ငါတိ့သည် လွတ်က ပီ။ ၈ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ

ဖန်ဆင်းေတာ် မေသာ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် ၊ ငါတိ့သည် မစြခင်းေကျးဇးကိ

ခံရကသတည်း။

၁၂၅ ထာဝရဘရားကိ ခိလံေသာ သတိ့သည် မတန် မလပ်၊ အစဥ်အ မဲတည်ေသာ

ဇိအန်ေတာင်က့ဲသိ့ ြဖစ် က ၏။ ၂ ေတာင် ိးတိ့သည်

ေယ ှ လင် မိကိ့ ဝန်းရံ သက့ဲသိ၊့ ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့ကိ ယခမှစ၍၊

ကာလအစဥ်မြပတ်ဝန်းရံေတာ်မ၏။ ၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည် ဒစ ိက်ကိ ပေသာ

အခွင့် မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ မတရားေသာသတိ့၏ လံှတံသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့၏

အေမွခံရာအဘိ့အေပ မှာ မတည်မေနရ။ ၄ အိထာဝရဘရား၊ ေကာင်းေသာသ၊ သေဘာ

ေြဖာင့် ေသာ သတိ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မပါ။ ၅ ေကာက်ေသာလမ်းများသိ့ လဲသွားေသာ

သတိ့ ကိကား၊ ထာဝရဘရားသည် မတရားသြဖင့် ပေသာ သတိ့ ှ င့်အတ

ထတ်သွားေတာ်မမည်။ ဣသေရလအမျိုး ၌ ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။

၁၂၆ ဘမ်းသွားချုပ်ထားေသာ ဇိအန်သားတိ့ကိ ထာဝရဘရား

ြပန်လာေစေတာ်မေသာအခါ၊ ငါတိ့သည် အိပ်မက်ေသာသက့ဲသိ့ ြဖစ်က၏။

၂ ထိအခါ ငါတိ့ တ်သည် ရယ်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ငါတိ့ လ ာသည် သီချင်းဆိြခင်း ှ င့် ၎င်း

ြပည့်ဝ၏။ တပါးအမျိုး သားတိ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် သတိ့အဘိ့ ကီးေသာအမကိ

ပေတာ်မ ပီဟ ဆိက၏။ ၃ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့အဘိ့ ကီးေသာအမကိ ပေတာ်မ ပီ။

ငါတိ့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက်လျက် ေနက ၏။ ၄ အိထာဝရဘရား၊

ဘမ်းသွားချုပ်ထားြခင်းကိ ခံရေသာ အက ်ပ်တိ့ကိ ေတာင်မျက် ှ ာ ေချာင်းေရက့ဲသိ့

တဖန်ြပန်လာေစေတာ်မပါ။ ၅ မျက်ရည်ကျလျက် မျိုးေစ့ ကဲေသာသတိ့သည်

င်လန်းလျက် စပါးရိတ် ကလိမ့်မည်။ ၆ မျက်ရည်ကျလျက် ကဲရန် မျိုးေစ့ကိ ေဆာင်၍

ထွက်သွားေသာ သသည်၊ ေကာက်လိင်းများကိ ေဆာင် လျက် င်လန်းေသာစိတ် ှ င့်

အမှန်ြပန်လာလိမ့်မည်။

၁၂၇ ထာဝရဘရားသည် အိမ်ကိ ေဆာက်ေတာ်မမ လ င်၊ ေဆာက်ေသာ

သတိ့သည် အချည်း ှ ီးလပ်ေဆာင် က၏။ ထာဝရဘရားသည် မိကိ့

ေစာင့် ေတာ်မမလ င်၊ ကင်းေစာင့် တိ့သည် အချည်း ှ ီးေစာင့် က၏။ ၂ ေစာေစာထလျက်၊

ညဥ့်နက်သည်တိင်ေအာင် မအိပ်ဘဲေနလျက်၊ ပင်ပန်းစွာ အစာစားလျက်ေနေသာ် လည်း

အကျိုးမ ှ ိ။ အိပ်ေပျာ်ရေသာ အခွင့် ကိ ချစ်ေတာ်မ ေသာ သအားအမှန်ေပးေတာ်မ၏။

၃ ဘွားြမင်ေသာ သားသမီးတိ့သည်ထာဝရဘရား ဆချ၍ ေပးသနားေတာ်မေသာ

အေမွဥစာြဖစ် က၏။ ၄အသက်ပျိုစဥ်၊ ဘွားြမင်ေသာ သားသမီးတိ့ သည် သရဲလက်၌

ှ ိေသာြမားက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၅ မိမိြမားေတာင့် ကိ သတိ့ ှ င့် ြပည့်ေစေသာသ သည်

မဂလာ ှ ိ၏။ သတိ့သည် ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ။ ရန်သတိ့ကိ တံခါးဝ၌ ဆီးတားကလိမ့်မည်။
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၁၂၈ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ လမ်းခရီးေတာ် သိ့ လိက်သွားသမ ေသာ

သတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၂ ထိသိ့ ပလ င် သင်သည် မိမိလက် ှ င့်

လပ် ေဆာင်၍ရေသာ အစာကိ စားရလိမ့်မည်။ မဂလာ ှ ိ၍ ေကာင်းစားရလိမ့်မည်။ ၃

သင်၏မယားသည် သင့် အိမ်နားမှာ များစွာအသီးသီးေသာ စပျစ် ွယ်ပင်က့ဲသိ့၎င်း၊ သားသမီး

တိ့သည် သင့် စားပဲွပတ်လည်၌ စိက်ပျိုးေသာ သံလွင်ပင် များက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။

၄ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသသည် ထိသိ့ ေသာ မဂလာ ှ ိရလိမ့်မည်။ ၅

ထာဝရဘရားသည် ဇိအန်ေတာင်ေပက ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၍၊ ေယ ှ လင် မိခံ့ရေသာ

ေကာင်းကျိုးကိ တသက်လံးြမင်ရလိမ့်မည်။ ၆ မိမိသားသမီးတိ့၌ ဘွားြမင်ေသာ သားသမီး

တိ့ကိလည်း ြမင်ရလိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုး၌ ငိမ်ဝပ် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။

၁၂၉ ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍၊ ကိမ်ဖန်များစွာ ငါ့ကိ သတပါးတိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ က ပီဟေသာ စကား ှ င့် ချီ၍၊ ဣသေရလအမျိုးဆိရေသာ

စကားဟမကား၊ ၂ ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍၊ ကိမ်ဖန်များစွာ ငါ့ကိ သတပါးတိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲ က ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း ငါ့ကိ မ ိင် က။ ၃ ထွန်ေသာသတိ့သည် ငါ့ေကျာေပ မှာ

ထွန်၍၊ ှ ည်ေသာ ထွန်ေကာင်းတိ့ကိ ြဖစ်ေစက၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည်

ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ၏။ မတရားေသာ သတိ့၏ ကိးတိ့ကိ ြဖတ်ေတာ်မ ပီ။

၅ ဇိအန် မိကိ့ မန်းေသာသအေပါင်းတိ့သည် ှ က်ေကာက်၍ လှန်ြခင်းကိ

ခံရကပါေစ။ ၆ အိမ်မိးေပ မှာ ေပါက်၍၊ အဘယ်သမ မ တ်ဘဲ ိး ွမ်းတတ် ေသာ

ြမက်ပင်က့ဲသိ့ြဖစ် ကပါေစ။ ၇ ထိြမက်ပင်ကိ ရိတ်ေသာသသည် လက်တဆပ်မ မရ။

စည်းေသာသလည်း လက်တေပွမ့ မရ။ ၈ လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ သတိ့ကလည်း၊

ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ မဂလာသက်ေရာက်ပါ ေစေသာ။ ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍၊ သင်တိ့ကိ ေကာင်း ကီးေပးက၏ဟ မေြပာမဆိရက။

၁၃၀ အိထာဝရဘရား၊ နက်နဲရာထဲက ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ပါ၏။

၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ စကားသံကိ ကား၍၊

အက ်ပ်ဆေတာင်းပဌနာ ပသံကိ နားေညာင်း ေတာ်မပါ။ ၃ အိ ဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ဒစ ိက်အြပစ်များကိ မှတ်ေတာ်မလ င် အဘယ်သသည်

ခံရပ် ိင်ပါမည်နည်း။ ၄ ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ စ့ရာအေကာင်း ှ ိေစ ြခင်းငှါ၊

အြပစ်လတ်ြခင်းအခွင့် ကိ ပိင်ေတာ်မ၏။ ၅ထာဝရဘရားကိ ငါေစာင့်လျက်ေန၏။ ငါ့ဝိညာဥ်

သည် ေစာင့်လျက်ေန၏။ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ငါေြမာ် လင့်၏။ ၆ နံနက်ကိေြမာ်လင့် ေသာ

သတိ့ထက်မက၊ ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘရား ှ င်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။ ၇

ဣသေရလအမျိုးသည် ထာဝရဘရားကိ ေြမာ် လင့် ပါေစ။ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရား၌ က ဏာ ှ ိ၏။ များစွာေသာ ေ ွး တ်ြခင်းေကျးဇး ှ ိ၏။ ဣသေရလ

အမျိုးကိ ခပ်သိမ်းေသာ ဒစ ိက်အြပစ်တိ့ အထဲက ေ ွး တ်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၃၁ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် စိတ်မြမင့် ပါ။ မျက် ှ ာလည်း မေမာ်ပါ။

ကိယ် ှ င့် မတန်၊ ကီးြမင့် ေသာ အမတိ့၌ မကျင်လည်ပါ။ ၂အကယ်စင်စစ်

အက ်ပ်သည် အမိ ိ ့ ှ င့် ကွာ ေသာ သငယ်က့ဲသိ၊့ ကိယ်စိတ်ကိ ေြဖ၍ ငိမ်းေစပါ ပီ။

အက ်ပ်စိတ် ှ လံးသည် ိကွ့ာေသာသငယ်က့ဲသိ့ ြဖစ်ပါ ၏။ ၃ဣသေရလအမျိုးသည်

ယခမှစ၍၊ ကာလ အစဥ်မြပတ် ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် ပါေစ။

၁၃၂ အိထာဝရဘရား၊ ဒါဝိဒ်မင်းကိ၎င်း၊ သခံရသမ ေသာဆင်းရဲြခင်းကိ၎င်း

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂ ထိမင်းက၊ ယာကပ်အမျိုး ကိးကွယ်ေသာ

တန်ခိး ှ င် ထာဝရဘရား ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်ကိ အက ်ပ် သည်

မေတွမီှ့တိင်ေအာင်၊ ကိယ်ေနရာအိမ်သိ့မဝင်၊ ကိယ်အိပ်ရာေပ သိ့မတက်၊

ကိယ်မျက်စိအိပ်ရမည့်အခွင့် ၊ မျက်ခမ်းမိှတ်ရမည့်အခွင့် ကိ မေပးပါဟ၊ ယာကပ်အမျိုး

ကိးကွယ်ေသာ တန်ခိး ှ င်ထာဝရဘရားထံ ကျိန်ဆိ၍ အဓိ ာန် ပ၏။ ၆ တဲေတာ်သည်

ဧဖရိမ်ြပည်မှာ ှ ိေ ကာင်းကိ ငါတိ့သည်ကားရ ပီ။ ယာရိမ်ေတာ၌ ေတွ့ က ပီ။ ၇

ဘံဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင်၍၊ ေြခေတာ်တင်ရာ ခံေအာက်၌ ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ်ကကန်အ့ံ။ ၈ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာသိ့ ဘန်း ေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဓမေသတာ ှ င့်တကွ

တက်ေတာ်မပါ။ ၉ ကိယ်ေတာ်၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း

တန်ဆာကိဆင်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်း သတိသ့ည် င်လန်းစွာ သီချင်းဆိကပါေစေသာ။

၁၀ ကိယ်ေတာ်၏ ကန်ဒါဝိဒ်မင်း၏ မျက် ှ ာကိ ေထာက်သြဖင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ထံ၌

ဘိသိက်ခံေသာသကိ ြငင်းပယ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၁ ထာဝရဘရားသည်

ဒါဝိဒ်အား ဓိ ာန်ကျိန်ဆိ ြခင်းကိ ပ၍၊ သစာဖျက်ေတာ်မမေသာ စကားဟမကား၊

သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ သင်၏ပလင်ေပ မှာ ငါတင်မည်။ ၁၂ သင်၏သားတိ့သည်

ငါ့ပဋိညာဥ်တရားကိ၎င်း၊ ငါသွန်သင်ေသာသက်ေသခံချက်ကိ၎င်း ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊

သတိ့၏သားများသည်လည်း သင်၏ပလင် ေပ မှာ အစဥ်အ မဲ ထိင်ရကလိမ့်မည်ဟ

ဗျာဒိတ်ထား ေတာ်မ ပီ။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် မိကိ့ ေ ွးေကာက်၍၊

အ မဲေနေတာ်မရာဘိ့ အလိေတာ် ှ ိသည်အရာမှာ၊ ၁၄ ဤမိက့ား ငါအစဥ်အ မဲ

ကျိန်းဝပ်ရာ မိတ့ည်း။ ငါအလိ ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ဤ မိ့၌ငါေနမည်။ ၁၅ သ၏

အစာအာဟာရကိ အထးသြဖင့် ေကာင်း ကီးေပးမည်။ သ၌ဆင်းရဲသားတိ့ကိ

ဝစွာေကးမည်။ ၁၆သ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်း တန်ဆာကိ ဆင်ေစသြဖင့် ၊

သ၌သန့် ှ င်း သတိ့သည် င်လန်းေသာ သီချင်းကိ င်လန်းစွာ ဆိရကလိမ့်မည်။ ၁၇

ထိ မိ ့၌ ဒါဝိဒ်၏ ဦးချိုကိ ငါေပါက်ေစမည်။ ငါ့ထံ၌ ဘိသိက်ခံ ေသာသတိ့ မီးခွက်ကိ

ငါြပင်ဆင် ပီ။ ၁၈ ထိအ ှ င်၏ ရန်သများကိ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့် ငါဖံးလမ်းမည်။

သ၏ဦးရစ်သရဖသည် ဘန်းပွင့်လျက် ှ ိလိမ့်မည်ဟ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိ၏။

၁၃၃ ညီအစ်ကိတိ့သည် သေဘာတလျက်ေပါင်းေဘာ် ကသည်အရာမှာ

အလွန်ေကာင်းေပ၏။ အလွန်တင့် တယ်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၂အာ ံ၏

ေခါင်းေပ မှာ ေလာင်းလျက်၊ သ၏ မတ်ဆိတ်သိ့စီး၍၊ လည်စွပ်တိင်ေအာင် ကျေသာနံသ့ာဆီ

က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၃ ေဟရမန်ေတာင် ှ င့် ဇိအန်ေတာင် ိးေပ သိ့ ကျေသာ ှ င်းက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။

ထိသိ့ေနကေသာ အရပ်၌၊ ထာဝရဘရားသည် အစဥ်အ မဲ အသက် ှ င်ြခင်းအခွင့်

တည်းဟေသာ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ စီရင်ေတာ်မ၏။

၁၃၄ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်၌ ညဥ့်ယံေစာင့် ေသာ ထာဝရဘရား၏

ကန်ေတာ်အေပါင်းတိ၊့ ထာဝရ ဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့။ ၂

သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်သိ့ လက်ကိချီ၍၊ ထာဝရ ဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး ကေလာ့။ ၃

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန်ေတာင်ေပက၊

သင့် ကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မပါ ေစေသာ။

၁၃၅ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်း က ေလာ့။ ၂ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ်၊ ငါတိ့ ဘရား သခင်၏ အိမ်ေတာ်တန်တိင်းတွင် အမေစာင့် ေသာ

ထာဝရဘရား၏ ကန်ေတာ်တိ၊့ ချီးမွမ်း ြခင်းကိ ပက ေလာ့။ ၃ထာဝရဘရားသည်

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ

ေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ထိသိ့ေသာ အမသည် တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။

၄ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ယာကပ် အမျိုးကိ ကိယ်ေတာ်အဘိ့၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုးကိ ဘ ာေတာ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ေ ွးေကာက်ေတာ်မ ပီ။ ၅

ထာဝရဘရားသည် ကီးေတာ်မေကာင်း၊ ငါတိ့ ၏ဘရား ှ င်သည် ဘရားတကာတိ့ထက်

ြမတ်ေတာ် မေကာင်းကိ ငါသိ၏။ ၆ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊

သမဒရာ၊ နက်နဲရာအရပ်ရပ်တိ့၌ အလိေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ ပေတာ်မ၏။ ၇ ေြမ ကီးစွန်းမှ

မိဃ်းတိမ်တိ့ကိ တက်ေစေတာ် မ၏။ မိဃ်း ှ င့်တကွ လ ပ်စစ်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။

ဘ ာေတာ်တိက်ထဲက ေလကိ ထတ်ေတာ်မ၏။ ၈ အဲဂတုြပည်၌ လမှစ၍

တိရစာန်တိင်ေအာင် သားဦး ှ ိသမ တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၉ အိ အဲဂတုြပည်၊

သင်၏အထဲမှာ ဖာေရာမင်းမှ စ၍၊ သ၏ကန်အေပါင်းတိ့၏အေပသိ့ လကဏာ သက်ေသ၊

အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အာေမာရိြပည်ကိ အစိးရေသာ ှ ိဟန်မင်း၊

၁၁ ဗာ ှ န်ြပည်ကိ အစိးရ ေသာသဃမင်း ှ င့်တကွ၊ ဘန်း ကီးေသာ ှ င်ဘရင်များကိ

ကွပ်မျက်၍၊ များြပား ေသာ လမျိုး ှ င့်တကွ၊ ခါနာန်တိင်း ိင်ငံအေပါင်းတိ့ကိ လပ် ကံသြဖင့် ၊

၁၂သတိ့ေနရာ ေြမကိလဲ၍၊ မိမိလဣသေရလအမျိုးအား အေမွကိ ေပးေချေတာ်မ၏။

၁၃ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ အမည်သည် နိစထာဝရြဖစ်ပါ၏။ အိထာဝရဘရား၊

ဘဲွန့ာမေတာ် သည် ကာလအစဥ်အဆက် တည်ပါ၏။ ၁၄ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်တိ့၏
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အတွက် ေနာင်တရ၍၊ မိမိလစဘက်မှ တရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သာသနာပလတိ့

ကိးကွယ်ေသာ ပ်တတိ့ကား ေငွလည်းြဖစ်၏။ ေ လည်းြဖစ်၏။ လလက်ြဖင့် လပ် ေသာ

အရာေပတည်း။ ၁၆ ထိ ပ်တတိ့သည် တ် ှ ိ၍ စကားမေြပာတတ်။ မျက်စိ ှ ိ၍ မြမင်တတ်။

၁၇ နား ှ ိ၍ မကားတတ်။ သတိ့ပစပ်၌လည်း ထွက်သက်ဝင်သက် မ ှ ိပါတကား။ ၁၈

လပ်ေသာ သတိ့လည်း အတတ၊ ကိးစားေသာ သအေပါင်းတိ့လည်း အတတပါတကား။ ၁၉

အိဣသေရလအမျိုး၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပးေလာ့။ အိအာ န် အမျိုးအ ွယ်၊

ထာဝရဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပးေလာ့။ ၂၀ အိေလဝိအမျိုးအ ွယ်၊ ထာဝရဘရားကိ

ေကာင်း ကီးေပးေလာ့။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ၊့ ထာဝရဘရားကိ

ေကာင်း ကီး ေပးကေလာ့။ ၂၁ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည်

ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ မဂလာ ှ ိေတာ် မေစသတည်း။ ဟာေလလယ။

၁၃၆ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၍၊ က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂

ဘရားတိ့၏အ ှ င်၊ ဘရားသခင်၏ က ဏာ ေတာ် အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊

ဂဏ်ေကျးဇး ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၃အ ှ င်တိ့၏သခင်၊ ဘရား ှ င်၏ က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲ တည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၄

က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ

တပါးတည်းသာ ပေတာ် မထေသာ၊ ၅ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊

ပညာတရားအတိင်း ေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ထေသာ၊ ၆

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ ေရေပ မှာ ေြမ ကီးကိ ြဖန့်ေတာ်မထေသာ၊ ၇

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ အလင်းအိမ် ကီးတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မထေသာ၊

၈ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ ေနကိ့အပ်စိးရေသာ ေနကိ၎င်း၊ ၉

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ ညဥ့်ကိအပ်စိးရေသာလ ှ င့် ကယ်များကိ၎င်း

ဖန်ဆင်း ေတာ်မထေသာ၊ ၁၀က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ အဲဂတုြပည်မှာ

သားဦးများကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မထေသာ၊ ၁၁က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊

အား ကီးေသာ လက်၊ ဆန့်ေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ လက်နက် ပေတာ်မထေသာ၊ ၁၂

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ အဲဂတုြပည်သားတိ့

အထဲကထတ်ေဆာင်ေတာ်မထေသာ၊ ၁၃က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊

ဧဒံပင်လယ်ကိ အပိင်းပိင်းခဲွေတာ်မထေသာ၊ ၁၄က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊

ပင်လယ်အလယ်၌ ဣသေရလအမျိုးကိ ေ ှ ာက်သွား ေစေတာ်မထေသာ၊ ၁၅

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ ဖာေရာမင်း ှ င့် ဗိလ်ေြခများကိ ဧဒံပင်လယ် ထဲ၌

လဲှချေတာ်မထေသာ၊ ၁၆ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊

မိမိလစကိေတာ၌ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မထေသာ၊ ၁၇ က ဏာေတာ် အစဥ်အ မဲ

တည်သည်ြဖစ်၍၊ ကီးေသာဘရင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မထေသာ၊ ၁၈

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ အာေမာရိြပည်ကိ အစိးရေသာ

ှ ိဟန်မင်းကိ၎င်း၊ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲ တည်သည်ြဖစ်၍၊ ဗာ ှ န်ြပည်

ကိအစိးရေသာ သဃမင်းကိ၎င်း၊ က ဏာေတာ် အစဥ် အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊

ဘန်း ကီးေသာ ဘရင်များကိ၎င်း လပ် ကံေတာ်မထေသာ၊ ၂၁ က ဏာေတာ်

အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ သတိ့ေနရာေြမကိ လဲေတာ်မထေသာ၊ ၂၂

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ မိမိကန်ဣသေရလအမျိုးအား အေမွကိ

ေပးချေတာ်မ ထေသာ၊ ၂၃ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ ှ ိမ့်ချလျက်ေနေသာ

ငါတိ့ကိေအာက်ေမ့ေတာ်မထေသာ၊ ၂၄ က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊

ငါတိ့ကိရန်သတိ့ အထဲက ေ ွး တ်ေတာ်မထေသာ၊ ၂၅

က ဏာေတာ်အစဥ်အ မဲတည်သည်ြဖစ်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာသတဝါတိ့ကိ

ေကးေမွးေတာ်မေသာ၊ ၂၆ ေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င်ဘရားသခင်၏က ဏာေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲတည်ေသာေကာင့် ၊ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းကေလာ့။

၁၃၇ ဗာဗလန်ြမစ်တိ့အနားမှာ ငါတိ့သည်ထိင်၍၊ ဇိအန် မိကိ့ ေအာက်ေမ့လျက်

ငိေကးက၏။ ၂ ငါတိ့ေစာင်းများကိလည်း ထိအရပ်တွင် မိဃ်း မခပင်တိ့၌

ဆဲွထားက၏။ ၃ အေကာင်းမကား၊ ထိအရပ်၌ ငါတိ့ကိ ဘမ်း သွားချုပ်ထားေသာ

သ ှ င့် ၊ ငါတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့က၊ ဇိအန်သီချင်းကိ ငါတိ့အား ဆိကေလာ့ဟ၊

သီချင်းဆိသံကိ ၎င်း၊ င်လန်းေသာ အသံကိ၎င်း ငါတိ့၌ ေတာင်း ကပါ သည်တကား။

၄ တကန်းတ ိင်ငံ၌ ထာဝရဘရား၏ သီချင်းကိ အဘယ်သိ့ ဆိရပါမည်နည်း။ ၅

အိေယ ှ လင် မိ၊့ သင့် ကိ ငါေမ့လ င် ငါ့လက်ျာ လက်သည် မိမိအတတ်ကိေမ့ပါေစ။ ၆

သင့် ကိငါမေအာက်ေမ့၊အြမတ်ဆံးေသာ ဝမ်း ေြမာက်ြခင်းအေကာင်းထက်၊ ေယ ှ လင် မိကိ့

အြမတ် မထားလ င်၊ ငါ့လ ာသည် အာေခါင်၌ထပ်ပါေစ။ ၇ အိထာဝရဘရား၊

ေယ ှ လင် မိ၏့ေနရ့က် အချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ မိ ့ ိ းကိ အြမစ်တိင်ေအာင် ှ င်းလိက်က၊

ှ င်းလိက် ကဟ ဆိကေသာ ဧဒံအမျိုးသား တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၈

ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ဗာဗလန်မင်းသမီး၊ သင် သည် ငါတိ့၌ ပသည်အတိင်း၊

သင်၌အြပစ်ကိဆပ်ေပး ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၉သင်၏သငယ်တိ့ကိကိင်ယ၍၊

ေကျာက်ေပ မှာ ေဆာင့် ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ၏။

၁၃၈ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိစိတ် ှ လံး အကင်းမ့ဲ အက ်ပ်ချီးမွမ်းပါမည်။

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ေ ှ မှ့ာ ကိယ်ေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်း ဆိပါ

မည်။ ၂ သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ မျက် ှ ာ ပလျက် ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ်၍၊

က ဏာေတာ် ှ င့် သစာေတာ်ေကာင့် နာမေတာ်ကိချီးမွမ်းပါမည်။ အေကာင်းမကား၊

ဂတိေတာ် ကိသိတင်းေတာ် ှ ိသမထက် ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ၃

အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ေသာေနတွ့င် နားေထာင် ေတာ်မ၍၊ စိတ်ဝိညာဥ်ထဲသိ့

ခွန်အားကိ သွင်းသြဖင့် ၊ အက ်ပ်ကိ ခိင်မာေစေတာ်မ၏။ ၄ အိထာဝရဘရား၊

ေလာကီ ှ င်ဘရင်အေပါင်း တိ့သည် တ်ေတာ်ထွက်စကားတိ့ကိ ကားရသည်ြဖစ်၍၊

ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။ ၅ ထာဝရဘရား၏ လမ်းခရီးေတာ်တိ့၌ လိက်၍

သီချင်းဆိ ကပါလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဘန်း ကီးေတာ်မ၏။ ၆

ထာဝရဘရားသည် ြမင့် ြမတ်ေတာ်မေသာ် လည်း၊ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာ သတိ့ကိ

ကည့် ေတာ်မ၏။ စိတ်ြမင့် ေသာ သတိ့ကိကား၊ အေဝးကသိေတာ်မ၏။ ၇အက ်ပ်သည်

ဆင်းရဲဒကများ၌ ကျင်လည် ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ အသက် ှ င်

ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ လက်ေတာ်ကိ ဆန့်လျက်၊ ရန်သတိ့ ၏အမျက်ေဒါသကိ ဆီးတား၍၊

လက်ျာလက်ေတာ် အားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈ထာဝရဘရားသည်

ငါ၏အမကိ ပီးစီးေစေတာ် မမည်။ အိထာဝရဘရား၊ က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲ

တည်ပါသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ လက် ှ င် ပစေသာ အမတိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

၁၃၉ အိထာဝရဘရား၊ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ စစ်ေကာ၍ သိေတာ်မ၏။

၂ အက ်ပ်ထိင်ြခင်း၊ ထြခင်းအရာတိ့ကိ သိေတာ် မ၏။ အက ်ပ်

အ ကံအစည်တိ့ကိ အေဝးကပင် နား လည်ေတာ်မ၏။ ၃အက ်ပ်သွားေသာလမ်းကိ၎င်း၊

အိပ်ရာကိ၎င်း စစ်ေဆး၍၊ အက ်ပ်ကျင့် ေသာ အကျင့်အလံးစံတိ့ကိ က မ်းေတာ်မ၏။ ၄

အက ်ပ်သည် စကားတခွန်းကိမ မ မက်ေသာ် လည်း၊ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အကင်းမ့ဲ သိေတာ်မ၏။ ၅ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိ ပတ်လည်ဝိင်းထား ၍၊

အက ်ပ်အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်ေတာ်မ ပီ။ ၆ ထိသိ့ေသာ ဥာဏ်သည်

အ့ံသဘွယ်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်မတတ် ိင်ပါ။ ြမင့် ြမတ်သည်ြဖစ်၍ အက ်ပ် မမီှ ိင်ပါ။ ၇

ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် လွတ်ြခင်းအလိငှါ အဘယ် အရပ်သိ့ သွား ိင်ပါမည်နည်း။ မျက် ှ ာေတာ် ှ င့်

လွတ်ြခင်းအလိငှါ အဘယ်အရပ်သိ့ ေြပး ိင်ပါမည်နည်း။ ၈ ေကာင်းကင်သိ့တက်လ င်

ကိယ်ေတာ် ှ ိေတာ်မ ၏။ မရဏ ိင်ငံ၌ အိပ်ရာကိခင်းလ င် ကိယ်ေတာ် ှ ိေတာ် မ၏။ (Sheol

h7585) ၉ နံနက်အေတာင်တိ့ကိယ၍ သမဒရာစွန်း၌ ေနလ င်၊ ၁၀ ထိအရပ်၌ပင်

ကိယ်ေတာ်၏လက်သည် အက ်ပ်ကိ ပိ့ေဆာင်လျက်၊ လက်ျာလက်ေတာ်သည်

ကိင်လျက် ှ ိပါလိမ့်မည်။ ၁၁ အကယ်၍ ေမှာင်မိက်သည်ငါ့ကိဖံးလမ်းမည်ဟ

တဖန်ဆိလ င်၊ ညဥ့်သည်လည်း အက ်ပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ အလင်းြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ၁၂

အကယ်စင်စစ်ေမှာင်မိက်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်အရာကိမ မဖံး ိင်ပါ။ ညဥ့်သည်

ေနက့ဲသိ့ လင်းပါ၏။ ေမှာင်မိက်သေဘာ ှ င့်အလင်းသေဘာသည် တပါ၏။ ၁၃

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ေကျာက်ကပ်ကိ ပင် ဖန်ဆင်း၍၊ အမိဝမ်းထဲမှာ အက ်ပ်ကိ

ဖံးအပ်ေတာ် မ ပီ။ ၁၄အက ်ပ်သည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ လကဏာ၊ ထးဆန်းေသာ

လကဏာတိ့ ှ င့် ြပည့်စံသည် ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။ ပြပင်ေတာ်မေသာ
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အမတိ့သည် အ့ံသဘွယ်ြဖစ်ေကာင်းကိ အက ်ပ်၏ စိတ်ဝိညာဥ်သည်အမှန်သိပါ၏။ ၁၅

မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ အက ်ပ်ကိဖန်ဆင်း ၍၊ ေြမ ကီးေအာက်အရပ်၌ ေစ့စပ်စွာ

ပြပင်ေတာ်မေသာ အခါ၊ အက ်ပ်၏ကိယ်ခ ာသည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ထင် ှ ား

လျက် ှ ိပါ၏။ ၁၆ မစံလင်ေသးေသာ အက ်ပ်၏အလံးအေထွးကိ လည်း

ကိယ်ေတာ်သည်ကည့် ၍ ြမင်ေတာ်မ ပီ။ ထိအရာ တိ့ကိ ပြပင်၍ တစံတခမ

မ ှ ိမီှကာလတွင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ စာရင်း၌အကန်အစင်မှတ်သားလျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၁၇

အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်၌ ကိယ်ေတာ်၏အ ကံအစည်တိ့သည် အလွန်ထးဆန်း ကပါ၏။

အလွန် များြပား ကပါ၏။ ၁၈ ထိအ ကံအစည်ေတာ်တိ့ကိ ေရတွက်လ င်၊ သဲလံး

ှ င့်အမ မက သာ၍များြပား ကပါ၏။အက ်ပ်သည် ိးေသာအခါကိယ်ေတာ်ထံ၌

အစဥ် ှ ိပါ၏။ ၁၉ အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် မတရားေသာ သတိ့ကိ

ကွပ်မျက်ေတာ်မပါေစေသာ။ လအသက်ကိ သတ်တတ်ေသာသတိ၊့ ငါ့ထံမှ ဖယ်သွား က။

၂၀ ထိသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်တဘက်၌ မနာလိ ေသာစိတ် ှ င့် ေြပာဆိ၍၊

ကိယ်ေတာ်၏ရန်သတိ့သည် မတရားသြဖင့် ဝါ ကား ကပါ၏။ ၂၁ အိထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာသ တိ့ကိ အက ်ပ်မန်းပါသည်မဟတ်ေလာ။ အာဏာေတာ် ကိ

ဆန်ေသာသတိ့ကိ အက ်ပ် ွံ ့ ှ ာပါသည် မဟတ် ေလာ။ ၂၂ ထိသတိ့ကိ

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲမန်းပါ၏။ ကိယ် ရန်သက့ဲသိ့ မှတ် ပါ၏။ ၂၃ အိဘရားသခင်၊

အက ်ပ်ကိ စစ်ေကာ၍၊ အက ်ပ်၏ ှ လံးကိ သိမှတ်ေတာ်မပါ။ စံစမ်း၍ စိတ်

အထင်များကိလည်း သိမှတ်ေတာ်မပါ။ ၂၄ ဆိးေသာလမ်းသိ့ အက ်ပ်လိက်သည် မလိက်

သည်ကိ ကည့် ၍၊ ထာဝရလမ်းထဲသိ့ ေသွးေဆာင်ေတာ် မပါ။

၁၄၀ အိထာဝရဘရား၊ ဆိးေသာသ၏လက်မှ အက ်ပ်ကိကယ် တ်ေတာ်မပါ။

ကမ်းတမ်းေသာ သ၏လက်မှ အက ်ပ်ကိ ကွယ်ကာေစာင့် မေတာ်မပါ။

၂ ထိသတိ့သည် ှ လံးထဲမှာမေကာင်းေသာ အ ကံ အစည် ှ ိ၍၊ စစ်မကိ

အစဥ် ိးေဆာ် ကပါ၏။ ၃ သတိ့သည်ေ မက့ဲသိ့ မိမိတိ့လ ာကိ ေသွးတတ် ကပါ၏။

သတိ့ တ်ခမ်းအထဲမှာ ေ မဆိးအဆိပ် အေတာက် ှ ိပါ၏။ ၄ အိထာဝရဘရား၊

မတရားေသာသ၏ လက်မှ အက ်ပ်ကိကွယ်ကာေစာင့် မေတာ်မပါ။ ကမ်းတမ်းေသာ

သ၏လက်မှကွယ်ကာေစာင့် မေတာ်မပါ။ သတိ့သည် အက ်ပ်ကိလဲှြခင်းငှါ

ကံစည်ကပါ၏။ ၅ မာန ကီးေသာသတိ့သည် အက ်ပ်ဘိ့ ေကျာ့ ကွင်း ှ င့် ကိးေသးများကိ

ဝှက်ထားကပါ၏။ အက ်ပ် သွားရာလမ်း၌ ကွန် ွက်ကိြဖန့်၍ တ်များကိ

ထားက ပါ၏။ ၆ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ် ေတာ်မ၏ဟ

ထာဝရဘရားအား ေလာက်ထားပါ၏။ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ဆေတာင်းေသာစကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၇ အိဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏

ကယ်တင်ြခင်းအစွမ်းသတိြဖစ်ေတာ်မ၏။ စစ်တိက်ရေသာေန့၌ အက ်ပ် ၏ဦးေခါင်းကိ

ဖံးအပ် ေတာ်မ၏။ ၈ အိထာဝရဘရား၊ မတရားေသာသ၏အလိ ြပည့်စံရေသာအခွင့် ၊

သ၏အ ကံထေြမာက်ရေသာအခွင့် ှ ိေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၉ ထိသိ့ေသာသတိ့သည်

အက ်ပ်ပတ်လည်၌၊ မိမိတိ့ဦးေခါင်းကိ မချီးေြမာက်ရဘဲ၊ မိမိတိ့ မက်ဆိေသာ

မေကာင်းကျိုးသည် မိမိတိ့ကိ လမ်းမိးပါေစေသာ။ ၁၀ မီးခဲတိ့သည် ထိသတိ့အေပ သိ့

ကျေရာက်ကပါ ေစေသာ။ မီးထဲသိ့၎င်း၊ နက်ေသာတွင်းထဲသိ့၎င်း ကျက ပါေစေသာ။

တဖန်မထကပါေစ ှ င့် ။ ၁၁ က့ဲရဲတ့တ်ေသာသသည် ေြမေပ မှာ ေနရာမ မဲ

ပါေစ ှ င့် ။ ကမ်းတမ်းေသာသကိလည်း ဖျက်ဆီးသည် တိင်ေအာင်ေဘးဥပဒ်သည်

လိက်ပါေစေသာ။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည်ဆင်းရဲေသာ သ၏အမကိ ေစာင့် ၍၊

ငတ်မွတ်ေသာသဘက်၌ တရားစီရင်ေတာ်မ မည်ဟ ငါသိ၏။ ၁၃ အကယ်စင်စစ်

တရားေသာသတိ့သည် နာမ ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကပါလိမ့်မည်။ သေဘာေြဖာင့် ေသာ

သတိ့သည် အထံေတာ်၌ေနရကပါလိမ့်မည်။

၁၄၁ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ် ေအာ်ဟစ်ပါ၏။ အလျင်အြမန်

ကလာေတာ်မပါ။ ကိယ် ေတာ်ကိ ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်၏

စကားသံကိ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ ၂ အက ်ပ်၏ ပဌနာသည်မီး ိေ့သာ နံသ့ာေပါင်း

က့ဲသိ့၎င်း၊ လက်ကိချီြခင်းသည် ညဦးယံပေဇာ်သကာ က့ဲသိ့၎င်း၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ြပင်ဆင်လျက်

ှ ိပါေစေသာ။ ၃ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ တ်ေ ှ မှ့ာ ကင်း ကိ ထားေတာ်မပါ။

အက ်ပ်၏ တ်ခမ်းတံခါးကိ ေစာင့် ေတာ်မပါ။ ၄ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိ့ ှ င့်

အတအက ်ပ်ပါ၍၊ မတရားေသာအမ၊ ဒစ ိက်အမျိုးမျိုး၌ ကျင်လည်ေစြခင်း ငှါ၊

အက ်ပ်၏စိတ် ှ လံးကိ မေကာင်းေသာအမအရာသိ့ ေသွးေဆာင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။

ထိသတိ့၏ ခဲဘွယ်စားဘွယ် တိ့ကိ အက ်ပ်မစားပါေစ ှ င့် ။ ၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သသည်အက ်ပ်ကိ ဒဏ်ခတ် ပါေစေသာ၊ ေကျးဇး ှ ိပါလိမ့်မည်။ ဆံးမပါေစေသာ၊

အက ်ပ်ဦးေခါင်းကိလိမ်းေသာဆီြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ထပ်၍ ပေသာ်လည်း အက ်ပ်မြငင်းပါ။

ယခမကား၊ သတပါး ပေသာ အဓမအမတဘက်၌ ဆေတာင်းရပါ၏။ ၆

သတိ့၏အကဲအမးတိ့သည် ေကျာက်တွင်းနားမှ လွတ်၍၊ အက ်ပ်၏စကားကိ

ကားရကပါ၏။ ထိစကား လည်း ချိုပါ၏။ ၇ ေြမေပ မှာထင်းကိခတ်၍ခဲွသက့ဲသိ၊့ မရဏာ

ိင်ငံတံခါးဝမှာ အက ်ပ်တိ့၏ အ ိးများတိ့သည် ကဲွြပား လျက် ှ ိ ကပါ၏။ (Sheol

h7585) ၈ အိဘရား ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်ေမ ာ် ကည့်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်၌ခိလံပါ၏။ အက ်ပ်၏အသက်ကိ သွန်ပစ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၉အက ်ပ်ဘိ့

ေထာင်ထားကေသာေကျာ့ကွင်းမှ ၎င်း၊ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိ့၏ တ်မှ၎င်း၊ အက ်ပ်ကိ

လွတ်ေစေတာ်မပါ။ ၁၀ ထိသိ့အက ်ပ်သည်လွန်သွားေသာအခါ၊ မတရားေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ေကျာ်ကွင်းထဲသိ့ ကျကပါေစေသာ။

၁၄၂ ငါသည် ထာဝရဘရားထံသိ့ အသံကိလင့် ၍ ေအာ်ဟစ်၏။

ငါ့အသံကိ ထာဝရဘရားထံသိ့လင့် ၍ ဆေတာင်းပ နာ ပ၏။ ၂ ေ ှ ေ့တာ်၌

ြမည်တမ်းေသာ စကားကိ မက်၍၊ ခံရေသာဆင်းရဲဒကကိ ကားေလာက်ရ၏။ ၃

အက ်ပ်သည် စိတ်ပျက်လျက် ှ ိေသာအခါ ၊ အက ်ပ်သွားေသာလမ်းကိ

ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏။ အက ်ပ်သွားေသာလမ်း၌ ေကျာ့ကွင်းကိ ဝှက်ထားက ပါ ပီ။ ၄

လက်ျာဘက်သိ့ အက ်ပ် ကည့် ေသာအခါ၊ အက ်ပ်သိက မ်းေသာသမ ှ ိပါ။

ေြပးလွတ်ရာလမ်းလည်း ပိတ်ပါ၏။ အက ်ပ်အသက်ကိ ှ ေြမာေသာသမ ှ ိပါ။ ၅

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိေအာ်ဟစ်ပါ၏။ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏

ေနရာ၌ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ခိလံရာ၊ အက ်ပ်ခံစားရာအဘိ့

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆ အလွန် ှ ိမ့်ချလျက်ေနေသာ အက ်ပ်၏ ေကး ေကာ်သံကိ

နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ့လက်မှ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

သတိ့သည် အက ်ပ်ထက်သာ၍ ခွန်အား ကီး ကပါ၏။ ၇ နာမေတာ်ကိ

အက ်ပ်ချီးမွမ်းရမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်ကိ ေထာင်ထဲက တ်ေဆာင်ေတာ်မပါ။

ထိသိ့ ေကျးဇး ပေတာ်မေသာအခါ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် အက ်ပ်ကိ

ဝန်းရံလျက်ေနကပါလိမ့်မည်။

၁၄၃ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ပဌနာကိကား၍၊

ဆေတာင်းေသာ စကားကိနားေထာင်ေတာ်မပါ။ သစာ ေစာင့် ြခင်း၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိေတာ်မသည်အတိင်း ြပန် ေြပာေတာ်မပါ။ ၂ ကိယ်ေတာ်၏ကန် ှ င့်

တရားေတွေ့တာ်မမပါ ှ င့် ။ အသက် ှ င်ေသာသမည်သည်ကား၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

အြပစ်ကင်းစင်ရာသိ့ မေရာက်ရပါ။ ၃ ရန်သသည်အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊

အသက်ကိလည်း ေြမတိင်ေအာင် ှ ိပ်နင်း၍၊ ကာြမင့် စွာ ေသေနေသာသက့ဲသိ၊့ အက ်ပ်ကိ

ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ေနေစပါ၏။ ၄ အက ်ပ်သည်စိတ်ပျက်လျက်၊ ကိယ်အထဲ၌

ှ လံးေကကဲွလျက် ှ ိပါ၏။ ၅ ေ ှ းလွန်ေလ ပီးေသာ ကာလကိေအာက်ေမ့၍၊ အလံးစံေသာ

အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ လက်ေတာ် ှ င့် ပြပင် ေသာ အရာများကိ၎င်း ဆင်ြခင်ပါ၏။

၆ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ လက်တိ့ကိ ဆန့်ပါ၏။ ေသွ့ ေြခာက်ေသာေြမက့ဲသိ့

အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိေတာင့်တပါ၏။ ၇ အိထာဝရဘရား၊

အလျင်အြမန် နားေထာင် ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် စိတ်ပျက်ပါ ပီ။ မျက် ှ ာလဲ

ေတာ်မသြဖင့် ၊ တွင်းထဲသိ့ဆင်းေသာသက့ဲသိ့ အက ်ပ်ကိ ြဖစ်ေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၈

က ဏာေတာ်စကားသံကိ အလျင်အြမန် ကား ေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၌ကိးစားပါ၏။

ကိယ်သွားရမည် လမ်းကိသိေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်တသ

ပါ၏။ ၉ အိထာဝရဘရား၊ ရန်သတိ့လက်မှ အက ်ပ်ကိ ကယ် တ်ေတာ်မပါ။

ကိယ်ေတာ်ကိခိလံပါ၏။ ၁၀ အလိေတာ်သိ့လိက်ေစမည်အေကာင်း သွန်သင်

ေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။
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ေကာင်းြမတ်ေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေြဖာင့် ေသာလမ်း၌ အက ်ပ်ကိေသွးေဆာင်ေတာ်မပါ

ေစေသာ။ ၁၁ အိထာဝရဘရား၊ နာမေတာ်အတွက်ေကာင့် ၊ အက ်ပ်ကိ

အသက် ှ င်ေစေတာ်မပါ။ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ သည် ှ င့်အညီ၊ အက ်ပ်၏

ဝိညာဥ်ကိဆင်းရဲဒကအထဲက တ်ယေတာ်မပါ။ ၁၂ က ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊

အက ်ပ်၏ ရန်သတိ့ကိ ပယ် ှ င်း၍၊ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ကန်ြဖစ်ပါ၏။

၁၄၄ ငါ၏ေကျာက်တည်းဟေသာ ထာဝရဘရား သည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ငါ့လက်သည် စစ် တိက်၍၊

လက်ေချာင်းတိ့လည်းစစ်မကိ ေလ့ကျက်မည် အေကာင်းသွန်သင်ေတာ်မ၏။ ၂

ငါ့ကိသနားေသာသ၊ငါ၏ မိ့ ိ း၊ ငါ၏ရဲတိက်၊ ငါ့ကိကယ်လတ်ေသာသခင်၊

ငါ၏အကွယ်အကာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိဘရားသခင်ကိ ငါကိးစား၏။ ငါ၏ လမျိုးကိ

ငါ့ေအာက်သိ့ ှ ိမ်ချေတာ်မ၏။ ၃ အိထာဝရဘရား၊ လသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍၊

ကိယ်ေတာ်သည် မှတ်ေတာ်မရသနည်း။ လသားသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍၊ ပမာဏ

ပေတာ် မရသနည်း။ ၄ လသည်အေငွ ့ ှ င့် တပါ၏။ သ၏ေနရ့က်တိ့သည်

လွန်သွားတတ်ေသာ အရိပ်က့ဲသိ့ြဖစ် ကပါ၏။ ၅ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ မိဃ်း

ေကာင်းကင်ကိ တ်၍ဆင်းသက်ေတာ်မပါ။ ေတာင်တိ့ကိ တိ့ေတာ်မပါ။ သတိ့သည်

မီးခိးထွက် ကပါလိမ့်မည်။ ၆ လ ပ်စစ်ြပက်ေစ၍ ေလးြမားေတာ်တိ့ကိ ပစ် သြဖင့် ၊

ရန်သတိ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ကဲွြပားေစ၍ ှ ိပ်စက် ေတာ်မပါ။ ၇ အထက်အရပ်က

လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ အက ်ပ် ကိ တ်ေတာ်မပါ။ တခဲနက်ေသာေရထဲက၎င်း၊ တကန်း

တ ိင်ငံသားတိ့၏လက်ထဲက၎င်း၊ ဆယ်ယကယ်တင် ေတာ်မပါ။ ၈သတိ့၏ တ်သည်

မသာစကားကိ ေြပာတတ် ပါ၏။ သတိ့၏ လက်ျာလက်သည်လည်း လှည့် စားတတ်

ေသာ လက်ြဖစ်ပါ၏။ ၉ အိဘရားသခင်၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ အသစ် ေသာသီချင်းကိ

ဆိပါမည်။ ကိးဆယ်ပင် ှ ိေသာ တရိယာ ှ င့် ေထာမနာသီချင်းဆိပါမည်။ ၁၀

ေအာင်ြမင်ရေသာအခွင့် ကိ ှ င်ဘရင်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏

ကန်ဒါဝိဒ်ကိဆိးေသာ ထားေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၁

တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့၏လက်မှ၊ အက ်ပ်ကိ တ်ယ၍ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။

သတိ့၏ တ်သည် မသာ စကားကိ ေြပာတတ်ပါ၏။ သတိ့၏လက်ျာလက်သည် လည်း

လှည့်စားတတ်ေသာလက်ြဖစ်ပါ၏။ ၁၂အက ်ပ်တိ့၏သားတိ့သည် အ ွယ်ပျိုစဥ်တွင်၊

ကီးပွါးေသာ ပျိုးပင်က့ဲသိ့၎င်း၊ သမီးတိ့သည် ဘံဗိမာန် နည်းတထေသာ

တိက်ေထာင့် ေကျာက်တိင်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် ကပါေစေသာ။ ၁၃ အက ်ပ်တိ့၏

ဘ ာတိက်တိ့သည် အစား အေသာက်အသံးအေဆာင်များ ှ င့် ြပည့်စံြခင်း၊ သိးတိ့ သည်

ြပင်အရပ်တိ့၌ အေထာင်အေသာင်းေမွးဘွားြခင်း၊ ၁၄ ွားတိ့သည်လည်း

ကီးပွါးများြပားြခင်း ှ ိပါ ေစေသာ။ အ ိင်အထက်ဝင်ြခင်းမ ှ ိ။ သိမ်းသွားြခင်းမ ှ ိ။ လမ်းတိ့၌

ေကးေကာ်ြမည်တမ်းြခင်းမ ှ ိပါေစ ှ င့် ။ ၁၅ ထိသိ့ေနေသာ လမျိုးသည် မဂလာ ှ ိပါ၏။

ထာဝရဘရားသည် အကင်လမျိုး၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ထိလမျိုးသည် မဂလာ ှ ိပါ၏။

၁၄၅ အက ်ပ်၏ ှ င်ဘရင်၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊

ကိယ်ေတာ်ချီးေြမာက်ပါမည်။ ကမာအဆက်ဆက် နာမေတာ်ကိ

ေကာင်း ကီးေပးပါမည်။ ၂ ကိယ်ေတာ်ကိ ေနတိ့င်းအစဥ်ေကာင်း ကီး ေပးပါမည်။

နာမေတာ်ကိ ကမာအဆက်ဆက် ချီးမွမ်း ပါမည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည်

ကီးြမတ်၍ အလွန်ချီးမွမ်း ဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကီးြမတ်ေတာ်မြခင်းကိ

စစ်၍ မကန် ိင်။ ၄ အမေတာ်တိ့ကိ လမျိုးအဆက်ဆက်တိ့သည် ချီးမွမ်း၍၊

တန်ခိးေတာ်များကိေဟာေြပာကပါလိမ့်မည်။ ၅ အက ်ပ်သည်လည်း

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ် ေတာ်ကိ၎င်း၊ အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ်တိ့ကိ၎င်း မက်ဆိ ပါမည်။ ၆

သတိ့သည် ေကာက်မတ်ဘွယ်ေသာ အမေတာ် တိ့၌ပါေသာ တန်ခိးကိ မက်ဆိ၍၊

အက ်ပ်သည်လည်း၊ ကီးြမတ်ေတာ်မြခင်းအေကာင်းကိ ကားေြပာပါမည်။ ၇သတိ့သည်

အလွန်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်းကိ ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ မက်ဆိ၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်း

အရာကိ င်လန်းစွာ သီချင်းဆိကပါလိမ့်မည်။ ၈ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇး ပတတ်ေသာ

သေဘာ၊သနားစံမက် တတ်ေသာသေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ခ ီေတာ် ှ င့်က ဏာေတာ်သည်

အလွန် ကယ်ဝပါ၏။ ၉ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား ေကျးဇး ပချင်ေသာ

သေဘာ ှ ိ၍၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မသမ တိ့ကိ သနားစံမက်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အိထာဝရဘရား၊

ဖန်ဆင်းေတာ်မသမ တိ့သည် ဂဏ်ေတာ်တိ့ကိ ြပ၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်း သတိ့သည်

ေကာင်း ကီးေပး က ပါ၏။ ၁၁ ိင်ငံေတာ်၏ဘန်းကိ၎င်း၊ တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း

ေဟာေြပာ မက်ဆိသြဖင့် ၊ ၁၂ တန်ခိးပါေသာအမေတာ်များ ှ င့် ိင်ငံေတာ်၏

ဘန်းအသေရများကိ လသားတိ့အား ေဘာ်ြပကပါ၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံသည်

နိစထာဝရ ိင်ငံြဖစ်၍၊ အာဏာေတာ် သည်ကာလအစဥ်အဆက် တည်ရပါ၏။

ထာဝရဘရားသည် လဲေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ ေထာက်မ ေတာ်မ၏။ ၁၄

ှ ိမ့်ချေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ကပင့် ေတာ်မ၏။ ၁၅ ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ေမ ာ် ကည့် က၍၊ အချိန်တန်မှသတိ့ကိ ေကးေမွးေတာ် မ၏။ ၁၆

လက်ေတာ်ကိဖွင့် ၍၊ အသက် ှ င်ေသာသတဝါ အေပါင်းတိ့ကိ ေရာင့် ရဲေစေတာ်မ၏။ ၁၇

ထာဝရဘရား၏ လမ်းခရီးေတာ် ှ ိသမ တိ့သည် ေြဖာင့် မတ်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ

အမေတာ်တိ့သည် သန့် ှ င်း ကပါ၏။ ၁၈ထာဝရဘရားသည် ပဌနာ ပေသာသအေပါင်း၊

သစာ ှ င့်တကွ ပဌနာ ပေသာ သအေပါင်း တိ့၏ အနီးအပါး ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၉

ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့၏ အလိကိ ြပည့် စံေစ ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့၏ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ

ကား၍ ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၀ထာဝရဘရားသည် ကည် ိသည် သအေပါင်း တိ့ကိ

ေစာင့် မေတာ်မ၏။ မတရားေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ကား၊ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။ ၂၁

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်းလျက်ငါ မက်ဆိမည်။ ခပ်သိမ်းေသာ လတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာ

နာမေတာ်ကိ ကမာအဆက်ဆက်ေကာင်း ကီးေပးကေစ။

၁၄၆ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ ထာဝရဘရားကိချီးမွမ်းေလာ့။ ၂ ငါသည် အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း မည်။ ငါြဖစ်စဥ်ကာလပတ်လံး၊ ငါ၏ဘရားသခင်ကိ

ေထာမနာသီချင်းဆိမည်။ ၃ မင်းများမှစ၍ မကယ်တင် ိင်ေသာ လသားကိ

မကိးစား က ှ င့် ။ ၄သသည်အသက်ထွက်၍ ေြမသိ့ြပန်သွားတတ် ၏။ ထိေန့ြခင်းတွင်၊

သ၏အ ကံအစည်တိသ့ည် ပျက်စီး က၏။ ၅ယာကပ်အမျိုး၏ဘရားသခင်မစေတာ်မေသာ

သ၊ မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် ေသာ သသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၆

ထိဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ သမဒရာ ှ င့်တကွ အရပ်ရပ်၌ ှ ိသမ တိ့ကိ

ဖန်ဆင်း ေတာ်မ၏။ သစာေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲေစာင့် ေတာ်မ၏။ ၇ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရေသာ

သတိ့အား တရား ပ ေတာ်မ၏။ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိေကးေမွးေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် ချုပ်ထားြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့ကိ လတ်ေတာ်မ၏။ ၈

ထာဝရဘရားသည် မျက်စိကန်းေသာသတိ့ကိ ြမင်ေစေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည်

ှ ိမ့်ချေသာသတိ့ ကိ ကပင့် ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့် မတ် ေသာ

သတိ့ကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ထာဝရဘရားသည် ဧည့်သည်တိ့ကိ ေစာင့် မ ေတာ်မ၍၊

မတ်ဆိးမ ှ င့် မိဘမ ှ ိေသာ သတိ့ကိ ေထာက်မ ေတာ်မ၏။ မတရားေသာသတိ့၏

လမ်းကိကား၊ ေကွ ့ေကာက်ေစေတာ်မ၏။ ၁၀ အိဇိအန် မိ၊့ သင်၏ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

ထာဝရဘရားသည် ကာလအစဥ်အ မဲ ကမာအဆက် ဆက်စိးစံေတာ်မလတ့ံသတည်း။

ဟာေလလယ။

၁၄၇ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်းေကာင်းသည်ြဖစ်၍၊ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

ငါတိ၏့ဘရားသခင်ကိ ေထာမနာ ပ ြခင်းသည် သာယာေလျာက်ပတ်သည်

ြဖစ်၍၊ ေထာမနာ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၂ထာဝရဘရားသည် ေယ ှ လင် မိကိ့ တည်

ေဆာက်၍၊ အေဝးသိ့ ှ င်လိက်ေသာ ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိ စေဝးေစေတာ်မ၏။ ၃

စိတ်ေကမွေသာသတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစ၍၊ သတိ့၏ အနာကိ ကေတာ်မ၏။ ၄

ကယ်များကိေရတွက်၍ အသီးအသီးတိ့ကိ သမတ်ေတာ်မ၏။ ၅ ငါတိ့၏ဘရား ှ င်သည်

ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ တန်ခိးေတာ်လည်း ကီး၏။ဥာဏ်ေတာ်သည်အန ြဖစ်၏။

၆ ထာဝရဘရားသည် စိတ် ှ ိမ့်ချေသာ သတိ့ကိ ကပင့် ၍၊ မတရားေသာ

သတိ့ကိကား၊ ေြမေပ မှာ လဲှေတာ်မ၏။ ၇ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းလျက် ထာဝရဘရား

ေ ှ ေ့တာ်၌ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ေစာင်းတီး၍၊ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်ကိ

ေထာမနာသီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၈ ေကာင်းကင်ကိ မိဃ်းတိမ်များ ှ င့် ဖံးလမ်းသြဖင့် ၊

ေြမ ကီးဘိ့ မိဃ်းေရကိြပင်ဆင်၍၊ ေတာင်များေပ မှာ ြမက်ပင်ကိေပါက်ေစေတာ်မ၏။ ၉
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ြမည်တတ်ေသာ ကျီးကန်းကေလးမှစ၍၊ တိရစာန်များတိ့ကိ ေကးေမွးေတာ်မ၏။ ၁၀

ြမင်း၏ခွန်အား ှ င့်လ၏လျင်ြမန်ြခင်းကိ အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မြခင်းမ ှ ိ။ ၁၁

ေကာက် ွံ ေ့သာသ ှ င့် က ဏေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ေသာ သတိ့ကိ ထာဝရဘရား

ှ စ်သက်ေတာ် မ၏။ ၁၂ အိေယ ှ လင် မိ၊့ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ေလာ့။ အိဇိအန် မိ၊့

သင်၏ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်းေလာ့။ ၁၃အေကာင်းမကား၊ သင်၏တံခါးကန့်လန့်တိ့ကိ

ခိင်မာေစ၍၊ သင်၏အထဲမှာ သားသမီးများကိ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၁၄

သင်၏ြပည်စွန်းြပည်နားမှာ အမအေရးကိ ငိမ်း ေစ၍၊ အေကာင်းဆံးေသာ စပါး ှ င့် သင့် ကိ

ဝစွာ ေကးေမွးေတာ်မ၏။ ၁၅ ေြမ ကီးေပ သိ့ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မ၏။

တ်ကပတ်ေတာ်သည် အလျင်အြမန်ေြပးတတ်ပါ၏။ ၁၆ မိဃ်းပွင့် ကိ သိးေမွးက့ဲသိ့

ချေတာ်မ၏။ ှ င်းခဲ ကိလည်း ြပာက့ဲသိ့ ဆွတ်ြဖူေတာ်မ၏။ ၁၇ မိမိမိဃ်းသီးကိ

စား တ်စားေပါက်က့ဲသိ့ လတ် ေတာ်မ၍၊ ချမ်းေစေတာ်မြခင်းကိ အဘယ်သခံ ိင် သနည်း။

၁၈တဖန် တ်ကပတ်ေတာ်ကိလတ်၍၊ ထိမိဃ်းပွင့် အစ ှ ိသည်တိ့ကိ အရည်ကျိုေတာ်မ၏။

မိမိေလကိ လာေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ေရတိ့သည် စီး က၏။ ၁၉ တ်ကပတ်အမိန့်ေတာ်ကိ

ယာကပ်အမျိုး၌၎င်း၊ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်များကိ ဣသေရလအမျိုး၌၎င်း

ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။ ၂၀ အြခားတပါးေသာ အမျိုးသားတိ့၌ ထိသိ့ ပေတာ် မမ။

စီရင်ေတာ်မချက်များကိ သတိ့မသိရက။ ဟာေလ လယ။

၁၄၈ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း က ေလာ့။ ဘဝဂ်ေပ မှာ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂ ေကာင်းကင်တမန်အေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား ကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအေပါင်းဘိ့ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၃ ေနလတိ၊့

ထာဝရဘရားကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ ထွန်းလင်းေသာ ကယ်အေပါင်းတိ၊့ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

၄ ေကာင်းကင်အထပ်ထပ် ှ င့် ေကာင်းကင်ေပ မှာ ေရများတိ၊့ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၅

ထိအရာတိ့ကိအမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေစ။ ၆ ထိအရာတိ့ကိ ကာလအစဥ်အဆက် အ မဲတည် ေစေတာ်မ၍၊

မပျက်ရေသာဓမတာကိ စီရင်ေတာ်မ၏။ ၇ ေြမ ကီး၌ ှ ိေသာအရာ၊ ငါး ကီးများ၊ နက်နဲရာ

အရပ်များ၊ ၈ မီး ှ င့် မိဃ်းသီး၊ မိဃ်းပွင့် ှ င့်အခိးအေငွ၊့ အမိန့် ေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာ

ေလြပင်းမန်တိင်း၊ ၉ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ် ှ ိသမ ၊ အသီးကိသီးေသာအပင်၊ အာရဇ်ပင်

ှ ိသမ ၊ ၁၀ သားရဲ ှ င့်သားယဥ်အေပါင်း၊ တွားတတ်ေသာ တိရိစာန် ှ င့် ပျံတတ်ေသာ

ငှက်အစ ှ ိေသာ၊ ၁၁ ေလာကီ ှ င်ဘရင်များ ှ င့် ြပည်သြပည်သား အေပါင်း၊ မင်းများ ှ င့်

ေလာကီတရားသ ကီးအေပါင်း၊ ၁၂ လပျို ှ င့်အပျိုများ၊ လအိ ှ င့်လကေလးများတိ၊့

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၃ နာမေတာ်တပါးတည်းသာလ င် ြမတ်၍၊

ဘန်းေတာ်သည်ေြမ ကီး ှ င့် ေကာင်းကင်အေပထက်၌ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေစ။ ၁၄ မိမိလစတိ့၏ဦးချိုကိ ချီးြမင့် ေတာ်မသြဖင့် ၊

အနီးေတာ်၌ ှ ိေသာလစ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတည်း ဟေသာ မိမိသန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့၏

ချီးမွမ်းရာြဖစ် ေတာ်မ၏။ ဟာေလလယ။

၁၄၉ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အသစ်ေသာသီချင်း ကိ ဆိ၍၊ သန့် ှ င်းသတိ့

စည်းေဝးရာ၌ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၂ဣသေရလအမျိုးသည်

မိမိကိဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာ ဘရားကိအမီှ ပ၍ ဝမ်းေြမာက်ေစ။ ဇိအန် သားတိ့သည်

မိမိတိ့ ှ င်ဘရင်ကိ အမီှ ပ၍ င်လန်း ကေစ။ ၃သတိ့သည် ကခန်လျက် နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကေစ။ ပတ်သာ ှ င့် ေစာင်းကိ တီးလျက် ေထာမနာ သီချင်းဆိ ကေစ။

၄ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် မိမိလစ ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။

စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအားြဖင့် အသေရတင့်တယ်ေစေတာ်မ၏။ ၅

သန့် ှ င်းသတိ့သည် ဘန်း ကီး၍ ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာကေစ။ ကျိန်းဝပ်ရာေပ မှာ င်လန်းစွာ

သီချင်း ဆိ ကေစ။ ၆တပါးအမျိုးသားတိ့အား တရားအတိင်း အြပစ် ေပး၍၊ လစတိ့အား

ဒဏ်ခတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ သတိ့၏ ှ င်ဘရင်များကိ သံ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍၊ မးမတ်များ ကိ

သံေြခချင်းခတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ကျမ်းစာ၌မှတ်သားေသာ အြပစ် စီရင်ြခင်းကိသတိ့အား

ပြခင်းငှါ၎င်း၊ သန့် ှ င်း သတိ့သည် ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ တ် ှ င့် ချီးမွမ်း ၍၊

သန်လျင်ကိ လက် ှ င့် ကိင် ကေစ။ ထာဝရဘရား၏ သန့် ှ င်းအေပါင်းတိ့သည်

ထိသိ့ေသာဘန်း ှ င့် ဆိင်က၏။ ဟာေလလယ။

၁၅၀ သန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ်၌ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားရာ ေကာင်းကင် မျက် ှ ာ ကက်ေပ မှာ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

၂ ထးဆန်းေသာ တန်ခိးေတာ်များေကာင့် ၊ ဘရား သခင်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။

အလွန်တရာ ကီးြမတ်ေတာ်မ ြခင်း ှ ိသည်အတိင်း ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၃

တံပိးမတ်လျက်ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ တေယာ ှ င့် ေစာင့် ကိတီးလျက်

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၄ ပတ်သာတီးလျက်၊ ကခန်လျက် ှ င့် ချီးမွမ်း က ေလာ့။

ကိး ှ င့် ြပည့်စံေသာ တရိယာကိတီးလျက်၊ ှ ဲခရာ ကိ မတ်လျက်ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၅

အသံကျယ်ေသာသံလွင်ကိ တီးလျက်ချီးမွမ်း က ေလာ့။ အ ကီးဆံးေသာ

လင်းကွင်းကိလည်း တီးလျက် ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၆အသက် ှ ိေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရ ဘရားကိ ချီးမွမ်းကေစ။ ဟာေလလယ။
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၁ ပညာတရား၊ နည်းဥပေဒသတရားကိသိ၍၊ ဥာဏ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ စကားကိ

နားလည်မည်အေကာင်း၊ ၂ ပညာသွန်သင်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ြခင်း၊ တရား

သြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ၃ လျစ်လျူစွာဆံြဖတ်ြခင်းအမအရာ၌ ေလ့ကျက်မည်အေကာင်း၊

မိက်ေသာသသည် လိမာ၍၊ လပျိုသည် ပညာသတိ ှ င့် ြပည့်စံမည်အေကာင်း၊ ၄ ဒါဝိဒ်၏

သားေတာ်ြဖစ်ေသာဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေ ှ ာလမန် စီရင်ေသာသတံစကားဟမကား၊ ၅

ပညာ ှ ိေသာသသည် နားေထာင်သြဖင့် ၊ ပညာ အတတ်တိးပွါးရလိမ့်မည်။ ၆

ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သသည် သတံစကားအနက်အဓိပါယ်ကိ၎င်း၊ ပညာ ှ ိေဟာေြပာ၍

နက်နဲေသာစကားတိ့ကိ၎င်း၊ နားလည်ေသာ နိဿရည်း ဆရာအြဖစ်သိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။

၇ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာသည် ပညာ၏အချုပ်အြခာြဖစ်၏။

လမိက်တိ့သည် ပညာ ှ င့် ဥပေဒသကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်က၏။ ၈ ငါ့သား၊

အဘ၏နည်းဥပေဒသကိ နားေထာင်ေလာ့။ အမိ၏တရားကိလည်း မပယ် ှ င့် ။

၉ ထိနည်းဥပေဒသတရားတိ့သည် သင်၏ေခါင်း၌ တင့်တယ်ေသာ ဦးရစ်၊

သင်၏လည်ပင်း၌ ပတ်ရစ်ေသာ လည်ဆဲွြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ငါ့သား၊ လဆိးတိ့သည်

သင့် ကိေသွးေဆာင်လ င် ဝန်မခံ ှ င့် ။ ၁၁သတိ့က ငါတိ့ ှ င့်အတလိက်ေတာ့။ သအ့သက်

ကိသတ်အ့ံေသာငှါ ေစာင့် ကစိ။့ အချည်း ှ ီးအြပစ်လွတ် ေသာ သတိ့ကိ ေချာင်းေြမာင်း ကစိ။့

၁၂သချုင်းတွင်းသိ့ဆင်းေသာ သတိ့က့ဲသိ့ တကိယ်လံးပါလျက်၊ အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာ

ထိသတိ့ကိ မရဏာ ိင်ငံမျိုသက့ဲသိ့ မျို ကစိ။့ (Sheol h7585) ၁၃ အဘိးထိက်ေသာ

ဘ ာအမျိုးမျိုးကိေတွ့၍ လယေသာဥစာ ှ င့် ငါတိ့အိမ်ကိြပည့်ေစကမည်။ ၁၄ ငါတိ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေတာ့။ ရေသာဥစာကိ အညီအမ ပိင် ကစိ့ဟဆိေသာ်လည်း၊ ၁၅ ငါ့သား၊

သတိ့ ှ င့်အတ မလိက် ှ င့် ။ သတိ့သွားေသာလမ်းကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၆အေကာင်းမကား၊

သတိ့ေြခသည် ဒစ ိက် ပရာ သိ့ေြပး၍၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ လျင်ြမန်၏။ ၁၇

အကယ်စင်စစ်ငှက်မျက်ေမှာက်၌ ပိက်ကွန်ကိ ြဖန့်ထားလ င် အ ကံမေြမာက်ရာ။ ၁၈

လဆိးတိ့သည် ကိယ်အေသွးကိ သွန်အ့ံေသာငှါ ေစာင့် ၍၊ ကိယ်အသက်ကိ

သတ်အ့ံေသာငှါ ေချာင်း ေြမာင်းတတ်က၏။ ၁၉ မတရားေသာစီးပွါးကိ

ှ ာေသာသအေပါင်းတိ့သည် ထိသိ့ေသာ အကျိုးကိခံရ၍၊ ထိစီးပွါးသည် မိမိ

အ ှ င်၏အသက်ကိ သတ်တတ်၏။ ၂၀ ပညာသည်ြပင်မှာေကးေကာ်၍၊ လမ်းခရီးတိ့၌

မိမိစကားသံကိ လင့်တတ်၏။ ၂၁လစည်းေဝးရာ အဦး၌၎င်း၊ မိတံ့ခါးဝတိ့၌၎င်း၊ မိထဲ့၌၎င်း

ေခ ၍ မက်ဆိေသာစကားဟမကား၊ ၂၂ အိလမိက်တိ၊့ သင်တိ့သည်မိက်ေသာအကျင့် ကိ

ှ စ်သက်လျက်၊ က့ဲရဲေ့သာသတိ့သည် က့ဲရဲ ့ြခင်း၌ ေမွ ့ ေလျာ်လျက်၊ မိက်မဲေသာသတိ့သည်

ပညာအတတ်ကိ မန်းလျက်၊ အဘယ်မကာလပတ်လံးေနကလိမ့်မည်နည်း။ ၂၃

ငါဆံးမေသာ စကားကိ နားေထာင်၍ ေြပာင်း လဲ ကေလာ့။ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ သင်တိ့အေပ သိ့

ငါသွန်း ေလာင်း၍၊ ငါ့စကား၏အနက်အဓိပါယ်ကိ နားလည် ေစမည်။ ၂၄

ငါသည်ေခ ၍ သင်တိ့သည် ြငင်းပယ်ေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ ငါ့လက်ကိဆန့်၍

အဘယ်သမ မမှတ်ေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ ၂၅ ငါသတိေပးြခင်း ှ ိသမ ကိ သင်တိ့သည်ပယ်၍၊

ငါဆံးမေသာ စကားတခွန်းကိ နားမခံဘဲေနေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၆ သင်တိ့သည်

ေဘးဥပဒ် ှ င့် ေတွ့ ကံေသာအခါ ငါရယ်မည်။ ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာအမေရာက်ေသာ

အခါ ငါြပက်ယယ် ပမည်။ ၂၇ သင်တိ့ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အမသည်

သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းအမက့ဲသိ့၎င်း၊ သင်တိ့ပျက်စီးြခင်း အမသည်

ေလြပင်းမန်တိင်းက့ဲသိ့၎င်း ေရာက်လာ၍၊ သင်တိ့သည်ဆင်းရဲြခင်း၊ ပပန်ြခင်း ှ င့်

ေတွ့ ကံေသာ အခါ၊ ၂၈ ထိအမေရာက်ေသာသတိ့သည် ငါ့ကိေခ ေသာ် လည်း ငါမထး။

ငါ့ကိ ကိးစား၍ ှ ာေသာ်လည်း မေတွ့ ရက။ ၂၉ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်

ပညာအတတ်ကိမန်း က၏။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သေဘာကိ အလိမ ှ ိ က။ ၃၀

ငါသတိေပးြခင်းကိ အလင်းနားမခံ က။ ငါဆံးမ ြခင်း ှ ိသမ ကိ မထီမ့ဲြမင် ပက၏။ ၃၁

ထိေကာင့်သတိ့သည် ကိယ်ကျင့် ြခင်း၏ အကျိုး အြပစ်ကိစား၍၊ ကိယ် ကံေသာ

အ ကံတိ့ ှ င့် ဝ ကလိမ့် မည်။ ၃၂ ဥာဏ်တိမ်ေသာသတိ့သည် လမ်းလဲွသြဖင့်

အသက်ဆံးတတ်က၏။ မိက်ေသာသတိ့သည် သတိလစ် ေသာအားြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်က၏။ ၃၃ ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေသာသမကား လံ ခံစွာ ေန၍၊ ေဘးကိ

မေကာက်ဘဲ ငိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။

၂ ငါ့သား၊ သင်သည်ပညာစကားကိ နားေထာင်၍၊ ၂ ေစတနာစိတ် ှ င့် ဥာဏ်ကိ

ှ ာေဖွသည်တိင်ေအာင်၊ ငါ့စကားကိ နားခံ၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကိယ်အထဲ၌

သွင်းမိလ င်၎င်း၊ ၃ သိပံအတတ်ကိေခ ၍၊ ဥာဏ်ေနာက်သိ့ အသံ ကိလင့်လ င်၎င်း၊ ၄

ေငွကိ ှ ာတတ်သက့ဲသိ့ ပညာကိ ှ ာ၍၊ ဝှက်ထား ေသာဘ ာကိ စးစမ်းတတ်သက့ဲသိ၊့

ဥာဏ်ကိ စးစမ်း လ င်၎င်း၊ ၅ထာဝရဘရားကိ ေကာက်ေသာသေဘာ၌ ကျင်လည်၍၊

ဘရားသခင်ကိသိေသာ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့်စံ လိမ့်မည်။ ၆ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည်ပညာကိ ေပးေတာ်မတတ်၏။ နားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်သည်

တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်သာြဖစ်တတ်၏။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့အဘိ့ ပညာရတနာကိ

သိထားေတာ်မ၏။ တရားသြဖင့်ကျင့် ေသာသတိ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မ၏။ ၈

မိမိသန့် ှ င်းသတိ့သည်တရားလမ်းကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း၊ သတိ့၏လမ်းခရီးကိ

လံ ခံ ေစေတာ်မ၏။ ၉ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် သင်သည် ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ြခင်း။

တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ လျစ်လျူစွာ ဆံးြဖတ် ြခင်းမှစ၍၊ ေကာင်းေသာလမ်း ှ ိသမ တိ့ကိ

သိနားလည် လိမ့်မည်။ ၁၀ ပညာသည်သင်၏ ှ လံးထဲသိ့ဝင်၍၊ သင်သည် သိကားြခင်း၌

ေမွေ့လျာ်ေသာအခါ၊ ၁၁ သမာသတိသည် သင့် ကိ ထိန်းသိမ်း၍၊ ဥာဏ်သည်လည်း

ေစာင့် ေ ှ ာက်သြဖင့် ၊ ၁၂ ဆိးေသာလမ်းမှ ကယ်တင်လိမ့်မည်။ ေကာက် ေသာစကားကိ

ေြပာတတ်ေသာသ၊ ၁၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာလမ်းကိစွန့်၍၊ မိက်မဲေသာ လမ်းသိ့လိက်ေသာသ၊

၁၄ ဒစ ိက်၌ေမွေ့လျာ်၍ အဓမလ၏ ေကာက်လိမ် ြခင်းကိ အားရ ှ စ်သက်ေသာသ၊ ၁၅

ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့မလိက်၊ ေကာက်ေသာ လမ်းသိ့သာ လိက်ေသာသတိ၏့လက်မှ၎င်း၊ ၁၆

အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ၊ တ် ှ င့် ေချာ့ေမာ့တတ် ေသာ ြပည်တန်ဆာမိန်းမ၊ ၁၇

အသက်ငယ်စဥ်ပ့ဲြပင်ေသာ ေကျးဇး ှ င်ကိစွန့်၍၊ မိမိဘရားသခင်၏ ပဋိညာဥ်တရားကိ

ေမ့ေလျာ့ေသာ မိန်းမလက်မှ၎င်း၊ သင့် ကိ ကယ်တင်လိမ့်မည်။ ၁၈ ထိမိန်းမ၏အိမ်သည်

ေသြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သလိက်ေသာ လမ်းတိ့သည် သချုင်းသားေနရာ ှ င့် ၎င်း စပ်ဆိင် သြဖင့် ၊

၁၉ သ၏အိမ်သိ့ဝင်ေသာသ တစံတေယာက်မ မြပန်ရ။ အသက်လမ်းကိ မမီှရ။

၂၀ သင်သည် သေတာ်ေကာင်းတိ့၏ လမ်းသိ့ေ ှ ာက်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့၏ လမ်းခရီးထဲက မထွက်ဘဲ အစဥ်တစိက်လိက်ရမည်အေကာင်းတည်း။

၂၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်ြပည်ေတာ်၌ေန၍၊ စံလင်ေသာ သတိ့သည်

ေနရာကျကလိမ့်မည်။ ၂၂အဓမလတိ့မကား၊ ြပည်ေတာ်မှပယ် ှ င်းြခင်း၊ လွန်ကျူးေသာ

သတိ့သည် တ်ပစ်ြခင်းကိ ခံရကလိမ့် မည်။

၃ ငါ့သား၊ ငါေပးေသာတရားကိ မေမ့ ှ င့် ။ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သင်၏ ှ လံးေစာင့် ေ ှ ာက်ပါေစ။

၂ အေကာင်းမကား၊ ပညတ်တရားသည် အသက်တာ ှ ည်ေသာ

ကာလ ှ စ်ေပါင်းများကိ၎င်း၊ ငိမ်ဝပ်ြခင်းကိ ၎င်း တိးပွါးေစလိမ့်မည်။ ၃က ဏာတရား ှ င့်

သစာတရားကိ သင် ှ င့် မကွာေစ ှ င့် ။ ထိတရားတိ့ကိ သင်၏လည်ပင်း၌ဆဲွထား ေလာ့။

ှ လံးအင်းစာရင်း၌ ေရးသွင်းေလာ့။ ၄ ထိသိ့ ပလ င် ဘရားသခင်ေ ှ လ့တိ့ေ ှ မှ့ာ

မျက် ှ ာရ၍၊ ေကျးဇးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၅ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ကိးစားေလာ့။

ကိယ်ဥာဏ်ကိ အမီှမ ပ ှ င့် ။ ၆ သွားေလရာရာ၌ ထာဝရဘရားကိ မျက်ေမှာက် ပေလာ့။

သိ့ ပလ င်၊ သင်၏လမ်းခရီးတိ့ကိ ပ့ဲြပင်ေတာ် မမည်။ ၇ ငါသည်ပညာ ှ ိ၏ဟ ကိယ်ကိ

မထင် ှ င့် ။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍ ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်ေလာ့။ ၈ သိ့ ပလ င်၊

သင်၏အေကာတိ့သည် အားသန်၍၊ အ ိးတိ့သည် ြခင်ဆီ ှ င့် ြပည့် စံ ကလိမ့်မည်။ ၉

သင်သည်ကိယ်ဥစာ ှ င့် အဦးသီးေသာ အသီး အ ှံ ှ ိသမ ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ေလာ့။

၁၀ သိ့ ပလ င်၊ သင်၏စပါးကျီတိ့သည် ကယ်ဝ၍၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာတိ့ကိ

အသစ်ေသာ စပျစ်ရည် လံလိမ့်မည်။ ၁၁ ငါ့သား၊ ထာဝရဘရားဆံးမေတာ်မြခင်းကိ

မမှတ်ဘဲမေန ှ င့် ။ သင်၏အြပစ်ကိ စစ်ေဆးေတာ်မေသာ အခါ စိတ်မပျက်ေစ ှ င့် ။ ၁၂

ထာဝရဘရားသည် ချစ်ေတာ်မေသာ သကိ ဆံးမေတာ်မတတ်၏။ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ

သကိ ဆံးမ ေတာ်မတတ်၏။ ၁၃ ဥာဏ်ပညာကိ ှ ာ၍ရေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၄

အေကာင်းမကား၊ ပညာကန်သွယ်ြခင်းသည် ေငွကန်သွယ်ြခင်းထက်သာ၍ေကာင်း၏။

ပညာကန်သွယ် ၍ ရေသာအြမတ်လည်း ေ စင်ထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၅ ပညာသည်
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ပတြမားထက်သာ၍ အဘိးထိက် ေပ၏။ ှ စ်သက်ဘွယ်သမ ေသာ အရာတိ့သည်

ထိရတနာကိ မ ပိင် ိင် က။ ၁၆ သ၏လက်ျာလက်၌ အသက်တာ ှ ည်ေသာ ကာလ၊

လက်ဝဲလက်၌ စည်းစိမ် ှ င့် ဂဏ်အသေရ ှ ိ၏။ ၁၇ ပညာလမ်းတိ့သည် သာယာေသာလမ်း၊

ပညာ လမ်းခရီး ှ ိသမ တိ့သည် ငိမ်ဝပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၈ ပညာကိ ကိင်ဆဲွေသာသသည်

အသက်ပင်ကိ ရ ပီ။ လက်မလတ်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၉ထာဝရဘရားသည်

ပညာေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီးကိတည်၍၊ ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့် မိဃ်းေကာင်းကင် ကိ

ြပင်ဆင်ေတာ်မ ပီ။ ၂၀ သိပံအတတ်ေတာ်အားြဖင့် နက်နဲေသာအရပ် အက်ကဲွ၍၊

မိဃ်းတိမ်မှလည်း ှ င်းရည်ကျတတ်၏။ ၂၁ ငါ့သား၊ ပညာရတနာ ှ င့် သမာသတိကိ သင့်

မျက်ေမှာက်မှ မကွာေစဘဲ၊ အစဥ်ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၂၂ သိ့ ပလ င်၊ ထိရတနာတိ့သည်

သင်၏ဝိညာဥ်၌ အသက်၊ သင်၏လည်ပင်း၌ ဂဏ်အသေရြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၃

သင်သည်ခရီးသွားရာ၌ ေဘးမ ှ ိ။ ေြခမတိက်မိ ဘဲ သွားလိမ့်မည်။ ၂၄ အိပ်ေသာအခါ

ေကာက်စရာမ ှ ိရ။ေကာင်းမွန် စွာ အိပ်ေပျာ်ရလိမ့်မည်။ ၂၅ လျင်ြမန်ေသာေဘး ှ င့်

လဆိးေတွတ့တ်ေသာ ပျက်စီးရာ ေဘးကိ ေကာက်စရာမ ှ ိရ။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် သင်ယံကည်ကိးစားရာြဖစ်၍၊ သင်၏ေြခကိမေကျာ့မိ ေစြခင်းငှါ

ေစာင့် မေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၇ ေကျးဇးကိခံသင့် ေသာ သတိ့အား ေကျးဇး ပရ ေသာ

အခွင့် ှ ိလ င် မ ပဘဲမေန ှ င့် ။ ၂၈ အိမ်နီးချင်းကိေပးစရာ ှ ိလျက်ပင်၊ သွားေတာ့။

တဖန်လာဦးေတာ့။ နက်ြဖန်မှ ငါေပး မည်ဟ မေြပာ ှ င့် ။ ၂၉ စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိဘဲ

သင့်အနားမှာေနေသာ အိမ်နီး ချင်း၌ မေကာင်းေသာ အ ကံကိမ ကံ ှ င့် ။ ၃၀ သင်၌

အြပစ်မ ပေသာသကိ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ ရန်မေတွ့ ၃၁ ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာသ၏

စည်းစိမ်ကိမေတာင့်တ ှ င့် ။ သလိက်ေသာ လမ်းတစံတခကိမ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။

၃၂ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သေဘာ ေကာက်ေသာ သတိ့ကိ

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့မကား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် မိဿဟာယ ဖဲွရ့

ေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ ၃၃ မတရားေသာသ၏ ေနရာသည်ထာဝရဘရား ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ

ေတွတ့တ်၏။ တရားေသာသ၏ ေနရာကိ ကားေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၃၄

အကယ်စင်စစ် က့ဲရဲတ့တ်ေသာသတိ့ကိ က့ဲရဲ ့ေတာ်မ၏။ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့အားကား၊

ေကျးဇး ပ ေတာ်မ၏။ ၃၅ ပညာ ှ ိေသာသတိ့သည် ဘန်းအသေရကိ အေမွခံရ၍၊

မိက်ေသာသတိ့မကား၊ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ထမ်းသွားရကလိမ့်မည်။

၄ ငါ့သားတိ၊့ အဘ၏နည်းဥပေဒသကိ နားေထာင်၍၊ ဥာဏ်သေဘာကိ နားလည်ြခင်းငှါ

ေစ့ေစ့မှတ် ကေလာ့။ ၂ ေကာင်းေသာသဝါဒကိ ငါေပး၏။ ငါ့ပညတ် တရားကိ

မပယ်က ှ င့် ။ ၃ ငါမကား၊ အဘ၏ရင် ှ စ်၊ အမိေ ှ မှ့ာ းည့ံ၍ အချစ်ဆံးေသာ

သားြဖစ်၏။ ၄ ငါ့အဘသွန်သင်၍ မက်ဆိေလသည်ကား၊ ငါ့စကားကိ

သင်၏ ှ လံး၌ သွင်းမိ၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ကျင့် ေစာင့်သြဖင့် အသက် ှ င်ေလာ့။ ၅

ပညာကိဆည်းဖးေလာ့။ ဥာဏ်ကိ ဆည်းဖး ေလာ့။ သတိမလစ်ေစ ှ င့် ။

ငါ၏ တ်ထွက်စကားကိ မလဲမေ ှ ာင် ှ င့် ။ ၆ ပညာကိမစွန့် ှ င့် ။ သသည်သင့် ကိ

ထိန်းသိမ်း လိမ့်မည်။ သကိ့ချစ်ေလာ့။ သင့် ကိ ေစာင့် မလိမ့်မည်။ ၇ ပညာသည်

အြမတ်ဆံးေသာအရာြဖစ်၏။ ပညာကိဆည်းဖးေလာ့။ ဆည်းဖးသမ ေသာဥစာတိ့တွင်

ဥာဏ်ကိဆည်းဖးေလာ့။ ၈သကိ့အြမတ်ထားေလာ့။ သသည် သင့် ကိ ချီးေြမာက်လိမ့်မည်။

သကိ့ဘက်ယမ်းလ င်၊ ဂဏ်အသေရ ကိ ေပးလိမ့်မည်။ ၉ သင်၏ေခါင်းကိ

တင့်တယ်ေသာဦးရစ် ှ င့် ပတ်ရစ်၍၊ ဘန်း ကီးေသာသရဖကိ အပ် ှ ံ လိမ့်မည်။ ၁၀ ငါ့သား၊

ငါ့စကားကိနားေထာင်နာယေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ သင့်အသက် ှ စ်ေပါင်းများလိမ့်မည်။ ၁၁

ပညာလမ်းကိငါြပသ၍၊ မှန်ေသာလမ်းခရီးတိ့၌ သင့် ကိငါပိ့ေဆာင်၏။ ၁၂ ေ ှ ာက်သွားလ င်

ကျဥ်းေြမာင်းရာသိ့မေရာက်၊ ေြပးေသာအခါ တိက်မိ၍မလဲရ။ ၁၃ ဥပေဒသကိကိင်ဆဲွေလာ့။

မလတ် ှ င့် ။ ေစာင့်ထား ေလာ့။ အသက် ှ င်ြခင်း၏အေကာင်းြဖစ်၏။ ၁၄

အဓမလတိ့ လမ်းထဲသိ့မဝင် ှ င့် ။ ဆိးယတ် ေသာသတိ့ ှ င့်အတ မလိက် ှ င့် ။ ၁၅

သတိလ့မ်းကိကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ လိက်မသွား ှ င့် ။ လဲ၍သွားေလာ့။ ၁၆ သတိသ့ည်သတပါး၌

အြပစ်မ ပရလ င် မအိပ် တတ်။ တစံတေယာက်ေသာ သကိမလဲေစလ င် အိပ်၍

မေပျာ်တတ်။ ၁၇ ဒစ ိက် ှ င့် ဆိင်ေသာမန့်ကိစား၍ ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက်တတ်က၏။ ၁၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏လမ်းသည် တက်ေသာ

အာ ဏ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ေနထွက်သည်တိင်ေအာင် တိးပွါး ထွန်းလင်းတတ်၏။ ၁၉

မတရားေသာသတိ့၏လမ်းမကား၊ ေမှာင်မိက် က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် လဲေသာအခါ၊

အဘယ်အရာကိ တိက်မိသည်ဟ မသိရက။ ၂၀ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိနားေထာင်ေလာ့။ ငါ

ေဟာေြပာချက်တိ့ကိ နားသွင်းေလာ့။ ၂၁ သင့် မျက်ေမှာက်မှ မကွာေစ ှ င့် ။

ှ လံးတွင်း၌ ေစာင့်ထားေလာ့။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊ ထိတရားစကားကိ ေတွရ့

ေသာသတိ့သည် အသက် ှ င်ြခင်း၊ တကိယ်လံးကျန်းမာ ြခင်းအေကာင်းကိ

ေတွရ့ ပီ။ ၂၃ ှ လံးသည်အသက်၏အေြခအြမစ် ြဖစ်ေသာ ေကာင့် ၊ သင်၏ ှ လံးကိ

အထးသြဖင့် ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၂၄ ေကာက်ေသာစကားတိ့ကိ၎င်း၊ ြငင်းဆန်တတ် ေသာ

တ်ခမ်းတိ့ကိ၎င်း ေဝးစွာ ပယ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၂၅ သင်၏မျက်စိသည် ေ ှ ့ ကည့်၍၊

မျက်ခမ်းတိ့ သည် တည့်တည့်အာ ံ ပေစေလာ့။ ၂၆ သင်သွားရာလမ်းကိ စးစမ်း၍၊

သွားေလ ရာရာ၌ တည်ကည်ြခင်း ှ ိေစေလာ့။ ၂၇ လက်ျာဘက်၊လက်ဝဲဘက်သိ့

မတိမ်းမလဲ ှ င့် ။ ဒစ ိက် ပရာ လမ်းကိေ ှ ာင်ေလာ့။

၅ ငါ့သား၊ သင်သည် သမာသတိ ှ ိ၍၊ သင့်၏ တ် ခမ်းသည် သိပံအတတ်ကိ

ေစာင့် မည်အေကာင်း၊ ငါ့ပညာ ကိမှတ်ကျံုး၍၊ ငါေပးေသာဥာဏ်သိ့ သင့် နားကိ

လှည့် ေလာ့။ ၃ အေကာင်းမကား၊ အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ၏ တ်ခမ်းသည်

ပျားလပိ့က့ဲသိ့ယိတတ်၍၊ သေြပာေသာစကား သည် ဆီထက်ေချာေသာ်လည်း၊ ၄

အဆံး၌ကား၊ သသည်ဘင်းခါး ွက်က့ဲသိ့ခါး၍၊ သန်လျက် ှ င့်အမ ထက်၏။ ၅

သ၏ေြခတိ့သည် ေသြခင်းသိ့ဆင်း၍၊ သသွား ရာလမ်းသည် မရဏာ ိင်ငံသိ့

ေရာက်တတ်၏။ (Sheol h7585) ၆ သင်သည်အသက်လမ်းကိ မဆင်ြခင်ရေအာင်၊

သထံ့းစံဓေလ့တိ့သည် တေ ွေ့ ွေ့ြပာင်းလဲသြဖင့် ၊ သင်သည် နားမလည် ိင်ရ။ ၇ သိ့ြဖစ်၍

ငါ့သားတိ၊့ ငါ့စကားကိ နားေထာင် က ေလာ့။ ငါေဟာေြပာချက်တိ့ကိ မပယ်က ှ င့် ။ ၈

ထိသိ့ေသာမိန်းမကိ ေဝးစွာေ ှ ာင်သွားေလာ့။ သေ့နရာတံခါးဝသိ့ မချဥ်း ှ င့် ။ ၉ သိ့မဟတ်

သင်သည် ကိယ်ဂဏ်အသေရကိ သ တပါး၌၎င်း၊ ကိယ်အသက်ကိ ကမ်းတမ်းေသာ သတိ့၌

၎င်း အပ်လိမ့်မည်။ ၁၀တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သင်၏စည်းစိမ် ှ င့် ြပည့်ဝကလိမ့်မည်။

သင်လပ်၍ ရေသာဥစာသည် တပါး အမျိုးသားအိမ်သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၁ ေနာက်ဆံး၌

သင့်အသား၊ သင့် ကိယ်ကာယ ေဆွးေြမ့ေသာအခါ၊ ၁၂ ငါသည် သွန်သင်ြခင်းကိ

မန်းေလ ပီတကား။ ဆံးမြခင်းကိ စိတ် ှ လံးထဲမှာ မထီမ့ဲြမင် ပေလ ပီ တကား။ ၁၃

ငါ့ဆရာတိ့၏ စကားကိနားမေထာင်ဘဲ၊ ငါ့အား သွန်သင်ေသာ သတိ့၏စကားကိ

နားမခံဘဲေနေလ ပီ တကား။ ၁၄ စည်းေဝးေသာ ပရိတ်သတ်များအလယ်၌ ဒစ ိက်မျိုးကိ

ကန်စင်လသည်တိင်ေအာင် ငါ ပေလ ပီ တကားဟ ြမည်တမ်းရလိမ့်မည်။ ၁၅

ကိယ်ဆိင်ေသာ ေရအိးကိ သံး၍၊ ကိယ်ေရတွင်း ထဲက ထွက်ေသာ စမ်းေရကိ ေသာက်ေလာ့။

၁၆ သင်၏ စမ်းေရများြပား၍၊ လမ်းများအနားမှာ စီးေသာ ြမစ်များ ြဖစ်ေစေလာ့။ ၁၇

တပါးအမျိုးသား ှ င့် ေပါင်းဘက်၍ မဆိင်ေစဘဲ၊ ကိယ်တပါးတည်းသာ ဆိင်ေစေလာ့။ ၁၈

သင်၏စမ်းေရတွင်း၌မဂလာ ှ ိေစ၍၊ အသက် အ ွယ်ပျိုစဥ် ကာလ၊ ေပါင်းေဘာ်ေသာ

မယား ှ င့်အတ ေပျာ်ေမွေ့လာ့။ ၁၉သသည်စံမက်တတ်ေသာ သမင်မ၊ ှ စ်လိဘွယ် ေသာ

ဒရယ်မက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သ၏သားြမတ်တိ့သည် သင်၏အလိဆ ကိ အစဥ်ေြပေစ၍၊

သကိ့ချစ်ေသာ စိတ် ှ င့် အစဥ်ယစ်မးလျက်ေနေလာ့။ ၂၀ ငါ့သား၊ သင်သည်

အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ ှ င့် အဘယ်ေကာင့် ယစ်မးသနည်း။ ြပည်တန်ဆာမ၏

ရင်ပတ်ကိအဘယ်ေကာင့် ဘက်ယမ်းသနည်း။ ၂၁ လသွားလာသမ ေသာ

လမ်းတိ့သည် ထာဝရ ဘရားမျက်ေမှာက်ေတာ်၌ ှ ိ က၍၊ သွားလာသမ ေသာ

အြခင်းအရာတိ့ကိ စးစမ်းေတာ်မ၏။ ၂၂အဓမလသည် မိမိ ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ြဖင့်

ဘမ်းမိြခင်း၊ မိမိအြပစ် ကိးတိ့ြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံရ လိမ့်မည်။ ၂၃ သသည်

အလွန်မိက်ေသာေကာင့် မှားယွင်း၍၊ သွန်သင်ြခင်းကိ မခံရဘဲေသသွားရလိမ့်မည်။

၆ ငါ့သား၊ သင်သည် အေဆွခင်ပွန်းအတွက် အာမခံမိေသာ်၎င်း၊

သတပါး ှ င့်လက်ဝါးချင်း ိက်မိ ေသာ်၎င်း၊ ၂ ကိယ် တ်ထွက်စကားြဖင့် ေကျာ်မိ ပီ။

ကိယ် ေြပာေသာစကားေကာင့် အမေရာက်ေလ ပီ။ ၃ ငါ့သား၊ သင်သည်

အေဆွခင်ပွန်းလက်သိ့ ေရာက်မိလ င်၊ ကိယ်ကိ တ်အ့ံေသာငှါ အဘယ်သိ့

ပရမည်နည်းဟမကား၊ အေဆွခင်ပွန်းထံသိ့ သွား၍၊ ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချလျက်သကိ့

ိးေဆာ်ေလာ့။ ၄ အိပ်မေပျာ် ှ င့် ။ မျက်စိမိှတ်၍ မငိက် ှ င့် ။ ၅ မဆိးလက်မှ
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သမင်ဒရယ်ကိ၎င်း၊ ငှက်ကိ၎င်း တ်ရသက့ဲသိ့ ကိယ်ကိ တ်ေလာ့။ ၆အချင်းလပျင်း၊

ပ ွက်ဆိတ်ထံသိ့သွား၍၊ သ၏ အပအမတိ့ကိ ဆင်ြခင်သြဖင့် ပညာ ှ ိေစေလာ့။ ၇

ပ ွတ်ဆိတ်သည်ဆရာမ ှ ိ၊ ပ့ဲြပင်ေသာသမ ှ ိ၊ မင်းမ ှ ိဘဲလျက်၊ ၈ ေ ွကာလ ှ င့်

စပါးရိတ်ရာကာလ၌ မိမိ စားစရာအစာကိ ှ ာေဖွသိထားတတ်၏။ ၉ အိလပျင်း၊

သင်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး အိပ်လျက်ေနလိမ့်မည်နည်း။ အဘယ်ေသာ

အခါ ိးလိမ့်မည် နည်း။ ၁၀ ခဏအိပ်လျက်၊ ခဏေပျာ်လျက်၊ အိပ်ေပျာ် အ့ံေသာငှါ

ခဏလက်ချင်းပိက်လျက် ေနစဥ်တွင်၊ ၁၁ဆင်းရဲြခင်းသည် ခရီးသွားေသာ သက့ဲသိ့၎င်း၊

ဥစာ ပန်းတီးြခင်းသည် သရဲက့ဲသိ့၎င်း ေရာက်လာ လိမ့်မည်။ ၁၂ ဆိးယတ်ေသာ

သ ှ င့် မတရားေသာသသည် ေကာက်လိမ်ေသာ စကား၌ ကျင်လည်တတ်၏။ ၁၃

မျက်ေတာင်ခတ်လျက်၊ ေြခြဖင့် အမှတ်ေပး လျက်၊ လက်ေချာင်းတိ့ြဖင့် သွန်သင်လျက်

ပတတ်၏။ ၁၄ ေကာက်ေသာ စိတ်သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ မေကာင်းေသာ အ ကံကိ

အစဥ် ကံစည်တတ်၏။ သတပါးချင်းရန်ေတွေ့စြခင်းငှါ ပတတ်၏။ ၁၅ ထိေကာင့်သသည်

အမှတ်တမ့ဲအမေရာက်၍၊ ကိးကွယ်စရာဘဲ ချက်ြခင်းကျိုးပ့ဲပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ၁၆

ထာဝရဘရား မန်းေတာ်မေသာအရာ ေြခာက် ပါးမက၊ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မေသာအရာ

ခနစ်ပါး ဟမကား၊ ၁၇ ေထာင်လားေသာ မျက် ှ ာတပါး၊ မသာ၌ ကျင် လည်ေသာ

လ ာတပါး၊ အြပစ်မ ှ ိေသာသ၏ အသက်ကိ သတ်ေသာ လက်တပါး၊ ၁၈ မေကာင်းေသာ

အ ကံကိ ကံစည်ေသာ ှ လံး တပါး၊ အြပစ် ပရာသိ့ အလျင်အြမန် ေြပးတတ်ေသာ

ေြခတပါး၊ ၁၉ မသာစကားကိေြပာ၍ မမှန်ေသာသက်ေသ တပါး၊ အေပါင်းအေဘာ်ချင်း

ရန်ေတွေ့စြခင်းငှါ ပတတ် ေသာသတပါးတည်း။ ၂၀ ငါ့သား၊ အဘ၏ပညတ်စကားကိ

နားေထာင် ေလာ့။ အမိေပးေသာ တရားကိ မပယ် ှ င့် ။ ၂၁ ှ လံးေပ မှာ အ မဲချည်၍

လည်ပင်း၌ ဆဲွထား ေလာ့။ ၂၂ သင်သည် အြခားသိ့ သွားေသာအခါ၊ ထိပညတ်

တရားသည် လမ်းြပလိမ့်မည်။ အိပ်ေသာအခါ သင့် ကိ ေစာင့် လိမ့်မည်။ ိးေသာအခါ သင် ှ င့်

တ်ဆက် လိမ့်မည်။ ၂၃ အေကာင်းမကား၊ ပညတ်ေတာ်သည် မီးခွက် ြဖစ်၏။

တရားေတာ်သည် အလင်းြဖစ်၏။ အြပစ်ကိ ြပတတ်ေသာ သဝါဒစကားသည်

အသက်လမ်းြဖစ်၏။ ၂၄ ဆိးေသာမိန်းမ ှ င့် ၎င်း၊ အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမ

ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ တ် ှ င့် ၎င်းလွတ်ေစြခင်းငှါ၊ သင့် ကိ ေစာင့် ဘိ့ရာြဖစ်သတည်း။ ၂၅

ထိသိ့ေသာမိန်းမသည် အဆင်းလှေသာ်လည်း၊ တပ်မက်ေသာ စိတ်မ ှ ိ ှ င့် ။ သသည်

မျက်ခမ်းတိ့ြဖင့် သင့် ကိမေကျာ့မိေစ ှ င့် ။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊ ြပည်တန်ဆာမကိ

မီှဝဲေသာ ေယာက်ျားသည် ဆင်းရဲ၍၊ မန့်တလံးကိသာ ရတတ်၏။ ေမျာက်မထားေသာ

မိန်းမသည်လည်း ြမတ်ေသာအသက် ကိ ဘမ်းတတ်၏။ ၂၇လသည်အဝတ်မေလာင်ဘဲ

မီးကိ ပိက်ဘက် ိင် သေလာ။ ၂၈ ေြခမေလာင်ဘဲမီးခဲေပ မှာ နင်း ိင်သေလာ။ ၂၉

သမ့ယားထံသိ့ဝင်ေသာသသည် ထိနည်းတ ြဖစ်၏။ သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာ

သမည်သည်ကား၊ အြပစ် ှ င့် မကင်းမလွတ် ိင်ရာ၊ ၃၀ မွတ်သိပ်ေသာ စိတ်ေြပေစြခင်းငှါ၊

ခိးေသာသ ပင် အြပစ်မလွတ်ရ။ ၃၁ ေတွမိ့လ င် ခနစ်ဆြပန်ေပးရမည်။ ကိယ်အိမ်၌

ှ ိသမ ေသာ ဥစာတိ့ကိ ေလျာ်ရမည်။ ၃၂သမ့ယားကိြပစ်မှားေသာသသည် ဥာဏ်မ ှ ိ။

ထိသိ့ ပေသာ သသည် မိမိအသက်ကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ၃၃ နာကျင်စွာ ထိခိက်ြခင်း ှ င့်

အသေရ တ်ချြခင်း ကိ ခံရလိမ့်မည်။ သ၏အ ှ က်ကဲွြခင်းသည် မေြပ ိင်။ ၃၄

အေကာင်းမကား၊ ေယာက်ျားသည် မယားကိ မယံေသာစိတ် ှ ိလ င်၊ ြပင်းထန်စွာ

အမျက်ထွက်တတ်၏။ အြပစ်ေပးချိန်ေရာက်ေသာအခါ သနားြခင်းမ ှ ိတတ်။ ၃၅

ေလျာ်ြပစ်ေငွမည်မ ကိ ပမာဏမ ပတတ်။ များစွာေသာလက်ေဆာင်တိ့ကိေပးေသာ်လည်း

စိတ် မေြပတတ်။

၇ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်၍၊ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သင်၌ သိထားေလာ့။

၂ ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍ အသက် ှ င် ေလာ့။ ငါေပးေသာတရားကိ

ကိယ်မျက်ဆန်က့ဲသိ့ ေစာင့် ေလာ့။ ၃ သင်၏လက်ေချာင်းတိ့၌ ချည်ထား၍၊ သင်၏

ှ လံးအင်းစာရင်း၌ ေရးမှတ်ေလာ့။ ၄ ပညာကိကိယ် ှ မဟ၍၎င်း၊ ဥာဏ်ကိ ကိယ်

ေပါက်ေဘာ်ဟ၍၎င်း ေခေလာ့။ ၅ သိ့ ပလ င်သတိ့သည် အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမ၊ တ် ှ င့်

ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ ြပည်တန်ဆာမိန်းမလက်မှ သင့် ကိ ကယ်တင် ကလိမ့်မည်။ ၆

ငါ့အိမ်ြပတင်း ွက် ကားမှ ငါ ကည့်၍ြမင်ရေသာ အမဟမကား၊ ၇ ဥာဏ်တိမ်ေသာ

အမျိုးသားချင်းစကိ ငါ ကည့် စဥ်တွင်၊ ဥာဏ်မ ှ ိေသာ လပျိုတေယာက်သည်၊ ၈

ထိသိ့ေသာ မိန်းမေနရာလမ်းေထာင့် အနားသိ့ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ၊ ၉ မိဃ်းချုပ်၍

ညဦးအချိန်၊ ညဥ့်နက်ေသာ အချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိမိန်းမေနရာ လမ်းသိ့ လိက်ေလ၏။

၁၀ ြပည်တန်ဆာ အဝတ်ကိဝတ်၍၊ ဆန်းြပားေသာ မိန်းမသည် ထိသကိ ကိဆိ၏။ ၁၁

ထိမိန်းမသည် ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ခိင်မာေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိ၏။ ကိယ်အိမ်၌မေန၊

လည်တတ်၏။ ၁၂ ခဏအိမ်ြပင်၊ ခဏလမ်းထဲမှာေနလျက်၊ လမ်း ေထာင့်အရပ်ရပ်၌

ေချာင်းေြမာင်း၍ကည့်တတ်၏။ ၁၃ ထိလပျိုကိေတွေ့သာအခါ၊ ရဲေသာမျက် ှ ာ ှ င့်

ဘမ်းဘက်နမ်း ပ်လျက်၊ ၁၄ ငါ၌ မိဿဟာယပေဇာ်သကာ ှ ိ၏။ ယေန့ ငါ့ဂတိဝတ်ကိ

ငါေြဖ ပီ။ ၁၅ ထိေကာင့်သင့် ကိ ကိဆိအ့ံေသာငှါ ငါထွက် လာ ပီ။ သင့် မျက် ှ ာကိ

ကိးစား ှ ာ၍ေတွ့ ပီ။ ၁၆ ငါ့ခတင်ကိချယ်လှယ်ေသာ အိပ်ရာခင်း ှ င့် ၎င်း၊

အဲဂတုပိတ်ေချာ ှ င့် ၎င်း ြပင်ဆင် ပီ။ ၁၇ ငါ့ေမွရ့ာကိ မရန်၊ အေကျာ်၊ သစ် ကံပိး ှ င့် ထံ ပီ။

၁၈လာပါ၊ မိဃ်းလင်းသည်တိင်ေအာင် ကာမရာဂ စိတ်ကိ ေြဖကကန်အ့ံ။ ေမထန် ပ၍

ေမွေ့လျာ် ကကန်အ့ံ။ ၁၉ ငါ့အ ှ င်သည် အိမ်မှာမ ှ ိ။ ေငွအိတ်ကိ ေဆာင် လျက်ေဝးေသာ

အရပ်သိ့သွား ပီ။ ၂၀ ပဲွေနေ့ရာက်မှသာ ြပန်လာလိမ့်မည်ဟ၊ ၂၁ ချစ်ဘွယ်ေသာ စကား ှ င့်

ထိသကိ ေသွးေဆာင် ၍ ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ တ်ခမ်း ှ င့် ိင်သြဖင့် ၊ ၂၂

ွားသည်အေသခံရာသိ့ လိက်သက့ဲသိ့၎င်း၊ သမင်ဒရယ်သည် မိမိအသည်း၌

ြမားမထိးမီှတိင်ေအာင်၊ ဘမ်းမိရာထဲသိ့ ဝင်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ၂၃ ငှက်သည်

မိမိအသက်ဆံးေစြခင်းငှါ ေထာင် မှန်းကိမရိပ်မိဘဲ၊ ေကျာ့ကွင်းထဲသိ့ အလျင်အြမန်

ဝင်သက့ဲသိ့၎င်း၊ လပျိုသည် ထိမိန်းမေနာက်သိ့ ချက်ြခင်း လိက်သွားတတ်၏။ ၂၄ သိ့ြဖစ်၍

ငါ့သားတိ၊့ ငါ့စကားကိနားေထာင်၍ ငါေဟာေြပာချက်တိ့ကိ မှတ်ကျံုး ကေလာ့။

၂၅ ထိသိ့ေသာ မိန်းမေနရာလမ်းကိ စိတ်မင့ဲကွက် ှ င့် ။ သကျင်လည်ေသာ

လမ်းခရီးသိ့ လဲ၍မလိက် ှ င့် ။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊ သသည်စစ်သရဲအများတိ့ကိ

လဲှေလ ပီ။ ခွန်အား ကီးေသာ သအများတိ့ကိ သတ်ေလ ပီ။ ၂၇ သ၏အိမ်သည်

ေသမင်း၏ဘံဗိမာန်သိ့ဆင်း၍၊ မရဏ ိင်ငံသိ့ ေရာက်ေသာလမ်းြဖစ်၏။ (Sheol h7585)

၈ ဥာဏ်ပညာသည်ေခ ၍ မိမိအသံကိ လင့်သည် မဟတ်ေလာ။

၂ ြမင့် ေသာအရပ်ထိပ်၌၎င်း၊ လမ်းခရီးအနား၌ ၎င်းရပ်ေန၏။ ၃ ကီးေသာတံခါးဝ၊

မိတံ့ခါး၊ အိမ်တံခါးဝမှာ ေကးေကာ်၍၊ ၄အချင်းလတိ၊့ သင်တိ့အားငါေခ ၏။ လသားတိ့

အား အသံကိ ငါလင့်၏။ ၅ ဥာဏ်တိမ်ေသာသတိ၊့ ပညာတရားကိ နား လည်ကေလာ့။

လမိက်တိ၊့ ထိးထွင်းေသာ ဥာဏ် ှ ိ က ေလာ့။ ၆ နားေထာင် က။ ြမတ်ေသာစကားကိ

ငါေြပာ မည်။ မှန်ေသာတရားစကားကိ ငါ တ် မက်မည်။ ၇ ငါ့ တ်ထွက်စကားသည်

သမာတရား ှ င့်သာ ဆိင်၍၊ ငါ့ တ်ခမ်းတိ့သည် ဒစ ိက်ကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ၏။ ၈

ငါေဟာေြပာသမ ေသာ စကားတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်၍၊ ေကာက်ေသာသေဘာ၊

ေဖာက်ြပန်ေသာသေဘာ ှ င့် ကင်းစင် က၏။ ၉ နားလည်ေသာသ၌အလံးစံ ှ င်းလင်း၍၊

ပညာကိရေသာ သတိ့အား ဟတ်မှန် က၏။ ၁၀ ေငွအရင်၊ ငါ့နည်းကိ၎င်း၊

ြမတ်ေသာေ အရင်၊ ပညာအတတ်ကိ၎င်း ခံယကေလာ့။ ၁၁ အေကာင်းမကား၊

ပညာသည် ပတြမားထက် သာ၍ြမတ်၏။ ှ စ်သက်ဘွယ်သမ ေသာ အရာတိ့သည်

ထိရတနာကိ မ ပိင် ိင် က။ ၁၂ ငါ့ဥာဏ်ပညာသည် သမာသတိ ှ င့် ေပါင်း၍၊ လိမာေသာ

သိပံ အတတ်များကိ ေဘာ်တတ်၏။ ၁၃ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာကား၊

ဒစ ိက်ကိမန်းေသာသေဘာတည်း။ မာနေထာင်လား ြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်း၊ မေကာင်းေသာ

လမ်းသိ့လိက်ြခင်း၊ ေကာက်ေသာစကားြဖင့် ေြပာဆိြခင်းတိ့ကိ ငါမန်း၏။ ၁၄

အကံေပး ိင်ေသာ အခွင့် ှ င့် ပညာရတနာသည် ငါ၌ ှ ိ၏။ ငါသည်ဥာဏ်ြဖစ်၍

အစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့် စံ၏။ ၁၅ ငါ့အားြဖင့် ှ င်ဘရင်တိ့သည် စိးစံရေသာ အခွင့် ၊

မင်းအရာ ှ ိတိ့သည် ဆံးြဖတ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ၁၆ ငါ့အားြဖင့် မင်းသား၊ မးမတ်၊

တရားသ ကီး အေပါင်းတိ့သည် အစိးရေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ ၁၇ ငါ့ကိချစ်ေသာ

သတိ့ကိ ငါချစ်၏။ ငါ့ကိ ကိးစား ၍ ှ ာေသာသတိ့သည် ေတွတ့တ်က၏။ ၁၈

ငါ၌စည်းစိမ် ှ င့် ဂဏ်အသေရ ှ ိ၏။ မဲေသာ စည်းစိမ် ှ င့် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီ ှ ိ၏။

၁၉ ငါေပးေသာအကျိုးသည် ေ ထက်မက၊ ေ စင် ထက်သာ၍ြမတ်၏။

ငါေကာင့် ရေသာအခွန်ဘ ာသည် ေငွေတာ်ထက်သာ၍ ြမတ်၏။ ၂၀ ငါသည်

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းလမ်းအလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားသည်ြဖစ်၍၊ ၂၁
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ငါ့ကိချစ်ေသာသတိ့သည် အေမွခံရေသာအခွင့် ှ င့် ၊ သတိ့ဘ ာတိက်ြပည့်ဝေစေသာ

အခွင့် ကိ ငါေပးတတ်၏။ ၂၂ ထာဝရဘရားသည် ေ ှ းအမေတာ်ကိ မ ပမီှ

ထွက်ကေတာ်မစကပင် ငါ့ကိ ပိင်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ေြမ ကီးမြဖစ်မီှ၊ ေ ှ ့ဦးစွာေသာကာလ၊

အန ကာလမှစ၍ ငါသည် ဘိသိက်ခံ ပီ။ ၂၄ နက်နဲေသာပင်လယ်မြဖစ်၊

ေရ ှ င့် ကယ်ဝေသာ စမ်းေရတွင်းမြဖစ်မီှ ငါ့ကိြဖစ်ဘွားေစေတာ်မ၏။ ၂၅

ေတာင် ကီးမတည်၊ ေတာင်ငယ်မြဖစ်မီှ၊ ၂၆ ေြမ ကီး ှ င့်လယ်ေတာများကိ မဖန်ဆင်း၊ အဦး

ဆံးေသာ ေြမမန့်ကိမ မဖန်ဆင်းမီှ၊ ငါ့ကိြဖစ်ဘွားေစ ေတာ်မ၏။ ၂၇ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ြပင်ေတာ်မေသာ အခါငါ ှ ိ ၏။ သမဒရာမျက် ှ ာကိ ကန့်ကွက်ေသာအမ၊ ၂၈

အထက်မိဃ်းတိမ်ကိ တည်ေစေသာအမ၊ နက်နဲ ေသာအရပ်၌ စမ်းေရေပါက်တိ့ကိ

ခိင်ခ့ံေစေသာအမ၊ ၂၉ သမဒရာ၌ ကန့်ကွက်ေသာအပိင်းအြခားကိ ေရ

မလမ်းရမည်အေကာင်း စီရင်ေသာအမ၊ ေြမ ကီးတိက် ြမစ်တည်ေသာ အမတိ့ကိ

ပီးစီးေစေတာ်မေသာအခါ၊ ၃၀ ငါသည်ေကးေမွးေတာ်မေသာ သားက့ဲသိ၊့

အထံေတာ်ပါးတွင် ေန၍၊ အစဥ်မြပတ်ေမွေ့လျာ်ေတာ်မရာ ြဖစ်၏။ ေ ှ ေ့တာ်၌ အစဥ် မြပတ်

ကစားလျက်၊ ၃၁ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ေြမ ကီးတြပင်လံးတွင် င်လန်းလျက်၊

လသားတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍ ေပျာ်ပါးလျက် ေန၏။ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့သားတိ၊့ငါ့စကားကိ

နားေထာင် က ေလာ့။ ငါ၏လမ်းများကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

၃၃ ငါဆံးမြခင်းကိ မပယ်က ှ င့် ။ နားေထာင်၍ ပညာ ှ ိ ကေလာ့။ ၃၄ ငါ့စကားကိကား၍

ငါ့တံခါးနားမှာ ေနတိ့င်း ေစာင့်လျက်၊ တံခါးတိင်နားမှာ ေြမာ်လင့်လျက်ေနေသာ

သသည်မဂလာ ှ ိ၏။ ၃၅ ငါ့ကိ ှ ာ၍ေတွေ့သာသသည်အသက်ကိေတွ၏့။

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိလည်းခံရ၏။ ၃၆ ငါ့ကိြပစ်မှားေသာ သမကား၊ မိမိအသက်

ဝိညာဥ်ကိြပစ်မှား၏။ ငါ့ကိမန်းေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေသြခင်းကိချစ်က၏။

၉ ဥာဏ်ပညာသည်အိမ်တိင်ခနစ်တိင်ကိခတ်၍၊ မိမိေနရာအိမ်ကိ ေဆာက်ေလပီ။ ၂

သ၏အေကာင်များကိသတ်၍၊ စပျစ်ရည်ကိ ေဘာ် ပီးမှ စားပဲွကိ ခင်းေလ ပီ။ ၃

ကန်မတိ့ကိေစလတ်၍၊ မိတွ့င် အြမင့် ဆံးေသာ အရပ်တိ့၌ ေကးေကာ်ေလသည်ကား၊

၄ ဥာဏ်တိမ်ေသာသသည် ဤအရပ်သိ့ဝင်ေစ။ အိပညာမ ှ ိေသာသ၊ ၅ လာေလာ့။

ငါ့မန့်ကိစားေလာ့။ ငါေဘာ်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ေလာ့။ ၆ မိက်ေသာသကိ

ေ ှ ာင်၍ အသက်ချမ်း သာရ ေလာ့။ ပညာလမ်းသိ့လိက်ေလာ့ဟဆိသတည်း။ ၇

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသကိ ဆံးမေသာသသည် အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ၎င်း၊ လဆိးကိအြပစ်ြပေသာ

သသည် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ၎င်း ခံရလိမ့်မည်။ ၈ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သကိမဆံးမ ှ င့် ။

သင့် ကိ မန်းလိမ့်မည်။ ပညာ ှ ိကိအြပစ်ြပေလာ့။ သသည် သင့် ကိ ချစ်လိမ့်မည်။ ၉

ပညာ ှ ိေသာ သကိဆံးမလ င်၊ သသည် သာ၍ ပညာ ှ ိလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ

သွန်သင်လ င်၊ သသည် သိပံအတတ်တိးပွါးလိမ့်မည်။ ၁၀ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ

သေဘာ သည် ပညာ၏မလအြမစ် ြဖစ်၏။ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရားကိသိက မ်းေသာ

သေဘာသည် ဥာဏ်ြဖစ်၏။ ၁၁အေကာင်းမကား၊ ငါ့ကိအမီှ ပ၍၊ သင်၏ ေနရ့က်ကာလ ှ င့်

အသတ်အပိင်းအြခား ှ စ်ေပါင်း ကာလ တိးပွါးလိမ့်မည်။ ၁၂ သင်သည်ပညာ ှ ိလ င်၊

ကိယ်တိင်အကျိုးကိ ခံရ လိမ့်မည်။ မထီမ့ဲ ပလ င် ကိယ်တိင်သာအြပစ်ကိ ခံရလိမ့် မည်။

၁၃ မိက်ေသာမိန်းမသည် စကားသံကျယ်၍ ဥာဏ် တိမ်သြဖင့် အလ င်းမသိတတ်။

၁၄ မိမိအိမ်တံခါးနားတွင် မိ ့ြမင့် ရာအရပ် အေနအထိင်ေပ မှာ ထိင်လျက်၊ ၁၅

လမ်း၌တည့်တည့် ခရီးသွားေသာ သတိ့ကိ ေခ ၍၊ ၁၆ ဥာဏ်တိမ်ေသာ သသည်

ဤအရပ်သိ့ဝင်ေစ။ အိပညာမ ှ ိေသာသ၊ ၁၇ ခိးေသာေရသည် ချို၏။ တိတ်ဆိတ်စွာစား

ေသာမန့်လည်း မိန်သည်ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၈ ထိအရပ်၌ သချုင်းသား ှ ိေ ကာင်း၊ ထိမိန်းမ၏

ဧည့်သည်တိ့သည် မရဏ ိင်ငံအနက်ဆံး၌ေနေကာင်း ကိ ထိေယာက်ျားသည်မသိမမှတ်။

(Sheol h7585)

၁၀ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ သတံစကားဟမကား၊ ပညာ ှ ိေသာသားသည်

အဘဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်း၊ မိက် ေသာသားမကား၊

အမိဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၂ မတရားေသာဥစာဘ ာသည်

အကျိုးမ ှ ိ။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီမကား၊ ေသြခင်းမှ ကယ်တင်တတ် ၏။ ၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သကိငတ်၍ ေသေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားသည် အခွင့် ေပးေတာ်မမ။ မတရားေသာ သတိ့၏

အဓမအမကိကား ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၄ ပျင်းရိေသာသသည် ဆင်းရဲြခင်း၊ လံလ့ဝိရိယ

ှ ိေသာသသည် ကယ်ဝြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၅ အသီးသီးေသာအချိန်၌

သိမ်းယေသာသသည် ပညာ ှ ိေသာသား ြဖစ်၏။ စပါးရိတ်ရာကာလ၌ အိပ်

တတ်ေသာသမကား၊ အ ှ က်ခဲွတတ်ေသာသားြဖစ်၏။ ၆တရားေသာသ၏ေခါင်းေပ မှာ

မဂလာ သက် ေရာက်တတ်၏။ မတရားေသာသ၏ တ်ကိကား ှ ဥ်းဆဲ

ြခင်းအြပစ်သည် ပိတ်လိမ့်မည်။ ၇ တရားေသာသကိ ေအာက်ေမ့ေသာအခါ

ေကာင်း ကီးေပးတတ်၏။ မတရားေသာသ၏နာမမကား ပပ်ပျက်တတ်၏။ ၈

လိမာေသာသသည် ပညတ်တရားကိ ခံတတ်၏။ ၉ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်းသိ့

လိက်ေသာသသည် အနင်းမှန်လိမ့်မည်။ ေကာက်ေသာလမ်းသိ့လိက်ေသာ သမကား၊

သေဘာထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၀ မျက်စိမိှတ်ေသာသသည် စိတ်ကိပေစတတ်၏။

စကားများေသာ လမိက်မကားဆံး ံ းတတ်၏။ ၁၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ တ်သည်

အသက်ေရ တွင်းြဖစ်၏။ မတရားေသာသ၏ တ်ကိကား၊ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းအြပစ်သည်

ပိတ်လိမ့်မည်။ ၁၂ မန်းေသာစိတ်သည် ရန်ေတွရ့ာသိ့ တိက်တွန်း တတ်၏။ ချစ်ေသာ

စိတ်မကား၊ ခပ်သိမ်းေသာ အြပစ် တိ့ကိ ဖံးအပ်တတ်၏။ ၁၃ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည်

ပညာစကားကိ ေြပာတတ်၏။ ဥာဏ်မ့ဲေသာသ၏ေကျာအဘိ့မကား ကိမ်လံး ှ ိ၏။ ၁၄

ပညာ ှ ိေသာသတိ့သည် ကားသိေသာအရာကိ သိမ်းထားတတ်၏။

မိက်ေသာသ၏ တ်မကား၊ အကျိုး နည်းြခင်း ှ င့် နီးစပ်၏။ ၁၅ ေငွရတတ်ေသာသ၏

စည်းစိမ်သည် သ၏ခိင်ခ့ံ ေသာ မိ့ြဖစ်၏။ ဆင်းရဲသားတိ့၏ဆင်းရဲြခင်းမကား၊ သတိ့၏

အကျိုးနည်းေကာင်းြဖစ်၏။ ၁၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏အလပ်အကိင်သည် အသက် ှ င့် ၎င်း၊

မတရားေသာသ၏ အကျိုးစီးပွါးသည် အြပစ် ှ င့် ၎င်း ယှဥ်၏။ ၁၇ နည်းဥပေဒသကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသသည် အသက်လမ်းသိ့ လိက်တတ်၏။ ဆံးမြခင်းကိ

ြငင်းပယ် ေသာသမကား လမ်းလဲွတတ်၏။ ၁၈ အ ငိးဖဲွေ့သာသေဘာကိ

မသာ တ်ခမ်းြဖင့် ဖံးထားေသာသ၊ သအ့သေရပျက်ေအာင် ေြပာတတ်ေသာ သသည်

မိက်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ ၁၉ စကားများေသာအားြဖင့် အြပစ်ပါတတ်၏။ မိမိ တ်ကိ

ချုပ်တည်းေသာ သမကား ပညာ ှ ိ၏။ ၂၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏လ ာသည်

ေငွစင် ှ င့်တ ၏။ ဆိးေသာသ ၏ ှ လံးမကား အဘိးမထိက်။ ၂၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် လအ များကိ ေကးတတ်၏။ မိက်ေသာသတိ့မကား၊ ဥာဏ်မ

ှ ိေသာေကာင့် ေသကလိမ့် မည်။ ၂၂ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်း ကီးမဂလာသည်

စည်းစိမ်ကိြဖစ်ေစ တတ်၏။ ထိစည်းစိမ် ှ င့်လည်း၊ ဝမ်း နည်းြခင်းအေကာင်းကိ

ေရာေ ှ ာ ေတာ်မမ။ ၂၃ မိက်ေသာသသည် အြပစ် ပရာ၌ ေပျာ်ေမွ ့ တတ်၏။

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသမကား ဆင်ြခင်တတ်၏။ ၂၄ မတရားေသာသေကာက်တတ်ေသာ

အမသည် သအ့ေပ သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ေတာင့်တေသာ

အကျိုးကိကား၊ ဘရားသခင် ေပးေတာ်မ မည်။ ၂၅ မတရားေသာသသည်

လွန်သွားေသာ ေလေဘွ က့ဲသိ့ ေပျာက်တတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ မဲြမံ

ေသာ တိက်ြမစ်ြဖစ်၏။ ၂၆ ပံးရည်သည်သွား၌၎င်း၊ မီးခိးသည် မျက်စိ၌

၎င်း ြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ပျင်းရိေသာသသည် ေစလတ်ေသာ သ၌ြဖစ်၏။ ၂၇

ထာဝရဘရားကိေကာက် ွံ ေ့သာ သေဘာသည် အသက်တာကိ ှ ည်ေစတတ်၏။

မတရားေသာ သ၏ ှ စ်ေပါင်းကာလမကား တိတတ်၏။ ၂၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏

ေြမာ်လင့် ြခင်းသည် ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်းြဖစ်၏။ ဆိးေသာသ၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းမကား

ေပျာက်ပျက်လိမ့်မည်။ ၂၉ ထာဝရဘရား၏ တရားလမ်းသည် ေြဖာင့် မတ် ေသာသ

ခိင်ခ့ံြခင်းအေကာင်း ြဖစ်၏။ မတရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသတိ့မကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်ရက လိမ့်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် အစဥ်မြပတ်ေနရာမှ မေ ွရ့။

မတရားေသာသမကား၊ ေြမေပ မှာ အတည် မကျရ။ ၃၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏

တ်မှပညာစကား ထွက် တတ်၏။ ေကာက်လိမ်ေသာ လ ာမကား၊ အြဖတ်ခံရ လိမ့်မည်။

၃၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ အရာကိ သိက မ်းတတ်၏။

မတရား ေသာ သတိ့မကား၊ ဆန့်ကျင်ေသာ စကားကိ ေြပာတတ် က၏။

၁၁ မမှန်ေသာချိန်ခွင်သည် ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မဘွယ်၊

မှန်ေသာအေလးမကား၊ ှ စ်သက် ေတာ်မဘွယ်ြဖစ်၏။ ၂

မာနေထာင်လားေသာအခါ အ ှ က်ကဲွြခင်း ြဖစ်တတ်၏။ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့၌ကား
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ပညာ ှ ိ၏။ ၃ ေြဖာင့် ေသာသေဘာသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့ကိပ့ဲြပင်တတ်၏။ ေကာက်ေသာသေဘာမကား၊ လွန်ကျူးေသာသတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ၄ အမျက်ေဒါသထွက်ေသာကာလ၌ စည်းစိမ် ဥစာသည်

အကျိုးမေပး ိင်။ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီမကား၊ ေသြခင်းမှကယ်တင်တတ်၏။ ၅

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ပါရမီသည်စံလင်ေသာသတိ့ကိ ပ့ဲြပင်တတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊

မိမိမတရားေသာ အမအားြဖင့် ဆံး ံ းတတ်၏။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့၏ေြဖာင့် မတ်ေသာ သေဘာသည် သတိ့ကိကယ်တင်တတ်၏။ လွန်ကျူးေသာ

သတိ့မကား၊ မိမိတိ့အဓမ၌ ေကျာ့မိတတ်က၏။ ၇ ဆိးေသာသသည် ေသေသာအခါ

ေြမာ်လင့် ြခင်း ပျက်တတ်၏။ မတရားေသာသ၏ေတာင့်တြခင်းလည်း ပျက်တတ်၏။ ၈

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ဒကထဲက ထွက် ေြမာက်၍၊ သကိ့ယ်စား မတရားေသာသခံရ၏။

၉ အဓမလသည် မိမိ တ်ြဖင့် မိမိအိမ်နီးချင်းကိ ဖျက်တတ်၏။ တရားေသာသမကား၊

ပညာအတတ် အားြဖင့် အမလွတ်တတ်၏။ ၁၀တရားေသာသသည် ေကာင်းစားေသာအခါ

တ မိလံ့း ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ မတရားေသာသသည် ဆံး ံ းေသာအခါမကား၊

ေကးေကာ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၁ တရားေသာသသည် ေကာင်း ကီးေပးေသာ အားြဖင့်

သ၏ေနရာ မိသ့ည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့၎င်း၊ မတရားေသာ သ၏ တ်ြဖင့် ဖိဖျက်ြခင်းသိ့၎င်း

ေရာက် တတ်၏။ ၁၂ ပညာမ့ဲေသာသသည် မိမိအိမ်နီးချင်းကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသမကား၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနတတ်၏။ ၁၃ လည်၍စကားများစွာ

ေြပာတတ်ေသာသသည် လ ို ့ဝှက်အပ်ေသာအရာကိ ေဘာ်ြပတတ်၏။ သစာေစာင့်

ေသာသမကာ၊ ဝှက်ထားတတ်၏။ ၁၄အကံေပး ိင်ေသာ ဥာဏ်မ ှ ိလ င် ြပည်သားတိ့

သည် ံ းတတ်၏။ အ ကံေပး ိင်ေသာသအများ ှ ိလ င် မကား၊ ေဘးလွတ်တတ်၏။ ၁၅

အကမ်းမဝင်ေသာသ၏ အမ၌အာမခံေသာ သသည် အလွန်နာလိမ့်မည်။

လက်ဝါးချင်း ိက်ေသာ အမ ကိ မန်းေသာသမကား၊ စိးရိမ်စရာမ ှ ိ။ ၁၆

ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာမိန်းမသည် ဂဏ်အသေရ ကိ၎င်း၊ ခွန်အား ကီးေသာ ေယာက်ျားသည်

စည်းစိမ်ကိ ၎င်း ရတတ်၏။ ၁၇ သနားတတ်ေသာသသည် မိမိကိယ်၌ ေကျးဇး

ပတတ်၏။ ကမ်း ကတ်ေသာသမကား၊ မိမိကိယ်ကိပင် ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ ၁၈

မတရားေသာသပေသာအမသည် အ မဲ မတည်တတ်။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားမျိုးေစ့ကိ

ကဲေသာ သမကား၊ မဲြမံေသာ အကျိုးကိခံရလိမ့်မည်။ ၁၉ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည်

အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့် ဆိင်သက့ဲသိ၊့ ဒစ ိက်ကိလိက် ှ ာေသာသသည်လည်း၊

မိမိေသြခင်းတိင်ေအာင် လိက် ှ ာတတ်၏။ ၂၀ သေဘာေကာက်ေသာသတိ့ကိ

ထာဝရဘရား သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေသာ

သတိ့ကိကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၁ လဆိးတိ့သည် အသင်းဖဲွေ့သာ်လည်း၊ အြပစ်

ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရက။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏ အမျိုး အ ယ်မကား လွတ်ရ၏။ ၂၂

သမာသတိမ ှ ိ၊ အဆင်းလှေသာ မိန်းမသည် ဝက်မ ှ ာေခါင်းဖျား၌တပ်ေသာ

ေ တန်ဆာ ှ င့်တ၏။ ၂၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ြမတ်ေသာအရာကိ

သာေတာင့်တတတ်၏။ မတရားေသာသေြမာ်လင့် ေသာအရာမကား၊ ေဒါသအမျက် ှ င့်

ဆိင်သတည်း။ ၂၄ စွန့် ကဲေသာ်လည်း ဥစာတိးပွါး တတ်ေသာ သ ှ ိ၏။

အေထာက်မတန်စသိမ်း၍ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်ေသာ သလည်း ှ ိ၏။ ၂၅

စွန့် ကဲတတ်ေသာသသည် ကယ်ဝလိမ့်မည်။ သတပါးကိ ေရေလာင်းေသာ သသည်

ကိယ်တိင် ေရေလာင်းြခင်း အကျိုး ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၂၆ စပါးကိသိထားေသာ သသည်

လများကျိန်ဆဲ ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ေရာင်းချေသာသ၏ေခါင်း၌မကား၊

ေကာင်း ကီးမဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၇ ေကာင်းေသာအရာကိ ကိးစား၍ ှ ာေသာသသည်

ေကျးဇးကိ ခံရလိမ့်မည်။ သအ့ကျိုးကိဖျက်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံေသာသမကား၊

ကိယ်အကျိုးပျက်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၈ မိမိစည်းစိမ်ကိ ကိးစားေသာသသည် ံ းလိမ့်

မည်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သမကား၊ သစ်ခက်က့ဲသိ့ စိမ်း လန်းလိမ့်မည်။ ၂၉

မိမိအိမ်ကိေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သသည် ေလကိ အေမွခံရလိမ့်မည်။ မိက်ေသာသသည်လည်း၊

လိမာေသာ သထံ၌ ကန်ခံရလိမ့်မည်။ ၃၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ သီးေသာ အသီးသည်

အသက်ပင်အသီးြဖစ်၏။ သတပါးတိ့၏ စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ရေသာသသည်လည်း

ပညာ ှ ိြဖစ်၏။ ၃၁ ေြဖာင့် မတ်ေသာသေသာ်လည်း ေြမ ကီးေပ မှာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရ၏။

မတရားေသာသ ှ င့် အြပစ် ထင် ှ ားေသာသကိမကား၊ အဘယ်ဆိဘွယ်ရာ ှ ိသနည်း။

၁၂ နည်းဥပေဒကိ ခံချင်ေသာသသည် ပညာ အတတ်ကိ ှ စ်သက်၏။

ဆံးမြခင်းကိမန်းေသာ သမကား၊ တိရစာန်သေဘာ ှ ိ၏။ ၂

သေတာ်ေကာင်းသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရတတ်၏။ မေကာင်းေသာအ ကံကိ

ကံစည်ေသာသမကား၊ အြပစ်စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရ၏။ ၃လသည်ဒစ ိက်အားြဖင့်

မဲြမံြခင်းသိ့ မေရာက် ရာ။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏အြမစ်မကား မေ ွရ့ာ။ ၄ သီလ ှ ိေသာ

မိန်းမသည် မိမိလင်၌ ဦးရစ်သရဖ ြဖစ်၏။ အ ှ က်ခဲွတတ်ေသာ မိန်းမမကား၊ လင်၏အ ိး

တိ့၌ ေဆွးေြမ့ြခင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏အ ကံသည် ေြဖာင့်၏။

မတရားေသာ သေပးေသာ အ ကံမကား မသာြဖစ်၏။ ၆ မတရားေသာ သ၏စကားသည်

သအ့သက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ ေစာင်းေြမာင်းတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏ တ်မကား၊

သတပါးတိ့ကိ ကယ် တ်တတ်၏။ ၇ မတရားေသာ သ၏အိမ်သည် ပိလဲေပျာက်

ပျက်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ အိမ်မကား၊ အ မဲတည် ြခင်း ှ ိတတ်၏။ ၈

လသည်ဥာဏ်ပညာ ှ ိသည်အတိင်း ချီးမွမ်းြခင်း ကိခံရ၏။ သေဘာေကာက်ေသာ သမကား၊

မထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ ခံရ၏။ ၉ စားစရာမ ှ ိဘဲ ဝါ ကားေသာသထက်၊ အသေရ မ ှ ိ၊

ကိယ်အလပ်ကိလပ်ရေသာ သသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

မိမိတိရစာန်အသက် ကိ ှ ေြမာတတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊ က ဏာ

အရာ၌ပင် ကမ်း ကတ်တတ်၏။ ၁၁ မိမိလယ်ယာကိ လပ်ေသာသသည်

ဝစွာစားရ ၏။ အချည်း ှ ီးေသာအမကိ ေစာင့် ေသာသမကား၊ ဥာဏ်ချို ့တ့ဲ၏။ ၁၂

မတရားေသာသသည် လဆိးသံးတတ်ေသာ ေကျာ့ကွင်းကိ အလိ ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သ၏အြမစ် မကား၊ အသီးကိသီးတတ်၏။ ၁၃ စကားလွန်ကျူးရာတွင်

ဆိးေသာေကျာ့ကွင်း ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ အမထဲကထေြမာက် တတ်၏။ ၁၄

လသည်မိမိ တ်ခမ်းအသီးကိ ဝစွာစားရ၏။ မိမိလက်လပ်ရာ အကျိုးအြပစ်ကိလည်း

ခံရ၏။ ၁၅ မိက်ေသာသသည် မိမိ ပေသာအမကိ မှန်သည် ဟ ထင်တတ်၏။

အ ကံေပးေသာစကားကိ နားေထာင် ေသာ သမကားပညာ ှ ိ၏။ ၁၆ မိက်ေသာသ၏

အမျက်ေဒါသသည် ချက်ြခင်း ထင် ှ ားတတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိေသာသမကား၊

ှ က်စရာ အမကိ ဖံးတတ်၏။ ၁၇ မှန်ေသာစကားကိ ေြပာေသာသသည် ေြဖာင့်

မတ်ြခင်းတရား၊ မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံေသာသမကား၊ မသာတရားကိ

ြပသတတ်၏။ ၁၈ သန်လျက် ှ င့် ထိးသက့ဲသိ့ စကားေြပာတတ် ေသာ လတချို ့ ှ ိ၏။

ပညာ ှ ိတိ့၏ လ ာမကား အနာကိ ပင် ေပျာက်ေစတတ်၏။ ၁၉ သစာ တ်ခမ်းသည်

အစဥ်အ မဲတည်၏။ မသာ လ ာမကား ခဏသာတည်၏။ ၂၀ မေကာင်းေသာအ ကံကိ

ကံေသာသတိ့၏ စိတ် ထဲမှာ လှည့် စားတတ်ေသာသေဘာ ှ ိ၏။ ရန်ေြပေစြခင်း ငှါ

အ ကံေပးေသာ သတိ့၌ကား၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်း ှ ိ၏။ ၂၁ တရားေသာသ၌

အမဂလာမေရာက်ရာ။ မတရားေသာ သမကား၊ အမဂလာ ှ င့် ြပည်ဝရလိမ့်မည်။ ၂၂

မသာသံးေသာ တ်ခမ်းသည် ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မဘွယ်ြဖစ်၏။

သစာတရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသတိ့မကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မဘွယ် ြဖစ်က ၏။ ၂၃

ပညာသတိ ှ ိေသာသသည် မိမိသိေသာအရာ ကိပင် ထိမ်ဝှက်တတ်၏။ မိက်ေသာသမကား၊

မိမိစိတ် အလိအေလျာက်မိက်ေသာသေဘာကိ ထင် ှ ားြပတတ် ၏။ ၂၄ လံလ့ဝိရိယ

ပေသာသသည် အစိးရတတ်၏။ ပျင်းရိေသာသမကား၊ အခွန်ေပးရ၏။ ၂၅

ဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းသည် ိးငယ်ေစ တတ်၏။ ေကာင်းေသာစကားမကား၊

င်လန်းေစတတ် ၏။ ၂၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် အိမ်နီးချင်းကိ လမ်း ြပတတ်၏။

မတရားေသာသလိက်ေသာ လမ်းမကား၊ သကိ့ပင် လှည့် စားတတ်၏။ ၂၇

ပျင်းရိေသာသသည် မဆိးလပ်ေသာ်လည်း၊ ဘမ်း ရေသာအေကာင်ကိ ကင်၍မစားရ။

လံလ့ဝိရိယ ပေသာ သ၏ ဥစာမကား၊ အဘိးထိက်ေပ၏။ ၂၈ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားလမ်း၌

ေသေဘးမ ှ ိ ၊ အသက်ချမ်းသာလမ်း ြဖစ်၏။

၁၃ ပညာ ှ ိေသာသားသည် အဘ၏သွန်သင်ြခင်း ကိ နားေထာင်တတ်၏။

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသားမကား၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ နားမေထာင်တတ်။ ၂လသည်

မိမိ တ်၏အသီးတည်းဟေသာ ေကာင်းေသာအရာကိ စားရ၏။ ြပစ်မှားတတ်ေသာ သမ

ကား၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်းအြပစ်၏အသီးကိ စားရ၏။ ၃ မိမိ တ်ကိေစာင့် ေသာသသည်

မိမိအသက်ကိ ေစာင့်၏။ မိမိ တ်ကိ ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ေသာသမကား၊

ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်တတ်၏။ ၄ ပျင်းရိေသာသသည် အဘယ်အရာကိမ ေတာင့်
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တ၍ မရတတ်။ လံလ့ဝိရိယ ပေသာသမကား၊ မိမိအလိ ဆ ြပည့်စံရ၏။ ၅

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မသာစကားကိ မန်း တတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊

စက်ဆပ်ဘွယ်ြဖစ်၍၊ အ ှ က်ကဲွြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည်

လမ်းမလဲေသာ သကိေစာင့်တတ်၏။ ဒစ ိက်တရားမကား၊ အြပစ် ှ ိေသာ သကိလဲှတတ်၏။

၇ အလွန်ဆင်းရဲလျက် ှ င့် ရတတ်ဟန်ေဆာင် ေသာ သ ှ ိ၏။ အလွန်ရတတ်လျက် ှ င့်

ဆင်းရဲဟန် ေဆာင်ေသာသလည်း ှ ိ၏။ ၈ စည်းစိမ်သည် ရတတ်ေသာသ၏အသက်ကိ

ေ ွးဘိ့ြဖစ်၏။ ဆင်းရဲေသာသမကား၊ အြပစ်တင်ေသာ စကားကိ မကားဘဲေန၏။ ၉

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏အလင်းသည် င်လန်း ၏။ မတရားေသာ သ၏မီးခွက်မကား၊

ေသရလိမ့်မည်။ ၁၀ မာနေကာင့်သာ ရန်ေတွ့ြခင်းြဖစ်၏။ သတိေပး ေသာ စကားကိ

နားခံေသာသမကား ပညာ ှ ိ၏။ ၁၁ လ ပ်ေပ ြခင်းအားြဖင့် ဥစာသည်ေလျာ့တတ်

၏။ ကိးစားအား ထတ်၍ဆည်းဖးေသာ သ၏ဥစာမကား၊ ြပန့်ပွားတတ်၏။

၁၂ ေြမာ်လင့် ေသာအရာသည် ဖင့် ွဲလ င်၊ စိတ် ှ လံး ကိ ပပန်ေစတတ်၏။

အလိြပည့် စံေသာအခါမကား အသက်ပင်ြဖစ်၏။ ၁၃ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ပညတ်တရားေတာ်ကိခန့်ညားေသာ သမကား၊

ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ ၁၄ ပညာ ှ ိေသာသ၏တရားသည် အေသခံရာ ေကျာ့ကွင်းတိ့မှ၊

လဲေ ှ ာင်ရာအသက်စမ်းေရတွင်းြဖစ်၏။ ၁၅ ေကာင်းေသာဥာဏ် ှ ိေသာသသည် မျက် ှ ာ

ရတတ်၏။ ြပစ်မှားေသာ သတိ့လမ်းမကား၊ ခက်ေသာ လမ်းြဖစ်၏။ ၁၆သမာသတိ ှ ိေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် ပညာ အတတ် ှ င့် ပမတတ်က၏။ မိက်ေသာသမကား၊ မိမိမိက် ေသာ

အြပစ်ကိ ထင် ှ ားေစတတ်၏။ ၁၇ မတရားေသာအေစခံသည် မိမိေစာင့် ေသာအမ ကိ

ဖျက်တတ်၏။သစာ ှ ိေသာ သံတမန်မကား၊ ကျန်းမာ ြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။ ၁၈

သွန်သင်ြခင်းကိ ြငင်းပယ်ေသာသသည် ဆင်းရဲ ြခင်း ှ င့် ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်လိမ့်မည်။ ဆံးမေသာ စကားကိ နားေထာင်ေသာ သမကား၊ ဂဏ်အသေရကိ

ရလိမ့်မည်။ ၁၉ အလိဆ ြပည့် စံြခင်းအရာသည် ချို မိန်၏။ ဒစ ိက်ကိ

ေ ှ ာင်ေသာအရာမကား၊ မိက်ေသာသတိ့ စက်ဆပ်ေသာ အရာြဖစ်၏။ ၂၀

ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသသည် ပညာ ှ ိတတ်၏။ လမိက်တိ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာသမကား၊ ပျက်စီးတတ်၏။ ၂၁ အြပစ် ှ ိေသာ သတိ့ကိ

ေဘးလိက်တတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့မကား၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ ခံရလိမ့်မည်။

၂၂သေတာ်ေကာင်းသည် သားေြမးတိ့အဘိ့ အေမွ ဥစာကိ ချန်ထားတတ်၏။ အြပစ် ှ ိေသာ

သ၏စည်းစိမ် မကား၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့အဘိ့ သိထားလျက် ှ ိ၏။ ၂၃ဆင်းရဲသား၊

လယ်လပ်ြခင်းအားြဖင့် စားစရာ ပွါးများ၏။ သိ့ရာတွင်၊ မတရားေသာ အမေကာင့် ပျက်စီး

ြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၂၄ ကိမ်လံးကိ မသံးေသာသသည် မိမိသားကိ မန်းရာသိ့

ေရာက်၏။ သားကိချစ်ေသာသမကား၊ ငယ် ေသာအ ွယ်မှစ၍ ဆံးမတတ်၏။ ၂၅

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ဝစွာစားရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ မတရားေသာ သမကား၊

မွတ်သိပ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

၁၄ ပညာ ှ ိေသာမိန်းမသည် မိမိအိမ်ကိ တည် ေဆာက်တတ်၏။

မိက်ေသာမိန်းမမကား၊ ကိယ်လက် ှ င့် ဖိဖျက်တတ်၏။ ၂

ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့လိက်ေသာသသည် ထာဝရ ဘရားကိ ေကာက် ွံ တ့တ်၏။

ေကာက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေသာသမကား၊ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ ၃ မိက်ေသာသ၏

တ်၌မာန ကိမ်လံး ှ ိ၏။ ပညာ ှ ိေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် ကယ်တင်ေသာအမကိ

ပတတ်၏။ ၄ ွားထီးမ ှ ိေသာ တင်းကပ်သည် စင် ကယ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ွားခွန်အားကိသံး၍ များေသာစီးပွားကိ ရတတ်၏။ ၅ သစာ ှ ိေသာသက်ေသသည်

မသာမသံးတတ်။ သစာပျက်ေသာ သက်ေသမကား၊ မသာကိသံးတတ်၏။ ၆

မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် ပညာကိ ှ ာ၍ မေတွရ့ာ။ ဥာဏ် ှ ိေသာသမကား၊ ပညာအတတ်ကိ

ရလွယ်၏။ ၇ မိက်ေသာသ ှ င့် ေတွ ့၍ သ၏ တ်၌ ပညာ အတတ်မ ှ ိသည်ကိ သိြမင်လ င်၊

ထိသကိ ေ ှ ာင်သွား ေလာ့။ ၈ ပညာသတိ ှ ိေသာ သ၏ပညာကား၊ ကိယ်သွား ရေသာ

လမ်းကိ သိြခင်းတည်း။ မိက်ေသာသ၏ မိက်ြခင်း မကား၊ ပရိယာယ်တည်း။ ၉

မိက်ေသာသတိ့သည် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ မထီ ေလးစား ပက၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့မကား၊ တေယာက်ကိတေယာက် ေကျးဇး ပက၏။ ၁၀ စိတ် ှ လံးသည် မိမိဒကကိ

သိ၏။ စိတ် ှ လံး င်လန်းြခင်း အေကာင်းကိလည်း သတပါးမဆိင်တတ်။ ၁၁

မတရားေသာသ၏အိမ်သည် ပိလဲတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏တဲမကား၊

ပွင့်လန်းတတ်၏။ ၁၂ လထင်သည်အတိင်း မှန်ေသာလကဏာ ှ ိေသာ် လည်း၊

အဆံး၌ ေသြခင်းသိ့ပိ့ေသာ လမ်းတမျိုး ှ ိ၏။ ၁၃ လသည် ရယ်စဥ်အခါပင်၊

ဝမ်းနည်းေသာ စိတ် သေဘာ ှ ိ၏။ ထိရယ်ေမာ င်လန်းြခင်းအဆံး၌လည်း

ိးငယ်ြခင်း ှ ိတတ်၏။ ၁၄ စိတ် ှ လံးေဖါက်ြပန်ေသာသြဖစ်ေစ၊ သေတာ် ေကာင်းြဖစ်ေစ၊

မိမိအကျင့် တိ့ ှ င့် ဝလိမ့်မည်။ ၁၅ ဥာဏ်တိမ်ေသာ သသည်သတပါး ေြပာသမ ကိ

ယံတတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိေသာသမကား၊ မိမိသွားရာ လမ်းကိ ေစ့ေစ့ကည့် တတ်၏။ ၁၆

ပညာ ှ ိေသာသသည် ေကာက်၍ ဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်တတ်၏။ မိက်ေသာသမကား မာန ကီး၍

ရဲရင့် တတ်၏။ ၁၇ စိတ်တိေသာသသည် မိက်စွာေသာအမကိ ပတတ်၏။

မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံေသာသကိလည်း သတပါးမန်းလိမ့်မည်။ ၁၈ ဥာဏ်တိမ်ေသာ

သသည်မိက်ြခင်းကိ အေမွခံ တတ်၏။ ပညာသတိ ှ ိေသာသမကား၊ သိပံသရဖကိ

ေဆာင်းတတ်၏။ ၁၉လဆိးတိ့သည် သေတာ်ေကာင်းေ ှ ့၌၎င်း၊ မတရားေသာသတိ့သည်

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ အိမ် တံခါးဝ၌၎င်း ဦးချတတ်က၏။ ၂၀ ဆင်းရဲေသာသသည်

မိမိအိမ်နီးချင်း မန်းြခင်း ကိပင် ခံရမည်။ ေငွရတတ်ေသာသ၌မကား၊ များစွာ ေသာ

အေဆွခင်ပွန်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၁ မိမိအိမ်နီးချင်းကိ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သသည် အြပစ် ှ ိ၏။

ဆင်းရဲေသာ သကိသနားေသာသမကား၊ မဂလာ ှ ိ၏။ ၂၂ မေကာင်းေသာ

အ ကံကိ ကံတတ်ေသာသတိ့ သည် မှားယွင်း ကလိမ့်မည်။ ေကျးဇး ပမည်ဟ ကံတတ်

ေသာသတိ့မကား၊ က ဏာအကျိုး ှ င့်သစာအကျိုးကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၂၃ ကိးစား၍

လပ်ေလရာရာ၌ေကျးဇး ှ ိ၏။ စကား များြခင်းအကျိုးမကား၊ ဆင်းရဲြခင်းသက်သက်တည်း။

၂၄ ပညာ ှ ိေသာသတိ့၏ စည်းစိမ်ဥစာသည် သတိ့ ဦးရစ်သရဖြဖစ်၏။ မိက်ေသာသတိ့၏

မိက်ြခင်းမကား၊ အမိက်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၂၅ မှန်ေသာသက်ေသသည်

သအ့သက်ကိ ကယ် တင်တတ်၏။ မမှန်ေသာသက်ေသမကား၊ မသာကိ

သံးတတ်၏။ ၂၆ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ြခင်းသည် အား ကီး ေသာ

ကိးစားရာအခွင့် ကိြဖစ်ေစတတ်၏။ သားေတာ်တိ့ သည်လည်း ၊ ခိလံရာအရပ်ကိ

ရကလိမ့်မည်။ ၂၇ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာသည် အေသခံရာ

ေကျာ့ကွင်းတိ့မှ လဲေ ှ ာင်ရာအသက် စမ်းေရ တွင်းြဖစ်၏။ ၂၈ ြပည်သားများြပားရာ၌

ှ င်ဘရင်၏ဘန်းေတာ် တည်၏။ ြပည်သားနည်းပါးရာ၌ကား၊ မင်းအကျိုးနည်း ြခင်း ှ ိ၏။

၂၉ စိတ် ှ ည်ေသာသသည် ပညာ ကီး၏။ စိတ်တိ ေသာသမကား၊ အထးသြဖင့် မိက်ေပ၏။

၃၀ ကျန်းမာေသာ ှ လံးသည် ကိယ်အသက် ှ င်ေစ ေသာအေကာင်း၊ ြငူစေသာ

သေဘာမကား၊ အ ိး ေဆွးေြမ့ြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။ ၃၁ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲေသာသသည် ဖန် ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားကိက့ဲရဲ၏့။ ဘရားကိ ိေသ

ေသာသမကား၊ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ သနားတတ်၏။ ၃၂ မတရားေသာသသည်

မတရားသြဖင့် ပစဥ် အခါ၊ လဲှြခင်းကိ ခံရ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊

ေသေသာအခါ၌ပင် ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ ၃၃ ဥာဏ် ှ ိေသာသ၏ ှ လံး၌ပညာကျိန်းဝပ်တတ်

၏။ မိက်ေသာသတိ့၏အထဲ၌ ှ ိေသာအရာမကား၊ ထင် ှ ားတတ်၏။ ၃၄

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည် ြပည်သားတိ့ကိ ချီးေြမာက်တတ်၏။ ဒစ ိက်အြပစ်မကား၊

ြပည်သားများ တိ့ကိ တ်ချတတ်၏။ ၃၅ ပညာ ှ ိေသာ အကန်အား ှ င်ဘရင်သည်

ေကျးဇး ပတတ်၏။ အ ှ က်ခဲွတတ်ေသာ ကန်မကား၊ အမျက်ေတာ်ကိ ခံရမည်။

၁၅ ြဖည်း ှ င်းေသာ စကားသည် စိတ်ကိေြဖတတ် ၏။ ကမ်းတမ်းေသာစကားမကား၊

အမျက်ကိ ိးေဆာ် တတ်၏။ ၂ ပညာ ှ ိေသာ သ၏လ ာသည်

ပညာအတတ်ကိ တင့်တယ်ေစတတ်၏။ မိက်ေသာသတိ့၏ တ်မကား၊

မိက်ေသာအရာကိ သွန်းေလာင်းတတ်၏။ ၃ ထာဝရဘရား၏မျက်စိေတာ်သည်

ခပ်သိမ်း ေသာအရပ်၌ ှ ိ၍၊ ေကာင်းမေကာင်းကိ ကည့် ေတာ်မ ၏။ ၄

ြဖည်း ှ င်းေသာလ ာသည် အသက်ြဖစ်၏။ ကမ်းတမ်းေသာ လ ာမကား စိတ်နာေစတတ်၏။

၅ မိက်ေသာသသည် အဘသွန်သင်ြခင်းကိ မထီမ့ဲ ြမင် ပတတ်၏။ ဆံးမေသာ စကားကိ

နားေထာင်ေသာ သမကား၊ သမာသတိ ှ င့် ြပည့်စံတတ်၏။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏

အိမ်၌များစွာေသာ စည်းစိမ် ှ ိ၏။ မတရားေသာ သခံရေသာအခွန်မကား၊

များစွာေသာ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်၏။ ၇ ပညာ ှ ိေသာ သ၏ တ်ခမ်းတိ့သည်
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ပညာ အတတ်ကိ စွန့် ကဲတတ်၏။ မိက်ေသာသ၏ ှ လံးမကား ပညာမ ှ ိ။ ၈

မတရားေသာသ ပေဇာ်ေသာယဇ်ကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာေတာ်မ၏။

သေဘာေြဖာင့် ေသာသ ဆေတာင်းေသာ ပဌနာကိကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၉

မတရားေသာ သလိက်ေသာလမ်းကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း

တရား လမ်းသိ့ လိက်ေသာသကိကား ချစ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ လမ်းလဲေသာသသည်

ဆံးမေသာစကားကိ နားမခံလိ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ မန်းေသာ သသည်

ေသရမည်။ ၁၁ မရဏာ ိင်ငံ ှ င့်အဗဒုန် ိင်ငံသည် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ထင် ှ ား၏။ ထိမ မက၊ လသားတိ့၏ ှ လံးသည် သာ၍ထင် ှ ား၏။ (Sheol h7585)

၁၂ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် အြပစ်ြပေသာသကိ မချစ်တတ်။ ပညာ ှ ိထံသိ့

မချဥ်းကပ်တတ်။ ၁၃ င်လန်းေသာစိတ် ှ လံးသည် ချိုေသာမျက် ှ ာ ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။

ိးငယ်ြခင်းအားြဖင့်ကား၊ စိတ်ပျက် တတ်၏။ ၁၄ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသ၏

စိတ် ှ လံးသည် ပညာ အတတ်ကိ ှ ာတတ်၏။ မိက်ေသာသတိ့၏ တ်မကား၊ မိက်ြခင်းကိ

ကျက်စားတတ်၏။ ၁၅ဆင်းရဲ ငိြငင်ေသာသ၏ ေနရ့က် ှ ိသမ တိ့သည် ဆိးယတ်က၏။

င်လန်းေသာစိတ် ှ လံးမကား၊ အစဥ် အ မဲခံရေသာပဲွြဖစ်၏။ ၁၆ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်၍

ကီးစွာေသာ စည်းစိမ် ထက် ထာဝရဘရားကိေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာဥစာ

အနည်းငယ်သည် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၇ ဆေအာင်ေကးေသာ ွားတေကာင်လံးကိ

အချင်းချင်း အ ငိးထားေသာစိတ် ှ င့် စားရသည်ထက်၊ ချစ်ြခင်းေမတာပါေသာ

ဟင်း ွက်တနပ် စာသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၈ မာန ကီးေသာသသည်

ရန်ကိ ိးေဆာ်တတ်၏။ သည်းခံ ိင်ေသာ သမကား ငိမ်းတတ်၏။ ၁၉ ပျင်းရိေသာသသွားရာ

လမ်း၌ဆးပင်ဆီးကာ လျက် ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ သွားရာလမ်းမကား၊

မိ့ေမာက်လျက် ှ ိ၏။ ၂၀ ပညာ ှ ိေသာသားသည်အဘဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေကာင်းြဖစ်၏။

မိက်ေသာသားမကား၊ မိမိအမိကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ ၂၁ ဥာဏ်မ ှ ိေသာသသည်

မိက်ြခင်း၌ ေပျာ်ေမွ ့ တတ်၏။ ဥာဏ် ှ ိေသာ သမကား၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ အကျင့်

ကိ ကျင့်တတ်၏။ ၂၂ တိင်ပင်ြခင်းမ ှ ိလ င် အ ကံပျက်တတ်၏။ တိင် ပင်ေသာ

သများလ င်မကား၊ အ ကံတည်တတ်၏။ ၂၃ လသည် ြပန်ေြပာေသာစကားအားြဖင့်

ဝမ်း ေြမာက်စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ အချိန်တန်၍ ေြပာေသာ စကားသည်လည်း

အလွန်ေလျာက်ပတ်ေပ၏။ ၂၄ ပညာ ှ ိေသာ သလိက်ရာ အသက်လမ်းသည်

ေအာက်အရပ်၊ မရဏာ ိင်ငံမှ လဲေ ှ ာင်၍၊ အထက်သိ့ ပိ့ေဆာင်တတ်၏။ (Sheol

h7585) ၂၅ မာနေထာင်လားေသာ သ၏အိမ်ကိ ထာဝရ ဘရားဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။

မတ်ဆိးမေနရာ အရပ်ကိ ကား၊ တည်ေစေတာ်မမည်။ ၂၆ မတရားေသာသ၏

အ ကံအစည်တိ့ကိ ထာဝရ ဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ စင် ကယ်ေသာသ၏

စကားတိ့ကိကား၊ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၂၇ မတရားေသာ စီးပွါးကိ ှ ာေသာသသည် မိမိ

အိမ်သားတိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။ တံစိးကိ ွံ ေသာသမ ကား အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်။

၂၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည်အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာ ရမည်ကိ စိတ် ှ လံးထဲမှာ

ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာ သ၏ တ်မကား၊ မေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ သွန်း

ေလာင်းတတ်၏။ ၂၉ ထာဝရဘရားသည် မတရားေသာ သတိ့ ှ င့် ေဝးေတာ်မ၏။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ ပဌနာစကားကိ ကား နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၃၀ မျက်စိအလင်းသည်

ှ လံးကိ င်လန်းေစတတ် ၏။ ေကာင်းေသာ သိတင်းစကားသည်လည်း၊ အ ိးတိ့ကိ

ြခင်ဆီ ှ င့် ြပည့်ဝေစတတ်၏။ ၃၁ အသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာဆံးမြခင်းစကားကိ နား

ေထာင်ေသာသသည် ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၃၂ ဆံးမြခင်းစကားကိ

ပယ်ေသာသသည် မိမိ အသက်ဝိညာဥ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပရာသိ့ ေရာက်၏။ နား ေထာင်ေသာ

သမကား၊ ဥာဏ်ကိရတတ်၏။ ၃၃ ထာဝရဘရားကိေကာက် ွံ ေ့သာ သေဘာသည်

ပညာကိသွန်သင်ြခင်းြဖစ်၏။ ဂဏ်အသေရအရင်၌ ှ ိမ့်ချြခင်း၏ေနရာ ှ ိ၏။

၁၆ စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်တိ့သည် လ ှ င့် ဆိင် က၏။လ ာ ှ င့် ြပန်ေြပာချက်ကိကား၊

ထာဝရဘရားပိင်ေတာ် မ၏။ ၂ လသည် မိမိကျင့်သမ ေသာ အကျင့် တိ့ကိ

ှ စ်သက်တတ်၏။ ထာဝရဘရားမကား၊ စိတ်သေဘာ တိ့ကိ ချိန်ေတာ်မ၏။ ၃

ကိယ် ပေသာအမတိ့ကိ ထာဝရဘရား၌ အပ် ေလာ့။ သိ့ ပလ င် သင်၏အ ကံအစည်တိ့သည်

တည်က လိမ့်မည်။ ၄ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်အဘိ၊့

မတရားေသာသတိ့ကိလည်း ေဘးဒဏ် ခံရေသာ ေနအ့ဘိ့ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၅

မာန ကီးေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ သတိ့သည်

အသင်းဖဲွေ့သာ် လည်း၊ အြပစ်ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရက။ ၆ က ဏာတရား ှ င့်

သစာတရားအားြဖင့် အြပစ်ေြပတတ်၏။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ

သေဘာအားြဖင့် ဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်တတ်၏။ ၇ လကျင့် ေသာအကျင့် တိ့ကိ

ထာဝရဘရားသည် ှ စ်သက်ေသာအခါ၊ ထိသ၏ရန်သကိပင် သ ှ င့်သင့်တင့်

ေစေတာ်မ၏။ ၈ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီ ှ င့် ယှဥ်ေသာဥစာအနည်း ငယ်သည်၊

မတရားသြဖင့် ရေသာဥစာ အများထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၉လသည် မိမိသွားရာလမ်းကိ

စိတ်ထဲမှာ ကံစည် ၏။ သိ့ေသာ်လည်း သ၏ေြခရာတိ့ကိ ထာဝရဘရား

စီရင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ှ င်ဘရင်၏ တ်ခမ်းတိ့၌ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊

တရားဆံးြဖတ်ရာအမ၌ တ်ေတာ်သည် မမှားေစ ှ င့် ။ ၁၁ မှန်ေသာအေလး ှ င့်

မှန်ေသာချိန်ခွင်သည် ထာဝရဘရား၏ဥစာြဖစ်၏။ အေလးအိတ်၌ပါသမ ေသာ

အေလးတိ့သည် စီရင်ေတာ်မရာ ြဖစ် က၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင် ပေသာ ဒစ ိက်သည်

စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ် ြဖစ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ရာဇပလင်သည် ေြဖာင့်

မတ်ြခင်းအားြဖင့်သာ တည်တတ်၏။ ၁၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာ တ်ခမ်းတိ့သည် ှ င်ဘရင်

ှ စ်သက်ရာြဖစ်၏။ မှန်ကန်စွာေြပာေသာသကိ ှ င်ဘရင် ချစ်တတ်၏။ ၁၄ ှ င်ဘရင်၏

အမျက်သည် ေသမင်းတမန်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ပညာ ှ ိေသာသသည်

အမျက် ေတာ်ကိ ေြဖတတ်၏။ ၁၅ ှ င်ဘရင် မျက် ှ ာပွင့်လန်းေသာအားြဖင့်

အသက်ချမ်းသာရ၏။ ေကျးဇးေတာ်သည် ေနာက် ွာ ေသာ မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။

၁၆ ေ ကိရတတ်ြခင်းထက် ပညာကိ ရတတ်ြခင်း သည် အလွန်ေကာင်း၏။

ေငွကိအြမတ်မထား၊ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့် စံြခင်းကိ အြမတ်ထားစရာအလွန်ေကာင်း၏။ ၁၇

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သလိက်ေသာလမ်းမကား၊ ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်ြခင်းတည်း။ ထိလမ်းမှ

မလဲဘဲ အ မဲလိက် ေသာသသည် မိမိအသက်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့်တတ်၏။ ၁၈

မာနသည်ပျက်စီးြခင်းအရင်၊ ေထာင်လားေသာ သေဘာသည် တ်ချြခင်း အရင်၌

ေနရာကျတတ်၏။ ၁၉ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်းသည်၊

မာန ကီးေသာ သတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ လယ ေသာဥစာကိ ေဝမ ြခင်းထက် သာ၍ေကာင်း၏။

၂၀ ပညာ ှ င့်အမေစာင့် ေသာသသည် အကျိုးကိ ရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိ

ခိလံေသာသသည်လည်း မဂလာ ှ ိ၏။ ၂၁ လိမာေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိေသာသသည်

ပညာ သတိ ှ ိသည်ဟ ေကျာက်ေစာရာသိ့ေရာက်တတ်၏။ ချိုေသာစကားကိ

ေြပာတတ်ေသာ တ်သတိသည်လည်း ပညာအတတ်ကိတိးပွါးေစတတ်၏။ ၂၂

ဥာဏ်ပညာကိရေသာ သသည် အသက်စမ်းေရ တွင်းကိရ၏။ မိက်ေသာသတိ့၏

သွန်သင်ြခင်းမကား၊ မိက်ြခင်းြဖစ်၏။ ၂၃ ပညာ ှ ိေသာ သ၏ ှ လံးသည် သ၏ တ်ကိ

သွန် သင်၍၊ သ၏ တ်ခမ်းတိ့၌ ပညာအတတ်ကိ ထပ်ေလာင်း တတ်၏။ ၂၄

သာယာေသာစကားတိသ့ည် ပျားလပိ့က့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ စိတ်ဝိညာဥ်၌ ချို မိန်လျက်၊ ကိယ်အ ိးကိ

ကျန်းမာ ေစလျက် ှ ိ က၏။ ၂၅ လထင်သည်အတိင်း မှန်ေသာလကဏာ ှ ိေသာ်

လည်း၊ အဆံး၌ ေသြခင်းသိ့ ပိ့ေသာလမ်းတမျိုး ှ ိ၏။ ၂၆ အလပ်လပ်ေသာသသည်၊

မိမိပစပ်ေတာင်း ေသာေကာင့် ၊ မိမိအဘိ့ လပ်တတ်၏။ ၂၇အဓမလသည် မေကာင်းေသာ

အမကိ ကိးစား ၍ ကံစည်တတ်၏။ သ၏ တ်ခမ်း၌ ေလာင်ေသာမီးက့ဲသိ့ ှ ိ၏။ ၂၈

သေဘာေကာက်ေသာသသည် ရန်မျိုးေစ့ကိ ကဲတတ်၏။ ကန်းတိက်ေသာ သသည်လည်း၊

မိတ်ေဆွ တိ့ကိ ကဲွြပားေစတတ်၏။ ၂၉ ကမ်းကတ်ေသာ သသည် အိမ်နီးချင်းကိ

ေချာ့ေမာ့၍၊ မေကာင်းေသာလမ်းထဲသိ့ ေသွးေဆာင် တတ်၏။ ၃၀ ေကာက်ေသာအ ကံကိ

ကံစည်ြခင်းငှါ မျက်စိ မိှတ်၍၊ တ်ခမ်းတိ့ကိ လပ်သြဖင့် ၊ ဆိးယတ်ေသာအမကိ

ပီးစီးတတ်၏။ ၃၁ ြဖူေသာဆံပင်သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရား လမ်း၌ တည်လ င်၊

ဘန်း ကီးေသာသရဖြဖစ်၏။ ၃၂ စိတ် ှ ည်ေသာသသည် ခွန်အား ကီးေသာသထက်၎င်း၊

မိမိစိတ်ကိချုပ်တည်းေသာသသည် မိကိ့ တိက်ယေသာသထက်၎င်းသာ၍ ေကာင်း၏။

၃၃ စာေရးတံတိ့ကိ အိတ်ထဲ၌ ေလာင်းလျက် ှ ိရာ တွင်၊ ခဲွေဝစီရင်ြခင်းအမကိ

ထာဝရဘရားပိင်ေတာ်မ၏။

၁၇ တအိမ်လံးြပည့်ေသာယဇ်ပေဇာ်ပဲွကိ ရန်ေတွ့ေသာ စိတ် ှ င့် စားရသည်ထက်၊

ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ် ေသာ မန့်တလပ်စာသည်သာ၍ေကာင်း၏။ ၂

ပညာ ှ ိေသာကန်သည် အ ှ က်ခဲွေသာသားကိ အပ်စိး၍ ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ
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အေမွခံတတ်၏။ ၃ ေငွစစ်စရာဘိ့မိက်ကိ၎င်း၊ ေ စစ်စရာဘိ့ မီးဖိကိ ၎င်း

သံးတတ်၏။ စိတ် ှ လံးကိကား၊ ထာဝရဘရား စစ်ေတာ်မ၏။ ၄ မတရားသြဖင့် ပေသာ

သသည် မသာစကားကိ ယံတတ်၏။ မသာသံးေသာ သသည်လည်း ဆိးညစ်ေသာ

စကားကိ နားေထာင်တတ်၏။ ၅ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ မထီေလးစား ပေသာ သသည်

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာဘရားကိက့ဲရဲ၏့။ သတပါး၌ ေဘး ေရာက်လ င် ဝမ်းေြမာက်တတ်ေသာ

သသည်လည်း အြပစ်ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရ။ ၆ ေြမးတိ့သည် အသက် ကီးေသာသ၏

သရဖြဖစ် ၏။ သားတိ့၏ဘန်းကား အဘတည်း။ ၇ ြမတ်ေသာစကားသည်

မိက်ေသာသ ှ င့် မေတာ် မသင့် ။ ထိမ မက၊ မသာစကားသည် မင်း ှ င့် မေတာ်

မသင့် ။ ၈ လက်ေဆာင်သည် ခံေသာသအထင်အတိင်း ေကျာက်ြမတ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊

မျက် ှ ာ ပေလရာရာ၌ ေအာင်တတ်၏။ ၉သတပါးြပစ်မှားေသာ အမကိဝှက်ထားေသာ

သသည် ေမတာကိ ပစ၏။ ကားေြပာေသာသမကား၊ မိတ်ေဆွတိ့ကိ ကဲွြပားေစ၏။ ၁၀

မိက်ေသာသသည် ဒဏ်ချက်တရာကိ အမထား သည်ထက်၊ ပညာ ှ ိေသာသသည်

ဆံးမေသာ စကားကိ သာ၍ အမထားတတ်၏။ ၁၁ ပန်ကန်ေသာသသည်

မတရားေသာအမကိသာ ပစတတ်၏။ ထိေကာင့် ကမ်း ကတ်ေသာ တမန်ကိ

သဆီ့သိ့ေစလတ်ရ၏။ ၁၂ မိက်ေသာစိတ်ထဆဲ ှ ိေသာ လမိက် ှ င့် မေတွပ့ါ ေစ ှ င့် ။

သားငယ်ေပျာက်ေသာ ဝံမ ှ င့်သာ၍ ေတွပ့ါေစ ေသာ။ ၁၃ အကင်သသည်

ေကျးဇးကိမသိ၊ မေကာင်းေသာ အမ ှ င့် ဆပ်၏၊ ထိသ၏အိမ်သည် မေကာင်းေသာ

အမ ှ င့် မကင်းမလွတ်ရ။ ၁၄ ရန်ေတွစ့အမသည် ေရကန်ေပါင်ေပါက်စက့ဲသိ့

ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ရန်မေတွမီှ့ေတွစ့ရာ အေကာင်းကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၁၅

မတရားေသာသတိ့ကိ အြပစ်မှလတ်ေသာ သ ှ င့် ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ

အြပစ်စီရင်ေသာ သ ှ စ်ေယာက်လံးတိ့ကိ ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ေတာ်မ၏။ ၁၆

မိက်ေသာသသည် ပညာကိအလိမ ှ ိသည် ြဖစ် ၍၊ ပညာအဘိးကိ အဘယ်ေကာင့်

သ၌အပ်ရသနည်း။ ၁၇အေဆွခင်ပွန်းသည် အခါခပ်သိမ်းချစ်တတ်၏။ ညီအစ်ကိသည်

ဒကကာလအဘိ့ ေမွးဘွားလျက် ှ ိ၏။ ၁၈ ဥာဏ်မ့ဲေသာသသည် လက်ဝါးချင်း ိက်၍၊

အေဆွ ခင်ပွန်းေ ှ မှ့ာ အာမခံတတ်၏။ ၁၉ ရန်ေတွ့ြခင်းကိ ှ စ်သက်ေသာသသည် လွန်

ကျူးြခင်းကိလည်း ှ စ်သက်တတ်၏။ မိမိတံခါးကိ ချီးြမင့် ေသာ သသည် ပျက်စီးြခင်းကိ

ှ ာတတ်၏။ ၂၀သေဘာေကာက်ေသာသသည် ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ မေတွတ့တ်။

စကားလိမ်ေသာသသည် ေဘး ဥပဒ် ှ င့် ေတွ့ ကံတတ်၏။ ၂၁ မိက်ေသာသကိ

ြဖစ်ဘွားေစေသာသသည် မိမိကိ မိမိဝမ်းနည်းေစတတ်၏။ မိက်ေသာသ၏အဘ၌

ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၂၂ စိတ် င်လန်းြခင်းသည် ကျန်းမာေစတတ်၏။

စိတ်ပျက်ြခင်းမကား၊ အ ိးတိ့ကိေသွေ့ြခာက်ေစတတ်၏။ ၂၃ မတရားေသာသသည်

တရားလမ်းကိဖျက်ေသာ အဘိးတံစိးကိ သတပါး၏ ခါးပိက်အိတ်ထဲက ိက်ယ

တတ်၏။ ၂၄ ဥာဏ် ှ ိေသာသသည် ပညာကိ မျက်ေမှာက် ပတတ်၏။ မိက်ေသာသ၏

မျက်စိမကား၊ ေြမ ကီးစွန်း တိင်ေအာင်လှည့်၍ ကည့် တတ်၏။ ၂၅ မိက်ေသာ သသည်

အဘဝမ်းနည်းစရာ အေကာင်း၊ ေမွးေသာ အမိစိတ်ညစ်စရာအေကာင်း ြဖစ်၏။ ၂၆

ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိအြပစ်ဒဏ်မေပး ေကာင်း။ တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ မင်းကိလည်း

မထိခိက် ေကာင်း။ ၂၇ သိပံအတတ် ှ င့် ြပည့် စံေသာ သသည် စကား မများတတ်။

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည်လည်း၊ ဧေသာ စိတ် ှ ိတတ်၏။ ၂၈ မိက်ေသာသပင်

တိတ်ဆိတ်စွာေနလ င် ပညာ ှ ိ ဟ၍၎င်း၊ မိမိ တ်ကိမဖွင့် ဘဲ ေနေသာသကိ လည်း၊

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသဟ၍၎င်းသတပါး ထင်တတ်၏။

၁၈ သတပါးများ ှ င့် မေရာေ ှ ာေသာသသည် မိမိ ေစတနာ

အလိ ှ ိသည်အတိင်း ှ ာေဖွ၍၊ ပညာရတနာ အမျိုးမျိုးကိ

စးစမ်းေမေ ှ ာက်တတ်၏။ ၂ မိက်ေသာသမကား၊ မိမိစိတ်သေဘာကိ ြပစရာ

အခွင့် မှတပါး၊ အြခားေသာအေကာင်းေကာင့် ဥာဏ် ပညာ၌ မေပျာ်ေမွတ့တ်။ ၃

မတရားေသာသလာေသာအခါ၊ မထီမ့ဲြမင် ပ ြခင်းကိ ခံရ၏။ ဂဏ်အသေရပျက်ေသာအခါ၊

က့ဲရဲ ့ြခင်း ကိလည်း ခံရ၏။ ၄ တ်ထွက်ေသာစကားသည် နက်ေသာေရက့ဲသိ့ ၎င်း၊

ပညာစမ်းေရတွင်းသည် ေရစီးေသာြမစ်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၅ တရားေတွရ့ာအမ၌

ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ ံ းေစြခင်းငှါ၊ မတရားေသာ သ၏မျက် ှ ာကိ မေထာက် ေကာင်း။ ၆

မိက်ေသာသ၏ တ်ခမ်းတိ့သည် ရန်ေတွ့ တတ်၏။ သ၏ တ်သည်လည်း

အြပစ်ဒဏ်ကိ ေတာင်း တတ်၏။ ၇ မိက်ေသာသ၏ တ်သည် ပျက်စီးရာအေကာင်း၊

တ်ခမ်းတိ့သည်လည်း မိမိအသက်ကိ ေကျာ့မိရာ အေကာင်းြဖစ်၏။ ၈

ကန်းတိက်ေသာသ၏စကားသည် မိန်ေသာ ခဲဘွယ်စားဘွယ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

ဝမ်းအတွင်းသိ့ဝင်တတ်၏။ ၉ အလပ်လပ်ေသာအခါ ပျင်းရိေသာသသည်၊ မိမိဥစာကိ

အချည်း ှ ီးကန်ေစေသာ သ ှ င့် ညီအစ်ကိ ေတာ်ေပ၏။ ၁၀ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်သည်

ခိင်ခ့ံေသာ ရဲတိက်ြဖစ်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ေြပးဝင်သြဖင့် ၊ လံ ခံစွာေနရက၏။

၁၁ ေငွရတတ်ေသာသက၊ ငါ့စည်းစိမ်သည် ခိင်ခ့ံ ေသာ မိ့ြဖစ်၏။

ြမင့် ေသာ မိ ့ ိ း ှ င့်တသည်ဟ ထင်တတ် ၏။ ၁၂ ပျက်စီးြခင်းအရင်၌လသည်

စိတ်ြမင့် ြခင်း၏ ေနရာ၊ ဂဏ်အသေရ အရင်၌ ှ ိမ့်ချြခင်း၏ေနရာ ှ ိ၏။ ၁၃

အကျိုးအေကာင်းကိ မစစ်မီှ၊ အမစီရင်ေသာ သသည်မိက်ေသာ အြပစ်၊

အ ှ က်ကဲွရေသာအြပစ် ှ ိ၏။ ၁၄လ၏စိတ်ဝိညာဥ်သည် မိမိနာြခင်းေဝဒနာကိ ခံ ိင်၏။

ေကကဲွေသာစိတ်ကိကား၊ အဘယ်သသည်းခံ ိင်သနည်း။ ၁၅သမာသတိ ှ ိေသာသ၏

စိတ် ှ လံးသည် ပညာ အတတ်ကိ သိထားတက်၏။ ပညာ ှ ိေသာ သ၏နားသည် လည်း၊

ပညာစကားကိ ှ ာတတ်၏။ ၁၆လ၌ပါေသာ လက်ေဆာင်အားြဖင့် ၊ လမ်း ှ င်း လင်း၍၊

လ ကီးထံသိ့ ဝင်ရေသာအခွင့် ှ ိတတ်၏။ ၁၇ ကိယ်အမကိ အဦးေစာင့် ၍ေြပာေသာသသည်

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အိမ်နီးချင်းလာ၍ စစ်ေကာတတ်၏။ ၁၈

စာေရးတံ ပြခင်းအားြဖင့် အြငင်းအခံ ငိမ်း၍၊ အား ကီးေသာ သတိ့အမကိ

ဆံးြဖတ်တတ်၏။ ၁၉အ ငိးထားေသာညီအစ်ကိသည် ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့ထက် သာ၍ခက်၏။

ညီအစ်ကိ ရန်ေတွ့ြခင်းအမသည် ရဲတိက်တံခါးကျင်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၂၀

လသည်မိမိ တ်၏အသီး ှ င့် ဝမ်းြပည့်ရ၏။ မိမိ တ်ခမ်းတိ့၏ စီးပွါး ှ င့် ဝရ၏။ ၂၁

လာသည်အသက်ေသြခင်း ှ င့် ှ င်ြခင်းကိ အစိးရ ၏။ လ ာကိ ှ စ်သက်ေသာသသည်လည်း၊

လ ာ၏အသီးကိ စားရ၏။ ၂၂ မယားကိရေသာသသည် ေကာင်းေသာအရာကိ

ရ၍၊ ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရ၏။ ၂၃ ဆင်းရဲေသာသသည်

ေတာင်းပန်တတ်၏။ ေငွရ တတ်ေသာသမကား၊ ကမ်းတမ်းစွာ ြပန်ေြပာတတ်၏။ ၂၄

အေပါင်းအေဘာ်များေသာသသည် အကျိုး နည်း ှ ိတတ်၏။ မိတ်ေဆွမကား၊

ညီအစ်ကိစဲွကပ်သည် ထက် သာ၍ စဲွကပ်တတ်၏။

၁၉ ေကာက်လိမ်ေသာ စကားကိသံးတတ်ေသာ လမိက်ထက်၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်းသိ့လိက်ေသာ ဆင်းရဲ သသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂

စိတ်ဝိညာဥ်သည် ပညာအတတ်မ ှ ိဘဲ မေန ေကာင်း။ အလျင်အြမန်သွားေသာ

သသည်လည်း မှား ယွင်းတတ်၏။ ၃ လသည် မိက်ေသာသေဘာေကာင့် ၊

လမ်းလဲွ၍ စိတ်ထဲမှာ ထာဝရဘရားကိ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်တတ်၏။ ၄ စည်းစိမ် ှ ိလ င်

အေဆွခင်ပွန်းများတတ်၏။ ဆင်းရဲသားသမကား၊ မိမိအိမ်နီးချင်း ှ င့် မ မေပါင်း ေဘာ်ရ။ ၅

မမှန်ေသာသက်ေသသည် အြပစ်မခံဘဲမေနရ။ မသာကိ သံးေသာသသည်လည်း

ဒဏ် ှ င့် မလွတ်ရ။ ၆ များေသာသတိ့သည် မင်းကိေဖျာင်းဖျတတ်က ၏။

လက်ေဆာင်ေပးေသာ သကိလည်း၊ လတိင်းမိတ်ေဆွ ဖဲွတ့တ်၏။ ၇ဆင်းရဲေသာသ၏

ညီအစ်ကိ ှ ိသမ တိ့သည် သကိ့ မန်းတတ်က၏။ သ၏အေဆွခင်ပွန်းတိ့သည် သကိ့ သာ၍

ေဝးစွာေ ှ ာင်တတ်က၏ လိက်၍ေခေသာ်လည်း ကွယ်ေပျာက်က ပီ။ ၈

ပညာကိရေသာသသည် မိမိအသက်ဝိညာဥ်ကိ ချစ်ရာေရာက်၏။

ဥာဏ်ကိစဲွလမ်းေသာသသည်လည်း၊ ေကာင်းကျိုးကိ ခံတတ်၏။ ၉

မမှန်ေသာသက်ေသသည် အြပစ်မခံဘဲမေနရ။ မသာကိသံးေသာ သသည်လည်း၊

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက် လိမ့်မည်။ ၁၀ မိက်ေသာသသည် မေပျာ်ေမွသ့င့် ။ ထိမ မက၊

ကန်သည်မင်းတိ့ကိ အစိးမရသင့် ။ ၁၁သမာသတိ ှ ိေသာ သသည် မိမိအမျက်ေဒါသ ကိ

ချုပ်တည်းတတ်၏။ သတပါးြပစ်မှားြခင်းကိ သည်းခံ ေသာသသည်လည်း

ဘန်းအသေရ ှ ိ၏။ ၁၂ ှ င်ဘရင်၏အမျက်ေတာ်သည် ြခေသ့ေဟာက်

သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ေကျးဇးေတာ်မကား၊ ြမက်ေပ မှာ ကျေသာ ှ င်းရည်က့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ ၁၃ မိက်ေသာ သားသည် အဘဆင်းရဲစရာ အေကာင်းြဖစ်၏။

ရန်ေတွတ့တ်ေသာမယားသည်လည်း၊ အစက်စက်ကျေသာ မိဃ်းေပါက် ှ င့်တ၏။ ၁၄ အိမ်

ှ င့် စည်းစိမ်သည် မိဘအေမွဥစာြဖစ်၏။ သမာသတိ ှ ိေသာမယားမကား၊
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ထာဝရဘရားေပးသနား ေတာ်မရာြဖစ်၏။ ၁၅ ပျင်းရိေသာ သေဘာသည် လွန်ကျူးစွာ

အိပ် ေပျာ်ေစ၍၊ ပျင်းရိေသာသသည် အငတ်ခံရ၏။ ၁၆ ပညတ်တရားကိ

ေစာင့် ေသာသသည် မိမိ အသက်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့် ရာေရာက်၏။ မိမိသွားရာလမ်း တိ့ကိ

မထီေလးစား ပေသာသမကား၊ အေသခံရ၏။ ၁၇ဆင်းရဲသားကိ သနားေသာသသည်

ထာဝရ ဘရားအား ေချးငှါးေသာသြဖစ်၍၊ သ ပေသာအမ၏ အကျိုးကိဆပ်ေပးေတာ်မလိမ့်

မည်။ ၁၈ ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိစဥ်အခါ၊ ကိယ်သားကိ ဆံးမ ေလာ့။ သကိ့အကျိုးနည်းေအာင်

သနားေသာစိတ်မ ှ ိေစ ှ င့် ။ ၁၉ ေဒါသအမျက် ကီးေသာသသည် အြပစ်ဒဏ်ကိ

ခံရလိမ့်မည်။ သကိ့ကယ် တ်လ င် အဖန်ဖန်ကယ် တ် ရမည်။ ၂၀ ေနာက်ဆံးကာလ၌

ပညာ ှ ိြဖစ်လိေသာငှါ၊ ဆံးမေသာ စကားကိ နားေထာင်၍ နည်းဥပေဒကိ ခံယ

ေလာ့။ ၂၁ လသည်အထးထး အြပားြပား ကံစည်တတ်၏။ သိ့ရာတွင်၊

ထာဝရဘရား၏အ ကံေတာ်သည် တည်လိမ့် မည်။ ၂၂ လသည်ေစတနာ ှ ိလ င်

ေကျးဇး ပရာ ေရာက်၏။ ဆင်းရဲေသာသသည်လည်း၊ မသာသံးေသာ သထက်သာ၍

ေကာင်း၏။ ၂၃ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာသည်

အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့် ဆိင်သည်ြဖစ်၍ ထိသေဘာ ှ ိေသာ သသည် အလိဆ ြပည့်စံ လျက် ှ ိ၍၊

ေဘးဥပဒ် ှ င့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ၂၄ ပျင်းရိေသာသသည် မိမိလက်ကိ အိး၌ သွင်း

ေသာ်လည်း တဖန် တ်၍ မိမိပစပ်သိ့ မခံွလိ့။ ၂၅ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသကိ ိက်လ င်

ဥာဏ်တိမ် ေသာသသည် သတိရလိမ့်မည်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သကိဆံးမလ င်၊ သသည်

ပညာတရားကိ နားလည် လိမ့်မည်။ ၂၆ အဘဥစာကိ ဖန်း၍ အမိကိ ှ င်ထတ်ေသာ

သားသည် အ ှ က်ခဲွေသာသား၊ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံေစေသာ သားြဖစ်၏။ ၂၇ ငါ့သား၊

ပညာတရားကိ ပယ်ေစြခင်းငှါ၊ သွန်သင် ေသာ သ၏စကားကိ နားမေထာင် ှ င့် ။ ၂၈

အဓမသက်ေသသည် တရားကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ မတရားေသာ သသည်လည်း၊

ဒစ ိက်ကိ စား၍ မျိုတတ်၏။ ၂၉ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသတိ့အဘိ့ အြပစ်စီရင်ြခင်း၊ မိက်ေသာ

သတိ့၏ေကျာအဘိ့ ဒဏ်ေပးြခင်းသည် အသင့် ှ ိ၏။

၂၀ စပျစ်ရည်သည် လှည့် စားတတ်၏။ ေသရည် ေသရက်သည်

န်းရင်းခတ် ပြခင်းအမကိ ြဖစ်ေစတတ် ၏။ ထိသိ့ေသာအားြဖင့်

မှားယွင်းေသာ သသည် ပညာ မ ှ ိ။ ၂ ှ င်ဘရင်ေကာက်ေစေသာ အမအရာသည်

ြခေသ့ေဟာက်ြခင်း ှ င့်တ၏။ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ် ေသာသသည် မိမိအသက်ကိ

ြပစ်မှား၏။ ၃ ရန်ေတွ့ြခင်းကိ ငိမ်းေစေသာသသည် ဂဏ် အသေရ ှ ိ၏။

မိက်ေသာသမကား၊ အမ ှ င့် ေရာေ ှ ာ တတ်၏။ ၄ ချမ်းေသာေကာင့် ပျင်းရိေသာသသည်

လယ် မလပ်လိ။ ထိေကာင့် စပါးရိတ်ေသာ ကာလ၌သတပါးကိ ေတာင်းေသာ်လည်း

မရရာ။ ၅ လစိတ် ှ လံး၌ ပညာအ ကံသည် နက်ေသာ ေရ ှ င့်တေသာ်လည်း၊

ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည် ခပ်ယလိမ့်မည်။ ၆ လများတိ့သည် မိမိတိ့ ပေသာ

ေကျးဇးကိ ကားေြပာတတ်၏။ သစာ ှ ိေသာ သကိကား၊ အဘယ်သ ှ ာ၍

ေတွ့ ိင်သနည်း။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်း လမ်းသိ့ လိက်၍၊

သ၏သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၈ တရားပလင်ေပ မှာထိင်ေသာ

ှ င်ဘရင်သည် မေကာင်းေသာ အမအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ မျက်စိေတာ် ှ င့် ပယ် ှ င်းတတ်၏။

၉ ငါသည် ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ စင် ကယ်ေစ ပီ။ အြပစ် ှ င့်ကင်းလွတ်၏ဟ

အဘယ်သဆိ ိင်သနည်း။ ၁၀ အေလးချင်းမတေသာအေလး၊ အဝင်ချင်း မတေသာ

တင်းေတာင်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။ ၁၁ သငယ်ေသာ်လည်း၊

မိမိ ပေသာအမသည် စင်သည်မစင်သည်၊ မှန်သည်မမှန်သည်ကိ မိမိအြခင်း အရာအားြဖင့်

ြပ၍၊ မိမိသေဘာကိ ထင် ှ ားေစ၏။ ၁၂ ကားတတ်ေသာ နားကိ၎င်း၊ ြမင်တတ်ေသာ

မျက်စိကိ၎င်း၊ ထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ၁၃ဆင်းရဲမည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

အိပ် ြခင်းကိမတပ်မက် ှ င့် ။ ိးတတ်လ င် ဝစွာစားရ၏။ ၁၄ ဝယ်ေသာသက၊ မေကာင်းဘး၊

မေကာင်းဘးဟ ဆိတတ်၏။ ဝယ်၍သွား ပီမှ ဝါ ကားတတ်၏။ ၁၅ ေ ှ ိ၏။

ပတြမားလည်း ှ ိ၏။ ပညာအတတ် ှ င့် ြပည့်စံေသာ တ်မကား၊ အလွန် အဘိးထိက်ေသာ

ရတနာ ြဖစ်၏။ ၁၆ မက မ်းေသာသအတွက်၊ အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမအတွက်၊

အာမခံတတ်ေသာသသည် အဝတ်အစ ှ ိေသာ ဥစာတစံတခကိ ေပါင်းထားေစ။ ၁၇

လှည့် စား၍ ရေသာအစာသည် ချို မိန်ေသာ် လည်း၊ စားေသာ သ၏ တ်သည်

ေကျာက်စရစ် ှ င့် ြပည့်လိမ့်မည်။ ၁၈ အကံ ှ ိေသာသသည် သတပါး ှ င့် တိင်ပင်လ င်၊

အ ကံထေြမာက်တတ်၏။ ေကာင်းေသာ တိင်ပင်ြခင်း ှ ိမှသာ စစ်မကိ ပရမည်။ ၁၉

လည်၍စကားများေသာသသည် လ ို ့ဝှက်အပ် ေသာအရာကိ ေဘာ်ြပတတ်၏။ သိ့ြဖစ်၍

ေချာ့ေမာ့တတ် ေသာသ ှ င့် မေပါင်းေဘာ် ှ င့် ။ ၂၀အကင်သသည် မိဘကိ ကျိန်ဆဲ၏။

ထိသ၏ မီးခွက်သည် ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်၌ ေသလိမ့်မည်။ ၂၁ အေမွဥစာကိ

အစအဦး၌ အလျင်ရ ိင်ေသာ် လည်း၊ အဆံး၌ အမဂလာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၂

ငါသည်ရန်တံ့ ပမည်ဟ မဆိ ှ င့် ၊ ထာဝရ ဘရားကိ င့ံလင့် ေလာ့။ သိ့ ပလ င် ကယ်တင်ေတာ်မ

လိမ့်မည်။ ၂၃အေလးချင်းမတေသာ အေလးတိ့ကိ ထာဝရ ဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ၏။

စဥ်းလဲေသာချိန်ခွင် လည်း အြပစ် ှ ိ၏။ ၂၄လသွားရာလမ်းတိ့ကိ ထာဝရဘရား စီရင်ေတာ်

မ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သသည် မိမိသွားရာလမ်းတိ့ကိ အဘယ် သိ့ နားလည် ိင်သနည်း။ ၂၅

ဘရားအမ၌စကားလွန်မိေသာသ၊ သစာ ဂတိထား ပီးမှ ေမးြမန်းေသာသသည်

ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ေတွမိ့ ပီ။ ၂၆ ပညာ ှ ိေသာ ှ င်ဘရင်သည် လဆိးတိ့ကိ ကဲွြပားေစ၍၊ ဘီး ှ င့်

ဖိတတ်၏။ ၂၇ လ၏စိတ်ဝိညာဥ်သည် ကိယ်အတွင်း၌ ှ ိ ှ ိ သမ တိ့ကိ စစ်ေဆးေသာ

ထာဝရဘရား၏ မီးခွက်ြဖစ်၏။ ၂၈က ဏာတရား ှ င့်သစာတရားသည် ှ င်ဘရင် ကိ

ေစာင့် မတတ်၏။ ရာဇပလင်ေတာ်သည် က ဏာ တရားအားြဖင့် မဲြမံတတ်၏။ ၂၉

လပျို၏ဘန်းကား အစွမ်းသတိ၊ လအိ၏ဂဏ် အသေရကား ြဖူေသာဆံပင်ြဖစ်၏။

၃၀ အနာကိေမေ ှ ာက်ြခင်းအားြဖင့် အဆိးအညစ် ှ င့်ကင်းစင်တတ်၏။

ဒဏ်ချက်ရာတိ့သည်လည်း၊ ကိယ် အတွင်းအရပ်တိ့၌ ထိသိ့ေသာ ေကျးဇးကိ ပတတ်၏။

၂၁ ှ င်ဘရင်၏ စိတ် ှ လံးသည် ေရေချာင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား၏

လက်ေတာ်၌ ှ ိသြဖင့် ၊ အလိ ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း လှည့် ေစေတာ်မ၏။ ၂

လတိ့သည်မိမိတိ့ ကျင့်သမ ေသာ အကျင့် တိ့ကိ ှ စ်သက်တတ်၏။ ထာဝရဘရားမကား၊

စိတ် ှ လံးတိ့ကိ ချိန်ေတာ်မ၏။ ၃ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ ှ စ်သက်သည်ထက် ေြဖာင့်

မတ်စွာ ပြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းကိ ထာဝရဘရား သည် သာ၍ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၄

ေထာင်လားေသာမျက် ှ ာ၊ မာန ကီးေသာ ှ လံး၊ မတရားေသာသတိ့၏အလင်းေသာ်လည်း

အြပစ်ပါ၏။ ၅ လံလ့ဝိရိယ ပေသာသ၏အ ကံအစည်သည် ကယ်ဝြခင်း ှ င့် ၎င်း၊

သမာသတိမ ှ ိေသာ သ၏အ ကံ အစည်သည် ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ၎င်း ဆိင်ေပ၏။ ၆

မသာစကားအားြဖင့် ဘ ာကိဆည်းဖးြခင်း အမသည် ေသမင်းေကျာ့ကွင်းတိ့တွင်

ေပျာက်လွင့် ေသာ အနတြဖစ်၏။ ၇ မတရားေသာ သတိ့သည် တရားသြဖင့် မစီရင်

လိေသာေကာင့် ၊ မိမိ ှ ဥ်းဆဲြခင်းအြပစ်သည် မိမိကိ ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၈

လမ်းလဲသွားေသာသသည် ကွာေဝးရာသိ့ ေရာက်တတ်၏။ စင် ကယ်ေသာ

သပေသာအမမကား မှန်ေပ၏။ ၉ ရန်ေတွတ့တ်ေသာမိန်းမ ှ င့် အတလများေသာ

အိမ်၌ေနသည်ထက်၊ အိမ်မိးေပ ေထာင့် ထဲမှာ ေနေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၀

မတရားေသာသသည် မနာလိေသာစိတ် ှ ိ၏။ အိမ်နီးချင်း၌ ေကျးဇး ပချင်ေသာ

အလိမ ှ ိ။ ၁၁ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသသည် အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရေသာအခါ၊

ဥာဏ် တိမ်ေသာသသည်သတိရတတ်၏။ သတိရေသာသသည်လည်း

သွန်သင်ြခင်းကိခံေသာအခါ၊ ပညာတိးပွါးတတ်၏။ ၁၂ တရားေသာသသည်

မတရားေသာသ၏အိမ်ကိ ပညာစိတ် ှ င့် ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာသတိ့ မကား၊

မိမိတိ့ ပေသာဒစ ိက်အားြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်က၏။ ၁၃

ဆင်းရဲေသာသ၏ေအာ်ဟစ်သံကိ မကားလိ၍၊ နားကိပိတ်ေသာ သသည်

ကိယ်တိင်ေအာ်ဟစ်၍၊ အဘယ် သမ မကားရ။ ၁၄ တိတ်ဆိတ်စွာ

ေပးေသာလက်ေဆာင်သည် သစိ့တ်ကိ၎င်း၊ ရင်ခွင်၌ချထားေသာ လက်ေဆာင်ပဏာ သည်

ြပင်းစွာေသာ အမျက်ကိ၎င်း ေြဖတတ်၏။ ၁၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

တရားသြဖင့် စီရင်၍ ဝမ်းေြမာက်တတ်၏။ အဓမအမကိ ပေသာသမကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၆ ဥာဏ်ပညာလမ်းမှ လဲသွားေသာ သသည် သချုင်းသား

အစအေဝး၌ ေနရာကျလိမ့်မည်။ ၁၇ ကာမဂဏ်၌ ေမွေ့လျာ်ေသာသသည် ဆင်းရဲ

ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည် ှ င့် ဆီကိ ကိက်ေသာ သသည်လည်း

ေငွကိမရတတ်ရ။ ၁၈ မတရားေသာသသည် တရားေသာသအဘိ၊့ လွန်ကျူးေသာ

သသည်ေြဖာင့် မတ်ေသာသအဘိ့ ေ ွးရန် ြဖစ်၏။ ၁၉ စိတ်တိ၍ရန်ေတွတ့တ်ေသာမိန်းမ ှ င့်

ေနသည် ထက်၊ ေတာလွင်ြပင်၌ ေနေသာ်သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၀ ပညာ ှ ိေသာသ၏အိမ်၌
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ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ ဘ ာ ှ င့် ဆီ ှ ိတတ်၏။ မိက်ေသာသမကား၊ ကန်ေစ တတ်၏။ ၂၁

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ှ င့်က ဏာတရားကိ ှ ာေသာသသည် အသက် ှ င်ြခင်း၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ ဂဏ် အသေရထင် ှ ားြခင်းကိ ေတွတ့တ်၏။ ၂၂ ပညာ ှ ိေသာသသည်

ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ိ းကိ တက် ၍၊ မိသ့ားကိးစားစရာခွန်အားကိ တ်ချတတ်၏။ ၂၃

မိမိ တ် ှ င့်လ ာကိေစာင့် ေသာ သသည် မိမိ စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ဒက ှ င့် လွတ်ေစြခင်းငှါ

ေစာင့် ရာေရာက် ၏။ ၂၄ ြပင်းစွာေသာ ေဒါသအမျက်၌ ကျင်လည်ေသာ သကိ၊

ေထာင်လားေစာ်ကားေသာသ၊ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သဟ၍ သမတ်အပ်၏။ ၂၅

ပျင်းရိေသာသသည် အလပ်မလပ်ချင်ေသာ ေကာင့် ၊ မိမိတပ်မက်ေသာအားြဖင့်

ေသတတ်၏။ ၂၆ တေနလံ့းတပ်မက်အား ကီးတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ် ေသာ သမကား

မ ှ ေြမာဘဲစွန့် ကဲတတ်၏။ ၂၇ မတရားေသာ သပေဇာ်ေသာ ယဇ်သည်

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ြဖစ်၏။ ထိမ မက၊ မတရားေသာ စိတ် ှ င့် ပေဇာ်လ င် သာ၍ြဖစ်၏။ ၂၈

မမှန်ေသာ သက်ေသသည် ပျက်တတ်၏။ ကိယ်တိင် ကားေသာသမကား၊

တည်ကည်စွာ ေြပာ တတ်၏။ ၂၉ မတရားေသာသသည် မိမိမျက် ှ ာကိ ခိင်မာ

ေစတတ်၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ မိမိသွားရာလမ်း ကိ ြပင်ဆင်တတ်၏။ ၃၀

ထာဝရဘရားတဘက်၌ ဥာဏ်မတည်၊ ပညာ မတည်၊ အ ကံတစံတခမ

မတည် ိင်။ ၃၁ စစ်တိက်ရာကာလအဘိ့ြမင်းများကိ ြပင်ဆင် ေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ချမ်းသာရပါ၏။

၂၂ ေကာင်းေသာအသေရကိ များစွာေသာ ဥစာ ထက်သာ၍ ေ ွးစရာေကာင်း၏။

သတပါးစံမက်ြခင်း ေကျးဇးသည် ေ ေငွထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၂

ေငွရတတ်ေသာသ ှ င့် ဆင်းရဲေသာသတိ့သည် ေတွ့ ကံက၏။ ထိသအေပါင်းတိ့ကိ

ထာဝရဘရား ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၃ သမာသတိ ှ ိေသာသသည် အမကိေြမာ်ြမင်၍

ပန်းေနတတ်၏။ ဥာဏ်တိမ်ေသာသမကား၊ အစဥ် အတိင်းသွား၍ အမ ှ င့် ေတွတ့တ်၏။ ၄

စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ ြခင်းေကျးဇးေကာင့် စည်းစိမ်၊ ဂဏ်အသေရ၊

အသက်ကိ ရတတ်၏။ ၅ သေဘာေကာက်ေသာလ သွားရာလမ်း၌၊ ဆး ပင်များ ှ င့်

ေကျာ့ကွင်းများ ှ ိတတ်၏။ မိမိစိတ်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသမကား ေဝးစွာ

ေ ှ ာင်သွားလိမ့်မည်။ ၆ သငယ်သွားရာလမ်းဝ၌ ဆံးမသွန်သင်ေလာ့။ သိ့ ပလ င်

သသည်အိေသာအခါ ထိလမ်းမှမလဲ၊ လိက် သွားလိမ့်မည်။ ၇ ေငွရတတ်ေသာ

သသည်ဆင်းရဲေသာသကိ အစိးရ၏။ ေချးငှါးယေသာ သသည်ေချးငှါးေပးေသာသ၌

ကန်ြဖစ်၏။ ၈ ဒစ ိက်မျိုးေစ့ကိ ကဲေသာသသည် ဒကစပါးကိ ရိတ်ရမည်။ ေဒါသစိတ် ှ ိ၍

ဒဏ်ေပး ိင်ေသာ တန်ခိး လည်း ေပျာက်လိမ့်မည်။ ၉ က ဏာမျက်စိ ှ ိေသာသသည်

ဆင်းရဲေသာ သတိ့ကိေကးေသာေကာင့် မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ ရန်ေတွ့

ြခင်း ှ င့် က့ဲရဲ ့ြခင်းလည်း ငိမ်းလိမ့်မည်။ ၁၀ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသကိ ှ င်ထတ်ေလာ့။ သိ့ ပ

လ င် ရန်မာန်လည်း ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ရန်ေတွ့ြခင်း ှ င့် က့ဲရဲ ့ြခင်းလည်း ငိမ်းလိမ့်မည်။

၁၁ စိတ် ှ လံးြဖူစင်ြခင်းကိ ှ စ်သက်ေသာသသည် ေလျာက်ပတ်ေသာစကားကိ

ေြပာတတ်၍၊ ှ င်ဘရင် ှ င့် မိတ်ေဆွဖဲွရ့လိမ့်မည်။ ၁၂ထာဝရဘရား၏ မျက်စိေတာ်သည်

ပညာ အတတ်ကိ ေစာင့်၏။ ြပစ်မှားေသာသ၏စကားကိကား ေချေတာ်မ၏။ ၁၃

ပျင်းရိေသာသက၊ အိမ်ြပင်မှာြခေသ့ ှ ိ၏။ လမ်း သိ့ ထွက်လ င် ငါေသလိမ့်မည်ဟ

ဆိတတ်၏။ ၁၄ အမျိုးပျက်ေသာ မိန်းမ၏ တ်သည် နက်ေသာ ေြမတွင်းြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားစက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မ ေသာ သသည်ထိေြမတွင်းထဲသိ့ ကျလိမ့်မည်။ ၁၅

မိက်ေသာသေဘာသည် သငယ်၏ စိတ် ှ လံး ထဲမှာ ထပ်ထားလျက် ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ဆံးမေသာ ကိမ်လံးသည် ထိသေဘာကိ ေဝးစွာ ှ င်တတ်၏။ ၁၆ ကိယ်စီးပွါးအဘိ့

ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသ ှ င့် ၊ ေငွရတတ်ေသာ သတိ့အား ေပးေသာသသည်

ဆင်းရဲြခင်းသိ့ အမှန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၇သင်၏နားကိ တ်၍ ပညာ ှ ိစကားကိ နား

ေထာင်ေလာ့။ ငါ့ပညာအတတ်ကိလည်း စိတ် ှ လံး၌ စဲွလမ်းေလာ့။ ၁၈ သင်၏ ှ လံး၌

သွင်းမိ ိင်လ င် သာယာေသာ အကျိုး ှ ိလိမ့်မည်။ သင်၏ တ်၌လည်း အစဥ်အသင့် ှ ိ

လိမ့်မည်။ ၁၉ သင်သည်ထာဝရဘရား၌ ခိလံမည်အေကာင်း၊ သင့် ကိယ်တိင်

ကိယေနင့ါသွန်သင်၏။ ၂၀သင်သည် သမာတရားစကားစစ်ကိသိမည် အေကာင်း ှ င့် ၊

သင့် ထံသိ့ ေစလတ်ေသာသတိ့အား၊ သမာ စကားကိ ြပန်ေြပာ ိင်မည်အေကာင်း

သတိေပးလျက်၊ ပညာအတတ်ကိ ြပသလျက်၊ ထးဆန်းေသာ အရာတိ့ကိ ငါေရး၍

ေပးလိက်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ဆင်းရဲေသာသ၏ဆင်းရဲကိေထာက်၍၊ သ၏ ဥစာကိ

မလမယ ှ င့် ။ ဒကိတသတဝါကိ မိတံ့ခါးဝ၌ မ ှ ဥ်းဆဲ ှ င့် ။ ၂၃ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ အမကိ ေစာင့် ေတာ်မမည်။ သတိ့ဥစာကိ လယေသာသတိ့၏

အသက်ကိ လယေတာ်မမည်။ ၂၄ စိတ်တိေသာသကိ မိတ်ေဆွမဖဲွ ့ ှ င့် ။ အမျက်

ြပင်းထန်ေသာ သ ှ င့် အတမလိက် ှ င့် ။ ၂၅ လိက်လ င် သ၏ထံးစံဓေလ့တိ့ကိသင်၍၊ ကိယ်

အသက်ေကျာ့မိရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၆ လက်ဝါးချင်း ိက်ေသာလစ ှ င့် သေ့ကးကိ

အာမခံေသာ လစထဲသိ့ မဝင် ှ င့် ။ သင်၌ေပးရန်မ ှ ိလ င်၊ သင့် အိပ်ရာကိ အဘယ်ေကာင့်

ယသွားေစချင်သနည်း။ ၂၈ ဘိးေဘးစိက်ဘးေသာ ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ မေ ့ ှ င့် ။ ၂၉

ေဆာင် ွက်စရာအမကိ ကိးစား၍ ပီးစီးေစ တတ်ေသာသ ှ ိသေလာ။ ထိသသည်

သာမညလ၏အမကိ မေဆာင် ွက်၊ ှ င်ဘရင်၏ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၏။

၂၃ မင်း ှ င့်အတထိင်၍ စားေသာက်ေသာအခါ သင့် ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သ ှ ိသည်ကိ

ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်ေလာ့။ ၂ သင်သည် စား ကူးတတ်ေသာသြဖစ်လ င်၊

သင်၏လည်ေချာင်းကိ ထား ှ င့် ွယ်ေလာ့။ ၃ ထိမင်း၏ခဲဘွယ်စားဘွယ်တိ့ကိ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။

လှည့် စားတတ်ေသာအစာြဖစ်၏။ ၄ ေငွရတတ် ြခင်းငှါ မ ကိးစား ှ င့် ။ ကိယ်ဥာဏ်ကိ

အမီှမ ပ ှ င့် ။ ၅ ေပျာက်တတ်ေသာအရာကိ ေစ့ေစ့မျက်ေမှာက် ပသင့်သေလာ။

အကယ်စင်စစ် ေ လင်းတသည် မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ ပျံတတ်သက့ဲသိ၊့ ထိအရာသည်

အေတာင်တိ့ကိ လပ်၍ပျံသွားတတ်၏။ ၆ မနာလိေသာသ၏ အစာကိမစား ှ င့် ။ သ၏

ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။ ၇ သသည် စိတ်ထင်သည်အတိင်းြဖစ်၏။ စား

ေသာက်ေတာ့ဟ ဆိေသာ်လည်း ေစတနာစိတ်မ ှ ိ။ ၈ သင်သည် စားေသာအစာကိ

တဖန်အန်ရ လိမ့်မည်။ သင်ချိုေသာ စကားလည်းယိယွင်းလိမ့်မည်။ ၉

မိက်ေသာသကားေအာင် စကားမေြပာ ှ င့် ။ သင်၏စကား၌ ပါေသာပညာကိ

မထီမ့ဲြမင် ပလိမ့်မည်။ ၁၀ အရိပ်စိက်ေသာ ေြမမှတ်တိင်ကိမေ ့ ှ င့် ။ မိဘမ ှ ိေသာ သတိ့၏

လယ်ကိမသိမ်း ှ င့် ။ ၁၁ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့ကိ ေ ွးေတာ်မေသာ သသည်

တန်ခိး ကီး၍၊ သင့်တဘက်၌ သတိ့အမကိ ေစာင့် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂ ဆံးမသဝါဒ၌

စိတ် ှ လံးစဲွလမ်း၍၊ ပညာ အတတ် စကားကိ နာခံေလာ့။ ၁၃ သငယ်ကိ

မဆံးမဘဲမေန ှ င့် ။ ကိမ်လံး ှ င့် ိက် ေသာ်လည်း သသည် မေသ။ ၁၄ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်၍

သ၏အသက်ဝိညာဥ်ကိ မရဏ ိင်ငံမှ ကယ် တ်ရမည်။ (Sheol h7585) ၁၅ ငါ့သား၊

သင့် ှ လံး၌ပညာ ှ ိလ င် ငါ့ ှ လံး ှ င့် ငါ့ကိယ်တိင်သည် ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၁၆

သင့် တ်သည် မှန်ေသာစကားကိ ေြပာေသာ အခါ၊ ငါ့ေကျာက်ကပ် င်လန်းလိမ့်မည်။ ၁၇

အြပစ်ထင် ှ ားေသာ သတိ့ကိ ြငူစေသာ စိတ်မ ှ ိေစ ှ င့် ။ တေနလံ့းထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့ ေသာသေဘာ ှ ိေစေလာ့။ ၁၈အကယ်စင်စစ် အမဆံးြဖတ်ချိန်သည် ေရာက်

လိမ့်မည်။ သင့် ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်း မပျက်ရာ။ ၁၉ ငါ့သား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍

ပညာ ှ ိသ ြဖင့် ၊ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ လမ်းမ၌ပ့ဲြပင်ေလာ့။ ၂၀ စပျစ်ရည်ေသာက်ကူးေသာသ၊

အမဲသားစား ကူးေသာ သတိ့ကိ အေပါင်းအေဘာ်မလပ် ှ င့် ။ ၂၁ ေသာက်ကူးေသာသ ှ င့်

စား ကူးေသာသသည် ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ အိပ် ကူးေသာသေဘာသည်

လကိအဝတ်စတ် ှ င့် ခံတတ်၏။ ၂၂ သင့် ကိြဖစ်ဘွားေစေသာအဘ၏ စကားကိ

နားေထာင်ေလာ့။ အသက် ကီးေသာ အမိကိ မထီမ့ဲြမင် မ ပ ှ င့် ။ ၂၃ သမာတရားကိ

ဝယ်ေလာ့။ မေရာင်း ှ င့် ။ ပညာ ကိ၎င်း၊ ဆံးမသဝါဒကိ၎င်း၊ ဥာဏ်သတိကိ၎င်း ထိအတ

ပေလာ့။ ၂၄ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏အဘသည် အလွန်ဝမ်း ေြမာက်လိမ့်မည်။ ပညာ ှ ိေသာ

သားကိ ြဖစ်ဘွားေစေသာ သသည် ထိသား၌ အားရဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၂၅

သင်၏မိဘတိ့သည်ဝမ်းေြမာက်၍၊ သင့် ကိ ေမွးဘွားေသာသသည် င်လန်းလိမ့်မည်။ ၂၆

ငါ့သား၊ သင့် ှ လံးကိ ငါ့အားေပးေလာ့။ သင့် မျက်စိတိ့သည် ငါသွားေသာလမ်းကိ

ကည့် မှတ်ပါေစ။ ၂၇ ြပည်တန်ဆာမသည် နက်ေသာကျံုးက့ဲသိ့၎င်း၊ အမျိုးပျက်ေသာ

မိန်းမသည် ကျဥ်းေသာ ေြမတွင်းက့ဲသိ့ ၎င်း ြဖစ်၏။ ၂၈ သသည် ထားြပက့ဲသိ့

ေချာင်း ကည့်တတ်၏။ လွန်ကျူးေသာ ေယာက်ျားများြပားေစြခင်းငှါ ပတတ်၏။ ၂၉

အဘယ်သသည် ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သသည် ညည်းတွားြခင်း ှ ိသနည်း။

အဘယ် သသည် ရန်ေတွ့ြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သည် ြမည် တမ်းြခင်း ှ ိသနည်း။
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အဘယ်သသည် အကျိုးအေကာင်း မ ှ ိ ၊ ထိခိက်၍ နာြခင်း ှ ိသနည်း။ အဘယ်သသည်

မျက်စိနီြခင်း ှ ိသနည်း ဟမကား၊ ၃၀ စပျစ်ရည်ကိ ကာြမင့် စွာ ေသာက်လျက်ေန ေသာသ၊

ေဆး ှ င့် ေရာေသာ စပျစ်ရည်ကိ ှ ာတတ်ေသာ သတိ့သည် ထိသိ့ေသာ လကဏာ ှ ိ က၏။

၃၁ ဖလား၌နီလျက်၊ အေရာင်ေတာက်လျက်၊ အချိုအ မိန်ဝင်လျက် ှ ိေသာ စပျစ်ရည်ကိ

မကည့်မ ှ င့် ။ ၃၂ ေနာက်ဆံး၌ ေ မက့ဲသိ့ကိက်တတ်၏။ ေ မဆိး က့ဲသိ့ နာေစတတ်၏။

၃၃သင့် မျက်စိတိ့သည် အမျိုးပျက်ေသာမိန်းမတိ့ကိ ကည့် ၍၊ သင့် ှ လံးသည်လည်း

ေကာက်ေသာ စကားကိ မက်ဆိလိမ့်မည်။ ၃၄ အကယ်စင်စစ် သင်သည်

ပင်လယ်အလယ်၌ အိပ်ေသာသ၊ သေဘာ ွက်တိင်ဖျားေပ မှာ အိပ်ေသာ သက့ဲသိ့

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၅ သတိ့သည် ငါ့ကိ ိက် က ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း ငါမနာ။

ငါ့ကိထိး ကေသာ်လည်း ငါမသိ။ အဘယ်အချိန် မှ ငါ ိးရမည်နည်း။ တဖန်ငါ ှ ာ ဦးမည်ဟ

သင်ဆိလိမ့် သတည်း။

၂၄ မတရားေသာသတိ့ကိ မြငူစ ှ င့် ။ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်းငှါ အလိမ ှ ိ ှ င့် ။

၂ သတိ့သည် ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ှ လံး ကံစည်တတ် ၏။ တ် ှ င့်လည်း

ေဘး ပမည်စကားကိ ေြပာတတ်၏။ ၃ ဥာဏ်ပညာအားြဖင့် အိမ်ကိတည်ေဆာက်၍

ခိင်ခ့ံ မဲြမံေစရ၏။ ၄ ပညာအတတ်အားြဖင့် အခန်းများတိ့သည် အဘိးထိက်၍၊

ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ ဥစာအေပါင်းတိ့ ှ င့် ြပည့် ရက၏။ ၅ ပညာ ှ ိေသာသသည်

တန်ခိး ှ ိ၏။ ပညာ အတတ် ှ င့် ြပည့် စံေသာသသည် ခွန်အားတိးပွါးတတ်၏။ ၆

ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် တိင်ပင် ပီးမှ စစ်မကိ ပရ၏။ အ ကံေပး ိင်ေသာ သများစွာ ှ ိလ င်၊

ေဘးလွတ်တတ်၏။ ၇ ပညာြမင့် ေသာေကာင့် မိက်ေသာသမမီှ ိင်။ မိတံ့ခါးဝ၌

စကားမေြပာဝ့ံ။ ၈ မေကာင်းေသာအမကိ ပြခင်းငှါ ကံစည်ေသာသကိ၊ ေဘး ပေသာသဟ၍

မှည့် ရ၏။ ၉ မိက်ေသာအ ကံအစည်၌ အြပစ်ပါ၏။ မထီမ့ဲ ြမင် ပေသာ သသည်လည်း၊

လစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ် ၏။ ၁၀ သင်သည် အမေရာက်ေသာကာလ၌ စိတ်ပျက်

လ င် အားနည်း၏။ ၁၁ သချုင်းသိ့ထတ်၍ အေသခံလေသာသတိ့ကိ သင်သည်

တ်အ့ံေသာငှါ၊ အားမထတ်ဘဲေနလျက်၊ ၁၂ ငါ့တိ့မသိဟဆိေသာ်လည်း၊ ှ လံးသေဘာကိ

ဆင်ြခင်ေသာသသည် မမှတ်၊ သင်၏စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ေစာင့် ေသာသသည် မသိဘဲ၊

လအသီးအသီးတိ့အား သတိ့အကျင့် ှ င့်အေလျာက်၊ အကျိုးအြပစ်ကိ မဆပ် မေပးဘဲ

ေနေတာ်မမည်ေလာ။ ၁၃ ငါ့သား၊ ပျားရည်ေကာင်းေသာေကာင့် စား ေလာ့။ ချို မိန်ေသာ

ပျားလပိ့ကိလည်း စားေလာ့။ ၁၄ ထိအတ၊ သင်ေတွရ့ေသာပညာတရားသည် စိတ်ဝိညာဥ်၌

အရသာ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ သင်သည် ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းမပျက်၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ

ခံရလိမ့် မည်။ ၁၅ အိမတရားေသာသ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ အိမ် ကိ ေချာင်း၍ မကည့် ှ င့် ။

သ၏ ငိမ်ဝပ်ရာအရပ်ကိ မဖျက် ှ င့် ။ ၁၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ခနစ် ကိမ်လဲေသာ်

လည်း ထြပန်လိမ့်မည်။ မတရားေသာသမကား၊ လဲေသာအခါ ဆံး ံ းလိမ့်မည်။ ၁၇

သင်၏ရန်သလဲေသာအခါ ဝမ်းမေြမာက် ှ င့် ။ ေြခထိခိက်ေသာအခါ င်လန်းေသာစိတ်မ ှ ိ ှ င့် ။

၁၈ ှ ိလ င် ထာဝရဘရားသိြမင်သြဖင့် ၊ မ ှ စ်သက် ဘဲ သမှ အမျက်ေတာ်ကိ လဲေတာ်မမည်။

၁၉ မတရားေသာသတိ့ေကာင့် စိတ်မပ ှ င့် ။ အဓမ လတိ့ကိ မြငူစ ှ င့် ။ ၂၀

အေကာင်းမကား၊ မတရားေသာသသည် အကျိုးကိမရ။ အဓမလ၏ မီးခွက်သည်

ေသလိမ့်မည်။ ၂၁ ငါ့သား၊ ထာဝရဘရားကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ ေ ကာက် ွံ ေ့လာ့။

မတည်ကည်ေသာသတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ မေပါင်းေဘာ် ှ င့် ။ ၂၂ သတိ့ေဘးသည်

ချက်ြခင်းေရာက်တတ်၏။ ထိ ှ စ်ပါးတိ့၏ အဆံးကိ အဘယ်သသိသနည်း။ ၂၃ ထိမှတပါး၊

ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ အရာဟမကား၊ တရားေတွမ့ စီရင်ရာတွင် လမျက် ှ ာကိ မေထာက်

ေကာင်း။ ၂၄ သင်သည် ေြဖာင့် မတ်၏ဟ မတရားေသာသ အား ဆိေသာသကိ

လအမျိုးတိ့သည် ကျိန်ဆဲကလိမ့်မည်။ လအ ယ်တိ့သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ၂၅

ဆံးမြပစ်တင်ေသာသတိ့မကား၊ စိတ်သာယာလျက်၊ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံလျက် ှ ိ က

လိမ့်မည်။ ၂၆ မှန်ေသာစကားကိ ြပန်ေြပာတတ်ေသာသ၏ တ်ကိလတိင်းနမ်းလိမ့်မည်။ ၂၇

ြပင်အရပ်မှာ သင်၏အလပ်ကိြပင်ေလာ့။ လယ်ေတာ၌ ကိယ်အဘိ့ ြပင်ဆင်ေလာ့။ ေနာက်မှ

သင်၏ ေနရာအိမ်ကိ ေဆာက်ေလာ့။ ၂၈သင်၏အိမ်နီးချင်းတဘက်၌အေကာင်းမ ှ ိဘဲ

သက်ေသမခံ ှ င့် ။ ကိယ် တ် ှ င့် သတပါးကိ မလှည့်စား ှ င့် ။ ၂၉သသည် ငါ၌ ပသည်အတိင်း

သ၌ငါ ပမည်။ သအ့ကျင့် ှ င့်အေလျာက် အကျိုးအြပစ်ကိ ငါဆပ်ေပး မည်ဟ မဆိ ှ င့် ။

၃၀ ပျင်းရိေသာသ၏ လယ်ယာအနား ှ င့် ၊ ဥာဏ်မ ှ ိ ေသာသ၏ စပျစ်ဥယျာဥ်အနားမှာ

ငါေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ ၃၁ ဆးပင်များြပား၍၊ ေြမတြပင်လံး၌ ဆးေလပင် အ ှံ ့အြပား

လမ်းမိးလျက်၊ ေကျာက် ိး ပိလျက် ှ ိသည်ကိ၊ ၃၂ ငါြမင်၍ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်၏။ ကည့် ၍

သွန်သင် ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၃၃ ခဏအိပ်လျက်၊ ခဏေပျာ်လျက်၊ အိပ်ေပျာ်ြခင်း ငှါ၊

ခဏလက်ချင်းပိက်လျက်ေနစဥ်တွင်၊ ၃၄ဆင်းရဲြခင်းသည် ခရီးသွားေသာသက့ဲသိ့၎င်း၊

ဥစာ ပန်းတီးြခင်းသည် သရဲက့ဲသိ့၎င်း ေရာက်လာလိမ့် မည်။

၂၅ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိလတိ့ကးေရးေသာ ေ ှ ာလမန်မင်း၏

သတံစကားဟမကား၊ ၂အမအေရးကိ ဝှက်ထားြခင်းသည် ဘရားသခင် ၏

ဘန်းေတာ် ှ င့် သင်၏။ ှ င်ဘရင်မကား၊ အမအေရးကိ စစ်ေကာြခင်းအားြဖင့်

ဂဏ်အသေရတည်၏။ ၃ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် ြမင့်၏။ ေြမ ကီးသည် နက်၏။

ှ င်ဘရင် ှ လံးကိလည်း စစ်၍မသိ ိင်။ ၄ ေငွထဲက ေချာ်ကိထတ်ပယ်လ င်၊ ပန်တိမ်သမား

ှ င့် ေတာ်သင့် ေသာဖလားကိ ရလိမ့်မည်။ ၅ မတရားေသာ သတိ့ကိ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်မှ

ပယ် ှ ားလ င်၊ အာဏာေတာ်သည် တရားအားြဖင့် တည် လိမ့်မည်။ ၆ ှ င်ဘရင်ထံ ေတာ်၌

ကိယ်ကိမချီးေြမာက် ှ င့် ။ လ ကီးေနရာ၌ မေန ှ င့် ။ ၇ အေကာင်းမကား၊

ဖးြမင်ရေသာမင်းေ ှ မှ့ာ ှ ိမ်ြခင်းကိ ခံရသည်ထက်၊ ဤအရပ်သိ့ တက်ပါဟေသာ စကားကိ

သာ၍ကားေကာင်း၏။ ၈ အလျင်အြမန် ရန်မေတွ့ ှ င့် ။ အိမ်နီးချင်းသည် သင့် ကိ

အ ှ က်ခဲွ ပီးမှ၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ ပမည်နည်း။ ၉ သင်သည် အိမ်နီးချင်း ှ င့်

ကိယ်အမကိ ေဆွး ေ းေလာ့။ ဝှက်ထားအပ်ေသာအမအရာကိ သတပါးအား ထတ်၍မြပ ှ င့် ။

၁၀ သိ့မဟတ်၊ သသည် သင့် ကိ အ ှ က်ခဲွသြဖင့် ၊ သင်၏ဂဏ်အသေရသည်

အစဥ်ဆံးလိမ့်မည်။ ၁၁ ေလျာက်ပတ်ေသာ စကားသည် ေငွအေြပာက် မှာ စီချယ်ေသာ

ေ ေ ှ ာက်ချိုသီး ှ င့်တ၏။ ၁၂ နားေထာင်တတ်ေသာသကိ ေလျာက်ပတ်စွာ

ဆံးမတတ်ေသာ သသည် ေ နားေတာင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ေ စင်တန်ဆာက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၁၃

စပါးရိတ်ရာကာလ၌ မိဃ်းပွင့် ေ ကာင့် ချမ်း သက့ဲသိ၊့ သစာေစာင့် ေသာ တမန်သည်

ေစလတ်ေသာသ ၌ ြဖစ်၍၊ သခင်စိတ်ကိ ချမ်းဧေစတတ်၏။ ၁၄ ေပးမည်ဟ ဝါကား၍

မေပးဘဲေနေသာသ သည် မိဃ်းေရမပါေသာ တိမ် ှ င့် ေလက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၅

ကာြမင့် စွာသည်းခံလ င် မင်းကိေဖျာင်းဖျ ိင်၏။ ချိုေသာစကားသည်လည်း

အ ိးကျိုးေအာင်တတ် ိင်၏။ ၁၆ ပျားရည်ကိေတွသ့ေလာ။ ဝ ံသာစားေတာ့။

အစား ကူးလ င် ရင်ြပည့် ၍ အန်ရလိမ့်မည်။ ၁၇ သင်၏အိမ်နီးချင်းအိမ်၌ ကာြမင့် စွာ

မေန ှ င့် ။ ေနလ င် သသည် သင့် ကိ ငီးေငွ ့၍ မန်းလိမ့်မည်။ ၁၈ အိမ်နီးချင်းတဘက်၌

မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံေသာသသည် ဒတ်၊ ထား၊ သံခ န် ှ င့်တ၏။ ၁၉အမေရာက်ေသာ

ကာလ၌သစာပျက်တတ်ေသာသ ကိ ယံလ င် သွားကျိုးြခင်း၊ ေြခဆစ် ပတ်ြခင်းကိ ခံရ၏။

၂၀ စိတ် ိးငယ်ေသာသအား သီချင်းဆိေသာသ သည် ေဆာင်းကာလ၌ အဝတ်ကိ

ခ တ်ေသာသ၊ ယမ်းစိမ်းေပ မှာ ပံးရည်ကိ ေလာင်းေသာသ ှ င့်တ၏။ ၂၁သင်၏ရန်သသည်

မွတ်သိပ်လ င် လပ်ေကး ေလာ့။ ေရငတ်လ င် ေသာက်စရာဘိေ့ပးေလာ့။ ၂၂ ထိသိ့ ပလ င်

သ၏ေခါင်းေပ ၌ မီးခဲကိ ပံထား ၍၊ ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ သင်၌ ဆချေတာ်မမည်။ ၂၃

ေြမာက်ေလသည် မိဃ်းေရကိ ေဆာင်တတ် သက့ဲသိ၊့ ကန်းတိက်ေသာလ ာသည်

ေဒါသမျက် ှ ာကိ ေဆာင်တတ်၏။ ၂၄ ရန်ေတွတ့တ်ေသာမိန်းမ ှ င့် လများေသာ အိမ်၌

ေနသည်ထက်၊ အိမ်မိးေပ ေထာင့် ထဲမှာေနေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၅ ေဝးေသာြပည်မှ

ေရာက်လာေသာ ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းစကားသည် ေရငတ်ေသာသ၌ ချမ်းဧေသာ

ေရက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မတရားေသာသေ ှ ့တွင် မှားယွင်းလ င်၊

ေနာက်ေသာေရကန်၊ ပပ်ေသာစမ်း ေရတွင်း ှ င့်တ၏။ ၂၇ ပျားရည်ကိ စား ကူးလ င်

မေကာင်းသက့ဲသိ၊့ ကိယ်ဂဏ်သေရကိ ှ ာလ င် ဂဏ်အသေရမ ှ ိ။ ၂၈ ကိယ်စိတ်ကိ

မချုပ်တည်း ိင်ေသာသသည် မိ ့ ိ းပျိုပျက်၍ ဟင်းလင်း ှ ိေသာ မိ ့ ှ င့်တ၏။

၂၆ ေ ွကာလ၌ မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့၎င်း၊ စပါးရိတ်ရာကာလ ၌ မိဃ်းေရက့ဲသိ့၎င်း၊

မိက်ေသာသသည် ဂဏ်အသေရကိ မခံသင့် ။ ၂ စာငှက်သည်

အရပ်ရပ်လှည့်လည်၍၊ ဇရက်သည် လည်း ပျံသွားသက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတ အေကာင်းမ ှ ိေသာ

ကျိန်ဆဲြခင်းသည် မသင့် မေရာက်တတ်။ ၃ ြမင်းဘိ့ ှ င်တံ၊ ြမင်းဘိဇ့က် ကိး၊ မိက်ေသာသ၏

ေကျာဘိ့ ကိမ်လံးသည် သင့် ေပ၏။ ၄ မိက်ေသာသ၏သေဘာသိ့လိက်၍၊ သ၏စကား ကိ
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မေချ ှ င့် ။ ထိသိ့ေချလ င် သ ှ င့်တလိမ့်မည်။ ၅ မိက်ေသာသ၏ သေဘာသိ့လိက်၍

သ၏စကား ကိ ေချေလာ့။ သိ့မဟတ်၊ သသည် ဝါကားေသာစိတ် ှ ိလိမ့် မည်။ ၆ မိက်ေသာ

သတွင် မှာ လိက်ေသာသသည် ကိယ်ေြခကိ ြဖတ်၍ အကျိုးနည်း ှ ိ၏။ ၇သတံစကားကိ

မိက်ေသာသ ေြပာြခင်းသည် ေြခဆံွေ့သာသ၏ ေြခကြခင်း က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၈

မိက်ေသာသကိ ချီးေြမာက်ြခင်းသည် ေကျာက်ပံ ၌ ေကျာက်ြမတ်ကိ ပစ်ထားြခင်းက့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ ၉ ဆးသည် ယစ်မးေသာသ၏လက်ကိ စးသက့ဲသိ၊့ သတံစကားသည်

မိက်ေသာသ၏ တ်၌ ှ ိ၏။ ၁၀ ကီးေသာသသည် ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ကိ

တန်လပ်ေစတတ်၏။ မိက်ေသာသ ှ င့် ြပစ်မှားတတ် ေသာ သတိ့ကိ ေစသံးတတ်၏။ ၁၁

ေခွးသည် မိမိအန်ဖတ်ကိ ြပန်၍စားတတ်သက့ဲ သိ၊့ မိက်ေသာသသည် မိက်ေသာအကျင့် ကိ

ြပန်၍ ကျင့်တတ်၏။ ၁၂ ငါသည် ပညာ ှ ိ၏ဟ ထင်ေသာသ ှ ိလ င်၊ ထိသ၌

ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိသည်ထက်၊ မိက်ေသာသ၌ သာ၍ ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိ၏။ ၁၃

ပျင်းရိေသာသက၊ အိမ်ြပင်မှာြခေသ့ ှ ိ၏။ လမ်းတိ့၌ ြခေသ့ ှ ိ၏ဟ ဆိတတ်၏။ ၁၄

တံခါး ွက်သည် စေ ွး၌လည်သက့ဲသိ့ ပျင်းရိ ေသာသသည် အိပ်ရာေပ မှာ လည်တတ်၏။

၁၅ ပျင်းရိေသာသသည် မိမိလက်ကိ အိး၌သွင်း ေသာ်လည်း၊ တဖန် တ်၍ မိမိပစပ်သိ့

ခံွရလ င် စိတ်ညစ် တတ်၏။ ၁၆ ပျင်းရိေသာသက၊ ငါသည် အကျိုးအေကာင်းကိ

ြပတတ်ေသာသ ခနစ်ေယာက်ထက်သာ၍ ပညာ ှ ိသည် ဟ ကိယ်ကိထင်တတ်၏။ ၁၇

လမ်း၌ေ ှ ာက်သွား၍ မိမိမဆိင်ေသာအမကိ ေရာေ ှ ာေသာသသည် ေခွးနား ွက်ကိ

ကိင်ဆဲွေသာသ ှ င့်တ၏။ ၁၈ ငါကျီစား ံ မသာ ပသည်ဟဆိလျက်၊ ၁၉

မိမိအိမ်နီးချင်းကိ လှည့် စားေသာသသည် မီးစ၊ ြမား၊ ေသေဘးကိ ပစ်တတ်ေသာ

အ း ှ င့်တ၏။ ၂၀ထင်းမ ှ ိလ င် မီးေသတတ်သက့ဲသိ့ ကန်းတိက် ေသာ သမ ှ ိလ င်

ရန် ငိမ်းတတ်၏။ ၂၁ မီးခဲချင်း ပသက့ဲသိ့၎င်း၊ ထင်းသည် မီးကိေမွး သက့ဲသိ့၎င်း၊

ရန်ေတွတ့တ်ေသာသသည် ခိက်ရန်မကိ ပစတတ်၏။ ၂၂ ကန်းတိက်ေသာ

သ၏စကားသည် မိန်ေသာ ခဲဘွယ် စားဘွယ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ဝမ်းအတွင်းသိ့ဝင်တတ်၏။ ၂၃

ချစ်အား ကီးေသာ တ် ှ င့် ၊ ဆိးညစ်ေသာ စိတ် ှ လံးသည် ေချာ်မွမ်းမံေသာ အိးြခမ်း ှ င့်တ၏။

၂၄အ ငိးထားေသာသသည် တ်ြဖင့်လ ို ့ဝှက်၍၊ ကိယ်ထဲမှာလှည့်စားေသာသေဘာကိ

ဝှက်ထားတတ်၏။ ၂၅ ထိသိ့ေသာသ၏ စကားသည် ချိုေသာ်လည်း မယံ ှ င့် ။

သ၏စိတ် ှ လံးထဲမှာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာခနစ်ပါး ှ ိ၏။ ၂၆အ ငိးထားြခင်းကိ

လှည့် စားြခင်းအားြဖင့် ဝှက် ထားေသာသ၏ ဒစ ိက်အြပစ်သည် ပရိသတ်ေ ှ မှ့ာ

ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၂၇ တွင်းတးေသာသသည် မိမိတွင်းထဲသိ့ ကျလိမ့် မည်။

ေကျာက်ကိ လိှမ့်ေသာသအေပသိ့ ထိေကျာက် သည် ြပန်၍လိမ့် လိမ့်မည်။ ၂၈

မသားေြပာတတ်ေသာသသည် မိမိ ှ ဥ်းဆဲ ေသာသတိ့ကိ မန်းတတ်၏။

ေချာ့ေမာ့တတ်ေသာ သသည်လည်း ဖျက်ဆီးတတ်၏။

၂၇ နက်ြဖန်ေနကိ့ အမီှ ပ၍ မဝါ ကား ှ င့် ။ တရက် အတွင်းတွင် အဘယ်သိ့

ြဖစ်လိမ့်မည်ကိ မသိ ိင်။ ၂ ကိယ်တိင်ကိယ်ကိ မချီးမွမ်းဘဲ သတပါးချီးမွမ်း

ပါေလေစ။ ကိယ် တ် ှ င့် ကိယ်ကိမချီးမွမ်းဘဲ၊ ကိယ် ှ င့် မဆိင်ေသာ သတပါး

ချီးမွမ်းပါေလေစ။ ၃ ေကျာက် ှ င့် သဲသည်ေလး၏။ မိက်ေသာသ၏ ေဒါသသည်

ထိ ှ စ်ပါးထက် သာ၍ေလး၏။ ၄ မာနသည်ကမ်း ကတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ၏။ ေဒါသသည်

ြပင်းထန်တတ်၏။ ြငူစေသာစိတ်ကိကား၊ အဘယ်သဆီး၍ ခံ ိင်သနည်း။ ၅

ထင် ှ ားစွာဆံးမ ြပစ်တင်ြခင်းသည် တိတ်ဆိတ် စွာ ချစ်ြခင်းထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၆

အေဆွခင်ပွန်းသည် ဒဏ်ေပးေသာအခါ သစာ ေစာင့်လျက်ေပး၏။ ရန်သမကား၊

နမ်းေသာအခါ လှည့် စားတတ်၏။ ၇ စား၍ ဝေသာသသည် ပျားလပိ့ကိပင် ြငင်းပယ်

လိမ့်မည်။ မွတ်သိပ်ေသာသမကား၊ ခါးေသာအရာကိ ချိုသည်ဟ ထင်တတ်၏။ ၈

မိမိေနရာကိစွန့်၍ လည်ေသာသသည် မိမိ အသိက်ကိ စွန့်၍လည်ေသာ ငှက် ှ င့်တ၏။ ၉

နံသ့ာဆီ ှ င့် နံသ့ာရည်သည် င်လန်းေစသက့ဲ သိ၊့ ကည် ိေသာစိတ် ှ င့်

အ ကံေပးတတ်ေသာ အေဆွ ခင်ပွန်း၏ ချစ်ဘွယ်ေသာ လကဏာသည် င်လန်းေစ

တတ်၏။ ၁၀ ကိယ်အေဆွခင်ပွန်း ှ င့် အဘ၏ အေဆွခင်ပွန်း ကိ မစွန့် ှ င့် ။

အမေရာက်ေသာကာလ၌၊ ညီအစ်ကိ အိမ်သိ့မသွား ှ င့် ။ နီေသာအိမ်နီးချင်းသည် ေဝးေသာ

ညီအစ်ကိထက် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၁ ငါ့သား၊ ပညာ ှ ိေလာ့။ က့ဲရဲေ့သာသ၏စကားကိ

ငါေချ ိင်ေအာင်၊ ငါ့စိတ်ကိ င်လန်းေစေလာ့။ ၁၂ သမာသတိ ှ ိေသာသသည်

အမကိေြမာ်ြမင်၍၊ ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေနတတ်၏။ ဥာဏ်တိမ်ေသာသမကား၊

အစဥ်အတိင်းသွား၍ အမ ှ င့် ေတွတ့တ်၏။ ၁၃ မက မ်းေသာ သအတွက်၊ အမျိုးပျက်ေသာ

မိန်းမအတွက်၊ အာမခံတတ်ေသာ သသည် အဝတ်အစ ှ ိေသာ ဥစာတစံတခကိ

ေပါင်ထားေစ။ ၁၄ နံနက်ေစာေစာထ၍၊ မိမိအေဆွခင်ပွန်းကိ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ေကာင်း ကီးေပးေသာသသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ပရာေရာက်၏။ ၁၅ ရန်ေတွတ့တ်ေသာ

မယားသည် မိဃ်းသည်း စွာ ွာေသာေန့၌ အစက်စက်ကျေသာ မိဃ်းေပါက် ှ င့် တ၏။ ၁၆

ထိမိန်းမကိ သိမ်းထားေသာသသည် ေလကိ သိမ်းထားေသာသ ှ င့်တ၏။ လက်ျာလက်၌

လိမ်းေသာ နံသ့ာဆီကိ ဝှက်၍မထား ိင်။ ၁၇ သံကိ သံြဖင့်ထက်ေစသက့ဲသိ၊့

လသည်အေဆွ ခင်ပွန်း၏ မျက် ှ ာကိ ထက်ေစတတ်၏။ ၁၈ သေဘာသဖန်းပင်ကိ

ေစာင့် ေသာသသည် သေဘာသဖန်းသီးကိ စားရ၏။ ထိနည်းတ၊ သခင်အမကိ

ေဆာင် ွက်ေသာ သသည် ဂဏ်အသေရကိ ရတတ်၏။ ၁၉ ေရ၌လမျက် ှ ာချင်းတသက့ဲသိ၊့

လတေယာက် ှ င့်တေယာက် စိတ်သေဘာတက၏။ ၂၀ မရဏာ ိင်ငံ ှ င့်

အဗဒုန် ိင်ငံသည် အလိမြပည့် စံသက့ဲသိ၊့ လတိ့မျက်စိသည် အလိမြပည့်စံတတ်။ (Sheol

h7585) ၂၁ ေငွစစ်စရာဘိ့ မိက် ှ ိ၏။ ေ စစ်စရာဘိ့ မီးဖိ ှ ိ၏။ လကိစစ်စရာဘိ့

သတပါးချီးမွမ်းြခင်း ှ ိ၏။ ၂၂ မိက်ေသာသကိ စပါး ှ င့်အတဆံ၌ ကျည်ေပွ ့ ှ င့်

ေထာင်ေသာ်လည်း၊ မိက်ေသာသေဘာမထွက်တတ်။ ၂၃သင်၏ သိးစအေကာင်းတိ့ကိ

သိြခင်းငှါ ကိး စားေလာ့။ ွားစတိ့ကိလည်း ေစ့ေစ့ကည့် ေလာ့။ ၂၄ စည်းစိမ်သည်

အ မဲမတည်တတ်။ ှ င်ဘရင်၏ စည်းစိမ်ေသာ်လည်း၊ လမျိုးအစဥ်အဆက် မတည် တတ်။

၂၅ ြမက်ပင်ေပါက်တတ်၏။ ပျိုးပင်လည်း ထင် ှ ား တတ်၏။ ေတာင်ယာအသီးကိလည်း

သိမ်းရ၏။ ၂၆ သိးသငယ်တိ့သည် သင်ဝတ်စရာဘိ၊့ ဆိတ်တိ့သည် လည်း

ေြမအဘိးကိေြဖစရာဘိ့ ြပစ်၏။ ၂၇ သင်စားစရာဘိ၊့ အိမ်သအိမ်သားစားစရာဘိ၊့

ကန်မိန်းမများကိ ေက းစရာဘိ့ ဆိတ် ိေ့လာက်လိမ့်မည်။

၂၈ လိက်ေသာသမ ှ ိေသာ်လည်း၊ မတရားေသာသ သည် ေြပးတတ်၏။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ ြခေသ့က့ဲ သိ့ ရဲရင့်တတ်၏။ ၂

ြပည်သြပည်သားအြပစ်ေကာင့် ၊ မင်းတိ့သည် များြပားတတ်က၏။ ဥာဏ်ပညာ ှ င့်

ြပည့်စံေသာသအား ြဖင့် ိင်ငံတည်တတ်၏။ ၃ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ ဆင်းရဲသား

သည် အဘယ်စားစရာမ မကင်းေစဘဲ၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာ မိဃ်းေရ ှ င့်တ၏။ ၄

တရားကိဖျက်ေသာသသည် မတရားေသာသ တိ့ကိ ချီးမွမ်းတတ်၏။ တရားကိ

ေစာင့် ေသာသမကား၊ သတိ့ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပတတ်၏။ ၅ အဓမလသည်

တရားစီရင်ြခင်းကိ နားမလည် တတ်။ ထာဝရဘရားကိ ှ ာေသာသမကား၊ ခပ်သိမ်း ေသာ

စီရင်ြခင်းကိ နားလည်တတ်၏။ ၆ မမှန်ေသာအမကိ ပေသာသသည် ေငွရတတ်

ေသာ်လည်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းလမ်းသိ့ လိက်ေသာ ဆင်းရဲ သားသည် သာ၍ြမတ်၏။ ၇

တရားကိေစာင့် ေသာသသည် ပညာ ှ ိေသာ သားြဖစ်၏။ စား ကူးေသာသတိ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာသ မကား၊ မိမိအဘကိ အ ှ က်ခဲွတတ်၏။ ၈အတိးစား၍ မတရားေသာ

အြမတ်အားြဖင့် ဥစာကိ ဆည်းဖးေသာသသည် ဆင်းရဲသားတိ့ကိ သနား ေသာသအဘိသ့ာ

ဆည်းဖးတတ်၏။ ၉ တရားမနာ၊ လဲသွားေသာသသည် ဆေတာင်း ေသာ်လည်း၊

သ၏ပဌနာစကားသည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ် ြဖစ်၏။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ လမ်းလဲ၍၊

မေကာင်း ေသာ လမ်းထဲသိ့ ေသွးေဆာင်ေသာသသည် မိမိတးေသာ တွင်းထဲသိ့

မိမိကျလိမ့်မည်။ သေဘာေြဖာင့် ေသာသ မကား၊ ေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ

အေမွခံရလိမ့်မည်။ ၁၁ ေငွရတတ်ေသာသက။ ငါသည်ပညာ ှ ိ၏ဟ ကိယ်ကိ

ထင်တတ်၏။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ ဆင်းရဲသား မကား၊ ထိသကိ စစ်ေကာတတ်၏။

၁၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာ အခါ ဘန်း ကီးတတ်၏။

မတရားေသာသတိ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ လတိ့သည် ပန်း ေ ှ ာင်၍

ေနတတ်က၏။ ၁၃ မိမိအြပစ်ကိ ဝှက်ထားေသာသသည် ချမ်းသာမရ။ မိမိအြပစ်ကိ

ေဘာ်ြပဝန်ချ၍ စွန့်ပစ်ေသာသမကား၊ က ဏာေတာ်ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၄အစဥ်မြပတ်

ေကာက် ွံ ေ့သာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ မိမိစိတ် ှ လံးကိ ခိင်မာေစေသာသမကား၊ ေဘး

ဥပဒ် ှ င့် ေတွလိ့မ့်မည်။ ၁၅ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ အပ်စိးေသာ အဓမမင်းသည်
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ေဟာက်ေသာြခေသ့၊ လှည့်လည်ေသာဝံ ှ င့်တ၏။ ၁၆ ဥာဏ်မ ှ ိေသာမင်းသည်

ြပင်းစွာ ှ ဥ်းဆဲတတ် ၏။ ေလာဘကိ မန်းေသာမင်းမကား၊ အသက်တာ ှ ည်လိမ့် မည်။ ၁၇

လအသက်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသသည် သချုင်း တွင်းသိ့ ေြပးပါေလေစ။ အဘယ်သမ

မဆီးတားေစ ှ င့် ။ ၁၈ ေြဖာင့် ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေသာသသည် ေဘး လွတ်လိမ့်မည်။

ေကာက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေသာသမကား၊ ချက်ြခင်းလဲလိမ့်မည်။ ၁၉

လယ်လပ်ေသာသသည် ဝစွာစားရ၏။ အချည်း ှ ီးေသာအမကိ ေစာင့် ေသာသမကား၊

ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ဝလိမ့်မည်။ ၂၀ သစာေစာင့် ေသာသသည် ေကာင်း ကီးမဂလာ ှ င့်

ကယ်ဝလိမ့်မည်။ ေငွရတတ်ြခင်းငှါ အလျင်အြမန် ပေသာသမကား၊ အြပစ် ှ င့် မလွတ်ရ။

၂၁ လမျက် ှ ာကိ မေထာက်ေကာင်း။ သိ့ေသာ် လည်း၊ လသည် မန့်တဖ့ဲကိရြခင်းငှါ

ဒစ ိက်ကိ ပလိမ့် မည်။ ၂၂ ေငွရတတ်ြခင်းငှါ အလျင်အြမန် ပေသာ သ သည်

မနာလိေသာသေဘာ ှ ိတတ်၏။ ေနာက်တဖန် ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်မည်ဟ

မေအာက်ေမ့တတ်။ ၂၃ ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ ေြပာေသာသသည် ေကျးဇးကိ

ခံရသည်ထက်၊ ဆံးမြပစ်တင်ေသာသသည် ေနာက်တဖန် သာ၍ ေကျးဇးကိ ခံရလိမ့်မည်။

၂၄ အြပစ်မ ှ ိဟဆိလျက်၊ မိဘဥစာကိ လယေသာ သသည် ဖျက်ဆီးေသာသ၏

အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်၏။ ၂၅ စိတ်ြမင့် ေသာသသည် ခိက်ရန်ကိ ိးေဆာ်တတ် ၏။

ထာဝရဘရားကိ ခိလံေသာသမကား၊ ကယ်ဝတတ် ၏။ ၂၆ မိမိစိတ် ှ လံးကိ

ကိးစားေသာသသည် လမိက် ြဖစ်၏။ ပညာသတိ ှ င့် ကျင့် ေသာသမကား၊ ေဘးလွတ်

တတ်၏။ ၂၇ ဆင်းရဲသားတိ့အား စွန့် ကဲေသာသသည် ကိယ် တိင်မဆင်းရဲရာ။

လဲေ ှ ာင်ေသာသမကား၊ များစွာေသာ ကျိန်ဆဲြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၂၈

မတရားေသာသတိ့သည် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ လတိ့သည် ပန်းေ ှ ာင်၍

ေနရက၏။ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ သည်

ပွားများတတ်က၏။

၂၉ အထပ်ထပ်ဆံးမြခင်းကိ ခံေသာ်လည်း၊ မိမိ လည်ပင်းကိ ခိင်မာေစေသာသသည်

ကိးကွယ်ရာမရ၊ တ်တရက် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်

အခွင့် ရေသာ အခါ၊ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်တတ်က၏။

မတရားေသာသတိ့သည် အပ်စိးေသာအခါမကား၊ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်

ဝမ်းနည်းတတ်က၏။ ၃ ပညာတရားကိ ှ စ်သက်ေသာသသည် မိမိ အဘကိ

ဝမ်းေြမာက်ေစ၏။ ြပည်တန်ဆာတိ့ ှ င့် ေပါင်း ေဘာ်ေသာသမကား၊ ဥစာ ပန်းတီးတတ်၏။

၄တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ ှ င်ဘရင်သည် တိင်း ြပည်ကိ တည်ေစတတ်၏။ တံစိးစားေသာ

ှ င်ဘရင် မကား၊ တိင်းြပည်ကိ ေမှာက်လှန်တတ်၏။ ၅ အိမ်နီးချင်းကိ ေချာ့ေမာ့ေသာ

သသည် အိမ်နီး ချင်းသွားရာလမ်း၌ ကွန် ွက်ကိ ြဖန့်ထား၏။ ၆ အဓမလြပစ်မှားရာ၌

ေကျာ့ကွင်းေထာင်လျက် ှ ိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမကား၊ င်လန်းစွာ သီချင်း ဆိတတ်၏။

၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည် ဆင်းရဲသားအမကိ ဆင်ြခင်တတ်၏။ မတရားေသာသမကား၊

ထိအမကိ ပမာဏမ ပတတ်။ ၈ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သတိ့သည် မိကိ့ မီး ိတ့တ် ၏။

ပညာ ှ ိေသာ သတိ့မကား၊ ေဒါသအမျက်ကိ လဲတတ် ၏။ ၉ ပညာ ှ ိေသာသသည်

မိက်ေသာသ ှ င့် အမ ေတွလ့ င်၊ စိတ်ဆိးသည်ြဖစ်ေစ၊ ပံးရယ်သည်ြဖစ်ေစ၊

အားရစရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၁၀လအသက်ကိသတ်တတ်ေသာသတိ့သည် စံလင်ေသာသကိ

မန်းတတ်က၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့မကား၊ သတပါးအသက်ကိ ေစာင့် မတတ်က၏။

၁၁ မိက်ေသာသသည် မိမိ ကံစည်သမ ကိ ေဘာ်ြပ တတ်၏။ပညာ ှ ိေသာသမကား၊

အဆင်မသင့် မီှ ထိမ်ဝှက် တတ်၏။ ၁၂ မင်းသည်မသာစကားကိ နားေထာင်လ င်၊ ကန်

အေပါင်းတိ့သည် လဆိးြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၁၃ဆင်းရဲေသာသ ှ င့် ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့သည်

ေတွ့ ကံက ပီ။ ထာဝရဘရားသည် ထိ ှ စ်ဦးတိ့အား အလင်းကိ ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၁၄

ဆင်းရဲသားတိ့ကိ တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ ှ င် ဘရင်၏အာဏာေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲတည်တတ်၏။ ၁၅ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်ြခင်း၊ တ် ှ င့် ဆံးမြခင်းအားြဖင့်

ပညာတိးပွါးတတ်၏။ တတ်တိင်းေနေစေသာ သငယ်သည် အမိကိ အ ှ က်ခဲွတတ်၏။ ၁၆

မတရားေသာသတိ့သည် များြပားေသာအခါ၊ လွန်ကျူးြခင်းအြပစ်တိးပွားတတ်၏။

သိ့ရာတွင်၊ သတိ့ ပျက်စီးြခင်းကိ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ြမင်ရက၏။ ၁၇

သင်၏သားကိ ဆံးမေလာ့။ သိ့ ပလ င် သသည် သင့် ကိ ချမ်းသာေပးမည်။ ထိမ မက

စိတ် င်လန်းစရာ အခွင့် ကိ ေပးမည်။ ၁၈ ဗျာဒိတ်ေတာ်မ ှ ိလ င်၊ လတိ့သည် အကျိုးနည်း

ြဖစ် က၏။ တရားေတာ်ကိ ေစာင့် ေသာသမကား မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၉ စကားအားြဖင့်သာ

ကန်ကိ ဆံးမ၍ မ ိင်ရာ။ သသည် နားလည်ေသာ်လည်း၊ နားမေထာင်ဘဲ ေနလိမ့် မည်။ ၂၀

သတိမ ှ ိဘဲစကားများေသာ သ ှ ိလ င်၊ ထိသ၌ ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိသည်ထက်၊

မိက်ေသာသ၌သာ၍ ေြမာ်လင့် စရာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၁ကန်သည်ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍

ေပျာ်ပါး ေအာင် ေကးေမွးြခင်းကိခံရလ င်၊ ေနာက်ဆံး၌ သား အရာကိ ရလိမ့်မည်။ ၂၂

စိတ်ဆိးတတ်ေသာသသည် ခိက်ရန်မကိ ိးေဆာ် တတ်၏။ ြပင်းထန်ေသာသသည်လည်း၊

အလွန်အကျူး များတတ်၏။ ၂၃ မိမိမာနသည် မိမိကိ ှ ိမ့်ချလိမ့်မည်။ စိတ် ှ ိမ့်ချ

ေသာသမကား၊ ဂဏ်အသေရကိရလိမ့်မည်။ ၂၄ သခိးကိလက်ခံေသာသသည်

မိမိအသက်ကိမန်း တတ်၏။ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာ်လည်း၊ အမကိမေဘာ် မြပတတ်။ ၂၅

လကိေကာက် ွံ ့ြခင်း သေဘာသည် ေကျာ့ကွင်း ကိ ေထာင်တတ်၏။ ထာဝရဘရားကိ

ခိလံေသာသမ ကား လံ ခံလိမ့်မည်။ ၂၆ မင်း ပေသာ ေကျးဇးကိများေသာသတိ့သည်

ကိးစား၍ ှ ာတတ်က၏။ သိ့ရာတွင် ခပ်သိမ်းေသာသ တိ့၏အမကိ

ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ၏။ ၂၇ တရားေသာသသည် မတရားေသာသကိ၎င်း၊

မတရားေသာသသည်တရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသကိ၎င်း၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ တတ်၏။

၃၀ ယာေကသားအာဂရသည် ဣေသလ ှ င့် ဥကလ ကိ ဆံးမေသာတရားစကား

ဟမကား၊ ၂ အကယ်စင်စစ် ငါသည် လမဟတ်၊ တိရစာန် ြဖစ်၏။

လဥာဏ် ှ င့် မြပည့် စံ။ ၃ ပညာတရားကိ မသင်၊ သန့် ှ င်းေသာ အရာ တိ့ကိ

မေလ့ကျက်။ ၄ ေကာင်းကင်ဘံသိ့ အဘယ်သတက်သနည်း။ အဘယ်သဆင်းလာသနည်း။

အဘယ်သသည် ေလကိ မိမိလက် ှ င့် ဆပ်ထားသနည်း။ အဘယ်သသည် ေရကိ အဝတ် ှ င့်

ထပ်ထားသနည်း။ ေြမ ကီးစွန်း ှ ိသမ တိ့ကိ အဘယ်သတည်ေစသနည်း။ ထိသိ့ ပေသာသ၏

အမည် ှ င့်သ၏သားအမည်ကားအဘယ်သိ့နည်း။ သင်ေြပာ ိင်သေလာ။ ၅ဘရားသခင်၏

စကားေတာ် ှ ိသမသည် စင် ကယ်၏။ ခိလံေသာသအေပါင်းတိ့၌ ဘရားသခင် သည်

အကွယ်အကာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆ စကားေတာ်၌ ထပ်၍မသွင်း ှ င့် ။ သိ့ ပလ င်

အြပစ်တင်ေတာ်မ၍၊ သင်သည် မသာသံးေသာသ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇ ကိယ်ေတာ်ထံမှာ

ဆ ှ စ်ပါးကိ အက ်ပ်ေတာင်း ပါ၏။ အက ်ပ်မေသမီှတိင်ေအာင် ြငင်းေတာ်မမပါ ှ င့် ။

၈ အက ်ပ်မှ အနတ ှ င့် မသာကိပယ်ေတာ်မပါ။ ဆင်း ရဲြခင်း ှ င့် ေငွရတတ်ြခင်းကိ

ေပးေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အသက်ေမွးေလာက်ေသာပညာကိသာ ေပးေတာ်မပါ။ ၉ သိ့မဟတ်၊

အက ်ပ်သည် ကယ်ဝ၍၊ ထာဝရ ဘရားကား၊ အဘယ်သနည်းဟဆိလျက်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ြငင်းပယ်မည်ဟ ဆိးရိမ်စရာ ှ ိပါ၏။ သိ့မဟတ်၊ ဆင်းရဲ၍ သ့ဥစာကိခိးသြဖင့် ၊ အက ်ပ်၏

ဘရားသခင် နာမ ေတာ်ကိ မသာ ှ င့် ဆိင်၍ မက်ဆိမည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိပါ၏။ ၁၀ကန်၏

အကျိုးကိဖျက်ြခင်းငှါ သ၏သခင်ကိ မေြပာ ှ င့် ။ ေြပာလ င်ကန်သည် သင့် ကိကျိန်ဆဲ၍၊

သင်၌ အြပစ်ေရာက်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၁၁ အဘကိကျိန်ဆဲ၍ အမိကိလည်း

ေကာင်း ကီး မေပးတတ်ေသာလတမျိုး၊ ၁၂ ငါသည် စင် ကယ်၏ဟ မိမိကိယ်ထင်ေသာ်

လည်း၊ မိမိအညစ်အေကးမှ မေဆးေကာေသးေသာ လတမျိုး၊ ၁၃ အလွန်စိတ်ြမင့် ၍

ေမာ် ကည့်တတ်ေသာ လတမျိုး၊ ၁၄ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ ေြမ ကီးေပက၎င်း၊

ငတ်မွတ်ေသာသတိ့ကိ လစထဲက၎င်း၊ ကိက်စားပယ် ှ င်း စရာဘိ့ သန်လျက် ှ င့်တေသာသွား၊

ထား ှ င့်တေသာ အံ ှ င့် ြပည့်စံေသာလတမျိုး ှ ိ၏။ ၁၅ ေမ ာ့ေကာင်၌ေပးပါ ှ င့် ေပးပါဟေသာ

သမီး ှ စ် ေကာင် ှ ိ၏။ အလိဆ မေြပ ိင်ေသာ အရာသံးပါးမက၊ တန်ေတာ့ဟ

မဆိတတ်ေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၁၆သချုင်းတပါး၊ မံေသာမိန်းမဝမ်းတပါး၊ ေရမဝ

ိင်ေသာေြမတပါး၊ တန်ေတာ့ဟ မဆိတတ်ေသာ မီးတပါးတည်း။ (Sheol h7585) ၁၇

အဘကိကျီစားေသာသ၊ အမိ စကားကိနားမေထာင်၊ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသ၏ မျက်စိကိ

ချိုင့် ၌ကျင်လည် ေသာကျီးအတိ့သည် ိက်ကလိမ့်မည်။ ေ လင်းတသငယ်တိ့သည်လည်း

စား ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ငါ့ဥာဏ်မမီှ ိင်ေသာ အရာသံးပါးမက၊ ငါမသိ၊ နားမလည် ိင်ေသာ

အရာေလးပါးဟမကား၊ ၁၉ ေလ၌ေ လင်းတသွားရာလမ်းတပါး၊ ေကျာက် ေပ မှာ

ေ မသွားရာလမ်းတပါး၊ ပင်လယ်အလယ်၌ သေဘာသွားရာလမ်းတပါး၊ အပျိုမ ှ င့်

ေယာက်ျားသွား ရာလမ်းတပါးတည်း။ ၂၀ ေမျာက်မထားေသာ မိန်းမလမ်းလည်း ထိအတ

ြဖစ်၏။ အစာစား ပီးမှ မိမိပစပ်ကိသတ်၍၊ ဒစ ိက်ကိ ငါမ ပမိဟဆိတတ်၏။ ၂၁

ေြမ ကီးကိ ေမေ ှ ာက်ေသာအရာသံးပါးမက၊ ေြမ ကီးမခံ ိင်ေသာအရာေလးပါးဟမကား၊
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၂၂ မင်း ပေသာကန်တပါး၊ ဝစွာစားရေသာ လမိက် တပါး၊ ၂၃ လက်ထပ်ေသာ

မိန်းမဆိးတပါး၊ သခင်မ ဥစာ ကိ အေမွခံရေသာ ကန်မတပါးတည်း။ ၂၄ ေြမ ကီးေပ မှာ

ေသး ပ်ေသာ်လည်း၊ အထး သြဖင့် ပညာ ှ ိေသာ အရာေလးပါးဟမကား၊ ၂၅

ခွန်အားမ ှ ိေသာအမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေ ွ ကာလ၌ မိမိစားစရာကိ ြပင်ဆင်တတ်ေသာ

ပ ွက်ဆိတ် တပါး၊ ၂၆ မသန်စွမ်းေသာ အမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေကျာက် တွင်း၌

ေနရာချတတ်ေသာ ှ ာဖန်ယန်တပါး၊ ၂၇ မင်းမ ှ ိေသာ်လည်း၊ တပ်ဖဲွ ့၍ အစဥ်အတိင်း

သွားတတ်ေသာကျိုင်းတပါး၊ ၂၈ လက်ြဖင့် ကိင်ဆဲွ၍၊ နန်းေတာ်၌ပင် ေနတတ် ေသာ

အိမ်ေြမာင်တပါးတည်း။ ၂၉ ေကာင်းစွာသွားတတ်ေသာ အရာသံးပါးမက၊ အသွားလှေသာ

အရာေလးပါးဟမကား၊ ၃၀ တိရစာန်တကာတိ့ထက် ခွန်အား ကီး၍၊ အဘယ်သကိမ

မေ ှ ာင်တတ်ေသာ ြခေသ့တပါး၊ ၃၁ စစ်ြမင်းတပါး၊ ဆိတ်ထီးတပါး၊ အဘယ်သမ

မဆီးတား ိင်ေသာ ှ င်ဘရင်တပါးတည်း။ ၃၂ သင်သည် ကိယ်ကိချီးေြမာက်၍

မိက်ေသာအမ ကိ ပမိေသာ်၎င်း၊ မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ကံမိ ေသာ်၎င်း၊ သင်၏ တ်ကိ

လက် ှ င့် ပိတ်ထားေလာ့။ ၃၃ အကယ်စင်စစ် ိကိ့ေမလ င် ေထာပတ်တွက် တတ်၏။

ှ ာေခါင်းကိဆဲွလိမ်လ င် အေသွးထွက်တတ်၏။ ထိနည်းတ၊ ေဒါသကိ ိးေဆာ်လ င်

ခိက်ရန်ထွက်တတ်၏။

၃၁ ေလေမွလမင်း ကီး၏ မယ်ေတာ်သည်သားကိ ဆံးမသွန်သင်ေသာ

တရားစကားဟမကာ၊ ၂ ငါ့သားအဘယ်သိ့နည်း။ ငါဘွားေသာသား၊

အဘယ်သိ့နည်း။ ငါ့၏သစာဂတိ ှ င့် ဆိင်ေသာသား အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးြမန်းေသာ်၊ ၃

သင်၏အစွမ်းသတိကိ မိန်မတိ့အားမေပး ှ င့် ။ ှ င်ဘရင်တိ့ကိဖျက်ဆီးတတ်သာအရာ၌

သင့်၏အကျင့် အ ကံ အပအမတိ့ကိ မအပ် ှ င့် ။ ၄ အိေလေမွလ၊

စပျစ်ရည်ေသာက်ေသာအမ ှ င့် ေသရည်ေသာက်ေသာအမသည် ှ င်ဘရင်၊

မင်းသား တိ့ကိ ှ င့် မေတာ်မသင့် ။ ၅ သတိ့သည်ေသာက်လျက် တရားေတာ်ကိ

ေမ့ ေလျာ့၍၊ ဆင်းရဲေသာအမကိ မတရားသြဖင့် စီရင် ဆံးြဖတ်မည်ဟ

စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ ၆ ဆံးလေသာလအား ေသရည်ေသရက်ကိ၎င်း၊ စိတ်ညစ်ေသာသအား

စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ ေပးေလာ့။ ၇ ထိသတိ့သည် ေသာက်၍ မိမိဒကဆင်းရဲကိ

မေအာက်ေမ့ဘဲ ေမ့ေလျာ့ပါေစ။ ၈ ကိးကွယ်ရာမ ှ ိေသာ သအေပါင်းတိ့၏အမကိ

ေစာင့် ြခင်းငှါ၊ စကားအေသာသတိ့ဘက်မှာ ေန၍ေြပာ ေလာ့။ ၉ စကားေြပာလျက်၊

တရားသြဖင့် စီရင်လျက်၊ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာသတိ့၏ အမကိေစာင့် ေလာ့။ ၁၀

သီလ ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိန်မကိအဘယ်သေတွရ့ သနည်း။ ထိသိ့ေသာမိန်းမသည်

ပတြမားထက် အဘိး သာ၍ ထိက်ေပ၏။ ၁၁ သ၏ခင်ပွန်းသည် သကိ့ယံ၍၊

ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ၁၂ ထိမယားသည် မိမိခင်ပွန်းအကျိုးကိ မဖျက်၊

တသက်လံး ပစတတ်၏။ ၁၃ သိးေမွး ှ င့် ဝါကိ ှ ာ၍၊ မိမိလက် ှ င့် အလိ အေလျာက်

လပ်တတ်၏။ ၁၄ ကန်သည် သေဘာက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ စားစရာကိ ေဝးေသာအရပ်မှ

ေဆာင်ခ့ဲတတ်၏။ ၁၅ မိဃ်းမလင်းမီှထလျက်၊ အိမ်သအိမ်သားတိ့အား စားစရာကိ၎င်း၊

ကန်မတိ့အား အငန်အတာကိ၎င်း၊ ေပးေဝတတ်၏။ ၁၆ ေကာင်းမွန်စွာ

ဆင်ြခင်၍၊ လယ်ကွက်ကိဝယ်ယ တတ်၏။ ကိယ်တိင်လပ်၍ရေသာေငွ ှ င့်

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ပစတတ်၏။ ၁၇ မိမိခါးကိ ခွန်အား ှ င့် စည်း၍၊ မိမိလက်တိ့ကိ

သတ်ြမန်ေစတတ်၏။ ၁၈ မိမိလပ်ေသာဥစာေကာင်းသည်ကိ ရိပ်မိ၍၊ သ၏မီး ခွက်သည်

တညလံးမေသတတ်။ ၁၉ ချည်ြဖစ်တတ်ေသာ တန်ဆာတိ့ကိ ကိယ်လက် ှ င့် ကိင်၍

လပ်ေဆာင်တတ်၏။ ၂၀ဆင်းရဲေသာသတိ့အား လက်ကိြဖန့်၍၊ ငတ်မွတ် ေသာသတိ့အား

လက် ံ းကိဆန့်တတ်၏။ ၂၁ မိဃ်းပွင့်ကျေသာ်လည်း၊ မိမိအိမ်သ အိမ်သားတိ့

အတွက်မစိးရိမ်၊ အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့သည် ကတီပါနီကိ ဝတ်က၏။ ၂၂

ကိယ်အလိေ့စာင်တိ့ကိ ရက်၍၊ ပိတ်ေချာ ှ င့် ေမာင်းေသာအထည်ကိ ဝတ်တတ်က၏။ ၂၃

သ၏ခင်ပွန်းသည်လည်း မိတံ့ခါးတိ့၌ ြပည်သား အသက် ကီးသတိ့ ှ င့် ထိင်၍၊

ထင် ှ ားေသာသ ြဖစ်၏။ ၂၄ ေချာေသာအထည်လိပ်ကိ ရက်၍ေရာင်းတတ် ၏။

ခါးစည်းတိ့ကိလည်း ကန်သည်၌ချတတ်၏။ ၂၅လလပ်ေသာအထည်အလိပ်သည် ခိင်ခ့ဲ၍၊

လှေသာအဆင်း ှ င့် ြပည့် စံသြဖင့် ၊ သသည်ေနာင်ကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၂၆

ပညာစကားကိ ေြပာတတ်၍၊ ေမတာတရား အားြဖင့် တ် မတ်တတ်၏။ ၂၇

အိမ်သအိမ်သား ပမသမ တိ့ကိ ကည့် တတ် ၏။ပျင်းရိြခင်းအစာကိ မစားတတ်၊ ၂၈

သ၏သားသမီးတိ့သည်ထ၍၊ အမိကိ ေကာင်း ကီးေပးတတ်က၏။ သ၏ခင်ပွန်းကလည်း၊

၂၉ လမျိုးသမီးအများတိ့သည် ေကာင်းမွန်စွာ ပက ပီ။ သိ့ရာတွင်၊ သင်သည်

ထိသအေပါင်းတိ့ကိ လွန်ကဲ ပီ ဟ သကိ့ ချီးမွမ်းတတ်၏။ ၃၀ယဥ်ေကျးေသာအရာသည်

လှည့် စားြခင်း ှ င့် ယှဥ်တတ်၏။ လှေသာအဆင်းသည်လည်း အချည်း ှ ီးြဖစ် ၏။

ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ မိန်းမမကား၊ ချီးမွမ်းြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၃၁ ထိသိေ့သာ

မိန်းမကျင့် ရာ အကျိုးကိေပးေလာ့။ သ ပေသာအမသည် မိတံ့ခါးတိ့၌ သ၏အသေရကိ

ထင် ှ ားေစသတည်း။
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၁ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်၊ ဓမေဒသနာဆရာြဖစ်ေသာ ေယ ှ လင်မင်း ကီး၏စကားဟမကား၊

၂ အနတသက်သက်၊ အနတသက်သက်၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်

အနတြဖစ် က၏။ ၃ လသည် ေနေအာက်မှာ ကိးစားအားထတ်သမ တိ့၌

အဘယ်အကျိုး ှ ိသနည်း။ ၄လတဆက်လွန်သွား၏။ တဆက်ေပလာ၏။ ေြမ ကီးမကား

အစဥ်အ မဲတည်၏။ ၅ ေနလည်းထွက်လျက် ဝင်လျက်၊ ထွက်ရာအရပ်သိ့ တဖန်ေြပးလျက်၊

ေတာင်လမ်းသိ့လိက်၍၊ တဖန် ေြမာက်လမ်းသိ့ ြပန်လည်တတ်၏။ ၆ ေလသည်လည်း

အစဥ်လည်သွား၍၊ လည် ပီး ေသာအရပ်သိ့ တဖန်ြပန်၍လည်ြပန်တတ်၏။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာ

ြမစ်တိ့သည် ပင်လယ်ထဲသိ့ ေရာက်က၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ပင်လယ်သည် မြပည့် တတ်။

ြမစ်ေရသည် စီးထွက်ရာအရပ်သိ့ တဖန်ြပန်သွား တတ်၏။ ၈ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည်

လမေြပာ ိင် ေအာင် ပင်ပန်းြခင်း ှ င့် ယှဥ် က၏။ မျက်စိသည် ြမင်၍ မကန်တတ်။

နားသည်လည်း ကား၍မဝတတ်။ ၉ ြဖစ်ဘးေသာ အရာသည် ြဖစ်လတ့ံေသာအရာ

ှ င့်တ၏။ ယခ ပေသာအမသည် ပလတ့ံေသာအမအရာမ ှ ိ။ ၁၀ ကည့်ပါ။

အသစ်ြဖစ်၏ဟဆိရေသာ အမအရာ တစံတခ ှ ိသေလာ။ ထိအမအရာသည် ငါတိ့အရင်၊

ေ ှ းကာလ၌ ြဖစ်ဘး ပီ။ ၁၁ ေ ှ းြဖစ်ဘးေသာ အမအရာတိ့ကိ ေမ့ေလျာ့ တတ်၏။

ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာအမအရာတိ့ကိလည်း၊ ထိအမအရာေနာက်၌ ြဖစ်လတ့ံေသာ

သတိ့သည် ေမ့ေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ငါဓမေဒသနာဆရာသည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ြဖစ်စဥ်တွင်၊ ၁၃ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌ ပသမ တိ့ကိ ဥာဏ်ပညာ

အားြဖင့် ၊ ှ ာေဖွစစ်ေဆးြခင်းငှါ ှ လံးထား၏။ လသား တိ့ ကျင်လည်ရာဘိ့

ထိပင်ပန်းေစေသာအမကိ ဘရား သခင်ေပးေတာ်မ ပီ။ ၁၄ ေနေအာက်မှာ ပေလသမ ေသာ

အမအရာ တိ့ကိ ငါြမင် ပီ။ အလံးစံတိ့သည် အနတအမ၊ ေလကိ ကျက်စားေသာ

အမြဖစ် က၏။ ၁၅ ေကာက်ေသာအရာကိ မေြဖာင့် ေစ ိင်။ ချို ့တ့ဲ ေသာအရာကိ

မေရတွက်ရာ။ ၁၆ ငါသည် ကိယ်စိတ် ှ လံးထဲမှာ ေြပာဆိသည်ကား၊ ငါသည်ငါ့အရင်၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ြဖစ်ဘးေသာသ အေပါင်းတိ့ထက် ကီးြမင့် ၍ပညာ ှ ိ၏။ အကယ်စင်စစ်

ငါ့စိတ် ှ လံးသည် ပညာအတတ်များကိ အထးသြဖင့် ေလ့ကျက်၏။ ၁၇ ပညာတရားကိ၎င်း၊

လ ပ်ေပ ြခင်း ှ င့် မိက်မဲ ြခင်းတိ့ကိ၎င်း ပိင်းြခား၍ သိအ့ံေသာငှါ ငါသည် ှ လံး ထား၏။

ထိအမသည်လည်း၊ ေလကိ ကျက်စားေသာအမ ြဖစ်သည်ကိ ရိပ်မိ၏။ ၁၈

အေကာင်းမကား၊ ပညာများလ င်၊ ငိြငင်စရာ အေကာင်းများ၏။ သိပံအတတ်

တိးပွားေသာသသည် ဝမ်းနည်းြခင်း တိးပွားတတ်၏။

၂ တဖန်ငါသည် ကိယ်စိတ် ှ လံးထဲမှာ ေြပာသည် ကား၊ လာပါ။ င်လန်းြခင်းအားြဖင့်

သင့် ကိငါစံစမ်းမည်။ သိ့ြဖစ်၍၊ ကာမဂဏ်၌ေပျာ်ေမွေ့လာ့ဟ ဆိရာတွင်၊

ထိအမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။ ၂ ရယ်ေမာြခင်းကိ သင်သည် အ းြဖစ်၏ဟ၍

၎င်း၊ င်လန်းြခင်းကိအဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပသနည်း ဟ၍၎င်း ငါဆိရ၏။ ၃

တဖန်လသားတိ့သည် မိဃ်းေကာင်းကင် ေအာက်၌၊ တသက်လံး ပသင့် ေသာအမေကာင်းကိ

သိအ့ံ ေသာငှါ၊ ပညာတရားကိ ေလ့ကျက်လျက် ှ င့် ၊ စပျစ်ရည် အလိသိ့လိက်၍၊

မိက်ေသာအကျင့် စေလ့၌ ကျင်လည်ြခင်း ငှါ၊ ငါ ကံစည်၏။ ၄ ကီးကျယ်ေသာအလပ်ကိ

စီရင်၍အိမ်တိ့ကိ ေဆာက်၏။ စပျစ်ဥယျဥ်တိ့ကိလည်း စိက်၏။ ၅ ဥယျာဥ်အမျိုးမျိုးကိ

ပစ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ အသီးမျိုးကိ သီးေသာအပင်တိ့ကိလည်း စိက်၏။ ၆သစ်ပင်မျိုး ှ င့်

ြပည့်စံေသာေတာကိ ေရေလာင်း စရာဘိ့ ေရကန်တိ့ကိလည်း လပ်၏။ ၇ကန်ေယာက်ျား၊

ကန်မိန်းမတိ့ကိသိမ်းယ၍၊ ကန်သားေပါက်များလည်း ှ ိ က၏။ ငါ့အရင်၊ ေယ ှ လင်

မိ ့၌ြဖစ်ဘးေသာ သအေပါင်းတိ့ထက်၊ ငါသည် တိရစာန် အ ကီးအငယ်တိ့ ှ င့်

အလွန်ရတတ်၏။ ၈ ေ ေငွကိ၎င်း၊ ှ င်ဘရင် ှ င့် ဆိင်ေသာဘ ာ၊ ေကျး ွာတိ့၌

ခဲွေသာအခွန်ကိ၎င်း ငါဆည်းပး၏။ အ ငိမ့် သမားေယာက်ျားမိန်းမတိ့ကိ၎င်း၊ လသားတိ့

ေပျာ်ေမွ ့တတ်ေသာ ကင်လ ာမိန်းမေမာင်းမမိဿံတိ့ကိ၎င်း ငါသိမ်းယ၏။ ၉ ထိသိ့ငါ့အရင်၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ြဖစ်ဘးေသာသ အေပါင်းတိ့ထက်၊ ငါသည် တိးပွါး၍ ကီးြမင့် ြခင်းသိ့

ေရာက်၏။ ငါပညာလည်း တည်လျက် ှ ိ၏။ ၁၀ ငါ့မျက်စိတပ်မက် လိချင်ေသာအရာ

တစံတခ ကိမ ငါမြငင်း၊ ငါ့စိတ် င်လန်းစရာ တစံတခကိမ မပယ်။ ငါ ကိးစားသမ တိ့၌

ဝမ်းေြမာက်လျက် ှ ိ၍၊ ကိးစားြခင်း အကျိုးကိခံရ၏။ ၁၁ ထိအခါငါစီရင် ပြပင်သမ ၊

ငါ ကိးစားအားထတ် သမ တိ့ ကိငါ ကည့် ၍၊ အလံးစံတိ့သည် အနတအမ၊

ေလကိကျက်စားေသာ အကျိုးတစံတခမ မ ှ ိ။ ၁၂တဖန်ငါလှည့် ၍ ပညာတရားကိ၎င်း၊

လ ပ်ေပ ြခင်း ှ င့် မိက်မဲြခင်းတရားတိ့ကိ၎င်း ဆင်ြခင်၏။ ှ င်ဘရင် ေနာက်မှာ

ြဖစ်ေသာသသည် အဘယ်သိ့ ပ ိင်သနည်း။ ပဘးသည်အတိင်းသာ ပ ိင်၏။

၁၃ သိ့ရာတွင်၊ အလင်းသည် ေမှာင်မိက်ထက်ြမတ် သက့ဲသိ၊့ ပညာသည်

မိက်မဲြခင်းထက်ြမတ်သည်ကိ ငါ သိြမင်၏။ ၁၄ ပညာ ှ ိေသာသ၏ မျက်စိတိ့သည် သ၏

ဦးေခါင်း၌ ှ ိ၏။ မိက်ေသာသမကား၊ ေမှာင်မိက်၌ ကျင်လည်တတ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း

ထိသအေပါင်းတိ့သည် တခတည်းေသာ်အမ ှ င့် ေတွ့ ကံတတ်သည်ကိ ငါရိပ်မိ

၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍၊ မိက်ေသာသေတွ့ ကံသက့ဲသိ၊့ ငါသည် ေတွ့ ကံလ င်၊

အဘယ်ေကာင့်သထ့က်သာ၍ ပညာ ှ ိသနည်းဟ၍၎င်း၊ ဤအမအရာသည်လည်း အနတ

ြဖစ်သည်ဟ၎င်း ငါေအာက်ေမ့၏။ ၁၆ယခြဖစ်သမ ေသာ အမအရာတိ့ကိ ေနာင် ကာလ၌

ေမ့ေလျာ့လိမ့်မည်ြဖစ်၍၊ မိက်ေသာသသည် အစဥ်မေအာက်ေမ့သက့ဲသိ၊့

ပညာ ှ ိေသာသကိလည်း အစဥ်မေအာက်ေမ့တတ်။ ပညာ ှ ိေသာသသည် မိက် ေသာ

သေသသက့ဲသိ့ ေသတတ်ပါသည်တကား။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊ အသက် ှ င်ြခင်းကိ ငါ ငီးေငွ၏့။

ေနေအာက်မှာ ပေသာအမသည် ငါ၌ခက်ခဲ၏။ အလံးစံ တိ့သည် အနတအမ၊

ေလကိကျက်စားေသာအမ ြဖစ်က ၏။ ၁၈ ထိမှတပါး၊ ငါသည်ေနေအာက်မှာ ကိးစား

အားထတ်ေသာ အမအလံးစံတိ့ကိ ငါ ငီးေငွရ့ေသာ အေကာင်းဟမကား၊ ထိအမကိ

ငါ့ေနာက်မှြဖစ်လတ့ံ ေသာသအဘိ့ ငါချန်ထားရမည်။ ၁၉ ထိသသည် ပညာ ှ ိမည်ေလာ၊

မိက်မည်ေလာဟအဘယ်သ ေြပာ ိင်သနည်း။ ထိသသည် ငါ ကိးစား အားထတ်သမ ၊

ေနေအာက်မှာငါ့ပညာကိ ထင် ှ ားြပေလ သမ ေသာ အမတိ့ကိ အစိးရလိမ့်မည်၊

ထိအမအရာသည် လည်း အနတြဖစ်၏။ ၂၀ ထိေကာင့် ေနေအာက်မှာ ငါ ကိးစားအားထတ်

သမ တိ့၌ ေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိ။ စိတ်ပျက်ေအာင်တဖန် ငါ ကံစည်၏။ ၂၁

အေကာင်းမကား၊ ပညာ ှ ိလျက် သိပံအတတ် ှ င့် ြပည့်စံလျက်၊ အမေအာင်လျက်

ကိးစားအားထတ် ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ မ ကိးစား၊ အားမထတ်ေသာသ ဝင်စရာဘိ့

ထိအမကိစွန့်ထားရမည်။ ထိအမအရာသည် လည်း အနတအမ၊ အလွန်ဆိးေသာအမြဖစ်၏။

၂၂ လသည်ေနေအာက်မှာ ကိးစားအားထတ်ေသာ အမ အလွန်စိတ်စဲွလမ်းေသာအမ၊

အလံစံတိ့၌ အဘယ် အကျိုး ှ ိသနည်း။ ၂၃သ၏ေနရ့က်အေပါင်းတိ့သည် ဝမ်းနည်းြခင်း၊

သ၏အလပ်အကိင်လည်း ငိြငင်ြခင်းြဖစ်၏။ ညဥ့်အခါ၌ ပင် သ၏စိတ် ှ လံး

မ ငိမ်ရ။ ထိအမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။ ၂၄ စားေသာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊

ကိးစားအားထတ်ရာ၌ စိတ် ှ လံးေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ၎င်း၊ လ၌ေကာင်းေသာအခွင့် မ ှ ိ။

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ေကာင့်သာ၊ ထိသိ့ေသာ အခွင့် ကိ ရ ိင်သည်ဟ

ငါသိြမင်၏။ ၂၅ ဘရားသခင်၏အခွင့် မ ှ ိဘဲ အဘယ်သစားရ သနည်း။ အဘယ်သ

ခံစားရသနည်း။ ၂၆ ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာင်းေသာသအား ဥာဏ်ပညာ၊ သိပံအတတ် ှ င့်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ အြပစ် ှ ိေသာသအား ပင်ပန်းစွာ

အလပ်လပ်ရေသာ အခွင့် ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာင်းေသာ

သ အားေပးစရာဘိ၊့ ဆည်ဖးသိထားရေသာအခွင့် ကိ၎င်း ေပးေတာ်မ၏။

ထိအမအရာသည်လည်း အနတအမ၊ ေလကိကျက်စားေသာ အမြဖစ်၏။

၃ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာတိ့သည် မိမိတိ့အချိန် ှ ိ၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်၌

ကံစည်သမ အသီးသီး ကိ့ကိ ပရေသာအချိန် ှ ိ၏။ ၂

ဘွားချိန် ှ င့် ေသချိန်လည်း ှ ိ၏။ စိက်ပျိုးရေသာ အချိန် ှ င့် စိက်ပျိုးရေသာအရာကိ

တ်ရေသအချိန် လည်း ှ ိ၏။ ၃ သတ်ရေသာအချိန် ှ င့် အနာေပျာက်ေစရေသာ

အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ဖိဖျက်ရေသာ အချိန် ှ င့် တည် ေဆာက်ရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၄

ငိရေသာအချိန် ှ င့် ရယ်ရေသာအချိန်လည်း ှ ိ၏။ ညည်းတွားရေသာအချိန် ှ င့် ကခန်ရေသာ

အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၅ ေကျာက်တိ့ကိ ြဖန့် ကဲရေသာအချိန် ှ င့် စသိမ်းရ ေသာ အချိန်လည်း

ှ ိ၏။ ဘက်ယမ်းရေသာအချိန် ှ င့် ၊ မဘက်ယမ်းဘဲ ခဲွခွါ၍ ေနရေသာအချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၆

ဆည်းဖးရေသာအချိန် ှ င့် ဥစာေပျာက်ရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။ သိထားရေသာအချိန် ှ င့်

ပစ်လိက် ရေသာအချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၇ အဝတ်ကိ ဆတ်ရေသာအချိန် ှ င့် ချုပ်ရေသာ
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အချိန်လည်း ှ ိ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာေနေသာအချိန် ှ င့် ၊ စကားေြပာရေသာ အချိန်လည်း ှ ိ၏။ ၈

ချစ်ရေသာအချိန် ှ င့် မန်းရေသာအချိန်လည်း ှ ိ၏။ စစ်တိက်ေသာအချိန် ှ င့်

စစ် ငိမ်းရေသာအချိန် လည်း ှ ိ၏။ ၉လပ်ကိင်ေသာသသည် ကိးစားအားထတ်ရာ တွင်၊

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၀ လသားတိ့ ကျင်လည်ရာဘိ့ ဘရားသခင် ေပးေတာ်မေသာ

ပင်ပန်းြခင်းအမကိ ငါ ကည့်ြမင် ပီ။ ၁၁ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ မိမိတိ့အချိန်တန်မှ၊

ေလျာက်ပတ်စွာ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ လစိတ် လံးကိ လည်း အန ကာလ၌

စဲွလန်းေစေတာ်မ ပီ။ သိ့ရာတွင်၊ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာအမကိ၊ အစမှအဆံး

တိင်ေအာင်၊ လသည် စစ်၍မကန် ိင်။ ၁၂ င်လန်းြခင်းအမ ှ င့် အသက် ှ င်စဥ်တွင်

ေကျးဇး ပြခင်း အမမှတပါး အြခားေသာ အမအရာတိ့၌၊ အကျိုး ေကျးဇးမ ှ ိသည်ကိ

ငါသိ၏။ ၁၃ လတိင်းစားေသာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊ မိမိ ကိးစား အားထတ်သမ ေသာအမ၌

ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘရားသခင် ၏ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့်သာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၁၄

ဘရားသခင် ပေတာ်မသမ ေသာအမသည် နိစ ထာဝရြဖစ်သည်ကိ ငါသိ၏။

ထပ်၍မ ပ ိင်ရာ။ တ်၍ မယ ိင်ရာ။ လတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာက် ွံ မ့ည် အေကာင်း၊

ဘရားသခင် ပေတာ်မ၏။ ၁၅ ြဖစ်ဘးေသာအရာသည် ယခြဖစ်ေသာအရာ ှ င့် တ၏။

ြဖစ်လတ့ံေသာအရာသည်လည်း၊ ြဖစ်ဘးေသာ အရာ ှ င့်တ။ လွန် ပီးေသာအရာတိ့ကိလည်း

ဘရားသခင် ေတာင်းြပန်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိမှတပါး၊ ေနေအာက်မှာ တရားစီရင်ရာအရပ် ၌

အဓမအမ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ရာအရပ်၌ ဒစ ိက် ှ ိသည်ကိ၎င်း ငါြမင် ပီ။ ၁၇

ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏အမ ှ င့် ၊ မတရားေသာသတိ့၏အမကိ

စစ်ေကာစီရင်ေတာ်မ မည်ဟ ငါေအာက်ေမ့၏။ အေကာင်းမကား၊ ခပ်သိမ်း ေသာအ ကံ၊

ခပ်သိမ်းေသာ အမတိ့ကိ စစ်ေကာစီရင် ရေသာ အချိန် ှ ိ၏။ ၁၈ လသားတိ့ေနရာကိ

ရည်မှတ်၍ ငါေအာက်ေမ့ သည်ကား၊ လတိ့ကိ ဘရားသခင် စံစမ်းေတာ်မမည်

အေကာင်း ှ င့် ၊ သတိ့သည် တိရစာန်က့ဲသိ့ြဖစ်သည်ကိ သတိ့သိြမင်မည်အေကာင်း၊

ေနရာကျသတည်း၊ ၁၉ လသားေတွ့ ကံေသာ အမကိ တိရစာန် ေတွ့ ကံတတ်၏။

ထိသ ှ စ်ဦးတိ့သည် တပါးတည်းေသာအမကိ ေတွ့ ကံလျက်၊ တဦးေသသက့ဲသိ့

တဦးေသတတ်၏။ အလံးစံတိ့သည် အသက်တမျိုးတည်း ှ ိ က၏။ သိ့ြဖစ်၍၊

လသည်တိရစာန်ထက် ထးြမတ်ေသာအေကာင်းမ ှ ိ။ အလံးစံတိ့သည် အနတြဖစ်က၏။

၂၀ အလံးစံတိ့သည် တခတည်းေသာအရပ်သိ့ ေရာက်တတ်က၏။ အလံးစံတိ့သည်

ေြမမန့်ထဲကြဖစ် သည် ှ င့်အညီ၊ ေြမမန့်ထဲသိ့ ြပန်သွားတတ်က၏။ ၂၁ သိ့ရာတွင်၊

အထက်သိ့တက်ေသာလသား၏ ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊ ေအာက်အရပ်ေြမသိ့ဆင်းတတ်ေသာ

တိရစာန်၏ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သသည် ပိင်းြခား၍ သိသနည်း။ ၂၂

လသည်မိမိ ပမရာ၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမထက် သာ၍ ေကာင်းေသာအမမ ှ ိသည်ကိ

ငါသိြမင်၏။ ထိအမသည်သ၏ အဘိ့ြဖစ်၏။ သသည် မိမိေနာက်မှာ

အဘယ်သိ့ြဖစ်လတ့ံသည်ကိ သိြမင်မည်အေကာင်း၊ အဘယ်သေဆာင်ခ့ဲလိမ့်မည်နည်း။

၄ တဖန်တံ၊ ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းတိ့ကိ ငါထပ်၍ဆင်ြခင်၏။

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ့သည် ငိေကးေသာ်လည်း၊ ချမ်းသာေပး ိင်ေသာ

သမ ှ ိ။ ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာ သတိ့သည် တန်ခိး ှ ိသြဖင့် ချမ်းသာေပး ိင်ေသာသမ ှ ိ။ ၂

သိ့ြဖစ်၍၊ ေသလွန် ပီးေသာ လေသသည် အသက် ှ င်ေသးေသာ လ ှ င်ထက်သာ၍

မဂလာ ှ ိသည် ဟ ငါဆိရ၏။ ၃ သိ့ရာတွင် တခါမ မြဖစ်ေသးေသာသ၊ ေန ေအာက်မှာ

ပေသာ ဒစ ိက်ကိမြမင်ေသးေသာသသည် ထိ ှ စ်ဦးထက်သာ၍ မဂလာ ှ ိ၏။ ၄တဖန်

ကိးစားအားထတ်ြခင်းအမ ှ င့် ၊ ေကာင်း မွန်စွာ ပီးစီးေသာအမ အလံးစံတိကိ့၎င်း၊ ထိသိ့ေသာ

အမတိေ့ကာင့် သတပါး ြငူစေကာင်းကိ၎င်း ငါဆင်ြခင် ၏။ ထိအမအရာသည် အနတအမ၊

ေလကိ ကျက်စား ေသာအမြဖစ်၏။ ၅ မိက်ေသာသသည် မိမိလက်ချင်းပိက်ထား၍၊

မိမိ အသားကိ စားတတ်၏။ ၆ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်လျက်၊ လက်တဆပ်

တည်းေသာဥစာသည် ပင်ပန်းစွာလပ်ြခင်း၊ ေလကိ ကျက်စားြခင်း ှ င့် ယှဥ်လျက်၊

လက် ှ စ်ဘက်၌ ြပည့် ေသာ ဥစာထက်သာ၍ ေကာင်း၏။ ၇ တဖန်ငါထပ်၍၊

ေနေအာက်မှာအနတအမကိဆင်ြခင်ေသာအရာဟမကား၊ ၈လသည်အေဘာ်အဘက်၊

သားသမီး၊ ညီအစ်ကိ မ ှ ိ ၊ တေယာက်တည်းြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ကိးစားအားထတ် ၍

မကန် ိင်။ မိမိစည်းစိမ်ကိြမင်၍ မေရာင့် ရဲ ိင်။ ငါသည် ကိယ်ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊ အဘယ်သအဘိ့

ကိးစား အားထတ်သနည်းဟ မေမးတတ်။ ဤအမအရာသည် လည်း အနတအမ၊

အလွန်ပင်ပန်းေစေသာအမြဖစ်၏။ ၉ လသည်တေယာက်တည်းထက် ှ စ်ေယာက်

သာ၍ေကာင်း၏။ ကိးစားအားထတ်လ င်၊ ေကာင်းေသာ အကျိုးကိ ရတတ်၏။ ၁၀

တေယာက်လဲလ င် တေယာက်ထလိမ့်မည်။ တေယာက်တည်းေသာသလဲလင်မကား

အကျိုးနည်း ပီ။ ထေသာ သမ ှ ိ။ ၁၁လသည် ှ စ်ေယာက်အတအိပ်လ င် ေ ွးတတ် ၏။

တေယာက်တည်းေသာသမကား၊ အဘယ်သိ့ ေ ွး ိင် သနည်း။ ၁၂လတေယာက်သည်

တေယာက်ကိ ိင်လ င် ထိလကိ ှ စ်ေယာက် ဆီးတား ိင်၏။ သံးလွန်းတင်ေသာ

ကိးသည်လည်း အလွယ်တကမြပတ်တတ်။ ၁၃ ဆံးမြခင်းကိမခံ၊ အသက် ကီး၍ မိက်ေသာ

ှ င် ဘရင်ထက်၊ ပညာ ှ ိေသာဆင်းရဲသား သငယ်သည် သာ၍ြမတ်၏။ ၁၄ ထိသိ့ေသာ

သငယ်သည် ေထာင်ထဲကထွက်၍၊ နန်းေတာ်ေပ သိ့ေရာက်တတ်၏။ ထိသိ့ေသာ ှ င်ဘရင်

မကား၊ အဘအရိပ်အရာ ှ င့် နန်းထိင်ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၁၅

ေနေအာက်မှာ ကျင်လည်ေသာ သတဝါ အေပါင်းတိ့သည် မင်းအရိပ်အရာကိခံရေသာ

ထိဒတိယ သဘက်၌ ေနတတ်ကသည်ကိ ငါဆင်ြခင်၏။ ၁၆ ထိမင်းအပ်စိးေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ ေရတွက် ၍ မကန် ိင်။ ေနာက်လာေသာသတိ့သည်လည်း၊ ထိမင်းကိ

အားမရဘဲေနကလိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ် ထိအမအရာသည်လည်း အနတအမ၊ ေလကိ

ကျက်စား ေသာအမြဖစ်၏။

၅ ဘရားသခင့် အိမ်ေတာ်သိ့ သွားေသာအခါ၊ သင့် ေြခတိ့ကိ ေစာင့် ေလာ့။ လမိက် ပေသာ

ယဇ်ပေဇာ် ြခင်းအမထက်၊ တရားနာြခင်းအမကိသာ၍ ကိးစား ေလာ့။ လမိက်တိ့သည်

ကိယ်အြပစ် ကိမဆင်ြခင်တတ် က။ ၂ သင်၏ တ်သည် သတိမလစ်ေစ ှ င့် ။ ဘရား

သခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ စကားေြပာြခင်းငှါ၊ သင်၏စိတ် ှ လံး မလျင်မြမန်ေစ ှ င့် ။ ဘရားသခင်သည်

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မ၏။ သင်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိ၏။ ထိေကာင့်

သင်၏စကားမများေစ ှ င့် ။ ၃ အမများေသာအားြဖင့် အိပ်မက်ြမင်တတ်သက့ဲ သိ၊့

စကားများေသာအားြဖင့် မိက်ေသာသ၏အသံကိ ကားရ၏။ ၄ဘရားသခင့် ထံေတာ်၌

သစာဂတိ ပမိလ င်၊ သစာဝတ်ကိ မေြဖဘဲမေန ှ င့် ။ မိက်ေသာသတိ့ကိ အားရ

ှ စ်သက်ေတာ်မမ။သစာဂတိ ပသည်အတိင်း ဝတ်ကိ ေြဖေလာ့။ ၅ သစာဂတိ ပ၍

ဝတ်ကိမေြဖဘဲေနသည်ထက်၊ သစာဂတိအလင်းမေြဖဘဲေနေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ၆

သင်၏ တ်သည် သင်၏ကိယ်ခ ာ၌ အြပစ် မေရာက်ေစ ှ င့် ။ အက ်ပ်မှားပါ ပီဟ၊

တမန်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ေြပာရေသာ အေကာင်းမ ှ ိေစ ှ င့် ။ ဘရားသခင်သည် သင်၏စကားသံကိ

အမျက်ထွက်၍၊ သင် ပစေသာအမကိ အဘယ်ေကာင့် ဖျက်ဆီးေတာ်မရမည်နည်း။ ၇

အိမ်မက်များရာ၌၎င်း၊ စကားများရာ၌၎င်း၊ အချည်း ှ ီးေသာအေကာင်း အရာပါတတ်၏။

သင်မကား ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့လာ့။ ၈ ေကျး ွာ၌ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊

တရားလမ်းမှလဲ၍၊ မတရားသြဖင့် အ ိင်အထက်စီရင် စီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်းအမကိြမင်လ င်၊

ထိသိ့ေသာအ ကံ ှ ိ သည်ကိ အ့ံသြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ ကီးြမင့် ေသာသတေယာက်ကိ တေယာက်

ကည့်မှတ်သက့ဲသိ၊့ အ ကီးဆံး၊ အြမင့် ဆံး ေသာသသည် ကည့်မှတ်လျက် ှ ိေတာ်မ၏။ ၉

ေြမ ကီးကြဖစ်ေသာ စီးပွါးသည်အလံးစံတိ့အဘိ့ ြဖစ်၏။ ှ င်ဘရင်ေသာ်လည်း၊ လယ်၏

ေကျးဇးကိခံရ၏။ ၁၀ ေငွကိတပ်မက်ေသာသသည် ေငွ ှ င့်အလိဆ မေြပ ိင်။

စည်းစိမ်ကိတပ်မက်ေသာသသည် စည်းစိမ် တိးပွားေသာ်လည်း မေရာင့် ရဲ ိင်။

ထိအမအရာသည် လည်း အနတြဖစ်၏။ ၁၁ ဥစာတိးပွားေသာအခါ စားရေသာသတိ့သည်

လည်း တိးပွားများြပား က၏။ ဥစာ ှ င်သည် မျက်စိ ှ င့် ကည့် ြခင်း ေကျးဇးမှတပါး

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၂ အလပ်လပ်ေသာသသည် များစွာစားသည် ြဖစ်ေစ၊

အနည်းငယ်စားသည်ြဖစ်ေစ၊ အအိပ် မိန်တတ်၏။ ရတတ်ေသာသ၏ စည်းစိမ်မကား၊

စည်းစိမ် ှ င်ကိ အအိပ် ပျက်ေစတတ်၏။ ၁၃ စည်းစိမ် ှ င်သည် ကိယ်အကျိုးပျက်သည်တိင်

ေအာင်၊ စည်းစိမ်ကိသိထားြခင်းတည်းဟေသာ၊ ေန ေအာက်၌ အလွန်ဆိးေသာအမအရာကိ

ငါြမင် ပီ။ ၁၄ ထိစည်းစိမ်သည် မေကာင်းေသာအမအားြဖင့် ေပျာက်ပျက်တတ်၏။

စည်းစိမ် ှ င်ြမင်ေသာ သားသည် လည်း လက်ချည်းေနရ၏။ ၁၅ သိ့မဟတ်၊

စည်းစိမ် ှ င်သည် အမိဝမ်းထဲကအလင်းမပါဘဲ ထွက်လာသက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတြပန်သွား

ရမည်။ ကိးစားအားထတ်၍ ရေသာဥစာတစံတခကိမ လက် ှ င့် စဲွကိင်လျက် ယ၍မသွားရ။

၁၆ သသည်လာသက့ဲသိ့ အလင်းမြခားနားဘဲ၊ သွား ရေသာမအရာသည်

အလွန်ဆိးေသာအမအရာြဖစ်၏။ ေလကိ ရအ့ံေသာငှါ ကိးစားအားထတ်ေသာသသည်

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၇ သ၏ေနရ့က်လာလကိ ေမှာင်မိက်၌ လွန်ေစ
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တတ်၏။ များစွာေသာေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊ ိးငယ်ြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်းကိ

ခံရ၏။ ၁၈ ငါသိြမင်ေသာအရာဟမကား၊ စားေသာက်ြခင်း အမ၊ ေနေအာက်၌

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အသက် ှ ည်သမ ကာလပတ်လံး၊ ကိးစားအားထတ်၍

ရေသာ အကျိုး၌ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမကိ ပေကာင်း၏။ ေလျာက်ပတ်၏။ ထိအမသည်

လ၏အဘိ့ ြဖစ်၏။ ၁၉ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မေသာ စည်းစိမ် ဥစာကိရေသာ

လတိင်းမိမိအဘိ့ကိခံ၍ ဝင်စားြခင်းငှါ ၎င်း၊ ကိးစားအားထတ်၌ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘရား

သခင့် ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၀ လွန်ေသာေနရ့က်ကာလကိ များစွာမေအာက်

ေမ့ရ။ စိတ် ှ လံး င်လန်းေသာအခွင့် ကိ ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မ၏။

၆ လတိ့တွင် အေတွမ့ျား၍၊ ေနေအာက်၌ ငါြမင်ရ ေသာ အမဆိးဟမကား၊

၂ အလိဆ ှ ိသမ ေြပေလာက်ေအာင် စည်းစိမ် ဥစာဂဏ်အသေရကိ

ဘရားသခင်ေပးေသာ်လည်း၊ ခံစား ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မမေသာေကာင့် ၊ ကိယ်တိင်

မခံစားရ။ မဆိင်ေသာ သတပါးဝင်၍ ခံစားရေသာအမသည် အနတအမ၊ ဆိးေသာအမ

ြဖစ်၏။ ၃လသည် ှ စ်ေပါင်းများစွာ အသက် ှ ည်၍၊ သားတရာပင် ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊

အလိဆ မြပည့် စံဘဲ၊ သ ဂဟ်ြခင်းကိ မခံရဘဲ ေသသွားလ င်၊ ထိသထက်

ပျက်ေသာကိယ်ဝန်သည်သာ၍ ြမတ်၏။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ပျက်ေသာ

ကိယ်ဝန်သည် အချည်း ှ ီးေပလာ၏။ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ထွက်သွား၏။ သအ့မည်ကား၊

ေမှာင်မိက် ှ င့် ဖံးလမ်းလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၅ ေနကိလည်းမြမင်ရ။ အဘယ်အရာကိမ မသိရ။

သိ့ေသာ်လည်း၊ အရင်ဆိေသာသထက်သာ၍ ချမ်းသာ ရ၏။ ၆အကယ်၍ အရင်ဆိေသာ

သသည် အ ှ စ် ှ စ်ေထာင်အသက် ှ င်ေသာ်လည်း၊ အကျိုးေကျးဇးမ ှ ိ။ အလံးစံတိ့သည်

တခတည်းေသာအရပ်သိ့ သွားရကသည် မဟတ်ေလာ။ ၇လကိးစားအားထတ်သမ တိ့၌

ဝမ်းဘိ့သာ ကိးစားအားထတ်ေသာ်လည်း၊ စားချင်ေသာ စိတ်မေြပ ိင်။ ၈ ပညာ ှ ိေသာ

သသည် မိက်ေသာသထက် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ အသက် ှ င်ေသာသများေ ှ ့မှာ

ကျင့် ကံ ပမတတ်ေသာ ဆင်းရဲသား၏ အကျိုးေကျးဇး ကား အဘယ်သိ့နည်း။ ၉

ကိယ်တိင်ေတွ့ြမင်ြခင်း အကျိုးသည် ေလာဘ ြပန့်ပွားြခင်း အကျိုးထက်သာ၍ ကီး၏။

ထိအမအရာ သည် အနတအမ၊ ေလကိကျက်စားေသာအမြဖစ်၏။ ၁၀ ှ ိသမ ေသာ

အြခင်းအရာများကိ မှတ်သား ှ င့် ပီ။ လ၏အြခင်းအရာသက်သက်ြဖစ်သည်ကိ သိရ၏။

လသည် မိမိထက် တန်ခိး ကီးေသာသ ှ င့် မ ပိင် ိင်ရာ။ ၁၁အနတတိးပွားစရာအေကာင်း

များြပားသည် ြဖစ်၍၊ လသည် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၂ အရိပ်အကဲသိ့

လွန်တတ်ေသာ အနတအသက် ကာလပတ်လံး၊ လ၌ေကျးဇး ပတတ်ေသာအရာကိ

အဘယ်သသိ ိင်သနည်း။ ေနေအာက်၌ လေနာက်မှာ ြဖစ်လတ့ံေသာ အမအရာတိ့ကိလည်း၊

အဘယ်သေြပာ ိင်သနည်း။

၇ ေကာင်းေသာအသေရသည် နံသ့ာဆီထက်သာ ၍ ေကာင်း၏။

ေသရေသာေနသ့ည်လည်း ဘွားြမင်ေသာ ေနထ့က်သာေရာေကာင်း၏။ ၂

မသာအိမ်သိ့ သွားြခင်းသည်၊ ပဲွခံရာအိမ်သိ့ သွားြခင်းထက်သာ၍ေကာင်း၏။

အေကာင်းမကား၊ လခပ်သိမ်းတိ့သည် မသာအိမ်၌ လမ်းဆံးရက၏။

အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာသတိ့လည်း၊ အသင့် ှ လံး သွင်းမိ ကလိမ့်မည်။ ၃ ပံးရယ်ြခင်းထက်

ဝမ်းနည်းြခင်းသည်သာ၍ ေကာင်း၏။ အေကာင်းမကား၊ မျက် ှ ာ ိးငယ်ေသာ အားြဖင့်

ှ လံးသာ၍ေကာင်းတတ်၏။ ၄ ပညာ ှ ိေသာသတိ့၏ ှ လံးသည် မသာအိမ်၌

ှ ိ၏။ မိက်ေသာသတိ့၏ ှ လံးမကား၊ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း ပရာ အိမ်၌ ှ ိ၏။ ၅

လမိက်သီချင်းဆိေသာစကားကိ နားေထာင် သည်ထက်၊ ပညာ ှ ိဆံးမေသာစကားကိ

နားေထာင်ေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၆အေကာင်းမကား၊ မိက်ေသာသ၏ ရယ်ြခင်း သည်

အိးေအာက်၌ ဆးပင်ကိေလာင်ေသာအသံ ှ င့် တ၏။ ထိအမအရာသည်လည်း အနတြဖစ်၏။

၇အကယ်စင်စစ်၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်းသည် ပညာ ှ ိ ေသာသကိ းေစတတ်၏။ တံစိးသည်လည်း

စိတ် ှ လံးကိ ယိယွင်းေစတတ်၏။ ၈ အမ၏အဆံးသည် အစထက်သာ၍ေကာင်း၏။

သည်းခံတတ်ေသာ သေဘာ ှ ိေသာသသည် မာန ကီး ေသာ သထက်သာ၍ေကာင်း၏။ ၉

အမျက်ထွက်သည်တိင်ေအာင် စိတ်မတိ ှ င့် ။ အမျက်သည် မိက်ေသာသ၏ စိတ် ှ လံး၌

ေနရာကျတတ် ၏။ ၁၀ ေ ှ းကာလသည် ယခကာလထက် အလယ် ေကာင့်

သာ၍ေကာင်းသနည်းဟမေမး ှ င့် ။ ထိသိ့ေမး လ င်၊ ပညာတရားအတိင်းေမးသည်မဟတ်။

၁၁ ပညာသည် အေမဥစာက့ဲသိ့ ေကာင်း၍၊ ေနကိ ြမင်ေသာ သတိ့အား ေကျးဇး ပတတ်၏။

၁၂အေကာင်းမကား၊ ပညာသည် ကွယ်ကာတတ် ၏။ ေငွသည်လည်း ကွယ်ကာတတ်၏။

ပညာအတတ် သည် အဘယ်သိ့ြမတ်သနည်းဟမကား၊ ပညာအတတ်ကိ ရေသာသသည်

အသက်ကိလည်း ရတတ်၏။ ၁၃ ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ကိဆင်ြခင်ေလာ့။

ေကာက်ေစေတာ်မေသာ အရာကိအဘယ်သိ့ ေြဖာင့် ေစ ိင်သနည်း။ ၁၄

ေကာင်းစားသည်ကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ ဆင်းရဲခံရသည်ကာလ၌ ဆင်ြခင်ေလာ့။

လသည် မိမိ ေနာက်မှာြဖစ်လတံေသာ အမအရာကိသိမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည်

ေကာင်းစားြခင်း ှ င့် ဆင်းရဲြခင်းကိ လည်း အလှည့် လှည့် ေပးေတာ်မ၏။ ၁၅

ငါသည် အချည်း ှ ီးေနေသာ ကာလ၌ ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ့ကိ ေတွ့ြမင် ပီ။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်း၌ ဆံး ံ းေ ကာင်းကိ၎င်း၊ အဓမလ သည်

မိမိအဓမအမ၌ အသက် ှ ည်ေကာင်းကိ၎င်း ငါြမင်၏။ ၁၆ လွန်ကျူးစွာ

မေြဖာင့် မတ် ှ င့် ။ လွန်ကျူးစွာ ပညာမ ှ ိ ှ င့် ။ အဘယ်ေကာင့် ကိယ်အကျိုးကိ

ဖျက်ချင် သနည်း။ ၁၇ လွန်ကျူးစွာမဆိးညစ် ှ င့် ။ မမိက် ှ င့် ။ အချိန် မေရာက်မီှ

အဘယ်ေကာင့် ေသချင်သနည်း။ ၁၈ဤစကားကိစဲွလန်းေကာင်း၏။ လက်မလတ် ှ င့် ။

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသသည် ခပ်သိမ်းေသာ အမထဲက ထွက်ေြမာက်လိမ့်မည်။

၁၉ မိထဲ့မှာေနေသာသရဲတကျိပ်ထက် ပညာ ှ ိ ေသာသတေယာက်သည်

ပညာအားြဖင့်သာ၍ တန်ခိး ကီး၏။ ၂၀အြပစ်မပါဘဲ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာ

သေတာ်ေကာင်းတစံတေယာက်မ ေြမ ကီးေပ မှာ မ ှ ိ။ ၂၁ သတပါးေြပာသမ ေသာ

စကားတိ့ကိ မမှတ် ှ င့် ။ သိ့ ပ လ င်၊ ကိယ်ကန်ကျိန်ဆဲေသာစကားကိ ကားလိမ့်မည်။ ၂၂

သင်သည်ကိယ်တိင် သတပါးတိ့ကိအဖန်ဖန် ကျိန်ဆဲ ေကာင်းကိ၊

ကိယ်စိတ် ှ လံးထဲမှာသိ၏။ ၂၃ဤအမအရာအလံးစံတိ့ကိ ငါသည်ပညာတရား အားြဖင့်

စံစမ်း ပီ။ ပညာ ှ င့် ငါြပည့် စံမည်ဟဆိေသာ် လည်း၊ ပညာသည် ငါ ှ င့် ေဝး၏။ ၂၄

ေဝးေသာအရာ၊ အလွန်နက်နဲေသာအရာကိ အဘယ်သ ှ ာ၍ ေတွ့ ိင်သနည်း။ ၂၅

ပညာတရား ှ င့် အကျိုးအေကာင်းကိ ှ ာေဖွ စစ်ေဆး၍ သိနားလည်ြခင်းငှါ၎င်း၊

မိက်စွာကျင့် ြခင်း၏ အြပစ် ှ င့် းြခင်း၏အြပစ်ကိ သိနားလည်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ ှ င့် ငါ့ ှ လံးသည်

ဝိင်းညီ၍ ကိးစားေလ ပီ။ ၂၆ ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ပိက်ကွန်တိ့ကိ ကံစည်ြပင်ဆင်၍

ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်တတ်ေသာ မိန်းမသည်၊ ေသြခင်းထက် သာ၍ ခါးသည်ကိ ငါေတွ့ ပီ။

ဘရားသခင် စိတ်ေတွ့ ေတာ်မေသာသသာလင်၊ ထိမိန်းမလက် ှ င့် လွတ်လိမ့် မည်။

အြပစ် ပတတ်ေသာသကိကား၊ ဘမ်းမိလိမ့်မည်။ ၂၇ ဓမေဒသနာဆရာ

ဆိသည်ကား၊ ငါ ှ ာ၍ မ ေတွေ့သး ေသာအရာကိ ေတွအ့ံ့ေသာငှါ၊ တခေနာက် တခ

စစ်ေဆးချင့် တွက်ေသာအခါ၊ ၂၈ ေယာက်ျားတေထာင်တိ့တွင် တေယာက်ကိ ငါေတွ့ ပီ။

မိန်းမတေထာင်တိ့တွင် တေယာက်ကိမ ငါမေတွ။့ ၂၉ ငါေတွေ့သာအရာ

တခတည်းဟမကား၊ ဘရား သခင်သည် လကိေြဖာင့် မတ်ေအာင် ဖန်ဆင်းေတာ်မ

ေသာ်လည်း၊ လတိ့သည် များြပာေသာ အကံအစည်တိ့ကိ ှ ာေဖွ ကံစည်က ပီ။

၈ အဘယ်သသည် ပညာ ှ ိေသာသက့ဲသိ့ ြဖစ်သနည်း။ နက်နဲေသာအနက်ကိ

အဘယ်သနားလည် သနည်း။ ပညာသည် ပညာ ှ ိေသာသ၏ မျက် ှ ာကိ

ထွန်းလင်းေစတတ်၏။ ထိသ၏ မျက် ှ ာသည် အထး သြဖင့် ရဲရင့် ေသာအဆင်း ှ ိတတ်၏။

၂ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ပေသာသစာကိ ေထာက် ၍၊ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်ကိ

ေစာင့် ေလာ့။ ၃ သမာသတိလစ်၍ အထံေတာ်မှမထွက် ှ င့် ။ မေကာင်းေသာအမကိ

မဆဲွမကိင် ှ င့် ။ အလိေတာ် ှ ိသည် အတိင်း စီရင်ေတာ်မမည်။ ၄ ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်၌

တန်ခိးပါ၏။ ကိယ် ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟအဘယ်သဆိရာ သနည်း။ ၅

အမိန့်ေတာ်ကိေစာင့် ေသာသသည် ရာဇဝတ် ှ င့် လွတ်လိမ့်မည်။ ပညာ ှ ိေသာသ၏

စိတ် ှ လံးသည်လည်း၊ ကာလအချိန်ကိ၎င်း၊ စီရင်ရေသာအခွင့် ကိ၎င်း သိြမင် တတ်၏။ ၆

လကံစည်သမအဘိ၊့ ကာလအချိန် ှ င့် စီရင်ရ ေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ လသည်

အလွန်ဆင်းရဲ ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၇ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာအရာကိမသိ။ အဘယ်သိ့

ြဖစ်လတ့ံသည်ကိ တစံတေယာက်မ မေြပာ ိင်ရာ။ ၈ နံဝိညာဥ်ကိ အစိးရ၍

ချုပ်ထား ိင်ေသာ လတ ေယာက်မ မ ှ ိ။ ေသချိန်ေရာက်ေသာအခါ တန်ခိးမ ှ ိ။

ထိစစ်မထဲက ထွက်စရာအခွင့် မ ှ ိ။ ဒစ ိက်ကိ ပေသာ် လည်း၊ ဒစ ိက်သည်
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ထိအမထဲက မကယ်မ တ် ိင်။ ၉ ဤအမအရာအလံးစံတိ့ကိ ငါေတွ့ြမင် ပီ။ ေန

ေအာက်မှာ ပေလသမ တိ့ကိ ဆင်ြခင် ပီ။ မိမိအကျိုးပျက် ေအာင် တေယာက်ကိတေယာက်

အပ်စိးေသာအချိန် လည်း ှ ိ၏။ ၁၀ ထိမှတပါး၊ သန့် ှ င်းရာအရပ်ဌာနေတာ်သိ့ သွား

လာေသာ အဓမလတိ့သည် သဂဟ်ြခင်းခံရေကာင်းကိ ၎င်း၊ အဓမ ပဘးေသာ မိ့၌

သတိ့ကိအဘယ်သမ မေအာက် ေမ့ေကာင်းကိ၎င်း ငါြမင် ပီ။ ထိအမအရာသည်လည်း

အနတြဖစ်၏။ ၁၁ အဓမအမကိ အလျင်အြမန်စစ်ေကာ၍၊ ဒဏ် မေပးေသာေကာင့် ၊

လသားတိ့သည် အဓမအမကိ ပြခင်း ငှါ၊ ခိင်မာစွာ သေဘာထားက၏။ ၁၂အဓမလသည်

အ ကိမ်တရာတိင်ေအာင် အဓမ အမကိ ပ၍၊ အသက်တာ ှ ည်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင် ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာက် ွံ ့ ေသာေကာင့် ၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ

ခံရကမည်ဟ ငါအမှန်သိ၏။ ၁၃ အဓမလကား၊ ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ မ

ေကာက် မ ွံ ေ့သာအေကာင့် ၊ ေကာင်းေသာအကျိုးကိ မခံရ။ အရိပ် ှ င့်တေသာ

မိမိအသက်လည်းမ ှ ည်ရ။ ၁၄ ေြမ ကီးေပ မှာ ြဖစ်တတ်ေသာ အနတအမတပါးဟမကား၊

အဓမလပေသာအမေကာင့် ခံထိက် သည်အတိင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသအချို ့တိ့သည်

အြပစ်ကိ ခံရက၏။ ထိနည်းတ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ပေသာအမ ေကာင့်

ခံထိက်သည်အတိင်း၊ အဓမလအချို တိ့့သည် အကျိုးကိခံရက၏။ ထိအမရာသည်လည်း

အနတြဖစ် သည်ဟ ငါ့သေဘာ ှ ိ၏။ ၁၅ ထိအခါ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမကိ ငါချီးမွမ်း၏။

အေကာင်းမကား၊ လသည်ေနေအာက်မှာ စားေသာက် ြခင်း၊ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းအမ ထက်သာ၍

ေကာင်းေသာအမ မ ှ ိ။ ေနေအာက်မှာ ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မေသာ

အသက်ကာလ၌၊ ကိးစားအားထတ်၍ ရေသာအကျိုး တိ့တွင်၊ ထိအကျိုးကိသာ အ မဲခံရ၏။

၁၆လအချို တိ့့သည် တေန့ ှ င့်တညဥ့်လံး မအိပ်ဘဲ ေနတတ်သည်ြဖစ်၍၊ ပညာတရားကိ

သိြခင်းငှါ၎င်း၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ပေသာအမများကိ ကည့် ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါသည် ကိယ် ှ လံးကိ

ိးေဆာ်၏။ ၁၇ ဘရားသခင် ပေတာ်မေသာ အမအလံးစံတိ့ကိ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊

ေနေအာက်မှာ ပေသာအမများကိ လသည် စစ်၍မကန် ိင်။ ကိးစား၍ စစ်ေသာ်လည်း၊

အကန်အစင်မသိ ိင်။ ထိမ မက၊ ပညာ ှ ိေသာသသည် ငါသိမည်ဟ ကံေသာ်လည်း၊

အ ကံမေြမာက် ိင်ရာ။

၉ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ အမအရာအလံးစံတိ့ကိ ငါသည် စံစမ်းြခင်းငှါ

ဆင်ြခင်ရသည်ကား၊ ေြဖာင့် မတ် ေသာသ ှ င့် ပညာ ှ ိေသာသတိ့သည်

သတိ့ ပေသာအမ များ ှ င့်တကွ၊ ဘရားသခင်၏ လက်ေတာ်၌ ှ ိ က၏။ ချစ်ေတာ်မေသာ

လကဏာကိ ထင် ှ ားသမ ေသာအမ အရာအားြဖင့် အဘယ်သမ မသိ ိင်။ ၂ ခပ်သိမ်းေသာ

သတိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာအမအရာတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံက၏။တရားေသာသ ှ င့် မတရား

ေသာသ၊ ေကာင်းေသာသ ှ င့် မေကာင်းေသာသ၊ စင် ကယ် ေသာသ ှ င့် မစင် ကယ်ေသာသ၊

ယဇ်ပေဇာ်ေသာသ ှ င့် ယဇ်မပေဇာ်ေသာသ၊ အြပစ်မ ှ ိေသာသ ှ င့် အြပစ် ှ ိ ေသာသ၊

ကျိန်ဆိေသာသ ှ င့် ကျိန်ဆိြခင်းကိ ေကာက် ေသာသတိ့သည် တခတည်းေသာအမ ှ င့်

ေတွ့ ကံတတ် ၏။ ၃ ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာအမ၌ပါေသာ ဝမ်း နည်းစရာဟမကား၊

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့သည် တခတည်း ေသာအမ ှ င့် ေတွ့ ကံရက၏။ အကယ်စင်စစ်

လသားတိ့ ၏ စိတ် ှ လံးသည် ဒစ ိက်သေဘာ ှ င့် ြပည့်၏။ အသက် ှ င်စဥ်အခါ၊ သတိ့သည်

းေသာစိတ်ကိ စဲွလမ်း၍၊ ေနာက်တဖန် ေသသွားတတ်က၏။ ၄ အသက် ှ င်ေသာ

လစအေပါင်း ှ င့် ဆိင်ေသး ေသာသသည် ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ အသက် ှ င်ေသာေခွး သည်

ေသေသာြခေသ့ထက် သာ၍ေကာင်းြမတ်၏။ ၅အသက် ှ င်ေသာသသည် မိမိေသရမည်ကိ

သိ၏။ ေသေသာသမကား၊ အဘယ်အရာကိမ မသိ။ အကျိုးအြပစ်ကိလည်းမခံရ။

သကိ့လည်း ေမ့ေလျာ့တတ် က၏။ ၆သ၏ချစ်ြခင်း၊ မန်းြခင်း၊ ြငူစြခင်းလည်း ေပျာက်

ပျက်၏။ ေနေအာက်မှာ ပသမ ေသာအမ၌ သတပါး ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍ မဆိင်ရ။ ၇ သွားေလာ့။

ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် အစာစား ေလာ့။ င်လန်းေသာစိတ် ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်

ေလာ့။ သင် ပေသာအမတိ့ကိ ဘရားသခင် ဝန်ခံေတာ်မ၏။ ၈ သင့်အဝတ်လည်း၊

အစဥ်ြဖူစင်ပါေလေစ။ သင့် ေခါင်းသည်လည်း နံသ့ာဆီမခန်းမေြခာက်ေစ ှ င့် ။

၉ ေနေအာက်မှာ ေပးသနားေတာ်မေသာ အနတ အသက်ကာလပတ်လံး၊

သင်ချစ်ေသာမယား ှ င့် င်လန်းစွာ အသက်ကာလကိ လွန်ေစေလာ့။ ဤေ ွက့ား၊

အသက် ှ င်၍ ေနေအာက်မှာ ကိးစားအားထတ်ရာ၌ သင်ခံရေသာ အကျိုးေပတည်း။ ၁၀

ေဆာင် ွက်စရာအမ ှ ိသမ ကိ ကိးစားအား ထတ်၍ ေဆာင် ွက်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

သင်ယခ သွား၍ ေရာက်ရလတ့ံေသာအရပ် တည်းဟေသာမရဏ ိင်ငံ လပ်ေဆာင်ြခင်းမ ှ ိ။

ကံစည်ြခင်းမ ှ ိ။ သိပံအတတ် မ ှ ိ။ ပညာမ ှ ိပါတကား။ (Sheol h7585) ၁၁ တဖန်

ေနေအာက်မှာ ှ ိေသာ အမအရာတိ့ကိ ငါြပန်၍ ကည့် ေသာအခါ၊ လျင်ြမန်ေသာသသည်

ပိင်၍ ေြပးေသာ်လည်း မ ိင်တတ်။ ခွန်အား ကီးေသာသသည် စစ်တိက်၍ မေအာင်တတ်။

ပညာ ှ ိေသာသသည် ဝစွာ မစားတတ်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသသည် စည်းစိမ်ကိ မရတတ်။

လိမာေသာသသည် သတပါးေ ှ ့၌ မျက် ှ ာ မရတတ်။ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့၌

ကာလအချိန်ေစြခင်း၊ အဆင်သင့် ြခင်း ှ ိသည်အတိင်း ြဖစ်တတ်သည်ကိ ငါြမင် ၏။ ၁၂

လသည် မိမိကာလအချိန်ကိမသိတတ်။ ေဘး ပ ရာ ပိက်ကွန်အပ်မိေသာ ငါးက့ဲသိ့၎င်း၊

ေကျာ့ကွင်း၌ ေကျာ့မိေသာ ငှက်က့ဲသိ့၎င်း၊ လသားတိ့သည် ေဘး ပရာ ကာလထဲသိ့

အမှတ်တမ့ဲေရာက်၍ ေကျာ့မိတတ်က၏။ ၁၃ ေနေအာက်မှာ ငါေတွ့ြမင်၍

ချီးမွမ်းဘွယ်ေသာ ပညာဟမကား၊ ၁၄ မိသ့ားနည်းေသာ မိင့ယ်တ မိ့ ှ ိ၏။ ကီးေသာ

ှ င်ဘရင်တပါးသည်လာ၍၊ ထိ မိ ့ြပင်မှာ ကီးစွာေသာ တပ်တိ့ကိ တည်၍ဝိင်းထား၏။ ၁၅

ထိ မိ ့၌ေနေသာ ဆင်းရဲသားပညာ ှ ိတေယာက် သည် မိမိပညာအားြဖင့် ထိ မိကိ့

ကယ်တင်၏။ သိ့ေသာ် လည်း၊ ထိဆင်းရဲသားကိ အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့။ ၁၆ ထိအခါ

ငါဆိသည်ကား၊ ပညာသည် ခွန်အားထက် သာ၍ ေကာင်းြမတ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ဆင်းရဲေသာသ၏ ပညာကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်က၏။ သ၏စကားကိ နား

မေထာင်တတ်က။ ၁၇ အပ်စိးေသာသသည် မိက်ေသာသတိ့တွင် ေကး

ေကာ်ေသာအသံကိ နားေထာင် ကသည်ထက်၊ ငိမ်ဝပ် ရာ၌ ပညာ ှ ိေြပာေသာစကားကိ

သာ၍နားေထာင်တတ် က၏။ ၁၈ ပညာသည် စစ်လက်နက်ထက်သာ၍ ေကာင်း ြမတ်၏။

ဒစ ိက်ကိ ပေသာသသည်လည်း၊ ေကာင်းေသာ အမများကိ ဖျက်ဆီးတတ်၏။

၁၀ အထံသမားလပ်ေသာ နံသ့ာဆီကိ ေသေသာ ယင်ေကာင်သည် နံေစသက့ဲသိ၊့

အနည်းငယ်ေသာအမိက် သည် ပညာ ှ င့် ဂဏ်အသေရထင် ှ ားေသာသကိ

ထိအတ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၂ ပညာ ှ ိေသာသ၏ ှ လံးသည် မိမိလက်ျာလက် ၌

ှ ိ၏။ မိက်ေသာသ၏ ှ လံးမကား၊ မိမိလက်ဝဲလက်၌ ှ ိ၏။ ၃ မိက်ေသာသသည်

လမ်း၌သွားစဥ်တွင်ပင် သတိ လစ်၍၊ ငါသည် လမိက်ြဖစ်၏ဟ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား

ေြပာတတ်၏။ ၄ မင်းသည် သင့် ကိစိတ်ဆိးလ င်၊ ကိယ်ေနသင့် အရပ်မှ မေ ွ ့ ှ င့် ။

သည်းခံြခင်းသည် ကီးေသာအြပစ်ကိ ေြဖတတ်၏။ ၅ မင်းမှားယွင်းြခင်းအားြဖင့်

ြဖစ်တတ်ေသာ၊ ေနေအာက်၌ ငါြမင်ရေသာအမဆိးဟမကား၊ ၆ မိက်ေသာသတိ့သည်

ြမင့် ေသာအရပ်၊ သေဌးတိ့ သည် နိမ့်ေသာအရပ်၌ ထိင်ရေသာအမ၊ ၇ ကန်တိ့သည်

ြမင်းကိစီး၍ မးမတ်တိ့သည် ကန် က့ဲသိ့ ေြမေပ မှာ ေြခြဖင့် သွားရေသာအမကိ ငါြမင်

ေလ ပီ။ ၈ တွင်းကိ တးေသာသသည် ထိတွင်းထဲသိ့ ကျလိမ့် မည်။ ြခံကိဖျက်ေသာ

သသည် ေ မကိက်ြခင်းကိ ခံရလိမ့် မည်။ ၉ ေကျာက်တိ့ကိ ေ ေ့သာသသည် ဖိြခင်းကိ

ခံရလိမ့်မည်။ ထင်းခတ်ေသာသသည်လည်း ှ နလိမ့်မည်။ ၁၀ ပဆိန်တံးေသာအခါ

မေသွးဘဲေနလ င်သာ၍ အားထတ်ရမည်။ ပညာသည် အမေဆာင်ရေသာအခွင့် ကိ

ေပး၍ ေကျးဇး ကီး၏။ ၁၁ ေ မသည် ပစားြခင်းကိမခံ။ ကိက်မိလ င် အလမယ်သမား

ေကျးဇးမ ှ ိ။ ၁၂ ပညာ ှ ိေသာသ၏စကားသည် ေလျာက်ပတ်၏။ မိက်ေသာသ၏

တ်မကား သကိ့ယ်ကိမျိုတတ်၏။ ၁၃ သ၏စကားအစသည် မိက်ြခင်း၊ အဆံးသည်

အြပစ် ပတတ်ေသာ းြခင်းြဖစ်၏။ ၁၄ မိက်ေသာသသည် စကားများတတ်၏။

သိ့ေသာ် လည်း ြဖစ်လတ့ံေသာအရာကိ လသည်မေြပာ ိင်ရာ။ လေနာက်၌ အဘယ်သိ့

ြဖစ်လတ့ံသည်ကိ အဘယ်သ ေြပာ ိင်သနည်း။ ၁၅ မိသိ့့သွာေသာလမ်းကိ

မသိေသာသက့ဲသိ့ မိက်ေသာ သသည် ကိးစားအားထတ်ေသာ်လည်း၊ သတပါးတိ့ကိ

ပင်ပန်းေစတတ်၏။ ၁၆ ငယ်သားအစိးရ၍ မးမတ်များအချိန်မဲနံနက် ေစာေစာ

စားေသာက်တတ်ေသာြပည်သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၇ မင်းသားအစိးရ၍၊ မးမတ်တိ့သည်

လွန်ကျူးစွာ မစားမေသာက်ဘဲ၊ အချိန်တန်မှအားြဖည့်ြခင်းငှါသာ၊ စားေသာက်တတ်ေသာ

ြပည်သည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၈အလွန်ပျင်းရိြခင်းအားြဖင့် အိမ်သည် ေဆွးေြမ့ တတ်၏။

လက် ှ င့် မ ပြပင်ဘဲေနလ င် အိမ်မိးယိတတ်၏။ ၁၉ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းငှါ ပဲွကိလပ်တတ်၏။

စပျစ်ရည် သည်လည်း င်လန်းေစတတ်၏။ ေငွမကား၊ အရာရာ၌ ိင်တတ်၏။ ၂၀

ှ င်ဘရင်ကိ စိတ်ြဖင့် မ မကျိတ်ဆဲ ှ င့် ။ လ ကီး ကိ အိပ်ခန်းထဲ၌ မကျိန်ဆဲ ှ င့် ။
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မိဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက်သည် ထိအသံကိ ေဆာင်သွား လိမ့်မည်။

ပျံတတ်ေသာ အေကာင်သည် ထိအမကိ ေဘာ်ြပလမ့်မည်။

၁၁ သင်၏အစာကိ ေရေပ မှာပစ်ချေလာ့။ ကာလ ကာြမင့် မှ တဖန်ေတွေ့လဦးမည်။

၂ လခနစ်ေယာက်မက၊ ှ စ်ေယာက်တိ့အား ေဝမ ေလာ့။

ေြမေပ မှာအဘယ်အမေရာက်မည်ကိ သင်မသိ။ ၃ မိဃ်းတိမ်တိ့သည်

မိဃ်းေရ ှ င့် ြပည့်ေသာအခါ ေြမေပ မှာ ွာတတ်၏။ သစ်ပင်သည် ေတာင်ဘက်သိ့

လဲသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမာက်လက်သိ့လဲသည်ြဖစ်ေစ၊ လဲေသာအရပ်၌ ေနရာကျ၏။ ၄

ေလကိမှတ်တတ်ေသာသသည် မျိုးေစ့ကိမ ကဲ။ မိဃ်း တိမ်တိ့ကိ ပမာဏပတတ်ေသာ

သသည်လည်း စပါးကိမရိပ် ရာ။ ၅ နံဝိညာဥ်သွားရာလမ်းကိ၎င်း၊ ကိယ်ဝန်ေဆာင် ေသာ

မိန်းမဝမ်း၌အ ိးတိ့သည် အဘယ်သိ့တိးပွားသည်ကိ ၎င်း မသိ ိင်သက့ဲသိ၊့ အလံးစံတိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏အမေတာ်တိ့ကိ မသိ ိင်။ ၆ နံနက်အချိန်၌

မျိုးေစ့ကိ ကဲေလာ့။ ညဦးအချိန်၌ လည်း မ ကဲဘဲမေန ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ အဘယ်အရာ

သည် အကျိုး ှ ိမည်ကိ၎င်း၊ ှ စ်ပါးစလံးတိ့သည် အညီ အမအကျိုး ှ ိမည်ကိ၎င်း

မသိ ိင်။ ၇ အကယ်စင်စစ် အလင်းသည်ချို၏။ ေနေရာင် ြခည်ကိြမင်၍

ေပျာ်ပါးစရာ ှ ိ၏။ ၈ သိ့ရာတွင်၊ လသည်အသက်တာ ှ ည်၍ အစဥ် င်လန်းေသာ်လည်း၊

ေမှာင်မိက်ကာလကိ ေအာက်ေမ့ ပါေစ။ ထိကာလကာြမင့် လိမ့်မည်။ ြဖစ်လတ့ံသမ တိ့သည်

အနတသက်သက်ြဖစ် က၏။ ၉ အချင်းလပျို၊ အသက်ပျိုေသာအခါ ေပျာ်ေမွ ့

ေလာ့။ အသက်ပျိုစဥ်ကာလတွင် စိတ် င်လန်းြခင်း ှ ိေလာ့။ ကိယ်အလိ ှ ိရာလမ်း ှ င့် ၊

ကိယ်ဥာဏ်ြပေသာ လမ်းသိ့လိက်ေလာ့။ သိ့ရာတွင်၊ ထိအမအလံးစံတိ့ကိ

ဘရားသခင်စစ်ေကာ၍၊ သင့် ကိ အြပစ်ေပးေတာ်မမည် ဟ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍၊ စိတ် ိးငယ်ြခင်းအေကာင်း ှ င့် ၊ ကိယ် ဆင်းရဲြခင်းအေကာင်းကိ ပယ် ှ ားေလာ့။

အသက်ငယ် ြခင်းအရာ ှ င့် အ ွယ်ပျိုြခင်းအရာသည် အနတြဖစ်၏။

၁၂ ငါေန၍ မေြပာ ိင်ဟဆိရေသာ ကာလသည် မနီး၊ ဆိးေသာကာလမေရာက်မီှ၊

ယခအသက်ပျိုစဥ်အခါ ပင်၊ သင့် ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ

ေအာက်ေမ့ ေလာ့။ ၂ ေန ှ င့်အလင်း၊ လ ှ င့် ကယ်တိ့သည် ကွယ်၍ မိဃ်း ွာ ပီးမှ၊

အထပ်ထပ် ွာတတ်ေသာ ကာလမေရာက် မီှ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၃ ထိကာလ၌

အိမ်ေစာင့် တိ့သည် တန်လပ်၍၊ ခိင်ခ့ံေသာ သတိ့သည် အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ဆန်

ကိတ်ေသာသတိ့သည် နည်းေသာေကာင့် ရပ်ကလိမ့် မည်။ ြပတင်းေပါက်ြဖင့် ကည့်ေသာ

သတိ့သည် အလင်း ကွယ် ကလိမ့်မည်။ ၄ ကိတ်သံေလျာ့ေသာအခါ၊ လမ်းနားမှာ တံခါး

ွက်တိ့သည် ေစ့လျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ငှက်သံကိကားေသာ အခါ၊ ေစာေစာထလိမ့်မည်။

သီချင်းသည်မ အေပါင်းတိ့ သည် အသံေသးကလိမ့်မည်။ ၅ ထိကာလ၌

ြမင့် ေသာအရာတိ့ကိ ေကာက်က လိမ့်မည်။ လမ်း၌ေဘးေတွမ့ည်ဟ

ထင်ကလိမ့်မည်။ ဗာတံပင်ပွင့် လိမ့်မည်။ ကျိုင်းေကာင်သည် မိမိ၌မိမိ ေလးလိမ့်မည်။

အလိဆ ေလျာ့လိမ့်မည်။ အေကာင်းမ ကား၊ လသည်ထာဝရေနရာသိ့ သွားဆဲ ှ ိ၍၊

ငိြခင်းသည် တိ့သည် လမ်းတိ့၌ လှည့်လည်က၏။ ၆ ေငွ ကိး ပတ်ြခင်း၊ ေ ဖလားကဲွြခင်း၊

စမ်းေရတွင်း ၌ ေရပံးေပါက်ြခင်း၊ ေရကျင်းနားမှာစက်ကျိုးြခင်း အြခင်း အရာတိ့သည်

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၇ ထိကာလ၌ ေြမမန့်သည် ေနရင်းေြမသိ့၎င်း၊ ဝိညာဥ်သည်

အရင်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင့် ထံသိ့ ၎င်း ြပန်သွားရလိမ့်မည်။ ၈အနတသက်သက်၊

အလံးစံတိ့သည် အနတြဖစ် ကသည်ဟ ဓမေဒသနာဆရာေဟာ၏။ ၉

ဓမေဒသနာဆရာသည် ပညာ ှ ိသည်အတိင်း၊ ပရိသတ်တိ့အား ပညာအတတ်ကိ

သွန်သင်ေလ့ ှ ိ၏။ လံလ့ဝိရိယ ပလျက် များစွာေသာသတံစကားတိ့ကိ ှ ာေဖွ၍စီရင်၏။

၁၀ ဓမေဒသနာဆရာသည် နားေထာင်ဘွယ်ေသာ စကားကိ ှ ာ၍၊ ေရးထားချက်စကားသည်

ေြဖာင့် မတ် ေသာစကား၊ သမာစကားြဖစ်၏။ ၁၁ ပညာ ှ ိေသာသ၏စကားသည်

တတ်ခ န် ှ င့် ၎င်း၊ တပါးတည်းေသာ သိးထိန်း ကီးအပ်ေပေတာ်မ၍၊ ပရိသတ်အပ်တိ့

ိက်ထားေသာသံခ န် ှ င့် ၎င်း တ၏။ ၁၂ တဖန်တံ၊ ငါ့သား၊ ထိသိ့ေသာစကားအားြဖင့်

ဆံးမြခင်းကိ ခံေလာ့။ စာများကိစီရင်၍ မကန် ိင်။ စာကိ ကိးစား၍ ကည့် ြခင်းအမသည်၊

ကိယ်ကိ ေ ှ ာင့် ှ က် ေသာအမြဖစ်၏။ ၁၃အချုပ်အြခာစကားဟမကား၊ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ့၍၊ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ဤေ ွက့ား၊ လ ှ င့် ဆိင်ေသာ

အမအရာအလံးအစံတိ့ကိ ချုပ်ြခာသတည်း။ ၁၄အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည်

ခပ်သိမ်း ေသာ ဝှက်ထားြခင်းမှစ၍၊ အလံးစံေသာအမ၊ ေကာင်း မေကာင်း ှ ိသမ တိ့ကိ

စစ်ေကာ၍၊ တရားသြဖင့် စီရင် ေတာ်မလတ့ံသတည်း။
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၁ သီချင်းတကာတိ့တွင် အထွဋ်ြဖစ်ေသာ ေ ှ ာ လမန်သီချင်း။ ၂သခင် တ်ဆက်ေသာ

နမ်းြခင်းြဖင့် ကန်မကိ နမ်းပါးေစ။ ကိယ်ေတာ်၏ေမတာသည် စပျစ်ရည်ထက် သာ၍

ေကာင်းပါ၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်၌ ေမး ကိင်းေသာ နံသ့ာဆီက့ဲသိ၊့ နာမေတာ်သည်

သွန်းေလာင်းေသာနံသ့ာဆီြဖစ်ပါ၏။ ထိေကာင့်သတိ့သမီးကညာတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိချစ် က ပါ၏။ ၄ ကန်မကိ ေသွးေဆာင်ေတာ်မပါ။ ကန်မတိ့

သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ေြပး၍ လိက်ကပါမည်။ အ ှ င် မင်း ကီးသည်

အိမ်ေတာ်အတွင်းခန်းထဲသိ့ ကန်မကိ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ ပီ။ ကန် မတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ေကာင့် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကမည်။ ေမတာေတာ်ကိ စပျစ်ရည် ထက်သာ၍

ချီးမွမ်း ကမည်။ သတိ့သမီးက ှ ာတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိမှန်ကန်စွာ ချစ် ကပါ၏။ ၅

အိေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါသည်ေကဒတဲ က့ဲသိ့ မည်ေသအဆင်း ှ ိေသာ်လည်း၊

ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ကလားကာက့ဲသိ့ တင့်တယ်ေသး၏။ ၆ ငါသည်ေနပကိခံ၍

မည်းေသာအဆင်း ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ငါ့ကိမကည့် ကပါ ှ င့် ။ ငါ့မိခင်၏သားသမီးတိ့ သည်

ငါ့ကိ မနာလိေသာစိတ် ှ ိ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ ေစာင့် ေစက၏။ ကိယ်ဥယျာဥ်ကိ

မေစာင့် ရပါ။ ၇ကန်မ ှ စ်သက် ှ စ်လိရာအ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် သည် သိးများကိအဘယ်မှာ

ထိန်းေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ မွန်းတည့် ချိန်၌ အဘယ်မှာအရပ်ခိေစေတာ်မသည်ကိ၎င်း

ြပေတာ်မပါ။ ကန်မသည် အြခားတပါးေသာ သိးထိန်း ေနာက်သိ့ အဘယ်ေကာင့်

လမ်းလဲွ၍လိက်ရပါအ့ံနည်း။ ၈ မိန်းမတကာတိ့ထက် အဆင်းလှေသာအစ်မ၊

သင်သည်မသိလ င်၊ သိးများေြခရာသိ့လိက်သွား၍၊ သိးထိန်းတဲများအနားမှာ

သင်၏သိးသငယ်တိ့ကိ ေကး ေမွးပါေလာ့။ ၉ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင့် ကိဖာေရာမင်းရထား၌

ကေသာ ြမင်း ှ င့် ငါပံြပမည်။ ၁၀ သင်၏ပါးသွယ်၌ မတ်ပတီးတန်ဆာဆင်လျက်၊

လည်ပင်း၌ ပလဲအသွယ်သွယ်ဆဲွလျက်၊ သင်သည် တင့်တယ်လှ၏။ ၁၁

ေငွ ှ င့်အေြပာက်ချယ်ေသာ ေ ပတီးအသွယ် သွယ်ကိလည်း လပ်၍ ေပးဦးမည်။ ၁၂

အ ှ င်မင် ကီးသည် စားပဲွေတာ်နားမှာ ထိင်ေန စဥ်၊ ငါထံေသာ နာဒဆီေမးအနံသ့ည်

တပျံ ့ပျံ ့တလိင်လိင် ြဖစ်ေလ၏။ ၁၃ ငါချစ်ရာသခင်သည် ငါ၌မရန်နံသ့ာပံြဖစ်၍၊

ငါ့ရင်အံ ကားမှာ တညဥ့်လံးအိပ်ရမည်။ ၁၄ ငါချစ်ရာသခင်သည် အေဂဒိဥယျာဥ်မှ ြဖစ်

ေသာ ဟနာခက် ွက်စည်းက့ဲသိ့ြဖစ်ပါ၏။ ၁၅ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည် အဆင်းလှေပ၏။

အလွန်လှေပ၏။ ချိုးမျက်စိ ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၁၆ ငါချစ်ရာသခင်သည် အဆင်းလှ၍၊ ချစ်ဘွယ်

ေသာ လကဏာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ငါတိ့အိပ်ရာခင်း သည် စိမ်းေသာ အဆင်း ှ ိ၏။ ၁၇

ငါတိ့ ဗိမာန်တိင်တိ့သည် အာရဇ်ပင်၊ အမိးသည် ထင် းပင်ြဖင့် ပီးသတည်း။

၂ ကန်မသည် ှ ာ န်အရပ် ှ င့် ဆီးပွင့် ၊ ကွင်းြပင် ေပါက်ေသာ ှ င်းပွင့် မသာြဖစ်ပါ၏။

၂ ဆးေတာထဲမှာ ှ င်းပွင့်ထင်သက့ဲသိ၊့ ငါချစ် ေသာသတိ့သမီးသည်

လမျိုးသမီးစထဲမှာထင်ေပ၏။ ၃ ေတာပင်စထဲမှာ ေ ှ ာက်ချိုပင်က့ဲသိ့ ငါချစ်ရာ သခင်သည်

လမျိုးသားစထဲမှာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ငါသည် သ၏အရိပ်ဝယ် ေပျာ်ေမွေ့နထိင်၍၊ မိန်စွာေသာ

အသီး ကိ စားရ၏။ ၄ ပဲွခံရာအိမ်သိ့ ငါ့ကိေဆာင်သွား၍၊ ေမတာေတာ် အလံကိ ငါ့အေပ မှာ

မိးေတာ်မ ပီ။ ၅ ငါသည်ချစ်ြခင်းအားြဖင့် ကင်နာသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိစပျစ်သီးပျဥ် ှ င့်

အားြဖင့် ကပါ။ ေ ှ ာက်ချိုသီးကိ ေကး၍သက်သာ ေစကပါ။ ၆သင်၏လက်ဝဲဘက်သည်

ငါ့ေခါင်းကိ ေထာက် မလျက်၊ လက်ျားလက်သည် ငါ့ကိဘက်လျက်ေနေတာ် မပါေစ။ ၇

ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါချစ်ေသာ သတိ့သမီး သည် အလိလိမ ိးမီှတိင်ေအာင်၊

မလပ်မ ိးမည် အေကာင်း၊ ေတာ၌ ကျင်လည်ေသာ သမင်ဒရယ်များကိ

တိင်တည်၍ သင်တိ့ကိ ငါမှာထား၏။ ၈ ငါချစ်ရာသခင်၏စကားသံေပ။ ကည့်ပါ။

ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်တိ့ကိ ခန်ေကျာ်လျက်ကလာ၏။ ၉ ငါချစ်ရာသခင်သည်

သမင်ဒရယ် သငယ် ှ င့် တ၏။ ကည့်ပါ။ အတ် ိးြပင်မှာရပ်ေတာ်မ၏။ ြပတင်း ေပါက်ဝတွင်

ကည့်လျက်၊ ြပတင်း ွက် ကားမှာ ကိယ်ကိ ြပလျက်ေနေတာ်မ၏။ ၁၀ ငါချစ်ရာ သခင်သည်

ေခ ၍ေြပာသည်ကား၊ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ ငါ၏မိန်းမလှ၊ ထ၍လာခ့ဲပါ။ ၁၁

ေဆာင်းကာလလွန် ပီ။ မိဃ်းလည်းကည်လင် ပီ။ ၁၂ ေြမ ကီးေပ မှာ ပန်းများ ပွင့် က ပီ။

ငှက်တိ့ ြမည်တွန်ချိန်လည်း ေရာက်ေလ ပီ။ ငါတိ့ေြမ၌ ချိုးငှက် တွန်သံကိလည်း ကာရ၏။

၁၃ သေဘာသဖန်းပင်သည် စိမ်းေသာအသီးကိ မှည့် ေစ၏။ စပျစ် ွယ်ပင်လည်း

ပွင့်လျက်ေမး ကိင်၏။ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ ငါ၏မိန်းမလှ၊ ထ၍လာခ့ဲပါ။ ၁၄ ေတာင်ေပ ၌

ခိလံရာေကျာက်ကားတွင် ှ ိေသာ ငါ၏ချိုးငှက်၊ သင်၏မျက် ှ ာကိြမင်ပါရေစ။ သင်၏စကား

သံကိ ကားပါရေစ။ သင်၏စကားသံသည် ချို၏။ သင်၏ မျက် ှ ာလည်း လှ၏။ ၁၅

စပျစ် ွယ်ပင်တိ့ကိ ဖျက်လတ့ံေသာ ေြမေခွးများ ှ င့် ေြမေခွးကေလးများကိ ငါတိ့ကိ

ဘမ်း ကေလာ့။ ငါတိ့ စပျစ် ွယ်ပင်တိ့သည် အပွင့် ပွင့်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၆

ငါချစ်ရာသခင်ကိငါဆိင်ေပ၏။ ငါ့ကိလည်း သခင်ဆိင်ေပ၏။ ှ င်းေတာ၌

ကျက်စားေတာ်မ၏။ ၁၇ မိဃ်းမေသာက်၊ ေမှာင်မိက်အရိပ်မေြပးမီှ၊ ငါ ချစ်ရာသခင်၊

ေဗသာေတာင်ေပ မှာ သမင်ဒရယ်သငယ် က့ဲသိ့ တဖန် ပေတာ်မပါ။

၃ ငါ့ဝိညာဥ်ချစ်ေသာသကိ ညဥ့်အခါအိပ်ရာေပ မှာ ငါ ှ ာ၏။ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ။့

၂ ငါထမည်။ မိလ့မ်းတိ့တွင် လည်မည်။ ငါ့ ဝိညာဥ်ချစ်ေသာသကိ

လမ်းမတိ့တွင် ှ ာမည်ဟဆိလျက် ှ ာေသာ်လည်း မေတွ။့ ၃ မိကိ့လည်ေသာ

ကင်းေစာင့် တိ့သည် ငါ့ကိ ေတွ့ ကေသာ်၊ ငါ့ဝိညာဥ်ချစ်ေသာ သကိြမင် ကသေလာ ဟ

ငါေမး၏။ ၄သတိ့မှ အနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င်၊ ငါဝိညာဥ် ချစ်ေသာ သကိေတွ၏့။ ငါသည်

သကိ့မလတ်။ အ မဲကိင် ၍ ငါ့ကိဘွားြမင်ေသာ မိခင်၏အိမ်၌ အိပ်ရာအခန်းထဲသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ

၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါချစ်ေသာ သတိ့သမီး သည် အလိလိမ ိးမီှတိင်ေအာင်၊

မလပ်မ ိးမည် အေကာင်း၊ ေတာ၌ ကျင်လည်ေသာသမင် ဒရယ်များကိ တိင်တည်၍၊

သင်တိ့ကိ ငါမှာထား၏။ ၆ မရန်၊ ေလာဗန်အစ ှ ိေသာ ကန်သည် ေရာင်း

တတ်ေသာနံသ့ာမန်မျိုးကိ မီး ိ ့၍၊ ထေသာ မီးခိးတိင် သ ာန် ှ ိလျက် ေတာ်ထဲကလာေသာ

ထိသကား၊ အဘယ် သြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ ၇ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ထားကိင်လျက်၊ စစ်မ စစ်ေရး၌ ေလ့ကျက်ေသာသ ြဖစ်က၏။ ၈ ညဥ့်အခါ

စိးရိမ်စရာ ှ ိေသာေကာင့် ၊ လတိင်းမိမိ အေပ ၌ မိမိထားကိေြမာင်ထားလျက် ှ ိ၏။ ၉

ေလဗ န်သစ်သားြဖင့် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး လပ်ေတာ်မေသာ ယာဥ်ပျံေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၀

ကွန်းစင်တိင်တိ့ကိ ေငွြဖင့် ၎င်း၊ ေအာက်ပိင်းကိ ေ ြဖင့် ၎င်း၊ ထိင်ရန်ဖံကိ နီေမာင်းေသာ

ကမလာြဖင့် ၎င်း၊ ပီးေစေတာ်မ၏။ အတွင်းကိမကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့မီး တိ့သည်

ေမတာ ှ င့် ချယ်လှယ် က ပီ။ ၁၁ ဇိအန်သတိ့သမီးတိ၊့ လက်ထပ်မဂလာေဆာင် ေသာေန၊့

ှ လံးေတာ် င်လန်းေသာေန့၌ မယ်ေတာ်တင် ေသာ ဦးရစ်သရဖကိ ေဆာင်းေတာ်မေသာ

ေ ှ ာလမန် မင်း ကီးကိ သွား၍ဖးြမင် ကေလာ့။ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ ယာဥ်ပျံေတာ် ကိ

ကည့်ကေလာ့။ သရဲေြခာက်ကျိပ်၊ ဣသေရလအမျိုး သားသရဲ အေခအရံ ှ ိ က၏။

၄ သင်သည် အဆင်းလှေပ၏။ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ အလွန်လှေပ၏။ ဗျာပါဆံကားမှာ

ချိုးမျက်စိ ှ င့် ြပည့်စံ ၏။ ဆ့ပင်သည်လည်း ဂိလဒ်ေတာင်ေပ မှ ဆင်းလာ ေသာ

ဆိတ်စက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂ သင်၏သွားတိ့သည်လည်း အေမွး ှ ပ်၍၊ ေရချိုးရာမှ

တက်လာေသာ သိးစက့ဲသိ့ြဖစ်က၏။ တေကာင်မ မေလျာ့။ အမာသာ ဘွားတတ်က၏။ ၃

တ်ခမ်းသည်လည်း နီေတွးေသာ ကိး ှ င့်တ၏။ စကားသံလည်း သာယာေပ၏။

နားပန်းဆံ ကားမှာ ပါးတိ့ သည် သလဲသီး ှ က် ှ င့်တက၏။ ၄ လည်ပင်းသည်လည်း၊

သရဲတိ့သာသံးေဆာင် တတ်ေသာ ဒိင်လားတေထာင်ဆဲွထားေသာ လက်နက်စံ

ဘ ာတိက်တည်းဟေသာ ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရဲတိက် ှ င့် တ၏။ ၅ ရင်သား ှ စ်ဘက်တိ့သည်

ှ င်းေတာ၌ ကျက်စား ေသာ ဒရယ်သငယ်အမာ ှ င့် တက၏။ ၆ မိဃ်းမေသာက်၊

ေမှာင်မိက်အရိပ်မေြပးမီှ၊ ငါသည်မရန် ေတာင် ှ င့် ေလာဗန်ကန်းသိ့သွားမည်။ ၇

ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည်အြပစ်တစံတခမ မ ှ ိ။ တကိယ်လံးလှေပ၏။ ၈ ငါ ှ င့်အတ

ေလဗ န်ေတာင်က လာပါအပယ်။ ငါ ှ င့်အတ ေလဗ န်ေတာင်က လာပါ။ အာမနေတာင်

ထိပ်၊ ှ နိရေတာင်၊ ေဟရမန်ေတာင်ထိပ်၊ ြခေသ့တွင်းများ၊ ကျားသစ်ေနရာ

ေတာင်များအေပက ကည့် ပါ။ ၉ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်သည် ငါ့ ှ လံးကိလယ ပီ။ သင်၏

မျက်စိတကည့်၊ လည်ပင်းတလည့်ြဖင့် ငါ ှ လံးကိ လယ ပီ။ ၁၀ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊

သင်၏ေမတာသည် အလွန် ချိုေပ၏။ သင်၏ေမတာသည် စပျစ်ရည်ထက် အထး

သြဖင့် ေကာင်းေပ၏။ သင်းထံေသာနံသ့ာဆီသည် နံသ့ာမျိုးတကာတိ့ထက်

အထးသြဖင့် ေမး ကိင်ေပ၏။ ၁၁ ငါ့ခင်ပွန်း၊ သင်၏ တ်ခမ်းသည် ပျားလပိ့က့ဲသိ့

ယိတတ်၏။ လ ာေအာက်မှာ ိ ့ ှ င့် ပျားရည် ှ ိ၏။ အဝတ် တန်ဆာသည်လည်း
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ေလဗ န်အေမးအ ကိင်းက့ဲသိ့ ေမး ကိင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၂ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်းသည်

ဝင်းကာေသာဥယျာဥ်၊ ပိတ်ထားေသာ ေရကန်၊ တံဆိပ်ခတ်ထားေသာ ေရတွင်း ြဖစ်ေပ၏။

၁၃ သင်၏ပျိုးပင်တိ့ကား၊ ချိုေသာအသီးကိ သီးတတ် ေသာ သလဲေတာ၊ နာဒပင် ှ င့်

ေရာေသာဟနာေတာ၊ ၁၄ နာဒပင်၊ ကရကမပင်၊ ကံပင်၊ သစ် ကံပိးပင်၊ ေလာဗန်ပင်မျိုး၊

မရန်ပင်၊ အေကျာ်ပင်၊ အြမတ်ဆံးေသာ နံသ့ာပင်မျိုးပါ က၏။ ၁၅ ဥယျာဥ်များကိ

ေရေလာင်းစရာေရကန်၊ စမ်း ေရတွင်း၊ ေလဗ န်ေတာင်က စီးထွက်ေသာ ြမစ်ေရလည်း

ပါသတည်း။ ၁၆ ေြမာက်ေလ၊ ိးပါ။ ေတာင်ေလ၊ လာပါ။ ငါ့ဥယျာဥ်အေပ သိ့ လာကပါ။

ေမး ကိင်ေသာအနံသ့ည် ပျံ ့လိင်ပါေစ။ ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဥ်ေတာ်သိ့ ဝင်၍၊

ချိုေသာအသီးကိ စားေတာ်မပါေစ။

၅ ငါ ှ မ၊ ငါ့ခင်ပွန်း၊ ငါ့ဥယျာဥ်ထဲသိ့ ငါဝင်လာ ပီ။ ငါ့မရန် ှ င့် နံသ့ာမျိုးကိ ခံယ ပီ။

ငါ့ပျားရည် ှ င့် ပျားလပိ့ ကိ စားရ ပီ။ ငါ့ ိ ့ ှ င့် စပျစ်ရည်ကိေသာက်ရ ပီ။ ငါ့အေဆွ တိ၊့

စား ကေလာ့။ ငါ့မိတ်ေဆွတိ၊့ ေသာက်က။ ဝစွာ ေသာက်ကေလာ့။ ၂ ငါသည်

အိပ်ေပျာ်စဥ်၊ ှ လံး ိးလျက် ှ ိ၏။ ငါချစ်ရာ သခင်၏စကားသံေပ။ ငါ့ ှ မ၊

ငါချစ်ေသာအမိ၊ ငါ့ချိုး၊ ငါ၏စံလင်သ၊ ငါအားဖွင့် ပါ။ ငါ့ေခါင်းသည် ှ င်း ှ င့် ၎င်း၊

ငါ့ဆံပင်သည် ညဥ့်၌ကျတတ်ေသာ ှ င်းစက် များ ှ င့် ၎င်း စိ ပီဟဆိလျက်၊

ေခါက်၍ေနေတာ်မ၏။ ၃ ကန်မသည် အဝတ်ကိခတ်ပါ ပီ။ အဘယ် ေကာင့်

ဝတ်ြပန်ရမည်နည်း။ ေြခကိလည်းေဆးပါ ပီ။ တဖန်ညစ်ေအာင် အဘယ်ေကာင့်

ပရပါမည်နည်း။ ၄ ငါချစ်ရာသခင်သည် လက်ေတာ်ကိတံခါးေပါက် အထဲသိ့

သွင်းေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သကိ့ချစ်သနားေသာ စိတ် အား ကီးသြဖင့် ၊ ၅

ငါချစ်ရာသခင်အား တံခါးကိဖွင့် အ့ံေသာငှါ ထေသာအခါ၊ ငါ့လက်မှမရန်ဆီ၊

ငါ့လက်ေချာင်းတိ့မှ ပကတိမရန်ဆီသည် တံခါးကျင်တိက်ေပ မှာ စက်စက် ကျေလ၏။ ၆

ငါချစ်ရာသခင်အားငါဖွင့်သည် ှ ိေသာ်၊ ငါချစ် ရာ သခင်သည်ထွက်သွား ှ င့် ပီ။

စကားသံေတာ်ကိ ေစ့ေစ့ နားေထာင်လျက်၊ သခင်ကိငါ ှ ာေသာ်လည်း မေတွ။့

ေခေသာ်လည်း ထးေတာ်မမ။ ၇ မိတွ့င်လည်ေသာ ကင်းေစာင့် တိ့သည် ငါ့ကိ ေတွေ့သာ်၊

နာကျင်စွာ ိက် က၏။ မိ ့ ိ းေစာင့် တိ့သည် ငါ့မျက် ှ ာဖံးကိ လယက၏။ ၈

အိေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ သင်တိ့သည် ငါချစ် ရာ သခင်ကိေတွလ့ င်၊ သကိ့ငါချစ်၍

နာေနေကာင်းကိ ကားေြပာကပါဟ၊ ငါမှာထားေတာင်းပန်ပါ၏။ ၉ မိန်မတကာတိ့ထက်

အဆင်းလှေသာအစ်မ၊ သင်ချစ်ရာသခင်သည် အြခားတပါးေသာ ချစ်ရာသခင် ထက်

အဘယ်သိ့သာသနည်း။ အက ်ပ်တိ့ကိ ထိသိ့မှာထားေတာင်းပန်ရမည်အေကာင်း၊

သင်ချစ်ရာ သခင်သည် အြခားတပါးေသာ ချစ်ရာသခင်ထက် အဘယ်သိ့ သာယာနည်။

၁၀ ငါချစ်ရာသခင်သည် ြဖူေသာအအဆင်း၊ နီေသာ အဆင်း ှ င့် ြပည့် စံ၍၊

လတေသာင်းတိ့တွင် အထွဋ် အြမတ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဦးေခါင်းေတာ်သည်

ေ စင် ှ င့်တ၏။ ဆံပင် ေတာ်သည် ထထပ်၍၊ ကျီးအဆင်းက့ဲသိ့ နက်၏။ ၁၂

မျက်စိေတာ်တိ့သည် ိ ့၌ချိုးလျက် ြမစ်ေရေပ မှာ ပံ့ပံ့ ကကဝပ်သာ ချိုး ှ င့်တက၏။ ၁၃

ပါးေတာ်တိ့သည် နံသ့ာေတာ၊ ေမး ကိင်ေသာ ပန်းေတာက့ဲသိ့၎င်း တ်ခမ်ေတာ်တိ့သည်

ပကတိမရန် ဆီယိေသာ ှ င့် ပွင့် က့ဲသိ့၎င်းြဖစ် က၏။ ၁၄ လက်ေတာ်တိ့သည်

မျက် ွဲစီေသာလက်စွပ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် နီလာေကျာက်ြဖင့် စီချယ်ေသာ

ဆင်စွယ်ြဖူက့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၏။ ၁၅ ေြခေထာက်ေတာ်တိ့သည် ေ စင်ဘိနပ်ေပ ၌ တည်ေသာ

ေကျာက်ြဖူတိင် ှ င့်တက၏။ မျက် ှ ာေတာ် သည် ေလဗ န်ေတာင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

အာရဇ်ပင်က့ဲသိ့ ထးြမတ်ေပ၏။ ၁၆ တ်ေတာ်သည် အလွန်ချိုေပ၏။ တကိယ်လံး၌

ချစ်ဖွယ်ေသာ ဂဏ်ေတာ်အေပါင်းတိ့ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့

ဤသသည် ငါချစ်ရာသခင်၊ ငါ့မိတ်ေဆွြဖစ်ေတာ်မသတည်း။

၆ မိန်းမတကာတိ့ထက် အဆင်းလှေသာအစ်မ၊ သင်ချစ်ရာသခင်သည်

အဘယ်အရပ်သိ့ ကေတာ်မသ နည်း။ အက ်ပ်တိ့သည် သင် ှ င့်အတသကိ့ ှ ာရမည်

အေကာင်း၊ သင်ချစ်ရာသခင်သည် အဘယ်အရပ်သိ့ လဲသွားေတာ်မသည်ကိ ေြပာပါ။ ၂

ငါချစ်ရာသခင်သည် ဥယျာဥ်ေတာ်၌ သစ်သီးကိ စား၍၊ ှ င်းပွင့် ကိ ဆွတ်ယမည်ဟ၊

ဥယျာဥ်ေတာ်တွင် နံသ့ာေတာသိ့ ဆင်းသွားေတာ်မေပ၏။ ၃ ငါချစ်ရာသခင်သည်

ငါ့ကိဆိင်ေတာ်မ၏။ ငါသည်လည်း သခင်ကိ ဆိင်ေပး၏။ ှ င်းေတာ်၌ ကျက်စားေတာ်မ၏။

၄ ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ သင်သည်တိရဇ မိက့ဲ့သိ့ လှ၏။ ေယ ှ လင် မိက့ဲ့သိ့ တင့်တယ်၏။

စစ်မျက် ှ ာက့ဲသိ့ ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၏။ ၅သင်၏မျက်စိတိ့ကိ ငါမှလဲပါ။ သတိ့သည်

ငါ့ကိ ေအာင် ပီ။ သင်၏ဆံပင်သည်လည်း၊ ဂိလဒ်ေတာ်ေပ မှ ဆင်းလာေသာ

ဆိတ်စက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၆ သင်၏သွားတိ့သည်လည်း၊ ေရချိုးရာမှ တက် လာေသာ

သိးစက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ တေကာင်မ မေလျာ့၊ အမာသာ ဘွားတတ်က၏။ ၇

နားပန်းဆံ ကားမှာ ပါးတိ့သည် သလဲသီး ှ က် ှ င့် တက၏။ ၈ မိဖရားေြခာက်ကျိပ်၊

ေမာင်းမမိဿံ ှ စ်ကျိပ်၊ အပျိုေတာ်အတိင်းမသိ ှ ိ က၏။ ၉ ငါ့ချိုး၊ ငါ၏စံလင်သသည်

ငါ၌တပါးတည်း ှ ိ၏။ ဘွားြမင်ေသာမိခင်၌ အချစ်ဆံးေသာသမီးြဖစ်၏။ လမျိုး သမီးတိ့သည်

သကိ့ြမင်၍ ေကာင်း ကီးေပး က၏။ မိဖရား များ ှ င့် ေမာင်းမမိဿံများတိ့သည်

ချီးမွမ်း က၏။ ၁၀လက့ဲသိ့ တင့်တယ်လျက်၊ ေနက့ဲသိ့ ထွန်းလင်း လျက်၊ စစ်မျက် ှ ာက့ဲသိ့

ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လျက်၊ နံနက်က့ဲသိ့ ေမ ာ် ေသာ သတိ့သမီးကား၊ အဘယ်သ နည်း။

၁၁ ချိုင့် ထဲမှာ သစ်သီးများကိကည့် ၍၊ စပျစ် ွယ် ပင် သန်သည် မသန်သည်ကိ၎င်း၊

သလဲပင်ပွင့်သည် မပွင့်သည်ကိ၎င်း သိြခင်းငှါ၊ ငါ ပစေသာ ဥယျာဥ်သိ့ ငါဆင်းသွား၏။ ၁၂

သတိမရမီှ ငါ့ဝိညာဥ်သည် အမိနဒိပ်ရထားကိ စီးသက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၃ အိ လမိတ်၊

ြပန်လာပါ။ ြပန်လာပါ။ အက ်ပ် တိ့သည် သင့် ကိ ြမင်ရမည်အေကာင်း၊ ြပန်လာပါ။

ြပန်လာပါ။ လမိတ်၌ အဘယ်သိ့ေသာအရာကိ ေတွ့ြမင် ကလိမ့်မည်နည်း။

စစ်တပ် ှ စ်ထပ်က့ဲသိ့ ေတွ ့ြမင်က ပါမည်။

၇ အိမင်းသမီး၊ ေြခနင်းစီးလျက်၊ သင်၏ေြခတိ့ သည် အလွန်တင့်တယ်ပါ၏။

သင်၏ခါးဆစ်တိ့သည် လိမာေသာသ ပြပင်ေသာေကျာက်ေကာင်းရတနာက့ဲသိ့

ြဖစ်ကပါ၏။ ၂သင်၏ခါးသည် အရည် ှ င့် ြပည့်ေသာ ဖလားလံး ြဖစ်ပါ၏။ ဝမ်းသည်လည်း

ှ င်းပန်းစီချယ်ေသာ စပါးပံ ြဖစ်ပါ၏။ ၃သင်၏ရင်သား ှ စ်ဘက်တိ့သည် ဒရယ်သငယ်

အမာ ှ င့် တကပါ၏။ ၄ လည်ပင်းသည်ဆင်စွယ်ရဲတိက် က့ဲသိ့၎င်း၊ မျက်စိတိ့သည်

ေဟ ှ ဘန် မိ၊့ ဗာသရဗိမ်တံခါးနားမှာ ှ ိေသာေရကန်က့ဲသိ့၎င်း၊ ှ ာေခါင်းသည်

ဒမာသက် မိသိ့့ မျက် ှ ာ ပေသာ ေလဗ န်ရဲတိက်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ပါ၏။ ၅

သင်၏ဦေခါင်းသည် ကရေမလေတာင် ှ င့် တ၍၊ ဆံပင်သည်လည်း နီေမာင်းေသာ

တန်ဆာဆင်ပါ ၏။ မင်း ကီးသည် ကျစ်ေသာဆံပင် ှ င့် ေ ှ ာင်ဖဲွလ့ျက် ှ ိေတာ်မ၏။ ၆

ငါချစ်ေသာ ှ မ၊ ငါေပျာ်ေမွဘိ့့ရာ သင်သည် အလွန်လှေပ၏။ အလွန်ချစ်ဘွယ်ေသာ

လကဏာ ှ င့် ြပည့် စံေပ၏။ ၇ သင်၏အရပ်သည် စွန်ပလံွပင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

သင်၏ရင်သားတိ့လည်း စွန်ပလံွသီး ပတ် ှ င့်တက၏။ ၈ စွန်ပလံွပင်ကိ ငါတက်မည်၊

အကိင်းအခက် တိ့ကိ ကိင်မည်ဟ ငါဆိေသာ်၊ တဖန်သင်၏ရင်သားတိ့ သည်

စပျစ်သီး ပတ်က့ဲသိ့၎င်း၊ သင် ေသာအသက်အနံ့ သည် ေ ှ ာက်ချိုသီးအနံက့ဲ့သိ့၎င်း၊ ၉

သင်၏ တ်သည်လည်း အေကာင်းဆံးေသာ စပျစ်ရည်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၁၀

ငါချစ်ရာသခင်သည် ငါ့ကိဆိင်ေတာ်မ၏။ ငါ့အလိသိ့လည်း လိက်ေတာ်မတတ်၏။ ၁၁

ကလာေတာ်မပါ၊ ငါချစ်ရာသခင်။ ကလာေတာ် မပါ။ ေတာအရပ်သိ့ ထွက်သွား၍ ွာတိ့၌

ညဥ့်ကိလွန်ေစ ကကန်အ့ံ။ ၁၂ နံနက်ေစာေစာထ၍ စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား က ကန်အ့ံ။

စပျစ် ွယ်ပင် သန်သည်မသန်သည်ကိ၎င်း၊ အပွင့် များသည် မများသည်ကိ၎င်း၊

သလဲပင်ပွင့်သည် မပွင့်သည်ကိ၎င်း၊ ကည့် ကကန်အ့ံ၊ ထိအရပ်၌ကန်မ၏ ေမတာကိ

ကိယ်ေတာ်၌ အပ်ေပးပါမည်။ ၁၃ အ ေဆးပင်တိ့သည် ေမး ကိင် ကပါ၏။ ငါတိ့

တံခါးနားမှာ ချိုေသာအသီးမျိုး အသစ်အေဟာင်းတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ဘိ့ ကန်မသိထားပါ ပီ၊

ငါချစ်ရာသခင်။ ထိစပျစ်ရည်သည် ငါချစ်ရာသခင်အဘိ့ ေြဖာင့် စွာ စီးတတ်ပါ၏။

အိပ်ေပျာ်ေသာသတိ့၏ တ်ခမ်းသိ့ အမှတ်တမ့ဲ ေရာက်တတ်ပါ၏။

၈ ကိယ်ေတာ်သည် ကန်မ၏ မိခင် ိကိ့စိ့ေသာ ေမာင်ရင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစချင်ပါ၏။

သိ့ြဖစ်လ င်၊ ကန်မ သည် ြပင်မှာေတွ့၍ နမ်းပါလိမ့်မည်။ သတပါးမက့ဲရဲရ့။ ၂

ကိယ်ေတာ်ကိ လက်ဆဲွ၍၊ မိခင်၏အိပ်ခန်းထဲသိ့ ေဆာင်သွားပါလိမ့်မည်။ သသည်လည်း

ကန်မကိ သွန်သင်သြဖင့် ၊ ကန်မသည်ေဆးေရာေသာ စပျစ်ရည် ှ င့် ကန်မသလဲရည်ကိ

ကိယ်ေတာ်အား ေသာက်ေတာ် မပါေစမည်။ ၃ သခင်၏ လက်ဝဲလက်သည်

ငါ့ေခါင်းကိေထာက် မလျက်၊ လက်ျာလက်သည် ငါ့ကိဘက်လျက် ေနေတာ် မပါေစ။ ၄

ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါချစ်ေသာသတိ့သမီး သည် အလိလိမ ိးမီှတိင်ေအာင်၊
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မလပ်မ ိးမည် အေကာင်း၊ ေတာ်၌ကျင်လည်ေသာ သမင်ဒရယ်များကိ တိင်တည်၍

သင်တိ့ကိ ငါ့မှာထာ၏။ ၅ မိမိချစ်ရာသခင်၌ ေြမာင်၍ေတာထဲကလာ ေသာထိသကား၊

အဘယ်သ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ ၆ ကန်မကိ ကိယ်ေတာ်၏ ှ လံးေပ မှာ တံဆိပ်

ခတ်ေတာ်မပါ။ လက် ံ းေတာ်ေပ မှာ တံဆိပ်ခတ်ေတာ် မပါ။ အေကာင်းမကား၊ ေမတာသည်

ေသြခင်း ှ င့်အမ တန်ခိး ကီးပါ၏။ ခင်ပွန်းကိ မယံေသာ စိတ်သေဘာသည်

မရဏ ိင်ငံ ှ င့်အမ ခက်ထန်ပါ၏။ သ၏အ ှ ိန်သည် မီးအ ှ ိန်၊ လ ပ်စစ်အ ှ ိန်ြဖစ်ပါ၏။

(Sheol h7585) ၇ သိ့ရာတွင်၊ ေရများတိ့သည် ေမတာကိ မသတ် ိင်။ ြမစ်ေရတိ့သည်

မလမ်းမိး ိင်။ လသည် မိမိအိမ်၌ ှ ိသမ ေသာ ပစည်းဥစာတိ့ကိ ေမတာဘိ့ေပးချင်ေသာ်

လည်း၊ အလွန်တရာမထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၈ ငါတိ့၌ ညီမငယ်တေယာက် ှ ိ၏။

သသည် သားြမတ်မေပေသး။ ထိညီမကိ ေတာင်းေသာအခါ၌၊ သအ့ဘိ့အဘယ်သိ့

ပရ့ပါမည်နည်း။ ၉ သသည် မိ ့ ိ းြဖစ်လ င်၊ သအ့ေပ မှာေငွြပအိးကိ ေဆာက်မည်။

တံခါးြဖစ်လ င် အာရဇ်ပျဥ်ြပားြဖင့် ခိင်ခ့ံ ေစမည်။ ၁၀ ငါသည် မိ ့ ိ းြဖစ်၏။

ငါ့သားြမတ်တိ့သည် ြပအိး က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာရေသာ

ေကျးဇး ှ ိ၏။ ၁၁ ဗာလဟာမန်ြပည်၌ ေ ှ ာလမန်မင်း၏ စပျစ် ဥယျာဥ်တဆ ှ ိ၏။

ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့၌ ငှါးသြဖင့် သတိ့ သည် အသီးကိ စားရသည်အတွက် ေငွတေထာင်စီ

ဆက်ရက၏။ ၁၂ ငါပိင်ေသာစပျစ်ဥယျာဥ်သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိ၍၏။ အိေ ှ ာလမန်၊

ေငွတေထာင်ကိ ကိယ်ေတာ်အားဆက်၍ အသီးသီးေစာင့် ေသာ သတိ့သည်

ှ စ်ရာကိယရက၏။ ၁၃ ဥယဥ်တိ့၌ေနေသာသ။ သင်၏စကားသံကိ သင်၏ အေပါင်း

အေဘာ် တိ့သည် နားေထာင် တတ်က၏။ ငါသည်လည်းကားပါရေစ။ ၁၄အလျင်အြမန်

ကလာေတာ်မပါ၊ ငါချစ်ရာ သခင်။ နံသ့ာေတာင်ေပ မှာ သမင်ဒရယ်သငယ်က့ဲသိ့

ပေတာ်မပါ။
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၁ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိမင်း၊ ေယာသံမင်း၊ အာခတ် မင်း၊ ေဟဇကိမင်းတိ့ လက်ထက်၌၊

အာမတ်၏သား ေဟ ှ ာယသည် ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍၊ ယဒြပည် ှ င့် ဆိင် ေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံရသည်မှာ၊ ၂ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အိ ေကာင်းကင်၊

ကားေလာ့။ အိေြမ ကီး၊ နားေထာင် ေလာ့။ မိန့်ေတာ်မချက်ဟမကား၊ ငါေကးေမွး ပစေသာ

သားသမီးတိ့သည် ငါ့ကိ ပန်ကန် က ပီ။ ၃ ွားေသာ်လည်း မိမိအ ှ င်ကိသိ၏။ ြမည်ေသာ်

လည်း မိမိသခင်၏ ြမည်းေဇာင်းကိ သိ၏။ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့မကား၊ ငါ့ကိမသိက။

ငါ၏လမျိုးမကား၊ မဆင်ြခင်တတ်ပါတကား။ ၄ ဆိးယတ်ေသာအမျိုး၊ ဒစ ိက်ဝန်ကိ

ထမ်း ွက် ေသာ လစ၊ မတရားသြဖင့် ပေသာအ ယ်၊ ေဖာက်ြပန် ေသာ သားသမီးပါတကား။

ထာဝရဘရားကိ စွန့် က ပီ။ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ မ ိမေသ ပ၍

ပယ်က ပီ။ ေကျာခိင်း၍ ခွားသွား က ပီ။ ၅သတိ့ကိအဘယ်သိ့ ဒဏ်ေပးရဦးမည်နည်း။

အဘယ်သိ့ ထပ်၍ ဆံးမရဦးမည်နည်း။ ဦးေခါင်းသည် အနာသက်သက် ှ ိ၏။

ှ လံးသည်လည်း ခွန်အားအလင်း မ ှ ိ။ ၆ ေြခဘဝါးမှသည် ဦးေခါင်းတိင်ေအာင်

ကျန်းမာ ြခင်းမ ှ ိ။ စတ် ှ ေသာအနာ၊ ထိခိက်၍ေရာင်ေသာအနာ၊ ရိယဲွေသာ

အနာသက်သက် ှ ိ၏။ ထိအနာများကိ မ ှ ိပ် မနယ်ရ။ အဝတ် ှ င့် မစည်းရ။ ဘေယာင်းဆီး ှ င့်

မေြပာ့ ေစရေသး။ ၇ သင်တိ့ြပည်သည် လဆိတ်ညံလျက် ှ ိ၏။ သင်တိ့

မိမ့ျားကိ မီေလာင် ပီ။ သင်တိ့ေြမကိလည်း တကန်း တ ိင်ငံသားတိ့သည်

သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌စား က၏။ ရန်သဖျက် ပီးသက့ဲသိ၊့ လဆိတ်ညံလျက် ှ ိ၏။ ၈

ဇိအန်သတိ့သမီးသည်လည်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ထဲ ၌ တဲက့ဲသိ့၎င်း၊ သခွါးေတာင်ယာ၌

လင့် စင်က့ဲသိ့၎င်း၊ ရန်သဝိင်းေသာ မိက့ဲ့သိ့၎င်း ကျန်ရစ်ေလ၏။ ၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ ၌အနည်းငယ်မ ကင်းေစေတာ်မမလ င်၊ ငါတိ့သည်

ေသာဒံ မိက့ဲ့သိ့ြဖစ်၍ ေဂါေမာရ မိ ့ ှ င့် တကပီ။ ၁၀ ေသာဒံ မိကိ့ အစိးရေသာမင်းတိ၊့

ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ကားကေလာ့။ ေဂါေမာရ မိသ့ားတိ၊့

ငါတိ့ဘရားသခင်၏ တရား ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၁ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ ပေဇာ်ေသာ ယဇ်များကိ ငါသည်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။

မီး ိ ့၍ ပေဇာ်ေသာသိးေကာင်၊ ဆ ဖိးေအာင်ေကးေသာ တိရစာန်တိ့၏ ဆီဥ ှ င့် ငါဝ ပီ။

ွား ှ င့် သိးသငယ်၊ ဆိတ် တိ့၏အေသွးကိ ငါမ ှ စ်သက်။ ၁၂ သင်တိ့သည် ငါေ ှ မှ့ာ

မျက် ှ ာြပြခင်းငှါ လာက ေသာအခါ၊ ငါ့တန်တိင်းေတာ်ကိ ေကျာ်နင်းေသာသင်တိ့၌

ထိသိ့ေသာ ဝတ်ကိ အဘယ်သေတာင်းသနည်း။ ၁၃ အချည်း ှ ီးေသာ ပေဇာ်သကကိ

ေနာက်တဖန် မေဆာင်ခ့ဲ က ှ င့် ၊ သင်တိ့မီး ိေ့သာနံသ့ာေပါင်းကိ ငါ ွံ ှ ာ၏။ ေလဆန်ေန၊့

ဥပသ်ေန၊့ ပရိသတ်စည်းေဝး ေသာ ေနကိ့လည်း ွံ ှ ာ၏။ အဓမအမ ှ င့် ေရာေ ှ ာ ေသာ

ဓမစည်းေဝးြခင်းတိ့ကိ သည်းမခံ ိင်။ ၁၄ ငါ့ဝိညာဥ်သည် သင်တိ့လဆန်းေနမ့ျား ှ င့် ၊

သင်တိ့ပဲွများကိ မန်း၏။ ငါ့ကိေ ှ ာက် ှ က်စရာြဖစ်၏။ သည်းခံြခင်းအားြဖင့် ငါပင်ပန်း၏။

၁၅သင်တိ့သည်လက်ဝါးတိ့ကိ ြဖန့် ကေသာအခါ၊ ငါသည်မျက်စိကိလဲမည်။ များစွာေသာ

ပဌနာကိ ပကေသာအခါ၊ ငါသည်နားမေထာင်။ သင်တိ့လက်တိ့ သည် အေသွး ှ င့်

ြပည့်က၏။ ၁၆ ကိယ်ကိကိယ်ေဆးေကာကေလာ့။ ကိယ်ကိ ကိယ်စင် ကယ်ေစကေလာ့။

သင်တိ့ ဒစ ိက်များကိ ငါ့မျက်ေမှာက်မှ ပယ် ှ ား ကေလာ့။ မေကာင်းေသာ အကျင့် ကိ

ြဖတ်ကေလာ့။ ၁၇ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် အ့ံေသာငှါ သင် ကေလာ့။ တရားသြဖင့်

ပြခင်းငှါ ကံကေလာ့။ ေကာင်းေသာအရာကိ ေြဖာင့် ေစကေလာ့။ မိဘမ ှ ိေသာ သတိ့အဘိ့

တရားသြဖင့် စီရင် ကေလာ့။ မဆိးမတိ့၏အမ ကိ ေစာင့် ကေလာ့။ ၁၈

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လာက။ တရားစီရင် ကကန်အ့ံ။ သင်တိ့အြပစ်သည်

နီေသာ အဆင်း ှ ိေသာ်လည်း၊ မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့ ြဖူလိမ်မည်။ ကတီ ပါနီ ှ င့်တမ နီေသာ်လည်း၊

သိးေမွးက့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၉သင်တိ့သည် ကည် ိနားေထာင်လ င်၊ ေြမအသီး အ ှံ ကိ

စားရကလိမ့်မည်။ ၂၀ သိ့မဟတ်လ င်၊ ြငင်းဆန်ပန်ကန်လ င် ထား လက်နက်ြဖင့်

ဆံးရလိမ့်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား၏ တ် ေတာ်ထွက်အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၁

သစာ ှ ိေသာ မိသ့ည် အဘယ်သိ့ေမျာက် မထားြပန်သနည်း။ အထက်က ေြဖာင့် မတ်စွာ

စီရင်ြခင်း ှ င့် ြပည့်၏။ တရားသည် သ၏အထဲမှာ ေနရာကျ၏။ ယခမကား၊ လအသက်ကိ

သတ်ေသာသတိ့သည် ေနရာ ကျက၏။ ၂၂ သင်၏ ေငွသည်လည်းေချာ် ြဖစ်ေလ ပီ။

သင်၏ စပျစ်ရည်သည် ေရ ှ င့် ေရာလျက် ှ ိ၏။ ၂၃သင်၏မင်းတိ့သည် ပန်ကန် က ပီ။ သခိး

လက်ခံြဖစ်က ပီ။ ထိမင်းအေပါင်းတိသ့ည် လက်ေဆာင်ကိ အလိ ှ ိ က၏။ တံစိးကိစားက၏။

မိဘမ ှ ိေသာ သတိ့ အဘိ့ တရားမစီရင် က။ မတ်ဆိးမအမကိ နားမေထာင် က။ ၂၄

ထိေကာင့် ၊ ဣသေရလ အမျိုး၌ တန်ခိး ကီး ေသာဘရား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်

အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အဲ၊ ငါ့တဘက်၌ ေနေသာ သတိ့ကိ

ပယ် ှ ား ပီးမှ ငါချင်ရဲေြပမည်။ ကိယ်အဘိ့ကိ ေစာင့် ၍ ငါ့ရန်သတိ့ကိ အြပစ် ှ င့်

အေလျာက်စီရင်မည်။ ၂၅သင့် ကိလည်း ငါကိင်ယ ပီးလ င်၊ ေချာ် ှ င့် ှ င်း ှ င်း ကင်းစင်ေစ၍

သင်၏ေကးြဖူ ှ ိသမ ကိလည်း ပယ် ှ ားမည်။ ၂၆ သင်၏ တရားသ ကီးတိ့ ှ င့်

တိင်ပင်မးမတ် တိ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွာခန့်ထားသည် နည်းတ၊ တဖန်ငါခန့်ထား ဦးမည်။ ထိေနာက်မှ၊

သင်၏နာမကိ တရားေသာ မိ၊့ သစာေစာင့် ေသာ မိဟ့ သမတ်ကလိမ့်မည်။ ၂၇

ဇိအန် မိသ့ည် တရားအားြဖင့် ၎င်း၊ မိသ့ မိ ့ သားတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာအာြဖင့် ၎င်း၊

ေ ွး တ်ြခင်း ကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၂၈ လွန်ကျူးေသာသ ှ င့် ြပစ်မှားေသာသတိ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ့ အတေရာက်၍၊ ထာဝရဘရားကိ စွန့်ေသာ သတိ့သည် ဆံး ံ း ကလိမ့်မည်။

၂၉သင်တိ့သည် တပ်မက်ဘးေသာ သပိတ်ပင်တိ့ ေကာင့် ှ က် ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

ေ ွးယဘးေသာ ဥယျာဥ်တိ့ေကာင့် မျက် ှ ာပျက် ကလိမ့်မည်။ ၃၀ အေကာင်းမကား၊

အ ွက် ွမ်းေသာ သပိတ်ပင် က့ဲသိ့၎င်း၊ ေရမ ှ ိေသာဥယျာဥ်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၃၁

ခွန်အား ကီးေသာသသည် ပိက်ဆန်ေလာ်ြဖစ် လျက်၊ သ၏အမသည် မီးပွားြဖစ်လျက်၊

ထိ ှ စ်ပါးသည် အတေလာင်းကလိမ့်မည်။ ထိမီးကိအဘယ်သမ မသတ်ရ။

၂ ယဒြပည် ှ င့် ေယ ှ လင် မိကိ့ ရည်ေဆာင်၍၊ အာမတ်၏သားေဟ ှ ာယခံရေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက် ဟမကား၊ ၂ ေနာက်ဆံးေသာ ကာလ၌ ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ်တည်ေသာေတာင်သည် ေတာင် ကီးေတာင်ငယ် တိ့၏ ထိပ်ေပ မှာ ချီးေြမာက်၍

တည်လိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်း ေသာလမျိုးတိ့သည် ထိေတာင်သိ့ စည်းေဝး ကလိမ့်မည်။ ၃

များြပားေသာသတိ့ကလည်း၊ လာကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ေတာင်ေတာ်၊

ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရား သခင့် အိမ်ေတာ်သိ့ တက်သွား ကကန်အ့ံ။ လမ်းခရီးေတာ် တိ့ကိ

ြပသသွန်သင်ေတာ်မ၍၊ ငါတိ့သည် ေြခေတာ်ရာသိ့ လိက်သွား ကမည်ဟ ခရီးသွားလျက်

ေြပာဆိကလိမ့်မည်။ တရားေတာ်သည် ဇိကန်ေတာင်မှ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိမှ့၎င်း၊ ေပ ထွက် လိမ့်မည်။ ၄ထာဝရဘရားသည်

လမျိုးတိ့တွင် တရားစီရင် ၍၊ များြပားေသာသတိ့ကိ ဆံးမေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့

ထားလက်နက်များကိ တံစဥ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ထလပ်က လိမ့်မည်။ တြပည်ကိ

တြပည်စစ်မတိက်၊ စစ်အတတ်ကိ လည်း ေနာက်တဖန်မသင်ရက။ ၅ အိယာကပ်

အမျိုးသားတိ၊့ လာကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏အလင်းေတာ်၌ ကျင်လည်ကကန်အ့ံ။ ၆

အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်သည် ယာကပ်အမျိုး သားတည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ

စွန့်ပစ်ေတာ် မ ပီ။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် အေ ှ ့ြပည်အတတ် ှ င့် ကယ်ဝ၍၊

ဖိလိတိလတိ့က့ဲသိ့ အနာဂတိဆရာ ြဖစ် က၏။ တပါးအမျိုးသား ှ င့် အေပါင်းအေဘာ်

ပက၏။ ၇ သတိ့ြပည်သည် ေ ေငွ ှ င့် ကယ်ဝ၍၊ ဥစာ ပစည်း အတိင်းမသိများ၏။

သတိ့ြပည်သည် ြမင်း ှ င့် ကယ်ဝ၍၊ ြမင်းရထား အတိင်းမသိများ၏။ ၈သတိ့ြပည်သည်

ပ်တဆင်းတ ှ င့် ကယ်ဝ၍၊ မိမိလက် ှ င့်လပ်ေသာအရာ၊ မိမိလက်ေချာင်းတိ့ ှ င့်

ဖန်ဆင်းေသာအရာကိပင် သတိ့သည် ဦးချ ကသည် တကား။ ၉ ထိေကာင့် ၊

ယတ်ေသာသလည်း ဦး ှ ိမ့်ြခင်း၊ ြမတ်ေသာသလည်း တ်ချြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ သတိ့

အြပစ်ကိလည်း ကိယ်ေတာ်သည် လတ်ေတာ်မမရာ။ ၁၀ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးကိ

ေချာက်လှန့်အ့ံ ေသာငှါ ထေတာ်မေသာ ထိအခါ၊ ဘရားကိေကာက်ြခင်း အ ှ ိန်၊

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်အ ှ ိန်ေ ကာင့် ၊ ေကျာက်ထဲသိ့ ဝင်ေလာ့။ ေြမမန့်၌

ပန်း၍ေနေလာ့။ ၁၁ ထိကာလ၌ လတိ့၏ေမာ်ေသာ မျက် ှ ာကိ ှ ိမ့်ရ မည်။

လတိ့၏မာနကိလည်း တ်ချရမည်။ ထာဝရဘရား တပါးတည်း သာချီးေြမာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ ေနရ့က်

ကာလသည် ကီးြမင့် ေသာအရာ ှ င့် မိေမာက်ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဆီးတား၍၊

သတိ့သည် ှ ိမ့်ချြခင်း ှ ိ က လိမ့်မည်။ ၁၃ ကီးြမင့် ေသာ ေလဗ န်အာရဇ်ပင်
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ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၁၄ ြမင့် ေသာေတာင် ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ မိေမာက်ေသာ ေတာင်ပိ့ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

၁၅ ြမင့် ေသာ ရဲတိက် ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိ့ ိ း ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၁၆

တာ သေဘာအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ှ စ်သက် ဘွယ်ေသာ ပါ ံ အလံးစံတိ့ကိ၎င်း

ဆီးတားလိမ့်မည်။ ၁၇ ထိကာလ၌ လတိ့၏မာနကိ တ်ချ၍၊ လတိ့၏ စိတ်ြမင့် ေသာ

သေဘာကိ ှ ိမ့်ရမည်။ ထာဝရဘရား တပါးတည်းသာ ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေတာ်မ

လိမ့်မည်။ ၁၈ ပ်တ ဆင်းတတိ့သည် ှ င်း ှ င်းကွယ်ေပျာက် ကလိမ့် မည်။ ၁၉

ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးကိေချာက် လှန့်အ့ံ ေသာငှါ ထေတာ်မေသာအခါ၊

ထိဘရားကိေကာက်ြခင်း အ ှ ိန်၊ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်အ ှ ိန်ေ ကာင့် လတိ့သည်

ေကျာက်တွင်း၊ ေြမတွင်းထဲသိ့ ဝင် ကလိမ့်မည်။ ၂၀ ထိကာလ၌ လတိ့သည်

မိမိတိ့ကိးကွယ်ဘိ့ မိမိတိ့ လပ်ဘးေသာ ေငွ ပ်တ၊ ေ ပ်တတိ့ကိ ေပွးများ၊

လင်း ိ ့ များ၌ ပစ်ထား ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးကိ

ေချာက်လှန့်အ့ံ ေသာငှါ ထေတာ်မေသာအခါ၊ ထိဘရားကိ ေကာက်ြခင်း အ ှ ိန်၊

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်အ ှ ိန်ေ ကာင့် ေကျာက်တွင်း၊ ေချာက် ကားထဲသိ့

ေြပးဝင် ကလိမ့်မည်။ ၂၂ ှ ာေခါင်း ှ င့်အသက် တတ်ေသာ လသတဝါကိ မကိးစားက ှ င့် ။

ထိသိ့ေသာ သကိအဘယ်သိ့ ပမာဏ ပစရာ ှ ိသနည်း။

၃ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

မန့်အေထာက်အပင့် ှ င့် ေရအေထာက်အပင့် ှ ိသမ မှစ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ

အေထာက်အပင့် တိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ယဒြပည်မှ ပယ် ှ ားေတာ်မ၏။ ၂

တန်ခိး ကီးေသာသ၊ စစ်တိက်ေသာသ၊ တရားသ ကီး၊ ပေရာဖက်၊ ေဗဒင်တတ်၊

အသက် ကီးသ၊ ၃ ေသွးေသာက် ကီး၊ အရာ ှ ိ ၊ တိင်ပင်မးမတ်၊ လက် သတိ ှ ိေသာသ၊

တ်သတိ ှ ိေသာသတိ့ကိ ပယ် ှ ား ေတာ်မ၏။ ၄ ထိြပည်တွင် သငယ်တိ့ကိ မင်းအရာ၌

ငါခန့်ထား ၍ ိစိ့့သငယ်တိ့သည် အပ်စိး ကလိမ့်မည်။ ၅ ြပည်သားတိ့သည်

တေယာက်ကိတေယာက်၊ အိမ်နီးချင်းတေယာက်ကိတေယာက် ှ ဥ်းဆဲ ကလိမ့်မည်။

သငယ်သည် အသက် ကီးသကိ၎င်း၊ လယတ်သည် လြမတ်ကိ၎င်း ေစာ်ကားလိမ့်မည်။ ၆

ထိေကာင့် ၊ လသည် ေပါက်ေဘာ်ချင်းညီအစ်ကိ ကိ ကိင်ဆဲွ၍၊ သင်၌ အဝတ် ှ ိေသး၏။

လာပါ။ အက ်ပ် တိ့အေပ ၌ မင်း ပပါ။ အက ်ပ်တိ့ ပိပျက်ရာကိလည်း ပြပင်ပါဟဆိလ င်၊

၇သကလည်း၊ ငါသည် ပြပင် ိင်ေသာ သမဟတ်။ ငါ့အိမ်၌ မန့်လည်းမ ှ ိ။ အဝတ်လည်းမ ှ ိ။

ငါ့ကိ ြပည် သားတိ့ အေပ မှာမင်းမ ပေစ ှ င့်ဟ အတည့်အလင်း ေြပာဆိလိမ့်မည်။ ၈

ေယ ှ လင် မိ ့ ပိလဲလျက်၊ ယဒြပည်ဆံး ံ းလျက် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့စကား ှ င့်

သတိ့အကျင့် တိ့ သည် ထာဝရဘရား၏ အလိေတာ် ှ င့် မညီ၊ ဘန်း ကီး ေသာ

မျက်စိေတာ်တိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပက၏။ ၉ သတိ့မျက် ှ ာအေနအထားသည်

သတိ့တဘက်၌ သက်ေသခံ၏။ မိမိဒစ ိက်ကိမဝှက်၊ ေသာဒံ မိသ့ားက့ဲသိ့ ထင် ှ ားစွာ

ပက၏။ သတိ့ဝိညာဥ်၌ အမဂလာ ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ မေကာင်းကျိုးကိ မိမိတိ့၌

ဆပ်ေပး က ပီ။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏ဟ ထိသ အား ေြပာေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ သသည် မိမိအကျင့် တိ့၏အကျိုးကိ ခံစားရလိမ့်မည်။ ၁၁

မတရားေသာသသည်အမဂလာ ှ ိ၏။မေကာင်း ေသာ အမ ှ င့် ေတွလိ့မ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သကျင့် ေသာ အကျင့် တိ့၏အြပစ်ကိ သ၌ဆပ်ေပးရလိမ့်မည်။ ၁၂

ငါ၏လများကိကား၊ သငယ်တိ့သည် ှ ဥ်းဆဲက ၏။ မိန်းမတိ့သည်လည်း အပ်စိး က၏။

ငါ၏လများတိ၊့ သင်တိ့အား လမ်းြပေသာသတိ့သည် လမ်းလဲွေစက၏ သင်တိ့သွားေသာ

လမ်းခရီးကိလည်း ဖျက် က၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် မိမိအမကိ ေစာင့် အ့ံေသာ ငှါ

ထေတာ်မ၏။ မိမိလတိ့ကိ တရားစီရင်မည်ဟ အားထတ်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့တွင်၊ အသက် ကီး သတိ့ကိ၎င်း၊ မင်းတိ့ကိ၎င်း

တရားစီရင်ရာ၌ ဆီး ကိး ေတာ်မမည်။ သင်တိ့သည် ငါ့ဥယျာဥ်ေတာ်ကိစား က ပီ။

ဆင်းရဲေသာသတိ့၏ ဥစာကိ လယ၍၊ မိမိတိ့အိမ်၌ သိထားက ပီ။ ၁၅ ငါ၏လတိ့ကိ

အဘယ်ေကာင့် ှ ိပ်စက် ကသ နည်း။ ဆင်းရဲသားတိ့၏မျက် ှ ာကိ အဘယ်ေကာင့်

ကိတ်ကသနည်းဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

တဖန်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဇိအန်သတိ့သမီးတိ့သည် စိတ်ြမင့် ၍၊

မိမိလည်ပင်းကိ ြပလျက်၊ မျက်စိေလာ်လည်လျက်၊ ေြခချင်းတန်ဆာြမည် လျက်၊

စိတ်စိတ်လှမ်းသွားတတ်ေသာေကာင့် ၊ ၁၇ ဘရား ှ င်သည် ဇိအန်သတိ့သမီးတိ့ကိ

ေခါင်းတံး ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ ထာဝရဘရားသည် သတိ့မှ အဝတ် ကိပယ်၍

အ ှ က်ခဲွေတာ်မမည်။ ၁၈ ထိကာလ၌ ဘရား ှ င်သည် သတိ့ေြခချင်း၊ ဈာဦးထပ်၊

လဆန်း ပ်လည်ဆဲွ၊ ၁၉ နားသန်သီး၊ လက်ေကာက်၊ မျက် ှ ာဖံး၊ ၂၀ ေပါင်းသရဖ၊

ေ ေြခ ကိး၊ ခါးပန်း၊ ှ ာေခါင်းဘး၊ ၂၁လက်ဖဲွ၊့ လက်စွပ်၊ ှ ာဆဲွ၊ ၂၂ ေ ဈာအကျ၊ တပက်၊

ေခါင်း ခံ၊ လွယ်အိတ်၊ ၂၃ လွယ်မှန်၊ အတွင်းအကျ၊ ဦးရစ်၊ တင်းတိမ်တိ့ကိ

ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။ ၂၄ ေမးေသာ အနံအ့ရာ၌ ပပ်စပ်ေသာအနံ၊့ ခါးစည်းအရာ၌ ခါး ကိး၊

ကျစ်ေသာဆံပင်အရာ၌ ေခါင်း ထံးြခင်း၊ ရင်စည်းတန်ဆာအရာ၌ေလာေတကိး၊

လှေသာ အဆင်းရာ၌ သံပထိးချက်ရာ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၂၅ သင်၏ လတိ့သည်

ထားလက်နက်ြဖင့် ၎င်း၊ သင်၏သရဲတိ့သည် စစ်တိက်သြဖင့် ၎င်း လဲ၍ ဆံး ံ း က

လိမ့်မည်။ ၂၆သ၏တံခါးတိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်း၍၊

၄ သသည် လဆိတ်ညံရာေြမေပ မှာ ထိင်ရလိမ့် မည်။ ထိကာလ၌

မိန်းမခနစ်ေယာက်တိ့သည် ေယာက်ျား တေယာက်ကိ ကိင်ဆဲွလျက်၊ ကန်မတိ့သည်

ကိယ်မန့်ကိ စားပါမည်။ ကိယ်အဝတ်ကိလည်း ဝတ်ပါမည်။ ကန်မ တိ့ကိ ေမာင်၏နာမြဖင့်

သမတ်ြခင်းသာ ှ ိေစ၍၊ ကန်မတိ့ ှ က်ေကာက်ြခင်းကိ ပယ်ေဖျာက်ပါဟ ဆိကလိမ့်မည်။

၂ ထိကာလ၌ ထာဝရဘရား၏အ ွန့်သည် ဘန်း အသေရပွင့်လန်းလိမ့်မည်။

လွတ်ေသာဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အဘိ၊့ ေြမအသီးအ ှံသည် ေကာင်းြမတ်

ေလျာက်ပတ်လိမ့်မည်။ ၃ထာဝရဘရားသည် တရားစီရင်ေသာဝိညာဥ်၊ မီးေလာင်ေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ၊ ၄ ဇိအန်သတိ့သမီးတိ့၏ အညစ်အေကးကိ ေဆး ေကာ၍၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနရစ်ေသာ သတည်းဟေသာ အသက်စာရင်းဝင်သမ ေသာ

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ သည် သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၅ထာဝရဘရားသည်လည်း

ဇိအန်ေတာင်မှာ ှ ိ သမ ေသာ အိမ်များ ှ င့် စည်းေဝးရာ ပရိသတ်များအေပ တွင်၊

ေနအ့ချိန်၌ မိဃ်းတိမ် ှ င့် မီးခိးကိ၎င်း၊ ညဥ့်အချိန်၌ မီးလံအလင်းကိ၎င်း ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊

ြမတ်ေသာအရာ အလံးစံတိ့ကိ လမ်းမိးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆ ေနအ့ချိန်၌လည်း

ေနပကိကွယ်ကာေသာတဲ၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်းေရာက်မှ လံ ခံေသာ ခိလံရာြဖစ်လိမ့် မည်။

၅ ငါချစ်ရာသခင်၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ေတာ်ကိ အေကာင်း ပ၍၊ ေမတာသီချင်းကိ

ေ ှ ေ့တာ်၌ဆိေပအ့ံ။ ေြမေကာင်းေသာ ေတာင်ေပ မှာ ငါချစ်ရာသခင်၏

စပျစ်ဥယျာဥ်ေတာ်တဆ ှ ိ၏။ ၂ ေြမကိတး၍ ေကျာက်ခဲတိ့ကိ ှ င်းလင်းေစ ပီးမှ၊

အေကာင်းဆံးေသာ စပျစ် ွယ်ပင်တိ့ကိ စိက်ပျိုးေတာ် မ၏။ ဥယျာဥ်ထဲမှာ

မီှခိရာတဲလင့် ကိလည်း ေဆာက်၍၊ စပျစ်သီးနယ် ရာကျင်းကိလည်း တးေတာ်မ၏။ ထိအခါ

စပျစ်သီးကိ သီးမည်ဟေြမာ်လင့်သည် ှ ိေသာ်၊ ေဗာ ှ သီး ကိ သီးပါသည်တကား။ ၃ယခမှာ

အိယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ၊့ ငါ ှ င့် ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်အမကိ စီရင် ကပါေလာ့။ ၄

ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်၌ ငါ့ေကျးဇး ပ ိင်လျက်၊ မ ပ ေသးေသာ အရာတစံတခ ှ ိသေလာ။

စပျစ်သီးကိ သီးမည်ဟ ေြမာ်လင့်သည် ှ ိေသာ်။ ေဗာ ှ သီးကိ အဘယ် ေကာင့် သီးသနည်း။

၅ ယခနားေထာင် က။ ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်၌ ငါ ပ ရမည်အမကိ သင်တိ့အား

ငါေဘာ်ြပမည်။ ေစာင်းရန်းကိ ငါပယ် ှ င်းသြဖင့် ။ သတပါးတိ့သည် စား ကလိမ့်မည်။

အတ် ိကိဖျိုသြဖင့် ၊ သတပါးတိ့သည် ေကျာ်နင်း က လိမ့်မည်။ ၆ ဥယျာဥ်ကိ

ငါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးမည်။ အဘယ်သ မ မြပင်ဆင်ရ။ အဘယ်သမ မတးဆွရ။ ဆးပင်

အမျိုးမျိုးေပါက်ကလိမ့်မည်။ ထိဥယျာဥ်အေပ မှာလည်း မိဃ်းမ ွာေစြခင်းငှါ

ငါပညတ်မည်။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ စပျစ်ဥယျာဥ်ကား၊

ဣသေရလအမျိုးတည်း။ ှ စ်သက် ေတာ်မေသာ ပျိုးပင်ကား၊ ယဒလတည်း၊ တရားစီရင်ြခင်း

ကိ ေြမာ်လင့် ေတာ်မြခင်းအရာ၌လည်း ငိေကးြခင်းကိ၎င်း ေတွ့ြမင်ေတာ်မ၏။

၈ မိမိတိ့သည် ေြမ၏အလယ်၌ တစတည်းေနရာ ကျ၍၊ လပ်ေသာအရပ်

မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ အိမ်တေဆာင် ှ င့် တေဆာင်ကိ၎င်း၊ လယ်တကွက် ှ င့်တကွက်ကိ၎င်း၊

ဆက်တတ်ေသာသတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၉ ငါ၏နားအပါး၌

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် ကီး

ကျယ်တင့်တယ်ေသာ အိမ်အများတိ့သည် ေနေသာသ မ ှ ိ။ လဆိတ်ညံရာြဖစ်ကလိမ့်မည်။

၁၀အေကာင်းမကား၊ စပျစ်ဥယျာဥ်တပယ်သည် စပျစ်ရည်တဗတ်ကိမသာ ြဖစ်ေစမည်။

မျိုးေစ့ကိလည်း ကဲေသာအခါ၊ ဆယ်ဘိ့တွင်တဘိ့ကိမသာ ရကလိမ့်မည်။ ၁၁
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ေသရည်ေသရက်ကိ ေသာက်အ့ံေသာငှါ၊ နံနက် ေစာေစာထ၍ စပျစ်ရည် ှ င့်

ယစ်မးအ့ံေသာငှါ၊ ညဥ့်ကိ လည်း လွန်ေစတတ်ေသာသတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၂

သတိ့၏ပဲွ၌ေစာင်း၊ တေယာ၊ ပတ်သာ၊ ပေလွ၊ စပျစ်ရည်ပါတတ်၏။ ထာဝရဘရား၏

အမေတာ်ကိကား၊ ပမာဏမ ပက။ လက်ေတာ် ှ င့် ပြပင်ေတာ်မရာကိ မရိပ် မိ က။ ၁၃

ထိေကာင့် ငါ၏လတိ့သည် ပညာမ ှ ိ၊ ဘမ်းဆီး သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရက၏။

မးမတ်တိ့သည် မွတ်သိပ်၍ ေသက၏။ ဆင်းရဲသားတိ့သည် ေရငတ်၍ ပေဆွးလျက်

ှ ိ က၏။ ၁၄ ထိေကာင့် ၊ မရဏာ ိင်ငံသည် မိမိေလာဘကိ ကျယ်ေစ၍

မိမိပစပ်ကိအတိင်းအ ှ ည်မ ှ ိဘဲ ဖွင့်ဟ သြဖင့် ၊ သတိ့၏ ဂဏ်အသေရအလံးအရင်း၊

အသံဗလံ ပ ြခင်း၊ င်လန်းြခင်းတိ့သည် ဆင်း မပ်ရက၏။ (Sheol h7585) ၁၅

ယတ်ေသာသလည်း ဦး ှ ိမ့်ြခင်း၊ ြမတ်ေသာ သလည်း တ်ချြခင်းကိခံရ၍၊ မာန ကီးေသာ

သတိ့၏ မျက် ှ ာလည်းပျက်ရ၏။ ၁၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

တရားစီရင်ြခင်းအားြဖင့် ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေတာ် မလိမ့်မည်။ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ၊ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၇ ထိအခါ သိးသငယ်တိ့သည် အလိအေလျာက် ကျက်စား ကလိမ့်မည်။

သေဌးသကယ်ပိင်းဘး၍။ လဆိတ်ညံရာအရပ်၌လည်း ဧည့်သည်တိ့သည် စားရက

လိမ့်မည်။ ၁၈ ဒကကိ ဒစ ိက်ြဖင့် ဆဲွေသာသ၊ လှည်း ကိးြဖင့် ဆဲွသက့ဲသိ၊့

အြပစ်ကိဆဲွငင်ေသာ သတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၉ သတိ့ကလည်း၊

ဘရားသခင်၏အမကိ ငါတိ့ သည် ြမင်ရမည်အေကာင်း၊ အလျင်အြမန် ကိးစားေတာ်

မပါေစ။ ငါတိ့သည် သိနားလည်ရမည်အေကာင်း၊ ဣသ ေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေသာ

ဘရား၏အ ကံေတာ်သည်၊ အနီးသိ့ချဥ်း၍ ြပည့်စံပါေစဟ ဆိတတ်က၏။

၂၀ မေကာင်းကိအေကာင်း၊ အေကာင်းကိမေကာင်း ဟ ေခတတ်ေသာသ၊

အလင်းအရာ၌အမိက်၊ အမိက် အရာ၌ အလင်းကိ၎င်း၊ အချိုအရာ၌ အခါး၊ အခါးအရာ

၌အချိုကိ၎င်း၊ အလဲွယတတ်ေသာ သတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂၁

ငါသည် ပညာ ှ ိသည်ဟ ကိယ်ကိထင်ေသာသ၊ သမာသတိ ှ င့် ြပည့် စံသည်ဟ

ထင်မှတ်ေသာသတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂၂ စပျစ်ရည်ကိ များစွာေသာက် ိင်ေသာသ၊

ေဆး ှ င့် ေရာေသာ ေသရည်ေသရက်ကိ ေသာက်ြခင်း အမ၌၊ အား ကီးေသာ သတိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂၃ ထိသတိ့သည် တံစိးကိစားြခင်းငှါ၊ မတရားေသာ သတိ့ကိ

အြပစ်မေပးဘဲလတ်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ ဝန်မခံ၊

ပယ် ှ ားတတ်က၏။ ၂၄ ထိေကာင့် ၊ မီးလ ာသည် ေကာက် ိးကိလျက်၊ မီးလ ံသည်

ြမက်ေြခာက်ကိ က မ်းေစသည်နည်းတ၊ သတိ့၏အြမစ်သည် ေဆွးေြမ့ေသာ

သစ်သားက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ အပွင့်သည်လည်း ေြမမန့်က့ဲသိ့ လွင့်တတ်လိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏တရားေတာ်ကိ

ကယ်က ပီ။ ဣသေရလအမျိုး ၏သန့် ှ င်းေသာ ဘရား၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ မထီမ့ဲြမင်

ပက ပီ။ ၂၅ ထိေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့ကိ အမျက်ေတာ်ထွက်လျက်၊

သတိ့၌လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ေတာင်တိ့သည်တန်လပ်၍၊

သတိ့၏အေသ ေကာင်တိ့သည် လမ်းများ၌ မစင်က့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ သိ့ေသာ်လည်း

အမျက်ေတာ်သည် မ ငိမ်း၊ လက်ေတာ် သည် ဆန့်လျက် ှ ိေသး၏။ ၂၆

ေဝးေသာအရပ်မှာေနေသာ လမျိုးတိ့အဘိ့ အလံကိထ၍၊ ေြမ ကီးစွန်းသားတိ့ကိ

ိးေဆာ်ေတာ်မ သြဖင့် ၊ သတိ့သည် အလျင်အြမန်လာကလိမ့်မည်။ ၂၇

သတိ့တွင်ေမာေသာသမ ှ ိ။ ထိမိ၍ လဲေသာသ မ ှ ိ။ ငိက်မျည်းေသာသ၊

အိပ်ေပျာ်ေသာသလည်းမ ှ ိ။ သတိ့ ခါးစည်းမေြပ။ ေြခနင်း ကိးလည်းမကတ်။ ၂၈

သတိ့ ြမားတိ့သည် ထက်က၏။ ေလးတိ့သည် လည်း တင်းလျက် ှ ိ က၏။

ြမင်းခွာတိ့သည် မီးေကျာက် က့ဲသိ့၎င်း၊ ရထားဘီးတိ့သည်လည်း၊ ေလေဘွက့ဲသိ့၎င်း

ထင် က၏။ ၂၉ သတိ့အသံဗလံသည် ြခေသ့ေဟာက်သံ ှ င့်တ၍၊ ြခေသ့ပျိုက့ဲသိ့

ေဟာက်ကလိမ့်မည်။ ေဟာက်လျက် အေကာင်ကိဘမ်း၍ ေဆာင်သွား ကလိမ့်မည်။

အဘယ်သ မ မကယ်မ တ်ရ။ ၃၀ ထိကာလ၌ သတိ့သည် သမဒရာ အသံဗလံ

က့ဲသိ့ ဟန်းဟန်းြမည်ကလိမ့်မည်။ ထိြပည်ကိကည့် လ င်၊ ေမှာင်မိက်အတိ၊

ဒကဆင်းရဲသက်သက် ှ ိ၍၊ မိဃ်းေကာင်း ကင် အလင်းသည် ကွယ်ေပျာက်လိမ့်သတည်း။

၆ သဇိမင်း ကီးအနိစေရာက်ေသာ ှ စ်တွင်၊ ထာဝရဘရားသည်

အလွန်ြမင့် ြမတ်ေသာပလင်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မသည်ကိ ငါြမင်၏။

အဝတ်ေတာ်တန်ဆာ သည် ဗိမာန်ေတာ်ကိ ြဖည့်ေလ၏။ ၂ ေကာင်းကင်တမန်

သရပ်တိ့သည် ပလင်ေတာ် တဘက်တချက်၌ ရပ်ေနက၏။ သတိ့သည် အေတာင်

ေြခာက်ခစီ ှ ိ၍၊ အေတာင် ှ စ်ခြဖင့် မျက် ှ ာကိဖံး လျက်၊ အေတာင် ှ စ်ခြဖင့် ေြခတိ့ကိ

ဖံးလျက်၊ အေတာင် ှ စ်ခြဖင့် ပျံတတ်က၏။ ၃သတိ့ကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။ သန့် ှ င်းေတာ် မ၏။ သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။

ေြမ ကီးလံးသည် ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်ေလ၏ဟတပါးကိတပါး ေကးေကာ်၍ မတ်ဆိ

က၏။ ၄ ထိသိ့ေသာ ေကးေကာ်သံေကာင့် ၊ တံခါးတိင်တိ့ သည် လပ် ှ ား၍၊ မီးခိး ှ င့်

တအိမ်လံးြပည့်ေလ၏။ ၅ ငါကလည်း၊ ငါ၌အမဂလာ ှ ိ၏။ ငါအကျိုးနည်း ပီ။

အေကာင်းမကား၊ ငါသည်ညစ် းေသာ တ်ခမ်း ှ ိ လျက်၊ ညစ် းေသာ တ်ခမ်း ှ ိေသာ

လမျိုးတွင်ေနလျက် ှ င့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားတည်း ဟေသာ

ှ င်ဘရင်ကိ၊ ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ေလ ပီတကားဟ ဆိ၏။ ၆ ထိအခါ ေကာင်းကင်တမန်

သရပ်တပါးသည် ယဇ်ပလင်ေပက မီး ှ ပ်ြဖင့်ယေသာ မီးခဲတခဲကိ လက် ှ င့် ကိင်လျက်၊

ငါ ှ ိရာသိ့ပျံလာ၍၊ ၇ ငါ့ တ်ကိတိ့ ပီးလ င်၊ ဤမီးခဲသည် သင်၏ တ်ခမ်းကိ ေတွ့ ပီ။

သင်၏ဒစ ိက်ကိ သတ်သင် ပီ။ သင်၏အြပစ်လည်း ေြပ ှ င်း ပီဟ ဆိ၏။ ၈

တဖန်ထာဝရဘရားက၊ ငါသည်အဘယ်သကိ ေစလတ်ရမည်နည်း။ ငါတိ့အဘိ့

အဘယ်သသွားမည်နည်း ဟ ေမးေတာ်မသံကိ ငါ ကားလ င်၊ ငါက၊ အက ်ပ် ှ ိပါ၏။

အက ်ပ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ထိလမျိုး ှ ိရာသိ့ သွား ပီး လ င်၊ သင်တိ့သည် ကားလျက်ပင်၊ အနက်ကိ နားမလည် ဘဲ

ကားကလိမ့်မည်။ ြမင်လျက်ပင်အာ ံ မ ပဘဲ ြမင် က လိမ့်မည်ဟ ေြပာေလာ့။ ၁၀

သတိ့မျက်စိမြမင်၊ နားမကား၊ စိတ် ှ လံးမသိ၊ အကျင့် မေြပာင်းလဲ၊ သတိ့အနာေရာဂါကိ

ငါမ ငိမ်းေစရ သည်တိင်ေအာင်၊ သတိ့စိတ် ှ လံးကိ မိက်ေစေလာ့။ သတိ့ နားကိလည်း

ထိင်းေစေလာ့။ သတိ့မျက်စိကိလည်း ပိတ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အိထာဝရဘရား၊

အဘယ်မကာလပတ်လံး ကာပါလိမ့်မည်နည်းဟ ငါေမးေလာက်ြပန်လ င်၊ မိတိ့့ သည်

မိသ့ားမ ှ ိ ၊ အိမ်တိ့သည် အိမ်သားမ ှ ိေအာင် ဖျက်ဆီးြခင်းသိ့ေရာက်သြဖင့် ၊

တြပည်လံးသည် လဆိတ် ညံရာသက်သက်ြဖစ်သည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ၁၂

ထာဝရဘရားသည် လတိ့ကိေဝးေသာအရပ်သိ့ ေြပာင်းေစေတာ်မ၍၊ ြပည်ထဲမှာများစွာေသာ

စွန့်ပစ်ြခင်း ှ ိသည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ထိကာလသည် ကာလိမ့်မည်။ ၁၃

ထိြပည်၌ ဆယ်ဘိ့တွင်တဘိ့ ကင်းေသးေသာ် လည်း၊ ထိအကင်းသည်

အထပ်ထပ်ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရ လိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်၊ ထင်း းပင် ှ င့် သပိတ်ပင်တိ့ကိ

ခတ်လဲှ၍၊ သစ်ငတ်သည် ကင်းသက့ဲသိ၊့ သန့် ှ င်းေသာ အ ွယ်သည် ထိြပည်၌

အငတ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၇ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိသားြဖစ်ေသာ၊ ေယာသံ၏ သား အာခတ်မင်းလက်ထက်၌၊

ရိ ှ င်ဘရင် ေရဇိန်မင်း ှ င့် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေရမလိမင်း၏သား ေပကာမင်း

တိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိကိ့တိက်ြခင်းငှါ ချီလာက၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အ ကံမေြမာက် ိင် က။

၂ ရိြပည်သည် ဧဖရိမ်ြပည်ကိ အမီှ ပသည်ဟ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ကားေသာအခါ၊

ေတာ်၌သစ်ပင်တိ့သည် ေလေကာင့် လပ် ှ ားသက့ဲသိ၊့ မင်း ကီး၏ ှ လံး ှ င့် ြပည်

သားတိ့၏ ှ လံးသည် တန်လပ်လျက် ှ ိ က၏။ ၃ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် ေဟ ှ ာယကိ

မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်သင်၏သား ှ ာယာ ပ် ှ င့် အတသွား၍၊ ခဝါသည်၏

လယ်နားမှာ ေ ှ ာက်ေသာ လမ်း၊ အထက်ေရကန် ပန်ဝ၌အာခတ်မင်းကိ ကိဆိ၍ ေတွလ့ င်၊

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၄ သတိပ၍ ငိမ်သက်စွာေနေလာ့။ မီးခိးထွက် ေသာ

ဤထင်းစ ှ စ်ခတည်းဟေသာ၊ ရိမင်းေရဇိန် ှ င့် ေရမလိ၏သားတိ့သည်

ြပင်းစွာအမျက်ထွက်ေသာ်လည်း၊ မစိးရိမ် ှ င့် ၊ စိတ်မပျက် ှ င့် ။ ၅ ရိြပည်၊ ဧဖရိမ်ြပည်၊

ေရမလိသားတိ့က၊ ၆ ငါတိ့သည် တိက်ယ၍ ြပည်အလယ်မှာ တဗာလ ၏သားကိ

မင်းအရာ၌ ခန့်ထားကကန်အ့ံဟ သင့်ဘက်၌ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံကေသာ်လည်း၊

၇ဘရား ှ င် ထာဝရဘရားက၊ ထိအ ကံမတည်ရ။ ထိသိ့မြဖစ်ရ။ ၈ ရိြပည်၏ေခါင်းကား၊

ဒမာသက် မိ။့ ၉ ဒမာသက် မိ၏့ ေခါင်းကား၊ ဧဖရိမ်ြပည်၏ ေခါင်းကား၊ ှ မာရိ မိ။့

ှ ာမာရိ မိ၏့ေခါင်းကား၊ ေရမလိ သားြဖစ်ရ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ေြခာက်ဆယ်ငါး ှ စ်အတွင်း
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တွင်၊ ဧဖရိမ်ြပည်ကိ ြပည်မြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ချိုးဖ့ဲလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် မယံလ င်၊

မတည်ရကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားထံမှာနိမိတ်လကဏာကိေတာင်းပန်ေလာ့။ ၁၁ နက်ေသာအရပ်၌ြဖစ်ေစ၊

ြမင့် ေသာအထက် အရပ်၌ြဖစ်ေစ၊ ေတာင်းပန်ေလာ့ဟ အာခတ်မင်းကိ မိန့်ေတာ်မလ င်၊

၁၂ အာခတ်မင်းက၊ က ်ပ်မေတာင်းပန်းပါ။ ထာဝရဘရားကိ မစံစမ်းပါဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၁၃ ထိအခါ ေဟ ှ ာယက၊ အိဒါဝိဒ်အမျိုးသားတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။

သင်တိ့သည် လကိ ငီးေငွေ့စသည် သာမက၊ ငါကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်ကိ

ငီးေငွေ့စက မည်ေလာ့။ ၁၄ ထိေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ေတာ်တိင်

နိမိတ်လကဏာကိသင်တိ့အားေပးေတာ်မမည်။ ကည့် ေလာ့။ သတိ့သမီးကညာသည်

ပဋိသေ စဲွယ၍၊ သား ေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်လတ့ံ။ ထိသားကိ ဧမာေ ွလ အမည်ြဖင့်

မှည့် ရလတ့ံ။ ၁၅ ထိသသည် မေကာင်းေသာအရာကိပယ်၍၊ ေကာင်းေသာအရာကိ

ေ ွးယတတ်သည်တိင်ေအာင်၊ ိဓ့မ်း ှ င့် ပျားရည်ကိ စားရလိမ့်မည်။ ၁၆ ထိသငယ်သည်

မေကာင်းေသာအရာကိမပယ်၊ ေကာင်းေသာအရာကိ မေ ွးမယတတ်မီှ၊ သင်ေကာက်

ေသာ ှ င် ဘရင် ှ စ်ဦး အစိးရေသာြပည်သည် စွန့်ပစ် ေသာ အရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၇

ဧဖရိမ်အမျိုးသည် ယဒအမျိုး ှ င့် ကွာသွားေသာေနမှ့ စ၍၊ မြဖစ်ဘးေသာ

ေနရ့က်ကာလကိ ထာဝရဘရား သည် သင်၏အေပ ၌၎င်း၊ သင်၏လများေပ ၌၎င်း၊

သင်၏အမျိုးရင်းအေပ ၌၎င်း၊ ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၁၈ ထိကာလ၌

အဲဂတုြမစ်လက်ကားတိ့ အနားမှာ ှ ိေသာ ယင်ေကာင်ကိ၎င်း၊ အာ ရိြပည်၌ ှ ိေသာ ပျား

ေကာင်ကိ၎င်း၊ ိးေဆာ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၁၉သတိ့သည်လာ၍လဆိတ်ညံေသာချိုင့် များ၊

ေချာက်ကား၊ ေတာအံ၊ ကျက်စားရာများအေပ မှာ အကန်အစင်နား ကလိမ့်မည်။ ၂၀

ထိကာလတွင် ြမစ် ကီးတဘက်၌ေနေသာသ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တည်းဟေသာ

ငှါးေသာသင်တန်းြဖင့် ထာဝရဘရားသည် ဆံပင် ှ င့် ေြခေမွးကိ ရိတ်ေတာ် မမည်။

မတ်ဆိတ်ကိလည်း ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။ ၂၁ ထိကာလ၌ လသည် ွားမကေလးတေကာင်၊

သိးဆိတ် ှ စ်ေကာင်ကိေမွးစားလ င်၊ ၂၂ သတိ့၌များစွာေသာ ိကိ့ရသြဖင့် ိဓ့မ်းကိ

စားရ၏။ ြပည်၌ ကျန် ကင်းသမ ေသာသတိ့သည် ေထာပတ် ှ င့် ပျားရည်ကိ

သာစားရကလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိအခါ စပျစ် ွယ်ပင်တေထာင် ှ ိ၍၊ ေငွ တေထာင်

အဘိးထိက်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်တိင်း၊ ဆးပင် မျိုးသက်သက် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၂၄

ေလး ှ င့် ြမားကိ ေဆာင်လျက် ထိအရပ်သိ့ သွား ကလိမ့်မည်။ ေြမတြပင်လံး၌

ဆးပင်မျိုးသက်သက် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၂၅ ေပါက်တး ှ င့်တးဆွရာ ေတာင်ယာ ှ ိသမ တိ့

သည်၊ ဆးပင်မျိုးေ ကာင့် အဘယ်သမ မချည်ဝ့ံသြဖင့် ၊ ွားလွတ်၍ ကျက်စားရာ၊

သိးဆိတ်တိ့ ေကျာ်နင်းရာြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်ဟ ေဟာေလ၏။

၈ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ကီးေသာ ေကျာက်သင်ပန်းကိယ ပီးလ င်၊

အေသာ့လယက် ြမန်ြမန် ဖျက်ေလာ့ဟ ဆိလိေသာ၊ မေဟရ ှ ာလလဟာ ှ ဗတ်

ဟေသာ အကရာစာလံးကိ လဘာသာအားြဖင့် ေရးထား ေလာ့ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂

ထိအခါ သက်ေသခံေစြခင်းအလိငှါ၊ ယံေလာက် ေသာသက်ေသ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ဥရိယ ှ င့်

ေယဗရခိ၏ သား ဇာခိရိတိ့ကိ ငါေခထား၏။ ၃ ထိေနာက်မှငါသည် ပေရာဖက်ကေတာ်ကိ

ချဥ်း သြဖင့် ၊ သသည် ပဋိသေ စဲွယ၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်ေလ၏။

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိသားကိ မေဟရ ှ ာလဟာ ှ ဗတ်ဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလာ့။

၄အေကာင်းမကား။ ထိသငယ်သည် အမိအဘ ဟမေခတတ်မီှ၊ ဒမာသက် မိ၏့ စည်းစိမ်၊

ှ မာရိ မိ ့၌ လယက် ေသာဥစာကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် သိမ်းသွား လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်ထာဝရဘရားက၊ ဤလမျိုးသည် ြဖည်း ှ င်းစွာစီးေသာ

ှ ိေလာင်ေချာင်းကိ ြငင်းပယ်၍၊ ၆ ေရဇိန် ှ င့် ေရမလိသားတိ့၌ ဝမ်းေြမာက်က

ေသာေကာင့် ၊ ၇ထာဝရဘရားသည် အလံးအရင်းပါေသာ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တည်းဟေသာ၊

ခွန်အားဗလ ကီး၍များေသာ ြမစ်ေရ ှ င့်သတိ့ကိ လမ်းမိးေစတတ်ေတာ်မသြဖင့် ။ ထိြမစ်

သည် မိမိေချာင်များကိ လမ်း၍၊ မိမိကမ်များကိ လံလျက်၊ ၈ယဒြပည်ကိ ချင်းနင်းလမ်းမိး

ြဖန့်သွား၍၊ လည်ပင်းတိင်ေအာင်မီှလိမ့်မည်။ သ၏ အေတာင်တိ့ကိ လည်း ြဖန့်သြဖင့် ၊

ကိယ်ေတာ်၏ေြမတြပင်လံးကိ အပ်မိး လိမ့်မည်၊ အိဧမာေ ွလဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

အချင်းလများတိ၊့ သင်းဖဲွ ့၍မိင်ေတွကေလာ့။ ေဝး ေသာြပည်သားအေပါင်းတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ ခါးစည်း၍ မိင်ေတွကေလာ့။ ခါးစည်း၍ မိင်ေတွက ေလာ့။ ၁၀

တိင်ပင် ကေလာ့။ သင်တိ့အ ကံသည် ပျက်လိမ့်မည်။ စီရင် က ေလာ့။ စီရင်သည်အတိင်း

မတည်ရ။ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ဘက်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၁ဤလမျိုး၏

ဘာသာဓေလ့အတိင်း၊ ငါမကျင့် ရ မည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားသည် တန်ခိးြပလျက်၊ ငါ့ကိ

သွန်သင်၍မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၂သင်းဖဲွ ့ြခင်းဟ၊ ဤလမျိုးဆိသမအတိင်း၊ သင်တိ့

သည် သင်းဖဲွ ့ြခင်းဟ မဆိက ှ င့် ။ သတိ့ေကာက်တတ် ေသာအရာကိ မေကာက်က ှ င့် ။

မထိန့်လန့် က ှ င့် ။ ၁၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားကိ ိေသြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

ထိဘရားကိသာ ေကာက် ွံ ့ြခင်း၊ ထိန့်လန့်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၄ ထိသိ့ ပလ င်၊

ထိဘရားသည် သင်တိ့ခိလံရာ ြဖစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင် ဣသေရလလ ှ စ်မျိုးတိ့

ထိမိ၍လဲစရာေကျာက်၊ မှားယွင်းစရာေကျာက်၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့၌

ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ေထာင်ေချာက် ြဖစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅ ထိသအများတိ့သည်

ထိမိ၍ တိမ်းလဲကျိုးပ့ဲြခင်း၊ ေကျာ့မိဘမ်းဆီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၆

ဤသက်ေသခံချက်ကိ ငါ့တပည့် တိ့တွင် ထပ် ထား၍၊ ပညတ်တရားကိ

တံဆိပ်ခတ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၇ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့တွင် မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ကွယ်ထားေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ ငါသည် ဆိင်းင့ံ လျက် ေြမာ်လင့် မည်။ ၁၈ ငါမှစ၍

ငါ့အားထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ သငယ်တိ့သည် ှ ိ က၏။ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ

ကျိန်းဝပ် ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား ထံေတာ်က၊

ဣသေရလအမျိုး၌ ပပနိမိတ် ှ င့် အ့ံဘွယ် ေသာ အရာြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေပးေတာ်မသတည်း။

၁၉ တိးတိးေြပာ၍ မ န်သရဇ ာယ်တတ်ေသာ နတ် ဝင် ှ င့် စန်းတိ့၌ ဆည်းကပ်ကေလာ့ဟ

သင်တိ့အား ဆိလ င်မကား၊ လတိ့သည် မိမိတိ့ဘရားသခင်၌ မဆည်း ကပ်အပ်သေလာ။

အသက် ှ င်ေသာ သ၏အမမှာ အသက်ေသေသာသ၌ ဆည်းကပ်အပ်သေလာ။

၂၀ တရားေတာ်ကိ၎င်း၊ သက်ေသခံေတာ်မချက်ကိ၎င်း နားေထာင် ကကန်။

သတိ့ေြပာေသာစကားသည် တ်ကပတ်ေတာ် ှ င့် မညီလ င်၊ သတိ့၌ အာ ဏ်မတတ်

ေသး။ ၂၁ ပင်ပန်းြခင်း ှ င့် မွတ်သိပ်ြခင်းကိခံလျက် လွန် သွားရကလိမ့်မည်။

မွတ်သိပ်ေသာအခါလည်း ကိယ်ကိ ကိယ်ေ ှ ာင့် ှ က်၍၊ မိမိတိ့ ှ င်ဘရင် ှ င့် မိမိတိ့

ဘရားသခင်ကိ ကျိတ်ဆဲကလိမ့်မည်။ ၂၂ အထက်သိ့ေမ ာ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမ ကီးကိ

ကည့်သည်ြဖစ်ေစ၊ ဒကဆင်းရဲ ှ င့် ေမှာင်မိက်အတိ ှ ိပါ ၏။ ထထပ်ေသာ

ေမှာင်မိက် ှ င့် ေတွ ့၍၊ အလင်းကွယ် ေပျာက်ရာသိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။

၉ သိ့ေသာ်လည်း၊ ဒကဆင်းရဲြခင်းကိ ခံရေသာ ြပည်သည် ေနာက်မှ

ေမှာင်မိက် ှ င့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ဇာဗလန်ခ ိင် ှ င့် နဿလိခ ိင်ကိ အထက်က

တ်ချ ေတာ်မေသာ်လည်း၊ ေနာက်တဖန်အိင်နားေ ှ ာက်ေသာ လမ်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊

တပါးအမျိုးသားေနရာ ဂါလိလဲြပည်ကိ ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့် စံေစေတာ်မ၏။ ၂

ေမှာင်မိက်ထဲမှာ သွားလာေသာလများတိ့သည် ကီးစွာေသာ အလင်းကိြမင်ရ၍၊

ေသမင်း၏ ိင်ငံအရိပ် တွင် ှ ိေနေသာ သတိ့၌ အလင်း ေပ ထွန်းလျက် ှ ိ၏။ ၃

ကိယ်ေတာ်သည် အမျိုးသားတိ့ကိ များြပားေစ၍၊ သတိ့၏ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ

တိးပွားေစေတာ်မ၏။ စပါးကိ စသိမ်းရာကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်သက့ဲသိ့၎င်း၊

လယေသာ ဥစာကိ ေဝေသာသ ဝမ်းေြမာက်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ သတိ့သည်

ဝမ်းေြမာက်ကပါ၏။ ၄ အေကာင်းမကား၊ မိဒျန်လက်ထက်၌ ပေတာ် မသက့ဲသိ၊့

ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့ထမ်းရေသာထမ်းဘိး၊ ေကျာ၌ခံရေသာတတ်ကိ၎င်း၊

ှ ဥ်းဆဲေသာသ၏ လံှတံကိ၎င်း ချိုးေတာ်မ ပီ။ ၅ စစ်တိက်ေသာသရဲ၏ ေြခစွပ် ှ င့်

အေသွးလှေသာ အဝတ်တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့သည် မီး ိဘိ့့မီးစာ ြဖစ်ရက

လိမ့်မည်။ ၆ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့အဘိ့ သငယ်ကိ ဘွား ြမင်၏။ ငါတိ့အား

သားကိသနားေတာ်မ၏။ ထိသသည် အပ်စိးြခင်း အာဏာစက် ှ ိလိမ့်မည်။

နာမေတာ်ကာ အ့ံသဘွယ်၊ တိင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိး ကီးေသာဘရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊

ငိမ်သက်ြခင်းအ ှ င်ဟ ေခေဝသမတ် ြခင်းကိ ခံေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇ ဒါ့ဝိဒ်မင်း၏

ရာဇပလင်ေပ မှာထိင်၍၊ ိင်ငံ ေတာ်ကိ ေနာင်ကာလအစဥ်မြပတ်၊ တရားေတာ်အတိင်း

ေြဖာင့် မတ်စွာစီရင်၍အ မဲတည်ေစေတာ်မမည်အေကာင်း၊ အာဏာေတာ် တိးတက်ြခင်း ှ င့်

ငိမ်သက်ေတာ်မြခင်း သည် နိစအ မဲ ှ ိလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်
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ထာဝရဘရားသည် အလိေတာ်အား ကီး၍၊ ထိအမကိ ပီးစီးေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈

ထာဝရဘရားသည် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ယာကပ် အမျိုးသိ့လတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုးအေပ မှာ

သက် ေရာက်ေစေတာ်မ၏။ ၉ အတ် ိး ပိ ေသာ်လည်း၊ ဆစ်ေသာေကျာက် ှ င့်

တည်ြပန်မည်။ ၁၀သဖန်းပင်များကိ ခတ်လဲှေသာ်လည်း၊ သတိ့ အရာ၌ အာရဇ်ပင်များကိ

စိက်ထားမည်ဟ မာန ကီးမား ေထာင်လွားေသာ ှ မာရိ မိသ့ားမှစ၍ ဧဖရိမ်လ

အေပါင်းတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။ ၁၁ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ထိသတိ့တဘက်၌

ေရဇိန်မင်း၏ရန်သတိ့ကိ ချီးေြမာက်၍၊ ဧဖရိမ်အမျိုး၏ ရန်သတိ့ကိ ထေစေတာ်မသြဖင့် ၊

၁၂ ေ ှ ့၌ကား ရိလ၊ ေနာက်၌ကား ဖိလိတိလတိ့ သည် ပစပ်ဟ၍၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

ကိက်စား က လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အမျက်ေတာ်သည် မ ငိမ်း၊ လက်ေတာ်သည်

ဆန့်လျက် ှ ိေသး၏။ ၁၃ဤလမျိုးသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ သထံသိ့ မလှည့် မြပန်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားကိ မ ှ ာမေဖွတတ်။ ၁၄ ထိေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးမှ ဦးေခါင်း ှ င့်အ မီးကိ၎င်း၊ စွန်ပလံွလက် ှ င့်

ကိင်းပင်ကိ၎င်း တေန့ြခင်းတွင် ခတ်ြဖတ်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၅ ဦးေခါင်းကား၊

အသက် ကီးသ ှ င့် အသေရ ှ ိသ တည်း။ အ မီးကား၊ မသာကိေဟာေြပာေသာ ပေရာ

ဖက်တည်း။ ၁၆ ဤလမျိုးကိ လမ်းြပေသာသတိ့သည် လမ်းလဲွ ေစြခင်းငှါ ြပက၏။

လိက်ေသာသတိ့သည်လည်း ပျက်စီး ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားသည် သတိ့တွင် ှ ိေသာ လပျိုတိ့ကိ အားရေတာ်မမ။ မိဘမ ှ ိေသာသငယ်

ှ င့် မတ်ဆိးမတိ့ကိ သနားေတာ်မမ။ ထိသအေပါင်းတိ့ သည် အဓမ ပေသာသ၊

ဆိးညစ်ေသာသြဖစ်၍၊ မတရား ေသာ စကားကိေြပာတတ်က၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ အမျက်ေတာ်

သည် မ ငိမ်း၊ လက်ေတာ်သည် ဆန့်လျက် ှ ိေသး၏။ ၁၈ အဓမသည် မီးက့ဲသိ့

ေလာင်တတ်၏။ ဆးပင် အမျိုးမျိုးကိ က မ်းေစမည်။ ေတာအပ်ကိလည်း မီး ိ ့ သြဖင့် ၊

အပင်တိ့သည် မီးခိး ှ င့်တကွ လွင့်တတ်ကလိမ့် မည်။ ၁၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ေကာင့် ၊ ေြမသည်မီးေလာင်၍၊ ေြမသားတိ့ သည် မီးေမွးဘိ့

ထင်းြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ညီအစ်ကိချင်း တေယာက်ကိတေယာက် မ ှ ေြမာရ။ ၂၀

လက်ျာဘက်၌ ခတ်ြဖတ်ေသာ်လည်း၊ ငတ်မွတ် လိမ့်မည်။ လက်ဝဲဘက်၌

ကိက်စားေသာ်လည်း မဝရ။ အိမ်နီးချင်းအသားကိ လတိင်းကိက်စားရလိမ့်မည်။ ၂၁

မနာေ ှ အမျိုးသည် ဧဖရိမ်အမျိုးကိ၎င်း၊ ဧဖရိမ် အမျိုးသည် မနာေ ှ အမျိုးကိ၎င်း

ကိက်စား ကလိမ့်မည်။ ထိ ှ စ်မျိုးတိ့သည် ယဒအမျိုးကိ တညီတ ွတ်တည်း

ရန် ပကလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အမျက်ေတာ်သည် မ ငိမ်း၊ လက်ေတာ်သည်

ဆန့်လျက် ှ ိေသး၏။

၁၀ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိ တရား ံ းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂ ငါ၏လမျိုးတွင်

ဆင်းရဲသားတိ့၏ အခွင့် အရာကိ ပ်သိမ်းြခင်းငှါ၎င်း၊ မတ်ဆိးမတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊

မိဘမ ှ ိေသာသတိ့၏ ဥစာကိလယြခင်းငှါ၎င်း၊ မတရား သြဖင့် စီရင်ေသာသ၊

ကျပ်တည်းစွာေသာ မှတ်ချက်ကိ မှတ်သားေသာ စာေရးတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၃

ငါကည့် စီရင်သည်ကာလ၊ အေဝးကေရာက်လတ့ံ ေသာ ဖျက်ဆီးြခင်းြဖစ်သည်ကာလ၌၊

သင်တိ့သည် ချမ်း သာရအံေသာငှါ၊ အဘယ်သထံသိ့ ေြပး ကလိမ့်မည်နည်း။ သင်တိ့

စည်းစိမ်ဥစာကိ အဘယ်မှာ သိထား က လိမ့်မည် နည်း။ ၄ ငါ့ေကျးဇးကိ

မခံရေသာသတိ့သည်၊ ချုပ်ထား လျက် ှ ိေသာ သတိ့ေအာက်မှာ ဦးချရကလိမ့်မည်။

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ့ေအာက်မှာ လဲက လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊

အမျက်ေတာ်သည်မ ငိမ်း၊ လက်ေတာ်သည်ဆန့်လျက် ှ ိေသး၏။ ၅ အာ ရိလသည်

အမဂလာ ှ ိ၏။ ငါ့အမျက်၏ လံှတံြဖစ်၏။ သကိင်ေသာေတာင်ေဝးသည် ငါဒဏ်ေပး စရာဘိ့

ြဖစ်၏။ ၆ အဓမ လမျိုး ှ ိရာသိ့ သကိ့ငါေစလတ်မည်။ ငါ့အမျက်ခံရာ လစကိ

လယဖျက်ဆီး၍၊ လမ်း၌ ံ ကိ့ က့ဲသိ့ ေကျာ်နင်းေစြခင်းငှါ၊ သကိ့ငါမှာထားမည်။ ၇

သိ့ေသာ်လည်း၊ သသည်အြခားေသာအ ကံ၊ အြခားေသာ အလိ ှ ိ၏။ သသည်ဖျက်ဆီး၍၊

များစွာ ေသာလမျိုးတိ့ကိ ဖယ် ှ င်းြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။ ၈ သသည် အဘယ်သိ့

ဆိသနည်းဟမည်ကား၊ ငါ၏ မးမတ်တိ့သည် မင်း ကီးြဖစ် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၉

ကာလေနာ မိသ့ည် ခါေခမိတ် မိက့ဲ့သိ့၎င်း၊ ဟာမတ် မိသ့ည် အာပဒ် မိက့ဲ့သိ့၎င်း၊

ှ မာရိ မိသ့ည် ဒမာသက် မိက့ဲ့သိ့၎င်း ြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၀ ှ မာရိ ပ်တ ှ င့်

ေယ ှ လင် ပ်တထက် သာ၍ ြမတ်ေသာ ပ်တဆင်းတကိ ကိးကွယ်ေသာ တိင်း ိင်ငံ

များကိ ငါလယသက့ဲသိ့၎င်း၊ ၁၁ ှ မာရိ မိ ့ ှ င့် သ၏ ပ်တတိ့ကိ ငါ ပသက့ဲသိ့ ၎င်း၊

ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် သ၏ ပ်တတိ့ကိ ငါ ပမည် မဟတ်ေလာ ဟဆိတတ်၏။ ၁၂

သိ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် ေတာင် ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ အမေတာ်ကိ

လက်စသတ် ေတာ်မ ပီးမှ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ မာနေထာင်လားြခင်း၊ ေမာ်ေသာ မျက် ှ ာ ှ င့်

ေစာ်ကားြခင်းကိ ငါ ကည့် ၍ စီရင်မည်။ ၁၃ ထိမင်းက၊ ငါသည် ကိယ်လက် ံ း သတိ ှ င့်

ကိယ် ဥာဏ်အားြဖင့် ငါတတ် ိင်၏။ ပညာသတိ ှ င့် ငါြပည့်စံ ၏။ လမျိုးေနရာ

အပိင်းအြခားတိ့ကိ ငါေ ့ ပီ။ သတိ့၏ ဘ ကိ လယ ပီ။ ဘရင်တိ့ကိ သရဲက့ဲသိ့ ှ ိမ့်ချ ပီ။

၁၄ ငါ့လက်သည် ငှက်သိက်ကိ ေတွသ့က့ဲသိ၊့ လတိ့၏ဥစာပစည်းကိ ေတွ့ ပီ။

စွန့်ပစ်ေသာငှက်ဥတိ့ကိ သိမ်းယသက့ဲသိ၊့ ေြမ ကီးတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိငါ သိမ်းယ ပီ။

အဘယ်သမ အေတာင်ကိမလပ်၊ တ်သီးကိမဖွင့် ၊ မြမည်မတွန်ဟဆိသည်

ြဖစ်၍၊ ၁၅ ကိမ်လံးသည် ကိင်ေသာသကိလပ်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ေတာင်ေဝးသည်

မိမိသခင်ကိချီ ကသက့ဲသိ့၎င်း၊ ပဆိန် သည် ခတ်ေသာ သကိေစာ်ကားရမည်ေလာ။

လသည် တိက်ေသာ သကိ ရန် ပ၍ ေထာင်လားရမည်ေလာ။ ၁၆ ထိေကာင့် ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ထိမင်း၏ ဆဝေသာသတိ့၌ ပိန်ကျံု ့

ြခင်းကိ သွင်းေပးေတာ်မမည်။ သ၏ ဘန်းေအာက်၌ လည်း မီးေလာင်သက့ဲသိ့

ေလာင်ေစြခင်းငှါ ိေ့တာ် မမည်။ ၁၇ဣသေရလ အမျိုး၏အလင်းသည် မီးြဖစ်ေတာ်

မမည်။ သန့် ှ င်းေသာ ဘရားသည် မီးလ ံ ြဖစ်ေတာ်မမည်။ တေန့ြခင်းတွင်၊ ထိမင်း၏

ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ မီး ိ ့၍၊ က မ်းေစေတာ်မမည်။ ၁၈ ေတာ၏ဘန်းကိ၎င်း၊

အသီးအ ှံ ထွက်ေသာလယ်၏ ဘန်းကိ၎င်း၊ သ၏ ကိယ်ခ ာနံဝိညာဥ် ှ င့်တကွ ကန်ေစ

ေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိမင်းသည် နာေသာသက့ဲသိ့ အားေလျာ့ လိမ့်မည်။ ၁၉

ကင်းေသာ ေတာပင်တိ့ကိ သငယ်သည် စာရင်း ယ ိင်ေအာင်၊ အနည်းငယ်မသာ

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၀ ထိအခါမှစ၍၊ ေဘးလွတ်လျက် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ယာကပ်အမျိုးသားတိ့သည်၊ မိမိ တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၌ ေနာက်တဖန် မကိးစားဘဲ၊ ဣသ

ေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာအ ှ င် ထာဝရဘရား၌ အမှန်ကိးစား ကလိမ့်မည်။

၂၁ ကင်းေသာသတည်းဟေသာ၊ ယာကပ်အမျိုး၌ ကင်းေသာသတိ့သည်

တန်ခိး ကီးေတာ်မေသာ ဘရား သခင့် ထံသိ့ ြပန်လာကလိမ့်မည်။ ၂၂ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင်၏အမျိုးသားတိ့သည် သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ များေသာ်လည်း၊ ကင်းေသာသ

တိ့သာလ င် ြပန်လာကလိမ့်မည်။ စီရင်ဆံးြဖတ်ေသာ သတ်သင် ပယ် ှ င်းြခင်းသည်

တရားသြဖင့် လမ်းမိးရ လိမ့်မည်။ ၂၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ ှ င် ထာဝရဘရားသည်

ေြမတြပင်လံးအလယ်၌ စီရင်ဆံးြဖတ်ေသာ၊ သတ်သင် ပယ် ှ ားြခင်းကိ

ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၄ ထိေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဇိအန် မိ ့၌ေနေသာ ငါ၏လမျိုး၊ အာ ရိယမင်းေကာင့်

မေကာက် ှ င့် ။ သ၏ ကိမ်လံး ှ င့် သင့် ကိ ိက်မည်။ အဲဂတုမင်း ပသည်နည်း တ

သ၏လံှတံကိ သင်၏အေပ မှာမိးလိမ့်မည်။ ၂၅ သိ့ေသာ်လည်း၊ ခဏကာ ပီးမှ

သတိ့သည်ပျက် စီးြခင်းသိ့ေရာက်ေသာအားြဖင့် ၊ ငါ့အမျက်သည် ငိမ်း၍၊

၂၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် သရဘေကျာက်နားမှာ

မိဒျန်အမျိုးသားတိ့ကိ ဒဏ်ခတ် သက့ဲသိ့၎င်း၊ ပင်လယ်ကိလံှတံေတာ် ှ င့် မိးသက့ဲသိ့၎င်း၊

ထိမင်းအဘိ့ ေဘးဥပဒ်ကိ ြပင်ဆင်၍၊အဲဂတု လက်ထက် ၌က့ဲသိ့တဖန်

လံှတံေတာ်ကိ ချီေတာ်မမည်။ ၂၇ ထိကာလ၌ သ၏ဝန်ကိ သင်၏ပခံးေပက၎င်း၊

သ၏ထမ်းဘိးကိသင်၏လည်ပင်းေပက၎င်း ချရ၏။ ဆဝြခင်းေကျးဇးေကာင့်

ထမ်းဘိးပျက်စီးရ၏။ ၂၈အာရပ် မိသိ့့ ေရာက်ေလ ပီ။ မိဂ န် မိတိ့င် ေအာင် လွန်သွား ပီ။

မိတ်မတ် မိ ့၌ လှည်းများကိ ချထား ပီ။ ၂၉ ေတာင် ကားကိ လွန် က ပီ။ ေဂဗ မိ ့၌ စားခန်းချ

က ပီ။ ရာမ မိသ့ည် ေကာက်လန့်လျက် ှ ိ၏။ ေ ှ ာလ ေနရာဂိဗာ မိသ့ည် ေြပး၏။ ၃၀

အိဂလိမ် မိသ့မီး၊ ေ ကးေကာ်ေလာ့။ အိလဲ ှ မိ၊့ နားေထာင်ေလာ့။ အာနသတ် မိသ့ည်

အမဂလာ ှ ိ၏။ ၃၁ မာဒေမန မိသ့ည် ေြပာင်းသွား ပီ။ ေဂဗိပ် မိ ့ သားတိ့သည်

လွတ်ေအာင်ေြပး က၏။ ၃၂ ေနာဘ မိ့၌တရက်ေန ပီးမှ၊ ဇိအန်သတိ့သမီး၏

ေတာင်တည်းဟေသာ ေယ ှ လင်ေတာင်ကိ ွယ်၍၊ မိမိ လက်ကိ လပ်လိမ့်မည်။ ၃၃

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င် ထာဝရဘရား သည် ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

အြခင်းအရာ ှ င့် သစ်ပင် အထွဋ်ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။ အရပ်ြမင့် ေသာ အခက် တိ့ကိ
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ခတ်လဲှ၍၊ ကီးမားေသာ အခက်တိ့ကိ ှ ိမ့်ချ ေတာ်မမည်။ ၃၄ ေတာအပ်ကိ ပဆိန် ှ င့်

ခတ်ပယ်ေတာ်မ၍၊ ေလဗနန်ေတာသည် တန်ခိး ကီးေသာ သ၏လက်အားြဖင့်

လဲလျက်ေနလိမ့်သတည်း။ ငါ့စိတ်လည်းေြပလိမ့်မည်။

၁၁ ေယ ှ ဲအမျိုးအငတ်၌ အတက်ေပါက်လိမ့်မည်။ သ၏အြမစ်တိ့တွင်

အ ွန့်သည် အသီးသီးလိမ့်မည်။ ၂ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ဥာဏ်ပညာကိ ေပးေသာဝိညာဥ်၊ ကံစည်တတ် စွမ်း ိင် ေသာသတိကိေပးေသာဝိညာဥ်၊

ထာဝရဘရားကိသိ၍ ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာကိ ေပးေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ထိသအေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃ ထိသသည် ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ့ြခင်း၌ ေမွေ့လျာ်သည်ြဖစ်၍၊ မိမိမျက်စိြမင်သည်အတိင်း တရားမစီရင်၊

မိမိနား ကားသည်အတိင်းမဆံးြဖတ်ဘဲ၊ ၄ဆင်းရဲသားတိ့၏ အမကိတရားေတာ် အတိင်း

စီရင်၍၊ ှ ိမ့်ချေသာ ေြမ ကီးသားတိ့ဘက်၌ ေနလျက်၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ ဆံးြဖတ်လိမ့်မည်။

ေြမ ကီးကိ တ်က ပတ်ေတာ် လံှတံ ှ င့် ဒဏ်ခတ်၍၊ ဆိးေသာသကိ တ်ခမ်း ထွက်သက် ှ င့်

ကွပ်မျက်လိမ့်မည်။ ၅ တရား ှ င့်သစာသည် သ၏ ခါးပန်း ခါးစည်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၆

ေတာေခွးသည် သိးသငယ် ှ င့်အတ ေနလိမ့် မည်။ ကျားသစ်သည် ဆိတ်သငယ် ှ င့်အတ

အိပ်လိမ့် မည်။ ွားသငယ်၊ြခေသ့သငယ်၊ ဆေအာင်ေကးေသာ အေကာင်တိ့သည်

အတသွားလာက၍၊လသငယ်သည် သတိ့ကိ ပိ့ေဆာင်လိမ့်မည်။ ၇ ွားမ ှ င့် ဝံမသည်

အတကျက်စား၍၊သတိ့ သားငယ်များသည် အတအိပ်ကလိမ့်မည်။ ြခေသ့သည် လည်း

ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိစားလိမ့်မည်။ ၈ ိစိ့့သငယ်သည်လည်း ေ မဆိးတွင်းေပ မှာ

ကစားလိမ့်မည်။ ိကွ့ာေသာ သငယ်သည်လည်း၊ ေ မ ေဟာက်တွင်းဝ၌

မိမိလက်ကိသွင်းလိမ့်မည်။ ၉ ငါ၏ သန့် ှ င်းေသာေတာင်တြပင်လံး၌ အချင်း

ချင်း ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ မ ပရက။ အေကာင်း မကား၊ပင်လယ်ေရသည်

မိမိေနရာကိ လမ်းမိးသက့ဲသိ၊့ ေြမ ကီးသည် ထာဝရဘရားကိ သိက မ်းြခင်းပညာ ှ င့်

ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၁၀ ထိကာလ၌ ေယ ှ ဲ၏အြမစ်သည် ေပါက်၍၊လ များအဘိ့ထေသာအလံ

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိအလံ၌ တပါးအ မျိုးသားတိ့သည် ဆည်းကပ်ကလိမ့်မည်။ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ

ရာအရပ်သည်လည်း ဘန်း ကီးလိမ့်မည်။ ၁၁ ထိကာလ၌ ထာဝရဘရားသည် လက်ေတာ်ကိ

ဆန့်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိအာ ရိ ြပည်၊ အဲဂတုြပည်၊ ပါသ ြပည်၊

က ှ ြပည်၊ ဧလံြပည်၊ ှ ိနာြပည်၊ဟာမတ်ြပည်၊ ပင်လယ်တဘက်၌ ှ ိေသာ ြပည် များတိ့မှ

ကယ်ယြခင်းငှါ တဖန် ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂တပါးအမျိုးသားတိ့အဘိ့ အလံကိထေတာ်မ

သြဖင့် ၊ ှ င်ထတ်ေသာဣသေရလအမျိုးသား ှ င့် ၊ အရပ် ရပ်ကဲွြပားေသာယဒအမျိုးသားတိ့ကိ

ေြမ ကီးေလး မျက် ှ ာတိ့မှ ေခ ၍ စေဝးေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃ ဧဖရိမ်အမျိုးသည်

ြငူစေသာစိတ် ငိမ်းလိမ့်မည်။ ရန် ပတတ်ေသာ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊ ရန်ေြပ

ကလိမ့်မည်။ ဧဖရိမ်အမျိုးသည် ယဒအမျိုးကိ မြငူစရ။ ယဒအမျိုးလည်း ဧဖရိမ်အမျိုးကိ

ရန်မ ပရ။ ၁၄သတိ့သည် အေနာက်ဘက်၌ ဖိလိတိလများကိ လိက်၍ တိက်ကလိမ့်မည်။

အေ ှ ့ြပည်သားတိ့၏ ဥစာကိ အတလယကလိမ့်မည်။ဧဒံအမျိုး ှ င့် ေမာဘအမျိုး ကိလည်း

လပ် ကံကလိမ့်မည်။ အမုန်အမျိုးသားတိ့ သည်သတိ့၏အပ်စိးြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၅

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ အဲဂတုပင်လယ်၏ လ ာကိေဖျာက်ဖျက်ေတာ်မမည်။

ြပင်းစွာေသာေလေတာ် ှ င့် တကွလက်ေတာ်ကိြမစ် ေပ မှာလပ်၍၊ ေချာင်းခနစ်

သွယ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ိက်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ လတိ့သည် ေြခနင်းစီးလျက်

ေကျာ်သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် အဲဂတုြပည်

မှထွက်သွားေသာအခါ၌ ြဖစ်သက့ဲသိ၊့ အာ ရိြပည်မှ ကျန် ကင်းေသာ

ကိယ်ေတာ်၏လတိ့သွားရာလမ်း ကီးြဖစ်ရလိမ့်မည်။

၁၂ ထိကာလ၌ သင် မက်ဆိရမည်ကား၊ အိထာဝရ ဘရား၊

အက ်ပ်သည် ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါ မည်။အက ်ပ်ကိ

အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ တဖန် အမျက်ေတာ် ငိမ်း၍၊အက ်ပ်ကိ

ှ စ်သိမ့်ေစေတာ်မ၏။ ၂ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ ကယ်တင်ေသာ အ ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ေကာက်လန့်ေသာ စိတ်မ ှ ိဘဲ ရဲရင့် မည်။ ထာဝရဘရားသည် ငါချီးမွမ်းရာ၊

ငါသီချင်းဆိရာ၊ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃ သင်တိ့သည်

ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့်ကယ် တင်ြခင်းစမ်းေရတွင်းတိ့၌ ေရခပ်ရကလိမ့်မည်။ ၄

ထိကာလ၌လည်း ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ် ကိချီးမွမ်း ကေလာ့။ နာမေတာ်ကိ

ပ နာ ပကေလာ့။ အမေတာ်တိ့ကိ လများတိ့တွင် ေဘာ်ြပေလာ့။ နာမေတာ်သည်

ြမင့် ြမတ်ေသာေကာင့် ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၅ထာဝရဘရားကိ ေထာမနာသီချင်းဆိကေလာ့။

ထးဆန်းေသာအမကိ ပေတာ်မ ပီ။ အမေတာ်သည် ေြမတြပင်လံး၌ ထင် ှ ားပါေစ။ အိဇအန်

သတိ့သမီး၊ ေကးေကာ်ေလာ့။ ဝမ်းေြမာက်သြဖင့် ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘ ရားသည် သင်၏ အလယ်၌ဘန်း ကီးေတာ်မ၏ဟ

မက်ဆိရလိမ့်မည်။

၁၃ ဗာဗလန် မိကိ့ ရည်ေဆာင်၍ အာမတ်၏သား ေဟ ှ ာယခံရေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ဟမကား၊ ၂ ှ င်းလင်းေသာ ေတာင်ေပ မှာအလံကိ

ထက။ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ် က။ လက်ကိလပ်က။သတိ့သည်

မင်းတိ့ေနရာတံခါးများကိ ဝင် ကေစ။ ၃ ငါသန့် ှ င်းေစေသာ သတိ့ကိ ငါမှာထား ပီ။

ငါေပးေသာဘန်းအာ ေဘာ်ေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ေသာသ၊ ငါ၏သရဲတိ့ကိ

ငါ့အမျက်ေြပေစြခင်းငှါ ငါေခ ပီ။ ၄ ကီးစွာေသာ အလံးအရင်း၏ အသံက့ဲသိ့

ေတာင်တိ့အေပ မှာ လများ၏ အသံဗလံ၊ စေဝးေသာ တိင်းသြပည်သားများတိ့၏

အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာ အသံဗလံ ှ ိသည် ှ င့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ

ဘရားသည် စစ်တိက်ြခင်းငှါ၊ အလံးအရင်းကိစီရင် ခင်းကျင်းေတာ်မ၏။ ၅

ထာဝရဘရား ှ င့်အတတကွ အမျက်ေတာ် လက်နက်တိ့သည် တြပည်လံးကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊ ေဝး ေသာြပည်၊ ေကာင်းကင်စွန်းမှ လာက၏။ ၆ ထာဝရဘရား၏

ေနရ့က်သည်နီးေသာေကာင့် ၊ ငိေ ကးြမည်တမ်း ကေလာ့။ အန တန်ခိး ှ င်စီရင်

ေတာ်မ ေသာ ေဘးအ ရာယ်က့ဲသိ့လာလိမ့်မည်။ ၇ ထိေကာင့် ၊ ှ ိသမ ေသာ

လက်တိ့သည် ကျက လိမ့်မည်။ လအေပါင်းတိ့သည် စိတ်ပျက်၍ ေကာက်လန့်

ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၈ နာြခင်းေဝဒနာအမျိုးမျိုးကိ ခံရကလိမ့်မည်။

သားဘွားေသာ မိန်းမက့ဲသိ့ေဝဒနာကိ ခံရလျက်၊ တ ေယာက်ကိတေယာက်

ကည့် ၍မိင်ေတွသြဖင့် ၊သတိ့ မျက် ှ ာသည် မီးလ ံအဆင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၉

ထိြပည်ကိဖျက်ဆီး၍၊ အြပစ် ကီးေသာ ြပည်သ ြပည်သားတိ့ကိ သတ်သင်ဖယ် ှ င်းြခင်းငှါ၊

ထာဝရ ဘရား ၏ ကမ်းကတ်ေသာေနရ့က်သည် ြပင်းထန်ေသာ ေဒါသ

အမျက်ထွက်လျက်လာလိမ့်မည်။ ၁၀ မိဃ်းေကာင်းကင် ကယ်နကတ်တိ့သည်

အလင်း ကိမေပး။ ေနသည်လည်း ထွက်ေသာအခါမိက် လျက်၊ လ သည်လည်း

မထွန်းမလင်းဘဲလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၁ ထိေလာကီ ိင်ငံ၏ အြပစ်ကိ၎င်း၊ မတရားေသာ

သတိ့၏ ဒစ ိက်များကိ၎င်းငါစစ်ေကာမည်။ မာန ကီး ေသာသတိ့၏ ေထာင်လားြခင်းကိ

ငါ ှ ိပ်စက် ၍၊ ကမ်း ကတ်ေသာသတိ့၏ ေစာ်ကားြခင်းကိ ငါ ှ ိမ့်ချမည်။ ၁၂ လသည်

ေ စင်ထက် အဘိးထိက်မည် အေကာင်း၊ ဆင်းရဲသားသည် သဖိရေ ေကျာက်ထက်

အဘိးထိက်မည်အေကာင်း ငါ ပမည်။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ

ဘရား၏ ေဒါသအမျက်ေတာ်ြပင်းစွာ ထွက်ေသာ ေန့ ရက်၌၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ငါလပ် ှ ားမည်။ ေြမ ကီး လည်း မိမိေနရာမှ ေ ွရ့လိမ့်မည်။ ၁၄ ြပည်သားတိ့သည်

ေကာက်၍ေြပးေသာဒရယ်မ၊ ထိန်းသိမ်းသမ ှ ိေသာ သိးများက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ အသီးအသီး

မိမိအမျိုးသားချင်းတိ့ကိ မျက် ှ ာ ပ၍၊ အသီးအသီး မိမိြပည်သိ့ ေြပး ကလိမ့်မည်။ ၁၅

ေတွမိ့သမ ေသာ သတိ့ကိ လံှ ှ င့် ထိးရ၏။ စေဝး လျက် ှ ိေသာ သအေပါင်းတိ့လည်း ထားြဖင့်

ဆံး ကလိမ့် မည်။ ၁၆ သတိ့သားသမီးများကိ သတိ့မျက်ေမှာက်၌ ေြမ ေပ မှာ

ေဆာင့် ဖွပ်လိမ့်မည်။ သတိ့ အိမ်များကိ လယက် ၍၊သတိ့ မယားများကိ

အဓမ ပကလိမ့်မည်။ ၁၇ ကည့် ေလာ့။ ေငွကိပမာဏမ ပ၊ ေ ကိအ လိမ ှ ိေသာ

ေမဒိလများကိ သတိ့တဘက်၌ ငါ ိးေဆာ် မည်။ ၁၈ သတိ့သည် လပျိုတိ့ကိ

ေလး ှ င့် ိက်ခတ်ကလိမ့် မည်။ အကေလးတိ့ကိ မသနား က။ သတိ့မျက်စိသည်

သငယ်တိ့ကိ မ ှ ေြမာရ။ ၁၉ တိင်း ိင်ငံတိ့၏ အထွဋ်၊ ခါလဒဲ အမျိုးသားတိ့၏

ဘန်းအသေရြဖစ်ေသာ ဗာဗလန် မိသ့ည် ဘရားသခင် ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိက့ဲ့သိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၀ ထိ မိ ့၌ ကာလအစဥ်၊ လမျိုးအဆက်ဆက်

အဘယ်သမ မေနရ။ ထိ မိ ့၌ အာရပ်လသည် တဲကိမ မေဆာက်ရ။ သိးထိန်းတိ့သည်

သိးြခံကိမ မလပ်ရက။ ၂၁ ေတာသားရဲတိ့သည် ထိ မိ ့၌ အိပ်ကလိမ့်မည်။ အိမ်တိ့သည်
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ြမည်တတ်ေသာ တိရစာန်များ ှ င့် အြပည့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ကလားအပ်ငှက်တိ့လည်း

ေနရာကျ၍၊ ေမျာက်တိ့လည်း ကခန် ကလိမ့်မည်။ ၂၂ ေတာေခွးတိ့သည်လည်း၊

ဘံဗိမာန်များ၌၎င်း၊ ေြမေခွးတိ့သည်လည်း၊ ကက်သေရတိက်များ၌၎င်း၊အက၊

ြမည်ကလိမ့်မည်။ ထိသိ့ေသာ ကာလနီးလှ ပီ။ ထိ မိ၏့ အသက် တာမ ှ ည်ရ။

၁၄ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ယာကပ်အမျိုးကိ သနား၍

ဣသေရလအမျိုးကိ တဖန်ေ ွးေကာက်သြဖင့် ၊ သတိ့ကိ ေနရင်းြပည်၌ေနရာ

ချေတာ်မလိမ့်မည်။ တကန်း တ ိင်ငံသားတိ့သည် သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍ ယာကပ်အမျိုး၌

ဆည်းကပ်က လိမ့်မည်။ ၂ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သတိ့ကိ ေနရင်း အ ရပ်သိ့

ပိ့ေဆာင် ကလိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ

ထာဝရဘရား၏ ြပည် ေတာ်တွင်၊ကန် ှ င့် ကန်မအရာ၌ ထား၍ ေစစား ကလိမ့် မည်။

အထက်က သိမ်းသွားဘးေသာ သတိ့ကိ တဖန် သိမ်းယခ့ဲကလိမ့်မည်။ ှ ဥ်းဆဲဘးေသာ

သတိ့ကိလည်း အပ်စိး ကလိမ့်မည်။ ၃ ထိအခါ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ငိြငင်ြခင်း၊

စိးရိမ်ြခင်း၊ သတပါး ေစစား၍ ဆင်းရဲစွာ အေစ ကန် ခံရြခင်းထဲက တ်၍၊

ချမ်းသာ ေပးေတာ် မလ င်၊ ၄ သင်သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ကိ ရည်ေဆာင်၍၊

ပံစကားကိ ဤသိ့ မက်ဆိလိမ့်မည်။ အစိးတရ ပေသာ သသည် ဆံးေလ ပီတကား။

ေ မိေ့တာ်သည် ဆံးေလ ပီကား။ ၅လသတဝါတိ့ကိ အမျက်ထွက်၍၊ အစဥ်မြပတ်

ိက်ြခင်း၊အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့ကိ မာနစိတ် ှ င့် အပ်စိး၍၊အစဥ်မြပတ်

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ပေသာ အဓမ လတိ့၏ေတာင်ေဝးကိ၎င်း၊ ၆ ထိသိ့အစိးရေသာ

သတိ့၏ ရာဇလံှတံကိ၎င်း၊ထာဝရဘရား ချိုးေတာ်မ ပီ။ ၇ ေြမတြပင်လံးသည်

ငိမ်ဝပ်ချမ်းသာြခင်း ှ ိ၏။ င်လန်းစွာ သီချင်းဆိသံ ှ င့် ေကးေကာ်က၏။ ၈ထင်း းပင် ှ င့်

ေလဗ န် အာရဇ်ပင်တိ့က၊ သင်တိ့သည် လဲ ပီးသည်ေနာက်၊ ငါတိ့ကိ ခတ်လဲှေသာ သသည်

မတက်မလာရဟ သင့် ကိ ရည်ေဆာင်၍ ဝမ်းေြမာက်က၏။ ၉ သင်သည်

ေရာက်လာေသာအခါ၊ ေအာက်အ ရပ် မရဏာ ိင်ငံသည် ကိဆိအ့ံေသာငှါ လပ်ေလ၏။

သချုင်းသားများ ှ င့် ေလာကီမင်းများအေပါင်းတိ့ကိ သင့်အတွက်ေကာင့် ိးေဆာ်ေလ၏။

အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်ေသာ ှ င်ဘရင် အေပါင်းတိကိ့ ရာဇပလင် တိ့မှ ထေစ၏။ (Sheol

h7585) ၁၀ ထိသအေပါင်းတိ့က၊ သင်သည်လည်း ငါတိ့က့ဲသိ့ အားနည်းပါသည်တကား။

ငါ ှ င့် တပါသည် တကား။ ၁၁ သင်၏ ဘန်းအသေရ ှ င့် သင်၏ တရိယာမျိုး

အသံဗလံတိ့ကိ မရဏ ိင်ငံတွင် တ်ချေလ ပီတကား။ သင့် ေအာက်၌ ပိးေကာင်များကိ

ခင်းလျက်၊ သင့်အေပ ၌ တီေကာင်များကိ ခံလျက် ှ ိပါသည်တကားဟ သင့် ကိ တ်ဆက်၍

ေြပာဆိကလိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၁၂ အိနံနက်သား၊ မိဃ်းေသာက်ကယ်၊ သင်သည်

ေကာင်းကင်က ကျေလ ပီတကား။ အြပည်ြပည် တိ့ကိ ှ ိပ်စက်ေသာသင်သည်၊

ေြမတိင်ေအာင် ခတ်လဲှြခင်းကိ ခံရေလ ပီတကား။ ၁၃သင်ကလည်း၊ ေကာင်းကင်ေပ သိ့ငါ

တက် မည်။ ဘရားသခင်၏ ကယ်တိ့အေပ မှာ ငါ့ပလင်ကိ ငါချီးေြမာက်မည်။

ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်၊ ဗျာဒိတ်ေတာ် ေတာင်ေပ မှာ ငါထိင်မည်။ ၁၄ မိဃ်းတိမ်ထိပ်ေပ သိ့

ငါတက်မည်။ အြမင့် ဆံး ေသာဘရားက့ဲသိ့ ငါေနမည်ဟ စိတ်အ ကံ ှ ိ ေလ ပီ။ ၁၅

သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်သည်မရဏ ိင်ငံ၊ သချုင်း တွင်းထဲသိ့ ှ ိမ့်ချြခင်းကိ

ခံရေလ ပီ။ (Sheol h7585) ၁၆ သင့် ကိြမင်ေသာသတိ့သည် ေစ့ေစ့ကည့် ၍

ဆင်ြခင် ပီးလ င်၊ ေြမ ကီးကိ တန်လပ်ေစ၍၊ တိင်း ိင်ငံများ ကိ လပ်ေချာက်ေသာသကား

ဤသေလာ။ ၁၇ ေလာကီ ိင်ငံကိ ေတာက့ဲသိ့ြဖစ်ေစ၍၊ မိမ့ျားကိ ဖျက်ဆီးေသာသ၊

အချုပ်ခံရေသာသတိ့ကိ မိမိေနရာသိ့ တဖန်မလတ်ေသာသကား ဤသေလာ။ ၁၈

အြပည်ြပည်ေသာ ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ့သည် အသီးအသီး မိမိတိ့ေစတီ၌ ဘန်းအသေရ ှ င့်

အိပ် က၏။ ၁၉သင့် ကိမကား၊ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ သစ်ခက်က့ဲသိ့ သချုင်းထဲကထတ်ပစ်ရ၏။

ကွပ်မျက်ေသာသ၊ ထားြဖင့် ထိးေသာသ၊ သချုင်းတွင်း၌ ေကျာက်စထဲသိ့

ချေသာသများ ှ င့် ဖံးအပ်လျက်၊ ေြခြဖင့် ေကျာ်နင်း ေသာအေသေကာင်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၀

သတပါးတိ့ ှ င့် ေရာေ ှ ာ၍ သဂလ်ြခင်းကိမခံရ။ အေကာင်းမကား၊ မိမိြပည်ကိ ဖျက်ဆီး ပီ။

မိမိအမျိုး သား ချင်းတိ့ကိ သတ်ေလ ပီ။ အဓမ ပေသာ သတိ့၏အ ွယ် သည်

ဂဏ်အသေရအလင်းမ ှ ိရဟ ေြပာဆိကလိမ့်မည်။ ၂၁သ၏ သားေြမးတိ့သည်မထ၊

ေြမ ကီးကိမပိင်၊ ေြမတြပင်လံးတွင် ရန်သများကိ မ ိးေဆာ် ိင် မည်အ ေကာင်း၊

သတိ့အဘိ့ ဘိးေဘးတိ့၏ အြပစ်ေကာင့် ကွပ် မျက်ြခင်းကိ ြပင် ကေလာ့။ ၂၂

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်သတိ့တဘက်၌

ထ၍ ဗာဗလန် မိ၏့နာမ ှ င့် အကင်းအကျန်ကိ၎င်း၊ သားေြမးတိ့ကိ၎င်း ပယ်ြဖတ်မည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ငါသည် ထိ မိကိ့ ြဖူေကာင်များေနရာ၊ ေရလမ်း

မိးရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။ ဖျက်ဆီးြခင်း၏ တန်ြမက်စည်း ြဖင့် လှည်းမည်ဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် ကျိန်ဆိ၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂၅ ငါ၏ေြမေပ မှာ အာ ရိမင်းကိ

ငါ ှ ိပ်စက်မည်။ ငါ၏ ေတာင် ိးေပ မှာ ေြခြဖင့် ေကျာ်နင်းမည်ဟ ငါ ကံ စည်သည်

အတိင်းြဖစ်၍၊ ငါစီရင်ချက်လည်း တည်ရ လိမ့် မည်။ ထိအခါ သ၏ ထမ်းဘိးကိ

သတပါးအေပက ေ ့၍၊သတိ့ပခံးေပ မှာ တင်ေသာဝန်ကိချရေသာ အခွင့် ှ ိ လိမ့်မည်။ ၂၆

ေြမတြပင်လံးတွင် ထိသိ့ ကံစည်ေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ြပည်တိ့အေပ မှာ

ထိသိ့လက်ေတာ်ကိ ဆန့်လျက် ှ ိ၏။ ၂၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏

အ ကံေတာ်ကိ အဘယ်သဖျက်လိမ့်မည်နည်း။ ဆန့်ေတာ် မေသာလက်ေတာ်ကိ

အဘယ်သလှန်လိမ့်မည်နည်း။ ၂၈အာခတ်မင်း ကီး အနိစေရာက်ေသာ ှ စ်တွင် ခံရေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ် ဟမကား၊ ၂၉ အိဖိလိတိြပည်လံး၊ သင့် ကိ ိက်ေသာ ကိမ်လံးကျိုး

သည်ကိေထာက်၍၊ဝမ်းမေြမာက် ှ င့် ။ ထိေ မအမျိုးထဲက ေ မဆိးေပါက်လိမ့်မည်။

သ၏အ ယ်သည်လည်း ပျံတတ် ေသာ မီးေ မြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၀အတိင်းထက်အလွန်

ဆင်းရဲေသာသတိ့သည် စားရကလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲ ငိြငင်ေသာသတိ့သည် ေဘး လွတ်လျက်

အိပ်ရကလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်၏အြမစ်ကိ ေသွေ့ြခာက်ြခင်းအားြဖင့် သတ်၍၊သင်၏

အကင်းကိ လည်း ေ မဆိးသည်ကွပ်မျက်လိမ့်မည်။ ၃၁ အိတံခါး၊ညည်းတွားေလာ့။ အိ မိ၊့

ငိေကးြမည် တမ်းေလာ့။ အိဖိလိတိြပည်လံး၊ သင်သည်မိင် ေတွလျက် ှ ိ ၏။

ေြမာက်မျက် ှ ာမှ မီးခိးထွက်လာ၏။ ထိအလံးအရင်း ၌ တေယာက်တြခားစီေနေသာ သမ ှ ိ။

၃၂တြပည်တ ိင်မှ ေရာက်လာေသာ သံတမန်တိ့ အား အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာရမည်နည်း

ဟမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် မိကိ့ တည်ေထာင်ေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏

ဆင်းရဲသားတိ့သည် ထိ မိ ့၌ ကိးစားက၏။

၁၅ ေမာဘြပည် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ လပ် ကံေသာ ညဥ့်အခါ၊

ေမာဘြပည်အာရ မိသ့ည် ပျက် စီး၏။ လပ် ကံေသာ ညဥ့်အခါ၊ ေမာဘြပည်

ကိရ မိသ့ည် ပျက်စီး၏။ ၂ ြပည်သားတိ့သည် ဗက် မိ၊့ဒိဘန် မိ ့၌ ြမင့် ေသာအရပ်သိ့

တက်၍ ငိေကးက၏။ ေမာဘြပည်သ တိ့သည် ေနေဗာ မိ၊့ ေမဒဘ မိေ့ပ မှာ ညဥ်းတွား

ြမည်တမ်း က၏။သတိ့ေခါင်းေပ မှာ ဆံပင်မ ှ ိ။ သတိ့ မတ်ဆိတ်ကိလည်း ရိတ်ပယ် ပီ။

၃ လမ်းခရီးတိ့တွင် ေလာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်က ၍၊ အိမ်မိးေပ ၌၎င်း၊ လမ်းမ၌

၎င်း ှ ိသမ ေသာ သတိ့သည် ညည်းတွားြမည်တမ်း၍၊ အလွန် မျက်ရည် ကျက၏။ ၄

ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့် ဧလာေလ မိတိ့့လည်း ငိေကး ၍၊ ငိသံသည် ယာဟတ် မိတိ့င်ေအာင်

ကားရ၏။ ေမာဘ သရဲတိ့သည်လည်း၊ တန်လပ်ေသာစိတ် ှ လံး ှ င့် ငိေ ကး က၏။ ၅

ငါ့ ှ လံးသည်လည်း၊ ေမာဘအဘိ့ ငိေကး၏။ ေြပးေသာသတိ့သည်၊ သံး ှ စ်အသက် ှ ိေသာ

ွားမက့ဲသိ့ ေဇာရ မိတိ့င်ေအာင် လည်က၏။ လဟိတ်ေတာင်ေပ သိ့ မျက်ရည်ကျလျက်

တက်က၏။ ေဟာရနိမ့် မိသိ့့ သွား ေသာ လမ်း၌လည်း ဆံး ံ းြခင်းအသံကိ လင့် က၏။

၆အေကာင်းမကား၊နိမရိမ် ေရကန်တိ့သည် ဆိတ်ညံ၍၊ ြမက်ပင်များ ေသွေ့ြခာက်ခ့ဲ ပီ။

ပျိုးပင်များ လည်း ေသခ့ဲ ပီ။ စိမ်းေသာအပင် တပင်မ မ ှ ိ။ ၇ ထိ့ေကာင့် ၊

သတိ့သည် မိမိတိ့ဆည်းဖးေသာ ဥစာ၊ သိထားေသာဘ ာများကိ မိဃ်းမခပင် ချိုင့် သိ့

ယသွား ကလိမ့်မည်။ ၈ ငိေကးေသာအသံသည် ေမာဘြပည်ကိ ှ ံ ့ြပား ေလ၏။

ညဥ်းတွားြမည်တမ်းေသာ အသံသည် ဧဂလိမ် မိ ့ တိင်ေအာင်၎င်း၊ ေဗရဧလိမ် မိ ့

တိင်ေအာင်၎င်း ေရာက်ေလ၏။ ၉ အေကာင်းမကား၊ မဒိန် မိေ့ရတိ့သည် အေသွး

ှ င့် ြပည့် က၏။ ဒိဇန် မိအ့ေပ မှာ အြခားေသာ ေဘးများ ကိင်း၊ လွတ်ေအာင်ေြပးေသာ

ေမာဘြပည်သား ှ င့် ကျန် ကင်းေသာ ြပည်သားအေပ မှာ ြခေသ့တိ့ကိ၎င်း ငါေရာက်ေစမည်။

၁၆ ေြမ ှ င်ထံသိ့ သိးသငယ်ကိ ေပးလိက်ကေလာ့။ေသလ မိမှ့ေတာတေ ှ ာက်လံး၊

ဇိအန်သတိ့သမီး၏ ေတာင်သိ့ေပးလိက် ကေလာ့။ ၂ မိမိအသိက်ကိ စွန့်ပစ်၍

လည်ရေသာငှက်က့ဲသိ၊့ ေမာဘသမီးတိ့သည် အာ န်ြမစ်ကးရာကမ်းနားမှာ ှ ိ ကလိမ့်မည်။
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၃ အကံေပးေလာ့။ တရားသြဖင့် စီရင်ေလာ့။ မွန်းတည့်အလင်းထဲ၌ ညဥ့်က့ဲသိ့

သင်၏အရိပ်ကိ ြဖစ်ေစ ေလာ့။ ှ င်ထတ်ေသာသတိကိ့ ဝှက်ထားေလာ့။ ေြပးေသာ သတိ့ကိ

မြပ ှ င့် ။ ၄ ေမာဘြပည်မှ ှ င်ထတ်ေသာ သတိ့သည် သင် ှ င့်အတေနကေစေလာ့။

ဖျက်ဆီးေသာသ၏ လက်မှ လွတ်ေစြခင်းငှါ သတိ့ကိေစာင့် မေလာ့။ သင်ကိ ှ ဥ်းဆဲ

ေသာသမ ှ ိ။ ဖျက်ဆီးေသာသ ြပတ်ေလ၏။ ှ ိပ်နင်းေသာ သတိ့ကိ ေြမေပကပယ် ှ ားေလ ပီ။

၅ ရာဇပလင်သည်လည်း၊ က ဏာ၌တည်လိမ့် မည်။ သစာ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ

ထိင်ေတာ် မေသာသသည် ေြဖာင့် မတ်စွာ စစ်ေကာ၍၊ တရားမကိ အလျင်အြမန်

ဆံးြဖတ်ေတာ်မလျက်၊ ဒါဝိဒ်မင်း၏ တဲေတာ်၌ တရားစီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆ ေမာဘ၏

မာနကိ ငါတိ့သည်ကားသိက၏။ အလွန် ကီးေသာ မာနြဖစ်၏။ ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်း၊

ေဒါသအမျက်ထွက်ြခင်း ှ ိ၍၊ အချည်း ှ ီးသက်သက်ဝါ ကားေသာ စကားကိေြပာတတ်၏။

၇ ထိ့ေကာင့် ၊ ေမာဘသည် မိမိအတွက်ညည်းတွား ြမည်တမ်းရလိမ့်မည်။

ြပည်သား ှ ိသမ တိ့သည် ညည်း တွားြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ ကိရဟရက် မိပ့ျက်သည်အ

တွက် သင်တိ့သည်ညည်းတွား ကလိမ့်မည်။ ထိ မိသ့ည် ဒဏ်ခတ်ြခင်းကိ အလွန်ခံရ၏။

၈ ေဟ ှ ဘန် လယ်ြပင်တိ့သည် ေသွေ့ြခာက်က ၏။ စိဗမာစပျစ် ွယ်ပင်

အ ွန့်များကိလည်း တပါး အမျိုးသားမင်းတိ့သည် ချိုး က ပီ။ ထိအ ွန့်တိ့သည်

အထက်ကယာဇာ မိတိ့င်ေအာင် ေရာက်၍၊ေတာ၌လည် တတ်က၏။ အလက်တိ့သည်

ှ ည်လျား၍၊ ပင်လယ် ကိလွန် က၏။ ၉ ထိ့ေကာင့် ၊ ယာဇာ မိအ့တွက်မျက်ရည်ကျသ က့ဲသိ၊့

စိဗမာစပျစ် ွယ်ပင်အတွက် ငါသည်မျက်ရည် ကျမည်။ အိေဟ ှ ဘန် မိ ့ ှ င့် ဧလာေလ မိ၊့

ငါသည် မျက်ရည်ကျလျက် သင့် ကိေရေလာင်းမည်။ အေကာင်းမကား၊ သင်၏သစ်သီး ှ င့်

စပါး ှ ံ တိ့သည် စစ်တိက်သံ ှ င့် ေတွ့ ကံက ပီ။ ၁၀ ဝေြပာေသာလယ်ြပင်ထဲမှာ

ဝမ်းေြမာက် င် လန်းြခင်း ြပတ်ေလ ပီ။ စပျစ်ဥယျာဥ်၌ သီချင်းမဆိရက။ မေကးေကာ်ရက။

စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း၌ စပျစ်သီး ကိနင်းေသာသလည်း မနင်းရ။ ေကးေကာ်ေသာ

အသံ ကိလည်းငါ ြပတ်ေစ ပီ။ ၁၁ ထိ့ေကာင့် ၊ ငါ့ဝမ်းသည် ေမာဘြပည်အတွက်၊

ငါ့အအသည် ကိရဟရက် မိအ့တွက်၊ ေစာင်းက့ဲသိ့ ြမည်ရ လိမ့်မည်။ ၁၂ ထိအခါ

ေမာဘသည် မိမိြမင့် ေသာအရပ်၌ မိမိကိ ပင်ပန်းေစြခင်း၊ ပဌနာ ပအ့ံေသာငှါ မိမိသန့် ှ င်း

ရာ ဌာနသိ့ ဝင်ြခင်းအရာသည် ထင် ှ ားေသာ်လည်း၊ အ ကံမေြမာက် ိင်ရာ။ ၁၃ ထိသိ့

ထာဝရဘရားသည် ေမာဘ၏ အ ေကာင်းစကားကိ အထက်က မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ယခတဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အခစား ေသာသေရတွက်သည်အတိင်း၊ သံး ှ စ်လွန်မှ၊

ေမာဘ ြပည်၏ဘန်းအသေရသည် မိမိအလံးအရင်း ှ င့်တကွ တ်ချြခင်းသိ့ ေရာက်ရမည်။

ကျန်ကင်းေသာသတိ့သည် အလွန်နည်း၍၊ ခွန်အားကန်ရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ဒမာသက် မိ ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ ကည့် ေလာ့။ ဒမာသက် မိသ့ည်

မိမ့ြဖစ်ေအာင် ပျက် စီးရာပံြဖစ်ရ၏။ ၂ အာေရာ် မိမ့ျားကိ စွန့်ပစ်ေသာေကာင့် ၊

သိးစ တိ့သည်ပိင်၍၊ အဘယ်သမ မေမာင်းဘဲအိပ် ကလိမ့်မည်။ ၃ ဧဖရိမ်ြပည်၌ မိမ့ ှ ိရ။

ဒမာသက် မိ ့ ှ င့် ကျန် ကင်းေသာ ရိြပည်၌ မင်းအာဏာမ ှ ိရ။ သတိ့သည် ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့၏ ဘန်းအသေရက့ဲသိ့ြဖစ်ရ ကလိမ့်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိကာလ၌ ယာကပ် အမျိုး၏ ဘန်းသည် ေလျာ့ ၍၊

ဆဝြခင်းလည်း ပိန့် ကံြခင်းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၅လသည် စပါးကိသိမ်းယ၍ အသီးအ ှံ များ

ကိလက် ှ င့် ရိတ်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ေရဖိမ်ချိုင့် ၌ အသီးအ ှံ တိ့ကိသိမ်းရိတ်သက့ဲသိ့၎င်း၊

ထိအမြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၆ သိ့ရာတွင်၊သံလွင်ပင်ကိ လပ် ပီးမှ အပင်ဖျား၌

အသီး ှ စ်လံးသံးလံး၊ အသီးေကာင်းေသာ အခက်တိ့၌ ေလးငါးလံး ှ ိတတ်သက့ဲသိ၊့

ေကာက်သိမ်းစရာ အကင်း ှ ိရလိမ့်မည်ဟ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိကာလ၌ လသည်မိမိကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာ အ ှ င်ကိ

ရည်မှတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ သန့် ှ င်း ေတာ်မေသာ ဘရားကိ ဖးေမ ာ်ရလိမ့်မည်။ ၈

မိမိလက် ှ င့် လပ်ေသာ ယဇ်ပလင်တိ့ကိ မမှတ်ရ။ မိမိလက်ေချာင်း ှ င့် လပ်ေသာအ

ရာတည်းဟ ေသာအာ ှ ရပင်တိ့ကိ၎င်း၊ ပ်ထတိ့ကိ၎င်း ပမာဏ မ ပရ။ ၉ ထိကာလ၌

သ၏ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့သည် ဣသ ေရလအမျိုးသား ေ ှ မှ့ာစွန့်ပစ်ေသာ သစ်ေတာအကျန်

အကင်း ှ င့်သစ်ပင်အဖျားက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ထိြပည်သည် ဆိတ်ညံလျက် ှ ိရလိမ့်မည်။

၁၀ သင့် ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ သင်သည် ေမ့ေလျာ့၍၊

မိမိခိလံရာ ေကျာက်ကိ မိမိမ ေအာက်ေမ့ေသာေကာင့် ၊ သာယာေသာ ပျိုးပင် တိ့ ှ င့် ၊

တကန်းတ ိင်ငံအ ွန့်တိ့ကိ စိက်ပျိုး၍၊ ၁၁ ထိပျိုးပင်တိ့ကိ ကီးပွားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အလျင်

အြမန် အပွင့် ပွင့် ေစြခင်းငှါ၎င်း ပ ပီးမှ၊ သိမ်းယရာကာလ ၌ အသီးအ ှံသည်ပျက်စီး၍၊

သင်သည် မေပျာက် ိင် ေသာ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိရလိမ့်မည်။ ၁၂ သမဒရာြမည်သံက့ဲသိ့

ြမည်တတ်ေသာလ များ အလံးအရင်းတိ့၌၎င်း၊ အား ကီးေသာ ေရတိ့ သည် ဟန်းသက့ဲသိ့

ဟန်းတတ်ေသာလမျိုးတိ့၌၎င်း အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၃ အား ကီးေသာေရတိ့သည်

ဟန်းသက့ဲသိ၊့ လမျိုးတိ့သည် ဟန်း ကေသာ်လည်း၊ ဆံးမေတာ်မ ေသာ ေကာင့် ၊

အေဝးသိ့ေြပးသွား ကလိမ့်မည်။ ေတာင်ေပ မှာ ေလတိက်၍ လွင့် ေသာ ဖဲွက့ဲသိ့၎င်း၊

ေလေဘွ၌ ပါသွား ေသာ အမိက်က့ဲသိ့၎င်း၊ သတိ့သည် ှ င်ြခင်းကိ ခံရက လိမ့်မည်။

၁၄ ညဦးယံ၌ ေဘးေရာက်၍၊ နံနက်ယံမတိင်မီှ ေပျာက် ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ငါတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့သည် ထိသိ့ေသာ အကျိုး၊ ငါတိ့ကိ လယဖျက်ဆီးေသာသတိ့ သည်၊

ထိသိ့ေသာ အေမွဥစာကိ ခံရကလိမ့်မည်။

၁၈ အဲသေယာပိ ြမစ်များအနားမှာ အသံြမည်တတ် ေသာ အေတာင် ှ ိ၍၊

၂ ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ၎င်း၊ ေရေပ ၌ဂမာေလှြဖင့် ၎င်း၊ သံတမန်တိ့ကိ

လတ်တတ်ေသာြပည်၊ နားေထာင် ေလာ့။ ခိင်မာြပင်းထန်လျက် ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍ယခတိင်

ေအာင်၊ ေကာက်မက်ဖွယ်ြဖစ်ထေသာ၊ ခွန်အား ကီး၍ ှ ိမ်နင်းတတ်ထေသာ၊ ြမစ်ကဲွြပားေသာ

ေြမ၌ေနေသာ လမျိုးထံသိ၊့ လျင်ြမန်ေသာတံမန်တိ၊့ သွား ကေလာ့။ ၃ ေလာကီ ိင်ငံ၌

ေနေသာေြမ ကီးသား အေပါင်း တိ၊့ ေတာင်ေပ မှာ အလံကိ ထေသာအခါ ကည့်

က ေလာ့။ တံပိးမတ်ေသာအခါ နားေထာင် ကေလာ့။ ၄ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ေနအေရာင်ထဲမှာ ကည်လင်ေသာ အ ှ ိန်က့ဲသိ့၎င်း၊

အသီးအ ှံ ကိ သိမ်းယရာ ပေသာကာလ၌ ှ င်း ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့၎င်း၊

ငါသည်ကျိန်းဝပ်၍ ငါ့ ေန ရာအရပ်မှာ ကည့် မည်။ ၅ စပျစ်သီးကိ သိမ်းယရာ

ကာလမတိင်မီှ အငံ့ ေစ့စံ၍၊ အပွင့်လည်း လံးေသာအသီး ြဖစ်စဥ်အခါ၊ အ ွန့်များကိ

တံစဥ် ှ င့် ြဖတ်၍၊အခက်အလက်များကိ သတ် သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမည်။ ၆သတိ့သည်

ေတာင်ေပ မှာ ေနတတ်ေသာ ငှက် များ၊ ေတာသားရဲများတိ့၏ အဘိ့ြဖစ်၍၊ ငှက်တိ့သည်

ေ ွ ကာလ၌၎င်း၊ သားရဲအေပါင်းတိ့သည် ေဆာင်းကာလ ၌၎င်း၊ သတိ့အေပ မှာ

ေနကလိမ့်မည်။ ၇ ထိအခါ ခိင်မာြပင်းထန်လျက် ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍ ယခတိင်ေအာင်

ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်ထေသာ၊ ခွန် အား ကီး၍ ှ ိမ်နင်းတတ်ထေသာ၊ ြမစ်များ ကဲွြပား ေသာ

ေြမ၌ေနေသာလမျိုးသည်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်တည်ရာ

ဇိအန်ေတာင်သိ၊့ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရ ဘရားဘိ့ လက် ေဆာင်ပဏာကိ

ေဆာင်ခ့ဲက လိမ့်သ တည်း။

၁၉ အဲဂတုြပည် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ ကည့် ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

လျင်ြမန်ေသာ မိဃ်း တိမ်ကိစီး၍ အဲဂတုြပည်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ေ ှ ေ့တာ်၌

အဲဂတုြပည်၏ ပ်တ ဆင်းတတိ့သည် လပ် ှ ား၍၊ အဲဂတုြပည်၏ ှ လံးသည်

သ၏အထဲမှာ အရည် ကျိုလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂ အဲဂတုြပည်သားတိ့သည်

အချင်းချင်း တ ေယာက် ှ င့် တေယာက် ရန် ပေစြခင်းငှါ ငါ ိးေဆာ်သ ြဖင့် ၊ သတိ့သည်

ညီအစ်ကိချင်း တေယာက် ှ င့် တ ေယာက်၊ အိမ်နီးချင်း တေယာက် ှ င့်တေယာက်၊တ မိ့

ှ င့် တ မိ၊့ တ ိင်ငံ ှ င့် တ ိင်ငံ စစ်တိက် ကလိမ့်မည်။ ၃ အဲဂတုြပည်၏ စိတ်သည်

သ၏အထဲမှာ ပျက် လိမ့်မည်။ သ၏အ ကံကိလည်း ငါဖျက်မည်။ သတိ့သည်

ပ်တတိ့၌၎င်း၊ ပစားေသာသတိ့၌၎င်း၊ နတ်ဝင် ှ င့် စန်း တိ့၌၎င်း ဆည်းကပ်ကလိမ့်မည်။

၄ အဲဂတုြပည်သားတိ့ကိ ကမ်း ကတ်ေသာ သခင်တိ့ လက်သိ့ ငါအပ်သြဖင့် ၊

ြပင်းထန်ေသာ ှ င်ဘ ရင်တပါးသည် အပ်စိးလိမ့်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ သခင်

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိအခါပင် လယ်ေရြပတ် လိမ့်မည်။ ြမစ်ေရ

လည်းေလျာ့၍ ခန်းေြခာက် လိမ့်မည်။ ၆ ေချာင်းေရများလည်း ပပ် ကလိမ့်မည်။

အဲဂတုြမစ်လက်ကားတိ့လည်း ေရြပတ်၍ ခန်းေြခာက်သြဖင့် ၊ ကျူပင် ှ င့် ကိင်းပင်တိ့သည်

ိး ွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၇ ြမစ်လက်ကားနား ှ င့် ေချာင်းဝနားမှာ ေပါက် ေသာ

ြမက်ပင်အစ ှ ိေသာ၊ ြမစ်နားမှာ စိက်သမ တိ့သည် ိး ွမ်းပျက်စီးပေပျာက်ကလိမ့်မည်။

၈ တံငါတိ့သည် ညည်းတွား ကလိမ့်မည်။ ြမစ်၌ ငါးမ ားကိ ချသမ ေသာသတိ့သည်

ြမည်တမ်း၍ ေရေပ မှာ ပိက်ကွန်ကိ ြဖန့်တတ်ေသာ သတိ့သည် စိတ်ပျက်
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ကလိမ့်မည်။ ၉ ပိက်ဆန်လပ်ေသာသ ှ င့် ဈာမျိုးကိ ရက်ေသာ သတိ့သည်လည်း

အကျိုးနည်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၀ အမီှတကဲတိ့သည် ပျက်၍၊ အခစားေသာသအ

ေပါင်းတိ့သည် ိးငယ်ေသာစိတ် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၁အကယ်စင်စစ် ေဇာနမင်းတိ့သည်

အ းြဖစ် က၏။ ဖာေရာဘရင်၏ တိင်ပင်မးမတ်တိ့သည် မိက် ေသာအ ကံကိေပးက၏။

ကန်ေတာ်သည် ပညာ ှ ိအမျိုး၊ ေ ှ းဘရင်တိ့ အ ယ်ြဖစ်ပါသည်ဟ ဖာေရာဘရင်အား

အဘယ်ေကာင့် ေလာက်ကသနည်း။ ၁၂သတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ သင်၏

ပညာ ှ ိတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊

အဲဂတုြပည် တဘက် ၌ အဘယ်သိ့ ကံစည်ေတာ်မသည်ကိ ယခေြပာကပါေစ။

ေဘာ်ြပကပါေစ။ ၁၃ ေဇာနမင်းတိ့သည် အ းြဖစ်က ပီ။ ေနာဗမင်း တိသ့ည် မှားယွင်း က ပီ။

အဲဂတုြပည်၏အမျိုးအ ွယ် များကိအပ်ေသာအ ကီးအကဲ တိ့ကိလည်း မှားယွင်းေစ

ကပီ။ ၁၄ ထာဝရဘရားသည် အဲဂတုြပည်၏ အလယ်၌ ယစ်မးေသာ သေဘာကိ

ြပင်ဆင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ယစ်မး ေသာသသည် မိမိအန်ဖတ်၌ လဲသက့ဲသိ၊့ အဲဂတုြပည်

သားတိ့သည် ပေလသမ တိ့၌ မှားယွင်း က ပီ။ ၁၅ အဲဂတုြပည်၏ ဦးေခါင်းြဖစ်ေစ၊

အ မီးြဖစ်ေစ၊ စွန်ပလံွလက်ြဖစ်ေစ၊ ကိင်းပင်ြဖစ်ေစ၊ ပီးစီး ိင်ေသာ အမအလင်းမ ှ ိရ။

၁၆ ထိကာလ၌ အဲဂတု လတိ့သည် မိန်းမက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် သတိ့အ ေပ မှာ လက်ေတာ်ကိ လပ် ှ ားေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ေ ကာက်လန့် တန်လပ်ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်

အဲဂတုြပည် တဘက်၌ ကံစည် ေတာ်မေသာ အ ကံအ စည်ေကာင့် ၊ ယဒြပည်သည်လည်း

အဲဂတုြပည်၌ ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ယဒြပည်ဟ၍ ေြပာ ကာမ ှ င့်

လတိင်း ေကာက် ံ ့ ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိကာလ၌ အဲဂတုြပည်တွင်၊ မိင့ါး မိတိ့့သည်

ခါနာန်ဘာသာစကားကိ ေြပာ၍၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရား၏

သစာေတာ်ကိ ခံ ကလိမ့်မည်။ ထိ မိတိ့့တွင်၊ တ မိကိ့ သရိယာ မိဟ့၍ ေခေဝ က

လိမ့်မည်။ ၁၉ ထိကာလ၌ အဲဂတုြပည် အလယ်တွင်၊ ထာဝရ ဘရားကိ ပေဇာ်ရာယဇ်ပလင်

ှ ိလိမ့်မည်။ ြပည်စွန်းနား တွင်လည်း ထာဝရဘရားအဘိ့ မှတ်တိင် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၀

ထိမှတ်တိင်သည် အဲဂတုြပည်တွင် နိမိတ်လကဏာြဖစ်လိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ သက်ေသလည်းြဖစ်လိမ့်မည်။ အေကာင်းမ ကား၊ သတိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်ကသည် ှ ိေသာ်၊ ကယ်တင်

ေသာအ ှ င်၊ အမေစာင့်သခင်ကိ သတိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ် ေတာ်မ၍၊ ထိသခင်သည်

ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၁ အဲဂတုြပည်တွင် ထာဝရဘရားကိ သိရက သည်ြဖစ်၍

ထိကာလ၌ အဲဂတုလတိ့သည် ထာဝရဘရား ကိ သိေသာေကာင့် ၊ ပေဇာ်သကာ

အလဒါနကိ ဆက်ကပ် ၍ ဝတ် ပကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ သစာ ဂတိထား၍၊

ထားသည့်အတိင်း ပကလိမ့်မည်။ ၂၂ ထာဝရဘရားသည်လည်း အဲဂတုြပည်ကိ

ဒဏ် ခတ်၍၊ ခတ် ပီးေသာ ဒဏ်ရာကိ ေပျာက်ေစေတာ်မမည်။ သတိ့သည်လည်း၊

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ က သည့်ကာလ၊ သတိ့ေတာင်းပန်ြခင်းကိ

နားေထာင်၍ ဒဏ်ရာကိ ေပျာက်ေစေတာ်မမည်။ ၂၃ ထိကာလ၌ အဲဂတုြပည်မှသည်

အာ ရိြပည် တိင်ေအာင်၊ လမ်းတွင်လိမ့်မည်။ အာ ရိလသည် အဲဂတုြပည်သိ့၎င်း၊

အဲဂတုလသည်၊ အာ ရိြပည်သိ့၎င်း သွားလာ၍ အဲဂတုလ ှ င့် အာ ရိလတိ့သည် တညီတ

ွတ်တည်း ဝတ် ပကလိမ့်မည်။ ၂၄ ထိကာလ၌ ဣသေရလအမျိုးသည် အဲဂတုအ

မျိုး ှ င့် ၎င်း၊ အာ ရိအမျိုး ှ င့် ၎င်းေပါင်း၍၊ တတိယအ မျိုးတည်းဟေသာ ေြမ ကီးအလယ်၌

မဂလာ ပေသာ အ မျိုးြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားက

လည်း၊ ငါ၏ လအဲဂတုအမျိုး၊ ငါ ပြပင်ေသာ အာ ရိ အမျိုး၊ငါ၏ အေမွဥစာြဖစ်ေသာ

ဣသေရလအ မျိုးသည် မဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီးေပး ေတာ် မလိမ့် မည်။

၂၀ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သာဂန်ေစလတ်ေသာ ဗိလ် မင်းတာတန်သည်

အာဇတ် မိသိ့့စစ်ချီ၍၊ ထိ မိကိ့ လပ် ကံေသာ ှ စ်တွင် ၂ ထာဝရဘရားက၊

သင်သည်သွား၍ ခါးစည်း ေသာ ေလာ်ေတအဝတ် ှ င့် ေြခနင်းကိခ တ်ေလာ့ဟ၊

အာမတ်သားေဟ ှ ာယကိ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သ သည် ပ၍ အဝတ်ကိ မဝတ်၊

ေြခနင်းကိမစီးဘဲ သွားလာ လျက်ေန၏။ ၃ထာဝရဘရားကလည်း၊ ငါ့ကန်ေဟ ှ ာယသည်

အဲဂတုြပည် ှ င့် က ှ ြပည်၌ ပပနိမိတ်၊ အ့ံဘွယ်ေသာအရာကိြပြခင်းငှါ၊ သံး ှ စ်ပတ်လံး

အဝတ်ကိမဝတ်၊ ေြခနင်းကိမစီးဘဲ သွားလာသက့ဲသိ၊့ ၄ ထိနည်းတ၊အဲဂတုလများကိ

အ ှ က်ခဲွြခင်း အလိငှါ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် အဲဂတုလ ှ င့် က ှ လအ ကီးအငယ်တိ့အား

အဝတ် ှ င့် ေြခနင်းကိ ခ တ်၍၊ တင်ပါးကိမ မဖံးေစဘဲ၊ ဘမ်းဆီးချုပ်ထား သိမ်းသွား

လိမ့်မည်။ ၅ အာဇတ် မိသ့ားတိ့သည် ေကာက်ကလိမ့်မည်။ သတိ့ ကိးစားေသာ

က ှ ြပည်ကိ၎င်း၊ ဝါ ကားေသာ အဲဂတုြပည်ကိ၎င်း ှ က် ကလိမ့်မည်။ ၆ ထိကမ်းနားမှာ

ေနေသာသများကလည်း၊ ကည့် ပါ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ လက်မှလွတ်ြခင်းငှါ ငါတိ့

ေြမာ်လင့် ရာအရာ၊ ေြပး၍ခိလံရာအရာသည် ထိသိ့ြဖစ်ပါ သည်တကား။ ငါတိ့သည်

အဘယ်သိ့ လွတ် ိင်ပါမည် နည်းဟ ထိအခါဆိကလိမ့်မည်။

၂၁ ေရလမ်းမိးေသာ ေတာ ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ေတာ်ကား၊

ေတာင်ေလမန်တိင်းတိက်သက့ဲသိ့ ေကာက် မက်ဘွယ်ေသာ

ြပည်၊ ေတာ ကီးမှလာ၏။ ၂ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ပါ ံ ကိ

ငါြမင်ရ၏။ လယတတ်ေသာသသည် ဖျက်ဆီး၏။ ဧလံြပည်သားတိ၊့

တက်သွား ကေလာ့။ ေမဒိြပည်သားတိ၊့ မိကိ့ဝိင်းထား က ေလာ့။ ထိ မိေ့ ကာင့် ၊

သတပါးညည်းတွားြခင်း ှ ိသမ ကိ ငါ ငိမ်းေစ၏။ ၃ ထိ့ေကာင့် ၊ ငါသည် ခါးနာလှ၏။

သားဘွား ေသာ မိန်းမခံရသက့ဲသိ့ ေဝဒနာကိခံရ၏။ နားမကား ိင် ေအာင်

ြပင်းထန်စွာခံရ၏။ မျက်စိမြမင် ိင်ေအာင် မိင်ေတွလျက် ှ ိ၏။ ၄ ငါ့စိတ် ှ လံးသည်

မးလျက် ှ ိ၏။ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အရာြဖင့် ငါသည်ထိတ်လန့်လျက် ှ ိ၏။

ငါေပျာ်ေမွေ့သာညဥ့်ကိေဘး ှ င့် ြပည့်စံေစေတာ်မ၏။ ၅ စားပဲွကိြပင် ပီ။

ကင်းေစာင့် ကိ ထား ပီ။ စားေသာက်လျက်ေနကပီ။ အိမင်းများတိ၊့ ထက၊

လားကိ ဆီေလာင်း က။ ၆ အေကာင်းမကား၊ ဘရား ှ င်က၊ သင်သွား၍

ကင်းေစာင့် ကိထားေလာ့။ ြမင်သည့်အတိင်းေြပာ ေစ ေလာ့ဟ ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ကင်းေစာင့်သည်လည်း၊ ှ စ်စီးစီ ှ စ်စီးစီ ချီလာ ေသာ ြမင်းတပ်တတပ်၊ ြမည်းတပ်တတပ်၊

ကလားအပ် တပ်တတပ်ကိ ြမင်၍၊ သတိ ှ င့် ေစ့ေစ့ကည့် နားေထာင် ပီးလ င်၊ ၈

သခင်၊ကန်ေတာ်သည် ေနအ့ချိန်၌ ကင်းေမ ာ် စင်ေပ မှာ အစဥ်ရပ်၍၊ တညဥ့်လံး၌လည်း

ကင်းေစာင့် လျက်ေနပါ၏။ ၉ယခမှာ ှ စ်စီးစီ ှ စ်စီးစီ ချီလာေသာ ြမင်းစီးသ ရဲတပ်ကိ

ြမင်ပါသည်ဟ ြခေသ့က့ဲသိ့ ေကးေကာ်၏။ သ ကလည်း၊ ဗာဗလန် မိ ့ ပိလဲ ပီ၊ ပိလဲ ပီ၊

သ၏ဘရား ပ်တဆင်းတ ှ ိသမ တိ့သည် ေြမေပ မှာ ကျိုးပ့ဲလျက် ှ ိ က ပါသည်ဟ

ထပ်၍ဆိေလ၏။ ၁၀ ငါနင်းနယ်၍ ငါ့တလင်းြပင်မှ ထွက်ေသာစပါး၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ငါကားရသည်

အတိင်း၊ သင်တိ့အား ငါဆင့် ဆိသတည်း။ ၁၁ ဒမာြပည် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊

အိကင်းေစာင့် ၊ ညဥ့်အမကား အဘယ်သိ့နည်း။ အိကင်း ေစာင့် ၊ ညဥ့်အမကား

အဘယ်သိ့နည်းဟ စိရ ေတာင် ေပက ငါ့ကိ ဟစ်ေခ ေလ၏။ ၁၂ကင်းေစာင့်ကလည်း၊

နံနက်သည်လာ၏။ ညဥ့် လည်းလာ၏။ သင်တိ့သည် ေမးြမန်းလိလ င် ေမးြမန်း က။

ြပန်သွား က။ တဖန် လာကဟ ဆိေလ၏။ ၁၃ အာရပ်ြပည် ှ င့် ဆိင်ေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ ခရီးသွားေသာ ေဒဒန် လစတိ၊့ သင်တိ့သည် အာရပ်ေတာ မှာ ညဥ့်ကိ

လွန်ေစရကမည်။ ၁၄ ေတမြပည်သားတိ၊့ ေရငတ်ေသာသ အဘိ့ ေရကိ ယခ့ဲက၏။

ေြပးေသာသကိ မန့် ှ င့် ဆီး၍ ကိက၏။ ၁၅အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ထားေဘးမှ၎င်း၊

ထတ်ေသာထား၊ တင်ေသာေလး၊ အလွန်ခက်ေသာ စစ်မ မှ၎င်းေြပး က၏။ ၁၆

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ အခစားေသာသေရတွက်သည်အတိင်း၊

တ ှ စ်တွင် ေကဒါ မိ၏့ ဘန်းအသေရ ှ ိသမ ကွယ်ေပျာက်၍၊ ၁၇ ကျန် ကင်းေသာ

ေကဒါအမျိုးသား၊ ေလးစဲွသရဲ တိ့သည် အလွန် နည်းကလိမ့်မည်ဟ၊ ဣသေရလအမျိုး ၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ချိုင့် ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ် ကား၊ သင့်တ မိလံ့းသည်

အိမ်မိးေပ သိ့ တက်ရမည် အေကာင်း၊ အဘယ်အမ ေရာက်သနည်း။ ၂

အထက်ကအသံဗလံများ၍ အတ်အတ်ကျက် ကျက် ပတတ်ေသာ မိ၊့ င်လန်းေသာ မိ၊့

သင်၏လေသ တိ့သည် ထား လက်နက်ေကာင့် ဆံး ကသည်မဟတ်။ စစ်တိက်ရာမှာ

ေသကသည် မဟတ်။ ၃သင်၏ မင်းအေပါင်းတိ့သည် အတေြပး က၏။ေလးသမားတိ့

လက်၌ ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ က၏။ ေတွသ့ မ ေသာ သင်၏ လတိ့သည် အေဝးသိ့

ေြပးေသာ်လည်း၊ အတချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ က၏။ ၄ ထိေကာင့် ငါဆိသည်ကား၊
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ငါ့ကိမကည့်ပါ ှ င့် ။ ြပင်းစွာ ငိရမည်။ ငါ့အမျိုးသတိ့သမီး ပျက်စီးသည်ြဖစ်၍၊

ငါ့စိတ်ေြပေစြခင်းငှါ မ ကိးစားပါ ှ င့် ။ ၅ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င်ထာဝရ

ဘရားသည်၊ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ချိုင့် တွင် စီရင်ေတာ်မ သြဖင့် ၊ ဒကခံရာကာလ၊ ှ ိပ်စက်

ေ ှ ာင့် ှ က်ရာကာလ၊ မိ ့ ိ းကိ ဖိ၍ ေတာင်တိ့ကိ ေအာ်ဟစ်ရာကာလသည် ေရာက်ေလ ပီ။

၆ ဧလံအမျိုးသည် ြမားေတာင့် ကိ ေဆာင်လျက်၊ ရထားစီးသရဲ၊ ြမင်းစီးသရဲ တိ့ ှ င့်တကွ

လာ၏။ ကိရ အမျိုးသည် ဒိင်းလားကိ ထတ်ေလ၏။ ၇ သင်၏ အြမတ်ဆံးေသာ

ချိုင့် တိ့သည် ရထား ှ င့် ြပည့်က၏။ ြမင်းစီးသရဲတိ့သည် မိတံ့ခါးေ ှ မှ့ာ တပ်ချ က၏။ ၈

ယဒြပည်ကိ ဖွင့် လှစ်သည် ြဖစ်၍၊ သင်သည် ထိအခါ လက်နက်စံ သိထားရာ၊

ေတာနန်းေတာ်သိ့ ကည့် လိမ့်မည်။ ၉ ဒါဝိဒ်၏ မိ့ အ ပိအပျက်များသည်ကိ သင်၏

လတိ့သည် မှတ်ရကလိမ့်မည်။ ေအာက်ေရကန်မှထွက် ေသာ ေရကိ စေဝးေစကလိမ့်မည်။

၁၀ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာအိမ်များကိ ေရတွက် ကလိမ့်မည်။ မိ ့ ိ းကိ ပြပင်လိေသာငှါ၊

အိမ်များကိ ဖိ ဖျက်ကလိမ့်မည်။ ၁၁ ေရကန်ေဟာင်းမှထွက်ေသာ ေရစေဝးရာ ကိလည်း၊

မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ်ကားတွင် လပ်ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်၊ ဤအမကိ စီရင်ေတာ်မေသာသကိ

သင်တိ့ သည် မကည့်မမှတ် တတ်က။ ေ ှ းက ဖန်ဆင်းေတာ်မ ေသာသကိ ပမာဏမ ပ

တတ်က။ ၁၂ ထိကာလ၌ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း၊ ဆံပင်ကိ ပယ်ြဖတ်ြခင်း၊

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်စည်းြခင်း အလိ ငှါ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ိးေဆာ် တိက်တွန်းေတာ်မေသာ်လည်း၊ ၁၃ ကည့်ပါ။ဝမ်းေြမာက်

င်လန်းြခင်းအမ၊ သိး ွား များကိသတ်ြခင်း၊ အမဲသားစားြခင်း၊ စပျစ်ရည် ေသာက် ြခင်း

အမကိ ပလျက်၊ ငါတိ့သည် စားကကန်အ့ံ၊ ေသာက် ကကန်အ့ံ၊ နက်ြဖန်ေသရ ကမည်ဟ

ေြပာဆိ က သည် တကား။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါ့နား၌ ဗျာဒိတ် ေပးေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့အြပစ်သည် သင်တိ့

မေသမချင်းတိင်ေအာင် မေြပ မ ှ င်းရဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င်ထာဝရ ဘ ရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င်ထာဝရ ဘ ရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဘ ာေတာ်စိး၊ နန်းေတာ် အပ်ေ ှ ဗနအိမ်သိ့ သွား ပီးလ င်၊ ၁၆ ြမင့် ေသာ အရပ်၌

ကိယ်သချုင်းတွင်းကိ ထွင်း ၍၊ ကိယ်ေနရာကိ ေကျာက်၌ထလပ်ေသာသ၊

သင်သည် ဤအရပ်၌ သချုင်းတွင်းကိ ကိယ်အဘိ့ထွင်းေစြခင်းငှါ၊ ဤအရပ် ှ င့်

အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ၁၇ထာဝရဘရားသည် ြပင်းစွာေသာ ှ င်ထတ်ြခင်း ြဖင့် သင့် ကိ

ှ င်ထတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင့် ကိ အမှန် ကိင်ဘမ်း၍၊ ၁၈ တလိမ့်လိမ့် လိှမ့်လျက်၊

ေလာက်လဲစာက့ဲသိ့ ကျယ်ေသာြပည်သိ့ ပစ်လိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်သည် ထိြပည်၌

ေသရလိမ့်မည်။ ထိြပည်၌လည်း သင်၏ ကက် သေရရထားတိ့သည်၊ သင့်အ ှ င်၏

အမျိုးအ ှ က်ကဲွစရာ ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ၁၉ ငါသည်လည်း သင်၏ အရာကိ တ်မည်။ သင်

၏ ေနရာမှ သင့် ကိချမည်။ ၂၀ ထိကာလ၌ ငါ့ကန်၊ ဟိလခိ၏ သားဧလျာကိမ် ကိ ငါေခ ၍၊

၂၁ သင်၏ဝတ်လံ ှ င့် ဝတ်ဆင်ေစမည်။ သင်၏ ခါးစည်း ှ င့် ချီးေြမာက်၍၊ သင်၏

အစိးရေသာ အခွင့် ကိ အပ် ပီးလ င်၊ သသည် ေယ ှ လင် မိသ့၊ ယဒအမျိုးသား တိ့၏

အဘြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၂ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၏ တံခါးေသာ့ကိသ၏ ပခံးေပ မှာ ငါတင်ထားသြဖင့် ၊

သသည် အဘယ်သမ မပိတ် ိင် ေအာင် ဖွင့် လိမ့်မည်။ အဘယ်သမ မဖွင့် ိင်ေအာင် ပိတ်

လိမ့်မည်။ ၂၃ မဲေသာ အရပ်၌ စဲွေသာတံစိ့က့ဲသိ့ သကိ့ငါစဲွေစ မည်။ သသည် မိမိအဘ၏

အိမ်၌ ကက်သေရပလင် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၄သ၏အဘအိမ်၌ ှ ိသမ ေသာ ဘန်းအသေရ၊

အမျိုးအ ွယ်၊ အြမတ်အယတ်၊ ခွက်ဖလား ှ ိသမ ၊ အင်တံ၊ အိးအမျိုးမျိုးတိ့ကိ

သ၌ဆဲွထားကလိမ့်မည်။ ၂၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလတွင် မဲေသာအရပ်၌ အရင်စဲွေသာတံစိ့သည် ေနရာမှေ ့၍၊

ခတ်လဲှြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ သ၌ဆဲွထားေသာ ဥစာသည်လည်း၊ ခတ်ပယ်ြခင်းကိ

ခံရလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။

၂၃ တ မိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ တာ သေဘာများတိ၊့

ညည်းတွားြမည်တမ်း ကေလာ့။ မိသ့ည် အိမ်မ ှ ိ ၊ တည်းခိစရာ မ ှ ိသည်

တိင်ေအာင် ှ င်း ှ င်း ပျက်စီးေလ ပီ။ ခိတိမ်ြပည်မှ သိတင်း ကားရ၏။ ၂

ပင်လယ်ကးတတ်ေသာ ဇိဒန်ကန်သည်တိ့သည် စည်ပင်ေစေသာ၊ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ

ေနေသာသတိ၊့ မိင်ေတွကေလာ့။ ၃ များေသာေရကိ အမီှ ပေသာ ှ ိေဟာရ မျိုးေစ့၊ ြမစ်၏

အသီးအ ှံ ကိ ထိ မိသ့ည် အခွန်ရ၍၊ အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့၏ ေဈးြဖစ်ေလ ပီ။ ၄

အိဇိဒန် မိ၊့ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ ိေလာ့။ အ ေကာင်းမကား၊ ပင်လယ်တည်းဟေသာ

ပင်လယ် မိ့ ကီး က၊ ငါသည် ကိယ်ဝန်မေဆာင်၊ သားမဘွား၊ လပျို ှ င့် အပျိုမတိ့ကိ

မေမွးြမူရဟ ေြပာဆိ၏။ ၅ အဲဂတုြပည်သားတိ့သည် တ မိသိ့တင်းကိ ကားေသာအခါ၊

ထိသိတင်းေကာင့် အလွန်စိတ်ပပန်ြခင်း သိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၆ တာ မိသိ့့

ကးကေလာ့။ ပင်လယ်နားမှာ ေနေသာသတိ၊့ ညည်းတွားြမည်တမ်းကေလာ့။ ၇ဤမိသ့ည်

ေ ှ းကာလ၌ တည်သြဖင့် သင်တိ့ င်လန်းေသာ မိေ့လာ။ ေဝးေသာ အရပ်၌ တည်းခိ ြခင်း

ငှါ၊ မိမိေြခတိ့သည် မိမိကိေဆာင်သွား က၏။ ၈ တ မိသ့ည် ရာဇသရဖကိ

ေပးတတ်ေသာ မိ့ ြဖစ်လျက်၊ သ၏ကန်သည်တိ့သည် မင်းသား၊ ေဖာက်ကား

ေရာင်းဝယ်ေသာသတိ့သည် ေြမ ကီးမးမတ်ြဖစ်လျက်၊ ထိ မိတ့ဘက်၌အဘယ်သသည်

ဤအကံကိ ကံစည် သနည်း။ ၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊

ှ ိသမ ေသာ ဘန်းအသေရ၏ မာနကိ အ ှ က်ခဲွြခင်းငှါ ၎င်း၊ေြမ ကီး မးမတ်အေပါင်းတိ့ကိ

တ်ချြခင်းငှါ၎င်း ထိသိ့ ကံစည်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အိတာ မိ၏့သီး၊ ကမ်း ိးပျက်ေလ ပီ။

ြမစ်က့ဲသိ့ ကိယ်ြပည်ကိ ှ ံ ့ြပားေလာ့။ ၁၁ ရန်သသည် ပင်လယ်ေပ မှာ လက်ကိဆန့်၍၊

တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ လပ် ှ ားေလ၏။ ခါနာန်ြပည်၌ ခိင်ခ့ံေသာအရပ်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ၊

ထာဝရဘရား အမိန့် ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၂ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာ ကညာ၊ ဇိဒန် မိ၏့သီး၊

သင်သည် ေနာက်တဖန် င်လန်းြခင်း မ ှ ိရ။ ထေလာ့။ ခိတိမ်ြပည်သိ့ ကးသွားေလာ့။

ထိအရပ်၌လည်း ငိမ်သက် ြခင်း မ ှ ိရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အထက်က မ ှ ိေသာ

ခါလဒဲအမျိုးသားတိ့ေန ေသာ ြပည်ကိ ကည့် ေလာ့။ ထိြပည်ကိ အာ ရိမင်းသည်

ေတာတွင်းသားတိ့ ေနစရာဘိ့ တည်ေထာင်၏။ ထိြပည် သားတိ့သည် ြပအိးတိ့ကိ

တည်ေဆာက်၍၊ တ အိမ်ေတာ် များ ှ င့် မိကိ့လည်း ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး က၏။ ၁၄

တာ သေဘာများတိ၊့ ညည်းတွားြမည်တမ်း က ေလာ့။ သင်တိ့၏ မိ့ ကီးသည်

ပျက်ကန် ပီ။ ၁၅ ထိကာလ၌ တ မိကိ့၊မင်းဆက်တဆက်အတိင်း အ ှ ည်၊ အ ှ စ်

ခနစ်ဆယ်ပတ်လံး၊ အဘယ်သမ မေအာက် ေမ့ရ။ အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်လွန်ေသာအခါ၊

ြပည်တန်ဆာ မိန်းမအားသီချင်းဆိသက့ဲသိ၊့ တ မိအ့ား သီချင်းဆိလိမ့် မည်။ ၁၆

အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့ေသာ ြပည်တန်ဆာ မိန်းမ၊ ေစာင်းကိကိင်၍

မိတွ့င်လှည့်လည်ေလာ့။ သတပါးတိ့သည် သင့် ကိ သတိရေစြခင်းငှါ၊ သာယာေသာ အသံ ှ င့်

တီး၍၊ သီချင်းကိ များစွာဆိေလာ့။ ၁၇အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် လွန်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား

သည် တ မိကိ့ အကည့်အ ကလာေတာ်မလိမ့်မည်။ သသည်လည်း တဖန်အြမတ်ရေသာ

ဘာသာသိ့လိက်ြပန် ၍၊ ေြမ ကီးမျက် ှ ာေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ ေလာကီ ိင်ငံတိ့ ှ င့်

မတရားေသာ ဓမထန်ကိ ပလိမ့်မည်။ ၁၈ သိ့ရာတွင်၊ သ၏ကန်သွယ်ြခင်း၊ အြမတ်ရြခင်း

အရာတိ့သည် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းလိမ့်မည်။ ဆည်းဖးသိထားြခင်းကိ မ ပရ။

ကန်သွယ်ေသာ ဥစာ သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေနေသာသတိ့အဘိ့ ြဖစ်၍ သတိ့သည်

ဝစွာစား၍ ခိင်ေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ကလိမ့်မည်။

၂၄ ကည့် ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ြပည်ေတာ်ကိ လွတ်လပ်ေစ၍

ပယ် ှ င်းေမှာက်ထားသြဖင့် ၊ ြပည်သားတိ့ ကိ ကဲွြပားေစေတာ်မ၏။ ၂ ထိအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ဆင်းရဲသားက့ဲသိ့ ၎င်း၊ သခင်သည် ကန်က့ဲသိ့၎င်း၊ သခင်မသည်

ကန်မက့ဲ သိ့၎င်း၊ ေရာင်းေသာသသည် ဝယ်ေသာသက့ဲသိ့၎င်း၊ ေ ကး ှ င်သည်

ေကးတင်ေသာသက့ဲသိ့၎င်း၊ အတိးစား ေသာသသည် အတိးေပးေသာသက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ရ

လိမ့် မည်။ ၃ တြပည်လံး လွတ်လပ်၍ ှ င်း ှ င်း ပျက်စီးရလိမ့် မည်ဟေသာ အရာကိ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ြပည်ေတာ်သည် ငိြငင် ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။ ေလာကသည်

အားေလျာ့၍ ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။ ဘန်း ကီး ေသာ ြပည်သားတိ့သည် အားေလျာ့ က၏။ ၅

ြပည်သားတိ့သည် တရားေတာ်ကိ လွန်ကျူးြခင်း၊ အမိန့်ေတာ်ကိ ေြပာင်းလဲြခင်း၊

ထာဝရသစာေတာ်ကိ ဖျက်ြခင်းအေကာင်းေကာင့် ၊ ြပည်ေတာ်သည် ညစ် းြခင်း ှ ိ ၏။

၆ ထိေကာင့် ၊ ကျိန်ေတာ်မေသာ အကျိန်သည် ြပည် ေတာ်ကိ လမ်းမိး ပီ။

ြပည်သားတိ့အေပ မှာ အြပစ် ေရာက်ေလ ပီ။ ထိေကာင့် ြပည်သတိ့သည် ပေလာင် က

သြဖင့် ၊ ကင်းကျန်ေသာသတိ့သည် နည်းက၏။ ၇သစ်ေသာစပျစ်ရည်သည် ငိြငင်ေလ၏။

စပျစ် ွယ်ပင်သည်လည်း အားေလျာ့ေလ၏။ စိတ် င်လန်း ေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ညည်းတွားက၏။ ၈သာယာေသာပတ်သာ အသံ ငိမ်း ပီ။ ဝမ်း ေြမာက်ေသာသ၏အသံမ ှ ိ။

သာယာေသာေစာင်းသံ လည်း ငိမ်း ပီ။ ၉ သီချင်းဆိလျက် စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရက။
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ေသရည်ေသရက်ကိ ေသာက်ေသာသတိ့သည် ပစပ်ခါး ကလိမ့်မည်။ ၁၀

လွတ်လပ်ေသာ မိသ့ည် ပိပျက်ေလ ပီ။ အ ဘယ်သမ မဝင်ေစြခင်းငှါ၊ အိမ်များကိ

ပိတ်ထားက ပီ။ ၁၁ စပျစ်ရည်ြပတ်ေသာေကာင့် လမ်းခရီးတိ့၌ ြမည် တမ်းြခင်း ှ ိ၏။

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းလည်း အကင်းမ့ဲကွယ် ပီ။ တြပည်လံး၌ သာယာေသာအသံ ငိမ်း ပီ။ ၁၂

ဆိတ်ည့ံြခင်းသည် မိထဲ့မှာ ကျန်ရစ်၏၊ မိတံ့ ခါးကိလည်း ိက်ခတ်၍ ဖိဖျက်က ပီ။ ၁၃

ထိသိ့ြပည်ေတာ်အလယ်၊ ြပည်သားတိ့တွင် ြဖစ်ရေသာ်လည်း သံလွင်ပင်ကိ လပ်၍

အသီးကိ ရသက့ဲသိ့၎င်း၊ စပျစ်သီးကိ သိမ်းယေသာေနာက်၊ အကင်းအကျန် ကိ

ေကာက်ရသက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၄ ထိသတိ့သည် ေကးေကာ်၍ င်လန်းစွာ သီချင်း

ဆိ ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်းေသာအသံ ှ င့် ပင်လယ်တဘက်မှ

ြမည်ကလိမ့်မည်။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍၊ အေ ှ မ့ျက် ှ ာအရပ်တိ့၌ ထာဝရဘ ရားကိ၎င်း၊ ပင်လယ်

တဘက်တကန်း တ ိင်ငံအရပ်တိ့၌၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ၎င်း ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၆သန့် ှ င်းေတာ်မေသာသသည်

ဘန်း ကီးေတာ်မ ေစသတည်းဟ ေြမ ကီးစွန်းမှ သီချင်းဆိသံကိ ငါတိ့သည် ကားရ၏။

ငါမကား၊ အလွန်ဆင်းရဲ၏။ အလွန်ဆင်းရဲ၏။ အမဂလာ ှ ိ၏။ လယက်ေသာသတိ့သည်

လယက်လျက် ေနက၏။ လယက်ေသာသတိ့သည် ကမ်းတမ်းစွာ လယက်က၏။ ၁၇

အိြပည်သား၊ သင်သည် ေကာက်လန့်ဘွယ် ေသာအရာ ေြမတွင်း၊ ေကျာ့ကွင်းထဲသိ့

ေရာက်ေလ ပီ။ ၁၈ ေကာက်လန့်ဘွယ်ေသာ အရာမှ ေြပးေသာသသည် ေြမတွင်းထဲသိ့

ကျလိမ့်မည်။ ေြမ တွင်းမှလွတ်ေသာသသည် ေကျာ့ကွင်း၌ ေကျာ့မိလိမ့် မည်။

ေကာင်းကင် ပန်ဝပွင့်လျက် ှ ိ၍၊ ေြမ ကီးအြမစ် လည်း လပ် ှ ားေလ၏။ ၁၉ ြပည်ေတာ်သည်

တြပည်လံး ပတ်ေလ ပီ။ ြပည် ေတာ်သည် အကန်အစင် ပိပျက်ေလ ပီ။ ြပည်ေတာ်သည်

အလွန်တပ်လပ်လျက် ှ ိေလ၏။ ၂၀ ြပည်ေတာ်သည် ယစ်မးေသာသက့ဲသိ့ တလး

လည်လည် ှ ိ၏။ ပခက်က့ဲသိ့ လပ် ှ ား၏။ မိမိအြပစ်သည် မိမိအေပ မှာ ေလးသြဖင့် ၊

ြပည်ေတာ်သည် လဲလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန် မထရ။ ၂၁ ထိကာလ၌ ထာဝရဘရားသည်၊

ြမင့် ေသာအ ရပ်၌ ြမင့် ေသာအလံးအရင်းကိ၎င်း၊ ေြမေပ မှာေြမ ကီး ှ င်ဘရင်တိ့ကိ၎င်း

ကည့် စစ်ေကာေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၂သတိ့သည် တွင်းထဲမှာ တစတည်းစေဝး၍ ချည်

ေ ှ ာင်ြခင်း၊ ေထာင်ထဲမှာ ချုပ်ထားြခင်းကိ ခံလျက် ေနရ ကလိမ့်မည်။ များစွာေသာ

ေနရ့က်ကာလလွန် ပီးမှ၊ စစ် ေကာြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၂၃ လသည်လည်း

မျက် ှ ာပျက်လိမ့်မည်။ ေနသည် လည်း အ ှ က်ကဲွလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်း

ကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်၊ ဇိအန်ေတာင် ေပ မှာ ေယ ှ လင် မိ ့၌ မင်း ပ၍၊

အသက်ကီးသတိ့ ေ ှ တွ့င်ဘန်း ကီးေတာ်မလတ့ံ။

၂၅ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာက်စား ပါမည်။ နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါမည်။

အ့ံဘွယ်ေသာ အ မတိ့ကိ ပေတာ်မ ပီ။ ေ ှ းအ ကံေတာ်တိ့သည် မေ ွ ့၊ သစာ ှ င့်

မဲြမံ ကပါ၏။ ၂ မိကိ့အမိက်ပံ၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိကိ့ ဖိဖျက်ရာြဖစ် ေစေတာ်မ ပီ။

တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့၏ ေနရာဘံဗိမာန် သည် မိမ့ြဖစ်၊ ေနာက်တဖန် မတည်မေဆာက်

ရမည် အေကာင်းစီရင်ေတာ်မ ပီ။ ၃ ထိေကာင့် ၊ အား ကီးေသာ လမျိုးသည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ချီး မွမ်း ကပါလိမ့်မည်။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ လမျိုးတိ့၏ ေနရာ မိသ့ည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာက် ွံ ပ့ါလိမ့်မည်။ ၄ ကိယ်ေတာ်သည် ဆင်းရဲေသာသတိ့ ခိလံရာ၊

ငတ်မွတ်ေသာသအမ ေရာက်သည်ကာလ၌ ခိလံရာြဖစ် ေတာ်မ၏။ ထရံကိ

တိက်ေသာ မိဃ်းသက်မန်တိင်းက့ဲသိ၊့ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာသတိ့၏

ေဒါသအမျက်ထွက် ေသာအခါ၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်း လွတ်ရာ၊ ေနေရာင်ကွယ်

ကာရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅ ေသွေ့ြခာက်ေသာ အရပ်၌ ေနအ ှ ိန်ကိက့ဲသိ၊့တ

ကန်းတ ိင်ငံတိ့၏ အသံဗလံကိ ငိမ်းေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ထထပ်ေသာ မိဃ်းတိမ်အားြဖင့်

ေနအ ှ ိန် ေပျာက်သက့ဲ သိ၊့ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာသတိ့၏ သီချင်းသံေပျာက်

ရပါလိမ့်မည်။ ၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊ ခဲဘွယ်စားဘွယ်ပဲွ၊

ေဟာင်းေသာစပျစ်ရည်ပဲွတည်းဟ ေသာ၊ ဆေသာခဲဘွယ်စားဘွယ်၊ ေကာင်းမွန်စွာစစ်ေသာ

စပျစ်ရည်ေဟာင်းကိ လခပ်သိမ်းတိ့အဘိ့ ဤေတာင်ေပ မှာ စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇

လခပ်သိမ်းတိ့ကိ ဖံးေသာ မျက် ှ ာဖံးကိ၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးတိ့ကိ ဖံးလမ်းေသာ

တင်းတိမ်ကိ၎င်း၊ ဤေတာင်ေပ မှာ ပယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈ ေသြခင်းကိလည်း

နစ်မွန်းဆံး ံ းေစေတာ်မလိမ့် မည်။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ

မျက် ှ ာတိ့မှ မျက်ရည်ကိသတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ် ေတာ်၏လတိ့သည် ခံရေသာ

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိလည်း၊ ေြမ ကီး တြပင်လံး၌ ပယ် ှ င်းေတာ်မလိမ့်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား

အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၉ ထိကာလ၌ ကည့် ေလာ့။ ဤအ ှ င်ကား၊ ငါတိ့ ေြမာ်လင့် ေသာ၊

ငါတိ့၏ဘရားသခင်တည်း။ ငါတိ့ကိ ကယ် တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ဤအ ှ င်ကား၊

ငါတိ့ေြမာ်လင့် ေသာ ထာဝရဘရားတည်း။ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇး ေကာင့် ၊

ငါတိ့သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကကန်အ့ံဟဆိ ကလိမ့်မည်။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ် သည် ဤေတာင်ေပ မှာ ငိမ်းလိမ့်မည်။ ေကာက် ိးသည်

ေနာက်ေချး ံ ပွ့က်၌ ှ ိပ်နင်းြခင်းကိ ခံရသက့ဲသိ၊့ ေမာဘ ြပည်သည် မိမိ၌

ှ ိပ်နင်းေတာ်မြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ၁၁ ေရကးေသာသသည် ေရကးြခင်းငှါ လက်ကိ

ဆန့်သက့ဲသိ၊့ ေမာဘြပည်အလယ်၌ လက်ေတာ်ကိ ဆန့် ၍၊ ေမာဘ၏မာန ှ င့်

လက်သတိကိ ချေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂သင်တိ့၏ မိ့ ိ းြပအိး အထွဋ်ကိ ဖိ၍၊ ေြမတိင်

ေအာင် ှ ိမ့်သြဖင့် ၊ေြမမန့်ထဲမှာ ချေတာ်မလိမ့်မည်။

၂၆ ထိကာလ၌ ယဒြပည်မှာ သီချင်းဆိလတ့ံေသာစ ကားဟမကား၊ ငါတိ့၌ ခိင်ခ့ံေသာ

မိ ့ ှ ိ၏။ ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ ြပအိး၊ ရင်တားအရာ၌ စီရင်ခန့်ထားေတာ်မ

လိမ့်မည်။ ၂ တံခါးတိ့ကိ ဖွင့် ကေလာ့။ ၃သစာေစာင့် ၍ ေြဖာင့် မတ်ေသာ လမျိုးဝင် ပါ

ေစ။ စိတ် ှ လံးတည်ကည်ေသာသသည် ကိယ်ေတာ်၌ ခိလံေသာေကာင့် ၊ ငိမ်သက်ြခင်း

သက်သက် ှ ိမည့် အေကာင်းေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၄ ထာဝရဘရား၌ အစဥ်အ မဲ

ခိလံကေလာ့။ ထာ ဝရဘရားသည် နိစထာဝရ ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅ ြမင့် ေသာအရပ်၌

ေနေသာသတိ့ကိ တ်ချေတာ် မ၏။ ြမင့် ြမတ်ေသာ မိကိ့ ဖိ၍၊ ေြမတိင်ေအာင် ှ ိမ့်ချ

လျက် ေြမမန့်ထဲမှာ ထားေတာ်မ၏။ ၆ ေကျာ်နင်းြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲေသာသ

ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာသတိ့သည် ေကျာ်နင်း ကလိမ့်မည်။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

ေြဖာင့် ေသာလမ်း ၌ သွားတတ်၏။ အိေြဖာင့် မတ်ေတာ်မေသာဘရား၊ ကိယ် ေတာ်သည်

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏ လမ်းခရီးကိ ြပင်ဆင် ေတာ်မ၏။ ၈ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်တိ့သည် တရားေတာ် လမ်း၌ သွားလျက်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ၍၊

ကိယ်ေတာ် ၏အမည်၊ ဘဲွန့ာမေတာ်ကိ စိတ် ှ လံး၌ တသလျက် ှ ိပါ ၏။ ၉

ညဥ့်အခါ အက ်ပ်သည် စိတ် ှ လံး ှ င့် ကိယ် ေတာ်ကိ ေတာင့်တပါ၏။ နံနက်အခါ

အက ်ပ်သည် အတွင်းဝိညာဥ်အားြဖင့် ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာပါ၏။ ေြမေပ မှာ အမကိ

စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မေသာအခါ၊ ေလာကီ သားတိ့သည် တရားကိသင် က၏။

၁၀ မတရားေသာသသည် ေကျးဇးကိခံရေသာ် လည်း၊ တရားကိ မသင်တတ်ပါ။

တရားကျင့် ရာြပည်၌ပင် အဓမ ပ၍၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ကိ ပမာဏမ ပ တတ်ပါ။

၁၁ အိထာဝရဘရား၊ လက်ေတာ်ကိချီေတာ်မေသာ် လည်း၊ သတိ့သည် မြမင်မမှတ်ကပါ။

သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့အဘိ့ စိတ်အား ကီးေတာ်မေကာင်းကိ၊ သတိ့သည်

ြမင်၍ အ ှ က်ကဲွ ကပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်၏ ရန်သတိ့ကိ မီးေလာင်ရပါလိမ့်မည်။ ၁၂

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် တိ့အား ငိမ်သက်ြခင်းကိ ေပးေတာ်မလိမ့်မည်။

အ ေကာင်းမကား၊ အက ်ပ်တိ့၏ အမ ှ ိသမ တိ့ကိ အက ်ပ် တိ့အဘိ့ ပေတာ်မ၏။ ၁၃

အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်မှ တပါး အြခားေသာသခင်တိ့သည်

အက ်ပ် တိ့ကိ အစိးရက ပီ။ ယခမကား၊ ကိယ်ေတာ်အားြဖင့်သာ နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကပါမည်။ ၁၄ ထိသခင်တိ့သည် ေသကပါ ပီ။ တဖန် အသက်မ ှ င်ရကပါ။

သချုင်းသားြဖစ်၍ ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိရ က ပါ။ သတိ့ကိ ကည့် ဖျက်ဆီး၍၊

သတိ့၏အမှတ်မ မ ှ ိေစ ြခင်းငှါ ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ။ ၁၅ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်တိ့အမျိုးကိ တိးပွါး ေစေတာ်မ ပီ။ အက ်ပ်တိ့ အမျိုးကိတိးပွါးေစသြဖင့် ၊

ဘန်း ကီးေတာ်မ၏။ ြပည်ေတာ်ကိ ပတ်ဝန်းကျင်၌ကျယ် ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၆ အိထာဝရဘရား၊

သတိ့သည် ဆင်းရဲခံရေသာ အခါ၊ ကိယ်ေတာ်၌ ဆည်းကပ်ကပါ ပီ။ ဆံးမေတာ်မေသာ အခါ၊

ဆေတာင်းပဌနာ စကားကိသွန်းေလာင်း ကပါ ပီ။ ၁၇ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိန်းမသည်

သားဘွားချိန် နီးေသာအခါ နာကျင်၍၊ နာကျင်ြခင်းေဝဒနာေကာင့် ေအာ်ဟစ်သက့ဲသိ၊့

ထိအတ၊ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် တိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ြဖစ် ကပါ ပီ။ ၁၈

အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍ နာကျင် ြခင်း ေဝဒနာကိ ခံရေသာ်လည်း၊
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ေလကိ ဘွားသက့ဲသိ့ ြဖစ် ကပါ ပီတကား။ ြပည်သားတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့

မေရာက်က။ ေလာကီသားတိ့သည် မလဲကပါ။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်၏လေသတိ့သည်

အသက် ှ င် ကပါ လိမ့်မည်။ ငါ၏အေသေကာင်တိ့သည်လည်း ထေြမာက် ကပါလိမ့်မည်။

ေြမမန့်၌ေနေသာသတိ၊့ ိး၍သီချင်းဆိ ကေလာ့။အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်၏ ှ င်းသည်

ြမက်ပင်တိ့ကိ ေပါက်ေစေသာ ှ င်းက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ေြမသည် လည်း မိမိသချုင်းသားတိ့ကိ

ထတ်ေဘာ်ရပါလိမ့်မည်။ ၂၀ ငါ၏လတိ၊့ လာက။ အတွင်းအခန်းထဲသိ့ ဝင်၍၊

သင်တိ့ကိ ကွယ်ကာေသာ တံခါးများကိ ပိတ်ထားက။ အမျက်ကာလ လွန်သည်တိင်ေအာင်

ခဏသာပန်းေ ှ ာင် ၍ ေနကေလာ့။ ၂၁ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည်

ေြမ ကီး သားတိ့ကိ၊ သတိ့ဒစ ိက်ေကာင့် အြပစ်ေပးလိေသာငှါ၊ မိမိအရပ်ဌာနထဲက

ထွက်ေတာ်မ၏။ ထိအခါ ေြမ ကီး သည် မိမိ၌ ှ ိေသာ အေသွးကိေဘာ်ြပရလိမ့်မည်။ မိမိ၌

အေသခံရေသာသတိ့ကိ ေနာက်တဖန် ဝှက်၍မထားရ။

၂၇ ထိကာလ၌ ထာဝရဘရားသည် ေြပးတက်ေသာ ေ မလဝိသန် ကိ၎င်း၊

လိမ်ေသာေ မလဝိသန်ကိ၎င်း ခိင်ခ့ံ ကီးမားေသာ ထားေတာ် ှ င့် ဒဏ်ေပး၍၊

ပင်လယ်၌ ှ ိေသာ နဂါးကိလည်း သတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂ ထိကာလ၌

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ အေကာင်း ပ၍၊ ဤသိ့ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၃ ငါထာဝရဘရားသည်

ဥယျာဥ်ေစာင့် ြဖစ်၏။ မ ြခားမလပ်ေရေလာင်းမည်။ အဘယ်သမ မဖျက်ေစြခင်း ငှါ၊

ေန့ညဥ့်မြပတ် ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်။ ၄ ငါ့အမျက် ငိမ်း ပီ။ ဆးပင်မျိုးကိမကား၊ စစ်ပဲွ၌

ငါေတွပ့ါေစေသာ။ချက်ချင်းတိက်၍ တ ပိင်နက်မီး ိ ့ မည်။ ၅ သိ့မဟတ်

ငါ၏အစွမ်းသတိကိ ကိးစား၍၊ငါ ှ င့် မိဿဟာယ ဖဲွ ့ ကေစ။ ငါ ှ င့် မိဿဟာယ ဖဲွ ့ ကေစ

ေသာ။ ၆ ေနာင်ကာလ၌ ယာကပ်သည် အြမစ်ကျလိမ့် မည်။ ဣသေရလသည် စိမ်းလန်း၍

အဖးအငံ ထွက်သ ြဖင့် ၊ ေလာကီ ိင်ငံကိ အသီး ှ င့် ြပည့်ေစလိမ့်မည်။ ၇

သကိ့ ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မသည် နည်းတ၊ သကိ့ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မသေလာ။

သကိ့သတ်ေသာ သတိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရကသည်နည်းတ၊ သ

သည်အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရသေလာ။ ၈သကိ့ စွန့်ပစ်၍ အေတာ်အတန် ဆံးမေတာ်မ ၏။

အေ ှ ေ့လလာေသာအခါ၊ ြပင်းစွာေသာေလြဖင့် တိက်သွားေတာ်မ၏။ ၉

ထိသိ့ယာကပ်အမျိုးသည် ယဇ်ပလင်ေကျာက်တိ့ ကိ ထံးေကျာက်က့ဲသိ့

ချိုးဖ့ဲ၍၊အာ ှ ရပင် ှ င့် ပ်တတိ့ကိ လဲှေသာအခါ၊ မိမိအြပစ်ေြပ၍၊ အြပစ်ေြပ ှ င်းြခင်း အ

ကျိုးေကျးဇး ှ ိသမ ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၀ သိ့ေသာ်လည်း၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိသ့ည်၊ ဆိတ်ညံ

ေသာအရပ်၊ ေတာက့ဲသိ့ စွန့်၍ ပစ်ထားေသာေနရာြဖစ် လိမ့်မည်။ ထိအရပ်၌

ွားသငယ်သည် ကျက်စားလျက်၊ အိပ်လျက်ေန၍၊ အ ွန့်များကိ ကိက်စားလိမ့်မည်။ ၁၁

အခက်အလက်တိ့သည် ေသွေ့ြခာက်ေသာအခါ ချိုးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ မိန်းမတိ့သည်

လာ၍မီး ိ ့ ကလိမ့် မည်။ အေကာင်းမကား၊ ပညာမ့ဲေသာအမျိုးြဖစ်၏။ ထိ့

ေကာင့် ၊ဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မေသာသသည် မသနား၊ ေကျးဇးမ ပဘဲ ေနေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၂ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ထိကာလ၌လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ြမစ် ကီးမှစ၍၊

အဲဂတုြမစ်တိင်ေအာင် သစ်သီးများကိ သိမ်းယေတာ်မသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် တ

ေယာက်ေနာက် တေယာက်၊ ေကာက်သိမ်းြခင်း ေကျးဇး ေတာ်ကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၃

ထိကာလ၌လည်း၊ ကီးေသာတံပိးကိ မတ်ရလိမ့် မည်။ အာ ရိြပည်၌ေပျာက်ေသာသ၊

အဲဂတုြပည်၌ စွန့် ပစ်ေသာသတိ့သည်လာ၍၊ေယ ှ လင် မိတွ့င်၊သန့် ှ င်းေသာ

ေတာင်ေပ မှာ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဝတ် ပ၍ ကိး ကွယ်ကလိမ့်မည်။

၂၈ စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မးေသာသတိ့၏ ေနရာကယ် ဝေသာ ချိုင့် ဦးတွင်၊ ဧဖရိမ်အမျိုး

ေသေသာက်ကူးတိ့၏ မာနသရဖ ှ င့် ၊သတိ့၌ ိး ွမ်းတတ်ေသာဘန်းအသေရ

၏ ပန်းပွင့်သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ၂ ထာဝရဘရား၌ ခွန်အားတန်ခိး ကီးေသာသ

သည်၊ မိဃ်းသီးပါလျက် ဖျက်ဆီးေသာ မိဃ်းသက်မန် တိင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ြပင်းစွာထ၍

လမ်းမိးေသာ ေရ ကီးက့ဲသိ့ ၎င်း၊ ေြမတိင်ေအာင် ြပင်းစွာချပစ်လိမ့်မည်။ ၃ ဧဖရိမ်အမျိုး

ေသေသာက်ကူးတိ့၏ မာနသရဖ သည်၊ ေကျာ်နင်းြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ၄ ကယ်ဝေသာ

ချိုင့် ဦးတွင်၊ သတိ့၌ ိး ွမ်းတတ် ေသာ ဘန်းအသေရ၏ ပန်းပွင့်သည်၊ ေ ွကာလ မေစ့မီှ

အလျင် သီးေသာအသီးက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိအသီးကိ ြမင်ေသာသသည် ြမင်လျက်၊

လက် ှ င့် ကိင်လျက်ပင်စား တတ်၏။ ၅ ထိကာလ၌လည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည်၊ကျန် ကင်းေသာ မိမိလတိ့၌ဘန်း ှ ိ ေသာသရဖ၊ အသေရတင့်တယ်ေသာ

ဦးရစ်ြဖစ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၆ တရားမကိ စီရင်ေသာသတိ့အား တရားစီရင် ေသာ

ဥာဏ်ကိ၎င်း၊ ရန်သမျိုး တံခါးတိင်ေအာင် စစ်မ ကိ လှန်ေသာသတိ့အား၊ ခွန်အားဗလကိ၎င်း

ေပးေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထိသတိ့သည် စပျစ်ရည် ေကာင့် မှားယွင်း က ပီ။

ေသရည်ေသရက်ေကာင့် လမ်းလဲွ က ပီ။ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ပေရာဖက်တိ့သည်

ေသရည်ေသရက် ေကာင့် မှားယွင်း က ပီ။ စပျစ်ရည် ှ င့် မန် က ပီ။ ေသရည် ေသရက်ေကာင့်

လမ်းလဲွ က ပီ။ ဗျာဒိတ်ခံသည် အရာ၌ မှားယွင်းလျက်၊ တရားစီရင်သည်အရာ၌ ထိမိ၍

လဲ လျက်ေနက၏။ ၈ သတိ့စားပဲွ ှ ိသမ တိ့သည်၊ လွတ်လပ်ရာမ ှ ိ သည်တိင်ေအာင်၊

အန်ဖတ် ှ င့် ၎င်း၊ အညစ်အေကး ှ င့် ၎င်း ြပည့်လျက် ှ ိ က၏။ ၉သတိ့က၊ အဘယ်သကိ

ပညာသွန်သင်ချင်သ နည်း။ အဘယ်သကိတရားနားလည်ေစချင်သနည်း။ ငါ တိ့သည်

ိ ့ ှ င့် ကွာစ ှ ိေသာသ၊ အမိသားြမတ် ှ င့် အ ိင် ကွာရေသာသြဖစ်ကသေလာ။ ၁၀

ပညတ်တခေပ မှာ တခ၊ တခေပ မှာ တခ၊ တနည်းေပ မှာ တနည်း၊ တနည်းေပ မှာ တနည်း၊

သည် ဘက်မှာ အနည်းငယ်၊ဟိဘက်မှာ အနည်းငယ် ှ ိပါသည် တကားဟ ဆိက၏။ ၁၁

အကယ်စင်စစ်၊ စကားမ ပီေသာ တ်၊ ိင်း ေသာလ ာ ှ င့် ဤလမျိုးကိ မိန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။

၁၂ဤသိ့ ပလ င် ငိမ်ဝပ်လိမ့်မည်။ ပင်ပန်းေသာသ တိ့သည် ငိမ်ဝပ်ကေစ။ ဤသိ့ ပလ င်

သက်သာလိမ့်မည် ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ သတိ့သည်နားမေထာင် က။ ၁၃

ထိ့ေကာင့် ၊သတိ့သည် သွားရာတွင်၊ လှန်ဆတ်၍ ကျိုးပ့ဲေကျာ့မိ ဘမ်းဆီးြခင်းသိ့

ေရာက်မည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် သတိ့၌ ပညတ်

တခေပ မှာတခ၊ တခေပ မှာတခ၊တနည်းေပ မှာ တနည်း၊ တနည်းေပ မှာ တနည်း၊

သည်ဘက်မှာ အနည်း ငယ်၊ ဟိဘက်မှာ အနည်းငယ် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍၊ ဆဲေရးတတ်ေသာ ေယ ှ လင် မိ ့ သားအ ကီးအကပ်တိ၊့ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၅ သင်တိ့က၊ ငါတိ့သည် ေသမင်း ှ င့်

မိဿဟာယ ဖဲွ ့ က ပီ။ မရဏာ ိင်ငံ ှ င့် အက မ်းဝင် က ပီ။ လမ်းမိးေသာ ေဘးသည်

ချင်းနင်းေသာအခါ၊ ငါတိ့ ှ ိရာသိ့ မေရာက်ရ။ ငါတိ့သည် မသာကိကိးစား က၏။

လှည့် စားြခင်းေအာက် ၌ ပန်းကွယ်၍ ေနက၏ဟဆိတတ်ေသာေကာင့် ၊ (Sheol

h7585) ၁၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားက၊ စံစမ်းေသာ အြမစ် ေကျာက်တည်းဟေသာ၊

မလပ် ိင်ေအာင် မဲြမံေသာ တိက်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်ြမတ်ကိ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ

ငါချထား၏။ ထိေကျာက်ကိ အမီှ ပေသာသသည် ေြပးရ ေသာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၁၇

တရားမကိ ဆံးြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင် ြခင်းကိ မျဥ်း ကိး ှ င့် မှန်ထပ်အားြဖင့်

ငါ ပမည်။ မိဃ်း သီး ွာ၍ ကိးစားရာ မသာကိ ပယ် ှ ားလိမ့်မည်။ ပန်းကွယ် ရာအရပ်ကိလည်း

ေရလမ်းမိးလိမ့်မည်။ ၁၈သင်တိ့သည် ေသမင်း ှ င့် ဖဲွေ့သာ မိဿဟာယ ပျက်လိမ့်မည်။

မရဏာ ိင်ငံ ှ င့် အက မ်းဝင်ြခင်းသည် အထမေြမာက်ရ။ လမ်းမိးေသာေဘးသည်

ချင်းနင်းေသာ အခါ၊ သင်တိ့ကိလည်း ေကျာ်နင်းလိမ့်မည်။ (Sheol h7585) ၁၉

ချင်းနင်းစဥ်တွင် ပါသွားလိမ့်မည်။ နံနက်အချိန် ေရာက် မဲ အစဥ်အတိင်း၊ ေန့ညဥ့်မြပတ်

ချင်းနင်းသည် ြဖစ်၍၊ သိတင်း ကားကာမအားြဖင့် ထိတ်လန့်ြခင်းအေကာင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၀

ခတင်သည် ကိယ်မဆန့်ေလာက်ေအာင်တိ၏။ ေစာင်သည်လည်း ခံေလာက်ေအာင်ငယ်၏။

၂၁ ထာဝရဘရားသည် အမေတာ်တည်းဟေသာ၊ ထးြခားေသာ အမေတာ်ကိ ပြခင်းငှါ၎င်း၊

အလပ်ေတာ် တည်းဟေသာ၊ လပ် မဲမဟတ်ေသာ အလပ်ေတာ်ကိ လက် စသတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊

ေပရဇိမ်ေတာင်ေပ မှာ ပသက့ဲသိ့ ထ ေတာ်မမည်။ ဂိေဗာင်ချိုင့် ထဲမှာ ှ ိသက့ဲသိ့

အမျက်ထွက် ေတာ်မမည်။ ၂၂ယခမှာ သင်တိ့သည် သာ၍ြပင်းစွာေသာ ဆံးမ ြခင်း ှ င့်

လွတ်မည်အေကာင်း၊ ေနာက်တဖန် ဆဲေရးြခင်း ကိ မ ပက ှ င့် ။ ြပည်တြပည်လံး၌

အ ှံ ့အြပားစီရင်ဆံး ြဖတ်ေသာ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း ှ ိလိမ့်မည်ဟ ေကာင်း

ကင်ဗိလ်ေြခသခင် အ ှ င်ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ငါ ကားရ ပီ။ ၂၃ ငါေြပာသံကိကား၍

မှတ်ကေလာ့။ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်နာယကေလာ့။ ၂၄လယ်လပ်ေသာသသည်

မျိုးေစ့ကိ ကဲြခင်းငှါ၊ ေြမကိဆွလျက်၊ ေြမစိင်ကိ ေချလျက်အစဥ် လယ်ထွန် တတ်သေလာ။

၂၅ လယ်မျက် ှ ာကိ ှ ိ ပီးမှ စမန်နက်မျိုးေစ့၊ဇီယာ မျိုးေစ့ကိ ကဲသည်မဟတ်ေလာ။

ဂျံုစပါးမျိုးေစ့ကိအတန်းတန်းစိက်၍၊ မေယာစပါး ှ င့် ေကာက်စပါးမျိုးေစ့ အသီးအသီးတိ့ကိ

သတိ့အရပ်၌ ကဲသည်မဟတ်ေလာ။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊ သ၏ဘရားသခင်သည်

စီ ရင်တတ်ေသာ ဥာဏ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ သကိ့လည်း သွန် သင်ေတာ်မ၏။ ၂၇
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စမန်နက် မျိုးေစ့ကိလည်း ပျဥ်ြပား ှ င့် မနယ် တတ်။ ဇီယာေစ့ေပ ၌လည်း လှည်းဘီးကိ

မလိှမ့်တတ်။ စမန်နက်ေစ့ကိ တတ် ှ င့် ၎င်း၊ ဇီယာေစ့ကိ ကိမ်လံး ှ င့် ၎င်း ိက်တတ်၏။ ၂၈

ဂျံုစပါးကိကား နယ်တတ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အ စဥ်နယ်တတ်သည်မဟတ်။ လှည်းဘီး ှ င့်

ြမင်းတိ့ကိ ှ င် ေသာ်လည်း၊ စပါးကိ ညက်ေစတတ်သည်မဟတ်။ ၂၉ ထိအမသည်လည်း၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား အ ကံေပးေတာ်မေသာအမတည်း။ အ ကံ

ေပးေတာ်မြခင်းသည် အ့ံသဘွယ်ြဖစ်၏။ ဥာဏ်ေတာ် သည်လည်း ထးဆန်းေပ၏။

၂၉ အေရလ မိ၊့ ဒါဝိဒ်မင်းေနေသာ အေရလ မိ့သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ တ ှ စ်ေပ မှာ

တ ှ စ်ထပ်ကေလာ့။ ပဲွတိ့ကိ အလှည့် လှည့် ခံ ကေလာ့။ ၂ သိ့ရာတွင်၊

အေရလ မိကိ့ ငါဆင်းရဲေစ၍၊ ထိ မိသ့ည် ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့် ညည်းတွားြခင်း ှ ိေသာ်လည်း၊

အေရလ မိက့ဲ့သိ့ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၃ ငါသည် သင့် ပတ်ဝန်းကျင်၌ တပ်ချမည်။

ေြမ ိး ှ င့် ဝိင်းထား၍၊ ေြမကတပ်များကိလည်း တးလပ်မည်။ ၄သင်သည် ှ ိမ့်ချြခင်းကိ

ခံ၍ေြမထဲက ေြပာရ လိမ့်မည်။ ေြမမန့်ထဲက ငယ်ေသာအသံ ှ င့် မက်ရလိမ့် မည်။

သင်ေြပာေသာအသံသည် နတ်ဝင်သေြပာသံက့ဲသိ့ ေြမထဲကထွက်၍၊ သင်သည်

ေြမမန့်ထဲက အသံေသး ှ င့် တိးတိး မက်ဆိရလိမ့်မည်။ ၅ သိ့ရာတွင်၊သင်၏

ရန်သအလံးအရင်းသည် အ ဏြမူက့ဲသိ့၎င်း၊ ေ ကာက်မက်ဘွယ်ေသာသ အလံးအရင်း

သည် လွင့် သွားေသာ ဖဲွက့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၍၊ အလျင်တေဆာ ချက်ြခင်း အမေရာက်လိမ့်မည်။ ၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်၊ မိဃ်းချုန်းြခင်း၊ ေြမလပ်ြခင်း၊

အသံဗလံြမည်ြခင်း ှ င့် တ ကွ မိဃ်းသက်မန်တိင်း၊ ေလာင်တတ်ေသာ မီးလ ံအားြဖင့်

အြပစ်ေပးေတာ်မမည်။ ၇ အြပည်ြပည်ကလာ၍၊ အေရလ မိကိ့ စစ်တိက် ေသာ

အလံးအရင်း၊ အေရလ မိ့ ှ င့် ရဲတိက်ကိတိက်၍ ှ ဥ်းဆဲေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

အိပ်မက်တည်းဟ ေသာညဥ့် ပါ ံ က့ဲသိ့ ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ၈ မွတ်သိပ်ေသာသသည်

အိပ်မက်တွင်စားရသည် ဟထင်ေသာ်လည်း၊ ိးေသာအခါ အမွတ်အသိပ်မေြပသ က့ဲသိ့၎င်း၊

ေရငတ်သသည် အိပ်မက်တွင် ေသာက်ရသည် ဟထင်ေသာ်လည်း၊ ိးေသာအခါ

ွမ်းနယ်လျက်၊ ေတာင့် တလျက် ှ ိသက့ဲသိ့၎င်း၊ အြပည်ြပည်ကလာ၍၊ ဇိအန်

ေတာင်ကိစစ်တိက်ေသာ အလံးအရင်းသည်ြဖစ်ရလိမ့် မည်။ ၉ ဖင့် ဲ၍ မိင်ေတွကေလာ့။

ကာမဂဏ်၌ ေပျာ် ေမွ ့၍ မန်လျက်ေနကေလာ့။ စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ဘဲ ယစ်မးလျက်၊

ေသရည်ေသရက်ကိ မေသာက်ဘဲ တိမ်း ယိမ်းလျက် ှ ိ က၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် အိပ်ချင် ေသာသေဘာကိ သင်တိ့၌ သွင်းသြဖင့် ၊ သင်တိ့မျက်စိကိ

ပိတ်၍၊ သင်တိ့၏ ပေရာဖက်များ၊ မင်းများ၊ ဗျာဒိတ်ခံသ များတိ့ကိ ဖံးလမ်းေတာ်မ ပီ။ ၁၁

ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသမသည် တံဆိပ်ခတ်ေသာစာ က့ဲသိ့ သင်တိ့၌ ြဖစ်၏။ ထိစာသည်

စာတတ်ေသာသအား ေပး၍၊ ဤစာကိ ဘတ်ပါေလာ့ဟ ဆိလင်၊ ထိသက၊ ဤစာ ကိ

ငါမဘတ် ိင်။ တံဆိပ်ခတ်လျက် ှ ိ၏ဟ ြပန်ေြပာတတ် ၏။ ၁၂ ထိစာကိ

စာမတတ်ေသာသအားေပး၍၊ ဤစာ ကိဘတ်ပါေလာ့ဟ ဆိလင်၊ ထိသက၊ ငါသည်

စာမတတ် ဟြပန်ေြပာတတ်၏။ ၁၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤလမျိုးသည် တ် ှ င့်

ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ တ်ခမ်း ှ င့် ငါ့ကိ ိေသက၏။ စိတ် ှ လံးမကား ငါ ှ င့် ေဝးလှ၏။

လတိ့စီရင်ေသာ ပညတ်တိ့ ကိ အမီှ ပ၍ ငါ့ကိေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၄ ထိေကာင့် ၊

အ့ံ သေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမ ကိ ဤလမျိုးတွင် တဖန် ငါ ပဦးမည်။ သတိ့တွင် ပညာ ှ ိ

တိ့၏ ပညာသည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာ သတိ့၏ ဥာဏ်လည်း

ကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅ထာဝရဘရား မသိေစြခင်းငှါ၊ နက်နဲေသာအ

ကံကိ ကံ၍၊ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ အမကိ ပလျက်၊ ငါတိ့ကိ အဘယ်သြမင်သနည်း။ ငါတိ့ကိ

အဘယ်သသိသနည်းဟ ေြပာဆိတတ်ေသာသတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၆

သင်တိ့သည် ေဖာက်ြပန် ကသည်တကား။ အိး ထိန်းသမားကိ၊ အိးေြမက့ဲသိ့

မှတ်ရမည်ေလာ။ လပ်အပ် ေသာအရာသည် လပ်တတ်ေသာသကိ ရည်မှတ်၍၊ ဤသ သည်

ငါ့ကိမလပ်ဟ ဆိရမည်ေလာ၊ ဖန်ဆင်းအပ်ေသာ အရာသည် ဖန်ဆင်းတတ်ေသာသကိ

ရည်မှတ်၍၊ ဤသ ၌ ပညာအတတ်မ ှ ိဟ ဆိရမည်ေလာ။ ၁၇ ေလဗ န်ေတာင်သည်

ဝေြပာေသာလယ်ြပင်က့ဲ သိ့၎င်း၊ ဝေြပာေသာလယ်ြပင်သည် ေတာက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ရ

ေသာအချိန်နီး ပီ မဟတ်ေလာ။ ၁၈ ထိကာလ၌ နားပင်းေသာသတိ့သည် ကျမ်းစ ကားကိ

ကားက လိမ့်မည်။ မျက်စိကန်းေသာသတိ့သည် ေြမး ှ က်ြခင်း၊ ေမှာင်မိက်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်၍ ြမင် က လိမ့်မည်။ ၁၉ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာ သတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ

အမီှ ပ၍၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း တိးပွါး ကလိမ့်မည်။ လတိ့တွင် ဆင်းရဲေသာသတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်း ေသာဘရားကိ အမီှ ပ၍ င်လန်း ကလိမ့်မည်။ ၂၀

အေကာင်းမကား၊ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာသ သည် ဆံး ံ းရ၏။ ဆဲေရးေသာသသည်

ေပျာက်ကန်ရ၏။ သအ့ြပစ်ကိ ေချာင်းေြမာင်းေသာသ၊ ၂၁တရားေတွ့၍ ဆင်းရဲေသာတိ့

အြပစ်ေရာက်ေစ ေသာသ၊ မိတံ့ခါးဝမှာ အမသည်ကိ ေကျာ့မိေစြခင်းငှါ

ပေသာသ၊ အြပစ်မ ှ ိေသာသကိ မတရားသြဖင့် ံ းေစ ေသာသ အေပါင်းတိ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းရ၏။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ အာြဗဟံ အမျိုးကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ ေသာ

ထာဝရဘရားသည်၊ ယာကပ်အမျိုးကိရည်မှတ်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယာကပ်အမျိုးသည်

ေနာက်တဖန် ှ က်ေကာက်ြခင်း၊ မျက် ှ ာပျက်ြခင်း မ ှ ိရ။ ၂၃ ထိအမျိုးသားတိ့သည်

ငါစီရင်ေသာအမကိြမင် လ င်၊ ငါ့နာမကိ မိမိတိ့တွင် ိေသကလိမ့်မည်။ ယာကပ်အ

မျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ ိေသ၍၊ ဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။ ၂၄ စိတ်သေဘာေဖာက်ြပန်ေသာသတိ့သည် ပညာသတိကိ

ရက၍၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သ တိ့သည်လည်း၊ ဆံးမသဝါဒစကားကိ

နာယကလိမ့်မည်။

၃၀ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပန်ကန် ေသာ အမျိုးသားတိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ သတိ့သည် ငါ့ကိ အမီှမ ပဘဲ အချင်းချင်းတိင်ပင် က၏။

ငါ့ဝိညာဥ် အခွင့် မ ှ ိဘဲ မိဿဟာယဖဲွ ့၍ အထပ်ထပ်အြပစ်ေရာက် က၏။ ၂

ဖာေရာဘရင်၏ ဘန်းကိအမီှ ပ၍၊ အဲဂတုအ ရိပ်ကိ ခိလံြခင်းငှါ၊ ငါ့ တ်ထွက်ကိ

အခွင့် မပန်ဘဲ၊ အဲဂတု ြပည်သိ့ ေရာက်ေအာင် သွား က၏။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်

ဖာေရာဘရင်၏ဘန်းကိ အမီှ ပေသာေကာင့် ှ က်ေကာက်ကလိမ့်မည်။ အဲဂတု အရိပ်ကိ

ခိလံေသာေကာင့် မျက် ှ ာပျက်ကလိမ့်မည်။ ၄သတိ့မင်းတိ့သည် ေဇာန မိ ့၌ ှ ိ က ပီ။

သံတမန် တိ့သည် ဟာနက် မိသိ့့ ေရာက်က ပီ။ ၅ အသံးမဝင်၊ အကအညီမေပး၊

ေကျးဇးမ ပ ိင် ဘဲ ှ က်ေကာက်ြခင်း၊ အသေရပျက်ြခင်း အေကာင်းသာ ြဖစ်ေသာ

လမျိုးကိ သတိ့ ှ ိသမသည် ှ က်ေကာက်က၏။ ၆ ြခေသ့မ၊ ြခေသ့ပျို၊ ေ မဆိး၊

ပျံတတ်ေသာ မီးေ မ များသြဖင့် ၊ အလွန်ခဲယဥ်း၍ ဆင်းရဲေသာြပည်ကိ ေ ှ ာက် လျက်၊

ေတာင်မျက် ှ ာသိ့သွားေသာ တိရစာန်တိ့အေပ မှာ တင်ေသာ ဝန်များကိ ကည့် ကေလာ့။

ြမည်းပခံးေပ မှာ ဥစာပစည်းများကိ၎င်း၊ ကလားအပ်၏ ဘိေ့ပ မှာ ဘ ာ များကိ ၎င်းတင်၍၊

ေကျးဇးမ ပ ိင်ေသာ လမျိုးထံသိ့ ေဆာင်သွား ကသည်တကား။ ၇ အဲဂတုြပည်

အချည်း ှ ီးသက်သက်၊ အကျိုးမ ေပး ိင်။ ထိေကာင့် ၊မလပ်ဘဲေနတတ်ေသာရာခပ်ဟ ငါ

သမတ်ေပ၏။ ၈သင်သည်ယခသွား၍ သတိ့ေ ှ မှ့ာသင်ပန်း၌ ေရးထားရေသာအချက်၊

ေနာင်ကာလ အစဥ်အဆက် တည် ေစြခင်းငှါ၊ စာစီ၍ မှတ်သားရေသာ အချက်ဟမ ကား၊ ၉

ဤလမျိုးသည် ပန်ကန်တတ်၏။ ေဖာက်ြပန် ေသာအမျိုးသား၊ ထာဝရဘရား၏

တရားေတာ်ကိ နာယ ြခင်းငှါ အလိမ ှ ိေသာ အမျိုးသားြဖစ် က၏။ ၁၀သတိ့ကလည်း၊

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ မခံပါ ှ င့်ဟ ဗျာဒိတ်ခံေသာသတိ့အား၎င်း၊ မှန်ေသာစကားကိ ငါတိ့ အား

မေဟာပါ ှ င့် ။ ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ ေြပာကပါ။ လှည့်စားေသာစကားကိ ေဟာကပါ။ ၁၁

လမ်းလဲကပါ။ မှန်ေသာလမ်းကိ ေ ှ ာင် ကပါ။ ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ

ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ ကွယ်ထားကပါဟ ပေရာဖက်တိ့အား၎င်း ဆိတတ်က၏။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍၊ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ ဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည်

တ်ကပတ် ေတာ်ကိ ပယ်၍၊ လိမ်ေကာက် ယိယွင်းြခင်းကိသာ မီှဝဲ ခိလံေသာေကာင့် ၊ ၁၃

သင်တိ့အြပစ်သည် ပိကျလေသာ အတ် ိးပျက် က့ဲသိ့၎င်း၊ ြမင့် ေသာအတ်ထရံ၌

မညီမ ွတ် ထွက်ဝင်သ က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိထရံသည် အလျင်တေဆာ ချက်ြခင်း

ပိပျက်တတ်၏။ ၁၄ ေြမအိးကဲွသက့ဲသိ့ ကဲွရလိမ့်မည်။ ကဲွရာတွင် လည်း မီးဖိထဲက

မီးခဲခံစရာဘိ၊့ ေရကန်ထဲက ေရခပ်စရာ ဘိ့ အိးြခမ်းတခမ မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ှ ေြမာြခင်း မ ှ ိဘဲ

ခဲွ ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရား၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင် တိ့သည် ေြပာင်းလဲ၍ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနလ င်၊

ကယ်တင်ြခင်း သိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ငိမ်ဝပ်စွာေနြခင်း၊ ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့်

ခွန်အားအစွမ်းကိ ရကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် ထိသိ့ေသာ အလိမ ှ ိ က။ ၁၆ ငါတိ့သည်

ထိသိ့မေန၊ ြမင်းစီး၍ ေြပးမည်ဟ ဆိေသာေကာင့် ၊ သတပါးတိ့သည် သင်တိ့ကိ ေြပးေစ
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မည်။ ငါတိ့သည် လျင်ြမန်စွာ စီးသွားမည်ဟ ဆိေသာ ေကာင့် ၊ သင်တိ့ကိ

လိက်ေသာသတိ့သည် လျင်ြမန် က လိမ့်မည်။ ၁၇သင်တိ့သည် ေတာင်ထိပ်ေပ မှာ

စိက်ေသာမတ် တိင်က့ဲသိ့၎င်း၊ ကန်းေပ မှာထေသာ အလံက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် ရသည်တိင်ေအာင်၊

တေယာက်ေသာ သသည် ခိမ်းလ င်၊ တေထာင်ေသာသတိ့သည် ေြပး ကလိမ့်မည်။

ငါးေယာက် ခိမ်းလ င်၊ တေသာင်းေြပးကလိမ့်မည်။ ၁၈ သိေ့သာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့၌ ေကျးဇး ပလိေသာငှါ ေြမာ်လင့် ေတာ်မမည်။ က ဏာ ပ လိေသာငှါ

ချီးေြမာက်ြခင်းကိ ခံေတာ်မမည်။ အေကာင်း မကား၊ ထာဝရဘရားသည် တရားေသာ

ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ေသာသအေပါင်း တိ့သည်

မဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၉ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ ဇိအန်အမျိုး၊သင် သည် အစဥ်ငိေကးရမည်

မဟတ်။ သင်ေအာ်ဟစ်သံကိ နားေထာင်၍ ကယ်မသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအသံကိ

ကားေသာအခါ ထးေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၀ထာဝရဘရားသည် သင့်အားဒကမန့်ကိ ေကး ၍၊

ဆင်းရဲြခင်းေရကိ တိက်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ သင်၏ ဆရာတိ့သည် ေနာက်တဖန်

ပန်းေ ှ ာင်၍ မေနရက။ ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ကိယ်ဆရာတိ့ကိ ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၂၁သင်သည်

လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သိလ့မ်းလဲွ လ င်၊ ဤမည်ေသာလမ်းသည် မှန်၏။ ဤလမ်း၌သွား

ေလာ့ဟ သင့် ေနာက်၌ေြပာေသာစကားသံကိ ကိယ်နား ှ င့် ကားရလိမ့်မည်။ ၂၂

ထလပ်ေသာေငွ ပ်တတန်ဆာ ှ င့် သွန်းေသာ ေ ပ်တတန်ဆာများကိ မ ိမေသပ၍၊

ညစ် းေသာ အဝတ်က့ဲသိ့ ပစ်ပယ်လျက်၊ သွားေတာ့ဟ ဆိရလိမ့်မည်။ ၂၃သင်သည်

လယ်၌ ကဲေသာမျိုးေစ့ဘိ့ မိဃ်းကိ ွာေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ေြမအသီးအ ှံ မှ ြဖစ်ေသာ မန့်ကိ

အလွန် ကယ်ဝစွာ ေပးသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိအခါ သင်၏သိး ွားတိ့သည်

ကျယ်ေသာအရပ်၌ ကျက်စားရက လိမ့်မည်။ ၂၄ စံေကာ ှ င့် ဆန်ခါြဖင့် သန့် ှ င်းေစ၍၊

ေကာင်း မွန်စွာ ေရာေ ှ ာေသာစပါးကိသာ ေြမ၌လပ်ေသာ ွား ှ င့် ြမည်းတိ့သည်လည်း

စားရကလိမ့်မည်။ ၂၅ များစွာေသာ လတိ့ကိ သတ်၍၊ ရဲတိက်တိ့သည် ပိလဲေသာအခါ၊

ြမင့် ေသာေတာင် ှ ိသမ ှ င့် ထင် ှ ား ေသာ ကန်း ှ ိသမ တိ့အေပ မှာ ေရစီးရာြမစ် ှ င့် ေချာင်း

များ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၂၆ ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့၏ ကျိုးပျက်ရာကိ ပြပင်၍၊

သတိ့ခံရေသာ ဒဏ်ချက်ရာကိ ေပျာက် ေစေတာ်မေသာ အခါ၊ လ၏အလင်းသည် ေန

၏အလင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ေန ၏အလင်းသည်လည်း ပကတိ ထက် ခနစ်ဆလင်းလိမ့် မည်။

၂၇ ကည့် ေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်သည် ေဝးေသာအရပ်မှ လာ၏။

အမျက်ေတာ်ေလာင်၍ မီးလ ံ ဟန်းေလ၏။ တ်ေတာ်သည် အမျက် ှ င့် ြပည့်၍၊ လ ာ

ေတာ်သည် မီး ိသ့က့ဲသိ့ ြဖစ်ေလ၏။ ၂၈ ထွက်သက်ေတာ်သည်လည်း၊ လမျိုးတိ့ကိ ှ င်း

ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊ လမ်းမိးေသာေရက့ဲသိ့ လည်ပင်းကိ မီှလိမ့်မည်။ လမ်းလဲွေစေသာဇက်ကိ

သတိ့ပစပ်၌ ခံွေ့တာ် မလိမ့်မည်။ ၂၉သင်တိ့သည် ပဲွခံေသာ ေန့ညဥ့်တွင် ပသက့ဲသိ့

သီချင်းဆိရကလိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ ေကျာက်၊ ထာဝရဘရား၏ ေတာင်ေတာ်သိ့

ပေလွမတ်လျက်သွားသ က့ဲသိ့ ဝမ်းေြမာက်ရကလိမ့်မည်။ ၃၀ထာဝရဘရားသည်လည်း

ဘန်း ကီးေသာအသံ ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ လက် ံ းေတာ် သက် ေရာက်ြခင်း၊

ြပင်းစွာအမျက်ထွက်ြခင်း၊ မီးလံေလာင်ြခင်း၊ မိဃ်းသီးပါလျက်၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်းများတိ့ကိ

ြပေတာ် မလိမ့်မည်။ ၃၁ သိ့ြဖစ်၍၊အာ ရိလသည် ထာဝရဘရား၏ အ

သံေတာ်အားြဖင့် လဲှချြခင်း၊ လံှတံေတာ်အားြဖင့် ဒဏ် ခတ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၃၂

ထာဝရဘရားစီရင်၍၊သ၏အေပ မှာ ေလးစွာ ချထားေတာ်မေသာလံှတံသည်

ေ ှ ာက်သွားရာရာ၌ ေစာင်း၊ ပတ်သာတီးြခင်း ှ င့် တကွ ြဖစ်လိမ့်မည်။ သကိ့ ြပင်းစွာ

စစ်တိက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၃ အေကာင်းမကား၊ ေတာဖက်အရပ်သည် ေ ှ း

ကာလ၌ စီရင်လျက် ှ ိ၏။ အကယ်စင်စစ် ှ င်ဘရင်အဘိ့ ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ၏။

နက်နဲကျယ်ဝန်းေစြခင်းငှါ ဖန်ဆင်း ေတာ်မ ပီ။ မီး ိဘိ့့ ထင်းပံ ကီးလည်း ှ ိ၏။ ထာဝရဘရား

၏ ထွက်သက်ေတာ်သည် အရည်ကျိုေသာကန့်က့ဲသိ၊့ ထိ ထင်းပံကိ မီး ိရ့လိမ့်မည်။

၃၁ စစ်ကေတာင်းအ့ံေသာငှါ အဲဂတုြပည်သိ့သွား ၍၊ြမင်းတိ့ကိ အမီှ ပလျက်

များစွာေသာ ရထားတိ့ကိ၎င်း၊ အား ကီးေသာ ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ၎င်းခိလံလျက်၊

ဣသေရ လ အမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိ မေြမာ်လင့် ၊ ထာဝရ ဘရားကိ

မ ှ ာဘဲေနေသာသတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂ ထိဘရားသည် ဥာဏ်ေတာ်ကျယ်၍၊

သတိ့အ ေပ မှာ ေဘးကိသက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ စကား ေတာ်မပျက်ဘဲ၊

ဆိးေသာလမျိုးကိ၎င်း၊ မတရားသြဖင့် ပေသာသတိ့ဘက်မှာ ေနေသာသတိ့ကိ၎င်း

တဘက်၌ ထေတာ်မမည်။ ၃ အဲဂတုြပည်သားတိ့သည် ဘရားမြဖစ်၊ လသက် သက်

ြဖစ် က၏။ သတိ့ြမင်းသည်လည်း ဝိညာဥ်မြဖစ်၊ အသားသက်သက် ြဖစ်၏။

ထာဝရဘရားသည် လက် ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ မစတတ်ေသာသသည်

လဲလိမ့်မည်။ အလံးစံတိ့သည် အတပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၄

ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ြခေသ့ ှ င့် ြခေသ့သငယ်သည် လယရာ

အေကာင် ေပ မှာေနေသာအခါ၊ သိးထိန်းအလံးအရင်း၏ ဆီးတား ေအာ်ဟစ်ြခင်းကိ

မေကာက်၊ သတိ့ ပေသာအသံဗလံအား ြဖင့် အ ံ းမခံသက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် မိမိေတာင်တည်းဟေသာ ဇိ

အန်ေတာင်ေတာ်ဘက်မှာ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ဆင်းသက် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ ငှက်သည်

သားငယ်ကိ အပ်တတ်သက့ဲသိ၊့ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ေယ ှ

လင် မိကိ့ ကွယ်ကာေတာ်မမည်။ ကွယ်ကာေစာင့် မ၍ အြပစ်မေပး၊ ကယ်တင်ေတာ်မမည်။

၆ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် အ လွန်လဲေ ှ ာင်ပယ်ထားေသာ

ဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်လာ ကေလာ့။ ၇အကယ်စင်စစ် လအေပါင်းတိ့သည် မိမိလက် ြဖင့်

အသီးအသီးလပ်ေသာေငွ ပ်တ၊ ေ ပ်တ တည်း ဟေသာ၊ ြပစ်မှားရာအရာများကိ

ထိကာလ၌ ပစ်လိက် ကလိမ့်မည်။ ၈အာ ရိလသည်လည်း၊ ကီးြမတ်ေသာသ၏ထား

မဟတ်ေသာ ထားြဖင့် ဆံးလိမ့်မည်။ ယတ်ေသာသ၏ထား မဟတ်ေသာ ထားသည်

သကိ့ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ သသည် လည်း ထားေဘးမှ ေြပး၍၊ သရဲတိ့သည် ကန်ခံရကလိမ့်

မည်။ ၉ သသည်လည်း ေကာက်လန့်သြဖင့် ၊ မိမိခိင်ခ့ံ ေသာ မိကိ့လွန်သွား၍၊ သ၏

မးမတ်တိ့သည် နိမိတ်ကိ ြမင်လ င် စိတ်ပျက်ကလိမ့်မည်ဟ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာမီး လ ံ ၊

ေယ ှ င် မိ ့၌ မီးဖိ ှ ိေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သတည်း။

၃၂ ကည့် ေလာ့။ တရားသြဖင့် အပ်စိးေသာ ှ င်ဘ ရင်တပါး

ေပ ထွန်းေတာ်မလိမ့်မည်။ မင်းသားမးမတ်တိ့ သည် တရားသြဖင့်

စီရင် ကလိမ့်မည်။ ၂ ထိမင်းတိ့သည် ေလလံ၍ မိဃ်းသက်မန်တိင်း

ကွယ်ရာအရပ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာေြမ၌ စီးေသာ ေချာင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ေနပေသာ

အရပ်၌ ေကျာက်လံး ကီးအ ရိပ်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၃ မျက်စိြမင်ေသာသတိ့သည်

ှ င်းလင်းစွာ ြမင် က လိမ့်မည်။ နား ကားေသာသတိ့လည်း နားေထာင် ကလိမ့်

မည်။ ၄ သတိမ ှ ိေသာသ၏ စိတ် ှ လံးသည် ဆင်ြခင်၍ ပညာ ှ ိလိမ့်မည်။

စကားအေသာသ၏လ ာသည်လည်း စ ကား ပီေအာင်ေြပာတတ်လိမ့်မည်။ ၅

ယတ်ေသာသကိ ေနာက်တဖန်အြမတ်ဟ၍၎င်း၊ ေစး ှ ဲေသာသကိလည်း ေနာက်တဖန်

စွန့် ကဲတတ်ေသာ သဟ၍၎င်း မေခ ရ။ ၆ အေကာင်းမကား၊ ယတ်ေသာသသည်

လျို ့ဝှက် လျက်၊ ထာဝရဘရားကိ တ်ြဖင့် ြပစ်မှားလျက်၊ မွတ်သိပ် ေသာသကိ

သာ၍ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ေရငတ်ေသာသ ကိေရမေသာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ယတ်ေသာစကားကိ ေြပာ ၍ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံေလဦးမည်။ ၇ ေစး ှ ဲေသာသ

သံးေဆာင်ရာ တန်ဆာသည် လည်း ဆိးလှ၏။ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာသ၏

အမသည် မှန်ေသာလည်း၊ ထိသိ့ေသာသကိ မသာစကားအားြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊

မေကာင်းေသာအ ကံကိသာ ကံတတ်၏။ ၈ ေစတနာ ှ ိေသာသမကား၊ ေစတနာ ှ င့် ဆိင်

ေသာ အ ကံတိ့ကိ ကံစည်တတ်၏။ ေစတနာ ှ င့် ဆိင်ေသာ အရာအားြဖင့်

တည်ရလိမ့်မည်။ ၉ ငိမ်သက်စွာေနေသာ မိန်းမတိ့ထက။ ငါေြပာ သံကိ

ကားကေလာ့။ သတိမ ှ ိေသာ သတိ့သမီးတိ၊့ ငါစ ကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၀

သတိမ ှ ိေသာမိန်းမတိ၊့သင်တိ့သည် တ ှ စ်လွန် မှပပန် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

စပျစ်သီးကိ သိမ်း ြခင်းအမြပတ်လိမ့်မည်။ စပါးအသီးအ ှံ ကိ သိမ်းရာကာ လ မေရာက်ရ။

၁၁ ငိမ်သက်စွာ ေနေသာမိန်းမတိ၊့ တန်လပ်က ေလာ့။ သတိမ ှ ိေသာသတိ၊့

ပပန်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အဝတ် တန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိ ပယ်ခ တ် ပီးမှ၊ ခါး၌ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

စည်း ကေလာ့။ ၁၂ ရင်ပတ်ကိခတ်ြခင်း၊ သာယာေသာ လယ်ယာ ှ င့် အသီးများေသာ

စပျစ် ွယ်ပင်အတွက် ညည်းတွား ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၃ ငါ့လတိ့၏ေြမကိ၎င်း၊

ဝမ်းေြမာက်ေသာ အိမ် ှ င့် င်လန်းေသာ မိကိ့၎င်း၊ ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ့သည် တက် ၍

လမ်းမိး ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ဘံဗိမာန်တိ့ကိ စွန့်ပစ်၍ မိ၏့ အသံဗလံ ငိမ်း

လိမ့်မည်။ သေဖလကန်း ှ င့် ရဲတိက်တိ့သည် အစဥ်ေြမ တွင်း ှ င့် ြပည်စံ၍၊
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ိင်းေသာြမည်းေပျာ်ေမွရ့ာ၊ သိးစ ကျက်စားရာ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၅ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ေကာင်းကင်မှ ငါတိ့အေပ သိ့သွန်းေလာင်း၍၊ ေတာသည် အသီးအ ှံ များေသာ လယ်ြဖစ်၍၊

အသီးအ ှံ များေသာ လယ်သည် ေတာအပ် က့ဲသိ့ မှတ်ရေသာ ကာလမေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊

ထိသိ့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ထိအခါ ေတာ၌ကား၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း တည်၍၊

အသီးအ ှံ များေသာလယ်၌ကား၊ ေြဖာင့် မတ် ြခင်းပါရမီသည် အ မဲေနရလိမ့်မည်။ ၁၇

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရားသည်လည်း၊ ငိမ်သက် ြခင်းကိ ပစလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း

အကျိုးမကား၊ ထာဝရ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် လံ ခံြခင်းတည်း။ ၁၈ ငါ၏လတိ့သည်လည်း၊

ငိမ်သက်ေသာေနရာ၊ လံ ခံေသာ မိ့ ွာ၊ ေဘးလွတ်ေသာ ချမ်းသာရာအရပ်တိ့ ၌

ေနရကလိမ့်မည်။ ၁၉ သိ့ရာတွင်၊ မိဃ်းသီးကျသြဖင့် ေတာအပ်ကိ လဲှ ၍၊ မိကိ့လည်း

ေြမ ှ င့် တညီတည်း ဖိဖျက်လိမ့်မည်။ ၂၀ ေရ ှ ိရာအရပ်ရပ်တိ့၌ မျိုးေစ့ကိ ကဲ၍၊ ွားေြခ

ှ င့် ြမည်းေြခတိ့ကိ လတ်တတ်ေသာသင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

၃၃ သတပါးလယြခင်းကိ မခံဘဲလျက်၊လယတတ် ေသာသ၊သတပါးဖျက်ဆီးြခင်းကိ

မခံဘဲလျက်၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာသ၊ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ၏။ သင်သည်

မလ မယဘဲ ေနေသာအခါ လယြခင်းကိ ခံရမည်။ ဖျက်ဆီး၍ ေမာေသာအခါ

ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ကိ သနားေတာ်

မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ကပါ၏။ နံနက်တိင်း အက ်ပ်တိ့၌

ခွန်အားကိ ေပးေတာ်မပါ။ အမေရာက်ေသာအခါ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်

မပါ။ ၃အလံးအရင်း၏ အသံေကာင့် ၊ လစတိ့သည် ေြပး က၏။ ထေတာ်မေသာအခါ၊

လမျိုးတိ့သည် အရပ် ရပ်ကဲွြပား က၏။ ၄ သတပါးတိ့သည် သင်တိ့၏ ဥစာကိ

ကျိုင်း ေကာင် သိမ်းယသက့ဲသိ့ သိမ်းယကလိမ့်မည်။ ကျိုင်း ေကာင်တိ့သည်

လးလာေြပးသက့ဲသိ၊့သင်တိ့၏ဥစာေပ မှာလးလာေြပးကလိမ့်မည်။ ၅ထာဝရဘရားသည်

ချီးေြမာက်ြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ြမင့် ေသာအရပ်၌ ေနေတာ်မ၏။ ဇိအန် မိကိ့ တရားသ ြဖင့်

ဆံးြဖတ်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ြခင်း ှ င့် ြပည့်ေစ ေတာ်မ၏။ ၆ ဥာဏ် ှ င့် ပညာသည်

သင်၏လက်ထက်၌ တည်ကည်ြခင်း၊ မဲြမံစွာ ကယ်တင်ြခင်းကိ ြဖစ်ေစလိမ့် မည်။

ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ံ ့ြခင်း သေဘာသည် လည်း သင်၏ဘ ာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇

သရဲတိသ့ည် ြပင်၌ ေအာ်ဟစ်က၏။ မိဿဟာယ စကားကိ ေြပာေသာတမန်ေတာ်တိ့သည်

ြပင်းစွာ ငိေကးက၏။ ၈ လမ်းမတိ့သည် ဆိတ်ညံက၏။ လမ်းခရီး၌ သွား လာေသာ

သမ ှ ိ။ ထိမင်းသည် သစာပျက်ေလ ပီ။ မိမ့ျားကိ လည်း ပယ်ေလ ပီ။ အဘယ်သ၏

မျက် ှ ာကိ မမှတ် တတ်။ ၉ ြပည်ေတာ်သည် ငိြငင်၍ အားေလျာ့၏။ ေလဗ န်ေတာသည်

ှ က်ေကာက်၍ ွမ်းရိ၏။ ှ ာ န်အရပ် သည် ေတာက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ဗာ ှ န်ေတာင် ှ င့် ကရေမလ

ေတာင်သည် လပ် ှ ား၏။ ၁၀ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယခငါထ မည်။ ယခ

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်။ ကိယ်ကိ ကိယ်ချီးေြမာက်မည်။ ၁၁သင်တိ့သည်ဖဲွကိ

ကိယ်ဝန်ေဆာင်၊ အမိက်ကိ ဘွားြမင်ရလိမ့်မည်။ သင်ကိ စိတ်သေဘာသည် မီးြဖစ်၍၊

သင်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၁၂ လများတိ့သည် ထံးေကျာက်ကိ ဖတ်သက့ဲသိ့၎င်း၊

ဆးပင်များကိ ခတ်၍ မီး ိသ့က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ေဝးေသာသတိ၊့

ငါ ပေသာအမကိ မှတ် က ေလာ့။ နီးေသာသတိ၊့ ငါ့တန်ခိးကိ ဝန်ခံ ကေလာ့။

၁၄ အြပစ် ှ ိေသာ ဇိအန် မိသ့ားတိ့သည် ေကာက် က၏။ အဓမ ပေသာသတိ့သည်

ထိတ်လန့် က၏။ ငါတိ့ တွင် အဘယ်သသည် ေလာင်ေသာမီးထဲမှာ ေနရမည် နည်း။

ငါတိ့တွင် အဘယ်သသည် ထာဝရ မီးေလာင်ြခင်း ကိ ခံလျက်ေနရမည်နည်း။ ၁၅

တရားသြဖင့်ကျင့် ၍ ေြဖာင့် မတ်စွာ ေြပာထ ေသာ၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်းအားြဖင့် ရေသာ ေငွကိ ွံ ၍၊

တံစိးကိ လည်း ြငင်းပယ်ထေသာ၊ လအသက်သတ်ြခင်း အမကိ နားမခံ၊ အဓမ အမများကိ

မကည့်မ ေသာသသည် ြမင့် ေသာအရပ်၌ ေနလိမ့်မည်။ ၁၆ ခိင်ခ့ံေသာ ေကျာက် မိ ့၌

ခိလံလိမ့်မည်။ ထိသ အား အစာကိ အစဥ်ေပးရလိမ့်မည်။ ေသာက်ေရလည်း မြပတ်ရ။

၁၇သင်သည် ှ င်ဘရင်၏ တင့်တယ်ြခင်း အသေရ ေတာ်ကိ ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရ၍၊

ေဝးလှေသာြပည်ကိ လည်း ကည့်ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၁၈သင်သည် ေကာက်လန့်ဘွယ်ေသာ

အြခင်းအ ရာကိ ေအာက်ေမ့ေသာအခါ၊ စာရင်းယေသာသသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

အခွန်ခံေသာသသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ြပအိးတိ့ကိ ေရတွက်ေသာသသည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၁၉ ကမ်းတမ်းေသာလမျိုး၊ နားမဝင် ိင်ေအာင် နက်နဲေသာစကား၊

နားမလည် ိင်ေအာင် ခက်ခဲေသာစကားကိ ေြပာေသာလမျိုးကိ သင်သည်မေတွမ့ြမင်ရ။

၂၀ ငါတိ့ပဲွခံရာ မိ၊့ ဇိအန် မိကိ့ ကည့် ေလာ့။ တိင် တခမ မေ ့၊ ကိးတခမ မြပတ်၊ အလင်း

မပျက်ရေသာ တဲတည်းဟေသာ၊ ငိမ်ဝပ်ေသာေနရာ ေယ ှ လင် မိကိ့ ကိယ်မျက်စိ ှ င့်

ြမင်ရလိမ့်မည်။ ၂၁ ထိ မိတွ့င် ဘန်း ကီးေသာထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၌ကျယ်ေသာြမစ်များ

ဆံးရာအရပ် ြဖစ်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ထိအရပ်၌ တက်ေသာရဲေလှ၊ အား ကီးေသာ

သေဘာတစင်းမ မေ ှ ာက်မသွားရ။ ၂၂အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၏

တရားသ ကီး ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၏ ပညတ်တရား ှ င် ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ၂၃

သင်၏သေဘာ ွက် ကိးများ ပတ်လျက် ှ ိ၏။ ွက်တိင်ကိ ခိင်ခ့ံစွာမချည်၊ ွက်ကိလည်း

မြဖန့် ိင်။ သိ့ြဖစ်၍၊ များစွာေသာဥစာကိ လယေဝငှရ၏။ ေြခဆံွ ့ ေသာသပင် လယရာ

ဥစာကိ လယရ၏။ ၂၄ မိသ့ားကလည်း၊ ငါနာသည်ဟမဆိရ။ ထိ မိ ့၌ ေနေသာသတိ့သည်

အြပစ်ေြပ ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်ရက လိမ့်မည်။

၃၄ အိလမျိုးတိ၊့ သင်တိ့သည် ကားရ အ့ံေသာငှါ ချဥ်းကပ်ကေလာ့။ အိ လစတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ ေြမ ကီး ှ င့် ေြမ ကီး၌ ပါသမ ေသာ အရာ၊ ေလာကဓာတ်

ှ င့် ေလာကဓာတ် တန်ဆာခပ်သိမ်းတိ့သည် ကားကပါ ေစ။ ၂ ထာဝရဘရား၏

အမျက်ေတာ်သည် လမျိုးအ ေပါင်းတိ့၌ ထွက်၍၊ ြပင်းစွာေသာအမျက်ေတာ်သည် သ

တိ့အလံးအရင်းအေပ မှာ သင့် ေရာက်ေလ၏။ သတိ့ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊

အေသသတ်ြခင်း၌ အပ်လိက်ေတာ် မ၏။ ၃ သတိ့တွင် အေသခံရေသာ

သတိ့ကိ ြပင်သိ့ ပစ် လိက်သြဖင့် ၊ အေသေကာင်တိ့သည် နံေစာ်၍၊ သတိ့၏

အေသွးြဖင့် ေတာင်တိ့သည် အရည်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၄ ခပ်သိမ်းေသာ

ေကာင်းကင်တန်ဆာတိ့သည် ပတ်၍၊ မိဃ်းေကာင်းကင်သည်စာလိပ်က့ဲသိ့ လိပ်လျက်

ှ ိလိမ့်မည်။ စပျစ် ွယ်ပင်မှ အ ွက်ကျသက့ဲသိ့၎င်း၊ သေဘာသဖန်းပင်မှ

အသီးကျသက့ဲသိ့၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေကာင်းကင်တန်ဆာတိ့သည် ကျကလိမ့်မည်။ ၅

အေကာင်းမကား၊ ငါ့ထားသည် မိဃ်းေကာင်း ကင်၌ ေရာင့် ရဲ ပီးမှ၊ တဖန် ဧဒံြပည်

အေပ မှာ၎င်း၊ ငါ ကျိန်ေသာလများတိ့အေပ မှာ၎င်း၊ ဒဏ်ေပးြခင်းငှါ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၆

ထာဝရဘရား၏ ထားေတာ်သည် အေသွး ှ င့် ဝ ပီ။ ဆီဥ ှ င့် ဆ ပီ။ သိးသငယ် ှ င့် ဆိတ်တိ့၏

အေသွး၊ သိးထီးတိ့၏ ေကျာက်ကပ် ဆီဥ ှ င့် ဆဝ ပီ။ ထာဝရဘရား သည် ေဗာဇရ မိ့၌

ယဇ်ပဲွကိ၎င်း၊ ဧဒံြပည်၌ ကီးစွာေသာ သတ်ြခင်းပဲွကိ၎င်း ခံေတာ်မ၏။ ၇

က့ံများ ှ င့် ွားလားဥသဘများတိ့သည် လဲက သြဖင့် ၊ သတိ့ေနရာေြမသည်

သတိ့အေသွး ှ င့် ယစ်မး၍၊ ေြမမန့်သည်လည်း ဆီဥ ှ င့် ဆဝလိမ့်မည်။ ၈ထာဝရဘရား

ဒဏ်ေပးေတာ်မရာေန၊့ ဇိအန် မိ ့ ၏ အမကိေစာင့် ၍ အြပစ်ေပးေတာ်မရာ ှ စ်ေရာက်ေလ

ပီ။ ၉ ထိြပည်၏ြမစ်ေရသည် ထင်း းေစး၊ ေြမမန့် လည်းကန်၊့ တြပည်လံးလည်း

မီးေလာင်ေသာ အေစးြဖစ် လိမ့်မည်။ ၁၀ ေန့ညဥ့်မြပတ် မီးမ ငိမ်းရ။ မီးခိးလည်း အစဥ်

တက်လိမ့်မည်။ ထိြပည်သည် လမျိုးအစဥ်အဆက် ဆိတ် ညံ၍၊ ကာလအစဥ်အ မဲ

အဘယ်သမ မေ ှ ာက်မသွားရ။ ၁၁ ဝံပိငှက် ှ င့် ြဖူေကာင်တိ့သည် ထိြပည်ကိ အေမွ

ခံ၍၊ ဣဗိတ်ငှက် ှ င့် ကျီးအတိ့သည်လည်း ေနကလိမ့် မည်။ ထိေြမအေပ မှာ

လွတ်လပ်ြခင်း မျဥ်း ကိးကိ တန်း ၍၊ လဟာ မှန်ထပ်ကိ စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၂

မင်းအရာ၌ ချီးေြမာက်ရေသာ မးေတာ်မတ် ေတာ် မ ှ ိရ။ မင်း ိးြပတ်ရလိမ့်မည်။ ၁၃

ဘံဗိမာန်တိ့၌၎င်း၊ ရဲတိက်တိ့၌၎င်း၊ ဆးပင်အ မျိုးမျိုးေပါက်ကလိမ့်မည်။ ေြမေခွးခိရာ၊

ကလားအတ်ငှက် ေနရာ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိအရပ်၌ ေတာသားရဲတိ့သည် ေတာေခွးတိ့

ှ င့် ေတွ့ ကံကလိမ့်မည်။ ေမျာက်တိ့သည် အချင်းချင်း တေကာင်ကိ တေကာင်

ြမည်ကလိမ့်မည်။ ထိအရပ်၌ လိလိတ်ငှက်သည်လည်း နား၍ခိလံရာကိ ေတွလိ့မ့်မည်။ ၁၅

ခန်တတ်ေသာ ေ မသည်လည်း၊ ထိအရပ်၌ အ သိက်လပ်၍ ဥလိမ့်မည်။ အဥေပါက် ပီးမှ

ေ မသငယ်တိ့ကိ စသိမ်း၍ ကွယ်ကာလိမ့်မည်။ လင်းတတိ့သည်လည်း ထိ အရပ်၌ စေဝး၍၊

အထီး အမများ ေပါင်း ကလိမ့်မည်။ ၁၆ထာဝရဘရား၏ ကျမ်းစာကိ ကည့် ၍ ဘတ်

ကေလာ့။ ထိတိရစာန်တေကာင်မ မေပ ဘဲမေနရ။ အမ တေကာင်မ မိမိအေဘာ်ကိ

မလိရ။ ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်ထွက် အမိန့် ှ ိ၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်လည်း သ တိ့ကိ

စေဝးေစေတာ်မ၏။ ၁၇ သတိ့ကိ စာေရးတံ ပလျက်၊ လက်ေတာ် ှ င့် မျဥ်း ကိးကိ
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တန်းလျက်၊ သတိ့ေနရာကိ ခဲွေဝေတာ်မ၏။ သ တိ့သည် ထိြပည်ကိ အ မဲအေမွခံ၍၊

အမျိုးအ ွယ်အစဥ် အဆက်ေနရကလိမ့်မည်။

၃၅ ေတာ ှ င့် လွင်ြပင်သည် ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ဆိတ်ညံေသာ

အရပ်သည်လည်း င်လန်း၍၊ ှ င်းပွင့် က့ဲ သိ့အပွင့် ပွင့် လိမ့်မည်။ ၂

အလွန်ပွင့်လန်း၍ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ သီချင်းဆိ ြခင်း ှ င့် တကွ ြမူးထးလိမ့်မည်။

ေလဗ န်ေတာင်၏ ဘန်း ှ င့် ၎င်း၊ ကရေမလေတာင်၊ ှ ာ န်အရပ်တိ့၏ တင့်တယ် ြခင်း

အသေရ ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏

တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ၎င်း ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၃ အားမ ှ ိေသာလက်တိ့ကိ

ခိင်ခ့ံေစကေလာ့။ လပ်တတ်ေသာ ဒးတိ့ကိ မဲြမံေစကေလာ့။ ၄ အားယကေလာ့၊

မစိးရိမ် က ှ င့်ဟ ေကာက် တတ်ေသာ သတိ့အား ဆိကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်သည် အြပစ်ေပးလျက်၊ ဒဏ်စီ ရင်လျက်ကလာေတာ်မလိမ့်မည်။

ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်တိင် ကလာ၍၊ သင်တိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၅

ထိအခါ မျက်စိကန်းေသာသတိ့သည် မျက်စိပွင့် လင်း ကလိမ့်မည်။ နားပင်းေသာသတိ့သည်

နားပင်းြခင်း ှ င့် လွတ် ကလိမ့်မည်။ ၆ ေြခဆံွေ့သာသတိ့သည် ဒရယ်က့ဲသိ့ ခန် ကလိမ့်

မည်။ စကားအေသာသတိ့သည် သီချင်းဆိ ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

ေတာ၌စမ်းေရထွက်၍၊ လွင်ြပင်၌ြမစ် ေရစီးလိမ့်မည်။ ၇ တံလ ပ်သည်

ေရကန်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ေသွ့ ေြခာက်ေသာေြမသည် စမ်းေရတွင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ေြမေခွး

အိပ်ရာေနရာ၌ ကျူပင် ှ င့် ဂမာပင်အစား၊ ြမက်ပင် ေပါက်လိမ့်မည်။ ၈ ထိအရပ်၌

လမ်းမ ကီး ှ ိလိမ့်မည်။ ထိလမ်းကိ သန့် ှ င်းရာလမ်းဟ သမတ်ကလိမ့်မည်။

မစင် ကယ် ေသာသသည် ထိလမ်းကိ မေ ှ ာက်မသွားရ။ သွားေသာ သတိ့ ှ င့်အတ

ကိယ်ေတာ်တိင်ခရီးသွားလျက် ှ ိေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊ မိက်ေသာသေသာ်လည်း လမ်းမလဲွရ။

၉ ထိလမ်း၌ ြခေသ့မ ှ ိရ။ သားရဲတေကာင်မ မ တက်မလာရ။ ှ ာ၍ မေတွရ့။

ေ ွး တ်ေသာသတိ့သာ လ င် ခရီးသွား ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရား

ကယ်လတ်ေတာ်မေသာသတိ့ သည် ြပန်လာ၍၊ သီချင်းဆိလျက်၊ ထာဝရဝမ်းေြမာက် ြခင်း

သရဖကိ ေဆာင်းလျက်၊ဇိအန် မိသိ့့ ေရာက်ကလိမ့် မည်။ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်း အခွင့် ကိ

ရက၍၊ဝမ်း ေြမာက်ြခင်း ှ င့် ညည်းတွားြခင်းသည် ေြပးသွားရလိမ့် မည်။

၃၆ ေဟဇကိမင်း ကီး နန်းစံဆယ်ေလး ှ စ်တွင် အာ ရိ ှ င်ဘရင် သနာခရိပ်သည်၊

ယဒြပည်၌ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့ ှ ိသမ တိ့ကိ စစ်ချီ၍ လပ် ကံ ပီးလ င်၊ ၂ ရာဗ ှ ာခကိ

ခန့်ထား၍ များစွာေသာ ဗိလ်ေြခ ှ င့်တကွ၊ လာခိ ှ မိမှ့ ေယ ှ လင် မိ၊့ ေဟဇကိမင်း ကီး

ထံသိ့ ေစလတ်ေလ၏။ ထိဗိလ်ချုပ်မင်းသည် ေရာက်၍၊ ခဝါသည်၏ လယ်နားမှာ

ေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊ အထက်ေရ ကန် ပန်ဝ၌ ရပ်ေန၏။ ၃ ထိအခါ ဟိလခိသားြဖစ်ေသာ

နန်းေတာ်အပ် ဧလျာကိမ်၊ စာေရးေတာ် ကီးေ ှ ဗန၊ အာသပ်သားအတွင်း

ဝန်ေယာအာတိ့သည် သထံ့သိ့ထွက် ပီးလ င်၊ ၄ ရာဗ ှ ာခက၊ မဟာအ ှ င်မင်း ကီး၊

အာ ရိ ှ င် ဘရင်သည် ေဟဇကိကိ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်ခိလံ သြဖင့် ခိလံရာကား

အဘယ်သိ့နည်း။ ၅ စစ်တိက်ေလာက်ေအာင် ဥာဏ်သတိ၊ အစွမ်းသတိ ှ င့် ငါြပည့်စံသည်ဟ

အချည်း ှ ီးေသာစကားကိ သင် ဆိပါသည်တကား။ ငါ့ကိ ပန်ကန်ြခင်းငှါ အဘယ်သကိ

ကိးစားသနည်း။ ၆ ကျိုးေသာ ကျူလံးေတာင်ေဝးတည်းဟေသာ အဲ ဂတုြပည်ကိ

ကိးစားပါသည်တကား။ ထိကျူလံးသည် မီှ ေသာသ၏ လက်ကိေဖာက်၍ လ ိုသွားလိမ့်မည်။

ထိသိ့ အဲဂတုမင်း ကီး ဖာေရာဘရင်သည် မိမိ၌မီှေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ပလိမ့်မည်။ ၇

သင်တိ့က၊ ငါတိ့သည် ငါတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ကိးစားသည်ဟ

ဆိြပန်လ င်၊ ေဟဇကိ သည်ြမင့် ေသာအရပ်ဌာန ှ င့် ယဇ်ပလင်တိ့ကိ ပယ်၍၊

ဤမည်ေသာယဇ်ပလင်ေ ှ ့၌သာ ကိးကွယ်ရမည်ဟ ယဒ ြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ

မှာထားသြဖင့် ၊ သင် တိ့ ြပစ်မှားေသာ ဘရားြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၈ သိ့ြဖစ်၍၊

ယခတွင်ငါ့သခင်၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၌ အာမခံတိ့ကိ အပ်ပါေလာ့။ သင်၌ြမင်းစီးသရဲ

လံေလာက် ေအာင် ှ ိလ င်၊ ြမင်း ှ စ်ေထာင်တိ့ကိ ငါေပးမည်။ ၉ သင်သည် ငါ့သခင်၏

ကန်တိ့တွင် အငယ်ဆံး ေသာ ဗိလ်ကိ အဘယ်သိ့ လှန် ိင်မည်နည်း။ အဲဂတုြပည်

မှရထားများ၊ ြမင်းစီးသရဲများကိရမည်ဟ ယံပါသည်တ ကား။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏

အခွင့် မ ှ ိဘဲ၊ ဤြပည်ကိဖျက် ဆီးြခင်းငှါ ငါလာသေလာ။ ထိြပည်ကိသွား၍ ဖျက်ဆီး

ေလာ့ဟ ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ဤအ ေကာင်းအရာများကိ

ြပန်ေြပာကေလာ့ဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၁ ထိအခါဧလျာကိမ်၊ ေ ှ ဗန၊ ေယာအာတိ့က၊

ရိဘာသာ စကားအားြဖင့် ကန်ေတာ်တိ့အား အမိန့် ှ ိပါ ေလာ့။ ထိစကားကိ

ကန်ေတာ်တိ့သည် နားလည်ပါ၏။ မိ ့ ိ းေပ မှာ ှ ိေသာသတိ့သည် ကားရေအာင်၊ ယဒ

ဘာသာစကားအားြဖင့် အမိန့်မ ှ ိပါ ှ င့်ဟ ရာဗ ှ ာခကိ ဆိကလင်၊ ၁၂ ရာဗ ှ ာခက၊

ငါ့သခင်သည် သင်၏သခင် ှ င့် သင့်အားသာဤစကားကိ ေြပာေစြခင်းငှါ ငါ့ကိေစလတ်

ေတာ်မသေလာ။ မိ ့ ိ းေပ မှာ ထိင်လျက်၊ သင်တိ့ ှ င့်အ တ မိမိတိ့မစင်ကိစား၍၊

မိမိတိ့ေရေဟာင်းကိ ေသာက် ရေသာ သတိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ ဟ

ဆိ ပီးလ င်၊ ၁၃ ရာဗ ှ ာခသည် ထ၍ယဒဘာသာ စကားအား ြဖင့် ကျယ်ေသာအသံ ှ င့်

ေ ကးေကာ်လျက်၊ မဟာအ ှ င် မင်း ကီး အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင်

ကေလာ့။ ၁၄ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဟဇကိသည် သင်တိ့ကိ

မလှည့် စားေစ ှ င့် ။ သသည်သင်တိ့ကိ ကယ်ယ ြခင်းငှါ မတတ် ိင်။ ၁၅

ေဟဇကိက၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ ဧကန် အမှန်ကယ်ယေတာ်မမည်။

ဤ မိသ့ည် အာ ရိ ှ င် ဘ ရင် လက်သိ့ မေရာက်ရဟ ဆိသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားကိ

မကိးစားေစ ှ င့် ။ ၁၆ ေဟဇကိစကားကိ နားမေထာင် က ှ င့် ။ အာ ရိ ှ င်ဘရင်

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့ က။ငါ့ထံသိ့ ထွက်လာက။ ၁၇သင်တိ့ြပည် ှ င့်

တေသာြပည်တည်း ဟေသာ၊ ဆန်စပါးစပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့် စံေသာြပည်၊ မန့် ှ င့်

စပျစ်ဥယျာဥ်များေသာြပည်သိ၊့ သင်တိ့ကိ ပိ့ြခင်းငှါ ငါမ လာမီှတိင်ေအာင်၊ သင်တိ့သည်

ကိယ်စပျစ်ပင်၏အသီး၊ ကိယ်သေဘာသဖန်းပင်၏ အသီးကိ စား၍၊ ကိယ်ေရကန် ကေရကိ

ေသာက်လျက်ေနကဦးေလာ့။ ၁၈ ေဟဇကိက၊ ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ ကယ်

ယေတာ်မမည်ဟ မြဖားေယာင်းေစ ှ င့် ။ အြပည်ြပည် ေသာဘရားတိ့သည်

မိမိတိ့ြပည်များကိ အာ ရိ ှ င်ဘရင် လက်မှ ကယ်လတ်ကပီေလာ။ ၁၉ဟာမတ်ြပည်၏

ဘရား၊ အာပဒ်ြပည်၏ဘရား တိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ေသဖရဝိမ်ြပည်၏

ဘရားတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ သတိ့သည် ှ မာရိြပည်ကိ ငါ့လက်မှ

ကယ်လတ်က ပီေလာ။ ၂၀ ထိအြပည်ြပည်ေသာ ဘရားတိ့တွင်၊ အဘယ် မည်ေသာ

ဘရားသည် မိမိြပည်ကိ ငါ့လက်မှကယ်လတ် ဘးသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်

ေယ ှ လင် မိကိ့ ငါ့ လက်မှ အဘယ်သိ့ ကယ်လတ် ိင်မည်နည်းဟ ဆိေလ၏။ ၂၁

ယဒလတိ့လည်း၊ စကားတခွန်းကိမ မြပန်ဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက၏။ အေကာင်းမကား၊

ြပန်မေြပာ ှ င့်ဟ ှ င်ဘရင် အမိန့်ေတာ် ှ ိသတည်း။ ၂၂ ထိအခါ ဟိလခိသားြဖစ်ေသာ

နန်းေတာ်အပ်ဧ လျာကိမ်၊ စာေရးေတာ် ကီး ေ ှ ဗ့န၊ အာသပ်သားအတွင်း

ဝန်ေယာအာတိ့သည် မိမိတိ့အဝတ်ကိဆတ်လျက်၊ ေဟဇ ကိမင်းထံသိ့လာ၍၊ ရာဗ ှ ာခ

စကားကိ ကားေလ ာက် က၏။

၃၇ ထိစကားကိ ေဟဇကိမင်း ကီးသည် ကားလ င်၊ မိမိအဝတ်ကိ

ဆတ်၍ ေလာ်ေတအဝတ်ကိ ခံလျက် ဗိ မာန်ေတာ်သိ့ သွားေလ၏။ ၂

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်လျက် ှ ိေသာ နန်း ေတာ်အပ်ဧလျာကိမ်၊ စာေရးေတာ် ကီးေ ှ ဗ့န၊

အသက် ကီးေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ၊ အာမတ်သားပေရာဖက် ေဟ ှ ာယထံသိ့

ေစလတ်ေလ၏။ ၃ ေဟဇကိမင်းမှာ ထားေသာ စကားဟမကား၊ ယေနသ့ည် ဒကေန၊့

ဆံးမေသာေန၊့ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံရ ေသာေန့ြဖစ်၏။ သားဘွားချိန်ေရာက်၍သားကိ

ဘွား ိင် ေအာင်ခွန်အားမ ှ ိ။ ၄ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ က့ဲရဲ ့

ေစြခင်းငှါ၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင် ေစလတ်ေသာ မိမိကန် ရာဗ ှ ာခ စကားကိ

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကားေတာ်မပါေစေသာ။ သင်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘ ရားသည် ကိယ်ေတာ်တိင် ကားေသာစကားကိ ေချေတာ် မပါေစေသာ။

သင်သည်လည်းကျန် ကင်းေသာ လတိ့အ ဘိ့ ဆေတာင်းပဌနာ ပပါဟ ေြပာေစြခင်းငှါ၊ ၅

ေဟဇကိမင်း ေစလတ်ေသာ ကန်တိ့သည် ေဟ ှ ာယထံသိ့ ေရာက်လာက၏။ ၆

ေဟ ှ ာယကလည်း၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ အာ ရိ ှ င်ဘရင်၏ ကန်တိ့သည်

ငါ့ကိ က့ဲရဲ ့ ၍၊ သင်သည် ကားရေသာ စကားေကာင့် မေကာက် ှ င့် ။ ၇ ထိမင်း၌

အြခားေသာ စိတ်သေဘာကိ ငါသွင်း ေပးမည်။ သသည် သိတင်း ကား၍ မိမိြပည်သိ့

ြပန်သွား လိမ့်မည်။ ထိြပည်၌ ထားြဖင့် ငါဆံးေစမည်ဟေသာ စ ကားေတာ်ကိ သင်တိ့၏
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သခင်အား ြပန် ကား ကေလာ့ဟ ေြပာဆိ၏။ ၈ ထိအခါ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည်

လာခိ ှ မိမှ့ ထွက် သွားေကာင်းကိ ရာဗ ှ ာခကားလ င်၊ ြပန်သွား၍ လိဗန မိကိ့

ှ င်ဘရင်တိက်ေနသည်ကိ ေတွေ့လ၏။ ၉ ေနာက်တဖန် က ှ မင်း ကီးတိရကသည် စစ်ချီ၍

လာ ပီဟ သိတင်း ကားေသာအခါ၊ ေဟဇကိမင်းထံသိ့ တ မန်တိ့ကိ ေစလတ်ြပန်၍၊ ၁၀

သင်တိ့သည် ယဒမင်း ကီးေဟဇကိကိ ေြပာရ ေသာ စကားဟမကား၊ သင်ကိးစားေသာ

ဘရားသခင်က၊ ေယ ှ လင် မိသ့ည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့ မေရာက် ရဟ၍သင့် ကိ

မလှည့် စားပါ ှ င့် ။ ၁၁ အာ ရိ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာြပည်တိ့ ကိလပ် ကံ၍

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးေကာင်းကိ သင်သည်ကား ရ ပီ။ ကိယ်တိင်လွတ်လိမ့်မည်ေလာ။ ၁၂

ငါ့ဘိးေဘးတိ့သည် ဖျက်ဆီးေသာ အမျိုးသား၊ ေဂါဇန်အမျိုးသား၊ ခါရန်အမျိုးသား၊

ေရဇပ်အမျိုးသား၊ ေတလသာ မိ ့၌ ှ ိေသာဧဒင်အမျိုးသားတိ့ကိ၊သတိ့၏ဘရားများတိ့သည်

ကယ်ယကပီေလာ။ ၁၃ ဟာမတ်မင်း ကီး၊ အာပဒ်မင်း ကီး ှ င့် ေသဖရ ဝိမ် မိ၊့

ေဟန မိ၊့ဣဝါ မိကိ့ စိးစံေသာမင်း ကီးတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်းဟ မှာလိက်ေလ၏။

၁၄ ထိမှာစာကိ ေဟဇကိမင်းသည် သံတမန်လက်မှ ခံယ၍ ကည့် ပီးလ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့

သွား၍ ထာဝရဘ ရားေ ှ ေ့တာ်၌ ြဖန့်ထားေလ၏။ ၁၅ ထိအခါ ေဟဇတိမင်းသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ့ေတာ်၌ ေလာက်ဆိသည်ကား၊ ၁၆ ေခ ဗိမ်ေပ မှာထိင်ေတာ်မေသာ၊

ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရားသခင် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င်၊

ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာအတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့၏ဘရားသခင် ြဖစ် ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၁၇ အိထာဝရဘရား၊

နားေတာ်ကိ လှည့် ၍ နား ေထာင်ေတာ်မပါ။ အိထာဝရဘရား၊ မျက်စိေတာ်ကိ ဖွင့် ၍

ကည့် ေတာ်မပါ။ သနာခရိပ်မင်းသည် အသက် ှ င် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ က့ဲရဲ ့၍၊

ေြပာေစေသာ စ ကားအလံးစံတိ့ကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၁၈ အိထာဝရဘရား၊ အကယ်စင်စစ်

အာ ရိ ှ င် ဘရင်တိ့သည် အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ၁၉ သတိ့၏

ဘရားများကိ မီးထဲသိ့ချပစ်ကပါ ပီ။ ထိဘရားတိ့သည် ဘရားမဟတ်၊ လလက်ြဖင့်လပ်ေသာ

သစ်သား ှ င့် ေကျာက်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကပါ ပီ။ ၂၀ အိအက ်ပ်တိ့

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၊ကိယ် ေတာ် ထာဝရဘရား တပါးသာ၊ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်

မသည်ကိ ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ တိင်း ိင်ငံတိ့သည် သိမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့ကိ

ထိမင်းလက်မှ ယခ ကယ်ယေတာ်မပါ၊ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါသည်ဟ ပ နာ ပေလ၏။ ၂၁

ထိအခါ အာမတ်သား ေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ မင်းထံသိ့ ေစလတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် အာ ရိ ှ င်ဘရင်သနာခရိပ်

အေကာင်းေကာင့် ၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ပဌနာ ပသည် ြဖစ်၍၊ ၂၂ ထိမင်း၏အမမှာ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ေသာ စကားဟမကား၊ ဇိအန်သတိ့သမီးကညာသည် သင့် ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပ၍ ြပက်ယယ်၏။ ေယ ှ လင်သတိ့သမီး သည် သင့် ေနာက်၌ ေခါင်း ှ ိတ်၏။

၂၃ သင်သည် အဘယ်သကိ က့ဲရဲဆဲ့ေရး သနည်း။ အဘယ်သကိ ေအာ်ဟစ်၍

မျက် ှ ာေထာင်လားသနည်း။ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားကိပင် ပပါ

သည်တကား။ ၂၄ သင်သည် ကန်များအားြဖင့် ထာဝရဘရားကိ က့ဲရဲ ့၍၊ ငါသည်

ရထားများြပားသြဖင့် ေတာင်ထိပ်သိ့ ၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာင်အထွဋ်သိ့၎င်း တက်လာ ပီ။

အရပ် ြမင့် ေသာအာရဇ်ပင် ှ င့် အေကာင်းဆံးေသာ ထင်း းပင် တိ့ကိ ငါခတ်လဲှ ပီ။

အြမင့် ဆံးေသာအရပ်၊ အသီးများ ေသာေတာထဲသိ့ ငါဝင် ပီ။ ၂၅ ငါသည် တွင်းတး၍

ေရကိေသာက်ရ ပီ။ ငါ၏ ေြခဘဝါးအားြဖင့် အဲဂတုြမစ်လက်ကား ေရ ှ ိသမ ကိ

ခန်းေြခာက်ေစ ပီဟ သင်ဆိမိ ပီတကား။ ၂၆ ငါသည်အထက်က ဤအမကိ

စီရင်ေကာင်း ှ င့် ၊ ေ ှ းကာလ၌ ပြပင်ေကာင်းကိ သင်သည်မကားသ ေလာ။ ယခမှာလည်း

သင်သည် ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိ ဖျက် ဆီး၍၊ ေကျာက်ပံ ြဖစ်ေစေသာသြဖစ်မည် အေကာင်း

ငါစီရင် ခန့်ထားေလ ပီ။ ၂၇ ထိေကာင့် ၊ မိသ့ားတိ့သည် အားနည်း က၏။ မိင်ေတွ၍

စိတ်ပျက်လျက် ှ ိ က၏။ ေတာြမက်ပင် ှ င့် စိမ်း ေသာစပါးပင်က့ဲသိ့၎င်း၊ အိမ်မိးေပ မှာ

ေပါက်ေသာ ြမက် ပင် ှ င့် ၊ မ ကီးမီှ ိး ွမ်းေသာစပါးပင်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် က၏။ ၂၈သင်၏

ေနထိင်ြခင်း၊ ထွက်ဝင်ြခင်း၊ ငါ၌အမျက် ဟန်းြခင်းတိ့ကိ ငါသိ၏။ ၂၉ ငါ၌

သင်၏အမျက်ဟန်းြခင်း၊ ေစာ်ကားြခင်းကိ ငါ ကားရေသာေကာင့် ၊ သင့် ကိ ှ ာ တ်တပ်၍

ဇက်ခံွ ့ ပီး မှ၊ သင်လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်ေစမည်။ ၃၀ သင်မှတ်ရေသာ

နိမိတ်လကဏာဟမကား၊ ယ ခ ှ စ်တွင် အလိလိ ကီးရင့် ေသာ အသီးအ ှံ ကိ၎င်း၊ ဒတိယ

ှ စ်တွင် ထိအတ ေပါက်ေသာအရာများကိ၎င်း သင်တိ့ သည် စားရမည်။ တတိယ ှ စ်တွင်

မျိုးေစ့ကိ ကဲ၍ စပါးကိ ရိတ်ကေလာ့။ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်း စိက်၍ အသီးကိ စားကေလာ့။

၃၁ ေဘးလွတ်၍ကျန် ကင်းေသာယဒအမျိုးသား တိ့သည် တဖန်ေအာက်မှာ အြမစ်စဲွ၍၊

အထက်မှာ အသီး သီး ကလိမ့်မည်။ ၃၂ကျန် ကင်းေသာသတိ့သည် ေယ ှ လင် မိထဲ့

က၎င်း၊ ေဘးလွတ်ေသာသတိ့သည် ဇိအန်ေတာင်ေပက ၎င်းေပလာကလိမ့်မည်။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် အလိေတာ်အား ကီး၍၊ ထိအမကိ

စီရင်ေတာ် မလိမ့်မည်။ ၃၃ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် အာ ရိ ှ င်ဘရင် ကိ ရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သသည် ဤ မိသိ့့ မဝင်ရ။ မိထဲ့သိ့ ြမားကိ မပစ်ရ။ မိေ့ ှ မှ့ာ

ဒိင်းလားကိ မြပရ။ မိ ့ြပင်မှာ ေြမ ိးကိ မဖိ့ရ။ ၃၄ လာေသာလမ်းြဖင့် ြပန်သွားရမည်။

ဤ မိထဲ့သိ့ မဝင်ရ။ ၃၅ ငါသည် ကိယ်မျက် ှ ာကိ၎င်း၊ ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်၏ မျက် ှ ာကိ၎င်း

ေထာက်၍၊ ဤ မိကိ့ ကယ်တင်ြခင်းငှါ ေစာင့် မမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ထွက်၍၊ အာ ရိတပ်တွင် လတသိန်း

ှ စ်ေသာင်း ငါးေထာင်တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေလ၏။ နံနက်ေစာေစာ ထချိန် ေရာက်ေသာအခါ၊

ထိသအေပါင်းတိ့သည် အေသေကာင် ြဖစ် က၏။ ၃၇ အာ ရိ ှ င်ဘရင်

သနာခရိပ်သည်လည်း၊ ထိ အရပ်မှထွက်၍ ြပန်သွား ပီးလ င်၊ နိေနေဝ မိ ့၌ ေနေလ ၏။

၃၈ ေနာက်တဖန် သသည် မိမိဘရား နိသ တ်၏ ဗိမာန်၌ ကိးကွယ်စဥ်တွင်၊ သားေတာ်

အာြဒေမလက် ှ င့် ှ ေရဇာသည် ခမည်းေတာ်ကိ ထား ှ င့် သတ် ပီးလ င်၊ အာရမနိြပည်သိ့

ေြပးက၏။ သားေတာ် ဧသရဟဒုန် သည်လည်း၊ ခမည်းေတာ်အရာ၌ နန်းထိင်၏။

၃၈ ထိကာလအခါ ေဟဇကိမင်းသည် ေသနာစဲွ သြဖင့် ၊ အာမတ်သား

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည် လာ၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကိယ်အိမ်အမကိ စီရင်ေလာ့။ သင်သည် အသက်မ ှ င်၊ ေသရမည်ဟ အမိန့် ေတာ်ကိ

ြပန်ေလ၏။ ၂ ေဟဇကိမင်းသည်လည်း ထရံသိ့ မျက် ှ ာလှည့် ၍၊ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ သစာ ေစာင့်လျက်၊ စံလင်ေသာ စိတ် ှ လံး ှ င့် ကျင့် ၍၊ ှ စ်သက်

ေတာ်မသည်အတိင်း ပေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ် မပါ။ အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ

အလွန်ငိေကးလျက်၊ ထာဝရဘရားကိ ဆေတာင်းေလ၏။ ၄ တဖန် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေဟ ှ ာယသိ့ေရာက်၍၊ ၅ သင်သည် ေဟဇကိမင်းထံသိ့

သွား ပီးလ င်၊ သင့်အဘ ဒါဝိဒ်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင်၏

ပဌနာစကားကိ ငါ ကား ပီ။ သင်၏ မျက်ရည်ကိလည်း ငါြမင် ပီ။ သင်၏ အသက်၌ တဆယ်

ငါး ှ စ်ကိ ငါဆက်၍ ေပးမည်။ ၆ သင် ှ င့် ဤ မိကိ့ အာ ရိ ှ င်ဘရင်လက်မှ ငါ

ကယ်လတ်မည်။ ဤ မိကိ့ ငါ ကွယ်ကာေစာင့် မမည် အရာကိ ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ေဟ ှ ာယက၊ ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ် ှ ိသည် အတိင်း ပေတာ်မမည်ဟ

ထာဝရဘရားသည် သင့်အား ေပးေတာ်မေသာ လကဏာသက်ေသဟမကား၊ ၈

ကည့် ေလာ့။ အာခတ်၏ေနတိင်းနာရီေပ မှာ ေ ွေ့သာ အရိပ်ကိ ဆယ်ချက်ြပန်ေစမည်ဟ

ဆိ၏။ ဆိသည်အတိင်း ဆယ်ချက်ေ ွ ့ ပီးေသာ အရိပ်ေသာ ဆယ်ချက်ြပန်ေလ၏။ ၉

ယဒမင်း ကီးေဟဇကိသည် အနာမှ ထေြမာက် ၍ ေရးထားေသာ စာဟမကား၊ ၁၀ ငါသည်

ငိမ်သက်စွာ ေနစဥ်အခါ၊ မရဏာ ိင်ငံ တံခါးသိ့ ဝင်ရပါသည်တကား။ ငါ၌ ကင်းေသာ

ှ စ်များ ကိ ငါ ံ း ပီဟ ငါဆိသတည်း။ (Sheol h7585) ၁၁အသက် ှ င်ေသာ သတိ့၏

ေနရာ၌၊ ထာဝရ ဘရားကိ ငါမြမင်ရ။ ငိမ်းရာအရပ်သားတိ့ ှ င့် ေပါင်း ေဘာ်ရသြဖင့် ၊

ေနာက်တဖန် လတိ့ကိ မြမင်ရ။ ၁၂ သိးထိန်းတဲက့ဲသိ့ ငါေနေသာ အိမ်ကိ တ်ပယ် ၍၊

အြခားတပါးသိ့ ေဆာင်သွား ပီ။ ရက်ကန်းသည် ပသက့ဲသိ့ ငါ့အသက်သည် လိပ်လျက် ှ ိ၍၊

ရက်ကန်းစင် မှ ငါ့ကိ ပယ်ြဖတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ တေန့ြခင်းတွင် ငါ့ကိ ဆံးေစ

ေတာ်မလိမ့်မည်ဟ ငါဆိသတည်း။ ၁၃ ငါ့အ ိး ှ ိသမ တိ့ကိ ချိုးေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊

ငါသည် ြခေသ့ေဟာက်သက့ဲသိ့ နံနက်တိင်ေအာင် ြမည်ရ ၏။ တေန့ြခင်းတွင် ငါ့ကိ

ဆံးေစေတာ်မလိမ့်မည်ဟ ငါဆိသတည်း။ ၁၄ ငါသည် တီတီတွတ် ှ င့် ဇရက်က့ဲသိ့ ြမည်၍

ချိုးက့ဲ သိ့ ညည်းတွန်ရ၏။ ငါ့မျက်စိတိ့သည် ေမ ာ်ကည့်၍ အားေလာ့က ပီ။ အိဘရား ှ င်၊

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာ အက ်ပ်ဘက်၌ ေနေတာ်မပါ။ ၁၅ အဘယ်သိ့

ငါေြပာရမည်နည်း။ ငါ့အား ဂတိ ေပးေတာ်မ ပီ။ ဂတိေတာ်အတိင်းလည်း ပေတာ်မ ပီ။ ငါ၌
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ကျန် ကင်းေသာ ှ စ်စဥ်ကာလပတ်လံး၊ ငါသည် စိတ် ဆင်းရဲြခင်းကိ ေအာက်ေမ့၍၊

ြဖည်းြဖည်းသွားပါမည်။ ၁၆ အိ ဘရား ှ င်၊ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် အသက် ှ င် ရပါ၏။

ထိအရာ ှ ိသမ တိ့၌ အက ်ပ်ဝိညာဥ်၏ အသက် တည်ရပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်

အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစ၍၊ အက ်ပ်အသက်ကိ ှ င်ေစေတာ်မ၏။ ၁၇အက ်ပ်ခံရေသာ

ေဝဒနာသည် ငိမ်းပါ ပီ။ အက ်ပ်၏ ဝိညာဥ်ကိ သနား၍၊ ဖျက်ဆီးရာ တွင်းထဲက

တ်ယေတာ်မ ပီ။ အက ်ပ်အြပစ် ှ ိသမ တိ့ကိ ေနာက် ေတာ်သိ့ ပစ်လိက်ေတာ်မ ပီ။ ၁၈

အကယ်စင်စစ် မရဏာ ိင်ငံသည် ဂဏ်ေတာ်ကိ မချီးမွမ်းရပါ။ ေသေနေသာ သသည်

ဂဏ်ေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်းမဆိရပါ။ တွင်းထဲသိ့ ဆင်းေသာ သသည် သစာေတာ်ကိ

မေြမာ်လင့် ရပါ။ (Sheol h7585) ၁၉အသက် ှ င်ေသာသ၊ အသက် ှ င်ေသာ သသာ လင်၊

ယေန့ အက ်ပ် ပသက့ဲသိ၊့ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ရပါလိမ့်မည်။ အဘသည် သားတိ့အား

သစာေတာ်ကိ ေဘာ်ြပရပါလိမ့်မည်။ ၂၀ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ။

ထိေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် တသက်လံး ဗိမာန်ေတာ်၌ ေစာင်း တီး၍ သီချင်းဆိကလိမ့်သတည်း။

၂၁ ေဟ ှ ာယကလည်း၊ သေဘာသဖန်းသီးအလံး အေထွးကိယ၍ နယ် ပီးမှ၊ အနာကိ

အံကေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င် မင်း ကီးသည် သက်သာရလိမ့်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၂၂

ေဟဇကိမင်းကလည်း၊ ငါသည် ဗိမာန်ေတာ်သိ့ တက်လိမ့်မည်ဆိေသာ်၊ အဘယ်လကဏာ

သက်ေသ ှ ိ သနည်းဟ ေမး၏။

၃၉ ထိကာလအခါ ဗာလဒန်သား၊ ဗာဗလန်မင်း ကီး ေမေရာဒပါလဒန်သည်

ေဟဇကိမင်း နာ၍၊ အနာ ေပျာက်သည်ကိ ကားေသာေကာင့် ၊ ေမတာစာ ှ င့်

လက် ေဆာင်ပါလျက်၊ တမန်တိ့ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၂ ေဟဇကိမင်းသည်

သတိ့ေရာက်ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ေ တိက်မှစေသာ ေ တိက်မှစေသာ ေ ၊ ေငွ၊

နံသ့ာမျိုး၊ အဘိးထိက်ေသာ နံသ့ာဆီ၊ လက်နက် တိက် ှ င့် ဘ ာေတာ်အလံးစံတိ့ကိ

ြပေလ၏။ နန်းေတာ်မှစ၍ ိင်ငံေတာ်အရပ်ရပ်၌ မြပေသာအရာ တစံတခမ မ ှ ိ။ ၃

ထိအခါ ပေရာဖက် ေဟ ှ ာယသည် ေဟဇကိ မင်း ကီးထံေတာ်သိ့သွား၍၊ ထိသတိ့သည်

အဘယ်သိ့ ေြပာကပါသနည်း။ အဘယ်ြပည်မှ အထံေတာ်သိ့ လာကပါသနည်းဟ

ေမးေလာက်ေသာ်၊ ေဟဇကိမင်းက၊ ေဝးေသာအရပ်၊ ဗာဗလန်ြပည်မှ ေရာက်လာကသည်ဟ

ြပန်ေြပာ၏။ ၄ နန်းေတာ်၌ အဘယ်အရာကိ ြမင် က ပီနည်းဟ ေမးြပန်လ င်၊

ေဟဇကိမင်းက၊ နန်းေတာ်၌ ှ ိသမ ကိ ြမင်ရက ပီ။ ဘ ာေတာ်တွင် ငါမြပေသာအရာ

တစံတခ မ မ ှ ိဟြပန်ေြပာ၏။ ၅ ထိအခါ ေဟ ှ ာယက၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၆ နန်းေတာ်၌ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

ယေနတိ့င်ေအာင် ဘိးေဘးတိ့သည် ဆည်းဖးသမ ကိ၎င်း၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ ယသွားရေသာ

ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ တစံတခမ မကျန် ကင်းရဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ သင် ှ င့် ယ်၍ရေသာ သင်၏ သားေြမးတိ့ကိ လည်း ယသွား၍၊ သတိ့သည်

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်၌၊ လပျိုေတာ်လပ်ရကလိမ့်မည်ဟ ေဟဇကိ မင်းအား

ေြပာဆိေလ၏။ ၈ ေဟဇကိမင်းကလည်း၊ သင်ြပန်ရေသာ ထာဝရ ဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် ေကာင်းပါ၏ဟ၍၎င်း၊ အကယ်စင်စစ် ငါ့လက်ထက်၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့်

သစာ ေစာင့် ြခင်း ှ ိရလိမ့်မည် ဟ၍၎င်း၊ ေဟ ှ ာယအား ဆိေလ ၏။

၄၀ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏လတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစကေလာ့။

ှ စ်သိမ့်ေစကေလာ့။ ၂ စစ်မကိ ထမ်းရေသာ အချိန်ေစ့ ပီ။ သင်၏ အြပစ်လည်း

ေြဖ ှ င်း ပီဟ ေယ ှ လင် မိအ့ား ှ စ်သိမ့် ေစေသာ စကားကိ ေြပာ၍ ေကးေကာ်ကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်၌ မိမိ အြပစ်အတွက် ှ စ်ဆခံရ ပီ။ ၃

ေတာ၌ ဟစ်ေကာ်ေသာ သ၏အသံမှာ၊ ထာဝရ ဘရားကေတာ်မရာ လမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။

ငါတိ့ ဘရား သခင်၏ လမ်းခရီးေတာ်ကိ လွင်ြပင်၌ ေြဖာင့် ေစက ေလာ့။ ၄

ချိုင့် ဝှမ်းရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဖိ့ရမည်။ ေတာင် ကီး ေတာင်ငယ် ှ ိသမ တိ့ကိ ဖိရမည်။

ေကာက်ေသာ လမ်း များကိ ေြဖာင့် ေစရမည်။ ကမ်းတမ်းေသာ လမ်းများကိ လည်း

သတ်သင်ြပင်ဆင်ရမည်။ ၅ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်ေပ ထွန်း၍၊ လ အေပါင်းတိ့သည်

အတြမင်ရကလတ့ံဟ ထာဝရဘရား ၏ တ်ေတာ်ထွက်အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၆ တဖန်

ထိအသံက၊ ဟစ်ေကာ်ေလာ့ဟ ဆိလင် ငါက၊ အဘယ်အရာကိဟစ်ေကာ်ရမည်နည်းဟ

ေမးေသာ်၊ လမျိုး ှ ိသမသည် ြမက်ပင်ြဖစ်၏။ လမျိုး၏ ဘန်း ှ ိသမသည်လည်း

ေတာအပွင့် က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၇ ထာဝရဘရား၏ ေလတိက်ေသာအခါ၊ ြမက်ပင် သည်

ိး ွမ်းေသွေ့ြခာက်တတ်၏။ အပွင့်လည်း ေက တတ်၏။ အကယ်စင်စစ်လတိ့သည်

ြမက်ပင်ြဖစ် က၏။ ၈ ြမက်ပင်သည် ိး ွမ်းေသွေ့ြခာက်တတ်၏။ အပွင့်လည်း

ေကတတ်၏။ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် တရားမကား၊ ကာလစဥ်အ မဲတည်၏ဟ

ဆိသတည်း။ ၉ ဇိအန်ေတာင်သိ့ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကိ ေဆာင်ခ့ဲေသာသ၊

ြမင့် ေသာေတာင်ေပ သိ့တက်ေလာ။ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကိ

ေဆာင်ခ့ဲေသာသ၊ ကျယ်ေသာအသံကိ လင့် ေလာ့။ မစိးရိမ်ဘဲ အသံကိ လင့် ေလာ့။

သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ကိ ကည့် ကဟယဒ မိ့ ွာတိ့အား ေြပာေလာ့။ ၁၀ ကည့် ေလာ့။

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်၊ ကီး ေသာ တန်ခိး ှ င့် ကလာ၍၊ လက် ံ းေတာ်အားြဖင့်

အစိးရ ေတာ်မလိမ့်မည်။ မိမိခံေတာ်မထိက်ေသာအခ မိမိ၌ ပါလ က်၊ ဆလပ်ေတာ်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ၏။ ၁၁ မိမိသိးစကိ သိးထိန်းက့ဲသိ့ ေကးေမွးေတာ် မမည်။ သိးသငယ်တိ့ကိ

ချီ၍ ပိက်ေပွေ့တာ်မမည်။ သားငယ် ှ ိေသာ သိးမတိ့ကိလည်း ြဖည်း ှ င်းစွာ ပိ့ေဆာင်

ေတာ်မမည်။ ၁၂ ေရများကိ လက်ဆွန်းြဖင့် ြခင်ေသာသ၊ မိဃ်း ေကာင်းကင်ကိ မိမိလက်ြဖင့်

ထွာေသာသ၊ ေြမမန့်ကိ တင်းေတာင်းြဖင့် ချင့် တွက်ေသာသ၊ ေတာင် ကီးကိ ချိန်ခွင်ြဖင့် ၎င်း၊

ေတာင်ငယ်ကိ ကပ်ပယ်ြဖင့် ၎င်း ချိန် ေသာသကား အဘယ်သနည်း။ ၁၃ထာဝရဘရား၏

ဝိညာဥ်ကိ အဘယ်သ စစ်ေကာသနည်း။ ထိဘရား ှ င့် တိင်ပင်၍၊ အဘယ်သ သည်

အ ကံေပးသနည်း။ ၁၄အဘယ်သ ှ င့် တိင်ပင်ေတာ်မသနည်း။ ထိဘရားကိ အဘယ်သ

သွန်သင်သနည်း။ ထိဘရားအား တရားလမ်းကိ ြပေသာသ၊ ပညာနည်းကိ ေပးေသာသ၊

ဥာဏ်လမ်းကိ န်ေသာသကားအဘယ်သနည်း။ ၁၅လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ေရပံးမှကျေသာ

ေရစက် က့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ချိန်ခွင်၌ ြမူမန်က့ဲသိ့ ထင်မှတ်စရာ ှ ိ၏။ ကန်းတိ့သည်လည်း၊

လွင့်တတ်ေသာ အဏြမူက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၁၆ ေလဗ န်ေတာသည် မီးေမွးဘိ့မေလာက်။

ထိေတာ၌ ှ ိေသာ တိရစာန်တိ့သည်လည်း၊ မီး ိရ့ာ ယဇ် ဘိ့မေလာက်။ ၁၇ ခပ်သိမ်းေသာ

လအမျိုးမျိုးတိ့သည် အဘယ်မ မဟတ်သက့ဲသိ့ ေ ှ ေ့တာ်၌ ြဖစ်က၏။ အဘယ်မ မဟတ်

ေသာ အရာထက်သာ၍ ငယ်သက့ဲသိ့၎င်း၊ အနတက့ဲသိ့ ၎င်း မှတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈

သိ့ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သိ့ ပံြပရအ့ံ နည်း။ ဘရားသခင် ှ င့် အဘယ်မည်ေသာ

ပံသ ာန် တသည်ဟ ဆိရအ့ံနည်း။ ၁၉ ပန်းတဥ်းသမားသည် ပ်တကိ သွန်း ပီးမှ၊

ပန်းထိမ်သမားသည် ေ ှ င့် မွမ်းမံ၍၊ ေငွ ကိးကိလည်း လပ်တတ်၏။ ၂၀အဘိးထိက်ေသာ

အလကိ မလ ိင်ေသာသ သည်၊ မေဆွးေြမ့တတ်ေသာ သစ်သားကိ ေ ွးေကာက် ပီး

မှ၊ မဲြမံေသာ ပ်တကိ လပ်ေစြခင်းငှါ၊ လိမာေသာ လက် သမားကိ ှ ာတတ်၏။

၂၁ သင်တိ့သည် မသိကသေလာ။ မကားကသ ေလာ။ ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍ သင်တိ့အား

မေဘာ်မြပသေလာ။ ေြမ ကီးတည်သည်အေကာင်းကိ နားမလည်ကသေလာ။ ၂၂

ေြမ ကီးစက်အေပ မှာ ထိင်၍၊ ေြမ ကီးသား တိ့ကိ ှ ံ ေကာင်က့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မထေသာ၊

မိဃ်းေကာင်း ကင်ကိ မျက် ှ ာ ကက်က့ဲသိ့ ကက်၍၊ ေနစရာတဲက့ဲသိ့ ြဖန့်ေတာ်မထေသာ၊

၂၃ မင်းတိ့ကိ တ်ချ၍၊ ေြမ ကီးတရားသ ကီးတိ့ကိ အနတက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစေတာ်မေသာ

သေပတည်း။ ၂၄ အကယ်စင်စစ်သတိ့ကိ မစိက်မပျိုးရ။ အကယ် စင်စစ် သတိ့၏မျိုးေစ့ကိ

မ ကဲရ။ အကယ်စင်စစ် သတိ့ အပင်သည် ေြမ၌ အြမစ်မစဲွရ။ သတိ့အေပ မှာ မတ်

ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ိး ွမ်းေသွေ့ြခာက်၍၊ ေလ ေဘွသည် သတိ့ကိ ဖဲွက့ဲသိ့

တိက်လင့် လိမ့်မည်။ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိ အဘယ်သိ့ ပံြပရအ့ံနည်း။ ငါသည် အဘယ်သ ှ င့်

တရအ့ံနည်းဟ သန့် ှ င်းေသာ ဘရားေမးေတာ်မ၏။ ၂၆အထက်သိ့ ေမ ာ်ကည့်ကေလာ့။

ထိအရာတိ့ကိ အဘယ်သ ဖန်ဆင်းသနည်း။ ထိသသည် သတိ့အလံး အရင်းကိ

အေရအတွက်အားြဖင့် ထတ်ေဆာင်ေတာ်မ၏။ အလံးစံတိ့ကိ နာမည်ြဖင့် ေခ ေတာ်မ၏။

ခွန်အား ကီး၍ တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာေကာင့် ၊ တစံတခမ မေပ ဘဲမေနရ။ ၂၇

အိယာကပ်အမျိုး၊ သင်သွားေသာ လမ်းကိ ထာဝရဘရား သိေတာ်မမဟအဘယ်ေကာင့်

ေြပာသ နည်း။ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင့်အမကိ သင်၏ဘရား သခင် မှတ်ေတာ်မမဟ၊

အဘယ်ေကာင့် ဆိရသနည်း။ ၂၈ ထာဝရဘရားသည် အစဥ်အ မဲ တည်ေတာ်မ

ေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ေြမ ကီးစွန်းတိင် ေအာင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

အ ှ င်ြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ေမာေတာ်မြခင်း၊ ပင်ပန်းေတာ်မြခင်းမ ှ ိ ၊ စစ်၍ မကန် ိင်

ေသာ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ သင်သည် မသိမကားဘးသေလာ။ ၂၉

ထိဘရားသည် ေမာေသာသတိ့အား၊ ခွန်အား ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ွမ်းနယ်ေသာ သတိ့အား၊
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အစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့် စံေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၃၀ လပျိုတိ့သည် ေမာ၍

ပင်ပန်းြခင်းသိ့ ေရာက်က လိမ့်မည်။ လလင်တိ့သည်လည်း ထိမိ၍ လဲကလိမ့်မည်။ ၃၁

ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် ေသာသတိမ့ကား၊ အားြပည့်ကလိမ့်မည်။ ေ လင်းတက့ဲသိ့ မိမိတိ့

အေတာင် ကိ အသစ် ပြပင် ကလိမ့်မည်။ ေြပးေသာ်လည်း မပင်ပန်း၊ ခရီးသွားေသာအခါ

မေမာရက။

၄၁ တကန်းတ ိင်ငံအရပ်တိ၊့ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနက။ လအမျိုးမျိုးတိ၊့

အားြဖည့် က။ ချဥ်းကပ်၍ ေြပာက။ တရားေတွ့ ကကန်အ့ံ။ ၂

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းမဂလာ လိက်တတ်ေသာ သကိ အေ ှ ့ြပည်က၊ အဘယ်သ

ေပလာေစသနည်း။ လ အမျိုးမျိုးတိ့ သ၌အပ်၍၊ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အပ်စိးေစြခင်းငှါ၊

အဘယ်သ စီရင်သနည်း။ ရန်သတိ့ကိ သ၏ထားေ ှ မှ့ာ ေြမမန့်က့ဲသိ့၎င်း၊ သ၏ေလးေ ှ မှ့ာ

လွင့် ေသာဖဲွက့ဲသိ့၎င်း အဘယ်သြဖစ်ေစသနည်း။ ၃ ရန်သတိ့ကိ လိက်ရ၏။

မိမိေြခမနင်းဘးေသာ လမ်းြဖင့် ၊ ေဘးမ ှ ိ၊ လွန်သွားရ၏။ ၄ ထိအမများကိ

စီရင်ဖန်ဆင်းလျက်၊ ေ ှ ့ဦးစွာမှ စ၍ လမျိုးအစဥ်အဆက်တိ့ကိ ေခ ေသာသသည်

အဘယ်သနည်းဟမကား၊ အဦးဆံးေသာ သြဖစ်၍၊ ေနာက်ဆံးေသာ သတိ့ ှ င့် ှ ိေသာ

ငါထာဝရဘရား ေပတည်း။ ၅တကန်းတ ိင်ငံအရပ်တိ့သည် ြမင်၍ ေကာက် က၏။

ေြမ ကီးစွန်းသားတိ့သည် ထိတ်လန့်ေသာ စိတ် ှ င့် ချဥ်းကပ်၍ စေဝးက၏။ ၆

အိမ်နီးချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်မစ၍၊ ညီအစ်ကိချင်း တေယာက်ကိတေယာက်၊

မစိးရိမ် ှ င့်ဟ ဆိက၏။ ၇ ထိသိ့ ပန်းတဥ်းသမားသည် ပန်းထိမ်သမားကိ ိးေဆာ်တတ်၏။

သံတ ှ င့် ေချာေစေသာ သသည်။ ေပေပ မှာ ိက်ေသာ သကိလည်း ိးေဆာ်၍၊ ဂေဟ

ေကာင်းသည်ဟ ဆိတတ်၏။ ပ်တကိ မလပ် ှ ားေစြခင်း ငှါ သံခ န် ှ င့် ိက်ထားတတ်၏။

၈ ငါ့ကန်ဣသေရလ၊ ငါေ ွးချယ်ေသာသ ယာကပ်၊ ငါ့အေဆွအာြဗဟံ၏သား၊ ၉

ေြမ ကီးအစွန်းအနားမှ ငါလက်ဆဲွ၍ ေခေသာ သ၊ သင်သည် ငါ့ကန်ြဖစ်၏ဟ၍၎င်း၊ သင့် ကိ

ငါေ ွး ချယ် ပီ၊ သင့် ကိ မပစ်မပယ်ဟ၍၎င်း၊ ဂတိကိ ခံရေသာသ၊ ၁၀ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါသည်

သင့်ဘက်မှာ ှ ိ၏။ မေကာက် ှ င့် ။ သင်၏ဘရားသခင် ငါသည် သင့် ကိ ခိင်ခ့ံ

ေစမည်။ သင့် ကိ ေစာင့် မမည်။ ငါ့သစာလက်ျာလက်ြဖင့် ေထာက်ပင့် မည်။ ၁၁

သင်၌အမျက်ထွက်ေသာ သတိ့သည် ှ က် ေကာက်ြခင်း ှ င့် မျက် ှ ာပျက်ြခင်း

ှ ိ ကလိမ့်မည်။ သင်၌ ရန် ပေသာ သတိ့သည် အဘယ်မ မဟတ်သက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊

ှ င်း ှ င်းပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၂သင် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သတိ့ကိ

သင် သည် ှ ာ၍ မေတွရ့။ သင့် ကိ စစ်တိက်ေသာ သတိ့သည် အဘယ်မ

မဟတ်သက့ဲသိ့၎င်း၊ အနတသက်သက်က့ဲသိ့ ၎င်း ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၁၃အေကာင်းမကား၊

သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားက၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါမစမည်ဟ သင့်အားဆိလျက်၊

သင်၏လက်ျာလက်ကိ ကိင်မည်။ ၁၄ အိတီေကာင်ယာကပ်၊ အမျိုးငယ် ဣသေရလ၊

မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါသည် သင့် ကိ မစေသာ သြဖစ်၏။ သင့် ကိ ေ ွး တ်ေသာသသည်၊

ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်း ေသာ ဘရားြဖစ်သည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ငါသည် သင့် ကိ အသွား ှ ိေသာ စပါးနယ်စရာ ယ ရားစက် အသစ်ြဖစ်ေစမည်။ သင်သည်

ေတာင် ကီး တိ့ကိ နယ်၍ ညက်ေစမည်။ ေတာင်ငယ်တိ့ကိ ဖဲွက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၆

သတိ့ကိ ေလ့ှ၍၊ ေလသည် သတိ့ကိ တိက်သွား လိမ့်မည်။ မန်တိင်းလင့် လိမ့်မည်။

သင်မကား ထာဝရ ဘရား၌ ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ

ဘရား၌ ဝါ ကားလိမ့်မည်။ ၁၇ဆင်းရဲေသာသ ှ င့် ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့သည် ေရကိ ှ ာ၍

မေတွ၊့ ေရငတ်၍ လ ာ ေသွေ့ြခာက်ေသာ အခါ၊ ငါထာဝရဘရားသည် သတိ့ စကားကိ

နားေထာင် မည်။ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေသာ ငါသည် သတိ့ကိ မစွန်။့ ၁၈

ြမင့် ေသာအရပ်တိ့၌ ြမစ်ကိ၎င်း၊ နိမ့်ေသာ အရပ်တိ့၌ စမ်းေရကိ၎င်း ငါေပါက်ေစမည်။

ေတာအရပ် ၌ ေရကန်များကိ၎င်း၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာအရပ်၌ စမ်းေရ တွင်းများကိ၎င်း

ငါြဖစ်ေစမည်။ ၁၉ ေတာ၌ အာရဇ်ပင်၊ အကာ ှ ပင်၊ မရတပင်၊ သံလွင်ပင်များကိ၎င်း၊

လွင်ြပင်၌ ထင်း းပင်၊ တေဒရ ပင်၊ တာ ရပင်များကိ၎င်း ေရာေ ှ ာလျက် စိက်မည်။ ၂၀

သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ဤအမကိ စီရင် ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏

သန့် ှ င်းေသာ ဘရားဖန်ဆင်း ေတာ်မေကာင်းကိ၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် သိြမင်၍၊

ဆင်ြခင်နားလည်ကလိမ့်မည်။ ၂၁ သင်တိ့၏ အမကိ ေစာင့် ကေလာ့ဟ ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ သင်တိ့၏ခိင်ခ့ံေသာ သက်ေသများ ကိ ထတ်ြပကေလာ့ဟ

ယာကပ်အမျိုး၏ ှ င်ဘရင် မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထတ်ေဘာ်၍ အနာဂတိအရာတိ့ကိ

ငါတိ့အား ြပကေစ။ အရင်ြဖစ်ဘးေသာ အရာတိ့သည် အဘယ်သိ့ ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ့

ဆင်ြခင်၍၊ ထိအရာတိ့၏ အဆံးကိ သိရမည်အေကာင်း ေဘာ်ြပကေစ။ သိ့မဟတ်၊

ြဖစ်လတ့ံ ေသာအရာတိ့ကိ ငါတိ့အား ေဟာေြပာကေစ။ ၂၃ သင်တိ့သည်

ဘရားြဖစ်သည်ကိ ငါတိ့ သိရမည် အေကာင်း၊ ြဖစ်လတ့ံေသာ အရာတိ့ကိ ြပကေလာ့။

အချင်းချင်း တေယာက်ကိတေယာက် ကည့် ေတွ့ြမင် မည်အေကာင်း၊ ေကာင်းေသာအမ၊

ဆိးေသာအမတစံ တခကိ ပကေလာ့။ ၂၄သင်တိ့သည် အဘယ်မ မဟတ်ေသာ အရာ

ထက်သာ၍ ယတ်မာက၏။ သင်တိ့အမလည်း၊ အဘယ်မ မဟတ်ေသာ အမထက်သာ၍

ယတ်မာ၏။ သင်တိ့ကိ ေ ွးယေသာ သသည် ွံ ့ ှ ာဘွယ် ြဖစ်၏။ ၂၅ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌

လတေယာက်ကိ ငါေပ ထွန်း ေစ၍၊ သသည် လာလိမ့်မည်။ ေနထွက်ရာမှလာ၍ ငါ့နာမကိ

ပဌနာ ပလိမ့်မည်။ အိးထိန်းသမားသည် အိးေြမကိ နင်းသက့ဲသိ၊့ ထိသသည် မင်းတိ့ကိ

အိးေြမ အမှတ် ှ င့် ေကျာ်နင်းလိမ့်မည်။ ၂၆ ငါတိ့သည် သိရမည်အေကာင်း၊

ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍ အဘယ်သသည် ေဟာေြပာသနည်း။ မှန်ေပ၏ဟ ငါတိ့ သည်

ဆိရမည်အေကာင်း၊ ေ ှ းမဆွက အဘယ်သသည် ေဟာေြပာသနည်း။ ေဘာ်ြပေသာ

သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ေဟာေြပာေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။ သင်တိ့ စကားကိ

ကားေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ။၏ ၂၇ ဤမည်ေသာအမတိ့သည် ြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟ

ေ ှ းဦးစွာ ငါသည် ဇိအန် မိအ့ား ေြပာ၏။ ဝမ်းေြမာက် စရာ သိတင်းကိ ကားေြပာေသာ

တမန်ကိလည်း၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ငါေစလတ်၏။ ၂၈ သတိ့ကိ ငါ ကည့် ေသာအခါ၊

တစံတေယာက်မ မ ှ ိ။ သတိ့တွင် သတိေပးေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ြပန်ေြပာေစြခင်းငှါ

သတိ့ကိ ငါေမးြမန်းေသာ်လည်း၊ ၂၉ သတိ့သည် အကင်းမ့ဲအနတြဖစ် က၏။ သတိ့

အမများလည်း၊ အဘယ်မ မဟတ်။ သတိ့သွန်းေသာ ပ်တ တိ့လည်း အတမ ှ ိ၊

ေလသက်သက်ြဖစ်က၏။

၄၂ ငါေထာက်မေသာ ငါ့ကန်ရင်း၊ ငါ ှ စ်သက် ြမတ် ိးရာ ငါေ ွးချယ်ေသာသကိ

ကည့် ေလာ့။ ထိသ ၏အေပ ၌ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ ငါတည်ေစမည်။ သသည်

လ အမျိုးမျိုးတိ့ကိ တရားေပးလိမ့်မည်။ ၂ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ေ ကးေကာ်ြခင်းကိ

မ ပမ၍၊ လမ်းခရီး၌သ၏အသံကိ အဘယ်သမ မကားေစရ။ ၃ နင်းနယ်လျက် ှ ိေသာ

ကျူပင်ကိ မချိုး။ အေတာက်ေသးေသာ မီးစာကိ မသတ်။ တရားသည် မဲြမံ ြခင်းသိ့

ေရာက်မည်အေကာင်း စီရင်လိမ့်မည်။ ၄ ေြမ ကီးေပ မှာ တရားေတာ်ကိ မတည်ေစမီှတွင်

အားမေလျာ့၊ စိတ်လည်းမပျက်ရ။ သ၏တရားကိလည်း၊ တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့သည်

ေြမာ်လင့် ကလိမ့်မည်။ ၅ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်း၍ ကက်ေတာ်မထေသာ၊ ေြမ ကီး ှ င့်

ေြမ ကီးထဲက ြဖစ်သမ တိ့ကိ ခင်းကျင်းေတာ်မထေသာ၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာသတိ့ အား

အသက်ကိ၎င်း၊ ေြမ ကီးကိ ေကျာ်နင်းေသာ သတိ့ အား ဝိညာဥ်ကိ၎င်း ေပးေတာ်မေသာ

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၆ ငါ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ

တရားသြဖင့် ေခထားသည်ြဖစ်၍၊ ၇လက်ဆဲွလျက် ေထာက်မမည်။ သင်သည် ကန်း

ေသာ မျက်စိတိ့ကိ ဖွင့် စိမ့်ေသာငှါ၎င်း၊ ချုပ်ထားေသာ သတိ့ကိ လတ်စိမ့်ေသာငှါ၎င်း၊

ေမှာင်မိက်၌ေနေသာ သတိ့ကိ အမိက်ေထာင်ထဲက တ်ယစိမ့်ေသာငှါ၎င်း၊ သင့် ကိ

လများ ှ င့် ပဋိညာဥ်ဖဲွစ့ရာဘိ၊့ လအမျိုးမျိုး လင်းစရာဘိ့ ခန့်ထားမည်။ ၈ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ထိနာမသည် ငါ့နာမြဖစ်၏။ ငါ့ဘန်းကိ အြခားေသာ သအား၎င်း၊

ငါ့ အသေရကိ ပ်တဆင်းတတိ့အား၎င်း ငါမေပး။ ၉အရင်ေဟာေသာ အရာတိ့သည်

ြဖစ် က ပီ။ အသစ်ေသာ အရာတိ့ကိ ယခ ငါေဟာ၏။ မေပလာမီှ သင်တိ့အား

ငါြပ ှ င့်၏။ ၁၀ ပင်လယ်ကိ ကးေသာ သမှစ၍၊ ပင်လယ်၌ ှ ိသမ တိ့ ှ င့်တကွ၊

တကန်းတ ိင်ငံအရပ်များ၊ ထိအရပ်၌ ေနေသာ သများတိ၊့ ထာဝရဘရားအား အသစ်ေသာ

သီချင်းကိဆိကေလာ့။ ေြမ ကီးစွန်းတိ့မှ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၁ ေတာ ှ င့်တကွ

ေတာ၌ ှ ိေသာ မိ ့ ွာ၊ ေကဒါ အရပ်သားတိ့သည် ေကးေကာ်ကေစ။ ေကျာက်၌

ေနေသာ သတိ့သည် သီချင်းဆိ ကေစ။ ေတာင်ထိပ်ေပ က ေကးေကာ် ကေစ။ ၁၂

ထာဝရဘရားကိ ချီးေြမာက်၍၊ တကန်းတ ိင်ငံ အရပ်တိ့၌ ဂဏ်ေတာ်ကိ ထင် ှ ားစွာ

ချီးမွမ်း ကေစ။ ၁၃ထာဝရဘရားသည် သရဲက့ဲသိ့ ထွက်က၍၊ စစ်သရဲက့ဲသိ့ ကိယ်စိတ်ကိ
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ကိယ် ိးေဆာ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ေအာ်ဟစ်ေကးေကာ်၍ ရန်သတိ့တဘက်၌ အားထတ်

ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါသည် ကာြမင့် စွာ တိတ်ဆိတ်လျက်ေန ပီ။ ထိသိ့ေန၍

ေအာင့် ရဦးမည်ေလာ။ သားဘွားြခင်းေဝဒနာ ကိ ခံရေသာ မိန်းမက့ဲသိ့ ငါေအာ်ဟစ်မည်။

ပင့်သက် ၍ ချက်ြခင်း ဖျက်ဆီးမည်။ ၁၅ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ်များကိ ေသွေ့ြခာက်ေစ

မည်။ သတိ့အပင် ှ ိသမ တိ့ကိလည်း ိး ွမ်းေစမည်။ ြမစ်များကိ ကန်းြဖစ်ေစမည်။

ေရကန်များကိ ခန်းေြခာက် ေစမည်။ ၁၆ မျက်စိကန်းေသာ သတိ့ကိ မိမိတိ့မသိေသာ

လမ်းြဖင့် ငါေဆာင်မည်။ မိမိတိ့ မက မ်းေသာ ခရီး၌ သွားေစမည်။ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ေမှာင်မိက်ကိ

လင်းေစမည်။ ေကာက်ေသာ လမ်းကိလည်း ေြဖာင့် ေစမည်။ ထိသိ့ေသာ ေကျးဇးကိ ပမည်။

သတိ့ကိ မစွန့်ပစ်။ ၁၇ ပ်တဆင်းတကိ ခိလံ၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ သွန်းေသာ ပ်တ တိ့အား ဆိေသာ သတိ့သည် လှန်ြခင်းကိ

ခံရ၍၊ အလွန် အ ှ က်ကဲွြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၈ နားပင်းေသာ သတိ၊့

ကား ကေလာ့။ မျက်စိ ကန်းေသာသတိ၊့ သင်တိ့သည် ြမင်ရအ့ံေသာငှါ ကည့် ကေလာ့။

၁၉ ငါ့ကန်မှတပါး အဘယ်သကန်းသနည်း။ ငါေစလတ်ေသာ တမန်က့ဲသိ့ အဘယ်သသည်

နားပင်း သနည်း။ ငါ့မိတ်ေဆွက့ဲသိ့ အဘယ်သကန်းသနည်း။ ထာဝရဘရား၏ကန်က့ဲသိ့

အဘယ်သ ကန်းသနည်း။ ၂၀ သင်သည် များစွာြမင်ေသာ်လည်း အာ ံ မ ပ တတ်။

နားပွင့်လျက် ှ ိေသာ်လည်း မကားတတ်။ ၂၁ထာဝရဘရားသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်းေကာင့်

အားရ ှ စ်သက်သြဖင့် ၊ တရားေတာ်ကိ ချီးေြမာက်၍ ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့်စံေစေတာ်မမည်။

၂၂ဤလမျိုးသည် လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရေသာ အမျိုးြဖစ်၏။ ှ ိသမ တိ့သည် တွင်း၌

အချုပ်ခံရ၍၊ ေထာင် ထဲမှာ ပန်းကွယ်လျက်ေနက၏။ ဖျက်ဆီးရာြဖစ်ေသာ အခါ၊

အဘယ်သမ မ တ်မယ။ လယရာြဖစ်ေသာအခါ၊ ြပန်ေပးေလာ့ဟ အဘယ်သမ မဆိ။

၂၃ သင်တိ့တွင် အဘယ်သသည် ဤစကားကိ နားေထာင်မည်နည်း။ ေနာင်ကာလဘိ့

အဘယ်သကား၍ မှတ်မည်နည်း။ ၂၄လယရာြဖစ်ေစြခင်းငှါ ယာကပ်ကိ၎င်း၊ ထားြပ တိ့

လက်သိ့ ဣသေရလကိ၎င်း အဘယ်သအပ်သနည်း။ ငါတိ့ ြပစ်မှားေသာအ ှ င်ထာဝရဘရား

အပ်ေတာ်မ သည်မဟတ်ေလာ။ သတိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ မလိက်၊ တရားေတာ်ကိ

မကျင့် ဘဲ ေနက၏။ ၂၅ ထိ့ေကာင့် ၊ ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ်ထွက် ြခင်း ကမ်းတမ်းေသာ

စစ်တိက်ြခင်းကိ သတိ့အေပ သိ့ သွန်းေလာင်းေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့ပတ်လည်၌ မီး ိ၏့။

သိ့ေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် မသိက။ မီးေလာင်ေသာ် လည်း၊ သတိမထားဘဲ ေနက၏။

၄၃ အိယာကပ်အမျိုး၊ ဣသေရလအ ယ်၊ သင့် ကိ ဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။သင့် ကိ ငါ ေ ွး တ် ပီ။ ငါ့နာမ ြဖင့်

မှည့် ပီ။ သင့် ကိ ငါဆိင်၏။ ၂သင်သည် ေရကိ ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ၏။

ြမစ်တိ့ကိ ေ ှ ာက်သွားေသာအခါ၊ မနစ်မမွန်းရ။ မီးကိ ချင်းနင်းေသာအခါလည်း မေလာင် ရ။

မီးလံလည်း မညိရ။ ၃အေကာင်းမကား၊ ငါသည် သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

သင့် ကိ ေ ွးေသာသခင်၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရားြဖစ်၏။ သင့် ကိ ေ ွးဘိ၊့

အဲဂတုြပည်ကိ၎င်း၊ သင့်အတွက် က ှ ြပည် ှ င့် ေသဘြပည်ကိ၎င်း ငါေပး၏။ ၄သင်သည်

ငါြမတ် ိးရာြဖစ်ေသာေကာင့် အသေရ ှ ိ ပီ။ ငါလည်း ချစ်၏။ ထိ့ေကာင့် ၊ သင့်အတွက်

လတိ့ကိ၎င်း၊ သင်၏အသက်အတွက် လမျိုးတိ့ကိ၎င်း ငါေပးမည်။ ၅ မစိးရိမ် ှ င့် ။

ငါသည် သင် ှ င့်အတ ှ ိ၏။ အေ ှ ့ မျက် ှ ာမှ သင်၏အမျိုးအ ွယ်ကိ ငါေဆာင်ခ့ဲမည်။

အေနာက်မျက် ှ ာမှ သင့် ကိ စသိမ်းမည်။ ၆ အပ်ေလာ့ဟ ေြမာက်မျက် ှ ာကိ၎င်း၊

မထိမ် ှ င့် ဟ ေတာင်မျက် ှ ာကိ၎င်း ငါေြပာမည်။ ေဝးေသာအရပ်၊ ေြမ ကီးစွန်းမှ

ငါ့သားသမီးတည်းဟေသာ၊ ၇ ငါနာမြဖင့် သမတ်ေသာသ၊ ငါ၏ဘန်းအသေရ

ဘိ့ ငါဖန်ဆင်း ပြပင်၍၊ ဧကန်စင်စစ်လပ် ပီးေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲေလာ့ဟ

ငါေြပာမည်။ ၈ မျက်စိ ှ ိလျက်ပင် မျက်စိကန်းေသာ သ ှ င့် ၊ နား ှ ိ လျက်ပင် နားပင်းေသာ

သတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲေလာ့။ ၉ လအမျိုးမျိုး အစစတိ့သည် စ ံ းစည်းေဝး ကေစ။

သတိ့တွင် အဘယ်သသည် ဤအမကိ ေဘာ်ြပမည်နည်း။ အရင်ြဖစ်လတ့ံေသာအရာကိ

အဘယ်သ ေဟာေြပာမည် နည်း။ သတိ့သည် အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့် လွတ်မည်အေကာင်း၊

သက်ေသတိ့ကိ ြပကေစ။ သိ့မဟတ် နားေထာင်၍၊ ဤသိ့မှန်သည်ဟ ဝန်ခံ ကေစ။ ၁၀

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်၊ ငါ့ကိ သိမှတ်ယံကည်၍၊ ငါသည် မှန် ပီဟ

နားလည်မည်အေကာင်း၊ ငါ၏သက်ေသ၊ ငါေ ွးေကာက် ေသာကန်ြဖစ် က၏။ ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ဖန်ဆင်းရာထဲကအဘယ်ဘရားသခင်မ မြဖစ်၊ ငါ့ေနာက်မှာလည်း၊ အဘယ်ဘရားသခင်မ

မ ှ ိရာ။ ၁၁ ငါတပါးသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၍၊ ငါမှတပါး ကယ်တင်ေသာသခင်မ ှ ိ။

၁၂ ငါသည် ဗျာဒိတ်ထား ှ င့်သည်အတိင်း ကယ် တင် ပီ။ ငါေဘာ်ြပ ှ င့် ပီ။ သင်တိ့တွင်

အြခားတပါးေသာ ဘရားသည် ေဘာ်ြပ ှ င့်သည်မဟတ်။ ငါသည် ဘရား သခင်မှန် ပီဟ

သင်တိ့သည် ငါ၏ သက်ေသြဖစ်က၏။ ၁၃ ေနရ့က်ကာလမြဖစ်မီှ ငါသည် ဘရားြဖစ်၏။

ငါ့လက်မှအဘယ်သမ မကယ်မ တ် ိင်။ ငါ ပေသာအမကိအဘယ်သဆီးတားမည်နည်းဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄သင်တိ့ကိ ေ ွး တ်ေသာ သခင်၊ ဣသေရလအမျိုး၏

သန့် ှ င်းေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ငါသည် သင်တိ့အတွက်၊ ဗာဗလန် မိသိ့့

ေစလတ် ၍၊ ေြပးေသာ မိသ့ားတိ့ ှ င့် ခါလဒဲလများကိ သတိ့ ေပျာ်ေမွရ့ာ သေဘာသိ့

ဆင်းေစမည်။ ၁၅ ငါသည် သင်တိ့၏ သန့် ှ င်းေသာ ထာဝရ ဘရား၊ ဣသေရလအမျိုးကိ

ဖန်ဆင်းေသာဘရား၊ သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင် ြဖစ်၏။ ၁၆ ြပင်းထန်ေသာ ပင်လယ်ေရ၌

လမ်းခရီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မထေသာ၊ ၁၇ ရထားများ၊ ြမင်းများ ှ င့်တကွ၊ စစ်သရဲအလံး

အရင်းတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မထေသာ၊ သတိ့ကိ မထ ိင် ေအာင် တ ပိင်နက်တည်း

အိပ်ေစ၍၊ မီးစာေသသက့ဲသိ၊့ ငိမ်းေစေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၈

ြဖစ်ဘးေသာအမတိ့ကိ မေအာက်ေမ့က ှ င့် ။ ေ ှ းကာလ၏အရာတီ့ကိ ပမာဏမ ပက ှ င့် ။

၁၉ ကည့် ေလာ့။ အမသစ်ကိ ငါ ပမည်။ ယခ ေပလာလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

အမှန်သိြမင်ရကလိမ့် မည်။ အကယ်စင်စစ် ေတာ၌လမ်းကိ၎င်း၊ လွင်ြပင်၌ စီးေသာ

ေရကိ၎င်း ငါဖန်ဆင်းမည်။ ၂၀ ေြမေခွး ှ င့် ကလားအပ်ငှက်မှစ၍၊ ေတာသားရဲ တိ့သည်

ငါ၏ဂဏ်ေကျးဇးကိ ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ၊

ငါ၏လတိ့ ေသာက်စရာဘိ့ ေတာ၌ေရများကိ၎င်း၊ လွင်ြပင်၌ ြမစ်တိ့ကိ၎င်း ငါေပးမည်။

၂၁ ကိယ်အဘိ့ ငါဖန်ဆင်းေသာ ထိလမျိုးသည် ငါ၏ဂဏ်ေကျးဇးကိ ြပရလိမ့်မည်။ ၂၂

သိ့ေသာ်လည်း၊ အိယာကပ်အမျိုး၊ သင်သည် ငါ့ကိ ပဌနာမ ပ။ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင်သည် ငါ့ကိ ငီးေငွသ့ည်တကား။ ၂၃ မီး ိရ့ာ သိးသငယ်ကိ ငါ့ထံသိ့ မေဆာင်ခ့ဲ။

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် ငါ့ကိ မချီးေြမာက်။ ငါသည် သင့် ကိ အလဒါန ှ င့် အမမထမ်းေစ။

ေလာဗန်ကိ ေတာင်း၍ သင့် ကိ မပင်ပန်းေစ။ ၂၄ သင်သည် ေမးေသာ ကံကိ

ငါ့ဘိ့ ေငွ ှ င့် မဝယ်။ ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ဆီဥ ှ င့် ငါ့ကိ ဝစွာ မေကး။ သင်သည်

ဒစ ိက်အြပစ် ှ င့် ငါ့ကိ အမထမ်းေစ ပီတကား။ အဓမအမကိ ပ၍ ငါ့ကိပင်ပန်းေစ ပီတကား။

၂၅ ငါတပါးတည်းသာလ င် ကိယ်အတွက်ေကာင့် ၊ သင်၏အြပစ်တိ့ကိ ေြဖမည်။

သင်၏ဒစ ိက်အမတိ့ကိ မေအာက်ေမ့။ ၂၆ ငါ့ကိ သတိေပးေလာ့၊ တရားေတွ့ ကကန်အ့ံ။

သင်သည် အြပစ်လွတ်မည်အေကာင်း ေြပာေလာ့။ ၂၇သင်၏ ပဌမအဘသည် ဒစ ိက်ကိ

ပ ပီ။ သင်၏ဆရာတိ့သည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား က ပီ။ ၂၈ ထိ့ေကာင့် ၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၏

မင်းတိ့ကိ ငါ တ် ချ ပီ။ ယာကပ်အမျိုးသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသည်

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ၎င်း ခံေစြခင်းငှါ ငါစွန့် ပီ။

၄၄ ယခမကား၊ ငါ့ကန်ယာကပ်၊ ငါေ ွးေကာက် ေသာသ ဣသေရလ၊

နားေထာင်ေလာ့။ ၂သင့် ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရား၊ ဘွားစ ကပင် သင့် ကိ

ပြပင်၍၊ ေနာင်၌လည်း မစလတ့ံေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ့ကန်

ယာကပ်၊ ငါေ ွးေကာက်ေသာသ ေယ န်၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ၃အေကာင်းမကား၊ ေရငတ်ေသာ

သအေပ မှာ ေရကိ ငါသွန်းေလာင်း၍၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာ ေြမကိ ေရလမ်းမိးေစမည်။ သင်၏

အမျိုးအေပ မှာ ငါ့ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊ သင်၏အ ယ်အေပ မှာ ငါ့ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ၎င်း

ငါသွန်းေလာင်းမည်။ ၄ သတိ့သည်လည်း ေရေြမာင်းအနားမှာ မိဃ်းမခ ပင်က့ဲသိ၊့

ြမက်ပင်ထဲတွင် ေပါက်ကလိမ့်မည်။ ၅တေယာက်က၊ ငါသည် ထာဝရဘရား၏ လြဖစ်

သည်ဟ ဆိလိမ့်မည်။ တေယာက်သည်လည်း၊ ယာကပ် အမည်ြဖင့် ကိယ်ကိကိယ်

မှည့် လိမ့်မည်။ တေယာက်သည် လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ လဟ၍ မိမိလက်တွင်

စာထိး လျက်၊ ဣသေရလအမည်သစ်ြဖင့် ကိယ်ကိကိယ် မှည့် လိမ့်မည်။ ၆

ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ေ ွး တ်ေသာ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် အဦးဆံးေသာသ၊

ေနာက်ဆံးေသာသြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားသခင်မ ှ ိ။ ၇ ေ ှ းလမျိုးကိ

ငါခန့်ထားသည်မှစ၍၊ ငါက့ဲသိ့ အဘယ်သသည် ဤအမတိ့ကိ ငါ့အဘိ့ ေခ ၍ ထတ်ေဘာ်

စီရင် ိင်မည်နည်း။ ြဖစ်ဆဲေသာအမ ှ င့် ြဖစ်လတ့ံေသာ အမတိ့ကိ သတိ့အား ေဘာ်ြပကေစ။
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၈ မစိးရိမ် က ှ င့် ။ မေကာက်က ှ င့် ။ အထက်က ငါေဟာေြပာြပသသည်မဟတ်ေလာ။

သင်တိ့သည် ငါ၏သက်ေသြဖစ်က၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားသခင် ှ ိသေလာ။

ငါမှတပါး အြခားေသာ မလအြမစ်မ ှ ိ။ တစံတဦးကိမ ငါမသိ။ ၉ ပ်တဆင်းတကိ

လပ်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ် က၏။သတိ့ ှ ေြမာေသာအရာ

တိ့သည် အကျိုးကိ မေပး ိင် က။ ငါတိ့သည် မြမင်တတ်၊ နားမလည်တတ်ဟ

ှ က်စရာအေကာင်းကိ ကိယ်တိင် သက်ေသခံက၏။ ၁၀ ဘရားကိ လပ်ေသာသ၊

အကျိုးမေပး ိင်ေသာ ပ်တဆင်းတကိ သွန်းေသာသကား အဘယ်သနည်း။ ၁၁

ထိသ၏အေပါင်းအေဘာ် ှ ိသမ တိ့သည် ှ က် ကလိမ့်မည်။ လပ်ေသာသတိ့သည်

လသက်သက်ြဖစ် က၏။ ှ ိသမ တိ့သည် စေဝး၍ ထကေစ။ တ ပိင်နက်

ထိတ်လန့် ှ က်ေကာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ပန်းပဲသမားသည် ပဆိန်ကိလပ်ြခင်းငှါ မီးခဲ၌

ဖတ်၍၊ လက် ံ းအားထတ်လျက် သံတ ှ င့်ထတတ်၏။ အကယ်၍ မွတ်သိပ်ေသာ

အခါအားေလျာ့တတ်၏။ ေရမေသာက်ရေသာအခါ ေမာတတ်၏။ ၁၃လက်သမားသည်

မျဥ်းချလျက် စး ှ င့် မှတ်သား ၍၊ လက်သမားတန်ဆာ ှ င့် လပ် ပီးလ င်၊ အိမ်၌ေနေစ ြခင်းငှါ

ကွန်ပါ ှ င့် ေရးသား၍၊ လအသေရပါေအာင် လပံသဏာန် ှ င့်အညီ ထလပ်တတ်၏။ ၁၄

ကိယ်အဘိ့အလိငှါ အာရဇ်ပင်တိ့ကိ ခတ်၍ ကပ ပင်၊ သပိတ်ပင်တိ့ကိ ေ ွးယသြဖင့် ၊

ေတာပင်အမျိုး မျိုးတိ့ကိ ဆည်းဖးတတ်၏။ အာရဇ်ပင်ကိစိက်၍ မိဃ်း ေရလည်း

ေမွးတတ်၏။ ၁၅လသံးရန် ထင်းြဖစ်၏။ လလည်း ယ၍ မီးလံ တတ်၏။ တဖန် မီးေမး၍

မန့်ကိ ေပါင်းတတ်၏။ တဖန် ဘရားကိလပ်၍ ကိးကွယ်တတ်၏။ ပ်တကိ ထလပ်၍

ပ်တေ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ်တတ်၏။ ၁၆ ထိသစ်သားတပိင်း ှ င့် မီးေမွးတတ်၏။ တပိင်း ှ င့်

အမဲသားကိချက်၍ စားတတ်၏။ ဖတ်ကင် ပီးမှဝစွာ စား တတ်၏။ တဖန်မီးလံ၍အယ်၊

ငါေ ွး ပီ။ မီးကိ ေတွ့ ပီဟ ဆိတတ်၏။ ၁၇ကျန်ေသာအပိင်းကိလည်း ယ၍ ပ်တတည်း

ဟေသာ ဘရားကိ လပ်တတ်၏။ ထိ ပ်တေ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ် ၍ ကိးကွယ်တတ်၏။

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ ဟ၍

ဆေတာင်းတတ်၏။ ၁၈ ထိသိ့ေသာ သသည် ပညာမ ှ ိ။ ဉာဏ်မ ှ ိ။ မြမင် ိင်ေအာင်

မျက်စိကိ၎င်း၊ နားမလည် ိင်ေအာင် စိတ် ှ လံး ကိ၎င်း ပိတ်၏။ ၁၉ ငါသည် တပိင်း ှ င့်

မီးေမွး ပီး။ မန့်ကိလည်း ထိမီးခဲေပ မှာ ဖတ်ေလ ပီ။ အမဲသားကိလည်း ကင်၍

စားေလ ပီ။ ကင်းေသာ အပိင်းကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ် ြဖစ်ေစရမည်ေလာ။

သစ်သားေ ှ မှ့ာ ငါြပပ်ဝပ်ရမည် ေလာဟ စိတ် ှ လံးထဲမှာ ေအာက်ေမ့ဆင်ြခင် ိင်ေသာ

ဉာဏ်ပညာအလင်းမ ှ ိပါတကား။ ၂၀သသည် မီးဖိြပာကိ ကျက်စားတတ်၏။ မိက် ေသာ

စိတ် ှ င့်လမ်းလဲွ ပီ။ ထိ့ေ ကာင့် ၊ ကိယ်ဝိညာဥ်ကိ ကိယ်မခ တ် ိင်။ မိမိလက်ျာလက်၌

မိစာဒိဌိပါသေလာ ဟ မေအာက်ေမ့ ိင်ပါတကား။ ၂၁ အိယာကပ်အမျိုး၊ ဤအရာတိ့ကိ

ဆင်ြခင် ေလာ့။ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်သည် ငါ့ကန်ြဖစ်၏။ သင့် ကိ

ငါဖန်ဆင်းသည်ြဖစ်၍၊ သင်သည် ငါ့ကန်ြဖစ် ၏။ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင့် ကိ

ငါမေမ့မေလျာ့။ ၂၂ သင်၏ဒစ ိက်တိ့ကိ တိမ်တိက်က့ဲသိ့၎င်း၊ သင်၏ အြပစ်တိ့ကိ

တိမ်လာက့ဲသိ့၎င်း ငါေချ ပီ။ ငါ့ထံသိ့ ြပန်လာေလာ့။ သင့် ကိငါ ေ ွး တ် ပီ။ ၂၃

အိမိဃ်းေကာင်းကင်တိ၊့ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား ပေတာ်မ ပီ။

ေြမ ကီးေအာက်အရပ်တိ၊့ ေကးေကာ်ကေလာ့။ ေတာင်များ၊ ေတာ ှ င့်တကွ သစ်ပင် များတိ၊့

ကျူးဧေသာ အသံကိ ေပးကေလာ့။ ထာဝရဘရား သည် ယာကပ်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ။

ဣသေရလအားြဖင့် ဘန်းထင် ှ ားေတာ်မ ပီ။ ၂၄သင့် ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ၍၊ ဘွားစကပင်

သင့် ကိ ပြပင်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ငါတပါးတည်း ကက်လျက်၊ ေြမ ကီး ကိ အေဘာ်မ ှ ိဘဲ ခင်းလျက်၊ ခပ်သိမ်းေသာ

အရာတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၅ ငါသည် မိစာဆရာတိ့၏

ပပနိမိတ်များကိ ပယ်ေဖျာက်တတ်၏။ ေဗဒင်သမားတိ့ကိ းသွပ်ေစတတ် ၏။ ပညာ ှ ိတိ့ကိ

လှန်၍ သတိ့၏ပညာကိ မိက်ေစတတ် ၏။ ၂၆ ငါသည် ငါ့ကန်၏ စကားကိ တည်ေစ၍၊

ငါ့တမန်တိ့ ေဟာေြပာသည်အတိင်း ပတတ်၏။ ေယ ှ လင် မိကိ့ သင်သည်

လေနရာြဖစ်လိမ့်မည်ဟ၍၎င်း၊ ယဒ မိတိ့့ကိ သင်တိ့သည် တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ ကလိမ့်

မည်။ ပိပျက်ရာများကိ ငါ ပြပင်မည်ဟ၍၎င်း ဆိ၏။ ၂၇ ပင်လယ်ကိလည်း ေရကန်ေစ။

သင်၏ ြမစ် အေပါင်းကိ ငါခန်းေြခာက်ေစမည်ဟ၍၎င်း၊ ၂၈က မင်းကိလည်း၊ သင်သည်

ငါ့သိးထိန်း ြဖစ်၏။ ငါ့အလိ ှ ိသမ ကိ ြပည့်စံေစလျက်၊ ေယ ှ လင် မိ ့တည်ေဆာက်ေစ၊

ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကျေစဟ စီရင် လိမ့်မည်ဟ၍၎င်း ငါဆိ၏။

၄၅ အကင်သ၏ေ ှ မှ့ာ အြပည်ြပည်တိ့ကိ ှ ိမ့်ချ၍၊ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ

တန်ဆာခ တ်လျက်၊ အတွင်းတံခါးတိ့ကိ မပိတ်ရဘဲ၊ ှ စ် ွက် ှ ိေသာ တံခါးတိ့ကိ

ဖွင့် ြခင်းငှါ၊ အကင်သ၏လက်ျာလက်ကိ ငါေထာက်မ၏။ ထိသတည်းဟေသာ က မင်း၊

ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မ၍ ဘိသိက်ခံေသာမင်းအား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂သင့် ေ ှ မှ့ာ

ငါသွား၍ ြမင့် ေသာအရပ်ကိ ညီေစ မည်။ ေကးဝါတံခါးတိ့ကိ ချိုး၍၊ သံကန့်လန့်တိ့ကိ

အပိင်းပိင်းြဖတ်မည်။ ၃ ေမှာင်မိက်၌ ှ ိေသာ ဘ ာ၊ လံ ခံစွာ ဝှက်ထား ေသာ ဥစာတိ့ကိ

သင့်အား ငါေပးမည်။ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါသည် သင့် ကိ နာမည်ြဖင့် ေခ ေသာ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊ ထာဝရဘရား ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ သင်သိရလိမ့်မည်။ ၄ ငါ့ကန်ယာကပ်၊

ငါေ ွးေကာက်ေသာသ ဣသ ေရလအတွက် ၊ ငါသည် သင့် ကိ နာမည်ြဖင့်

ေခ ၏။သင်သည် ငါ့ကိ မသိေသာ်လည်း၊ သင်၌ နာမည်သစ်ကိ ထပ်၍ေပး၏။ ၅

ငါတပါးတည်းသာ ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားသခင်မ ှ ိ။ သင်သည်

ငါ့ကိ မသိေသာ်လည်း၊ သင်၏ခါးကိ ငါစည်း၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ ငါမှတပါး အြခားေသာ

ဘရားမ ှ ိ ၊ ငါတပါးတည်းသာထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ၊ ေနထွက်ရာအရပ်သား ှ င့်

အေနာက်မျက် ှ ာသားတိ့ သည် သိရကလိမ့်မည်။ ၇ ငါသည် အလင်းကိလပ်၏။

အမိက်ကိလည်း ဖန်ဆင်း၏။ ငိမ်သက်ြခင်းကိ ြဖစ်ေစ၏။ အမဂလာ ကိလည်း ဖန်ဆင်း၏။

ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာတိ့ကိ ငါထာဝရဘရား ပေတာ်မ၏။ ၈ မိဃ်းေကာင်းကင်တိ၊့

အထက်မှယိကေလာ့။ မိဃ်းတိမ်တိ့သည် တရားမိဃ်း ွာ ကေစ။ ေြမ ကီးသည် ပွင့် ၍

ကယ်တင်ြခင်းအသီးကိ သီးေစ။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရားသည် တ ပိင်နက်ေပါက်ေစ။ ထိသိ့

ငါထာဝရ ဘရား ဖန်ဆင်း၏။ ၉ အကင်သသည် မိမိကိ ဖန်ဆင်းေသာ သ ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၏၊ ထိသသည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ေြမအိး ြခမ်းတိ့တွင် အိးြခမ်းပါတကား။

အိးေြမက၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ေသာ အရာကိ လပ်သနည်းဟ အိးထိန်း သမားကိ

ဆိရမည်ေလာ။ ငါ့ကိ လပ်ေသာသ၌လက်မ ှ ိ ဟ သင်လပ်ေသာ အရာကဆိရမည်ေလာ။

၁၀ မိမိအဘအား၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ေသာ အရာကိ ြဖစ်ဘွားေစသနည်းဟ၍၎င်း၊

မိမိအမိအား၊ သင်သည် အဘယ်သိ့ေသာ အရာကိ ေမွးဘွားသနည်းဟ ၍၎င်း

ဆိေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၁ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရား၊ ထိအမျိုးကိ

ဖန်ဆင်းေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့သည်ြဖစ်လတ့ံေသာ အမတိ့ကိ

ငါ့ထံ၌ ေမးြမန်း ကေလာ့။ ငါ့သားတိ့အတွက်၊ ငါ့ကိယ်တိင် ပေသာ အမအတွက်ေကာင့် ၊

ငါ့ကိ စီရင် ကေလာ့။ ၁၂ ေြမ ကီးကိ ငါလပ်ေလ ပီ။ ေြမ ကီးေပ မှာ လကိ

လည်း ဖန်ဆင်းေလ ပီ။ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကိယ်လက် ှ င့် ငါ ကက်ေလ ပီ။

မိဃ်းေကာင်းကင်တန်ဆာအေပါင်း တိ့ကိ ငါခန့်ထားေလ ပီ။ ၁၃ ထိသကိလည်း

တရားေတာ်အတိင်း ငါ ေပ ထွန်းေစ၏။ သသွားေသာ လမ်းကိ ငါေြဖာင့် ေစမည်။ သသည်

ငါ၏ မိကိ့ တည်ေဆာက်လိမ့်မည်။ သိမ်းသွား ချုပ်ထားြခင်းကိ ခံရေသာ ငါ၏ လတိ့ကိ

သသည် အဘိး မခံ၊ ဆမယဘဲ လတ်လိမ့်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄တဖန် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အဲဂတုြပည်၌

ဆည်းဖးေသာဥစာ၊ က ှ ြပည်သား၊ အရပ် ြမင့် ေသာ ေသဘအမျိုးသား ပစေသာ

ကန်သွယ်ဥစာ သည် သင့်ဘက်သိ့ ေရာက်၍၊ သင်၏ဥစာြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည်

သင့် ေနာက်သိ့ လိက်၍ သံ ကိး ှ င့် ချည် ေ ှ ာင်လျက် လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွား ကလိမ့်မည်။

သင့် ေ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ်၍၊ အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်၌ ဘရားသခင် ှ ိ ေတာ်မ၏။

ထိဘရားမှတပါး အြခားသာ ဘရားသခင် မည်မ မ ှ ိပါဟ၍ ေတာင်းပန် ကလိမ့်မည်။ ၁၅

အိဣသေရလ အမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ကယ်တင် ေတာ်မေသာဘရား၊ အကယ်စင်စစ်

ကိယ်ေတာ်သည် ကိယ်ကိ ထင် ှ ားစွာ ြပေတာ်မမေသာ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ပ်တကိလပ်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ှ က် ေကာက်၍ မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။

အ ှ က်ကဲွ၍ တ ပိင်နက် ဆတ်သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုးမကား၊

ထာဝရဘရားအားြဖင့် ထာဝရကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်၍၊ သင်တိ့သည် ှ က်

ေကာက်ြခင်း၊ မိင်ေတွြခင်း ှ င့် ကမာအဆက်ဆက် ကင်း လွတ် ကလိမ့်မည်။ ၁၈

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၊ ေြမ ကီးကိ ပြပင်ဖန်ဆင်း၍
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အ မဲတည် ေစေတာ်မေသာ အ ှ င်၊ အချည်း ှ ီးဖန်ဆင်းသည်မဟတ်၊ သတဝါေနစရာဘိ့

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။

ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ။ ၁၉ ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာ မေဟာ။ ေြမ ကီးထဲမှာ

ေမှာင်မိက်ေသာ အရပ်၌မေဟာ။ သင်တိ့သည် ေကျးဇး မ ှ ိဘဲ ငါ့ကိ ှ ာ ကေလာ့ဟ

ယာကပ်အမျိုးအား ငါမေြပာ။ ငါသည် ေြဖာင့် မတ်စွာ ေြပာ၍ အတည့်အလင်းေဟာ

တတ်ေသာထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ၂၀သင်တိ့သည် စည်းေဝး၍လာကေလာ့။ အတိင်း

တိင်းအြပည်ြပည်တိ့မှ ေဘးလွတ်ေသာ သတိ၊့ စည်းေဝး ကေလာ့။ မိမိထလပ်ေသာ

သစ်သားကိ ေဆာင် ွက် ေသာသ၊ မကယ်တင် ိင်ေသာ ဘရားကိ ပဌနာ ပေသာ သတိ့သည်

ပညာမ ှ ိ က။ ၂၁ သိတင်း ကားေြပာကေလာ့။ လများကိ အနီးသိ့ ေခ ခ့ဲ၍ တိင်ပင် ကေစ။

ဤအမကိ ေ ှ းကာလမှစ၍ အဘယ်သ ေဘာ်ြပသနည်း။ အထက်က အဘယ်သ

ေဟာေြပာသနည်း။ ငါထာဝရဘရား ေဟာေြပာသည် မဟတ်ေလာ။ ငါမှတပါး အြခားေသာ

ဘရားသခင်မ ှ ိ။ ငါသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ ဘရား၊ ကယ်တင်ေသာဘရား ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး

အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ။ ၂၂ ေြမ ကီးစွန်းသား အေပါင်းတိ၊့ ငါ့ကိ ေမ ာ် ကည့် ၍၊

ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိ ခံကေလာ့။ ငါသည် ဘရား သခင်ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ

ဘရားမ ှ ိ။ ၂၃ ငါ့ေ ှ ့၌ လတိင်းဒးေထာက်ရမည်၊ လတိင်း မိမိ တ် ှ င့် သစာခံရမည်ဟ

ကိယ်ကိကိယ်တိင်တည်၍ ငါကျိန်ဆိေသာ တရားစကားသည် ငါ့ တ်မှ ထွက်သည် ြဖစ်၍၊

မြပည့် စံဘဲ မေနရ။ ၂၄ထာဝရဘရားအားြဖင့်သာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ င့် အစွမ်းသတိကိ

ရပါသည်ဟလတိင်းေလာက်ရမည်။ ကိယ်ေတာ်ကိ မနာလိေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

အထံ ေတာ်သိ့ လာ၍၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရကလိမ့် မည်။ ၂၅

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရ ဘရားအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်၍

ဝါကားက လိမ့်မည်။

၄၆ ေဗလသည် ကျ ပီ။ ေနေဗာသည် ကျိုးပ့ဲ ပီ။ သတိ့ ပ်တတိ့သည်

အေြခေလးေချာင်း ှ ိေသာ သားတိရစာန် တိ့ အေပ မှာ ှ ိ က၏။ သင်တိ့

ထမ်းဘးေသာ ဝန်ကိ တင်၍၊ ပင်ပန်းေသာ တိရစာန်တိ့သည် ထမ်းရက၏။ ၂သတိ့သည်

ကျိုးပ့ဲလျက်၊ အတလဲလျက်ေန၍၊ မိမိတိ့ ထမ်းရေသာ ဝန်ကိ မကယ်တင် ိင်ဘဲ၊ ကိယ်တိင်

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရကသည်တကား။ ၃ အိယာကပ်အမျိုးသားတိ၊့ ငါ့စကားကိ နား

ေထာင် ကေလာ့။ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ၊့ ဘွားစကပင်

သင်တိ့ကိ ငါထမ်းေလ ပီ။ အမိ ဝမ်းထဲမှစ၍ ငါေဆာင် ွက်ေလ ပီ။ ၄သင်တိ့အသက် ကီး၍

ဆံပင်ြဖူသည်တိင် ေအာင်၊ ငါသည် ထိသိ့ေသာ သြဖစ်၍၊ သင်တိ့ကိ ေဆာင် ွက်မည်။

ငါ ပခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း ထမ်းဦးမည်။ ေဆာင် ွက်၍ ကယ်တင်မည်။ ၅ သင်တိ့သည်

ငါ့ကိ အဘယ်သ ှ င့် ပံြပကမည် နည်း။ အဘယ်သ ှ င့် တေစကမည်နည်း။ တေအာင်

အဘယ်သ ှ င့် ခိင်း ိင်း ကမည်နည်း။ ၆ ေ ကိ အိတ်ထဲက များစွာ ထတ်လျက်၊

ေငွကိ လည်း ချိန်ခွင် ှ င့် ချိန်လျက်၊ ပန်းတိန်သမားကိ ငှါး၍ ဘရားကိ လပ်ေစ ပီးမှ၊

ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် ကသည်တကား။ ၇ ထိဘရားကိ ပခံးေပ မှာ ထမ်း၍ ေဆာင်သွား

သြဖင့် သေ့နရာ၌ ထားက၏။ သသည်လည်း မတ်တတ် ေန၏။ သ၏ေနရာမှ

သမေ ွ ့ ိင်။ သကိ့ ေအာ်ဟစ် ေသာ်လည်း၊ သသည် မထး။ ဒကဆင်းရဲထဲက မကယ်

မ တ် ိင်။ ၈ အိေဖာက်ြပန်ေသာသတိ၊့ ဤအမကိ ေအာက် ေမ့၍ ေယာက်ျားဂဏ်ကိ

ြပကေလာ့။ သတိ ှ င့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၉ ေ ှ းကာလ၌ ြဖစ်ဘးေသာ အမအရာတိ့ကိ

ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ငါသည် ဘရား သခင်ြဖစ်၏။ ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ။ ၁၀

အဦးမှစ၍အဆံးတိင်ေအာင်၎င်း၊ ေ ှ းကာလမှ စ၍ မြဖစ်ေသးေသာအမအရာတိ့ကိ၎င်း

ေဘာ်ြပလျက်၊ ငါ့အ ကံတည်လိမ့်မည်။ ငါ့အလိ ှ ိသမ ကိ ငါြပည့်စံေစမည် ဟ ဆိလျက်၊ ၁၁

ေဝးေသာအရပ်၊ အေ ှ မ့ျက် ှ ာမှ ငါ၏လက် ေထာက်တည်းဟေသာ ငှက်ရဲကိ ေခလျက်၊

ငါသည် ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ငါ ှ င့်တေသာ မည်မ မ ှ ိ။ ငါသည် တ်ထွက်အတိင်း ပမည်။

ကံသည်အတိင်း စီရင်မည်။ ၁၂ စိတ်ခိင်မာ၍ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရား ှ င့် ေဝး ေသာသတိ၊့

ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၃ငါ၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိအနီးသိ့ ငါ ေဆာင်ခ့ဲမည်။

အေဝး၌မေနရ။ ငါ၏ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးလည်း မဖင့် ဲရ။ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ ငါ၏

ကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ငါ့ဘန်းကိ၎င်း ငါထားမည်။

၄၇ အိဗာဗလန်သတိ့သမီးကညာ၊ ဆင်း၍ ေြမမန့် ၌ထိင်ေလာ့။ အိခါလဒဲသတိ့သမီး၊

ရာဇပလင်မ ှ ိဘဲ ေြမေပ မှာ ထိင်ေလာ့။ သင့် ကိ းည့ံသိမ်ေမွေ့သာသ ဟ၍

ေနာက်တဖန်မေခရ။ ၂ ကိတ်ဆံကိ ယ၍ စပါးကိ ကိတ်ေလာ့။ မျက် ှ ာဖံးကိ ဖွင့် ေလာ့။

ှ ည်ေသာ အကျကိ ခ တ်ေလာ့။ ေပါင်အဝတ်ကိပင့် ၍ ြမစ်ကိ ကးေလာ့။ ၃သင်သည်

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ၍၊ အ ှ က် ကဲွြခင်းကိ ခံရမည်။ ငါသည် အြပစ်ဒဏ်ကိ ေပးမည်။

အဘယ်သ ှ င့် မ မိဿဟာယမဖဲွ။့ ၄ ငါတိ့ကိ ေ ွး တ်ေသာသကား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်

ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်း ေသာ ဘရားတည်းဟေသာ

ဘဲွန့ာမ ှ ိေတာ်မ၏။ ၅ အိခါလဒဲသတိ့သမီး၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ထိင်ေလာ့။ မိက်ရာသိ့ သွားေလာ့။

သင့် ကိ ိင်ငံတိ့၏ အ ှ င်မ ဟ၍ ေနာက်တဖန် မေခ ရ။ ၆ ငါသည် ငါ၏လတိ့ကိ

အမျက်ထွက်ေသာ ေကာင့် ၊ ငါ၏ အေမွကိ တ်ချ၍ သင့်လက်သိ့ အပ်လိက် ၏။ သင်သည်

သနားေသာ စိတ်မ ှ ိ။ အသက် ကီးသတိ့ အေပ မှာ ေလးေသာ ထမ်းဘိးကိ တင်ေလ ပီ။

၇ သင်ကလည်း၊ ငါသည် အ ှ င်မ၏အရာ၌ အစဥ် အ မဲေနမည်ဟ ထင်ေသာေကာင့် ၊

ဤအမအရာတိ့ကိ မဆင်ြခင်။ သင်၌ ေနာက်ဆံးြဖစ်လတ့ံေသာ အမကိ မေအာက်ေမ့။

၈ ထိေကာင့် ၊ ကာမဂဏ်၌ ေပျာ်ေမွ ့၍၊ ေသာက ကင်းလွတ်လျက်ေနေသာ သ၊ ငါ ှ ိ၏။

ငါမှတပါး အဘယ် သမ မ ှ ိ။ ငါသည် မတ်ဆိးမက့ဲသိ့ ထိင်၍ မေနရ။ သား ဆံးြခင်းကိ

ငါမခံရဟ ေအာက်ေမ့ေသာသ၊ နားေထာင် ေလာ့။ ၉သင်သည် ပစားေသာ အတတ် ှ င့်

နတ်ဝိဇာ အတတ်များတိ့ကိ အလွန် ပစေသာ်လည်း၊ တေနတ့ခဏ ြခင်းတွင် သားဆံးြခင်း ှ င့်

လင်ဆံးြခင်းတည်းဟေသာ ေဘး ှ စ်ပါးတိ့သည် သင်၌ ေရာက်လိမ့်မည်။ သင်၏ အေပ ၌

အကန်အစင် သင့် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၀သင်သည် ကိယ် ပေသာ အဓမအမကိ ကိးစား ပီ။

ငါ့ကိ အဘယ်သမ မြမင်ဟ ဆိ ပီ။ သင့် ဥာဏ် ှ င့် သင့် ပညာအတတ်သည်၊ သင်၏စိတ်ကိ

ေမှာက်လှန်သည် ြဖစ်၍၊ သင်က ငါ ှ ိ၏၊ ငါမှတပါး အဘယ်သမ မ ှ ိဟ ေအာက်ေမ့ ပီ။ ၁၁

ထိေ့ကာင့် ၊ အဆံးမထင်ေသာ ေဘးဥပဒ်သည် သင်၏အေပ မှာ ေရာက်လိမ့်မည်။ သင်သည်

မေြဖ ိင် ေသာ အြပစ်ဒဏ် ှ င့် ၎င်း၊ မေြမာ်လင့် ိင်ေအာင် ချက် ြခင်း ဖျက်ဆီးြခင်း ှ င့် ၎င်း

ေတွ့ ကံရလိမ့်မည်။ ၁၂ သင်သည် ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍၊ ကိးစား အားထတ်ေသာ

နတ်ဝိဇာအတတ် ှ င့် ၊ ပစားေသာ အတတ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ အမီှ ပ၍ တည်ေနေလာ့။

အကျိုး ကိ ရေကာင်းလ င် ရလိမ့်မည်။ ိင်ေကာင်းလ င် ိင်လိမ့် မည်။ ၁၃သင်သည်

များြပားေသာ တိင်ပင်ြခင်းအားြဖင့် ပင်ပန်းလှ ပီ။ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကည့် ေသာ သ၊

ကယ်နကတ်တိ့ကိ မှတ်ေသာသ၊ သင်၌ြဖစ်လတ့ံေသာ အမကိ၊ လ၏အြခင်းအရာအားြဖင့်

ေဟာတတ်ေသာ သတိ့သည် ထ၍ သင့် ကိ ယခ ကယ်တင် ကေစ။ ၁၄ သတိ့သည်

အမိက်က့ဲသိ့ြဖစ်၍ မီး ိ ့ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ မီးအ ှ ိန်မှ မိမိတိ့ကိ မကယ်မ တ်ရက။

ေ ွးစရာဘိ့ မီးတခဲမ ၊ လံစရာဘိ့ မီးအလ င်းမ မကျန်ရစ် ရ။ ၁၅ သင် ှ င့် ဝိင်းညီ၍

အမေဆာင် ွက်ေသာ သ၊ သင်ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ သင် ှ င့် ေဖာက်ကားေရာင်း

ဝယ်ေသာသတိ့သည် သင်၌ ထိသိ့ ြဖစ် က၍၊ ကိယ်စီ ကိယ်စီ မိမိေနရာအရပ်သိ့

လဲသွားသြဖင့် ၊ သင့် ကိ ကယ်တင်ေသာသတစံတေယာက်မ မ ှ ိရ။

၄၈ အိယာကပ်အမျိုး၊ ဣသေရလဟ၍သမတ်ြခင်း ကိ ခံေသာသ၊ယဒစမ်းေရတွင်းမှ

ထွက်စီးေသာသ၊ ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်အားြဖင့် ကျိန်ဆိေသာသ၊ သစာမ ှ ိ ၊

တရား ှ င့် မညီဘဲ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်ကိ ချီးမွမ်းေသာသ၊ ၂သန့် ှ င်းေသာ

မိေ့တာ်အလိက်၊ ကိယ်ကိကိယ် သမတ်ေသာသ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ

ဘရားတည်းဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိေသာ ဣသေရလအမျိုး ၏ ဘရားသခင်ကိ မီှခိေသာ

သတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ၃ ြဖစ်ဘးေသာအရာတိ့ကိ အထက်က သင်တိ့ အား

ငါေဟာေလ ပီ။ ထိအရာတိ့သည် ငါ့ တ်မှထွက်၍ထင် ှ ား က ပီ။ ချက်ြခင်း ငါ ပေသာေကာင့်

ြဖစ် က ပီ။ ၄ သင်သည် ခိင်မာေသာ သေဘာ၊ သံေချာင်း လည်ပင်း၊ ေ ကးဝါနဖး ှ င့်

ြပည့် စံသည်ကိ ငါသိေသာ ေကာင့် ၊ ၅ အထက်က သင့်အား ငါေဟာ ပီ။ အမမြဖစ်မီှ

ငါေဘာ်ြပ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ သင်က ၊ ငါ၏ ပ်တသည် ဤအမ ကိ ပ ပီ။ ငါထေသာ ပ်တ၊

ငါသွန်းေသာ ပ်တသည် ဤအမကိ စီရင် ပီဟ ေြပာရေသာ အခွင့် မ ှ ိ။ ၆သင်သည်

အရင် ကားရ ပီ။ ဤအမအလံးစံတိ့ ကိ ကည့် ေလာ့။ သတပါးတိ့အား မကားမေြပာဘဲ

ေနမည်ေလာ။ ယခမှစ၍အသစ်ေသာအရာ၊ ဝှက်ထား ေသာအရာ၊ သင်မသိေသးေသာ

အရာတိ့ကိ ငါေဘာ်ြပ ၏။ ၇ ထိအရာတိ့ကိ ယခပင် ဖန်ဆင်း၏။ အထက်က
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ဖန်ဆင်းသည်မဟတ်။ ယေနတိ့င်ေအာင် သင်သည် မကားစဖး။ သိ့ြဖစ်၍ သင်က ၊

ငါသိ ှ င့် ပီဟ ေြပာရေသာ အခွင့် မ ှ ိ။ ၈ အကယ်စင်စစ် သင်သည် မကားမသိစဖး။

သင်၏ နားသည် အထက်က မပွင့် ။ အေကာင်းမကား၊ သင်သည် သစာပျက်လိမ့်မည်။

ဘွားစကပင် သင့် ကိ သပန်ဟ၍ သမတ်ရလိမ့်မည်ကိ ငါသိ၏။ ၉ သိ့ေသာ်လည်း၊

သင့် ကိ ှ င်း ှ င်း မပယ်မြဖတ် ြခင်းငှါ၊ ငါသည် ကိယ်နာမအတွက် ကိယ်အမျက်ကိ

ချုပ် တည်းမည်။ ကိယ်ဂဏ်အသေရအတွက် သင်၏အမ၌ ငါသည်းခံမည်။ ၁၀

ငါသည် သင့် ကိ စစ်ခ့ဲ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေငွကိ စစ်သက့ဲသိ့မဟတ်၊ ဒကမိက်၌ သင့် ကိ

စံစမ်းခ့ဲ ပီ။ ၁၁ ကိယ်အတွက် ငါ ပဦးမည်။ ငါ့နာမသည် ပ်ချြခင်းကိ အဘယ်ေကာင့်

ခံရမည်နည်း။ ငါ့ဂဏ် အသေရကိ သတပါးအား ငါမေပး။ ၁၂ အိယာကပ်၊ ငါေခ ေသာ

ဣသေရလ၊ ငါ့စကား ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ငါသည် ဘရားြဖစ်၏။ ငါသည် အဦးဆံးေသာသ၊

ေနာက်ဆံးေသာသ ြဖစ်၏။ ၁၃ အကယ်စင်စစ် ငါ့လက်သည် ေြမ ကီးကိ တည်

ေလ ပီ။ ငါ့လက်ျာလက်သည် မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက် ေလပီ။ ငါေခ ၍ သတိ့သည်

ချက်ြခင်း ေပလာက၏။ ၁၄ ှ ိသမ ေသာ သင်တိ၊့ စည်းေဝး၍ နားေထာင် ကေလာ့။

ဤအမအရာတိ့ကိ သင်တိ့တွင် အဘယ်သ သည် ေ ှ းမဆွက ေဟာ ှ င့်သနည်း။

ထာဝရဘရား ချစ် ေတာ်မေသာ သသည် ဗာဗလန် မိ ့၌ အလိေတာ်ကိ ြပည့်စံ ေစမည်။ သ၏

လက်သည်လည်း၊ ခါလဒဲလတိအ့ေပသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၅ ငါ့ကိယ်တိင် အမိန့်ေတာ် ှ ိ ပီ။

အကယ်စင်စစ် သကိ့ ငါေခ ပီ။ ငါေဆာင်ခ့ဲ ပီ။ သသွားေသာလမ်း၌ မဂလာ ှ ိရလိမ့်မည်။

၁၆ ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်၍ ဤစကားကိ နားေထာင် က ေလာ့။ ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍

တိတ်ဆိတ်စွာ မေဟာ။ အမ ြဖစ်စကာလ၌ ငါ ှ ိ၏။ ယခတွင် အ ှ င်ထာဝရဘရား ှ င့်

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ သင့် ကိ ေ ွး တ်ေသာသ၊

ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်

သင်၏အကျိုး ှ င့် ယှဥ်ေသာ အရာကိ သွန်သင်၍၊ သင်သွားအပ်ေသာ လမ်းြဖင့်

ပိ့ေဆာင်ေသာ သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ၁၈ သင်သည်

ငါ၏ပညတ်တိကိ့ ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါ ေစေသာ။ သိ့ ပလ င်၊ သင်၏ချမ်းသာသည် ြမစ်က့ဲသိ့၎င်း၊

သင်၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီသည် သမဒရာလိင်းတံပိး က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၁၉သင်၏

အမျိုးအ ွယ်သည် သဲလံးက့ဲသိ့၎င်း၊ သင်၏သားေြမးတိ့သည်၊ သမဒရာေကျာက်စရစ်က့ဲသိ့

၎င်း ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ သင်၏နာမသည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ မြပတ်၊ မပျက်မစီးရ။ ၂၀

ဗာဗလန် မိထဲ့က ထွက်ကေလာ့။ င်လန်းစွာ သီချင်းသံ ှ င့် ခါလဒဲလတိ့ေနရာမှ

ေြပး ကေလာ့။ ဤသိတင်းစကားကိ ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် ြပန်ေြပာ မက်ဆိ၍ အသံကိ

လင့် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ယာကပ်ကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီဟ ေြပာဆိက

ေလာ့။ ၂၁ သတိ့သည် ေတာလမ်းြဖင့် ေဆာင်သွားေတာ်မ ြခင်းကိ ခံေသာအခါ

ေရမငတ်က။သတိ့အဘိ့ ေကျာက် ထဲက ေရကိ စီးေစေတာ်မ၏။ ေကျာက်ခဲကိပင် ခဲွေတာ်မ

သြဖင့် ၊ ေရသည် စီးထွက်ေလ၏။ ၂၂ မတရားေသာ သတိ့၌ ချမ်းသာမ ှ ိဟ ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၉ တကန်းတ ိင်ငံအရပ်တိ၊့ ငါ့စကားကိ ကားက ေလာ့။ ေဝးစွာေသာ လမျိုးတိ၊့

ေစ့ေစ့နားေထာင် ကေလာ့။ ငါဘွားစကပင် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေခေတာ်မ

၏။ အမိဝမ်းထဲမှစ၍ ငါ၏နာမကိ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂ ငါ့ တ်ကိ ထက်ေသာ ထားက့ဲသိ့

ြဖစ်ေစ၍၊ လက်ေတာ်အရိပ်၌ ဖံးထားေတာ်မ၏။ ငါ့ကိလည်း ဦးသစ် ေသာ

စည်းသွားြဖစ်ေစ၍၊ မိမိြမားေထာင့် ထဲမှာ ဝှက်ထားေတာ်မ၏။ ၃ အိဣသေရလ၊ သင်သည်

ငါ၏ ကန်ြဖစ်၏။ သင့်အားြဖင့် ငါ့ဘန်းသည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်ဟ ငါ့အား

မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၄ ငါကလည်း၊ အကျိုးမ ှ ိဘဲ ငါလပ်ေဆာင်ရ ပီ။ အချည်း ှ ီးသက်သက်

ငါ့ခွန်အားကန်ရ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့အမသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ၏။

ငါခံရေသာ အခလည်း ငါ၏ဘရားသခင်လက်ေတာ်၌ ှ ိသည်ဟ ဆိ၏။ ၅ ငါသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အသေရ ထင် ှ ား၍၊ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ ခိင်ခ့ံေစေတာ်

မသည်အေကာင်း ှ င့်တကွ၊ ဣသေရလအမျိုးသည် အထံ ေတာ်၌ စေဝးေစြခင်းကိ

မခံေသာ်လည်း၊ ငါသည် ယာကပ်အမျိုးကိ အထံေတာ်သိ့ တဖန် ေဆာင်ခ့ဲရေသာ

ကန်ြဖစ်ေစမည်အေကာင်း၊ ငါ့ကိ အမိဝမ်းထဲမှစ၍ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ၆ သင်သည် ယာကပ်၏ အမျိုးအ ွယ်တိ့ကိ ချီးေြမာက်ြခင်း၊

ေဘးလွတ်ေသာ ဣသေရလသားတိ့ကိ အရင်က့ဲသိ့ ြဖစ်ေစြခင်းအလိငှါသာ၊ ငါ့အမကိ

ေဆာင် ွက်ေသာအမသည် သာမညအမြဖစ်၏။ ထိအမမက၊ သင်သည်

ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် ငါ၏ ကယ်တင်ြခင်းကိ ပစိမ့်ေသာငှါ၊ သင့် ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့

လင်းစရာဘိ့ ငါခန့်ထားသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ဣသေရလအမျိုးကိ ေ ွး တ်ေတာ်မ၍၊

ထိ အမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ ထာဝရဘရားသည်၊ အဘယ်သ မ မ ှ စ်သက်၊ တြပည်လံး

ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ်၍၊ မင်းထံ၌ ကန်ခံရေသာသအား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သစာ ှ ိေတာ် မေသာ

ထာဝရဘရား၊ သင့် ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ

ဘရား၏ ေကျးဇး ေတာ်ေကာင့် ၊ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ြမင်၍ ထကလိမ့်မည်။

မင်းသားတိ့သည်လည်း ကိးကွယ် ကလိမ့်မည်။ ၈ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ှ စ်သက် ဘွယ်ေသာ အချိန်၌ သင်၏စကားကိ ငါနားေထာင် ပီ။ ကယ်တင်ရာကာလ၌

သင့် ကိ မစ ပီ။ သင့် ကိလည်း ငါ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊ သင်သည် ြပည်ေတာ်ကိ ပြပင်လျက်၊

ဆိတ်ညံေသာ အေမွခံရာအရပ်တိ့ကိ အေမွေပးေစမည် အေကာင်း၊ ၉ ထွက်ကေလာ့ဟ

ချုပ်ထားေသာ သတိ့အား၎င်း၊ ေပလာကေလာ့ဟ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ေနေသာသတိ့အား၎င်း

ေြပာေစမည်အေကာင်း၊ လမျိုးအား ပဋိညာဥ်တရား ကိ ပစရာဘိ့ သင့် ကိ ခန့်ထားမည်။

သိ့ြဖစ်၍၊ ထိသတိ့ သည် လမ်းခရီးတိ့အနားမှာ စားရ၍၊ ြမင့် ေသာ အရပ်ရပ် တိ့၌

ကျက်စားရာကိ ေတွရ့ကလိမ့်မည်။ ၁၀သတိ့သည် ေရစာကိ မငတ်မမွတ်ရ။ အပကိ

လည်း မခံရက။ ေနေရာင်ြခည်မထိရ။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့ကိ သနားေသာ သသည်

သတိ့ကိ ပိ့ေဆာင်၍၊ စမ်း ေရတွင်းအနားသိ့ လမ်းြပလိမ့်မည်။ ၁၁ ငါ၏ေတာင် ှ ိသမ တိ့ကိ

သွားရာလမ်းြဖစ်ေစ မည်။ ငါ၏ေြမတန်တားများကိလည်း ငါဖိ့မည်။ ၁၂ ကည့် ေလာ့။

ဤသတိ့သည် ေဝးေသာအရပ်မှ လာကလိမ့်မည်။ ကည့် ေလာ့။ ထိသတိ့သည် ေြမာက်

မျက် ှ ာ ှ င့်အေနာက်မျက် ှ ာမှ၎င်း၊ ထိသတိ့သည်လည်း၊ သိနိမ်ြပည်မှ၎င်း

လာကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အိ မိဃ်းေကာင်းကင်တိ၊့ သီချင်းဆိ ကေလာ့။

အိေြမ ကီး၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိေလာ့။ အိေတာင်များတိ၊့ င်လန်းစွာ သီချင်းဆိ ကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစေတာ်မ၏။ ဆင်းရဲခံရေသာ

မိမိလတိ့ကိ ကယ်မသနားေတာ်မ၏။ ၁၄ ဇိအန်ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ စွန့်

ပစ်ေတာ်မ ပီ။ ဘရား ှ င်သည် ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့ေတာ်မ ပီဟ ဆိေလေသာ်၊ ၁၅ မိန်းမသည်

မိမိဘွားေသာ သားကိ မသနား သည်တိင်ေအာင်၊ မိမိ ိစိ့့သငယ်ကိ ေမ့ေလျာ့ ိင်သေလာ။

အကယ်၍ ေမ့ေလျာ့ေသာ်လည်း၊ သင့် ကိ ငါမေမ့ေလျာ့။ ၁၆ ငါသည် ကိယ်လက်ဝါး၌

သင့် ကိ စာထိး ပီ။ သင်၏ မိ့ ိ းသည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ အစဥ် ှ ိ၏။ ၁၇သင်၏သားသမီးတိ့သည်

အလျင်အြမန် ပက လိမ့်မည်။ သင့် ကိ လယဖျက်ဆီးေသာ သတိ့သည် သင့် ထံ မှ

ထွက်သွား ကလိမ့်မည်။ ၁၈ အရပ်ရပ်သိ့ ေမ ာ် ကည့် ေလာ့။ ဤသအေပါင်း တိ့သည်

စေဝး၍ သင့် ထံသိ့ လာက၏။ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက်

ှ င်သည်ြဖစ်၍၊ သင် သည် တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်သက့ဲသိ၊့ ဤသအေပါင်းတိ့ကိ

ဝတ်လိမ့်မည်။ မဂလာေဆာင် သတိ့သမီး ပသည် နည်းတတန်ဆာဆင်လိမ့်မည်။ ၁၉

သင်၌ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာ အရပ်၊ ပျက်စီး ေသာ ြပည်သည် ေနသများေသာေကာင့်

ကျဥ်း ကလိမ့် မည်။ သင့် ကိ ကိက်စားေသာ သတိ့သည်လည်း ေဝးက လိမ့်မည်။ ၂၀

သင်၏သားများဆံး ပီးမှ၊ တဖန်ရြပန်ေသာ သားတိ့က၊ ေနရာမေလာက်ပါ။ ေနစရာ အရပ်ကိ

ေပးပါ ဟ သင့်အား ေတာင်း ကေလဦးမည်။ ၂၁ သင်ကလည်း၊ ဤသတိ့ကိ ငါ့အား

အဘယ်သ ြဖစ်ဘွားေစသနည်း။ ငါသည် သားဆံးေသာသ၊ ဆိတ်ညံ လျက်ေနရေသာသ၊

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရသြဖင့် ၊ အေဝးသိ့ လည်ရေသာသြဖစ်၍၊ ဤသတိ့ကိ အဘယ်သ

ေမွးစား သနည်း။ ငါသည် တေယာက်တည်း ေနရသည်ြဖစ်၍၊ဤသတိ့သည် အဘယ်မှာ

ှ ိ ကသနည်းဟ ေအာက်ေမ့ လိမ့်မည်။ ၂၂အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကည့် ေလာ့။ ငါသည် အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်၌ေန ေသာ လမျိုးတိ့အား လက်ကိ ချီ၍

အလံကိ ထသြဖင့် ၊ သတိ့သည် သင်၏သားသမီးတိ့ကိ လက် ှ င့် ေပွလ့ျက်၊ ပခံးေပ မှာ

ထမ်းလျက်ေဆာင်ခ့ဲ ကလိမ့်မည်။ ၂၃ ှ င်ဘရင်တိ့သည် သင်၏ ဘေထွး၊ မိဖရားတိ့ သည်

သင့် ကိ ေမွးစားေသာ အမိြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သင့် ေ ှ မှ့ာ ဦး တ်ြပပ်ဝပ်၍၊ သင်၏ေြခ၌

ေြမမန့်ကိ လျက် ကလိမ့်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ ငါ့ကိ

ေြမာ်လင့် ေသာသတိ့သည် ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ ေ ကာင်းကိ၎င်း သင်သိလိမ့်မည်။ ၂၄

လယရာဥစာကိ အား ကီးေသာ သ၏လက်မှ ယရမည်ေလာ။ တရားေသာ သသိမ်းသွားေသာ
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လတိ့ကိ တ်ရမည်ေလာ။ ၂၅ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်

စစ်အား ကီးေသာသ သိမ်းသွားေသာ လတိ့ကိ ယရမည်။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာသ

လယရာဥစာကိ တ်ရလိမ့် မည်။ အေကာင်းမကား၊ သင် ှ င့် ရန်ေတွေ့သာ သကိ ငါသည်

ရန်ေတွ့၍၊ သင်၏သားတိ့ကိ ကယ်တင်မည်။ ၂၆ သင့် ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့ကိ

သတိ့၏အသား ှ င့် ငါေကးမည်။ ချိုေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်သက့ဲသိ၊့ သတိ့သည်

မိမိအေသွးကိဝစွာ ေသာက်ရကမည်။ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ

ကယ်တင်ေသာ အ ှ င်၊ သင့် ကိ ေ ွး တ်ေသာသခင်၊ ယာကပ်အမျိုး၌ တန်ခိး ကီးေသာ

ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ လအေပါင်းတိ့ သည် သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၅၀ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါလတ် လိက်ေသာ သင်တိ့အမိ၏

ြဖတ်စာသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ငါ၌ေကး ှ ိ၍အဘယ်မည်ေသာ ေကး ှ င်ထံ

၌ သင်တိ့ကိ ငါေရာင်းသနည်း။ သင်တိ့သည် ကိယ် ပ ေသာ ဒစ ိက်အတွက်

ကန်ခံရက၏။ သင်တိ့အြပစ် ေကာင့် ၊ သင်တိ့အမိကိ ငါလတ်လိက်၏။ ၂

ငါလာေသာအခါ အဘယ်ေကာင့် လမ ှ ိသ နည်း။ ငါေခ ေသာအခါ အဘယ်ေကာင့်

မထးသနည်း။ ငါသည် မေ ွးမ တ် ိင်ေအာင် လက်တိသေလာ။ ကယ် ခ တ် ိင်ေသာ

တန်ခိးမ ှ ိသေလာ။ ကည့် ေလာ့။ ငါဆံးမ သြဖင့် ပင်လယ်ေရသည် ခန်းေြခာက်၏။

ြမစ်တိ့ကိ လွင်ြပင်ြဖစ်ေစ၏။ ေရမ ှ ိေသာေကာင့် ငါးတိ့သည် နံက၏။ ေရငတ်၍

ေသက၏။ ၃ ငါသည် မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ နက်ေသာ အဝတ် ဝတ်ေစ၍၊

ေလ ာ်ေတအဝတ် ှ င့် ခံ၏။ ၄ ငါသည် ပင်ပန်းေသာ သအား မစြခင်းငှါ

စကားေြပာတတ်မည်အေကာင်း၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား သည် လတတ်၏ တ်သတိကိ

ငါ့အားေပးေတာ်မ ပီ။ နံနက်အစဥ်အတိင်း ငါ့ကိ ိးေတာ်မ၏။ စာသင်ေသာ သက့ဲသိ့

နားေထာင်ေစမည်အေကာင်း ငါ့နားကိ ိးေဆာ် ေတာ်မ၏။ ၅အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါ့နားကိ ဖွင့် ေတာ်မ ၍၊ ငါလည်း မြငင်းမဆန်၊ ေနာက်သိ့မဆတ်၊ ၆ ိက်ေသာ သတိ့အား

ငါ့ေကျာကိ၎င်း၊ နားပန်း ဆံကိ တ်ေသာသတိ့အား၊ ငါ့ပါးကိ၎င်း ငါအပ်၏။ အ ှ က်ခဲွြခင်း ှ င့်

တံေထွးေထွးြခင်းမှ ငါသည် ကိယ်မျက် ှ ာကိမလဲ။ ၇ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိ ေစာင့် မေတာ်မ လိမ့်မည်။ ထိ့ေကာင့် ၊ ငါမ ံ းရသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်မျက် ှ ာ ကိ

မီးေကျာက်က့ဲသိ့ ထားလျက်၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ မေရာက်ရဟ ငါသိ၏။ ၈ ငါ့ကိ

အြပစ်လတ်ေသာ သသည် အနီးမှာ ှ ိ၏။ အဘယ်သသည် ငါ ှ င့်တရားေတွမ့ည်နည်း။ ပိင်၍

ေနကကန်အ့ံ။ အဘယ်သသည် ငါ ှ င့် ရန်ဘက် ပမည် နည်း။ ထိသသည် ချဥ်းကပ်ေစ။ ၉

ကည့် ေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေစာင့် မေတာ်မမည်။ အဘယ်သသည် ငါ့ကိ

တရား ံ းေစ မည်နည်း။ ထိသိ့ေသာ သအေပါင်းတိ့သည် အဝတ်က့ဲသိ့ ေဟာင်း ွမ်းြခင်းသိ့

ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ပိးကိက်စားြခင်း ကိလည်း ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၀ သင်တိ့တွင်

အဘယ်သသည် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ သ့နည်း။ ထိသသည် ကိယ်ေတာ်ကန်၏

စကားသံကိ နားေထာင်ပါေစ။အဘယ်သသည် အလင်း မ ှ ိဘဲ ေမှာင်မိက်၌သွားလာသနည်း။

ထိသသည် ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ ခိလံ၍၊ မိမိဘရားသခင်ကိ အမီှ ပပါေစ။ ၁၁

မီးကိ ှ ိ၍ မိမိတိ့ကိ မီးပွားတိ့ ှ င့် ဝန်းရံေစေသာ သအေပါင်းတိ၊့ သင်တိ့မီး၏အလင်း၌၎င်း၊

သင်တိ့ ပစ ေသာ မီးစများ၌၎င်း သွားလာကေလာ့။ ငါ့လက်၌ ခံရ ေသာ အကျိုးဟမကား၊

သင်တိ့သည် ဝမ်းနည်းလျက် အိပ်ရကလိမ့်မည်။

၅၁ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသိ့ လိက်၍ ထာဝရ ဘရားကိ ှ ာေသာသတိ၊့ ငါ့စကားကိ

နားေထာင် က ေလာ့။ သင်တိ့ကိ ခတ်ယရာ ေကျာက် ှ င့် ၊ တးယရာ တွင်းဝကိ

ကည့် ကေလာ့။ ၂သင်တိ့၏အဘအာြဗဟံ ှ င့် ၊ သင်တိ့ကိ ဘွား ေသာ သစာရာတိ့ကိ

ကည့် ကေလာ့။ ငါသည် တေယာက်တည်းေသာသ အာြဗဟံကိ ေခ ၍၊ ေကာင်း

ကီးေပးသြဖင့် များြပားေစ၏။ ၃ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် မိကိ့

ချမ်းသာေပးေတာ်မမည်။ သ၏ဆိတ်ညံရာ အရပ်အလံး စံတိ့ကိ ချမ်းသာေပးမည်။

သ၏ေတာကိ ဧဒင်အရပ်က့ဲ သိ့၎င်း၊ သ၏လွင်ြပင်ကိ ထာဝရဘရား၏ဥယျာဥ်က့ဲသိ့ ၎င်း

ြဖစ်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ဇိအန် မိသ့ည် ဝမ်းေြမာက် င် လန်းြခင်း၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းြခင်း၊ သီချင်းဆိြခင်း ှ င့် ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၄ ငါ၏လမျိုး၊ ငါ့လစတိ၊့

ငါ့စကားကိ နားေထာင် နာယကေလာ့။ ငါ့ထံမှ တရားထွက်၍ ငါစီရင်ချက်သည်

လများလင်းစရာဘိ့ တည်ရလိမ့်မည်။ ၅ ငါ၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည် အနီးမှာ ှ ိ၏။

ငါ၏ကယ်တင်ြခင်းတရားသည် ထွက်သွား ပီ။ ငါ့လက် ံ း သည် လတိ့တွင် တရားမကိ

စီရင်လိမ့်မည်။ တကန်း တ ိင်ငံသားတိ့သည် ငါ့ကိ ေြမာ်လင့် ၍၊ ငါ့လက် ံ းကိ

ကိးစားကလိမ့်မည်။ ၆ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ေမ ာ်၍ကည့်ကေလာ့။ ေြမ ကီးကိလည်း ငံ့၍

ကည့်ကေလာ့။ မိဃ်းေကာင်းကင် သည် မီးခိးက့ဲသိ့ ကွယ်ေပျာက်၍၊ ေြမ ကီးသည် အဝတ်

က့ဲသိ့ ေဟာင်း ွမ်းလိမ့်မည်။ ေြမ ကီးသားတိ့သည် ြခင် ေကာင်က့ဲသိ့ ေသကလိမ့်မည်။ ငါ၏

ကယ်တင်ြခင်းတရား မကား အစဥ်အ မဲတည်လိမ့်မည်။ ငါ၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရားလည်း

ပေပျာက်ြခင်း မ ှ ိ ိင်ရာ။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိသိ၍၊ ငါ၏တရားကိ ှ လံးသွင်းမိေသာ

သတိ၊့ ငါ့စကားကိ နားေထာင် က ေလာ့။ လတိ့သည် အြပစ်တင်မည်ဟ မစိးရိမ် က ှ င့် ။

လတိ့က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ မေကာက်က ှ င့် ။ ၈ အေကာင်းမကား၊ ပိး ွတိ့သည်

သိးေမးအဝတ် ကိ ကိက်စားသက့ဲသိ၊့ ထိသတိ့ကိ ကိက်စားဖျက်ဆီး က လိမ့်မည်။

ငါ၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားမကား နိစထာဝရ ြဖစ်၍၊ ငါ၏ ကယ်တင်ြခင်းတရားသည်လည်း

ကမာ အဆက်ဆက် တည်လိမ့်သတည်း။ ၉ အိ ထာဝရဘရား၏ လက် ံ းေတာ်၊ ိးေတာ်မ

ပါ။ ိး၍ ခွန်အားကိ ယေတာ်မပါ။ ေ ှ းကာလ ှ င့် လွန် ဘးေသာ ကာလ၌က့ဲသိ့ ိးေတာ်မပါ။

ရာခပ်ကိ ဒဏ်ခတ် ၍ နဂါးကိ နာေစေသာသကား၊ ကိယ်ေတာ်ပင် မဟတ် ေလာ။ ၁၀

ပင်လယ်ေရ၊ နက်နဲရာေရတိ့ကိ ခန်းေြခာက်ေစ ၍၊ ပင်လယ်နက်နဲရာ အရပ်တိ့ကိ

ေ ွး တ်ေသာ သများ သွားစရာလမ်းြဖစ်ေစေသာသကား၊ ကိယ်ေတာ်ပင် မဟတ်ေလာ။ ၁၁

သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားကယ်လတ်ေတာ်မေသာသတိ့သည် ြပန်လာ၍ သီချင်းဆိလျက်၊

ထာဝရဝမ်း ေြမာက်ြခင်းသရဖကိ ေဆာင်းလျက်၊ ဇိအန် မိသိ့့ ေရာက် ကလိမ့်မည်။

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းအခွင့် ကိ ရက၍၊ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့် ညည်းတွားြခင်းသည်

ေြပးသွားရလိမ့် မည်။ ၁၂ သင်တိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစေသာ သကား၊ အြခားသ မဟတ်၊

ငါ့ကိယ်တိင်ေပတည်း။ ေသရေသာ လကိ၎င်း၊ ြမက်ပင်က့ဲသိ့ ြဖစ်လတ့ံေသာ လသားကိ၎င်း၊

သင်သည် ေကာက်ရမည်အေကာင်း၊ အဘယ်သိ့ေသာ သေဘာ ှ ိသနည်း။ ၁၃

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက်ေတာ်မထေသာ၊ ေြမ ကီးကိလည်း တည်ေတာ်မထေသာ၊ သင့် ကိ

ဖန်ဆင်း ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားကိ သင်သည် ေမ့ေလျာ့၍၊ ှ ဥ်းဆဲေသာသသည် ငါ့ကိ

ဖျက်ဆီးလ ပီဟ စိတ်ထင် ှ င့် ၊ သ၏ေဒါသအမျက်ကိ အစဥ်ေကာက်ရမည်အေကာင်း၊

အဘယ်သိ့ေသာ သေဘာ ှ ိသနည်း။ ယခမှာ ှ ဥ်းဆဲ ေသာ သ၏ေဒါသအမျက်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၁၄အချုပ်ခံရေသာ သသည် ေထာင်ထဲမှာ မေသ၊ ေရစာမြပတ်၊

လျင်ြမန်စွာ ကယ် တ်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့် မည်။ ၁၅ ငါသည် သမဒရာကိ

ဆံးမ၍ လိင်းတံပိးကိ ဟန်းေစေသာ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၏။

ထိဘရား၏နာမေတာ်ကား၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားေပတည်း။ ၁၆

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ေဆာက်၍၊ ေြမ ကီးကိ တည်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်သည်

ငါ၏လမျိုးြဖစ်၏ဟ ဇိအန် မိကိ့ ေြပာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့စကားကိ သင်၏ တ် ထဲမှာ

ငါထား ပီ။ ငါ့လက်၏အရိပ် ှ င့် သင့် ကိ ငါမိး ပီ။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်၌

အမျက်ေတာ် ဖလားကိ ေသာက်ေသာ ေယ ှ လင် မိ၊့ ိးေလာ့။ ိး၍ ထေလာ့။ သင်သည်

တန်လပ်ေစေသာဖလားကိ အကန် ေသာက်ခ့ဲ ပီ။ အနည်အဖက်ကိလည်း ှ စ်ခ့ဲ ပီ။ ၁၈

ကိယ်တိင်ဘွားြမင်ေသာ သားတိ့တွင်၊ သင့် ကိ လမ်းြပေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။

ကိယ်တိငိေမွးစားေသာ သားတိ့တွင်၊ သင့် ကိ လက်ဆဲွေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၉

အစာေခါင်းပါး၍ လဆိတ်ညံြခင်းေဘး၊ ထား ြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်းေဘးတည်းဟေသာ

ေဘး ှ စ်ပါးတိ့သည် သင်၏အေပ မှာ ေရာက်လာသည်ြဖစ်၍၊ သင့်အတွက် အဘယ်သ

ငိေကးြမည်တမ်းသနည်း။ ငါသည် အဘယ် သိ့ ချမ်းသာေပး ိင်သနည်း။ ၂၀

သင်၏သားတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝက၏။ ေကျာ့ကွင်း၌ ဘမ်းမိေသာ စိင်က့ဲသိ့

ခပ်သိမ်းေသာ လမ်း ဝမှာအိပ်၍၊ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ထွက်ေတာ်မြခင်း၊

သင်၏ဘရားသခင်ဆံးမေတာ်မြခင်း ှ င့် ဝ က၏။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ

ခံရေသာသ၊ စပျစ် ရည်မှတပါး အြခားေသာ ယစ်မျိုး ှ င့် ယစ်မးေသာသ၊ နားေထာင်ေလာ့။

၂၂သင်၏အ ှ င်၊ မိမိလတိ့၏အမကိ ေစာင့် ေတာ်မ ေသာ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ကည့် ေလာ့။ တန်လပ်ေစေသာ ဖလား၊ ငါ့အမျက် ေတာ်ဖလား၏

အနည်အဖတ်ကိ သင်၏လက်မှ ငါ ပ်၍၊ သင်သည် ေနာက်တဖန်မေသာက်ရ။ ၂၃

သင်သည် ခရီးသွားေသာ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ကိယ်ကိ ေြမတန်တားလပ်၍၊ အလျားဝပ်ေစြခင်းငှါ
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ဝပ်လျက်ေန ေတာ့။ ငါေကျာ်သွားမည်ဟဆိ၍၊ သင့် ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့လက်၌

ထိဖလားကိ ငါထားမည်။

၅၂ အိ ဇိအန် မိ၊့ ိးေလာ့။ ိး၍ ခွန်အားကိ ယေလာ့။ အိေယ ှ လင် မိတ့ည်းဟေသာ၊

သန့် ှ င်းေသာ မိ၊့ သင်၏တင့်တယ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာတိ့ကိ ဝတ် ဆင်ေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ ေနာက်တဖန်အေရဖျား လီှးြခင်းကိ မခံေသာသ ှ င့် ညစ် းေသာ

သတိ့သည် သင်၏အထဲသိ့ မဝင်ရက။ ၂ အိေယ ှ လင် မိ၊့ ကိယ်၌ ကပ်ေသာ ေြမမန့်ကိ

ခါလိက်၍၊ ြမင့် ေသာ အရပ်၌ ထိင်ေလာ့။ အိချုပ်ထား လျက် ှ ိေသာ ဇိအန်သတိ့သမီး၊

သင်၏လည် ကိးကိ ခ တ် ေလာ့။ ၃ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်

ကိယ်ဘိးေငွကိ မရဘဲ ကန်ခံရသည်ြဖစ်၍၊ ေငွမေပးဘဲ ေ ွးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၄

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏လတိ့သည် အထက်က အဲဂတုြပည်၌

တည်းခိအ့ံ ေသာငှါ သွား က၏။ ေနာက်မှ အာ ရိလတိ့သည် အေကာင်းမ ှ ိဘဲ

ှ ဥ်းဆဲ က၏။ ၅ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏ လတိ့ကိ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ

ယသွား၍၊ အစိးရေသာ သတိ့သည် ဝါကားလျက် ငါ့နာမကိ ေနတိ့င်းက့ဲရဲ ့ ကသည် ြဖစ်၍၊

ငါသည် အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ ၆ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါ၏လတိ့သည် ငါ့ကိ သိကလိမ့်မည်။

ဂတိထားေသာသကား၊ ငါြဖစ်သည်ကိ အချိန်ေရာက်မှ သိကလိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ်

ငါ ှ ိသည်ဟထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ငိမ်သက်ြခင်း၏ ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကိ

ကားေြပာေသာသ၊ ကယ်တင်ြခင်းေကာင်းကျိုးချမ်းသာ၏ ဝမ်းေြမာက်စရာ

သိတင်းကိ ကားေြပာေသာသ၊ သင်၏ ဘရားသခင်စိးစံေတာ်မ၏ဟ ဇိအန် မိအ့ား

ေြပာေသာ သ၏ ေြခတိ့သည် ေတာင်ေပ မှာ အလွန်တင့်တယ်လှစွ တကား။ ၈

သင်၏ကင်းေစာင့် တိ့၏အသံကိ နားေထာင် က ေလာ့။ သတိ့သည် အသံကိ လင့် ၍၊

င်လန်းေသာ အသံ ှ င့် တညီတ ွတ်တည်း ေကးေကာ်က၏။ အေကာင်းမ ကား၊

ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် မိသိ့့ ြပန်လာေတာ်မ ေကာင်းကိ ကိယ်တိင်ြမင်ရက၏။ ၉

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ပိပျက်ရာအရပ်တိ၊့ တညီ တ ွတ်တည်း သီချင်းဆိသံ ှ င့်

ေ ကးေကာ် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစေတာ်မ ပီ။

ေယ ှ လင် မိကိ့ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၀ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာလအမျိုးမျိုး

တိ့ ေ ှ မှ့ာ၊ သန့် ှ င်းေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ ဖွင့် ြပေတာ်မ သြဖင့် ၊ ေြမ ကီးစွန်း ှ ိသမ တိ့သည်

ငါတိ့ဘရားသခင်၏ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ သိြမင် ကလတ့ံ။ ၁၁ ထွက်က။

ထွက်က။ ထိအရပ်မှ ထွက်သွား က ေလာ့။ မစင် ကယ်ေသာအရာကိ လက် ှ င့် မ

မတိ့ က ှ င့် ။ ထိအရပ်ထဲက ထွက်သွား ကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ အေဆာက်အဦးတိ့ကိ

ေဆာင် ွက်ေသာ သတိ၊့ သန့် ှ င်း ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၂ သင်တိ့သည် အလျင်အြမန်

မထွက်ရက။ ေြပး ၍ မသွားရက။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ေ ှ ့၌ က

ေတာ်မမည်။ ေနာက်၌လည်း ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်သည် သင်တိ့

အကွယ်အကာြဖစ်ေတာ်မမည်။ ၁၃ ကည့် ေလာ့။ ငါ့ကန်သည် အမေဆာင်၍

ေအာင်လိမ့်မည်။ ချီးေြမာက်ချီးြမင့် ြခင်းသိ့ ေရာက်၍၊ အထွဋ်အြမတ်ြဖစ်လိမ့်မည်။

၁၄ သသည် လမဟတ်သက့ဲသိ့ မျက် ှ ာပျက်ြခင်း၊ လသားမဟတ်သက့ဲသိ့

အဆင်းအသေရပျက်ြခင်း ှ ိသည် ကိ၊ အများေသာ သတိ့သည် အ့ံသမိန်းေမာကသည်

ြဖစ်၍၊ ၁၅ ထိအတသသည် အများေသာ လမျိုးတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစလိမ့်မည်။ ေ ှ ေ့တာ်၌

ှ င်ဘရင်တိ့သည် မိမိ တိ့ တ်ကိ ပိတ်၍ ေနရကလိမ့်မည်။ သတပါး မြပဘး ေသာအရာကိ

သတိ့သည် ြမင်ကလိမ့်မည်။ မကားဘး ေသာ အရာကိလည်း နားလည်ကလိမ့်မည်။

၅၃ ငါတိ့ ေဟာေြပာေသာ သိတင်းစကားကိ အဘယ်သ ယံသနည်း။

ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ် သည် အဘယ်သအား ထင် ှ ားေတာ်မသနည်း။

၂ ထာဝရဘရား၏ကန်သည် အ ွန့်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာေြမ၌

ေပါက်ေသာအတက်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ကီးပွား၏။ ပမာဏပစရာ အဆင်းတင့်တယ်

ြခင်းမ ှ ိ။ ချစ်လိဘွယ်ေသာ မျက် ှ ာလကဏာ ှ င့် မြပည့်စံ။ ၃ မထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ ခံ၍၊

လတိ့တွင် အယတ်ဆံး ေသာ သြဖစ်၏ ငိြငင်ေသာသ၊ နာကဥ်းြခင်းေဝဒနာ ှ င့်

က မ်းဝင်ေသာ သြဖစ်၏။ သတပါးမျက် ှ ာလဲြခင်းကိ ခံရ ေသာ သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။

မထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ ခံလျက် ှ ိ၍၊ ငါတိ့သည် မ ိေသက။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထိသသည်

ငါတိ့အနာေရာဂါ ေဝဒနာများကိ ယတင်ေဆာင် ွက်ေလ၏။ ဒဏ်ခတ် ေတာ်မြခင်းကိ၎င်း၊

ဘရားသခင်ဆံးမ၍ ှ ိမ့်ချေတာ်မ ြခင်းကိ၎င်း ခံရေသာသြဖစ်သည်ဟ ငါတိ့သည် ထင်မှတ်

က ပီ။ ၅ ထိသသည် ငါတိ့ လွန်ကျူးြခင်းအြပစ်များ ေကာင့် ၊ နာကျင်စွာ ထိးြခင်း၊

ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရေလ၏။ ငါတိ့၏ ငိမ်သက်ြခင်းချမ်းသာကိြဖစ်ေစေသာ ဆံးမြခင်း သည်

သအ့ေပ သိ့ ေရာက်၍၊ သခံရေသာ ဒဏ်ချက်အား ြဖင့် ငါတိ့သည် အနာေပျာက်လျက်

ှ ိ က၏။ ၆ ငါတိ့ ှ ိသမသည် သိးက့ဲသိ့ လမ်းလဲွလျက်၊ ကိယ်လမ်းသိ့အသီးအသီး

လိက်သွား ကသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ့၏အြပစ်များကိ

သအ့ေပ ၌ တင်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိသသည် ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့် ှ ိမ့်ချြခင်းကိ ခံ၍ တ်ကိ

မဖွင့် ဘဲေန၏။ အေသသတ်ြခင်းငှါ ေဆာင်သွား ေသာ သိးသငယ်က့ဲသိ့ သကိ့ ေဆာင်သွား၍၊

သိးသည် အေမွး ှ ပ်ေသာသေ ှ မှ့ာ မြမည်ဘဲေနသက့ဲသိ၊့ သသည် တ်ကိ မဖွင့် ဘဲ ေန၏။

၈ မတရားစွာ စီရင်ြခင်းအားြဖင့် သကိ့ ထတ်သွား က၏။ အသက် ှ င်ေသာ သတိ့၏ ေနရာမှ

သကိ့ သတ် သင်ပယ် ှ င်းသည်ြဖစ်၍၊ သ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ အဘယ် သြပ န်မည်နည်း။

ငါ၏လမျိုးအြပစ်ေကာင့် ဒဏ်ခတ် ေတာ်မြခင်းကိ ခံေလ၏။ ၉ ြပစ်မှားြခင်းကိ မ ပ။

သ၏ တ်၌ မသာမ ှ ိ ေသာ်လည်း၊ လဆိးတိ့ ှ င့်အတ ေြမြမုပ်ြခင်းငှါ စီရင် က၏။ သိ့ရာတွင်

ေသ ပီးမှ သေဌး၌ ှ ိ၏။ ၁၀ ထာဝရဘရားသည် သကိ့ ှ ိပ်စက်ြခင်းငှါ အလိ

ေတာ် ှ ိ၍ နာေစေတာ်မ၏။ သသည် အြပစ်ေြဖေသာ ယဇ်ကိပေဇာ် ပီးမှ၊

အမျိုးအ ွယ်ေတာ်ကိ ြမင်ရလိမ့်မည်။ အသက်ေတာ်လည်း ှ ည်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏

အ ကံေတာ်သည်လည်း သ၏လက်၌ ြပည့်စံြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၁

မိမိစိတ်ဝိညာဥ်ခံရေသာ ေဝဒနာ၏အကျိုးကိ မိမိြမင်၍ အားရလိမ့်မည်။ ထိေြဖာင့် မတ်ေသာ

ငါ၏ကန် ကိ သိက မ်းြခင်းအားြဖင့် ၊ သသည် အများေသာ သတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်ရာ၌

တည်ေစလိမ့်မည်။ သတိ့၏အြပစ်ကိ ကိယ်တိင်ေဆာင် ွက်ရ၏။ ၁၂ ထိသိ့ မိမိအသက်ကိ

ေသြခင်း၌ သွန်း၍၊ မတရားေသာ သတိ့ ှ င့် ေရတွက်ဝင်ြခင်းသိ့ ေရာက်သ ြဖင့် ၊

လများတိ့၏အြပစ်ကိ ေဆာင် ွက်၍၊ မတရားေသာ သတိ့အဘိ့ ေတာင်းပန်ေသာေကာင့် ၊

လ ကီးတိ့ကိ သ၏ အဘိ့ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါခဲွမည်။ အစွမ်းသတိ ှ ိေသာ သတိ့ ကိ

သ၏လက်ရဥစာက့ဲသိ၊့ ကိယ်တိင်ေဝဖန်ရေသာ အခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။

၅၄ သားမဘွားေသာ အ မံမ၊ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ

မခံေသးေသာ မိန်းမ၊ ေကး ေကာ်ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

စွန့်ထားေသာ မိန်းမသည် လင် ှ ိေသာ မိန်းမထက်သာ၍ များေသာ သားတိ့ကိ ဘွားြမင် ပီဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ သင်၏တဲရာကိ ကျယ်ေစေလာ့။ သင်၏ေနရာ

မျက် ှ ာ ကက်ကိ ကက်ဦးေလာ့။ ှ ေြမာေသာ စိတ်မ ှ ိ ှ င့် ။ ကိးတိ့ကိ ှ ည်ေစဦးေလာ့။

တိင်တိ့ကိ မဲစွာ စိက် ေလာ့။ ၃အေကာင်းမကား၊ သင်သည် လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်၌

တိးပွားလိမ့်မည်။ သင်၏အမျိုးအ ွယ် သည် တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ အေမွခံ၍၊ သတိ့၏

ဆိတ်ညံ ေသာ မိတိ့့၌ ေနကလိမ့်မည်။ ၄ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့မေရာက်ရ။

မျက် ှ ာမပျက် ှ င့် ။ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ မခံရ။ အသက် ငယ်စဥ်အခါ ခံရေသာ

ှ က်ေကာက်ြခင်းကိ ေမ့ေလျာ့ လိမ့်မည်။ မတ်ဆိးမြဖစ်၍ ခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ေနာက်

တဖန် မေအာက်ေမ့ရ။ ၅ အေကာင်းမကား၊ သင့် ကိ ဖန်ဆင်းေသာ သ သည်

သင်၏လင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ နာမေတာ်ကား၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားတည်း။

သင့် ကိ ေ ွး တ် ေသာ သသည် ဣသေရလအမျိုး၌ သန့် ှ င်းေသာ ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏။

ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ အစိးရေသာ ဘရားဟ၍ ေခရက၏။ ၆ စွန့်ပစ်၍ စိတ် ငိြငင်ေသာ

မိန်းမ၊ ငယ်စဥ်တွင် မယားြဖစ်၍၊ ေနာက်မှ ြငင်းပယ်ေသာ မိန်းမကိ တဖန် ေခသက့ဲသိ့

သင့် ကိ ငါေခမည်ဟသင်၏ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇သင့် ကိ ခဏသာ ငါစွန့်သည်

ြဖစ်၍၊ များစွာ ေသာ က ဏာ ှ င့် တဖန်သိမ်းဆည်းဦးမည်။ ၈ ြပင်းစွာေသာ အမျက်ထွက်၍

ခဏမ ငါမျက် ှ ာ လဲေသာ်လည်း၊ ထာဝရေမတာ ှ င့် သင့် ကိ ကယ်မသနား ဦးမည်ဟ

သင့် ကိ ေ ွး တ်ေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၉ ေနာဧလက်ထက်၌

လမ်းမိးေသာေရကိ ငါသည် မှတ်၍၊ ထိေရသည် ေြမ ကီးကိ ေနာက်တဖန်မလမ်းမိးရ ဟ

ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပသည်နည်းတ၊ သင့် ကိ အမျက် မထွက်၊ မဆံးမဟ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပ ပီ။

၁၀ ေတာင် ကီးတိ့သည် ေ ွ ့၍၊ ေတာင်ငယ်တိ့သည် လပ် ှ ားေသာ်လည်း၊ ငါ၏ေမတာသည်

သင်မှ မေ ွရ့။ ငါ၏ ငိမ်သက်ြခင်း ပဋိညာဥ်လည်း မလပ် ှ ားရဟ သင်၌

သနားြခင်းက ဏာစိတ် ှ ိေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အိ ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့်

မိဃ်းသက်မန်တိင်း တိက် ြခင်းကိ ခံရ၍၊ သက်သာမရ ိင်ေသာသ၊ သင်၏ တိက်ကိ
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ဟင်းသြပတားသ ွတ် ှ င့် ငါေစ့စပ်မည်။ တိက်ြမစ်ကိ နီလာြဖင့် ၎င်း၊ ၁၂ ြပအိးတိ့ကိ

ေကျာက်နီြဖင့် ၎င်း၊ တံခါးတိ့ကိ ပတ ြမားြဖင့် ၎င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဆာများကိ

ေကျာက်ြမတ် အမျိုးမျိုးြဖင့် ၎င်း ငါ ပီးေစမည်။ ၁၃သင်၏သားသမီးအေပါင်းတိ့သည်

ထာဝရ ဘရား ဆံးမ သွန်သင်ေတာ်မေသာသြဖစ်၍၊ များစွာ ေသာ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့်

ြပည့် စံ ကလိမ့်မည်။ ၁၄ သင်သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားအားြဖင့် တည် လိမ့်မည်။

ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့် ေဝးသည်ြဖစ်၍ မေကာက်ရ။ ထိတ်လန့်ြခင်းသည်လည်း ေဝး၍၊

သင့်အနီးသိ့မေရာက် ရ။ ၁၅ ငါ၏အခွင့် မ ှ ိဘဲ သင့်တဘက်၌ အဘယ်သမ ေနရာမကျရ။

ေနရာကျဘးေသာသတိ့သည် သင့်ဘက်သိ့ ဝင်စား ကလိမ့်မည်။ ၁၆ မီးကိမတ်၍၊

မိမိအလပ်တည်းဟေသာလက်နက် ကိလပ်တတ်ေသာပန်းပဲကိ၎င်း၊ ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ

ဖျက်ဆီးေသာသကိ၎င်း ငါဖန်ဆင်း၏။ ၁၇သင့်တဘက်၌ လပ်ေသာလက်နက် တစံတခမ

အထမေြမာက်ရ။ သင့် ကိတရား ေတွေ့သာသ မည်သည် ကား၊ အ ံ းခံရလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရား၏ကန်တိ့သည် ထိသိ့ေသာ အေမွကိ ခံရ၍၊ ငါ့ေ ကာင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

ေရာက်ရကလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၅၅ အိေရငတ်ေသာသအေပါင်းတိ၊့ ေရ ှ ိရာသိ့ လာ ကေလာ့။ ေငွမ ှ ိေသာသတိ၊့

လာက။ ဝယ်၍ စားေသာက် ကေလာ့။ ေငွမပါဘဲ၊ အဘိးကိမေပးဘဲလာ၍

စပျစ်ရည် ှ င့် ိကိ့ ဝယ် ကေလာ့။ ၂အစာမဟတ်ေသာအရာအဘိ့ သင်တိ့ေငွကိ၎င်း၊

အမွတ်မေြပ ိင်ေသာအရာအဘိ့ သင်တိ့ဥစာကိ၎င်း၊ အဘယ်ေကာင့် ကန်ေစကသနည်း။

ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့ နားေထာင်လျက်၊ ေကာင်းေသာအစာကိ စား ကေလာ့။

သင်တိ့၏ဝိညာဥ်သည် ချိုေသာအရာတိ့၌ မိမိကိမိမိ ေမွေ့လျာ်ေစလိမ့်မည်။ ၃ း ွတ်ေသာ

နား ှ င့် ငါ့ထံသိ့ လာကေလာ့။ နားေထာင် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င် သင်တိ့၏ ဝိညာဥ်သည်

အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့ ှ င့် ထာဝရ ပဋိညာဥ် ပ၍၊ ဒါဝိဒ်၌

မဲြမံေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့ အား ေပးမည်။ ၄ ကည့် ေလာ့။ ထိသကိ

ဥပဇ ာယ်ဆရာြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ စီရင်အပ်စိးေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

လမျိုးတိ့အား ငါေပး ပီ။ ၅ ကည့် ေလာ့။ သင်သည် မသိဘးေသာ လမျိုးကိ ေခ လိမ့်မည်။

သင့် ကိ မသိဘးေသာ လမျိုးတိ့သည်လည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊

ဣသေရလအမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာ ဘရားေကာင့် ၊ သင့် ထံသိ့ ေြပးလာကလိမ့် မည်။

ထိဘရားသည် သင်၏ဘန်းကိ ပွင့် ေစေတာ်မ၏။ ၆ ေတွ့ ိင်သည် ကာလတွင်

ထာဝရဘရားကိ ှ ာ ကေလာ့။ နီးေတာ်မသည်ကာလတွင် ဆေတာင်း ပဌနာ ပကေလာ့။ ၇

ဆိးေသာသသည် မိမိလမ်းကိ၎င်း၊ မတရား ေသာသသည် မိမိအ ကံတိ့ကိ၎င်း စွန့်ပစ်၍၊

ထာဝရ ဘရားထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲပါေစ။ သိ့ ပလ င် သနား ေတာ်မလိမ့်မည်။

ငါတိ့ ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ပါေစ။ သိ့ ပလ င် အထးသြဖင့် အြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၈ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏ အ ကံ

အစည်သည် သင်တိ့၏ အ ကံအစည် ှ င့် မတ။ ငါ၏ အကျင့်သည်လည်း သင်တိ့၏

အကျင့် ှ င့် မတ။ ၉ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် ေြမ ကီးထက်သာ၍ ြမင့် သက့ဲသိ၊့

ငါ၏အကျင့်သည် သင်တိ့၏အကျင့်ထက်၎င်း၊ ငါ၏အ ကံအစည်သည် သင်တိ့၏

အ ကံအစည်ထက်၎င်း သာ၍ ြမင့်၏။ ၁၀ မိဃ်းေရ ှ င့် မိဃ်းပွင့် တိ့သည် မိဃ်းေကာင်းကင်

မှ ဆင်းသက်၍ ေနာက်တဖန်မြပန်၊ ေြမသည် မျိုးေစ့ ကဲ ေသာသအား မျိုးေစ့ကိ၎င်း၊

အစာစားေသာသအား အစာကိ၎င်းေပးမည်အေကာင်း၊ ေြမကိ စိေစသြဖင့် ၊

အပင်ေပါက်ေစ၍၊ အသီးကိ သီးေစသက့ဲသိ၊့ ၁၁ ထိအတ ငါ၏ တ်ကပတ်စကားသည်

ြဖစ်လိမ့် မည်။ အကျိုးမ ှ ိဘဲ ငါ့ထံသိ့ မြပန်ရ။ ငါ့အလိကိ ြပည့်စံ ေစမည်။ ငါေစခိင်းေသာ

အမ၌ ေအာင်လိမ့်မည်။ ၁၂သင်တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့် ထွက်၍၊ ချမ်းသာစွာ

ပိ့ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ေတာင် ကီး ေတာင်ငယ်တိ့သည် သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ သီချင်းဆိသံ ှ င့်

ေ ကး ေကာ်၍၊ ေတာ၌ ှ ိသမ ေသာ အပင်တိ့သည် လက်ခပ်တီး ကလိမ့်မည်။ ၁၃

အမျိုးမျိုးေသာ ဆးပင်အရာ၌ ထင်း းပင် ှ င့် မရတပင်တိ့သည် ေပါက် ကလိမ့်မည်။

ထိအမသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ၊ မေပျာက် မပျက်ရေသာ

ထာဝရသက်ေသြဖစ်ရလိမ့်မည်။

၅၆ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ တရားကိ ေစာင့် ၍

ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ကေလာ့။ ငါ၏ကယ်တင် ြခင်း ေကျးဇးေရာက်ချိန် ှ င့် ၊

ငါ၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ထင် ှ ားချိန်ေရာက်လနီး ပီ။ ၂ ထိသိ့ ပေသာသ၊

အ မဲစဲွလမ်းေသာ လသား သည်၊ ဥပသ်ေနကိ့ မ တ်ချ၊ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍ ဒစ ိက်ကိ

မ ပမည်အေကာင်း၊ မိမိလက်ကိ ချုပ်တည်းလ င်လည်း မဂလာ ှ ိ၏။ ၃ထာဝရဘရား၌

မီှဝဲေသာ တပါးအမျိုးသားက၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ မိမိလမျိုး ှ င့် ှ င်း ှ င်းခဲွထား

ေတာ်မ ပီဟ မဆိေစ ှ င့် ။ မိန်းမလ ာကလည်း၊ ငါသည် ေသွေ့ြခာက်ေသာ အပင်ြဖစ်သည်ဟ

မဆိေစ ှ င့် ။ ၄ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏ဥပသ် ေနကိ့ ေစာင့်လျက်၊

ငါ ှ စ်သက်ေသာအရာကိ ေ ွးယ၍၊ ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိ မီှဝဲေသာ မိန်းမလ ာတိ့အား၊ ၅

သားသမီးတိ့ ထက်ြမတ်ေသာအရာ၊ ြမတ်ေသာ နာမကိ ငါ့အိမ်၊ ငါ့တန်တိင်းအတွင်း၌

ငါေပးမည်။ မေပျာက် ိင်ေသာ ထာဝရနာမကိ သတိ့အား ငါေပးမည်။ ၆ထာဝရဘရားထံ၌

အမေစာင့် ြခင်း၊ နာမေတာ် ကိ ချစ်ြခင်း၊ ကန်ေတာ်ရင်းြဖစ်ြခင်း အလိငှါ၊ ထာဝရ

ဘရား၌မီှဝဲေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ၎င်း၊ ဥပသ်ေနကိ့ မ တ်ချ၊ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊

ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိ စဲွလမ်းေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ၇ ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်သိ့

ငါေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ငါ၏ပဌနာအိမ်၌ ဝမ်းေြမာက်ေစမည်။ သတိ့ မီး ိရ့ာ ယဇ် ှ င့်

ယဇ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငါ့ယဇ်ပလင်ေပ မှာ လက်ခံ မည်။ ငါ့အိမ်ကိ လအမျိုးမျိုးဆေတာင်းရာ

အိမ်ဟ၍ ေခေဝ ကလတ့ံ။ ၈အရပ်ရပ်၌ ကဲွြပားေသာ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့ကိ

စေဝးေစေသာအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ စေဝး ပီးေသာသများမှတပါး

အြခားေသာ သတိ့ကိ ထိအစအေဝး၌ ငါစေဝးေစဦးမည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၉ အိ

လယ်ြပင်သားအေပါင်း ှ င့် ေတာ၌လည် ေသာ သားရဲအေပါင်းတိ၊့ ကိက်စားြခင်းငှါ

လာကေလာ့။ ၁၀သ၏ကင်းေစာင့် တိသ့ည် မျက်စိကန်း က၏။ ှ ိသမ တိ့သည် မိက်က၏။

အ၍မေဟာင် ိင်ေသာ ေခွး၊ ေယာင်ယမ်းေသာေခွး၊ အိပ်လျက်အိပ်ချင်အား ကီးေသာ

ေခွးြဖစ် က၏။ ၁၁ စားချင်အား ကီး၍ ဝမ်းမြပည့် ိင်ေသာ ေခွး လည်း ြဖစ် က၏။

သိးထိန်းတိ့သည်လည်း မကည့်မ တတ်က။ ထိသိးထိန်း ှ ိသမ တိ့သည် လမ်းလဲ၍ မိမိတိ့

လမ်းသိ့ လိက်က ပီ။ တေယာက်မ မကင်း၊ တညီတ ွတ် တည်း ကိယ်အကျိုးစီးပွားကိသာ

ှ ာ က၏။ ၁၂လာက။ စပျစ်ရည်ကိ ယခ့ဲမည်။ ေသရည် ေသရက်ကိ ဝစွာေသာက်ကစိ။့

ယေန့ြဖစ်သက့ဲသိ့ နက်ြဖန်ေန့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိမ မက၊ သာ၍ ကယ်ဝလိမ့် မည်ဟ

ဆိတတ်က၏။

၅၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည် ဆံး၍ ေကျးဇး ပ တတ်ေသာ သတိ့သည်

ပယ် ှ ားြခင်းကိ ခံရေသာအခါ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ မေကာင်းေသာ

အမအရာထဲက ပ်သိမ်း ပီဟ အဘယ်သမ မဆင်ြခင်၊ အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့က။ ၂

ထိသိ့ေသာ သသည် ချမ်းသာထဲသိ့ ဝင်ရ၏။ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့်လျက်မိမိအိပ်ရာေပ မှာ

ငိမ်ရ၏။ ၃ စန်းမသား၊ ေမျာက်မထားေသာ မိန်းမသား၊ ြပည်တန်ဆာမသားတိ၊့

ချဥ်းကပ်ကေလာ့။ ၄သင်တိ့သည် အဘယ်သကိကျီစယ်ကသနည်း။ အဘယ်သအား

တ်ကိဖွင့် ၍ လ ာကိ ထတ်ြပကသနည်း။ သင်တိ့သည် ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး၊

သစာပျက်ေသာ အမျိုးြဖစ်ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၅ စိမ်းေသာ သစ်ပင် ှ ိသမ ေအာက်မှာ

ပ်တ ဆင်းတ၌ တပ်မက်ေသာသ၊ ချိုင့် ထဲ၊ ေကျာက်ေစာင်း ေအာက်မှာ သငယ်ကိ

သတ်ေသာသမဟတ်ေလာ။ ၆ ချိုင့် ထဲမှာ ေချာေသာေကျာက်ခဲတိ့တွင် သင်၏တာ ှ ိ၏။

ထိသိ့ေသာ အရာတိ့သည် သင်၏အေမွြဖစ်၏။ ထိသိ့ေသာ အရာေ ှ မှ့ာ

သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ှ င့် ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာကိ ပတတ်၏။ ထိအမတိ့ကိ

ငါ ှ စ်သက်တတ်သေလာ။ ၇ ြမင့် လှေသာ ေတာင် ကီးေပ မှာ သင်၏ခတင် ကိ ထား ပီလ င်၊

ထိအရပ်သိ့တက်၍ ယဇ်ပေဇာ်တတ်၏။ ၈သင်ေအာက်ေမ့စရာသက်ေသကိ တံခါး ှ င့်

တိင်ေနာက်မှာ ထား ပီး။ ငါမှတပါး အြခားသတိ့အား အဝတ်ကိ ခတ်၍၊ အိပ်ရာေပ သိ့

တက်ေလ ပီ။ မိမိ ခတင်ကိ ကျယ်ေစ၍ သတိ့ ှ င့် ဝန်ခံ ပီ။ သတိခ့တင်ကိ လည်း တပ်မက်၍၊

ေနရာအရပ်ကိ ှ ာေလ ပီ။ ၉ ဆီေမးပါလျက်၊ ှ င်ဘရင့် ထံသိ့သွား ပီ။ နံသ့ာ မျိုးများကိ

သံး ပီ။ တမန်တိ့ကိ ေဝးေသာ အရပ်သိ့ ေစလတ်၍၊ မရဏာ ိင်ငံတိင်ေအာင် မိမိကိမိမိ

ှ ိမ့်ချ ပီ။ (Sheol h7585) ၁၀ ေဝးစွာခရီးသွား၍ ပင်ပန်းေသာ်လည်း စိတ် မပျက်။

ကိးစား၍ အသက်လွတ်ေသာေကာင့် အားေလျာ့ ြခင်းမ ှ ိ။ ၁၁ သင်သည်

သစာပျက်သည်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ငါ့ ကိ ေမ့ေလျာ့၍ သတိမ ပဘဲ ေနသည်တိင်ေအာင်၎င်း၊

အဘယ်သကိ ေကာက် ွံ သ့နည်း။ ငါသည် ေ ှ းကာလမှ စ၍ တိတ်ဆိတ်စွာေနေသာေကာင့် ၊
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သင်သည် ငါ့ကိ မေကာက်ဘဲေနသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၂သင်၏ကသိလ် ှ င့် ၊ သင် ပေသာ

အမတိ့ကိ ငါေဘာ်ြပမည်။ ၁၃ ထိသိ့ေသာ အမသည် အကျိုးကိ မေပး ိင်။ သင်သည်

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သင်၏အလံးအရင်းတိ့ သည် ကယ် တ်ကေစ။ ေလသည် သတိ့ကိ

တိက်သွားလိမ့် မည်။ ေလတမတ် ှ င့် လွင့် ကလိမ့်မည်။ ငါ့ကိ ကိးစား ေသာ သမကား၊

ြပည်ေတာ်ကိ ပိင်၍၊ ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ကိ အေမွခံရလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိအခါ ေြမကိ

ဖိ့ က။ ေြမကိ ဖိ့ က။ လမ်းကိ ြပင် က။ ငါ့လတိ့၏ လမ်းခရီး၌ အဆီးအတားမ ှ ိေစ ှ င့် ဟ

ငါေြပာဆိရ၏။ ၁၅ အေကာင်းမကား၊ သန့် ှ င်းြခင်းဟ နာမ ှ ိေတာ် မထေသာ၊

အန ကာလတည်းဟေသာ ဘံဗိမာန်၌ စံေတာ်မထေသာ၊ အထွဋ်အြမတ်ြဖစ်ေတာ်မေသာ

ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ြမင့် ြမတ်သန့် ှ င်း ေသာ အရပ်၌ေန၏။

စိတ် ှ ိမ့်ချေသာသ ှ င့် ၊ ှ လံးေကကဲွ ေသာ သတိ့၏စိတ်ဝိညာဥ်အသက် ှ င်ေစြခင်းငှါ၊

ေ ကကဲွ ှ ိမ့်ချေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိေသာသတိ့၌လည်း ငါေန၏။ ၁၆ ငါသည်

အစဥ်မြပတ်တရားေတွမ့ည်မဟတ်။ အစဥ်မြပတ်အမျက်ထွက်မည်မဟတ်။

ထိသိ့ဟတ်လ င်၊ အသက်သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ေပျာက်၍၊ ငါဖန်ဆင်းေသာ ဝိညာဥ်သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၇သ၏ေလာဘလွန်ကျူးြခင်း အြပစ်ေကာင့် ၊ ငါသည်

အမျက်ထွက်၍ ဒဏ်ခတ်ေလ၏။ အမျက်ထွက်၍ မျက် ှ ာကိ လဲေလ၏။ သသည်လည်း

မိမိအလိ ှ ိရာ လမ်း သိ့ လဲသွားေလ၏။ ၁၈သ၏အကျင့် ဓေလ့တိ့ကိ ငါြမင် ပီ။ သကိ့ အနာ

ေပျာက်ေစ၍ လမ်းြပဦးမည်။ သကိ့၎င်း၊ သ ှ င့်အတ စိတ် ိးငယ်ေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊

ချမ်းသာေပးဦးမည်။ ၁၉ ငါသည် တ်ခမ်းအသီးကိ ဖန်ဆင်း၏။ ေဝး ေသာသ၌၎င်း၊

နီးေသာသ၌၎င်း ငိမ်သက်ြခင်းြဖစ်ေစ၊ ငိမ်သက်ြခင်းြဖစ်ေစ၊ သ၏အနာကိ

ငါေပျာက်ေစမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ မတရားေသာ သတိ့မကား၊

မ ငိမ် ိင်ဘဲ လပ် ှ ား၍၊ ံ ့ ှ င့်အမိက်ကိ ပက်ေသာပင်လယ်ေရ ှ င့် တက ၏။ ၂၁

မတရားေသာ သတိ့၌ ငိမ်သက်ြခင်းမ ှ ိဟ ငါ၏ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မ၏။

၅၈ အသံမေလျာ့ဘဲ ေကးေကာ်ေလာ့။ တံပိးသံက့ဲ သိ့ အသံကိလင့် ၍၊

ယာကပ်အမျိုးသားြဖစ်ေသာ ငါ၏ လတိ့အား၊ သတိ့ဒစ ိက်အြပစ်ကိ

ေဘာ်ြပေလာ့။ ၂သတိ့သည် တရားကျင့် ေသာအမျိုး၊ မိမိဘရား သခင်၏ပညတ်တိ့ကိ

မစွန့်ေသာအမျိုးက့ဲသိ၊့ ေနတိ့င်း ငါ့ကိ ှ ာ၍ ငါ၏တရားလမ်း၌ ေမွေ့လျာ် ကသည်တကား။

ေြဖာင့် မတ်စွာ တရားစီရင်ချက်တိ့ကိ ငါ့ထံမှာ အစဥ် ေမးြမန်း၍၊ ဘရားသခင့် ထံသိ့

ချဥ်းကပ်ရာ၌ ေမွေ့လျာ် ကသည်တကား။ ၃ အက ်ပ်တိသ့ည် အစာေ ှ ာင်ြခင်း အကျင့် ကိ

ကျင့် ေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ြမင် ေတာ်မမသနည်း။ အက ်ပ်တိ့သည်

ခိးြခံစွာ ကျင့် ေသာ အခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် သိမှတ်ေတာ်မမ

သနည်းဟဆိေသာ်၊ သင်တိ့သည် အစာေ ှ ာင်ေသာေန့၌ ကိယ်တိင်ေပျာ်ေမွ ့၍၊

ကန်တိ့ကိပင်ပန်းစွာ လပ်ေစက၏။ ၄ သင်တိ့သည် ြငင်းခံရန်ေတွလ့ျက်၊ အဓမ

လက်ဆပ် ှ င့် ထိးလျက် အစာေ ှ ာင် က၏။ ြမင့် ေသာ အရပ်၌ မိမိတိ့ အသံကိ

ကားေစြခင်းငှါ၊ ယခကာလအခါ အစာေ ှ ာင် ကသည်မဟတ်။ ၅ ငါ ှ စ်သက်ေသာ

အစာေ ှ ာင်ြခင်းသည် ထိသိ့ ေသာလကဏာ ှ ိသေလာ။ လသည် တရက်တွင် ခိးြခံစွာ

ကျင့် ြခင်း၊ ကိင်းပင်က့ဲသိ့ ဦးချြခင်း၊ အိပ်ရာဘိ့ ေလျာ်ေတ ှ င့် ြပာကိ ခင်းြခင်း၊

လကဏာ ှ ိလ င်၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်း ဟ၍၎င်း၊ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ ေနရ့က်

ဟ၍၎င်း မှည့်အပ်သေလာ။ ၆ ငါ ှ စ်သက်ေသာအစာေ ှ ာင်ြခင်းဟမကား၊ မတရားေသာ

အချည်အေ ှ ာင်ကိ ခ တ်ြခင်း၊ ေလးေသာ ဝန်ကိချြခင်း၊ ှ ဥ်းဆဲခံရေသာ သတိ့ကိ

လတ်ြခင်း၊ ထမ်းဘိး ှ ိသမ ကိ ချိုးြခင်းမဟတ်ေလာ။ ၇ မွတ်သိပ်ေသာသကိ

အစာေကးြခင်း၊ ေနရာမ ှ ိ ၊ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ ကိယ်အိမ်သိ့ ေဆာင်ြခင်း၊ အဝတ် မ ှ ိေသာ

သကိြမင်လ င်၊ အဝတ်ကိ ေပးြခင်း၊ ကိယ် အသားကိ မေ ှ ာင်ဘဲေနြခင်း မဟတ်ေလာ။ ၈

သိ့ ပလ င် သင်၏အလင်းသည် မိဃ်းေသာက် ေသာ အလင်းက့ဲသိ့ ေပ ထွန်း၍၊

အလျင်အြမန် ကျန်းမာ ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ သင်၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ပါရမီ သည်

သင့် ေ ှ ့၌ သွား၍၊ ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ် သည် ေနာက်၌ လံ ခံေစလိမ့်မည်။ ၉

သိ့ ပလ င်၊ ထာဝရဘရားသည်၊ သင်ေခ ေသာ အခါ ထးေတာ်မလိမ့်မည်။

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ ငါ ှ ိ သည်ဟ မိန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်သည် သင်၏အထဲက

ထမ်းဘိးကိ၎င်း၊ လက် ိးထိးြခင်းကိ၎င်း၊ က့ဲရဲေ့သာ စကားကိ၎င်း ပယ် ှ ား၍၊ ၁၀

မွတ်သိပ်ေသာ သ ှ င့် ဆင်းရဲခံရေသာ သကိ သနားေသာစိတ် ှ င့် ချမ်းသာေပးလ င်၊

မ ှ င်းလင်းေသာ အရာမှာ သင်၏အလင်းသည် ေပ ထွန်း၍၊ သင်၏ ေမှာင်မိက်သည်

မွန်းတည့်အလင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၁ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ အစဥ် ပ့ဲြပင်ေတာ်

မမည်။ အစာေခါင်းပါးသည် ကာလ၌ ဝစွာ ေကး၍၊ သင်၏အ ိးတိ့ကိ ခိင်ခ့ံေစေတာ်မမည်။

သင်သည် ေရေလာင်းေသာ ဥယျာဥ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေရမြပတ် ိင်ေသာ စမ်းေရတွင်းက့ဲသိ့၎င်း

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၂ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် ေ ှ း ပိပျက်ရာတိ့ကိ ပြပင် ကလိမ့်မည်။

ေ ှ းကာလ၌တည်ဘးေသာ တိက်ြမစ် များအေပ မှာ ထပ်ဆင့် ၍ တည်ေဆာက်ကလိမ့်မည်။

သင်သည်လည်း၊ ပိပျက်ေသာ မိ ့ ိ းကိ ပြပင်ေသာသ၊ လေနရာလမ်းများကိ ြပင်ဆင်ေသာ

သဟ၍သမတ်ြခင်း ကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၃သင်သည် ဥပသ်ေနကိ့ မ တ်ချ။ ငါသန့် ှ င်း

ေသာ ေနမှ့ာ ကိယ်အလိသိ့မလိက်၊ ဥပသ်ေနကိ့ ေမွေ့လျာ် ရာေန၊့ ထာဝရဘရားအဘိ့

သန့် ှ င်းေသာေန၊့ ိေသ ဘွယ်ေသာေနဟ့၍ ေခသြဖင့် ကိယ်အမကိမ ပ၊ ကိယ်

အလိသိ့မလိက်၊ ကိယ်စကားကိ မေြပာဘဲ ေန၍ ထိေနကိ့ ိေသလင်၊ ၁၄ သင်သည်

ထာဝရဘရား၌ ေပျာ်ေမွရ့လိမ့်မည်။ ေြမ ကီးေပ မှာ ြမင့် ေသာ အရပ်တိ့ကိ

ငါစီးေစ၍၊ သင့် အသယာကပ်၏အေမွဥစာ ှ င့် ငါေကးမည်ဟ ထာဝရ ဘရား၏

တ်ေတာ်ထွက်အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။

၅၉ ကည့် ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်မကယ်မတင် ိင်ေအာင်

လက်ေတာ်တိသည်မဟတ်။ မကား ိင်ေအာင် နားေတာ်ထိင်းသည်မဟတ်။ ၂

သင်တိ့ ဒစ ိက်သည် သင်တိ့ကိ ဘရားသခင် ှ င့် ကွာေစ ပီ။ ကားေတာ်မမေစြခင်းငှါ၊

သင်တိ့အြပစ်သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိ လဲေစ ပီ။ ၃ သင်တိ့လက်သည် အေသွး ှ င့် ၎င်း၊

လက်ေချာင်း တိ့သည် ဒစ ိက် ှ င့် ၎င်း ညစ် း က၏။ သင်တိ့သည် တ်ခမ်း ှ င့်

လ ာအားြဖင့် မသာစကား၊ အဓမစကားကိ ေြပာတတ်က၏။ ၄ တရားကိ

အဘယ်သမ မ ှ ာ၊ သစာကိ အဘယ် သမ မေစာင့် ၊ အနတကိ ကိးစား၍ မသာစကားကိ

ေြပာ တတ်က၏။ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ပဋိသေ ယ၍၊ အဓမအမကိ ဘွား က၏။ ၅

သတိ့သည် ေ မဆိး၏ အဥတိ့ကိ ဝပ်၍ ေပါက် ေစက၏။ ပင့်ကအေြမးကိလည်း

ရက် က၏။ သတိ့ ဥများ ကိ စားေသာ သသည် ေသတတ်၏။ အဥကိ ခဲွလ င်

ေ မဆိးေပါက်တတ်၏။ ၆သတိရ့က်ေသာ အေြမးြဖင့် အဝတ်ကိ မလပ်ရ။ ကိယ်အကျင့် ှ င့်

ကိယ်ကိမ ခံရက။ သတိ့ ပေသာ အမ သည် အဓမအမြဖစ်၏။ သတိ့လက်၌

ကမ်းတမ်းေသာ အမ ှ ိ၏။ ၇ သတိ့ေြခသည် အဓမအမကိ ပြခင်းငှါ ေြပး တတ်၏။

အြပစ်မ ှ ိေသာ သ၏အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ လျင်ြမန်၏။ သတိ့အ ကံသည်

အဓမအ ကံြဖစ်၍၊ သတိ့ သွားရာလမ်း၌ ပျက်စီးြခင်း ှ င့် ဒကဆင်းရဲြခင်း ှ ိ၏။ ၈

ချမ်းသာလမ်းကိ သတိ့မသိက။ သတိ့ခရီးသွား ရာတွင် တရားမပါ။ မိမိတိ့သွားစရာဘိ့

ေကာက်ေသာ လမ်းတိ့ကိ ြပင်ဆင် က ပီ။ လိက်သွားေသာ သမည်သည် ကား၊ ချမ်းသာကိ

မသိရ။ ၉ ထိ့ေကာင့် ၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ြခင်းသည် ငါ တိ့ ှ င့် ေဝး၏။ တရားသည်လည်း

ငါတိ့ကိမမီှ။ အလင်းကိ ေြမာ်လင့် ေသာအခါ ှ င်းလင်းြခင်းမ ှ ိ။ ေရာင်ြခည်ကိ

ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း၊ ေမှာင်မိက်၌ သွားလာရက၏။ ၁၀ မြမင် ိင်ေသာ သက့ဲသိ့ နံရံကိ

စမ်းသပ်ရက၏။ မျက်စိမ ှ ိေသာ သက့ဲသိ့ စမ်းသပ်ရက၏။ ညအချိန်၌ ြဖစ်သက့ဲသိ့

မွန်းတည့်အချိန်၌ ထိမိ၍ လဲက၏။ စည်းစိမ် ကိ ခံစားလျက်၊ ေသေသာသက့ဲသိ့ ြဖစ်က၏။

၁၁ ငါတိ့ ှ ိသမသည် ဝံက့ဲသိ့ြမည်တမ်း၍၊ ချိုးက့ဲသိ့ ညည်း က၏။ တရားစီရင်ြခင်းကိ

ေြမာ်လင့် ၍ မရက။ ကယ်တင်ြခင်းေကျးဇးကိ ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း၊ ငါတိ့ ှ င့် ေဝးလှ၏။

၁၂ ငါတိ့အြပစ်တိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ များြပား က၏။ ဒစ ိက်တိ့သည် ငါတိ့တဘက်၌

သက်ေသခံက၏။ ကိယ် အြပစ်တိ့သည် ကိယ်၌ စဲွကပ်လျက်၊ ကိယ် ပမိေသာ

ဒစ ိက်များကိ ကိယ်သိက၏။ ၁၃ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားြခင်း၊ ြငင်းပယ်ြခင်းကိ ပ၍၊

ငါတိ့၏ဘရားသခင်ကိ စွန့် က ပီ။ ှ ဥ်းဆဲေသာ စကား၊ ပန်ကန်ေသာ စကားကိ ေြပာြခင်း၊

မဟတ်မမှန် ေသာစကားကိ ေအာက်ေမ့၍၊ စိတ် ှ လံးထဲက မက်ဆိ ြခင်းကိ ပက ပီ။ ၁၄

ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ြခင်းသည် ဆတ်သွား ပီ။ တရားသည် အေဝးကရပ်၍ ေန၏။ သစာသည်

လမ်း၌ လဲ ပီ။ ေြဖာင့် ေသာသေဘာ မဝင် ိင်ရာ။ ၁၅သစာသည် ပျက်ခ့ဲ ပီ။ ဒစ ိက်ကိ

ေ ှ ာင်ေသာသ သည် လယြခင်းကိ ခံရ၏။ ထိအမကိ ထာဝရဘရားသည် ြမင်လ င်၊

တရားမ ှ ိေသာေကာင့် မန်းေတာ်မ၏။ ၁၆လတေယာက်မ မ ှ ိသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။

ေတာင်းပန်ေသာသတေယာက်မ မ ှ ိသည်ကိ အ့ံ သေတာ် မ၏။ ထိေကာင့် ၊
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မိမိလက်ေတာ်သည် မိမိအဘိ့ ကယ်တင်ြခင်းအမကိ ပ၍၊ မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည်

မိမိကိ ေထာက်ပင့်၏။ ၁၇ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားတည်းဟေသာ ရင်ကျပ် ကိ

ဝတ်ဆင်၍၊ ကယ်တင်ြခင်းတည်းဟေသာ သံခေမာက် လံးကိ ေဆာင်းေတာ်မ၏။

အြပစ်ေပးြခင်းအဝတ်ကိ၎င်း၊ စိတ်အား ကီးြခင်းဝတ်လံကိ၎င်းယတင်ဝတ်ေဆာင်ေတာ်

မ၏။ ၁၈သတိ့အကျင့်အတိင်း အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပး ေတာ်မမည်။ ရန်ဘက် ပေသာ

သတိ့အား အမျက်ေတာ် ကိ၎င်း၊ ရန်သတိ့ ခံထိက်သည်အတိင်း အြပစ်ကိ၎င်း၊

တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့အား အကျိုးအြပစ်ကိ၎င်း ဆပ်ေပးေတာ်မမည်။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍၊

အေနာက်မျက် ှ ာသားတိ့ ှ င့် ၊ ေနထွက် ရာအရပ်သားတိ့သည် ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ် ှ င့် ဘန်းေတာ်ကိ ိေသကလိမ့်မည်။ ရန်သသည် ေရလမ်းမိး သက့ဲသိ့

ဝင်ေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ် သည် ဆီးတားေတာ်မမည်။ ၂၀ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေ ွး တ် ေသာသခင်သည် ဇိအန်ေတာင်ေပ သိ့ က၍၊ မတရား ေသာ

အမမှလဲေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့ ှ ိရာသိ့ ေရာက်လတ့ံ။ ၂၁ သတိ့၌

ငါကိယ်တိင်ေပးေသာ ပဋိညာဥ်တရား ဟမကား၊ သင်၏အေပ မှာ ကျိန်းဝပ်ေသာ

ငါ၏ဝိညာဥ် ှ င့် သင်၏ တ်၌ ငါထားေသာ စကားသည်၊ ယခမှစ၍ကာလအစဥ်အဆက်

သင်၏ တ်၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်၏ တ် ှ င့် ၊ သင့်အမျိုးအ ွယ်၏ အမျိုးအ ွယ်၏ တ်ထဲက

မထွက်မေပျာက်ရဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၆၀ သင်ထေလာ့။ လင်းေလာ့။ သင်၏အလင်း ေရာက်လာ ပီ။

ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် သင်၏ အေပ မှာ ေပ ထွန်းလျက် ှ ိ၏။ ၂

ကည့် ေလာ့။ ေမှာင်မိက်သည် ေြမ ကီးကိ ဖံး လမ်းလိမ့်မည်။ ထထပ်ေသာ

ေမှာင်မိက်သည် လများကိ ဖံးလမ်းလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်၏အေပ မှာ

ထာဝရဘရားသည် ေပထွန်းေတာ်မ၍၊ ဘန်းေတာ်သည် သင်၏အေပ မှာ ထင် ှ ားလျက်

ှ ိလိမ့်မည်။ ၃တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သင်၏အလင်းသိ့၎င်း၊ ှ င်ဘရင်တိ့သည် သင်၌

ေပ ထွန်းြခင်းအေရာင်သိ့၎င်း လာကလိမ့်မည်။ ၄ အရပ်ရပ်သိ့ ေမ ာ် ကည့်ေလာ့။

ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့သည် စေဝး၍ သင့် ထံသိ့ လာက၏။ သင်၏ သား သမီးတိ့သည်

အေဝးကလာ၍၊ သင်၏အနားမှာ ေမွးစား ြခင်းကိ ခံ ကလိမ့်မည်။ ၅ ထိအခါ သင်သည်

ေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့် င်လန်း ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ှ လံးတန်လပ်၍ ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သမဒရာ၏ကယ်ဝြခင်းသည် သင့် ဘက်သိ့ ေြပာင်းလဲ၍၊

တပါးအမျိုးသားတိ၏့ စည်းစိမ် သည် သင့်လက်သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၆ကလားအပ်များ ှ င့်

မိဒျန်ြပည်၊ ဧဖာြပည်မှ ြဖစ်ေသာ ကလားအပ်မျိုးတိ့သည် သင့် ကိ ှ ံ ့ြပား ကလိမ့် မည်။

ေ ှ ဘြပည်သား အေပါင်းတိ့သည် လာကလိမ့်မည်။ ေ ှ င့် ေလာဗန်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

ထာဝရဘရား၏ ဂဏ် ေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ ဝမ်းေြမာက်စွာ ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၇

ေကဒါြပည်၏ သိးစအေပါင်းတိ့သည် သင့် ထံမှာ စေဝးကလိမ့်မည်။ နဗာယတ်ြပည်၏

ဆိတ်တိ့သည် သင် ၏အမကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ လကဏာ ှ င့်

ငါ၏ယဇ်ပလင်ေပ သိ့ တက်ကလိမ့်မည်။ ငါ့ဘန်း ထင် ှ ားရာဗိမာန်ကိ ငါသည် သာ၍

ဘန်းပွင့် ေစမည်။ ၈ မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့၎င်း၊ မိမိတိ့အိမ်သိ့ ပျံေသာ ချိုး များက့ဲသိ့၎င်း

ပျံလာေသာ ဤသတိ့ကား၊ အဘယ်သ ြဖစ်ကလိမ့်မည်နည်း။ ၉ အကယ်စင်စစ်

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏ နာမေတာ်ေကာင့် ၎င်း၊ သင်၏ဘန်းကိပွင့် ေစ ေသာ၊

ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေသာ ဘရားေကာင့် ၎င်း၊ သင်၏သားတိ့ ှ င့်တကွ

သတိ့ေ ေငွများကိ အေဝး မှ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါ၊ တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့သည် ငါ့ကိ

ေစာင့် ေန၍၊ တာ သေဘာတိ့သည် အဦး ပကလိမ့်မည်။ ၁၀ တပါးအမျိုးတိ့သည်

သင်၏ မိ့ ိ းကိ တည်က လိမ့်မည်။ ှ င်ဘရင်တိ့သည်လည်း သင့် ကိ ပစကလိမ့် မည်။

အေကာင်းမကား၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍ သင့် ကိ ဒဏ်ခတ်ေသာ်လည်း၊ ေစတနာစိတ် ှ င့်

သနားဦးမည်။ ၁၁ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ စည်းစိမ်ကိ သင့် ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

သတိ့၏ ှ င်ဘရင်တိ့ကိလည်း ပိ့သမည် အေကာင်း၊ သင်၏တံခါးတိ့ကိ ေန့ညဥ့်မပိတ်ဘဲ

အစဥ် ဖွင့်ထားရလိမ့်မည်။ ၁၂အကင်ြပည် ှ င့် အကင် ိင်ငံသည် သင်၏အမ ကိ မေဆာင်၊

ထိြပည် ှ င့် ထိ ိင်ငံသည် ပျက်စီးရလိမ့် မည်။ ထိသိ့ေသာ တိင်း ိင်ငံတိ့သည်

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ြခင်းကိ အမှန်ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၃ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိ

တင့်တယ်ေစြခင်းငှါ၊ ေလဗ န်ဘန်း ှ င့်တကွ ထင်း းပင်၊ တေဒရပင်၊ တာ ရပင်တိ့သည်

သင့် ထံသိ့ တညီတ ွတ်တည်း ေရာက်လာ ကလိမ့်မည်။ ငါသည် ငါ၏ေြခတင်ရာအရပ်ကိ

ဘန်းပွင့် ေစမည်။ ၁၄ သင့် ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့၏သားတိ့သည် သင့် ထံသိ့

လာ၍ ဦးချ ကလိမ့်မည်။ သင့် ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေသာသအေပါင်းတိ့သည်

သင်၏ေြခရင်း၌ ဝပ်ေနက လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏ မိ၊့ ဣသေရလအမျိုး၏

သန့် ှ င်းေသာ ဘရား၏ ဇိအန် မိဟ့၍၊ သင့် ကိ သမတ် ကလိမ့်မည်။ ၁၅ သင့် ကိ

အဘယ်သမ ေ ှ ာက်၍ မသွားရမည် အေကာင်း၊ သတပါးတိ့သည် သင့် ကိ စွန့်ပစ်

ွံ ှ ာ က သည်အတွက်၊ ငါသည် သင့် ကိ ထာဝရအထွဋ်အြမတ်ြဖစ် ေစမည်။

လမျိုးအစဥ်အဆက်ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်း လည်း ြဖစ်ေစမည်။ ၁၆ သင်သည်

တပါးအမျိုးသားတိ့၏ ိကိ့ စိ့ရလိမ့် မည်။ ှ င်ဘရင်တိ့၏သားြမတ်ကိလည်း

စိ့ရလိမ့်မည်။ ငါထာဝရဘရားသည်၊ သင့် ကိ ကယ်တင်ေသာသ၊ ယာ ကပ်အမျိုး၌

တန်ခိး ကီးေသာဘရားသည်၊ သင့် ကိ ေ ွး တ်ေသာ သြဖစ်ေကာင်းကိ သင်သည်

သိရလိမ့်မည်။ ၁၇ ေကးဝါအရာ၌ ေ ကိ၎င်း၊ သံအရာ၌ ေငွကိ ၎င်း၊ သစ်သားအရာ၌

ေကးဝါကိ၎င်း၊ ေကျာက်အရာ၌ သံကိ၎င်း ငါေဆာင်ခ့ဲမည်။ သင်၏ အရာ ှ ိတီ့ကိ ငိမ်

သက်ေသာသေဘာ၊ အခွန်ခံတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့် စံေစမည်။

၁၈ သင်၏ြပည်၌ အ ိင်အထက် ပြခင်းအသံကိ ေနာက်တဖန် မကားရ။

သင်၏နယ်အတွင်းတွင် လယ ဖျက်ဆီးြခင်းမ ှ ိရ။ သင်၏ မိ ့ ိ းကိ ကယ်တင်ြခင်းဟ၍ ၎င်း၊

မိတံ့ခါးတိ့ကိ ချီးမွမ်းြခင်းဟ၍၎င်း သမတ်ရလိမ့် မည်။ ၁၉ ေနာက်တဖန် ေနအ့ချိန်၌

သင်၏အလင်းသည် ေနေပးေသာ အလင်းမဟတ်၊ ညဥ့်အချိန်၌လည်း၊ လ အေရာင်သည်

သင့် ကိ မလင်းေစရ။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် သင်၌ ထာဝရအလင်း၊

သင်၏ဘရား သခင်သည် သင်၏ဘန်းအသေရြဖစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၀ ေနာက်တဖန်

သင်၏ေနသည်မဝင်ရ။ သင်၏ လသည်လည်း မဆတ်ရ။ ထာဝရဘရားသည် သင်၌

ထာဝရအလင်းြဖစ်ေတာ်မ၍၊ စိတ်မသာညည်းတွားရာ ကာလကန်ေလ ပီ။ ၂၁

သင်၏လအေပါင်းတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်၍၊ ြပည် ေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲအေမွခံသြဖင့် ၊

ငါ၏ဘန်းပွင့် ေစြခင်း ငှါ၊ ငါ့ကိယ်တိင်စိက်၍ ပစေသာ ပျိုးပင်ြဖစ်ရကလိမ့် မည်။ ၂၂

သငယ်တေယာက်သည် လတေထာင်ြဖစ်ရလိမ့် မည်။ အားနည်းေသာ သတေယာက်သည်

အား ကီးေသာ လမျိုးြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ငါထာဝရဘရားသည် အချိန် ေရာက်လ င် ထိအမကိ

ိးေဆာ်မည်။

၆၁ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အေပ မှာ တည်ေတာ်မ၏။

အေကာင်းမကား၊ ဆင်းရဲသားတိ့ အား ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကိ

ကားေြပာေစြခင်းငှါ၊ ငါ့ကိ ဘိသိက်ေပးေတာ်မ ပီ။ ှ လံးေကကဲွေသာသတိ့၏ အနာကိ

စည်းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘမ်းသွားချုပ်ထားလျက် ှ ိေသာ သတိ့အား လတ်ြခင်းအေကာင်း ှ င့် ၊

အကျဥ်းခံ လျက် ှ ိေသာ သတိ့အား ေထာင်တံခါးဖွင့် ြခင်း အေကာင်းကိ ြပေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂

ထာဝရဘရား၏မဂလာ ှ စ် ှ င့် ၊ ငါတိ့ဘရား သခင် အြပစ်ေပးေတာ်မရာ ေနရ့က်ကာလကိ

ကားေြပာ ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ စိတ်မသာညည်းတွားေသာသတိ့အား ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

၃ စိတ်မသာညည်းတွားေသာ ဇိအန် မိသ့ားတိ့ အဘိ့ စီရင်၍၊ ြပာအရာ၌

ေပါင်းသရဖ၊ ဝမ်းနည်းြခင်း အရာ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းဆီ၊ ိးငယ်ေသာ စိတ်သေဘာ

အရာ၌ ချီးမွမ်းြခင်းအဝတ်တန်ဆာကိ သတိ့အား ေပး ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ထိသတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းသပိတ်ပင်၊ ဘန်းအသေရေတာ်ဘိ့

ထာဝရဘရားစိက်ပျိုးေတာ်မေသာ အပင်ဟ၍ သမတ်ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၄

ေ ှ း ပိပျက်ရာတိ့ကိ ပြပင် ကလိမ့်မည်။ ေ ှ း ကာလ၌ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာတိ့ကိ

တည်ေဆာက်က လိမ့်မည်။ ဆိတ်ညံေသာ မိရ့ာ၊ အစဥ်အဆက် စွန့်ပစ်ရာ အရပ်တိ့ကိ

ပစကလိမ့်မည်။ ၅ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ရပ်လျက်၊ သင်တိ့သိးစ များကိ

ထိန်းေကျာင်း ကလိမ့်မည်။ တကန်းတ ိင်ငံသား တိ့သည် သင်တိ့အဘိ့ လယ်လပ်၍၊

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်း ပစကလိမ့်မည်။ ၆သင်တိ့မကား၊ ထာဝရဘရား၏ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ထမ်းဟ၍ ၎င်း သမတ်ြခင်းကိ

ခံရကလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားတိ့ ၏ စည်းစိမ်ကိ စား၍၊ သတိ့၏ ဘန်းအသေရ၌ ဝါကား

ဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။ ၇သင်တိ့အ ှ က်ကဲွြခင်းအရာ၌ ှ စ်ဆေသာအကျိုးကိ ခံရ၍၊

အသေရပျက်ြခင်းအရာ၌လည်း၊ သတိ့ အဘိ့ကိ ခံစားလျက် ဝမ်းေြမာက် ကလိမ့်မည်။

သတိ့ေြမ၌ ှ စ်ဆေသာအဘိ့ကိ အေမွခံရ၍၊ ထာဝရဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့်
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ြပည့်စံ ကလိမ့်မည်။ ၈အေကာင်းမကား၊ ငါထာဝရဘရားသည် တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းကိ

ှ စ်သက်၏။ လယြခင်းအမ ှ င့် အဓမအမကိ မန်း၏။ သစာအတိင်း သတိ့အား

အကျိုးကိ ေပးမည်။ သတိ့ ှ င့် ထာဝရပဋိညာဥ်ကိ ဖဲွမ့ည်။ ၉ သတိ့အမျိုးအ ွယ်

သားစဥ်ေြမးဆက်တိ့သည် တပါးအမျိုးသားေနရာအရပ်ရပ်၌ ေကျာ်ေစာကလိမ့် မည်။

သတိသ့ည် ထာဝရဘရား ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ ေသာ အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်က၏ဟ သတိ့ကိ

ြမင်ေသာသ အေပါင်းတိ့သည် ဝန်ခံ ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရားေကာင့် ငါသည်

အလွန်ဝမ်း ေြမာက်၍၊ ငါ၏ဘရားသခင်ေကာင့် ငါ့ဝိညာဥ်သည် င် လန်းမည်။

အေကာင်းမကား၊ မဂလာေဆာင်လလင် သည် ေပါင်းသရဖကိ ေဆာင်းသက့ဲသိ့၎င်း၊ မဂလာ

ေဆာင်သတိ့သမီးသည် တန်ဆာဆင်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ကယ်တင်ြခင်းအဝတ်တန်ဆာ ှ င့် ငါ့ကိ

ဝတ်ဆင်ေစ၍၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းဝတ်လံ ှ င့် ခံေတာ်မ ပီ။ ၁၁ ေြမ ကီးသည် အပင်ကိ

ေပါက်ေစသက့ဲသိ့၎င်း၊ ထိအတ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ လမျိုးေ ှ မှ့ာ၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ င့် ချီးမွမ်းြခင်းကိ ေပ ထွန်းေစေတာ်မ လိမ့်မည်။

၆၂ ဇိအန် မိတ့ည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ၏့ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းသည်

ေရာင်ြခည်က့ဲသိ့၎င်း၊ သ၏ ကယ် တင်ြခင်းသည် ထွန်းေတာက်ေသာ

ဆီမီးခွက်က့ဲသိ့၎င်း မထင် ှ ားမီှတိင်ေအာင် ထိ မိအ့တွက် ငါသည် တိတ်

ဆိတ် ငိမ်သက်စွာ မေနရ။ ၂တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သင်၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ကိ၎င်း၊

ှ င်ဘရင်အေပါင်းတိ့သည် သင်၏ ဘန်းအသေရ ကိ၎င်း ြမင်ရကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ် ထွက်နာမသစ်ြဖင့် သင့် ကိ ေခ ကလိမ့်မည်။ ၃သင်သည်

ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်၌ တင့် တယ်ေသာ ဦးရစ်၊ သင်၏ဘရားသခင်ကိင်ေတာ်မေသာ

မင်းေြမာက်သရဖ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄သင့် ကိ၊ စွန့်ပစ်ေသာ သဟ၍၎င်း၊ သင်၏ေြမ ကိ၊

လဆိတ်ညံေသာ ေြမဟ၍၎င်း ေနာက်တဖန် မေခ ရ။ သင်သည် ငါ ှ စ်သက်ေသာသ၊

သင်၏ ေြမသည်လက်ထပ်ေသာေြမဟေသာ အမည်ကိ ရလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ှ စ်သက် ေတာ်မ၏။ သင်၏ေြမကိလည်း လက်ထပ်ရလိမ့်မည်။

၅ လပျိုသည် အပျိုကညာ ှ င့် လက်ထပ်သက့ဲသိ၊့ သင်၏သားတိ့သည် သင် ှ င့်

လက်ထပ်ကလိမ့်မည်။ မဂလာေဆာင်လလင်သည် မဂလာေဆာင်သတိ့သမီး၌

ဝမ်းေြမာက်သက့ဲသိ၊့ သင်၏ဘရားသခင်သည် သင်၌ ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၆

အိေယ ှ လင် မိ၊့ ေန့ညဥ့်မြပတ် တိတ်ဆိတ်စွာ မေနရေသာ လေစာင့် တိ့ကိ

သင်၏ မိ့ ိ းေပ မှာ ငါထား ပီ။ ထာဝရဘရားကိ ေအာက်ေမ့ေစေသာ သတိ၊့ တိတ်

ဆိတ်စွာ မေနက ှ င့် ။ ၇ ေယ ှ လင် မိကိ့ အ မဲတည်ေတာ်မမ၊ ေြမ ကီး ေပ မှာ

ချီးမွမ်းစရာအေကာင်းြဖစ်ေစေတာ်မမမီှတိင် ေအာင်၊ ဘရားသခင်ကိ မ ငိမ်ေစက ှ င့် ။ ၈

ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ ရန်သတိ့ကိ သင်၏ စပါး ှ င့် ေနာက်တဖန် ငါမေကး။ သင်သည်

ကိးစား၍ လပ်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် မေသာက်ရက။ ၉ စပါးကိ

ရိတ်ေသာသတိ့သည် ကိယ်တိင်စား၍၊ ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ စပျစ်သီးကိ

သိမ်း ေသာ သတိ့သည် ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနတန်တိင်းအတွင်း ၌ စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက်ကလိမ့်မည်ဟ တန်ခိး ကီးေသာ လက်ျာလက် ံ းေတာ်ကိ တိင်တည်၍

ကျိန်ဆိေတာ်မ ပီ။ ၁၀ မိတံ့ခါးမှ ထွက် က။ ထွက်က။ လများဘိ့လမ်း ကိ ြပင် က။

ေြမဖိ့ က။ ဖိ့ က။ ေကျာက်များကိ ပယ် ှ င်း က။ လများဘိ့အလံကိ ထက။ ၁၁

ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင့် ကိ ကယ်တင်ေသာ

သသည် လာ၏။ မိမိခံထိက်ေသာ အခသည် မိမိ၌ပါလျက်၊ ဆလပ်ေတာ် သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ၏ဟ ဇိအန်သတိ့သမီးကိ ေြပာက ေလာ့။ ၁၂သတိသ့ည် သန့် ှ င်းေသာသ၊

ထာဝရဘရား ေ ွး တ်ေတာ်မေသာ သဟ၍၎င်း၊ သင်သည် သတပါး မစွန့်ပစ်၊ စည်ပင်ေသာ

မိဟ့၍၎င်း သမတ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

၆၃ တင့်တယ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာဆင်ြခင်း၊ ကီးေသာတန်ခိးေကာင့်

ဝါ ကားြခင်း ှ ိ၍၊ ပန်းဆိးေသာ အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊

ဧဒံြပည်ေဗာဇရ မိမှ့လာေသာ ဤသကား၊ အဘယ်သြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်း။ ၂

ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် နီေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ေတာ်မသနည်း။ အဝတ်ေတာ်သည်

စပျစ်သီးကိ နင်းနယ်ေသာ သ၏အဝတ် ှ င့် အဘယ် ေကာင့် တပါသနည်း။ ၃ စပျစ်သီးကိ

ငါတေယာက်တည်းနင်းနယ်ရ ပီ။ လများအထဲကတေယာက်မ မပါ။ သတိ့ကိ

ငါအမျက်ထွက်၍ ေကျာ်နင်း ပီ။ ြပင်းစွာအမျက်ထွက်၍ ှ ိပ်နင်း ပီ။ သတိ့အေသွးသည်

ငါ့အဝတ်ေပ မှာ ဖျန်းလျက် ှ ိ ပီ။ ငါ့ အဝတ်တန်ဆာ ှ ိသမ ကိ ငါဆိး ပီ။ ၄အြပစ်ေပးေသာ

ေနရ့က်ကိ ငါေအာက်ေမ့ ပီ။ ငါေ ွး တ်ေသာ သတိ့၏ ှ စ်သည် ေရာက်လာ ပီ။ ၅

ငါ ကည့် ၍ မစေသာ သမ ှ ိ။ မိင်ေတွေသာ် လည်း ေထာက်ပင့် ေသာသမ ှ ိ။

ထိေကာင့် ၊ ကိယ်လက် သည် ကိယ်အဘိ့ ကယ်တင်ြခင်းကိ ပ ပီ။ ကိယ်ေဒါသ

အမျက်သည် ကိယ်ကိ ေထာက်ပင့် ပီ။ ၆ လများကိ အမျက်ထွက်၍ ေကျာ်နင်း ပီ။

ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်၍ ကျပ်ကျပ် ှ ိပ်နင်း ပီ။ သတိ့အေသွးကိ ေြမေပ မှာ

သွန် ပီ။ ၇ က ဏာ ှ င့် မဟာေမတာေတာ်အတိင်း ထာဝရဘရားသည်

ငါတိ့အား သနားေတာ်မေသာ အရာအလံး စံကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌

ပေတာ်မေသာ မဟာေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း ေထာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏

မဟာေမတာေတာ် ှ င့် ၊ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွမ်းမည်။ ၈

အကယ်စင်စစ် သတိ့သည် ငါ၏လြဖစ်က၏။ သစာမပျက်ေသာ သားလည်း ြဖစ်က၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ သြဖင့် ၊ သတိ့ကိ ကယ် တ်ေတာ်မ၏။ ၉ အမေရာက်ေလရာရာ၌ သတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲေတာ်မမ။ ေ ှ ေ့တာ်မှ ေစလတ်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည် ကယ်တင်လျက်၊

ေမတာက ဏာေတာ် ှ ိသည်အတိင်းေ ွး တ်ေတာ်မ၏။ ေ ှ းကာလပတ်လံး သတိ့ကိ

ချီေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၁၀ သတိ့သည်လည်း ပန်ကန်၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

နာေစက၏။ ထိေကာင့် ၊ သတိ့ကိ ရန် ဘက် ပ၍ စစ်တိက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါ

ထာဝရဘရား၏ လတိ့သည် ေ ှ းကာလ၊ ေမာေ ှ ၏ကာလကိ ေအာက်ေမ့က၏။ မိမိလတိ့

ကိ သိးထိန်း ှ င့်တကွ ပင်လယ်ထဲက ထတ်ေဆာင်ေသာ ဘရားသည် အဘယ်မှာ

ှ ိေတာ်မသနည်း။ မိမိလတိ့အထဲ ၌ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ သွင်းလျက်၊ ၁၂

ေမာေ ှ ၏လက်ျာနားမှာ ဘန်း ကီးေသာ လက် ံ းေတာ်ကိ သွင်း၍၊ အသေရေတာ်ကိ အစဥ်

ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ သတိ့ေ ှ မှ့ာ ေရကိ ခဲွသြဖင့် ၊ ၁၃ လွင်ြပင်၌ ြမင်းကိ ှ င်သက့ဲသိ၊့

အဆီးအတား မ ှ ိဘဲ နက်နဲရာအရပ်၌ သတိ့ကိ ေဆာင်သွားေသာ ဘရား သည် အဘယ်မှာ

ှ ိေတာ်မသနည်း။ ၁၄ ချိုင့် ထဲသိ့သိး ွား ဆင်းသွားသက့ဲသိ၊့ ထာဝရဘရား၏

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငိမ်ဝပ်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိသိ့ အသေရေတာ်ကိ

ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ ေဆာင်သွားေတာ်မပါ ပီ။ ၁၅ ေကာင်းကင်ဘံက

ငံ့ ကည့်ေတာ်မပါ။ သန့် ှ င်း၍ ဘန်း ကီးေသာေနရာက ကည့် ေတာ်မပါ။ စိတ်ေတာ်

အား ကီး၍ တန်ခိးကိ ြပေတာ်မြခင်း၊ က ဏာေတာ်လပ် ှ ား၍ အက ်ပ်တိ့ကိ

သနားစံမက်ေတာ်မြခင်းသည် အဘယ်မှာ ှ ိပါသနည်း။ ချုပ်တည်းေတာ်မသေလာ။ ၁၆

အာြဗဟံသည် အက ်ပ်တိ့ကိမသိ၊ ဣသေရလသည် လက်မခံေသာ်လည်း၊

အကယ်စင်စစ်ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်တိ့အဘြဖစ်ေတာ်မ၏။ အိထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် သည် အက ်ပ်တိ့အဘြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေ ှ းကာလမှစ၍

အက ်ပ်တိ့ကိ ေ ွး တ်ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အိထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၏လမ်းမှ အက ်ပ်တိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် လဲေစေတာ်မသနည်း။

ကိယ်ေတာ်ကိမေကာက် ွံ မ့ည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်တိ့၏ စိတ် ှ လံးကိအဘယ်ေကာင့်

ခိင်မာေစေတာ်မသနည်း။ ကိယ်ေတာ်၏ က ်ပ်တိ့အတွက်၊

အေမွေတာ်ြဖစ်ေသာအ ယ်တိ့အတွက် ြပန်လာေတာ်မပါ။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်၏

သန့် ှ င်းသတိ့သည် ခဏသာအစိးရ ပီးမှ၊ ရန်သတိ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

ေကျာ်နင်း ကသည်ြဖစ်၍၊ ၁၉ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်မအပ်စိးဘးေသာ

သက့ဲသိ့၎င်း၊ နာမေတာ်ြဖင့် သမတ်ြခင်းကိမခံဘးေသာ သက့ဲသိ့၎င်းြဖစ် ကပါ၏။

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ေဟာ၍၊ ကယ်တင်ြခင်းငှါ တန်ခိး ကီးေသာ ငါေပတည်း။

၆၄ ကိယ်ေတာ်သည် မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖွင့် လှစ်၍၊ ဆင်းသက်ေတာ်မပါေစေသာ။

ေ ှ ေ့တာ်၌ ေတာင်တိ့သည် လပ်ကပါေစေသာ။ ၂ မီးသည်အမိက်ကိ

ေလာင်သက့ဲသိ့၎င်း၊ ေရကိဆ ေစသက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ပါေစေသာ။ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ကိယ်ေတာ်

၏ ရန်သတိ့သည် နာမေတာ်ကိ သိ၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ လအမျိုး မျိုးတိ့သည်

တန်လပ်ကပါလိမ့်မည်။ ၃အက ်ပ်တိ့ ေြမာ်လင့်သည်ထက်၊ အ့ံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ

ပေတာ်မေသာအခါ၊ ဆင်းသက်ေတာ်မ၍ ေတာင်တိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ လပ်ကပါ၏။ ၄

ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ေသာသတိ့အဘိ့အလိငှါ ေကျးဇး ပေတာ်မေသာဘရား၊
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ကိယ်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာ ဘရားသခင်ကိ ကမာဦးမှစ၍ အဘယ်သမ မကားမသိပါ။

နားြဖင့် မ ကား၊ မျက်စိြဖင့် မြမင်စဖးပါ။ ၅ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့်

ေသာသ၊ တရား ေတာ်လမ်းတိ့၌ ကိယ်ေတာ်ကိ ေအာက် ေမ့ေသာသတိ့ ှ င့် ကိယ်ေတာ်သည်

မိဿဟာယ ဖဲွေ့တာ် မ၏။ ထိလမ်းတိ့မှ အက ်ပ်တိ့သည် အစဥ်လဲတတ် ေသာေကာင့်

အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရကပါ မည်ေလာ။ ၆

အက ်ပ်တိ့ ှ ိသမသည် စင် ကယ်ြခင်းမ ှ ိပါ။ ပဘးသမ ေသာ ကသိလ်ေကာင်းမတိ့သည်

ညစ်ေသာ အဝတ် ှ င့်တကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ ှ ိသမသည် သစ် ွက် က့ဲသိ့

ိး ွမ်းလျက် ှ ိ၍၊ ကိယ်အြပစ်တိ့သည် ေလက့ဲသိ့ အက ်ပ်တိ့ကိ တိက်သွားပါ ပီ။ ၇

နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပေသာသ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ မီှဝဲြခင်းငှါ ကိယ်ကိကိယ် ိးေဆာ်ေသာ

သတေယာက်မ မ ှ ိပါ။ အေကာင်းမကား၊ မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ၍ အက ်ပ်တိ့ကိ

ဒစ ိက်အြပစ်အားြဖင့် ဆံး ံ းေစေတာ်မ ပီ။ ၈ သိ့ရာတွင်အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ အဘြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် အိးေြမြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့၏ အိးထိန်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့ ှ ိသမသည် လက်ေတာ် ှ င့်

ဖန်ဆင်းေသာအရာ ြဖစ်ပါ၏။ ၉ အိထာဝရဘရား၊ ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။

ြပစ်မှားမိေသာအြပစ်တိ့ကိ အစဥ်မြပတ် ေအာက်ေမ့ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ကည့် ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့ ှ ိသမသည် ကိယ်ေတာ်၏ လြဖစ်ကပါ၏။ ၁၀သန့် ှ င်းေသာ မိေ့တာ်တိ့သည်

ေတာြဖစ် ကပါ ပီ။ ဇိအန်ေတာင်လည်း ေတာြဖစ်ပါ ပီ။ ေယ ှ လင် မိ ့လည်းပျက်စီးပါ ပီ။

၁၁ ကိယ်ေတာ်ကိ ဘိးေဘးတိ့ချီးမွမ်းရာအရပ်၊ အက ်ပ်တိ့၏ သန့် ှ င်းတင့်တယ်ေသာ

ဗိမာန်ေတာ်ကိ မီးေလာင်ပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့ ှ စ် သက်ဘွယ်ေသာ အရာ ှ ိသမ တိ့သည်

သတ်သင်ပယ် ှ ားလျက် ှ ိ ကပါ၏။ ၁၂ အိထာဝရဘရား၊ ဤအမတိ့ကိ သည်းခံေတာ်မ

မည်ေလာ၊ ေအာင့်လျက်ေန၍ အက ်ပ်တိ့ကိ အလွန် ဆင်းရဲေစေတာ်မမည်ေလာ။

၆၅ ငါ့ကိမေမးမေလာက်ေသာသတိ့၏ စကားကိ ငါနားေထာင် ပီ။

ငါ့ကိမ ှ ာေသာသတိ့သည် ငါ့ကိေတွရ့ က ပီ။ ငါ့ကိ ကည့် ကေလာ့။

ကည့်ကေလာ့ဟ ငါ့နာမကိ ပဌနာမ ပေသာလမျိုးအား ငါေြပာဆိ ပီ။ ၂ မိမိအလိအတိင်း

မေကာင်းေသာလမ်းကိ လိက်၍၊ ြငင်းဆန်တတ်ေသာ လမျိုးကိ မျက် ှ ာ ပလျက်၊ တေနလံ့း

ငါသည် ကိယ်လက်ဝါးကိြဖန့် ရ ပီ။ ၃ ထိလမျိုးသည် ဥယျာဥ်၌ ယဇ်ပေဇာ်၍၊ အတ်ေပ မှာ

ေလာဗန်ကိ မီး ိသ့ြဖင့် ၊ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ် ြခင်းငှါ၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ အစဥ် ပတတ်၏။ ၄

သချုင်းမှာေန၍၊ သချုင်းတွင်း၌ အိပ်တတ်၏။ ဝက်သားကိ စား၍၊ ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ

အမဲသား ပတ်ရည် ကိ ေသာတတ်၏။ ၅သတိ့ကလည်း၊ သင်သည် အသီးအြခားေနေလာ့။

ငါ့ထံသိ့ မချဥ်း ှ င့် ။ ငါသည်သင့်ထက်သာ၍ သန့် ှ င်းသည်ဟ ဆိတတ်၏။ ထိသိ့ေသာ

သတိ့သည် ငါ့ ှ ာေခါင်း၌ မီးခိးက့ဲသိ့၎င်း၊ အစဥ်ေလာင်ေသာမီးက့ဲသိ့ ၎င်း ြဖစ် က၏။ ၆

ငါ့ေ ှ မှ့ာ စာရင်းမှတ်လျက် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာမေန၊ အကျိုးအြပစ်ကိ

ဆပ်ေပးမည်။ ၇ သင်တိ့၏ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ၎င်း၊ ေတာင်ေပ မှာ ေလာဗန်ကိ မီး ိ ့၍၊

ကန်းေပ မှာ ငါ့ကိက့ဲရဲေ့သာ သင်တိ့ ဘိးေဘး၏ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ၎င်း သင်တိ့ရင်ခွင်၌

ငါဆပ်ေပးမည်။ အကယ်စင်စစ်သတိ့ ပဘးေသာ အကျင့် တိ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ

သတိ့ရင်ခွင်၌ ငါြခင်၍ ေပးမည်ဟ၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈တဖန်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ စပျစ်သီး ပတ်၌ စပျစ်ရည်ကိ ေတွေ့သာအခါ မဖျက် ှ င့် ၊

မဂလာ ှ ိသည်ဟ ဆိတတ်သက့ဲသိ၊့ ထိအတ၊ ငါ့ကန်တိ့၏ အကျိုးအလိငှါ ငါ ပမည်။

အကန်အစင်မဖျက်။ ၉ယာကပ်အမျိုးထဲက မျိုးေစ့ကိ၎င်း၊ ယဒအမျိုးထဲက ငါ့ေတာင်ကိ

အေမွခံရေသာသကိ၎င်း ငါထတ်ေဘာ် မည်။ ငါေ ွးေကာက်ေသာ သတိ့သည်

ြပည်ေတာ်ကိ အေမွခံ၍၊ ငါ၏ကန်တိ့သည် ေနရကလိမ့်မည်။ ၁၀ ငါ့ကိ ှ ာေသာ

ငါ၏လတိ့အဘိ၊့ ှ ာ န်အရပ်သည် သိးြခံြဖစ်လိမ့်မည်။ အာေခချိုင့်သည်လည်း ွားများ

အိပ်ရာအရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၁ သင်တိ့မကား၊ ထာဝရဘရားကိစွန့်ပစ်ေသာသ၊

ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ကိေမ့ေလျာ့ေသာသ၊ ဂါဒ ဘရားေ ှ မှ့ာ စားပဲွကိခင်း၍၊

ေမနိဘရားအား သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ြပင်ေသာသ ြဖစ်က၏။ ၁၂သင်တိ့ကိ

ငါေရတွက်၍၊ ထား၌အပ်မည်။ ှ ိသမ တိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိခံရေအာင် ဦးချရက

လိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငါေခေသာ အခါမထးက။ ငါေြပာေသာအခါ

နားမေထာင် က။ ငါ့ မျက်ေမှာက်၌ မေကာင်းေသာ အကျင့် ကိ ကျင့် က၏။

ငါမ ှ စ်သက်ေသာ အရာကိ ေ ွးယက၏။ ၁၃ ထိေကာင့် ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏ကန်တိ့သည် စား ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ မကား၊

မွတ်သိပ် ကလိမ့်မည်။ ငါ၏ကန်တိ့သည် ေသာက်ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့မကား၊

ေရငတ်ကလိမ့်မည်။ ငါကန် တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့မကား၊

ှ က် ေကာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါ၏ကန်တိ့သည် င်လန်းေသာ စိတ် ှ င့်

သီချင်းဆိ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့မကား၊ ဝမ်းနည်းေသာစိတ် ှ င့် ငိေ ကးကလိမ့်မည်။

ေကကဲွေသာ ှ လံး ှ င့် ညဥ်းတွား ြမည်တမ်းကလိမ့်မည်။ ၁၅သင်တိ့သည် ကိယ်နာမကိ၊

ငါေ ွးေကာက်ေသာ သတိ့၌ ကျိန်ဆဲဘိ့ရာ ကျန်ရစ်ေစကလိမ့်မည်။ အ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ကိ ကွပ်မျက်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့ကိ အြခားေသာနာမြဖင့်

မှည့် ေတာ်မမည်။ ၁၆ ေြမ ကီးေပ မှာ မိမိကိ မိမိေကာင်း ကီးေပးေသာ သသည်၊

သစာေစာင့် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပ၍ ေကာင်း ကီးေပးလိမ့်မည်။ ေြမ ကီးေပ မှာ

ကျိန်ဆိေသာသသည်၊ သစာေစာင့် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင် ကိ တိင်တည်၍

ကျိန်ဆိလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ အရင်အမတိ့ကိ ေမ့ေလျာ့ရ၏။ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ကွယ်

ေပျာက်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၇ ကည့် ေလာ့။ မိဃ်းေကာင်းကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီးသစ်ကိ

ငါဖန်ဆင်းမည်။ အရင်မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ မေအာက်ေမ့ရ။

ှ လံးမမှတ်မိရ။ ၁၈ ငါဖန်ဆင်းလတ့ံေသာအရာေကာင့် ၊ သင်တိ့ သည် အစဥ်အ မဲ

ဝမ်းေြမာက် န်လန်း ကလိမ့်မည်။ ေယ ှ လင် မိကိ့ ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်း၊

မိသ့ားတိ့ကိ င်လန်းစရာအေကာင်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါဖန်ဆင်း၏။ ၁၉ ငါသည်လည်း

ေယ ှ လင် မိေ့ ကာင့် ဝမ်းေြမာက်မည်။ ငါ၏လတိ့ေကာင့် င်လန်းမည်။

ထိ မိ ့၌ ငိေကးသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်သံကိ ေနာက်တဖန်မကားရ။ ၂၀ ထိ မိ ့၌

အသက်ငယ်ေသာသငယ်မ ှ ိရ။ မသက် မြပည့်စံေသာ လအိလည်းမ ှ ိရ။

အသက်တရာ ှ ိလျက် ေသေသာသကိ သငယ်ဟ၍မှတ်ရ၏။ အြပစ် ှ ိေသာ သသည်

အသက်တရာ ှ ိလျက်ေသလင်၊ ကျိန်ြခင်းကိ ခံရေသာသဟ၍မှတ်ရ၏။ ၂၁ ထိသတိ့သည်

ကိယ်ေဆာက်ေသာအိမ်၌ ေနကလိမ့်မည်။ ကိယ်စိက်ေသာ စပျစ်ဥယျာဥ်အသီးကိ စားက

လိမ့်မည်။ ၂၂သတိသ့ည် အိမ်ကိ ေဆာက်၍ အြခားေသာသ ေနရမည်မဟတ်။ သတိ့သည်

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်၍ အြခားေသာသစားရမည်မဟတ်။ ငါ၏ လတိ့အသက်သည်

သစ်ပင်၏အသက်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် ကိယ် ပစေသာအရာကိ ကာြမင့် စွာ

သံးေဆာင်ရက လိမ့်မည်။ ၂၃ ငါေ ွးေကာက်ေသာ သတိ့သည် အချည်း ှ ီး

မလပ်မေဆာင်ရက။ အသက်တိေသာ သားကိမဘွား မြမင်ရက။ ကိယ်တိင်မှစ၍

အမျိုးအ ွယ်တိ့သည်၊ ထာဝရဘရားေပးေတာ်မေသာ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံရေသာသြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၂၄ ငါသည် သတိ့မေခ မီှကပင် ထးမည်။ ေလာက်

စဥ်တွင်ပင် ငါနားေထာင်မည်။ ၂၅ ေတာေခွး ှ င့် သိးသငယ်တိ့သည် အတကျက်

စား ကလိမ့်မည်။ ြခေသ့သည် ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိစားလိမ့် မည်။ ေ မမကား၊ ေြမမန့်ကိသာ

စားရလိမ့်မည်။ ငါ၏ သန့် ှ င်းေသာေတာင်တြပင်လံး၌ အချင်းချင်း ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း၊

ဖျက်ဆီးြခင်းကိ မ ပရကဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။

၆၆ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေကာင်းကင်ဘံသည် ငါ့ပလင်ြဖစ်၏။

ေြမ ကီးသည် ငါ့ေြခတင် ရာခံြဖစ်၏။ အဘယ်သိ့ေသာ ဗိမာန်ကိ ငါ့အဘိ့

တည်ေဆာက်ကမည်နည်း။ အဘယ်အရပ်သည် ငါကျိန်းဝပ်ရာ အရပ်ြဖစ်မည်နည်း။ ၂

ဤအရာအလံးစံတိ့သည် ငါ့ကိယ်တိင်ဖန်ဆင်းေသာေကာင့် ြဖစ် က၏။ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊

ှ လံးေကကဲွ ြခင်း၊ ငါ့စကားေကာင့် တန်လပ်ြခင်း ှ ိေသာသကိသာ ငါ ကည့် မည်။ ၃

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ွားကိသတ်ေသာ သသည် လကိ သတ်ေသာသ ှ င့်တ၏။

သိးသငယ်ကိ ယဇ်ပေဇာ်ေသာသသည် ေခွးလည်ပင်းကိြဖတ်ေသာ သ ှ င့်တ၏။ အလဒါနကိ

လဒါန်းေသာသသည် ဝက်ေသွးကိ လဒါန်းေသာသ ှ င့်တ၏။ ေလာဗန်ကိမီး ိေ့သာသသည်

ပ်တကိေကာင်း ကီးေပးေသာသ ှ င့်တ၏။ အကယ်စင် စစ် ထိသတိ့သည် မိမိအလိ ှ ိရာ

လမ်းကိေ ွး က၏။ မိမိဆိးညစ်ေသာအမတိ့၌ ေမွေ့လျာ် က၏။ ၄ ငါသည်လည်း၊ သတိ့ဘိ့

ေဘးဥပဒ်များကိေ ွးမည်။ သတိ့ေကာက်ေသာအမကိ ေရာက်ေစမည်။ အေကာင်းမကား၊

ငါေခ ေသာအခါ အဘယ်သမ မထး။ ငါေြပာေသာအခါ သတိ့သည် နားမေထာင် က။ ငါ့

မျက်ေမှာက်၌ မေကာင်းေသာ အကျင့် ကိကျင့် ၍၊ ငါမ ှ စ်သက်ေသာအရာကိ ေ ွးယက၏။

၅ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်စကားေတာ်ေကာင့် တန်လပ်ေသာ သတိ၊့ စကားေတာ်ကိ
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နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့ကိမန်း၍၊ ငါ့နာမေကာင့် ှ င်ထတ်ေသာ ညီအစ်ကိတိ့က၊

ငါတိ့သည်သင်တိ့၏ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ြမင်ရမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားသည်

ဘန်းပွင့် ေတာ်မေစသတည်းဟ ေြပာတတ်ေသာ်လည်း၊ ှ က်ေကာက်က လိမ့်မည်။ ၆

မိ ့၌ အတ်အတ်ကျက်ကျက်ေသာအသံ၊ ဗိမာန်ေတာ်ထဲက ထွက်ေသာအသံ၊ ရန်သတိ့အား

အကျိုး အြပစ်ကိ ေပးေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏စကားသံ ေပတည်း။

၇ ဇိအန်သတိ့သမီးသည် သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ မခံမီှသားကိဘွား၏။

ေဝဒနာခံချိန်မေရာက်မီှ သား ေယာက်ျားကိြမင်၏။ ၈ ထိသိ့ေသာအမကိ အဘယ်သသည်

ကားဘး သနည်း။ ထိသိ့ေသာအမကိ အဘယ်သသည် ြမင်ဘး သနည်း။ တိင်း ိင်ငံကိ

တေန့ြခင်းတွင် ဘွားတတ်သေလာ။ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ တ ပိင်နက်

ဘွားတတ်သေလာ။ ဇိအန်သတိ့သမီးသည် သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ ခံအ့ံဆဲဆဲတွင်၊

သားများကိ ဘွားြမင်ပါသည် တကား။ ၉သားဘွားမည်အေကာင်းကိ ငါသည်စီရင် ပီးမှ၊

မဘွားေစဘဲေနရမည်ေလာဟထာဝရဘရားေမးေတာ် မ၏။ ငါသည် ပဋိသေ ေပး ပီးမှ၊

မဘွား ိင်ေအာင် ချုပ်ထားရမည်ေလာဟ သင်၏ဘရားသခင်ေမးေတာ် မ၏။ ၁၀

ေယ ှ လင် မိကိ့ ချစ်ေသာသအေပါင်းတိ၊့ သ ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကေလာ့။

ေယ ှ လင် မိအ့တွက် စိတ်မသာညည်းတွားေသာသအေပါင်းတိ၊့ သ ှ င့်အတ

အလွန်ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ၁၁ သိ့ ပလ င်၊ သ၏ချမ်းသာြခင်းသားြမတ်ကိစိ့၍

ဝကလိမ့်မည်။ သ၏စည်းစိမ် ကယ်ဝြခင်းအထဲက ထတ်ယ၍ ေမွေ့လျာ် ကလိမ့်မည်။ ၁၂

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ြမစ်က့ဲသိ့ ချမ်းသာကိ၎င်း၊ စီးေသာေရက့ဲသိ့တပါး

အမျိုးသားတိ့၏ စည်းစိမ်ကိ၎င်း ေယ ှ လင် မိသိ့့ ငါေရာက်ေစမည်။ သင်တိ့သည်

သားြမတ်ကိစိ့၍ ခါး၌ချီြခင်း၊ ဒးေပ မှာ ြမူြခင်းကိ ခံစားရကလိမ့်မည်။ ၁၃အမိသည်

သားငယ်ကိ ှ စ်သိမ့်ေစသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့ကိ ငါ ှ စ်သိမ့်ေစမည်။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ချမ်းသာ

ရကလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိသိ့ ေတွ့ြမင်သြဖင့် ၊ သင်တိ့၏ ှ လံးသည် င်ြမူး၍၊ အ ိးတိ့

သည်စိမ်းလန်းေသာ အပင်က့ဲသိ့ သန် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည်လည်း

ကန်ေတာ်တိ့အား၎င်း၊ အမျက်ေတာ်သည် ရန်သ တိ့အား၎င်း ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၅

ကည့် ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ြပင်းစွာေသာ အ ှ ိန်အားြဖင့် အမျက်ေတာ်ကိ၎င်း၊

မီးလ ံအားြဖင့် ဆံးမ ေတာ်မြခင်းကိ၎င်း ထင် ှ ားစွာ ြပြခင်းငှါ၊ ေလေဘွက့ဲသိ့ေသာ

ရထားေတာ်တိ့ကိစီး၍၊ မီးက့ဲသိ့ ကလာေတာ် မလိမ့်မည်။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်

မီး ှ င့်ထားအားြဖင့် ၊ လသတဝါအေပါင်းတိ့ကိ အြပစ်ေပးေတာ်မ၍၊ ထာဝရ

ဘရားကွပ်မျက်ေတာ်မေသာ သတိ့သည် များ ကလိမ့်မည်။ ၁၇ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဝက်သား၊ ကက် သား၊ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာကိ စားလျက်၊ ဥယျာဥ်တိ့တွင် အလယ်၌ ှ ိေသာ

သတေယာက်ေနာက်သိ့ လိက်၍၊ မိမိတိ့ကိ သန့် ှ င်းစင် ကယ်ေစေသာ သတိ့သည် တ ပိင်

နက် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏အကျင့် ကိ၎င်း အ ကံအစည်တိ့ကိ၎င်း

ငါသိ၏။ ၁၈ အချိန်တန်မှ ဘာသာစကားြခားနားေသာ လ အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ

ငါစည်းေဝးေစသြဖင့် ၊ သတိ့သည် လာ၍ ငါ၏ဘန်းကိ ဖးြမင် ကလိမ့်မည်။ ၁၉

ထိသတိ့တွင် အလံကိ ငါထမည်။ ေဘးလွတ် ေသာ သတိ့ကိ တာ ြပည်၊ ဖလြပည်၊

ေလးလက်နက်ကိ သံးတတ်ေသာ လဒြပည်၊ တဗလြပည်၊ ယာဝန်ြပည်မှစ၍၊

ငါ၏နာမကိမကား၊ ငါ၏ဘန်းကိမြမင်၊ ေဝးစွာေသာ တကန်းတ ိင်ငံအရပ်သိ့

ေစလတ်သြဖင့် ၊ တပါး အမျိုးသားတိ့တွင် ငါ၏ဘန်းကိ ေဟာေြပာကလိမ့်မည်။ ၂၀

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် စင် ကယ်ေသာ ဖလား စသည်တိ့ ှ င့် ၊ ပေဇာ်သကာကိ

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲသက့ဲသိ၊့ ထိသတိ့သည် သင်တိ့၏ ညီအစ်ကိ အေပါင်းကိ ြမင်း၊

ရထား၊ ထမ်းစင်၊ ြမည်း၊ ကလားအပ် ေပ ၌တင်၍၊ ထာဝရဘရားအားပေဇာ်ဘိရ့ာ၊ ခပ်သိမ်း

ေသာအြပည်ြပည်တိ့မှငါ၏ သန့် ှ င်းေသာေတာင်၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ေဆာင်ခ့ဲ ကလိမ့်မည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိသအချို တိ့့ကိ ငါေ ွးယ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် အရာ ှ င့်

ေလဝိလအရာ၌ခန့်ထားမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ငါဖန်ဆင်းေသာ

ေကာင်းကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီးသစ်သည် ငါ့ေ ှ ့၌ တည်သက့ဲသိ၊့ သင်တိ့၏အမျိုးအ ွယ် ှ င့်

သင်တိ့၏ နာမသည်လည်း တည်ရလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃

လသတဝါအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကိးကွယ်ြခင်းငှါ လဆန်းေန့ ှ င့် ဥပသ်ေန့

အစဥ်အတိင်းလာက လိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိသတိ့သည်၊

ငါ့ကိြပစ်မှားေသာသတိ့၏ အေသေကာင်များကိ ထွက်၍ ကည့် ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏

ပိးသည်မေသ ိင်ရာ။ သတိ့၏မီးသည်လည်းမ ငိမ်း ိင်ရာ။ လသတဝါအေပါင်းတိ့၌

ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ်ရက လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။



ေယရမိ 388

ေယရမိ

၁ ယဒ ှ င်ဘရင် အာမန်သားေယာ ှ ိမင်းနန်းစံ ဆယ်သံး ှ စ်တွင်၎င်း၊

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိသား ေယာယ ကိမ်လက်ထက်၌၎င်း၊ ၂

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိသား ေဇဒကိ မင်းနန်းစံ ဆယ်တ ှ စ်ေစ့၍ ပဥပလတွင်၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ သိမ်းသွားချုပ်ထားသည်တိင်ေအာင်၊ ၃ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံေသာ ဗလာမိန်ြပည်၊ အာနသတ် မိေ့န ဟိလခိသားယဇ်ပေရာဟိတ်

ေယရမိ စကားမှာ၊ ၄ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီ သိ့ ေရာက်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ သင့် ကိအမိဝမ်းထဲ၌ ငါမဖန်ဆင်းမီှသင့် ကိ ငါသိ ပီ။

မဘွားမီှကပင် သင့် ကိ ငါသန့် ှ င်းေစ၍၊ လ အမျိုးမျိုးတိ့အဘိ၊့ ပေရာဖက်အရာ၌

ခန့်ထား ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ငါကလည်း၊ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည်

မေဟာမေြပာတတ်ပါ။ သငယ်ြဖစ်ပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၇ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အက ်ပ်သည် သငယ် ြဖစ်ပါ၏ဟ မေြပာ ှ င့် ။ အကင်သ ှ ိရာသိ့ သင်ကိ ငါ ေစလတ်၏။

ထိသ ှ ိရာသိ့ သင်သွားရမည်။ အကင် စကားကိ ငါမှာထား၏။ ထိစကားကိ

သင်ဆင့် ဆိရမည်။ ၈ သတိ့ကိမေကာက် ှ င့် ။ သင့် ကိ ကယ် တ်ြခင်းငှါ သင် ှ င့်အတ

ငါ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၉ လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ ငါ့ တ်ကိတိ့ေတာ်မလျက်၊

သင်၏ တ်၌ ငါ့စကားကိ ငါသွင်းထား ပီ။ ၁၀ ကည့် ေလာ့။ သင်သည် တ်ပယ် ဖိချ

ဖျက်ဆီး ေမှာက်လဲှရေသာအခွင့် ၊ တည်ေဆာက်စိက်ပျိုးရေသာ အခွင့် ှ င့် သင့် ကိ

လအမျိုးမျိုးတိ့၏ တိင်း ိင်ငံများ အေပ မှာ ယေနင့ါခန့်ထား ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်၍၊ ေယရမိ၊

သင်သည်အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င် ငါက၊ အက ်ပ်သည်

ဗာတံတိင်းကိ ြမင်ပါ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၁၂ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်မှန်ကန်စွာြမင် ပီ။

အေကာင်းမကား၊ ငါ့စကားကိ ြပည့်စံေစြခင်းငှါ၊ ငါေစာင့် ေနမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဒတိယအကိမ် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်၍၊ သင်သည်

အဘယ် အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င် ငါက၊ အက ်ပ် သည် ဆပွက်ေသာ

အိးကင်းကိ ြမင်ပါ၏။ ေြမာက် ဘက်သိ့မျက် ှ ာ ပလျက် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၄

ထာဝရဘရားက၊ ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်ကေဘးဥပဒ်သည်၊ ဤြပည်သားတိ့အေပ သိ့

ထွက်လာလိမ့်မည်။ ၁၅ အေကာင်းမကား၊ ေြမာက်တိင်း ိင်ငံသား အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ

ငါေခ ၍၊ သတိ့သည် လာ ပီးလ င်၊ ေယ ှ လင် မိတံ့ခါးဝများတိ့၌၎င်း၊ မိ ့ ိ းပတ်ဝန်းကျင်

အရပ်ရပ်တိ့၌၎င်း၊ ယဒ မိ့ ွာအလံးစံတိ့၌၎င်း မိမိတိ့ ရာဇပလင်များကိ အသီးအသီး

တည်ထားကလိမ့်မည်။ ၁၆ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ငါ့ကိစွန့်ေသာအြပစ်၊ အြခားေသာ

ဘရားတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိေ့သာ အြပစ်၊ မိမိတိ့လက်ြဖင့် လပ်ေသာ အရာကိ

ကိးကွယ် ေသာအြပစ် ှ ိသမ တိ့ေကာင့် ၊ သတိ့ကိ ငါစစ်ေကာ၍၊ အြပစ် ှ င့်အေလျာက်

စီရင်မည်။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည် ခါးပန်းကိ စည်း၍ထေလာ့။ ငါမှာထားသမ ကိ

သတိ့အား ေဟာေြပာေလာ့။ သတိ့ ေ ှ မှ့ာ သင့် ကိ ငါအ ှ က်မခဲွရမည်အေကာင်း သတိ့ကိ

မေကာက် ှ င့် ။ ၁၈ ကည့် ေလာ့။ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်၊

ြပည်သြပည်သားတည်းဟေသာ တ ိင်ငံလံး တဘက်၌၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိ၊့ သံတိင်၊

ေ ကးဝါထရံအရာ၌ သင့် ကိ ယေန့ ငါခန့်ထား၏။ ၁၉ သတိ့ဥည် သင့် ကိစစ်တိက်၍

မ ိင်ရက။ သင့် ကိ ကယ် န်ြခင်းငှါ၊ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိသည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်ငါ့ဆီသိ့ေရာက်၍၊

သင်သည်ေယ ှ လင် မိသိ့့ သွား ပီး လ င်၊ ၂ ေအာ်ဟစ်ရမည်အရာဟမကား၊

ထာဝရဘရားက၊ လယ်မလပ်ေသာ ေတာအရပ်၌ သင်သည် ငါ့ေနာက် သိ့လိက်ေသာအခါ၊

အသက်အ ွယ် ငယ်၍ခံရေသာေကျးဇးကိ၎င်း၊ ထိမ်းြမားေပးစားြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ

ချစ်ြခင်းေမတာကိ၎င်း ငါေအာက်ေမ့၏။ ၃ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုးသည်

ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်း၏။ စီးပွားေတာ်အဘိ့ အဦးသီးေသာ အသီးြဖစ်၏။ သတိ့ကိ

လယေသာသအေပါင်းတိ့သည် အြပစ် ှ ိ က၏။ ထိသတိ့အေပ မှာ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ရ

သည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ အိယာကပ်အမျိုး ှ င့် ဣသေရလ အမျိုးအ ွယ်

အေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နား ေထာင် ကေလာ့။ ၅ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့သည် ငါ့ထံမှေဝးစွာထွက်သွား၍၊ အနတလမ်း

သိ့လိက်လျက်၊ အနတသက်သက်ြဖစ်ရမည်အေကာင်း၊ ငါ၌ အဘယ်မည်ေသာအြပစ်ကိ

ေတွ့ ကသနည်း။ ၆သတိ့က၊ ငါတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်၍၊ ေတာတေ ှ ာက်လံး၊

လွင်ြပင်၊ ေြမတွင်း ှ င့် ြပည့်စံေသာ ြပည်၊ ေသွေ့ြခာက်၍ ေသမင်းအရိပ် လမ်းမိးေသာြပည်၊

ခရီးသွားေသာသ၊ ေနရာကျေသာသမ ှ ိေသာ ြပည်တ ေ ှ ာက်လံးသိ့ပိ့ေဆာင်ေသာ

ထာဝရဘရားသည် အဘယ် မှာ ှ ိေတာ်မသနည်းဟ မေမးက။ ၇ ဝေြပာေသာ

ြပည်၏အသီးအ ှံ ဆီဥဆီကည်ကိ စားေစြခင်းငှါ သင်တိ့ကိ ငါေဆာင်သွင်း၍၊

သင်တိ့သည် ဝင်စားေသာအခါ၊ ငါ့ြပည်ကိ ညစ် းေစ၍၊ ငါ၏အေမွ ကိ

ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ်ေစကသည်တကား။ ၈ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့က၊ ထာဝရဘရားသည်

အဘယ်မှာ ှ ိေတာ်မသနည်းဟ မေမးက။ ကျမ်းတတ်တိ့ သည် ငါ့ကိမသိက။

သင်းအပ်တိ့သည် ငါ့ကိ ြပစ်မှား က၏။ ပေရာဖက်တိ့သည် ဗာလကိ အမီှ ပ၍

ေဟာေြပာ လျက်၊ ေကျးဇးမ့ဲေသာလမ်းသိ့ လိက် က၏။ ၉ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့ ှ င့်

သင်တိ့သားသမီးများကိ ငါစစ်ေကာမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

ခိတိမ်ကန်းတိ့သိ့ကး၍ ကည့် ကေလာ့။ ေကဒါြပည်သိ့ လကိ ေစလတ်၍၊

ထိသိ့ြဖစ်ဘး ပီေလာဟ ေစ့ေစ့ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၁၁ အြခားတပါးေသာ

လမျိုးကိးကွယ်ေသာ ဘရား သည် ဘရားမဟတ်ေသာ်လည်း၊ ေြပာင်းလဲဘး ပီေလာ။

ငါ၏လမျိုးသည် ေကျးဇးမ ပ ိင်ေသာအရာဘိ့ မိမိတိ့ ဘန်းကိ ေြပာင်းလဲက ပီတကား။ ၁၂

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ မိဃ်း ေကာင်းကင်တိ၊့ ထိအမကိ မိန်းေမာေတွေဝ၍၊

ကက်သီး ေမွး ှ င်းထသည်တိင်ေအာင် ထိတ်လန့်လျက် ေနက ေလာ့။ ၁၃ ငါ၏

လတိ့သည် အသက်စမ်းေရတွင်းတည်း ဟေသာ၊ ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊ ေရမလံ၊

ပ့ဲပျက်ေသာေရကျင်း တိ့ကိ တးေသာအားြဖင့် ဒစ ိက် ှ စ်ပါးကိ ပက ပီ။ ၁၄

ဣသေရလသည် ကန်ြဖစ်သေလာ။ ကန်သား ေပါက် ြဖစ်သေလာ။ အဘယ်ေကာင့်

လယြခင်းကိ ခံရသနည်း။ ၁၅ ြခေသ့တိ့သည် သကိ့ေဟာက်၍ အသံြမည်က ပီ။

သ၏ြပည်ကိ ဖျက်ဆီး က ပီ။ သ၏ မိတိ့့သည် မီးေလာင်ေသာေကာင့် ၊ အဘယ်သမ

မေနရ။ ၁၆ ေနာဖ မိသ့ား ှ င့် တာပနက် မိသ့ားတိ့သည် သင်၏ဦးထိပ်ကိ စား က ပီ။

၁၇ သင့် ကိပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာ သင်၏ဘရား သခင် ထာဝရဘရားကိ

သင်သည်စွန့်ေသာေကာင့် ၊ ထိသိ့ေသာ အြပစ်ေရာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၈ယခမှာ

သင်သည် ှ ိေဟာရြမစ်ေရကိ ေသာက် အ့ံေသာငှါ၊ အဲဂတုလမ်းသိ့ အဘယ်ေကာင့် လိက်

သနည်း။ ဥဖရတ်ြမစ်ေရကိ ေသာက်အ့ံေသာငှါ၊ အာ ရိ လမ်းသိ့ အဘယ်ေကာင့်

လိက်သနည်း။ ၁၉သင်၏ ဒစ ိက်သည် သင့် ကိဆံးမမည်။ သင်၏ ေဖာက်ြပန်ြခင်းသည်

သင့် ကိ အြပစ်ေပးမည်။ သိ့ြဖစ်၍ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စွန့်ပစ်ေသာအမ၊

ငါ့ကိမေကာက်ဘဲ ေနေသာအမသည်၊ မေကာင်းေသာ အမ၊ ခါးေသာအမြဖစ်သည်ကိ

သိြမင်ရမည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ေ ှ းကာလ၌သင်ထမ်းရေသာထမ်းဘိး၊ သင်၌ ချည်ေသာ ေ ှ ာင်ဖဲွ ့ြခင်းကိ ငါချိုးခ တ်၍

သင်က၊ အက ်ပ်သည် မမှားယွင်းဘဲ ေနပါမည်ဟ ဂတိထား ေသာ်လည်း၊

ြမင့် ေသာေတာင် ှ ိသမ အေပ ၌၎င်း၊ စိမ်းေသာသစ်ပင် ှ ိသမ ေအာက်၌၎င်း၊ ကိယ်ကိချ၍

ြပည်တန်ဆာလပ်ေလ၏။ ၂၁အေကာင်းဆံးေသာ စပျစ် ွယ်ပင်အမျိုးစစ် ြဖစ်ေသာ သင့် ကိ

ငါစိက်ပျိုးေသာ်လည်း၊ သင်သည် ငါ့ေ ှ ့ မှာ အဘယ်မ ေလာက် ေဖာက်ြပန်၍၊

အမျိုးမစစ်ေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၂၂ သင်သည် ေပါက်ဆပ်ြပာ ှ င့်

ေရချိုး၍၊ ချက် ေသာ ဆပ်ြပာအများကိ သံးေသာ်လည်း၊ သင်၏အြပစ် သည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာထင် ှ ားသည်ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃သင်ကလည်း၊ ငါသည်

ညစ် းြခင်းမ ှ ိ ၊ ဗာလ ဘရားတိ့ ေနာက်သိ့မလိက်ဟ အဘယ်သိ့ ဆိ ိင်သနည်း။ ချိုင့် ၌

သင်လိက်ေသာ လမ်းကိကည့် ေလာ့။ သင် ပ ေသာ အမတိ့ကိ ဝန်ခံေလာ့။ လျင်ြမန်စွာ

ေြပး၍ လှည့် လည်တတ်ေသာ ကလားအပ်မပါတကား။ ၂၄ ေတာ၌ လှည့်လည်၍

ကိေလသာရာဂစိတ် ှ င့် ေလကိ တတ်ေသာ ြမည်း ိင်းမပါတကား။ အချိန်ေရာက်

ေသာအခါ အဘယ်သ ဆီးတား ိင်သနည်း။ သကိ့ ှ ာအ့ံ ေသာငှါ အဘယ်သမ

ပင်ပန်းြခင်းကိ မခံရ။ အချိန်ေစ့ ေသာအခါ သကိ့ေတွလိ့မ့်မည်။ ၂၅သင်၏ေြခနင်းကိ

မပျက်ေစ ှ င့် ။ ေရငတ်ြခင်း အေကာင်းကိ မ ပ ှ င့်ဟဆိေသာ်လည်း၊ သင်ကေြမာ်လင့်

စရာမ ှ ိ ၊ အလ င်းမ ှ ိ။ သတပါးတိ့ကိ ငါချစ်၍၊ သတိ့ ေနာက်သိ့ လိက်မည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။
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၂၆ ဘမ်းမိေသာသခိးသည် ှ က်သက့ဲသိ၊့ ဣသ ေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ပေရာဖက် ှ င့်တကွ အမျိုးသားများတိ့သည် ှ က်က၏။ ၂၇သစ်တံးအား၊

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အဘ ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ၍၎င်း၊ ေကျာက်အားလည်း၊ ကိယ်ေတာ်

သည် အက ်ပ် ကိ ဘွားြမင်ေတာ်မ ပီဟ၍၎င်း ဆိလျက်၊ စင်စစ်ငါ့ကိ မျက် ှ ာမ ပ၊

ေကျာခိင်း ကေသာ်လည်း၊ အမ ေရာက်လ င်မကား၊ ထေတာ်မပါ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်မ

ေတာ်မပါဟ ေလာက်တတ်က၏။ ၂၈ ကိယ်အဘိ့ သင်လပ်ေသာ ဘရားတိ့သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ အမေရာက်ေသာအခါ သတိ့ သည် တတ် ိင်လ င်ထ၍

ကယ်ကပါေလေစ။ အိယဒ ြပည်၊ သင်သည် မိမ့ျား အေရအတွက် ှ ိသည်အတိင်း၊

သင်၏ဘရားများ ှ ိပါသည်တကား။ ၂၉ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်

အဘယ်အကျိုးအလိငှါ ငါ ှ င့်တရားေတွ့ ကမည် နည်း။ သင်တိ့ ှ ိသမသည် ငါ့ကိ

ြပစ်မှား က ပီ။ ၃၀ ငါသည်သင်တိ့ သားများကိ အချည်း ှ ီးဒဏ်ေပး ပီ။ သတိ့သည်

ဆံးမြခင်းကိ မခံ က။ သင်တိ့၏ ထား သည် လယဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ြခေသ့က့ဲသိ၊့

သင်တိ့၏ ပေရာဖက်များကိ ဖျက်ဆီးေလ ပီ။ ၃၁ ယခြဖစ်ေသာ အမျိုးသားတိ၊့

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ငါသည် ဣသေရလ အမျိုး၌

ေတာက့ဲသိ့၎င်း၊ ေမှာင်မိက် ိင်ငံက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ဘး သေလာ။ ငါ၏လတိ့က၊ ငါတိ့သည်

အရပ်ရပ်သိ့ လည် မည်။ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေနာက်တဖန်မချဥ်းကပ်ဟအဘယ်ေကာင့်

ဆိ ကသနည်း။ ၃၂ အပျိုမသည် မိမိ၌ဆင်ေသာတန်ဆာကိ၎င်း၊ မဂလာေဆာင်

သတိ့သမီးသည် မိမိခါးပန်းကိ၎င်း ေမ့ေလျာ့ ိင်သေလာ။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ငါ၏လတိ့သည် မေရတွက် ိင်ေအာင် များစွာေသာကာလပတ်လံး ငါ့ကိ

ေမ့ေလျာ့ က ပီ။ ၃၃ သင်သည် ရည်းစားကိ ှ ာြခင်းငှါ သင်တိ့ ဘာသာဓေလ့တိ့ကိ

အဘယ်ေကာင့် ပြပင်သနည်း။ သင်၏အသိအကမ်းတိ့ကိ ေသွးေဆာင်ေလ ပီတကား။ ၃၄

ထိမှတပါး၊ အ ိင်အထက် ပသည်ကိ သင် မေတွ။့ အြပစ်မ ှ ိေသာ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ

အေသသတ်၍၊ သွန်းေသာ အေသွးသည် သင်၏အဝတ်စွန်း၌ ထင် ှ ား ၏။ ၃၅

ထိသိ့ေသာ အြပစ်များ ှ ိေသာ်လည်း သင်က၊ ငါ၌အြပစ်မ ှ ိေသာေကာင့် ၊

ဘရားသခင်၏ အမျက် ေတာ်သည် ငါမှလဲသွားလိမ့်မည်ဟ ဆိပါသည်တကား။

ငါ၌အြပစ်မ ှ ိဟဆိေသာေကာင့် ၊ သင့် ကိ ငါစစ်ေကာ စီရင်မည်။ ၃၆ သင်သည်

အရပ်ရပ်သိ့ ေြပာင်းလဲြခင်းငှါ၊ အဘယ်ေကာင့် ဤမ ေလာက်လှည့်လည်သနည်း။

အာ ရိြပည်ကိ ှ က်ေကာက်သည်နည်းတ၊ အဲဂတုြပည် ကိ ှ က်ေကာက်လိမ့်မည်။ ၃၇

သင်သည် မိမိလက်ကိ မိမိေခါင်းေပ မှာ တင်လျက်၊ ထိြပည်မှ အမှန်ထွက်သွားရလိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သင်ခိလံေသာအရာတိ့ကိ ထာဝရ ဘရားသည် ပယ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ခိလံ၍ အကျိုးကိ မရ ိင်ရာ။

၃ ေယာက်ျား စွန့်ပစ်ေသာ မိန်းမသည် ထွက်သွား ၍၊ အြခားေသာ သ၏မယားြဖစ် ပီးမှ၊

အရင်လင်သည် ထိမိန်းမကိ ြပန်၍ယသင့်သေလာ။ ထိသိ့ ပေသာ ြပည် သည်

ညစ် းသည်မဟတ်ေလာဟ ဆိေလ့ ှ ိလျက် ှ င့် ၊ သင်သည်များစွာေသာ ရည်းစားတိ့၌မီှဝဲ၍

မှားယွင်းေသာ် လည်း၊ ငါ့ထံသိ့ ြပန်လာပါဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။

၂ ြမင့် ေသာအရပ်များကိ ေမ ာ် ကည့်၍၊ လင်မေန ဘးေသာအရပ် တစံတခကိ

ှ ာေလာ့။ အာရပ်လသည် ေတာ၌ေစာင့်သက့ဲသိ၊့ သင်သည် လမ်းတိ့၌ေစာင့် ေန၍၊

မတရားေသာ ေမထန်အားြဖင့် ၎င်း၊ အဓမအမအားြဖင့် ၎င်း ြပည်ကိ ညစ် းေစ ပီ။ ၃

မိဃ်းေခါင်၍ ေနာက်မိဃ်းတိင်ေအာင် မ ွာ ေသာ်လည်း၊ သင်သည် ြပည်တန်ဆာနဖး ှ ိ၍၊

ှ က်ြခင်း သေဘာကိပယ် ှ ား ပီ။ ၄ ယခမှစ၍ သင်က၊ အက ်ပ်အဘ၊ ကိယ်ေတာ်

သည် အက ်ပ်အသက်ငယ်စဥ်၊ ေစာင့် မပါ ပီဟ ငါ့အား ေအာ်ဟစ်ပါေစေသာ။ ၅

ဘရားသခင်သည် အစဥ်အမျက်ထွက်ေတာ်မ မည်ေလာ။ အဆံးတိင်ေအာင် အြပစ်ကိ

မှတ်ေတာ်မမည် ေလာဟ ဆိပါေစေသာ။ ထိသိ့ဆိေသာ်လည်း၊ တတ် ိင် သမအတိင်း

အဓမအမကိ ပပါသည်တကား။ ၆ ေယာ ှ ိမင်း ကီးလက်ထက်၊ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဖာက်ြပန်ေသာ ဣသ ေရလအမျိုး ပေသာအမကိ

သင်ြမင် ပီေလာ။ ြမင့် ေသာ ေတာင် ှ ိသမအေပ သိ့တက်၍၎င်း၊ စိမ်းေသာသစ်ပင်

ှ ိသမ ေအာက်၌၎င်း ြပည်တန်ဆာလပ်ေလ ပီ။ ၇သသည် ထိအမအလံးစံတိ့ကိ ပ ပီးမှ၊

ငါ့ထံသိ့ ြပန်လာပါဟ ငါေြပာေသာ်လည်း၊ သသည်ြပန်၍မလာ။ ထိအမကိ သ၏ညီမ၊

သစာပျက်ေသာညီမ ယဒသည် ကည့်ြမင်ေလ၏။ ၈ ေဖာက်ြပန်ေသာ ဣသေရလသည်

မတရား ေသာ ေမထန်ကိ ပ၍၊ မှားယွင်းေသာ အြပစ်များေကာင့် ၊ သ ှ င့် ငါကွာ၍ ြဖတ်စာကိ

အပ်ေသာ်လည်း၊ သစာပျက် ေသာညီမ ယဒသည်လည်း၊ မေကာက်ဘဲသွား၍၊ ြပည်

တန်ဆာလပ်ေကာင်းကိ ငါြမင်ရ၏။ ၉သသည် မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍ အလွန်

ေလာ်လည်ေသာအားြဖင့် ြပည်ကိ ညစ် းေစ၍၊ ေကျာက် ှ င့် ၎င်း၊ သစ်တံး ှ င့် ၎င်း

မှားယွင်းေလ၏။ ၁၀ ထိမ ေလာက်အြပစ် ှ ိေသာ်လည်း၊ သစာပျက် ေသာ ညီမယဒသည်

ငါ့ထံသိ့စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲြပန်၍ မလာ။ ြပန်လာဟန်ေဆာင်သည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သစာပျက်ေသာ

ယဒသည် ေဖာက်ြပန်ေသာ ဣသေရလထက် အြပစ် ကီး၏။ ၁၂ သင်သည် သွား၍

ေြမာက်မျက် ှ ာသိ့ ဟစ်ေကာ် ရမည် စကားဟမကား၊ အိေဖာက်ြပန်ေသာ ဣသေရလ၊

ြပန်လာပါဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ သင်၌ ငါ သည် မျက်မန်း ကိးြခင်းကိမ ပ၊

က ဏာစိတ်သေဘာ ှ ိ၏။ အစဥ်အမျက်ထွက်တတ်သည်မဟတ်ဟ ထာဝရ ဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ သင်သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်။ သင်၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှား၍၊ စိမ်းေသာ သစ်ပင် ှ ိသမ ေအာက်၌ေတွေ့သာ ဧည့်သည်တိ့ ှ င့်

မှား ယွင်းေသာ အြပစ် ှ ိေ ကာင်းကိ ဝန်ချ ံ မသာ ပေလာ့ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ အိေဖာက်ြပန်ေသာ သငယ်တိ၊့ ြပန်လာကေလာ့ ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

ငါသည် သင်တိ့ကိ ွံ ှ ာဘးေသာ်လည်း၊ သင်တိ့ မိမ့ျားထဲက တ မိလ့ င် လ တေယာက်၊

အမျိုးသားချင်း အစစထဲကတစလင် လ ှ စ်ေယာက်ကိ ေ ွးယ၍ ဇိအန် မိသိ့့ ပိ့ေဆာင်မည်။

၁၅ ငါသည် ှ စ်သက်ေသာသတိ့ကိ သင်းအပ်အရာ ၌ ခန့်ထား၍၊ သတိ့သည်

ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့် စံလျက် သင်တိ့ကိ အပ်ကလိမ့်မည်။ ၁၆ ထိကာလတွင်

သင်တိ့သည် ြပည်ေတာ်၌ တိးပွါး များြပားေသာအခါ၊ ထာဝရဘရား၏ ပဋိညာဥ်

ေသတာ ေတာ်ဟ၍ ေနာက်တဖန် မေြပာမဆိရ။ ထိေသတာေတာ် ကိ စိတ်မစဲွလမ်း၊

မေအာက်ေမ့၊ မ ပစရ။ ေနာက်တဖန် မလပ်ရဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိအခါ

ေယ ှ လင် မိကိ့ ထာဝရဘရား၏ ပလင်ဟ၍ေခ ကလိမ့်မည်။ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

လည်း၊ ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍၊ ထိပလင် သိ့ စည်းေဝး ကလိမ့်မည်။

ေနာက်တဖန် မိမိတိ့၌ ဆိး ေသာစိတ် ှ လံးခိင်မာြခင်းသေဘာသိ့ လိက်၍ မကျင့်

ရ က။ ၁၈ ထိကာလ၌ ယဒအမျိုးသည် ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လျက်၊

ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်က တစ တည်းလာ၍၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ အေမွခံဘိ၊့ ငါေပးဘး

ေသာ ြပည်သိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၉ ငါသည်သင့် ကိ သားတိ့တွင် အဘယ်သိ့

ထားရ အ့ံနည်း။ သာယာေသာြပည်၊ တိင်း ိင်ငံအေပါင်းတိ့၏ အထွဋ်၊ ဘန်း ကီးေသာ

အေမွခံရာ ြပည်ကိသင့်အား အဘယ်သိ့ေပးရအ့ံနည်းဟ ငါေမးေသာအခါ၊ သင်သည်

ငါ့ကိ အက ်ပ်အဘဟ၍ ေခရလိမ့်မည်။ ငါ့ထံမှလဲ၍ မသွားရဟ ငါြပန်ေြပာ၏။ ၂၀

အိဣသေရလအမျိုး၊ မယားသည် မိမိခင်ပွန်း၌ သစာဖျက်သက့ဲသိ၊့ အကယ်စင်စစ်

သင်တိ့သည်ငါ၌ သစာဖျက်က ပီဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် ြမင့် ေသာအရပ်တိ့၌ ငိေကး၍ ေတာင်းပန်ေသာအသံကိ ငါ ကားရ ပီ။

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် လမ်းလဲ၍၊ မိမိတိ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရားကိ

ေမ့ေလျာ့ က ပီ။ ၂၂ အိေဖာက်ြပန်ေသာ သငယ်၊ သင်တိ့ြပန်လာ ကေလာ့။

ေဖာက်ြပန်ရာများကိ ငါ ပြပင်မည်။ သတိ့ ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့

လာက ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

၂၃အကယ်စင်စစ် ကန်းများ ှ င့် ေတာင် ိးများတိ့သည် အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ်က၏။

အကယ်စင်စစ် အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ

ကယ်တင်ရာ အေကာင်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ှ က်ဘွယ်ေသာ အရာသည် အက ်ပ်တိ့၏

ဘိးေဘးဥစာတည်းဟေသာ သတိ့ သိး ွား၊ သားသမီး များကိ အက ်ပ်တိ့

ငယ်ေသာအ ွယ်ကပင် စား၍ ကန်ပါ ပီ။ ၂၅ အက ်ပ်တိ့သည် ှ က်ေကာက်လျက်

အိပ်ရ က၏။ အသေရပျက်ြခင်း၌ နစ်မွန်း က၏။ အေကာင်း မကား၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ယခ တိင်ေအာင် ဘိးေဘး ှ င့်တကွ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရား သခင်

ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင် အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

ြပစ်မှားပါ ပီဟ ဆိက၏။
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၄ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ သင်သည် ြပန်လာလိလ င် ငါ့ထံသိ့ ြပန်လာပါ။

သင်၏ ွံ ှ ာဘွယ်တိ့ကိ ပယ်လိလ င် ငါ့ထံမှမေ ရ့။ ၂သင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မ သည်ဟသစာေစာင့် ြခင်း၊ တရားစီရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ် ြခင်းအားြဖင့်

ကျိန်ဆိလိမ့်မည်။ လအမျိုးမျိုးတိ့သည် လည်း၊ ထိဘရားသခင်အားြဖင့် မိမိတိ့ကိ

ေကာင်း ကီး ေပး၍၊ ထိဘရားသခင်ကိ အမီှ ပလျက် ဝါကားကလိမ့် မည်ဟထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည်သေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ့အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့၏ လယ်ကိ ထွန် ကေလာ့။ ဆးပင်တိ့တွင် မျိုးေစ့ကိ

မ ကဲက ှ င့် ။ ၄ အိ ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ၊့ ထာဝရ ဘရားအဘိ့အလိငှါ

အေရဖျားလီှး မဂလာကိခံ၍၊ သင်တိ့ ှ လံး အေရဖျားကိ လီှးဖယ် ကေလာ့။ သိ့မဟတ်၊

သင်တိ့၏ အကျင့် မေကာင်းေသာေကာင့် ၊ ငါအမျက်သည်မီးက့ဲသိ့ထွက်၍၊ အဘယ်သမ

မ ငိမ်း ိင် ေအာင် ေလာင်လိမ့်မည်။ ၅ယဒြပည်၌ တံပိးမတ် ကေလာ့ဟ၊ ေယ ှ လင် မိ ့

မှစ၍ တြပည်လံးေကးေကာ်၍ သိတင်း ကားကေလာ့။ စည်းေဝး၍ ခိင်ခ့ံေသာ မိမ့ျား

အတွင်းသိ့ ဝင် ကကန်အ့ံ ဟအရပ်ရပ်၌ အ ှံ ့အြပား ေကးေကာ်ကေလာ့။ ၆

ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ အလံကိ ထကေလာ့။ လွတ်ေအာင် ေြပးကေလာ့။ ရပ်၍ မေနက ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ ကီးစွာေသာ ပျက်စီးြခင်း ေဘးဥပဒ်ကိ ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ငါသည်

ေဆာင်ခ့ဲမည်။ ၇ ြခေသ့သည် မိမိေနရာ ခံထဲက ထွက်လာ ပီ။ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးေသာသသည် လမ်း၌လာဆဲ ှ ိ၏။ သင်၏ြပည်ကိ လဆိတ်ညံရာ

အရပ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ သသည် မိမိေနရာမှ ထွက်လာသည်ြဖစ်၍၊ သင်၏ မိတိ့့ သည်

လမေန ိင်ေအာင် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့် မည်။ ၈ ထိအေကာင်းေကာင့်

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်စည်းလျက်၊ ငိေကးြမည်တမ်း၍ ေအာ်ဟစ်ကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ်သည် ငါတိ့မှ

လဲေ ှ ာင်၍ မသွားေသး။ ၉ ထိအခါ ှ င်ဘရင် ှ င့် မးမတ်တိ့သည် စိတ်ပျက်

ကလိမ့်မည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝ လျက်၊ ပေရာဖက်တိ့သည်

ထိတ်လန့်လျက် ှ ိ ကလိမ့်မည် ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ငါကလည်း၊ အိ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၊ သန်လျက် သည် အသက် ကိထိသည်တိင်ေအာင် ခွင်းေသာ်လည်း၊

သင်တိ့သည် ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်ဟ ကိယ်ေတာ် သည် မိန့်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊

ဤလများ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ အလွန်လှည့် စားေတာ်မပါ ပီ တကားဟ

ေလာက်ဆိ၏။ ၁၁ ထိကာလ၌ ဤလများ ှ င့် ေယ ှ လင် မိသ့ား တိ့ကိ ရည်မှတ်၍

ဆိရမည်ကား၊ ပေသာေလသည် ေတာ၌ြမင့် ေသာအရပ်က ငါ၏လမျိုး သတိ့သမီးထံသိ့

လာလိမ့်မည်။ အေမှာ်လွင့် ေစြခင်း၊ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ လာေသာ ေလမဟတ်။ ၁၂

ထိေလထက်ြပင်းေသာ ေလသည် ငါ့အလိကိ ြပည့် စံေစြခင်းငှါ လာလိမ့်မည်။ ယခပင်

သတိကိ့ ငါ့ကိယ်တိင် စစ်ေကာစီရင်မည်။ ၁၃လာေသာမင်းသည် မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့ လာလိမ့်

မည်။ သ၏ရထားတိ့သည် ေလေဘွက့ဲသိ့ြဖစ်က၏။ သ၏ြမင်းတိ့သည် ေ လင်းတထက်

သာ၍ လျင်ြမန် က၏။ ငါတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က ပီ။ ၁၄ အိ

ေယ ှ လင် မိ၊့ သင်သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ြခင်းငှါ၊ သင်၏စိတ် ှ လံးကိ

ဒစ ိက်အြပစ် ှ င့် ကင်းစင်ေစေလာ့။ သင်၏အဓမအ ကံအစည်တိ့သည် အဘယ်မ

ကာလပတ်လံး သင်၏ အထဲ၌တည်ေနရမည် နည်း။ ၁၅ ဒန်ြပည်၌ အသံကိ ကားရ၏။

ဧဖရိမ်ေတာင် ေပ မှာ ဒကသိတင်းကိ ဟစ်ေကာ် က၏။ ၁၆ အြပည်ြပည်တိ့၌

သိတင်း ကားကေလာ့။ ေယ ှ လင် မိကိ့ ရည်မှတ်၍ ေကးေကာ်ကေလာ့။ ကင်းေစာင့်

တိ့သည် ေဝးေသာြပည်က လာ၍၊ ယဒ မိမ့ျား တဘက်၌ ထးကလိမ့်မည်။ ၁၇

လယ်ကိေစာင့် ေသာသများက့ဲသိ၊့ ထိသတိ့သည် ယဒြပည်ကိ ဝန်းရံ က၏။

အေကာင်းမကား၊ ထိြပည် သည် ငါ့ကိ ပန်ကန် ပီ။ ၁၈ သင်လိက်ေသာထံးစံ ှ င့်

သင်ကျင့် ေသာ အကျင့် တိ့သည် သင့်အေပ မှာ ဤအမကိ သက်ေရာက်ေစ ပီ။ သင်သည်

ထိသိ့ေသာ အမ ှ င့် ေတွ့၍ ခါးစပ်ေသာစိတ်၊ နာကည်းေသာ စိတ် ှ ိရာ၏ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၉ ငါ့အသည်းသည်နာ၏။ ငါ့အသည်းသည်နာ၏။

ငါ့ ှ လံးအေရဖျားလည်းနာ၏။ ငါ့အထဲ၌ ငါ့ ှ လံးပေဆွး ၏။ ငါသည် တိတ်ဆိတ်စွာ မေန ိင်။

အေကာင်းမကား၊ အိငါ့ဝိညာဥ်၊ သင်သည် တံပိးမတ်သံ ှ င့် စစ်တိက်သံကိ ကားရ၏။ ၂၀

ပျက်စီး ပီ၊ ပျက်စီး ပီဟ အထပ်ထပ် ဟစ်ေကာ် ရ၏။ တြပည်လံးပျက်စီး ပီ။ ငါ၏တဲတိ့သည်

ခဏြခင်း တွင် ပျက်စီး က ပီ။ ငါ၏ကလားကာတိ့သည် ချက်ြခင်း ပျက်စီး က ပီ။ ၂၁

ငါသည် အဘယ်မကာလပတ်လံး အလံကိ ြမင်ရအ့ံနည်း။ အဘယ်မကာလပတ်လံး

တံပိးသံကိ ကားရအ့ံနည်း။ ၂၂အကယ်စင်စစ် ငါ၏လတိ့သည် ထိင်းမိင်း၍ ငါ့ကိ မသိက။

မိက်ေသာသငယ်ြဖစ်၍ ဥာဏ်မ ှ ိ က။ မေကာင်းေသာ အမတိ့၌ လိမာက၏။

ေကာင်းေသာအမ တိ့ကိ မ ပတတ်က။ ၂၃ ငါသည်ေြမ ကီးကိကည့် ၍ လွတ်လပ်လဟာ

ြဖစ်၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိလည်း ငါ ကည့် ၍ အလင်း မ ှ ိ။ ၂၄ ေတာင်တိ့ကိလည်း

ငါ ကည့် ၍၊ သတိ့ ှ င့်တကွ ကန်း ှ ိသမ တိ့သည် တန်လပ်လျက်ေနက၏။ ၂၅

ငါကည့် ၍ လမ ှ ိ။ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် အေပါင်းတိ့သည် ေြပးက ပီ။ ၂၆ ငါကည့် ၍

ဝေြပာေသာ ြပည်သည် ေတာြဖစ် ေလ ပီ။ မိမ့ျားတိ့သည် ပိပျက်လျက် ှ ိ က၏။ ထာဝရ

ဘရားေ ှ ့၊ ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ်ေ ှ ့၌ ထိသိ့ေသာ အြခင်းအရာတိ့သည် ြဖစ်ရက၏။

၂၇ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ တြပည် လံးပျက်စီးရာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ပျက်စီးြခင်းကိ

ငါမဆီးတား၊ ၂၈ ထိေကာင့် ၊ ေြမ ကီးသည် ညည်းတွားလိမ့်မည်။ မိဃ်းေကာင်းကင်လည်း

နက်လိမ့်မည်။ ငါသည် ေြပာ ပီးမှ ေနာင်တမ ှ ိ။ ကံ ပီးမှ အ ကံမပျက်ရ။ ၂၉ ြမင်းစီးသရဲ ှ င့်

ေလးကိင်သရဲတိ့ ဟစ်ေသာ အသံေကာင့် ၊ မိသ့ားအေပါင်းတိ့သည် ေတာအပ်သိ့

ေြပးသွား က၏။ ေကျာက်ေပ သိ့ တက်က၏။ မိ့ ှ ိသမ တိ့ကိ စွန့်ပစ်၍

ေနေသာသတေယာက်မ မ ှ ိရ။ ၃၀ သင်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာအခါ

အဘယ်သိ့ ပလိမ့်မည်နည်း။ နီေမာင်းေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်ေသာ်၎င်း၊ ေ တန်ဆာကိ

ဆင်ေသာ်၎င်း၊ သင်၏ မျက် ှ ာစတ်ပ့ဲသည်တိင်ေအာင် ေဆးသတ်ေသာ်၎င်း၊

သင်၏တင့်တယ်ြခင်းကိ အချည်း ှ ီးြပ၏။ သင်၏ ရည်းစားတိ့သည် သင့် ကိစွန့်၍၊

သင်၏အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံက၏။ ၃၁ အကယ်စင်စစ် သားဘွားေသာ

မိန်းမညည်းသံ၊ သားဦးဘွားေသာ မိန်းမ၏ေဝဒနာခံရာ အသံက့ဲသိ၊့ ဇိအန်သတိ့သမီး

ေအာ်ဟစ်သံကိ ငါကားရ၏။ ထိသတိ့ သမီးက၊ အက ်ပ်သည် အမဂလာ ှ ိပါ၏။ လသတ်

များေကာင့် ၊ အက ်ပ်စိတ်ပျက်ပါ၏ဟ မိမိလက်ဝါးကိ ြဖန့်၍ ငိေကးလျက်ေန၏။

၅ ေယ ှ လင် မိကိ့ အြပစ်မှ ငါလတ်မည် အေကာင်း၊ တရားသြဖင့်

ကျင့် ေသာ မိသ့ား၊ သစာေစာင့် ေသာ မိသ့ား တစံတေယာက်မ ှ ိလ င်၊ ထိသကိ

ေတွအ့ံ့ ေသာငှါ၊ မိလ့မ်းတိ့၌ ေတာင်ေြမာက်ေြပး၍၊ ကျယ်ေသာ အရပ်တိ့၌

ှ ာေဖွကည့် ကေလာ့။ ၂ သတိ့က၊ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မ

သည်ဟဆိေသာ်လည်း၊ အကယ်စင်စစ်မဟတ်မမှန် ကျိန်ဆိတတ်က၏။ ၃ အိ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် သစာ တရားကိ ေထာက် ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။

ကိယ်ေတာ်သည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မေသာ်လည်း သတိ့သည် ိးငယ်ေသာစိတ်မ ှ ိ ကပါ။

ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် ဆံးမြခင်းကိ ြငင်းပယ်ကပါ ပီ။ မိမိတိ့ မျက် ှ ာ ကိ

ေကျာက်ထက်သာ၍ မာေစကပါ ပီ။ ငါတိ့သည် ြပန်၍ မလာဟ ြငင်းဆန်လျက်ေနကပါ ပီ။

၄ ငါကလည်း၊ အကယ်စင်စစ် ဤသတိ့သည် ဆင်းရဲသားြဖစ် က၏။ ထာဝရဘရား၏

တရားေတာ်ကိ၎င်း၊ မိမိတိ့ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မရာကိ၎င်း၊ မသိ ေသာေကာင့်

မိက် က၏။ ၅ လကီးများထံသိ့ ငါသွား၍ေြပာမည်။ သတိ့သည် ထာဝရဘရား၏

တရားေတာ်ကိ၎င်း၊ မိမိတိ့ဘရားသခင် စီရင်ေတာ်မရာကိ၎င်း သိ က၏ဟဆိေသာ်လည်း၊

သတိ့ သည် ထမ်းဘိးေတာ်ကိချိုး၍၊ အေ ှ ာင်အဖဲွေ့တာ်တိ့ကိ ြဖတ်က ပီ။ ၆ ထိေကာင့် ၊

ေတာမှလာေသာ ြခေသ့သည် သတိ့ ကိ သတ်လိမ့်မည်။ ညဦးယံ၌ လည်တတ်ေသာ

ေတာေခွး သည် သတိ့ကိ ကိက်စားလိမ့်မည်။ ကျားသစ်သည် သတိ့ မိကိ့ ေစာင့် ၍၊

မိ ့ြပင်သိ့ထွက် သွားေသာသ အေပါင်းတိ့ကိ အပိင်းပိင်းြဖတ်လိမ့်မည်။ အေကာင်းမ ကား၊

သတိ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်များ၍၊ အ ကိမ် ကိမ် အထပ်ထပ် ေဖာက်ြပန် က ပီ။ ၇ ထိသိေ့သာ

အြပစ်မှ သင့် ကိ အဘယ်သိ့ ငါလတ် ိင်သနည်း။ သင်၏ သားသမီးတိ့သည် ငါ့ကိစွန့်၍၊

ဘရားမဟတ်ေသာ သတိ့ကိ တိင်တည်လျက် ကျိန်ဆိ က ပီ။ ငါသည်ဝစွာေကးေသာ

အခါသတိ့သည် ြပည်တန် ဆာအိမ်၌ စည်းေဝး၍ မှားယွင်း က ပီ။ ၈ ဝစွာစားရေသာ

ြမင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ အသီးအသီး အိမ်နီးချင်းမယားတိ့ကိ တပ်ေသာစိတ် ှ င့် ဟီ က ပီ။ ၉

ထိသိ့ေသာအြပစ်တိ့ကိ ငါသည် မစစ်ေကာဘဲ ေနရမည်ေလာ။ ထိသိ့ေသာအမျိုးကိ

ဒဏ်ေပး၍၊ ငါ့စိတ် ချင်ရဲမေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၀

မိ ့ ိ းေပ သိ့တက်၍ ဖျက်ဆီး ကေလာ့။ ပျက်စီး ြခင်းကိ မစဲေစက ှ င့် ။ ေြခလက်တိ့ကိ

ပယ် ှ င်း ကေလာ့။ ထာဝရဘရားဆိင်ေတာ်မမ။ ၁၁ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်
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ယဒအမျိုးတိ့သည် ငါ့ထံ၌ ခံဘးေသာ သစာကိဖျက် က ပီဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်

မ၏။ ၁၂ သတိ့က၊ ထာဝရဘရားမ ှ ိ။ ငါတိ့အေပ ၌ ေဘးဥပဒ် မေရာက်ရ။

ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ ငါတိ့သည် မေတွရ့က။ ၁၃ ပေရာဖက်တိ့သည်

ေလသက်သက်ြဖစ်က၏။သတိ့၌ တ်ကပတ်ေတာ်မ ှ ိ။ သတိ့ေဟာေြပာသည် အတိင်း

သတိ့ခံရလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရားကိ ြငင်းပယ် လျက်ဆိတတ်က၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရား သခင် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့သည်

ထိသိ့ဆိေသာေကာင့် ၊ ငါ့စကားကိ သင်၏ တ်၌ မီးက့ဲသိ့၎င်း၊ ဤလမျိုးကိထင်းက့ဲသိ့၎င်း

ငါြဖစ်ေစ၍ သတိ့ကိ မီးေလာင်ရလိမ့်မည်။ ၁၅ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိ

ဣသ ေရလအမျိုး၊ သင့် ကိ တိက်ေစဘိ့လတမျိုးကိ ေဝးေသာ အရပ်ကငါေဆာင်ခ့ဲမည်။

အား ကီးေသာအမျိုး၊ ေ ှ း ကာလ၌ ြဖစ်ဘးေသာအမျိုး၊ သတိ့စကားကိ သင်မသိ

နားမလည်ေသာ အမျိုးြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၆သတိ့ ြမားေတာင့်သည် ဖွင့်ထားေသာ သချုင်း

တွင်းြဖစ်၏။ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ခွန်အား ကီးေသာသ ြဖစ်က၏။ ၁၇ ထိသတိ့သည်

သင်၏အသီးအ ှံ ှ င့် သင်၏မန့် ကိ စား ကလိမ့်မည်။ သင်၏သားသမီးတိ့ကိလည်း

စား က လိမ့်မည်။ သင်၏သိး ွားတိ့ကိလည်း စား ကလိမ့်မည်။ သင်၏စပျစ် ွယ်ပင် ှ င့်

သေဘာသဖန်းပင်တိ့ကိလည်း စား ကလိမ့်မည်။ သင်ခိလံ၍ ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိလည်း

တိက်၍ လပ် ကံကလိမ့်မည်။ ၁၈ သိ့ရာတွင်၊ ထိကာလ၌ ငါသည် သင်၏အမကိ

မဆံးြဖတ်ေသးဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉သင်တိ့ကလည်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားသည်၊ ငါတိ့၌ဤအမအလံးစံတိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် စီရင်ေတာ်မသနည်းဟ

ေမးေကေသာအခါ၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊ ကိယ်ပိင်ေသာ ြပည်၌ တကန်းတ ိင်ငံ

ဘရားတိ့၏ အမကိေဆာင် ွက်သက့ဲသိ၊့ ကိယ်မပိင်ေသာ ြပည်၌ တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့၏

အမကိေဆာင် ွက် ရကလိမ့်မည်ဟ၊ သင်သည်သတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်။ ၂၀

ယာကပ်အမျိုးေနရာ ယဒြပည်၌ ေဟာေြပာ ေကးေကာ်ရမည်မှာ၊ ၂၁ အိ မျက်စိ ှ ိလျက် ှ င့်

မြမင်၊ နား ှ ိလျက် ှ င့် မ ကား၊ ဥာဏ်မ့ဲေသာ လမိက်တိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂၂

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပင်လယ် မလွန် ိင်ေအာင် ဆီးတားဘိရ့ာ သဲကိထာဝရ

အပိင်း အြခားခန့်ထားေသာ ငါကိ သင်တိ့သည် မေကာက်က သေလာ။ ငါ၏ေ ှ ေ့တာ်၌

မတန်လပ်ကသေလာ။ ပင်လယ်လိင်းတံပိးတိ့သည် ထ၍မ ိင်၊ ဟန်း၍မေကျာ်

မလွန် ိင်ေသာ်လည်း၊ ၂၃ ဤလမျိုးသည် ြပစ်မှားပန်ကန်ေသာ သေဘာ ှ ိ၍၊

အစဥ်ပန်ကန်တတ်က၏။ ၂၄ အချိန်တန်မှ အရင်မိဃ်း ှ င့် ေနာက်မိဃ်းကိ ွာေစ၍၊

အသီးအ ှံ သိမ်း မဲသိမ်းရာ ကာလကိ ငါတိ့အဘိ့ သိထားေတာ်မေသာ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား ကိ ယခေကာက်ကကန်အ့ံဟ၊ သတိ့သည် စိတ် ှ လံးထဲ၌ မဆိတတ်က။ ၂၅

သင်တိ့ဒစ ိက်သည် ထိသိ့ေသာ အရာတိ့ကိ လဲ၍၊ သင်တိ့အြပစ်သည် သင်တိ၏့ မဂလာကိ

ဆီးတား ေလ ပီ။ ၂၆ ဝပ်လျက်ေနေသာ မဆိးက့ဲသိ့ ေချာင်းေြမာင်း ေသာ

လဆိးတိ့သည် ငါ၏လတိ့တွင် ှ ိ က၏။ လတိ့ကိ ေထာင်ြခင်းငှါ ေထာင်ေချာက်ကိ

ထားက ပီ။ ၂၇ ငှက်ေထာင်အိမ်သည် ငှက်တိ့ ှ င့် ြပည့်သက့ဲသိ၊့ သတိ့အိမ်သည်

လှည့်စားြခင်းပရိယာယ် ှ င့် ြပည့်၏။ ထိသိ့သတိ့သည် အားတိးပွါး၍ ရတတ်ြခင်းသိ့ ေရာက်

က၏။ ၂၈ ဝလျက်၊ မျက် ှ ာေြပာင်လျက် ှ ိ က၏။ ဆိးေသာ သတိ့ထက်သာ၍ ဆိးက၏။

တရားသြဖင့် မစီရင် က။ မိဘမ ှ ိေသာသငယ်၏အမကိ ေစာင့် ၍ အ ိင်မေပးက။

ဆင်းရဲေသာ သဘက်၌ တရားသြဖင့် မစီရင် က။ ၂၉ ထိသိ့ေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါသည်

မစစ်ေကာဘဲ ေနရမည်ေလာ။ ထိသိ့ေသာ အမျိုးကိ ဒဏ်ေပး၍၊ ငါစိတ် ချင်ရဲမေြပဘဲ

ေနရမည်ေလာဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၃၀ အ့ံ သ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမကိ

ြပည်ေတာ်၌ ပက၏။ ၃၁ ပေရာဖက်တိ့သည် မဟတ်မမှန်ေဟာေြပာ က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဝန်ခံ၍ အစိးရက၏။ ထိသိ့ေသာအမကိ ငါ၏လတိ့သည်

ှ စ်သက်က၏။ ထိအမဆံးေသာအခါ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပကလိမ့် မည်နည်း။

၆ အိဗယာမိန်အမျိုးသားတိ၊့ ေယ ှ လင် မိထဲ့က ထွက်၍၊ လွတ်ေအာင်ေြပး ကေလာ့။

ေတေကာ ွာ၌ တံပိးမတ်ကေလာ့။ ေဗသကရင် ွာ၌ မီး းကိ ေြမာက်၍ ြပကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ ေဘးဥပဒ်တည်းဟေသာ ကီးစွာေသာ ပျက်စီးြခင်းအေကာင်းအရာသည်

ေြမာက် မျက် ှ ာကေပလာ၏။ ၂ အဆင်းလှ၍ းည့ံသိမ်ေမွေ့သာ သတည်းဟ ေသာ

ဇိအန်သတိ့ သမီးကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၃ သိးထိန်းတိ့သည် သိးစများပါလျက် သထံ့သိ့

လာ၍၊ သတ့ဘက်ပတ်လည်၌ တဲေဆာက်၍၊ အသီးအသီး မိမိတိ့ေနရာမှာ ကျက်စားကလိမ့်

မည်။ ၄ သကိ့ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ြပင် ကေလာ့။ ထက။ မွန်းတည့်အချိန်၌

တက်သွား ကကန်အ့ံ။ ငါတိ့၌ ခက်လှ ၏။ မွန်းလဲွ ပီ။ မိဃ်းချုပ်ေလ ပီ။ ၅ ထက။

ညဥ့်အခါတက်သွား၍၊ သ၏ ဘံဗိမာန် တိ့ကိ ဖျက်ဆီး ကကန်အ့ံဟဆိကလိမ့်မည်။ ၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သစ်ပင်တိ့ကိ

ခတ်လဲှ ကေလာ့။ ေယ ှ လင် မိတ့ဘက်၌ ေြမ ိးကိဖိ့ ကေလာ့။ ဤ မိ့ သည်

ဆံးမစရာေကာင်းေသာ မိ ့ြဖစ်၏။ မိထဲ့၌ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်း သက်သက် ှ ိ၏။ ၇ စမ်းေရေပါက်ဝမှ

ေရသည် စီးထွက်သက့ဲသိ၊့ ထိ မိသ့ည် ဒစ ိက်ကိ ထွက်ေစတတ်၏။ မိထဲ့၌ လယ

ဖျက်ဆီးြခင်းအသံကိ ကားရ၏။ အနာများ ှ င့် ဒဏ်ချက်ရာ များကိ အစဥ်ငါြမင်ရ၏။ ၈

အိေယ ှ လင် မိ၊့ ဆံးမြခင်းကိ ခံေလာ့။ သိ့မဟတ်၊ သင့် ကိ ငါ ွံ ှ ာမည်။ သင့် ကိပယ် ှ င်း၍

လဆိတ်ညံရာအရပ် ြဖစ်ေစမည်။ ၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ စပျစ် ွယ်ပင်၌ အကျန်အကင်းကိ လိက်၍ ဆွတ်သက့ဲသိ၊့

ထိသတိ့သည် ဣသေရလ၌ ကျန် ကင်းေသာ အရာကိလိက်၍ အကန်အစင်ဆွတ် က

လိမ့်မည်။ စပျစ်သီးဆွတ်ေသာ သက့ဲသိ၊့ သင်၏လက်ကိ ြခင်းေတာင်းထဲသိ့

တဖန်သွင်းဦးေလာ့။ ၁၀သတိ့သည် နားေထာင်မည်အေကာင်း၊ အဘယ် သကိ ငါေြပာ၍

သတိေပးရမည်နည်း။ သတိ့နားသည် အေရဖျားလီှးြခင်းမခံေသာ နားြဖစ်၍၊

သတိ့သည် နားမေထာင် ိင် က။ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

သတိ့က့ဲရဲစ့ရာြဖစ်၏။ ထိ တ်ကပတ်ေတာ် ကိ မ ှ စ်သက်က။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊

ငါသည်ထာဝရဘရား၏အမျက် ေတာ် ှ င့် ြပည့်ဝ၏။ ေအာင့် ၍မေန ိင်။ လမ်း၌ ှ ိေသာ

သငယ်များ ှ င့် စေဝးေသာလပျိုများအေပ သိ့ အမျက် ေတာ်ကိ ငါသွန်းေလာင်းမည်။

လင်မယားအစံကိ၎င်း၊ အသက် ကီးေသာသ ှ င့် အိလွန်းေသာသကိ၎င်း သိမ်း သွားမည်။ ၁၂

သတိ့အိမ် ှ င့်တကွ လယ်ယာ၊ မိန်းမတိ့သည် သတပါးလက်သိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ ြပည်သြပည်သားတိ့ကိ ငါဒဏ်ခတ်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ အငယ်ဆံးေသာသမှစ၍ အ ကီးဆံးေသာ သအေပါင်းတိ့သည် မတရားေသာ

စီးပွားကိ ှ ာ က၏။ ပေရာဖက်မှစ၍ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ ိသမ တိ့သည် မသာကိ သံး က၏။

၁၄ ချမ်းသာမ ှ ိေသာအခါ ချမ်းသာ၊ ချမ်းသာဟ ေြပာဆိလျက်၊ ငါ၏လမျိုး

သတိ့သမီးအနာကိ ေပါ့ေလျာ့ စွာ ကက၏။ ၁၅သတိသ့ည် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမကိ ပ ပီးမှ

ေ ှ ာက် ကသေလာ။ အလင်းမ ှ က် က။ မျက် ှ ာမပျက် က။ ထိေကာင့် ၊

တေယာက်ေနာက်တေယာက် လဲက လိမ့်မည်။ ငါစစ်ေကာေသာအခါ ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့

ေရာက်က လိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လမ်းနား မှာရပ်၍ ကည့် ကေလာ့။ ေ ှ းလမ်းေဟာင်းတိ့ကိ

ှ ာေဖွ လျက်၊ ေကာင်းေသာလမ်းသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးြမန်း၍၊

ထိလမ်းသိ့လိက် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ စိတ် ှ လံး သက်သာကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်၊

ငါတိ့သည် မလိက်ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၇ ငါကလည်း၊ တံပိးမတ်သံကိ

နားေထာင် က ေလာ့ဟဆိလျက်၊ သင်တိ့အေပ ၌ကင်းေစာင့် တိ့ကိ ခန့်ထားေသာအခါ၊

ငါတိ့သည် နားမေထာင်ဟ ြပန်ေြပာ က၏။ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍၊ အိတပါးအမျိုးသားတိ၊့

နားေထာင် က ေလာ့။ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ှ ိေနေသာ ပရိသတ်တိ၊့

သိမှတ် ကေလာ့။ ၁၉ အိေြမ ကီးသားတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ဤလမျိုးသည်

ငါ့စကားကိ နားမေတာင်၊ ငါ တရားကိလည်း ြငင်းပယ်ေသာေကာင့် ၊ သတိ့အလိ

အေလျာက် ကံစည်ြခင်းအကျိုးအြပစ်တည်းဟေသာ၊ ကီးစွာေသာ ေဘးဥပဒ်ကိ၊

သတိ့အေပသိ့ငါသက်ေရာက် ေစမည်။ ၂၀ ေ ှ ဘြပည်မှ ေလာဗန်ကိ၎င်း၊ ေဝးေသာြပည်မှ

ေမးေသာ ကံကိ၎င်း၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ထံသိ့ေဆာင်ခ့ဲ သနည်း။ သင်တိ့မီး ိရ့ာ ယဇ်တိ့ကိ

ငါအလိမ ှ ိ။ ပေဇာ် ေသာယဇ်အမျိုးမျိုးကိ ငါမ ှ စ်သက်။ ၂၁ ထိအေကာင်းေကာင့်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ ထိမိ၍ လဲစရာတိ့ကိဤလမျိုးေ ှ မှ့ာ ငါထားမည်။

အဘ ှ င့်သားတိ့သည် ထိမိ၍ လဲကလိမ့် မည်။ အိမ်နီးချင်း ှ င့် အေဆွခင်ပွန်းတိ့သည် အတ

ပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ ၂၂ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လမျိုး တမျိုးသည်

ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ေပလာလိမ့်မည်။ ကီးစွာ ေသာ လမျိုးကိေြမ ကီးစွန်းမှ ငါ ိးေဆာ်မည်။

၂၃ ေလး ှ င့် လံှတိ့ကိ လက်စဲွက၏။ ကမ်းကတ် ေသာ အမျိုးြဖစ်၍၊ သနားြခင်းက ဏာမ ှ ိ။

သတိ့ စကားသံသည် သမဒရာြမည်သံက့ဲသိ့ ဟန်းတတ်၏။ အိဇိအန်သတိ့သမီး၊

စစ်သရဲက့ဲသိ့ တပ်ခင်းကျင်းလျက် ြမင်း စီး၍၊ သင် ှ ိရာသိ့ ချီလာကလိမ့်မည်။ ၂၄
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ထိသိတင်းကိ ငါတိ့သည် ကား၍ လက်အား ေလျာ့ က၏။ ဒကဆင်းရဲကိ၎င်း၊

သားဘွားေသာ မိန်းမခံရ သက့ဲသိ့ ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကိ ၎င်းခံရက၏။ ၂၅

ေတာသိ့မထွက်က ှ င့် ။ လမ်းမှာမသွားက ှ င့် ။ ရန်သ၌ ထားပါ၏။ အရပ်ရပ်၌ေဘး ှ ိ၏။ ၂၆

အိ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီး၊ ေလာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်စည်း၍ ြပာ၌လးလည်းေလာ့။

တေယာက်တည်း ေသာ သားေသသည်ကိ ငိေကးသက့ဲသိ၊့ ငိေကး၍ ြပင်းစွာ

ြမည်တမ်းေလာ့။ လယဖျက်ဆီးေသာသသည် ငါတိ့ ကိ ချက်ြခင်းတိက်လိမ့်မည်။ ၂၇

သင်သည် ငါ၏ လမျိုးကျင့် ေသာ အကျင့် ဓေလ့ တိ့ကိ စစ်၍ သိမည်အေကာင်း၊

စစ်ေသာသအရာ၌ ရဲတိက်က့ဲသိ့ သင့် ကိ ငါခန့်ထား၏။ ၂၈ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

အလွန်ေဖာက်ြပန်ေသာ သ၊ ကန်းတိက်တတ်ေသာသ ြဖစ်က၏။ ေကးဝါ ှ င့် သံသက်သက်၊

ဖျက်တတ်ေသာ အရာသက်သက်ြဖစ် က ၏။ ၂၉ ဖိကိမီးေလာင် ပီ။ ခဲလည်းကန် ပီ။

စစ်ေသာ သသည် မတ်၍ အကျိုးကိမရ။ ည့ံေသာအရာကိ မထတ် မပယ် ိင်။ ၃၀

ထိသတိ့ကိပယ်ေသာ ေငွဟ၍ ေခ ရမည်။ ထာဝရဘရားသည် ပယ်ေတာ်မ၏။

၇ ထာဝရဘရား၏အထံေတာ်က တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ေရာက်လာ၍၊

သင်သည် ဗိမာန် ေတာ် တံခါးဝ၌ ရပ်လျက်ေကးေကာ် ရမည့်စကားဟ မကား၊ ၂

ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်ြခင်းငှါ၊ ဤတံခါးတိ့ အတွင်းသိ့ ဝင်ေသာယဒအမျိုးသား

အေပါင်းတိ၊့ ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၃

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ဘာသာ ဓေလ့ ှ င့် သင်တိ့ အကျင့် များတိ့ကိ ပြပင် ကေလာ့။

သိ့ ပလ င် သင်တိ့ကိ ဤအရပ်၌ ငါေန ေစမည်။ ၄ ဤသည်ကား၊ ထာဝရဘရား၏

ဗိမာန်ေတာ်၊ ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်၊ ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်သတည်းဟ

မသာ စကားကိ ေြပာေသာသတိ့၌ မမီှဝဲ က ှ င့် ။ ၅ သင်တိ့ ဘာသာဓေလ့ ှ င့်

သင်တိ့အကျင့် များ တိ့ကိ စံလင်စွာ ပြပင်လ င်၎င်း၊ အမသည်ချင်းတိ့ကိ ေသချာစွာ

တရားသြဖင့် စီရင်လ င်၎င်း၊ ၆ ဧည့်သည် အာဂ ု၊ မိဘမ ှ ိေသာသငယ်၊ မတ်ဆိးမကိ

မ ှ ဥ်းဆဲ၊ အြပစ်မ ှ ိေသာသ၏အသက်ကိဤအရပ်၌ မသတ်၊ ကိယ်အကျိုးကိ ဖျက်၍

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ မချဥ်းကပ်ဘဲ ေနလ င်၎င်း၊ ၇သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့အား၊

ငါသည် အစဥ်မြပတ် ေပးေသာ ြပည်တည်းဟေသာ ဤအရပ်ဌာန၌ သင်တိ့ကိ

ငါေနေစမည်။ ၈အကျိုးမ ှ ိဘဲ မသာစကားကိ ေြပာေသာသတိ့၌ သင်တိ့သည် ခိလံက၏။

၉သင်တိ့သည် သ့ဥစာကိခိးလျက်၊ လအသက်ကိသတ်လျက်၊ သမ့ယားကိြပစ်မှားလျက်၊

မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိလျက်၊ ဗာလဘရားေ ှ ့၌ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ လျက်၊

ကိယ်မသိဘးေသာ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ ေနာက်သိ့လိက်လျက် ှ င့် ၊ ၁၀

ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ ဤအိမ်ေတာ်၌၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာဝင်၍ ရပ်လျက်၊ ဤ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ

အမ အလံးစံတိ့ကိ ပေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကယ် တ်ေတာ်မြခင်း

ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရပါ ပီဟ ေလာက်ရ ကမည်ေလာ။ ၁၁ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ

ဤအိမ်ေတာ်ကိ၊ သင်တိ့သည် ထားြပတွင်းက့ဲသိ့ ထင် ကသေလာ။ ဤအမ ကိ ငါ့ကိယ်တိင်

ြမင် ပီဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ေ ှ ့ဦးစွာငါ၏ နာမကိ ငါတည်ေစေသာအရပ်၊

ှ ိေလာ ွာ၌ ှ ိေသာ ငါ့အရပ်ဌာနသိ့သွား၍၊ ငါ၏အမျိုး ဣသေရလလတိ့၏ အြပစ်ေကာင့် ၊

ထိအရပ်ကိ အဘယ်သိ့ငါ ပဘးသည်ကိ ကည့် ကေလာ့။ ၁၃ယခတွင် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ဤအမအလံးစံတိ့ကိ ပေသာေကာင့် ၎င်း၊

ငါသည်ေစာေစာထ၍အထပ်ထပ်ေြပာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် နားမေထာင်၊ ငါေခ ၍

သင်တိ့သည် မထးေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၁၄ ှ ိေလာ ွာကိ ငါ ပသက့ဲသိ၊့ ငါ၏နာမြဖင့်

သမတ်ေသာ၊ သင်တိ့ ခိလံေသာဤအိမ်ေတာ်၊ သင်တိ့ ှ င့် ဘိးေဘးတိ့အား ငါေပးေသာ

အရပ်ဌာနကိ ငါ ပမည်။ ၁၅ သင်တိ့ညီအစ်ကိ ဧဖရိမ်အမျိုးသား ှ ိသမ တိ့ကိ

ငါ ှ င့်ထတ်သက့ဲသိ၊့ သင်တိ့ကိ ငါ့ထံမှ ငါ ှ င့်ထတ်မည်။ ၁၆သင်သည်လည်းဤလမျိုးအဘိ့

ပဌနာမ ပ ှ င့် ။ သတိ့အဘိ့ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ဆေတာင်းြခင်းကိ မ ပ ှ င့် ။ ငါ့ကိမေသွးေဆာင် ှ င့် ။

သင်၏ စကားကိ ငါနားမေထာင်။ ၁၇သတိ့သည် ယဒ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင်လမ်းများ တိ့၌

ပကေသာ အမကိ မြမင်သေလာ။ ၁၈ ငါ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်မည်အ ကံ ှ င့် ၊ ေကာင်းကင်

မိဖရားအဘိ့ မန့်ြပားတိ့ကိ လပ်၍၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ေ ှ မှ့ာ သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ် သကာကိ ပြခင်း ငှါ၊ သားတိ့သည် ထင်းေခွက၏။ အဘတိ့သည် မီးထည့် က၏။

မိန်းမတိသ့ည် မန့်နယ်က၏။ ၁၉ ထိသိ့ ပ၍ ငါ့ကိေ ှ ာင့် ှ က် ကသေလာ။ မိမိတိ့ မျက် ှ ာကိ

ဖျက်မည်အေကာင်း၊ မိမိတိ့ကိယ်ကိသာ ေ ှ ာင့် ှ က် ကသည်မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ဤအရပ်

၌ ှ ိေသာလ၊ တိရစာန်၊ သစ်ပင်၊ ေြမ အသီးအ ှံအေပ မှာ ငါသည် ေဒသအမျက် မီးကိ

သွန်းေလာင်း၍၊ ထိမီးသည် မ ငိမ်းဘဲေလာင်လိမ့်မည်။ ၂၁ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့

မီး ိရ့ာ ယဇ်များကိ အြခားေသာ ယဇ်များ ှ င့် အတထား၍၊ အမဲသားကိစား ကေလာ့။ ၂၂

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ ဘိးေဘးများကိ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊

မီး ိရ့ာယဇ် အစ ှ ိေသာ ယဇ်များအတွက် သတိ့ကိ ငါမှာထားသည် မဟတ်။ ၂၃

ငါမှာထားေသာအရာဟမကား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊

ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရား သခင်ြဖစ်မည်။ သင်တိ့သည်လည်း၊ ငါ၏လမျိုးြဖစ် က

လိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် ကိယ်အကျိုးကိ ေစာင့် လိေသာငှါ၊ ငါစီရင်သမ ေသာ တရားလမ်းသိ့

လိက်ရကမည်ဟ မှာထား၏။ ၂၄ သိ့ရာတွင်၊ သတိ့သည် နားမေထာင်၊ နားကိ မလှည့်ဘဲ

ဆိးညစ်ေသာ ှ လံးခိင်မာသည် ှ င့်အညီ ကျင့် ကံ ပမ၍ မျက် ှ ာမ ပ၊ ေကျာခိင်းလျက်

ေနက၏။ ၂၅ သင်တိ့အဘများသည် အဲဂတုြပည်က ထွက် သွားေသာေနမှ့စ၍

ယေနတိ့င်ေအာင်၊ ငါသည် ေနတိ့င်း ေစာေစာထ၍၊ ငါ၏ကန်ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကိ

သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ အထပ်ထပ်ေစလတ်ေသာ်လည်း၊ ၂၆ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ

နားမေထာင်၊ မနာ မယဘဲေန၍ မိမိတိ့ လည်ပင်းကိ ခိင်မာေစသြဖင့် ၊ အဘများထက်သာ၍

ဆိးသွမ်း က၏။ ၂၇ သင်သည် ဤစကားအလံးစံကိ သတိ့အား ေြပာေသာ်လည်း၊

သတိ့သည် နားမေထာင် က။ ေခ ေသာ် လည်း မထးက။ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ သင်ကလည်း၊

ဤလမျိုးသည် မိမိတိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏စကားေတာ်ကိ နား မေထာင်၊ ဆံးမ၍

မ ိင်ေသာအမျိုး ြဖစ်၏။ သစာစကား ကိမေြပာ၊ သစာပျက်ေသာ အမျိုးြဖစ်သည်ဟ

သတိ့အား ေြပာဆိရမည်။ ၂၉ သင်၏သစာဆံပင်ကိ ရိတ်၍ ပစ်လိက်ေလာ့။

ြမင့် ေသာအရပ်၌ ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပေလာ့။ အေကာင်း မကား၊ ထာဝရဘရားသည်

မိမိလမျိုးကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ။ အမျက်ေတာ်သင့် ေရာက်ေသာ အမျိုးကိ စွန့်ပစ်ေတာ်

မ ပီ။ ၃၀ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယဒ အမျိုးသားတိ့သည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာဆိးေသာ အမကိ ပကပီ။ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ အိမ်ေတာ်ကိ

ညစ် းေစြခင်း ငှါ၊ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအရာတိ့ကိ သွင်းထား က ပီ။ ၃၁ ငါမမှာထား၊

ငါအလင်းအလိမ ှ ိေသာ်လည်း၊ သတိ့သားသမီးများကိ မီး ိ ့ြခင်းငှါ ဟိ ံ ုသား၏ချိုင့် ၌

ှ ိေသာ ေတာဖက်ကန်းတိ့ကိ တည်ကပီ။ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိချိုင့် ကိ ေတာဖက်ချိုင့်ဟ၍မေခ ၊ ဟိ ံ ုသား၏ ချိုင့် ဟ၍မေခ ၊ ကွပ်မျက်ရာ ချိုင့်ဟ၍

ေခရေသာ အချိန် ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ ေတာဖက်၌ ေြမလွတ်မ ှ ိသည် တိင်ေအာင်

သ ဂဟ်ကလိမ့်မည်။ ၃၃ဤလမျိုးအေသေကာင်တိ့သည် မိဃ်းေကာင်း ကင်ငှက် ှ င့်

ေတာသားရဲစားစရာဘိ့ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ထိတိရစာန်တိ့ကိ အဘယ်သမ မေမာင်းရ။ ၃၄

ယဒ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင်လမ်းများတိ့၌ ဝမ်း ေြမာက်ေသာအသံ၊ င်လန်းေသာအသံ၊

မဂလာေဆာင် သတိ့သားအသံ ှ င့် မဂလာေဆာင် သတိ့သမီးအသံကိငါစဲေစမည်။

တြပည်လံးသည် လဆိတ်ညံရာအရပ်ြဖစ်လိမ့် မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၈ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလအခါ ယဒ ှ င်ဘရင် တိ့၏

အ ိး၊ မးမတ်တိ့၏အ ိး၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏အ ိး၊ ပေရာဖက်တိ့၏အ ိး၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့၏ အ ိးများကိ သချုင်း တွင်းများ အထဲကထတ်ပစ်၍၊ ၂

ထိသတိ့သည် ကည် ိရာ၊ အမေဆာင်ရာ၊ လိက်သွားရာ၊ ှ ာေဖွရာ၊ ကိးကွယ်ရာြဖစ်ေသာ

ေန၊ လ၊ ေကာင်းကင်တန်ဆာေ ှ မှ့ာ လှန်ထားကလိမ့်မည်။ ထိအ ိးတိ့ကိ မစမပံ၊ မသဂဟ်ရ။

ေြမေပ မှာ မစင်က့ဲသိ့ ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ၃ ငါ ှ င်လိက်ရာအရပ်ရပ်၌ ကျန် ကင်း၍၊

ဆိးယတ်ေသာ ဤအမျိုးသားတိ့သည် အသက်ကိ အလိမ ှ ိ။ ေသြခင်းကိ အလိ ှ ိ၍

ေ ွးချယ်ရကလိမ့်မည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄တဖန်

သင်သည် သတိ့အား ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ လဲေသာသသည်

ေနာက်တဖန် မထရသေလာ။ လဲွသွားေသာသသည် ေနာက်တဖန် ြပန်၍ မလာရသေလာ။

၅ဤလမျိုးတည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် ထာဝရေဖာက်ြပန်ြခင်းအားြဖင့်

အဘယ်ေကာင့် ေဖာက်ြပန် ကသနည်း။ မသာကိ စဲွလမ်းက၏။ ငါတိ့သည် ြပန်၍မလာဟ

ခိင်မာစွာ ဆိက၏။ ၆ ငါ ေစ့ေစ့နားေထာင်ေသာအခါ၊ သတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်စွာ
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မေြပာက။ ငါသည် အဘယ်သိ့ ပမိ သနည်းဟ ကိယ်အြပစ်ကိ ြမင်၍ အဘယ်သမ

ေနာင်တမရ။ စစ်တိက်ြခင်းငှာ ြမင်းေြပးသက့ဲသိ၊့ ထိသအေပါင်းတိ့သည် လမ်းလဲ၍

တဟန်တည်းေြပးတတ်က၏။ ၇ မိဃ်းေကာင်းကင်၌ကျင်လည်ေသာ ေတာငန်းေသာ်လည်း၊

မိမိအချိန်ကိ သိတတ်၏။ ဥချိုး၊ တီတီတွတ်၊ ဇရက်ေသာ်လည်း၊ မိမိြပန်လာချိန်ကိ

မှတ်တတ်၏။ ငါ၏လမကား၊ ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မြခင်း ကိ နားမလည်တတ်။ ၈

ငါတိ့သည် ပညာ ှ ိြဖစ်၏။ ထာဝရဘရား၏ တရားသည် ငါတိ့၌ ှ ိ၏ဟ သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ ဆိရလိမ့်မည်နည်း။ အကယ်စင်စစ် စာေရးတိ့၏ မသာမှင်တံသည်

မသာတရားကိ လပ်ေလ ပီ။ ၉ ပညာ ှ ိတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ က၏။ ထိတ်လန့်၍

ေကျာ့ကွင်းထဲသိ့ ဝင် က ပီ။ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ပယ်က ပီ။ သတိ့၌

ပညာမည်မ ှ ိသနည်း။ ၁၀ ထိအေကာင်းေကာင့် ၊ သတိ့မယားများကိ သတပါးတိ့၌

ငါအပ်မည်။ သတိ့လယ်ယာများကိ သတပါးတိ့အား အပိင်ေပးမည်။ အငယ်ဆံးေသာသမှစ၍

အ ကီးဆံးေသာသအေပါင်းတိ့သည် မတရားေသာ စီးပွားကိ ှ ာ က၏။ ပေရာဖက်မှစ၍

ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ ိသမ တိ့သည် မသာကိ သံး က၏။ ၁၁ ချမ်းသာမ ှ ိေသာအခါ ချမ်းသာ၊

ချမ်းသာဟ ေြပာဆိလျက်၊ ငါ၏လမျိုး သတိ့သမီးအနာကိ ေပါ့ေလျာ့စွာကက၏။ ၁၂

သတိ့သည် ွံ ှ ာ ဘွယ်ေသာအမကိ ပ ပီးမှ ှ က် က သေလာ။ အလင်းမ ှ က် က။

မျက် ှ ာမပျက်တတ်က။ ထိေကာင့် ၊ တေယာက်ေနာက် တေယာက်လဲကလိမ့်မည်။

ငါစစ်ေကာေသာအခါ ှ ိမ့်ချြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

သတိ့ကိ ငါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးမည်။ စပျစ် ွယ်ပင် ၌ စပျစ်သီးမ ှ ိရ။ သေဘာသဖန်းပင်၌

သေဘာသဖန်း သီးမ ှ ိရ။ အ ွက်လည်း ိး ွမ်းရမည်အေကာင်း၊ လမ်းမိးေသာသတိ့ကိ

ငါေစလတ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါတိ့သည် အဘယ်ေကာင့်

ထိင်လျက်ေနက သနည်း။ စေဝးကကန်အ့ံ၊ ခိင်ခ့ံေသာ မိမ့ျားအထဲသိ့ ဝင်၍

တိတ်ဆိတ်စွာ ေနကကန်အ့ံ။ ငါတိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊

ငါတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ကိ တိတ်ဆိတ်စွာေနေစ၍၊ ေဆးခါး ှ င့်

ေရာေသာ ေရကိတိက်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည် ချမ်းသာေရကိ တိက်ေတာ်မ၏။

၁၅ ငါတိ့သည် ချမ်းသာကိေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း၊ ေကာင်းေသာအရာ မေပလာ။

သက်သာချိန်ကိ ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း၊ ေဘးသက်သက်ြဖစ်၏။ ၁၆သ့ြမင်း ှ ာေခါင်း သံကိ

ဒန်ြပည်က ကားရ၏။ သ့ြမင်းရဲဟီသံကိကား၍တြပည်လံးတန်လပ်ေလ၏။သတိ့သည်

ေရာက်လာ၍၊ ြပည် ှ င့် တကွြပည်၌ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ မိ ့ ှ င့်တကွ မိသ့ားတိ့ကိ၎င်း

စား၍မျို က၏။ ၁၇ ကည့် ေလာ့။ မန်းမတ်၍ မ ိင်ေသာေ မ၊ ဆိးေသာေ မများကိ

သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါေစလတ်သြဖင့် ၊ သင်တိ့ကိ ကိက် ကလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၈ ငါဝမ်းနည်းြခင်း ေပျာက်မည်အေကာင်း အဘယ်သိ့နည်း။ ငါသည်

စိတ်ပျက်လျက်ေနရ၏။ ၁၉ ငါ၏ လမျိုးသတိ့သမီးေအာ်ဟစ်သံကိ ေဝးေသာ ြပည်က

ကားရ၏။ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန် မိ ့၌ ှ ိေတာ်မမသေလာ။ မိမိ ှ င်ဘရင်သည် မိထဲ့၌

ှ ိေတာ် မမသေလာ။ ၂၀အသီးအ ှံ သိမ်းရာကာလလွန် ပီ။ ေ ွကာလ ကန် ပီ။ ငါတိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ မေရာက်က။ ၂၁ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးသည် နာေသာေကာင့် ၊

ငါလည်းနာရ၏။ ကမ်းတမ်းေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်လျက်၊ မိန်းေမာေတွေဝလျက်ေနရ၏။

၂၂ ဂိလဒ်ြပည်၌ ဗာလဇံပင် အေစးမ ှ ိသေလာ။ ထိြပည်၌ ေဆးသမားမ ှ ိသေလာ။

ှ ိလျက်ပင် ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးသည် အဘယ်ေကာင့် အနာမှ ထေြမာက်သနည်း။

တကန်းတ ိင်ငံ ှ င့် ဆိင်ေသာ အချည်း ှ ီးအရာ၊ ပ်တဆင်းတအားြဖင့် သတိ့သည်

ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ် ြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ြပကသနည်း။

၉ ငါ၏လမျိုး သတိ့သမီး ှ င့် ဆိင်ေသာ အေသ ေကာင်များအတွက်၊

ငါသည်ေန့ညဥ့်မြပတ် ငိရမည် အေကာင်း၊ ငါ့ဦးေခါင်းသည် ေရသက်သက်၊

ငါ့မျက်စိတိ့ သည် မျက်ရည်ထွက်ေသာ စမ်းြဖစ်ပါေစေသာ။ ၂ ငါသည် ငါ၏လမျိုးကိ

စွန့်၍ ထွက်သွား ိင် ေအာင် ေတာ၌ တဲစားခန်း ှ ိပါေစေသာ။ အေကာင်းမ

ကား၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာ သ၊ သစာပျက်ေသာ

အစည်းအေဝးြဖစ် က၏။ ၃ သတိ့သည် မိမိတိ့လ ာတည်းဟေသာ ေလးကိ မသာ ှ င့်

တင် က၏။ သစာတရားကိ အမီှမ ပဘဲ ေြမ ကီး ေပ မှာ လ ကီးြဖစ် က၏။ အကယ်စင်စစ်

ဆိးေသာအမအေပ မှာ ဆိးေသာအမ ကိ ထပ်၍ ပက၏။ ငါ့ကိလည်း မသိမမှတ် ကဟ

ထာဝရ ဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ လတိင်းမိမိအေပါင်းအေဘာ်ကိ သတိ ပေလာ့။ မိမိ

ညီအစ်ကိကိ မယံက ှ င့် ။ ညီအစ်ကိတိင်း မိမိ ညီအစ်ကိအရာကိ ဆက်ဆက်လယမည်။

အေပါင်း အေဘာ် ှ ိသမ တိ့သည် သအ့သေရကိ ဖျက် မဲဖျက် က လိမ့်မည်။ ၅

အေပါင်းအေဘာ် ှ ိသမ တိ့သည် တေယာက်ကိ တေယာက် လှည့် စား ကလိမ့်မည်။

သစာစကားကိ မေြပာ ဘဲ မသာစကားကိေြပာြခင်းငှါ မိမိတိ့လ ာကိ သွန်သင် က ပီ။

မတရားေသာအမကိ ပေသာအားြဖင့် ကိယ်ကိ ကိယ် ပင်ပန်းေစကပီ။ ၆ သင်၏

ေနရာသည် မသာအရပ်၌ ှ ိ၏။ အရပ် သားတိ့သည် မသာေကာင့် ငါ့ကိမသိလိဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်သတိ့ကိ အရည်ကျို ၍စံစမ်းမည်။ သိ့မဟတ်၊

ငါ၏လမျိုး သတိ့သမီး၌ အဘယ် သိ့ ငါ ပရမည်နည်း။ ၈ သတိ့လ ာသည်

ေသေစတတ်ေသာြမားြဖစ်၏။ ပရိယာယ်စကားကိ ေြပာတတ်၏။အေပါင်းအေဘာ်ချင်း

တိ့သည် တ်ြဖင့် ေလာကဝတ်စကားကိေြပာ၍၊ ှ လံးြဖင့် ေချာင်းေြမာင်းတတ်က၏။ ၉

ထိသိ့ေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါမစစ်ေကာဘဲေနရ မည်ေလာ။ ထိသိ့ေသာ အမျိုးကိ ဒဏ်ေပး၍၊

ငါ့စိတ်ချင်ရဲ မေြပဘဲ ေနရမည်ေလာဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေတာင်များ၊

လွင်ြပင်များတိ့အတွက် ငါသည် ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပရမည်။ ထိအရပ်တိ့၌

မီးေလာင်ေသာေကာင့် ၊ လသည်မေ ှ ာက် မသွားရ။ သိး ွား ြမည်သံကိ မကားရ။

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် သားရဲတိ့သည် ထွက်ေြပးရက ပီ။ ၁၁ ငါသည်

ေယ ှ လင် မိကိ့ အမိက်ပံ၊ ေြမေခွး ေနရာတွင်း ြဖစ်ေစမည်။ ယဒ မိ့ ွာတိ့ကိလည်း၊ လ

ဆိတ်ညံရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။ ၁၂ ဤအမကိနားလည် ိင်ေသာ ပညာ ှ ိကား၊

အဘယ်သနည်း။ ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်ထွက်ကိခံ၍၊ ဤအမ၏အေကာင်းကိ

ေြပာ ိင်ေသာသကား၊ အဘယ် သနည်း။ အဘယ်သမ ေ ှ ာက်၍မသွား ိင်ေအာင်၊

တြပည်လံးသည် ေတာက့ဲသိ့ မီးေလာင်၍၊ အဘယ် ေကာင့် ပျက်စီးသနည်း။ ၁၃

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ သတိ့၌

ငါေပးေသာတရားကိ မကျင့် မေစာင့် ဘဲ စွန့်ပစ်၍၊ ၁၄ မိမိတိ့ စိတ် ှ လံး ခိင်မာြခင်းသိ့၎င်း၊

မိ ိ းဘလာ အတိင်း ဗာလဘရားတိ့ေနာက်သိ့၎င်း လိက် ကေသာ ေကာင့် ၊ ၁၅

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့ကိ ေဒါန ှ င့် ငါေကးမည်။ ေဆးခါး ှ င့် ေရာေသာ ေရကိ

တိက်မည်။ ၁၆သတိမ့သိ၊ ဘိးေဘးမသိဘးေသာ လမျိုးတိ့တွင် အရပ်ရပ်၌ ကဲွြပားေစမည်။

ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးမီှတိင် ေအာင်၊ သတိ့ေနာက်သိ့ ထားေဘးကိ ေစလတ်မည်။ ၁၇

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဆင်ြခင် ကေလာ့၊

ငိြခင်းသည် မတိ့ကိေခ ၍ လာကေစ။ လိမာေသာ မိန်းမတိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ်၍ လာကေစ။

၁၈ ငါတိသ့ည် မျက်ရည်ကျ၍၊ မျက်ခမ်းထဲက ေတွေတွစီးထွက်ေစြခင်းငှါ၊ ထိမိန်းမတိ့သည်

အလျင် အြမန် ပ၍၊ ငါတိ့အတွက် ငိေကးြခင်းကိ ပကေစ။ ၁၉ နားေထာင် က။

ဇိအန် မိ ့၌ ကားရေသာ ငိေကးသံဟမကား၊ ငါတိ့သည် အဘယ်မ ေလာက် လယ

ဖျက်ဆီးြခင်းကိခံရသည်တကား။ သတပါးတိ့သည် ငါတိ့ ေနရာများကိ ဖိချေသာေကာင့် ၊

ငါတိ့သည် ကိယ်ြပည်ကိ စွန့်၍ အလွန်မိန်းေမာေတွေဝကသည်တကား။ ၂၀ အိမိန်းမတိ၊့

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ကိ နားေထာင်၍၊ တ်ေတာ်ထွက်ကိ နာယကေလာ့။

သင်တိ့၏ သမီးတိ့အား ငိေကးြခင်းကိ၎င်း၊ အသီးအသီး အေပါင်းအေဘာ်တိ့အား

ြမည်တမ်းြခင်းကိ၎င်း သွန်သင် ကေလာ့။ ၂၁ ေသမင်းသည် ငါတိ့ြပတင်းေပါက်သိ့

တက်၍၊ ငါတိ့ဘံဗိမာန်ထဲသိ့ဝင်သြဖင့် ၊ သငယ်များကိ လမ်းမှပယ် ှ င်း၍၊ လပျိုများကိ

ပဲွသဘင်ထဲက ဖျက်ဆီးေလ ပီ။ ၂၂ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လေသ

ေကာင်တိ့သည် လယ်ြပင်၌ ေနာက်ေချးက့ဲသိ့၎င်း၊ သိမ်း သမ ှ ိ၊ ရိတ်ေသာသေနာက်မှာ

ကျန်ရစ်ေသာ ေကာက် လိင်းက့ဲသိ့၎င်း ကျေနကလိမ့်မည်ဟ ကားေြပာေလာ့။ ၂၃

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပညာ ှ ိ ေသာသသည် မိမိပညာ၌ မဝါ ကားေစ ှ င့် ။

ခွန်အား ကီး ေသာသသည် မိမိခွန်အား၌ မဝါ ကားေစ ှ င့် ။ ဥစာ ရတတ်ေသာသသည်

မိမိဥစာ၌ မဝါ ကားေစ ှ င့် ။ ၂၄ ဝါး ကားေသာသ မည်သည်ကား၊ ငါသည် ေြမ ကီးေပ မှာ

ချစ်သနားြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ ပေသာထာဝရ

ဘရားြဖစ်ေကာင်း တည်းဟေသာ၊ ငါ့သေဘာကိ သိနားလည်ြခင်း၌သာ ဝါ ကားေစ။

ငါသည် ထိအရာတိ့၌ ေမွေ့လျာ်သည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅
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ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အေရဖျား လီှးြခင်းကိ ခံေသာသ၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာသ၊ ၂၆ အဲဂတုလ၊ ယဒလ၊ ဧဒံလ၊ အမုန်အမျိုးသား၊ ေမာဘအမျိုးသား၊ ပါးမန်းကိ

ရိတ်တတ်ေသာ လမျိုး၊ ေတာ၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ငါဆံးမရေသာ အချိန်

ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာသြဖစ်က၏။ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ စိတ် ှ လံး အားြဖင့်

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာသြဖစ်က၏။

၁၀ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့အားထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သာသနာ ပလတိ့၏

ဘာသာဓေလ့၌ မကျင်လည်က ှ င့် ။ သာသနာ ပလတိ့ ထိတ်လန့်ေ ကာက်တတ်ေသာ

မိဃ်းေကာင်းကင် နိမိတ်တိ့မှ မထိတ်လန့်မေကာက်က ှ င့် ။ ၃လအမျိုးမျိုးကျင့် ေသာ

အကျင့် ဓေလ့တိ့သည် အချည်း ှ ီးြဖစ် က၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သတိ့

သည် ေတာ၌သစ်ပင်ကိ ခတ်လဲှ၍၊ ပဆိန် ှ င့်လပ်တတ် ေသာ လက်သမား၏

လက်လပ်ရာြဖစ်ေသာအရာကိ၊ ၄ ေ ေငွ ှ င့် လှပစွာ ချယ်လှယ် ပီးလ င်၊ မလပ် ှ ား

ေစြခင်းငှါ သံခ န်ကိ တ ှ င့် ိက်ထား က၏။ ၅ သသည် စွန်ပလံွပင်က့ဲသိ့ ခိင်မာ၍

စကား မေြပာတတ်။ မိမိအလိအေလျာက် မသွား ိင်ေသာ ေကာင့် ၊ ထမ်း၍သွားရ၏။

ထိအရာတိ့ကိ မေကာက်က ှ င့် ။ အ ရာယ်ကိမ ပ ိင်။ ေကျးဇးကိလည်း

မ ပ ိင်။ ၆ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အဘယ်သမ မတပါ။ ကိယ်ေတာ်သည်

ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ နာမေတာ် သည်လည်း၊ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ၇

အိလအမျိုးမျိုးတိ့၏ ဘရင်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက်သင့်သည် ြဖစ်၍၊ အဘယ်သသည်

မေကာက်ဘဲ ေနရပါမည်နည်း။ အမျိုးမျိုးေသာ ပညာ ှ ိအေပါင်းတိ့၌၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ

တိင်း ိင်ငံတိ့၌၎င်း ကိယ်ေတာ် ှ င့် တေသာသတစံတေယာက်မ မ ှ ိပါ။ ၈

သတိ့သည် တလံးတဝတည်း တိရစာန်သေဘာ ှ င့် မိက်ေသာ သေဘာ ှ ိ က၏။

သစ်သားေသာ်လည်း မိက်ေသာအယကိ ဆံးမတတ်၏။ ၉ ထလပ်တတ်ေသာသ၊

သွန်းတတ်ေသာသ၏လက်လပ်ရာ ေငွြပားကိ တာ မိမှ့၎င်း၊ ေ ကိလည်း ဥဖတ် မိမှ့၎င်း

ေဆာင်ခ့ဲတတ်၏။ ြပာေသာအထည်၊ ေမာင်းေသာအထည် ှ င့် ခံတတ်၏။ လိမာေသာသ

လပ်ရာသက်သက်ြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ထာဝရဘရားမကား၊ မှန်ေသာဘရား၊

အသက် ှ င်ေသာဘရား၊ နိစထာဝရဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အမျက် ေတာ်ထွက်လ င်

ေြမ ကီးတန်လပ်ရ၏။ လအမျိုးမျိုး တိ့သည် အမျက်ေတာ်ကိ မခံ ိင် က။ ၁၁

သာသနာပ လတိ့အား ေြပာရေသာ စကားဟမကား၊ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ

မဖန်ဆင်း ေသာ ဘရားတိ့သည် ဤေကာင်းကင်ေအာက်၊ ဤေြမ ကီး ြပင်မှ

ကွယ်ေပျာက် ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားသည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်

ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ပညာေတာ်အားြဖင့် ေလာကဓာတ်ကိ တည်ေတာ်မ ပီ။

ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့် မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက်ေတာ်မ ပီ။ ၁၃ အသံေတာ်ကိ

လတ်ေတာ်မေသာအခါ၊ မိဃ်းေရ အသံဗလံြဖစ်တတ်၏။ ေြမ ကီးစွန်းမှ မိဃ်းတိမ်ကိ

တက် ေစေတာ်မ၏။ မိဃ်း ွာသည် ှ င့် လ ပ်စစ်ြပက်ေစေတာ် မ၏။ ေလကိလည်း၊

ဘ ာေတာ်တိက်ထဲက ထတ်ေတာ် မ၏။ ၁၄ လမည်သည်ကား၊ မိမိဥာဏ်အားြဖင့်

တိရစာန် က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ပ်တကိ သွန်းေသာသတိင်း မိမိလပ်ေသာ ပ်တအားြဖင့်

ေမှာက်မှားလျက် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ သွန်းေသာ ပ်တသည် မသာြဖစ်၏။

သ၌လည်း ထွက်သက်ဝင်သက်မ ှ ိ။ ၁၅ ထိသိ့ေသာအရာတိ့သည် အချည်း ှ ီးသက်သက်

ြဖစ် က၏။ လှည့် စားေသာအရာလည်းြဖစ် က၏။ စစ်ေကာြခင်းကိ ခံရသည်ကာလ၌

ကွယ်ေပျာက် က လိမ့်မည်။ ၁၆ ယာကပ်အမျိုး၏အဘိ့သည် ထိသိ့ေသာအရာ

ှ င့် တေတာ်မမ။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ဖန်ဆင်း ေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ဣသေရလအမျိုးသည် အေမွခံေတာ်မရာြဖစ်၏။ နာမေတာ်သည် ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားေပတည်း။ ၁၇ အိရဲတိက်၌ေနေသာသ၊ ေြမေပ မှာ ှ ိေသာ

သင်၏ဥစာပရိကံများကိ စသိမ်းေလာ့။ ၁၈ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ယခပင် ငါသည်ေလာက် လဲစာကိပစ်သက့ဲသိ၊့ ြပည်သားများကိ ေလာက်လဲထဲကပစ်၍၊

ရန်သတိ့ လက်သိ့ေရာက်ေစြခင်း ငှါ ှ ဥ်းဆဲမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ငါသည်

ချိုးဖျက်ြခင်းကိခံရေသာေကာင့် အမဂလာ ှ ိ၏။ ငါ့အနာ ြပင်းလှ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ငါေတွေ့သာဤဒကေဝဒနာကိ ဆက်ဆက်ခံရမည်ဟ ငါဆိ၏။ ၂၀ ငါ့တဲလည်းပျက်၏။

ငါ့ ကိး ှ ိသမ တိ့လည်း ြပတ်က၏။ ငါ့သားတိ့လည်း ငါ့ထံမှထွက်သွား၍ ေပျာက် က၏။

ေနာက်တဖန်ငါ့တဲကိ ေဆာက်ရေသာသ၊ ငါ့ကလားကာတိ့ကိ ဆဲွကာရေသာသမ ှ ိ။

၂၁ အေကာင်းမကား၊ သိးထိန်းတိ့သည် တိရစာန် သေဘာ ှ ိ၍၊ ထာဝရဘရားကိ

မ ှ ာေဖွေသာေကာင့် အ ကံမေြမာက်ရက။ သိးစအေပါင်းတိ့သည် အရပ်ရပ်သိ့

ကဲွြပားရက၏။ ၂၂ အသံကိကားရ၏။ အနီးသိ့လာ၏။ ယဒ မိတိ့့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊

ေြမေခွးေနရာတွင် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ကီးေသာ အသံဗလံသည် ေြမာက်မျက် ှ ာကလာ၏။ ၂၃

အိထာဝရဘရား၊ လသည် မိမိသွားရာလမ်းကိ အစိးမရ။ သွားစဥ်အခါမိမိေြခရာတိ့ကိ

မစီရင်တတ်သည် ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ ၂၄ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ဆံးမေတာ်မ

လ င်၊ အကျိုးနည်းေစြခင်းငှါ အမျက်ထွက်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ တရားေတာ်အတိင်းသာ

ဆံးမေတာ်မပါ။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်ကိမသိေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့ အေပ သိ့၎င်း၊

နာမေတာ်ကိ ပဌနာမ ပေသာ အမျိုး အ ွယ်တိ့အေပ သိ့၎င်း အမျက်ေတာ်ကိ သွန်းေလာင်း

ေတာ်မပါ။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ယာကပ်အမျိုး ကိ အကန်အစင်ကိက်စား၍၊

သ၏ေနရာကိ သတ်သင် ပယ် ှ ားကပါ ပီ။

၁၁ ေယရမိသိ့ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

ဤပဋိညာဥ်စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ သင်သည် ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ား တိ့အား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ေဟာေြပာဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ယေန့ ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊

ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာြပည်ကိ ငါေပး မည်ဟ၊ သင်တိ့၏ ဘိးေဘးများ၌ ငါကျိန်ဆိေသာ သစာ

ဂတိကိ ေစာင့် ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့သည် ငါ၏လြဖစ်၍၊ ငါသည်လည်း

သင်တိ့၏ ဘရားြဖစ်မည် အေကာင်း၊ ငါ့စကားကိနားေထာင်၍၊ ငါမှာထား သမအတိင်း

ကျင့် ကေလာ့ဟ၊ သံမီးဖိတည်းဟေသာ အဲဂတုြပည်မှ သင်တိ့၏ဘိးေဘးများကိ

တ်ေဆာင် ေသာအခါ သတိ့၌ ငါထားေသာ ပဋိညာဥ်တရားစကား ကိ

နားမေထာင်ေသာသသည် ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ ခံေစ ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊

ငါက၊ အိထာဝရဘရား၊ အာမင်ဟ ေလာက်၏။ ၆ ထာဝရဘရားကလည်း၊

သင်သည် ယဒ မိမ့ျား ှ င့် ေယ ှ လင် မိလ့မ်းများတိ့၌ ဟစ်ေကာ်ရမည်စကား

ဟမကား၊ သင်တိ့သည် ဤပဋိညာဥ်စကားကိ နားေထာင် ၍ ကျင့် ကေလာ့။ ၇

အေကာင်းမကား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့ဟ၊ သင်တိ့၏ ဘိးေဘးများကိ

အဲဂတုြပည်က ငါ တ်ေဆာင်ေသာေနမှ့စ၍ ယေနတိ့င်ေအာင်၊ ငါသည်

ေစာေစာထ၍ အထပ်ထပ်ဆံးမေသာ်လည်း၊ ၈ သတိ့သည် နားမေထာင်၊

နားကိ မလှည့် ဘဲ ဆိးညစ်ေသာ မိမိတိ့ စိတ် ှ လံးခိင်မာြခင်း ှ ိသည်အတိင်း၊

တေယာက်မ မကင်း၊ လိက်သွား ကေသာေကာင့် ၊ ငါမှာ ထား၍၊ သတိ့မကျင့် ေသာ

ဤပဋိညာဥ်စကားအလံးစံ တိ့ကိ၊ သတိ့အေပ ၌ ငါသက်ေရာက်ေစမည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၉ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် သင်းဖဲွ ့ က၏။ ၁၀ ငါ့စကားကိ ြငင်းပယ်ေသာ ဘိးေဘးတိ့၏

ဒစ ိက်များကိ ပအ့ံေသာငှါ ြပန်သွား က ပီ။ အြခားတပါး ေသာ ဘရားတိ့ကိ

ဝတ် ပအ့ံေသာငှါ လိက်သွား က ပီ။ သတိ့၏ ဘိးေဘးများ ှ င့် ငါဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ်တရားကိ

ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ဖျက်က ပီ။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့မလွတ် ိင်ေသာေဘးအ ရာယ်ကိ သတိ့အေပ ၌

ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ သတိ့သည် ငါ့ကိေအာ်ဟစ်ေသာ် လည်း၊ ငါနားမေထာင်ဘဲေနမည်။

၁၂ ထိအခါယဒ မိသ့ ွာသား ှ င့် ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊

ပေဇာ်ဘးေသာ ဘရားများထံသိ့သွား၍ ေအာ်ဟစ်ေသာ်လည်း၊ ေဘး ေရာက်ရာကာလ၌

ထိဘရားတိ့သည် အလင်းချမ်းသာ မေပးဘဲေနကလိမ့်မည်။ ၁၃ အိယဒြပည်၊

သင်သည် မိမ့ျားအေရအတွက် ှ ိသည်အတိင်း၊ သင်၏ဘရားများ ှ ိပါသည်တကား။

ေယ ှ လင် မိလ့မ်းများ အေရ အတွက် ှ ိသည်အတိင်း၊ ှ က်ဘွယ် ေသာ ပ်တအဘိ့

ယဇ်ပလင်များ၊ ဗာလဘရားေ ှ မှ့ာ နံသ့ာေပါင်း ိရ့ာယဇ်ပလင်များကိ တည်က ပီ။ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍ သင်သည်ဤလမျိုးအဘိ့ ပဌနာမ ပ ှ င့် ။ သတိ့အဘိ့ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊

ဆေတာင်းြခင်းကိ မ ပ ှ င့် ။ ေဘးေရာက်သည်ကာလ၊ သတိ့ ေအာ်ဟစ်ေသာ စကားကိ

ငါနားမေထာင်။ ၁၅ ငါချစ်ေသာအစ်မသည် များစွာေသာ သတိ့ ှ င့် မတရားသြဖင့်
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ေပါင်းေဘာ်၍၊ ဆိးညစ်စဥ်တွင်၊ ငါ့အိမ် ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ သင်သည်

သန့် ှ င်းေသာ အမဲသားကိ မပေဇာ်ရ။ ဒစ ိက်ကိ ပစဥ်တွင်ပင်၊ ဝမ်းေြမာက်ပါသည်တကား၊

၁၆ စိမ်းလန်းလှပ၍ ေကာင်းေသာ အသီးကိ သီးေသာသံလွင်ပင်ဟ၊ သင့် ကိ ထာဝရဘရား

သမတ် ေတာ်မ၏။ ကီးေသာ အသံဗလံ ှ င့် ထိအပင်ကိ မီး ိ ့ ေတာ်မ၍၊

အခက်အလက်တိ့သည် က မ်းေလာင် က၏။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်

ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ဗာလ ဘရားေ ှ မှ့ာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊ ငါ့အမျက်ကိ

ိးေဆာ်ြခင်းငှါ မိမိတိ့အဘိ့ မေကာင်းေသာအမကိ ပေသာေကာင့် ၊ သင့် ကိစိက်ေတာ်မေသာ

ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်၊ သင်၌အမေရာက် မည်

အေကာင်းမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၈ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ် မေသာေကာင့်

ငါသိရ၏။ သတိ့ ပေသာ အမများကိ ကိယ်ေတာ်သည် ြပေတာ်မ ပီ။ ၁၉အေသသတ်ြခင်းငှါ

ေဆာင်သွားေသာ သိး သငယ်ယဥ်က့ဲသိ့ ငါြဖစ်၏။ သတိ့က၊ သ၏နာမကိ

ှ င်း ှ င်းေပျာက်ေစြခင်းငှါ၊ အသီးအကင်း ှ င့်တကွ အပင်ကိ ှ င်း ှ င်းဖျက်၍၊

အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာမှ သကိ့ပယ်ြဖတ်ကကန်အ့ံဟ၊ ငါ့တဘက်၌ မေကာင်းေသာ

အ ကံ ှ င့် ကံစည်ေကာင်းကိ ငါမသိ။ ၂၀ ှ လံးေကျာက်ကပ်ကိ စစ်ေကာ၍၊ တရားသြဖင့်

စီရင်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ထိသတိ့အား အြပစ်ေပးေတာ် မေကာင်းကိ အက ်ပ်ြမင်လိပါ၏။ အက ်ပ်အမကိ

ကိယ်ေတာ်အား ကားေလာက်ပါ ပီ။ ၂၁ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အာနသတ်

မိသ့ားတိ့က၊ သင်သည် ငါတိ့လက်ြဖင့် မေသရမည် အေကာင်း၊ ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်အားြဖင့် ပေရာဖက်မ ပ ှ င့်ဟဆိလျက်၊ သင်၏အသက်ကိ ှ ာက ေသာေကာင့် ၊

၂၂ ငါသည်သတိ့ကိ စစ်ေကာသြဖင့် ၊ လပျိုတိ့သည် ထားြဖင့် ေသကလိမ့်မည်။

သားသမီးတိ့သည် ငတ်မွတ်၍ ေသကလိမ့်မည်။ ၂၃ တစံတေယာက်မ မကင်းရ။

ထိသိ့စစ်ေကာရာ ကာလတည်းဟေသာ ေဘးဥပဒ်ကိ အာနသတ် မိသ့ား တိ့အေပ သိ့

ငါသက်ေရာက်ေစမည်ဟ၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် တရားစကားကိ

ေဆွးေ းေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည် တရားေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

စစ်ေကာစီရင်ေတာ်မ ြခင်းအေကာင်းကိ ေမးေလာက်ပါမည်။ မတရားေသာ သတိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် အ ကံေြမာက်ရကပါ သနည်း။ အလွန်သစာပျက်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ချမ်းသာရကပါသနည်း။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့ကိ စိက်ေတာ်မသြဖင့် ၊

သတိ့သည် အြမစ်ကျ၍ ကီးပွါးလျက် အသီးကိ သီး က ပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

သတိ့ တ် ှ င့် နီး၍ ှ လံး ှ င့် ေဝးေတာ်မ၏။ ၃ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ သိြမင်ေတာ်မ၏။ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်သေဘာ တေကာင်းကိ

စစ်ေကာေတာ်မ ပီ။ သိးတိ့ကိ ထတ်သက့ဲသိ၊့ ထိမတရားေသာ သတိ့ကိ အေသသတ်ြခင်းငှါ

ဆဲွထတ် ေတာ်မပါ။ သတ်ရေသာေနအ့ဘိ့ ြပင်ဆင်ေတာ်မပါ။ ၄ ြပည်သားများ ပေသာ

ဒစ ိက်အြပစ်ေကာင့် ၊ ြပည်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး ြမည်တမ်းရပါအ့ံ နည်း။

အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိေသာ ြမက်ပင်သည် အဘယ်မ ကာလပတ်လံး ိး ွမ်းရပါအ့ံနည်း။

ငါတိ့ခံရေသာ အကျိုးအြပစ်ကိ ဘရားသခင်မသိမြမင်ဟ ြပည်သားများ ဆိေသာေကာင့် ၊

သားများ ှ င့် ငှက်များတိ့သည် ေပျာက် ပျက်ကပါ ပီ။ ၅ သင်သည် ေြခသည်တိ့ ှ င့်

ပိင်ေြပး၍ ေမာလ င် ြမင်းတိ့ ှ င့် အဘယ်သိ့ ပိင် ိင်မည်နည်း။ စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ငိမ်ဝပ်စွာ

ေနရေသာြပည်၌ ေမာလ င်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်၏ ဂဏ်အသေရထဲမှာ အဘယ်သိ့ ပလိမ့်မည်နည်း။

၆သင်၏ညီအစ်ကိ၊ အဘ၏ အိမ်သအိမ်သားတိ့ ပင် သင့် ကိ သစာဖျက်၍၊ သင့် ေနာက်သိ့

ေအာ်ဟစ်လျက် လိက်က၏။ သတိ့သည် ေကာင်းေသာစကားကိ ေြပာ ေသာ်လည်း မယံ ှ င့် ။

၇ ငါသည်ကိယ်အိမ်ကိစွန့်၍၊ ကိယ်အေမွကိ ပစ်ထား ပီ။ ငါအလွန်ချစ်ေသာအစ်မကိ သ၏

ရန်သ လက်သိ့အပ် ှ ံ ပီ။ ၈ ငါ့အေမွသည် ေတာ၌ ေတွေ့သာြခေသ့က့ဲသိ့ ငါ့အားြဖစ်၍၊ ငါ့ကိ

ေဟာက်ေသာေကာင့် ငါမန်းေလ၏။ ၉ ငါ့အေမွသည် ဇေဘာသားရဲက့ဲသိ့ ငါ့အား ြဖစ်၏။

ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ သားရဲတိ့သည် တိက်က၏။ လာက။ ေတာသားရဲအေပါင်းတိ၊့

စည်းေဝး က။ ကိက်စား ြခင်းငှါ လာကေစ။ ၁၀ များစွာေသာ သိးထိန်းတိ့သည်

ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ် ကိ ဖျက်ဆီး က ပီ။ ငါရထိက်ေသာအဘိ့ကိ ေကျာ်နင်း က ပီ။

ငါရထိက်ေသာ ှ စ်သက်ရာအဘိ့ကိ လဆိတ်ညံရာ ေတာြဖစ်ေစကပီ။ ၁၁

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေသာေကာင့် ၊ လဆိတ်ညံ လျက် ှ ိ၍၊ ငါ့အား ညဥ်းတွားေလ၏။

တြပည်လံးပျက်စီး ေသာ်လည်း၊ အဘယ်သမ ပမာဏ မ ပတတ်။ ၁၂ ေတာ၌ ြမင့် ေသာ

အရပ်အလံးစံတိ့အေပ မှာ လယက်ေသာ သတိ့သည် တက်က ပီ။ အကယ်စင်စစ်

ြပည်စွန်းတဘက်မှ တဘက်တိင်ေအာင် ထာဝရဘရား၏ ထားေတာ်သည်

ဖျက်ဆီးသြဖင့် ၊ အဘယ်သမ ချမ်းသာ မရ။ ၁၃ သတိ့သည် ဂျံုစပါးမျိုးေစ့ကိ ကဲ၍

ဆးပင်ကိသာ ရိတ်ရက၏။ ပင်ပန်းစွာ ကိးစားေသာ်လည်း ေကျးဇး မ ှ ိ က။

ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ေ ကာင့် ၊ မိမိတိ့ ခံရေသာအကျိုးကိ ေထာက်၍

ှ က် ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါေပး သနား၍၊ ငါ၏လ

ဣသေရလအမျိုးပိင်ထိက်ေသာ အေမွ ကိ ထိခိက်ေသာ၊ ငါ၏အိမ်နီးချင်းဆိးအေပါင်းတိ့ကိ၊

သတိ့ ြပည်ထဲက ငါ တ်မည်။ သတိ့အထဲကလည်း ယဒအမျိုးကိ ငါ တ်မည်။

၁၅ တ် ပီးမှတဖန် ငါသနား၍၊ အသီးအသီးတိ့ကိ မိမိတိ့ပိင်ထိက်ေသာ

ေြမ၊ မိမိတိ့ေနရင်းြပည်သိ့ ငါြပန် ပိ့မည်။ ၁၆ ဗာလဘရားကိတိင်တည်၍

ကျိန်ဆိေစြခင်းငှါ၊ သတိ့သည် ငါ၏လမျိုးကိ သွန်သင်ဘးသည်နည်းတ၊ ထာဝရဘရား

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၊ ငါ၏နာမကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းငှါ၊ ငါ့လမျိုး၏

ဘာသာဓေလ့ကိ ကိးစား၍ သင်လ င်၊ ငါ၏လမျိုးအထဲ၌ သတိ့ကိ ငါတည် ေစမည်။ ၁၇

သိ့မဟတ်၊ နားမေထာင်ဘဲေနလ င်၊ နား မေထာင်ေသာ လမျိုးကိ ငါသည် ှ င်း ှ င်း တ်ပယ်

ဖျက် ဆီးမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် ချည်ခါးပန်း ကိ သွား၍ယ ပီးလ င်

ခါး၌စည်းေလာ့။ ေရ ှ င့် မေလ ာ်ရ ဟ ငါ့အားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်အတိင်း၊

၂ ငါသည် ခါးပန်းကိယ၍ ခါး၌စည်းေလ၏။ ၃ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ဒတိယ အ ကိမ် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လ င်၊ ၄ သင်သည် ခါး၌စည်းေသာ ခါးပန်းကိ

ယ ပီး လ င်၊ ဥဖရတ်ြမစ်သိ့ ထသွား၍၊ ေကျာက်တွင်း၌ ဝှက်ထား ေလာ့ဟ၊ ၅

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါသည်သွား၍ ဥဖရတ်ြမစ်နားမှာ ဝှက်ထား၏။ ၆ ထိေနာက်၊

ကာလအင်တန် ကာ ပီးမှ၊ ထာဝရ ဘရားက၊ သင်သည် ထ၍ ဥဖရတ်ြမစ်သိ့ သွားေလာ့။

ထိြမစ်နားမှာ ငါ့အမိန့်ေတာ် ှ င့် ဝှက်ထားခ့ဲ ပီးေသာ ခါးပန်းကိထတ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ငါသည်လည်း ဥဖရတ်ြမစ်နားသိ့ သွား ပီးလ င်၊ ဝှက်ထားရာ အရပ်၌တး၍ ခါးပန်းကိ

ထတ်ေသာအခါ၊ ခါးပန်းသည် ေဆွးေြမ့၍ အသံးမရြဖစ်၏။ ၈ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီ သိ့ေရာက်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၉ ထိနည်းတ၊ ယဒြပည်၏

ေထာင်လားြခင်းကိ ငါ တ်ချမည်။ ေယ ှ လင် မိ၏့ ေထာင်လားြခင်းကိ အလွန် တ်ချမည်။

၁၀ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ မိမိစိတ် ှ လံးခိင်မာ ေသာ သေဘာအတိင်းကျင့် ၍၊

အြခားတပါးေသာ ဘရား တိ့ကိ ဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်းငှါ လိက်သွားေသာ ဤလဆိး မျိုးသည်၊

အသံးမရေသာဤခါးပန်းက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၁ ခါးပန်းသည် လ၏ခါး၌မီှဝဲသက့ဲသိ၊့

ဣသေရလ အမျိုး ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ယဒအမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ငါ၏ လမျိုး၊ ဘဲွန့ာမ၊

ဘန်းအသေရြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ၌မီှဝဲ ေစေသာ်လည်း၊ သတိ့သည်နားမေထာင် ကဟ

ထာဝရ ဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တဖန် ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားက၊ သားေရဘး ှ ိသမ တိ့သည် စပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့် ကလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ၊ သင်သည် သတိ့အားေြပာေလာ့။ သတိ့ကလည်း၊ သားေရဘး

ှ ိသမ တိ့သည် စပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့် ကလိမ့်မည်အေကာင်းကိ၊ ငါတိ့မသိသေလာဟ

ြပန်ေြပာကလင်၊ ၁၃သင်ကလည်း၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏

ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ေသာ ှ င်ဘရင်မှစ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ပေရာဖက်၊ ေယ ှ လင်

မိသ့ား ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ ယစ်မးြခင်း ှ င့် ငါြပည့် ေစမည်။

၁၄ ညီအစ်ကိချင်း၊ သားအဘချင်းတိ့ကိ ငါ ထိခိက် ေစမည်။ ငါသည် က ဏာမ ှ ိ၊

မ ှ ေြမာ၊ မကယ်မဘဲ၊ ထိသတိ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

သင်တိ့သည် နားေထာင်နာယကေလာ့။ ေထာင် လားေသာ စိတ်မ ှ ိ က ှ င့် ။ ထာဝရဘရား

အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၆ မိဃ်းမချုပ်မီှ၊ မိက်ေသာေတာင်ေပ မှာ သင်တိ့ သည် ထိခိက်၍ မလဲမီှ၊

အလင်းကိ ေြမာ်လင့် ေသာအခါ၊ ေသမင်းအရိပ်၊ ထထပ်ေသာ ေမှာင်မိက်ကိ ြဖစ်ေစေတာ်

မမမီှ၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၁၇

သင်တိ့သည် နားမေထာင်ဘဲေနလ င် မကား၊ သင်တိ့ မာနေကာင့် ၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်သည်
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မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ ငိေကးမည်။ ထာဝရဘရား၏ သိးစကိ သိမ်း သွားေသာေကာင့် ၊

ငါ့မျက်စိလည်း အလွန် ငိ၍ မျက်ရည် ကျမည်။ ၁၈ ကိယ်ကိကိယ် ှ ိမ့်ချ၍ ထိင် ကေလာ့။

သင်တိ့၌ ဘန်း ကီးေသာ သရဖသည် သင်တိ့၏ ေခါင်းေပ မှ ဆင်းရလိမ့်မည်ဟ၊

ှ င်ဘရင် ှ င့် မိဖရားတိ့အား ေြပာ ေလာ့။ ၁၉ ေတာင်ဘက် မိတိ့့ကိ ပိတ်ထား၍

အဘယ် သမ မဖွင့် ရ။ ယဒြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ သိမ်းသွား က ပီ။ အကန်အစင်

သိမ်းသွား က ပီ။ ၂၀ ေြမာက်မျက် ှ ာကလာေသာ သတိ့ကိ ေမ ာ်၍ ကည့်ေလာ့။

သင့်အား ငါေပးေသာ သိးစ၊ လှေသာသိးစ သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ၂၁သင်သည်

ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာအခါ၊ အဘယ်သိ့ ေြပာလိမ့်မည်နည်း။ သတိ့သည် သင့် ကိ

အစိးတရ ပေစြခင်းငှါ၊ သင်သည် ကိယ်တိင်အ ကံေပး ပီး။ သားဘွားေသာ မိန်းမခံရေသာ

ေဝဒနာကိ သင်ခံရလိမ့် မည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂သင်ကလည်း၊ အဘယ်အေကာင်းေကာင့်

ဤအမေရာက်သနည်းဟ စိတ်ထဲ၌ ေအာက်ေမ့လ င်၊ သင်၏အြပစ်များေသာေကာင့် ၊

သင့်အဝတ်ကိ ခ တ်ရ၏။ ေြခနင်းကိလည်းမစီးရ။ ၂၃ အဲသေယာပိလသည် မိမိအေရ၏

အဆင်းကိ၎င်း၊ ကျားသစ်သည် မိမိအကွက်အကျားတိ့ကိ၎င်း ေြပာင်းလဲ ိင်သေလာ။

ေြပာင်းလဲ ိင်လ င်၊ ဒစ ိက်ကိ ပေလ့ ှ ိေသာ သတိ့သည်၊ သစ ိက်ကိ ပြခင်းငှါ တတ် ိင်

ကလိမ့်မည်။ ၂၄ ထိေကာင့် ၊ ဖဲွကိ ေလြပင်းတိက် လင့်သက့ဲသိ၊့ ထိသတိ့ကိ

ငါလွင့် ေစမည်။ ၂၅သင်သည်ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့၍၊ မသာ၌ မီှဝဲ ဆည်းကပ်ေသာေကာင့် ၊

သင့်အဘိ့ ငါတိင်းထွာ၍ ေပး လတ့ံေသာ အငန်းအတာကား ဤသိ့တည်း။ ၂၆

ထိသိ့ ှ င့်အညီသင် ှ က်စရာအေကာင်းကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ သင်၏အဝတ်ကိ ငါဖွင့် လှစ်၍

ြပမည်။ ၂၇ သင်၏ ေမျာက်မထားြခင်း၊ ဟီြမည်ြခင်း၊ မတရားေသာ ေမထန်

၏ညစ် းြခင်း၊ ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ လယ်ြပင်၌၎င်း ပေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်တိ့ကိ ငါ

သိြမင်၏။ အိေယ ှ လင် မိ၊့ သင်သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ မေရာက်ဘဲ

အဘယ်မကာလပတ်လံး ေနလိမ့်မည်နည်းဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ မိဃ်းြပတ်ေသာအမကိ ရည်မှတ်၍၊ ေယရမိသိ့ ေရာက်ေသာ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ဟ မကား၊ ၂ ယဒြပည်သည် ညည်းတွား၏။ မိတံ့ခါးတိ့၌

ြမည်တမ်းေသာ အသံ ှ ိ၏။ နက်ေသာအဝတ်ကိ ေြမ တိင်ေအာင်ဝတ်၍၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့၏ ငိေကး ြခင်း အသံသည် တက်ေလ၏။ ၃ မးမတ်တိ့သည်

မိမိသငယ်တိ့ကိ ေရခပ် ေစလတ်၍၊ သငယ်တိ့သည် ေရကျင်းသိ့ေရာက်ေသာ အခါ၊

ေရကိမေတွ။့ အိးသက်သက်ကိသာ ေဆာင်ခ့ဲလျက် ြပန်လာက၏။ ဦးေခါင်းကိ

ခံလျက် ှ က်ေကာက်မိင် ေတွက၏။ ၄ မိဃ်းြပတ်၍ ေြမအက်ကဲွေသာေကာင့် ၊ လယ်

လပ်ေသာ သတိ့သည် ဦးေခါင်းကိ ခံလျက် ှ က်ေကာက် က၏။ ၅ သမင်မသည်

လယ်ြပင်၌ ေမွးေသာအခါ ြမက် မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ သားငယ်ကိ စွန့်ပစ်၏။ ၆

ြမည်း ိင်းတိ့သည် ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ ရပ်လျက် ေြမေခွးက့ဲသိ့ ေလကိ က၏။

ြမက်မ ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ သတိ့ မျက်စိပျက်ေလ၏။ ၇ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့၏

အြပစ်သည် အက ်ပ်တိ့တဘက်၌ သက်ေသခံေသာ်လည်း၊ နာမေတာ် ကိ

ေထာက်၍စီရင်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည် ကိမ်ဖန်များစွာ ေဖာက်ြပန်ပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ၈ အိ ဣသေရလအမျိုး၏ ေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်း၊ အမေရာက်ေသာ

ကာလ ကယ်တင်ေတာ်မ ေသာ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ ြပည်၌

ဧည့်သည်က့ဲသိ့၎င်း၊ တညဥ့်သာ အိပ်ြခင်းငှါ ဝင်ေသာ ခရီးသွားက့ဲသိ့၎င်း၊

အဘယ်ေကာင့် ြဖစ်ေတာ်မသနည်း။ ၉ မိန်းေမာေတွေဝေသာ သက့ဲသိ့၎င်း၊ ကယ်တင်

ြခင်းငှါမတတ် ိင်ေသာ သရဲက့ဲသိ့၎င်း၊ အဘယ်ေကာင့် ြဖစ်ေတာ်မသနည်း။

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့တွင် ှ ိေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်

နာမေတာ်ြဖင့် သမတ်ေသာသြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၁၀

ဤလမျိုးကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤလတိ့သည်

လှည့်လည်ြခင်းငှါ အလွန်အလိ ှ ိ က၏။ မိမိတိ့ေြခကိ မချုပ်တည်း က။ ထိေကာင့် ၊

ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မမ။ သတိ့ ပေသာ ဒစ ိက်ကိ ေအာက်ေမ့၍၊ သတိ့အြပစ်များ

ေကာင့် စစ်ေကာေတာ်မမည်။ ၁၁ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊

ဤလမျိုးအဘိ့ ေမတာပိ့၍ ဆမေတာင်း ှ င့် ။ ၁၂သတိ့သည် အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့် ကိ

ကျင့် ေသာအခါ၊ သတိ့ ေအာ်ဟစ်သံကိ ငါနားမေထာင်။ မီး ိ ့ ရာယဇ်ကိေသာ်၎င်း၊

ပေဇာ်သကာကိေသာ်၎င်း၊ ဆက်ကပ် ေသာအခါ ငါလက်မခံ။ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊

ကာလနာေဘးြဖင့် ၊ သတိ့ကိ ငါဆံးေစမည်ဟ မိန့်ေတာ် မလ င်၊ ၁၃ ငါကလည်း၊

အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ပေရာဖက် တိ့က၊ သင်တိ့သည် ထားေဘးကိ မေတွရ့က။ မွတ်သိပ်

ြခင်းေဘးသည် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ မေရာက်ရ။ ဤအရပ်၌ မဲေသာ ငိမ်သက်ြခင်းကိ

ငါေပးမည်ဟ၊ ဤသတိ့ အားေဟာေြပာေကာင်းကိ ငါေလာက်ေသာအခါ၊ ၁၄

ထာဝရဘရားက၊ ထိပေရာဖက်တိ့သည် ငါ၏ နာမကိအမီှ ပ၍ မသာကိ ေဟာတတ်က၏။

သတိ့ကိ ငါမေစလတ်၊ မမှာထား၊ ဗျာဒိတ်မေပး။ သတိ့ ေဟာေြပာ ချက်တိ့သည် မျက်စိကိ

လှည့် ြခင်း၊ နတ်ပးြခင်း၊ အချည်း ှ ီး ကံစည်ြခင်း၊ မိမိဥာဏ်အတိင်း လှည့် စားြခင်း

သက်သက်ြဖစ် က၏။ ၁၅ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤြပည်၌ ထားေဘး၊

မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘးမ ှ ိရဟ၊ ငါမေစလတ်ဘဲ၊ ငါ့နာမကိ အမီှ ပ၍၊ ကိယ်အလိအေလျာက်

ေဟာေြပာ ေသာ ပေရာဖက်တိ့သည် ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘးြဖင့် ဆံးရကလိမ့်မည်။

၁၆သတိ့၏ တရားနာပရိသတ်တိ့သည် ကိယ်တိင်မှ စ၍၊ မယား သားသမီးတိ့ ှ င့်တကွ

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ထားေဘးေကာင့် ၊ ေယ ှ လင် မိလ့မ်းထဲသိ့ ပစ်ချြခင်းကိ ခံရ၍၊

အဘယ်သမ မသဂဟ်ရ။ သတိ့၏အြပစ်ကိ သတိ့ အေပ သိ့ ငါ ွန်းေလာင်းမည်။ ၁၇

သင်သည်လည်း သတိ့အား ေြပာရမည့် စကား ဟမကား၊ ငါသည် ေန့ညဥ့်မြပတ်

မျက်ရည်ကျရမည်။ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးသည် အလွန်ြပင်းစွာေသာ ဒဏ် ချက်ကိ ခံရ၍

အ ိးများကျိုးေလ ပီ။ ၁၈ ငါသည် မိ ့ြပင်သိ့သွားေသာအခါ၊ သတ်ေသာ

အေသေကာင်များကိ ေတွရ့၏။ မိထဲ့သိ့ဝင်ေသာအခါ၊ ငတ်မွတ်၍ နာကျင်စွာခံရေသာ

သများကိလည်း ေတွရ့ ၏။ ပေရာဖက် ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အဘယ်အမ

ကိမ မသိဘဲ အရပ်ရပ်လှည့်လည်က၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည် ယဒြပည်ကိ အကန်အစင်

ပယ်ေတာ်မသေလာ။ ဇိအန် မိကိ့ စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မသေလာ။ ချမ်းသာမရေအာင်

အက ်ပ်တိ့ကိ အဘယ်ေကာင့် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသနည်း။ အက ်ပ်တိ့ သည်

ငိမ်သက်ြခင်းကိ ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း၊ ေကာင်းကျိုး ကိ မရကပါ။ ချမ်းသာကိ

ေြမာ်လင့် ေသာ်လည်း၊ ေဘး ှ င့် သာ ေတွရ့ကပါ၏။ ၂၀ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ် ဒစ ိက်များ ှ င့် ဘိးေဘးတိ့၏ အြပစ်များကိ ဝန်ချပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားပါ ပီ။

၂၁ ကိယ်ေတာ်၏နာမေကာင့် ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ စက်ဆပ် ွံ ှ ာေတာ်မမပါ ှ င့် ။

ဘန်းေတာ်ပလင်၏ အသေရကိ တ်ချေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့ ှ င့် ဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ်ေတာ်ကိ ဖျက်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။ ၂၂ သာသနာပလတိ့

ကိးကွယ်ေသာ ပ်တဆင်းတ တိ့တွင်၊ မိဃ်း ွာေစ ိင်ေသာ သ ှ ိပါသေလာ။ မိဃ်းသည်

အလိလိ ွာ ိင်ပါသေလာ။ အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သာလ င်

တတ် ိင်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ သိ့ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ေြမာ်လင့်လျက်ေန ပါမည်။

ကိယ်ေတာ်သည် အလံးစံတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ေမာေ ှ ှ င့် ှ ေမွလသည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာ ဆေတာင်း ေသာ်လည်း၊ ဤလမျိုးကိ ငါမသနား။ ငါ့ထံမှ ထွက်သွား

ေစြခင်းငှါ ှ င်ထတ်ေလာ့။ ၂အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်အရပ်သိ့ ထွက်သွားရ ပါမည်နည်းဟ

ေမးြမန်းလ င်၊သင်ကလည်း၊ ေသတန် ေသာသတိ့သည် ေသြခင်းသိ့၎င်း၊ ကွပ်မျက်တန်ေသာ

သတိ့သည် ကွပ်မျက်ြခင်းသိ့၎င်း၊ ငတ်မွတ်တန်ေသာ သတိ့သည် ငတ်မွတ်ြခင်းသိ့၎င်း၊

သိမ်းသွားချုပ်ထားတန် ေသာ သတိ့သည် သိမ်းသွားချုပ်ထားြခင်းသိ့၎င်း ထွက် သွားကဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိသတိ့ အားဆင့် ဆိေလာ့။ ၃သတိ့ကိသတ်ရေသာထား၊

ဆဲွြဖတ်ရေသာေခွး၊ ကိက်စားရေသာ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် သားရဲတည်း ဟေသာ

ရန်သေလးမျိုးကိ သတိ့တဘက်၌ ငါခန့်ထား မည်။ ၄ ယဒ ှ င်ဘရင်ေဟဇက်သား

မနာေ ှ မင်းသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ပေသာအမေကာင့် ၊ ထိသတိ့ကိ ေြမ ကီး ေပ မှာ

အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့၌ အေ ှ ာင့်အ ှ က် ကိ ခံေစမည်။ ၅ အိ ေယ ှ လင် မိ၊့

သင့် ကိ အဘယ်သသနား လိမ့်မည်နည်း။ သင် ှ င့်အတ အဘယ်သ ညည်းတွားလိမ့်

မည်နည်း။ သင့် ကိကျန်းမာ၏ေလာဟ ေမးအ့ံေသာငှါ၊ အဘယ်သလမ်းလဲလိမ့်မည်နည်း။

၆ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ငါ့ကိ စွန့်ပစ်၍ ဆတ်သွား ပီ။

ထိေကာင့် ၊ ငါသည် လက်ကိ ဆန့်၍ သင့် ကိ ဖျက်ဆီးမည်။ ငါသည် ေနာင်တရ၍

ငီးေငွ ့ ပီ။ ၇ ြပည်တံခါးဝ၌ သတိ့ကိ စံေကာ ှ င့် ငါေလ့ှမည်။ သတိ့သားသမီးများကိ
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ငါ ံ းေစမည်။ ငါ၏ လမျိုးသည် မိမိလိက်သွားေသာ လမ်းမှမြပန်လာေသာေကာင့် ၊ သတိ့

ကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၈သတိ့မတ်ဆိးမတိ့သည် သမဒရာသဲလံး ှ င့် အမ မက၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ

များြပား ကလိမ့်မည်။ မွန်းတည့် အချိန်၌ အမိကိ တိက်ဖျက်ေသာ လလင်ကိ ငါေခ ခ့ဲ၍၊

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ လပ် ကံြခင်းကိ ချက်ြခင်း ြဖစ်ေစမည်။ ၉သားခနစ်ေယာက်ကိ

ဘွားြမင်ေသာ မိန်းမ သည် အားေလျာ့၍ အသက်ချုပ်ေလ၏။ ညအချိန် မေရာက်မီှ

သ၏ေနဝင်ေလ၏။ သသည် ှ က်ေကာက် မိင်ေတွလျက်ေနရ၏။ ကျန် ကင်းေသာ

သတိ့ကိလည်း၊ ရန်သတိ့ေ ှ မှ့ာ၊ ထား၌ ငါအပ်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အိ

မိခင်၊ ငါ၌အမဂလာ ှ ိ၏။ မိခင်သည်တြပည်လံးရန်ေတွ ့ေသာသ၊ ြငင်းဆန်ေသာသြဖစ်ေသာ

ငါ့ကိ ဘွားြမင်ပါ ပီ။ ငါသည် သတပါး ကိအတိး ှ င့် မေချး။ သတပါးသည်လည်း

ငါ့ကိအတိး ှ င့် မေချး။ သိ့ေသာ် လည်း၊ လခပ်သိမ်းတိ့သည် ငါ့ကိကျိန်ဆဲ တတ်က၏။

၁၁ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အကယ် စင်စစ်သင့် ကိ ငါချမ်းသာေပးမည်။

အမေရာက်ေသာ ကာလ၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာ ကာလ၌၊ ရန်သသည် သင့် ထံမှာ

ေတာင်ပန်းမည်အေကာင်း၊ အကယ်စင်စစ် ငါစီရင်မည်။ ၁၂ သံချင်းတိက်ေသာအခါ

ေြမာက်ြပည်သံကိ၎င်း၊ သံမဏိကိ၎င်း ချိုး ိင်သေလာ။ ၁၃သင်၏ြပည်တေ ှ ာက်လံး၌

သင် ပေသာ အြပစ် များေကာင့် ၊ သင်၏ဥစာဘ ာကိ အဘိးမခံဘဲ လယ ေသာ

သတိလ့က်သိ့ ငါေပးမည်။ ၁၄သင်မသိေသာြပည်သိ့ ရန်သ ှ င့်အတသင့် ကိ ငါသွားေစမည်။

သင်တိ့ကိ ေလာင်ေသာမီးသည် ငါ့ အမျက်အားြဖင့် ိလ့ျက် ှ ိ၏။ ၁၅ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် သိေတာ် မ၏။ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့လျက် အကည့်အ ကလာ၍၊

အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့ကိ တရားသြဖင့် ေပးေတာ်မပါ။ သတိ့ကိသည်းခံ၍၊

အက ်ပ်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်အတွက်

က့ဲရဲ ့ြခင်း ခံရေကာင်း ကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၁၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ေတွေ့သာ တ်ကပတ်ေတာ် စကားကိ ခံယပါ ပီ။

တ်ကပတ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ဝမ်းေြမာက် င်လန်းစရာအေကာင်း ြဖစ်ပါ၏။ နာမ

ေတာ်ြဖင့် အက ်ပ်ကိေခေဝပါ၏။ ၁၇ ပဲွခံေသာသအစည်းအေဝး၌ အက ်ပ်မထိင်ပါ။

ေပျာ် င်ြခင်းအမကိ မ ပပါ။ လက်တင်ေတာ်မေသာ ေကာင့် ၊ တေယာက်တည်း ထိင်ပါ ပီ။

အက ်ပ်ကိ ေဒါသ အမျက် ှ င့် ြပည့်ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၈အက ်ပ်ခံရေသာ ေဝဒနာသည်

အဘယ် ေကာင့် မဲပါသနည်း။ မေပျာက်လိ၊ မေပျာက် ိင်ေသာ အနာကိ အဘယ်ေကာင့်

ခံရပါသနည်း။ အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်သည် ေပျာက်တတ်၍၊ လှည့်စားေသာေရက့ဲသိ့

အက ်ပ်၌ ြဖစ်ေတာ်မပါ ပီတကား။ ၁၉ ထိေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်သည် ြပန်လာလ င်၊ သင့် ကိငါေဆာင်ခ့ဲ၍၊ သင်သည် ငါ၏အမကိထမ်းရလိမ့်မည်။

သင်သည် ြမတ်ေသာအရာ ှ င့် ယတ်ေသာအရာတိ့ကိ ပိင်းြခားခဲွထားလ င်၊ ငါ့ တ်

က့ဲသိ့ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ သတိ့သည် သင့် ထံသိ့ ြပန်လာက လိမ့်မည်။ သင်သည်

သတိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်၍ မသွားရ။ ၂၀ ငါသည်လည်း သင့် ကိ ဤလမျိုးတဘက်၌ ခိင်ခ့ံ

ေသာ ေကးဝါ မိ ့ ိ းြဖစ်ေစမည်။ သတိ့သည် သင့် ကိ တိက်၍ မ ိင်ရက။ ငါသည် သင့် ကိ

တ်ယကယ်တင် ြခင်းငှါ သင့်ဘက်၌ေနမည်။ ၂၁ လဆိးလက်မှ သင့် ကိ ငါ တ်၍၊

ေကာက်မက် ဖွယ်ေသာ သတိ့လက်မှ ေ ွးယမည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ တဖန်ငါ့ဆီသိ့ေရာက်ေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

၂သင်သည် ဤအရပ်၌ စံဘက်ြခင်းကိ မ ပရ။ သားသမီးကိ မဘွားမြမင်ရ။

၃ ဤအရပ်၌ ဘွားြမင်ေသာ သားသမီးများကိ၎င်း၊ သတိ့မိဘများကိ၎င်း၊

ထာဝရဘရားရည်မှတ်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၄ ထိသတိ့သည် ဆိးေသာ ေသြခင်းြဖင့်

ေသရက လိမ့်မည်။ သတိ့ ကိြမည်တမ်း၍ မသဂဟ်ရ။ ေြမေပ မှာ မစင်က့ဲသိ့

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့သည် ထားေဘး ှ င့် မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့် ဆံးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊

အေသ ေကာင်တိ့သည် မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာသားရဲ စားစရာဘိ့

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၅ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ မသာအိမ် သိ့

မဝင် ှ င့် ။ ေသေသာသတိ့အတွက် ငိေကးြမည်တမ်း ြခင်းငှါ မသွား ှ င့် ။ ငါ၏

ငိမ်သက်ြခင်းတည်းဟေသာ ေမတာက ဏာကိ ဤလမျိုးမှ ငါပယ် ှ င်း ပီဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၆ ြပည်သြပည်သား အ ကီးအငယ်တိသ့ည် ေသရ ကလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ မသဂဟ်ရ။

သတိ့အတွက် ြမည်တမ်းြခင်းကိမ ပရ။ ကိယ်ကိ ကိယ် ှ နြခင်း၊ ဆံပင် ရိတ်ြခင်းကိလည်း

မ ပရ။ ၇ ေသေသာသတိ့အတွက် စိတ်မသာ ညဥ်းတွား ေသာ သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ၊

မသာပဲွကိ မလပ်ရ။ မိဘေသေသာ်လည်း၊ ှ စ်သိမ့်ေစေသာ ခွက်ဖလားကိ မေပးရ။ ၈

ထိနည်းတ၊ စားေသာက်ပဲွခံရာ အိမ်သိ့မဝင် ှ င့် ။ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍ မစားမေသာက် ှ င့် ။

၉ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ ဝမ်းေြမာက်ေသာအသံ၊ င်လန်းေသာအသံ၊

မဂလာေဆာင် သတိ့သားအသံ၊ မဂလာေဆာင် သတိ့ သမီးအသံကိ သင်တိ့လက်ထက်၊

သင်တိ့မျက်ေမှာက်တွင် ငါစဲေစမည်။ ၁၀သင်သည် ဤစကားအလံးစံတိ့ကိ ဤလမျိုးအား

ကားေြပာ၍ သတိ့ကလည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ဤမ ေလာက် ကီးစွာေသာ ေဘးဒဏ်ကိ

ငါတိ့အား အဘယ် ေကာင့် စီရင်ေတာ်မသနည်း။ ငါတိ့ ပေသာ ဒစ ိက်ကား၊

အဘယ်သိ့နည်း။ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ငါတိ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ကား၊

အဘယ်သိ့နည်းဟ ေမးကေသာအခါ၊ ၁၁သင်သည် ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့သည် ငါ့ကိစွန့်၍၊ အြခားတပါးေသာ

ဘရားေနာက်သိ့ လိက်လျက်၊ ဝတ် ပ ကိးကွယ်သြဖင့် ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊ ငါ့တရားကိ မေစာင့်

ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၁၂ ဘိးေဘးကျင့် ေသာ အကျင့်ထက်၊ သင်တိ့သည် သာ၍ဆိးေသာ

အကျင့် ကိ ကျင့်သြဖင့် ၊ ငါ့စကားကိ နား မေထာင်၊ မိမိတိ့ဆိးေသာစိတ် ှ လံး၊ ခိင်မာေသာ

သေဘာ သိ့ လိက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၁၃သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့၏ ဘိးေဘးမသိေသာြပည်သိ့

ဤြပည်ထဲကသင်တိ့ကိ ငါ ှ င်လိက်မည်။ ထိြပည်၌ သင်တိ့သည် ငါ၏ေကျးဇးကိမခံရ။

အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ် ဝတ် ပရကမည်။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင် ေသာ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍ မကျိန်ဆိဘဲ၊ ၁၅

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ေြမာက်ြပည်မှစ၍၊ ှ င်ထတ်ဘးေသာ ြပည် ှ ိသမ တိ့မှ

တ်ေဆာင်ေသာ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍ကျိန်ဆိရ ေသာ ကာလသည်

ေနာက်တဖန် ေရာက်လိမ့်မည်။ သတိ့ ဘိးေဘးတိ့အား ငါေပးေသာြပည်သိ့ သတိ့ကိ တဖန်

ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ ၁၆ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် တံငါအများတိ့ကိ

ေစလတ်၍၊ ဤလမျိုးကိမ ားေစမည်။ ထိေနာက်၊ မဆိးအများတိ့ကိ ေစလတ်၍၊

ခပ်သိမ်းေသာ ေတာင် ကီး ေတာင်ငယ်၊ ေချာက် ကားတိ့၌ ှ ာေစမည်။ ၁၇

သတိ့သွားသမ ေသာလမ်းတိ့ကိ ငါသည် ကည့် လျက်ေန၏။ သတိ့သည် ငါ့မျက်ကွယ်၌

သွားက သည်မဟတ်။ သတိ့၏ ဒစ ိက်ကိ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ဝှက်၍ မထား ိင်။ ၁၈သတိ့သည်

ငါ့ြပည်ကိ ညစ် းေစ၍၊ ငါအေမွခံ ေသာ ေြမကိ သတိ့သည် စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ

အေသေကာင်တိ့ ှ င့် ြပည့်ေစေသာေကာင့် ၊ သတိ့၌ ှ စ်ဆ ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ

ငါေပးမည်။ ၁၉ အက ်ပ် အစွမ်းသတိ၊ အက ်ပ်ရဲတိက်၊ အမ ေရာက်ေသာေန့၌

အက ်ပ်ခိလံရာြဖစ်ေတာ်မေသာထာဝရဘရား၊ တပါးအမျိုးသားတိ့က၊ အကယ်စင်စစ်

အက ်ပ်တိ့ ဘိးေဘးတိ့သည် မသာ၊ အနတ၊ အချည်း ှ ီးေသာ အရာ တိ့ကိ

အေမွခံ ကပါ ပီဟ၊ ေြမ ကီးစွန်းမှ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ လာ၍ ေလာက်ကပါလိမ့်မည်။ ၂၀

လသည် ဘရားမဟတ်ေသာ ဘရားတိ့ကိ ကိယ်အဘိ့ လပ်ရမည်ေလာ။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍၊

ငါသည်ယခအခါ သတိ့ကိသတိေပး၍၊ ငါ့လက် ှ င့် ငါ့တန်ခိးကိ ေဘာ်ြပေသာအားြဖင့် ၊

ငါ့နာမ သည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်။

၁၇ ယဒအမျိုး၏ အြပစ်သည် သံကညစ်၊ စိန်ခ န် ှ င့် သတိ့ ှ လံးြပား၌၎င်း၊

ယဇ်ပလင် ဦးချို၌၎င်း အကရာ တင်၍ မှတ်သားလျက် ှ ိ၏။ ၂

သငယ်တိ့ပင် ြမင့် ေသာေတာင်ေပ ၊ စိမ်းေသာ သစ်ပင်နားမှာ ှ ိေသာ ယဇ်ပလင်များ၊

အာ ှ ရပင်များကိ ေအာက်ေမ့တတ်က၏။ ၃ အချင်းငါ၏ေတာင်၊ လယ်၌ ှ ိေသာ

သင်၏ဥစာ ှ င့် သိထားသမ ေသာ ဥစာကိ၎င်း၊ ြပည်တေ ှ ာက်လံး၌ သင်ြပစ်မှားရာ၊

ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ၎င်း၊ လယေသာ သတိ့လက်သိ့ ငါအပ်မည်။ ၄သင့် ကိယ်တိင်လည်း

ငါေပးေသာအေမွမှ ေ ွ ့ သွားရလိမ့်မည်။ သင်မသိေသာ ြပည်တွင်၊ ရန်သလက်၌

သင့် ကိ ငါကန်ခံေစမည်။ အေကာင်းမကား၊ အစဥ် အလာေသာငါ၏ အမျက်မီးကိ

သင်တိ့သည် ေမွး က ပီ။ ၅ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လကိ ကိးစား၍

လသတဝါကိ အမီှ ပသြဖင့် ၊ စိတ် ှ လံးထဲ၌ ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ထွက်သွားေသာ

သသည် ကျိန်အပ်ေသာသြဖစ်၏။ ၆ ထိသသည် လွင်ြပင်၌ ှ ိေသာ သစ်ပင်ေြခာက်

က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကျိုးေရာက်ေကာင်းကိ မသိရ။ အဘယ်သမ မေနေသာ ဆားေြမ၊

ေသွေ့ြခာက်ေသာ လွင်ြပင်၌ ေနရလိမ့်မည်။ ၇ ထာဝရဘရားကိ ကိးစားေသာသ၊
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ထာဝရဘရားကိ မိမိကိးစားရာ အေကာင်းြဖစ် ေစေသာသသည် ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံအပ်ေသာ သြဖစ်၏။ ၈ ထိသသည်ကား၊ ေရ ှ ိေသာ အရပ်၌စိက်၍ ြမစ်နားမှာ

အြမစ်ြဖာသြဖင့် ၊ ပေသာအ ှ ိန် ေရာက် ေကာင်းကိ မသိ၊ အ ွက်မ ိး ွမ်း၊ မိဃ်းေခါင်ေသာ

ကာလ၌ စိးရိမ်စရာမ ှ ိဘဲ၊ အစဥ်အ မဲ အသီးကိ သီးတတ် ေသာ အပင် ှ င့်အတ၏။

၉ စိတ် ှ လံးသည် ခပ်သိမ်းေသာ အရာထက် စဥ်းလဲတတ်၏။ အလွန်ယိယွင်းေသာ

သေဘာ ှ ိ၏။ စိတ် ှ လံးသေဘာကိ အဘယ်သသိ ိင်သနည်း။ ၁၀ ငါထာဝရဘရားသည်

လအသီးအသီးတိ့အား မိမိတိ့အကျင့်အတိင်း၊ မိမိတိ့ခံထိက်ေသာ အကျိုးအြပစ် ကိ

ေပးြခင်းငှါ၊ ှ လံးေကျာက်ကပ်တိ့ကိ ေစ့ေစ့စစ်ေကာ တတ်၏။ ၁၁ ေကာရငှာက်သည်

မိမိမဥေသာ ဥကိ ဝပ်သက့ဲ သိ၊့ မတရားသြဖင့် ဥစာဆည်းဖးေသာ သသည် အသက်

ပျိုစဥ်ကပင်၊ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်၍အဆံး၌ကား၊ လမိက်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၂ ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍

ြမင့် ေသာ အရပ်၌ ဘန်း ကီး ေတာ်မေသာ ရာဇပလင်သည် ငါတိ့သန့် ှ င်းရာ ဌာန

ေတာ် အရပ်ြဖစ်၏။ ၁၃ အိဣသေရလအမျိုး၏ ေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်းြဖစ်ေသာ

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ စွန့်ပစ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ ရကပါလိမ့်

မည်။ ငါ့ထံမှ ထွက်သွားေသာ သတိ့သည် ေြမစာရင်းသိ့ ဝင်ရကပါလိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ အသက်စမ်းေရ တွင်းတည်းဟေသာ ထာဝရဘရားကိ စွန့်ပစ် က

သတည်း။ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ အနာကိ ငိမ်း ေစေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်၊

အက ်ပ်သည် အနာ ငိမ်းပါလိမ့် မည်။ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်၊

အက ်ပ်သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ပါလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်

ချီးမွမ်းရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

ယခလာပါေစေတာ့ဟဤသတိ့ သည် အက ်ပ်အား ဆိတတ်ကပါ၏။ ၁၆အက ်ပ်သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ေသာ ဆရာ၏အရာကိ မေ ှ ာင်ပါ။ အမဂလာေနကိ့ မေတာင့် တပါ။

အက ်ပ်ေဟာေြပာချက်ကိ ကိယ်ေတာ်သိေတာ် မ၏။ ကိယ်ေတာ်မျက်ေမှာက်၌ ှ ိပါ၏။

၁၇အက ်ပ်ကိ ထိတ်လန့်ေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ေဘး ေရာက်ေသာ ကာလ၌ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ခိလံရာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၈အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ

ကပါေစေသာ။ အက ်ပ်မကား၊ အ ှ က်မကဲွပါေစ ှ င့် ။ သတိ့သည် စိတ်ပျက်ကပါေစေသာ။

အက ်ပ်မကား၊ စိတ်မပျက်ပါေစ ှ င့် ။ သတိ့အေပ မှာ ေဘးအ ရာယ် ကာလကိ

ေရာက်ေစေတာ်မပါ။ အထပ်ထပ်ဖျက်ဆီးေတာ် မပါ။ ၁၉ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ထွက်ဝင်ေသာ အမျိုးသားချင်း မိတံ့ခါးမှစ၍၊

ခပ်သိမ်းေသာ ေယ ှ လင် မိတံ့ခါးဝ၌ သွား၍ရပ်လျက်၊ ၂၀ လများတိ့အား

ေြပာဆိရမည်မှာ၊ ဤတံခါးတိ့ြဖင့် ထွက်ဝင်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်များ ှ င့် ယဒြပည်သ ေယ

ှ လင် မိသ့ားများအေပါင်းတိ၊့ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂၁

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဥပသ်ေန့ ၌ ဝန်ကိမထမ်းမ ွက်၊ ေယ ှ လင် မိတံ့ခါးြဖင့်

မေဆာင် မသွင်းမည်အေကာင်း၊ သတိ ပကေလာ့။ ၂၂ ဥပသ်ေန့၌ သင်တိ့အိမ်ထဲက

ဝန်ကိ မထတ် မေဆာင် က ှ င့် ။ အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်က ှ င့် ။ သင်တိ့ဘိးေဘးများကိ

ငါမှာထားသည်အတိင်း၊ ဥပသ်ေန့ ကိ သန့် ှ င်းေစကေလာ့။ ၂၃ ဘိးေဘးတိ့သည်

နားမေထာင်၊ နားကိမလှည့် ဘဲ ေနက၏။ နားမကား၊ ဆံးမြခင်းကိ မခံမည်အေကာင်း၊

မိမိတိလ့ည်ပင်းကိ ခိင်မာေစက၏။ ၂၄ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့ သည်

ဥပသ်ေန့၌ ဤ မိတံ့ခါးြဖင့် ဝန်ကိ မသွင်းမေဆာင်၊ အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်၊ ဥပသ်ေနကိ့

သန့် ှ င်းေစသည် တိင်ေအာင်၊ ငါ့စကားကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊ ၂၅ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏

ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ေသာ ရထားစီး၊ ြမင်းစီး ှ င်ဘရင်၊ မင်းသားမှစ၍ သတိ့မးမတ်၊

ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် ဤ မိတံ့ခါးများ သိ့ ဝင်လျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။

ဤ မိသ့ည်လည်း အစဥ်အ မဲ တည်လိမ့်မည်။ ၂၆ မီး ိရ့ာယဇ်မှစ၍ အြခားေသာ ယဇ်များ၊

ပေဇာ်သကာများ၊ မီး ိ ့ရာနံသ့ာေပါင်း၊ ချီးမွမ်းရာ ယဇ်တိ့ကိ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲေသာသတိ့သည် ယဒ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင် မိပ့တ်ဝန်းကျင် အရပ်များ၊ ဗယာမိန်ြပည်၊

ေြမညီခ ိင်၊ ေတာင် ိးခ ိင်၊ ေတာင်မျက် ှ ာ ခ ိင်မှလာကလိမ့်မည်။ ၂၇ သိ့မဟတ်၊

ဥပသ်ေန့၌ဝန်ကိ ထမ်း ွက်၍၊ ေယ ှ လင် မိတံ့ခါးများသိ့မဝင်၊ ဥပသ်ေနပကိ သန့် ှ င်းေစ

သည်တိင်ေအာင်၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင် လ င်၊ ငါသည် ထိ မိတံ့ခါးတိ့ကိ

မီး ိ ့၍၊ ထိမီးသည် မ ငိမ်းမေသဘဲ ေယ ှ လင် မိဘံ့ဗိမာန်တိ့ကိ ေလာင်ရ လိမ့်မည်။

၁၈ ေယရမိသိ့ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂

သင်သည် ထ၍ အိးထိန်းသမားအိမ်သိ့ သွား ေလာ့။ ထိအရပ်၌ ငါ့စကားကိ

ငါ ကားေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၃ ငါသည်သွား၍၊ အိးထိန်းစက် ှ င့်

လပ်လျက် ှ ိ ေသာ အိးထိန်းသမားကိေတွ၏့။ ၄ အိးေြမြဖင့် လပ်ေသာအိးသည်၊

အိးထိန်းသမား လက်၌ ပျက်စီးေသာေကာင့် ၊ သသည် အလိအေလျာက် အသစ် ပြပင်၍၊

အြခားေသာအိးကိ လပ်ြပန်ေလ၏။ ၅ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည်

ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ၆ အိ ဣသေရလအမျိုး၊

အိးထိန်းသမား ပသက့ဲသိ့ သင်တိ့ကိ ငါမ ပ ိင်သေလာ။ အိ ဣသေရလ အမျိုး၊

အိးေြမသည် အိးထိန်းသမားလက်၌ ှ ိသက့ဲသိ့ သင်တိ့ သည် ငါ့လက်၌ ှ ိ က၏။

၇ အကင် တိင်း ိင်ငံကိ တ်ပယ် ဖိချဖျက်ဆီးြခင်း ငှါ ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၈

ငါ့အမိန့်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ ထိတိင်း ိင်ငံသည် မိမိဒစ ိက်ကိ စွန့်ပစ်လ င်၊ ငါ ကံစည်ေသာ

ေဘးဒဏ်ကိ ငါေနာင်တရမည်။ ၉ အကင်တိင်း ိင်ငံကိ တည်ေထာင် ပစြခင်းငှါ

ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၀ ထိတိင်း ိင်ငံသည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌

ဒစ ိက်ကိ ပလ င်၊ သ၏အကျိုးအလိငှါ ပစမည်ဟေသာစကား၌ပါေသာ ေကျးဇးကိ

ငါေနာင်တ ရမည်။ ၁၁ ယခမှာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့အဘိ့

ေဘးဒဏ်ကိ ငါြပင်ဆင်၏။ သင်တိ့ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ငါ ကံစည်၏။ သိ့ြဖစ်၍၊

ဆိးေသာ လမ်းမှ အသီးအသီး ြပန်လာကေလာ့။ သင်တိ့လိက်ေသာ လမ်း ှ င့်

သင်တိ့ကျင့် ေသာအကျင့် ကိ ေြဖာင့် ေစကေလာ့ ဟ၊ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့အား

ဆင့် ဆိ ေလာ့။ ၁၂ သတိ့ကလည်း၊ ေြမာ်လင့် စရာမ ှ ိ။ ငါတိ့သည် ကိယ်အလိသိ့

လိက်မည်။ ငါတိ့၌ ဆိးေသာ စိတ် ှ လံး ခိင်မာြခင်း ှ ိသည်အတိင်း၊ အသီးအသီး ပမည်ဟ

ဆိက ၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိသိ့ေသာ

အမကိ အဘယ်သကားဘးသနည်းဟ သာသနာပလတိ့တွင် ေမး ကေလာ့။ ဣသေရလ

သတိ့သမီးကညာသည် အလွန်စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမကိ ပေလပီ။ ၁၄

လွင်ြပင်၌ ှ ိေသာ ေကျာက်ကိ မစွန်၊့ ေလဗ န် ေတာင်၏ မိဃ်းပွင့် ကိ အဘယ်သ

စွန့်မည်နည်း။ အြခား တပါးေသာ အရပ်မှစီးလာ၍ ချမ်းဧေသာ ြမစ်ေရသည်

ခန်းေြခာက်လိမ့်မည်ေလာ။ ၁၅ ငါ၏လတိ့သည် ငါ့ကိေမ့ေလျာ့၍၊ အချည်း ှ ီး ေသာ

အရာေ ှ မှ့ာ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ က ပီ။ ေ ှ းကာလ မှစ၍ လိက်ဘးေသာ လမ်းတိ့၌လဲ

တတ်ေသာေကာင့် ၊ အြခားေသာလမ်း၊ ေြမမဖိ့ေသာလမ်းသိ့ လိက် က ပီ တကား။ ၁၆

ထိသိ့ ပ၍ မိမိတိ့ြပည်ကိ လဆိတ်ညံရာအရပ်၊ အစဥ်က့ဲရဲသံ့ ကားရာအရပ်ြဖစ်ေစသြဖင့် ၊

လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားေသာ သအေပါင်းတိ့သည် အ့ံသ၍၊ မိမိတိ့ ေခါင်းကိ ှ ိတ် ကလိမ့်မည်။

၁၇ ငါသည်အေ ှ ေ့လက့ဲသိ့ သတိ့ကိ ရန်သေ ှ မှ့ာ လွင့် ေစမည်။ ေဘးေရာက်ေသာကာလ၌

သတိ့အား မျက် ှ ာကိ မြပ၊ ေကျာကိြပမည်။ ၁၈သတိ့ကလည်း လာက။ ေယရမိတဘက်၌

ကံစည်ကကန်အ့ံ။ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် တရားအမ၌၎င်း၊ ပညာ ှ ိေသာ သသည်

အ ကံေပးြခင်းအမ၌၎င်း၊ ပေရာဖက်သည် ေဟာေြပာြခင်းအမ၌၎င်း အ ံ းမခံရ။ လာက။

ေယရမိကိလ ာ ှ င့် ိက် ကကန်အ့ံ။သ၏စကားကိ နားမေထာင် ဘဲေနကကန်အ့ံဟ ဆိက၏။

၁၉ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်ကိ ကည့် ေတာ် မပါ။ အက ်ပ် ှ င့် ရန်ေတွေ့သာ

သတိ့၏ စကားကိ မှတ်ေတာ်မပါ။ ၂၀ ေကျးဇး ပေသာ အတွက်အြပစ်ေပးသင့် ပါမည်

ေလာ။ သတိ့သည် အက ်ပ်အသက်ဘိ့ တွင်းကိတးက ပါ ပီ။ အက ်ပ်သည် သတိ့

အကျိုးအလိငှါ ေလာက်၍၊ သတိ့မှ အမျက်ေတာ်ကိ လဲြခင်းငှါ၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်ေန

ေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂၁ ထိေကာင့် ၊ သတိ့ကိထားေဘးသိ့၎င်း၊ သတိသ့ားသမီး

များကိ မွတ်သိပ်ြခင်းသိ့၎င်း အပ်ေတာ်မပါ။ သတိ့မိန်းမ တိ့သည် သားများဆံး၍

မတ်ဆိးမြဖစ် ကပါေစေသာ။ လ ကီးတိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရ၍၊ လပျိုတိ့ လည်း

စစ်တိက်ပဲွ၌ထားြဖင့် ဆံး ကပါေစေသာ။ ၂၂ စစ်တိက်ေသာ ရန်သများကိ သတိ့ ှ ိရာသိ့

ချက်ြခင်းေရာက်ေစေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ့အိမ်သားများ ေအာ်ဟစ် ကပါေစေသာ။

အေကာင်းမကား၊ အက ်ပ်ကိ ေထာင်ြခင်းငှါ တွင်းကိတးကပါ ပီ။ အက ်ပ်သွားရာလမ်း ၌

ေကျာ့ကွင်းကိ ဝှက်ထားကပါ ပီ။ ၂၃ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ၊

သတိ့ ကံစည်သမ ကိ ကိယ်ေတာ်သိေတာ် မ၏။ သတိ့ကိ အြပစ်မှလတ်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။

မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ သတိ့အြပစ်ကိ ေချေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆံး ံ း ကပါေစေသာ။

အမျက်ေတာ်ထွက်ေသာအခါ၊ သတိ့ကိ စီရင်ေတာ်မပါ။
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၁၉ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် အိးထိန်းသမားထံသိ့ သွား၍

ေရဘးကိယ ပီးလ င်၊ အသက် ကီးေသာ လ၊ အသက် ကီးေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အချို ့ တိ့ ှ င့်တကွ၊ ၂ ဟရသိတ်တံခါးြပင်၊ ဟိ ံ ုသား၏ ချိုင့် သိ့သွား၍၊

ငါမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ေကးေကာ်ရမည့်စကား ဟမကား၊ ၃ အိယဒ ှ င်ဘရင်များ ှ င့်

ေယ ှ လင် မိသ့ား များတိ၊့ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် က ေလာ့။

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိတင်း ကားေသာသတိင်း နားခါးသည်တိင်ေအာင်၊ ငါသည်

ဤအရပ်၌ ေဘးေရာက်ေစမည်။ ၄အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ငါ့ကိစွန့်ပစ် က ပီ။

ကိယ်တိင်မသိ၊ ဘိးေဘးများမသိ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်များ မသိေသာ တကန်းတ ိင်ငံ

ဘရားတိ့ ေ ှ မှ့ာ၊ ဤအရပ်၌ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိသ့ြဖင့် ၊ ဤအရပ်ကိ တကန်း

တ ိင်ငံ ေြမြဖစ်ေစကပီ။ အြပစ်မ ှ ိေသာ သတိ့၏ အေသွး ှ င့် ဤအရပ်ကိ

ြပည့် ေစက ပီ။ ၅ ငါမစီရင်မမှာထား၊ ငါအလင်းအလိမ ှ ိေသာ ဝတ်တည်းဟေသာ၊

ဗာလဘရားေ ှ မှ့ာ မိမိသားတိ့ကိ မီး ိ ့၍၊ ပေဇာ်ရာ ဝတ် ပြခင်းငှါ၊ ဗာလဘရားဘိ့

ကန်းတိ့ကိ တည်လပ်ကပီ။ ၆ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိအရပ်ကိ ေတာဖက်အရပ်ဟ၍မေခ ၊ ဟိ ံ ုသား၏ ချိုင့်ဟ၍မေခ ၊ ကွပ်မျက်ရာ

ချိုင့်ဟ၍ေခရေသာ အချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၇ ယဒြပည်သ

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ ကံစည် ေသာ အ ကံအစည်ကိဤအရပ်၌ ငါဖျက်မည်။ ရန်သ၏

ထားြဖင့် ၎င်း၊ သတ်ြခင်းငှါ ှ ာေသာသ၏ လက်ြဖင့် ၎င်း၊ သတိ့ကိ ငါဆံးေစမည်။

သတိ့အေသေကာင် များကိလည်း မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာသားရဲစားစရာဘိ့ ငါထား

မည်။ ၈ ဤမိကိ့လည်း လဆိတ်ညံရာ၊ က့ဲရဲသံ့ကိ ကားရာအရပ်ြဖစ်ေစမည်။

လမ်း၌ေ ှ ာက်သွားသမ ေသာ သတိ့သည် ဤ မိခံ့ရေသာ ေဘးအလံးစံတိ့ကိ ြမင်ေသာ အခါ၊

အ့ံ သ၍ က့ဲရဲသံ့ကိ ပကလိမ့်မည်။ ၉သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံေသာရန်သများတိ့သည် ဝိင်း၍

တပ်တည်သြဖင့် ၊ ဤသတိ့သည် ကျဥ်းကျပ်လျက် ေန၍၊ ကိယ်သားသမီး အသားကိ

ငါစားေစမည်။ အချင်း ချင်းတေယာက်အသားကိ တေယာက်စား ကလိမ့်မည်ဟ

မက်ဆိ ပီးမှ၊ ၁၀ သင် ှ င့်အတ သွားေသာသတိ့ေ ှ တွ့င်၊ ေရဘး ကိခဲွေလာ့။ ၁၁

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားက၊ ေနာက်တဖန်မြပင် ိင်ေအာင် ေရဘးကိ

ခဲွသက့ဲသိ၊့ ဤလများေနေသာ ဤ မိကိ့ ငါခဲွမည်။ ေတာဖက်အရပ်၌ သဂဟ်ရာေြမ

မေလာက်ေအာင် သ ဂဟ်ကလိမ့်မည်။ ၁၂ဤအရပ်၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတိ့၌၎င်း၊ ဤသိ့

ငါ ပ၍ ဤ မိကိ့ ေတာဖက်အရပ်က့ဲသိ့ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၃ အကင်အိမ်မိးအေပ မှာ

ေကာင်းကင်တန်ဆာ ှ ိသမ ုတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊ အြခားတပါးေသာ

ဘရားများေ ှ ့၌ သွန်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာ ပ၏။ ထိအိမ် ှ ိသမ တိ့ ှ င့်တကွ

ေယ ှ လင် မိ ့ အိမ်များ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်များတိ့သည် ေတာဖက်အရပ်က့ဲသိ့

မစင် ကယ်ြဖစ်ရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ဆင့် ဆိေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ၏။

၁၄ ထိအခါ ေဟာေြပာေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရား ေစလတ်ေတာ်မရာ ေတာဖက်အရပ်က၊

ေယရမိသည် ြပန်လာ၍ ဗိမာန်ေတာ်တန်တိင်း၌ ရပ်လျက်၊ ၁၅ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဤ မိသ့ားတိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ြခင်းငှါ၊ မိမိတိ့ လည်ပင်းကိ

ခိင်မာေစေသာေကာင့် ၊ ငါ ခိမ်းသမ ေသာေဘးဒဏ်တိ့ကိ၊ ဤ မိ့ ွာ ှ ိသမ တိ့အေပ မှာ

သက်ေရာက်ေစမည်ဟေသာ အမိန့်ေတာ်ကိ လအေပါင်း တိ့အား ဆင့် ဆိေလ၏။

၂၀ ထိသိ့ေယရမိေဟာေြပာေကာင်းကိ၊ ဗိမာန်ေတာ် မးြဖစ်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဣေမရသား ပါ ရသည် ကားေသာအခါ၊ ၂ ပေရာဖက် ေယရမိကိ

ိက်ပတ်၍၊ ဗိမာန်ေတာ် နားမှာ ဗယာမိန် အထက်တံခါးဝတွင် ထိတ်ခတ်၍ ထား၏။

၃ နက်ြဖန်ေန့၌ ပါ ရသည် ေယရမိကိ ထိတ်မှ လတ်ေသာအခါ၊ ေယရမိက၊

ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ပါ ရဟ၍ မှည့် ေတာ်မမ။ မာေဂါမိဿဘိတ်ဟ၍

မှည့် ေတာ်မ၏။ ၄ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် သင် ှ င့်သင်၏

အေဆွခင်ပွန်းတိ့၌၊ သင့် ကိေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ အရာြဖစ်ေစမည်။ သတိ့သည်လည်း၊

သင့် မျက်ေမှာက်၌ ရန်သ၏ထားြဖင့် ဆံး ကလိမ့်မည်။ ယဒ ြပည်တြပည်လံးကိ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်သိ့ ငါအပ် သြဖင့် ၊ သသည် ြပည်သားတိ့ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့

သိမ်းသွား ၍၊ ထား ှ င့်သတ်လိမ့်မည်။ ၅ ဤမိ၏့ အစွမ်းသတိ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊

လပ်ေဆာင် ၍ ရသမ ေသာ ဥစာကိ၎င်း၊ ဆည်းဖးသမ ေသာ ရတနာ ကိ၎င်း၊

ယဒ ှ င်ဘရင်၏ ဘ ာေတာ် အလံးစံတိ့ကိ၎င်း၊ ရန်သလက်သိ့ ငါအပ်သြဖင့် ၊

ရန်သတိ့သည် လယက်၍ ဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်းသွား ကလိမ့်မည်။ ၆ သင်ပါ ရ ှ င့်

သင်၏အိမ်သ အိမ်သားအေပါင်း တိ့ကိလည်း သိမ်းသွား ကလိမ့်မည်။ သင်သည် ဗာဗလန်

မိသိ့့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ သင်ေဟာေြပာေသာ မသာ စကားကိ နားေထာင်ေသာ

သင်၏အေဆွခင်ပွန်း အေပါင်းတိ့ ှ င်တကွ၊ သင်သည် ထိ မိ ့၌ ေသ၍သဂဟ် ြခင်းကိ

ခံရလိမ့်မည်ဟ ပါ ရအားေြပာဆိ၏။ ၇ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ ေသွးေဆာင်ေတာ်မသည်အတိင်း အက ်ပ်လိက်ပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ထက်အား ကီး၍ ိင်ေတာ်မ ပီ။ အက ်ပ်သည် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ေနတိ့င်းခံရပါ၏။

လတိင်း ြပက်ြပယ်ြခင်းကိ ပတတ်ကပါ၏။ ၈ အက ်ပ်သည် ေဟာေြပာေလရာရာ၌

အ ိင် အထက် ပြခင်း၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်းအမေကာင့် ေအာ်ဟစ်၍ ေကးေကာ်ရပါ၏။

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် အက ်ပ်၌ က့ဲရဲ ့ြခင်း၊ အစဥ်ြပက်ြပယ်ြခင်းကိ

ခံေစရာအေကာင်း ြဖစ်ပါ၏။ ၉ ထိေကာင့် ၊ ငါသည် တ်ကပတ်ေတာ်ကိ မကား

မေြပာ၊ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ မေဟာဘဲေနမည်ဟ သေဘာထားေသာ်လည်း၊ ငါ့အ ိးတိ့၌

ချုပ်ထား၍၊ ေလာင်ေသာမီးက့ဲသိ့ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ ှ လံး၌ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

အလွန် ငီးေငွသ့ြဖင့် ေအာင့် ၍မေန ိင်၊ ၁၀ လများ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ကားရ၏။

ခပ် သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အေကာင်း ှ ိ၏။ သတပါးတိ့က

သိတင်းကိ ကားေြပာ ကေလာ့။ ငါတိ့သည် တဆင့် ကားေြပာလိမ့်မည်ဟ ဆိက၏။

ငါ၏အနားမှာ အစဥ်ေနေသာ ငါ၏မိတ်ေဆွ အေပါင်းတိ့က၊ ငါတိ့သည် သကိ့ ိင်၍

အ ငိးထားေသာ စိတ်ေြပေစြခင်းငှါ၊ သကိ့ ေသွးေဆာင်ေကာင်း ေသွး ေဆာင်လိမ့်မည်ဟ

ဆိက၏။ ၁၁ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် အား ကီး ေသာ သရဲက့ဲသိ့

ငါ့ဘက်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် ၊ ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့သည် မ ိင်ဘဲ ထိမိ၍

လဲက လိမ့်မည်။ အ ကံမေြမာက်ေသာေကာင့် အလွန် ှ က် က လိမ့်မည်။

မေြပမေပျာက် ိင်ေသာ ထာဝရ ှ က်ေကာက် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့ကိ စံစမ်း၍၊ ှ လံး ေကျာက်ကပ်သေဘာကိ သိြမင်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏အမကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဖွင့် ြပပါသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့၌

အြပစ်ဒဏ် စီရင်ေတာ်မေကာင်းကိ အက ်ပ်ြမင်ရပါလိမ့်မည်။ ၁၃ထာဝရဘရားအား

သီချင်းဆိကေလာ့။ ထာဝရ ဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ မတရား သြဖင့်

ပေသာသတိ့လက်မှ၊ ဆင်းရဲေသာသကိကယ် တ်ေတာ်မသတည်း။ ၁၄ ငါဘွားေသာ

ေနရ့က်သည် အမဂလာ ှ ိပါေစ ေသာ။ ငါ့ကိ ငါ့အမိဘွားေသာ ေနရ့က်သည် ေကာင်း ကီး

မဂလာကိ မခံပါေစ ှ င့် ။ ၁၅ ငါ့အဘထံသိ့သွား၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် သား ေယာက်ျားကိ

ရပါ ပီဟ သိတင်းေြပာလျက်၊ ငါ့အဘကိ အလွန်ဝမ်းေြမာက်ေစေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိပါ

ေစေသာ။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည် ေနာင်တမရ၊ ဖျက်ဆီးေတာ် မေသာ မိတိ့့က့ဲသိ၊့

ထိသသည်ြဖစ်ပါေစေသာ။ နံနက် အချိန်၌ ေကးေကာ်သံကိ၎င်း၊ မွန်းတည့်အချိန်၌ ေအာ်

ဟစ်သံကိ၎င်း ကားပါေစေသာ။ ၁၇ အေကာင်းမကား၊ သသည် ငါ့ကိဘွားစကပင်

မသတ်ဘဲ၊ ငါ့အမိ၏ ဝမ်းသည်ငါ၏ သချုင်းြဖစ်၍၊ ငါ့ကိအစဥ် ကိယ်ဝန်ေဆာင်မည်

အေကာင်းမ ပဘဲ ေနပါ သည်တကား။ ၁၈ ငါသည် ပပန်ြခင်း၊ ဝမ်းနည်းြခင်းကိ ခံရမည်

အေကာင်း ှ င့် ှ က်ေကာက်ြခင်းအားြဖင့် ကိယ်အသက် ကိ လွန်ေစရမည်အေကာင်း၊

အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ဘွားြမင်ရပါသနည်း။

၂၁ ေဇဒကိမင်း ကီးသည် ေမလခိသား ပါ ရ ှ င့် ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် မာေသယသား

ေဇဖနိတိ့ကိ ေယရမိ ထံသိ့ေစလတ်၍၊ ၂ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ငါတိ့ကိ စစ်တိက်သည်ြဖစ်၍၊ သကိ့ ငါ့တိ့ထံမှ ြပန်သွား ေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားသည်

အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မသမအတိင်း၊ ငါတိ့၌ တဖန် ပေတာ်မမည် အေကာင်း၊

ငါတိအ့တွက် ထာဝရဘရားကိ ေတာင်းပန် ပါေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၃ ေယရမိက၊ သင်တိ့သည်

ေဇဒကိမင်း ကီးအား ြပန်ေြပာရမည်မှာ၊ ၄ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့၏ မိ့ြပင်မှာ တပ်စဲွ၍ ေနေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၊

ခါလဒဲအမျိုးသားတိ့ကိ စစ်တိက်လျက်၊ သင်တိ့စဲွကိင်ေသာ လက်နက်များကိ ငါလဲွေစမည်။

ထိသတိ့ကိ မိထဲ့၌ ငါစည်းေဝးေစမည်။ ၅ ငါ့ကိယ်တိင်လည်း အလွန်ြပင်းစွာ ထွက်ေသာ
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အမျက်အ ှ ိန်အား ကီး၍၊ ဆန့်ေသာလက်၊ သန်စွမ်းေသာ လက် ံ း ှ င့် သင်တိ့ကိ တိက်မည်။

၆ဤမိ့၌ေနေသာလသတဝါတိရစာန်တိ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ခတ်၍၊ ြပင်းစွာေသာကာလနာြဖင့်

ေသရ ကလိမ့်မည်။ ၇ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိေနာက် မှ နာေဘး၊ ထားေဘး၊

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး ှ င့် လွတ်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ မိသ့ားတည်းဟေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိမှစ၍ သ၏ကန်များ၊ သ၏လများတိ့ကိ၊ ဗာဗ လန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ

အစ ှ ိေသာ ရန်သများ၊ သတ်ချင်ေသာ သများလက်သိ့ ငါအပ်၍၊ ထိမင်းသည် သနားြခင်း

က ဏာမ ှ ိ၊ မစံမက်၊ မ ှ ေြမာဘဲ၊ ထား ှ င့် ကွပ်မျက်လိမ့်မည်ဟ ဆင့် ဆိေလ၏။ ၈

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် ဤလမျိုးတိ့ အား ဆင့် ဆိရေသာ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ဟမကား၊အသက် ှ င်ရာလမ်း၊ ေသရာလမ်းတိ့ကိသင်တိ့ ေ ှ မှ့ာ ငါဖွင့်ထား၏။ ၉

ဤမိထဲ့မှာေနေသာ သသည် ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ နာြခင်းေဘးြဖင့် ေသလိမ့်မည်။

မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍၊ မိ ့ြပင်မှာ တပ်စဲွလျက်ေနေသာ ခါလဒဲလတိဘ့က်သိ့ ဝင်စားေသာသသည်

အသက် ချမ်းသာ၍လယရေသာ ဥစာက့ဲသိ့ ကိယ်အသက်ကိ ရလိမ့်မည်။ ၁၀ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိကိ့ ေကျးဇး ပ၍၊ အြပစ် ပြခင်းငှါ ငါသည် မျက် ှ ာထား

သည်ြဖစ်၍၊ ဤ မိကိ့ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်သိ့ ငါအပ် သြဖင့် ၊ သသည် မီး ိလိ့မ့်မည်။

၁၁ယဒ ှ င်ဘရင် အမျိုးကိ ရည်မှတ်၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၂ အိ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးအမျိုး၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသည်ကား၊

မဆိင်းမလင့် ၊ တရားသြဖင့် စီရင် ကေလာ့။ လယြခင်းခံရေသာ သကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၏

လက်မှ ကယ် တ် ကေလာ့။ သိ့မဟတ်၊ သင်တိ့ ပေသာ ဒစ ိက် အြပစ်ေကာင့် ၊

ငါ့အမျက်သည် မီးက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ အဘယ်သ မ မသတ် ိင်ေအာင်ေလာင်လိမ့်မည်။ ၁၃

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိချိုင့် ၌ ေနေသာသ၊ အိလွင်ြပင်၌ ှ ိေသာ ေကျာက်၊

သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင်တိ့က၊ ငါတိ့ကိ အဘယ်သ စစ်တိက် ိင်မည် နည်း။ ငါတိ့

ေနရာထဲသိ့ အဘယ်သ ဝင် ိင်မည်နည်းဟ ဆိတတ်ေသာ်လည်း၊ ၁၄သင်တိ့ အကျင့် ှ င့်

ထိက်ေလျာက်ေအာင် အြပစ် ဒဏ်ကိ ငါေပးမည်။ သင်တိ့ေတာကိ ငါ ိေ့သာ မီးသည်၊

ပင်လည်၌ ှ ိသမ ေသာအရာတိ့ကိ ေလာင်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်၏

နန်းေတာ်သိ့သွား၍ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၂ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ

ထိင်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ သင့် ကိယ်တိင်မှစ၍ သင်၏ကန်များ ှ င့် ၊ ဤ မိတံ့ခါးတိ့ြဖင့်

ဝင်ေသာ သင်၏လများတိ၊့ ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၃

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ တရား သြဖင့် စီရင်၍ ေြဖာင့် မတ်စွာ ဆံးြဖတ်ကေလာ့။

လယ ြခင်းခံရေသာသကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ သ၏လက်မှကယ် တ် ကေလာ့။

ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာသ၊ မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမတိ့ကိ မတရားသြဖင့် မ ပ၊

မ ှ ဥ်းဆဲ က ှ င့် ။ အြပစ်မ ှ ိေသာ သတိ့ကိ ဤအရပ်၌မကွပ်မျက် က ှ င့် ။ ၄

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ဤပညတ်ေတာ် အတိင်း အမှန် ပလ င်၊ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏

ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ေသာ ရထားစီး၊ ြမင်းစီး ှ င်ဘရင်တိ့သည် ကန် များ၊

ိင်ငံေတာ်သားများ ှ င့်တကွ၊ ဤနန်းေတာ်တံခါးများ ကိ ထွက်ဝင်ရကလိမ့်မည်။ ၅

သိ့မဟတ်၊ သင်တိ့သည် ဤအမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေနလ င်၊ ဤနန်းေတာ်သည်

လဆိတ်ညံ ေသာ အရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ငါထာဝရဘရားသည် ကိယ်ကိ ကိယ်တိင်တည်၍

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ယဒ ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်ကိ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်သည်ငါ၌ ဂိလဒ်အရပ်က့ဲသိ့ ၎င်း၊ ေလဗ န်ေတာင်ထိပ်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

အကယ်စင်စစ် ငါသည်သင့် ကိ လမေနေသာ မိက့ဲ့သိ့ ေတာြဖစ်ေစမည်။ ၇ သင့် ကိ

ဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ၊ ထား ှ င့် ပဆိန်ပါ ေသာ သတိ့ကိ ငါြပင်ဆင်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် သင်၌

အြမတ်ဆံးေသာ အာရဇပင်တိ့ကိ ခတ်လဲှ၍ မီးထဲသိ့ ချလိက် ကလိမ့်မည်။ ၈

လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ဤ မိအ့နားမှာ ေ ှ ာက် သွားလျက်၊ ထာဝရဘရားသည် ဤ မိ့ ကီးကိ

အဘယ် ေကာင့် ဤသိ့ ပေတာ်မသနည်းဟ၊ တေယာက်ကိ တေယာက်

ေမးကသည် ှ ိေသာ်၊ ၉ ဤ မိသ့ားတိ့သည် မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား၏

ပဋိညာဥ်ကိ စွန့်ပစ်၍၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့ကိ ဝတ် ပကိးကွယ် ကေသာေကာင့် ၊

ဤသိ့ ပေတာ်မသည်ဟ ြပန်ေြပာကလိမ့်မည်။ ၁၀ ေသေသာသအတွက်

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပက ှ င့် ။ အြခားတပါးသိ့ သွားေသာသအတွက် ငိေကး ြခင်းကိ

ပကေလာ့။ သသည် ေနာက်တဖန်ြပန်၍မလာရ။ မိမိေမွးဘွားရာဌာနကိ မြမင်ရ။ ၁၁

ခမည်းေတာ်ေယာ ှ ိမင်း ကီး အရာ၌စိးစံ၍ ဤြပည်မှ ထွက်သွားေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာ ှ ိမင်း ကီး ၏ သား ှ လံုကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊

ထိမင်းသည် ေနာက်တဖန်ဤြပည်သိ့ ြပန်၍မလာရ။ ၁၂ ရန်သတိ့ သိမ်းသွားရာြပည်၌ပင်

ေသရလိမ့် မည်။ ဤြပည်ကိ ေနာက်တဖန်မြမင်ရ။ ၁၃ မတရားေသာ အမအားြဖင့်

မိမိအိမ်ကိ၎င်း၊ အဓမ ပ၍ အထက်ခန်းတိ့ကိ၎င်း ေဆာက်ေသာသ၊

အိမ်နီးချင်းကိအခမေပးဘဲ ေစစား၍၊ အလပ်လပ်သည် အတွက် ဆမချေသာသသည်

အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၄ ကီးေသာအိမ်၊ ကျယ်ေသာအထက်ခန်းတိ့ကိ ငါေဆာက်မည်ဟ

ဆိလျက်၊ ြပတင်းေပါက်ကိ ေဖါက်၍၊ အာရဇ်သစ်သား ှ င့် မိး ပီးမှ၊ ဟင်းသြပတား ှ င့်

ချယ်လှယ် ပီတကား။ ၁၅ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်

အာရဇ်သစ်သား၏ ဂဏ်ကိကိးစားေသာေကာင့် စိးစံ ရမည်ေလာ။ သင်၏ အဘသည်ဝစွာ

စားေသာက်ရသည် မဟတ်ေလာ။ တရားသြဖင့် စီရင်ဆံးြဖတ်သည်မ ဟတ်ေလာ။

ထိသိ့ ပ၍ ေကာင်းစားြခင်း ှ ိ၏။ ၁၆သသည် ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာ သတိ့အမကိ ေစာင့် ၍

တရားသြဖင့် စီရင်၏။ ထိသိ့ ပ၍ ေကာင်းစား ြခင်း ှ ိ၏။ ငါ့ကိသိေသာ အကျိုးမဟတ်ေလာ။

၁၇သင်၏ မျက်စိ ှ င့် သင်၏ ှ လံးမကား၊ ေလာဘ လွန်ကျူးြခင်း၊ အြပစ်မ ှ ိေသာသကိ

သတ်ြခင်း၊ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းမှတပါး၊ အဘယ်အမကိမ မမှတ်တတ်။ ၁၈ ထိေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားသည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိမင်း ကီး၏သား ေယာယကိမ်ကိ ရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိမင်းေသေသာအခါ လများတိ့က၊ သငါ့အစ်ကိ၊ သ ငါ့ ှ မ ဟ၍

မငိေကးရက။ သ၏ အတွက်လည်း၊ သ သခင်၊ သ အ ှ င်မ၏ ဘန်းဟ၍

မြမည်တမ်းရက။ ၁၉ ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်သိ့ ဆဲွသွား၍ ပစ်ထားသြဖင့် ၊ ြမည်းကိ

သ ဂဟ်သက့ဲသိ့ ထိမင်းကိ သ ဂဟ်ရလိမ့်မည်။ ၂၀ ေလဗ န်ေတာင်ေပ သိ့ တက်၍

ေကးေကာ် ေလာ့။ ဗာ ှ န်ြပည်၌ ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အာဗရိမ်အရပ်မှာ အသံကိလင့် ေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ သင်၏မိတ်ေဆွ အေပါင်းတိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က ပီ။ ၂၁

သင်သည် ေကာင်းစားေသာအခါ ငါသတိ ေပး၏။ သင်က၊ ငါနားမေထာင်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေန မဲ ှ ိ၏။ ၂၂ သင့် ကိ

ေကးေမွးေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ေလသည် စားလိမ့်မည်။ သင်၏မိတ်ေဆွတိ့ကိ

ရန်သတိ့ သည် သိမ်းသွား ကလိမ့်မည်။ ထိအခါ သင်သည် ကိယ် ပ သမ ေသာ

ဒစ ိက်တိ့ေကာင့် အမှန် ှ က်ေကာက်၍ စိတ်ပျက်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၃အာရဇ်ပင်တိ့၌

အသိက်လပ်တတ်ေသာ ေလဗ န်ေတာင်သား၊ သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ မိန်းမ

ခံရသက့ဲသိ၊့ သင်သည်နာကျင်ြခင်းေဝဒနာ ကိခံရေသာ အခါ၊ အဘယ်မ ေလာက်

သနားဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည် တကား။ ၂၄ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာယကိမ်မင်း ကီး၏သား ေခါနိသည်၊ ငါ့လက်ျာ လက်၌ပါေသာ တံဆိပ်လက်စွပ်

မှန်ေသာ်လည်း၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း သင့် ကိ ငါပယ်ပစ်မည်။ ၂၅သင့်အသက်ကိ

သတ်ချင်ေသာသ၊ သင်အလွန် ေကာက်ေသာ သတည်းဟေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းမှစ၍ ခါလဒဲလတိ့ လက်သိ့ ငါအပ် မည်။ ၂၆ သင့် ကိ၎င်း၊

သင့် ကိဘွားြမင်ေသာ သင်၏အမိကိ၎င်း၊ ေမွးဘွားရာ ဌာနမဟတ်ေသာ ြပည်သိ့

ငါ ှ င်ထတ်သြဖင့် ၊ ထိြပည်၌ သင်တိ့သည် ေသက လိမ့်မည်။ ၂၇ ြပန်လိေသာြပည်သိ့

ေနာက်တဖန်ြပန်၍ မလာရက။ ၂၈ ဤမင်းသားေခါနိသည် ိေသဘွယ်မဟတ်၊

ကျိုးပ့ဲေသာ ပ်တြဖစ်သေလာ။ အဘယ်သမ မ ှ စ်သက် ေသာတန်ဆာြဖစ်သေလာ။

သ ှ င့်တကွ သ၏သားေြမး တိ့ကိ ှ င်ထတ်၍၊ သတိ့မသိဘးေသာြပည်၌ အဘယ်

ေကာင့် ချပစ်ရသနည်း။ ၂၉ အိေြမ ကီး၊ ေြမ ကီး၊ ေြမ ကီး၊ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၃၀ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤမင်းကိ

သားမ ှ ိေသာသဟ၍၎င်း၊ တသက်လံး မေကာင်းစား ေသာသဟ၍၎င်း ေရးမှတ်ေလာ့။

သ၏သားေြမးတစံ တေယာက်မ ဒါဝိဒ်မင်း ကီး၏ ရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်ရ ေသာအခွင့် ှ င့် ၊

ယဒြပည်ကိ စိးစံရေသာအခွင့် မ ှ ိက။

၂၃ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ့ထံမှာ ကျက်စားေသာ သိးတိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊

အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပား ေစေသာ သိးထိန်းတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂

ထိေကာင့် ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါ၏ လတိ့ကိ ေကးေမွးရေသာ သိးထိန်းတိ့အမမှာ သင်တိ့သည် ငါ၏ သိးစကိ
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မကည့် ၊ မ ပစ၊ အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစ၍ ှ င်ထတ်ေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့ ပေသာ

ဒစ ိက်အြပစ်ကိ သင်တိ့အေပ မှာ ငါသက်ေရာက်ေစမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏သိးစကိ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ ြပည် ှ ိသမ တိ့၌ ကျန် ကင်းေသာ

သိး တိ့ကိ ငါစေဝး၍၊ ေနရင်းသိးြခံသိ့ တဖန်ငါေဆာင်ခ့ဲ ဦးမည်။ သတိ့သည်လည်း၊

သားဘွား၍ များြပား ကလိမ့် မည်။ ၄ သတိ့ကိ ေကးေမွးေသာ သိးထိန်းတိ့ကိ သတိ့

အေပ မှာ ငါခန့်ထားသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ေနာက်တဖန် ေကာက်ြခင်း၊ ထိတ်လန့်ြခင်းမ ှ ိ

ရ က။ ဆံးမြခင်းကိလည်း မခံရကဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သန့် ှ င်း ေသာ အ ွန့်ကိ ဒါဝိဒ်အဘိ့ ငါေပါက်ေစသည်အတိင်း၊

ဥာဏ်ေကာင်းေသာ ှ င်ဘရင်တဦးသည် စိးစံ၍၊ ေြမ ကီး ေပ မှာ တရားသြဖင့် ေြဖာင့် မတ်စွာ

စီရင်ရာ ကာလ သည် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၆ ထိမင်းလက်ထက်၌ ယဒြပည်သည်

ကယ်တင် ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ဣသေရလြပည်လည်း ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရ လိမ့်မည်။

ထိမင်းသည် ေယေဟာဝါေဇဒက ဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိလိမ့်သတည်း။ ၇ သိ့ြဖစ်၍၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်

ေသာ ထာဝရဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍ မကျိန်ဆိဘဲ၊ ၈ဣသေရလအမျိုးသား

အစဥ်အဆက်တိ့ကိ ေြမာက်ြပည်မှစ၍၊ ှ င့်ထတ်ဘးေသာ ြပည် ှ ိသမ တိ့မှ ပိ့ေဆာင်ေသာ

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည် ဟ၍ကျိန်ဆိရေသာ ကာလသည် ေနာက်တဖန်

ေရာက် လိမ့်မည်။ သတိ့သည် ေနရင်းြပည်၌ တဖန် ေနရက လိမ့်မည်။ ၉

ပေရာဖက်များ ှ င့် ဆိင်ေသာ စကားဟမကား၊ ထာဝရဘရားေကာင့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ

စကားေတာ် ေကာင့် ၎င်း ငါ့စိတ်ပျက်လျက် ှ ိ၏။ ငါ့အ ိး ှ ိသမ တိ့သည် လပ် ှ ား က၏။

ယစ်မးေသာသ ှ င့် စပျစ်ရည် ိင်ေသာ သက့ဲသိ့ ငါြဖစ်၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊

မတရားေသာ ေမထန်၌မီှဝဲ ေသာသတိ့သည် တြပည်လံး၌ အ ှံ ့အြပား ှ ိ က၏။

ထိသတိ့ေကာင့် တြပည်လံးြမည်တမ်းရ၏။ ေတာ၌ ကျက်စားရာအရပ်တိ့သည်

ေသွေ့ြခာက် က၏။ ြပည်သား များလိက်ေသာလမ်းသည် မေြဖာင့် ၊ သတိ့အစွမ်းသတိ

သည် တရားဘက်၌ မေနတတ်။ ၁၁ ပေရာဖက် ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ စ်ပါးတိ့သည်

ဘရားကိ မ ိမေသပကပီ။ ငါ့အိမ်၌ပင် သတိ့ ပေသာ အဓမအမကိ ငါေတွ့ ပီဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိေကာင့် ၊ သတိ့သွားေသာလမ်းသည် ေမှာင်မိက်၌

ေချာတတ်ေသာ လမ်းက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် တွန်းတိးြခင်းကိ ခံရ၍ လဲကလိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ဆံးမြခင်းကိ ခံရေသာ ကာလ၌ သတိ့အေပ မှာ

ေဘးဥပဒ်ကိ သင့် ေရာက် ေစမည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ှ မာရိြပည်သား

ပေရာဖက်တိ့၌လည်း၊ မိက် ေသာသေဘာကိ ငါြမင် ပီ။ သတိ့သည် ဗာလဘရားကိ

မီှဝဲ၍ ပေရာဖက် ပသြဖင့် ၊ ငါ၏လ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိ မှားယွင်းေစက ပီ။

၁၄ ေယ ှ လင် မိသ့ား ပေရာဖက်တိ့၌လည်း၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာသေဘာကိ

ငါြမင် ပီ။ သတိ့သည် မတရားေသာ ေမထန်၌မီှဝဲလျက်၊ မသာကိလည်း သံးလျက်၊

အဓမ ပေသာသတိ့ကိ အားေပးတတ်သြဖင့် ၊ အဘယ်သမ မိမိ ပေသာ အဓမအမကိ

မစွန်။့ ထိသ ှ ိသမ တိ့သည် ငါ၌ ေသာဒံ မိသ့ားက့ဲသိ့၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည်

ေဂါေမာရ မိသ့ားက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် က၏။ ၁၅ ထိေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရ ဘရားသည် ပေရာဖက်တိ့အမ၌ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့ကိ ေဒါန ှ င့်

ငါေကးမည်။ ေဆးခါးကိလည်း ေသာက်ေစမည်။ ေယ ှ လင် မိသ့ား ပေရာဖက်တိ့သည်

မလအြမစ်ြဖစ်၍၊ အဓမအမသည် တြပည်လံးကိ ှ ံ ့ြပား ေလ ပီ။ ၁၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပေရာဖက် ပ၍ သင်တိ့အား ေဟာတတ်ေသာ

ဆရာတိ့၏ စကားကိ နားမေထာင် က ှ င့် ။ သတိ့သည် သင်တိ့အား အချည်း ှ ီးေဟာတတ်

က၏။ ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်ထွက်သိ့မလိက်၊ ကိယ်အလိအေလျာက် ပါ ံ ကိ

ြမင်သည်အတိင်း ေဟာေြပာတတ်က၏။ ၁၇ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ

မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သတိ့အား၊ သင်တိ့သည် ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ က လိမ့်မည်ဟ

ေဟာတတ်က၏။ မိမိတိ့စိတ် ှ လံးခိင်မာြခင်းသေဘာသိ့လိက်ေသာသတိ့အား၊သင်တိ့သည်

ေဘးဥပဒ် ှ င့် မေတွရ့ ကဟ ေဟာတတ်က၏။ ၁၈ ထိသတိ့တွင် အဘယ်သသည်

ထာဝရဘရား ှ င့် တိင်ပင်ဘက် ပသနည်း။ အဘယ်သသည် အမေတာ်ကိ ကားြမင်သနည်း။

အဘယ် သသည် တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားေထာင်၍ ကားသနည်း။ ၁၉ထာဝရဘရား၏

ေလေဘွေတာ်သည် ပေသာ အ ှ ိန် ှ င့် ထွက်၏။ ြပင်းစွာေသာ ေလေဘွြဖစ်၍၊ မတရား ေသာ

သတိ့ေခါင်းေပ မှာ ြပင်းစွာ တိက်လိမ့်မည်။ ၂၀ထာဝရဘရားသည် လက်စသတ်၍၊ အ ကံ

အစည်ေတာ်ကိ ြပည့်စံေစေတာ်မမမီှ အမျက်ေတာ် မ ငိမ်း ရ။ ေနာက်ကာလ၌ သင်တိ့သည်

ှ င်းလင်းစွာ နားလည် ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ငါမေစလတ်ဘဲ ထိပေရာဖက်တိ့သည် ေြပးက

ပီ။ ငါမမှာထားဘဲ သတိ့သည် ကိယ်အလိအေလျာက် ေဟာေြပာက ပီ။ ၂၂ ထိသတိ့သည်

ငါ ှ င့် တိင်ပင်ဘက် ပလ င်၊ ငါ့စကားကိ ငါ၏ လမျိုးအားဆင့် ဆိ၍၊ ငါ၏လမျိုးကိ

မတရားေသာ လမ်းမှ၎င်း၊ မေကာင်း ေသာအကျင့် ဓေလ့ မှ၎င်း လဲွသွားေစကပီ။ ၂၃

ငါသည်နီးေသာ အရပ်၌သာ ဘရားြဖစ် သေလာ။ ေဝးေသာ အရပ်၌လည်း ဘရားြဖစ်သည်

မဟတ်ေလာဟထာဝရဘရား ေမးေတာ်မ၏။ ၂၄ ငါမြမင်ေစြခင်းငှါ အဘယ်သသည်

မထင် ှ ား ေသာအရပ်၌ ပန်းေ ှ ာင်၍ ေန ိင်သနည်းဟထာဝရဘရားေမးေတာ်မ၏။ ငါသည်

ေကာင်းကင်ေြမ ကီးကိ ှ ံ ့ြပားသည် မဟတ်ေလာဟထာဝရဘရား ေမးေတာ် မ၏။ ၂၅

ငါသည် အိပ်မက်ြမင် ပီ၊ အိပ်မက်ြမင် ပီဟ၊ ငါ့နာမကိ အမီှ ပ၍၊ မသာြဖင့် ေဟာေြပာေသာ

ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ ငါ ကား ပီ။ ၂၆ ထိပေရာဖက်တိ့သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး

ဤသိ့ ကံစည် ကလိမ့်မည်နည်း။ သတိ့သည် မသာစကား ကိ ေဟာေြပာတတ်က၏။

ကိယ်စိတ် ှ လံး လှည့် စားသည် အတိင်း ေဟာေြပာတတ်က၏။ ၂၇ ဘိးေဘးတိ့သည်

ဗာလေကာင့် ငါ့နာမကိ ေမ့ေလျာ့သက့ဲသိ၊့ သတိ့သည် အိမ်နီးချင်းတေယာက်ကိ

တေယာက်ေြပာတတ်ေသာ အိပ်မက်များအားြဖင့် ငါ၏ လမျိုးသည် ငါ့နာမကိ

ေမ့ေလျာ့ေစမည်ဟ အကံ ှ ိ က သည်တကား။ ၂၈ အိပ်မက်ြမင်ေသာ ပေရာဖက်သည်

အိပ်မက် စကားကိ ေြပာပါေလေစ။ ငါ၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ခံရ ေသာ သသည်

တ်ကပတ်စကားေတာ်ကိ မှန်ကန်စွာ ေဟာေြပာပါေလေစ။အဖျင်းသည်စပါး ှ င့် အဘယ်သိ့

ဆိင်သနည်းဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ငါ၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

မီးက့ဲသိ့၎င်း၊ ေကျာက်ကိ ထေချေသာသံတက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်သည်မဟတ် ေလာဟ

ထာဝရဘရား ေမးေတာ်မ၏။ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါ့စကားေတာ်ကိ အိမ်နီးချင်း

တေယာက်မှတေယာက်ခိးေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ ငါသည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ မိမိတိ့အလိအေလျာက် ေဟာေြပာလျက် ှ င့်

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်ဟဆိေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ ငါသည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပမည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ မှားသာအိပ်မက်ကိေဟာေြပာ၍၊ မသာစကား ှ င့်

အချည်း ှ ီးစကားအားြဖင့် ငါ၏လမျိုးကိမှားယွင်း ေစေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ ငါသည်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပမည်။ သတိ့ကိ ငါမေစလတ်၊ မမှာထားေသာေကာင့် ၊ ဤလမျိုး သည်

ေကျးဇးမ ှ ိဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ဤလမျိုးတွင် ဆင်းရဲသားြဖစ်ေစ၊

ပေရာဖက် ြဖစ်ေစ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်ေစ၊ တစံတေယာက်က၊ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်အဘယ်သိ့နည်းဟသင့် ကိ ေမးလ င်၊ ြပန်ေြပာရမည်မှာ၊ သင်တိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်ဟမကား၊ သင်တိ့ကိ ငါစွန့်ပစ်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄

ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည်ဟ ေြပာ ဆိေသာ ပေရာဖက်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ြပည်သြပည်သား ကိ၎င်း၊ ထိသ၏ အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ၎င်း၊ ငါသည် ဒဏ်ေပးမည်။ ၃၅

သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာေတာ်မသနည်းဟ၍၎င်း၊ အဘယ်သိ့

မိန့်ေတာ်မသနည်းဟ၍၎င်း၊ အိမ်နီးချင်း၊ ညီအစ်ကိ ချင်း တေယာက်ကိတေယာက်

ေမးြမန်းရမည်။ ၃၆ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည်ဟ၍ ေနာက်တဖန်

မဆိရ။ လတိင်းမိမိစကားမှတပါး အြခား ေသာဗျာဒိတ်ေတာ်မ ှ ိရ။ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား၊ ငါတိ့၏ ဘရားသခင် တည်းဟေသာ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏ စကားေတာ်ကိ ဖျက်က ပီ။ ၃၇

ထာဝရဘရားသည် သင့်အား အဘယ်သိ့ ြပန်ေြပာေတာ်မသနည်း။ ထာဝရဘရားသည်

အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသနည်းဟ ပေရာဖက်ကိ ေမးေလာ့။ ၃၈သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်ဟ ဆိကသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည်ဟ မဆိရမည် အေကာင်း၊ ငါ ပညတ်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည်ဟေသာ စကားကိ သံး က ေသာေကာင့် ၊ ၃၉

ငါသည် သင်တိ့ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ ှ င့် ဘိးေဘးတိ့ အား ငါေပးေသာ မိကိ့၎င်း၊ ငါ့ထံမှ

အကန်အစင် ကျံုး၍ ပစ်လိက်မည်။ ၄၀ အစဥ်အ မဲ မေမ့ေလျာ့ ိင်ေသာ ထာဝရက့ဲရဲ ့

ြခင်း ှ င့် အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ သင်တိ့အေပ မှာ သက်ေရာက် ေစမည်။
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၂၄ ထာဝရဘရား ြပေတာ်မေသာ ပါ ံဟမကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိမ်သားေယခါနိမင်းအစ ှ ိေသာ

ယဒမးမတ် များ၊ လက်သမား၊ ပန်းပဲသမားများတိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ ့ မှ ဗာဗလန် မိသိ့့

သိမ်းသွားေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရား ၏ ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့၌ထားေသာ သေဘာ

သဖန်းသီး ေတာင်း ှ စ်လံးသည် ထင် ှ ားေလ၏။ ၂ ေတာင်းတလံး၌ကား၊

အဦးမှည့် ေသာ သေဘာ သဖန်းသီးက့ဲသိ့ အလွန်ေကာင်းေသာ သေဘာသဖန်းသီး ှ င့်

ြပည့်လျက် ှ ိ၏။ တလံး၌ကား၊ မစား ိင်ေအာင် အလွန်ည့ံေသာ သေဘာသဖန်းသီး ှ င့်

ြပည့်လျက် ှ ိ၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ေယရမိ၊ သင်သည် အဘယ်အရာကိ

ြမင်သနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊ အက ်ပ်သည် သေဘာဖန်းသီးကိ ြမင်ပါ၏။ ေကာင်း ေသာ

သေဘာဖန်းသီးသည် အလွန်ေကာင်းပါ၏။ ည့ံေသာ သေဘသဖန်းသီးသည် မစား ိင်ေအာင်

အလွန်ည့ံပါသည်ဟ ြပန်ေလာက်၏။ ၄တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ ဤအရပ်မှ ခါလဒဲြပည်သိ့ ငါေစလတ်၍ သိမ်း သွားြခင်းကိ

ခံရေသာ ယဒအမျိုးသားတိ့သည်၊ ဤေကာင်း ေသာ သေဘာသဖန်းသီးက့ဲသိ့

ြဖစ်ကသည်ဟ ငါဝန်ခံ မည်။ ၆သတိ့၌ ေကျးဇး ပမည်ဟ ငါ ကံစည်၍၊ ဤြပည် သိ့တဖန်

ေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ ေနာက်တဖန် မ ဖိမဖျက်ဘဲ တည်ေဆာက်မည်။ မ တ်

မပယ်ဘဲစိက်ထားမည်။ ၇ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ၊ သတိ့ သိ ိင်ေသာ

စိတ် ှ လံးကိ ငါေပးမည်။ သတိ့သည် ငါ၏လ ြဖစ်က၍၊ ငါသည်လည်း သတိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်လိမ့် မည်။ ငါ့ထံသိ့ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ှ င့် ြပန်လာကလိမ့် မည်။ ၈

မစား ိင်ေအာင် အလွန်ည့ံေသာ သေဘာ သဖန်းသီးက့ဲသိ၊့ ငါသည် ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိမှစ၍၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်၊ ဤြပည်၌ ကျန် ကင်းေသာ ေယ ှ လင် မိသ့ား၊

အဲဂတုြပည်၌ေနေသာ အမျိုးသားတိ့ကိ ြဖစ်ေစမည်။ ၉သတိ့သည် ငါ ှ င်ရာအရပ်ရပ်တိ့၌

က့ဲရဲ ့ြခင်း၊ ပံခိင်းြခင်း၊ ဆဲေရးြခင်း၊ ကျိန်ြခင်းတိ့ကိ ခံရမည် အေကာင်း၊ ငါသည် ေြမေပ မှာ

တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့၌ ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲြခင်းသိ့ သတိ့ကိ အပ်လိက်မည်။ ၁၀သတိ့ ှ င့်

သတိ့၏ ဘိးေဘးတိ့အား ငါေပးေသာ ြပည်မှ၊ သတိ့ကိ မပယ် ှ င်းမီှတိင်ေအာင် ထားေဘး၊

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးကိ သတိ့ ှ ိရာသိ့ ငါေစလတ်မည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၅ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိမင်း ကီးသား ေယာယ ကိမ်နန်းစံ

စတတ ှ စ်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ နန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊

ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ ရည် မှတ်၍၊ ေယရမိသိ့ ေရာက်လာေသာ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ၊

၂ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့ အား၊ ေယရမိဆင့် ဆိေဟာေြပာရသည်ကား၊

၃ ယဒ ှ င်ဘရင် အာမန်သား ေယာ ှ ိနန်းစံ ဆယ် သံး ှ စ်မှစ၍ ယခတိင်ေအာင်၊

အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်သံး ှ စ်ပတ် လံး ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာသည်အတိင်း၊ ငါသည် ေစာေစာထ၍ အမိန့် ေတာ်ကိ

အထပ်ထပ်ဆင့် ဆိေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် နားမေထာင်ဘဲ ေနက၏။ ၄

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ေစာေစာထ၍ မိမိကန် ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကိ၊ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

အထပ်ထပ်ေစလတ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် နားမေထာင် က။ အမိန့်ေတာ်ကိ

ကားြခင်းငှါ နားကိ မလှည့်ဘဲ ေနက၏။ ၅ ထိပေရာဖက်တိ့က၊ သင်တိ့အသီးအသီး လိက်

ေသာလမ်းဆိး ှ င့် အကျင့် ဆိးများကိ ပယ် ှ ား၍၊ သင်တိ့ ှ င့် ဘိးေဘးတိ့အား

ထာဝရဘရားသည် အ မဲေပးေတာ် မေသာ ြပည်၌ ေနကေလာ့။ ၆ အြခားတပါးေသာ

ဘရားေနာက်သိ့ လိက်၍ ဝတ်မ ပ၊ မကိးကွယ် က ှ င့် ။ ကိယ်လက် ှ င့် လပ်ေသာ

အရာများအားြဖင့် ၊ ငါ၏အမျက်ကိ မထွက်ေစက ှ င့် ။ ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့ကိ

မ ှ ဥ်းဆဲဟ ဆင့် ဆိ က၏။ ၇ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိသိ့

ဆင့် ဆိ ကေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ကိယ်၌အကျိုးနည်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ကိယ်လက် ှ င့်

လပ်ေသာ အရာများအား ြဖင့် ၊ ငါ၏အမျက်ကိ ထွက်ေစေသာ အခွင့် ှ ိမည် အေကာင်း၊

ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနက ပီ။ ၈ ထိေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရ

ဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ၉

ဤြပည် ှ င့် ြပည်သားများကိ၎င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ၌ ှ ိေသာ လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ၎င်း

စစ်တိက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ၏ ကန်ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာအစ ှ ိေသာ

ေြမာက်ြပည်သား အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ ငါမှာလိက်၍ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး၍၊ ဤြပည်သားတိ့ကိ အ့ံ သဘွယ်ရာ၊ က့ဲရဲသံ့ကိကားရာ၊ အစဥ်အ မဲ

လဆိတ်ညံရာ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၀ဤသတိတွ့င် ဝမ်းေြမာက်ေသာ အသံ၊ င်လန်း ေသာအသံ၊

မဂလာေဆာင်သတိ့သား၏အသံ၊ သတိ့သမီး ၏အသံ၊ ကိတ်ဆံသံ ှ င့် မီးခွက်အလင်းကိ

ငါကွယ် ေပျာက်ေစမည်။ ၁၁ဤြပည်တေ ှ ာက်လံးသည် လဆိတ်ညံရာ၊ အ့ံ သဘွယ်ရာ

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ဤလမျိုးတိ့သည် အ ှ စ် ခနစ်ဆယ်ပတ်လံး ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ အမကိ

ေဆာင် ွက်ရကလိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အ ှ စ်

ခနစ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ င့် သ၏ ိင်ငံတည်းဟေသာ

ခါလဒဲတိင်း ိင်ငံ၏ အြပစ် ေကာင့် ၊ ငါသည် သတိ့ကိ ဒဏ်ေပး၍၊ ထိ ိင်ငံကိ အစဥ် အ မဲ

လဆိတ်ညံရာအရပ် ြဖစ်ေစမည်။ ၁၃ ငါ ခိမ်းေသာစကားများတည်းဟေသာ ေယရမိ သည်

ခပ်သိမ်းေသာ တိင်း ိင်ငံတိ့တဘက်၌ ေဟာေြပာ ၍၊ ဤစာ၌ေရးထားေသာ

စကား ှ ိသမ တိ့ကိ ခါလဒဲ တိင်း ိင်ငံအေပ မှာ ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ ၁၄ များစွာေသာ

လမျိုးတိ့ ှ င့် ကီးေသာ ှ င်ဘရင် တိ့သည် ခါလဒဲြပည်သားတိ့ကိ ေစစားကလိမ့်မည်။ သတိ့

ကျင့် ေသာ အကျင့် ၊ သတိ့ကိယ်တိင် ပေသာ အမ ှ င့် အေလျာက်၊ အကျိုးအြပစ်ကိ

ငါဆပ်ေပးမည်။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ကလည်း၊

အမျက်ေတာ်စပျစ်ရည်ဖလားကိ ငါ့လက်မှ မခံယ ေလာ့။ ငါသည်သင့် ကိ ေစလတ်ေသာ

လမျိုးအေပါင်း တိ့ကိ ေသာက်ေစေလာ့။ ၁၆ သတိ့အလယ်သိ့ ငါေစလတ်ေသာ

ထားေကာင့် သတိ့သည် ေသာက်၍ ယစ်မးတိမ်းယိမ်းြခင်းသိ့ ေရာက် ကလိမ့်မည်ဟ

ငါ့အား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၇ ငါသည် ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ထိ

ဖလားကိခံယ၍၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေစလတ် ေတာ်မေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ

ေသာက်ေစ၏။ ၁၈ ထိလမျိုးများဟမကား၊ ယေန့ ှ ိသည်အတိင်း လဆိတ်ညံရာ၊

အ့ံ သဘွယ်ရာ၊ က့ဲရဲသံ့ကိကားရာ၊ ကျိန်ဆဲ ရာြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ေသာက်ရေသာ

ေယ ှ လင် မိသ့၊ ယဒြပည်သား၊ ယဒ ှ င်ဘရင်များ၊ မးမတ်များ၊ ၁၉ အဲဂတုြပည်ကိ

အစိးရေသာ ဖာေရာဘရင် အစ ှ ိေသာသ၏ကန်၊ မးမတ်၊ ြပည်သြပည်သား၊ သတိ့ ှ င့်

ေရာေ ှ ာေသာတပါးအမျိုး သား ှ ိသမ ၊ ၂၀ ဥဇမင်းအေပါင်း၊ ဖိလိတိမင်းအေပါင်း၊ အာ ှ

ေကလန်ြပည်သား၊ ဂါဇြပည်သား၊ ဧကန်ြပည်သား၊ ကျန် ကင်းေသာ အာဇတ်ြပည်သား၊ ၂၁

ဧဒံြပည်သား၊ ေမာဘြပည်သား၊ အမုန် ြပည်သား၊ ၂၂တ မင်းအေပါင်း၊ ဇိဒန်မင်းအေပါင်း၊

ပင်လယ် တဘက်၌ အစိးရေသာမင်းများ၊ ၂၃ ေဒဓန်ြပည်သား၊ ေတမြပည်သား၊

ဗဇြပည်သား၊ ပါးမန်းကိ ရိတ်တတ်ေသာ ြပည်သား ှ ိသမ ၊ ၂၄ အာရပ်မင်းအေပါင်း၊

ေတာ၌ေန၍ အမျိုးမစစ် ေသာ လများကိ အစိးရေသာ မင်းအေပါင်း၊ ၂၅ ဇိမရိမင်းအေပါင်း၊

ဧလံမင်းအေပါင်း၊ ေမဒိမင်း အေပါင်း၊ ၂၆တပါး ှ င့်တပါးနီးသည်ြဖစ်ေစ၊ ေဝးသည်ြဖစ်ေစ၊

ေြမာက်ြပည်မင်း ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ၊ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ ှ ိသမ ေသာ ေလာကီ ိင်ငံ

အေပါင်းပါ ကသတည်း။ ေနာက်ဆံး ၌ ေ ှ ှ က် ှ င်ဘရင်ေသာက်ရမည်။ ၂၇

သင်တိ့အလယ်သိ့ ငါေစလတ်ေသာ ထား ေကာင့် ေသာက်၍ ယစ်မး က။

ေအာ့အန် က၊ လဲက၊ ေနာက်တဖန် မထက ှ င့်ဟ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ သတိ့အား ဆင့် ဆိေလာ့။

၂၈ သတိ့သည် ေသာက်ြခင်းငှါ ထိဖလားကိ သင်၏ လက်မှမခံ၊ ြငင်းပယ်လ င်လည်း၊

စင်စစ်ေသာက်ရက မည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ သတိ့အား ြပန်ေြပာေလာ့။ ၂၉အေကာင်းမကား၊ ငါ၏နာမြဖင့်

သမတ်ေသာ မိကိ့ ငါသည် အြပစ်ေပးစ ပလ င်၊ သင်တိ့သည် ဒဏ် အလင်းမခံဘဲ

ေနရကမည်ေလာ။ ဒဏ်မခံဘဲမေနရက။ ငါသည် ေြမ ကီးသား ှ ိသမ တိ့အဘိ့ ထားကိ

မှာလိက် မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိေကာင့် ၊

သင်သည် ပေရာဖက် ပလျက် သတိ့ အား ေဟာေြပာရေသာစကားများဟမကား၊ ထာဝရ

ဘရားသည် ြမင့် ေသာ အရပ်က ေကးေကာ်ေတာ် မမည်။ သန့် ှ င်းေသာ ဘံဗိမာန်ေတာ်က

အသံကိ လင့် ေတာ်မမည်။ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာအရပ်ဌာန တဘက်၌ ြပင်းစွာ

ေကးေကာ်ေတာ်မမည်။ စပျစ်သီးကိ နင်းနယ် ေသာသများ ေအာ်ဟစ်သက့ဲသိ၊့

ေြမ ကီးသားများ တဘက်၌ ေအာ်ဟစ်ေတာ်မမည်။ ၃၁ ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင်

အသံ ှ ံ ့ြပားလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားသည် လအမျိုးမျိုးတိ့ ှ င့် တရားေတွစ့ရာ

အေကာင်း ှ ိ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါတိ့ကိ အမ လပ်ေတာ်မမည်။ ဆိးေသာသတိ့ကိ
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ထား ှ င့် ကွပ်မျက် ေစြခင်းငှါ အပ်ေတာ်မမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၃၂

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဘးသည်

တြပည်မှတြပည်သိ့ ကးသွားလိမ့်မည်။ ေြမ ကီးအစွန်းအနားတိ့ မှ ြပင်းစွာေသာ

ေလေဘွသည် ထလိမ့်မည်။ ၃၃ ထိအခါ ထာဝရဘရား ကွပ်မျက်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာ

သတိ့သည် ေြမ ကီးတဘက်မှတဘက် တိင်ေအာင် ှ ံ ့ြပား ကလိမ့်မည်။ သတိ့ကိ

မြမည်တမ်းရ။ မစမပံရ။ မသဂဟ်ရ။ ေြမေပ မှာ မစင်က့ဲသိ့ ြဖစ် က လိမ့်မည်။

၃၄ အိ သိးထိန်းတိ၊့ ငိေကးေအာ်ဟစ်ကေလာ့။ အိ သိး ကီးသိးြမတ်တိ၊့

ြပာ၌လးလည်းလျက်ေနကေလာ့။ သင်တိ့ကိ သတ်ရေသာ အချိန်ေရာက်ေလ ပီ။ အရပ်ရပ်

သိ့ ငါေမာင်းသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် အဘိးထိက်ေသာ တန်ဆာကျသက့ဲသိ့ ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။

၃၅ သိးထိန်းတိ့သည် ေြပးစရာလမ်းမ ှ ိ။ သိး ကီး သိးြမတ်တိ့သည် လွတ်ရာလမ်းကိ ှ ာ၍

မေတွရ့က။ ၃၆ သိးထိန်းများ ငိေကးသံ ှ င့် သိး ကီး သိးြမတ်များ ြမည်သံကိကားရ၏။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား သည် သတိ့ကျက်စားရာအရပ်ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၃၇

ထာဝရဘရား သည်ြပင်းစွာအမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ အားြဖင့် ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရာ အရပ်တိ့

သည်လည်း ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရက၏။ ၃၈ ြခေသ့ဘာသာဓေလ့၊

ေနေတာ်မရာ ခံကိ စွန့် ထွက်ေတာ်မ ပီ။ ှ ဥ်းဆဲေသာ သ၏ြပင်းထန်ြခင်း၊ ြပင်း စွာ

အမျက်ထွက်ြခင်းအားြဖင့် ၊ သတိ့ ြပသည် လဆိတ်ညံ ရာအရပ်ြဖစ်ရ၏။

၂၆ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိသား ေယာယကိမ်နန်း ထိင်စ က၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ေရာက်လာ ၍၊ ၂ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဗိမာန် ေတာ်၌ ကိးကွယ်အ့ံေသာငှါ ေရာက်လာေသာယဒ မိသ့ ွာသားအေပါင်းတိ့အား

ဆင့် ဆိေစြခင်းငှါ၊ ငါသည်သင်၌ မှားထားသမ ေသာ စကားတိ့ကိ ဗိမာန်ေတာ်

တန်တိင်း ထဲမှာရပ်လျက်၊ သတိ့အားြပန်ေြပာေလာ့။ တခွန်းကိမ မထိမ်မဝှက် ှ င့် ။

၃ သတိ့သည် နားေထာင်၍၊ အသီးအသီးမိမိတိ့ အဓမလမ်းမှ လဲေ ှ ာင်ေကာင်း

လဲေ ှ ာင် ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သတိ့ ပေသာ ဒစ ိက်ေကာင့် အြပစ်ေပး မည်ဟ

ကံစည်ြခင်းကိ ေနာင်တရမည်။ ၄ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ သင်တိ့၌ ငါထားေသာ

ပညတ်တရားလမ်း သိ့ မလိက်၊ ၅ ငါသည် ေစာေစာထ၍ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ အထပ်

ထပ်ေစလတ်ေသာ ငါ၏ကန် ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ နားမေထာင်ဘဲေနသက့ဲသိ၊့

ယခလည်း နားမေထာင်ဘဲ ေနလ င်၊ ၆ ဤအိမ်ကိ ှ ိေလာ ွာက့ဲသိ့ ငါြဖစ်ေစမည်။

ဤ မိကိ့လည်း၊ ေြမေပ မှာ လအမျိုးမျိုး ကျိန်ဆဲေသာ မိ ့ြဖစ်ေစမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ထိစကားကိ ဗိမာန်ေတာ်၌ ေယရမိ ေဟာေြပာ သည်ကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ၊ ပေရာဖက်များ၊

လများ အေပါင်းတိ့သည် ကားက၏။ ၈ လများအေပါင်းတိ့အား ဆင့် ဆိေစြခင်းငှါ၊

ထာဝရဘရား မှာထားေတာ်မသမ ေသာ စကားေတာ်ကိ အကန်အစင် ေဟာေြပာ ပီးမှ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ပေရာ ဖက်၊ လများအေပါင်းတိ့သည် ေယရမိကိ ဘမ်းဆီး၍၊

သင်သည် အေသသတ်ြခင်းကိ အမှန်ခံရမည်။ ၉ဤအိမ်ေတာ်သည် ှ ိေလာ ွာက့ဲသိ့

ြဖစ်လိမ့် မည်။ ဤ မိသ့ည် လမ ှ ိ၊ ဆိတ်ညံရာအရပ်ြဖစ်လိမ့်မည် ဟ သင်သည်

ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ အဘယ်ေကာင့် ေဟာသနည်းဟေြပာဆိလျက်၊

လများ အေပါင်းတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်တွင် ေယရမိတဘက်၌ စေဝးက၏။ ၁၀

ယဒမးမတ်တိ့သည် ထိအမကိ ကားသိေသာ အခါ၊ နန်းေတာ်မှ ဗိမာန်ေတာ်သိ့လာ၍၊

ဗိမာန်ေတာ် တံခါးသစ်အတွင်း၌ ထိင် က၏။ ၁၁ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ပေရာဖက်တိ့က၊

ဤသသည် အေသခံထိက်ေပ၏။ သင်တိ့သည် ကိယ်နား ှ င့် ကားသည်အတိင်း၊ ဤ မိကိ့

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ေဟာေြပာပါ ပီတကားဟ မးမတ်အစ ှ ိေသာလများ အေပါင်းတိ့အား

ေြပာဆိက၏။ ၁၂ ေယရမိကလည်း၊ သင်တိ့ ကားသမအတိင်း၊ ဤအိမ်ေတာ် ှ င့်

ဤ မိေ့တာ်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ေဟာေြပာေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ

ေစလတ် ေတာ်မ ပီ။ ၁၃ယခမှာသင်တိ့၏ ကျင့် ကံ ပမြခင်းတိ့ကိ ေြပာင်း လဲ ကေလာ့။

သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊

ထာဝရ ဘရားသည် သင်တိ့၌ ေဘးဥပဒ်ေရာက်ေစမည်ဟ ခိမ်းေတာ်မေသာ်လည်း၊

တဖန် ေနာင်တရေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၄ ငါမကား၊ သင်တိ့လက်၌ ှ ိပါ၏။ သင်တိ့စိတ်၌

ေြဖာင့် မတ်ေလျာက်ပတ်သည်ဟထင်သည်အတိင်း၊ ငါ့ကိ ပကေလာ့။ ၁၅ သိ့ရာတွင်၊

ငါ့ကိ သတ်လ င်အြပစ်မ ှ ိေသာ အေသွးကိ သင်တိ့သည် ကိယ်အေပ သိ့၎င်း၊ ဤ မိ့ ှ င့်

မိသ့ားတိ့အေပ သိ့၎င်း၊ စင်စစ်ေရာက်ေစလိမ့်မည်ဟ ဧကန်အမှန် သိမှတ် ကေလာ့။

ဤစကား အလံးစံတိ့ကိ သင်တိ့အား ကားေြပာမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရား

သည် ငါ့ကိ စင်စစ်ေစလတ်ေတာ်မ ပီဟ မးမတ်အစ ှ ိေသာ လများအေပါင်းတိ့အား

ေြပာဆိေလ၏။ ၁၆ ထိအခါမးမတ်အစ ှ ိေသာ လများအေပါင်းတိ့ က၊ ဤသသည်

အေသခံထိက်သည်မဟတ်။ ငါတိ့ဘရား သခင် ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍၊

ငါတိ့ အား ေဟာေြပာေလ ပီဟယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ပေရာဖက် တိ့အား ေြပာဆိက၏။

၁၇ ြပည်သားအသက် ကီးသ အချို ့ကလည်း၊ ၁၈ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိလက်ထက်၊

ေမရ ှ ွာ သားမိကာသည် ပေရာဖက် ပလျက်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဇိအန် ေတာင်သည် လယ်က့ဲသိ့ ထွန်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

ေယ ှ လင် မိသ့ည်လည်း၊ ေြမပံများြဖစ်လိမ့်မည်။ ဗိမာန်ေတာ်ေတာင်သည်လည်း၊

ေတာေတာင်က့ဲသိ့ ြဖစ် လိမ့်မည်ဟယဒြပည်သားအေပါင်းတိ့အား ေဟာေြပာ၏။ ၁၉

ထိအခါ ယဒြပည်သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဟဇကိသည် ထိပေရာဖက်ကိ

သတ် သေလာ။ ထိမင်းသည် ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံသည် မဟတ်ေလာ။ ေ ှ ေ့တာ်၌

ေတာင်းပန်သည် မဟတ်ေလာ။ ထာဝရဘရားသည် သတိ့၌ ေဘးဥပဒ်ကိ ေရာက်ေစမည်

ဟ ခိမ်းေတာ်မေသာ်လည်း၊ တဖန်ေနာင်တရေတာ်မ သည် မဟတ်ေလာ။ ငါတိ့မကား၊

ကိယ်အကျိုးကိ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ ပကသည်တကားဟ စည်းေဝးေသာသ အေပါင်း

တိ့အား ေြပာဆိက၏။ ၂၀ ကိရယတ်ယာရိမ် မိေ့န၊ ေ ှ မာယ၏သား ဥရိယသည်လည်း၊

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍၊ ထိ မိ ့ ှ င့် ထိြပည်တဘက်၌ ပေရာဖက် ပ၍၊

ေယရမိ ေဟာေြပာေသာစကား ှ င့် တညီတည်းေဟာေြပာ၏။ ၂၁ ေယာယကိမ် မင်း ကီး ှ င့်

မင်းများ၊ မးမတ်များ အေပါင်းတိ့သည် ထိပေရာဖက်၏ စကားကိ ကားေသာ အခါ၊ သကိ့

သတ်အ့ံေသာငှါ မင်း ကီးသည် ှ ာ ကံ၏။ ထိသိတင်းကိကားလ င်၊ ဥရိယသည်ေကာက်၍၊

အဲဂတု ြပည်သိ့ ေြပးသွားေလ၏။ ၂၂ ေယာယကိမ်မင်း ကီးသည် အာခေဗာ်သား

ဧလနာသန် ှ င့်တကွလအချို တိ့့ကိ အဲဂတုြပည်သိ့ ေစလတ်၍၊ ၂၃ ထိသတိသ့ည် ဥရိယကိ

အဲဂတုြပည်မှ ေယာယ ကိမ်မင်းထံသိ့ ပိ့ေဆာင်သြဖင့် ၊ မင်း ကီးသည် ဥရိယကိထား ှ င့်

သတ်၍၊ အေသေကာင်ကိ ဆင်းရဲသားတိ့၏ သချုင်း၌ ပစ်ထားေလ၏။ ၂၄ သိ့ေသာ်လည်း၊

ှ ာဖန်သားအဟိကံသည် ေယရမိကိ မစေသာေကာင့် ၊ အေသခံေစြခင်းငှါ လများ တိ့

လက်သိ့မအပ်ရ။

၂၇ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိသား ေဇဒကိမင်းနန်းထိင် စက၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂ ထာဝရဘရားသည်

ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ကိး ှ င့်ထမ်း ဘိးများကိလပ်၍၊ သင်၏လည်ပင်း၌ တပ်ေလာ့။

၃ယဒ ှ င်ဘရင်ေဇဒကိထံ၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်လာေသာ သံတမန်တိ့တွင်၊ ထိ ကိး ှ င့်

ထမ်းဘိး တိ့ကိ ဧဒံမင်း၊ ေမာဘမင်း၊ အမုန်မင်း၊ တ မင်း၊ ဇိဒန်မင်း သိ့ ေပးလိက်ေလာ့။ ၄

ထိသံတမန်တိ့အားလည်း၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့ အ ှ င်များတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ ငါသည် မဟာတန်ခိး ှ င့်လက် ံ းကိ ဆန့်လျက် ေြမ ကီးကိ၎င်း၊

ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့ကိ၎င်း ဖန်ဆင်းသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်

ေပးလိေသာသတိ့အား ေပး၏။ ၆ယခမှာဤြပည် ှ ိသမ တိ့ကိ ငါ့ကန်ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၊

ေနဗခဒ်ေနဇာလက်သိ့ ငါအပ်ေပး ပီ။ သေစစားဘိရ့ာ ေတာတိရစာန်များကိလည်း ငါေပး ပီ။

၇သ၏ ိင်ငံ ဆံးချိန်မေရာက်မီှတိင်ေအာင်၊ ဤ ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် သ၏အမ ှ င့်

သ၏သားေြမး အမကိ ေဆာင် ွက်ရကမည်။ ထိအချိန်ေရာက်မှ၊ များစွာ ေသာ လမျိုးတိ့ ှ င့်

ကီးေသာ ှ င်ဘရင်တိ့သည် သကိ့ ေစစား ကလိမ့်မည်။ ၈ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ၏ အေစကိမခံ၊ သ၏ထမ်းဘိး ကိ

မထမ်းလိေသာ တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ ကိ၊ သ၏လက်၌ ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ၊ ထားေဘး၊

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလ နာေဘးြဖင့် ငါအြပစ်ေပးမည်။ ၉ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည်

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ အေစကိ မခံရဟ၊ သင်တိ့အားေြပာတတ်ေသာ ပေရာ ဖက်၊

အနာဂတ်ဆရာ၊ အိပ်မက်ြမင်ေသာဆရာ၊ နတ်ဝိဇာ ဆရာ၊ ပစားတတ်ေသာ ဆရာတိ့၏

စကားကိ နား မေထာင် က ှ င့် ။ ၁၀ ထိသတိ့သည် သင်တိ့ကိ သင်တိ့ြပည်မှ အေဝးသိ့
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ေ သွ့ားေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ကိ ငါ ှ င်ထတ်၍ ဆံး ံ းေစြခင်း ငှါ၎င်း မသာစကားကိ

ေဟာေြပာတတ်က၏။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထမ်းဘိးထမ်း၍၊ သ၏အေစကိခံေသာ

လမျိုးတိအ့ား၊ မိမိတိ့ြပည်၌ေနရေသာ အခွင့် ကိ ငါေပးသြဖင့် ၊ သတိ့သည် မိမိတိ့ေြမ၌လပ်၍

ေနရကလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိစကားေတာ် ှ ိသမ ကိ ငါြပန်၍ ယဒ

ှ င်ဘရင်ေဇဒကိအား ေလာက်ဆိသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထမ်းဘိးကိထမ်း၍၊

သ ှ င့် သ၏လများ အေစကိ ခံလျက်၊ အသက်ချမ်းသာပါေလာ့။ ၁၃ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏

အေစကိမခံေသာ လမျိုး ကိ ထာဝရဘရား ရည်မှတ်၍ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့သည် ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးြဖင့်

အဘယ်ေကာင့် ေသရပါမည်နည်း။ ၁၄သင်တိ့သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ အေစကိ

မခံရဟ၊ သင်တိ့အား ေဟာေြပာေသာပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ နားမေထာင် က ှ င့် ။

သတိသ့ည် မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ်က၏။ ၁၅ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့ ှ င့် သင်တိ့အား ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ ငါ ှ င် ထတ်၍ ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ၊

ငါမေစလတ်ဘဲ သတိ့သည် ငါ့နာမကိ အမီှ ပ၍ မသာစကားကိ ေဟာေြပာ တတ်က ၏။

၁၆ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့် လအေပါင်းတိ့အား လည်း၊ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ

ငါြပန်ေြပာသည် ကား၊ ကာလမကာမြမင့် မီှ၊ ဗိမာန် ေတာ် တန်ဆာတိ့ကိ ဗာဗလန် မိမှ့

တဖန် ေဆာင်ခ့ဲလိမ့်မည်ဟ သင်တိ့ အား ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိ

နားမေထာင် က ှ င့် ။ သတိ့သည် မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ် က၏။ ၁၇

သတိ့၏စကားကိ နားမေထာင် က ှ င့် ။ ဗာဗ လန် ှ င်ဘရင်၏ အေစကိခံ၍၊

အသက်ချမ်းသာကေလာ့။ ဤ မိသ့ည် အဘယ်ေကာင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်ရ မည်နည်း။

၁၈ သတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံ၍၊ ပေရာဖက်မှန်လ င်၊

ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်၌ ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း ကျန် ကင်းေသးေသာ တန်ဆာ

တိ့ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့ ယ၍မသွားရမည်အေကာင်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားအား ေတာင်း ပန် ကေလာ့။ ၁၉ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ယဒ

ှ င်ဘရင် ေယာယကိမ်သား ေယေခါနိ အစ ှ ိေသာ ယဒြပည် ေယ ှ လင် မိ ့

မးေတာ်မတ်ေတာ်အေပါင်း တိ့ကိ၊ ေယ ှ လင် မိမှ့ ဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်းသွားေသာအခါ၊

ထိ ှ င်ဘရင်သည် မသိမ်းမယ၊ ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ နန်းေတာ်၌၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း

ကျန် ကင်းေသး ေသာတိင်၊ ရကန်၊ ေရကန်အေြခတိ့ကိ ရည်မှတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂၂

ထိတန်ဆာတိ့ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့ သွားရလိမ့် မည်။ ငါအကည့် အ ှ င်မကလာမီှတိင်ေအာင်၊

ထိ မိ ့၌ ှ ိေနရကလိမ့်မည်။ ငါ ကလာေသာအခါ၊ ထိတန်ဆာ တိ့ကိ ငါေဆာင်ခ့ဲ၍၊

ဤအရပ်၌ ြပန်ထားမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၈ ထိ ှ စ်တည်းဟေသာ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ နန်းစံ စတတ ှ စ်၊ ပဥမလတွင်၊

ဂိေဗာင် မိေ့န၊ အာဇ ရသားဟာနနိက၊ ၂ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏

ထမ်းဘိးကိ ငါချိုးမည်။ ၃ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာသည်ဤအရပ်မှ ဗာဗလန် မိသိ့့

ယသွားေသာဗိမာန်ေတာ် တန်ဆာအလံးစံတိ့ကိ ှ စ် ှ စ်အတွင်းတွင်၊ ဤအရပ်သိ့

ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ ၄ ဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်းသွားေသာ ယဒြပည်သား အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊

ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိမ်သား ေယေခါနိမင်းကိလည်း၊ ဤအရပ် သိ့ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထမ်းဘိးကိ ငါချိုးမည်ဟ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ၊

ဗိမာန်ေတာ်၌ ယဇ် ပေရာဟိတ်များ၊ လများအေပါင်းတိ့ ေ ှ မှ့ာ ငါ့အား ေြပာဆိ၏။ ၅

ထိအခါ ပေရာဖက် ေယရမိသည် ဗိမာန်ေတာ်၌ ရပ်ေနေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ င့်

လများအေပါင်းတိ့ ေ ှ မှ့ာ၊ ပေရာဖက်ဟာနနိအား ြပန်ေြပာသည်ကား၊ ၆ အာမင်၊

ထာဝရဘရား ပေတာ်မပါေစေသာ။ ဗိမာန်ေတာ်တန်ဆာများ ှ င့်တကွ၊ ဤအရပ်မှ ဗာဗလန်

မိသိ့့ သိမ်းသွားေသာ သများအေပါင်းတိ့ကိ၊ ထာဝရ ဘရားသည် တဖန်ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

သင်ေဟာေြပာေသာ စကားမှန် ေကာင်းကိ ြပေတာ်မပါေစေသာ။ ၇ သိရ့ာတွင်၊ သင် ှ င့်တကွ

လအေပါင်းတိ့အား ငါယခ ေဟာေြပာေသာ စကားကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၈ ငါတိ့မြဖစ်မီှ

ေ ှ းကာလ၌ြဖစ်ဘးေသာ ပေရာ ဖက်တိ့သည်၊ များြပားေသာ ြပည်၊ အား ကီးေသာ

တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ ရည်မှတ်၍၊ စစ်တိက်မည်အေကာင်း၊ ေဘး ေရာက်မည်အေကာင်း၊

ကာလနာေပမည်အေကာင်း တိ့ကိ ေဟာေြပာတတ်က၏။ ၉ ငိမ်ဝပ်မည်အေကာင်းကိ

ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက် ှ ိလ င်၊ သ၏ စကားြပည့်စံေသာအခါ စင်စစ် ထာဝရဘရား

ေစလတ်ေတာ်မေသာ ပေရာဖက်ြဖစ် ေကာင်း ထင် ှ ားလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၀ ထိအခါ

ပေရာဖက် ဟာနနိသည် ပေရာဖက် ေယရမိလည်ပင်း မှ ထမ်းဘိးကိ ယ၍ချိုးလျက်၊ ၁၁

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိသိ့ လအမျိုးမျိုးတိ့၏ လည်ပင်းေပ မှာ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ တင်ေသာထမ်းဘိး ကိ ှ စ် ှ စ်အတွင်းတွင် ငါချိုးပယ်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ၊ လအေပါင်း တိ့ေ ှ မှ့ာ ေြပာဆိ၏။ ထိအခါ ပေရာဖက်ေယရမိသည်

ထွက်သွားေလ၏။ ၁၂ ပေရာဖက်ဟာ နနိသည် ပေရာဖက် ေယရမိ၏ လည်ပင်းမှ

ထမ်းဘိးကိ ချိုးပယ်ေသာေနာက်၊ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယရမိသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၁၃ သင်သွား၍ ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ

ဟာနနိအား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်ချိုးေသာ သစ်သား ထမ်းဘိးအစား၊ သံထမ်းဘိးကိ

လပ်ရမည်။ ၁၄ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤလမျိုး ှ ိသမ တိ့သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်

ေနဇာ၏ အေစကိ ခံေစြခင်းငှါ၊ သတိ့လည်ပင်းေပ မှာ သံထမ်းဘိးကိ ငါတင် ပီ။

ထိသတိ့သည် ထိမင်း၏ အေစ ကိ ခံရကမည်။ ေတာတိရစာန်များကိလည်း၊ သ၌

ငါအပ်ေပး ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ပေရာဖက် ေယရမိကလည်း၊ ဟာနနိ၊ နား

ေထာင်ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ေစလတ် ေတာ်မမ။ ဤလမျိုးသည် မသာ၌

ခိလံမည်အေကာင်းကိ သင် ပတတ်၏။ ၁၆ ထိေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဥင်သည်ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်ေစြခင်းငှါ သွန်သင်ေသာ ေကာင့် ၊ သင့် ကိ ေြမြပင်မှ

ငါပယ် ှ င်းမည်။ ယခ ှ စ်တွင် သင်သည် ေသရမည်ဟ ပေရာဖက်ဟာနနိ အား ေြပာဆိ၏။

၁၇ ထိသိ့ ှ င့်အညီ ပေရာဖက်ဟာနနိသည် ထိ ှ စ် တွင်၊ သတမလ၌ ေသေလ၏။

၂၉ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိ ှ င့်တကွ မိဖရားအစ ှ ိေသာ မိန်းမစိးများ၊ ယဒြပည်

ေယ ှ လင် မိ ့ မးေတာ် မတ်ေတာ်များ၊ လက်သမား၊ ပန်းပဲသမားများတိ့သည်

ေယ ှ လင် မိမှ့ သွားေသာေနာက်၊ ၂ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိသည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာထံ၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ ေစလတ်ေသာ ှ ာဖန်သား ဧလာသာ ှ င့်

ဟိလခိသား ေဂမရိတွင်၊ ပေရာဖက်ေယရမိသည် စာေရး ၍ ေယ ှ လင် မိမှ့

ဗာဗလန် မိသိ့့ ေနဗခဒ်ေနဇာ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ အသက် ကီးသ၊ ၃

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်၊ ပေရာဖက်၊ ဆင်းရဲသား ကျန် ကင်းသမ တိ့ ေနရာ သိ့

ေယ ှ လင် မိမှ့ ေပးလိက်ေသာစာဟမကား၊ ၄ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ေယ ှ လင် မိမှ့ ဗာဗလန် မိသိ့့

သိမ်းသွားေစေတာ်မေသာ သအေပါင်းတိ့ အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅

အိမ်တိ့ကိေဆာက်၍ ေနရာချကေလာ့။ ၆ ဥယျာဥ်တိ့ကိ စိက်ပျိုး၍ အသီးကိ စားကေလာ့။

သင်တိ့သည် ထိြပည်၌ ေခါင်းပါးြခင်းမ ှ ိ ၊ တိးပွားများြပားမည်အေကာင်း၊

မယား ှ င့် ေန၍ သားသမီးကိ ဘွားြမင် ကေလာ့။ သားသမီးတိ့ကိလည်း၊ အချင်းချင်း

တေယာက်ကိတေယာက်ေပးစား၍၊ တဖန်သားသမီးကိ ဘွားြမင်ေစကေလာ့။ ၇ ငါသည်

သင်တိ့ကိ သိမ်းသွားေစေသာ မိသ့ည်လည်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိမည်အေကာင်းကိ ပစ၍၊

ထိ မိအ့ဘိ့အလိငှာ၊ ထာဝရဘရားအား ေမတာပိ့ ကေလာ့။ ထိ မိ၏့ ငိမ်သက်ြခင်းအားြဖင့် ၊

သင်တိ့သည်လည်း ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၈ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့တွင် ှ ိေသာ

ပေရာဖက်ဆရာ၊ အနာဂတ်ဆရာတိ့သည် သင်တိ့ကိ မလှည့် စား ကေစ ှ င့် ။ သင်တိ့ြမင်

ေစေသာ အိပ်မက်တိ့ကိလည်း မယံမမှတ် က ှ င့် ။ ၉ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိဆရာတိ့သည် ငါေစလတ်ေသာသမဟတ်ဘဲ၊ ငါ့နာမကိ အမီှ ပ၍

မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ်က၏။ ၁၀ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဗာဗလန် မိ ့၌အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ သင်တိ့ကိ ငါအကည့်အ ကလာမည်။

ငါထားေသာ ဂတိေကာင်းကိတည်ေစ၍၊ သင်တိ့ကိ ဤြပည်သိ့ငါပိ့ေဆာင်ဦးမည်။ ၁၁

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် သင်တိ့ကိအကျိုးနည်းေစြခင်းငှာ ကံစည်ေသာ

အ ကံမဟတ်ဘဲ၊ သင်တိ့သည် ေြမာ်လင့် ေသာ အကျိုးကိရမည်အေကာင်း၊

ငိမ်ဝပ်ေစြခင်းငှာသာ၊ သင်တိ့အဘိ့ ကံစည်ေသာ အ ကံတိ့ကိ ငါသိ၏။ ၁၂

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိေခ ၍ သွားလာကလိမ့်မည်။
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ဆေတာင်းေသာအခါ သင်တိ့စကားကိ ငါနားေထာင်မည်။ ၁၃ ငါ့ကိ ှ ာေသာအခါ

စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ှ င့် ှ ာလ င် ေတွ့ ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့အေတွကိ့

ခံမည်။ အထက်ကငါ ှ င်ထတ်၍ သင်တိ့ခံရေသာ သိမ်းသွားြခင်း အမကိ

ငါသည်ေြဖ ှ င်းြခင်းငှာ၊ တိင်း ိင်ငံ အရပ်ရပ်တိ့မှ သင်တိ့ကိ ငါစသိမ်း ပီးလ င်၊

အထက်က ငါ ှ င်ထတ် ၍ သင်တိ့ ံ းေသာြပည်သိ့ တဖန်ငါေဆာင်ခ့ဲဦး မည်ဟသာ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလင်ေပ မှာထိင်ေသာ

ှ င်ဘရင်မှစ၍၊ ဤ မိ့၌ ေနေသာသအေပါင်းတည်းဟေသာ၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ

သိမ်းသွားြခင်းကိ မခံရေသာ သင်တိ့ညီအစ်ကိများကိရည်မှတ်၍၊ ၁၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့အေပ မှာထားေဘး၊

မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ့ကိ ငါေစလတ်မည်။ မစား ိင်ေအာင် အလွန်ည့ံေသာ

သေဘာသဖန်းသီးက့ဲသိ့ ငါြဖစ်ေစမည်။ ၁၇ သတိ့ကိ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊

ကာလနာေဘးြဖင့် ငါ ှ ဥ်းဆဲမည်။ ငါ ှ င်ရာအရပ်ရပ်တိ့၌ လအမျိုးမျိုးတိ့တွင်၊ သတိ့သည်

ကျိန်ဆဲရာ၊ အ့ံဘွယ်ရာ၊ က့ဲရဲသံ့ကိကားရာ၊ အသေရ တ်ချရာြဖစ်မည် အေကာင်း၊

ေြမေပ မှာ တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့၏ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းသိ့ သတိ့ကိ ငါအပ်မည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ေစာေစာထ၍၊ အထပ်ထပ်

မှာထားေစလတ်ေသာ ငါ၏ကန်ပေရာဖက် တိ့၏ စကားကိ သတိ့သည် နားမေထာင် ကဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိ့ေကာင့် သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရ၍၊ ေယ ှ လင် မိမှ့

ဗာဗလန် မိသိ့့ ငါေစလတ်ေသာသအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား၏ စကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့အဘိ့ ပေရာဖက်များကိ

ဗာဗလန် မိ ့၌ ေပ ထွန်းေစေတာ်မ ပီဟ သင်တိ့ ဆိကသည်ြဖစ်၍၊ ၂၁ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏နာမကိ

အမီှ ပ၍ သင်တိ့အား မသားစကားကိ ေဟာေြပာေသာ၊ ေကာလာယသား အာဟပ် ှ င့်

မာေသယသား ေဇဒကိတိ့ကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာလက်သိ့ ငါအပ်၍၊

ထိမင်းသည် သတိ့ကိ သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ သတ်လိမ့်မည်။ ၂၂ ဗာဗလန် မိသိ့့

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ ယဒအမျိုးသားအေပါင်းတိ့က၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်

မီး ိေ့သာေဇဒကိ ှ င့် အာဟပ်က့ဲသိ၊့ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ြဖစ်ေစေတာ်မပါေစဟ

ထိသတိ့ကိ ပံေဆာင်၍ ကျိန်ဆဲ ကလိမ့်မည်။ ၂၃ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်

ဣသေရလအမျိုး၌ အဓမအမကိ ပကပီ။ သမ့ယားတိ့ကိ ြပစ်မှား က ပီ။ ငါမမှာထားဘဲ၊

ငါ၏နာမကိ အမီှ ပ၍ မသာစကားကိ ေဟာေြပာက ပီ။ ငါသိသည်အတိင်း

သက်ေသြဖစ်သည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ နေဟလံ ွာသား

ေ ှ မာယကိလည်း ေြပာရမည်မှာ ၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ငါ၏နာမကိ

အမီှ ပ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မာေသယသား ေဇဖနိအစ ှ ိေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်များတိ့ ှ င့်

ေယ ှ လင် မိသ့ား ှ ိသမ တိ့ကိ စာေပးလိက်၍၊ ၂၆သင်သည် ဗိမာန်ေတာ်၌ လေစာင့် ကိ

ခန့်ထားသြဖင့် ၊ ပေရာဖက် လပ်ေသာ အ း ှ ိသမ ကိ ေထာင်ထဲမှာေလှာင်၍

ထိတ်ခတ်ေစြခင်းငှာ၊ ထာဝရဘရားသည် ယဇ်ပေရာဟိတ် ေယာယဒ၏ကိယ်စား သင့် ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့တွင် ပေရာဖက်လပ်ေသာ

အာနသတ် ွာသား ေယရမိကိ အဘယ်ေကာင့် မဆံးမ သနည်း။ ၂၈သကလည်း၊ ဤအမ

ကာလိမ့်မည်။ အိမ်တိ့ကိ ေဆာက်၍ ေနရာချကေလာ့။ ဥယျာဥ်တိ့ကိ စိက်ပျိုး ၍ အသီးကိ

စား ကေလာ့ဟ၊ ဗာဗလန် မိ ့၌ေနေသာ ငါတိ့ကိ မှာလိက်ပါ ပီတကားဟ၊ ၂၉

ေ ှ မာယေပးလိက်ေသာစာကိ ယဇ်ပေရာဟိတ် ေဇဖနိသည် ပေရာဖက်

ေယရမိေ ှ မှ့ာ ဘတ်ေလ၏။ ၃၀ ထိအခါ နေဟလံ ွာသား ေ ှ မာယကိ ရည်မှတ်၍၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါမလတ်ဘဲ ေ ှ မာယသည် သင်တိ့အား ပေရာဖက် ပ၍

မသာ၌ ခိလံေစေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ နေဟလံ ွာသား

ေ ှ မာယ ှ င့် သ၏အမျိုးကိ ငါသည် ဒဏ်ေပးမည်။ ဤအမျိုးသားတိ့တွင်၊ သ၏လ

တေယာက်မ ေနရေသာအခွင့် မ ှ ိရ။ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သသည်

ထာဝရဘရားကိ ပန်ကန်ေစြခင်းငှာ သွန်သင်ေသာေကာင့် ၊ ငါ၏လမျိုး၌

ငါ ပလတ့ံေသာေကျးဇးကိ သသည် မြမင်ရဟ၊ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာသအေပါင်းတိ့ကိ

စာေပးလိက်ရမည်အေကာင်း ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့

ေရာက်လာ၍ မှာထားေတာ်မ၏။

၃၀ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်အား

ငါေြပာသမ ေသာ စကားတိ့ကိ ေရးထားေလာ့။ ၃ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယခ

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ ငါ၏ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ့ကိ

ငါေဆာင်ခ့ဲရေသာ အချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ သတိ့ဘိးေဘးတိ့အား

ငါေပး ေသာြပည်သိ့ ငါြပန်လာေစသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ပိင်ရကလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မေသာစကားဟမကား၊ ၅ ငါသည် ထိတ်လန့်ြခင်းစကားသံကိ ကားရ၏။

ငိမ်သက်ြခင်းမ ှ ိ။ ေ ကာက် ွံ ဘွယ်ေသာအေကာင်းသာ ှ ိ၏။ ၆ ေယာက်ျားသည်

သားဘွားတတ်သေလာဟ ေမးြမန်း ကည့် ကေလာ့။ မိန်းမသည် သားဘွားြခင်း

ေဝဒနာကိခံရေသာအခါ၊ မိမိခါး၌ လက်တင်သက့ဲသိ့ ေယာက်ျားတိင်း ပ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ

သတိ့သည် မျက် ှ ာ ပျက်လျက် ှ ိ ကသည်ကိ အဘယ်ေကာင့် ငါြမင်ရသနည်း။ ၇

အလိေလး၊ ထိေနရ့က်ကား ခိင်း ိင်းစရာမ ှ ိ။ ကီးေသာေနရ့က် ြဖစ်၏။ ယာကပ်အမျိုး၌

အမေရာက် ေသာ ေနရ့က်ြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်၊ သတိ့သည် ကယ်တင် ြခင်းသိ့

ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၈ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထိေနရ့က်၌ သတိ့ထမ်းရေသာ ထမ်းဘိးကိ သတိ့လည်ပင်းမှ ငါချိုးပယ်မည်။ သတိ့ကိ

ချည်ေ ှ ာင်ေသာ ကိးများကိ ငါြဖတ်မည်။ တပါး အမျိုးသားတိ့သည် ေနာက်တဖန်သတိ့ကိ

မေစစားရက။ ၉သတိ့သည် မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏ အမကိ၎င်း၊ သတိ့အဘိ့

ငါေပ ထွန်းေစလတ့ံေသာ ှ င်ဘရင် ဒါဝိဒ်၏အမကိ၎င်း ေဆာင် ွက်ရကမည်။ ၁၀

သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိငါ့ကန် ယာကပ်၊ မေကာက် ှ င့် ။ အိ

ဣသေရလအမျိုး၊ စိတ်မပျက် ှ င့် ။ သင့် ကိ ေဝးေသာအရပ်မှ၎င်း၊ သင်၏ အမျိုးသားတိ့ကိ

ခပ်သိမ်းသွားရာ ြပည်မှ၎င်း၊ ငါ တ်ယ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ ယာကပ်အမျိုးသည် ြပန်လာ၍၊

ေချာက် လှန့်ေသာသမ ှ ိ၊ ငိမ်ဝပ်ချမ်းသာစွာ ေနရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့် ကိ ကယ်တင် ြခင်းငှါ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ၏။ ငါသည်သင့် ကိ

ငါကဲွြပား ေစေသာ တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ကိ ဆံးေစေသာ်လည်း၊ သင့် ကိမဆံးေစ။ သိ့ရာတွင်၊

အြပစ်ကိ ှ င်း ှ င်းမလတ်ဘဲ၊ အေတာ်အတန် ဆံးမမည်။ ၁၂ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်အနာ သည် ေပျာက်ခဲ၏။ သင်ခံရေသာေဝဒနာသည် ြပင်းလှ

၏။ ၁၃ သင့်အနာကိ စည်းအ့ံေသာငှါ အဘယ်သမ သင့်အမကိ မေစာင့် ။

အနာေပျာက်ေစ ိင်ေသာ ေဆးကိ အဘယ်သမ မက။ ၁၄သင်၏မိတ်ေဆွ ှ ိသမ တိ့သည်

သင့် ကိ ေမ့ေလျာ့ ၍ မေမးမ ှ ာဘဲေနက၏။ သင့်အြပစ်သည် ကီး၍၊ သင် ပေသာ

ဒစ ိက်သည် များြပားေသာေကာင့် ၊ ရန်သ ေပးတတ်ေသာ အနာ ှ င့်သင့် ကိ

ငါနာေစ ပီ။ ကမ်းတမ်း ေသာသ ေပးတတ်ေသာ ဒဏ်ကိ ငါေပး ပီ။ ၁၅ သင်သည်

အနာကိခံရသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ် ေကာင့် ငိေကးသနည်း။ သင်၏အြပစ် ကီးေသာေကာင့် ၊

သင်ခံရေသာေဝဒနာသည် ေပျာက်ခဲ၏။ သင် ပေသာ ဒစ ိက်များြပားေသာေကာင့် ၊

ဤသိ့ငါဆံးမရ၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်၊ သင့် ကိ ကိက်စားေသာသအေပါင်း တိ့သည်

ကိက်စားြခင်း၊ သင်၏ရန်သအေပါင်းတိ့သည် သိမ်းသွားြခင်း၊ သင့် ကိ လယဖျက်ဆီးေသာ

သအေပါင်းတိ့ သည် လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရကမည်။ ၁၇ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတပါးတိ့ က၊ သင်သည် စွန့်ပစ်ြခင်းကိ ခံရေသာ

သဟ၍၎င်း၊ အဘယ်သမ မကည့် မ ပစေသာ ဇိအန် မိဟ့၍၎င်း ေခ ေသာ်လည်း၊

သင်၏အနာေရာဂါများကိ ငါေပျာက် ေစ၍၊ ကျန်းမာပကတိြဖစ်ေစမည်။ ၁၈ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိမ်းသွား ြခင်းကိခံရေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့၏ တဲများကိ

ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်။ သတိ့အိမ်များကိ သနားဦးမည်။ မိသ့ည်လည်း၊ မိမိကန်းေပ မှာ တဖန်

တည်လျက် ှ ိလိမ့် မည်။ နန်းေတာ်၌လည်း၊ ေ ှ းထံးစံအတိင်းေနကလိမ့် မည်။ ၁၉

ထိသတိ့အထဲက ေကျးဇးကိ ချီးမွမ်းြခင်းအသံ၊ င်ြမူးေသာ သတိ့၏ အသံသည်

ထွက်လိမ့်မည်။ ငါသည် သတိ့ကိ မနည်းေစဘဲ များြပားေစမည်။ ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့

မေရာက်၊ ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေစမည်အေကာင်း စီရင်မည်။ ၂၀
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အမျိုးသားတိ့သည် အရင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ပရိသတ် တိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ တည်ကလိမ့်မည်။

ှ ဥ်းဆဲေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ငါသည် အြပစ်ေပးမည်။ ၂၁ သတိ့၏ မင်းသည်

သတိ့အမျိုးြဖစ်လိမ့်မည်။ သတိ့အထဲက ေပ ထွန်းေသာ သသည် သတိ့ကိ အပ်စိးရ

လိမ့်မည်။ ငါေသွးေဆာင်၍ သတိ့သည် ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ် ကလိမ့်မည်။ ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်

လိေသာငှါ၊ အဘယ်သသည် မိမိစိတ်ကိ တန်းေစသနည်း။ ၂၂ ထိအခါ သင်တိ့သည်

ငါ၏လြဖစ်၍၊ ငါသည် လည်း သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရား၏ ေလေဘွေတာ်သည် ပေသာ အ ှ ိန် ှ င့် ထွက်၏။

ြပင်းစွာေသာ ေလေဘွြဖစ်၍၊ မတရားေသာ သတိ့ေခါင်းေပ မှာ ြပင်းစွာ တိက်လိမ့် မည်။ ၂၄

ထာဝရဘရားသည် လက်စသတ်၍၊ အ ကံ အစည်ေတာ်ကိ ြပည့် စံေစေတာ်မမမီှ၊

ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေတာ်မ ငိမ်းရ။ ေနာင်ကာလ၌ သင်တိ့သည် နားလည်ကလိမ့်မည်။

၃၁ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ ၌ ငါသည်

ဣသေရလအေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည်

ငါ၏လြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၂ တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထားေဘး ှ င့် လွတ် ေသာ

သတိ့သည် ေတာ၌ေကျးဇးကိ ခံရက ပီ။ ငါသည် ကသွား၍ ဣသေရလအမျိုးကိ

ချမ်းသာေပးမည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည် အေဝးက ထင် ှ ား၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

အကယ်စင်စစ် ထာဝရေမတာ ှ င့် သင့် ကိငါချစ်၏။ ထိေကာင့် ၊ က ဏာေကျးဇးကိ

သင်၌ကာြမင့် စွာြပ၏။ ၄ အိ ဣသေရလ သတိ့သမီးကညာ၊ သင့် ကိတဖန်

ငါတည်ေဆာက်ေသာေကာင့် ၊ သင်သည် တည်ေဆာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ်မည်။ သင်သည်

တဖန် ပတ်သာ ှ င့် တန်ဆာဆင်လျက်၊ င်ြမူးြခင်းကိ ပေသာသတိ့ ှ င့်

အတကခန်လျက်သွားလိမ့်မည်။ ၅ ှ မာရိေတာင်ေပ မှာ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ တဖန်

စိက်လိမ့်မည်။ ဥယျာဥ်လပ်ေသာသတိ့သည် စိက်ပျိုး၍၊ အသီးကိ ကိယ်အလိအေလျာက်

စားရကလိမ့်မည်။ ၆ ဧဖရိမ်ေတာင်ေပ မှာ ကင်းေစာင့် တိ့က၊ ထက ေလာ့။ ငါတိ့

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ှ ိေတာ်မရာ ဇိအန်ေတာင်သိ့သွား ကကန်အ့ံဟ

ေကးေကာ်ရေသာ အချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၇ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယာကပ် အမျိုးအား၊ င်လန်းစွာ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ လမျိုးတိ့၏

အထွဋ်၌ ေကးေကာ် ကေလာ့။ အိ ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏ လမျိုးတည်းဟေသာ၊

ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသားကိ ကယ်တင်ေတာ်မ ပီဟ မက်ဆိ လျက်

သိတင်း ကားလိက်၍ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ ၈သတိ့ကိ ေြမာက်ြပည်မှ ငါေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ေြမ ကီး

စွန်းမှ စသိမ်းမည်။ မျက်စိကန်းေသာသ၊ ေြခဆံွေ့သာသ၊ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိန်းမ၊

သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ ခံရေသာ မိန်းမများလည်းပါလျက်၊ ကီးစွာေသာ အစည်း

အေဝးတိ့သည် ြပန်လာကလိမ့်မည်။ ၉ ငိေကးလျက် လာကလိမ့်မည်။ ဆေတာင်း

ပဌနာ ပလျက် ှ ိေသာ ထိသတိ့ကိ ငါပိ့ေဆာင်မည်။ ြမစ်နားမှာ ေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊ ထိမိ၍

မလဲရေသာ လမ်းေြဖာင့် တိ့၌ ငါေသွးေဆာင်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်

ဣသေရလအမျိုး၏ အဘြဖစ်၏။ ဧဖရိမ်အမျိုး သည် ငါ၏ သားဦးြဖစ်၏။ ၁၀ အိလမျိုးတိ၊့

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ေဝးေသာအရပ်ရပ်တိ့၌ ေကးေကာ်

၍၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပား ေစေသာသသည်

တဖန်စသိမ်း ပီးလ င်၊ သိးထိန်းသည် မိမိသိးစကိေစာင့်တတ်သက့ဲသိ့ ေစာင့် ေတာ်မမည်ဟ

ကားေြပာကေလာ့။ ၁၁ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ယာကပ် အမျိုးကိ

ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ။ သထ့က်အား ကီးေသာ သ၏လက်မှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၂

ထိေကာင့်အမျိုးသားတိ့သည် လာ၍၊ ဇိအန် ေတာင်ထိပ်၌ သီချင်းဆိ ကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရား ပေတာ်မြခင်း ေကျးဇးတည်းဟေသာ ဆန်စပါး၊ စပျစ် ရည်၊ ဆီ၊ သိးသငယ်၊

ွားသငယ်တိ့ကိ ရအ့ံေသာငှါ စည်းေဝး ကလိမ့်မည်။ သတိ့စိတ်ဝိညာဥ်သည် ေရ

ေလာင်းေသာ ဥယျာဥ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ေနာက်တဖန် ိးငယ် ြခင်းမ ှ ိရ။ ၁၃

ထိအခါသမီးကညာသည် ကခန်လျက်၊ လပျို၊ လအိတိ့ ှ င့်တကွ ေပျာ်ေမွလိ့မ့်မည်။

သတိ့ညည်းတွားြခင်း အရာ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ ငါြဖစ်ေစမည်။ သတိ့သည်

ဝမ်းနည်းြခင်းကိ ခံရေသာေနာက်၊ စိတ်သက်သာ၍ င်လန်းမည်အေကာင်းကိ ငါ ပမည်။

၁၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိလည်း ဆ ဖိးေသာ အမဲသား ှ င့် ဝစွာ ေကးမည်။

ငါ၏လတိ့သည်လည်း ငါ့ေကျးဇး ှ င့် ဝေြပာကလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ရာမအရပ် ၌ သည်းစွာေသာ

ညည်းတွားငိေကးြခင်းအသံကိ ကားရ ၍၊ ရာေခလသည် မိမိသားတိ့မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ငိ၍

စိတ်မေြပ ိင်။ ၁၆ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ငိေကးသံကိ ချုပ်ေလာ့၊

မျက်ရည်မကျေစ ှ င့် ။ သင်သည် ကိယ်ကျင့် ေသာ အကျင့်၏ အကျိုးကိခံရလိမ့်မည်။

သင်၏ သားတိ့သည် ရန်သြပည်မှ ြပန်လာကလိမ့်မည်။ ၁၇ သင်၏အဆံး၌

ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ သင်၏ သားတိ့သည် ေနရင်းြပည်သိ့ြပန်လာကလိမ့်မည် ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ဧဖရိမ်က၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ဆံးမ ေတာ်မ ပီ။

အက ်ပ်သည် ိင်းေသာ ွားလားက့ဲသိ့ ဆံးမြခင်းကိ ခံရပါ ပီ။ အက ်ပ်

ကိေသွးေဆာင်ေတာ် မပါ။ သိ့ ပလ င်၊ အက ်ပ်သည် ြပန်လာပါမည်။ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၏ ဘရား သခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ြပန်လာေသာေနာက်၊

အက ်ပ်သည် အမှန် ေနာင်တရပါ၏။ ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာေနာက်၊ အက ်ပ်သည်

ကိယ်ေပါင်ကိ ိက်ပါ၏။ အသက်ငယ်စဥ် ပမိေသာ အြပစ်ေကာင့် အသေရပျက်ြခင်းကိ

ခံရ သြဖင့် ၊ ှ က်ေကာက်၍ မိင်ေတွလျက် ှ ိပါ၏ဟ ကိယ်ကိ အြပစ်တင်၍

ြမည်တမ်းေသာစကားကိ ငါသည် ဆက် ဆက်ကားရ ပီ။ ၂၀ ဧဖရိမ်သည်

ငါ၏ချစ်သားြဖစ်သေလာ။ ချစ် ဘွယ်ေသာ သငယ်ြဖစ်သေလာ။ သ၏အေကာင်းကိ

ငါေြပာေလရာရာ၌ ငါသည် အလွန်တရာ ေအာက်ေမ့ လျက်ေန၏။ ထိေကာင့် ၊ ငါသည်

သအ့တွက် စိတ် ကင်နာ ြခင်း ှ ိ၏။ အကယ်စင်စစ် သကိ့ငါကယ်မသနားမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ လမ်း၌မှတ်တိင်တိ့ကိစိက်ေလာ့။ အလံတိင်တိ့ကိ

ထေလာ့။ လိက်သွားေသာလမ်းမကိ စိတ်စဲွလမ်းေလာ့။ အိဣသေရလသတိ့သမီးကညာ၊

ြပန်လာေလာ့။ သင်၏ ေနရာ ဤ မိမ့ျားသိ့ ြပန်လာေလာ့။ ၂၂ အိေဖာက်ြပန်ေသာ

သတိ့သမီး၊ သင်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံးလှည့်လည်၍ ေနလိမ့်မည်နည်း။

ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးေပ မှာ ထးဆန်းေသာ အမ ကိ စီရင်ေတာ်မ၍၊ မိန်းမသည်

ေယာက်ျားကိ ပတ်ဝိင်း လိမ့်မည်။ ၂၃ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သိမ်း သွားြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့ကိ

ငါေဆာင်ခ့ဲြပန်ေသာအခါ၊ ယဒြပည်၏ မိ့ ွာတိ့၌ ေနေသာသတိ့က၊ အိ ေြဖာင့် မတ်

ြခင်းေနရာအရပ်၊ အိသန့် ှ င်းြခင်း ေနရာေတာင်၊ ထာဝရ ဘရားသည် သင့် ကိ

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မေစသတည်း ဟေသာ စကားကိ တဖန်သံး ကလိမ့်မည်။ ၂၄

ထိအရပ်၌ ယဒြပည်သ၊ ယဒ မိ့ ွာသား အေပါင်းတိ့သည်၊ လယ်လပ်ေသာသ ှ င့်

သိးထိန်းေသာ သများပါလျက်၊ အတေနရကလိမ့်မည်။ ၂၅ ငတ်မွတ်ေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ ငါေကးေမွး မည်။ ိးငယ်ေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ငါသက်သာေစမည် ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိေနာက်၊ ငါသည် ိး၍ကည့် ေသာအခါ၊ အိပ်ေပျာ်ြခင်းအားြဖင့်

အားရလျက် ှ ိ၏။ ၂၇ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ဣသေရလြပည်၊

ယဒြပည်၌ လမျိုးေစ့ ှ င့် တိရစာန် မျိုးေစ့ကိ ကဲရေသာ အချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၈

ငါသည် သတိ့ကိ တ်ပယ် ဖိချေမှာက်လှန် ဖျက်ဆီး ှ ဥ်းဆဲြခင်းအမကိ ပဘးသည်နည်းတ၊

တဖန် တည်ေဆာက် စိက်ပျိုးြခင်းအမကိ ပဦးမည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၉ ထိကာလ၌

အဘသည် ချဥ်ေသာစပျစ်သီးကိ စားေသာေကာင့် ၊ သားသည် သွားကျိန်းြခင်းကိ ခံရ၏ ဟ

မဆိရက။ ၃၀ လတိင်း မိမိအြပစ်ေကာင့် မိမိေသရမည်။ ချဥ်ေသာစပျစ်သီးကိ

စားေသာသတိင်း သွားကျိန်းြခင်းကိ ခံရမည်။ ၃၁ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါသည် ၃၂ဤလမျိုး၏ ဘိးေဘးတိ့ကိ လက်ဆဲွ၍ အဲဂတု ြပည်မှ ေဆာင်သွားေသာအခါ၊

သတိ့၌ ငါေပးေသာ ပဋိညာဥ်တရား ှ င့် ြခားနားေသာ ပဋိညာဥ်တရားသစ်ကိ ဣသေရလ

အမျိုးသား၊ ယဒအမျိုးသားတိ့၌ ငါေပးေသာ အချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။

အရင်ငါေပးဘးေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ သတိ့သည် ဖျက်၍၊ ငါသည်လည်း သတိ့ကိ

ွံ ှ ာ၏။ ၃၃ ေနာက်ကာလအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ ငါေပးအ့ံေသာ

ပဋိညာဥ်တရားဟမကား၊ ငါထာဝရ ဘရားသည် ငါ၏ပညတ်တရားကိ သတိ့အတွင်းထဲသိ့

သွင်းမည်။ သတိ့ ှ လံးေပ မှာ ေရးထားမည်။ ငါသည် သတိ့၏ ဘရားြဖစ်သည်။

သတိ့သည်လည်း ငါ၏လ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၃၄ ထိသတိ့က၊ ထာဝရဘရားကိ သိေလာ့ဟ၊

အမျိုးသားချင်း၊ ညီအစ်ကိအချင်းချင်း တေယာက်ကိ တေယာက်ဆံးမသဝါဒမေပးရက။

အေကာင်းမကား၊ အငယ်ဆံးေသာ သမှစ၍ အ ကီးဆံးေသာသတိင်ေအာင်၊

ထိသအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ကိသိကလိမ့်မည်။ ထိအခါ ငါသည် သတိ့အြပစ်များကိ
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သည်းခံမည်။ သတိ့ ပေသာ ဒစ ိက်များကိ မေအာက်ေမ့ဘဲေနမည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ေနအ့ချိန်၌ လင်းစရာဘိ့ေနကိခန့်ထား၍၊ ညဥ့် အချိန်၌ လင်းစရာဘိ့

လ ှ င့် ကယ်တိ့ကိ စီရင်ေတာ်မ ထေသာ၊ သမဒရာကိဆံးမ၍ လိင်းတံပိးကိ ဟန်းေစေတာ်

မထေသာ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားဟ ေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိေတာ်မေသာ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ ၃၆ ထိတရားတိ့သည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ကွယ်ေပျာက်လ င်၊

ဣသေရလ အမျိုးသည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ အမျိုးတိမ် မပ်၍ အစဥ်ကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇တဖန်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

တိင်းထွာ ိင်လ င်၎င်း၊ ေြမ ကီးေအာက်ဆံးအြမစ်တိ့ကိလိက်၍ စစ် ိင်လ င်၎င်း၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ သတိ့ ပမိသမ ေသာ အြပစ်တိ့ေကာင့် ငါစွန့်ပစ်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈တဖန်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဟာနေနလရဲတိက်မှ စ၍

မိေ့ထာင့် တံခါးတိင်ေအာင်၊ မိေ့တာ်ကိ ထာဝရဘရားအဘိ့ တည်ေထာင်ရေသာ

အချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၃၉ ဂါရက်ေတာင်ကိ လွန်၍ မျဥ်း ကိး ှ င့်တန်းချ

လိမ့်မည်။ ေဂါသေတာင်ကိလည်း ဝိင်းမိလိမ့်မည်။ ၄၀ အေ ှ ဘ့က်ြမင်းတံခါး ှ ိေသာ

မိေ့ထာင့် တိင် ေအာင်၊ အေသေကာင်များ၊ ြပာများစွန့်ပစ်ရာ ချိုင့် တေ ှ ာက်လံး ှ င့် ၊

ေကဒန်ေချာင်းအတွင်းတွင်၊ လယ်ြပင် ှ ိသမ တိ့သည် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်း ကလိမ့်

မည်။ ေနာက်တဖန် တ်ပယ် ဖိချြခင်း အလင်းမ ှ ိရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၂ ေနဗခဒ်ေနဇာ နန်းစံတဆယ် ှ စ် ှ စ်၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိ နန်းစံဆယ် ှ စ်တွင်၊

ထာဝရဘရား ထံေတာ်မှ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်

လာ၏။ ၂ ထိအခါ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ စစ်သရဲတိ့သည် ေယ ှ လင် မိကိ့

ဝိင်းထား က ပီ။ ပေရာဖက်ေယရမိ သည် ယဒ ှ င်ဘရင်၏ နန်းေတာ်ေထာင်ဝင်းထဲမှာ

အချုပ်ခံလျက်ေနရ၏။ ၃ အေကာင်းမကား၊ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိသည် ေခ ၍၊

ထာဝရဘရားက၊ ဤ မိကိ့ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် လက်သိ့ ငါအပ်၍၊ သသည် သိမ်းယလိမ့်မည်။

၄ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိသည် ခါလဒဲလတိ့ လက် ှ င့် မလွတ်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်သိ့

ဆက်ဆက် ေရာက်လိမ့်မည်။ မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍ စကားေြပာလျက်၊ တေယာက်ကိ

တေယာက်ကည့် လျက် ေတွရ့လိမ့်မည်။ ၅ ေဇဒကိကိလည်း ဗာဗလန် မိသိ့့ ေဆာင်သွား

လိမ့်မည်။ငါအကည့်အ မလာမီှတိင်ေအာင်၊ ထိ မိ ့၌ ေနရလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

ခါလဒဲလတိ့ကိ စစ်တိက်၍ မ ိင်ရကဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ၊ သင် သည်

အဘယ်ေကာင့် ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာသနည်းဟ ဆိ၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားသတည်း။

၆ ထိအခါေယရမိက၊ ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

၇သင်၏ဘေထွး ှ လံုသား ဟာနေမလသည် သင့် ထံသိ့လာ၍၊ အာနသတ် မိမှ့ာ ှ ိေသာ

က ်ပ်လယ်ကိ သင်သည် ေ ွးပိင်ေသာေကာင့် ၊ ဝယ်ပါဟ ေြပာဆိ လိမ့်မည်အေကာင်းကိ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ှ င့် အညီ၊ ၈ ငါ့ဘေထွး သားဟာနေမလသည် ငါ ှ ိရာ

ေထာင်ဝင်းထဲသိ့ လာ၍၊ ဗယာမိန်ခ ိင်၊ အာနသတ် မိ ့၌ ှ ိေသာ က ်ပ်လယ်ကိ

ဝယ်ပါေလာ့။ သင်သည် အေမွခံပိင်ေသာ အခွင့် ှ င့် ေ ွးပိင်ေသာ အခွင့် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊

ကိယ်အဘိ့ ဝယ်ပါဟ ငါ့အားေြပာဆိ၏။ ထိအခါ ထာဝရဘရား စီရင်ေတာ်မေသာ

အမြဖစ်ေကာင်းကိ ငါသိေသာေကာင့် ၊ ၉ အာနသတ် မိ ့၌ ှ ိေသာ ငါ့ဘေထွးသား

ဟာနေမလ၏လယ်ကိ ငါဝယ်၍ လယ်ဘိးေငွ တဆယ် ခနစ်ကျပ်ကိ ချိန်ေပးေလ၏။ ၁၀

စာချုပ်ကိလည်း စီရင်၍ တံဆိပ်ခတ် ပီးမှ၊ သက်ေသတိ့ကိေခ ၍ ေငွကိ

ချိန်ခွင် ှ င့် ချိန်ေပး၏။ ၁၁ ဓမသတ်ထံးစံအတိင်း တံဆိပ်ခတ်ေသာ စာချုပ် တေစာင် ှ င့်

ဖွင့်ထားေသာလက်ခံတေစာင်ကိ ယ၍၊ ၁၂ ဘေထွးသား ဟာနေမလ အစ ှ ိေသာ၊

စာချုပ်၌ အမည်ပါေသာ သက်ေသများ၊ ေထာင်ဝင်းထဲမှာ ထိင်ေန ေသာ

ယဒလများအေပါင်းတိ့ေ ှ တွ့င်၊ မာေသယသား ြဖစ်ေသာ ေနရိ၏သားဗာ တ်၌

အပ်လျက်၊ ၁၃ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၄ တံဆိပ်ခတ်ေသာ ဤစာချုပ်တေစာင် ှ င့်

ဖွင့်ထားေသာ ဤလက်ခံတေစာင်ကိ ယ၍၊ ကာလ ကာြမင့် စွာ တည်ေနေစြခင်းငှါ

ေြမအိး၌ထားေလာ့။ ၁၅ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤြပည်၌အိမ်၊ လယ်ယာ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ

ပိင်ရက ေလဦးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာသြဖင့် ၊ ထိသတိ့ေ ှ မှ့ာ

ဗာ တ်ကိမှာထားေလ၏။ ၁၆ ထိသိ့ေနရိသား ဗာ တ်၌ စာချုပ်ကိ အပ် ပီးမှ၊

ထာဝရဘရားအား ငါဆေတာင်းေသာ ပဌနာစကား ဟမကား၊ ၁၇ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် မဟာ တန်ခိး ှ င့် လက် ံ းေတာ်ကိဆန့်၍၊ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ်မတတ် ိင် ေသာ အရာတစံတစခမ မ ှ ိပါ။ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည် လအေထာင်အေသာင်းတိ့အား က ဏာေကျးဇး ပလျက်၊

အဘတိ့၏အြပစ်ကိ ေနာက် ြဖစ်ေသာသားတိ့၏ ေခါင်းေပ သိ့ သက်ေရာက်ေစေတာ် မ၏။

အလွန် ကီးြမတ်ေသာဘရား၊ မဟာတန်ခိးေတာ် ှ င့် ြပည့်စံေသာ ဘရားြဖစ်၍၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၉ထးဆန်းေသာ

အ ကံကိ ကံ၍၊ ထးဆန်းေသာ အမကိ စီရင်ေတာ်မလျက်၊ လအသီးအသီးတိ့ ကျင့် ကံ

ပမသည် အတိင်းအကျိုးအြပစ်ကိ ေပးြခင်းငှါ၊ လသား များ သွားလာေသာ

လမ်းအလံးစံတိ့ကိ အစဥ်ကည့် လျက်ေနေတာ်မ၏။ ၂၀ အဲဂတုြပည်၊

ဣသေရလြပည်အစ ှ ိေသာလအမျိုးမျိုးတိ့၌ နိမိတ်လကဏာအ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ

ယေနတိ့င်ေအာင် ြပေတာ်မသြဖင့် ၊ ယခက့ဲသိ့ အစဥ် ေကျာ်ေစာေသာ သိတင်း ှ ိေတာ်မ၏။

၂၁ နိမိတ်လကဏာ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ြပလျက်၊ အား ကီးေသာ လက်၊

ဆန့်ေတာ်မေသာ လက် ံ း၊ အလွန်ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာ ှ င့်တကွ၊

ကိယ်ေတာ်၏ဣသေရလလတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ေတာ်မ၍၊ ၂၂ ငါေပးမည်ဟ

ဘိးေဘးတိ့အား ကျိန်ဆိေတာ်မ ေသာြပည်တည်းဟေသာ၊ ိ ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ဤြပည်

ကိ ေပးသနားေတာ်မသြဖင့် ၊ ၂၃သတိ့သည် ဝင်၍သိမ်းယကေသာ်လည်း၊ အမိန့် ေတာ်ကိ

နားမေထာင်၊ တရားေတာ်လမ်းသိ့မလိက်၊ မှာထားေတာ်မေသာ အကျင့်တစံတခကိမ

မကျင့် ဘဲ ေနေသာေကာင့် ၊ ယခခံရသမ ေသာ ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ သတိ့အေပ သိ့

ေရာက်ေစေတာ်မ ပီ။ ၂၄ ြပအိးေြမ ိးတိ့ကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ မိေ့တာ်ကိ

တိက်ယြခင်းငှါ ေရာက်ကပါ ပီ။ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ့ြဖင့်

တိက်ေသာ ခါလဒဲလတိ့ လက်သိ့ မိေ့တာ်ကိ အပ်ေတာ်မ ပီ။ မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားြပည့်စံေကာင်းကိလည်း ကိယ်ေတာ်တိင် ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိ မိေ့တာ်သည်

ခါလဒဲလတိ့လက်သိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အိအ ှ င် ထာဝရဘရား၊ ထိလယ်ကိ ေငွ ှ င့် ဝယ်၍၊

သက်ေသတိ့ကိ ေခထား ရမည်အေကာင်း မိန့်ေတာ်မပါ ပီတကားဟ ေလာက်ေလ ၏။

၂၆ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊

၂၇ ငါ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါ တိ့ကိ အစိးရေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်၏။

ငါမတတ် ိင် ေသာ အရာတစံတခ ှ ိလိမ့်မည်ေလာ။ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိကိ့ ခါလဒဲလတိ့ လက်သိ့၎င်း၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာလက်သိ့၎င်း ငါအပ်၍၊ သသည် သိမ်းယ လိမ့်မည်။ ၂၉ဤမိကိ့ တိက်ေသာ

ခါလဒဲလတိ့သည်ဝင်၍ မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ဗာလ

ဘရားအဘိ့ အိမ်မိးေပ မှာ နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိ၍၊ အြခား တပါးေသာ ဘရားတိ့အဘိ့

သွန်းေလာင်းရာပေဇာ် သကာ ကိ ပရာ အိမ်များ ှ င့်တကွ၊ တ မိလံ့းကိ မီးေလာင်ေစက

လိမ့်မည်။ ၃၀အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ့သည်၊

ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ငါ့ေ ှ ့ မှာ ဒစ ိက်ကိသာ ပကပီ။ မိမိတိ့ ပေလရာရာ၌

ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါသာ ပကပီ။ ၃၁ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုး၏ ၃၂

ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ ပေရာဖက်၊ ယဒြပည်သ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည်

ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ပေလသမ ေသာ ဒစ ိက်ေကာင့် ၊ ဤ မိ့ ကိ ငါ့ထံမှ

ငါပယ် ှ ားမည်အေကာင်း၊ မိတ့ည်ေသာ ေနမှ့စ၍ယေနတိ့င်ေအာင်၊ ငါ့အမျက်ထွက်၍၊

အမျက် အ ှ ိန်အား ကီးေစေသာ မိ့ြဖစ်၏။ ၃၃ သတိ့သည် ငါ့ကိမျက် ှ ာမ ပဘဲ

ေကျာခိင်း က ပီ။ ငါသည် ေစာေစာထ၍ အထပ်ထပ်ဆံးမ သွန်သင်ေသာ် လည်း၊

ငါ၏သဝါဒကိ ခံလိေသာငှါ နားမေထာင် က။ ၃၄ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ ဗိမာန်ကိ

ညစ် း ေစြခင်းငှါ၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အရာတိ့ကိ သွင်း ထား က ပီတကား၊ ၃၅

သတိ့သားသမီးတိ့ကိ ေမာလပ်ဘရားအား ပေဇာ်ြခင်းငှါ၊ ဟိ ံ ု သား၏ချိုင့် ၌ ှ ိေသာ

ဗာလဘရား၏ ကန်းတိ့ကိ တည်လပ်က ပီ။ ယဒအမျိုးအေပ သိ့ အြပစ် ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊

ထိမ ေလာက် စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ် ေသာအမကိ ငါမမှာထား၊ ငါအလင်အလိမ ှ ိဘဲ ပက ပီ

ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ သိ့ရာတွင်၊ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊

ကာလနာေဘးအားြဖင့် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် လက်သိ့ ေရာက်မည်ဟသင်တိ့ဆိတတ်ေသာ
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ဤမိကိ့ ရည်မှတ် ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

၃၇ ငါသည် အမျက်ဟန်းဟန်းထွက်၍၊ အမျက် အ ှ ိန်အား ကီးသည် ှ င့် ၊

သတိ့ကိ ှ င်ထတ်ရာ တိင်းြပည် ှ ိသမ တိ့မှ၊ တဖန်စသိမ်း၍ ဤအရပ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ ပီး လ င်၊

ငိမ်ဝပ်စွာေနေစမည်။ ၃၈သတိ့သည် ငါ၏လြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ငါသည် လည်း သတိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ၃၉ ကိယ်အကျိုးအလိငှါ၎င်း၊ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ သားသမီးတိ့၏

အကျိုးအလိငှါ၎င်း၊ ငါ့ကိအစဥ် ေကာက် ွံ ့ ေစြခင်းငှါ တညီတ ွတ်တည်း ကျင့် ကံ ိင်ေသာ

သေဘာ ကိ ငါေပးမည်။ ၄၀ သတိ့ကိ မစွန့်ပစ်ဘဲ အစဥ်ေကျးဇး ပြခင်းငှါ၊ သတိ့၌

ထာဝရပဋိညာဥ်ကိ ငါထားမည်။ သတိ့သည်လည် ငါ့ထံမှ မထွက်မသွားမည်အေကာင်း၊

ငါ့ကိေကာက် ွံ ့ ေသာ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံေစမည်။ ၄၁ သတိ့အား ေကျးဇး ပြခင်း

အမ၌ငါသည် အားရ ဝမ်းေြမာက်၍၊ ငါ့စိတ် ှ လံး ှ င့် နံဝိညာဥ်အကင်းမ့ဲ ပါလျက်၊ သတိ့ကိ

ဤြပည်၌ ဆက်ဆက်ေနရာချမည်။ ၄၂ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤလမျိုး

အေပ မှာ ကီးစွာေသာ ဤေဘးဥပဒ်အေပါင်းကိ ေရာက်ေစသည် နည်းတ၊ ငါဂတိထားေသာ

ေကာင်းကျိုး အေပါင်းကိလည်း ငါေရာက်ေစမည်။ ၄၃လမ ှ ိ၊ တိရစာန်မ ှ ိ ဆိတ်ညံ ပီ၊

ခါလဒဲ လတိ့ လက်သိ့ ေရာက်ေလ ပီဟ သင်တိ့ဆိတတ်ေသာဤြပည်၌၊ ေနာက်တဖန်

လယ်ယာတိ့ကိ ေရာင်းဝယ်ကလိမ့်မည်။ ၄၄ ဗယာမိန်ြပည်၌၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်ဝန်း

ကျင်အရပ်တိ့၌၎င်း၊ ယဒြပည်တွင် ှ ိေသာ မိတိ့့၌၎င်း၊ ေတာင်ေပ မိ၊့ ချိုင့် ထဲ မိ၊့

ေတာင်ဘက် မိတိ့့၌၎င်း၊ လတိ့သည် လယ်ယာတိ့ကိ ေငွ ှ င့် ဝယ်ြခင်း၊ စာချုပ်ကိ စီရင်ြခင်း၊

တံဆိပ်ခတ်ြခင်း၊ သက်ေသတိ့ကိေခထားြခင်း အမများကိ ပ မဲ ပကလိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သိမ်း သွားြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့ကိ တဖန် ငါေဆာင်ခ့ဲဦး မည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၃ ေယရမိသည် ေထာင်ဝင်းထဲမှာ အချုပ်ခံလျက် ေနရေသာအခါ၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဒတိယအ ကိမ် ေရာက်လာ၍၊ ၂

ဤအမကကိ ပေသာဘရား၊ ဤအမကိ ဖန်ဆင်းစီရင်ေသာ ဘရား၊ ေယေဟာဝါ

အမည် ှ ိေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၃ ငါ့ကိေခ ေလာ့။ ငါထးမည်။

ကီးေသာအရာ၊ သင်မသိ ိင်ေအာင် နက်နဲေသာ အရာတိ့ကိ ငါြပမည်။ ၄

ြပအိးေြမ ိးြဖင့် ၎င်း၊ ထားြဖင့် ၎င်း ပိပျက်ေသာ ဤ မိ၏့အိမ်များ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၏

ဘံဗိမာန်များကိ ရည်မှတ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅ ခါလဒဲလတိ့သည် စစ်တိက်ြခင်းငှါ လာက၏။

ငါသည် ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်၍ ကွပ်မျက်ေသာ သတိ့၏ အေသေကာင်များ ှ င့်

ထိအိမ်များကိ ြပည့် ေစြခင်းငှါ လာက၏။ ထိသတိ့၏ ဒစ ိက်များေကာင့် ၊ ဤ မိမှ့

ငါသည် မျက် ှ ာကိလဲ ပီ။ ၆ သိ့ရာတွင်၊ ငါသည် ဤ မိ၏့ အနာကိ ေဆးအံ ၍

ေပျာက်ေစမည်။ မိသ့ားတိ့သည် ကျန်းမာမည် အေကာင်း၊ မဲေသာစည်းစိမ်ချမ်းသာ ှ င့်

ြပည့် စံမည် အေကာင်းကိ ငါြပမည်။ ၇ သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ ယဒအမျိုး ှ င့်

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ တဖန်ငါေဆာင်ခ့ဲ၍ အရင် က့ဲသိ့ တည်ေဆာက်မည်။ ၈

သတိ့သည် ငါ့ကိြပစ်မှားသမ ေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါေြဖ ှ င်းမည်။ ငါ့ကိြပစ်မှား၍

ငါ၏တရားကိ လွန်ကျူး သမ ေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါလတ်မည်။ ၉ ဤမိသ့ည်

ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်း၊ ေြမေပ မှ ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ့တွင် ချီးမွမ်းစရာ

အေကာင်း၊ဂဏ်အသေရေတာ်ေကျာ်ေစာစရာအေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။

ဤ မိသ့ားတိ့အား ငါ ပသမ ေသာ ေကျးဇးကိ လအမျိုးမျိုးတိ့သည်

ကားသိကလိမ့်မည်။ ဤ မိ့၌ ငါ ပစသမ ေသာ စည်းစိမ်ချမ်းသာကိေထာက်၍

ေကာက် ွံတန်လပ်ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လမ ှ ိ၊

တိရစာန်မ ှ ိ ၊ ဆိတ်ညံ ပီဟသင်တိ့ဆိတတ်ေသာဤအရပ်၌၎င်း၊ လမ ှ ိ၊ တိရစာန်မ ှ ိ ၊

ေနေသာသမ ှ ိ၊ ဆိတ်ညံေသာယဒ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင် လမ်းများတိ့၌၎င်း၊ ၁၁

ေနာက်တဖန်ဝမ်းေြမာက်ေသာ အသံ၊ င်လန်း ေသာ အသံ၊ မဂလာေဆာင်သတိ့သားအသံ၊

မဂလာ ေဆာင်သတိ့သမီးအသံ၊ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းြမတ် ေတာ်မ၍

က ဏာေတာ်သည် အစဥ်အ မဲတည်ေသာ ေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့ဟဆိေသာသတိ့၏အသံ၊ ချီးမွမ်းရာ ပေဇာ်သကာကိ

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲေသာသတိ့၏အသံကိ ကားရကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

သိမ်း သွားြခင်းကိ ခံရေသာ ြပည်သားတိ့ကိ ငါေဆာင်ခ့ဲ၍၊ အရင်က့ဲသိ့ ေနေစမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ လမ ှ ိ ၊

တိရစာန်မ ှ ိ ၊ ဆိတ်ညံေသာ ဤအရပ်တွင်၊ မိ ့ ွာ ှ ိသမ တိ့၌ သိးစကိ ထိန်းေသာ

သိးထိန်းေနရာ ှ ိေလဦးမည်။ ၁၃ ေတာင်ေပ မိ၊့ ချိုင့် ထဲ မိ၊့ ေတာင်ဘက် မိ၊့ ဗယာမိန်ြပည်၊

ေယ ှ လင် မိ ့ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်၊ ယဒ မိမ့ျားတိ့၌၊ သိးစကိေရတွက်ေသာသ၏လက်

ေအာက်မှာ၊ သိးစတိ့သည် တဖန်ေ ှ ာက်သွား ကလိမ့်မည် ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄တဖန်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒအမျိုးသားတိ့၌ ငါထားေသာ

ဂတိအတိင်း ေကျးဇး ပရေသာ အချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၅ ထိကာလအခါ

သန့် ှ င်းေသာ အ ွန့်ကိ ဒါဝိဒ် အဘိင့ါ ေပါက်ေစ၍၊ သသည် ေြမ ကီးေပ မှာ တရား သြဖင့်

ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်လိမ့်မည်။ ၁၆ ထိကာလ၌ ယဒြပည်သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်၍၊ ေယ ှ လင် မိသ့ည်လည်း ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိလိမ့် မည်။ ထိ မိသ့ည်

ေယေဟာဝါေဇဒက ဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိလိမ့်သတည်း။ ၁၇ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသ ေရလနန်းေတာ်ေပ မှာ ထိင်ရေသာ ဒါဝိဒ်မင်း ိ းမင်းစဥ် သည်

အလင်းမြပတ်ရ။ ၁၈ ငါ့ေ ှ မှ့ာ မီး ိရ့ာ ယဇ်ကိပေဇာ်လျက်၊ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာကိ

မီး ိလ့ျက်၊ ယဇ်ပေဇာ်ရာဝတ်ကိ အစဥ် ပရေသာ ေလဝိသားယဇ်ပေရာဟိတ် ိးလည်း

အလင်းမြပတ်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယရမိသိ့ ေရာက်၍၊ ၂၀ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါထား ေသာ

ေနပ့ဋိညာဥ် ှ င့် ညဥ့်ပဋိညာဥ်တရားကိ သင်တိ့ သည် ဖျက်၍၊ ေန့ညဥ့်အပိင်းအြခား

မ ှ ိေစြခင်းငှါ တတ် ိင်လ င်၊ ၂၁ ငါ၏ကန် ဒါဝိဒ်၌ ငါထားေသာ ပဋိညာဥ် ပျက်၍၊ ဒါဝိဒ်၏

ရာဇပလင်ေပ မှာစိးစံရေသာ ဒါဝိဒ် မင်း ိ းသည် ြပတ်လိမ့်မည်။ ငါ၏အမ ထမ်းေလဝိသား

ယဇ်ပေရာဟိတ် ိးလည်း ြပတ်လိမ့်မည်။ ၂၂ မိဃ်းေကာင်းကင် တန်ဆာတိ့ကိ

မေရတွက် ိင်၊ သမဒရာသဲလံးတိ့ကိ ေကာင်းကင် ှ င့် မြခင် ိင်ေအာင် များြပားသက့ဲသိ၊့

ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်၏အမျိုးကိ၎င်း၊ ငါ၏အမ ထမ်းေလဝိသားတိ့ကိ၎င်း ငါများြပားေစမည်ဟ

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၃ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့

ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂၄ ထာဝရဘရား ေ ွးေကာက်ေသာ လမျိုး ှ စ်မျိုး ကိ

တဖန်ပယ်ေတာ်မ ပီဟဤလတိ့ေြပာတတ်ေသာ စကားကိ သင်သည်ဆင်ြခင် ပီေလာ။

ထိသိ့သတိ့သည် ငါ၏လမျိုးကိ လမျိုး က့ဲသိ့မမှတ်၊ မထီမ့ဲြမင် ပက ပီ။ ၂၅ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေန့ ှ င့်ညဥ့် အဘိ့ငါ၏ပဋိညာဥ်မ ှ ိလ င်၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့်

ေြမ ကီးတရားတိ့ကိ ငါမစီရင်လ င်၎င်း၊ ၂၆အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကပ်အမျိုးကိ အပ်စိး

ရေသာ မင်းအရာ၌၊ ယာကပ်အမျိုး ှ င့် ငါ့ကန်ဒါဝိဒ်၏ အမျိုးသားစဥ် ေြမးဆက်ထဲက

ငါေ ွး၍ မခန့်ထားဘဲ စွန့်ပစ်မည်။ သိ့မဟတ် သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ ထိသ တိ့ကိ

တဖန်ငါေဆာင်ခ့ဲ၍ မသာနားမည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၃၄ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး သည် ဗိလ်ေြခအေပါင်း၊

အစိးရေတာ်မသမ ေသာ တိင်း ိင်ငံသား၊ လမျိုးအသီးအသီး အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊

ေယ ှ လင် မိကိ့၎င်း၊ ထိ မိ ့ ှ င့် ဆိင်သမ ေသာ မိ့ ွာ တိ့ကိ၎င်း တိက်ေသာအခါ၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ေရာက်၍၊ ၂ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိကိ သွား၍ ေြပာရမည်မှာ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိကိ့

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက် သိ့ ငါအပ်၍၊ သသည် မီး ိလိ့မ့်မည်။ ၃ သင်သည်

ထိမင်းလက် ှ င့် မလွတ်ရ။ စင်စစ် သင့် ကိဘမ်းဆီး၍ ထိမင်းလက်သိ့ အပ်ကလိမ့်မည်။

သင်သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ကိ မျက် ှ ာချင်းဆိင်၍ တေယာက် ှ င့်တေယာက်

စကားေြပာရလိမ့်မည်။ ဗာဗလန် မိသိ့့လည်း သွားရလိမ့်မည်။ ၄ သိ့ရာတွင်၊ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိမင်း ကီး၊ ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ မင်း ကီးကိ ရည်မှတ်၍

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်သည် ထားြဖင့်အေသမခံရ။ ၅ ငိမ်ဝပ်စွာေသ၍

သင့် ေ ှ မှ့ာ စိးစံေသာ ဘိးေတာ်ေဘးေတာ်တိ့အဘိ့ ပဘးသည်နည်းတ၊ သင့် အဘိ့

နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိလ့ျက်၊ သ သခင်ဟ၍ ငိေကး ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။

ငါေြပာထား ပီဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ဗိလ်ေြခတိ့သည်

ေယ ှ လင် မိကိ့၎င်း၊ ၇ ယဒြပည်၌ ခိင်ခ့ံ၍ ကျန် ကင်းေသာ မိ၊့ လာခိ ှ မိ၊့
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အေဇကာ မိတ့ည်းဟေသာ ယဒြပည်၌ ကျန် ကင်း ေသာ မိတိ့့ကိ၎င်း တိက်ေသာအခါ၊

ပေရာဖက် ေယရမိ သည် ထိစကားအလံးစံတိ့ကိ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိအား ဆင့် ဆိေလ၏။

၈ ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့သည် အသီး အသီးေစစားေသာ ယဒညီအစ်ကိချင်း၊

၉ အေစခံရေသာ ေဟဗဲအမျိုးကန်ေယာက်ျား မိန်းမတိ့ကိ ေနာက်တဖန်

မေစစားဘဲလတ်ေစြခင်းငှါ၊ ေဇဒကိမင်း ကီးသည် လတ်ြခင်းတရားကိ စီရင်မည်ဟ

ဝန်ခံ ပီးသည်ေနာက်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိသိ့ေရာက်လာ၏။

၁၀ အေကာင်းမကား၊ ဝန်ခံေသာမးမတ်၊ ဆင်းရဲ သားအေပါင်းတိ့သည် အသီးအသီး

ေစစားေသာ ကန် ေယာက်ျား မိန်းမတိ့ကိ ေနာက်တဖန် မေစစားဘဲ လတ် မည်ဟ

ကားေသာအခါ၊ နားေထာင်၍ လတ်လိက်က၏။ ၁၁ ေနာက်တဖန် ေြပာင်းလဲ၍

ယခင်လတ် ပီးေသာ ကန်ေယာက်ျား မိန်းမတိ့ကိ ေခ ြပန်၍ အေစကန်ခံေစ က၏။ ၁၂

ထိေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်၍၊ ၁၃

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့

ဘိးေဘးများကိ ကန်ခံ ေနရာ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာအခါ၊ ၁၄သင်တိ့သည်

အသီးအသီးဝယ်ေသာ ညီအစ်ကိ ချင်း ေဟ ဗဲအမျိုးသားတိ့ကိ ခနစ် ှ စ်ေစ့လ င် လတ်ရ

မည်။ ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံး သင်တိ့၌ အေစကန်ခံ ပီးမှ၊ လွတ်ေသာအခွင့် ကိေပးရမည်ဟ

ပညတ်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့ ဘိးေဘးများတိ့သည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်၊ နားကိ

ပိတ်လျက်ေနက၏။ ၁၅သင်တိ့သည် ယခမှာေြပာင်းလဲ၍၊ အသီးအသီး အိမ်နီးချင်းတိ့

အား လွတ်ရေသာ အခွင့် ကိ ထင် ှ ားစွာ စီရင်သြဖင့် ၊ ငါ့ေ ှ ့၌ တရားေသာ အမကိ ပလျက်၊

ငါ့နာမြဖင့် သမတ်ေသာ ဗိမာန်ေတာ်၌ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ဝန်ခံ ြခင်း ပဋိညာဥ်ကိ ပကေသာ်လည်း၊

၁၆တဖန်ေြပာင်းလဲ၍ ငါ၏နာမကိ တ်ချလျက်၊ အသီးအသီး ှ င်း ှ င်းလတ်ဘးေသာ

ကန်ေယာက်ျား မိန်းမတိ့ကိ ေခ ြပန်၍ အေစကန်ခံေစကပီတကား။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် အသီးအသီး ညီအစ်ကိချင်း၊

အိမ်နီးချင်းတိ့ အား လွတ်ရေသာအခွင့် ကိ ထင် ှ ားစွာ မစီရင်၊ ငါ့စကား ကိ

နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ငါသည် သင်တိ့အဘိ၊့

ထားေဘး၊ ကာလနာ ေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးတိ့အား လွတ်ေသာအခွင့် ကိ ထင် ှ ားစွာ

စီရင်၍၊ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့၌ အေ ှ ာင့်အ ှ က်ခံေစမည်။ ၁၈ ွားသငယ်ကိ

ထက်ြခမ်းခဲွ၍၊ အလယ်သိ့ ေ ှ ာက်သွားလျက်၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ပေသာ ဝန်ခံြခင်းပဋိညာဥ်

စကားအတိင်းမကျင့် ၊ ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်ေသာ သတည်းဟေသာ၊ ၁၉ ယဒမင်း၊

ေယ ှ လင်မင်း၊ မးမတ်၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ် အစ ှ ိေသာ၊ ွားသငယ်ထက်ြခမ်းအလယ်သိ့

ေ ှ ာက်သွားေသာ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ၊ ၂၀ သတိ့ရန်သများလက်သိ့၎င်း၊

သတ်ချင်ေသာ သများလက်သိ့၎င်း ငါအပ်မည်။ သတိ့အေသေကာင် များတိ့သည်

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာသားရဲများ စားစရာဘိ့ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၂၁ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိမှစ၍ မးေတာ်မတ်ေတာ် တိ့ကိ သတိ့ရန်သများလက်သိ့၎င်း၊ သတ်ချင်ေသာလများ

လက်သိ့၎င်း၊ ယခလဲသွားေသာဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ဗိလ်ေြခများလက်သိ့၎င်း ငါအပ်မည်။

၂၂ ငါသည် အမိန့်ေတာ်ေပး၍ သတိ့ကိ ဤ မိသိ့့ ြပန်လာေစမည်။ သတိ့သည်

တိက်ယ၍မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း၊ ယဒ မိ့ ွာတိ့ကိ လတိ့ဆိတ်ညံရာအရပ်

ြဖစ်ေစမည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၅ ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာ ှ ိသား ေယာယကိမ်မင်း လက်ထက်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂

သင်သည်ေရခပ်အမျိုးသားတိ့အိမ်သိ့သွား၍၊ သတိ့ ှ င့် တ်ဆက် ပီးမှ၊ ဗိမာန်ေတာ်

အခန်းတခန်းထဲသိ့ ေခ သွင်း၍ စပျစ်ရည်ကိတိက်ေပးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ၃

ငါသည် ဟာဗဇိညာသားြဖစ်ေသာ ေယရမိ၏ သား ယာဇညာမှစ၍၊ သ၏ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်

သားများ အေပါင်း၊ ေရခပ်အမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ ၄ ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း၊

တံခါးေစာင့် ှ လံုသား မာေသယ၏ အခန်းအေပ ၊ မးေတာ်မတ်ေတာ် စည်းေဝး

ရာအခန်းနားမှာ ဘရားသခင်၏လ ဣဂဒါလိသား ဟာနန်၏သားတိ့ ေနေသာအခန်းထဲသိ့

ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊ ၅ ထိေရခပ် အမျိုးသားတိ့ေ ှ ့၌ စပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့်ေသာအိးများ ှ င့်

ခွက်ဖလားတိ့ကိထည့်၍၊ စပျစ်ရည် ကိ ေသာက်ကပါဟ သတိ့အား ဆိ၏။ ၆

သတိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ပါ။ အေကာင်းမကား၊

အက ်ပ်တိ့အမျိုး၏ အဘေရခပ်၏ သားေယာနဒပ်က၊ သင်တိ့မှစ၍ သားစဥ်

ေြမးဆက်တိ့သည် စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရက။ ၇ အိမ်ကိလည်း မေဆာက်ရ၊

မျိုးေစ့ကိလည်း မ ကဲရ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိလည်းမစိက်ရ၊ မ ှ ိေစရက။ သင်တိ့သည်

ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်ေနေသာ ြပည်၌ အသက်တာ ှ ည်မည်အေကာင်း၊ တသက်လံး

တဲ ှ င့်သာ ေနရကမည်ဟအက ်ပ်တိ့ကိ မှာထားပါ ပီ။ ၈ ထိေကာင့် ၊ အက ်ပ်တိ့သည်

မယားသားသမီး ှ င့်တကွ တသက်လံးစပျစ်ရည်ကိမေသာက်။ ၉ ေနစရာဘိ့အိမ်ကိလည်း

မေဆာက်။ စပျစ် ဥယျာဥ်မ ှ ိ။ လယ်ယာမ ှ ိ၊ မျိုးေစ့မ ှ ိ။ ၁၀ တဲ ှ င့်သာ ေန၍

အက ်ပ်တိ့အမျိုး၏ အဘ ေရခပ်သား ေယာနဒပ် မှာထားသမ ေသာ စကားကိ

နားေထာင်လျက်၊ အဘေယာနဒပ်မှာ ထားသမအတိင်း ပကပါ ပီ။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဤ ြပည်သိ့ လာေသာအခါ၊ အက ်ပ်တိ့က၊ လာက။ ေယ ှ လင် မိသိ့့

သွား ကကန်အ့ံ။ ခါလဒဲစစ်သရဲတိ့ ှ င့် ရိစစ်သရဲတိ့ကိ ေကာက်စရာ ှ ိသည်ဟအချင်းချင်း

ေြပာဆိ၍၊ ယခေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနကပါသည်ဟ ဆိက၏။ ၁၂ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၃ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ ှ ိရာသိ့ သွား၍၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင် အ့ံေသာငှါ

ဆံးမြခင်းကိ မခံ ကသေလာဟ ထာဝရဘရား ေမးေတာ် မ၏။ ၁၄ စပျစ်ရည်ကိ

မေသာက်ရဟ၊ ေရခပ်သားေယာန ဒပ်သည် မိမိ သားတိ့၌ ထားေသာ ပညတ်စကားအတိင်း၊

သတိ့သည် ကျင့် ၍ ယေနတိ့င်ေအာင် စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ဘဲေနလျက်၊

အဘ၏ပညတ်စကားကိ နား ေထာင် က၏။ ငါသည် ေစာေစာထ၍ သင်တိ့ကိ အထပ်

ထပ် ေြပာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့စကားကိ နား မေထာင် က။ ၁၅

ငါ၏ကန်ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကိလည်း၊ ငါသည်ေစာေစာထ၍ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ အထပ်ထပ်

ေစလတ်လျက်၊ သင်တိ့အသီးအသီးလိက်ေသာ အဓမ လမ်းကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။

သင်တိ့အကျင့် ကိ ပြပင် က ေလာ့။ အြခားတပါးေသာ ဘရားေနာက်သိ့မလိက်၊

ဝတ်မ ပက ှ င့် ။ ဤစကားကိ နားေထာင်လ င်၊ သင်တိ့ ှ င့်သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့အား

ငါေပးေသာြပည်၌ ေနရက လိမ့်မည်ဟ မှာလိက်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် နားကိပိတ်

လျက်၊ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ဘဲ ေနကပီ။ ၁၆ ေရခပ်သားြဖစ်ေသာ ေယာနဒပ်၏

သားေြမးတိ့ သည် မိမိတိ့ အဘမှာထားေသာ စကားအတိင်းကျင့် က၍၊ ဤလမျိုးသည်

ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ေသာေကာင့် ၊ ၁၇ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ငါသည် ခိမ်းသမ ေသာ

ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ား အေပါင်းတိ့အေပ သိ့ ေရာက်ေစမည်။

အေကာင်းမကား၊ ငါေြပာေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် နား မေထာင် က။

ေခေသာလည်းမထးကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ေရခပ်အမျိုးသားတိ့အားလည်း၊

ေယရမိဆင့် ဆိ ေသာ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရ ဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ဟမကား၊ သင်တိ့သည် သင်တိ့အဘေယာနဒပ်၏

ပညတ်စကားကိ နားေထာင်၍၊ သစီရင်ထံးဖဲွသ့မအတိင်း ကျင့် ေစာင့် ေသာေကာင့် ၊

၁၉ ေရခပ်ေယာနဒပ်အမျိုး၌ ငါ့အမထမ်းတိ့သည် အစဥ် ှ ိ ကလိမ့်မည်ဟ

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၆ ယဒ ှ င်ဘရာင် ေယာ ှ ိသား ေယာယကိမ်မင်း နန်းစံေလး ှ စ်တွင်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂

သင်သည် စာလိပ်ကိယ ပီးလ င်၊ ေယာ ှ ိမင်း လက်ထက်၌ သင့်အား ငါေြပာေသာ ေနမှ့စ၍

ယေန့ တိင်ေအာင် ဣသေရလြပည်၊ ယဒြပည်အစ ှ ိေသာ ခပ်သိမ်းေသာ တိင်းြပည်တိ့ကိ

ငါ ခိမ်းသမ ေသ၌ စကား အတိင်း ေရးထားေလာ့။ ၃ ယဒအမျိုးတိ့၌ ပမည်ဟ

ငါ ကံစည်သမ ေသာ ေဘးဥပဒ်တိ့ကိ သတိ့သည် ကားေသာအခါ၊ သတိ့ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ

ငါလတ်မည်အေကာင်း၊ အသီးအသီး လိက်ဘးေသာ အဓမလမ်းတိ့ကိ ေ ှ ာင်ေကာင်း

ေ ှ ာင် က လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိအခါေယရမိသည် ေနရိသား

ဗာ တ်ကိ ေခ ပီးလ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသမ ေသာ စကား ေတာ်တိ့ကိ

ြပန်ေြပာသည်အတိင်း၊ ဗာ တ်သည် စာလိပ် ၌ ေရးထားေလ၏။ ၅ ေယရမိကလည်း၊

ငါသည် အချုပ်ခံလျက် ေနရ ေသာေကာင့် ၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ မသွား ိင်။ ၆
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သင်သွားေလာ့။ ငါြပန်ေြပာသည်အတိင်း၊ သင်သည် စာလိပ်၌ ေရးထားေသာ

ထာဝရဘရား၏ စကားေတာ်တိ့ကိ၊ အစာေ ှ ာင်ေသာေနတွ့င်၊ ဗိမာန် ေတာ်၌ ှ ိေသာ

သတိ့အားဘတ်ေလာ့။ အ မိ့ မိအ့ ွာ ွာ ကလာေသာ ယဒလတိ့အားလည်း

ဘတ်ေလာ့။ ၇ သတိ့သည် အသီးအသီးလိက်ဘးေသာ အဓမလမ်း ကိ ေ ှ ာင်လျက်၊

ထာဝရဘရားအားြပပ်ဝပ်၍ ဆေတာင်း ေကာင်းဆေတာင်း ကလိမ့်မည်။ ဤလမျိုး၌

ထာဝရဘရား ခိမ်းေတာ်မေသာ အမျက်ေဒါသသည် အလွန်ြပင်းထန် ေပ၏ဟ

ဗာ တ်အားမှာထားေလ၏။ ၈ ထိသိ့ပေရာဖက်ေယရမိ မှာထားသမအတိင်း၊

ေနရိသားဗာ တ်သည် ပ၍၊ ထာဝရဘရား၏ စကား ေတာ်ပါေသာ စာကိဗိမာန်ေတာ်၌

ဘတ်ေလ၏။ ၉ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိသားေယာယကိမ်မင်း နန်းစံငါး ှ စ်၊ နဝမလတွင်

ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်း တိ့ ှ င့် ၊ ယဒ မိ ့ ွာမှ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်လာေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အစာ ေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ေကာ်ြငာက၏။ ၁၀

ထိအခါဗာ တ်သည် ဗိမာန်ေတာ်တံခါးသစ်နား မှာ၊ အထက်တန်တိင်းအတွင်း၊

စာေရးေတာ် ှ ာဖန်သား ေဂမရိ၏အခန်း၌၊ ေယရမိစီရင်ေသာ စာကိ လအေပါင်း

တိ့ ေ ှ မှ့ာဘတ်ေလ၏။ ၁၁ ထိစာ၌ပါသမ ေသာ ထာဝရဘရား၏ စကား

ေတာ်တိ့ကိ ှ ာဖန်သားြဖစ်ေသာ ေဂမရိ၏သားမိကာယ သည်ကားလ င်၊ ၁၂

နန်းေတာ်အတွင်း၊ စာေရးေတာ်အခန်းသိ့ သွား၍၊ စာေရးေတာ် ဧလိ ှ မာ၊

ေ ှ မာယသားေဒလာယ၊ အာခေဗာ်သားဧလနာသန်၊ ှ ာဖန်သား ေဂမရိ၊ ဟာန

နိသားေဇဒကိအစ ှ ိေသာ မးေတာ်မတ်ေတာ် အေပါင်း တိ့သည် ထိင်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၃

ထိအခါဗာ တ်သည် လများတိ့အား ဘတ် ေသာ စာထဲက မိကာယကားသမ ေသာ

စကားတိ့ကိ ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၄ ထိမင်းအေပါင်းတိ့သည်လည်း၊ က ှ ိ၊ ေ ှ လမိ၊

နာသနိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာေယဟဒိကိ ဗာ တ်ထံသိ့ ေစလတ်လျက်၊ သင်သည်

လများတိ့အား ဘတ်ေသာ စာလိပ်ကိ သင့်လက် ှ င့် ကိင်၍ လာခ့ဲဟေခ က၏။

ေနရိသားဗာ တ်သည်လည်း၊ စာလိပ်ကိကိင်၍လာ၏။ ၁၅ သတိ့ကလည်း

ထိင်ေလာ့။ငါတိ့အား ဘတ်ေလာ့ ဟဆိသည်အတိင်း၊ ဗာ တ်သည် သတိ့ေ ှ မှ့ာ

ဘတ်ေလ ၏။ ၁၆ ထိစကားအလံးစံတိ့ကိ မင်းများတိ့သည် ကား လ င်၊ အချင်းချင်း

ေကာက် ွံ ေ့သာ စိတ် ှ ိ၍၊ ငါတိ့သည် ဤစကားအလံးစံတိ့ကိ ှ င်ဘရင်အား

ဆက်ဆက်ကားေလာက်ရမည်ဟ ဗာ တ်ကိ ဆိက၏။ ၁၇ တဖန်သင်သည်

ဤစကားအလံးစံတိ့ကိ သ့ တ် မက်သည်အတိင်း အဘယ်သိ့ေရးထားသနည်းဟ

ေမးြမန်းလ င်၊ ၁၈ ဗာ တ်က၊ သသည်ဤစကားအလံးစံတိ့ကိ တ် မက်၍၊ အက ်ပ်သည်

မှင် ှ င့် ေရးထားပါ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ်၊ ၁၉ မင်းများတိ့က၊ သင်သွားေလာ့။ ေယရမိ ှ င့် အတ

ပန်းေ ှ ာင်၍ေနေလာ့။ အဘယ်မှာေနသည်ကိ တစံတေယာက်မ မသိေစ ှ င့်ဟဗာ တ်

အားမှာခ့ဲ၍၊ ၂၀ စာလိပ်ကိစာေရးေတာ်ဧလိ ှ မာ၏အခန်း၌ ထား ပီးမှနန်းေတာ်အတွင်း၊

ှ င်ဘရင်ထံသိ့ဝင်၍၊ ထိအမ ကိ အကန်အစင်ေလာက်က၍။ ၂၁ ှ င်ဘရင်သည်

ထိစာလိပ်ကိယေချဟ၊ ေယဟဒိ ကိေစလတ်သြဖင့် ၊ ေယဟဒိသည် စာေရးေတာ်ဧလိ ှ မာ ၏

အခန်းထဲကယ၍၊ ှ င်ဘရင်အစ ှ ိေသာ အထံေတာ်၌ ရပ်ေနေသာ မးမတ်အေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ

ဘတ်ေလ၏။ ၂၂ ထိအခါနဝမလြဖစ်၍၊ ှ င်ဘရင်သည် ေဆာင်း ကာလ၌

စံေပျာ်ရာနန်းအခန်းတွင်ထိင်၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ မီးမယ်ဖျူးေပ မှာ မီးခဲပံ ှ ိ၏။

၂၃ ေယဟဒိသည် သံးေလးခဏ်းေလာက် ဘတ်မိ လ င်၊ ှ င်ဘရင်သည်

စာေရး၏ထား ှ င့် လီှး၍ မီးမယ်ဖျူး ေပ မှာ ှ ိေသာ မီးထဲသိ့ စာလိပ်ကိ ချပစ်လ င်၊ အကန်

အစင်က မ်းေလာင်ေလ၏။ ၂၄ ှ င်ဘရင်မှစ၍၊ ထိစကားအလံးစံတိ့ကိ ကား ေသာ

ှ င်ဘရင်၏ ကန်တေယာက်မ မေကာက်၊ မိမိ အဝတ်ကိလည်း မဆတ်က။ ၂၅

ှ င်ဘရင်သည် စာလိပ်ကိမီးမ ိေ့စြခင်းငှါ၊ ဧလနာသန်၊ ေဒလာယ၊ ေဂမရိတိ့သည်

ေတာင်းပန်ေသာ် လည်း၊ ှ င်ဘရင်သည် သတိ့စကားကိ နားမေထာင်။ ၂၆

တဖန် ှ င်ဘရင်သည် စာေရးဗာ တ် ှ င့် ပေရာ ဖက်ေယရမိကိ ဘမ်းဆီးေစြခင်းငှါ၊

သားေတာ်ေယရ ေမလ၊ အာဇေရလသားစရာယ၊ အာဗေဒလသားေ ှ လမိ တိ့ကိ

ေစလတ်ေလ၏။ သိ့ရာတွင်၊ ထာဝရဘရားသည် ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

ဝှက်ထားေတာ်မ၏။ ၂၇ ေယရမိ တ် မတ်သည်အတိင်း ဗာ တ်ေရးထား ေသာ

ထိစာလိပ်ကိ ှ င်ဘရင်မီး ိေ့သာေနာက်၊ ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယရမိသိ့ေရာက်လာ သည်ကား၊ ၂၈ သင်သည်အြခားေသာ စာလိပ်ကိယ၍၊ ယဒ

ှ င်ဘရင်ေယာယကိမ်မီး ိေ့သာ အရင်စာလိပ်၌ ပါသမ ေသာ စကားရင်းအတိင်း

ေရးထားေလာ့။ ၂၉ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိမ်အား ေြပာဆိရမည်မှာ၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ဆက်ဆက်လာ၍ ဤြပည်ကိ

ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ လ ှ င့် တိရစာန်အေပါင်းတိ့ကိ သတ် သင်ပယ် ှ င်းလိမ့်မည်ဟေသာ

စကားကိ အဘယ်ေကာင့် ေရးထားသနည်းဟ သင်သည်ဆိ၍ စာလိပ်ကိမီး ိ ့ ပီ။ ၃၀

ထိေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည် ယဒ ှ င်ဘရင် ေယာယကိမ်ကိ ရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သ၏အမျိုးအ ွယ်သည် ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလင်ေပ မှာ မထိင်ရ။

သ၏အေသေကာင်ကိ ေနအ့ချိန်၌ေနပထဲသိ့ ၎င်း၊ ညဥ့်အချိန်၌ ှ င်းခဲထဲသိ့၎င်း

ပစ်လိက် ကလိမ့်မည်။ ၃၁ သမှစ၍ သ၏သားေြမးတိ့ကိ၎င်း၊ သ၏ ကန်တိ့ကိ၎င်း၊

အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ငါစီရင်မည်။ သတိ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိသ့ ယဒြပည်သားတိ့သည်

နား မေထာင်၊ သတိ့အေပ သိ့ ငါ ခိမ်းသမ ေသာ ေဘးဥပဒ် တိ့ကိ

ေရာက်ေစမည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိအခါေယရမိသည်အြခားေသာ စာလိပ်ကိ ယ၍၊

ေနရိသားစာ ေရးဗာ တ်အားေပးသြဖင့် ၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာယကိမ်မီး ိေ့သာစာ၌

ပါသမ ေသာ စကားတိ့ကိ ေယရမိသည် တ် မတ်၍၊ ဗာ တ်သည်ေရး ထား၏။

အလားတေသာ စကားအများကိလည်းထပ်၍ သွင်းရ၏။

၃၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ယဒ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ခန့်ထားေသာ

ေယာယကိမ်သားေခါနိ အရာ၌၊ ေယာ ှ ိမင်း ကီး၏သားေဇဒကိမင်း ကီးသည်

နန်းထိင်ေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ေယရမိအားြဖင့် မိန့်ေတာ် မေသာ

စကားေတာ်တိ့ကိ၊ ထိမင်း ကီးအစ ှ ိေသာ ကန်များ၊ ြပည်သြပည်သားများတိ့သည်

နားမေထာင်ဘဲ ေနက၏။ ၃ တရံေရာအခါ ေဇဒကိမင်း ကီးသည်၊ ေ ှ လမိ

သားေယဟကလ ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ် မာေသယသား ေဇဖနိတိ့ကိ ပေရာဖက်ေယရမိထံသိ့

ေစလတ်၍၊ ငါတိ့ အဘိ့ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရားအားဆေတာင်း ပါေလာ့ဟ

မှာလိက်၏။ ၄ ထိအခါ ေယရမိသည် ေထာင်ထဲသိ့ မေရာက် ေသး။ လများ

တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လျက် ေနေသး၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိကိ့ ပိင်းေသာ ခါလဒဲလတိ့သည်၊

အဲဂတုြပည်မှ ဖာေရာဘရင်၏ ဗိလ်ေြခများစစ်ချီ၍ လာေကာင်းကိ ကားလ င်၊ ထိ မိမှ့

ထွက်သွားက ပီ။ ၆ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ပေရာဖက်ေယရမိသိ့

ေရာက်၍၊ ၇ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါ့ကိေမးေလာက်ေစြခင်းငှါ၊ သင့် ကိမှာလိက်ေသာ ယဒ ှ င်ဘရင်အား ဤသိ့ြပန်ေြပာ ေလာ့။

သင်တိ့ကိစစ်ကြခင်းငှါလာေသာ ဖာေရာဘရင်၏ ဗိလ်ေြခတိ့သည်သတိ့ေနရင်း

အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွား က လိမ့်မည်။ ၈ ခါလဒဲလတိ့သည် လာြပန်၍၊ ဤ မိကိ့

တိက်ယ ပီးလ င် မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ ၉ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

အကယ်စင် စစ်ခါလဒဲလတိ့သည် ငါတိ့ထံမှ ထွက်သွား ကလိမ့်မည်ဟ ဆိ၍

ကိယ်ကိကိယ်မလှည့် စား က ှ င့် ။ သတိ့သည် ထွက်၍ မသွားရက။ ၁၀ ထိမ မက၊

သင်တိ့ကိစစ်တိက်ေသာ ခါလဒဲ စစ်သရဲအေပါင်းတိ့ကိ သင်တိ့သည်လပ် ကံသြဖင့် ၊ သတိ့

တွင် ဒဏ်ချက်ထိေသာ သသက်သက် ကျန် ကင်းေသာ် လည်း၊ သတိ့သည်

အသီးအသီးမိမိတိ့ထဲ၌ထ၍၊ ဤ မိသိ့့ မီး ိရ့ ကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ခါလဒဲစစ်သရဲတိ့သည် ဖာေရာဘရင်၏ဗိလ်ေြခ တိ့ကိ ေကာက် ွံ ့၍၊ ေယ ှ လင် မိမှ့

ဆတ်သွား ကေသာ အခါ၊ ၁၂ ေယရမိသည်မိမိအမျိုး၌ မိမိအေမွဥစာကိ ခံအ့ံ ေသာငှါ၊

ဗယာမိန်ြပည်သိ့သွားမည်ဟ အ ကံ ှ ိ၍ ေယ ှ လင် မိမှ့ ထွက်သွားေလ၏။ ၁၃

ဗယာမိန်တံခါးဝသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ဟာနနိ သားြဖစ်ေသာ ေ ှ လမိ၏

သားကင်းမးဣရိယက၊ သင်သည်ခါလဒဲ လတိ့ဘက်သိ့ ကးသွားပါသည် တကား

ဟဆိလျက်၊ ပေရာဖက်ေယရမိကိဘမ်းဆီးေလ၏။ ၁၄ ေယရမိ ကလည်း၊ မဟတ်ပါ။

ခါလဒဲလတိ့ ဘက်သိ့ ငါမကးမသွားပါဟဆိေသာ်လည်း၊ ဣရိယသည် နားမေထာင်ဘဲ၊

ေယရမိကိ ယ၍ မင်းများထံသိ့ ပိ့ေဆာင် ေလ၏။ ၁၅ မင်းများတိ့သည် အမျက်ထွက်၍

ေယရမိကိ ိက် ပီးမှ၊ စာေရးေတာ်ေယာနသန်၏အိမ်၌ ေလှာင်ထား က၏။ ထိအိမ်ကိ

ေလှာင်အိမ်လပ် ှ င့်သတည်း။ ၁၆ ေယရမိသည် အိမ်ေအာက်ေြမတွင်း၊ ေလှာင်

အိမ်ထဲသိ့ေရာက်၍၊ ေနရ့က်များစွာ ေနရေသာေနာက်၊ ၁၇ ေဇဒကိမင်း ကီးသည်

လကိေစလတ်၍ ေယရမိ ကိ တ် ပီးမှ၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ှ ိသေလာ ဟ

နန်းေတာ်၌ တိတ်ဆိတ်စွာ ေမးြမန်းလ င်၊ ေယရမိက၊ တ်ကပတ်ေတာ် ှ ိပါ၏။
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ကိယ်ေတာ်သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်သိ့ေရာက်ပါလိမ့်မည်ဟ ြပန်ေလာက်၏။ ၁၈

တဖန်ေယရမိက၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားသေလာ။ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့ကိ

ြပစ်မှား သေလာ။ ဤလမျိုးကိ ြပစ်မှားသေလာ။ အဘယ်မည် ေသာအြပစ်ေကာင့်

အက ်ပ်ကိ ေလှာင်ထားကသနည်း။ ၁၉ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့ ှ င့် ဤြပည်ကိ

မတိက်မလာရဟ ေဟာေြပာေသာသင်တိ့၏ ပေရာဖက် တိ့သည် ယခအဘယ်မှာ

ှ ိ ကသနည်း။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီး၊ နားေထာင်ေတာ်မပါ၊

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ေသာစကားကိ နားခံေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ ေသေစြခင်းငှါ၊ စာေရး

ေတာ်ေယာနသန်အိမ်သိ့ ြပန်ေစေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ေဇဒကိမင်း ကီးကိ ေလာက်ဆိ၏။ ၂၁

ထိအခါ ေဇာဒကိမင်း ကီးအမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊ ေယရမိကိ ေထာင်ဝင်း၌ ထားက၏။ မိတွ့င်

မန့်မကန်မီှ တိင်ေအာင်၊ မန့်သည် တန်းမှမန့်တလံးကိ ေနတိ့င်း အစဥ်ေပးရ၏။

ထိသိ့ေယရမိသည် ေထာင်ဝင်းထဲမှာ ေနေလ၏။

၃၈ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဤ မိ့ ထဲမှာေနေသာ သသည်

ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ့ ှ င့် ေသလိမ့်မည်။ ၂ ခါလဒဲလတိ့

ဘက်သိ့ ထွက်သွားေသာ သသည် အသက်ချမ်းသာ၍၊ လက်ရ ဥစာက့ဲသိ့

ကိယ်အသက်ကိ ရလိမ့်မည်ဟ၍၎င်း၊ ဤ မိ့ ကိ ဗာဗလန် ှ င် ဘရင်၏ဗိလ်ေြခလက်သိ့

ဆက်ဆက် အပ်၍၊ သသည် သိမ်းယလိမ့်မည်ဟ၍၎င်း၊ ၃ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏ဟ၊ ေယရမိသည် လအေပါင်းတိ့အား ေဟာေြပာတတ်ေသာ စကားများကိ

မဿန်သားေ ှ ဖတိ၊ ပါ ရသားေဂဒလိ၊ ေ ှ လမိသားေယဟကလ၊ မာလ

ခိသားပါ ရတိ့သည်ကားေသာအခါ၊ ၄ ထိမးမတ်တိ့သည် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ဝင်၍၊ ဤသ

သည် ဤသိ့ေသာ စကားကိေြပာသြဖင့် ၊ မိထဲ့မှာ ကျန် ကင်းေသးေသာစစ်သရဲ အစ ှ ိေသာ

လအေပါင်း တိ့၏ လက်ကိအားေလျာ့ေစတတ်ပါ၏။ သသည် ဤလမျိုး ၏

အကျိုးကိမ ပစတတ်၊ ဖျက်ဆီးတတ်ပါ၏။ ထိေကာင့် ၊ သကိ့ကွပ်မျက်ပါမည်အေကာင်း

အခွင့် ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၅ ေဇဒကိမင်း ကီးက၊ သသည် သင်တိ့လက်၌

ှ ိ၏။ ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့အလိကိ မဆီးတား ိင်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိအခါ ေယရမိကိ

ယ၍၊ ေထာင်ဝင်းထဲမှာ ှ ိေသာသားေတာ် မာလခိ၏ေြမတွင်း၌ ကိး ှ င့် ေလ ာ့ချ က၏။

ထိေြမတွင်း၌ေရမ ှ ိ၊ ွံ သ့ာ ှ ိ၍၊ ေယရမိသည် ွံ ့၌ ကံလျက်ေန၏။ ၇ ထိသိ့ေယရမိကိ

ေြမတွင်း၌ ချထားေကာင်းကိ နန်းေတာ်အရာ ှ ိြဖစ်ေသာသ၊ က ှ အမျိုးသား

ဧဗဒ ေမလက်သည် ကားသိေသာအခါ၊ ှ င်ဘရင်သည် ဗယာမိန်တံခါးဝ၌

ထိင်ေနေတာ်မစဥ်တွင်၊ ၈ ထိသသည် နန်းေတာ်ထဲကထွက်၍ အထံေတာ်သိ့ သွား ပီးလ င်၊

၉အက ်ပ်သခင်အ ှ င်မင်း ကီး၊ ထိသတိ့သည် ပေရာဖက် ေယရမိကိ ပေလသမ တိ့၌

မှား ကပါ ပီ။ ေြမတွင်း၌ချထားကပါ ပီ။ မိ ့၌မန့်ကန်ေသာေကာင့် ၊ ထိတွင်း၌ငတ်မွတ်၍

ေသပါလိမ့်မည်ဟေလာက်ေသာ်၊ ၁၀ ှ င်ဘရင်က၊ ပေရာဖက်ေယရမိ မေသမီှ ဤအရပ်မှ

လသံးဆယ်ကိ ေခသွား၍၊ ေြမတွင်းထဲက တ်ယေလာ့ဟ၊ က ှ အမျိုးသား ဧဗဒေမလက်ကိ

အမိန့် ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၁ ဧဗဒေမလက်သည်လည်း လတိ့ကိ ေခ ၍ နန်းေတာ်အတွင်း

ဘ ာတိက်ေအာက်သိ့ဝင် ပီးလ င်၊ ေဟာင်း ွမ်းေသာ အဝတ်စတ်များကိ

ယ ပီးမှ၊ ေယရမိ ှ ိရာ ေြမတွင်း၌ ကိး ှ င့် ေလ ာ့ချေလ၏။ ၁၂ ထိအခါက ှ

အမျိုးသားဧဗဒေမလက်က၊ ေဟာင်း ွမ်းေသာ ဤအဝတ်စတ်တိ့ ှ င့်သင်၏ လက်က

တီးကား၌ ကိးကိခခံပါေလာ့ဟဆိသည်အတိင်း ေယရမိ ပေလ၏။ ၁၃

ထိသိ့ေယရမိကိေြမတွင်းထဲက ကိး ှ င့် ဆဲွတင် က၏။ ထိေနာက် ေယရမိသည်

ေထာင်ဝင်းထဲမှာ ေနေလ ၏။ ၁၄ တဖန်ေဇဒကိမင်း ကီးသည် လကိ ေစလတ်၍၊

ဗိမာန်ေတာ်၌ တတိယအတွင်းခန်းထဲသိ့ ေယရမိကိ ေခ ပီးလ င်၊ သင်၌ တစံတခကိ

ငါေမးြမန်းမည်။ အဘယ်အရာကိမ မထိမ်မဝှက် ှ င့်ဟဆိေသာ်၊ ၁၅ ေယရမိက၊

အက ်ပ်ေလာက်လ င်၊ အက ်ပ်ကိ မသတ်ဘဲအမှန်ေနေတာ်မမည်ေလာ။ အက ်ပ်သည်

အ ကံေပးလ င်၊ အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ မည်ေလာဟ ေဇဒကိကိ

ေမးေလာက်ေလ၏။ ၁၆ ေဇဒကိမင်း ကီးကလည်း၊ ငါတိ့ကိ အသက် ှ င် ေသာ

သတဝါြဖစ်ေစြခင်းငှါ ဖန်ဆင်းေသာ ထာဝရ ဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

သင့် ကိငါမသတ်။ သင့်အသက်ကိ ှ ာေသာ ထိလတိ့လက်သိ့ သင့် ကိငါ မအပ်ဟ

ေယရမိအားတိတ်ဆိတ်စွာ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၁၇ ေယရမိကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကိယ်ေတာ် သည်ဗာဗလန် ှ င် ဘရင်၏မးမတ်တိ့ထံသိ့ အမှန်ထွက်သွားလ င်

အသက်ချမ်းသာရေတာ်မမည်။ ဤ မိသ့ည်လည်း မီး ိ ့ ြခင်း ှ င့် လွတ်လိမ့်မည်။

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ေဆွေတာ် မျိုးေတာ်တိ့သည် အသက်ချမ်းသာရကလိမ့်မည်။ ၁၈

သိ့မဟတ်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ၏ မးမတ်တိ့ထံသိ့ မထွက်မသွားလ င်၊

ဤ မိကိ့ ခါလဒဲ လတိ့လက်သိအ့ပ်၍၊ သတိ့သည် မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်း၊

သတိ့လက် ှ င့် မလွတ်ရဟ ေဇဒကိကိ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၉ ေဇဒကိမင်း ကီးကလည်း၊

ခါလဒဲလတိ့ဘက်သိ့ ကးသွားေသာ ယဒလတိ့ကိ ငါေကာက်၏။ ငါ့ကိသတိ့ လက်သိ့အပ်၍၊

ငါသည်က့ဲရဲ ့ြခင်း ကိခံရမည်စိးရိမ်သည် ဟဆိလင်၊ ၂၀ ေယရမိက၊ ကိယ်ေတာ်ကိမအပ်ရ။

အက ်ပ် ဆင့် ဆိေသာ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ေတာ်မပါ။ ထိသိ့ ပလ င်

ချမ်းသာရ၍ အသက် ှ င်ေတာ် မမည်။ ၂၁ သိ့မဟတ်၊ ကိယ်ေတာ်က၊ ငါမထွက်မသွားဟ

ြငင်းလ င်၊ အက ်ပ်အား ထာဝရဘရား ြပေတာ်မေသာ အရာဟမကား၊ ၂၂ နန်းေတာ်၌

ကျန် ကင်းသမ ေသာ မိန်းမတိ့ကိ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏မးမတ်တိ့ထံသိ့ ထတ်ေဆာင် ကလိမ့်

မည်။ ထိမိန်းမတိ့ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏အေဆွခင်ပွန်း တိ့သည် ေသွးေဆာင်၍ ိင် က ပီ။

ေြခေတာ်သည် ံ ့၌ ကံ၍၊ သတိ့သည် ဆတ်သွားက ပီဟ ကိယ်ေတာ်အား ဆိကလိမ့်မည်။

၂၃ ထိသိ့ကိယ်ေတာ်၏ မယား ှ င့်သားသမီး ှ ိသမ တိ့ကိ ခါလဒဲလတိ့ထံသိ့

ထတ်ေဆာင် ကလိမ့်မည်။ ကိယ်ေတာ်လည်း သတိ့လက် ှ င့် မလွတ်ဘဲ၊ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်လက်သိ့ေရာက်၍၊ ဤ မိကိ့ မီး ိေ့စေတာ်မမည်ဟ ေလာက် ၏။ ၂၄

ေဇဒကိကလည်း၊ ဤစကားကိ အဘယ်သမ မကားမသိေစ ှ င့် ။ သိ့ ပလ င်၊

သင်သည်မေသရ။ ၂၅ ငါသည် သင် ှ င့် စကားေြပာေကာင်းကိ မးမတ် တိ့သည် ကား၍

သင် ှ ိရာသိ့လာလျက်၊ သင်သည် ှ င်ဘရင်အား အဘယ်သိ့ေလာက်သည်ကိ ၎င်း၊

ှ င်ဘရင်သည် သင့်အားအဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ၎င်း၊ ငါတိ့အား ကားေြပာပါေလာ့။

မထိမ်မဝှက်ပါ ှ င့် ဟဆိလ င်၊ ၂၆သင်ကလည်း၊ငါ့ကိေသေစြခင်းငှါ၊ ေယာနသန် အိမ်သိ့

ြပန်ေစ ေတာ်မမမည်အေကာင်း၊ ှ င်ဘရင်ထံ၌ ငါအသနားေတာ်ခံ ပီဟ သတိ့အား

ြပန်ေြပာေလာ့ဟ၊ ေယရမိအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိအခါမးမတ်အေပါင်းတိ့သည်

ေယရမိ ှ ိရာသိ့ လာ၍ ေမးစစ် က၏။ သသည်လည်း၊ ှ င်ဘရင်မှာထား သမအတိင်း

ြပန်ေြပာ ပီးမှ၊ သတိ့သည် မေမးမစစ်ဘဲ ေနက၏။ ထိအမကိအဘယ်သမ မရိပ်မိ က။ ၂၈

ေယ ှ လင် မိကိ့ တိက်၍ရေသာ ေနတိ့င် ေအာင်၊ ေယရမိသည် ေထာင်ဝင်းထဲမှာေနရ၏။

ေယ ှ လင် မိသ့ည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ေထာင်ဝင်းထဲမှာ ှ ိေသး၏။

၃၉ ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိမင်း ကီးနန်းစံကိး ှ စ် ဒသမလတွင်၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဗိလ်ေြခအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ လာ၍

ေယ ှ လင် မိကိ့ ဝိင်းထား က၏။ ၂ ေဇဒကိမင်း ကီးနန်းစံဆယ်တ ှ စ်၊ စတတလ

ကိးရက်ေန့၌ မိကိ့ ဖိေဖါက်၍၊ ၃ ေ ထားဝန်ေနရဂါလ ှ ေရဇာ၊ မိန်းမစိးအပ်စာ သခိမ်၊

မာဂပညာ ှ ိအပ်ေနရဂါလ ှ ေရဇာတည်းဟေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏မးမတ်အစ ှ ိေသာ

မးေတာ် မတ်ေတာ်အေပါင်းတိ့သည် မိထဲ့သိ့ဝင်၍၊ အလယ်ချက် တံခါးဝ၌ထိင် က၏။ ၄

ယဒ ှ င်ဘရင်ေဇဒကိမင်း ှ င့် စစ်သရဲအေပါင်း တိ့သည် ထိလများကိ ြမင်လ င်၊

ညဥ့်အခါေြပး၍ ဥယျာဥ် ေတာ်လမ်းကိ လိက်လျက်၊ မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ် ကား တံခါးြဖင့်

ထွက် ပီးမှ လွင်ြပင်သိ့ သွား က၏။ ၅ ခါလဒဲစစ်သရဲတိ့သည် လိက်လျက်၊ ေယရိေခါ

လွင်ြပင်၌ေဇဒကိ မင်းကိမီှ၍ ဘမ်းဆီး ပီးမှ၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ ှ ိရာ

ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိသိ့့ ေဆာင်သွား က၏။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဇဒကိ မင်း၏

အမကိ စစ်ေကာစီရင်၍၊ ၆ ရိဗလ မိမှ့ာ ေဇဒကိသားတိ့ကိ အဘ မျက် ေမှာက်၌

သတ်ေလ၏။ ယဒမးမတ်အေပါင်းကိလည်း သတ်ေလ၏။ ၇ ေဇဒကိမျက်စိကိလည်း

ေဖာက် ပီးမှ၊ သကိ့ေကးဝါ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၈ ခါလဒဲလတိ့သည်လည်း၊

နန်းေတာ် ှ င့် ဆင်းရဲ သားအိမ်တိ့ကိ မီး ိ ့၍၊ မိ ့ ိ းကိ ဖိဖျက်က၏။ ၉ ထိအခါ

ကိယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည် မိထဲ့မှာကျန် ကင်းေသာသ၊ ခါလဒဲလဘက်သိ့ ကးသွား

ှ င့် ေသာသ၊ ကျန် ကင်းသမ ေသာ သတိ့ကိဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်းသွားေလ၏။ ၁၀ သိရ့ာတွင်၊

ဥစာအလင်းမ ှ ိေသာ ဆင်းရဲသား အချို ့တိ့ကိ ယဒြပည်၌ထားခ့ဲ၍၊ စပျစ်ဥယျာဥ် ှ င့်

လယ်ယာတိ့ကိ ေပးေလ၏။ ၁၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ေယရမိ အမ၌၊
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ကိယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်ကိ မှာထား ှ င့် သည်ကား၊ ၁၂ ေယရမိကိယ၍

ေကာင်းမွန်စွာ ကည့် ေလာ့။ မ ှ ဥ်းဆဲ ှ င့် ။ သေြပာသည်အတိင်း သကိ့ ပေလာ့ဟ

မှာထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ၁၃ ကိယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်၊ မိန်းမစိးအပ် ေနဗ ှ ာဇဗန်၊

မာဂပညာ ှ ိအပ်ေနရဂါလ ှ ဓရဇာအစ ှ ိေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏မးမတ်အေပါင်းတိ့သည်

လကိေစလတ်၍၊ ၁၄ ေယရမိကိေထာင်ဝင်းထဲက တ်ယ ပီးလ င်၊ သ၏ေနရာသိ့

ပိ့ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ ှ ာဖန်သားြဖစ်ေသာ အဟိကံ၏သားေဂဒလိ၌ အပ်က၏။ သိ့ြဖစ်၍၊

ေယရမိ သည် ြပည်သားများ ှ င့်အတ ေနရေလ၏။ ၁၅ ေယရမိသည်ေထာင်ဝင်းထဲမှာ

အချုပ်ခံရေသာ အခါ၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေရာက်၍၊ ၁၆ သင်သည်

က ှ အမျိုးသား ဧဗဒေမလက်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ဤ မိ၏့အကျိုးကိမ ပစ၊

ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ငါ့စကားကိ ငါတည်ေစမည်။ ကာလအချိန်ေရာက်လ င်၊ သင့် ေ ှ ့၌

ငါ့စကားြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၁၇ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထိကာလ၌သင့် ကိ ငါကယ် တ် မည်။

သင်ေကာက်ေသာ သတိ့လက်သိ့ သင်မေရာက်ရ။ ၁၈ ငါသည် သင့် ကိ

စင်စစ်ကယ် တ်မည်။ သင်သည် ထားြဖင့် မဆံးရ။ လက်ရဥစာက့ဲသိ့ ကိယ် အသက်ကိ

ရလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ သင်သည် ငါ့ကိကိးစားေသာ ေကာင့်တည်းဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၀ ကိယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည် ေယရမိကိ တဖန် သိမ်းသွား၍ ရာမ မိ ့၌

လတ်ေသာေနာက်၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေရာက်

လာသည်အရာမှာ၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်း တိ့ ှ င့်အတ၊ ေယရမိသည်သံ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ

ခံရေသာအခါ၊ ၂ ကိယ်ရံေတာ်မးသည် သကိ့ေခ ၍၊ သင်၏ ဘရားသခင်ထာဝရ

ဘရားသည် ဤြပည်၌ ေရာက်ေသာ အမကိ ခိမ်းေတာ်မ ှ င့် ပီ။ ၃

ခိမ်းေတာ်မသည်အတိင်းလည်း၊ အမကိ ေရာက် ေစ၍ စီရင်ေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့သည်

အမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ဤအမသည်

သင်တိ့အေပသိ့ ေရာက်ေလ ပီ။ ၄ယခမှာ သင့်လက်၌ ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိေသာ သံ ကိးကိ

ငါခ တ်မည်။ ငါ ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိသိ့့ လိက်လာြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င် လိက်လာပါ။ ငါသည်

ေကာင်းမွန်စွာ ကည့် မည်။ ငါ ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိသိ့့ လိက်ြခင်းငှါ အလိမ ှ ိလ င်

မလိက် ှ င့် ။ တြပည်လံးသည် သင့် ေ ှ မှ့ာ ှ ိ၏။ အကင်အရပ်သိ့သွားေကာင်းသည်ဟ

စိတ်ထင်လ င်၊ ထိအရပ်တည်းဟေသာ စိတ်ေရာက်ရာ အရပ်သိ့ သွားပါေလာ့ဟဆိ၏။ ၅

ေယရမိသည်ကိယ်ရံေတာ်မးထံမှ မထွက်မီှ၊ ကိယ်ရံေတာ်မးက၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်

ယဒ ြပည်နယ်တွင်၊ မိအ့ပ်အရာ၌ခန့်ထားေတာ်မေသာ ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ

အဟိကံ၏သားေဂဒလိထံ သိ့ြပန်၍၊ ြပည်သားများ ှ င့်အတေနပါေလာ့။ သိ့မဟတ်၊

စိတ် ှ ိသည်အတိင်း သွားပါေလာ့ဟဆိလျက်၊ စားစရိတ် ှ င့်လက်ေဆာင်ကိ

ေပး၍လတ်လိက်ေလ၏။ ၆ ထိအခါ ေယရမိသည် အဟိကံသားေဂဒလိ ှ ိရာ မိဇပါ မိသိ့့

သွား၍၊ ြပည်၌ကျန် ကင်းေသးေသာ သတိ့ ှ င့် အတေနေလ၏။ ၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည်

အဟိကံသား ေဂဒလိ ကိြပည်အပ်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ သိမ်းယ ရာ၌မပါေသာ

ေယာက်ျားမိန်းမသငယ်ဆင်းရဲသားအချို ့ တိ့ကိ သ၌အပ်ေကာင်းကိ၊ ေတာမှာ ှ ိေသာ

တပ်မးတိ့ ှ င့် စစ်သရဲများတိ့သည် ကားသိကေသာအခါ၊ ၈ နာသနိသားဣ ှ ေမလ၊

ကာရာသားေယာဟနန် ှ င့် ေယာနသန်၊ တာ မက်သားစရာယ၊ ေနေတာဖတ် အမျိုး၊

ဧဖဲ၏သားများ၊ မာခသိအမျိုး သားေယဇနိတိ့ သည် မိမိလများ ှ င့်တကွ

ေဂဒလိ ှ ိရာမိဇပါ မိသိ့့လာ၍၊ ၉ ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိက၊

ခါလဒဲမင်း၏အမကိ ေဆာင် ွက်ရမည် အခွင့် ကိ မစိးရိမ် က ှ င့် ။ ဤြပည်၌ေန၍ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်အမကိ ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ ချမ်းသာရကလိမ့်မည်။ ၁၀ ငါမကား၊

လာလတ့ံေသာ ခါလဒဲလတိ့စကားကိ နားေထာင်ြခင်းငှါ မိဇပါ မိမှ့ာေနမည်။ သင်တိ့မကား၊

စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ ေ ွကာလအသီးကိ၎င်း၊ ဆီကိ၎င်း သိမ်း၍အိး၌သိထားကေလာ့။ ယခ

ဝင်ြပန်ေသာ မိ့ ွာ တိ့၌ေနကေလာ့ဟ၍၊ ထိသတိ့အား သစာ ပေလ၏။ ၁၁

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ယဒြပည်၌ လအချို တိ့့ ကိ ကျန် ကင်းေစ၍၊ ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ

အဟိကံ၏ သား ေဂဒလိကိမင်းအရာ၌ ခန့်ထားေကာင်းကိ၊ ေမာဘ ြပည်၊

အမုန်ြပည်၊ ဧဒံြပည်အစ ှ ိေသာ အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့၌ ှ ိေသာ

ယဒလအေပါင်းတိ့သည် ကားသိကေသာအခါ၊ ၁၂ ှ င်ထတ်ရာြပည်အရပ်ရပ်တိ့မှ

ြပန်လာ၍၊ ယဒြပည်။ ေဂဒလိ ှ ိရာမိဇပါ မိသိ့့ေရာက်သြဖင့် ၊ များစွာ ေသာ စပျစ်ရည် ှ င့်

ေ ွကာလအသီးကိ သိမ်းယက၏။ ၁၃ ထိေနာက်မှ၊ ကာရာသားေယာဟနန်သည်

ေတာ၌ ှ ိေသာတပ်မးများ ှ င့်တကွ၊ ေဂဒလိ ှ ိရာမိဇပါ မိ ့ သိ့လာ၍၊ ၁၄

ကိယ်ေတာ်ကိသတ်ေစြခင်းငှါ၊ အမုန် ှ င်ဘရင် ဗာလိတ်သည် နာသနိသားဣ ှ ေမလကိ

ေစလတ် ေကာင်းကိ အမှန်သိပါ၏ေလာဟ ေမးေလာက်ေသာ် လည်း၊ ထိစကားကိ

အဟိကံသားေဂဒလိသည်မယံ။ ၁၅ ထိအခါ ကာရာသားေယာဟနန်ကလည်း၊

အက ်ပ်သွား၍နာသနိသား ဣ ှ ေမလကိသတ်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပးပါေလာ့။

အဘယ်သမ မသိရ။သသည် ကိယ်ေတာ်ကိသတ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ထံ၌ စေဝးေသာယဒလ

အေပါင်းတိ့သည် အရပ်ရပ်သိ့ကဲွြပားသြဖင့် ၊ ယဒြပည်၌ ကျန် ကင်းေသာ သတိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ပျက်စီးရ ကပါမည်နည်းဟ၊ မိဇပါ မိ ့၌ ေဂဒလိကိ တိတ်ဆိတ်စွာ

ေလာက်ေသာ်လည်း၊ ၁၆အဟိကံသားေဂဒလိက၊ သင်သည်ထိသိ့မ ပရ။ ဣ ှ ေမလ၌

မမှန်ေသာစကားကိြပန်ေြပာ ပီဟ၊ ကာရာ သားေယာဟနန်အား ြပန်ေြပာေလ၏။

၄၁ သတမလတွင် ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်ြဖစ်ေသာမင်းသား ဧလိ ှ မာသားနာသနိ၏သား

ဣ ှ ေမလသည်၊ လတကျိပ် ှ င့်တကွ၊ အဟိကံသား ေဂဒလိ ှ ိရာ မိဇပါ မိ ့

သိ့လာ၍၊ ထိ မိ ့၌တစတည်းစားေသာက်က၏။ ၂ ထိအခါနာသနိသား ဣ ှ ေမလ ှ င့်

ထိလ တကျိပ်တိ့သည် ထ၍၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်အခွင့် ှ င့် ြပည် အပ်လပ်ေသာ

ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိကိထား ှ င့် ခတ်၍ သတ်က၏။ ၃

ဣ ှ ေမလသည်လည်း၊ မိဇပါ မိတွ့င် ေဂဒလိ ထံ၌ ှ ိေသာ ယဒလအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊

ေတွသ့မ ေသာ ခါလဒဲ စစ်သရဲတိ့ကိ၎င်း သတ်ေလ၏။ ၄ ေဂဒလိကိသတ်၍၊

ှ စ်ရက်လွန်ေသာ်လည်း၊ ထိအမကိ အဘယ်သမ မသိေသးသြဖင့် ၊ ၅ ေ ှ ခင် မိ၊့ ှ ိေလာ မိ၊့

ှ မာရိ မိမှ့ထွက်လာေသာ လ ှ စ်ကျိပ်တိ့သည် မိမိတိ့မတ်ဆိတ်ကိ ရိတ် ပီးလ င်၊

အဝတ်စတ်ကိဝတ်၍ ှ နေသာ ကိယ် ှ ိလျက်၊ ပေဇာ သကာ ှ င့် နံသ့ာေပါင်းကိ

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲလျက် ေရာက်လာက၏။ ၆ ထိသတိ့ကိ ကိဆိအ့ံေသာငှါ၊

နာသနိသား ဣ ှ ေမလသည် ငိေကးလျက်၊ မိဇပါ မိမှ့ထွက်၍ ေတွေ့သာအခါ၊

အဟိကံသားေဂဒလိထံ သိ့လာကေလာ့ ဟ ေခေလ၏။ ၇ မိထဲ့သိ့ေရာက် ပီးလ င်၊

နာသနိသားဣ ှ ေမလ ှ င့် သ၏လများတိ့သည် ထိသတိ့ကိသတ်၍၊ ေြမတွင်း ထဲသိ့

ပစ်ချ က၏။ ၈ ထိသတိ့တွင်ပါေသာ လတကျိပ်တိ့က၊ အက ်ပ် တိ့ကိ မသတ်ပါ ှ င့် ။

အက ်ပ်တိ့သိထားေသာ ဥစာတည်းဟေသာဂျံု၊ မေယာ၊ ဆီ၊ ပျားရည်သည်ေတာ၌ ှ ိပါ၏ဟ၊

ဣ ှ ေမလအားေြပာဆိေသာေကာင့် ၊ ထိသတိ့ကိသတိ့ ညီအစ်ကိများ ှ င့်အတ

မသတ်ဘဲေန၏။ ၉ဣ ှ ေမလသည် ေဂဒလိ ှ င့်အတသတ်ေသာသ အေသေကာင်များကိ

ပစ်ချေသာ တွင်းသည်အြခားတွင်း မဟတ်၊ အာသမင်း ကီးသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ဗာ ှ ာ

ကိ ေကာက်၍တးေသာ တွင်းြဖစ်သတည်း။ ထိတွင်းကိ နာသနိသား ဣ ှ ေမလသည်

အေသေကာင်များ ှ င့် ြပည့် ေစ၏။ ၁၀ ထိအခါအဟိကံသား ေဂဒလိ၌ ကိယ်ရံေတာ်မး

ေနဗဇာရဒန် အပ်ေသာမင်းသမီးများအစ ှ ိေသာ၊ မိဇပါ မိ ့၌ ကျန် ကင်းသမ ေသာ

သတိ့ကိ နာသနိသား ဣ ှ ေမလသည် သိမ်းယ၍၊ အမုန်အမျိုးသားတိ့ထံသိ့

ထွက်သွားေလ၏။ ၁၁ ထိသိ့နာသနိသား ဣ ှ ေမလပေသာ အမဆိး အလံစံတိ့ကိ၊

ကာရသားေယာဟနန် ှ င့် သထံ့၌ ှ ိသမ ေသာ တပ်မးတိ့သည်ကားလ င်၊ ၁၂

လအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ နာသနိသား ဣ ှ ေမလကိတိက်ြခင်းငှါ ထွက်သွားသြဖင့် ၊

ဂိေဗာင်ကန်နား မှာေတွေ့လ၏။ ၁၃ဣ ှ ေမလ၌ပါေသာသ အေပါင်းတိ့သည် ကာရာသား

ေယာဟနန် ှ င့်သ၌ပါေသာ တပ်မး အေပါင်းတိ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်က၏။ ၁၄ ထိအခါမိဇပါ မိမှ့ ဣ ှ ေမလသိမ်းသွားေသာ လအေပါင်းတိ့သည်

သထံ့မှထွက်၍၊ ကာရာသား ေယာဟနန်ထံသိ့ ကးသွား က၏။ ၁၅ နာသနိသား

ဣ ှ ေမလသည် လ ှ စ်ေယာက် ှ င့် တကွ၊ ေယာဟနန်လက်မှ လွတ်ေြပး၍၊ အမုန်အမျိုးသား

တိ့ထံသိ့ သွားေလ၏။ ၁၆ ထိသိ့အဟိကံသား ေဂဒလိကိ သတ် ပီးသည် ေနာက်၊

ကာရာသားေယာဟနန် ှ င့် သထံ့၌ ှ ိေသာ တပ်မးအေပါင်းတိ့သည် နာသနိသား

ဣ ှ ေမလလက်မှ ၎င်း၊ မိဇပါ မိမှ့၎င်း တ်၍ ကျန် ကင်းေသာ သတည်း ဟေသာ၊
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အား ကီးေသာ စစ်သရဲများ၊ မိန်းမများ၊ သငယ် များ၊ မိန်းမစိးများ အေပါင်းတိ့ကိ

ဂိေဗာင် မိမှ့ ေဆာင်ခ့ဲ ြပန်၍၊ ၁၇ ခါလဒဲလတိ့ေကာင့် အဲဂတုြပည်သိ့ေြပာင်းမည်

အ ကံ ှ ိလျက်၊ ဗက်လင် မိ ့ ှ င့် နီးေသာ ခိမဟံ ွာသိ့သွား၍ ေနက၏။ ၁၈အေကာင်းမကား၊

ြပည်အပ်အရာ၌ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ခန့်ထားေသာ အဟိကံသားေဂဒလိကိ နာသနိ သား

ဣ ှ ေမလသတ်ေသာေကာင့် ၊ ခါလဒဲလတိ့ကိ ေကာက်က၏။

၄၂ ထိအခါကာရာသား ေယာဟနန်၊ ေဟာ ှ ဲသား ေယဇနိ အစ ှ ိေသာ

တပ်မး ှ ိသမ တိ့ ှ င့်လအ ကီး အငယ်အေပါင်းတိ့သည် ပေရာဖက်

ေယရမိထံသိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ၂ အက ်ပ်တိ့သည်အထက်ကများေသာ်လည်း၊ ၃

ယခကိယ်ေတာ်ြမင်သည်အတိင်း အနည်းငယ် ေသာ ကျန် ကင်းပါသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်တိ့

အသနား ေတာ်ခံေသာ စကားကိ မပယ်ပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်တိ့ သွားရေသာ လမ်း ှ င့် ပရေသာ

အမကိကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် အက ်ပ်တိ့အား

ြပေတာ် မမည်အေကာင်း၊ ကျန် ကင်းသမ ေသာသ၊ အက ်ပ်တိ့ အဘိ့

ကိယ်ေတာ်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ဆေတာင်းပါေလာ့ဟ ေတာင်းပန် က၏။

၄ ပေရာဖက် ေယရမိကလည်း၊ ငါ ကား၏ သင်တိ့ေြပာသည်အတိင်း၊ သင်တိ့၏

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအား ဆေတာင်း မည်။ ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ ြပန်ေြပာမည်။ အဘယ်အရာကိမ မထိမ်မဝှက်ဟ

ေြပာဆိ၏။ ၅ သတိ့ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

ကိယ်ေတာ်အားြဖင့် အက ်ပ်တိ့ကိ မှာထားေတာ်မသမအတိင်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ပပါမည်ဟ၊ ထာဝရ ဘရားသည်အက ်ပ်တိ့၌ မှန်ကန်၍ သစာေစာင့် ေသာ

သက်ေသြဖစ်ေတာ်မေစသတည်း။ ၆ အက ်ပ်တိ့သည် အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာအခါ ချမ်းသာရပါမည်အေကာင်း၊

အက ်ပ်တိ့သည်။ ကိယ်ေတာ်ကိေစလတ်ရာ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်သည်ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ မေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ နားေထာင်ပါမည်ဟ

ေယရမိအား ေြပာဆိက၏။ ၇ ထိေနာက် ဆယ်ရက်ကာေသာအခါ၊ ထာဝရ

ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ေရာက်လ င်၊ ၈ ေယရမိသည်

ကာရာသား ေယာဟနန်မှစ၍၊ သ၌ပါသမ ေသာ တပ်မးတိ့ ှ င့် လအ ကီး၊ အငယ်

အေပါင်းတိ့ကိေခ ၍၊ ၉ သင်တိ့သည် ငါ့ကိေစလတ်၍ အသနားေတာ် ခံေသာ

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၁၀

အကယ်စင်စစ်သင်တိ့သည် ဤြပည်၌ေနလ င်၊ ငါသည်သင်တိ့ကိ မ ဖိမဖျက်၊

တည်ေဆာက်မည်။ သင် တိ့ကိမ တ်၊ စိက်ပျိုးမည်။ ငါသည် သင်တိ့၌ ေရာက်ေစ ေသာ

ေဘးဒဏ်ေကာင့် ေနာင်တရ၏။ ၁၁သင်တိ့ေကာက်တတ်ေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ကိ

မေကာက်က ှ င့် ။ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ထိ ှ င်ဘရင်ကိ မေကာက်က ှ င့် ။

ငါသည် သင်တိ့ကိ ကယ်တင်၍၊ ထိမင်းလက်မှ တ်ယြခင်းငှါ သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိ၏။ ၁၂

သင်တိ့ကိ ငါကယ်မသနားေသာအားြဖင့် ၊ ထိ ှ င်ဘရင်သည် သင်တိ့ကိ သနား၍၊

ေနရင်းြပည်သိ့ ြပန်ေစရလိမ့်မည်။ ၁၃ သိ့မဟတ်၊ သင်တိ့က၊ငါတိ့သည်ဤြပည်၌မေန၊

ငါတိ့ဘရား သခင်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ၁၄ စစ်မကိမေတွမ့ြမင်၊

တံပိးမတ်သံကိ မကား၊ မငတ်မမွတ်ရာအရပ်၊ အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍ ေနမည်ဟ ဆိလင်၊

၁၅ ကျန် ကင်းေသာ ယဒအမျိုးသားတိ၊့ ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ

ကားကေလာ့။ ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်သိ့ သွားြခင်းငှါ

ကျပ်ကျပ်မျက် ှ ာ ပလျက်၊ ထိြပည်သိ့အမှန်သွား၍ တည်းခိလ င်၊ ၁၆သင်တိ့ေကာက်ေသာ

ထားေဘးသည် အဲဂတု ြပည်၌ သင်တိ့ကိ မီှလိမ့်မည်။ သင်တိ့ေကာက်ေသာ

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးသည်လည်း၊ အဲဂတုြပည်၌ သင်တိ့ကိ ကျပ်ကျပ်လိက်၍၊

ထိြပည်၌သင်တိ့သည် ေသကလိမ့် မည်။ ၁၇ အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍ တည်းခိြခင်းငှါ

မျက် ှ ာ ပေသာသအေပါင်းတိ့သည် ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ့ြဖင့်

ေသကလိမ့်မည်။ သတိ့ အေပသိ့ငါေရာက်ေစေသာေဘးဒဏ် ှ င့် တေယာက်မ မလွတ်ရ။

ကျန် ကင်းေသာသ တေယာက်မ မ ှ ိရ။ ၁၈ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့အေပ သိ့

ငါ့အမျက်အ ှ ိန်ကိ ငါသွန်း ေလာင်းသည်နည်းတ၊ သင်တိ့သည် အဲဂတုြပည်သိ့

ဝင်ေသာအခါ၊ သင်တိ့အေပ သိ့ သွန်းေလာင်းသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် ဆဲေရးြခင်း၊ အ့ံ သြခင်း၊

ကျိန်ြခင်း၊ က့ဲရဲ ့ ြခင်းကိခံဘိ့ရာ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ဤအရပ်ကိ ေနာက် တဖန်မြမင်ရ။

၁၉ ကျန် ကင်းေသာယဒအမျိုးသားတိ၊့ အဲဂတု ြပည်သိ့ မသွား က ှ င့်ဟ

သင်တိ့အား ထာဝရဘရား အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ငါသည်သင်တိ့ကိ ယေနသ့က်ေသ

ခံေကာင်းကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ၂၀ အကယ်စင်စစ်သင်တိ့က၊ အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားအား အက ်ပ်တိ့အဘိ့ ဆေတာင်းပါေလာ့။ အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသမ တိ့ကိ ကားေြပာပါေလာ့။ အက ်ပ်တိ့သည်

နားေထာင်ပါ မည်ဟဆိ၍၊ ငါ့ကိသင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

ေစလတ်ေသာအခါ၊ ကိယ်စိတ်ကိကိယ် လှည့် စား က ပီ။ ၂၁ ငါသည်သင်တိ့အား

ယေန့ ကားေြပာ၏။ သင်တိ့ မကား၊ သင်တိ့ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်

ကိ၎င်း၊ ငါ့အားြဖင့် မှာလိက်ေတာ်မသမ တိ့ကိ၎င်း၊ နားမေထာင်ဘဲေနက၏။ ၂၂

ထိေကာင့် သင်တိ့သည် သွား၍ တည်းခိချင် ေသာ အရပ်၌ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊

ကာလနာ ေဘးတိ့ြဖင့် ေသကလိမ့်မည်အေကာင်းကိ အမှန်သိမှတ် ကေလာ့ဟ

ေယရမိသည် ြပန်ေြပာေလ၏။

၄၃ ထိလများတိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ေယရမိအားြဖင့်

မှာေတာ်မသမ ေသာ အမိန့်ေတာ်တိ့ကိ၊ ေယရမိသည် လအေပါင်းတိ့

အားအကန်အစင် ကားေြပာ သည် ှ ိေသာ်၊ ၂ ေဟာ ှ ဲသားအာဇရိ ှ င့် ကာရာသား ေယဟ

နန်အစ ှ ိေသာ၊ မာနေထာင်လားေသာ သအေပါင်းတိ့က၊ သင်သည် မသာစကားကိေြပာ၏။

အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍ မတည်းခိရဟ ငါတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်

သင့်အားြဖင့် မှာထားေတာ်မမ။ ၃ ခါလဒဲလတိ့သည် ငါတိ့ကိသတ်၍ ဗာဗလန် မိသိ့့

သိမ်းသွားေစမည်အေကာင်း၊ သတိ့လက်သိ့ ငါတိ့ကိအပ်လိေသာငှါ၊ ေနရိသားဗာ တ်

သည်သင့် ကိ ိးေဆာ်တိက်တွန်း၏ဟ ဆိကပီးလ င်၊ ၄ကာရာသားေယာဟနန်အစ ှ ိေသာ

တပ်မး များ ှ င့် လများအေပါင်းတိ့သည်၊ ယဒြပည်၌ေနရမည် ဟေသာ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ ၅အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်သိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရ ပီးမှ

ယဒြပည်၌ ေနအ့ံေသာငှါ၊ ၆ ြပန်လာေသာ ယဒအမျိုးသားအကျန်အကင်း၊ ေယာက်ျား၊

မိန်းမ၊ သငယ်၊ မင်းသမီးအစ ှ ိေသာ ကိယ်ရံ ေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည်

ှ ာဖန်၏သားြဖစ်ေသာ အဟိကံ၏သားေဂဒလိ၌အပ်ေသာ လအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊

ပေရာဖက်ေယရမိ၊ ေနရိသားဗာ တ်ကိ၎င်း၊ ကာရာ သားေယာဟနန် ှ င့်

တပ်မးအေပါင်းတိ့သည်ယ၍၊ ၇ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲ၊

အဲဂတုြပည်သိ့ သွား၍တာပနက် မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ၈တာပနက် မိ ့၌ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ် ေတာ်သည် ေယရမိသိ့ ေရာက်ေတာ်မသည်ကား၊ ၉ သင်သည် ကီးေသာ

ေကျာက်တိ့ကိ ကိင်ယ၍၊ တာပနက် မိ ့၌ ဖာေရာဘရင်၏အိမ်ေတာ်ဝနားမှာ

ှ ိေသာအတ်ဖိေြမ၌၊ ယဒလများေ ှ တွ့င် ြမုပ်ထားေလာ့။ ၁၀ သတိ့အားလည်း၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရား သခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ ငါသည်လကိေစလတ်၍၊ ငါ၏ကွန်ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာကိေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ငါြမုပ် ထားေသာဤေကျာက်တိ့အေပ မှာ၊

သ၏ရာဇပလင်ကိ ငါတည်မည်။ သသည်လည်း၊ မိမိထဲေတာ်ကိ ဤေကျာက် တိ့အေပ မှာ

ြဖန့်လိမ့်မည်။ ၁၁ ထိမင်းသည် ေရာက်လာေသာအခါ၊ အဲဂတု ြပည်ကိလပ် ကံ၍၊

ေသတန်ေသာ သတိ့ကိ ေသြခင်းသိ့၎င်း၊ သိမ်းသွားချုပ်ထားတန်ေသာ သတိ့ကိ

သိမ်းသွားချုပ်ထား ြခင်းသိ့၎င်း အပ်လိမ့်မည်။ ၁၂ အဲဂတုဘရားအိမ်တိ့ကိ ငါမီး ိမ့ည်။

သသည် လည်း၊ ထိဘရားတိ့ကိမီး ိ ့၍ သိမ်းသွားချုပ်ထားလိမ့် မည်။ သိးထိန်းသည်

မိမိအဝတ်ကိ ဝတ်သက့ဲသိ၊့ ထိမင်း သည် အဲဂတုြပည်ကိဝတ်၍ ငိမ်ဝပ်စွာ ထွက်သွား

လိမ့်မည်။ ၁၃ အဲဂတုြပည်ဗက်ေ ှ မက် မိ ့၌၊ ပ်တဆင်းတ များကိ ချိုးဖျက်၍၊

အဲဂတုဘရားအိမ်များကိ မီး ိလိ့မ့်မည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၄ အဲဂတု ြပည်၊ မိဂေဒါလ မိ၊့ တာပနက် မိ၊့ ေနာဖ မိ၊့ ပါသ အရပ်၌ေနေသာ

ယဒလအေပါင်းတိ့ကိ ရည်မှတ်၍ ေယရမိသိ့ ေရာက်လာေသာ

တ်ကပတ် ေတာ်အားြဖင့် ၊ ၂ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်
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ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေယ ှ လင် မိအ့စ ှ ိေသာ

ယဒ မိ့ ွာ အရပ်ရပ်တိ့အေပ သိ့ ငါေရာက်ေစေသာေဘးဒဏ်ကိ သင်တိ့သည်

ြမင် က ပီ။ ၃ ကည့် ကေလာ့။ ယေနမှ့ာ ထိ မိ ့ ွာတိ့သည်၊ ေနေသာသမ ှ ိ၊

လဆိတ်ညံေသာအရပ်ြဖစ်က၏။ အေကာင်းမကား၊ အရင်ေနေသာသတိ့သည် ကိယ်တိင်

မသိ၊ ဘိးေဘးတိ့မသိ၊ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍ဝတ် ပသြဖင့် ၊

ငါ၏အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ြခင်းငှါ ပကေသာဒစ ိက်ေကာင့် ဤအမ ေရာက်သတည်း။

၄ ငါ၏ကန်ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့ကိ ငါသည် ေစာေစာထ၍ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

အထပ်ထပ်ေစလတ်လျက်၊ ငါမန်းေသာအမ၊ ဤစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအမကိ

မ ပပါ ှ င့်ဟ ေြပာေသာ်လည်း၊ ၅သတိ့သည်အြခားတပါးေသာ ဘရားအားနံသ့ာ ေပါင်းကိ

မီးမ ိ ့၊ ဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်မည်အေကာင်း နားေထာင်ြခင်းကိ မ ပ၊မနာမယဘဲ ေနက၏။ ၆

ထိေကာင့် ၊ ငါ၏အမျက်အ ှ ိန်ကိ ငါသွန်း ေလာင်း၍၊ ယဒ မိမ့ျား ေယ ှ လင်လမ်းများတိ့၌

အမျက်မီး ိသ့ြဖင့် ၊ သတိ့သည်ယေန့၌ ြဖစ်သက့ဲသိ့ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာအရပ်ြဖစ်က၏။

၇ယခမှာဣသေရလမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ၈

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ကိယ်ကိကိယ်ပယ်ြဖတ်လိ

ေသာငှါ၎င်း၊ ေြမ ကီးေပ မှာလအမျိုးမျိုးတိ့တွင် က့ဲရဲ ့ ကျိန်ဆဲရာြဖစ်လိေသာငှါ၎င်း၊

သွား၍ေနေသာအဲဂတု ြပည်၌ အြခားတပါးေသာ ဘရားတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိလ့ျက်၊

ကိယ်တိင် ပေသာအမ ှ င့် ငါ၏အမျက်ကိ ိးေဆာ်သြဖင့် ၊ သင်တိ့တွင် တေယာက်မ မကင်း၊

ယဒ အမျိုးေယာက်ျားမိန်းမ၊ သငယ်စိ့ ိက့ေလးအေပါင်းတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်အေကာင်း၊

ကီးစွာေသာ ဒစ ိက်ကိ ကိယ် စိတ်ဝိညာဥ်တဘက်၌ အဘယ်ေကာင့် ပကသနည်း။ ၉

ယဒြပည်၌၎င်း၊ ေယ ှ လင်လမ်းတိ့၌၎င်း၊ သင်တိ့ဘိးေဘးများ ပေသာဒစ ိက်၊

ယဒ ှ င်ဘရင်များ ပေသာဒစ ိက်၊ မိဖရားများ ပေသာ ဒစ ိက်၊ သင်တိ့ ကိယ်တိင် ပေသာ

ဒစ ိက်၊ သင်တိ့မယားများ ပေသာ ဒစ ိက်တိ့ကိ ေမ့ေလျာ့ က ပီေလာ့။ ၁၀

ယေနတိ့င်ေအာင် သတိ့သည် ှ ိမ့်ချေသာ စိတ် မ ှ ိ ၊ ေ ကာက် ွံ ေ့သာစိတ်မ ှ ိ ၊

ငါ၏တရားလမ်း သိ့မလိက်၊ သင်တိ့မှစ၍ သင်တိ့ဘိးေဘးတိ့ေ ှ မှ့ာ ငါထားေသာ

ပညတ်များကိ မေစာင့် ေ ှ ာက် က။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့ကိအြပစ် ပ၍

ယဒအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်ြခင်းငှါ ငါသည် မျက် ှ ာ ထားမည်။ ၁၂

အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍ တည်းခိြခင်းငှါ မျက် ှ ာ ပေသာ ယဒအမျိုးသားအကျန်အကင်းတိ့ကိ

ငါသည် ယ၍၊ သတိ့သည်ထိြပည်၌ ေသေကပျက်စီး ကလိမ့်မည်။ ထားေဘး၊

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့၎င်း၊ အငယ်ဆံးေသာ သမှစ၍ အ ကီးဆံးေသာ

သတိင်ေအာင် ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့် ေသေကပျက်စီးြခင်းသိ့ ၎င်း ေရာက်၍၊

ဆဲေရးြခင်း၊ အ့ံ သြခင်း၊ ကျိန်ြခင်း၊ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံဘိ့ရာ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၁၃

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ် ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ့ြဖင့် ငါသည်

ဒဏ်ေပးသည် နည်းတ၊ အဲဂတုြပည်၌ေနေသာ သတိ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ေပးသြဖင့် ၊ ၁၄

အဲဂတုြပည်သိ့ သွား၍ တည်ခိးေသာ ယဒ အမျိုးသား အကျန်အကင်းတိ့သည်

ယဒြပည်သိ့ြပန်၍ ေနချင်ေသာ်လည်း၊ တေယာက်မ ေဘး ှ င့် မလွတ်ရ၊ တေယာက်မ

မကျန် ကင်းရက။ ေဘးလွတ်ေသာ သသာ လင် ြပန်ရကလိမ့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ထိအခါ မိမိမယားတိ့သည် အြခားတပါးေသာ ဘရားအား နံသ့ာေပါင်း ှ င့် မီး ိ ေ့ ကာင်းကိ

သိေသာ လများ၊ အနား၌ရပ်ေနေသာ မိန်းမများ၊ ကီးစွာေသာ အလံးအရင်းတည်းဟေသာ၊

အဲဂတုြပည်ပါသ အရပ်၌ ေနေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေယရမိကိ ြပန်ေြပာ

ကသည်ကား၊ ၁၆ သင်သည်ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ ၍၊

ငါတိ့အား ေဟာေြပာေသာစကားကိ ငါတိ့သည် နားမေထာင်။ ၁၇ ငါတိ့မှစ၍

ငါတိ့ဘိးေဘး၊ ှ င်ဘရင်၊ မးမတ် တိ့သည် ယဒ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင်လမ်းများ၌ ပဘး

သက့ဲသိ၊့ ေကာင်းကင်မိဖရားအဘိ့ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍၊ သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာကိ ပြခင်းငှါ၊ ကိယ် အလိအေလျာက် စီရင်သည်အတိင်း ဆက်ဆက် ပမည်။

အထက်က ဝစွာစားရက၏။ ေဘး ှ င့် လွတ်၍ ချမ်းသာ စွာ ေနရက၏။ ၁၈

ေကာင်းကင်မိဖရားအဘိ့နံသ့ာေပါင်းကိ မီးမ ိ ့၊ သွန်းေလာင်းရာပေဇာ်သကာကိ

မ ပဘဲေနြပန်ေသာ အခါ၊ အလွန်ဆင်းရဲြခင်း၊ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘးြဖင့်

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က ပီ။ ၁၉ ေကာင်းကင်မိဖရားအဘိ့ နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိ ့၍၊

သွန်းေလာင်း ရာပေဇာ်သကာကိ ပေသာအခါ၊ ငါတိ့၏ ေယာက်ျားမပါဘဲ မန့်ြပားတိ့ကိ

လပ်၍၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာ ပလျက် ကိးကွယ်သေလာဟြပန်ေြပာက၏။ ၂၀

ထိသိ့ြပန်ေြပာေသာ ေယာက်ျားမိန်းမအေပါင်း တိ့အား ေယရမိြပန်ေြပာသည်ကား၊ ၂၁

သင်တိ့မှစ၍ သင်တိ့ဘိးေဘး၊ ှ င်ဘရင်၊ မးမတ်၊ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်

ယဒ မိမ့ျား၊ ေယ ှ လင်လမ်းများ၌ မီး ိေ့သာ နံသ့ာေပါင်းကိ ထာဝရ ဘရားသည်

မေအာက်ေမ့၊ ှ လံးမသွင်းဘဲ ေနေတာ် မသေလာ။ ၂၂ သင်တိ့ ပေသာဒစ ိက်၊

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ် ေသာအမတိ့ကိ ထာဝရဘရားသည် သည်းခံေတာ်မမ ိင်

ေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့ြပည်သည်၊ ယေန့ြဖစ်သည်အတိင်း၊ ေနေသာသမ ှ ိ၊

လဆိတ်ညံရာ၊ အ့ံ သဘွယ်ရာ၊ ကျိန်ဆဲရာ ြဖစ်ေလ ပီတကား။ ၂၃ သင်ကိသည်

နံသ့ာအေပါင်းကိ မီး ိ ့၍ ထာဝရ ဘရားကိြပစ်မှားေသာေကာင့် ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ နားမေထာင်၊ ထံးဖဲွခ့ျက်၊ သက်ေသခံ ချက်ပညတ်တရားေတာ်လမ်းသိ့

မလိက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ဤေဘးသည် ယေန့၌ ှ ိသည်အတိင်း၊ သင်တိ့၌

ေရာက်ေလ ပီတကားဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၄တဖန်မိန်းမအေပါင်းတိ့ ှ င့် လခပ်သိမ်းတိ့အား

ေယရမိေဟာေြပာသည်ကား၊ အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ ယဒ လအေပါင်းတိ၊့

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၂၅ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့ ှ င့်သင်တိမ့ယားတိ့က၊ ငါတိ့သည် ေကာင်းကင် မိဖရားအဘိ့ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့၍

သွန်းေလာင်းပေဇာ် သကာ ပြခင်းငှါ၊ သစာဂတိထားသည် ှ င့်အညီ ဆက်ဆက် ပမည်ဟ

တ် ှ င့် ေြပာ၍ လက် ှ င့် ပသည်အတိင်း၊ သင်တိ့သည် ကိယ်ထားေသာ

သစာဂတိ ကိ ဆက်ဆက်ေစာင့် ၍၊ သစာဂတိထားသည်အတိင်း ပကလိမ့်မည်။

၂၆ သိ့ြဖစ်၍ အဲဂတုြပည်၌ ေနေသာယဒလ အေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အ ှ င်

ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ၍ အဲဂတုြပည် တေ ှ ာက်လံးတွင်၊

ယဒလတေယာက်မ ငါ၏ နာမကိ မ မက်မဆိရမည်အေကာင်း၊ ငါသည် ကိယ်မဟာနမကိ

တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိ၏။ ၂၇ သတိ့ကိ ေကျးဇး ပြခင်းငှါမဟတ်၊ အြပစ် ပ

ြခင်းငှါ ငါေစာင့်သည် ြဖစ်၍၊ အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ ယဒလအေပါင်းတိ့သည်

ဆံး ံ းြခင်းသိ့ မေရာက်မီှ တိင်ေအာင် ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး ှ င့် ပျက်စီး

ကလိမ့်မည်။ ၂၈ သိ့ရာတွင်၊ ထားေဘး ှ င့် လွတ်၍၊ အဲဂတုြပည်မှ ယဒြပည်သိ့

ြပန်ရေသာသတိ့သည် နည်း ကလိမ့်မည်။ ငါ့စကားတည်မည်၊ သတိ့စကားတည်မည်ကိ၊

အဲဂတုြပည်၌ တည်းခိြခင်းငှါသွားေသာ ယဒလအကျန် အကင်းတိ့သည်

သိကလိမ့်မည်။ ၂၉ဤအရပ်၌ သင်တိ့ကိငါဆံးမ၍၊ သင်တိ့၌ အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှါ

ငါ့စကားသည် ဆက်ဆက် တည်လိမ့်မည်ဟ သင်တိ့သိမည်အေကာင်း၊

ငါေပးေသာ နိမိတ်လကဏာဟမကား၊ ၃၀ ယဒ ှ င်ဘရင်ေဇဒက်မင်းအသဂ၏

ရန်သ တည်းဟေသာ ဗာဗ လန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ၏လက်သိ့

ေဇဒကိမင်းကိငါအပ်သည်နည်းတ၊ အဲဂတု ှ င်ဘရင်ဖာေရာေဟာဖရာအသက်ကိ

ှ ာေသာရန်သ လက်သိ့ ထိမင်းကိငါအပ်သည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။

၄၅ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိသား ေယာယကိမ် လက်ထက်၊ ေနရိသားဗာ တ်သည်၊

ေယရမိ မက်ဆိသည် အတိင်း၊ စကားေတာ်များကိ စာ၌ ေရးထားေသာေနာက်၊

ပေရာဖက်ေယရမိသည် ဗာ တ်အားဆင့် ဆိရေသာ တ် ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂

အိဗာ တ်၊ သင်က၊ ငါသည်အမဂလာ ှ ိ၏။ ထာဝရဘရားသည် ငါဝမ်းနည်းစရာ

အေကာင်းတပါး အေပ မှာတပါးကိ ထပ်ဆင့် ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါသည် သက်သာမရ။

ညည်းတွား၍ စိတ်ပျက်ပါ ပီဟ ဆိသည်ြဖစ်၍၊ သင်သည်ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ဣသေရလ

အမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ငါေဆာက်ေသာအရာကိ

ငါ ဖိဖျက်မည်။ ငါစိက် ေသာ အရာတည်းဟေသာ ဤြပည်ကိ အကင်းမ့ဲ ငါ တ်

ပစ်မည်။ ၅ သင်သည် ကီးစွာေသာ အရာတိ့ကိ ကိယ်အဘိ့ ှ ာသေလာ။ မ ှ ာ ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ခပ်သိမ်းေသာ သတဝါတိ့အေပ သိ့ ေဘးေရာက်ေစမည်။

သိ့ရာတွင်၊ သင်ေရာက်ေလရာအရပ်တိ့၌၊ သင်၏ အသက်ကိ လက်ရဥစာက့ဲသိ့

သင့်အားငါေပးမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။
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၄၆ တပါးအမျိုးကိရည်မှတ်၍ ပေရာဖက်ေယရမိသိ့ ေရာက်လာေသာ

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် တည်းဟေသာ၊ ၂

ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ိသားေယာယကိမ်မင်း နန်းစံ ေလး ှ စ်တွင်၊ ကာေခမိတ်အရပ်၊

ဥဖရတ်ြမစ်နား၌ တပ်ချ၍၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ လပ် ကံေသာ အဲဂတု ှ င်ဘရင်

ဖာေရာ ေနေခ ၏ စစ်သရဲ၊ အဲဂတုြပည်သားတိ့ကိ ရည်မှတ်ေသာ တ်ကပတ်

ေတာ်ဟမကား၊ ၃ ဒိင်းလားတိ့ကိ ြပင်ဆင်၍၊ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ချဥ်းကပ်ကေလာ့။ ၄

ြမင်းစီးသရဲများတိ၊့ ြမင်းကိ က ကိးတန်ဆာ ဆင်၍စီး ပီးလ င်၊ သံခေမာက်လံးကိ

ေဆာင်းလျက် ထွက်ကေလာ့။ လံှတိ့ကိပွတ်ကေလာ့။ သံချပ်အကျတိ့ကိ ဝတ်ကေလာ့။ ၅

သတိ့သည်ေကာက် ွံ ့၍ ဆတ်သွား ကသည်ကိ အဘယ်ေကာင့် ငါြမင်ရသနည်း။

အား ကီးေသာ သတိ့ သည် ံ းသြဖင့် ြပန်၍မကည့်ဝ့ံ။ အလျင်အြမန်ေြပး က ၏။

ပတ်လည်အရပ်၌ ေဘး ှ ိသည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆လျင်ြမန်ေသာသကိ

မေြပးေစ ှ င့် ။ အား ကီး ေသာ သကိမလွတ်ေစ ှ င့် ။ ဥဖရတ်ြမစ်နား၊ ေြမာက် မျက် ှ ာ၌

ထိမိ၍လဲကလိမ့်မည်။ ၇ နိလြမစ်ထသက့ဲသိ့၎င်း၊ ြမစ်ေရစီးသက့ဲသိ့၎င်း တက်လာေသာ

ဤသကား အဘယ်သနည်း။ ၈ အဲဂတုြပည်သည် နိလြမစ်ထသက့ဲသိ့၎င်း၊

ြမစ်ေရစီးသက့ဲသိ့၎င်း တက်လာလျက်၊ ငါသည် ထ၍ ေြမ ကီးကိ လမ်းမိးမည်။ မိ ့ ှ င့်တကွ မိ ့

သားတိ့ကိ ဖျက်ဆီးမည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၉ ြမင်းများတိ၊့ တက်ကေလာ့။ ရထားများတိ၊့

ဟန်းဟန်းြမည်ကေလာ့။ သရဲများတည်းဟေသာ၊ ဒိင်းလားကိ ကိင်တတ်ေသာက ှ အမျိုး၊

ဖတအမျိုးသား၊ ေလးကိကိင်၍ ပစ်တတ်ေသာလဒိအမျိုးသားတိ့သည် ထွက်သွား ကေစ။

၁၀ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ ရန်သတိ့ကိ ဒဏ်ေပးရေသာေန၊့

အမျက်ေတာ်ကိ ေြဖရေသာေနရ့က်ြဖစ်သည် ှ င့် အညီ၊ ထားေတာ်သည်

ကိက်စား၍ဝလိမ့်မည်။ သတိ့အေသွး ှ င့် ယစ်မးလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်

ထာဝရဘရားအဘိ၊့ ေြမာက်မျက် ှ ာ၌ ဥဖရတ်ြမစ်နားမှာ ယဇ်ပေဇာ်စရာ အေကာင် ှ ိ၏။

၁၁ အိအဲဂတုသတိ့သမီးကညာ၊ ဂိလဒ်ြပည်သိ့ သွား၍ဗာလစံေစးကိ ယေလာ့။

သင်သည်များစွာေသာ ေဆးကိအချည်း ှ ီးသံးတတ်၏။ သင်၏အနာ မေပျာက်

ိင်ရာ။ ၁၂ သင်သည် အ ှ က်ကဲွေကာင်းကိ လမျိုးတိ့သည် ကားက ပီ။ သင်

ြမည်တမ်းေသာ အသံသည်းေြမတြပင် လံး၌ ှ ံ ့ြပား ပီး။ သရချင်းတေယာက် ှ င့်

တေယာက် ထိခိက်၍၊ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်လဲက ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃

အဲဂတုြပည်ကိလပ် ကံြခင်းငှါ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗဒဒ်ေနဇာလာမည်အေကာင်းေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်ေယရမိအား မိန့်ေတာ်မ ေသာ စကားဟမကား၊ ၁၄

သင့် ပတ်လည်၌ေနေသာသတိ့ကိ ထားေတာ် သည် ကိက်စား ပီ။ ကိယ်ကိြပင်ဆင်၍ မဲြမံစွာ

ေနေလာ့ ဟ အဲဂတုြပည်၌ေကးေကာ်ကေလာ့။ မိဂေဒါလ မိ့၌ သိတင်း ကားကေလာ့။

ေနာဖ မိ၊့ တာပနက် မိ ့၌လည်း ကားေြပာကေလာ့။ ၁၅သင်၏သရဲသည် အဘယ်ေကာင့်

ံ းသနည်း။ ထာဝရဘရားတွန်းချေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သသည် မရပ် မေန ိင်ရာ။ ၁၆

လများတိ့သည် ထိမိ၍တေယာက်အေပ မှာ တေယာက်လဲေစြခင်းငှါ ပေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

သတိ့က၊ ထကကန်အ့ံ။ ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာ ထားေကာင့် ကိယ် အမျိုး၊

ကိယ်ေနရင်းြပည်သိ့ြပန် ကကန်အ့ံဟ ေြပာဆိ က၏။ ၁၇ ေရာက် ပီးမှ အဲဂတု

ှ င်ဘရင်ဖာေရာမင်းသည် ဆံး ံ း ပီ။ စည်းေဝးရေသာအချိန်ကိ လွန်ေစ ပီဟ

ဟစ် က၏။ ၁၈ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားဟ ဘဲွန့ာမ ှ ိေသာ

ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် အသက် ှ င်သည်ြဖစ်၍၊ ေတာင်တိ့တွင်

တာေဗာ်ေတာင် က့ဲသိ့၎င်း၊ ပင်လယ်နားမှာကရေမလေတာင်က့ဲသိ့ ၎င်း

ထိမင်းသည် လာလိမ့်မည်။ ၁၉ ေနရာကျေသာ အဲဂတုသတိ့သမီး၊ ေနရာ

ေြပာင်းစရာဘိ့ ကိယ်အသံးအေဆာင်များကိ ြပင်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

ေနဖ မိသ့ည် ေနေသာသမ ှ ိေအာင် သတ်သင်ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရမည်။ ၂၀

အဲဂတုြပည်သည်အဆင်းလှေသာ ွားမြဖစ်၏။ သိ့ရာတွင်၊ ေြမာက်မျက် ှ ာဘက်က

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း အေကာင်းေပလာ၏။ ၂၁ သငှါးတိ့သည် သ၏အလယ်၌ ဆေအာင်

ေကးေသာ ွားက့ဲသိ့ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ပျက်စီးြခင်းေန၊့ ဆံးမြခင်းကိခံရေသာ

အချိန်ေရာက်ေသာေကာင့် ၊ သတိ့ သည် မရပ်မေန၊ ေကျာကိလှည့်၍ တညီတ ွတ်တည်း

ေြပးသွား က၏။ ၂၂သစ်ခတ်ေသာသက့ဲသိ့ ပဆိန်ပါလျက်၊ လအလံး အရင်း ှ င့်တကွ

ချီလာကေသာအခါ၊ သ၏စကားသံ သည် ေ မြမည်သံက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၃

ထိေတာသည် အလွန် ပ်ေသာ်လည်း၊ သတိ့ သည် ကျိုင်းေကာင်ထက်မက

မေရတွက် ိင်ေအာင် များေသာေကာင့် ခတ်လဲှကလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ အဲဂတုသတိ့သမီးသည် မိန်းေမာေတွေဝလျက် ှ ိ၏။ ေြမာက်မျက် ှ ာြပည်သားတိ့

လက်သိ့ေရာက်ေလ ပီ။ ၂၅ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေနာ မိ ့၌ ှ ိေသာအမုန်ဘရား ှ င့် ဖာေရာဘရင်မှစ၍

အဲဂတုြပည်သားဘရားများ၊ ှ င်ဘရင်များတည်း ဟေသာ၊ ဖာေရာဘရင်အစ ှ ိေသာ၊

ထိဘရင်ကိ ကိးစား ေသာ သတိ့ကိ ငါဆံးမမည်။ ၂၆ သတိ့အသက်ကိ

ှ ာေသာသတည်းဟေသာ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ှ င့်သ၏ ကန်တိ့ လက်သိ့

သတိ့ကိ ငါအပ်မည်။ ထိေနာက်မှတဖန် အဲဂတု ြပည်သည်အရင်က့ဲသိ့

စည်ပင်လိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ အိငါ့ကန်ယာကပ်၊

မေကာက် ှ င့် ။ အိ ဣသေရလအမျိုး၊ စိတ်မပျက် ှ င့် ။ သင့် ကိေဝးေသာအရပ်မှ၎င်း၊

သင်၏အမျိုးသားတိ့ကိ သိမ်းသွားရာ ြပည်မှ၎င်း ငါ တ် ယေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊

ယာကပ်အမျိုးသည်ြပန်လာ၍၊ ေချာက်လှန့်ေသာသမ ှ ိ၊ ငိမ်ဝပ်ချမ်းသာစွာ ေနရ လိမ့်မည်။

၂၈ ငါ့ကန်ယာကပ်မေကာက် ှ င့် ။ သင် ှ င့်အတ ငါ ှ ိ၏။ သင့် ကိ ငါ ှ င်ထတ်ေသာ

တိင်း ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ကိ ငါသည်ဆံးမေစေသာ်လည်း၊ သင့် ကိ မဆံးေစ။ သိ့ရာတွင်၊

ှ င်း ှ င်းအြပစ်မလတ်ဘဲ အေတာ်အတန် ဆံးမမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၄၇ ဖာေရာဘရင်သည် ဂါဇ မိကိ့ မလပ် ကံမီှ၊ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိ

ရည်မှတ်၍၊ ပေရာဖက် ေယရမိသိ့ေရာက်လာေသာ တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့် ၊ ၂

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေြမာက် မျက် ှ ာဘက်က ေရသည်ထ၍

လမ်းမိးေသာပင်လယ် ြဖစ်လျက်၊ တြပည်လံး ှ င့် ၊ ြပည်၌ ပါသမ ကိ၎င်း၊ မိ ့ ှ င့် မိ ့၌ေနေသာ

သတိ့ကိ၎င်းလမ်းမိး၍၊ သတိ့သည် ေအာ်ဟစ် ကလိမ့်မည်။ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်

ြမည်တမ်း က လိမ့်မည်။ ၃ ရန်သစီးေသာ ြမင်းခွါသံ၊ စိင်းေသာရထား ဘီးများ

ြမည်သံေကာင့် ၊ အဘတိ့သည် လက်အားေလျာ့၍ သားတိ့ကိြပန်မကည့် က။ ၄

အေကာင်းမကား၊ ဖိလိတိအမျိုးသားတိ့ကိ ဖျက်ဆီးရေသာေန၊့ တ မိ၊့ ဇိဒန် မိကိ့

စစ်က ိင်ေသာသ အကျန်အကင်း ှ ိသမ ကိ ပယ်ြဖတ်ရေသာေနသ့ည် ေရာက်၍၊

ထာဝရဘရားသည် ဖိလိတိအမျိုးသား ှ င့် ကျန် ကင်းေသာ ကေတာရြပည်သားတိ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ေတာ်မမည်။ ၅ ဂါဇ မိသ့ည်ဆံပင်ရိတ်ြခင်းကိ ခံရ၏။ အာ ှ

ေကလန် မိ ့ ှ င့် ကျန် ကင်းေသာချိုင့်အရပ်သည်ပျက်စီး ပီ။ အဘယ်မကာလပတ်လံး

ကိယ်အသားကိ ခတ်ြဖတ်ရမည် နည်း။ ၆ အိထာဝရဘရား၏ထားေတာ်၊ သင်သည်

အဘယ်မကာလပတ်လံး မ ငိမ်ဘဲေနမည်နည်း။ ကိယ် အိမ်၌ဝင်၍ေနေလာ့။ ေနရာကျ၍

ငိမ်ဝပ်စွာေနေလာ့။ ၇ အာ ှ ေကလန် မိ ့ ှ င့် ပင်လယ်ကမ်းအမ၌ ထာဝရဘရား

မှာထားေတာ်မေသာေကာင့် ၊ အဘယ် သိ့ ငိမ်ဝပ်စွာေန ိင်သနည်း။ ထိအမကိ

ေဆာင် ွက်ေစြခင်း ငှါ ခန့်ထားေတာ်မ၏။

၄၈ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည်

ေမာဘြပည်ကိ ရည်မှတ်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေနေဗာ မိသ့ည် အမဂလာ ှ ိ၏။

ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်ေလ၏။ ကိရယ သိမ် မိသ့ည် ံ း၍လယြခင်းကိ ခံရ၏။ မိသဂပ် မိ ့

သည်လည်း ံ း၍ စိတ်ပျက်ေလ၏။ ၂ ေမာဘြပည်သည် ေနာက်တဖန် ေဟ ှ ဘန် မိ ့၌

မဝါ ကားရ။ ရန်သတိ့က၊ ေမာဘြပည်ကိ ြပည်မြဖစ် ေစြခင်းငှါ ပယ် ှ ား ကကန်အ့ံဟ၊

ရန် ပမည့်အ ကံ ှ င့် ကံစည် က၏။ အိမာဒေမန မိ၊့ သင်သည်လည်းပျက်

စီးရမည်။ ထားေဘးသည် သင့် ကိလိက်လိမ့်မည်။ ၃ ေဟာရနိမ် မိ ့၌လည်း

ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့် ြပင်းစွာ ေသာ ပျက်စီးြခင်း ှ ိ၍၊ ေအာ်ဟစ်ေသာအသံကိကားရ၏။

၄ ေမာဘြပည်သည်ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ သငယ်တိ့သည်

ြမည်တမ်းေသာအသံကိ ပက၏။ ၅ ငိေကးေသာအသံသည် လဟိတ်ေတာင်ေပ သိ့

တက်ရ၏။ ေဟာရနိမ် မိသိ့့ဆင်းရာအရပ်၌လည်း၊ ဆံး ံ းြခင်းအသံကိရန်သတိ့သည်

ကားရက၏။ ၆ အသက်လွတ်အ့ံေသာငှါေြပး ကေလာ့။ လွင်ြပင် ၌ ှ ိေသာ

သစ်ပင်ေြခာက်က့ဲသိ့ြဖစ် ကေလာ့။ ၇ သင်သည်မိမိဆည်းဖးေသာ ဘ ာဥစာကိ

ကိးစားေသာေကာင့် ၊ သတပါးလက်သိ့ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ေခမ ှ ဘရားကိလည်း သ၏မင်း၊

သ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့်တကွ သိမ်းသွား ကလိမ့်မည်။ ၈ လယေသာသသည်
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မိမ့ျားအစဥ်အတိင်း ေရာက်လာ၍ မိတ့ မိမ့ မလွတ်ရ။ ချိုင့် ှ င့်တကွ လွင်ြပင် သည်လည်း၊

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ထိသိ့ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၉ ေမာဘြပည်သည်

လွတ်ရာသိ့ ေြပးရေအာင် ငှက်ေတာင်တိ့ကိ ေပးေလာ့။ မိတိ့့သည်ေနေသာသမ ှ ိ၊

လဆိတ်ညံရာြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၁၀ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ ကိးစား၍ မေဆာင်ေသာ

သသည် ကျိန်ဆဲြခင်းကိခံေစ။ လအသက် ကိ မသတ်ဘဲမိမိထားကိ သိမ်း ပ်ေသာသသည်

ကျိန်ဆဲ ြခင်းကိခံေစ။ ၁၁ ေမာဘသည်အိးတလံးမှ တလံးသိ့မေြပာင်း၊ တကန်းတ ိင်ငံသိ့

ယသွားြခင်းကိမခံ၊ ငယ်ေသာ အ ွယ်မှစ၍ ငိမ်လျက်၊ မိမိအဖတ်အနည်ေပ ၌ ေနရာ

ကျလျက် ှ ိေသာေကာင့် ၊ မိမိအရသာသည် တည့်ေန၏။ ေမးေသာအနံလ့ည်း မပျက်။ ၁၂

သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေစာင်း၍ထားတတ်ေသာသတိ့ကိ သထံ့သိ့

ငါေစလတ်ရ ေသာ အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ သတိ့သည် ေမာဘကိ ေစာင်း၍ ထား ပီးလ င်၊

သ၏အိးတိ့ကိသွန်၍ ေရဘးတိ့ကိ ခဲွ ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ဣသေရလအမျိုးသည်

မိမိတိ့ခိလံေသာ ေဗသလဘရားေကာင့် ှ က်ရသက့ဲသိ၊့ ေမာဘအမျိုး သည်လည်း

ေခမ ှ ဘရားေကာင့် ှ က်ရလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါတိ့သည်အား ကီးေသာသ၊ စစ်တိက်ြခင်းငှါ

တတ်စွမ်း ိင်ေသာ သြဖစ်က၏ဟ၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ေြပာဆိကလိမ့်မည်နည်း။

၁၅ ေမာဘြပည်သည် ပျက်စီး ပီ။ မိတိ့့သည် က မ်း ေလာင် က ပီ။

သေ ွးချယ်ေသာလလင်တိ့သည် ကွပ်မျက် ြခင်းကိခံအ့ံေသာငှါ ဆင်းသွား က ပီဟ၊

ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားဟ၍ ဘဲွန့ာမ ှ ိေသာ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ေမာဘကိလပ် ကံရေသာအချိန်နီး ပီ။ သခံရ ေသာေဘးသည် အလျင်အြမန်လာ၏။ ၁၇

သပ့တ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ၊့ သအ့တွက်ြမည်တမ်း ကေလာ့။ သ၏နာမကိ

သိေသာ သအေပါင်းတိ၊့ တန်ခိး ကီးေသာလံှတံ၊ အသေရတင့်တယ် ေသာတံဖျာသည်

ကျိုးေလ ပီတကားဟ ေြပာဆိက ေလာ့။ ၁၈ ဒိဘန် မိ ့၌ေနေသာသတိ့သမီး၊ သင်ခံစားရ

ေသာ စည်းစိမ်မှ ဆင်း၍အငတ်ခံလျက်ထိင်ေလာ့။ ေမာဘကိ လယေသာသသည်

သင် ှ ိရာသိ့လာ၍၊ သင်၏ရဲတိက်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၁၉ အိအာေရာ် မိသ့ား၊

လမ်းနားမှာရပ်၍ ကည့် ေလာ့။ အဘယ်အမ ှ ိသနည်းဟ၊ ေြပးေသာေယာက်ျား ှ င့်

အသက်လွတ်ေသာ မိန်းမကိေမးြမန်းေလာ့။ ၂၀ ေမာဘသည်စိတ်ပျက်ေလ၏။

ပိလဲလျက် ှ ိ၏။ ငိေကးြမည်တမ်းကေလာ့။ ေမာဘသည် ပျက်စီးေကာင်း ကိ အာ န် မိ ့၌

ကားေြပာကေလာ့။ ၂၁ လွင်ြပင် ှ င့်တကွေဟာလန် မိ၊့ ယဟာဇ မိ၊့ ေမဖတ် မိ၊့ ၂၂

ဒိဘန် မိ၊့ ေနေဗာ မိ၊့ ဗက်ဒိဗလသိမ် မိ၊့ ၂၃ ကိရယသိမ် မိ၊့ ဗက်ဂမလ မိ၊့

ဗက်ေမာင် မိ၊့ ၂၄ ေက တ် မိ၊့ ေဗာဇရ မိမှ့စ၍၊ ေမာဘြပည်၌ ှ ိေသာ မိ ့

အနီးအေဝး ှ ိသမ တိ့သည် အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရ က၏။ ၂၅ ေမာဘ၏ဦးချိုသည် ြပတ်ေလ ပီ။

သ၏လက် ံ း သည် ကျိုးေလ ပီဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ေမာဘသည်

ထာဝရဘရားတဘက်၌ ဝါ ကား ေသာေကာင့် သကိ့ယစ်မးေစကေလာ့။ သသည် မိမိ

အန်ဖတ်၌ လးလည်း၍ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံရ၏။ ၂၇ သင်သည်ဣသေရလကိ

က့ဲရဲ ့ ပီမဟတ်ေလာ။ သိ့ရာတွင်၊ သသည်သခိးတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်သည်ကိ ေတွဘ့းသေလာ။

သ၏အေကာင်း ကိေြပာေလရာရာ၌ သင်သည်ေခါင်းကိ ှ ိတ်ပါသည်တကား။ ၂၈

ေမာဘြပည်၌ေနေသာသတိ၊့ မိတိ့့ကိစွန့်၍ ေကျာက်ကား၌ ေနကေလာ့။ ေြမတွင်းဝနားမှာ

အသိက် လပ်တတ်ေသာ ချိုးဝှက်က့ဲသိ့ ပကေလာ့။ ၂၉ ေမာဘ၏မာနကိငါတိ့သည်

ကားသိက၏။ အလွန် ကီးေသာ မာနြဖစ်၏။ မာန ကီးြခင်း၊ ေထာင်လား

ေစာ်ကားြခင်း၊ စိတ် ှ လံးြမင့် ြခင်း ှ ိေသာ်လည်း၊ ၃၀ သ၏ေဒါသအမျက်ထွက်ြခင်းကိ

ငါသိသည် ြဖစ်၍၊ သသည် အချည်း ှ ီးသက်သက်ဝါ ကားေသာ စကားကိ

ေြပာလျက် ှ င့် ၊ မိမိအလိမြပည့် စံရာဟ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိေကာင့် ၊

ေမာဘအတွက်ငါသည် ညည်းတွား ြမည်တမ်းမည်။ ေမာဘအတွက်ငါသည်

ညည်းတွား ြမည်တမ်းမည်။ ေမာသြပည်တြပည်လံးအတွက် ငိေကး မည်။

ကိရဟရက် မိသ့ားတိ့အတွက် ညည်းတွားြခင်း ှ ိရမည်။ ၃၂ အိစိဗမာစပျစ် ွယ်ပင်၊

ယာဇာ မိအ့တွက် မျက်ရည်ကျသည်ထက်၊ သင့်အတွက် ငါသည် မျက်ရည်

မျက်ရည်ကျမည်။ သင်၏အ ွန့်တိ့သည် ပင်လယ်ကိလွန်၍၊ ယာဇာပင်

လယ်တိင်ေအာင်ေရာက်က၏။ ဖျက်ဆီးေသာသသည် သင်၏သစ်သီး ှ င့်

စပျစ်သီးတိ့ကိ လယ၏။ ၃၃ ဝေြပာေသာလယ်ြပင် ှ င့် ေမာဘြပည်ထဲမှာ

ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းြပတ်ေလ ပီ။ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်း၌စပျစ်ရည်ကိ ငါြပတ်ေစ ပီ။

ေကးေကာ်သံကိ ပ၍ စပျစ်သီးကိမနင်းရ။ ေကးေကာ်ေသာ အသံလည်း

ေကးေကာ်ေသာအသံမဟတ်ရ။ ၃၄ ေဟ ှ ဘန် မိ ့ ငိေကးသံမှစ၍ ဧလာေလမိ၊့

ယာဟတ် မိတိ့င်ေအာင်၎င်း၊ ေဇာရ မိမှ့စ၍ ေဟာရနိမ် မိတိ့င်ေအာင်၎င်း

သံး ှ စ်အသက် ှ ိေသာ ွားမြမည် သံက့ဲသိ့အသံကိ လင့် က၏။ အေကာင်းမကား၊ နိမရိမ်

ေရကန်တိ့သည်လည်း ဆိတ်ညံလျက် ှ ိ က၏။ ၃၅ ေမာဘြပည်၌ြမင့် ေသာအရပ်ေပ မှာ

ပေဇာ် ေသာသ၊ မိမိဘရားတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိေ့သာ သတိ့ကိ ငါြပတ်ေစမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ ထိေကာင့် ၊ ငါ ှ လံးသည် ေမာဘြပည်အတွက်

ပေလွက့ဲသိ့ ြမည်ရလိမ့်မည်။ ငါ့ ှ လံးသည် ကိရဟရက် မိသ့ားတိ့အတွက်

ပေလွက့ဲသိ့ ြမည်ရလိမ့်မည်။ သတိ့ ဆည်းဖးေသာ ဘ ာဥစာပျက်စီး ပီ။ ၃၇

လတိင်းဆံပင်တိလျက်၊ မတ်ဆိတ်ကိရိတ်လျက်၊ လက်၌ ှ နလျက်၊ ခါး၌ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်လျက် ှ ိရ၏။ ၃၈ အသံးမရေသာ အိးကိခဲွတတ်သက့ဲသိ၊့ ေမာဘ ြပည်ကိ

ငါခဲွေသာေကာင့် ၊ ေမာဘြပည်အိမ်မိးများ အေပ ၌၎င်း၊ လမ်းများ၌၎င်း၊

ညည်းတွားြမည်တမ်း ြခင်း ှ ံ ့ြပားရမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉သတိ့ကလည်း၊

ေမာဘြပည် ပိပျက်ေလ ပီ တကား၊ ှ က်၍ဆတ်သွားေလ ပီတကားဟ ညည်းတွား

ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ ေမာဘသည် အ ှ က်ကဲွ၍ က့ဲရဲ ့ ြခင်းကိခံရလျက်၊

ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့၏ ေကာက်လန့်စရာအေကာင်းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၄၀

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ရန်သသည် ေ လင်းတပျံတတ်သက့ဲသိ့ပျံလာ၍၊

အေတာင်တိ့ ှ င့် ေမာဘြပည်ကိအပ်မိးလိမ့်မည်။ ၄၁ မိတိ့့ကိလပ် ကံ၍

ရဲတိက်တိ့ကိ တိက်ယေသာ ေကာင့် ၊ ထိေန့၌ေမာဘအမျိုးသရဲတိ့ စိတ် ှ လံးသည်၊

သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိခံရေသာ မိန်းမ၏စိတ် ှ လံး က့ဲသိ့ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၄၂

ေမာဘသည် ထာဝရဘရားတဘက်၌ ဝါ ကား ေသာေကာင့် ၊ ေနာက်တဖန်

ြပည်မြဖစ် ိင်ေအာင် ပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ၄၃ အိေမာဘအမျိုးသား၊ သင်သည်

ေကာက်လန့် ဘွယ်ေသာအရာ၊ ေြမတွင်း၊ ေကျာ့ကွင်းထဲသိ့ ေရာက် ေလ ပီ။ ၄၄

ေကာက်လန့်ဘွယ်ေသာအရာမှ ေြပးေသာ သသည် ေြမတွင်းထဲသိ့ ကျလိမ့်မည်။

ေြမတွင်းမှ လွတ်ေသာသသည် ေကျာ့ကွင်း၌ေကျာ့မိလိမ့်မည်။ ဆံးမ ြခင်းကိခံရေသာ

ှ စ်ကာလကိ ေမာဘြပည်သိ့ ငါေရာက် ေစမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅

ေြပးေသာသတိ့သည်အားကန်ေသာေကာင့် ၊ ေဟ ှ ဘန် မိအ့ရိပ်ကိ ခိ ကေသာ်လည်း၊

ှ ိဟန်ဘရင် ေနရာေဟ ှ ဘန် မိမှ့ မီးလ ံထွက်သြဖင့် ၊ မာနေထာင် လားေသာသတိ့၏

အထွဋ်မှစ၍ ေမာဘြပည်စွန်း တိင်ေအာင် ေလာင်လိမ့်မည်။ ၄၆ အိေမာဘြပည်၊

သင်သည်အမဂလာ ှ ိ၏။ အိေခမ ှ တပည့်တိ၊့ သင်တိ့သည် အကျိုးနည်း က ပီ။ သင်တိ့၏

သားသမီးများကိ သိမ်းသွင်း က ပီ။ ၄၇ သိ့ရာတွင်၊ သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ ေမာဘ

အမျိုးသားတိ့ကိ ေနာင်ကာလ၌ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

ဤေ ွက့ား၊ ေမာဘခံရ ေသာ အြပစ်တရားေပတည်း။

၄၉ အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ ရည်မှတ်၍ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလ၌ သားမ ှ ိ သေလာ။ အေမွခံမ ှ ိသေလာ။

မိလကံဘရားသည် ဂဒ်ြပည်ကိ အဘယ်ေကာင့် သိမ်းယသနည်း။ သတ့ပည့်

တိ့သည် ဂဒ် မိတိ့့၌အဘယ်ေကာင့် ေနကသနည်း။ ၂ ထိေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အမုန်အမျိုးသားတိ့ ေနရာရဗာ မိ ့၌

စစ်တိက်ြခင်းအသံ ကိ ငါ ကားေစေသာအချိန် ေရာက်လိမ့်မည်။ ထိ မိသ့ည်

ပျက်စီးရာပံြဖစ်၍၊ သ၏သမီးတိ့သည်လည်း မီး ိ ့ ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။

ထိအခါဣသေရလအမျိုး၏ေနရာကိ၊ သိမ်းယေသာ သတိ့၏ ေနရာကိ၊ ဣသေရလသည်

တဖန်သိမ်းယရလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ အိ ေဟ ှ ဘန် မိ၊့

ညည်းတွားြမည်တမ်းေလာ့။ အာဣ မိပ့ျက်စီး ပီ။ အိရဗာ မိသ့မီးတိ၊့ ငိေကးကေလာ့။

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍ ြမည်တမ်းလျက်၊ ြခံနားမှာ ေတာင်ေြမာက်ေြပး ကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ မိလကံ ဘရားသည်သ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်၊ သ၏မင်းများ ှ င့်တကွ

သိမ်းသွားြခင်းကိခံရ၏။ ၄ ငါ့ထံသိ့ အဘယ်ရန်သေရာက်လိမ့်မည်နည်းဟ

ေအာက်ေမ့လျက်၊ မိမိမိစည်းစိမ်၌ ကိးစားလျက် ေဖာက် ြပန်ေသာသတိ့သမီး၊

သင်သည် ချိုင့် တိ့၌ အဘယ်ေကာင့် ဝါ ကားသနည်း။ သင်၏ချိုင့်သည်

အေသွးစီးရာ ြဖစ်လိမ့် မည်။ ၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င် ထာဝရဘရား
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မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့် ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့ေကာင့် ေကာက်လန့်ေသာ

အေကာင်းကိ သင်၌ငါြဖစ်ေစမည်။ သင်တိ့အသီးအသီး ှ ိသမသည်

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ အတည့်အလင်းခံရကမည်။ ကဲွြပား ေသာသတိ့ကိ

စေဝးေစေသာ သလည်းမ ှ ိရ။ ၆ သိ့ေသာ်လည်း၊ သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ

အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ ေနာက်တဖန်ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ဧဒံြပည်ကိ ရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေတမန် ြပည်၌ပညာကန်သေလာ။ ပညာသတိ ှ ိေသာသတိ့သည်

အ ကံမေပး ိင်သေလာ။ သတိ့ဥာဏ်သည် ဆံးသေလာ။ ၈ အိေဒဒန် မိသ့ မိသ့ားတိ၊့ ဆတ်၍

ေြပးသွား က ေလာ့။ နက်နဲေသာအရပ်၌ ေနကေလာ့။ ဧေသာေတွရ့ ေသာေဘး၊

ဆံးမြခင်းကိခံရေသာ အချိန်ကိ ငါေရာက် ေစမည်။ ၉ စပျစ်သီးကိဆွတ်ေသာ

သတိသ့ည်သင် ှ ိရာသိ့ လာလ င်၊ သတပါးလိက်၍ ဆွတ်စရာဘိ့ ကျန် ကင်း ေစကလိမ့်မည်

မဟတ်ေလာ။ ညဥ့်အခါသခိးလာလ င်၊ စိတ်ေြပေလာက်ေအာင်သာ လယကလိမ့်မည်

မဟတ် ေလာ။ ၁၀ ဧေသာ၏အဝတ်ကိ ငါခတ်မည်။ သသည် ပန်း၍မေန ိင်ေအာင်

သကွယ်ေသာေနရာအရပ်တိ့ကိ ငါလှန်မည်။ သ၏အမျိုးအ ွယ်၊ ညီအစ်ကိ၊

အိမ်နီး ချင်းတိ့သည် ပျက်စီး၍၊ သကိ့ယ်တိင်လည်း ေပျာက်ရ လိမ့်မည်။ ၁၁

သင်၌မိဘမ ှ ိေသာသငယ်တိ့ကိ ထားခ့ဲေလာ့။ ငါေစာင့် မမည်။သင်၏ မတ်ဆိးမတိ့သည်

ငါ့ကိခိလံကေစ။ ၁၂ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ခွက်ဖလား ကိ

မေသာက်ထိက်ေသာ သတိ့သည် အကယ်၍ ေသာက် ကသည် မှန်လ င်၊ သည်အြပစ်ကိ

မခံဘဲ ှ င်း ှ င်း လွတ်ရမည်ေလာ။ မလွတ်ဘဲမေနရ။ စင်စစ်ေသာက် ရမည်။ ၁၃

ေဗာဇရြပည်သည်အ့ံ သရာ၊ က့ဲရဲရ့ာ၊ လစိတ် ညံရာ၊ ကျိန်ဆဲရာြဖစ်လိမ့်မည်။ သတိ့၏

မိအ့လံးစံ သည်လည်း၊ အစဥ်သတ်သင်ပယ် ှ င်း ရာြဖစ်ရကလိမ့် မည်ဟ၊

ငါသည်ကိယ်ေတာ်ကိ တိင်တည်ကျိန်ဆိ ပီးဟ၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရား ေကးေကာ်ေတာ်မသံကိ ငါ ကား ၏။ သင်တိ့သည် စည်းေဝး၍၊

ဧဒံြပည်ကိ တိက်ြခင်းငှါ စစ်ချီ၍လာကေလာ့ဟ တပါးအမျိုး သားတိ့ထံသိ့

သံမန်ကိ ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၅ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် သင်သည် ယတ်မာ

မည်အေကာင်း ှ င့် ၊ လတိ့တွင် အသေရ တ်ချြခင်းကိ ခံရမည်အေကာင်း ငါ ပမည်။ ၁၆

ေကျာက်ကားတိ့၌ ေန၍ေတာင်ထိပ်ကိ ခိလံ ေသာ သြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

သင်၏ေကျာက်မက်ဖွယ်ေသာ အြခင်းအရာ၊ သင်၏မာနသည် သင့် ကိလှည့် စား ပီ။

သင်သည် ေ လင်းတက့ဲသိ့ ြမင့် ေသာအရပ်၌ အသိက်ကိ လပ်ေသာ်လည်း၊ ထိအရပ်မှ

သင့် ကိ ငါ ှ ိမ့်ချမည်ဟ ထာဝရဘ ရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ဧဒံြပည်သည်

အ့ံသရာြဖစ်၍၊ ေ ှ ာက်သွား ေသာ သတိင်းအ့ံ သကလိမ့်မည်။ သခံရေသာ ေဘးဥပဒ်

အေပါင်းတိ့ေ ကာင့် က့ဲရဲသံ့ကိ ပကလိမ့်မည်။ ၁၈ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိမှ့စ၍

နီးစပ်ေသာ မိ့ တိ့၏ ပျက်စီးြခင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ဧဒံြပည်၌ အဘယ်သမ မေနရ။

လသားတစံတေယာက်မ ေနရာမကျရဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ြခေသ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်၏ ဂဏ်အသေရမှ တတ်သက့ဲသိ၊့ ရန်သသည် ေကျာက် ှ င့် ြပည့်စံေသာ

ေနရာသိ့တက်ေသာအခါ၊ ေနေသာသသည် ချက်ြခင်း ေြပးမည်အေကာင်းကိ ငါ ပမည်။

ေ ွးချယ်ေသာ သကိလည်း၊ ဧဒံြပည်အေပ မှာ ငါခန့်ထားမည်။ ငါ ှ င့် အဘယ်သတသနည်း။

ငါ့အချိန်ကိ အဘယ်သ ချိန်းချက်မည်နည်း။ အဘယ်မည်ေသာ သိးထိန်းသည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာ ရပ် ိင်သနည်း။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ဧဒံြပည်တဘက် ၌

ကံစည်ေတာ်မေသာအ ကံ၊ ေတမန်ြပည်သားတိ့ တဘက်၌ ကံစည်ေတာ်မေသာ

အ ကံအစည်တိ့ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ အကယ်စင်စစ်ရန်သသည်၊ အားမ ှ ိ

ေသာထိသိးတိ့ကိ လယက်လိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ် သတိ့ ှ ိရာသိ့လာ၍၊

ကျက်စားရာအရပ်တိ့ကိ ဖျက်ဆီး လိမ့်မည်။ ၂၁ သတိ့ ပိလဲေသာ အသံေကာင့်

ေြမ ကီးလပ် ှ ား ၏။ သတိ့ေအာ်ဟစ်ေသာ အသံကိ ဧဒံပင်လယ်တိင် ေအာင် ကားရ၏။ ၂၂

ရန်သသည် တက်၍ ေ ွလင်းတက့ဲသိ့ပျံလျက်၊ ေဗာဇရ မိကိ့ အေတာင်တိ့ ှ င့်

ြဖန့်မိးလိမ့်မည်။ ထိေန့၌ ဧဒံြပည်သားသရဲတိ့၏ စိတ် ှ လံးသည်၊ သားဘွားြခင်း

ေဝဒနာကိခံရေသာ မိန်းမ၏စိတ် ှ လံးက့ဲသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၃ ဒမာသက် မိကိ့

ရည်မှတ်ေသာ စကားဟမ ကား၊ ဟာမတ် မိ ့ ှ င့် အာပဒ် မိတိ့့သည် မေကာင်းေသာ

သိတင်းကိကားေသာေကာင့် ၊ အ ှ က်ကဲွ ၍စိတ်ပျက် လျက် ှ ိ က၏။ ပင်လယ်တိင်ေအာင်

စိးရိမ်စရာ ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ငိမ်ဝပ်ြခင်းသိ့မေရာက် ိင်။ ၂၄ ဒမာသက် မိသ့ည် အားေလျာ့ ပီ။

ေြပးအ့ံေသာ ငှါ ကိယ်ကိလှည့် ပီ။ တန်လပ်လျက်ေန၏။ ဒကဆင်းရဲ ကိ၎င်း၊

သားဘွားေသာမိန်းမခံရသက့ဲသိ၊့ ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကိ၎င်း ခံရ၏။ ၂၅

အသေရ ှ ိေသာ မိ၊့ ငါဝမ်းေြမာက်စရာ မိသ့ည် အဘယ်ေကာင့် မကျန် ကင်းရသနည်း။ ၂၆

သိ့ြဖစ်၍၊ ထိ မိသ့ားလလင်တိ့သည် လမ်းမတိ့၌ လဲ၍၊ ထိေနတွ့င် စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည်

ဆံး ံ း က လိမ့်မည်။ ၂၇ ငါသည်လည်း၊ ဒမာသက် မိ ့ ိ းကိ မီး ိ ့၍၊ ဗဟာဒဒ်၏

နန်းေတာ်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၈ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ လပ် ကံေသာ ေကဒါြပည် ှ င့် ဟာေဇာ် ိင်ငံတိ့ကိ

ရည်မှတ်၍ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထကေလာ့။ ေကဒါြပည်သိ့ သွား၍၊

အေ ှ မ့ျက် ှ ာအရပ်သားတိ့ကိ လယကေလာ့။ ၂၉ သတိ့တဲများ ှ င့် သိးစများကိ၎င်း၊

ကလားကာ များ၊ အသံးအေဆာင်များ၊ ကလားအပ်များကိ၎င်း သိမ်း၍ ယသွားရကမည်။

သတိ့ပတ်လည်၌ ေကာက်လန့်စရာ အေကာင်းကိ ေကးေကာ်ရကမည်။ ၃၀

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဟာေဇာ် ြပည်သားတိ၊့ ေဝးစွာ ေြပးသွား ကေလာ့။

နက်နဲေသာ အရပ်တိ့၌ ေနကေလာ့။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ် ေနဇာသည်

သင်တိ့ကိရည်ေဆာင်၍ စီရင်မည်ဟ သင်တိ့ တဘက်၌ ကံစည်ေသာအ ကံအစည် ှ ိ၏။

၃၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထက ေလာ့။ ငိမ်ဝပ်စွာေန၍

စိးရိမ်စရာမ ှ ိေသာလမျိုး၊ မိတံ့ခါး ှ င့်ကန့်လန့်ကျင်ကိ မသံးတတ်၊ အေပါင်းအေဘာ်မ ှ ိ ၊

တြခားစီေနတတ်ေသာလမျိုးေနရာသိ့ သွား ကေလာ့။ ၃၂သတိ့ကလားအပ်အစ ှ ိေသာ

တိရစာန်အေပါင်း တိ့သည် လယရာြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ပါးမန်းကိရိတ်တတ်

ေသာ လမျိုးကိအရပ်ရပ်သိ့ ငါကဲွြပားေစမည်။ အရပ်ရပ် တိ့မှ သတိ့၌

ေဘးဥပဒ်ကိငါေရာက်ေစမည်ဟ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ဟာေဖာ်ြပည်သည်

ေြမေခွးေနရာ၊ လဆိတ်ညံ ရာ အစဥ်ြဖစ်၍၊ အဘယ်သမ မေနရ။ လသားတစံ

တေယာက်မ မေနရ။ လသားတစံ တေယာက်မ ေနရာ မကျရ။ ၃၄ ယဒ ှ င်ဘရင်

ေဇဒကိမင်းနန်းစံစက၊ ဧလံြပည် ကိ ရည်မှတ်ေသာထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်

သည် ပေရာဖက်ေယရမိသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၃၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဧလံ၏ေလးတည်းဟေသာ သ၏ အစွမ်းသတိအထွဋ်အြမတ်ကိ

ငါချိုးမည်။ ၃၆အရပ်ေလးမျက် ှ ာတိ့က ေလေလးမျိုးကိ ဧလံြပည်သိ့ငါေဆာင်ခ့ဲမည်။

ထိေလတိ့ေ ှ မှ့ာ ြပည်သား များကိ ငါလင့် မည်။ ထိသိ့ ှ င်ထတ်ေသာ ဧလံြပည်သား

မေရာက်ေသာ တိင်း ိင်ငံတခမ မ ှ ိရ။ ၃၇ ဧလံြပည်သားတိ့ကိ ရန်သတိ့ေ ှ မှ့ာ၎င်း၊ သတိ့

အသက်ကိ ှ ာေသာ လတိ့ေ ှ မှ့ာ၎င်း၊ ငါေကာက်လန့် ေစ၍၊ ြပင်းစွာေသာ

ငါ၏အမျက်တည်းဟေသာ ေဘးဥပဒ်ကိသတိ့အေပ သိ့ ေရာက်ေစမည်။ သတိ့ကိ

မဖျက်ဆီးမီှတိင်ေအာင် သတိ့ေနာက်သိ့ ထားကိ လတ်လိက်ရမည်ဟ ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ဧလံြပည်၌ ငါ၏ပလင်ကိ တည်ထား၍၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်

မင်းသားတိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉

သိ့ရာတွင်၊သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ ဧလံ အမျိုးသားတိ့ကိ ေနာင်လာကာလ၌

ငါေဆာင်ခ့ဲဦးမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၅၀ ထာဝရဘရားသည် ဗာဗလန် မိ ့ ှ င့် ခါလဒဲြပည် ကိ ရည်မှတ်၍၊

ပေရာဖက်ေယရမိအားြဖင့် မိန့်ေတာ် မေသာစကားဟမကား၊ ၂

လမျိုးတိ့တွင် သိတင်း ကားေြပာကေလာ့။ ဝှက်၍ မထားဘဲအလံကိ

ထ၍ေကာ်ြငာကေလာ့။ ကားေြပာရေသာစကားဟမကား၊ ဗာဗလန် မိကိ့

တိက်ယကပီ။ ေဗလဘရားသည် အ ှ က်ကဲွ ပီ။ ေမေရာ ဒပ်ဘရားသည် ကျိုး ပီ။

ဗာဗလန် ပ်တဆင်းတတိ့သည် အ ှ က်ကဲွ၍ကျိုးပ့ဲလျက် ှ ိ က၏။ ၃ လတမျိုးသည်

ေြမာက်မျက် ှ ာမှလာ၍ ဗာဗ လန်ြပည်ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းလိမ့်မည်။ ေနေသာ

သမ ှ ိရ။ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့သည်။ အကန်အစင် ထွက်သွား ကလိမ့်မည်။ ၄

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ အခါ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည်

ယဒအမျိုးသား တိ့ ှ င့် ေပါင်းဘက်၍လာကလိမ့်မည်။ မျက်ရည်ကျလျက်၊ ခရီးသွားလျက်၊

သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ သွား၍ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ၅ ဇိအန် မိသိ့့

မျက် ှ ာ ပ၍ လမ်းကိ ှ ာ ကလိမ့် မည်။ အစဥ်မေမ့ေလျာ့ရေသာ ပဋိညာဥ်အားြဖင့်

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ မိဿဟာယ ဖဲွ ့ ကလိမ့်မည်။ ၆ ငါ၏လတိ့သည်
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ေပျာက်ေသာသိးြဖစ် က ပီ။ သိးထိန်းတိ့သည် ေတာင်များေပ မှာလမ်းလဲွေစကပီ။

သတိ့သည်ေတာင်တလံးမှတလံးသိ့ လမ်းလဲွသွား၍၊ ငိမ်ဝပ်ေသာအရပ်ကိေမ့ေလျာ့က ပီ။

၇ သတိ့ကိ ေတွ့ ကံသမ ေသာသတိ့သည် ကိက်စား က ပီ။ ရန်သတိ့က၊

သတိ့သည်တရားေသာ ငိမ်ဝပ်ရာ၊ ဘိးေဘးတိ့ခိလံရာ ထာဝရဘရား

ကိြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့သည်ကိက်စားေသာ်လည်း မလွန်ကျူးဟ ေြပာဆိ က ပီ။ ၈

ဗာဗလန် မိထဲ့ကေြပး ကေလာ့။ ခါလဒဲြပည်မှ ထွက်သွား ကေလာ့။ သိးစေ ှ ့၌

သိးထီးက့ဲသိ့ ပကေလာ့။ ၉ အေကာင်းမကား၊ ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်၌ ကီးစွာေသာ

တိင်း ိင်ငံသားအစအေဝးကိ ငါ ိးေဆာ်၍၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ ေဆာင်ခ့ဲသမည်။

သတိ့သည် မိတ့ဘက်၌ တပ်ခင်းကျင်း၍ တိက်ယကလိမ့်မည်။ သတိ့ကစ်ေသာ

ြမားတိ့သည် လိမာေသာ စစ်သရဲ၏ ြမားက့ဲသိ့ြဖစ်၍ မမှန်ဘဲမေနရ။ ၁၀

ခါလဒဲြပည်သည် လယရာြဖစ်၍၊ လယေသာ သတိ့သည် ဝကလိမ့်မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့အေမွကိ ဖျက်ဆီးေသာသတိ၊့ သင်တိ့သည်

ဝမ်းေြမာက် င်လန်း က ပီ။ကျက်စားေသာ ွားမက့ဲသိ့ ခန် က ပီ။ ြမင်းထီးက့ဲသိ့ ဟီ က ပီ။

၁၂ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့ အမိသည် မိန်းေမာ ေတွေဝလိမ့်မည်။ သင်တိ့ကိေမွးဘွားေသာ

သသည် အ ှ က်ကဲွလိမ့်မည်။ ြပည်တကာတိ့တွင် အယတ်ဆံးေသာ ြပည်၊

သတ်သင်ေသာအရပ်၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာ လွင်ြပင် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၁၃ထာဝရဘရား၏

အမျက်ေတာ်ေကာင့် ေနာက် တဖန်လမေနရ။ ဆိတ်ညံေသာအရပ် သက်သက်ြဖစ်ရ

လိမ့်မည်။ ဗာဗလန် မိန့ားမှာ ေရာက်သွားေသာ သတိင်း အ့ံ သ၍၊ သခံရေသာေဘးဥပဒ်ကိ

ေထာက်လျက်၊ က့ဲရဲ ့ သံကိ ပကလိမ့်မည်။ ၁၄ ဗာဗလန် မိပ့တ်လည်၌ တပ်ခင်းကျင်း က

ေလာ့။ သသည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ေလးသမားအေပါင်းတိ၊့

ြမားကိမ ှ ေြမာဘဲ ပစ်ကေလာ့။ ၁၅ မိပ့တ်လည်၌ ေကးေကာ်ကေလာ့။ သသည် ဝန်ချ ပီ။

မိ ့ ိ း ှ င့် ြပအိးတိ့သည် ပိလဲက ပီ။ ထာဝရ ဘရား၏အမျက်ေတာ်ေြပြခင်း အမြဖစ်၍၊

သကိ့အြပစ် ှ င့်အေလျာက်စီရင် ကေလာ့။ သသည် ပဘးသည် အတိင်းသ၌ ပကေလာ့။

၁၆ ဗာဗလန် မိ ့၌ မျိုးေစ့ ကဲေသာ သ ှ င့် စပါး ရိတ်ေသာ သတိ့ကိပယ်ြဖတ်ကေလာ့။

ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာ ထားကိေကာက်ေသာေကာင့် ၊ အသီးအသီးတိ့သည်

မိမိတိ့လမျိုးေနရာသိ့ ြပန်သွား၍၊ မိမိတိ့ြပည်သိ့ေြပး ကလိမ့်မည်။ ၁၇

ဣသေရလသည်အရပ်ရပ်သိ့ လွင့် ေြပးရေသာ သိးြဖစ်၏။ ြခေသ့တိ့သည်

ေ ှ ာင့် ှ က် က ပီ။ အာ ရိ ှ င်ဘရင်သည် ေ ှ းဦးစွာ ကိက်စား ပီ။ ေနာက်မှ ဗာဗ

လန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် သ၏အ ိးတိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ ပီ။ ၁၈ ထိေကာင့် ၊

ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ

သည်ကား၊ ငါသည်အာ ရိ ှ င်ဘရင်ကိ ဒဏ်ေပးသည် နည်းတ၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ င့်

သ၏ ိင်ငံကိ ဒဏ်ေပး မည်။ ၁၉ဣသေရလကိသ၏ေနရင်းအရပ်သိ့ ငါေဆာင် ခ့ဲဦးမည်။

သသည် ကရေမလေတာင် ှ င့် ဗာ ှ န်ေတာင် ေပ မှာ ကျက်စား၍၊ ဧဖရိမ်

ေတာင် ှ င့် ဂိလဒ်ေတာင် ေပ မှာ ဝလိမ့်မည်။ ၂၀ ထိကာလအခါ ဣသေရလအြပစ်ကိ

စစ်ေကာ ေသာ်လည်း အြပစ်မေပရာ။ ယဒဒစ ိက်တိ့ကိ ှ ာ၍ မေတွရ့ာ။

ငါချန်ထားေသာ သတိ့၏ အြပစ်ကိ ငါေြဖ ှ င်း မည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ပန်ကန်တတ်ေသာြပည်၊ ဆံးမအပ်ေသာ ြပည်သားတိ့ ှ ိရာသိ့ စစ်ချီ ကေလာ့။

သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍ သတိ့အမျိုးအ ွယ်ကိအကန်အစင် ဖျက်ဆီး ကေလာ့။

ငါမှာထားသမအတိင်း ပကေလာ့ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိြပည်၌စစ်တိက်ြခင်းအသံ၊ ကီးစွာေသာ ဖျက်ဆီးြခင်းအသံကိ ကားရ၏။ ၂၃

ေြမတြပင်လံးကိ ိက် ှက်ေသာသံတသည် ကျိုးြပတ်ေလ ပီတကား၊ ဗာဗလန် မိသ့ည်

လမျိုးတိ့တွင် အ့ံ သရာြဖစ်ေလ ပီတကား။ ၂၄ အိ ဗာဗလန် မိ၊့ သင်အဘိ့ေကျာ့ကွင်းကိ

ငါေထာင်ထားသြဖင့် ၊ သင်သည် သတိလစ်၍ေကျာ့မိ ပီ။ ထာဝရဘရား၏ အာဏာေတာ်ကိ

ဆန်ေသာေကာင့် ၊ ရန်သေတွ့၍ တိက်ယ ပီ။ ၂၅ ထာဝရဘရားသည် လက်နက်စံ

တိက်ေတာ်ကိ ဖွင့် ၍၊ အမျက်ေတာ်လက်နက်တိ့ကိ ထတ်ေတာ်မ ပီ။ ဤအမကား၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ သခင်အ ှ င် ထာဝရ ဘရားသည် ခါလဒဲြပည်၌ ပေတာ်မေသာ

အမေပတည်း။ ၂၆ မိတ့ဘက်မှတဘက်တိင်ေအာင် တိက် က ေလာ့။ စပါးကျီတိ့ကိ

ဖွင့် ၍၊ စပါးပံများက့ဲသိ့ ပံထားလျက်၊ အလင်းမကင်းေစြခင်းငှါ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးကေလာ့။

၂၇သ၏ ွားဥသဘ ှ ိသမ တိ့ကိ သတ်ကေလာ့။ သတ်ရာအရပ်သိ့ ဆင်းသွားေစကေလာ့။

သတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အကယ်စင်စစ် သတိ့အချိန်၊ ဆံးမြခင်းကိ ခံရေသာ

အချိန်ေရာက်ေလ ပီ။ ၂၈ ငါတိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ် ေြပြခင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီးေသာအြပစ် ှ င့် အေလျာက် ဒဏ်ေပးြခင်းသိတင်းကိ

ဇိအန် မိ ့၌ ကားေြပ အ့ံေသာငှါ၊ ဗာဗလန်ြပည်မှ ေြပးလွတ်ေသာသတိ့၏ အသံ ကိ

ကားရ၏။ ၂၉ ေလးသမားတိ့ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့ေခ ကေလာ့။ ပစ်တတ်ေသာ

သအေပါင်းတိ၊့ မိပ့တ်ဝန်းကျင်၌ တပ်ချ ကေလာ့။ မိသ့ မိသ့ားတေယာက်ကိမ

မလွတ်ေစ ှ င့် ။ ထိ မိက့ျင့် ေသာ အကျင့် ှ င့်အေလျာက် အြပစ်ေပးက ေလာ့။

သပဘးသမအတိင်း သ၌ ပကေလာ့။ သသည်ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ

ဘရား၊ ထာဝရ ဘရားတဘက်၌ ဝါကား ပီတကား။ ၃၀ ထိေကာင့် ၊ မိသ့ားလလင်တိ့သည်

လမ်းမတိ့၌ လဲေန၍၊ ထိေနတွ့င် စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် ဆံး ံ း က

လိမ့်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခသခင်အ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိမာန ကီးေသာသ၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။

အကယ်စင်စစ်သင်၏အချိန်၊ ဆံးမြခင်းကိခံရ ေသာ အချိန်ေရာက်ေလ ပီ။ ၃၂

မာန ကီးေသာသသည် ထိမိ၍ လဲ ပီးမှ အဘယ် သမ မကရ။ ငါသည်လည်း သေ့နရာ

မိတိ့့ကိ မီး ိ ့၍၊ သပ့တ်လည်၌ေနေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ေလာင်လိမ့်မည် ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် တကွယဒအမျိုးသားတိ့သည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရက ပီ။

သတိ့ကိသိမ်းသွားေသာ သ ှ ိသမ တိ့သည် ချုပ်ထား ပီး လ င်၊ ငါတိ့သည် မလတ်ဟ

ြငင်းပယ်လျက်ေနကပီ။ ၃၄ သိ့ရာတွင်၊ သတိ့ကိေ ွး တ်ေသာ သခင်သည်

အား ကီး၏။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရား တည်းဟေသာ

ဘဲွန့ာမ ှ ိေတာ်မ၏။ ထိသခင်သည်သတိ့ အမကိ ကျပ်တည်းစွာေစာင့် ၍၊

ြပည်ေတာ်ကိ ငိမ်ဝပ် ေစလျက်၊ ဗာဗလန် မိသ့ မိသ့ားတိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်လျက်

ပေတာ်မမည်။ ၃၅ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထားေဘး သည်

ခါလဒဲြပည်သ၊ ဗာဗလန် မိသ့ားတိ့ ှ င့်တကွ မင်းများ၊ ပညာ ှ ိများအေပ သိ့

သင့် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၃၆ထားေဘးသည် မိစာဆရာတိ့အေပ သိ့ ေရာက် ၍၊ သတိ့သည်

အ းြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ထားေဘးသည် ထိ မိသ့ားစစ်သရဲတိအ့ေပ သိ့ ေရာက်၍၊ သတိ့သည်

စိတ်ပျက်ကလိမ့်မည်။ ၃၇ ထားေဘးသည်ြမင်းများ၊ ရထားများ၊ မိထဲ့မှာ

ေနေသာလအမျိုးမျိုး ှ ိသမ တိအ့ေပသိ့ ေရာက်၍၊ သတိ့သည် မိန်းမက့ဲသိ့ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။

ထားေဘးသည် မိဘ့ ာအေပ သိ့ေရာက်၍၊ ရန်သတိ့သည်လယ ကလိမ့်မည်။ ၃၈

ခန်းေြခာက်ြခင်းေဘးသည် မိ၏့ ေရတိ့ အေပ သိ့ေရာက်၍ ခန်းေြခာက် ကလိမ့်မည်။

အေကာင်း မကား၊ ထိြပည်သည် ပ်တတိ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိ၏။ ြပည်သား တိ့သည်

ဆင်းတတိ့ကိ အမီှ ပ၍ ဝါ ကားက၏။ ၃၉ ထိေကာင့် ၊ ေတာသားရဲတိ့သည်

ေတာေခွးတိ့ ှ င့်တကွ ထိ မိ ့၌ ေနကလိမ့်မည်။ ကလားအပ်ငှက်တိ့ သည်လည်း

ေနရာကျကလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန် အဘယ် သမ မေနရ။ ကာလအစဥ်အဆက်

လေနရာမြဖစ်ရ။ ၄၀ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိမှ့စ၍ နီးဆပ်ေသာ မိမ့ျားကိ

ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မသြဖင့် လဆိတ်ညံ သက့ဲသိ၊့ ဗာဗလန် မိ ့၌ အဘယ်သမ မေနရ၊

လသားတစံ တေယာက်မ ေနရာမကျရဟ၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။ ၄၁ ကည့် ေလာ့။

လမျိုးတမျိုးသည် ေြမာက်မျက် ှ ာမှ လာ၏။ ကီးစွာေသာ လမျိုး ှ င့် များစွာေသာ

ှ င်ဘရင်တိ့ သည် ေြမ ကီးစွန်းတိ့မှ ေပလာက၏။ ၄၂ ေလး ှ င့် လံှတိ့ကိ လက်စဲွ က၏။

ကမ်း ကတ် ေသာ အမျိုးြဖစ်၍ သနားြခင်းက ဏာမ ှ ိ။ သတိ့စကား သံသည်

သမဒရာြမည်သံက့ဲသိ့ ဟန်းတတ်၏။ အိဗာဗ လန်သတိ့သမီး၊ စစ်သရဲက့ဲသိ့

တပ်ခင်းကျင်းလျက်ြမင်း စီး၍၊သင် ှ ိရာသိ့ ချီလာကလိမ့်မည်။ ၄၃သတိ့၏သိတင်းကိ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ကား၍လက်အားေလျာ့၏။ ဒကဆင်းရဲကိ၎င်း၊ သားဘွား

ေသာမိန်းမခံရသက့ဲသိ့ ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကိ၎င်း ခံရ၏။ ၄၄ ြခေသ့သည်

ေယာ်ဒန်ြမစ်၏ ဂဏ်အသေရမှ တတ်သက့ဲသိ၊့ ရန်သသည် ေကျာက် ှ င့် ြပည့်စံေသာ

ေနရာသိ့တက်ေသာအခါ၊ ေနေသာ သသည် ချက်ြခင်း ေြပးမည်အေကာင်းကိ

ငါ ပမည်။ ေ ွးချယ်ေသာ သကိ လည်းဗာဗလန် မိအ့ေပ မှာ ငါခန့်ထားမည်။ငါ ှ င့်

အဘယ်သတသနည်း။ ငါ့အချိန်ကိ အဘယ်သချိန်းချက် မည်နည်း။ အဘယ်မည်ေသာ

သိးထိန်းသည် ငါ့ေ ှ မှ့ာ ရပ် ိင်သနည်း။ ၄၅ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားသည် ဗာဗလန် မိ ့
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တဘက်၌ ကံစည်ေတာ်မေသာအ ကံ၊ ခါလဒဲြပည်တဘက် ၌ ကံစည်ေတာ်မေသာအ ကံ

အစည်တိ့ကိ နားေထာင် က ေလာ့။ အကယ်စင်စစ်ရန်သသည် အားမ ှ ိေသာ ထိသိး

တိ့ကိ လယက်လိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ်သတိ့ ှ ိရာသိ့ လာ၍၊ ကျက်စားရာအရပ်ကိ

ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၄၆ ဗာဗလန် မိကိ့တိက်ယေသာ အသံေကာင့် ေြမ ကီးလပ် ှ ား၏။

ေအာ်ဟစ်ေသာအသံကိ လအမျိုးမျိုး တိ့သည် ကားရက၏။

၅၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် မိတ့ဘက်၌၎င်း၊

ငါ၏ရန်သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာ သတိ့တဘက်၌၎င်း၊ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ

ေလကိ ငါထေစ မည်။ ၂ စံေကာ ှ င့် ြပာတတ်ေသာသတိ့ကိ ဗာဗလန် မိ ့ သိ့

ငါေစလတ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် တြပည်လံးကိြပာ၍ ှ င်းလင်း ကလိမ့်မည်။

အမေရာက်ေသာကာလ၊ သတိ့ သည် မိပ့တ်ဝန်းကျင်တိ့၌ ရန်ဘက် ပလျက်ေနက

လိမ့်မည်။ ၃ ေလးကိကိင်ေသာသ၊ သံချပ်အကျကိဝတ်ေသာ သတိ့ကိ ေလးတင်၍

ပစ် ကေလာ့။ မိသ့ားလလင်တိ့ကိ မ ှ ေြမာဘဲ၊ မိသ့ားအလံးအရင်း ှ ိသမ တိ့ကိ

ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီး ကေလာ့။ ၄ ထိသိ့သရဲတိ့သည် ခါလဒဲြပည်တွင်၊ လမ်းမတိ့၌

လဲ၍အထိးခံရကလိမ့်မည်။ ၅ ဣသေရလအမျိုး ှ င့်ယဒအမျိုးေနရာ ြပည်သည်၊

ဣသေရလအမျိုး၏သန့် ှ င်းေတာ်မေသာ ဘရားကိ ြပစ်မှားေသာ

အြပစ် ှ င့် ြပည့်ေသာ်လည်း၊ သတိ့ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား

သည် ထိအမျိုးတိ့ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။ ၆ ဗာဗလန် မိထဲ့က ထွက်ေြပး၍၊ အသီးအသီး

ကိယ်အသက်ကိ ကယ် တ်ကေလာ့။ မိသ့ားတိ့၏အြပစ် ှ င့် ေရာ၍ ဆံး ံ းြခင်ကိ

မခံ က ှ င့် ။ ဤအချိန်ကား၊ ထာဝရဘရား၏အမျက်ေတာ်ကိ ေြဖချိန်ြဖစ်၍၊ အကျိုး

အြပစ် ှ င့်အေလျာက် စီရင်ေတာ်မမည်။ ၇ ဗာဗလန် မိသ့ည်၊ ထာဝရဘရားကိင်ေတာ်မ၍

ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ ယစ်မးေစေသာေ ဖလားြဖစ်၏။ ထိဖလား၌ပါေသာ စပျစ်ရည်ကိ

လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ေသာက်၍အ းြဖစ် က၏။ ၈ ဗာဗလန် မိသ့ည် ချက်ြခင်း ပိလဲ၍

ပျက်စီး ပီ။ သ၏အတွက် ငိေကးြမည်တမ်း ကေလာ့။ သ၏အနာ ေပျာက် ိင်လ င်၊

ေပျာက်ေစြခင်းငှါ ဗာလစံေစးကိ ယကေလာ့။ ၉ ငါတိ့သည် ဗာဗလန် မိ၏့အနာကိ

ေပျာက်ေစ ြခင်းငှါ ပေသာ်လည်း၊ အနာမေပျာက် ိင်။ သကိ့ စွန့်ပစ်၍၊ အသီးအသီး ငါတိ့

ေနရင်းြပည်သိ့ သွား က ကန်အ့ံ။ သခံရေသာအြပစ်သည် ေကာင်းကင် တိင်ေအာင်

ေရာက်၍၊ မိဃ်းတိမ်ကိ ထိလျက် ှ ိ၏။ ၁၀ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့ေြဖာင့် မတ်ေကာင်းကိ

ေဘာ်ြပေတာ်မ ပီ။ လာကေလာ့။ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားအမေတာ်ကိ ဇိအန် မိ ့၌

ကားေြပာက ကန်အ့ံ။ ၁၁ ြမားတိ့ကိ ပွတ်ကေလာ့။ ဒိင်းလားတိ့ကိ ကိင်စဲွ ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် ေမဒိ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မ ပီ။ ဗာဗလန် မိကိ့ ဖျက်ဆီးမည်

အ ကံ ှ ိေတာ်မ၏။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ အမျက် ေတာ်ကိေြဖြခင်း၊

ဗိမာန်ေတာ်ကိဖျက်ဆီးေသာအြပစ် ှ င့် အေလျာက် ဒဏ်ေပးြခင်းအမြဖစ်သတည်း။

၁၂ ဗာဗလန် မိ ့ ိ းေ ှ မှ့ာ အလံကိထကေလာ့။ များစွာေသာ လေစာင့် တိ့ကိ

ထား၍ကင်းထိး ကေလာ့။ ေချာင်းေြမာင်းေသာ တပ်သားတိ့ကိ ြပင် ကေလာ့။ ထာဝရ

ဘရားသည် ဗာဗလန် မိသ့ားတိ့ကိ ခိမ်းသည်အတိင်း ကံစည်၍ လက်စသတ်ေတာ်မသည်။

၁၃ များစွာေသာ ေရအနားမှာေန၍ စည်းစိမ် ကီး ေသာသ၊ သင်၏ဆံး ံ းချိန်၊

သင်၏ေလာဘ အလိပျက်ချိန် ေရာက်ေလ ပီ။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေတာ်မသည်ကား၊ သင့် ကိ

ကျိုင်းေကာင်များ ှ င့် ြပည့်ေစသက့ဲသိ့ လများ ှ င့် ြပည့် ေစမည်။ သတိ့သည်သင့်တဘက်၌

ေကးေကာ်သံကိ လင့် ကလိမ့်မည်။ ၁၅တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ေြမ ကီးကိ ဖန်ဆင်းေတာ်

မ ပီ။ ပညာေတာ်အားြဖင့် ေလာကဓာတ်ကိ တည်ေတာ် မ ပီ။ ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့်

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ကက်ေတာ်မ ပီ။ ၁၆အသံေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မေသာအခါ၊ မိဃ်းေရ

အသံဗလံြဖစ်တတ်၏။ ေြမ ကီးစွန်းမှမိဃ်းတိမ်ကိ တက်ေစေတာ်မ၏။ မိဃ်း ွာသည် ှ င့်

လ ပ်စစ်ြပက်ေစ ေတာ်မ၏။ ေလကိလည်း ဘ ာေတာ် တိက်ထဲကထတ် ေတာ်မ၏။ ၁၇

လမည်သည်ကား၊ မိမိဥာဏ်အားြဖင့် တိရစာန် က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ပ်တကိ သွန်းေသာ

သတိင်းမိမိလပ်ေသာ ပ်တအားြဖင့် ေမှာက်မှားလျက် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

သွန်းေသာ ပ်တသည် မသာြဖစ်၏။ သ၌လည်း ထွက်သက်ဝင်သက်မ ှ ိ။ ၁၈ ထိသိ့ေသာ

အရာတိ့သည် အချည်း ှ ီးသက် သက်ြဖစ် က၏။ လှည့် စားေသာအရာလည်း ြဖစ် က၏။

စစ်ေကာြခင်းကိ ခံရသည်ကာလ ကွယ်ေပျာက်က လိမ့်မည်။ ၁၉ယာကပ်အမျိုး၏

အဘိ့ြဖစ်ေသာဘရားသည် ထိသိ့ေသာအရာ ှ င့်တေတာ်မမ။ ခပ်သိမ်းေသာအရာ တိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေသာဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဣသေရလ အမျိုးသည် အေမွခံေတာ်မရာြဖစ်၏။

နာမေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားေပတည်း။ ၂၀ အိသံတ ကီး၊

သင်သည် ငါစစ်တိက်စရာ လက်နက်ြဖစ်၏။ သင့် ကိ ငါကိင်၍ အတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည်တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ ပီ။ ၂၁ သင့် ကိကိင်၍ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီးသရဲကိ၎င်း၊

ရထား ှ င့် ရထားစီး သရဲကိ၎င်း ငါချိုးဖ့ဲ ပီ။ ၂၂သင့် ကိကိင်၍ ေယာက်ျား ှ င့် မိန်းမတိ့ကိ၎င်း၊

အသက် ကီးသ ှ င့် အသက်ငယ်သတိ့ကိ၎င်း၊ လပျို ှ င့် အပျိုမတိ့ကိ၎င်း ငါချိုးဖ့ဲ ပီ။ ၂၃

သင့် ကိကိင်၍ သိးထိန်း ှ င့် သိးစကိ၎င်း၊ လယ် လပ်ေသာ သ ှ င့် ွားယှဥ်ကိ၎င်း၊ ဗိလ်များ ှ င့်

မင်းများကိ ၎င်း ငါချိုးဖ့ဲ ပီ။ ၂၄ သိ့ရာတွင်၊ ဗာဗလန် မိသ့၊ ခါလာဒဲြပည်သား

အေပါင်းတိ့သည် ဇိအန် မိ ့၌ ပေလသမ ေသာ ဒစ ိက် ှ ိသည်အတိင်း၊ ငါသည် သင်တိ့

မျက်ေမှာက်၌ သတိ့အား အြပစ်ေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာသေဘာ ှ ိ၍၊ ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ

ဖျက်ဆီး တတ်ေသာေတာင် ကီး၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင့် အေပ မှာ

ငါ၏လက်ကိဆန့်လျက်။ ေကျာက်တိ့မှ သင့် ကိ လိှမ့်ချ၍၊ မီး ှ င့်က မ်းေလာင်ေသာ

ေတာင်ြဖစ်ေစမည်။ ၂၆ တိက်ေထာင့်အထွဋ်ေကျာက်၊ တိက်ြမစ်ေကျာက် တစံတခကိမ

သင်၏အထဲကမ တ်မယရ၊ အစဥ်မြပတ် ပျက်စီးလျက်ေနရလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၇ ထိြပည်၌အလံကိထကေလာ့။ အြပည်ြပည်တိ့၌ တံပိးကိမတ်၍၊

လအမျိုးမျိုးတိ့ကိသ၏ တဘက်၌ြပင်ဆင် ကေလာ့။ အာရရတ်ြပည်၊ မိ ိြပည်၊

အာ ှ ေကနတ်ြပည် တိကိ့ သ၏တဘက်၌ စည်းေဝးေစကေလာ့။ ဗိလ်ချုပ်မင်းကိခန့်ထား၍၊

အေမွး ကမ်းေသာ ကျိုင်းေကာင်က့ဲသိ့ ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ စစ်ချီ ေစကေလာ့။ ၂၈

လမျိုးများတိ့ ှ င့်တကွ၊ ေမဒိ ှ င်ဘရင်မှစ၍ ဗိလ်များ၊ မင်းများ၊ ေမဒိ ိင်ငံသားအေပါင်းတိ့ကိ

သ၏ တဘက်၌ ြပင်ဆင် ကေလာ့။ ၂၉ ဗာဗလန်ြပည်သည်တန်လပ်၍

လိမ့်လိမ့်မည်။ ထိြပည်သည်ေနသမ ှ ိ၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာ ြဖစ်ေစြခင်း ငှါ၊

ထာဝရဘရား ကံစည်ေတာ်မေသာ အ ကံအစည် ှ ိသမသည် ြပည့် စံရလိမ့်မည်။ ၃၀

ဗာဗလန်စစ်သရဲတိ့သည် စစ်မ ပိင်ဘဲရဲတိက် များ၌ေနက၏။အားေလျာ့၍မိန်းမက့ဲသိ့

ြဖစ် က၏။ မိသ့ားေနရာတိ့ကိမီး ိ ့၍၊ တံခါးကျင်တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ က၏။ ၃၁

ရန်သတိ့သည် မိေ့တာ်ကိ တဘက်တချက် တိက်ဝင် က ပီဟ၍၎င်း၊ လမ်းဝကိ

ပိတ်ထား၍ ေရကန် နားမှာမီး ိေ့ ကာင်း ှ င့် ၊ စစ်သရဲတိ့သည် ေကာက်လန့်

လျက် ှ ိ က ပီဟ၍၎င်း၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်အား ကားေလာက်အ့ံေသာငှါ၊

မင်းလလင်ချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်၊ ေစလတ်သချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်

ေတွ့ ကံလျက် ေြပးလာက၏။ ၃၃ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန်သတိ့သမီးသည်

စပါးနယ်ရေသာ ေကာက်နယ် တလင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ စပါးရိတ်ရာအချိန်နီး ပီ။ ၃၄

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ငါတိကိ့ ကိက်စား၍ ှ ိပ်စက်ပါ ပီ။ ငါတိ့ကိ ဟင်းလင်း

ေသာအိးြဖစ်ေစပါ ပီ။ နဂါးမျိုတတ်သက့ဲသိ့ ငါတိ့ကိ မျို၍၊ ငါတိ့ ေပျာ်ေမွစ့ရာအရာ

တိ့ ှ င့် မိမိဝမ်းကိ ြပည့်ေစ ပါ ပီ။ ငါတိ့ကိ ှ င်ထတ်ပါ ပီ။ ၃၅ ဇိအန် မိသ့မီးက၊

ငါ၏ကိယ် ှ င့် ငါ၏အသား၌ ပေသာအဓမအမသည် ဗာဗလန် မိအ့ေပ သိ့ ေရာက်ပါ

ေစဟ၍၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိက့လည်း၊ ငါ၏အေသွးသည် ခါလအဲြပည်သားတိ့အေပ သိ့

ေရာက်ပါေစဟ၍၎င်း ဆိရ၏။ ၃၆ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်၏အမကိ ငါေစာင့် မည်။ သင်ခံရေသာအြပစ်ကိ ြပန်ေပးမည်။ သ၏ပင်လယ်ကိ၎င်း၊

သ၏စမ်းေရတွင်း တိ့ကိ၎င်း ငါခန်းေြခာက်ေစမည်။ ၃၇ ဗာဗလန် မိသ့ည် အမိက်ပံ၊

ေြမေခွးေနရာတွင်း၊ အ့ံ သဘွယ်ရာ၊ က့ဲရဲသံ့ ပရာ၊ လဆိတ်ညံရာအရပ် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၈

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ မိသ့ားတိ့ သည်ြခေသ့က့ဲသိ့ ေဟာက်ေသာအသံ၊

ြခေသ့သငယ်က့ဲသိ့ ြမည်ေသာအသံကိတညီတည်း ပကလိမ့်မည်။ ၃၉

သတိ့သည်ေပျာ်ေမွ ့ ကမည်အေကာင်း ှ င့် ၊ ေနာက်တဖန်မ ိးဘဲ၊ အစဥ်မြပတ်အိပ်ေပျာ်မည်

အေကာင်း၊ သတိ့သည် င်လန်းအား ကီးေသာအခါ၊ ေသာက်စရာဘိ့ ငါတိက်၍

ယစ်မးေစမည်။ ၄၀ အေသသတ်ြခင်းငှါ ဆဲွ၍ချေသာ သိးသငယ်ကိ က့ဲသိ့၎င်း၊

သိးထီး၊ ဆိတ်ထီးကိက့ဲသိ့၎င်း ငါဆဲွ၍ချမည်။ ၄၁ ေ ှ ှ က် မိကိ့တိက်၍
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ရေလပီတကား။ ေြမ တြပင်လံး၌ ေကျာ်ေစာေသာ မိကိ့လယေလပီတကား။

ဗာဗလန် မိသ့ည် အြပည်ြပည်တိ့တွင် အ့ံ သရာြဖစ်ေလ ပီ တကား။ ၄၂ ပင်လယ်သည်

ဗာဗလန်ြပည်အေပ သိ့တက်၍၊ များစွာေသာ လိင်းတံပိးတိ့သည် လမ်းမိး က ပီ။ ၄၃

မိမ့ျားတိ့သည် သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာအရပ်၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာ လွင်ြပင်ြဖစ် က ပီ။

အဘယ်သမ မေနရ။ လသားတစံတေယာက်မ ထိလမ်းကိမေ ှ ာက်ရ။ ၄၄

ဗာဗလန် မိ ့၌ ေဗလဘရားကိလည်း ငါသည် ဒဏ်ေပးမည်။ သမျိုေသာအရာတိ့ကိ

တဖန်အန်ေစမည်။ လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ေနာက်တဖန်သထံ့မှာ စည်းေဝးရက။

မိ ့ ိ းလည်း ပိလဲလျက် ှ ိရလိမ့်မည်။ ၄၅ ငါ၏လတိ၊့ ဗာဗလန် မိထဲ့ကထွက်ကေလာ့။

ထာဝရဘရား၏ ြပင်းစွာေသာအမျက်ေတာ်မှ၊ အသီး အသီးကိယ်အသက်ကိ

ကယ် တ် ကေလာ့။ ၄၆ ထိြပည်၌ကားရေသာ သိတင်းေကာင့် စိတ် မပျက်၊

ေကာက်လန့်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ တ ှ စ်ထက်တ ှ စ် သိတင်း ကားရလိမ့်မည်။

မင်းချင်းတေယာက်ကိ တေယာက် လယ၍ ှ ဥ်းဆဲြခင်းအမ ှ ိရလိမ့်မည်။ ၄၇

ထိေနာက်မှဗာဗလန် မိ ့၌ ထလပ်ေသာ ပ်တ ဆင်းတတိ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ေပးသြဖင့် ၊

တြပည်လံး မိန်းေမာေတွေဝ၍၊ သရဲအေပါင်းတိ့သည် မိထဲ့မှာ လဲလျက်ေသကေသာ

အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ၄၈ ထိသိ့ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်က လယေသာ သတိ့ သည်

ဗာဗလန် မိသိ့့ ေရာက်လာေသာအခါ၊ မိဃ်းေြမမှစ၍ အရပ်ရပ်၌ ှ ိသမ တိ့သည်

င်လန်းေသာ အသံကိ ပက လိမ့်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉

ဗာဗလန် မိေ့ ကာင့် ဣသေရလအမျိုးသရဲတိ့ သည် လဲ၍ေသသက့ဲသိ၊့ ဗာဗလန် မိထဲ့မှာ

ြပည်သား သရဲအေပါင်းတိ့သည် လဲ၍ေသကလိမ့်မည်။ ၅၀ထားေဘး ှ င့် လွတ်ေသာသတိ၊့

သွား ကေလာ့။ ရပ်၍မေနက ှ င့် ။ ေဝးေသာအရပ်၌ ထာဝရဘရားကိ ေအာက်ေမ့၍၊

ေယ ှ လင် မိကိ့လည်း စိတ်စဲွလမ်း က ေလာ့။ ၅၁ ငါတိ့သည်က့ဲရဲေ့သာအသံကိ

ကားေသာ ေကာင့် အ ှ က်ကဲွလျက်၊ မျက် ှ ာပျက်လျက်ေနရကပါ၏။

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်တွင်၊ သန့် ှ င်းရာ အရပ်ဌာနေတာ်တိ့၏

အထဲသိ့ဝင် ကပါ ပီ။ ၅၂ သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဗာဗလန်ြပည်ကိးကွယ်ေသာ ပ်တဆင်းတတိ့ကိ ငါသည် ဒဏ်ေပး၍၊ တြပည်လံး၌

ဒဏ်ချက်ထိေသာသတိ့သည် ညည်းတွား ကေသာ အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ ၅၃

ဗာဗလန် မိသ့ည် မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့တက်၍၊ မိ ့ ိ းအထွဋ်ကိ ခိင်ခ့ံစွာ တည်ေသာ်လည်း၊

ငါေစလတ်၍ လယေသာ သတိ့သည် သ ှ ိရာသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်ဟ၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၄ ဗာဗလန် မိမှ့ ငိေကးသံကိ၎င်း၊ ခါလဒဲြပည်မှာ ြပင်းစွာေသာ

ပျက်စီးသံကိ၎င်း ကားရ၏။ ၅၅အေကာင်းမကား ထာဝရဘရားသည် ဗာဗလန် မိကိ့

ဖျက်ဆီး၍၊ သ ပတတ်ေသာအသံ ကီးကိ ငိမ်းေစ ေတာ်မ၏။ သ၏လိင်းတံပိးတိ့သည်

အား ကီးေသာ ေရက့ဲသိ့ ဟန်ဟန်းြမည်သံြဖင့် ၊ ကီးစွာေသာအသံဗလံကိ ပတတ်က၏။

၅၆ ဗာဗလန် မိကိ့ တိက်ဖျက်လယေသာသသည် ေရာက်လ င်၊ မိသ့ားစစ်သရဲတိ့သည်

ရန်သတိ့လက်သိ့ ေရာက်၍၊ သတိ့စဲွကိင်ေသာ ေလး ှ ိသမ တိ့သည် ကျိုး က ၏။

အကျိုးအြပစ်ကိ ေပးတတ်ေသာဘရား သခင်ထာဝရ ဘရားသည် ဆက်ဆက်ေပးေတာ်မ ပီ။

၅၇ ဗာဗလန်မင်းသား၊ တိင်ပင်မးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ မင်း အရာ ှ ိ ၊ ခွန်အား ကီးေသာ သတိ့ကိ

ငါယစ်မးေစသြဖင့် ၊ သတိ့သည်ေနာက်တဖန်မ ိးဘဲ အစဥ်မြပတ် အိပ်ေပျာ် ကလိမ့်မည်ဟ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရား ဟ၍ ဘဲွန့ာမ ှ ိေသာ ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၈

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဒ ကီးေသာ

ဗာဗလန် မိ ့ ိ းတိကိ့ အကန်အစင် ဖိဖျက်၍၊ ြမင့် ေသာ မိတံ့ ခါးတိ့ကိလည်း မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။

လအမျိုးမျိုးတိ့သည် အချည်း ှ ီးလပ် ေဆာင်၍၊ မီး၌ပင်ပန်းြခင်းကိ ခံရက ပီ။ ၅၉

ဗာဗလန် မိအ့ေပ မှာ ေရာက်လတ့ံေသာ၊ ေဘးဥပဒ်အေပါင်းတည်းဟေသာ၊ ဗာဗလန် မိကိ့

ရည်မှတ်၍ ေရးထားေသာဤစကားအလံးစံတိ့ကိ ပေရာဖက်ေယရမိသည် ေရးကး၍၊ ၆၀

ယဒ ှ င်ဘရင် ေဇဒကိနန်းစံေလး ှ စ်တွင်၊ ှ င်ဘရင် ှ င့်အတ ဗာဗလန် မိသိ့့လိက်သွားေသာ၊

မာေသယ၏သားြဖစ်ေသာေနရိ၏ သားအတွင်း ဝန်စရာယ ကိမှာထားေသာ

စကားဟမကား၊ ၆၁သင်သည် ဗာဗလန် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊ ဤစကားအလံးစံတိ့ကိ

ကည့် ၍ ဘတ်ရမည်။ ၆၂ ထိအခါသင်က၊ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ် သည်

ဤအရပ်၌ လမ ှ ိ၊ တိရစာန်မ ှ ိ ၊ အစဥ်မြပတ် ဆိတ်ညံရာအရပ်ြဖစ်ေစ၍၊

သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည် အေကာင်းကိ ခိမ်းေတာ်မ ပီဟ ေလာက်ဆိရမည်။ ၆၃ဤစာကိ

အကန်အစင်ဘတ် ပီးလ င်၊ စာေပ မှာ ေကျာက်ကိ ချည်ထား၍၊ ဥဖရတ်ြမစ်အလယ်မှာ

ချပစ်လျက်၊ ၆၄ ဗာဗလန် မိသ့ည် ဤသိ့နစ်ရလိမ့်မည်။ ငါ ေရာက်ေစေသာ

ေဘးဥပဒ်ထဲကေနာက်တဖန် မထ ေြမာက်ရ။ မိသ့ မိသ့ားတိ့သည် အားကန်လျက်

ေနရက လိမ့်မည်ဟ၊ မက်ဆိရမည်အေကာင်းကိ၊ ေယရမိသည် မှာထားေလ၏။

ဤေ ွက့ား၊ ေယရမိစကားေပတည်း။

၅၂ ေဇဒကိမင်းသည် အသက် ှ စ်ဆယ်တ ှ စ် ှ ိေသာ်၊ နန်းထိင်၍ ေယ ှ လင် မိ ့၌

တဆယ်တ ှ စ် စိးစံေလ၏။ မယ်ေတာ်ကား၊ လိဗန မိသ့ ေယရမိသမီး

ဟာမတလြဖစ်သတည်း။ ၂ ထိမင်းသည်ေယာယကိမ်မင်း ပသမအတိင်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ၃ထာဝရဘရားသည် ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင်

မိသ့ားတိ့ကိ အထံေတာ်မှ မ ှ င်ထတ်မီှတိင်ေအာင် အမျက်ထွက်ေတာ်မ၍၊

ေဇဒကိမင်းသည် ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ကိ ပန်ကန်ေလ၏။ ၄ ေဇဒကိမင်းနန်းစံကိး ှ စ်၊

ဒသမလဆယ်ရက် ေနတွ့င်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည် ဗိလ်ေြခ

အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ေယ ှ လင် မိသိ့့ စစ်ချီသြဖင့် ၊ မိပ့တ်လည်၌ တပ်ချ၍

ေြမကတပ်တိ့ကိ တးလပ် ပီးမှ၊ ၅ ေဇဒကိမင်းနန်းစံ တဆယ်တ ှ စ်တိင်ေအာင်

မိကိ့ဝိင်းထားေလ၏။ ၆ ထိ ှ စ်၊ စတတလ ကိးရက်ေနတွ့င်၊ မိထဲ့မှာ

အလွန်အစာအာဟာရေခါင်းပါးသြဖင့် ၊ မိသ့ မိသ့ားတိ့ သည် စားစရာမ ှ ိေသာအခါ၊ ၇

ခါလဒဲလတိ့သည် မိ့ ိ းကိ ဖိေဖါက်၍၊ မိကိ့ လည်း ဝိင်းေနေသာေကာင့် ၊

မိသ့ားစစ်သရဲအေပါင်း တိ့သည် ညဥ့်အခါေြပး၍၊ မိ ့ ိ း ှ စ်ထပ်စပ်ကား၊ ဥယျာဥ် ေတာ်နား

တံခါးဝြဖင့် ထွက် ပီးမှ လွင်ြပင်သိ့သွား က၏။ ၈ ခါလဒဲစစ်သရဲတိ့သည်

ှ င်ဘရင်ေဇဒကိကိ လိက်၍၊ ေယရိေခါလွင်ြပင်၌မီှသြဖင့် ေဇဒကိမင်း၏

စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည် လွင့် ေြပး က၏။ ၉ ရန်သတိ့သည် ှ င်ဘရင်ကိ ဘမ်းဆီး၍၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိရာ ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိသိ့့ ေဆာင် သွား က၏။ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်သည် ေဇဒကိ၏အမကိ စစ်ေကာစီရင်၍၊ ၁၀ ေဇဒကိမင်း၏သားတိ့ကိ

အဘမျက်ေမှာက်၌ သတ်ေလ၏။ ရိဗလ မိမှ့ာ ယဒမးမတ်အေပါင်းတိ့ကိ လည်း

သတ်ေလ၏။ ၁၁ ေဇဒကိမျက်စိကိလည်း ေဖါက် ပီးမှ၊ သကိ့ ေကးဝါ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍

ဗာဗလန် မိသိ့့ ယသွား သြဖင့် ၊ ေသသည်တိင်ေအာင် ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား ေလ၏။ ၁၂

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ်ေနဇာ နန်းစံ တဆယ်ကိး ှ စ်၊ ပဥမလဆယ်ရက်ေနတွ့င်၊

အမေတာ် ထမ်းကိယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည် ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့လာ၍၊ ၁၃

ဗိမာန်ေတာ်၊ နန်းေတာ်၊ မင်းအိမ်၊ ဆင်းရဲသား အိမ် ှ ိသမ တိ့ကိ မီး ိေ့လ၏။ ၁၄

ကိယ်ရံေတာ်မး၌ပါေသာ ခါလဒဲ စစ်သရဲ အေပါင်းတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့ ိ း ှ ိသမ တိ့ကိ

ဖိဖျက် က၏။ ၁၅ ထိအခါ ကိယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရဒန်သည် မိထဲ့မှာ

ကျန် ကင်းေသာဆင်းရဲသား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ဘက်သိ့ကးသွား ှ င့် ေသာ မိသ့ား၊

ကင်းသမ ေသာ သတိ့ကိ သိမ်းသွားေလ၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်၊ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ ပစ၍

လယ်လပ် ေစြခင်းငှါ၊ဆင်းရဲ သားအချို ့တိ့ကိ ထားခ့ဲေလ၏။ ၁၇ ဗိမာန်ေတာ်၌

ေကးဝါတိင်တိ့ကိ၎င်း၊ ေ ကးဝါ ေရကန်ကိ၎င်း၊ ေရချိုးအင်တံအေြခအြမစ်တိ့ကိ၎င်း၊

ခါလဒဲလတိ့သည်ချိုးဖ့ဲ၍၊ ေကးဝါ ှ ိသမ ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့ ယသွား က၏။ ၁၈ အိးကင်း၊

တး ွင်းြပား၊ မီး ှ ပ်၊ အိး၊ ဇွန်းမှစ၍ အမေတာ်ထမ်းစရာ၊ ေကးဝါတန်ဆာ ှ ိသမ တိ့ကိလည်း

ယသွားက၏။ ၁၉ ေ တန်ဆာ၊ ေငွတန်ဆာတည်းဟေသာ အင်တံ၊ လင်ပန်း၊ အိး၊ အိးကင်း၊

မီးခံ၊ ဇွန်း၊ ဖလားများကိ၊ ေ ြဖစ်ေစ၊ ေငွြဖစ်ေစ၊ ကိယ်ရံေတာ်မးသည် ယသွား ေလ၏။

၂၀ ဗိမာန်ေတာ်၌ ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး လပ်ေသာ တိင် ှ စ်တိင်၊ ေရကန်တခ၊

ေရကန်ခံစရာအေြခအြမစ် ေကးဝါ ွားတဆယ် ှ စ်ခ၌ပါေသာ ေကးဝါသည် အချိန်

အားြဖင့် အတိင်းမသိများ၏။ ၂၁ တိင်အြမင့်ကား၊ တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိ၏။ လံးပတ်မကား၊

တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ည်ေသာ ကိးတပတ် ှ ိ၏။ ေခါင်းပါြဖစ်၍ဒေလးသစ် ှ ိ၏။ ၂၂

ေကးဝါတိင်ထိပ်လည်း ှ ိ၏။ တိင်ထိပ်အြမင့် ကား၊ ငါးေတာင် ှ ိ၍

ထိပ်ပတ်လည်ေကးဝါကွန် ွက်၊ ေကးဝါသလဲသီးတိ့ ှ င့် ြပည့် စံ၏။ အြခားေသာ

တိင်သည် လည်း၊ ထိအတြဖစ်၍ သလဲသီးတိ့ ှ င့် ြပည့် စံ၏။ ၂၃ တိင်တမျက် ှ ာ၌

သလဲသီးကိးဆယ်ေြခာက်လံး စီ ှ ိ၍၊ ကွန် ွက်တဘက်၌ သလဲသီးေပါင်းတရာ

ှ ိသတည်း။ ၂၄ ကိယ်ရံေတာ်မးေနဗဇာရဒန်သည် ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်းစရာယ၊
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ဒတိယယဇ်ပေရာဟိတ်ေဇဖနိ၊ ဗိမာန် ေတာ်တံခါးမးသံးေယာက်တိ့ကိ ဘမ်းဆီးေလ၏။ ၂၅

စစ်သရဲတိ့ကိ အပ်ေသာဗိလ်တေယာက်၊ မိထဲ့ ၌ေတွမိ့ေသာ တိင်ပင်မးမတ်ခ ှ စ်ေယာက်၊

ြပည်သ ြပည်သားများကိ ိးေဆာ်ေသာတပ်စာေရး ကီး တေယာက်၊ မိထဲ့၌ေတွမိ့ေသာ

ြပည်သားေြခာက်ဆယ် တိ့ကိ မိထဲ့ကေခ သွား၍၊ ၂၆ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ှ ိရာ

ရိဗလ မိသိ့့ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င်၊ ၂၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ဟာမတ်ြပည်ရိဗလ မိ့ ၌

ထိသတိ့ကိ ဒဏ်ေပး၍ကွပ်မျက်ေလ၏။ ထိသိ့ ယဒအမျိုးသည် မိမိြပည်မှသိမ်းသွားြခင်းကိ

ခံရသတည်း။ ၂၈ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသိမ်းသွားေသာ လဟမကား၊ နန်းစံခနစ် ှ စ်တွင်၊

ယဒအမျိုးသားသံးေထာင် ှ စ်ဆယ် သံးေယာက်တိ့ကိ သိမ်းသွားေလ၏။ ၂၉

တဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင်၊ လ ှ စ်ရာသံးဆယ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေယ ှ လင် မိမှ့

သိမ်းသွားေလ၏။ ၃၀ ှ စ်ဆယ်သံး ှ စ်တွင်။ ကိယ်ရံေတာ်မး ေနဗဇာရ ဒန်သည်

ယဒအမျိုးသားခ ှ စ်ရာေလးဆယ်ငါးေယာက် တိ့ကိ သိမ်းသွား၏။ လအေပါင်းကား၊

ေလးေထာင် ေြခာက်ရာ ှ ိသတည်း။ ၃၁ယဒ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိသည် အချုပ်ခံရေသာ

သကရာဇ်သံးဆယ်ခနစ် ှ စ်၊ ဒွါဒသမလ ှ စ်ဆယ်ငါး ရက်ေနတွ့င်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ဧဝိလမေရာဒက် နန်းစံစက ယဒ ှ င်ဘရင်ေယေခါနိကိ ေထာင်ထဲက တ် ၍ ချမ်းသာေပး

ေလ၏။ ၃၂ ေကာင်းမွန်စွာ တ်ဆက်၍သ၏ပလင်ကိ ဗာဗလန် မိမှ့ အထံေတာ်၌ ှ ိေသာ

မင်း ကီးများထိင်ရာပလင်တိ့ ထက်ချီးြမင့် ေလ၏။ ၃၃ ေယေခါနိမင်းသည်

ေထာင်ထဲမှာဝတ်ေသာ အဝတ်ကိလဲ၍၊ အသက် ှ ည်သမကာလပတ်လံး အစဥ်

မြပတ်အထံေတာ်၌ စားေသာက်ရ၏။ ၃၄အေသမီှတိင်ေအာင် အသက် ှ ည်သမ ေနရ့က်

အစဥ်မြပတ်သစားစရာဘိ၊့ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေပးသနား ေတာ်မ၏။
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၁ စည်ပင်ခ့ဲေသာ မိသ့ည် လဆိတ်ညံလျက် ထိင်ေလသည်တကား၊ လမျိုးတိ့တွင်

ကီးြမတ်ထးေသာ သတိ့သမီးသည် မတ်ဆိးမက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ အြပည်ြပည်တိ့၏

သခင်မသည် အခွန်ေပးရ၏။ ၂ ညဥ့်အခါြပင်စွာ ငိေကး၍၊ သ၏ပါးသည်

မျက်ရည် ှ င့် စိစွတ်ေလ၏။ ရည်းစားအေပါင်းတိ့တွင် ှ စ်သိမ့်ေစေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ။

အေဆွခင်ပွန်း အေပါင်းတိ့သည် သစာပျက်၍ ရန်သြဖစ်က ပီ။ ၃ယဒသတိ့သမီးသည်

ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ ကမ်းတမ်းစွာ ေစစားြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ေြပာင်းသွား ပီ။ သာသနာ

ပလတိ့အထဲမှာေနလျက် ချမ်းသာမရ။ လိက်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ကျဥ်းေြမာင်းရာ၌

မီှ က၏။ ၄ အဘယ်သမ ပဲွသဘင်သိ့ မလာေသာေကာင့် ၊ ဇိအန်လမ်းတိ့သည်

ညည်းတွားက၏။ သ၏ မိတံ့ခါး ှ ိသမ တိ့သည် လဆိတ်ညံလျက် ှ ိ က၏။ သ၏ယဇ်ပေရာ

ဟိတ်တိ့သည်လည်း ညည်းတွား က၏။ သ၏သမီးကညာ တိ့သည်လည်း

နာကည်းေသာစိတ် ှ ိ၍၊ သသည် ကိယ်တိင် ိးငယ်လျက်ေနရ၏။ ၅သြပစ်မှားေသာ

အြပစ်များြပားေသာေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သ ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သတိ့သည် အစိးရ၍၊ သ၏ရန်သ တိ့သည်ေကာင်းစား က ပီ။

သ၏သားသမီးတိ့ကိလည်း ရန်သသိမ်းသွား က ပီ။ ၆ ဇိအန်သတိ့သမီး၏

ဂဏ်အသေရသည်အကင်း မ့ဲကွယ်ေပျာက်၏။ သ၏မင်းသားတိ့သည် ကျက်စားရာ ကိ ှ ာ၍

မေတွေ့သာ သမင်ဒရယ်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊လိက်ေသာ သေ ှ မှ့ာ အားမ ှ ိဘဲ ေြပးသွား က ပီ။ ၇

ေယ ှ လင် မိသ့ည် ဆင်းရဲ ငိြငင်ြခင်းကိ ခံရစဥ်တွင်၊ အရင်ခံစားဘးေသာ စည်းစိမ်ကိ

ေအာက်ေမ့ ၏။ သ၏လတိ့သည် ရန်သလက်သိ့ ေရာက်၍ မစေသာ သမ ှ ိေသာအခါ၊

ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာသတိ့သည် သ၏အမကိြမင်၍၊ သ၏ဆံးြခင်းကိက့ဲရဲ ့ က၏။ ၈

ေယ ှ လင် မိ ့ြပစ်မှားေသာအြပစ်သည် အလွန်များေသာေကာင့် ၊ ွံ ့ ှ ာဘွယ် ြဖစ်ေလ၏။

သကိ့ ိေသဘးေသာသအေပါင်းတိ့သည် သ၌အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ြမင်ေသာေကာင့်

မထီမ့ဲြမင် ပက၏။ သသည် လည်း ညည်းတွား၍ ေနာက်သိ့ြပန်သွားေလ၏။ ၉

သ၌မစင် ကယ်ေသာ လကဏထင် ှ ားေသာ် လည်း၊ ေနာက်ခံရေသာအြပစ်ကိ မေအာက်ေမ့။

ထိေကာင့် ၊ မျက် ှ ာေပးေသာသမ ှ ိဘဲ အ့ံ သဘွယ်ေသာ အြခင်းအရာ ှ င့် ှ ိမ်ချြခင်းသိ့

ေရာက်ေလ၏။ အိထာဝရ ဘရား၊ အက ်ပ်ဆင်းရဲြခင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။ ၁၀

ရန်သသည် ကိယ်ကိချီးေြမာက်ပါ ပီ။ ပရိသတ် ေတာ်ထဲသိ့ မဝင်ရဟြမစ်တားေတာ်မေသာ်

သာသနာ ပလတိ့သည် သ၏သန့် ှ င်းရာဌာနေတာင်ထဲသိ့ ဝင်ေကာင်းကိ သြမင်ရပါ၏။

၁၁ သ၏လအေပါင်းတိ့သည် ညည်းတွားလျက်၊ မန့်ကိ ှ ာလျက် ေနက၏။

ေသေဘး ှ င့် လွတ်ြခင်းငှါ မိမိစည်းစိမ်ကိ စားစရာဘိ့ စွန့်ရ၏။ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်သည် တ်ချြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ကည့် ဆင်ြခင်ေတာ်မပါ။ ၁၂

အိခရီးသွားေသာသ အေပါင်းတိ၊့ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

ြပင်းစွာအမျက် ေတာ်ထွက်ေသာ ေန့၌ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍၊ ြဖစ်ေစေတာ်မ ေသာ ဒက ှ င့်တေသာ

ဒက ှ ိသေလာ။ ၁၃ အထက်မှမီးကိ ငါ့အ ိးထဲသိ့လတ်လိက်၍ ေကေမွေစေတာ်မ ပီ။

ငါ့ေြခကိ ေကျာ့မိေစြခင်းငှါ ေကျာ့ကွင်းေထာင်၍ ငါ့ကိြပန်ေစေတာ်မ ပီ။ တေနလံ့း

ိးငယ်ြခင်းအေကာင်း၊ စိတ်ပျက်ြခင်းအေကာင်းကိ ငါ၌ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၁၄

ငါြပစ်မှားေသာ အြပစ်ထမ်းဘိးကိ လက်ေတာ် ှ င့် ငါ့လည်ပင်းေပ ၌တပ်၍ချည်ေ ှ ာင် ပီးမှ၊

ထာဝရ ဘရားသည် ငါ့ကိအားေလျာ့ေစ၍၊ ငါမဆီးတား ိင်ေသာ သတိ့့လက်သိ့

ေရာက်ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏သရဲအေပါင်းတိ့ကိ

ငါ့အလယ်၌ေကျာ်နင်းေတာ်မ ပီ။ ငါ၏လပျိုတိ့ကိ ှ ိပ်စက် ြခင်းငှါ လအလံးအရင်းကိ

ေခ ေတာ်မ ပီ။ ထာဝရဘရား သည် ယဒသတိ့သမီးကညာကိ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း ၌

နင်းနယ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၆ ထိအေကာင်းေကာင့် ငါသည်ငိရ၏။ မျက်ရည် ကျလျက် ှ ိ၏။

ငါ့အသက်ကိ ေထာက်မ၍ ငါ့ကိ ှ စ်သိမ့် ေစေသာသသည် ငါ ှ င့် ေဝးပါ၏

ရန်သ ိင်ေသာေကာင့် ငါ့သားသမီးတိ့သည် ေပျာက်ပျက်က ပီ။ ၁၇ ဇိအန်သတိသ့မီးသည်

မိမိလက်ဝါးတိ့ကိ ြဖန့် ေသာ်လည်း၊ ှ စ်သိမ့်ေစေသာသမ ှ ိ။ ထာဝရဘရားသည်

ယာကပ်ပတ်လည်၌ ရန်သတိ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ ေယ ှ လင် မိသ့ည် သတိ့တွင်

ွံ ့ ှ ာဘွယ် ြဖစ်ေလ၏။ ၁၈ထာဝရဘရားသည် တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ် မ၏။ ငါသည်

ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူးမိ ပီ။ လမျိုး ခပ်သိမ်းတိ၊့ နားေထာင်၍ ငါ၏ဒကကိ ဆင်ြခင် က

ပါေလာ့။ ငါ၏လပျို ှ င့် အပျိုတိ့ကိ သိမ်းသွား ကပါေလာ့။ ငါ၏လပျို ှ င့် အပျိုတိ့ကိ

သိမ်းသွား က ပီ။ ၁၉ ငါသည် ရည်းစားတိ့ကိေခ ၍ သတိ့သည် သစာ မ ှ ိ က။

ငါ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့် ငါ၏အသက် ကီး သတိ့သည် ကိယ်အသက်ေမွးဘိ့ စားစရာကိ

ှ ာစဥ်ပင် မိထဲ့၌ အသက်ချုပ် က ပီ။ ၂၀ အိထာဝရဘရား၊ ကည့် ေတာ်မပါ။

အက ်ပ် ပင်ပန်းပါ၏။ ဝမ်း၌ဆလိင်ြခင်း ှ ိပါ၏။ ှ လံးေမှာက် လျက် ှ ိပါ၏။

အက ်ပ်သည် အလွန်ြပစ်မှားပါ ပီ။ ြပင်မှာ ထားေဘး ှ င့် ေတွရ့ပါ ပီ။ အတွင်း၌လည်း

ေသမင်းေနသက့ဲသိ့ ှ ိပါ၏။ ၂၁ အက ်ပ်ညည်းတွားသံကိ ကားေသာသတိ့တွင်၊

ှ စ်သိမ်းေစေသာသတေယာက်မ မ ှ ိပါ။ အက ်ပ်၌ ေရာက်ေသာအမကိ အက ်ပ်၏

ရန်သအေပါင်းတိ့သည် ကားကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မသည်ကိ ဝမ်းေြမာက် ကပါ၏။

ကိယ်ေတာ်ချိန်းချက်ေသာ ေနရ့က်ကိေရာက်ေစ ေတာ်မေသာအခါ၊ သတိ့သည်

အက ်ပ်က့ဲသိ့ပင် ြဖစ်က ပါေစေသာ။ ၂၂သတိ၏့ဒစ ိက်အလံးစံတိကိ့ စစ်ေကာေတာ်

မပါ။ အက ်ပ်ြပစ်မှားမိသမ ေသာ အြပစ်တိ့ေကာင့် ၊ အက ်ပ်၌ ပေတာ်မသက့ဲသိ့ သတိ့၌

ပေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ညည်းတွားြခင်းများြပား၍ စိတ်ပျက် လျက် ှ ိပါ၏။

၂ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန်သတိ့သမီးကိ အမျက် ေတာ်

မိဃ်းတိမ်ြဖင့် ဖံးလမ်းေတာ်မ ပီ။ ဣသေရလအမျိုး ၏ ဂဏ်အသေရကိ

ေကာင်းကင်မှေြမ ကီးတိင်ေအာင် ချေတာ်မ ပီ။ အမျက်ေတာ်ထွက်ချိန်၌ ေြခေတာ်တင်

ရာခံကိ မေအာက်ေမ့ဘဲေနေတာ်မပါ ပီတကား။ ၂ထာဝရဘရားသည် သနားြခင်းမ ှ ိဘဲ၊

ယာကပ် အမျိုး၏ေနရာ အရပ် ှ ိသမ တိ့ကိ မျိုေတာ်မ ပီ။ အမျက် ေတာ်ထွက်သြဖင့်

ယဒသတိ့သမီး၏ရဲတိက်တိ့ကိ ေြမတိင် ေအာင် ဖိဖျက်၍၊ ိင်ငံေတာ် ှ င့် မင်းသားတိ့ကိ

တ်ချ ေတာ်မ ပီ။ ၃ ြပင်းစွာ အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ဣသေရလ၏ ဦးချို ှ ိသမ တိ့ကိ

ြဖတ်ေတာ်မ ပီ။ ရန်သေ ှ မှ့ာ လက် ံ း ေတာ်ကိ ပ်သိမ်းေတာ်မ ပီ။ အရပ်ရပ်ေလာင်ေသာ

မီးေတာက်က့ဲသိ့ ယာကပ်အမျိုးကိ ေလာင်ေစေတာ်မ ပီ။ ၄ ရန်သက့ဲသိ့ ေလးကိတင်လျက်၊

ရန်ဘက် ပေသာ သက့ဲသိ့ လက်ျာလက်ကိ ချီ ကလျက်၊ တင့်တယ်ြခင်း အသေရ ှ ိေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ သတ်ေတာ်မ ပီ။ ဇိအန် သတိ့သမီး၏ေနရာ တဲေပ မှာမီးက့ဲသိ့ေသာ

အမျက် ေတာ်ကိ သွန်းေလာင်းေတာ်မ၏။ ၅ ထာဝရဘရားသည် ရန်ဘက် ပ၍၊

ဣသေရလအမျိုးကိ၎င်း၊ ဘံဗိမာန်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း မျိုေတာ်မ ပီ။ ရဲတိက်တိ့ကိ

ဖိဖျက်ေတာ်မ ပီ။ ယဒ သတိ့သမီး ငိေကးြမည်တမ်းေသာအေကာင်းတိ့ကိ

များြပားေစေတာ်မ ပီ။ ၆ ဝင်းေတာ်ကိ ေတာင်ယာြခံက့ဲသိ့ အမှတ် ပ၍ ချိုးဖျက်ေတာ်မ ပီ။

မိမိပဲွသဘင်ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီးေတာ် မ ပီ။ ဇိအန် မိ ့၌ခံေသာ ဓမပဲွေန၊့ ဥပသ်ေနတိ့ကိ့ ထာဝရ

ဘရား ေမ့ေစေတာ်မ ပီ။ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ြပင်း၍ ှ င်ဘရင် ှ င့်ယဇ်ပေရာဟိတ်ကိ

မ မမှတ် ပေတာ်မ ပီ။ ၇ ထာဝရဘရားသည် မိမိယဇ်ပလင်ေတာ်ကိ ပယ်ေတာ်မ ပီ။

မိမိသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ စက်ဆပ် ေတာ်မ ပီ။ ဘံဗိမာန်ေတာ်ကိ ရန်သလက်သိ့

အပ်ေတာ် မသြဖင့် ၊ ပဲွသဘင်ခံေသာေန့၌ အသံ ပသက့ဲသိ၊့ ရန်သတိ့ သည်ထာဝရဘရား၏

အိမ်ေတာ်၌အသံ ပကပီ။ ၈ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန်သတိ့သမီး၏ မိ့ ိးကိ

ဖိဖျက်မည်ဟ အ ကံေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ကိးကိတန်း၍ အစဥ်မြပတ်

ဖိဖျက်ေတာ်မသြဖင့် ၊ အတွင်း မိ ့ ိ း ှ င့် ြပင် မိ ့ ိ းတိ့သည် အတညည်းတွား၍

ငိေကးြမည်တမ်းရ မည် အေကာင်း ပေတာ်မ ပီ။ ၉ မိတံ့ခါး ွက်တိ့သည်

ေြမ၌ြမုပ်လျက် ှ ိ က၏။ ကန့်လန့်ကျင်တိကိ့ ချိုးဖ့ဲေတာ်မ ပီ။ ှ င်ဘရင် ှ င့် မင်းသားတိ့သည်

သာသနာပလတိ့တွင် ေနရက၏။ တရားေတာ်မ ှ ိ။ ပေရာဖက်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ မခံမရက။ ၁၀ ဇိအန်သတိ့သမီး၏ အသက် ကီးသတိ့သည်

ေြမမန့်ကိမိမိတိ့ ေခါင်းေပ မှာပစ်တင်လျက်၊ ေလ ာ်ေတ အဝတ်ကိ ဝတ်စည်းလျက်၊

ေြမေပ မှာထိင်၍ တိတ်ဆိတ် စွာ ေနက၏။ ေယ ှ လင် မိသ့ကညာတိ့သည် ေခါင်း

ကိငိက်ဆိက် တ်လျက်ေနက၏။ ၁၁ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးပျက်စီးေသာေကာင့် ၊ ငါသည်

မျက်ရည်ကျ၍မျက်စိပျက်ေလ ပီ။ ဝမ်း၌ဆလိက် ြခင်း ှ ိ၍ အသည်းလည်းေြမေပ မှာ

သွန်းလျက် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ သငယ် ှ င့် ိစိ့့ကေလးတိ့သည် မိလ့မ်း၌အား

ပျက်လျက်ေနက၏။ ၁၂ သတိ့ကလည်း၊ ဆန်စပါး ှ င့် စပျစ်ရည်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ၊ ရန်သ ှ ဥ်းဆဲေသာ သက့ဲသိ့ မိလ့မ်း၌အားပျက်လျက်၊
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အမိရင်ခွင်၌ မိမိအသက်ကိ သွန်းလျက်၊ အဓိက ေမးတတ်ကသည်တကား။ ၁၃

အိေယ ှ လင်သတိ့သမီး၊ သင်၏အမ၌ အဘယ်သက်ေသကိ ငါြပရမည်နည်း။

အိဇိအန်သတိ့ သမီးကညာ၊ သင့် ကိ ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ၊ သင် ှ င့်အဘယ် သကိ

ငါခိင်း ိင်းရမည်နည်း။ သင်၏ ပိပျက်ရာသည် သမဒရာက့ဲသိ့ ကျယ်ေသာေကာင့်

အဘယ်သ ပြပင် ိင် သနည်း။ ၁၄ သင်၏ပေရာဖက်တိ့သည် အချည်း ှ ီးေသာ

အရာ၊ မိက်ေသာအရာတိ့ကိ သင်အဘိ့ြမင် က ပီ။ သိမ်းသွားချုပ်ထားေသာ

အမကိေြပေစြခင်းငှါ၊ သင်၏ အြပစ်ကိမေဘာ်မြပဘဲ မှားေသာ ပါ ံ ၊ လမ်းလဲွစရာ အရာကိ

သင့်အဘိ့ြမင် က ပီ။ ၁၅လမ်း၌ ေ ှ ာက်သွားသမ ေသာသတိ့က၊ ဂဏ်သေရအထွဋ်၊ ေြမ

တြပင်လံး င်လန်းရာဘဲွ ့ ှ ိေသာ မိက့ားဤ မိေ့လာဟ၊ ေယ ှ လင်သတိ့သမီးကိ

လက်ခပ်တီးလျက်၊ က့ဲရဲသံ့ကိ ပလျက်၊ ေခါင်းကိ ှ ိတ်လျက် ေမးတတ်က၏။ ၁၆

သင်၏ရန်သအေပါင်းတိ့သည် သင့်တဘက်၌ တ်ကိ ဖွင့် က၏။ ငါတိ့သည်

သကိ့မျို ပီ။ အကယ်စင်စစ် ဤသည်ေနက့ား၊ ငါတိ့ေြမာ်လင့် ခ့ဲ ပီးေသာေန့ြဖစ်၏။

ငါတိ့ေတွ့ြမင်ရ ပီဟ က့ဲရဲသံ့ကိ ပလျက်၊ အံသွားကိ ခဲ ကိတ်လျက် ဆိက၏။ ၁၇

ထာဝရဘရားသည် ကံစည်ေသာအမကိ ပေတာ်မ ပီ။ ေ ှ းကာလ၌ မိန့်ေတာ်မေသာ စကား

ေတာ်ကိ ြပည့်စံေစေတာ်မ ပီ။ မ ှ ေြမာဘဲ ဖိဖျက်ေတာ် မ ပီ။ ရန်သသည်

သင်၏အေပ မှာဝမ်းေြမာက်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပး၍၊ ရန်သ၏ဦးချိုကိ

ချီးြမင့် ေတာ်မ ပီ။ ၁၈ သတိ့သည်စိတ် ှ လံးထဲက ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်က၏။

အိဇိအန်သတိသ့မီး၏ မိ ့ ိ း၊ သင်၏ မျက်ရည်သည် ြမစ်ေရစီးသက့ဲသိ့ ေန့ညဥ့်မြပတ်စီးေစ

ေလာ့။ ကိယ်ကိမ ငိမ်းေစ ှ င့် ။ သင်၏မျက်ဆန်ကိလည်း မ ငိမ်းေစ ှ င့် ။ ၁၉

ညဦးယံအချိန်၌ ထ၍ေအာ်ဟစ်ေလာ့။ ထာဝရ ဘရား၏မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ မှ့ာ

သင်၏ ှ လံးကိ ေရက့ဲသိ့ သွန်းေလာင်းေလာ့။ ငတ်မွတ်၍ ခပ်သိမ်းေသာ လမ်းဝမှာ

အားပျက်လျက်ေနေသာ သင်၏သငယ်တိ့ကိ အသက် ချမ်းသာေစြခင်းငှါ၊

အထံေတာ်သိ့ သင်၏လက်ကိ ချီဆန့်ေလာ့။ ၂၀ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အဘယ်သ၌ ဤသိ့စီရင်ေတာ်မသည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင်ေတာ်မပါ။ မိန်းမသည်

မိမိရင်ေသွး၊ မိမိချီပိက်ေသာ သားကိ စားရပါ မည်ေလာ။ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့်

ပေရာဖက်သည် ထာဝရ ဘရား၏ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်၌ အေသသတ်ြခင်းကိ

ခံရပါမည်ေလာ။ ၂၁လအကီးအငယ်တိ့သည် လမ်း၌ေြမေပ မှာ တံးလံးေနရကပါ၏။

အက ်ပ်၏လပျို ှ င့်အပျိုတိ့သည် ထားြဖင့် ေသရကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်သည် အမျက်ေတာ်

ထွက်ေသာေန့၌၊ သတိ့ကိ မသနားဘဲကွပ်မျက်ေတာ်မ ပီ။ ၂၂ ပဲွသဘင်ေန့၌ လတိ့ကိ

ေခ ဘိတ်သက့ဲသိ၊့ အက ်ပ်ပတ်လည်၌ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာတိ့ကိ

ေခ ဘိတ်ေတာ်မ ပီ။ ထာဝရဘရား အမျက်ေတာ် ထွက် ေသာေန့၌ အဘယ်သမ မလွတ်၊

မကျန် ကင်းရပါ။ အက ်ပ်ချီပိက်ေကးေမွးေသာ သတိ့ကိ အက ်ပ်၏ ရန်သသည်

ဖျက်ဆီးပါ ပီ။

၃ ငါသည် ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ် ကိမ်လံး ေအာက်၌ ဆင်းရဲြခင်းကိ

ခံရေသာသြဖစ်၏။ ၂ ငါ့ကိေသွးေဆာင်၍ အလင်းသိ့မပိ၊့ ေမှာင်မိက် ထဲသိ့

ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။ ၃အကယ်စင်စစ်ငါ့ကိ တေနလံ့းအထပ်ထပ် ဒဏ်ခတ်ေတာ်မ၏။ ၄

ငါ့အေရ ှ င့်အသားကိ ေဆွးရိေစ၍ ငါ့အ ိး တိ့ကိလည်း ချိုးေတာ်မ၏။ ၅ ငါ့တဘက်၌

တပ်တည်၍ခါးေသာအရာ၊ ပင်ပန်းစရာအေကာင်းတိ့ ှ င့် ပိင်းေတာ်မ၏။ ၆

ေသလွန်ေသာသတိ့ကိ ပတတ်သက့ဲသိ၊့ ငါ့ကိ မိက်ေသာအရပ်၌ ထားေတာ်မ၏။ ၇

ငါမထွက် ိင်ေအာင် ဝင်းခတ်၍၊ ေလးေသာ သံ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ေတာ်မ၏။ ၈

ထိမ မကငါသည် ေကးေကာ်ေအာ်ဟစ်၍ဆေတာင်းေသာ်လည်း ြငင်းပယ်ေတာ်မ၏။ ၉

ငါသွားရာလမ်းကိ ေကျာက်ထရံ ှ င့် ပိတ်၍၊ ေကာက်ေသာလမ်းြဖင့် သွားေစေတာ်မ၏။ ၁၀

ငါ့ကိ ေချာင်းေြမာင်းေသာဝက်ဝံက့ဲသိ့၎င်း၊ မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ေနေသာ ြခေသ့က့ဲသိ့၎င်း

ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါ့ကိလမ်းလဲွေစ ပီးလ င် အပိင်းပိင်းြဖတ်၍ ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၁၂

ေလးေတာ်ကိတင်၍ ပစ်စရာစက်အရာ၌ ငါ့ကိ ထားေတာ်မ၏။ ၁၃ ြမားေတာ်တိ့ကိလည်း၊

ငါ့ေကျာက်ကပ်ကိ ခွင်း ေစေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါသည်ငါ၏လတိ့တွင် က့ဲရဲစ့ရာအေကာင်း ှ င့်

တေနလံ့း သီချင်းဆိစရာအေကာင်း ြဖစ်ပါသည်တကား။ ၁၅ ခါးေသာေဆး ှ င့် ငါ့ကိြဖည့်၍၊

ေဒါန ှ င့်ယစ်မး ေစေတာ်မ၏။ ၁၆ ေကျာက်စရစ်ကိေကး၍ ငါ့သွားတိ့ကိ ချိုးေတာ် မ၏။

မီးဖိြပာ ှ င့် ဖံးေတာ်မ၏။ ၁၇ ငါ၏ဝိညာဥ်ကိ ချမ်းသာ ှ င့် ေဝးစွာ ေ ွေ့တာ်မ

ေသာေကာင့် ၊ ငါသည် မဂလာအေကာင်းကိ ေမ့ေလျာ့ ၏။ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါသည်

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ အစွမ်းသတိ ှ င့် ေြမာ်လင်စရာအေကာင်း ပျက်ေလ ပီဟ ဆိရ၏။

၁၉ အက ်ပ်ခံရေသာ ဆင်းရဲ ငိြငင်ြခင်းကိ၎င်း၊ ေဒါန ှ င့် သည်းေြခအရည်ကိ၎င်း

ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၂၀ ဧကန်အမှန်ေအာက်ေမ့ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁ ထိသိ့အက ်ပ်၏

စိတ် ှ လံးသည် ဆင်ြခင်၍ သတိရေသာအခါ ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိပါ၏။ ၂၂

ထာဝရဘရားသည် သနားေတာ်မ၍ က ဏာ ေတာ်သည် မကန်ေသာေကာင့် ငါတိ့သည်

ဆံး ံ းြခင်းသိ့ မေရာက်ဘဲေနက၏။ ၂၃ နံနက်တိင်းက ဏာေတာ်အသစ်ကိ ခံရက၏။

သစာေတာ်သည် ကီးြမတ်ပါ၏။ ၂၄ ငါ့ဝိညာဥ်၏သေဘာဟမကား၊ ထာဝရဘရား သည်

ငါ၏အဘိ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ် ကိ ငါေြမာ်လင့် ပါ၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့် ေသာသ ှ င့် ကိယ်ေတာ် ကိ ှ ာေသာသ၏ စိတ်ဝိညာဥ်အား ထာဝရဘရားသည်

ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၂၆ကယ်တင်ေတာ်မမည်ဟ ေြမာ်လင့်လျက်၊ ငိမ်ဝပ်စွာ ေစာင့် ၍

ေနေကာင်း၏။ ၂၇ လသည်အသက်ပျိုစဥ်အခါ ထမ်းဘိးကိ ထမ်း ေကာင်း၏။ ၂၈

ထမ်းဘိးကိ တင်ေတာ်မေသာေကာင့် တေယာက်တည်းထိင်၍ ငိမ်ဝပ်စွာေနေစ။ ၂၉

ေြမာ်လင့် စရာအခွင့် ှ ိေကာင်း ှ ိလိမ့်မည်ဟထင်လျက်၊ မိမိ တ်ကိ ေြမမန့်၌ကပ်ေစ။ ၃၀

ိက်ေသာသအား မိမိပါးကိေပး၍၊ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင် ြခင်း ှ င့် ြပည့်ဝေစ။ ၃၁အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားသည် အစဥ် စွန့်ပစ်ေတာ်မမတတ်။ ၃၂ ဝမ်းနည်းေစေတာ်မေသာ်လည်း၊

က ဏာေတာ် များြပားသည် ှ င့်အညီသနားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၃ဆင်းရဲေစချင်ေသာ

စိတ် ှ င့်လသားတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍ ဝမ်းနည်းေစေတာ်မသည်မဟတ်။ ၃၄

ချုပ်ထားေသာ ြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ ေြခ ှ င့် နင်း ကိတ်ြခင်းအမ၊ ၃၅

လခံထိက်ေသာတရားကိ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား မျက်ေမှာက်၌ ဖျက်ြခင်းအမ၊ ၃၆

သတပါးကိမတရားသြဖင့် ံ းေစြခင်းအမတိ့ကိ ထာဝရဘရား ှ စ် သက်ေတာ်မမ။ ၃၇

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မမဘဲ၊ အဘယ်သ သည် ေြပာ၍တစံတခကိ

ြဖစ်ေစ ိင်သနည်း။ ၃၈အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၏ တ်ထွက် ှ ိသည် အတိင်း အမဂလာ ှ င့်

အမဂလာြဖစ်တတ်သည် မဟတ် ေလာ။ ၃၉အသက် ှ င်ေသာလသတဝါသည် အဘယ်

ေကာင့် ြမည်တမ်းရမည်နည်း။ မိမိဒစ ိက်အြပစ်ေကာင့် ြမည်တမ်းရမည်ေလာ။ ၄၀

ငါတိ့သည်ကိယ်လိက်ေသာလမ်းတိ့ကိ စစ်ေကာ စံစမ်း၍၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

ြပန်သွား ကကန်အ့ံ။ ၄၁ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့

ှ လံး ှ င့်လက်တိ့ကိ ချီ ကကကန်အ့ံ။ ၄၂ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှား ပန်ကန်မိပါ ပီ။

ကိယ်ေတာ်သည် အြပစ်လတ်ေတာ်မမပါ။ ၄၃အမျက်ေတာ်ထွက်၍ မျက် ှ ာလဲေတာ်မ၏။

တဖန်အက ်ပ်တိ့ကိလိက်၍ က ဏာမ ှ ိဘဲ ကွပ်မျက် ေတာ်မ၏။ ၄၄ အက ်ပ်တိ့

ပဌနာစကားသည် အထံေတာ်သိ့ မေပါက် ိင်ေအာင်၊ မိဃ်းတိမ်ြဖင့် ကိယ်ကိ ကွယ်ကာ

ေတာ်မ၏။ ၄၅ အက ်ပ်တိ့ကိလမျိုးတိ့တွင် လှည်းပစ်ေသာ တန်ြမက်ေချး

အမိက်က့ဲသိ့၎င်း၊ ွံ စရာအရာက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၄၆ ရန်သအေပါင်းတိ့သည်

အက ်ပ်တိ့တဘက်၌ တ်ကိဖွင့် ကပါ၏။ ၄၇ အက ်ပ်တိ့သည် ေကာက်လန့်ဘွယ်ေသာ

အရာထဲသိ့၎င်း၊ တွင်းထဲသိ့၎င်း၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ဖျက်ဆီးြခင်းထဲသိ့၎င်း ေရာက်ကပါ ပီ။

၄၈ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးပျက်စီးေသာေကာင့် ၊ ၄၉ ငါမျက်စိသည်ြမစ်ေရြဖစ်၍

စီးလျက် ှ ိ၏။ ၅၀ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းကင်က ငံ့ ကည့်၍

မှတ်ေတာ်မမမီှတိင်ေအာင်၊ ငါ့မျက်ရည်သည် ကျ၍ အစဥ်မြပတ် ယိစီးလျက် ှ ိ၏။ ၅၁

ငါ၏ မိသ့မီးအေပါင်းတိ့အတွက်ေကာင့် ၊ ငါမျက်စိသည် ငါ့ ှ လံးကိ ပေစတတ်၏။ ၅၂

အေကာင်းမ ှ ိဘဲ ငါ့ကိရန် ပေသာသတိ့သည် ငှက်ကိလိက်၍ ှ ာသက့ဲသိ့ ငါ့ကိလိက်၍

ှ ာ က၏။ ၅၃ ေြမတွင်း၌ ငါ့အသက်ကိ ြဖတ်၍ ငါ့အေပ မှာ ေကျာက်ကိ တင်ထား က၏။

၅၄ ငါ့ေခါင်းကိ ေရလမ်းမိးသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် ဆံး ံ း ပီဟ ဆိရ၏။ ၅၅ အိထာဝရဘရား၊

နက်ေသာ ေြမတွင်းထဲက အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏နာမကိ ေခပါ၏။ ၅၆

အက ်ပ်ေခ သံကိ ကားေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အက ်ပ်ညည်းတွားေအာ်ဟစ်ေသာအခါ

နားေတာ်ကိ လဲေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ၅၇အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ဟစ်ေခ ေသာ အခါ၊

ကိယ်ေတာ်သည် ချဥ်းကပ်ေတာ်မ၍၊ မေကာက် ှ င့် ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၅၈ အိထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် အသက် ှ င့် ဆိင်ေသာအမကိေစာင့် ၍ ေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ။ ၅၉

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ြမင်ေတာ်မ ပီ။

အက ်ပ်အဘိ့ တရားစီရင်ေတာ်မပါ။ ၆၀ သတိ့သည် အက ်ပ်ကိ ရန် ငိးဖဲွသ့မ ှ င့်
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မေကာင်းေသာ အ ကံ ှ ိသမ ကိ ကိယ်ေတာ်ြမင်ေတာ်မ ပီ။ ၆၁ အိထာဝရဘရား၊

သတိ့က့ဲရဲေ့သာအေကာင်း ှ င့် မေကာင်း ေသာအ ကံ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ ၆၂အက ်ပ်တဘက်၌

ထေသာသတိ့၏ အြပစ်တင် ြခင်း၊ အက ်ပ်တဘက်၌ တေနလံ့း ကံစည်ြခင်းကိ၎င်း

ကိယ်ေတာ် ကားေတာ်မ ပီ။ ၆၃ သတိ့ထိင်ြခင်း၊ ထြခင်းကိ ကည့် ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်သည် သတိ့သီချင်းဆိစရာအေကာင်းြဖစ်ပါ၏။ ၆၄ အိထာဝရဘရား၊

သတိ့ကျင့် ေသာ အကျင့် ှ င့် အေလျာက်အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးေတာ်မပါ။ ၆၅

သတိ့စိတ် ှ လံးကိခိင်မာေစ၍ ကျိန်ေတာ်မပါ။ ၆၆ အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ မိဃ်းေကာင်းကင်ေအာက်မှ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေတာ်မပါ။

၄ ေ သည် အလွန်သမ်း ိသည်တကား။ အေကာင်းဆံးေသာ ေ သည်

အလွန်ေဖါက်ြပန်သည် တကား။ သန့် ှ င်းေသာ ေကျာက်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာ

လမ်းဝတိ့၌ ဖ ိဖရဲကဲွြပားလျက် ှ ိ က၏။ ၂ အြမတ်ဆံးေသာ ေ ှ င့်အမ

အလွန်အဘိး ထိက်ေသာ ဇိအန် မိသ့ားတိ့ကိ၊ အိးထိန်းသမား လပ်ေသာေြမအိးက့ဲသိ့

မှတ်တတ်သည်တကား ၃ ေြမေခွးမတိ့ပင် မိမိတိ့သားငယ်တိ့အား ိသီ့းကိ

ေပး၍ ိတိ့က်တတ်၏။ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးမကား၊ ေတာ၌ေနေသာ ကလားအပ်ငှက်က့ဲသိ့

ကမ်း ကတ်ေသာ သေဘာ ှ ိ၏။ ၄ ိစိ့့ကေလးသည် ိင့တ်ေသာေကာင့် ၊

လ ာသည် အာေခါင်၌ ကပ်လျက် ှ ိ၏။ သငယ်တိ့သည် မန့်ကိ ေတာင်း၍

အဘယ်သမ မေပး။ ၅ ေကာင်းမွန်စွာ စားတတ်ေသာ သတိ့သည် ကိးကွယ်ရာမ ှ ိ ၊

လမ်း၌ ေနက၏။ နီေမာင်းေသာ အိပ်ရာ ေပ မှာ ေပျာ်ေမွဘ့းေသာ သတိ့သည်

ေနာက်ေချးပံကိ ဘက်ရက၏။ ၆ အဘယ်သမ အားမထတ်ဘဲချက်ြခင်း ပျက်စီး

ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ၊ ေသာဒံ မိခံ့ရေသာအြပစ်ဒဏ် ထက်၊ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးခံရေသာ

အြပစ်ဒဏ်သည် သာ၍ ကီးေပ၏။ ၇ သ၏မးမတ်တိ့သည် မိဃ်းပွင့်ထက်သန့် ှ င်း၍၊

ိရ့ည်ထက်လည်း ြဖူ က၏။သတိ့အသားသည် ေကျာက်နီထက်နီ၏။ ေသွးေကာလည်း

နီလာ ှ င့်တ၏။ ၈ ယခမကား၊ သတိ့အဆင်းသည်ေမှာင်မိက်ထက် မည်းသည်ြဖစ်၍

လမ်း၌မထင် ှ ား။ သတိ့အေရသည် အ ိး၌ကပ်၍ ထင်းက့ဲသိ့ေသွ့ ေြခာက်ေလ၏။ ၉

ထားြဖင့် ေသေသာသသည်၊ ငတ်မွတ်၍ ေသ ေသာသထက် သာ၍ မဂလာ ှ ိ၏။

ငတ်မွတ်၍ ေသေသာသသည် အသီးအ ှံ ြပတ်ြခင်းအားြဖင့် ထိးေဖါက်၍ ပိန် ကံရ၏။ ၁၀

စိတ် ကင်နာတတ်ေသာ မိန်းမတိ့သည် မိမိတိ့ သားကိငယ် ပတ်ရက၏။

ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီးသည် ပျက်စီးေသာ ကာလ၌ မိမိတိ့သားကိပင် စားရက၏။ ၁၁

ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ်ကိ စံလင် ေစေတာ်မ ပီ။ ြပင်းစွာေသာ

အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ လတ် ေတာ်မ ပီ။ ဇိအန် မိကိ့ မီး ိ ့၍ မိ ့ ိ းအြမစ်တိင်ေအာင်

ေလာင်ေစေတာ်မ ပီ။ ၁၂ ရန် ပေသာသ ှ င့် စစ်တိက်ေသာသသည် ေယ

ှ လင် မိတံ့ခါးအတွင်းသိ့ ဝင် ိင်သည်ဟ၊ ေလာကီ ှ င်ဘရင် ှ င့် ေလာကီသတဝါ

တစံတေယာက်မ မယံက။ ၁၃ ေယ ှ လင် မိအ့လယ်၌ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သတိ့ကိ သတ်တတ်ေသာ မိသ့ားပေရာဖက်တိ့၏ ဒစ ိက်များ ှ င့် ၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏အြပစ်များေကာင့် ဤအမသည် ေရာက်ေလ ပီ။ ၁၄

ထိသတိ့သည်အ းက့ဲသိ့လမ်း၌လှည့်လည်၍၊ လအေသွး ှ င့် လးေသာေကာင့် ၊

သတိ့အဝတ်ကိ အဘယ် သမ မထိဝ့ံ။ ၁၅ သွား က။ မစင် ကယ်ေသာသတိ၊့ သွား ကာ၊

သွား က။ မထိက ှ င့်ဟ သတပါးတိ့သည်ဟစ်တတ်က၏။ အေဝးသိ့ေြပး၍

အရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်ရေသာအခါ သာသနာပလတိ့က၊ သတိ့သည် မတည်းမေနရဟ

ဆိတတ်က၏။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည် အမျက်ေတာ်ထွက်၍ သတိ့ ကိ

ကဲွြပားေစေတာ်မ ပီ။ သတိ့အမကိ ကည့် ေတာ်မမ။ သတပါးတိ့သည်လည်း၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ကိ မ ိေသ၊ အသက် ကီးသတိ့ကိ အားမနာဘဲေနက၏။ ၁၇

ငါတိ့သည် ှ ိစဥ်တွင် မစမည့်သကိ ေြမာ်လင့် ၍ မြမင်ရက။ မကယ်တင် ိင်ေသာလမျိုးကိ

ကင်းစင်ေပ မှာ အကျိုးမ ှ ိဘဲ ေစာင့် က ပီ။ ၁၈ ငါတိ့သည် လမ်း၌မသွားရမည်အေကာင်း

ငါတိ့ေြခရာကိ လိက် ှ ာ က၏။ ငါတိ့သည်ဆံးချိန်နီး ပီ။ အသက် ှ င်ရေသာ ကာလေစ့ ပီ။

ဆံးချိန်ေရာက်ေလ ပီ။ ၁၉ ငါတိ့ကိလိက်၍ ှ ာေသာသတိ့သည် မိဃ်း ေကာင်းကင်

ေ လင်းတထက်သာ၍ လျင်ြမန် က၏။ ေတာင် ိးေပ မှာလိက် ှ ာ က၏။ ေတာ၌လည်း

ေချာင်း ေြမာင်း က၏။ ၂၀ ငါတိ့ထွက်သက်ဝင်သက်တည်းဟေသာ၊ ထာဝရ ဘရားသည်

ေပးေတာ်မ၍ ဘိသိတ်ခံေသာအ ှ င်ကိ သတိ့သည် ေြမတွင်း၌ ဘမ်းမိ က ပီ။ ထိအ ှ င်၏

ဘန်းေတာ်ကိခိလံ၍၊ ငါတိ့သည်သာသနာပ လတိ့တွင် အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟ

အထက်ကဆိတတ်က၏။ ၂၁ ဥဇြပည်၌ ေနေသာ ဧဒံသတိ့သမီး၊ ဝမ်းေြမာက်

င်လန်းေလာ့။ ဖလားေတာ်သည် သင် ှ ိရာသိ့ ကးသွား လိမ့်မည်။ သင်သည်ယစ်မး၍

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိရလိမ့်မည်။ ၂၂ အိဇိအန်သတိ့သမီး၊ သင်ခံထိက်သမ ေသာ

အြပစ်ဒဏ်ကန် ပီ။ သင်သည် ေနာက်တဖန် သိမ်းသွား ြခင်းကိမခံရ။ အိဧဒံသတိ့သမီး၊

သင် ပေသာ ဒစ ိက်ကိ စစ်ေကာ၍သင်၏အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပေတာ်မမည်။

၅ အိထာဝရဘရား၊အက ်ပ်တိ့၌ေရာက်ေသာ အမကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့ခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ကည့် ၍ ဆင်ြခင်ေတာ်မပါ။ ၂ အက ်ပ်တိ့

အေမွခံရာေြမသည် တပါး အမျိုးသားလက်သိ့၎င်း၊ ေနရာအိမ်တိ့သည်လည်း

တကန်း ိင်ငံသားတိ့လက်သိ့၎င်း ေရာက်ပါ ပီ။ ၃ အက ်ပ်တိ့သည် မိဘမ ှ ိေသာ

သငယ်ြဖစ် က ပါ၏။ အဘဆံးပါ ပီ။ အမိသည်မတ်ဆိးမက့ဲသိ့ေနရပါ၏။

၄ ေငွေပးမှေရကိ ေသာက်ရပါ၏။ ထင်းကိလည်း ဝယ်ရပါ၏။ ၅

ထမ်းဘိးကိအစဥ်ထမ်းရပါ၏။ မရပ်မေနဘဲ လပ်ကိင်ရပါ၏။ ၆ စားစရာကိရြခင်းငှါ

အဲဂတုြပည်သား၊ အာ ရိ ြပည်သားတိ့၌ ကန်ခံရပါ၏။ ၇ ဘိးေဘးတိ့သည်ြပစ်မှား၍

ေသပီးမှ၊ အက ်ပ် တိ့သည် သတိ့ အြပစ်များကိ ခံရပါ၏။ ၈ သက့န်တိ့သည်

အက ်ပ်တိ့ကိအပ်စိး ကပါ၏။ သတိ့လက်မှ အဘယ်သမ မကယ်မ တ်ပါ။ ၉

ေတာ၌ထားေဘး ှ င့် ေတွ့၍ အေသခံလျက် စားစရာကိ ှ ာရကပါ၏။ ၁၀

မိတ်သိပ်ြခင်းအ ှ ိန်ေ ကာင့် အက ်ပ်တိ့၏ အေရသည် မီးဖိက့ဲသိ့ မည်းပါ၏။ ၁၁

ဇိအန် မိ ့၌မိန်းမများကိ၎င်း၊ ယဒ မိ့ ွာတိ့၌ မိန်းမပျိုများကိ၎င်း၊ အဓမ ပကပါ၏။

၁၂ မးမတ်တိ့ကိ လက်ြဖင့် ဆဲွထား ကပါ၏။ အသက် ကီးသတိ့ကိလည်း

မ ိေသကပါ။ ၁၃ လပျိုတိ့သည် ကိတ်ဆံကိ ထမ်းရကပါ၏။ သငယ်တိ့သည်လည်း

ထင်းေအာက်မှာလဲရကပါ၏။ ၁၄အသက် ကီးသတိ့သည် မိတံ့ခါးဝ၌၎င်း၊ လပျို တိ့သည်

ပဲွသဘင်၌၎င်း ကွယ်ေပျာက်ကပါ၏။ ၁၅အက ်ပ်တိ့သည် ှ လံး င်လန်းြခင်းြပတ်၍၊

ကြခင်းအရာ၌ ညည်းတွားြခင်း ှ ိ ကပါ၏။ ၁၆ အက ်ပ်တိ့ေဆာင်းေသာ

သရဖသည်ကျပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားေသာေကာင့် အမဂလာ

ှ ိ ကပါ၏။ ၁၇ ထိေကာင့်အက ်ပ်တိ့သည်စိတ်ပျက်ကပါ ပီ။ ထိအြပစ်ေကာင့်

မျက်စိတိ့သည်လည်း မဲွ ကပါ၏။ ၁၈ လဆိတ်ညံလျက် ှ ိေသာ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ

ေြမေခွးတိ့သည် သွားလာကပါ၏။ ၁၉ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် နိစ

အ မဲ တည်ေတာ်မ၏။ ပလင်ေတာ်သည်လည်း ထာဝရပလင် ြဖစ်ပါ၏။ ၂၀

ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်တိ့ကိ အစဥ်မြပတ် ေမ့ေလျာ့ေတာ်မသနည်း။

အဘယ်ေကာင့် ကာလကာြမင့် စွာ စွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်း။ ၂၁ အိထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်တိ့ကိအထံေတာ်သိ့ လှည့် ေစေတာ်မပါ။ သိ့ ပလ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည်ြပန်၍

လာကပါမည်။ ေ ှ းကာလက့ဲသိ့ အက ်တိ့ကာလကိ အသစ် ပြပင်ေတာ်မပါ။

၂၂ အကယ်၍ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်တိ့ကိ ှ င်းပယ်ေတာ်မမည်ေလာ။

ြပင်းစွာအမျက်ထွက်ေတာ် မမည်ေလာ။
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၁ သကရာဇ်သံးဆယ်ြပည့်၊ ေယခါနိမင်း ကီး နန်းကျပဥမ ှ စ်၊ စတတလငါးရက်ေန့၌

ငါသည် သိမ်းသွားေသာ သတိ့တွင် ေခဗာြမစ်နားမှာ ှ ိေနစဥ်၊ ၂

မိဃ်းေကာင်းကင်ပွင့် ၍ ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ် ပါ ံ တိ့ကိ ြမင်ရ၏။ ၃ ထိအခါခါလဒဲြပည်၊

ေခဗာြမစ်နားမှာ ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်

ဗဇိသားေယဇေကျလ အမည် ှ ိေသာ ငါဆီသိ့ေရာက်၍၊ ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည်

ငါ့အေပ မှာ တင်လျက် ှ ိ၏။ ၄ ငါ ကည့် ၍၊ ြပင်းစွာေသာ ေလကီးစွာေသာ မိဃ်းတိမ်၊

ထွန်းလင်ေသာ မီးစက်သည် ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ေပလာ၏။မီးစက်ထဲကဟ ှ ေဓလေ ေရာင်

ထွက် ေလ၏။ ၅ ထိမီးစက်ထဲမှာ သတဝါေလးပါးတိ့သည် ထင် ှ ား က၏။ ထိသတဝါတိ့၏

အဆင်းသ ာန်ဟမကား၊ လ၏ပံသ န်ကိေဆာင်၍၊ ၆ မျက် ှ ာေလးခစီ၊ အေတာင်လည်း

ေလးခစီ ှ ိ က၏။ ၇ ေြခေထာက်သည် ေြဖာင့် ေသည ေြခေထာက်ြဖစ်၏။ ေြခဘဝါးသည်

ွားသငယ်၏ ေြခဖဝါးက့ဲသိ့ ြဖစ်၍ ဦးသစ်ေသာ ေကးဝါက့ဲသိ့ ေတာက်ေလ၏။

ကိယ်ေလးမျက် ျာအေတာင်ေအာက်၌ လလက် ှ ိ၏။ ၈ ထိေလးပါးတိ့သည်

မျက် ှ ာတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ အေတာင်တိ့ ှ င့် ၎င်း ြပည့် စံ က၏။ ၉ အေတာင်ချင်းတခ ှ င့်တခ

စပ်လျက် ှ ိ၍၊ ထိသတဝါတိ့ သွားေသာအခါတပါးမ မလည်ဘဲ တည့်တည့်သွားတတ်က၏။

၁၀ မျက် ှ ာအဆင်းသ ာန်ဟမကား၊ သတဝါ ေလးပါးတိ့သည် လက်ျာဘက်၌ လမျက် ှ ာ၊

ြခေသ့ မျက် ှ ာ ှ င့် ၎င်း၊ လက်ဝဲဘက်၌ ွားမျက် ှ ာ၊ ေ လင်းတ မျက် ှ င် ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံ က၏။

၁၁ အေတာင်များတိ့သည် အထက်သိ့ြပန့်၍၊ အေတာင် ှ စ်ခချင်းစပ်လျက်၊ ှ စ်ခြဖင့်

ကိယ်ကိဖံးလျက် ှ ိ က၏။ ၁၂ ထိသတဝါတိ့သည် ဝိညာဥ်ေတာ်သွားခွင့် ှ ိသည် အတိင်း

သွား က၏။ သွားေသာအခါတပါးမ မလည်ဘဲ တည့်တည့် သွားတတ်က၏။ ၁၃

ထိသတဝါတိ့၏ အဆင်းအေရာင်သည်ကား၊ ေတာက်ေသာ မီးခဲအေရာင်၊

မီးခွက်အေရာင် ှ င့်တ၏။ မီးသည်ေတာက်လျက် သတဝါတိ့တွင် အ ှ ံ ့အြပား လှည့်လည်၍

မီးထဲက လ ပ်စစ်ြပက်ေလ၏။ ၁၄ သတဝါတိ့သည်လည်း လ ပ်စစ် ွယ်က့ဲသိ့

အေရာင်ေတာက်၍၊ ေြပးလျက် ြပန်လာလျက် ှ ိ က၏။ ၁၅ ထိသတဝါတိ့ကိ ငါ့ ကည့် စဥ်၊

သတိ့အနားမှာ ေလးပိင်း ှ ိေသာ ရထားဘီးတခစီ ထင် ှ ား၏။ ၁၆ ထိရထားဘီးတိ့၏

အဆင်းအေရာင်သည်ကား၊ ေကျာက်မျက် ွဲ အဆင်းအေရာင် ှ င့်တ၏။ ထိေလးခတိ့ သည်

အဆင်းအေရာင်တညီတည်း ှ ိ က၏။ ပံသ ာန်မ ကား၊ ဘီးတခအထဲ၌

ဘီးတခတပ်သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၁၇ သွားေသာအခါ ဘီးေလးမျက် ှ ာတိ့သည်

တညီတည်းြဖစ်၍ မလည်ဘဲသွားတတ်က၏။ ၁၈ ဘီးဝန်းတိ့သည်လည်း ြမင့် ၍

ေကာက်မက်ဘွယ် ြဖစ် က၏။ ထိေလးပါးတိ့သည်မျက်စိ ှ င့် ြပည့် က၏။ ၁၉

သတဝါတိ့သည် သွားေသာအခါ၊ ဘီးတိ့သည် လည်း ထက်ကပ်ပါ က၏။ ၂၀

သတဝါတိ့သည် ေြမ ကီး ှ င့် ကွာ၍ တက်ေသာ အခါ၊ ဘီးတိ့သည်လည်း

တက်က၏။ ဝိညာဥ်ေတာ် သွားခွင့် ှ ိသည်အတိင်း၊ သတိ့သည်လည်း သွား က၏။

ဘီးတိ့သည်လည်း သတိ့ ှ င့်ထက်ကပ်တက်၍ လိက်က ၏။ သတဝါတိ့၏

ဝိညာဥ်သည်ဘီးတိ့၌ ှ ိ၏။ ၂၁ သတိ့သွားေသာအခါဘီးတိ့သည်သွား က၏။

သတိ့ရပ်ေသာအခါ ဘီးတိ့သည်ရပ်က၏။ သတိ့သည် ေြမ ကီး ှ င့် ကွာ၍ တက်ေသာအခါ၊

ဘီးတိ့သည်လည်း သတိ့ ှ င့်ထက်ကပ်တက်၍လိက်က၏။ အေကာင်းမကား၊

သတဝါတိ့၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ဘီးတိ့၌ ှ ိ၏။ ၂၂ ထိသတဝါတိ့၏ ေခါင်းများအေပ မှာ

မိဃ်း မျက် ှ ာ ကက်၏ အဆင်းအေရာင်သည် ှ ိ၍၊ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ

ေကျာက်သလင်းမျက် ှ ာ ကက်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၃ မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ေအာက်မှာ

သတိ့အေတာင် များသည် တခသိ့တခတည့်တည့် ြပန့်လျက် ှ ိ၍၊ ြပင်ဘက် ၌လည်း

ကိယ်ကိဖံးစရာဘိ့ အေတာင် ှ စ်ခစီ ှ ိ၏။ ၂၄သတိသွ့ားေသာအခါ သမဒရာေရသံက့ဲသိ့၎င်း၊

အန တန်ခိး ှ င်၏အသံေတာ်က့ဲသိ့၎င်း၊ အေတာင်တိ့ြမည်ေသာအသံကိ ငါ ကား၏။

စကားသံသည်လည်း လအလံးအရင်း၏ စကားသံက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ရပ်ေသာအခါ

အေတာင်တိ့ကိ ချလျက်ေနက၏။ ၂၅ ရပ်၍အေတာင်တိ့ကိ ချေသာအခါ၊ သတိ့၏

ေခါင်းများအေပ မှာ မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်ထဲက စကားသံ သည် ထွက်၏။ ၂၆

သတိ့၏ေခါင်းများအထက်၊ မိဃ်းမျက် ှက် ကက် အေပ ၌လည်း နီလာေကျာက်က့ဲသိ့

အဆင်းအေရာင် ှ ိေသာ ရာဇပလင်သဏာန်ေပ ၏။ ပလင်သ ာန် အေပ ၌လည်း

လပံသ ာန်က့ဲသိ့ ေပ ၏။ ၂၇ ပလင်အတွင်း၌၎င်း၊ ပတ်လည်၌၎င်း၊ ခါး သ ာန်မှသည်

အထက်ပိင်း၌ ဟ ှ ေမလေ အေရာင် ှ င့် မီးအေရာင်က့ဲသိ့ ထင် ှ ား၏။ ေအာက်ပိင်း၌ မီး

အေရာင်က့ဲသိ့ ထင် ှ ား ၍ ပတ်လည်၌ ထွန်းေတာက်ေလ၏။ ၂၈ ထိသိ့ထွန်းေတာက်ေသာ

အေရာင်သည် မိဃ်း ွာေသာေနတွ့င်၊ မိဃ်းတိမ်၌ေပ ေသာ သက်တ့ံ၏ အေရာင်က့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ ဤေ ကား၊ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သဏာန်အဆင်းအေရာင်ြဖစ်သတည်း။

၂ ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ငါသည် ြမင်ေသာအခါ ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။

တဦးေသာသကလည်း၊ အချင်း လသား၊ မတ်တတ်ေနေလာ့။ သင့်အားငါ ေြပာမည်ဟ

ငါ့အားဆိသံကိငါ ကား၏။ ၂ ထိသိ့ဆိေသာအခါ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အထဲ သိ့ဝင်၍

မတ်တတ်ေနေစသြဖင့် ၊ ငါ ှ င့် ေြပာေသာသ၏ စကားကိငါ ကားသည်ကား၊ ၃

အချင်းလသား၊ ငါ့ကိပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုး တည်းဟေသာ၊ ယေနတိ့င်ေအာင်

ဘိးေဘးတိ့ ှ င့်တကွ ငါတိ့အစဥ်ပန်ကန်၍၊ ြပစ်မှားေသာ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ ိရာသိ့

သင့် ကိ ငါေစလတ်မည်။ ၄ ရဲေသာမျက် ှ ာ ှ င့် ခိင်မာေသာ ှ လံး ှ ိေသာ အမျိုးသားတိ့ ှ ိရာသိ့

သင့် ကိ ငါေစလတ်၍၊ သင်က၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ဟ သတိ့အား

ေြပာရမည်။ ၅ သတိ့သည် ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ်၍၊ နား ေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊

နားမေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မိမိတိ့တွင် ပေရာဖက် ှ ိသည်ကိ သိရကမည်။ ၆အချင်းလသား၊

သင်သည် ဆးပင်အမျိုးမျိုး ှ င့် ေတွ့၍၊ ကင်း မီးေကာက်တိ့တွင် ေနရေသာ်လည်း

သတိ့ကိမေကာက် ှ င့် ။ သတိ့စကားကိလည်း မေကာက် ှ င့် ။ သတိ့သည်ပန်ကန်တတ်ေသာ

အမျိုးြဖစ်၍၊ သတိ့ စကားကိမေကာက် ှ င့် ။ သတိ့မျက် ှ ာရည်ေကာင့် စိတ်မပျက် ှ င့် ။ ၇

သတိ့သည် အလွန်ပန်ကန်တတ်ေသာ သေဘာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ နားေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊

နားမေထာင်သည် ြဖစ်ေစ၊ ငါ့စကားကိသတိ့အား ေဟာေြပာရမည်။ ၈အချင်းလသား၊

ငါေြပာေသာစကားကိ နား ေထာင်ေလာ့။ ထိပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးက့ဲသိ့ ပန်ကန် ေသာ

သေဘာမ ှ ိ ှ င့် ။ သင့် ပစပ်ကိ ဖွင့် ၍ ငါေပးေသာ အရာကိစားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၉

ငါကည့်၍ စာလိပ်ပါေသာလက်သည် ငါ့ဆီသိ့ ဆန့်လျက် ှ ိ၏။ ၁၀ ထိစာလိပ်ကိ ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ဖွင့် ြဖန့်ေသာအခါ၊ တဘက်တချက်၌ အကရာတင်၍ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း အချက်၊

စိတ်မသာညည်းတွားြခင်းအချက်၊ အမဂလာ အချက်များပါသတည်း။

၃ တဖန်၊ အချင်းလသား၊ သင်ေတွေ့သာအရာကိ စားေလာ့။ ဤစာလိပ်ကိစား ပီးလ င်၊

ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့ ှ ိရာသိ့ သွား၍ေဟာ ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

၂ ငါသည်ပစပ်ကိဖွင့် စဥ် ထိစာလိပ်ကိ ခံွေ့တာ်မ လျက်၊ ၃အချင်းလသား၊ ငါေပးေသာ

ဤစာလိပ်ကိ စား၍ ဝမ်းြပည့်ေစေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါသည်

စား၍ပစပ်၌ပျားရည်က့ဲသိ့ ချို၏။ ၄တဖန်၊ အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့

ှ ိရာသိ့သွား၍ ငါ့စကားကိ ေဟာေြပာေလာ့။ ၅သင်မသိမက မ်း၊ နာလည်ခဲေသာ စကားကိ

ေြပာတတ်ေသာ လမျိုး ှ ိရာသိ့ သင့် ကိ ငါေစလတ်သည် မဟတ်။ ဣသေရလအမျိုး ှ ိရာသိ့

ေစလတ်၏။ ၆ သင်မသိမက မ်း၊ နားလည်ခဲေသာစကား၊ အလင်းနားမလည် ိင်ေသာ

စကားကိ ေြပာတတ်ေသာ လအမျိုးမျိုးတိ့ ှ ိရာသိ့ေစလတ်သည်မဟတ်။ အကယ်၍

ထိသိ့ေသာ သတိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ်လ င်၊ သင့် စကားကိ နားေထာင် ကလိမ့်မည်။ ၇

ဣသေရလအမျိုးတိ့မကား၊ သင့် စကားကိ နားမေထာင် က။ ငါ့စကားကိပင် နားမေထာင် က။

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ခိင်မာေသာ နဖး ှ င့် ခိင်မာေသာ ှ လံး ှ ိ က၏။ ၈

သိ့ရာတွင်၊ သတိ့မျက် ှ ာတဘက်၌ သင်၏ မျက် ှ ာကိ၎င်း၊ သတိ့နဖးတဘက်၌

သင်၏နဖးကိ၎င်း ငါခိင်ခ့ံေစ ပီ။ ၉သင်၏နဖးကိ ေကျာက်ထက်မက၊ စိန်ထက် သာ၍

ခိင်မာေစ ပီ။ သတိ့သည် ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ်၍၊ သင်သည်မေကာက် ှ င့် ။

သတိ့မျက် ှ ာရည် ေကာင့် စိတ်မပျက် ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀တဖန်၊ အချင်းလသား၊

သင့်အားငါေြပာလတ့ံ သမ ေသာ စကားတိ့ကိ နားေထာင်၍ ှ လံးသွင်းေလာ့။

၁၁ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ သင်၏အမျိုးသား ချင်းတိ့ ှ ိရာသိ့သွား၍၊

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ဟ၊ သတိ့နားေထာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ နားမေထာင်

သည်ြဖစ်ေစ၊ ေဟာေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိအခါ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိချီ၍၊

ထာဝရ ဘရားကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ်မှ ဘန်းေတာ်သည် မဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ၊

ငါ့ေနာက်၌ ကီးစွာေသာ လပ် ှ ားြခင်းအသံကိ ငါကား၏။ ၁၃တခ ှ င့်တခစပ်လျက် ှ ိေသာ
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သတဝါတိ့၏ အေတာင်များြမည်သံကိ၎င်း၊ သတိ့အနားမှာ ဘီးများ ြမည်သံကိ၎င်း၊

ကီးစွာေသာ လပ် ှ ားြခင်းအသံကိ၎င်း ငါ ကားရ၏။ ၁၄ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ငါ့ကိချီသွားေတာ်မ၍၊ ငါသည်ခါးေသာစိတ်၊ ပပန်ေသာစိတ် ှ င့် လိက်ရ၏။

ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ငါ့အေပ မှာ ေလးလံ စွာ တင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၅

သိမ်းသွားြခင်းကိခံရ၍၊ ေခဗာြမစ်နား၊ ေတလ ဗိဗ ွာမှာ ေနရာကျေသာ သတိ့ ှ ိရာသိ့

ငါေရာက်၍၊ သတိ့ေနရာအရပ်၌ ခနစ်ရပ်ပတ်လံး မိန်းေမာေတွေဝ လျက်ေန၏။ ၁၆

ခနစ်ရက်လွန်မှ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၇

အချင်းလသား၊ သင့် ကိဣသေရလအမျိုးတွင် ကင်းေစာင့်အရာ၌ ငါခန့်ထားေသာေကာင့် ၊

ငါသတိ ေပးေသာစကားကိ နားေထာင်၍ သတိ့အား ဆင့် ဆိ ေလာ့။ ၁၈ သင်သည်

အမှန်ေသလိမ့်မည်ဟ၊ လဆိးအား ငါေြပာလျက် ှ င့် သင်သည်သတိမေပး၊ လဆိး၏

အသက် ကိ ချမ်းသာေစြခင်းငှါ၊ လဆိးအား သတိေပးေသာစကား ကိ မေြပာဘဲေနလ င်

ထိလဆိးသည် မိမိအြပစ်၌ ေသ လိမ့်မည်။ သ၏အသက်ကိကား၊ သင်၌ငါေတာင်းမည်။

၁၉ သိ့မဟတ်၊ သင်သည် လဆိးကိ သတိေပးလျက် ှ င့်သသည် မိမိ ပေသာ

ဒစ ိက်ကိ၎င်း၊ မိမိလိက်ေသာ အဓမလမ်းကိ၎င်း မေ ှ ာင်ဘဲေနလ င်၊ မိမိအြပစ်၌

ေသလိမ့်မည်။ သင်မကား၊ ကိယ်အသက် ဝိညာဥ်ကိ ကယ် တ်ေလ ပီ။ ၂၀ တဖန်တံ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်ေဖါက်ြပန်၍ ဒစ ိက်ကိ ပ လ င်၎င်း၊ ထိမိ၍ လဲစရာအေကာင်းကိ

သေ့ ှ မှ့ာငါထားလ င်၎င်း သသည် ေသလိမ့်မည်။ သင်သည်သတိမေပးေသာေကာင့် ၊

သသည်မိမိအြပစ်၌ ေသလိမ့်မည်။ သကျင့်ဘးေသာ တရားကိ ပမာဏမ ပရ။ သ၏

အသက်ကိကား၊ သင်၌ငါေတာင်းမည်။ ၂၁ သိ့မဟတ်၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည်ဒစ ိက်ကိ

မ ပမည်အေကာင်း၊ သည်သည်သတိေပး၍ သသည် ဒစ ိက်ကိ မ ပဘဲေနလ င်၊

သတိေပးေသာေကျးဇး ေကာင့် စင်စစ်အသက်ချမ်းသာလိမ့်မည်။ သင်သည်

လည်း၊ ကိယ်အသက်ဝိညာဥ်ကိ ကယ် တ်ေလ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တဖန်

ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ငါ့ အေပ မှာ တင် ပီးလ င်၊ သင်ထ၍ လွင်ြပင်သိ့

သွားေလာ့။ ထိအရပ်၌ ငါေြပာမည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊ ၂၃ ငါသည်

ထ၍လွင်ြပင်သိ့သွား၏။ ေရာက်ေသာ အခါ ေခဗာြမစ်နားမှာ ငါြမင်ဘးေသာ

ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် ရပ်ေတာ်မ၍၊ ငါသည် ြပပ်ဝပ်လျက် ေန၏။ ၂၄

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အထဲသိ့ဝင်၍ မတ်တတ် ေနေစလျက်၊ သင်သွားေလာ့။ ကိယ်အိမ်၌

ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနေလာ့။ ၂၅ အချင်းလသား၊ သင်သည် ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင် ြခင်းကိ ခံ၍

သတိ့တွင် မထွက်ရ။ ၂၆သင်သည် သတိ့ကိ မဆံးမဘဲေနေစြခင်းငှါ၊ စကားအလျက်သင့်

လ ာကိအာေခါင်၌ ကပ်ေစမည်။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်ပန်ကန် တတ်ေသာအမျိုး

ြဖစ် က၏။ ၂၇ သိ့ရာတွင် သင့်အားငါေြပာေသာအခါ သင့် တ် ကိ ငါဖွင့် မည်။

သင်က၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏ ဟ သတိ့အား ေဟာေြပာရမည်။

နားေထာင်ေသာသသည် နားေထာင်ေစ၊ နားမေထာင်ေသာသသည် နားမေထာင် ဘဲေနေစ

သတိ့သည်ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ်က သည် ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ တဖန်တံ၊ အချင်းလသား၊ အတ်ြပားကိယ၍ သင့် ေ ှ မှ့ာ ထား ပီးလ င်၊

ေယ ှ လင် မိပံ့ကိ ေရးေလာ့။ ၂ မိကိ့ဝိင်း၍ မိ ့ြပင်၌ တပ်တည်ေလာ့။ ေြမ ိး

ကိလည်းဖိ့ေလာ့။ တပ်သားတိ့ကိလည်းခင်းကျင်းေလာ့။ မိပ့တ်လည်တွင် ဝက်ခွတိင်တိ့၌

တံးတိ့ကိလည်း ဆွထားေလာ့။ ၃ ထိမှတပါး၊ သံြပားကိယ၍၊ သင် ှ င့် မိစ့ပ် ကား မှာ

သံ ိးြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေထာင် ပီးလ င်၊ မိတ့ဘက်၌ သင်၏မျက် ှ ာကိထားေလာ့။ ထိသိ့

ဝိင်းထားသြဖင့် ၊ ထိ မိသ့ည်ဝိင်းထားြခင်းကိ ခံရမည်။ ဤသည်ကား ဣသေရလအမျိုးအား

နိမိတ်လကဏာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄ ထိမှတပါး၊ သင်သည် လက်ဝဲနံေစာင်းြဖင့် အိပ် ၍၊

ဣသေရလအမျိုး၏အြပစ်ကိ ထိနံေစာင်း၌ တင်ထား ေလာ့။ ထိသိ့အိပ်ရေသာ

ေနရ့က်အေရအတွက်အတိင်း သတိ့အြပစ်ကိ ခံရမည်။ ၅ အေကာင်းမကား၊

အရက်သံးရာကိးဆယ် အေရအတွက်အတိင်း၊ သတိ့အြပစ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ

ှ စ်ေပါင်းကိသင်၏အေပ ၌ ငါတင်ထား ပီ။ ထိသိ့ ဣသေရလအမျိုး၏ အြပစ်ကိ

သင်သည် ခံရမည်။ ၆ ထိေနရ့က်ေစ့ ပီးမှ၊ တဖန်လက်ျာနံေစာင်းြဖင့် အိပ်၍၊

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံးယဒအမျိုး၏ အြပစ်ကိ ခံဦးေလာ့။ ှ စ်အစား၌ ရက်ကိ ငါထား ပီ။

၇သင်သည် ေယ ှ လင် မိကိ့ ဝိင်းထားသည် အမမှာ၊ မျက် ှ ာထား၍ လက် ံ းကိဆန့်လျက်၊

မိတ့ဘက် ၌ ပေရာဖက် ပရမည်။ ၈ ငါသည် သင့် ကိချည်ေ ှ ာင်၍ ဝိင်းထားြခင်းအမ ကိ

ပရေသာ ကာလမေစ့မီှ၊ သင်သည် တဘက်မှ တဘက်သိ့ မေစာင်းရ။ ၉ ထိမှတပါး၊

ဂျံုဆန်၊ မေယာဆန်၊ ပဲဆန် ှ စ်မျိုး ှ င့် ေြပာင်းဆန်၊ ေကာက်ဆန်တိ့ကိ ယ၍

အိးတလံး၌ ေရာေ ှ ာလျက်ထားရမည်။ နံေစာင်းတဘက်ြဖင့် အိပ်ရေသာေနရ့က်

သံးရာကိးဆယ်ပတ်လံး၊ ထိေရာေ ှ ာ ေသာဆန်ကိ မန့်လပ်၍ စားရမည်။ ၁၀ ထိမန့်ကိ

တေနတ့ေနလ့ င် အကျပ် ှ စ်ဆယ်စီ ချိန်၍ စားရမည်။ ၁၁ ေရကိလည်းတေနတ့ေနလ့ င်

တဗတ်စီြခင်၍ ေသာက်ရမည်။ ၁၂ မေယာမန့်ြပားကိ စားသက့ဲသိ့ စားအ့ံေသာငှါ၊

လများေ ှ တွ့င် လ၏မစင် ှ င့် ဖတ်ရမည်။ ၁၃ ထိသိ့ ငါ ှ င်ထတ်ရာအရပ်၊

တပါးအမျိုးသားတိ့ ေနရာ၌၊ ဣသေရလအမျိုးတိ့သည် ညစ် းေသာမန့်ကိ စားရကမည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါကလည်း၊ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ် သည်

ညစ် းြခင်းသိ့ မေရာက်ပါေသး။ အလိလိ ေသေသာအေကာင်၊ သားရဲကိက်၍

ေသေသာအေကာင်၊ ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာအေကာင်၏ အသားကိ ငယ်ေသာ အသက်အ ွယ်မှစ၍

ယခတိင်ေအာင် အက ်ပ်သည် မစားပါဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၅လ၏မစင်အရာ၌ ွားေချးကိ

ငါေပး၏။ ွားေချး ှ င့်သင့် မန့်ကိ ဖတ်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆တဖန်တံ၊ အချင်းလသား၊

ေယ ှ လင် မိ ့၌ မန့်အေထာက်အပင့် ကိ ငါချိုးမည်။ မိသ့ားတိ့သည် မန့်ကိချိန်လျက်၊

စိးရိမ်ေသာ စိတ် ှ င့် စားရကမည်။ ေရကိလည်း ြခင်လျက်၊ မိန်းေမာေတွေဝြခင်း ှ င့် ေသာက်

ရကမည်။ ၁၇ မန့် ှ င့် ေရေခါင်းပါးသြဖင့် ၊ မိသ့ားတိ့သည် တညီတ ွတ်တည်း

မိန်းေမာေတွေဝ၍၊ မိမိတိ့အြပစ် ေကာင့် ပိန် ကံြခင်းသိ့ ေရာက်ရကမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၅ တဖန်တံ၊ အချင်းလသား၊ ထက်ေသာထား တည်းဟေသာ၊

ဆတာသည်၏သင်တန်းကိယ၍၊ ကိယ်ဆံပင် ှ င့် မတ်ဆိတ်ကိ ရိတ် ပီးမှ၊ ချိန်ခွင် ှ င့်

ချိန်၍ အစစခဲွထားေလာ့။ ၂ မိကိ့ ဝိင်းထားရာ ကာလေစ့ေသာအခါ၊ ဆံပင် ှ င့်

မတ်ဆိတ်သံးစ တစကိ မိထဲ့မှာ မီး ိေ့လာ့။ တစကိထား ှ င့် ခတ်ြဖတ်ေလာ့။ တစကိ

ေလတိက်ရာ၌ လင့် ေလာ့။ ငါသည်လည်း ထိအစေနာက်သိ့ ထားကိလတ် လိက်မည်။ ၃

အနည်းငယ်ကိလည်းယ၍ ကိယ်အဝတ် ှ င့် ထပ်ေလာ့။ ၄ ထိအနည်းငယ်အချို ့ကိလည်း

ယြပန်၍ မီး ိ ့ ေလာ့။ ထိမီးသည် ဣသေရလအမျိုးကိ ှ ံ ့ြပားလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ဤပံသည် ေယ ှ လင် မိ ့ြဖစ်၏။

ပတ်လည်၌ ှ ိေသာတိင်းြပည်များတိ့အလယ်မှာ ထိ မိကိ့ ငါထား၍၊ ၆ ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ

တိင်းသြပည်သားတိ့သည် ငါ၏စီရင်ထံးဖဲွ ့ ချက်ပညတ်တရားကိ လွန်ကျူး သည်ထက်၊

ထိ မိသ့ားတိ့သည်သာ၍ မတရားသြဖင့် လွန်ကျူး က ပီ။ ထိပညတ်တရားေတာ်လမ်းသိ့

မလိက်ဘဲ ြငင်းပယ် က ပီ။ ၇ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊

သင်တိ့သည် ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ တိင်းသြပည်သား တိ့ ဆန့်ကျင်သည်ထက်၊ သာ၍ဆန့်

ကျင်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ငါ၏စီရင်ချက်လမ်းသိ့မဟတ်၊ ငါ၏ပညတ်တရား

ကိမေစာင့် ေ ှ ာက်၊ ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ တိင်းသြပည်သား တိ့၏ထံးစံဓေလ့

သိ့လိက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၈ ငါသည်ကိယ်တိင်သင့်တဘက်၌ ေန၍၊ တပါး

အမျိုးသားတိ့ေ ှ မှ့ာ သင်၌အြပစ်ဒဏ်ကိစီရင်မည်။ ၉ သင် ပဘးသမ ေသာ

ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမတိ့ေကာင့် ၊ ငါမစီရင်စဖး၊ မစီရင်လတ့ံေသာအြပစ်ဒဏ်ကိ သင်၌ စီရင်မည်။

၁၀ သင်၏အလယ်၌ အဘတိ့သည် သားတိ့ကိ စား ကလိမ့်မည်။ သားတိ့သည်လည်း

အဘတိ့ကိစား က လိမ့်မည်။ သင်၌အြပစ်ဒဏ်ကိ စီရင်၍၊ ကျန် ကင်းသမ ကိ

အရပ်ရပ်တိ့ကလာေသာေလေ ှ မှ့ာ ငါလင့် မည်။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ်ေသာ

အမအရာအေပါင်းတိ့ ှ င့် ငါ၏သန့် ှ င်းရာ ဌာနကိ သင်သည်ညစ် းေစေသာေကာင့် ၊

ငါသည် လည်း သင့် ကိမ ှ ေြမာ၊ မစံမက်ဘဲမျက် ှ ာလဲမည်။ ၁၂ သင်၏သံးစတိ့တွင်၊

တစသည်နာေဘးြဖင့် ေသ၍၊ သင်၏အလယ်၌မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖင့် ဆံးရ လိမ့်မည်။

တစခသည်သင့် ပတ်လည်၌ ထားေဘးြဖင့် လဲ၍ ေသရလိမ့်မည်။ တစကိအရပ်ရပ်တိ့က

လာေသာ ေလေ ှ မှ့ာငါလင့် ၍၊ သေ့နာက်သိ့ ထားကိ လတ်လိက် မည်။ ၁၃

ထိသိ့ငါအမျက်အလိ ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ငါ့ေဒါသ အ ှ ိန်ကိ သတိ့အေပ မှာ

တည်ေစ ပီးမှ၊ ငါ့စိတ်ေြပ လိမ့်မည်။ သတိ့၌ ငါ့ေဒါသစိတ်အလိ ကိြပည့်စံ

ေစေသာအခါ၊ ငါထာဝရဘရားသည် စိတ်အား ကီး၍ မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ

သတိ့သိရကလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိမှတပါး၊ အနားမှာေ ှ ာက်သွားသမ ေသာ သတိ့ေ ှ တွ့င်
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သင့် ကိလဆိတ်ညံရာ၊ ပတ်လည်၌ေနေသာ လအမျိုးမျိုးတိ့၏ က့ဲရဲရ့ာ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၅

ေဒါသအမျက်အ ှ ိန်အားြဖင့် သင်၌ြပင်းပစွာ ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ငါစီရင်ေသာအခါ၊

ပတ်လည်၌ ေနေသာလအမျိုမျိုးတိ့တွင် သင်သည် က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ရာ၊ သတိရရာ၊

အ့ံ သဘွယ်ရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိသိ့ငါထာဝရ ဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ သင်တိ့ကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘးတည်းဟေသာ ြမားဆိးတိ့ကိ ငါလတ်လိက်ေသာ

အခါ၌၎င်း၊ သင်တိ့တွင်မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ တိးပွါးေစ၍၊ မန့်အေထာက်အပင့် ကိ

ငါချိုးေသာအခါ၌၎င်း၊ ၁၇ သင်တိ့ကိ လယက် ှ ိပ်စက်ရေသာ မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘး၊

သားရဲေဘးကိ ငါလတ်လိက်၍၊ ထားေဘးကိလည်း ေရာက်ေစသြဖင့် ၊ နာေဘး၊

အေသသတ်ြခင်းေဘးတိ့ သည် လမ်းမိးေသာအခါ၌၎င်း ထိသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိသိ့

ငါထာဝရဘရားသည် မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက် လာ၍၊

၂အချင်းလသား၊ သင်သည် ဣသေရလေတာင် တိ့ကိ မျက် ှ ာ ပ၍၊ သတိ့တဘက်၌

ပေရာဖက် ပေလာ့။ ၃ အိဣသေရလေတာင်တိ၊့ အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏ အမိန့်ေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည် ေတာင် ကီး၊ ေတာင်ငယ်၊ ြမစ်၊ ချိုင့် တိ့အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်ကိယ်တိင်သင်တိ့ အေပ သိ့ ထားကိေရာက်ေစ၍၊

ြမင့် ေသာအရပ်တိ့ကိ ဖိဖျက်မည်။ ၄သင်တိ့ယဇ်ပလင်တိ့သည် လဆိတ်ညံလိမ့်မည်။

ေန ပ်တတိ့သည် ကျိုးပ့ဲလိမ့်မည်။ ပ်တဆင်းတတိ့ေ ှ မှ့ာ သင်တိ့၏သရဲများကိ

ငါလဲှချမည်။ ၅ ပ်တဆင်းတတိ့ေ ှ မှ့ာ ဣသေရလအမျိုးသား အေသေကာင်များကိ

ချထား၍၊ ယဇ်ပလင်တိ့ပတ်လည်၌ သင်တိ့ အ ိးများကိ ငါြဖန့် ကဲမည်။ ၆

သင်တိ့ေနရာအရပ်ရပ်၌ ှ ိေသာ မိတိ့့သည် ပိပျက်၍၊ ြမင့် ေသာ အရပ်တိ့သည်

လဆိတ်ညံလျက်၊ ယဇ်ပလင် တိ့သည်သတ်သင်ပယ် ှ င်းလျက်၊ ပ်တ ဆင်းတ

အမျိုးမျိုးတိ့သည် ခတ်လဲှချိုးဖ့ဲြခင်းကိ ခံရလျက်၊ သင်တိ့လပ်ေသာ အရာတိ့သည်

ေပျာက်ပျက် လျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၇သင်တိ့အလယ်၌သရဲတိ့သည် လဲ၍ေသကလိမ့်

မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရက လိမ့်မည်။ ၈ သိ့ေသာ်လည်း၊

သင်တိ့သည် အြပည်ြပည်သိ့ ကဲွြပား ကေသာအခါ၊ လအမျိုးမျိုးတိ့၏ထား ှ င့် လွတ် ေသာ

သအချို ့ ှ ိေစြခင်းငှါ အကျန်အကင်းကိ ငါထား မည်။ ၉ ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍မှားယွင်းတတ်ေသာ

ှ လံးကိ၎င်း၊ ပ်တဆင်းတတိ့ ှ င့် မှားယွင်းလိသြဖင့် လိက်၍ ကည့် ေသာ မျက်စိတိ့ကိ၎င်း

ငါပယ်ဖျက်ေသာအခါ၊ လွတ် ေသာသတိ့သည်သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရာအြပည်ြပည်တိ့၌

ငါ့ကိေအာက်ေမ့ကလိမ့်မည်။ ပမိသမ ေသာစက် ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမတိ့ေကာင့်

ကိယ်ကိကိယ် ွံ ့ ှ ာ က လိမ့်မည်။ ၁၀ ထိသိ့ေသာအြပစ်ဒဏ်ကိ ငါေပးမည်ဟ၊ ငါ

ထာဝရဘရားသည် အချည်း ှ ီးမိန့်ေတာ်မသည် မဟတ် ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်။ ၁၁

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုး ပမိသမ ေသာ

ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမဆိးတိ့ ေကာင့် ၊ အမဂလာ ှ ိပါသည်တကားဟဆိလျက်၊ လက်ခပ်တီးေလာ့။

ေြခ ှ င့် ေဆာင့် ေလာ့။ အေကာင်းမ ကား၊ သတိ့သည်ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ နာေဘး

တိ့ြဖင့် လဲ၍ ေသကလိမ့်မည်။ ၁၂ ေဝးေသာသသည် နာေဘးြဖင့် ေသလျက်၊

နီးေသာသသည် ထားေဘးြဖင့် ဆံးလျက်၊ ထိေဘးမှ လွတ်၍ ကျန် ကင်းေသာသသည်လည်း

မွတ်သိပ်ြခင်း ေဘးြဖင့် ေသလျက်၊ သတိ့၌ ငါ၏ေဒါသအ ှ ိန် ြပည့်စံ လိမ့်မည်။ ၁၃

ပ်တဆင်းတအေပါင်းတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ ပေဇာ်ရာအရပ်၊ ယဇ်ပလင်များပတ်လည်၊

ြမင့် ေသာကန်း၊ ေတာင်ထိပ် ှ ိသမ တိ့အေပ ၊ စိမ်းေသာသစ်ပင်၊ အရိပ် ေကာင်းေသာ

သပိတ်ပင် ှ ိသမ တိ့ေအာက်၌၊ ပ်တ ဆင်းတတိ့တွင်သရဲတိ့သည်လဲ၍

ေသလျက် ှ ိ ကေသာ အခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရက လိမ့်မည်။ ၁၄

သတိ့အေပ မှာ ငါသည်လက်ကိဆန့်၍၊ ဒိဗလတ် မိ ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ လွင်ြပင်ထက်၊

သတိ့ေနေလရာ ရာြပည်ကိသာ၍ လဆိတ်ညံရာ၊ အ့ံ သဘွယ်ရာြဖစ်ေစ ေသာအခါ၊

ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရက လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ေနာက်တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဣသ ေရလြပည်သားတိ့ကိ ရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ြပည်ေလးေထာင့် တိ့သည် ဆံးြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၃

သင်သည် ဆံးြခင်းသိ့ေရာက်၍ သင့်အေပ သိ့ ငါ၏အမျက်ကိ ငါလတ်လိက်မည်။

သင်၏အကျင့် ှ င့် အေလျာက်ငါစီရင်မည်။ သင် ပမိသမ ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ် အမတိ့၏

အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးမည်။ ၄ ငါသည် ှ ေြမာစံမက်ြခင်းမ ှ ိဘဲ သင့်အကျင့် တိ့၏

အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးမည်။ သင် ပမိေသာ ွံ ့ ှ ာ ဘွယ်အမတိ့သည် သင်၏အလယ်၌

တည်ကလိမ့်မည်။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိသင်သိရလိမ့်မည်။ ၅

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေဘးတခ ေနာက်တခ ေရာက်လာ၏။ ၆

ဆံးြခင်းေဘးေရာက်လာ၏။ ဆံးြခင်းေဘး ေရာက်လာ၏။ သင့် ကိ

ေစာင့်လျက်ေရာက်လာ၏။ ၇ အိြပည်ေတာ်သား၊ သင်သည် အလှည့် ခံရေသာ

အချိန်ေရာက်လာ၏။ အချိန်ေစ့ ပီ။ င်လန်းစွာ ေကး ေကာ်ြခင်းမ ှ ိရဘဲ၊ န်းရင်းခတ်ြခင်း

အမကိ ပရေသာ ေနနီ့း ပီ။ ၈ ငါသည် မကာမြမင့် မီှသင်၏ အေပသိ့ ငါ၏ ေဒါသအ ှ ိန်ကိ

သွန်းေလာင်းမည်။ သင်၌ ငါ့အမျက် အလိကိ ြပည့်စံေစမည်။ သင်၏အကျင့်အတိင်း စီရင်

မည်။ သင် ပမိသမ ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမတိ့၏အကျိုး အြပစ်ကိဆပ်ေပးမည်။ ၉

ှ ေြမာစံမက်ြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ သင့်အကျင့် တိ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးမည်။

သင် ပမိေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ် အမတိ့သည် သင်၏အလယ်၌ တည်ကလိမ့်မည်။ ငါ

ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ေပးေကာင်းကိ သိရက လိမ့်မည်။ ၁၀ ေနရ့က်ေရာက်လာ၏။

ေရာက်လာ၏။ အလှည့် ခံရချိန်ေစ့ ပီ။ တံဖျာပွင့် ပီ။ မာန ကီးပွား ပီ။ ၁၁ ှ ဥ်းဆဲြခင်း

အြမစ်မှ အြပစ်တံဖျာေပါက်ေလ ပီ။ သတိ့အစည်းအေဝး၊ သတိ့ပရိသတ်တစံတေယာက်မ

မကျန် ကင်းရ။ သတိ့အဘိ့ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရ။ ၁၂အချိန်ေစ့ ပီ။ ေနရ့က်နီး ပီ။

ဝယ်ေသာသသည် ဝမ်းမေြမာက်ေစ ှ င့် ။ ေရာင်းေသာသသည် စိတ်မသာ၊

မညည်းတွားေစ ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ ထိလအစအေဝး အေပါင်းတိ့အေပ မှာ

အမျက်ေတာ်သည် တည်လျက် ှ ိ၏။ ၁၃ ေရာင်းေသာသသည် အသက်လွတ်လျက်

ှ ိေသာ်လည်း၊ ေရာင်းေသာ ေြမသိ့ြပန်၍ မလာရ။ ထိလအစအေဝးအေပါင်းတိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ

ဗျာဒိတ် ပါ ံ သည် မြပည့် စံဘဲမေနရ။ မတရားစွာကျင့် ေသာအားြဖင့်

အဘယ်သမ မတည် ိင်ရ။ ၁၄ စစ်ခင်းကျင်းေစြခင်းငှါ တံပိးကိ မတ်ကေသာ်

လည်း၊ အဘယ်သမ စစ်ချီ၍မသွား။ အေကာင်းမကား၊ ငါ့အမျက်သည်

ထိလအစအေဝးအေပါင်းတိ့အေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ၏။ ၁၅ ြပင်၌ ကားထား ှ ိ၏။

အတွင်း၌ကားနာြခင်း၊ မွတ်သိပ်ြခင်း ှ ိ၏။ လယ်ြပင်တွင် ှ ိေသာ သသည် ထားြဖင့်

ေသလိမ့်မည်။ မိထဲ့တွင် ှ ိေသာ သသည်လည်း နာြခင်း၊ မွတ်သိပ်ြခင်း အားြဖင့်

ဆံးလိမ့်မည်။ ၁၆ သိ့ရာတွင် လွတ်ေသာသတိ့သည် လွတ်ေသာ အခါ၊ အသီးအသီး

မိမိတိအ့ြပစ်ေကာင့် စိတ်မသာ ညည်းတွားလျက်၊ ချိုင့်သားချိုးက့ဲသိ့ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိ က

လိမ့်မည်။ ၁၇ ထိသ ှ ိသမ တိသ့ည် လက်အားေလျာ့၍၊ ဒးသည်လည်း အရည်ြဖစ်လိမ့်မည်။

၁၈ သတိ့သည်လည်း ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ် စည်းလျက်၊ ြပင်းစွာေသာ

ထိတ်လန့်ြခင်း ှ င့် ကိယ်ကိ ခံလျက်၊ တေယာက်မ မကင်း၊ မျက် ှ ာ ှ က်ေကာက် လျက်၊

ဆံပင်ြဖတ်လျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၉ သတိ့ေငွကိ လမ်းသိ့ပစ်၍၊ ေ ကိညစ် းေသာ

အရာက့ဲသိ့ မှတ် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားအမျက်ထွက် ေတာ်မေသာကာလ၌၊ သတိ့

ေ ေငွသည် သတိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းငှါ မတတ် ိင်။ သတိ့အလိဆ ကိ မေြဖ ိင်။

ဝစွာမေကး ိင်။ အေကာင်းမကား၊ ထိေ ေငွသည် သတိ့ထိမိ၍မှားယွင်းြခင်းအေကာင်း

ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ သတိ့၌ တင့်တယ်ေသာတန်ဆာအားြဖင့် သတိ့ မာနကိ

တိးပွါးေစ၍၊ သတိ့၌ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာ ပ်တ ဆင်းတတိ့ကိ၎င်း၊ ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ

အရာတိ့ကိ၎င်း လပ်ကေသာေကာင့် ၊ ထိတန်ဆာကိ ညစ် းေသာအရာ

ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါစီရင်မည်။ ၂၁ တပါးအမျိုးသားတည်းဟေသာ အဓမလတိ့

သည် လယဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ သတိ့လက်သိ့ငါအပ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည်

ညစ် းေစကလိမ့်မည်။ ၂၂ ငါလည်းမျက် ှ ာလဲသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည်

ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ ညစ် းေစကလိမ့်မည်။ ထားြပတိ့သည် ဝင်၍

ညစ် းေစကလိမ့်မည်။ ၂၃ သံ ကိးကိလပ်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ြပည် သည်

လအသက်ကိ သတ်ြခင်းအြပစ် ှ င့် ြပည့်၏။ မိသ့ည်လည်း ှ င်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့် ြပည့်၏။

၂၄ ထိေကာင့် ၊ ကမ်း ကတ်ေသာ လမျိုးတိ့ကိ ငါေဆာင်ခ့ဲ၍၊ သတိ့သည်

အိမ်များကိ သိမ်းယကလိမ့် မည်။ ခွန်အား ကီးမားေသာသတိ့၏ မာနကိ ငါ ငိမ်း

ေစမည်။ သတိ့သန့် ှ င်းေသာအရပ်တိ့သည် ညစ် းြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၂၅

ပျက်စီးြခင်းေဘးလာ၏။ သတိ့သည် ငိမ်ဝပ်ြခင်း ကိ ှ ာ၍ မေတွရ့က။ ၂၆
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ေဘးတခေနာက်တခ၊ သိတင်းတခေနာက်တခ ေပလာလိမ့်မည်။ ပေရာဖက်ထံမှာ

ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ှ ာေသာ်လည်း မရက။ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် တရား ေဟာေသာအခွင့် ၊

အသက် ကီးေသာ သတိ့သည် အ ကံ ေပးေသာအခွင့် ကိ မရဘဲေနကလိမ့်မည်။ ၂၇

ှ င်ဘရင်သည် ညည်းတွားြခင်း ြမည်တမ်း လိမ့်မည်။ မင်းသားသည် မိင်ေတွြခင်းအဝတ်ကိ

ဝတ်ရ လိမ့်မည်။ ြပည်သြပည်သားတိ့၏ လက်တိ့သည် တန်လပ် ကလိမ့်မည်။

သတိ့ကျင့် ကသည်အတိင်း သတိ့၌ ငါ ပ မည်။ သတိ့စီရင် ကသည်အတိင်း ငါြပန်၍

စီရင်မည်။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၈ သကရာဇ်ေြခာက်ခ၊ ဆဌမလ၊ ငါးရက်ေနတွ့င်၊ ငါသည်ကိယ်

အိမ်၌ထိင်၍၊ ယဒအမျိုးအသက် ကီးသတိ့ သည် ငါေ ှ မှ့ာ ထိင် ကစဥ်၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည် ငါ့အေပ သိ့ သက်ေရာက်ေလ၏။ ၂

ထိအခါ ငါ ကည့် ၍၊ မီးအေရာင်က့ဲသိ့ေသာ ပံသ ာန်သည် ထင် ှ ား၏။

ခါးသ ာန်မှသည် ေအာက် ပိင်း၌ မီးအေရာင်က့ဲသိ့၎င်း၊ အထက်ပိင်း၌ ဟ ှ ေမလ

ေ အေရာင်က့ဲသိ့၎င်း ထင် ှ ား၏။ ၃ လက်သ ာန်ကိဆန့်၍ ငါ၏ဆံပင်တစကိ

ကိင်လျက်၊ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိေြမ ှ င့် မိဃ်းေကာင်း ကင် ကားမှာ ချီ က၍၊

အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာ ပ်တပလင် ှ ိရာ ေယ ှ လင် မိေ့ြမာက်မျက် ှ ာအတွင်း

တံခါးဝသိ၊့ ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ် ပါ ံအားြဖင့် ငါ့ကိေဆာင်သွား၏။ ၄

လွင်ြပင်၌ အရင်ငါြမင်ဘးေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံ က့ဲသိ၊့ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ဘန်းေတာ်သည် ထင် ှ ား၏။ ၅အချင်းလသား၊ ေြမာက်လမ်းသိ့ ေမ ာ် ကည့်

ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ေြမာက်လမ်းသိ့ ငါေမ ာ် ကည့်၍၊ ေြမာက်မျက် ှ ာ၊

ယဇ်ပလင်တံခါးဝ၌ အမျက်ေတာ်ကိ ိးေဆာ်ေသာ် ပ်တ ှ ိ၏။ ၆တဖန်တံ၊ အချင်းလသား၊

ငါသည် ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့် ေဝးစွာသွားေစြခင်းငှါ သတိ့ ပက ေသာအမ၊

ဤအရပ်၌ ဣသေရလအမျိုး ပေသာ၊ အလွန် စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ

ြမင် ပီေလာ။ တဖန် လှည့် ၍သွားဦးေလာ့။ သာ၍ ကီးေသာ ွံ ှ ာဘွယ် အမ တိ့ကိ

ြမင်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မလျက်၊ ၇ တန်တိင်းတံခါးဝသိ့ ငါ့ကိေဆာင်သွား၍ ငါ

ကည့် ေသာအခါ၊ တန်တိင်း ိ း၌ အေပါက်ကိ ြမင်ေလ ၏။ ၈တဖန်တံအချင်းလသား၊

တန်တိင်း ိးကိ တးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါသည်တး ပီးမှ တံခါးဝကိ

ြမင်ေလ၏။ ၉ ဝင်ေလာ့။ ဤအရပ်၌ ပကေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ် အမဆိးတိ့ကိ

ကည့် ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၀ ငါသည် ဝင်၍ကည့် ေသာအခါ၊

တန်တိင်း ိး အတွင်းပတ်လည်၌၊ တွားတတ်ေသာ အေကာင်မှစ၍ ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ

တိရစာန်အမျိုးမျိုး ှ င့် ဣသေရလအမျိုး ကိးကွယ်ေသာ ပ်တဆင်းတ ှ ိသမ တိ့၏

ပံသဏာန်သည် ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၁သတိ့ေ ှ မှ့ာ ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီးသ

ခ ှ စ်ကျိပ်တိ့ ှ င့်တကွ၊ ယာဇညာသား ှ ာဖန်သည် သတိ့ အလယ်၌ရပ်၍၊

ထိသအေပါင်းတိ့သည် အသီးအသီး လင်ပန်းကိ ကိင်လျက်၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ ကသြဖင့် ၊

မီးခိးသည် ထထပ်စွာတက်ေလ၏။ ၁၂ တဖန်တံ၊ အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီးသ အသီးအသီးတိ့သည် ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ပံေရးေသာ အခန်းတိ့၌

ပေသာအမကိြမင် ပီေလာ။ သတိ့က၊ ထာဝရဘရားမြမင်။ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီးကိ

စွန့်ပစ်ေလ ပီဟ ဆိက၏။ ၁၃တဖန်လှည့် ၍ သွားဦးေလာ့။ သတိ့ ပေသာ အမတိ့တွင်

သာ၍ ကီးစွာေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ် အမတိ့ကိ ြမင်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မလျက်၊ ၁၄

ဗိမာန်ေတာ်ေြမာက်တံခါးဝသိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ထိအရပ်၌ မိန်းမတိ့သည် တမုဇနတ်အဘိ့

ငိေကးလျက် ထိင် က၏။ ၁၅ အချင်းလသား၊ ထိအမကိြမင် ပီေလာ။ တဖန်

လှည့် ၍သွားဦးေလာ့။ ထိမ မက သာ၍ ကီးစွာေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမတိ့ကိ

ြမင်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မလျက်၊ ၁၆ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်အတွင်း တန်တိင်းထဲ သိ့

ေဆာင်သွား၍၊ ဗိမာန်ေတာ်တံခါး၊ ဗိမာန်ေတာ်ဦး ှ င့် ယဇ်ပလင် ကားမှာ၊

လ ှ စ်ကျိပ်ငါးေယာက်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်ကိ ေကျာခိင်းလျက်၊ အေ ှ သိ့့မျက် ှ ာ ပလျက်၊

အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ ေနကိ ကိးကွယ် က၏။ ၁၇ တဖန်တံ၊ အချင်းလသား၊ ထိအမကိ

ြမင် ပီ ေလာ။ ယဒအမျိုးသည် ဤအရပ်၌ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ် အမတိ့ကိ

ပေသာအြပစ်ေပါ့သေလာ။ သတိ့သည် အဓမ မြဖင့် တြပည်လံးကိ ြပည့် ေစ၍

ငါ၏အမျက်ကိ အထပ် ထပ် ိးေဆာ် က ပီ။ သစ်ခက်ကိလည်း မိမိတိ့ ှ ာေခါင်းဝ၌

ကပ်၍တိင် က၏။ ၁၈ ထိေကာင့် ၊ ငါသည် ှ ေြမာစံမက်ြခင်းမ ှ ိဘဲ ငါ၏အမျက်ကိ

လတ်လိက်မည်။ သတိ့သည် ကျယ်ေသာ အသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍ ေတာင်းေလာက်ေသာ်လည်း၊

ငါသည် နားမေထာင်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၉ ဖျက်ဆီးေသာ လက်နက်ကိ အသီးအသီး ကိင် လျက်၊ ဤ မိခံ့ရေသာဒဏ်တိ့ကိ

အနီးသိ့ေဆာင်ခ့ဲ က ေလာ့ဟ ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေခ ေတာ်မသည်ကိ

ငါ ကား၏။ ၂ ထိအခါ လေြမာက်ေယာက်တိ့သည် အသီး အသီး ကွပ်မျက်စရာ

လက်နက်ကိ ကိင်လျက်၊ တေယာက် သည်လည်း၊ ပိတ်အဝတ်ကိဝတ်၍

နံပါး၌ မှင်အိးပါလျက်၊ ေြမာက်မျက် ှ ာဘက် အထက်တံခါးလမ်းြဖင့် ဝင်၍၊

ေကးဝါပလင်အနားမှာရပ်ေနက၏။ ၃ဣသေရလအမျိုး၏ဘရားသခင် ဘန်းေတာ် သည်

ကျိန်းဝပ်ရာ ေခ ဗိမ်မှအိမ်ေတာ်တံခါးခံသိ့တက်၍၊ ပိတ်အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊ နံပါး၌

မှင်အိးပါေသာ သကိ ေခ ၍၊ ၄ ထာဝရဘရားက၊ ေယ ှ လင် မိအ့လယ်၌

ေ ှ ာက်သွားေလာ့။ မိထဲ့၌ ပသမ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ဘွယ်အမတိ့ေကာင့် ၊

ညည်းတွားငိေကးေသာသတိ့၏ နဖးကိ ထိးမှတ်ေလာ့ဟ၍၎င်း၊ ၅ အြခားေသာ

သတိ့အားလည်း၊ ထိသေနာက် မိထဲ့၌ ေ ှ ာက်သွား၍ ဒဏ်ခတ်ကေလာ့။ ှ ေြမာစံမက်

ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ ၆အသက် ကီးေသာသ၊ အသက်ငယ်ေသာသ၊ အပျိုမ၊ သငယ်၊ မိန်းမတိ့ကိ

ှ င်း ှ င်းသတ်ကေလာ့။ သိ့ရာတွင်၊ အမှတ်ပါေသာသကိ မချဥ်းကပ်က ှ င့် ။ ငါ၏

သန့် ှ င်းရာဌာန၌ အဦး ပကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည် ကိ ငါ ကား၏။ သတိ့သည်လည်း၊

အိမ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ အသက် ကီးသတိ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွာ သတ်က၏။ ၇ တဖန်တံ၊

အိမ်ေတာ်ကိညစ် းေစ၍၊ ကွပ်မျက် ေသာ သအေသေကာင်တိ့ ှ င့် တန်တိင်းများကိ

ြပည့် ေစ ပီးမှ ထွက်သွား ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊ သတိ့သည်ထွက်၍

မိထဲ့၌ကွပ်မျက်က၏။ ၈ ထိသိ့သတိ့သည် ကွပ်မျက်ကေသာအခါ၊ ငါ ေနရစ်စဥ်တွင်

ြပပ်ဝပ်၍၊ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ေယ ှ လင် မိအ့ေပ သိ့ အမျက်ေတာ်ကိ

သွန်းေလာင်း၍၊ ကျန် ကင်းသမ ေသာ ဣသေရလအမျိုးကိ ဖျက်ဆီးေတာ်

မမည်ေလာဟ ေကးေကာ်၍ေလာက်ေလ၏။ ၉ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဣသေရလအမျိုး ှ င့် ယဒ အမျိုး၏အြပစ်သည် အလွန်တရာ ကီး၏ တြပည်လံးသည်

လအသက်ကိသတ်ြခင်းအြပစ် ှ င့် ြပည့်၏။ မိသ့ည်လည်း ေဖာ်ြပန်ြခင်း အြပစ် ှ င့် ြပည့်၏။

သတိ့က၊ ထာဝရဘရား သည် ေြမ ကီး ှ င့် စွန့်ပစ်ေလ ပီ။ ထာဝရဘရားမြမင်ဟ ဆိက၏။

၁၀ ထိေကာင့် ၊ ငါသည် ှ ေြမာစံမက်ြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ သတိ့အကျင့် တိ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ

သတိ့ေခါင်းေပ သိ့ သက်ေရာက်ေစမည်ဟ ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ပိတ်အဝတ်ကိ

ဝတ်၍နံပါး၌ မှင်အိးပါေသာ သကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း

အက ်ပ် ပပါ ပီဟ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။

၁၀ တဖန် ငါ ကည့် ၍၊ ေခ ဗိမ်၏ေခါင်းတိ့အထက်မိဃ်းမျက် ှ ာ ကက်၌နီလာေကျာ်က့ဲသိ၊့

ရာဇပလင် ၏ သဏာန်အေရာင်သည် ထင် ှ ား၏။ ၂ ပိတ်အဝတ်ကိဝတ်ေသာ

သအားလည်း၊ ရထား ဘီးတိ့အကားမှာ ေခ ဗိမ်ေအာက်သိ့ဝင်ေလာ့။ ေခ ဗိမ်

အကားမှာ ှ ိေသာ မီးခဲတိ့ကိ လက် ှ စ်ဘက် ှ င့် ကျံုး ပီး လ င်၊ မိအ့ေပ မှာ

ြဖန့် ကဲေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊ ထိသသည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌သွား၏။

၃ ဝင်ေသာအခါ ေခ ဗိမ်တိ့သည် အိမ်ေတာ် လက်ျာဘက်မှာရပ်၍၊

အတွင်းတန်တိင်းသည် မိဃ်းတိမ် ှ င့် ြပည့်၏။ ၄ ထာဝရဘရား၏

ဘန်းေတာ်သည် ေခ ဗိမ် အေပက အိမ်ေတာ်တံခါးခံအထက်သိ့ တက်ေ ့၍၊

အိမ်ေတာ်သည် မိဃ်းတိမ်း ှ င့် ြပည့်၏။တန်တိင်းသည် လည်း၊ ထာဝရဘရား၏

ဘန်းေတာ်အေရာင် ှ င့် ြပည့်၏။ ၅ အန တန်ခိး ှ င်ဘရားသခင် မိန့် မက်ေတာ်မ

ေသာ အသံက့ဲသိ့ ေခ ဗိမ်အေတာင်တိ့၏ အသံကိ ကား ရ၏။ ၆

ပိတ်အဝတ်ကိဝတ်ေသာသအားလည်း၊ ရထား ဘီးအကားထဲက မီးကိယေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မေသာအခါ၊ ထိသသည်ဝင်၍ ဘီးတိ့အနား၌ ရပ်ေန၏။ ၇ ေခ ဗိမ်တပါးသည်

ေခ ဗိမ်စထဲက လက်ကိ ဆန့်၍၊ ေခ ဗိမ်အကားမှာ ှ ိေသာ မီးကိယ ပီးလ င်၊

ပိတ်အဝတ်ကိ ဝတ်ေသာသလက်၌ ထည့်၏။ ထိသလည်း ခံယ၍ထွက်သွား၏။

၈ ေခ ဗိမ်အေတာင်ေအာက်၌ လလတ်ကိလည်း ငါြမင်၏။ ၉ ငါ ကည့် ၍၊

ေခ ဗိမ်တိ့အနားမှာ ရထားဘီး တခစီ ှ ိ၏။ ဘီးတိ့သည် ေကျာက်မျက် ွဲ၏ အဆင်း
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အေရာင် ှ ိ၏။ ၁၀ ဘီးေလးခတိ့သည်ပံသဏာန်တညီတည်း ှ ိ၍၊ ဘီးတခထဲ၌

ဘီးတခတပ်သက့ဲသိ့ ှ ိ က၏။ ၁၁ သွားေသာအခါ ဘီးေလးမျက် ှ ာတညီတည်း ေန၍၊

မလှည့်ဘဲ သွားတတ်က၏။ ေခါင်းမျက် ှ ာ ပေသာ ဘက်သိ့လိက်၍ မလှည့်ဘဲ သွားက၏။

၁၂ ဘီးေလးခ ှ င့်တကွေခ ဗိမ်ေလးပါးတိသ့ည် ေကျာ၊ လက်၊ အေတာင်မှစ၍ တကိယ်လံး၌

မျက်စိ ှ င့် ြပည့် က၏။ ၁၃ ထိဘီးတိ့ကိ စကာဟေသာ အမည်ြဖင့် သမတ် သည်ကိ

ငါကား၏။ ၁၄ ေခ ဗိမ်တိ့သည် မျက် ှ ာေလးခစီ ှ ိ၍၊ ပဌမ မျက် ှ ာသည် ေခ ဗိမ်မျက် ှ ာ၊

ဒတိယမျက် ှ ာသည် လမျက် ှ ာ၊ တတိယမျက် ှ ာသည် ြခေသ့မျက် ှ ာ၊ စတတမျက် ှ ာသည်

ေ လင်းတမျက် ှ ာြဖစ်၏။ ၁၅ ထိေခ ဗိမ်တိ့သည် ချီ ကလျက် ှ ိ က၏။ဤသည်ကား၊

ေခဗာြမစ်နားမှာ ငါြမင်ဘးေသာ သတဝါ ေပတည်း။ ၁၆ ေခ ဗိမ်တိ့သည် သွားေသာအခါ

ဘီးတိ့သည် ထက်ကပ်လိက်က၏။ ေခ ဗိမ်တိ့သည် ေြမ ကီးမှ တက်အ့ံေသာငှါ

အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့်ေသာအခါ၊ ဘီးတိ့ သည် မကွာဘဲလိက်က၏။ ၁၇သတိ့ရပ်ေသာအခါ

ဘီးတိ့သည်ရပ်က၏။ သတိ့သည် ေြမ ကီး ှ င့် ကွာ ၍တက်ေသာအခါ၊ ဘီးတိ့သည်လည်း

ထက်ကပ်လိက်၍ တက်က၏။ အေကာင်းမကား၊ သတဝါ၏ ဝိညာဥ်သည် ဘီးတိ့၌ ှ ိ၏။

၁၈ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည် အိမ်ေတာ်တံခါးခံမှ ေ ့၍ေခ ဗိမ်အေပ မှာ

တည်ေလ ၏။ ၁၉ ထိေခ ဗိမ်တိ့သည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌ အေတာင် တိ့ကိ

ြဖန့် ပီးလ င်၊ ေြမ ကီး ှ င့် ကွာ၍ တက်က၏။ ြပင်သိ့ ထွက်ေသာအခါ ဘီးတိ့သည်

လိက်က၏။ ထာဝရဘရား ၏ အိမ်ေတာ်ေ ှ တံ့ခါးဝမှာ ရပ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင်ဘန်းေတာ်သည် သတိ့အေပ မှာ တည်လျက် ှ ိ၏။ ၂၀ ဤသည်ကား၊

ေခဗာြမစ်နားမှာ ဣသေရလ အမျိုး၏ ဘရားသခင့် ေအာက်၌ ငါြမင်ဘးေသာ သတဝါ

ေပတည်း။ ေခ ဗိမ်ြဖစ်သည်ကိလည်း ငါသိ၏။ ၂၁ သတိ့သည် မျက် ှ ာေလးခစီ၊

အေတာင်ေလးလံး စီ ှ ိ၍၊ အေတာင်ေအာက်၌ လလက်သဏာန် ှ ိ၏။ ၂၂ မျက် ှ ာပံကား၊

ေခဗာြမစ်နားမှာ ငါြမင်ဘး ေသာမျက် ှ ာ ှ င့်တ၏။ ကိယ်အဆင်းအေရာင်လည်း တ၏။

ထိသေလးပါးတိ့သည် တည့်တည့် သွားတတ်က၏။

၁၁ ထိေနာက် ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိချီ၍၊ အေ ှ ့ ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပေသာ

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ် အေ ှ တံ့ခါးသိ့ ေဆာင်သွား၍၊ တံခါးဝ၌

လ ှ စ်ကျိပ် ငါးေယာက် ှ ိ၏။ သတိ့တွင်မင်း ပေသာသ၊ အဇရသား ယာဇညာ၊

ေဗနာယသားေပလတိတိ့ကိ ငါြမင်၏။ ၂ ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံကား၊ အချင်းလသား၊ ဤ

သတိ့သည် မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံစည်၍၊ ဤ မိ့၌ မတရားေသာ တိင်ပင်ြခင်းကိ

ပေသာသြဖစ်က၏။ ၃ သတိ့က၊ အမမေရာက်ေသး။ အိမ်ေဆာက်က ကန်အ့ံ။

ဤ မိသ့ည် အိးကင်း၊ ငါတိ့သည် အမဲသား ြဖစ်သည်ဟ ဆိတတ်က၏။ ၄ သိ့ြဖစ်၍

အိလသား၊ သတိ့တဘက်၌ ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိအခါ

ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အေပ သိ့ သက်ေရာက်၍၊ သင်သည်

ေဟာေြပာေလာ့။ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့သည်

ဤသိ့ေြပာဆိက ပီ။ သင်တိ့ ကံစည် သမ တိ့ကိ ငါသိ၏။ ၆ သင်တိ့သည်

ဤ မိ့၌သရဲတိ့ကိ များြပားေစ၍၊ မိလ့မ်းတိ့ကိ သရဲများ ှ င့် ြပည့်ေစကပီ။ ၇ ထိေကာင့်

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့ထားေသာ သရဲတိ့သည် အမဲသား

ြဖစ်၏။ ဤ မိသ့ည် အိးကင်းြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့ကိ မိထဲ့က

ငါထတ်မည်။ ၈ သင်တိ့သည် ထားကိ ေကာက်သည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် ထိထားကိ

သင်တိ့အေပ သိ့ေရာက်ေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ငါသည်

သင်တိ့ကိ မိထဲ့ကထတ် ပီးလ င်၊ တကန်းတ ိင်ငံသား တိ့၏လက်သိ့အပ်၍အြပစ်ဒဏ်ကိ

စီရင်မည်။ ၁၀ သင်တိ့သည် ထားြဖင့် ဆံး ံ း က၍၊ ဣသေရလ ြပည်စွန်းမှာ ငါ

စစ်ေကာစီရင်သြဖင့် ၊ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့ သိရကလိမ့်မည်။ ၁၁

ဤမိသ့ည် သင်တိ့၏ အိးကင်းမြဖစ်ရ၊ သင်တိ့ သည်လည်း၊ အိးကင်း၌ အမဲသားမြဖစ်ရက။

ဣသေရလ ြပည်စွန်းမှာ ငါစစ်ေကာစီရင်သြဖင့် ၊ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်။ ၁၂အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငါ၏ဘရား လမ်းသိ့မလိက်၊

ငါ့စီရင်ချက်တိ့ကိ မေစာင့် ၊ သင်တိ့ ပတ်လည်၌ေနေသာ လမျိုးတိ့၏ ထံးစံဓေလ့တိ့ကိ

လိက် က ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိဗျာဒိတ်ေတာ်စကားကိ ငါသည်ဆင့် ဆိ၍

ေဟာေြပာစဥ်တွင်၊ ေဗနာယသားေပလတိသည် ေသ၏။ ငါသည်လည်း ြပပ်ဝပ်၍၊ အိအ ှ င်

ထာဝရဘရား၊ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ ဆံး ံ း ေစေတာ်မမည်ေလာဟ

ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ် ၏။ ၁၄တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၅ အချင်းလသား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ မိသ့ားတိ့က၊

ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ေဝးစွာထွက်သွား ကေလာ့။ ဤြပည်ကိငါတိ့အား

အပိင်ေပးေတာ်မ ပီဟ သင်၏ ညီအစ်ကိ၊ သင်၏အမျိုးသားချင်း၊ ဣသေရလအမျိုး

သားအေပါင်းတိ့အား ဆိတတ်က၏။ ၁၆ ထိေကာင့် ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ

သည်ကား၊ သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ့ကိ တပါးအမျိုးသား တိ့ ေနရာေဝးေသာအရပ်သိ့

ငါေြပာင်းေစ၍၊ အတိင်း တိင်းအြပည်ြပည်တိ့၌ ြဖန့် ကဲေသာ်လည်း၊ သတိ့ ေရာက်

ေသာြပည်တိ့၌ ငါသည်သတိ့အဘိ့ သန့် ှ င်းရာဌာနက့ဲသိ့ ခဏ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၇

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့ ကိ ြဖန့် ကဲေသာ လအမျိုးမျိုး

ေနရာအတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့မှ ငါသိမ်းယ၍၊ စေဝး ပီးလ င်၊ ဣသေရလ

ြပည်ကိေပးမည်။ ၁၈ သတိ့သည် ထိြပည်သိ့ေရာက်၍၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ်ေသာ

အမအရာ ှ ိသမ တိကိ့ ပယ် ှ ား ကလိမ့်မည်။ ၁၉ ငါသည်လည်း၊ ညီ ွတ်ေသာ စိတ် ှ လံး ှ င့်

အသစ်ေသာသေဘာကိ သွင်းေပးမည်။ သတိ့ကိယ်ခ ာ ထဲက ေကျာက် ှ လံးကိ တ်၍၊

အသား ှ လံးကိ ေပးေသာ ေကာင့် ၊ ၂၀ သတိ့သည် ငါစီရင်ထံးဖဲွေ့သာ ပညတ်တရား

လမ်းသိ့လိက်၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်သြဖင့် ၊ ငါ၏လြဖစ်က လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သတိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ၂၁ သိ့မဟတ်လ င်၊ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ အမ အရာတိ့၏

အလိသိ့ စိတ် ှ လံးအားြဖင့် လိက်ေသာ သတိ့၏ အြပစ်ကိ၊ သတိ့၏ေခါင်းေပ သိ့

ငါေရာက်ေစ မည်ဟအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိအခါ ေခ ဗိမ်တိ့သည်

အေတာင်တိ့ကိ ြဖန့်၍၊ ဘီးတိ့သည်လည်း လိက် က၏။ ဣသေရလအမျိုး၏

ဘရားသခင့်ဘန်းေတာ်သည်လည်း သတိ့အေပ ၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၃ ထာဝရဘရား၏

ဘန်းေတာ်သည် မိထဲ့က တက်၍၊ မိအ့ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာေတာင်ေပ ၌ ရပ်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိတ် ပါ ံ အားြဖင့် ငါ့ကိချီ၍ သိမ်းသွားေသာ

သတိ့ ေနရာ၊ ခါလဒဲြပည်သိ့ ေဆာင်သွားေတာ်မ၏။ ငါြမင်ခ့ဲ ပီး ေသာ ဗျာဒိတ် ံသည်လည်း

ငါ ှ င့် ကွာ၍ တက်သွား၏။ ၂၅ထာဝရဘရားြပေတာ်မခ့ဲ ပီးေသာ အမအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ငါသည်သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ သတိ့အား ကားေြပာေလ၏။

၁၂ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ သင်သည်ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးထဲမှာေန၏။

သတိ့သည် ြမင်ရေသာ မျက်စိ ှ ိေသာ်လည်း မြမင်တတ်။ ကားရေသာ နား ှ ိေသာ်

လည်း မကားတတ်။ ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ် က၏။ ၃ သိ့ြဖစ်၍၊

အချင်းလသား၊ အြခားသိ့ ေြပာင်း သွားြခင်းငှါ ဥစာပရိကံများကိ ြပင်ဆင်၍၊

ေနအ့ချိန်၌ သတိ့မျက်ေမှာက်တွင် ေြပာင်းသွားေလာ့။ သတိ့မျက် ေမှာက်တွင်

အြခားတပါးသိ့ေနရာေြပာင်းေလာ့။ ပန်ကန် တတ်ေသာ အမျိုးြဖစ်ေသာ်လည်း၊

သတိရေကာင်းရက လိမ့်မည်။ ၄ ေနရာေြပာင်းစရာဘိ့ ြပင်ဆင်ေသာ ဥစာပရိကံ

များက့ဲသိ၊့ သင်၏ ဥစာပရိကံများကိ ေနအ့ချိန်၌ သတိ့ မျက်ေမှာက်တွင် ထတ်ရမည်။

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ သက့ဲသိ၊့ ညအချိန်၌ သတိ့မျက်ေမှာက်တွင် ထွက်သွား ရမည်။

၅သတိ့မျက်ေမှာက်၌ အတ် ိးကိတးေဖာက်၍၊ ဥစာ ပရိကံများကိ ထတ်သွားေလာ့။ ၆

ညဦးယံအချိန်၌ သတိ့မျက်ေမှာက်တွင် ပခံး ေပ မှာထမ်း၍ ထတ်ရမည်။

ေြမကိမြမင်ရေအာင် မျက် ှ ာကိဖံးရမည်။ အေကာင်းမကား၊ သင့် ကိ ဣသေရလအမျိုးအား

နိမိတ်လကဏာြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါခန့်ထား ပီဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၇ ငါသည်

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာသ၏ ဥစာပရိကံများက့ဲသိ၊့ ငါ၏ဥစာပရိကံများကိ

ေနအ့ချိန်၌ ထတ်၍၊ ညအချိန်၌အတ် ိးကိ ကိယ်လက် ှ င့် တးေဖာ် ပီးမှ၊

ညဦးယံအချိန်၌သတိ့မျက်ေမှာက်တွင် ပခံးေပ မှာ ထမ်းသွား၏။ ၈ နံနက်အချိန်၌

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ် ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၉ အချင်းလသား၊

ပန်ကန်တတ်ေသာ ဣသေရလအမျိုးက၊ သင်သည်အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ သင့်အား

ေမးသည် ှ ိေသာ်၊ ၁၀ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရ မည်။

ဤဗျာဒိတ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိကိ့ အစိးရ ေသာ မင်းမှစ၍၊ ထိ မိ ့၌ ှ ိေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ ှ င့် ဆိင်ေပ၏။ ၁၁ ငါသည်သင်တိ့၏
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နိမိတ်လကဏာြဖစ်၏။ ငါ ပ သက့ဲသိ့ သင်တိ့သည် ပရကလိမ့်မည်။ ေနရာေြပာင်း၍

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၂ သင်တိ့၏ မင်းသည်လည်း၊ မိမိပခံး၌ထမ်း၍

ညဦးယံအချိန်၌ ထတ်သွားရလိမ့်မည်။ ထတ်သွားစရာဘိ့ အတ် ိးကိတးေဖာ်ရလိမ့်မည်။

ေြမကိမြမင်ရေအာင် မျက် ှ ာကိဖံးရလိမ့်မည်။ ၁၃ ထိမင်းကိလည်း ငါ၏ပိက်ကွန် ှ င့်အပ်၍၊

ငါ၏ ေကျာ့ကွင်း၌ ေကျာ့မိေစသည်။ ခါလဒဲြပည်ဗာဗလန် မိသိ့့ ေဆာင်သွားမည်။ ထိ မိ ့၌

ေသရေသာ်လည်း မိကိ့ မြမင်ရ။ ၁၄ သကိ့မစြခင်းငှါ ဝိင်းေသာသတိ့ ှ င့်

တပ်သား အေပါင်းတိ့ကိ အရပ်ရပ်သိ့ြဖန့် ကဲမည်။ သတိ့ေနာက်၌ လည်း ထားကိ

လတ်လိက်မည်။ ၁၅ လအမျိုးမျိုးတိ့တွင် ကဲွြပားေစ၍၊ အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်သိ့

ြဖန့် ကဲေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သိရကလိမ့်မည်။

၁၆ သိ့ရာတွင်၊ ထားေဘး၊မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ကာလနာေဘးတိ့ ှ င့် လွတ်၍၊

ငါကျန် ကင်းေစေသာ သအချို ့တိ့သည် မိမိတိ့ ပဘးေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်

အမ ှ ိသမ တိ့ကိ၊ ေနာက်ေရာက်ေသာ တပါးအမျိုးသား ေနရာြပည်တိ့၌

ေဘာ်ြပကလိမ့်မည်။ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၇ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာ၍၊ ၁၈အချင်းလသား၊ တန်လပ်လျက်အစာကိ စား ေလာ့။ တန်လပ်လျက်၊

သတိ ပလျက် ေရကိေသာက် ေလာ့။ ၁၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလြပည်၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ ရည်မှတ်၍ မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

သတိ့သည် သတိ ပလျက် အစာကိ စားရကမည်။ မိန်းေမာေတွေဝလျက်ေရကိ

ေသာက်ရကမည်။ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ၊ ြပည်သြပည်သား အေပါင်းတိ့ ပေသာ

အဓမအမေကာင့် ၊ ဣသေရလြပည် သည် မိမိြပည့်စံြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ရလိမ့်မည်။ ၂၀

လေနေသာ မိတိ့့သည်လည်း ပျက်စီး၍၊ တြပည်လံးဆိတ်ညံလျက် ှ ိရလိမ့်မည်။ ငါသည်

ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၁

တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂၂

အချင်းလသား၊ေနရ့က်ကာလေ ွလ့ျက် ှ ိ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံလည်း

ပျက် က ပီဟ၊ ဣသ ေရလြပည်၌ သံးတတ်ေသာ စကားပံကား အဘယ်သိ့ နည်း။ ၂၃

သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ထိစကားပံကိ

ငါေပျာက်ေစမည်။ ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုး၌ မသံးရက။ ေနရ့က် ကာလနီး ပီ။

ခပ်သိမ်းေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံလည်း ြပည့် စံ ကလိမ့်မည်ဟ ေြပာေလာ့။ ၂၄ ေနာက်တဖန်

ဣသေရလအမျိုး၌ အချည်း ှ ီး ေသာ ပါ ံ မ ှ ိရ။ ေချာ့ေမာ့စွာ ပေရာဖက် ပြခင်းလည်း မ ှ ိရ။

၂၅ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ငါေြပာလ င်၊ ေြပာသည်အတိင်း ြပည့် စံလိမ့်မည်။

ြပည့် စံချိန်လည်း မေ ွရ့။ အချင်းပန်ကန်တတ်ေသာအမျိုး၊ သင်တိ့ လက်ထက်၌

ငါေြပာမည်။ ေြပာသည်အတိင်းလည်း ြပည့်စံေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၆ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂၇

အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့က၊ သြမင်ေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံသည် ေဝးေသး၏။

ေဝးေသး ေသာကာလကိ ရည်မှတ်၍ ေဟာတတ်သည်ဟ ေြပာဆိ က၏။ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ငါ၏စကားြပည့် စံချိန်မေ ရ့။

ငါေြပာ သည်၊ အတိင်းလည်း ြပည့်စံေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ ကိယ်အလိအေလျာက် ပေရာ ဖက် ပ၍

ေဟာေြပာတတ်ေသာ ဣသေရလအမျိုး ပေရာဖက်တိ့တဘက်၌ ေဟာေြပာေလာ့။

ထာဝရဘရား ၏ အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကဟ သတိ့အားေြပာေလာ့။ ၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အဘယ်အရာကိမ မြမင်ဘဲ၊ ကိယ်စိတ်အလိသိ့

လိက် တတ်ေသာ ပေရာဖက်မိက်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၄ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင်၏ပေရာဖက်တိ့သည် ေတာ၌ေနေသာ ေြမေခွး ှ င့် တက၏။ ၅ဣသေရလအမျိုးသည်

ထာဝရဘရား၏ ေန့ ေရာက်မှစစ်တိက်၍ ခံ ိင်မည်အေကာင်း၊ သတိ့သည် မိ့ ိ းပျက်

အေပ သိ့တက်၍၊ ပြပင်ြခင်းအမကိ မ ပဘဲ ေနက၏။ ၆ အချည်း ှ ီးေသာအရာကိ

ြမင် က ပီ။ ထာဝရ ဘရားေစလတ်ေတာ်မမဘဲ၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ဟဆိလျက်၊

လှည့်စား၍ပေရာဖက် ပကပီ။ ကိယ်စကား ြပည့်စံ မည်ဟ သတပါးယံေစြခင်းငှါ ပက ပီ။

၇ ငါမေြပာဘဲ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ဟ သင်တိ့ဆိလျက်၊ အချည်း ှ ီးေသာ

အရာကိြမင် က ပီ မဟတ်ေလာ။ လှည့် စား၍ ပေရာဖက် ပကပီ မဟတ် ေလာ့။ ၈

ထိေကာင့် အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့သည် အချည်း ှ ီးေသာ

စကားကိ ေြပာ၍ မသာ ပါ ံ ကိြမင်ေသာေကာင့် ငါသည် သင်တိ့ တဘက်၌ ေန၏။ ၉

အချည်း ှ ီးေသာ အရာကိြမင်၍ မသာစကားကိ ေဟာေြပာတတ်ေသာ ပေရာဖက်တိ့ကိ

ငါဆီးတားသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ငါ၏ပရိသတ်စည်းေဝးရာသိ့ မဝင်ရက။ ဣသေရလအမျိုး၏

စာရင်း၌ သတိ့အမည်ကိ မသွင်းရ။ ဣသေရလြပည်၌ေနရာမချရ။ ငါသည် ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်။ ၁၀ ငိမ်သက်ြခင်းမ ှ ိေသာ်လည်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း

ှ ိသည်ဟသင်တိ့ဆိလျက်၊ ငါ၏လတိ့ကိ လှည့် စားေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ တေယာက်ကား

အတ် ိးကိတည်လျက်၊ တေယာက်ကားအဂေတ ှ င့် မွမ်းမံလျက် ပေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၁၁

ထိအတ် ိးသည် ပိလဲမည်ဟ အဂေတ ှ င့် မွမ်းမံ ေသာသတိ့အား ေြပာေလာ့။

မိဃ်းေရလမ်းမိးလိမ့်မည်။ ကီးစွာေသာ မိဃ်းသီးကျလိမ့်မည်။ မိဃ်းသက်မန်တိင်း

တိက်ဖျက်လိမ့်မည်။ ၁၂ ထိအတ် ိးသည် ပိလဲ ပီးမှ၊ သင်တိ့မွမ်းမံေသာ အဂေတသည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ သင်တိ့အား သတပါးေမးလိမ့်မည်မဟတ်ေလာ။ ၁၃

ထိေကာင့် ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍၊

သင်တိ့အတ် ိးကိ မိဃ်းသက်မန်တိင်းအားြဖင့် တိက်၍ ဖျက်မည်။ ငါ၏

ေဒါသအ ှ ိန်ေ ကာင့် မိဃ်းေရလမ်းမိး၍၊ ကီးစွာေသာ မိဃ်းသီး ှ င့် ဆံးေစမည်။ ၁၄

ထိသိ့သင်တိ့သည် အဂေတ ှ င့် မွမ်းမံေသာ အတ် ိးကိ ေြမတိင်ေအာင် ငါ ဖိချ၍

အြမစ်ကိလှန်သြဖင့် ၊ အတ် ိးသည်လဲ၍ ဖိမိလျက်၊ သင်တိ့သည် အသက်ဆံး က

လိမ့်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ ထိအခါ သိရကလိမ့်မည်။ ၁၅

ထိသိ့အတ် ိး၌၎င်း၊ အဂေတ ှ င့် မွမ်းမံေသာ သတိ့၌၎င်း၊ ငါသည်ကိယ်အမျက်ကိ

ေြဖမည်။ အတ် ိး မ ှ ိဟ၍၎င်း၊ အဂေတ ှ င့် မွမ်းမံေသာသတည်းဟေသာ၊ ၁၆

ငိမ်သက်ြခင်းမ ှ ိေသာအခါ ေယ ှ လင် မိ ့ အဘိ့ ငိမ်သက်ြခင်း ပါ ံ ကိ ြမင်၍

ေဟာေြပာေသာ ဣသေရလပေရာဖက်များမ ှ ိ ကဟ၍၎င်း၊ သတိ့အား ငါေြပာမည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိမှတပါး၊ အချင်းလသား၊ ကိယ်အလိ အေလျာက်

ပေရာဖက် ပေသာသင်၏ အမျိုးသမီးတိ့ တဘက်၌ မျက် ှ ာ ပ၍၊ ၁၈အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ေဟာ ေြပာဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အသက်ဝိညာဥ်တိ့ကိ ဘမ်းြခင်းငှါ

ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့၏နံပါး၌ ေခါင်းအံးကိထည့်၍၊ လအ ကီးအငယ်တိ့ေခါင်းေပ မှာ

ဦးထပ်တိကိ့ တင်ထား ေသာမိန်းမတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ငါ့လတိ၏့ အသက်ဝိညာဥ်ကိ

ဘမ်း၍၊ ကိယ်အသက်ဝိညာဥ်ကိ ေသြခင်းမှ ကယ်ခ တ်ကလိမ့်မည်ေလာ။

၁၉ မေယာဆန်တလက်ဆွန်း ှ င့် မန့်တဖ့ဲကိ ရအ့ံ ေသာငှါ၊ ငါ၏လတိ့တွင်

ငါ့ကိ တ်ချ ကလိမ့်မည်ေလာ။ မသာစကားကိ နားေထာင်တတ်ေသာ ငါ၏လတိ့အား

မသာစကားကိ ေြပာေသာအားြဖင့် ၊ မေသအပ်ေသာ သတိ့၏ အသက်ကိသတ်၍၊

မ ှ င်အပ်ေသာသတိ့ကိ အသက်ချမ်းသာေပးကလိမ့်မည်ေလာ။ ၂၀ ထိေကာင့်

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သင်တိ့သည် အသက်ဝိညာဥ်တိ့ကိ

ရေအာင် ဘမ်းလျက်၊ သံးတတ်ေသာေခါင်းအံးတိ့ကိ ငါသည် ရန်ဘက် ပ၍

သင်တိ့နံပါးမှဆဲွ တ် ပီးလ င်၊ သင်တိ့ ရေအာင် ဘမ်းေသာ အသက်ဝိညာဥ်တိ့ကိ

ငါလတ်လိက်မည်။ ၂၁ သင်တိ့ဦးထတ်တိ့ကိလည်း ငါဆတ်၍၊ ငါ၏ လတိ့ကိ

သင်တိ့လက်မှ ကယ် တ်မည်။ ေနာက်တဖန် သတိ့သည် အဘမ်းခံ၍၊ သင်တိ့လက်သိ့

မေရာက်ရက။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရက လိမ့်မည်။ ၂၂

ငါမ ိးငယ်ေစေသာ လေကာင်းတိ့ကိ သင်တိ့ သည် မသာစကားအားြဖင့်

ိ းငယ်ေစေသာေကာင့် ၎င်း၊ လဆိးတိ့သည် ဆိးေသာလမ်းကိ မေ ှ ာင်ေစြခင်းငှါ

အသက်ချမ်းသာေပး၍၊သတိ့ကိခိင်မာေစေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၂၃ ေနာက်တဖန်သင်တိ့သည်

အချည်း ှ ီးေသာ အရာကိမြမင်ရက။ ပေရာဖက် ပ၍မေဟာရက။ ငါ၏

လတိ့ကိသင်တိ့လက်မှငါကယ် တ်မည်။ ငါသည် ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၁၄ ဣသေရလအမျိုးအသက် ကီးသ အချို ့တိ့သည် လာ၍ ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ထိင် က၏။ ၂ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာ၍၊ ၃ အချင်းလသား၊ ဤလတိ့သည် ကိယ်စိတ် ှ လံး၌ ကိယ် ပ်တများကိ
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တည်ေထာင်၍၊ ကိယ်မျက် ှ ာေ ှ မှ့ာ ကိယ်ဒစ ိက်သစ်တံးကိ ထားက ပီ။ သတိ့

ေမးေလာက် ြခင်းကိ ငါခံရမည်ေလာ။ ၄ ထိေကာင့် ၊အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ် ကိ သတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အကင်ဣသေရလ အမျိုးသားသည်

ကိယ်စိတ် ှ လံး၌ ကိယ် ပ်တတိ့ကိ တည် ေထာင်၍၊ ကိယ်မျက် ှ ာေ ှ မှ့ာ

ကိယ်ဒစ ိက်သစ်တံးကိ ထားလျက် ပေရာဖက်ထံသိ့ေရာက်လာ၏။ ထိသ၌ ပ်တ

များြပားသည် ှ င့်အညီ ငါြပန်ေြပာမည်။ ၅ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးကိ သတိ့

စိတ်သေဘာ ှ ိသည် ှ င့်အညီ ငါဘမ်းမည်။ ထိသအေပါင်း တိ့သည် မိမိတိ့ ပ်တများေကာင့်

ငါ ှ င့် ကွာေဝး က ပီ။ ၆ ထိေကာင့် ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ် ကိ

ဣသေရလအမျိုးအား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ေနာင်တရ၍ ပ်တတိ့ကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။

သင်တိ့ ပသမ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်အမတိ့မှ မျက် ှ ာလဲကေလာ့။ ၇ ငါ ှ င့် ကွာ ပီးလ င်၊

ကိယ်စိတ် ှ လံး၌ ကိယ် ပ်တများကိ တည်ေထာင်၍၊ ကိယ်မျက် ှ ာေ ှ မှ့ာ ကိယ်

ဒစ ိက်သစ်တံးကိ ထားလျက်ပင်၊ ငါ့အလိကိ ေမးြမန်း ြခင်းငှါ၊ ပေရာဖက်ထံသိ့လာေသာ

ဣသေရလအမျိုးသား ြဖစ်ေစ၊ ဣသေရလအမျိုး၌တည်းေနေသာ တပါး အမျိုး

သားြဖစ်ေစ၊ ငါထာဝရဘရားသည် ကိယ် အလိအေလျာက် ြပန်ေြပာသြဖင့် ၊ ၈

ထိသတဘက်၌ငါသည် မျက် ှ ာထား၍ သကိ့ နိမိတ်ြဖစ်ေစမည်။ စကားပံလည်းြဖစ်ေစမည်။

ထိသကိ ငါ၏လတိ့အထဲမှ ပယ် ှ ားမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ

သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်။ ၉ ပေရာဖက်သည်ေဟာေြပာ၍မှားယွင်းလ င်၊ ထိပေရာဖက်ကိ

ငါထာဝရဘရားမှားယွင်းေစ၏။ ထိသကိငါသည် ဒဏ်ခတ်၍၊ ငါ၏ဣသေရလအမျိုးထဲမှ

ပယ် ှ ားမည်။ ၁၀ သတိ့သည်လည်း အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဒဏ်ခံ ရကမည်။

ပေရာဖက်ခံရေသာဒဏ်သည် ပေရာဖက် ကိ ဆည်းကပ်ေသာသခံရေသာ

ဒဏ် ှ င့်တရလိမ့်မည်။ ၁၁ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊ ေနာက်တဖန် ဣသေရလအမျိုး သည် ငါ့ကိ

မစွန့်ပစ်၊ လမ်းမလဲ၊ မှားယွင်းြခင်း အြပစ် ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ေနာက်တဖန်မညစ် းဘဲ၊

ငါ၏လြဖစ်ရက လိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သတိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၃ အချင်းလသား၊ ြပည်သားတိ့သည် အထပ်ထပ် လွန်ကျူး၍ ငါ့ကိ

ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ငါသည်လက်ကိ ဆန့်၍မန့်အေထာက်အပင့် ကိ ချိုးသြဖင့် ၊

အစာအာဟာရ ကိ ေခါင်းပါးေစ၍၊ ထိြပည်မှ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့ကိ ပယ်ြဖတ်လ င်၊ ၁၄

ေနာဧ၊ ဒံေယလ၊ ေယာဘ၊ဤသံးေယာက် ှ ိေသာ် လည်း၊ ကိယ်ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့်

ကိယ်အသက် ဝိညာဥ်ကိသာ ကယ် တ်ရေသာ အခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သားရဲတိ့သည် ြပည်၌ေပလာ၍ ဖျက်ဆီးေသာ ေကာင့် ၊

အဘယ်သမ မေန ိင်သြဖင့် လဆိတ်ညံလ င်၊ ၁၆ ထိသသံးေယာက် ှ ိေသာ်လည်း၊

ငါ၏အသက် ှ င် သည်အတိင်း ကိယ်သားသမီးကိ မကယ် တ်ရ။ ကိယ်တိင်

သာချမ်းသာရက၍၊ ြပည်သည် လဆိတ်ညံလျက် ှ ိရ လိမ့်မည်။ ၁၇ သိ့မဟတ်၊ အိထား၊

ထိြပည်ကိလပ် ကံေလာ့ဟ ငါဆိလျက်၊ ထားေဘးကိ ေရာက်ေစေသာေကာင့် ၊ လ ှ င့်

တိရစာန်တိ့ကိ ပယ်ြဖတ်လ င်၊ ၁၈ ထိသသံးေယာက် ှ ိေသာ်လည်း၊ ငါအသက် ှ င်

သည်အတိင်း ကိယ်သားသမီးကိမကယ်မ တ်ရ၊ ကိယ်တိင်သာချမ်းသာရကလိမ့်မည်။ ၁၉

သိ့မဟတ်၊ ထိြပည်၌ ကာလနာကိ ငါေစလတ် ေသာေကာင့် ၊ လ ှ င့် တိရစာန်၏အသက်ကိ

သတ်ြဖတ် ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ ငါ၏ေဒါသအ ှ ိန်ကိ သွန်းေလာင်းလ င်၊ ၂၀ ေနာဧ၊ ဒံေယလ၊

ေယာဘတိ့ ှ ိေသာ်လည်း၊ ငါ အသက် ှ င်သည် အတိင်းကိယ်သားသမီးကိ

မကယ်မ တ်၊ ကိယ်ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ကိယ်အသက်ဝိညာဥ်ကိ သာ

ကယ် တ်ရကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိေကာင့် ၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မသားကား၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့ကိ

ပယ်ြဖတ်ြခင်းငှါ ထားေဘး၊မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာသားရဲေဘး၊

ကာလနာေဘးတည်းဟေသာ၊ အလွန်ဆိးေသာ ေဘးေလးပါးတိ့ကိ ငါေစလတ်ေသာ အခါ။

ထိမ မကလတ်ခဲလိမ့်မည် မဟတ်ေလာ။ ၂၂ သိ့ရာတွင်၊ လွတ်၍ ထွက်ေြမာက်ရေသာ

အကျန်အကင်းသား သမီးအချို ့ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ သတိ့ သည် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ထွက်လာ၍၊

ကျင့် ကံ ပမေသာ အမအရာတိ့ကိ သင်တိ့သိ ကလိမ့်မည်။ ေယ ှ လင် မိ ့၌

ငါေရာက်ေစသမ ေသာအမများေကာင့် စိတ်ပပန်ြခင်း မ ှ ိ ၊ သက်သာြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။

၂၃ သတိ့ ကျင့် ကံ ပမေသာ အမအရာတိ့ကိ သင်တိ့ သည် ြမင်ေသာအခါ

သက်သာရကလိမ့်မည်။ ေယ ှ လင် မိက့ကိ ငါ ပေလသမ တိ့၌၊ အေကာင်းမ ှ ိဘဲ

မ ပသည်ကိသိကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည့် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂အချင်းလသား၊ သစ်ေတာ၌ သစ်ခက်သာမည် ြဖစ်ေသာ စပျစ် ွယ်သားသည်

အြခားေသာသစ်သား ထက်ြမတ်ေသာအရာ တစံတခ ှ ိသေလာ။ ၃ တစံတခကိ

လပ်အ့ံေသာငှါ စပျစ် ွယ်သားကိ ယတတ်သေလာ။ တစံတခကိ ဆဲွထားစရာတံစိ့ကိ စပျစ်

ွယ်သားြဖင့် လပ်တတ်သေလာ။ ၄ ထင်းဘိ့မီးထဲသိ့ ချတတ်၏။ မီးသည်လည်း

အရင်းအဖျားအလယ်ကိ ေလာင်တတ်၏။ အသံးဝင် တတ်သေလာ။ ၅

မီးမေလာင်မီှအသံးမဝင်လ င်၊ မီးေလာင်၍က မ်း ပီးမှအသံးမဝင်ဟသာ၍ဆိဘွယ် ှ ိသည်

မဟတ် ေလာ။ ၆ဤအမ၌ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ေတာသစ်ပင်တွင်

မီးေမွးစရာဟင်းဘိင့ါ အပ်ေသာ စပျစ် ွယ်သားက့ဲသိ၊့ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ ငါအပ် မည်။

၇ သတိ့တဘက်၌ ငါသည် မျက် ှ ာကိထားမည်။ သတိ့သည် မီးတပံမှထွက်၍

တပံ၌ေလာင်လိမ့်မည်။ သတိ့တဘက်၌ ငါသည် မျက် ှ ာကိ ထားေသာအခါ၊

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရက လိမ့်မည်။ ၈သတိ့သည် ငါ့ကိ

အထပ်ထပ်ြပစ်မှားေသာ ေကာင့် ၊ ငါသည်သတိ့ ြပည်ကိ လဆိတ်ညံရာ အရပ်

ြဖစ်ေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ည် မိမိ၌

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအမအရာတိ့ကိသိမည်အေကာင်း ပေလာ့။ ၃

ထာဝရဘရားသည် ေယ ှ လင် မိအ့ား မိန့် ေတာ်မေသာစကား ကိသင်ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

သင်၏မလ၊ သင်၏ေမွးဘွားရာဌာနသည် ခါနာန်ြပည်၌ ှ ိ၏။ သင်၏

အဘသည် အာေမာရိလ၊သင်၏အမိသည် ဟိတိအမျိုး ြဖစ်၏။ ၄ သင့် ကိ

ဘွားြခင်းအေကာင်းအရာဟမကား၊ ဘွားေသာေန့၌ ချက် ကိးကိမြဖတ်၊သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ

ေရမချိုး၊ ဆား ှ င့် မလး၊ အဝတ် ှ င့် မပတ်ရစ်၊ ၅ က ဏာစိတ် ှ င့် ထိသိ့ ပစြခင်းငှါ

သင့် ကိြမင်၍ အဘယ်သမ မသနား၊ ဘွားေသာေန့၌သင်သည်ကိယ်ကိ

ွံ ှ ာရသည်တိင်ေအာင် လယ်ြပင်၌ ပစ်ထားြခင်းကိ ခံရ၏။ ၆ ငါသည် ေ ှ ာက်သွား၍

အေသွး ှ င့်လးလျက် ှ ိ ေသာ သင်ကိ ြမင်ေသာအခါ အသက် ှ င်ေလာ့ဟ သင်သည်

အေသွး၌ ှ ိစဥ် ငါဆိ၏။ ၇ ြမက်ပင်က့ဲသိ့ ငါ ကီးပွါးေစသြဖင့် ၊သင်သည် အစဥ်အတိင်း

ကီး၍ လှေသာ အဆင်း ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ရင်သားထ၍ ကိယ်၌လည်းအေမွးေပါက်၏။ အရင်က

အဝတ်မ ှ ိ၊ အချည်းစည်းေနရ၏။ ၈တဖန်ငါသည်ေ ှ ာက်သွား၍ သင့် ကိြမင်ေသာ အခါ၊

သင်၌ချစ်လိဘွယ်ေသာ အချိန်အ ွယ် ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ငါသည်ကိယ်အဝတ်စွန်းကိ

ြဖန့်၍၊ သင်၌ အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ဖံးအပ်၏။ ကျိန်ဆိြခင်းကိလည်း ပ၍၊

သင် ှ င့် ပဋိညာဥ်ဖဲွသ့ြဖင့် ၊ သင်သည် ငါ၏ခင်ပွန်း ြဖစ်ေလ၏။ ၉ ထိအခါ သင့် ကိ ေရချိုး၍၊

သင်၌လးေသာအေသွး ှ ိသမ ကိ ငါေဆးေကာ၏။ ဆီ ှ င့် လိမ်း၏။ ၁၀ ချယ်လှယ်ေသာ

အဝတ်ကိဝတ်ေစ၏။ တဟာ ှ သားေရေြခနင်းကိ စီးေစ၏။ ဖဲ၊ ပိတ်ေချာ ှ င့် ခံေစ၏။ ၁၁

လက်ေကာက် ှ င့်လည်ဆဲွအစ ှ ိေသာ တန်ဆာ မျိုးကိ ဆင်ေစ၏။ ၁၂ နားေထာင်း၊ ှ ာဆဲွ၊

လှေသာ ေပါင်းကိလည်း ဆင်ေစ၏။ ၁၃ ထိသိ့ သင်သည် ေ ေငွ ှ င့်တကွ၊ ဖဲ၊ ပိတ်ေချာ၊

ချယ်လှယ်ေသာ အဝတ်တန်ဆာတိ့ကိဆင်လျက်၊ မန့်ညက်၊ ပျားရည်၊ ဆီကိစားလျက်၊

အလွန်တရာ လှေသာအဆင်း ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ မိဖရားအရာကိခံရ၏။ ၁၄ ငါသည်

ကိယ်အသေရကိသင်၌ အပ်ေပးေသာ ေကာင့် ၊ သင်သည် လှေသာအဆင်း ှ င့် စံလင်၍၊

အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်၌ ေကျာ်ေစာေလ၏။ ၁၅ သိ့ရာတွင်၊ သင်သည်ကိယ်လှေသာ

အဆင်းကိ ကိးစား၍၊ ဂဏ်အသေရေကျာ်ေစာေသာေကာင့် ၊ ြပည်တန်ဆာလပ်၍၊

ခရီးသွားေသာသအေပါင်းတိ့ ှ င့် မတရားေသာေမထန်ကိ အ ှံ ့အြပာ ပသြဖင့် ၊

ေယာက်ျား တိင်းအခွင့် ရ၏။ ၁၆ သင်၏အဝတ်ကိလည်း ယ၍၊ ြမင့် ေသာအရပ်

တိ့ကိထးြခားေသာ အဆင်းအေရာင် ှ င့်ဆင်ြပင်၍၊ တခါမ မြမင်စဖး၊ ေနာက်၌လည်းမြဖစ်

လတ့ံေသာအမ၊ မတရားေသာေမထန်ကိ ထိအရပ်၌ ပေလပီ။ ၁၇ ငါေပးေသာ

ေ ေငွတန်ဆာြမတ်တိ့ကိလည်း ယ၍၊ ေယာက်ျား ပ်တတိ့ကိ လပ် ပီးလ င်၊ သတိ့ ှ င့်

မှားယွင်းေလ ပီတကား။ ၁၈ ချယ်လှယ်ေသာအဝတ်ကိလည်း ယ၍၊ ထိ ပ်တ
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တိ့ကိ ခံ ပီးလ င်၊ ငါ့ဆီ ှ င့် ငါ့နံသ့ာေပါင်းကိ သတိ့ေ ှ မှ့ာ တင်ထားေလ ပီ။ ၁၉

ငါေပးေသာေဘာဇဥ်၊သင့် ကိငါေကးေသာ မန့်ညက်၊ ဆီ၊ ပျားရည်ကိလည်း သတိ့ေ ှ မှ့ာ

ေမး ကိင် စရာဘိ့ တင်ထားေလ ပီတကား။ ၂၀ ထိမှတပါး၊ သင်ဘွားေသာငါ၏

သားသမီးတိ့ကိ ယ၍၊ ထိ ပ်တတိ့အား ေကးေမွးြခင်းငှါ ယဇ်ပေဇာ်ေလ ပီ။ ၂၁သင်သည်

မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍ စိတ် မေြပေသာေကာင့် ငါ၏သားသမီးတိ့ကိ

သတ်၍ ပ်တတိ့ အား မီးြဖင့် ပေဇာ်ရမည်ေလာ။ ၂၂သင် ပေသာ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်အမ၊

မတရား ေသာ ေမထန်အမအေပါင်းတိ့ကိ ပစဥ်တွင်၊ အ ွယ်ငယ် ေသာအခါ အဝတ်မ ှ ိ ၊

အချည်းစည်း ှ ိေ ကာင်း၊ ကိယ် အေသွး၌ လးလဲလျက်ေနေကာင်းကိ မေအာက်ေမ့ပါ

တကား။ ၂၃ သင်သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ အမဂလာ ှ ိ၏။ ဒစ ိက်အေပါင်းကိ

ပ ပီးမှ၊ ၂၄ ကိယ်ေနဘိ့ ကဋီတိက်ကိတည်၍ လမ်း ှ ိ တိင်းြမင့် ေသာ အရပ်ကိ

လပ်ေလ၏။ ၂၅ သင်သည် ြမင့် ေသာအရပ်ကိ လမ်းဦးတိင်း လပ်၍၊ ကိယ်လှေသာ

အဆင်းကိ ွံ ့ ှ ာဘွယ်ြဖစ်သည် တိင်ေအာင် ပလျက်၊ ခရီးသွားေသာသအေပါင်းတိ့အား

ေပါင်တိ့ကပိ ခွါဖွင့် ၍၊ မတရားေသာေမထန်အမတိ့ကိ များြပားေစ၏။ ၂၆

ဆ ဖိးေသာသင်၏အိမ်နီးချင်း အဲဂတုလတိ့ ှ င့် မှားယွင်း၍၊ ငါ့အမျက်ကိ ိးေဆာ်လျက်၊

မတရားေသာ ေမထန်အမတိ့ကိ များြပားေစ၏။ ၂၇ ထိေကာင့် ၊ ငါသည် လက်ကိ ဆန့်ကျင်

သင်၏ ရိကာကိ ြဖတ်၍၊ သင့် ကိမန်းေသာသ၊ သင့် ဆိးညစ်ေသာ အမများေကာင့်

ှ က်တတ်ေသာ ဖိလိတိအမျိုးသမီးတိ့ လက်သိ့အပ်ရ၏။ ၂၈ သင်သည်ကိေလသာ

စိတ်မေြပေသာေကာင့် ၊ အာ ရိလတိ့ ှ င့်လည်း မှားယွင်းေလ၏။ ထိသိ့မှားယွင်း ေသာ်လည်း

စိတ်မေြပ ိင်။ ၂၉ ထိမှတပါး၊ ခါနာန်ြပည်မှသည် ခါလဒဲြပည် တိင်ေအာင်၊

မတရားေသာေမထန်အမတိ့ကိ များြပား ေစေသာ်လည်းစိတ်မေြပ ိင်။ ၃၀အစိးတရ ပ၍

သီလပျက်ေသာ မိန်းမ ပတတ် သမ ေသာဤအမတိ့ကိ သင်သည် ပမိလျက်၊ သင့် စိတ်

ှ လံးသည် အလွန်မိက်ပါသည်တကား။ ၃၁သင်၏ကဋီတိက်ကိ ခပ်သိမ်းေသာ လမ်း၌

တည်၍၊ လမ်း ှ ိတိင်းြမင့် ေသာ အရပ်ကိလပ်သြဖင့် ၊ အခကိြငင်းေသာေကာင့်

ြပည်တန်ဆာ ှ င့် မတ။ ၃၂ ကိယ်မဆိင်ေသာ ေယာက်ျားကိ ကိယ်လင်၏ ကိယ်စား

လက်ခံ၍ေမျာက်မထားေသာ မိန်းမ ှ င့်တ၏။ ၃၃ ြပည်တန်ဆာမိန်းမ ှ ိသမ တိ့သည်

လက်ေဆာင် ကိ ခံယတတ်က၏။ သင်မကား၊ သင်၏ရည်းစားအေပါင်း တိ့အား

လက်ေဆာင်ကိ ေပးတတ်၏။ အရပ်ရပ်တိ့က လာ၍မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပေစြခင်းငှါ၊

သတပါး တိ့ကိ ငှါးတတ်၏။ ၃၄ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် အြခားေသာ ြပည်တန်ဆာ

တိ့ ှ င့် ြခားနားစွာ ပတတ်၏။ သင် ပသက့ဲသိ့ အဘယ်သ မ မတရားေသာ

ေမထန်ကိ မ ပတတ်။ သင်သည် အခကိ ခမခံ၊ သတပါးတိ့အားေပးေသာေကာင့်

အြခားေသာ မိန်းမတိ့ ှ င့် ြခားနား၏။ ၃၅ သိ့ြဖစ်၍၊ အိြပည်တန်ဆာမိန်းမ၊

ထာဝရဘရား ၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ၃၆ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင် ၏ရည်းစားများ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ ပ်တအေပါင်း တိ့ ှ င့်

မှားယွင်းြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ သတိ့အားေပးေသာ သား သမီးတိ့၏ အေသွးအားြဖင့် ၎င်း

သင်သည်ကိယ် ှ က် ေကာက်ြခင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ထင် ှ ားစွာ

ေဘာ်ြပေသာေကာင့် ၊ ၃၇ သင့် ကိချစ်ေသာရည်းစား ှ ိသမ တိ့ ှ င့် သင်ချစ် ေသာသ၊

မန်းေသာသ အေပါင်းတိ့ကိငါစေဝးမည်။ သင့်တဘက်ပတ်လည်၌ စေဝးေစ၍၊

သင်၌အဝတ် အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ငါြပသြဖင့် ၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် သင်၌

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိသမ ကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၃၈ ေမျာက်မထားေသာမိန်းမ ှ င့် ၊

လအသက်ကိ သတ်ေသာ မိန်းမတိ့ကိ စီရင်သက့ဲသိ့ သင့် ကိငါစီရင်၍၊ ြပင်းစွာေသာ

ေဒါသအမျက်အေသွးကိ ငါတိက်မည်။ ၃၉ သင့် ကိ သတိ့လက်သိ့ ငါအပ်သြဖင့် ၊

သတိ့သည် သင်၏ကဋီတိက်ကိ ဖျက်၍၊ သင်၏ြမင့် ေသာ အရပ်တိ့ ကိ ဖိချ ကလိမ့်မည်။

သင့်အဝတ်တိ့ကိခတ်၍ လှေသာ တန်ဆာတိ့ကိ လယ ပီးလ င်၊ သင့် ကိ အဝတ်မေပး၊

အချည်းစည်း ှ ိေစြခင်းငှါ ပစ်ထားကလိမ့်မည်။ ၄၀လအလံးအရင်းကိလည်း ေခသြဖင့် ၊

သတိ့ သည် ခဲ ှ င့် ပစ်၍၊ ထား ှ င့် ခတ် ကလိမ့်မည်။ ၄၁ သင့် အိမ်တိ့ကိလည်း

မီး ိ ့၍များစွာေသာ မိန်းမ တိ့ေ ှ မှ့ာ သင့် ကိအြပစ်ဒဏ်ေပးကသြဖင့် ၊ သင်သည်

ေနာက်တဖန်ြပည်တန်ဆာ မလပ်ဘဲေနေစြခင်းငှါ ငါ ပ မည်။ ေနာက်တဖန်

သင်သည်သတပါးတိ့ကိ မငှါးရ။ ၄၂ ထိသိ့ ငါ့ေဒါသစိတ်ကိ ငါေြဖမည်။ သင့် ကိမယံ။

အလွန်ပပန်ေသာ စိတ် ငိမ်း၍၊ ငါသည်အမျက်မထွက်ဘဲ ငိမ်သက်စွာ ေနမည်။ ၄၃

သင်သည် အသက်ငယ်ေသာ ကာလကိ မေအာက်ေမ့၊ အရာရာ၌ ငါ့စိတ်ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ ေကာင့် ၊ သင့်အြပစ်ကိ သင့် ေခါင်းေပ သိ့ ငါသက်ေရာက် ေစမည်။

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ အမ ှ ိသမ တိ့အေပ မှာ ဆိးညစ်ေသာအ ကံကိထပ်၍

ထိအ ကံအတိင်းမ ပရ။ ၄၄ စကားပံကိသံးတတ်ေသာ သအေပါင်းတိ့က၊

အမိက့ဲသိ့ သမီးြဖစ်၏ဟ သင့် ကိရည်မှတ်၍ စကားပံကိ ေြပာကလိမ့်မည်။ ၄၅

သင်သည်လင် ှ င့်သားသမီးကိ ွံ ှ ာေသာ မိန်းမ သမီးြဖစ်၏။ လင် ှ င့်သားသမီးကိ ွံ ှ ာေသာ

မိန်းမ၏ ညီမလည်းြဖစ်၏။ သင့်အမိသည် ဟိတိအမျိုး၊ သင့်အဘ သည်

အာေမာရိလြဖစ်၏။ ၄၆သင့်အစ်မသည် မိမိသမီးတိ့ ှ င့်တကွ သင့် လက်ဝဲဘက်၌ေနေသာ

ှ မာရိ မိ ့ြဖစ်၏။ သင့်ထက် အသက်ငယ်ေသာ သင်၏ ညီမသည် မိမိသမီးတိ့ ှ င့်တကွ

သင့်လက်ျာဘက်၌ေနေသာ ေသာဒံ မိ ့ ြဖစ်၏။ ၄၇ သိ့ရာတွင်၊ သင်သည်

သတိ့ထံးစံကိမလိက်၊ သတိ့ ပေသာ ွံ ှ ာဘွယ်အမမသာ ပသည်မဟတ်၊ ထိအမကိ

သာမညအမဟ၍ထင်မှတ် သြဖင့် ၊ သင်သည် အရာရာ၌သတိ့ထက်သာ၍ ဆိးညစ်ေပ၏။

၄၈ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ သင်သည် ကိယ့် သမီးတိ့ ှ င့်တကွ ပသက့ဲသိ၊့

ညီမေသာဒံ ှ င့်သ၏သမီးတိ့ သည် မ ပက။ ၄၉သင့် ညီမေသာဒံ၏ အြပစ်ဟမကား၊ သ ှ င့်

သသ့မီးတိ့သည် မာန ကီးြခင်း၊ ဝစွာစားေသာက်ြခင်း၊ ငိမ်ဝပ်စွာေကာင်းစားြခင်း ှ ိ၍၊

ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိ မေထာက်ပ့ံဘဲ ေနက၏။ ၅၀ မာနေထာင်လား၍ ငါ့ေ ှ မှ့ာ

စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ပက၏။ ထိေကာင့် ၊ သင်ြမင်သည် အတိင်းသတိ့ကိ

ငါပယ် ှ င်း ပီ။ ၅၁ ှ မာရိသည်လည်း၊ သင် ပမိေသာ ဒစ ိက် တဝက်ကိမ မ ပမိ။

သင်မကား၊ ညီအစ်မတိ့၏အြပစ်ကိ မထင် ှ ားေစသည်တိင်ေအာင်၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ

အမတိ့ကိ သတိ့ထက်မက များြပားစွာ ပေလ ပီတကား။ ၅၂ သင်သည်ညီအစ်တိ့ကိ

အြပစ်တင်၍ စီရင် လျက်ပင်၊ သတိ့ ပသည်ထက်စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ

အမတိ့ကိသာ၍ ပေသာေကာင့် ၊ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိခံေလာ့။ သတိ့သည် သင့်ထက်သာ၍

အြပစ်နည်း က၏။ သင် မကား၊ ညီအစ်မတိ့၏အြပစ်ကိ မထင် ှ ားေစသည်

တိင်ေအာင် ပေသာေကာင့် စိတ်ပျက်၍ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ခံရေလာ့။ ၅၃

သိမ်းသွားြခင်းကိခံရေသာ ေသာဒံ ှ င့်သ၏ သမီးများ၊ ှ မာရိ ှ င့် သ၏သမီးများကိ

တဖန်ငါေဆာင်ခ့ဲ ေသာ အခါ၊သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာ သင်၏လတိ့ကိ သတိ့ ှ င့်အတ

ငါေဆာင်ခ့ဲမည်။ ၅၄ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစ၍၊ ပေလသမ တိ့ေကာင့်

စိတ်ပျက်လျက် အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၅၅ သင်၏ညီအစ်မေသာဒံ ှ င့်

သ၏သမီးများ၊ ှ မာရိ ှ င့် သ၏သမီးများတိ့သည် အရင်ေနရာသိ့ ြပန်ေရာက်ေသာအခါ၊

သင်သည်လည်း သင်၏ သမီးတိ့ ှ င့်တကွ အရင်ေနရာသိ့ြပန်ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ၅၆

ရိသမီးများ ှ င့် သတိ့ပတ်လည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့သည် သင့် ကိက့ဲရဲ ့၍၊

သင့် ပတ်လည်၌ ေနေသာ ဖိလိတိသမီးများတိ့သည်မထီမ့ဲြမင် ပကသြဖင့် ၊

သင် ပေသာဒစ ိက်အြပစ်မထင် ှ ားမီှ သင်သည်မာန ေထာင်လားစဥ်ကာလတွင်၊

သင့် ညီမေသာဒံ၏နာမကိ အလင်း တ်မ မက်။ ၅၈ ယခမကား၊ သင်သည်

ကိယ်ဆိးညစ်ေသာအမ ှ င့် စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ အမတိ့၏ အြပစ်ကိ ခံရမည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်သည်

ဝန်ခံြခင်းပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်လိေသာငှါ၊ သစာ ဂတိကိ မ ိမေသပသည် ှ င့်အညီ

သင်၌ငါ ပမည်။ ၆၀ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါသည်သင့်အသက်ငယ်စဥ်၊ ဖဲွေ့သာပဋိညာဥ်ကိ

ေအာက်ေမ့၍၊ တဖန်ထာဝရ ပဋိညာဥ် သင် ှ င့် ဖဲွ ့ဦးမည်။ ၆၁ သင်သည်

ဝန်ခံြခင်းပဋိညာဥ်ကိ မေစာင့် ရ ေသာ်လည်း၊ ပဋိညာဥ်အားြဖင့် သင်၏ညီအစ်မတိ့ကိ

သင်၏သမီးြဖစ်ဘိ့ရာငါေပး၍၊ သင်သည် ထိသတိ့ကိ လက်ခံေသာအခါ၊

သင် ပမိေသာအမများကိ ေအာက်ေမ့ ၍ ှ က်ေကာက်ရလိမ့်မည်။ ၆၂ ထိအခါငါ၏

ပဋိညာဥ်ကိသင် ှ င့် ငါဖဲွမ့ည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်သိရလိမ့်မည်။ ၆၃

သင် ပဘးသမ ေသာ အမတိ့ကိ ငါမမှတ်။ စိတ်ေြပေသာအခါ သင်သည် ေအာက်ေမ့၍ ှ က်

ေကာက်ြခင်း ှ င့် မျက် ှ ာပျက်ြခင်းေကာင့် ၊ တ်ကိ မဖွင့် ဘဲေရလိမ့်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။

၁၇ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ သင်သည်ဣသေရလအမျိုးအား စကားထာဝှက်၍

ပံေြပာလျက်၊ ၃ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊
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ထးြခားေသာ အဆင်းအေရာင်၊ များြပား ေသာ အေမွး ှ င့် ြပည့်စံ၍၊

ှ ည်လျား ကီးမားေသာ အေတာင် ှ ိေသာေ လင်းတ ကီးသည် ေလဗ န်ေတာင်

သိ့လာ၍၊ အာရဇ်ပင်၏အဖျားကိကိင်လျက်၊ ၄ အြမင့် ဆံးေသာ အ ွန့်တိ့ကိ

ချိုးဆိတ်၍ ကန်သွယ်ရာြပည်သိ့ ချီေဆာင် ပီးလ င်၊ ကန်သည် မိ ့၌ စိက်ေလ၏။ ၅

မျိုးေစ့ကိလည်းယ၍ ေရများရာလယ်ကွက်၌ ပျိုးလျက်၊ မိဃ်းမခပင်က့ဲသိ့ ထားေလ၏။ ၆

အရပ်နိမ့်လျက် ှ ည်လျားစွာ ွယ်ေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ေပါက်၍၊ မိမိ အခက်အလက်တိ့ကိ

ေ လင်းတ ှ ိရာ သိ့ တ်လျက်၊ သေ့အာက်သိ့ အြမစ်ထိးသြဖင့် ၊ အကိင်း အခက်

အလက်အ န့်တိ့ ှ င့် ြပည့်စံေသာ စပျစ် ွယ်ပင် ြဖစ်ေလ၏။ ၇ အေမွးထထပ်၍

ကီးစွာေသာအေတာင် ှ ိေသာ ေ လင်းတ ကီးတေကာင် ှ ိ၏။ စပျစ်ပင်သည်မိမိစိက်ရာ

ေချာင်းေြမာင်းနားမှာ ထိေ လင်းတ၏ေကျးဇးေကာင့် ၊ ေရကိရအ့ံေသာငှါ

သ ှ ိရာသိ့အြမစ်သွယ်ဝိက်၍ အကိင်း လည်း ထိးေလ၏။ ၈အခက်အလက် ှ င့် ြပည့်စံ၍

အသီးကိသီးသြဖင့် ၊ သန်ြမန်ေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေရများရာ အရပ်၊

ေြမေကာင်းေသာလယ်ကွက်၌ ထိအပင်ကိ စိက်ေလ ပီ။ ၉ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ထိအပင်သည် ေကာင်းစားရမည်ေလာ။ ိး ွမ်းေစြခင်းငှါ

အြမစ်ကိ တ်၍ အသီးကိဆွတ်ရမည် မဟတ်ေလာ။ ေပါက်ေလသမ ေသာ

အ ွက်တိ့သည် ိး ွမ်းရကလိမ့်မည်။ အြမစ် ှ င့် တကွသတ်သင်ပယ် ှ င်း ြခင်း

အမကိ ပီးေစြခင်းငှါ ကီးေသာ တန်ခိး၊ များြပားေသာ အလံးအရင်းကိ အလိမ ှ ိ။

၁၀ စိက်လျက် ှ ိ၍ ေကာင်းစားရာမည်ေလာ။ အေ ှ ေ့လတိက်ေသာအခါ

အကန်အစင် ိး ွမ်းရမည် မဟတ်ေလာ။ ကီးပွါးေသာ လယ်ကွက်၌ ိး ွမ်းရ လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၁၂ ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးအား သင်ေြပာရ မည်မှာ၊ ဤစကားအဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ

နားလည်က သေလာ။ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်၍၊

ေယ ှ လင် ှ င်ဘရင် ှ င့် မးေတာ် မတ်ေတာ် တိ့ကိ ဗာဗလန် မိသိ့့သိမ်းသွား ပီ။ ၁၃

ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်ထဲက တေယာက်ကိယ၍ ပဋိညာဥ်ဖဲွလ့ျက် သစာတိက်ေလ ပီ။

၁၄ ထိ ိင်ငံသည် ယတ်ည့ံ၍ေနာက်တဖန်မထမက ဘဲ၊ သစာေတာ်ကိ

ေစာင့် ေသာအားြဖင့်သာ တည်ေစြခင်း ငှါ၊ အား ကီးေသာ ိင်ငံသားတိ့ကိလည်း

သိမ်းသွား ပီ။ ၁၅ သိ့ရာတွင်၊ ြမင်းများ၊ လများတိ့ကိ ေတာင်းြခင်း ငှါ သံတမန်ကိ

အဲဂတုြပည်သိ့ေစလွတ်၍ ပန်ကန်ေလ ပီ။ ထိသိ့ ပေသာသသည်

ေကာင်းစားရမည်ေလာ။ ေဘး လွတ်ရမည်ေလာ။ သစာဖျက် ပီးမှလွတ်ရမည်ေလာ။ ၁၆

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ အကယ်စင်စစ်

ှ င်ဘရင် အရာ၌ ခန့်ထားေသာ ှ င်ဘရင်၏သစာကိ မ ိမေသ ပ၍

ပဋိညာဥ်ကိဖျက်ေသာေကာင့် ၊ ထိ ှ င်ဘရင်ေနရာ ဗာဗလန် မိအ့လယ်၌ေသရလိမ့်မည်။

၁၇ ဖာေရာဘရင်သည်လည်း လများတိ့ကိ သတ် ြခင်းငှါ၊ အား ကီးေသာ

ဗိလ်ပါအလံးအရင်းများ ှ င့်အတ ေြမ ိးတိ့ကိဖိ့၍ ရဲတိက်တိ့ကိ ေဆာက်ေသာ်လည်း၊

သအ့ဘိ့စစ်တိက်၍ မ ိင်ရာ။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊ ေယ ှ လင်မင်းသည်

လက်ချင်း ိက် ပီးမှ၊ သစာေတာ်ကိမ ိမေသပ၍ ပဋိညာဥ်ကိဖျက်လျက်၊

ဤအမအလံးစံတိ့ကိ ပေသာ ေကာင့် ေဘးမှမလွတ်ရ။ ၁၉ ထိေကာင့် ၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း အကယ်စင်စစ်

ငါ၏သစာကိ မ ိမေသပ၍ ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်ေသာအြပစ် ကိ သ၏ေခါင်းေပ သိ့

ငါသက်ေရာက်ေစမည်။ ၂၀ ငါသည် ပိက်ကွန် ှ င့်အပ်၍၊ ငါ၏ေကျာ့ကွင်း ှ င့် ေကျာ့ ပီးလ င်၊

ဗာဗလန် မိသိ့့ေဆာင်သွားမည်။ ငါ့ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေကာင့် ထိ မိ ့၌ ငါစစ်ေကာစီရင်

မည်။ ၂၁ သထံ့မှေြပးေသာ သများ ှ င့်သရဲများအေပါင်း တိ့သည် ထားြဖင့်

ဆံးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ သတိ့သည် အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပား ကလိမ့်မည်။

ငါထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂တဖန်

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ြမင့် ေသာ အာရဇ်ပင်၌ အြမင့် ဆံးေသာ အ ွန့်

ကိ ငါယ၍စိက်မည်။ အ ွန့်ဖျားတိ့တွင် ေသာ အ ွန့်ကိဆိတ်၍၊ ြမင့် ြမတ်ေသာ

ေတာင်ေပ မှာ ငါစိက် ပျိုးမည်။ ၂၃ အြမင့် ဆံးေသာ ဣသေရလေတာင်ေပ မှာ ငါ

စိက်ပျိုး ပီးမှ၊ အခက်အလက် ှ င့် ြပည့် စံ၍ အသီးကိ သီးသြဖင့် ၊ ေကာင်းမွန်ေသာ

စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိအပင်ေအာက်၌၎င်း၊ အခက်အလက်အရိပ်၌၎င်း၊

ငှက်မျိုးအေပါင်းတိ့သည် ေနရာကျကလိမ့်မည်။ ၂၄ ငါထာဝရဘရားသည်ြမင့် ေသာ

အပင်ကိ ှ ိမ့်၍၊ နိမ့်ေသာအပင်ကိချီးေြမာက်ေကာင်း၊ စိမ်းလန်းေသာ အပင်ကိ

ေသွေ့ြခာက်ေစ၍၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာအပင်ကိ စိမ်းလန်းေစေကာင်းများကိ၊

ေတာသစ်ပင် ှ ိသမ တိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။ ငါထာဝရဘရားသည် စကားေတာ်

ှ ိသည်အတိင်း ပမည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အဘတိ့သည် ချဥ်ေသာစပျစ်သီးကိ စား၍ သားတိ့သည်

သွားကျိန်းလျက် ှ ိ က၏ဟ၊ သင်တိ့သည် ဣသေရလြပည်ကိရည်မှတ်၍ စကားပံကိ

သံးေသာအခါ အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း။ ၃အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ

အသက် ှ င်သည်အတိင်း ေနာက်တဖန် ဣသေရလြပည် ၌ ထိစကားပံကိသံးရေသာ

အေကာင်းမ ှ ိရ။ ၄ ဝိညာဥ်အေပါင်းတိ့ကိ ငါပိင်၏။ အဘ၏ဝိညာဥ် ကိ ငါပိင်သက့ဲ

သိ့သား၏ဝိညာဥ်ကိလည်း ငါပိင်၏။ ြပစ်မှားေသာ ဝိညာဥ်သည် အသက်ေသရမည်။ ၅

လမည်သည်ကား၊ သေဘာေြဖာင့် ၍ တရား ေသာအမ၊ ဟတ်မှန်ေသာ အမကိ ပလ င်၎င်း၊ ၆

ေတာင်ေပ မှာမစား၊ ဣသေရလအမျိုး ကိးကွယ်ေသာ ပ်တတိ့ကိ မဖးမေမ ာ်၊ သမ့ယားကိ

မြပစ်မှား၊ ဥတေရာက်ေသာ မိန်းမကိ မချဥ်းကပ်၊ ၇ အဘယ်သကိမ မ ှ ဥ်းဆဲ၊

ေကးစားေပါင်ထား ေသာ ဥစာကိ ြပန်၍မေပးဘဲမေန၊ သ့ဥစာကိ အ ိင် အထက်မလမယ၊

ငတ်မွတ်ေသာသကိ ေကးေမွး၍၊ အဝတ်မ ှ ိေသာသကိအဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်းလ င်၎င်း၊ ၈

အတိးစား၍ ေငွကိမေချး၊ အဓမအမကိ လက်မခံ၊ သတပါးအမကိ တရားသြဖင့်

စီရင်ြခင်း၊ ၉ ငါစီရင်ထံးဖဲွသ့ည် အတိင်းကျင့် ၍ သစာ ေစာင့် ြခင်းကိ ပလ င်၎င်း၊

ထိသသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ သြဖစ်၏။ အကယ်စင်စစ် အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ သိရ့ာတွင်၊ ထိသ၏သားသည် ထားြပတိက် ေသာသ၊

လအသက်ကိသတ်ေသာသ၊ အရင်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ ဒစ ိက်တစံတခကိ ပေသာသ၊ ၁၁

အရင်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ သစ ိက်ကိမ ပ၊ ေတာင် ေပ မှာစားြခင်း၊ သမ့ယားကိြပစ်မှားြခင်း၊ ၁၂

ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာ သကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ သ့ဥစာကိ အ ိင်အထက်လယြခင်း၊

ေပါင်ထားေသာ ဥစာကိ ြပန်၍မေပးဘဲေနြခင်း၊ ပ်တကိ ဖးေမ ာ်ြခင်း၊ ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ

အမကိ ပြခင်း၊ ၁၃အတိးစား၍ေငွေချးြခင်းကိ ပေသာ သြဖစ်လ င်၊ အသက် ှ င်ရမည်ေလာ။

အသက်မ ှ င်ရ။ ထိ ွံ ့ ှ ာဘွယ် ေသာ အမများကိ ပေသာေကာင့် ၊ စင်စစ်အေသသတ် ြခင်းကိ

ခံရမည်။ ေသထိက်ေသာအြပစ် ှ ိ၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင်၊ ထိသ၏သားသည် အဘပသမ ေသာ

ဒစ ိက်တိ့ကိ ြမင်၍ဆင်ြခင်သြဖင့် ၊ ထိသိ့ေသာ အမတိ့ကိမ ပ၊ ၁၅ ေတာင်ေပ မှာမစား၊

ဣသေရလအမျိုးကိးကွယ် ေသာ ပ်တတိ့ကိ မဖးမေမ ာ်၊ သမ့ယားကိမြပစ်မှား၊

၁၆ အဘယ်သကိမ မ ှ ဥ်းဆဲ၊ ေပါင်ထားေသာ ဥစာကိမသိမ်း၊ သ့ဥစာကိ

အ ိင်အထက်မလမယ၊ ငတ်မွတ်ေသာသကိ ေကးေမွးြခင်း၊ အဝတ်မ ှ ိေသာ

သကိအဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်းြခင်း၊ ၁၇ ဆင်းရဲေသာ သကိချမ်းသာေပးြခင်း၊ အတိး

မစားဘဲေငွေချးြခင်းကိ ပ၍ငါစီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ ထိသသည်အဘ၏

အြပစ်ေကာင့် အေသခံရမည်မဟတ်။ စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။ ၁၈အဘမကား၊

မိမိညီအစ်ကိကိအထပ်ထပ် ှ ဥ်းဆဲလျက်၊ သ့ဥစာကိ အ ိင်အထက်လယလျက်၊

မိမိအမျိုးသားချင်းတိပတွင် မေကာင်းေသာ အမကိ ပေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၁၉ သင်တိ့ကလည်း၊ အဘယ်သိ့နည်း။ သားသည်

အဘ၏ အြပစ်ကိ မခံရသေလာဟ ေမးကေသာ်၊ သား သည် တရားေသာအမ၊

ဟတ်မှန်ေသာအမကိ ပ၍၊ ငါစီရင်ထံးဖဲွသ့မအတိင်း ကျင့် ေစာင့်လ င်၊ စင်စစ်

အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။ ၂၀ ြပစ်မှားေသာသသည် အေသခံရမည်။ သား သည်

အဘ၏အြပစ်ကိမခံရ။ အဘသည် သား၏အြပစ် ကိ မခံရ။ တရားေသာသသည်

တရားစွာ ပြခင်းအကျိုး ကိ၎င်း၊ မတရားေသာသသည် မတရားစွာ ပြခင်း အြပစ်ကိ၎င်း

ခံရလိမ့်မည်။ ၂၁ သိ့ရာတွင်၊ မတရားေသာသသည် မိမိ ပမိသမ ေသာ ဒစ ိက်တိ့ကိ

ကဥ်ေ ှ ာင်လျက်၊ ငါစီရင်ထံးဖဲွသ့မ တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊ တရားေသာအမ၊ ဟတ်မှန်ေသာ

အမတိ့ကိ ပလ င်၊ ေသြခင်း ှ င့် လွတ်၍ စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။ ၂၂ ပမိသမ ေသာ

ဒစ ိက်အြပစ်တိ့ကိ သတဘက် ၌ မမှတ်ရ။ ပမိေသာေြဖာင့် မတ်ြခင်းအမေကာင့် အသက်

ှ င်ရလိမ့်မည်။ ၂၃ မတရားေသာသသည်မိမိအကျင့် တိ့ကိေ ှ ာင်၍ အသက်မ ှ င်၊
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အေသခံြခင်းအမ၌ ငါသည်အနည်းငယ် ေသာ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း ှ ိသေလာ။ ၂၄ သိ့ရာတွင်။

တရားေသာသသည်ေဖာက်ြပန်၍၊ အဓမအမကိ၎င်း၊ မတရားေသာသပသမ ေသာ စက်ဆပ်

ွံ ့ ှ ာဘွယ် အမတိ့ကိ၎င်း ပလ င်၊ အသက် ှ င်ရမည် ေလာ။ အရင် ပသမ ေသာ

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအမတိ့ကိ မမှတ်၊ သသည် လွန်ကျူးေသာအမ၊ ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ေကာင့်

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၂၅ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား

စီရင်ချက်မေြဖာင့်ဟ ဆိကသည်တကား။ အိဣသေရလ အမျိုး၊ ငါစီရင်ချက်သည်

ေြဖာင့် ၍၊ သင်တိ့ စီရင်ချက် ေကာက်သည် မဟတ်ေလာ။ ၂၆ တရားေသာသသည်

တရားေသာအမကိပယ်၍ အဓမအမကိ ပလ င်၊ ထိအမေကာင့် ေသရမည်။ ပမိေသာ

အဓမအမေကာင့် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၂၇ ထိအတ၊ မတရားေသာသသည်

မိမိ ပမိေသာ အဓမအမကိ ေ ှ ာင်၍၊ တရားေသာအမ၊ ဟတ်မှန်ေသာ အမကိ ပလ င်၊

မိမိအသက်ကိ ကယ် တ်ရလိမ့်မည်။ ၂၈ ပမိသမ ေသာ အဓမအမတိ့ကိ ဆင်ြခင်၍

ေ ှ ာင်ေသာေကာင့် ၊ ေသြခင်း ှ င့် လွတ်၍ စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။ ၂၉ သိ့ေသာ်လည်း

ဣသေရလအမျိုးက၊ ထာဝရဘရားစီရင်ချက်မေြဖာင့်ဟ ဆိကသည်တကား။ အိဣသ

ေရလအမျိုး၊ ငါစီရင်ချက်သည် ေြဖာင့် ၍၊ သင်တိ့ စီရင်ချက်ေကာက်သည် မဟတ်ေလာ။

၃၀ သိ့ြဖစ်၍၊ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ အသီး အသီးကျင့် ကသည်အတိင်း

အကျိုးအြပစ်ကိငါစီရင်မည်။ သင်တိ့သည် အဓမအမ ှ ိသမ တိ့ကိ စွန့်ပစ်၍ ေြပာင်းလဲ

ကေလာ့။ ေြပာင်းလဲ ကေလာ့။ ဒစ ိက်အြပစ်ေကာင့် ထိမိ၍ ဆံးြခင်းသိ့မေရာက်က ှ င့် ။

၃၁ သင်တိ့သည် ပသမ ေသာ လွန်ကျူးြခင်းအမ တိ့ကိ စွန့်ပစ်၍ အသစ်ေသာ ှ လံး၊

အသစ်ေသာ စိတ် သေဘာကိ ြပင်ဆင် ကေလာ့။ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံလိ သနည်း။ ၃၂ အေသခံရေသာ

သ၏ အေသခံြခင်းအမ၌ ငါသည် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းမ ှ ိ။ ထိေကာင့် ၊ေြပာင်းလဲ၍

အသက် ှ င်ကေလာ့ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။

၁၉ ထိမှတပါး၊ဣသေရလမင်းသားတိအ့တွက် ငိေကးြမည်တမ်းလျက်ေြပာရမည်မှာ၊

၂ သင်၏အမိကားအဘယ်သနည်း။ ြခေသ့မ ြဖစ်၏။ ြခေသ့တိ့တွင်

အိပ်လျက်ေန၍၊ ြခေသ့ပျိုတိ့တွင် မိမိသားတိ့ကိ ေကးေမွး၏။ ၃

ေကးေမွးေသာသားတေကာင်သည် ြခေသ့ပျို ြဖစ်၍၊ ေတာတိရစာန်တိ့ကိဘမ်းဆီးြခင်းငှါ၊

သင်၏ လတိ့ကိလည်း ကိက်စားတတ်၏။ ၄ လမျိုးတိ့သည် ကား၍ေြမတွင်း၌

ထိြခေသ့ပျို ကိ ဘမ်း ပီးလ င်၊ သံ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်၍ အဲဂတုြပည်သိ့ ယသွား က၏။

၅ သားဆံး ံ းေ ကာင်းကိ အမိသည် ြမင်၍ စိတ် ပျက်ေသာအခါ၊ သားတေကာင်ကိ

ယြပန်၍ ြခေသ့ပျို ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ပသြဖင့် ၊ ၆သသည်လည်း၊ ြခေသ့တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍

ြခေသ့ပျိုြဖစ်လျက်၊ ေတာတိရစာန်တိ့ကိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါ၊ သင်၏လတိ့ကိလည်း

ကိက်စား၏။ ၇ သတိ့ မဆိးများကိသိ၍၊ သတိ့ မိမ့ျားကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်းေလ၏။

ေဟာက်ေသာအသံေကာင့် ြပည် ှ င့် ြပည် ၌ ှ ိသမ တိ့သည် ဆိတ်ညံလျက် ှ ိ က၏။ ၈

ထိအခါ လမျိုးတိ့သည် ေကျးလက်အရပ်ရပ်တိ့ က တိက်လာ၍ ပိက်ကွန် ှ င့် ဝိင်း ပီးလ င်၊

ေြမတွင်း၌ ဘမ်း က၏။ ၉ သံ ကိး ှ င့် ချည်လျက်ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေဆာင်သွား၍၊

သ၏အသံသည် ဣသေရလေတာင် ေပ မှာ ေနာက်တဖန်မြမည်ေစြခင်းငှါ ေ ှ ာင်အိမ်၌

ေလှာင်ထား က၏။ ၁၀ သင်၏အမိသည် သင် ှ င့်တလျက်၊ ေရနားမှာ စိက်ေသာ

စပျစ် ွယ်ပင်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ေရများေသာ ေကာင့် အခက်အလက် ှ င့် ြပည့် စံ၍၊

များစွာေသာအသီး ကိ သီးတတ်၏။ ၁၁ မင်းတိ့အသံးအေဆာင် ရာဇလံှတံဘိ့ ခိင်ခ့ံေသာ

တံဖျာတိ့ ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ထထပ်၍များြပားေသာ အခက် အလက်တိ့ ှ င့် အရပ်ြမင့် ၍

ထင် ှ ားေလ၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်၊ ေဒါသအ ှ ိန်အားြဖင့် တ်၍ ေြမေပ မှာ လဲှချေလ ပီ။

အေ ှ ေ့လသည် တိက်၍အသီး ကိ ပိတ်ေြခာက်ေစ၏။ ခိင်ခ့ံေသာတံဖျာတိ့သည်

ကျိုး၍ ေသွေ့ြခာက်သြဖင့် ၊ မီးေလာင်ြခင်းကိ ခံရက ပီ။ ၁၃ ယခမကား ေရမ ှ ိ၊

ေသွေ့ြခာက်ေသာလွင်ြပင် အရပ်၌ စိက်လျက် ှ ိ၏။ ၁၄အခက်အလက်တံဖျာတခထဲက

မီးထွက်၍ အသီးကိ က မ်းေလာင် ပီး။ အစိးရေသာ ရာဇလံှတံဘိ့ ခိင်ခ့ံေသာတံဖျာတစံ

တခမ မကျန် ကင်း။ဤေ ကား၊ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း အေကာင်းြဖစ်၏။ ငိေကးမည်

တမ်းစရာ အေကာင်းလည်း ြဖစ်လိမ့်မည်။

၂၀ သကရာဇ် ခနစ်ခ၊ ပဥမလဆယ်ရက်ေနတွ့င်၊ ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီးသတိ့သည် ထာဝရဘရား ကိ ေမးေလာက်ြခင်းငှါ လာ၍ငါ့ေ ှ မှ့ာ

ထိင်ေနက၏။ ၂ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၃

အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုး

အသက် ကီးသတိ့အား ဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည် ငါ့ထံ၌ ေမးေလာက်ြခင်းငှါ

လာကသေလာ။ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း သင်တိ့ ေမးေလာက်ြခင်းကိ ငါမခံ။

၄ အချင်းလသား၊ သင်သည်သတိ့ကိ စစ်ေကာ ေလာ့။ စစ်ေကာေလာ့။

သတိ့ဘိးေဘး ပဘးေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်အမကိ ေဘာ်ြပ၍၊ ၅အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊ ဣသေရလအမျိုး ငါေ ွးေကာက်၍၊ အဲဂတု ြပည်၌

သတိ့အား ထင် ှ ားလျက်၊ ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရား သခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ဟ၊

ယာကပ်အမျိုး သားတိ့ အား ကျိန်ဆိသည်ကာလ၊ ၆သတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ် ပီးလ င်၊

ြပည် တကာတိ့၏ အထွဋ်ြဖစ်၍ ိ့ ှ င့် ပျားရည် စီးေသာြပည်၊ သတိ့အဘိ့ငှါ ကည့် ေသာ

ြပည်သိ့ ေဆာင်သွားြခင်းငှါ ကျိန်ဆိေသာအခါ၊ ၇ သင်တိ့အသီးအသီး ဖးေမ ာ်ေသာ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ်အရာတိ့ကိ စွန့်ပစ် ကေလာ့။ အဲဂတု ပ်တတိ့ ှ င့် ကိယ်ကိကိယ်

မညစ် းေစက ှ င့် ။ ငါသည်သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်၏ဟ

ငါဆိေသာ်လည်း၊ ၈သတိ့သည် နားမေထာင်၊ ငါ့ကိပန်ကန် က၏။ အသီး သီးဖးြမင်ေသာ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ် အရာတိ့ကိ၎င်း၊ အဲဂတု ပ်တကိ၎င်း၊ မစွန့်ပစ်ဘဲေန က၏။

ထိေကာင့် ၊ သတိ့၌ ငါ့ေဒါသစိတ်ေြပမည်အေကာင်း၊ အဲဂတုြပည် ထဲမှာ သတိ့အေပသိ့

ငါ့အမျက် ှ ိန်ကိ သွန်းေလာင်းမည် ဟ ငါအ ကံ ှ ိ၏။ ၉ သိ့ရာတွင်၊ သတိ့ေနေသာ

တပါးအမျိုးသားတိ့ ေ ှ မှ့ာ၊ ငါ၏နာမအသေရကိ မပျက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါသည်

နာမေတာ်အတွက်စီရင်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ေ ှ မှ့ာ ထင် ှ ားလျက်၊ သတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

တ်ေဆာင်ေလ ၏။ ၁၀ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်၍ ေတာသိ့ ေရာက် ေသာအခါ၊ ၁၁

ကျင့် ေသာသ၌ အသက် ှ င်စရာအေကာင်း ြဖစ်ေသာ ငါ၏စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ

ငါေဘာ်ြပ၏။ ၁၂ ထိမှတပါး၊ ငါထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ သန့် ှ င်းေစသည်ဟ

သတိ့သည် သိမည်အေကာင်း၊ ငါ ှ င့် သတိ့စပ်ကားမှာ လကဏာသက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

ငါ၏ ဥပသ်ေနတိ့့ကိ ငါခန့်ထား၏။ ၁၃ သိ့ရာတွင်၊ ဣသေရလအမျိုးသည် ေတာ၌ငါ့ကိ

ပန်ကန် က၏။ ကျင့် ေသာသ၌ အသက် ှ င်စရာ အေကာင်းြဖစ်ေသာ ငါ၏စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်ကိ

မေစာင့် ေ ှ ာက်၊ မထီမ့ဲြမင် ပ၍ ငါ၏ဥပသ်ေနတိ့့ကိ အလွန် တ်ချ က၏။ ထိအခါ

သတိ့ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊ ေတာ၌သတိ့ အေပသိ့ ငါ့အမျက်အ ှ ိန်ကိ သွန်းေလာင်းမည်ဟ အ ကံ

ှ ိ၏။ ၁၄ သိ့ရာတွင်၊ ငါ တ်ေဆာင်ြခင်းေကျးဇးကိ ြမင် ေသာတပါးအမျိုးသားတိ့ေ ှ မှ့ာ

ငါ၏နာမအသေရကိ မပျက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါသည် နာမေတာ်အတွက် စီရင် ေလ၏။

၁၅ တဖန်၊ ြပည်တကာတိ့၏ အထွဋ်ြဖစ်၍ ိ့ ှ င့် ပျားရည်စီးေသာ ြပည်၊

သတိ့အားငါေပးေသာြပည်သိ့ မပိ့ေဆာင်ြခင်းငှါ၊ ေတာ၌ ငါကျိန်ဆိ၏။ ၁၆

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ပ်တများကိ င့ဲကွက်ေသာေကာင့် ၊ ငါ၏စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ

မေစာင့် ေ ှ ာက်၊ မထီမ့ဲြမင် ပ၍ ငါ၏ဥပသ်ေနတိ့့ကိ တ်ချ က၏။ ၁၇ သိ့ေသာ်လည်း၊

ငါသည်သတိ့ကိ ှ ေြမာေသာ ေကာင့် မဖျက်ဆီး၊ ေတာ၌ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ မ ပ။ ၁၈

သားေြမးတိ့အားလည်း၊ သင်တိ့၏ ဘိးေဘး စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ မေစာင့် ေ ှ ာက် က ှ င့် ။

သတိ့၏ ပ်တများအားြဖင့် ကိယ်ကိမညစ် းေစက ှ င့် ။ ၁၉ ငါသည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်၏။ ငါ၏စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍

ကျင့် ကံကေလာ့။ ၂၀ ငါ၏ဥပသ်ေနတိ့့ကိလည်း သန့် ှ င်းေစကေလာ့။ ငါသည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားြဖစ်သည် ဟ၊ သင်တိ့သည်သိမည်အေကာင်း၊

ထိဥပသ်ေနတိ့့ကိ ငါ ှ င့်သင်တိ့စပ် ကားမှာ လကဏာသက်ေသြဖစ်ေစက ေလာ့ဟ

ငါဆိ၏။ ၂၁ သိေ့သာ်လည်း၊ သတိ့၏သားေြမးတိ့သည် ငါ့ကိ ပန်ကန် က၏။ ကျင့် ေသာသ၌

အသက် ှ င်စရာ အေကာင်းြဖစ်ေသာ၊ ငါ၏စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ မေစာင့် ေ ှ ာက်၊

မကျင့် ကံဘဲေန၍၊ ငါ၏ဥပသ်ေနတိ့့ကိ တ်ချ က၏။ ထိအခါ ငါသည်သတိ့၌

ေဒါသစိတ်ကိ ေြပေစ ြခင်းငှါ၊ ေတာထဲမှာငါ၏ အမျက်အ ှ ိန်ကိ သတိ့အေပ သိ့

သွန်းေလာင်းမည်ဟ အ ကံ ှ ိ၏။ ၂၂ သိရ့ာတွင်၊ ငါ တ်ေဆာင်ြခင်း ေကျးဇးကိ သိြမင်ေသာ

တပါးအမျိုးသားတိေ့ ှ မှ့ာ ငါ၏နာမ အသေရကိ မပျက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါသည်နာမေတာ်အတွက်

သည်းခံလျက်ေန၏။ ၂၃ တဖန် ငါသည် သတိ့ကိ အတိင်းတိင်း အြပည် ြပည်
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အရပ်ရပ်တိ့သိ့ ကဲွြပားေစြခင်းငှါ ေတာ၌ ကျိန်ဆိ၏။ ၂၄အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်

ဘိးေဘးတိ့ ကိးကွယ်ေသာ ပ်တများကိ င့ဲကွက်ေသာေကာင့် ၊ ငါ၏ စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ

မေစာင့် ေ ှ ာက်၊ မထီမ့ဲြမင် ပ၍ ငါ၏ ဥပသ်ေနတိ့့ကိ တ်ချ က၏။ ၂၅ ထိေကာင့် ၊

မေကာင်းေသာစီရင်ချက်၊ အသက် မ ှ င်ရေသာ ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ ငါေပး၏။ ၂၆ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်သည်ကိ သတိ့သည် သိမည်အေကာင်း၊ သတိ့ကိဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၊

သတိ့သည် သားဦးအေပါင်းတိ့ကိ မီးြဖင့် ပေဇာ်ရာတွင်၊ သတိ့ပေဇာ် သကာများအားြဖင့်

ငါညစ် းေစ၏။ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏အမိန့်ေတာ်ကိ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊ သင်တိ့၏ဘိးေဘးတိ့သည်

ငါ့ကိအထပ်ထပ် ြပစ်မှား၍ တ်ချ ကသည်တကား။ ၂၈ သတိ့အား ေပးြခင်းငှါ

ငါကျိန်ဆိေသာြပည်သိ့ ေဆာင်သွင်းေသာအခါ၊ သတိ့သည်ြမင့် ေသာေတာင်၊ ထထပ်ေသာ

သစ်ပင် ှ ိသမ တိ့ ကိ ကည့် ၍၊ ထိအရပ်တိ့ ၌ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်း၊ ငါ့အမျက်ကိ

ိးေဆာ်ေသာ အလဒါန ကိတင်ြခင်း၊ နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ြခင်း၊ အရည်ပေဇာ်

သကာသွန်းေလာင်းြခင်းတိ့ကိ ပက၏။ ၂၉ ငါကလည်း၊ သင်တိ့သွားတတ်ေသာ ြမင့် ရာ

အရပ်ကား၊ အဘယ်နည်းဟ ေမးေသာ်လည်း၊ ယေန့ တိင်ေအာင် ြမင့် ရာအရပ်ဟ ဆိလိေသာ

ဗာမာအမည် ြဖင့် သမတ်က၏။ ၃၀ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်သည် အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင်တိ့သည် ဘိးေဘးတိ့ ထံးစံအတိင်း ညစ် းလျက်၊ သတိ့ ပေသာစက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်

အမတိ့ကိ ပ၍ မှားယွင်းလျက်၊ ၃၁ ပေဇာ်သကာ ပသြဖင့် ၎င်း၊ ကိယ်သားတိ့ကိ မီးြဖင့်

ပေဇာ်သြဖင့် ၎င်း၊ ယေနတိ့င်ေအာင် ပ်တ အေပါင်းတိ့ ှ င့် ညစ် းလျက် ှ ိ ကစဥ်တွင်၊

ငါသည် သင်တိ့ ေမးေလာက်ြခင်းကိ ခံရမည်ေလာ။ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း

သင်တိ့ေမးေလာက်ြခင်းကိ ငါမခံ။ ၃၂ ငါတိ့သည် တပါးအမျိုးသားက့ဲသိ့၎င်း၊ သစ်သား

ဘရား၊ ေကျာက်ဘရားကိဝတ် ပေသာ ြပည်သြပည်သား များက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်မည်ဟ၊ သင်တိ့

ကံစည်သည်အတိင်း အ ကံမေြမာက်ရ။ ၃၃အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ

အသက် ှ င်သည်အတိင်း အကယ်စင်စစ် အား ကီးေသာ လက်၊ ဆန့်ေသာလက် ံ း၊

သွန်းေလာင်းေသာေဒါသအ ှ ိန် အားြဖင့် သင်တိ့ကိ ငါအပ်စိးမည်။ ၃၄

သင်တိ့ကဲွြပားလျက်ေနေသာ အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့မှ၊ သင်တိ့ အား ကီးေသာလက်၊

ဆန့်ေသာ လက် ံ း၊ သွန်းေလာင်းေသာေဒါသအ ှ ိန် ှ င့် ငါေဆာင် ခ့ဲ၍ စေဝေစမည်။ ၃၅

လအမျိုးမျိုး ှ င့် ဆိင်ေသာေတာသိ့ ေဆာင် ခ့ဲ၍၊ ကိယ်တိင်ကိယ်ကပ်တရားေတွမ့ည်။ ၃၆

အဲဂတုြပည် ှ င့် ဆိင်ေသာ ေတာ၌သင်တိ့၏ ဘိးေဘးများ တရားေတွသ့က့ဲသိ့

သင်တိ့ ှ င့် တရား ေတွမ့ည်။ ၃၇ ှ င်တံေအာက်မှာ ေ ှ ာက်သွားေစ၍၊ ပဋိညာဥ်

အချည်အေ ှ ာင်ကိခံေစမည်။ ၃၈ ငါ့ကိပန်ကန်၍ ြပစ်မှာေသာသတိ့ကိ သင်တိ့ ထဲက

တ်ပယ်မည်။ သတိ့သည် တည်းေနေသာြပည်မှ ထွက်သွားရေသာ်လည်း၊

ဣသေရလြပည်သိ့ မဝင် ကရ။ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိသင်တိ့သိရက

လိမ့်မည်။ ၃၉ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သွား ကေလာ့။ အသီး အသီးမိမိတိ့ ပ်တမျာကိ ဝတ် ပကေလာ့။ သိ့ရာတွင် အကယ်စင်စစ်

ေနာက်တဖန်ငါ့စကားကိ ေသာ်လည်း၊ ငါ၏သန့် ှ င်းေသာနာမေတာ်ကိ သင်တိ့ပေဇာ်သကာ

များ ှ င့် ပ်တများအားြဖင့် မ တ်ချဘဲေနရကလိမ့်မည်။ ၄၀ အေကာင်းမကား၊

ငါ၏သန့် ှ င်းေသာေတာင်၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဣသေရလေတာင်ေပ မှာ ဣသေရလ

အမျိုးသား၊ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ငါ့အား ဝတ် ပရကလိမ့်မည်။

ငါသည်လည်း လက်ခံ၍၊ ထိအရပ် ၌ သင်တိ့ ပေသာပေဇာ်သကာများ၊ အဦးသီးေသာ

အသီးတွင်ေ ွး၍ဆက်ရေသာ အသီးအ ှံ များ ှ င့်တကွ၊ သင်တိ့သန့် ှ င်းေသာ

အရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ငါေတာင်းမည်။ ၄၁ သင်တိ့သည် ကဲွြပားလျက်ေနေသာ

အတိင်း တိင်းအြပည်ြပည်တိ့မှ ငါေဆာင်ခ့ဲ၍ စေဝးေသာအခါ၊ သင်တိ့၌ပါေသာ

နံသ့ာေပါင်း အေမးအ ကိင် ှ င့်တကွ၊ သင်တိ့ကိ ငါသည်လက်ခံ၍၊

သင်တိ့အားြဖင့်တပါးအမျိုး သားတိ့ေ ှ မှ့ာ ဂဏ်အသေရထင် ှ ားြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၄၂

သင်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့အားေပးြခင်းငှါ၊ ကျိန်ဆိ ေသာ ဣသေရလြပည်သိ့

သင်တိ့ကိ ေဆာင်သွင်းေသာ အခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့

သိရကလိမ့်မည်။ ၄၃ သင်တိ့ ညစ် းေသာ ကျင့် ကံ ပမရာအမ ှ ိသမ တိ့ကိ

ထိြပည်၌ ေအာက်ေမ့၍၊ ပမိသမ ေသာ ဒစ ိက်တိ့ေကာင့် ကိယ်ကိကိယ်

ွံ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ၄၄ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့၏ဒစ ိက် များ၊ သင်တိ့

ဆိးညစ်ေသာအကျင့် များ ှ င့်အညီ၊ ငါသည် သင်တိ့ကိမစီရင်။ ကိယ်နာမေတာ်ကိေထာက်၍

စီရင် ေသာအခါ ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိ က ရလိမ့်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅တဖန်ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၄၆ အချင်းလသား၊ ေတာင်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပလျက်၊

ေတာင်မျက် ှ ာတဘက်၌ မက်ဆိ၍၊ ေတာင်ြပည် ၌ ှ ိေသာ ေတာတဘက်၌ေဟာေြပာေလာ့။

၄၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ေတာင် ြပည်၌ ှ ိေသာ ေတာအားဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

ငါသည် သင်၌ မီးကိ ှ ိမည်။ သင်၌ စိမ်းလန်းေသာအပင်၊ ေသွေ့ြခာက် ေသာအပင် ှ ိသမ

ေလာင်လိမ့်မည်။ ေတာက်ေသာ မီးလံသည်မ ငိမ်းရ။ ေတာင်ဘက်မှသည် ေြမာက်ဘက်သိ့

တိင်ေအာင် ေြမတြပင်လံးေလာင်လိမ့်မည်။ ၄၈ ထိမီးကိ ငါထာဝရဘရား ှ ိေ ကာင်းကိ၊

သတဝါ အေပါင်းတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။ ထိမီးသည် မ ငိမ်းရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉

ငါကလည်း၊ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ သတိ့က၊ ဤသသည်ပံပမာ ကိသာေဆာင်၍

ေဟာေြပာတတ်သည် မဟတ်ေလာဟ၊ အက ်ပ်ကိ ရည်မှတ်၍ဆိတတ်ကပါ သည်ဟ

ေလ ာက်ေလ၏။

၂၁ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ ေယ ှ လင် မိကိ့ မျက် ှ ာ ပလျက်၊ သန့် ှ င်းေသာ

အရပ်ဌာနတိ့တဘက်၌ မက်ဆိ ၍ ဣသေရလြပည်တဘက်၌ ေဟာေြပာေလာ့။ ၃

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ဣသ ေရလြပည်အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ငါသည်

သင့် ကိ ရန်ဘက် ပလျက်၊ ငါ့ထားကိထားအိမ်မှ ထတ်၍၊ သင်၌ တရားေသာသ၊

မတရားေသာသတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ၄ ထိသိ့သင်၌ တရားေသာသ၊ မတရားေသာ

သတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်စရာအေကာင်း ှ ိေသာေကာင့် ၊ ငါ့ထား သည် ေတာင်ဘက်မှသည်

ေြမာက်ဘက်သိ့တိင်ေအာင်၊ ခပ်သိမ်းေသာသတဝါတိ့ကိ ရန်ဘက် ပ၍ မိမိအိမ်မှ

ထွက်ရလိမ့်မည်။ ၅ ငါထာဝရဘရားသည် ငါ့ထားကိ သအိ့မ်မှ ထတ်ေကာင်းကိ၊

သတဝါအေပါင်းတိ့ သိရကလိမ့်မည်။ ထိထားသည် ေနာက်တဖန် အိမ်သိ့ မြပန်ရ။ ၆

သိ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ ညည်းတွားသံကိ ပေလာ့။ ခါးကျိုးလျက်၊ ှ လံးေကကဲွလျက်၊

သတိ့ေ ှ မှ့ာ ညည်းတွားသံကိ ပေလာ့။ ၇သတိ့ကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် ညည်းတွား

သနည်းဟ သင့် ကိေမးေသာအခါ၊ သင်က၊ ငါသည် သိတင်းစကားေကာင့် ညည်းတွား၏။

အမနီး ပီ၊။ လ အေပါင်းတိ့သည် ေကာက်အား ကီး၍ လက်အား ေလျာ့ ကလိမ့်မည်။

စိတ်ပျက်၍ ဒးသည်လည်းအရည် ြဖစ်လိမ့်မည်။ အမလာ၍ေရာက်မည်အေကာင်းကိ၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မေကာင်းကိ ြပန်ေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၉အချင်းလသား၊

ပေရာဖက် ပ၍ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ထားေတာ်ကိ

ထက်စွာ ေသွးေလ ပီ။ ေြပာင်လက်စွာ ပွတ်ေလ ပီ။ ၁၀ ထက်၍ အထးသြဖင့်

လပ် ကံေစြခင်းငှါ ေသွး ေလ ပီ။ ေြပာင်၍ အေရာင်ေတာက်ေစြခင်းငှါလည်း ပွတ် ေလ ပီ။

ငါ့သား၏ ရာဇလံှတံေကာင့် င်လန်းြခင်းကိ ပရမည်ေလာ။ ထိထားသည်

သစ်သား ှ ိသမ ကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်၏။ ၁၁ သံးစရာဘိ့ ပွတ်ေစြခင်းငှါ အပ်ထား ပီ။ လပ်

ကံေသာသ၌ အပ်ြခင်းငှါ ထက်စွာလည်း ေသွးေလ ပီ။ ေြပာင်လက်စွာပွတ်ေလ ပီ။ ၁၂

အချင်းလသား၊ ငိေကးေအာ်ဟစ်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ငါ၏လတိ့၌ေရာက်လိမ့်မည်။

ဣသ ေရလမင်းသားအေပါင်းတိ့၌လည်း ေရာက်လိမ့်မည်။ သတိ့ ှ င့်တကွ

ငါ၏လတိ့ကိ ထား၌အပ်ေလ၏။ ထိေကာင့် ၊ သင်၏ေပါင်ကိ ိက်ေလာ့။ ၁၃

စံစမ်းြခင်းအမြဖစ်၏။ ထားေတာ်သည် လံှတံကိ မ ိမေသပလင် အဘယ်သိ့နည်း။

လံှတံဆံးလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊

ပေရာဖက် ပ၍လက်ခပ်တီးေလာ့။ ထားေတာ်သည် ှ စ်ေခါက်၊ သံးေခါက် ေရာက်ရ၏။

သရဲထား၊ အား ကီးေသာ သရဲထားြဖစ်၏။ သတိ့ကိဝန်းရံေသာ ထားြဖစ်၏။ ၁၅

သတိ့စိတ်ပျက်၍ အထးသြဖင့် ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ၊ ထားေဘးကိ မိ ့ တံခါး ှ ိသမ တိ့၌

ငါေရာက်ေစ ပီ။ ထားေြပာင်လျက် ှ ိ၏။ လပ် ကံစရာဘိ့ ပွတ်ထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၆

စေဝးေလာ့။ လက်ျာဘက်သိ့ ခတ်ေလာ့။ ြပင်ဦး ေလာ့။ လက်ဝဲဘက် အစ ှ ိေသာ

သင်၏အသွားမျက် ှ ာ ပသမဘက်သိ့ ခတ်ေလာ့။ ၁၇ ငါသည်လည်း လက်ချင်း ိက်၍၊
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ငါေဒါသအ ှ ိန် ကိ ငိမ်းေစမည်။ ထိသိ့ငါထားဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၈ တဖန်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၉ အချင်းလသား၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထား သွားရာလမ်း ှ စ်လမ်းကိ မှတ်သားေလာ့။ လမ်း ှ စ်လမ်း တိ့သည်

ြပည်တြပည်ထဲက ထွက်ရမည်။ မိသိ့့သွားေသာ လမ်းခွ၌ အရပ်တခကိ ေ ွးေလာ့။ ၂၀

အမုန်ြပည်၌ ရဗတ် မိသိ့့၎င်း၊ ယဒြပည်၌ ခိင်ခ့ံေသာ ေယ ှ လင် မိသိ့့၎င်း၊

ထားေရာက်ရာလမ်းကိ မှတ်သားေလာ့။ ၂၁ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေဗဒင်တွက်ြခင်းငှါ

လမ်း ှ စ်လမ်းဆံမိရာလမ်းခွ၌ ရပ်၏။ ြမားတိ့ကိ ေရာေ ှ ာ ၏။ ေတရပ် ပ်တတိ့ကိ

ေမးြမန်း၏။ အသည်းကိ ကည့် ၏။ ၂၂ ဝက်ခွတိင်၌ တံးတိ့ကိ ဆဲွထားေစြခင်းငှါ၎င်း၊

လပ် ကံြခင်းအမကိ မှာထားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ေကးေကာ် ေအာ်ဟစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ရဲတိက်ကိ

ေဆာက်ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ ေြမ ိးကိဖိ့ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ လက်ျားဘက်၌ ေယ ှ လင် မိအ့ဘိ့

ေဗဒင်တွက်၍ ေနရာကျ၏။ ၂၃ သိ့ရာတွင်၊ ှ င်ဘရင်ထံ၌ သစာခံေသာသတိ့ သည်

ထိေဗဒင်တွက်ြခင်းကိ အချည်း ှ ီးေသာ ေဗဒင် တွက်ြခင်းက့ဲသိ့ မှတ် ကလိမ့်မည်။

ှ င်ဘရင်မကား၊ သတိ့ ကိ ဘမ်းမိလိေသာငှါ၊ သတိ့ြပစ်မှားေသာ အြပစ်ကိ

ေအာက်ေမ့လိမ့်မည်။ ၂၄ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊

သင်တိ့ ပေလသမ တိ့၌ အြပစ်ထင် ှ ားသည် တိင်ေအာင်၊ သင်တိ့သည်

မိမိတိ့ဒစ ိက် အြပစ်ကိ သတပါးေအာက်ေမ့ေစ၍၊ မိမိတိ့ လွန်ကျူးြခင်း အမများ ကိ

ေဘာ်ြပလျက်၊ မိမိတိ့ကိ သတပါး ေအာက်ေမ့ေစေသာ ေကာင့် ၊ ထိ ှ င်ဘရင်လက်သိ့

ေရာက်ရကလိမ့်မည်။ ၂၅ အချင်းဆိးယတ်ေသာ အဓမ ဣသေရလ မင်းသား၊

အဓမအမေကာင့် ဆံး ံ းရေသာကာလ ေရာက် ေသာအခါ၊ သင်၏အချိန်ကာလသည်

ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၆ ဦးရစ်ေတာ်ကိပယ်၍ ရာဇသရဖကိ ခ တ်ေလာ့။ ေနာက်တဖန် မ ှ ိရ။

နိမ့်ေသာသကိချီးေြမာက်ရမည်။ ြမင့် ေသာသကိ ှ ိမ့်ချရမည်။ ၂၇ ိင်ငံကိ ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ၊

အစိးပိင်ေသာသ မေရာက်မီှတိင်ေအာင်၎င်း ငါေမှာက်လှန်မည်။ ေမှာက် လန်မည်။

ေမှာက်လှန်မည်။ အစိးပိင်ေသာ သ၌ ငါအပ် မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် အမုန်အမျိုးသားတိ့ကိ၎င်း၊ ၂၉

သတိ့က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ၎င်း ရည်မှတ်၍မိန့်ေတာ်မ ေသာ စကားကိ ပေရာဖက် ပ၍

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အဓမ အမေကာင့် ဆံး ံ းရေသာ ကာလေရာက်၍ အြပစ်ဒဏ်

ခံရေသာအခါ၊ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာအဓမ လတိ့၏ လည်ပင်းေပ မှာ၊

သင့် ကိေနရာကျေစြခင်းငှါ၊ သင့်အဘိ့ အချည်း ှ ီးေသာအရာကိကည့် ြမင်၍၊ မသာ

စကားကိေဟာေြပာစဥ်တွင်၊ ထားေတာ်သည် လပ် ကံ ဘိရ့ာ ထတ်လျက် ှ ိ၏။ ဖျက်ဆီးဘိရ့ာ

အေရာင်ေတာက် သည်တိင်ေအာင် ေြပာင်စွာပွတ်ေလ ပီ။ ၃၀ သင့်ထားကိ

အိမ်သိ့ြပန်ေစေလာ့။ သင့် ကိ ငါ ဖန်ဆင်းေသာအရပ်၊ ေမွးဘွားရာဌာန၌ သင့် ကိ ငါစီရင်

မည်။ ၃၁ သင့်အေပ သိ့ ငါ့အမျက်ကိ ငါသွန်းေလာင်း မည်။ ငါ့ေဒါသမီးြဖင့် သင့် ကိ

မတ်မည်။ ကမ်းတမ်းေသာ သေဘာ ှ ိ၍ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ လတိ့လက်သိ့အပ်မည်။ ၃၂

သင်သည်မီးေမွးဘိ့ ထင်းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ သင့် အေသွးသည် ြပည်အလယ်၌ ှ ိရလိမ့်မည်။

ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မေအာက်ေမ့ရဟ ငါထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၂ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ လအသက်ကိ သတ်တတ်ေသာ မိကိ့ သင်သည်

စစ်ေကာေလာ့။ စစ်ေကာေလာ့။ သ၌ ပသမ ေသာ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်

အမတိ့ကိြပေလာ့။ ၃ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊

မိမိအချိန်ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ မိမိအလယ်၌ လအသက်ကိသတ်၍၊ မိမိကိညစ် းေစဘိ့

မိမိတဘက်၌ ပ်တတိ့ကိလပ်တတ်ေသာ မိ၊့ ၄ သင်သည် လအသက်ကိ

သတ်ေသာအားြဖင့် အြပစ်ေရာက်၏။ လပ်ေသာ ပ်တအားြဖင့် ညစ် းြခင်း ှ ိ၏။

သင်၏ေနရ့က်ကာလအချိန်ကိ ကိယ်တိင်ေရာက်ေစ ပီ။ ထိေကာင့် ၊ ငါသည် သင့် ကိ

အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည် တိ့တွင် က့ဲရဲရ့ာ၊ ပျက်ေချာ်ရာြဖစ်ေစမည်။ ၅

အိအသေရပျက်၍ ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံရေသာသင်ကိ၊ အေဝးအနီး၌ေနေသာ သတိ့သည်

ပျက်ေချာ် ကလိမ့်မည်။ ၆ ဣသေရလမင်းသားတိ့သည် အသီးအသီးအခွင့်

တန်ခိး ှ ိသည်အတိင်း၊ သင့်အလယ်၌ လအသက်ကိ သတ်တတ်က၏။ ၇သင့်အလယ်၌

မိဘတိ့ကိမထီမ့ဲြမင် ပက၏။ တပါး အမျိုးသားတိ့ကိ အ ိင်အထက် ပက၏။

မိဘမ ှ ိေသာသ ှ င့် မတ်ဆိးမတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ က၏။ ၈ သင်သည်

ငါ၏သန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ မထီမ့ဲ ြမင် ပ ပီ။ ငါ၏ ဥပသ်ေနတိ့့ကိ တ်ချ ပီ။ ၉

သင့်အလယ်၌ လအသက်ကိ သတ်လိ၍ ကန်းတိက်ေသာသ၊ ေတာင်ေပ မှာစားေသာသ၊

အဓမ အမကိ ပေသာသ ှ ိ က၏။ ၁၀သင့်အလယ်၌ အဘ၏မယားကိ ြပစ်မှား က၏။

ဥတေရာက်ေသာ မိန်းမ ှ င့် မှားယွင်း က၏။ ၁၁ သင့်အလယ်၌ အချို ့တိ့သည်

အိမ်နီးချင်းမယား ကိ ြပစ်မှား က၏။ အချို ့တိ့သည် မိမိေခ းမ ှ င့် ဆိးညစ်

ေသာအဓမအမကိ ပက၏။ အချို တိ့့သည် မိမိ ှ မ၊ မိမိအဘ၏သမီးကိ တ်ချက၏။ ၁၂

သင့်အလယ်၌လည်း လအသက်သတ်ခကိ ခံက ၏။ အတိးစား၍ ေငွကိေချး က၏။

အိမ်နီးချင်း၏ ဥစာကိ လယက၏။ ငါ့ကိလည်း ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊

သင်ဆည်းဖးေသာဥစာ၊ သင့်အလယ် ၌သွန်းေသာ အေသွးေကာင့် ငါလက်ခပ်တီး၏။ ၁၄

သင့် ကိငါစီရင်ေသာအခါ၊ သင်၏ ှ လံးသည် ခိင်ခ့ံ ိင်သေလာ။ သင်၏လက်သည်လည်း

အား ကီး ိင် သေလာ။ ငါထာဝရဘရားသည် အမိန့်ေတာ် ှ ိသည် အတိင်း ပမည်။ ၁၅

သင့် ကိလည်း အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့တွင်၊ အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစမည်။

သင်၏အညစ်အေကးကိ လည်း ပယ် ှ င်းမည်။ ၁၆ လအမျိုးမျိုးတိ့ေ ှ မှ့ာ၊

သင်သည် ကိယ်တိင် အသေရ တ်ချြခင်းကိ ခံရ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေကာင်းကိသိရလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တဖန်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၈ အချင်းလသား၊

ဣသေရလအမျိုးသည် ငါ့ေ ှ ့ မှာ ေချာ်ြဖစ်ေလ ပီ။ ထိသအေပါင်းတိ့သည် မိက်ထဲ၌

ထည့် ေသာ ေကးနီ၊ ေကးြဖူ၊ သံ၊ ခဲက့ဲသိ့ေငွ ှ င့် ကွာေသာ ေချာ်ြဖစ် က၏။ ၁၉

ထိေကာင့် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်တိ့အေပါင်းသည်

ေချာ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ေယ ှ လင် မိထဲ့၌ ငါစေဝးေစမည်။ ၂၀ ေငွ၊ ေကးနီ၊ ေကးြဖူ၊ သံ၊

ခဲတိ့ကိ မီးမတ်၍ အရည်ကျိုြခင်းငှါ မိက်ထဲ၌စထားသက့ဲသိ၊့ ထိအတ ငါသည်

ြပင်းစွာအမျက်ထွက်လျက်၊ သင်တိ့ကိ ထိ မိထဲ့၌ စထား၍အရည်ကျိုမည်။ ၂၁

အကယ်စင်စစ် စထား ပီးမှ ငါ့အမျက်မီးကိ မတ်၍၊ သင်တိ့သည် မိထဲ့မှာ အရည်ကျိုြခင်းကိ

ခံရက လိမ့်မည်။ ၂၂ ေငွကိမိက်ထဲ၌ အရည်ကျိုသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့သည်

မိထဲ့မှာ အရည်ကျိုြခင်းကိခံရသြဖင့် ၊ ငါထာဝရဘရား သည် သင်တိ့အေပ သိ၊့

ငါ၏ေဒါသအ ှ ိန်ကိ သွန်း ေလာင်းသည်ကိ သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃တဖန်

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂၄အချင်းလသား၊

သင်ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အမျက် ထွက်ေသာေန့၌ မိဃ်းမ ွာ၊ သင်သည် မိဃ်းေရကိ မခံရ

ေသာြပည်ြဖစ်၏။ ၂၅ ထိြပည်အလယ်၌ ပေရာဖက်တိ့သည် သင်ဖဲွ ့ ြခင်းကိ ပက ပီ။

ေဟာက်၍အေကာင်ကိ ကိက်ြဖတ် ေသာ ြခေသ့က့ဲသိ့ လတိ့ကိ ကိက်စား က၏။

ဘ များ ှ င့် အဘိးထိက်ေလာ ဥစာများကိ လယက၏။ ြပည်အလယ် ၌ မတ်ဆိးမတိ့ကိ

များြပားေစက၏။ ၂၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း ငါ၏တရားကိ ဖျက်၍၊

ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိလည်း ညစ် းေစက ၏။ သန့် ှ င်းေသာအရာ၊

မသန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ မပိင်းြခား၊ စင် ကယ်ေသာအရာ၊ မစင် ကယ်ေသာအရာ တိ့ကိ

ေရာေ ှ ာ က၏။ ငါ၏ဥပသ်ေနတိ့့မှလည်း မျက် ှ ာ လဲ က၏။ သတိ့ အလယ်၌

ငါသည် တ်ချြခင်းကိ ခံရ၏။ ၂၇ မင်းတိ့သည်လည်း အေကာင်ကိ ကိက်ြဖတ် ေသာ

ေတာေခွးက့ဲသိ့ ြပည်အလယ်၌ြဖစ်၍၊ မတရားေသာ စီးပွားကိ ှ ာလိေသာငှါ လအသက်ကိ

သတ်၍၊ သတပါး တိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းတတ်က၏။ ၂၈ ပေရာဖက်တိ့ကလည်း၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မမဘဲ၊

အချည်း ှ ီးေသာအရာကိ ြမင်၍၊ မသားစကားကိ ေဟာေြပာလျက်၊ သတိ့ကိ အဂေတ ှ င့်

မွမ်းမံ က၏။ ၂၉ ြပည်သြပည်သားတိ့သည်လည်း ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ ထားြပတိက်ြခင်း၊

ဆင်းရဲငတ်မွတ်ေသာသတိ့ကိ ှ ိပ်စက် ြခင်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ့အား မတရားသြဖင့်

ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းကိ ပက၏။ ၃၀ ထိြပည်ကိ ငါမဖျက်ဆီးေစြခင်းငှါ ကွယ်ကာ ေသာသ၊

မိ ့ ိ းပျက် ေပ မှာရပ်၍ ဆီးတားေသာသ တေယာက်ကိမ ငါ ှ ာ၍မေတွ။့ ၃၁ ထိေကာင့် ၊

ငါအမျက်ကိ ငါသွန်းေလာင်းလျက်၊ ငါ့ေဒါသမီးြဖင့် သတိ့ကိ ိ ့၍၊ သတိ့အြပစ်ကိ သတိ့

ေခါင်းေပ သိ့ ေရာက်ေစမည်ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။
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၂၃ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂အချင်းလသား၊ အမိမကဲွြပားေသာ ညီအစ်မ ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ ၃သတိ့သည်

အသက်ငယ်စဥ်အခါ၊ အဲဂတုြပည်၌ မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပက၏။ ထိြပည်၌ သတိ့၏

သားြမတ်ကိ ပွတ်နယ်၍ အပျိုမအသေရကိ တ်ချ က၏။ ၄ အစ်မကား၊

အေဟာလ၊ ညီမကား အေဟာလိဗ အမည် ှ ိ၏။ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ငါ၏ခင်ပွန်းြဖစ်၍ သားသမီးတိ့ကိ ဘွားြမင် က၏။ အေဟာလအမည်သည်

ှ မာရိဟ၍၎င်း၊ အေဟာလိဗအမည်သည် ေယ ှ လင် ဟ၍ ၎င်းဆိလိသတည်း။ ၅

အေဟာလသည် ငါ၏ခင်ပွန်းြဖစ်စဥ်အခါ၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၏။ ၆

မိမိရည်းစားတည်းဟေသာ၊ ြပာေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ေသာမိမိအိမ်နီးချင်း အာ ရိအမျိုးသား

ဗိလ်မင်း၊ ဝန်မင်း၊ ချစ်ဘွယ်ေသာလပျို၊ ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ တပ်မက် ၏။ ၇

ထိအာ ရိလေကာင်းလြမတ်အေပါင်းတိ့ ှ င့် မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၏။ တပ်မက်ေသာ

သအေပါင်းတိ့၏ ပ်တများ ှ င့် ကိယ်ကိ ညစ် းေစ၏။ ၈ အသက်ငယ်စဥ်အခါ

အဲဂတုြပည်၌ သ ှ င့် သင့် ေန၍၊ အပျိုမအသေရကိ တ်ချသြဖင့် ၊ အထပ်ထပ် မတရားေသာ

ေမထန်ကိ ပကသည် ှ င့်အညီ၊ အဲဂတု ေမထန်ကိလည်း မစွန့်ပစ်၊ မီှဝဲလျက်ေန၏။ ၉

ထိေကာင့် ၊ သတပ်မက်ေသာ ရည်းစား၊ အာ ရိ လတိ့၌ သကိ့ငါ အပ်၍၊ ၁၀သတိ့သည်

အဝတ်ကိ ခတ်က၏။ သ၏ သားသမီးတိ့ကိ သိမ်းသွား၍၊ သကိ့ထား ှ င့်

ကွပ်မျက်က ၏။ ထိသိ့အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရေသာအားြဖင့် ၊ မိန်းမ တကာတိ့တွင်

ေကျာ်ေစာေသာမိန်းမြဖစ်ေလ၏။ ၁၁ ထိအမကိ ညီမအေဟာလိဗသည် ြမင်ေသာ

အခါ၊ အစ်မထက်သာ၍ တပ်မက်ေသာ စိတ် ှ ိသည် ှ င့် ၊ အစ်မတက်သာ၍

မတရားေသာေမထန်ကိ ပ၏။ ၁၂တင့်တယ်ေသာအဝတ်ကိဝတ်ေသာ မိမိအိမ်နီးချင်း

အာ ရိအမျိုးသားဗိလ်မင်း၊ ဝန်မင်း၊ ချစ်ဘွယ် ေသာလပျို၊ ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ တပ်မက်၏။

၁၃ ထိအခါ သသည် ညစ် းေကာင်း ှ င့် ၊ အစ်မ လိက်ေသာလမ်းသိ့ လိက်ေကာင်းကိ

ငါသိြမင်၏။ ၁၄အထးသြဖင့် မတရားေသာေမထန်ကိ ပေသာ အေကာင်းအရာဟမကား၊

ခါးစည်းကိစည်းလျက်၊ ထးဆန်းေသာ ပန်းဆိးေခါင်းေပါင်းကိ ေပါင်းလျက်၊

ေမွးဘွားရာဌာန ခါလဒဲြပည် ဗာဗလန် မိသ့ားက့ဲသိ၊့ မင်း၏အ သွင်ကိေဆာင်လျက်၊ ၁၅

အတ်ထရံ၌ဟင်းသြပတား ှ င့် ေရးေသာ ခါလဒဲ လ၏ ပ်ပံတိ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊

၁၆ တပ်မက်ေသာစိတ် ှ ိ၍၊ ခါလဒဲြပည်သိ့ တမန်ကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၁၇

ဗာဗလန် မိသ့ားတိ့သည် သ ှ င့် သံဝါသ ပရာခတင်သိ့လာ၍၊ မတရားေသာေမထန်ကိ

ပေသာ အားြဖင့် ညစ် းေစက၏။ သသည်လည်း ထိသတိ့ကိ ွံ ှ ာသည်

တိင်ေအာင်ညစ် းြခင်းကိခံေလ၏။ ၁၈ ထိသိ့ မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပြခင်း၊ အဝတ်

အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ထင် ှ ားေဘာ်ြပေသာေကာင့် ၊ ငါသည် သအစ်မကိ ွံ ှ ာသက့ဲသိ၊့

သကိ့လည်း ွံ ှ ာ၏။ ၁၉အသက်ငယ်စဥ်အခါ အဲဂတုြပည်၌ မှားယွင်းေသာကာလကိ

ေအာက်ေမ့သြဖင့် ၊ မှားယွင်းြခင်းကိ အထပ်ထပ် ပ၏။ ၂၀ ြမည်အဂ ါ ှ င့်တေသာ အဂ ါ၊

ြမင်းသတ်ရည် ှ င့် တေသာသတ်ရည် ှ ိေသာ ထိရည်းစားတိ့ကိပင် တပ်မက်

ေလသည်တကား။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍၊ အိအေဟာလိဗ၊ အဲဂတုလတိ့သည် သင့်အသေရကိ

တ်ချ၍၊ အပျိုမသားြမတ်တိ့ကိ ပွတ် နယ်ကသြဖင့် ၊ သင်အသက်ငယ်စဥ်အခါ သင် ပေသာ

အဓမအမကိ အထပ်ထပ် ပေသာေကာင့် ၊ ၂၂အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင် ွံ ှ ာေသာ ရည်းစားတိ့ကိ ငါထေစ ပီးလ င်၊ အရပ်ရပ် တိ့ကလာ၍ တိက်ေစမည်။ ၂၃

အာ ရိလများ ှ င့်တကွ အ ကီးအကဲ၊ သေဌး သကယ်၊ ထင် ှ ားေသာသြဖစ်ေသာ

ဗာဗလန်လ၊ ခါလဒဲ လများတည်းဟေသာ၊ ချစ်ဘွယ်ေသာ လပျို၊ ဗိမင်း၊ ဝန်မင်း။

မး ကီးမတ် ကီး၊ ြမင်းစီးသရဲအေပါင်းတိ့သည်၊ ၂၄ စစ်တိက်လက်နက် ှ င့်

လှည်းရထားပါလျက်၊ လအလံးအရင်း ှ င့် တကွလာ၍ ဒိင်း၊ လား၊ သံခေမာက် လံးတိ့ကိ

သင့် ပတ်လည်၌ ခင်းကျင်း ကလိမ့်မည်။ တရား စီရင်ေသာအခွင့် ကိသတိ့၌ငါအပ်ေပး၍၊

သတိ့သည် မိမိထံးစံအတိင်း စီရင် ကလိမ့်မည်။ ၂၅ သတိ့သည် သင့် ကိ

မယံမည်အေကာင်း၊ ငါ ပ၍သင့် ကိ ကမ်းတမ်းစွာ စီရင် ကလိမ့်မည်။ သင့် ှ ာ

ေခါင်း၊ နား ွက်တိ့ကိ ြဖတ်၍အကျန်အကင်းကိထား ှ င့် စဥ်း ကလိမ့်မည်။

သင်၏သားသမီးတိ့ကိ သိမ်းသွား ၍၊ ကျန် ကင်းေသာ သတိ့ကိ မီး ိ ့ က လိမ့်မည်။ ၂၆

သင့်အဝတ်ကိလည်းခတ်၍၊ တင့်တယ်ေသာ တန်ဆာတိ့ကိ သိမ်းယကလိမ့်မည်။ ၂၇

ထိသိ့သင်သည် ေနာက်တဖန် ေမ ာမကည့်၊ အဲဂတုြပည်ကိ မေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှါ၊

သင် ပေသာ အဓမေမထန်ကိ ငါ ငိမ်းေစမည်။ ၂၈ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်မန်းေသာသ၊ သင် ွံ ှ ာေသာ သတိလ့က်သိ့ သင့် ကိငါအပ်သြဖင့် ၊

၂၉ သတိ့သည် မန်းသည်အတိင်း ပလျက်၊ သင် ကိးစား၍ ဆည်းပးသမ ေသာ

ဥစာတိ့ကိသိမ်းယ၍၊ သင့် ကိယ်၌ အဝတ်မ ှ ိ ၊ အချည်းစည်း ှ ိ ရစ်ေစကလိမ့်ည်။

သင်မှားယွင်း၍ အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊ အဓမအမကိ ပြခင်း၊ မတရားေသာေမထန်သိ့

လိက်ြခင်းအရာသည် ထင် ှ ား ရလိမ့်မည်။ ၃၀ သင်သည်တပါး အမျိုးသားတိ့ ှ င့်

မှားယွင်း၍၊ သတိ့ ပ်တများ ှ င့် ညစ် းေသာေကာင့် ၊ ထိသိ့ ငါစီရင် မည်။ ၃၁သင်သည်

အစ်မလိက်ေသာ လမ်းကိလိက်ေသာ ေကာင့် ၊ သေသာက်ေသာ ခွက်ကိ သင့်လက်၌ ငါထား

မည်။ ၃၂ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင့် အစ်မ ေသာက်ေသာခွက်၊

ကျယ်၍ေစာက်ေသာခွက်ကိ သင်ေသာက်ရမည်။ ထိခွက်၌ များစွာဝင်သည်ြဖစ်၍၊

သင်သည်က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ င့် ပျက်ေချာ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၃၃သင့်အစ်မ ှ မာရိ ေသာက်ေသာခွက်၊

မိင်ေတွ ေစေသာ ခွက်ကိ ေသာက်၍၊ ယစ်မးြခင်း၊ ိးငယ်ြခင်း ှ င့် ဝရလိမ့်မည်။ ၃၄

ထိခွက်ကိ ေသာက်၍စတ် ပီးမှ ခွက်ြခမ်းကိ ကိက်ခဲ၍၊ ကိယ်သားြမတ်တိ့ကိ

ဆဲွြဖတ်ရလိမ့်မည်။ ငါေြပာ ပီဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ သိ့ြဖစ်၍၊

သင်သည် ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့၍၊ သင့် ေကျာေနာက်သိ့ ငါ့ကိပစ်လိက်ေသာေကာင့် ၊ သင်သည်

အဓမအမ ှ င့် မတရားေသာ ေမထန်အမ၏ အြပစ်ကိ ခံေလာ့ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆တဖန်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ အချင်းလသား၊

သင်သည်အေဟာလ ှ င့် အေဟာလိဗတိ့ကိ စစ်ေကာေလာ့။ အကယ်စင်စစ် သတိ့ ပေသာ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်အမတိ့ကိ ေဘာ်ြပရမည်။ ၃၇ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်

ေမျာက်မထား က ပီ။ လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ် ှ ိ က၏။ ပ်တတိ့ ှ င့် ပင်

ေမျာက်မထားက ပီ။ ငါ့အဘိ့ ဘွားြမင်ေသာသား တိ့ကိပင် ပ်တစားစရာဘိ့

မီးြဖင့် ပေဇာ် က ပီ။ ၃၈ ထိမှတပါး၊ ငါ၌ ပေသာ အမဟမကား၊ ထိေန့ ြခင်းတွင်ငါ၏

သန့် ှ င်းရာဌာနကိ ညစ် းေစ၍၊ ငါ၏ဥပသ်ေနတိ့့ကိ တ်ချ က ပီ။ ၃၉

ကိယ်သားသမီးတိ့ကိ ပ်တေ ှ တွ့င်သတ် ပီးမှ၊ ထိေန့ြခင်းတွင်ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ

ညစ် းေစြခင်းငှါ လာက၏။ ထိသိ့ ငါ့အိမ်ေတာ်အလယ်၌ ပကပီတကား။ ၄၀ ထိမှတပါး၊

သင်သည်တမန်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ေဝေသာအရပ်မှ ေယာက်ျားတိ့ကိေခ ၍သတိ့သည်

လာက၏။ သတိ့အဘိ့ သင်သည် ေရချိုးြခင်း၊ မျက်စိ၌ ေဆးထိးြခင်း၊ တန်ဆာဆင်ြခင်းကိ

ပ ပီးလ င်၊ ၄၁ အသေရ ှ ိေသာ ခတင်ေပ ၌ထိင်၍၊ ငါ့နံသ့ာ ေပါင်း ှ င့် ငါ့ဆီကိ

တင်ေသာစားပဲွကိ ခတင်ေ ှ မှ့ာ ခင်းေလ၏။ ၄၂ ေပျာ်ေမွလ့ျက် ေနေသာလအလံးအရင်း

ြမည်သံကိလည်း ကားရ၏။အြခားေသာသအများတိ့ ှ င့် အတ ေတာကလာ၍၊

လက်၌လက်ေကာက်၊ ေခါင်း၌ တင့်တယ်ေသာ သရဖကိ ေဆာင်းေသာ ေသေသာက်

ကူးတိ့လည်း ပါ က၏။ ၄၃ ငါကလည်း၊ ထိသတိ့သည် ဤမိန်းမ ှ င့် ပင်

အကယ်၍မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပကလိမ့်မည်ေလာဟ၊ အိသည်တိင်ေအာင်

ြပည်တန်ဆာလပ်ေသာ ထိမိန်းမကိ ရည်မှတ်၍ ဆိေသာ်၊ ၄၄ ြပည်တန်ဆာမိန်းမ ှ ိရာသိ့

ေယာက်ျား ဝင်တတ် သက့ဲသိ၊့ သတိ့သည် ထိအဓမမိန်းမအေဟာလ ှ င့် အေဟာလိဗ

ှ ိရာသိ့ ဝင် က၏။ ၄၅ သိ့ြဖစ်၍၊ ေမျာက်မထားေသာမိန်းမ၊ လအသတ် ကိသတ်ေသာ

အြပစ် ှ ိေသာ မိန်းမြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ေမျာက်မထားေသာမိန်မ၊ လအသက်ကိသတ်ေသာ်

မိန်းမကိ စီရင်သက့ဲသိ၊့ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် စီရင် က လိမ့်မည်။ ၄၆

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိမိန်းမ ှ ိရာသိ့ လအလံးအရင်းကိငါချီေစ၍၊

လယက် သိမ်းသွားေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးမည်။ ၄၇ ထိအလံးအရင်းသည် မိန်းမတိ့ကိခဲ ှ င့်

ပစ်၍၊ ထား ှ င့် ခတ် ကလိမ့်မည်။ သားသမီးတိ့ကိသတ်၍ အိမ် တိ့ကိလည်း

မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ ၄၈ ထိသိ့အြခားေသာ မိန်းမ ှ ိသမ တိ့သည် သင်တိ့ က့ဲသိ့

အဓမအမကိမ ပဘဲ သတိရေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ အဓမအမကိ တြပည်လံး၌ ငါပယ် ှ င်းမည်။

၄၉လအလံးအရင်းသည် သင်တိ့ အဓမအမ၏အြပစ် ှ င့်အေလျာက်စီရင်၍၊ သင်တိ့သည်

ပ်တများ ှ င့် ဆိင်ေသာ အြပစ်ကိခံရလျက်၊ ငါသည် အ ှ င်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ သကရာဇ်ကိးခ၊ ဒသမလဆယ်ရက်ေနတွ့င်၊ တဖန် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊

ဤမည်ေသာေန၊့ ယခေနရ့က် ကိမှတ်ေလာ့။ ယခေန့၌ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်သည် ေယ
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ှ လင် မိကိ့ ဝိင်းထားစ ပ၏။ ၃ ပန်ကန်တတ်ေသာ အမျိုးအားလည်း ပံစကား

တည်းဟေသာ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

အိးကင်းကိ မီးဖိ၌ တင်ထား၍ ေရကိေလာင်းေလာ့။ ၄ အမဲသားတစ်များ၊

ေကာင်းေသာအတစ်တိ့ကိ စထား၍၊ ေပါင်၊ ပခံး၊ အစ ှ ိေသာ အေကာင်းဆံးေသာ အ ိးတိ့ကိ

အိးကင်း၌အြပည့်ထည့် ေလာ့။ ၅ သိးအေကာင်းဆံးတိ့ကိ ယ ပီးလ င်၊ အ ိးအချို ့ တိ့ကိ

အိးကင်းေအာက်မှာပံ၍၊ အိးကင်းထဲမှာ အ ိးတိ့ကိ ကျက်ေစြခင်းငှါ၊ ကျပ်ကျပ်ဆေစေလာ့။

၆ဤအမ၌ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ လအသက်ကိသတ်တတ်ေသာ မိ၊့

သံေချးတက်၍ ှ ိေသး ေသာအိးကင်းသည် အမဂလာ ှ ိ၏။ သားတစ်တိ့ကိ

တခေနာက်တခထတ်ေလာ့။ စာေရးတံမ ပ ှ င့် ။ ၇ အေကာင်းမကား၊ ထိ မိသ့တ်ေသာ

သ၏ အေသွးသည် မိအ့လယ်၌ ှ ိ၏။ ထိအေသွးကိေြမမန့် ှ င့် ဖံးြခင်းငှါ

ေြမေပ မှာသွန်းသည်မဟတ်၊ ှ င်းလင်းေသာ ေကျာက်ေပ မှာတင်ထား ပီ။ ၈ ငါသည်လည်း

အြပစ်ဒဏ်ေပးမည်အေကာင်း၊ ေဒါသအြမတ်ထွက်ေစြခင်းငှါ၊ ထိအေသွကိမဖံးဘဲ

ှ င်းလင်းေသာေကျာက်ေပ မှာ တင်ထား ပီ။ ၉ ဤအမ၌ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ လအသက် ကိသတ်တတ်ေသာ မိသ့ည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ကီးစွာေသာ

မီးပံကိ ငါစီရင်မည်။ ၁၀ထင်းများကိ ပံထား၍မီး ိေ့လာ့။ အမဲသား ေလျာ့၍ မိန်စွာေသာ

စားဘွယ်ြဖစ်ေစေလာ့။ အ ိးတိ့ကိ လည်း က မ်းေစ။ ၁၁ ထိေနာက်၊ အဘယ်အရာမ မပါဘဲ

မီးခဲေပ မှာ မီးခဲေပ မှာ တင်ထားေလာ့။ ေကးနီပ၍ မီးေတာက်ေစ။ အိးကင်း၌ပါေသာ

အညစ်အေကးကိ အရည်ကျို၍ သံေချးကန်ေစ။ ၁၂ ကိးစား၍ ပင်ပန်းေသာ်လည်း၊

များစွာေသာ သံေချးမထွက်တတ်။ မီးအားြဖင့် မကန်တတ်။ ၁၃သင်၏အညစ်အေကး၌

အဓမအမပါ၏။ ငါေဆးေကာ၍ သင်သည်ေဆးေကာြခင်းကိ မခံေသာ

ေကာင့် ၊ ငါ၏အမျက်အ ှ ိန်သည် သင့်အေပ သိ့ မေရာက် မချင်းတိင်ေအာင်၊

သင်၏အညစ်အေကးကိ မေဆး ေကာရ။ ၁၄ ငါထာဝရဘရားေြပာ ပီ။ ေြပာသည်အတိင်း

ငါ ပ၍ြပည့် စံေစမည်။ ေနာက်သိ့မဆတ်၊ မ ှ ေြမာ၊ ေနာင်တမရ၊ သင်ကျင့် ကံ ပမသမ

အတိင်း၊ ငါစီရင်မည် ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ တဖန်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၆ အချင်းလသား၊

သင် ကည့် လိဘွယ်ေသာသကိငါသည် ဒဏ်ခတ်၍ ပယ် ှ ားမည်။ သိ့ရာတွင်၊ သင်သည်

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပရ။ မျက်ရည် မကျရ။ ၁၇ တိးတိးညည်းတွားေလာ့။

ေသေသာသအတွက် ြမည်တမ်းြခင်းကိ မ ပ ှ င့် ။ ေခါင်းေပါင်းေပါင်း၍ ေြခနင်း ကိစီးေလာ့။

တ်ကိမဖံး ှ င့် ။ ဆင်းရဲေသာသ၏ အစာကိ မစား ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

ထိသိ့ငါသည် နံနက်အချိန်၌ လများတိ့အား ကားေြပာ၏။ ညဦးအချိန်၌

ငါ့ခင်ပွန်းသည် ေသ၏။ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း နက်ြဖန်နံနက်မှငါ ပ၏။ ၁၉

လများတိ့ကလည်း ဤသိ့သင် ပေသာအမသည် ငါတိ့ ှ င့်အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။

ငါတိ့အားမေြပာ သေလာဟ ငါ့အားေမး ကေသာ်၊ ၂၀ ငါက၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက် လာ၍၊ ၂၁ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ငါ၏သန့် ှ င်းရာ ဌာန၊

သင်တိ့အစွမ်းသတိအထွဋ်အြမတ်၊ သင်တိ့ ကည့် လိဘွယ်ေသာအရာ၊ အလွန် ှ ေြမာေသာ

အရာကိ ငါ တ်ချမည်။ သင်တိ့ဘွားြမင်ေသာသားသမီးတိ့သည် ထားြဖင့် ဆံး ကလိမ့်မည်။

၂၂ ထိအခါ သင်တိ့သည် ငါ ပသက့ဲသိ့ ပက ရလိမ့်မည်။ တ်ကိမဖံး၊

ဆင်းရဲေသာသတိ့၏ အစာကိ မစားရက။ ၂၃ ေခါင်းေပါင်းေပါင်း၍ ေြခနင်းကိ စီးရကလိမ့်

မည်။ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိမ ပရက။ ကိယ်အြပစ် ေကာင့် ပိန် ကံး၍

တေယာက်ကိတေယာက် ညည်းတွား ရကလိမ့်မည်။ ၂၄ ထိသိ့ေဇေကျလသည်

သင်တိ့အား ပပနိမိတ် ြဖစ်ရ၏။ သပသမအတိင်း သင်တိ့သည်၊ အမေရာက် ေသာအခါ

ပ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်း သိရကလိမ့်မည်။ ၂၅ အချင်းလသား၊

သင်၏အမမကား၊ သတိ့ အစွမ်းသတိ၊ ဝါ ကားစရာဘန်း၊ ကည့် လိဘွယ်ေသာ အရာ၊

စိတ်စဲွလမ်းေသာအရာကိ၎င်း၊ သားသမီးတိ့ကိ၎င်း ငါပယ် ှ ားေသာအခါ၊ ၂၆ လွတ်ေသာသ

တစံတေယာက်သည် သင် ှ ိရာသိ့ေရာက်လာ၍ ကားေြပာလိမ့်မည်။ ၂၇ ထိအခါ

လွတ်လပ်ေသာသ ှ င့် ေတွသ့ြဖင့် သင်၏ တ်ပွင့် လိမ့် မည်။ စကားမေြပာဘဲေနချိန်လွန်၍

ေဟာေြပာရလိမ့်မည်။ ထိသိ့သင်သည် သတိ့အား ပပနိမိတ်ြဖစ်၍၊

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၅ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂

အချင်းလသား၊ သင်သည် အမန်အမျိုးသားတိ့ တဘက်၌မျက် ှ ာထား၍

ပေရာဖက် ပလျက်၊ ၃ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ တ်ချလျက် ှ ိေသာ ငါ၏

သန့် ှ င်း ရာဌာနကိ၎င်း၊ လဆိတ်ညံြခင်းသိေ့ရာက်ေသာဣသေရလြပည်ကိ၎င်း၊ ေအ့ေဟဟ

သင်ဆိမိေသာေကာင့် ၊ ၄သင့် ကိအေ ှ ့ြပည်သားတိ့အား ငါအပိင် ေပးမည်။ သတိ့သည်

သင်၏အထဲ၌ဘံဗိမာန်တိ့ကိ တည်ေဆာက်၍ ေနရာကျကလိမ့်မည်။ သင်၏အသီး

အ ှံ ကိစား၍ သင်၏ ိကိ့ ေသာက်ကလိမ့်မည်။ ၅ ရဗာ မိကိ့ ကလားအပ်တင်းကပ်၊

အမုန်ြပည်ကိ သိးကျက်စားရာ ငါြဖစ်ေစမည်။ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့

သိရကလိမ့်မည်။ ၆ သင်သည် ဣသေရလြပည်ကိ မနာလိေသာ စိတ်အား ကီးလျက်

လက်ခပ်တီးြခင်း၊ ေြခ ှ င့် ေဆာင့် ြခင်း ကိ ဝမ်းေြမာက်စွာ ပေသာေကာင့် ၊ ၇

ငါသည် သင့် ကိတိက်၍၊ လအမျိုးမျိုးလယဘိ့ရာ အပ်မည်။ လေနရာအတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည်ထဲက သင့် ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ

သင်သိရလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈တဖန်ေမာဘြပည် ှ င့် စိရ မိက့၊

ယဒအမျိုး သည် တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ ှ င့် တသည်ဟ ဆိေသာေကာင့် ၊ ၉

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေမာဘနံပါး၊ ြပည်စွန်းနားမှာ ိင်ငံ၏ဘန်းြဖစ်ေသာ

ဗက်ေယ ှ ိမတ် မိ၊့ ဗာလေမာင် မိ၊့ ကိရယသိမ် မိတိ့့ကိ ငါလှန်ထားမည်။ ၁၀

ထိ မိတိ့့ကိ အမုန်အမျိုးသားတိ့ ှ င့်တကွ အေ ှ ့ ြပည်သားတိ့အား အပိင်ေပးမည်။

အမုန်ြပည်သားတိ့ကိ တိင်း ိင်ငံစတွင်မမှတ်ရ။ ၁၁ ေမာဘြပည်ကိလည်း ငါသည်

အြပစ်ဒဏ် စီရင် ၍၊ ငါသည် ထာဝရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သိကရလိမ့် မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တဖန်ဧဒံြပည်သည် ချင်ရဲေြပေစြခင်းငှါ၊

ယဒ အမျိုးတဘက်၌ေန၍ အလွန်ြပစ်မှားသြဖင့် ၊ အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေသာေကာင့် ၊ ၁၃

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဧဒံြပည်ကိငါတိက်၍ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့ကိ

ပယ်ြဖတ်မည်။ ေတမန် မိမှ့စ၍ လဆိတ်ညံေစမည်။ ေဒဒန် မိတိ့င် ေအာင် ထားြဖင့်

ဆံးရကလိမ့်မည်။ ၁၄ ငါ၏လဣသေရလ အမျိုးသားများအားြဖင့် ၊ ဧဒံ ြပည်ကိငါ၏

ချင်ရဲေြပေစြခင်းငှါ ဒဏ်ေပးမည်။ သတိ့ သည် ငါ၏အမျက်အ ှ ိန်အား ကီးသည့်အတိင်း

ဧဒံြပည် ကိ ပကလိမ့်မည်။ ငါေပးေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ သိရ ကလိမ်မည်ဟ

ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ တဖန် ဖိလိတိလတိ့သည် အ ငိးထား၍ မနာလိ

ေသာစိတ်အား ကီးသည် ှ င့် ေဒါသအလိကြပည့်စံစွာ ပ၍၊ ှ င်း ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းငှါ

အြပစ်ဒဏ် ေပးေသာ ေကာင့် ၊ ၁၆အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဖိလိတိလတိ့ကိ

ငါထိက်၍ ေခရသိလတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ပင်လယ်ကမ်းနား၌ ကျန် ကင်းေသာသတိ့ကိ

ဖျက်ဆီး မည်။ ၁၇ ြပင်းစွာေသာ ဆံးမြခင်း ှ င့်တကွ ကီးစွာေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ေပးမည်။

ထိသိ့ငါ၏ချင်ရဲေြပေစြခင်းငှါ ဒဏ်ေပးေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်း ကိ

သတိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၆ သကရာဇ်ဆယ်တခ၊ ပဌမတရက်ေနတွ့င်၊ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ ေရာက် လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ တ မိက့၊ ေအ့ေဟ၊

တိင်း ိင်ငံ တိ့၏ တံခါးြဖစ်ေသာ ေယ ှ လင် မိသ့ည် ပျက်စီးသည် ြဖစ်၍၊

ငါ့လက်သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ထိ မိဆိ့တ်ညံေသာ ေကာင့် ငါစည်ပင်လိမ့်မည်ဟ

ေယ ှ လင် မိတ့ဘက်၌ ဆိမိေသာေကာင့် ၊ ၃အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

အိတ မိ၊့ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သမဒရာလိင်းတပိး တက်သက့ဲသိ၊့ လအမျိုးမျိုးတိ့သည်

သင်ကိတက်၍ တိက်ေစမည်။ ၄ သတိ့သည် တ မိ့ ိးကိဖျက်၍ ြပအိးတိ့ကိ

ဖိချ ကလိမ့်မည်။ ေြမမန့်ကိ ငါြခစ်ခွာ၍ ှ င်းလင်းေသာေကျာက် က့ဲသိ့ ြဖစ်ေစမည်။

၅ ပင်လယ်အလယ်၌ ပိက်ကွန်လှန်းရာ အရပ် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါေြပာ ပီဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မ၏။ လမျိုးလယရာြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၆လယ်ြပင်၌ ှ ိေသာ

သမီးတိ့သည် ထားြဖင့် ေသ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရက

လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်

ကား၊ ဘရင်တိ့၏ဘရင်တည်းဟေသာ ေြမာက်မျက် ှ ာ ှ င် ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာကိ၊

ြမင်းထားရထား၊ ြမင်းစီးသရဲ၊ လများအလံးအရင်း ှ င့်တကွ တ မိသိ့့ ငါေဆာင်ခ့ဲ
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မည်။ ၈ သသည်လယ်ြပင်၌ ှ ိေသာ သင်၏သားသမီးတိ့ကိ ထား ှ င့်သတ်လိမ့်မည်။

သင့်တလက်၌ ရဲတိက်ကိတည်၍ ေြမ ိးကိဖိ့ ပီးလ င်၊ ဒိင်းလားတိ့ကိ ချီကာလိမ့်မည်။

၉ သင်၏ မိ့ ိးတဘက်တချက်၊ ဝက်ခွတိင်၌ တံးတိ့ကိ ဆဲွထား၍ သင်၏ရဲတိက်တိ့ကိ

တး ွင်း ှ င့် ဖိချလိမ့်မည်။ ၁၀ ြမင်းများေသာေကာင့် ေြမမန့်သည် သင့် ကိ ဖံးလမ်းလိမ့်မည်။

တိက်ဖျက်ေသာ မိထဲ့သိ့ဝင်တတ် သက့ဲသိ့ သင်၏ မိတံ့ခါးသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ လှည်းရထား

မျိုးြမည်သံ၊ ြမင်းစီးသရဲတိ့ အသံေကာင့် သင်၏ မိ ့ ိ း လပ် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၁ ြမင်းခွာတိ့ြဖင့်

သင်၏လမ်း ှ ိသမ တိ့ကိ နင်း လျက်၊ သင်၏လတိ့ကိ ထား ှ င့်သတ်၍၊ သင်ခိလံစရာ

ပ်တဆင်းတတိ့သည် ေြမတိင်ေအာင် ပိလဲ ကလိမ့်မည်။ ၁၂ သင်၏ဥစာကိ

လယ၍သင်၏ကန်များကိလည်း သိမ်းယကလိမ့်မည်။ သင်၏အတ်ထရံတိကိ့ ဖိ၍ဘံဗိမာန်

တိ့ကိ ဖျက် ပီးလ င်၊ သင်၏ ေကျာက်၊ သစ်သား၊ ေြမတိ့ကိ ေရထဲမှာ ချပစ် ကလိမ့်မည်။

၁၃ သင်ဆိေသာသီချင်းသံကိ ငါ ငိမ်းေစ၍၊ သင်တီး ေသာ ေစာင်းသံကိ ေနာက်တဖန်

အဘယ်သမ မကားရ။ ၁၄သင်သည် ှ င်းလင်းေသာေကျာက်က့ဲသိ့ ငိက်ကွန်လှန်ရာ

အရပ်ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန် မတည်ြပန်ရ။ ငါထာဝရဘရားေြပာ ပီဟ အ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅တ မိကိ့ ရည်မှတ်၍ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင့်အလယ်၌ ကီးစွာေသာ လပ် ကံြခင်း အမြဖစ်၍၊ ထိခိက်ေသာ သတိ့သည်

ေအာ်ဟစ်ေသာအခါ၊ သင် ပိလဲြခင်း အသံေကာင့် တကန်းတ ိင်ငံ အရပ်တိ့သည်

တန်လပ်ကလိမ့်မည်။ ၁၆ သမဒရာမင်းအေပါင်းတိ့သည် ရာဇပလင်ေပ က

ဆင်း၍၊ အကျေတာ်ကိ၎င်း၊ ချယ်လှယ်ေသာ အဝတ် ေတာ်ကိ၎င်း၊ ခတ်ပယ် ပီးမှ၊

တန်လပ်ြခင်းအဝတ်ကိ ဝတ်လျက်၊ ေြမေပ ၌ ထိင်လျက် ခဏခဏတန်လပ်၍၊

သင်၏အမေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။ ၁၇သတိက့လည်း၊ အိေကျာ်ေစာေသာ မိ၊့

ပင်လယ် သားေန၍ပင်လယ်၌အား ကီးေသာ မိ၊့ ပင်လယ်သားအေပါင်းတိ့ ိေသဘွယ်ေသာ

မိသ့ား ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိ၊့ သင်သည် အလွန်ပျက်စီးေလ ပီတကားဟ သင့်အား ဆိလျက်၊

သင့်အတွက် ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၈ သင် ပိလဲေသာေနတွ့င် တကန်းတ ိင်ငံ

အရပ် တိ့သည် တန်လပ်၍၊ သင်ကွယ်ေပျာက်ေသာေကာင့် ပင်လယ်၌ ှ ိေသာ

ကန်းများတိ့သည် ထိတ်လန့် ကလိမ့် မည်။ ၁၉အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

လမေနေသာ မိက့ဲ့သိ့ ငါသည် သင့် ကိဆိတ်ညံေစလျက်၊ ပင်လယ်ကိသင့်အေပ သိ့

ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ လိင်းတံပိးတိ့သည် သင့် ကိလမ်းမိးေသာအခါ၊ ၂၀ ေ ှ းလေဟာင်းတိ့

ေနရာေြမတွင်းထဲသိ့ ဆင်း ေသာ သတိ့ ှ င့်အတ သင့် ကိငါ ှ ိမ့်ချ၍၊ သင်၌လမေနေစ

ြခင်းငှါ ေြမတွင်းထဲသိ့ဆင်းေသာသတိ့ ှ င့်အတ၊ ေ ှ း ကာလမှစ၍ဆိတ်ညံရာအရပ်၊

ေြမေအာက်အရပ်တိ့၌ ငါချထားမည်။ ထိအခါ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာ ၌ ငါ့ဘန်းကိ

ငါဖွင့် မည်။ ၂၁ သင်မကား၊ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အရာြဖစ် ၍၊ ေနာက်တဖန်

အဘယ်သမ ှ ာ၍ မေတွ့ ိင်ေအာင်၊ ေပျာက်ကန်ရာသိ့ေရာက်လိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၂၇ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ တ မိအ့တွက် ြမည်တမ်းြခင်း ကိ ပ၍၊ တ မိအ့ား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၃ အိပင်လယ်ဝ၌ တည်ေသာ မိ၊့ များစွာေသာ ကန်းသကန်းသားတိ့အဘိ့

ကန်သွယ်တတ်ေသာ မိ၊့ သင့် ကိ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိတ မိ၊့

သင်က၊ ငါ၏တင့်တယ်ြခင်းစံလင် ပီဟ ဆိတတ်၏။ ၄သင်၏နံပါးတိ့သည် ပင်လယ်ထဲမှာ

ှ ိ၏။ သင်၏ဗိသကာတိ့သည် သင့် ကိစံလင်စွာ တင့်တယ်ေစ ြခင်းငှါ ပက ပီ။ ၅

သင်၏ပျဥ်ြပား ှ ိသမ တိ့ကိ ေစနိရထင်း း သစ်သားြဖင့် လပ်၍၊ ွက်တိင်ဘိ့

ေလဗနန်အာရဇ်ပင် တိ့ကိ ယကပီ။ ၆ ဗာ ှ န်သပိတ်သစ်သားြဖင့် တက်တိ့ကိ၎င်း၊

ခိတိမ်ကန်းတိ့မှ ယခ့ဲ၍ ဆင်စွယ် ှ င့် စီချယ်ေသာ တာ ရသစ်သားြဖင့်

ကန့်တိ့ကိ၎င်း လပ်က ပီ။ ၇ အဲဂတုြပည်၌ ချယ်လှယ်ေသာ ပိတ်ေချာ ွက်

တိ့ကိ ြဖန့်၍၊ ဧလိ ှ ကန်းတိ့မှယခ့ဲေသာ အထည်ြပာ၊ အထည်ေမာင်းြဖင့်

လပ်ေသာမျက် ှ ာ ကက် ှ င့် ြပည့် စံ၏။ ၈ ဇိဒန် မိသ့ား၊ အာဝဒ် မိသ့ားတိ့သည် သေဘာ

သားြဖစ်၍၊ တ ပညာ ှ ိတိ့သည်လမ်းြပမာလိန်ြဖစ် က၏။ ၉ ေဂဗလလ ကီး၊

ပညာ ှ ိတိ့သည် သင့် ကိ ပြပင် လျက်လိက်က၏။ ပင်လယ်ကးတတ်ေသာ သေဘာ ှ ိသမ ၊

သေဘာသားတိ့ ှ င့်တကွ သင် ှ င့် ေဖာက်ကားေရာင်းဝယ် ြခင်းငှါ ပါ က၏။ ၁၀ ေပရသိလ၊

လဒလ၊ ဖတလတိ့သည် သင်၏ တပ်သား၊ စစ်သရဲ လပ်က၏။ ဒိင်း၊ လား၊

သံခေမာက်လံး တိ့ကိ ြပင်ဆင်၍၊ သင်၏ဂဏ်အသေရကိ ထင် ှ ား ေစက၏။ ၁၁

အာဝဒ်အမျိုးသားတိ့သည် သင်၏တပ်သားတိ့ ှ င့်တကွ မိ ့ ိ းပတ်လည်၌ စီး က၏။

ဂမဒိမ်လတိ့သည် ြပအိးတိ့ကိေစာင့် ၍၊ မိ ့ ိ းပတ်လည်၌ ြမားေတာင့် တိ့ကိ ြပင်ဆင်သြဖင့် ၊

သင်၏တင့်တယ်ြခင်းကိ စံလင်ေစ က၏။ ၁၂သင်၌ကန်သွယ်ရန် ဥစာများေသာေကာင့် ၊

တာ မိသ့ည်ေငွ၊ သံ၊ သံြဖူ၊ ခဲတိ့ကိ သင့် ဝိင်းသိ့ယခ့ဲ၍ သင် ှ င့်ကန်သွယ်ြခင်းကိ ပေလ၏။

၁၃ ယာဝန် မိ၊့ တဗလ မိ။့ ေမ ှ က် မိတိ့့သည် သင် ှ င့်ကန်သွယ်၍၊ လကန်တိ့ ှ င့်

ေ ကးနီဖလားတိ့ကိ သင့် ေဈး၌ ေရာင်း က၏။ ၁၄ ေတာဂါမအမျိုးသားတိ့သည်ြမင်း၊

ြမင်းစီးသ၊ လားတိ့ကိ သင့် ဝိင်း၌ သွင်း က၏။ ၁၅ ေဒဒန် မိသ့ားတိ့သည်လည်း

သင် ှ င့်ကန်သွယ် က၏။ များစွာေသာ တကန်းတ ိင်ငံ အရပ်သားတိ့သည် သင်လပ်ေသာ

ဥစာကိဝယ်၍၊ ဦးချို၊ ဆင်စွယ်၊ သစ်သား နက်ကိ ြပန်ေပး က၏။ ၁၆ သင်လပ်ေသာ

ဥစာများေသာေကာင့် ရိြပည်သည် သင် ှ င့်ကန်သွယ်၍၊ နပက်ေကျာက်၊ ြဗာေသာအထည်၊

ချယ်လှယ်ေသာအဝတ်၊ ပိတ်ေချာ၊ သ ာ၊ ေကျာက်နီတိ့ကိ သင့် ဝိင်း၌ သွင်း က၏။ ၁၇

ယဒြပည် ှ င့်ဣသေရလြပည်သည် သင် ှ င့်ကန် သွယ်၍၊ ဂျံုစပါး၊ မရန်ေစး၊ ပနက်ေစး၊

ဗာလစံေစး၊ ဆီ၊ ပျားရည်တိ့ကိ သင့် ေဈး၌ သွင်း က၏။ ၁၈ ဒမာသက် မိသ့ည်

သင်လပ်ေသာ ဥစာများ၊ စည်းစိမ်များြပားေသာေကာင့် ၊ ေဟလဗန်စပျစ်ရည်၊

ြဖူေသာသိးေမွးကိ ဖယ်လှယ်လျက် ေဖါက်ကားတတ်၏။ ၁၉ ေဝဒန် မိ ့ ှ င့်ယာဝန်ြပည်

ဥဇာလ မိသ့ည် လည်း သံေြပာင်ကိ သင့် ဝိင်းသိ့ယခ့ဲ၍၊ သင့် ေဈး၌ သစ် ကံပိး ှ င့်

ကံလည်း ှ ိ၏။ ၂၀ ေဒဒန် မိသ့ည် ြမင်းစီးသရဲ သံးစရာေချာေသာ အထည်မျိုးကိ

ေရာင်း၍သင် ှ င့်ကန်သွယ်၏။ ၂၁ အာရပ်ြပည် ှ င့် ေကဒါမင်း အေပါင်းတိ့သည်

သင်လပ်ေသာ ဥစာကိရြခင်းငှါ သိးသငယ်၊ သိးထီး၊ ဆိတ်များတိ့ ှ င့် ဖယ်လှယ်၍

ကန်သွယ် က၏။ ၂၂ ေ ှ ဘကန်သည်၊ ရာဂမကန်သည်တိ့သည် သင် ှ င့် ကန်သွယ်၍

အြမတ်ဆံးေသာ နံသ့ာမျိုး၊ အဘိး ကီးေသာ ေကျာက်မျိုး၊ ေ မျိုးကိသင့် ဝိင်း၌ သွင်း က၏။

၂၃ ခါရန် မိသ့ား၊ ကေ မိသ့ား၊ ဧဒင် မိသ့ား၊ ေ ှ ဘကန်သည်၊ အာ ရိကန်သည်။

ခိလမဒ်ကန်သည်တိ့ လည်း၊ သင် ှ င့်ကန်သွယ်၍၊ ၂၄ ထးဆန်းေသာ ဥစာ၊

ြပာေသာအထည်၊ ချယ် လှယ်ေသာအထည်၊ အဘိးထိက်ေသာ အဝတ်တန်ဆာ ပါ၍၊

ကိး ှ င့် ပတ်ရစ်ေသာ အာရဇ်ေသတာတိ့ကိ သင်၏ ကန်ထဲသိ့သွင်း က၏။ ၂၅

တာ သေဘားတိ့သည် သင်၏ကန်ကိ ေဆာင် လျက်သွားလာသြဖင့် ၊ သင်သည်

ပင်လယ်အလယ်၌ ကယ်ဝ၍ အလွန်ဘန်း ကီးေလ၏။ ၂၆ ယခမကား၊

သင်၏တက်ခတ်သားတိ့သည် သင့် ကိ ကီးစွာေသာ ေရထဲသိ့ေဆာင်သွား၍၊ အေ ှ ေ့လ

သည်လည်း ပင်လယ်အလယ်၌ ချိုးေလ ပီ။ ၂၇ သင်သည် လဲပျက်ေသာအခါ

သင်၏ဥစာ၊ ဝိင်း၊ ကန်၊ သေဘာ သား၊ လမ်းြပမာလိန်၊ ပြပင်သ၊ ကန်သည်၊

စစ်သရဲအလံးအရင်းပါသမ တိ့သည် ပင်လယ်အလယ်၌ ကျရကလိမ့်မည်။ ၂၈

သင်၏လမ်းြပမာလိန်တိ့ ေအာ်ဟစ်သံေကာင့် ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့သည်

လပ် ှ ား ကလိမ့်မည်။ ၂၉ တက်ခတ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည် သေဘာမှ ဆင်း၍၊

သေဘာသားများ ှ င့် ပင်လယ်လမ်းြပမာလိန် အေပါင်းတိ့သည် ကန်းေပ မှာရပ်လျက်၊ ၃၀

သင့်အဘိ့ေအာ်ဟစ်၍ ြပင်းစွာငိေကးကလိမ့် မည်။ ေြမမန်ကိ မိမိတိ့ေခါင်းေပ မှာ

ပစ်တင်၍ြပာ၌ လးကလိမ့်မည်။ ၃၁ ဆံပင်ကိလည်း ြဖတ်၍ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ

ဝတ်စည်းလျက်၊ ိးငယ်ေသာစိတ် ှ င့် သင့်အဘိ့ြပင်းစွာ ငိေကးြမည်တမ်းရသည်ကား၊ ၃၂

ပင်လယ်အလယ်၌ ဆံးေသာ မိတ့ည်းဟေသာ တ မိ့ ှ င့် အဘယ် မိတ့သနည်း။ ၃၃

သင်၏ဥစာတိ့သည် ပင်လယ်လမ်းြဖင့် ထွက် သွားေသာအခါ၊ လမျိုးများတိ့ကိ

ေရာင့် ရဲေစ၍၊ များြပား ေသာဥစာ။ ကန်စလယ်တိ့ြဖင့် ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ

ကယ်ဝေစတတ်၏။ ၃၄ ယခမကား၊ သင်သည် ပင်လယ်၌၎င်း၊ သင့် ကန်သွယ်ရန်

ဥစာတိ့သည် လိင်းတံပိးအလယ်၌၎င်း၊ ကျိုးပ့ဲ၍၊ သင် ှ င့် ပါေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ဆံး ံ က ပီ။ ၃၅ကန်းသ ကန်းသားအေပါင်းတိ့သည် သင်အမ ေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝ၍၊

ှ င်ဘရင်တိ့သည် မျက် ှ ာ ပျက်လျက် ကက်သီးေမွး ှ င်းထက၏။ ၃၆

အမျိုးမျိုးေသာကန်သည်တိ့သည် သင့်အား က့ဲရဲသံ့ကိ ပက၏။ သင်သည်

ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ် ေလ ပီတကား။ ေနာက်တဖန်မေပလာ ရပါတကားဟ

ငိေကးြမည်တမ်းကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။
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၂၈ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ တ ှ င်ဘရင်အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်သည် ကိယ်ကိ ဘရားသခင်က့ဲသိ့ ထင်မှတ်ေသာ်လည်း ဘရား

သခင်မဟတ်၊ လသက်သက်ြဖစ်လျက် ှ င့် ငါသည် ဘရား ြဖစ်၏။ ပင်လယ်အလယ်၌

ဘရားပလင်ေပ မှာ ငါထိင် သည်ဟ ဝါကားေသာစိတ် ှ င့် ဆိသည်ြဖစ်၍၊ ၃သင်သည်

ဒံေယလထက်သာ၍ ပညာ ှ ိပါသည် တကား။ သင်မသိရေအာင် သတပါးဝှက်ထား ိင်ေသာ

အရာ တစံတခမ မ ှ ိ။ ၄ ကိယ်ဥာဏ်ပညာအားြဖင့် ဥစာရတတ်၏။ ေ ေငွကိ ဆည်းပး ပီ။

၅ထးဆန်းေသာ ပညာ ှ င့် ကန်စလယ်များအား ြဖင့် စည်းစိမ် ကီး၍၊ ထိစည်းစိမ်ေကာင့်

စိတ်ဝါ ကား ပီ။ ၆ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ သင်သည် ကိယ်ကိ

ဘရားသခင်က့ဲသိ့ ထင်မှတ် ေသာေကာင့် ၊ ၇ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ

တကန်းတ ိင်ငံသား တိ့ကိ သင် ှ ိရာသိ့ ငါပိ့ေဆာင်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် သင်၏

ပညာဂဏ်ကိ ထား ှ င့် ခတ်၍၊ သင်၏တင့်တယ်ြခင်း အသေရကိ တ်ချကလိမ့်မည်။ ၈

သင့် ကိ ေြမတွင်းထဲသိ့ ှ ိမ့်ချ၍၊ ပင်လယ်အလယ် ၌ ဆံး ံ းေသာသက့ဲသိ့ သင့်အသက်သည်

ဆံး ံ းရလိမ့် မည်။ ၉ သင့်အသက်ကိ သတ်ေသာ သတိ့လက်တွင်၊ သင်သည်

ဘရားသခင်မဟတ်၊ လသက်သက် ြဖစ်လျက် ှ င့် ၊ ငါသည် ဘရားြဖစ်သည်ဟ

သင့်အသက်ကိ သတ်ေသာသတိ့ေ ှ မှ့ာ အမှန်ေြပာလိမ့်မည်ေလာ။ ၁၀

အေရးဖျားလီှးြခင်းမခံေသာ လေသသက့ဲသိ၊့ သင်သည် တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့

လက်ြဖင့် ေသရမည်။ ငါေြပာ ပီဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၂အချင်းလသား၊

တ ှ ဘရင်အတွက် ြမည်တမ်း ေသာ စကားကိ မက်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်သည် ထးဆန်းေသာ တံဆိပ်ြဖစ်၏။ ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ၍

တင့်တယ်ြခင်းအသေရ လည်းစံလင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၃ ဧဒင် အရပ်၊ ဘရားသခင်၏

ဥယျာဥ်ေတာ်၌ ေန ပီ။ သင်၏ေခါင်းေပ မှာ ေကျာက်နီ၊ ဥဿဖရား၊ စိန်၊ မျက် ွဲ ၊ ေ ကာင်၊

နဂါးသွ၊့ နီလာ၊ ြမ၊ ပတြမား အစ ှ ိေသာ ေကျာက်ြမတ် အမျိုးမျိုးတိ့ကိ ေဆာင်ေလ၏။

ေ ြဖင့် လပ်ေသာ ပတ်သာ၊ ပေလွတိ့သည်လည်း၊ သင်ဘွားေသာ ေန့၌ပင် သင့်အဘိ့

ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ က၏။ ၁၄သင်သည် ြဖန့်၍ လမ်းမိးေသာ ေခ ဗိမ် ြဖစ်လျက်၊ ငါ့အခွင့် ှ င့်

ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေပ မှာ ေနရာကျ၍ မီးေတာက်ေသာ ေကျာက်တိ့ တွင်

သွားလာရ၏။ ၁၅ ဘွားေသာေနမှ့စ၍ သင့်အြပစ်ထင် ှ ားေသာ ေနတိ့င်ေအာင်၊

ပေလရာရာ၌ စံလင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၆ သိ့ရာတွင်၊ ကန်သွယ်ြခင်း များြပားေသာအား ြဖင့် ၊

အဓမအမတိ့ ှ င့် ြပည့် စံ၍ ြပစ်မှားေသာအြပစ် ေရာက်ေလ ပီ။ ထိေကာင့် ၊

ဆိးယတ်ေသာ သက့ဲသိ၊့ သင့် ကိဘရားသခင်၏ ေတာင်ေတာ်ေပက ငါ ှ င်ထတ် မည်။

အိလမ်းမိးေသာ ေခ ဗိမ်၊ မီးေတာက်ေသာ ေကျာက်တိ့အထဲက သင့် ကိငါ

ပယ် ှ င်းမည်။ ၁၇ သင်သည် ကိယ်၌ တင့်တယ်ြခင်းအသေရ ေကာင့် ၊

ဝါ ကားေသာ စိတ် ှ ိလျက် ဂဏ်ထွန်းေတာက် ေသာေကာင့် ၊ သင်၏ပညာသည်

ေဖါက်ြပန်လျက် ှ ိေလ ပီ။ ငါသည်သင့် ကိ ေြမတိင်ေအာင် ှ ိမ့်ချမည်။ ှ င်ဘရင် တိ့သည်

သင့် ကိ ကည့် ၍ ဝမ်းေြမာက်ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့ ေ ှ မှ့ာ သင့် ကိ ငါချထားမည်။ ၁၈

သင့်အြပစ်သည်များြပား၍ ကန်သွယ်ြခင်း အဓမအားြဖင့် ၊ သန့် ှ င်းရာဌာနတိ့ကိ

ညစ် းေစေသာ ေကာင့် ၊ သင့် ကိမီး ိဘိ့့ သင့်အလယ်၌ မီးကိငါ ှ ိမည်။ သင့် ကိြမင်ေသာ

သအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ၊ သင်၏ ြပာကိ ေြမေပ သိ့ ငါချထားမည်။ ၁၉သင့် ကိသိေသာလ

အမျိုးမျိုးတိ့သည် သင်၏ အမေကာင့် မိန်းေမာေတွေဝကလိမ့်မည်။ သင်သည်

ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန် မေပလာရ ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂၁အချင်းလသား၊

သင်သည် ဇိဒန် မိတ့ဘက်၌ မျက် ှ ာထား၍ ပေရာဖက် ပလျက်၊ ၂၂ အ ှ င်

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည် မှာ၊ အိဇိဒန် မိ၊့ သင့်တဘက်၌

ငါေန၏။ သင့်အလယ်၌ ငါ့ဘန်းတန်ခိးသည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ သင့် ကိငါသည်

အြပစ်ဒဏ်ေပး၍ ိေသြခင်းကိခံရေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

လများသိရကလိမ့်မည်။ ၂၃ သင့်အေပ သိ့ ကာလနာေဘးကိ၎င်း၊ သင်၏ လမ်းတိ့၌

ထားေဘးကိ၎င်း၊ ငါေစလတ်၍၊ ပတ်လည်၌ တိက်ေသာ ထားြဖင့်သရဲတိ့သည်

သင့်အလယ်၌ လဲ၍ ေသကေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

သိရကလိမ့်မည်။ ၂၄ ထိအခါ ဣသေရလအမျိုး၏ ပတ်လည်၍ေန၍၊ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ

သတိ့တွင် စတတ်ေသာ ဆးပင်၊ ေ ှ ာက် ှ က်တတ်ေသာေြငာင့် တစံတခမ

မကတ်ကင်းရ။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကဲွြပားလျက်ေနေသာ လ အမျိုးမျိုးထဲက

ငါေခ ၍စေဝးေသာအခါ၊ သတိ့အားြဖင့် လမျိုးများေ ှ ့၌ ိေသြခင်းကိငါခံ၍၊

ငါ့ကန်ယာကပ်အား အငါအရင်ေပးေသာ ြပည်၌သတိ့သည် ေနကလိမ့်မည်။ ၂၆ ထိြပည်၌

စိးရိမ်စရာမ ှ ိ။ အိမ်ေဆာက်ြခင်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ်စိက် ြခင်းအမကိ ပ၍ ေနကလိမ့်မည်။ သတိ့

ပတ်လည်၌ ေန၍မထီမ့ဲြမင် ပေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ငါသည် အြပစ်ဒဏ်စီရင်ေသာေနာက်

သတိ့သည် စိးရိမ် စရာမ ှ ိဘဲေန၍၊ ငါသည် သတိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ြဖစ်ေကာင်းကိ

သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၉ သကရာဇ်ဆယ်ခ၊ ဒသမလတဆယ်တရက်ေန့ တွင်၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂အချင်းလသား၊ သင်သည်

အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖါေရာမင်းတဘက်၌မျက် ှ ာထား၍၊ သ ှ င့် အဲဂတုြပည် တြပည်လံး

တဘက်၌ပေရာဖက် ပလျက်၊ ၃အ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊

အိအဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖာေရာမင်း၊ ကိယ်ြမစ်များ အလယ်၌ေနလျက်၊ ငါ့ြမစ်ကိ ငါပိင်၏။

ငါ့အဘိ့ ငါ ဖန်ဆင်း ပီဟ ဆိတတ်ေသာမိေကျာင်း ကီး၊ သင့်တဘက် ၌ ငါေန၏။ ၄

သင့် ပါး ိးကိ သံချိတ် ှ င့် ချိတ်၍၊ သင့် ြမတ်၌ေန ေသာ ငါတိ့ကိ သင့်အေကးတိ့၌

ငါကပ်ေစမည်။ သင့် ြမစ် များ အလယ်ထဲကသင့် ကိ ငါ တ်၍ ြမစ် ှ ိသမ ေသာ

ငါးတိ့သည် သင့်အေကးတိ့၌ ကပ်ကလိမ့်မည်။ ၅ သင် ှ င့် သင့် ြမစ်၌ ှ ိသမ ေသာ

ငါတိ့ကိေတာ၌ ငါပစ်ထားမည်။ လွင်ြပင်၌ကျ၍ ေနာက်တဖန်စေဝးြခင်း ကိ မ ပရ။

ေတာသားရဲများ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်များ စားစရာဘိ့ သင့် ကိငါအပ်၏။ ၆

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ အဲဂတု ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။

အေကာင်း မကား၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုး၌ ကျူေတာင်ေဝး ြဖစ်ေလ ပီ။ ၇

သင့် ကိလက် ှ င့် ကိင်ေသာအခါ သင်သည် အကိင်မခံ။ သတိ့ ပခံးဆစ်ကိ ဖတ်ေလ၏။

သင် ှ င့် ကိယ်ကိေထာက်ေသာအခါ သင်သည် ကျိုး၍ သတိ့ခါးကိ နာေစ၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ငါသည် သင့်အေပ သိ့ထားကိေဆာင်ခ့ဲ၍

လ ှ င့် တိရစာန်တိ့ကိ ပယ်ြဖတ်သြဖင့် ၊ ၉ အဲဂတုြပည်သည် လဆိတ်ညံလျက်၊ ပျက်စီး

လျက် ှ ိေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရလိမ်မည်။ သင်က၊ ငါ့ြမစ်ကိငါ

ပိင်၏။ ငါဖန်ဆင်း ပီ ဟ ဆိမိေသာေကာင့် ၊ ၁၀သင် ှ င့်သင့် ြမစ်တဘက်၌ ငါေန၏။ အဲဂတု

ြပည်ကိ မိဂေဒါလမှ စ၍သေဏမိတိ့င်ေအာင်၎င်း၊ အဲသေယာပိြပည်စွန်းတိင်ေအာင်၎င်း၊

ထား ှ င့် ဖျက်ဆီး ၍ ဆိတ်ညံေစမည်။ ၁၁အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး လေ ှ ာက်၍မသွားရ။

တိရစာန်လည်း ေ ှ ာက်၍မသွားရ။ အဘယ်သမ မေနရ။ ၁၂ ပျက်စီးေသာြပည်တိ့တွင်

အဲဂတုြပည်ကိ ငါဖျက် ဆီးမည်။ လဆိတ်ညံေသာ မိတိ့့တွင် အ ှ စ်ေလးဆယ်

ပတ်လံး အဲဂတု မိတိ့့သည် ပျက်စီးလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ အဲဂတုလတိ့ကိ အတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည်တိ့ကိ ငါကဲွြပား ြပန်လွင့် ေစမည်။ ၁၃ သိ့ရာတွင်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ အ ှ စ်ေလးဆယ်ေစ့ေသာအခါ၊ ကဲွြပားလျက် ေနရေသာ

လမျိုးတိ့မှ အဲဂတုလတိ့ကိ ငါေခ ၍ စေဝး ေစမည်။ ၁၄ သိမ်းသွားြခင်းတိ့မရေသာ

အဲဂတုလတိကိ့ ငါတဖန်ေဆာင်ခ့ဲ၍သတိ့ေနရင်းြပည်၊ ပါသ ြပည်သိ့ ြပန်ေစမည်။ ထိြပည်၌

ယတ်ေသာ ိင်ငံ ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၁၅ တပါးေသာ လမျိုးတိ့ကိ ေနာက်တဖန်အစိးမရ။

ိင်ငံတကာတိ့တွင် အယတ်ဆံးြဖစ်ရလိမ့်မည်။ တပါး ေသာ လမျိုးတိ့ကိ ေနာက်တဖန်

အစိးမရေစြခင်းငှါ ငါ တ်ချမည်။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ထိြပည်သား

တိ့ကိ ေြမာ်လင့် ၊ မိမိအြပစ်ကိ ငါေအာက်ေမ့ေစသြဖင့် ၊ ေနာက်တဖန် ထိြပည်သည်

သတိ့ ခိလံရာမြဖစ်ရာ။ ငါသည် ထာဝရာဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့် မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ သကရာဇ် ှ စ်ဆယ်ခနစ်ခ၊ ပဌမလ တရက်ေန့ တွင်၊

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၈ အချင်းလသား၊

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေနဗခဒ် ေနဇာသည်၊ သ၏စစ်သရဲတိ့ကိ တ မိတ့ဘက်၌ များစွာ

ေသာ အမကိေဆာင် ွက်ေစ ပီ။ စစ်သရဲတိင်းေခါင်းတံး ပီ။ ပခံးလည်းပွန်း ပီ။ သိ့ရာတွင်၊
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ှ င်ဘရင် ှ င့် စစ်သရဲ တိ့သည် တ မိတ့ဘက်၌ အမေဆာင် ွက်ခကိ ထိ မိတွ့င် မခံရက။

၁၉ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ အဲဂတုြပည်ကိ ဗာဗလန်

ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာ အား ငါေပးမည်။ ထိမင်သည် ြပည်သားအလံးအရင်းကိ၎င်း၊

လက်ရဥစာအမျိုးမျိုးကိ၎င်း၊ သိမ်းယ ပီးလ င်၊ မိမစစ်သရဲတိ့ အခဘိ့ ေဝငှလိမ့်မည်။ ၂၀

ငါ့အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာေကာင့် ၊ တ မိ ့တဘက်၌ အမေဆာင် ွက်ခဘိ့ အဲဂတုြပည်ကိ

ငါေပး ပီ။ ၂၁ ထိကာလ၌ ဣသေရလမျိုး၏ ချိုကိအေပါက် စ၍၊ သတိ့အထဲက

သင်ေဟာေြပာရေသာ အခွင့် ကိ ငါေပးမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့

သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၀ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ သင်သည် ပေရာဖက် ပလျက်၊

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ေရာက်ရေသာေနသ့ည်

အမဂလာ ှ ိသည်ဟ ေအာ်ဟစ် ကေလာ့။ ၃ ထိေနနီ့း ပီ။ ထာဝရဘရား၏ေန၊့ မိဃ်းအံေသာ

ေန၊့ တပါးအမျိုးသားဘိ့ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်နီး ပီ။ ၄ထားေဘးသည် အဲဂတုြပည်သိ့

ေရာက်သြဖင့် ၊ သရဲတိ့သည် လဲ၍ေသကေသာအခါ၊ အဲသေယာပိြပည် သည်

ပပန်လိမ့်မည်။ အလံးအရင်းကိ ပယ် ှ ား၍ မလ အြမစ်ကိ ဖိဖျက်ကလိမ့်မည်။ ၅

အဲသေယာပိြပည်သား၊ ဖတြပည်သား၊ လဒ ြပည်သား၊ အမျိုးမစစ်ေသာ လ ှ ိသမ ၊

ခဘအမျိုးသား၊ မိဿဟာယဖဲွေ့သာ ြပည်သားတိ့သည်၊ အဲဂတုြပည်သား တိ့ ှ င့်တကွ

ထားြဖင့် လဲ၍ေသကလိမ့်မည်။ ၆ အဲဂတုြပည်ကိ ေထာက်မေသာသတိ့သည်

လဲ၍ေသကသြဖင့် ၊ အဲဂတုအစွမ်းသတိ၏ ဂဏ်အသေရ သည် ဆံးလိမ့်မည်။

မိဂေဒါလ မိမှ့စ၍ သေဏမိ့ တိင်ေအာင် အဲဂတုြပည်သားတိ့သည် ထားြဖင့် လဲ၍

ေသကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ပျက်စီးေသာ ြပည်တိ့တွင်

ပျက်စီးလျက် ှ ိ က၍၊ လဆိတ်ညံေသာ မိတိ့့တွင် အဲဂတု မိတိ့့သည် ပါဝင် က လိမ့်မည်။

၈ ငါသည် အဲဂတုြပည်၌ မီး ှ ိ၍ ထိြပည်ကိ မစသမ ေသာ သတိ့သည်

ပျက်စီး ကေသာအခါ၊ ငါသည် ထားဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်။ ၉

ထိအခါစိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိေသာ အဲသေယာပိြပည် သားတိ့ကိ ေကာက်ေစြခင်းငှါ၊

ငါေစလတ်ေသာ တမန်တိ့ သည် သေဘာစီး၍ သွား ကသြဖင့် ။ အဲဂတြပည်၏ အချိန်၌

သတိ့သည်လည်း အလွန်ဆင်ရဲြခင်းသိ့ ေရာက်ရ ကလိမ့်မည်။ ထိအချိန်လည်းနီး ပီဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်

ေနဗခဒ်ေနဇာအားြဖင့် အဲဂတုြပည် ၏ အလံးအရင်းကိ ငါြဖတ်မည်။ ၁၁

ထိ ှ င်ဘရင် ှ င့်တကွ သ၏လများ၊ ေကာက် မက်ဘွယ်ေသာ လမျိုးများတိ့သည်

အဲဂတုြပည်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါလာ၍၊ ထားကိင်လျက် တြပည်လံးကိ သရဲတိ့ ှ င့်

ြပည့် ေစကလိမ့်မည်။ ၁၂ ြမစ်တိ့ကိ ငါခန်းေြခာက်ေစ၍၊ အဓမလတိ့အား ြပည်ကိ

ေရာင်းလိက်မည်။ တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့ လက်ြဖင့် ြပည် ှ င့်တကွြပည်၌ ပါသမ ကိ

ငါဖျက်ဆီးမည်။ ငါထာဝရဘရား ေြပာ ပီ။ ၁၃အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ပ်တတိ့ကိ ငါဖျက်ဆီး၍၊ ေနာဖြပည်၌ ဆင်းတတိ့ကိ လည်း ပယ်ြဖတ်မည်။ ေနာက်တဖန်

အဲဂတုမင်းမျိုးမ ှ ိရ။ အဲဂတုြပည်သည် ေကာက် ွံ မ့ည်အေကာင်းကိ ငါ ပ မည်။ ၁၄

ပါသ ြပည်ကိ ငါဖျက်မည်။ ေဇာန မိကိ့လည်း မီး ိမ့ည်။ ေနာ မိကိ့လည်း

အြပစ်ဒဏ်စီရင်မည်။ ၁၅ အဲဂတုြပည်၏ အစွမ်းသတိြဖစ်ေသာ သိန် မိ ့အေပ သိ့ ငါသည်

အမျက်ကိ သွန်းေလာင်း၍၊ ေနာ မိ ့သား အလံးအရင်းကိ ပယ်ြဖတ်မည်။ ၁၆ အဲဂတုြပည်၌

မီး ှ ိ၍ သိန် မိသ့ည် တန်လပ် ြခင်း၊ ေနာ မိ ့ ိ းသည် ပိေပါက်ြခင်း၊ ေနာဖ မိသ့ည်

ေနအ့ချိန်၌ပင် စစ်တိက်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၇ အာဝင် မိ၊့ ဖိေဗသက် မိသ့ား

လလင်တိ့သည် ထားြဖင့် လဲ၍ ေသကသြဖင့် ၊ မိန်းမတိ့သည် သိမ်းသွား ြခင်းကိ

ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၈ တာပနက် မိ ့၌ အဲဂတုလံှတံတိ့ကိ ငါချိုး၍၊ သအ့စွမ်းသတိ၏

ဂဏ်အသေရဆံးေသာအခါ ေနအ့ချိန် ၌ အလင်းကွယ်လိမ့်မည်။ မိဃ်းအံ၍ မိသ့မီးတိ့သည်

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၉ ထိသိ့အဲဂတုြပည်၌ ငါသည် အြပစ်ဒဏ်စီရင်၍၊

ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

သကရာဇ်တဆယ်တခ၊ ပဌမလ ခနစ်ရက်ေန့ တွင်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂၁အချင်းလသား၊ အဲဂတုအ ှ င်ဘရင် ဖာေရာ မင်း၏ လက် ံ းကိ

ငါချိုး ပီး။ ေဆက၍မထပ်ရ။ ထားကိင် ေစဘိ့ ပကတိခွန်အား ှ ိေစြခင်းငှါ

အဝတ် ှ င့် မစည်းရ။ ၂၂ဤအမ၌အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ငါသည်

အဲဂတု ှ င်ဘရင်ဖာေရာမင်းတဘက်၌ ေနသြဖင့် ၊ သ၏လက် ံ းတည်းဟေသာ၊ ခိင်မာေသာ

လက် ံ း ှ င့် အရင်ချိုးေသာလက် ံ းကိ ငါချိုး၍ထားကိ သလ့က်မှ ကျေစမည်။ ၂၃

အဲဂတုလတိ့ကိ အတိင်းတိင်း အြပည်ြပည်တိ့ တွင် ကဲွြပားြပန့်လွင့် ေစမည်။ ၂၄

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ကိ ငါခိင်မာေစ၍၊ ငါ့ထားကိ သလ့က်၌ အပ်မည်။ ဖာေရာမင်း၏

လက် ံ းတိ့ကိ ငါချိုးသြဖင့် ၊ သသည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာသ ေအာ်ဟစ်သက့ဲသိ၊့

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေ ှ မှ့ာ ေအာ်ဟစ် ရလိမ့်မည်။ ၂၅ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏လက် ံ းတိ့ကိ

ငါခိင်မာေစ မည်။ ဖာေရာဘရင်၏ လက်မကား၊ ေအာက်သိ့ကျလိမ့် မည်။ ငါ့ထားကိ

ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်လက်၌ ငါအပ်၍၊ သသည် အဲဂတြပည်ကိ ထိထား ှ င့် ခတ်ေသာအခါ၊ ငါ

သည် ထားဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့ သိရကလိမ့် မည်။ ၂၆ ထိသိ့ အဲဂတုလတိ့ကိ

အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည် တိ့၌ ငါကဲွြပားြပန့်လွင့် ေစမည်။ ငါသည် ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့ရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၁ သကရာဇ် တဆယ်တခ၊ တတိယလတရက်ေန့ တွင်၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ သင်သည်

အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖာေရာမင်း ှ င့် သ၏အလံးအရင်းအား ေဟာေြပာရမည် မှာ၊ သင်သည်

ဘန်းတန်ခိး ကီး၍ အဘယ်သ ှ င့် တသနည်း။ ၃ အာ ရိလသည် အဆင်းလှ၍

လမ်းမိးေသာအကိင်း၊ ြမင့် ေသာအရပ်၊ ထထပ်ေသာအခက်အလက် တိ့ ှ င့် ြပည့်စံေသာ

ထိပ်ဖျား ှ ိေသာ ေလဗနန်အာရဇ်ပင်ြဖစ်၏။ ၄ ြမစ်ေရ၏ေကျးဇးေကာင့် ကီးမားြခင်း၊

နက်နဲ ေသာေရ၏ေကျးဇးတရားေကာင့် အရပ်ြမင့် ြခင်း ှ ိ၏။ သစိက်ရာ အရပ်ရပ်တိ့၌

ေရစီး၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေတာ ပင် ှ ိရာသိ့ ြမစ်ေရသည် ှ ံ ့ြပားေလ၏။ ၅ ထိသိ့ေသာအားြဖင့်

ေတာသစ်ပင်တကာတိ့ ထက် အရပ်ြမင့် ေလ၏။ တိးပွားေသာအခါ ေရများေသာ

ေကာင့် အကိင်းအခက်များြပား၍၊ အလက်တိ့သည် ှ ည်လျား က၏။ ၆

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အေပါင်းတိ့သည် အကိင်း အခက်တိ့၌ အသိက်လပ်က၏။

ေတာတိရစာန်အေပါင်း တိ့သည် အကိင်းအခက်တိ့ ေအာက်၌သာ ဘွားက၏။ ထိအပင်၏

အရပ်၌ ကီးမားေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့ သည် ေနက၏။ ၇ ထိသိ့ ေရများေသာအရပ်၌

အြမစ်စဲွေသာ ေကာင့် ၊ ကီးြမင့် ၍ အခက်အလက် ှ ည်လျားသြဖင့် လှေသာအဆင်း ှ င့်

ြပည့်စံ၏။ ၈ဘရားသခင်၏ ဥယျာဥ်ေတာ်၌ အာရဇ်ပင်တိ့ သည် ထိအပင်ကိ မကွယ် ိင်။

ထင်း းပင် ှ င့် အာရမန် ပင်တိ့သည် ထိသိ့ေသာ အကိင်းအခက် ှ င့် မြပည့်စံ က။

ဘရားသခင်၏ ဥယျာဥ်ေတာ်၌ သစ်ပင်တပင်မ ထိအပင် က့ဲသိ့ အဆင်းမလှ။ ၉

ဧဒင်အရပ်၊ ဘရားသခင်၏ဥယျာဥ် ေတာ်၌ ှ ိသမ ေသာသစ်ပင်တိ့သည် ထိအပင်ကိ ြငူစ

သည်တိင်ေအာင် အခက်အလက်များြပားေသာအားြဖင့် သ၏အဆင်းကိ ငါလှေစ၏။ ၁၀

တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ထိအာရဇ်ပင်သည် အရပ်ြမင့်လျက်၊

ထထပ်ေသာ အခက်အလက်တိ့ ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိမိထိပ်ဖျားကိ ချီေြမာက်လျက်၊

စိတ်လည်းြမင့် ၍ ဝါ ကားလျက် ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ ၁၁ လမျိုးတိ့တွင် တန်ခိး ကီး၍

သကိ့ကျပ်တည်းစွာ စီရင်ေသာ သ၏လက်သိ့ ငါအပ်ေလ ပီ။ သပေသာ အဓမအမေကာင့်

ှ င်ထတ်ေလ ပီ။ ၁၂ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ တကန်းတ ိင်ငံသား တိ့သည် သကိ့

ခတ်လဲှ၍ ပစ်ထားက ပီ။ အကိင်းအခက် တိ့သည် ေတာင်ေပ ှ င့် ချိုင့် ထဲမှာကျ၍

တြပည်လံး ြမစ်နားမှာ ကျိုးပ့ဲလျက်ေနက၏။ ေြမ ကီးသာအေပါင်း တိ့သည်

သအ့ရိပ်ထဲကထွက်၍ သကိ့စွန့်သွား က၏။ ၁၃ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ေတာတိရစာန်

အေပါင်းတိ့သည် ကျိုးပ့ဲေသာ အကိင်းအခက်တိ့ အေပ မှာ ေနရက၏။ ၁၄

အေကာင်းမကား၊ ေရနားမှာ ှ ိသမ ေသာ သစ် ပင်တိ့တွင် တပင်မအရပ်ြမင့် ေသာေကာင့်

မဝါ ကား။ ထထပ်ေသာ အခက်အလက်တိ့တွင် မိမိထိပ်ဖျားကိ မချီေြမာက်မည်အေကာင်း၊

ေရကိေသာက်သမ ေသာ အပင်တပင်မအရပ်ြမင့်လျက် မ ပိင်ဝ့ံမည်အေကာင်း တည်း။

ထိအပင်အေပါင်းတိ့သည် ေြမတွင်းထဲသိ့ ဆင်း တတ်ေသာလသားတိ့ ှ င့်အတ

ေသြခင်းသိ့၎င်း၊ ေြမ ေအာက်အရပ်သိ့၎င်း ေရာက်ေစြခင်းငှါ ငါအပ်ေလ ပီ။ ၁၅

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သသည် မရဏာ ိင်ငံထဲသိ့ ဆင်းသွားေသာေန့၌

နက်နဲ ေသာအရပ်ကိ သအ့ဘိမ့သာ အဝတ် ှ င့် ငါဖံးလမ်း၏။ လိင်းတံပိးတိ့ကိ ငါကန့်ကွက်၍
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ကီးစွားေသာ ေရကိ ချုပ်ထား၏။ ေလဗနန်ေတာင်ကိ သအ့ဘိ့ မသာအဝတ် ကိ ဝတ်ေစ၍၊

ေတာသစ်ပင်အေပါင်းတိ့သည် စိတ်ပျက် က၏။ (Sheol h7585) ၁၆ ေြမတွင်းထဲသိ့

ဆင်းသွားေသာသတိ့ ှ င့်အတသကိ့ မရဏ ိင်ငံထဲသိ့ ငါ ှ ိမ့်ချေသာအခါ၊ ှ ိမ့်ချသံ အားြဖင့်

လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငါတန်လပ်ေစ၏။ ဧဒင် သစ်ပင် ှ ိသမ တိ့ ှ င့် အေကာင်းဆံး။

အြမတ်ဆံးေသာ ေလဗနန်သစ်ပင်မှစ၍၊ ေရကိေသာက်သမ ေသာ သစ်ပင်တိ့သည်

ေြမေအာက်အရပ်တိ့၌ သက်သာြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ (Sheol h7585) ၁၇ ထိသ ှ င့်တကွ

သလ့က် ံ ြဖစ်၍၊ လမျိုးတိ့တွင် သအ့ရိပ်ကိ ခိေသာသတိ့သည် ထားြဖင့် အေသခံရေသာ

သတိ့ ေနရာ၊ မရဏာ ိင်ငံထဲသိ့ လိက်သွား က၏။ (Sheol h7585) ၁၈ သင်သည်

ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်အားြဖင့် အဘယ်မည်ေသာ ဧဒင်သစ်ပင် ှ င့် တသနည်း။ သင် သည်

ဧဒင်သစ်ပင်တိ့ ှ င့်အတ ေြမေအာက်အရပ်သိ့ ှ ိမ့်ချြခင်းကိခံရမည်။ အေရးဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာလ၊ ထားြဖင့်အေသခံရေသာသတိ့ ှ င့်အတ လဲ၍ေနရမည်။ ထိသိ့ဖာေရာဘရင် ှ င့်

သအ့လံးအရင်း ှ ိသမ တိ့သည် ြဖစ်ရကမည်ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၂ သကရာဇ် တဆယ် ှ စ်ခ၊ ဒွါဒသမလတရက်ေန့ တွင်၊ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊

သင်သည်အဲဂတု ှ င်ဘရင် ဖာေရာမင်းအတွက် ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍ ေြပာဆိရမည် မှာ၊

သင်သည်လမျိုးတိ့တွင် ြခေသ့ပျိုက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ အိင်၌ ေနေသာမိေကျာင်းက့ဲသိ့လည်းြဖစ်၍၊

ြမစ်တိ့ကိ ကးသွားလျက်၊ ေြခြဖင့် ေရကိလပ် ှ ားလျက် ြမစ်ေရကိ ေနာက်ေစ၏။ ၃

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လမျိုးများစေဝးလျက်၊ ငါသည်

ပိက်ကွန် ှ င့်သင့် ကိ အပ်မိ ၍၊ သတိ့သည် ပိက်ကွန် ှ င့်တကွ သင့် ကိ ဆဲွယကလိမ့်

မည်။ ၄ ငါသည် သင့် ကိကန်းေပ မှာတင်၍ လွင်ြပင်၌ ပစ်ထားမည်။

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်အေပါင်းတိ့ကိ သင့် အေပ မှာ နားေစမည်။ ေြမသားအေပါင်းတိ့ကိ

ဝစွာ ေကးမည်။ ၅သင့်အသားကိ ေတာင်တိ့အေပ ၌ ငါခင်းမည်။ ချိုင့် တိ့ကိ သင့် ကိယ် ှ င့်

ြပည့်ေစမည်။ ၆သင်မှ ယိေသာ အေသွးြဖင့် ေြမကိေတာင်ထိပ် တိင်ေအာင် စိေစမည်။

ြမစ်တိ့သည် သင့်အေသွး ှ င့် ြပည့် ကလိမ့်မည်။ ၇ သင့် ကိ ငါဆံးေစေသာအခါ

မိဃ်းေကာင်းကင် ကိ ငါဖံးလမ်း၍ ကယ်တိ့ကိ မိက်ေစမည်။ ေနကိ မိဃ်းအံ ေစ၍

လသည်လည်း အလင်းကိ မေပးရ။ ၈သင့်အထက်၊ မိဃ်းေကာင်းကင်၌ ထွန်းလင်းေသာ

အလင်းအိမ် အလံးစံတိ့ကိ မိက်ေစ၍၊ သင့် ြပည်ကိ ေမှာင် မိက် ှ င့် ဖံးလမ်းမည်။ ၉

သင်မသိဘးေသာ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့ တွင် သင်ပျက်စီးြခင်းအေကာင်းကိ

ငါ ကာေစေသာအခါ၊ လမျိုးများတိ့ကိ စိတ်ပပန်ေစမည်။ ၁၀ အကယ်စင်စစ်

သင့်အမေကာင့် လမျိုးများ တိ့ကိ ငါမိန်းေမာေတွေဝေစမည်။ ငါသည် ှ င်ဘရင်တိ့ ေ ှ မှ့ာ

ထား ှ င့် ွယ်ေသာအခါ၊ သတိ့သည် သင့်အမ ေကာင့် အလွန်ထိတ်လန့် ကလိမ့်မည်။

သင်ဆံး ံ းေသာ ေန့၌သတိ့သည် အသီးအသီး မိမိတိ့အသက်ေကာင့် ခဏခဏ

စိးရိမ်တန်လပ်ကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်၏ ထားသည် သင့်အေပ သိ့ ေရာက် လိမ့်မည်။

၁၂ ခွန်အား ကီးေသာသ၊ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ လမျိုး အေပါင်းတိ့ြဖင့်

သင်၏အလံးအရင်းကိ ငါလဲ ေစမည်။ သတိ့သည် အဲဂတုမာနကိ ှ ိမ့်ချ၍၊ ြပည်သား

အလံးအရင်း ှ ိသမ ကိ ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။ ၁၃ များစွာေသာ ေရအနားမှာ

ကျက်စားသမ ေသာ တိရစာန်တိ့ကိလည်း ငါပယ် ှ င်းမည်။ ေနာက်တဖန် လေြခ ှ င့်

တိရစာန်ေြခသည် ထိေရကိ မေနာက်ေစရ။ ၁၄ ထိေရကိ ငါ ကည်ေစ၍

ြမစ်ေရသည် ဆီက့ဲသိ့ စီးေစမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ငါသည် အဲဂတုြပည်၌ ဥစာ ှ ိသမ ကိ ကန်ေစ ြခင်းငှါ သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊

ြပည်သြပည်သား အေပါင်း တိ့ကိ ဒဏ်ခတ်ေသာအခါ၊ ငါသည် ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်။ ၁၆ ဤေ ွက့ား၊ အဲဂတုြပည်အတွက် ပရေသာ

ြမည်တမ်းြခင်းတည်း။ အမျိုးမျိုးေသာ သတိ့သမီးတိ့ သည်လည်း ြမည်တမ်း၍၊

အဲဂတုြပည် ှ င့် ြပည်သား အလံးအရင်း ှ ိသမ တိ့အတွက် ြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇သကရာဇ် တဆယ် ှ စ်၊ ပဌမလတဆယ်ငါးရက်

ေနတွ့င်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊ ၁၈

အချင်းလသား၊ အဲဂတုြပည်သားအလံးအရင်း အတွက် ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပေလာ့။

ေြမတွင်းထဲသိ့ ဆင်းသွားေသာသတိ့ေနရာ ေြမေအာက်အရပ်သိ့ တိင် ေအာင်၊

ေကျာ်ေစာေသာလမျိုးသတိ့သမီးတိ့ ှ င့်တကွ ှ ိမ့်ချ လျက် မက်ဆိရမည်မှာ၊ ၁၉သင်သည်

သတပါးထက်သာ၍လှသေလာ။ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ လတိ့ ှ င့်အတ ဆင်းသက်

၍ ေနရာကျေလာ့။ ၂၀ထားေဘး၌ အပ်သည်ြဖစ်၍၊ ထားြဖင့် ေသေသာ သတိ့ ှ င့်အတ

လဲ၍ေသရေသာေကာင့် ၊ သကိယ်တိင်မှ စ၍ သ၏ လအလံးအရင်း ှ ိသမ တိ့ကိ

ဆဲွ ကေလာ့။ ၂၁ ခွန်အားအ ကီးဆံးေသာ သရဲတိ့သည် မရဏာ ိင်ငံထဲက သ ှ င့်

သ၏အြခံအရံတိ့ကိ တ်ဆက်ကလိမ့် မည်။ သတိ့သည်လည်း ဆင်းသွား က ပီ။

ထား ှ င့် ေသ၍၊ အေရဖျားလီှးြခင်းမခံေသာ အြဖစ်၌လဲေနလျက် ှ ိ က၏။ (Sheol h7585)

၂၂ ထိအရပ်၌ အာ ရ ှ င့်သ၏ လအလံးအရင်း အေပါင်းလည်း ှ ိ က၏။ သတိ့သည်

ထားြဖင့် ေသ၍ လဲေနလျက်၊ ပတ်လည်အရပ်ရပ်တိ့၌ သတိ့သချုင်းများ

ှ ိ က၏။ ၂၃ ထိသချုင်းတိ့သည် ဥမင်းအတွင်း အနာမှာ စီးလျက်၊ မင်းသချုင်း၌

ပတ်လည်ြခံရံလျက် ှ ိ က၏။ အသက် ှ င်ေသာ သတိ့၏ေနရာ၌ သတပါးကိ ေကာက်

ေစတတ်ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ထိသ ှ ိသမ တိ့သည် ထားြဖင့် ေသ၍လဲေနက၏။ ၂၄

ထိအရပ်၌ ဧလံ ှ င့်သ၏ သချုင်းပတ်လည်၌ သ၏လအလံးအရင်း ှ ိသမ တိ့သည်

ထားြဖင့် ေသ၍ လဲလျက် ှ ိ က၏။ အသက် ှ င်ေသာ သတိ့၏ေနရာ၌ သတပါးကိ

ေကာက်ေစတတ်ေသာ်လည်း၊ အေရဖျားလီှး ြခင်းကိမခံေသာလြဖစ်၍ေြမေအာက်အရပ်သိ့

ဆင်း သွားရသြဖင့် ၊ ေြမတွင်းထဲသိ့ ဆင်းသွားေသာသတိ့ ှ င့် အတ အ ှ က်ကဲွလျက်

ေသေသာသတိ့ ှ င့်အတ ေနရာကျ က၏။ ၂၅ မိမိအလံးအရင်း ှ င့် အိပ်၍သတိ့

သချုင်းတွင်း တိ့သည် ပတ်လည်၌ ှ ိ က၏။ ထိသ ှ ိသမ တိ့သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာလြဖစ်၍ထားြခင့် ေသက ၏။ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာ၌သတပါးကိ

ေကာက်ေစတတ်ေသာ်လည်း၊ ေြမတွင်းထဲသိ့ ဆင်သွား ေသာ သတိ့ ှ င့်အတ

အ ှ က်ကဲွသြဖင့် ၊ ေသေသာသတိ့ ှ င့် အတ ေနရာကျက၏။ ၂၆ ထိအရပ်၌

မိမိအလံးအရင်း ှ ိသမ တိ့ ှ င့်အတ ေမ ှ က်လည်း ှ ိ၏။ တဗလလည်း ှ ိ၏။

သချုင်းတွင်း တိ့သည် ပတ်လည်၌ ှ ိ က၏။ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာ၌

သတပါးကိေကာက်ေစတတ်ေသာ်လည်း ထိသ ှ ိသမ တိ့သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာသြဖစ်၍ ထားြဖင့် ေသလျက်ေနက၏။ ၂၇ သတိ့သည် ေ ှ းကာလ၌

လဲ၍ေသေသာ၊ အေရ ဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ လ ကီးတိ့ ှ င့်အတ အိပ်၍

ေနရကလိမ့်မည်မဟတ်ေလာ။ ထိလ ကီးတိ့သည် အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ေနရာ၌

လ ကီးတိ့ကိ ေကာက် ေသတတ်ေသာ်လည်း၊ စစ်တိက်လက်နက်ပါလျက်

မရဏာ ိင်ငံထဲသိ့ဆင်းသွား၍၊ မိမိထားကိ မိမိ ေခါင်းေအာက်မှာ ထားလျက်၊

မိမိတိအ့ ိးေပ မှာ မိမိတိ့ အြပစ်တည်လျက် ှ ိ က၏။ (Sheol h7585) ၂၈သင်သည်လည်း၊

အေရဖျားလီှးြခင်းကိမခံေသာလတိ့အလယ်၌ကျိုးပျက်၍၊ ထားြဖင့် ေသေသာသတိ့ ှ င့်

အတ လဲလျက်ေနရလိမ့်မည်။ ၂၉ ထိအရပ်၌ ဧဒံလည်း ှ ိ၏။ ဧဒံ ှ င်ဘရင် ှ င့် မးေတာ်

မတ်ေတာ်တိ့သည် မိမိတိ့တန်ခိးပါလျက်၊ ထားြဖင့် ေသေသာ သတိ့ ှ င့်အတ ေနရာကျ၍၊

အေရဖျား လီှးြခင်းကိ မခံေသာလ၊ ေြမတွင်းထဲသိ့ ဆင်းသွားေသာသတိ့ ှ င့်အတ

အိပ်ရက၏။ ၃၀ ထိအရပ်၌ ေြမာက်ြပည်မင်း၊ ဇိဒန်မင်းအေပါင်း တိ့သည် ှ ိ က၏။

ကိယ်တန်ခိးကိ ှ က်လျက်၊ ထိတ်လန့် လျက် ေသေသာသတိ့ ှ င့်အတ ဆင်းသွား က ပီ။

ထားြဖင့် ေသေသာသတိ့ ှ င့်အတ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ လြဖစ်၍ အိပ်က၏။

ေြမတွင်းထဲသိ့ ဆင်းသက်ေသာ သတိ့ ှ င့်အတ အ ှ က်ကဲွလျက် ေနက၏။ ၃၁

ဖါေရာဘရင်သည် ထိလများကိြမင်၍၊ ထားြဖင့် ေသေသာ မိမိလအလံးအရင်း

ှ ိသမ တိ့ေကာင့် ပပန် ေသာ စိတ်ေလျာ့၍၊ ဖာေရာဘရင် ှ င့် မိမိဗိလ်ေြခ

အေပါင်းတိ့သည် သက်သာကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂

အသက် ှ င်ေသာ သတိ့၏ေနရာ၌ သသည် သတပါးတိ့ကိ ေကာက်ေစေသာအခွင့် ကိ

ငါေပးေသာ် လည်း၊ ဖာေရာဘရင် ှ င့် သ၏လအလံးအရင်း ှ ိသမ တိ့သည် ထားြဖင့်

ေသေသာလတိ့အလယ်၌ လဲ၍ ေနကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၃ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်

လာ၍၊ ၂ အချင်းလသား၊ သင်၏ အမျိုးသားအချင်းတိ့ အား ေဟာ်ေြပာ၍

ဆင့် ဆိရမည်မှား၊ ငါသည် တစံတခ ေသာြပည်သိ့ ထားေဘးေရာက်ေစေသာအခါ၊ ြပည်သား

တိ့သည် ြပည်သားတေယာက်ကိ ယ၍ ကင်းေစာင့် ထား ပီးမှ၊ ၃ ထိသသည်
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ထားေဘးေရာက်သည်ကိ ြမင်လျက် တံပိးမတ်၍ သတိေပးေသာ်လည်း၊ ၄

တစံတေယာက်ေသာသသည် တံပိးမတ်သံကိ ကားလျက် ှ င့် အမမထား၊

ထားေဘးေရာက်၍ သ၏အသက်ဆံးလ င်၊ ထိသသည် ကိယ်အသက်ဆံးေသာ အြပစ်ကိ

ကိယ်တိင်ခံရမည်။ ၅ တံပိးမတ်သံကိကား၍ အမမထားေသာေကာင့် ၊ ကိယ်အသက်

ဆံးေသာအြပစ်ကိ ကိယ်တိင်ခံရမည်။ အမထားေသာသမကား၊ ကိယ်အသက်ကိ

ကယ်တင် လိမ့်မည်။ ၆ သိ့မဟတ် ကင်းေစာင့်ထားေသာသသည် ထားေဘး

ေရာက်ေကာင်းကိြမင်လျက် တံပိးမမတ်၊ ြပည်သားတိ့ အား အသိမေပးေသာေကာင့်

ထားေဘးေရာက်၍ တစံတေယာက်ေသာသ အသက်ဆံးလ င်၊ ထိသသည်

မိမိအြပစ်ေကာင့် အသက်ဆံးေသာ်လည်း၊ သ၏အသက် ကိ ကင်းေစာင့် ေသာသ၌

ငါေတာင်းမည်။ ၇ ထိအတ၊ အချင်းလသား၊ သင့် ကိဣသေရလ အမျိုး၌

ကင်းေစာင့် ေစြခင်းငှါ ငါခန့်ထားေသာေကာင့် ၊ သင်သည်ငါ၏ တ်ထွက်စကားကိ နာခံ၍

သတိ့ကိ သတိေပးရမည်။ ၈ ငါသည် လဆိးအား၊ အိလဆိး၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည်

အေသခံရမည်ဟဆိေသာအခါ ဆိးေသာသကိ သ၏လမ်းမှ လဲေစြခင်းငှါ သင်သည်

သတိမေပးလ င်၊ ထိလဆိးသည် မိမိအြပစ်ေကာင့် အသက်ဆံးလိမ့်မည်။

သိ့ရာတွင်၊ သ၏အသက်ကိသင်၌ ငါေတာင်းမည်။ ၉ သိ့မဟတ်။ လဆိးကိသ၏

လမ်းမှလဲေစြခင်းငှါ သင်သည် သတိေပး၍ သသည်မလဲဘဲေနလ င်၊ မိမိ အြပစ်ေကာင့်

အသက်ဆံးေသာ်လည်း၊ သင်သည် ကိယ် အသက်ကိ ကယ်တင် ပီ။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍၊

အချင်းလသား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့အား ေဟာေြပာရမည်မှား၊ ငါတိ့သည်

ကိယ် ပမိေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ခံရသြဖင့် အားေလျာ့ သည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်သိ့

အသက် ှ င် ိင်ပါမည်နည်းဟ သင်တိ့ဆိ ကေသာ်၊ ၁၁ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ ဆိးေသာသသည် အေသ

ခံြခင်းအမကိ ငါ ှ စ်သက်သည်မဟတ်။ ဆိးေသာသသည် မိမိဆိေသာ လမ်းမှလဲ၍

အသက် ှ င်ြခင်းအမကိသာ ငါ ှ စ်သက်၏။ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့လိက်

ေသာလမ်းဆိးမှ လဲ ကေလာ့။ လဲကေလာ့။ အဘယ် ေကာင့်အေသခံလိကသနည်း။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ သင်၏အမျိုးသား ချင်းတိ့အား ေဟာေြပာရမည်မှာ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သသည် ေဖါက်ြပန်လ င်၊ အရင်ေြဖာင့် မတ်ြခင်း အမသည် သကိ့

ကယ်တင်ရမည်မဟတ်။ ဆိးေသာသသည် ဆိးေသာအမကိေ ှ ာင်လ င်၊

အရင်ဆိးေသာအမေကာင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရမည်မဟတ်။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

သသည်ြပစ်မှားေသာေန့၌ အသက် ှ င်ရေသာ အခွင့် မ ှ ိရ။ ၁၃ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည်

စင်စစ်အသက် ှ င်ရ လိမ့်မည်ဟ ငါဆိေသာ်လည်း၊ သသည် မိမိေြဖာင့် မတ် ြခင်းကိ

ကိးစား၍ ဒစ ိက်ကိ ပမိလ င်၊ အရင်ေြဖာင့် မတ် ြခင်း အမတစံတခကိမ မေအာက်ေမ့ရ။

ပမိေသာ ဒစ ိက်ေကာင့် အေသခံရလိမ့်မည်။ ၁၄တဖန်ဆိးေသာ သအား သင်သည်

စင်စစ် အေသခံရလိမ့်မည်ဟ ငါဆိေသာ်လည်း၊ ထိသသည် မိမိဒစ ိက်ကိ ေ ှ ာင်၍၊

တရားေသာအမ၊ ေြဖာင့် မတ် ေသာအမကိ ပလျက်၊ ၁၅ ေပါင်ထားေသာဥစာကိ

မသိထား၊ လယေသာ ဥစာကိ ြပန်ေပးလျက်၊ အဓမအမကိ မ ပဘဲအသက်

ှ င်ရာပညတ်တရားလမ်းသိ့လိက်လ င်၊ အေသမခံရဘဲ စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။

၁၆ ပမိေသာ ဒစ ိက်အြပစ်တစံတခကိမ သ၌ မတင်။ တရားေသာအမ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာအမကိ ပေသာေကာင့် စင်စစ်အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။ ၁၇ သိ့ေသာ်လည်း၊

သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ့က၊ ထာဝရဘရား စီရင်ချက်မေြဖာင့်ဟ ဆိကသည်ြဖစ်၍၊

သတိ့စီရင်ချက်မေြဖာင့် ပါတကား။ ၁၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မိမိေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ

စွန့်၍ ဒစ ိက်ကိ ပမိလ င်၊ ထိဒစ ိက်အြပစ်ေကာင့် အေသခံရလိမ့်မည်။ ၁၉

ဆိးေသာသမကား၊ မိမိဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်၍ တရားေသာအမ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာအမကိ ပလ င်၊

ထိအမေကာင့် အသက် ှ င်ရလိမ့်မည်။ ၂၀ သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား စီရင်

ချက်မေြဖာင့်ဟ ဆိကသည်တကား။ အိဣသေရလ အမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့

အသီးသီး ပကသည်အတိင်း ငါစီရင်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သိမ်းသွားရာ

သကရာဇ်တဆယ် ှ စ်ခ၊ ဒသမလ ငါးရက်ေနတွ့င်၊ ေယ ှ လင် မိမှ့ ေြပး၍လွတ်ေသာ

သတေယာက်သည် ငါ့ထံသိ့ေရာက်လာ၍၊ မိကိ့လပ် ကံ ပီ ဟ သိတင်း ကားေြပာ၏။

၂၂ ထိသမေရာက်မီှ ညဦးမှစ၍ သေရာက်ေသာ နံနက်အချိန်တိင်ေအာင်၊

ထာဝရဘရားသည် လက်ေတာ် ကိ ငါ့အေပ ၌တင်၍ ငါ့ တ်ကိဖွင့် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါသည်

စကားမေြပာဘဲေနရေသာ အချိန်လွန်၍ ေဟာေြပာရ၏။ ၂၃ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၂၄ အချင်းလသား၊ ပျက်စီးေသာ

ဣသေရလြပည်၌ ေနေသးေသာသတိ့က၊ အာြဗဟံသည် လတဦးတည်း ြဖစ်ေသာ်လည်း

ဤြပည်ကိ အေမွခံရ၏။ ငါတိ့မကား အများြဖစ်က၏။ ငါတိ့အေမွခံရာဘိ့ ေပးေတာ်မ ပီဟ

ဆိကေသာ်၊ ၂၅သင်သည် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည်

ေသွး ှ င့်တကွ အမဲသားကိ စားလျက်၊ ပ်တတိ့ကိ ဖးေြမာ်လျက်၊ လအသက်ကိလည်း

သက်လျက် ှ င့် ပင်၊ ဤြပည်ကိ ပိင်ရကမည်ေလာ။ ၂၆ ထားကိ ခိလံလျက်၊

စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာ အမကိ ပလျက်၊ အိမ်နီးချင်းမယားကိ ြပစ်မှားလျက် ှ င့် ပင်၊ ဤြပည်ကိ

ပိင်ရကမည်ေလာ။ ၂၇တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ ပျက်စီး ေသာ အရပ်၌ေနေသာ သတိ့သည် ထားြဖင့် လဲ၍

ေသရ ကလိမ့်မည်။ လွင်ြပင်၌ ှ ိေသာ သတိ့ကိ ငါသည်သားရဲ ၌အပ်၍ ကိက်စားေစမည်။

ရဲတိက်ဥမင်၌ ှ ိေသာ သတိ့ သည် ကာလနာ ှ င့် ေသရကလိမ့်မည်။ ၂၈တြပည်လံးကိ

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့် ၊ သအ့စွမ်းသတိ၏ ဂဏ်အသေရကန်၍၊ အဘယ်သမ

မေ ှ ာက်မသွားေရေအာင်၊ ဣသေရလေတာင်တိ့သည် လဆိတ်ညံလျက် ှ ိရကလိမ့်မည်။

၂၉ ြပည်သားတိ့သည် ပမိေသာစက်ဆပ်ဘွယ် အမအလံးစံတိ့ေကာင့် ၊ ထိြပည်ကိ

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်း ေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်း သတိ့ သိရကလိမ့်မည်။

၃၀ ထိမှတပါး၊ အချင်းလသား၊ သင်၏အမျိုးသား ချင်းတိ့က၊ ငါတိ့သွား ကကန်အ့ံ။

ထာဝရဘရားသည် အဘယ်သိ့ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မသည်ကိ ကာကကန်အ့ံဟ၊ ထရံနား၊

အိမ်တံခါးနားမှာ သင့် ကိရည်မှတ်၍ တေယာက် ကိတေယာက် ေြပာတတ်က၏။

၃၁ ငါ၏လက့ဲသိ့ သင့် ထံသိ့လာ၍၊ ငါ၏လက့ဲသိ့ သင့် ေ ှ မှ့ာထိင်လျက်၊

သင်၏စကားကိကာေသာ်လည်း၊ နားမေထာင်ဘဲေနက၏။ အလွန်ချစ်ဘွယ်ေသာ

လကဏာကိ န် ှ င့် ြပေသာ်လည်း၊ စိတ် ှ လံးမကား ေလာကီ ဥစာကိစဲွလမ်းလျက် ှ ိ၏။ ၃၂

သင်၏စကားသည်၊ ေကာင်းမွန်စွာတီး၍ သာယာေသာအသံ ှ င့် ြပည့်စံေသာသဆိေသာ၊

ှ စ်သက် ဘွယ်ေသာ သီချင်းက့ဲသိ့ သတိ့၌ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် ကားရ ေသာ်လည်း

နားမေထာင်တတ်က။ ၃၃ သိ့ရာတွင်၊ အမေရာက်လိမ့်မည်။ အမေရာက် ေသာအခါ

သတိ့တွင် ပေရာဖက် ှ ိဘးသည်ကိ သတိ့ သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၄ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ သင်သည် ဣသေရလအမျိုး သိးထိန်းတိ့တဘက်၌

ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေြပာလျက်၊ သိးထိန်းတိ့အား အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာ

စကားကိဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ကိယ်ကိသာ ေကးေမွးေသာ ဣသေရလအမျိုး သိးထိန်းတိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ သိထိန်းသည် သိးတိ့ကိမေကးေမွးရသေလာ။ ၃သင်တိ့သည် သိး ိကိ့

စား က၏။ သိးေမွးကိ ဝတ်က၏။ ဆ ဖိးေသာ သိးတိ့ကိလည်း သတ်က၏။ သိ့ရာတွင်၊

သိးတိ့ကိ မေကးေမွးပါတကား။ ၄ အားနည်းေသာသိးကိမ မစက၊ နာေသာ

သိးတိ့ကိေဆးမကက၊ အ ိးကျိုးေသာသိးကိ အဝတ် ှ င့် မစည်း က၊ သတပါး ှ င့် ေသာ

သိးကိလိက် ၍မေဆာင်ခ့ဲ က၊ ေပျာက်ေသာသိးကိ မ ှ ာ က၊ အ ိင်အထက် ပ၍

ကမ်းတမ်းစွာ စီရင် က ပီ။ ၅ ထိန်းေသာသမ ှ ိေသာေကာင့် သိးတိ့သည် ကဲွြပား က၏။

ကဲွြပားလျက်ေနေသာအခါ ခပ်သိမ်းေသာ ေတာသားရဲစားစရာြဖစ်က၏။ ၆ ငါ့သိးတိ့သည်

ေတာင်များ၊ ြမင့် ေသာကန်းများ အေပ မှာလဲ၍ ေြမတြပင်လံတွင် အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပား

ြပန့်လွင့်လျက်ေန၍၊ အဘယ်သမ မလိက် ှ ာ က။ ၇ သိ့ြဖစ်၍၊ အချင်းသိးထိန်းတိ၊့

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၈ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ အသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ သိးထိန်းမ ှ ိ ၊ အဘယ်သိးထိန်း မ

ငါ့သိးတိ့ကိမ ှ ာ၊ သိးထိန်းတိ့သည် ငါ့သိးတိ့ကိ မေကးေမွး၊ ကိယ်ကိသာေကးေမွးသြဖင့် ၊

ငါ့သိးတိ့သည် လယရာ၊ခပ်သိမ်းေသာေတာသားရဲစားစရာြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ၉အချင်း

သိးထိန်းတိ၊့ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ၁၀အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်သိးထိန်းတိ့ တလက်၌ေန၏။ ငါ့သိးများကိ

သတိ့၌ငါေတာင်း၍ သိးထိန်းအရာကိ တ်မည်။ သိးထိန်း တိ့သည် ေနာက်တဖန်ကိယ်ကိ

မေကးေမွးရက။ ငါ့သိးများကိ သတိ့ပစပ်မှ ငါ တ်၍ ေနာက်တဖန် မကိက် မစားရက။ ၁၁

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ကိယ်တိင်လိက်၍ ငါ့သိးတိ့ကိ ှ ာမည်။
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၁၂ ကဲွြပားလျက် ှ ိေသာ မိမိသိးတိ့တွင် သိးထိန်း ေရာက်ေသာအခါ ကိးစား၍ ှ ာသက့ဲသိ၊့

ငါသည်လည်း ငါ့သိးတိ့ကိ ကိးစား၍ ှ ာမည်။ မိဃ်းအံ၍မိက်ေသာ ေန့၌ သတိ့ကဲွြပားေသာ

အရပ်ရပ်တိ့က ငါ တ်ေဆာင် မည်။ ၁၃အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့က ေခ ခ့ဲ၍ စေဝး

ေစ ပီးလ င်၊ သတိ့ ေနရင်းြပည်သိ့ ပိ့ေဆာင်မည်။ ဣသ ေရလေတာင်တိ့အေပ ၊

ြမစ်တိ့အနား အစ ှ ိေသာ ေနစရာ အရပ်ရပ်တိ့၌ ေကးေမွးမည်။ ၁၄

ေကာင်းေသာကျက်စားရာအရပ်၌ ေကးေမွး မည်။ ြမင့် ေသာ ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ မှာ

သတိ့ ြခံ ှ ိလိမ့်မည်။ သတိ့သည်ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ မှာ ေကာင်းေသာြခံ၌အိပ်၍၊

ကယ်ဝေသာကျက်စားရာ၌ ကျက်စား ကလိမ့်မည်။ ၁၅ ငါသည် ငါ့သိးများကိ

ေကးေမွးမည်။ အိပ်ရာ ကိလည်း ငါေပးမည်။ ၁၆ ေပျာက်ေသာသိးကိ ငါ ှ ာမည်။

သတပါး ှ င် ေသာ သိးကိလိက်၍ ေဆာင်ခ့ဲမည်။ အ ိးကျိုးေသာ သိးကိအဝတ် ှ င့် စည်းမည်။

အားနည်းေသာ သိးကိမစ မည်။ ဆ ဖိး၍အား ှ ိေသာသိးကိကား၊ တရားအတိင်း ေကးေမွး၍

ကွပ်မျက်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိငါ့သိးတိ၊့ တိရစာန်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ၎င်း၊ သိးထီး ှ င့်

ဆိတ်ထီးတိ့ကိ၎င်း ငါပိင်းြခားမည်။ ၁၈သင်တိ့သည် ေကာင်းေသာကျက်စားရာအရပ်၌

စားသည်သာမက၊ကျန်ေသာ ြမက်ပင်ကိနင်းေသာအမသည်သာမညအမြဖစ်သည်ဟ

ထင်မှတ်ကသေလာ။ ကည်ေသာ ေရကိ ေသာက်သည်သာမက၊ ကျန်ေသာ ေရကိေြခ ှ င့်

ေနာက်ေစေသာအမသည် သာမညအမြဖစ် သည်ဟ ထင်မှတ် ကသေလာ။ ၁၉

သင်တိ့နင်းေသာြမက်ပင်ကိ၎င်း၊ ေြခ ှ င့် ေနာက် ေစေသာ ေရကိ၎င်း၊ ငါ့သိးတိ့သည်

စားေသာက်ရက မည်ေလာ။ ၂၀ သိ့ြဖစ်၍၊ ထိသတိ့အား အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဆ ဖိးေသာ တိရစာန်တိ့ ှ င့် ပိန် ကံ ေသာတိရစာန်တိ့ကိ ငါသည်

ကိယ်တိင်ပိင်းြခားမည်။ ၂၁ သင်တိ့သည် အားနည်းေသာသိးတိ့ကိ အရပ်ရပ် သိ့

ကဲွြပားေစြခင်းငှါ နံပါး ှ င့် ၎င်း၊ ပခံး ှ င့် ၎င်း တိး၍ ချို ှ င့် ေခွေ့သာေကာင့် ၊ ၂၂ ငါသည်

ငါ့သိးတိ့ကိ ကယ်တင်သြဖင့် ၊ သတိ့ သည် ေနာက်တဖန် လယရာမြဖစ်ရက။ တိရစာန်

အမျိုးမျိုးတိ့ကိလည်း ငါပိင်းြခားမည်။ ၂၃ သိးထိန်းတဦးကိလည်း ငါခန့်ထား၍ သသည်

ေကးေမွးလိမ့်မည်။ ငါ၏ကန်ဒါဝိဒ်သည် သတိ့ကိ ေကးေမွး၍ သိးထိန်းလပ်ရလိမ့်မည်။

၂၄ ငါထာဝရဘရားသည် သတိ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်မည်။ ငါ၏ကန်ဒါဝိဒ်သည်လည်း

သတိ့၏မင်းြဖစ်ရ လိမ့်မည်။ ငါထာဝရဘရားေြပာ ပီ။ ၂၅ သတိ့ ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်း

ပဋိညာဥ်ကိ ငါဖဲွ ့၍၊ ဆိးေသာသားရဲတိ့ကိ ထိြပည်၌ပယ်ြဖတ်မည်။ သတိ့သည်

လွင်ြပင်၌ ငိမ်ဝပ်စွာေန၍ ေတာ၌အိပ်ေပျာ် ကလိမ့်မည်။ ၂၆ သတိ့ကိ၎င်း၊

ငါ၏ေတာင်ေတာ်ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ အရပ်တိ့ကိ၎င်း ငါေကာင်း ကီးေပး၍၊ အချိန်တန်

လ င် မိဃ်းကိ ွာေစသြဖင့် ၊ ေကာင်း ကီးမိးေရ ကျရ လိမ့်မည်။ ၂၇ ေတာသစ်ပင်သည်

အသီးကိ သီးလိမ့်မည်။ ေြမသည်လည်း အသီးအ ှံ ကိေပးလိမ့်မည်။ ြပည်သား

တိ့သည် ငိမ်ဝပ်စွာေနရကလိမ့်မည်။ သတိ့ထမ်းေသာ ထမ်းပိး ကိးကိ ငါြဖတ်၍၊

အ ိင်အထက်ေစခိင်ေသာသတိ့ လက်မှကယ် တ်ေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်။ ၂၈ ေနာက်တဖန်တပါး အမျိုးသားတိ့သည် မလ

မယရက။ ြပည်သားရဲတိ့သည်လည်း ကိက်၍မစားရက။ အဘယ်သမ မေကာက်ေစဘဲ၊

သတိသ့ည် ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရကလိမ့်မည်။ ၂၉ အသေရ ှ ိေသာ ဥယျာဥ်ကိလည်း သတိအ့ဘိ့

ငါ ပစမည်။ ေနာက်တဖန်ြပည်၌ အစာအဟာရ ေခါင်း ပါး၍၊ သတိ့သည်မွတ်သိပ်ြခင်းကိ

မခံရက။ တပါး အမျိုးသားတိ့၏က့ဲရဲ ့ြခင်းကိလည်း မခံရက။ ၃၀သတိ့၏ဘရားသခင်

ငါထာဝရဘရားသည် သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေ ကာင်းကိ၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုးသား

တည်းဟေသာသတိ့သည် ငါ၏လြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း သိရကလိမ့်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ငါ၏ကျက်စားရာအရပ်၌ ှ ိေသာ ငါ့သိးတိ၊့

သင်တိ့သည်လြဖစ် က၏။ ငါသည်လည်း သင်တိ့၏ ဘရား သခင်ြဖစ်သည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၃၅ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ သင်သည် စိရေတာင်တဘက်၌ မျက် ှ ာထား၍

ပေရာဖက် ပလျက်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား ၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၃

အိစိရေတာင်၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင့် ကိ ငါတိက်၍ သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ၄

သင်၏ မိတိ့့ကိ ငါဖျက်ဆီးသြဖင့် သင်သည် လဆိတ်ညံလျက် ှ ိ၍၊ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်း ကိ သိရလိမ့်မည်။ ၅ သင်သည် အစဥ်ရန် ငိးဖဲွ ့၍

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့၌ အမေရာက်ေသာကာလ၊ အြပစ်ေကာင့် ခံရ

ေသာကာလအဆံး၌၊ သတိ့အသက်ကိ ထား ှ င့် သတ် ေသာေကာင့် ၊ ၆

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း၊

အသက်သတ်ြခင်းအမကိ သင်၌ငါ ပ၍၊ ထိအမသည်သင့် ကိ လိက်မည်။ အသက်

သတ်ြခင်းအမကိ သင်မမန်းေသာေကာင့် ၊ ထိအမသည် သင့် ကိလိက်ရလိမ့်မည်။ ၇

ထိသိ့စိရေတာင်ကိ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့် ထွက်သွားေသာသ၊ ြပန်လာေသာသတိ့ကိ

ပယ်ြဖတ်မည်။ ၈ သင်၏ေတာင်တိ့ကိလည်း သင်၏သရဲအေသ ေကာင်တိ့ ှ င့်

ငါြပည့် ေစမည်။ သင့် ေနရာကန်း၊ ချိုင့် ၊ ြမစ်နား၌ထားြဖင့် အေသခံရေသာ သတိ့သည်

ှ ိ က လိမ့်မည်။ ၉ သင့် ကိအစဥ်မြပတ် သတ်သင်ပယ် ှ င်းသြဖင့် ၊ သင်၏ မိတိ့့၌

အဘယ်သမ မေနရ။ ငါသည်ထာဝရ ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်သိရလိမ့်မည်။ ၁၀

သင်က၊ ဤတိင်းြပည် ှ စ်ြပည်ကိငါတိ့သည် သိမ်း၍ပိင်မည်ဟ ထိြပည်၌

ထာဝရဘရား ှ ိလျက် ှ င့် ဆိမိေသာေကာင့် ၊ ၁၁အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ငါအသက် ှ င်သည်အတိင်း၊ သင်သည်သတိ့ကိ ရန် ငိးဖဲွ ့၍ ေဒါသစိတ်၊ ြငူစေသာစိတ်

တိက်တွန်းသည် ှ င့်အညီ သင်၌ ငါ ပမည်။ သင့် ကိ စီရင်ေသာအခါ သတိ့တွင်

ငါထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၂ သင်က၊ ဣသေရလေတာင်တိ့သည် ပျက်စီး၍

ငါတိ့စားစရာရဘိ့ြဖစ် က၏ဟ က့ဲရဲ ့၍ေြပာဆိေသာ စကားအလံးစံတိ့ကိ

ငါထာဝရဘရားကားေကာင်းကိ သင်သိရလိမ့်မည်။ ၁၃ ထိသိ့သင်သည်

ငါ့တဘက်၌ဝါ ကား၍ ေြပာမိ ေသာစကား အလံးစံတိ့ကိ ငါ ကား ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ တြပည်လံး င်လန်းေသာအခါ

သင့် ကိငါဖျက်ဆီးမည်။ ၁၅ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အေမွေြမ ပျက်စီး သည်ကိ

သင်သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာေကာင့် ၊ ထိအတသင်၌ငါ ပမည်။ အိစိရေတာင်၊ သင် ှ င့်တကွ

ဧဒံြပည် သည် အကန်အစင်ပျက်စီး၍ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ

သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၆ တဖန်အချင်းလသား၊ဣသေရလေတာင်တိ့ အား ပေရာဖက် ပ၍ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

အိဣသေရလ ေတာင်တိ၊့ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

၂အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ရန်သက၊ ေအ့ေဟ၊ ထာဝရေတာင်တိ့သည်

ငါတိ့လက်သိ့ ေရာက်က ပီဟ သင်တိ့တဘက်၌ ဆိမိေသာေကာင့် ၊ ၃ ပေရာဖက် ပ၍

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည်ကျန် ကင်းေသာ

တပါးအမျိုးသားတိ့ သိမ်းယရာြဖစ်သည်တိင်ေအာင်၊ သင်တိ့ကိသတ်သင်ပယ် ှ င်း၍

ပတ်လည်ကိက်စားေသာ ေကာင့် ၎င်း၊ သင်တိ့သည် လများေြပာ ဆိရာ၊ က့ဲရဲရ့ာ

ြဖစ်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၄ အိဣသေရလေတာင်တိ၊့ အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ေတာင် ကီး၊ ေတာင် ငယ်၊ ြမစ်ေရစီးရာ၊

ချိုင့် ရာ၊ သတ်သင်ေသာလွင်ြပင်မှစ၍၊ ပတ်လည်၌ေနေသာတပါးအမျိုးသား အကျန်အကင်း

တိ့သည် လယက့ဲရဲ ့၍၊ မိသ့ားစွန့်သွားေသာ မိတိ့့အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၅

အကယ်စင်စစ် ငါ့ြပည်ကိလယစရာဘိ့ ပစ်ထား ြခင်းငှါ အလွန်ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ်၊

အ ငိးထားေသာ စိတ် ှ ိ၍၊ ကိယ်တိင်လယစရာဘိ့ စီရင်ေသာ ဧဒံအမျိုး သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်

ကျန် ကင်းေသာတပါးအမျိုးသား တိ့တဘက်၌ ငါသည် ေဒါသမီးထွက်၍ ေြပာထား ပီ။

၆ သိ့ြဖစ်၍၊ ဣသေရလြပည်ကိ ရည်မှတ်၍ ပေရာဖက် ပလျက်၊ ေတာင် ကီး၊

ေတာင်ငယ်၊ ြမစ်ေရ စီးရာ၊ ချိုင့် ရာတိ့အား အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ် ကိ

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ သင်တိ့သည်တပါးအမျိုးသားတိ့က့ဲရဲ ့ ြခင်းကိခံရေသာေကာင့် ၊ ငါသည်

ေဒါသအမျက်ထွက်၍ ေြပာ ပီ။ ၇အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ်

သင်တိ့ပတ်လည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုး သားတိ့သည် ကိယ်အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ

ခံရကလိမ့်မည်ဟ ငါကျိန်ဆိ ပီ။ ၈ အိဣသေရလေတာင်တိ၊့ သင်တိ့မကား၊ အပင် ေပါက်၍

ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့အဘိ့ အသီးကိသီး ရကလိမ့်မည်။ သတိ့ ြပန်လာချိန်နီး ပီ။

၉ ငါသည်သင်တိ့ဘက်၌ေန၍ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်လာသြဖင့် ၊ သင်တိ့အေပ မှာ

လယ်လပ်၍ မျိုးေစ့ ကဲကလိမ့်မည်။ ၁၀ သင်တိ့အေပ မှာ လများတည်းဟေသာ
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ဣသေရလအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ကိ ငါြပန့်ပွါးေစသြဖင့် ၊ သတိ့သည် မိမ့ျား၌ေန၍

ပျက်စီးေသာ အရပ်များကိ ပြပင် ကလိမ့်မည်။ ၁၁သင်တိ့အေပ မှာ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့ကိ

ငါ များြပားေစသြဖင့် ၊ သတိ့သည်ပွားများ၍ သားေြမးအစဥ် အဆက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။

ေနရင်းအရပ်တိ့၌ ငါေနရာချ၍၊ အရင် ပသက့ဲသိ့ ငါေကျးဇး ပမည်။ ငါသည် ထာဝရ

ဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်။ ၁၂သင်တိ့အေပ မှာ လများတည်းဟေသာ

ငါ၏ လဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သွားလာမည် အေကာင်း ငါ ပမည်။ သတိ့သည်

သင်တိ့ကိ သိမ်းယ၍ အေမွခံရသြဖင့် ၊ ေနာက်တဖန် သင်တိ့ေကာင့် သားမဆံး

ံ းရက။ ၁၃ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အချင်းြပည်၊ သင်သည်

လတိ့ကိ ကိက်စားတတ်၏။ ကိယ် အမျိုးသားတိ့ကိ လယဖျက်ဆီးတတ်၏ဟသတပါး

ဆိေသာေကာင့် ၊ ၁၄ ေနာက်တဖန်သင်သည် လတိ့ကိ မကိက်စားရ။ ကိယ်အမျိုးသားတိ့၌

လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ မ ပရဟ အ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေနာက်တဖန်

အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည် က့ဲရဲ ့ အြပစ်တင်ေသာ စကားကိမကားရ။ ေနာက်တဖန်

ကိယ် အမျိုးသားတိ့၌ လယဖျပ်ဆီးြခင်းကိ မ ပရဟအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၇

အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ကိယ်ြပည်၌ေနေသာအခါ၊ အလိအေလျာက်

ကျင့် ကံ ပမ ေသာအားြဖင့် ထိြပည်ကိ ညစ် းေစက၏။ သတိ့ အကျင့် ဓေလ့သည်

ငါ့ေ ှ မှာဥတေရာက်ေသာ မိန်းမ၏ အညစ်အေကးက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၈ ထိြပည်၌

လအသက်ကိသတ်ေသာအြပစ်၊ ပ်တတိ့ ှ င့် ညစ် းေစေသာ အြပစ်ေကာင့် ၊

ငါသည် ေဒါသအမျက်ကိ သွန်းေလာင်း ပီ။ ၁၉ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်သိ့

ငါကဲွြပားြပန့်လွင့် ေစ ပီ။ သတိ့ကျင့် ကံ ပမသည်အတိင်း ငါစီရင် ပီ။ ၂၀ သိ့ရာတွင်

တကန်းတ ိင်ငံသိ့ေရာက်ေသာအခါ ဤသတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ လြဖစ် က၏။

ကိယ်ြပည် မှ ထွက်သွားရက၏ဟ သတပါးေြပာဆိသြဖင့် ၊ ငါ၏နာမ ြမတ်ကိ

တ်ချေသာေကာင့် ၊ ၂၁ဣသေရလအမျိုးသားေရာက်ရာ တကန်း တ ိင်ငံအရပ်ရပ်တိ့၌

တ်ချေသာ ငါ၏နာမြမတ်ကိ ငါ ှ ေြမာ၏။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင်တိ့ကိေထာက်၍ ဤအမကိ ငါ ပသည် မဟတ်။ သင်တိ့ေရာက်သမ ေသာအရပ်တိ့၌

လအမျိုးမျိုးတိ့ ေ ှ မှ့ာ တ်ချေသာ ငါ၏နာမြမတ်ကိသာ ေထာက်၍ ပ၏။ ၂၃

တပါးအမျိုးသားတိ့ အလယ်၌သင်တိ့ တ်ချ ေသာ ငါ၏မဟာနာမေတာ်ကိ

ငါချီးေြမာက်မည်။ သတိ့ မျက်ေမှာက်၌ သင်တိ့အားြဖင့် ငါသည် ချီးေြမာက်ရာသိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ၏။ ၂၄ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ကိ အတိင်းတိင်း

အြပည်ြပည်တိ့က ငါေခ ခ့ဲ၍ စေဝးေစ ပီးလ င်၊ သင်တိ့ ေနရင်းြပည်သိ့ပိ့ေဆာင်မည်။

၂၅ သင်တိ့အေပ မှာ သန့် ှ င်းေသာ ေရကိ ဖျန်း သြဖင့် ၊ သင်တိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာ

အညစ်အေကးမှစ၍ ခပ်သိမ်းေသာ ပ်တတိ့ ှ င့် ကင်းစင်ေစမည်။ ၂၆ စိတ် ှ လံးသစ်ကိ

ငါေပးမည်။ သေဘာသစ်ကိ သွင်းထားမည်း။ သင်တိ့ကိယ်ခ ာထဲက ေကျာက် ှ လံးကိ

တ်၍ အသား ှ လံးကိ ေပးမည်။ ၂၇ ငါ့ဝိညာဥ်ကိလည်း သင်တိ့အထဲသိ့ သွင်းေပး

သြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် ငါ၏တရားလမ်းသိ့လိက်၍၊ ငါစီရင် ေတာ်မချက်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက် ကလိမ့်မည်။ ၂၈ ဘိးေဘးတိ့အား ငါေပးေသာြပည်၌ သင်တိ့ သည်

ေနရ၍ ငါ၏လြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သင်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ ၂၉

သင်တိ့ကိ အညစ်အေကး ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ငါ ကင်းလွတ်ေစမည်။ အစာေခါင်းပါးြခင်းေဘးကိ

ပယ် ှ ား ြခင်းငှါ၊ ဆန်စပါးကိ မှာလိက်၍ များြပားေစမည်။ ၃၀ သင်တိ့သည်

မွတ်သိပ်၍ တပါးအမျိုးသားတိ့ က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ င့် လွတ်ေစမည်အေကာင်း၊ သစ်ပင်အသီး ှ င့်

ေြမအသီးအ ှံ ကိ ငါများြပားေစမည်။ ၃၁ ထိအခါ သင်တိ့သည် ကိယ်ကျင့်ဘးေသာ

အကျင့် ဆိး ှ င့် မေကာင်းေသာ အမတိ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊ ကိယ်ဒစ ိက်အြပစ်၊

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမတိ့ေကာင့် ကိယ်ကိကိယ် ွံ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ၃၂

သင်တိ့ကိေထာက်၍ဤအမကိ ငါ ပသည် မဟတ်ဟ သိမှတ်ကေလာ့။ အိဣသေရလအမျိုး၊

ကိယ် ပ မိေသာအမေကာင့် ှ က်ေကာက်လျက်၊ မိန်ေမာေတွေဝ လျက်ေနကေလာ့ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့ဒစ ိက် အြပစ် ှ ိသမ တိ့ကိ ငါ ှ င်းလင်းေသာအခါ၊ မိမ့ျား၌လေနေစ၍

ပျက်စီးေသာ အရပ်တိ့သည် ပြပင် ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၃၄ ေ ှ ာက်သွားေသာ

သအေပါင်းတိ့၏ မျက် ေမှာက်၌ စွန့်ပစ်ဘးေသာ ေြမတွင် တဖန် လယ်လပ်က

လိမ့်မည်။ ၃၅ ထိအခါ သတပါးတိ့က၊ အရင်စွန့်ပစ်ေသာ ဤေြမသည် ဧဒင်ဥယျာဥ်က့ဲသိ့

ြဖစ်ေလ ပီ။ သတ်သင် ပယ် ှ င်းပျက်စီးေသာ မိတိ့့သည်လည်း ခိင်ခ့ံ၍ မိသ့ား

တိ့ ှ င့် ြပည့်စံ က ပီဟ ေြပာကလိမ့်မည်။ ၃၆ ထိအခါ ပျက်စီးေသာ အရပ်တိ့ကိ

ငါထာဝရ ဘရား ပြပင်ေကာင်းကိ၎င်း၊ စွန့်ပစ်ေသာေြမတွင် လယ် လပ်ေကာင်းကိ၎င်း၊

သင်တိ့ပတ်လည်၌ေနရစ်ေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။

ငါထာဝရ ဘရားသည် မိန့် မက်သည်အတိင်း ပမည်။ ၃၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးအဘိ့ ဤအမကိ ငါ ပရမည်အေကာင်း၊ သတိ့သည်

ငါ့ကိေတာင်းပန်ရကမည်။ သိးများြပားသက့ဲသိ့ ထိအမျိုးသားအချင်းတိ့ကိ များြပားေစမည်။

၃၈ ပျက်စီးေသာ မိတိ့့သည် သန့် ှ င်းေသာ သိးစ တည်းဟေသာ၊ ဓမပဲွခံချိန်တွင်

ေယ ှ လင်သိးစက့ဲသိ့ ေသာ လစတိ့ ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ

သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၇ တဖန်ထာဝရဘရား၏လက်ေတာ်သည် ငါ့ အေပ မှာ ှ ိ၍ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ငါ့ကိြပင်သိ့ ေဆာင် သွားလျက်၊ အ ိးတိ့ ှ င့် ြပည့်ေသာချိုင့်အလယ်၌ ထား ပီး

လ င်၊ ၂ ထိအ ိးတိ့ပတ်လည်၌ ေ ှ ာက်သွားေစေတာ် မ၏။ ထိချိုင့် မျက် ှ ာြပင်၌

များစွားေသာအ ိးတိ့သည် ှ ိ၍ အလွန်ေသွေ့ြခာက်က၏။ ၃ ထာဝရဘရားကလည်း၊

အချင်းလသား၊ ဤ အ ိးတိ့သည် အသက် ှ င် ိင်သေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ငါက၊

အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မသည် ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၄

ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဤအ ိးတိ့အေပ မှာ ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေြပာရမည်မှာ၊

အိေသွေ့ြခာက် ေသာ အ ိးတိ၊့ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။ ၅

ဤေသွေ့ြခာက်ေသာ အ ိးတိ့အား အ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်

သင်တိ့ အထဲသိ့ အသက်ကိသွင်း၍ သင်တိ့သည် အသက် ှ င်ရ ကမည်။ ၆

သင်တိ့အေပ မှာ အေကာတိ့ကိ ငါတင်၍ အသားကိ တက်ေစမည်။ အေရ ှ င့် ဖံးလမ်း၍၊

အသက် ကိ သွင်းသြဖင့် သင်တိ့သည် အသက် ှ င်၍၊ ငါသည် ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ

သိရကလိမ့်မည်ဟ၊ ၇ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ငါသည် ပေရာ ဖက် ပ၏။

ပေရာဖက် ပစဥ်တွင် အသံြမည်၏။ လပ် ှ ား ြခင်းလည်း ှ ိ၏။ အ ိးတိ့သည်

တခအနီးသိ့တခ ချဥ်း က ၏။ ၈ ငါ ကည့် စဥ်တွင် အေကာတိ့သည်ေပလာ၍

အသားလည်း တတ်၏။ အေရလည်းဖံးလမ်း၏။ သိ့ရာ တွင်၊ အသက်မ ှ ိေသး။ ၉

ထာဝရဘရားကလည်း၊ အချင်းလသား၊ ေလ အား ပေရာဖက် ပေလာ့။

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ ေလအားဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အိေလ၊ အရပ်

ေလးမျက် ှ ာတိ့မှ လာ၍၊ ဤအေသေကာင်တိ့သည် အသက် ှ င်မည်အေကာင်း

သတိ့အေပ မှာ မတ်ေလာ့ဟ၊ ၁၀ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ငါသည် ပေရာ ဖက် ပ၍၊

ေလသည် သတိ့အထဲသိ့ဝင်သြဖင့် သတိ့သည် အသက် ှ င်၍၊ အလွန်များေသာ

ဗိလ်ေြခြဖစ်လျက် မတ်တတ်ေနက၏။ ၁၁ ထာဝရဘရားကလည်း၊ အချင်းလသား၊

ဤအ ိးတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးအေပါင်းြဖစ် က၏။ ငါတိ့အ ိးများသည်

ေသွေ့ြခာက်က၏။ ေြမာ်လင့် စရာ မ ှ ိ။ ငါတိ့သည် ဆံး ံ း က ပီဟ သတိ့ဆိတတ်က၏။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍၊ ပေရာဖက် ပလျက် အ ှ င်ထာဝရ ဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ သတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ အချင်းငါ၏လတိ၊့ သင်တိ့သချုင်းတွင်းများကိ ငါဖွင့် ၍ သင်တိ့ကိ

ထတ် ပီးလ င် ဣသေရလြပည်သိ့ ပိ့ေဆာင် မည်။ ၁၃ အချင်းငါ၏လတိ၊့

သင်တိ့သချုင်းတွင်းများကိ ငါဖွင့် ၍သင်တိ့ ကိ ထတ် ပီးလ င်၊ ၁၄အသက်ရင်ေစြခင်းငှါ

ငါသည် ကိယ်အသက်ကိ သွင်းေပး၍၊ သင်တိ့ကိ ေနရင်းြပည်၌ ေနရာချေသာအခါ၊ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရကလိမ့် မည်။ ငါထာဝရဘရားေြပာသည်အတိင်း

ြပည့် စံေကာင်း ကိလည်း သိရကလိမ့်မည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၁၆အချင်းလသား၊

တတ်တေချာင်းကိယ၍၊ ယဒ အမျိုး ှ င့် သ၏အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလ အမျိုးသားအဘိ့

ဟ ေရးမှတ်ေလာ့။ တဖန် တတ်တေချာင်းကိယ၍၊ ေယာသပ်အမျိုး ှ င့်သ၏

အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလ အမျိုးသားများအဘိ၊့ ဧဖရိမ်တတ်ေပတည်းဟ ေရးမှတ်
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ေလာ့။ ၁၇ ထိတတ် ှ စ်ေချာင်းကိ တေချာင်းတည်းြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ ပးထား၍၊

ထိတေချာင်းတည်းေသာ တတ်ကိ လက်စဲွေလာ့။ ၁၈ သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ့က၊

ထိသိ့ ပေသာ်၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ ငါတိ့အားမေြပာသင့်သေလာဟ ေမးလ င်၊ ၁၉

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိသတိ့ အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ဧဖရိမ်ကိင်ေသာ

ေယာသပ်၏ တတ် ှ င့် ၊ သ၏အေပါင်းအေဘာ် ဣသေရလအမျိုး အ ွယ်တိ့ကိငါယ၍

ယဒတတ် ှ င့်အတ ပးထား ပီးလ င်၊ တေချာင်းတည်းြဖစ်ေသာတတ်ကိငါလက်စဲွမည်ဟ

ဆင့် ဆိလျက်၊ ၂၀ သင်ေရးမှတ်ေသာ ထိတတ်ကိသတိ့မျက်ေမှာက်၌ လက်စဲွလျက်

ေနေလာ့။ ၂၁ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိလည်း ဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ေရာက်ေသာ တပါး အမျိုးသားေနရာအရပ်ရပ်တိ့မှ

သတိ့ကိငါေခ ခ့ဲ၍ စေဝး ေစ ပီးလ င်၊ သတိ့ကိ ေနရင်းြပည်သိ့ ပိ့ေဆာင်မည်။ ၂၂

ထိြပည်တွင် ဣသေရလ ေတာင်တိ့အေပ ၌ လတမျိုးတည်းြဖစ် ေစ၍၊

ှ င်ဘရင်တပါးတည်းသာလ င် ထိသအေပါင်းတိ့ကိ စိးစံရလိမ့်မည်။ ေနာင်တဖန် သတိ့

သည် လ ှ စ်မျိုးမြဖစ်ရ။ ှ စ်တိင်း ှ စ်ြပည်ကဲွြပားလျက် မ ှ ိရ။ ၂၃ ေနာက်တဖန်

သတိ့ ပ်တများ၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ်ေသာ အမများ၊ လွန်ကျူးြခင်းအမများ ှ င့် ကိယ်ကိ

မညစ် းေစရက။ သတိ့ြပစ် မှားေလရာရာ အရပ်တိ့မှ ငါကယ် တ်၍ သန့် ှ င်းေစမည်။

သတိ့သည် ငါ၏ လြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သတိ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်မည်။ ၂၄

ငါ၏ကန်ဒါဝိဒ်သည် သတိ့၏ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၍၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် သိးထိန်းတဦးတည်း

ှ ိ ကလိမ့် မည်။ ငါစီရင်ထံးဖဲွခ့ျက် တရားလမ်းသိ့ လိက်၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ကလိမ့်မည်။ ၂၅

ငါ၏ကန်ယာကပ်အား ငါေပး၍၊ သင်တိ့ ဘိးေဘးများေနဘးေသာ ြပည်၌သတိ့ ှ င့်သားေြမး

အစဥ် အဆက်တိ့သည် ေနကလိမ့်မည်။ ငါ၏ကန်ဒါဝိဒ်သည် လည်း သတိ့ကိ

အစဥ်အ မဲစိးစံလိမ့်မည်။ ၂၆ ထိမှတပါး၊ သတိ့ ှ င့် မိဿဟာယ ပဋိညာဥ်ကိ ငါဖဲွ ့၍၊

ထိပဋိညာဥ်သည် နိစထာဝရပဋိညာဥ် ြဖစ်လိမ့် မည်။ သတိ့ကိေနရာချ၍

များြပားေစမည်။ ငါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ သတိ့အလယ်၌ အစဥ်အ မဲထားမည်။ ၂၇

ငါ၏ဗိမာန်ေတာ်သည်လည်း သတိ့၌ ှ ိ၍၊ ငါသည် သတိ့၏ ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။

သတိသ့ည်လည်း ငါ၏လြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၈ ထိသိင့ါ၏ သန့် ှ င်းရာဌာနသည် သတိ့အလယ်

၌အစဥ်အ မဲတည်ေသာအခါ၊ ငါထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးကိ

သန့် ှ င်းေစသည်ဟတပါး အမျိုးသားတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၈ တဖန်ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ေရာက်လာ၍၊

၂ အချင်းလသား၊ ေရာ ှ ြပည်၊ ေမ ှ က်ြပည်၊ တဗလြပည်ကိ အစိးရေသာ

မာေဂါဂြပည်သား ေဂါဂမင်းတဘက်၌ မျက် ှ ာထား၍ ပေရာဖက် ပလျက်၊ ၃

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိ ရမည်မှာ၊ ေရာ ှ ၊ ေမ ှ က်၊ တဗလြပည်တိ့ကိ

အစိးရေသာ အိေဂါဂမင်း၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ ၄ သင့် ကိ ငါြပန်လာေစမည်။

သင့် ပါး ိ းကိ သံချိတ် ှ င့် ချိတ် ပီးလ င်၊ သင်မှစ၍ထးဆန်းေသာ လက်နက်စံ အမျိုးမျိုးကိ

ေဆာင်ေသာသ၊ ဒိင်းလားပါ၍ ထားကိ လက်စဲွေသာလအလံးအရင်းများ ှ င့် ြမင်း၊ ြမင်းစီးသရဲ

ဗိလ်ေြခ အေပါင်းတိ့ကိ ငါေဆာင်ခ့ဲမည်။ ၅အသီးအသီး ဒိင်လားကိင်၍ သံခေမာက်လံးကိ

ေဆာင်းေသာေပရသိြပည်သား၊ က ှ ြပည်သား၊ ဖတြပည်သား၊ ၆ ေဂါမာ ှ င့်သ၏တပ်များ၊

ေြမာက်ြပည်သား ေတာဂါမအမျိုး ှ င့် သ၏တပ်များအလံးအရင်း အေပါင်း တိ့သည်

သင် ှ င့်အတ လိက်လာကလိမ့်မည်။ ၇သင်သည် မိမိ၌ စေဝးေသာလအလံးအရင်းများ

ှ င့်တကွ ကိယ်ကိြပင်ဆင်ေလာ့။ ြပင်ဆင်လျက်ေနေလာ့။ သတိ့ကိ ေစာင့်လျက်ေနေလာ့။ ၈

ကာြမင့် စွာ ကာလလွန် ပီးမှ သင်သည် အပ်ချုပ် ရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။

ထားေဘး ှ င့် လွတ်၍ လ အမျိုးမျိုးထဲက တ်ေသာြပည်သား၊ ကာြမင့် စွာ

ဆိတ်ညံ လျက်ေနေသာ ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ သိ၊့ တဖန်ေဆာင်ခ့ဲေသာ

ြပည်သားတိ့ ှ ိရာသိ့ ေနာင်ကာလ၌ သင်သည်စစ် ချီ၍လာလိမ့်မည်။ ထိြပည်သားတိ့သည်

လအမျိုးမျိုးထဲက န်ေဆာင်ေသာသြဖစ်၍၊ တြပည်လံး ငိမ်ဝပ်လျက် ှ ိေနေသာအခါ၊ ၉

သင်သည်မိဃ်းသက်မန်တိင်းက့ဲသိ့တက်လာ၍၊ သင်၌ပါေသာ သမ ေသာ

တပ်သားအလံးအရင်း ှ င့် တကွ၊ ထိြပည်ကိ မိဃ်းအံ့သက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၀

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိအခါ သင်သည် အရာရာတိ့ကိ ေအာက်ေမ့၍

မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ကံစည်လျက်၊ ၁၁ ွာဇနပဒ်များေသာြပည်၊ မိ ့ ိ းမ ှ ိ ၊ တံခါး

ကျင် ှ င့် တံခါးမ ှ ိ ၊ စိးရိမ်စရာအေကာင်းအလင်းမ ှ ိ ၊ ငိမ်ဝပ်ေသာြပည်သားတိ့ ှ ိရာသိ့

ငါချီသွား၍၊ ၁၂ သတိ့ဥစာကိ လယက်သိမ်းယမည်။ အရင် ဆိတ်ညံ၍

ယခလေနေသာအရပ်တိ့ကိ၎င်း၊ လအမျိုးမျိုးထဲက စေဝးသြဖင့် တိရစာန်များ ှ င့်

ဥစာများကိရတတ်၍၊ ြပည်အလယ်၌ေနေသာသတိ့ကိ၎င်း တိက်မည်ဟ ကံစည်လိမ့်မည်။

၁၃ ေ ှ ဘြပည်သား၊ ေဒဒန်ြပည်သား၊ တာ ကန်သည်များ၊ ြခေသ့ပျိုယြခင်းငှါ လာသေလာ။

သ့ ဥစာကိ ေဝငှ၍၎င်း သိမ်းသွားလျက်၊ များစွာေသာ လယက်ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ

အေပါင်းအသင်းကိ စေဝးေစ ပီ ေလာဟ ေမးြမန်း ကလိမ့်မည်။ ၁၄ သိ့ြဖစ်၍၊

အချင်းလသား၊ ပေရာဖက် ပ၍ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ေဂါဂအားဆင့် ဆိ

ရမည်မှာ၊ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ငိမ်ဝပ် စွာေနေသာအခါ သင်သည်သိ၍၊

၁၅ ြမင်းစီးေသာသအလံးအရင်းအေပါင်း၊ အား ကီး ေသာစစ်သရဲအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ

ေြမာက်မျက် ှ ာမှ ချီလာမည်။ ၁၆ ြပည်ကိ မိဃ်းအံ့သက့ဲသိ့ ငါ၏လဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့ကိ တက်၍တိက်လာမည်။ ေနာင်ကာလတွင် ငါ၏ြပည်တဘက်၌ သင့် ကိ

ငါေဆာင်ခ့ဲမည်မဟတ်ေလာ။ အေကာင်းမကား၊ အိေဂါဂ၊ လအမျိုးမျိုးတိ့

မျက်ေမှာက်၌ သင့်အားြဖင့် ငါသည်ချီးေြမာက်ရာသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ သတိ့သည်

ငါ့ကိသိရကမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၇ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည်

စစ်ချီေစမည် ဟ၊ လွန်ေလ ပီးေသာေ ှ းကာလ၌ ပေရာဖက် ပေသာငါ၏ ကန်ဣသေရလ

ပေရာဖက်တိ့ အား ငါသည်ဗျာဒိတ်ေပးေသာအခါ၊ သင့် ကိရည်မှတ် သည်မဟတ်ေလာ။ ၁၈

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလတွင်ေဂါဂသည် ဣသေရလြပည်ကိ

တိက်လာ ေသာကာလအခါ၊ ငါသည်ေဒါသအ ှ ိန် ထ၍ အမျက် ထွက်လိမ့်မည်။ ၁၉

အကယ်စင်စစ် ထိအခါ ဣသေရလြပည်၌ ကီးစွာ ေသာ လပ် ှ ားြခင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟ

ငါ၏ေဒါသမီးေလာင် လျက် ငါေြပာ ပီ။ ၂၀ ပင်လယ်ငါး၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊ ေတာ

တိရစာန် ှ င့် ေြမ၌တွားတတ်ေသာတိရစာန်၊ ေြမေပ မှာ ှ ိေသာ လအေပါင်းတိ့သည်

ငါ့ေ ှ မှ့ာ တန်လပ်က လိမ့်မည်။ ေတာင်တိ့သည် ပိလျက်၊ အေစာက်ြမင့် ေသာ

အရပ်တိ့သည် လဲလျက်၊ အလံးစံေသာအိတ် ိး ပတ်လျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၂၁

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ့ေတာင်များ အရပ်ရပ်တိ့တွင်

သတ့ဘက်၌ထားကိ ငါမှာလိက်သြဖင့် ၊ လအေပါင်းတိ့သည် တေယာက်ကိ

တေယာက်ထား ှ င့် ခတ်ကလိမ့်မည်။ ၂၂ ငါသည်ကာလနာေဘး၊ အေသသတ်ြခင်းေဘး

အားြဖင့် သကိ့ဒဏ်ေပးမည်။ သ ှ င့်သ၌ပါေသာတပ်များ၊ အလံးအရင်းများအေပ မှာ

လမ်းမိးေသာမိဃ်းေရ၊ ကီး ေသာမိဃ်းသီး၊ ကန့် ှ င့် ေရာေသာမီးမိဃ်းကိ ွာေစမည်။ ၂၃

ထိသိ့ငါသည် ကိယ်ကိချီးေြမာ်က၍ ိေသဘွယ် ေသာ ဂဏ်လကဏာတိ့ကိြပလျက်၊

များစွာေသာလမျိုးတိ့ ေ ှ မှ့ာ ထင် ှ ားေသာအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ

သတိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၉ သိ့ြဖစ်၍၊ အချင်းလသား၊ ေဂါဂတဘက်၌ ပေရာဖက် ပ၍ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ေရာ ှ ၊ ေမ ှ က်၊ တဗလြပည်တိ့ကိ

အစိးရေသာအိေဂါဂမင်း၊ ငါသည်သင့်တဘက်၌ ေန၏။ ၂ သင့် ကိ ငါလှည့် ၍

ေသွးေဆာင်မည်။ ေြမာက် မျက် ှ ာမှ ချီလာ၍ ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ သိ့

ေရာက်ေစမည်။ ၃ ထိအခါ သင့်လက်ဝဲလက်မှ ေလးကိ၎င်း။ လက်ျာလက်မှ ြမားတိ့ကိ၎င်း၊

ငါ ိက်၍ကျေစမည်။ ၄ သင် ှ င့်သင်၌ပါေသာ တပ်သား အေပါင်းတိ့ သည်

ဣသေရလေတာင်တိ့အေပ မှာ လဲ၍ေသကလိမ့် မည်။ သင့် ကိ အမျိုးမျိုးေသာ

ငှက်ရဲ၊ သားရဲတိ့ကိက်စား စရာဘိ့ ငါအပ်မည်။ ၅ သင်သည် လွင်ြပင်၌

လဲ၍ေသလိမ့်မည်။ ငါေြပာ ပီဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ မာေဂါဂြပည် ှ င့်

ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ ငိမ်ဝပ် စွာေနေသာ သတိ့အေပ သိ့ မီးကိငါလတ်လိက်၍၊

ငါသည်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရကလိမ့်မည်။ ၇ ထိသိ့ငါ၏ နာမြမတ်ကိငါ၏

လဣသေရလ အမျိုးသားတိ့တွင် ထင် ှ ားေစမည်။ ေနာက်တဖန်သတိ့ သည်

ငါ၏နာမြမတ်ကိမ တ်ချရက။ ငါသည်ဣသေရလ အမျိုး၏ သန့် ှ င်းေသာဘရား၊

ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်း ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့သိရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

တဖန်အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ အမေရာက်ေလ ပီ။ ြပည့်စံေလ ပီ။

ယခေနရ့က် သည် ငါမိန့် မက် ှ င့် ပီးေသာ ေနရ့က်ြဖစ်၏။ ၉ ဣသေရလ မိတိ့့၌

ေနေသာသတိ့သည် ထွက် သွား၍၊ စစ်တိက်လက်နက်၊ ဒိင်း၊ လား၊ ေလး၊
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ြမား၊ တတ်၊ လံှများကိ ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး မီး ိ ့ ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ထိကာတွင်

ဥယျာဥ်ေတာ်၌ထင်းမေခွ၊ ေတာ၌ ထင်းမခတ်မလဲှ၊ စစ်တိက်လက်နက်တိ့ ှ င့် မီးေမွး ကလိမ့်

မည်။ ဖျက်ဆီးေသာသတိ့ကိ ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။ လယေသာသတိ့၏

ဥစာကိလည်းလယကလိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိကာလတွင်

ဣသေရလြပည်၊ အိင်အေ ှ ့၊ ခရီးသွားရာချိုင့် ၌ ထင် ှ ားေသာ သချုင်းကိေဂါဂအား

ငါေပးမည်။ ခရီသွားေသာသတိ့သည် ှ ာေခါင်းကိ ပိတ်ရ ကလိမ့်မည်။ ထိအရပ်၌ ေဂါဂ

ှ င့်သ၏လအလံးအရင်း ှ ိသမ ကိေြမ၌ ြမုပ်၍၊ ထိချိုင့်သည် ဟာမန်ေဂါဂ ချိုင့်အမည်ြဖင့်

တွင်လိမ့်မည်။ ၁၂ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ြပည်ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ

ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး ေြမ၌ြမုပ် က လိမ့်မည်။ ၁၃ ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်

ဝိင်း၍ေြမ၌ြမုပ်သြဖင့် ၊ ငါ၏ဘန်းပွင့် ေသာ ထိေနရ့က်၌ သတိ့သည်လည်း ေကျာ်ေစာြခင်းသိ့

ေရာက်ကလိမ့်မည် ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄အရပ်ရပ်လှည့်လည်၍

အြခားေသာခရီးသည် တိ့ ှ င့် ဝိင်းလျက်၊ ေြမေပ ၌ကင်းေသးေသာ အေသ ေကာင်တိ့ကိ

ြမုပ်၍၊ ထိြပည်ကိ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ အစဥ်အမေစာင့် ေသာ သတိ့ကိေ ွးေကာက်၍

ခန့်ထား ရကလိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည် ခနစ်လမက ှ ာေဖွ ကစဥ်တွင်၊ ၁၅ လှည့်လည်၍

ခရီးသွားေသာသတိ့သည် အေသ ေကာင်၏ အ ိးကိေတွ့ြမင်လ င်၊ ေြမ၌ြမုပ်ေသာ

သတိ့သည် ဟာမန်ေဂါဂချိုင့် ၌ မြမုပ်မီှတိင်ေအာင်၊ အ ိး၏အနားမှာမှတ်တိင်ကိ

စိက်ရကမည်။ ၁၆ ထိအရပ်၌ တည်ေသာ မိသ့ည်လည်း ဟာမန် မိဟ့၍တွင်သြဖင့် ၊

ထိသိ့ြပည်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစက လိမ့်မည်။ ၁၇အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား၏

အမိန့် ေတာ်ကိ ငှက်အမျိုးမျိုးတိ့ ှ င့် ေြမတိရစာန်ခပ်သိမ်တိ့အား၊ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

စည်ေဝး၍လာကေလာ့။ ဣသေရလ ေတာင်တိ့အေပ ၌ သင်တိ့အဘိ့ ငါစီရင်ေသာ

ယဇ်ပဲွ ကီး သိ့ အရပ်ရပ်တိ့က စည်းေဝး၍၊ အသားအေသွးကိ ေသာက်စားြခင်းငှါ

လာကေလာ့။ ၁၈သင်တိ့သည် အား ကီးေသာသတိ့၏ အသား၊ ေလာကီမင်းတိ့၏အေသွး၊

ဗာ ှ န်ြပည်၌ ဆေအာင်ေကး ေသာ သိးထီး၊ ဆိတ်ထီး၊ ွားလားဥဿဘတိ့၏ အသား

အေသွးကိ ေသာက်စားရကလိမ့်မည်။ ၁၉သင်တိ့အဘိ့ ငါစီရင်ေသာ ယဇ်ပဲွ၌ ဆီဥကိဝစွာ

စားရကလိမ့်မည်။ အေသွး ှ င့်ယစ်မးသည်တိင်ေအာင် ေသာက်ရကလိမ့်မည်။ ၂၀

ထိသိ့စားပဲွ၌ြမင်း၊ ြမင်းစီးသရဲ၊ ခွန်အား ကီး ေသာသ၊ စစ်တိက်ေသာသ အမျိုးမျိုးတိ့ကိ

ဝစွာစားရက လိမ့်မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ငါ့ဘန်းကိလည်း

တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ငါထင် ှ ားေစ၍၊ ငါစီဂရင်ေသာတရားမ ှ င့် ၊ သတိ့၌

ငါတင်ေသာလက်ကိ တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ့သည် ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၂၂

ငါသည်သတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ြဖစ်ေကာင်းကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ထိေနမှ့ စ၍ သိရကလိမ့်မည်။ ၂၃ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မိမိအမျိုးတိ့

အြပစ်ေကာင့် သိမ်းသွားြခင်းခံရေကာင်းကိ တပါး အမျိုးသားတိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။

ငါ့ကိြပစ်မှားေသာ ေကာင့် ၊ ငါသည် မျက် ှ ာလဲ၍ ရန်သတိ့လက်သိ့ အပ် သြဖင့် ၊

ထိသအေပါင်းတိ့သည် ထားြဖင့် လဲ၍ ေသရ ကပီ။ ၂၄ သတိ့ညစ် းေသာအမ၊

လွန်ကျူးြခင်းအမတိ့ အတိင်း ငါသည် ပ၍ မျက် ှ ာကိလဲ ပီ။ ၂၅ ဤအမတွင်

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာယာကပ် အမျိုးကိ

ငါတဖန်ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ ကယ်မသနားသြဖင့် ၊

ငါ၏နာမြမတ်အဘိ့ အလိငှါ စိတ်အား ကီးမည်။ ၂၆သတိ့ကိ လအမျိုးမျိုးထဲက ငါေခ ခ့ဲ၍၊

၂၇ ရန်သေနရာြပည်တိ့မှ စေဝးေစလျက်၊ သတိ့ အားြဖင့် များစွားေသာ လမျိုးတိ့ေ ှ မှ့ာ

ငါသည်ချီးေြမာက် ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ သတိ့သည် ေကာက်ေစေသာ သမ ှ ိ၊

ငိမ်ဝပ်စွာေနကစဥ်တွင် ခံရဘးေသာအ ှ က်ကဲွ ြခင်း ှ င့် ၊ ငါအားြပစ်မှားြခင်းအြပစ်များကိ

ေအာက်ေမ့က ရလိမ့်မည်။ ၂၈ ငါသည်သတိ့ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ သိမ်း

သွားြခင်းကိ ခံေစေသာေကာင့် ၎င်း၊ ေနာက်တဖန် ေနရင်းြပည်၌ စေဝးေစ၍

ေနရာချေသာေကာင့် ၎င်း၊ သတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားြဖစ်ေကာင်းကိ သိရက

လိမ့်မည်။ ၂၉ ငါသည် ကိယ်ဝိညာဥ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသား အေပ သိ့

သွန်းေလာင်းေသာအခါ၊ သတိ့တွင် တေယာက် ကိမ ေနာက်တဖန်ငါမစွန့်ပစ်၊

ငါ့မျက် ှ ာကိလည်းမလဲဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၀ ငါတိသ့ည် သိမ်းသွားြခင်းကိခံရာ သကရာဇ် ှ စ်ဆယ်ငါးခ၊ ပဌမလဆယ်ရက်ေန၊့

မိေ့တာ်ကိ လပ် ကံ ၍၊ တဆယ်ေလး ှ စ်ေစ့ေသာေန့ တွင်၊ ထာဝရဘရား၏

လက်ေတာ်သည် ငါ့အေပ မှာ ှ ိ၍ ထိ မိသိ့့ေဆာင် သွားေတာ်မ၏။ ၂ ဘရားသခင်၏

ဗျာဒိတ် ပါ ံအားြဖင့် ငါ့ကိ ဣသေရလြပည်သိ့ ေဆာင်သွား၍၊ အလွန်ြမင့် ေသာ

ေတာင်ေပ မှာ တင်ထားေတာ်မ၏။ ထိေတာင်အနားမှာ ေတာင်ဘက်၌ မိပံ့သဏာန် ှ ိ၏။ ၃

ထိအရပ်သိ့ ငါ့ကိေဆာင်သွားေတာ်မေသာအခါ၊ ေကးဝါက့ဲသိ့ အဆင်းအေရာင် ှ ိေသာ

လတဦးသည် တိင်းစရာ ကျူလံး ှ င့် ချည် ကိးကိ ကိင်လျက် မိတံ့ခါးဝမှာ ရပ်ေန၏။ ၄

ထိသက၊ အချင်းလသား၊ ေစ့ေစ့ကည့် ေလာ့။ ေစ့ေစ့နားေထာင်ေလာ့။ ငါြပလတ့ံသမ တိ့ကိ

ှ လံးသွင်း ေလာ့။ သင့်အား ငါြပအ့ံေသာငှါ သင့် ကိဤအရပ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲေတာ်မ ပီ၊

ြမင်သမ တိ့ကိလည်း ဣသေရလ အမျိုးအားြပရမည်ဟဆိ၏။ ၅ အိမ်ေတာ်ြပင်ပတ်လည်၌

တန်တိင်း ှ ိ၏။ ထိသသည် သံေတာင်အားြဖင့် အ ှ ည်ေြခာက်ေတာင် ှ ိေသာ ကျူလံးကိ

ကိင်လျက်၊ ထိတန်တိင်းကိတိင်း၍ အထကျူတြပန်၊ အြမင့်လည်း ကျူတြပန် ှ ိ၏။ ၆

ထိေနာက်၊ အေ ှ တံ့ခါးသိ့သွား၍ ေလှကားကိ တက် ပီးမှ၊ တံခါးထပ် ှ င့် တံခါးခံကိတိင်း၍

အနံ ကျူတြပန်စီ ှ ိ၏။ ၇ အခန်းငယ်တိ့သည် တခန်း ှ င့်တခန်း ငါး ေတာင်ကွာလျက်

အလျားကျူတြပန်၊ အနံလည်း ကျူတြပန်စီ ှ ိ က၏။ ၈ အတွင်းတံခါးခံလည်း

အနံကျူတြပန် ှ ိ၏။ ၉ တံခါးမတ်ကိလည်း တိင်း၍အလျား ှ စ်ေတာင် ှ ိ၏။ မတ်တိင်အြမင့်

ှ စ်ေတာင်စီ ှ ိ၏။ တံခါးမတ်သည် တံခါးအတွင်းဘက်၌ ှ ိသတည်း။ ၁၀ အေ ှ တံ့ခါး

တဘက်တချက်၌ အခန်းငယ် သံးခန်းစီ ှ ိ၍၊ အလျားအနံတညီတည်း၊ တဘက်တချက်၌

တိင်အြမင့်လည်း တညီတည်း ှ ိ က၏။ ၁၁ တံခါးဝကိလည်းတိင်း၍ အနံဆယ်ေတာင်၊

အြမင့်တဆယ်သံးေတာင် ှ ိ၏။ ၁၂ အခန်းငယ်တိ့ေ ှ မှ့ာ တဘက်တချက်၌

ကမ်း ြပင်အနံတေတာင် ှ ိ၏။ တဘက်တချက်၌ ှ ိေသာ အခန်းငယ်တိ့သည်

အလျားအနံေြခာက်ေတာင်စီ ှ ိ၏။ ၁၃ ထိေနာက်၊ အခန်းငယ်အမိးစွန်းတခမှသည်

တခတိင်ေအာင် တိင်း၍အကျယ် ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ၏။ တံခါးတိ့သည်

မျက် ှ ာချင်းဆိင် က၏။ ၁၄ တံခါးပတ်လည် တန်တိင်းအတွင်း၊ ေထာင့် တိင် အထိ၊

အေတာင်ေြခာက်ဆယ်ကျယ်ေအာင် တိင်များကိ ထားေလ၏။ ၁၅ ြပင်တံခါးဝမှသည်

အတွင်းတံခါးမတ်ဝတိင် ေအာင် အေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ၏။ ၁၆ အခန်းများ၊

တံခါးအတွင်းပတ်လည်တိင်များ၊ တံခါးမတ်များ အတွင်းဘက်၌ ကျဥ်းေသာြပတင်းေပါက်

များ ှ ိ၏။ တိင်များ၌စွနပလွပင်ပံထလျက် ှ ိ၏။ ၁၇ ထိေနာက်၊ ငါ့ကိြပင်တန်တိင်းထဲသိ့

သွင်း၍ အခန်းများကိ ငါြမင်၏။ ေကျာက်ခင်းလည်း ှ ိ၏။ ေကျာက်ခင်းအေပ မှာ

အခန်းသံးဆယ် ှ ိ၏။ ၁၈ တံခါးများအစဥ်အတိင်းလိက်၍၊ တံခါးအနားမှာ ှ ိေသာ

ေကျာက်ခင်းသည် ေအာက်ေကျာက်ခင်းြဖစ်၏။ ၁၉ ထိေနာက်၊ ေအာက်တံခါးဦးမှသည်

အတွင်း တန်းတိင်းြပင်ဘက် ဦးတိင်ေအာင်တိင်း၍၊ အေ ှ မ့ျက် ှ ာ ၌ အေတာင်တရာကွာ၏။

၂၀ တဖန်ေြမာက်မျက် ှ ာသိ့ ေခ သွား၍၊ ြပင် တန်တိင်းေြမာက်ဘက်သိ့

မျက် ှ ာ ပေသာတံခါးအြမင့် ှ င့် အနံကိတိင်းေလ၏။ ၂၁ အခန်းတိ့သည်

တဘက်တချက်၌ သံးခန်းစီ ှ ိ၏။ တိင်များ၊ မတ်များတိ့သည် အရင်တံခါးက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊

အလျားအေတာင်ငါးဆယ်၊ အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ၏။ ၂၂ ြပတင်းေပါက်၊ မတ်၊

စွန်ပလံွပင်များတိ့သည် အေ ှ တံ့ခါးက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ေလှကားခနစ်ထစ်ြဖင့်

တံခါးသိ့တက်ရ၏။ မတ်တိ့သည် ေလှကား ှ င့် တတန်း တည်း ှ ိ က၏။ ၂၃

အေ ှ ဘ့က်၌ ှ ိသက့ဲသိ့ ေြမာက်တံခါး မျက် ှ ာ ချင်းဆိင်အတွင်း တန်တိင်းတံခါးဝ ှ ိ၏။

တံခါဝတခ ှ င့် တခ အေတာင်တရာကွာ၏။ ၂၄ ထိေနာက်၊ ေတာင်မျက် ှ ာသိ့ေခ သွား၍

ေတာင်တံခါးကိ ငါြမင်၏။ တိင်များ၊ မတ်များကိတိင်း၍ အရင်ပမာဏ ှ င့်တညီတည်း

ှ ိ က၏။ ၂၅ အရင်ြပတင်းေပါက်က့ဲသိ့ ြပတင်းေပါက်များ၊ မတ်များ ှ ိ၍၊

အလျားအေတာင်ငါးဆယ်၊ အနံ ှ စ်ဆယ်ငါး ေတာင် ှ ိ၏။ ၂၆ ေလှကား

ခနစ်ထစ်ြဖင့် တံခါးသိ့တက်ရ၏။ မတ်တိ့သည် ေလှကား ှ င့် တတန်းတည်း ှ ိ က၏။

တဘက်တချက်တိင်များ၌ စွန်ပလံွပင်ပံ ထလျက် ှ ိ၏။ ၂၇ ေတာင်မျက် ှ ာ၌

အတွင်းတန်တိင်တံခါးဝ ှ ိ၏။ ထိမျက် ှ ာ၌ တံခါးဝတခမှသည် တခတိင်ေအာင်တိင်း၍

အေတာင်တရာကွား၏။ ၂၈တဖန်အတွင်းတန်တိင်းထဲသိ့ေတာင် တံခါးြဖင့် သွင်း၍၊ အရင်

ပမာဏ ှ င့်အညီ ထိတံခါးကိတိင်းေလ၏။ ၂၉ အခန်းငယ်များ၊ တိင်များ၊

မတ်များတိ့သည် အရင်ပမာဏ ှ င့်တညီတည်း ှ ိ က၏။ တံခါးဝပတ်လည် ၌၎င်း၊
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မတ်များ၌၎င်းြပတင်းေပါက် ှ ိ၍၊ အလျားအေတာင် ငါးဆယ်၊ အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ၏။

၃၀ ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ မတ်တိ့သည်လည်း အလျား အေတာင် ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင်၊

အနံငါးေတာင် ှ ိ၏။ ၃၁ မတ်တိ့သည် ြပင်တန်တိင်သိ့မျက် ှ ာ ပ၍၊ တိင် များအေပ မှာ

စွန်ပလံွပင်ပံ ထလျက် ှ ိ၏။ ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။ ၃၂ အေ ှ ဘ့က်၌လည်း

အတွင်းတန်တိင်းထဲသိ့ သွင်း၍၊ ထိတံခါးကိ အရင်ပမာဏ ှ င့်အညီ တိင်းေလ၏။ ၃၃

အခန်းငယ်များ၊ တိင်များ၊ မတ်များတိ့သည် အရင်ပမာဏ ှ င့် တညီတည်း ှ ိ က၏။

တံခါးဝပတ်လည် ၌၎င်း၊ မတ်များ၌၎င်း ြပတင်းေပါက် ှ ိ၍၊ အလျား အေတာင်ငါးဆယ်၊

အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ၏။ ၃၄ မတ်တိ့သည် ြပင်တန်တိင်သိ့ မျက် ှ ာ ပ၍၊

တဘက်တချက်တိင်များေပ မှာစွန်ပလံွပင် ပံထလျက် ှ ိ၏။ ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်

တက်ရ၏။ ၃၅တဖန် ေြမာက်တံခါးသိ့ ေခ သွား၍ အရင် ပမာဏ ှ င့်အညီ တိင်းေလ၏။

၃၆ အခန်းငယ်များတိင်များ၊ မတ်များ၊ ပတ်လည်၌ ြပတင်းေပါက်များတိ့ ှ င့် ြပည့် စံ၍၊

အလျာအေတာင် ငါးဆယ်၊ အနံ ှ စ်ဆယ်ငါးေတာင် ှ ိ၏။ ၃၇ မတ်တိ့သည်

ြပင်တန်တိင်းသိ့မျက် ှ ာ ပ၍၊ တဘက်တချက်တိင်များအေပ မှာ စွန်ပလံွပင်ပံ ထလျက်

ှ ိ၏။ ေလှကား ှ စ်ထစ်ြဖင့်တက်ရ၏။ ၃၈ မီး ိေ့သာ ယဇ်ေကာင်ကိေရ ှ င့် ေဆးေကာ

စရာအခန်းများ၊ အခန်းဝင်ဝများတိ့သည် ထိတံခါးမတ်၌ ှ ိ က၏။ ၃၉ မီး ိရ့ာယဇ်၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ဒစ ိက်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင်ကိ သတ်စရာဘိ၊့ တံခါးမတ်အတွင်း တဘက်

တချက်၌ စာပဲွ ှ စ်ခစီ ှ ိ က၏။ ၄၀ ေြမာက်တံခါးဝသိ့ တက်ရာတံခါးမတ်၊ ြပင်

အနားတဘက်တချက်၌လည်း စားပဲွ ှ စ်ခစီ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၄၁ တံခါးဝတဘက်တချက်၌

ယဇ်ေကာင်ကိ သတ်စရာစားပဲွေလးခစီ၊ ေပါင်း ှ စ်ခ ှ ိ က၏။ ၄၂ မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့

စားပဲွေလးခတိ့သည် ဆစ်ေသာ ေကျာက်ြဖင့် ပီး၍၊ အလျားတေတာင်တထွာ၊ အနံ

တေတာင်တထွာ၊ အြမင့်တေတာင် ှ ိ၏။ ထိ စားပဲွေပ မှာ မီး ိရ့ာယဇ်ေကာင်ကိ

သတ်စရာတန်ဆာများကိ တင်ထားရက၏။ ၄၃ စားပဲွအေပပတ်လည်၌

အကျယ်လက်တဝါး ှ ိေသာ အနားပတ် တပ်လျက် ှ ိ၍၊ ပေဇာ်စရာယဇ်သား ကိ

တင်ထားရက၏။ ၄၄ အတွင်းတံခါးြပင်မှာ အတွင်းတန်တိင်း၌ အခန်း ှ စ်ခကိ

ငါြမင်၏။ တခန်းကား၊ ေြမာက်တံခါးအနားမှာ ှ ိ၍ ေတာင်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပ၏။

တခန်းကား၊ ေတာင် တံခါးအနားမှာ ှ ိ၍ ေြမာက်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပ၏။ ၄၅

ေတာင်ဘက်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာ ဤအခန်းကား၊ အိမ်ေတာ် အမကိေဆာင်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် ေနစရာ ဘိ၊့ ၄၆ ေြမာက်ဘက်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာ ဤအခန်းကား၊

ယဇ်ပလင်အမကိ ေဆာင်ေသာယဇ်ပေရာဟိတ် ေနစရာ ဘိ့ြဖစ်၏။ ထိသတိ့ကား၊

ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ အမေတာ်ကိ ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ ေလဝိသား တိ့တွင်

ေ ွးေကာက်ေသာဇာဒတ်သားေပတည်းဟ ငါ့အား ေြပာဆိ၏။ ၄၇ ထိအခါ

တန်တိင်းကိတိင်း၍ အလျားအေတာင် တရာ၊ အနံအေတာင်တရာ စတရန်း ှ ိ၏။ ယဇ်ပလင်

သည် အိမ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ တည်၏။ ၄၈ အိမ်ေတာ်ဦးသိ့ေခ ၍ တံခါးဝ ှ စ်ဘက်ကိ တိင်းလ င်၊

အကျယ်ငါးေတာင်စီ ှ ိ၏။ တံခါး ွက် ှ စ်ဘက်၊ အနံသံးေတာင်စီ ှ ိ၏။ ၄၉

အိမ်ေတာ်ဦးအလျားကား အေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံကားတဆယ်တေတာင် ှ ိ၏။

ေလှကားဆယ်ထစ်ြဖင့် တက်ရ၏။ အိမ်ေတာ်ဦအနား၊ တဘက်တချက်၌

တိင်တလံးစီတည်လျက် ှ ိ၏။

၄၁ ထိေနာက်မှ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ေခ ၍ တံခါးတိင် တိ့ကိ တိင်းလ င်၊

ှ စ်ဘက်၌ တံခါးတိင်ထသည် ဗိမာန် ေတာ်ထ ှ င့်အမ ေြခာက်ေတာင် ှ ိ၏။ ၂

ဗိမာန်ေတာ်တံခါးဝအကျယ်ကား ဆယ်ေတာင် ှ ိ၏။ တံခါးဝတဘက် ှ င့်တဘက်လည်း

ငါးေတာင်စီ ကျယ်၏။ ဗိမာန်ေတာ်ကိတိင်း၍၊ အလျားကား အေတာင် ေလးဆယ်၊

အနံကားအေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိ၏။ ၃ ထိေနာက်၊ အထဲသိ့ဝင်၍ အရာရာတိ့ကိ တိင်း

လ င်၊ တံခါးတိင် ှ စ်ေတာင်၊ တံခါးဝေြခာက်ေတာင်၊ တံခါးဝတဘက်တချက်

ခနစ်ေတာင်စီ ှ ိ၏။ ၄ ထိအခန်းသည် ဗိမာန်ေတာ်အနံ ှ င့် တညီ တည်းြဖစ်လျက်၊

အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံလည်း အေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိသည်ကိ တိင်း၍၊

ဤအခန်းကား အလွန်သန့် ှ င်းရာဌာနြဖစ်သည်ဟ ငါ့အားေြပာဆိ၏။ ၅ ထိေနာက်၊

အိမ်ေတာ်ထရံကိတိင်း၍ အထ ေြခာက်ေတာင် ှ ိ၏။ အိမ်ေတာ်ပတ်လည် ထရံအခန်းတိ့

သည် အနံေလးေတာင်စီ ှ ိ၏။ ၆ ထရံအခန်းတိ့သည် အစဥ်အတိင်းသံးဆယ်၊

အဆင့် သံးဆင့် ေပါင်းသံးဆယ်သံးလီ ှ ိ က၏။ ထိအခန်း တိ့သည် အိမ်ေတာ်ထရံထဲသိ့

မဝင်ဘဲထရံေအာက်ပိင်း ထွက်ေသာေြခအေပ မှာ မီှေနက၏။ ၇

ထရံအခန်းေအာက်ဆင့် မှသည် ဒတိယအဆင့် သိ့၎င်း၊ ဒတိယအဆင့် မှသည်

တတိယအဆင့် သိ့၎င်း တက်သည်အတိင်း၊ အိမ်ေတာ်ထရံပတ်လည် တေ ှ ာက်

လံးဆက်ကာ ဆက်ကာဆတ်၍၊ အခန်းေနရာသည် အစဥ် အတိင်းကျယ်လျက်

အဆင့်ဆင့်တက်၏။ ၈ အိမ်ေတာ်အထက်ပိင်း ပတ်လည်၌ အြမင့် ဆံး ေသာ

ထရံအခန်းတိ့သည် ေြခာက်ေတာင် ှ ည်ေသာ ကျူတြပန်မ ကျယ် က၏။

၉ ထရံအခန်းြပင်ဘက်၌ကာေသာ ထရံသည် အထငါးေတာင် ှ ိ၏။

ကျန် ကင်းေသာအရပ်သည် ထရံအခန်းတိ့ ှ င့် ဆိင်၏။ ၁၀ အိမ်ေတာ်ပတ်လည်၌

ထရံအခန်းတိ့သည် အိမ်ေတာ်တန်တိင်းအခန်းတိ့ ှ င့် အေတာင် ှ စ်ဆယ်

ကွာလျက် ှ ိ က၏။ ၁၁ ထရံအခန်းတိ့သည် ကျန် ကင်းေသာအရပ်သိ့ ဖွင့် ၍

ေြမာက်ဘက်သိ့၎င်း၊ ေတာင်ဘက်သိ့၎င်း မျက် ှ ာ ပက၏။ ကျန် ကင်းေသာ အရပ်သည်

ပတ်လည်၌ အနံငါးေတာင် ှ ိ၏။ ၁၂ လွတ်လပ်ေသာ အရပ်ကိပိတ်၍ အေနာက်

ဘက်၌ ှ ိေသာ တန်တိင်းသည် အလျားအေတာင်ခနစ် ဆယ် ှ ိ၍၊ အိမ်ေတာ်ပတ်လည်

တန်တိင်းသည်လည်း အထငါးေတာင်၊ အလျားအေတာင်ကိးဆယ် ှ ိ၏။ ၁၃

ထိသိ့အိမ်ေတာ်ကိတိင်း၍ လွတ်လပ်ေသာအရပ်၊ အိမ်ေတာ်ထရံ၊ တန်တိင်းပါလျက်အလျား

အေတာင်တရာ ှ ိ၏။ ၁၄အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ လွတ်လပ်ေသာအရပ်ပါလျက်၊ အိမ်ေတာ်ဦး

အတိင်းအ ှ ည်လည်း အေတာင်တရာ ှ ိ၏။ ၁၅ လွတ်လပ်ေသာအရပ်၌

ကာေသာေ ှ တ့န်တိင် ှ င့် ေနာက်တန် တိင်ကိတိင်း၍၊ တဘက်တချက်၌ ှ ိေသာ

ထရံအခန်းပါလျက် အလျားအေတာင်တရာ ှ ိ၏။ ၁၆အတွင်းဗိမာန် ှ င့်တန်တိင်မတ်များ၊

တံခါးခံ များ၊ ကျဥ်းေသာ ြပတင်းေပါက်များ၊ တံခါးခံ ှ ိသမ တဘက်တချက်သံးဆင့် ှ ိေသာ

ထရံအခန်းနံရံများတိ့ သည် ေြမမှြပတင်းေပါက်တိင်ေအာင် ပျဥ်ြပား ှ င့် ဖံး အပ် လျက် ှ ိ၏။

ြပတင်းေပါက်တိ့သည်လည်း ကွယ်ကာလျက် ှ ိ က၏။ ၁၇ တံခါးေပါက် ှ ိသမအထက်၊

အတွင်းဗိမာန်ြပင် ဘက်၊ အိမ်ေတာ်အတွင်းြပင်ထရံပတ်လည်၌ ေခ ဗိမ် ှ င့်

စွန်ပလံွပင်ပံထ၍၊ ၁၈ ေခ ဗိမ် ှ စ်ခ ကားမှာ စွန်ပလံွပင်တခစီ ှ ိ၏။ ေခ ဗိမ်တခ၌

မျက် ှ ာ ှ စ်ခစီပါလျက်၊ ၁၉ စွန်ပလံွပင် ှ စ်ခ ကားမှာ တဘက်၌လမျက် ှ ာ၊ တဘက်၌

ြခေသ့မျက် ှ ာကိ ြပက၏။ ၂၀ ထိသိ့ အိမ်ေတာ်ပတ်လည်၊ ေြမမှသည်တံခါး

ေပါက်အထက်တိင်ေအာင် ဗိမာန်ေတာ်ထရံ၌ ေခ ဗိမ် ှ င့် စွန်ပလံွပင် အ ပ်ထလျက် ှ ိ၏။

၂၁ ဗိမာန်ေတာ်တိင်တိ့သည် ေလးေထာင့် ြဖစ် က၏။ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်

မျက် ှ ာချင်းတက၏။ ၂၂ သစ်သားယဇ်ပလင်သည် အြမင့် သံးေတာင်၊ အလျား ှ စ်ေတာင်၊

အနံ ှ စ်ေတာင် ှ ိ၏။ ပလင်ေထာင့် ၊ ဘိနပ်၊ နံရံတိ့သည်သစ်သားြဖင့် ပီး က၏။ ဤစားပဲွကား၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်မှာတင်ေသာ စာပဲွေပတည်းဟ ငါ့အားေြပာဆိ၏။ ၂၃

ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် သန့် ှ င်းရာဌာန၌ တံခါးေပါက် တေပါက်စီ ှ ိ၍၊ ၂၄ တံခါးတိ့သည်လည်း

တပ်ေသာ တံခါး ွက် ှ စ် ွက်စီ ှ ိ၏။ ၂၅ ဗိမာန်ေတာ်ထရံ၌ထသက့ဲသိ့ တံခါး ွက်တိ့၌

ေခ ဗိမ် ှ င့် စွန်ပလံွပင်ပံ ထလျက် ှ ိ၏။ မတ်ဦးအထက်မှာ ထပ်တင်လျက် ှ ိ၏။ ၂၆

မတ်နံရံ၊ အိမ်ေတာ်အခန်းထရံတိ့သည် ထပ်များ၊ ကျဥ်းေသာ ြပတ်တင်းေပါက်များ၊

စွန်ပလံွပင်များ ှ င့် ြပည့်စံက၏။

၄၂ ထိေနာက်မှ ေြမာက်လမ်းြဖင့် ြပင်တန်တိင်းထဲသိ့ ေခ သွား၍၊

အိမ်ေတာ်ေြမာက်ဘက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အရပ်ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ အခန်းများကိ

ြပေလ၏။ ၂ ထိအခန်းတိ့သည် ေြမာက်တံခါးအထိ၊ အလျား အေတာင်တရာ၊

အနံအေတာင်ငါးဆယ် ှ ိ က၏။ ၃ အေတာင် ှ စ်ဆယ် ှ ိေသာ အတွင်းတန်တိင်းေ ှ ့၊

ြပင်တန်တိင်း ေကျာက်ခင်းေ ှ တွ့င် တဘက်တချက်၌ နံရံ အခန်းသံးဆင့် ှ ိ၏။ ၄

ထိအခန်းများေ ှ မှ့ာ တေတာင်ကျယ်ေသာ လမ်း ှ င့်တကွ အတွင်းဘက်သိ့ဝင်၍၊

အနံဆယ်ေတာင် ှ ိေသာစက ှ ိ၏။ အခန်းတံခါးတိ့သည် ေြမာက်ဘက်သိ့ မျက် ှ ာ ပက၏။

၅ အထက်ခန်းတိ့သည် ကျဥ်း က၏။ သတိ့၏ ကမ်းြပင်သည် ေအာက်ခန်း ကမ်းြပင်၊

အလယ်ခန်း ကမ်းြပင် ှ င့် မညီ၊ အထဲသိ့ဝင်လျက် ှ ိ က၏။ ၆ အေကာင်းမကား၊

အခန်းသံးဆင့် ှ ိေသာ်လည်း၊ ထိအခန်းတိ့သည် အြခားတန်တိင်းက့ဲသိ့တိင်မ ှ ိ ၊ သိ့ြဖစ်၍၊

ေအာက်ခန်း ှ င့် အလယ်ခန်းထက်သာ၍ ကျဥ်း က၏။ ၇ ထိအခန်းများတဘက်တချက်၊
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ြပင်တန်တိင်း ဘက်မှာ အခန်းများေ ှ ့၌ကာေသာ နံရံသည် အလျား အေတာင်

ငါးဆယ် ှ ိ၏။ ၈ ြပင်တန်တိင်း ှ င့် ဆိင်ေသာအခန်းတိ့သည် အလျားအေတာင်ငါးဆယ်

ှ ိ က၏။ ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ အလျားသည် အေတာင်တရာ ှ ိ၏။ ၉ ြပင်တန်တိင်းမှလာ၍၊

ထိအခန်းများ ေြခရင်း အေ ှ ဘ့က်၌ ဝင်ရာလမ်း ှ ိ၏။ ၁၀ အိမ်ေတာ်ေတာင်ဘက်၊

လွတ်လပ်ေသာ အရပ် ကိ ကာေသာ တန်တိင်းနံရံ၌လည်း အခန်းများ ှ ိ က၏။ ၁၁

ထိအခန်းစေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာစကမှစ၍ အခန်း အလျားအနံ၊ ထွက်ရာဝင်ရာ

တံခါး ှ ိသမ တိ့သည် ေြမာက်အခန်းစ ှ င့် ပံသဏာန်တက၏။ ၁၂

ေတာင်ခန်းတံခါးတိ့သည်လည်း ေြမာက်ခန်း တံခါးတိ့ ှ င့် တသည် ြဖစ်၍၊

တန်တိင်းတဘက်တချက်၊ အေ ှ သိ့့မျက် ှ ာ ပေသာ စကဦး၌ ဝင်ရာတတံခါးဝ ှ ိ၏။

၁၃ တိင်းေသာသကလည်း၊ လွတ်လပ်ေသာ အရပ် ေ ှ မှ့ာ ေြမာက်ခန်း ှ င့်

ေတာင်ခန်းတိ့သည် သန့် ှ င်း ေသာအခန်း၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အလွန်သန့် ှ င်းေသာအရာများ ကိ စားရေသာအခန်းြဖစ် က၏။

ထိအရပ်သည် သန့် ှ င်း ေသာေကာင့်အလွန် သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်

သကာ၊ အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်တိ့ကိ ထားရာအရပ်ြဖစ်၏။ ၁၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဝင်ေသာအခါ အမ ေတာ်ေဆာင် အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊

သန့် ှ င်းေသာအရပ်မှ ြပင်တန်တိင်သိ့မထွက်ရ။ ထိအဝတ်သန့် ှ င်းေသာေကာင့်

ခတ်ထား၍အြခားေသာ အဝတ်ကိ ဝတ် ပီးမှ၊ လများ ှ ိရာ သိ့ ထွက်သွားရကမည်ဟ

ငါ့အားေြပာဆိ၏။ ၁၅အတွင်းဗိမာန်ေတာ်ကိ တိင်း ပီးသည်ေနာက်၊ အေ ှ တံ့ခါးြပင်သိ့

ေခ သွား၍၊ ၁၆ တိင်းစရာကျူလံး ှ င့်အေ ှ မ့ျက် ှ ာကိ တိင်းလ င် ကျူလံးအြပန်

ငါးရာ ှ ိ၏။ ၁၇ ေြမာက်မျက် ှ ာကိတိင်းလ င်လည်း ကျူလံး အြပန်ငါးရာ ှ ိ၏။ ၁၈

ေတာင်မျက် ှ ာကိတိင်းလ င်လည်း ကျူလံး အြပန်ငါးရာ ှ ိ၏။ ၁၉

အေနာက်မျက် ှ ာကိတိင်းလ င်လည်း ကျူလံး အြပန်ငါးရာ ှ ိ၏။ ၂၀ ေလးမျက် ှ ာကိတိင်း၍

ပတ်လည်း၌ ှ ိေသာ တန်တိင်သည် သန့် ှ င်းေသာအရပ်၊ မသန့် ှ င်းေသာ အရပ်တိ့ကိ

ပိင်းြခင်းလျက်၊ အလျားအြပန်ငါးရာ၊ အနံ လည်း အြပန်ငါးရာ ှ ိ၏။

၄၃ ထိေနာက်မှ အေ ှ ဘ့က်သိ့ မျက် ှ ာ ပေသာ တံခါးဝသိ့ တဖန်ေခ သွား၏။

၂ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ဘန်းေတာ် သည် အေ ှ မ့ျက် ှ ာမှလာ၍၊

အသံသည် သမဒရာ သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ေရာင်ြခည်ေတာ်အားြဖင့် ေြမတြပင်လံး လင်း၏။ ၃

ငါြမင်ေသာ ပါ ံသည် မိေ့တာ်ကိဖျက်ဆီးြခင်း ငှါ လာေသာအခါ၊ ငါြမင်ေသာ

ပါ ံ ှ င့်တ၏။ ထင် ှ ား ေသာအရာတိ့သည် ေခဗာြမစ်နားမှာ ငါြမင်ဘးေသာ

အရာများက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ငါသည် ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ ၄ထာဝရဘရား၏ ဘန်းေတာ်သည်

အေ ှ ဘ့က် သိ့ မျက် ှ ာ ပေသာ တံခါးလမ်းြဖင့် အိမ်ေတာ်ထဲသိ့ ဝင်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိအခါ

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့ကိချီလျက် အတွင်း တန်တိင်းထဲသိ့ ေဆာင်သွား၍၊ ထာဝရဘရား၏

ဘန်းေတာ်သည် တအိမ်လံးကိ ြဖည့်ေတာ်မ၏။ ၆အရင်လသည် ငါ့အနားမှာရပ်ေနလျက်၊

အိမ်ေတာ်ထဲက ငါ့အား မိန့်ေတာ်မေသာအသံကိ ငါ ကား သည်ကား၊ ၇အချင်းလသား၊

ဤအရပ်သည် ငါ့ပလင်တည်ရာ အရပ်၊ ငါ့ေြခဘဝါးနင်း မဲအရပ်၊ ဣသေရလအမျိုးသား

တိ့တွင် အစဥ်အ မဲငါ့ေနရာအရပ် ြဖစ်၏။ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်များ ှ င့်

အမျိုးသားတိ့သည် မှားယွင်းြခင်းအား ြဖင့် ၎င်း၊ ှ င်ဘရင်၏အေသေကာင်အားြဖင့် ၎င်း၊

ြမင့် ရာ အရပ်တိ့၌ငါ၏နာမေတာ်ြမတ်ကိ ေနာက်တဖန် မ တ်ချရက။ ၈

သတိ့တံခါးခံကိလည်း ငါ့တံခါးခံအနားမှာ၎င်း၊ သတိ့တိင်ကိ လည်း ငါ့တိင်အနားမှာ၎င်း

တည်စိက်လျက်၊ ငါ ှ င့်သတိ့စပ် ကားမှာ နံရံတခတည်းသာ ှ ိလျက်၊ သတိ့ ပမိေသာ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်အမတိ့ြဖင့် ၊ ငါ၏နာမေတာ် ြမတ်ကိ တ်ချေသာေကာင့် ၊

ငါသည်အမျက်ထွက်၍ သတိ့ကိ ဖျက်ဆီး ပီ။ ၉ယခမကား၊ သတိ့မှားယွင်းြခင်းအမများ ှ င့်

ှ င်ဘရင်၏အေသေကာင်များကိ ငါမှေဝးစွာ ပယ် ှ ား ကေစ။ ငါသည်လည်း သတိ့တွင်

အစဥ်အ မဲေနမည်။ ၁၀ အချင်းလသား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ကိယ်ဒစ ိက်အြပစ်ေကာင့် ှ က်ေကာက်ေစြခင်းငှါ အိမ်ေတာ်ကိြပေလာ့။ အိမ်ေတာ်ပံကိ

သတိ့ တိင်း က ေစေလာ့။ ၁၁ သတိ့သည် ကိယ် ပမိေသာအမများေကာင့်

အမှန် ှ က်ေကာက်လ င်၊ အိမ်ပံသဏာန် ှ င့် ထွက်ရာ ဝင်ရာတံခါးဝများ၊ ကျင့် ရသမ ေသာ

ထံးစံများ၊ စီရင် ထံးဖဲွခ့ျက်တရား အလံးစံတိ့ကိြပေလာ့။ သတိ့သည် ထံးစံ

များ ှ င့် စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်အလံးစံတိ့ကိ ကျင့် ေစာင့် ေစြခင်း ငှါ သတိ့ေ ှ မှ့ာ

ေရးထားေလာ့။ ၁၂ ေတာင်ထိပ်ေပ မှာတည်ေသာ အိမ်ေတာ်၏ ကရားဟမကား၊

အိမ်ေတာ်နယ်နိမိတ် ှ ိသမ တိ့သည် အလွန်သန့် ှ င်းရကမည်။ဤေ ွက့ား၊ အိမ်ေတာ်၏

တရားေပတည်း။ ၁၃ ယဇ်ပလင်အတိင်းအ ှ ည်ကား၊ သံေတာင်ြဖင့် တိင်းလ င်၊

ဘိနပ်အြမင့်တေတာင်၊ အကျယ်တေတာင်၊ ပတ်လည်အနားပတ် အကျယ်တထွာ ှ ိ၍၊

ယဇ်ပလင် ြပင်ဘက်၌ တည်ရ၏။ ၁၄ ေအာက်အထစ်သည် ေြမ ှ င့် ှ စ်ေတာင်ကွာ၍

အကျယ်တေတာင် ှ ိရမည်။ ငယ်ေသာအထစ် ှ င့် ကီး ေသာအထစ်သည် ေလးေတာင်ကွာ၍

အကျယ်တေတာင် ှ ိရမည်။ ၁၅ယဇ်ပလင်အြမင့်သည်လည်း ေလးေတာင် ှ ိရ မည်။

ဦးချိုေလးေချာင်းလည်း တက်ရမည်။ ၁၆ ယဇ်ပလင်သည် စတရန်းြဖစ်၍၊

အလျား တဆယ် ှ စ်ေတာင်၊ အနံလည်း တဆယ် ှ စ်ေတာင် ှ ိရမည်။ ၁၇

ေအာက်အထစ်သည်လည်း စတရန်းြဖစ်၍ အလျား တဆယ်ေလးေတာင်၊

အနံလည်းတဆယ် ေလးေတာင် ှ ိရမည်။ အနားပတ်သည်လည်း အကျယ် တထွာ ှ ိရမည်။

ဘိနပ်သည်ယဇ်ပလင်ပတ်လည်၌ တေတာင်ထွက်၍၊ တက်ရာလမ်းသည်

အေ ှ သိ့့ မျက် ှ ာ ပရမည်။ ၁၈ တဖန်အချင်းလသား၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ မီး ိရ့ာယဇ်ကိပေဇာ်၍ အေသွးကိဖျန် ဘိ့ရာ၊

ယဇ်ပလင်ကိတည်ေသာေန့၌ ကျင့် ရေသာတရား ဟမကား၊ ၁၉အမေတာ်ကိေဆာင်၍

ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ်ေသာ ေလဝိအမျိုး၊ ဇာဒတ်သားယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အား အြပစ်

ေြဖရာယဇ်ဘိ၊့ ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင်ကိ အပ်ရမည်။ ၂၀ ွားအေသွးအချို ့ကိယ၍

ယဇ်ပလင်ဦးချို ေလးေချာင်း၊ အထစ်ေလးေထာင့် ၊ အနားပတ်ကိလးေသာ အားြဖင့်

သန့် ှ င်းစင် ကယ်ေစရမည်။ ၂၁ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ဘိ့ ွားေကာင်ကိ ယ၍

သန့် ှ င်းရာဌာနြပင်၊ ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းတွင် ခန့်ထားေသာ အရပ်၌မီး ိရ့မည်။ ၂၂

ဒတိယေန့၌လည်း အြပစ်မ ှ ိေသာ ဆိတ်သငယ် ကိ ယ၍၊ အြပစ်ေြဖရာ

ယဇ်ဘိ့ပေဇာ်ရမည်။ ယဇ်ပလင် ကိ ွားအေသွး ှ င့်သန့် ှ င်းေစသက့ဲသိ့ ဆိတ်အေသွး ှ င့်

သန့် ှ င်းေစရမည်။ ၂၃ ထိသိ့ယဇ်ပလင်ကိ သန့် ှ င်းေစ ပီးသည်ေနာက်၊ အြပစ်မ ှ ိ ၊

ပျိုေသာ ွားထီး ှ င့် အြပစ်မ ှ ိေသာ ဆိတ်ထီးကိထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌ပေဇာ်ရမည်။ ၂၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဆားကိတင်လျက်၊ ထိယဇ်ေကာင်တိ့ကိ ထာဝရဘရားအဘိ့

မီး ိ ့၍ ပေဇာ် ရမည်။ ၂၅ ခနစ်ရက်ပတ်လံး တေနတ့ေနလ့ င်၊ ဆိတ်တ ေကာင်ကိ

အြပစ်ေြဖရာယဇ် ပ၍ ပေဇာ်ရမည်။ အြပစ် မ ှ ိ ၊ ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင် ှ င့်

သိးထီးတေကာင်ကိ လည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၂၆ ခနစ်ရက်ပတ်လံး ယဇ်ပလင်ကိ သန့် ှ င်း

စင် ကယ်ေစ၍၊ ကိယ်ကိလည်း ယဇ်ပရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားရကမည်။ ၂၇

ခနစ်ရက်ေစ့ေသာေနာက် အ မေန့၌၎င်း၊ ထိေနမှ့စ၍၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ယဇ်ပလင် ေပ မှာ သင်တိ့မီး ိရ့ာယဇ်များ ှ င့် မိဿဟာယယဇ်များ ကိ ပေဇာ်ရကမည်။

ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့လက်ခံ မည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၄ ထိေနာက်၊ သန့် ှ င်းရာအရပ်အေ ှ သိ့့ မျက် ှ ာ ပေသာ ြပင်တံခါးသိ့

ေဆာင်သွား၍၊ ထိတံခါးသည် ပိတ်လျက် ှ ိ၏။ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊

ဤတံခါးကိမဖွင့် ဘဲ ပိတ်ထားလျက် ှ ိရမည်။ လများမဝင်ရက။ အေကာင်းမ ကား၊

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ဝင်ေတာ်မေသာေကာင့်

ပိတ်ထားလျက် ှ ိရမည်။ ၃ မင်းသားအဘိ့ြဖစ်၏။ မင်းသားသည် ထာဝရ ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

စားေသာက်၍ထိတံခါးဝမှာ ထိင်ရ လိမ့်မည် မင်းသားသည် ထိတံခါးမတ်ြဖင့် ထွက်ဝင်

ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ထိအခါ အိမ်ေတာ်ေ ှ ့၊ ေြမာက်တံခါးလမ်းြဖင့်

ငါ့ကိေဆာင်သွား၍။ ထာဝရဘရား၏ဘန်းေတာ်သည် ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်ကိ

ြဖည့်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါသည် ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ ၅ထာဝရဘရားကလည်း၊ အချင်းလသား၊

ေစ့ေစ့ ကည့် ၍ မှတ်ေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်အဘိ့ ငါစီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်

ပညတ်တရား ှ ိသမ တိ့ကိ နားေထာင် ေလာ့။ အိမ်ေတာ်ဝင်ရာတံခါးဝ ှ င့် သန့် ှ င်းရာဌာနမှ

ထွက်ရာတံခါးဝ ှ ိသမ တိ့ကိ ေစ့ေစ့မှတ်ေလာ့။ ၆ ပန်ကန်တတ်ေသာသ

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ အား အ ှ င်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိရမည် မှာ၊

အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ၇သင်တိ့သည် ငါ့ေဘာဇဥ်တည်းဟေသာ ဆီဥ ှ င့် အေသွးကိ

ပေဇာ်ေသာအခါ၊ ငါ့ဗိမာန်ကိညစ် းေစြခင်း ငှါ၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာစိတ် ှ င့်

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံ ေသာကိယ် ှ ိေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ ငါ၏သန့် ှ င်း
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ရာဌာနထဲသိ့ သွင်း၍ေနရာချသြဖင့် ၊ စက်ဆပ် ွံ ှ ာ ဘွယ်ေသာ အမများကိ ပမိသည်ြဖစ်၍၊

ေရာင့် ရဲေသာ စိတ် ှ ိ ကေလာ့။ စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာအမများ အားြဖင့်

ငါ့ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက် က ပီ။ ၈ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိ မေစာင့် ။ ထိဌာန၌

ေစာင့် ေသာသတိ့ကိ ကိယ်အလိအေလျာက်ခန့်ထား က ပီ။ ၉ အ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့တွင်ေန၍၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာစိတ် ှ င့် အေရဖျားလီှးြခင်းကိမခံေသာ ကိယ် ှ ိ ေသာတပါးအမျိုးသားသည်

ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနထဲသိ့ မဝင်ရ။ ၁၀ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ငါ့ထံမှထွက်၍ လမ်းလဲ ပီးလ င်၊ မိမိတိ့ ပ်တများေနာက်သိ့ လိက်သွား ေသာအခါ၊

ငါ့ထံမှထွက်၍လမ်းလဲေသာ ေလဝိသားတိ့ သည်လည်း ကိယ်အြပစ်ကိ ခံရကမည်။ ၁၁

သိ့ရာတွင်၊ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့် ဆိင်ေသာ အမေစာင့် ြဖစ်၍၊ ဗိမာန်ေတာ်၌တံခါးတိ့ကိ

ေစာင့်လျက်၊ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်လျက်ေနရကမည်။ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

လများပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်တိ့ကိ သတ်၍၊ လများ ကိယ်စား အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်ရကမည်။ ၁၂သတိ့သည် ပ်တတိ့ေ ှ မှ့ာ လများအမကိ ေဆာင် ွက်သြဖင့် ၊

ဣသေရလအမျိုးထိမိ၍ ဒစ ိက် အြပစ်ထဲသိ့ လဲစရာအေကာင်းြဖစ်ဘးေသာေကာင့် ၊

သတိ့ တဘက်၌ငါကျိန်ဆိ၍၊ သတိ့သည် ကိယ်အြပစ်ကိ ခံရ ကမည်။ ၁၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်လပ်၍ ငါ့ထံသိ့မချဥ်းကပ်ရက။ အလွန်သန့် ှ င်းေသာ ငါ့ဌာန၌

သန့် ှ င်းေသာအရာတိ့ကိ မချဥ်းကပ်ရက။ ကိယ်အ ှ က်ကဲွြခင်း၊ ကိယ် ပမိေသာ

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်အမတိ့ကိ ခံရကမည်။ ၁၄ အိမ်ေတာ်ကိေစာင့် ၍၊ အိမ်ေတာ်၌ ခပ်သိမ်း

ေသာအမတိ့ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ ငါခန့်ထားမည်။ ၁၅ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည်

ငါ့ထံမှထွက်၍ လမ်းလဲွေသာအခါ၊ ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနကိ ေစာင့် ေန ေသာ

ေလဝိအမျိုးြဖစ်ေသာ ဇာဒတ်သား၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့သည် ငါ့အမကိေဆာင်ြခင်းငှါ

ငါ့ထံသိ့ ချဥ်းကပ် က၏။ ငါ့အားဆီဥ ှ င့်အေသွးကိ ပေဇာ်ြခင်းငှါ အေ ှ မှ့ာ ရပ်ရကမည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိသတိ့သည် ငါ၏သန့် ှ င်းရာဌာနထဲသိ့ဝင်၍

ငါ့အမကိေဆာင်ြခင်းငှါ၊ ငါ့စားပဲွအနားသိ့ ချဥ်းကပ်၍ ငါ့အမေစာင့် ြဖစ်ရကမည်။ ၁၇

သတိ့သည် အတွင်းတန်တိင်းတံခါး အတွင်းသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ပိတ်အဝတ်ကိသာ

ဝတ်ရကမည်။ အတွင်း တန်တိင်းတံခါးအတွင်း၌ အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်စဥ်၊

သိးေမွးအဝတ်ကိ မဝတ်ရက။ ၁၈ ေခါင်းေပ မှာ ပိတ်ဦးထပ်ကိ ေဆာင်း၍၊ ခါး၌

ပိတ်ေပါင်းဘီကိဝတ်ရကမည်။ ေခ းထွက်ေစေသာ အဝတ်ကိ မဝတ်ရက။ ၁၉

လများ ှ ိရာ ြပင်တန်တိင်းသိ့ ထွက်သွားေသာ အခါ၊ အမေတာ်ကိ ေဆာင်စဥ်တွင်

ဝတ်ေသာအဝတ်ကိ ခတ်၍၊ သန့် ှ င်းေသာအခန်းတိ့၌ ထား ပီးလ င်၊ အြခား

ေသာအဝတ်ကိဝတ်ရကမည်။ အရင်အဝတ်ကိဝတ်လျက် လများတိ့ကိ မသန့် ှ င်းေစရက။

၂၀ မိမိတိ့ဆံပင်ကိလည်း မရိတ်ရ၊ မ ှ ည်ေစြခင်းငှါ ြဖတ်ရမည်။ ၂၁ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

အတွင်းတန်တိင်းထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ စပျစ်ရည်ကိမေသာက်ရ။ ၂၂ မတ်ဆိးမ ှ င့်

မစံဘက်ရ။ လင်ကွာေသာမိန်းမ ှ င့် မစံဘက်ရ။ ဣသေရလအမျိုး အပျိုကညာ ှ င့်

ေသာ်၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်၏မယားြဖစ်ဘးေသာ မတ်ဆိးမ ှ င့် ေသာ်၎င်း စံဘက်ရမည်။

၂၃ ငါ၏လတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာအရာ၊ မသန့် ှ င်း ေသာအရာတိ့ကိ၎င်း၊

စင် ကယ်ေသာအရာ၊ မစင် ကယ် ေသာအရာတိ့ကိ၎င်း ပိင်းြခား၍သိေစြခင်းငှါ သွန်သင်

ရကမည်။ ၂၄ တရားေတွမ့ကိစီရင်လ င်၊ ငါ၏ဓမသတ် အတိင်း စီရင်ရကမည်။

ငါ၏ဓမပဲွတိ့ကိ ေဆာင် ွက်လ င်၊ ငါစီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ၎င်း၊ ငါ၏ဥပသ်ေနတိ့့ကိ၎င်း

ေစာင့် ေ ှ ာက်ရကမည်။ ၂၅အေသေကာင်ကိချဥ်း၍ ကိယ်ကိ မညစ် း ေစရ။ သိ့ရာတွင်၊

ကိယ်မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ်ကိ၊ လင်မေနေသာ ှ မအတွက် ကိယ်ကိ ညစ် းေစရေသာ

အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၆ သန့် ှ င်းြခင်းကိ ပ ပီးမှ ခနစ်ရက်ေနရမည်။ ၂၇ သန့် ှ င်းရာဌာန၌

အမေတာ်ကိေဆာင်ြခင်းငှါ အတွင်းတန်တိင်း သန့် ှ င်းရာဌာနထဲသိ့ ဝင်ေသာေနတွ့င်၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ကိ ပေဇာ်ရမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိအရာသည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့၏ အေမွဥစာ ြဖစ်ရမည်။ ငါသည်သတိ့အေမွဥစာြဖစ်၏။ ဣသေရလ

ြပည်၌ သတိ့အားအေမွေြမကိ မေပးရ။ ငါသည်သတိ့၏ အေမွေြမြဖစ်၏။ ၂၉

ပေဇာ်ေသာမန့်ညက် ှ င့်အြပစ်ေြဖရာယဇ်၊ ဒစ ိက်ေြဖရာယဇ်ကိ စားရကမည်။

ဣသေရလအမျိုး သား ကျိန်ဆိ၍ ပေဇာ်သမ တိ့ကိလည်း သိမ်းယရကမည်။ ၃၀

အဦးသီးေသာအသီးအမျိုးမျိုး ှ င့် ၊ ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာအလံးစံတိ့ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် သိမ်းယ ရမည်။ သသည်သင့် အိမ်၌ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ သက်

ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ အဦးနယ်ေသာ မန့်စိမ်းကိ သ၌ လရမည်။ ၃၁ ငှက်ြဖစ်ေစ၊

သားြဖစ်ေစ၊ အလိလိေသေသာ အေကာင်၊ သားရဲကိက်၍ ေသေသာအေကာင်ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မစားရ။

၄၅ သင်တိ့သည် ေြမကိ အေမွခံြခင်းငှါ စာေရးတံ ချ၍ ပိင်းြခားေသာအခါ၊

သန့် ှ င်းေသာေြမတကွက်ကိ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရကမည်။

ထိအကွက်သည် အလျားကျူလံးအြပန် ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံ တေသာင်း ှ ိရမည်။

နယ်နိမိတ် ှ ိသမသည်လည်း သန့် ှ င်းရမည်။ ၂ ထိေြမကွက်အလယ်၌

အလျားအေတာင်ငါးရာ၊ အနံလည်း အေတာင်ငါးရာ ှ ိေသာ စတရန်းအကွက် သည်

သန့် ှ င်းရာဌာနဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ထိအကွက် ပတ်လည်၌ သန့် ှ င်းေသာ နယ်လည်းအေတာင်

ငါးဆယ် ှ ိရမည်။ ၃ ထိသိ့အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံ တေသာင်းကိတိင်း ပီးမှ

အလွန်သန့် ှ င်းေသာအရပ် ှ င့် သန့် ှ င်းေသာဌာနတည်ရာ ြဖစ်ရမည်။ ၄

ထိသန့် ှ င်းေသာေြမသည် ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ကိ ေဆာင်ြခင်းငှါ

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၏ အမေစာင့် ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အဘိ့

ြဖစ်ရမည်။ သတိ့ အိမ်ေဆာက်စရာ ှ င့် သန့် ှ င်း ရာဌာန်တည်စရာတိ့ သန့် ှ င်းေသာ

ေြမြဖစ်ရမည်။ ၅အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံတေသာင်း ှ ိေသာ အကွက်သည်

အိမ်ေတာ်အမေစာင့် ေလဝိလတိ့ ေနရာအခန်း ှ စ်ဆယ် တည်ေဆာက်စရာတိ့ ြဖစ်ရမည်။

၆ မိေ့တာ် ှ င့် ဆိင်ေသာေြမသည် သန့် ှ င်းေသာ အရပ်တဘက်တချက်၌

အလျားတေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံငါးေထာင် ှ ိ၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့

အဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၇ သန့် ှ င်းေသာေြမကွက် ှ င့် မိေ့တာ် နယ်နိမိတ်

အေနာက်ဘက်တေ ှ ာက်လံးတပိင်း၊ အေ ှ ဘ့က် တေ ှ ာက်လံးတပိင်းသည်

မင်းသားအဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၈ ငါ၏မင်းသားတိ့သည် ေနာက်တဖန် ငါ၏လတိ့ ကိ

မ ှ ဥ်းဆဲမည်အေကာင်း၊ ထိေြမသည် ဣသေရလ ြပည်၌ မင်းသားပိင်ေသာ

ေြမြဖစ်ရမည်။ ကင်းေသာ ေြမကိ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ် အသီးအသီးတိ့အား

ေပးေဝရမည်။ ၉အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အိဣသေရလမင်းသားတိ၊့

ေရာင့် ရဲေသာ စိတ် ှ ိ ကေလာ့။ အ ိင်အထက် ပြခင်း၊ လယြခင်းအမတိ့ကိ ပယ် ှ ား၍၊

တရားေသာအမ ဟတ်မှန်ေသာ အမတိ့ကိ ပကေလာ့။ ေနာက်တဖန်ငါ၏ လတိ့ကိ

မ ှ ဥ်းဆဲမ ှ ိပ်စက် က ှ င့်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ မှန်ေသာချိန်ခွင်၊

မှန်ေသာဧဖါ၊ မှန်ေသာ ဗတ်တိ့ကိ သံးရကမည်။ ၁၁ ဧဖါ ှ င့် ဗတ်သည် အညီအမ ှ ိရမည်။

ှ စ်ပါး သည် ေဟာမဲကိ အမီှ ပ၍၊ ဧဖါသည် တေဟာမဲတွင် ဆယ်စတစ၊ ဗတ်သည်လည်း

တေဟာမဲတွင် ဆယ်စတစ ှ ိရမည်။ ၁၂ ေဂရာ ှ င့်ဆယ်ကိတကျပ်၊ အကျပ်ေြခာက်ဆယ်

ကိ တမာေန ှ ိရမည်။ ၁၃ ချီးေြမာက်ရာ ပေဇာ်သကာ ပေသာအခါ၊ ဂျံုဆန်ြဖစ်ေစ၊

မေယာဆန်ြဖစ်ေစ၊ တေဟာမဲတွင်တသမဲ ကိ ပေဇာ်ရမည်။ ၁၄ ဆီ ှ င့် ဆိင်ေသာ

ပညတ်ဟမကား၊ တေကာရ တွင် ဗတ်ဆယ်စတစကိ ပေဇာ်ရမည်။ တေဟာမဲသည်

ဆယ်ဗတ်ြဖစ်ေသာေကာင့် တေကာရသည်ဆယ်ဗတ် ြဖစ်သတည်း။ ၁၅

သတိ့အြပစ်ကိ ေြဖြခင်းငှါ ဣသေရလကျက်စား ရာ၊ ေရများေသာ အရပ်၌ ှ ိေသာ

သိး ှ စ်ရာတွင် သိးသငယ်တေကာင်ကိ ေဘာ်ဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့်တကွ မီး ိရ့ာယဇ်၊

မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိပေဇာ်ရကမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိချီးေြမာက်ရာပေဇာ်သကာကိ ြပည်သ ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည်

ဣသေရလမင်းသားအား ဆက်ရကမည်။ ၁၇ မင်းသားသည်လည်းပဲွသဘင်ေန၊့

လဆန်းေန၊့ ဥပသ်ေန၊့ ဣသေရလအမျိုး ပရိသတ်စည်းေဝးေသာ ေနရ့က် အစဥ်အတိင်း

မီး ိရ့ာယဇ်၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ် သကာ၊ သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာတိ့ကိ

ပေဇာ်ရမည်။ ဣသေရလအမျိုး၏အြပစ်ကိ ေြဖြခင်းငှါ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ မီး ိရ့ာယဇ်၊ မိဿဟာယ ယဇ်ကိလည်း ပေဇာ်ရမည်။ ၁၈

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ပဌမလတရက်ေနတွ့င်၊အြပစ်မပါ၊

အသက်ပျိုေသာ ွားထီးတေကာင်ကိယ၍သန့် ှ င်းရာဌာနကိ စင် ကယ် ေစရမည်။ ၁၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ေကာင် အေသွးအချို ့ကိ ယ၍

အိမ်ေတာ်တိင်၌၎င်း၊ ယဇ်ပလင် ေအာက်ထစ်ေလးေထာင့် ၌၎င်း၊ အတွင်းတန်တိင်း တံခါး
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တိင်၌၎င်း ထည့် ရမည်။ ၂၀ ထိမှတပါး၊ မှားယွင်းေသာသ ှ င့် မိက်ေသာသ အတွက်

ခ ှ စ်ရက်ေနတွ့င်၊ ထိနည်းတ ပေဇာ်၍၊ အိမ်ေတာ်အတွက် အြပစ်ေြဖရာမဂလာကိ ပရမည်။

၂၁ ပဌမလတဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်၊ ပသခါပဲွကိ ခံရမည်။ ခနစ်ရက်ပတ်လံးပဲွခံစဥ်တွင်

တေဆးမ့ဲမန့်ကိ သာ စားရမည်။ ၂၂ ထိေန့၌ မင်းသားသည် ကိယ်ဘိ့၎င်း၊ ြပည်သ

ြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ွားထီးတေကာင်ကိ အြပစ် ေြဖရာ ယဇ်ပေဇာ်ရမည်။ ၂၃

ပဲွေနခ့နစ်ရက်ပတ်လံး ထာဝရဘရားအား မီး ိ ့ ရယဇ်ကိ ွားထီးခနစ်ေကာင်၊

အြပစ်မပါေသာ သိးထီး ခနစ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်တိ့ဆိတ်သငယ်

တေကာင်ကိ၎င်း ေနတိ့င်းပေဇာ်ရမည်။ ၂၄ ွားြဖစ်ေစ၊ သိးြဖစ်ေစ၊ တေကာင်တေကာင် ှ င့်

ပါရေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ မန့်ညက်တဧဖါ၊ ဆီတဟိန်ကိ ြပင်ဆင်ရမည်။ ၂၅

သတမလတဆယ်ငါးရက်ေနတွ့င်၊ ပဲွခံ၍ ယခင် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်၊ မီး ိရ့ာယဇ်၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ကာ၊ ဆီပေဇာ်သကာပသည်အတိင်း ခနစ်ရက်ပတ်လံး ပရမည်။

၄၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ် မသည်ကား၊ အေ ှ သိ့့ မျက် ှ ာ ပေသာ

အတွင်းတန်တိင်း တံခါးကိ အလပ်လပ်ေသာေန့ ေြခာက်ရက်ပတ်လံး ပိတ်ထား

ရမည်။ ဥပသ်ေန့ ှ င့် လဆန်းေန့၌ ဖွင့်ထားရမည်။ ၂ မင်းသားသည် ထိတံခါးမတ်ြဖင့် ဝင်၍

တံခါး တိင်အနားမှာ ရပ်ေနရမည်။ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် မင်းသားမီး ိရ့ာ ယဇ်၊

မိဿဟာယယဇ်တိ့ကိ ပေဇာ်၍၊ သသည်တံခါးခံ၌ ဦး ွတ်ချ ပီးမှ ြပင်သိ့ထွက်သွား ရမည်။

သိ့ရာတွင်၊ ညဦးယံမေရာက်မီှ ထိတံခါးကိ မပိတ်ရ။ ၃ ထိနည်းတ၊ ဥပသ်ေန့ ှ င့်

လဆန်းေန့၌ ြပည်သ ြပည်သားတိ့သည် ထိတံခါးဝနားမှာ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်တွင်

ဦး ွတ်ချရကမည်။ ၄ ဥပသ်ေန့၌ မင်းသားသည် မီး ိရ့ာယဇ်ဘိ့ အြပစ်မပါေသာ

သိးသငယ် ေြခာက်ေကာင်၊ အြပစ်မပါေသာ သိးထီးတေကာင်ကိ ထာဝရဘရား ထံေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲရမည်။ ၅ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ သိးထီးတေကာင် ှ င့် မန့်ညက်တဧေဖါ၊

ဆီတဟိန်ကိ၎င်း၊ သိးသငယ် ှ င့် အလိ ှ ိသမ ကိ၎င်း ပေဇာ်ရမည်။ ၆ လဆန်းေန့၌

အြပစ်မပါေသာ ွားထီး တေကာင်၊ သိးသငယ်ေြခာက်ေကာင်၊ သိးထီးတေကာင်ကိ

ပေဇာ်ရမည်။ ၇ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့ ွားတေကာင် ှ င့် မန့်ညက်တဧဖါ၊

သိးတေကာင် ှ င့် တဧဖါ၊ သိးသငယ် ှ င့် အလိ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ မန့်ညက်တဧဖါ ှ င့်

ဆီတဟိန်ကိ ၎င်းပေဇာ်ရမည်။ ၈ မင်းသားဝင်ေသာအခါ အေ ှ တံ့ခါးမတ်ြဖင့် ဝင်ရမည်။

ထိတံခါးမတ်ြဖင့်လည်း ထွက်ရမည်။ ၉ ြပည်သြပည်သားတိ့သည် ဓမပဲွခံချိန်ကာလ၌၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ဦး ွတ်ချြခင်း ငှါ ေြမာက်တံခါးြဖင့် ဝင်ေသာ

သသည်ေတာင်တံခါးြဖင့် ထွက်ရမည်။ ေတာင်တံခါးြဖင့် ဝင်ေသာ သသည်

ေြမာက် တံခါးြဖင့် ထွက်ရမည်။ ဝင်ေသာတံခါးြဖင့် မထွက်ရ။ ဝင်ေသာ

တံခါးတဘက်တချက်၌ ှ ိေသာ တံခါးြဖင့် ထွက်ရမည်။ ၁၀ ြပည်သားတိ့တွင်

မင်းသားြဖစ်ေသာသသည် သတိ့ ဝင်ေသာအခါ ဝင်ရမည်။ သတိ့ထွက်ေသာအခါ

ထွက်ရမည်။ ၁၁ ပဲွခံ၍ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ ကာလ၌ ေဘာဇဥ် ပေဇာ်သကာဘိ၊့

ွားတေကာင် ှ င့် မန့်ညက်တဧဖါ၊ သိး တေကာင် ှ င့် တဧဖါ၊ သိးသငယ် ှ င့်

အလိ ှ ိသမ ကိ၎င်း၊ မန့်ညက် တဧဖါ ှ င့် ဆီတဟိန်ကိ၎င်း ပေဇာ်ရမည်။ ၁၂ မင်းသားသည်

အလိလိ ပေသာ မီး ိရ့ာယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်ကိ မိမိအလိအေလျာက် ထာဝရဘရား အား

ပေဇာ်သကာ ပေသာအခါ၊ အေ ှ သိ့့မျက် ှ ာ ပ ေသာ တံခါးကိဖွင့် ရမည်။

သသည်ဥပသ်ေန့၌မီး ိရ့ာ ယဇ်၊ မိဿဟာယယဇ်ကိ ပေဇာ်သက့ဲသိ့ ပေဇာ်ရမည်။

ပေဇာ် ပီးမှ ထွက်သွား၍ တံခါးကိ ပိတ်ထားရမည်။ ၁၃ ေနတိ့င်းအစဥ်၊ ထာဝရဘရားအား

မီး ိရ့ာယဇ် ဘိ့ အြပစ်မပါ၊ အခါမလည်ေသာ သိးသငယ်တေကာင် ကိ နံနက်အချိန်၌

ပေဇာ်ရမည်။ ၁၄ နံနက်တိင်းအစဥ်၊ ထိသိးသငယ် ှ င့်အတ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာဘိ့

မန့်ညက်တဧဖါတွင် ေြခာက်စ တစကိ၎င်း၊ မန့်ညက် ှ င့် ေရာရေသာ ဆီေလးေလာဃ

ကိ၎င်း ပေဇာ်ရမည်။ ဤေ က့ား၊ထာဝရဘရားအား အစဥ် အ မဲ ပရေသာ

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာတရားေပ တည်း။ ၁၅ ထိသိမီ့း ိရ့ာယဇ်ကိ နံနက်တိင်း အစဥ်မြပတ်

ပေဇာ်စရာဘိ့ သိးသငယ်ကိ၎င်း၊ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့် ဆီကိ၎င်း ြပင်ဆင်ရမည်။ ၁၆

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ မင်းသားသည် မိမိသား၌ လက်ေဆာင်တစံတခကိ

ေပးလ င်၊ ထိလက်ေဆာင်သည် အေမွဥစာြဖစ်၍၊ သားေတာ်သည် အေမွခံလျက်

သိမ်းယရမည်။ ၁၇ မိမိကန်၌ အေမွဥစာလက်ေဆာင်တစံတခကိ ေပးလ င်မကား၊

လွတ်ရာ ှ စ်သကရာဇ်တိင် ံ မသာ ထိကန်သည် ပိင်ရမည်။ ေနာက်မှ မင်းသားလက်သိ့

ြပန်ေရာက်ရမည်။ သားမကား၊ အစဥ်အ မဲ အေမွခံရ မည်။ ၁၈ ထိမှတပါး၊

မင်းသားသည်ြပည်သားအေမွေြမကိ အ ိင်အထက် ယ၍ ေြမ ှ င်ကိမ ှ င်ထတ်ရ။

မိမိပိင်ေသာ ေြမထဲကမိမိသားတိ့အား အေမွေပးရမည်။ ငါ၏လတိ့ သည် မိမိတိ့ပိင်ေသာ

အေမွေြမ၌ မေနရဘဲ အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစြခင်းငှါ မ ပရ။ ၁၉ ထိေနာက်မှ

တံခါးအနား၌ ှ ိေသာ ဝင်ဝြဖင့် ငါ့ကိ ေဆာင်သွား၍၊ ေြမာက်သိ့မျက် ှ ာ ပေသာ ယဇ်

ပေရာဟိတ် သန့် ှ င်းေသာ အခန်းများ ထဲသိ့ သွင်းသြဖင့် ၊ အေနာက်ဘက်၌ ှ ိေသာ

အရပ်တခကိ ငါြမင်၏။ ၂၀ဤအရပ်ကား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် ဒစ ိက် ေြဖရာယဇ်၊

အြပစ်ေြဖရာယဇ်ကိ ပတ်၍၊ ေဘာ်ဇဥ်ပေဇာ် သကာကိ ဖတ်ရေသာ အရပ်ြဖစ်၏။ လများကိ

သန့် ှ င်း ေစြခင်းငှါ၊ ထိအရာတိ့ကိ ြပင်တန်တိင်းထဲသိ့ မထတ် ရကဟ ငါ့အားေြပာဆိ၏။

၂၁ တဖန်ြပင်တန်တိင်းထဲသိ့ ငါ့ကိေခ သွင်း၍ တန်တိင်းေထာင့် ေလးေထာင့် တိ့ကိ

ေ ှ ာက်သွားေစသြဖင့် ၊ ထိေလးေထာင့် တိ့၌ တန်တိင်းငယ် တခစီ ှ ိသည်ကိ ငါြမင်၏။ ၂၂

ထိတန်တိင်းငယ်တိ့သည် အလျားအေတာင် ေလးဆယ်၊ အနံအေတာင်သံးဆယ် ှ ိ၍၊

အတိင်းအ ှ ည် တညီတ ွတ်တည်း ြဖစ်က၏။ ၂၃ ထိေလးေထာင့် တိ့အတွင်း ပတ်လည်၌

ချက် ပတ်စရာဘိ့ အစဥ်အတိင်း ခံေလာက်တန်းများ ှ ိ က၏။ ၂၄ ဤအရပ်တိ့ကား

အိမ်ေတာ်အမေစာင့် တိ့သည် လများပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်တိ့ကိ ပတ်ရေသာ အရပ်

ြဖစ်ကသည်ဟ ငါ့အား ေြပာဆိ၏။

၄၇ ထိေနာက်မှ အိမ်ေတာ်တံခါးသိ့ တဖန်ငါ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊

တံခါးခံေအာက်မှာ အေ ှ ဘ့က်သိ့ထွက်ေသာ ေရကိငါြမင်၏။ အမ်ေတာ်ဦးသည်

အေ ှ သိ့့မျက် ှ ာ ပ၍၊ ေရသည်အိမ်ေတာ်တံခါးခံလက်ျာေအာက်၊ ယဇ်ပလင် ေတာ်

ေတာင်ဘက်မှ စီးသွားေလ၏။ ၂ တဖန် ေြမာက်တံခါးလမ်းြဖင့် ငါ့ကိထတ်၍

ြပင်၌ဝိင်းသွားလျက်၊ အေ ှ သိ့့ မျက် ှ ာ ပေသာ ြပင်တံခါး လမ်းဝသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

လက်ျာဘက်မှစီးေသာ ေရကိ ငါြမင်၏။ ၃ ကိးကိကိင်ေသာသသည် အေ ှ သိ့့သွား ပီးလ င်၊

အေတာင်တေတာင်ေစ့ေအာင်တိင်း၍ ငါ့ကိ ေရကးေစ၏။ ေရသည် ဖမျက်သိ့ မီှေလ၏။ ၄

တဖန်အေတာင်တေထာင်ေစ့ေအာင်တိင်း၍ ေရးကးေစြပန်လ င်၊ ေရသည် ဒးကိမီှေလ၏။

တဖန် အေတာင်တေထာင်ေစ့ေအာင်တိင်း၍ ကးေစြပန်လ င်၊ ေရသည်ခါးကိမီှေလ၏။ ၅

တဖန် အေတာင်တေထာင်ေစ့ေအာင် တိင်းေသာအခါ မကး ိင်ေသာ ြမစ်ြဖစ်ေလ၏။ ေရထ

ေသာေကာင့် နင်း၍မကး ိင်၊ ေြခေထာက်၍ မမီှပဲ ကးရေသာြမစ်ြဖစ်၏။ ၆ ထိသက၊

အချင်းလကား၊ ဤအရာကိ ြမင်သည် မဟတ်ေလာဟ ေြပာ ပီးမှ တဖန်ငါ့ကိေခ သွား၍

ြမစ်နားသိ့ြပန်ေစ၏။ ၇ ြပန်စဥ်အခါ ြမစ်နား ှ စ်ဘက်၌ များစွာေသာ အပင်တိ့ကိ ငါြမင် ၏။

၈ ထိသကလည်း၊ ဤေရသည် အေ ှ သိ့့စီး၍ ေတာကိ ေ ှ ာက် ပီးမှ၊ အိင်ထဲသိ့ဝင်တတ်ေသာ

အားြဖင့် အိင်ေရသည် ချိုလိမ့်မည်။ ၉ အသက် ှ င်၍လပ် ှ ားတတ်ေသာ သတဝါ

အမျိုးမျိုးတိ့သည် ထိြမစ်ေရေရာက်သမ ေသာ အရပ်တိ့၌ အသက် ှ င်၍၊

အလွန်များစွာေသာ ငါတိ့လည်း ှ ိ က လိမ့်မည်။ ထိြမစ်ေရသည် ချိုေသာေကာင့် ၊

ေရာက်သမ ေသာ အရပ်တိ့၌ သတဝါအမျိုးမျိုးတိ့သည် အသက် ှ င် ကလိမ့်မည်။ ၁၀

အိင်နားမှာတံငါတိ့သည် ရပ်၍၊ အေဂဒိ ွာမှ စ၍ ဧေနဂလိမ် ွာတိင်ေအာင်

ပိက်ကွန်ြဖန့်ချရာ အရပ် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ငါအမျိုးမျိုးတိ့သည် မဟာပင်လယ်ငါးက့ဲသိ့

အလွန်များြပား ကလိမ့်မည်။ ၁၁ ွံ ပွ့က်ရည် ှ င့် ွံ အိ့င်ေရမကား မချိုရ၊ အစဥ်

ငန်ရလိမ့်မည်။ ၁၂ ြမစ်ကမ်းနား ှ စ်ဖက်၌ စားစရာေကာင်းေသာ အပင်အမျိုးမျိုး

ေပါက်ကျလိမ့်မည်။ အ ွက်လည်း မ ိး မ ွမ်းရ အသီးလည်းမပျက်ရ။ လတိင်းအစဥ် ေသာ

အသီးကိ သီးလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနထဲကထွက်သတည်း။

အသီးသည် စားစရာ အပိြဖစ် ၏။ အ ွက်သည် အနာေရာဂါ ငိမ်းစရာဘိ့ြဖစ်သည်ဟ

ငါ့အားေြပာဆိ၏။ ၁၃အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဣသေရလအမျိုး

တဆယ် ှ စ်မျိုးအေမွခံရေသာ ေြမ အပိင်းအြခားမကား၊ ေယာသပ်သည် ေြမအပိင်းအြခား

ှ စ်ခကိ ယရမည်။ ၁၄ ဘိးေဘးတိ့အား ငါကျိန်ဆိသည်အတိင်း ငါေပး ရေသာ

ထိေြမသည် သင်တိ့အေမွြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းအေမွခံရကမည်။

၁၅ ေြမေြမာက်ဘက်အပိင်းအြခားသည် မဟာ ပင်လယ်တဘက်တချက်၊

ေဟသလန်လမ်း၊ ေဇဒဒ်လမ်းသိ့ လိက်လျက်၊ ၁၆ဟာမတ် မိ့ ှ င့် ေဗေရာသာ မိကိ့၎င်း၊
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ဒမာသက်နယ် ှ င့်ဟာမတ်နယ်ဆက်ကားမှာ သိဗရိမ် မိကိ့၎င်း၊ ေဟာရန် မိအ့နားမှာ၊

ဟာဇာဟတိကန်း မိကိ့ ၎င်း ဝိင်း၍၊ ၁၇တဖန်ပင်လယ် ှ င့် ကွာ ပီးမှ ဒမာသက်နယ် အနား၌

ဟာဇေရနန် မိ၊့ ေြမာက်ဘက်၌ ဇိ ဖန် မိ၊့ ဟာမတ် မိပ့ါရမည်။ဤေ ွက့ား ေြမာက်ဘက်

အပိင်း အြခားြဖစ်သတည်း။ ၁၈ အေ ှ ဘ့က်အပိင်းအြခားသည် ေဟာရန် မိ၊့

ဒမာသက် မိ၊့ ဂိလဒ်ြပည်၊ ေရာဒန်ြမစ်နား ဣသေရလ ြပည်နယ်ကိေ ှ ာက်၍၊

အေ ှ ပ့င်လယ်၌ ဆံးရမည်။ ဤေ ွက့ား၊ အေ ှ ဘ့က်အပိင်းအြခား ြဖစ်သတည်း။ ၁၉

ေတာင်ဘက်အပိင်းအြခားသည် တာမာ မိမှ့ စ၍ ကာေဒ ှ မိ၊့ ေမရိဘေရတိင်ေအာင်၎င်း၊

မဟာ ပင်လယ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ ေ ှ ာက်သွား ရမည်။ ဤေ ွက့ား၊

ေတာင်ဘက်အပိင်းအြခားြဖစ်သ တည်း။ ၂၀ အေနာက်ဘက်၌ မဟာပင်လယ်သည်

ေတာင် ဘက်မှစ၍၊ ဟာမတ် မိတ့ဘက်တချက်တိင်ေအာင် ပိင်းြခားလျက် ှ ိရမည်။

ဤ၍ကား၊ အေနာက်ဘက်အပိင်း အြခားြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ထိေြမကိဣသေရလအမျိုး

အသီးအသီးတိ့အား ေဝရမည်။ ၂၂ အမျိုးသားချင်းအေမွခံဘိ့၎င်း၊ သင်တိ့တွင်ေန၍

သားသမီးဘွားြမင်ေသာ တပါးအမျိုးသားချင်း အေမွခံ ဘိ့၎င်း စာေရးတံချ၍

ေြမကိ ေဝရမည်။ ထိတပါး အမျိုးသားတိ့ကိ ြပည်၌ဘွားြမင်ေသာ ဣသေရလ

အမျိုးသားက့ဲသိ့မှတ်ရမည်။ သတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ ှ င့် အတေြမကိအေမွခံ

ရကလိမ့်မည်။ ၂၃ တပါးအမျိုးသား ေနေလရာရာခ ိင်၌ သအ့ေမွ ခံစရာေြမကိ

ေပးရမည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။

၄၈ ဣသေရလအမျိုးခ ိင်စအမည်ကား၊ ေြမာက် ဘက်၌ေဟသလန်လမ်း ှ င့်

ဟာမတ်လမ်းနား၊ ဟာဇ ေရနန် မိပ့ါလျက် ဒမာသက် မိန့ယ် ေြမာက် ဟာမတ်

မိန့ယ်တိင်ေအာင်၎င်း၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် ပင်လယ် တိင်ေအာင်၎င်း ဒန်ခ ိင် ှ ိရမည်။ ၂

ဒန်ခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက် ဘက်တိင်ေအာင် အာ ှ ာခ ိင် ှ ိရမည်။ ၃

အာ ှ ာခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် နဿလိခ ိင် ှ ိရမည်။ ၄

နဿလိခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် မနာ ှ ည်ခ ိင် ှ ိရမည်။

၅ မနာေ ှ ခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဧဖရိမ်ခ ိင် ှ ိရမည်။

၆ ဧဖရိမ်ခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဗင်ခ ိင် ှ ိရမည်။ ၇

ဗင်ခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက် ဘက်တိင်ေအာင် ယဒခ ိင် ှ ိရမည်။ ၈

ယဒခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက် ဘက်တိင်ေအာင် သင်တိ့ပေဇာ်ရေသာ

ေြမကွက် ှ ိရမည်။ ထိေြမအနံကား၊ ကျူလံးအြပန် ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အလျားကား

အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင် ေအာင် ခ ိင်အလျား ှ င့် ညီရမည်။ ထိေြမအတွင်း၌

သန့် ှ င်းရာဌာန ှ ိရမည်။ ၉ ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရေသာ ေြမကွက် မကား၊

အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံတေသာင်း ှ ိရမည်။ ၁၀ ထိသန့် ှ င်းေသာ

ပေဇာ်သကာသည် ယဇ်ပေရာ ဟိတ်ဘိ့ ြဖစ်၍ ေြမာက်ဘက်၌ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊

အေနာက်ဘက်၌အနံတေသာင်း၊ အေ ှ ဘ့က်၌ အနံ တေသာင်း၊ ေတာင်ဘက်၌

အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင် ကျယ်၍၊ ထာဝရဘရား၏သန့် ှ င်းရာဌာနသည်

ထိအကွက်အလယ်၌ ှ ိရမည်။ ၁၁ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် လမ်းလဲေသာအခါ

ေလဝိလက့ဲသိ့ လမ်းမလဲ။ ငါ့အမကိ အစဥ်ေဆာင် ၍ သန့် ှ င်းေသာ ဇာဒတ်သားယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့အဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၁၂ ေလဝိလေနရာ ေြမအနားမှာ ထိသိ့ပေဇာ်ေသာ

ေြမသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့အဘိ့ အလွန်သန့် ှ င်းေသာ ေြမြဖစ်ရမည်။ ၁၃

ယဇ်ပေရာဟိတ် ေြမအနားမှာေလဝိ လေနရာ ေြမကွက်သည် အလျား ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊

အနံ တေသာင်း ှ ိရမည်။ ၁၄ ထိေြမသည် ထာဝရဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်း ေသာေကာင့် ၊

ေလဝိလတိ့သည် ေြမကိ မေရာင်းရ။ အဦးသီးေသာ အသီးကိ အြခားေသာ

ဥစ ှ င့် မဖယ်လှယ် ရ။ အဘိး ှ င့် မေရာင်းရ။ ၁၅ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်အနားမှာ ကင်းေသး

ေသာ ေြမငါးေထာင်သည် လေနရာ မိ ့ ှ င့် မိန့ယ်တည် စရာဘိ့ြဖစ်၍၊ ထိေြမအလယ်၌

မိတ့ည်ရမည်။ ၁၆ မိအ့တိင်းအ ှ ည်ကား၊ ေြမာက်ဘက်၌ ေလး ေထာင်ငါးရာ၊

ေတာင်ဘက်၌ေလးေထာင်ငါးရာ၊ အေ ှ ့ဘက်၌ ေလးေထာင်ငါးရာ၊ အေနာက်ဘက်၌ ေလး

ေထာင်ငါးရာ ှ ိရမည်။ ၁၇ မိန့ယ်ကား၊ ေြမာက်ဘက်၌ ှ စ်ရာငါးဆယ်၊ ေတာင်ဘက်၌

ှ စ်ရာငါးဆယ်၊ အေ ှ ဘ့က်၌ ှ စ်ရာ ငါးဆယ်၊ အေနာက်ဘက်၌ ှ စ်ရာငါးဆယ် ှ ိရမည်။ ၁၈

သန့် ှ င်းေသာ ေြမအနားမှာအလျား၌ ကင်း ေသးေသာ အေ ှ ဘ့က်၌ တေသာင်း၊

အေနာက်ဘက်၌ တေသာင်းကျယ်ေသာ ေြမ၌ြဖစ်ေသာ အသီးအ ှံသည်၊ မိအ့မကိ

ေစာင့် ေသာသတိ့ စားစရာဘိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၁၉ မိအ့မေစာင့် တိ့ကိ ဣသေရလအမျိုးအေပါင်း

ထဲက ေ ွးေကာက်ရမည်။ ၂၀ ပေဇာ်ေသာ ေြမကွက်ေပါင်းကား၊ အလျား

ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အနံ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်ကျယ်၍၊ မိန့ယ်ပါလျက် သန့် ှ င်းေသာ

ထိစတရန်းေြမကိ ပေဇာ် ရမည်။ ၂၁ ထိသန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ်သကာေြမ ှ င့် မိန့ယ်

ှ စ်ဘက်၌ ကင်း၍၊ အေ ှ ဘ့က်၌ ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်၊ အေနာက်ဘက်၌

ှ စ်ေသာင်းငါးေထာင်ကျယ်ေသာ ေြမစွန်း ှ စ်ကွက်တိ့သည် မင်းသားအဘိ့

ြဖစ်ရမည်။ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ်သကာေြမ ှ င့် အိမ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းရာဌာနသည်

ထိ ှ စ်ကွက်စပ် ကားမှာ ေနရာ ကျရမည်။ ၂၂ ထိသိ့စပ် ကားမှာကျေသာ

ေလဝိလေနရာ အပိင်းအြခား၊ မိန့ယ်အပိင်းအြခား၊ ြပင်ဘက် ှ စ်ဘက်၊ ယဒခ ိင်၊

ဗယာမိန်ခ ိင်စပ် ကားမှာ ကျေသာေြမ ှ ိသမ သည် မင်းသားအဘိ့ြဖစ်ရမည်။ ၂၃

ကင်းေသာ ဣသေရလခ ိင်ဟမကား၊ အေ ှ ့ဘက်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင်

ဗယာမိန်ခ ိင် ှ ိရမည်။ ၂၄ ဗယာမန်ခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည်

အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ှ ိေမာင် ခ ိင် ှ ိရမည်။ ၂၅ ှ ိေမာင်ခ ိင်အနား၊

အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဣသခါခ ိင် ှ ိရမည်။ ၂၆

ဣသခါခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဇာဗလန်ခ ိင် ှ ိရမည်။

၂၇ ဇာဗလန်ခ ိင်အနား၊ အေ ှ ဘ့က်မှသည် အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် ဂဒ်ခ ိင် ှ ိရမည်။

၂၈ ဂဒ်ခ ိင်ေတာင်ဘက် အပိင်းအြခားသည် တာမာ မိမှ့စ၍ ကာေဒ ှ မိ၊့ ေမရိဘေရ

တိင်ေအာင်၎င်း၊ မဟာပင်လယ်ထဲသိ့ဝင်ေသာ ြမစ်တိင်ေအာင်၎င်း ေ ှ ာက်သွားရမည်။ ၂၉

ဤေ ွက့ား၊ ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့ အေမွ ခံစရာဘိ့ စာေရးတံချ၍ ေဝရေသာေြမ၊

ဤေ ွက့ား၊ သတိ့ ပိင်းြခား၍ ေနရေသာ ခ ိင်အသီးအသီး ြဖစ်သတည်းဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ မိမှ့ထွက်ရာတံခါးများဟမကား၊ မိေ့ြမာက် ဘက်၌

ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ၃၁ မိတံ့ခါးတိ့သည် ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့ အမည်ကိ

ေဆာင်လျက်၊ ေြမာက်ဘက်၌ ဗင်တံခါး၊ ယဒတံခါး၊ ေလဝိတံခါးတည်းဟေသာ

တံခါးသံးေပါက် ှ ိရမည်။ ၃၂ မိအ့ေ ှ ဘ့က်၌ ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ေယာသပ်တံခါး၊

ဗယာမိန်တံခါး၊ ဒန်တံခါးတည်းဟေသာ တံခါးသံးေပါက် ှ ိရမည်။ ၃၃ မိေ့တာင်ဘက်၌

ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ှ ိေမာင်တံခါး၊ ဣသခါတံခါး၊ ဇာဗလန်တံခါးတည်း ဟေသာ

တံခါးသံးေပါက် ှ ိရမည်။ ၃၄ မိအ့ေနာက်ဘက်၌ ေလးေထာင်ငါးရာကျယ်၍၊ ဂဒ်တံခါး၊

အာ ှ ာတံခါး၊ နဿလိတံခါးတည်းဟေသာ တံခါးသံးေပါက် ှ ိရမည်။ ၃၅ ထိသိ့

မိပ့တ်လည်အတိင်းအ ှ ည်ကား၊ တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ှ ိရလိမ့်မည်။ တည်ေသာေနမှ့စ၍

ထိ မိကိ့ ေယေဟာဝါ ှ မအမည်ြဖင့် ေခ တွင်ရလိမ့် သတည်း။
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၁ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာယကိမ်နန်းစံသံး ှ စ်တွင်၊ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင်ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ချီလာ၍ ဝန်းရံေလ၏။ ၂ ထာဝရဘရားသည် ယဒ ှ င်ဘရင်

ေယာယကိမ် မှစ၍ ဗိမာန်ေတာ်တန်ဆာအချို ့တိ့ကိ ေနဗခဒ်ေနဇာ လက်သိ့

အပ် ှ ံ ေတာ်မ၍၊ ထိတန်ဆာများကိ ေနဗခဒ် ေနဇာမင်းသည် ှ ိနာြပည်၌ ှ ိေသာ

မိမိဘရား၏ေကျာင်း သိ့ ယသွား ပီးလ င်၊ ေ တိက်၌ သွင်းထားေတာ်မ၏။ ၃

ထိအခါ ှ င်ဘရင်သည် မိန်းမစိးအပ် အာ ှ ေပနတ်ကိ ေခေတာ်မ၍၊ ၄ မေကာင်းေသာ

လကဏာကင်းလျက်၊ လှေသာအဆင်းသဏာန် ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ ေကာင်းေသာဥာဏ် ှ င့်

တကွ အထးထးအြပားြပားေသာ အတတ်ပညာများကိ ေလ့ကျက်၍၊ နန်းေတာ်၌

အမထမ်းြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင်ေသာလပျိုတိ့ကိ ဣသေရလမင်းမျိုးမင်းသားထဲက

ေ ွးေကာက်၍၊ ခါလဒဲဘာသာအတတ်ကိ သင်ေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၅ ပဲွေတာ်မှ

ကင်းေသာအစာ ှ င့် ေသာက်ေတာ်မ ေသာ စပျစ်ရည်ကိ ေနတိ့င်းေပး၍ သံး ှ စ်ေကးေမွး ပီးမှ၊

အမေတာ်ထမ်းရမည်အေကာင်း စီရင်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိသတိ့တွင် ယဒအမျိုးသားဒံေယလ၊

ဟာနနိ၊ မိေ ှ လ၊ အာဇရိတိ့သည် ပါ က၏။ ၇ မိန်းမစိးအပ်သည် ထိသတိ့ကိ

အမည်နာမလဲ၍၊ ဒံေယလကိ ေဗလတ ှ ာဇာ၊ ဟာနနိကိ ှ ာဒရက်၊ မိေ ှ လ ကိေမ ှ က်၊

အာဇရိကိ အေဗဒေနေဂါဟ၊ အသီးအသီး အမည်အသစ်ကိ ေပး၏။ ၈ ဒံေယလမကား၊

ပဲွေတာ်မှ ကင်းေသာအစာ ှ င့် ေသာက်ေတာ်မေသာ စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်မစားဘဲ၊

ညစ် းြခင်းကိ ေ ှ ာင်မည်ဟ အ ကံ ှ ိ၍၊ မိမိကိ မညစ် း ေစမည်အေကာင်း၊

မိန်းမစိးအပ်ကိ အခွင့် ေတာင်း၏။ ၉ ဘရားသခင် ပြပင်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ မိန်းမ

စိးအပ်သည် ဒံေယလကိအလွန်ချစ်သနားေသာ်လည်း၊ ၁၀ ငါ့သခင် ကည့် ေစြခင်းငှါ

မိန်းမစိးအပ်ခန့်ထား ေသာ စားေတာ်ကဲကိ ငါေကာက်၏။ သင်တိ့အစား အေသာက်ကိ

စီရင်ေတာ်မ ပီ။ သင်တိ့ မျက် ှ ာသည် အ ွယ်တ လပျိုတိ့၏ မျက် ှ ာေလာက်

အဆင်းမလှ သည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့အတွက် ငါသည် ရာဇဝတ်သင့် ၍

အသက်မလွတ်ရဟ ဒံေယလကိ ေြပာဆိ၏။ ၁၁ ထိအခါ ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊

မိေ ှ လ၊ အာဇရိ တိ့ကိ ကည့် ေစြခင်းငှါ မိန်းမစိးအပ်ခန့်ထားေသာ စားေတာ်ကဲကိ

ဒံေယလက၊ ၁၂ အက ်ပ်တိ့ စားေသာက်စရာဘိ့ ဟင်းသီး ဟင်း ွက် ှ င့် ေရကိသာ

ဆယ်ရက်ပတ်လံးေပးစမ်းပါ။ ၁၃ ထိေနာက်၊ အက ်ပ်တိ့မျက် ှ ာ ှ င့် ၊ ပဲွေတာ်မှ

ကင်းေသာ အစာကိ စားေသာလပျိုတိ့၏မျက် ှ ာကိ သခင်ေ ှ ့၌ စစ်ေတာ်မပါေစ။

ကိယ်ေတာ်တိင်ြမင် ပီးမှ၊ အက ်ပ်တိ့ကိ စီရင်ေတာ်မပါဟေြပာလ င်၊ ၁၄ စားေတာ်ကဲသည်

ဝန်ခံ၍ ဆယ်ရက်စံစမ်း ေလ၏။ ၁၅ဆယ်ရက်ေစ့လ င် သတိ့မျက် ှ ာသည်၊ ပဲွေတာ်မှ

ကင်းေသာအစာကိ စားေသာ လပျိုအေပါင်းတိ့၏ မျက် ှ ာထက် အဆင်းလှ၍ ဖံွဝ့လျက် ှ ိ၏။

၁၆ ထိအခါစားေတာ်ကဲသည် သတိ့အစာကိ၎င်း၊ သတိ့ေသာက်ဘိ့ စပျစ်ရည်ကိ၎င်း

ပ်သိမ်း၍၊ ဟင်းသီး ဟင်း ွက် ှ င့်သာ ေကးေမွး၏။ ၁၇ ဘရားသခင်သည်

ထိလလင်ေလးေယာက်တိ့ အား အထးထးေသာ သိပံအတတ်ပညာတိ့ကိ သိေစြခင်း ငှါ၊

ထိးထွင်း၍ နားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်သတိကိ ေပး သနားေတာ်မ၏။ ဒံေယလသည်လည်း

ဗျာဒိတ် ပါ ံ ှ င့် အိပ်မက်ကိနားလည် ိင်ေသာ ဥာဏ်ပညာ ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၁၈ နန်းေတာ်သိ့

သွင်းေစြခင်းငှါ ချိန်းချက်ေတာ်မ ေသာ အချိန်ေရာက်ေသာ်၊ မိန်းမစိးအပ်သည်

လလင်များ တိ့ကိ ေခ ၍ နန်းေတာ်သိ့ သွင်းေလ၏။ ၁၉ ှ င်ဘရင်သည်

ထိလလင်တိ့ ှ င့် ေဆွးေ ွး ေမးြမန်းေတာ်မ ပီးလ င်၊ ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိေ ှ လ၊

အာဇရိတိ့ ှ င့် တေသာသတေယာက်မ မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် အထံေတာ်၌

ခံစားရေသာ အခွင့်အရာကိ ရက၏။ ၂၀ ှ င်ဘရင်ေမးေတာ်မသမ ေသာ

အတတ်ပညာကိ ထိလလင်တိ့သည် ိင်ငံေတာ်၌ ှ ိသမ ေသာ မာဂ ပညာ ှ ိ၊

ေဗဒင်တတ်များထက်သာ၍ ဆယ်ဆတတ်က သည်ကိ ေတွ့ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ဒံေယလသည် က မင်း ကီးနန်းစံပဌမ ှ စ်တိင်ေအာင် ှ ိေနသတည်း။

၂ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်းသည် နန်းစံ ှ စ် ှ စ်တွင်၊ အိပ်မက်ကိ ြမင်ေတာ်မ၍ ထိတ်လန့်ြခင်း

စိတ် ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ စက်ေတာ်မေခ ိင်သည်ြဖစ်၍၊ ၂ အိပ်မက်ေတာ်ကိ

ြပန်ေြပာေစြခင်းငှါ မာဂ ပညာ ှ ိ၊ ေဗဒင်တတ်၊ သ ပဆရာ၊ ခါလဒဲဆရာတိ့ကိ ေခ ေချဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ သတိ့သည် အထံေတာ်သိ့ ေရာက်လာကသည် ှ ိေသာ်၊ ၃

ှ င်ဘရင်က၊ ငါသည် အိပ်မက်ကိြမင် ပီ။ ထိအိပ်မက်ကိမသိ၊ နားမလည်သည်ြဖစ်၍

စိတ်မအီ မသာ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ခါလဒဲပညာ ှ ိတိ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊

အသက်ေတာ်အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။ အက ်ပ်တိ့အား အိပ်မက်ေတာ်ကိ မိန့်ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည် အနက်ကိ ေဘာ်ြပပါမည်ဟ၊ ရိဘာသာြဖင့် ေလာက် က၏။ ၅

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ ပီ။ ထိအိပ် မက် ှ င့်အနက်ကိ သင်တိ့မေဘာ်မြပလ င်၊

သင်တိ့ကိ အပိင်းပိင်းစဥ်းမည်။ သင်တိ့အိမ်များကိလည်း ေနာက် ေချးပံြဖစ်ေစမည်။ ၆

အိပ်မက် ှ င့်အနက်ကိ ေဘာ်ြပလ င်၊ ဆလပ် သပ်ပကာ၊ ဂဏ်အသေရများကိ ငါေပးမည်။

သိ့ြဖစ်၍၊ အိပ်မက် ှ င့်အနက်ကိ ငါ့အားေဘာ်ြပကဟ၊ ခါလဒဲပညာ ှ ိတိ့ကိ မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ထိသတိက့၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ြမင်မက်ေတာ်မချက် ကိ အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။ အက ်ပ်တိ့သည်

အနက်ကိ ေဘာ်ြပပါမည်ဟ တဖန်ေလာက်ကြပန်လ င်၊ ၈ ှ င်ဘရင်က၊

ငါ့အမိန့်ေတာ် ှ ိ ပီးေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် ေနရ့က်အချိန်ကာလကာေစြခင်းငှါ ေ ခ့ျင်

သည်ကိ ငါအမှန်သိ၏။ ၉ အိပ်မက်ကိ ငါ့အားမေဘာ်မြပလ င်၊ သင်တိ့ သည်

အ ကံတခတည်းသာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ကာလေြပာင်း လဲသည်တိင်ေအာင်၊ ငါ့ေ ှ ့၌

ေလာက်စရာဘိ့ ေကာက် ကျစ်လိမ်လစ်ေသာစကားကိ ြပင်ဆင် ှ င့် က ပီ။ အိပ်မက် ကိ

ြပန်ေြပာက။ ထိသိ့ေြပာလ င်၊ အိပ်မက်အနက်ကိ ေဘာ်ြပ ိင်သည်ကိ ငါသိမည်ဟ ြပန်၍

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ခါလဒဲဆရာတိ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး၏ အမ အရာကိ ေြဖ ိင်မည်သ၊

ေြမ ကီးေပ မှာ တေယာက်မ မ ှ ိပါ။ အဘယ်မည်ေသာ ှ င်ဘရင်သည် ဘန်းတန်ခိး

ကီးေသာ်လည်း၊ မာဂပညာ ှ ိ၊ ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲ ဆရာတိ့ကိ ဤသိ့ေမးြမန်းေလ့မ ှ ိပါ။

၁၁ အ ှ င်မင်း ကီး ေမးြမန်းေတာ်မေသာအရာသည် ခက်ခဲေသာ အရာြဖစ်ပါ၏။

လပကတိ ှ င့် မဆက်ဆံ ေသာ ဘရားမှတပါး အဘယ်သမ အ ှ င်မင်း ကီး ေ ှ ေ့တာ်၌

မထတ်မေဘာ် ိင်ပါဟ တဖန်ြပန် ကား ေလာက်ထားက၏။ ၁၂ ထိစကားကိ

ကားေတာ်မလ င် ြပင်းစွာ အမျက် ေတာ်ထွက်၍၊ ဗာဗလန် မိ ့၌ ှ ိသမ ေသာ

ပညာ ှ ိတိ့ကိ ပယ် ှ င်းေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၃ ထိအမိန့်ေတာ်ဆင့် ၍ ဒံေယလ ှ င့်

သ၏ အေပါင်းအေဘာ်တိ့ကိ သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကေသာ်၊ ၁၄ ဒံေယလက၊

ှ င်ဘရင်၏အမိန့်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤမ ေလာက် လျင်ြမန်သနည်းဟ၊ ၁၅

ဗာဗလန်ပညာ ှ ိတိ့ကိ ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ ထွက် သွားေသာ ကိယ်ရံေတာ်မးအာ တ်ကိ

သတိပညာ ှ င့် ေမးြမန်း၍၊ အာ တ်သည် ထိအေကာင်းကိ ကားေြပာ လ င်၊ ၁၆

ဒံေယလသည် နန်းေတာ်သိ့ ဝင်၍ အိပ်မက် ေတာ်ကိ ေြဖရေသာ ေနရ့က်အချိန်ကိ

ေပးေတာ်မမည် အေကာင်း အသနားေတာ်ခံ ပီးမှ၊ ၁၇ မိမိအိမ်သိ့ြပန်သွား၍၊

ထိအေကာင်းကိ မိမိ အေပါင်းအေဘာ် ဟာနနိ၊ မိေ ှ လ၊ အာဇရိတိ့အား ကားေြပာ၍၊ ၁၈

ငါတိပသည် အြခားေသာ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိတိ့ ှ င့်အတ မေသမေပျာက်ေစြခင်းငှါ၊

ဤနက်နဲေသာ အရာ၌က ဏာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရမည်အေကာင်း၊

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း ကကန် အ့ံဟေြပာဆိ၏။ ၁၉ညဥ့်အခါ

ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် ထိနက်နဲေသာ အရာကိ ဒံေယလအား ဘရားသခင်ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။

၂၀ ထိအခါ ဒံေယလသည် ေကာင်းကင်ဘံ ှ င် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းလျက်၊ ဘရား သခင်၏ နာမေတာ်သည် ထာဝရမဂလာ ှ ိပါေစ သတည်း။

ပညာ ှ င့် ၎င်း၊ အစွမ်းသတိ ှ င့် ၎င်း ြပည့် စံ ေတာ်မ၏။ ၂၁ ကာလအချိန် ဥတများကိ

ေြပာင်းလဲေစေတာ် မ၏။ ှ င်ဘရင်တိ့ကိလည်း ှ ိမ့်ချချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။

ပညာ ှ ိတိ့အားပညာကိ ေပးေတာ်မ၏။ ဥာဏ် ှ ိေသာ သတိ့သည် ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ၊

ထိးထွင်း၍ နားလည်တတ်က၏။ ၂၂ နက်နဲခက်ခဲေသာ အရာတိ့ကိ ထင် ှ ားစွာ

ြပေတာ်မ၏။ ေမှာင်မိက်၌ ှ ိသမ တိ့ကိ သိြမင်၍ အလင်း ၏တည်ရာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၃

အက ်ပ် ဘိးေဘးတိ့၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ် အား ပညာအစွမ်းသတိကိ ေပးသနား၍၊

အက ်ပ်တိ့ ဆေတာင်းသည်အတိင်း၊ ှ င်ဘရင်၏ အိပ်မက်ကိ ဖွင့် ြပေတာ် မေသာ

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေထာမနာ ပပါ၏ဟ ဒံေယလမက်ဆိ ပီးမှ၊ ၂၄

ဗာဗလန်ပညာ ှ ိတိ့ကိ ပယ် ှ င်းေစြခင်းငှါ၊ ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေတာ်မေသာ

အာ တ်ထံသိ့သွား၍၊ ဗာဗလန် ပညာ ှ ိတိ့ကိ မလပ် ကံပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်ကိ

အထံေတာ်သိ့ေခ သွင်းပါ။ အက ်ပ်သည် အိပ်မက် ေတာ် ှ င့် အနက်ကိေဘာ်ြပ၍

ေလာက်ပါမည်ဟဆိ၏။ ၂၅ ထိအခါ အာ တ်သည် ဒံေယလကိ အလျင် တေဆာ
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အထံေတာ်သိ့ ေခ သွင်း ပီးလ င်၊ အိပ်မက်ေတာ် ှ င့်အနက်ကိ အ ှ င်မင်း ကီးအား

ေဘာ်ြပ ိင်ေသာ သတေယာက်ကိ ယဒအမျိုး လက်ရလတိ့တွင် အက ်ပ် ေတွပ့ါ ပီဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၂၆ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ ငါြမင်မက်ေသာ အိပ်မက်ကိ ြပန်ေြပာ၍ အနက်ကိ

ေဘာ်ြပ ိင်သေလာဟ၊ ေဗလတ ှ ာ ဇာအမည် ှ ိေသာ ဒံေယလကိ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၂၇

ဒံေယလက၊ အ ှ င်မင်း ကီးေမးြမန်းေတာ်မ ေသာအရာကိ ပညာ ှ ိ ၊ ေဗဒင်တတ်၊ မာဂဆရာ၊

အနာ ဂတိဆရာတိ့သည် အ ှ င်မင်း ကီးအား ေဘာ်ြခင်းငှါ မတတ် ိင် ကပါ။ ၂၈ နက်နဲေသာ

အရာတိ့ကိ ဖွင့် ြပ၍၊ ေနာင်ကာလ၌ ြဖစ်လတ့ံေသာ အရာတိ့ကိ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီးအား

ကားေြပာေတာ်မေသာ ဘရားသခင်တဆသည် ေကာင်း ကင်ဘံမှာ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၉

အ ှ င်မင်း ကီး၊ ေနာင်၌ ြဖစ်လတ့ံေသာ အရာ တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်သည် စက်ေတာ်ေခ ၍

ေြမာ်လင့် ေတာ် မ၏။ နက်နဲေသာအရာကိ ဖွင့် ြပေတာ်မေသာ ဘရား သည် ေနာင်ကာလ၌

ြဖစ်လတ့ံေသာ အရာတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်အားြပေတာ်မ၏။ ၃၀ဤနက်နဲေသာအရာကိကား၊

အြခားေသာ သတဝါအေပါင်းတိ့ထက် အက ်ပ်သာ၍ ပညာ ှ ိေသာ ေကာင့် ၊ အက ်ပ်အား

ဘရားသခင် ဖွင့် ြပေတာ်မသည် မဟတ်ပါ။ ကိယ်ေတာ်သည် စိတ် ှ လံးေတာ်၏ အထင်ကိ

နားလည်မည်အေကာင်း၊ ထိအနက်ကိ အက ်ပ်ြပန် ကား ေလာက်ထားစိမ့်ေသာငှါသာ

ဘရားသခင် ဖွင့် ြပေတာ် မ၏။ ၃၁ အ ှ င်မင်း ကီး၊ စက်ေတာ်ေခ ၍ ြမင်မက်ေတာ် မေသာ

ပါ ံဟမကား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကည့် ၍ ပ်တ ကီးကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ထးြမတ်ေသာ

အေရာင်အဝါ ှ င့် ြပည်စံ၍၊ ကီးြမင့် ေသာ ထိ ပ်တသည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ

ပံသဏာန်ကိေဆာင်လျက် ကိယ်ေတာ်ေ ှ ့၌ တည် ှ ိ၏။ ၃၂ သ၏ ဦးေခါင်းသည်

ေ စင်ြဖစ်၏။ ရင်ပတ် ှ င့် လက် ှ စ်ဘက်သည် ေငွြဖစ်၏။ ၃၃ ဝမ်း ှ င့် ေပါင် ှ စ်ဘက်သည်

ေကးဝါြဖစ်၏။ ေြခသလံး ှ စ်ဘက်သည် သံြဖစ်၏။ ေြခဘဝါး ှ င့် ဖမိး သည်

သံတပိင်းသ ွတ်တပိင်းြဖစ်၏။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်သည် ကည့် ေတာ်မစဥ်၊ လက်ြဖင့်

မထမလပ်ဘဲ အလိလိြဖစ်ေသာ ေကျာက်တလံးသည် သံ ှ င့်သ ွတ်ြဖစ်ေသာ

ပ်တ၏ေြခကိ ထိခိက်၍ ချိုးဖ့ဲ သည် ှ ိေသာ်၊ ၃၅ သံ၊ သ ွတ်၊ ေကးဝါ၊ ေငွ၊ ေ တိ့သည်

ကျိုးပ့ဲ ေ ကမွလျက်၊ ေ ွကာလ၌ ေကာက်နယ်တလင်း အမန့် က့ဲသိ့ြဖစ်သြဖင့် ၊

ေလတိက်လင့် ၍ သတိ့ေနရာမ ှ ိ ၊ ေပျာက်ေလ၏။ ပ်တကိ ထိခိက်ေသာ ေကျာက်မကား၊

တိးပွားသြဖင့် ေတာင် ကီးြဖစ်၍၊ ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ ဖံးလမ်းသည်ဟ ြမင်မက်ေတာ်မ၏။

၃၆ ယခတွင် အိပ်မက်ေတာ်၏အနက်ကိ ေဘာ်ြပ၍ နားေတာ်ေလာက်ပါမည်။ ၃၇

အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဘရင်တိ့၏ ဘရင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င်

ဘရားသခင် သည် ိင်ငံ ှ င့်တကွ တန်ခိးအာ ေဘာ်အစွမ်းသတိ ဘန်းအသေရကိ

ကိယ်ေတာ်အား ေပးေတာ်မ ပီ။ ၃၈ လေနရာ ှ ိသမ တိ့ ှ င့် ေြမ ကီးသား တိရစာန်၊

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်များတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်လက်၌ အပ် ေပး၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အလံးစံတိ့ကိ အပ်စိးရေသာ အခွင့် ှ ိေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ပ်တ၏ ေ ဦး

ေခါင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ကိယ်ေတာ်ေနာက်၌ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံ ေလာက်မြမတ်ေသာ

ိင်ငံတခသည် တည်ေထာင်လိမ့် မည်။ ထိေနာက်၊ ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ အပ်စိးေသာ

ေကးဝါ ိင်ငံတည်းဟေသာ တတိယ ိင်ငံတည်ေထာင် လိမ့်မည်။ ၄၀ စတတ ိင်ငံသည်

သံက့ဲသိ့ခိင်မာေသာ ိင်ငံ ြဖစ်လိမ့်မည်။ သံသည် အြခားေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ

ချိုးဖ့ဲ၍ ိင်သက့ဲသိ၊့ စတတ ိင်ငံသည် ချိုးဖ့ဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း ကိ ပလိမ့်မည်။ ၄၁

ပ်တ၏ေြခ ှ င့် ေြခေချာင်းတိ့သည် သ ွတ် တပိင်း သံတပိင်း ှ ိသည်ကိ

ြမင်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ အချင်းချင်းကဲွြပားေသာ ိင်ငံြဖစ်လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ် လည်း

ဖတ်ေသာသ ွတ် ှ င့် သံေရာေ ှ ာသည်ကိ ြမင် ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သံသည်ခိင်မာြခင်း

သတိ ှ ိလိမ့်မည်။ ၄၂ ေြခေချာင်းတိ့သည် သံတပိင်းသ ွတ်တပိင်း ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊

ထိ ိင်ငံသည် ခိင်မာြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ကျိုးပ့ဲြခင်း ှ င့် ၎င်းဆက်ဆံလိမ့်မည်။ ၄၃

ဖတ်ေသာသ ွတ် ှ င့် သံေရာေ ှ ာသည်ကိ ြမင် ေတာ်မသည် ှ င့် ေလျာ်စွာ၊ ိင်ငံသားတိ့သည်

အြခား ေသာ လမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ် ကလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ် လည်း၊

သ ွတ် ှ င့် သံမေရာေ ှ ာ ိင်သက့ဲသိ၊့ သတိ့သည် အချင်းချင်း ေပါင်းေဘာ်၍ မသင့် ိင် က။

၄၄ လက် ှ င့် မထမလပ်ဘဲ ေကျာက်တလံးသည် ေတာင်ေပကအလိ လိပ့ဲကွာ၍၊ ၄၅

သံေကးဝါ၊ သ ွတ်၊ ေငွ၊ ေ တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲသည်ကိ ြမင်ေတာ်မသည် အေကာင်းအရာမှာ၊

ပျက်စီးြခင်းသိ့ မေရာက် ီင်ေသာ ိင်ငံတခကိ ထိမင်း ကီးများ လက်ထက်၌

ေကာင်းကင်ဘံ ှ င် ဘရားသခင်သည် တည်ေထာင်ေစေတာ်မမည်။ ထိ ိင်ငံသည်

အြခားေသာ လမျိုးလက်သိ့ မေရာက်ရဘဲ၊ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ကိ

ချိုးဖ့ဲဖျက်ဆီး၍ အစဥ်အ မဲတည်လိမ့်မည်။ ထိသိ့ေနာက်၌ ြဖစ်လတ့ံေသာအရာတိ့ကိ

ကီးြမတ်ေတာ် မေသာ ဘရားသခင်သည် အ ှ င်မင်း ကီးအား ကားေြပာ ေတာ်မ၏။

အိပ်မက်ေတာ်ေ ွေ့လျာ့ြခင်းမ ှ ိ။ အနက် သည်လည်း မှန်ပါ၏ဟ ဒံေယလသည်

အထံေတာ်၌ ေလာက်ထား၏။ ၄၆ ထိအခါ ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီးသည် ြပပ်ဝပ်၍

ဒံေယလကိ ှ ိခိးကိးကွယ် ပီးလ င်၊ ပေဇာ်သကာ ပြခင်းငှါ၎င်း၊ နံသ့ာမျိုးကိ မီး ိ ့၍

ဆပ်ကပ်ြခင်းငှါ၎င်း စီရင် ေတာ်မလျက်၊ ၄၇ ကိယ်ေတာ်သည် ဤနက်နဲေသာအရာကိ

ဖွင့် ြပ ိင်သည်ြဖစ်၍၊ အကယ်စင်စစ် ကိယ်ေတာ်၏ဘရား သခင်သည် ဘရားတိ့၏ဘရား၊

ဘရင်တိ့၏ အ ှ င်၊ နက်နဲေသာ အရာကိဖွင့် ြပေတာ်မေသာ သခင်ြဖစ် ေတာ်မ၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၄၈ ဒံေယလကိ ချီးေြမာက်လျက်၊ များစွာေသာ ဆလပ်သပ်ပကာ တိ့ကိေပး၍၊

ဗာဗလန် ိင်ငံတွင် ဝန် ကီး အရာ၌၎င်း၊ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိတိ့ကိ အပ်စိးေသာ ဝန်အရာ၌၎င်း

ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၄၉ ထိအခါ ဒံေယလသည် သံေတာ်ဦးတင်ေသာ ေကာင့် ၊ မင်း ကီးသည်

ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေန ေဂါတိ့ကိ ဗာဗလန် ိင်ငံတွင် ဝန်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ် မ၏။

ဒံေယလသည် နန်းေတာ်ဦး၌ ေနရေလ၏။

၃ တရံေရာအခါ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီးသည် အြမင့် အေတာင်ေြခာက်ဆယ်၊

အနံေြခာက်ေတာင် ှ ိေသာ ေ ပ်တကိ လပ် ပီးမှ၊ ဗာဗလန် ေကျးလက်

ဒရလွင်ြပင်၌ တည်ထားေတာ်မ၍၊ ၂ ေစာ်ဘွား၊ မိဝ့န်၊ စစ်ကဲ၊ တရားသ ကီး၊

အခွန်ေတာ်ဝန်၊ တိင်ပင်မးမတ်၊ မိစ့ာေရး၊ ိင်ငံေတာ် အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့သည်

မင်း ကီးတည်ထားေတာ်မေသာ ပ်တကိ သာဓအ ေမာဒနာေခ ေသာပဲွသိ့ စေဝးေစ

ြခင်းငှါ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊ ၃ ေစာ်ဘွား၊ မိဝ့န်၊ စစ်ကဲ၊ တရားသ ကီး၊ အခွန်ေတာ်ဝန်၊

တိင်ပင်မးမတ်၊ မိစ့ာေရး၊ ိင်ငံေတာ် အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့သည် စေဝးေရာက်လာ၍၊

တည်ထား ေတာ်မေသာ ပ်တေ ှ မှ့ာ ရပ်ေနက၏။ ၄ ထိအခါ သံေတာ်ဆင့်တေယာက်က၊

အသီးသီး အြခားြခားေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုး မျိုးတိ၊့ ၅ တံပိး၊ ခရာ၊

ေစာင်း၊ ပေလွ၊ တေယာ၊ ပတ်သာ အစ ှ ိေသာ တရိယာမျိုးတီးမတ်ြခင်းအသံကိ

ကားေသာ အခါ၊ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီး တည်ထားေတာ်မေသာ ေ ပ်တကိ

ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ်ရကမည်။ ၆ မြပပ်ဝပ်မကိးကွယ်ဘဲေနေသာသ မည်သည်ကိ

မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာ မီးဖိထဲသိ့ ချက်ြခင်းချပစ်ေစဟ အမိန့်ေတာ်ြမတ် ှ ိသည်ဟ

ဟစ်ေကာ်၏။ ၇ ထိေကာင့် ၊ လအေပါင်းတိ့သည် တံပိး၊ ခရာ၊ ေစာင်း၊ ပေလွ၊ တေယာ၊

ပတ်သာ အစ ှ ိေသာ တရိယာ မျိုး တီးမတ်ြခင်း အသံကိ ကားေသာအခါ၊ အသီးသီး

အြခားြခားေသာ ဘာသာစကားကိေြပာေသာ လအမျိုး မျိုးအေပါင်းတိ့သည် ြပပ်ဝပ်၍၊

ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီး တည်ထားေသာ ေ ပ်တကိ ကိးကွယ် က၏။ ၈ ထိအခါ၊

ခါလဒဲလအချို ့တိ့သည် ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီးထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်လျက်၊ ၉

အ ှ င်မင်း ကီး၊ အသက်ေတာ်အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါ ေစ။ ၁၀ တံပိး၊ ခရာ၊ ေစာင်း၊ ပေလွ၊

တေယာ၊ ပတ်သာ အစ ှ ိေသာ တရိယာမျိုးတီးမတ်ြခင်းအသံကိ ကားေသာ

သ ှ ိသမ တိ့သည် ေ ပ်တကိ ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် ရကမည်။ ၁၁ မြပပ်ဝပ်မကိးကွယ်ဘဲ

ေနေသာသမည်သည်ကိ မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာ မီးဖိထဲသိ့ချပစ်ေစဟ အမိန့်

ေတာ်ြမတ် ှ ိပါ၏။ ၁၂အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဗာဗလန် ိင်ငံ တွင် ဝန်အရာ၌

ခန့်ထားေတာ်မေသာ ယဒလ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါအမည် ှ ိေသာ သတိ့ သည်

အာဏာေတာ်ကိ ပမာဏမ ပပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားတိ့ကိ ဝတ်မ ပပါ။

တည်ထားေတာ်မေသာ ေ ပ်တကိလည်း မကိးကွယ်ပါဟ၊ ယဒလတိ့ကိ အြပစ် တင်၍

ေလာက်ထားက၏။ ၁၃ ထိအခါ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီးသည် ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်၍၊

ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ့ကိ ေခ ေချဟမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သတိ့သည်

အထံ ေတာ်သိ့ ေရာက်လ င်၊ ၁၄ ဟယ်၊ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ၊့

ငါ၏ဘရားတိ့ကိ ဝတ်မ ပေလာ။ ငါတည်ထားေသာ ေ ပ်တကိ မကိးကွယ်ေလာ။ ၁၅

ယခတွင် တံပိး၊ ခရာ၊ ေစာင်း၊ ပေလွ၊ တေယာ၊ ပတ်သာအစ ှ ိေသာ တရိယာမျိုးတီးမတ်ြခင်း

အသံကိ ကားေသာအခါ၊ ငါလပ်ေသာ ေ ပ်တကိ ြပပ်ဝပ် ကိးကွယ်အ့ံေသာငှါ

အသင့် ေနက။ သိ့မဟတ်လ င်၊ မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာ မီးဖိထဲသိ့ ချက်ြခင်းချပစ်မည်။

ငါ၏လက်မှ ကယ်လတ် ိင်ေသာ ဘရားကား၊ အဘယ် ဘရား ှ ိသနည်းဟ
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မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး

ေနဗခဒ်ေနဇာ၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဤအမ၌ ြပန်ေလာက်ရမည်အေကာင်းမ ှ ိပါ။

၁၇ အက ်ပ်တိ့ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်သည်မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာ

မီးဖိထဲကအက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်လတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏ လက်မှလည်း

ကယ်လတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိသိ့ကယ်လတ်ေတာ်မမေသာ်လည်း

အ ှ င် မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်၏ဘရားတိ့ကိ အက ်ပ်တိ့သည် ဝတ်မ ပပါ။

တည်ထားေတာ်မေသာ ေ ပ်တကိလည်း မကိးကွယ်ပါဟ ြပန်ေလာက်က၏။ ၁၉

ထိအခါ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီးသည် ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်သြဖင့် ၊ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊

အေဗဒေနေဂါ တိ့ကိ ကည့် ၍ မျက် ှ ာေတာ်ပျက်လျက်၊ မီးဖိကိ အရင်ထက် ခနစ်ဆတိး၍

ပေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂၀ ခွန်အား ကီးေသာ စစ်သရဲတိ့သည် ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊

အေဗဒေနေဂါတိ့ကိ တပ်ေ ှ ာင်၍၊ မီးေလာင် လျက် ှ ိေသာ မီးဖိထဲသိ့ ချပစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ၂၁ ထိသသံးေယာက်တိ့ကိ ေပါင်းဘီ၊ အကျ၊ ဝတ်လံ

အစ ှ ိသည် တိ့ ှ င့်တကွ တပ်ေ ှ ာင်၍၊ မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာ မီးဖိထဲသိ့

ချပစ် ကေသာအခါ၊ ၂၂ ှ င်ဘရင်၏ အမိန့်ေတာ်ကျပ်တည်း၍ မီးဖိ သည်

အလွန်ပေသာေကာင့် ၊ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒ ေနေဂါတိ့ကိ ဆဲွချေသာ သတိ့သည်

မီးလံအ ှ ိန်ေ ကာင့် ေသက၏။ ၂၃ ထိသသံးေယာက်တိ့မကား၊ တပ်ေ ှ ာင်လျက်

ြပင်းစွာေလာင်ေသာ မီးဖိထဲသိ့ ကျေရာက်ေလ၏။ ၂၄ ထိအခါ ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီးသည်

အ့ံသ မိန်းေမာ၍ အလျင်တေဆာထ ပီးလ င်၊ လသံးေယာက် တိ့ကိ တပ်ေ ှ ာင်၍ မီးထဲသိ့

ချပစ်သည် မဟတ်ေလာဟ တိင်ပင်မးမတ်တိ့အား ေမးေတာ်မ၏။ မးမတ်တိ့က လည်း၊

မှန်ပါ၏ဘရားဟ ြပန်ေလာက်ကလင်၊ ၂၅ ှ င်ဘရင်က၊ လေလးေယာက်တိ့သည် မတပ်

မေ ှ ာင်ဘဲ မီးထဲ၌သွားလာ၍ ေဘးဥပဒ် ှ င့် ကင်းလွတ် သည်ကိ ငါြမင်သည်တကား။

စတတသသည် ဘရားသား ၏ အဆင်းသဏာန် ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၂၆

မီးေလာင်လျက် ှ ိေသာ မီးဖိဝနားသိ့ ချဥ်းကပ် ပီးလ င်၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်၏ကန်၊

ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ၊့ ထွက်၍လာကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

သတိ့သည် မီးထဲက ထွက်လာ က၏။ ၂၇ ေစာ်ဘွား၊ မိဝ့န်၊ စစ်ကဲ၊ အတွင်းဝန်တိ့သည်

ဝိင်း၍မီးမေလာင် ိင်ေသာ ထိသတိ့ကိ ကည့် က၏။ သတိ့ဆံြခည်တပင်မ မ မိက်၊

ဝတ်လံလည်း ြခားနားြခင်း မ ှ ိ ၊ မီးေလာင်ေသာအနံလ့ည်းကင်းလွတ်၏။ ၂၈ ေနဗခဒ်ေနဇာ

မင်း ကီးကလည်း၊ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ့၏ ဘရားသခင်သည် မဂလာ

ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ မိမိတိ့ဘရားမှတပါး၊ အြခားေသာ ဘရားကိဝတ် ပကိးကွယ်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်ကိ ယံကည်ကိးစား၍ မင်း ကီးအမိန့်ေတာ်ကိ

ဆန်လျက်၊ မိမိတိ့ကိယ်ကိပင် အပ် ှ ံ ေသာ ကန်ေတာ်ရင်း တိ့ ှ ိရာသိ၊့ ထိဘရားသခင်သည်

ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍ ကယ်တင်ေတာ်မ ပီ။ ၂၉ ထိေကာင့် ၊

အရပ်ရပ်တိ့၌ ေန၍အသီးသီးအြခားြခား ေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ

လအမျိုးမျိုးတိ့တွင် တစံတေယာက်ေသာသသည်၊ ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒေနေဂါတိ့၏

ဘရားသခင်အားြပစ်မှားေသာ စကားကိ ေြပာလ င်၊ ထိသကိ အပိင်းပိင်းစဥ်းေစ။

သ၏အိမ်ကိလည်း ေနာက်ေချးပံြဖစ်ေစဟ ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

ထိမ ေလာက်ေသာ ကယ်တင် ြခင်းကိ ထိဘရားသခင်မှတပါး အဘယ်ဘရားမ မ ပ ိင် ဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၃၀ ဗာဗလန် ိင်ငံတွင် ှ ာဒရက်၊ ေမ ှ က်၊ အေဗဒ ေနေဂါတိ့ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။

၄ ငါ ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး ကားမှာလိက်သည်။ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ အရပ်ရပ်ေန၍

အသီးသီး အြခားြခား ေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာလမျိုးတကာတိ၊့ သင်တိ့၌

ငိမ်ဝပ်ချမ်းသာြခင်းများြပားေစေသာ။ ၂ ြမင့် ြမတ်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် ငါ၌

ပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ြပြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၃

နိမိတ်လကဏာေတာ်သည် အလွန် ကီးေပ၏။ အ့ံဘွယ်ေသာ အမေတာ်လည်း

တန်ခိး ှ င့် ြပည်စံေပ၏။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် ထာဝရ ိင်ငံြဖစ်၏။

အာဏာစက်ေတာ်လည်း ကမာအဆက်ဆက် တည်ေတာ် မ၏။ ၄ ငါေနဗခဒ်ေနဇာသည်

နန်းေတာ်၌ ငိမ်ဝပ်စွာ ေန၍ စည်းစိမ် ကီးစဥ်အခါ၊ ၅ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အိပ်မက်ကိ

ြမင်၍၊ သာလွန်ေပ မှာ အိပ်လျက် စိတ်ထဲ၌ အာ ံ ပေသာ ပါ ံ အားြဖင့် တန်လပ်ြခင်းသိ့

ငါေရာက်ေလ၏။ ၆ ထိေကာင့် ၊ အိပ်မက်အနက်ကိ ငါ့အားေဘာ်ြပ ေစြခင်းငှါ၊

ဗာဗလန်ပညာ ှ ိအေပါင်းတိ့ကိ အထံေတာ်သိ့ သွင်းေစဟ ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ၇

မာဂပညာ ှ ိ၊ ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲဆရာ၊ အနာ ဂတိဆရာတိ့သည် ဝင် ကလင်၊

ငါြမင်မက်ေသာ အိပ်မက် ကိ သတိ့အား ြပေြပာေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် အနက်ကိ

မေဘာ်မြပ ိင် က။ ၈ ေနာက်မှ ငါကိးကွယ်ေသာဘရား၏ နာမအား ြဖင့်

ေဗလတ ှ ာဇာဟေခသမတ်၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံေသာ

ဒံေယလ သည် ငါ့ထံသိ့ဝင်လာလ င်၊ ၉ အချင်းမာဂဆရာချုပ် ေဗလတ ှ ာဇာ၊ သင်

သည် သန့် ှ င်းေသာ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံသည်ကိ၎င်း၊

နက်နဲေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဖွင့် ြပ ိင်သည်ကိ၎င်း ငါသိ၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါြမင်မက်ေသာ

အိပ်မက်၏ အနက်ကိေဘာ်ြပေလာ့။ ၁၀ ငါအိပ်ေပျာ်စဥ်တွင် ြမင်မက်သည်ကား၊

ငါ ကည့် ၍ ေြမ ကီးအ လယ်၌ အရပ်ြမင့် လှေသာ သစ်ပင်တပင် ှ ိ၏။ ၁၁ ထိအပင်သည်

ကီးပွား၍ ခိင်မာြခင်းသိ့ ေရာက်၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ထိ၍ ေြမ ကီးစွန်း တိင်ေအာင်

ထင် ှ ား၏။ ၁၂ အ ွက်လည်းလှ၏။ သတဝါအေပါင်းတိ့စား၍ ဝေလာက်ေသာ

အသီး ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ေြမတိရစာန်တိ့သည် ထိသစ်ပင်အရိပ်၌ ခိက၏။ အခက်အလက်တိ့၌

ေကာင်း ကင်ငှက်တိ့သည် နားေနက၏။ ၁၃ အိပ်ေပျာ်၍ ြမင်မက်စဥ်၊ တဖန်ငါ ကည့် ြပန်

လ င်၊ သစ်ပင်ေစာင့်တည်းဟေသာ သန့် ှ င်းသတေယာက် သည် ေကာင်းကင်မှ ဆင်းလာ၍၊

၁၄ သစ်ပင်ကိလဲှေလာ့။ အခက်တိ့ကိ ခတ်ေလာ့။ အသီးအ ွက်တိ့ကိ လပ်ေခေလာ့။

တိရစာန်တိ့သည် သစ်ပင်ေအာက်ကထွက်၍၊ ငှက်တိ့သည်လည်း အကိင်း အခက်ထဲက

သွား ကေစ။ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေြမ၌စဲွေသာ အြမစ် ှ င့်တကွ သစ်ငတ်တိ ခင်းထား၍၊

သံ ကိး၊ ေကးဝါ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်သက့ဲသိ့ ေသာြမက်ပင်ထဲ၌ ှ ိေစေလာ့။

ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး မိဃ်းစွတ်ြခင်းကိခံ၍၊ တိရစာန်တိ့ ှ င့် အတဆက်ဆံလျက် ြမက်ပင်ကိ

စားေစေလာ့။ ၁၆လစိတ်သေဘာေပျာက်၍ တိရစာန်စိတ် သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံေစေလာ့။ ၁၇

အေကာင်းမကား၊ အြမင့် ဆံးေသာဘရားသည် ေလာကီ ိင်ငံကိ အပ်စိးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

ေပးလိေသာ သတိ့အား ေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ယတ်မာေသာ သတိ့ကိ ချီးေြမာက်၍

ိင်ငံကိ အပ်ေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း သတဝါတိ့ သိနားလည်ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊

သစ်ပင်ေစာင့် တိ့သည် ဤသိ့စီရင် က ပီ။ သန့် ှ င်းသတိ့ သည် အမိန့်ေတာ်ကိ ေပးက ပီဟ

ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၁၈ ထိသိ့ ငါေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီးသည် ြမင်မက် ရ ပီ။ ယခတွင်

အချင်းေဗလတ ှ ာဇာ၊ ငါြမင်ေသာ အိပ်မက်အနက်ကိေဘာ်ြပေလာ့။ ငါ့ ိင်ငံတွင် ပညာ ှ ိ

အေပါင်းတိ့သည် အနက်ကိ ငါ့အား မေဘာ်မြပ ိင်ေသာ် လည်း၊ သင်သည် သန့် ှ င်းေသာ

ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ် ှ င့် ြပည့် စံ၍ ေဘာ်ြပ ိင်သည်ဟ ငါသည် ကိယ်ြမင်ေသာ

အိပ်မက်ကိ ဒံေယလအား ြပန်ေြပာ၏။ ၁၉ ထိအခါ ေဗလတ ှ ာဇာ အမည် ှ ိေသာ ဒံေယ

လသည် တနာရီေလာက် မိန်းေမာေတွေဝ၍ စိတ်ပပန်လျက် ေန၏။ ှ င်ဘရင်က၊

အချင်းေဗလ တ ှ ာဇာ၊ အိပ်မက် အနက် အဓိပါယ်ေကာင့် ပပန်ေသာစိတ်မ ှ ိပါ ှ င့်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ေဗလတ ှ ာဇာကလည်း၊ အ ှ င်ေစာ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ မန်းေသာ

ရန်သတိ့အေပ ၌ အိပ်မက် အနက် ေရာက်ပါေစေသာ။ ၂၀ ြမင်မက်ေတာ်မစဥ်တွင်

ကီးပွား၍ ခိင်မာ ထေသာ၊ မိဃ်းေကာင်း ကင်သိ့ထိ၍ ေြမ ကီးတြပင်လံး၌ ထင် ှ ားထေသာ၊

၂၁အ ွက်လှလျက်၊ သတဝါ အေပါင်းတိ့ စား၍ ဝေလာက်ေသာ အသီး ှ င့် ြပည့်စံထေသာ၊

ေြမတိရစာန် တိ့သည် ေအာက်၌ေနကသြဖင့် ၊ အခက်အလက်တိ့၌ ေကာင်းကင်ငှက်များ

မီှခိနားေနရာြဖစ်ေသာ သစ်ပင် သည်၊ ၂၂ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်ပင် ြဖစ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ကီးပွား၍ ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ဘန်းစည်းစိမ်ေတာ် ကီးြမင့် ၍

မိဃ်း ေကာင်းကင်သိ့ထိ၏။ အာဏာစက်ေတာ်လည်း၊ ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် ေရာက်

ေတာ်မ၏။ ၂၃သစ်ပင်ေစာင့် ၊ သန့် ှ င်းသတေယာက်သည် ေကာင်းကင်မှ ဆင်းလာ၍၊

သစ်ပင်ကိ ခတ်လဲှဖျက် ဆီးေလာ့။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေြမ၌စဲွေသာ အြမစ် ှ င့်တကွ သစ်ငတ်ကိ

ခင်းထား၍ သံ ကိး၊ ေကးဝါ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်သက့ဲသိ့ ေသာြမက်ပင်ထဲ၌ ှ ိေစေလာ့။

ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး မိဃ်းစွတ်ြခင်းကိ ခံ၍၊ ေြမတိရစာန်တိ့ ှ င့် ဆက်ဆံေစဟဆိသည်မှာ၊ ၂၄

အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မ၍၊ အ ှ င်မင်း ကီးအေပ ၌ ေရာက်ရေသာ

ြမင်မက်ေတာ် မချက်၏ အနက်ဟမကား၊ ၂၅ ကိယ်ေတာ်ကိ လစထဲက ှ င်ထတ်၍၊ ေြမ

တိရစာန်တိ့ ှ င့်အတ ေနရာချ ကလိမ့်မည်။ အြမင့် ဆံး ေသာဘရားသည် ေလာကီ ိင်ငံကိ

အပ်စိး၍၊ ေပးလိ ေသာ သတိ့အား ေပးေတာ်မသည်ကိ ကိယ်ေတာ်မသိ မမှတ်မီှကာလ၊

ခနစ် ှ စ်ပတ်လံး ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိစား၍၊ မိဃ်းစွတ်ြခင်းကိ ခံလျက်ေနရမည်။ ၂၆သစ်ြမစ်၊
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သစ်ငတ်ကိ ခင်းထားေစြခင်းငှါ စီရင် ကသည်အရာမှာ၊ ေကာင်းကင်ဘံသည်

အပ်စိးေကာင်း ကိ ကိယ်ေတာ်သိ ပီးေသာေနာက်၊ ိင်ငံေတာ်သည် လက်ေတာ်မှ မေ ွဘဲ့

တည်လိမ့်မည်။ ၂၇ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ အက ်ပ်စကားကိ နာယေတာ်မပါ။

တရားေသာ အမကိ ပြခင်း၊ ဆင်းရဲ ေသာသတိ့ကိ သနားြခင်းအားြဖင့် ဒစ ိက်အြပစ်တိ့ကိ

ပယ်ြဖတ်ေတာ်မပါ။ ထိသိ့ ပလ င်၊ ချမ်းသာရေကာင်း ရေတာ်မလိမ့်မည်ဟ

ဒံေယလေလာက်ထား၏။ ၂၈ ထိအမအရာအလံးစံတိ့သည် ေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး

အေပ သိ့ ေရာက်သည်အေကာင်းကား၊ ၂၉ တဆယ် ှ စ်လလွန် ပီးေသာ်၊

ဗာဗလန်နန်းေတာ် ေပ မှာ စကသွားလျက်၊ ၃၀ ဤမိက့ား၊ ငါ့ ိင်ငံတည်ရာ၊

ငါ့ေ ဘန်းေတာ်ကိ ချီးေြမာက်ရာဘိ၊့ ငါ့တန်ခိး အာ ေဘာ်အားြဖင့် ငါတည် လပ်ေသာ

ဗာဗလန် မိ ့ ကီး မဟတ်ေလာဟ မက်ဆိ၏။ ၃၁ ထိစကားကိ မက်ဆိစဥ်ပင်၊

ေကာင်းကင်မှ သက်ေရာက်ေသာ အသံဟမကား၊ အိေနဗခဒ်ေနဇာ မင်း ကီး၊

နားေထာင်ေလာ့။ ိင်ငံေတာ်သည် သင့်လက်မှ ေ ွ သွ့ား ပီ။ ၃၂ သင့် ကိ

လစထဲက ှ င်ထတ်၍၊ ေြမတိရစာန်တိ့ ှ င့်အတ ေနရာချကလိမ့်မည်။ အြမင့် ဆံးေသာဘရား

သည် ေလာကီ ိင်ငံကိအပ်စိး၍၊ ေပးလိေသာသတိ့အား ေပးေတာ်မသည်ကိ

မင်း ကီးမသိမမှတ်မီှကာလ၊ ခနစ် ှ စ် ပတ်လံး ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိစားလျက်ေနရမည်ဟ အသံ

ြဖစ်ေလ၏။ ၃၃ ထိစကား ှ င့်အညီ ေနဗခဒ်ေနဇာ၌ ချက်ြခင်း ြဖစ်၍၊ လစထဲက

ှ င်ထတ်ကလျက်၊ သသည် ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိစား၍ မိဃ်းစွတ်ြခင်းကိ ခံသြဖင့် ၊

ကိယ်အေမွး သည် ေ လင်းတအေတာင်က့ဲသိ့၎င်း၊ လက်သည်း ေြခသည်းတိ့သည်

ငှက်ေြခသည်းက့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၏။ ၃၄ကာလအချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ ငါေနဗခဒ်ေနဇာ သည်

ေကာင်းကင်သိ့ ေမ ာ်ကည့်၍ သတိရြပန်လ င်၊ အြမင့် ဆံးေသာဘရားကိ ေကာင်း ကီးေပး၍၊

ထာဝရအသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားကိ ချီးမွမ်းေထာမနာ ပ၏။အာဏာေတာ်သည်

ထာဝရအာဏာြဖစ်၏။ ိင်ငံေတာ်သည် ကမာအဆက်ဆက်တည်၏။ ၃၅

ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်မ မဟတ်သက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ တိ့၌၎င်း၊ ေြမ ကီးသားတိ့၌၎င်း အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

စီရင် ပြပင်ေတာ်မ၏။ လက်ေတာ်ကိ အဘယ်သမ မဆီးတား ိင်။ အဘယ်သိ့ ပသနည်းဟ

ကိယ်ေတာ်ကိ ဆိ ိင်ေသာသ မ ှ ိ။ ၃၆ ထိအခါ ငါ့စိတ်ပကတိြဖစ်ြပန်၍၊ ငါ့ ိင်ငံ၏

အသေရဘိ့ ယမန်က့ဲသိ့ တင့်တယ်ြခင်း အေရာင်အဆင်း ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ တိင်ပင်ေသာ

မးေတာ် မတ်ေတာ်တိ့သည် ညီလာခံဝင် ကလင်၊ ငါ၏အာဏာတည် မဲတည်၏။

ငါ့ဘန်းအာ ေဘာ်လည်း ယခင်ထက် တိးပွါး၏။ ၃၇ ယခတွင် ငါ့ေနဗခဒ်ေနဇာသည်

ေကာင်းကင် ဘံ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်းေထာပနာ ပ၏။ စီရင်ဖန်

ဆင်းေတာ်မသမ ေသာ အရာတိ့သည် သစာ ှ င့် ြပည့် စံ၍တရား ှ င့် ညီေလျာ် က၏။

မာနေထာင် လားေသာ သတိ့ကိ ှ ိမ်ချြခင်းငှါ တတ် ိင်ေတာ်မ၏ဟ အမိန့်ေတာ်ကိ

အရပ်ရပ်သိ့ ြပန့်ေစေတာ်မ၏။

၅ တရံေရာအခါ ေဗလ ှ ာဇာမင်း ကီးသည် မးမတ်တေထာင်ကိ ေခ ပီးလ င် ကီးစွာေသာ

ပဲွကိ လပ်၍၊ မးမတ်တေထာင် ှ င့်တကွ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ေတာ်မ၏။ ၂

စပျစ်ရည်ကိ ြမည်းစမ်းေသာအခါ၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ဗိမာန်ေတာ် ထဲကခမည်းေတာ်

ေနဗခဒ်ေနဇာ သိမ်းယေဆာင်ခ့ဲေသာ ေ ဖလား၊ ေငွဖလားတိ့ ှ င့် ကိယ်ေတာ်တိင်မှစ၍

မင်းသား၊ မိဖရား၊ ေမာင်းမမိဿံ တိ့သည် ေသာက်ရမည်အေကာင်း၊ ထိဖလားတိ့ကိ

ယခ့ဲရမည်ဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ၃ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ ဘရားသခင်၏

ဗိမာန် ေတာ်တိက်ထဲက သိမ်းယေဆာင်ခ့ဲေသာ ေ ဖလားတိ့ကိ ယခ့ဲ၍၊ မင်း ကီး၊ မင်းသား၊

မိဖရား၊ ေမာင်းမမိဿံတိ့သည် ထိဖလားတိ့ ှ င့် ေသာက်က၏။ ၄ စပျစ်ရည်ကိေသာက်၍၊

ေ ွဘရား၊ ေငွဘရား၊ ေကးဝါဘရား၊ သံဘရား၊ သစ်သားဘရား၊ ေကျာက် ဘရားတိ့ကိ

ချီးမွမ်း က၏။ ၅ ထိအချိန်နာရီတွင် လ၏လက်ဖျားသည် ေပလာ၍ မီးခံ အထက်၊

နန်းေတာ်အတ်ထရံ အဂေတ၌ အကရာတင်၍ ေရးထား၏။ ထိသိ့ေရးေသာလက်ဖျားကိ

ှ င်ဘရင် ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၆ မျက် ှ ာေတာ် ိးငယ်၍ စိတ်ပပန်ြခင်းသိ့ ေရာက်သြဖင့် ၊

ခါးဆစ် ပတ်မတတ်ြဖစ်၍ ဒးြခင်းထိခိက် သည် ှ ိေသာ်၊ ၇ ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲဆရာ၊

အနာဂတိဆရာ တိ့ကိ ေခ ေချဟ ဟစ်ေကာ် ပီးလ င်၊ ထိစာကိ ဘတ်၍ အနက်

ကိ ေဘာ်ြပ ိင်ေသာသသည် အဝတ်နီကိဝတ်ဆင်၍ လည်ပင်း၌ ေ စလွယ်ဆဲွလျက်၊

ိင်ငံေတာ်တွင် တတိယ မင်းြဖစ်ေစဟ ဗာဗလန်ပညာ ှ ိတိ့အား အမိန့်ေတာ် ှ ိ၍၊ ၈ ပညာ ှ ိ

ဆရာေတာ်အေပါင်းတိ့သည် လာ ေရာက်ကေသာ်လည်း၊ ထိစာကိ မတတ် ိင် က။ အနက်

အဓိပါယ်ကိ ှ င်ဘရင်အား မေဟာမေြပာ ိင်ေသာ ေကာင့် ၊ ၉ ေဗလ ှ ာဇာမင်း ကီးသည်

အလွန်စိတ်ပပန်ြခင်း၊ မျက် ှ ာေတာ် ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၍၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်တိ့ သည်

မိင်လျက်ေနက၏။ ၁၀ ထိအခါ မယ်ေတာ်မိဖရားသည် ှ င်ဘရင်၏ စကား၊ မးမတ်တိ့၏

စကားကိ ကားသိလ င်၊ ပဲွေတာ်သိ့ ဝင်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ အသက်ေတာ် အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။

စိတ်ေတာ်ပပန်ြခင်း မ ှ ိပါ ှ င့် ။ မျက် ှ ာ ိးငယ်ေတာ် မမပါ ှ င့် ။ ၁၁ သန့် ှ င်းေသာ

ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံေသာ သတေယာက်သည် ိင်ငံေတာ်တွင် ှ ိပါ၏။

ခမည်းေတာ်ဘရားလက်ထက်ေတာ်၌၊ ထိသတွင် ဘရားပညာ ှ င့်တေသာ ပညာဥာဏ်သတိ

ထင် ှ ားလျက် ှ ိပါ၏။ ထိသကိ ခမည်းေတာ်ဘရား ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီးသည် မာဂပညာ ှ ိ ၊

ေဗဒင်တတ်၊ ခါလဒဲဆရာ၊ အနာဂတိ ဆရာတိ့အေပတွင် ဆရာအပ်အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်

မ၏။ ၁၂အေကာင်းမကား၊ အိပ်မက်အနက်ကိ ဘတ်ြခင်း၊ နက်နဲခက်ခဲေသာအရာကိ

ဖွင့် ြပြခင်း၊ ပစာအေမးကိ ေြဖြခင်းငှါ တတ်စွမ်း ိင် ေသာဥာဏ်ပညာ ှ င့်တကွ၊

ထးဆန်းေသာစိတ်ဝိညာဥ်သည် ဒံေယလ အမည် ှ ိေသာ ထိသတွင် ထင် ှ ားလျက် ှ ိပါ၏။

ေဗလတ ှ ာဇာဟေသာ ဘဲွန့ာမကိလည်း ှ င်ဘရင် ေပးသနား ေတာ်မ၏။ ထိဒံေယလကိ

ေခေတာ်မလ င်၊ အနက်ကိ ေဟာေြပာပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၁၃ ဒံေယလကိ

အထံေတာ်သိ့ ေခ သွင်းေလ၏။ ှ င်ဘရင်က၊ ငါ့ခမည်းေတာ်ဘရားသည် ယဒြပည်က

သိမ်းယေတာ်မခ့ဲ၍၊ ယဒလစ၌ ပါေသာဒံေယလ မှန်သေလာ။ ၁၄ သင်သည်

ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ် ှ င့် ၎င်း၊ ထးဆန်းေသာ ပညာဥာဏ်သတိ ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံသည်ဟ

သင်၏ သိတင်းကိ ငါ ကား၏။ ၁၅ ထိစာကိ ဘတ်၍ အနက်ကိ ငါ့အား ေဘာ်ြပေစ

ြခင်းငှါ ေဗဒင်တတ်ပညာ ှ ိတိ့ကိ ငါ့ထံသိ့သွင်းေသာ် လည်း၊ သတိ့သည်အနက်ကိ

မေဘာ်မြပ ိင် က။ ၁၆သင်သည် အနက်များကိ ေဘာ်ြပ၍ ပစာအေမးတိ့ကိ ေြဖ ိင်သည်ဟ

ငါကား ပီးအတိင်း၊ ထိစာကိဘတ်၍အနက်ကိငါ့အားေဘာြပ ိင်လ င်၊ အဝတ်နီကိဝတ်ဆင်၍

လည်ပင်း၌ ေ စလွယ်ဆဲွလျက်၊ ိင်ငံေတာ်တွင် တတိယမင်းြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်

မ၏။ ၁၇ ဒံေယလကလည်း၊ ဆေတာ်လပ်ေတာ်ကိ ကိယ်ေတာ်၌ ှ ိေစေတာ်မပါ။

ေပးလိေသာအရာများကိ အြခားသအား ေပးသနားေတာ်မပါ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

ထိစာကိ ဘတ်၍ အနက်ကိေဘာ်ြပပါမည်။ ၁၈ အ ှ င်မင်း ကီး၊ အြမင့် ဆံးေသာ

ဘရားသခင် သည် ခမည်းေတာ် ေနဗခဒ်ေနဇာမင်း ကီး၌ ိင်ငံေတာ် ှ င့်တကွ

ေ ဘန်းေတာ်ြမတ်၊ ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၁၉ ေပးသနားေတာ်မေသာ

ထိေ ဘန်းေတာ်ြမတ် ေကာင့် ၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ေန၍ အသီးသီးအြခားြခားေသာ

ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လမျိုးတကာတိ့သည် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာက် ွံ တ့န်လပ်လျက်

ေနက၏။ သတ်လိ ေသာ သတိ့ကိ သတ်ေတာ်မ၏။ အသက် ှ င်ေစလိေသာ သတိ့ကိ

ှ င်ေစေတာ်မ၏။ ချီးေြမာက်လိေသာ သတိ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ှ ိမ့်ချလိေသာသတိ့ကိ

ှ ိမ့်ချေတာ်မ၏။ ၂၀ မာန်မာနစိတ် ှ င့် ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်း ှ ိေသာအခါ၊

ဘန်းတန်ခိးကွယ်ေပျာက်၍ နန်းေတာ်မှ ကျ၏။ ၂၁လသားစထဲက ှ င်ထတ်ြခင်းကိခံ၍

တိရစာန် သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ၏။ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်သည် ေလာကီ ိင်ငံကိ

အပ်စိး၍၊အလိေတာ် ှ ိေသာသတိ့အားအပ်ေတာ်မသည်ကိ မသိမှတ်မီှတိင်ေအာင်၊ ြမည်း ိင်း

တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်လျက်၊ ွားက့ဲသိ့ ြမက်ကိစားလျက်၊ မိဃ်းစွတ်ြခင်းကိ ခံ၍ေနရ၏။

၂၂အ ှ င်သားေတာ် ေဗလ ှ ာဇာ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ထိအမအလံးစံတိ့ကိ သိေသာ်လည်း၊

စိတ် ှ လံးကိ မ ှ ိမ့်ချဘဲ၊ ၂၃ ေကာင်းကင်ဘံ၏ အ ှ င်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ ဗိမာန်ေတာ်၏

ဖလားတိ့ကိ ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ယခ့ဲေစ၍၊ ကိယ်ေတာ်တိင်မှစေသာ မးေတာ် မတ်ေတာ်၊ မိဖရား၊

ေမာင်းမမိဿံတိ့သည် ထိဖလားတိ့ ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ကပီတကား။ မျက်စိမြမင်၊

နားမကား၊ အဘယ် အရာကိမ မသိေသာ ေငွဘရား၊ ေ ဘရား၊ ေကးဝါ ဘရား၊ သံဘရား၊

သစ်သားဘရား၊ ေကျာက်ဘရားတိ့ကိ ချီးမွမ်း၍၊ ကိယ်ေတာ်၏အသက်သခင်တည်းဟေသာ

ကိယ်ေတာ်၏ အမအလံးစံတိ့ကိစီရင်ပိင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ မချီးမွမ်းဘဲ

ေနပါ ပီတကား။ ၂၄ ထိေကာင့် ၊ လက်ဖျားကိေစလတ်၍ ထိစာကိ ေရးေစေတာ်မ၏။ ၂၅

စာချက်ဟမကား၊ ေမေနေမေန၊ ေတကလ၊ ေဖရက်ဟအကရာတင်လျက် ှ ိ၏။ ၂၆ ေမေန၏

အနက်အဓိပါယ်ကား၊ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံကိ ဘရားသခင် ေရတွက်၍ ဆံးေစေတာ်မ၏။

၂၇ ေတကလ၏အနက်အဓိပါယ်ကား၊ ကိယ်ေတာ် ကိ ချိန်ခွင် ှ င့် ချိန်၍ေလျာ့ေကာင်းကိ

ေတွ့ြမင်ေတာ် မ၏။ ၂၈ ေဖရက်၏အနက်ဓိပါယ်ကား၊ ိင်ငံေတာ်ကိ ခဲွေဝ၍ ေမဒိလ၊
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ေပရသိလတိ့အား အပ်ေပးေတာ်မ၏ဟ ဆိလိသတည်းဟ ဒံေယလသည် အထံေတာ်၌

ြပန် ကား ေလာက်ထား၏။ ၂၉ ထိအခါ ေဗလ ှ ာဇာ မင်း ကီးမိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း၊

ဒံလ ှ ဇာမင်း ကီးမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဒံေယလကိ အဝတ်နီဝတ်ဆင်ေစ၍ လည်ပင်း၌

ေ စလွယ်ဆဲွ ပီးမှ၊ ိင်ငံေတာ်တွင် တတိယမင်းြဖစ်သည်ဟ မိကိ့လည်၍ဟစ်ေကာ်က၏။

၃၀ ထိညဥ့်၌ပင် ခါလဒဲ ှ င်ဘရင် ေဗလ ှ ာဇာ မင်းသည် အသက်ဆံး၍၊ ၃၁ ေမဒိအမျိုး

ဒါရိမင်းသည် အသက်ေြခာက်ဆယ် ှ စ် ှ စ်တွင် ိင်ငံေတာ်ကိ သိမ်းယေတာ်မ၏။

၆ ဒါရိမင်း ကီးသည် ိင်ငံေတာ် အမအေရး အလံးစံတိ့ကိ စီရင်ရေသာ

မိဝ့န်တရာ ှ စ်ဆယ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၂ အကျိုးေတာ်ကိ မယတ်မေလျာ့ေစြခင်းငှါ၊

ထိ မိဝ့န်အေပါင်းတိ့ကိ အပ်ချုပ်စစ်ေကာရေသာ ဝန် ကီး သံးပါးကိ၎င်း

အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ခန့်ထား ေတာ်မ၏။ ထိဝန် ကီး သံးပါးတွင်ဒံေယလသည် ဝန် ကီး

အရာကိ ရသည်သာမက၊ ၃ ထးဆန်းေသာ ဥာဏ် ှ င့် ြပည့် စံ၍ မိဝ့န်တကာ၊

ဝန် ကီးတကာတိ့ထက် လွန်ကဲေသာေကာင့် ၊ ိင်ငံေတာ် တ ိင်ငံလံးကိ သ၌ အပ် ှ င်းမည်

ဟ ှ င်ဘရင်သည် အ ကံ ှ ိေတာ်မ၏။ ၄ ထိအခါ ဝန် ကီး ှ င့် မိဝ့န်တိ့သည် ဒံေယလ၌

အြပစ်တင်ခွင့် ကိ ှ ာ၍၊ ိင်ငံေတာ်အမအေရးများကိ စစ်ေကာက၏။ ဒံေယလသည်

သစာ ှ င့် ြပည့်စံ၍ အြပစ်တစံတခမ မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ အြပစ်တင်ခွင့် ကိ

ှ ာ၍မေတွ့ ကသည် ှ ိေသာ်၊ ၅ဘရားသခင်၏ ဘာသာမမှတပါးအြခားေသာ အမတွင်

ဒံေယလ၌ အြပစ်တင်ခွင့် ကိငါတိ့ မေတွ့ ိင် ကဟ တိင်ပင်ေြပာဆိ ပီးမှ၊ ၆အထံေတာ်သိ့

လာေရာက်စည်းေဝး က၍၊ အ ှ င် မင်း ကီးဒါရိ၊ အသက်ေတာ် အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။

၇ ကိယ်ေတာ်ြမတ်မှတပါး အြခားေသာ လကိ ြဖစ်ေစ၊ ဘရားကိ ြဖစ်ေစ၊

အရက်သံးဆယ်အတွင်းတွင် ဆေတာင်းေသာသမည်သည်ကိ ြခေသ့ေလှာင်ေသာ တွင်း

ထဲသိ့ ချပစ်ရမည်ဟမေဖါက်ြပန် ိင်ေသာ အမိန့်ေတာ် ြမတ်ကိ ထတ်ေစြခင်းငှါ

ိင်ငံေတာ်ဝန် ကီး၊ မိဝ့န်၊ ေစာ်ဘွား၊ တိင်ပင်မးမတ်၊ စစ်ကဲအေပါင်းတိ့သည် အညီအ ွတ်

တိင်ပင် ကပါ ပီ။ ၈ သိ့ြဖစ်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ အမိန့် ှ ိေတာ်မပါ။ မေြပာင်းလဲတတ်ေသာ

ေမဒိ၊ ေပရသိဓမသတ်အတိင်း အမိန့်ေတာ်တည်ေစြခင်းငှါ၊ တံဆိပ်ခတ်ေတာ်မပါဟ

ေလာက်ထားကလင်၊ ၉ ဒါရိမင်း ကီးသည် အမိန့်ေတာ်ကိေပး၍ တံဆိပ် ခတ်ေတာ်မ၏။

၁၀ အမိန့်ေတာ်ထတ်၍ တံဆိပ်ခတ်ေကာင်းကိ ဒံေယလသည် ကားသိေသာ်လည်း၊

မိမိအိမ်သိ့သွား၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ မျက် ှ ာ ပရာ အထက်ခန်းြပတင်း ေပါက်ပွင့်လျက်ပင်၊

အထက် ပေလ့ ှ ိသည်အတိင်း၊ တေန့ သံး ကိမ်ဒးေထာက်လျက် ဘရားသခင်ကိ

ဆေတာင်း၍ ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေလ၏။ ၁၁ ထိသိ့ဘရားသခင်ကိ

ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက် ေနသည်ကိ မးမတ်အရာ ှ ိတိ့သည် စည်းေဝး၍ ေတွ့ြမင် ကလင်၊

၁၂အထံေတာ်သိ့ဝင်၍၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ် ြမတ်မှတပါး အြခားေသာလကိြဖစ်ေစ၊

ဘရားကိြဖစ်ေစ၊ အရက်သံးဆယ်အတွင်းတွင် ဆေတာင်းေသာ သမည် သည်ကိ

ြခေသ့ေလှာင်ေသာတွင်းထဲသိ့ ချပစ်ေစဟ အမိန့်ေတာ်ကိ တံဆိပ်ခတ်ေတာ်မလျပ်

ှ ိပါသည်မဟတ် ေလာဟ အမိန့် ေတာ်အေကာင်းကိ ေမးေလာက်က၏။

ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ မေြပာင်းလဲတတ်ေသာ ေမဒိ၊ ေပရသိဓမသတ်အတိင်း မှန်ေပသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ မးမတ်အရာ ှ ိတိ့ကလည်း၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ ယဒြပည်ကသိမ်းယ ခ့ဲေသာ

ယဒလမျိုးဒံေယလသည် အာဏာေတာ်ကိ ပမာဏမ ပ၊ တံဆိပ်ခတ်ေတာ်မေသာ

အမိန့်ေတာ်ကိ ဆန့်ကျင်လျက်၊ တေနသံ့း ကိမ်တိင်ေအာင် ဆေတာင်း၍ ေနပါသည်ဟ

ေလာက်ထားက၏။ ၁၄ ထိစကားကိ ကားလ င်၊ ှ င်ဘရင်သည် အလွန်

ေနာင်တရ၍ ဒံေယလကိ လတ်ြခင်းငှါ စိတ်အား ကီး သြဖင့် ၊ လတ်ရေသာအခွင့် ကိ

ေနဝင်သည်တိင်ေအာင် ကိးစား၍ ှ ာေတာ်မ၏။ ၁၅ တဖန်မးမတ် အရာ ှ ိတိ့သည်

အထံေတာ်သိ့ စည်းေဝး၍၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ တခါထတ် ပီးေသာ အမိန့် ေတာ်မပျက် ိင်ရာဟ

ေမဒိ၊ ေပရသိဓမသတ်၌ ပါေကာင်းကိ သတိထားေတာ်မပါဟ ေလာက်ကြပန်

လ င်၊ ၁၆ တဖန် ှ င်ဘရင်မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ဒံေယလကိေခ ၍

ြခေသ့တွင်းထဲသိ့ချပစ် က၏။ ှ င်ဘရင်ကလည်း၊ သင်မြပတ်ကိးကွယ်ေသာ ဘရား

သခင်သည် သင့် ကိကယ်လတ်ပါေစဟ ဒံေယလကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ေကျာက်ြပားကိလည်း ယခ့ဲ၍ တွင်းဝကိ ပိတ် ပီးလ င်၊ ဒံေယလအမ၌ စီရင်ချက်ကိ

မတိးမေလျာ့ ေစြခင်းငှါ၊ ှ င်ဘရင်တံဆိပ် ှ င့် မးမတ်တိ့တံဆိပ်ကိ ခတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈

ထိေနာက်၊ ှ င်ဘရင်သည် နန်းေတာ်သိ့ ြပန်၍ တညဥ့်လံး စားေတာ်မေခ ၊

အ ငိမ့်တန်ဆာကိ အထံေတာ် သိ့ မသွင်းေစဘဲ စက်ေတာ်ေခ ၍ မေပျာ် ိင်။ ၁၉

နံနက်ေစာေစာထ၍ ြခေသ့တွင်းသိ့ အလျင် အြမန် သွားေတာ်မ၏။ ၂၀ ေရာက်လ င်၊

ငိေကးေသာ အသံ ှ င့် ဒံေယလကိ ေခ ၍၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏

ကန်ဒံေယလ၊ သင်မြပတ် ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင် သည် သင့် ကိြခေသ့ေဘးမှ

ကယ်လတ် ိင်သေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၂၁ ဒံေယလက၊ အ ှ င်မင်း ကီး၊ အသက်ေတာ်

အစဥ်အ မဲ ှ င်ပါေစ။ ၂၂ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင် တမန်ကိ

ေစလတ်၍ ြခေသ့ တ်ကိ ပိတ်ထားေတာ်မ သြဖင့် ၊ အက ်ပ်သည် ြခေသ့ေဘး ှ င့်

လွတ်ပါ၏။ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌ အက ်ပ်သည် အြပစ်ကင်းပါ၏။

ကိယ်ေတာ်ြမတ်ကိလည်း အလင်းမြပစ် မှားပါဟ ြပန်ေလာက်ေလ၏။ ၂၃ ထိအခါ

ှ င်ဘရင်သည် အလွန်ဝမ်းေြမာက်၍၊ ဒံေယလကိ တွင်းထဲက ထတ်ယေစဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည် အတိင်း ဒံေယလကိ တွင်းထဲက ထတ်ယ၍၊ ဘရားသခင် ကိ

ယံကည်ေသာေကာင့် သ၌ထိခိက် ေသာအနာတခမ မ ှ ိ။ ၂၄ ထိေနာက်၊ ဒံေယလ၌

အြပစ်တင်ေသာ သတိ့ကိ ှ င်ဘရင်၏ အမိန့်ေတာ် ှ င့် ေခ ၍၊ သားမယား ှ င့်တကွ

ြခေသ့တွင်းထဲသိ့ ချပစ် ကလင်၊ ေြမသိ့မေရာက်မီှ ြခေသ့တိ့သည် ိင်၍သတိ့

အ ိး ှ ိသမ တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ က၏။ ၂၅ ထိအခါ ေြမ ကီးတြပင်လံးတွင် အရပ်ရပ်တိ့၌ ေန၍၊

အသီးသီးအြခားြခားေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လမျိုးတကာတိ့ ှ ိရာသိ့

အမိန့်ေတာ်စာ ှ င့် ေစလတ်ေတာ်မ၏။ စာချုပ်ဟမကား၊ သင်တိ့၌ ငိမ်ဝပ် ချမ်းသာြခင်း

များြပားေစေသာ။ ၂၆ ငါအစိးရေသာ တ ိင်ငံလံးတွင် ှ ိေနေသာ သင်တိ့သည် ဒံေယလ၏

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ိေသ ကကန်ဟ ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ ထိ

ဘရားသခင်သည် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရား၊ နိစထာဝရတည်ေတာ်မေသာ

ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ိင်ငံေတာ်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ မေရာက် ီင်။ အာဏာ

စက်ေတာ်လည်း အစဥ်အဆက်တည်လိမ့်မည်။ ၂၇ မစကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ

ပေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်ေြမ ကီး၌ နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံ သဘွယ်တိ့ကိ ြဖစ်ေစေတာ်မ၏။

ဒံေယလကိ ြခေသ့လက်မှ ကယ်လတ် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် ထိသိ့ေသာ

ဘရားြဖစ် ေတာ်မ၏ဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၈ ထိသိ့ဒံေယလသည်ဒါရိမင်း ကီး

လက်ထက်၌၎င်း၊ ေပရသိ အမျိုးက မင်း ကီး လက်ထက်၌၎င်း ေကာင်းစားလျက်ေန၏။

၇ ဗာဗလန် ှ င်ဘရင် ေဗလ ှ ာဇာနန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင်၊ ဒံေယလသည် အိပ်မက်ကိ

ြမင်၍ အိပ်ေပျာ်စဥ်၊ စိတ်ထဲ၌အာ ံ ပ ပီးမှ ြမင်မက်ေသာ အရာတိ့ကိ ေရးထားေသာ

အချက်ကား၊ ၂ ငါ ဒံေယလသည် ညဥ့်အခါ အာ ံ ပ၍၊ မိဃ်း ေကာင်းကင်ေလးမျက် ှ ာ၌

ေလတိ့သည် မဟာသမဒရာ ေပ မှာ အချင်းချင်းတိက်ကလင်၊ ၃သဏာန်ချင်းမတေသာ

သာရဲေလးေကာင်တိ့ သည် သမဒရာထဲက ထွက်လာက၏။ ပဌမသားရဲသည်

ြခေသ့ ှ င့်တ၏။ ေ လင်းတအေတာင်လည်း ှ ိ၏။ ၄ ငါ ကည့် ၍ ေနစဥ်၊

သ၏အေတာင်ကိ တ် က၏။ ေြမမှ ကိယ်ကိ ချီ ကလျက် လက့ဲသိ့ ေြခြဖင့်

မတ်တပ်ရပ်၍၊ လစိတ်သေဘာကိလည်း ရ၏။ ဒတိယ သားရဲသည် ဝံ ှ င့်တ၏။

၅ တဘက်၌ ကိယ်ကိကိယ်ချီ က၏။ ပစပ်၌ နံ ိး သံးေချာင်းကိ ကိက်လျက် ှ ိ၏။

သင်ထေလာ့။ အသား များကိ ကိက်စားေလာ့ဟ သအ့ား ေြပာက၏။ ၆

တဖန်ငါ ကည့် ြပန်၍၊ ကျားသစ် ှ င့်တေသာ သားရဲတေကာင်သည် ထင် ှ ား၏။

ေကျာေပ မှာ ငှက် အေတာင်ေလးခ ှ ိ၏။ ေခါင်းေလးလံး ှ င့် ြပည့်စံ၏။ အပ်စိးရေသာ

အခွင့်လည်း ှ ိ၏။ ၇ ထိညဥ့်အခါ၊ တဖန်ငါသည် အာ ံ ပစဥ်၊ ကီးစွာ ေသာ

ခွန်အား ှ င့် ြပည့် စံ၍ အလွန်ေကာက်မက်ဘွယ် ေသာ စတတသားရဲသည် ထင်း ှ ား၏။

ကီးစွာေသာ သံသွားလည်း ှ ိ၏။ ကိက်စားချိုးဖ့ဲ၍ ကင်းေသာ အရာကိ ေြခြဖင့် နင်းေချ၏။

သသည်အရင်သားရဲ ှ ိသမ တိ့ထက် ထးြခား၏။ ချိုဆယ်ေချာင်းလည်း ှ ိ၏။ ၈ ထိချိုတိ့ကိ

ငါ ကည့် စဥ်၊ ချိုများအလယ်၌ ချိုငယ်တေချာင်းသည် ေပါက်ြပန်၏။ ထိချိုငယ်ေ ှ မှ့ာ

အရင်ချိုသံးေချာင်းကိ အြမစ် ှ င့်တကွ တ်ေလ၏။ ထိချိုငယ်သည် လမျက်စိက့ဲသိ့ေသာ

မျက်စိ ှ င့် ၎င်း၊ ကီးစွာေသာ စကားကိ ေြပာတတ်ေသာ တ် ှ င့် ၎င်း ြပည့် စံ၏။ ၉

ထိအခါ ငါ ကည့် စဥ်၊ ရာဇပလင်များကိ တည်ထားလျက် ှ ိ၍၊ အသက် ကီးေသာ

သတဦးသည် ထိင်ေတာ်မ၏။ အဝတ်ေတာ်သည် မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့ြဖူ၏။ ဆံပင်ေတာ်သည်

ြဖူေသာ သိးေမး ှ င့်တ၏။ ပလင် ေတာ်သည် မီးလ ံ ြဖစ်၏။ ပလင်ေတာ်ေအာက်၌
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မီးစက် လှည်းဘီး ှ ိ၏။ ၁၀ မျက် ှ ာေတာ်မှာ မီးေရာင်ြခည်ထွက်ေလ၏။ အတိင်းမသိ

များစွာေသာ သတိ့သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ကေဋသေချမက ေ ှ ေ့တာ်၌

ခစား၍ ေနက၏။ တရားစီရင်ြခင်းငှါ ြပင်ဆင်၍ စာေစာင်များ ကိဖွင့်ထား က၏။

၁၁ ထိအခါ ချိုငယ်ေြပာေသာ စကား ကီး အသံ ေကာင့် ငါ ကည့် ၍ ေနစဥ်၊

ထိသားရဲအသက်ကိ သတ် ပီးလ င် သ၏ ကိယ်ကိမီး ိ ့၍ ဖျက်ဆီးက၏။ ၁၂အြခားေသာ

သားရဲမကား၊ အစိးရေသာအခွင့် တန်းခိး ံ းေသာ်လည်း၊ ချိန်းချက်ေသာကာလပတ်လံး

အသက် ှ င်ရက၏။ ၁၃ ထိညဥ့်အခါ ငါသည် အာ ံ ပ၍၊ လသား ှ င့် တေသာသတဦးသည်

မိဃ်းတိမ်ကိစီးလျက်၊ အသက် ကီး ေသာ သ၏အထံေတာ်သိ့ ေရာက်လာ၏။ ထိသကိ

အထံေတာ်ပါးသိ့သွင်း က၏။ ၁၄ အရပ်ရပ်တိ့၌ေန၍ အသီးသီးအြခားြခားေသာ

ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာလမျိုးတကာတိ့ကိ အပ်စိးေစြခင်းငှာ၊ ထိသသည် ိင်ငံ ှ င့်

တကွ အာဏာစက်တန်ခိးကိရ၏။ အာဏာစက်ေတာ် သည် ကမာအဆက်ဆက်တည်၏။

ိင်ငံေတာ်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ မေရာက် ိင်ရာ။ ၁၅ ငါဒံေယလသည် ကိယ်ခ ာတန်လပ်၍၊

ထိ ပါ ံ ေ ကာင့် စိတ်ပပန်ြခင်း ှ ိလ င် ၁၆ အနား၌ ရပ်ေနေသာ သတေယာက်ထံသိ့

သွား၍ ယခြမင်သမကား၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ ေမးြမန်ေသာ်၊ ၁၇ ထိသက၊

ဤသားရဲေလးေကာင်တိ့သည် ေြမ ကီး ေပ မှာ ေပလတ့ံေသာ ိင်ငံေလးပါးြဖစ်၏။

၁၈ သိ့ေသာ်လည်း၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၏ သန့် ှ င်းသတိ့သည် ိင်ငံကိသိမ်းယ၍

ကမာအဆက်ဆက် စံစား ကလတ့ံဟ အနက်အဓိပါယ်ကိ ကားေြပာ၏။ ၁၉ ထိအခါ

အြခားေသာသားရဲထက်ထးြခား၍ အလွန်ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်လျက်၊ သံသွား ှ င့် ၎င်း၊

ေ ကး ဝါလက်သည်းေြခသည်း ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံသြဖင့် ၊ ကိယ်စား ချိုးဖ့ဲ၍ ကင်းသမ ကိ

ေြခြဖင့် နင်းေချတတ်ေသာ စတတသားရဲကား၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ၎င်း၊ ၂၀

သ၏ေခါင်း၌ ှ ိေသာ ချိုဆယ်ေချာင်းကား၊ အဘယ်သိ့ဆိလိသည်ကိ၎င်း၊ ေနာက်ေပါက်၍

အရင်ချို သံးေချာင်းကိ တ်၍၊ ကီးစွာေသာ စကားကိ ေြပာတတ် ေသာ တ်

ှ င့် မျက်စိ ှ ိသြဖင့် ၊ မိမိအေဘာ်တိ့ ထက်သာ၍ ရဲရင့် ေသာ မျက် ှ ာအဆင်း ှ ိေသာ

ချိုတေချာင်းကား၊ အဘယ်သိ့ ဆိလိ သည်ကိ၎င်း သိြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၂၁

ငါ ကည့် စဥ်တွင် အသက် ကီးေသာသသည် ေရာက်လာလ င်၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၏

သန့် ှ င်းေသာ သတိ့အား စီရင်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပး၍၊ ၂၂ ထိသတိ့သည်

ိင်ငံကိသိမ်းယဝင်စားေသာ အချိန်ေရာက်သည့်တိင် ေအာင် ထိချိုသည် သန့် ှ င်းသတိ့ကိ

စစ်တိက်၍ ိင်ေလ ၏။ ၂၃ ထိသကလည်း စတတသားရဲသည် ေြမ ကီးေပ မှာ

အြခားေသာ ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ထက် ထးြခားေသာ စတတ ိင်ငံ ှ ိသမ တိ့ထက် ထးြခားေသာ

စတတ ိင်ငံ ြဖစ်၏။ ထိ ိင်ငံသည် ေြမ ကီး ှ ိသမ ကိ ကိယ်စားချိုးဖ့ဲ နင်းေချလိမ့်မည်။

၂၄ ထိ ိင်ငံ၌ ေပါက်ေသာ ချိုဆယ်ေချာင်းသည် ေပလတ့ံေသာ မင်း ကီးဆယ်ပါးြဖစ်၏။

သတိ့ေနာက် အြခားေသာ မင်း ကီးေပလာလိမ့်မည်။ အရင်မင်း ကီး ထက် ထးြခား၍

သံးပါးတိ့ကိ ှ ိမ့်ချလိမ့်မည်။ ၂၅ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊

ကီးစွာေသာ စကားကိ ေြပာလိမ့်မည်။ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၏သန့် ှ င်းသတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်လိမ့်မည်။ ကာလအချိန် ှ င့် ပညတ်တရားတိ့ကိ ေြပာင်းလဲေစြခင်းငှါ

ကံစည်လိမ့်မည်။ တကာလ၊ ှ စ်ကာလ၊ ကာလတဝက် ပတ်လံး သသည် အခွင့် ရလိမ့်မည်။

၂၆ ထိေနာက်မှ တရားစီရင်ြခင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိအခါသ၏ တန်ခိးအာဏာကိ

တ်၍ ှ င်း ှ င်း ဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။ ၂၇ ေကာင်းကင်ေအာက်၌ ိင်ငံ ှ င့်တကွ

အာဏာ စက် ဘန်းတန်ခိး ှ ိသမ ကိ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား၏ သန့် ှ င်းေသာ

အမျိုးသားတိ့သည် ရကလိမ့်မည်။ ထိ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် ထာဝရ ိင်ငံြဖစ်၏။

မင်း ကီး အေပါင်းတိ့သည် တိးဝင်၍ ကန်ခံရကလိမ့်မည်။ ၂၈ ဤေ ှ က့ား

အနက်အဓိပါယ်ေပတည်းဟ ဆိေလ၏။ ငါဒံေယလသည် စိတ်ပပန်ြခင်းသိ့ေရာက်၍

မျက် ှ ာ ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း ြမင်ရေသာ အာ ံ များကိ စိတ် ှ လံးထဲ၌သိထား၏။

၈ ေဗလ ှ ာဇာမင်း ကီးနန်းစံ သံး ှ စ်တွင်၊ ငါ ဒံေယလသည် ယခင် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ

ြမင် ပီးသည်ေနာက်၊ တဖန် ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ြမင်ရေသာအေကာင်းအရာဟ မကား၊ ၂

ဧလံြပည်၊ ှ န် မိေ့တာ်၌ ဥလဲြမစ်နားမှာ ငါ ှ ိ စဥ်၊ ပါ ံထင် ှ ား၍၊ ၃ ငါေမ ာ် ကည့်ေသာ၊

ှ ည်လျားေသာ ချို ှ စ်ေချာင်း ှ ိေသာ သိးတေကာင်သည် ြမစ်တဘက်၌ ရပ် ေန၏။

ထိချို ှ စ်ေချာင်းသည်မညီ၊ တေချာင်းသာ၍ ှ ည်၏။ သာ၍ ှ ည်ေသာချိုသည် ေနာက်ေပါက်

သတည်း။ ၄ ထိသိးသည် အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက်၊ သံး မျက် ှ ာသိ့ တိးေခွေ့သာေကာင့်

အဘယ်တိရစာန်မ မခံ ိင်၊ အဘယ်သမ သလ့က်မှတ်မကယ်မလတ် ိင်သည် ြဖစ်၍

မိမိအလိ ှ ိသည့်အတိင်း ပသြဖင့် ကီးမားြခင်းသိ့ ေရာက်လာ၏။ ၅ ထိအမကိ

ငါဆင်ြခင်လျက်ေနေသာအခါ၊ မျက်စိ ှ စ်လံး ကား၌ ထးဆန်းေသာ ချိုတေချာင်း ှ ိေသာ

ဆိတ် တေကာင်သည် အေနာက်မျက် ှ ာကလာ၍၊ ေြမကိ မနင်းဘဲ ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ

ေကျာ်ေလ၏။ ၆ ချို ှ စ်ေချာင်း ှ င့် ြမစ်တဘက်၌ထင် ှ ားေသာ သိး ှ ိရာသိ့ ြပင်းစွာေသာ

အဟန် ှ င့် ေြပး၍ ၇အနားသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ြပင်းစွာ အမျက် ထွက်သြဖင့် သိးကိ

ခတ်၍ သိးချို ှ စ်ေချာင်းကိ ချိုးဖ့ဲ၏။ သိးသည်ခံ ိင်ေသာ တန်ခိးမ ှ ိသည် ြဖစ်၍

ဆိတ်သည် သကိ့ေြမ၌ လဲှ၍နင်းေလ၏။ သလ့က်မှ အဘယ်သမ သိးကိ

မကယ်မလတ် ိင်။ ၈ သိ့ြဖစ်၍၊ ထိဆိတ်သည် အလွန် ကီးမားြခင်းသိ့ ေရာက်ေလ၏။

ခွန်အား ကီးေသာအခါ ချို ကီးကျိုးပ့ဲ၏။ ထိချိုအရာ၌ ထးဆန်းေသာ ချိုေလးေချာင်းေပါက်၍၊

မိဃ်းေကာင်းကင်ေလးမျက် ှ ာသိ့ မျက် ှ ာ ပက၏။ ၉ ထိချိုေလးေချာင်းတွင်

တေချာင်းထဲက အြခား ေသာချိုတက်တ ေချာင်းေပါက်ြပန်၍ ေတာင်မျက် ှ ာသိ့၎င်း၊

အေ ှ မ့ျက် ှ ာသိ့၎င်း၊ သာယာေသာ ြပည်သိ့၎င်း မျက် ှ ာ ပ၍၊ အလွန် ကီးမားြခင်းသိ့

ေရာက်ေလ၏။ ၁၀ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိင်ေအာင် ကီးမား၍၊ ထိဗိလ်ေြခအချို ့တိ့ ှ င့်

ကယ်အချို တိ့ကိ့ ေြမသိခ့ျ၍ နင်းေလ၏။ ၁၁ ထိမ မက၊ ဗိလ်ေြခသခင်တိင်ေအာင် ေထာင်

လားြခင်းကိ ပလျက်၊ ေနရ့က်အစဥ် ပေသာ ဝတ်ကိပယ်၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ

တ်ချေလ၏။ ၁၂ အြပစ်များေသာေကာင့် ေနရ့က်အစဥ် ပေသာ ဝတ် ှ င့်တကွ

ဗိလ်ေြခကိလည်း ထိချိုသည်ရ၍ သမာ တရားကိ ေြမသိ့ ှ ိမ့်ချ၏။ ထိသိ့ ပ၍

ေအာင်ြမင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၃ ထိအခါ သန့် ှ င်းသတပါး၏ စကားေြပာသံကိ

ငါ ကား၏။ သန့် ှ င်းသတပါးက၊ ယခင်ေြပာေသာ သကိ ဟစ်၍၊ သန့် ှ င်းရာဌာန ှ င့်

ဗိလ်ေြခကိနင်းြခင်း အလိငှာ ေနရ့က်အစဥ် ပေသာဝတ်ကိ ပယ်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊

ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ လွန်ကျူးြခင်း ှ င့် ၎င်း စပ်ဆိင်ေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံသည်အဘယ်မ

ကာလပတ်လံး တည်လိမ့် မည်နည်းဟေမးြမန်းလ င်၊ ၁၄ ယခင်ေြပာသက

ရက်ေပါင်း ှ စ်ေထာင်သံးရာ တိင်တိင် တည်လိမ့်မည်။ ထိေနာက် သန့် ှ င်းရာဌာနကိ

တဖန်ေဆးေကာသတ်သင် ကလိမ့် မည်ဟြပန်၍ ေြပာဆိ ၏။ ၁၅ ငါဒံေယလသည်

ထိ ပါ ံ ကိ ြမင်၍ အနက်ကိ ှ ာေဖွေသာအခါ၊ လသဏာန် ှ ိေသာသတဦးသည် ငါ့ေ ှ တွ့င်

ရပ်ေန၏။ ၁၆အြခားေသာ သက၊ အိဂါေြဗလ၊ ထိသသည် ယခ ြမင်ေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ

နားလည်ေစြခင်းငှါ အနက်ကိ ြပန်ေပာေလာ့ဟ၊ ဥလဲ ြမစ်နား ကားမှာ လအသံ ှ င့်ဟစ်၍

ေြပာဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၁၇ ထိသသည် ငါရပ်ေနရာအပါးသိ့လာလ င်၊ ငါသည်

ေကာက် ွံ ့၍ ြပပ်ဝပ်လျက်ေန၏။ ထိသက၊ အချင်းလသား၊ နားလည်ေလာ့။ ဤဗျာဒိတ်

ပါ ံသည် အမကန် ရေသာကာလ ှ င့် ဆိင်သည်ဟ ငါ့အား ေြပာဆိ ၏။ ၁၈ ထိသိ့

ဆိေသာအခါ ငါသည် ေြမေပ မှာြပပ်ဝပ်၍ မိန်းေမာ ေတွေဝလျက်ေန၏။

ထိသသည်ငါ့ကိလက် ှ င့် တိ့၍ ယခင်ေနရာ၌ မတ်တတ်ေနေစ ပီးလ င်၊ ၁၉

ေဒါသအမျက်ေတာ်အဆံး၌ ြဖစ်လတ့ံေသာ အရာကိငါ ကား ေြပာဦးမည်။

ချိန်းချက်ေသာအချိန်၌ လက်စသတ်လိမ့်မည်။ ၂၀ ချို ှ စ်ေချာင်း ှ င့် ေပလာေသာ သိးသည်

ေမဒိ ှ င်ဘရင်၊ ေပရသိ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ၂၁အေမွး ကမ်းေသာ ဆိတ်သည် ေဟလသ

ှ င်ဘရင် ြဖစ်၏။ မျက်စိ ှ စ်လံး ကား၌ ှ ိေသာ ချို ကီးသည် ပဌမမင်းြဖစ်၏။ ၂၂

ထိချိုကျိုးပ့ဲ၍၊ သအ့ရာ၌ ချိုေလးေချာင်းေပါက် သည်မှာ အရင် ိင်ငံတွင် ိင်ငံေလးပါး

ထည်ေထာင်လိမ့် မည်။ အရင် ိင်ငံ၏တန်ခိး ှ င့် မြပည့် စံ က။ ၂၃ ထိ ိင်ငံတိ့၏

အဆံးစွန်ေသာကာလ၌ လွန်ကျူး ေသာ သတိ့၏ အြပစ်ြပည့် စံေသာအခါ၊ ရဲရင့် ေသာ

မျက် ှ ာ ှ ိ၍ ပရိယာယ်တိ့ကိ နားလည်ေသာ မင်း ကီး တပါး ေပလာလိမ့်မည်။ ၂၄

ထိမင်း ကီးသည် ကိယ်တန်ခိးမ ှ ိဘဲလျက် တန်ခိး ကီးလိမ့်မည်။ အထးသြဖင့် ဖျက်ဆီး၍

တိးပွား ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။ စွမ်းအား ကီးေသာ လစ၊ သန့် ှ င်း ေသာ လစကိ ပင်

ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ၂၅ သသည်လိမာစွာ ပသြဖင့် ၊ မသာလည်း ေအာင် ြမင်လိမ့်မည်။

စိတ်ေထာင်လားြခင်း ှ င့်တကွ မိဿဟာယ ဖဲွေ့သာအားြဖင့် လများတိ့ကိ ဖျက်ဆီး၍၊

သခင်တိ့၏သခင် ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ လလက် ြဖင့်

ဒဏ်မခတ်ဘဲ ကျိုးပ့ဲပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၆ ညဦး ှ င့် နံနက်ကိ

ေတာ်ြပေသာဗျာဒိတ် ပါ ံ စကားမှန်သည် ြဖစ်၍ ထိစကားကိ တံဆိပ်ခက်ထား ေလာ့။

တာ ှ ည်ေသာ ကာလတိင်တိင် တည်လိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၂၇ ထိအခါ ငါဒံေယလသည်
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ေမာ၍ နာလျက် ေန၏။ တဖန် အနာမထေြမာက်၍ ဘရင်၏အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၏။

ြမင် ပီးေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ငါ့အ့ံ သ ေသာ်လည်း ထိအမကိ အဘယ်သမ မရိပ်မိ က။

၉ ေယ ှ လင် မိပ့ျက်စီး၍ အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် လွန် ေစမည်ဟ၊ ၂ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ပေရာဖက် ေယရမိ ခံဘးသည်ြဖစ်၍၊ ခါလာဒဲ ိင်ငံကိ

အစိးရေသာ ေမဒိအမျိုး၊ အာေ သားဒါရိနန်းစံပဌမ ှ စ်တွင်၊ ငါ ဒံေယလသည်

ထိ ှ စ်ေပါင်းအေရအတွက်ကိ ကျမ်းစာ အားြဖင့် သိရေသာေကာင့် ၊ ၃ အစာကိေ ှ ာင်လျက်၊

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ် လျက်၊ ြပာ ှ င့်လးလျက်၊ အ ှ င်ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့

ချဥ်းကပ်၍ ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။ ၄ ထိသိ့ အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပေတာင်းပန်၍ ငါ

ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံ ငါ ပေသာ ပဌနာဟမကား၊

ကိယ်ေတာ်ကိချစ်၍ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေသာ သတိ့အား သစာေတာ်မပျက်၊ က ဏာ

တရားကိေစာင့် ေတာ် မထေသာ၊ အလွန် ကီးြမတ်၍ ေကာက် ွံ ဘွ့ယ်ြဖစ်ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ဘရားသခင်၊ ၅ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားမိပါ ပီ။ ဒစ ိက်ကိ ပမိ

ပါ ပီ။ မတရားသြဖင့် ကျင့် မိပါ ပီ။ ပန်ကန်မိပါ ပီ။ စီရင် ထံးဖဲွေ့တာ်မေသာ

တရားလမ်းမှ လဲမိပါ ပီ။ ၆ အက ်ပ်တိ့၏ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား အသက် ကီး သမှစ၍

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့အား ကိယ်ေတာ်၏ ကန်၊ ပေရာဖက်တိ့၏စကားများကိ

အက ်ပ်တိ့သည် နား မေထာင်ပဲေနကပါ ပီ။ ၇ အိဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် တရား ှ င့်

ဆိင် ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ေကာင့် ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍ နီးေသာြပည်၊

ေဝးေသာြပည်၊ အရပ် ရပ်တိ့၌ေနရေသာ ယဒြပည်သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားမှ စ၍

ဣသေရလလအေပါင်းတည်းဟေသာ အက ်ပ်တိ့ သည် ယေန့၌ ှ ိသည်အတိင်း၊

မျက် ှ ာပျက်ြခင်း ှ င့် ဆိင် ကပါ၏။ ၈ အိဘရား ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာ

ေကာင့် ၊ အက ်ပ်တိ့၏ ှ င်ဘရင်၊ မင်းသား၊ အသက် ကီး သမှစ၍

အက ်ပ်တိ့သည် မျက် ှ ာပျက်ြခင်း ှ င့် ဆိင် က ပါ၏။ ၉ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ပန်ကန်ေသာ် လည်း၊ အက ်ပ်တိ့အ ှ င်ဘရားသခင်သည်

က ဏာကိ ြပြခင်း၊ အြပစ်ကိ ေြဖ ှ င်းြခင်းအခွင့် ှ င့် ဆိင်ေတာ်မ၏။ ၁၀

အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ကန်ေတာ်ရင်း၊ ပေရာဖက်တိ့ြဖင့်

အက ်ပ်တိ့၌ ထားေတာ် မေသာ ပညတ်တရားေတာ်လမ်းသိ့ လိက်ြခင်းငှါ၊ ဗျာဒိတ်

ေတာ်အသံကိ အက ်ပ်တိ့သည်နားမေထာင်ဘဲ ေနက ပါ ပီ။ ၁၁ အကယ်စင်စစ်

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံကိ နားမေထာင်၊ လဲသွား၍

ပညတ်တရားေတာ်ကိ လွန်ကျူး ကပါ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပစ်မှားေသာ

အြပစ်ေကာင့် ၊ ကျိန်ဆိေတာ် မြခင်းတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏ ကန်ေမာေ ှ ၏

ပညတိကျမ်း၌ မှတ်သားေသာ အကျိန်ကိ အက ်ပ်တိ့ အေပ သိ့ သွန်းေလာင်းေတာ်မ၏။

၁၂ အက ်ပ်တိ့တဘက်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ အပ်ေသာ တရားသ ကီးတိ့ တဘက်၌

မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ် ကိ တည်ေစ၍၊ အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ ကီးစွာေသာ ေဘး

ဥပဒ်ကိ ေရာက်ေစေတာ်မ ပီ။ အေကာင်းမကား၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေဘးေရာက်သက့ဲသိ့

ေကာင်းကင်ေအာက် တွင် အဘယ်အရပ်၌မ မေရာက်စဖးပါ။ ၁၃ ေမာေ ှ ၏

ပညတိကျမ်းစာ၌ မှတ်သားသည် အတိင်း၊ ဤေဘးဥပဒ် ှ ိသမသည် အက ်ပ်တိ့အေပ မှာ

ေရာက်ပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့သည် ဒစ ိက်များကိေ ှ ာင်၍ သမာတရားေတာ်ကိ

နားလည်ြခင်းအလိငှါ၊ အက ်ပ်တိ့ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ မေတာင်းပန်ဘဲ

ေနကပါ ပီတကား။ ၁၄ ထိ့ေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ေဘးဥပဒ်ကိ ေစာင့် ၍

အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် ပေတာ်မသမ တိ့၌ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တိ့ သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံကိ နားမေထာင်ဘဲ ေနကပါ ပီ တကား။ ၁၅

တန်ခိး ကီးေသာလက်ေတာ်ြဖင့် ကိယ်ေတာ်၏ လတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်၍

ယေန့၌ ှ ိသည် အတိင်း အသေရေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစေတာ်မေသာ အက ်ပ်တိ့၏

အ ှ င်ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ြပစ်မှားမိပါ ပီ။ မတရားသြဖင့် ပမိပါ ပီ။ ၁၆

အိဘရား ှ င်၊ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်း တရား ေတာ် ှ ိသမ တိ့ ှ င့်အညီ၊ သန့် ှ င်းေသာ

ေတာင်ေတာ် တည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ေယ ှ လင် မိမှ့ ြပင်းစွာ ေသာ

ေဒါသမျက်ေတာ်ကိ လဲေတာ်မပါဟ အက ်ပ် ေတာင်းပန်ပါ၏။ အေကာင်းမကား၊

အက ်ပ်တိ့ အြပစ် များမှစ၍ ဘိးေဘးတိ့၏ အြပစ်များေကာင့် ၊ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်

ကိယ်ေတာ်၏လစသည် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိေသာ သတိ့တွင် က့ဲရဲစ့ရာအေကာင်း ြဖစ်ပါ၏။

၁၇ယခမကား၊ အက ်ပ်တိ့ဘရားသခင်၊ ကိယ် ေတာ်၏ ကန် ပေသာ ပဌနာစကားကိ

နားေထာင်ေတာ် မပါ။ ဆိတ်ညံလျက် ှ ိေသာ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ဘရား ှ င်၏

အကျိုးေတာ်ေကာင့် ၊ မျက် ှ ာေတာ် ေရာင်ြခည်ကိ ထွန်းလင်းေစေတာ်မပါ။ ၁၈

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ နားေတာ်ကိလှည့်၍ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ မျက်စိေတာ်ကိဖွင့် ၍

အက ်ပ်တိ့ ပျက်စီးရာများကိ၎င်း၊ နာမေတာ်ြဖင့် သမတ်ေသာ မိကိ့ ၎င်း ကည့် ေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ကသိလ်ကိ အမီှမ ပ၊ မဟာက ဏာေတာ်ကိသာ အမီှ ပ၍ ပဌနာ

စကားကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆက်ကပ်ပါ၏။ ၁၉ အိဘရား ှ င်၊ နားေထာင်ေတာ်မပါ။ အိဘရား

ှ င်၊ နားေထာင်၍ ပေတာ်မပါ။ အိဘရား ှ င် နားေထာင် ၍ ပေတာ်မပါ။

အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ် အတွက် ဖင့် ဲေတာ်မမပါ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်၏

လစသည် နာမေတာ်ြဖင့် သမတ်ြခင်း ှ ိပါသည်ဟ ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။ ၂၀

ထိသိ့ဆေတာင်းပဌနာ ပ၍၊ ကိယ်အြပစ်ကိ၎င်း၊ အမျိုးသားချင်း ဣသေရလလတိ့၏

အြပစ်ကိ၎င်း ေဘာ်ြပေတာင်းပန်၍၊ ငါကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းေသာ

ေတာင်ေတာ်အဘိ့ ငါ ပေသာ ပဌနာ စကားကိ၊ ငါ၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဆက်ကပ် လျက်ေန၍၊ ၂၁ဆေတာင်းေသာ အမမ ပီးမီှ မက်ဆိစဥ်တွင် ယခင်ဗျာဒိတ်

ပါ ံ ၌ ထင် ှ ားေသာသ၊ ဂါေဗလသည် လျင်ြမန်စွာ ပျံ၍လာသြဖင့် ညဦးယံ

ပေဇာ်ချိန်၌ ှ ိရာသိ့ ေရာက်၍ ၂၂ တ်ဆက်လျက်၊ အချင်းဒံေယလ၊ ငါသည်

သင် ၌ ဥာဏ်ပညာတိးပွားေစမည်အေကာင်း ထွက်လာ ပီ။ ၂၃ သင်သည်

ဆေတာင်းစ ပေသာအခါ အမိန့် ေတာ် ှ ိသည်ြဖစ်၍ သင့်အား ကားေြပာြခင်းငှါ

ငါေရာက် လာ ပီ။ သင်သည် အလွန်ချစ်အပ်ေသာသြဖစ်၏။ ထိေကာင့်

ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ကိ ဆင်ြခင်၍ နားလည် ရေသာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၂၄ လွန်ကျူးြခင်းအမကိ

ဆီးတား၍ အြပစ်ကိ တံဆိပ်ခတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ေြဖ ှ င်း

ထာဝရကသိလ်ကိ သွင်းေစြခင်းငှါ၎င်း ဗျာဒိတ် ပါ ံ ှ င့် အနာဂတိဗျာဒိတ်ေတာ်တိ့ကိ

တံဆိပ်ခတ်၍၊ အလွန် သန့် ှ င်းေသာ အရပ်ဌာနကိလိမ်းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သိတင်း

ခနစ်ဆယ်ကိ သင်၏ အမျိုးသားချင်းအဘိ့ ှ င့် သင်၏ သန့် ှ င်းေသာ မိအ့ဘိ့

ဆံးြဖတ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၂၅ ထိေကာင့် ၊ ေယ ှ လင် မိကိ့တဖန် တည်ေထာင် ပစေစြခင်းငှါ

အမိန့်ေတာ် ှ ိသည် ေနမှ့စ၍ ခရစ်ေတာ်သခင်၏ လက်ထပ်တိင်ေအာင် ခနစ်သိတင်း ှ င့်

ေြခာက်ဆယ် ှ စ်သိတင်း ကာလိမ့်မည်ဟ သိမှတ်နားလည်ေလာ့။ အေ ှ ာင့်အ ှ က်

ခံရေသာကာလ၌ မိလ့မ်းကိ တဖန် တည်ေထာင် ပစရမည်ဟ စီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်း ှ ိ၏။

၂၆ ထိသိတင်းေြခာက်ဆယ် ှ စ်သိတင်းလွန် ပီးမှ ခရစ်ေတာ်သည်

အခွင့် မရဘဲအေသသတ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့် မည်။ ထိေနာက်မှလာေသာ သခင်၏ လတိ့သည်

မိေ့တာ်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းရာဌာနကိ၎င်း ဖိဖျက်ကလိမ့် မည်။ ေရ လမ်းမိးေသာ အားြဖင့်

ဆံး ံ းြခင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ အဆံးတိင်ေအာင် စစ်တိက်ြခင်း၊ ပျက်စီးရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ

စီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၇တသိတင်းတွင် လအများတိ့ ှ င့် ပဋိညာဥ် ဖဲွ ့ြခင်း ှ ိ၍

ထိသိတင်းတဝက်တွင် ယဇ်ပေဇာ်ြခင်း ှ င့် ဆက်ကပ်ြခင်းကိ ပေပျာက်ေစလိမ့်မည်။

ွံ ့ ှ ာဘွယ် ေသာအရာ၏ အထွဋ်ေပ သိ့ ဖျက်ဆီးေသာ သသည် ေရာက်၍

စီရင်ဆံးြဖတ်ေသာ သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်း သည် ပျက်စီးအပ်ေသာ သတိ့ကိ

မလမ်းမိးမီှတိင်ေအာင် ထိသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ကားေြပာ၏။

၁၀ ေပရသိ ှ င်ဘရင်က နန်းစံသံး ှ စ်တွင်၊ ေဗလ တ ှ ာဇာအမည်ြဖင့်

သမတ်ေသာဒံေယလသည် ဗျာဒိတ် ေတာ်ကိခံရ၏။ ထိဗျာဒိတ်

ေတာ်စကားမှန်ေပ၏။ ကီးစွာ ေသာ စစ်တိက်ြခင်း ှ င့် ဆိင်ေပ၏။ သသည် ထိစကားကိ

နားလည်၏။ ြမင်ရေသာ ပါ ံသေဘာကိလည်း ရိပ်မိ၏။ ၂ ထိကာလ၌ ငါဒံေယလသည်

အရက် ှ စ်ဆယ်တရက် တိင်တိင် ခိးြခံစွာ ကျင့်လျက်ေန၏။ ၃ အရက် ှ စ်ဆယ်

တရက်မေစ့မီှ မိန်ေသာ မန့်ကိမစား။ အမဲသား ှ င့် စပျစ်ရည်ကိမြမည်း။

ဆီလိမ်းြခင်းကိလည်း အလင်မ ပ။ ၄ ပဌမလ ှ စ်ဆယ် ေလးရက်ေန့၌ငါသည် ဟိဒ ေကလ

ြမစ် ကီးအနားမှာ ှ ိစဥ်၊ ၅ ေမ ာ်ကည့်၍ ပိတ်ေချာ ှ င့် ဥဖတ် ေ စင် ခါးပန်းကိ

ဝတ်စည်းလျက် ှ ိေသာလတဦးကိ ြမင်၏။ ၆သ၏ ကိယ်သည် ေကျာက်မျက် ွဲက့ဲသိ့

ြဖစ်၏။ သမ့ျက် ှ ာသည်လည်း လ ပ်စစ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ သမ့ျက် ှ ာ သည်လည်း လ ပ်စစ်က့ဲသိ့
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ထင်၏။ သမ့ျက်စိသည်လည်း မီးခွက်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ သလ့က်ေြခတိ့သည် ဦးသစ်ေသာ

ေကးဝါအေရာင်အဆင်း ှ ိ၏။ သစ့ကားသံသည် များစွာ ေသာ လစအသံ ှ င့်တ၏။ ၇

ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ငါဒံေယလတေယာက်တည်း ြမင်ရ၏။ ငါ ှ င့် အတပါေသာလတိ့သည်

မြမင်ရက။ သတိ့သည် အလွန်ေကာက် ွံ တ့န်လပ်ြခင်းသိ့ ေရာက် သြဖင့် ပန်းေ ှ ာင်၍

ေနြခင်းငှါ ေြပး က၏။ ၈ ငါမကား၊ တေယာက်တည်းေနရစ်၍ ထိ ကီးစွာ

ေသာ ပါ ံ ကိြမင်ရလ င်၊ ခွန်အားေလျာ့၍ မျက် ှ ာပျက် လျက်၊ ကိယ်၌

အစွမ်းသတိအလင်းမ ှ ိ ြဖစ်ေလ၏။ ၉ သိ့ရာတွင်၊ ထိသ၏ စကားသံကိ ငါ ကား၏။

ကားေသာအခါ ေြမေပ မှာြပပ်ဝပ်၍ မိန်းေမာေတွေဝ လျက်ေန၏။ ၁၀

ထိအခါလက်တဘက်သည်ငါ့ကိ က၍၊ ငါသည် ဒး ှ င့် လက်ဝါးြဖင့် ေထာက်လျက်ေနရ၏။

၁၁ သကလည်း အလွန်ချစ်အပ်ေသာသ၊ ဒံေယလ၊ ငါ့စကားကိ နားလည်အ့ံေသာငှါ

မတ်တတ်ေနေလာ့။ သင် ှ ိရာသိ့ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၍ ယခငါလာ ပီဟ ဆိလ င်၊

ငါသည်တန်လပ်မတ်တက်ေန၏။ ၁၂ ထိအခါသကလည်း၊ အချင်းဒံေယလ၊ မေကာက် ှ င့် ။

သင်သည် နားလည်ြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်၏ ဘရားေ ှ မှ့ာ ကိယ်ကိကိယ် ဆံးမြခင်းငှါ၎င်း၊

စိတ်ြပဌာန်းေသာ ပဌမ ေနမှ့စ၍ သင်၏ စကားကိကားေတာ်မ ပီ။ ထိစကား

ေကာင့်လည်း ငါေရာက်လာ ပီ။ ၁၃ ေပရသိ ိင်ငံကိ အစိးရေသာမင်းမကား၊ အရက်

ှ စ်ဆယ်တရက်ပတ်လံး ငါ့ကိ ဆီးတား၏။ ေနာက်တခါ အြမတ်ဆံးေသာ မင်းစထဲက

မိေကလသည် ငါ့ကိအက လာ၍၊ ငါသည်လည်း ထိအရပ်၌ ေပရသိမင်း ကီးတိ့ထံ မှာ

ဆိင်းလင့် ၍ ေနရ၏။ ၁၄ ယခမကား၊ ေနာင်ကာလတွင် သင်၏ အမျိုးသားချင်းတိ့၌

ြဖစ်လတ့ံေသာ အမအရာတိ့ကိ သင် သည် နားလည်ေစြခင်းငှါ ငါေရာက်လာ ပီ။ ဤဗျာဒိတ်

ပါ ံသည် တာ ှ ည်ေသာကာလ ှ င့် ဆိင်ေပ၏ဟ ငါ့အား ေြပာဆိ၏။ ၁၅ ထိသိ့

ေြပာဆိ ပီးမှ၊ ငါသည် ဦး ွတ်သည် ြပပ်ဝပ်၍ စကားမေြပာ ိင်ပဲေန၏။ ၁၆ ထိအခါ

လသား၏ သဏာန် ှ ိေသာ သတဦး သည် ငါ့ တ်ကိ လက် ှ င့် တိ့လ င်၊ ငါသည် တ်ကိ ဖွင့် ၍

ေြပာရေသာအခွင့် ကိ ရ ပီးလ င်၊ အက ်ပ်၏သခင်၊ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ေ ကာင့် အက ်ပ်သည်

ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကိ ခံရ၍၊ ကိယ်၌ ခွန်အားအလင်းမ ှ ိပါ။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်ကန်သည်

ကိယ်ေတာ်အ ှ င် ှ င့် အဘယ်သိ့ စကားေြပာ ိင်ပါအ့ံနည်း။ ယခပင် အက ်ပ် ကိယ်၌

ခွန်အားအလင်းမ ှ ိပါ။ အက ်ပ်အသက်လည်း ကန်ပါ ပီဟ ငါ့ေ ှ မှ့ာ ရပ်ေနေသာ

သအား ငါေလာက် ၏။ ၁၈ ေနာက်တဖန် လသဏာန် ှ ိေသာ သသည် လာ၍

ငါ့ကိလက် ှ င့် တိ့လျက် အားေပး ပီးလ င်၊ ၁၉အလွန်ချစ်အပ်ေသာသ၊ မေကာက် ှ င့် ။ ငိမ်

သက်ြခင်း ှ ိပါေစ။ အား ှ ိေလာ့။ ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံေလာ့ ဟ ဆိ၏။ ထိသိ့ဆိ ပီးမှ ခွန်အားကိ

ငါရ၍၊ အက ်ပ်၏ သခင်၊ မိန့်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ်ကိ ခွန်အားေပးေတာ်မ ပီ ဟ ေလာက်၏။

၂၀ ထိသကလည်း၊ ငါသည် သင် ှ ိရာသိ့ လာရေသာ အေကာင်းကိ နားလည်သေလာ။

ေပရသိမင်းကိ စစ်တိက်အ့ံေသာငှါ ယခ ငါြပန်သွားရမည်။ ငါသွား ပီး သည်ေနာက်၊ တဖန်

ေဟလသမင်းသည် ေပလာ လိမ့်မည်။ ၂၁ သိ့ရာတွင် သမာကျမ်းစာ၌ မှတ်သားေသာ အမ

အရာကိ ငါြပဦးမည်။ ဤအမတိ့တွင် သင်တိ့၏မင်း မိေကလမှတပါး ငါ့ဘက်မှာ

ေနေသာသမ ှ ိ။

၁၁ ငါသည်လည်း ေမဒိအမျိုး ဒါရိမင်း ကီးနန်းစံ ပဌမ ှ စ်တွင် သကိ့

ိးေဆာ်၍ ခိင်ခ့ံ မဲြမံေစြခင်းငှါ ကိးစားအားထတ်ေလ၏။ ၂ ယခမကား၊

မှန်ေသာအရာကိငါြပမည်။ ေပရသိ ိင်ငံကိ အစိးရေသာ ှ င်ဘရင် သံးပါးေပ ေလဦးမည်။

စတတ ှ င်ဘရားမကား၊ ထိသ ှ ိသမ တိ့ထက် ေငွရတတ်လိမ့်မည်။ ထိသိ့ရတတ်၍

အား ကီးေသာေကာင့် ၊ ေဟလသ ိင်ငံကိ ရန်ဘက် ပေစ ြခင်းငှါ၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့ကိ

ိးေဆာ်လိမ့်မည်။ ၃ ထိအခါ တန်ခိး ကီးေသာ ှ င်ဘရင်တပါးလည်း ေပလာလိမ့်မည်။

အာဏာေတာ် ကီးလျက် အစိးရ၍ မိမိအလိ ှ ိသည်အတိင်း ပလိမ့်မည်။ ၄ ထိသသည်

ေပလာ ပီးမှ ိင်ငံေတာ်ကျိုးပ့ဲ၍ သတပါးတိ့သည် မိဃ်းေကာင်းကင်ေလးမျက် ှ ာတိ့၌

ခဲွေဝ ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင် အစိးရေသာ သတိ့သည် အမျိုးအ ွယ်ေတာ်မဟတ်။

အာဏာေတာ် ှ င့် အစိးမရ ိင်ငံေတာ်ကိ တ်ပစ်၍ အမျိုးအ ွယ်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာ

သတိ့သည် ရကလိမ့်မည်။ ၅ ထိအခါ ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် တန်ခိး ကီးလိမ့် မည်။

မင်းစထဲ၌ မင်းတပါးသည် ထိသထက်တန်ခိး ကီး၍ အာဏာတည်လိမ့်မည်။

သ၏အာဏာလည်း အလွန် ကျယ်လိမ့်မည်။ ၆ ကာလလွန်ေသာအခါ သတိ့သည်

အေဆွဖဲွ ့ က လိမ့်မည်။ အသင့်အတင့် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေတာင် ှ င်ဘရင် ၏သမီးသည်

ေြမာက် ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထိမင်းသမီး၏အာဏာသည်

မတည်ရ။ ထိမင်း ှ င့်တကွ အမျိုးအ ွယ်ေတာ်သည်လည်း မတည်ရ။ မင်း သမီးကိ၎င်း၊

ေဆာင်ခ့ဲေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊ သ၏သား ကိ၎င်း၊ ထိကာလ၌ သကိ့ေထာက်ပင့် ေသာ

သများကိ၎င်း ဆံး ံ းြခင်းသိ့အပ်ရလိမ့်မည်။ ၇ ထိမင်းသမီး၏ အေဆွအမျိုးြဖစ်ေသာ သ

တေယာက်သည် အဘ၏ အရိပ်အရာကိရသြဖင့် စစ်ချီ ၍ လာလိမ့်မည်။

ေြမာက် ှ င်ဘရင်၏ မိေ့တာ်သိ့ ေရာက် လ င်၊ မိသ့ားတိ့ကိ တိက်၍ ိင်လိမ့်မည်။ ၈

သတိ့၏ဘရားများ၊ သွန်းေသာ ပ်တများ၊ အဘိး ထိက်ေသာေငွဖလား၊ ေ ဖလားများကိ

အဲဂတုြပည်သိ့ သိမ်းသွားလိမ့်မည်။ သသည်လည်း ေြမာက် ှ င်ဘရင် ထက်

အသက် ှ ည်လိမ့်မည်။ ၉ တဖန်ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည် ေတာင် ှ င်ဘရင် ၏ ိင်ငံသိ့

ဝင်ေသာ်လည်း မိမိြပည်သိ့ ြပန်သွားရလိမ့် မည်။ ၁၀ သားေတာ်တိ့သည် ထြပန်၍

များစွာေသာ အလံးအရင်းကိ စေဝးကလိမ့်မည်။ သားတေယာက် လည်း ဆက်ဆက်လာ၍

လမ်းမိးချင်းနင်းလိမ့်မည်။ တဖန် ြပန်လာ၍ သ၏ မိတိ့င်ေအာင် လပ် ကံလိမ့်မည်။ ၁၁

ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် အမျက်ထွက်သြဖင့် ၊ ေြမာက် ှ င်ဘရင်ကိ ဆီး ကိ၍ တိက်လိမ့်မည်။

ေြမာက် ှ င် ဘရင်သည် များစွာေသာ စစ်သည်ဗိလ်ေြခအလံးအရင်း တိ့ကိစီရင်ေသာ်လည်း၊

ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် ထိအလံး အရင်းတိ့ကိ သိမ်းယလိမ့်မည်။ ၁၂ ထိအလံး အရင်းတိ့ကိ

ပယ် ှ င်း ပီးမှ မာနစိတ်ေပါက်လျက်၊ အေထာင်ေသာင်းမက များစွာေသာ လတိ့ကိ လပ် ကံ

ေသာ်လည်း၊ မိမိအာဏာကိ မတည်ေစရ။ ၁၃အေကာင်းမကား၊ ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည်

တဖန် ေပလာ၍၊ အရင်ထက်များစွာေသာအလံးအရင်း တိ့ကိ စီရင် ပီးမှ

ကာလအတန်အရာလွန်လ င်၊ စစ်အဂ ါများ၊ စည်းစိမ်များ ှ င့် ဆက်ဆက်လာလိမ့်မည်။ ၁၄

ထိကာလ၌ ေတာင် ှ င်ဘရင်ကိ ရန်ဘက် ပ ေသာသတိ့သည် များ ကလိမ့်မည်။

သင်၏အမျိုးသားချင်း ြဖစ်ေသာ သပန်တိ့သည် ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ြပည့်စံေစြခင်း ငှါ ထ၍၊

ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၅ ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည် လာ၍ မိ့ ိးကိ တည်

ပီးလ င် ခိင်ခ့ံေသာ မိတိ့့ကိ လပ် ကံလိမ့်မည်။ ေတာင် ှ င်ဘရင်၏ လက်နက်များ၊

ေ ွးချယ်ေသာလများတိ့သည် ဆီးတားြခင်းငှါး ခွန်အားမ ှ ိေသာေကာင့်

မဆီးတားရ က။ ၁၆ တိက်လာေသာသသည် မိမိအလိအေလျာက် ပ၍၊ သေ့ ှ မှ့ာ

အဘယ်သမ မရပ်မေန ိင်ဘဲ၊ သာယာ ေသာ ြပည်ကိနင်း ပီးမှ စံလင်ေစလိမ့်မည်။

၁၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့သည် လိက်လျက် ထိမင်း သည် မိမိ ိင်ငံ၏

အလံးအရင်း ှ ိသမ တိ့ ှ င့်တကွ ဝင်စား ြခင်းငှါ ကိးစားအားထတ်၍၊ မိန်းမငယ်အားြဖင့်

ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါေပးစားလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း သသည် အ ကံ မေြမာက်၊ အကျိုးမ ှ ိရ။

၁၈တဖန်ကန်းစသိ့ မျက် ှ ာလှည့် ၍ ကန်းအများ တိ့ကိ လပ် ကံလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်၊

ဗိလ်မင်းတပါးသည် မိမိခံရေသာ အသေရဖျက်ြခင်းကိ မိမိမှလဲပယ်၍၊ ထိ

အသေရဖျက်ြခင်းကိ တိက်လာေသာ မင်းအေပ သိ့ ြပန်ေရာက်ေစလိမ့် မည်။ ၁၉

ထိမင်းသည်လည်း မိမိေနရာ မိေ့တာ်သိ့ ြပန် သွား ပီးလ င် ထိမိ၍ လဲသြဖင့်

ကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်။ ၂၀ ထိမင်းအရာ၌လည်း ိင်ငံေတာ်၏ ဘန်းစည်း စိမ်ကိ

တ်ချလျက်၊ ေငွေတာ်ခဲွေသာ သသည် ေပလာ၍ ခဏ ှ ိ ပီးမှ၊ ေဒါသအမျက်မထွက်၊

စစ်မတိက်ဘဲ ဆံး ံ း ြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၁ ထိသအရာ၌လည်း မင်းစည်းစိမ်းကိ

ခံထိက် ေသာ သမဟတ်၊ ယတ်မာေသာ သေပလာလိမ့်မည်။ သသည် အ ိင်အထက်မ ပ

ေချာ့ေမာ့ြခင်းအားြဖင့် ိင်ငံ ကိ ရလိမ့်မည်။ ၂၂လမ်းမိးေသာ လက်နက်တိ့သည် သေ ှ မှ့ာ

မပ်၍ ဆံး ံ းလိမ့်မည်။ မိဿဟာယခံေသာ မင်းလည်း ဆံး ံ း လိမ့်မည်။ ၂၃

အေကာင်းမကား၊ မိဿဟာယ ပေသာမင်းသည် သစာပျက်သြဖင့် ၊ တက်လာ၍

လအနည်းငယ်မ ပါေသာ် လည်း တန်ခိး ကီးလိမ့်မည်။ ၂၄အသီးအ ှံ များေသာြပည်ကိ

အ ိင်အထက် မ ပဘဲ ဝင်လိမ့်မည်။ လယေသာ ပစည်းဥစာစည်းစိမ် များကိ စွန့် ကဲ၍၊

မိမိဘိးေဘးမ ပဘးေသာ အမကိ ပလိမ့် မည်။ ခိင်ခ့ံေသာ မိ ့ြပတိ့ကိ ရြခင်းငှါ တာ ှ ည်စွာ

ကံစည်လိမ့်မည်။ ၂၅ ကီးစွာေသာ အလံးအရင်း ှ င့်တကွ ေတာင် ှ င် ဘရင်ကိ

ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ မိမိအစွမ်းသတိကိ ိးေဆာ် လိမ့်မည်။ ေတာင် ှ င်ဘရင်သည်လည်း၊

အား ကီး၍ များစွာေသာ အလံးအရင်း ှ င့်တကွ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ိးေဆာ်ေသာ်လည်း

မခံရပ် ိင်။ အေကာင်းမကား၊ သတဘက်၌ မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံစည်ကလိမ့်

မည်။ ၂၆ ထိသေကးေမွးြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ့သည် လည်း၊ ထိသ၏
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အကျိုးကိဖျက်ဆီးေသာအားြဖင့် ၊ သ၏ တပ်ြမုပ်၍၊ စစ်သရဲများတိ့သည်

အသက်ဆံးကလိမ့်မည်။ ၂၇ ထိ ှ င်ဘရင် ှ စ်ပါးတိ့သည် မေကာင်းေသာ အ ကံကိ ကံ၍၊

တခေသာစားပဲွ၌ မသာစကားကိ ေြပာကလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ အ ကံမေြမာက်ရ။

ချိန်းချက်ေသာ အချိန် ကာလ၌အဆံးြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၂၈တဖန်ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည်

များစွာေသာ စည်းစိမ်ဥစာပါလျက် မိမိြပည်သိ့ ြပန်၍သွားစဥ်တွင်၊ သန့် ှ င်းေသာ

ပဋိညာဥ်တရားကိ မနာလိေသာစိတ် ှ ိသည်အတိင်း ပ ပီးမှ မိမိြပည်သိ့ ြပန်သွားလိမ့်မည်။

၂၉ ချိန်းချက်ေသာ အချိန်၌လည်း ေတာင်မျက် ှ ာသိ့ တဖန်ြပန်လာဦးမည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊

အရင်ြဖစ်သက့ဲသိ့ မဟတ်။ ေနာက်ြဖစ်သက့ဲသိ့လည်းမဟတ်။ ၃၀ အေကာင်းမကား

ခိတိမ်သေဘာတိ့သည် ထိသ ကိ ဆီးတားကလိမ့်မည်။ ထိေကာင့် စိတ်နာလျက် ြပန်

သွား၍ သန့် ှ င်းေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ အမျက်ထွက် သည်။ အတိင်း ပ ပီးမှ

ြပန်သွားစဥ်တွင် သန့် ှ င်းေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ စွန့်ပစ်ေသာ သတိ့ ှ င့် အေဆွဖဲွလိ့မ့် မည်။

၃၁ ထိမင်းေနာက်မှ စစ်လက်နက်တိ့သည် ေပလာ သြဖင့် ၊ တန်ခိး ကီးေသာ

သန့် ှ င်းေရးဌာနေတာ်ကိ ညစ် းေစ၍၊ ေနရ့က်အစဥ် ပေသာ ဝတ်ကိ ပယ် ှ င်း က

လိမ့်မည်။ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ် အရာကိလည်း တည်ထားကလိမ့်မည်။ ၃၂

ပဋိညာဥ်တရားကိ ြပစ်မှားေသာ သတိ့သည် ေချာ့ေမာ့ရာသိ့ လိက်၍ ယိယွင်း ကလိမ့်မည်။

မိမိတိ့ ဘရားသခင်ကိ သိေသာသတိ့မကား၊ ကီးစွာေသာအား ှ င့် ပကလိမ့်မည်။ ၃၃

လစထဲမှာ ပညာ ှ ိေသာ သတိ့သည် အများ ေသာ သတိ့ကိ သွန်သင် ကရလိမ့်မည်။

ထား ှ င့် ကွယ်မျက် ြခင်း၊ မီး ိ ့ြခင်း၊ သိမ်းသွားချုပ်ထားြခင်း၊ လယက်ြခင်း အားြဖင့်

အင်တန်ကာလပတ်လံး လဲကလိမ့်မည်။ ၃၄ လဲကေသာအခါ အနည်းငယ်ေသာ မစြခင်းကိ

တဖန်ခံရကလိမ့်မည်။ လအများတိ့သည် ေချာ့ေမာ့ရာသိ့ လိက်၍ဆည်းကပ်ကလိမ့်မည်။

၃၅ အမဆံးရသည် ကာလတိင်ေအာင်၊ ပညာ ှ ိေသာသအချို ့တိ့သည်လည်း

စံစမ်းြခင်းကိခံ၍၊ သန့် ှ င်းြဖူစင်ရမည် အေကာင်းလဲ ကလိမ့်မည်။ ထိအမသည်

ချိန်းချက်ေသာ ကာလတိင်ေအာင် ြဖစ်ရသတည်း။ ၃၆ ှ င်ဘရင်တပါးသည်

မိမိအလိအေလျာက် ပ၍၊ ဘရားအေပါင်းတိ့ထက် ကိယ်ကိ ကိယ်ချီးပင့် ေြမာက်စား လျက်၊

ဘရားတိ့၏ဘရားကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ အ့ံဘွယ် ေသာစကားကိ ေြပာလိမ့်မည်။

ေဒါသအမျက်ေစ့စံသည် ကာလတိင်ေအာင် ေကာင်းစားလိမ့်မည်။ စီရင်ဆံးြဖတ် သမ

အတိင်းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၃၇ ထိမင်းသည် ဘိးေဘးတိ့ ကိးကွယ်ေသာ ဘရားကိ၎င်း၊

မိန်းမ၌ တပ်မက်ေသာအလိကိ၎င်း၊ တပါးေသာ ဘရားများကိ၎င်း ပမာဏမ ပ။

သတကာတိ့ထက် ကိယ်ကိ ကိယ်ချီးေြမာက်လိမ့်မည်။ ၃၈ ထိဘရားအရာ၌

ရဲတိက်တိ့၏ဘရား ှ င့် ၊ ဘိးေဘးတိ့မသိေသာဘရားကိချီးေြမာက်၍၊ ေ ၊ ေငွ၊ ေကျာက်ြမတ်၊

ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာတန်ဆာများကိ ပေဇာ်လိမ့်မည်။ ၃၉ ခိင်ခ့ံေသာ ရဲတိက်များကိ၎င်း၊

မိမိဝန်ခံေသာတပါးအမျိုးသားဘရားကိ၎င်း ပစ၍ ဂဏ်အသေရ တိးပွားေစလိမ့်မည်။

လများတိ့အေပ မှာအပ်စိးရေသာ အခွင့် ကိေပး၍ စီးပွားြဖစ်ြခင်းအလိငှါ ေြမကိ ေဝဖန်လိမ့်

မည်။ ၄၀ အမကန်ရသည်ကာလ၌ ေတာင် ှ င်ဘရင်သည် ထိမင်းကိ တိက်လိမ့်မည်။

ေြမာက် ှ င်ဘရင်သည်လည်း ရထားများ၊ ြမင်းစီးသရဲများ၊ သေဘာများတိ့ ှ င့်တကွ

ေလးေဘွက့ဲသိ့ တိက်လာလျက်၊ ထိြပည်တိ့ကိ ဝင်၍ ချင်းနင်းလမ်းမိးလိမ့်မည်။ ၄၁

သာယာေသာြပည်ကိလည်းဝင်၍ အများေသာ သတိ့သည် ဆံး ံ း ကလိမ့်မည်။ သိ့ရာတွင်၊

သ၏ လက်မှ လွတ်ေသာ သဟမကား၊ ဧဒံြပည်သား၊ ေမာဘြပည်သား၊

အမုန်အမျိုးသားအ ကီးတိ့သည် လွတ်ကလိမ့်မည်။ ၄၂ ထိမင်းသည် အြပည်ြပည်တိ့ကိ

ေအာင်ြမင်ရ လိမ့်မည်။ အဲဂတုြပည်လည်း မလွတ်ရ။ ၄၃ ထိြပည်မှာ ှ ိေသာ ေ ဘ ာ၊

ေငွဘ ာ၊ အဘိးထိက်ေသာ ဥစာများကိ အပိင်ရလိမ့်မည်။ လိဗြပည် သား ှ င့်

က ှ ြပည်သားတိ့သည် သေ့နာက်သိ့ လိက်ရကလိမ့်မည်။ ၄၄ သိ့ရာတွင် သသည်

အေ ှ မ့ျက် ှ ာ၊ ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်မှ သိတင်းကိကား၍ စိတ်ပပန်သြဖင့် ၊ လ အများတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးသတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ၊ ကီးစွာေသာ ေဒါသအမျက် ှ င့် ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ၄၅

ပင်လယ်ကားမှာ ဘန်း ကီး၍ သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ေပ ၌စံရာ တဲေတာ်ကိ

တည်ေဆာက် ပီးလ င် အဘယ်သမ မစြခင်းငှါ မတတ် ိင်၍ ဆံး ံ းြခင်းသိ့

ေရာက်လိမ့်မည်။

၁၂ ထိကာလ၌သင့်အမျိုးသားချင်းတိ့၏အမကိ ေစာင့် ေသာ အ ှ င် ကီးမိေကလသည်

ေပလာလိမ့်မည်။ လမျိုးတစံတမျိုးမှြဖစ်သည်ကာလမှစ၍ ထိကာလတိင်ေအာင်၊

မြဖစ်စဖးေသာ ဆင်းရဲဒကကပ်ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။ ထိကာလအခါ

စာေစာင်၌ စာရင်းဝင်သမ ေသာ သင်၏အမျိုးသားချင်းတိ့သည် ကယ်လတ်ြခင်း သိ့

ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၂ ထိကာလအခါ ေြမမန့်၌ အိပ်ေပျာ်ေသာ သများတိ့သည်

ိး ကလိမ့်မည်။ အချို ့တိ့ကား၊ ထာဝရအသက် ှ င်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ အချို ့တိ့ကား

ှ က်ေကာက်ြခင်း၊ ထာဝရ အသေရပျက်ြခင်း ှ င့် ၎င်း ိး ကလိမ့်မည်။ ၃ ပညာ ှ ိေသာ

သတိ့သည်လည်း၊ ေကာင်းကင်မျက် ှ ာ ကက်၏အေရာင်အဝါက့ဲသိ့၎င်း၊ လအများတိ့ကိ

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားလမ်းထဲသိ့ သွင်းေသာ သတိ့သည်လည်း၊ ကယ်များက့ဲသိ့၎င်း

အစဥ်အ မဲ ထွန်းလင်း ကလိမ့်မည်။ ၄ သင်ဒံေယလမကား၊ အမကန်ရသည်

ကာလတိင်ေအာင်၊ ဤစကားေတာ်တိ့ကိ ပိတ်၍ စာေစာင်ကိ တံဆိပ်ခတ်ထားေလာ့။

အများေသာ သတိ့သည် ထိစာကိ ကည့်၍ ေသာအားြဖင့် ပညာတိးပွားလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ

၏။ ၅ ထိအခါ ငါဒံေယလသည် ကည့် လ င်၊ အြခားေသာသ ှ စ်ပါးတိ့သည် ြမစ်ကမ်းတိ့၌

တဘက်တပါး စီရပ်ေနက၏။ ၆တပါးကလည်း၊ အ့ံဘွယ်ေသာဤအမအရာတိ့သည်

မကန်စင်မီှ အဘယ်မ ေလာက်ကာလိမ့်မည်နည်း ဟ ပိတ်ေချာကိဝတ်လျက်၊

ြမစ်ေရေပ မှာ ှ ိေသာလကိေမးြမန်း၏။ ၇ ပိတ်ေချာကိဝတ်လျက် ြမစ်ေရေပ မှာ ှ ိေသာ

လကလည်း တကာလ၊ ှ စ်ကာလ၊ ကာလတဝက်ပတ်လံး ြဖစ်လိမ့်မည်။ သန့် ှ င်းေသာ

သတိ့၏ အစွမ်းသတိကိ အရပ်ရပ်သိ့ ြဖန့်လင့် ြခင်းအမ ပီးေသာအခါ ထိအမ အရာ

အလံးစံတိ့သည် ကန်စင် ကလိမ့်မည်ဟ လက် ှ စ်ဘက်ကိ ေကာင်းကင်သိ့ချီလ က်

ကမာအဆက်ဆက် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိ သည်ကိ

ငါ ကား၏။ ၈ ထိစကားကိ ငါ ကား၍ နားမလည်ေသာေကာင့် ၊ သခင်ဘရား၊

ဤအမအရာတိ့သည် အဘယ်သိ့ ကန်စင် ပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်လ င်၊ ၉

ထိသက ဒံေယလ၊ သင်သွားေလာ့။ ထိစကားသည် အမကန်ရသည်ကာလတိင်ေအာင်

ပိတ်၍ တံဆိပ် ခတ်ထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၀ လအများတိ့သည် သန့် ှ င်းြဖူစင်ြခင်းသိ့

ေရာက်၍ စံစမ်းြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ မတရားေသာ သတိ့သည် မတရားသြဖင့်

ပ၍ တေယာက်မ နား မလည်ရ။ ပညာ ှ ိေသာ သတိ့မကား၊ နားလည်ကလိမ့်

မည်။ ၁၁ ေနရ့က် အစဥ် ပေသာဝတ်ကိ ပယ် ှ င်း၍၊ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ်

အရာသည် ေပလာ ပီးမှ၊ အရက်တေထာင် ှ စ်ရာကိးဆယ် ကာလိမ့်မည်။ ၁၂

အရက်တေထာင်သံးရာသံးဆယ်ငါးရက်တိင် ေအာင် င့ံလင့် ၍ မီှေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။

၁၃ သင်မကား အဆံးမြဖစ်မီှတိင်ေအာင် သွား ေလာ့။ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရလိမ့်မည်။

ေနရ့က်ကာလကန်စင် ပီးမှ ကိယ်အရိပ်အရာကိခံ၍ ေပ ရလိမ့်မည်ဟဆိ၏။
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၁ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိမင်း၊ ေယာသံမင်း၊ အာခတ် မင်း၊ ေဟဇကိမင်း၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ သား ေယေရာေဗာင်မင်းတိ့လက်ထက်၊ ေဗရိ၏

သားေဟာေ ှ သိ့ ေရာက်လာေသာထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် အစအဦးဟမကား၊ ၂

သင်သွား၍ ြပည်တန်ဆာမိန်းမ ှ င့်တကွ သဘွား ြမင်ေသာ သားသမီးတိ့ကိ

သိမ်းပိက်ေလာ့။ အေကာင်း မကား၊ ြပည်သားတိ့သည် ထာဝရဘရားကစွန့်ပစ်၍

အထပ်ထပ်မှားယွင်း က ပီဟ ေဟာေ ှ အား မှာထားေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ၃

ေဟာေ ှ သည်သွား၍ ဒိဗလိမ်သမီးေဂါမာကိ သိမ်းပိက်သြဖင့် ၊ သသည် ပဋိသေ ယ၍

ေဟာေ ှ ၌ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိသားကိ

ေယဇရ အမည်ြဖင့် မှည့် ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ခဏကာ ပီးမှ ေယဇေရလ

အသက်ကိသတ်ေသာအြပစ်ေကာင့် ၊ ေယဟ အမျိုးကိ ငါသည် ဒဏ်ေပး၍

ဣသေရလအမျိုး၏ ိင်ငံ ကိ ဆံးေစမည်။ ၅ဣသေရလေလးကိ ေယဇေရလချိုင့် ၌ ငါချိုး

ေသာ ေန့ြခင်းတွင် ထိအမြပည့် စံလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၆ တဖန်ပဋိသေ ယ၍

သမီးကိဘွားြမင်ေလ၏။ ထိသမီးကိ ေလာ ဟာမာအမည်ြဖင့် မှည့် ေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ဣသေရလအမျိုးကိ ေနာက် တဖန် မသနားမစံမက်ဘဲ

ဧကန်အမှန်ပယ် ှ င်းမည်။ ၇ယဒအမျိုးကိကား သနားစံမက်ဦးမည်။ သိ့ရာ တွင် ေလး၊

ထား၊ စစ်တိက်၊ လက်နက်၊ ြမင်း၊ ြမင်းစီးသရဲ အားြဖင့် မကယ်တင်၊ သတိ့၏ဘရားသခင်

ထာဝရ ဘရားအားြဖင့် ကယ်တင်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေလာ ဟာမာကိ

ိခွ့ါေသာအခါ၊ အမိသည် ပဋိသေ ယြပန်၍ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်ေလ၏။ ၉

ထိသားကိေလာအမိအမည်ြဖင့် မှည့်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငါ၏လမဟတ်။

ငါသည် လည်း သင်တိ့၏ ဘရားသခင်မဟတ်။ ၁၀ သိ့ရာတွင်၊ ဣသေရလ

အမျိုးသားတိ့သည် မြခင် ိင်၊ မေရတွက် ိင်ေသာ သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ များ ကလိမ့်မည်။

သင်တိ့သည် ငါ၏ လမဟတ်ဟ ထိသတိ့အား ေြပာဆိရာ အရပ်၌ပင်လ င်၊ သတိ့သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏သားဟ ေခ ေဝ ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၁

ထိအခါ ယဒအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် စေဝးေပါင်းေတာ်၍ မင်းတဦး

တည်းကိ ချီးေြမာက်သြဖင့် ထိြပည်ထဲက ထွက်လာက လိမ့်မည်။ ေယဇေရလေနသ့ည်

ကီးြမတ်ေသာေန့ ြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂ သင်တိ့ ညီအစ်ကိများကိ ငါ၏လဟ၍၎င်း၊ သင်တိ့ ှ မများကိ

သနားစံမက်အပ်ေသာသမီးဟ၍၎င်း တဖန်ေခ ကေလာ့။ ၂ သင်တိ့အမိ ှ င့်

ေဆွးေ း ကေလာ့။ သသည် ငါ့မယားမဟတ်၊ ငါသည်လည်း သလ့င်မဟတ်ေကာင်းကိ

ေဆွးေ း ကေလာ့။ ြပည်တန်ဆာမျက် ှ ာကိ ပယ်၍ မှားယွင်းြခင်းအမကိ ေ ှ ာင်ေစ။ ၃

မေ ှ ာင်လ င် သ၏အဝတ် ှ ိသမ ကိ ငါခတ်၍၊ သဘွားေသာေန့၌ အဝတ်မ ှ ိသက့ဲသိ့

အဝတ်မပါ၊ ြပင်၌ ထတ်ထားမည်။ လွင်ြပင်က့ဲသိ့ သတ်သင်မည်။ ေသွ့ ေြခာက်ေသာ

ေြမက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစလျက် ေရအငတ်ထား၍ ေသေစမည်။ ၄ သ၏သားသမီးတိ့သည်

သေမျာက်မထား၍ ရေသာသားသမီးြဖစ်ေသာေကာင့် သတိ့ကိ ငါမသနား မစံမက်ဘဲ

ေနမည်။ ၅သတိ့အမိသည် ြပည်တန်ဆာြဖစ်၏။ သတိ့ကိ ပဋိသေ ယ ေသာသသည်

ှ က်ဘွယ်ေသာအမကိ ပ ပီ။ သကလည်း၊ ငါ့မန်၊့ ငါ့ေရ၊ ငါ့သိးေမး၊ ငါ့ပိက်ဆန်၊ ငါ့ဆီ၊

ငါေသာက်ေသာအရည်တိ့ကိ ေပးတတ်ေသာ ငါ့ရည်းစား များ ေနာက်သိ့

ငါလိက်မည်ဟဆိ ပီ။ ၆ သိ့ြဖစ်၍၊ သကိ့ဆးေစာင်ရန်း ှ င့် ကာထားမည်။

ထွက်စရာမ ှ ိေစြခင်းငှါ သပ့တ်လည်၌ ေကျာက် ိးကိ လည်း တည်မည်။ ၇ သသည်

ရည်းစားတိ့ကိ လိက်ေသာ်လည်း မမီှ၊ ှ ာေသာ်လည်း မေတွဘဲ့ ေနရေသာအခါ၊

လင်ေဟာင်းထံ သိ့ ငါြပန်သွားမည်။ ယခေနရာထက် အရင်ေနရာသာ၍ ေကာင်းသည်ဟ

ဆိလိမ့်မည်။ ၈ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီတိ့ကိ ငါေပးသနား သည်ဟ၍၎င်း၊

ဗာလဘရားအား ပေဇာ်ေသာေ ှ င့် ေငွကိ သ၌ ငါများြပားေစသည်ဟ၍၎င်း သသည်

မေအာက်ေမ့ပါတကား။ ၉ သိ့ြဖစ်၍၊ စပါးရိတ်ရာကာလ၌ ငါ့စပါးကိ၎င်း၊ စပျစ်ရည်လပ်ကာ

ကာလ၌ ငါ့စပျစ်ရည်ကိ၎င်း၊ သ၏ ကိယ် ကိ ဖံးလမ်းေစရာ ငါ့သိးေမး ှ င့်

ပိက်ဆန်ကိ၎င်း ငါသိမ်း ယမည်။ ၁၀ ယခပင် သ၏ ရည်းစားများေ ှ ့၌ သအ့ဝတ်ကိ

ငါလှစ်လှန်၍ အ ှ က်ခဲွမည်။ ငါ့လက်မှ အဘယ်သမ သကိ့မ တ်ရ။ ၁၁

သ င်လန်းစရာအေကာင်း ှ ိသမ ှ င့် ပဲွခံြခင်း၊ လဆန်းေန၊့ ဥပသ်ေနေ့စာင့် ြခင်း၊

ပရိသတ်စည်းေဝးြခင်း အလံးစံတိ့ကိ ငါြပတ်ေစမည်။ ၁၂ ဤသည်ကား၊

ငါ့ရည်းစားေပးေသာ ဆလက် ေဆာင်ြဖစ်သည်ဟ သဆိရာ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သေဘာ

သဖန်းဥယျာဥ်တိ့ကိ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်း၍၊ လွင်ြပင် ြဖစ်ေစသြဖင့် ေတာသားရဲတိ့သည်

ကိက်စား ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ဗာလဘရားတိ့အားနံသ့ားေပါင်းကိ မီး ိ ့၍ ှ ေခါင်းဆဲွ ှ င့်

လည်ဆဲွတန်ဆာကိ ဆင်လျက် ရည်စား များ ေနာက်သိ့လိက်သြဖင့် ငါ့ကိ ေမ့ေလျာ့၍

ဗာလဘရား တိ့ လက်ထက်၌ ပမိေသာအြပစ် ှ င့်အေလျာက် စီရင် မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ သိရ့ာတွင်၊ သကိ့ တဖန်ငါြဖားေယာင်းမည်။ ေတာလမ်းြဖင့်

ပိ့ေဆာင်ေသာ်လည်း၊ ှ စ်သိမ့်ေစေသာ စကားကိေြပာမည်။ ၁၅ ေတာတဘက်၌

စပျစ်ဥယျာဥ်တိ့ကိ၎င်း၊ အာ ေခ ချိုင့် ၌ေြမာ်လင့် ရာတံခါးကိ၎င်း၊ အာေခ ချိုင့် ၌

ေြမာ်လင့် ရာတံခါးကိ၎င်း ငါေပးမည်။ သသည် အသက် ငယ်စဥ်ကာလ၊ အဲဂတုြပည်မှ

ထွက်လာေသာအခါ၊ သီချင်းဆိသက့ဲသိ၊့ ေတာတဘက်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ

သီချင်းဆိရလိမ့်မည်။ ၁၆ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ၌ သင်သည်ငါ့ကိ

သခင်ဟ၍ မေခရ၊ ခင်ပွန်းဟ၍ ေခ ရမည်။ ၁၇ အြခားတပါးေသာ သခင်တိ့၏

ဘဲွန့ာမများကိ သ၏ တ်မှ ငါပယ်၍၊ ထိဘဲွန့ာမများကိ ေနာက် တဖန် မမှတ်မိမ မက်ဆိရ။

၁၈ ထိကာလ၌ငါသည် သတိ့အတွက်၊ ေတာသားရဲ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်၊ ေြမေပ မှာ

တွားတတ်ေသာ တိရစာန်များ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့၍၊ ေလး၊ ထား၊ စစ်တိက်

လက်နက်တိ့ကိ ေြမေပက ပယ် ှ ားသြဖင့် သတိ့သည် စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိဘဲ

အိပ်ရကလိမ့်မည်။ ၁၉ ငါသည် ကိယ်အဘိ့သင့် ကိ အစဥ်အ မဲ သိမ်းယ မည်။

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ချစ် သနားစံမက်ြခင်း ှ င့်အညီ

ကိယ်အဘိ့သင့် ကိ သိမ်းယမည်။ ၂၀ သစာေစာင့် ြခင်း ှ င့်အညီ သိမ်းယ၍၊ သင်သည်

ထာဝရဘရားကိ သိရလိမ့်မည်။ ၂၁ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ၌

ငါသည် နားေထာင်မည်။ မိဃ်းေကာင်းကင်စကားကိ နားေထာင်၍၊ သသည်

ေြမ ကီးစကားကိ နားေထာင်မည်။ ၂၂ ေြမ ကီးသည်လည်း ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊

ဆီတိ့ ၏ စကားကိ နားေထာင်၍၊ သတိ့သည်လည်း ေယဇေရလ စကားကိ

နားေထာင် ကလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိသတိ့သမီးကိမျိုးေစ့က့ဲသိ့ ေြမ၌ ကိယ်အဘိ့ ငါ ကဲမည်။

မသနားမစံမက်အပ်ေသာ သတိ့သမီးကိ ငါသနားစံမက်မည်။ ငါ၏ လမဟတ်ေသာ

သကိလည်း သင်သည်ငါ၏လြဖစ်သည်ဟ ငါဆိမည်။ သကလည်း ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ် မသည်ဟ ေလ ာက်လိမ့်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၃ တဖန် ထာဝရဘရားက၊ ဣသေရလအမျိုးသား တိ့သည် အြခားတပါးေသာ

ဘရားတိ့ကိ ဖးေြမာ်၍၊ စပျစ် သီးပျဥ်ကိ အလိ ှ ိေသာ်လည်း ထာဝရဘရား

ချစ်ေတာ်မ သည်နည်းတ၊ မိမိခင်ပွန်း၏ ချစ်ြခင်းကိ ခံလျက် ေမျာက်မ ထားေသာ

မိန်းမကိ သွား၍ ချစ်ဦးေလာ့ဟ ငါ့အား မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၂ ထိမိန်းမကိ

ေငွတဆယ်ငါးကျပ်၊ မေယာဆန် တေဟာမဲခဲွ ှ င့် ငါေ ွး ပီးမှ၊ ၃ သင်သည်ငါ့အဘိ့

ေနရ့က်များစွာ ေစာင့် ၍ ေနရမည်။ ြပည်တန်ဆာ မလပ်ရ။ အြခားေသာ ေယာက်ျား ှ င့်

မေပါင်းေဘာ်ရ။ သိ့ ပလ င်၊ သင့်အဘိ့ ငါေစာင့် ၍ ေနမည်ဟ ေြပာထား၏။ ၄

အေကာင်းမကား၊ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ သည် ေနရ့က်များစွာ ှ င်ဘရင်မ ှ ိ ၊ မင်းသားမ ှ ိ ၊

ယဇ် ပေဇာ်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ဆင်းတမ ှ ိ၊ သင်တိင်းမ ှ ိ ၊ ေတရပ် ပ်တ မ ှ ိဘဲေနရကလိမ့်မည်။

၅ ထိေနာက်မှ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် ြပန်လာ၍၊ သတိ့ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားကိ၎င်း၊ သတိ့ ှ င်ဘရင်ဒါဝိဒ်ကိ၎င်း ှ ာ၍၊ ေနာင်ကာလ၌ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ခံအ့ံေသာငှါ၊ ထာဝရ ဘရားထံေတာ်သိ့ တန်လပ်လျက် ေြပးကလိမ့်မည်။

၄ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် ြပည်သြပည်သားတိ့ ှ င့် တရားေတွမ့ ှ ိေတာ်မ၏။

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် သစာမ ှ ိ၊ က ဏာမ ှ ိ၊ ဘရားသခင်ကိ

မသိက။ ၂ ကျိန်ဆဲြခင်း၊ မသာစကားကိ ေြပာြခင်း၊ လ အသက်ကိ သတ်ြခင်း၊

သ့ဥစာကိခိးြခင်း၊ သမ့ယားကိ ြပစ်မှားြခင်းတိ့၌ အဆီးအတားမ ှ ိ။ လအသက်ကိ

သတ်ေသာအြပစ် အထပ်ထပ် ှ ိ က၏။ ၃ ထိေကာင့် ၊ ြပည်သည် ငိြငင်လိမ့်မည်။
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ြပည် သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ၊ ေတာသားရဲ၊ မိဃ်းေကာင်းကင် ငှက်တိ့သည်

အားေလျာ့ ကလိမ့်မည်။ ပင်လယ်ငါးတိ့ သည်လည်း ကန် ကလိမ့်မည်။ ၄ သိ့ရာတွင်၊

အဘယ်သမ မဆီးတားေစ ှ င့် ။ အဘယ်သမ မဆံးမေစ ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊

သင်၏ အမျိုးသားချင်းတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ဆန့်ကျင် ဘက် ပေသာ

သက့ဲသိ့ြဖစ် က၏။ ၅ ထိေကာင့် ၊ ေနအ့ချိန်၌ သင်သည်လဲရလိမ့်မည်။ ညဥ့်အချိန်၌

သင် ှ င့်အတ ပေရာဖက်သည်လည်း လဲရ လိမ့်မည်။ သင့်အမိကိလည်း ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၆

ငါ့လတိ့သည် ပညာနည်းေသာေကာင့် ဆံး ံ း က၏။ သင်သည် ပညာကိပယ်ေသာေကာင့် ၊

ငါ့ယဇ် ပေရာဟိတ် အြဖစ်သိ့ မေရာက်ေစြခင်းငှါ သင့် ကိ ငါပယ်မည်။ သင်၏

ဘရားသခင့်တရားကိ သင်ေမ့ေလျာ့ ေသာေကာင့် ၊ သင်၏ သားသမီးတိ့ကိ ငါ့ေမ့ေလျာ့မည်။

၇ သတိ့သည် ဘန်းတိးပွားသည်အတိင်း ငါ့ကိ ြပစ်မှား က ပီ။ သိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့၏

ဘန်းကိ ငါအ ှ က်ကဲွ ေစမည်။ ၈ ငါ့လတိ့၏ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်တိ့ကိ စားလျက်

ှ င့် ပင်၊ ထိအြပစ်ကိ စိတ်စဲွလမ်းတတ်က၏။ ၉ ထိေကာင့် ၊ လတိ့၌ ြဖစ်သက့ဲသိ့

ယဇ်ပေရာဟိတ် ၌ ြဖစ်လိမ့်မည်။ သတိ့အကျင့် များကိ ငါစစ်ေကာ၍၊ အသီး

အသီး ပမသမအတိင်းအကျိုး အြပစ်ကိေပးမည်။ ၁၀ သတိ့သည် စား၍မဝရက။

မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍ သားသမီးကိ မဘွားြမင်ရက။ ၁၁ အေကာင်းမကား

စိတ် ှ လံးကိ ယစ်မး၊ ေစတတ် ေသာ ကာမဂဏ်၌ ေပျာေမွ ့ြခင်း၊ စပျစ်ရည် ှ င့်

ေသရည် ေသရက်ကိ ေသာက်ြခင်း၌ မီှဝဲှေသာေကာင့် ထာဝရ ဘရားကိ စွန့်ပစ် က ပီ။

၁၂ ငါ့လတိ့သည် သစ်သား ှ င့် တိင်ပင်တတ်က၏။ သတိ့၏ေတာင်ေဝးသည်

အ ကံေပးတတ်၏။ ကိေလသာ စိတ်အား ကီးေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် လမ်းလဲ၍ မိမိတိ့

ဘရားသခင့် ထံမှာ မေန၊ မှားယွင်းတတ်က၏။ ၁၃ ေတာင်ထိပ်ေပ ကန်း ေပ မှာ၎င်း

အရိပ်ေကာင်းေသာသပိတ်ပင်မျိုး၊ လိဗေနာ ပင် ေအာက်မှာ၎င်း၊ ယဇ်ပေဇာ်၍ နံသ့ာေပါင်းကိ

မီး ိ ့ တတ်က၏။ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့သမီးတိ့သည် ေယာက်ျား ှ င့် မှားယွင်း၍၊

ေခ းမတိ့သည် ေမျာက်မထားတတ်က၏။ ၁၄ သင်တိ့သမီးတိ့သည် ေယာက်ျား ှ င့်

မှားယွင်း၍ ေခ းမတိ့သည် ေမျာက်မထားေသာ်လည်း ငါမစစ်ေကာ၊ အေကာင်းမကား၊

ေယာက်ျားတိ့သည် ကိယ့်မယားကိ စွန့်ပစ်၍ ြပည်တန်ဆာတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်တက်က၏။

မိန်းမ င်တိ့ ှ င့်အတ ယဇ်ပေဇာ်တက်က၏။ သိ့ြဖစ်၍ ပညာမ ှ ိေသာ သတိ့သည်

ဆံး ံ း ကလိမ့်မည်။ ၁၅ အိဣသေရလအမျိုး၊ ဥင်သည် ြပည်တန်ဆာလပ်ေသာ်လည်း၊

ယဒ အမျိုးကိ မမှားယွင်းပါေစ ှ င့် ။ ဂီလဂါလ မိသိ့့ မချဥ်းကပ် က ှ င့် ။ ေဗသဝင် မိသိ့့

မသွား က ှ င့် ။ ထာဝရဘရား အသက် ှ င်ေတာ်မသည် အတိင်းဟ၍ မကျိန်ဆိ က ှ င့် ။

၁၆ ဣသေရလ အမျိုးသည် န်းတတ်ေသာ ွားမပျိုက့ဲသိ့ဆန့်ကျင်ဘက် ပတတ်၏။

ယခမှာထာဝရဘရား သည် ကျယ်ေသာအရပ်၌ သိးသငယ်ကိထိန်းသက့ဲသိ၊့

ဣသေရလ အမျိုးကိ ပေတာ်မမည်။ ၁၇ ဧဖရိမ်သည် ပ်တတိ့၌စဲွကပ်လျက် ှ ိ၏။

သကိ့တတ်တိင်း ှ ိေစေလာ့။ ၁၈သတိ့စားေသာက်ပဲွခံချိန်လွန် ပီ။ မင်းလပ်ေသာသတိ့သည်

အထပ်ထပ်မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပကပီ။ ှ က်ဘွယ်ေသာအမကိတပ်မက်က ပီ။

၁၉ ေလသည် မိမိ အေတာင်တိ့ ှ င့် တိက်၍ ပါသွားမည်။ သတိ့သည် မိမိတိ့

ပေဇာ်ေသာယဇ်များေကာင့် ှ က်ကလိမ့်မည်။

၅ အိ ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ၊့ ကား ကေလာ့။ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ အိ နန်းေတာ် သားတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့သည်

စစ်ေကာ စီရင်ြခင်းကိ ခံရကမည်။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိသည်

မိဇပါေတာင်ေပ မှာေကျာ့ကွင်း၊ တာေဗာ်ေတာင်ေပ မှာေထာင်ေသာ ပိက်ြဖစ် က ပီ။ ၂

ယဇ်ေကာင် တိ့ကိသတ်ေသာအားြဖင့် မိမိတိ့အြပစ်ကိ များြပားေစက၏။

ထိေကာင့် ၊ ငါသည် ထိသအေပါင်းတိ့၌ အြပစ်ဒဏ် ေပးမည်။ ၃ ဧဖရိမ်ကိ

ငါသိ၏။ ဣသေရလသည်လည်းငါ့ေ ှ မှ့ ပန်းေ ှ ာင်၍ မေန ိင်။ ယခပင်

အိဧဖရိမ်၊ သင်သည်မှားယွင်း၍ ဣသေရလသည် ညစ် းြခင်း ှ ိ၏။ ၄

သတိ့သည် ပ မဲ ပေသာေကာင့် ၊ သတိ့၏ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ြပန်၍ မလာ ိင် က။

မှားယွင်းေသာ သေဘာစဲွလမ်းသည်ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရားကိမသိက။ ၅ဣသေရလအမျိုး၏

မာနသည်သမ့ျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ေရာက်သြဖင့် ၊ ဣသေရလ ှ င့် ဧဖရိမ်သည် မိမိတိ့

အြပစ်၌လဲ၍၊ သတိ့ ှ င့် အတယဒ အမျိုးသည်လည်းလဲလိမ့်မည်။ ၆ သိးစ ွားစ

ပါလျက်၊ ထာဝရဘရားကိ ှ ာြခင်းငှါ သွား ကေသာ်လည်း မေတွရ့က။ သတိ့ ှ င့်

ကွာေတာ်မ ပီ။ ၇ သတိ့သည်ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ခံေသာသစာကိ ဖျက် က ပီ။

အေကာင်းမကား၊ တပါးအမျိုးသား တိ့ကိ ဘွားြမင် က ပီ။ လဆန်းေနေ့ရာက်မှ

သတိ့ ှ င့်သတိ့ဥစာသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ၈ ဂိဗာ မိ ့၌ ှ ဲခရာကိ၎င်း၊ ရာမ မိ ့၌ တံပိးကိ၎င်း

မတ် ကေလာ့။ ေဗသဝင် မိ ့၌ ေကးေကာ် ကေလာ့။ အိဗယာမိန်အမျိုး၊ ေနာက်သိ့

ကည့်ကေလာ့။ ၉ဣသေရလအမျိုးအ ွယ်တိ့ကိ ဆံးမသတိေပး ေသာ ေန့၌ ဧဖရိမ်သည်

ပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ဆက်ဆက် ြဖစ်လတ့ံေသာ အမကိ ငါေဘာ်ြပ၏။ ၁၀ယဒမင်းတိ့သည်

ေြမမှတ်တိင်တိ့ကိ ေ ေ့သာသက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ငါသည် သတိ့အေပ သိ့ ငါ့အမျက်ကိ

ေရက့ဲသိ့ သွန်းေလာင်းမည်။ ၁၁ ဧဖရိမ်သည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရ၏။ တရား

စီရင်ြခင်း ှ င့် ေတွ့၍ ဆံး ံ းရ၏။ အေကာင်းမကား၊ အမိန့်ေတာ်အတိင်း ကျင့် ေလ ပီ။ ၁၂

ထိေကာင့် ၊ ငါသည် ဧဖရိမ်၌ ကိက်တတ်ေသာ ပိးေကာင်၊ ယဒအမျိုး၌ စားတတ်ေသာ

အနာက့ဲသိ့ ြဖစ်မည်။ ၁၃ ဧဖရိမ်သည် မိမိအေပါက်တိ့ကိ၎င်း၊ ယဒသည် မိမိအနာကိ၎င်း

ြမင်ေသာအခါ၊ ဧဖရိမ်သည် အာ ှ ိမင်းထံသိ့ သွား၍၊ ယဒသည် ှ င်ဘရင်ယာရက်ထံသိ့

ေစလတ်ေသာ်လည်း၊ ထိမင်းတိ့သည် သင်တိ့အေပ ကိ မဖါ ိင်၊ အနာကိလည်း

မေပျာက်ေစ ိင် က။ ၁၄အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ဧဖရိမ်၌ ြခေသ့က့ဲသိ့၎င်း၊ ယဒအမျိုး၌

ြခေသ့ပျိုက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်မည်။ငါသည် ကိယ်တိင်ကိက်ြဖတ်၍ သွားမည်။ ချီသွား၍

အဘယ်သမ မ တ်ရ။ ၁၅ သတိ့သည် ကိယ်အြပစ်ကိ ဝန်မချ။ ငါ့မျက် ှ ာ ကိ

မ ှ ာမီှတိင်ေအာင် ငါသည် ကိယ်ေနရာသိ့ ြပန်သွား၍ ေနမည်။ အမေရာက်ေသာအခါ

သတိ့သည် ငါ့ကိ ကိးစား ၍ ှ ာကလိမ့်မည်။

၆ လာက။ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန် က ကန်အ့ံ။ ကိယ်ေတာ်သည်

ကိက်ြဖတ်ေသာ်လည်း ပကတိ ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ ဒဏ်ခတ်ေသာ်လည်း အနာကိ

စည်းေတာ်မမည်။ ၂ ှ စ်ရက်လွန် ပီးမှ ငါတိ့ကိ အသက် ှ င်ေစ၍၊ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ထေြမာက်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ အထံေတာ်၌ ငါတိ့သည် အသက် ှ င် ကလိမ့်မည်။ ၃

ပညာကိလည်း ရကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားကိ သိြခင်းငှါ လိက် ှ ာ ကလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရားကိ သိြခင်း ငှါ လိက် ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ထွက်ေတာ်မချိန်သည် နံနက် က့ဲသိ့

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ွာေသာမိဃ်း ှ င့် ေြမအေပ သိ့ ွာေသာ ေနာက်မိဃ်းက့ဲသိ့

သက်ေရာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၄ အိဧဖရိမ်၊ သင်၌ အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်နည်း။

အိယဒ၊ သင်၌ အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်နည်း။ သင်တိ့ ကည် ိေသာ စိတ်သည်

နံနက်မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေစာေစာေပျာက်တတ်ေသာ ှ င်းက့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၏။ ၅ ထိေကာင့်

သတိ့ကိ ပေရာဖက်များအားြဖင့် ငါသည် အပိင်းပိင်းခတ်ြဖတ်ရ ပီ။ ငါ့ တ်ထွက်စကား

အားြဖင့် သတ်ရ ပီ။ ငါ့စီရင်ချက်တိ့သည်လည်း ထွန်းလင်း ေသာ အလင်းက့ဲသိ့

ြဖစ် က ပီ။ ၆ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်း အကျင့်ထက် သနားြခင်း က ဏာအကျင့် ကိ၎င်း၊

မီး ိရ့ာယဇ်ပေဇာ်ြခင်းထက် ဘရားသခင် ှ င့် က မ်းဝင်ြခင်းကိ၎င်း ငါ ှ စ်သက်၏။ ၇

သတိ့သည် အာဒံက့ဲသိ့ ပဋိညာဥ်ကိ လွန်ကျူး က ပီ။ ေနရင်းအရပ်၌ ငါ့သစာကိ ဖျက်က ပီ။

၈ ဂိလဒ် မိသ့ည် အဓမ ပေသာ သတိ့ေနရာ ြဖစ်၍၊ လအေသွး ှ င့် စွန်းေသာ ေြခရာများ၏။

၉ထားြပအလံးအရင်းသည် ခရီးသွားေသာ သကိ ေချာင်း၍ ကည့်သက့ဲသိ၊့ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အေပါင်း အသင်းသည် ေ ှ ခင် မိသိ့့သွားေသာ လမ်း၌ပင် အသက် ကိ သတ်တတ်က၏။

၁၀အကယ်စင်စစ် အဓမအမကိ ပတတ်က၏။ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမကိဣသ

ေရလအမျိုး၌ ငါြမင် ပီ။ ထိအမျိုး၌ ဧဖရိမ်သည် မှားယွင်း တတ်၏။ ဣသေရလသည်

ညစ် းြခင်း ှ ိ၏။ ၁၁ ထိမှ တပါး အိယဒအမျိုး၊ သိမ်းသွားေသာ ငါ၏လတိ့ကိ

ငါေဆာင်ခ့ဲြပန်ေသာအခါ၊ စပါး ရိတ်ရာကာလသည် သင့်အဖိ့ ခန့်ထားလျက် ှ ိ၏။

၇ ဣသေရလ၏အနာကိ ေပျာက်ေစြခင်းငှါ ငါ ပ ေသာအခါ၊ ဧဖရိမ်၏အြပစ် ှ င့်

ှ ာမာရိ ပေသာ အဓမ အမသည် ထင် ှ ားြပန်၏။ သတိ့သည် သစာပျက်က ပီ။

အထဲသိ့ သခိးဝင်တတ်၏။ ြပင်၌လည်း ထားြပအလံး အရင်းတိ့သည် တိက်တတ်က၏။ ၂

သတိ့ ပသမ ေသာ အဓမအမကိ ငါမှတ်မိသည် ဟ မိမိတိ့ စိတ် ှ လံးထဲမှာ မေအာက်ေမ့က။

ယခပင်ထိ အမတိ့သည် သတိ့ကိ ဝိင်း က ပီ။ ငါ့မျက်ေမှာက်တွင် ှ ိ က၏။ ၃

ဆိးညစ်ေသာ အမအားြဖင့် ှ င်ဘရင်ကိ၎င်း၊ မသာစကားအားြဖင့် မင်းများကိ၎င်း

ဝမ်းေြမာက်ေစ က၏။ ၄ ထိသအေပါင်းတိ့သည် မတရားေသာ ေမထန် ြဖင့်

မှားယွင်းေသာသြဖစ်၍၊ မီးထည့်ေသာ မန့်သည်၏ မီးဖိ ှ င့်တက၏။ မန့်စိမ်းကိနယ် ပီးမှ
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မေဖါင်း ကမီှတိင် ေအာင်၊ မီးကိမေဆာ်ဘဲ ငိမ်ဝပ်စွာ ေနရ၏။ ၅ ငါတိ့ ှ င်ဘရင်၏

ှ စ်စဥ်ပဲွေန့၌ မင်းတိ့သည် စပျစ်ရည်အ ှ ိန် ှ င့် ယစ်မး၍ ှ င်ဘရင်သည် မထီမ့ဲြမင်

ပေသာ သတိ့ကိ လက်ခံတတ်၏။ ၆ အကယ်စင်စစ် သတိ့သည် ေချာင်း၍

ကည့် လျက်၊ ေနကစဥ် မိမိတိ့ ှ လံးကိမီးဖိက့ဲသိ့ ြပင်ဆင် က ပီ။ သတိ့မန့်သည်

တညဥ့်လံးအိပ်ေသာ်လည်း နံနက်အချိန်၌ ေတာက်ေသာ မီးက့ဲသိ့ ေလာင်လျက် ှ ိ၏။ ၇

ထိသအေပါင်းတိ့သည် မီးဖိက့ဲသိ့ ပက၏။ မိမိတိ့ တရားသ ကီးများကိ ေလာင် က ပီ။

သတိ့ ှ င်ဘရင် အေပါင်းတိ့သည် လဲကပီ။ ငါ့ကိဟစ်ေခ ေသာ သတေယာက်မ မ ှ ိ။ ၈

ဧဖရိမ်သည်တပါး အမျိုးသားတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေရာေ ှ ာ လျက် ှ ိ၏။ တမျက် ှ ာသာဖတ်၍

မလှန်ေသာ မန့်ြပား ြဖစ်၏။ ၉ သမသိမမှတ်ဘဲ တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့သည် သ၏

ခွန်အားကိ စား က ပီ။ ကိယ်မသိမမှတ်ဘဲ ေခါင်း ေပ မှာ ြဖူေသာဆံပင် အ ှံ ့အြပား ှ ိ ပီ။

၁၀ဣသေရလအမျိုး၏ မာနသည် သမ့ျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း

အမျိုးသားတိ့သည် ကိယ် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ မြပန်မလာ က။

အမေရာက်ေသာ်လည်း ဘရားကိ မ ှ ာ က။ ၁၁ ဧဖရိမ်သည် ဥာဏ်မ ှ ိ ၊ မိက်ေသာ

ချိုး ှ င့်တ၏။ အဲဂတုြပည်ကိ ဟစ်ေခတတ်၏။ အာ ရိြပည်သိ့ ေြပး တတ်၏။ ၁၂

သွားေလရာရာတွင် ငါ့ပိက် ှ င့်သတိ့ကိ ငါအပ်မိ မည်။ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်ကိက့ဲသိ့

ေြမသိ့ ှ ိပ်ချမည်။ သတိ့စည်းေဝးရာ၌ ကားသည်အတိင်းငါဆံးမမည်။ ၁၃သတိ့သည်

ငါ့ထံမှ ထွက်၍ လည်ေသာေကာင့် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ငါ့ကိြပစ်မှားေသာေကာင့်

ဖျက်ဆီး ဘိ့ရာ ြဖစ် က၏။ သတိ့ကိ ငါေ ွး တ်ေသာ်လည်း၊ ငါ့တဘက်၌ မသာစကားကိ

ေြပာက၏။ ၁၄ သတိ့သည် အိပ်ရာေပ မှာ ြမည်တမ်းေသာ် လည်း၊ ေစတနာစိတ် ှ င့်

ငါ့ကိ မေအာ်ဟစ် က။ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်ကိ ရြခင်းငှါ စည်းေဝး၍ ငါ့ကိပန်ကန် က၏။

၁၅ ငါသည် ဆံးမေသာ်၎င်း၊ သတိ့ကိ ခိင်ခ့ံေစေသာ်၎င်း၊ ငါ့တဘက်၌ မေကာင်းေသာ

အ ကံကိ ကံစည်က၏။ ၁၆အကျိုးနည်း ှ ိ က၏။ လိမ်တတ်ေသာေလးက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။

မင်းတိ့သည် ေစာ်ကားေသာေကာင့် ထားြဖင့် ေသ၍ အဲကတုြပည်သားတိ့၏ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ

ခံရကလိမ့် မည်။

၈ တံပိးမတ်ေလာ့။ ရန်သသည် ေ လင်းတက့ဲသိ့ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်သိ့

လာလိမ့်မည်။ အေကာင်း မကား၊ သတိ့သည် ငါ့ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်၍ ငါ့တရားကိ

လွန်ကျူး က ပီ။ ၂ သိ့ရာတွင် သတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ဣသေရလအမျိုးြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ သိကပါ၏ဟ ငါ့အား ေကးေကာ်ကသည်တကား။

၃ဣသေရလအမျိုးသည် ေကာင်းေသာအရာကိ စွန့်ပစ်ေသာေကာင့် ၊ ရန်သ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ

ခံရလိမ့်မည်။ ၄သတိ့သည် ငါ၏အခွင့် မ ှ ိဘဲ ကိယ်အလိ အေလျာက် ှ င်ဘရင်တိ့ကိ

ချီးေြမာက် က ပီ။ ငါမသိရဘဲ မင်းတိ့ကိ ခန့်ထား က ပီ။ ကိယ်အကျိုးနည်းေစြခင်းငှါ၊

ကိယ်ေ ေငွ ှ င့် ကိယ်အဘိ့ ပ်တများကိလပ်ကပီ။ ၅ အိ ှ မာရိ၊ သင်၏

ွားသငယ်ကိ စွန့်ပစ်ေလာ့။ ကိးကွယ်ေသာ သများကိ ငါအမျက်ထွက်၏။ သတိ့သည်

အဘယ်မကာလပတ်လံး သန့် ှ င်းြခင်းတရားကိ မမီှ ိင် ဘဲ ေနရကလိမ့်မည်နည်း။ ၆

ထိ ွားသငယ်သည် ဣသေရလအမျိုး ကံစည် ၍ ြဖစ်၏။ ဆရာသမားလပ်ေသာေကာင့်

ဘရားမဟတ်။ အကယ်စင်စစ် ှ မာရိ ွားသငယ်သည် အပိင်းပိင်း ကျိုးပ့ဲ ရလိမ့်မည်။ ၇

ေလမျိုးေစ့ကိ ကဲ၍ ေလေဘွစပါးကိ ရိတ်ရက လိမ့်မည်။ စပါးပင် မ ှ ိရ။ အ ှံ ထဲက

မန့်ညက်မထွက်ရ။ ထွက်ေသာ်လည်း တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့သည် စားက လိမ့်မည်။ ၈

ဣသေရလအမျိုးသည် တိမ် မပ်ေလ ပီ။အဘယ် သမ မ ှ စ်သက်ေသာတန်ဆာက့ဲသိ့

တပါးအမျိုးသားတိ့ တွင် ှ ိရလိမ့်မည်။ ၉အာ ရိြပည်သိ့ အလိလိသွားေလ ပီတကား။

ဧဖရိမ်သည် ကိယ်အဘိ့တေကာင်တည်းေနေသာ ြမည်း ိင်းက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ ရည်းစားတိ့အား

ဆချေလ ပီ။ ၁၀ တပါးအမျိုးသားတိ့အား ဆချေသာ်လည်း၊ ချက် ြခင်းလများကိ

ငါစေဝးေစမည်။ မကာမြမင့် မီှ ှ င်ဘရင် ှ င့် မင်းများတင်ေသာ ဝန်ကိ ပင်ပန်းစွာ

ထမ်းရကလိမ့် မည်။ ၁၁ ဧဖရိမ်သည် များစွာေသာ ယဇ်ပလင်တိ့ကိ အြပစ်အဘိ့

လပ်ေသာေကာင့် ၊ ယဇ်ပလင်တိ့ကိ သ၏အြပစ်ဟ၍ မှတ်ရလိမ့်မည်။ ၁၂ ငါ့တရား၏

ထးဆန်းေသာအရာတိ့ကိ သအ့ဘိ့ ငါေရးထား ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ိင်းေသာအရာဟ၍

သသည် မှတ်ေလ ပီတကား။ ၁၃ ငါ ှ င့် ဆိင်ေသာ ပေဇာ်သကာတိ့ကိ ယဇ်ပေဇာ် ေသာ

သတိ့သည် ပေဇာ်၍ ကိယ်တိင်စားက၏။ ထာဝရ ဘရားသည် သတိ့ကိ လက်ခံေတာ်မမ။

သတိ့အြပစ်များ ကိ ချက်ြခင်းေအာက်ေမ့၍ စစ်ေကာေတာ်မေသာ အားြဖင့် ၊ သတိ့သည်

အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွားရကလိမ့် မည်။ ၁၄ဣသေရလသည် သကိ့ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

သခင်ကိေမ့ေလျာ့၍ ဘံဗိမာန်များကိ တည်ေဆာက်တတ် ၏။ ယဒသည်လည်း ခိင်ခ့ံေသာ

မိတိ့့ကိ များြပားေစ တတ်၏။ သိ့ရာတွင်၊ ငါသည် ထိ မိမ့ျားတိ့ကိ မီး ိ ့၍

ဘံဗိမာန်များတိ့ကိ မီးေလာင်ရလိမ့်မည်။

၉ အိဣသေရလအမျိုး၊ တပါးအမျိုးသားက့ဲသိ့ ဝမ်းေြမာက် င်ြမူးေသာ

စိတ် ှ ိ၍မခန် ှ င့် ။ ကိယ်ဘရား သခင်၌ မဆည်းကပ်၊ အြခားေသာ ဘရား ှ င့် မှားယွင်း

ပီ။ ေကာက်နယ်တလင်း ှ ိသမ တိ့၌ မှားယွင်းခကိ ှ စ် သက်တတ်၏။ ၂

ေကာက်နယ်တလင်းအားြဖင့် အသက်မေမွးရ။ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းအားြဖင့်လည်း

အသက်မေမွးရ။ စပျစ်ရည်သစ်လည်း သတိ့ ေြမာ်လင့်သည်အတိင်း မထွက် ရ။ ၃

ဧဖရိမ်အမျိုးတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ေြမ ေတာ်၌ မေနရဘဲ အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်သွား၍၊

အာ ရိ ြပည်၌ မစင် ကယ်ေသာအစာကိ စားရကမည်။ ၄ စပျစ်ရည်သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာကိ ထာဝရဘရားအား မ ပရက။ ပေဇာ်ေသာယဇ်တိ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မမရ။

ထိယဇ်အသားသည် မသာလိက်၍ ငိေကးြမည်တမ်းေသာ သတိ့၏အစာက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ စား

ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ညစ် းြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့် မည်။ သတိ့အစာကိ

ကိယ်တိင်စား ကေစ။ ထာဝရဘရား ၏အိမ်ေတာ်ထဲသိ့ မသွင်းေစ ှ င့် ။ ၅ ဓမပဲွေန၊့

ထာဝရဘရားအဘိ့ေဆာင်ေသာ ပဲွေန့ တိ့၌ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပကလိမ့်မည်နည်း။

၆ ပျက်စီးရာထဲက သတိ့သည် ထွက်သွား က ပီ။ အဲဂတုြပည်၌စ၍ မင်ဖိ မိ ့၌

သ ဂဟ်ကလိမ့်မည်။ ေငွ တန်ဆာဆင်ေသာ ေနရာဘံဗိမာန်များကိ ဆးအမျိုးမျိုး

တိ့သည် လမ်းမိး ကလိမ့်မည်။ ၇ စစ်ေကာရေသာ အချိန်ေရာက်ေလ ပီ။ အြပစ်

ေပးရေသာအချိန်ေရာက်ေလ ပီ။ ဣသေရလအမျိုး သိရလိမ့်မည်။ ပေရာဖက်သည်

အမိက်ြဖစ်၏။ ဝိညာဥ်ဆ ေကျးဇးကိ ခံေသာသသည် အ းြဖစ်၏။ သင်၌ အြပစ်

ကီးသည်အတိင်း ကီးစွာေသာ ဖျက်ဆီးြခင်းကိ ခံရ၏။ ၈ ဧဖရိမ်ကင်းေစာင့်သည်

မိမိဘရား ဘက်မှာ ေန၏။ ပေရာဖက်သည် ပေလသမ တိ့၌ မဆိးေကျာ့ကွင်း ြဖစ်၏။

သ၏ဘရားအိမ်တွင် ေဘး ပေသာ သြဖစ်၏။ ၉ ဂိဗာ မိ ့ လက်ထက်က့ဲသိ့ သတိ့သည်

ကိယ်ကိ အလွန်ညစ် းေစကပီ။ သတိ့အြပစ်ကိ ေအာက်ေမ့၍ ဒစ ိက်များကိ

စစ်ေကာေတာ်မမည်။ ၁၀ ေတာ၌ စပျစ်သီးက့ဲသိ့ ဣသေရလအမျိုးကိ ငါ ေတွ၏့။

သီးစေသာ သေဘာသဖန်းပင်၌ အဦးဆံးမှည့် ေသာ သေဘာသဖန်းသီးက့ဲသိ့ သင်တိ့

ဘိးေဘးများကိ ငါြမင်၏။ သတိ့သည် ကိယ်အလိအေလျာက် ဗာလေပဂရ ဘရားထံသိ့

သွား၍၊ ထိ ှ က်ဘွယ်ေသာအရာအဘိ့ ကိယ်ကိ အပ် ှ ံသြဖင့် တပ်မက်သည်အတိင်း

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ပက၏။ ၁၁ ဧဖရိမ်၏ဘန်းသည် ငှက်က့ဲသိ့

ပျံသွားလိမ့်မည်။ သားဘွားြခင်း၊ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း၊ ပဋိသေ ယြခင်း မ ှ ိရ။ ၁၂

သားသမီးတိ့ကိ ေကးေမွးေသာ်လည်း၊ တေယာက်ကိမ မကျန်ေစြခင်းငှါ ငါလယမည်။

အကယ် ၍ သတိ့ကိ ငါစွန့်ပစ်ေသာအခါ အမဂလာ ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ဧဖရိမ်သည်

တ မိက့ဲ့သိ့ ငိမ်ဝပ်ရာအရပ်၌ တည်ဟန် ှ ိေသာ်လည်း၊ မိမိသားသမီးတိ့ကိ လသတ်လက်

သိ့ အပ်ရလိမ့်မည်။ ၁၄ အိထာဝရဘရား၊ ေပးသနားေတာ်မပါ။ အဘယ် သိ့

ေပးေတာ်မရမည်နည်း။ ကိယ်ဝန်မေဆာင်ေသာ ဝမ်း၊ ိမ့ထွက်ေသာ သားြမတ်ကိ

ေပးေတာ်မပါ။ ၁၅ ဂိလဂါလ မိ့၌ သတိ့ ပသမ ေသာ ဒစ ိက် ှ ိ၍၊ ထိအရပ်၌ သတိ့ကိ

ငါမန်း၏။ သတိ့ ဒစ ိက်အြပစ် ေကာင့် ငါ့အိမ်မှ ငါ ှ င်ထတ်မည်။ ေနာက်တဖန် သတိ့ကိ

မချစ်။ သတိ့ မင်းအေပါင်းတိ့သည် ပန်ကန်တတ်ေသာ သြဖစ်က၏။ ၁၆ ဧဖရိမ်သည်

အထိအခိက်ခံရေသာေကာင့် ၊ အြမစ်ေသွေ့ြခာက်လျက် ှ ိ၍ အသီးကိ မသီး ိင်ရာ။

သားဘွားေသာ်လည်း၊ အချစ်ဆံးေသာ သားတိ့ကိ ငါသတ်မည်။ ၁၇ ငါ့ဘရားသခင်၏

စကားေတာ်ကိ နားမေထာင် ေသာေကာင့် စွန့်ပစ်ေတာ်မ၍၊ သတိ့သည် တပါးအမျိုး

သားတိ့တွင် အရပ်ရပ်သိ့ လှည့်လည်ရကမည်။

၁၀ ဣသေရလသည် အသီးများစွာ သီးေသာ စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်၏။

ကိယ်အလိအေလျာက် သီးတတ်၏။ အသီးတိးပွားသည်အတိင်း

အမျိုးသားတိ့သည် ယဇ်ပလင် တိ့ကိ များြပားေစက၏။ သတိ့ြပည်ေကာင်းသည်အတိင်း

ေကာင်းေသာ ပ်တဆင်းတတိ့ကိ လပ်ကသည်တကား။ ၂ သတိ့၌ စိတ် ှ စ်ခွ ှ ိ၏။

ချက်ြခင်းအြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရကမည်။ သတိ့ ယဇ်ပလင်တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်တိင် ဖိချ ၍၊
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ပ်တဆင်းတတိ့ကိလည်း ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။ ၃ ငါတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ

မေကာက် ွံ ေ့သာ ေကာင့် ှ င်ဘရင်မ ှ ိ။ ှ င်ဘရင် ှ ိေသာ်လည်း၊ ငါတိ့အဘိ့ အဘယ်သိ့

ပ ိင်မည်နည်းဟ ချက်ြခင်း ဆိရကမည်။ ၄သတိ့ ကျိန်ဆိေသာ စကားသည် စကားသက်

သက်ြဖစ်၍၊ မိဿဟာယဖဲွေ့သာအခါ မသာစကားကိ သာ ေြပာတတ်က၏။

တရားစီရင်ြခင်းအမသည် လယ်ကန်ဆည် ိးေပ မှာ ဘင်းခါးပင်က့ဲသိ့ ေပါက်ရလိမ့် မည်။ ၅

ှ မာရိ မိသ့ားတိ့သည် ေဗသဝင် ွားသငယ် အဘိ့ ေကာက်ကလိမ့်မည်။ ထိ ွားသငယ်၏

ဘန်းအ တွက် သ၏တကာတိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်း၍၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်တိ့သည်

တန်လပ်ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမ ကား၊ ရန်သတိ့သည် ထိဘန်းကိ လယ၍၊ ၆

ွားသငယ် ှ င့်အတ အာ ရိြပည်သိ့ ယသွား ပီး လ င်၊ ှ င်ဘရင်ယာရက်အား

ဆက်ရကလိမ့်မည်။ ဧဖရိမ်သည် အသေရပျက်၍ ဣသေရလသည် မိမိအ ကံ

အစည်အားြဖင့် ှ က်ေကာက်ရလိမ့်မည်။ ၇ ှ မာရိသည် ပျက်ရ၏။ ှ မာရိ ှ င်ဘရင်သည်

ေရြမုပ်သက်သက်ြဖစ်၏။ ၈ ဣသေရလြပစ်မှားရာ အာဝင် မိက့န်းတိ့သည် ပိကျ၍၊

ဆးပင်အမျိုးမျိုးတိ့သည် သတိ့ ယဇ်ပလင်များကိ လမ်းမိး ကလိမ့်မည်။ မိသ့ားတိ့ကလည်း၊

အိေတာင်များ တိ၊့ ငါတိ့ကိ ဖံးအပ်ကပါ။ အိကန်းများတိ၊့ ငါတိ့အေပ ၌

ကျကပါဟ ေခ ကလိမ့်မည်။ ၉ ဂိဗာ မိလ့က်ထက်၌ အြပစ် ကီးသည်ထက်

ဣသေရလသည် အြပစ်သာ၍ ကီး၏။ ထိ မိ ့၌ ရပ်ေန က၏။ ဂိဗာ မိ ့၌ အဓမလတိ့ကိ

စစ်တိက်ေသာအခါ မ ံ း က။ ၁၀ ငါသည် ကိယ်အလိအေလျာက် သတိ့ကိ ဆံးမ မည်။

သတိ့ အြပစ် ှ စ်ပါးေကာင့် ချည်ထားလျက် ှ ိေသာ အခါ၊ သတိ့တဘက်၌

လများစည်းေဝးရကလိမ့်မည်။ ၁၁ ဧဖရိမ်သည် ယဥ်၍ စပါးကိ နင်းချင်ေသာ

ွားမပျိုြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ငါသည် ထမ်းဘိးကိ ထမ်းေစ သြဖင့် ၊ ဧဖရိမ်သည် ကြခင်းကိ ခံ၍၊

ယဒသည် ထွန်လျက်၊ ယာကပ်သည်လည်း ေြမစိင်ကိ ခဲွလျက် ှ ိရလိမ့်မည်။ ၁၂ ကိယ်အဘိ့

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းမျိုးေစ့ကိ ကဲ၍၊ က ဏာေတာ် အသီးအ ှံ ကိ ရိတ်ကေလာ့။ မလပ်ေသး

ေသာ လယ်ကိ ထွန် ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ကလာ ၍၊ သင်တိ့အေပ သိ့

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း မိဃ်းကိ ွာေစ ေတာ်မမမီှတိင်ေအာင်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာရေသာအချိန်

ေရာက်ေလ ပီ။ ၁၃သင်တိ့သည် ဒစ ိက်မျိုးေစ့ကိ ကဲလိ၍ လယ် ထွန်ေသာေကာင့် ၊

အြပစ်စပါးကိ ရိတ်ရက၏။ မသာ အသီးအ ှံ ကိ စားရက၏။ အေကာင်းမကား၊ ကိယ် ကံ

စည် ပမြခင်းကိ၎င်း၊ ကိယ်၌ များစွာေသာ သရဲတိ့ကိ၎င်း ကိးစားတတ်၏။ ၁၄ ထိေကာင့် ၊

သင်၏လတိ့သည် န်းရင်းခတ်က လိမ့်မည်။ ှ ာလမန်မင်းသည် ေဗသာေဗလ မိကိ့ စစ်

တိက်ေသာအခါ ဖျက်ဆီးသက့ဲသိ၊့ သင်၏ရဲတိက် ှ ိသမ တိ့သည် ပျက်စီးရကလိမ့်မည်။

အမိသည် သားတိ့ ှ င့် အတ ေြမေပ မှာ ေဆာင့် ဖွပ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၅ ထိသိ့

ေဗသလသည် သင်တိ့ ဒစ ိက်အြပစ်များ ေကာင့် သင်တိ့၌ ပလိမ့်မည်။ နံနက်အချိန်သည်

လွန်တတ်သက့ဲသိ၊့ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် ှ င်း ှ င်း ကွယ်ေပျာက်ရလိမ့်မည်။

၁၁ ဣသေရလသည် အသက်ငယ်ေသာအခါ ငါသည် ချစ်၍ ငါ့သားကိ အဲဂတုြပည်မှ

ေခ ခ့ဲ ပီ။ ၂သတိ့ကိ ေခေသာ သတိ့ထံမှ ထွက်သွားက၏။ ဗာလဘရားတိ့အား

ယဇ်ပေဇာ်၍ ပ်တဆင်းတတိ့အား နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိ ့ က၏။ ၃ ငါသည် သွားတတ်ေသာ

အတတ်ကိ ဧဖရိမ် အား လက်ဆဲွ၍ သွန်သင်၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါေစာင့် မ ြခင်း ေကျးဇးကိ

သသည် မသိဘဲ ေန၏။ ၄ လကိ ဆဲွတတ်ေသာ ကိးတည်းဟေသာ ေမတာ ကိး ှ င့်

ငါဆဲွငင်၏။ ပါး ိးအနားသိ့ ထမ်းဘိးကိ ေ ့၍ ြဖည်း ှ င်းစွာ ေကး၏။ ၅အထံေတာ်သိ့

မြပန်မလာဟ သသည် ြငင်း ေသာေကာင့် ၊ အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်၍မသွားရ။ အာ ရိ

မင်းသည် သတိ့ကိ အပ်စိးရလိမ့်မည်။ ၆ထားေဘးသည် သေ့နရာ မိတိ့့ အေပသိ့ ေရာက်၍

မင်းတိ့ကိ ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ သတိ့ ကံစည်ြခင်း အားြဖင့် ပင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းလိမ့်မည်။

၇ ငါ၏လတိ့သည် ငါ့ထံမှ လဲ မဲလဲက၏။ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားထံသိ့ ေခ ေသာ်လည်း၊

ထိဘရားကိ အဘယ်သမ မချီးေြမာက်လိ။ ၈ အိဧဖရိမ်၊ ငါသည် သင့် ကိ အဘယ်သိ့

စွန့် ိင် မည်နည်း။ အိဣသေရလ၊ သင့် ကိ အဘယ်သိ့ အပ် ှ ံ ိင် မည်နည်း။ သင့် ကိ

အာဒမာ မိက့ဲ့သိ့အဘယ်သိ့ ြဖစ်ေစ ိင်မည်နည်း။ ေဇဘိင် မိအ့ရာ၌အဘယ်သိ့ ခန့်ထား ိင်

မည်နည်း။ ငါသည် ှ လံးေြပာင်းလဲ၍ အလွန် ကင်နာ ေသာ စိတ် ှ ိ၏။ ၉ ြပင်းစွာ

အမျက်ထွက်သည်အတိင်း မ ပလိ။ ဧဖရိမ်ကိ အထပ်ထပ်မဖျက်ဆီးလိ။ ငါသည် လမဟတ်၊

ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ မိထဲ့မှာေနေသာ မိသ့ားမဟတ် ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့တွင်ေန၍

သန့် ှ င်းေသာ ဘရား ြဖစ်၏။ ၁၀ သတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ေနာက်ေတာ်သိ့

လိက် ကလိမ့်မည်။ ြခေသ့က့ဲသိ့ ေဟာက်ေတာ်မမည်။ ေဟာက်ေတာ်မေသာအခါ

သားသမီးတိ့သည် အေနာက် မျက် ှ ာမှအလျင်အြမန် ေြပးကလိမ့်မည်။ ၁၁ စာငှက်က့ဲသိ့

အဲဂတုြပည်မှ၎င်း၊ ချိုးက့ဲသိ့ အာ ရိြပည်မှ၎င်း အလျင်အြမန်ေြပး က၍၊ သတိ့ကိ

ေနရင်း အရပ်၌ ငါေနရာချမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ဧဖရိမ်သည်

မသာစကား ှ င့် ၎င်း၊ ဣသေရလသည် လှည့် စားြခင်း ှ င့် ၎င်း ငါ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်၏။

ယဒသည်လည်း ဘရားသခင့် ထံ၊ သန့် ှ င်း၍ သစာေစာင့် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင့် ထံမှ

လဲ၍ လှည့်လည်တတ်၏။

၁၂ ဧဖရိမ်သည် ေလကိ ကျက်စားတတ်၏။ အေ ှ ့ ေလကိ လိက်တတ်၏။

ေနတိ့င်းမသာစကား ှ င့် ပျက်စီး ြခင်းအေကာင်းတိ့ကိ များြပားေစတတ်၏။

အာ ရိလတိ့ ှ င့် မိဿဟာယဖဲွလ့ျက် ှ င့် ပင်၊ အဲဂတုြပည်သိ့ ဆီကိ ယသွားတတ်၏။ ၂

ထာဝရဘရားသည် ယဒအမျိုး ှ င့်လည်း တရား ေတွမ့ ှ ိေတာ်မ၏။ ယာကပ်၏အကျင့် တိ့ကိ

စစ်ေကာ၍ သပမသည် ှ င့်အညီ အြပစ်ေပးေတာ်မမည်။ ၃ ယာကပ်သည်

အမိဝမ်း၌ အစ်ကိ၏ ဖေ ှ ာင့် ကိ ကိင်၏။ ခွန်အား ကီး၍ ဘရားသခင် ှ င့်

ပိင်ေလ၏။ ၄ ေကာင်းကင်တမန် ှ င့် ပိင်၍ ိင်ေလ၏။ ငိ၍ ေတာင်းပန် ှ င့် ပီ။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရား သခင်ထာဝရဘရားကိ ေဗသလ မိမှ့ာ ဖးေတွ့၍၊ ငါတိ့

အဘိ့ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံေလ၏။ ၅ ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ နာမသည်

ထိဘရားသခင်၏ ဘဲွန့ာမေတာ်ြဖစ်၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်၏ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့

ြပန်လာေလာ့။ က ဏာတရား၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊

သင်၏ဘရားသခင်ကိ အစဥ်မြပတ် ေြမာ်လင့် ေလာ့။ ၇ သသည် ကန်သည်ြဖစ်၏။

စဥ်းလဲေသာ ချိန်ခွင် ကိ ကိင်တတ်၏။ သတပါးကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။ ၈ သိ့ရာတွင်၊

ဧဖရိမ်က၊ ငါသည် ရတတ်၏။ ဘ ာကိ သိထား ပီ။ ကိးစားသမ တိ့၌ အြပစ်ပါေသာ

လွန်ကျူးြခင်းကိ ှ ာ၍ မေတွရ့ာဟ ဆိလိမ့်မည်။ ၉ ငါထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ

အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေသာ သင်၏ဘရားသခင်ြဖစ်၏။ ဓမပဲွခံစဥ် တွင် ေနတတ်သက့ဲသိ့

တဖန်တဲတိ့၌ ေနေစမည်။ ၁၀ ငါသည် ပေရာဖက်တိ့၌ ဗျာဒိတ်ေပး ပီ။ များစွာ ေသာ

ပါ ံ တိ့ကိ ြပ ပီ။ ပေရာဖက်များအားြဖင့် ပံပမာ တိ့ကိ ထား ပီ။ ၁၁ ဂိလဒ်ြပည်၌

အြပစ် ှ ိ၏။ ြပည်သြပည်သားတိ့ သည် အကျိုးနည်း ှ ိ က ပီ။ ဂိလဂါလ မိ ့၌ ွားတိ့ကိ ယဇ်

ပေဇာ်၍၊ ယဇ်ပလင်တိ့သည် ထွန်ေကာင်းတွင် ေြမအပံပံ ှ ိသက့ဲသိ့ များ က၏။ ၁၂

ယာကပ်သည် ရိြပည်သိ့ ေြပး၏။ ဣသေရလသည် မယားကိရြခင်းငှါ အေစကန်ခံ၍

သိးစကိ ထိန်း ရေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်အားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးကိ

အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်၍၊ ပေရာဖက် အားြဖင့်လည်း ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၁၄ ဧဖရိမ်သည်

အမျက်ေတာ်ကိ အလွန် ိးေဆာ် ေလ ပီ။ ထိေကာင့် ၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာ အြပစ် သည်

သ၌ ေရာက်လိမ့်မည်။ သက့ဲရဲ ့ြခင်း အြပစ်ကိ သ၏သခင်သည် ြပန်ေပးလိမ့်မည်။

၁၃ ဧဖရိမ်သည် တ် မက်ေသာအခါ သတပါး ေကာက်လန့်တတ်၏။ သသည်

ဣသေရလအမျိုး၌ ြမင့် ြမတ်၏။ ေနာက်တဖန် ဗာလဘရားအားြဖင့် ြပစ်မှား

ေသာေကာင့် ေသ၏။ ၂ ယခမှာ အထပ်ထပ်ြပစ်မှား၍ ကိယ်ဥာဏ်ပညာ အားြဖင့်

အရည်သွန်းေသာ ေငွ ပ်တ၊ ဆရာသမား လပ်တတ်ေသာ ပ်တဆင်းတများကိ ကိယ့်အဘိ့

လပ်က ၏။ လပ် ပီးမှ ယဇ်ပေဇာ်ေသာသသည် ွားသငယ်ကိ နမ်းေစဟ ဆိတတ်က၏။

၃ ထိေကာင့် ၊ သတိ့သည် နံနက်မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေစာေစာကွယ်ေပျာက်တတ်ေသာ

ှ င်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ေကာက်နယ်တလင်းမှ ေလေဘွတိက်သွားေသာ ဖဲွက့ဲသိ့ ၎င်း၊

မီးဖိထဲကထွက်ေသာ မီးခိးက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ရကလိမ့် မည်။ ၄ သိ့ရာတွင်၊

ငါထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ အဲဂတုြပည်မှ ကယ် တ်ေသာ သင်၏ဘရားသခင် ြဖစ်၏။

ငါမှတပါး အြခားေသာ ဘရားသခင်ကိ သင်မသိ ပီ။ ငါမှတပါး ကယ်တင် ိင်ေသာ

သခင်မ ှ ိ။ ၅အလွန်ေသွေ့ြခာက်ေသာ အရပ်တည်းဟေသာ ေတာ၌ပင် သင့် ကိ ငါသိ ပီ။

ကျက်စားရာအရပ်၌ ဝေြပာ စွာ စားရက၏။ ၆ ဝေသာအခါ ဝါ ကားေသာ စိတ် ှ ိ၍ ငါ့ကိ ေမ့

ေလျာ့ က၏။ ၇ ထိေကာင့် ၊ သတိ့၌ ငါသည် ြခေသ့က့ဲသိ့ ြဖစ် မည်။ လမ်းနားမှာ

ေချာင်းေသာ ကျားသစ်က့ဲသိ့ သတိ့ကိ ေချာင်းေြမာင်းမည်။ ၈ သားေပျာက်ေသာ

ဝံမက့ဲသိ့ သတိ့ကိ ငါဆီး ကိ ၍၊ သတိ့ ှ လံး၌ ဖံးေသာ အေြမးကိ ဆတ်ဖ့ဲမည်။
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ြခေသ့ မင်းက့ဲသိ့ ေတွေ့သာအရပ်၌ပင် ငါကိက်စားမည်။ ေတာ သားရဲြဖစ်၍

အပိင်းပိင်းဆဲွြဖတ်မည်။ ၉ အိ ဣသေရလ၊ သင့် ကိ ကယ်တင် ိင်ေသာ အ ှ င် ငါ့ကိ

သင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာေကာင့် အကျိုးနည်း ှ ိ၏။ ၁၀သင်၏ ှ င်ဘရင်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ သင့် ေနရာ မိ ့ ှ ိသမ တိ့၌ ကယ်တင်ပါေစေသာ။ သင်၏

တရားသ ကီးတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ၁၁ ှ င်ဘရင် ှ င့် မင်းများကိ ေပးပါဟ

သင် ေတာင်းေသာေကာင့် ၊ ငါအမျက်ထွက်၍ ှ င်ဘရင်ကိ ေပး ပီ။ တဖန်ြပင်းစွာ

အမျက်ထွက်၍ ှ င်ဘရင်ကိ ပယ် ှ ား ပီ။ ၁၂ ဧဖရိမ် ပေသာ ဒစ ိက်ကိ ငါထပ်ထား၍

သ၏အြပစ်ကိ သိမီှး ပီ။ ၁၃သသည် သားဘွားေသာ မိန်းမက့ဲသိ့ ေဝဒနာကိ ခံရချိန်နီး ပီ။

မိက်ေသာအမျိုးသားြဖစ်၏။ သားဘွားရာ ဝမ်းဝ၌ ကာြမင့် စွာေနပါသည်တကား။ ၁၄

သတိ့ကိ မရဏာ ိင်ငံတန်ခိးမှ ငါကယ်လတ် မည်။ ေသမင်းလက်မှလည်း ေ ွးမည်။

အိေသမင်း၊ သင့် ကိ ကာလနာ စဲွေစမည်။ အိမရဏာ ိင်ငံ၊ သင်၌ ဖျက်ဆီး ေသာေဘးကိ

ေရာက်ေစမည်။ ေနာင်တရမည်အေကာင်း ကိ ပမာဏမ ပ။ (Sheol h7585) ၁၅

မိမိညီအစ်ကိတိ့တွင် အသီးများစွာ သီးတတ် ေသာ်လည်း၊ အေ ှ ေ့လလာလိမ့်မည်။

ထာဝရဘရား၏ ေလသည် ေတာမှလာ၍ သ၏စမ်းေရတွင်းကိ ခန်းေြခာက်ေစသြဖင့်

ေရြပတ်လိမ့်မည်။ ဘ ာတိက်၌ ှ ိသ မ ေသာ တန်ဆာအေကာင်းအြမတ်တိ့ကိ ရန်သ

လယ လိမ့်မည်။ ၁၆ ှ မာရိ မိသ့ည် မိမိဘရားသခင်ကိ ပန်ကန်ေသာေကာင့်

ပျက်စီးလိမ့်မည်။ မိသ့ားတိ့သည် ထားြဖင့် လဲ၍ ေသကလိမ့်မည်။ သငယ်တိ့သည်

ေြမေပ မှာ ေဆာင့် ဖွပ်ြခင်းကိ၎င်း၊ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိန်းမတိ့ သည် ဝမ်းခဲွြခင်းကိ၎င်း

ခံရကလိမ့်မည်။

၁၄ အိဣသေရလ၊ သင်သည် ကိယ် ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ်အားြဖင့်

အကျိုးနည်း ှ ိေသာေကာင့် သင်၏ ဘ ရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

ြပန်ေလာ့။ ၂ ပဌနာစကားကိ ြပင်ဆင်၍ ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ြပန်လျက်၊ အက ်ပ်တိ့၌

ှ ိသမ ေသာအြပစ်တိ့ ကိ ပယ် ှ င်းေတာ်မပါ။ ေကျးဇး ပ၍ လက်ခံေတာ်မပါ။

အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ် တ်ခမ်းတည်းဟေသာ ွားသ ငယ်တိ့ကိ ပေဇာ်ပါမည်။ ၃

အာ ရိမင်းသည် အက ်ပ်တိ့ကိ မကယ်တင်ရ။ အက ်ပ်တိ့သည် ြမင်းစီးသရဲမလပ်ပါ။

ကိယ်လက်ြဖင့် လပ်ေသာအရာတိ့အား၊ ကိယ်ေတာ်တိ့သည် အက ်ပ်တိ့၏

ဘရားသခင်ြဖစ်ပါ၏ဟ ေနာက်တဖန် မဆိပါ။ အ ေကာင်းမကား၊ မိဘမ ှ ိေသာသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ထံ၌ က ဏာေကျးဇးကိ ခံတတ်ကပါ၏ဟ ေလာက်ကေလာ့။ ၄ ငါသည်

အမျက်ေြပေသာေကာင့် သတိ့ေဖာက် ြပန်ြခင်းကိ ပြပင်မည်။ ကိယ်အလိအေလျာက်

စံမက် မည်။ ၅ ငါသည် ှ င်းက့ဲသိ့ ဣသေရလအေပ မှာ ေနမည်။ သသည် ှ င်းပွင့် က့ဲသိ့

ပွင့် လိမ့်မည်။ ေလဗ န် ေတာက့ဲသိ့ အြမစ်စဲွလိမ့်မည်။ ၆ အ န့်တိ့သည် ြပန့်ပွါး၍၊

သံလွင်ပင်က့ဲသိ့ အသေရတင့်တယ်လိမ့်မည်။ ေလဗ န်ေတာက့ဲသိ့ ေမး ကိင် လိမ့်မည်။

၇ ထိအပင်၏ အရိပ်ေအာက်၌ေနေသာသတိ့သည် အသစ် ပြပင်ြခင်း ှ ိ၍

စပါးကိ ပစကလိမ့်မည်။ စပျစ် ွယ်ပင်က့ဲသိ့ တိးပွါး၍ ေလဗ န်စပျစ်ရည်က့ဲသိ့

ေကျာ်ေစာကလိမ့်မည်။ ၈ ငါသည် ေနာက်တဖန် ပ်တဆင်းတတိ့ ှ င့်

အဘယ်သိ့ဆိင်ရသနည်းဟ ဧဖရိမ်သည် ေြပာလိမ့်မည်။သ၏စကားကိလည်း

ငါနားေထာင်၍ သကိ့ကည့် မည်။ စိမ်းေသာထင်း းပင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ သင်သည်

ငါ့ေကျးဇးေကာင့် အသီး ှ င့် ြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၉ အဘယ်သသည်ပညာ ှ ိသနည်း။

ထိသသည် ဤအရာတိ့ကိ နားလည်လိမ့်မည်။ အဘယ်သသည် ဥာဏ်ေကာင်းသနည်း။

ထိသသည် ဤအရာတိ့ကိ သိရလိမ့်မည်။ အဘယ်သသည် ေြဖာင့် က၏။ ေြဖာင့် မတ် ေသာ

သတိ့သည် လိက်ကလိမ့်မည်။ အဓမလတိ့မကား၊ ထိလမ်းတိ့၌ ထိမိ၍ လဲကလိမ့်မည်။
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၁ ေပေသွလ၏သားေယာလသိ့ ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂ အသက် ကီးေသာ သတိ၊့ ကားကေလာ့။ ြပည်

သြပည်သားအေပါင်းတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ဤသိ့ ေသာ အမသည် သင်တိ့လက်ထက်၌

ြဖစ်ဘးသေလာ။ ဘိးေဘးတိ့လက်ထက်၌ ြဖစ်ဘးသေလာ။ ၃ ကိယ်သားတိ့အား

ေြပာကေလာ့။ သတိ့သည် သတိ့သားတိ့အား ေြပာကေစ။ သတိ့သားတိ့သည်လည်း

ဆက် ယ်ေသာ အြခားသတိ့အား ေြပာကေစ။ ၄ ဂါဇံကျိုင်း ခင်းထားေသာ အရာကိအရာ

ဘကျိုင်းစား၏။ အရာဘကျိုင်း ခင်းထားေသာ အရာကိ ယာလက်ကျိုင်းစား၏။

ယာလက်ကျိုင်း ခင်းထားေသာ အရာကိ ခါသိလကျိုင်းစား၏။ ၅ ေသေသာက် ကူးတိ၊့ ိး၍

ငိေကးကေလာ့။ စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ကူးေသာသတိ၊့ သင်တိ့ေသာက်ရန်

ချိုေသာစပျစ်ရည်ြပတ်ေသာေကာင့် ငိေကးြမည်တမ်းက ေလာ့။ ၆ အေကာင်းမကား၊

အား ကီး၍ မေရတွက် ိင်ေအာင် များြပားေသာ အမျိုးသည် ငါ့ြပည်ေပ သိ့

တက်လာ ပီ။ ထိအမျိုးသား၏ သွားသည် ြခေသ့သွားက့ဲသိ့၎င်း၊ အံသွားသည်လည်း

ြခေသ့မအံသွားက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၇ ငါ့စပျစ် ွယ်ပင်ကိ ဖျက်ဆီး၍ ငါ့သေဘာ သဖန်းပင်ကိ

ကျိုးပ့ဲေစ ပီ။ သတ်သင်ပယ် ှ င်း၍ ပစ်လိက် ေလ ပီ။ အခက်အလက်တိ့သည် ြဖူက၏။ ၈

အသက်ငယ်စဥ်လက်ထပ်ေသာ ခင်ပွန်းအတွက် ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်ေသာ

သတိ့သမီးက့ဲသိ့ ငိေကး ြမည်တမ်းေလာ့။ ၉ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့် သွန်းေလာင်းရာ

ပေဇာ်သကာသည် ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်၌ ြပတ်၏။ ထာဝရဘရား၏အမေတာ်ေစာင့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ သည် ငိေကးြမည်တမ်း က၏။ ၁၀လယ်သည် ပျက်၏။ ေြမသည်

ိးငယ်၏။ စပါးလည်း ပျက်၏။ ချိုေသာ စပျစ်ရည်ကန် ပီ။ ဆီလည်း ေလျာ့ ပီ။ ၁၁

လယ်လပ်ေသာ သတိ၊့ လယ်၌ ရိတ်ရေသာ အသီးအ ှံ ပျက်ေသာေကာင့် ၊ ဂျံုစပါး ှ င့်

မေယာစပါး အတွက် ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ဥယျာဥ်ကိ ပစ ေသာ သတိ၊့

ြမည်တမ်း ကေလာ့။ ၁၂ စပျစ် ွယ်ပင်သည် ိး ွမ်း၏။ သေဘာသဖန်း ပင်လည်း

ေသွေ့ြခာက်၏။ သလဲပင်။ စွန်ပလံွပင်၊ ေ ှ ာက်ချိုပင်မှစ၍ ေတာသစ်ပင် ှ ိသမ တိ့သည်

ိး ွမ်း က၏။ အကယ်စင်စစ်လသားတိ့၌ ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်းသည်

ေသွေ့ြခာက်၏။ ၁၃ အိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ၊့ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်၍ ငိေကးကေလာ့။

ယဇ်ပလင်ေတာ် အမေစာင့် တိ၊့ ြမည်တမ်း ကေလာ့။ ငါ၏ဘရားသခင့်အမေတာ်ေစာင့် တိ၊့

လာက။ ေလာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်လျက် တညဥ့်လံးအိပ် ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ၊ သွန်း ေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ သင်တိ့ဘရားသခင်၏ အိမ်

ေတာ်၌ မဆက်ကပ်ဘဲ ေနကပါ ပီတကား။ ၁၄အစာေ ှ ာင်ရေသာ အချိန်ကိ ခန့်ထားက

ေလာ့။ ခိးြခံစွာ ကျင့် ရေသာအချိန်ကိ ေကာ်ြငာကေလာ့။ အသက် ကီးသမှစ၍

ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ သင်တိ့ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်၌ စည်း

ေဝး၍ ထာဝရဘရားအား ဟစ်ေကာ်ကေလာ့။ ၁၅ ထိေနရ့က်ေကာင့် အမဂလာ ှ ိ၏။

ထာဝရ ဘရား၏ ေနရ့က်နီး ပီ။ အန တန်ခိး ှ င် ဖျက်ဆီးြခင်း ေဘးက့ဲသိ့

ေရာက်လာလိမ့်မည်။ ၁၆ ငါတိ့စားစရာသည် ငါတိ့မျက်ေမှာက်၌ ြပတ် သည်မဟတ်ေလာ။

ငါတိ့ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်၌ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းြခင်းအေကာင်းလည်း ြပတ်သည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၇ မျိုးေစ့တိ့သည် ေြမစိင်ေအာက်မှာ ပပ် က၏။ စပါးြပတ်ေသာေကာင့်

စပါးကျီတိ့သည် ပျက်က၏။ ဘ ာတိက်တိ့သည် ပိက၏။ ၁၈ တိရစာန်တိ့သည်

အလွန်ြမည်တမ်းက၏။ ွားစ တိ့သည် ကျက်စားရာအရပ်မ ှ ိေသာေကာင့် ပင်ပန်း က

၏။ သိးစတိ့သည်လည်း ေသက၏။ ၁၉ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်

ဟစ်ေကာ်ပါ၏။ ေတာ၌ ကျက်စားရာအရပ်တိ့ကိ မီး ိ ့ပါ ပီ။ ေတာသစ်ပင် ှ ိသမ တိ့ကိ

မီးလ ံေလာင်ပါ ပီ။ ၂၀ ေတာသားရဲတိ့သည်လည်း ကိယ်ေတာ်ကိ ဟစ် ေကာ်ကပါ၏။

ြမစ်ေရခန်းေြခာက်ပါ ပီ။ ေတာ၌ ကျက် စားရာအရပ်တိ့ကိလည်း မီးေလာင်ပါ ပီ။

၂ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ တံပိးကိ မတ်ကေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာ ငါေတာင်ေပ မှာ

သတိေပးေသာ အသံကိ ပကေလာ့။ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် တန်လပ်

ကေစ။ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ ေနရ့က်သည် လာ၍ နီး ပီ။ ၂ မိက်မဲေသာေန၊့

မိဃ်းအံ၍ ေမှာင်မိက်ထထပ် ေသာ ေန့ြဖစ်၏။ ဓနအာ န်သည် ေတာင်ထိပ်တိ့ကိ ှ ံ ့

ြပားသက့ဲသိ၊့ အများြဖစ်၍ အား ကီးေသာ အမျိုးသည် လာ၏။ ေ ှ းကာလ၌ ထိသိ့

မြဖစ်စဖး။ ေနာင်ကာလ အစဥ်အဆက်၌လည်း မြဖစ်ရလတ့ံ။ ၃သတိ့ေ ှ မှ့ာ မီးေလာင်၏။

ေနာက်၌လည်း မီးလံေတာက်၏။ ေ ှ တွ့င် ှ ိေသာ ြပည်သည် ဧဒင် ဥယျာဥ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။

ေနာက်၌ကား၊ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ေသာ လွင်ြပင်ြဖစ်၏။ အကယ်စင်စစ် သတိ့လက်မှ

အဘယ်အရာမ မလွတ်ရ။ ၄သတိ့သည် အဆင်းအားြဖင့် ြမင်း ှ င့်တ၍၊ ြမင်းစီးသရဲက့ဲသိ့

ေြပးကလိမ့်မည်။ ၅ ရထားြမည်သံက့ဲသိ့၎င်း၊ အမိက်ကိ ေလာင်ေသာ မီးြမည်သံက့ဲသိ့၎င်း

အသံြမည်၍ ေတာင်ထိပ်တိ့အေပ မှာ ခန် ကလိမ့်မည်။ စစ်တိက်ြခင်းငှါ ခင်းကျင်း၍

အား ကီးေသာ လအလံးအရင်းက့ဲသိ့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၆ သတိ့ေ ှ မှ့ာ လတိ့သည်

အလွန်ပင်ပန်းေသာ စိတ် ှ ိ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့သည် မျက် ှ ာမည်းက လိမ့်မည်။ ၇

သတိ့သည် သရဲက့ဲသိ့ ေြပး၍ စစ်သရဲက့ဲသိ့ မိ ့ ိ းကိ တက်ကလိမ့်မည်။ လမ်းမလဲဘဲ

အသီးအသီး မိမိတိ့လမ်းသိ့ တည့်တည့် လိက် ကလိမ့်မည်။ ၈တဦးကိတဦး မတိက်ဘဲ

မိမိလမ်းသိ့ မိမိလိက် ကလိမ့်မည်။ ထားသွားကိ ထိေသာ်လည်း ှ နြခင်းကိ မခံရက။ ၉

မိထဲ့မှာတလည်လည် ေြပးလျက်၊ မိ ့ ိ းကိ ေကျာ်လျက်၊ အိမ်ေပ သိ့ တက်လျက်၊ သခိးက့ဲသိ့

ြပတင်း ေပါက်ထဲသိ့ ဝင်လျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၀သတိ့ေ ှ မှ့ာ ေြမ ကီးလပ်လိမ့်မည်။ မိဃ်း

ေကာင်းကင်လည်း တန်ခိက်လိမ့်မည်။ ေန ှ င့်လ သည် မိက်၍၊ ကယ်တိ့သည်

မထွန်းလင်းဘဲ ေနကလိမ့်မည်။ ၁၁ထာဝရဘရားသည်လည်း မိမိတပ်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ အသံကိ

လင့် ေတာ်မမည်။ တပ်ေတာ်သည် အလွန် ကီးမား ၏။ စကားေတာ်အတိင်း စီရင်ေသာ

သသည် တန်ခိး ကီး ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား၏ေနရ့က်သည် ကီး၍ အလွန်

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေနရ့က်ြဖစ်၏။ အဘယ်သခံ ိင် သနည်း။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယခတွင် အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း ှ င့်တကွ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ငါ့ထံသိ့ ြပန်လာကေလာ့။ ၁၃

အဝတ်ကိ မဆတ်ဘဲ ှ လံးကိ ဆတ်လျက်၊ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့

ြပန်လာ ကေလာ့။ ချစ်သနားြခင်း ေမတာက ဏာ ှ င့် ြပည့်စံ၍ စိတ် ှ ည်ေသာသေဘာ၊

အလွန်ေကျးဇး ပချင်ေသာ သေဘာ၊ အြပစ်ေပးြခင်းကိ ေနာင်တရတတ်ေသာ

သေဘာ ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၄ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏ ဘရားသခင် ထာဝရ ဘရားအား

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာ ှ င့် သွန်းေလာင်းရာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ကပ်ရန် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

ဘရား သခင်သည် တဖန် ြပန်လာ၍ ေနာင်တရ ပီးလ င်၊ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ထားရစ်ေစေတာ်မမည်မမမည်ကိ အဘယ်သသိ ိင်သနည်း။ ၁၅ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ

တံပိးကိ မတ်ကေလာ့။ အစာေ ှ ာင်ရေသာ အချိန်ကိ ခန့်ထား၍ ခိးြခံစွာ ကျင့် ရေသာ

အချိန်ကိ ေကာ်ြငာကေလာ့။ ၁၆ လများတိ့ကိ ေခ ၍ စေဝးေသာ ပရိသတ်တိ့ကိ

သန့် ှ င်းေစကေလာ့။ အသက် ကီးေသာ သတိကိ့၎င်း၊ ငယ်ေသာသ ှ င့် ိစိ့့ေသာ သတိ့ကိ၎င်း

စေဝးေစကေလာ့။ မဂလာေဆာင်လလင်သည် မိမိအခန်းထဲက၎င်း၊ မဂလာ

ေဆာင်သတိ့သမီးသည် မိမိကွယ်၍ေနေသာ ကလားကာ တွင်းက၎င်း ထွက်ေစ။ ၁၇

ထာဝရဘရား၏ အမေတာ်ေစာင့် ၊ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်တိ့သည် အိမ်ေတာ်ဦး ှ င့်

ယဇ်ပလင်စပ် ကားမှာ ငိေကးလျက်၊ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏လများကိ

သနားေတာ်မပါ။ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အစိးရ၍ အေမွေတာ်လတိ့ကိ က့ဲရဲေ့စြခင်းငှါ

အပ် ှ ံ ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ သတိ့ ဘရားသခင်ကား၊ အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆိရကပါ သနည်းဟ ေလာက်ကေစ။ ၁၈

သိ့ ပလ င်၊ ထာဝရဘရားသည် ြပည်ေတာ်ကိ မစချင်ေသာ စိတ်အား ကီး၍ မိမိလတိ့ကိ

ကယ်မသနား ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၉အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘရားသည် ထးေတာ်မ လျက်၊

ငါသည် ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီကိ ေပးလိက်၍ သင်တိ့သည် ဝကလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန်

တပါးအမျိုး သားက့ဲရဲရ့ာြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါမ ပ။ ၂၀ ေြမာက်မျက် ှ ာတပ်သားတိ့ကိ

သင်တိ့ေနရာမှ ငါပယ် ှ ားမည်။ အဘယ်သမ မ ှ ိ၊ ေသွေ့ြခာက်ေသာ အရပ်သိ့ ှ င်ထတ်မည်။

အေ ှ ပ့င်လယ်ကိ မျက် ှ ာ ပ လျက်၊ အေနာက်ပင်လယ်ကိ ေကျာခိင်းလျက် ချီသွားလိမ့်

မည်။ ပပ်စပ်နံေစာ်ေသာ အနံထွ့က်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရားသည် ကီးေသာ အမတိ့ကိ

ပေတာ်မမည်ဟ မိန့်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁ အိြပည်ေတာ်၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ဝမ်းေြမာက် င်လန်း

ြခင်း ှ ိေလာ့။ ထာဝရဘရားသည် ကီးေသာအမတိ့ကိ ပေတာ်မမည်။ ၂၂ အိေတာ

သားရဲတိ၊့ မစိးရိမ် က ှ င့် ။ ေတာြမက် ပင်ေပါက်လျက်၊ သစ်ပင်တိ့သည် အသီးကိ သီးလျက်၊

သေဘာသဖန်းပင် ှ င့် စပျစ် ွယ်ပင်တိ့လည်း အားထတ် လျက် ှ ိ က၏။ ၂၃
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အိဇိအန် မိသ့ားတိ၊့ ဝမ်းေြမာက်၍ သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပလျက်

င်လန်း ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ဓမဆရာကိ ေပးေတာ်မ၍ အစအဦး၌လည်း

အရင်မိဃ်း ှ င့် ေနာက်မိဃ်းကိ သင်တိ့ အေပ မှာ ွာေစေတာ်မမည်။ ၂၄

ေကာက်နယ်တလင်းတိ့သည် စပါး ှ င့် ြပည့်၍၊ အသီးနယ်ရာ ကျင်းတိ့၌လည်း

စပျစ်ရည် ှ င့် ဆီ လံ က လိမ့်မည်။ ၂၅အရာဘကျိုင်း၊ ယာလက်ကျိုင်း၊ ခါသိလကျိုင်း၊

ဂါဇံကျိုင်းတည်းဟေသာ ငါေစလတ်ေသာ ငါ၏ မဟာ ဗိလ်ေြခတိ့ ကိက်စားေသာ

ှ စ်ေပါင်းကာလကိ ငါြပန်ေပး မည်။ ၂၆သင်တိ့သည် ဝစွာ စားရကလိမ့်မည်။ အ့ံ သ

ဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ သင်တိ့၌ ပေသာ သင်တိ့၏ဘရား သခင်ထာဝရဘရား၏နာမေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ေနာက်တဖန် ငါ၏လတိ့သည်လည်း ှ က်ေကာက်ြခင်း မ ှ ိရ က။ ၂၇

ငါသည် ဣသေရလအမျိုး၏အလယ်၌ ှ ိ ေ ကာင်းကိ၎င်း၊ အြခားေသာ ဘရားမ ှ ိ ၊

ငါထာဝရဘရား သည် သင်တိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း သင်တိ့ သိရကလိမ့်မည်။

ေနာက်တဖန်ငါ၏လတိ့သည် ှ က် ေကာက်ြခင်း မ ှ ိရ က။ ၂၈ ထိေနာက်မှ လမျိုးတကာတိ့

အေပ သိ့ ငါ၏ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ငါသွန်းေလာင်းမည်။ သင်တိ့၏ သားသမီးတိ့သည်

ပေရာဖက်ဉာဏ် ှ င့် ေဟာေြပာရက လိမ့်မည်။ အသက် ကီးေသာသတိ့သည်

နိမိတ်အိပ်မက် တိ့ကိ ြမင်မက်ရကလိမ့်မည်။ အသက်ငယ်ေသာ သတိ့ သည်လည်း

ဗျာဒိတ် ပါ ံ တိ့ကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၂၉ ငါ၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ

တိ့အေပ သိ့ ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ငါသွန်းေလာင်း၍၊ သတိ့သည် ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့်

ေဟာေြပာရကလိမ့်မည်။ ၃၀ မိဃ်းေကာင်းကင်၌၎င်း၊ ေြမ ကီးေပ ၌၎င်း၊

အ့ံဘွယ်ေသာအရာတည်းဟေသာ ေသွး၊ မီးလ ံ ၊ မီးခိးတိင် တိ့ကိ ငါြပမည်။ ၃၁

ထာဝရဘရား၏ ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေန့ ကီးမတိင်မီှ၊ ေနသည်ေမှာင်မိက်အတိ

ြဖစ်လိမ့်မည်။လသည်လည်း ေသွးြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၂ ထိအခါ ထာဝရဘရားကိ ပဌနာ

ပေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်ရက လတ့ံ။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း ဇိအနေတာင်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌၊

ထာဝရဘရား ေခေတာ်မေသာသအကျန်အကင်းတိ့အဘိ့ ကယ်တင် ြခင်းအခွင့် ှ ိရလတ့ံ။

၃ ထိေနရ့က်ကာလ၌ အထက်က သိမ်းသွားြခင်း ကိ ခံရေသာ ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ ငါေဆာင်ခ့ဲြပန်ေသာအခါ၊ ၂ ခပ်သိမ်းေသာ

လမျိုးတကာတိကိ့ ငါသည် စေဝး ေစ၍ ေယာ ှ ဖတ်ချိုင့် သိ့ ေခ ခ့ဲမည်။ သတိ့သည် ငါ့ြပည်

ကိ ေဝဖန်၍ အတိင်းတိင်းအြပည်ြပည်တိ့တွင် ကဲွြပားေစ ေသာ ငါ၏အေမွလ

ဣသေရလအမျိုးဘက်မှာ ငါသည် တရားစီရင်မည်။ ၃ သတိ့သည် ငါ၏လတိ့အဘိ့

စာေရးတံချ က ပီ။ လကေလးကိ ြပည်တန်ဆာ ှ င့် ၎င်း၊ မိန်းမကေလးကိ မိမိေသာက်စရာ

စပျစ်ရည် ှ င့် ၎င်း ဖယ်လှယ်က ပီ တကား။ ၄ အိတ မိ၊့ ဇိဒန် မိ၊့ ပါေလတိနြပည် ှ င့် နီးစပ်

ေသာ အရပ် ှ ိသမ တိ၊့ သင်တိ့သည် ငါ ှ င့် အဘယ်သိ့ ဆိင် ကသနည်း။ ငါ့ကိ

ရန်တံ့ ပကမည်ေလာ။ ငါ့ကိ ရန်တံ့ ပကလင်၊ ထိရန်ကိ သင်တိ့ ေခါင်းေပ သိ့

အလျင်အြမန် ငါြပန်ေရာက်ေစမည်။ ၅ သင်တိ့သည် ငါ့ေ ေငွကိ ယ၍၊ ငါ ှ စ်သက်

ဘွယ်ေသာ ဥစာြမတ်တိ့ကိ သင်တိ့ဘံဗိမာန်ထဲသိ့ သွင်းေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၆ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ ေနရင်း ြပည်မှ အေဝးသိ့ ေြပာင်းေစလိေသာငှါ၊ ေဟလသ

အမျိုးသားတိ့အား ေရာင်းလိက်ေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၇ သင်တိ့ ေရာင်းလိက်ရာအရပ်မှ

ငါသည် ထ ေြမာက်၍၊ သင်တိ့ ရန်တံ့ ပြခင်းကိ သင်တိ့ေခါင်းေပ သိ့ ြပန်ေရာက်ေစမည်။ ၈

သင်တိ့သားသမီးများကိလည်း ယဒအမျိုးသား တိ့၌ ငါေရာင်း၍၊ သတိ့သည်

တဖန်ေဝးေသာ အမျိုး၊ ေ ှ ဘြပည်သားတိ့၌ ေရာင်းလိက် ကလိမ့်မည်။ ထိသိ့

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၉ဤအမကိ တပါးအမျိုးသားတိ့အား ကားေြပာ ကေလာ့။

စစ်တိက်ြခင်းငှာ ြပင်ဆင်၍ စစ်သရဲတိ့ကိ ိးေဆာ်ကေလာ့။ စစ်သရဲအေပါင်းတိ့သည်

ချဥ်းကပ်၍ တက်လာကေစ။ ၁၀ သံထွန်သွားများကိ ထားြဖစ်ေစြခင်းငှာ၎င်း၊ တံစဥ်များကိ

လံှြဖစ်ေစြခင်းငှာ၎င်း ထလပ်ကေလာ့။ အားနည်းေသာသက၊ ငါအား ကီးသည်ဟ

ေြပာဆိေစ။ ၁၁ ပတ်လည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသား အေပါင်းတိ၊့ စေဝး၍ လာကေလာ့။

သင်းဖဲွ ့ ကေလာ့။ စေဝးရာအ ရပ်၌ သင်တိသ့ရဲများကိ ထာဝရဘရား ှ ိမ့်ချေတာ်မ မည်။ ၁၂

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ထ၍ ေယာ ှ ဖတ်ချိုင့် သိ့ တက်လာကေစ။ ပတ်လည်၌ေနေသာ

တပါးအမျိုး သားအေပါင်းတိ့ကိ စစ်ေကာစီရင်ြခင်းငှာ ထိအရပ်၌ ငါထိင်မည်။ ၁၃

ရိတ်စရာ စပါးမှည့်ေသာေကာင့် တံစဥ်ကိ လတ်ကေလာ့။ စပျစ်သီး နယ်ရာတန်ဆာြပည့်၍၊

စပျစ် ရည် ကျင်းတိ့သည် လံေသာေကာင့် လာက။ ဆင်း က ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

သတိ့ ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ် သည် ကီးလှ၏။ ၁၄ ကွပ်မျက်ရာချိုင့် ၌ လများ

စည်းေဝးလျက်၊ လများစည်းေဝးလျက် ှ ိ က၏။ ကွပ်မျက်ရာချိုင့် ၌ ထာဝရ ဘရား၏

ေနရ့က်သည် ေရာက်လနီး ပီ။ ၁၅ ေန ှ င့်လသည် မိက်လိမ့်မည်။ ကယ်တိ့သည် လည်း

မထွန်းလင်းဘဲ ေနကလိမ့်မည်။ ၁၆ ထာဝရဘရားသည်လည်း ဇိအန်ေတာင်ေပက

ေကးေကာ်၍၊ ေယ ှ လင် မိထဲ့က အသံကိလင့် ေတာ်မ သြဖင့် ၊ မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့်

ေြမ ကီးသည် တန်လပ်လိမ့် မည်။ သိ့ရာတွင်၊ ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့၏ ခိလံရာ၊

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏ အစွမ်းသတိြဖစ်ေတာ်မလိမ့် မည်။ ၁၇ ငါသည်လည်း

ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ဇိအန်ေတာင် ေပ မှာေနေသာသင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား

ြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သိရကလိမ့်မည်။ ေယ ှ လင် မိ ့သည်လည်း သန့် ှ င်းလိမ့်မည်။

ေနာက်တဖန် ထိ မိကိ့ တပါးအမျိုးသား မနင်းရ။ ၁၈ ထိကာလ၌ ချိုေသာ စပျစ်ရည်သည်

ေတာင်တိ့ မှ ယိလိမ့်မည်။ ိရ့ည်သည် ကန်းတိ့မှ ထွက်လိမ့်မည်။ ယဒြမစ် ှ ိသမ တိ့သည်

ေရစီး ကလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ထဲက စမ်းေရထွက်၍ ှ ိတိမ်ချိုင့် ကိ

စိေစလိမ့်မည်။ ၁၉ယဒြပည်၌ အြပစ်မ ှ ိေသာသတိ့ကိ သတ်၍ ယဒအမျိုးသားတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲေသာေကာင့် ၊ အဲဂတုြပည် သည်လဆိတ်ညံလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ဧဒံြပည်သည်လည်း

လဆိတ်ညံေသာ ေတာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၀ ယဒြပည်မကား၊ ထာဝရြပည်၊

ေယ ှ လင် မိမ့ကား၊ ကာလအစဥ်အဆက်တည်ေသာ မိ့ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၁

ထိ မိသ့ားတိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာအြပစ်ေကာင့် ၊ ငါသည်

မေပးေသးေသာဒဏ်ကိ တဖန်ေပးဦးမည်။ ထာဝရဘရားသည် ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသတည်း။
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၁ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိမင်း၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်ေယာ ှ ၏သား

ေယေရာေဗာင်မင်းတိ့လက်ထက်၊ ေြမ ကီး မလပ်မီှ ှ စ် ှ စ် အထက်က၊

သိးထိန်းစအဝင်ြဖစ်ေသာ ေတေကာ ွာသားအာမတ်သည် ဣသေရလြပည်အတွက်

ခံရေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်စကားဟမကား၊ ၂ ထာဝရဘရားသည်

ဇိအန်ေတာင်ေပကေကးေကာ်၍၊ ေယ ှ လင် မိထဲ့ကအသံကိ လင့် ေတာ်မေသာ

ေကာင့် ၊ သိးထိန်းေနရာတိ့သည် ိးငယ်၍၊ ကရေမလေတာင်ထိပ်သည်

ွမ်းရိလိမ့်မည်။ ၃ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဒမာသက် မိသ့ည်

ဂိလဒ်ြပည်ကိ စပါးနယ်ရာ သံယ ရားစက်တိ့ ှ င့် ကိတ်နယ်ေသာအြပစ်သံးပါးမက၊

အြပစ်ေလးပါးေကာင့် ငါသည် ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ ၄ ဟာေဇလမင်းမျိုးအေပ သိ့

မီးကိလတ်၍၊ ဗဟာဒဒ်မင်း၏ဘံဗိမာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ၅ ဒမာသက် မိ ့

တံခါးကန့်လန့်ကျင်တိ့ကိချိုးမည်။ အာဝင်ချိုင့်သားတိ့ကိ၎င်း၊ ေဗေသဒင် မိ ့၌

မင်း ပေသာ သတိ့ကိ၎င်း ပယ်ြဖတ်မည်။ ရ်ြပည်သားတိ့သည် ကိရ မိသိ့့

သိမ်းသွားြခင်းကိခံရကမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ တဖန်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဂါဇ မိသ့ည် ချုပ်ထားေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ဧဒံမင်း၌

အပ်ြခင်းငှါ သိမ်းသွားေသာအြပစ်သံးပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေကာင့် ငါသည်

ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ ၇ ဂါဇ မိ ့ ိ းအေပ သိ့ မီးကိလတ်၍ ဘံဗိမာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ၈

အာဇတ် မိသ့ားတိ့ကိ၎င်း၊ အာ ှ ေကလန် မိ ့၌ မင်း ပေသာသတိ့ကိ၎င်း ပယ်ြဖတ်မည်။

ဧကန် မိကိ့ လည်း တိက်၍ကျန် ကင်းေသာ ဖိလိတိလတိ့သည် ပျက်စီး ကလိမ့်မည်ဟ

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ တဖန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

တ မိသ့ည် ညီအစ်ကိချင်းဖဲွေ့သာမိဿဟာယကိ မေစာင့် ၊ ချုပ်ထားေသာ

သအေပါင်းတိ့ကိ ဧဒံမင်း၌အပ်ေသာအြပစ်သံးပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေကာင့် ငါသည်

ဒဏ် မေပးဘဲမေန။ ၁၀ တ မိ့ ိးအေပ သိ့ မီးကိလတ်၍ ဘံဗိမာန်တိ့ကိ

ေလာင်ေစမည်။ ၁၁ တဖန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဧဒံြပည်သည်

သနားေသာစိတ်ကိချုပ်တည်း၍၊ ညီအစ်ကိ ကိ ထား ှ င့် လိက်ေသာအြပစ်၊ ေဒါသစိတ် ှ င့်

အစဥ်အ မဲဆဲွြဖတ်၍အစဥ်အ မဲအ ငိးထားေသာအြပစ်သံးပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေကာင့်

ငါသည်ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ ၁၂ ေတမန် မိအ့ေပ သိ့ မီးကိလတ်၍၊ ေဗာဇရ မိ၏့

ဘံဗိမာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ၁၃ တဖန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

အမုန်ြပည်သားတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာကိ ကျယ်ေစြခင်းငှါ၊ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ

ဂိလဒ်ြပည်သမိန်းမတိ့၏ ဝမ်းကိခဲွေသာအြပစ်သံးပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေကာင့် ငါသည်

ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ ၁၄ ရဗာ မိ ့ ိ းကိ မီး ိ ့၍ ဘံဗိမာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။

စစ်တိက်ေသာေန့၌ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ မိဃ်းသက် မန်တိင်းေရာက်ေသာေန့၌ လွင့် သွားြခင်း

ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၅ သတိ့ ှ င်ဘရင် ကိယ်တိင်မှစ၍၊ မးေတာ်မတ်ေတာ်များတိ့သည်

သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂ တဖန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေမာဘြပည်သည် ဧဒံ ှ င်ဘရင်၏

အ ိးတိ့ကိ ထံးြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ မီး ှ င့် ဖတ်ေသာအြပစ်သံးပါးမက၊

အြပစ်ေလးပါးေကာင့် ငါသည်ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ ၂ ေမာဘြပည်အေပသိ့ မီးကိလတ်၍၊

ေက တ် မိ၏့ဘံဗိမာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ကီးေသာ အသံဗလံ ပြခင်း၊ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊

တံပိးမတ်ြခင်း ှ င့်တကွ ေမာဘြပည်သည် ဆံး ံ းရလိမ့်မည်။ ၃ ေမာဘြပည်အလယ်၌

တရားသ ကီးကိ ငါပယ်ြဖတ်၍၊ သ ှ င့်တကွ မးမတ်အေပါင်းတိ့ကိ ကွပ်မျက် မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄တဖန် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယဒအမျိုးသည်

ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ မေစာင့် ၊ ပညတ်တရားေတာ်ကိ စွန့်ပစ်၍၊ ဘိးေဘးတိ့

လိက်ဘးေသာ မိစာဒိဌိအားြဖင့် မှားယွင်းေသာ အြပစ်သံးပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေကာင့်

ငါသည်ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ ၅ ယဒြပည်အေပ သိ့ မီးကိလတ်၍၊ ေယ ှ လင် မိ၏့

ဘံဗိမာန်တိ့ကိ ေလာင်ေစမည်။ ၆ တဖန် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဣသေရလအမျိုးသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာ သကိ ေငွ ှ င့် ၎င်း၊ ဆင်းရဲေသာသကိ

ေြခနင်းတရံ ှ င့် ၎င်း ေရာင်းေသာအြပစ်၊ ၇ ဆင်းရဲေသာ သတိ့၏ေခါင်းကိ ေြမမန့် ှ င့်

ဖံးလမ်းေစြခင်းငှါ အလွန်အလိ ကီး၍၊ ှ ိမ့်ချေသာသကိ မတရားသြဖင့် စီရင်ေသာအြပစ်၊

ငါ၏နာမြမတ်ကိ တ်ချြခင်းငှါ အဘ ှ င့်သားသည် တဦးတည်းေသာမိန်းမကိ

ေပါင်းေဘာ်ေသာအြပစ်၊ ၈ ေပါင်ထားေသာအဝတ်ကိ ခပ်သိမ်းေသာ ယဇ်ပလင်တိ့အနား၌

ခင်း၍အိပ်ေသာအြပစ်၊ ေလျာ်ြပစ် ေငွကိ ဝယ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ သတိ့ဘရား၏အိမ်၌

ေသာက်ေသာအြပစ်သံးပါးမက၊ အြပစ်ေလးပါးေကာင့် ငါသည် ဒဏ်မေပးဘဲမေန။ ၉

အာရဇ်ပင်အရပ် ှ င့်အမ ြမင့် ၍ သပိတ်ပင်က့ဲသိ့ ခိင်မာေသာအာေမာရိအမျိုးကိ

သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ငါ ပယ် ှ ား၍၊ အထက်၌ သ၏အသီးကိ၎င်း၊ ေအာက်၌ သ၏အြမစ်ကိ၎င်း

ငါဖျက်ဆီး ပီ။ ၁၀သင်တိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ယ၍ အာေမာရိြပည်ကိ ဝင်စားေစြခင်းငှါ၊

အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ေတာ၌ ပိ့ေဆာင် ပီ။ ၁၁ သင်တိ့သားအချို ့ကိ

ပေရာဖက်အရာ၊ လလင်အချို ့ကိ နာဇရိလအရာ၌ ငါခန့်ထား ပီ။ အိဣသေရလ

အမျိုးသားတိ၊့ ဤစကားမှန်သည် မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရားေမးေတာ်မ၏။ ၁၂

သင်တိ့မကား၊ နာဇရီလေသာက်ဘိ့ စပျစ်ရည်ကိေပးက ပီ။ ပေရာဖက်တိ့ကိလည်း၊

ပေရာဖက် ပ၍ မေဟာက ှ င့်ဟ ြမစ်တား က ပီ။ ၁၃ ထိေကာင့် ၊ လှည်းသည်

အြပည့်တင်ေသာေကာက်လိင်း၏ဖိစီးြခင်းကိ ခံရသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့၏ေနရာ အရပ်ကိ

ငါဖိစီးမည်။ ၁၄ အေြပးေကာင်းေသာသသည် ေြပးေသာအခွင့် ကိ မရ။

ခွန်အား ကီးေသာသသည် မိမိခွန်အားကိ ထတ်ရ ေသာအခွင့် မ ှ ိရ။ သရဲသည် ကိယ်ကိ

မကယ်လတ်ရ။ ၁၅ ေလးကိကိင်ေသာသသည်မရပ်ရ။ လျင်ြမန်ေသာေြခသည် သရဲသည်

ကိယ်ကိမကယ်လတ်ရ။ ြမင်းစီးသရဲသည်လည်း ကိယ်ကိမကယ်လတ်ရ။ ၁၆ ရဲရင့် ေသာ

သရဲသည် ထိေန့၌ အဝတ်မပါဘဲ ေြပးသွားရလိမ့်မည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၃ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်ေသာအမျိုးသားအေပါင်းတိ၊့

သင်တိ့ကိ ရည်မှတ်၍ ငါထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။

၂ ေြမ ကီးေပ မှာေနေသာ အမျိုးသားအေပါင်းတိ့တွင် သင်တိ့ တမျိုးတည်းကိသာ

ငါလက်ခံေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့အြပစ် ှ ိသမ တိ့ကိ ငါစစ်ေကာမည်။ ၃ လ ှ စ်ဦးသည်

သေဘာမတလင်၊ ေပါင်းေဘာ်၍ ခရီးသွား ိင်သေလာ။ ၄ ြခေသ့သည် ဘမ်းစရာမ ှ ိလ င်၊

ေတာ၌ေဟာက်လိမ့်မည်ေလာ။ ြခေသ့ပျိုသည် အဘယ်အရာကိမ မဘမ်းမိလ င်၊

တွင်းထဲက အသံ ပလိမ့်မည်ေလာ။ ၅ ေြမေပ မှာ ေကျာ့ကွင်း ှ င့် မေထာင်လ င်၊

ငှက်ကိ ေကျာ့မိလိမ့်မည်ေလာ။ ေထာင်ထားေသာ ေကျာ့ကွင်း၌ အဘယ်အရာကိမ

မရမီှေထာင်ထားရာအရပ်မှ တ်သွားလိမ့်မည်ေလာ။ ၆ မိထဲ့မှာ တံပိးမတ်လ င်၊

မိသ့ားတိ့သည် မေကာက်မလန့်ဘဲ ေနကလိမ့်မည်ေလာ။ ထာဝရဘရား

စီရင်ေတာ်မမဘဲ ေဘးတစံတခသည် မိထဲ့မှာ ေရာက်လိမ့်မည်ေလာ။ ၇

အကယ်စင်စစ် အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် မိမိကန်ပေရာဖက်တိ့အား မေဘာ်မြပဘဲ

အဘယ်အမကိမ စီရင်ေတာ်မမ။ ၈ ြခေသ့ေဟာက်ေသာအခါ၊ အဘယ်သမ

မေကာက်မလန့်ဘဲ ေနလိမ့်မည်နည်း။ အ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မေသာအခါ၊

အဘယ်သသည် ပေရာဖက်မ ပဘဲေနလိမ့်မည်နည်း။ ၉ အာဇတ် မိ ့ ဘံဗိမာန်တိ့ ှ င့်

အဲဂတုြပည်ဘံဗိမာန်တိ့တွင် သိတင်း ကားေြပာရမည်မှာ၊ ှ မာရိေတာင်တိ့

အေပ မှာစေဝး၍၊ ှ မာရိ မိထဲ့မှာ န်းရင်းခတ်ြခင်းအမကိ၎င်း၊ မိထဲ့မှာ

ှ ဥ်းဆဲခံရေသာသတိ့ကိ၎င်း ကည့် ကေလာ့။ ၁၀ မိသ့ားတိ့သည် တရားေသာအမကိ

မ ပတတ်၊ အ ိင်အထက် ပ၍ လယေသာဥစာကိ ဘံဗိမာန်တိ့၌ သိထားတတ်ကသည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ရန်သတိ့သည် ှ မာရိြပည်ကိဝိင်း ပီးလ င်၊ သင်၏အစွမ်းသတိကိ ှ ိမ့်ချ၍၊

ဗိမာန်တိ့ကိ ဖိဖျက် ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သိးထိန်းသည် ြခေသ့ တ်ထဲက ေြခ ှ စ်ခ၊ သိ့မဟတ်၊ နား ွက် တပိင်းကိ

တ်ယသက့ဲသိ့ ှ မာရိ မိ ့၌ ခတင်ေထာင့် ၊ ဒမာသက်ေမွရ့ာ ဖံေပ မှာထိင်ေသာ

ဣသေရလအမျိုး သားတိ့ကိ တ်ယရလိမ့်မည်။ ၁၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခကိ

အစိးပိင်ေသာဘရားသခင်၊ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ သင်တိ့သည်

နားေထာင်၍ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့အား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၁၄ အကယ်စင်စစ်

ဣသေရလအမျိုး၏ အြပစ်တိ့ကိ စစ်ေကာေသာေန့၌၊ ေဗသလယဇ်ပလင်တိ့ကိ ငါစစ်

ေကာလျက်၊ ယဇ်ပလင်ဦးချိုတိ့ကိြဖတ်၍ ေြမေပ သိ့ချမည်။ ၁၅ ေဆာင်းကာလ၌
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စံေသာနန်းေတာ် ှ င့် ေ ွကာလ၌စံေသာ နန်းေတာ်တိ့ကိ ငါထိခိက်၍၊ ဆင်စွယ်ြဖင့်

ပီးေသာ အိမ်တိ့ကိဖျက်ဆီးမည်။ ဘံဗိမာန်တိ့သည်လည်း ဆံး ကလိမ့်မည်ဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲလျက်၊ ငတ်မွတ်ေသာသတိ့ကိ ှ ိပ်စက်လျက်၊

မိမိသခင်တိ့အား ငါတိ့ ေသာက်ဘိ့ယခ့ဲကဟဆိတတ်လျက်၊

ှ မာရိေတာင်ေပ မှာေနေသာ ဗာ ှ န် ွားတိ၊့ ဤစကားေတာ်ကိနားေထာင် ကေလာ့။

၂ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် မိမိသန့် ှ င်းြခင်း ပါရမီေတာ်ကိတိင်တည်၍

ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်တိ့ကိ ငါးမ ား ှ င့် ၎င်း၊

သင်တိ့သားေြမးတိ့ကိပိက်ကွန် ှ င့် ၎င်း ဘမ်းဆီးယသွားရေသာကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၃

သင်တိ့သည် အသီးအသီးကိယ်စီေတွေ့သာ အေပါက်ြဖင့် ထွက်၍ ရဲတိက်ထဲသိ့

ချြခင်းကိခံရကမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ေဗသလ မိသိ့့သွား၍

ြပစ်မှား ကေလာ့။ ဂိလဂါလ မိသိ့့လည်းသွား၍ များစွာေသာြပစ်မှားြခင်းြခင်းကိ ပကေလာ့။

နံနက်တိင်းပေဇာ်ေသာယဇ်ကိ၎င်း၊ သံး ှ စ်တခါ ဥစာဆယ်ဘိတ့ဘိကိ့၎င်း ေဆာင်ခ့ဲ ကေလာ့။

၅လယေသာဥစာထဲကေကျးဇးချီးမွမ်းရာ ပေဇာ်သကာကိ မီး ိ ့ ကေလာ့။ အလိလိ ပေသာ

ပေဇာ်သကာ များကိလည်း ကားေြပာ၍ေကာ်ြငာေစကေလာ့။ အိဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့

ထိသိ့ ပရာတွင် သင်တိ့သည် ေမွေ့လျာ်တတ်ကသည်ဟ အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ ငါသည်လည်း၊ သင်တိ့ မိ ့ ွာ ှ ိသမ တိ့၌ သွားတိ့၏ စင် ကယ်ြခင်းကိ၎င်း၊

သင်တိ့ေနရာအရပ် ှ ိသမ တိ့၌ အစာေခါင်းပါးြခင်းကိ၎င်းေပးေသာ်လည်း၊

သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ့ြပန်၍ မလာကဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

စပါးရိတ်ရာကာလမေရာက်မီှ သံးလအထက်က၊ မိဃ်းမ ွာေစြခင်းငှါ မိဃ်းကိငါဆီးတား ပီ။

မိတ့ မိေ့ပ မှာ ွာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ တ မိေ့ပ မှာမ ွာေစြခင်းငှါ၎င်း ပလျက်၊

ေြမတကွက်သည် မိဃ်းေရကိခံရ၍တကွက်သည် မခံရ၊ ေသွေ့ြခာက်လျက် ေနရ၏။ ၈

ထိသိ့ မိ ့ ှ စ် မိသံ့း မိသ့ားတိ့သည် ေရေသာက်ြခင်းငှါ မိတ့ မိသိ့့သွားရ၍ မဝရက။

သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ့ ြပန်၍မလာကဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

ေလထိ၍အပင်ေသြခင်း၊ အရည်ယိ၍ ေသြခင်းေဘးြဖင့် ငါသည်ဒဏ်ခတ်ေလ ပီ။ သင်တိ့၌

များြပားေသာလယ်ယာ၊ စပျစ်ဥယျာဥ်၊ သေဘာသဖန်းပင်၊ သံလွင်ပင်တိ့ကိ

ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် ကိက်စား က ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့ထံသိ့ ြပန်၍မလာကဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အဲဂတုြပည်ခံရေသာကာလနာေဘးကိသင်တိ့ ှ ိရာသိ့

ငါေစလတ်ေလ ပီ။ လလင်တိ့ကိ ထားြဖင့် ကွပ်မျက်ေစ ပီ။ ြမင်းတိ့ကိသိမ်းသွားေစ ပီ။

သင်တိ့တပ်၌ ပပ်စပ်ေသာအနံကိ့ သင်တိ့ ှ ာေခါင်း၌လိင်ေစ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့ထံသိ့

ြပန်၍မလာကဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ဘရားသခင်သည် ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိကိ့ ေမှာက်လှန်သက့ဲသိ၊့ သင်တိ့အချို ့ကိငါေမှာက်လှန်၍ သင်တိ့သည်

မီးထဲက တ်ေသာထင်းစက့ဲသိ့ ြဖစ် က ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့ထံသိ့ ြပန်၍မလာကဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍၊ အိဣသေရလအမျိုး၊ အထက်က ပသက့ဲသိ့

သင်တိ့၌ငါ ပဦးမည်။ ထိသိ့ ပမည်ြဖစ်ေသာ ေကာင့် ၊ အိဣသေရလအမျိုး၊

သင်၏ဘရားသခင် ှ င့် ေတွ့ြခင်းငှါ ကိယ်ကိြပင်ဆင်ေလာ့။ ၁၃ ေတာင်တိ့ကိ

လပ်၍ေလကိဖန်ဆင်းထေသာ၊ လစိတ်အ ကံအစည်ကိ လအားေဘာ်ြပထေသာ၊ နံနက်

အလင်းကိ အမိက်ြဖစ်ေစထေသာ၊ ြမင့် ေသာေြမအရပ်တိ့ကိ နင်းေသာသသည်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိေတာ်မ၏။

၅ အိဣသေရလအမျိုး၊ ယခသင်တိ့၌ ငါ မက်ဆိ၍ ြမည်တမ်းေသာစကားကိ

နားေထာင် ကေလာ့။ ၂ ဣသေရလသတိ့သမီးကညာသည်လဲ ပီ။

ေနာက်တဖန်မထရ။ မိမိေြမေပ မှာ တံးလံးေန၏။ ချီ က ေသာသမ ှ ိ။ ၃

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဣသေရလအမျိုး၏ အမကိထမ်းေစဘိ့

လတေထာင်ကိ ေပး ိင်ေသာ မိသ့ည် လတရာ၊ တရာကိ ေပး ိင်ေသာ မိသ့ည်

တကျိပ်ကိသာေပး ိင်လိမ့်မည်။ ၄ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလအမျိုးအား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ့ကိ ှ ာ ကေလာ့။ ှ ာလ င်အသက် ချမ်းသာရကလိမ့်မည်။ ၅

ေဗသလ မိကိ့ မ ှ ာ က ှ င့် ။ ဂိလဂါလ မိသိ့့မဝင် က ှ င့် ။ ေဗရေ ှ ဘ မိသိ့့ မသွား က ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ ဂိလဂါလ မိသ့ည် ဆက်ဆက်သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

ေဗသလ မိသ့ည်လည်း၊ အကျိုးနည်း ှ ိရလိမ့်မည်။ ၆ ထာဝရဘရားကိ ှ ာ ကေလာ့။

ှ ာလ င် အသက်ချမ်းသာရကလိမ့်မည်။ သိ့မဟတ်လ င်၊ ေယာသပ်အမျိုး

အေပ မှာ မီးက့ဲသိ့တက်၍၊ အဘယ်သမ မ ငိမ်း ိင်ေအာင် ဣသေရလအမျိုးကိ

ေလာင်ေစေတာ်မမည်။ ၇ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းကိ ေဒါနြဖစ်ေစ၍

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ေြမသိ့ ချ က ပီးေသာသတိ၊့ ၈ ခိမကယ်စ ှ င့် ခသိလကယ်ကိ

ဖန်ဆင်းထေသာ၊ ေသမင်းအရိပ်ကိ နံနက်အလင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ေနအ့လင်းကိ

ညဥ့်အမိက်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း စီရင်ထေသာ၊ ပင်လယ်ေရကိေခ ၍ ေြမေပ မှာသွန်းေလာင်း

ထေသာ၊ ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိထေသာ၊ ၉ ခွန်အား ကီးေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊

ရဲတိက်တိ့ကိ၎င်း ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာဘရားကိ ှ ာ ကေလာ့။ ၁၀ မိတံ့ခါးဝတွင်

ဆံးမတတ်ေသာသကိ မန်း၍ ေြဖာင့် မတ်စွာေြပာတတ်ေသာ သကိ ွံ ့ ှ ာ က ပီတကား။ ၁၁

သင်တိ့သည် ဆင်းရဲသားကိ ှ ိပ်စက်၍ ဂျံုစပါးကိ ေတာင်းခံတတ်ေသာေကာင့် ၊

ဆစ်ေသာေကျာက် ှ င့် တိက်ကိတည်ေသာ်လည်း ထိတိက်၌ မေနရက။ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်ေသာ်လည်း၊ စပျစ်ရည် ကိ မေသာက်ရက။ ၁၂သင်တိ့ အထပ်ထပ်

လွန်ကျူးေသာ ဒစ ိက်၊ အလွန်ေလးေသာ အြပစ်တိ့ကိ ငါသိ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာ သကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်က၏။ တံစိးစားတတ်က၏။ ဆင်းရဲသားကိ တံခါးဝတွင် မတရားသြဖင့်

စီရင်တတ် က၏။ ၁၃ ထိသိ့ေသာကာလသည် ဆိးယတ်ေသာကာလ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ပညာ ှ ိေသာသသည် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနလိမ့်မည်။ ၁၄ အသက်ချမ်းသာေစြခင်းငှါ

ဒစ ိက်ကိေ ှ ာင်၍ သစ ိက်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င်၊ သင်တိ့ဆိတတ် သည်အတိင်း၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ

ှ ိေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅ ဒစ ိက်ကိ မန်း၍ သစ ိက်ကိ ချစ် ကေလာ့။ မိတံ့ခါးဝတွင်

တရားကိတည်ေစကေလာ့။ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

ကျန် ကင်းေသာေယာသပ်အမျိုးကိ သနားေကာင်းသနား ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၆

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ဘရား သခင်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ခပ်သိမ်းေသာလမ်းတိ့၌ ြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ၍ သွားလာေသာသတိ့က၊ အလိေလး၊

အလိေလးဟ ဆိကလိမ့်မည်။ လယ်လပ်ေသာသသည် ညည်းတွားေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ြမည်တမ်းတတ်ေသာသသည် ငိေကးြမည်တမ်းေစြခင်းငှါ၎င်း ေခ ကလိမ့်မည်။ ၁၇

ခပ်သိမ်းေသာစပျစ်ဥယျာဥ်တိ့၌လည်း ြမည်တမ်းြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

ငါသည် သင်တိ့ အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

ထာဝရဘရား၏ေနရ့က်ကိ ေတာင့်တေသာသတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ သင်တိ့သည်

အဘယ် အကျိုး ှ ိ ကလိမ့်မည်နည်း။ ထာဝရဘရား၏ ေနရ့က်သည် သင်တိ့၌

လင်းသည်မဟတ်၊ အမိက်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၉ လသည် ြခေသ့ ှ ိရာမှေြပး၍

ဝံကိေတွသ့က့ဲသိ့၎င်း၊ အိမ်ထဲသိ့ဝင်၍ထရံကိမီှစဥ် ေ မကိက်သက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။

၂၀ထာဝရဘရား၏ ေနရ့က်သည်မလင်းဘဲ မိက်လိမ့်မည်။ ထွန်းလင်းြခင်း အလ င်းမ ှ ိ ၊

အမိက်သက်သက် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၁ သင်တိ့ ေစာင့် ေသာပဲွေနတိ့့ကိ ငါမန်း၏။

စက်ဆပ် ွံ ှ ာ၏။ ခိးြခံစွာကျင့် ေသာ ေနရ့က်တိ့၌ ငါမေမွ ့ ေလျာ်။ ၂၂ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့်

ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာတိ့ကိ ဆက်ကပ်ေသာ်လည်း ငါလက်မခံ။ ဆဝေသာ တိရစာန် တိ့ကိ

မိဿဟာယယဇ်ပေဇာ်ေသာ်လည်း ငါသည် ပမာဏမ ပ။ ၂၃ သင်တိ့သီချင်းဆိသံကိ

ပယ် ှ ား ကေလာ့။ တေယာထိးသံကိ ငါနား ငီးလှ၏။ ၂၄ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းကိ

ေရက့ဲသိ့၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ မြပတ်စီးေသာ ြမစ်ေရက့ဲသိ့၎င်း စီးေစက

ေလာ့။ ၂၅ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့သည် ယဇ် ှ င့် ပေဇာ်သကာများကိ

ေတာ၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ငါ့အား ပေဇာ် ကသေလာ။ ၂၆ သင်တိ့ဘရား

ေမာလပ်၏တဲ ှ င့် သင်တိ့ဘရား ခိအန်၏ကယ်တည်းဟေသာ ကိယ်အဘိ့

လပ်ေသာ ပံတိ့ ကိ ေဆာင် ွက် က ပီတကား။ ၂၇ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့ကိ

ဒမာသက် မိတ့ဘက်သိ့သိမ်းသွားေစြခင်းငှါ ငါစီရင်မည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ဘရားသခင်ဟ၍ ဘဲွန့ာမ ှ ိေသာ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ ဇိအန် မိ ့၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနေသာသ၊ ှ မာရိေတာင်ေပ မှာ စိးရိမ်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်လျက်ေနေသာသ၊ လမျိုးတိ့တွင် အထွဋ်အြမတ်ဟ၍ ေခေဝေသာသ၊

ဣသေရလအမျိုး ဆည်းကပ်ေသာသတိသ့ည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂ ကာလေန မိသိ့့သွား၍

ကည့် ကေလာ့။ ထိ မိမှ့ဟာမတ် ကီး မိသိ့့၎င်း၊ ဖိလိတိလတိ့ေနေသာ ဂါသ မိ့ သိ့၎င်း
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သွား ကေလာ့။ ထိ ိင်ငံတိ့သည် ဤ ိင်ငံတိ့ထက်သာ၍ ေကာင်းသေလာ။

သတိ့နယ်အပိင်းအြခားသည် သင်တိ့နယ်အပိင်းအြခားထက်သာ၍ကျယ်သေလာ။ ၃

ဆိးယတ်ေသာ ေနရ့က်ကိ ေ ့၍၊ မတရားသြဖင့် စီရင်ရာပလင်ကိ အနီးမှာတည်ေစြခင်း၊ ၄

ဆင်စွယ်ခတင်ေပ မှာ အိပ်၍ ေမွရ့ာေပ မှာေလျာင်းြခင်း၊ သိးစထဲက သိးသငယ်တိ့ကိ၎င်း၊

ွားတင်း ကပ်ထဲက ွားသငယ်တိ့ကိ၎င်း ယ၍စားြခင်း၊ ၅တေယာထိးသံ ှ င့် ပိင်လျက်

သီချင်းဆိြခင်း၊ တီးမတ်ရာတရိယာမျိုးအသစ်ကိ ဒါဝိဒ်မင်း ှ ာ၍ လပ်သက့ဲသိ့

လပ်ြခင်း၊ ၆ စပျစ်ရည်ကိ ဖလား ှ င့် ေသာက်၍၊ အဘိးထိက်ေသာ နံသ့ာဆီ ှ င့်

လိမ်းြခင်းတိ့ကိ ပ၍၊ ေယာသပ်အမျိုး ဆင်းရဲခံရသည်ကိ စိတ်မကင်နာဘဲေနေသာ၊ ၇

ထိသတိ့သည် အဦးဆံးသိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့ ှ င့်အတ ပါသွား ကလိမ့်မည်။

ေလျာင်း၍ ေနေသာသတိ့၏ ပဲွသည်လည်း ကွယ်ေပျာက်ရလိမ့်မည်။ ၈

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရ ဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ကိယ်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေတာ်မသည်အတိင်း၊

ယာကပ်၏မာနကိ ငါ ွံ ှ ာ၍ သ၏ဘံဗိမာန်တိ့ကိမန်း ေသာေကာင့် ၊ မိေ့တာ် ှ င့်

မိ ့၌ ှ ိသမ ကိ ငါစွန့်ပစ်မည်။ ၉ အိမ်တေဆာင်တွင် လတကျိပ်ကျန် ကင်းေသာ်လည်း

ေသကလိမ့်မည်။ ၁၀ ေပါက်ေဘာ်ေတာ်၍ မီးြဖင့် သ ဂဟ်ရေသာ သသည်

အိမ်ထဲကအေသေကာင်ကိထတ်၍ ချီသွား ေသာအခါ၊ အိမ်အတွင်းတွင် ှ ိေသာ သကိေခ ၍၊

သင်၌ တစံတေယာက်ကျန် ကင်းေသးသေလာဟ ေမးေသာ်၊ မကျန် ကင်းဟ

ြပန်ေြပာလိမ့်မည်။ ထမ်းသွားေသာသကလည်း၊ တိတ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ ထာဝရဘရား၏

နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရေသာ အခွင့် မ ှ ိဟ ေြပာဆိလိမ့် မည်။ ၁၁ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရားအမိန့်ေတာ် ှ ိသြဖင့် ၊ အိမ် ကီးကိ ဖိ၍ အိမ်ငယ်ကိလည်း ကဲွေစေတာ်

မလိမ့်မည်။ ၁၂ ြမင်းသည် ေကျာက်ေပ မှာ ေြပးတတ်သေလာ။ လသည် ေကျာက်ေပ မှာ

ွား ှ င့် ထွန်တတ်သေလာ။ သင်တိ့သည် တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းကိ ခါးစွာေသာ

သစ် ွက်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ ေဒါန ွက် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း

ပကသည်တကား။ ၁၃ အချည်း ှ ီးေသာအရာ၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်၍၊ ငါတိ့သည်

ကိယ်အစွမ်းသတိအားြဖင့် အာဏာကိ သိမ်းယ ပီမဟတ်ေလာဟ ဆိတတ်ကသည်တကား။

၁၄ အကယ်စင်စစ်၊ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့ တဘက်၌ လတမျိုးကိ ငါထေစ၊

ထိလမျိုးသည် ဟာမတ် မိလ့မ်းဝမှစ၍ ေတာ၌ ှ ိေသာ ြမစ်တိင်ေအာင် သင်တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲလိမ့်မည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရားသခင်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား ြပေတာ်မေသာ ပါ ံဟမကား၊ ှ င်ဘရင်

ဆိင်ေသာ ြမက်ပင်ကိ ရိတ် ပီးမှ၊ ေနာက်ြမက်ပင်ေပါက်စကာလ၌ ကျိုင်းေကာင်တိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၂ ထိကျိုင်းေကာင်တိ့သည် တြပည်လံး၌ ှ ိေသာ ြမက်ပင်ကိစား၍

ကန် ပီးမှငါက၊ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ အြပစ်မှ လွတ်ေတာ်မပါ။ ယာကပ်သည်

ငယ်ေသာေကာင့် ၊ အဘယ်သိ့ ထရပါလိမ့်မည်နည်းဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၃

ထာဝရဘရားသည် ေနာင်တရ၍၊ ဤသိ့ မြဖစ်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ တဖန်

အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အားြပေတာ်မေသာ ပါ ံဟမကား၊ မီးြဖင့် ဒဏ်ေပးြခင်းငှါ

မီးကိ ေခ ေတာ်မ၍၊ မဟာသမဒရာကိ မီးေလာင်ေလ၏။ ကန်းကိလည်း ေလာင်ေလ၏။ ၅

ငါကလည်း၊ အိအ ှ င်ထာဝရဘရား၊ ဆိင်းေတာ်မပါ။ ယာကပ်သည် ငယ်ေသာေကာင့်

အဘယ်သိ့ ထရ ပါလိမ့်မည်နည်းဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ေနာင်တရ၍၊ဤသိ့ မြဖစ်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇တဖန် ြပေတာ်မေသာ ပါ ံဟမကား၊

ချိန် ကိး ချ၍လပ်ေသာ ေကျာက် ိးေပ မှာ ထာဝရဘရားသည် ရပ်လျက်၊ လက်ေတာ်၌

ချိန် ကိးကိ ကိင်လျက်၊ ၈ အာမတ်၊ သင်သည် အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ချိန် ကိးကိ ြမင်ပါသည်ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ဘရား ှ င်က၊

ငါ၏လဣသေရလအမျိုး အလယ်၌ ချိန် ကိးကိ ငါချမည်။ ေနာက်တဖန်

သတိ့ကိ သည်းမခံ။ ၉ ဣဇာက်၏ြမင့် ရာအရပ်တိ့သည် လဆိတ်ညံလျက်၊

ဣသေရလ၏ သန့် ှ င်းရာအရပ်တိ့သည် သတ်သင် ပယ် ှ င်းလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။

ေယေရာေဗာင်မင်းမျိုးကိလည်း ထား ှ င့် ငါတိက်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါ

ေဗသလယဇ်ပေရာဟိတ်အာမဇိသည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင် ေယေရာေဗာင်ထံသိ့

ေစလတ်၍၊ အာမတ်သည် ဣသေရလအမျိုးအလယ်တွင် ကိယ်ေတာ် တဘက်၌

မေကာင်းေသာအ ကံကိ ကံစည်ပါ ပီ။ သ၏ စကားအလံးစံတိ့ကိ ြပည်ေတာ်သည် မခံ ိင်ပါ။

၁၁ ေယေရာေဗာင်သည် ထားြဖင့် ေသရလိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ေနရင်းြပည်မှ ဆက်ဆက် ှ င်သွားြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်ဟ၊ အာမတ်ဆိတတ်ပါသည်ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၁၂ အာမတ်ကိလည်းေခ ၍၊ အိပေရာဖက်၊ ယဒြပည်သိ့

ေြပးသွားေလာ့။ ထိြပည်မှာ ပေရာဖက် ပ၍ အသက်ေမွးေလာ့။ ၁၃

ေနာက်တဖန်ေဗသလ မိတ့ဘက်၌ ပေရာဖက် မ ပ ှ င့် ။ ှ င်ဘရင်၏ သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်

ြဖစ်၏။ နန်းေတာ်တည်ရာ မိလ့ည်း ြဖစ်၏ဟ ဆိလင်၊ ၁၄ အာမတ်က၊ ငါသည်

ပေရာဖက်မဟတ်၊ ပေရာဖက်၏သားလည်းမဟတ်ဘဲ၊ ွားေကျာင်းေသာသ၊ သဖန်း သီးကိ

ဆွတ်ေသာသြဖစ်စဥ်အခါ၊ ၁၅ ထာဝရဘရားသည် ွားေကျာင်းရာမှ ငါ့ကိ တ်ယ၍၊

သင်သွားေလာ့။ ငါ၏လဣသေရလအမျိုးတွင် ပေရာဖက် ပေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

သိ့ြဖစ်၍၊ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင်ေလာ့။ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌

ပေရာဖက် မ ပ ှ င့် ၊ ဣဇာက်အမျိုးတဘက်၌ မ မက် ှ င့်ဟ သင်ဆိေသာ်၊ ၁၇

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်၏ မယားသည် ြပည်တန်ဆာြဖစ်လိမ့်မည်။

သတပါးတိ့သည် သင်၏ေြမကိ ကိးတန်းချ၍ ေဝဖန် ကလိမ့်မည်။ သင်သည် ညစ် းေသာ

ြပည်၌ ေသရလိမ့်မည်။ ဣသေရလအမျိုးသည် ေနရင်းြပည်မှ ဆက်ဆက် ှ င်သွားြခင်းကိ

ခံရကလိမ့်မည်ဟ၊ အာမဇိအား ဆင့် ဆိေလ၏။

၈ တဖန် အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ငါ့အား ြပေတာ်မေသာ ပါ ံဟမကား၊

ေ ွကာလအသီးပါေသာ ေတာင်းသည် ထင် ှ ား၏။ ၂ အာမတ်၊ သင်သည်

အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ေ ွကာလအသီးပါေသာ ေတာင်းကိ

ြမင်ပါသည်ဟ ငါေလာက်ေသာ်၊ ထာဝရဘရားက၊ ေနာက်ဆံးကာလသည်

ငါ၏လဣသေရလ အမျိုး၌ ေရာက်ေလ ပီ။ ေနာက်တဖန် သတိ့ကိ သည်းမခံ။ ၃

ထိကာလ၌ နန်းစဥ်ကေြခသည်တိသ့ည် ြမည်တမ်းကလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ်တိ့၌ များစွာေသာ

အေသ ေကာင် ှ ိ၍၊ လတိ့သည် တိတ်ဆိတ်စွာ ပစ်ချကလိမ့်မည်ဟအ ှ င်ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ငါတိ့သည် စပါးကိ ေရာင်းအ့ံေသာငှါ လဆန်း ေနလွ့န်ပါေစ၊ ဂျံုကိ

ေရာင်းအ့ံေသာငှါ ဥပသ်ေန့ လွန်ပါေစဟ ဆိလျက်၊ ဧဖာေလးကိ ငယ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ လပ်၍၊

စဥ်းလဲေသာ ချိန်ခွင်ကိ သံးလျက်ဆင်းရဲေသာ သကိ ေငွ ှ င့် ၎င်း၊ ငတ်မွတ်ေသာသကိ

ေြခနင်းတရံ ှ င့် ၎င်း ဝယ်၍၊ ည့ံေသာ ဂျံုဆန်ကိ ေရာင်းလျက်၊ ငတ်မွတ်ေသာ သတိ့ကိ

ှ ိပ်နင်း၍ ဆင်းရဲေသာ ြပည်သားတိ့ကိ ြဖတ်ြခင်းငှါ အလွန်အလိ ကီးေသာ သတိ၊့

ဤစကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၇ထာဝရဘရားသည် ယာကပ်၏ဘန်းကိ တိင်တည်၍

ကျိန်ဆိေတာ်မသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် သတိ့ ကျင့် ကံ ပမသမ တိ့ကိ ငါသည်

အစဥ်မြပတ် မေမ့ေလျာ့။ ၈ ထိအြပစ်ေကာင့် ေြမတန်လပ်လိမ့်မည် မဟတ်ေလာ။

ေြမသားအေပါင်းတိ့သည် ညည်းတွား ကလိမ့်မည် မဟတ်ေလာ။ ြမစ်က့ဲသိ့ တြပည်လံး

ထ ပီးလ င်၊ တဖန် အဲဂတုြမစ်၌ မပ်သက့ဲသိ့ ပါသွား၍ မပ်လိမ့်မည်မဟတ် ေလာ။ ၉

အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလအခါ မွန်းတည့်အချိန်၌

ငါသည် ေနကိဝင်ေစမည်။ ကည်လင်ေသာေန့၌ ေြမ ကီးကိ မိက်ေစမည်။

၁၀ သင်တိ့ပဲွခံြခင်းကိ ညည်းတွားြခင်းြဖစ်ေစမည်။သီချင်းဆိြခင်း ှ ိသမ ကိ

ငိေကးြခင်းြဖစ်ေစမည်။ လအေပါင်းတိ့သည် ေလ ာ်ေတအဝတ် ှ င့်

ခါးကိစည်းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဆံပင်ကိရိတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း ငါစီရင်မည်။

တေယာက်တည်းေသာသား ေသသည်အတွက် ြမည်တမ်းြခင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ အဆံး၌

ခါးစွာေသာေနက့ဲ့သိ့၎င်း ငါြဖစ် ေစမည်။ ၁၁အ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးကိ တြပည်လံး၌ ငါြဖစ်ေစေသာကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။ အစာေခါင်းပါး၍

မွတ်သိပ်ြခင်းေဘးမဟတ်၊ ေရငတ်ြခင်းေဘးလည်းမဟတ်၊ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ မကားရေသာမွတ်သိပ်ြခင်းေဘးြဖစ်လိမ့် မည်။ ၁၂ လတိ့သည်

ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ှ ာလျက်၊ ပင်လယ်တပါးမှသည် ပင်လယ်တပါးတိင်

ေအာင် လှည့်လည်၍၊ ေတာင်ေြမာက် ေြပးသွားေသာ်လည်း မေတွရ့က။ ၁၃

ထိကာလ၌ အဆင်းလှေသာ သတိ့သမီးကညာများ ှ င့် လလင်များတိ့သည်

ေရငတ်၍ ေမာကလိမ့်မည်။ ၁၄ ှ မာရိအြပစ်ကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိေသာသ၊

အိဒန်၊ သင်၏ဘရားအသက် ှ င်ေတာ်မသည်အတိင်း ဟ၍၎င်း၊ ေဗရေ ှ ဘ
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ဘာသာအသက်တည်သည်အတိင်းဟ၍၎င်း ဆိေသာသတိ့သည်၊ ေနာက်တဖန် မထ ိင်

ေအာင်လဲ၍ ေနရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၉ တဖန် ငါ ကည့် ၍ ဘရား ှ င်သည် ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ရပ်လျက်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ှ ိသမ ေသာသ တိ့၏ ေခါင်းေပ သိ့ တံခါးတိင်လပ်၍ ပိကျေစြခင်းငှါ တံခါးထပ်ကိ

ိက်ေလာ့။ သတိ့သားေြမးများကိလည်း ထား ှ င့် ငါကွပ်မျက်မည်။ ေြပးေသာသသည်

မလွတ်ရ။ လွတ်ေသာသသည်လည်း ချမ်းသာကိ မေတွရ့။ ၂ မရဏာ ိင်ငံတိင်ေအာင်

တွင်းတးေသာ်လည်း ငါ တ်ယမည်။ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့ တက်ေသာ်လည်း ငါချမည်။

(Sheol h7585) ၃ ကရေမလေတာင်ထိပ်၌ ပန်းေ ှ ာင်ေသာ်လည်း၊ ငါ ှ ာ၍ထတ်မည်။

ငါ ှ င့် လွတ်အ့ံေသာငှါ သမဒရာေအာက် ၌ ပန်းေ ှ ာင်ေသာ်လည်း၊ ငါသည် နဂါးကိ

မှာလိက်၍ ကိက်ေစမည်။ ၄ ရန်သတိ့သည် သိမ်းသွားေသာ်လည်း၊ အြခားေသာအရပ်၌

ငါသည် ထားကိ မှာလိက်၍ သတ်ေစမည်။ ေကျးဇးမ ပ၊ အြပစ် ပြခင်းငှါသာ ငါကည့် မည်။

၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည် ေြမကိထိေတာ်မလ င်၊

ေြမသည် အရည်ြဖစ်၍ ေြမသားအေပါင်းတိ့သည် ညည်းတွား ကလိမ့်မည်။ ြမစ်က့ဲသိ့

တြပည်လံးထ ပီးလ င်၊ တဖန် အဲဂတုြမစ်၌ မပ်သက့ဲသိ့ မပ်လိမ့်မည်။ ၆

အထက်အခန်းေတာ်တိ့ကိ ေကာင်းကင်၌ေဆာက်၍၊ ေအာက်တိက်ေတာ်ကိ ေြမ ကီးေပ မှာ

တည်ေတာ်မ၏။ သမဒရာေရကိေခ ၍ ေြမ ကီးြပင်၌ သွန်းေလာင်းေတာ်မ၏။

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ဘဲွန့ာမ ှ ိေတာ်မ၏။

၇ အိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် ငါ၌ က ှ အမျိုးသားက့ဲသိ့

ြဖစ် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ဣသေရ လအမျိုးကိ အဲဂတုြပည်မှ ငါ တ်ေဆာင်သက့ဲသိ၊့

ဖိလိတိ လတိ့ကိ ကေတာရြပည်မှ၎င်း၊ ရိလတိ့ကိ ကိရြပည်မှ၎င်း ငါ တ်ေဆာင် ပီ

မဟတ်ေလာဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် အြပစ် ှ ိေသာ

တိင်း ိင်ငံကိ ကည့် လျက်၊ ထိတိင်း ိင်ငံကိ ေြမ ကီးြပင်မှ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။

သိ့ေသာ်လည်း၊ ယာကပ်အမျိုးကိ ှ င်း ှ င်းမဖျက်ဆီးဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ တဖန်

ငါအမိန့်ေတာ် ှ ိသြဖင့် ဆန်ကိ ဆန်ခါ ှ င့် ချသက့ဲသိ၊့ ဣသေရလအမျိုးကိ ခပ်သိမ်းေသာ

အမျိုးတိ့တွင် ဆန်ခါ ှ င့် ငါချမည်။ ဆန်တေစ့မ ေြမသိ့မကျရ။ ၁၀ ေဘးဥပဒ်သည် ငါတိ့ကိ

မမီှ ိင်၊ မဆီးတား ိင်ဟ ဆိလျက်၊ အြပစ်များေသာ ငါ၏လအေပါင်းတိ့သည် ထားြဖင့်

ေသရကလိမ့်မည်။ ၁၁ ကျန် ကင်းရစ်ေသာ ဧဒံအမျိုးသားမှစ၍ ငါ၏နာမြဖင့်

သမတ်ေသာတပါးအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ကိ သိမ်းယေစြခင်းငှါ၊ ၁၂ လဲလျက် ှ ိေသာ

ဒါဝိဒ်၏တဲကိ ထိကာလ၌ ငါေဆာက်တည်ြပန်မည်။ အက်ကဲွရာများကိ ေစ့စပ်မည်။

ပိပျက်ရာများကိလည်း ပြပင် ပီးလ င်၊ ထိတဲကိ ေ ှ းကာလ၌ ှ ိသက့ဲသိ့ မတ်ေစြပန်မည်ဟ၊

ဤအမအရာကိ စီရင်ေတာ်မေသာ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိ ၏။ ၁၃ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လယ်ထွန်ေသာသသည် စပါးရိတ်ေသာသကိ၎င်း၊ စပျစ်သီးနယ်

ေသာသသည် မျိုးေစ့ ကဲေသာသကိ၎င်း မီှလျက်၊ ေတာင်တိ့မှ ချိုေသာစပျစ်ရည်ယိ၍၊

ကန်း ှ ိသမ တိ့လည်း အရည်ြဖစ်ရေသာကာလေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၄ သိမ်းသွားြခင်းကိ

ခံရေသာ ငါ၏လ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ တဖန် ငါေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ သတိ့သည်

ပျက်စီးေသာ မိမ့ျားကိ ပြပင်၍ ေနကလိမ့်မည်။ စပျစ်ဥယျာဥ်များကိ စိက်၍ စပျစ်ရည်ကိ

ေသာက်ကလိမ့်မည်။ လယ်ယာများကိ ပစ၍ အသီးတိ့ကိ စား ကလိမ့်မည်။ ၁၅သတိ့ကိ

ေနရင်းအရပ်၌ ငါစိက်ထားမည်။ ငါ ေပးေသာြပည်မှ ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မ တ်ရဟ၊

သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။
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၁ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည် ဧဒံြပည်ကိ ရည်မှတ် ၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ထာဝရဘရား ေကးေကာ်ေတာ် မသံကိ ငါတိ့သည် ကားက၏။ သင်တိ့ထ၍

ဧဒံြပည်ကိ တိက်ြခင်းငှါ စစ်ချီ ကေလာ့ဟ၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ထံသိ့ သံတမန်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ၂သင့် ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ယတ်မာေစြခင်း ငှါ ငါစီရင်သြဖင့် ၊

သင်၏အသေရသည် အလွန် တ်ချ ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၃ ေကျာက်ကားတိ့၌ေန၍

ြမင့် ေသာအရပ်ကိ ခိလံလျက်၊ ငါ့ကိ ေြမသိ့ အဘယ်သ ှ ိမ့်ချ ိင်သနည်းဟ

ေအာက်ေမ့ေသာသ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သင်၏မာနသည် သင့် ကိ လှည့်စား ပီ။ ၄သင်သည်

ေ လင်းတက့ဲသိ့ ကိယ်ကိ ချီးေြမာက် ၍၊ ကယ်တိ့တွင် အသိက်ကိ လပ်ေသာ်လည်း၊

ထိအရပ်မှ သင့် ကိ ငါ ှ ိမ့်ချမည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ညဥ့်အခါ

သခိးထားြပတိ့သည် သင် ှ ိရာသိ့ လာ လ င်၊ စိတ်ေြပေလာက်ေအာင်သာ ခိးယကလိမ့်မည်

မဟတ်ေလာ။ စပျစ်သီးကိ ဆွတ်ေသာသတိ့သည် လာ လ င်၊ သတပါးလိက်၍ ဆွတ်စရာဘိ့

ကင်းေစကလိမ့်မည် မဟတ်ေလာ။ ၆သင်သည် အလွန်ပျက်စီး ပီတကား။ ဧေသာ သည်

အလွန်အစစ်ခံရ ပီတကား။ သဝှက်ထားေသာ ဥစာ ကိ အလွန် ှ ာေဖွကသည်တကား။ ၇

သင် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့သာ သအေပါင်းတိ့ သည် ြပည်စွန်းသိ့ ှ င် က ပီ။ အေဆွလပ်ေသာ

သတိ့သည် သင့် ကိ လှည့် စား၍ ိင် က ပီ။ သင် ှ င့်အတ စားေသာက် ေသာသတိ့သည်

သင့် ေအာက်၌ ေကျာ့ကွင်းကိ ေထာင် ထား က ပီ။ သင်၏ဥာဏ်ပညာ ကန် ပီ။ ၈

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ ၌ ဧဒံြပည်မှ ပညာ ှ ိတိ့ကိ၎င်း၊

ဧေသာ၏ေတာင်မှ ဥာဏ် ေကာင်းေသာ သတိ့ကိ၎င်း ငါပယ် ှ ားမည်။ ၉ အိေတမန် မိ၊့

ဧေသာ၏ေတာင်မှ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့ကိ ပယ်ြဖတ်မည်အေကာင်း၊ သင်၏ သရဲတိ့သည်

ေကာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၀ သင်သည် ညီယာကပ်ကိ အေသသတ်ြခင်း၊

အ ိင်အထက် ပြခင်းအြပစ်ေကာင့် ကိယ်တိင်အ ှ က်ကဲွ ၍၊ အကန်အစင်ပယ်ြဖတ်ြခင်းကိ

ခံရလိမ့်မည်။ ၁၁ သင်သည် တဘက်၌ေနေသာေန၊့ တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့သည်

သ၏အမထမ်းများကိ သိမ်းသွားေသာ ေန၊့ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သ၏ မိတံ့ခါးထဲသိ့

ဝင်၍ ေယ ှ လင် မိကိ့ စာေရးတံချေသာေန့၌ သင်သည် လက်ခံေသာသြဖစ်၏။ ၁၂

သင်၏ညီသည် တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာေန့၌ သ၏အမကိ သင်မကည့်သင့် ။

ယဒအမျိုးသားတိ့သည် ပျက်စီးေသာေန့၌ မဝါ ကားသင့် ။ ဒကခံရေသာေန့၌

ေစာ်ကားေသာစကားကိ မေြပာသင့် ။ ၁၃ ငါ၏လတိ့သည် ေဘးဥပဒ်ကိ ခံရေသာေန့၌

သတိ့ေနရာတံခါးအတွင်းသိ့ မဝင်သင့် ။ ေဘးဥပဒ်ကိ ခံရ ေသာေန့၌ သတိ့၏ဆင်းရဲဒကကိ

မကည့် မ သင့် ။ ေဘး ဥပဒ်ကိ ခံရေသာေန့၌ သတိ့ဥစာကိ မလမယသင့် ။ ၁၄

လွတ်ေသာသတိ့ကိ ဆီးတားြခင်းငှါ ြဖတ်လမ်း၌ မရပ်မေနသင့် ။ အမေရာက်ေသာေန့၌

ကျန် ကင်းေသာ သတိ့ကိ မအပ်သင့် ။ ၁၅အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရား၏ေနရ့က် သည်

ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ့ ှ င့် နီး ပီ။ သင် ပသည်အ တိင်း သင်၌ သတပါး ပလိမ့်မည်။

သင် ပေသာအမသည် သင့် ေခါင်းေပ သိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ၁၆ယဒအမျိုးသားတိ့သည်

သန့် ှ င်းေသာ ငါ့ေတာင် ေပ မှာ စားေသာက်သက့ဲသိ၊့ ပတ်လည်၌ေနေသာ လမျိုး

အေပါင်းတိ့သည် စားေသာက်ရကလိမ့်မည်။ စားေသာက် ၍ မျိုသြဖင့် မ ှ ိဘးေသာသက့ဲသိ့

ြဖစ်ရကလိမ့်မည်။ ၁၇ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ ေဘးလွတ်ေသာသအချို ့ ှ ိ ကလိမ့်မည်။

သန့် ှ င်းေသာအရပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ယာ ကပ်အမျိုးသည် မိမိပိင်ထိက်ေသာေြမကိ

ပိင်ရလိမ့်မည်။ ၁၈ ယာကပ်အမျိုးသည် မီး၊ ေယာသပ်အမျိုးသည် မီးလ ံ ၊

ဧေသာအမျိုးသည် အမိက်ြဖစ်လျက် မီး ှ ိ၍ ေလာင်သြဖင့် ၊ ဧေသာအမျိုးသား

မကျန် ကင်းရ။ ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ၁၉ ေတာင်မျက် ှ ာသားတိ့သည်

ဧေသာ၏ေတာင် ကိ၎င်း၊ ေြမညီေသာအရပ်သားတိ့သည် ဖိလိတိြပည်ကိ ၎င်း၊

ဧဖရိမ်လယ်ြပင် ှ င့် ှ မာရိလယ်ြပင်ကိ၎င်း၊ ဗယာ မိန်အမျိုးသည် ဂိလဒ်ြပည်ကိ၎င်း

သိမ်းယကလိမ့်မည်။ ၂၀ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရ၍၊ ခါနနိလတိ့တွင် ှ ိေသာ

ဣသေရလအမျိုးအလံးအရင်းသည် ဇရတ မိတိ့င်ေအာင်၎င်း၊ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရ၍

ေသဖရဒ်ြပည်၌ ှ ိေသာ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် ေတာင်မျက် ှ ာ မိ ့ ွာတိ့ကိ ၎င်း

သိမ်းယကလိမ့်မည်။ ၂၁ ဧေသာ၏ေတာင်ကိ တရားစီရင်ြခင်းငှါ ကယ်

တင်ေသာသတိ့သည် ဇိအန်ေတာင်ေပ သိ့ တက်ကလိမ့် မည်။ တိင်း ိင်ငံသည်လည်း

ထာဝရဘရား၏ ိင်ငံေတာ် ြဖစ်လိမ့်သတည်း။
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၁ အမိတဲ၏သား ေယာနသိ့ေရာက်လာေသာထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊

၂ သင်ထ၍ နိေနေဝ မိ့ ကီးသိ့ သွား ပီးလ င်၊ ခိမ်း ေချာက်ေသာစကား ှ င့်

ေ ကးေကာ်ေလာ့။ ထိ မိ ့ ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ်သည် ငါ့ေ ှ သိ့့ တက်လာ ပီဟ

မိန့်ေတာ်မ ၏။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေယာနသည် ထာဝရဘရားထံ ေတာ်မှ

တာ မိသိ့့ေြပးမည့် အ ကံ ှ ိသည် ှ င့် ထလျက် ယေပ မိသိ့့သွား၍ ေရာက်သြဖင့် ၊

တာ မိသိ့့သွားေသာ သေဘာကိ ေတွ့ ကံ၍ သေဘာခကိ ေပး ပီးလ င်၊ ထာဝရ

ဘရားထံေတာ်မှ သေဘာသားတိ့ ှ င့်အတ တာ မိသိ့့ လိက်ြခင်းငှါ သေဘာကိ

စီးေလ၏။ ၄ ထာဝရဘရားသည်လည်း ြပင်းစွာေသာေလကိ ပင်လယ်ေပ သိ့

ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ပင်လယ်၌ ကီး စွာေသာ မိဃ်းသက်မန်တိင်းြဖစ်၍၊

သေဘာသည် ပျက် လေသာလကဏာ ှ ိ၏။ ၅ ထိအခါ သေဘာသားတိ့သည်

ေကာက် ွံ ့၍ အသီးအသီး မိမိတိ့ဘရားကိ ေအာ်ဟစ် က၏။ သေဘာ ေပါ့ေစြခင်းငှါ

ဝန်များကိလည်း ပင်လယ်ထဲသိ့ ပစ်ချ က ၏။ ေယာနမကား၊ သေဘာဝမ်းထဲသိ့

ဆင်း၍ အိပ်ေပျာ် လျက်ေန၏။ ၆ သေဘာသ ကီးသည် လာ၍၊ အိအိပ်ေပျာ်ေသာ သ၊

အဘယ်သိ့နည်း။ ထေလာ့။ သင်၏ဘရားကိ ဆေတာင်း ေလာ့။ ငါတိ့အသက်လွတ်ေစြခင်းငှါ

ထိဘရားသည် ငါတိ့ ကိ ေအာက်ေမ့ေကာင်း ေအာက်ေမ့လိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၇

ေနာက်တဖန် သတိ့က၊ လာက။ အဘယ်သ၏ အြပစ်ေကာင့် ဤအမေရာက်သည်ကိ

ငါတိ့သိရမည်အ ေကာင်း စာေရးတံချ ကကန်အ့ံဟ တိင်ပင်၍၊ စာေရးတံ ချလ င်

ေယာန၌ စာေရးတံကျ၏။ ၈ တဖန် သတိ့က၊ အဘယ်အြပစ်ေကာင့် ဤအမ

ေရာက်သည်ကိ ေြပာပါေလာ့။ သင်ေဆာင် ွက်ေသာအမ ကား၊ အဘယ်အမနည်း။

သင်သည် အဘယ်အရပ်က လာသနည်း။ အဘယ်ြပည်၊ အဘယ်အမျိုးသားြဖစ်သနည်း ဟ

ေမးြမန်း ကေသာ်၊ ၉ ငါသည် ေဟဗဲအမျိုးသားြဖစ်၏။ ေရေြမကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ေကာင်းကင်ဘံ၏အ ှ င်ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်ေသာသြဖစ်၏ဟ ဆိလင်၊

၁၀ ထိသတိ့သည် အလွန်ေကာက် ွံ ့၍၊ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပသနည်းဟ

ေမးက၏။ ေယာန သည် ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ မိမိေြပးေကာင်းကိ ေဘာ် ြပေသာေကာင့်

သတိ့သိက၏။ ၁၁ ထိအခါ ပင်လယ်၌ လိင်းတံပိးသည် တိး၍ထ ေသာေကာင့် သတိ့က၊

ငါတိ့၌ လိင်းတံပိး ငိမ်းေစြခင်းငှါ သင့် ကိ အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးကေသာ်၊

၁၂ ငါ့ကိချီ၍ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ် ကေလာ့။ သိ့ ပ လ င်၊ လိင်းတံပိးသည် သင်တိ့၌

ငိမ်းလိမ့်မည်။ ဤြပင်းစွာ ေသာ မိဃ်းသက်မန်တိင်းသည် ငါ့ေ ကာင့်သာ သင်တိ့

အေပ သိ့ ေရာက်သည်ကိ ငါသိ၏ဟ ြပန်ေြပာေသာ် လည်း၊ ၁၃သေဘာသားတိ့သည်

ကမ်းသိ့ေရာက်အ့ံေသာငှါ ပင်ပန်းစွာ တက်ခတ်က၏။ သိ့ရာတွင်၊ သတိ့တဘက်၌

လိင်းတံပိးတိး၍ ထေသာေကာင့် ၊ သတိ့သည် မတတ် ိင် ေသာအခါ၊ ၁၄ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်တိ့သည် ေတာင်း ပန်ပါ၏။ ဤသ၏အသက်ေကာင့် အက ်ပ်တိ့သည်

အကျိုးနည်းမြဖစ်ပါေစ ှ င့် ။ အြပစ်မ ှ ိေသာသ၏အသက် သတ်ေသာအြပစ်ကိ

အက ်ပ်တိ့၌ တင်ေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အလိ ှ ိေတာ်မသည်

အတိင်း ပေတာ်မ၏ဟထာဝရဘရားအား ေကးေကာ် ေတာင်းပန် ပီးမှ၊ ၁၅ ေယာနကိချီ၍

ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ် က၏။ ထိ အခါ ပင်လယ်လိင်းတံပိးသည် ငိမ်းေလ၏။ ၁၆

သေဘာသားတိ့သည်လည်း ထာဝရဘရားကိ အလွန်ေကာက် ွံ သ့ြဖင့် ယဇ်ပေဇာ်၍

သစာဂတိထားက ၏။ ၁၇ ေယာနကိ မျိုေစြခင်းငှါ ငါး ကီးကိ ထာဝရဘရား

ခန့်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ေယာနသည် ငါး၏ဝမ်းထဲ မှာ သံးရက်ပတ်လံးေနရ၏။

၂ ငါး၏ဝမ်းထဲမှာေနစဥ်တွင်၊ ေယာနသည် မိမိ ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

ဆေတာင်းေသာစကားဟ မကား၊ ၂ ငါသည် ဒကဆင်းရဲကိ ခံရေသာေကာင့် ၊ ထာဝရ

ဘရားကိ ဟစ်ေခ ၍ ငါ့စကားကိ ကားေတာ်မ၏။ မရ ဏာ ိင်ငံ၏ဝမ်းထဲက ဟစ်ေခေသာ

စကားသံကိ နား ေထာင်ေတာ်မ၏။ (Sheol h7585) ၃ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ

နက်နဲေသာအရပ်၊ သမဒရာအလယ်ချက်ထဲသိ့ ချပစ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ပင်လယ် ေရသည်

ဝိင်း၍ လိင်းတံပိးေတာ် ှ ိသမ တိ့သည် လမ်းမွန်း ကပါ၏။ ၄ ထိသိ့ မျက်ေမှာက်ေတာ်မှ

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရ ေသာ်လည်း၊ သန့် ှ င်းေသာဗိမာန်ေတာ်ကိ မျက်ေမှာက် ပ မဲ

ပပါမည်ဟ ေအာက်ေမ့လျက်ေန၏။ ၅ ေရတိ့သည် အက ်ပ်အသက်ကိ ေသေစြခင်းငှါ

ဝိင်းသြဖင့် ၊ အက ်ပ်သည် ပင်လယ်အလယ်၌အချုပ်ခံရ ပါ၏။ ပင်လယ်ြမက်ပင်သည်

အက ်ပ်ေခါင်းကိ ေပါင်းစည်းလျက် ှ ိပါ၏။ ၆ ေတာင်ေြခရင်းအြမစ်သိ့ အက ်ပ်ဆင်း၍၊

ေြမ ကန့်လန့်ကျင်အတွင်း၌ အစဥ်အ မဲပိတ်ထားေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အသက်ကိ ပျက်စီးရာမှ ကယ်ဆယ်ေတာ်မလိမ့်

မည်။ ၇ အက ်ပ်သည် စိတ်ပျက်ေသာအခါ ထာဝရဘရား ကိ ေအာက်ေမ့၍၊

အက ်ပ်၏ပဌနာသည် သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန်ေတာ်၌ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ဝင်ပါ၏။ ၈

မသာအနတကိ မီှဝဲေသာသတိ့သည် မိမိတိ့ က ဏာခံရာအေကာင်းကိ စွန့်ပစ်ကပါ၏။ ၉

အက ်ပ်မကား၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေသာ စကား ှ င့် ကိယ်ေတာ်အား ယဇ်ပေဇာ်ပါမည်။

သစာဂတိထားသည်အတိင်းသစာဝတ်ကိ ပပါမည်။ထာဝရဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့်

ချမ်းသာရပါသည်ဟဆေတာင်းေလ၏။ ၁၀ ထိအခါ ငါး ကီးသည် ထာဝရဘရား၏ အမိန့်

ေတာ်ကိ ခံ၍ ေယာနကိ ကန်းေပ သိ့ အန်ေလ၏။

၃ ေနာက်တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် သည်

ေယာနသိ့ေရာက်လာသည်ကား၊ ၂သင်ထ၍ နိေနေဝ မိ့ ကီးသိ့ သွားေလာ့။ ငါမှာ

ထားသည်အတိင်း ေကးေကာ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်အတိင်း ေယာနသည် ထ၍ နိေနေဝ မိသိ့့ သွား၏။ နိေနေဝ မိ့ သည်

အလွန် ကီးေသာ မိ၊့ သံးရက်ခရီးကျယ်ဝန်းေသာ မိ့ြဖစ်သတည်း။ ၄ ေယာနသည်

မိထဲ့သိ့ဝင်၍ တေနခ့ရီးသွား လျက်၊ အရက်ေလးဆယ်လွန်ေသာ်၊ နိေနေဝ မိသ့ည် ပျက်

စီးြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်ဟ ေကးေကာ်ေလ၏။ ၅ နိေနေဝ မိသ့ားတိ့သည် ဘရားသခင်၏

အမိန့် ေတာ်ကိ ယံ၍၊ လ ကီးလငယ်အေပါင်းတိ့သည် အစာ ေ ှ ာင်ရာအချိန်ကိ ေကာ်ြငာ၍

ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ် က၏။ ၆ နိေနေဝမင်း ကီးသည် ထိသိတင်းကိ ကားေသာ အခါ

နန်းေတာ်မှဆင်း၍ မင်းေြမာက်တန်ဆာကိ ခ တ် ပီး မှ၊ ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိ ဝတ်၍ ြပာထဲ၌

ထိင်ေတာ်မ၏။ ၇လသတဝါ တိရစာန်သိး ွားတိ့သည် အလင်းမ ြမည်ေစ ှ င့် ။ အစာကိ

မစား၊ ေရကိ မေသာက်ေစ ှ င့် ။ ၈ လသတဝါတိရစာန်တိ့သည် ေလာ်ေတအဝတ် ကိ

ဝတ်ကေစ။ ကိးစား၍ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်း က ေစ။ အသီးအသီးတိ့သည်

မိမိတိ့လိက်ေသာ အဓမလမ်း၊ မိမိတိ့ ပေသာ အဓမအမကိ ေ ှ ာင် ကေစ။ ၉ ငါတိ့သည်

ပျက်စီးြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အ ေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည် ေြပာင်းလဲ၍

ေနာင်တရ သြဖင့် ၊ ြပင်းစွာေသာအမျက်ေတာ်ကိ ငိမ်းေစေတာ်မမည် မမမည်ကိ

အဘယ်သေြပာ ိင်သနည်းဟ မင်း ကီးအာဏာ၊ မးမတ်အာဏာ ှ င့် နိေနေဝတ မိလံ့းတွင်

သိတင်း ကား ေြပာ၍ ေကာ်ြငာေစေတာ်မ၏။ ၁၀ မိသ့ားတိ့သည် မိမိတိ့လိက်ေသာ

အဓမလမ်း ကိ လဲေ ှ ာင်၍၊ ကျင့် ေသာအကျင့် များကိ ဘရားသခင် သည် ြမင်လ င်၊

အရင် ခိမ်းေသာေဘးဒဏ်ကိ မေပးဘဲေန ေတာ်မ၏။

၄ ေယာနသည် အလွန်စိတ်ညစ်၍ အမျက်ထွက် သြဖင့် ၊ အိ ထာဝရဘရား၊

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ အက ်ပ်သည် ကိယ်ြပည်၌ ှ ိစဥ်၊ ဤသိ့ေြပာပါ ပီမဟတ်

ေလာ။ ထိေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ထံမှ တာ မိသိ့့ ကိးစား၍ ေြပးပါ၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည်

သနားစံမက်တတ်ေသာ ဘရား ြဖစ်၍ စိတ် ှ ည်ေသာသေဘာ၊ ေကျးဇး ပချင်ေသာသ ေဘာ၊

အြပစ်ဒဏ်ေပးမည့်အမကိ ေနာင်တရတတ်ေသာ သေဘာ ှ ိေတာ်မေကာင်းကိ

အက ်ပ်သိပါ၏။ ၃ သိ့ြဖစ်၍၊ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်အသက်ကိ တ်ယေတာ်မပါ။

အက ်ပ်အသက် ှ င်ြခင်းထက် ေသ ြခင်းသည် သာ၍ေကာင်းပါသည်ဟ

ေတာင်းေလာက်ေလ ၏။ ၄ ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည် အမျက်ထွက်

ေကာင်းသေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၅ ေယာနသည် မိ့၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ကိ သိြမင်

ြခင်းငှါ၊ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်၍ မိအ့ေ ှ မ့ျက် ှ ာ၌ တဲမိးကိ လပ် ပီးလ င်၊ အမိးအရိပ်တွင်

ထိင်၍ေန၏။ ၆ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်လည်း ကက်ဆပင်ကိ ြပင်ဆင် ပီးလ င်၊

ေယာန၏စိတ်ကိ ေြပေစြခင်းငှါ သ့ ေခါင်းေပ မှာ လမ်း၍ မိးေစေတာ်မ၏။ ထိအပင်ေကာင့်

ေယာနသည် အလွန်အားရဝမ်းေြမာက်၏။ ၇ နက်ြဖန်မိဃ်းလင်းေသာအခါ ဘရားသခင် ခန့်

ထားေတာ်မေသာ ပိးေကာင်သည် ကက်ဆပင်ကိ ကိက်၍ ိး ွမ်းေစ၏။ ၈

ေနထွက်ေသာအခါ ဘရားသခင်သည် အလွန်ပ ေသာအေ ှ ေ့လကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ၍၊

ေယာန၏ေခါင်းကိ ေနထိခိက်သြဖင့် သသည် ေမာ၍ ေသချင်ေသာစိတ် ှ ိ လျက်၊
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ငါ့အသက်ေသြခင်းသည် ှ င်ြခင်းထက် သာ၍ ေကာင်းသည်ဟ ြမည်တမ်းေလ၏။ ၉

ဘရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် ကက်ဆပင် အတွက် အမျက်ထွက်ေကာင်းသေလာဟ

ေမးေတာ်မ လ င်၊ ေယာနက၊ အက ်ပ်သည် အသက်ေသသည်တိင် ေအာင်

အမျက်ထွက်ေကာင်းပါသည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၀ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်သည်

ပင်ပန်းစွာ မလပ်၊ ကီးပွားေစြခင်းငှါလည်း မ ပစ၊ တညဥ့်ြခင်းတွင် ေပါက်၍ တညဥ့်ြခင်းတွင်

ေသေသာ ကက်ဆပင်ကိ ှ ေြမာသည်တကား။ ၁၁ ငါသည် များစွာေသာ

တိရစာန်တိ့ကိမဆိ၊ ကိယ်လက်ျာလက် ှ င့် လက်ဝဲလက်ကိမ ပိင်းြခား၍

မသိ ေသာ သတသိန်း ှ စ်ေသာင်းမက၊ လများေသာ နိေနေဝ မိ့ ကီးကိ

ငါ ှ ေြမာသင့်သည်မဟတ်ေလာဟ မိန့်ေတာ် မ၏။
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၁ ယဒ ှ င်ဘရင်ေယာသံမင်း၊ အာခတ်မင်း၊ ေဟဇ ကိမင်းတိ့လက်ထက်၌

ေမာရ ှ ွာသားမိကာသည် ှ မာရိ မိ ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိအ့ဘိ့ ခံရေသာ

ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂ အိလများအေပါင်းတိ၊့ ကားကေလာ့။ အိ ြပည်

ှ င့် ြပည်သားအေပါင်းတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ အ ှ င် ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ

သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန်ေတာ် ထဲက ဘရား ှ င်သည် သင်တိ့ တဘက်၌ သက်ေသ

ခံေတာ်မမည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မရာ အရပ် ဌာနေတာ်ထဲက

ထွက်ကဆင်းသက်၍၊ ြမင့် ေသာ ေြမ အရပ်တိ့ကိ နင်းေတာ်မမည်။ ၄ မီးေ ှ မှ့ာ

ဘေယာင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ေချာက် ကီးမှ ဆင်းေသာ ေရက့ဲသိ့၎င်း ေ ှ ေ့တာ်၌ ေတာင်တိ့သည်

အရည်ြဖစ်၍၊ ချိုင့် တိ့သည်လည်း အက်ကဲွ ကလိမ့်မည်။ ၅ ထိအမသည်

ယာကပ်လွန်ကျူး၍ဣသေရလအမျိုး ြပစ်မှားေသာေကာင့် ေရာက်သတည်း။ ယာကပ်

လွန်ကျူးရာကား အဘယ်သိ့နည်း။ ှ မာရိ မိမ့ဟတ် ေလာ။ ယဒ၏ြမင့် ရာအရပ်ကား

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။ ၆ ထိေကာင့် ၊ ှ မာရိ မိကိ့

လယ်ြပင်၌ ေြမပံက့ဲသိ့၎င်း၊ စပျစ်ဥယျာဥ် စိက်ရာအရပ်က့ဲသိ့၎င်း ငါြဖစ်ေစ မည်။

မိ ့ ိ းေကျာက်တိ့ကိ ချိုင့် ထဲသိ့ သွန်ပစ်၍၊ မိ ့ ိ း အြမစ်ကိ လှန်ြပမည်။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာ

ပ်တဆင်းတတိ့ကိ ချိုးဖ့ဲမည်။ သငှါးလပ်၍ ရသမ ေသာအခတိ့ကိ မီး ိမ့ည်။ မှားေသာ

ဘရား ှ ိသမ တိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ြပည်တန်ဆာ လပ်၍ ဥစာကိ

ဆည်းဖးသည်ြဖစ်၍၊ ထိဥစာသည် ြပည် တန်ဆာလက်သိ့ တဖန်ေရာက်ရဦးမည်။ ၈

ထိအမေကာင့် ငါသည် ငိေကးြမည်တမ်းမည်။ အဝတ်ကိခ တ်၍ အချည်းစည်း

လည်သွားမည်။ ေြမေခွး က့ဲသိ့ အလျက်၊ ကလားအပ်ငှက်က့ဲသိ့ ြမည်လျက်ေနမည်။ ၉

သခံရေသာ ဒဏ်နာမေပျာက် ိင်။ ယဒြပည် ေအာင် ကးသြဖင့် ၊ ငါ၏အမျိုးသားေနရာ

ေယ ှ လင် မိ ့ တံခါးသိ့ ေရာက်ေလ ပီ။ ၁၀ ဂါသ မိ့၌ သိတင်းမေြပာက ှ င့် ။ အလ င်းမငိ

ေကးက ှ င့် ။ ေဗေသာဖရာ မိမှ့ာ ေြမမန့်၌ လးလဲလျက် ေနကေလာ့။ ၁၁ အိ ှ ဖိရ မိသ့မီး၊

အဝတ်ကိ ခတ်၍ အ ှ က်ကဲွ လျက် သွားေလာ့။ ဇာနန် မိသ့မီးသည် ငိေကးြခင်းကိ

ပလျက်မထွက်ရ။ ေဗသေဇလ မိသ့ည် သင်တိ့တည်းခိ ရေသာ အခွင့် ကိ မေပးရ။ ၁၂

မာ တ် မိသ့မီးသည်လည်း ေကာင်းေသာအရာ ကိ ေတာင့်တ၍ နာကျင်လျက် ှ ိ၏။

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ ေဘးဒဏ်သည် ေယ ှ လင် မိ ့ တံခါးသိ့

ေရာက်ေလ ပီ။ ၁၃ အိလာခိ ှ မိသ့မီး၊ လျင်ြမန်ေသာ ြမင်းကိ ရထား၌ကေလာ့။

သင်သည် ဣသေရလ၏ လွန်ကျူးြခင်း ကိ လက်ခံ၍၊ ဇိအန်သတိ့သမီးအား

အြပစ်လမ်းကိ ြပသ တည်း။ ၁၄ ထိေကာင့် သင်သည် ဂါသြပည် ေမာရ ှ က် မိ ့ သိ့

လက်ေဆာင်ကိ ေပးလိက်ရမည်။ အာခဇိပ် မိသ့ားတိ့ သည် ဣသေရလ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ

လှည့် စား ကလိမ့်မည်။ ၁၅ အိမေရ ှ မိသ့မီး၊ သင်၏ဥစာကိ အေမွခံေသာ သကိ

ငါေခ ခ့ဲမည်။ သသည် ဣသေရလဘန်း၊ အဒလံ မိသိ့့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၆

ချစ်ဘွယ်ေသာ သင်၏သားသမီးတိ့သည် သိမ်း သွားြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ၊

သတိ့အတွက် သင်သည် ေခါင်းေြပာင်ေအာင် ဆံပင်ကိ ရိတ်၍ေနေလာ့။ ေ လင်းတက့ဲသိ့

ကျယ်စွာေသာ ေခါင်းေြပာင်ြခင်းကိ ပေလာ့။

၂ ဒစ ိက်ကိ ပြခင်းငှါ အိပ်ရာေပ မှာ မေကာင်း ေသာ အ ကံကိ ကံ၍၊

မိဃ်းလင်းေသာအခါ အခွင့် ရသည် အတိင်း ပတတ်ေသာ သတိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ ၂ သတပါး၏အိမ် ှ င့် လယ်ယာတိ့ကိ တပ်မက်၍

အ ိင်အထက်သိမ်းယလျက်၊ လ ှ င့်သ၏အိမ်ကိ၎င်း၊ လ ကီး ှ င့်သ၏အေမွဥစာကိ၎င်း

လယက်၍ ှ ဥ်းဆဲ တတ်က၏။ ၃ သိ့ြဖစ်၍ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့လည်ပင်းမလွတ်၊ ေခါင်းမက ိင်ေသာ ေဘးဒဏ် ကိ ထိသိ့ေသာ

အိမ်ေထာင်တဘက်၌ ငါ ကံစည်၏။ ဆိးေသာကာလြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄ ထိကာလတွင် သင်တိ့

တဘက်၌ ပံစကားကိ သံး၍၊ အလွန်ြပင်းစွာ ြမည်တမ်းရေသာ စကားဟမကား၊ ငါတိ့သည်

ှ င်း ှ င်းပျက်စီး က ပီ။ ငါ့အမျိုးသား ခံစားရ ေသာ အဘိ့ကိလဲ၍ ငါ့လက်မှ

ပ်ေတာ်မ ပီတကား။ ငါတိ့ လယ်ကွက်များကိ ပ်သိမ်း၍၊ သတပါးတိ့အား ေဝဖန်

ေတာ်မ ပီ။ ၅ ထိေကာင့် ၊ ထာဝရဘရား၏ပရိသတ်ေတာ်တွင်၊ သင်တိ့ ခံစားရေသာအဘိကိ့

ကိးတန်း ှ င့် တိင်းထွာေသာသ မ ှ ိရ။ ၆ ပေရာဖက် ပေသာ သတိ၊့ ပေရာဖက်မ ပက

ှ င့် ။ သတိ့သည် ှ က်ေကာက်မည်အေကာင်း ပေရာဖက် မ ပရက။ ၇

ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ဆီးတား ြခင်းကိ ခံရသေလာ။ ဤအမတိ့ကိ

ပေတာ်မသေလာဟ ဣသေရလအမျိုးသားေမးလ င်၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ေသာ

သသည် ငါ့စကားအားြဖင့် အကျိုးကိ ရသည်မဟတ် ေလာ။ ၈ ေ ှ းကာလ၌ပင်

ငါ၏လတိ့သည် ရန်ဘက် ပ၍ ထက၏။ စစ်တိက်ရာမှ ြပန်၍ ေဘးကိမေကာက်ဘဲ၊

ေ ှ ာက်သွားေသာသတိ့၏ ြပင်အဝတ် ှ င့် အတွင်းအဝတ် ကိ လယတတ်က၏။ ၉

ငါ့လတိ့၏မယားများကိ သတိ့သာယာေသာ ေနရာထဲက ှ င်ထတ်၍၊ သတိ့သားများမှ

ငါ၏ဘန်းကိ အစဥ် တ်ယ ကပီ။ ၁၀ထ၍ သွားကေလာ့။ ဤြပည်သည် သင်တိ့ ငိမ်

ဝပ်ရာအရပ်မဟတ်။ဤအရပ်သည် ညစ် းေသာ ေကာင့် ကီးစွာေသာ ပျက်စီးြခင်း ှ င့်

ပျက်စီးရလိမ့်မည်။ ၁၁ ကိယ်အလိသိ့ လိက်၍ မသားစကားကိ သံး ေသာ သက၊ ငါသည်

ပေရာဖက် ပ၍ စပျစ်ရည်တရား ှ င့် ေသရည်ေသရက်တရားကိ ေဟာေြပာမည်ဟဆိလင်၊

ထိသသည် ဤလတိ့၏ပေရာဖက်ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၁၂ အိယာကပ်၊ ငါသည်

သင်၏အမျိုးသားအေပါင်း တိ့ကိ၎င်း၊ ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသား

အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း ဆက်ဆက်စေဝးေစမည်။ သိးြခံ၌ သိး များက့ဲသိ့၎င်း၊

ကျက်စားရာအရပ်ထဲမှာ သိးစက့ဲသိ့၎င်း သတိ့ကိ ငါစ၍ ထားမည်။ လများေသာေကာင့်

အသံ ကီး လိမ့်မည်။ ၁၃ အ ိင်အထက်ဖွင့် ေသာသသည် သတိ့ေ ှ မှ့ာ သွား၏။

သတိ့သည်လည်း အ ိင်အထက် ဖွင့် ၍ တံခါးဝ ြဖင့် ေ ှ ာက်သွား က၏။ သတိ့

ှ င်ဘရင်သည် သတိ့ေ ှ ့ မှာသွား၍ ထာဝရဘရားသည် လမ်းြပေတာ်မ၏။

၃ ငါဆိသည်ကား၊ အိယာကပ်အမျိုးမင်း၊ ဣသ ေရလအမျိုးသ ကီးတိ၊့

နားေထာင် ကပါေလာ့။ သင်တိ့ သည် တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်းအမကိ

နားလည်အပ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၂ သစ ိက်ကိ မန်း၍ ဒစ ိက်ကိ ှ စ်သက်လျက်၊

သတပါးအေရကိ၎င်း၊ အ ိး၌ကပ်ေသာ အသားကိ၎င်း ဆဲွယလျက်၊ ၃ ငါ့လတိ့၏အသားကိ

စားလျက်၊ အေရကိ ခွာ လျက်၊ အ ိးတိ့ကိ ချိုးလျက်၊ ဟင်းအိး၌ ချက်ေသာ

သားတစ်၊ အိးကင်း၌ ပတ်ေသာ အမဲသားကိ ပသက့ဲသိ့ အ ိးအသားကိ

စဥ်းလျက် ှ င့် ပင်၊ ၄ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ေအာ်ဟစ်က ေသာ်လည်း

နားေထာင်ေတာ်မမ။ ဒစ ိက်ကိ ပကသည် ှ င့်အညီ၊ ထိကာလ၌ မျက် ှ ာေတာ်ကိ

လဲေတာ်မလိမ့် မည်။ ၅ ငါ၏လတိ့ကိ မှားယွင်းေစလျက် ဝစွာ စားရ ေသာအခါ၊

ငိမ်ဝပ်ြခင်းအေကာင်း ှ ိသည်ဟ ေကးေကာ် လျက်၊ မလပ်ေကးေသာသကိကား၊

စစ်တိက်ြခင်းငှါ ြပင် ဆင်လျက်၊ ပေရာဖက် ပေသာသတိ၊့ ၆ သင်တိ့သည် ပါ ံ ကိ

မြမင် ိင်မည်အေကာင်း၊ ညဥ့်အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ အနာဂတ်ကိ မေဟာ ိင်

မည်အေကာင်း၊ ေမှာင်မိက်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ပေရာဖက်တိ့၌ ေနဝင်လိမ့်မည်။

ေနအ့ချိန်၌ပင် ေမှာင်မိက်ဖံးလမ်းလိမ့် မည်။ ၇ ထိအခါ ပေရာဖက်တိ့သည်

ှ က်ေကာက်က လိမ့်မည်။ အနာဂတ်ကိ ေဟာေသာသတိ့သည် စိတ်ပျက် ကလိမ့်မည်။

ဘရားသခင်ထးေတာ်မမေသာေကာင့် ၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ တ်ကိ

ဖံးထားကလိမ့်မည် ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ငါမကား၊ ယာကပ်အမျိုး

လွန်ကျူးြခင်း၊ ဣသ ေရလအမျိုးြပစ်မှားြခင်းကိ သတိ့အား ေဘာ်ြပ ိင်မည် အေကာင်း၊

ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် အ ှ ိန်တန်ခိး၊ ဥာဏ်သတိ၊ အစွမ်းသတိ ှ င့် ြပည့်စံ၏။

၉ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်ြခင်းကိ ွံ ှ ာ၍ ခပ်သိမ်း ေသာတရားကိ ဖျက်လျက်၊ ၁၀

လအသက်ကိ သတ်ြခင်းအမြဖင့် ဇိအန် မိကိ့ ၎င်း၊ အဓမအမြဖင့် ေယ ှ လင် မိကိ့၎င်း

ပစေသာယာကပ်အမျိုးမင်း၊ ဣသေရလအမျိုးသ ကီးတိ၊့ နား ေထာင် ကပါေလာ့။ ၁၁

မင်းတိ့သည် လက်ေဆာင်ကိ ရြခင်းငှါသာ တရားမကိ စီရင်တတ်က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် အခကိရြခင်းငှါသာ သင်ေပးတတ်က၏။ ပေရာဖက်တိ့ သည်

ေငွကိ ရြခင်းငှါသာ အနာဂတ်ကိ ေဟာတတ်က၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားကိ

ခိလံလျက်၊ ထာဝရ ဘရားသည် ငါတိ့တွင် ှ ိေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ၊ ေဘး

ဥပဒ်မေရာက် ိင်ဟ ဆိတတ်ကသည်တကား။ ၁၂ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့အတွက်

ဇိအန်ေတာင်သည် လယ်က့ဲသိ့ ထွန်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ေယ ှ လင် မိ ့ သည်လည်း

ေြမပံများြဖစ်လိမ့်မည်။ ဗိမာန်ေတာ်ေတာင် သည်လည်း၊ ေတာေတာင်က့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။
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၄ ေနာက်ဆံးေသာ ကာလ၌ ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်တည်ေသာ ေတာင်သည်

ေတာင် ကီးေတာင် ငယ်တိ့၏ထိပ်ေပ မှာ ချီးေြမာက်၍ တည်လိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ

လစတိ့သည် ထိေတာင်သိ့ စည်းေဝးက လိမ့်မည်။ ၂ များြပားေသာ လမျိုးတိ့ကလည်း၊

လာကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ေတာင်ေတာ်၊ ယာကပ်အမျိုး၏ ဘရား သခင့် အိမ်ေတာ်သိ့

တက်သွား ကကန်အ့ံ။ လမ်းခရီးေတာ် တိ့ကိ ြပသသွန်သင်ေတာ်မ၍၊ ငါတိ့သည်

ေြခေတာ်ရာသိ့ လိက်သွား ကမည်ဟ၊ ခရီးသွားလျက် ေြပာဆိကလိမ့်မည်။

တရားေတာ်သည် ဇိအန်ေတာင်မှ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ေယ ှ လင် မိမှ့၎င်း ေပ ထွက် လိမ့်မည်။ ၃ထာဝရဘရားသည် များြပားေသာ လတိ့တွင်

တရားစီရင်၍၊ ေဝးစွာ ေနလျက် အား ကီးေသာ လမျိုး တိ့ကိ ဆံးမေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့

ထားလက်နက်များကိ ထွန်သွားြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ လံှများကိ တံစဥ်းြဖစ်ေစြခင်း ငှါ၎င်း

ထလပ်ကလိမ့်မည်။ တြပည်ကိတြပည်စစ်မတိက်၊ စစ်အတတ်ကိလည်း

ေနာက်တဖန် မသင်ရက။ ၄ လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ပိင်ေသာ စပျစ်ပင်၊

ကိယ်ပိင်ေသာ သေဘာသဖန်းပင်ေအာက်မှာ ထိင် က လိမ့်မည်။ ေကာက်ေစေသာ

သတေယာက်မ မ ှ ိရ။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ တ်ေတာ်

ထွက်အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၅ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ဆိင်ေသာ ဘရား ၏နာမကိ

ခိလံလျက် ကျင့် ေနတတ်က၏။ ငါတိ့မကား၊ ကိယ်ဆိင်ေသာ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ် ကိ ကာလအစဥ်အ မဲ ခိလံလျက် ကျင့် ေနကမည်။ ၆

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ၌ ေြခဆံွေ့သာသကိ ငါေခ မည်။

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ သ၊ ငါ ှ ဥ်းဆဲဘးေသာသတိ့ကိ ငါစေဝးေစမည်။ ၇

ေြခဆံွေ့သာသကိ ငါကျန် ကင်းေစမည်။ အေဝးသိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ သသည်

ကီးမား ေသာ လမျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါစီရင်မည်။ ထာဝရဘရား သည် ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ

သတိ့ကိ ယခမှစ၍ အစဥ် အ မဲအပ်ချုပ်စိးစံေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈ အိဧဒါလင့် စင်၊

ဇိအန်သတိ့သမီး ေနရာကန်း၊ သင်သည် အစိးရလိမ့်မည်။ အရင်တည်ေသာ အာဏာ

တည်ြပန်လိမ့်မည်။ ိင်ငံေတာ်သည် ေယ ှ လင်သတိ့ သမီးလက်သိ့ တဖန်

ေရာက်လိမ့်မည်။ ၉ ယခမှာ သင်သည် အဘယ်ေကာင့် ကျယ်ေသာ အသံ ှ င့်

ေအာ်ဟစ်သနည်း။ သင်၌ ှ င်ဘရင်တေယာက် မ မ ှ ိသေလာ။ အ ကံေပးေသာ

မးမတ်ေပျာက်ပျက် သေလာ။ သားဘွားေသာမိန်းမက့ဲသိ့ သင်သည် ေဝဒနာ ကိ

ခံရပါသည်တကား။ ၁၀ အိဇိအန်သတိ့သမီး၊ သားဘားေသာ မိန်းမက့ဲသိ့ ေဝဒနာကိ ခံ၍၊

သားကိဘွားအ့ံေသာငှါ အားထတ်ေလာ့။ ယခပင် သင်သည် မိထဲ့ကထွက်၍ လယ်ြပင်၌

ေနရ မည်။ ဗာဗလန် မိတိ့င်ေအာင် သွားရမည်။ ထိ မိ ့၌ လွတ် လိမ့်မည်။ ထိ မိ ့၌

ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ရန်သတိ့ လက်မှ ေ ွး တ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၁ ယခမှာ

လမျိုးများတိ့က၊ ဇိအန် မိသ့ည် ညစ် းပါေစ။ သ၌ ငါတိ့အလိ ြပည့်စံပါေစဟ၊

သင့်တဘက် ၌ စေဝးလျက် ဆိက၏။ ၁၂ သိ့ရာတွင်၊ ထာဝရဘရား၏စိတ်ေတာ်ကိ မသိ၊

အ ကံအစည်ေတာ်ကိ နားမလည်က။ ေကာက်လိင်းတိ့ ကိ ေကာက်နယ်တလင်း၌

စထားသကဲသိ၊့ ထိသတိ့ကိ စထားေတာ်မ၏။ ၁၃ အိ ဇိအန်သတိ့သမီး၊ ထ၍ နယ်ေလာ့။

သင့် ဦးချိုကိ သံြဖင့် ၎င်း၊ သင့် ခွာတိ့ကိ ေကးဝါြဖင့် ၎င်း ငါ ပီး ေစမည်။ သင်သည်

လမျိုးများတိ့ကိ ညက်ညက်ေချရမည်။ သတိ့တွင်ရသမ ေသာ စည်းစိမ်ဥစာကိယ၍၊

ေြမတြပင် လံးကိ အစိးပိင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ထာဝရဘရားအား ပေဇာ်ရမည်။

၅ ယခမကား၊ အိဗိလ်ေြခသတိ့သမီ၊ စည်းေဝး၍ ခင်းကျင်းေလာ့။ ငါတိ့ကိ ဝိင်းထားက ပီ။

ဣသေရလ မင်း၏ပါးကိ ကိမ်လံး ှ င့် ိက် က ပီတကား။ ၂ အိဗက်လင်ဧဖရတ် မိ၊့

အစိးရေသာ ယဒ မိတိ့့ တွင် သင်သည် မိင့ယ် မိယ့တ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဣသေရ

လအမျိုးကိ အပ်စိးရေသာ သခင်သည် ငါ့အဘိ့ သင်၏ အထဲမှာ ေပ ထွန်းလတ့ံ။

ထိသခင်သည် ေ ှ းကပ်ကမာ မှစ၍ ေပ ထွန်းေသာ သခင်ြဖစ်၏။ ၃ သိ့ြဖစ်၍၊

သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ ခံရေသာ မိန်းမသည် မဘွားမီှတိင်ေအာင်၎င်း၊ ဣသေရလအမျိုး

သားတိ့ ှ င့်တကွ ကျန် ကင်းေသာ ညီအစ်ကိတိ့သည် မေြပာင်းလဲမီှတိင်ေအာင်၎င်း၊ သတိ့ကိ

စွန့်ပစ်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ ၄ ထိသခင်သည် ရပ်၍ ထာဝရဘရား၏အစွမ်း သတိ ှ င့် ၎င်း၊

မိမိဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏နာမ ေတာ်တန်ခိးအာ ေဘာ် ှ င့် ၎င်း၊ မိမိသိးစကိ ေကးေမွး

လိမ့်မည်။ သတိ့သည်လည်း တည်ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ထိသခင်သည်

ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် အစိးရ၍၊ ရန် ငိမ်းြခင်းအေကာင်းြဖစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅

အာ ရိလသည် ငါတိ့ြပည်သိ့လာ၍၊ ငါတိ့ ဘံ ဗိမာန်များကိ နင်းေသာအခါ၊

သိးထိန်းခနစ်ပါး ှ င့် လ ကီး ှ စ်ပါးတိ့သည် ငါတိ့တွင် ေပ ထွန်း၍၊ ၆ထားလက်နက်ြဖင့်

အာ ရိြပည်ကိ၎င်း၊ မိ ့ တံခါးဝအတွင်း၌ နိမ်ေရာဓ ိင်ငံကိ၎င်း သတ်သင်ပယ်

ှ င်းေသာအားြဖင့် ၊ ငါတိ့ြပည်သိ့လာ၍၊ ငါတိ့နယ်အတွင်း တွင် နင်းေသာအာ ရိလ၏လက်မှ

ငါတိ့ကိ ကယ်လတ် လိမ့်မည်။ ၇ ကျန် ကင်းေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့သည်

တပါးအမျိုးသား အများတိ့တွင် ေန၍၊ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ှ င်းက့ဲသိ့၎င်း၊

လကိ မင့ံလင့် ၊ လသားတိ့ ၏ အလိသိ့မလိက်ေသာ မိဃ်းေရက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် ကလိမ့် မည်။

၈ ကျန် ကင်းေသာ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့သည် တပါးအမျိုးသားအများတိ့တွင် ေန၍၊

ေတာသားရဲတိ့တွင် ြခေသ့က့ဲသိ့၎င်း၊ သိးစတိ့တွင် ြခေသ့ပျိုက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်က လိမ့်မည်။

ြခေသ့ဝင်ေသာအခါ အဘယ်သမ မကယ် တ် ိင်ေအာင် နင်း၍ ကိက်စားတတ်၏။

၉ သင်၏ရန်ဘက်၌ ေနေသာသတိ့ကိ သင်တိက် ၍၊ ရန်သအေပါင်းတိ့သည်

ဆံး ံ း ကလိမ့်မည်။ ၁၀ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ၌ သင်၏ြမင်းတိ့ကိ

သင့်အလယ်က ငါပယ် ှ င်း၍၊ သင်၏ ရထားတိ့ကိလည်း ဖျက်ဆီးမည်။ ၁၁သင်၏ြပည်၌

မိ ့ ိ းတိ့ကိ ငါပယ် ှ င်း၍၊ သင်၏ ရဲတိက် ှ ိသမ တိ့ကိ ဖိဖျက်မည်။ ၁၂ သင်၏နယ်၌

စန်းလပ်ေသာသတိ့ကိ ငါပယ် ှ င်း ၍၊ သင်၌ ေဗဒင်ေဟာေသာသမ ှ ိရ။ ၁၃ထလပ်ေသာ

ပ်တဆင်းတတိ့ကိ သင့်အလယ် က ငါပယ် ှ င်း၍ ၊ ကိယ်လက် ှ င့်လပ်ေသာ အရာကိ

ေနာက်တဖန်သင်မကိးကွယ်ရ။ ၁၄ အာ ှ ရပင်တိ့ကိလည်း သင့်အလယ်၌ ငါ တ်၍၊

သင်၏ မိတိ့့ကိလည်း ငါဖျက်ဆီးမည်။ ၁၅ ငါ့စကားကိ နားမေထာင်ေသာ တပါးအမျိုး

သားတိ့ကိ ြပင်းစွာ အမျက်ထွက်၍ အြပစ်ဒဏ်ကိ ငါစီရင် မည်။

၆ ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ နားေထာင် က ေလာ့။ ထ၍ ေတာင် ကီးတိ့ေ ှ မှ့ာ

တရားေတွသ့ြဖင့် ၊ ေတာင်ငယ်တိ့သည် သင့် စကားကိ ကားကေစ။ ၂ အိေတာင်တိ၊့

ခိင်ခ့ံေသာေြမအြမစ်တိ၊့ ထာဝရဘရား၏တရားေတွမ့ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ထာဝရ

ဘရားသည် မိမိလမျိုး ှ င့် တရားေတွစ့ရာ ှ ိ၏။ ဣသေရ လအမျိုး ှ င့်

ေဆွးေ ွးြငင်းခံေတာ်မမည်။ ၃ အိ ငါ၏လမျိုး၊ သင့် ကိ အဘယ်သိ့ ငါ ပဘး သနည်း။

အဘယ်သိ့ ှ ဥ်းဆဲဘးသနည်း။ ငါ့တဘက်၌ သက်ေသခံေလာ့။ ၄သင့် ကိ အဲဂတုြပည်မှ

ငါေဆာင်ခ့ဲ ပီ။ ကန်ခံ ေနရာအရပ်မှ ေ ွး တ် ပီ။ သင့် ေ ှ မှ့ာ ေမာေ ှ ၊ အာ န်၊ မိရိအံတိ့ကိ

ငါေစလတ်ေလ ပီ။ ၅ အိ ငါ၏လမျိုး၊ ှ ိတိမ် မိ ့ ှ င့် ဂိလဂါလ မိ့ စပ်ကားမှာ ေမာဘမင်း ကီး

ဗာလက် ကံစည်ေသာ အ ကံ ကိ၎င်း၊ ေဗာရသား ဗာလမ်ြပန်ေြပာေသာစကားကိ၎င်း

ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ထိသိ့ ေအာက်ေမ့မိလ င်၊ ထာဝရ ဘရား၏ ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မြခင်းကိ

နားလည်လိမ့်မည်။ ၆ ငါသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်သိ့ အဘယ် ပေဇာ်သကာပါလျက်

ချဥ်းကပ်၍၊ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရား သခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိးကွယ်ရမည်နည်း။

မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် အခါလည်ေသာ ွားသငယ်တိ့ကိ ေဆာင်လျက် ချဥ်းကပ်

ရမည်ေလာ။ ၇ ထာဝရဘရားသည် သိးထီးတေထာင်၊ ဆီြမစ် တေသာင်းကိ

အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မမည်ေလာ။ ငါ့လွန် ကျူးြခင်းအတွက် ငါ၏သားဦးကိ၎င်း၊

ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်၏ အြပစ်အတွက် ငါ၏ရင်ေသွးကိ၎င်း ပေဇာ်ရမည်ေလာ၊ ၈အချင်းလ၊

ေကာင်းေသာလမ်းကိ ြပေတာ်မ ပီ။ တရားသြဖင့် ပြခင်း၊ က ဏာကိ ှ စ်သက်ြခင်း၊ သင်၏

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိမ့်ချေသာ စိတ် ှ င့် ကျင့် ေနြခင်း မှတပါး အဘယ်ပေဇာ်သကာကိ

ထာဝရဘရားေတာင်း ေတာ်မသနည်း။ ၉ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် မိကိ့

ဟစ်ေခေတာ်မ၏။ ပညာ ှ ိေသာ သသည် နာမေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ရ့၏။ ဆံးမြခင်းကိ၎င်း၊

စီရင်ေသာသသည် အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ၎င်း နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၀ မတရားေသာ

သတိ့၏အိမ်၌ မတရားသြဖင့် ဆည်းဖးေသာ ဥစာ ှ င့် ၊ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ တင်းေတာင်း

ငယ် ှ ိေသးသေလာ။ ၁၁ မတရားေသာ ချိန်ခွင် ှ င့် စဥ်းလဲေသာ အေလး အိတ် ှ ိေသာ

မိကိ့သန့် ှ င်းေသာ မိဟ့၍ ငါမှတ်ရမည် ေလာ။ ၁၂ မိသ့ားသေဌးတိ့သည်

အ ိင်အထက် ပ၍ ရတတ်က၏။ဆင်းရဲသားတိ့သည်လည်း မသာကိ သံး တတ်က၏။

သတိ့ တ်၌ ှ ိေသာလ ာသည် မသာြဖစ်၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်၏အြပစ်ေကာင့် သင့် ကိငါ

သတ် သင်ပယ် ှ င်းြခင်းအလိငှါ နာကျင်စွာ ဒဏ်ခတ်မည်။ ၁၄ သင်သည်

စားေသာ်လည်းမဝရ။ မွတ်သိပ်ြခင်း ကိ ခံရမည်။ သင်သည် ချီေသာ်လည်းယ၍ မသွားရ။
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ယသွားေသာ အရာကိလည်း ထားေဘးသိ့ ငါအပ်မည်။ ၁၅ မျိုးေစ့ကိ ကဲေသာ်လည်း၊

စပါးကိ မရိတ်ရ။ သံလွင်သီးကိ နယ်ေသာ်လည်း၊ ဆီ ှ င့် ကိယ်ကိမလိမ်းရ။ စပျစ်သီးကိ

နယ်ေသာ်လည်း၊ စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရ။ ၁၆အေကာင်းမကား၊ သင်သည် သမရိမင်း၏

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ၎င်း၊ အာဟပ်မင်းမျိုး ကျင့် ေသာ အကျင့် ှ ိသမ ကိ၎င်း ကျင့် ေစာင့် ၍၊

သတိ့၏ တိက်တွန်း ရာသိ့ လိက်တတ်၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ သင့် ကိ ငါ သတ်သင် ပယ် ှ င်း၍

မိသ့ားတိ့ကိ ဆဲေရးရာြဖစ်ေစသြဖင့် ၊ သင် သည် ငါ၏လတိ့က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံရမည်။

၇ ငါသည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ေ ွကာလ၌ ဆွတ်ေသာ သေဘာသဖန်းသီးက့ဲသိ့၎င်း၊

လိက်၍ ေကာက်ေသာ စပျစ်သီး အကျန်အကင်းက့ဲသိ့၎င်း ငါြဖစ်၏။ စားစရာ ဘိ့

စပျစ်သီး ပတ်မ ှ ိ။ အဦးမှည့်ေသာ သေဘာသဖန်းသီး ကိ ငါေတာင့်တရ၏။ ၂ ေကာင်းေသာ

ြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ကွယ် ေပျာက်က ပီ။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ။

ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့သည် လအသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ ေချာင်း၍ ကည့်တတ်က၏။

အချင်းချင်း တေယာက်ကိ တေယာက် ေကျာ့ကွင်း ှ င့်ဘမ်းတတ်က၏။ ၃ ဒစ ိက်ကိ

ကိးစား၍ ပြခင်းငှါ အသင့် ှ ိ က၏။ မင်းသည် လက်ေဆာင်ကိ ေတာင်းတတ်၏။

တရားသ ကီး သည် တံစိးကိ စားတတ်၏။ သတပါးထက် ကီးေသာ သ သည် မတရားေသာ

ေလာဘကိ ထင် ှ ားေစတတ်၏။ ထိသိ့အမကိ ပ်ေစြခင်းငှါ ပတတ်က၏။ ၄

အေကာင်းဆံးေသာ သသည် ဆးပင်က့ဲသိ့ ြဖစ် ၏။ အေြဖာင့် ဆံးေသာ သသည် ဆးြခံထက်

ခက်လှ၏။သင်၏ကင်းေစာင့် တိ့သည် သတိေပးေသာေန၊့ သင်စစ် ေကာြခင်းကိ

ခံရေသာေနရ့က်သည် ေရာက်လာ ပီ။ ှ ိပ် စက်ေ ှ ာင့် ှ က်ရာကာလြဖစ်၏။ ၅

အေဆွခင်ပွန်းကိ မယံ ှ င့် ။ လမ်းြပေသာ သကိ အမီှမ ပ ှ င့် ။ သင့် ရင်ခွင်၌ အိပ်ေသာ

မယားကိ မယံမ၍၊ သင့် တ်တံခါးကိ ပိတ်ထားေလာ့။ ၆အေကာင်းမကား၊ သားသည်

အဘ၏အသေရ ကိ ဖျက်လိမ့်မည်။ သမီးသည် အမိကိ၎င်း၊ ေခ းမသည် ေယာကမကိ၎င်း

ရန်ဘက် ပလိမ့်မည်။ ကိယ်အိမ်သ အိမ် သားတိ့သည်လည်း ကိယ်ရန်သြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၇

ငါမကား၊ ထာဝရဘရားကိ ေြမာ်လင့် မည်။ ငါ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ

ငါခိလံမည်။ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေတာ် မမည်။ ၈အချင်းရန်သ၊

ငါ့အေပ မှာ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက် ြခင်း မ ှ ိ ှ င့် ။ ငါလဲေသာ်လည်း ထဦးမည်။ ေမှာင်မိက်၌

ထိင်ရေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် ငါ၏အလင်းြဖစ် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ ငါသည်

ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ အမျက်ေတာ်ကိ ခံရ၏။ ငါ့အမကိ စစ်ေကာ၍

တရားဆံး ြဖတ်ေတာ်မမမီှတိင်ေအာင် ငါခံရ၏။ ငါ့ကိ အလင်းထဲသိ့ ထတ်၍

ေနရာေပးေတာ်မေသာအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ပါရမီေတာ်ကိ ငါြမင်ရလိမ့်မည်။ ၁၀

သင်၏ဘရားဘရားသခင်ထာဝရဘရားကား၊ အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးေသာ

ငါ့ရန်သသည် ထိအမ ကိ ြမင်၍ ှ က်ေကာက်လိမ့်မည်။ သ၌ငါ့စိတ်ေြပလိမ့် မည်။ သသည်

လမ်းမှာ ွံ က့ဲ့သိ့ ေကျာ်နင်းြခင်းကိ ခံရ လိမ့်မည်။ ၁၁သင်၏ မိ ့ ိ းတည်ေသာကာလသည်

ေရာက်လိမ့် မည်။ အမိန့်ေတာ်အ ှ ိန်ကန်လိမ့်မည်။ ၁၂ ထိကာလ၌ အာ ရိြပည် ှ င့်

အဲဂတု မိမ့ျားမှ၎င်း၊ အဲဂတုြပည် ှ င့် ြမစ် ကီးစပ် ကားအရပ်မှ၎င်း၊

ပင်လယ်ကမ်းနားအရပ်ရပ်၊ ေတာင်ေြခရင်းအရပ်ရပ်တိ့ မှ၎င်း၊ သင့် ထံသိ့ လာကလိမ့်မည်။

၁၃ ထိသိ့ မြဖစ်မီှ ြပည်သြပည်သား ပမိေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ေကာင့် ြပည်ေတာ်သည်

လဆိတ်ညံလျက် ှ ိရလိမ့်မည်။ ၁၄ ကိယ်ေတာ်၏လတည်းဟေသာ အေပါင်း

အေဘာ်မ ှ ိဘဲ၊ ေတာတွင် ကရေမလေတာင်ေပ မှာ ေနရ ေသာ အေမွေတာ်သိးစကိ

သိးထိန်း ှ င်တံ ှ င့် ထိန်းေတာ် မပါ။ ေ ှ းကာလ၌ ှ ိသက့ဲသိ၊့ ဗာ ှ န်ြပည် ှ င့် ဂိလဒ်ြပည် ၌

ကျက်စားေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။ ၁၅သင်သည် အဲဂတုြပည်မှ ထွက်ေသာေန့၌ ြမင်

သည်အတိင်း၊ တဖန်အ့ံ သဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ငါြပ မည်။ ၁၆လအမျိုးမျိုးတိ့သည်

ငါ၏လတိ့၌ ှ ိသမ ေသာ တန်ခိးကိြမင်၍ မိန်းေမာေတွေဝလျက်၊ မိမိတိ့ တ်ကိ

လက် ှ င့် ပိတ်၍ နားပင်း ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ေ မက့ဲသိ့ ေြမမန့်ကိလျက်၍၊ တီက့ဲသိ့တွင် ထဲက

တန်လပ်လျက် ထွက်ကလိမ့်မည်။ ငါတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ၎င်း၊ သင့် ကိ၎င်း

ေကာက် ွံ ့ ကလိမ့်မည်။ ၁၈ အြပစ်မှလတ်ေတာ်မထေသာ၊ ကျန် ကင်းေသာ

အေမွေတာ်လတိ့၏ လွန်ကျူးြခင်းများကိ သည်းခံေတာ် မထေသာ၊ က ဏာ၌

ေမွေ့လျာ်ေသာေကာင့် အစဥ် အမျက်ထွက်ေတာ်မမေသာ ကိယ်ေတာ်က့ဲသိ့ အဘယ်

ဘရား ှ ိပါသနည်း။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ တဖန်သနား၍၊ အက ်ပ်တိ့၏

ဒစ ိက် ှ ိသမ တိ့ကိ ေကျာ်နင်းေတာ်မလိမ့် မည်။ အက ်ပ်တိ့၏ အြပစ်အလံးစံတိ့ကိ

နက်နဲေသာ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၀ ေ ှ းကာလမှစ၍ ဘိးေဘးတိ့အား

ကျိန်ဆိေတာ် မသည်အတိင်း၊ ယာကပ်၌ သစာေစာင့် ြခင်း၊ အာြဗဟံ အား

က ဏာေကျးဇး ပြခင်းကိ စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။
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၁ ဧလေကာ ှ ွာသား နာဟံခံရ၍၊ နိေနေဝ မိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ဟမကား၊ ၂ အြပစ် ှ ိသည်ဟ ထာဝရဘရားသည်

ယံလွယ်၍ ဒဏ်ေပးေသာ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားသည် ဒဏ်ေပး၍

အမျက်ြပင်းထန်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား သည် ရန်ဘက် ပေသာသတိ့ကိ ဒဏ်ေပး၍၊

ရန်သတိ့ကိ အ ငိးထားေတာ်မ၏။ ၃ထာဝရဘရားသည် စိတ် ှ ည်ေတာ်မ၏။ တန်ခိး လည်း

ကီးေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်၊ အြပစ်တည်ေသာ သ တိ့ကိ အြပစ်မှ လတ်ေတာ်မမ။

ထာဝရဘရားသည် ေလ ေဘွ၌၎င်း၊ မိဃ်းသက်မန်တိင်း၌၎င်း ကေတာ်မ၍၊ မိဃ်း

တိမ်တိ့သည် စက်ေတာ်ေအာက်၌ ေြမမန့်က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၄ ပင်လယ်ကိ ဆံးမ၍

ခန်းေြခာက်ေစေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ြမစ်ေရကိလည်း ကန်ေစေတာ်မ၏။ ဗာ ှ န်

ေတာင် ှ င့် ကရေမလေတာင်တိ့သည် ိး ွမ်း က၏။ ေလဗ န်အပွင့်လည်း ိး ွမ်း၏။ ၅

ကိယ်ေတာ်ေကာင့် ေတာင်တိ့သည် တန်လပ် လျက်၊ ကန်းတိ့သည် အရည်ကျိုလျက်၊

ေ ှ ေ့တာ်၌ ေြမ ကီး ှ င့် ေလာကဓာတ်မှစ၍ ေလာကသားအေပါင်းတိ့သည်

ေ ွလ့ျက် ှ ိ က၏။ ၆အမျက်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သရပ် ိင်သနည်း။ အမျက်ေတာ်အ ှ ိန်ကိ

အဘယ်သ ဆီးတား ိင်သနည်း။ မီးေလာင်သက့ဲသိ့ အမျက်ထွက်၍၊ ေကျာက်တိ့ကိ ဖိချ

ေတာ်မ၏။ ၇ ထာဝရဘရားသည် ေကာင်းေတာ်မ၏။ အမ ေရာက်ေသာအခါ

ရဲတိက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ခိလံေသာသတိ့ ကိ သိမှတ်ေတာ်မ၏။ ၈ ရန်သေနရာကိ

လမ်းမိးေသာ ြမစ်ေရ ှ င့် ဆံး ံ း ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ ရန်သတိ့ကိ ေမှာင်မိက်လိက်လိမ့်မည်။ ၉

ထာဝရဘရားတဘက်၌ အဘယ်သိ့ ကံစည်က သနည်း။ အ ပီးဆံး ံ းေစေတာ်မမည်။

တဖန် ှ ိပ်နင်းစရာ အေကာင်းမ ှ ိရ။ ၁၀သတိ့သည် ဆးပင်က့ဲသိ့ အချင်းချင်း ညိတွယ်

လျက်၊ စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မးသက့ဲသိ့ြဖစ်လျက်၊ ေသွ့ ေြခာက်ေသာအမိက်က့ဲသိ့

မီးေလာင်ြခင်းကိ ခံရကလိမ့် မည်။ ၁၁ထာဝရဘရားတဘက်၌ မေကာင်းေသာ အ ကံ ကိ

ကံစည်ေသာအဓမတိင်ပင်အမတ်သည် သင့်အထဲက ေပလာ ပီ။ ၁၂ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့သည် စံလင်၍ အေရအတွက်အားြဖင့် များြပားေသာ်လည်း၊

ဆံး ံ း၍ ကွယ်ေပျာက်ရကလိမ့်မည်။ သင့် ကိ ငါ ှ ဥ်းဆဲ ဘးေသာ်လည်း ေနာက်တဖန်

မ ှ ဥ်းဆဲ။ ၁၃ယခမှာ သင်၌ သတင်ေသာ ထမ်းဘိးကိ ငါချိုး ပယ်၍၊ ချည်ေ ှ ာင်ေသာ

ကိးတိ့ကိလည်း ြဖတ်မည်။ ၁၄ သင်၏အမ၌ ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မသည် ကား၊

သင်၏အမျိုးမဆက်မ ယ်ရ။ ထေသာ ပ်တ ှ င့် သွန်းေသာ ပ်တတိ့ကိ

သင်၏ဘရားေကျာင်းမှ ငါပယ် ှ င်းမည်။ သင်သည် ယတ်မာေသာေကာင့် သင်၏

သချုင်းကိ ငါလပ်မည်။ ၁၅ ငိမ်သက်ြခင်း၏ ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်း စကားကိ

ကားေြပာေသာ သ၏ေြခတိ့ကိ ေတာင်ေပ မှာ ကည့်ကေလာ့။ အိယဒအမျိုး၊ သင်၏ဓမပဲွကိ

ခံေလာ့။ သစာဂတိထားသည်အတိင်း သစာဝတ်ကိ ေြဖေလာ့။ အဓမလသည်

ှ င်း ှ င်းပယ်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံရေသာေကာင့် ေနာက်တဖန်သင့် ကိ မေကျာ်မနင်းရ။

၂ ဖျက်ဆီးေသာသသည် သင့် ေ ှ သိ့့ ေရာက်လာ ပီ။ သင်၏ရဲတိက်ကိ သတိ ပေလာ့။

လမ်းကိ ေစာင့် ေလာ့။ ကိယ်ခါးကိ ခိင်ခ့ံေစေလာ့။ ကျပ်ကျပ်အား ယေလာ့။ ၂

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသ ေရလ၏ဘန်းက့ဲသိ့ ယာကပ်၏ဘန်းကိ

ပြပင်ေတာ်မ၏။ သတ်သင်ေသာ သတိ့သည် ယာကပ်အမျိုးကိ သတ်သင် ၍၊

သ၏အခက်အလက်တိ့ကိ ပယ် ှ င်း က ပီ။ ၃သရဲတိ့သည် နီေသာ ဒိင်းလားကိ ေဆာင်၍၊

နီေသာ အဝတ်ကိဝတ်က၏။ ခင်းကျင်းေသာေန့၌ ရထား တိ့သည် သံလက်နက် ှ င့်

ေတာက်ပ၍၊ လံှတံတိ့သည် အလွန်လပ် ှ ား က၏။ ၄ ရထားတိ့သည် လမ်း၌

ဟန်းဟန်းြမည်၍၊ လမ်းမတိ့၌ ေတာင်ေြမာက်ေြပး က၏။ မီး းအဆင်း အေရာင် ှ ိ၍၊

လ ပ်စစ်က့ဲသိ့ ေြပး က၏။ ၅ စစ်သရဲတိ့ကိ ိးေဆာ်ေတာ်မ၏။ သတိ့သည် ချီသွားစဥ်

သတပါးကိ တွန်းချ က၏။ မိ ့ ိ းသိ့ အလျင် အြမန်သွား၍ ြပအိးတိ့ကိ ြပင်ဆင် က၏။ ၆

ြမစ်တံခါးပွင့်လ င်၊ နန်းေတာ်သည် ကွယ်ေပျာက် ၏။ နိေနေဝသတိ့သမီးကိ အဝတ်ခ တ်၍

ထတ်ရ၏။ ၇အပျိုေတာ်တိ့သည် ချိုးက့ဲသိ့ က၍ ရင်ပတ်ကိ တီးလျက် လိက်ရက၏။

၈ ေ ှ းကာလမှစ၍ နိေနေဝ မိသ့ည် ေရကန်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ယခမကား၊ ေရတိ့သည်

စီးထွက်က၏။ ရပ်က။ ရပ်ကဟဟစ်ေသာ်လည်း အဘယ်သမ ြပန်၍ မကည့်။ ၉ ေငွကိ

လယက။ ေ ကိလည်း လယက။ ှ စ် သက်ဘွယ်ေသာ တန်ဆာများကိ ေ တိက်ေတာ်ထဲက

ထတ်၍ မကန် ိင်။ ၁၀ မိေ့တာ်သည် ဟင်းလင်းေနရ၏။ ဥစာမ ှ ိ ၊ လဆိတ်ညံလျက် ြဖစ်၏။

မိသ့ားအေပါင်းတိ့သည် စိတ် ပျက်လျက်၊ ဒးချင်းထိခိက်လျက်၊ အလွန်ခါးကိက်လျက်၊

မျက် ှ ာမည်းလျက် ှ ိ က၏။ ၁၁ ြခေသ့ေနရာအရပ်၊ ြခေသ့ပျို စားရာအရပ်၊ ြခေသ့၊ ြခေသ့မ၊

ြခေသ့ကေလးတိ့သည်အဘယ်သမ မေကာက်ေစဘဲ၊ကျင်လည်ရာအရပ်သည်အဘယ်မှာ

ှ ိသနည်း။ ၁၂ ြခေသ့သည် သားငယ်များတိ့ ကိက်ြဖတ်လျက်၊ ြခေသ့မတိ့ လည်ပင်းကိ

ှ စ်လျက်၊ လယဖျက်ဆီးေသာ အေကာင်များကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍ မိမိမီှခိရာတွင်းတိ့ကိ ြပည့်

ေစတတ်၏။ ၁၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင်၏ရထား တိ့ကိ မီးခိးထဲမှာ မီး ိမ့ည်။ သင်၏ြခေသ့ပျိုတိ့ကိ

ထား ြဖင့် ဖျက်ဆီးမည်။ သင်လယေသာ ဥစာကိ ေြမ ကီးမှ ပယ် ှ င်းမည်။ သင်၏သံတမန်တိ့

စကားသံကိ ေနာက် တဖန် အဘယ်သမ မကားရ။

၃ လအသက်ကိ သတ်တတ်ေသာ မိ့၌အမဂလာ ြဖစ်ေစေသာ၊ လှည့် စားြခင်း၊

အ ိင်အထက် ပြခင်း ှ င့် ြပည့် ဝ၏။ ဘမ်းမိေသာအရာကိ မလတ်တတ်။ ၂

ှ င်တံ ှ င့် ိက်သံ၊ လှည်းဘီးလိမ့်သံ၊ ြမင်းခန်သံ၊ ရထားေြပးသံကိ ကားရ၏။ ၃

ြမင်းစီးသရဲသည် မီးေတာက်ေသာ ထား၊ လ ပ် စစ်ြပက်ေသာ လံှကိချီလျက်၊

တိက်ေသာသရဲအများ ှ င့် ေသေသာသအပံပံ ှ ိ က၏။ အေသေကာင်တိ့ကိ ေရတွက်

၍ မကန် ိင်။ လေသေကာင်များကိ ထိမိ၍ လဲတတ်က ၏။ ၄ အဆင်းလှ၍

ပစားတတ်လျက်၊ မတရားေသာ ေမထန်အမ ှ င့် စန်းမအတတ်အားြဖင့် ၊ လအမျိုးမျိုး

အ ယ် ယ်တိ့ကိ ကန်သွယ်လပ်တတ်ေသာ ြပည်တန်ဆာ မိန်းမသည် မတရားေသာ

ေမထန်ကိ ပဖန်များြပား ေသာေကာင့် ၊ ၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်

ေတာ်မသည်ကား၊ သင့်တဘက်၌ ငါေန၏။ သင့်အဝတ် ကိ သင်၏မျက် ှ ာေပ မှာ လှန်၍

အတိင်းတိင်းအြပည် ြပည်ေ ှ မှ့ာ သင်၌ အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ငါြပမည်။

၆ သင်၌ မစင်ကိပစ်၍ ညစ် းေစ ပီးမှ၊ သတပါး တိ့ ကည့်စရာထားမည်။ ၇ သင့် ကိ

ြမင်သမ ေသာသတိ့က၊ နိေနေဝ မိ ့ ပျက်စီး ပီ။ အဘယ်သြမည်တမ်းမည်နည်းဟဆိလျက်၊

သင့် ထံမှေြပး ကလိမ့်မည်။ ှ စ်သိမ့်ေစေသာ သတိ့ကိ သင့်အဘိ့ အဘယ်မှာ ငါ ှ ာ၍

ရ ိင်သနည်း။ ၈သင်သည် ြမစ် ကားမှာ တည်ေသာ ေနာမန် မိ ့ထက် ကီးြမတ်သေလာ။

ထိ မိကိ့ ေရဝိင်းလျက်၊ ပင်လယ် သည် မိက့ျံုးြဖစ်၏။ မိ ့ ိ းလည်း ပင်လယ် ှ င့် စပ်

သတည်း။ ၉ အဲသေယာပိြပည် ှ င့် အဲဂတုြပည်သည် သ၏ လက်နက်ြဖစ်၏။ ေရတွက်၍

မကန် ိင်။ ဖတြပည် ှ င့် လိဗြပည်လည်း သ၏လက်နက်အဝင် ြဖစ်၏။ ၁၀ သိ့ေသာ်လည်း၊

ထိ မိကိ့ ရန်သတိ့သည် တိက်၍ သိမ်းသွား က ပီ။ မိသ့ားငယ်တိ့ကိ လမ်းဦး ှ ိသမ တိ့၌

ချိုးဖ့ဲလျက်၊ ဂဏ်အသေရ ှ ိေသာ မိသ့ားတိ့ကိ စာေရးတံ ချလျက်၊ အား ကီးေသာ

မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ သံ ကိး ြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်လျက် ပက ပီ။ ၁၁ သင်သည်လည်း

မိန်းေမာေတွေဝလျက် ပန်း ေ ှ ာင်၍ ေနရလိမ့်မည်။ ရန်သ၏လက် ှ င့် လွတ်ေအာင်

ခိင်ခ့ံေသာအရပ်ကိ ှ ာရလိမ့်မည်။ ၁၂သင်၏ရဲတိက် ှ ိသမ တိ့သည် ေ ှ ့ဦးစွာ မှည့် ေသာ

အသီးကိ သီးေသာသေဘာသဖန်းပင် ှ င့် တက လိမ့်မည်။ လပ်လ င် စားချင်ေသာသ၏

ပစပ်ထဲသိ့ ကျလိမ့်မည်။ ၁၃ သင်၏လတိ့သည် သင့်အလယ်၌ မိန်းမက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊

ြပည်တံခါးတိ့သည် ရန်သတိ့အား ကျယ်ကျယ်ပွင့် လျက်၊ ကန့်လန့်ကျင်တိ့သည်

မီးေလာင်လိမ့်မည်။ ၁၄ ရန်သဝိင်းထားေသာ ကာလဘိ့ ေရကိ ခပ်ထား ေလာ့။

ရဲတိက်တိ့ကိ ခိင်ခ့ံေစေလာ့။ ွံ ထဲ့သိ့ ဝင်၍ အတ် ေြမကိ နင်းနယ်ေလာ့။ အတ်ဖိကိ

ြပင်ဆင်ေလာ့။ ၁၅ ထိအရပ်၌ပင် သင့် ကိ မီးေလာင်လိမ့်မည်။ ထား ှ င့် ခတ်ြဖတ်လိမ့်မည်။

ယာလက်ကျိုင်းကိက်စားသက့ဲသိ့ ကိက်စားလိမ့်မည်။ ယာလက်ကျိုင်း ှ င့် အရာဘကျိုင်း

ေကာင်တိ့သည် များသက့ဲသိ့ သင်၏လတိ့ကိ များြပားေစ ြခင်းငှါ ကိးစားေလာ့။ ၁၆

မိဃ်းေကာင်းကင် ကယ်များသည်ထက်၊ သင်၏ ကန်သည်တိ့ကိ များြပားေစေသာ်လည်း၊

ယာလက်ကျိုင်း တိ့သည် ှ ံ ့ြပား၍ ပျံသွားတတ်က၏။ ၁၇ သင်၏မင်းသားတိ့သည်

အရာဘကျိုင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ဗိလ်တိ့သည် ေဂါဘကျိုင်းက့ဲသိ့၎င်းြဖစ်၍၊ ချမ်းေသာ အခါ

ေစာင်ရန်းနားမှာ ပစ်တတ်က၏။ ေနထွက်ေသာ အခါ ပျံသွား၍ အဘယ်အရပ်သိ့

ေရာက်သည်ကိ မသိရ။ ၁၈ အိအာ ရိ ှ င်ဘရင်၊ သင်၏သိးထိန်းတိ့သည် အိပ်ေပျာ်လျက်၊

သင်၏မးမတ်တိ့သည် ကျိန်းဝပ်လျက်၊ သင်၏လအေပါင်းတိ့သည် ေတာင် ိးေပ မှာ
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အရပ်ရပ် သိ့ ကဲွြပားလျက် ှ ိ၍၊ အဘယ်သမ မစေဝးေစ။ သင်၏ အနာမေပျာက် ိင်။

ြပင်းစွာခံရ၏။ သင်၏သိတင်းကိ ကားသမ ေသာ သတိ့သည် သင့်အေပ မှာ လက်ခပ်တီး

ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ သင် ပေသာ အဓမအမ ကိ မခံဘဲလွတ်ေသာ သကား

အဘယ်သနည်း။
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ဟဗကုတ်

၁ ပေရာဖက်ဟဗကုတ်ခံရေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ် အချက်ဟမကား၊ ၂ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကားေတာ် မမဘဲ၊ အဘယ်မကာလပတ်လံး အက ်ပ်ေအာ်ဟစ်ရပါ

မည်နည်း။ ကယ်တင်ေတာ်မမဘဲ အက ်ပ်သည် အဓမ အမကိ ခံ၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌

အဘယ်မကာလပတ်လံး ေအာ် ဟစ်ရပါမည်နည်း။ ၃ မတရားေသာအမကိ အက ်ပ်အား

အဘယ် ေကာင့် ြပေတာ်မသနည်း။ အဓမအမကိ အဘယ်ေကာင့် ြမင်ေစေတာ်မသနည်း။

လယြခင်း၊ အ ိင်အထက် ပြခင်း အမသည် အက ်ပ်ေ ှ မှ့ာ အဘယ်ေကာင့် ှ ိရပါသ

နည်း။ ြငင်းခံြခင်း၊ ရန်ေတွ့ြခင်းကိလည်း အဘယ်ေကာင့် လချင်း ပရပါသနည်း။ ၄

သိ့ြဖစ်၍ တရားေလျာ့ပါ၏။ တရားသြဖင့် စီရင် ဆံးြဖတ်ြခင်းမ ှ ိပါ။ မတရားေသာ

သတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ ဝိင်းေသာေကာင့် ၊ မတရားသြဖင့် စီရင်

ဆံးြဖတ်ကပါ၏။ ၅သစာပျက်ေသာသတိ၊့ ကည့် ဆင်ြခင်၍ အလွန်မိင်ေတွကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့အား သတပါး ြပ န်ေသာ်လည်း သင်တိ့ မယံေသာ အမကိ

သင်တိ့လက်ထက်ကာလ၌ ငါ ပ၏။ ၆ ြပင်းထန်လျင်ြမန်ေသာ ခါလဒဲအမျိုးကိ ငါ ိး ေဆာ်၏။

ကိယ်မပိင်ေသာ ေနရာအရပ်တိ့ကိ သိမ်းယ ြခင်းငှါ ေြမတြပင်လံး၌ ချီသွား ကလိမ့်မည်။ ၇

အလွန်ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ သြဖစ်၍ ကိယ် အလိအေလျာက်တရားစီရင်ဆံးြဖတ်က၏။

၈သတိ့၏ ြမင်းသည် ကျားသစ်ထက် လျင်ြမန်၏။ ညဥ့်၌ လည်ေသာ ေတာေခွးထက်

ကမ်းတမ်း၏။ ြမင်းစီး သရဲတိ့သည် အေဝးကလာ၍ ခန် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်

ကိ ကိက်စားြခင်းငှါ လျင်ြမန်ေသာ ေ လင်းတက့ဲသိ့ ပျံ လာကလိမ့်မည်။ ၉

ထိသအေပါင်းတိ့သည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းငှါ လာက ၏။ ေ ှ သိ့့သာ မျက် ှ ာ ပေသာ

အလံးအရင်းြဖစ်၍၊ ဘမ်း မိေသာသတိ့ကိ သဲလံး ှ င့်အမ စေဝးေစကလိမ့်မည်။ ၁၀

ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အားမနာ၊ မင်းများတိ့ကိ ြပက် ယယ် ပကလိမ့်မည်။ ရဲတိက် ှ ိသမ တိ့ကိ

က့ဲရဲလ့ျက်၊ ေြမ မန့်ကိ ပံထား၍ တိက်ယကလိမ့်မည်။ ၁၁ ထိေနာက် သတိ့သည်

သေဘာေြပာင်းလဲလျက် လွန်ကျူး၍ အြပစ်ခံရကလိမ့်မည်။ မိမိတိ့ တန်ခိးသည်

မိမိတိ့ ဘရားြဖစ်ေလသည်တကား။ ၁၂ အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်၏ဘရားသခင်၊

သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် နိစထာဝရ တည်ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။

သိ့ဟတ်လ င်၊ အက ်ပ် တိ့သည် ေသြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် ကပါမည်။ အိထာဝရ ဘရား၊

အက ်ပ်တိကိ့ စစ်ေကာြခင်းငှါသတိ့ကိ ခန့်ထား ေတာ်မ ပီ။ အိေကျာက်ထရံ၊ ဆံးမေစြခင်းငှါ

သတိ့ကိ ေနရာချေတာ်မ ပီ။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် ဒစ ိက်ကိ ကည့် ေတာ်မမ။

သန့် ှ င်းေသာ မျက်စိ ှ ိေတာ်မ၏။ အဓမအမကိ ကည့် ၍ ေနေတာ်မမတတ်ပါ။

သိ့ြဖစ်၍၊ သစာပျက်ေသာ သတိ့ ကိ အဘယ်ေကာင့် ကည့် ၍ ေနေတာ်မသနည်း။

အဓမ လသည် မိမိထက်ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ ကိက်စားေသာ အခါ၊ အဘယ်ေကာင့်

တိတ်ဆိတ်စွာ ေနေတာ်မသနည်း။ ၁၄ လသတဝါတိ့ကိလည်း ပင်လယ်ငါးက့ဲသိ့၎င်း၊

မင်းမ ှ ိေသာ ပိးေကာင်က့ဲသိ့၎င်း အဘယ်ေကာင့် ြဖစ် ေစေတာ်မသနည်း။ ၁၅ ရန်သသည်

ထိသအေပါင်းတိ့ကိ ငါးမ ား ှ င့် မ ား လျက်၊ ကွန် ှ င့်အပ်လျက်၊ ပိက် ှ င့် ေလှာင်လျက် ဝမ်း

ေြမာက် င်လန်းတတ်၏။ ၁၆ မိမိကွန်အား ယဇ်ပေဇာ်၍၊ မိမိပိက်အား နံသ့ာ ေပါင်းကိ

မီး ိတ့တ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ထိတန်ဆာ အားြဖင့် ဥစာရတတ်၍ ဝစွာစားရ၏။ ၁၇

သိ့ြဖစ်၍၊ သသည် ပိက်ကွန်ထဲက ငါးတိ့ကိ သွန်း ေလာင်းရပါမည်ေလာ။ လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ

မ ှ ေြမာဘဲ အစဥ်လပ် ကံရပါမည်ေလာ။

၂ ငါသည် ငါ့လင့် စင်ေပ မှာ ရပ်လျက်၊ ရဲတိက်၌ အ မဲေနလျက်၊ ငါ့အား အဘယ်သိ့

မိန့်ေတာ်မမည်ကိ၎င်း၊ အြပစ်တင်လ င် အဘယ်သိ့ ြပန်ေလာက်ရမည်ကိ၎င်း

ငါေစာင့် ၍ ေနစဥ်တွင်၊ ၂ ထာဝရဘရားကလည်း၊ ဘတ်ေသာ သသည် ေြပးလျက်

ဘတ် ိင်ေအာင်၊ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ သင်ပန်း ေပ မှာ အကရာတင်၍ ေရးမှတ်ေလာ့။

၃ ထိ ပါ ံသည် ချိန်းချက်ေသာ အချိန် ှ င့် ဆိင်၍ အမကန်ရေသာ ကာလကိ

ဆိလိ၏။ မသာ ှ င့် ကင်းလွတ် ၏။ ဆိင်းေသာ်လည်း ေြမာ်လင့် ေလာ့။ ေနာက်မကျဘဲ

ဧကန်အမှန် ေရာက်လိမ့်မည်။ ၄ စိတ်ြမင့် ေသာ သသည် သေဘာမေြဖာင့် ။

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သမကား၊ မိမိယံကည်ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့်မည်။ ၅ ထိမှတပါး၊

စပျစ်ရည် ှ င့် ေပျာ်ေမွေ့သာ သသည် သစာပျက်တတ်၏။ မာနေထာင်လားေသာသသည်

ကိယ် ေနရာ၌မေန ိင်ဘဲ၊ မိမိေလာဘကိ မရဏာ ိင်ငံက့ဲသိ့ ကျယ်ေစလျက်၊ ေသမင်းက့ဲသိ့

မေြပ ိင်ေသာ စိတ် ှ ိ လျက်၊ တိင်းသ ိင်ငံသား အမျိုးမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ မိမိထံ သိ့

ဆဲွငင်၍ စေဝးေစ၏။ (Sheol h7585) ၆ ထိသအေပါင်းတိ့သည် သတဘက်၌

ပံစကား ှ င့် က့ဲရဲေ့သာ နိမိတ်စကားကိ သံးေဆာင်လျက်၊ ကိယ်မပိင် ေသာ ဥစာကိ

ဆည်းဖးေသာသသည်အမဂလာ ှ ိ၏။အဘယ်မကာလပတ်လံးကိယ်အေပ မှာ ေကးများကိ

တင်ေစပါလိမ့်မည်နည်းဟ မက်ဆိကမည်မဟတ်ေလာ။ ၇ သင့် ကိ ကိက်ေသာ

သတိ့သည် ချက်ြခင်း ထက မည်မဟတ်ေလာ။ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာ သတိ့သည် ိး ကမည်

မဟတ်ေလာ။ သင်သည် သတိလ့ယရာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၈သင်သည် များစွာေသာလမျိုးတိ့ကိ

လယေသာ ေကာင့် ၊ ကျန် ကင်းေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် သင့် ကိ လယကလိမ့်မည်။

လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ်၊ ြပည် သ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာအြပစ်ေကာင့်

ပ ကလိမ့်မည်။ ၉ မိမိအသိက်ကိ ြမင့် ေသာ အရပ်၌တင်၍ ေဘး ဒဏ်လက်မှ

မိမိလွတ်ေစြခင်းငှါ၊ မေကာင်းေသာ အဓမ စီးပွားကိ မိမိအမျိုးအဘိ့ ှ ာေသာသသည်

အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၀ သင်သည် လများတိ့ကိ လပ် ကံေသာအားြဖင့် ကိယ်အမျိုးကိ

အ ှ က်ကဲွေစြခင်းငှါ ကံစည်၍၊ ကိယ် အသက်ကိ ြပစ်မှား ပီ။ ၁၁ အကယ်စင်စစ်

ေကျာက်တလံးသည် ေကျာက် ထရံထဲက ဟစ်ေခ ၍၊ ထပ်တေချာင်းသည် သစ်သားစထဲ

က ထးေလ၏။ ၁၂လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ် ှ င့် ွာကိ တည်ေသာသ၊ အဓမအမ ှ င့်

မိကိ့ ခိင်ခ့ံေစေသာ သ သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၃လများတိ့သည် မီးထဲမှာ လပ်ေဆာင်၍၊

အမျိုး မျိုးတိ့သည် အချည်း ှ ီးေသာ အမ၌ ပင်ပန်းေစြခင်းငှါ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားစီရင်ေတာ်မ ပီ။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊ ပင်လယ်ေရသည် မိမိေနရာ ကိ

လမ်းမိးသက့ဲသိ၊့ ေြမ ကီးသည် ထာဝရဘရား၏ ဘန်း ေတာ်ကိ သိက မ်းြခင်းပညာ ှ င့်

ြပည့် စံလိမ့်မည်။ ၁၅ မိမိအိမ်နီးချင်း၌ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်းကိ ြမင်လိ၍၊ သကိ့

ယစ်မးေစြခင်းငှါ ေသရည်ေသရက်ကိ ေလာင်း၍ ေသာက်ေစေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ၏။

၁၆ သင်သည် အသေရပျက်၍ အ ှ က်ကဲွြခင်း ှ င့် ဝလိမ့်မည်။ ကိယ်တိင်ေသာက်၍

အဝတ်ခ တ်ြခင်းကိ ခံရ လိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏ လက်ျာလက်ေတာ်၌ ှ ိေသာ

ဖလားသည် သင့် ဆီသိ့ ေရာက်၍၊ ွံ ှ ာဘွယ်ေသာ ေအာ့ အန်ြခင်းသည် သင့်အသေရကိ

လမ်းမိးလိမ့်မည်။ ၁၇ ေလဗ န်ေတာင်ကိ အ ိင်အထက် ပေသာအြပစ်၊ တိရစာန်များကိ

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ အြခင်း အရာ ှ င့် ဖျက်ဆီးေသာ အြပစ်သည် သင့် ကိ လမ်းမိးလိမ့်

မည်။ လအသက်ကိ သတ်ေသာအြပစ်၊ ြပည်သ မိသ့ား အေပါင်းတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာ

အြပစ် ှ ိ၏။ ၁၈ထလပ်ေသာ ပ်တသည် အဘယ်အကျိုးကိ ေပး၍၊ လက်သမားသည်

ထလပ်ရသနည်း။ သွန်းေသာ ပ်တ ှ င့် မိစာဆရာသည် အဘယ်အကျိုးကိ ေပး၍၊ လပ်

ေသာသသည် မိမိအလပ်ကိ မီှခိလျက်၊ စကားအေသာ ပ်တတိ့ကိ လပ်ရသနည်း။ ၁၉

သစ်သားအား၊ ိးေတာ်မပါဟ၍၎င်း၊ စကား အေသာေကျာက်အား၊ ထေတာ်မပါဟ၍၎င်း

ဆိေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ထိအရာသည် သွန်သင်လိမ့် မည်ေလာ။ ေ ေငွ ှ င့်

မွမ်းမံလျက် ှ ိ၏။ အတွင်း၌ အသက်အလင်းမ ှ ိပါတကား။ ၂၀ထာဝရဘရားမကား၊

သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန် ေတာ်၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ၊့ ေ ှ ေ့တာ်၌ ငိမ်ဝပ်စွာ

ေနကေလာ့။

၃ ပေရာဖက် ဟဗကုတ်၏ပဌနာစကားတည်းဟ ေသာ ှ ိေဂျာ တ်သီချင်း၊ ၂

အိ ထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်သံကိ ကား၍

ေကာက် ွံ ပ့ါ ပီ။ အိထာဝရ ဘရား၊ ယခ ှ စ်များအတွင်းတွင် အမေတာ်ကိ ပြပင်

ေတာ်မပါ။ ယခ ှ စ်များအတွင်းတွင် ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပါ။ အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ်လည်း

က ဏာတရားကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မပါ။ ၃ ဘရားသခင်သည် ေတမန် မိမှ့၎င်း၊

သန့် ှ င်း ေသာ ဘရားသည် ပါရန်ေတာင်မှ၎င်း ကေတာ်မ၏။ ဘန်းေတာ်သည်

မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ဖံးအပ်လျက်၊ ေြမ ကီးသည် ဂဏ်အသေရေတာ် ှ င့် ြပည့်စံလျက်

ှ ိ၏။ ၄ အဆင်းအေရာင်ေတာ်သည် ေနေရာင်က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ လက်ေတာ်မှ

ေရာင်ြခည်သည် ထွက်၍၊ ဘန်း အာ ေဘာ်ေတာ်ကိ ကွယ်ကာေလ၏။ ၅ ေ ှ ေ့တာ်၌

ကာလနာေဘးသည် သွား၍၊ ပ ေလာင်ြခင်းေဘးသည် ေြခေတာ်ကိ ြခံရံလျက် ှ ိ၏။

၆ ရပ်၍ ေြမ ကီးကိ တိင်းေတာ်မ၏။ ကည့် ၍ လမျိုးတိ့ကိ တန်လပ်ေစေတာ်မ၏။

အစဥ်အ မဲတည် ေသာ ေတာင်တိ့သည် ကျိုးပ့ဲ၍၊ ထာဝရကန်း ိးတိ့သည် ွတ် က၏။

ထာဝရလမ်းတိ့ကိ ကေတာ်မ၏။ ၇ က ှ န်ြပည်၌ တဲတိ့သည် ဆင်းရဲခံြခင်း၊ မိဒျန်
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ြပည်၌ ကလားကာတိ့သည် လပ် ှ ားြခင်းကိ ငါြမင်၏။ ၈ အိ ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကယ်တင် ရာြမင်းရထားေတာ်ကိ စီးေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ြမစ်တိ့ ကိ

အမျက်ထွက်ေတာ်မသေလာ။ ြမစ်များတဘက်၌ စိတ် ထေတာ်မသေလာ။ ပင်လယ်ကိ

ရန် ငိးဖဲွေ့တာ်မသေလာ။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည် အမျိုးအ ွယ်ေတာ်တိ့၌ ထား ေတာ်မေသာ

သစာဂတိ ှ ိသည်အတိင်း၊ ေလးလက်နက် ေတာ်ကိ ထတ်ြပေတာ်မ၏။ ေြမ ကီး၌

ြမစ်တိ့ကိ ေပါက်ေစ ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေတာင်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင်၍

တန်လပ် ကပါ၏။ လံေသာ ေရသည် လမ်းမိးပါ၏။ ပင်လယ်သည် ေအာ်ဟစ်၍

လက်ကိ ချီပါ၏။ ၁၁ ေန ှ င့်လသည် မိမိတိ့ေနရာ၌ရပ်၍ ေနပါ၏။ သတိ့ အလင်း၌

ြမားေတာ်တိ့သည် သွား၍၊ သတိ့ေရာင် ြခည်၌ လံှေတာ်သည်လည်း လ ပ်စစ်ြပက်ပါ၏။

၁၂ အမျက်ေတာ်ထွက်လျက် တြပည်လံး ချီသွား၍၊ ေဒါသစိတ် ှ င့် လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ

နင်းနယ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်၏လတိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်း၊ ကိယ် ေတာ်ေပးေတာ်မ၍

ဘိသိက်ခံေသာသတိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအလိငှါ ထွက် ကေတာ်မ၏။ အဓမလ၏အိမ်၌

ဦးေခါင်းကိ ှ ိပ်စက်၍၊ မလအြမစ်ကိ လည်ပင်းတိင်ေအာင် ပယ် ှ င်းေတာ်မ၏။ ၁၄

ဗိလ်မင်းတိ့၏ ဦးေခါင်းကိ ြမားေတာ်တိ့ ှ င့် ထတ်ချင်းခပ်ထိးေတာ်မ၏။ ထိသတိ့သည်

အက ်ပ်တိ့ကိ လွင့် ေစြခင်းငှါ ေလြပင်းမန်တိင်းက့ဲသိ့ တိက် ကပါ၏။ ဆင်းရဲသားတိ့ကိ

အမှတ်တမ့ဲ ကိက်စားမည့်အ ကံ ှ ိသက့ဲ သိ့ ဝမ်းေြမာက်ကပါ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ်သည်

ြမင်းေတာ်များကိ စီး၍၊ ေရ ဟန်းဟန်းြမည်ေသာ ပင်လယ်အလယ်သိ့ ချီသွားေတာ်

မ၏။ ၁၆ ဗျာဒိတ်ေတာ်သံကိ ငါ ကားေသာအခါ ရင်၌ လပ် ှ ားြခင်း၊ ေမးခိင်ြခင်း၊

အ ိးေဆွးေြမ့ြခင်း၊ တကိယ် လံးတန်လပ်ြခင်း ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ အမေရာက်

ေသာေန၊့ လပ် ကံေသာသသည် ငါ၏လမျိုးကိ တိက်လာ ေသာေနတိ့င်ေအာင် ငါသည်

ေနရစ်ရမည်။ ၁၇သေဘာသဖန်းပင် မပွင့် ရ၊ စပျစ်ပင်မသီးရ၊ သံလွင်ပင်၏ေကျးဇးကိ

ေြမာ်လင့် ၍မခံရ၊ လယ်တိ့သည် အသီးအ ှံ ကိ မေပးရ၊ သိးြခံ၌ သိးကန်၍ တင်းကပ်၌

ွားမ ှ ိရ။ ၁၈ သိေ့သာ်လည်း၊ ထာဝရဘရား၌ ငါဝမ်းေြမာက် ၍၊ ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပ လျက် င်လန်းမည်။ ၁၉ အ ှ င်ထာဝရဘရားသည်

ငါ၏အစွမ်းသတိြဖစ် ေတာ်မ၏။ ငါ့ေြခကိ သမင်ေြခက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစ၍၊ ငါ၏ြမင့် ရာ

အရပ်ေပ မှာ ငါ့ကိ ေနရာချေတာ်မမည်။
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၁ ယဒ ှ င်ဘရင်အာမန်သား ေယာ ှ ိမင်းလက် ထက်၊ ဟိဇကိ၊ အာမရိ၊

ေဂဒလိတိ့မှ ဆင်းသက်ေသာ က ှ ိ၏သား ေဇဖနိသိ့ ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂ ြပည်တြပည်လံး၌ ှ ိေလသမ တိ့ကိ အကန် အစင်

ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မ၏။ ၃ လ ှ င့် တိရစာန်တိ့ကိ

ပယ် ှ င်းမည်။ မိဃ်း ေကာင်းကင်ငှက် ှ င့် ပင်လယ်ငါးတိ့ကိ၎င်း၊ အဓမလတိ့ ှ င့်တကွ

ြပစ်မှားစရာအေကာင်းတိ့ကိ၎င်း ငါပယ် ှ င်း မည်။ ေြမတြပင်လံး၌ ှ ိေသာ

လသတဝါတိ့ကိလည်း ငါ ပယ် ှ င်းမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ ငါတိက်၍၊ ဤအရပ်၌ ကျန် ကင်းေသာ ဗာလဘရား၏

တပည့် တိ့ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ၎င်း၊ ၅ ေကာင်းကင်တန်ဆာများကိ

အိမ်မိးေပ မှာ ကိးကွယ်ေသာသ၊ ထာဝရဘရား ှ င့် မာလခံဘရားကိ တိင်တည်လျက်

ကျိန်ဆိကိးကွယ်ေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊ ၆ထာဝရဘရား၏ေနာက်ေတာ်သိ့မလိက်၊ ဆတ်

သွားေသာသ၊ ထာဝရဘရားကိ မ ှ ာေဖွ၊ မေမးြမန်းေသာ သတိ့ကိ၎င်း ငါပယ် ှ င်းမည်။ ၇

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ေ ှ ေ့တာ်၌ ငိမ်သက်စွာ ေနကေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ေနနီ့း ပီ။

ထာဝရဘရား သည် မိမိယဇ်ပဲွေတာ်ကိ ြပင်ဆင်၍၊ ပဲွဝင်ေသာ သတိ့ကိ

သန့် ှ င်းေစေတာ်မ ပီ။ ၈ ထာဝရဘရားပဲွခံေတာ်မေသာ ေန့၌ မင်းများ၊

ေဆွေတာ်မျိုးေတာ်များ ှ င့် ထးြခားစွာ ဝတ်ေသာသများ အေပါင်းတိ့ကိ ငါစစ်ေကာမည်။ ၉

သတပါး၏အိမ်တံခါးခံကိ ေကျာ်၍ အ ိင် အထက် ပြခင်း၊ လှည့်စားြခင်းအားြဖင့် ရေသာ

ဥစာ ှ င့် မိမိသခင်၏ အိမ်ကိ ြပည့်ေစေသာသအေပါင်းတိ့ကိလည်း ထိေန့၌ ငါစစ်ေကာမည်။

၁၀ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိေန့၌ ငါးတံခါးဝမှာ ေအာ်ဟစ်သံကိ၎င်း၊

ဒတိယ မိ့၌ ငိေကး ြမည်တမ်းသံကိင်း၊ ေတာင် ိး၌ ြပင်းစွာချိုးဖျက်သံကိ၎င်း ကားရ၏။

၁၁ မေတ ှ အရပ်သားတိ၊့ ငိေကးြမည်တမ်း က ေလာ့။ ကန်သည်အေပါင်းတိ့သည်

ြပတ်က ပီ။ ေငွကိ ေဆာင်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ဆံး က ပီ။ ၁၂ ထိကာလ၌ ငါသည်

မီးခွက်ကိ ကိင်၍ ေယ ှ လင် မိကိ့ စစ်ေကာမည်။ ထာဝရဘရားသည် ေကျးဇးကိ

လည်းမ ပ၊ အြပစ်ကိလည်း မေပးဟ ေအာက်ေမ့လျက်၊ မိမိတိ့အနည်အဖတ်ေပ ၌

ေနရာကျေသာ သတိ့ကိ ငါစစ်ေကာမည်။ ၁၃ ထိသတိ့၏ဥစာကိ သတပါးလယ၍၊

သတိ့၏ ေနရာသည် လဆိတ်ညံလျက် ှ ိလိမ့်မည်။ အိမ်ကိ ေဆာက်ေသာလည်း

မေနရက။ စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စိက် ေသာ်လည်း စပျစ်ရည်ကိ မေသာက်ရက။ ၁၄

ထာဝရဘရား၏ေန့ ကီးနီး ပီ။ နီး ပီ။ အလျင် အြမန်လာ၏။ ထာဝရဘရား၏

ေနသိ့တင်းသည် နား၌ ခါး၏။ ထိေန့၌ သရဲသည် ေအာ်ဟစ်လိမ့်မည်။ ၁၅ ထိေနသ့ည်

အမျက်ထွက်ေသာေန၊့ ဆင်းရဲပပန် ြခင်းကိ ခံရေသာေန၊့ သတ်သင်ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးရာေန၊့

အလင်းကွယ်၍ ေမှာင်မိက်ေသာေန၊့ မိဃ်းအံ၍ ထထပ် ေသာေမှာင်မိက်ဖံးလမ်းေသာေန၊့

၁၆ ခိင်ခ့ံေသာ မိ၊့ ြမင့် ေသာရဲတိက်တိ့တဘက်၌ တံပိးမတ်၍ ေကးေကာ်ရာေန့ြဖစ်၏။ ၁၇

သတိ့သည် ထာဝရဘရားကိ ြပစ်မှားေသာ ေကာင့် ၊ သတိ့ကိ ငါ ှ ဥ်းဆဲသြဖင့်

မျက်စိမြမင်ေသာ သက့ဲသိ့သွား ကလိမ့်မည်။ သတိ့အေသွးကိ ေြမမန့်က့ဲသိ့

သွန်း၍ အသားကိလည်း မစင်က့ဲသိ့ မှတ် ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ထာဝရဘရား

အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ ေန့၌ သတိ့ေ ေငွသည် သတိ့ကိ မကယ်တင် ိင်ရာ။ ေဒါသ

အမျက်ေတာ်မီးသည် တြပည်လံးကိ ေလာင်လိမ့်မည်။ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့ကိ

အလျင်အြမန် စီရင်၍ အကန်အစင် သတ်သင်ပယ် ှ င်းေတာ်မလိမ့်မည်။

၂ အ ှ က်မ ှ ိေသာ အမျိုးသားတိ၊့ ကိယ်ကိ စစ် ေကာကေလာ့။ ၂အမိန့်ေတာ်အတိင်း

မစီရင်၊ သင်တိ့ အချိန်သည် ဖဲွက့ဲသိ့မလွန်၊ ထာဝရဘရား၏ြပင်းစွာေသာအမျက်

ေတာ်သည် သင်တိ့အေပ သိ့မေရာက်၊ ထာဝရဘရား၏ အမျက်ေတာ်ေနသ့ည်

သင်တိ့အေပ သိ့ မေရာက်မီ ကိယ် ကိ စစ်ေကာကေလာ့။ ၃တရားေတာ်အတိင်း ကျင့် ၍

စိတ် ှ ိမ့်ချေသာ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားကိ ှ ာ က

ေလာ့။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ င့် စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်းကိလည်း ှ ာ ကေလာ့။ ထာဝရဘရား

အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာေန့ ၌ သင်တိ့သည် ပန်းေ ှ ာင်ရာကိ ေတွေ့ကာင်းေတွ့ က

လိမ့်မည်။ ၄ အကယ်စင်စစ် ဂါဇ မိသ့ည် စွန့်ပစ်ရာ၊ အာ ှ ေကလန် မိသ့ည်

သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ အာဇတ် မိသ့ားတိ့ကိ မွန်းတည့်အချိန်၌

ှ င်ထတ်၍၊ ဧကန် မိကိ့လည်း ဖိဖျက် ကလိမ့်မည်။ ၅ အိ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ

ေနေသာ ေခရသိ အမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့ တဘက်၌ ထာဝရဘရား၏ တ်

ကပတ်ေတာ် ှ ိ၏။ အိ ဖိလိတိလေနရာ ခါနာန်ြပည်၊ သင်၌ အဘယ်သမ မေနေစြခင်းငှါ

ငါသတ်သင်မည်။ ၆ ပင်လယ်ကမ်းနား အရပ်သည် ကျက်စားရာ၊ သိးထိန်းမီှခိရာ၊

သိးြခံလပ်စရာဘိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇ ပင်လယ်ကမ်းသည်လည်း ကျန် ကင်းေသာ ယဒ

အမျိုးသားတိ့အဘိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် ထိအရပ်၌ ကျက်စား ကလိမ့်မည်။

ညအချိန်၌လည်း အာ ှ ေကလန် မိရ့ာအိမ်တိ့၌ အိပ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့၏ ဘရားသခင်

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ အကည့်အ ကလာ၍၊ သိမ်း သွားြခင်းေဘးကိ

ပယ် ှ င်းေတာ်မလိမ့်မည်။ ၈ ေမာဘအမျိုးသား ှ င့် အမုန်အမျိုးသားတိ့သည်

ငါ၏လမျိုးကိ က့ဲရဲအ့ြပစ်တင်၍၊ ငါ၏လေနရာတဘက်၌ ဝါ ကားေသာ စကားကိ

ငါ ကား ပီ။ ၉ သိ့ြဖစ်၍၊ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည် ကား၊ ေမာဘြပည် ှ င့် အမုန်ြပည်သည်၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိက့ဲ့သိ့ ဆးပင်ေပါက်ေသာအရပ်၊ ဆားချက်ဘိ့ ေြမတးရာအရပ်၊

အစဥ်အ မဲပျက်စီးရာ အရပ်ြဖစ်၍၊ ကျန် ကင်းေသာ ငါ၏လ၊ ငါ၏အမျိုးသားတိ့သည် လယ

သိမ်းစား ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ထိသတိ့သည် မာန ကီးေသာ သြဖစ်၍၊ က့ဲရဲ ့ လျက်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ လမျိုး တဘက်၌ ဝါ ကားေသာေကာင့်

ထိသိ့ေသာ အြပစ်ကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၁ထာဝရဘရားသည် သတိ့တဘက်၌ ေကာက်

မက်ဘွယ်ြဖစ်၍၊ ေလာကီဘရား ှ ိသမ တိ့ကိ အငတ်ထား ေတာ်မလိမ့်မည်။

တပါးအမျိုးသားေနရာ ကန်း ှ ိသမ တိ့ သည် အသီးအသီး မိမိတိ့အရပ်၌ ှ ိခိး ကလိမ့်မည်။

၁၂ အိ က ှ ြပည်သားတိ၊့ သင်တိ့သည်လည်း ငါ့ထား ြဖင့် အေသခံရကလိမ့်မည်။ ၁၃

ေြမာက်မျက် ှ ာကိလည်း တိက်၍ အာ ရိြပည် ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မမည်။ နိေနေဝ မိကိ့

လဆိတ်ညံရာ အရပ်၊ လွင်ြပင်က့ဲသိ့ ေသွေ့ြခာက်ေသာ အရပ်ြဖစ်ေစ ေတာ်မမည်။ ၁၄

မိအ့လယ်၌ သိးစများ ှ င့် တပါးအမျိုးသားရဲ အေပါင်းတိ့သည် အိပ် ကလိမ့်မည်။

ဝံပိ ှ င့် ြဖူတိ့သည် တံခါးထပ်၌ ေနရာကျ၍ ြပတင်းေပါက်၌ ြမည်ကလိမ့် မည်။

တံခါးခံတိ့သည် လဆိတ်ညံလျက်၊ အာရဇ်သစ်သား ၌ အေြပာ်ပယ် ှ င်းလျက် ှ ိလိမ့်မည်။

၁၅ ထိ မိက့၊ ငါ ှ ိ၏။ ငါမှတပါး အဘယ်သမ မ ှ ိ ဟ ဆိလျက် ေသာက ှ င့် ကင်းလွတ်၍

ဝမ်းေြမာက်လျက် ေနဘးေသာ မိ့ြဖစ်ပါသည်တကား။ ယခမှာ သတ်သင် ပယ် ှ င်းရာ၊

သားရဲအိပ်ရာ သအေပါင်းတိ့သည် က့ဲရဲသံ့ ကိ ပ၍ လက်ဖျားခါကလိမ့်မည်။

၃ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ ညစ် းလျက် ှ ဥ်းဆဲ တတ်ေသာ မိသ့ည် အမဂလာ ှ ိ၏။

၂ တ်ကပတ်ေတာ်အသံကိ နားမေထာင်၊ ဆံးမ ေတာ်မြခင်းကိမခံ၊ ထာဝရဘရားကိ

မခိလံ၊ မိမိ ဘရား သခင့် ထံေတာ်သိ့ မချဥ်းကပ်၊ ၃ မိအ့လယ်၌ မင်းများတိ့သည်

ေဟာက်ေသာ ြခေသ့ြဖစ် က၏။ တရားသ ကီးတိ့သည် နံနက်တိင်ေအာင်

အဘယ်အရာကိမ မချန်မထား၊ ညဥ့်၌ လှည့်လည်တတ် ေသာေတာေခွးြဖစ် က၏။

၄ ပေရာဖက်တိ့သည် လ ပ်ေပေသာသ၊ သစာ ပျက်ေသာသြဖစ်က၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ညစ် းေစ၍ တရားေတာ်ကိလည်း

တ်ချ က၏။ ၅ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရားသည် မိအ့လယ် ၌ တရားသြဖင့်

ပေတာ်မ၏။ မတရားေသာ အမကိ ပေတာ်မမ။ နံနက်အစဥ်အတိင်း မိမိေြဖာင့် မတ်ေကာင်း

ကိ မခတ်မယွင်း ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်းဒ၊ အဓမလတိ့သည်

ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ က။ ၆ လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငါပယ်ြဖတ်၍ သတိ့ရဲတိက် များကိ

ဖျက်ဆီးေလ ပီ။ လမ်းတိ့၌ အဘယ်သမ မသွား မလာေစြခင်းငှါ လဆိတ်ညံေစ ပီ။

မိတိ့့ကိလည်း လတစံ တေယာက်မ မေနေစြခင်းငှါ ဖျက်ဆီးေလ ပီ။ ၇ ထိအခါ ငါက၊

အကယ်စင်စစ် ဤမ ေလာက် ငါဆံးမ ပီးမှ သင်သည် ကိယ်ေနရာကိ မပယ် ှ င်းေစြခင်း ငှါ၊

ငါ့ကိ ေကာက် ွံ ့၍ နည်းခံလိမ့်မည်ဟ ဆိေသာ်လည်း၊ သတိ့သည် ကိးစား၍ မှားယွင်းေသာ

အကျင့် ကိသာ ကျင့် က၏။ ၈ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်

ကား၊ ဘမ်းဆီးလယက်ြခင်းငှါ ငါမထမီှတိင်ေအာင် ငါ့ကိ င့ံလင့် ကေလာ့။

တိင်း ိင်ငံြပည်သားအမျိုးမျိုးတိ့ကိ စေဝး ေစ၍၊ ငါ့အမျက်၊ ငါ့ေဒါသအ ှ ိန်ကိ အကန်အစင်

သွန်း ေလာင်းမည်ဟ ငါအ ကံ ှ ိ၏။ ငါ့ေဒါသမီးသည် ေြမ တြပင်လံးကိ ေလာင်ရလိမ့်မည်။
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၉ အကယ်စင်စစ် လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ထာဝရ ဘရား၏အမေတာ်ကိ

တညီတ ွတ်တည်း ေဆာင် ွက် မည်အေကာင်း၊ နာမေတာ်ကိ ပဌနာ ပေစြခင်းငှါ သန့်

ှ င်းေသာ ဘာသာစကားကိ သတိ့အား ငါြပန်ေပးမည်။ ၁၀က ှ ြပည်၏ြမစ်တိ့တဘက်၊

အရပ်ရပ်၌ ကဲွြပား လျက်ေနေသာ ငါ၏လမျိုးသတိ့သမီး၊ ငါ့ကိ ေတာင်းပန်

ေသာ သတိ့သည် ငါ့အဘိ့ ပေဇာ်သကာကိ ေဆာင်ခ့ဲ က လိမ့်မည်။ ၁၁

ငါ့ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်များေကာင့် ထိအခါ သင်သည် အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ

မခံရ။ သင်၏ဂဏ်အသေရ ေကာင့် ဝါ ကားေသာ သတိ့ကိ သင့်အလယ်၌

ငါပယ် ှ ား မည်။ သင်သည်လည်း ငါ၏သန့် ှ င်းေသာ ေတာင်ကိ အမီှ ပ၍

ေနာက်တဖန်မာနမေထာင်လားရ။ ၁၂ ှ ိမ့်ချဆင်းရဲေသာ အမျိုးကိ သင့်အလယ်၌

ငါချန်ထားမည်။ ထိသတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ နာမ ေတာ်ကိ ခိလံကလိမ့်မည်။ ၁၃

ကျန် ကင်းေသာ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် မတရားေသာအမကိ မ ပရက။

မသာမေြပာရက။ သတိ့ တ်၌ လှည့် စားတတ်ေသာ လ ာမ ှ ိရ။ အဘယ်သမ

မေကာက်ေစဘဲ စားေသာက်လျက်၊ အိပ်လျက်ေနရက လိမ့်မည်။ ၁၄

အိဇိအန်သတိ့သမီး၊ သီချင်းဆိေလာ့။ အိ ဣသ ေရလအမျိုး၊ ေ ကးေကာ်ေလာ့။

အိေယ ှ လင်သတိ့သမီး၊ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ဝမ်းေြမာက် င်လန်းေလာ့။ ၁၅

ထာဝရဘရားသည် သင်၏အြပစ်ဒဏ်တိ့ကိ ပေပျာက်ေစ၍၊ သင်၏ရန်သတိ့ကိ

ပယ် ှ ားေတာ်မ ပီ။ ဣသေရလအမျိုး၏ ှ င်ဘရင်ထာဝရဘရားသည် သင့် အလယ်၌

ှ ိေတာ်မ၏။ သင်သည် ေနာက်တဖန်ေဘး ဥပဒ် ှ င့် မေတွမ့ ကံရ။ ၁၆ မစိးရိမ်ပါ ှ င့်ဟ၊

ေယ ှ လင် မိအ့ား၎င်း၊ လက် အား မေလ ာ့ေစ ှ င့်ဟ၊ ဇိအန်ေတာင်အား၎င်း ထိအခါ

ဆိရ၏။ ၁၇ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် သင့် အလယ်၌ ှ ိ၍၊

တန်ခိး ကီးေသာဘရားသည် သင့် ကိ ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သင်၌ အားရ၍

ဝမ်းေြမာက် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ချစ်ြခင်းေမတာ၌ ကျိန်းဝပ်၍၊ သီချင်း ဆိြခင်း ှ င့်တကွ သင်၌

ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၈ က့ဲရဲ ့ြခင်းဝန်ကိ သင်ထမ်းရာအေကာင်းတည်း ဟေသာ၊

သင် ှ င့် ေဝး၍ ဓမပဲွကိ မခံရဘဲ ိးငယ်လျက် ှ ိေသာ သတိ့ကိ ငါစေဝးေစမည်။ ၁၉

သင့် ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ထိအခါ ငါစီရင်မည်။ နာေသာသကိ

ချမ်းသာေပးမည်။ ှ င်ထတ် ြခင်းကိခံရေသာသကိ သင်းဖဲွေ့စမည်။ အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ

ခံရရာြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ ချီးမွမ်းြခင်းဂဏ်အသေရကိ ေပးမည်။ ၂၀ ထိကာလ၌ သင်တိ့ကိ

တဖန် ငါေဆာင်ခ့ဲ၍ စေဝးေစသြဖင့် ၊ သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့ကိ သင်

တိ့မျက်ေမှာက်၌ တဖန် ေဆာင်ခ့ဲြပန်ေသာအခါ၊ ေြမ ကီးသားအမျိုးမျိုးတိ့တွင်

ချီးမွမ်းြခင်းဂဏ်အသေရကိ သင်တိ့အား ေပးမည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။



ဟဂဲ485

ဟဂဲ

၁ ဒါရိမင်း ကီးနန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ ဆဌမလတရက်ေန့ တွင်၊ ပေရာဖက်ဟဂဲအားြဖင့်

ယဒ မိဝ့န်၊ ှ ာလေသလ သား ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ေယာဇဒက်

သား ေယာ ဆီသိ့ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ် ေရာက်လာ၍၊ ၂

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ အချိန်မေရာက်ေသး၊

ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ရေသာ အချိန်မေရာက်ေသး ဟ၊ ဤလများ

ေြပာဆိကသည်မှာ၊ ၃ ပေရာဖက် ဟဂဲအားြဖင့် ထာဝရဘရား၏ တ်

ကပတ်ေတာ်ေရာက်လာသည်ကား၊ ၄ အချင်းလတိ၊့ သင်တိ့သည် အမိး ှ စ်ထပ် ှ င့်

ြပည့်စံေသာ အိမ်၌ ေနချိန် ှ ိလျက်ပင်၊ အိမ်ေတာ်ပျက် လျက် ေနရမည်ေလာ။ ၅ယခမှာ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ကိယ်ကျင့် ေသာ အကျင့် တိ့

ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၆ သင်တိ့သည် များစွာေသာ မျိုးေစ့ကိ ကဲေသာ် လည်း

အသီးအ ှံ နည်းပါးရ၏။ စားရေသာ်လည်း ဝစွာ မစားရက။ ေသာက်ေသာ်လည်း ဝစွာ

မေသာက်ရက။ အဝတ်ကိ ဝတ်ရေသာ်လည်း ေ ွးစွာ မဝတ်ရက။ အလပ် လပ်၍ အခကိ

ခံရေသာ်လည်း မလံေသာ အိတ်ထဲမှာ သိထားရက၏။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ ကိယ်အကျင့် တိ့ကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၈ ေတာင်ေပ သိ့

တက်သွား၍ သစ်သားကိ ေဆာင်ခ့ဲ ပီးလ င် အိမ်ေတာ်ကိ ေဆာက်ကေလာ့။ ငါသည် လည်း

အားရ၍ ငါ၏ဘန်းသည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉သင်တိ့သည်

များစွာရမည်ဟ ေြမာ်လင့် ေသာ် လည်း ရေသာဥစာေခါင်းပါးရ၏။ အိမ်သိ့ ေရာက်ေသာ အခါ

ငါမတ်လိက်၏။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟ၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား

ေမးေတာ်မ၏။ ငါ့အိမ် သည် ပျက်လျက် ှ ိေသာေကာင့် ၎င်း၊ သင်တိ့သည် အသီး အသီး

မိမိတိ့အိမ်သိ့ ေြပးေသာေကာင့် ၎င်း ြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ထိေကာင့် သင်တိ့အေပ မှာ

မိဃ်းေခါင်သြဖင့် ှ င်းမကျရ။ ေြမသည်လည်း အသီးအ ှံ ကိ မေပးရ။ ၁၁ ေြမေပ ၌၎င်း၊

ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ ဆန်စပါး၊ ချိုေသာစပျစ်ရည်၊ ဆီအေပ ၌၎င်း၊ ေြမထဲကထွက်သမ

အေပ ၌၎င်း၊ လသတဝါတိရစာန်အေပ ၌၎င်း၊ လပ် ေဆာင်သမအေပ ၌၎င်း၊

ေသွေ့ြခာက်ြခင်းေဘးကိ ငါမှာ လိက်ေလ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိအခါ ှ ာလေသလသား

ေဇ ဗေဗလ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ေယာဇဒက်သား ေယာ မှစ၍ ကျန် ကင်းေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ၎င်း၊ မိမိတိ့

ဘရားသခင် ထာဝရဘရားေစခိင်းေတာ်မေသာပေရာဖက်ဟဂဲစကားကိ ၎င်း

နားေထာင်သြဖင့် ၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၃ ထိအခါ

ထာဝရဘရားမှာထားေတာ်မသည် အတိင်း ထာဝရဘရား၏တမန်ဟဂဲက၊ ငါသည် သင်တိ့

ှ င့်အတ ှ ိ၏ဟ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ လများတိ့အား ဆင့် ဆိေလ၏။ ၁၄

ထာဝရဘရားသည်လည်း၊ ယဒ မိဝ့န်၊ ှ ာလ ေသလသား ေဇ ဗေဗလ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ေယာ ဇဒက်သား ေယာ မှစ၍ ကျန် ကင်းေသာ သအေပါင်းတိ့ ကိ

ိးေဆာ်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ၁၅ ဒါရိမင်း ကီး နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ ဆဌမလ ှ စ်ဆယ်

ေလးရက်ေနတွ့င်၊ သတိ့သည် လာ၍ မိမိတိ့ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်၌ အလပ်လပ်က၏။

၂ သတမလ ှ စ်ဆယ်တရက်ေနတွ့င်၊ ပေရာဖက် ဟဂဲအားြဖင့် ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် ေရာက် လာ၍၊ ၂သင်သည် ယဒ မိဝ့န်၊ ှ ာလေသလသား ေဇ

ဗေဗလ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာဇဒက်သား ေယာ မှစ၍ ကျန် ကင်းေသာသတိ့အား

ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ၃ဤအိမ်ေတာ်သည် ေ ှ းဘန်း ှ င့် ြပည့်စံသည်ကိ ြမင်ဘး၍ သင်တိ့တွင်

ကျန် ကင်းေသာသကားအဘယ် သနည်း။ယခအဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်း။ ိင်းယှဥ် လ င်

သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ အဘယ်မ မဟတ်သက့ဲသိ့ ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း၊

အိေဇ ဗေဗလ၊ အားယေလာ့ ဟ၊ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ အိ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

ေယာဇဒက်သားေယာ ၊အားယေလာ့။ အိြပည်သြပည် သားအေပါင်းတိ၊့အားယကေလာ့ဟ၊

ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။ ၅ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်ေသာအခါ သင်တိ့ ှ င့် ငါဖဲွ ့

ေသာ ပဋိညာဥ်စကား ှ င့်အညီ ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ၏။ ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သင်တိ့တွင် ေနရာကျ၏။ မစိးရိမ် က ှ င့်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

ကာလမကာမြမင့် မီှေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ ပင်လယ်၊ ကန်းတိ့ကိ တဖန် ငါလပ်ဦးမည်။ ၇

လမျိုးအေပါင်းတိ့ကိလည်း ငါလပ်ဦးမည်။လမျိုး အေပါင်းတိ့ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအရာသည်

ေရာက်၍၊ ဤအိမ်ကိ ဘန်း ှ င့် ငါြပည့်စံေစမည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ေ ှ င့် ေငွကိ ငါပိင်သည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်

ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ေနာက်တည်ေသာ ဤအိမ်ေတာ်သည်

အရင် အိမ်ေတာ်ထက် ဘန်းသာ၍ ကီးလိမ့်မည်ဟ၊ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ဤအရပ်၌ လည်း ငိမ်သက်ြခင်းကိ ငါေပးမည်ဟ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ် ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ဒါရိမင်း ကီး

နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ နဝမလ ှ စ်ဆယ် ေလးရက်ေနတွ့င်၊ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်

သည် ပေရာဖက်ဟဂဲအားြဖင့် ေရာက်လာလျက်၊ ၁၁ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားက၊ သင်သည် တရားအမကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်၌ ေမးြမန်းရ မည်မှာ၊

၁၂ လသည် သန့် ှ င်းေသာ အမဲသားကိ မိမိအဝတ် ှ င့် ထတ်၍ ေဆာင်ခ့ဲလျက်၊

မန်၊့ ဟင်း၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ အစ ှ ိေသာ စားစရာတစံတခကိ ထိအဝတ် ှ င့် ထိလ င်၊

ထိစားစရာသည် သန့် ှ င်းလိမ့်မည်ေလာဟ ေမးြမန်း ေသာ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့က၊

ထိစားစရာသည် မသန့် ှ င်း ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၃ဟဂဲကလည်း၊ အေသေကာင်အားြဖင့်

မစင် ကယ်ေသာသသည် ထိအရာတစံတခကိထိလ င် ညစ် း ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်ေလာဟ

ေမးြမန်းေသာ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့က၊ ညစ် းြခင်း ှ ိလိမ့်မည်ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၄

ဟဂဲကလည်း၊ ဤလမျိုး၊ ဤြပည်သားတိ့သည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌ ထိအတြဖစ်က၏။

သတိ့လပ်ေဆာင် သမသည်လည်း ထိအတြဖစ်၏။ ငါ့ထံမှာ ပေဇာ်ေသာ အရာသည်လည်း

ညစ် း၏ဟ၊ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်၌ ေကျာက်တခ

ေပ မှာ တခကိ မတင်မီှ၊ ယခေနမှ့စ၍ အထက်အမကိ ြပန် ကည့်ဆင်ြခင် ကပါေလာ့။

၁၆ ထိကာလတွင် ဆန်အတင်း ှ စ်ဆယ်ထွက်ရ ေသာ စပါးပံသိ့ လလာေသာအခါ

တဆယ်ကိသာ ရ၏။ စပျစ်ရည်အိးငါးဆယ်ကိ ယြခင်းငှါ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း

သိ့ လာေသာအခါ ှ စ်ဆယ်ကိသာ ရ၏။ ၁၇ သင်တိ့ လပ်ေဆာင်သမ တိ့တွင်

ေလထိ၍ အပင်ေသေဘး၊ အရည်ယိ၍ ေသေဘးြဖင့် ငါသည် ဒဏ် ခတ်ခ့ဲ ပီ။

သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ့ ြပန်၍ မလာကဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈

ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်တိက်ြမစ်ကျ၍၊ နဝမလ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေန၊့ ယေနမှ့စ၍

ေ ှ သိ့့ ေမ ာ် ကည့်ဆင်ြခင် ကပါေလာ့။ ဆင်ြခင်ရမည်အေကာင်း အရာဟမကား၊ ၁၉

စပါးကျီ၌ စပါး ှ ိသေလာ။ မ ှ ိ။ စပျစ်ပင်၊ သေဘာသဖန်းပင်၊ သလဲပင်၊ သံလွင်ပင်တိ့သည်

အသီး ကိ မသီးကေသး။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ယေနမှ့စ၍ သင်တိ့ကိ ငါေကာင်း ကီးေပးမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိလ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်၊ ထာဝရဘရား ၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ဟဂဲသိ့ တဖန်ေရာက်လာ၍၊ ၂၁ သင်သည် ယဒ မိဝ့န်၊ ေဇ ဗေဗလကိ ဆင့် ဆိ

ရမည်မှာ၊ ငါသည် ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ လပ်မည်။ ၂၂ တိင်း ိင်ငံတိ့၏

ရာဇပလင်များကိ ေမှာက်လှန် ၍၊ အမျိုးမျိုးေသာ တိင်း ိင်ငံတန်ခိးကိ ဖျက်ဆီးမည်။

ရထား ှ င့် ရထားစီးသရဲတိ့ ကိလည်း ေမှာက်လှန်မည်။ ြမင်း ှ င့် ြမင်းစီးသရဲ တိ့သည်

တေယာက်ကိ တေယာက်ခတ်၍ လဲကလိမ့်မည်။ ၂၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ အိ ှ ာလေသလသား၊ ငါ့ကန်ေဇ ဗ ေဗလ၊ ထိအခါ

သင့် ကိငါယ၍ တံဆိပ်လက်စွပ်က့ဲသိ့ ခန့် ထားမည်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ သင့် ကိ

ငါေ ွး ချယ် ပီဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။
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၁ ဒါရိမင်း ကီး နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ အ မလတွင်၊ ဣေဒါ သား ဗာရခိ၏သား ပေရာဖက်ဇာခရိသိ့

ေရာက်လာ ေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟမကား၊ ၂ထာဝရဘရားသည်

သင်တိ့ ဘိးေဘးများကိ အလွန်အမျက်ထွက်ေတာ်မ ပီ။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ သတိ့အား ဆင့် ဆိရမည် မှာ၊

ငါ့ထံသိ့ ြပန်၍လာကေလာ့ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

ေ ှ းပေရာဖက်တိ့က၊ သင်တိ့မေကာင်းေသာ လမ်း၊ မေကာင်းေသာ အကျင့် များကိ ယခ

ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကိ

ဆင့် ဆိလျက် ေကးေကာ်ေသာ်လည်း နားမကား၊ ငါ့စကားကိလည်း နားမေထာင်ေသာ

သင်တိ့ ဘိးေဘးများက့ဲသိ့ မ ပက ှ င့်ဟ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၅ ဘိးေဘးတိ့သည်

အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။ ပေရာဖက်တိသ့ည် အစဥ်အ မဲ အသက် ှ င်တတ်က သေလာ။

၆ ငါ၏ ကန်ပေရာဖက်တိ့၌ ငါမှာထားေသာ ငါ၏ ပညတ်စကားတိ့သည် သင်တိ့

ဘိးေဘးများကိ မီှ က ပီ မဟတ်ေလာ။ သတိ့သည် သတိရ၍ ငါတိ့ကျင့် ကံ ပမ

သည် ှ င့်အေလျာက်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ဘရား သခင် ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၌

စီရင်မည်ဟ အ ကံ ှ ိေတာ်မသည်အတိင်း၊ စီရင်ေတာ်မ ပီဟ ေြပာဆိကသည်

မဟတ်ေလာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဒါရိမင်း ကီး နန်းစံ ှ စ် ှ စ်၊ ဧကာဒသမလတည်း ဟေသာ

ေ ှ ဗတ်လ ှ စ်ဆယ်ေလးရက်ေနတွ့င်၊ ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ဣေဒါသားြဖစ်ေသာ ဗာရခိ၏သား ပေရာဖက်ဇာခရိသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၈

ညဥ့်အခါြမင်ရေသာ ပါ ံဟမကား၊ ြမင်းနီကိ စီးေသာ လတဦးသည် ထင် ှ ား၍

ချိုင့် တွင် ှ ိေသာ မရတ ေတာ၌ ရပ်၏။ သေ့နာက်မှာနီေသာြမင်း၊ ိေသာ ြမင်း၊

ြဖူေသာြမင်းတိ့သည် ှ ိ က၏။ ၉ ငါကလည်း၊ အိသခင်၊ ထိသတိ့ကား အဘယ်သ

နည်းဟ ေမးေသာ်၊ ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန် က၊ ထိသတိ့ကား

အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ ငါြပမည်ဟ ဆိ ပီးမှ၊ ၁၀ မရတေတာ၌ ရပ်ေသာ လက၊

ထိသတိ့သည် ေြမ ကီးအရပ်ရပ်တိ့ကိ လှည့်လည်၍ သွားေစြခင်းငှါ၊ ထာဝရဘရား

ေစလတ်ေတာ်မေသာသြဖစ် ကသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၁ ထိသတိ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည် ေြမ ကီး အရပ်ရပ်တိ့ကိ လှည့်လည်၍ သွားပါ ပီ။ ေြမ ကီး တေ ှ ာက်လံး

ေတာ၌ရပ်ေသာ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်း ကင်တမန်အား ြပန်ေလ ာက်က၏။ ၁၂တဖန်

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က၊ အိ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၊

ကိယ်ေတာ် သည် အ ှ စ်ခနစ်ဆယ်ပတ်လံး အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်

ယဒ မိမ့ျားကိ အဘယ်မကာလပတ် လံး မသနားဘဲ ေနေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးေလာက်

ေသာ်၊ ၁၃ ထာဝရဘရားသည် ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်း ကင်တမန်အား

ေကာင်းေသာစကား၊ ှ စ်သိမ့်ေစေသာ စကားြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ

ေကာင်းကင်တမန်က လည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏

အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိ၍ ေကးေကာ်ရမည်မှာ၊ ငါသည် ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်

ဇိအန်ေတာင်အဘိ့ အလွန် ကင်နာ ေသာစိတ်အား ကီး၏။ ၁၅ ငိမ်ဝပ်စွာေနေသာ

တပါးအမျိုးသားတိကိ့ အလွန်အမျက်ထွက်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ေယ ှ လင် မိကိ့

အနည်းငယ်အမျက်ထွက်ေသာအခါ သတိ့သည် ဝိင်း၍ ှ ဥ်းဆဲ က ပီ။ ၁၆ ထိေကာင့်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေကျးဇး ပချင်ေသာစိတ် ှ င့် ေယ ှ လင် မိသိ့့

ငါြပန်လာ ပီ။ ဤ မိတွ့င် ငါ့အိမ်ကိ တည်ေဆာက်ရမည်။ မိရ့ာကိ လည်း

တိင်းထွာရမည်ဟ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇တဖန်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိ၍ ေကးေကာ်ရမည်မှာ၊

ငါ၏ မိ့ ွာတိ့သည် အရပ်ရပ်၌ ှ ံ ့ြပား၍ စည်ပင် ကလိမ့် မည်။ ထာဝရဘရားသည်

ဇိအန်ေတာင်သားတိ့ကိ ှ စ် သိမ့်ေစဦးမည်။ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ကိ ေ ွးေကာက်၍

ပစဦးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈တဖန် ငါေမ ာ်ကည့်၍ ဦးချိုေလးေချာင်းကိ ြမင်၏။ ၁၉

ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား လည်း၊ ထိဦးချိုတိ့ကား အဘယ်သိ့နည်းဟ

ေမးြမန်းေသာ်၊ ထိဦးချိုတိ့သည် ယဒြပည်၊ ဣသေရလြပည်၊ ေယ ှ လင် မိတိ့့ကိ

အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေစေသာ ဦးချိုြဖစ်သည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၀ထာဝရဘရားသည်လည်း

လက်သမားေလးဦး တိ့ကိ ြပေတာ်မ၏။ ၂၁ ငါကလည်း၊ ဤသတိ့သည် အဘယ်အမကိ

ပြခင်းငှါ လာပါသနည်းဟ ေမးေလာက်ေသာ်၊ ေကာင်း ကင်တမန်က၊ ထိဦးချိုတိ့သည်

အဘယ်သမ ေမ ာ်၍ မကည့်ဝ့ံေအာင်၊ ယဒြပည်သားတိ့ကိ ကဲွြပားေစေသာ

ဦးချိုြဖစ်က၏။ဤလက်သမားတိ့သည် ယဒြပည်သားတိ့ ကိ ခိမ်းေမာင်း၍၊ တပါးအမျိုး၏

ဦးချိုတိ့ကိ တ်ချေသာ သ ြဖစ်ကသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။

၂ တဖန် ငါေမ ာ် ကည့်၍၊ တိင်းစရာ ကိးကိ ကိင် ေသာ လတဦးကိ ြမင်လ င်၊

၂ အဘယ်အရပ်သိ့ သွားမည်နည်းဟ ထိသအား ေမးေသာ်၊ ေယ ှ လင် မိ ့

အလျားအနံကိ သိလိ၍ မိကိ့ တိင်းြခင်းငှါ သွားသည်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၃ ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ

ေကာင်းကင်တမန်သည် ထွက်သွားေသာ်၊ အြခားေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည်

ကိဆိလျက်၊ ၄ သင်သည် ေြပး၍ ထိလလင်ကိ ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ား

လသတဝါတိရစာန်တိ့သည် အလွန် များေသာေကာင့် ွာတိ့၌ ေနရကလိမ့်မည်။ ၅

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် မိကိ့ ကာေသာမီး မိ ့ ိ းြဖစ်မည်။

မိအ့လယ်၌လည်း ငါသည် မိ၏့ဘန်းအသေရြဖစ်မည်။ ၆ အချင်းတိ၊့ အချင်းတိ၊့

ေြမာက်မျက် ှ ာအရပ်မှ ေြပးလာကေလာ့ဟ၊ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

မိဃ်း ေကာင်းကင်ေအာက်ေလးမျက် ှ ာတိ့၌ သင်တိ့ကိ ငါ ှ ံ ့ြပား ေစ ပီဟ၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ဗာဗလန် မိသ့မီးထံမှာေနေသာအချင်းဇိအန် သတိ့သမီး၊

အလွတ်ေြပးေလာ့။ ၈ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့ကိ ဖျက်ဆီးေသာလမျိုးတိ့ ှ ိရာ သိ့ ဘန်းထင် ှ ား ပီးမှ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ၏။

သင်တိ့ ကိ ထိေသာသသည် မျက်ဆန်ေတာ်ကိ ထိေသာသြဖစ်၏။ ၉သတိ့ကိ ငါတိက်၍

သတိ့၏ ကန်များသည် လယဖျက်ဆီး ကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိရကလိမ့်မည်။ ၁၀ အိ

ဇိအန်သတိ့သမီး၊ သီချင်းဆိ၍ င်လန်း ေလာ့။ ငါလာ၍ သင့်အလယ်၌ေနမည်ဟ

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိကာလ၌ လမျိုးအများတိ့သည် ထာဝရဘရား ဘက်သိ့

ဝင်စား၍ ငါ၏လြဖစ်ကလိမ့်မည်။ သင့်အလယ် ၌ ငါေနမည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား သည် ငါ့ကိ သင့် ဆီသိ့ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ သင်သိရ လိမ့်မည်။ ၁၂

ထာဝရဘရားသည် သန့် ှ င်းေသာ ြပည်၌ မိမိ အဘိ့ ယဒြပည်ကိ အေမွခံ၍ တဖန်

ေယ ှ လင် မိကိ့ ေ ွးချယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃ အိလသတဝါအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရား

ေ ှ ့ေတာ်၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနကေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာ ကျိန်းဝပ် ရာဌာနေတာ်၌ ထေတာ်မ ပီ။

၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ေယာ သည် ထာဝရ ဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ေ ှ ့၌

ရပ်ေနသည်ကိ၎င်း၊ စာတန်သည် ရန်ဘက် ပ၍ သ၏လက်ျာဘက်၌ ရပ်ေန

သည်ကိ၎င်း ငါ့အားြပေတာ်မ၏။ ၂ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

အိစာတန်၊ ထာဝရဘရားသည် သင့် ကိ ဆံးမေတာ်မပါ ေစေသာ။ ေယ ှ လင် မိကိ့

ေ ွးချယ် ပီးေသာ ထာဝရ ဘရားသည် သင့် ကိဆံးမေတာ်မပါေစေသာ။ ဤသသည် မီးထဲက

တ်ေသာ ထင်းစြဖစ်သည်မဟတ်ေလာဟ စာ တန်အား ဆိ၏။ ၃ ေယာ သည်

ညစ် းေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်လျက်၊ ေကာင်းကင်တမန်ေ ှ မှ့ာ ရပ်ေနသည်ြဖစ်၍၊ ၄

ေကာင်းကင်တမန်က၊ ညစ် းေသာ အဝတ်ကိ ခ တ်ပယ်ကေလာ့ဟ မိမိေ ှ မှ့ာ ရပ်ေနေသာ

အြခားသတိ့ အား ဆိ၏။ ေယာ အားလည်း၊ သင့်အြပစ်ကိ ငါေြဖ ှ င်း ပီ။ တင့်တယ်ေသာ

အဝတ်ကိ ဝတ်ေစမည်ဟ ဆိ၏။ ၅ ငါကလည်း၊ စင် ကယ်ေသာ ေပါင်းကိ သ၏

ေခါင်းေပ မှာ တင် ကေစဟ ဆိသည်အတိင်း၊ စင် ကယ် ေသာေပါင်းကိ သ၏ေခါင်းေပ မှာ

တင်၍ အဝတ်ကိ ဝတ်ေစက၏။ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် လည်း အနားမှာ

ရပ်ေန၏။ ၆တဖန် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏ အမိန့် ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိ၍ ေယာ အား ပညတ်ထားသည်ကား၊ ၇

သင်သည် ငါ့လမ်းသိ့လိက်၍ ငါ့ပညတ်တရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ ငါ့အိမ်ကိ စီရင်ရေသာ

အခွင့် ၊ ငါ့ တန်တိင်းတိ့ကိ ေစာင့် ရေသာအခွင့် ှ ိလိမ့်မည်။ ေ ှ ေ့တာ် ၌ ရပ်ေနေသာ

သအချို ့တိ့ကိ၊ သင့်အား လမ်းြပရေသာ သြဖစ်မည်အေကာင်း ငါခန့်ထားမည်။ ၈ အိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာ ၊ သင့် ေ ှ မှ့ာေန ေသာ သင့်အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ

နားေထာင် ေလာ့။ သတိ့သည် နိမိတ်လကဏာ ှ င့် ယှဥ်ေသာ သြဖစ် က၏။

ငါ၏ကန်တည်းဟေသာ အ ွန့်ကိ ငါေပ ထွန်း ေစမည်။ ၉ ေယာ ေ ှ မှ့ာ ငါထားေသာ
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ေကျာက်ကိ ကည့် ေလာ့။ ထိေကျာက်တခကိ မျက်စိခနစ်လံး ကည့် လျက် ှ ိလိမ့်မည်။

ထိေကျာက်ကိလည်း ငါထလပ်မည်။ တေန့ ြခင်းတွင် ဤြပည်၏အြပစ်ကိ

ငါပယ် ှ င်းမည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိေန့၌

သင်တိ့သည် မိမိတိ့ အိမ်နီးချင်း တေယာက်ကိတေယာက် စပျစ်ပင်ေအာက်၊ သေဘာ

သဖန်းပင်ေအာက်သိ့ ေခ ဘိတ်ကလိမ့်မည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည် ြပန်လာ၍၊ အိပ်ေပျာ်ေသာသကိ

ိးသက့ဲသိ့ ငါ့ကိ ိးလျက်၊ ၂သင်သည် အဘယ်အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမး လ င်၊

ငါက၊ အက ်ပ်သည် ကည့် ၍ ေ အတိ ပီးေသာ ဆီးမီးခံကိ ြမင်ပါ၏။

မီးခံတိင်အဖျား၌ ဆီအိးတလံး၊ မီးခွက်ခနစ်လံး၊ ဆီအိး ှ င့် မီးခွက်ခနစ်လံး ဆက်ေသာ

ပန်တံခနစ်တံ ှ ိပါ၏။ ၃ ဆီအိးလက်ျာဘက်၌ သံလွင်ပင်တပင်၊ လက်ဝဲ

ဘက်၌ တပင်၊ မီးခံကိ လမ်းမိးေသာ သံလွင်ပင် ှ စ်ပင် ှ ိပါသည်ဟဆိ ပီးမှ၊ ၄

ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား၊ အက ်ပ်သခင်၊ ဤအရာတိ့ကား

အဘယ်အရာြဖစ်သ နည်းဟေမးေသာ်၊ ၅ ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန်က၊

ဤအရာတိ့ကား၊ အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ နားမလည် သေလာဟ ေမးလ င်၊

အက ်ပ်နားမလည်ပါသခင်ဟ ေလာက်၏။ ၆ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ေဇ ဗေဗလသိ့ ေရာက်လာေသာ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟ မကား၊

ဤအမသည် ဗိလ်ေြခအားြဖင့် မဟတ်၊ အာဏာတန်ခိးအားြဖင့် မဟတ်၊ ငါ့ဝိညာဥ်အားြဖင့်

ြဖစ်လိမ့်မည် ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၇ အိ ေတာင် ကီး၊

သင်သည် အဘယ်သိ့နည်း။ ေဇ ဗေဗလေ ှ မှ့ာ ညီေသာအရပ် ြဖစ်ရလိမ့်မည်။

လ များတိ့က၊ ေကျးဇးေတာ် ှ ိပါေစေသာ။ ေကျးဇးေတာ် ှ ိပါ ေစေသာဟ

ေကးေကာ်လျက်၊ ထိမင်းသည် တိက်ေထာင့် အထွဋ်ေကျာက်ကိ တင်ထားရလိမ့်မည်။ ၈

တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊

၉ ေဇ ဗေဗလသည် ဤအိမ်ေတာ်အြမစ်ကိ ချ ထား ပီ။ သသည်လည်း

လက်စသတ်ရလိမ့်မည်။ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ

သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိရကလိမ့် မည်။ ၁၀

အမငယ် ပေသာ ေနရ့က်ကိ အဘယ်သသည် မထီမ့ဲြမင် ပရသနည်း။ ချိန် ကိးသည်

ေဇ ဗေဗလလက် ၌ ှ ိသည်ကိ ထိခနစ်ပါးတိ့သည် ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်က လိမ့်မည်။

ထိခနစ်ပါးတိ့ကား၊ ေြမ ကီးတြပင်လံးတွင် ေတာင်ေြမာက်ေြပးတတ်ေသာ၊

ထာဝရဘရား၏မျက်စိ ေတာ်များြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါကလည်း၊

မီးခံလက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်၌ ှ ိေသာ ထိသံလွင်ပင် ှ စ်ပင်ကား အဘယ်သိ့နည်းဟ၍

၎င်း၊ ၁၂ ဆီ ှ စ်ရာေ စက် ှ စ်ခအားြဖင့် ၊ မိမိတိ့ဆီကိ သွန်းေလာင်းေသာ

ထိသံလွင်ကိင်း ှ စ်ကိင်းကား အဘယ် သိ့နည်းဟ၍၎င်း ေမးေလာက်ေသာ်၊ ၁၃

ေကာင်းကင်တမန်က၊ ထိအကိင်းတိ့ကိ နား မလည်သေလာဟေမးလ င်၊

အက ်ပ်နားမလည်ပါသခင် ဟ ေလာက်၏။ ၁၄ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ထိအကိင်းတိ့သည် ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ အစိးပိင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်၏ ေ ှ ေ့တာ်၌

ရပ်ေနေသာ ဘိသိက်ခံသ ှ စ်ပါးြဖစ်သည်ဟ ဆိ၏။

၅ တဖန် ငါေမ ာ် ကည့်၍၊ ပျံဝဲလျက် ှ ိေသာ စာ ေစာင်ကိ ြမင်၏။

၂ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ် အရာကိ ြမင်သနည်းဟ ေမးလ င်၊

ပျံဝဲလျက် ှ ိေသာ စာေစာင်ကိ ြမင်ပါ၏။ အလျားအေတာင် ှ စ်ဆယ်၊ အနံ

အေတာင်တဆယ် ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်၏။ ၃ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ထိစာေစာင်သည် တြပည်လံးကိ ှ ံ ့ြပားေသာ ကျိန်ြခင်းြဖစ်၏။ ခိးတတ်ေသာ

သ ှ ိသမ တိ့သည်၊ ထိစာေစာင်တဘက်၌ ပါသည်အတိင်း ပယ်ြဖတ်ြခင်းကိ ခံရကမည်။

အကျိန်ရဲေသာ သ ှ ိသမ တိ့သည်၊ ထိစာေစာင်တဘက်၌ ပါသည်အတိင်း ပယ်

ြဖတ်ြခင်းကိ ခံရကမည်။ ၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

ထိစာေစာင်ကိ ငါထတ်ေဘာ်မည်။ ခိး တတ်ေသာ သ၏အိမ်ထဲသိ့၎င်း၊ ငါ့နာမကိ

တိင်တည်၍ မမှန်ေသာကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာသ၏ အိမ်ထဲသိ့၎င်း ဝင်၍ ေနရာကျသြဖင့် ၊

သစ်သားများ၊ ေကျာက်များ ှ င့် တကွ ထိအိမ်ကိစားလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅တဖန်

ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန် သည် ထွက်၍၊ ယခထွက်လာေသာအရာကိ

ေမ ာ် ကည့် ေလာ့ဟ ငါ့အားဆိလ င်၊ ၆ ထိအရာကား အဘယ်အရာနည်းဟ ငါေမး ေသာ်၊

ထိအရာသည် ထွက်သွားေသာ ဧဖာြဖစ်သည်ဟ၍ ၎င်း၊ ထိအရာသည် တြပည်လံး၌

သတိ့၏အ ကံအစည်ြဖစ် သည်ဟ၍၎င်း ဆိ၏။ ၇ ခဲအခွက်တဆယ်ကိလည်း အထက်သိ့

ချီ ေြမာက်၍ မိန်းမတေယာက်သည် ဧဖာထဲ၌ ထိင်သည်ကိ ငါြမင်၏။ ၈

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ထိမိန်းမသည် ဒစ ိက်အြပစ်ြဖစ်၏ဟဆိလျက်၊ သကိ့

ဧဖာထဲကိ ချထား ၍ ဧဖာအဝေပ မှာ ခဲြပားကိ တင်ေလ၏။ ၉တဖန် ငါေမ ာ် ကည့်၍၊

ေတာငန်း၏အေတာင် က့ဲသိ၊့ အေတာင် ှ ိေသာ မိန်းမ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်၊ အေတာင်တိ့၌

ဝိညာဥ်ပါလျက် ထွက်လာ၍၊ ထိဧဖာကိ ေြမ ကီး ှ င့် မိဃ်းေကာင်းကင်စပ် ကားသိ့

ချီသွား က၏။ ၁၀ ထိဧဖာကိ အဘယ်သိ့ ချီသွား ကသနည်းဟ ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ

ေကာင်းကင်တမန်အား ငါေမးေသာ်၊ ၁၁ ှ ိနာြပည်၌ ဧဖာအဘိ့ အိမ်ေဆာက်ြခင်းငှါ

ချီသွားက၏။ ထိြပည်၌ သ၏ခံေပ မှာ တင်ထား၍ ေနရာချကလိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။

၆ တဖန် ငါေမ ာ် ကည့်၍၊ ေကးဝါြဖင့် ပီးေသာ ေတာင် ှ စ်လံး ကားမှ

ရထားေလးစီးထွက်လာ၏။ ၂ ပဌမရထား၌ ြမင်းနီ၊ ဒတိယရထား၌ ြမင်းနက်၊ ၃

တတိယရထား၌ြမင်းြဖူ၊ စတတရထား၌ ခွန် အား ကီးေသာ ြမင်းကျားတိ့သည်

ကလျက် ှ ိ က၏။ ၄ အက ်ပ်သခင်၊ ထိရထားတိ့ကား အဘယ်သိ့ နည်းဟ

ငါ ှ င့် ေြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန်အား ငါေမးေသာ်၊ ၅ ေကာင်းကင်တမန်က၊

ထိရထားတိ့သည်၊ ေြမ ကီးတြပင်လံးကိ အစိးပိင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်၏ေ ှ ့ ေတာ်၌

ရပ်ေနရာမှ ထွက်သွားေသာ မိဃ်းေကာင်းကင် ေလ ေလးပါးြဖစ်၏။ ၆ ကေသာ

ြမင်းနက်တိ့သည် ေြမာက်ြပည်သိ့ သွား က၏။ ြမင်းြဖူတိ့သည် ြမင်းနက်ေနာက်သိ့

လိက် က၏။ ြမင်းကျားတိ့သည် ေတာင်ြပည်သိ့ သွား က၏ဟ ဆိ၏။ ၇

ခွန်အား ကီးေသာ ြမင်းတိ့သည် ထွက်၍၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ေတာင်ေြမာက်သိ့

လှည့်လည်ြခင်းငှါ အား ထတ်က၏။ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သွား၍ ေြမ ကီး ေပ မှာ

ေတာင်ေြမာက်သိ့ လှည်လည်ကေလာ့ ဟဆိသည် အတိင်း၊ သတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ

ေတာင်ေြမာက်သိ့ လှည့်လည်က၏။ ၈ ေကာင်းကင်တမန်သည်လည်း ငါ့ကိ ေခ ၍၊

ကည့် ေလာ့။ ေြမာက်ြပည်သိ့ သွားေသာ ြမင်းတိ့သည် ငါ့အမျက်ကိ ေြမာက်ြပည်၌

တည်ေစကပီဟ ဆိ၏။ ၉ တဖန် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာသည်ကား၊ ၁၀အရင်သိမ်းသွားြခင်းကိ ခံရ၍ ယခ ဗာဗလန် မိမှ့ ြပန်လာေသာ

ေဟလဒဲအမျိုး၊ ေတာဘိယအမျိုး၊ ေယဒါယအမျိုးအချို ့တိ့ကိ ေခ ၍၊ တေန့ြခင်းတွင်

ေဇဖနိ၏သားေယာ ှ ိအိမ်သိ့ သွား ပီးေသာ်၊ ၁၁ ေ ေငွတိ့ကိ ယ၍သရဖကိ လပ် ပီးလ င်

ေယာဇ ဒက်သား ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းေယာ ၏ ေခါင်းေပ မှာ တင်ေလာ့။ ၁၂

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ထိသအား ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

အ ွန့်အမည် ှ ိေသာ သကိ ကည့် ေလာ့။ မိမိေဒသအရပ်၌ ေပါက်၍

ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်လိမ့်မည်။ ၁၃ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ

တည်ေဆာက် ပီးလ င်၊ ဘန်း ကီး၍ မိမိရာဇပလင်ေပ မှာ ထိင်လျက် စိးစံလိမ့်မည်။

ရာဇပလင် ေတာ် ေပ မှာ ယဇ်ပေရာဟိတ်လည်း ြဖစ်၍၊ ထိ ှ စ်ပါးတိ့သည်

မိဿဟာယ ပဋိညာဥ်ကိ ဖဲွ ့ က လိမ့်မည်။ ၁၄ ထိသရဖသည်ေဟလင်၊

ေတာဘိယ၊ ေယဒါယ၊ ေဇဖနိ၏သား ဟင်တိ့အဘိ၊့ ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန် ေတာ်၌

သက်ေသြဖစ်ရမည်။ ၁၅ ေဝးေသာ သတိ့သည်လည်းလာ၍ ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်၌

တည်ဆာက်ကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိ

သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေစလတ် ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိရကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

သင်တိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရား၏အမိန့်ေတာ်ကိ ေစ့ေစ့နားေထာင်လ င်၊ ဤသိ့

ြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၇ ဒါရိမင်း ကီးနန်းစံေလး ှ စ်၊ ခိသလမည်ေသာ နဝမလေလးရက်ေနတွ့င်၊

၂ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဆေတာင်းြခင်းငှါ၎င်း၊ ၃ ှ စ်ေပါင်းများစွာ ပသက့ဲသိ့

ပဥမလတွင် ငိေကး၍ ခိးြခံစွာ ကျင့် ရပါမည်ေလာဟ ေကာင်းကင်

ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ်၌ ှ ိေသာ ယဇ် ပေရာဟိတ် ှ င့် ပေရာဖက်တိ့အား

ေမးေလာက်ြခင်းငှါ ၎င်း၊ ှ ေရဇာ၊ ေရဂေမလက် ှ င့် သတိ့လများကိ ဘရား
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သခင်၏အိမ်ေတာ်သိ့ ေစလတ်ကေသာအခါ၊ ၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါဇာခရိသိ့ ေရာက်လာ၍၊ ၅

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့ ှ င့် ြပည်သြပည်သား အေပါင်းတိ့အား သင်ဆင့် ဆိရမည်မှာ၊

အ ှ စ်ခနစ်ဆယ် ပတ်လံး သင်တိ့သည် ပဥမလ ှ င့် သတမလတွင် အစာ

ေ ှ ာင်၍ ငိေကးြမည်တမ်းေသာအခါ၊ အကယ်စင်စစ် ငါ့အလိ ှ ိသည်အတိင်း

ငါ့အားအစာေ ှ ာင် ကသေလာ။ ၆ စားေသာက်ေသာအခါ၌လည်း ကိယ်အလိ

အေလျာက်စားေသာက်ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၇ ေယ ှ လင် မိမ့ပျက်၊ စည်ပင်၍

ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ မိ ့ ွာ၊ ေတာင်မျက် ှ ာအရပ် ှ င့် ေြမညီေသာ အရပ်၌

လများေသးေသာအခါ၊ ေ ှ းပေရာဖက်တိ့ြဖင့် ထာဝရဘရားေကးေကာ်ေတာ်မေသာ

အမိန့်ေတာ် ြပည့်စံ ပီမဟတ်ေလာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ်ေတာ် သည် ဇာခရိသိ့ ေရာက်လာသည်ကား၊ ၉ တရားအမကိ

တရားသြဖင့် စီရင် ကေလာ့။ သနားြခင်းက ဏာစိတ် ှ င့် တေယာက်ကိ တေယာက်

ေကျးဇး ပကေလာ့။ ၁၀ မိဘမ ှ ိေသာသ၊ မတ်ဆိးမ၊ တကန်းတ ိင်ငံ သား၊ ဆင်းရဲသားကိ

မ ှ ဥ်းဆဲ က ှ င့် ။ တေယာက်ကိ တေယာက် မေကာင်းေသာအ ကံကိ မ ကံက ှ င့်ဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ် လည်း၊ ၁၁ သတိ့သည်

နားမေထာင်ဘဲလွတ်ေအာင် န်း က ၏။ မကားေစြခင်းငှါ နားကိ ပိတ် က၏။ ၁၂

တရားစကားကိ၎င်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ေ ှ းပေရာဖက်တိ့ြဖင့် ထားေတာ်မေသာစကားကိ၎င်း သတိ့သည် မကားေစ ြခင်းငှါ၊

မိမိတိ့ ှ လံးကိ စိန်ေကျာက်က့ဲသိ့ မာေစက၏။ ထိေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား သည် အလွန်အမျက်ထွက်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ငါဟစ်ေခ ၍ သတိ့သည်

နားမေထာင်သက့ဲသိ၊့ တဖန် သတိ့သည် ဟစ်ေခ ၍ ငါလည်း နားမေထာင်ဘဲ ေန ပီဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၄ သတိ့မသိေသာ

လမျိုးအေပါင်းတိ့တွင် ေလေဘွ တိက်၍ ငါလင့် ပီ။ ထိေကာင့် ၊ သတိ့ ြပည်သည်

လဆိတ် ညံလျက် ှ ိ၍ အဘယ်သမ မသွားမလာ။ သာယာေသာ ြပည်သည်

သတ်သင်ပယ် ှ င်းရာြဖစ်ေလ ပီတကားဟ မိန့် ေတာ်မ၏။

၈ တဖန် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့

ေရာက်လာ၍၊ ၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

ငါသည် ဇိအန်ေတာင်အဘိ့ အလွန် စိတ်အား ကီး ပီ။ အလွန်အမျက်ထွက်၍ သအ့ဘိ့

စိတ် အား ကီး ပီ။ ၃ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

ဇိအန်ေတာင်သိ့ ငါြပန်လာ ပီ။ ေယ ှ လင် မိထဲ့မှာ ေနမည်။ ေယ ှ လင် မိကိ့

သမာ မိဟ့၍ ၎င်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား၏ ေတာင် ေတာ်ကိ

သန့် ှ င်းေသာေတာင်ဟ၍၎င်း သမတ်ကလိမ့် မည်။ ၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ အိေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ၊ အသက် ကီး ၍

ေတာင်ေဝးကိင်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေယ ှ လင် မိလ့မ်းတိ့၌ ေနကေလဦးမည်။ ၅

မိလ့မ်းတိ့သည်လည်း ကစားေသာ သငယ် ေယာက်ျားမိန်းမတိ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။

၆တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိအမသည် ယခ ကာလတွင် ကျန် ကင်းေသာ ဤလတိ့

မျက်ေမှာက်၌ အ့ံသဘွယ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ငါ့မျက်ေမှာက်၌ အ့ံသဘွယ် ြဖစ်ရာသေလာဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၏လတိ့ကိ အေ ှ ့ြပည်မှ၎င်း၊ အေနာက်ြပည်မှ၎င်း

ငါကယ်တင်၍၊ ၈ ေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် သတိ့သည် ေယ ှ လင် မိထဲ့ မှာ ေနရကလိမ့်မည်။

သစာတရား ှ င့် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရားအားြဖင့် ၊ သတိ့သည် ငါ၏လြဖစ်၍

ငါသည်လည်း သတိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား၏ အိမ်ေတာ် တိက်ြမစ်ကိ ချေသာကာလ၌ ှ ိေသာ

ပေရာဖက်တိ့ ေဟာ ေြပာေသာ ဤစကားကိ ယခကာလ၌ကားေသာ သတိ၊့

သင်တိ့လက်ကိ အား ကီးေစကေလာ့။ ၁၀ ထိကာလအထက်၌ လခံရေသာ အကျိုးမ ှ ိ။

တိရစာန်ခံရေသာအကျိုးမ ှ ိ။ ထွက်ဝင်ေသာ သတိ့သည် ရန်သ ှ ိေသာေကာင့်

ချမ်းသာမရက။ ငါသည် လ အေပါင်းတိ့ကိ တေယာက် ှ င့်တေယာက် ရန်ဘက်ြဖစ်ေစ

၏။ ၁၁ ယခမကား၊ ကျန် ကင်းေသာ ဤလတိ့၌ ငါသည် အရင်က့ဲသိ့မ ပဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ မျိုးေစ့ကိ ငိမ်ဝပ်စွာ

ကဲရလိမ့်မည်။ စပျစ်ပင် သည် အသီးကိ၎င်း၊ ေြမသည် မိမိစီးပွားကိ၎င်း၊ မိဃ်းေကာင်းကင်

သည် ှ င်းရည်ကိ၎င်း၊ ေပးရ လိမ့်မည်။ ကျန် ကင်းေသာဤလတိ့သည် ဤအရာအလံး

စံတိ့ကိ ရတတ်ေစြခင်းငှါ ငါ ပမည်။ ၁၃ အိယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလအမျိုးတိ၊့ သင်တိ့

သည် တပါးအမျိုးတိ့တွင် ကျိန်ဆဲရာြဖစ်ဘးသက့ဲသိ၊့ ေကာင်း ကီးခံရာြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ငါကယ်တင်မည်။ မစိးရိမ် ဘဲ လက်အား ကီး ကေလာ့။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့၏ ဘိးေဘးတိ့သည် ငါ့အမျက် ကိ

ိးေဆာ်ကေသာအခါ အြပစ် ပမည်ဟ ငါသည် ေနာင်တမရဘဲ ကံသက့ဲသိ၊့ ၁၅

တဖန် ယခကာလ၌ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ယဒ အမျိုးကိ ေကျးဇး ပမည်ဟ ငါ ကံြပန်၏။

မစိးရိမ် က ှ င့်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆သင်တိ့

ကျင့် ရမည်အကျင့်ဟမကား၊ သင်တိ့ ှ ိ သမသည် တေယာက် ှ င့်တေယာက်မှန်ေသာ

စကားကိ ေြပာကေလာ့။ မိတံ့ခါးဝမှာ ေြဖာင့် မတ်စွာ စီရင်၍၊ တရားေတွသ့ည်အမကိ

ငိမ်းေစြခင်းငှါ ဆံးြဖတ် က ေလာ့။ ၁၇ တေယာက်ကိတေယာက် အဘယ်သမ

မေကာင်းေသာအ ကံကိ မ ကံက ှ င့် ။ မမှန်ေသာ ကျိန်ဆိ ြခင်းကိ မ ှ စ်သက်က ှ င့် ။

ထိသိ့ေသာ အမ ှ ိသမ တိ့ကိ ငါမန်းသည်ဟ ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ တဖန်

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ငါ့ဆီသိ့ ေရာက်လာ၍၊

၁၉ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ စတတလတွင်

အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊ ပဥမ လတွင် အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊ သတမလတွင် အစာေ ှ ာင် ြခင်း၊

ဒသမလတွင် အစာေ ှ ာင်ြခင်းတိ့သည် ယဒအမျိုး ဝမ်းေြမာက် င်လန်း၍ ပဲွလပ်ရာ

ကာလြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၊ ငိမ်ဝပ်ြခင်းတရားကိ ှ စ်သက်

ကေလာ့။ ၂၀ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

များစွာေသာ မိသ့ ွာသား၊ လအမျိုး မျိုးတိ့သည် လာကလိမ့်မည်။ ၂၁ မိတ့ မိ ့၌ေနေသာ

သသည် အြခား မိတ့ မိ ့၌ ေနေသာ သတိ့ဆီသိ့ သွား၍၊ ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

ဆေတာင်းြခင်းငှါ၎င်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာ ဝရဘရားကိ ှ ာြခင်းငှါ၎င်း

ဧကန်အမှန် သွား ကကန်အ့ံ။ ငါလည်း သွားမည်ဟ ေခ ကလိမ့်မည်။ ၂၂ ကီးေသာ

တိင်း ိင်ငံသား၊ လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားကိ

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ာ၍၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ဆေတာင်းြခင်းငှါ လာကလိမ့်မည်။ ၂၃

ထိကာလ၌ဘာသာအသီးအသီးကိ ေြပာတတ် ေသာလအမျိုးမျိုးတိ့တွင် တကျိပ်ေသာ

လတိ့သည်။ ယဒ လြဖစ်ေသာ သ၏အဝတ်စွန်းကိ ကိင်လျက်၊ ဘရားသခင် သည်

သင် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မသည်ဟ အက ်ပ်တိ့သည် ကားသိ၍၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ

လိက်ပါမည်ဟ ဆိကလိမ့် မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။

၉ ထာဝရဘရား၏ဗျာဒိတ် တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဟာဒရက်ြပည် ှ င့်

ဒမာသက် မိ ့၌ သင့် ေရာက်ေပ၏။ ထာဝရဘရားသည် လမျိုးကိ၎င်း၊

ဣသေရလအမျိုး အ ယ်အေပါင်းတိ့ကိ၎င်း ကည့် လျက် ှ ိေတာ်မ၏။ ၂

ထိြပည် ှ င့် နီးစပ်ေသာ ဟာမတ်ြပည်၌၎င်း၊ တ မိသ့ည် လိမာေသာေကာင့်

ထိ မိ ့ ှ င့် ဇိဒန် မိ ့၌၎င်း သင့် ေရာက်ေပ၏။ ၃ တ မိသ့ည် မိမိအဘိ့ ရဲတိက်ကိ

တည်ေဆာက် ၍၊ ေငွကိ ေြမမန့်က့ဲသိ့၎င်း၊ ေ စင်ကိလမ်း၌ ှ ိေသာ ွံ ့ က့ဲသိ့၎င်း

စပံေသာ်လည်း၊ ၄ ထာဝရဘရားသည် သတပါးလက်သိ့ သကိ့အပ် ၍၊ သခွ့န်အားကိ

ပင်လယ်ထဲသိ့ ချေတာ်မသြဖင့် ၊ မိ ့ သည် မီးြဖင့် က မ်းေလာင်လိမ့်မည်။ ၅ ထိအမကိ

အာ ှ ေကလန် မိသ့ည် ြမင်၍ ေကာက်လိမ့်မည်။ ဂါဇ မိသ့ည် ြမင်၍ အလွန်တန်လပ်

လိမ့်မည်။ ဧကန် မိလ့ည်း ေြမာ်လင့် ၍ အ ှ က်ကဲွေသာ ေကာင့် ထိအတြဖစ်လိမ့်မည်။

ဂါဇမင်း ကီးသည် ဆံးလိမ့် မည်။ အာ ှ ေကလန် မိသ့ည်လည်း အစိးမရ။ ၆အာဇတ် မိ ့၌

တကန်းတ ိင်ငံသားတိ့သည် ေနကလိမ့်မည်။ ဖိလိတိအမျိုး၏ မာနကိလည်း ငါချိုးဖ့ဲ မည်။

၇ သစားေသာ အေသွးကိ သ၏ပစပ်ထဲမှ၎င်း၊ သကိက်ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ်တိ့ကိ

သ၏သွား ကားမှ၎င်း ငါ တ်ပယ်မည်။ ကျန် ကင်းေသာသသည်လည်း ငါတိ့

ဘရားသခင်အဘိ့ ကျန် ကင်း၍၊ ယဒြပည်၌ မင်းက့ဲသိ့ ေနလိမ့်မည်။ ဧကန် မိသ့ားလည်း

ေယဗသိလက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၈ အဘယ်ရန်သမ မထွက်မဝင်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ့အိမ်
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ေတာ်ပတ်လည်၌ တပ်ချမည်။ ှ ဥ်းဆဲေသာသသည် ငါ့ လတိ့ကိ ေနာက်တဖန် မ ှ ိပ်နင်းရ။

အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ယခ ကိယ်တိင် ကည့်၍ ြမင် ပီ။ ၉ အိဇိအန်သတိ့သမီး၊

အလွန်ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။ အိေယ ှ လင် မိသ့တိ့သမီး၊ ေကးေကာ်ကေလာ့။ တရားသြဖင့်

စီရင်၍ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ သခင်၊ သင်၏အ ှ င်မင်း ကီးသည် ြမည်းမ ှ င့် ြမည်း

ကေလးကိ စီး၍ းည့ံသိမ်ေမွေ့သာ စိတ် ှ င့် သင် ှ ိရာသိ့ ကလာေတာ်မသည်ကိ

ကည့် ေလာ့။ ၁၀ ငါသည် ဧဖရိမ်ြပည်၌ ရထားကိ၎င်း၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ြမင်းကိ၎င်း

ပယ်ြဖတ်မည်။ စစ်ေလးကိလည်း ပယ်ြဖတ်မည်။ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် စစ် ငိမ်းမည်

အေကာင်းကိ ထိအ ှ င်သည် မိန့်ေတာ်မမည်။ အာဏာ ေတာ်လည်း ပင်လယ်တပါးမှသည်

ပင်လယ်တပါးတိင် ေအာင်၎င်း၊ ြမစ်မှသည် ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင်၎င်း တည်လိမ့်မည်။ ၁၁

သင်၏အမမကား၊ ချုပ်ထားလျက် ှ ိေသာသင် ၏လတိ့ကိ၊ ေရမ ှ ိေသာ ေြမတွင်းထဲက၊

သင် ှ င့် ဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ်အေသွးေကာင့် ငါကယ်လတ်မည်။ ၁၂အချုပ်ခံ၍ ေြမာ်လင့် ေသာ

သတိ၊့ ရဲတိက်သိ့ ြပန်လာကေလာ့။ ငါသည် ှ စ်ဆေသာ ေကျးဇးကိ ပဦး မည်ဟ ယေနပ့င်

ေြပာထား၏။ ၁၃ယဒေလးကိ ငါတင်၍၊ ဧဖရိမ်ေလးကိ ဆဲွငင် လျက်၊ ဇိအန်သားတိ့ကိ

ေဟလသသားတိ့တဘက်၌ ိး ေဆာ်၍၊ သင့် ကိ သရဲ၏ထားက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစမည်။ ၁၄

ထာဝရဘရားသည် သတိ့အေပ မှာ ထင် ှ ား ေတာ်မ၍၊ ြမားေတာ်သည်

လ ပ်စစ်ြပက်သက့ဲသိ့ ေြပး လိမ့်မည်။ အ ှ င်ထာဝရဘရားသခင်သည် တံပိးမတ်၍၊

ေတာင်ေလေဘွတိ့ ှ င့် ကသွားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားသည် သတိ့ကိ ကွယ်ကာေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ကိက်စား၍

လက်လဲေကျာက်တိ့ကိ ေကျာ်နင်း ကလိမ့်မည်။ ေသာက် ပီး လ င်၊ စပျစ်ရည် ှ င့် ဝသက့ဲသိ့

ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်။ အင်တံက့ဲသိ့၎င်း၊ ယဇ်ပလင်ေထာင့် က့ဲသိ့၎င်း ြပည့် ဝ က

လိမ့်မည်။ ၁၆ ထိေန့၌ သတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား သည် မိမိလတိ့ကိ သိးစက့ဲသိ့

ကယ်တင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သတိ့သည် ေြမေတာ်၌ ထင် ှ ားေသာသရဖမျက်မွန်က့ဲသိ့

ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ေကျးဇးေတာ်သည် အလွန် ကီးစွတကား။ ဂဏ် အသေရေတာ်လည်း

အလွန် ကီးစွတကား။ ဆန်စပါးသည် လလင်တိ့ကိ၎င်း၊ စပျစ်ရည်သစ်သည်

အပျိုမတိ့ကိ၎င်း တိးပွားများြပားေစလိမ့်မည်။

၁၀ ေနာက်မိဃ်း ွာရာကာလတွင် မိဃ်း ွာေစမည် အေကာင်း၊

ထာဝရဘရားထံေတာ်၌ ဆေတာင်း ကေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

လ ပ်စစ်ကိြပင်ဆင်၍ များစွာ မိဃ်း ွာေစသြဖင့် ၊ ခပ်သိမ်းေသာလတိ့အဘိ့ လယ်ြပင်၌

အပင် ေပါက်ေစေတာ်မမည်။ ၂ ေတရပ် ပ်တတိ့သည် အနတစကားကိ ေြပာက၏။

ပေရာဖက်လပ်ေသာ သတိ့သည် မသာ ပါ ံ ကိြမင်၍၊ မမှန်ေသာ အိပ်မက်ကိ

ေဟာေြပာက၏။ အချည်း ှ ီး ှ စ်သိမ့်ေစက၏။ ထိေကာင့် ၊ သိးစက့ဲသိ့ လည် သွား၍

သိးထိန်းမ ှ ိေသာေကာင့် ဆင်းရဲခံရက၏။ ၃ သိးထိန်းတိ့ကိ ငါအမျက်ထွက်၍၊

ဆိတ်ထီးတိ့ကိ စစ်ေကာသြဖင့် ၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားသည်

မိမိသိးစယဒအမျိုးကိ အကည့်အ ကလာ ၍၊ ဘန်းေတာ်ကိ ေဆာင်ေသာ

စစ်တိက်ြမင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစ ေတာ်မမည်။ ၄ ထိအမျိုးထဲက တိက်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်၊

တံစိ၊့ စစ်တိက်ေလး၊ မင်းြဖစ်ေသာ လအေပါင်းတိ့သည် ထွက်ကလိမ့်မည်။ ၅သတိ့သည်

စစ်တိက်ရာတွင် လမ်း၌ ှ ိေသာ ံ ့ကိနင်းေသာ စစ်သရဲက့ဲသိ့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ထာဝရ

ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရေသာေကာင့် ၊ စစ်တိက်၍ ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ

အ ှ က်ခဲွ ကလိမ့်မည်။ ၆ယဒအမျိုးကိလည်း ငါခိင်ခ့ံေစမည်။ ေယာသပ် အမျိုးကိလည်း

ငါကယ်တင်မည်။ သတိ့ကိ သနားစံမက် ေသာေကာင့် ေနရာချမည်။ သတိ့သည်

ှ င်ထတ်ြခင်းကိ မခံဘးသက့ဲသိ့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ငါသည် သတိ့၏ဘရား

သခင်ထာဝရဘရားြဖစ်၍ သတိ့စကားကိ နားေထာင် မည်။ ၇ ဧဖရိမ်အမျိုးသားတိ့သည်

သရဲက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ စပျစ်ရည် ှ င့် ဝသက့ဲသိ့ ဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။ သား ေြမးတိ့သည်

ြမင်လျက် ဝမ်းေြမာက်၍၊ ထာဝရဘရားကိ အမီှ ပလျက် င်လန်း ကလိမ့်မည်။ ၈သတိ့ကိ

ငါ ိးေဆာ်၍ စေဝးေစမည်။ သတိ့သည် ငါ၏ေ ွး တ်ြခင်းကိ ခံရေသာအားြဖင့် ၊

အရင်များြပား သက့ဲသိ့ တဖန် များြပား ကလိမ့်မည်။ ၉သတိ့ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင်

မျိုးေစ့က့ဲသိ့ ငါ ကဲသြဖင့် ၊ ေဝးေသာြပည်၌ ငါ့ကိေအာက်ေမ့၍၊ သား ေြမးတိ့ ှ င့်တကွ

အသက် ှ င်လျက် ြပန်လာကလိမ့်မည်။ ၁၀သတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တဖန် ငါေဆာင်ခ့ဲဦး

မည်။ အာ ရိြပည်မှ ေခ ၍ စေဝးေစမည်။ ဂိလဒ်ြပည် ှ င့် ေလဗ န်ြပည်သိ့ တဖန်

ငါေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ၊ သတိ့ ေနစရာဘိ့ ေြမမေလာက် ိင်။ ၁၁ ပင်လယ်အလယ်၌

ေ ှ ာက်သွား၍ ှ ဥ်းဆဲ လျက်၊ ပင်လယ်တံပိးများကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မမည်။ ြမစ်၌

နက်နဲေသာအရပ် ှ ိသမ တိ့လည်း ခန်းေြခာက်ကလိမ့် မည်။ အာ ရိြပည်၏မာနကိ ှ ိမ့်ချ၍၊

အဲဂတုမင်း၏ အာဏာသည်လည်း ကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်။ ၁၂ သတိ့ကိ

ထာဝရဘရားအားြဖင့် ငါခိင်ခ့ံေစမည်။ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပလျက် လှည့်လည်၍

သွားကလိမ့်မည် ဟထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၁ အိ ေလဗ န်ေတာင်၊ သင်၏ အာရဇ်ပင်တိ့ကိ မီးေလာင်ေစြခင်းငှါ

သင်၏တံခါးတိ့ကိ ဖွင့် ေလာ့။ ၂ အိထင်း းပင်၊ အာရဇ်ပင်လဲေသာေကာင့် ြမည်

တမ်းေလာ့။ ြမတ်ေသာအပင်တိ့သည် ပျက်စီး က ပီ။ အိ ဗာ ှ န်သပိတ်ပင်တိ၊့

ခိင်ခ့ံေသာေတာကိ ခတ်လဲှေသာ ေကာင့် ြမည်တမ်းကေလာ့။ ၃ သိးထိန်းတိ့သည် မိမိတိ့

အသေရပျက်ေသာ ေကာင့် ၊ ြမည်တမ်းေသာအသံကိ ပက၏။ ေယာ်ဒန်ြမစ်

၏ဂဏ်အသေရပျက်ေသာေကာင့် ၊ ြခေသ့ပျိုေဟာက် ေသာအသံကိ ကားရ၏။ ၄

ငါ၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ သတ်ဘိ့ရာ ထားေသာ ဤသိးစကိ

ေကးေမွး ေလာ့။ ၅ ပိင်ေသာသတိ့သည် သတ်၍ ကိယ်အြပစ် ှ ိသည် ကိ မသိက။

ေရာင်းစားေသာသတိ့ကလည်း၊ ငါရတတ် သည်ြဖစ်၍ ထာဝရဘရားသည်

မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသ တည်းဟ ဆိက၏။ သိးထိန်းတိ့သည်လည်း သနားြခင်း

က ဏာမ ှ ိ က။ ၆ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါသည် ြပည်သြပည်သားတိ့ကိ

ေနာက်တဖန်မသနား၊ မ ှ ေြမာဘဲ၊ လအသီးအသီးတိ့ကိ အိမ်နီးချင်းလက်သိ့၎င်း၊ ှ င်ဘရင်

လက်သိ့၎င်း အပ်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် တြပည်လံးကိ ှ ိပ် စက် ကလိမ့်မည်။ သတိ့လက်မှ

ငါမကယ်လတ်ဘဲ ေနမည် ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိသိ့ သတ်ဘိရ့ာထားေသာ သိးစတည်းဟ

ေသာ၊ ဆင်းရဲေသာသိးတိ့ကိ ငါေကးေမွးရ၏။ သိးထိန်း ေတာင်ေဝး ှ စ်စင်းကိယ၍၊

တစင်းကိ ေကျးဇးဟ၍၎င်း၊ တစင်းကိ အေ ှ ာင်အဖဲွဟ့၍၎င်း ေခ ေဝလျက်၊ သိးစကိ

ေကးေမွး၏။ ၈ သိးထိန်းသံးေယာက်ကိလည်း တလတွင် ငါပယ် ြဖတ်၏။ သတိ့ေကာင့်

ငါ့စိတ် ငီးေငွ၏့။ သတိ့သည်လည်း ငါ့ကိ ွံ ှ ာ က၏။ ၉ ေနာက်တဖန် သင်တိ့ကိ ငါမေကး။

ေသေသာ အေကာင်သည် ေသပါေလေစ။ အသတ်ခံရေသာ အေကာင်သည် ခံရပါေလေစ။

ကျန် ကင်းေသာအေကာင် တိ့သည် တေကာင်ကိတေကာင် စားပါေလေစဟ ငါဆိ လျက်၊

၁၀ ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ့ ှ င့် အရင်ဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်လိ၍၊ ေကျးဇးအမည် ှ ိေသာ

ငါ၏ ေတာင်ေဝးကိ ယ၍ ချိုး၏။ ၁၁ ထိပဋိညာဥ်သည် ထိေန့၌ပျက်ေသာေကာင့် ၊

ငါ့ကိအမီှ ပေသာ သိးဆင်းရဲတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ နားလည်က၏။

၁၂ တဖန် ငါက၊ ငါရထိက်ေသာ အခကိ ေပးအ့ံ ေသာငှါ၊ သင်တိ့သည် အလိ ှ ိလ င်

ေပးကေလာ့။ အလိ မ ှ ိလ င် မေပးက ှ င့်ဟဆိေသာ်၊ သတိ့သည် ငါ့အား အခေပးအ့ံေသာငှါ

ေငွသံးဆယ်ကိ ချိန် က၏။ ၁၃ထာဝရဘရားကလည်း၊ ထိေငွကိ အိးထိန်း သမားေ ှ မှ့ာ

ပစ်ချေလာ့။ ငါ့ကိ အဘိြပတ်၍ ေငွများလှ သည်တကားဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊

ထိေငွသံးဆယ် ကိ ငါယ၍ ထာဝရဘရား၏ဗိမာန်ေတာ်၌ အိးထိန်း သမားေ ှ မှ့ာ ပစ်ချ၏။

၁၄ ထိအခါ ယဒအမျိုး ှ င့် ဣသေရလအမျိုးဖဲွ ့ ေသာ မိဿဟာယကိ ဖျက်လိ၍၊

အေ ှ ာင်အဖဲွအ့မည် ှ ိ ေသာ အြခားေတာင်ေဝးကိ ငါချိုး၏။ ၁၅တဖန် ထာဝရဘရားက၊

မိက်ေသာ သိးထိန်း၏တန်ဆာတိ့ကိ သိမ်းယေလာ့။ ၁၆အေကာင်းမကား၊ ဤြပည်၌

သိးထိန်းတဦးကိ ငါေပ ထွန်းေစမည်။ သသည် အသတ်ခံရေသာအေကာင် ကိ မကည့်မ ၊

လမ်းလဲွေသာအေကာင်ကိ မ ှ ာ၊ နာေသာ အေကာင်ကိ အနာေပျာက်ေစြခင်းငှါမ ပ၊

ရပ်ေနေသာ အေကာင်ကိ မမစ၊ ဆေသာအေကာင်တိ့ကိ စားလိမ့် မည်။ သတိ့ ခွာကိလည်း

ချိုးဖ့ဲလိမ့်မည်။ ၁၇ သိးစကိ စွန့်ပစ်ေသာ အချည်း ှ ီးသိးထိန်းသည် အမဂလာ ှ ိေစသတည်း။

သ၏လက် ံ း ှ င့်လက်ျာမျက်စိ၌ထားေဘးေရာက်လိမ့်မည်။ လက် ံ းသည် အကန်အစင်

ေြခာက်ကပ်လိမ့်မည်။ လက်ျာမျက်စိသည် အကန်အစင် မိက်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ် တ်ကပတ်ေတာ် တည်းဟေသာ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ

ကက်၍ ေြမ ကီး တိက်ြမစ်ကိ ချေတာ်မထေသာ၊ လအထဲ၌ လ၏ဝိညာဥ်

ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ အမျိုးကိ ရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၂ ငါသည် ေယ ှ လင် မိကိ့ ပတ်လည်၌ ှ ိေသာလမျိုးအေပါင်းတိ့အား
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တန်လပ်ေစေသာ ဖလားြဖစ်ေစ မည်။ ေယ ှ လင် မိကိ့ ဝိင်းထားကစဥ်တွင် ယဒြပည်ကိ

လည်း ထိအတ ြဖစ်ေစမည်။ ၃ ထိကာလအခါ၌လည်း ထိ မိကိ့ လမျိုးအေပါင်း

တိ့အား ေလးေသာ ေကျာက်ြဖစ်ေစမည်။ ထိေကျာက်ကိ ချီေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

ကျိုးပ့ဲေကမွကလိမ့်မည်။ ေလာကီသားအမျိုးမျိုးတိ့သည် ေယ ှ လင် မိတ့ဘက်၌

စေဝးလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၄ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိကာလ ၌ ှ ိသမ ေသာ

ြမင်းတိ့ကိ မိန်းေမာေတွေဝေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ြမင်းစီးသရဲအေပါင်းတိ့ကိ အ းြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း

ငါ သည် ဒဏ်ခတ်မည်။ ယဒအမျိုးကိ ငါ ကည့် ၍၊ တပါး အမျိုးသားတိ့၌ ှ ိသမ ေသာ

ြမင်းတိ့ကိ မျက်စိကန်းေစ ြခင်းငှါ ဒဏ်ခတ်မည်။ ၅ ယဒမင်းတိ့ကလည်း၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့၏ ဘရားသခင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား အားြဖင့်

သတိ့သည် ငါ့ခွန်အားြဖစ် က၏ဟ စိတ်ထဲမှာ ဆိကလိမ့်မည်။ ၆ ထိကာလ၌ ငါသည်

ယဒမင်းတိ့ကိ ထင်းပံတွင် မီးဖိက့ဲသိ့၎င်း၊ ေကာက်လိင်းတွင် မီးစက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်ေစ သြဖင့် ၊

လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်၊ ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ မီးေလာင်လိမ့်မည်။

ေယ ှ လင် မိ ့သည်လည်း မိရ့ာေဟာင်း၌ တည် မဲတည်လိမ့်မည်။ ၇ထာဝရဘရားသည်

ယဒတဲတိ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွာ ကယ်တင်ေတာ်မမည်။ ထိ့ေကာင့် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၏ဘန်း

ှ င့် ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့၏ဘန်းသည် ယဒြပည်တဘက် ၌ မဝါ ကားရ။ ၈ ထိကာလ၌

ထာဝရဘရားသည် ေယ ှ လင် မိ ့သားတိ့ကိ ကွယ်ကာေစာင့် မေတာ်မသြဖင့် ၊ အားနည်း

ေသာသသည် ထိကာလ၌ ဒါဝိဒ်မင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ဒါဝိဒ်မင်း မျိုးသည် ဘရားသခင်က့ဲသိ့၎င်း၊

သတိ့ေ ှ မှ့ာ ထာဝရ ဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၉ ထိကာလ၌

ေယ ှ လင် မိကိ့ တိက်လာေသာ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ ငါသည် အားထတ်

မည်။ ၁၀ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံေသာသေဘာ၊ ဆေတာင်း ပဌနာ ပေသာသေဘာကိ

ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ့အေပ သိ့ ငါသွန်းေလာင်းသြဖင့် ၊ သတိ့သည် မိမိ

တိ့ ထိးေဖာက်ေသာ ငါ့ကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်။ တေယာက်တည်းေသာ သားအတွက်

အဘသည် ငိေကး ြမည်တမ်းသက့ဲသိ၊့ ထိသအတွက် ငိေကးြမည်တမ်းရက

လိမ့်မည်။ သားဦးအတွက် အဘသည် နာကဥ်းရကလိမ့် မည်။ ၁၁ ေမဂိေဒါချိုင့် တွင်

ဟာဒ ဒိမုန် မိမှ့ာ ငိေကးြမည် တမ်းသက့ဲသိ၊့ ထိကာလ၌ ေယ ှ လင် မိမှ့ာ ကီးစွာေသာ

ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၂တြပည်လံးအမျိုးအ ွယ်အသီးအသီးတမျိုး တြခားစီ

ငိေကးြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ ဒါဝိဒ်မင်း၏ အေဆွအမျိုးတြခား၊ သတိ့မိန်းမများတြခား၊

နာသန်၏ အေဆွအမျိုးတြခား၊ သတိ့မိန်းမများတြခား၊ ၁၃ ေလဝိ၏အေဆွအမျိုးတြခား၊

သတိ့မိန်းမများ တြခား၊ ှ ိမိ၏အေဆွအမျိုးတြခား၊ သတိ့မိန်းမများတြခား၊ ၁၄

ကျန် ကင်းေသာအေဆွအမျိုးအေပါင်းတိ့သည် တမျိုးတြခားစီ၊ သတိ့မိန်းမများ တစတြခားစီ

ငိေကးြမည် တမ်းကလိမ့်မည်။

၁၃ ထိကာလ၌ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး ှ င့် ေယ ှ လင် မိ ့ သားတိ့၏

ဒစ ိက်အြပစ်အညစ်အေကးကိ ေဆးေကာ စရာဘိ့ စမ်းေရတွင်းသည်

ပွင့်လျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၂ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့် ေတာ်မသည်ကား၊

ြပည်ေတာ်တွင် ှ ိေသာ ပ်တတိ့၏ နာမများကိ ေနာက်တဖန်အဘယ်သမ မမှတ်မိေစြခင်း

ငှါ၊ ထိကာလ၌ ငါသတ်သင်ပယ် ှ င်းမည်။ ပေရာဖက်လပ် ေသာသတိ့ကိ၎င်း၊ ညစ် းေသာ

ဝိညာဥ်ကိ၎င်း ြပည် ေတာ်မှ ှ င်ထတ်မည်။ ၃ လတစံတေယာက်သည်

ပေရာဖက် ပေသးလ င်၊ ဘွားြမင်ေသာ မိဘတိ့က၊ သင်သည် ထာဝရဘရား၏ နာမကိ

အမီှ ပ၍ မသာစကားကိ ေဟာေြပာေသာေကာင့် အေသခံရမည်ဟဆိလျက်၊

ပေရာဖက် ပစဥ်ပင် ကိယ်မိဘ တိ့သည် သကိ့ထတ်ချင်းခပ် ထိး ကလိမ့်မည်။ ၄ ထိကာလ၌

ပေရာဖက်သည် ေဟာေြပာေသာ အခါ မိမိြမင်ေသာ ပါ ံ ေကာင့် ှ က်လိမ့်မည်။ သတပါး

ကိ လှည့်စားမည့်အ ကံ ှ င့် ကမ်းတမ်းေသာ အဝတ်ကိ လည်း မဝတ်ရ။ ၅အက ်ပ်သည်

ပေရာဖက်မဟတ်၊ လယ်လပ် ေသာ သြဖစ်ပါ၏။ ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ သတပါး၌

ကန်ခံရပါ ပီဟ ဝန်ခံလိမ့်မည်။ ၆သတပါးကလည်း၊ သင့်လက်၌ ေပေသာ ဒဏ်ရာကား၊

က ်ပ်၏ အေဆွခင်ပွန်းအိမ်၌ ခံရေသာ ဒဏ်ရာြဖစ်ပါသည်ဟ ြပန်ေြပာလိမ့်မည်။ ၇

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မသည်ကား၊ အိထား၊

ငါ၏သိးထိန်းတဘက်၊ ငါ၏ အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်ေသာသတဘက်၌ ိးေလာ့။ သိး

ထိန်းကိ ိက်သတ်ေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ သိးတိ့သည် ကဲွလွင့် ရ ကလိမ့်မည်။

သိးသငယ်တိ့အေပ ၌လည်း ငါသည် ငါ့ လက်ကိ တင်ဦးမည်။ ၈ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ တြပည်လံး သံးစတွင် ှ စ်စကိ ပယ်ြဖတ်၍ အေသခံရသြဖင့် ၊ တစသာ

ကျန် ကင်းရလိမ့်မည်။ ၉ ထိတစကိ မီးအလယ်သိ့ ငါေ ှ ာက်သွားေစမည်။ ေငွကိ

ခ တ်သက့ဲသိ့ ခ တ်မည်။ ေ ကိ စံစမ်းသက့ဲသိ့ စံစမ်းမည်။ သတိ့သည် ငါ့နာမကိ ပဌနာ ပ၍

ငါနား ေထာင်မည်။ သတိ့ကိ ငါ၏လမျိုးဟ၍ ငါေခ ေဝမည်။ သတိ့ကလည်း၊

ထာဝရဘရားသည် ငါတိ့၏ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ ဝန်ခံကလိမ့်မည်။

၁၄ ထာဝရဘရား၏ေနရ့က်သည် ေရာက်ေသာ အခါ၊ သတပါးတိ့သည်

သင်၏ဥစာကိ လယ၍သင့် အလယ်၌ ေဝဖန် ကလိမ့်မည်။ ၂ ေယ ှ လင် မိကိ့

တိက်ေစြခင်းငှါ၊ လမျိုး အေပါင်းတိ့ကိ ငါစေဝးေစမည်။ မိကိ့ တိက်ယ ပီးလ င်၊ အိမ်တိ့ကိ

လယက်၍ မိန်းမတိ့ကိ အဓမ ပကလိမ့်မည်။ မိသ့ားတဝက်ကိ သိမ်းသွား၍ တဝက်သာ မိ ့၌

ကျန် ကင်းလိမ့်မည်။ ၃ ထာဝရဘရားသည်လည်း စစ်တိက်ရာကာလ၌

တိက်သက့ဲသိ၊့ ထိလမျိုးတိ့ကိ တိက်သွားေတာ်မမည်။ ၄ ထိေနရ့က်၌ ေြခေတာ်သည်

ေယ ှ လင် မိ ့ အေ ှ ့၊ သံလွင်ေတာင်ေပ မှာရပ်၍၊ သံလွင်ေတာင်သည် အေ ှ ဘ့က်မှ

အေနာက်ဘက်တိင်ေအာင် အလယ်၌ ကဲွ သြဖင့် ၊ အလွန် ကီးေသာ ချိုင့် ြဖစ်လိမ့်မည်။

ေတာင် တဝက်သည် ေြမာက်ဘက်သိ့၎င်း၊ တဝက်သည် ေတာင် ဘက်သိ့၎င်း

ေ ရ့လိမ့်မည်။ ၅ သင်တိ့သည် ငါ့ေတာင် ကားချိုင့်လမ်းြဖင့် ေြပး ကလိမ့်မည်။

ထိချိုင့်သည် အာဇလ မိတိ့င်ေအာင် မီှလိမ့် မည်။ ယဒ ှ င်ဘရင် သဇိမင်းလက်ထက်၊

ေြမ ကီးလပ်၍ သင်တိ့သည် ေြပးသက့ဲသိ့ တဖန်ေြပး ကလိမ့်မည်။ ငါ၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရား ကလာေတာ်မ၍၊ မိမိသန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့သည်

ပါ ကလိမ့်မည်။ ၆ ထိေနရ့က်၌ အလင်းမ ှ ိ ၊ ြမတ်ေသာအရာတိ့ သည် ယတ်ေလျာ့လိမ့်မည်။

၇ ေနမ့ဟတ်၊ ညဥ့်မဟတ်၊ ထာဝရဘရားသိေတာ် မေသာ ေနရ့က်တရက်ြဖစ်၍၊

ညဦးယံအချိန်ေရာက်မှ လင်းလိမ့်မည်။ ၈ ထိေနရ့က်၌ အသက်ေရသည် ေယ ှ လင် မိမှ့

ထွက်၍၊ ေ ွကာလြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်းကာလြဖစ်ေစ၊ အေ ှ ့ ပင်လယ်သိ့တဝက်၊

အေနာက်ပင်လယ်သိ့ တဝက်စီးသွား လိမ့်မည်။ ၉ထာဝရဘရားသည် တြပည်လံးတွင်

ှ င်ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မမည်။ ထိေနရ့က်၌ ထာဝရဘရားတပါးတည်း၊ နာမေတာ်တပါးတည်း

ြဖစ်ေတာ်မမည်။ ၁၀ ေဂဘ မိမှ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့ ေတာင်ဘက်၊ ရိမုန် မိတိ့င်ေအာင်

တြပည်လံးကိ ချိုင့် က့ဲသိ့တညီတည်း ြဖစ်ေစေတာ်မမည်။ မိသ့ည်လည်း ဗယာမိန်တံခါးမှ

သည် အရင်တံခါးရာ၊ မိေ့ထာင့် တံခါးတိင်ေအာင်၎င်း၊ ဟာနေနလရဲတိက်မှသည်

စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာ ေတာ်တိင်ေအာင်၎င်း ချီးေြမာက်ြခင်းကိခံ၍၊ မိေ့ဟာင်း ရာ၌

တဖန်တည်ရလိမ့်မည်။ ၁၁ ေနာက်တဖန် ေယ ှ လင် မိသ့ည် ကျိန်ြခင်း ေဘးကိမခံ၊

မိသ့ားတိ့သည် ေနရာကျ၍ စိးရိမ်စရာမ ှ ိ ဘဲ ေနကလိမ့်မည်။ ၁၂ ေယ ှ လင် မိကိ့

တိက်လာေသာ လမျိုး အေပါင်းတိ့၌ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ေဘးဒဏ်

ဟမကား၊ ေြခြဖင့် ရပ်လျက်ပင် သတိ့အသားေလျာ့ပျက် လိမ့်မည်။ မျက်အိမ်၌

မျက်လံးေလျာ့ပျက်လိမ့်မည်။ လ ာ သည်လည်း ခံတွင်း၌ ေလျာ့ပျက်လိမ့်မည်။ ၁၃

ထိေနရ့က်၌ ထာဝရဘရား၏တန်ခိးေတာ် ေကာင့် သတိ့သည် အလွန် န်းရင်းခတ်မ ပ၍၊

တေယာက်ကိတေယာက် လက်ချင်း ိက်ေသာ်လည်း၊ တေယာက်ကိတေယာက်တိက်၍

သတ်ကလိမ့်မည်။ ၁၄ယဒအမျိုးသားတိ့လည်း ေယ ှ လင် မိ ့၌ တိက် ကလိမ့်မည်။

ပတ်လည်၌ေနေသာ တပါးအမျိုးသား အေပါင်းတိ့၏ဥစာစည်းစိမ်တည်းဟေသာ၊

များစွာေသာ ေ ေငွအဝတ်တန်ဆာစပံလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၅ ြမင်း၊ လား၊ ကလားအပ်၊

ြမည်းမှစ၍ ရန်သတပ် တွင် ှ ိသမ ေသာ တိရစာန်တိ့၌ေပးေသာ ေဘးဒဏ်သည်၊

အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ ေဘးဒဏ် ှ င့် တလိမ့်မည်။ ၁၆ ေယ ှ လင် မိကိ့ တိက်လာေသာ

လမျိုး အေပါင်းတိ့တွင် ကျန် ကင်းသမ ေသာ သတိ့သည်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားတည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ကိးကွယ်၍၊ သေကေနပဲွခံအ့ံေသာငှါ မိေ့တာ်သိ့

ှ စ်တိင်းအစဥ်တက်လာကလိမ့်မည်။ ၁၇ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားဟ

ေသာ ှ င်ဘရင်ကိ ကိးကွယ်အ့ံေသာငှါ၊ မိေ့တာ်သိ့တက် ၍ မလာေသာေြမ ကီးသား

အေဆွအမျိုး ှ ိသမအေပ သိ့ မိဃ်းမ ွာရ။ ၁၈ အဲဂတုြပည်သား အေဆွအမျိုးသည်

မတက် မလာလ င်၊ မိဃ်းမ ွာဘဲေနသြဖင့် ၊ သေကေနပဲွကိ ခံအ့ံ ေသာငှါ တက်၍

မလာေသာလမျိုးတိ့၌၊ ထာဝရဘရား ေပးေတာ်မေသာ ေဘးဒဏ်သည် ထိသတိ့ကိလည်း

ထိလိမ့်မည်။ ၁၉ ဤေ ွက့ား၊ သေကေနပဲွကိ ခံအ့ံေသာငှါ တက် ၍ မလာေသာ
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အဲဂတုအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသား အေပါင်းတိ့ ခံရေသာအြပစ်ေပတည်း။ ၂၀

ထိေနရ့က်ကာလတွင် ထာဝရဘရားအား သန့် ှ င်းြခင်းဟ၊ ြမင်း၌ဆဲွေသာ

ဆည်းလည်းအေပ မှာပင် အကရာတင်ရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်၌ အိးတိ့သည်

ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာ ဖလားက့ဲသိ့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ထိမ မက၊ ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍

ယဒြပည်၌ ှ ိသမ ေသာ အိးတိ့သည် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားအား

သန့် ှ င်း ကလိမ့်မည်။ ယဇ်ပေဇာ် ေသာသအေပါင်းတိ့သည်လာ၍၊ ထိအိးတိ့ကိ ယ ပီးလ င်

ချက် ပတ်ကလိမ့်မည်။ ထိေနမှ့စ၍ ေနာက်တဖန် ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား၏အိမ်ေတာ်၌ ခါနနိလမ ှ ိရ။
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၁ ထာဝရဘရားသည် မာလခိလက်တွင် ဣသ ေရလအမျိုးသိ့ ေပးလိက်ေတာ်မေသာ

ဗျာဒိတ် တ်က ပတ်ေတာ်တည်းဟေသာ၊ ၂ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ

စကားဟမကား၊ သင်တိ့ကိ ငါချစ်ေလ ပီ။ အက ်ပ်တိ့ကိ အဘယ်သိ့ ချစ် ေတာ်မသနည်းဟ

သင်တိ့ေမးကလင်၊ ဧေသာသည် ယာကပ်၏အစ်ကိြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ေသာ်လည်း

ယာကပ်ကိ ငါချစ်၏။ ၃ ဧေသာကိ ငါမန်း၍ သေနေသာေတာင်တိ့ကိ လွင်ြပင်ြဖစ်ေစ ပီ။

သအ့ေမွခံရာေြမကိ ေြမေခွးတိ့၌ အပ်ေလ ပီဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၄

ဧဒံအမျိုးသားတိ့က၊ ငါတိ့သည် ပျက်စီးေသာ် လည်း၊ ပျက်စီးေသာအရပ်တိ့ကိ

တဖန်တည်ေဆာက်ဦး မည်ဟဆိရာတွင်၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ

ဘရားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သတိ့သည် တည်ေဆာက် ေသာ်လည်း ငါ ဖိဖျက်မည်။ သတိ့ကိ

ဒစ ိက်ြပည်သား၊ ထာဝရဘရားအစဥ်အမျက်ထွက်ေတာ်မေသာ လမျိုးဟ ၍

သမတ်ကလိမ့်မည်။ ၅ ထိအမကိ သင်တိ့သည် ြမင်ေသာအခါ၊ ထာဝရ ဘရားသည်

ဣသေရလြပည်၏ြပင်မှာ ဘန်းတန်ခိး ကီးေတာ်မသည်ဟ ဆိကလိမ့်မည်။ ၆သားသည်

အဘကိ ိေသတတ်၏။ ကန်သည် သခင်ကိ ေကာက် ွံ တ့တ်၏။ ငါသည် အဘမှန်လ င်၊

ငါ့ကိ အဘယ်သ ိေသသနည်း။ သခင်မှန်လ င်၊ အဘယ် သ ေကာက် ွံ သ့နည်းဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားသည် နာမေတာ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ ယဇ်

ပေရာဟိတ်တိ့အား ေမးေတာ်မ၏။ အက ်ပ်တိ့သည် နာမေတာ်ကိ အဘယ်သိ့

မထီမ့ဲြမင် ပပါသနည်းဟ သင် တိ့ေမးရာတွင်၊ ၇ ညစ် းေသာအစာကိ

ငါ့ယဇ်ပလင်သိ့ ေဆာင် ခ့ဲ ကသည်တကား။ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

အဘယ်သိ့ တ်ချပါသနည်းဟေမးရာတွင်၊ ထာဝရ ဘရား၏စားပဲွသည်

ယတ်မာ၏ဟဆိေသာေကာင့် ငါ့ကိ တ်ချ က ပီ။ ၈ မျက်စိကန်းေသာ အေကာင်ကိ

ယဇ်ပေဇာ်လ င် အြပစ် ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။ ေြခဆံွေ့သာအေကာင် ှ င့် နာေသာ

အေကာင်ကိ ယဇ်ပေဇာ်လ င် အြပစ် ှ ိသည် မဟတ်ေလာ။ မိဝ့န်မင်းအား ဆက်ပါေလာ့။

မင်း၏စိတ် ှ င့် ေတွလိ့မ့်မည်ေလာ။ သင့် မျက် ှ ာကိ ေထာက်လိမ့် မည်ဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။ ၉ယခမှာ ဘရားသခင်သည်

ငါတိ့ကိ ကယ်မ သနားေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌

ဆေတာင်း ကပါေလာ့။ သင်တိ့လက်ခံေသာေကာင့် ဤသိ့ ပတတ်က၏။ သင်တိ့မျက် ှ ာကိ

ေထာက်ရမည်ေလာဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀

သင်တိ့တွင် အဘယ်သသည် ငါ့တံခါးတိ့ကိ ပိတ် လိမ့်မည်နည်း။ သင်တိ့သည်

ငါ့ယဇ်ပလင်ေပ မှာ မီးကိ အချည်း ှ ီးမ ှ ိရ က။ သင်တိ့ကိ အလိမ ှ ိ၊ သင်တိ့ ပေသာ

ပေဇာ်သကာကိ ငါလက်မခံဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၁ ေနထွက်ရာအရပ်မှသည် ေနဝင်ရာအရပ်တိင် ေအာင် တပါးအမျိုးသားတိ့တွင်

ငါ၏နာမေတာ်သည် ကီး ြမတ်ရလိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌ နံသ့ာေပါင်း ကိ

ငါ၏နာမေတာ်အား မီး ိ ့၍၊ သန့် ှ င်းေသာ ပေဇာ် သကာကိ ဆက်ကပ်ရကလိမ့်မည်။

ငါ၏နာမေတာ်သည် တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ကီးြမတ်ရလိမ့်မည်ဟ ေကာင်း

ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ သင်တိ့က၊ ထာဝရဘရား၏

စားပဲွေတာ်သည် ညစ် း၏။ တင်ထားေသာ ေဘာဇဥ်ပေဇာ်သကာသည်

ယတ်မာ၏ဟဆိေသာေကာင့် စားပဲွေတာ်ကိ တ်ချ က ပီ။ ၁၃ တဖန်သင်တိ့က၊

အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်၍ ပင်ပန်းစွတကားဟဆိလျက်၊ က့ဲရဲသံ့ကိ ပတတ်ကသည် ဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ ၏။ လယေသာအေကာင်၊

ေြခဆံွေ့သာအေကာင်၊ နာ ေသာအေကာင်ကိ ေဆာင်ခ့ဲ က ပီ။ ထိသိ့ေသာ ပေဇာ် သကာကိ

ေဆာင်ခ့ဲ က ပီတကား။ သင်တိ့လက်မှ ငါခံရ မည်ေလာဟ ထာဝရဘရားေမးေတာ်မ၏။ ၁၄

သစာဂတိထား ပီးမှ မိမိသိးစ၌ အထီး ှ ိလျက် ပင် လှည့် စား၍၊ ထာဝရဘရားအား

ချို ့တ့ဲေသာ အေကာင်ကိ ယဇ်ပေဇာ်ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိေစသ တည်း။ ငါသည်

ကီးြမတ်ေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ငါ၏ နာမေတာ်သည် လအမျိုးမျိုးတိ့တွင်

ေကာက်မက်ဖွယ်ြဖစ် ရမည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။

၂ အိ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ၊့ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရားသည် သင်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မေသာ ပညတ်စကားဟမကား၊ ၂ ငါ၏နာမေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလိေသာငှါ

သင်တိ့ သည် နားမေထာင်၊ ှ လံးမသွင်းဘဲေနလ င်၊ ကျိန်ြခင်း ေဘးကိ သင်တိ့အေပ သိ့

ငါလတ်လိက်မည်။ သင်တိ့၏ မဂလာကိ အမဂလာြဖစ်ေစမည်။ ထိမ မက၊ ှ လံးမသွင်း

ဘဲေနေသာေကာင့် ယခပင် အမဂလာြဖစ်ေစ ပီ။ ၃ သင်တိ့မျိုးေစ့ကိ ငါဖျက်မည်။

တိရစာန်ေချး တည်းဟေသာ သင်တိ့ ဓမပဲွ၏တိရစာန်ေချးကိ သင်တိ့ မျက် ှ ာေပ ၌

ငါ ကဲမည်။ သတပါးတိ့သည် သင်တိ့ကိ ထိတိရစာန်ေချး ှ င့်အတ ယသွားကလိမ့်မည်။ ၄

ငါ၏ပဋိညာဥ်ကိ ေလဝိအမျိုး၌ တည်ေစြခင်းငှါ၊ ဤပညတ်စကားကိ သင်တိ့ဆီသိ့

ငါေပးလိက်ေကာင်းကိ သင်တိ့ သိရကလိမ့်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ငါဖဲွေ့သာ အသက်ပဋိညာဥ်၊ ငိမ်ဝပ်ြခင်း ပဋိညာဥ်သည်

ထိအမျိုး၌ ှ ိ၏။ ငါ့ကိ ေကာက် ွံ ့၍ ငါ၏နာမေတာ်ေ ှ ့၌ ထိတ်လန့်ေသာေကာင့် ငါဖဲွ ့၍

ေပး၏။ ၆ ထိအမျိုးသည် သစာတရားစကားကိ ေြပာတတ် ၏။ သ့ တ်၌

အြပစ်ကိ ှ ာ၍မေတွ။့ ငိမ်ဝပ်ြခင်းတရား၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားအတိင်း ငါ ှ င့်အတ

သွားလာ၍၊ များစွာေသာ သတိ့ကိ ဒစ ိက်အြပစ်မှလဲေ ှ ာင်ေစတတ် ၏။ ၇

ယဇ်ပေရာဟိတ်၏ တ်ခမ်းသည် ပညာကိ ေစာင့် ရမည်။ သ၏ တ်၌ လတိ့သည်

တရားေတာ်ကိ ှ ာရကမည်။ အေကာင်းမကား၊ သသည် ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားေစလတ်ေတာ်မေသာ တမန်ြဖစ်၏။ ၈ သင်တိ့မကား၊ လမ်းလဲက ပီ။

လများတိ့သည် တရားေတာ်ကိ ထိမိ၍ လဲေစြခင်းငှါ ပက ပီ။ ေလဝိ အမျိုး ှ င့် ဖဲွေ့သာ

ပဋိညာဥ်ကိ ဖျက်က ပီဟ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၉

သိ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ငါ့လမ်းတိ့ကိ မလိက်၊ တရားအမတွင် လမျက် ှ ာကိ

ေထာက်ေသာေကာင့် ၊ လ ခပ်သိမ်းတိ့သည် သင်တိ့ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍ တ်ချေစြခင်း ငှါ

ငါစီရင်မည်။ ၁၀ ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ့၌ တပါးတည်းေသာ အဘ ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။

တပါးတည်းေသာ ဘရားသခင် သည် ငါတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ဘိး

ေဘးတိ့ ှ င့် ဖဲွေ့တာ်မေသာ ပဋိညာဥ်ကိ တ်ချ၍၊ ငါတိ့ သည် အဘယ်ေကာင့်

တေယာက်ကိတေယာက် သစာ ဖျက် ကသနည်း။ ၁၁ယဒအမျိုးသည် သစာပျက်၏။

ဣသေရလြပည် သ၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ အမကိ ပက၏။

ယဒအမျိုးသည် ထာဝရဘရားချစ်ေတာ်မေသာ သန့် ှ င်းြခင်းတရားေတာ်ကိ တ်ချ၍၊

တပါးအမျိုးဘရား ၏သမီး ှ င့် လက်ထပ်ပါသည်တကား။ ၁၂ ထိသိ့ ပေသာ

ဆရာ ှ င့်တပည့် ကိ၎င်း၊ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ပေဇာ်

သကာကိ ေဆာင်ခ့ဲေသာသကိ၎င်း၊ ယာကပ်တဲတိ့မှ ပယ် ြဖတ်ေတာ်မမည်။ ၁၃တဖန်

သင်တိ့ ပေသာ အမဟမကား၊ ထာဝရ ဘရား၏ ယဇ်ပလင်ကိ မျက်ရည်ကျြခင်း၊

ငိေကးြမည် တမ်းြခင်း ှ င့် ဖံးအပ်က ပီ။ ထိေကာင့် ၊ ပေဇာ်သကာကိ မှတ်ေတာ်မမ။

သင်တိ့လက်မှ ှ စ်သက်ေသာ စိတ် ှ င့် ခံေတာ်မမ။ ၁၄ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟ

သင်တိ့ေမးလ င်၊ သင့် အသက်ပျိုစဥ်အခါ လက်ထပ်၍ ေနာက်တဖန် သစာ

မေစာင့် ၊ ြပစ်မှားေသာ မယားတဘက် ှ င့် သင့်တဘက် ၌ ထာဝရဘရားသည်

သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိမယား သည် သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိမယားသည် သင်၏

အေဆွခင်ပွန်း၊ သင်ဖဲွေ့သာ ပဋိညာဥ် ှ င့် ဆိင်ေသာ မယားြဖစ်သတည်း။ ၁၅

တဦးတည်းေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်၌ ဝိညာဥ် ေတာ် အကျန်အကင်း ှ ိ၏။

အဘယ်ေကာင့် တဦးတည်း ကိသာ ဖန်ဆင်းေတာ်မသနည်းဟမကား၊ ဘရားသခင် ှ င့်

ထိက်တန်ေသာအမျိုးကိ ှ ာ၍ ထိသိ့ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ ကိယ်စိတ်သေဘာကိ

ချုပ်တည်း ကေလာ့။ အသက်ပျိုစဥ်အခါ လက်ထပ်ေသာ မယားကိ သစာဖျက် ၍

မြပစ်မှား က ှ င့် ။ ၁၆ မယားကိစွန့်ြခင်းအမ၊ မိမိခင်ပွန်း၌ ြပစ်မှား ေသာအြပစ်ကိ

ဖံးအပ်ြခင်းအမကိ ငါမန်းသည်ဟ၊ ဣသ ေရလအမျိုး၏ဘရားသခင်၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် ၊ ကိယ်စိတ် သေဘာကိ

ချုပ်တည်း ကေလာ့။ သစာကိ မပျက်က ှ င့် ။ ၁၇ သင်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏

နားေတာ် ငီး သည်တိင်ေအာင် စကားများ က၏။ နားေတာ် ငီးသည် တိင်ေအာင် အဘယ်သိ့

ပမိသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိင်း ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ေကာင်း၏။

ထိသိ့ေသာ သတိ့ကိ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏ဟ၍၎င်း၊ စစ်ေကာစီရင်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ကား၊ အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ၍၎င်း ဆိတတ်ကသည်တကား။
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၃ ကည့် ေလာ့။ ငါသွားရာလမ်းကိ ြပင်ရေသာ ငါ၏တမန်ကိ ငါေစလတ်မည်။ သင်တိ့

ှ ာေသာသခင်၊ သင်တိ့ေတာင့်တေသာ ပဋိညာဥ်တမန်ေတာ်သည် မိမိ ဗိမာန်ေတာ်သိ့

ချက်ချင်းလာလိမ့်မည်။ ကည့် ေလာ့။ ထိသခင်လာလိမ့်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ လာေတာ်မေသာ ေနရ့က်ကိ အဘယ်သသည်

မတိမ်းမေ ှ ာင်ဘဲ ေနလိမ့်မည်နည်း။ ေပ ထွန်းေတာ်မ ေသာအခါ အဘယ်သသည်

ခံရလိမ့်မည်နည်း။ ထိသခင် သည် ေငွစစ်ေသာသ၏မီး၊ ခဝါသည် သံးေသာ ဆပ်ြပာ က့ဲသိ့

ြဖစ်ေတာ်မမည်။ ၃ ေငွကိ ခတ်၍ သန့် ှ င်းေစေသာသက့ဲသိ့ထိင် လျက် ေ ေငွကိ

ခ တ်သက့ဲသိ၊့ ေလဝိသားတိ့ကိ ခ တ်၍ သန့် ှ င်းေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ထာဝရဘရား

အဘိ့ြဖစ်၍ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပေဇာ်သကာကိ ပေဇာ်က လိမ့်မည်။ ၄ ယဒြပည်သ၊

ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့၏ ပေဇာ် သကာသည် ေ ှ းလွန်ေလ ပီးေသာ ှ စ်၊ လ၊ ေနရ့က်

ကာလ၌ ြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ထာဝရဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မ ဘွယ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၅သင်တိ့ကိ

စစ်ေကာစီရင်ြခင်းငှါ ငါချဥ်းမည်။ ပစားတတ်ေသာသ၊ သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာသ၊

မမှန် ေသာ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေသာသ၊ သငှါးကိ အခမေပး ှ ဥ်းဆဲေသာသ၊

မိဘမ ှ ိေသာသငယ် ှ င့် မတ်ဆိးမကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၊ ဧည့်သည်ကိ မတရားသြဖင့်

စီရင်ေသာ သ၊ ငါ့ကိမေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့တဘက်၌ ငါသည် လျင် ြမန်ေသာ

သက်ေသြဖစ်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ အ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ငါသည်

ထာဝရဘရားြဖစ်၏။ ေြပာင်းလဲြခင်း မ ှ ိ။ ထိေကာင့် ၊ ယာကပ်အမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည်

ဆံး ံ းြခင်းသိ့ မေရာက်က။ ၇ ဘိးေဘးတိ့ လက်ထက်မှစ၍ သင်တိ့သည် ငါ

စီရင်ထံးဖဲွခ့ျက်တိ့ကိ မေစာင့် ၊ တိမ်းေ ှ ာင် က ပီ။ ငါထံသိ့ ြပန်လာကေလာ့။ ငါသည်လည်း

သင်တိ့ဆီသိပ ြပန်လာ မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့် ေတာ်မ၏။

အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ြပန်လာရပါ မည်နည်းဟသင်တိ့ ေမး ကသည်တကား။ ၈

လသည် ဘရားသခင်၏ဥစာေတာ်ကိ လယရ မည်ေလာ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည်

ငါ့ဥစာကိ လယ ကပီ။ အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ လယပါသနည်းဟ သင်တိ့ေမးလ င်၊

ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ၎င်း၊ ပေဇာ်သကာတိ့ ကိ၎င်း လယကပီ။ ၉ သင်တိ့သည်

ကျိန်ြခင်းအမဂလာကိ ခံရက၏။ အေကာင်းမကား၊ ြပည်သြပည်သားအေပါင်းတိ့သည် ငါ့

ဥစာကိ လယကပီ။ ၁၀ဆယ်ဘိတ့ဘိ့ ှ ိသမ ကိ ဘ ာတိက်ထဲသိ့ သွင်း ၍၊ ငါ့အိမ်ေတာ်၌

စားစရာ ှ ိေစြခင်းငှါ ပကေလာ့။ ငါ သည် မိဃ်းေကာင်းကင်ြပတင်းေပါက်တိ့ကိ ဖွင့် ၍

ေကာင်း ကီးမဂလာကိ အကန်အစင်သွန်းေလာင်းမည် မသွန်းေလာင်းမည်ကိ ထိသိ့

စံစမ်း ကေလာ့ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ကိက်စားတတ်ေသာ အေကာင်ကိ သင်တိ့ အတွက် ငါဆံးမ၍၊ သင်တိ့၏

ေြမအသီးအ ှံ ကိ မဖျက်ဆီး ရ။ သင်တိ့၏စပျစ်ဥယျာဥ်သည် အသီးမသီးဘဲ မေနရဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

သင်တိ့ကိ မဂလာ ှ ိ ေသာသဟ၍ ေခေဝ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့ ြပည်သည်

လည်း ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာ ြပည်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေကာင်း ကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်

ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ သင်တိ့သည် ငါ့တဘက်၌ ရဲရင့် စွာ ေြပာက ပီဟ

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်တဘက်၌ အဘယ်သိ့

ေြပာမိပါသနည်းဟ သင်တိ့ ေမး ကသည်တကား။ ၁၄ ထာဝရဘရား၏အမကိ

ေဆာင် ွက်ေသာ် လည်း အကျိုးမ ှ ိ။ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်ကိေစာင့် ၍၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရားေ ှ မှ့ာ ိးငယ် စွာ ကျင့် ကံ ပမြခင်းအားြဖင့်

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ ၁၅ မာနေထာင်လားေသာသတိ့ကိ မဂလာ ှ ိေသာ သဟ၍

ငါတိ့သည် ေခေဝ က၏။ အကယ်စင်စစ် ဒစ ိက်ကိ ပေသာသတိ့သည်

ေအာင်တတ်က၏။ အကယ် စင်စစ် ဘရားသခင်ကိ စံစမ်းေသာ်လည်း ချမ်းသာရ

တတ်က၏ဟသင်တိ့သည် ေြပာက ပီ။ ၁၆ ထိအခါ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ေ့သာ သ

တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် တ်ဆက်၍ ေြပာဆိ က၏။ ထာဝရဘရားသည်လည်း

နားေထာင်၍ ကား ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရားကိ ေကာက် ွံ ့၍ နာမေတာ်ကိ

ေအာက်ေမ့ေသာသတိ့အဘိ၊့ ေ ှ ေ့တာ်တွင် စာရင်း၌ မှတ်သားလျက် ှ ိ၏။ ၁၇

ထိသတိ့သည် ငါစီရင်ေသာေနရ့က်၌ ငါပိင် ထိက်ေသာ ဘ ာေတာ်ြဖစ် ကလိမ့်မည်။

အက၏အမကိ ေဆာင်ေသာသားကိ အဘ ှ ေြမာသက့ဲသိ့ ထိသတိ့ကိ ငါ ှ ေြမာမည်ဟ

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရ ဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ တဖန် သင်တိ့သည်

ေြပာင်းလဲ၍ ေြဖာင့် မတ် ေသာသ၊ မေြဖာင့် မတ်ေသာသ၊ ဘရားသခင်၏အမေတာ် ကိ

ေဆာင်ေသာသ၊ မေဆာင်ေသာသတိ့ကိ ပိင်းြခား၍ သိရကလိမ့်မည်။

၄ မီးဖိ၌ မီးေလာင်သက့ဲသိ့ ေလာင်ေသာေနရ့က် ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်။

မာန ကီးေသာသ ှ င့် ဒစ ိက်ကိ ပေသာ သအေပါင်းတိ့သည် အမိက်ေြခာက်

ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ သတိ့အရင်းအဖျားမ မကျန် ကင်းေစ ြခင်းငှါ ထိေနရ့က်သည်

ေလာင်လိမ့်မည်ဟ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂

ငါ၏နာမေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသင်တိ့၌ ကား၊ တရားေတာေနမင်းသည်

အနာေပျာက်ေစေသာအေတာင်တိ့ ှ င့် ေပ ထွန်းေတာ်မမည်။ သင်တိ့သည် ထွက်သွား၍

တင်းကပ်၌ ွားသငယ်က့ဲသိ့ ခန် ကလိမ့် မည်။ ၃ မတရားေသာ သတိ့ကိလည်း

နင်း ကလိမ့်မည်။ ထိသိ့ ငါစီရင်ေသာ ေနရ့က်၌ သတိ့သည် သင်တိ့ ေြခ ဘဝါးေအာက်၌

ေြမမန့်က့ဲသိပ ြဖစ်ကလိမ့်မည်ဟ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င် ထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့အဘိ့ ေဟာ ရပ်အရပ်၌ ငါမှာထားေသာ၊

ငါ့ကန်ေမာေ ှ ၏ တရား တည်းဟေသာ စီရင်ထံးဖဲွေ့တာ်မချက်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ ကေလာ့။

၅ ကည့် ေလာ့။ ထာဝရဘရား၏ ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာ ေနရ့က် ကီး မေရာက်မီှ၊

ပေရာဖက်ဧလိယကိ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါေစလတ်မည်။ ၆ ငါသည် လာ၍

သင်တိ့၏ြပည်ကိ ကျိန်ြခင်းေဘး ှ င့် ဒဏ်မခတ်မည်အေကာင်း၊ ထိပေရာဖက်သည်

သားတိ့ ှ င့်အဘတိ့ကိ၎င်း၊ အဘတိ့ ှ င့်သားတိ့ကိ၎င်း အသင့်အတင့် ြဖစ်ေစမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။





ဓမသစ်ကျမ်း



ေယ ကလည်း၊ အိအဘ၊ သတိ့၏ အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့သည် ကိယ် ပေသာအမကိ မသိက ဟ မက်ဆိေတာ်မ၏။

အဝတ်ေတာ်ကိလည်း စာေရးတံချ၍ ေဝဖန်က၏။

လကာ ၂၃:၃၄
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၁ အာြဗဟံ ှ င့် ဒါဝိဒ်တိ့မှဆင်းသက်ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်၏

ေဆွေတာ်စဥ်မျိုးေတာ်ဆက်စာရင်း ဟမကား၊ ၂ အာြဗဟံသား ဣဇာတ်။

ဣဇာက်သား ယာကပ်။ ယာကပ်သား ယဒမှစ၍ ညီေနာင်တစ။ ၃ယဒသည် မိမိခင်ပွန်း

တာမာတွင်ြမင်ေသာသားဖာရက် ှ င့် ဇာရ။ ဖာရက်သားေဟဇ ံ ။ ေဟဇ ံသား အာရံ။ ၄

အာရံသားအမိနဒပ်။ အမိနဒပ်သားနာ န်။ နာ န်သားစာလမန်။ ၅ စာလမန်သည်

မိမိခင်ပွန်း ရာခပ်တွင်ြမင်ေသာ သားေဗာဇ။ ေဗာဇသည် မိမိခင်ပွန်း သတွင် ြမင်ေသာ

သားသဗက်။ သဗက်သားေယ ှ ဲ။ ေယ ှ ဲသား ဒါဝိဒ်မင်း ကီးတည်း။ ၆ ဒါဝိဒ်မင်း ကီးသည်

ဥရိယ၏ခင်ပွန်းြဖစ်ဘးေသာ မိန်းမတွင်ြမင်ေသာသားေ ှ ာလမန်။ ၇ ေ ှ ာလမန်သား

ေရာေဗာင်။ ေရာဗာင်သား အဘိယ။ အဘိယာသား အာသ။ ၈အာသသားေယာ ှ ဖတ်။

ေယာ ှ ဖတ်သား ယေဟာရံ။ ယေဟာရံသား သဇိ။ ၉ သဇိသားေယာသံ။ ေယာသံသား

အာခတ်။ အာခတ်သား ေဟဇကိ။ ၁၀ ေဟဇကိသားမနာေ ှ ။ မနာေ ှ သားအာမန်။

အာမန်သားေယာ ှ ိ။ ၁၁ ေယာ ှ ိသား ေယာယကိမ်။ ေယာယကိမ်သည် ဗာဗလန် မိသိ့့

ေနရာေြပာင်းခါနီးတွင် ြမင်ေသာသား ေယေခါနိမှစ၍ ညီေနာင်တစတည်း။

၁၂ ဗာဗလန် မိသိ့့ ေနရာေြပာင်းသည့် ေနာက်၊ ေယေခါနိသား ှ ာလေသလ။

ှ ာလေသလသား ေဇ ဗေဗလ။ ၁၃ ေဇ ဗဗလသားအဗျုဒ်။ အဗျုဒ်သား ဧလျာကိမ်။

ဧလျာကိမ်သား အာေဇာ်။ ၁၄ အာေဇာ်သား ဇာဒတ်။ ဇာဒတ်သား အာခိမ်။

အာခိမ်သားဧလဒ်။ ၁၅ ဧလဒ်သား ဧလာဇာ။ ဧလာဇာသား မဿန်။ မဿန်သား

ယာကပ်။ ၁၆ ယာကပ်ြမင်ေသာသားကား၊ မာရိ၏ ခင်ပွန်းေယာသပ်တည်း။

ထိမာရိသည် ခရစ်ဟေခေဝ သမတ်ေသာ ေယ ၏ မယ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၇

ဤသိ့လ င်၊ မျိုးစဥ် ွယ်ဆက်ေပါင်းကား၊ အာြဗဟံမှသည် ဒါဝိဒ်တိင်ေအာင်

တဆယ်ေလးဆက်၊ ဒါဝိဒ် မှသည် ဗာဗလန် မိသိ့့ ေနရာေြပာင်းသည်တိင်ေအာင်

တဆယ်ေလးဆက်၊ ဗာဗလန် မိသိ့့ ေြပာင်း ပီးမှသည် ခရစ်ေတာ်တိင်ေအာင်

တဆယ်ေလးဆက်ြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ေယ ခရစ်သည်ဘွားြမင်ြခင်းကိ

ခံေတာ်မေသာအေကာင်းအရာဟမကား၊ မယ်ေတာ်မာရိသည် ေယာသပ် ှ င့်

ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င်း၍ မ ှ က်တင်မီှတွင် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ေကာင့်

ပဋိသေ စဲွေန၏။ ၁၉ သ၏ခင်ပွန်းေယာသပ်သည် သေတာ်ေကာင်းြဖစ်၍၊

မာရိအသေရကိ မပျက်ေစချင်ေသာေကာင့် တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မည်ဟ

အ ကံ ှ ိ၏။ ၂၀ ထိသိ့ ကံစည်၍ေနစဥ်တွင် အိပ်မက်ကိြမင်ရသည်မှာ၊

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ထင် ှ ား၍၊ ဒါဝိဒ်အမျိုးေယာသပ်၊

သင်၏ခင်ပွန်းမာရိကိ ထိန်းသိမ်းရမည်အခွင့် ကိ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ဤပဋိသေ သည်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ေကာင့် ြဖစ်၏။ ၂၁ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်လိမ့်မည်။

ထိသားသည် မိမိလတိ့ကိအြပစ်မှ ကယ်ခတ် မည်သြဖစ်ေသာ ေကာင့် ၊ ေယ

ဟေသာအမည်ြဖင့် မှည့်ရမည်ဟ ေကာင်းကင်တမန်ဆိ၏။ ၂၂ ထိအေကာင်းအရာမကား၊

ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်ြဖင့်ထားေတာ်မေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ် ြပည့် စံ မည်

အေကာင်းအတည်း။ ၂၃ ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ဟမကားကည့် ေလာ့။

သတိ့သမီးကညာသည်ပဋိသေ စဲွယ၍သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်လတ့ံ။ ထိသားကိ

ဧမာေ ွလအမည်ြဖင့် မှည့်ရကလတ့ံဟလာသတည်း။ ဧမာေ ွလအနက်ကား ငါတိ့ ှ င့်အတ

ှ ိေတာ်မေသာဘရားသခင်ဟ ဆိလိသတည်း။ ၂၄ ေယာသပ်သည် အိပ်ေပျာ်ရာမှ ိးလ င်

ထာဝရဘရား၏ေကာင်းကင်တမန်မှာထားသည့်အတိင်း ပ၍ မိမိခင်ပွန်းကိ

ထိန်းသိမ်းေလ၏။ ၂၅ သိ့ေသာ်လည်း၊ သားဦးကိ မဘွားမီှတိင်ေအာင် သံဝါသမ ပဘဲေန၏။

ထိသားကိလည်း ေယ ဟေသာ အမည်ြဖင့် မှည့်ေလ၏။

၂ ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့၌ ေဟ ဒ်မင်း ကီးလက်ထက်၊ ေယ သည်

ဘွားြမင်ြခင်းကိခံေတာ်မ ပီးမှ၊ မာဂ ပညာ ှ ိတိ့သည် အေ ှ ့ြပည်က

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်လာကလင်။ ၂ ယခ ဘွားြမင်ေသာယဒ ှ င်ဘရင်သည်၊

အဘယ်မှာ ှ ိေတာ်မသနည်း။ အေ ှ ့ြပည်၌ သ၏ကယ်ကိ ငါ တိ့ြမင်ရသည်ြဖစ်၍

ဖးေတွပ့ေဇာ်ြခင်းငှါ ေရာက်လာ ပီဟ ေမးြမန်းေြပာဆိက၏။ ၃ ထိစကားကိကားလ င်

ေဟ ဒ်မင်း ကီးသည် ေယ ှ လင် မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ စိတ်ပပန် ြခင်းသိ့

ေရာက်သြဖင့် ၊ ၄ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့်လတိ့တွင် ကျမ်း ပဆရာ ှ ိသမ တိ့ကိ

စေဝးေစ၍ ခရစ်ေတာ်ကိ အဘယ် အရပ်မှာ ဘွားြမင်လိမ့်မည်နည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မ၏။

၅ ထိဆရာတိ့ကလည်း၊ ပေရာဖက်တဦး ေရးထားေသာအချက်ဟမကား၊ ၆

အိယဒြပည်ဗက်လင် မိ၊့ အစိးရေသာယဒ မိတိ့့တွင်သင်သည် မိင့ယ် မိယ့တ်မဟတ်။

အေကာင်း မကား၊ ငါ၏လစဣသေရလအမျိုးကိ အပ်စိးရေသာသခင်သည်

သင်၏အထဲမှာေပ ထွန်းလတ့ံဟ ကျမ်းလာ ှ ိပါ၏။ ထိ့ေကာင့် ယဒြပည်ဗက်လင် မိ ့၌

ခရစ်ေတာ်ကိဘွားြမင်ရပါမည်ဟ မင်း ကီးအား ြပန် ကားေလာက် ထားက၏။ ၇ ထိအခါ

ေဟ ဒ်မင်း ကီးသည်၊ မာဂပညာ ှ ိတိ့ကိမထင်မ ှ ားေခ ၍ ကယ်ေပ ထွန်းေသာအချိန်

ကာလကိ ေစ့ေစ့ေမးြမန်း ပီးမှ၊ ၈သင်တိ့သွား၍ ထိသငယ်ကိ ကိးစား ှ ာ ကပါ။ ေတွလ့ င်

ငါ့ထံသိ့ြပန်လာ၍ ငါလည်း ထိသငယ်ကိ ဖးေတွပ့ေဇာ်ရေအာင် ကားေြပာကပါဟ

မှာထားေတာ်မလျက်၊ ဗက်လျင် မိသိ့့ ေစလတ်ေလ၏။ ၉ ထိသတိ့သည်

မင်း ကီးစကားကိနာခံ ပီးလ င်ထွက်သွား က၍အေ ှ ့ြပည်၌ြမင်ရေသာကယ်သည်သတိ့

ေ ှ က့သွားသြဖင့် သငယ်ေတာ် ှ ိရာအရပ်အေပ သိ့ေရာက်၍ တည်လျက်ေန၏။ ၁၀

ထိကယ်ကိြမင်ြပန်ေသာအခါ အလွန်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ ိ၍၊ ၁၁ အိမ်သိဝ့င်ေလေသာ်၊

မယ်ေတာ်မာရိ ှ င့်တကွ သငယ်ေတာ်ကိေတွ့ြမင်လ င် ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ်၍၊ မိမိတိ့

ဘ ာဥစာတိ့ကိဖွင့် ပီးမှ ေလာဗန် ှ င့် မရန် တည်းဟေသာနံသ့ာမျိုးကိ၎င်း၊

ေ ကိ၎င်း ဆက်ကပ်ပေဇာ် က၏။ ၁၂ ေနာက်မှ ေဟ ဒ်မင်း ကီးထံသိ့

မြပန်ရမည်အေကာင်းကိအိပ်မက်တွင် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိရ၍ မိမိတိ့ ြပည်သိ့

အြခားေသာလမ်းြဖင့် ြပန်သွား က၏။ ၁၃ ထိသတိ့ သွား ကသည်ေနာက်၊

ေယာသပ်သည်အိပ်မက်ကိြမင်သည်မှာ၊ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်

တမန်သည်ထင် ှ ား၍၊ သင်ထေလာ့။ မယ်ေတာ် ှ င့် သငယ်ေတာ်ကိေဆာင်ယ ပီးလ င်၊

အဲဂတုြပည်သိ့ေြပး၍၊ တဖန် ငါေြပာဆိသည်တိင်ေအာင် ထိြပည်၌ေနေလာ့။

ေဟ ဒ်မင်း ကီးသည် သငယ်ေတာ်ကိ သတ်အ့ံေသာငှာ ှ ာလိမ့်မည်ဟဆိေလ၏။ ၁၄

ထိအခါ ေယာသပ်သည် ထ၍ မယ်ေတာ် ှ င့်သငယ်ေတာ်ကိ ညဥ့်အချိန်၌ ေဆာင်ယ ပီးလ င်

အဲဂတု ြပည်သိ့ ထွက်သွား၍၊ ၁၅ ေဟ ဒ်မင်း ကီး အနိစေရာက်သည်တိင်ေအာင်

ထိြပည်၌ေနေလ၏။ ဤအေကာင်းအရာကား၊ ငါ့သား ကိ အဲဂတုြပည်မှငါေခ ခ့ဲ ပီဟ

ထာဝရဘရားသည် ပေရာဖက်ြဖင့်ထားေတာ်မေသာဗျာဒိတ်ေတာ် ြပည့် စံမည်

အေကာင်းတည်း။ ၁၆ ထိအခါ ေဟ ဒ်မင်း ကီးသည် မာဂပညာ ှ ိတိ့

လှည့်ြဖားသည်ကိသိလ င်၊ ြပင်းစွာအမျက်ထွက်၍ လကိ ေစလတ်သြဖင့် ၊ မာဂပညာ ှ ိတိ့၌

ေစ့ေစ့ေမးြမန်း ပီးေသာ ကယ်၏အချိန်ကာလကိေထာက်၍၊ ဗက်လင် မိမှ့ စေသာ

ေကျးလက် ှ ိသမ တိ့၌ ှ စ် ှ စ်အ ွယ်မှစ၍ ထိအ ွယ်ေအာက်ယတ်ေသာ

သငယ်ေယာက်ျားအေပါင်း တိ့ကိ သတ်ေစ၏။ ၁၇ ပေရာဖက်ေယရမိေဟာဘးသည်ကား၊

၁၈ ရာမအရပ်၌ သည်းစွာေသာညည်းတွားငိေကး၊ ြမည်တမ်းြခင်းအသံကိကားရ၍၊

ရာေခလသည် မိမိ သားတိ့ မ ှ ိေသာေကာင့် ငိ၍ စိတ်မေြပ ိင်ဟေသာစကားသည်

ထိအခါ၌အမှန်ကျသတည်း။ ၁၉ ေဟ ဒ်မင်း ကီး အနိစေရာက်သည်ေနာက်၊

ေယာသပ်သည် အဲဂတုြပည်၌ အိပ်မက်ကိြမင်ြပန်သည် မှာ၊ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည်ထင် ှ ား၍၊ ၂၀ သင်ထေလာ့။ မယ်ေတာ် ှ င့်

သငယ်ေတာ်ကိေဆာင်ယ ပီးလ င် ဣသေရလတိင်းသိ့သွားေလာ့။ သငယ်

ေတာ်ကိသတ်အ့ံေသာငှါ ှ ာေသာသတိ့သည် ေသကပီဟဆိေလ၏။ ၂၁

ထိအခါ ေယာသပ်သည် ထ၍ မယ်ေတာ် ှ င့်သငယ်ေတာ်ကိ ေဆာင်ယ ပီးလ င်

ဣသေရလတိင်းသိ့ သွား၍ ေရာက်သည် ှ ိေသာ်၊ ၂၂ ေဟ ဒ်မင်း ကီး၏ အရာ၌

သားေတာ်အာေခလသည် ယဒြပည်တွင်မင်း ပေကာင်းကိ ကားရလ င်၊ ထိြပည်သိ့

မသွားဝ့ံ၍ အိပ်မက်၌ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိရြပန် ပီးမှ ဂါလိလဲြပည်သိ့သွား၍၊ ၂၃ ခရစ်ေတာ်ကိ

နာဇရက်လဟေခေဝ ကလတ့ံဟေသာ ပေရာဖက်တိ့၏ တ်ထွက် ှ င့်အညီ၊ နာဇရက်

အမည် ှ ိေသာ မိသိ့့ေရာက်၍ အ မဲေနေလ၏။

၃ ထိကာလအခါ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်သည် ေပ ထွန်းလ င်၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် တည်လနီး ပီ။ ၂ ထိ့ေကာင့် ေနာင်တရကေလာ့ဟ

ယဒေတာ၌ေဟာေလ၏။ ၃ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယေဟာဘးသည်ကား၊
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ေတာ၌ဟစ်ေကျာ်ေသာသ၏အသံမှာ၊ ထာဝရဘရား က ေတာ်မရာလမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။

လမ်းခရီးေတာ်ကိ ေြဖာင့် ေစကေလာ့ဟေသာအချက်၌ ထိေယာဟန်ကိ ဆိလိသတည်း။

၄ ေယာဟန်သည် ကလားအပ်အေမွး ှ င့် ရက်ေသာ အဝတ်ကိဝတ်လျက်၊

ခါး၌သားေရခါးပန်းကိ စည်း လျက်၊ ကျိုင်းေကာင် ှ င့် ေတာ၌ြဖစ်ေသာ ပျားရည်ကိ

စားလျက်ေန၏။ ၅ ထိအခါ ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍ ယဒြပည်သြပည်သား၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှာေနေသာသအေပါင်းတိ့သည် ေယာဟန်ထံသိ့ ထွက်သွား၍၊ ၆

မိမိတိ့အြပစ်များကိ ေဘာ်ြပလျက်ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဗတိဇံကိ ခံ က၏။ ၇ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

ဗဒုကဲအများတိ့သည် ဗတိဇံကိ ခံအ့ံေသာငှာလာကသည်ကိ ေယာဟန်သည်ြမင်လ င်၊

အချင်းေ မဆိးအမျိုးတိ၊့ ေရာက်လေသာေသဒဏ်မှ ေြပးသွားစိမ့်ေသာငှာ၊

အဘယ်သသည် သင်တိ့ကိသတိေပး ဘိသနည်း။ ၈ ေနာင်တရြခင်း ှ င့်

ထိက်တန်ေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ကေလာ့။ ၉ အာြဗဟံသည် ငါတိ့အဘြဖစ်သည်ဟ၍

စိတ်ထဲ၌မေအာက်ေမ့က ှ င့် ။ ဘရားသခင်သည် ဤေကျာက်ခဲတိ့မှ အာြဗဟံတိ့ကိ

ထတ်ေဘာ်ဖန်ဆင်း ိင်ေတာ်မသည်ဟ ငါအမှန်ဆိ၏။ ၁၀ သစ်ပင်အြမစ်နားမှာ

ပဆိန်ထားလျက် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းေသာအသီးမသိးေသာအပင် ှ ိသမ တိ့ကိ

ခတ်လဲှ၍ မီးထဲသိ့ ချလိက်ရ၏။ ၁၁ ငါသည်ေနာင်တအဘိ့အလိငှါ သင်တိ့ကိ

ေရ ှ င့် ဗတိဇံေပး၏။ ငါ့ေနာက်ကလာေသာသသည် ငါ့ထက် တတ်စွမ်း ိင်၏။

ထိသ၏ေြခနင်းေတာ်ကိမ ေဆာင်ြခင်းငှာ ငါမထိက်။ ထိသသည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်

ှ င့် ၎င်း၊ မီး ှ င့် ၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ဗတိဇံေပးမည်။ ၁၂ လက်ေတာ်တွင် စံေကာပါလျက်၊

မိမိေကာက်နယ်တလင်းကိ ှ င်းလင်းေစသြဖင့် ၊ မိမိဂျံုစပါးကိ ကျီ၌ စသိမ်းသွင်းထား၍၊

အဖျင်းကိကား မ ငိမ်း ိင်ေသာမီး ှ င့် ှ ိေတာ်မလတ့ံဟ ေယာဟန်ေဟာေြပာ၏။ ၁၃ ထိအခါ

ေယ သည် ဗတိဇံကိ ခံအ့ံေသာငှါ ဂါလိလဲြပည်မှ ေယာ်ဒန်ြမစ်နား ေယာဟန်ထံသိ့

ကေတာ် မ၏။ ၁၄ ေယာဟန်ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ထံ၌ ဗတိဇံကိခံရမည်

အေကာင်း ှ ိပါသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ထံသိ့ ကလာေတာ်မသေလာဟ

ေယ ကိဆီးတားေလ၏။ ၁၅ ေယ ကလည်း အလံးစံေသာတရားတိ့ကိ

အကန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ြဖစ်၍ ယခအခွင့် ေပးပါဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ထိအခါ

ေယာဟန်သည် ဝန်ခံေလ၏။ ၁၆ ေယ သည်ဗတိဇံကိခံေတာ်မ ပီးလ င်

ေရမှေပထစဥ်တွင်၊ ေကာင်းကင်ဖွင့် လှစ်သြဖင့် ၊ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ချိုးငှက်က့ဲသိ့ ဆင်းသက်၍ ကိယ်ေတာ်အေပ ၌ နားေတာ်မသည်ကိြမင်ရ၍၊ ၁၇ဤသကား

ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊ ငါ၏ချစ်သား ေပတည်းဟ ေကာင်းကင်က အသံေတာ်ြဖစ်ေလ၏။

၄ ထိအခါ မာရ်နတ်၏ စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိ ခံေစမည်အေကာင်း၊ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ေယ ကိ ေတာသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၍၊ ၂ ေယ သည် အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး

အစာအာဟာရကိ မသံးေဆာင်ဘဲေန ပီးမှ မွတ်သိပ်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိအခါ

စံစမ်းေသွးေဆာင်ေသာသသည် ချဥ်းကပ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်

မှန်လ င်၊ ဤေကျာက်ခဲတိ့ကိ မန့်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၄

ေယ ကလည်း၊ လသည် မန့်အားြဖင့်သာ အသက်ကိေမွးရမည်မဟတ်။ ဘရားသခင်

မိန့်ေတာ်မ သမ အားြဖင့် အသက်ကိေမွးရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။

၅ ထိအခါ မာရ်နတ်သည် ေယ ကိ သန့် ှ င်းေသာ မိေ့တာ်သိ့ေဆာင်သွား၍

ဗိမာန်ေတာ်၏အထွဋ်၌ တင်ထား ပီးလ င်၊ ၆ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

ေကာင်းကင်တမန်တိ့အားသင့်အဘိ့ မှာထားေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သင်၏ေြခကိ ေကျာက် ှ င့်

မထိမခိက်ေစြခင်းငှါ သတိ့သည်သင့် ကိ လက် ှ င့် မစချီပင့် ကလိမ့်မည်ဟလာ၏။

ထိေကာင့် ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်လ င် ကိယ်ကိ ေအာက်သိ့ချလိက်ေတာ်မပါဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၇ ေယ ကလည်း သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ

သင်သည် အစံအစမ်းမ ပရဟ ကျမ်းစာလာ ြပန်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၈ တဖန်မာရ်နတ်သည် ေယ ကိ အလွန်ြမင့် လှစွာေသာ ေတာင်ေပ သိ့

ေဆာင်သွား၍၊ ဤေလာက၌ ှ ိသမ ေသာ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ၎င်း၊ ထိတိင်း ိင်ငံတိ့၏

ဘန်းစည်းစိမ်ကိ၎င်း ြပ န်၍၊ ၉ ကိယ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ ွတ်ြပပ်ကိးကွယ်လ င်

ယခြပေလသမ တိ့ကိ ငါေပးမည်ဟဆိေလ၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း အချင်းစာတန်၊

ငါ့ေနာက်သိ့ဆတ်ေလာ့။ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ ကိးကွယ်ရမည်။

ထိဘရားသခင်ကိသာ ဝတ် ပရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိအခါ မာရ်နတ်သည် အထံေတာ်မှထွက်သွား၍ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

ချဥ်းကပ်လျက် လပ် ေကးက၏။ ၁၂ ေယာဟန်သည် ေထာင်ထဲသိ့ေရာက်ေကာင်းကိ

ေယ သည်ကားလ င်၊ ဂါလိလဲြပည်သိ့ ကေတာ်မ၍၊ ၁၃ နာဇရက် မိကိ့ စွန့်သွားလျက်၊

ဇာဗလန်ခ ိင်၊ နဿလိခ ိင်စပ် ကားတွင် အိင် ှ င့် နီးစပ်ေသာ ကေပရေနာင် မိသိ့့

ေရာက်၍ ေနေတာ်မ၏။ ၁၄ ဤအေကာင်းအရာကား၊ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏

တ်ထွက်ြပည့်စံမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၅ တ်ထွက်အချက်ဟမကား၊ ဇာဗလန်ခ ိင် ှ င့်

နဿလိခ ိင်တည်းဟေသာ အိင်နားေ ှ ာက်ေသာလမ်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၊

တပါးအမျိုးသားေနရာဂါလိလဲြပည်၊ ၁၆ ေမှာင်မိက်ထဲမှာ ှ ိေနေသာ လများတိ့သည်

ကီးစွာေသာအလင်းကိ ြမင်ရ၍၊ ေသမင်း၏ ိင်ငံအရိပ် တွင် ှ ိေနေသာ သတိ့၌

အလင်းေပ ထွန်းလျက် ှ ိ၏ဟ ေဟာထားသတည်း။ ၁၇ ထိအခါမှစ၍ ေယ က၊

ေနာင်တရကေလာ့။ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် တည်လနီး ပီဟေသာ တရားကိ

ေဟာစ ပေတာ်မ၏။ ၁၈ ဂါလိလဲအိင်နားမှာ ကေတာ်မစဥ်၊ ေပတ ဟ၍ေခေဝေသာ

ှ ိမန် ှ င့်အေြ ၊ ညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တံငါြဖစ်၍၊ အိင်တွင် ပိက်ကွန်ြဖန့်ချသည်ကိ

ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၁၉ ထိသတိ့အား ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ကေလာ့။ သင်တိ့သည် လကိ

မ ားေသာတံငါြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါ ပ မည်ဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိေလေသာ်၊ ၂၀ ထိသတိ့သည်

ချက်ြခင်း ပိက်ကွန်ကိစွန့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် က၏။ ၂၁ ထိမှလွန်လ င်

အြခားေသာညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်၊ ေဇေဗဒဲ၏သား ယာကပ် ှ င့် ေယာဟန်တိ့သည်

သတိ့အဘ ှ င့်အတ ေလှေပ မှာ ပိက်ကွန်ြပင်ေနသည်ကိ ြမင်၍ ေခေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိသတိ့သည်လည်း ချက်ြခင်းအဘ ှ င့် ေလှကိ စွန့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။

၂၃ ေယ သည် တရားစရပ်တိ့၌ ဆံးမသဝါဒေပးလျက်၊ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ

ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာလျက်၊ လတိ့တွင်အနာေရာဂါအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငိမ်းေစလျက်၊

ဂါလိလဲြပည် တြပည်လံးကိ ေဒသစာရီ လှည့်လည်ေတာ်မ၏။ ၂၄ သိတင်းေတာ်သည်လည်း

ရိြပည်၌ အ ှံ ့အြပားေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍ နတ်ဝင်ေသာသ ဝက် းစဲွေသာ

သ၊ လက်ေြခေသေသာသမှစေသာ အထးထးအြပားြပားေသာ အနာေရာဂါစဲွ၍

မကျန်းမမာေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၍၊ သတိ့၏အနာေရာဂါကိ

ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ၂၅ ဂါလိလဲြပည်၊ ေဒကေပါလိြပည်၊ ေယ ှ လင် မိမှ့စေသာ ယဒြပည်၊

ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်မှ လာေသာ လများအေပါင်းတိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်က၏။

၅ ထိလအေပါင်းတိ့ကိ ြမင်လ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေတာင်ေပ သိ့တက်၍

ထိင်ေတာ်မေသာအခါ၊ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ရင်းသိ့

ချဥ်းကပ်က၏။ ၂ ထိအခါ တ်ေတာ်ကိဖွင့် ၍ တပည့် ေတာ်တိ့အား

ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မသည်မှာ၊ ၃ စိတ် ှ လံး ှ ိမ့်ချေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် ထိသ တိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။ ၄

စိတ်မသာညည်းတွားေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။အေကာင်းမကား ထိသတိ့သည်

သက်သာြခင်း သိ့ ေရာက်ကလတ့ံ။ ၅ စိတ် းည့ံသိမ်ေမွေ့သာသတိ့သည်

မဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် ြပည်ေတာ်ကိ အေမွခံရကလတ့ံ။ ၆

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းပါရမီကိ ဆာငတ်ခင်မွတ်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့ သည် ဝေြပာြခင်းသိ့ ေရာက် ကလတ့ံ။ ၇

သနားစံမက်တတ်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည်

သနားစံမက်ြခင်း ကိ ခံ ကလတ့ံ။ ၈ စိတ် ှ လံးြဖူစင်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ြမင်ရကလတ့ံ။ ၉ သတပါးချင်း

ခိက်ရန် ပြခင်းကိ ငိမ်းေစတတ်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား

ထိသတိ့သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်ဟ ေခေဝ ြခင်းကိ ခံရကလတ့ံ။ ၁၀

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေကာင့် ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့သည်

မဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် ထိသတိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။

၁၁ ငါ့ေ ကာင့် သင်တိ့ကိ က့ဲရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲ၍ မမှန်ဘဲလျက် အြပစ်တကာ တင် ကေသာအခါ၊

သင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၂ ဝမ်းေြမာက် င်ြမူးြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

ေကာင်းကင်ဘံ၌ သင်တိ့၏ အကျိုးသည် ကီးလှ ေပ၏။ သင်တိ့ေ ှ က့ ေပ ထွန်းေသာ
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ပေရာဖက်တိ့ကိ ထိနည်းတ ှ ဥ်းဆဲက ပီ။ ၁၃သင်တိ့သည် ဤေလာက၏ ဆားြဖစ်က၏။

ဆားမကား၊ အငန်ကင်းေပျာက်လ င် ငန်ေသာအရသာကိ အဘယ်သိ့ ရြပန်မည်နည်း။

ြပင်သိ့ ပစ်လိက်၍ ေကျာ်နင်းြခင်းမှတပါး အဘယ်အသံးမ မဝင်။ ၁၄ သင်တိ့သည်

ဤေလာက၏ အလင်းြဖစ် က၏။ ေတာင်ထိပ်၌တည်ေသာ မိကိ့ မကွယ် ိင်။ ၁၅

ဆီမီးထွန်း၍ ေတာင်းဇလားေအာက်၌ ဖံးထားေလ့မ ှ ိ။ အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့သည်

အလင်းကိ ရေစြခင်းငှါ ဆီမီးခံေပ မှာ တင်ထားေလ့ ှ ိ၏။ ၁၆ ထိနည်းတ၊ သတပါးတိ့သည်

သင်တိ့၏ေကာင်းေသာအကျင့် ကိြမင်၍၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ

သင်တိ့အဘ၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေစြခင်းငှါ၊ သတပါး ေ ှ ့၌ သင်တိ့အလင်းကိ

လင်းေစကေလာ့။ ၁၇ ပညတိကျမ်း၊ အနာဂတိကျမ်းများကိ ဖျက်ပယ်ြခင်းငှါ ငါလာသည်ဟ

မထင်က ှ င့် ။ ဖျက်ပယ်ြခင်းငှါ ငါလာသည်မဟတ်။ ြပည့်စံေစြခင်းငှါ ငါလာသတည်း။ ၁၈

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးမပျက်စီးမီှတိင်ေအာင်၊ ပညတိကျမ်း၌

အငယ်ဆံးေသာ စာလံးဗိ ုတလံးမ ြပည့် စံြခင်းသိ့ မေရာက်မီှ မပျက်စီးရ။ ၁၉

ထိေကာင့် အကင်သသည်၊ အငယ်ဆံးေသာပညတ်တခကိ ကိယ်တိင်လွန်ကျူး၍

သတပါးတိ့အား လည်း ထိအတသွန်သင်၏။ ထိသသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌

အငယ်ဆံးေသာသြဖစ်လိမ့်မည်။ အကင်သ သည် ကိယ်တိင်ကျင့် ၍ သတပါးတိ့အားလည်း

သွန်သင်၏။ ၂၀ ထိသသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ ကီးေသာသြဖစ်လိမ့်မည်။ သင်တိ့

ကျင့် ေသာအကျင့်သည် ဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ့ကျင့် ေသာအကျင့်ထက်

မလွန်မသာလ င်၊ သင်တိ့သည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ မဝင်ရကဟ ငါအမှန်ဆိ၏။ ၂၁

လအသက်ကိ မသတ်ရ။ သတ်ေသာသသည် ံ း၌အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံထိက်ေပ၏ဟေသာ

ေ ှ းပညတ် စကားကိ သင်တိ့ ကားရ ပီ။ ၂၂ ငါပညတ်သည်ကား၊ ညီအစ်ကိကိ

အေထာက်မတန် အမျက်ထွက်ေသာသသည် ံ း၌အြပစ်စီရင်ြခင်း ကိ ခံထိက်ေပ၏။

ညီအစ်ကိကိ က့ဲရဲေ့သာသသည် လတ်ေတာ်၌အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံထိက်ေပ၏။

ညီအစ်ကိကိ ကျိန်ဆဲေသာသသည် ေဂဟနာအရပ်၌ မီး ိ ့ြခင်းကိ ခံထိက်ေပ၏။ (Geenna

g1067) ၂၃ ထိေကာင့် သင်သည်ပေဇာ်သကာကိ ယဇ်ပလင်သိ့ေဆာင်ယခ့ဲလျက်

သင်၏ညီအစ်ကိသည် သင်၌ အြပစ်တင်ခွင့် တစံတခ ှ ိသည်ဟ ေအာက်ေမ့သတိရလ င်၊

ယဇ်ပလင်ေ ှ မှ့ာ ပေဇာ်သကာကိထား၍ သွားေလာ့။ ၂၄ ညီအစ်ကိ ှ င့် သင့်တင့် ပီးမှ ြပန်၍

ပေဇာ်သကာကိ တင်ေလာ့။ ၂၅ တရားေတွဘ့က် ှ င့်အတ လမ်း၌သွားစဥ်တွင်ပင်၊

သ၏စိတ်ကိ ေြပေစြခင်းငှါ အလျင်အြမန် ပေလာ့။ သိ့မဟတ် တရားေတွဘ့က်သည်

တရားသ ကီး၌ အပ်မည်။ တရားသ ကီးသည်လည်း လလင်ေခါင်း၌အပ်၍

ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင်ထားမည်။ ၂၆ ေလျာ်ြပစ်ေငွ ှ ိသမ ကိ မေလျာ်မီှတိင်ေအာင်

ေထာင်ထဲကမထွက်ရဟ ငါအမှန်ဆိ၏။ ၂၇ သမ့ယားကိ မြပစ်မှားရဟေသာ

ေ ှ းပညတ်စကားကိ သင်တိ့ ကားရ ပီ။ ၂၈ ငါပညတ်သည်ကား ကိေလသာစိတ် ှ င့်

သမ့ယားကိကည့် ေသာသသည် စိတ် ှ လံးထဲ၌ ထိမိန်းမ ှ င့် ြပစ်မှား ပီ။ ၂၉ ထိေကာင့်

လက်ျာမျက်စိြဖစ်ေသာ်လည်း သင့် ကိမှားယွင်းေစလ င် ထိမျက်စိကိထတ်ပစ်ေလာ့။

တကိယ်လံး ငရဲသိ့ချြခင်းကိ ခံရသည်ထက် အဂ ါတခပျက်ေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။

(Geenna g1067) ၃၀ ထိနည်းတ လက်ျာလက်ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့် ကိမှားယွင်းေစလ င်

ထိလက်ကိြဖတ်ပစ်ေလာ့။ တကိယ်လံး ငရဲသိ့ချြခင်းကိ ခံရသည်ထက် အဂ ါတခသာ

ပျက်ေသာ်သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067) ၃၁ တဖန်တံ၊ မယား ှ င့် ကွာလိလ င်

ြဖတ်စာကိ အပ်ေပးေစဟေသာ ပညတ်စကား ှ ိ ပီ။ ၃၂ ငါပညတ်သည်ကား၊

မှားယွင်းြခင်းအေကာင်းမှတပါး အြခားေသာအေကာင်းြဖင့် မိမိမယား ှ င့်

ကွာေသာသသည် မိမိမယားကိ မှားယွင်းေစ၏။ ကွာေသာမိန်းမ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ

ပေသာသသည်လည်း သမ့ယားကိ ြပစ်မှား၏။ ၃၃ တဖန်တံ၊ မဟတ်မမှန်ဘဲလျက်

ကျိန်ဆိြခင်းကိမ ပရ။ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပသည်အတိင်း ထာဝရဘရား ေ ှ ေ့တာ်၌

တည်ေစေလာ့ဟေသာ ေ ှ းပညတ်စကားကိ သင်တိ့ ကားရ ပီ။ ၃၄ ငါပညတ်သည်ကား၊

ကျိန်ဆိြခင်းကိ အလျင်းမ ပရ။ ေကာင်းကင်ဘံကိ တိင်တည်၍မကျိန်ရ။ ေကာင်းကင်ဘံကား

ဘရားသခင်၏ ပလင်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၃၅ ေြမ ကီးကိ တိင်တည်၍မကျိန်ရ။

ေြမ ကီးကား ဘရားသခင်၏ ေြခေတာ်တင်ရာ ခံြဖစ်သတည်း။ ေယ ှ လင် မိကိ့

တိင်တည်၍မကျိန်ရ။ မဟာမင်း ကီး၏ မိေ့တာ် ြဖစ်သတည်း။ ၃၆ ဆံြခည်တပင်ကိမ

ြဖူေစြခင်း၊ မည်းေစြခင်းငှါမတတ် ိင်ေသာ်၊ ကိယ်ဦးေခါင်းကိတိင်တည်၍ မကျိန်ရ။ ၃၇

သင်၏စကားမှာ ဟတ်သည်ကိအဟတ်၊ မဟတ်သည်ကိ မဟတ်ြဖစ်ေစေလာ့။ဤထက်

လွန်ေသာ စကားသည် မေကာင်းေသာအရာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေပ၏။ ၃၈သမ့ျက်စိကိ ဖျက်လ င်

ကိယ်မျက်စိဖျက်ြခင်းကိခံေစ။ သသွ့ားကိချိုးလ င် ကိယ်သွားချိုးြခင်းကိ ခံေစ ဟေသာ

ပညတ်စကားကိ သင်တိ့ ကားရ ပီ။ ၃၉ ငါပညတ်သည်ကား၊ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာသကိ

မဆီးမတား ှ င့် ။ သင်၏ ပါးတဘက်ကိ သတပါးပတ်လ င် ပါးတဘက်ကိ

လှည့် ၍ေပးဦးေလာ့။ ၄၀ သင့်အကျကိ ယလိ၍ တရားေတွေ့သာသအား

သင့် ဝတ်လံကိလည်း ယေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးဦးေလာ့။ ၄၁ အကင်သသည် သင့် ကိ

အ ိင် ပ၍ ခရီးတတိင်သွားေစ၏။ ထိသ ှ င့်တကွ ှ စ်တိင်သွားဦးေလာ့။ ၄၂

ေတာင်းေသာသအားေပးေလာ့။ ေချးငှါးလိေသာသကိလည်း မြငင်းမပယ် ှ င့် ။ ၄၃

ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ချစ်ေလာ့။ ရန်သကိ မန်းေလာ့ဟေသာပညတ်စကားကိ သင်တိ့

ကား ရ ပီ။ ၄၄ ငါပညတ်သည်ကား၊ သင်တိ့သည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ

သင်တိ့အဘ၏ သားြဖစ်လိေသာ ငှါ။ သင်တိ့၏ရန်သတိ့ကိ ချစ် ကေလာ့။

သင်တိ့ကိကျိန်ဆဲေသာသတိ့အား ေမတာပိ့ ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ မန်း ေသာသတိ့အား

ေကျးဇး ပကေလာ့။ သင်တိ့ကိ ေ ှ ာင့် ှ က် ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့အဘိ့ ဘရားသခင်ကိ

ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၄၅ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ

သင်တိ့အဘသည်၊ ေကာင်းေသာသမေကာင်း ေသာသတိ့အေပ ၌ ကိယ်ေတာ်၏ေနကိ

ထွက်ေစေတာ်မ၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ မေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ အေပ ၌ မိဃ်းကိ

ွာေစေတာ်မ၏။ ၄၆ သင်တိ့ကိ ချစ်ေသာသတိ့အားသာ ချစ်တံ့ ပလ င်

အဘယ်ေကျးဇးတင်သနည်း။ အခွန်ခံသတိ့ပင် ဤ မ ေလာက် ပကသည် မဟတ်ေလာ။

၄၇ အေဆွအမျိုးတိ့အားသာ ေလာကဝတ် ပလ င် အဘယ်သိ့ထးြမတ်သနည်း။

သာသနာပလတိ့ပင် ထိ အတ ပကသည်မဟတ်ေလာ။ ၄၈ ထိ့ေကာင့် ေကာင်းကင်ဘံ၌

ှ ိေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် စံလင်ေတာ်မသည်နည်းတ သင်တိ့ သည်လည်း

စံလင်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

၆ လများတိ့ ြမင်ေစြခင်းငှါ ကိယ်သီလအကျင့် ကိ သေ့ ှ ေ့မှာက်၌ မကျင့် မည်အေကာင်း

သတိ ပက ေလာ့။ သိ့မဟတ် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာသင်တိ့အဘထံမှ

အကျိုးကိမခံမရက။ ၂ ထိေကာင့် သင်သည် အလဒါနကိ ေပးေသာအခါ

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ့သည် လများအချီးအမွမ်းကိ ခံလိ၍ ပဲွသဘင်လမ်းခရီး၌

မိမိတိ့ေ ှ မှ့ာ တံပိးခရာမတ်ေစသည်နည်းတမ ပ ှ င့် ။ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ထိသတိ့သည် မိမိတိ့အကျိုးကိရက ပီ။ ၃ သင်သည် အလဒါနကိေပးေသာအခါ

ေပးေကာင်းကိ မထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ လက်ျာလက် ပသည် အမကိ

လက်ဝဲလက်မ မသိေစ ှ င့် ။ ၄ မထင် ှ ားေသာအရာကိ ြမင်ေတာ်မေသာ သင်၏အဘသည်

အကျိုးကိထင် ှ ားစွာ ေပးေတာ်မလတ့ံ။ ၅ သင်သည် ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာအခါ

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ့နည်းတမ ပ ှ င့် ။ ထိသတိ့သည် လများ တိ့ေ ှ မှ့ာထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊

ပဲွသဘင်လမ်းဆံလမ်းဝတိ့၌ ရပ်လျက်ဆေတာင်းြခင်းငှါအလိ ှ ိ က၏။ ငါအမှန်ဆိ

သည်ကား၊ ထိသတိ့သည် မိမိတိ့အကျိုးကိခံရက၏။ ၆သင်သည် ဆေတာင်းေသာအခါ

ဆိတ်ညံရာအခန်းသိ့ဝင်၍ တံခါးကိပိတ် ပီးမှ၊ မထင် ှ ားေသာအရပ်၌ ှ ိေတာ်မေသာ

သင်၏အဘကိဆေတာင်းေလာ့။ မထင် ှ ားေသာအရာကိ ြမင်ေတာ်မေသာ

သင်၏အဘသည် အကျိုးကိ ထင် ှ ားစွာေပးေတာ်မလတ့ံ။ ၇ သင်တိ့သည်

ဆေတာင်းေသာအခါ သာသနာပလနည်းတ အချည်း ှ ီးေသာစကားြဖင့် အထပ်ထပ်

မ မက်က ှ င့် ။ ထိသတိ့သည် များစွာေသာစကားအားြဖင့် မိမိတိ့အလိ ြပည့်စံမည်ဟ

ထင်မှတ် က၏။ ၈ ထိသတိ့နည်းတမ ပက ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့

အလိ ှ ိသမ တိ့ကိ သင်တိ့မေတာင်းမီှ သင်တိ့ အဘသိေတာ်မ၏။ ၉ ထိေကာင့်

သင်တိ့ဆေတာင်းရမည်မှာ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာအက ်ပ်တိ့အဘ ကိယ်ေတာ်၏

နာမေတာ်အား ိေသေလးြမတ်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ၁၀ ိင်ငံေတာ်တည်ေထာင်ပါေစေသာ။

အလိေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ြပည့်စံသက့ဲသိ့ ေြမ ကီးေပ မှာ ြပည့်စံပါေစေသာ။ ၁၁

အသက်ေမွးေလာက်ေသာအစာကိ အက ်ပ်တိ့အား ယေနေ့ပးသနားေတာ်မပါ။ ၁၂

သတပါးသည် အက ်ပ်တိ့ကိ ြပစ်မှားေသာအြပစ်များကိ အက ်ပ်တိ့သည်

လတ်သက့ဲသိ့ အက ်ပ် တိ့၏အြပစ်များကိ လတ်ေတာ်မပါ။ ၁၃
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အြပစ်ေသွးေဆာင်ရာသိ့ မလိက်မပါေစဘဲ၊ မေကာင်းေသာအမအရာမှလည်း

ကယ် တ်ေတာ်မပါ။ အစိးပိင်ေသာအခွင့် ှ င့် ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်သည်

ကမာအဆက်ဆက်ကိယ်ေတာ်၌ ှ ိပါ၏။ အာမင်ဟဆေတာင်း ကေလာ့။ ၁၄သင်တိ့သည်

သတပါးတိ့၏ အြပစ်ကိလတ်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာသင်တိ့အဘသည်

သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည်။ ၁၅ သင်တိ့သည်

သတပါးတိ၏့အြပစ်ကိမလတ်လင်၊ သင်တိ့အဘသည် သင်တိ၏့အြပစ်ကိ လတ်ေတာ် မမ။

၁၆သင်တိ့သည် အစာေ ှ ာင်ြခင်းအကျင့် ကိကျင့် ေသာအခါ လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ့နည်းတ

မျက် ှ ာ ိးငယ် ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ ထိသတိ့သည် မိမိတိ့အစာေ ှ ာင်သည်ကိ လများတိ့ေ ှ မှ့ာ

ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ မိမိတိ့မျက် ှ ာကိ ဖျက်တတ်က၏။ ၁၇ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ထိသတိ့သည် မိမိတိ့အကျိုးကိ ခံရက၏။ ၁၈ သင်သည်အစာေ ှ ာင်ေသာအခါ

အစာေ ှ ာင်သည်ကိလများတိ့ေ ှ မှ့ာမထင် ှ ားေစဘဲ၊ မထင် ှ ားေသာ အရပ်၌ ှ ိေတာ်မေသာ

သင်တိ့အဘေ ှ ေ့တာ်၌သာထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ ေခါင်းကိလိမ်းကျံေလာ့။ မျက် ှ ာကိ

လည်းသစ်ေလာ့။ မထင် ှ ားေသာအရာကိြမင်ေတာ်မေသာသင်တိ့အဘသည် အကျိုးကိ

ထင် ှ ားစွာေပးေတာ် မလတ့ံ။ ၁၉ သံေချး၊ ပိး ွဖျက်ဆီး၍ သခိးထွင်းေဖာက်ခိးယရာ

ေြမ ကီးေပ မှာ ဘ ာကိ မဆည်းဖး က ှ င့် ။ ၂၀ သံေချး၊ ပိး ွ မဖျက်ဆီး၍

သခိးမထွင်းမေဖာက် မခိးမယရာ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ဘ ာကိဆည်းဖး ကေလာ့။ ၂၁

အေကာင်းမကား၊ အကင်အရပ်၌ သင်တိ့၏ဘ ာ ှ ိ၏။ ထိအရပ်သိ့ သင်တိ့၏

စိတ် ှ လံးေရာက် တတ်၏။ ၂၂ မျက်စိကား ကိယ်၏ ဆီမီးြဖစ်၏။ ထိေကာင့်

မျက်စိ ကည်လင်လ င် တကိယ်လံးလင်းလိမ့်မည်။ ၂၃ မျက်စိေြမး ှ က်လ င်

တကိယ်လံးမိက်လိမ့်မည်။ သင်၏ အလင်းေသာ်ကား၊ ေမှာင်မိက်ြဖစ်လ င် ထိ

အမိက်သည် အလွန်မိက်စွတကား။ ၂၄ အဘယ်သမ သခင် ှ စ်ဦးအေစကိ မခံ ိင်။

သခင်တဦးကိမန်း၍ တဦးကိချစ်မည်။ သခင်တဦးကိ မီှခိ၍ တဦးကိ မခန့်မညား ပမည်။

သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏အေစကိ၎င်း၊ ေလာကီစည်းစိမ်၏အေစကိ၎င်း

မခံ ိင် က။ ၂၅ ထိေကာင့် ငါဆိသည်ကား၊ အဘယ်သိ့ စားေသာက်ရမည်ဟ

အသက်အဘိ့မစိးရိမ် က ှ င့် ။ အဘယ်သိ့ ဝတ်ရမည်ဟ ကိယ်အဘိ့မစိးရိမ် က ှ င့် ။

အစာထက် အသက်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။ အဝတ်ထက် ကိယ်ြမတ် သည်မဟတ်ေလာ။

၂၆ မိဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက်များကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။

ထိငှက်တိ့သည် မျိုးေစ့ကိ မစိက်မ ကဲ၊ စပါးကိမရိတ်၊ ကျီ၌မစမသွင်း။ သိ့ေသာ်လည်း

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် သတိ့ကိ ေကးေမွးေတာ်မ၏။

ထိငှက်တိ့ထက် သင်တိ့သည် အလွန်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၇ အဘယ်သသည်

စိးရိမ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိအသက်တာကိ တေတာင်ခန့်မ တိးပွားေစ ိင်သနည်း။

၂၈ အဝတ်အဘိ့၌ အဘယ်ေကာင့် စိးရိမ်ရသနည်း။ ေတာ ှ င်းပင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ကီးပွားသည်ကိ ဆင်ြခင်ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ထိအပင်တိ့သည်

အလပ်လည်းမလပ်၊ ချည်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ မငင်မဝင့် ။ ၂၉ သိ့ေသာ်လည်း ဘန်း ကီးေသာ

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး၏အဝတ်သည် ထိအပင်တပင်မ၏အဝတ်ကိ မမီှဟ ငါဆိ၏။ ၃၀

ယံကည်အားနည်းေသာ သတိ၊့ ယေန့ အသက် ှ င်လျက် နက်ြဖန် မီးဖိထဲသိ့ေရာက်ေသာ

ေတာြမက် ပင်ကိ ဘရားသခင်သည် ထိသိ့ေသာအဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်းေတာ်မလ င်၊ ထိမ မက

သင်တိ့ကိအဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်း ေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။ ၃၁ ထိေကာင့် အဘယ်သိ့

စားေသာက်ရအ့ံနည်း။ အဘယ်သိ့ ဝတ်ရအ့ံနည်းဟ၍မစိးရိမ် က ှ င့် ။ ထိ အရာများကိ

သာသနာပလတိ့သည် ှ ာေဖွတတ်က၏။ ၃၂ ထိအရာများကိ သင်တိ့သည်

အသံးလိေကာင်းကိ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် သိေတာ်မ၏။ ၃၃

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ေ ှ ့ဦးစွာ ှ ာ ကေလာ့။ ေနာက်မှ

ထိအရာ များကိ ထပ်၍ေပးေတာ်မလတ့ံ။ ၃၄ ထိ့ေကာင့် နက်ြဖန်အဘိ့

မစိးရိမ် က ှ င့် ။ နက်ြဖန်ေနသ့ည် မိမိအဘိ့စိးရိမ်လိမ့်မည်။ ယခေန့၌ ှ ိေသာ

မေကာင်းမသင့် ေသာအရာသည် ယခေနဘိ့့ ေလာက်ေပ၏။

၇ သင်တိ့သည် စစ်ေကာဆံးြဖတ်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ရမည်အေကာင်း သတပါး၏အမ၌

စစ်ေကာ ဆံးြဖတ်ြခင်းကိ မ ပက ှ င့် ။ ၂ သင်တိ့သည် အကင်တရားအတိင်း

သတပါးကိစီရင် က၏ ထိတရားအတိင်းစီရင်ြခင်းကိ ခံရကမည်။ အကင်ချိန်၊

တင်းပမာဏ ှ င့် သတပါးအား ေပး၏။ ထိပမာဏအတိင်း ကိယ်ခံရကမည်။ ၃

ကိယ်မျက်စိ၌ ှ ိေသာ တံကျင်ကိ မေအာက်ေမ့ဘဲ ညီအစ်ကိမျက်စိ၌ ှ ိေသာ ေြငာင့် ငယ်ကိ

အဘယ် ေကာင့် ကည့် သနည်း။ ၄ ကိယ်မျက်စိ၌ တံကျင် ှ ိလျက်ပင် ညီအစ်ကိအား

သင်၏မျက်စိ၌ ှ ိေသာေြငာင့် ငယ်ကိ ထတ်ပါရေစ ဟ အဘယ်သိ့ဆိသနည်း။ ၅

လ ို ့ဝှက်ေသာသ၊ ကိယ်မျက်စိ၌ ှ ိေသာတံကျင်ကိေ ှ းဦးစွာထတ်ပစ်ေလာ့။

ေနာက်မှညီအစ်ကိ မျက်စိ၌ ှ ိေသာ ေြငာင့် ငယ်ကိ ထတ်ပစ်ြခင်းငှါ

ှ င်းလင်းစွာြမင်လိမ့်မည်။ ၆ ြဖူစင်ေသာအရာကိ ေခွးတိ့အား မေပးက ှ င့် ။

ပလဲရတနာတိ့ကိ ဝက်တိ့ေ ှ မှ့ာ မချမထားက ှ င့် ။ သိ့ ပလ င် ထိအရာတိ့ကိ ေကျာ်နင်း၍

သင်တိ့ကိလှည့်လျက် ကိက်ြဖတ်ကလိမ့်မည်။ ၇ ေတာင်း ကေလာ့။ ေတာင်းလ င်ရမည်။

ှ ာ ကေလာ့။ ှ ာလ င်ေတွမ့ည်။ တံခါးကိေခါက်ကေလာ့။ ေခါက်လ င်ဖွင့် မည်။ ၈

ေတာင်းေသာသမည်သည်ကား ရ၏။ ှ ာေသာသလည်း ေတွ၏့။ ေခါက်ေသာသအားလည်း

တံခါးကိ ဖွင့်၏။ ၉သားသည် မန့်ကိေတာင်းလ င် မိမိသားအား ေကျာက်ကိေပးမည်သ၊

၁၀ ငါးကိ ေတာင်းလ င် ေ မကိ ေပးမည်သ တစံတေယာက်မသင်တိ့တွင် ှ ိသေလာ။ ၁၁

သင်တိ့သည် အဆိးြဖစ်လျက်ပင် ကိယ်သားတိ့အား ေကာင်းေသာအရာကိ ေပးတတ်လင်၊

ထိမ မက ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် ဆေတာင်းေသာသတိ့အား

ေကာင်းေသာအရာကိသာ၍ ေပးေတာ်မမည် မဟတ်ေလာ။ ၁၂ သင်တိ့သည်

ကိယ်၌သတပါး ပေစလိသမအတိင်းသတပါး၌ ပကေလာ့။ ဤပညတ်ကား

ပညတိကျမ်း ှ င့် အနာဂတိကျမ်းတိ့၏ အချုပ်အချာပင် ြဖစ်သတည်း။ ၁၃

ကျဥ်းေသာတံခါးကိဝင် ကေလာ့။ ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာလမ်း ှ င့် တံခါးသည်

ကျယ်ဝန်းသည် ြဖစ်၍ ဝင်ေသာသတိ့သည်များ က၏။ ၁၄ အသက် ှ င်ြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာလမ်း ှ င့် တံခါးသည် အလွန်ကျဥ်းေြမာင်းသည်ြဖစ်၍၊ ေတွဝ့င်ေသာ

သတိ့သည် နည်း က၏။ ၁၅ အတွင်း၌ကမ်းတမ်းေသာ ေတာေခွးြဖစ်လျက်

သိးေရကိ ခံ၍သင်တိ့ ှ ိရာသိ့လာေသာ မိစာပေရာဖက် တိ့ကိ သတိ ှ င့် ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၁၆

ထိသတိ့၏အကျင့် ကိေထာက်၍သတိ့၏သေဘာကိ သိကလိမ့်မည်။ ဆးပင်၌ စပျစ်သီးကိ

ဆွတ်တတ် သေလာ။ ဆးေလပင်၌ သေဘာသဖန်းသီးကိ ဆွတ်တတ်သေလာ။ ၁၇

ေကာင်းေသာအပင်သည် ေကာင်းေသာအသီး၊ မေကာင်းေသာအပင်သည်

မေကာင်းေသာအသီးကိ သီးတတ်၏။ ၁၈ ေကာင်းေသာအပင်သည် မေကာင်းေသာအသီး၊

မေကာင်းေသာအပင်သည် ေကာင်းေသာအသီးကိ မသီး ိင်။ ၁၉ ေကာင်းေသာအသီး

မသီးေသာအပင် ှ ိသမ တိ့ကိ ခတ်လဲှ၍ မီးထဲသိ့ ချလိက်တတ်၏။ ၂၀ သိ့ြဖစ်လ င်

ထိပေရာဖက်တိ့၏ အကျင့် ကိ ေထာက်ေသာ် သတိ့၏ သေဘာကိ သိရကလိမ့်မည်။ ၂၁

သခင်၊ သခင်ဟ ငါ့ကိေလာက်ေသာသတိင်း ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့

ဝင်ရလိမ့်မည်မဟတ်။ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ ငါ့ခမည်းေတာ်၏အလိကိ

ေဆာင်ေသာသသာလင် ဝင်ရလိမ့်မည်။ ၂၂ ထိေန့၌ကား၊ သခင်၊ သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်အခွင့် ှ င့် ဆံးမသဝါဒေပးပါ ပီ မဟတ် ေလာ။ ကိယ်ေတာ်အခွင့် ှ င့်

နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်ပါ ပီ မဟတ်ေလာ။ ကိယ်ေတာ်အခွင့် ှ င့် များစွာေသာ တန်ခိးတိ့ကိ

ြပပါ ပီမဟတ်ေလာဟ အများေသာ သတိ့သည် ေလာက်ကလိမ့်မည်။ ၂၃

ထိသိ့ေလ ာက်ကေသာအခါ သင်တိ့ကိ ငါအလျင်းမသိ၊ အဓမအမကိ ပေသာသတိ၊့ ငါ့ထံမှ

ဖယ် ကဟ ထိသတိ့အား အတည့်အလင်း ငါေြပာမည်။ ၂၄ အကင်သသည်

ငါေဟာေြပာေသာ ဤစကားကိ ကား၍နားေထာင်၏။ ထိသသည် ေကျာက်ေပ မှာ

အိမ်ေဆာက်ေသာ ပညာ ှ ိ ှ င့် တေကာင်းကိ ငါပံြပမည်။ ၂၅ မိဃ်း ွာ၍

ေရစီးသည် ှ င့် ေလလာ၍ ထိအိမ်ကိတိက်သည် ှ ိေသာ်၊ ေကျာက်ေပ မှာ

တည်ေသာ ေကာင့် မ ပိမလဲေန၏။ ၂၆ အကင်သသည် ငါေဟာေြပာေသာ

ဤစကားကိကား၍ နားမေထာင်ဘဲေန၏။ ထိသသည် သဲေပ မှာ အိမ်ေဆာက်ေသာ

လမိက် ှ င့်တေကာင်းကိ ငါပံြပမည်။ ၂၇ မိဃ်း ွာ၍ ေရစီးသည် ှ င့် ေလလာ၍ ထိအိမ်ကိ

တိက်ေသာအခါ၊ ကီးစွာေသာ ပိလဲြခင်းသိ့ ေရာက် ေလသည်ဟေဟာေတာ်မ၏။ ၂၈

ထိေဒသနာေတာ်ကိ ေယ ေဟာေတာ်မသည် အဆံး၌ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည်

ဆံးမသဝါဒ ေပးေတာ်မြခင်းကိ အလွန်အ့ံ သက၏။ ၂၉ အေကာင်းမကား၊

ကျမ်း ပဆရာနည်းတမဟတ်၊ အစိးရေသာ သနည်းတ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။
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၈ ကိယ်ေတာ်သည် ေတာင်ေပ မှဆင်း ကေတာ်မလ င်၊ များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် က၏။ ၂ ထိအခါ နာစဲွေသာသတေယာက်သည်

ွတ်ြပပ်လျက်၊ သခင်အလိေတာ် ှ ိလ င် ကန်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ ိင်ေတာ်မသည်ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၃ ေယ ကလည်း ငါအလိ ှ ိ၏။ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်ေစဟ

မိန့်ေတာ်မလျက် လက်ေတာ်ကိဆန့်၍ ထိသကိ တိ့ေတာ်မ၏။ ထိခဏြခင်းတွင်

နာေပျာက်၍ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ေရာက်ေလ၏။ ၄ ေယ ကလည်း သင်သတိ ပ။

ဤအေကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့် ။ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့ သွား၍

ကိယ်ကိြပေလာ့။ သတပါး၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေမာေ ှ စီရင်မှာထားေသာ

ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိေနာက်မှ ကေပရေနာင် မိသိ့့

ကဝင်ေတာ်မလ င်၊ တပ်မးတေယာက်သည် အထံေတာ်သိ့လာ၍၊ ၆ သခင်၊

ကန်ေတာ်၏ ငယ်သားတေယာက်သည် လက်ေြခေသသည်အနာ ှ င့် ြပင်းစွာခံရ၍

အိမ်တွင် တံးလံးေနပါသည်ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၇ ေယ ကလည်း ငါလာ၍

ချမ်းသာေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၈တပ်မးက၊ သခင်၊ ကန်ေတာ်၏ အိမ်မိးေအာက်သိ့

ကဝင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ကန်ေတာ်မခံ ထိက်ပါ။ အမိန့်ေတာ်

တခွန်း ှ ိလ င် ကန်ေတာ်၏ငယ်သားသည် ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်။ ၉ ဥပမာကား၊

ကန်ေတာ်သည် မင်းေအာက်၌ကန်ခံေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်သရဲများကိအပ်စိး၍

တဦးကိသွားေချဟဆိလ င် သွားပါ၏။ တဦးကိ လာခ့ဲဟဆိလ င်လာပါ၏။ ကန်ကိလည်း

ဤအမကိ လပ်ေတာ့ ဟဆိလင် လပ်ပါ၏ဟတပ်မးေလာက်ေလ၏။ ၁၀ ထိစကားကိ

ေယ သည်ကားလ င် အ့ံ သြခင်း ှ ိ၍၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဤမ ေလာက်ေသာ ယံကည်

ြခင်းကိ ဣသေရလအမျိုး၌ပင် ငါမေတွဘ့းေသး။ ၁၁ ငါဆိြပန်သည်ကား၊ လများတိ့သည်၊

အေ ှ အ့ရပ်၊ အေနာက်အရပ်မှလာ၍၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်တိ့ ှ င့်တကွ ေလျာင်းရကလတ့ံ၊ ၁၂ ိင်ငံေတာ်သားတိ့သည်လည်း ငိေကးြခင်း၊

အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်း ှ ိရာ၊ ြပင်အရပ်ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ှ င်ချ ြခင်းကိ ခံရကလတ့ံဟ

ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ေသာသတိ့အား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၃တပ်မးအားသင်သွားေလာ့။

ယံကည်သည် ှ င့်အညီ သင်၌ြဖစ်ေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိခဏြခင်းတွင်

သ၏ငယ်သားသည် အနာေရာဂါကင်း၍ သက်သာြခင်းသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၄ ထိေနာက်မှ

ေယ သည် ေပတ အိမ်သိ့ က၍ ေပတ ၏ ေယာကမသည် ဖျားနာစဲွလျက် တံးလံးေန

သည်ကိ ေတွ့ြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိမိန်းမ၏လက်ကိ တိ့ေတာ်မလ င်၊ သသည်

အဖျားေပျာက်သြဖင့် ထ၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပေလ၏။ ၁၆ ညဦးယံ၌

နတ်ဆိးစဲွေသာသအများတိ့ကိ အထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍ တ်ေတာ် မက်ကာမ ှ င့် ထိနတ်

တိ့ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ နာေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ သက်သာေစေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိအေကာင်းအရာမကား၊ သသည် အက ်ပ်တိ့ အနာေရာဂါေဝဒနာများကိ

ယတင်ေဆာင် ွက်ေလ သည်ဟ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ ေဟာဘးေသာစကား

ြပည့် စံမည်အေကာင်း ြဖစ်သတည်း။ ၁၈ များစွာေသာ လအေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိဝန်းရံလျက် ေနကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ကမ်း တဘက်သိ့

ကးမည့်အေကာင်း အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၉ ထိအခါ ကျမ်း ပဆရာတေယာက်သည်လာ၍

အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ် ကေတာ်မရာအရပ်ရပ်သိ့ အက ်ပ်လိက်ပါမည်ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၂၀ ေယ ကလည်း ေြမေခွးသည် ေြမတွင်း ှ ိ၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်၌

ကျင်လည်ေသာငှက်သည် နားေနရာ အရပ် ှ ိ၏။ လသားမကား၊ ေခါင်းချရာမ မ ှ ိဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ အြခားေသာ တပည့် ေတာ်ကလည်း၊ သခင်၊ အက ်ပ်အဘကိ

ေ ှ ့ဦးစွာသွား၍ သဂဟ်ရေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၂

ေယ ကလည်း၊ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့။ လေသတိ့သည် မိမိလေသတိ့ကိ

သ ဂဟ်ပါေလေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိအခါ ေလှထဲသိ့ ဝင်ေတာ်မ၍

တပည့်ေတာ်တိ့သည် လိက်က၏။ အိင်၌ လိင်းတံပိးြပင်းစွာထ၍ ေလှကိ လမ်းေလ၏။ ၂၄

ကိယ်ေတာ်သည် ကျိန်းစက်၍ ေနေတာ်မ၏။ ၂၅ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍

ကိယ်ေတာ်ကိ ိး ပီးလ င်၊ သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ပါ၏။

ကယ်မေတာ်မပါဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၆ ကိယ်ေတာ်က၊ ယံကည်အားနည်းေသာ

သတိ၊့ အဘယ်ေကာင့် ေ ကာက်တတ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မ ပီးလ င်၊ ထ၍

ေလ ှ င့် ပင်လယ်ကိ ဆံးမေတာ်မသြဖင့် အလွန်သာယာေလ၏။ ၂၇ ထိလတိ့ကလည်း၊

ဤသကားအဘယ်သိ့ေသာသနည်း။ ေလ ှ င့် ပင်လယ်သည် သ၏စကားကိ နား

ေထာင်ပါသည်တကားဟ အ့ံသက၏။ ၂၈ ကမ်းတဘက် ဂါဒရြပည်သိ့

ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ နတ်ဆိးစဲွေသာလ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထိလမ်းကိ အဘယ်သမ

မသွား ိင်ေအာင် အလွန် ကမ်း ကတ်စွာ ပလျက်၊ သချုင်းတစြပင်မှ ထွက်လာ၍

ကိယ်ေတာ်ကိ ခရီးဦး ကိ ပ ပီးလ င်၊ ၂၉ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ေယ ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ အချိန် မေရာက်မီှ အက ်ပ်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်းငှါ

ကလာေတာ်မသေလာဟ ေအာ်ဟစ်၍ေလာက်က၏။ ၃၀ ထိသတိ့ ှ င့်

မနီးမေဝးေသာအရပ်၌ များစွာေသာ ဝက်အစသည် ကျက်စားလျက် ှ ိ၏။ ၃၁

နတ်ဆိးတိ့လည်း ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ကိ ှ င်ထတ်လ င်၊ ထိဝက်အစထဲသိ့

ဝင်ရပါမည် အေကာင်း အခွင့် ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းပန် ကေသာ်၊ ၃၂

သွား ကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ နတ်ဆိးတိ့သည် ထွက်၍ ဝက်ထဲသိ့ဝင်သြဖင့်

ဝက်အစ ှ ိသမသည် အိင်ကမ်းေစာက်ကိ တဟန်တည်းေြပးဆင်း၍ ေရ၌ေသက၏။ ၃၃

ဝက်ေကျာင်းေသာသတိ့သည်လည်း ေြပး၍ မိထဲ့သိ့ဝင် ပီးလ င်၊ နတ်ဆိးစဲွေသာ

သတိ့၏အေကာင်း မှစ၍ ြဖစ်ေလသမ တိ့ကိ ကားေြပာကေသာ်၊ ၃၄တ မိလံ့းလည်း

ေယ ကိေတွအ့ံ့ေသာငှါ ထွက်လာက၏။ ကိယ်ေတာ်ကိေတွ့ြမင်လ င် မိမိတိ့ ြပည်က

ထွက်သွားေတာ်မမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်က၏။

၉ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်သည် ေလှစီး၍ ကးြပန်သြဖင့် ၊ မိမိ မိသိ့့ ေရာက်ေတာ်မ၏။

၂ လက်ေြခေသ၍ အိပ်ရာေပ မှာ တံးလံးေနေသာ သတေယာက်ကိ

အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ေယ သည် ထိသတိ့၏ ယံကည်ြခင်းကိြမင်လ င်

လက်ေြခေသေသာသအား၊ ငါ့သားမစိးရိမ် ှ င့် ။ သင်၏အြပစ် ကိ လွတ်ေစ ပီဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ကျမ်း ပဆရာအချို တိ့က့၊ ဤသသည် ဘရားကိလွန်ကျူး၍ ေြပာသည်ဟ

ထင်က၏။ ၄ ေယ သည် ထိသတိ့၏စိတ်ကိ သိြမင်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ြငူစေသာစိတ် ှ ိ ကသနည်း။ ၅ အဘယ်စကားကိသာ၍

ေြပာလွယ်သနည်း။ သင်၏အြပစ်ကိ လွတ်ေစ ပီဟ ေြပာလွယ်သေလာ။ သင်ထ၍

လှမ်းသွားေလာ့ဟ ေြပာလွယ်သေလာ။ ၆ လသားသည် ေြမ ကီးေပ မှာ

အြပစ်လတ်ပိင်သည်ကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှါ ထေလာ့။ ကိယ်အိပ်ရာကိ ေဆာင်၍

ကိယ်အိမ်သိ့ သွားေလာ့ဟ လက်ေြခေသေသာသအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိသသည်လည်း

ထ၍ မိမိအိမ်သိ့ သွားေလ၏။ ၈လအစအေဝးတိ့သည်ြမင်လ င် အ့ံ သြခင်း ှ ိ၍၊ လတိ့အား

ဤသိ့ေသာအခွင့် ကိ အပ်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။ ၉

ေယ သည် ထိအရပ်မှ ကေတာ်မလ င်၊ မဿဲအမည် ှ ိေသာ သတေယာက်သည်

အခွန်ခံရာတဲ၌ ထိင် ေနသည်ကိ ြမင်ေသာ်၊ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ထိသသည်လည်း ထ၍ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ေလ၏။ ၁၀ ထိေနာက်မှ အိမ်တွင် စားပဲွ၌

ေလျာင်းေတာ်မစဥ်၊ အခွန်ခံေသာသများ ှ င့် ဆိးေသာသများတိ့သည် လာ၍

ကိယ်ေတာ်မှစေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ စားပဲွ၌ေလျာင်း က၏။ ၁၁ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်

ြမင်လ င် တပည့်ေတာ်တိ့အား၊ သင်တိ့ဆရာသည် အခွန်ခံေသာသ၊ ဆိးေသာသတိ့ ှ င့် အတ

အဘယ်ေကာင့် စားသနည်းဟဆိက၏။ ၁၂ ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်၊

ကျန်းမာေသာသတိ့သည် ေဆးသမားကိ အလိမ ှ ိ က။ နာေသာသတိ့ သာလ င်

အလိ ှ ိ က၏။ ၁၃ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအကျင့်ထက် သနားြခင်း က ဏာအကျင့် ကိ

ငါ ှ စ်သက်၏ဟေသာ ကျမ်းစကားကိ နားလည်ြခင်းငှါ သင်တိ့သွား၍ သင် ကေလာ့။

ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ ေနာင်တသိ့ ေခ ြခင်းငှါ၊ ငါလာသည် မဟတ်။

ဆိးေသာသတိ့ကိ ေခ ြခင်းငှါ၊ ငါလာသတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိအခါ

ေယာဟန်၏ တပည့် တိ့သည် အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ အက ်ပ်တိ့ ှ င့်

ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် အဖန် တလဲလဲအစာေ ှ ာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့်

ကိယ်ေတာ်၏တပည့်တိ့သည် အစာမေ ှ ာင်ဘဲ ေနကပါသနည်းဟ ေလာက်က၏။ ၁၅

ေယ ကလည်း မဂလာေဆာင်လလင်သည် မိမိအေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိစဥ်အခါ

သတိ့သည် စိတ်မသာ ညည်းတွားတတ်ကသေလာ။ မဂလာေဆာင် လလင်ကိ

သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် ခွာ၍ ယသွား ေသာ အချိန်ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ ထိအခါ

သတိ့သည် အစာေ ှ ာင် ကလိမ့်မည်။ ၁၆အဝတ်ေဟာင်းကိ အထည်သစ် ှ င့် ဖာေလ့မ ှ ိ။
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ထိသိဖ့ာလ င် ဖာေသာအထည်သည် အဝတ်ေဟာင်းကိ စား၍ အေပါက်ကျယ်တတ်၏။ ၁၇

၎င်းနည်းေဟာင်းေသာ သားေရဘး၌ အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ ထည့် ေလ့မ ှ ိ။

ထိသိ့ထည့်လ င်၊ သားေရဘးသည် စတ်ကဲွသြဖင့် ၊ စပျစ်ရည်သည် ယိ၍သားေရဘးလည်း

ပျက်စီးတတ်၏။ အသစ်ေသာ စပျစ်ရည်ကိ အသစ်ေသာသားေရဘး၌ထည့် ေလ့ ှ ိ၏။

ထိသိ့ထည့်လ င် ှ စ်ပါးစလံး မပျက်စီးဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိစကားကိ မိန့်ေတာ်မစဥ်

အရာ ှ ိတေယာက်သည် လာ၍ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အက ်ပ်၏ သမီးသည် ယခပင်

ေသဆဲ ှ ိပါ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်က၍ သအ့ေပ ၌ လက်ကိတင်ေတာ်မလ င်

အသက် ှ င် ပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်၏။ ၁၉ ေယ သည် ထ၍တပည့် ေတာ် ှ င့်အတ

ထိသ ေနာက်သိ့လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိအခါ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ေသွးသွန်အနာစဲွေသာ

မိန်းမတေယာက်က၊ ၂၁ ငါသည် အဝတ်ေတာ်ကိသာ တိ့လ င် ချမ်းသာရမည်ဟ

စိတ်ထင် ှ င့် ေနာက်ေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍ အဝတ်ေတာ်၏ ပန်းပွားကိ တိ့ေလ၏။

၂၂ ေယ သည် လှည့် ၍ ထိမိန်းမကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ငါ့သမီး၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။

သင်၏ယံကည်ြခင်းသည် သင့်အနာကိ ငိမ်းေစ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိခဏမှစ၍

ထိမိန်းမသည် အနာကင်းေပျာက်ေလ၏။ ၂၃ အရာ ှ ိအိမ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၍

တီးမတ်ေသာ သတိ့ ှ င့် များစွာေသာလတိ့သည် အန်းအန်းသဲသဲ ပ ကသည်ကိြမင်လ င်၊

၂၄ ဖယ် ှ ား ကေလာ့။ မိန်းမငယ်ေသသည်မဟတ်၊ အိပ်ေပျာ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊

ထိသတိ့သည် ြပက်ယယ် ပက၏။ ၂၅ ထိလများကိ ြပင်သိ့ထွက်ေစ ပီးမှ

အတွင်းသိ့ဝင်၍၊ မိန်းမငယ်၏လက်ကိ ကိင်ေတာ်မသည်တွင် သသည် ထေလ၏။ ၂၆

ထိသိတင်းစကားသည် တြပည်လံး၌ ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၂၇ ထိအရပ်မှ ေယ သည်

ကေတာ်မစဥ်၊ မျက်စိကန်းေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်၍

ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်၊ ကန်ေတာ်တိ့ကိ သနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေကာ် က၏။ ၂၈ အိမ်သိ့

ဝင်ေတာ်မလ င်၊ မျက်စိကန်းေသာသတိ့သည် အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်က၏။

ကိယ်ေတာ်က လည်း၊ ဤအမကိ ငါတတ် ိင်သည်ကိ ယံသေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊

ယံပါ၏သခင်ဟ ေလာက်က၏။ ၂၉ ထိအခါ သတိ့၏ မျက်စိကိ တိ့ေတာ်မ၍၊

သင်တိ့ ယံြခင်း ှ ိသည်အတိင်း သင်တိ့၌ြဖစ်ေစဟ မိန့်ေတာ် မလ င်၊ ၃၀

သတိ့သည် မျက်စိပွင့်လင်းေလ၏။ ေယ ကလည်း၊ အဘယ်သမ မသိေစြခင်းငှါ

သတိ ပကေလာ့ဟ ြမစ်တားေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ့ေသာ်လည်း ထိသတိ့သည် သွား၍

သိတင်းေတာ်ကိ တြပည်လံး၌ ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေစ၏။ ၃၂ ထိသတိ့သည်

ထွက်သွား ကသည်ေနာက်၊ နတ်ဆိးစဲွေသာ လအ တေယာက်ကိ အထံေတာ်သိ့

ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၃၃ နတ်ဆိးကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ ပီးမှ ထိအေသာသသည်

စကားေြပာ၏။ လအစအေဝးတိ့သည်လည်း အ့ံ သ၍၊ ဣသေရလအမျိုး၌ ဤက့ဲသိ့

မြမင်ရစဖးဟ ေြပာဆိက၏။ ၃၄ ဖာရိ ှ ဲတိ့ကလည်း၊ နတ်ဆိးအ ကီးကိ အမီှ ပ၍

နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်ဟ ေြပာဆိက၏။ ၃၅ ေယ သည် တရားစရပ်တိ့၌

ဆံးမသဝါဒေပးလျက်၊ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာလျက်၊

လများခံရေသာအနာေရာဂါအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငိမ်းေစလျက်၊ မိ ့ ွာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေဒသစာရီ

လှည့် လည်ေတာ်မ၏။လအစအေဝးတိ့ကိ ြမင်ေတာ်မလ င် သနားြခင်းစိတ် ှ ိေတာ်မ၏။

၃၆ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် ပင်ပန်းသည်ြဖစ်၍ ထိန်းသမ ှ ိဘဲ

ပစ်ထားေသာသိးက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၃၇ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်က၊ စပါးရိတ်စရာများစွာ ှ ိ၏။

ရိတ်ေသာသတိ့သည် နည်း က၏။ ၃၈ ထိေကာင့် လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့ကိ

စပါးရိတ်ေစြခင်းငှါ ေစလတ်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ စပါး ှ င်ကိ ဆေတာင်း ကေလာ့ဟ

တပည့်ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခေတာ်မ ပီးမှ၊ ညစ် းေသာနတ်တိ့ကိ

ှ င်ထတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ အနာေရာဂါအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ငိမ်းေစြခင်းငှါ၎င်း

အခွင့် ေပးေတာ်မ၏။ ၂ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့် ေတာ်တိ့၏ အမည်ကား၊ ပဌမမှာ၊

ေပတ ဟ၍ ေခေဝေသာ ှ ိမန် ှ င့် သ့ညီအေြ ၊ ၃ ေဇေဗဒဲ၏သားယာကပ် ှ င့်

သ့ညီေယာဟန်၊ ဖိလိပု ှ င့် ဗာေသာလမဲ၊ ေသာမ ှ င့် အခွန်ခံမဿဲ၊ အာလဖဲ၏သား

ယာကပ် ှ င့် သဒဲဟအမည်သစ်ကိရေသာ ေလဗဲ၊ ၄ ကာနနိတ်လ ှ ိမန် ှ င့်

ကိယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာယဒ ှ ကာ တ်ေပတည်း။ ၅ ထိတကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ့ကိ

ေယ သည် ေစလတ်ေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သည် တပါးအမျိုးသားတိ့ ှ ိရာ သိ့ မသွား က ှ င့် ။

ှ မာရိ မိ ့ ွာထဲသိ့ မဝင် က ှ င့် ။ ၆ဣသေရလအမျိုး၊ ေပျာက်လွင့် ေသာ သိးများ ှ ိရာသိ့

အရင်သွား ကေလာ့။ ၇ သွားစဥ်တွင်၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ် တည်လနီး ပီဟ

သိတင်း ကားေြပာကေလာ့။ ၈ နာေသာသတိ့အား ချမ်းသာေပးကေလာ့။

ေသေသာသတိ့ကိ ထေြမာက်ေစကေလာ့။ ေသာသ တိ့ကိ သန့် ှ င်းေစကေလာ့။

နတ်ဆိးတိ့ကိလည်း ှ င်ထတ်ကေလာ့။ သင်တိ့သည် အဘိးမေပးဘဲ ေကျးဇးေတာ် ကိ

ခံရက ပီြဖစ်၍ အဘိးမခံဘဲ ေပးကမ်း ကေလာ့။ ၉ ေ ၊ ေငွ၊ ေကးတိ့ကိ

ခါးပန်းထဲ၌ မသိမီှး က ှ င့် ။ ၁၀ လမ်းခရီးဘိ့ လွယ်အိတ်၊ အကျ ှ စ်ထည်၊

ေြခနင်းေတာင်ေဝးကိ မသိမီှး က ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ လပ်ေဆာင်ေသာသသည်

ေကးေမွးြခင်းကိ ခံထိက်ေပ၏။ ၁၁ မည်သည် မိ့ မည်သည် ွာသိ့ ဝင်လ င်၊

ထိ မိ ့ ွာ၌ အဘယ်မည်ေသာသသည် ထိက်တန်သနည်းဟ ေမးြမန်း၍၊ ထိ မိ ့ ွာမှ

မထွက်မသွားမီှတိင်ေအာင် ထိသ၏အိမ်တွင် ေနကေလာ့။ ၁၂ အိမ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ

မဂလာ ှ ိပါေစေသာဟ တ်ဆက်ြခင်းကိ ပကေလာ့။ ၁၃ ထိအိမ်သည် ထိက်တန်လ င်

သင်တိ့ မက်ေသာ မဂလာေရာက်ေစသတည်း။ မထိက်တန်လ င် သင်တိ့ ထံသိ့

ြပန်လာေစသတည်း။ ၁၄ အကင်သသည် သင်တိ့ကိ လက်မခံ၊ သင်တိ့၏

စကားကိနားမေထာင်ဘဲေန၏။ ထိသေနေသာ အိမ်မှ၎င်း၊ မိမှ့၎င်း ထွက်သွားစဥ်၊

သင်တိ့၏ ေြခဘဝါးမှ ေြမမန့်ကိ ခါလိက် ကေလာ့။ ၁၅ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

တရားဆံးြဖတ်ေသာေန့၌ ထိ မိသ့ည် ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိထ့က်သာ၍ ခံရလတ့ံ။ ၁၆

ေတာေခွးစထဲသိ့ သိးတိ့ကိ ေစလတ်သက့ဲသိ့ သင်တိ့ကိ ငါေစလတ်၏။ ထိေကာင့်

သင်တိ့သည် ေ မ က့ဲသိ့ လိမာလျက်၊ ချိုးငှက်က့ဲသိ့ အဆိပ်ကင်းလျက် ှ ိ ကေလာ့။ ၁၇

လတိ့ကိ သတိ ပက။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ကိ လတ် ံ းသိ့အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်။

တရားစရပ်တိ့၌ ိက် ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိသတိ့မှစ၍ တပါးအမျိုးသားတိ့အား

သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ မိဝ့န်မင်း၊ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ငါ့ေ ကာင့် သင်တိ့ကိ

ပိ့ေဆာင် ကလိမ့်မည်။ ၁၉ သင်တိ့ကိ အပ် ှ ံ ေသာအခါ အဘယ်သိ့ ေြပာရမည်ကိ

မစိးရိမ် က ှ င့် ။ ေြပာရေသာစကားကိ ထိခဏ ြခင်းတွင် သင်တိ့သည် ရကလိမ့်မည်။ ၂၀

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ အလိအေလျာက် ေြပာကသည်မဟတ်။ သင်တိ့အဘ၏

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အားြဖင့် ေြပာေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိအခါ ညီအစ်ကိချင်း

တေယာက်ကိတေယာက် ေသေစြခင်းငှါ အပ်ကလိမ့်မည်။ အဘသည်လည်း သားကိ

အပ်လိမ့်မည်။ သားသမီးတိ့သည်လည်း မိဘကိ ရန်ဘက် ပ၍ ေသေစကလိမ့်မည်။ ၂၂

လအေပါင်းတိ့သည်လည်း ငါ၏နာမေကာင့် သင်တိ့ကိ မန်း ကလိမ့်မည်။ အကင်သသည်

အဆံးတိင် ေအာင် တည်ကည်၏။ ထိသသည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၃

တ မိ့၌ သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲလ င် တ မိသိ့့ေြပး ကေလာ့။ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ဣသေရလ မိ့ ွာ ှ ိသမ တိ့ကိ သင်တိ့ လှည့်လည်၍ မကန်မီှ လသားသည်ကလာလိမ့်မည်။

၂၄ တပည့်သည် ဆရာထက်မသာ။ ကန်သည် သခင်ထက်မသာ။ ၂၅ တပည့်သည်

ဆရာက့ဲသိ့၎င်း၊ ကန်သည်သခင် က့ဲသိ့၎င်းြဖစ်လ င် သင့် ေလာက်ေပ၏။ အိမ် ှ င်ကိ

ေဗလေဇဗဟေခေဝ ကလင်၊ အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ သာ၍ ေခေဝ ကလိမ့်မည်။ ၂၆

ထိ့ေကာင့် သတိ့ကိ မေကာက်က ှ င့် ။ ဖံးထားလျက် ှ ိသမ ေသာအရာတိ့သည်

ပွင့် လိမ့်မည်။ ဆိတ် ကွယ်ရာ၌ ှ ိသမ တိ့သည်လည်း ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၂၇ ေမှာင်မိက်၌

သင်တိ့အား ငါေြပာေသာအရာများကိ သင်တိ့သည် အလင်း၌ ကားေြပာကေလာ့။

သင်တိ့နားအပါး၌ ေြပာ၍ ကားေသာအရာများကိ အိမ်မိးေပ မှာ ဟစ်ေကာ်ကေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈တနည်းကား၊ ကိယ်ခ ာကိသာ သတ်၍ စိတ်ဝိညာဥ်ကိ မသတ် ိင်ေသာ

သတိ့ကိ မေကာက်က ှ င့် ။ ကိယ်ခ ာ ှ င့် စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ငရဲ၌ ဖျက်ဆီး ိင်ေသာသကိသာ၍

ေကာက်ကေလာ့။ (Geenna g1067) ၂၉ စာငှက် ှ စ်ေကာင်ကိ အဿရိတြပား အဘိး ှ င့်

ဝယ်ရသည်မဟတ်ေလာ။ သင်တိ့အဘ အခွင့် မ ှ ိလ င် ထိစာငှက်တေကာင်မ

ေြမသိ့မကျရ။ ၃၀ သင်တိ့ဆံပင်သည်လည်း အကန်အစင် ေရတွက်လျက် ှ ိ၏။ ၃၁

ထိ့ေကာင့် မေကာက်က ှ င့် ။ သင်တိ့သည် စာငှက်အများတိ့ထက် သာ၍ြမတ်က၏။ ၃၂

အကင်သသည် လတိ့ေ ှ မှ့ာ ငါ့ကိဝန်ခံအ့ံ။ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေသာ ငါ၏ခမည်းေတာ်ေ ှ မှ့ာ

ထိသကိ ငါဝန်ခံမည်။ ၃၃ အကင်သသည် လတိ့ေ ှ မှ့ာ ငါ့ကိြငင်းပယ်အ့ံ။

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေသာ ငါ၏ခမည်းေတာ်ေ ှ မှ့ာ ထိသကိ ငါြငင်းပယ်မည်။ ၃၄ ေြမေပ သိ့
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ငိမ်သက်ြခင်းကိ ေစလတ်အ့ံေသာငှါ ငါလာသည်ဟမထင် က ှ င့် ။ ငိမ်သက်ြခင်းကိ

ေစလတ်အ့ံေသာငှါ ငါလာသည်မဟတ်။ ထားကိ ေစလတ်အ့ံေသာငှါ ငါလာသတည်း။ ၃၅

အဘ ှ င့်သား၊ အမိ ှ င့်သမီး၊ ေယာကမ ှ င့် ေခ းမအချင်းချင်း ကဲွြပားေစြခင်းငှါ

ငါလာသတည်း။ ၃၆ ကိယ်အိမ်သအိမ်သားတိ့သည်လည်း ကိယ်ရန်သ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။

၃၇ အကင်သသည် ငါ့ကိချစ်သည်ထက် မိဘကိသာ၍ချစ်၏။ ထိသသည်

ငါ ှ င့် မထိက်မတန်။ အကင်သသည် ငါ့ကိ ချစ်သည်ထက် သားသမီးကိ သာ၍ချစ်၏။

ထိသသည် ငါ ှ င့် မထိက်မတန်။ ၃၈အကင်သသည် မိမိလက်ဝါးကပ်တိင်ကိ ထမ်း၍

ငါ့ေနာက်သိ့မလိက်၊ ထိသသည် ငါ ှ င့် မထိက် မတန်။ ၃၉ မိမိအသက်ကိ

ေတွေ့သာသသည် အသက် ံ းလိမ့်မည်။ ငါ့ေ ကာင့် မိမိအသက် ံ းေသာသမကား

အသက်ကိ ေတွလိ့မ့်မည်။ ၄၀သင်တိ့ကိ လက်ခံေသာသသည် ငါ့ကိလက်ခံ၏။ ငါ့ကိ

လက်ခံေသာသသည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ ေသာသကိ လက်ခံ၏။ ၄၁ ပေရာဖက်၏

မျက် ှ ာကိေထာက်၍၊ ပေရာဖက်ကိ လက်ခံေသာသသည် ပေရာဖက်၏အကျိုးကိ ခံရလတ့ံ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၏မျက် ှ ာကိေထာက်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ လက်ခံေသာသသည်

ေြဖာင့် မတ် ေသာသ၏အကျိုးကိ ခံရလတ့ံ။ ၄၂ အကင်သသည် တပည့် ေတာ်၏

မျက် ှ ာကိေထာက်၍ဤသငယ်တစံတေယာက်အား ေရတခွက်ကိ မ ေပး၏။ ထိသသည်

အကျိုးကိ မရဘဲမေနရာ၊ ငါအမှန်ဆိသည်ဟ မှာထားေတာ်မ၏။

၁၁ ထိသိ့ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတပည့်ေတာ်တိ့ကိ အကန်အစင်မှာထားေတာ်မ ပီးလ င်၊

မိ ့ ွာများတိ့၌ ဆံးမ သဝါဒေပးြခင်းငှါ၎င်း၊ သိတင်း ကားေြပာြခင်းငှါ၎င်း၊

ထိအရပ်မှ ကေတာ်မ၏။ ၂ ခရစ်ေတာ် ပေတာ်မေသာအမတိ့ကိ

ေယာဟန်သည်ေထာင်ထဲမှာ ကားေသာအခါ၊ မိမိတပည့် ှ စ် ေယာက်ကိ ေစလတ်၍၊

ကိယ်ေတာ်သည် ကလာေသာသမှန်သေလာ။ ၃ သိ့မဟတ် အြခားေသာသကိ

ေြမာ်လင့် ရပါမည်ေလာဟ ေမးေလာက်ေစ၏။ ၄ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည်

ကားရသမ ြမင်ရသမ တိ့ကိသွား၍ ေယာဟန်အား ကားေလာက်က ေလာ့။ ၅

မျက်စိကန်းေသာသတိ့သည် မျက်စိြမင်ရက၏။ ေြခမစွမ်းေသာသတိ့သည်

လှမ်းသွားရက၏။ နာ စဲွေသာ သတိ့သည် သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်ရက၏။

နားပင်းေသာသတိ့သည် နား ကားရက၏။ ေသေသာသ တိ့သည်

ထေြမာက်ြခင်းသိ့ေရာက်ရက၏။ဆင်းရဲသားတိ့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်းကိ

ကားရ က၏။ ၆ ငါ့ေကာင့် စိတ်မပျက်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။

၇ ထိသတိ့သည် သွား ကသည်ေနာက် ေယ သည် ေယာဟန်ကိအေကာင်း ပ၍

ပရိသတ်တိ့အား၊ သင်တိ့သည် အဘယ်မည်ေသာအရာကိ ကည့် ြခင်းငှါ

ေတာသိ့ထွက်သွားကသနည်း။ ေလလပ်ေသာ ကျူပင်ကိ ကည့် ြခင်းငှါ သွားသေလာ။ ၈

သိ့မဟတ် းည့ံေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်ေသာသကိ ကည့် ြခင်းငှါသွားသေလာ။

းည့ံေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်ေသာသတိ့သည် မင်းအိမ်၌ ေနတတ်က၏။

၉ ပေရာဖက်ကိ ကည့် ြခင်းငှါသွားသေလာ။ မှန်ေပ၏။ ပေရာဖက်ထက်

ကီးြမတ်ေသာသလည်း ြဖစ် သည်ဟ ငါဆိ၏။ ၁၀ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

ကည့် ေလာ့။ သင်သွားရာလမ်းကိြပင်ရေသာ ငါ၏တမန်ကိသင့် ေ ှ ့၌ ငါ

ေစလတ်၏ဟ ဆိရာ၌ ထိသကိဆိလိသတည်း။ ၁၁ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

မိန်းမေမွးေသာသတိ့တွင် ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ထက် ကီးြမတ်ေသာသ တ ေယာက်မ

မေပမထွန်းေသး။ သိ့ေသာ်လည်း ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်တွင် အငယ်ဆံးေသာသသည်

ထိသထက် သာ၍ ကီးြမတ်၏။ ၁၂ ဗတိဇံ၊ ဆရာေယာဟန်လက်ထက်မှစ၍

ယခတိင်ေအာင် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်ကိ အ ိင်အထက် ပေသာ သတိ့သည်လည်း

လယဝင်စားရက၏။ ၁၃ ေယာဟန်မေရာက်မီှတိင်ေအာင် ပညတိကျမ်း၊

အနာဂတိကျမ်း ှ ိသမ တိ့သည် ဆံးမသဝါဒေပးက၏။ ၁၄ သင်တိ့သည်

ငါ့စကားကိ နားခံ ိင်လ င်၊ ဤသကား လာလတ့ံေသာ ဧလိယြဖစ်သတည်း။ ၁၅

ကားစရာနား ှ ိေသာသမည်သည်ကား ကားပါေစ။ ၁၆ဤလမျိုးကိ အဘယ်ဥပမာ ှ င့်

ပံြပရအ့ံနည်း။ ပဲွသဘင်၌ထိင်ေနေသာ သငယ်တိ့သည် မိမိသငယ်ချင်း တိ့အား

အသံကိလင့် ၍၊ ၁၇ ငါတိ့သည်သာယာစွာ တီးမတ်ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်မကက။

ညည်းတွားစွာ ြမည်တမ်းေသာ်လည်း မငိေကးကဟ ေြပာဆိေသာသငယ်တိ့ ှ င့်

ဤလမျိုးသည်တလှ၏။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊ ေယာဟန်သည် မစားမေသာက်ဘဲ

လာသည် ှ ိေသာ်၊ သတိ့ကဤသသည် နတ်ဆိး စဲွေသာသပါတကားဟ ဆိက၏။ ၁၉

လသားသည် စားေသာက်လျက်လာသည် ှ ိေသာ်၊ ဤသသည် စား ကူးေသာသ၊

စပျစ်ရည်ေသာက် ကူးေသာသပါတကား။ အခွန်ခံေသာသ ှ င့် ဆိးေသာသတိ့ကိ

မိတ်ေဆွဖဲွေ့သာသပါတကားဟ ဆိြပန် က၏။ သိ့ေသာ်လည်း ပညာတရားသည်

မိမိသားတိ့တွင် က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း ှ င့် လွတ်သည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိအခါ

များစွာေသာတန်ခိးေတာ်ကိ ြပေတာ်မေသာ မိ့ ွာတိ့သည် ေနာင်တမရေသာေကာင့် ၊

ထိ မိတိ့့ကိ ဤသိ့က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ေတာ်မ၏။ ၂၁ အိေခါရာဇိန် မိ၊့ သင်သည်

အမဂလာ ှ ိ၏။ အိဗက်ဇဲဒ မိ၊့ သင်သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ အေကာင်းမ ကား၊

သင်တိ့တွင်ြပေသာတန်ဖိးကိ တ မိ့ ှ င့် ဇိဒန် မိတိ့့တွင်ြပဘးလ င်၊ ထိ မိတိ့့သည်

ေ ှ းကာလ၌ ေလ ာ်ေတ အဝတ်ကိ ဝတ်၍၊ ြပာ ှ င့် လးလျက်ေနာင်တ ရကလိမ့်မည်။ ၂၂

ငါဆိသည်ကား၊ တရားဆံးြဖတ်ေသာေန့၌ သင်တိ့သည် တ မိ့ ှ င့် ဇိဒန် မိထ့က်သာ၍

ခံရကလတ့ံ။ ၂၃ အိကေပရေနာင် မိ၊့ သင်သည် မိဃ်းေကာင်းကင်တိင်ေအာင်

ေြမာက်စားြခင်းကိခံရေသာ်လည်း၊ မရဏာ ိင်ငံတိင်ေအာင် ှ ိမ့်ချြခင်းကိခံရလတ့ံ။

အေကာင်းမကား၊ သင်၌ြပေသာတန်ခိးကိ ေသာဒံ မိ ့၌ ပဘး လ င်၊ ထိ မိသ့ည်

ယခတိင်ေအာင်တည်ရာ၏။ (Hadēs g86) ၂၄ ။ငါဆိသည်ကား၊ တရားဆံးြဖတ်ေသာေန့၌

သင်သည် ေသာဒံ မိထ့က်သာ၍ခံရလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိအခါ ေယ က၊

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ အစိးရေတာ်မေသာအဘ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ပညာအလိမာ ှ င့်

ြပည့် စံေသာသတိ့အား ဤအရာများကိ ထိမ်ဝှက်ကွယ်ထားလျက် သငယ်တိ့အား

ေဘာ်ြပေတာ် မသည်ြဖစ်၍၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ်ချီးမွမ်းပါ၏။ ၂၆

ထိသိ့ အလိေတာ် ှ ိေသာေကာင့် မှန်ပါ၏အဘ။ ၂၇ ငါ၏ခမည်းေတာ်သည်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မ ပီး။ ခမည်းေတာ်မှတပါးအဘယ် သမ

သားေတာ်ကိမသိ။ သားေတာ် ှ င့်သားေတာ်သည် လင်းေစလိေသာ သမှတပါး အဘယ်သမ

ခမည်းေတာ် ကိမသိ။ ၂၈ ဝန်ေလး၍ ပင်ပန်းေသာ သအေပါင်းတိ၊့ ငါ့ထံသိ့ လာကေလာ့။

ငါသည် ချမ်းသာေပးမည်။ ၂၉ ငါ့ထမ်းဘိးကိ တင်၍ ထမ်း ကေလာ့။ ငါ့ထံ၌

နည်းခံ ကေလာ့။ ငါသည် းည့ံသိမ်ေမွ ့ ှ ိမ့်ချေသာ စိတ် သေဘာ ှ ိ၏။ သင်တိ့စိတ် ှ လံးသည်

သက်သာြခင်းကိရလိမ့်မည်။ ၃၀ အေကာင်းမကား၊ ငါ့ထမ်းဘိးသည် ထမ်းလွယ်၏။

ငါ့ဝန်လည်း ေပါ့၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိကာလအခါ ေယ သည် ဥပသ်ေန့၌ ဂျံုစပါးလယ်ကွက်တိ့ကိ

ေ ှ ာက် ကေတာ်မလ င်၊ တပည့် ေတာ် တိ့သည် ဆာမွတ်ေသာေကာင့်

စပါးအသီးအ ှံ ကိ ဆွတ်၍စား က၏။ ၂ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်ြမင်လ င်၊ ကိယ်ေတာ်၏

တပည့် တိ့သည် ဥပသ်ေန့၌ မ ပအပ်ေသာအမကိ ပကပါသည် တကားဟ

ေလာက်ကေသာ်၊ ၃ ကိယ်ေတာ်က ဒါဝိဒ်သည် မိမိအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ မွတ်သိပ်ေသာအခါ၊

၄ ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်သိ့ဝင်၍ မိမိမစားအပ်၊ မိမိအေဘာ်မစားအပ်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သာ စား အပ်ေသာ ေ ှ ေ့တာ်မန့်ကိ စားသည်အေကာင်းကိ

သင်တိ့သည် မဘတ်ဘးသေလာ။ ၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်လည်း

ဗိမာန်ေတာ်တွင်ဥပသ်ေန့၌ဥပသ်ပျက်ေသာ်လည်း၊ မြပစ်မသင့်သည်ကိ ပညတိကျမ်း၌

မဘတ်ဘးသေလာ။ ၆ ငါဆိသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ ဗိမာန်ေတာ်ထက်သာ၍

ကီးြမတ်ေသာအရာ ှ ိ၏။ ၇ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအကျင့်ထက် သနားြခင်းက ဏာအကျင့် ကိ

ငါ ှ စ်သက်၏ဟေသာ ကျမ်းစကားကိ သင်တိ့သည် နားလည်လ င်၊

အြပစ်ကင်းေသာသတိ့ကိ အြပစ်မတင် မစီရင် က ပီ။ ၈ လသားသည် ဥပသ်ေနကိ့

အစိးရသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိအရပ်မှ က၍ တရားစရပ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ၏။

လက်တဘက်ေသေသာ သတေယာက် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၁၀ လအချို ့တိ့က၊ ဥပသ်ေန့၌

ေရာဂါကိ ငိမ်းေစအပ်သေလာဟ ကိယ်ေတာ်၌အြပစ်တင်ခွင့် ကိ ှ ာ၍ ေမးေလာက်က၏။

၁၁ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ မိမိ၌ သိးတေကာင်တည်း ှ ိ၍ ထိသိးသည် ဥပသ်ေန့၌

တွင်းထဲသိ့ကျလ င်၊ မဆဲွ မတင်ဘဲ ေနမည့်သတစံတေယာက်မ သင်တိ့တွင် ှ ိသေလာ။

၁၂လသည် သိးထက်အလွန်ြမတ်ေပ၏။ ထိ့ေကာင့် ဥပသ်ေန့၌ ေကျးဇး ပအပ်သည်ဟ

ြပန်ေြပာေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၃ ထိသအား၊ သင်၏လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊ သသည်
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မိမိလက်ကိဆန့်လ င် ထိလက်သည် လက်တဘက်က့ဲသိ့ ပကတိြဖစ်ေလ၏။ ၁၄ ထိအခါ

ဖာရိ ှ ဲတိသ့ည် ထွက်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ဖျက်ဆီးရအ့ံနည်းဟ တိင်ပင် က၏။ ၁၅

ေယ သည် သိေတာ်မလ င်၊ အြခားသိ့ေြပာင်း က၍ များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် ကသြဖင့် ၊ သတိ့၏ အနာေရာဂါ ှ ိသမ တိ့ကိ

ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိသတိ့သည် သိတင်းေတာ်ကိ မဖွင့် ရမည်အေကာင်း

ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိအေကာင်းအရာကား၊ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏

တ်ထွက်ြပည့်စံမည်အေကာင်းတည်း။ တ်ထွက် အချက်ဟမကား၊ ၁၈ ငါေ ွးချယ်ေသာ

ငါ့ကန်ရင်း၊ ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးေသာသကိကည့် ေလာ့။ ထိသ၏အေပ ၌ ငါ့ဝိညာဥ် ကိ

ငါတည်ေစမည်။ သသည် လအမျိုးမျိုးတိ့ကိ တရားေပးလိမ့်မည်။ ၁၉ ြငင်းခံြခင်း၊

ဟစ်ေကာ်ြခင်းကိ မ ပမ၍၊ လမ်းခရီး၌ သ၏အသံကိ အဘယ်သမ မကားေစရ။ ၂၀

နင်းနယ်လျက် ှ ိေသာ ကျူပင်ကိမချိုး၊ မီးခိးများေသာ မီးစာကိမသတ်။ တရားသည်

ေအာင်ြမင်ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်အေကာင်း စီရင်လိမ့်မည်။ ၂၁ သ၏နာမကိလည်း

လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ကိးစား ကလိမ့်မည်ဟ ေဟာထားသတည်း။ ၂၂ ထိအခါ

နတ်ဆိးစဲွေသာ လကန်းလအတေယာက်ကိ အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ ကလင်၊

ထိလကန်းလအ သည် မျက်စိြမင်၍ စကားေြပာ ိင်ေအာင်ကယ်မေတာ်မ၏။

၂၃ လအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည်မိန်းေမာေတွေဝ၍ ဤသသည်

ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ြဖစ်လိမ့်မည် ေလာ ဟ ေြပာဆိက၏။ ၂၄ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်ကားလ င်၊

ဤသသည် နတ်ဆိးမင်းေဗလေဇဗလကိအမီှ ပ၍သာ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်

ထတ်သည်ဟဆိက၏။ ၂၅ ေယ သည် ထိသတိ့၏စိတ်ကိ သိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

တိင်း ိင်ငံမည်သည်ကား၊ မိမိ ှ င့် မသင့် မတင့် ကဲွြပားလ င် ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။

မိ ့ ွာြဖစ်ေစ၊ အိမ်ြဖစ်ေစ၊ မိမိ ှ င့် မသင့် မတင့် ကဲွြပားလ င် မတည် ိင်ရာ။ ၂၆

စာတန်သည်လည်း စာတန်ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊ သသည်မိမိ ှ င့် ကဲွြပား၏။

သ၏ ိင်ငံသည် အဘယ်သိ့ တည် ိင်မည်နည်း။ ၂၇ ငါသည် ေဗလေဇဗလကိအမီှ ပ၍

နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊ သင်တိ့၏သားတိ့သည် အ ဘယ်သကိ

အမီှ ပ၍ ှ င်ထတ်ကသနည်း။ ထိေကာင့် သတိ့သည်သင်တိ့အား

တရားစီရင်ေသာသြဖစ်ကလိမ့် မည်။ ၂၈ ငါသည် ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိအမီှ ပ၍

နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊ အကယ် စင်စစ် သင်တိ့၌ ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်တည်ချိန်ေရာက်ေလ ပီ။ ၂၉ သရဲကိ ေ ှ ့ဦးစွာမချည်မေ ှ ာင်လ င်၊

အဘယ်သသည် သရဲအိမ်သိ့ဝင်၍ သ၏ဥစာကိ လယ ိင် အ့ံ နည်း။ သရဲကိ ချည်ေ ှ ာင် ပီးမှ

သ၏အိမ်ကိ လယ ိင်၏။ ၃၀ ငါ့ဘက်၌ မေနေသာသသည် ငါ့ရန်ဘက်ြဖစ်၏။ ငါ ှ င့်အတ

မစမသိမ်းေသာသသည် ကဲြဖန့်ေသာသ ြဖစ်၏။ ၃၁ ထိေကာင့် ငါဆိသည်ကား၊

ြပစ်မှားေသာအြပစ်၊ ဘရားကိက့ဲရဲေ့သာအြပစ်အမျိုးမျိုးတိ့ ှ င့် လွတ်ေစ ြခင်းအခွင့် ကိ

လတိ့သည် ရ ိင် က၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ က့ဲရဲေ့သာအြပစ် ှ င့် လွတ်ေစြခင်းအခွင့် ကိ

လတိ့သည် မရ ိင် က။ ၃၂ လသားကိ တ်ြဖင့် ြပစ်မှားေသာသ၏အြပစ်ကိလည်း

လတ် ိင်၏။ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ တ်ြဖင့် ြပစ်မှားေသာသ၏အြပစ်ကိ

ယခဘဝေနာင်ဘဝ၌ မလတ် ိင်။ (aiōn g165) ၃၃ အသီးအားြဖင့်

အပင်၏သေဘာထင် ှ ားသည်ြဖစ်၍၊ အသီးေကာင်းလ င် အပင်ေကာင်းသည်ဟ ဆိက

ေလာ့။ အသီးမေကာင်းလ င် အပင်မေကာင်းဟ ဆိကေလာ့။ ၃၄ အချင်းေ မဆိးအမျိုးတိ၊့

အဆိးြဖစ်လျက် ေကာင်းေသာစကားကိ အဘယ်သိ့ေြပာ ိင်မည်နည်း။ စိတ်

ှ လံးအြပည့် ှ ိသည်အတိင်း တ် မက်တတ်၏။ ၃၅ ေကာင်းေသာသသည်

ေကာင်းေသာစိတ် ှ လံးဘ ာတိက်ထဲက ေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ ထတ်ေဘာ် တတ်၏။

မေကာင်းေသာသသည် မေကာင်းေသာဘ ာတိက်ထဲက မေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ

ထတ်ေဘာ် တတ်၏။ ၃၆ ငါဆိသည်ကား၊ လတိ့သည် အကျိုးမ့ဲေသာစကားကိ

ေြပာသမအတွက်၊ တရားဆံးြဖတ်ေသာေန့၌ စစ်ေကာြခင်းကိ ခံရကလတ့ံ။

သင့် စကားများအားြဖင့် သင်သည်အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၃၇ သိ့မဟတ်

သင့် စကားများအားြဖင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ထိအခါ

အချို ့ေသာကျမ်း ပဆရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ြပေတာ် မေသာ နိမိတ်လကဏာတစံတခကိ ြမင်ချင်ပါသည်ဟ

ေလာက်ကလင်၊ ၃၉ ကိယ်ေတာ်က ဆိးညစ်၍ေမျာက်မထားေသာအမျိုးသည်

နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်းသည်မှာ၊ ပေရာဖက်ေယာန၏ နိမိတ်လကဏာမှတပါး

အဘယ်လကဏာကိမ သတိ့အားမြပရာ။ ၄၀ ေယာနသည် ငါး ကီးဝမ်းထဲမှာ

သံးရက်ေနရသက့ဲသိ၊့ လသားသည် ေြမ ကီးထဲမှာသံးရက်ေနရလတ့ံ။ ၄၁

တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ၊ နိေနေဝ မိသ့ားတိ့သည် ဤလမျိုးတဘက်၌ထ၍

အ ံ းခံေစလတ့ံ။ အေကာင်းမကား၊ ထိ မိသ့ားတိ့သည် ေယာန

ေဟာေြပာေသာစကားေကာင့် ေနာင်တရက၏။ ဤအရပ်၌ ကား၊ ေယာနထက်သာ၍

ကီးြမတ်ေသာသ ှ ိ၏။ ၄၂ တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ ေတာင်ြပည်ကိ

အစိးရေသာမိဖရားသည်၊ ဤလမျိုးတဘက်၌ ထ၍ အ ံ းခံေစလတ့ံ။ အေကာင်းမကား၊

ထိမိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး၏ပညာစကားကိ နားေထာင်ြခင်းငှါ ေြမ ကီးစွန်းမှလာ၏။

ဤအရပ်၌ကား၊ ေ ှ ာလမန်ထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသ ှ ိ၏။ ၄၃ ညစ် းေသာနတ်သည်

လထဲကထွက်လ င်၊ ေြခာက်ကပ်ေသာအရပ်တိ့၌လည်၍ ငိမ်ဝပ်ြခင်းကိ ှ ာ တတ်၏။ ၄၄

မေတွလ့ င် ငါသည်ထွက်ခ့ဲေသာ ေန မဲအိမ်သိ့ ြပန်ရဦးမည်ဟဆိ၍၊ ေရာက်ေသာအခါ

ထိအိမ်သည် လွတ်လပ်၍ သတ်သင်ြပင်ဆင်လျက် ှ ိသည်ကိေတွေ့သာ်၊ ၄၅ မိမိထက်သာ၍

ညစ် းေသာ နတ်ဆိးခနစ်ေယာက်ကိေခ ပီးလ င် ထိလထဲသိ့ဝင်၍ေနက၏။ ထိလ ၏

ေနာက်ြဖစ်ဟန်သည် ေ ှ ့ြဖစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆိး၏။ ဆိးညစ်ေသာဤလမျိုး၌

ထိနည်းတြဖစ်လတ့ံဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၄၆ ထိသိ့ ပရိသတ်တိ့အား ေဟာေတာ်မစဥ်တွင်၊

မယ်ေတာ် ှ င့် ညီေတာ်တိ့သည် တ်ဆက်လိ၍ ြပင်မှာ ရပ်ေနက၏။ ၄၇

လတေယာက်ကလည်း၊ မယ်ေတာ် ှ င့် ညီေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် တ်ဆက်လိ၍ ြပင်မှာ

ရပ်ေန ကပါ၏ဟေလာက်လ င်၊ ၄၈ ကိယ်ေတာ်က၊ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီကား အဘယ်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မ၏။ ၄၉ လက်ေတာ်ကိလည်းဆန့်၍ တပည့် ေတာ်တိ့ကိ န်လျက်၊

ဤသတိ့သည် ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီေပတည်း။ ၅၀ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ

ငါ့အဘ၏အလိေတာ်ကိေဆာင်ေသာသသည် ငါ့ညီ၊ ငါ့ ှ မ၊ ငါ့အမိ ြဖစ်သတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိေန့၌ ေယ သည် အိမ်ကထွက်၍

အိင်နားမှာထိင်ေနေတာ်မသည်တွင်၊ ၂ များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိဝန်းရံ၍စေဝးလျက် ှ ိ ကေသာေကာင့် ၊ ေလှထဲသိ့ဝင်၍

ထိင်ေတာ်မ၏။ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် ကန်းေပ မှာရပ်ေနက၏။ ၃ ထိအခါ

ဥပမာစကားများတိ့ကိ မက်ဆိေတာ်မသည်မှာ၊ မျိုးေစ့ ကဲေသာသသည်

မျိုးေစ့ကိ ကဲြခင်းငှါ ထွက်သွား၏။ ၄အေစ့ကိ ကဲသည်တွင် အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည်

လမ်း၌ကျသြဖင့် ငှက်တိ့သည်လာ၍ေကာက်စား က ၏။ ၅

အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည် ေြမနည်း၍ ေကျာက်ေပါများေသာအရပ်၌ကျသြဖင့် ၊

ေြမတိမ်ေသာေကာင့် ချက်ြခင်းအပင်ေပါက်ေသာ်လည်း၊ ၆ ေနထွက်ေသာအခါ

ပေလာင်သည်ြဖစ်၍အြမစ်မစဲွေသာေကာင့် ိး ွမ်းပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၇

အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည် ဆးပင်တိ့တွင်ကျသြဖင့် ၊ ဆးပင်တိ့သည် ကီးပွား၍

ှ ဥ်းဆဲက၏။ ၈အချို ေ့သာအေစ့တိ့သည် ေကာင်းေသာေြမ၌ကျသြဖင့် ၊ အဆသံးဆယ်၊

အဆေြခာက်ဆယ်၊ အဆတရာပွားများ၍ အသီးသီး က၏။ ၉ ကားစရာနား ှ ိေသာသ

မည်သည်ကားကားပါေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀တပည့် ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်လျက်၊

ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်ေကာင့် ဥပမာကိေဆာင်၍ ဤလတိ့ အား

ေဟာေြပာေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလာက်ကလင်၊ ၁၁ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏နက်နဲေသာ အရာတိ့ကိသိရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ထိသတိ့မကား

အခွင့် မ ှ ိ က၊ ၁၂ အကင်သသည် ရတတ်၏။ ထိသ၌ ကယ်ဝြပည့်စံေစြခင်းငှါ ေပးဦးမည်။

အကင်သသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိသ၌ ှ ိသမ ကိပင် တ်လိမ့်မည်။ ၁၃ ထိေကာင့် သတိ့သည်

ြမင်လျက်မြမင်၊ ကားလျက်မကား၊ အနက်ကိလည်း နားမလည်ေသာေကာင့်

ဥပမာကိေဆာင်၍ ငါေဟာေြပာ၏။ ၁၄ ေဟ ှ ာယေဟာဘးေသာအနာဂတ်စကားဟမကား၊

သင်တိ့သည် ကားလျက်ပင် အနက်ကိနားမလည် ဘဲ ကားကလိမ့်မည်။

ြမင်လျက်ပင် အာ ံ မ ပဘဲြမင် ကလိမ့်မည်။ ၁၅ အေကာင်းမကား၊ ဤလမျိုးသည်

မျက်စိမြမင်၊ နားမကား၊ စိတ် ှ လံးမသိ၊ အကျင့် မေြပာင်းလဲ၊ သတိ့

အနာေရာဂါကိ ငါမ ငိမ်းေစရသည်တိင်ေအာင်၊ သတိ့စိတ် ှ လံးသည်မိက်လျက်၊
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နားသည်ထိင်းလျက်၊ ကိယ် မျက်စိကိပိတ်လျက် ှ ိ က၏ဟေသာစကားသည်

ဤလတိ့၌ ြပည့်စံြခင်းသိ့ေရာက်သတည်း။ ၁၆ သင်တိ့မျက်စိသည်

ြမင်ေသာေကာင့် မဂလာ ှ ိ၏။ သင်တိ့နားသည်လည်း ကားေသာေကာင့် မဂလာ ှ ိ၏။

၁၇ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့ ြမင်ရေသာအရာတိ့ကိပေရာဖက်များ ှ င့်

ေြဖာင့် မတ်ေသာ သများတိ့သည် ြမင်ြခင်းငှါအလိ ှ ိေသာ်လည်း မြမင်ရက။

သင်တိ့ ကားရေသာအရာတိ့ကိ ကားြခင်းငှါ အလိ ှ ိေသာ်လည်း မကားရက။ ၁၈

မျိုးေစ့ ကဲေသာသ၏ဥပမာအနက်အဓိပာယ်ကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၉ လမ်း၌

အေစ့ကိ ကဲြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ ိင်ငံေတာ်၏တရားစကားကိကား၍

ှ လံးမသွင်းသည် ှ ိေသာ်၊ နတ်ဆိးလာ၍ ှ လံး၌ ကဲေသာအေစ့ကိ တ်ယတတ်သည်ဟ

ဆိလိသတည်း။ ၂၀ ေကျာက်ေပါေသာအရပ်၌ အေစ့ကိ ကဲြခင်းအေကာင်းအရာကား၊

တရားစကားကိကား၍ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှ င့် ချက်ြခင်းခံယေသာ်လည်း၊ ၂၁

စိတ် ှ လံး၌ အြမစ်မစဲွခဏသာတည်သြဖင့် ၊ တရားစကားေကာင့်အမအခင်း ှ င့်

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရ ေသာအခါ ချက်ြခင်းေဖာက်ြပန်တတ်သည်ဟ ဆိလိသတည်း။ ၂၂

ဆးပင်တိ့တွင် အေစ့ကိ ကဲြခင်းအေကာင်းအရာကား တရားစကားကိကား၍ေလာကီအမ၌

စိးရိမ်ြခင်း ှ င့် စည်းစိမ်ဥစာ၏လှည့် စားြခင်းသည် တရားစကားကိ

လမ်းမိး ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာေကာင့် အသီးမသီး ိင်ဟ ဆိလိသတည်း။ (aiōn g165) ၂၃

ေကာင်းေသာေြမ၌ အေစ့ကိ ကဲြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ တရားစကားကိကား၍

ှ လံးသွင်းသြဖင့် ၊ အဆသံးဆယ်၊ အဆေြခာက်ဆယ်၊ အဆတရာပွားများ၍

အသီးသီးတတ်သည်ဟ ဆိလိသတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ ၏။ ၂၄ အြခားေသာ

ဥပမာစကားကိမိန့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် ေကာင်းေသာမျိုး

ေစ့ကိ လယ်၌ ကဲေသာသ ှ င့်တ၏။ ၂၅ လတိ့သည် အိပ်ေပျာ်ေသာအခါ

သ၏ရန်သသည်လာ၍ေကာင်းေသာစပါး ှ င့်လကဏာတေသာ ေတာ မျိုးေစ့ကိ

စပါးအထဲ၌ ကဲ၍ သွားေလ၏။ ၂၆ အပင်ေပါက်၍ အသီးအ ှံ ထွက်ေသာအခါ၊

ေတာပင်များလည်းထင် ှ ားလ င်၊ ၂၇ ကန်တိ့သည် အိမ် ှ င်ထံသိ့သွား၍ သခင်၊

ေကာင်းေသာမျိုးေစ့ကိ လယ်၌ ကဲေတာ်မသည် မဟတ် ေလာ။ ေတာပင်တိ့သည်

အဘယ်ကြဖစ်သနည်းဟ ေလာက်ကလင်၊ ၂၈ အိမ် ှ င်က ဤအမကား

ရန်သ ပေသာအမတည်းဟ ဆိ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်သွား၍ ေတာပင်တိ့ကိ

ေ ွး တ်ေစြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိသေလာဟ ေလာက်ကလင်၊ ၂၉ အိမ် ှ င်က

ထိသိ့ငါအလိမ ှ ိ။ ေတာပင်တိ့ကိေ ွး တ်လ င် စပါးပင်တိ့ကိေရာေ ှ ာ၍ တ်မိမည် စိးရိမ်

စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ ၃၀ စပါးရိတ်သည်ကာလတိင်ေအာင် အပင် ှ စ်မျိုးတိ့သည်

အတ ကီးပွားပါေလေစ။ စပါးရိတ်သည်ကာလ ေရာက်လ င်၊ ေတာပင်တိ့ကိ

ေ ှ ့ဦးစွာေ ွး တ်၍ မီး ိ ့ြခင်းငှါစည်းေ ှ ာင် ကေလာ့။ စပါးကိကား ကျီ၌စသိမ်း

သွင်းထား ကေလာ့ဟ ရိတ်ေသာသတိ့အား ငါစီရင်မည်ဟ အိမ် ှ င်ဆိသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ အြခားေသာဥပမာစကားကိ မိန့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် လယ်၌စိက်ေသာ မန်ညင်းေစ့ ှ င့်တ၏။ ၃၂ မန်ညင်းေစ့သည်

အေစ့တကာတိ့ထက် ငယ်ေသာ်လည်း၊ ကီးပွားေသာအခါ ြမက်ပင်တကာတိ့ထက်

ကီးသြဖင့် မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်လာ၍ အကိင်းအခက်တိ့၌နားေန

မီှခိေလာက်ေသာအပင် ြဖစ်တတ် သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ အြခားေသာဥပမာစကားကိ

မိန့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် တေဆး ှ င့်တ၏။

မိန်းမသည် တေဆးကိယ၍ မန့်ညက်သံးတင်း၌ထည့်သြဖင့် ၊ မန့်ညက် ှ ိသမ ကိ

ေဖာင်း ကေစတတ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄ ေယ သည် ဤဥပမာများတိ့ကိေဆာင်၍

ပရိတ်သတ်များတိ့အားေဟာေြပာေတာ်မ၏။ ဥပမာကင်း၍ ေဟာေြပာေတာ်မမ၊

၃၅ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ပေရာဖက်စကားဟမကား၊ ငါသည် တ်ကိဖွင့် ၍

ဥပမာများကိ မက်ဆိအ့ံ။ ကမာဦးမှစ၍ ထိမ်ဝှက်ေသာအရာတိ့ကိေဘာ်ြပေပအ့ံဟ

ေဟာဘးေသာစကားသည် ြပည့်စံြခင်းသိ့ ေရာက် သတည်း။ ၃၆ ထိေနာက်မှ ေယ သည်

လအစအေဝးများကိလတ်၍ အိမ်သိ့ဝင်ေတာ်မ ပီးမှ၊ တပည့် ေတာ်တိ့သည်

ချဥ်းကပ်၍၊ လယ်၌ ကဲေသာေတာမျိုးေစ့၏ ဥပမာအနက်အဓိပါယ်ကိ

အက ်ပ်တိ့အား ေဘာ်ြပေတာ်မပါဟ ေလာက်ကလင်၊ ၃၇ ကိယ်ေတာ်က၊

ေကာင်းေသာမျိုးေစ့ကိ ကဲေသာသသည် လသားြဖစ်၏။ ၃၈လယ်ကား ဤေလာကြဖစ်၏။

ေကာင်းေသာအေစ့ကား ိင်ငံေတာ်သားြဖစ်၏။ ေတာမျိုးေစ့ကား နတ် ဆိးသားြဖစ်၏။ ၃၉

ေတာမျိုးေစ့ကိ ကဲေသာရန်သကား မာရ်နတ်ြဖစ်၏။ စပါးရိတ်ေသာကာလကား

ဤကမာကန်ေသာ ကာလြဖစ်၏။ စပါးရိတ်ေသာသကား ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်၏။ (aiōn

g165) ၄၀ ေတာပင်တိ့ကိေ ွး တ်၍ မီး ိသ့က့ဲသိ့ ဤကမာအဆံး၌ြဖစ်လတ့ံ။ (aiōn g165)

၄၁ လသားသည် မိမိေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိေစလတ် ပီးလ င်၊ မှားယွင်းေစေသာသတိ့ ှ င့်

မတရားေသာ အမကိ ပေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ ိင်ငံေတာ်ထဲကေ ွး တ်၍၊ ၄၂ ငိေကးြခင်း၊

အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်း ှ ိရာ မီးဖိ၌ချ ကလတ့ံ။ ၄၃ ထိအခါ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည်

ေနထွန်းလင်းသက့ဲသိ့ မိမိတိ့အဘ၏ ိင်ငံေတာ်၌ ထွန်းလင်း က လတ့ံ။

ကားစရာနား ှ ိေသာသသည် မည်သည်ကားကားပါေစ။ ၄၄ တနည်းကား၊

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် လယ်၌ဝှက်ထားေသာဘ ာကိေတွေ့သာသသည် တဖန်

ဖံးအပ်၍၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် သွား ပီးလ င်၊ ရတတ်သမ ကိေရာင်း၍

ထိလယ်ကိဝယ်တတ်၏။ ၄၅ တနည်းကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်

ြမတ်ေသာပလဲတိ့ကိ ှ ာေသာ ကန်သည် ှ င့်တ၏။ ၄၆ ထိကန်သည်သည်

အလွန်အဘိးထိက်ေသာပလဲကိေတွေ့သာအခါ၊ သွား၍ မိမိ၌ရတတ်သမ ကိ ေရာင်း ပီးလ င်

ထိပလဲကိဝယ်ေလ၏။ ၄၇တနည်းကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် ပင်လယ်၌ချ၍

အမျိုးမျိုးေသာငါးတိ့ကိ အပ်မိေသာပိက် ကွန် ှ င့်တ၏။ ၄၈ ငါး ှ င့်အြပည့် ှ ိေသာအခါ

တံငါတိ့သည် ကန်းေပ သိ့ဆဲွတင်၍ထိင်လျက်၊ ေကာင်းေသာငါးကိ ြခင်း ထဲသိ့

ေ ွးချယ်ထည့်ထား၍၊ မေကာင်းေသာငါးကိ ြပင်သိ့ပစ်လိက် က၏။ ၄၉ ထိနည်းတ

ကမာအဆံး၌ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ဆင်းလာ ပီးလ င်၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့အထဲမှ

ဆိးေသာသတိ့ကိ တ်ယခဲွထား၍၊ (aiōn g165) ၅၀ ငိးေကးြခင်း၊ အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်း ှ ိရာ

မီးဖိ၌ ချ ကလတ့ံ။ ၅၁ ဤအရာအလံးစံတိ့ကိ သင်တိ့သည် နားလည်ကသေလာဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ နားလည်ပါ ပီသခင်ဟ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ေလာက်က၏။ ၅၂

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သိ့ြဖစ်၍ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏ အေကာင်းအရာကိ

သင် ပီးေသာကျမ်းဆရာ မည်သည်ကား၊ မိမိဘ ာထဲက အထးထးအြပားြပားေသာ

အသစ်ေဟာင်းတိ့ကိ ထတ်ေဘာ်ေသာအိမ် ှ င် ှ င့် တသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၃

ထိဥပမာစကားများကိ အကန်အစင်မိန့် မက်ေတာ်မ ပီးလ င် ထိအရပ်မှကသွားေတာ်မ၏။

၅၄ ထိေနာက်မှ မိမိ မိသိ့့ေရာက်ေတာ်မ၍ တရားစရပ်၌ဆံးမသဝါဒေပးေလ၏။

မိသ့ားတိ့သည် မိန်း ေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ ကသြဖင့် ၊ ဤသသည် ဤပညာကိ၎င်း၊

ဤတန်ခိးကိ၎င်း အဘယ်မှာရသနည်း။ ၅၅ သသည် လက်သမားသားမဟတ်ေလာ။

သအ့မိကား မာရိအမည် ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။ သ့ညီကား၊ ယာကပ်၊ ေယာေသ၊ ှ ိမန်၊

ယဒဟဆိကသည် မဟတ်ေလာ။ ၅၆ သ့ ှ မများတိ့သည်လည်း

ငါတိ့ ှ င့်အနီးအပါးေနကသည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ြဖစ်လ င် ဤသသည် ဤအရာများကိ

အဘယ်မှာရသနည်းဟ ေြပာဆိလျက်၊ ၅၇ ေစတနာစိတ်ပျက် က၏။ ေယ ကလည်း၊

ပေရာဖတ်သည် မိမိ မိ၊့ မိမိအိမ်မှတပါး အြခားေသာအရပ် ၌ အသေရ ှ ိသည်ဟ

ထိသတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၈ မိသ့ားများတိ့သည် မယံကည်ကေသာေကာင့် ၊

ထိအရပ်၌ များစွာေသာတန်ခိးကိ ြပေတာ်မမ။

၁၄ ထိအခါ ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်သည် ေယ ၏သိတင်းေတာ်ကိကားလ င်၊

၂ ဤသကား ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ြဖစ်သည်။ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေလ ပီ။

ထိ့ေကာင့် တန်ခိးများကိ ြပ ိင်သည်ဟ မိမိငယ်သားတိ့အားဆိ၏။ ၃ အထက်က

ေဟ ဒ်သည်မိမိညီဖိလိပု၏ခင်ပွန်း ေဟေရာဒိအေကာင်းေကာင့် ၊ ေယာဟန်ကိဘမ်းဆီး

ချည်ေ ှ ာင်၍ ေထာင်ထဲမှာေလှာင်ထား၏။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ေယာဟန်က၊

အ ှ င်မင်း ကီးသည် ထိမိန်းမကိမသိမ်းအပ်ဟ ေဟ ဒ်အားဆိေလ ပီ။ ၅

ေယာဟန်ကိသတ်ြခင်းငှာ အလိ ှ ိေသာ်လည်း၊ လအေပါင်းတိ့၏မျက် ှ ာကိေထာက်၍

မသတ်ဝ့ံဘဲေန ၏။ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် ေယာဟန်ကိ

ပေရာဖတ်က့ဲသိ့ထင်မှတ် ကသတည်း။ ၆ ထိေနာက်မှ ေဟ ဒ်ကိဘွားေသာေနရ့က်၌

ှ စ်စဥ်ပဲွခံစဥ်တွင်၊ ေဟေရာဒိ၏သမီးသည် ပဲွသဘင်၌ က သြဖင့် ေဟ ဒ်သည်

း ွတ်ေသာစိတ် ှ ိလ င်၊ ၇ ငါသည် သင်ေတာင်းသမ ကိ ေပးမည်ဟ ကျိန်ဆိေလ၏။ ၈

ထိမိန်းမငယ်သည် သ၏အမိတိက်တွန်းသည်အတိင်း၊ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်၏

ဦးေခါင်းကိ ဤ လင်ပန်း၌ ေပးေတာ်မပါဟ ေတာင်းေလာက်၏။ ၉ မင်း ကီးသည်
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ဝမ်းနည်းေသာ်လည်းကျိန်ဆိြခင်းကိ၎င်း၊ အေပါင်းအေဘာ်တိ့၏မျက် ှ ာကိ၎င်း

ေထာက် ေသာေကာင့် ေပးေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိလျက်၊ ၁၀ လကိ ေစလတ်၍

ေယာဟန်၏လည်ပင်းကိ ေထာင်ထဲမှာြဖတ်ေစ၏။ ၁၁ ဦးေခါင်းကိ လင်ပန်း၌ေဆာင်ခ့ဲ၍

ထိမိန်းမငယ်အားေပး ပီးမှ၊ သသည်လည်း မိမိအမိထံသိ့ယသွား၏။ ၁၂

ေယာဟန်၏တပည့်တိ့သည်လည်းလာ၍အေလာင်းကိေဆာင်သွားသြဖင့် သ ဂဟ် ပီးမှ၊

ေယ ထံေတာ် သိ့သွား၍ ကားေလာက်က၏။ ၁၃ ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်၊

ထိအရပ်မှထွက်၍ေလှကိစီးလျက် ေတာ၌ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ က ေတာ်မ၏။

လအစအေဝးတိ့သည် ကားသိရလ င်၊ မိ ့ ွာမှထွက်၍ ကန်းေကာင်းလိက် က၏။

၁၄ ေယ သည် ထွက်က၍ လများအေပါင်းတိ့ကိ ေတွ့ြမင်ေတာ်မလ င်၊

သနားြခင်းစိတ်ေတာ် ှ ိ၍ လနာ ှ ိ သမ တိ့ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၁၅ ညဦးယံ၌

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊ ဤအရပ်သည် ေတာအရပ်ြဖစ်ပါ၏။ မိးလည်းချုပ်ပါ ပီ။

လအစအေဝးတိ့သည် မိ ့ ွာသိ့သွား၍ စားစရာကိဝယ်ေစြခင်းငှာ အခွင့် ေပးေတာ်မပါဟ

ေလာက်ကလင်၊ ၁၆ ေယ က၊ သွားရေသာအေကာင်းမ ှ ိ။ သတိ့စားစရာဘိ့

သင်တိ့ေပး ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊ မန့်ငါးလံး ှ င့်

ငါး ှ စ်ေကာင်မှတပါး အဘယ်စားစရာမ အက ်ပ်တိ့၌မ ှ ိပါ ဟ ေလာက်ြပန်လ င်၊

ထိမန့် ှ င့် ငါးကိ ယခ့ဲကဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိအခါ လအစအေဝးတိ့ကိ ြမက်ပင်ေပ မှာ

ေလျာင်း ကေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၉ မန့်ငါးလံး ှ င့် ငါး ှ စ်ေကာင်ကိလည်းယ၍

ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေြမာ်လျက်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီး မှ မန့် ှ င့် ငါးကိဖ့ဲ၍

တပည့်ေတာ်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၂၀တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်းလအေပါင်းတိ့အား

ေပး က၏။ လအေပါင်းတိ့သည်စား၍ ဝကပီးမှ ကင်း ရစ်ေသာအကျိုးအပ့ဲကိ

ေကာက်သိမ်း၍ တင်း ှ စ်ေတာင်းအြပည့်ရက၏။ ၂၁ စားေသာသအေရအတွက်ကား၊

မိန်းမ ှ င့်သငယ်တိ့ကိမဆိဘဲ၊ ေယာက်ျားငါးေထာင်မ ေလာက် ှ ိ သတည်း။ ၂၂

ေယ သည် စည်းေဝးေသာသတိ့ကိလတ်ေတာ်မစဥ်တွင်၊ တပည့်ေတာ်တိ့ကိေလှစီးေစ၍

ကမ်းတဘက် သိ့ အရင်ကးေစေတာ်မ၏။ ၂၃ စည်းေဝးေသာသတိ့ကိလတ် ပီးမှ

ဆေတာင်းပဌာန ပအ့ံေသာငှာ ေတာင်ေပ ၌ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ တက်ကသြဖင့် ၊

ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ တေယာက်တည်း ှ ိေနေတာ်မ၏။ ၂၄ ေလှမကား

အိင်အလယ်၌ ှ ိ၍ ေလမသင့် ေသာေကာင့် လိင်းတံပိးလပ် ှ ားြခင်းကိ

ြပင်းစွာရ၏။ ၂၅ ညသံးချက်တီးေကျာ်အချိန်၌ ေယ သည် အိင်ေပ မှာ

စက်ေတာ်ြဖန့်လျက်တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ က ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထိသိ့အိင်ေပ မှာစက်ေတာ်ြဖန့်၍ ကေတာ်မသည်ကိသတိ့သည်ြမင်လ င်ထိတ်လန့်၍၊

ဖတ်တေစ ြဖစ် သည်ဟ ေကာက်ေသာစိတ် ှ င့် ေအာ်ဟစ် က၏။

၂၇ ေယ သည် ချက်ြခင်း တ်ဆက်၍ တည်ကည်ေသာစိတ် ှ ိ ကေလာ့။

ငါပင်ြဖစ်သည်။ မေကာက်လန့် က ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ေပတ ကလည်း၊

သခင်ကိယ်ေတာ်မှန်လ င် အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေရေပ မှာလာရမည်အ

ေကာင်း မိန့်ေတာ်မပါဟေလာက်လ င်၊ ၂၉ လာခ့ဲေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ေပတ သည်ေလှေပကဆင်း၍ ေယ ထံသိ့ေရာက်အ့ံေသာငှာ ေရ

ေပ မှာလှမ်းသွား၏။ ၃၀ ေလြပင်းသည်ကိြမင်လ င် ေကာက်လန့်၍

နစ်မွန်းလသည် ှ ိေသာ်၊ ကယ်မေတာ်မပါသခင်ဟ ဟစ် ေကာ်ေလ၏။ ၃၁

ေယ သည် လက်ေတာ်ကိချက်ြခင်းဆန့်၍ ေပတ ကိကိင်ေတာ်မလျက်၊

ယံကည်အားနည်းေသာသ၊ အဘယ်ေကာင့် ယံမှားေသာစိတ်ဝင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။

၃၂ ေလှေပ သိ့ေရာက်ကလင် ေလသည် ငိမ်းေလ၏။ ၃၃ ေလှသားတိ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊

စင်စစ်ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်ပါသည်ဟ ွတ် ြပပ်၍

ေလာက်က၏။ ၃၄ ကမ်းတဘက်သိ့ကးလ င် ဂေနသရက်နယ်သိ့

ေရာက်က၏။ ၃၅ ထိအရပ်သားတိ့သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိမှတ်မိလ င်၊

ပတ်ဝန်းကျင်အရပ် ှ ိသမ သိ့ ေစလတ်သြဖင့် လနာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ၃၆

အဝတ်ေတာ်၏ပန်းပွားကိမသာတိ့ရပါမည်အေကာင်း အခွင့် ေတာင်း က၏။

တိ့သမ ေသာသတိ့သည် လည်း ချမ်းသာရက၏။

၁၅ ထိအခါ ေယ ှ လင် မိသ့ားဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ့သည်

ချဥ်းကပ် ပီးလ င်၊ ၂ ေ ှ းေဟာင်းတိ့မှဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒကိ

ကိယ်ေတာ်၏တပည့်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့် လွန်ကျူး ကပါသနည်း။ သတိ့သည်

လက်မေဆးဘဲ အစာစား ကပါသည်တကားဟ ေလာက်ကလင်၊ ၃ ကိယ်ေတာ်က၊

သင်တိ့သည်အဆက်ဆက်ခံေသာ် နည်းဥပေဒကိအမီှ ပ၍ ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ် ကိ

အဘယ်ေကာင့် လွန်ကျူး ကသနည်း။ ၄ ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ကား၊

မိဘကိ ိေသစွာ ပေလာ့။ အကင်သသည် မိဘကိ တ်ြဖင့် ြပစ်မှား ၏၊ ထိသသည်

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံေစဟလာသတည်း။ ၅သင်တိ့မကား၊ အကင်သသည် ကိယ့်မိဘကိ၊

သင်တိ့အသံးရ ိင်သမ ေသာ ငါ၏ဥစာသည် အလဝတု ြဖစ်ေစဟဆိ၏၊ ၆ ထိသသည်

ကိယ်မိဘကိပင် ိေသစွာမ ပရဟဆိ၏။ ထိသိ့သင်တိ့သည် အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်း

ဥပေဒအားြဖင့် ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ကိ ပယ်က၏။ ၇ လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ၊့

ေဟ ှ ာယသည် သင်တိ့ကိရည်မှတ်လျက် ဤလမျိုးသည် တ် ှ င့် ငါ့ထံသိ့ ချဥ်း

ကပ်၍ တ်ခမ်း ှ င့် ငါ့ကိ ိေသက၏။ စိတ် ှ လံးမကား ငါ ှ င့် ေဝးလှ၏။ ၈

လတိ့စီရင်ေသာပညတ်တိ့ကိသွန်သင်၍ နည်းဥပေဒသေပးလျက်ပင်ငါ့ကိ

အချည်း ှ ီးကိးကွယ် က၏ဟ ၉ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာအရာကိ ေလျာက်ပတ်စွာ

ေဟာခ့ဲ ပီဟြပန်၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါ လအစအေဝးကိ အထံေတာ်သိ့ေခ ၍၊

သင်တိ့နားေထာင် နားလည်ကေလာ့။ ၁၁ ခံတွင်းသိ့ဝင်ေသာအရာသည်

လကိညစ် းေစသည်မဟတ်။ ခံတွင်းမှထွက်ေသာအရာသည် ညစ် း

ေစေသာအရာြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တပည့် ေတာ်တိ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊

ယခမိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်ကားေသာအခါ ေစတနာစိတ်ပျက်ကသည်ကိ

သိေတာ်မသေလာဟေလာက်က၏။ ၁၃ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ ငါ၏ခမည်းေတာ်စိက်ေတာ်မမေသာအပင် ှ ိ သမ တိ့ကိ

တ်ရလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိသတိ့ကိ ှ ိပါေလေစ။ သတိ့သည်လကန်းတိ့အား

လမ်းြပေသာလကန်းြဖစ်၏။ လကန်းချင်းတဦးကိ တဦးလမ်းြပလ င်၊ ှ စ်ဦးတိ့သည်

တွင်းထဲသိ့ကျကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ေပတ ကလည်း၊ ထိဥပမာကိ

အက ်ပ်တိ့အား ဖွင့် ြပေတာ်မပါဟေလာက်လ င်၊ ၁၆ ေယ က၊ သင်တိ့သည်

ယခတိင်ေအာင် ပညာမ့ဲလျက်ေနေသးသေလာ။ ၁၇ ခံတွင်းသိ့ဝင်သမသည်

ဝမ်းထဲသိ့ဆင်း၍ ေရအိမ်တွင် စွန့်ပစ်သည်ကိနားမလည်ကေသးသေလာ။ ၁၈

ခံတွင်းမှထွက်ေသာအရာမကား၊ ှ လံးထဲက ထွက်လာ၍ လကိညစ် းေစေသာအရာြဖစ်၏။

၁၉ မေကာင်းေသာ ကံစည်ြခင်း၊ လအသက်ကိသတ်ြခင်း၊ သမ့ယားကိြပစ်မှားြခင်း၊

မိန်းမလွတ် ှ င့် မှား ယွင်းြခင်း၊ သ့ဥစာကိခိးြခင်း၊ မမှန်ေသာသက်ေသကိခံြခင်း၊

သအ့သေရကိဖျက်ြခင်းအရာတိ့သည် ှ လံးထဲက ထွက်လာ၍၊ ၂၀ လကိ

ညစ် းေစေသာအရာြဖစ် က၏။ လက်မေဆးဘဲလျက် အစာကိစားြခင်းမကား၊

လကိညစ် း ေစသည်မဟတ်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ေယ သည်

ထိအရပ်မှထွက်၍ တ မိ့ ှ င့် ဇိဒန် မိ၏့ ေကျးလက်သိ့ ကေတာ်မလ င်၊ ၂၂

ခါနာန်အမျိုးြဖစ်ေသာမိန်းမတေယာက်သည် ထိနယ်စပ်မှထွက်လာ၍၊ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ် ှ င်၊

ကန်မ ကိ သနားေတာ်မပါ။ ကန်မ၏သမီးသည် နတ်ဆိး ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ

ြပင်းစွာခံရပါသည်ဟ ဟစ်ေကာ်ေသာ်လည်း စကားတခွန်းမ ြပန်ေတာ်မမ။ ၂၃

တပည့် ေတာ်တိ့သည်ချဥ်းကပ်၍၊ ထိမိန်းမြပန်သွားရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါ။

ငါတိ့ေနာက်သိ့ လိက်၍ ဟစ်ေကာ်လျက်ေနပါသည်ဟ ေတာင်းေလာက်က၏။ ၂၄

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ဣသေရလအမျိုးအဝင် ေပျာက်လွင့် ေသာသိးများမှတပါး

အြခားေသာအမျိုး ှ ိ ရာသိ့ ငါ့ကိမေစလတ်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိမိန်းမသည်

ချဥ်းကပ်၍ြပပ်ဝပ်လျက် ကန်မကိ ကယ်ေတာ်မပါသခင်ဟ ေလာက်ြပန်လ င်၊ ၂၆

ကိယ်ေတာ်က၊ သား၏အစာကိယ၍ ေခွးအားမေပးမချအပ်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၂၇

မိန်းမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်၊ ေခွးမည်သည်ကား မိမိသခင်၏စားပဲွမှကျေသာ

စား ပ်စားေပါက်ကိ စား မဲထံးစံ ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်ြပန်လ င်၊ ၂၈ အိမိန်းမ၊

သင်သည်ယံကည်အား ကီးလှ ပီ။ သင့်အလိ ှ ိသည်အတိင်း သင်၌ြဖစ်ေစဟမိန့်ေတာ်မ၏။

ထိအချိန်မှစ၍ ထိမိန်းမ၏သမီးသည် ကျန်းမာပကတိြဖစ်ေလ၏။

၂၉ ေယ သည် ထိအရပ်မှ က၍ ဂါလိလဲအိင်နားသိ့ေရာက်ေတာ်မလ င်
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ေတာင်ေပ သိ့တက်၍ ထိင်ေတာ် မ၏။ ၃၀ များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည်

ေြခမစွမ်း၊ မျက်စိကန်း၊ စကားအ၊ အဂ ါချို ့တ့ဲေသာသမှစ၍ အြခား ေသာ

အနာေရာဂါစဲွေသာသများကိ ေဆာင်ခ့ဲလျက် အထံေတာ်သိ့ေရာက်လာ၍

ေြခေတာ်ရင်း၌ချထားက၏။ ၃၁ အနာေရာဂါများကိ ငိမ်းေစေတာ်မသြဖင့် ၊

အေသာသသည် စကားေြပာသည်ကိ၎င်း၊ ချို ့တ့ဲေသာသသည် ပကတိြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊

ေြခမစွမ်းေသာသသည် လှမ်းသွားသည်ကိ၎င်း၊ မျက်စိကန်းေသာသသည်

ြမင်ရ သည်ကိ၎င်း၊ လအစအေဝးတိ့သည်ြမင်လ င် အ့ံ သြခင်းသိ့ေရာက်၍

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ဂဏ် ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း က၏။ ၃၂ ထိအခါ ေယ သည်

တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍၊ ဤလများကိငါသနား၏။ သံးရက်ပတ်လံးငါ ှ င့်အတ ှ ိ က ပီ။

စားစရာအလင်းမ ှ ိ။ လမ်းခရီး၌ ေမာမည်ကိစိးရိမ်ေသာေကာင့် အစာမစားမီှ

သတိ့ကိလတ်ြခင်းငှာ ငါအလိမ ှ ိဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၃ တပည့် ေတာ်တိ့က

ဤမ ေလာက်များေသာလစတိ့သည် ဝစွာစားေလာက်ေသာအစာကိ ဤေတာအရပ် ၌

အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ရ ိင်ပါမည်နည်းဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၃၄ ေယ က၊

သင်တိ့တွင်မန့်ဘယ် ှ စ်လံး ှ ိသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မန့်ခ ှ စ်လံး ှ င့် အနည်းငယ်မ

ေသာ ငါးေကာင်ကေလး ှ ိပါသည်ဟ ြပန်ေလ ာက်က၏။ ၃၅ ထိအခါ လအစအေဝးတိ့ကိ

ေြမေပ မှာေလျာင်း ကေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၃၆ မန့်ခ ှ စ်လံး ှ င့် ငါးတိ့ကိလည်းယ၍

ေကျးဇေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးမှ၊ မန့် ှ င့် ငါးကိဖ့ဲ၍ တပည့် ေတာ်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။

တပည့် ေတာ်တိ့လည်း လအေပါင်းတိ့အား ေပးက၏။ ၃၇ လအေပါင်းတိ့သည်

စား၍ဝကပီးမှ၊ ကင်းရစ်ေသာအကျိုးအပ့ဲကိေကာက်သိမ်း၍ ခ ှ စ်ေတာင်း အြပည့်

ရက၏။ ၃၈ စားေသာသအေရအတွက်ကား၊ မိန်းမ ှ င့်သငယ် ကိမဆိဘဲ

ေယာက်ျားေလးေထာင် ှ ိသတည်း။ ၃၉ ထိလများတိ့ကိ လတ်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ေလှစီး၍

မာဂဒါလေကျးလက်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့် ဇဒုကဲတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှာချဥ်းကပ်၍၊

မိဃ်းေကာင်းကင် ကြဖစ်ေသာ နိမိတ်လကဏာကိ ြပေတာ်မမည်အေကာင်း

ေတာင်းပန် က၏။ ၂ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ညဦးယံ၌ေြပာဆိတတ်သည်ကား၊

ယခမိဃ်းတိမ်နီသည်ြဖစ်၍ မိဃ်း ကည်လင် လိမ့်မည်ဟ ဆိတတ်က၏။ ၃

နံနက်ယံ၌ကား၊ ယခမိဃ်းအံ့လျက် ှ ိ၏။ နီေမာင်းေသာအဆင်းလည်း ှ ိ၏။

ယေနမိ့ဃ်းသက်မန်တိင်း လာလိမ့်မည်ဟဆိတတ်က၏။ လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ၊့

သင်တိ့သည် မိဃ်းေကာင်းကင်၏မျက် ှ ာကိ ပိင်းြခား၍သိ ိင် က၏။ကပ်ကာလ၏

နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ ပိင်းြခား၍မသိ ိင် က။ ၄ ဆိးညစ်၍ ေမျာက်မထားေသာအမျိုးသည်

နိမိတ်လကဏာကိေတာင်းသည်မှာ၊ ပေရာဖက်ေယာန၏ နိမိတ်လကဏာမှတပါး

အဘယ်လကဏာကိမ သတိ့အားမြပရာဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ထိသတိ့ ှ ိရာမှထွက်၍

ကေတာ်မ၏။ ၅ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ကမ်းတဘက်သိ့သွား ကေသာအခါ

မန့်ကိယြခင်းငှာ ေမ့ေလျာ့ က၏။ ၆ ေယ ကလည်း၊ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

ဇဒုကဲတိ့၏ တေဆးကိသတိ ှ င့် ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊ ငါတိ့၌ မန့်မပါေသာေကာင့် ဤစကားကိမိန့်ေတာ်မသည်ဟ

အချင်းချင်း ေဆွးေ ွးေြပာဆိက၏။ ၈ ေယ သည် သိေတာ်မလ င်၊

ယံ ကည်အားနည်းေသာသတိ၊့ သင်တိ့၌မန့်မပါသည်ကိေထာက်၍ အဘယ်ေကာင့်

အချင်းချင်းေဆွးေ းေြပာဆိကသနည်း။ ၉ မန့်ငါးလံးကိ လငါးေထာင်စား၍

စား ကင်းဘယ် ှ စ်ေတာင်းေကာက်သိမ်းသည်ကိ၎င်း၊ ၁၀ သင်တိ့သည် ှ လံးမသွင်း

မေအာင်းေမ့ဘဲေနကေသးသေလာ။ ၁၁ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့် ဇဒုကဲတိ့၏တေဆးကိကဥ်ေ ှ ာင် က

ဟေသာစကားကိ ငါေြပာသည်တွင်၊ မန့်ကိအမှတ် ပ၍ ငါမေြပာသည်ကိ

သင်တိ့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သိ့ေနကသနည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိအခါ

တပည့် ေတာ်တိ့သည် မန့်၏တေဆးကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ မိန့်ေတာ်မမ။ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

ဇဒုကဲတိ့၏ သဝါဒကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ နားလည်ကသတည်း။

၁၃ ေယ သည် ဖိလိပုကဲသရိ မိ၏့ ေကျးလက်သိ့ ကေတာ်မေသာအခါ၊

လများတိ့သည် လသားြဖစ်ေသာ ငါ့ကိ အဘယ်သြဖစ်သည်ဆိကသနည်းဟ

တပည့် ေတာ်တိ့ကိ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊ ၁၄ လအချို ့က၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ အချို က့၊ ဧလိယြဖစ်သည် ဟ၍၎င်း၊ အချို ့က၊

ေယရမိမှစ၍ ပေရာဖတ်တပါးပါးြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း ဆိ ကပါ၏ဟ ေလာက်ကေသာ်၊

၁၅ သင်တိ့လည်းငါ့ကိ အဘယ်သြဖစ်သည် ဆိကသနည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊

၁၆ ှ ိမန်ေပတ က၊ ကိယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်တည်းေသာ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၁၇ ေယ ကလည်း၊

ှ ိမန်ဗာေယာန၊ သင်သည်မဂလာ ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ အေသွးအသားသည် ဤ

အေကာင်းအရာကိ သင့်အားေဘာ်ြပသည်မဟတ်။ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ေဘာ် ြပေတာ်မသတည်း။ ၁၈ ငါဆိသည်ကား၊ သင်သည်

ေပတ ြဖစ်၏။ ဤေကျာက်ေပ မှာ ငါ့အသင်းကိ ငါတည်ေဆာက်မည်။ ထိအသင်းကိ

မရဏာ ိင်ငံ၏တံခါးတိ့သည် မ ိင်ရာ။ (Hadēs g86) ၁၉ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၏

ေသာ့တိ့ကိလည်း သင့်အားငါေပးမည်။ သင်သည်ေြမ ကီးေပ မှာ ချည် ေ ှ ာင်သမသည်

ေကာင်းကင်ဘံ၌ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ေြမ ကီးေပ မှာ ြဖည်လတ်သမသည် ေကာင်း

ကင်ဘံ၌ ြဖည်လတ်လျက် ှ ိလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၂၀ ကိယ်ေတာ်သည်

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာစိမ့်ေသာငှာ တပည့် ေတာ်တိ့ကိ

ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိမှတပါး ကိယ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့သွားရမည်။

လအ ကီးအကဲ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့လက်၌ များစွာခံရမည်။

အေသသတ်ြခင်းကိလည်းခံရမည်။ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်

လိမ့်မည်ဟေသာအေကာင်းများကိ ထိအခါမှစ၍ တပည့် ေတာ်တိ့အား ြပေတာ်မ၏။

၂၂ ထိအခါ ေပတ သည် ကိယ်ေတာ်ကိ မိမိ ှ င့်အတေခ ၍၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်၌

ဤသိ့မြဖစ်ပါေစ ှ င့် ။ ဤအမသည် ကိယ်ေတာ်၌ မေရာက်ရာဟအြပစ်တင်ေသာစကားကိ

ေလာက်ေသာ်၊ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိလှည့် ၍ အချင်းရန်သ၊

ငါ့ေနာက်သိ့ဆတ်ေလာ့။ သင်သည် ငါတိက် မိ၍ လဲစရာအေကာင်းြဖစ်၏။ သင်သည်

ဘရားသခင်၏အရာကိ စိတ်မစဲွလမ်း၊ လတိ့၏အရာကိသာ စဲွလမ်း သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ထိအခါ ေယ က၊ ငါ၌ဆည်းကပ်လိေသာသြဖစ်လ င် ကိယ်ကိကိယ်ြငင်းပယ်ရမည်။

ကိယ်လက်ဝါးကပ် တိင်ကိထမ်း၍ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။ ၂၅ အကင်သသည်

မိမိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်ြခင်းငှာအလိ ှ ိ၏။ ထိသသည် အသက် ံ းလိမ့်မည်။

အကင်သသည် ငါ့ေ ကာင့်အသက် ံ း၏၊ ထိသသည် အသက်ကိ ေတွလိ့မ့်မည်။

၂၆ လသည် ဤစကဝဠာကိ အကင်းမ့ဲအစိးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဥ် ံ းလ င်

အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။ မိမိအသက်ဝိညာဥ်ကိ အဘယ်ဥစာ ှ င့် ေ ွး ိင်သနည်း။ ၂၇

လသားသည် မိမိအဘခမည်းေတာ်၏ဘန်းအာ ေဘာ်ကိေဆာင်လျက်၊ ေကာင်းကင်တမန်

အြခံအရံ တိ့ ှ င့် ကလာေတာ်မလတ့ံ။ ထိအခါ သအသီးသီးကျင့် ေသာအကျင့် ှ င့်အေလျာက်

အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပး ေတာ်မလတ့ံ။ ၂၈ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ လသားသည်

ိင်ငံေတာ်တည်လျက်ကလာေတာ်မသည်ကိ၊ ဤအရပ်၌ ှ ိေသာ သအချို ့တိ့သည်

မြမင်မီှေသြခင်းသိ့မေရာက်ရကဟတပည့်ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ ေြခာက်ရက်လွန်ေသာအခါ ေယ သည် ေပတ ၊ ယာကပ်၊ ယာကပ်ညီ

ေယာဟန်တိ့ကိေခ ၍၊ ြမင့် လှ စွာေသာ ေတာင်ေပ တွင် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့

ေဆာင် ကေတာ်မ၏။ ၂သတိ့ေ ှ ့၌ ထးြခားေသာအဆင်းအေရာင် ှ င့် ြပည့်စံသည်ြဖစ်၍၊

မျက် ှ ာေတာ်သည် ေနက့ဲသိ့ထွန်း ေတာက်လျက်၊ အဝတ်ေတာ်သည်

အလင်းက့ဲသိ့ြဖူလျက် ှ ိ၏။ ၃ ေမာေ ှ ှ င့် ဧလိယသည် ထင် ှ ား၍

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတစကားေြပာလျက်ေနက၏။ ၄ ထိအခါ ေပတ က၊ သခင်၊

ဤအရပ်၌ေနဘွယ်ေကာင်းပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ဘိ့တဲတေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘိ့ တေဆာင်၊

ဧလိယဘိ့တေဆာင်၊ တဲသံးေဆာင်ကိ အလိေတာ် ှ ိလ င် အက ်ပ်တိ့သည်

ေဆာက်လပ်ပါမည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၅ ထိသိ့ေလာက်စဥ်တွင်၊

ထွန်းလင်းေသာမိဃ်းတိမ်သည် ထိသတိ့ကိလမ်းမိး၍၊ ဤသသည် ငါ ှ စ်သက်

ြမတ် ိးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားေပတည်။ သ၏စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့ဟ

မိဃ်းတိမ်ကအသံေတာ်ြဖစ်ေလ၏။ ၆ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ကားရလ င်၊

ြပပ်ဝပ်၍ အလွန်ေကာက်လန့်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၇ ေယ သည်လာ၍ သတိ့ကိ

လက် ှ င့် တိ့ေတာ်မလျက်၊ ထက၊ မေကာက်က ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၈
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သတိ့သည် ကည့်ေြမာ်သြဖင့် ၊ ေယ တေယာက်တည်းမှတပါး၊ အဘယ်သကိမ

မြမင် က။ ၉ ေတာင်ေပ မှဆင်း ကေသာအခါ ေယ က၊ လသားသည်ေသြခင်းမှ

မထေြမာက်မီှတိင်ေအာင်၊ သင်တိ့ ယခြမင်ေသာ ပါ ံ ကိ အဘယ်သအားမ မေြပာက ှ င့်ဟ

တပည့် ေတာ်တိ့ကိ ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါ တပည့် ေတာ်တိ့က၊ ဧလိယသည်

အရင်လာရမည်ဟ ကျမ်း ပဆရာတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆိပါသနည်းဟ

ေမးေလာက်ကလင်၊ ၁၁ ေယ က၊ ဧလိယသည်အရင်လာ၍ အလံးစံတိ့ကိ

ပြပင်ရသည်မှန်ေပ၏။ ၁၂ ငါဆိသည်ကား၊ ဧလိယေရာက်လာ ပီ။

လများသည်သကိ့မသိသြဖင့် သအ့ား ပချင်သမ ကိ ပကပီ။ ထိ နည်းတ လသားသည်လည်း

ထိလများလက်၌ ခံရမည်ဟမိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၁၃ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ကိ အမှတ် ပ၍

မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ တပည့် ေတာ်တိ့သည် နားလည်က၏။ ၁၄လအစအေဝး ှ ိရာသိ့

ေရာက်ကေသာအခါ၊ လတေယာက်သည် အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍ ဒးေထာက် လျက်၊

သခင်၊ ၁၅အက ်ပ်၏သားကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ ဝက် းနာစဲွ၍ ြပင်းစွာခံစားရပါ၏။

မီး၌၎င်း၊ ေရ၌၎င်း အ ကိမ် ကိမ်လဲတတ်ပါ၏။ ၁၆ တပည့် ေတာ်တိ့ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍

သတိ့သည်ချမ်းသာမေပး ိင် ကပါဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၇ ေယ က၊ ယံကည်ြခင်းမ ှ ိ ၊

ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး၊ ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်တကွ အဘယ်မကာလပတ်လံး ေနရမည်နည်း။

သင်တိ့ကိ အဘယ်မကာလပတ်လံးသည်းခံရမည်နည်း။ သငယ်ကိ ငါ့ထံသိ့ယခ့ဲကဟ

မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၈ ေယ သည် သကိ့ဆံးမေတာ်မလ င်၊ နတ်ဆိးသည်

သမှထွက်သွားသြဖင့် ၊ ထိခဏမှစ၍သငယ်သည် ကျန်းမာပကတိြဖစ်ေလ၏။ ၁၉ ထိအခါ

တပည့် ေတာ်တိ့သည် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ေယ ထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

အက ်ပ်တိ့သည် ထိနတ်ဆိးကိအဘယ်ေကာင့် မ ှ င်ထတ် ိင်ပါသနည်းဟ

ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၀သင်တိ့သည် ယံကည်ြခင်းမ ှ ိေသာေကာင့် မ ှ င်ထတ် ိင် က။

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် မန်ညင်းေစ့ခန့်မ ေလာက်ေသာ ယံကည်ြခင်း ှ ိလ င်၊

ထိေတာင်ကိ ေနရာမှေ ွေ့လာ့ဟဆိကေသာ်၊ ေနရာမှ ေ ွလိ့မ့်မည်။

ယံကည်ြခင်း ှ ိလ င် သင်တိ့မတတ် ိင်ေသာအမမ ှ ိ။ ၂၁ သိ့ေသာ်လည်း

ဆေတာင်ြခင်း၊ အစာေ ှ ာင်ြခင်းမှတပါး အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ၊ ထိအမျိုးသည် မ

ထွက်တတ်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ဂါလိလဲြပည်၌ေနကစဥ်တွင် ေယ က၊ လသားကိ

လတိ့လက်သိ့အပ် ှ ံ ရေသာအချိန်နီး ပီ။ ၂၃ သတိ့သည် သတ်ကလိမ့်မည်။

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟ တပည့် ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။

သတိ့သည်လည်း အလွန်ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၄ကေပရေနာင် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊

ဗိမာန်ေတာ်အခွန်တည်းဟေသာ ဒိြဒမကိခံေသာသတိ့သည် ေပတ ဆီသိ့လာ၍

သင်၏ဆရာသည်ဒိြဒမကိမေပးသေလာဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ေပးပါသည်ဟ

ေပတ ဆိ၏။ ၂၅ ေပတ သည် အိမ်သိ့ဝင်ေသာအခါ၊ ေယ သည် တင်ကး၍၊

အချင်း ှ ိမန်၊ သင်သည်အဘယ်သိ့ထင်သ နည်း။ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

အဘယ်သမှာအခွန်ကိခံ ကသနည်း။ မိမိသားမှာခံ ကသေလာ။သတပါးမှာ ခံ ကသေလာ၊

ဟေမးေတာ်မလ င်၊ ၂၆ ေပတ က၊ သတပါးမှာခံ ကပါသည်ဟေလာက်ေသာ်၊

ေယ ကလည်းသိ့ြဖစ်လ င် သားမကား လွတ်ရ ၏။ သိ့ေသာ်လည်း ထိသတိ့သည်

ငါတိ့ေကာင့် မမှားယွင်းမည်အေကာင်း၊ အိင်သိ့သွား၍ ငါးမ ားကိချေလာ့။ ၂၇

ေ ှ ့ဦးစွာရေသာငါးကိယ၍ ပစပ်ကိဖွင့်လ င်၊ သတာတဲတြပားကိေတွလိ့မ့်မည်။

ထိေငွကိယ၍ ငါ့အဘိ့ ှ င့် သင့်အဘိ့ ထိသတိ့အားေပးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိအခါ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌

အဘယ်သသည်သာ၍ ကီးြမတ် ပါအ့ံနည်းဟ ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၂

သငယ်တေယာက်ကိေခ ေတာ်မ၍၊ တပည့် ေတာ်တိ့အလယ်၌ထား ပီးမှ၊ ၃

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်ေြပာင်းလဲ၍ သငယ်က့ဲသိ့မြဖစ်လ င်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ မ ေရာက်ရက။ ၄ ထိ့ေကာင့် အကင်သသည် ဤသငယ်က့ဲသိ့

မိမိကိမိမိ ှ ိမ့်ချအ့ံ၊ ထိသသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်၌ သာ၍ ကီးြမတ်လိမ့်မည်။ ၅

အကင်သသည် ငါ့မျက် ှ ာကိေထာက်၍ဤက့ဲသိ့ေသာသငယ်တစံတေယာက်ကိ လက်ခံ၏၊

ထိသ သည် ငါ့ကိပင်လက်ခံ၏။ ၆ ငါ့ကိယံကည်ေသာ ဤသငယ်တစံတေယာက်ကိ

အကင်သသည်မှားယွင်းေစ၏၊ ထိသသည် လည် ပင်း၌ ကိတ်ဆံေကျာက်ကိဆဲွ၍

နက်နဲေသာပင်လယ်၌ ှ စ်ြမုပ်ြခင်းကိ ခံရလ င်အေနသာ၍ေကာင်း၏။ ၇

မှားယွင်းစရာအေကာင်းများ ှ ိေသာေကာင့် ေလာကီသားတိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

မှားယွင်းစရာ အေကာင်း ှ ိရမည်။ သိ့ေသာ်လည်း မှားယွင်းစရာအေကာင်းကိ

ြဖစ်ေစေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ၈သင်၏လက်ေြခသည် သင့် ကိ မှားယွင်းေစလ င်

လက်ေြခကိြဖတ်ပစ်ေလာ့။ လက်ေြခအစံ ှ င့် ထာဝရ မီးထဲသိ့ချြခင်းကိ ခံရသည်ထက်

အဂ ါချို ့တ့ဲ၍ အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ ဝင်စားေသာ်သာ၍ေကာင်း၏။ (aiōnios g166) ၉

သင်၏မျက်စိသည်လည်း သင့် ကိမှားယွင်းေစလ င်၊ မျက်စိကိထတ်ပစ်ေလာ့။

မျက်စိ ှ စ်ဘက်စံ ှ င့် ငရဲမီးထဲသိ့ချြခင်းကိ ခံရသည်ထက် မျက်စိတဘက် ှ င့်

အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna g1067) ၁၀

သင်တိ့သည် ဤသငယ်ကိ တစံတေယာက်ကိ မထီမ့ဲြမင်မ ပမည်အေကာင်း

သတိ ှ ိ ကေလာ့။ ငါဆိ သည်ကား၊ သတိ့၏ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ ငါ့အဘ၏မျက် ှ ာေတာ်ကိအစဥ် မြပတ်ဖးြမင် က၏။

၁၁ ထိမှတပါး လသားသည်ေပျာက်ေသာသတိ့ကိ ကယ်တင်အ့ံေသာငှာ

ကလာသတည်း။ ၁၂ အဘယ်သိ့ထင် ကသနည်း။ သိးတရာ ှ ိေသာသ၌

သိးတေကာင်သည်လမ်းလဲွ၍ေပျာက်လ င်၊ ထိသ သည် ကိးဆယ်ကိးေကာင်ေသာသိးတိ့ကိ

ေတာင်ေပ မှာထားခ့ဲ ပီးမှ၊ လမ်းလဲွ၍ေပျာက်ေသာ သိးတေကာင်ကိ သွား၍ ှ ာတတ်သည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၃ ေတွ့ ပီးလ င်၊ လမ်းမလဲွ၍ေပျာက်ေသာသိး ကိးဆယ်ကိးေကာင်၌

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိသည်ထက်၊ ထိသိး တေကာင်၌ သာ၍ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိသည်ဟ

ငါအမှန်ဆိ၏။ ၁၄ ထိနည်းတ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည်

ဤသငယ်တေယာက်ကိမ ပျက်စီးေစ ြခင်းငှာ အလိေတာ်မ ှ ိ။ ၁၅ ထိ့ေကာင့်

သင်၏ညီအစ်ကိသည် သင့် ကိြပစ်မှားလ င်၊ သဆီ့သိ့သွား၍ ှ စ်ေယာက်တည်းချင်း သ၏

အြပစ်ကိြပ၍ ဆံးမေလာ့။ သသည် သင်၏စကားကိနားေထာင်လ င် ညီအစ်ကိ

ကိရ ပီ။ ၁၆ သိ့မဟတ် သင်၏စကားကိနားမေထာင်လ င်။ လ ှ စ်ဦးသံးဦး

သက်ေသခံ၍စကား ှ ိသမ တိ့ကိ တည် ေစြခင်းငှာ ကိယ် ှ င့်အတ

လတဦး ှ စ်ဦးကိေခ ဦးေလာ့။ ၁၇ ထိသတိ့၏စကားကိ နားမေထာင်လ င်

အသင်းေတာ်အား ကားေြပာေလာ့။ အသင်းေတာ်၏စကားကိ နားမေထာင်လ င်၊

သာသနာပလက့ဲသိ့၎င်း၊ အခွန်ခံက့ဲသိ့၎င်း ထိသကိမှတ်ေလာ့။ ၁၈ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ေြမ ကီးေပ မှာသင်တိ့ ချည်ေ ှ ာင်သမသည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိလိမ့်မည်။

ေြမ ကီးေပ မှာြဖည်လတ်သမသည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ြဖည်လတ်လျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၉

တဖန်ငါဆိသည်ကား၊ ေြမ ကီးေပ မှာ သင်တိ့တွင် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် သေဘာချင်းတ၍

ဆေတာင်း လ င်၊ ေတာင်းသမ ေသာဆတိ့ကိ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ

ငါ၏ခမည်းေတာ်သည် ေပးေတာ်မလတ့ံ။ ၂၀ အေကာင်းမကား၊ အကင်အရပ်၌

လ ှ စ်ဦးသံးဦးတိ့သည် ငါ၏နာမကိေထာက်၍စည်းေဝး က၏၊ ထိအရပ်၌

သတိ့အလယ်မှာ ငါ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိအခါ ေပတ သည်ချဥ်းကပ်၍၊

သခင်၊ ညီအစ်ကိသည် အက ်ပ်ကိြပစ်မှား၍ အက ်ပ်သည် သ၏ အြပစ်ကိ

ဘယ် ှ စ် ကိမ်လတ်ရပါအ့ံနည်း။ ခ ှ စ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင် လတ်ရပါအ့ံေလာဟ

ေမးေလာက်ေသာ်၊ ေယ က၊ ခ ှ စ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင်လတ်ရမည် ငါမဆိ။ ၂၂

အကိမ်ခ ှ စ်ဆယ် ခ ှ စ်လီေြမာက်ေအာင် လတ်ရမည် ငါဆိ၏။ ၂၃ ထိ့ေကာင့်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်၊ မိမိကန်များတိ့ကိစာရင်းယြခင်းငှာ အလိ ှ ိေသာမင်း ကီး တ

ဦး ှ င့်တ၏။ ၂၄ စာရင်းယစဥ်တွင်၊ ေငွအခွက်တသိန်းေကးတင်ေသာသတေယာက်ကိ

ေ ှ ေ့တာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၂၅ ထိသသည် ေကးဆပ်ရန်မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ကိယ်မှစ၍

သားမယားဥစာ ှ ိသမ တိ့ကိေရာင်း၍ ေကးကိ ဆပ်ေစဟ သ၏သခင်စီရင်၏။ ၂၆

ထိကန်သည် ွတ်ြပပ်ဝပ်တွားလျက်၊သခင်၊ ကန်ေတာ်ကိသည်းခံေတာ်မပါ။

ေကး ှ ိသမ ကိ ဆပ်ပါ မည်ဟေလာက်လ င်၊ ၂၇သ၏သခင်သည် သနားြခင်း ှ ိသြဖင့်

ေ ကး ှ ိသမ ကိလတ်၍ချမ်းသာေပးေလ၏။ ၂၈ ထိကန်သည်ထွက်သွားရာတွင်

မိမိေငွေဒနာရိတရာေကးတင်ေသာ ကန်ချင်းတေယာက်ကိေတွလ့ င်၊

လည်ပင်းကိကိင် ှ စ်၍ ငါ့ေငွကိဆပ်ေပးေလာ့ဟဆိ၏။ ၂၉ ထိကန်ချင်းသည်

ေကး ှ င်၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်လျက် ကန်ေတာ်ကိသည်းခံေတာ်မပါ။ ေကး ှ ိသမ ကိ

ဆပ်ပါမည်ဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၃၀ ေငွ ှ င်သည် နားမေထာင်ဘဲသွား၍

ေကးကိမဆပ်မီှတိင်ေအာင် သကိ့ေထာင်ထဲမှာေလှာင်ထား၏။ ၃၁ ထိအမအရာကိ
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အြခားေသာကန်ချင်းတိ့သည် ြမင်လ င် အလွန်နာကည်းေသာစိတ် ှ င့် သွား၍၊ ပေလ

သမ တိ့ကိ မိမိတိ့သခင်၌ ကားေလာက်က၏။ ၃၂ ထိအခါ သခင်သည်ထိကန်ကိေခ ၍၊

ဟယ် ဆိးညစ်ေသာကန်၊ သင်သည်ငါ့ကိေတာင်းပန်ေသာ ေကာင့်

သင်၌တင်သမ ေသာေကးကိ ငါ ှ င်းလင်းေစ၏။ ၃၃ ငါသည်သင့် ကိသနားသက့ဲသိ့

သင်သည်လည်း ကန်ချင်းကိ မသနားအပ်သေလာဟ ဆိလျက်၊ ၃၄ အမျက်ထွက်၍

ေကး ှ ိသမ ကိ မဆပ်မီှတိင်ေအာင် အာဏာသားတိ့လက်ကိအပ်ေလ၏။ ၃၅

သင်တိ့သည်လည်း ညီအစ်ကိအချင်းချင်းတိ့ကိ စိတ် ှ လံးပါလျက်အြပစ်မလတ်လ င်၊

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ ငါ၏အဘသည် ထိနည်းတ သင်တိ့ကိစီရင်ေတာ်မလတ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၉ ထိေဒသနာေတာ်ကိ ေယ သည်အကန်အစင် ေဟာေတာ်မ ပီးလ င်၊

ဂါလိလဲြပည်မှေြပာင်း၍ ယဒြပည် စွန်း၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ ကေတာ်မ၏။

၂ လများအေပါင်းတိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် ကသည်ြဖစ်၍၊ ထိအရပ်၌

အနာေရာဂါများကိ ငိမ်းေစ ေတာ်မ၏။ ၃ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် အထံေတာ်သိ့လာ၍ လသည်

ခပ်သိမ်းေသာအြပစ်ေကာင့် မိမိမယား ှ င့် ကွာအပ်သ ေလာဟ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှာ

ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၄ ကိယ်ေတာ်က၊ အစအဦး၌ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာသသည်

ေယာက်ျား ှ င့် မိန်းမ ှ စ်ေယာက်တည်းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၅ ထိအေကာင်းေကာင့်

ေယာက်ျားသည် ကိယ်မိဘကိစွန့်၍ ကိယ်ခင်ပွန်း၌မီှဝဲသြဖင့် ၊ ထိသ ှ စ် ေယာက်တိ့သည်

တသားတကိယ်တည်းြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟကျမ်းဆိသည်ကိ သင်တိ့မတတ်ဘးသေလာ။ ၆

ထိ့ေကာင့် လင်မယားတိ့သည် ှ စ်ဦးမဟတ်တဦးတည်းြဖစ်၏။ ဘရားသခင်ဘက်စပ်၍

ထမ်းဘိးတင် ေတာ်မေသာအရာကိ လမခဲွမခွာေစ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ဖာရိ ှ ဲတိ့ကလည်း၊ ထိသိ့မှန်လ င် ြဖတ်စာကိေပး၍ မယား ှ င့် ကွာေစြခင်းငှာ

ေမာေ ှ သည် အဘယ် ေကာင့် စီရင်သနည်းဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၈ ကိယ်ေတာ်က၊

သင်တိ့စိတ် ှ လံးခိင်မာေသာေကာင့် မယား ှ င့် ကွာရေသာအခွင့် ကိ ေမာေ ှ သည် စီရင် ၏

အစအဦး၌ ထိသိ့မဟတ်။ ၉ ငါပညတ်သည်ကား၊ မှားယွင်းြခင်းအေကာင်းမှတပါး

အြခားေသာအေကာင်းြဖင့် မိမိမယား ှ င့် ကွာ၍ အြခားေသာမိန်းမ ှ င့် စံဘက်ေသာသသည်

မိမိမယားကိြပစ်မှား၏။ ကွာေသာမိန်းမ ှ င့် စံဘက်ေသာသသည် လည်း

သမ့ယားကိြပစ်မှားသည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊

လင်မယားအမသည် ဤသိ့ြဖစ်လ င်စံဘက်ြခင်းကိမ ပေကာင်းပါဟ ေလာက် က၏။ ၁၁

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ထိစကားကိ လတိင်းမခံမယ ိင်။ အခွင့် ရေသာသတိ့သာ

ခံယ ိင် က၏။ ၁၂ လအချို ့တိ့သည် အမိဝမ်းတွင်းကပင် မိန်းမလ ာြဖစ် က၏။

အချို ့တိ့သည် သတပါးဆံးမ၍ မိန်းမလ ာ ြဖစ် က၏။ အချို ့တိ့သည်

ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်အဘိအ့လိငှ့ာ မိမိကိယ်ကိဆံးမ၍ မိန်းမလ ာြဖစ်က၏။ ထိ စကားကိ

ခံယ ိင်ေသာသသည် ခံယေစဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါ သငယ်တိ့အေပ မှာ

လက်ေတာ်ကိတင်၍ ေမတာပိ့ေတာ်မေစြခင်းငှာ အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ သည်ြဖစ်၍

တပည့်ေတာ်တိ့သည် အြပစ်တင်က၏။ ၁၄ ေယ ကလည်း၊ ထိသငယ်တိ့ကိ ှ ိေစေတာ့။

ငါ့ထံသိ့လာသည်ကိ မဆီးတားက ှ င့် ။ ေကာင်းကင် ိင်ငံ ေတာ်သည် ထိသိ့ေသာသတိ့၏

ိင်ငံြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၁၅ သငယ်တိ့အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင် ပီးလ င်၊

ထိအရပ်မှ ကသွားေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိေနာက်လတေယာက်သည် ချဥ်းကပ်၍၊

ေကာင်းြမတ်ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကိ ရအ့ံေသာငှာ အက ်ပ်သည်

အဘယ်ေကာင်းမကိ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်ေသာ်၊ (aiōnios g166) ၁၇

ငါ့ကိေကာင်းြမတ်သည်ဟ အဘယ်ေကာင့် ေခသနည်း။ ဘရားသခင်တပါးတည်းသာ

ေကာင်းြမတ် ေတာ်မ၏။ အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ ဝင်စားလိလ င်ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈အဘယ်ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ရမည်နည်းဟ

ေလာက်ြပန်ေသာ်၊ လအသက်ကိမသတ် ှ င့် ။ သ့ မယားကိ မြပစ်မှား ှ င့် ။ သ့ဥစာကိ မခိး ှ င့် ။

မမှန်ေသာသက်ေသကိ မခံ ှ င့် ။ ၁၉ မိဘကိ ိေသစွာ ပေလာ့။ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ

ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိလလင်ကလည်း၊ ထိပညတ် ှ ိသမ တိ့ကိ

အက ်ပ်သည်ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါ ပီ။ အဘယ်အကျင့် လိေသးသနည်းဟ

ေလာက်ြပန်ေလ၏။ ၂၁ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်စံလင်ြခင်းသိ့

ေရာက်လိလ င်သွားေလာ့။ ကိယ်ဥစာများကိေရာင်း၍ဆင်းရဲ ေသာသတိ့အား ေပးေလာ့။

ထိသိ့ ပလ င် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ဘ ာကိရလိမ့်မည်။ သိ့ ပီးမှ ငါ့ေနာက်သိ့ လိက် ေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိလလင်သည် များစွာေသာဥစာကိ ရတတ်ေသာသြဖစ်၍၊

ထိစကားကိကားလ င် စိတ်မသာသည် ှ င့် သွားေလ၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ေငွရတတ်ေသာသသည် ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ခဲလှ ၏။ ၂၄

တဖန် ငါဆိသည်ကား၊ ကလားအပ်သည် အပ်နဖါးကိလ ိုလွယ်၏။ ေငွရတတ်ေသာသသည်

ဘရား သခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ခဲသည်ဟ တပည့် ေတာ်တိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅

ထိသတိ့သည်ကားလ င် အလွန်မိန်းေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ၍၊ သိ့ြဖစ်လ င် အဘယ်သသည်

ကယ်တင် ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက် ိင်မည့်နည်းဟ ေြပာဆိက၏။ ၂၆ ေယ သည်လည်း

သတိ့ကိကည့် ၍ ဤအမကိလမတတ် ိင်။ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်သည် ခပ်

သိမ်းေသာ အမတိ့ကိ တတ် ိင်ေတာ်မသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိအခါ ေပတ က၊

အက ်ပ်တိ့သည် ှ ိသမ ကိစွန့်ပစ်၍ ကိယ်ေတာ်ေနာက်သိ့လိက် ကပါ ပီ။ အဘယ်

အကျိုးကိ ရကပါမည်နည်းဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၂၈ ေယ က၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

အလံးစံေသာအရာတိ့ကိ အသစ် ပြပင်ေသာကာလ၌ လသားသည် ဘန်း ှ ိေသာ

ပလင်ေတာ်ေပ မှာထိင်ေတာ်မေသာအခါ၊ ငါ့ေနာက်သိ့လိက် ကေသာသင်တိ့သည်

တဆယ် ှ စ်ခ ေသာ ပလင်ေပ မှာထိင်လျက်၊ ဣသေရလ လတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ

စစ်ေကာစီရင်ရကလတ့ံ။ ၂၉ အကင်သသည် ငါ၏နာမေကာင့် အိမ်၊ လယ်၊

ညီအစ်ကိ၊ ှ မ၊ မိဘ၊ သားမယားတည်းဟေသာ တပါး ပါးကိစွန့်၏။ ထိသသည်

အဆတရာေသာအကျိုးကိရ၍ ထာဝရအသက်ကိ အေမွခံရလတ့ံ။ (aiōnios g166) ၃၀

ေနာက်ကျေသာသအများတိ့သည် အရင်ကျကလိမ့်မည်။ အရင်ကျေသာသအများတိ့သည်

ေနာက်ကျ ကလိမ့်မည်။

၂၀ ဥပမာကား၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့ကိ ငှါးြခင်းငှါ နံနက် ေစာေစာထွက်သွားေသာ

အိမ် ှ င် ှ င့်တ၏။ ၂ ထိသသည် တေနလ့ င် ေဒနာရိတြပားစီေပးမည်ဟ၍

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့ ှ င့် ဝန်ခံ ပီးမှ စပျစ် ဥယျာဥ်သိ့ ေစလတ်ေလ၏။ ၃

နံနက်တချက်တီးအချိန်၌ ထွက်ြပန်လ င်၊ အြခားေသာသတိ့သည် အလပ်ကိမလပ်၊

ေဈး၌ရပ်ေနသည် ကိ ြမင်၍၊ ၄ သင်တိ့လည်း ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား က။

ေတာ်ေလျာ်စွာ ငါေပးမည်ဟဆိလ င် ထိသတိ့သည် သွား က ၏။ ၅ တဖန်

ှ စ်ချက်တီးအချိန်၊ တဖန် သံးချက်တီးအချိန်၌ ထွက်၌ေ ှ န့ည်းအတပေလ၏။ ၆

ဆယ်တနာရီအချိန်၌လည်း ထွက်ြပန်လ င် အြခားေသာသတိ့သည် အလပ်ကိမလပ်၊

ရပ်ေနသည်ကိ ေတွ့၍၊ သင်တိ့သည် တေနလံ့းအလပ်ကိမလပ်ဘဲ ဤအရပ်၌

အဘယ်ေကာင့် ေနကသနည်းဟေမးေသာ်၊ ၇ ထိသတိ့က၊ ကန်ေတာ်တိ့ကိအဘယ်သမ

မငှါးပါဟ ေြပာဆိကလင်၊ သင်တိ့လည်း ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့ သွား ကေသာ်

ေလျာ်စွာရကလိမ့်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၈ညအချိန် ေရာက်ေသာအခါ စပျစ်ဥယျာဥ် ှ င်က

လပ်ေဆာင်ေသာ သတိ့ကိေခ ခ့ဲေလာ့။ ေနာက်ဝင် ေသာသမှစ၍

အရင်အဦးဝင်ေသာသတိင်ေအာင် အခကိေပးေလာ့ဟ မိမိစာေရးကိမှာလိက်ေလ၏။ ၉

ထိ့ေကာင့် ဆယ်တနာရီအချိန်၌ ဝင်ေသာသတိ့သည်လာ၍ ေဒနာရိတြပားစီ ခံ က၏။

၁၀ အရင်ဝင်ေသာသတိ့သည် လာကေသာအခါ ငါတိ့သည်သာ၍ရမည်ဟ

စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်ေသာ် လည်း ေဒနာရိတြပားစီ ခံရက၏။ ၁၁ ထိသိ့ခံ ပီးလ င်

အိမ် ှ င်ကိ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်၍၊ ၁၂ ေနာက်ဝင်ေသာသတိ့သည် တနာရီခန့်မသာ

လပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း၊ တေနလံ့းအမဝန်ကိ ထမ်း ွက် ၍ ေနပဆင်းရဲခံရေသာ

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အညီအမ ကိယ်ေတာ်စီရင်ပါ ပီတကားဟ ဆိက၏။ ၁၃

အိမ် ှ င်ကလည်းအေဆွ၊ သင်၌ မတရားေသာအမကိငါမ ပ။ ေဒနာရိတြပားကိအမှတ် ပ၍

သင်သည် ငါ ှ င့် ဝန်ခံသည်မဟတ်ေလာ။ ၁၄ သင်၏ဥစာကိ ယ၍သွားေလာ့။

ေနာက်ဝင်ေသာသတိ့အား သင် ှ င့်အညီအမ ေပးြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၁၅ ငါသည်

ကိယ်ဥစာကိ ပလိသမ မ ပရာသေလာ။ ငါ့သေဘာေကာင်းေသာေကာင့် သင်သည်

မျက်မန်း ကိးရသေလာဟ ဆိေလ၏။ ၁၆ ထိနည်းတ ေနာက်ကျေသာသတိ့သည်

အရင်ကျကလိမ့်မည်။ အရင်ကျေသာသတိ့သည် ေနာက်ကျ ကလိမ့်မည်။

ေခ ေတာ်မေသာသအများ ှ ိေသာ်လည်း၊ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသနည်းသည်ဟ
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မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ေယ သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ တက်ကေတာ်မစဥ်၊ လမ်းခရီး၌

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့် ေတာ်တိ့ကိ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ေခ ၍၊ ၁၈

ငါတိ့သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ယခသွား က၏။ လသားသည် ယဇ်ပေရာဟိတ် အ

ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့လက်သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည် ေသြပစ်ကိ

စီရင် ကလိမ့်မည်။ ၁၉လသားအား ြပက်ယယ် ပြခင်း၊ ိက်ပတ်ြခင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိက်ထားြခင်းကိ ပေစြခင်းငှါ တ ပါးအမျိုးသားတိ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်။

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိအခါ

ေဇေဗဒဲ၏သားတိ့အမိသည် သားတိ့ ှ င့်အတအထံေတာ်သိ့ချဥ်း၍ ြပပ်ဝပ်လျက်ဆေကျးဇး

ကိ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ကိယ်ေတာ်ကသင်သည် အဘယ်ဆေကျးဇးကိ အလိ ှ ိသနည်းဟ

ေမးေတာ်မပါေသာ်၊ ၂၁ ကိယ်ေတာ်၏ ိင်ငံတွင် ကန်မ၌ဤသား ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

လက်ျာေတာ်ဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝဲ ေတာ်ဘက်၌တေယာက်

ထိင်ရေသာအခွင့် ကိေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၂ ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ေတာင်းပန်သည်ကိ သင်တိ့မသိက။ ငါေသာက်ရအ့ံေသာ

ခွက်ကိ ေသာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါခံေသာဗတိဇံကိခံြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့သည်

တတ်စွမ်း ိင်သေလာဟ ေမးေတာ်မ လ င်၊ အက ်ပ်တိ့သည် တတ်စွမ်း ိင်ပါ၏ဟ

ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၃ ငါ၏ခွက်ကိ သင်တိ့သည်ေသာက်ရကလိမ့်မည်။

ငါခံေသာ ဗတိဇံကိလည်း သင်တိ့သည်ခံရက လိမ့် မည်။ သိ့ေသာ်လည်း

ငါ၏လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာထိင်ရေသာအခွင့် ကိကား အကင်သတိ့အဘိ့ အလိငှ့ါ

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ြပင်ဆင်၏။ ထိသတိ့အားသာ ငါေပးပိင်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

အြခားေသာတပည့်ေတာ်တကျိပ်တိ့သည် ကားသိလ င်၊ ထိညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ

အမျက်ထွက် က၏။ ၂၅ ေယ သည် ထိသတိ့ကိေခေတာ်မ၍၊ သင်တိ့ သိသည်အတိင်း

ေလာကီမင်းတိ့သည်အစိးတရ ပ တတ်က၏။ ၂၆ အကဲအမးတိ့သည်

အာဏာထားတတ်က၏။ ၂၇ သင်တိ့မကား ထိသိ့မ ပက ှ င့် ။ လသားသည်

သတပါးကိေစစားြခင်းငှါမလာ၊ ၂၈ သတပါးအေစကိ ခံြခင်းငှါ၎င်း၊

မိမိအသက်ကိစွန့်၍ လများကိေ ွးြခင်းငှါ၎င်း၊ ကလာသည်ြဖစ်၍၊ ထိနည်းတ

သင်တိ့တွင်အကဲအမး ပလိေသာသကိ သင်တိ့အေစခံြဖစ်ေစ။ သင်တိ့တွင်အထွဋ်အြမတ်

လပ်ချင် ေသာသကိလည်း သင်တိ့ကန်ြဖစ်ေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ေယရိေခါ မိမှ့

ထွက်သွား ကစဥ်တွင် လများအေပါင်းတိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၃၀

ေယ သည် ကသွားေတာ်မေကာင်းကိ လမ်းနားမှာထိင်ေနေသာ

လကန်း ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ကားရ လ င်။ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ

ကယ်မသနားေတာ်မပါဟဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၃၁ ထိသတိ့ကိ တိတ်ဆိတ်စွာေနေစြခင်းငှါ

လအစအေဝးတိ့သည်ေငါက်၍ ဆိကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်၏ သားေတာ်အ ှ င်၊ အက ်ပ်တိ့ကိ

ကယ်မသနားေတာ်မပါဟသာ၍ဟစ်ေကာ်က၏။ ၃၂ ေယ သည်လည်း ရပ်ေတာ်မလျက်

ထိသတိ့ကိေခ ၍သင်တိ့၌အဘယ်သိ့ ပေစလိသနည်းဟ ေမး ေတာ်မလ င်၊ ၃၃သခင်၊

အက ်ပ်တိ့ မျက်စိကိ ပွင့်လင်းေစြခင်းငှါ ပေတာ်မပါဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၃၄

ေယ သည် သနားြခင်းစိတ်ေတာ် ှ ိ၍ သတိ့မျက်စိကိ လက် ှ င့် တိ့ေတာ်မ၏။

ထိခဏြခင်းတွင် ထိသ တိ့သည် မျက်စိြမင်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်က၏။

၂၁ ေယ ှ လင် မိအ့နီးသိ့ချဥ်း၍ သံလွင်ေတာင်ေြခရင်း၌ ဗက်ဖာေဂ ွာသိ့

ေရာက်ကေသာအခါ ေယ သည် တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ၂

သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ွာသိ့သွား က။ ထိ ွာ၌ ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိေသာြမည်းမ ှ င့်

ြမည်းကေလးကိ သင် တိ့သည် ချက်ြခင်းေတွလိ့မ့်မည်။ ြမည်း ကိးကိြဖည်၍

ငါ့ထံသိ့ ေဆာင်ခ့ဲ က။ ၃ သကတပါးသည် သင်တိ့အား တစံတခကိဆိလ င်

သခင်အလိ ှ ိသည်ဟြပန်ေြပာကေလာ့။ ထိသိ့ ေြပာ လ င် ထိသသည်

ချက်ြခင်းေပးလိက်မည်ဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၄ ထိအေကာင်းအရာမကား၊ သင်၏

အ ှ င်မင်း ကီးသည် ြမည်းမ ှ င့် ြမည်းကေလးကိစီး၍၊ ၅ းည့ံသိမ်ေမွေ့သာစိတ် ှ င့်

သင် ှ ိရာသိ့ ကလာေတာ်မသည်ကိ ကည့် ေလာ့ဟ ဇိအန်သတိ့သမီးအား

ေြပာကေလာ့ဟေသာ ပေရာဖက်၏ တ်ထွက်ြပည့်စံမည်အေကာင်း ြဖစ်သတည်း။ ၆

တပည့် ေတာ်တိ့သည်သွား၍ အမိန့်ေတာ်အတိင်း ပသြဖင့် ၊ ၇ ြမည်းမ ှ င့်

ြမည်းကေလးကိေဆာင်ခ့ဲ၍ ြမည်းေကျာေပ မှာ မိမိတိ့အဝတ်ကိတင် က ပီးလ င်

ကိယ်ေတာ် သည် စီးေတာ်မ၏။ ၈ အတိင်းမသိများစွာေသာလတိ့သည်

မိမိတိ့အဝတ်ကိ လမ်း၌ခင်း က၏။ အချို ့တိ့သည် သစ်ကိင်း သစ်ခက်များကိခတ်၍

လမ်း၌ခင်း က၏။ ၉ ေ ှ ေ့နာက်လိက်သွားေသာ အြခံအရံများတိ့က

ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်အား ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရဘရား၏အခွင့် ှ င့်

ကလာေတာ်မေသာသသည်မဂလာ ှ ိေစသတည်း။ ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ်

ေဟာ ှ ဏ ြဖစ်ေစသတည်းဟ ေကးေကာ် က၏။ ၁၀ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ဝင်ေတာ်မေသာအခါ တ မိလံ့းအတ်အတ်သဲသဲြဖစ်၍၊ ဤသကား အဘယ်နည်းဟ

ေမးြမန်း ကလင်၊ ၁၁ လအစအေဝးတိ့က၊ ဤသသည် ဂါလိလဲြပည် နာဇရက် မိ ့၌

ေပ ထွန်းေသာေရာဖက်ေယ ေပတည်း ဟ ေြပာဆိက၏။ ၁၂ ေယ သည်

ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ေရာင်းဝယ်ေသာသ

အေပါင်းတိ့ကိ ှ င်ထတ်၍၊ ေငွလဲေသာသတိ့၏ ခံများကိ၎င်း၊ ချိုးငှက်ေရာင်းေသာသတိ့၏

ထိင်ေနရာကိ၎င်း တွန်းလဲှေတာ်မလျက်၊ ၁၃ ငါ့အိမ်ကိ ဆေတာင်းရာအိမ်ဟ၍

ေခေဝ ကလတ့ံဟ ကျမ်းစာ၌လာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ထိ အိမ်ကိ

ထားြပတွင်းြဖစ်ေစကပီတကားဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိအခါ ဗိမာန်ေတာ်၌

မျက်စိကန်းေသာသ၊ ေြခမစွမ်းေသာသတိ့သည် အထံေတာ်သိ့လာ၍သတိ့ အနာေရာဂါကိ

ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ၁၅ ကိယ်ေတာ် ပေတာ်မေသာ အ့ံသဘွယ်အမတိ့ကိ၎င်း၊

သငယ်တိ့ကလည်း၊ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်အား ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်းဟ

ဗိမာန်ေတာ်၌ေကးေကာ်ကသည်ကိ၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့ သည်

ကားြမင်လ င် အမျက်ထွက် က၍၊ ၁၆ ဤသတိ့သည် အဘယ်သိ့ေြပာဆိသည်ကိ

ကားသေလာဟ ေယ အား ေမးကေလေသာ်၊ ငါ ကား၏။ ိစိ့့သငယ်တိ့

တ်ထဲမှကိယ်ေတာ်သည် ချီးမွမ်းြခင်းကိြပင်ဆင်ေတာ်မသည်ဟေသာ စကားကိ

သင်တိ့သည် တရံတခါမ မဘတ်ဘးသေလာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိအခါ

သတိ့ကိထားခ့ဲ၍ မိထဲ့မှထွက် ပီးလ င် ေဗသနိ ွာသိ့ က၍ ထိညဥ့်ကိ

လွန်ေစေတာ်မ၏။ ၁၈ နံနက်အချိန်၌ မိသိ့့ ြပန်စဥ်တွင် ဆာမွတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉

လမ်းနားမှာသေဘာသဖန်းပင်တပင်ကိ ြမင်လ င်၊ ထိအပင်သိ့ ကသွား၍

အ ွက်ကိသာေတွေ့တာ်မ သည် ှ ိေသာ်၊ ယခမှစ၍ အစဥ်မြပတ် သင်၌အသီးမသီးေစ ှ င့်ဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ထိအပင်သည် ချက်ြခင်း ေသွေ့ြခာက်ေလ၏။ (aiōn

g165) ၂၀ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ြမင်လ င်၊ သေဘာသဖန်းပင်သည်

ချက်ြခင်းေသွေ့ြခာက်ပါ ပီတကားဟ အ့ံသ၍ ဆိက၏။ ၂၁ ေယ ကလည်း၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ယံမှားြခင်း ှ င့်ကင်းေသာ ယံကည်ြခင်း ှ ိလ င်၊

သေဘာသဖန်းပင်၌ ပသက့ဲသိ့ သင်တိ့ ပ ိင်သည်သာမက၊ ထိေတာင်ကိပင်

ေနရာမှေ ွေ့လာ့၊ ပင်လယ်၌ ကျ ေလာ့ဟဆိလင်ဆိသည်အတိင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၂

ယံကည်ြခင်းပါလျက် ပဌနာ ပ၍ ဆေတာင်းသမ တိ့ကိ သင်တိ့သည်ရကလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ြပန်၍ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လတိ့တွင် အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသတိ့သည်

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဤအမများကိ အဘယ်အခွင့် ှ င့် ပသနည်း။

ထိအခွင့် ကိ အဘယ်သေပးသနည်းဟ ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၂၄ ေယ က၊ ငါသည်

တစံတခကိေမးဦးမည်။ သင်တိ့ေြဖလ င် ဤအမများကိ အဘယ်အခွင့် ှ င့် ငါ ပ သည်ကိ

ငါေြပာမည်။ ၂၅ ေယာဟန်၏ ဗတိဇံတရားသည် အဘယ်ကြဖစ်သနည်း။

ဘရားကြဖစ်သေလာ။ လကြဖစ်သေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ထိသတိ့သည်

အချင်းချင်းဆင်ြခင်၍ ဘရားကြဖစ်သည်ဟ ငါတိ့ေြဖလ င်၊ သင်တိ့သည် ေယာဟန်ကိ

အဘယ်ေကာင့် မယံသနည်းဟ သေမးေလဦးမည်။ ၂၆ လကြဖစ်သည်ဟ

ငါတိ့ေြဖလ င်လများကိေကာက်ရ၏။ အေကာင်းမကား၊ လအေပါင်းတိ့သည် ေယာဟန်ကိ

ပေရာဖက်က့ဲသိ့ ထင်မှတ် က၏ဟအချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီးမှ၊ ၂၇အက ်ပ်တိ့မသိပါဟ

ေယ အား ြပန်ေြပာက၏။ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ထိအတ ဤအမများကိ

အဘယ်အခွင့် ှ င့် ငါ ပသည်ကိ ငါမေြပာ။ ၂၈သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ထင် ကသနည်း။

တစံတေယာက်ေသာသ၌ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ သားအ ကီး ဆီသိ့သွား၍ ငါ့သား၊ ယေန့

ငါ့စပျစ်ဥယျာဥ်သိ့သွား၍ လပ်ေဆာင်ေလာ့ဟဆိလင်၊ ၂၉ သားက ငါမသွားဘးဟ
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ြပန်ေြပာေသာ်လည်း၊ ေနာက်မှ ေနာင်တရ၍သွားေလ၏။ ၃၀ အဘသည်

အြခားေသာသားဆီသိ့သွား၍ ေ ှ န့ည်းအတဆိလင်၊ သားကသွားပါမည်အဘသခင် ဟ

ဆိေသာ်လည်း မသွားဘဲေန၏။ ၃၁ ထိသား ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် အဘယ်သသည်

အဘ၏အလိကိေဆာင်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ သား အ ကီးေဆာင်ပါသည်ဟ

ေလာက်ကေသာ်၊ ေယ ကလည်း ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အခွန်ခံတိ့ ှ င့် ြပည်တန်ဆာ

တိသ့ည် သင်တိ့အရင် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်တတ်က၏။ ၃၂အေကာင်းမကား၊

ေယာဟန်သည် ေြဖာင့် မတ်ေသာအကျင့် ကိကျင့် ၍ သင်တိ့ဆီသိ့ လာေသာ်လည်း

သင်တိ့မယံကည်က။ အခွန်ခံတိ့ ှ င့် ြပည်တန်ဆာတိ့မကား ယံကည်က၏။

ထိအေကာင်းကိ သင်တိ့သည် ြမင် ေသာ်လည်း ယံကည်မည်အေကာင်း

ေနာက်တဖန်ေနာင်တမရက။ ၃၃ အြခားေသာ ဥပမာကိနားေထာင် ကေလာ့။

အိမ် ှ င်တဦးသည် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်ပျိုး၍၊ ေစာင်ရန်း ကိ လပ် ပီးမှ စပျစ်သီးနယ်ရာ

ကျင်းကိတးေလ၏။ မီှခိရာလင့် စင်ကိလည်းေဆာက်ေလ၏။ လပ်ေဆာင်ေသာ သတိ့အား

ဥယျာဥ်ကိငှါး၍ အြခားေသာြပည်သိ့သွားေလ၏။ ၃၄အသီးသီးချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

အသီးကိခံေစြခင်းငှါ ငယ်သားတိ့ကိ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့ ှ ိရာသိ့ ေစ လတ်ေလ၏။ ၃၅

ထိသတိ့သည် ငယ်သားများကိ ဘမ်း ပီးလ င် တဦးကိ ိက်၍၊ တဦးကိသတ်၍၊ တဦးကိ

ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ ၃၆ ေနာက်တဖန် အရင်ထက်များေသာ အြခားငယ်သားတိ့ကိ

ေစလတ်ြပန်လ င်၊ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့သည် ေ ှ န့ည်းတ ပက၏။ ၃၇ ေနာက်ဆံး၌

ဥယျာဥ် ှ င်က၊ ထိသတိ့သည်ငါ့သားကိ အားနာကလိမ့်မည်ဟဆိ၍ မိမိသားကိ ေစလွတ်

ေလ၏။ ၃၈ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့သည် သားကိြမင်လ င် ဤသသည်အေမွခံြဖစ်၏။ လာက၊

သကိ့သတ်၍ သ၏ အေမွဥစာကိ ယကကန်အ့ံဟ အချင်းချင်းတိင်ပင်၍၊ ၃၉

ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိ ဘမ်းယ ပီးမှ ဥယျာဥ်ြပင်သိ့ထတ်၍ သတ်ပစ်က၏။ ၄၀ သိ့ြဖစ်လ င်

ဥယျာဥ် ှ င်သည်လာေသာအခါ၊ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့ကိ အဘယ်သိ့ ပမည်နည်းဟေမးေတာ်

မ၏။ ၄၁ ပရိသတ်တိ့ကလည်း ထိလဆိးတိ့အား ဆိးေသာဖျက်ဆီးြခင်းကိ

စီရင်ပါလိမ့်မည်။ အသီးသီးချိန်တွင် အသီးကိ ဆက်အ့ံေသာအြခားလတိ့အား

ထိဥယျာဥ်ကိ ငှါးပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်က၏။ ၄၂ ေယ ကလည်း၊

တိက်ကိတည်လပ်ေသာသများ ပယ်ထားေသာေကျာက်သည် ေနာက်တဖန် တိက်

ေထာင့်အထွဋ်ဖျားသိ့ေရာက်ြပန်၏။ ထိအမသည် ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမြဖစ်၏။

ငါတိ့ မျက်ေမှာက်၌ လည်း အ့ံ သဘွယ်ြဖစ်၏ဟေသာစကားကိ ကျမ်းစာ၌

သင်တိ့သည် တရံတခါမ မဘတ်ဘးသေလာ။ ၄၃ ထိ့ေကာင့် ငါဆိသည်ကား၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ သင်တိ့မှ တ်၍ ိင်ငံေတာ်၏အသီးကိ သီး အ့ံေသာလမျိုးအား

ေပးရလတ့ံ။ ၄၄ အကင်သသည် ထိေကျာက်အေပ သိ့ကျ၏။ ထိသသည်

ကျိုးလတ့ံ၊ အကင်သ၏အေပသိ့ ထိ ေကျာက်သည်ကျ၏၊ ထိသသည်

ညက်ညက်ေကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိဥပမာစကားကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး ှ င့်

ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်ကားရလ င်၊ မိမိတိ့ကိ ရည်ေဆာင်၍ ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကိ သိက၏။

၄၆ ကိယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါ ှ ာ ကံေသာ်လည်း စေဝးေသာသများကိ ေကာက်က၏။

အေကာင်း မကား၊ ထိသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ပေရာဖက်က့ဲသိ့ ထင်မှတ်က၏။

၂၂ တဖန် ေယ သည် ဥပမာကိေဆာင်၍ ပရိသတ်တိ့အား မိန့် မက်ေတာ်မသည်ကား၊

၂ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် မိမိသားအဘိ့ ထိမ်းြမားမဂလာေဆာင်ပဲွကိ

စီရင်ေသာမင်း ကီး ှ င့် တ၏။ ၃ ထိမင်း ကီးသည် ဘိတ် ပီးေသာသတိ့ကိ ေခ ေစြခင်းငှါ

လလင်တီ့ကိေစလတ်ေသာအခါ ထိသတိ့သည် မလာဘဲေနက၏။ ၄ တဖန်

အြခားေသာလလင်တိ့ကိ ေစလတ်၍ ငါ့ပဲွကိ ငါြပင်ဆင် ပီ။ ွားမှစေသာဆ ဖိးေသာ တိရစာန်

များကိ သတ်၍ ပီး ပီ။ အလံးစံတိ့သည် အသင့် ှ ိ ပီ။ မဂလာေဆာင်ပဲွသိ့ လာကပါဟ

ဘိတ် ပီးေသာသတိ့အား ေြပာကဟ မှာလိက်ြပန်၏။ ၅ သိ့ေသာ်လည်း ထိသတိ့သည်

နားမေထာင်ဘဲ အချို ့တိ့သည် မိမိလယ်သိ့သွား က၏။ အချို ့တိ့သည် ကန်သွယ်ရာသိ့

သွား က၏။ ၆ ကင်းေသာသတိ့သည်လည်း လလင်တိ့ကိဘမ်းဆီး၍ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊

အေသသတ်ြခင်းကိ ပက၏။ ၇ ထိမင်း ကီးသည်ကားလ င် အမျက်ထွက်၍ စစ်ချီေစသြဖင့် ၊

လအသက်ကိသတ်ေသာ ထိသတိ့ကိ အ ပီးလပ် ကံ၍ သတိ့၏ မိကိ့ မီး ိေ့လ၏။ ၈

ထိေနာက်မှ မင်း ကီးသည်လလင်တိ့ကိေခ ၍ ငါ၏မဂလာေဆာင်ပဲွသည် အသင့် ှ ိ၏။

ေခ ဘိတ် ေသာသတိ့သည် မထိက်မတန်ေသာေကာင့် ၊ ၉လမ်းမလမ်း ကားသိ့သွား၍

ေတွသ့မ ေသာသတိ့ကိ ပဲွသိေ့ခ ဘိတ်ကဟအမိန့်ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း၊ ၁၀လလင်တိ့သည်

လမ်းများသိ့ထွက်သွား၍ ေကာင်းမေကာင်းေတွသ့မ ေသာ လအေပါင်းတိ့ကိ စေဝး ေစ၍

ပဲွေတာ်၌အြပည့် ှ ိေလ၏။ ၁၁ မင်း ကီးသည် ပဲွ၌ ေလျာင်းေသာသတိ့ကိ ကည့် ြခင်းငှါ

ဝင်ေတာ်မေသာအခါ၊ မဂလာေဆာင်ပဲွ၏ အဝတ်ကိမဝတ်ေသာသတေယာက်ကိြမင်လ င်၊

၁၂ အေဆွ၊ မဂလာေဆာင်ပဲွ၏ အဝတ်မ ှ ိဘဲ အဘယ်ေကာင့် ဝင်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မသည်ကိ ထိသ သည် မေြပာ ိင်ဘဲေန၏။ ၁၃ ထိအခါ မင်း ကီးသည်

အြခံအရံတိ့အား ထိသ၏လက်ေြခကိတပ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ငိေကးြခင်း အံသွားခဲ

ကိတ်ြခင်း ှ ိရာ၊ ြပင်အရပ် ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ယသွားချလိက် ကဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။

၁၄ ထိသိ့ ေခ ေတာ်မေသာသ အများ ှ ိေသာ်လည်း၊ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ

သနည်းသည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၅ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် ထွက်သွား ပီးလ င်၊

ငါတိ့သည်သ၏စကားကိ ေချာင်းေြမာင်း၍ အြပစ် ပခွင့် ကိ အဘယ်သိ့ရ ိင်သနည်းဟ

ေမးြမန်းတိင်ပင် ပီးမှ၊ ၁၆ မိမိတပည့်တိ့ ှ င့် ေဟ ဒ်တပည့်တိ့ကိ အထံေတာ်သိ့ေစလတ်၍

အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် သစာ ှ ိပါ၏။ အဘယ်သကိမ မေကာက်၊

လမျက် ှ ာကိမေထာက်ဘဲ ဘရားသခင်၏တရားလမ်းကိ ဟတ်မှန်စွာ ြပေတာ်မသည်ကိ

အက ်ပ်တိ့ သိ ကပါ၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သိ့ထင်ေတာ်မသနည်း။

ကဲသာဘရင်အားအခွန်ကိ ဆက်အပ်သ ေလာ။ မဆက်အပ်သေလာ အက ်ပ်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မပါဟ ေမးေလာက်က၏။ ၁၈ ေယ သည် ထိသတိ့၏ဆိးညစ်ေသာသေဘာကိ

သိေတာ်မလ င်၊ လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ၊့ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။

၁၉ အခွန်ေငွတြပားကိြပပါဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊ ေဒနာရိတြပားကိ ယခ့ဲက၏။

၂၀ ဤပံ ဤလိပ်စာကား၊ အဘယ်သ၏ပံ အဘယ်သ၏လိပ်စာြဖစ်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၂၁ ကဲသာဘရင်၏ပံ၊ လိပ်စာြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက်ကေသာ်၊

ေယ ကလည်း၊ ကဲသာဘရင်၏ဥစာကိ ကဲသာဘရင်အား ဆက်ေပးကေလာ့။

ဘရားသခင်၏ ဥစာကိကား ဘရားသခင်အားဆက်ေပးကေလာ့ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။

၂၂ ထိသတိ့သည် ကားရလ င်အ့ံ သ၍ အထံေတာ်မှ ထွက်သွား က၏။

၂၃ ထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းမ ှ ိဟ၍ အယ ှ ိေသာ ဇဒုကဲတိ့သည် ထိေန့၌

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ၂၄ အ ှ င်ဘရား၊ လမည်သည်ကား သားမ ှ ိဘဲေသလင်၊

သ၏မယားကိ သ့ညီသိမ်းယ၍ အစ်ကိအမျိုး မြပတ်ဆက် ွယ်ေစဟ ေမာေ ှ စီရင်ပါ ပီ။ ၂၅

အက ်ပ်တိ့တွင် ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက် ှ ိပါ၏။ အစ်ကိအ ကီးသည် မိန်းမ ှ င့် စံဘက်၍

သားမ ှ ိဘဲ ေသသြဖင့် မိမိမယားကိ မိမိညီ ှ င့် ကျန်ရစ်ေစ၏။ ၂၆ ထိအတ

တေယာက်ေနာက်တေယာက် ခနစ်ေယာက်ေသာညီအစ်ကိတိ့သည် ထိမိန်းမ ှ င့်

စံဘက် ပီးမှ ေသက၏။ ၂၇ ေနာက်ဆံး၌ မိန်းမသည်လည်း ေသေလ၏။ ၂၈

သိ့ြဖစ်၍ ထေြမာက်ရာကာလ၌ ထိမိန်းမသည် ခနစ်ေယာက်ေသာညီအစ်ကိတိ့တွင်

အဘယ်သ၏ မယားြဖစ်ရပါမည်နည်း။ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ထိမိန်းမ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ

ပကပီဟ ေမးေလာက်က၏။ ၂၉ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ကျမ်းစာကိနားမလည်၊

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်ကိ မသိေသာ ေကာင့် မှားေသာအယကိယက၏။

၃၀ ထေြမာက်ရာကာလ၌ စံဘက်ြခင်းကိ မ ပ၊ ထိမ်းြမားေပးစားြခင်းကိ မ ပ။

၃၁ ေကာင်းကင်သားဘရားသခင်၏ တမန်ေတာ်က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၃၂

ထိမှတပါး ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ြခင်းအရာမှာ၊ ဘရားသခင်က၊

ငါသည် အာြဗဟံ၏ ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်သည်ဟ

သင်တိ့အား မိန့် မက်ေတာ်မေကာင်းကိ သင်တိ့သည် မဘတ်ဘးသေလာ။

ဘရားသခင်သည် ေသေနေသာသတိ့၏ ဘရားမဟတ်၊ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏

ဘရားြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ပရိသတ်များတိ့သည် ကားရလ င်

ဆံးမသဝါဒ ေပးေတာ်မသည်ကိ အ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၃၄ ဇဒုကဲတိ့၏ စကားကိ

ေချေတာ်မေကာင်းကိ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်ကားလ င် စေဝးက၍၊ ၃၅ သတိ့အဝင်အပါြဖစ်ေသာ

ကျမ်းတတ်တေယာက်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှါ၊ ၃၆အ ှ င်ဘရား၊

ပညတိကျမ်း၌ အဘယ်မည်ေသာ ပညတ်သည်သာ၍ ကီးသနည်းဟ ေမးေလာက်ေသာ်၊

၃၇ ေယ က၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲဉာဏ် ှ ိသမ ှ င့်

ချစ်ေလာ့၊ ၃၈ ဟေသာ ပညတ်သည် ပဌမပညတ်ြဖစ်၏။ ကီးြမတ်ေသာ

ပညတ်လည်းြဖစ်၏။ ၃၉ ထိမှတပါး ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိယ် ှ င့်အမ
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ချစ်ေလာ့ဟေသာ ဒတိယကပညတ်သည် ပဌမ ပညတ် ှ င့် သေဘာတ၏။

၄၀ ဤပညတ် ှ စ်ပါးတိ့ကား ပညတိကျမ်း ှ င့် အနာဂတိကျမ်း ှ ိသမ တိ့၏

အချုပ်အြခာပင်ြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် စေဝး၍ေနကစဥ်တွင်

ေယ က၊သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်ကိအဘယ်သိ့ထင်မှတ်က သနည်း။ ၄၂အဘယ်သ၏

သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ဒါဝိဒ်၏သားြဖစ်သည်ဟ ေလာက်ကေသာ်၊

၄၃ သိ့ြဖစ်လ င် ဒါဝိဒ်သည် ခရစ်ေတာ်ကိ သခင်ဟ၍ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

အဘယ်ေကာင့် ေခ သနည်း။ ၄၄ ဒါဝိဒ်၏စကားမှာ ထာဝရဘရားက၊ သင်၏

ရန်သတိ့ကိ သင်၏ေြခတင်ရာ ငါမချမထားမီှတိင်ေအာင် ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိင်ေနေလာ့ဟ

ငါ၏သခင်အား မိန့်ေတာ်မသည်ဟ ဒါဝိဒ်ဆိသတည်း။ ၄၅ ထိသိ့ ဒါဝိဒ်သည်

ခရစ်ေတာ်ကိသခင်ဟ၍ ေခလင်၊ အဘယ်သိ့ သ၏သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ်

မသည် ှ ိေသာ်၊ ၄၆အဘယ်သမ စကားတခွန်းကိြပန်ေလာက်ြခင်းငှါ မတတ် ိင် က။

ထိေနမှ့စ၍ ေနာက်တဖန် အဘယ် သမ မေမးမေလ ာက်ဝ့ံက။

၂၃ ထိအခါ ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့် လေပါင်းတိ့အား

ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကား၊ ၂ ကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်

ေမာေ ှ ၏ထိင်ရာ ပလင်ေပ မှာထိင် က၏။ ၃ ထိ့ေကာင့် သတိ့စီရင်ထံးဖဲွသ့မ တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်၍ ပကေလာ့။ သတိ့၏အကျင့်အတိင်း မကျင့် က ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊

သတိ့သည် စီရင်ထံးဖဲွေ့သာ်လည်း ကိယ်တိင်မကျင့် က။ ၄ အလွန်ေလး၍

ထမ်းခဲေသာဝန်တိ့ကိ ြပင်ဆင်၍သတပါးပခံးေပ မှာ တင်တတ်က၏။ မိမိတိ့မကား

လက်ဖျား ှ င့် မ မေ လိ့က။ ၅ သတိ့သည် ပသမ ေသာအကျင့်အမတိ့ကိ

လများေ ှ မှ့ာ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ ပက၏။ ကျယ်ေသာ လက်ဖဲွတိ့့ကိ၎င်း၊

ကီးေသာ ပန်းပွားတိ့ကိ၎င်း ဝတ်ေလ့ ှ ိ က၏။ ၆ ပဲွသဘင်၊ တရားစရပ်တိ့၌

ြမင့် ြမတ်ေသာေနရာ ထိင်ရာကိ၎င်း၊ ၇ ေဈး၌ ိေသစွာ တ်ဆက်ြခင်းကိ၎င်း၊ အ ှ င်ဘရား

အ ှ င်ဘရားဟ လများေခ ေဝ ြခင်းကိ၎င်း ှ စ် သက်က၏။ ၈ သင်တိ့မကား

အ ှ င်ဘရားဟ ေခေဝ ြခင်းကိမခံ က ှ င့် ။ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ သင်တိ့ဥပဇ ာယ်

ဆရာတပါးတည်း ှ ိ၏။ သင်တိ့အေပါင်းသည် ညီအစ်ကိ ချင်းြဖစ် က၏။ ၉

ေြမ ကီးေပ မှာ အဘယ်သကိမအဘဟ၍မေခေဝ က ှ င့် ။ ေကာင်းကင်ဘံ၌

သင်တိ့အဘတပါး တည်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၀ ဥပဇ ာယ်ဆရာဟ ေခေဝ ြခင်းကိ မခံ က ှ င့် ။

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ သင်တိ့ဥပဇ ာယ်ဆရာတပါး တည်း ှ ိ၏။ ၁၁ သင်တိ့တွင်

အ ကီးြဖစ်ေသာသသည် သင်တိ့အေစခံြဖစ်ရ၏။ ၁၂အကင်သသည် မိမိကိချီးေြမာက်အ့ံ၊

ထိသသည် ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ေရာက်လတ့ံ။ အကင်သသည် မိမိကိ ှ ိမ့်ချအ့ံ၊ ထိသသည်

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်လတ့ံ။ ၁၃ လ ို ့ဝှက်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတိ၊့

သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်း ကင် ိင်ငံေတာ်၏

တံခါးကိလတိ့ေ ှ မှ့ာပိတ်ထား၍ မိမိတိ့လည်းမဝင်၊ ဝင်လိေသာသတိ့ကိလည်း ဆီးတား

က၏။ ၁၄ လ ို ့ဝှက်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတိ၊့ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ မတ်ဆိးမ အိမ်ကိ လယသိမ်းစား၍၊ အြပစ်မေပေစြခင်းငှါ ှ ည်စွာေသာ

ပဌနာစကားကိ ွတ်တတ်က၏။ ထိ့ေကာင့် သာ၍ ကီးစွာေသာ ဒဏ်ကိခံရကလတ့ံ။ ၁၅

လ ို ဝှ့က်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတိ၊့ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊

လ တ ေယာက်ကိပင် ဘာသာသွင်းြခင်းငှါ ကန်းေကာင်းေရေကာင်းပတ်ပတ်လှည့်လည်၍

ဘာသာသွင်း ပီးေသာသ ကိလည်း၊ မိမိတိ့ထက် ှ စ်ဆေသာငရဲသားြဖစ်ေစက၏။

(Geenna g1067) ၁၆ လမ်းြပေသာလကန်းတိ၊့ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

ဗိမာန်ေတာ်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င်မတည်။ ဗိမာန်ေတာ်၏

ေ ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င် တည်သည်ဟသင်တိ့ဆိ က၏။ ၁၇

လမိက်လကန်းတိ၊့ အဘယ်အရာသည်သာ၍ ြမတ်သနည်း။ ထိေ ကားြမတ်သေလာ။

ထိေ ကိ သန့် ှ င်းေစေသာ ဗိမာန်ေတာ်ကားြမတ်သေလာ။ ၁၈တနည်းကား၊ ယဇ်ပလင်ကိ

တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င် မတည်။ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ှ ိေသာ ပေဇာ်သကာကိ

တိင်တည်၍ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပလ င် တည်သည်ဟသင်တိ့ဆိက၏။ ၁၉လမိက်လကန်းတိ၊့

အဘယ်အရာသည်သာ၍ ြမတ်သနည်း။ ထိပေဇာ်သကာကား ြမတ်သေလာ။ ထိ

ပေဇာ်သကာကိ သန့် ှ င်းေစေသာ ယဇ်ပလင်ကားြမတ်သေလာ။ ၂၀ ထိ့ေကာင့်

ယဇ်ပလင်ကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိလ င်၊ ယဇ်ပလင်မှစ၍ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ ှ ိသမ ကိ တိင်

တည်၍ကျိန်ဆိသတည်း။ ၂၁ ဗိမာန်ေတာ်ကိတိင်တည်၍ကျိန်ဆိလ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်မှစ၍

ဗိမာန်ေတာ်၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာသ ကိ တိင်တည်၍ ကျိန်ဆိသတည်း။ ၂၂

ေကာင်းကင်ဘံကိတိင်တည်၍ ကျိန်ဆိလ င်၊ ပလင်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ

ထိင်ေတာ်မေသာ သကိ၎င်း တိင်တည်၍ကျိန်ဆိသတည်း။ ၂၃လ ို ဝှ့က်ေသာကျမ်း ပဆရာ၊

ဖာရိ ှ ဲတိ၊့ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ပင်စိမ်း၊ စမတ်၊ ဇိယာ၊

အသီးအ ွက်တိ့ကိ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ လကသည်တွင် တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ သတပါးကိ

သနား ြခင်း၊ သစာေစာင့် ြခင်းတည်းဟေသာ ပညတ်တရားတွင် ေလးေသာအရာတိ့ကိကား

လှပ်၍ထားက၏။ အရင် ဆိေသာအရာတိ့ကိ မလှပ်မထား၊ ေနာက်ဆိေသာအရာတိ့ကိ

ကျင့် ရမည်။ ၂၄ လမ်းြပေသာလကန်းတိ၊့ သင်တိ့သည် ြခင်တေကာင်ကိမ

မပါေစြခင်းငှါ ေရကိစစ်လျက် ှ င့် ကလား အပ်ကိ မျို က၏။ ၂၅ လ ို ့ဝှက်ေသာ

ကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတိ့ ၊ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊

ဖလား၊ လင်ပန်းကိ အြပင်၌ေဆးေကာက၏။ အတွင်း၌ကား လယြခင်း၊

မတရားသြဖင့် ကျင့် ြခင်း ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ၏။ ၂၆ မျက်စိကန်းေသာ ဖာရိ ှ ဲ၊ ဖလား၊

လင်ပန်းကိ အတွင်း၌ေ ှ ့ဦးစွာ ေဆးေကာေလာ့။ သိ့ ပလ င် အြပင် ကား

သန့် ှ င်းလိမ့်မည်။ ၂၇ လ ို ့ဝှက်ေသာ ကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတိ၊့ သင်တိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ အြဖူ သတ်ေသာသချုင်းတွင်း ှ င့်တက၏။

ထိတွင်းသည် အြပင်၌တင့်တယ်စွာတကား။ အတွင်း၌ကား လေသအ ိး၊

အညစ်အေကးအမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ၏။ ၂၈ ထိအတ သင်တိ့သည်အြပင်၌

လတိ့ေ ှ မှ့ာေြဖာင့် မတ်ဟန် ှ ိ၏။ အတွင်း၌ကား လ ို ဝှ့က်ြခင်း၊ မတရား သြဖင့် ကျင့် ြခင်း ှ င့်

ြပည့်လျက် ှ ိ က၏။ ၂၉ လ ို ့ဝှက်ေသာ ကျမ်း ပဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲတိ၊့ သင်တိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ပေရာဖက်မှစ၍ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့၏

သချုင်းတွင်း ှ င့် အ ိးအိးတိ့ကိ တည်လပ်၍ တန်ဆာဆင်သြဖင့် ၊ ၃၀ ငါတိ့သည်

ဘိးေဘးတိ့လက်ထက်၌ ှ ိလ င်၊ ပေရာဖက်တိ့ကိ သက်သည်အမကိလက်မခံ ပီဟ

ဆိက၏။ ၃၁ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ သင်တိ့သည် ပေရာဖက်တိ့ကိသတ်ေသာသတိ့၏

အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်သည်ကိ ကိယ်အဘိ့ ကိယ်သက်ေသခံက၏။ ၃၂ သိ့ြဖစ်၍ ဘိးေဘးတိ့၏

အကျင့် ပမာဏကိမီှေအာင် ကျင့် ကေလာ့။ ၃၃ ေ မဆိးအမျိုးတိ၊့ သင်တိ့သည်

အြပစ်ငရဲမှ အဘယ်သိ့လွတ် ိင် ကမည်နည်း။ (Geenna g1067) ၃၄ ထိ့ေကာင့်

ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ဟမကား ပေရာဖက်ပညာ ှ ိကျမ်း ပဆရာတိ့ကိသင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါ

ေစလတ်၏။ ထိသအချို ့တိ့ကိကွပ်မျက်၍ လက်ဝါးကပ်တိင်၌ သတ်ကလိမ့်မည်။

အချို ့တိ့ကိ တရားစရပ်၌ ိက်၍ တ မိမှ့တ မိသိ့့ ှ ဥ်းဆဲ ှ င်ထတ်ကလိမ့်မည်။ ၃၅

ထိ့ေကာင့် ေြဖာင့် မတ်ေသာ အာေဗလ၏အေသွးမှစ၍၊ အတွင်းဗိမာန်ေတာ် ှ င့်

ယဇ်ပလင်၏အကား ၌သင်တိ့သတ်ကေသာ ဗာရခိသားဇာခရိ၏အေသွးတိင်ေအာင်

ေြမ ကီးအေပ ၌ သွန်း ပီးသမ ေသာ သေတာ် ေကာင်းတိ့၏အေသွးသည် သင်တိ့

ေခါင်းေပ သိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၃၆ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဤအရာများတိ့သည်

ယခြဖစ်ေသာလများအေပ သိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၃၇ အိေယ ှ လင် မိ၊့ ေယ ှ လင် မိ၊့

သင်သည်ပေရာဖက်တိ့ကိသတ် မဲ ှ ိ၏။ သင် ှ ိရာသိ့ ေစလတ်ေသာ သတိ့ကိလည်း

ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် မဲ ှ ိ၏။ ကက်မသည် မိမိသားငယ်တိ့ကိ အေတာင်ေအာက်၌ စ ံ းသက့ဲသိ့

သင်၏သားတိ့ကိ စ ံ းေစြခင်းငှါ ကိမ်ဖန်များစွာ ငါအလိ ှ ိ ပီ။ သင်မကား အလိမ ှ ိ။ ၃၈

သင်တိ့ေနေသာအိမ်သည် သင်တိ့၌ လဆိတ်ညံလျက် ကျန်ရစ်ရ၏။ ၃၉ ငါဆိသည်ကား၊

ထာဝရဘရား၏အခွင့် ှ င့် ကလာေသာသသည်မဂလာ ှ ိေစေသာဟ သင်တိ့မေြပာမီှ

တိင်ေအာင် ယခမှစ၍ သင်တိ့သည်ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ရကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၄ ေယ သည် ဗိမာန်ေတာ်မှ ထွက်ကေတာ်မသည် ှ ိေသာ်၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ဗိမာန်ေတာ်၏ တိက် ေဆာင်များကိ ြပြခင်းငှါ အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်က၏။ ၂

ေယ ကလည်း၊ ဤအရာအလံးစံကိ သင်တိ့သည်ြမင် ကသည်မဟတ်ေလာ။

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ မ ဖိမချဘဲ ေကျာက်တခေပ မှာ တခမ မတည်မေနရဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိေနာက် သံလွင်ေတာင်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မစဥ်၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အြခားသမပါဘဲချဥ်းကပ်၍၊ ထိအမအရာတိ့သည် အဘယ်ကာလမှ ြဖစ်မည်ကိ၎င်း၊

ကိယ်ေတာ်သည်ကလာ၍ ဤကပ်ကမာကန်ေသာ ပပနိမိတ်သည်
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အဘယ်နိမိတ်ြဖစ်မည်ကိ၎င်း အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ ေလာက်က၏။ (aiōn g165) ၄

ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့ကိ အဘယ်သမ မလှည့် ြဖားေစြခင်းငှါ သတိ ပကေလာ့။ ၅

အများေသာသတိ့က၊ ငါသည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏ဟ ဆိလျက်၊ ငါ၏အေယာင်ကိေဆာင်၍

ေပလာ သြဖင့် လအများတိ့ကိ လှည့် ြဖား ကလိမ့်မည်။ ၆ သင်တိ့သည်

စစ်တိက်ြခင်းအေကာင်းကိ၎င်း၊ စစ်တိက်အ့ံေသာ သိတင်းစကားကိ၎င်း ကားရကလိမ့်

မည်။ သိ့ေသာ်လည်း စိးရိမ်တန်လပ်ြခင်းမ ှ ိေစြခင်းငှါ သတိ ပကေလာ့။

ထိအမအရာများသည်ြဖစ်ရမည်။ သိ့ေသာ်လည်း အဆံးသည်မြဖစ်ေသး။ ၇

လတမျိုး ှ င့်တမျိုး တ ိင်ငံ ှ င့်တ ိင်ငံ ရန်ဘက် ပကလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ်တိ့၌

အစာေခါင်းပါးြခင်း၊ ကာလနာများြပားြခင်း၊ ေြမ ကီးလပ်ြခင်းတိ့သည် ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၈

ထိအမအရာတိ့သည် ဒကဆင်းရဲြခင်း၏ အစအဦးပင်ြဖစ်သတည်း။ ၉ ထိကာလ၌

လများတိ့သည် သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ အေသသတ်ြခင်းကိခံေစြခင်းငှါ

အပ် ှ ံ ကလိမ့် မည်။ ငါ၏နာမေကာင့်လည်း ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ့သည် သင်တိ့ကိ

မန်း ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ထိကာလ၌အများေသာသတိ့သည် ေဖာက်ြပန်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊

အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် အပ်ကလိမ့်မည်။ ၁၁အချင်းချင်မန်း ကလိမ့်မည်။

မိစာပေရာဖက်အများတိ့သည် ေပလာ၍လအများတိ့ကိ လှည့်ြဖား က လိမ့်မည်။ ၁၂

မတရားေသာအမတိ့သည်များြပားသြဖင့် အများေသာသတိ့၏ ချစ်ြခင်းေမတာသည်

ေခါင်းပါးလိမ့် မည်။ ၁၃အကင်သသည် အဆံးတိင်ေအာင် တည်ကည်၏။ ထိသသည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၄လမျိုးအေပါင်းတိ့အား သက်ေသြဖစ်မည်အေကာင်း

ိင်ငံေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေလာကီ ိင်ငံအရပ်ရပ် ှ ိသမ တိ့၌

ေဟာရလိမ့်မည်။ သိ့ ပီးမှ အဆံးသည်ြဖစ်လတ့ံ။ ၁၅ ထိ့ေကာင့် ပေရာဖက်ဒံေယလ

ေဟာသည်အတိင်း ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ ွံ ့ ှ ာဘွယ်အရာသည် သန့် ှ င်းေသာအရပ်ဌာန၌

စိက်ေနသည်ကိ သင်တိ့ြမင်ရလ င်၊ ကျမ်းစာကိကည့်ေသာသသည် နားလည်ပါေစ။ ၁၆

ထိသိ့ ြမင်ရလ င်၊ ယဒြပည်၌ ှ ိေသာသတိ့သည် ေတာင်ေပ သိ့ေြပး ကေစ။ ၁၇

အိမ်မိးေပ မှာ ှ ိေသာသသည် အိမ်ထဲက ဥစာကိယြခင်းငှါ မဆင်းေစ ှ င့် ။ ၁၈

လယ်၌ ှ ိေသာသလည်း မိမိအဝတ်ကိ ယြခင်းငှါ ေနာက်သိ့ မြပန်ေစ ှ င့် ။ ၁၉

ထိေနရ့က်၌ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိန်းမ ှ င့် ိစိ့့သငယ် ှ ိေသာမိန်းမတိ့သည်

အလွန်ခက် ကလိမ့်မည်။ ၂၀ သင်တိ့ ေြပးရေသာအချိန်သည် ေဆာင်းကာလ၌မကျ၊

ဥပသ်ေန့၌လည်းမကျမည်အေကာင်း ဆ ေတာင်း ကေလာ့။ ၂၁ အေကာင်းမကား၊

ကမာဦးမှစ၍ ယခတိင်ေအာင်မြဖစ်စဖး၊ ေနာက်၌လည်း မြဖစ်လတ့ံေသာ ကီး စွာေသာ

ဒကသည် ထိကာလ၌ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၂ ထိကာလတာ ှ ည်လ င် အဘယ်သမ မလွတ် ိင်ရာ။

ေ ွးချယ်ေသာသတိ့အဘိ့အလိငှ့ါ ထိကာလသည် တိလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိအခါ သတပါးက

ဤအရပ်၌ ခရစ်ေတာ် ှ ိသည်၊ ထိအရပ်၌ ှ ိသည်ဟ ဆိေသာ်လည်းမယံက ှ င့် ။ ၂၄

အေကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်၏အေယာင်ကိေဆာင်ေသာသ ှ င့် မိစာပေရာဖက်တိ့သည်

ေပလာ၍ ေ ွးချယ်ေသာသတိ့ကိပင် လှည့် ြဖား ိင်လ င် လှည့် ြဖားေလာက်ေအာင်

ကီးစွာေသာနိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ် ေသာအမတိ့ကိ ြပကလိမ့်မည်။ ၂၅

ထိအေကာင်းအရာတိ့ကိ ငါေြပာ ှ င့် ပီ။ ၂၆ ထိ့ေကာင့် သတိ့ကခရစ်ေတာ်သည်

ေတာ၌ ှ ိသည်ဟဆိေသာ်လည်း မထွက်မသွား က ှ င့် ။ တိက်ခန်း၌ ှ ိသည်ဟ

ဆိေသာ်လည်း မယံက ှ င့် ။ ၂၇ လ ပ်စစ်သည် အေ ှ မှ့ြပက်၍အေနာက်တိင်ေအာင်

ထွန်းလင်းသက့ဲသိ၊့ လသားသည် ကလာေတာ် မလတ့ံ။ ၂၈ အေသေကာင် ှ ိရာ၌

ေ လင်းတတိ့သည် စေဝးကလတ့ံ။ ၂၉ ထိကာလ၏ ဒကဆင်းရဲြခင်းေနာက် တ်ခနဲ

ေနသည်မိက်လိမ့်မည်။ လသည် အေရာင်ကိမေပး။ ကယ်တိ့သည် ေကာင်းကင်မှ

ကျကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်တန်ခိးတိ့သည် တန်လပ်ကလိမ့်မည်။ ၃၀

ထိအခါ လသား၏နိမိတ်လကဏာသည် ေကာင်းကင်၌ထင် ှ ားလိမ့်မည်။

ေြမ ကီးေပ မှာ လအေပါင်း တိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်း က၍၊

လသားသည် ကီးစွာေသာ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ကိေဆာင်လျက်၊ မိဃ်းတိမ် ကိစီး၍

ကလာေတာ်မသည်ကိြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၃၁လသားသည် မိမိတမန်တိ့ကိေစလတ်၍

တံပိးခရာကိြပင်းစွာမတ်ေစေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ေ ွး ချယ်ေတာ်မေသာသတိ့ကိ

အရပ်ေလးမျက် ှ ာ၊ ေကာင်းကင်ေအာက်ထက်ဝန်းကျင်တိ့မှ ေခ ၍စ ံ း ကလတ့ံ။ ၃၂

သေဘာသဖန်းပင်ကိ အစဲွ ပ၍ ပံသက်ေသတခကိမှတ်ကေလာ့။ သေဘာသဖန်းပင်သည်

အခက် အလက် ၍ အ ွက်ေပါက်ေသာအခါ ေ ွကာလနီးသည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၃၃

ထိနည်းတ၊ ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့ကိြမင်ရလ င် လသားသည်တံခါးဝတိင်ေအာင်

အနီးသိ့ ေရာက်ေတာ်မသည်ကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ၃၄ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ယခြဖစ်ေသာလများမကန်မီှ ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့သည် ြဖစ် ကလိမ့် မည်။ ၃၅

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးမတည်ေသာ်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်။ ၃၆

ထိအချိန်နာရီကိကား အဘယ်သမ မသိ။ ေကာင်းကင်တမန်မသိ။

ငါ့ခမည်းေတာ်တပါးတည်းသာ သိ ေတာ်မ၏။ ၃၇ လသားသည် ကလာေသာအခါ

ေနာဧလက်ထက်၌ ြဖစ်သက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၈ ေရလမ်းမိးြခင်းမြဖစ်မီှကာလ၌

ေနာဧသည် သေဘာထဲသိ့ဝင်ေသာေနတိ့င်ေအာင် လများတိ့သည်

စားေသာက်လျက်၊ ထိမ်းြမားစံဘက်လျက်ေန၍၊ ၃၉ ေရလမ်းမိးြခင်းေရာက်သြဖင့်

လခပ်သိမ်းတိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းသည်တိင်ေအာင် သတိမ့ဲေနကသည်

နည်းတ၊ လသားကလာေသာအခါ၌ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄၀ ထိအခါ လယ်၌ ှ ိေသာ

သ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိသိမ်းယ၍တေယာက်မကား ေနရစ်ရ လတ့ံ။ ၄၁

ကိတ်ဆံ ကိတ်ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိသိမ်းယ၍တေယာက်မကား

ေနရစ်ရလတ့ံ။ ၄၂ သင်တိ့အ ှ င်သည် အဘယ်အချိန်နာရီ၌ေရာက်လာမည်ကိ

သင်တိ့မသိေသာေကာင့် ေစာင့် ေနက ေလာ့။ ၄၃ သခိးလာမည်အချိန်နာရီကိ

အိမ် ှ င်သိရလ င်၊ မိမိအိမ်ကိမထွင်းမေဖာက်ေစြခင်းငှါ၊ ေစာင့် ေနလိမ့် မည်ကိ

သင်တိ့သိ က၏။ ၄၄ ထိေကာင့် သင်တိ့သည်ြပင်ဆင်လျက်ေနကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ မထင်မမှတ်ေသာ အချိန်နာရီ၌ လသားသည်ကလာလိမ့်မည်။

၄၅ အ ှ င်သည် မိမိအိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့အား အချိန်တန်လ င်

အစားအေသာက်တိ့ကိ ေဝဖန်ေစ ြခင်းငှါ အအပ်အချုပ်ခန့်ထား၍၊ သစာ ှ င့် ၎င်း၊

သတိပညာ ှ င့် ၎င်း ြပည့် စံေသာကန်ကား အဘယ်သနည်း။ ၄၆ အကင်ကန်သည်

ဤသိ့ ပလျက်ေနသည်ကိ အ ှ င်သည်ြပန်လာ၍ေတွ၏့။ ထိကန်သည် မဂလာ ှ ိ ၏။ ၄၇

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အ ှ င်သည် မိမိဥစာ ှ ိသမ တိ့ကိ ထိကန်၌ အပ်လိမ့်မည်။ ၄၈

သိ့မဟတ်မကား၊ အကင်ကန်ဆိးက ငါ့အ ှ င်လာခ့ဲလိမ့်မည်ဟ စိတ်ထဲ၌ေအာက်ေမ့သည်။

၄၉ ကန်ချင်းတိ့ကိ ိက်ပတ်လျက် ေသေသာက်ကူးေသာသတိ့ ှ င့်တကွ

စားေသာက်လျက်ေန၏။ ၅၀ ထိကန်မကည့် မေမ ာ်ေသာေနရ့က်၊

မကားမသိေသာအချိန်နာရီ၌ သခင်သည်ေရာက်လာလ င်၊ ၅၁ ထိကန်သည်

ြပင်းြပစွာကွပ်မျက်ဆံးမ၍၊ ငိေကးြခင်း၊ အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်း ှ ိရာအရပ်၌ လ ို ့ဝှက်ေသာ

သတိ့ ှ င့်တကွ ေနရာချလတ့ံ။

၂၅ ထိအခါ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည်ကား၊ မဂလာေဆာင်လလင်ကိ

ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ မီးခွက်ကိ ကိင်ယ၍

ထွက်သွားေသာသတိ့သမီးတကျိပ် ှ င့်တ၏။ ၂ ထိသတိ့သမီးတိ့တွင် ငါးေယာက်သည်

ပညာသတိ ှ ိ က၏။ ငါးေယာက်မကား အမိက်ြဖစ် က၏။ ၃ မိက်ေသာသတိ့သည်

မီးခွက်တိ့ကိသာယ၍ ဆီကိ မယက။ ၄ ပညာသတိ ှ ိေသာသတိ့မကား၊ မီးခွက် ှ င့်တကွ

ဘး၌ပါေသာဆီကိလည်း ယက၏။ ၅ မဂလာေဆာင်လလင်သည် မလာဘဲေနစဥ်၊

ထိသတိ့သမီးအေပါင်းတိ့သည် ငိက်၍အိပ်ေပျာ် က၏။ ၆ သန်းေခါင်ယံ၌ကည့် ပါ။

မဂလာေဆာင်လလင်သည် လာ ပီ။ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါ ထွက်သွား ကကန်ဟ

ေကးေကာ်လ င်၊ ၇ ထိသတိ့သမီးအေပါင်းတိ့သည် ထ၍မီးခွက်များကိ ြပင်ဆင် က၏။ ၈

မိက်ေသာသတိ့က ငါတိ့ဆီမီးေသပါ ပီ။ သင်တိ့ ဆီကိအနည်းငယ်ေပးပါဟ

ပညာ ှ ိေသာသတိ့အား ေတာင်း က၏။ ၉ ပညာ ှ ိေသာသတိ့ကလည်း သင်တိ့အဘိ့ ှ င့်

ငါတိ့အဘိ့ ဆီမေလာက်။ ထိ့ေကာင့် ဆီေရာင်းေသာသ ှ ိရာသိ့သွား၍

ကိယ်သံးဘိ့ဝယ်လ င် သာ၍ေကာင်းသည်ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၀ ထိသတိ့သည်

ဆီဝယ်သွားသည်အခိက်တွင် မဂလာေဆာင်လလင်သည်လာ၍၊ အသင့် ှ ိေသာ သတိ့

သမီးတိ့သည် လလင် ှ င့်အတ ပဲွသိ့ဝင် က ပီးလ င် တံခါးကိပိတ်ထား၏။ ၁၁ ထိေနာက်

ကင်းေသာသတိ့သမီးတိ့သည်လာ၍ အ ှ င်၊ အ ှ င်၊ ကန်မတိ့အား တံခါးကိဖွင့် ပါဟ

ေတာင်းေလာက်ကေသာ်၊ ၁၂ အ ှ င်ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့ကိ ငါမသိဟ

ြပန်ေြပာေလ၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍ လသားသည် ကလာအ့ံေသာေနရ့က်၊ အချိန်နာရီကိ

သင်တိ့သည်မသိေသာေကာင့် ေစာင့် ေနကေလာ့။ ၁၄ ဥပမာကား၊ လတဦးသည်
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အြခားေသာြပည်သိ့သွားမည်ဟအ ကံ ှ ိလျက်၊ မိမိငယ်သားတိ့ကိေခ ၍ မိမိဥစာများကိ

အပ်ေပး၏။ သတိ့သည် အသီးအသီးအစွမ်းသတိ ှ ိသည်အတိင်း၊ တဦး၌

ေငွအခွက်ငါးဆယ်၊ ၁၅ တဦး၌ အခွက် ှ စ်ဆယ်၊ တဦး၌ အခွက်တဆယ်ကိ

အပ်ေပး ပီးမှ ချက်ြခင်းသွားေလ၏။ ၁၆ အခွက်ငါးဆယ်ကိခံေသာသသည်

သွား၍ကန်သွယ်ြခင်းကိ ပသြဖင့် အြခားေသာအခွက်ငါးဆယ်ကိ

အြမတ်ရေလ၏။ ၁၇ ထိနည်းတ အခွက် ှ စ်ဆယ်ကိခံေသာသသည်လည်း၊

အြခားေသာအခွက် ှ စ်ဆယ်ကိ အြမတ်ရေလ၏။ ၁၈ အခွက်တဆယ်ကိ

ခံေသာသမကား၊ သွား၍ ေြမ၌တွင်းတး ပီးလ င် အ ှ င်၏ေငွကိဝှက်ထားေလ၏။ ၁၉

ကာလကာြမင့် ပီးမှ ထိငယ်သားတိ့၏ အ ှ င်သည်လာ၍ သတိ့ကိစာရင်းယေလ၏။ ၂၀

အခွက်ငါးဆယ်ကိ ခံေသာသသည်ချဥ်းကပ်၍ အြခားေသာအခွက်ငါးဆယ်ကိဆက်လျက်၊

သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ အခွက်ငါးဆယ်ကိ အပ်ေပးေတာ်မ၏။

အြခားေသာအခွက်ငါးဆယ်ကိ အက ်ပ် အြမတ်ရပါ ပီဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၁

အ ှ င်ကလည်၊ သာဓ၊ သစာ ှ ိေသာ ငယ်သားေကာင်း။ သင်သည်

အမငယ်၌သစာေစာင့် ေလ ပီ။ များ စွာေသာ အမအခွင့် ကိ သင်၌ငါအပ်ေပးမည်။

သင်၏သခင် ှ င့်အတ စည်းစိမ်ကိဝင်စားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၂အခွက် ှ စ်ဆယ်ကိ

ခံေသာသသည်လည်းချဥ်းကပ်၍ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ အခွက် ှ စ် ဆယ်ကိ

အပ်ေပးေတာ်မ၏။ အြခားေသာအခွက် ှ စ်ဆယ်ကိ အက ်ပ်အြမတ်ရပါ ပီဟ

ေလာက်ေလေသာ်၊ ၂၃ အ ှ င်က၊ သာဓ သစာ ှ ိေသာငယ်သားေကာင်း၊ သင်သည်

အမငယ်၌သစာေစာင့် ေလ ပီ။ များစွာေသာ အမအခွင့် ကိ သင်၌ ငါအပ်ေပးမည်။ သင်၏

သခင် ှ င့်အတ စည်းစိမ်ကိဝင်စားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ အခွက်တဆယ်ကိ

ခံေသာသသည်လည်း ချဥ်းကပ်၍ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ခဲယဥ်းေသာသြဖစ် သည် ှ င့်

ကိယ်မစိက်မပျိုးေသာအရပ်၌ရိတ်၍၊ ကိယ်မြဖန့်မ ကဲေသာအရပ်၌ စသိမ်းတတ်သည်ကိ

အက ်ပ် သိ၍၊ ၂၅ ေကာက်ေသာေကာင့် ၊ အြခားသိ့သွား၍ ကိယ်ေတာ်၏

ေငွအခွက်တဆယ်ကိ ေြမ၌ဝှက်ထားပါ ပီ။ ယခကိယ်ေတာ်၏ ဥစာ ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်၏။

၂၆အ ှ င်ကလည်း၊ ဆိးညစ်ပျင်းရိေသာငယ်သား၊ ငါသည် ကိယ်မစိက်မပျိုးေသာအရပ်၌

ရိတ်၍၊ ကိယ် မြဖန့်မ ကဲေသာအရပ်၌ စသိမ်းသည်ကိ သင်သိသည်မှန်လ င်၊

၂၇ ငါ့ေငွကိ ပဲွစားလက်သိ့အပ်ရမည်။ ထိသိ့အပ်လ င် ငါြပန်လာေသာအခါ

ေငွရင်း ှ င့်အတိးကိရ ိင်၏။ ၂၈ ထိ့ေကာင့် အခွက်တဆယ်ကိ ထိသ၏လက်မှ တ်က။

အခွက်တရာ ှ ိေသာသကိ ေပးက။ ၂၉အေကာင်းမကား၊ အကင်သသည်ရတတ်၏။

ထိသ၌ ကယ်ဝြပည့်စံေစြခင်းငှါ ေပးဦးမည်။ အကင်သ သည် ဆင်းရဲ၏။

ထိသ၌ ှ ိသမ ကိပင် တ်လိမ့်မည်။ ၃၀ အသံးမရေသာ ထိငယ်သားကိငိေကးြခင်း၊

အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်း ှ ိရာ၊ ြပင်အရပ်ေမှာင်မိက်ထဲသိ့ ှ င် ထတ်ချလိက် ကဟ

စီရင်ေတာ်မ၏။ ၃၁ လသားသည် မိမိဘန်းအာ ေဘာ်ကိ ေဆာင်လျက်၊

သန့် ှ င်းေသာ ေကာင်းကင်တမန်များ အြခံအရံ တိ့ ှ င့်တကွ ကလာေတာ်မေသာအခါ

ဘန်း ှ ိေသာ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်၍၊ ၃၂ ေ ှ ေ့တာ်၌ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ

စေဝးေစသြဖင့် ၊ သိးထိန်းသည် သိး ှ င့် ဆိတ်တိ့ကိ အသီးအြခားခဲွ၍၊ ၃၃ သိးတိ့ကိ

လက်ျာေတာ်ဘက်၊ ဆိတ်တိ့ကိ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ ထားေတာ်မလတ့ံ။ ၃၄ ထိအခါ

လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ှ ိေသာ သတိ့အား မင်း ကီးက၊ ငါ့ခမည်းေတာ်ထံ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံေသာသတိ၊့ ကမာဦးကပင် သင်တိ့အဘိ့ ြပင်ဆင်ေသာ ိင်ငံကိ လာ၍အေမွခံ ကေလာ့။

၃၅အေကာင်းမကား၊ ငါသည် မွတ်သိပ်ေသာအခါ သင်တိ့သည် ေကးက၏။ ငါသည်

ေရငတ်ေသာအခါ သင်တိ့သည် ေသာက်ဘိ့ေပး က၏။ ငါသည် ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာအခါ

သင်တိ့သည် ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာအခါ သင်တိ့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပက၏။ ၃၆

ငါသည် အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိေသာအခါ သင်တိ့သည် အဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်း က၏။

ငါသည် အနာ ေရာဂါ စဲွေသာအခါ သင်တိ့သည်ကည့် ပစက၏။ ငါသည်

ေထာင်ထဲမှာေနရေသာအခါ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ့လာက၏ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၇

ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့က၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် မွတ်သိပ်ေတာ်မသည်ကိ အဘယ်အခါ၌

အက ်ပ် တိ့သည်ြမင်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ လပ်ေကးပါသနည်း။ ေရငတ်ေတာ်မသည်ကိ

အဘယ်အခါ၌ အက ်ပ်တိ့သည် ြမင်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ေသာက်ဘိ့ေပးပါသနည်း။ ၃၈

ဧည့်သည်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ အဘယ်အခါ၌ အက ်ပ်တိ့သည်ြမင်၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ

ကိယ်ေတာ် အား ပပါသနည်း။ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိေတာ်မသည်ကိ အဘယ်အခါ၌

အက ်ပ်တိ့သည်ြမင်၍ ကိယ်ေတာ် ကိ အဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်းပါသနည်း။ ၃၉

အနာစဲွေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ေထာင်ထဲမှာ ေနေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်အခါ၌

အက ်ပ်တိ့သည် ြမင်၍ အထံေတာ်သိ့ ေရာက်ပါသနည်းဟ ြပန်၍ေလာက်ကေသာ်၊ ၄၀

မင်း ကီးက၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ဤသတည်းဟေသာ ငါ့ညီတိ့တွင်

အငယ်ဆံးေသာ သတေယာက်အား ပကသမ တိ့ကိ ငါ့အား ပက ပီဟ

ြပန်၍မိန့်ေတာ်မလတ့ံ။ ၄၁ ထိအခါ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ ှ ိေသာသတိ့အား

မင်း ကီးက၊ ကျိန်ြခင်းကိ ခံရေသာသတိ၊့ မာရန်နတ် ှ င့် သ၏တမန်တိ့အဘိ့

ြပင်ဆင်ေသာထာဝရမီးထဲသိ့ ငါ့ထံမှ ခွာသွား ကေလာ့။ (aiōnios g166) ၄၂

အေကာင်းမကား၊ ငါသည် မွတ်သိပ်ေသာအခါ သင်တိ့သည်မေကး၊ ငါသည်

ေရငတ်ေသာအခါ သင် တိ့သည် ေသာက်ဘိ့မေပး။ ၄၃ ငါသည် ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာအခါ

သင်တိ့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကိမ ပ။ ငါသည် အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ေသာအခါ

သင်တိ့သည် အဝတ် ှ င့် မဖံးမလမ်း။ ငါသည် အနာေရာဂါစဲွေသာအခါ၌၎င်း၊ ေထာင်ထဲမှာ

ေနရ ေသာအခါ၌၎င်း၊ သင်တိ့သည် မကည့် မ ပစကဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၄၄

ထိသတိ့က၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် မွတ်သိပ်ေတာ်မြခင်း၊ ေရငတ်ေတာ်မြခင်း၊

ဧည့်သည်ြဖစ်ေတာ်မ ြခင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိေတာ်မြခင်း၊ အနာစဲွေတာ်မြခင်း၊

ေထာင်ထဲမှာေနေတာ်မြခင်းတိ့ကိ အက ်ပ်တိ့ သည် အဘယ်အခါ၌ြမင်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ

မ ပစမလပ်ေကးဘဲ ေနပါသနည်းဟ ြပန်၍ေလာက်ကေသာ်၊ ၄၅ မင်း ကီးက၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ဤသတိ့တွင် အငယ်ဆံးေသာသတေယာက်အား

မ ပသမ တိ့ကိ ငါ့အား မ ပကပီဟ ြပန်၍မိန့်ေတာ်မလတ့ံ။ ၄၆ ထိသတိ့သည်

ထာဝရအြပစ်ဒဏ်ခံရာသိ့၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့မကား၊ ထာဝရအသက် ှ င်ရာ သိ့၎င်း

သွားရကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166)

၂၆ ထိေဒသနာေတာ် ှ ိသမ တိ့ကိ ေယ သည် အကန်အစင်ေဟာေတာ်မ ပီးလ င်၊

တပည့် ေတာ်တိ့အား၊ ၂ ှ စ်ရက်လွန်မှပသခါပဲွေနေ့ရာက်မည်ကိ

သင်တိ့သိ က၏။ ထိအခါ လသားကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက် သတ်ေစြခင်းငှါ

အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးကျမ်း ပဆရာတိ့ ှ င့်

လတိ့တွင် အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသတိ့သည်၊ ကယာဖအမည် ှ ိေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏

အိမ်ဦး၌ စည်းေဝးက ပီးလ င်၊ ၄ ေယ ကိ ပရိယာယ်အားြဖင့် ဘမ်းဆီး၍ သတ်အ့ံေသာငှါ

တိင်ပင် က၏။ ၅ သိ့ေသာ်လည်း လများတိ့သည် န်းရင်းခတ်ြဖစ်မည်ကိစိးရိမ်၍

ပဲွေနတွ့င်မ ပ ှ င့် ဦးဟ ေြပာဆိက၏။ ၆ ေဗသနိ ွာတွင် ှ ိမန်အမည် ှ ိေသာလ ၏ အိမ်၌

ေယ ှ ိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၇ မိန်းမတေယာက်သည် အဘိးများစွာထိက်ေသာ

ဆီေမးေကျာက်ြဖူခွက်တလံးကိ အထံေတာ်သိ့ ယခ့ဲ၍၊ စားပဲွနားမှာ ေလျာင်းေတာ်မေသာ

ကိယ်ေတာ်၏ေခါင်းေပ ၌ သွန်းေလာင်းေလ၏။ ၈ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ြမင်လ င်

ေဒါသစိတ် ှ ိသည်ြဖစ်၍ အဘယ်ေကာင့် အကျိုးမ့ဲဆံးေစသနည်း။ ၉ ထိဆီေမးကိ

အဘိးများစွာ ှ င့် ေရာင်း၍ ဆင်းရဲေသာသတိ့အား ေပးစရာေကာင်းသည်ဟဆိက၏။ ၁၀

ေယ သည် သိေတာ်မလ င် ထိမိန်းမကိ အဘယ်ေကာင့် ေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။ သသည်

ငါ၌ ေကာင်း ေသာအမကိ ပ ပီ။ ၁၁ဆင်းရဲေသာသတိ့သည် သင်တိ့၌ အစဥ် ှ ိ က၏။

ငါမကား သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိသည်မဟတ်။ ၁၂ ဤဆီေမးကိ ငါ့ကိယ်အေပ ၌

သွန်းေလာင်းသည်မှာ ငါ့အေလာင်းကိ သ ဂဟ်မည်ဟ ြပင်ဆင်ြခင်းငှါ ပသတည်း။ ၁၃

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေြမတြပင်လံးတွင် ေဟာေသာအရပ်ရပ်တိ့၌

ဤမိန်းမကိ ေအာက်ေမ့စရာဘိ့ သ ပေသာဤအမကိ ကားေြပာရကလတ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိအခါ တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ထံ သိ့သွား၍၊ ၁၅ အက ်ပ်သည် ေယ ကိ

ကိယ်ေတာ်တိ့လက်သိ့အပ်လ င် အဘယ်မ ေလာက်ေပးပါမည်နည်းဟ ေလာက်ေသာ်၊

ထိသတိ့က ေငွအကျပ်သံးဆယ်ေပးမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၁၆ ထိအခါမှစ၍

ကိယ်ေတာ်ကိအပ်ြခင်းငှါ အဆင်သင့် ေသာအချိန်ကာလကိ ှ ာ ကံလျက်ေန၏။

၁၇ အဇမပဲွ ပဌမေန့၌ တပည့် ေတာ်တိ့သည် အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

ကိယ်ေတာ်သည် ပသခါပဲွကိ စား ေတာ်မဘိ့ရာ အဘယ်အရပ်၌ အက ်ပ်တိ့သည်
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ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှါ အလိ ှ ိေတာ်မသနည်းဟ ေမးကေသာ်၊ ၁၈ ကိယ်ေတာ်က၊ မိတွ့င်

ဤမည်ေသာသ၏အိမ်သိ့သွား က၊ ဆရာမှာလိက်သည်ကား၊ ငါ့အချိန်နီး ပီ။ သင့် အိမ်၌

ငါ့တပည့်တိ့ ှ င့်တကွ ပသခါပဲွကိ ငါခံမည်ဟ ထိသကိ ေြပာကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

တပည့် ေတာ်တိ့သည် စီရင်ေတာ်မသည်အတိင်း ပ၍ ပသခါပဲွကိ ြပင်ဆင် က၏။

၂၀ ညဦးယံအချိန်ေရာက်မှ တပည့် ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ ှ င့်အတ စားပဲွ၌

ေလျာင်းေတာ်မ၏။ ၂၁ စား၍ေနကစဥ် ကိယ်ေတာ်က၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့တွင်

တစံတေယာက်ေသာသသည် ငါ့ကိ အပ် ှ ံ လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၂

တပည့် ေတာ်တိ့သည် အလွန်ဝမ်းနည်း၍ သခင်၊ အက ်ပ်ေလာဟ

အသီးအသီးေမးေလာက်က၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်ကလည်း ငါ ှ င့်အတ ပကန်တွင်

လက် ိက်ေသာသသည် ငါ့ကိ အပ် ှ ံ လိမ့်မည်။ ၂၄ ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း

လသားသည်သွားရမည်။ သိ့ေသာ်လည်း လသားကိအပ် ှ ံ ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ၏။

ထိသသည် ဘွားြမင်ြခင်းကိမခံရလ င် အေနသာ၍ေကာင်းသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅

ကိယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ မည့်သယဒ ှ ကာ တ် ကလည်း၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်ေလာဟ

ေမးေလာက် လ င်၊ သင်ဆိသည့်အတိင်းမှန်သည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိအခါ

စားလျက်ေနကစဥ်တွင်၊ ေယ သည် မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးမှ မန့်ကိဖ့ဲ၍၊

ဤမန့်ကား ငါ၏ကိယ်ြဖစ်၏။ ယ၍စားကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလျက်၊ တပည့်ေတာ်တိ့အား

ေပးေတာ်မ၏။ ၂၇ ခွက်ကိလည်းယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးမှ သတိ့အားေပးေတာ်မ၍

သင်တိ့ ှ ိသမသည် ေသာက် ကေလာ့။ ၂၈ဤခွက်ကား ပဋိညာဥ်တရားသစ် ှ င့် ဆိင်၍

လများတိ့၏အြပစ်ကိလွတ်ေစြခင်းငှါ သွန်းေသာ ငါ၏ အေသွးြဖစ်၏။ ၂၉ ငါဆိသည်ကား၊

ဤစပျစ်ရည်မျိုးအသစ်ကိ ငါ့ခမည်းေတာ်၏ ိင်ငံ၌ သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါမေသာက်မီှ

ေနတိ့င်ေအာင် ယခမှစ၍တဖန် ငါမေသာက်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိ့ေနာက်

သီချင်းဆိ က ပီးမှ သံလွင်ေတာင်သိ့ ထွက်သွား က၏။ ၃၁ ထိအခါ ေယ ကလည်း၊

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သိးထိန်းကိငါ ိက်သတ်၍ သိးတိ့သည် ကဲွလွင့် ရ က

လိမ့်မည်ဟ ေရးထားသည် ှ င့်အညီ၊ ယေန့ညဥ့်တွင် သင်တိ့ ှ ိသမသည်

ငါ့ေ ကာင့် စိတ်ပျက်ကလိမ့်မည်။ ၃၂ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည်ထေြမာက် ပီးမှ သင်တိ့ေ ှ ့

ဂါလိလဲြပည်သိ့သွားမည်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၃၃ ေပတ က၊ ဤသ ှ ိသမ တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ေကာင့် စိတ်ပျက် ကေသာ်လည်း၊ အက ်ပ်သည် စိတ် အလင်းမပျက်ပါဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယေန့ညဥ့်တွင် ကက်မတွန်မီှ

သင်သည်သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိ ြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၅

ေပတ က၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွေသရေသာ်လည်း အက ်ပ်သည်ကိယ်ေတာ်ကိ

မြငင်းမပယ်ပါဟ ေလာက်ြပန်၏။ တပည့် ေတာ်အေပါင်းတိ့သည်လည်း

ထိနည်းတေလာက်က၏။ ၃၆ ထိအခါ ေယ သည် သတိ့ ှ င့်အတ ေဂသေ ှ မန်အရပ်သိ့

ေရာက်ေတာ်မလ င်၊ ငါသည် ဟိအရပ်သိ့ သွား၍ ဆေတာင်းစဥ်တွင် ဤအရပ်၌

ထိင်ေနကေလာ့ဟ တပည့် ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၃၇ ေပတ ှ င့်

ေဇေဗဒဲ၏သား ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေခ သွား၍၊ ှ လံးေသာစိတ်ပပန်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေတာ် မ၏။

၃၈ ထိအခါ ေယ က၊ ငါသည် ေသေလာက်ေအာင် စိတ် ှ လံးအလွန် ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။

ဤအရပ်၌ ငါ ှ င့် အတေစာင့် ၍ ေနကေလာ့ဟ တပည့် ေတာ်သံးေယာက်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ထိမှ အနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င် ြပပ်ဝပ်၍အက ်ပ်အဘ၊

ဤခွက်သည် အက ်ပ်ကိလွန်သွား ိင်လ င် လွန်သွားပါေစေသာ။ သိ့ေသာ်လည်း

အက ်ပ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း မြဖစ်ပါေစ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိသည် အတိင်း

ြဖစ်ပါေစေသာဟ ဆေတာင်းေတာ်မ၏။ ၄၀တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်၍ သတိ့သည်

အိပ်ေပျာ်လျက်ေနကသည်ကိ ေတွေ့တာ်မလ င်၊ သင်တိ့ သည် တနာရီခန့်မ

ငါ ှ င့်အတေစာင့် ၍ေနြခင်းငှါ ဤသိ့မစွမ်း ိင်သေလာ။ ၄၁ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း ဆေတာင်းလျက်ေစာင့် ေနကေလာ့။ စိတ်ဝိညာဥ် ကား

ေစတနာ ှ ိြငားေသာ်လည်း၊ ကိယ်မကား အားနည်းသည်ဟ ေပတ အား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊

၄၂တဖန်သွား၍ အက ်ပ်အဘ၊ ဤခွက်ကိအက ်ပ်မေသာက်ဘဲ လွန်၍မသွားရလ င်

ကိယ်ေတာ် အလိ ှ ိသည်အတိင်း ြဖစ်ပါေစေသာဟ ဆေတာင်းြပန်၏။ ၄၃

ထိေနာက်တပည့် ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့လာ၍ သတိ့သည် မျက်စိေလးလံသြဖင့်

တဖန်အိပ်ေပျာ်လျက် ေနက သည်ကိေတွေ့တာ်မလ င်၊ ၄၄ သတိ့ကိထားခ့ဲ၍

တဖန်သွား ပီးလ င် ေ ှ ့ မက်ဆိသည်နည်းတ သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ဆေတာင်း ေတာ်မ၏။

၄၅ ထိေနာက် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ြပန်လာလ င် ယခအိပ်ေပျာ်၍ ငိမ်ဝပ်စွာေနကေလာ့။

လသားကိ ဆိးေသာသတိ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ရေသာအချိန်ေရာက်လာ ပီ။ ၄၆ထက၊ ငါတိ့သည်

သွား ကကန်အ့ံ။ ငါ့ကိ အပ် ှ ံ ေသာသသည် ေရာက်လာ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄၇ ထိသိ့ မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင်ပင် တပည့် ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ

ယဒ ှ ကာ တ်လာ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လတိ့တွင်အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသများ

ေစလတ်ေသာလအစအေဝးအေပါင်း တိ့ သည် ထား ှ င့် ဒတ်များကိ ကိင်လျက်ပါ က၏။

၄၈ ကိယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ ေသာသက၊ ငါနမ်းေသာသသည် ေယ ပင်ြဖစ်၏။

သကိ့ဘမ်း ကဟ ထိသတိ့အား အမှတ်ေပးခ့ဲသည်အတိင်း၊ ၄၉ ကိယ်ေတာ်ရင်းသိ့

ချက်ြခင်းချဥ်းကပ်၍ အ ှ င်ဘရား၊ မဂလာ ှ ိပါေစေသာဟ ဆိလျက်နမ်းေလ၏။ ၅၀

ေယ ကလည်း၊ အေဆွ၊ အဘယ်အခင်း ှ ိ၍ လာသနည်းဟေမးေတာ်မ ပီးမှ၊

ထိသများတိ့သည် လာ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ဆဲွကိင်ဘမ်းဆီး က၏။ ၅၁ ထိအခါ

ေယ ှ င့် ပါေသာသတေယာက်သည် လက်ကိဆန့်၍ ထားကိဆဲွထတ် ပီးလ င်

ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်း၏ ကန်တေယာက်ကိခတ်သြဖင့် နား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ၅၂

ေယ ကလည်းသင့်ထားကိ သေ့နရာ၌ြပန်ထားေလာ့။ ထားကိကိင်ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည်

ထားြဖင့် ဆံးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၅၃ ယခပင် ငါ့အဘကိ

ငါေတာင်း ိင်သည်ကိ၎င်း၊ ေတာင်းလ င် ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်တပ်မက ငါ့ထံသိ့

ေစလတ်ေတာ်မမည်ကိ၎င်း၊ သင်သည်မထင်သေလာ။ ၅၄ သိ့ြဖစ်လ င် ဤသိ့ေသာ

အမအရာတိ့သည်ြဖစ်ရမည်ဟေသာ ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သိ့ြပည့်စံ အ့ံနည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၅ ထိအခါ ေယ က၊ သင်တိ့သည် ထားြပကိဘမ်းသက့ဲသိ့

ငါ့ကိဘမ်းအ့ံေသာငှါ ထား ှ င့် ဒတ်များကိ လက်စဲွလျက် လာကသည်တကား။ ငါသည်

ဗိမာန်ေတာ်၌ ေနတိ့င်းဆံးမသဝါဒေပးလျက် သင်တိ့အလယ်၌ ထိင်ေနစဥ်အခါ၊

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မဘမ်းဆီး က။ ၅၆ ထိအေကာင်းအရာမကား၊ အနာဂတိကျမ်းစာ

ြပည့် စံမည်အေကာင်းတည်းဟ လအစအေဝးတိ့ကိ မိန့် ေတာ်မ၏။ ထိအခါ

တပည့် ေတာ်အေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ စွန့်ပစ်၍ေြပး က၏။ ၅၇ ကိယ်ေတာ်ကိ

ဘမ်းဆီးေသာသတိ့သည် ကျမ်း ပဆရာ၊ လအ ကီးအကဲများစည်းေဝးရာ

ယဇ်ပေရာ ဟိတ်မင်း ကယာဖထံသိ့ ေဆာင်သွား က၏။ ၅၈ ေပတ သည်လည်း၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦးတိင်ေအာင်ကိယ်ေတာ် ှ င့် ေဝးစွာလိက်၍ အတွင်း သိ့

ဝင် ပီးလ င်၊ ထိအမ၏ အဆံးကိသိြမင်ြခင်းငှါ မင်းလလင်တိ့ ှ င့်အတ ထိင်ေန၏။ ၅၉

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လအ ကီးအကဲ၊ လတ်အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့သည်

ေယ ကိသတ်ရမည် အ ေကာင်းမမှန်ေသာသက်ေသကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ့ က။ ၆၀

မမှန်ေသာသက်ေသခံအများ လာေသာ်လည်း သက်ေသကိမေတွ့ က။ ေနာက်ဆံး၌

မမှန်ေသာ သက် ေသခံ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် လာ၍၊ ၆၁ ဤသက ငါသည်

ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍ သံးရက်အတွင်းတွင် တည်ေဆာက် ိင် သည်ဟ

ေြပာပါသည်ဟ သက်ေသခံက၏။ ၆၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် ထ၍၊ သင်သည်

တခွန်းမ ြပန်၍မေြပာသေလာ။ဤသတိ့သည် အဘယ်သိ့ သက်ေသခံသနည်းဟဆိလ င်၊

၆၃ ေယ သည် တိတ်ဆိတ်စွာေနေတာ်မ၏။ ယဇ် ပေရာဟိတ်မင်းကလည်း သင်သည်

ခရစ်ေတာ်တည်း ဟေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်သည် မမှန်သည်ကိ ငါတိ့အား

ေြပာေစြခင်းငှါ၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ငါတိင်တည်၍ သင့် ကိ

ကျိန်ဆိေစ၏ဟ ဆိလင်၊ ၆၄ ေယ က၊ သင်ဆိသည့်အတိင်းမှန်၏။ ထိမ မက

ငါဆိသည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌လသားသည် တန်ခိး ေတာ်၏လက်ျာဘက်၌ ထိင်လျက်

မိဃ်းတိမ်ကိစီး၍ ကလာသည်ကိ သင်တိ့ ြမင်ရကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆၅ ထိအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် မိမိအဝတ်ကိဆတ်လျက် ဤသသည်ဘရားကိ လွန်ကျူး၍ ေြပာ

ေသာစကားကိ ယခပင် သင်တိ့ ကားရ ပီ။ ၆၆ အဘယ်သိ့ ထင်မှတ် ကသနည်းဟ

ေမးြမန်းလ င်၊ ထိသတိ့ကဤသသည် အေသခံထိက်ေပ၏ဟ ြပန် ၍ စီရင် က၏။ ၆၇

ထိအခါ မျက် ှ ာေတာ်ကိ တံေထွး ှ င့် ေထွး က၏။ လက်သီး ှ င့် ထိး က၏။ ၆၈

အချို ့တိ့သည်လည်း ပါးေတာ်ကိ လက် ှ င့် ပတ်၍၊ အချင်းခရစ်ေတာ်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

အဘယ်သပတ် သည်ကိ ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေတာ်မပါဟဆိက၏။ ၆၉ ေပတ သည်

ြပင်မှာအိမ်ဦး၌ထိင်ေနစဥ်၊ အေစအပါး မိန်းမတေယာက်သည် သ ှ ိရာသိ့လာ၍ သင်
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သည်လည်း ဂါလိလဲလ ေယ ှ င့် ေပါင်းေတာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ဆိလင်၊ ၇၀ ေပတ က

သင်ေြပာေသာအရာကိ ငါမသိဟ လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌ ြငင်းခံေလ၏။ ၇၁ ထိ့ေနာက်

ေပတ သည် အိမ်ဦးေ ှ သိ့့ ထွက် ပီးမှ အြခားေသာမိန်းမသည် သကိ့ြမင်၍ ထိအရပ်၌

ှ ိေသာ သတိ့အား၊ ဤသလည်း နာဇရက် မိသ့ားေယ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ

ဆိလင်၊ ၇၂ ေပတ က၊ ထိသကိ ငါမသိဟ ကျိန်ဆိလျက် တဖန်ြငင်းခံြပန်၏။ ၇၃

ထိ့ေနာက် များမကာ ထိအရပ်၌ရပ်ေနေသာ သတိ့သည် ေပတ အနီးသိ့လာ၍၊

အကယ်စင်စစ် သင်သည်လည်း ထိသတိ့အဝင်ြဖစ်၏။ သင့် စကားသည် သင့်အေကာင်းကိ

ထင် ှ ားေစ၏ဟ ဆိကလင်၊ ၇၄ ေပတ က၊ ထိသကိ ငါမသိဟ ဓိ ာန် ပ၍ ကျိန်ဆိ၏။

ထိခဏချင်းတွင် ကက်တွန်ေလ၏။ ၇၅ ေယ က၊ ကက်မတွန်မီှ သင်သည်

သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိ ြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ေသာ စကားကိ

ေပတ သည် သတိရသြဖင့် ြပင်သိ့ထွက်၍ ြပင်းစွာငိေကးေလ၏။

၂၇ နံနက်အချိန်ေရာက်လ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လတိ့တွင်

အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသအေပါင်း တိ့သည် ေယ ကိ သတ်အ့ံေသာငှါ တိင်ပင်၍၊

၂ ကိယ်ေတာ်ကိ ချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င် မိဝ့န်မင်း ပ ိပိလတ်ထံသိ့ ေဆာင်သွား၍

အပ်လိက်က၏။ ၃ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည်

ကိယ်ေတာ်၌ ေသြပစ်ကိ စီရင် ကသည်ကိ သိြမင်လ င်၊ ေနာင်တရ၍ ေငွသံးဆယ်ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ လအ ကီးအကဲတိ့၌ ြပန်ေပး၍၊ ၄ အက ်ပ်ြပစ်မှားပါ ပီ။

အြပစ်မ ှ ိေသာသ၏အေသွးကိအပ်မိပါ ပီဟ ဆိ၏။ ထိသတိ့ကလည်း ငါတိ့ ှ င့် အဘယ်သိ့

ဆိင်သနည်း။ ကိယ်အမကိ ကိယ်ကည့်ေလာ့ဟ ဆိကေသာ်၊ ၅ သသည် ထိေငွကိ

ဗိမာန်ေတာ်၌ ပစ်ချခ့ဲ၍ အြခားသိ့သွား ပီးလ င် လည် ကိးတပ်၍ ေသေလ၏။ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည် ထိေငွကိ ယ၍ အေသွး၏အဘိးြဖစ်၏။

ဘ ာေတာ်၌ မသွင်းအပ်ဟ ေြပာဆိ၊ ၇ တိင်ပင် ပီးမှ၊ အိးထိန်းသမား၏

ေြမအကွက်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့၏သချုင်းြဖစ်ေစဘိ့ရာ ထိေငွ ှ င့် ဝယ် က၏။ ၈

ထိအေကာင်းကိ အစဲွ ပ၍ ယခတိင်ေအာင် ထိေြမအကွက်ကိ ေသွးေြမဟ

ေခ တွင် က၏။ ၉ ပေရာဖက်ေယရမိေဟာသည်ကား၊ ဣသေရလလတိ့သည်

အဘိးြပက်ေသာသ၏ ကိယ်ဘိးေငွသံး ဆယ်ကိ သတိ့သည် ယ၍ထာဝရဘရားသည်

ငါ့ကိ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း၊ ၁၀ အိးထိန်းသမား၏ေြမအကွက်ကိ

ဝယ်က၏ဟေသာ စကားသည်ထိအခါြပည့်စံြခင်းသိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၁၁ ေယ သည်

မိဝ့န်မင်းေ ှ သိ့့ေရာက်ေတာ်မသည် ှ ိေသာ် မိဝ့န်မင်းက၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်

မှန်သေလာဟ ေမးလ င်၊ ေယ က၊ မင်း ကီးေမးသည်အတိင်း မှန်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လအ ကီးအကဲတိ့သည် အြပစ်တင်ကေသာ် တခွန်းကိမ

ြပန်ေတာ်မမ၊ ၁၃ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင့်တဘက်၌ အဘယ်မ ေလာက်

သက်ေသခံကသည်ကိ သင်မကားသေလာဟ ေြပာဆိေသာ်လည်း၊ ၁၄ စကားတခွန်းကိမ

ြပန်ေတာ်မမသည်ကိ မိဝ့န်မင်းသည် အလွန်အံ သေလ၏။ ၁၅ ထိပဲွ၌ မိဝ့န်မင်းသည်

အကျဥ်းထားေသာသတိ့တွင်၊ လများတိ့ အလိ ှ ိေသာသတေယာက်ေယာက် ကိ

လတ် မဲထံးစံ ှ ိ၏။ ၁၆ ထိအခါ အကျဥ်းထားေသာသတိ့တွင် ဗာရဗအမည် ှ ိေသာ

ေကျာ်ေစာေသာသတေယာက် ှ ိ၏။ ၁၇လများ စည်းေဝး ကသည် ှ ိေသာ်၊ ပိလတ်မင်းက၊

သင်တိ့သည် အဘယ်သကိ လတ်ေစချင်သနည်း။ ဗာရဗကိလတ်ေစချင်သေလာ။

ခရစ်ဟေခေဝေသာ ေယ ကိ လတ်ေစချင်သေလာဟလများတိ့အား ေမး ေလ၏။ ၁၈

အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ေမးသနည်းဟမကား၊ ထိသတိသ့ည် မနာလိေသာစိတ် ှ င့် ေယ ကိ

အပ် ှ ံ ေ ကာင်းကိ ပိလတ်မင်းသိ၏။ ၁၉ ထိမှတပါး တရားပလင်ေပ မှာ ထိင်စဥ်တွင်၊

မိမိခင်ပွန်းသည် လလင်တေယာက်ကိ ေစလတ်၍၊ ထိ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ

အဘယ်သိ့မ မ ပပါ ှ င့် ။ ယေနပ့င် ကန်မသည် ထိသေကာင့် အိပ်မက်၌

ြပင်းစွာခံရ ပါ ပီဟ မှာလိက်၏။ ၂၀ လအစအေဝးတိ့သည် ဗာရဗကိေတာင်း၍

ေယ ကိသတ်ေစြခင်းငှါ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လ အ ကီးအကဲတိ့သည် လများကိ

တိက်တွန်းေသွးေဆာင် က၏။ ၂၁ ထိ့ေကာင့် မိဝ့န်မင်းသည်၊ ဤသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင်

သင်တိ့သည်အဘယ်သကိ လတ်ေစချင်သနည်း ဟ လများကိ တဖန်ေမးေသာအခါ၊

ဗာရဗကိ လတ်ေစချင်ပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၂၂ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င်

ခရစ်ဟ ေခေဝေသာ ေယ ကိ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟ ေမးြပန်ေသာ်၊

ထိသအေပါင်းတိ့က၊ သသည် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားြခင်းကိ ခံပါေလေစဟ

ဆိက၏။ ၂၃ မိဝ့န်မင်းကလည်း အဘယ်ေကာင့် နည်း။ အဘယ်အြပစ်ကိ

ပဘိသနည်းဟေမးလ င်၊ ထိသသည် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားြခင်းကိ

ခံပါေလေစဟ လများတိ့သည် သာ၍ဟစ် က၏။ ၂၄ ပိလတ်မင်းသည် မိမိမ ိင်၊

လများသာ၍ န်းရင်းခတ်မ ပကသည်ကိြမင်လ င်၊ ေရကိယ၍ လများ ေ ှ တွ့င်

မိမိလက်ကိေဆးလျက်၊ ဤေြဖာင့် မတ်ေသာ သ၏အေသွး ှ င့် ငါသည် ကင်း ှ င်း၏။

ဤအမကိ သင်တိ့ ကည့်ကေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၂၅ ထိလအေပါင်းတိ့က သ၏အေသွးသည်

ငါတိ့၏ ေခါင်းေပ ၌၎င်း တည် ှ ိပါေစဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၂၆ ပိလတ်မင်းသည်လည်း

ဗာရဗကိ လများတိ့အား လတ်ေလ၏။ ေယ ကိကား ိက် ပီးလ င် လက်ဝါး ကပ်တိင်မှာ

သတ်ေစြခင်းငှါ အပ်လိက်ေလ၏။ ၂၇ ထိအခါ မိဝ့န်မင်း၏ စစ်သရဲတိ့သည် ေယ ကိ

အိမ်ေတာ်ဦးသိ့ေဆာင်သွား၍ စစ်သရဲတတပ်လံးကိ အထံေတာ်၌ စ ံ းေစ ပီးမှ၊ ၂၈

အဝတ်ေတာ်ကိ ခ တ်၍ နီေသာဝတ်လံကိ ခံေစက၏။ ၂၉ဆးပင် ှ င့် ရက်ေသာဦးရစ်ကိ

ေခါင်းေတာ်၌တင် က၏။ ကျူတလံးကိလည်း လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် ကိင်

ေစ ပီးလ င် ေ ှ ေ့တာ်မှာဒးေထာက်လျက် ယဒ ှ င်ဘရင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

မဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပက၏။ ၃၀ ကိယ်ေတာ်ကိ

တံေတွး ှ င့် ေထွး က၏။ ကျူလံးကိယ၍ ေခါင်းေတာ်ကိ ိက် က၏။ ၃၁ ထိသိ့

ကိယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပသည်ေနာက်၊ မင်းဝတ်လံကိ ခတ်၍ အဝတ်ေတာ်ကိ

ဝတ်ြပန်ေစ ပီး လ င် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားြခင်းငှါ ထတ်သွား က၏။ ၃၂

သွား ကစဥ်တွင် ှ ိမန်အမည် ှ ိေသာ ကေရေန ြပည်သားတေယာက်ကိေတွလ့ င်၊

အ ိင် ပ၍ လက်ဝါး ကပ်တိင်ေတာ်ကိ ထမ်းေစက၏။ ၃၃ ဦးေခါင်းခံွအရပ်ဟ ဆိလိေသာ

ေဂါလေဂါသ အမည်တွင်ေသာအရပ်သိ့ ေရာက်ကေသာ်၊ ၃၄ ေဆးခါး ှ င့်

ေရာေသာပံးရည်ကိ ကိယ်ေတာ်အား ေသာက်စိမ့်ေသာငှါေပးလ င်၊ ြမည်းစမ်းေတာ်မ၍

မေသာက်ချင်ဘဲ ေနေလ၏။ ၃၅ ကိယ်ေတာ်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထား ပီးလ င်

အဝတ်ေတာ်တိ့ကိ စာေရးတံချ၍ ေဝဖန် က၏။ ၃၆ ထိအရပ်၌လည်း ထိင်လျက်

ေစာင့် ေနက၏။ ၃၇ အြပစ်ေဘာ်ြပေသာ ကမည်းလိပ်စာချက်ဟမကား၊ ဤသသည်

ယဒ ှ င်ဘရင် ေယ ေပတည်းဟ ေရး ၍ ေခါင်းေတာ်ေပ မှာ တပ်သတည်း။ ၃၈ ထိအခါ

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ထားြပ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ လက်ျာေတာ်ဘက်၌ တေယာက်၊ လက်ဝဲေတာ်

ဘက်၌ တေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားက၏။ ၃၉ လမ်းမှာ

သွားလာေသာသတိ့ကလည်း၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍ သံးရက်အတွင်းတွင် တည်ေဆာက်

ြပန်ေသာသ၊ ကိယ်ကိကိယ်ကယ်တင်ေလာ့။ ၄၀ ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်လ င်

လက်ဝါးကပ်တိင်မှဆင်းေလာ့ဟ မိမိတိ့ေခါင်းကိ ှ ိတ်၍ က့ဲရဲေ့သာ စကား ှ င့်

ေြပာဆိက၏။ ၄၁ ထိနည်းတ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာ၊ လအ ကီးအကဲတိက့၊

ဤသသည် သတပါးတိ့ကိ ကယ်တင်တတ်၏။ ၄၂ ကိယ်ကိ မကယ်တင် ိင်ပါတကား။

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်မှန်လ င် လက်ဝါးကပ်တိင်မှ ယခဆင်းပါေလ ေစ။

ဆင်းလ င် ငါတိ့ယံ ကည်မည်။ ၄၃ သသည် ဘရားသခင်ကိကိးစား ပီ။ ငါသည်

ဘရားသခင်၏သားြဖစ်၏ဟဆိ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ဘရား သခင်သည် သ၌အလိေတာ် ှ ိလ င်

ယခပင် ကယ်တင်ေတာ်မပါေလေစဟ ြပက်ယယ် ပ၍ ေြပာဆိက၏။ ၄၄ ထိနည်းတ

ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားေသာထားြပတိ့သည်လည်း က့ဲရဲအ့ြပစ်

တင် က၏။ ၄၅ မွန်းတည့်အချိန်မှစ၍ သံးချက်တီးအချိန်တိင်ေအာင် ေြမတြပင်လံး၌

ေမှာင်မိက်အတိြဖစ်ေလ၏။ ၄၆ သံးချက်တီးအချိန်၌ ေယ က၊ ဧလိ၊ ဧလိ၊

လာမာ ှ ာဗခသာနိဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ် ေတာ်မ၏။ အနက်ကား၊

အက ်ပ်ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား၊ အဘယ်ေကာင့်အက ်ပ်ကိ စွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်း ဟ

ဆိလိသတည်း။ ၄၇ ထိအရပ်၌ ရပ်ေနေသာသအချို ့တိ့သည် ကားလ င်၊ သသည်

ဧလိယကိေခသည်ဟ ဆိက၏။ ၄၈ လတေယာက်သည် ချက်ြခင်းေြပး၍

ေရမိတေထွးကိ ပံးရည် ှ င့် ြပည့် ေစ ပီးလ င်၊ ကျူလံးဖျား၌ တပ်၍ ကိယ်ေတာ်အား

ေသာက်စိမ့်ေသာငှါ ေပးေလ၏။ ၄၉ ကင်းေသာသတိ့က၊ ှ ိေစေတာ့။ ဧလိယသည်

သကိ့ကယ်တင်ြခင်းငှါလာမည်မလာမည်ကိ ကည့်က ကန်အ့ံဟ ဆိက၏။ ၅၀

ေယ သည် ကီးေသာအသံ ှ င့်တဖန် ေကးေကာ် ပီးလ င် အသက်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မ၏။
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၅၁ ထိအခါ ဗိမာန်ေတာ်၏ ကလားကာသည် အထက်စွန်းမှေအာက်စွန်းတိင်ေအာင်

စတ်ကဲွေလ၏။ ေြမ ကီးလပ်ေလ၏။ ေကျာက်များတိ့သည် ကဲွြပား က၏။ ၅၂

သချုင်းတွင်းတိ့သည် ပွင့်လစ်သြဖင့် ကျိန်းစက်လျက် ှ ိေသာ သန့် ှ င်းသတိ့၏

အေလာင်းများစွာတိ့ သည် ထက၍၊ ၅၃ ကိယ်ေတာ်ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်၊

ထိသတိ့သည် သချုင်းတွင်းမှထွက်၍ သန့် ှ င်းေသာ မိ ့ ထဲသိ့ ဝင် ပီးလ င်၊ လများစွာတိ့အား

ထင် ှ ား က၏။ ၅၄ ေယ ကိေစာင့် ေသာ တပ်မးမှစ၍ စစ်သရဲများတိ့သည်

ေြမ ကီးလပ်ြခင်းစသည်တိ့ကိြမင်လ င် အလွန် ထိတ်လန့်၍၊ စင်စစ် ဤသသည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်ေပ၏ဟ ဆိက၏။ ၅၅ ဂါလိလဲြပည်က ေယ ေနာက်ေတာ်၌

အလပ်အေကးလိက်လာေသာ မိန်းမအများတိ့သည်လည်း ထိအရပ်၌ အေဝးကကည့် ၍

ေနက၏။ ၅၆ ထိမိန်းမတိ့တွင် မာဂဒလမာရိ၊ ယာကပ် ှ င့် ေယာေသတိ့၏

အမိြဖစ်ေသာမာရိ ှ င့် ေဇေဗဒဲ၏သား တိ့၏ အမိပါ ကသတည်း။ ၅၇ညအချိန်ေရာက်မှ

အရိမသဲ မိသ့ား ေယာသပ်အမည် ှ ိေသာသေဌးသည် ေယ ၏တပည့်ေတာ် ြဖစ် သည် ှ င့် ၊

၅၈ ပိလတ်မင်းထံသိ့ဝင်၍ ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ ေတာင်းေလ၏။ ပိလတ်မင်းသည်

အေလာင်း ေတာ်ကိ ေပးေစြခင်းငှါ အမိန့်ေတာ် ှ ိေသာ်၊ ၅၉ ေယာသပ်သည်

အေလာင်းေတာ်ကိယ၍ ြဖူစင်ေသာပိတ်ေချာ ှ င့် ပတ်ရစ် ပီးလ င်၊ ၆၀ ေကျာက်၌

ထွင်းေသာမိမိသချုင်းတွင်းသစ်ထဲမှာ ထားေလ၏။ ကီးစွာေသာ ေကျာက်ကိလည်း တွင်းဝ ၌

လိှမ့်ထား ပီးမှ သွား၏။ ၆၁ မာဂဒလမာရိ ှ င့် အြခားေသာမာရိသည် ထိအရပ်၌

သချုင်းေတာ်ေ ှ မှ့ာ ထိင်လျက်ေနရစ်က၏။ ၆၂ အဘိတ်ေနလွ့န်၍ နက်ြဖန်ေနေ့ရာက်လ င်၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် ပိလတ်မင်းထံ ၌ စေဝး၍၊ ၆၃

ထိလှည့် ြဖားေသာသက၊ ငါသည် သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်မည်ဟ

မေသမီှေြပာသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ မှတ်မိပါ ပီ။ ၆၄ ထိေကာင့် သ၏တပည့် တိ့သည်

ညအခါလာ၍အေလာင်းကိခိးယ ပီးလ င်၊ သသည် ေသြခင်းမှ ထ ေြမာက်ေတာ်မ ပီဟ

လအေပါင်းတိ့အား ေြပာဆိကေသာ်၊ ေ ှ အ့မှားထက် ေနာက်အမှားသာ၍ ကီးမည်ဟ စိး

ရိမ်စရာ အေကာင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ သချုင်းတွင်းကိ သံးရက်ေြမာက်ေအာင်

လံ ခံစွာေစာင့် စိမ့်ေသာငှါ အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ ေလာက်ကလင်၊ ၆၅ ပိလတ်မင်းက၊

သင်တိ့၌ လေစာင့်တတပ် ှ ိ၏။ သွား က၊ တတ် ိင်သမအတိင်း လံ ခံစွာေစာင့် ေစက ဟ

ဆိေလ၏။ ၆၆ ထိသတိ့သည် သွား၍ ေကျာက်ကိ တံဆိပ်ခတ် ပီးလ င် အေစာင့်ထားလျက်

သချုင်းတွင်းေတာ်ကိ လံ ခံစွာ ပက၏။

၂၈ ဥပသ်ေနလွ့န် ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က်မိဃ်းလင်းအ့ံဆဲဆဲအချိန်၌၊

မာဂဒလမာရိ ှ င့် အြခားေသာ မာရိသည် သချုင်းေတာ်ကိ

အကည့်အ သွားက၏။ ၂ ထိအခါ ေြမ ကီးသည် ြပင်းစွာလပ်ေလ၏။ အေကာင်းမကား၊

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေကာင်းကင်ဘံမှ ဆင်းလာ၍၊

တွင်းဝ၌ပိတ်ေသာေကျာက်ကိ လိှမ့်လှန် ပီးလ င်၊ ထိေကျာက်ေပ မှာ ထိင်ေန၏။ ၃

သ၏မျက် ှ ာသည် လ ပ်စစ်က့ဲသိ့ထင်၏။ အဝတ်သည်လည်း မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့ ြဖူ၏။ ၄

လေစာင့် တိ့သည် ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေကာက် ွံ သ့ြဖင့် တန်လပ်၍ ေသမတတ်ြဖစ်က၏။

၅ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာသတ်ေသာ

ေယ ကိ သင် တိ့ ှ ာ ကသည်ကိ ငါသိ၏။ ၆ဤအရပ်၌မ ှ ိ။ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း

ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ လာက၊ သခင်ေလျာင်းေတာ်မရာ အ ရပ်ကိ ကည့်ကေလာ့။ ၇

အလျင်အြမန်ြပန်သွား၍ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မေကာင်းကိ

တပည့်ေတာ်တိ့အားေြပာကေလာ့။ သင်တိ့ ေ ှ ဂ့ါလိလဲြပည်သိ့ ကေတာ်မမည်။ ထိြပည်၌

သင်တိ့သည်ကိယ်ေတာ်ကိ ေတွ့ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ငါေြပာ ပီဟ ထိမိန်းမတိ့အား

ေကာင်းကင်တမန်ဆိ၏။ ၈ ထိမိန်းမတိ့သည်လည်း ေကာက် ွံ သ့ြဖင့် ၎င်း၊

အလွန်ဝမ်းေြမာက်သြဖင့် ၎င်း၊ သချုင်းေတာ်မှ အလျင် အြမန်သွား၍ တပည့်ေတာ်တိ့အား

ထိသိတင်းစကားကိ ကားေြပာြခင်းငှါ ေြပး က၏။ ၉လမ်းမှာသွား ကစဥ် ေယ သည်

ကိဆိေတာ်မ၍၊ သင်တိ့အား မဂလာြဖစ်ေစသတည်းဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ထိမိန်းမတိ့သည်

ချဥ်းကပ်၍ ေြခေတာ်ကိဘက်ယမ်းလျက် ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် က၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း

ေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ သွား ကေလာ့။ ငါ့ညီတိ့သည် ဂါလိလဲြပည်သိ့

သွားေစြခင်း ငှါ ဤသိတင်းစကားကိ ကားေြပာကေလာ့။ ထိြပည်၌ သတိ့သည်

ငါ့ကိေတွ့ြမင်ရကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ၏။ ၁၁ ထိမိန်းမတိ့သည် သွား ကစဥ်အခါ

လေစာင့်အချို ့တိ့သည် မိထဲ့သိ့ဝင်၍ ြဖစ်ေလသမ ေသာအြခင်း အရာတိ့ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့အား ြပန် ကားက၏။ ၁၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့်

လအ ကီးအကဲတိ့သည် စေဝး၍ တိင်ပင် ပီးမှ စစ်သရဲတိ့အား ေငွအများ ကိ ေပး၍၊ ၁၃

ညဥ့်အခါ ငါတိ့အိပ်ေပျာ်စဥ်တွင် ထိသ၏ တပည့် တိ့သည်လာ၍ အေလာင်းကိ

ခိးသွား ကသည်ဟသင်တိ့ေြပာကေလာ့။ ၁၄ ထိအေကာင်းကိ မိဝ့န်မင်း ကားြပန်လ င်၊

ငါတိ့သည် သကိ့ေဖျာင်းဖျ၍သင်တိ့၌ အမမ ှ ိေစြခင်းငှါ ပမည်ဟ၊ ၁၅

သွန်သင်သည် ှ င့်အညီ စစ်သရဲတိ့သည် ေငွကိယ၍ပက၏။ ထိစကားကိ ယခတိင်ေအာင်

ယဒလတိ့ သည် အ ှံ ့အြပားေြပာဆိက၏။ ၁၆တကျိပ်တပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

ဂါလိလဲြပည်သိ့ သွား၍ ေယ မှာထားေတာ်မေသာ ေတာင် ေပ သိ့ တက်ကလင်၊

ကိယ်ေတာ်ကိေတွ့ြမင်၍ ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ်က၏။ ၁၇ အချို တိ့့သည် ယံမှားြခင်း ှ ိ က၏။

၁၈ ေယ သည် အနီးအပါးသိ့ ချဥ်းေတာ်မ ပီးလ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌၎င်း၊

ေြမ ကီးေပ ၌၎င်း၊ စီရင်ပိင် ေသာ အခွင့်တန်ခိး ှ ိသမ တိ့ကိ ငါခံရ ပီ။ ၁၉သင်တိ့သွား၍

လမျိုးတကာတိ့ကိ ငါ့တပည့် ြဖစ်ေစလျက်၊ ခမည်းေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်၏နာမ၌ ဗတိဇံကိ ေပးကေလာ့။ ၂၀ ငါသည် သင်တိ့အား ေပးသမ ေသာ

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှါ ဆံးမသဝါဒေပးက ေလာ့။ ငါသည်လည်း

ကပ်ကမာကန်သည်တိင်ေအာင် သင်တိ့ ှ င့်အတအစဥ်မြပတ် ှ ိသည်ဟတပည့်ေတာ်တိ့

အား မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165)
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၁ ဘရားသခင်သားေတာ် ေယ ခရစ်၏ ဧဝံေဂလိတရား၏ အစကိ

ဆိေပအ့ံ။ ၂ အနာဂတိကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊ ကည့် ေလာ့။

သင်သွားရာလမ်းကိ ြပင်ရေသာငါ၏တမန်ကိ သင့် ေ ှ ့၌ ငါေစလတ်၏။ ၃ ေတာ၌

ဟစ်ေကာ်ေသာသ၏အသံမှာ၊ ထာဝရဘရားကေတာ်မရာလမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။ လမ်းခရီး

ေတာ်ကိ ေြဖာင့် ေစကေလာ့ဟ လာသည် ှ င့်အညီ၊ ၄ ေယာဟန်သည် ေတာ၌

ဗတိဇံကိေပးလျက်၊ အြပစ်လတ်ြခင်းအဘိ့အလိငှါ ေနာင်တ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ဗတိဇံတရားကိ ေဟာလျက်ေပ ထွန်း၏။ ၅ ေယ ှ လင် မိသ့ားများမှစ၍

ယဒြပည်သြပည်သားေပါင်းတိ့သည် ေယာဟန်ထံသိ့ ထွက်သွား၍ မိမိ တိ့

အြပစ်များကိေဘာ်ြပလျက် ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဗတိဇံကိခံ က၏။ ၆ ေယာဟန်သည်

ကလားအပ်အေမွး ှ င့် ရက်ေသာအဝတ်ကိဝတ်လျက်၊ ခါး၌ သားေရခါးပန်းကိ စည်း

လျက်၊ ကျိုင်းေကာင် ှ င့် ေတာ၌ြဖစ်ေသာပျားရည်ကိ စားလျက်ေန၏။ ၇

ေဟာချက်စကားဟမကား၊ ငါ့ထက် တတ်စွမ်း ိင်ေသာသသည် ငါ့ေနာက် ကလာ၏။

ထိသ၏ ေြခနင်း ေတာ် ကိးကိမ ငံ့၍ြဖတ်ြခင်းငှါ ငါမထိက်။ ၈ ငါသည် သင်တိ့အား

ေရ၌ဗတိဇံကိေပး၏။ ထိသသည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၌ သင်တိ့ကိဗတိဇံ ေပးမည်ဟ

ေဟာသတည်း။ ၉ ထိအခါ ေယ သည် ဂါလိလဲြပည်နာဇရက် မိမှ့ ကလာ၍

ေယာဟန်လက်ြဖင့် ေယာ်ဒန်ြမစ်၌ ဗတိဇံကိ ခံေတာ်မ၏။ ၁၀ ေရမှေပထစဥ်တွင်

ေကာင်းကင်ကဲွ၍ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ချိုးငှက်က့ဲသိ့ ကိယ်ေတာ်အေပ ၌

ဆင်း သက်ေတာ်မသည်ကိ ြမင်ရ၍၊ ၁၁ သင်ကား ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊

ငါ၏ချစ်သားေပတည်းဟ ေကာင်းကင်ကအသံေတာ်ြဖစ်ေလ၏။ ၁၂

ထိခဏြခင်းတွင် ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေယ ကိေတာသိ့သွားေစေတာ်မ၏။ ၁၃

အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံးထိေတာ၌ ေန၍ စာတန်၏စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိ

ခံေတာ်မ၏။ သားရဲ တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်လည်း

လပ်ေကးက၏။ ၁၄ ေယာဟန်သည် ေထာင်ထဲသိ့ေရာက်သည်ေနာက်၊ ေယ သည်

ဂါလိလဲြပည်သိ့ ကေတာ်မလ င်၊ ၁၅ အချိန်ြပည့်စံ ပီ၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

တည်လနီး ပီ၊ ေနာင်တရကေလာ့။ ဧဝံေဂလိတရား ကိ ယံကည်ကေလာ့ဟေသာ

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာေတာ်မ၏။ ၁၆

ဂါလိလဲအိင်နားမှာ ကေတာ်မစဥ်၊ ှ ိမန် ှ င့် အေြ ညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်သည်

တံငါြဖစ်၍၊ အိင်တွင် ပိက်ကွန်ြဖန့်ချသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၁၇ ထိသတိ့အား

ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ကေလာ့။ သင်တိ့သည် လကိ မ ားေသာတံငါြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါ ပမည် ဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိေသာ်၊ ၁၈ ထိသတိ့သည် ချက်ြခင်းပိက်ကွန်ကိစွန့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့

လိက် က၏။ ၁၉ ထိမှအနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င် ေဇေဗဒဲ၏သား ယာကပ် ှ င့်

ေယာဟန်ညီအစ်ကိ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေလှေပ မှာ ပိက်ကွန်ြပင်ေနသည်ကိြမင်၍

ချက်ြခင်းေခ ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိသတိ့သည်လည်း ေလှေပ မှာ ှ ိေသာ သငှါးတိ့ ှ င့်တကွ

အဘေဇေဗဒဲကိစွန့်ပစ်၍ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် က၏။ ၂၁ ကေပေရေနာင် မိသိ့့

သွား ကလင်၊ ဥပသ်ေန့၌ ကိယ်ေတာ်သည်ချက်ြခင်းတရားစရပ်သိ့ဝင်၍ ဆံးမ

သဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၂၂ ပရိသတ်တိ့သည်လည်း ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မြခင်းကိ

အလွန်အ့ံ သက၏။ အေကာင်းမကား၊ ကျမ်း ပဆရာနည်းတမဟတ်၊

အစိးရေသာသနည်းတ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိသတိ့၏ တရားစရပ်၌

ညစ် းေသာနတ်စဲွေသာသ ှ ိ၍၊ ၂၄ ဪ နာဇရက် မိသ့ားေယ ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ အက ်ပ် တိ့ကိ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါလာသေလာ။

ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်သိပါ၏။ ဘရားသခင်၏

သန့် ှ င်းေတာ်မေသာသြဖစ်ပါသည်ဟ ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၂၅ ေယ ကလည်း

တိတ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ ထိသ၏အထဲက ထွက်သွားေလာ့ဟ ဆံးမေတာ်မလ င်၊ ၂၆

ညစ် းေသာနတ်သည် ထိသကိ ေတာင့် မာေစ ပီးမှ၊ ကီးေသာအသံ ှ င့်

ေအာ်ဟစ်၍ထွက်သွား၏။ ၂၇ လအေပါင်းတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝ၍၊

ဤအမသည် အဘယ်သိ့နည်း။ ဤဆံးမြခင်းအသစ်သည် အဘယ်သိ့နည်း။

ညစ် းေသာနတ်တိ့ကိပင် အာဏာ ှ င့် မှာထား၍၊ သတိသ့ည် နားေထာင် ကသည်တကားဟ

အချင်းချင်းေမးြမန်းေြပာဆိက၏။ ၂၈ သိတင်းေတာ်သည်လည်း

ဂါလိလဲြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ ချက်ချင်း ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၂၉ တရားစရပ်မှ

ထွက်ကလင်၊ ှ ိမန်၊ အေြ တိ့အိမ်သိ့ ယာကပ်၊ ေယာဟန် ှ င့်တကွ ချက်ြခင်းသွား က

၏။ ၃၀ ှ ိမန်၏ေယာကမသည် ဖျားနာစဲွ၍ တံးလံးေနသည်အေကာင်းကိ

အလျင်အြမန်ေလာက်က၏။ ၃၁ ကိယ်ေတာ်သည်လာ၍ ထိမိန်းမ၏လက်ကိကိင်လျက်

ချီ ကေတာ်မသည် ခဏြခင်းတွင် သသည် အဖျားေပျာက်၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပေလ၏။

၃၂ ေနဝင်၍ ညအချိန်ေရာက်လ င်၊ မကျန်းမမာေသာသ ှ င့် နတ်ဆိးစဲွေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ

အထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ၃၃ တ မိလံ့းသည် တံခါးနားမှာ စေဝးလျက် ှ ိ က၏။ ၃၄

အထးထးအြပားြပားေသာ အနာစဲွေသာသများတိ့ကိ သက်သာေစေတာ်မ၏။

နတ်ဆိးများတိ့ကိလည်း ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ နတ်ဆိးတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိသိကေသာေကာင့် ၊ စကားတခွန်းကိမ ေြပာေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးေတာ်မ၏။

၃၅ နံနက်အချိန်၊ မိဃ်းမလင်းမီှကိယ်ေတာ်သည် ထ ပီးလ င် ေတာအရပ်သိ့ထွက် က၍

ဆေတာင်းေတာ် မ၏။ ၃၆ ှ ိမန် ှ င့် သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်

လိက်၍ ှ ာ ကေသာ်၊ ၃၇ ကိယ်ေတာ်ကိေတွလ့ င် လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ှ ာ ကပါသည်ဟေလာက်ဆိ၏။ ၃၈ ကိယ်ေတာ်ကလည်း ငါသည် နီးစပ်ေသာ မိ့ ွာတိ့၌

တရားေဟာြခင်းငှါ သွား ကကန်အ့ံ။ ထိသိ့ အလိ့ ငှါ ငါ ကလာ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၃၉

ဂါလိလဲြပည်အရပ်ရပ် တရားစရပ်တိ့၌ တရားေဟာလျက်နတ်ဆိးတိ့ကိ

ှ င်ထတ်လျက်ေနေတာ်မ၏။ ၄၀ နာစဲွေသာသတေယာက်သည် အထံေတာ်သိ့လာ၍

ဒးေထာက်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိလ င် ကန် ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ ိင်ေတာ်မသည်ဟ

ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၄၁ ေယ သည် သနားေသာစိတ် ှ ိသြဖင့် လက်ေတာ်ကိဆန့်၍

ထိသကိတိ့လ က်၊ ငါအလိ ှ ိ၏။ သန့် ှ င်း ြခင်းသိ့ ေရာက်ေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၂ ထိသိ့

မိန့်ေတာ်မသည် ခဏြခင်းတွင် နာေပျာက်၍ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ေရာက်ေလ၏။ ၄၃

ေယ ကလည်း၊ သင်သတိ ပ။ ၄၄ အဘယ်သအား စကားတခွန်းကိမ မေြပာ ှ င့် ။

ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့သွား၍ ကိယ်ကိြပေလာ့။ သတပါး ၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ

သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်သည်အတွက်၊ ေမာေ ှ စီရင်မှာထားေသာ ပေဇာ်သကာကိ

ဆက်ေလာ့ဟ ြမစ်တား၍ ချက်ြခင်းလတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိသသည်ထွက်သွား၍

စကားများေသာအားြဖင့် ထိအေကာင်းကိ အ ှံ ့အြပားေကျာ်ေစ၏။ ထိ့ ေကာင့်

ကိယ်ေတာ်သည် ေနာက်တဖန် မိထဲ့သိ့ ထင် ှ ားစွာမဝင်ရဘဲ။ မိ ့ြပင်ေတာအရပ်၌သာ

ေနေတာ်မ၍ အရပ်ရပ်တိ့မှ အထံေတာ်သိ့ ေရာက်လာက၏။

၂ ေနာက်တေနသ့၌ ကိယ်ေတာ်သည်က ေပရေနာင် မိသိ့့ဝင်ြပန်၍

အိမ်၌ ှ ိေတာ်မသည်ကိ ကားက လင်၊ ၂ တံခါးြပင်နားမှာ ေနစရာမ ှ ိ ိင်ေအာင်

လများတိ့သည် အလျင်အြမန်စေဝး ကသည်ြဖစ်၍ သတိ့အား တရားေဟာေတာ်မ၏။ ၃

ထိအခါ လက်ေြခေသေသာသတေယာက်ကိ လေလးေယာက်တိ့သည်ထမ်း၍

အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၄ လစေဝးလျက် ှ ိေသာေကာင့်

ကိယ်ေတာ်ရင်းသိ့မချဥ်းကပ် ိင်သြဖင့် ၊ ကိယ်ေတာ် ှ ိရာအေပ မှာ အမိး ကိ ေဖာက်ထွင်း ပီးမှ

လနာ ှ င့်တကွ အိမ်ရာခတင်ကိ ေလ ာ့ချ က၏။ ၅ ေယ သည် ထိသတိ့၏

ယံကည်ြခင်းကိြမင်လ င်၊ လက်ေြခေသေသာသအား၊ ငါ့သား၊ သင်၏ အြပစ်ကိ

လွတ်ေစ ပီဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိအရပ်၌ထိင်ေသာ ကျမ်း ပဆရာအချို ့တိ့က၊ ၇

ဤသသည် ဘရားကိလွန်ကျူး၍ အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ေြပာရသနည်း။

ဘရားသခင်မှတပါး အဘယ် သသည် အြပစ်ကိလတ် ိင်သနည်းဟ စိတ်ထဲမှာ

ထင်မှတ် က၏။ ၈ သတိ့စိတ်ထဲမှာ ထိသိ့ ထင်မှတ်ြခင်း ှ ိသည်ကိ

ေယ သည် မိမိဉာဏ်အားြဖင့် ချက်ြခင်းသိေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့ စိတ်ထဲမှာ

အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ထင်မှတ် ကသနည်း။ ၉ လက်ေြခေသေသာသအား

အဘယ်စကားကိသာ၍ေြပာလွယ်သနည်း။ သင်၏အြပစ်ကိလွတ်ေစ ပီဟ

ေြပာလွယ်သေလာ။ သင်ထေလာ့။ ကိယ်အိပ်ရာကိေဆာင်၍ လှမ်းသွားေလာ့ဟ

ေြပာလွယ်သေလာ။ ၁၀ လသားသည် ေြမ ကီးေပ မှာ အြပစ်လတ်ပိင်သည်ကိ

သင်တိ့သိေစြခင်းငှါ ထေလာ့။ ၁၁ ကိယ်အိပ်ရာကိ ေဆာင်၍ ကိယ်အိမ်သိ့သွားေလာ့ဟ

သင့်အား၊ ငါဆိသည်ဟလက်ေြခေသေသာသအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိသသည်လည်း



မာက519

ချက်ြခင်းထ၍ အိပ်ရာကိေဆာင်လျက် လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာထွက်သွား၏။ ထိလ

အေပါင်းတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ၍၊ ဤက့ဲသိ့ တခါမ မြမင်စဖးဟ ေြပာဆိ၍

ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ် ကိ ချီးမွမ်း က၏။ ၁၃ ေနာက်တဖန် အိင်နားသိ့

ကေတာ်မ၍၊ လအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည် အထံေတာ်သိ့လာကလင်၊ သတိ့အား

ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၁၄ လမ်း၌ကေတာ်မစဥ်၊ အာလဖဲ၏သား ေလဝိသည်

အခွန်ခံရာတဲ၌ထိင်ေနသည်ကိြမင်ေသာ်၊ ငါ့ေနာက် သိ့ လိက်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ထိသသည်လည်း ထ၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။ ထိေနာက်မှ သ၏အိမ်တွင်

စားပဲွ၌ ေလျာင်း ေတာ်မစဥ်၊ အခွန်ခံေသာသများ ှ င့် ဆိးေသာသများတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်မှစေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ စားပဲွ၌ ေလျာင်း က၏။ ထိသအများတိ့သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၁၆ ထိသိ့ အခွန်ခံေသာသ၊ ဆိးေသာသတိ ှ င့်အတ

စားေတာ်မသည်ကိကျမ်း ပဆရာဖာရိ ှ ဲတိ့သည် ြမင် လ င်၊ ဤသသည် အခွန်ခံေသာသ၊

ဆိးေသာသတိ့ ှ င့်အတ အဘယ်ေကာင့် စားေသာက်သနည်းဟ တပည့် ေတာ်တိ့အား

ဆိက၏။ ၁၇ ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်၊ ကျန်းမာေသာသတိ့သည်

ေဆးသမားကိအလိမ ှ ိ က။ နာေသာသတိ့ သာလ င် အလိ ှ ိ က၏။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ

ေနာင်တသိ့ေခ ြခင်းငှါ ငါလာသည်မဟတ်၊ ဆိးေသာသတိ့ကိ ေခ ြခင်းငှါ ငါလာသတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈အစာေ ှ ာင်တတ်ေသာ ေယာဟန်၏တပည့်တိ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်လာ၍၊

ေယာဟန်၏တပည့်တိ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် အစာေ ှ ာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်ေကာင့်

ကိယ်ေတာ်၏တပည့်တိ့သည် အစာမေ ှ ာင်ဘဲ ေန ကပါသနည်းဟ ေလာက်က၏။ ၁၉

ေယ ကလည်း၊ မဂလာေဆာင်လလင်သည် မိမိအေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိစဥ်အခါ

သတိ့သည် အစာေ ှ ာင်တတ်ကသေလာ။ ှ ိစဥ်ကာလပတ်လံး အစာမေ ှ ာင်တတ်က။ ၂၀

မဂလာေဆာင်လလင်ကိ သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် ခွာ၍ ယသွားေသာအချိန်ကာလ

ေရာက်လိမ့် မည်။ ထိကာလအခါ သတိ့သည်အစာေ ှ ာင် ကလိမ့်မည်။ ၂၁

အဝတ်ေဟာင်းကိ အထည်သစ် ှ င့် ဖာေလ့မ ှ ိ။ ထိသိ့ဖာလ င် ဖာေသာအထည်သစ်သည်

အဝတ် ေဟာင်းကိ စား၍အေပါက်ကျယ်တတ်၏။ ၂၂ ၎င်းနည်းေဟာင်းေသာ သားေရဘး၌

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ ထည့် ေလ့မ ှ ိ။ ထိသိ့ထည့်လ င် အသစ်ေသာစပျစ်ရည်သည်

သားေရဘးကိ ဆတ်ခဲွသြဖင့် စပျစ်ရည်သည်ယိ၍ သားေရဘးလည်း ပျက်စီး တတ်၏။

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ အသစ်ေသာသားေရဘး၌ ထည့်ရသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃

ဥပသ်ေန့၌ ကိယ်ေတာ်သည် ဂျံုစပါးလယ်ကွက်တိ့ကိ ေ ှ ာက် ကေတာ်မလ င်၊

တပည့် ေတာ်တိ့သည် စပါးအသီးအ ှံ ကိ ဆွတ်လျက် ခရီးသွား က၏။ ၂၄

ဖာရိ ှ ဲတိ့ကလည်း၊ ဥပသ်ေန့၌ မ ပအပ်ေသာအမကိ သတိ့သည် ပကပါသည်တကားဟ

ေလာက်က ေသာ်၊ ၂၅ ကိယ်ေတာ်က၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း အဗျာသာ လက်ထက်၌

ဒါဝိဒ်သည် မိမိအေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ ဆာ မွတ်၍ မတတ် ိင်ေသာအခါ၊ ၂၆

ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်သိ့ဝင်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့မှတပါး အဘယ်သမ မစားအပ်ေသာ

ေ ှ ေ့တာ် မန့်ကိစား၍ မိမိအေဘာ်တိ့အား ေပးသည်အေကာင်းကိ သင်တိ့သည်

တရံတခါမ မဘတ်ဘးသေလာ။ ၂၇ ထိမှတပါး ဥပသ်ေနသ့ည် လအဘိ့ြဖစ်၏။ လသည်

ဥပသ်ေနအ့ဘိ့ ြဖစ်သည်မဟတ်။ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ လသားသည်ဥပသ်ေနကိ့ပင်

အစိးရသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃ တရားစရပ်သိ့တဖန်ဝင်ေတာ်မ၍၊ ထိစရပ်၌လက်တဘက်ေသေသာသတေယာက် ှ ိ၏။

၂ ဥပသ်ေန့၌ သ၏ေရာဂါကိ ငိမ်းေစမည် မ ငိမ်းေစမည်ကိ ထိသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၌ အြပစ်တင်ခွင့် ကိ ှ ာ၍ ေချာင်း ကည့် က၏။ ၃ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

အလယ်၌ မတ်တတ်ေနေလာ့ဟ လက်တဘက်ေသေသာသအား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၄

ဥပသ်ေန့၌ ေကျးဇး ပအပ်သေလာ၊ သအ့ကျိုးကိဖျက်ဆီးအပ်သေလာ၊ အသက်ကိ

ကယ်အပ်သေလာ၊ သတ်အပ်သေလာဟ ပရိသတ်တိ့အား ေမးေတာ်မလ င်၊ ထိသတိ့သည်

တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ ၅ ထိအခါ အမျက်ေတာ် ှ င့် သတိ့ကိ ပတ်လည်ကည့် ၍

သတိစိ့တ် ှ လံးမိက်ေသာေကာင့် ဝမ်းနည်း ေတာ်မြခင်း ှ ိလျက်၊ သင်၏လက်ကိဆန့်ေလာ့ဟ

ထိသအား မိန့်ေတာ်မ၍ သသည် မိမိလက်ကိဆန့်လ င်၊ ထိ လက်သည်

လက်တဘက်က့ဲသိ့ ပကတိြဖစ်ေလ၏။ ၆ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်ထွက်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ

အဘယ်သိ့ဖျက်ဆီးရအ့ံနည်းဟ ေဟ ဒ်တပည့်တိ့ ှ င့် ချက်ြခင်းတိင်ပင် က၏။ ၇

ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ အိင်နားသိ့ ေြပာင်း ကေတာ်မ၍၊ ဂါလိလဲြပည်၊

၈ ေယ ှ လင် မိမှ့စေသာ ယဒြပည်၊ ဣဒမဲြပည်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်မှ လာကေသာ

လများအေပါင်း တိ့ ှ င့် တ မိ၊့ ဇိဒန် မိ ့ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့မှလာကေသာ

လများအေပါင်းတိ့သည် ပေတာ်မသမ ကိ ကား လ င် အထံေတာ်သိ့

လာက၏။ ၉ လများတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိဝန်းရံ၍ မထိခိက်ေစမည်အေကာင်း၊

ကိယ်ေတာ်၏အနီးအပါးတွင် ေလှ တစင်းကိ အ မဲ ှ ိေစြခင်းငှါ တပည့် ေတာ်တိ့အား

အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၀အေကာင်းမကား၊ လများတိ့အား ချမ်းသာေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ေရာဂါေဝဒနာ ှ ိပ်စက်ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ တိ့ြခင်းငှါ တွန်း က၏။ ၁၁

ညစ် းေသာနတ်တိ့သည်လည်း ကိယ်ေတာ်ကိြမင်ေသာအခါ ြပပ်ဝပ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ဘရား သခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ဟစ်ေကာ်က၏။ ၁၂ သိတင်းေတာ်ကိ

မပွင့် ေစမည်အေကာင်း သတိ့အား ကပ်တည်းစွာ ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါ

ကိယ်ေတာ်သည် ေတာင်ေပ သိ့တက်၍ အလိေတာ် ှ ိေသာသတိ့ကိ ေခေတာ်မလ င်၊ အထံ

ေတာ်သိ့ လာက၏။ ၁၄ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိေနေစြခင်းငှါ၎င်း၊ တရားေဟာေသာအခွင့် ၊

အနာေရာဂါတိ့ကိ ငိမ်းေစ၍၊ ၁၅ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ် ိင်ေသာအခွင့် ှ င့်

ေစလတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတည်းဟေသာ၊ ၁၆ ေပတ အမည်သစ်ကိ

ေပးေတာ်မေသာ ှ ိမန်၊ ၁၇ မိဃ်း ကိးသားဟ ဆိလိေသာ ေဗာေနရဂက် အမည်သစ်ကိ

ေပးေတာ်မေသာ ေဇေဗဒဲ၏သား ှ စ် ေယာက်ယာကပ် ှ င့် ေယာဟန်၊ ၁၈အေြ ၊ ဖိလိပု၊

ဗာေသာလမဲ၊ မဿဲ၊ ေသာမ၊ အာလဖဲ၏သားယာကပ်၊ သဒဲ၊ ကာနနိတ်လ ှ ိမန်၊ ၁၉

ကိယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်တိ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိသတိ့သည်

အိမ်သိ့ဝင် ကလင်၊ အစာကိ မစား ိင်သည့်တိင်ေအာင် လများတိ့သည် တဖန်စေဝး

ကြပန်၏။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်၏ အေဆွအမျိုးတိ့သည်ကားလ င်၊ သသည် အ းြဖစ်၏ဟဆိ၍

ကိယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီး ြခင်းငှါ ထွက်သွား က၏။ ၂၂ ေယ ှ လင် မိမှ့လာေသာ

ကျမ်း ပဆရာတိ့ကလည်း၊ သသည် ေဗလေဇဗလ စဲွေသာသြဖစ်၏။ နတ်ဆိးမင်းကိ

အမီှ ပ၍ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်ဟ ဆိက၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့ကိေခ ၍

ဥပမာကိ ေဆာင်ေတာ်မလျက်၊ စာတန်သည် စာတန်ကိ အဘယ်သိ့ ှ င်ထတ် ိင်သနည်း။

၂၄ တိင်း ိင်ငံသည် မိမိ ှ င့် မသင့် မတင့် ကဲွြပားလ င် မတည် ိင်ရာ။ ၂၅ အိမ်သည်လည်း

မိမိ ှ င့် မသင့် မတင့် ကဲွြပားလ င် မတည် ိင်ရာ။ ၂၆ စာတန်သည် မိမိတဘက်၌ ထ၍ မိမိ ှ င့်

မသင့် မတင့် ကဲွြပားလ င် မတည် ိင်ဘဲ ဆံးြခင်းသိ့ ေရာက် လိမ့်မည်။ ၂၇သရဲကိ ေ ှ ့ဦးစွာ

မချည်မေ ှ ာင်လ င်၊ သ၏ အိမ်သိ့ဝင်၍ သ၏ဥစာကိ အဘယ်သများ မလမယ ိင်။ သရဲကိ

ချည်ေ ှ ာင် ပီးမှ သ၏အိမ်ကိ လယ ိင်၏။ ၂၈ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ြပစ်မှားေသာအြပစ်

အမျိုးမျိုး၊ ဘရားကိ က့ဲရဲေ့သာအြပစ်အမျိုးမျိုး ှ ိသမ တိ့ ှ င့် လွတ်ေစြခင်းအခွင့် ကိ

လသားတိ့သည် ရ ိင် က၏။ ၂၉ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ က့ဲရဲေ့သာသသည်

အြပစ်လွတ်ေစြခင်းအခွင့် ကိ အဘယ်ကာလ၌မ မရ ိင် က။ ထာဝရအြပစ်ဒဏ်ကိ

ခံရေသာသြဖစ်ေပ၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၃၀အဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့ မိန့်ေတာ်မသနည်းဟမကား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ညစ် းေသာ နတ်စဲွေသာသ

ြဖစ်သည်ဟ ဆိကသတည်း။ ၃၁ ထိအခါ မယ်ေတာ် ှ င့် ညီေတာ်တိ့သည်လာ၍

ြပင်မှာရပ်ေနလျက်၊ တစံတေယာက်ေသာသကိ ကိယ် ေတာ်ထံသိ့ ေစလတ်၍ ေခ က၏။

၃၂ ြခံရံလျက်ထိင်ေသာသများတိ့က၊ မယ်ေတာ် ှ င့် ညီေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာလျက်

ြပင်မှာ ှ ိ ကပါ ၏ဟေလာက်လ င်၊ ၃၃ ကိယ်ေတာ်က၊ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီကား အဘယ်သနည်းဟ

ေမးေတာ်မ၍၊ ၃၄ ြခံရံလျက်ထိင်ေသာသတိ့ကိ ပတ်လည်ကည့် ၍၊ ဤသတိ့သည်

ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီေပတည်း။ ၃၅ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိ ေဆာင်ေသာသသည် ငါ့ညီ၊

ငါ့ ှ မ၊ ငါ့အမိြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ေနာက်တဖန် အိင်နားမှာ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊

များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည် အထံ ေတာ်၌ စေဝးကေသာေကာင့် ၊

အိင်တွင်ေလှထဲသိ့ဝင်၍ ထိင်ေတာ်မ၏။ ပရိသတ်အေပါင်းတိ့သည် အိင်နား

ကန်းေပ မှာေနက၏။ ၂ ထိအခါ ဥပမာစကားအားြဖင့် များစွာေသာဆံးမသဝါဒကိ

ေပး၍ မက်ဆိေတာ်မသည်မှာ၊ ၃ နားေထာင် ကေလာ့။ မျိုးေစ့ ကဲေသာသသည်

မျိုးေစ့ကိ ကဲြခင်းငှါ ထွက်သွား၏။ ၄အေစ့ကိ ကဲသည်တွင် အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည်

လမ်း၌ကျသြဖင့် ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည် လာ၍ ေကာက်စား က၏။ ၅
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အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည် ေြမနည်း၍ ေကျာက်ေပါများေသာအရပ်၌ ကျသြဖင့် ၊

ေြမတိမ်ေသာေကာင့် ချက်ြခင်းအပင်ေပါက်ေသာ်လည်း၊ ၆ ေနထွက်ေသာအခါ

ပေလာင်သည်ြဖစ်၍ အြမစ်မစဲွေသာေကာင့် ိး ွမ်းပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၇

အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည် ဆးပင်တိ့တွင် ကျသြဖင့် ၊ ဆးပင်တိ့သည် ကီးပွား၍

ှ ဥ်းဆဲေသာေကာင့် အသီးမသီး က။ ၈အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည် ေကာင်းေသာေြမ၌

ကျသြဖင့် ၊ အပင်ေပါက်၍ ကီးပွားလျက် အဆသံးဆယ်၊ အဆေြခာက်ဆယ်၊

အဆတရာပွားများ၍ အသီးသီး က၏။ ၉ ကားစရာ နား ှ ိေသာသမည်သည်ကား

ကားပါေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ှ ိေတာ်မေသာအခါ

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ့ ှ င့် အြခံအရံေတာ်တိ့သည် ထိ ဥပမာကိ ေမးြမန်း ကလင်၊ ၁၁

ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည် ဘရားသခင့် ိင်ငံေတာ်၏နက်နဲေသာအရာကိ

သိရေသာအခွင့် ှ ိ က၏။ ၁၂ ြပင်၌ ှ ိေသာ ထိသတိ့မကား၊ ြမင်လျက်ပင် အာ ံ မ ပဘဲြမင်၍၊

ကားလျက်ပင် အနက်ကိ နားမလည် ဘဲ ကားသြဖင့် ၊ သတိ့အကျင့် မေြပာင်းလဲ၊

အြပစ်မလတ်ရသည်တိင်ေအာင် သတိ့အား ေဟာသမ ကိ ဥပမာ အားြဖင့် ေဟာရ၏။ ၁၃

သင်တိ့သည် ဤဥပမာကိမ နားမလည်လ င်၊ ဥပမာ ှ ိသမ တိ့ကိ အဘယ်သိ့

နားလည်ကမည်နည်း။ ၁၄ မျိုးေစ့ ကဲေသာသသည် တရားစကားကိ ကဲ၏။ ၁၅

တရားစကားကိ လမ်း၌ ကဲြခင်း၊ အေကာင်းအရာကား၊ တရားစကားကိ ကားသည် ှ ိေသာ်၊

စာတန် သည် ချက်ြခင်းလာ၍ ှ လံး၌ ကဲေသာ တရားစကားကိ တ်ယတတ်သည်ဟ

ဆိလိသတည်း။ ၁၆ ေကျာက်ေပါေသာအရပ်၌ ကဲြခင်းအေကာင်းအရာကား၊

တရားစကားကိကား၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့် ချက်ြခင်းခံယေသာ်လည်း၊ ၁၇ စိတ် ှ လံး၌

အြမစ်မစဲွခဏသာ တည်သြဖင့် တရားစကားေကာင့် အမအခင်း ှ င့် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရ

ေသာအခါ ချက်ြခင်းေဖာက်ြပန်တတ်သည်ဟ ဆိလိသတည်း။ ၁၈ ဆးပင်တိ့တွင်

ကဲြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ တရားစကားကိကား၍၊ ၁၉ ေလာကီအမ၌စိးရိမ်ြခင်း၊

စည်းစိမ်ဥစာ၏ လှည့် စားြခင်း၊ ကင်းေသာအရာကိ တပ်မက်ြခင်းစိတ် တိ့ သည်

တရားစကားကိ လမ်းမိး ှ ဥ်းဆဲတတ်ေသာေကာင့် အသီးမသီး ိင်ဟ ဆိလိသတည်း။ (aiōn

g165) ၂၀ ေကာင်းေသာေြမ၌ ကဲြခင်းအေကာင်းအရာကား၊ တရားစကားကိ

ကား၍ခံယသြဖင့် ၊ အဆသံးဆယ်၊ အဆေြခာက်ဆယ်၊ အဆတရာပွားများ၍

အသီးသီးတတ်သည်ဟ ဆိလိသတည်း။ ၂၁ ထိမှတပါး ဆီမီးကိ ဆီမီးခံေပ မှာမတင်၊

ေတာင်းဇလားေအာက်၊ ခတင်ေအာက်၌ ဖံးထားြခင်းငှါ ယခ့ဲ သေလာ။ ၂၂

ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ှ ိသမ တိ့သည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ဝှက်ထားလျက် ှ ိသမ တိ့သည်လည်း

ပွင့်လင်းလိမ့် မည်။ ၂၃ ကားစရာနား ှ ိေသာသ မည်သည်ကား ကားပါေစ။ ၂၄ ထိမှတပါး

သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ကားနာရသည်ကိ သတိ ပကေလာ့။ အကင်ချိန်၊ တင်းပမာဏ ှ င့်

သင်တိ့သည် သတပါးအား ေပး၏။ ထိပမာဏအတိင်း ကိယ်တိင်ခံရကမည်။ ၂၅

အကင်သသည် ရတတ်၏၊ ထိသအား ေပးဦးမည်။ အကင်သသည် ဆင်းရဲ၏၊ ထိသ၌

ှ ိသမ ကိပင် တ်လိမ့်မည်။ ၂၆ ထိမှတပါး လသည် လယ်၌ မျိုးေစ့ ကဲ ပီးမှ

ေနာက်တဖန် မိမိမကည့်မမှတ်၊ ၂၇ ညဥ့်၊ ေန၊့ အိပ်လျက် ၊ ိးလျက်ေနေသာ်လည်း

အပင်ေပါက်၍ ကီးပွားသည် ှ င့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ ေတာ်တ၏။ ၂၈ ေြမ ကီးသည်

မိမိအလိအေလျာက်အသီးကိသီးေစ၍ ေ ှ ့ဦးစွာ အေ ှ ာက်၊ ထိေနာက်အ ှံ ၊ ထိေနာက်

အ ှံ ထဲမှာ ေအာင်မာေသာအဆန်ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ၂၉ အသီးမှည့် ၍

ရိတ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ လယ် ှ င်သည် မဆိင်းမလင့် ၊ တံစဥ် ှ င့် ရိတ်ေစတတ် သည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိမှတပါး ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ပံြပရအ့ံနည်း။

အဘယ်ဥပမာ ှ င့် ခိင်း ိင်းရအ့ံ နည်းဟမကား၊ ၃၁ မန်ညင်းေစ့ ှ င့်တ၏။ မန်ညင်းေစ့သည်

ေြမ၌စိက်ေသာအခါ ေြမ၌ ှ ိေသာ အေစ့တကာတိ့ထက် ငယ် ေသာ်လည်း၊ စိက် ပီးမှ

အပင်ေပါက်၍၊ ၃၂ ြမက်ပင်တကာတိ့ထက် ကီးပွားသြဖင့် ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်

အရိပ်ခိ၍ နားေနေလာက် ေသာ အကိင်းအခက် ကီးတိ့ကိြဖစ်ေစတတ်သည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိသိ့ေသာ ဥပမာစကားများအားြဖင့် ကိယ်ေတာ်သည်

ပရိသတ်များနားေထာင် ိင်သည်အတိင်း တရားေဟာေတာ်မ၏။ ၃၄ ဥပမာကင်း၍

ေဟာေြပာေတာ်မမ။ ှ ိသမ ေသာအရာတိ့ကိ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ တပည့်ေတာ်တိ့ အား

ဖွင့် ြပေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိေန့ညအချိန်၌ ကိယ်ေတာ်က၊ ကမ်းတဘက်သိ့ ကးကကန်အ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၆တပည့် ေတာ်တိ့သည် လစေဝးရာမှထွက်၍ ေလှေပ ၌ ှ ိ ှ င့် ေသာ

ကိယ်ေတာ်ပါလျက် သွား က၏။ အြခားေလှတိ့လည်း ပါေသး၏။ ၃၇ ထိအခါ

ြပင်းစွာေသာမိဃ်းသက်မန်တိင်းြဖစ်၍ လိင်းတံပိးခတ်ေသာေကာင့် ေလှသည် ေရ ှ င့် ြပည့်

ေလ၏။ ၃၈ ကိယ်ေတာ်သည် ပ့ဲ၌ ေခါင်းအံးေပ မှာ ကျိန်းစက်၍ေနေတာ်မ၏။

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ် ကိ ိး ပီးမှ၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည်ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်သည်ကိ လျစ်လျူေသာစိတ် ှ ိေတာ်မ သ ေလာဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၃၉

ကိယ်ေတာ်သည် ထ၍ တိတ်ဆိတ် ငိမ်ဝပ်စွာ ေနဟေလ ှ င့် ပင်လယ်ကိ ဆံးမေတာ်မသြဖင့်

ေလသည် ငိမ်၍ အလွန်သာယာေလ၏။ ၄၀ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် ဤမ ေလာက်ေကာက်တတ်သနည်း။ အဘယ် ေကာင့်

ယံ ကည်ြခင်းစိတ် ှ င့် ကင်းသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၄၁ သတိ့သည်

အလွန်ေကာက် ွံ ့၍ဤသကား အဘယ်သိ့ေသာသနည်း။ ေလ ှ င့် ပင်လယ်သည် သ၏

စကားကိ နားေထာင်ပါသည်တကားဟ အချင်းချင်းေြပာဆိက၏။

၅ အိင်တဘက်၊ ဂါဒရြပည်သိ့ ေရာက်က၍၊ ၂ ေယ သည်

ေလှထဲကထွက်ကေတာ်မသည် ခဏြခင်းတွင်၊ ညစ် းေသာနတ်စဲွေသာသသည်

သချုင်း တစြပင်မှ ထွက်လာ၍ ကိယ်ေတာ်ကိခရီးဦး ကိ ပေလ၏။ ၃ ထိသသည်

သချုင်းတစြပင်၌ ေနတတ်၏။ သကိ့ သံ ကိး ှ င့် ပင် အဘယ်သမ ချည်၍မ ိင်။ ၄

ေြခချင်း၊ သံ ကိး ှ င့် အဖန်များစွာ ချည်စမ်းေသာ်လည်း၊ သံ ကိးကိဆဲွြဖတ်၍

ေြခချင်းကိ ဖဲတတ်၏။ သကိ့ ယဥ်ေစြခင်းငှါ အဘယ်သမ မတတ် ိင်။ ၅ ေန့ညဥ့်မြပတ်

သချုင်းတစြပင်၌၎င်း၊ ေတာင်ေပ ၌၎င်း၊ ဟစ်ေကာ်လျက်၊ ေကျာက်ေစာင်း ှ င့် ကိယ်ကိ

ေစလျက် ေနတတ်၏။ ၆ ေယ ကိအေဝးကြမင်လ င်၊ အထံေတာ်သိ့ ေြပးလာ၍

ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၇ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ေယ ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ် ှ င့်အဘယ်သိ့ ဆိင် သနည်း။ အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မမမည်အေကာင်း

ဘရားသခင်ကိအမီှ ပ၍ အက ်ပ်ေတာင်းပန် ပါသည်ဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍

ေလာက်ေလ၏။ ၈ ေလာက်သည်အေကာင်းကား၊ ညစ် းေသာနတ်၊ ထိလမှ

ထွက်သွားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မခ့ဲ ပီ။ ၉ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်အမည်

ှ ိသနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊ အက ်ပ်အမည်ကား၊ ေလေဂါင်ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်

အများြဖစ် ကပါ၏ဟ ေလာက် ပီးမှ၊ ၁၀ ထိြပည်ထဲကအြခားသိ့မ ှ င့် ပါမည်အေကာင်း

များစွာေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၁ ထိအရပ်၌ ေတာင်ေပ မှာ များစွာေသာ ဝက်အစသည်

ကျက်စားလျက် ှ ိ၏။ ၁၂ နတ်ဆိးအေပါင်းတိ့လည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ထိဝက်ထဲသိ့

ဝင်ရပါမည်အေကာင်း ေစလတ်ေတာ်မပါ ဟ ေတာင်းပန်ြပန်လ င်၊ ၁၃ ေယ သည်

ချက်ြခင်းအခွင့် ေပးေတာ်မ၏။ ညစ် းေသာနတ်တိ့သည် ထွက်၍ ဝက်ထဲသိ့ ဝင်သြဖင့်

ဝက်အစသည် အိင်ကမ်းေစာက်ကိ တဟန်တည်းေြပးဆင်း၍ အိင်၌အသက်ဆံးက၏။

အေရအတွက်အားြဖင့် ှ စ်ေထာင်ေလာက် ှ ိ၏။ ၁၄ ဝက်ေကျာင်းေသာသတိ့သည်

ေြပး၍ မိ့ ွာတိ့၌ သိတင်း ကားေြပာလ င်၊ လများတိ့သည် ထိအမအရာ တိ့ကိ

ကည့် အ့ံေသာငှါ ထွက်လာက၏။ ၁၅ အထံေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ နတ်ဆိး

ေလေဂါင်စဲွေသာသသည် အဝတ်ကိဝတ်၍ ပကတိစိတ် ှ င့် ထိင်ေနသည်ကိြမင်လ င်၊

ေကာက် ွံ ့ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၆ နတ်ဆိးစဲွေသာသ၌၎င်း၊ ဝက်တိ့၌၎င်း၊

အဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိ သိြမင်ေသာသတိ့သည် ေနာက်လာ ေသာသတိ့အား ြပန် ကား ပီးမှ၊

၁၇ မိမိတိ့ြပည်က ထွက်သွားေတာ်မမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ ၁၈ ေလှထဲသိ့

ဝင်ေတာ်မေသာအခါ နတ်ဆိးစဲွဘးေသာသသည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ှ ိပါမည်အေကာင်း

ေတာင်းပန်လ င်၊ ၁၉ ကိယ်ေတာ်သည် အခွင့် မေပး။ သင်သည် ကိယ်အိမ်သိ့သွားေလာ့။

ထာဝရဘရားသည် သနားြခင်းစိတ် ေတာ် ှ င့် သင်၌ အဘယ်မ ေလာက်

ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိသင်၏အေဆွအမျိုးတိ့အား ြပန် ကားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊

၂၀ ထိသသည် သွား၍၊ ေယ သည် အဘယ်မ ေလာက် ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ၊

ေဒကာေပါလိြပည် တွင် သိတင်း ကားေြပာသည်ြဖစ်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့သည်

အ့ံသြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၁ ေယ သည် ကမ်းတဘက်သိ့ကးြပန်၍ အိင်နားမှာ ှ ိေတာ်မစဥ်၊

များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည် အထံေတာ်၌ စေဝးက၏။ ၂၂ ထိအခါ

ယာဣ အမည် ှ ိေသာ တရားစရပ်မးသည်လာ၍ ကိယ်ေတာ်ကိြမင်လ င်၊

ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ အက ်ပ်၏ သမီးငယ်ေသလပါ ပီ။ ၂၃ သိ့ေသာ်လည်း
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ကိယ်ေတာ်သည်က၍သကိ့ကယ်တင်ြခင်းငှါ သ၏အေပ ၌လက်ကိတင်ေတာ်မလျင်

အသက် ှ င်ပါလိမ့်မည်ဟ များစွာေတာင်းပန်၏။ ၂၄ ကိယ်ေတာ်သည် သ ှ င့်အတသွား၍

များစွာေသာ လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြခံရံလျက် ထိခိက်တိက်မိ က၏။

၂၅ ထိအခါ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ေသွးသွန်အနာ စဲွေသာေကာင့် ၊ ၂၆

များစွာေသာ ေဆးသမားတိ့လက်၌ အလွန်ခံရ၍၊ ဥစာ ှ ိသမ ကန်ေသာ်လည်း

သက်သာမရသည် သာမက၊ အနာတိးေသာ မိန်းမတေယာက်သည်၊ ၂၇

ေယ ၏သိတင်းေတာ်ကိ ကားသည် ှ ိေသာ်၊ ၂၈ ငါသည် အဝတ်ေတာ်ကိသာတိ့လ င်

ချမ်းသာရမည်ဟ ဆိသည် ှ င့် ၊ လအစအေဝးထဲ၌ ေနာက်ေတာ်သိ့ လာ၍အဝတ်ေတာ်ကိ

တိ့ေလ၏။ ၂၉ ထိခဏြခင်းတွင် အေသွးစေဝးရာ ခန်းေချာက်သည်ြဖစ်၍၊

ထိေရာဂါ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် ပီဟ မိမိကိယ်၌သိေလ၏။ ၃၀ ေယ သည်

မိမိကိယ်မှ တန်ခိးထွက်သည်ကိ ချက်ြခင်းသိေတာ်မလ င် လအစအေဝး၌ ေနာက်သိ့လှည့်

၍၊ ငါ့အဝတ်ကိ အဘယ်သတိ့သနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၃၁ တပည့် ေတာ်တိ့က၊

လအစအေဝးသည် ကိယ်ေတာ်အား ထိခိက် ကသည်ကိြမင်လျက်ပင်၊ ငါ့ကိ အဘယ်သ

တိ့သနည်းဟေမးေတာ်မပါသည်တကားဟ ေလာက်ကေသာ်လည်း၊ ၃၂ ကိယ်ေတာ်သည်

ထိသိ့ ပေသာသကိ ြမင်ြခင်းငှါ၊ ပတ်လည်သိ့ ကည့် ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိမိန်းမသည်

ကိယ်၌အဘယ်သိ့ြဖစ်သည်ကိသိေသာေကာင့် ေ ကာက် ွံ တ့န်လပ်လျက် အထံေတာ်သိ့

လာ ပီးလ င်၊ ြပပ်ဝပ်၍ ထိအေကာင်း ှ ိသမ ကိ အဟတ်အမှန် ကားေလာက်ေလ၏။ ၃၄

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါ့သမီး၊ သင်၏ယံကည်ြခင်းသည် သင့်အနာကိ ငိမ်းေစ ပီ။ ငိမ်ဝပ်စွာ

သွား ေလာ့။ ေရာဂါ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိသိ့

မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင် တရားစရပ်မးအိမ်မှလလာ၍၊ ကိယ်ေတာ်၏သမီးေသပါ ပီ။

အဘယ်ေကာင့် ဆရာကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ေသးသနည်းဟ ဆိက၏။ ၃၆ ထိစကားကိ

ေယ သည်ကားလ င်၊ မေကာက်က ှ င့် ။ ယံ ကည်ြခင်းစိတ်တခသာ ှ ိေစေလာ့ဟတရား

စရပ်မးအား ချက်ြခင်းမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ ေပတ ၊ ယာကပ်၊ ယာကပ်၏ညီေယာဟန်မှတပါး

အဘယ်သကိမ မလိက်ေစဘဲ၊ ၃၈ တရားစရပ်မးအိမ်သိ့ေရာက်၍ အန်းအန်း

သဲသဲ ပကသည်ကိ၎င်း ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၃၉ အတွင်းသိ့ဝင်၍ သင်တိ့သည်

အဘယ်ေကာင့် အန်းအန်းသဲသဲ ပ၍ ငိေကးကသနည်း။ သငယ်ေသ သည်မဟတ်

အိပ်ေပျာ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၄၀ ထိသတိ့သည် ြပက်ယယ် ပက၏။

ထိသ ှ ိသမ တိ့ကိ ြပင်သိ့ ထွက်ေစ ပီးမှ သငယ်၏ မိဘတိ့ကိ၎င်း၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ပါေသာသတိ့ကိ၎င်း ေခ ပီးလ င်၊ သငယ် ေလျာင်းရာအရပ်သိ့ ဝင်၍၊ ၄၁

သငယ်၏လက်ကိ ကိင်ေတာ်မလ က်၊ တလိသကမိဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ အနက်ကား၊

မိန်းမငယ်ထေလာ့ ငါဆိ၏ဟ ဆိလိသတည်း။ ၄၂ ထိခဏြခင်းတွင် မိန်းမငယ်သည်

ထ၍လှမ်းသွား၏။ သသည် တဆယ် ှ စ် ှ စ်အ ွယ် ှ ိ၏။ ထိသတိ့ သည်

အလွန်မိန်းေမာေတွေဝြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၄၃ ထိအမအရာကိ အဘယ်သမ

မသိေစမည်အေကာင်း၊ ထိသတိ့ကိ ကျပ်တည်းစွာ ပညတ်ေတာ်မ၍၊ သအ့ား

စားစရာေပးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ ထိအရပ်မှ က၍ တပည့်ေတာ်တိ့သည် လိက်ကသြဖင့် မိမိ မိသိ့့ ေရာက်ေတာ်မ၏။

၂ ဥပသ်ေနေ့ရာက်လ င် တရားစရပ်၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။ လများတိ့သည်

ကားနာရလ င် မိန်းေမာေတွေဝြခင်းသိ့ ေရာက်၍၊ ဤသသည် ဤအရာတိ့ကိ

အဘယ်မှာရသနည်း။ သရေသာ ပညာကား အဘယ်ပညာနည်း။ ဤမ ေလာက်ေသာ

တန်ခိးများကိ အဘယ်သိ့ြပ ိင်သနည်း။ ၃သသည် လက်သမားမဟတ်ေလာ။ မာရိ၏သား

မဟတ်ေလာ။ ယာကပ်၊ ေယာေသ၊ ယဒ၊ ှ ိမန်တိ့၏ အစ်ကိမဟတ်ေလာ။

သ့ ှ မများသည်လည်း ငါတိ့ ှ င့် အနီးအပါးေနကသည်မဟတ်ေလာဟ ေြပာဆိလျက်

ေစတနာစိတ်ပျက် က၏။ ၄ ေယ ကလည်း၊ ပေရာဖက်သည် မိမိ မိ၊့ မိမိအေဆွေနရာ၊

မိမိအိမ်မှတပါး အြခားေသာအရပ်၌ အသ ေရ ှ ိသည်ဟ ထိသတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

မကျန်းမမာေသာသအချို ့ကိအေပ မှာလက်ေတာ်ကိတင်၍အနာကိ ငိမ်းေစြခင်းမှတပါး

အဘယ် တန်ခိးေတာ်ကိမ ထိအရပ်၌ ြပေတာ်မမ ိင်။ ၆ ထိသတိ့သည်

မယံကည်ကသည်ကိ အ့ံသြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ပတ်လည်၌ ှ ိေသာ မိ ့ ွာများသိ့ ေဒသစာရီ

လှည့်လည်၍ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၇ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတပည့်ေတာ်တိ့ကိ

ေခ ေတာ်မ ပီးမှ၊ ညစ် းေသာနတ်တိ့ကိ ိင်ေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးလျက်၊

ှ စ်ေယာက်စီ ှ စ်ေယာက်စီေစလတ်ေတာ်မ၍၊ ၈သင်တိ့သည် ေတာင်ေဝးတခမှတပါး

လမ်းခရီးတိ့ အဘယ်အရာကိမ မယက ှ င့် ။ လွယ်အိတ် ှ င့် မန့် မှစ၍ ခါးပန်း၌ ေကးေငွကိ

မယက ှ င့် ။ ၉ ေြခနင်းကိ စီး ကေလာ့။ အကျ ှ စ်ထပ်မဝတ်က ှ င့်ဟ မှာထားေတာ်မ၏။

၁၀ ထိမှတပါး သင်တိ့သည် မည်သည်အိမ်သိ့ဝင်လ င်၊ ထိအိမ်တွင် ထိအရပ်မှ

မထွက်မသွားမီှတိင်ေအာင် ေနကေလာ့။ ၁၁အကင်သတိ့သည် သင်တိ့ကိ လက်မခံ၊

သင်တိ့ ၏ စကားကိနားမေထာင်ဘဲေန၏။ ထိသတိ့ေနရာ အရပ်မှ ထွက်သွားစဥ်၊

သတိ့တဘက်၌သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့၏ေြခဘဝါးမှ ေြမမန့်ကိ ခါလိက် က

ေလာ့။ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ တရားဆံးြဖတ်ေသာေန့၌ ထိ မိသ့ည် ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိထ့က်သာ ခံရ လတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တပည့် ေတာ်တိ့သည်

ထွက်သွား၍ ေနာင်တတရားကိေဟာက၏။ ၁၃ နတ်ဆိးများကိ ှ င်ထတ်က၏။

မကျန်းမမာေသာ သများတိ့ကိ ဆီ ှ င့်လး၍ အနာကိ ငိမ်းေစက၏။ ၁၄

ထိအခါ သိတင်းေတာ်ေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍၊ ေဟ ဒ်မင်း ကီးသည် ကားလ င်၊

ဗတိဇံဆရာေယာဟန် သည် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေလ ပီ။ ထိေကာင့် တန်ခိးများကိ

ြပ ိင်သည်ဟ ဆိ၏။ ၁၅လအချို က့၊ ဤသသည် ဧလိယြဖစ်သည်ဟ ဆိက၏။ အချို က့၊

ေ ှ းပေရာဖက်က့ဲသိ့ ပေရာဖက်ြဖစ် သည်ဟ ဆိက၏။ ၁၆ ေဟ ဒ်သည် ကားလ င်၊

ဤသကား ငါ၏အမိန့် ှ င့် လည်ပင်းကိြဖတ်ေသာ ေယာဟန်ြဖစ်၏။ ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေလ ပီဟ ဆိေလ၏။ ၁၇ အထက်က ေဟ ဒ်သည် မိမိညီ ဖိလိပု၏

ခင်ပွန်းေဟေရာဒိကိ သိမ်းယသြဖင့် ၊ ထိမိန်းမအေကာင်း ေကာင့် ေစလတ်၍ ေယာဟန်ကိ

ဘမ်းဆီး ပီးလ င် ေထာင်ထဲမှာချုပ်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊ ေယာဟန်က

အ ှ င်မင်း ကီးသည် ညီေတာ်၏ခင်ပွန်းကိ မသိမ်းအပ်ဟ ေဟ ဒ်အား ဆိေလ ပီ။ ၁၉

ထိေကာင့် ၊ ေဟေရာဒိသည် ေယာဟန်ကိ ရန် ငိးဖဲွသ့ြဖင့် သတ်ြခင်းငှါအလိ ှ ိ၏။ ၂၀

သိ့ေသာ်လည်း ေယာဟန်သည် ေြဖာင့် မတ်သန့် ှ င်းေသာသြဖစ်ေကာင်းကိ ေဟ ဒ်သည်

သိ၍ သကိ့ ေကာက် ွံ ့ ိေသ၏။ သကိ့လည်း ေစာင့် မ၏။ အမအရာများတိ့၌

သ၏စကားကိ နားေထာင်၍ ဝမ်းေြမာက် ေသာစိတ် ှ င့်လည်း နားေထာင်တတ်သည်

ြဖစ်ေသာေကာင့် ထိမိန်းမသည် အခွင့် မရ ိင်။ ၂၁ ထိေနာက်မှ အဆင်သင့် ေသာအခါ

ေဟ ဒ်ကိ ဘွားေသာေနရ့က်၌ ှ စ်စဥ်ပဲွကိခံ၍ မးမတ်၊ စစ်သ ကီး၊ ဂါလိလဲြပည်၌

အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသတိ့ကိ ေကးေတာ်မစဥ်တွင်၊ ၂၂ ေဟေရာဒိ၏သမီးသည် ဝင်၍

ကသြဖင့် ၊ ေဟ ဒ်မှစ၍ အေပါင်းအေဘာ်တိ့အား း ွတ်ေသာ စိတ် ကိြဖစ်ေစ၏။ ထိအခါ

မင်း ကီးက၊ သင်သည် အလိ ှ ိသမ ကိ ေတာင်းေလာ့၊ ငါေပးမည်ဟ ထိမိန်းမငယ်အား

ဆိေလ၏။ ၂၃တဖန်လည်း၊ သင်ေတာင်းသမ ကိ ငါ့ ိင်ငံ တဝက်တိင်ေအာင် ငါေပးမည်ဟ

ကျိန်ဆိေလ၏။ ၂၄ ထိမိန်းမငယ်သည် ထွက်၍ အဘယ်အရာကိ ေတာင်းရမည်နည်းဟ

သ၏အမိကိေမးလ င် အမိက၊ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်၏ ဦးေခါင်းကိ ေတာင်းေလာ့ဟ

ြပန်ဆိေသာ်၊ ၂၅ ချက်ြခင်းမိန်းမငယ်သည် မင်း ကီးထံသိ့ အလျင်တေဆာဝင်၍၊

ဗတိဇံဆရာေယာဟန်၏ ဦးေခါင်းကိဤလင်ပန်း၌ အလျင်အြမန်ေပးေတာ်မေစြခင်းငှါ

ကန်မ အလိ ှ ိပါသည်ဟ ေတာင်းေလာက်၏။ ၂၆ မင်း ကီးသည်

အလွန်ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိေသာ်လည်း၊ ကျိန်ဆိြခင်းကိ၎င်း၊ အေပါင်းအေဘာ်တိ့၏ မျက် ှ ာ

ကိ၎င်း၊ ေထာက်ေသာေကာင့် ၊ ထိမိန်းမငယ်ကိ မြငင်းမပယ်လိ၍၊ ၂၇ ဦးေခါင်းကိ ယခ့ဲဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိလျက် လေစာင့်တေယာက်ကိ ချက်ြခင်းေစလတ်လင်၊ လေစာင့် သည် သွား၍

ေယာဟန်၏လည်ပင်းကိ ေထာင်ထဲမှာ ြဖတ်ေလ၏။ ၂၈ ဦးေခါင်းကိ လင်ပန်း၌ေဆာင်ခ့ဲ၍

ထိမိန်းမငယ်အားေပး ပီးမှ မိန်းမငယ်သည်လည်း သအ့မိကိ ေပး ေလ၏။ ၂၉

ေယာဟန်၏တပည့်တိ့သည်လည်း ကားေသာအခါလာ၍အေလာင်းကိ ေဆာင်သွား ပီးလ င်

သချုင်း တွင်း၌ ထားက၏။ ၃၀ တမန်ေတာ်တိ့သည် ေယ ထံေတာ်၌ စေဝး၍၊

မိမိတိ့ ပသမ သွန်သင်သမ တိ့ကိ ကားေလာက်က၏။ ၃၁ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

ေတာ၌ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ လာက။ ခဏအားြဖည့် ၍ ငိမ်သက်စွာ ေနကဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ အေကာင်းမကား၊ လများ သွားလာကသည်ြဖစ်၍ တမန်ေတာ်တိ့သည်

အစာစားြခင်းငှါမ မအား ိင် က။ ၃၂ ထိေကာင့် ၊ ေလှစီး၍ ေတာ၌ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့

သွား က၏။ ၃၃ သွား ကသည်ကိ လများတိ့သည်ြမင်၍ ကိယ်ေတာ်ြဖစ်သည်ကိ သိလ င်၊

အ မိ့ မိအ့ ွာ ွာတိ့မှ ထွက်၍ ထိအရပ်သိ့ ကန်းေကာင်းေြပးသွားသြဖင့် ၊ တမန်ေတာ်တိ့



မာက 522

အရင်ေရာက်၍ အထံေတာ်၌စေဝးက၏။ ၃၄ ေယ သည် ထွက်က၍

လများအေပါင်းတိ့ကိ ေတွ့ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ထိသတိ့သည် ထိန်းသမ ှ ိ၊ ပစ်ထားေသာ

သိးက့ဲသိ့ ြဖစ် ကသည်ကိ သနားြခင်းစိတ်ေတာ် ှ ိ၍ များစွာေသာ ဆံးမသဝါဒကိ

ေပးေတာ်မ၏။ ၃၅ မိဃ်းချုပ်ေသာအခါ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍၊

ဤအရပ်သည် ေတာအရပ်ြဖစ်ပါ၏။ မိဃ်း လည်း ချုပ်ပါ ပီ။ ၃၆ လများတိ့သည်

ပတ်ဝန်းကျင် ွာဇနပဒ်သိ့သွား၍ စားစရာကိဝယ်ေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးေတာ်မပါ။ သ တိ့၌

စားစရာမ ှ ိပါဟ ေလာက်ကလင်၊ ၃၇ ကိယ်ေတာ်က၊ သတိ့စားစရာဘိ့

သင်တိ့ေပး ကေလာ့ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်

သွား၍ ေဒနာရိအြပား ှ စ်ရာ ှ င့် မန့်ကိဝယ် ပီးလ င် သတိ့အား စားစရာဘိ့ ေပးရပါအ့ံေလာဟ

ေလာက်က၏။ ၃၈ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့၌ မန့်ဘယ် ှ စ်လံး ှ ိသနည်း။ သွား၍

ကည့် ကဟ မိန့်ေတာ်မသည် အတိင်း သတိ့သည် သိ ပီးမှ၊ မန့်ငါးလံး ှ င့် ငါး ှ စ်ေကာင်

ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်ြပန်၏။ ၃၉ ထိအခါ လအေပါင်းတိ့ကိ ြမက်စိမ်းေပ မှာ

အစစေလျာင်း ကေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၄၀ သတိ့သည် တရာတစ၊ ငါးဆယ်တစ၊

အစစေလျာင်း ကလင်၊ ၄၁ ကိယ်ေတာ်သည် မန့်ငါးလံး ှ င့် ငါး ှ စ်ေကာင်ကိယ၍၊

ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေမ ာ်လျက် ေကျးဇးေတာ် ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ မန့်ကိဖ့ဲ၍

လများတိ့ေ ှ ့၌ထည့်ေစြခင်းငှါ တပည့်ေတာ်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ငါး ှ စ်ေကာင်ကိ လည်း

လအေပါင်းတိ့အား ေဝငှေတာ်မ၏။ ၄၂ လအေပါင်းတိ့သည် စား၍ဝကပီးမှ၊ ၄၃

မန့် ှ င့် ငါးအကျိုးအပ့ဲကိ ေကာက်သိမ်း၍ တဆယ် ှ စ်ေတာင်း၊ အြပည့်ရက၏။ ၄၄

မန့်ကိစားေသာသ ေယာက်ျားအေရအတွက်ကား၊ လငါးေထာင်မ ေလာက် ှ ိသတည်း။ ၄၅

စည်းေဝးေသာသတိ့ကိ လတ်ေတာ်မစဥ်တွင် တပည့် ေတာ်တိ့ ေလှစီးေစ၍

ကမ်းတဘက်ဗက်ဇဲဒ မိသိ့့ အရင်ကးေစေတာ်မ၏။ ၄၆ စည်းေဝးေသာသတိ့ကိ လတ် ပီးမှ

ဆေတာင်းပဌနာ ပအ့ံေသာငှါ ေတာင်ေပ သိ့ ကေတာ်မ၏။ ၄၇ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ

ေလှသည် အိင်အလယ်၌ ှ ိ၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ကန်းေပ မှ တေယာက်

တည်း ှ ိေနေတာ်မ၏။ ၄၈ ေလမသင့် ေသာေကာင့် တပည့် ေတာ်တိ့သည်

တက်ခတ်၍ပင်ပန်း ကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ညသံး ချက်တီးေကျာ်အချိန်၌ အိင်ေပ မှ

စက်ေတာ်ြဖန့်လျက်၊ သတိ့ ှ ိရာသိ့ က၍ အနားမှာ ေ ှ ာက်သွားမည် ပ ေတာ်မ၏။ ၄၉

ထိသိ့ အိင်ေပ မှာ စက်ေတာ်ြဖန့်၍ ကေတာ်မသည်ကိ သတိ့သည်ြမင်လ င်၊

ဖတ်တေစ ြဖစ်သည်ဟ စိတ်ထင် ှ င့် ေအာ်ဟစ် က၏။ ၅၀ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိြမင်၍ ထိတ်လန့်ြခင်းသိ့ေရာက်က၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ချက်

ြခင်း တ်ဆက်၍ တည်ကည်ေသာစိတ် ှ ိ ကေလာ့။ ငါပင်ြဖစ်သည်၊ မေကာက်လန့် က ှ င့်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၁ ေလှေပ ၌ သတိ့ ှ ိရာသိ့ တက်ေတာ်မလ င် ေလသည် ငိမ်ေလ၏။

ထိသတိ့သည် အတိင်းထက်အလွန် မိန်းေမာေတွေဝအ့ံသြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၅၂

အေကာင်းမကား၊ သတိ့စိတ် ှ လံး မိက်သည်ြဖစ်၍ မန့်၌ြပေသာတန်ခိးေတာ်ကိ

ပမာဏမ ပက။ ၅၃ ကမ်းတဘက်သိ့ကးလ င် ဂေနသရက်နယ်သိ့ေရာက်၍ ေလှကိ

ဆိက်က၏။ ၅၄ ေလှမှဆင်းေသာအခါ လများတိ့သည် မျက် ှ ာေတာ်ကိ

ချက်ြခင်းမှတ်မိလ င်၊ ၅၅ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်၌ ှ ိသမ သိ့ ေြပးသွား၍ မည်သည့်အရပ်၌

ှ ိေတာ်မသည်ဟကားလ င်၊ ထိအရပ် သိ့ လနာများကိ အိပ်ရာ ှ င့် ေဆာင်ခ့ဲ က၏။ ၅၆

မိ ့ ွာဇနပဒ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မရာ၌ မကျန်းမမာေသာသတိ့ကိ လမ်းနားမှာထား၍

အဝတ်ေတာ်၏ ပန်းပွါးကိမ တိ့ရပါမည်အေကာင်း အခွင့် ေတာင်း က၏။ တိ့သမ ေသာ

သတိ့သည်လည်းချမ်းသာရက၏။

၇ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့် ေယ ှ လင် မိမှ့ေရာက်လာေသာ

ကျမ်း ပဆရာအချို ့တိ့သည် အထံေတာ်၌ စ ေဝး၍၊ ၂တပည့်ေတာ်အချို ့တိ့သည်

ညစ် းေသာလက်တည်းဟေသာ ေရမေဆးေသာလက် ှ င့် အစာစား သည်ကိြမင်လ င်

အြပစ်တင် က၏။ ၃ အေကာင်းမကား၊ ေ ှ းလေဟာင်းတိ့မှ ဆက်ဆံေသာ

နည်းဥပေဒသကိခံယေသာ ဖာရိ ှ ဲမှစ၍ ယဒလ အေပါင်းတိ့သည် လက်ဆပ်မေဆးဘဲ

အစာကိ စားေလ့မ ှ ိ။ ၄ ေဈးမှ ြပန်လာေသာအခါ၌လည်း ေဆးြခင်းမ ပဘဲစားေလ့မ ှ ိ။

ထိမှတပါး၊ ခွက်၊ ဖလား၊ ေကးဝါ ပကန်၊ ခတင်တိ့ ေဆးြခင်းမှစ၍

အြခားေသာထံးတမ်းများကိ ခံယ၍ ကျင့် ေလ့ ှ ိ၏။ ၅ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့်

ကျမ်း ပဆရာတိ့က၊ ေ ှ းလေဟာင်းတိ့မှ ဆက်ခံေသာနည်းဥပေဒသကိ ကိယ်ေတာ်၏

တပည့် တိ့သည် မကျင့် ဘဲလျက် အဘယ်ေကာင့် ညစ် းေသာလက် ှ င့်

အစာစားကပါသနည်း ဟ ေမးေလာက်ကလင်၊ ကိယ်ေတာ်က၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း၊

၆ ေဟ ှ ာယသည် လ ို ့ဝှက်ေသာ သင်တိ့ကိရည်မှတ်လျက်၊ ဤလမျိုးသည်

တ်ခမ်း ှ င့် ငါ့ကိ ိေသ က၏။ စိတ် ှ လံးမကား ငါ ှ င့် ေဝးလှ၏။ ၇လတိ့စီရင်ေသာ

ပညတ်တိ့ကိ သွန်သင်၍ နည်းဥပေဒေပးလျက်ပင်၊ ငါ့ကိ အချည်း ှ ီးကိးကွယ်

က၏ဟ၊ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာအရာကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ေဟာခ့ဲ ပီ။ ၈

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်ကိ ပယ်၍

ခွက်ဖလားေဆးြခင်းတည်းဟ ေသာ လတိ့မှ ဆက်ခံေသာနည်းဥပေဒသကိ ခံယလ က်၊

ထိသိ့ေသာ အြခားအကျင့်အေလ့များတိ့ကိ ကျင့် ေလ့ ှ ိ က၏။ ၉ သင်တိ့သည်

အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒသကိကျင့် ရေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်၏

ပညတ်ေတာ်ကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ပယ်ကသည်တကား။ ၁၀ ေမာေ ှ ၏ ပညတ်ကား၊

မိဘကိ ိေသစွာ ပေလာ့။ အကင်သသည် မိဘကိ တ်ြဖင့် ြပစ်မှား၏၊ ထိသ သည်

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံေစဟ လာသတည်း။ ၁၁ သင်တိ့မကား၊ အကင်သသည်

ကိယ်မိဘကိ သင်တိ့အသံးရ ိင်သမ ေသာ ငါ၏ဥစာသည် အလဝတု တည်းဟေသာ

ေကာ်ဘန်ြဖစ်ေစဟဆိ၏။ ၁၂ ထိသသည် မိဘဝတ်ကိ အလင်းမ ပရဟ

ြမစ်တား၍၊ ၁၃ မိမိတိ့အဆက်ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒသအားြဖင့် ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်ေတာ်ကိပယ်က၏။ ထိသိ့ေသာအကျင့်အေလ့များတိ့ကိ သင်တိ့သည်

ကျင့် ေလ့ ှ ိ ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိအခါ လအစအေဝးအေပါင်းကိ

အထံေတာ်သိ့ေခ ၍၊ သင်တိ့ ှ ိသမသည် နားေထာင်နားလည်က ေလာ့။ ၁၅

လြပင်မှလာ၍ လအတွင်းသိ့ဝင်လျက်၊ လကိညစ် းေစ ိင်ေသာ အရာတစံတခမ မ ှ ိ။

လအတွင်းမှ ထွက်ေသာအရာသည် လကိ ညစ် းေစေသာအရာြဖစ်၏။ ၁၆

ကားစရာနား ှ ိေသာ သမည်သည်ကား ကားပါေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

လအစအေဝး ှ ိရာမှ က၍ အိမ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ထိဥပမာကိ

ေမးြမန်း က ၏။ ၁၈ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ဤမ ေလာက်

ပညာမ့ဲလျက်ေနသေလာ။ လြပင်မှလာ၍ လအတွင်း သိ့ ဝင်သမသည် ှ လံးထဲသိ့မဝင်။

၁၉ ဝမ်းထဲသိ့ဝင်၍ အစာ ှ ိသမ ကိ သန့် ှ င်းေစသြဖင့် ေရအိမ်တွင် ဆင်းသွားေသာေကာင့် ၊

လကိ မညစ် းေစ ိင်သည်ကိ နားမလည်ကသေလာ။ ၂၀ လအတွင်းမှထွက်ေသာ

အရာမကား၊ လကိ ညစ် းေစေသာအရာြဖစ်၏။ ၂၁ လအတွင်း ှ လံးထဲက မေကာင်းေသာ

ကံစည်ြခင်း၊ သမယားကိ ြပစ်မှားြခင်း၊ မိန်းမလွတ် ှ င့် မှားယွင်း ြခင်း၊ လအသက်ကိ

သတ်ြခင်း၊ ၂၂သ့ဥစာကိ ခိးြခင်း၊ ေလာဘလွန်ကျူးြခင်း၊ မနာလိြခင်း၊ လှည့် စားြခင်း၊

ညစ် းြခင်း၊ ြငူစြခင်း၊ သ့ အသေရကိ ဖျက်ြခင်း၊ ေထာင်လားေစာ်ကားြခင်း၊ လ ပ်ေပ ြခင်း၊

၂၃ဤဆိးညစ်ေသာအရာများတိ့သည် အတွင်းမှထွက်လာ၍ လကိ ညစ် းေစကသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ ကိယ်ေတာ်သည် ထိအရပ်မှထ၍တ မိ့ ှ င့် ဖိဒန် မိ၏့ ေကျးလက်သိ့

ကေတာ်မ ပီးလ င် အိမ်သိ့ ဝင်၍ အဘယ်သမ မသိေစြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိေသာ်လည်း

ပန်းေ ှ ာင်၍ ေနေတာ်မမ ိင်။ ၂၅ အေကာင်းမကား၊ ညစ် းေသာနတ်စဲွေသာ မိန်းမငယ်၏

အမိသည် သိတင်းေတာ်ကိ ကားသြဖင့် ၊ ၂၆ မိမိသမီးထဲက နတ်ဆိးကိ

ှ င်ထတ်ေတာ်မမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ေလ၏။ ထိမိန်းမကား၊ ေဟလသအမျိုး၊

ရိဖိနိတ်ြပည်သ ြဖစ်သတည်း။ ၂၇ ေယ ကလည်း၊ ေ ှ းဦးစွာ သားများကိ

ဝစွာေကးပါရေစ။ သား၏အစာကိ ယ၍ ေခွးအားမေပး မချ အပ်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

မိန်းမကလည်း မှန်ပါ၏သခင်။ ေခွးမည်သည်ကား၊ သားတိ့၏ စား ပ်စားေပါက်ကိ

စားပဲွေအာက်၌ စား မဲထံးစံ ှ ိပါသည်ဟ ြပန်၍ ေလာက်လ င်၊ ၂၉ ကိယ်ေတာ်က၊

ထိစကားေကာင့် သင်သွားေလာ့။ နတ်ဆိးသည် သင်၏သမီးထဲမှ ထွက်သွား ပီဟ မိန့်

ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိမိန်းမသည် မိမိအိမ်သိ့ြပန်၍ နတ်ဆိးထွက်သွားသည်ကိ၎င်း၊ သမီးသည်

အိပ်ရာ၌ အိပ်လျက် ှ ိသည်ကိ၎င်း ေတွ၏့။ ၃၁ တဖန် ကိယ်ေတာ်သည် တ မိ့ ှ င့်

ဇိဒန် မိ၏့ ေကျးလက်မှထွက်၍ ေဒကာေပါလိြပည်နယ်ကိ ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ၊

ဂါလိလဲအိင်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိအခါ နားပင်း၍ စကားအေသာသတေယာက်ကိ

အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ သအ့ေပ မှာ လက်ေတာ်ကိ တင်ပါမည်အေကာင်း

ေတာင်းပန် က၏။ ၃၃ ကိယ်ေတာ်သည် ထိသကိ လအစအေဝးထဲကေခ ၍၊
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ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ သွား ပီးလ င်၊ လက် ိး ေတာ်ကိ သ၏နားေပါက်၌ သွင်းေတာ်မ၏။

တံေထွး ှ င့် ေထွး၍ သ၏လ ာကိလည်း တိ့ေတာ်မ၏။ ၃၄ ထိေနာက် ေကာင်းကင်သိ့

ကည့် ေမ ာ်၍ ညီးတွားသံကိ ပလျက်၊ ဧဖသဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ အနက် ကား၊ ပွင့် ေစဟ

ဆိလိသတည်း။ ၃၅ ထိခဏြခင်းတွင် သသည် နားပွင့် ြခင်း၊ လ ာေကာလွတ်ြခင်း ှ ိသြဖင့်

စကား ပီ ပီေြပာ ိင်၏။ ၃၆ ထိအေကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာေစြခင်းငှါ

သတိ့ကိ ပညတ်ေတာ်မ၏။ ပညတ်ေတာ်မေသာ် လည်း သတိ့သည် သာ၍

အလွန်သိတင်း ကားေြပာက၏။ ၃၇ အတိင်းထက် အလွန်မိန်းေမာေတွေဝလျက် ှ ိ၍၊

သသည် အလံးစံတိ့ကိ ေလျာက်ပတ်စွာ ပေတာ်မ ပီ။ နားပင်းေသာသတိ့ကိ

စကားေြပာေစေတာ်မ ပီဟ ဆိက၏။

၈ ထိအခါ စေဝးေသာသအလွန်များ၍ စားစရာမ ှ ိလ င်၊ ေယ သည်

တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ၂ဤလများကိ ငါသနား၏။ သံးရက်ပတ်လံး ငါ ှ င့်အတ

ှ ိ က ပီ။ စားစရာအလင်းမ ှ ိ။ ၃ အချို ့တိ့သည် အေဝးကလာသည်ြဖစ်၍၊

အစာမစားမီှ သတိ့အိမ်သိ့ ငါလတ်လ င် လမ်းခရီး၌ ေမာက လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊ ဤေတာအရပ်၌ ဤသတိ့ကိ အဘယ်သိ့

ဝစွာေကး ိင်မည်နည်းဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၅ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့တွင် မန့်ဘယ် ှ စ်လံး

ှ ိပါသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မန့်ခ ှ စ်လံး ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၆ ထိအခါ

လအစအေဝးကိ ေြမေပ မှာေလျာင်း ကေစဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ မန့်ခနစ်လံးကိလည်း ယ၍

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ မန့်ကိဖ့ဲ၍ လများတိ့ေ ှ ့၌ ထည့် ေစြခင်းငှါ

တပည့် ေတာ်တိ့အား ေပးေတာ်မသည် အတိင်း သတိ့သည် ထည့် က၏။ ၇

အနည်းငယ်မ ေသာ ငါးေကာင်ကေလးလည်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ

လများေ ှ ့၌ ထည့် ေစြခင်းငှါ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈ ထိသတိ့သည် စား၍ ဝကပီးမှ

ကင်းရစ်ေသာအကျိုးအပ့ဲကိ ေကာက်သိမ်း၍ ခနစ်ေတာင်းအြပည့် ရက၏။ ၉

စားေသာသအေရအတွက်ကား၊ လေလးေထာင် မ ေလာက် ှ ိသတည်း။ ထိသတိ့ကိ

လတ်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၀ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ ေလှထဲသိ့ ချက်ြခင်းဝင်၍၊

ဒါလမ သေကျးလက်သိ့ ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်

ထွက်လာ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့် ေဆွးေ ွးြငင်းခံသည်တွင် စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှါ၊

မိဃ်းေကာင်းကင်ကြဖစ်ေသာ နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်း က၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည်

စိတ် ှ လံးညည်းတွားသံကိ ပေတာ်မလျက်၊ ဤလမျိုးသည် နိမိတ်လကဏာကိ မြပရ ဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၁၃ ထိသတိ့ ှ ိရာမှထွက်၍ တဖန် ေလှထဲသိ့ ဝင် ပီးလ င်

ကမ်းတဘက်သိ့ ြပန်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တပည့် ေတာ်တိ့သည် မန့်ကိယြခင်းငှါ

ေမ့ေလျာ့ ကသြဖင့် ၊ ေလှေပ မှာ သတိ့၌ မန့်တလံးတည်းသာ ှ ိ ၏။ ၁၅

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ဖာရိ ှ ဲတိ့၏တေဆးကိ၎င်း၊ ေဟ ဒ်၏တေဆးကိ၎င်း၊ သတိ ှ င့်

ကဥ်ေ ှ ာင် ကဟ ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၆ တပည့် ေတာ်တိ့ကိလည်း၊ ငါတိ့၌

မန့်မပါေသာေကာင့် ဤစကားကိ မိန့်ေတာ်မသည်ဟ အချင်းချင်း ေဆွးေ ွးေြပာဆိက၏။

၁၇ ေယ သည် သိေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့၌ မန့်မပါသည်ကိေထာက်၍

အဘယ်ေကာင့်အချင်းချင်း ေဆွး ေ ွး ေြပာဆိကသနည်း။ ယခတိင်ေအာင် ှ လံးမသွင်း၊

နားမလည်ကသေလာ။ သင်တိ့ စိတ် ှ လံးမိက်ေသး သေလာ။ ၁၈ မျက်စိ ှ ိလျက်ပင် မြမင်၊

နား ှ ိလျက်ပင် မကား၊ စိတ်မေအာက်ေမ့ဘဲေနကသေလာ။ ၁၉ မန့်ငါးလံးကိ

လငါးေထာင်အား ငါဖ့ဲေသာအခါ အကျိုးအပ့ဲဘယ် ှ စ်ေတာင်း ေကာက်သိမ်း သနည်း ဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ တဆယ် ှ စ်ေတာင်းေကာက်သိမ်းပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၂၀

မန့်ခနစ်လံးကိ လေလးေထာင်အား ငါဖ့ဲေသာအခါ အကျိုးအပ့ဲဘယ် ှ စ်ေတာင်း

ေကာက်သိမ်းသနည်း ဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ခနစ်ေတာင်းေကာက်သိမ်းပါသည်ဟ

ေလာက်က၏။ ၂၁ သိ့ြဖစ်လ င်၊ သင်တိ့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သိ့ ေနကသနည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ဗက်ဇဲဒ မိသိ့့ ေရာက်ေတာ်မလ င်၊ လကန်းတေယာက်ကိ

အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ထိသကိ တိ့ေတာ်မမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ ၂၃

ကိယ်ေတာ်သည် လကန်းကိလက်ဆဲွ၍ မိ့ြပင်သိ့ ထွက် ပီးမှ၊ သ၏မျက်စိကိ

တံေထွး ှ င့် ေထွး၍ သအ့ေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်လျက်၊ သင်သည် တစံတခကိ

ြမင်သေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၂၄ ထိသသည် ကည့်ေမ ာ်လ င်၊ လတိ့သည်

သစ်ပင်က့ဲသိ့ြဖစ်၍ လှမ်းသွားသည်ကိ အက ်ပ် ြမင်ပါသည် ဟ ေလာက်၏။ ၂၅

ေနာက်တဖန်သ၏မျက်စိေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်၍ ကည့်ေမ ာ်ေစေတာ်မလ င်၊ သသည်

ပကတိ အြဖစ်သိ့ ေရာက်၍ အလံးစံတိ့ကိ ှ င်းလင်းစွာြမင်ေလ၏။ ၂၆

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ မိထဲ့သိ့မဝင် ှ င့် ။ မိ ့၌ အဘယ်သကိမ မေြပာ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၍

သကိ့ မိမိ ေနရာသိ့ လတ်လိက်ေလ၏။ ၂၇ ေယ သည် ဖိလိပုကဲသရိ မိ၏့ ေကျးလက်သိ့

တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ ကေတာ်မစဥ်၊ လမ်းခရီး၌ လများတိ့သည် ငါ့ကိ

အဘယ်သြဖစ်သည်ဆိကသနည်းဟ တပည့် ေတာ်တိ့ကိ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊ ၂၈

လအချို ့က၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ အချို ့က

ဧလိယြဖစ်သည် ဟ ၍၎င်း၊ အချို က့ ပေရာဖက်တပါးပါးြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း ဆိကပါ၏ဟ

ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၉ သင်တိ့လည်း ငါ့ကိ အဘယ်သြဖစ်သည် ဆိကသနည်းဟ

ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊ ေပတ က၊ ကိယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၃၀ ကိယ်ေတာ်၏အေကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာစိမ့်ေသာငှါ

တပည့် ေတာ်တိ့ကိ ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိမှတပါး၊ လသားသည်များစွာ

ခံရမည်။ လအ ကီးအကဲ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့၏

ြငင်းပယ်ြခင်းကိ၎င်း၊ အေသသတ်ြခင်းကိ၎င်းခံရမည်။ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟေသာ အေကာင်းများကိ တပည့်ေတာ်တိ့အား ြပစ ပေတာ်မ၏။ ၃၂

ထိသိ့အတည့်အလင်းြပေတာ်မေသာေကာင့် ေပတ သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

မိမိ ှ င့်အတေခ ၍ အြပစ် တင်ေသာစကားကိ ေလာက်ေသာ်၊ ၃၃ ကိယ်ေတာ်သည်

မျက် ှ ာေတာ်ကိလှည့် ၍ တပည့် ေတာ်တိ့ကိ ကည့် လျက်၊ အချင်းရန်သ၊ ငါ့ေနာက်သိ့

ဆတ်ေလာ့။ သင်သည် ဘရားသခင်၏အရာကိ စိတ်မစဲွလမ်း၊ လတိ့၏အရာကိသာ

စဲွလမ်းသည်ဟ၍ ေပတ ကိ ဆံးမေတာ်မ၏။ ၃၄ ထိအခါ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်

ပရိတ်သတ်များကိ ေခေတာ်မ ပီးလ င်၊ အကင်သသည် ငါ၌ဆည်းကပ် ြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။

ထိသသည် ကိယ်ကိကိယ် ြငင်းပယ်ရမည်။ ကိယ်လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ ထမ်း၍ ငါ့ေနာက်သိ့

လိက်ရမည်။ ၃၅အကင်သသည် မိမိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်ြခင်းငှါအလိ ှ ိ၏။ ထိသသည်

အသက် ံ းလိမ့်မည်။ အကင် သသည် ငါ့ေ ကာင့် ၎င်း၊ ဧဝံေဂလိတရားေကာင့် ၎င်း

အသက် ံ း၏။ ထိသသည် မိမိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်လိမ့် မည်။ ၃၆ လသည်

ဤစကာဝဠာကိ အကင်းမ့ဲအစိးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဥ် ံ းလ င် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်း။

၃၇ မိမိအသက်ဝိညာဥ်ကိ အဘယ်ဥစာ ှ င့် ေ ွး ိင်သနည်း။ ၃၈ ေမျာက်မထားေသာ

ဤလမျိုးဆိးတွင် အကင်သသည် ငါ့ကိ၎င်း၊ ငါ့စကားကိ၎င်း ှ က်၏။ လသား သည်

မိမိအဘခမည်းေတာ်၏ ဘန်းအာ ေဘာ်ကိ ေဆာင်လျက်၊ သန့် ှ င်းေသာ ေကာင်းကင်တမန်

အြခံအရံ တိ့ ှ င့် ကလာေသာအခါ ထိသကိ ှ က်ေတာ်မလတ့ံ။

၉ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် တန်ခိး ှ င့်တကွ

တည်ေကာင်းကိ ဤအရပ်၌ ှ ိေသာသ အချို ့တိ့သည် မြမင်မီှေသြခင်းသိ့

မေရာက်ရကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂ ေြခာက်ရက်လွန်ေသာအခါ ေယ သည် ေပတ ၊

ယာကပ်၊ ေယာဟန်တိ့ကိေခ ၍၊ အြခားသ မပါဘဲ ြမင့် လှစွာေသာ ေတာင်ေပ တွင်

ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ ေဆာင် ကေတာ်မ၏။ သတိ့ေ ှ ့၌ ထးြခားေသာ အဆင်းအေရာင် ှ င့်

ြပည့် စံသည်ြဖစ်၍၊ ၃ အဝတ်ေတာ်လည်း ေြပာင်လက်လ က်၊ ဤေြမေပ ၌

အဘယ်ခဝါသည်မ မတတ် ိင်ေအာင် မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့ အလွန်ြဖူလျက် ှ ိ၏။ ၄ ေမာေ ှ ှ င့်

ဧလိယသည် ထင် ှ ား၍ ေယ ှ င့်အတ စကားေြပာလျက် ှ ိ၏။ ၅ ထိအခါ

ေပတ က အ ှ င်ဘရား၊ ဤအရပ်၌ ေနဘွယ်ေကာင်းပါ၏။ ကိယ်ေတာ်ဘိ့

တဲတေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘိ့တေဆာင်၊ ဧလိယဘိ့တေဆာင်၊ တဲသံးေဆာင်ကိ

အက ်ပ်တိ့ ေဆာက်လပ်ပါရေစဟ ေလာက်ေလ ၏။ ၆ တပည့် ေတာ်တိ့သည်

အလွန်ေကာက်ေသာေကာင့် ေပတ သည် ေယာင်ယမ်း၍ ထိသိ့ေလာက် သတည်း။ ၇

ထိအခါ မိဃ်းတိမ်သည် သတိ့ကိလမ်းမိး၍၊ ဤသသည် ငါ၏ချစ်သားေပတည်း။

သ၏စကားကိ နား ေထာင် ကေလာ့ဟ မိဃ်းတိမ်က အသံေတာ်ြဖစ်ေလ၏။ ၈

ထိခဏြခင်းတွင် တပည့် ေတာ်တိ့သည် ပတ်လည်သိ့ ကည့် လ င်၊ မိမိတိ့ ှ င့်အတ

ေယ တေယာက် တည်းမှတပါး အဘယ်သကိမ မြမင် က။ ၉ ေတာင်ေပ မှာ

ဆင်း ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်က၊ လသားသည် ေသြခင်းမှ မထေြမာက်မီှတိင်ေအာင်

သင်တိ့ ယခြမင်ေသာအရာကိ အဘယ်သအားမ မကားမေြပာက ှ င့်ဟ

တပည့် ေတာ်တိ့ကိ ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၁၀တပည့် ေတာ်တိ့သည် ထိစကားကိ မှတ်မိ၍
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ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ြခင်းသည် အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း ဟ အချင်းချင်း

ေဆွးေ ွးေမးြမန်း က၏။ ၁၁ ထိအခါ တပည့် ေတာ်တိ့က၊ ဧလိယသည်

အရင်လာမည်ဟ ကျမ်း ပဆရာတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆိပါသနည်းဟ

ေမးေလာက်ကလင်၊ ၁၂ ကိယ်ေတာ်က၊ ဧလိယသည် အရင်လာ၍ အလံးစံတိ့ကိ

ပြပင်ရသည် မှန်ေပ၏။ လသားသည်လည်း အလွန်ဆင်းရဲ၍ က့ဲရဲပ့ယ်ထားြခင်းကိ

ခံရမည်ဟ ကျမ်းစာလာ၏။ ၁၃ ငါဆိသည်ကား၊ ဧလိယသည် ေရာက်ေလ ပီ။

သ၏အေကာင်းကိ ကျမ်းစာေရးထားသည်အတိင်း လ များသည် သအ့ား ပချင်သမ ကိ

ပကပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ

များစွာေသာလအစအေဝးသည် သတိ့ကိ ဝိင်းလျက်၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့သည် သတိ့ ှ င့်

ေဆွးေ ွးေမးြမန်း ကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၁၅ စေဝးလျက် ှ ိေသာ လအေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိြမင်လ င် ချက်ြခင်း အ့ံ သမိန်းေမာြခင်း ှ ိလျက် အထံေတာ်သိ့

ေြပး၍ တ်ဆက်က၏။ ၁၆ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် သတိ့ ှ င့်

အဘယ်သိ့ေဆွးေ ွးေမးြမန်း ကသနည်းဟ ကျမ်း ပဆရာ တိ့ကိ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၁၇

လအစအေဝး၌ပါေသာ သတေယာက်က၊ အ ှ င်ဘရား၊ အေသာနတ်အစဲွခံရေသာ

အက ်ပ်၏သားကိ အထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲပါ ပီ။ ၁၈ နတ်သည် ဘမ်းစားေလရာရာ၌

သကိ့ေြမေပ မှာ လဲှ၍၊ သသည်လည်း ခံတွင်းမှ အြမုတ်ထွက်လျက်၊ အံသွားခဲ ကိတ်လျက်၊

ပိန်ေြခာက်လျက်ေနရပါ၏။ ထိနတ်ကိ ှ င်ထတ်ပါမည်အေကာင်း တပည့် ေတာ်တိ့အား

အက ်ပ်ေလာက်၍ သတိ့သည် မတတ် ိင် ကပါဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၁၉ ကိယ်ေတာ်က၊

ယံကည်ြခင်းမ ှ ိေသာအမျိုး၊ ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်တကွ အဘယ်မကာလပတ်လံးေနရ

မည်နည်း။ သင်တိ့ကိ အဘယ်မကာလပတ်လံး သည်းခံရမည်နည်း။ သငယ်ကိ

ငါ့ထံသိ့ယခ့ဲကဟ မိန့်ေတာ်မ သည်အတိင်း၊ ၂၀ ယခ့ဲက၏။ ထိနတ်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိြမင်လ င် ချက်ြခင်းသငယ်ကိ ေတာင့် မာေစသြဖင့် သငယ်သည်

ေြမေပ မှာလဲ၍ အြမုတ်ထွက်လျက် ကိယ်ကိ လိှမ့်လျက်ေန၏။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

ဤသိ့ြဖစ်သည်ကား၊ အဘယ်မ ေလာက် ကာ ပီနည်းဟ သငယ်၏အဘအား

ေမးေတာ်မလ င်၊ အဘက၊ ငယ်ေသာ အ ွယ်ကပင် ြဖစ်ပါ၏။ ၂၂သငယ်ကိ ေသေစြခင်းငှါ

မီး၌၎င်း၊ ေရ၌၎င်း အ ကိမ် ကိမ်လဲေစတတ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ် သည်

တတ် ိင်ေတာ်မလ င် အက ်ပ်တိ့ကိ သနား၍ကယ်ေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၃

ေယ ကလည်း၊ သင်သည် ယံကည် ိင်သေလာ။ ယံကည်ေသာသြဖစ်လ င်

ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိ တတ် ိင်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ သငယ်၏အဘသည်

ချက်ြခင်းဟစ်ေကာ်၍ အက ်ပ်ယံကည်ပါ၏သခင်။ မယံကည်သည်ကိ မစ ေတာ်မပါဟ

မျက်ရည် ှ င့် ေလာက်ြပန်ေလ၏။ ၂၅ ထိအခါ လများတိ့သည် စေဝးလျက်

ေြပးလာကသည်ကိ ေယ သည်ြမင်လ င်၊ နားပင်း၍ စကား အ ေသာနတ်၊

သငယ်မှထွက်ေလာ့၊ ေနာက်တဖန်မဝင် ှ င့် ငါအမိန့် ှ ိ၏ဟ ထိညစ် းေသာနတ်ကိ ဆံးမ၍

မိန့် ေတာ်မသြဖင့် ၊ ၂၆ နတ်သည် ေအာ်ဟစ်၍ အလွန်ေတာင့် မာေစ ပီးမှ ထွက်သွား၏။

သငယ်သည် ေသသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ေသပီဟ လများဆိက၏။ ၂၇ ေယ သည်

သ၏လက်ကိကိင်၍ ချီ ကေတာ်မသြဖင့် သသည်ထေလ၏။ ၂၈ အိမ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီးမှ

တပည့် ေတာ်တိ့က၊ အက ်ပ်တိ့သည် ထိနတ်ကိ အဘယ်ေကာင့် မ ှ င်ထတ်

ိင်ပါသနည်းဟ တိတ်ဆိတ်စွာေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၂၉ ကိယ်ေတာ်က၊ ဆေတာင်းြခင်း၊

အစာေ ှ ာင်ြခင်းမှတပါး အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ထိနတ်မျိုးသည် မ ထွက် ိင်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိအရပ်မှထွက်၍ ဂါလိလဲြပည်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွား ကစဥ်တွင်

အဘယ်သမ သိေစြခင်းငှါ အလိ ေတာ်မ ှ ိ။ ၃၁ အေကာင်းမကား၊ လသားသည်

လတိ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ြခင်းကိ၎င်း၊ အေသသတ်ြခင်းကိ၎င်း ခံရမည်။ ၃၂

ခံ ပီးမှသံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟေသာ အေကာင်းများကိ

တပည့်ေတာ်တိ့အား ြပေတာ်မ၏။ ထိအေကာင်းများကိ သတိ့သည် နားမလည်ေသာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကိ မေမးမေလာက်ဝ့ံက။ ၃၃ကေပရေနာင် မိသိ့့ ေရာက်၍ အိမ်၌ ှ ိေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့သည် လမ်း၌အဘယ်အမကိ အချင်းချင်း ြငင်းခံ ကသနည်းဟ ေမးေတာ်မသည်ကိ၊

၃၄ သတိ့သည် တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ အေကာင်းမကား၊ အဘယ်သသည်သာ၍

ကီးြမတ်အ့ံနည်းဟ လမ်း၌ အချင်းချင်းြငင်းခံ က၏။ ၃၅ ထိအခါကိယ်ေတာ်သည်

ထိင်လျက် တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ေခ ေတာ်မ၍၊ အရင်အဦးြဖစ်လိေသာသ မည်

သည်ကား ေနာက်ဆံးြဖစ်ရမည်။ အလံစံတိ့၏ အေစခံလည်းြဖစ်ရမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ သငယ်တေယာက်ကိလည်းယ၍ သတိ့ အလယ်၌ထား ပီးမှ

လက်ေတာ် ှ င့် ချီပိက်လျက်၊ ၃၇ အကင်သသည် ငါ့မျက် ှ ာကိေထာက်၍

ဤက့ဲသိ့ေသာ သငယ်တစံတေယာက်ကိလက်ခံ၏။ ထိသ သည် ငါ့ကိပင်လက်ခံ၏။

ငါ့ကိလက်ခံေသာသသည်လည်း ငါကိသာလက်ခံသည်မဟတ်။ ငါ့ကိေစလတ် ေတာ်

မေသာသကိပင် လက်ခံသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ေယာဟန်ကလည်း၊ အ ှ င်ဘရား၊

အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ မလိက်ဘဲလျက် ကိယ်ေတာ်၏နာမကိ အမီှ ပ ၍

နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေသာသတေယာက်ကိ အက ်ပ်တိ့ေတွပ့ါ၏။ သသည်အက ်ပ်တိ့ ှ င့်

အတမလိက် ေသာေကာင့် အက ်ပ်တိ့သည် ြမစ်တားကပါသည်ဟ

ေလာက်ေလေသာ်၊ ၃၉ ေယ က၊ ထိသကိမြမစ်တားက ှ င့် ။ ငါ့နာမကိ

အမီှ ပလျက် တန်ခိးကိြပ၍ ငါ့ကိအလွယ်တက က့ဲရဲ ့ ိင်ေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ။

၄၀ သင်တိ့၏ရန်သဘက်၌မ ှ ိေသာသသည် သင်တိ့ ဘက်၌ ှ ိ၏။ ၄၁

သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်သည်ဟ ငါ့မျက် ှ ာကိေထာက်၍ အကင်သသည်

သင်တိ့အား ေရ တခွက်ကိမ ေပး၏။ ထိသသည် အကျိုးကိ မရဘဲေနရာ၊ ငါအမှန်ဆိ၏။

၄၂ ငါ့ကိယံကည်ေသာ ဤသငယ်တစံတေယာက်ကိ အကင်သသည် မှားယွင်းေစ၏။

ထိသသည် လည် ပင်း၌ ကိတ်ဆံေကျာက်ကိဆဲွ၍ ပင်လယ်၌ချြခင်းကိခံရလ င်

အေနသာ၍ေကာင်း၏။ ၄၃သင်၏လက်သည်သင့် ကိမှားယွင်းေစလ င် လက်ကိြဖတ်ေလာ့။

ပိးမေသ၊ မီးမ ငိမ်းရာ၊ ငရဲအတွင်းမ ငိမ်း ိင်ေသာ မီးထဲသိ့လက် ှ စ်ဘက်စံ ှ င့်

ဝင်ရသည်ထက်၊ လက် ချို ့တ့ဲ၍ အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။

(Geenna g1067) ၄၅ သင်၏ေြခသည် သင့် ကိမှားယွင်းေစလ င် ေြခကိြဖတ်ေလာ့။

ပိးမေသ၊ မီးမ ငိမ်းရာ၊ ငရဲအတွင်း မ ငိမ်း ိင်ေသာမီးထဲသိ့ ေြခ ှ စ်ဘက်စံ ှ င့် ချြခင်းကိ

ခံရသည်ထက်၊ ေြခချို ့တ့ဲ၍ အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna

g1067) ၄၇သင်၏မျက်စိသည်လည်း သင့် ကိမှားယွင်းေစလ င် မျက်စိကိထတ်ေလာ့။

ပိးမေသ၊ မီးမ ငိမ်းရာ၊ ငရဲမီးထဲသိ့ မျက်စိ ှ စ်ဘက်စံ ှ င့် ချြခင်းကိ ခံရသည်ထက်၊

မျက်စိတဘက် ှ င့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်စားေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ (Geenna

g1067) ၄၉ ယဇ်ေယာင် ှ ိသမ တိ့၌ ဆားခတ်ရသက့ဲသိ့ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့သည်

မီးဆားခတ်ြခင်းကိ ခံရကမည်။ ၅၀ ဆားသည်ေကာင်း၏သိ့ေသာ်လည်း

အငန်ကင်းေပျာက်လ င်၊ ငန်ေသာအရသာကိ အဘယ်သိ့ ရြပန် မည်နည်း။

သင်တိ့၌ဆား ှ ိေစကေလာ့။ အချင်းချင်း အသင့်အတင့် ေနကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိအရပ်မှ ကိယ်ေတာ်သည်ထ၍ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်ကိ

ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ယဒြပည်စွန်းသိ့ ေရာက် ေတာ်မ၏။ လများတိ့သည်

အထံေတာ်၌စေဝးြပန်၍၊ ထံးစံ ှ ိေတာ်မသည်အတိင်းတဖန် ဆံးမသဝါဒ

ေပးေတာ် မ၏။ ၂ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် အထံေတာ်သိ့လာ၍၊ လသည်

မိမိမယား ှ င့် ကွာအပ်သေလာဟ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ငှါ ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၃

ေယ က၊ ေမာေ ှ သည်သင်တိ့အား အဘယ်သိ့ စီရင်သနည်းဟလှန်၍ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၄

သတိ့က၊ ြဖတ်စာကိ ေပး၍မယား ှ င့် ကွာေစြခင်းငှါ ေမာေ ှ စီရင်ပါသည်ဟ

ေလာက်က၏။ ၅ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံး ခိင်မာေသာေကာင့်

ေမာေ ှ သည် ထိပညတ်ကိ ေရးထားသတည်း။ ၆ ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မစက

ေယာက်ျား ှ င့် မိန်းမ ှ စ်ေယာက်တည်းကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၇ ထိအေကာင်းေကာင့်

ေယာက်ျားသည် ကိယ်မိဘကိစွန့်၍ ကိယ်ခင်ပွန်း၌မီှဝဲသြဖင့် ၊ ၈ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

တသားတကိယ်တည်းြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ထိေကာင့် လင်မယားတိ့သည် ှ စ်ဦး မဟတ်

တဦးတည်းြဖစ်၏။ ၉ ဘရားသခင် တဲွဘက်၍ ထမ်းဘိးတင်ေတာ်မေသာအရာကိ

လမခဲွမခွါေစ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ေနာက်တဖန်တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အိမ်၌ ှ ိစဥ်၊ ထိအေကာင်းကိ ေမးေလာက်ြပန် က၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

အကင်သသည် မယား ှ င့် ကွာ၍ အြခားေသာမိန်းမ ှ င့် စံထက်ြခင်းကိြပ၏။ ထိ

သသည် မိမိမယားကိ ြပစ်မှား၏။ ၁၂ မိန်းမသည်လည်း မိမိလင် ှ င့် ကွာ၍

အြခားေသာေယာက်ျား ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ ပလ င် မှားယွင်းြခင်းသိ့ ေရာက်သည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိအခါသငယ်တိ့ကိ လက်ေတာ် ှ င့် တိ့ေစြခင်းငှါ အထံေတာ်သိ့
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ေဆာင်ခ့ဲသည်ြဖစ်၍၊ တပည့် ေတာ် တိ့သည် ေဆာင်ခ့ဲေသာသတိ့ကိ အြပစ်တင် က၏။

၁၄ ေယ သည်ြမင်ေတာ်မလ င် အမျက်ေတာ်ထွက်၍၊ ထိသငယ်တိ့ကိ

ငါ့ထံသိ့လာပါေစေလ။ မဆီးတား က ှ င့် ။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

ထိသိ့ေသာသတိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။ ၁၅ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အကင်သသည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ သငယ်က့ဲသိ့မခံယ၊ ထိသသည် ိင်ငံေတာ်သိ့မဝင်ရဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၆ သငယ်တိ့ကိ ချီပိက်၍ သတိ့အေပ မှာ လက်ေတာ်ကိတင်လျက်

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၁၇ လမ်းမှာ ကေတာ်မစဥ်တွင် လတေယာက်သည်

အထံေတာ်သိ့ေြပး၍ ဒးေထာက်လျက်၊ ေကာင်းြမတ် ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကိ

အေမွခံရအ့ံေသာငှါ အက ်ပ်သည် အဘယ်အမကိ ပရပါမည်နည်းဟ ေမး

ေလာက်ေသာ်၊ (aiōnios g166) ၁၈ ေယ က၊ ငါ့ကိေကာင်းြမတ်သည်ဟ

အဘယ်ေကာင့် ေခသနည်း။ ဘရားသခင်တပါးတည်းသာ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၏။ ၁၉

သင်သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ သိသည်မဟတ်ေလာ။ သမ့ယားကိမြပစ်မှား ှ င့် ။

လအသက်ကိ မသတ် ှ င့် ။ သဥစာကိမခိး ှ င့် ။ မမှန်ေသာသက်ေသကိမခံ ှ င့် ။ သ့ဥစာကိ

မတရားသြဖင့် မသိမ်း ှ င့် ။ မိဘကိ ိေသစွာ ပေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၀

အရင်ဘရား၊ ထိပညတ် ှ ိသမ တိ့ကိ အက ်ပ်သည် ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍

ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါ ပီဟ ေလာက်ြပန်လ င်၊ ၂၁ ေယ သည်၊ ထိသကိကည့် လျက်

ချစ်ေသာစိတ် ှ ိ၍၊ သင်သည်အခလိေသး၏။ သွားေလာ့။ ကိယ် ဥစာ ှ ိသမ ကိေရာင်း၍

ဆင်းရဲေသာသတိ့အား ေပးေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ဘ ာကိ ရလိမ့် မည်။

သိ့ ပီးမှလာ၍ လက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်းလျက် ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိသသည် များစွာေသာဥစာကိ ရတတ်ေသာသြဖစ်၍၊

ထိစကားကိကားလ င် မျက် ှ ာပျက်၍ စိတ် မသာသည် ှ င့် သွားေလ၏။ ၂၃

ေယ ကလည်း၊ ဥစာရတတ်ေသာသသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့

အလွန်ဝင်ခဲလှ၏ဟ ပတ် လည်သိ့ ကည့် ၍ တပည့် ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ထိစကားကိကားလ င်၊ မိန်ေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ က၏။ တဖန်ေယ က၊

ငါသားတိ၊့ မိမိဥစာကိမီှခိေသာသသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့အလွန်ဝင်ခဲလှ၏။

၂၅ ကလားအပ်သည် အပ်နဖားကိလ ိုလွယ်၏။ ေငွရတတ်ေသာသသည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ခဲသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိသတိ့သည်

သာ၍မိန်းေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ၍၊ သိ့ြဖစ်လ င် အဘယ်သသည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့

ေရာက် ိင်မည်နည်းဟ အချင်းချင်းေြပာဆိက၏။ ၂၇ ေယ ကလည်း၊ သတိ့ကိကည့် ၍၊

ဤအမကိ လမတတ် ိင်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင် မတတ် ိင် သည်မဟတ်။

ဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိ တတ် ိင်ေတာ်မသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ထိအခါ၊ ေပတ က၊ အက ်ပ်တိ့သည် ှ ိသမ ကိစွန့်ပစ်၍ ကိယ်ေတာ်ေနာက်သိ့

လိက်ကပါ ပီဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၂၉ ေယ က၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အကင်သသည်

ငါ့ေကာင့် ၎င်း၊ ဧဝံေဂလိတရားေကာင့် ၎င်း၊ အိမ်၊ လယ်၊ ညီအစ်ကိ၊ ှ မ၊ မိဘ၊

သားမယားတည်းဟေသာ တပါးပါးကိစွန့်၏။ ၃၀ ထိသသည် အဆတရာေသာ

အကျိုးတည်းဟေသာ ယခကာလ၌ ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့်တကွ အိမ်၊ လယ်၊ ညီအစ်ကိ၊ ှ မ၊ အမိ၊

သားသမီးတိ့ကိ၎င်း၊ ေနာင်ဘဝ၌ ထာဝရအသက်ကိ၎င်း ခံရလတ့ံ။ (aiōn g165,

aiōnios g166) ၃၁ ေနာက်ကျေသာသအများတိ့သည် အရင်ကျကလိမ့်မည်။

အရင်ကျကေသာသအများတိ့သည် ေနာက် ကျကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂

ေယ ှ လင် မိသိ့့ တက်သွား ကရာ၊ လမ်းမှာ ေယ သည်တပည့် ေတာ်တိ့ေ ှ ့၌

ကေတာ်မစဥ်၊ သတိ့ သည် မိန်းေမာေတွေဝ၍ ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ် ှ င့် လိက် က၏။

ထိအခါ ကိယ်ေတာ်သည် တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ကိ တဖန်ေခ ၍၊ ငါတိ့သည်ေယ ှ လင် မိသိ့့

ယခသွား က၏။ ၃၃ လသားသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့လက်သိ့

ေရာက်လိမ့်မည်။ ထိသတိ့သည် ေသ ြပစ်ကိ စီရင်၍ တပါးအမျိုးသားတိ့လက်သိ့

အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်။ ၃၄ သတိ့သည်လည်း လသားအားြပက်ယယ် ပြခင်း၊

ိက်ပတ်ြခင်း၊ တံေတွး ှ င့် ေထွးြခင်း၊ အေသသတ်ြခင်း ကိ ပကလိမ့်မည်။

သံးရက်ေြမာ်ကေသာေန့၌ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟ၍ မိမိကိယ်၌ေရာက်လတ့ံေသာ အမအရာ

တိ့ကိ တပည့် ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅ ထိအခါ ေဇေဗဒ၏သား ယာကပ် ှ င့်

ေယာဟန်သည် အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ေတာင်းေသာ

ဆေကျးဇးကိ ပေတာ်မေစချင်ပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၃၆ ကိယ်ေတာ်က၊

ငါသည်သင်တိ့ကိ အဘယ်သိ့ ပေစချင်သနည်းဟ ေမေတာ်မေသာ်၊ ၃၇ ကိယ်ေတာ်သည်

ဘန်းပွင့် ေတာ်မေသာအခါ အက ်ပ်တိ့သည် လက်ျားဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝဲ

ေတာ်ဘက်၌ တေယာက်တိင်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်က၏။ ၃၈

ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ေတာင်းပန်သည်ကိ သင်တိ့မသိက။

ငါေသာက်ေသာခွက်ကိ ေသာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါခံေသာဗတိဇံကိခံြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့သည်

တတ်စွမ်း ိင်သေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၃၉အက ်ပ်တိ့သည် တတ်စွမ်း ိင်ပါ၏ဟ

ေလာက်ကေသာ်၊ ေယ က၊ ငါေသာက်ေသာခွက်ကိ သင်တိ့ သည် ေသာက်ရကလိမ့်မည်။

ငါခံေသာဗတိဇံကိလည်း သင်တိ့သည်ခံရကလိမ့်မည်။ ၄၀ သိ့ေသာ်လည်း

ငါလက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်မှာ ထိင်ရေသာအခွင့် ကိကား အကင်သတိ့အဘိ့အလိငှါ

ြပင်ဆင်၏၊ ထိသတိ့အားသာ ငါေပးပိင်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ အြခားေသာ

တပည့်ေတာ်တကျိပ်တိ့သည်ကားသိလ င်၊ ယာကပ် ှ င့် ေယာဟန်တိ့ကိ အမျက်ထွက် က

၏။ ၄၂ ေယ သည် ထိသတိ့ကိေခ ေတာ်မ၍၊ သင်တိ့သိသည်အတိင်း

ေလာကီမင်းတိ့သည် အစိးတရ ပတတ် က၏။ အကဲအမးတိ့သည်

အာဏာထားတတ်က၏။ ၄၃ သင်တိမကား၊ ထိသိ့မ ပက ှ င့် ။ သင်တိ့တွင်

အကဲအမး ပလိေသာသသည် သင်တိ့အေစခံြဖစ်ရမည်။ ၄၄ သင်တိ့တွင်

အထွဋ်အြမတ်လပ်ချင်ေသာသသည်လည်း အလံးစံတိ့၏ေစခိင်းရာ ကန်ြဖစ်ရမည်။ ၄၅

အေကာင်းမကား၊ လသားသည် သတပါးကိ ေစစားြခင်းငှါမလာ၊ သတပါးအေစကိ

ခံြခင်းငှါ၎င်း၊ မိမိအသက်ကိစွန့်၍ လများကိ ေ ွးြခင်းငှါ၎င်း၊ ကလာသတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၆ ေယရိေခါ မိသိ့့ေရာက်ကလင်၊ တပည့် ေတာ်တိ့မှစ၍

များစွားေသာလအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ ထိ မိမှ့ ထွက် ကေတာ်မစဥ်တွင်၊ တိမဲ၏သား

ဗာတိမဲအမည် ှ ိေသာ လကန်းသည် လမ်းနားမှာထိင်၍ ေတာင်းစားေလ ၏။ ၄၇

နာဇရက် မိသ့ား ေယ ှ ိေ ကာင်းကိ ကားရလ င်၊ ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ေယ ၊

အက ်ပ်ကိ ကယ်မ သနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၄၈ ထိသကိ

တိတ်ဆိတ်စွာေနေစြခင်းငှါ လအများတိ့သည် ေငါက်၍ဆိကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်၏ သား

ေတာ်၊ အက ်ပ်ကိကယ်မသနားေတာ်မပါဟ သာ၍ ဟစ်ေကာ်ေလေသာ်၊ ၄၉ ေယ သည်

ရပ်ေတာ်မလျက်၊ ထိသကိေခ ခ့ဲဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ သတပါးတိ့သည် လကန်းကိေခ ၍

မစိးရိမ် ှ င့် ၊ ထေလာ့။ သင့် ကိ ေခ ေတာ်မသည်ဟဆိက၏။ ၅၀ ထိသသည် မိမိအဝတ်ကိ

ခံ ပီးလ င်၊ ထ၍ ေယ ထံေတာ်သိ့သွား၏။ ၅၁ ေယ ကလည်း၊ သင်၌ အဘယ်သိ့

ပေစလိသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၅၂အ ှ င်ဘရား အက ်ပ်မျက်စိကိြမင်ေစြခင်းငှါ

ပေတာ်မပါဟလကန်းေလာက်ေလေသာ်၊ ေယ က၊ သွားေလာ့။ သင်၏ယံကည်ြခင်းသည်

သင့် ကိကယ်မ ပီဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ထိခဏြခင်းတွင် ထိသသည် မျက်စိ ြမင်၍

လမ်း၌ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။

၁၁ ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် အနီးသံလွင်ေတာင်ေြခရင်း၌

ဗက်သနိ ွာသိ့ေရာက်ကေသအခါ တပည့် ေတာ် ှ စ် ေယာက်တိ့ကိ

ေစလတ်ေတာမမ၍၊ ၂ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ွာသိ့သွား က။ ထိ ွာသိ့ေရာက်လ င်

အဘယ်သမ မစီးဘေသာ ြမည်းကေလး ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိသည်ကိ သင်တိ့သည်

ချက်ြခင်းေတွလိ့မ့်မည်။ ြမည်း ကိးကိ ြဖည်၍ေဆာင်ခံ က။ ၃သတပါးက၊ အဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့ ပသနည်းဟ သင်တိ့အားဆိလ င်၊ သခင်အလိ ှ ိသည်ဟ ြပန်ေြပာ ကေလာ့။

ထိသိ့ေြပာလ င် သတိ့သည် ချက်ြခင်းေပးလိက်မည်ဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၄

တပည့် ေတာ်တိ့သည်သွား၍ လမ်း၌တံခါးြပင်မှာ ချည်ထားေသာြမည်းကေလးကိ

ေတွ့ ပီးလ င် ြမည်း ကိးကိ ြဖည်က၏။ ၅ ထိအရပ်၌ ရပ်ေနေသာလအချို ့တိ့က၊

အဘယ်ေကာင့် ြမည်း ကိးကိြဖည်သနည်းဟဆိလ င်၊ ၆ ေယ မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ြပန်ေြပာ ပီးမှ ထိသတိ့သည် အခွင့် ေပးက၏။ ၇ ေယ ထံေတာ်သိ့

ြမည်းကေလးကိေဆာင်ခ့ဲ၍ မိမိတိ့အဝတ်ကိ ြမည်းေကျာေပ မှာ တင် က ပီးလ င်

ကိယ်ေတာ်သည် စီးေတာ်မ၏။ ၈ လအများတိ့သည် မိမိတိ့အဝတ်ကိလမ်း၌

ခင်း က၏။ အချို ့တိ့သည် သစ်ကိင်းသစ်ခတ်များကိ ခတ်၍ လမ်း၌ ခင်း က၏။ ၉

ေ ှ ေ့နာက်လိက်သွားေသာသတိ့က၊ ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရဘရား၏အခွင့် ှ င့်

ကေတာ်မ ေသာသသည် မဂလာ ှ ိေစသတည်း။ ၁၀ ထာဝရဘရား၏အခွင့် ှ င့်
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ယခတည်လေသာ ငါတိ့အဘဒါဝိဒ်၏ ိင်ငံေတာ်သည် မဂလာ ှ ိေစ သတည်း။

ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ေဟာ ှ ဏြဖစ်ေစသတည်းဟ ေကးေကာ် က၏။ ၁၁

ေယ သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့၎င်း၊ ဗိမာန်ေတာ်သိ့၎င်း ဝင်၍အရာရာတိ့ကိ

ကည့် ေတာ်မ ပီးလ င် မိဃ်းချုပ်ေသာေကာင့် တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ့ ှ င့်တကွ

ေဗသနိ ွာသိ့ ထွက် ကေတာ်မ၏။ ၁၂ နက်ြဖန်ေန့၌ ေဗသနိ ွာမှြပန် ကစဥ်တွင်

ဆာမွတ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အ ွက် ှ င့် ြပည့်စံေသာ သေဘာသဖန်းပင်ကိအေဝးကြမင်လ င်။

သေဘာသဖန်းသီးဆွတ်ချိန်ကာလ မ ေရာက်ေသးေသာေကာင့် ၊ ထိအပင်၌

အသီးကိေတွေ့ကာင်းေတွလိ့မ့်မည်ဟ ကသွား၍ေရာက်ေသာအခါ၊ အ ွက်ကိသာ

ေတွေ့တာ်မသည် ှ ိေသာ်၊ ၁၄ ယခမှစ၍အစဥ်မြပတ် သင်၏အသီးကိ

အဘယ်သမ မစားေစ ှ င့် မိန့်ေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ် တိ့သည် လည်း ကားက၏။ (aiōn

g165) ၁၅ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေရာက်ေသာအခါ ေယ သည် ဗိမာန်ေတာ်သိ့

ဝင်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ေရာင်းဝယ်ေသာသတိ့ကိ ှ င်ထတ်၍ ပဲွစားခံတိ့ကိ၎င်း၊

ချိုးငှက်ေရာင်းေသာသတိ့၏ ထိင်ရာကိ၎င်း တွန်းလဲှ ေတာ်မ၍၊ ၁၆ ဗိမာန်ေတာ်ထဲ၌

အေဆာက်အဦးကိ အဘယ်သမ မေဆာင်မ ွက်ရမည်အေကာင်း ြမစ်တားေတာ်

မလျက်၊ ၁၇ ငါ့အိမ်ကိ လအမျိုးမျိုး ဆေတာင်းရာအိမ်ဟ၍ ေခေဝ ကလတ့ံဟ

ကျမ်းစာ၌လာသည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့သည် ထိအိမ်ကိ

ထားြပတွင်းြဖစ်ေစကပီးတကားဟ၍ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၁၈ကျမ်း ပဆရာ ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည်ကားလ င်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ သတ်ရေသာအခွင့် ကိ

ှ ာ ကံက၏။ လအေပါင်းတိ့သည် ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မြခင်းကိ

အ့ံ သမိန်းေမာေသာေကာင့် ၊ ထိသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၉

ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ မိ ့ြပင်သိ့ထွက်ေတာ်မ၏။ ၂၀ နံနက်အချိန်တွင်

လမ်း၌သွား ကစဥ်၊ သေဘာသဖန်းပင်သည် အြမစ်မှစ၍ေသွေ့ြခာက်လျက် ှ ိသည်ကိ

ြမင် က၏။ ၂၁ ေပတ သည် သတိရလင်၊ အ ှ င်ဘရားကည့်ေတာ်မပါ။ ကျိန်းေတာ်မေသာ

သေဘာသဖန်းပင်သည် ေသွေ့ြခာက်ပါ ပီတကားဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၂ ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့သည်ဘရားသခင်ကိ ယံကည်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၂၃ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

အကင်သသည် ယံမှားေသာစိတ် ှ င့်ကင်း၍ မိမိဆိသည်အတိင်းြဖစ်မည်ဟ ယံ

ကည်လျက်။ ထိေတာင်ကိ ေနရာမှေ ွေ့လာ့၊ ပင်လယ်၌ ကျေလာ့ဟဆိလင်၊

ထိသဆိသည်အတိင်း၊ ြဖစ်လိမ့် မည်။ ၂၄ ထိေကာင့် ငါဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်

ေကျးဇးကိရမည်ဟ ယံကည်ေသာစိတ် ှ င့် ဆေတာင်းသမ တိ့ကိ ရကလိမ့်မည်။

၂၅ သင်တိ့သည် ဆေတာင်းေသာအခါ သတပါး၌အြပစ်တင်ခွင့် ှ ိလ င်၊

သအ့ြပစ်ကိလတ်ကေလာ့။ လတ်လ င် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည်

သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည်။ ၂၆ သင်တိ့သည် သအ့ြပစ်ကိ မလတ်လ င်၊

ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာသင်တိ့အဘသည် သင်တိ့၏ အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ေယ ှ လင် မိသိ့့ တဖန်ေရာက်က ပီးမှ ဗိမာန်ေတာ်တွင်

စကသွားေတာ်မစဥ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာ၊ လအ ကီးအကဲတိ့သည်

အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊ ၂၈ ကိယ်ေတာ်သည် ဤအမများကိ အဘယ်အခွင့် ှ င့် ပသနည်း။

ဤသိ့ ပေသာအခွင့် ကိ အဘယ်သေပး သနည်းဟ ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၂၉ ေယ က၊

ငါသည်တစံတခကိေမးဦးမည်။ သင်တိ့ေြဖကေလာ့။ ေြဖလ င်ဤအမများကိ အဘယ်အခွင့်

ှ င့် ငါ ပသည်ကိ ငါေြပာမည်။ ၃၀ ေယာဟန်၏ ဗတိဇံတရားသည် ဘရားကြဖစ်သေလာ။

လကြဖစ်သေလာ။ ဤအေမးကိ ေြဖကေလာ့ ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိသတိ့သည်

အချင်းချင်းဆင်ြခင် က၍၊ ဘရားကြဖစ်သည်ဟ ငါတိ့ေြဖလ င်၊ သင်တိ့သည်ေယာဟန် ကိ

အဘယ်ေကာင့် မယံသနည်းဟ သေမးေလဦးမည်။ ၃၂လကြဖစ်သည်ဟ ငါတိ့ေြဖလ င်၊

လများကိေကာက်ရ၏။ ေယာဟန်သည် ပေရာဖက် အမှန်ြဖစ်သည် ကိ

လအေပါင်းတိ့သည် အယ ှ ိ က၏ဟအချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီးမှ၊ ၃၃အက ်ပ်တိ့မသိပါဟ

ေယ အားြပန်ေြပာက၏။ ေယ ကလည်း၊ ထိအတဤအမများကိ အဘယ် အခွင့် ှ င့်

ငါ ပသည်ကိ ငါမေြပာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိအခါ ဥပမာအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လတဦးသည်

စပျစ်ဥယျာဥ်ကိစိက်ပျိုး၍၊ ေစာင်ရန်းကိ လပ် ပီးမှ

စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကိတးေလ၏။ မီှခိရာ လင့် စင်ကိလည်းေဆာက်ေလ၏။

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့ အား ဥယျာဥ်ကိငှါး၍၊ အြခားေသာြပည်သိ့သွားေလ၏။ ၂

ကာလအချိန်တန်လ င်၊ လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့ လက်မှ စပျစ်သီးကိခံေစြခင်းငှါ

သတိ့ ှ ိရာသိ့ ငယ်သားကိ ေစလတ်ေလ၏။ ၃ ထိသသည် ငယ်သားကိဘမ်းဆီး၍ ိက် ပီးမှ

လက်ချည်းလတ်လိက်က၏။ ၄ ေနာက်တဖန်အြခားေသာ ငယ်သားကိသတိ့ ှ ိရာသိ့

ေစလတ်ြပန်လ င်၊ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့သည် ခဲ ှ င့် ပစ် သြဖင့် ၊ သ၏ေခါင်းကိမှန်၍

အယှက်ခဲွ ပီးမှ လတ်ချလိက် က၏။ ၅ အြခားေသာသငယ်သားကိ

ေစလတ်ြပန်လ င်၊ သကိ့သတ်က၏။ အြခားေသာငယ်သားများတိ့တွင်

အချို ့ကိ ိက် က၏။ အချို ့တိ့ကိသတ်က၏။ ၆ ထိေကာင့် ဥယျာဥ် ှ င်သည်

မိမိ၌ချစ်သားတေယာက်တည်း ှ ိေသးသည်ြဖစ်၍၊ ထိသတိ့သည် ငါ့သားကိ

အားနာကလိမ့်မည်ဟဆိ၍ မိမိသားကိ ေနာက်ဆံး၌ ေစလတ်ေလ၏။ ၇

ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့ကလည်း၊ ဤသသည် အေမွခံြဖစ်၏။ လာက၊ သကိ့ သတ်ကကန်အ့ံ။

ထိသိ့ သ၏ အေမွဥစာကိ ငါတိ့ရကလိမ့်မည်ဟ အချင်းချင်းတိင်ပင်၍၊ ၈

ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိ ဘမ်းယ ပီးမှသတ်၍ ဥယျာဥ်ြပင်သိ့ ထတ်ပစ်က၏။

၉ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ဥယျာဥ် ှ င်သည် အဘယ်သိ့ ပမည်နည်း၊ သသည်လာ၍

ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့ကိ သတ်သင် ပယ် ှ င်း ပီးမှ ထိဥယျာဥ်ကိ အြခားေသာသတိ့အား

ေပးလိမ့်မည်။ ၁၀ တိက်ကိတည်လပ်ေသာသများ ပယ်ထားေသာေကျာက်သည်

ေနာက်တဖန်တိက်ေထာင့် အထွဋ်အဖျား သိ့ ေရာက်ြပန်၏။ ထိအမသည်

ထာဝရဘရား ပေတာ်မေသာအမြဖစ်၏။ ၁၁ ငါတိ့မျက်ေမှာက်၌လည်း၊

အ့ံ သဘွယ်ြဖစ်၏ဟေသာစကားကိကျမ်းစာ၌ သင်တိ့သည် မဘတ်ဘး သေလာဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိသတိ့သည် မိမိတိ့ကိရည်ေဆာင်၍ ထိဥပမာစကားကိ

ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကိ သိေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါ ှ ာ ကံက၏။

သိ့ေသာ်လည်း စေဝးေသာသတိ့ကိ ေကာက်ေသာေကာင့် အထံ ေတာ်မှ

ထွက်သွား က၏။ ၁၃ တဖန်စကားကိ ေချာင်းေြမာင်း၍ အြပစ် ပခွင့် ကိရြခင်းငှါ

ဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့် ေဟ ဒ်တပည့်အချို ့တိ့ကိ အထံေတာ်သိ့ေစလတ်က၏။ ၁၄

ထိသတိ့သည် ချည်းကပ်၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်သစာ ှ ိပါ၏။

အဘယ်သကိမ မေကာက်၊ လမျက် ှ ာကိေထာက်ဘဲ ဘရားသခင်၏တရားလမ်းကိ

ဟတ်မှန်စွာြပေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏။ ကဲသာဘရင်အား

အခွန်ဆက်အပ်သေလာ၊ မဆက်အပ်သေလာ။ ၁၅အက ်ပ်တိ့သည် ဆက်ရမည်ေလာ၊

မဆက်ရမည်ေလာဟ ေမးေလာက်က၏။ ကိယ်ေတာ်သည် ထိသတိ့၏လ ိုဝှက်ြခင်းကိ

သိေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအဘယ်ေကာင့် စံစမ်းေ ှ ာင့် ယှက် ကသနည်း။

ေဒနာရိတြပားကိ ငါ ကည့်ဘိ့ ယခ့ဲကဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၁၆သတိ့သည်ယခ့ဲက၏။ဤပံ၊

ဤလိပ်စာကားအဘယ်သ၏ပံ၊ အဘယ်သ၏လိပ်စာြဖစ်သနည်းဟ ေမး

ေတာ်မလ င်၊ ကဲသာဘရင်၏ပံ၊ လိပ်စာြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၁၇

ေယ ကလည်း၊ ကဲသာဘရင်၏ဥစာကိ ကဲသာဘရင်အား ဆက်ေပးကေလာ့။

ဘရားသခင်၏ဥစာကိကား၊ ဘရားသခင်အားဆက်ေပးကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ

သတိ့သည် အ့ံသြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၈ ထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းမ ှ ိဟ၍ အယ ှ ိေသာ

ဇဒုကဲတိ့သည်လည်း အထံေတာ်သိ့ချည်းကပ်၍၊ ၁၉ အ ှ င်ဘရား၊ လမည်သည်ကား

သားမ ှ ိဘဲ ေသသွား၍ မယားကျန်ရစ်လ င်၊ သ့ညီသည် ထိမိန်းမကိ သိမ်းယ၍

အစ်ကိအမျိုးမြပတ်ဆက် ယ်ေစဟ အက ်ပ်တိ့အား ေမာေ ှ စီရင်ေရးထားပါ ပီ။ ၂၀

ညီအစ်ကိခ ှ စ်ေယာက် ှ ိပါ၏။ အစ်ကိအ ကီးသည် မိန်းမ ှ င့် စံဘက်၍ သားမ ှ ိဘဲေသလင်၊

၂၁ သ၏မယာကိသ့ညီအ ကီးသိမ်းယ၍ သားမ ှ ိဘဲေသြပန်ေလ၏။ ၂၂ ထိ့အတ

တတိယသမှစ၍တေယာက်ေနာက်တေယာက် ခနစ်ေယာက်ေသာညီအစ်ကိတိ့သည် ထိ

မိန်းမကိသိမ်းယ၍သားကိမကျန်ရစ်ေစက။ ေနာက်ဆံး၌ မိန်းမသည်လည်းေသေလ၏။

၂၃ သိ့ြဖစ်၍ ထေြမာက်ရာကာလ၌ သတိ့သည်ထေြမာက်ကေသာအခါ

ထိမိန်းမသည် အဘယ်သ၏ မယားြဖစ်ပါမည်နည်း။ ထိခနစ်ေယာက်တိ့သည်

ထိမိန်းမ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ ပက ပီဟ ေမးေလာက်က၏။ ၂၄ ေယ ကလည်း၊

သင်တိ့သည်ကျမ်းစာကိ နားမလည်၊ ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်ကိ မသိေသာေကာင့်

မှားေသာအယကိ ယက၏။ ၂၅ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေသာအခါ စံဘက်ြခင်းကိမ ပ၊

ထိမ်းြမားေပးစားြခင်းကိမ ပ၊ ေကာင်းကင်တမန် က့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ၂၆ ထိမှတပါး



မာက527

ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ြခင်းအရာမှာ၊ ဘရားသခင်က ငါသည် အာြဗဟံ၏

ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်သည်ဟ ေမာေ ှ အား မိန့်ေတာ်မေကာင်းကိ

ေမာေ ှ ၏ကျမ်း၊ ချံုခဏ်၌ သင်တိ့သည် မဘတ်ဘးသေလာ။ ၂၇ ဘရားသခင်သည်

ေသေနေသာသတိ့၏ဘရားမဟတ်၊ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ ဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။

ထိေကာင့် သင်တိ့သည် အလွန်မှား ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသိ့

ေဆွးေ ွးြငင်းခံ ကသည်ကိ ကျမ်း ပဆရာတေယာက်သည်ကား၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ေလျာက် ပတ်စွာ ြပန်ေြပာေတာ်မသည်ကိသိြမင်လ င် အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

ပညတ်တကာတိ့တွင် အဘယ်မည်ေသာ ပညတ်သည်သာ၍ြမတ်သနည်းဟ

ေမးေလာက်ေသာ်၊ ၂၉ ေယ က၊ ပညတ်တကာတိ့တွင် အြမတ်ဆံးေသာပညတ်ဟမကား၊

အိဣသေရလအမျိုး၊ နားေထာင် ေလာ့။ ငါတိ့၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်

တဆတည်းေသာ ထာဝရဘရားြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရဘရား သည်

တပါးတည်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၀သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ၊

ဥာဏ် ှ ိသမ ၊ အစွမ်းသတိ ှ ိသမ ှ င့် ချစ်ေလာ့။ ဤပညတ်သည် ပဌမပညတ်ြဖစ်၏။ ၃၁

ထိမှတပါး ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟေသာ ဒတိယပညတ်သည်

ပဌမ ပညတ် ှ င့်သေဘာတ၏။ ဤပညတ်တိ့ထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာ

ပညတ်မ ှ ိဟြပန်၍ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ကျမ်း ပဆရာကလည်း၊ အ ှ င်ဘရား၊ အကယ်စင်စစ်

ကိယ်ေတာ်သည် ေလျာက်ပတ်စွာမိန့်ေတာ်မ ပီ။ ဘရားသခင်တဆတည်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၃၃

ထိဘရားသခင်မှတပါး အြခားေသာဘရားသခင်မ ှ ိ။ ထိဘရားသခင်ကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ၊

ဥာဏ် ှ ိသမ ၊ အစွမ်းသတ ှ ိသမ ှ င့် ချစ်ြခင်း၊ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိလည်း၊

ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ြခင်းအကျင့်သည် မီး ိေ့သာယဇ်ေကာင်မှ၍ ယဇ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ

ပေဇာ်ြခင်းအကျင့်ထက်သာ၍ ြမတ်ပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၃၄ ထိသိ့

ပညာသတိ ှ င့် ြပန်ေလ ာက်သည်ကိ ေယ သည်သိြမင်လ င်၊ သင်သည်ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ

ေတာ် ှ င့် မေဝးဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ေနာက်တဖန် အဘယ်သမ မေမးမေလာက်ဝ့ံ က။ ၃၅

ထိအခါေယ သည် ဗိမာန်ေတာ်၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊ ခရစ်ေတာ်သည်

ဒါဝိဒ်၏သား ြဖစ်သည်ဟကျမ်း ပဆရာတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆိ ကသနည်း။ ၃၆

ဒါဝိဒ်၏စကားမှာ၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ ရန်သတိ့ကိ သင်၏ေြခတင်ရာ

ငါမချမထားမီှတိင်ေအာင် ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိင်ေနေလာ့ဟ ငါ၏သခင်အား

မိန့်ေတာ်မသည်ဟ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ဒါဝိဒ်ဆိသတည်း။ ၃၇ ထိသိ့

ဒါဝိဒ်သည် ခရစ်ေတာ်ကိသခင်ဟ၍ ေခလင် အဘယ်သိ့သ၏သားြဖစ်သနည်းဟ

ေမးေတာ် မ၏။ လများအေပါင်းတိ့သည် အားရဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် စကားေတာ်ကိ

နားေထာင် က၏။ ၃၈ ထိသိ့ဆံးမသဝါဒေပးစဥ်တွင် တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ကျမ်း ပဆရာတိ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ သတိ့ သည် ှ ည်ေသာအကျကိဝတ်လျက်

လည်ြခင်းငှါအလိ ှ ိ က၏။ ေဈး၌ ိေသစွာ တ်ဆက်ြခင်းကိ၎င်း၊ ၃၉ ပဲွသဘင်။

တရားစရပ်တိ့၌ ြမင့် ြမတ်ေသာေနရာထိင်ရာကိ၎င်း ှ စ်သက်က၏။ ၄၀ သတိ့သည်

မတ်ဆိးမအိမ်ကိ လယသိမ်းစား၍ အြပစ်မေပ ေစြခင်းငှါ ှ ည်စွာေသာ ပဌနာစကားကိ

ွတ်တတ်က၏။ သတိ့သည် သာ၍ ကီးစွာေသာဒဏ်ကိ ခံရကမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁

ထိေနာက်ေယ သည် ဘ ာတိက်ေ ှ မှ့ာ ထိင်ေတာ်မစဥ်တွင်၊ လများတိ့သည် ေကးေငွကိ

ဘ ာ တိက်ထဲသိ့ သွင်းချသည်ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။ ေငွရတတ်ေသာ သအများတိ့သည်

များစွာသွင်းချ က၏။ ၄၂ ဆင်းရဲေသာ မတ်ဆိးမတေယာက်သည်လာ၍

တပဲေလာက်တန်ေသာေကးနီဒဂ ါး ှ စ်ြပားကိ သွင်းချ၏။ ၄၃ ကိယ်ေတာ်သည်

တပည့် ေတာ်တိ့ကိေခ ၍ ငါမှန်ဆိသည်ကား၊ ဘ ာတိက်ထဲသိ့ သွင်းချေသာ သ

အေပါင်းတိ့ထက် ထိဆင်းရဲသားမတ်ဆိးမသည်သာ၍ သွင်းချခ့ဲ ပီ။ ၄၄အေကာင်းမကား၊

ထိသအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ ကယ်ဝေသာ စည်းစိမ်ထဲက တ်၍သွင်းချ က၏။ ထိ

မိန်းမမကားအလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်၊ မိမိအသက် ေမွးစရာဥစာ ှ ိသမ ကိ

သွင်းချေလ ပီဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် ဗိမာန်ေတာ်မှ ထွက် ကေတာ်မေသာ်၊

တပည့် ေတာ်တေယာက်က၊ အ ှ င်ဘရား ကည့် ေတာ်မပါ။

ဧရာေကျာက် ကီးတကား၊ ဧရာတိက် ကီးတကားဟ ေလာက်လ င်၊ ၂ ေယ က၊

ဤကီးစွာေသာတိက်ေဆာင်တိ့ကိ သင်သည်ယခြမင်ရ၏။ မ ဖိမချဘဲ ေကျာက်တခေပ မှာ

တခမ မတည် မေနရဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ ထိေနာက်သံလွင်ေတာင်ေပ မှာ

ဗိမာန်ေတာ်ေ ှ ့ ထိင်ေတာ်မစဥ်၊ ေပတ ၊ ယာကပ်၊ ေယာဟန်၊ အေြ တိ့က၊ ၄

ထိအမအရာတိ့သည် အဘယ်ကာလမှ ြဖစ်မည်ကိ၎င်း၊ ထိအမအရာ ှ ိသမ တိ့သည်

ြပည့် စံချိန်နီးေသာ အခါ အဘယ်ပပနိမိတ်ေပ ထွန်းမည်ကိ၎င်း အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ

အြခားသမပါဘဲ ေလာက်က၏။ ၅ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့ကိအဘယ်သမ

မလှည့် ြဖားေစြခင်းငှါ သတိ ပကေလာ့။ ၆ အများေသာသတိ့က၊ ငါသည်

ဤမည်ေသာသြဖစ်၏ဟဆိလျက်၊ ငါ၏အေယာင်ကိေဆာင်၍ ေပလာ သြဖင့် ၊

လများတိ့ကိ လှည့် ြဖား ကလိမ့်မည်။ ၇ သင်တိ့သည် စစ်တိက်ေကာင်းကိ၎င်း၊

စစ်တိက်ခံေသာသိတင်းစကားကိ၎င်း ကားရေသာအခါ စိးရိမ် တန်လပ်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ၊

ထိသိ့ြဖစ်ရမည်။ သိ့ေသာ်လည်း အဆံးသည်မြဖစ်ေသး။ ၈လတမျိုး ှ င့်တမျိုး၊ တ ိင်ငံ ှ င့်

တ ိင်ငံရန်ဘက် ပကလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ်တိ့၌ ေြမ ကီးလပ်ြခင်း ြဖစ် လိမ့်မည်။

အစာေခါင်းပါးြခင်း ှ င့် မ ငိမ်းမသက်ြခင်းတိ့သည်လည်း ြဖစ် ကလိမ့်မည်။

ထိအမအရာတိ့သည် ဒက ဆင်းရဲြခင်း၏ အစအဦးြဖစ်သတည်း။ ၉ သင်တိ့သည်

ကိယ်ကိကိယ်သတိ ပကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ကိ လတ် ံ းသိ့အပ် ှ ံ ကလိမ့်

မည်။ တရားစရပ်တိ့၌ ိက် ကလိမ့်မည်။ ထိသတိ့အား သက်ေသြဖစ်မည်အေကာင်း၊

သင်တိ့သည်ဝန်မင်း၊ ှ င်ဘရင်ထံသိ့ ငါ့ေ ကာင့် ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၀

ဧဝံေဂလိတရားကိ ေ ှ ့ဦးစွာ လမျိုးအေပါင်းတိ့အားေဟာရလိမ့်မည်။ သင်တိ့ကိ

အပ် ှ ံ ြခင်းငှါ ပိ့ ေဆာင် ကေသာအခါ အဘယ်သိ့ေြပာဆိရမည်ကိ မစိးရိမ် က ှ င့် ။

၁၁ ေ ှ မ့ဆွက မဆင်ြခင် က ှ င့် ။ ထိခဏြခင်းတွင် သင်တိ့ရေသာစကားကိ

သင်တိ့အလိအေလျာက် ေြပာ ကသည်မဟတ်၊ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိကာလ၌ ညီအစ်ကိချင်း တေယာက်ကိတေယာက် ေသေစြခင်းငှါ

အပ်လိမ့်မည်။ အဘသည်လည်း မိဘကိရန်ဘက် ပ၍ ေသေစကလိမ့်မည်။ ၁၃

လအေပါင်းတိ့သည်လည်း ငါ၏နာမေကာင့် သင်တိ့ကိမန်း ကလိမ့်မည်။ အကင်သသည်

အဆံးတိင် ေအာင်တည်ကည်၏။ ထိသသည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၄

ပေရာဖက်ဒံေယလေဟာသည်အတိင်း၊ ဖျက်ဆီး တတ်ေသာ ွံ ှ ာဘွယ်အရာသည်

မေနသင့် ေသာအရပ်၌ စိက်ေနသည်ကိ သင်တိ့ြမင်ရလ င်၊ ကျမ်းစာကိကည့် ေသာသသည်

နားလည်ပါေစ။ ထိသိ့ြမင်ရလ င် ယဒြပည် ၌ ှ ိေသာ သတိ့သည် ေတာင်ေပ သိ့ေြပးကေစ။

၁၅ အိမ်မိးေပ မှာ ှ ိေသာသသည် အိမ်ထဲသိ့ မဆင်း ေစ ှ င့် ။ အိမ်ထဲက တစံတခကိ

ယြခင်းငှါ မဝင်ေစ ှ င့် ။ ၁၆ လယ်၌ ှ ိေသာသလည်း မိမိအဝတ်ကိယြခင်းငှါ

ေနာက်သိ့မြပန်ေစ ှ င့် ။ ၁၇ ထိေနရ့က်၌ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိန်းမ ှ င့် ိစိ့့သငယ် ှ ိေသာ

မိန်းမတိ့သည် အလွန်ခက်ကလိမ့်မည်။ ၁၈ သင်တိ့ ေြပးရေသာအချိန်သည်

ေဆာင်းကာလ၌ မကျရမည်အေကာင်း ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၁၉ အေကာင်းမကား၊

ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ကမာဦးမှစ၍ ယခတိင်ေအာင်မြဖစ်စဖး၊ ေနာက်၌လည်း

မြဖစ်လတ့ံေသာဒကသည် ထိေနရ့က်ကာလ၌ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၀ ထိကာလကိ

ဘရားသခင်သည် တာ ှ ည်ေစလ င်၊ အဘယ်သမ မလွတ် ိင်ရာ။ ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ

သတိ့အဘိ့အလိငှါ ထိကာလကိ တိေစေတာ်မမည်။ ၂၁ ထိအခါ သတပါးက၊ ဤအရပ်၌

ခရစ်ေတာ် ှ ိသည်၊ ထိအရပ်၌ ှ ိသည်ဟဆိေသာ်လည်းမယံက ှ င့် ။ ၂၂အေကာင်းမကား၊

ခရစ်ေတာ်၏ အေယာင်ကိေဆာင်ေသာသ ှ င့် မိစာပေရာဖက်တိ့သည် ေပလာ၍၊

ေ ွးချယ်ေသာသတိ့ကိ ြပကလိမ့်မည်။ ၂၃ သင်တိ့သည် သတိ ပကေလာ့။

ထိအေကာင်းအရာ ှ ိသမ ကိ ငါေြပာ ှ င့် ပီ။ ၂၄ ထိကာလ၏ ဒကဆင်းရဲြခင်း

ေနာက်မှေနသည် မိက်လိမ့်မည်။ လသည်အေရာင်မေပး။ ၂၅ ေကာင်းကင် ကယ်တိ့သည်

ကျကလိမ့်မည်။ ေကာင်းကင်တန်ခိးတိ့သည် တန်လပ်ကလိမ့်မည်။ ၂၆ ထိအခါ

လသားသည် ကီးစွာေသာဘန်းတန်ခိး အာ ေဘာ်ကိေဆာင်လျက်၊ မိဃ်းတိမ်ကိစီး၍ ကလာ

ေတာ်မသည်ကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၂၇ ထိအခါ လသားသည် မိမိတမန်တိ့ကိ

ေစလတ်သြဖင့် မိမိေ ွးချယ်ေသာသတိ့ကိ အရပ်ေလးမျက် ှ ာ ေကာင်းကင်ေအာက်

ထက်ဝန်းကျင်တိ့မှေခ ၍ စ ံ းေစေတာ်မလတ့ံ။ ၂၈ သေဘာသဖန်းပင်ကိ အစဲွ ပ၍

ပံသက်ေသတခကိမှတ် ကေလာ့။ သေဘာသဖန်းပင်သည် အခက် အလက် ၍

အ ွက်ေပါက်ေသာအခါ၊ ေ ွလာကနီးသည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၂၉ ထိနည်းတ

ထိအေကာင်းအရာများြဖစ်သည်ကိ ြမင်ရလ င်၊ လသားသည်တံခါးဝတိင်ေအာင် အနီးသိ့
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ေရာက်ေတာ်မသည်ကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ၃၀ ငါအမှတ်ဆိသည်ကား၊ ယခြဖစ်ေသာ

လများမကန်မီှ ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့သည် ြဖစ် က လိမ့်မည်။ ၃၁

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးမတည်ေသာ်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်။ ၃၂

ထိအချိန်နာရီကိကား၊ ခမည်းေတာ်မှတပါးအဘယ်သမ မသိ။ ေကာင်းကင်တမန်များမသိ။

သားေတာ် လည်းမသိ။ ၃၃ ထိအချိန်ကာလသည် အဘယ်အခါ၌ ေရာက်မည်ကိ

သင်တိ့မသိေသာေကာင့် သတိ ပ၍ဆေတာင်း လျက် ေစာင့် ေနကေလာ့။ ၃၄ ဥပမာကား၊

လတဦးသည် အြခားေသာြပည်သိ့ သွားမည်အ ကံ ှ ိသည် ှ င့် မိမိအိမ်ကိ

ငယ်သားတိ့ လက်သိ့အပ်၍၊ သတိ့ေဆာင် ွက်စရာအမကိ အသီးအသီးခဲွခန့်စီမံ၍၊

တံခါးမးကိေစာင့် ေနေစဟ မှာထား ပီးမှ သွားသည်ြဖစ်၍၊ ၃၅ အိမ် ှ င်သည် ညဦးအချိန်၊

သန်းေခါင်အချိန်၊ ကက်ဦးတွန်ချိန်၊ နံနက်အချိန်တိ့တွင် အဘယ်အချိန်၌ လာမည်ကိ

သင်တိ့မသိေသာေကာင့် ေစာင့် ေနကေလာ့။ ၃၆ သိ့မဟတ်အမှတ်တမ့ဲလာ၍

သင်တိ့အိပ်ေပျာ်သည်ကိေတွလိ့မ့်မည်။ ၃၇ ေစာင့် ေနကေလာ့ဟ သင်တိ့အား

ငါဆိသည်အတိင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား ငါဆိသည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။

၁၄ ထိေနာက် ှ စ်ရက်လွန်လ င် ပသခါအဇမပဲွ ှ ိ၏။ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့်

ကျမ်း ပဆရာတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ပရိယာယ်အားြဖင့်

ဘမ်းဆီး၍ သတ်ရအ့ံနည်းဟ ှ ာ ကံက၏။ ၂ သိ့ေသာ်လည်း လများတိ့သည်

န်းရင်းခတ်ြဖစ်မည်ကိ စိးရိမ်၍ ပဲွေနတွ့င် မ ပ ှ င့် ဦးဟေြပာဆိက၏။ ၃ ေဗသနိ ွာတွင်

ှ ိမန်အမည် ှ ိေသာ လ ၏အိမ်၌ ကိယ်ေတာ် ှ ိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ မိန်းမတေယာက် သည်

အဘိးများစွာထိက်ေသာ နာဒဆီေမးစစ် ှ င့် ြပည့်ေသာ ေကျာက်ြဖူခွက်တလံးကိ ယခ့ဲ၍

ကိယ်ေတာ်သည် စားပဲွနားမှာ ေလျာင်းေတာ်မစဥ်၊ ေကျာက်ြဖူခွင်ကိခဲွ ပီးမှ

ေခါင်းေတာ်ေပ ၌ သွန်းေလာင်းေလ၏။ ၄ အချို ့တိ့သည် ေဒါသစိတ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

ထိဆီေမးကိ အဘယ်ေကာင့်အကျိုးမ့ဲဆံးေစသနည်း။ ၅ ေဒနာရိအြပားသံးရာမကေသာ

အဘိး ှ င့် ေရာင်း၍ ဆင်းရဲေသာသတိ့အား ေပးစရာေကာင်းသည်ဟ ဆိ၍

ထိမိန်းမကိအြပစ်ထင် က၏။ ၆ ေယ ကလည်းထိမိန်းမကိ ှ ိေစေတာ့။

အဘယ်ေကာင့် ေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။ သသည် ငါ၌ ေကာင်းေသာအမကိ ပ ပီ။ ၇

ဆင်းရဲေသာသတိ့သည် သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိ က၏ သင်တိ့အလိ ှ ိသည်အတိင်း

သတိ့အားေကျးဇး ပ ိင် ၏။ ငါမကား သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိသည်မဟတ်။ ၈ဤမိန်းမသည်

တတ် ိင်သမ ပ ပီ။ ငါ့အေလာင်းကိ သ ဂဟ်မည်ဟ ြပင်ဆင်ြခင်းငှါ၊ ငါ့ကိယ်ကိ

ဆီေမး ှ င့် လး ှ င့်သတည်း။ ၉ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဧဝံေဂလိတရားကိ

ေြမတြပင်လံးတွင်ေဟာေသာအရပ်ရပ်တိ့၌ ဤမိန်းမကိ ေအာက်ေမ့စရာဘိ့

သ ပေသာဤအမကိ ကားေြပာရကလတ့ံဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါ

တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာယဒ ှ ကာ တ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိအပ်ြခင်းငှါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ထံသိ့ သွားေလ၏။ ၁၁ ထိသတိ့သည်

ကားလျင်ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ ိ၍ ေငွေပးမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ထိေနာက် အဆင်သင့်

ေသာအချိန်ကာလ၌ ကိယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့အပ်ရမည်နည်းဟ ှ ာ ကံလျက်ေန၏။ ၁၂

ပသခါသိးငယ်ကိ သတ်ေသာေနတ့ည်းဟေသာ အဇမပဲွပဌမေန့၌ တပည့် ေတာ်တိ့သည်

အထံေတာ် သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ပသခါပဲွကိ စားေတာ်မဘိ့ရာ

အဘယ်အရပ်၌ အက ်ပ်တိ့သည် သွား၍ ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှါ အလိ ှ ိေတာ်မသနည်းဟ

ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၁၃ ကိယ်ေတာ်သည် တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိေစလတ်၍၊

သင်တိ့သည် မိထဲ့သိ့သွား က။ ေရအိး ေဆာင်ေသာသကိ ေတွလိ့မ့်မည်။ ထိသေနာက်သိ့

လိက်၍၊ ၁၄ သဝင်ေသာ အိမ်သိ့ဝင် ပီးမှ၊ ငါသည် ငါ့တပည် တိ့ ှ င့်တကွ ပသခါပဲွကိ

စားရေသာဧည့်သည် အခန်း ကား၊ အဘယ်မှ ှ ိသနည်း။ ဆရာက ေမးသည်ဟ

အိမ် ှ င်ကိ ေြပာကေလာ့။ ၁၅ ထိသသည် အသင့် ြပင်ဆင်လျက် ှ ိေသာ

အထက်အခန်း ကီးကိြပလိမ့်မည်။ ထိအခန်း၌ ငါတိ့ဘိ့ ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆တပည့်ေတာ်တိ့သည်သွား၍ မိထဲ့သိ့ဝင်လ င်၊ စကားေတာ်အတိင်းေတွ့၍ ပသခါပဲွကိ

ြပင်ဆင် က၏။ ၁၇ ညဦးယံအချိန်ေရာက်မှ တပည့် ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ ှ င့်အတ

ကလာေတာ်မ၏။ ၁၈ စားပဲွ၌ေလျာင်း၍ စားေနကစဥ်တွင်၊ ေယ က၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

သင်တိ့အဝင်ြဖစ်၍ ငါ ှ င့်အတ စားေသာသတစံတေယာက်သည် ငါ့ကိ အပ် ှ ံ လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မလျင်၊ ၁၉တပည့်ေတာ်တိ့သည် ဝမ်းနည်း၍၊ အက ်ပ်ေလာ၊ အက ်ပ်ေလာဟ

တေယာက်ေနာက်တေယာက် အသီးအသီးေမးေလာက်က၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်၍ ငါ ှ င့်အတ ပန်ကန်တွင် ိက်ေသာသသည် ငါ့ကိ အပ် ှ ံ လိမ့်မည်။

၂၁ ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း လသားသည် သွားရမည်။ သိ့ေသာ်လည်း လသားကိ

အပ် ှ ံ ေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ၏။ ထိသသည် ဘွားြမင်ြခင်းကိ မခံရလ င်အေနသာ၍

ေကာင်းသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိအခါစားလျက်ေနကစဥ်တွင် ေယ သည်မန့်ကိယ၍၊

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးမှ မန့်ကိဖ့ဲ၍၊ ဤမန့် ကားငါ၏ကိယ်ြဖစ်၏။ ယ၍စားကေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မလျက် တပည့် ေတာ်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၂၃ ခွက်ကိလည်းယ၍

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးမှ သတိ့အား ေပးေတာ်မလ င်၊ ထိသ ှ ိသမ တိ့သည်

ေသာက်က၏။ ၂၄ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ဤခွက်ကား၊ ပဋိညာဥ်တရားသစ် ှ င့် ဆိင်၍၊

လများအဘိ့အလိငှါ သွန်းေသာ ငါ၏ အေသွးြဖစ်၏။ ၂၅ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

ဤစပျစ်ရည်မျိုးအသစ်ကိ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်၌ ငါမေသာက်မီှ ေနတိ့င် ေအာင်

ယခမှစ၍ တဖန်ငါမေသာက်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိေနာက်သီချင်းဆိ ပီးမှ

သံလွင်ေတာင်သိ့ ထွက်သွား က၏။ ၂၇ ထိအခါ ေယ ကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

သိးထိန်းကိ ငါ ိက်သတ်၍ သိးတိ့သည် ကဲွလွင့် ရက လိမ့်မည်ဟ ေရးထားသည် ှ င့်အညီ၊

ယေန့ညဥ့်တွင် သင်တိ့ ှ ိသမသည် ငါ့ေကာင့် စိတ်ပျက်ကလိမ့်မည်။ ၂၈ သိ့ေသာ်လည်း

ငါသည်ထေြမာက် ပီးမှ သင်တိ့ေ ှ ့၊ ဂါလိလဲြပည်သိ့သွားမည်ဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၂၉

ေပတ က၊ ဤသ ှ ိသမ တိ့သည် စိတ်ပျက်ကေသာ်လည်း အက ်ပ်သည် စိတ်မပျက်ပါဟ

ေလာက် ေလ၏။ ၃၀ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယေန့ညဥ့်တွင်ပင်

ကက်သည် ှ စ် ကိမ်မတွန်မီှ သင်သည် သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၁ ေပတ က၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ေသရေသာ်လည်း

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိမြငင်းမပယ်ပါဟ သာ၍ ခိင်ခ့ံေသာစကား ှ င့်

ေလာက်ြပန်၏။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်လည်း ထိနည်းတေလာက်က၏။ ၃၂ ထိအခါ

ေဂသေ ှ မန်အရပ်သိ့ေရာက်ကလင် ကိယ်ေတာ်က၊ ငါဆေတာင်းစဥ်တွင် သင်တိ့သည် ဤ

အရပ်၌ ထိင်ေနကေလာ့ဟတပည့်ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၃၃ ေပတ ၊ ယာကပ်၊

ေယာဟန်တိ့ကိေခ သွား၍ မိန်းေမာေတွေဝြခင်း၊ စိတ်ပပန်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေတာ် မ၏။ ၃၄

ထိအခါ ငါသည်ေသေလာက်ေအာင်စိတ် ှ လံး အလွန် ိးငယ်ြခင်း ှ ိ၏။ ဤအရပ်၌

ေစာင့် ေနကေလာ့ ဟ တပည့် ေတာ်သံးေယာက်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ၍၊ ၃၅ ထိမှ

အနည်းငယ်လွန်ြပန်လ င်၊ ေြမေပ မှာ ြပပ်ဝပ်၍ အိအဘခမည်းေတာ်၊ ၃၆ ကိယ်ေတာ်သည်

အလံးစံတိ့ကိတတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ဤခွက်ကိ အက ်ပ်မှလဲေတာ်မပါ။ သိ့ေသာ်လည်း

အက ်ပ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း မြဖစ်ပါေစ ှ င့် ။ ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း

ြဖစ်ပါေစေသာဟ၍ ထိအချိန် နာရီ သည် မိမိ ှ င့် လွန်သွား ိင်လ င်

လွန်သွားပါမည်အေကာင်း ဆေတာင်းေတာ်မ ပီးမှ၊ ၃၇ ြပန်လာ၍ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အိပ်ေပျာ်လျက် ေနကသည်ကိေတွေ့တာ်မလ င်၊ ှ ိမန်၊ သင်သည် အိပ်ေပျာ်သေလာ။

တနာရီခန့်မ ေစာင့် ေနြခင်းငှါ မစွမ်း ိင်သေလာ။ ၃၈ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်းဆေတာင်းလျက် ေစာင့် ေနကေလာ့။ စိတ် ဝိညာဥ် ကား

ေစတနာ ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊ ကိယ်မကား အားနည်းသည်ဟ ေပတ အားမိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၃၉

တဖန်သွား၍ ေ ှ ့ မက်ဆိသည်နည်းတ ဆေတာင်းေတာ်မ၏။ ၄၀

ထိေနာက် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ြပန်၍၊ သတိ့သည် မျက်စိေလးလံသြဖင့်

တဖန်အိပ်ေပျာ်လျက်ေနက သည်ကိ ေတွေ့တာ်မ၏။ သတိ့သည် အဘယ်သိ့

ေလာက်ရမည်ကိ မသိက။ ၄၁ သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သတိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်လာလ င်၊

ယခအိပ်ေပျာ်၍ ငိမ်ဝပ်စွာေနကေလာ့။ အမလွန် ပီ။ လသားကိ ဆိးေသာသတိ့လက်သိ့

အပ် ှ ံ ရေသာအချိန် ေရာက်လာ ပီ။ ၄၂ ထက။ ငါတိ့သည်သွား ကကန်အ့ံ။ ငါ့ကိ

အပ် ှ ံ ေသာသသည် ေရာက်လာ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၃ ထိသိ့ မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင်ပင်

တပည့်ေတာ် တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ ယဒ ှ ကာ တ် ှ င့်အတ ယဇ် ပေရာဟိတ်အ ကီး၊

ကျမ်း ပဆရာ။ လအေပါင်းတိ့သည် ထား ှ င့် ဒတ်များကိကိင်လျက် ချက်ြခင်းလာက၏။ ၄၄

ကိယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာသက၊ ငါနမ်းေသာသသည် ေယ ပင်ြဖစ်၏။ သကိ့ဘမ်း၍ လံ ခံစွာ

ေဆာင် သွား ကဟ ထိသတိ့အား အမှတ်ေပးခ့ဲသည်အတိင်း၊ ၄၅သသည် ေရာက်လ င်

ကိယ်ေတာ်ရင်းသိ့ချက်ြခင်း ချဥ်းကပ်၍ အ ှ င်ဘရား၊ အ ှ င်ဘရားဟဆိလျက် နမ်းေလ၏။
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၄၆ ထိသတိ့သည် လာ၍ ကိယ်ေတာ်ကိဆဲွကိင် ဘမ်းဆီးက၏။ ၄၇အနား၌ ရပ်ေနေသာ

သတေယာက်သည် ထားကိ ဆဲွထတ် ပီးလ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ ကန်တ ေယာက်ကိ

ခတ်သြဖင့် နား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ၄၈ ေယ ကလည်း သင်တိ့သည် ထားြပကိ

ဘမ်းသက့ဲသိ့ ငါ့ကိဘမ်းအ့ံေသာငှါ ထား ှ င့် ဒတ်များကိ လက် စဲွလျက်လာကသည်တကား၊

၄၉ ငါသည် ဗိမာန်ေတာ်၌ ေနတိ့င်းဆံးမသဝါဒေပးလျက်၊ သင်တိ့အလယ်၌

ှ ိေနစဥ်အခါ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မဘမ်းမဆီး က။ ဤအေကာင်းအရာကား၊ ၅၀

ကျမ်းစာြပည်စံမည်အေကာင်းတည်းဟ ထိလများကိ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၁

ထိအခါ တပည့် ေတာ်အေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိစွန့်ပစ်၍ ေြပး က၏။

လလင်တေယာက်သည် ေစာင်တထည်ကိသာ ဝတ်လျက် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်သည်ြဖစ်၍၊

မင်းလလင်တိ့သည် ထိလလင်ကိ ဘမ်းဆီး က၏။ ၅၂သသည်လည်း ေစာင်ကိစွန့်ပစ်၍

အဝတ်မ ှ ိဘဲ လလင်တိ့လက်မှ ထွက်ေြပးေလ၏။ ၅၃ ထိသတိ့သည် ေယ ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းထံသိ့ ေဆာင်သွား က၏။ ထိမင်းထံ၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်

အ ကီး၊ လအ ကီးအကဲ၊ ကျမ်း ပဆရာအေပါင်းတိ့သည် စည်းေဝး က၏။ ၅၄

ေပတ သည်လည်း ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦးအတွင်းသိ့တိင်ေအာင်

ကိယ်ေတာ် ှ င့် ေဝးစွာ လိက် ပီးလ င်၊ မင်းလလင်တိ့ ှ င့်တအထိင်၍မီးလံေလ၏။

၅၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လတ်အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့သည် ေယ ကိ

သတ်ရမည်အေကာင်း သက် ေသကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ့ က။ ၅၆ လများတိ့သည်

မမှန်ေသာသက်ေသကိ ခံကေသာ်လည်း သတိ့၏ သက်ေသခံချက်သည်မညီ။ ၅၇

အချို ့တိ့သည်ထ၍၊ ဤသက၊ လတိ့လက်ြဖင့် လပ်ေသာ၊ ၅၈ ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ

ငါ ဖိဖျက်၍ လတိ့လက်ြဖင့် မလပ်ေသာဗိမာန်ေတာ်တဆကိ တည်ေဆာက်မည်ဟ

ေြပာဆိသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ ကားရပါ ပီဟ သက်ေသခံက၏။ ၅၉ သိေ့သာ်လည်း သတိ့၏

သက်ေသခံချက်သည် မညီ။ ၆၀ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် အလယ်၌ မတ်တပ်ထ၍၊

သင်သည် တခွန်းမ ြပန်၍မေြပာသေလာ။ဤသတိ့သည် အဘယ်သိ့သက်ေသခံသနည်းဟ

ေယ ကိေမးလ င်၊ ၆၁ ကိယ်ေတာ်သည် တခွန်းမ ြပန်ေြပာေတာ်မမဘဲ

တိတ်ဆိတ်စွာေန၏။ တဖန်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းက၊ သင်သည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

မဂလာ ှ ိေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ် မှန်သေလာဟ ေြမးြပန်လ င်၊ ၆၂ ေယ က၊

မှန်၏။ ေနာင်ကာလ၌ လသားသည် တန်ခိးေတာ်၏လက်ျာဘက်၌ထိင်လျက်၊ မိဃ်းတိမ်ကိ

စီး၍ ကလာသည်ကိ သင်တိ့ြမင်ရကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆၃ ထိအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် မိမိအဝတ်ကိ ဆတ်လျက်အဘယ်သက်ေသကိ

လိေသးသနည်း။ ၆၄ ဘရားကိ လွန်ကျူး၍ေြပာေသာစကားကိ သင်တိ့ ကားရ ပီ။

အဘယ်သိ့ထင်မှတ် ကသနည်းဟ ေမးြမန်း လ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အေသခံထိက်ေကာင်းကိ ထိသအေပါင်းတိ့သည် စီရင် က၏။ ၆၅ ထိအခါ အချို တိ့့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ တံေတွး ှ င့် ေထွး က၏။ မျက် ှ ာေတာ်ကိဖံး ပီးလ င် လက်သီး ှ င့် ထိးလျက်၊

ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေတာ်မပါဟဆိက၏။ မင်းလလင်တိ့သည်လည်း ပါးေတာ်ကိ

လက် ှ င့် ပတ်က ၏။ ၆၆ ေပတ သည်ေအာက်မှာ အိမ်ဦး၌ ှ ိစဥ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏

အေစအပါးမိန်းမတေယာက်သည် လာ၍၊ ၆၇ ေပတ သည် မီးလံလျက်ေနသည်ကိ

ြမင်ေသာအခါ သကိ့ေစ့ေစ့ကည့်၍၊ သင်သည်လည်း နာဇရက် မိသ့ားေယ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ဆိလင်၊ ၆၈ ေပတ က၊ သင်ေြပာေသာအရာကိငါမသိ၊

နားမလည်ဟ ြငင်းခံ ပီးမှ အိမ်ဦးေ ှ သိ့့ထွက်ေသာ် ကက်တွန်ေလ၏။ ၆၉ ေနာက်တဖန်

အေစအပါမိန်းမသည် ေပတ ကိြမင်လ င်၊ အနား၌ ရပ်ေနေသာသတိ့အား၊ ဤသသည်

ထိသတိ့ အဝင်ြဖစ်သည်ဟဆိေသာ်။ ၇၀ ေပတ သည် တဖန်ြငင်းခံြပန်၏၊

ထိေနာက် များမကာအနား၌ ရပ်ေနေသာသတိ့က၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည်

ထိသတိ့အဝင်ြဖစ်၏။ သင်သည် ဂါလိလဲလြဖစ်၏။ သင်စကားလည်းတ၏ဟ

ေပတ ကိဆိကလင်၊ ၇၁ ေပတ က၊ သင်တိ့ေြပာေသာသကိ ငါမသိဟ

ဓိ ာန် ပ၍ကျိန်ဆိသည်ေနာက်၊ ၇၂ တဖန် ကက်တွန်ေလ၏။ ေယ က၊ ကက်သည်

ှ စ် ကိမ်မတွန်မီှ သင်သည်သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိ ြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ၊ ေပတ သည် သတိရသြဖင့် ေခါင်းကိ ခံ၍ငိေကးေလ၏။

၁၅ နံနက်အချိန်တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည် မဆိင်းမလင့် ဘဲ

လအ ကီးအကဲ၊ ကျမ်း ပဆရာ၊ လတ်အရာ ှ ိအေပါင်းတိ့ ှ င့် တိင်ပင်ြခင်းကိ ပ၍၊

ေယ ကိချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င်၊ ပိလတ်မင်းထံသိ့ ေဆာင်သွား၍ အပ်လိက်က၏။ ၂

ပိလတ်မင်းက၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင် မှန်သေလာဟ ကိယ်ေတာ်ကိေမးလ င်၊

မင်း ကီးေမးသည် အတိင်းမှန်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ကီးတိ့သည်

များစွာေသာအြပစ်ကိတင် က၏။ ၄တဖန်ပိလတ်မင်းက၊ သင်သည် တခွန်းကိမ ြပန်၍

မေြပာသေလာက်။ သင့်တဘက်၌ အဘယ်မ ေလာက် သက်ေသခံကသည်ကိ ကည့်ပါဟ

ေမးြမန်းေြပာဆိေသာ်လည်း၊ ၅ စကားတခွန်းကိမ ြပန်ေတာ်မမသည်ကိ

ပိလတ်မင်းသည် အ့ံသေလ၏။ ၆ ထိပဲွ၌ မိဝ့န်မင်းသည် အကျဥ်းထားေသာသတိ့တွင်၊

လများေတာင်းေသာ သတေယာက်ေယာက်ကိ လတ်တတ်၏။ ၇ ထိအခါ ပန်ကန်၍

လအသက်ကိသတ်ေသာ အြပစ်သင့် ေသာ ဗာရဗအမည် ှ ိေသာ သတေယာက် သည်၊

ပန်ကန်ေသာအေပါင်းေဘာ်တိ့ ှ င့်တကွ အကျဥ်းခံလျက် ှ ိ၏။ ၈ လအေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့အား ပ မဲ ပပါမည်အေကာင်း ေအာ်ဟစ်၍ ေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ ၉ ပိလတ်မင်းက၊

သင်တိ့သည် ယဒ ှ င်ဘရင်ကိ လတ်ေစချင်သေလာဟ ြပန်၍ေမး၏။ ၁၀ အဘယ်ေကာင့်

ဤသိ့ေမးသနည်းဟမကား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည် မနာလိေသာစိတ် ှ င့်

ေယ ကိအပ် ှ ံ ေ ကာင်းကိသိ၏။ ၁၁ ပိလတ်မင်းသည် ေယ ကိမလတ်၊ ဗာရဗကိ

လတ်ေစြခင်းငှါ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည် လအစ အေဝးကိ ိးေဆာ် က၏။ ၁၂

တဖန်ပိလတ်မင်းက၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ဟ သင်တိ့ေခေဝေသာသကိအဘယ်သိ့ ပရမည်နည်းဟ

ေမးြမန်း ေသာ်၊ ၁၃ ထိသအေပါင်းတိ့က၊ သကိ့ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားပါဟ

ဟစ် က၏။ ၁၄ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် နည်း၊ အဘယ်အြပစ်ကိ

ပဘိသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ထိသကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားပါဟလများတိ့သည်

သာ၍ ဟစ် က၏။ ၁၅ ပိလတ်မင်းသည်လည်း လများတိ့၏စိတ်ကိ ေြပေစြခင်းငှါ

အလိ ှ ိ၍၊ ဗာရဗကိ သတိ့အား လတ်ေလ ၏။ ေယ ကိကား၊ ိက် ပီးလ င်

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ သတ်ေစြခင်းငှါ အပ်လိက်ေလ၏။ ၁၆ ထိအခါစစ်သရဲတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ပဲေတာရိ ံ းတည်းဟေသာ အိမ်ေတာ်ဦးအတွင်းသိ့ ေဆာင် သွား၍၊

စစ်သရဲတတပ်လံးကိ စ ံ းေစ ပီးမှ၊ ကိယ်ေတာ်အား နီေမာင်းေသာအဝတ်ကိဝတ်ေစ၍၊ ၁၇

ဆးပင် ှ င့် ရက်ေသာ ဦးရစ်ကိတင် ပီးလ င်၊ ၁၈ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

မဂလာ ှ ိေစသတည်းဟ ေကာင်း ကီးစကားကိ ေြပာက၏။ ၁၉ ေခါင်းေတာ်ကိ

ကျူးလံး ှ င့် ိက်ြခင်း၊ တံေထွး ှ င့် ေထွးြခင်း၊ ေ ှ ေ့တာ်မှာ ဒးေထာက်၍ ြပပ်ဝပ်ြခင်း

ကိလည်း ပက၏။ ၂၀ ထိသိ့ ကိယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပသည်ေနာက်၊

နီေမာင်းေသာအဝတ်ကိခ တ်၍ အဝတ်ေတာ်ကိ ဝတ် ြပန်ေစ ပီးလ င်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိက်ထားြခင်းငှါ ထတ်သွား က၏။ ၂၁အာေလဇြ ု ှ င့် ဖ၏အဘ ှ ိမန်အမည် ှ ိေသာ

ကေရေနြပည်သားတေယာက်သည်၊ ေတာ ွာမှ လာ၍ လမ်း၌သွားသည်ကိ

သတိ့သည်ေတွလ့ င်၊ အ ိင် ပ၍ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်ကိ ထမ်းေစက၏။ ၂၂

ဦးေခါင်းခံွအရပ်ဟ ဆိလိေသာ ေဂါသေဂါသ အရပ်သိ့ ကိယ်ေတာ်ကိ ေဆာင်သွား ပီးမှ၊ ၂၃

မရန် ှ င့် ေရာေသာ စပျစ်ရည်ကိ၊ ကိယ်ေတာ်အား ေသာက်စိမ့်ေသာငှါ ေပးလ င် မခံဘဲ

ေနေတာ်မ၏။ ၂၄လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထား ပီးလ င်၊ အဝတ်ေတာ်ကိ စားေရးတံချ၍

အသီးအသီးတိ့အား ေဝဖန် က၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိက်ကေသာအချိန်ကား၊ နံနက်တချက်တည်းအချိန်ြဖစ်သတည်း။ ၂၆ အြပစ်ေဘာ်ြပေသာ

ကမည်းလိပ်စာချက်ဟမကား၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ဟ ေရးထားသတည်း။ ၂၇ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ

ထားြပ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ လက်ျားေတာ်ဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌ တေယာက်၊

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထား က၏။ ၂၈ ထိသိ့ မတရားေသာသတိ့ ှ င့် ေရတွက်ဝင်ြခင်း

သိ့ေရာက်သည်ဟဆိေသာ ကျမ်းစာချက်သည် ြပည့်စံြခင်းသိ့ ေရာက်သတည်း။ ၂၉

လမ်းမှာသွားေသာသတိ့ကလည်း၊ ဟ့ဲ၊ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်၍ သံးရက်အတွင်းတွင်

တည်ေဆာက် ြပန်ေသာသ၊ ၃၀ ကိယ်ကိကိယ်ကယ်တင်ေလာ့။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှ

ဆင်းေလာ့ဟ မိမိတိ့ေခါင်းကိ ှ ိတ်၍ က့ဲရဲေ့သာ စကား ှ င့် ေြပာဆိက၏။ ၃၁ ထိနည်းတ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့က၊ ဤသသည် သတပါးတိ့ကိ ကယ်တင်တတ်

၏။ ကိယ်ကိမကယ်တင် ိင်ပါတကား။ ၃၂ ငါတိ့ြမင်၍ ယံကည်ေစြခင်းငှါ၊

ဣသေရလ ှ င်ဘရင် တည်းဟေသာ ခရစ်ေတာ်သည် လက်ဝါးကပ် တိင်မှ
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ယခဆင်းပါေလာ့ဟ အချင်းချင်းြပက်ယယ် ပ၍ ေြပာဆိက၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားေသာသတိ့သည်လည်း က့ဲရဲ ့ြပစ်တင် က၏။

၃၃ မွန်းတည့်အချိန်မှစ၍ သံးချက်တီးအချိန်တိင်ေအာင် ေြမတြပင်လံး၌

ေမှာင်မိက်အတိြဖစ်ေလ၏။ ၃၄ သံးချက်တီးအချိန်၌ ေယ က၊ ဧလိ၊ ဧလိ၊

လာမ ှ ာဗခသာနိဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်ေတာ် မ၏။ အနက်ကား၊

အက ်ပ်ဘရား၊ အက ်ပ်ဘရား၊ အဘယ်ေကာင့် အက ်ပ်ကိစွန့်ပစ်ေတာ်မသနည်းဟ ဆိ

လိသတည်း။ ၃၅အနား၌ရပ်ေနေသာ သအချို ့တိ့သည်ကားလ င်၊ သသည်ဧလိယကိ

ေခသည်ဟဆိက၏။ ၃၆ လတေယာက်သည် ေြပး၍ေရမိတေထွးကိ ပံရည် ှ င့်

ြပည့်ေစ ပီးလ င်၊ ကျူးလံးဖျား၌တပ်၍ ကိယ် ေတာ်အား ေသာက်စိမ့်ေသာငှါ ေပးလျက်၊

ှ ိေစေတာ့။ ဧလိယသည် သကိ့ချယြခင်းငှါ လာမည်မလာမည်ကိ ကည့်ကကန်အ့ံဟဆိ၏။

၃၇ ေယ သည် ကီးေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်၍ အသက်ချုပ်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ထိအခါ

ဗိမာန်ေတာ်၏ကလားကာသည် အထက်စွန်းမှေအာက်စွန်းတိင်ေအာင် စတ်ကဲွေလ၏။ ၃၉

ထိသိ့ေကးေကာ်၍ အသက်ချုပ်ေတာ်မေကာင်းကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ရပ်ေနေသာ

တပ်မးသည်ြမင်လ င်၊ စင်စစ် ဤသသည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်ေပ၏ဟဆိ၏။ ၄၀

မိန်းမအချို တိ့့သည်လည် ထိအရပ်၌ အေဝးကကည့် ၍ ေနက၏။ ၄၁ ထိမိန်းမတိ့တွင်

ကိယ်ေတာ်သည် ဂါလိလဲြပည်မှာ ှ ိေတာ်မစဥ်၊ ေနာက်ေတာ်သိ့ အလပ်အေကးလိက် ေသာ

မာဂဒလမာရိ၊ ယာကပ်ငယ် ှ င့် ေယာသ၏ အမိြဖစ်ေသာ မာရိ ှ င့် ှ ာလံတိ့မှစ၍

ေနာက်ေတာ်၌ ေယ ှ လင် မိသိ့့ လိက်လာေသာအြခားမိန်းမများလည်း

ပါ ကသတည်း။ ၄၂ ထိေနက့ား အဘိတ်ေနတ့ည်းဟေသာ ပရကဲေန့ြဖစ်ေသာေကာင့်

ညအချိန်ေရာက်မှ၊ ၄၃ အသေရ ှ ိေသာ လတ်အရာ ှ ိ ၊ အရိမသဲ မိသ့ား

ေယာသပ်သည်၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ ေြမာ် လင့် ေသာသြဖစ်သည် ှ င့် ၊

ပိမလတ်မင်းထံသိ့ ရဲရင့် စွာဝင်၍ ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ ေတာင်းေလ၏။ ၄၄

ေယ သည်ယခပင်ေသသည်ကိ ပိလတ်မင်းသည် အ့ံသြခင်း ှ ိသြဖင့် တပ်မးကိေခ ၍၊

ေသသည် ကား ကာ ပီေလာဟေမး၏။ ၄၅ ေသေကာင်းကိ တပ်မးစကားြဖင့် သိလ င်၊

အေလာင်းေတာ်ကိ ေယာသပ်အားအပ်ေပး၏။ ၄၆ ေယာသပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိချ၍၊

မိမိဝယ်ခ့ဲေသာ ပိတ်ေချာ ှ င့် ပတ်ရစ် ပီးလ င်၊ ေကျာက်၌ထွင်းေသာ

သချုင်းတွင်းထဲမှာထား၍ တွင်း၌ ေကျာက်ကိလိှမ့်ထားေလ၏။ ၄၇ မာဂဒလမာရိ၊

ေယာေသ၏အမိြဖစ်ေသာမာရိတိ့သည် အေလာင်းေတာ်ထားရာအရပ်သိ့ ကည့် က၏။

၁၆ ဥပသ်ေနလွ့န်မှ မာဂဒလမာရိ၊ ယာကပ်၏အမိြဖစ်ေသာ မာရိ ှ င့်

ှ ာလံတိ့သည်သွား၍၊ အေလာင်း ေတာ်ကိ လိမ်းြခင်းငှါ နံသ့ာမျိုးကိဝယ် ပီးလ င်၊

၂ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က်နံနက်ေစာေစာ၊ ေနထွက်ေသာအချိန်၌

သချုင်းေတာ်သိ့သွား က၏။ ၃ ထိမိန်းမတိ့က၊ တွင်းဝ၌ ပိတ်ေသာေကျာက်ကိ

အဘယ်သလိှမ့်လှန်၍ ေပးမည်နည်းဟ အချင်းချင်း ေြပာဆိ ပီးမှ

ကည့် လ င်၊ ထိေကျာက်သည် လိှမ့်လှန်လျက် ှ ိသည်ကိ ြမင် က၏။ ၄

ထိေကျာက်ကားအလွန် ကီးေသာေကျာက် ြဖစ်သတည်း။ ၅ မိန်းမတိ့သည်

တွင်းထဲသိ့ဝင် က ပီးလ င်၊ လလင်တေယာက်သည် ြဖူစင် ှ ည်လျားေသာအကျကိ ဝတ်

လျက်လက်ျာဘက်၌ ထိင်သည်ကိြမင်၍ ထိတ်လန့် မိန်းေမာြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။

၆ ထိသကလည်း၊ ထိတ်လန့်မိန်းေမာြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

သတ်ေသာနာဇရက် မိသ့ား ေယ ကိ သင်တိ့ ှ ာ က၏။ ထိသသည် ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။

ဤအရပ်၌မ ှ ိ။ အေလာင်းေတာ် ထားရာအရပ် ကိကည့်ကေလာ့။ ၇

သင်တိ့ေ ှ ဂ့ါလိလဲြပည်သိ့ ကေတာ်မေကာင်းကိ၊ ေပတ မှစ၍ တပည့် ေတာ်တိ့အား

သွား၍ေြပာက ေလာ့။ အထက်ကမိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ထိြပည်၌ သင်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိေတွ့ြမင်ရကလိမ့်မည်ဟ ေြပာ ဆိ၏။ ၈ ထိမိန်းမတိ့သည်လည်း၊

သချုင်းေတာ်မှထွက်၍ တန်လပ်လျက်၊ မိန်းေမာေတွေဝလျက် ေြပး က၏၊

ေကာက်လန့်ေသာေကာင့် အဘယ်သကိမ မေြပာမဆိက။ ၉ (note: The most reliable

and earliest manuscripts do not include Mark 16:9-20.) ကိယ်ေတာ်သည်

ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က် ေစာေစာအချိန်၌ထေြမာက် ပီးမှ၊ အထက်က နတ်ဆိး

ခနစ်ေယာက်ကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မေသာ မာဂဒလမာရိအား ေ ှ ့ဦးစွာကိယ်ကိြပေတာ်မ၏။

၁၀ မာရိလည်းသွား၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသတိ့သည် ညည်းတွားငိေကးလျက်

ေနကစဥ် တွင်၊ သတိ့အားထိသိတင်းကိ ကားေြပာေလ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ မာရိသည် ကိယ်ေတာ်ကိြမင်ရသည်ကိ၎င်း၊ သတိ့

သည်ကားလ င် မယံက။ ၁၂ ထိေနာက် တပည့် ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

ေတာ ွာသိ့သွားစဥ်တွင် ကိယ်ေတာ်သည်ြခားနားေသာ အေရာင်ကိေဆာင်လျက်

ကိယ်ကိြပေတာ်မ၏။ ၁၃ သတိ့သည်ြပန်လာ၍ အြခားေသာတပည့် ေတာ်တိ့အား

ထိသိတင်းကိ ကားေြပာေသာ်လည်း မယံဘဲ ေနက၏။ ၁၄ ထိေနာက်

တကျိပ်တပါးေသာသတိ့သည် စားပဲွ၌ ေလျာင်း ကစဥ်တွင် ကိယ်ေတာ်ကိြပေတာ်မ၍၊ ထ

ေြမာက်လျက် ှ ိေသာ ကိယ်ေတာ်ကိြမက်ေသာသတိ့၏ စကားကိမယံေသာေကာင့်

သတိ့မယံတတ်ေသာစိတ်၊ ခိင်မာေသာစိတ်ကိ ဆံးမ၍ အြပစ်တင်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၅

သင်တိ့သည် ေလာကီ ိင်ငံအရပ်ရပ် ှ ိသမ သိ့သွား၍၊ ေဝေနယျသတဝါအေပါင်းတိ့အား

ဗဝံေဂလိတ ရာကိ ေဟာကေလာ့။ ၁၆ ယံကည်၍ ဗတိဇံကိခံေသာသသည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်လတ့ံ။ မယံကည်ေသာသမကား အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ

ခံရလတ့ံ။ ၁၇ ယံကည်ေသာသတိ့၌ ြဖစ်အ့ံေသာ နိမိတ်လကဏာဟမကား၊ ငါ၏နာမကိ

အမီှ ပ၍ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်ကလတ့ံ။ ထးြခားေသာဘာသာစကားမျိုးတိ့ကိ

ေြပာကလတ့ံ။ ၁၈ ေ မတိ့ကိ ဘမ်းကိင် ကလတ့ံ။ ေသေစတတ်ေသာ အဆိပ်အေတာက်ကိ

ေသာက်စားလ င် ေဘးဥပဒ် ှ င့် ကင်းလွတ် ကလတ့ံ။ မကျန်းမမာေသာသတိ့အေပ မှာ

လက်ကိတင်၍ ချမ်းသာေပးကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ ၏။ ၁၉ ထိသိ့သခင်ဘရားသည်

တပည့် ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ေကာင်းကင်ဘံသိ့ ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံေတာ်မ၍၊

ဘရားသခင်၏လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ထိင်ေနေတာ်မ၏။ ၂၀တပည့်ေတာ်တိ့သည်လည်း

ထွက်သွား၍၊ သခင်ဘရားသည် မစေတာ်မသည် ှ င့် ၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌

တရားေဟာက၏။
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၁ ေ ှ းဦးစွာမှစ၍ ကိယ်တိင်ြမင်ေသာသက်ေသြဖစ်လျက်၊ တ်ကပတ်ေတာ်မကိ

ေဆာင် ွက်ေသာသ တိ့သည်၊ ၂ ငါတိ့သည် ထင် ှ ားစွာြဖစ်ေလ ပီးေသာ

အတုပတိများကိ ငါတိ့အား ကားေြပာသည် အစဥ်အတိင်း မှတ်သားေသာစာကိ

စီရင်ေရးထားေသာသ အများ ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ၃ ငါသည်လည်း

ထိအတုပတိအလံးစံတိ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍၊ ၄ ေစ့ေစ့ေဖွ ှ ာလိက်စစ် ပီးလ င်၊

ကိယ်ေတာ်သင် ပီးေသာအေကာင်းအရာတိ့ကိသည် ဧကန်အမှန် ြဖစ် ေကာင်းကိ

ကိယ်ေတာ်သိေစြခင်းငှါ အစဥ်အတိင်းေရးထား၍ ကားလိက်မည်အ ကံ ှ ိပါ၏၊

အလွန်ြမတ်ေသာ ေသာ်ဖိလ။ ၅ ယဒြပည်ကိအစိးရေသာ ေဟ ဒ်မင်း ကီးလက်ထက်၊

အဘိယအသင်းအဝင်ြဖစ်၍၊ ဇာခရိအမည် ှ ိ ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်တပါး ှ ိ၏။

သ၏ခင်ပွန်းသည် အာ န်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၏။ သအ့မည်ကား ဧလိ ှ ဗက် တည်း။ ၆

ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်တရားေတာ်အမျိုးမျိုးတိ့ကိ

ကျင့် ေဆာင်၍ အြပစ် တင်ခွင့် ှ င့် လွတ်သြဖင့် ၊ ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း

ပါရမီ ှ ိ က၏။ ၇ ဧလိ ှ ဗက်သည် မံေသာေကာင့် သတိ့သည်သားမ ှ ိ။

ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် အသက်အ ွယ် ကီးရင့် က၏။ ၈ ဇာခရိသည်

မိမိအသင်း ှ င့်တကွ အလှည့်သင့် ၍၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ

ေဆာင် ွက်သည်တွင်၊ ၉ ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံးစံအတိင်း စာေရးထံချသြဖင့် ၊

သသည်ထာဝရဘရား၏ ဗိမာန်ေတာ်အတွင်းသိ့ ဝင် ၍ နံသ့ာေပါင်းကိမီး ိ၏့။

၁၀ ထိသိ့နံသ့ာေပါင်းကိ မီး ိသ့ည့်အချိန်တွင်၊ လအများအေပါင်းတိ့သည်

ြပင်၌ဆေတာင်းလျက် ေနက ၏။ ၁၁ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည်ထင် ှ ား၍၊ နံသ့ာေပါင်းကိ ိေ့သာ ယဇ်ပလင်

လက်ျာဘက်၌ ရပ်ေနသည်ကိ၊ ၁၂ ဇာခရိသည်ြမင်လ င်၊ စိတ် ှ လံးမ ငိမ်မဝပ်

ထိတ်လန့်ြခင်းသိ့ေရာက်၏။ ၁၃ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ဇာခရိ၊

ေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ သင် ပေသာ ပဌနာကိနာခံေတာ်မ ပီ။ သင်၏ခင်ပွန်းဧလိ ှ ဗက်သည်

သားေယာက်ျားကိဘွားြမင်လိမ့်မည်။ ထိသားကိ ေယာဟန်အမည်ြဖင့် မှည့် ရ မည်။ ၁၄

သင်သည်ဝမ်းသာ ွင်ြမူးြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ထိသားကိဘွားြမင်ေသာေကာင့်

လအများတိ့သည်လည်း ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ့ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၅ အေကာင်းမကား၊

ထိသားသည် ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကီးြမတ်ေသာသြဖစ်လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည်

ှ င့်ယစ်မျိုးကိ မေသာက်ဘဲေန၍၊ အမိဝမ်းထဲကပင် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့် ဝလိမ့်မည်။ ၁၆ ဣသေရလအမျိုးသား အမျိုးသားအများတိ့ကိ

သတိ့ဘရားသခင် ထာဝရဘရားထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ ေစလိမ့်မည်။ ၁၇

အဘတိ့ ှ င့် သားတိ့ကိ အသင့်အတင့် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ြငင်းဆန်ေသာသတိ့ကိ

သေတာ်ေကာင်းတိ့၏ သတိပညာလမ်းသိ့ ေြပာင်းလဲေစေသာအားြဖင့် ၊

ထာဝရဘရားအဘိ့အလိငှါ ြပင်ဆင်ေသာလမျိုးြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ ၎င်း၊ သသည်ဧလိယ၏

စိတ်ဝိညာဥ်တန်ခိး ှ င့် ြပည့် စံလျက်၊ ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်သိ့ သွားလိမ့်မည်ဟ ေကာင်း

ကင်တမန်ေြပာဆိ၏။ ၁၈ ဇာခရိကလည်း၊ ထိသိ့ြဖစ်လိမ့်မည်ကိ အက ်ပ်သည်

အဘယ်သိ့သိရပါမည်နည်း။ အက ်ပ်သည် လ အိြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်မထားသည်လည်း

အသက်အ ွယ် ကီးရင့် ပါ ပီဟ ေကာင်းကင်တမန်အား ေြပာဆိလ င်၊ ၁၉

ေကာင်းကင်တမန်က၊ ငါသည် ဘရားသခင့်အထံေတာ်၌ ခစားေသာဂါေြဗလြဖစ်၏။ သင့် ကိ

တ် ဆက်၍ဤဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်းကိ ကားေြပာေစြခင်းငှါ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။

၂၀သင်သည် ငါ့စကားကိမယံေသာေကာင့် ဤအေကာင်းအရာမြဖစ်မီှေနတိ့င်ေအာင်

စကားမေြပာ ိင်ဘဲ၊ အလျက်ေနလိမ့်မည်။ ငါ့စကားသည်ကား၊ အချိန်တန်လ င်

ြပည့်စံလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၁လများတိ့သည် ဇာခရိကိ င့ံလင့် ၍၊ ဗိမာန်ေတာ်အတွင်း၌

ကာြမင့် စွာေနသည်ကိအ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၂ သသည်ထွက်လာေသာအခါ

စကားမေြပာ ိင်သည်ြဖစ်၍၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ြမင် ပီဟ ရိပ်မိ က၏။

ဇာခရိသည်သတိ့အား အရိပ်အမှတ်ကိသာေပး၍ စကားအလျက်ေန၏။ ၂၃

ယဇ်ပေရာဟိတ်အမကိ ေဆာင် ွက်ရေသာအချိန်ကာလကန်ေသာအခါ၊ ဇာခရိသည်

မိမိအိမ်သိ့ သွား ေလ၏။ ၂၄ ထိေနာက်သ၏ခင်ပွန်း ဧလိ ှ ဗက်သည် ပဋိသေ စဲွ၍၊ ၂၅

ငါသည်လတိ့တွင်ခံရေသာ က့ဲရဲ ့ြခင်းအေကာင်းကိ ထာဝရဘရားသည် ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ

ငါ့ကိ ကည့် ေတာ်မစဥ်တွင်၊ ဤေကျးဇးေတာ်ကိ ပေတာ်မ ပီဟဆိလျက်၊

ငါးလပတ်လံး အိမ်တွင်း၌ေအာင်း၍ ေနေလ၏။ ၂၆ ငါးလလွန်ေသာအခါ၊

ဂါလိလဲြပည်နာဇရက် မိ ့၌ ဒါဝိဒ်အမျိုးသား၊ ေယာသပ်အမည် ှ ိေသာလ ှ င့်

ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င့် ၍၊ ၂၇ မ ှ က်တင်ေသးေသာ သတိ့သမီးကညာဆီသိ့

ဘရားသခင်သည် ေကာင်းကင်တမန်ဂါေြဗလကိ ေစ လတ်ေတာ်မ၏။

သတိ့သမီးကညာကား၊ မာရိအမည် ှ ိ၏။ ၂၈ ေကာင်းကင်တမန်သည် ေရာက်လာလ င်၊

ေကျးဇးေတာ်ကိခံရေသာမိန်းမ၊ သင့်အားမဂလာ ြဖစ်ေစ သတည်း။ ထာဝရဘရားသည်

သင် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ သင်သည် မိန်းမတကာတိ့ ထက်ြမတ်စွာေသာ မဂလာ ှ ိသည်ဟ

ေြပာဆိ၏။ ၂၉ မာရိသည် ထိစကားကိကားလ င် စိတ် ှ လံးမ ငိမ်မဝပ် ှ ိ၍၊

ဤ တ်ဆတ်ြခင်းကား အဘယ်သိ့ေသာ တ်ဆက်ြခင်းြဖစ်လိမ့်မည်နည်းဟ

ေတွးေတာဆင်ြခင်၍ေန၏။ ၃၀ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ မာရိ၊ ေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။

သင်သည် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ မျက် ှ ာ ရ ပီ။ ၃၁ သင်သည် ပဋိသေ စဲွယ၍

သားေယာက်ျားကိဘွားြမင်လိမ့်မည်။ ထိသားကိ ေယ အမည်ြဖင့် မှည့် ရ မည်။

၃၂ ထိသားသည်ကား၊ ကီးြမတ်ေသာသ ြဖစ်လိမ့်မည်။ အြမင့် ဆံးေသာ

ဘရား၏သားေတာ်ဟ ေခေဝ သမတ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ သအ့ဘဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလင်ကိ

ထာဝရအ ှ င်သခင်သည် သအ့ားေပးေတာ်မ မည်။ ၃၃ ထိသသည်လည်း

ယာကပ်အမျိုးအ ွယ်ကိ အစဥ်မြပတ်အပ်စိးလိမ့်မည်။ သ၏ ိင်ငံသည်လည်း ဆံး

ြခင်းမ ှ ိရဟေြပာဆိ၏။ (aiōn g165) ၃၄ မာရိကလည်း၊ ဤအမအရာသည်

အဘယ်သိ့ြဖစ်လိမ့်မည်နည်း။ အက ်ပ်ေယာက်ျား ှ င့် မဆက်ဆံ

ပါဟ ေကာင်းကင်တမန်အား ြပန်ေြပာ၏။ ၃၅ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်၏အေပ မှာ သက်ေရာက်ေတာ် မ၍၊

အြမင့် ဆံးေသာဘရား၏တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်သည် သင့် ကိလမ်းမိးလိမ့်မည်။

ထိအေကာင်းေကာင့် ထိသန့် ှ င်းေသာသားသည်လည်း ဘရားသခင်၏သားေတာ်ဟ

ေခေဝသမတ်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၃၆ ထိမှတပါး၊ အ မံမဟ၍ေခေဝေသာသင်၏

အေဆွအမျိုးဧလိ ှ ဗက်သည် ပဋိသေ စဲွယ၍ ယခ ေြခာက်လအဝင် ှ ိ ပီ။ ၃၇

ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မမေသာအမမ ှ ိဟ ေြပာဆိလ င်၊ ၃၈ မာရိက၊ အက ်ပ်သည်

ထာဝရဘရား၏ကန်မြဖစ်ပါ၏၊ ကိယ်ေတာ်၏စကားအတိင်း အက ်ပ်၌ ြဖစ် ပါေစေသာဟ

ဝန်ခံ ပီးမှ၊ ေကာင်းကင်တမန်သည် မာရိထံမှသွားေလ၏။ ၃၉ ထိအခါမာရိသည်ထ၍၊

ေတာင် ကားအရပ်၌ ှ ိေသာ ယဒ မိတ့ မိသိ့့ အလျင်အြမန် သွား ပီးလ င်၊ ၄၀

ဇာခရိအိမ်သိ့ဝင်၍ ဧလိ ှ ဗက်ကိ တ်ဆက်ေလ၏။ ၄၁ ထိ တ်ဆက်ြခင်းစကားကိ

ဧလိ ှ ဗက်သည် ကားစဥ်တွင် မိမိဝမ်း၌ ှ ိေသာသငယ်သည်ခန်၍၊ မိမိသည်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့် ဝလျက်၊ ၄၂ သင်သည် မိန်းမတကာတိ့

ထက်ြမတ်စွာေသာမဂလာ ှ ိ၏။ သင်၏ဝမ်း၌ ှ ိေသာသငယ်သည်လည်း

ြမတ်စွာေသာ မဂလာ ှ ိ၏။ ၄၃ အက ်ပ်သခင်၏ မယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ဆီသိ့

ကလာေသာေကျးဇးကိ အဘယ်အေကာင်းေကာင့် အက ်ပ်ခံရပါသနည်း။ ၄၄

သင်၏ တ်ဆက်ြခင်းစကားသံကိ အက ်ပ် ကားစဥ်တွင်၊ အက ်ပ်ဝမ်းထဲ၌

သငယ်သည် င်ြမူးေသာ စိတ် ှ င့် ခန်၏။ ၄၅ ယံကည်ေသာမိန်းမသည်မဂလာ ှ ိ၏။

အေကာင်းမကား၊ ထိမိန်းမအား ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မေသာ စကားသည်

ြပည့်စံလိမ့်မည်ဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် မက်ဆိ၏။ ၄၆ မာရိကလည်း၊ ငါ့စိတ် ှ လံးသည်

ထာဝရဘရားကိ ချီးမွမ်း၏။ ၄၇ ငါ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ဘရားသခင်ကိ

အမီှ ပ၍ ငါ့ဝိညာဥ်သည် င်လန်းြခင်း ှ ိ၏။ ၄၈ အေကာင်းမကား၊

မိမိကန်မ၏ ှ ိမ့်ချေသာအြဖစ်ကိကည့် ေတာ်မ ပီ။ ေနာင်ကာလ၌ ခပ်သိမ်းေသာလ

အစဥ်အဆက်တိ့သည် ငါ့ကိမဂလာ ှ ိေသာသဟ၍ ေခ ကလိမ့်မည်။ ၄၉

တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာဘရားသည် အ့ံဘွယ်ေသာေကျးဇးေတာ်ကိ ငါ့အား ပေတာ်မ ပီ၊

ထိဘရား ၏ နာမေတာ်သည် ိေသဘွယ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅၀ ထာဝရဘရားကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ့သည် သနားေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိအစဥ်မြပတ်ခံစား က၏။ ၅၁

လက် ံ းေတာ်အားြဖင့် တန်ခိးကိြပေတာ်မ ပီ။ မာနေထာင်လားေသာသတိ့ကိ
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ကဲွလွင့် ေစေတာ်မ ပီ။ ၅၂ ဘရင်တိ့ကိ ရာဇပလင်ေပ မှချ၍ ှ ိမ့်ချေသာသတိ့ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ၅၃ ငတ်မွတ်ေသာသတိ့ကိ ေကာင်းမွန်စွာေကး၍

ရတတ်ေသာသတိ့ကိ လက်ချည်းလတ်လိက်ေတာ်မ ပီ။ ၅၄ ငါတိ့ဘိးေဘးများတိ့အား

ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ၅၅ အာြဗဟံမှစေသာသ၏အမျိုးအ ွယ်အား

သနားြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်အ မဲ ပြခင်းငှါ သတိထား ၍ မိမိကန်

ဣသေရလကိ မစေတာ်မ ပီဟဆိ၏။ (aiōn g165) ၅၆ မာရိသည်လည်း

ဧလိ ှ ဗက်ထံမှာ သံးလခန့်ေန ပီးမှ မိမိအိမ်သိ့ြပန်ေလ၏။ ၅၇ ဧလိ ှ ဗက်သည်

ဘွားအ့ံေသာေနလ့ေစ့ေသာအခါ သားေယာက်ျားကိဘွားြမင်၏။ ၅၈ထာဝရဘရားသည်

ထးြမတ်ေသာသနားြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ဧလိ ှ ဗက်အား ပေတာ်မသည်ကိ၊ အိမ်

နီးချင်းအေဆွအမျိုးတိ့သည် ကားလတ်ေသာ်၊ သ ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာက၏။ ၅၉

ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ သငယ်အားေပးအ့ံေသာငှါလာက၍၊

အဘ၏အမည် ြဖစ်ေသာ ဇာခရိအမည်ြဖင့် မှည့် ေသာအခါ အမိက၊

ထိသိ့မမှည့် ရ။ ၆၀ ေယာဟန်အမည်ြဖင့် မှည့် ရမည်ဟဆိလ င်၊ သတိ့က၊ ၆၁

ေယာဟန်အမည်ြဖင့် သင်၏အေဆွအမျိုးတွင် တေယာက်ကိမ မမှည့်ဟဆိ၍၊ ၆၂

အဘသည်အဘယ်သိ့မှည့် ေစလိသနည်းဟ အမှတ်အားြဖင့် ေမး က၏။ ၆၃

အဘသည်လည်း သင်ပံးကိေတာင်း၍၊ သ၏အမည်ကားေယာဟန်ြဖစ်၏ဟ

ေရးေလေသာ်၊ ထိသ အ ေပါင်းတိ့သည် အ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၆၄ ထိခဏြခင်းတွင်

ဇာခရိသည် တ်ဖွင့် ြခင်း၊ လ ာလွတ်ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ စကားအားြဖင့် ဘရားသခင်

၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေလ၏။ ၆၅ အိမ်နီးချင်း ှ ိသမ တိ့သည်

ေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ ိ က၍ ထိအမအရာများသည် ယဒြပည်ေတာင် ကား အရပ်

တိ့၌ အ ှံ ့အြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၆၆ ကားေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ှ လံးထဲ၌မှတ်သား၍၊ ဤသငယ်သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်လိမ့် မည်နည်းဟဆိက၏။

ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည်လည်း သငယ် ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ၆၇

သ၏အဘ ဇာခရိသည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည်ဝလျက်၊ ၆၈

ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။

အေကာင်းမကား၊ ကမာဦးမှစ၍ ေပ ထွန်းေသာမိမိ သန့် ှ င်းေသာပေရာဖက်တိ့ တ်ြဖင့်

ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ငါတိ့ သည် ရန်သေဘး ှ င့်ကင်းလွတ်၍

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ တသက်လံးသန့် ှ င်းေြဖာင့် မတ်ြခင်း ပါရမီအားြဖင့်

ဘရားဝတ်ကိရဲရင့် စွာ ပရေသာအခွင့် ကိေပးမည်ဟ ငါတိ့အဘအာြဗဟံအား ကျိန်ဆိြခင်း

ဂတိေတာ်တည်း ဟေသာသန့် ှ င်းေသာပဋိညာဥ်တရားကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မသြဖင့် ၎င်း၊

ငါတိ့ ဘိးေဘးများ ှ င့် ဝန်ခံေတာ်မ ေသာ သနားြခင်းေကျးဇးကိ ပေတာ်မသြဖင့် ၎င်း၊

မိမိလမျိုးကိ အကည့်အ ကလာလျက် ေ ွး တ်ြခင်း ေကျးဇး ကိ ပေတာ်မ၍၊

ငါတိ့ကိရန်သလက်မှ၎င်း၊ မန်းေသာသ ှ ိသမ တိ့လက်မှ၎င်း ကယ်လတ်မည်အေကာင်း၊

ကယ် လတ်ြခင်းဦးချိုကိ မိမိကန်ဒါဝိဒ်အမျိုးထဲ၌ ငါတိ့အားေပ ထွန်းေစေတာ်မ ပီ။

(aiōn g165) ၇၆ အချင်းသငယ်၊ သင်သည်လည်း အြမင့် ဆံးေသာဘရား၏

ပေရာဖက်ဟေခေဝ ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၇၇အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏

သနားေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် အြပစ်ေြဖ၍ ကယ် တင်ြခင်းသိ့

ေရာက် ိင်ေ ကာင်းကိ ဘရားသခင်၏လမျိုးအား ေဘာ်ြပသြဖင့် ၊ ထာဝရဘရား၏

လမ်းခရီးေတာ် ကိ ြပင်ဆင်ြခင်းငှါ သင်သည် ေ ှ ေ့တာ်၌သွားရလိမ့်မည်။ ၇၈

ထိသနားေတာ်မြခင်းေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ၊ ေကာင်းကင်မှေန အာ ဏ်သည်

ငါတိအ့ေပ သိ့ တက် သြဖင့် ၊ ၇၉ ေမှာင်မိက် ှ င့် ေသမင်း၏ အရိပ်ထဲတွင် ှ ိေနေသာသတိ့၌

အလင်းေပ ထွန်း၍၊ ငါတိ့အား ငိမ်သက် ြခင်းလမ်းကိ ြပလျက် ှ ိသည်ဟ

ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့် ေဟာေလ၏။ ၈၀ ထိသငယ်သည်ကား၊ ကီးပွား၍

ဥာဏ်သတိ ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ဣသေရလလတိ့အား မထင် ှ ားမီှ တိင် ေအာင်

ေတာအရပ်၌ေနေလ၏။

၂ ထိအခါ တ ိင်ငံလံးကိ စာရင်းယေစြခင်းငှါ ကဲသာဘရင် သဂတုသည်

အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂ကေရနိသည် ရိြပည်၌ မိဝ့န်ြဖစ်စဥ်တွင်၊ ဤပဌမစာရင်းယြခင်း

ြဖစ်သတည်း။ ၃ လအေပါင်းတိ့သည် စာရင်းဝင်ြခင်းငှါ အသီးအသီး

မိမိတိ့ မိ ့ ွာသိ့ သွား က၏။ ၄ ေယာသပ်သည်လည်း ဒါဝိဒ်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်၍၊

ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င်းေသာမယားမာရိ ှ င့်အတ စာရင်း ဝင်ြခင်းငှါ၊ ဂါလိလဲြပည်

နာဇရက် မိမှ့ ယဒြပည်တွင် ဗက်လင်အမည် ှ ိေသာ ဒါဝိဒ်၏ မိသိ့့သွား၏။

ထိအခါ မာရိသည် ပဋိသေ အရင့်အမာ ှ ိ၏။ ၆ ဗက်လင် မိ ့၌ ှ ိေနစဥ်၊

ဘွားအ့ံေသာ ေနလ့ေစ့လ င်၊ ၇ သားဦးကိဘွားြမင်၍ အဝတ် ှ င့် ပတ်ရစ် ပီးမှ၊

ဧည့်သည်တည်းရာစရပ်၌သတိ့ေနစရာမ ှ ိေသာေကာင့် ၊ သငယ်ကိ

ွားစာခွက်၌သိပ်ထားေလ၏။ ၈ ထိြပည်မှာ သိးထိန်းတိ့သည် ညဥ့်အခါ ေတာအရပ်၌

တည်းခိလျက်၊ မိမိသိးစကိ ေစာင့် ေနကသည် ြဖစ်၍၊ ၉ ထာဝရဘရား၏

ေကာင်းကင်တမန်သည် သတိ့အနားမှာေပလာ၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ထာဝရဘရား၏

ဘန်းေတာ်ထွန်းေတာက်သြဖင့် ၊ သတိ့သည် အလွန်ေကာက် ွံ ့ြခင်းသိ့ေရာက်က၏။ ၁၀

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ လအေပါင်းတိ့သည်

အလွန်ဝမ်းေြမာက် ဝမ်း သာစရာသိတင်းကိ ငါသည်သင်တိ့အား ကားေြပာရ၏။ ၁၁

ယေနတွ့င် ဒါဝိဒ် မိ ့၌ သခင်ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ ကယ်တင်ေသာအ ှ င်သည်

သင်တိ့အဘိ့အလိ ငှါ ဘွားြမင်ြခင်းကိခံေတာ်မ ပီ။ ၁၂ သင်တိ့သည်

အဘယ်နိမိတ်ြဖင့် သိရမည်နည်းဟမကား၊ သငယ်သည်အဝတ် ှ င့် ပတ်ရစ်၍

ွားစာ ခွက်၌ သိပ်ထားလျက် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ ကလိမ့်မည်ဟ ဆိ ပီးလ င်၊

၁၃ ထိေကာင်းကင်တမန် ှ င့်အတ ေကာင်းကင် ဗိလ်ေြခအများတိ့သည်

ချက်ြခင်းထင် ှ ား၍၊ ၁၄ ေကာင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ဘရားသခင်သည်

ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း။ ေြမ ကီးေပ ၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေစသတည်း။ လတိ့အား

ေမတာက ဏာ ှ ိေစသတည်းဟဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း၍ မက်ဆိက၏။ ၁၅

ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ေကာင်းကင်ဘံသိ့ ြပန် က ပီးမှ သိးထိန်းတိ့က၊ ငါတိ့သည်

ဗက်လင် မိသိ့့ သွား ကကန်အ့ံ။ ထာဝရဘရားသည် ေဘာ်ြပေတာ်မေသာဤအမအရာကိ

ကည့် ကကန်အ့ံဟ အချင်းချင်း ေြပာဆိ ပီးလ င်၊ ၁၆ အလျင်အြမန်သွား၍

မာရိ ှ င့် ေယာသပ်ကိ၎င်း၊ ွားစားခွက်၌ သိပ်ထားလျက် ှ ိေသာသငယ်ကိ၎င်း

ေတွ့ က၏။ ၁၇ ေတွ့ြမင် ပီးမှ မိမိတိ့ ကားေသာထိသငယ်၏ အေကာင်းစကားကိ

အ ှံ ့အြပားေြပာက၏။ ၁၈ သိးထိန်းတိ့ေြပာေသာစကားကိကားေသာ သ ှ ိသမ ုတိ့သည်

အ့ံသြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၉ မာရိသည်ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့ကိ မှတ်ကျံုး၍

စဥ်းစားဆင်ြခင်လျက်ေန၏။ ၂၀ သိးထိန်းတိ့သည်လည်း မိမိတိ့အားေြပာ ှ င့်သည်အတိင်း

ကားြမင်သမ ေသာ အေကာင်းအရာကိ ေထာက်၍၊ ဘရားသခင်ကိ အ့ံ သချီးမွမ်းလျက်

ြပန်သွား က၏။ ၂၁ ထိသငယ်အား အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ေပးရေသာေနတ့ည်းဟေသာ

ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေနေ့ရာက် လ င်၊ ပဋိသေ စဲွေတာ်မမမီှ ေကာင်းကင်တမန် မှည့်ေသာ

ေယ အမည်ြဖင့် မှည့် က၏။ ၂၂ ထိေနာက် ေမာေ ှ ၏ ပညတ်တရားအတိင်း

စင် ကယ်ြခင်းကိ ပရေသာ ေနရ့က်ေစ့ေသာအခါ၊ မိဘတိ့ သည် သငယ်ကိ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ေဆာင်သွား၍၊ ၂၃သားဦးေယာက်ျားအေပါင်းတိ့သည် ဘရားအဘိ့ သန့် ှ င်းရက၏ဟ

ထာဝရဘရား၏ ပညတိကျမ်းလာ သည် ှ င့်အညီ၊ ထာဝရဘရားအား ဆက်ကပ် ပီးမှ၊ ၂၄

ခိ ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ ချိုးကေလး ှ စ်ေကာင်ြဖစ်ေစ၊ တခခကိပေဇာ်ရမည်ဟ ထာဝရဘရား၏

ပညတိ ကျမ်းလာြပန်သည် ှ င့်အညီ ယဇ်ပေဇာ်က၏။ ၂၅ ထိအခါ ေမာင်အမည် ှ ိေသာ

သတေယာက်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ၏။ ထိသသည် ေြဖာင့် မတ် ေသာသ၊

တရားကိ ိေသေသာသ၊ ဣသေရလအမျိုး၏ သက်သာြခင်းအေကာင်းကိ

ေြမာ်လင့် ေသာသြဖစ်၏။ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် သအ့ေပ ၌ တည်သည်ြဖစ်၍၊

၂၆သသည်ထာဝရဘရား၏ ခရစ်ေတာ်ကိမြမင်မီှ ေသရဟဗျာဒိတ်ေတာ်ကိရ၏။ ၂၇

ထိအခါသသည် ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍၊ မိဘတိ့သည်

သငယ်ေယ ကိ ပညတ် တရားထံးတမ်းအတိင်း ပြခင်းငှါ ေဆာင်သွားစဥ်တွင်၊ ၂၈

ေမာင်သည်ေယ ကိ လက် ှ င့် ချီပိက်၍၊ ၂၉ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းလျက်၊ အစိးရေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း ကိယ် ေတာ်၏ကန်သည်

ငိမ်ဝပ်စွာ စေတ့ရေသာအခွင့် ကိ ကိယ်ေတာ်သည် ယခတွင်ေပးေတာ်မ၏။ ၃၀

ကိယ်ေတာ်၏လဣသေရလအမျိုးကိ ချီးေြမာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ

လင်းေစြခင်း ငှါ၎င်း၊ လအမျိုးမျိုးတိ့ေ ှ ေ့မှာက်၌ ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာအလင်းတည်းဟေသာ

ကယ်တင်ေသာသခင်ကိ အက ်ပ်သည် ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်ရပါ၏ဟ မက်ဆိ၏။ ၃၃

ထိစကားများကိ ေယာသပ် ှ င့် မယ်ေတာ်သည် ကားလ င် အ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏။
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၃၄ ေမာင်သည်လည်း သတိ့ကိေကာင်း ကီးေပး၍ မယ်ေတာ်မာရိအား၊

ဤသငယ်ကား ဣသေရလလ အများလဲမည်အေကာင်း၊ အများထမည်အေကာင်း၊

လအများတိ့၏အ ကံအစည်ကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ ြငင်းခံ စရာြဖစ်မည်အေကာင်း

ခန့်ထားေသာသြဖစ်၏။ ၃၅ ထိမှတပါး သန်လျက်သည် သင်၏စိတ် ှ လံးကိ

ခွင်းလိမ့်မည်ဟ မက်ဆိ၏။ ၃၆ အာ ှ ာအမျိုးြဖစ်ေသာ ဖေ ွလ၏သမီး၊

အ အမည် ှ ိေသာ ပေရာဖက်မတေယာက် ှ ိ၏။ သသည် ပျိုေသာအ ွယ်မှစ၍

ခနစ် ှ စ်ေသာလင် ှ င့် ေန ပီးလ င်၊ ၃၇အသက် ကီးရင့် ၍ အ ှ စ် ှ စ်ဆယ်ေလး ှ စ်ခန့်မ

တိင်တိင်မတ်ဆိးမြဖစ်လျက်၊ ဆေတာင်းြခင်း ှ င့် အစာ ေ ှ ာင်ြခင်းအားြဖင့်

ေန့ညဥ့်မြပတ် ဘရားဝတ်ကိ ပ၍ ဗိမာန်ေတာ် ှ င့် မခွါဘဲေန၏။ ၃၈ သသည်လည်း

ထိခဏြခင်းတွင်ဝင်၍ ထာဝရဘရား၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေလ၏။ ေယ ှ လင် မိ ့ ၌

ေ ွး တ်ြခင်းအရာကိ ေြမာ်လင့် ေသာသအေပါင်းတိ့အား ထိသငယ်၏ အေကာင်းကိ

ေြပာေလ၏။ ၃၉ မိဘတိ့သည် ထာဝရဘရား၏ ပညတ်တရားအတိင်း

ပရသမ တိ့ကိ အကန်အစင် ပ ပီးမှ၊ ဂါလိလဲ ြပည်၊ နာဇရက်အမည် ှ ိေသာ မိမိတိ့

မိသိ့့ြပန် က၏။ ၄၀ သငယ်သည်လည်း ကီးပွား၍ပညာဥာဏ်သတိ ှ င့် ြပည့် စံ၏။

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သည်လည်း သအ့ေပ ၌တည်၏။ ၄၁ မိဘတိ့သည်

ှ စ်တိင်းအစဥ်ပသခါ ပဲွခံချိန်ေရာက်လ င်၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့သွား က၏။ ၄၂ ေယ သည်

တဆယ် ှ စ် ှ စ် ှ ိေသာအခါ ပသခါ ပဲွထံးစံအတိင်း ေယ ှ လင် မိသိ့့တက်က၍၊ ၄၃

ပဲွေနရ့က်လွန် ပီးမှ မိဘတိ့သည်ြပန် ကလင်၊ သငယ်ေယ သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနရစ်ေလ၏။ ေယာသပ် ှ င့် မယ်ေတာ်သည် ထိအေကာင်းကိ မသိ၍၊ ၄၄

အေပါင်းအေဘာ်စထဲမှာ သငယ်ပါသည်ဟ စိတ်ထင် ှ င့် တေနခ့ရီးသွားမိလ င်၊

အေဆွအမျိုး အသိ အကမ်းတိ့တွင် ှ ာ၍၊ ၄၅ မေတွေ့သာအခါ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ြပန်၍ ှ ာ က၏။ ၄၆ သငယ်မကား၊ ဗိမာန်ေတာ်၌ ဆရာများအလယ်မှာထိင်၍

ထိသတိ့ ှ င့် ေဆွးေ ွးေမးြမန်းလျက် ှ ိသည်ကိ မိဘတိ့သည် သံးရက်ကာမှေတွ့ က၏။ ၄၇

သ၏စကားကိကားေသာသအေပါင်းတိ့သည် သ၏ပညာကိ၎င်း၊ စကားအေြဖကိ၎င်း

အ့ံ သက၏။ ၄၈ မိဘတိ့သည် သားကိြမင်လ င်မိန်းေမာေတွေဝ၍ မယ်ေတာ်က၊ ငါ့သား၊

အဘယ်ေကာင့် ငါတိ့အား ဤသိ့ ပသနည်း။ ိးငယ်ေကာင့် ကေသာ စိတ် ှ င့် မိဘတိ့သည်

ေမာင်ကိ ှ ာ က ပီဟဆိေသာ်၊ ၄၉ ေယ က၊ မိဘသည် အဘယ်ေကာင့်

အက ်ပ်ကိ ှ ာရပါသနည်း။ အက ်ပ်သည်အဘ၏ အိမ်၌ ေနရသည်ကိ မသိပါသေလာဟ

ေြပာဆိလ င်၊ ၅၀သတိ့သည် ထိစကားကိနားမလည်က။ ၅၁ ထိေနာက် ေယ သည်

မိဘတိ့ ှ င့်အတသွားသြဖင့် နာဇရက် မိသိ့့ေရာက်၍ သတိ့စကားကိ နား

ေထာင်လျက်ေနေလ၏။ ထိအေကာင်းအရာ အလံးစံတိ့ကိ မယ်ေတာ်သည် ှ လံးထဲ၌

မှတ်ကျံုးေလ၏။ ၅၂ ေယ သည်လည်း အစဥ်အတိင်း ကီး၍ ပညာတိးပွားလျက်၊

ဘရားသခင်ေ ှ ့၊ လတိ့ေ ှ မှ့ာ မျက် ှ ာ ရေတာ်မ၏။

၃ ကဲသာဘရင် တိေဗရိနန်းစံတဆယ်ငါး ှ စ်တွင်၊ ယဒြပည်၌ ပ ိပိလတ်သည် မိဝ့န်အရာ၊

ဂါလိလဲြပည်၌ ေဟ ဒ်သည် ေစာ်ဘွားအရာ၊ ဣတရဲြပည် ှ င့် တရာေခါနိြပည်၌

ေဟ ဒ်ညီဖိလိပုသည် ေစာ်ဘွားအရာ၊ အဘိလင်ြပည်၌ လသာနိသည် ေစာဘွားအရာ၊ ၂

အ ှ င့်ကယာဖတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအရာ၊ အသီးအသီး ှ ိ ကေသာအခါ၊

ေတာ၌ ှ ိေသာ ဇာခရိ၏သားေယာဟန်သည် ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံရ၏။ ၃

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ေတာ၌ဟစ်ေကာ်ေသာသ၏အသံမှာ၊

ထာဝရ ဘရားကေတာ်မရာလမ်းကိ ြပင် ကေလာ့။ ၄လမ်းခရီးေတာ်ကိ ေြဖာင့် ေစကေလာ့။

ချိုင့် ဝှမ်းရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဖိ့ရ မည်။ ေတာင် ကီးေတာင်ငယ် ှ ိသမ တိ့ကိ ဖိရမည်။

ေကာက်ေသာလမ်းများကိ ေြဖာင့် ေစရမည်။ ၅ ကမ်းတမ်း ေသာလမ်းများကိလည်း

သတ်သင်ြပင်ဆင်ရမည်။ ၆လအေပါင်းတိ့သည် ဘရားသခင်၏ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း

အေကာင်းကိ ြမင်ရကလတ့ံဟလာသည် ှ င့်အညီ၊ ေယာဟန်သည် ေယာ်ဒန်ြမစ်နား၌

အ ှံ ့အြပားလှည့် လည်၍ အြပစ်လတ်ြခင်းအဘိ့အလိငှါ ေနာင်တ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ဗတိဇံတရားကိ ေဟာေလ၏။ ၇ ထိအခါ၊ ဗတိဇံကိ ခံအ့ံေသာငှါလာကေသာ

လအစအေဝးတိ့အား ေယာဟန်ေဟာေြပာသည်ကား၊ အချင်းေ မဆိးအမျိုးတိ၊့

ေရာက်လေသာေဘးဒဏ်မှ ေြပးသွားစိမ့်ေသာငှါ အဘယ်သသည် သင်တိ့ကိ သတိ

ေပးဘိသနည်း။ ၈ ေနာင်တရြခင်း ှ င့် ထိက်တန်ေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ကေလာ့။

အာြဗဟံသည် ငါတိ့အဘြဖစ်သည်ဟ၍ စိတ်ထဲ၌ မေအာက်ေမ့က ှ င့် ။ ဘရားသခင်သည်

ဤ ေကျာက်ခဲတိ့မှ အာြဗဟံသားတိ့ကိထတ်ေဘာ် ဖန်ဆင်း ိင်ေတာ်မသည်ဟ

ငါအမှန်ဆိ၏။ ၉ သစ်ပင်အြမစ်နားမှာ ပဆိန်ထားလျက် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊

ေကာင်းေသာအသီးမသီးေသာအပင် ှ ိသမ တိ့ကိ ခတ်လဲှ၍ မီးထဲသိ့ ချလိက်ရသည်ဟ

ေဟာေြပာေလ၏။ ၁၀ လအစအေဝးကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င် အက ်ပ်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်က ေသာ်၊ ၁၁ ေယာဟန်က၊

အကျ ှ စ်ထည် ှ ိေသာသသည် အကျမ ှ ိေသာသအား မ ေစ။ စားစရာ ှ ိေသာသသည် လည်း

ထိနည်းတ ပေစဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂ အခွန်ခံသတိ့သည် ဗတိဇံကိ ခံြခင်းငှါလာ၍၊

အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပရပါမည် နည်းဟ ေမးေလာက်ကလင်၊ ၁၃

သတိ့သခင်သည် ခဲွေဝစီမံသည်ထက်သာ၍ မခဲွမခံ က ှ င့်ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၄

စစ်သရဲတိ့ကလည်း အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်ကလင်၊

သင်တိ့ သည် အဘယ်သကိမ အ ိင်အထက်မ ပက ှ င့် ။ အဘယ်သကိမ မလ ပ်က ှ င့် ။

ကိယ်ရေသာအခ ှ င့် ေရာင့် ရဲ ကေလာ့ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၅ လအများတိ့သည်

ေြမာ်လင့် ၍၊ ေယာဟန်သည် ခရစ်ေတာ်မှန်သည်မမှန်သည်ကိ ှ လံးထဲမှာ ေတွး

ေတာဆင်ြခင် ကစဥ်၊ ၁၆ ေယာဟန်သည် လအေပါင်းတိ့အား ြပန်ေြပာသည်ကား၊

ငါသည်သင်တိ့အား ေရ၌ ဗတိဇံကိေပး၏။ ငါ့ထက်တတ်စွမ်း ိင်ေသာသသည်

ကလာေသး၏။ ထိသ၏ေြခေတာ် ကိးကိမ ြဖည်ြခင်းငှါ ငါမထိက်။ ထိ သသည်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၌၎င်း၊ မီး၌၎င်း သင်တိ့ကိဗတဇံကိေပးမည်။ ၁၇လက်ေတာ်တွင်

စံေကာပါလျက် မိမိေကာက် နယ်တလင်းကိ ှ င်းလင်းေစသြဖင့် ၊ ဂျံုစပါးကိကား ကျီ၌

စသိမ်းသွင်းထား၍၊ အဖျင်းကိကား မ ငိမ်း ိင်ေသာမီး ှ င့် ိ ေ့တာ်မလတ့ံဟ

ေြပာဆိ၏။ ၁၈ အြခားေသာစကားများ ှ င့် ဆံးမေသွးေဆာင်၍ ဧဝံေဂလိတရားကိ

လအများတိ့အား ေဟာေြပာ ေလ၏။ ၁၉ ထိေနာက် ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်သည် မိမိညီ၏

ခင်ပွန်းေဟေရာဒိအေကာင်းမှစ၍၊ မိမိ ပေသာဒစ ိက် အြပစ် ှ ိသမ တိ့ကိ ေယာဟန်သည်

ေဘာ်ြပဆံးမေသာေကာင့် ၊ ၂၀ ေဟ ဒ်သည် အရင်အြပစ် ှ ိသမ တိ့အေပ မှာ

ြပစ်သစ်ကိထပ်ေလာင်း၍ ေယာဟန်ကိ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား၏။ ၂၁

လအေပါင်းတိ့သည် ဗတိဇံကိခံ ကေသာအခါ၊ ေယ သည်လည်း ဗတိဇံကိခံေတာ်မ၍

ဆေတာင်းစဥ် တွင်၊ ေကာင်းကင်ဖွင့် လှစ်သြဖင့် ၊ ၂၂သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ချိုးငှက်က့ဲသိ့ ကိယ်ထင် ှ ားလျက် ကိယ်ေတာ်ေပ ၌ ဆင်းသက်ေတာ် မ၍၊ သင်ကား၊

ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားေပတည်းဟ ေကာင်းကင်က အသံေတာ်ြဖစ်ေလ၏။ ၂၃

ထိအခါ ေယ သည် အ ှ စ်သံးဆယ်ခန့်မ ှ ိေတာ်မ၏။ လများအထင်အမှတ်အားြဖင့်

ကိယ်ေတာ်၏ အဘကား ေယာသပ်တည်း။ ေယာသပ်အဘဧလိ၊ ၂၄ ဧလိအဘ မဿတ်၊

မဿတ်အဘ ေလဝိ။ ေလဝိအဘ ေမလခိ၊ ေပလခိဘ ယ ၊ ယ အဘ ေယာသပ်၊ ၂၅

ေယာသပ်အဘ မတသိ၊ မတသိအဘအာမတ်၊ အာမတ်အဘ နာဟံ၊ နာဟံအဘ ဧသလိ၊

၂၆ ဧသလိအဘနဂဲ၊ နဂဲအဘ မာအတ်၊ မာအတ်အဘ မတသိ၊ မတသိအဘ ေ ှ မိ၊

ေ ှ မိအဘ ေယာသပ်၊ ေယာသပ်အဘယဒ၊ ယဒအဘေယဟ ၊ ၂၇ ေယာဟ အဘ ေရသ၊

ေရသအဘ ေဇ ဗေဗလ၊ ေဇ ဗေဗလအဘ ှ ာလေသလ၊ ှ ာလေသလ အဘ ေနရိ၊

ေနရိအဘ ေမလခိ၊ ေမလခိအဘအဒိ၊ ၂၈အဒိအဘေကာသံ၊ ေကာသံအဘ ဧလေမာဒံ၊

ဧလေမာဒံအဘ ဧရ၊ ၂၉ ဧရအဘ ေယာေသ၊ ေယာေသအဘဧေလျဇာ၊ ဧေလျဇာအဘ

ေယာရိမ်၊ ေယာရိမ်အဘမဿတ်၊ မဿတ်အဘေလဝိ၊ ၃၀ ေလဝိအဘ ှ ိေမာင်၊

ှ ိေမာင်အဘယဒ၊ ယဒ အဘေယာသပ်၊ ေယာသပ် အဘေယာနန်၊ ေယာနန်အဘ

ဧေလျာတိမ်၊ ဧလျာကိမ် အဘေမေလ၊ ၃၁ ေမေလအဘမဲနန်၊ မဲနန်အဘမတသ၊ မတသ

အဘနာသန်၊ နာသန့်အဘဒါဝိဒ်၊ ၃၂ ဒါဝိဒ်အဘေယ ှ ဲ၊ ေယ ှ ဲ အဘသဗက်၊ သဇက်

အာဘေဗာဇ၊ ေဗာဇအဘစာလမန်၊ စာလမန်အဘ နာ ှ န်၊ ၃၃ နာ န်အဘအမိနဒဝ်၊

အမိနဒဝ်အဘအာရံ၊ အာရံအဘေဟဇ ံ ၊ ေဟဇ ံအဘဖာရက်၊ ဖာရက် အဘယဒ၊ ၃၄

ယဒအဘ ယာကပ်၊ ယာကပ်အဘ ဣဇာက်၊ ဣဇာက်အဘအာြဗဟံ၊ အာြဗဟံအဘေတရ၊

ေတရအဘ နာေခ ၊ ၃၅ နာေခအဘေစေရာက်၊ ေစေရာက်အဘ ရာေဂါ၊

ရာေဂါအဘဖာလက်၊ ဖာလက်အဘ ေဟဗာ၊ ေဟဗာအဘ ှ ာလ၊ ၃၆ ှ ာလအဘကာဣနန်၊

ကာဣနန်အဘအာဖာဇဒ်၊ အာဖာဇဒ်အဘ ေ ှ မ၊ ေ ှ မအဘေနာဧ၊ ေနာဧအဘလာမက်၊

၃၇လာမက်အဘ မသ ှ လ၊ မသ ှ လအဘ ဧေနာက်၊ ဧေနာက်အဘယာရက်၊ ယာရက်အဘ
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မဟာ ေလေလလ၊ မဟာေလေလလအဘ ကာဣနန်၊ ကာဣနန် အဘဧ တ်၊

ဧ တ်အဘေ ှ သ၊ ေ ှ သအဘအာဒံ၊ အာဒံအဘဘရား သခင်ေပတည်း။

၄ ေယ သည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့် စံလျက်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်နားမှ

ြပန်စဥ်တွင် ဝိညာဥ် ေတာ်သည် ေတာသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မ၏။

၂ အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံး မာရ်နတ်၏ စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်းကိ

ခံေတာ်မ၏။ ထိကာလပတ်လံး အစာအာဟာရကိ သံးေဆာင်ေတာ်မမ။

ထိကာလလွန် ပီးမှ မွတ်သိပ်ေတာ်မ၏။ ၃ မာရ်နတ်ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်လ င် ဤေကျာက်ခဲကိ မန့်ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၄ ေယ ကလည်း၊ လသည်မန့်အားြဖင့်သာ အသက်ကိေမွးရမည်မဟတ်။

ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ သမ အားြဖင့် အသက်ကိေမွးရမည်ကျမ်းစာ၌လာသည်ဟ

ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်မာရ်နတ်သည် ေယ ကိြမင့် လှေသာ

ေတာင်ေပ သိ့ေဆာင်သွား၍၊ ဤေလာက၌ ှ ိသမ ေသာ တိင်း ိင်ငံတိ့ကိ တခဏြခင်းတွင်

ြပ န်၍၊ ၆ ဤဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ် ှ ိသမ ကိ ငါ၌အပ်ခ့ဲ ပီ။ ငါသည်

ေပးလိေသာသအားေပးရသည်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်အား ေပးပါမည်။ ၇ ငါ့ကိကိးကွယ်လ င်

ဤအလံးစံတိသ့ည် ကိယ်ေတာ်၏ ဥစာြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၈ ေယ ကလည်း၊

အချင်းစာတန်၊ ငါ့ေနာက်သိ့ဆတ်ေလာ့။ သင်၏ဘရားသခင်ထာဝရဘရားကိ ကိး

ကွယ်ရမည်။ ထိဘရားသခင်ကိသာ ဝတ် ပရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟ

ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၉တဖန်မာရ်နတ်သည် ေယ ကိ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေဆာင်သွား၍၊

ဗိမာန်ေတာ်၏ အထွဋ်၌ တင်ထား ပီးလ င်၊ ၁၀ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

သင့် ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေစြခင်းငှါ ေကာင်းကင်တမန်တိ့အား သင့်အဘိ့မှာထား

ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၁၁ သင်၏ေြခကိေကျာက် ှ င့် မထိမခိက်ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့သည်

သင့် ကိလက် ှ င့် မစချီပင့် ကလိမ့်မည်ဟ လာ၏။ ထိေကာင့် ကိယ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်မှန်လ င် ဤအထွဋ်မှ ကိယ်ကိေအာက်သိ့ ချ လိက်ေတာ်မပါဟ

ေလာက်ေလ၏။ ၁၂ ေယ ကလည်း၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ

သင်သည် အစံအစမ်းမ ပရဟ ကျမ်းစကား ှ ိ သည်ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၃

ထိသိ့မာရ်နတ်သည် စံစမ်းေသွးေဆာင်ြခင်း အမအလံးစံကိ အကန်အစင် ပ ပီးလ င်၊

အထံေတာ်မှ ထွက်သွား၍ ကာလအတန်အရာေနေလ၏။ ၁၄ ေယ သည်

ဝိညာဥ်ေတာ်တန်ခိး ှ င့် ဂါလိလဲြပည်သိ့ြပန်၍၊ သိတင်းေတာ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌

အ ှံ ့အြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ တရားစရပ်တိ့၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၍၊ ၁၅

လအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။ ၁၆ ကီးပွားေတာ်မရာ နာဇရပ် မိသိ့့

ေရာက်ြပန်လ င်၊ ထံးစံေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ဥပသ်ေန့၌ တရားစရပ် သိ့ ဝင်၍ ကျမ်းစာကိ

ဘတ် ွတ်ြခင်းငှါ ထေတာ်မ၏။ ၁၇ စရပ်ေစာင့်သည် ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏

ကျမ်းစာကိေပးသည်ြဖစ်၍၊ ကျမ်းစာကိဖွင့် ေတာ်မလ င် ေတွ့ ေသာအချက်စကားဟမကား၊

၁၈ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါ့အေပ ၌ တည်ေတာ်မ၏။ ၁၉အေကာင်းမကား၊

ဆင်းရဲသားတိ့အား ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်းကိကားေြပာေစြခင်းငှါ ငါ့ကိ

ဘိသိတ် ေပးေတာ်မ ပီ။ ေကမွေသာသတိ့၏ အနာကိေပျာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ဘမ်းသွားချုပ်ထားလျက် ှ ိေသာ သတိ့အား လတ်ြခင်းအေကာင်း ှ င့်

မျက်စိကန်းေသာသတိ့အား မျက်စိြမင်ြပန်ြခင်းအေကာင်းကိ ြပေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ှ ဥ်းဆဲ

ခံရေသာသတိ့ကိ ကယ်မေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ထာဝရဘရား၏ မဂလာ ှ စ်ကာလကိ

ကားေြပာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မ ပီဟ လာသတည်း။ ၂၀ကျမ်းစာကိလိပ်၍

စရပ်ေစာင့်အားေပး ပီးမှ ထိင်ေတာ်မ၏။ စရပ်၌ ှ ိေသာသအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်

ေတာ်ကိေစ့ေစ့ကည့်လျက်ေနက၏။ ၂၁ ေယ ကလည်း၊ ယေနပ့င် ဤကျမ်းစာချက်သည်

သင်တိ့ ကာသည်အတိင်း ြပည့် စံေလ ပီဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၂ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိဝန်ခံ၍၊ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ေသာ တ်ထွက်စကားကိ အ့ံ သ

ချီးမွမ်းလျက်၊ ဤသသည် ေယာသပ်၏ သားမဟတ်တံေသာဟ ဆိက၏။ ၂၃

ေယ ကလည်၊ အကယ်၍သင်တိ့သည် ပံပမာေဆာင်လ က်၊ အချင်းေဆးသမား၊

ကိယ်အနာကိ ငိမ်း ေစေလာ့။ ငါတိ့သည် သိတင်း ကားသည်အတိင်း၊ သင်သည်

ကေပရေနာင် မိ ့၌ ပသမ ေသာ အမအရာတိ့ကိ ကိယ်ေနရင်း မိ ့၌လည်း၊ ပပါဟ၍ ငါ့အား

ေြပာဆိကလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ၂၄အဘယ်ပေရာဖက်မ

မိမိေနရင်း မိ ့၌ မျက် ှ ာမရတတ်။ ၂၅ ငါအမှန်ဆိြပန်သည်ကား၊ ပေရာဖက် ဧလိယ

လက်ထက်၌ သံး ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လပတ်လံး မိဃ်းေခါင်၍၊ ြပည် ိင်ငံတေလာက်လံး

အစာအဟာရအလွန်ေခါင်းပါးြခင်း ှ ိေသာအခါ၊ ဣသေရလအမျိုးြဖစ်ေသာ

မတ်ဆိးမ အများ ှ ိ က၏။ ၂၆ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထိမဆိးမတေယာက် ှ ိရာသိ့မ

ဧလိယကိေစလတ်ေတာ်မမ။ ဇိဒန်ြပည် ဇရတ မိသ့ ြဖစ်ေသာ မတ်ဆိးမတေယာက် ှ ိရာသိ့

ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ပေရာဖက် ဧလိ ှ ဲလက်ထက်တွင်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုး၌

နာစဲွေသာသအများ ှ ိ က၏။ သိ့ေသာ် လည်း၊ ေနမန်အမည် ှ ိေသာ ရိလမှတပါး

အဘယ်သမ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ မေရာက်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ တရားစရပ်၌ ှ ိေသာ

လအေပါင်းတိ့သည် ထိစကားေတာ်ကိ ကားေသာအခါ ြပင်းစွာအမျက်ထွက် သည် ှ င့် ၊ ၂၉

ထ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ မိ ့ြပင်သိ့ ှ င်ထတ် ပီးလ င်၊ ထိ မိတ့ည်ရာ ေတာင်ထိပ်စွန်းအငမှ

ေစာင့် ထိးတွန်းချ ြခင်းငှါ ေဆာင်သွား က၏။ ၃၀ ကိယ်ေတာ်သည် သတိ့အလယ်၌

ေလာက်၍ ကသွားေတာ်မ၏။ ၃၁ ဂါလိလဲြပည် ကေပရေနာင် မိသိ့့ေရာက်လ င်၊

ဥပသ်ေန့၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။ ၃၂ အာဏာ ှ င့် ေဟာေတာ်မေသာေကာင့်

ပရိတ်သတ်တိ့သည် ေဒသနာေတာ်ကိအလွန်အ့ံ သက၏။ ၃၃ ထိတရားစရပ်၌

ညစ် းေသာ နတ်ဆိးစဲွေသာသတေယာက် ှ ိ၍၊ ၃၄ ဪနာဇရပ် မိသ့ား

ေယ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ အက ်ပ်တိ့ကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ လာသေလာ။ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်သိပါ၏၊

ဘရားသခင်၏ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာသြဖစ်ပါသည်ဟ ကီးေသာအသံ ှ င့်

ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၃၅ ေယ ကလည်း၊ တိတ်ဆိတ်စွာေနေလာ့။ ထိသ၏အထဲက

ထွက်သွားေလာ့ဟ ဆံးမေတာ်မလ င်၊ နတ် ဆိးသည်ထိသကိ လအများအလယ်၌ လဲှချ၍

ေဘးဥပဒ်မ ပဘဲ ထွက်သွား၏။ ၃၆ လအေပါင်းတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝ၍၊

ဤစကားသည် အဘယ်သိ့ေသာ စကားနည်း၊ ညစ် းေသာ နတ်တိ့ကိ အာဏာတန်ခိး ှ င့်

မှာထား၍ သတိ့သည် ထွက်သွားကသည်တကားဟ အချင်းချင်းေဆွးေ ွး ေြပာ ဆိက၏။

၃၇ သိတင်းေတာ်သည်လည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ ှ ံ ့ြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၃၈

တရားစရပ်မှ ထွက် ပီးလ င် ှ ိမန်အိမ်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ှ ိမန်၏ ေယာကမသည်

ြပင်းစွာေသာ ဖျားနာစဲွ သည်ြဖစ်၍ သအ့တွက်ကိယ်ေတာ်ကိေတာင် ေလာက်က၏။ ၃၉

ကိယ်ေတာ်သည် ထိမိန်းမ၏ အနားမှာရပ်၍ ဖျားနာကိဆံးမေတာ်မလ င်၊

သသည် အဖျားေပျာက် သြဖင့် ချက်ြခင်းထ၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပေလ၏။

၄၀ ေနဝင်ေသာအခါ အမျိုးမျိုးေသာ အနာေရာဂါစဲွေသာသတိ့၏

အေဆွခင်ပွန်းအေပါင်းတိ့သည် ထိ လနာတိ့ကိ အထံေတာ်သိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ထိလနာအသီးသီးတိ့ အေပ ၌လက်ေတာ်ကိ တင် သြဖင့် အနာေရာဂါကိ

ငိမ်းေစေတာ်မ၏။ ၄၁ နတ်ဆိးတိ့လည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မ ၏ဟ ဟစ်ေကာ်လျက်လများမှ ထွက်သွား က၏။

ကိယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သိကေသာ ေကာင့် စကားတခွန်းကိမ

မေြပာေစြခင်းငှါ ြမစ်တားေတာ်မ၏။ ၄၂ မိဃ်းလင်းေသာအခါ ေတာအရပ်သိ့

ထွက်ကေတာ်မ၍၊ လအများတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာ က၏၊ အထံေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊

မိမိတိ့ေနရာမှ ထွက်ကေတာ် မမမည်အေကာင်း ဆီးတားက၏။ ၄၃ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ အြခားေသာ မိ့ ွာတိ့ ၌

ငါေဟာေြပာရမည်။ ၄၄ ထိသိ့အလိငှ့ါ ငါ့ကိေစလွတ်လျက် ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၍၊

ဂါလိလဲြပည်မှာ တရားစရပ်တိ့၌ တရား ေဟာေြပာလျက်ေနေတာ်မ၏။

၅ တရံေရာအခါ ဂေနသရက်အိင်နားမှာ ရပ်ေတာ်မ၍၊ လများတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားကိ နားေထာင်ြခင်းငှါ ကိယ်ေတာ်အနီးသိ့

တိးဝင် ကစဥ်တွင်၊ ကမ်းနားမှာဆိက်ေသာ ေလှ ှ စ်စင်းြမင် ေတာ်မ၏။ ၂ တံငါတိ့သည်

ေလှထဲကထွက်၍ပိက်ကွန်တိ့ကိ ေဆးေလ ာ်လျက်ေနက၏။ ၃ ထိေလှတိ့တွင် ှ ိမန်၏

ေလှထဲသိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ေလှကိကမ်းနားမှာ အနည်းငယ်ခွာဖွင့် ေစြခင်းငှါ ှ ိမန်ကိ

အခွင့် ေတာင်းေတာ်မ၏။ ထိေလှေပ မှာ ထိင်လျက် လများတိ့ကိ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။

၄ စကားေတာ်ြပတ်ေသာအခါ၊ ေရနက်ရာအရပ်သိ့ ေ ့ဦးေလာ့။ ပိက်ကွန်ကိချ၍
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ငါးကိအပ်စမ်းေလာ့ ဟ ှ ိမန်အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ှ ိမန်ကလည်း၊ သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည်

တညဥ့်လံး ကိးစားေသာ်လည်း တေကာင်ကိမ မရပါ။ သိ့ရာ တွင် အမိန့်ေတာ် ှ ိလ င်

ပိက်ကွန်ကိ ချပါမည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၆ ထိသိ့ချ က ပီးလ င်၊ အလွန်များစွာေသာ

ငါးတိ့ကိ အပ်မိသြဖင့် ပိက်ကွန်သည် စတ်ပျတ်စ ှ ိ၏။ ၇အြခားေသာ ေလှတစင်း၌ ှ ိေသာ

အေပါင်းအေဘာ်တိ့သည်လာ၍ကညီေစြခင်းငှါ သတိ့ကိ အမှတ် ေပးသြဖင့် ၊

သတိ့သည်လာ၍ ေလှ ှ စ်စင်း နစ်လမတတ် ငါး ှ င့် ြပည့်ေစက၏။ ၈ ှ ိမန်

ေပတ သ်ြမင်လ င်၊ ေယ ၏ ပဆစ်ေတာ်ကိဦးတိက်၍၊ သခင်၊ အက ်ပ်သည်

အြပစ်များေသာ သ ြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်ဆီမှ ကသွားေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလ၏။ ၉

အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ေလာက်သနည်း ဟမကား၊ အပ်မိေသာငါးများကိေထာက်သြဖင့် ၊

ှ ိမန် ှ င့် သ၏အေပါင်းအေဘာ် ေဇေဗဒဲ၏သားယာကပ် ှ င့် ေယာဟန်မှစ၍

ှ ိမန် ှ င့် ပါသမ ေသာသတိ့သည် မိန်းေမာ ေတွေဝြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊

ေကာက် ွံ ့ြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ သင်သည်ယခမှစ၍ လတိ့ကိဘမ်းမိေသာသ ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ကမ်းနားမှာေလှကိဆိက် ပီးလ င်၊ ထိသတိ့သည် ှ ိသမ တိ့ကိ စွန့်ပစ်၍

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည် မိတ့ မိ ့၌ ှ ိေတာ်မစဥ်၊

တကိယ်လံး နာစဲွေသာ သတေယာက်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင်လ င် ြပစ်ဝပ်၍၊ သခင်၊

အလိေတာ် ှ ိလ င် ကန်ေတာ်ကိ သန့် ှ င်းေစ ိင်ေတာ်မသည်ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၃

ေယ ကလည်း၊ ငါအလိ ှ ိ၏။ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်ေစဟမိန့်ေတာ်မလျက်၊

လက်ေထာက်ကိဆန့်၍ ထိသကိတိ့ေတာ်မ၏။ ထိခဏြခင်းတွင် နာေပျာက်ေလ ၏။ ၁၄

ေယ ကလည်း၊ ဤအေကာင်းကိ အဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့် ယဇ်ပေရာဖိတ်ထံသိ့သွား၍

ကိယ်ကိ ြပေလာ့။ သတပါး၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်သည့်အတွက်

ေမာေ ှ စီရင်မှာထားေသာ ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ေလာ့ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်း

သိတင်းေတာ်သည်သာ၍ ေကျာ်ေစာသြဖင့် ၊ များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည် တရား

နာလိေသာငါ၎င်း၊ အနာ ငိမ်းေစြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံလိေသာ၎င်း၊ စေဝးလျက် ှ ိ က၏။

၁၆ ကိယ်ေတာ်သည် ေတာအရပ်သိ့ က၍ဆေတာင်းေလ့ ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၇တေနသ့၌

ကိယ်ေတာ်သည် ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မစဥ် ေယ ှ လင် မိမှ့စေသာယဒြပည်၊ ဂါလိလဲ

ြပည် မိ ့ ွာများတိ့က ေရာက်လာေသာ ဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့် နိဿရည်ဆရာတိ့သည်

ထိင်လျက် ှ ိ က၏၊ အနာေရာဂါ ငိမ်းေစြခင်းငှါ သခင်ဘရား၏ တန်ခိးေတာ်သည်

ထင် ှ ား၏။ ၁၈ ထိအခါ လက်ေြခေသေသာသတေယာက်ကိ အိမ်ယာ ှ င့်တကွ

အထံသိ့ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ေ ှ ေ့တာ်၌ သွင်း ထားြခင်းငှါ ှ ာ ကံက၏။ ၁၉

လစေဝးလျက် ှ ိေသာေကာင့် ဝင်စရာလမ်းကိမေတွသ့ြဖင့် ၊ အိမ်မိးေပ သိ့တက်၍

အတ်မိးကိ ေဖာက် ပီးမှ လနာကိ အိမ်ယာ ှ င့်တကွ လများ အလည်ေယ ၏ ေ ှ ေ့တာ်သိ့

ေလ ာ့ချ က၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်သည် ထိသတိ့၏ ယံကည်ြခင်းကိြမင်လ င်၊

လနာအား၊ အချင်းလ၊ သင်၏အြပစ်ကိ လွတ် ေစ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁

ကျမ်း ပဆရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့က၊ ဘရားကိလွန်ကျူး၍ ေြပာေသာဤသကား

အဘယ်သနည်း။ ဘရား သခင်မှတပါး အဘယ်သသည် အြပစ်ကိ လတ် ိင်သနည်းဟ

ထင်မှတ် က၏။ ၂၂ ေယ သည် ထိသတိ့၏ ထင်မှတ်ြခင်းကိသိေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့စိတ်ထဲမှာအဘယ်ေကာင့် ထင်မှတ် ကသနည်း။ ၂၃အဘယ်စကားကိသာ၍

ေြပာလွယ်သနည်း။ သင်၏အြပစ်ကိလွတ်ေစ ပီဟ ေြပာလွယ်သေလာ။ သင်

ထ၍ လှမ်းသွားေလာ့ ေြပာလွယ်သေလာ။ ၂၄ လသားသည်ေြမ ကီးေပ မှာ

အြပစ်လတ်ပိင်သည်ကိ သင်တိ့သိေစြခင်းငှါထေလာ့။ ကိယ်အိမ်ယာကိ ေဆာင်၍

ကိယ်အိမ်သိ့သွားေလာ။ သင်အား ငါဆိသည်ဟ လက်ေြခေသေသာသအား မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၅ ထိသသည်လည်း လအများေ ှ မှ့ာ ချက်ချင်းထ၍ အိမ်ယာကိေဆာင်လျက်၊

ဘရားသခင်၏ ဂဏ် ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက် မိမိအိမ်သိ့သွားေလ၏။ ၂၆

ထိသအေပါင်းတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝ၍ ေကာက် ွံ အ့ား ကီးသည် ှ င့် ၊

ငါတိ့သည် အ့ံဘွယ်ေသာ အမအရာကိ ယေန့ြမင်ခ့ဲ ပီဟေြပာဆိ၍ ဘရားသခင်၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။ ၂၇ ထိေနာက်ကိယ်ေတာ်သည် ထက၍ ေလဝိအမည် ှ ိေသာ

အခွန်ခံသသည် အခွန်ခံရာတဲ၌ ထိင်ေန သည်ကိြမင်ေသာ ငါေနာက်သိ့လိက်ေလာ့

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသသည်လည်း ှ ိသမ တိ့ကိ စွန့်ြပစ်ေလရဲ ့

ထ၍ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေလ၏။ ၂၉ ထိေနာက်မှေလဝိသည် ကိယ်ေတာ်အဘိ့အလိငှ့ါ

မိမိအိမ်၌ ကီးစွာေသာပဲွကိခံ၍၊ အခွန်ခံေသာသများ ှ င့် အြခားေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်မှစေသာ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ စားပဲွ၌ ေလျာင်း က၏။ ၃၀

ကျမ်း ပဆရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့က သင်တိ့သည် အခွန်ခံေသာသ ဆိးေသာသတိ့ ှ င့်အတ

အဘယ်ေကာင့် စားေသာက်ကသနည်းဟ တပည့် ေတာ် တိ့ကိက့ဲရဲအ့ြပစ်တင် က၏။

၃၁ ေယ ကလည်း၊ ကျန်းမာေသာသတိ့သည် ေဆးသမားကိအလိမ ှ ိ က။

နာေသာသတိ့သာလ င် အလိ ှ ိ က၏။ ၃၂ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ေနာင်တသိ့

ေခ ြခင်းငှါလာသည်မဟတ် ဆိးေသာသတိ့ကိေခ ြခင်းငှါ ငါလာသတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ လအချို ့တိ့က၊ ေယာဟန်၏ တပည့် တိ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်

အစာေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့် ဆေတာင်းြခင်းတိ့ကိ အဖန်တလဲလဲ ပကသည်ြဖစ်၍၊

အဘယ်ေကာင့် ကိယ်ေတာ်၏တပည့် တိ့သည် စားေသာက်လျက်ေနက

ပါသနည်းဟ ေလာက်က၏။ ၃၄ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ မဂလာေဆာင်လလင်သည်

မိမိအေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိစဥ်အခါ သတိ့ကိ အစာေ ှ ာင်ေစ ိင်သေလာ။ ၃၅

မဂလာေဆာင်လလင်ကိ သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့် ခွါ၍ ယသွားေသာအချိန်ကာလ

ေရာက်လိမ့် မည်။ ထိကာလ အခါသတိ့သည် အစာေ ှ ာင် ကလိမ့်မည်။ ၃၆ ဥပမာကား၊

အဝတ်ေဟာင်းကိ အထည်သစ် ှ င့် ဖာေလ့မ ှ ိ။ ထိသိ့ဖာလ င် အထည်သစ်သည် ဆဲွဆတ်

တတ်၏။ ဖာေသာအထည်သစ်သည် အဝတ်ေဟာင်း ှ င့် မသင့် မတင့်တတ်။ ၃၇ ၎င်းနည်း၊

ေဟာင်းေသာသားေရဘး၌ အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ ထည့် ေလ့မ ှ ိ။ ထိသိ့ထည့်လ င်

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်သည် သားေရဘးကိ ဆတ်ခဲွသြဖင့် ၊ စပျစ်ရည်သည် သားေရဘးကိ

ဆတ်ခဲွသြဖင့် ၊ စပျစ်ရည်သည်ယိ၍ သားေရဘးလည်း ပျက်စီးတတ်၏။ ၃၈

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ အသစ်ေသာသားေရဘး၌ ထည့် ရသည်၊ ထိသိ့ထည့်လ င်

ှ စ်ပါးစလံး မပျက် စီး။ ၃၉ ေဟာင်းေသာစပျစ်ရည်ကိေသာက် ပီးေသာ သသည်လည်း

အသစ်ေသာစပျစ်ရည်ကိ ချက်ြခင်းအလိ မ ှ ိတတ်။ ေဟာင်းေသာ စပျစ်ရည်သာ၍

ေကာင်းသည်ကိသိ၏ဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၆ ဒတိယဧကဒက်ဥပသ်ေန့၌ ကိယ်ေတာ်သည် ဂျံုစပါးလယ်ကွက်တိ့ကိ

ေ ှ ာင် ကေတာ်မလ င်၊ တပည့် ေတာ်တိ့သည် စပါးအသီးအ ှံ ကိဆွတ်၍

လက် ှ င့် ပွတ်နယ်စား က၏။ ၂ ဖာရိ ှ ဲအချို ့တိ့က၊ ဥပသ်ေန့၌

မ ပအပ်ေသာအမကိသင်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ပကသနည်းဟ ဆိ ကေသာ်၊ ၃

ေယ က၊ ဒါဝိဒ်သည် မိမိအေဘာ်သိ့ ှ င့်တကွ မွတ်သိပ်ေသာအခါ၊ ၄ ဘရားသခင်၏

အိမ်ေတာ်သိ့ဝင်၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့မှတပါး အဘယ်သမ မစားအပ်ေသာ ေ ှ ေ့တာ် မန့်ကိ

ယစား၍၊ မိမိအေဘာ်တိ့အားေပးသည်အေကာင်းကိမ သင်တိ့သည်မတတ်ဘးသေလာ။ ၅

ထိမှတပါး၊ လသားသည် ဥပသ်ေနကိ့ပင် အစိးရသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

အြခားေသာဥပသ်ေန့၌ ကိယ်ေတာ်သည်တရားစရပ်သိ့ ဝင်၍ဆံးမသဝါဒ

ေပးေတာ်မသည်တွင်၊ ထိစရပ်၌ လက်ျာလက်ေသေသာသတေယာက် ှ ိ၏။ ၇ ဥပသ်ေန့၌

သ၏ေရာဂါကိ ငိမ်းေစမည် မ ငိမ်းေစမည်ကိ ကျမ်း ပစရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၌ အြပစ်တင်ခွင့် ကိ ှ ာ၍ေချာင်း ကည့်က၏။ ၈ ကိယ်ေတာ်သည်

ထိသတိ့အ ကံအစည်ကိသိလ င်၊ လက်ေသေသာသအား၊ ထေလာ့။ အလယ်၌ မတ်

တတ်ေနေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း ထိသသည်ထ၍ မတ်တတ်ေန၏။ ၉

ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့ကိငါေမးမည်။ ဥပသ်ေန့၌ အဘယ်သိ့ ပအပ်တနည်း။

ေကျးဇး ပအပ်သေလာ။ သအ့ကျိုးကိ ဖျက်ဆီးအပ်သေလာ။ အသက်ကိကယ်အပ်သေလာ၊

သတ်အပ်သေလာဟ ပရိတ်သတ်တိ့အား ေမးေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၁၀ ထိသအေပါင်းတိ့ကိ

ပတ်လည်ကည့် လျက်၊ သင်၏လက်ကိ ဆန့်ေလာ့ဟ ထိသအားမိန့်ေတာ်မ၍

သသည်မိမိလက်ကိဆန့်လ င်၊ ထိလက်သည် လက်တဘက်က့ဲသိ့ ပကတိြဖစ်ေလ၏။ ၁၁

ထိသများတိ့သည် ေဒါသစိတ် ှ င့် ယစ်မး၍ ေယ အား အဘယ်သိ့ ပအ့ံနည်းဟ အချင်းချင်း

ေဆွးေ ွး က၏။ ၁၂ ထိေနရ့က်ကာလ၌ ကိယ်ေတာ်သည် ဆေတာင်းပဌနာ ပြခင်းငှါ

ေတာင်ေပ သိ့ က၍ ဘရားသခင်အား ဆေတာင်းပဌာနာ ပလျက် တညဥ့်ေနေတာ်မ၏။ ၁၃

မိဃ်းလင်းေသာအခါ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ေခေတာ်မ၍၊ ၁၄ ေပတ အမည်သစ်ကိရေသာ

ှ ိမန် ှ င့်သ့ညီ အေြ ၊ ယာကပ် ှ င့် ေယာဟန်၊ ဖိလိပု ှ င့် ဗာေသာလမဲ၊ ၁၅ မဿဲ ှ င့် ေသာမ၊

အာလဖဲ၏သားယာကပ် ှ င့် ေဇလပ်ဟေခေဝေသာ ှ ိမန်၊ ၁၆ယာကပ်၏ ညီယဒ ှ င့်
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ကိယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်တည်းဟေသာ တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ကိ ေ ွးေကာက်၍

တမန်ေတာ်အမည်ြဖင့် သမတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိသတိ့ ှ င့်တကွ ကိယ်ေတာ်သည်

ေတာင်ေပကဆင်း က၍ ေြမညီရာအရပ်၌ ရပ်ေတာ်မ၏။ တရား နာြခင်းငှါ၎င်း၊

ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍ ယဒြပည်။ ပင်လယ်ကမ်းနား၊ တ မိ၊့ ဇိဒန် မိ ့ အရပ်ရပ်တိ့က လာက

ေသာ လအစအေဝးအေပါင်းတိ့ ှ င့် တပည့် ေတာ်အေပါင်းတိ့သည် ှ ိ က၏။ ၁၈

ညစ် းေသာ နတ် ှ င်းဆဲေသာသတိ့သည်လည်း လာ၍ချမ်းသာရက၏။ ၁၉

ကိယ်ေတာ်အထဲက တန်ခိးထွက်၍ လအေပါင်းတိ့ကိ သက်ေသာေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ပရိတ်သတ် အေပါင်း တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိတိ့ြခင်းငှါ ှ ာ ကံက၏။ ၂၀ ထိအခါ

ကိယ်ေတာ်သည်ေြမာ်၍ တပည့်ေတာ်ကိ ကည့် ေတာ်မလ င်၊ ဆင်းရဲေသာသင်တိ့သည်

အဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သင်တိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။

၂၁ယခတွင် ငတ်မွတ်ေသာသင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်

ဝေြပာြခင်းသိ့ ေရာက်ကလတ့ံ။ ယခတွင် ငိေကးေသာ သင်တိ့သည်မဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ရယ်က လတ့ံ။ သတပါးတိ့သည် လသားေကာင့်

သင်တိ့ကိမန်းေသာအခါ၊ ၂၂ ပယ် ှ ား ှ င်ထတ်၍ က့ဲရဲ ့ြခင်း၊ အသေရ တ်ချြခင်းကိ

ပေသာအခါ သင်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၂၃ ထိကာလ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

ွင်ြမူးေသာစိတ် ှ င့် ခန် ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌

သင်တိ့၏အကျိုးသည် ကီးလှေပ၏။ သတိ့၏ဘိးေဘးများသည် ပေရာဖက်တိ့ကိ ထိသိ့ပင်

ပက ပီ။ ၂၄ တနည်းကား၊ ေငွရတတ်ေသာသင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်မကား၊ သင်တိ့သည် မိမိ သက်သာြခင်းကိ ယခခံရက၏။ ၂၅ ဝစွာစားရေသာ

သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငတ်မွတ်ြခင်းသိ့

ေရာက်ရကလတ့ံ။ ယခရယ်တတ်ေသာသင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည် ညည်း တွားငိေကးရကလတ့ံ။ ၂၆လတိ့သည် သင်တိ့ကိ ချီးမွမ်းေသာအခါ၊

သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့၏ ဘိးေဘးများသည်

မိစာပေရာဖက်တိ့ကိ ထိသိ့ပင် ပက ပီ။ ၂၇ ငါ့စကားကိကားရေသာ သင်တိ့အား

ငါဆိသည်ကား၊ သင်တိ့၏ ရန်သတိ့ကိ ချစ် ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ မန်းေသာသတိ့အား

ေကျးဇး ပကေလာ့။ ၂၈သင်တိ့ကိ ကျိန်ဆဲေသာသတိ့အား ေမတာပိ့ ကေလာ့။ သင်တိ့ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ေသာသတိ့အဘိ့ ဘရား သခင်ကိ ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၂၉ သင်၏

ပါးတဘက်ကိ ပတ်ေသာသအား ပါးတဘက်ကိေပးဦးေလာ့။ သင့် ဝတ်လံကိ သိမ်းယေသာ

သအား သင့်အကျကိလည်း ယေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးဦးေလာ့။ ၃၀ အကင်သသည်

သင့် ကိေတာင်း၏။ ထိသအားေပးေလာ့။ သင့် ဥစာကိ သိမ်းယေသာသအားြပန်၍

မ ေတာင်း ှ င့် ။ ၃၁ သင်တိ့သည် ကိယ်၌သတပါး ပေစလိသည်အတိင်း

သတပါး၌ ပကေလာ့။ ၃၂ သင်တိ့ကိ ချစ်ေသာသတိ့အားသာ ချစ်တံ့ ပလ င်

အဘယ်ေကျးဇးတင်သနည်း။ ဆိးေသာသတိ့သည် ကိယ်ကိချစ်ေသာသတိ့အား

ချစ်တံ့ ပကသည် မဟတ်ေလာ။ ၃၃ သင်တိ့ကိ ေကျးဇး ပေသာသတိ့အားသာ

ေကျးဇး ပလ င် အဘယ်ေကျးဇးတင်သနည်း။ ဆိးေသာ သတိ့သည် ဤမ ေလာက်

ပကသည်မဟတ်ေလာ့။ ၃၄သတပါးအား ဥစာေချးငှါးေသာအခါ ဆပ်ေပးလိမ့်မည်ဟ

ေြမာ်လင့်လျက် ေချးငှါးလ င် အဘယ် ေကျးဇးတင်သနည်း။ ဆိးေသာသတိ့သည်

ေကျးဇးဆပ်ြခင်းကိခံလိ၍ ဆိးေသာသချင်းတိ့အား ေချးငှါးတတ် သည် မဟတ်ေလာ။ ၃၅

သင်တိ့မကား ရန်သတိ့ကိချစ် ကသေလာ။ ေကျးဇး ပကေလာ့။ တစံတခကိရမည်ဟ

ေြမာ်လင့် ြခင်း မ ှ ိဘဲ ေချးငှါး ကေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င် သင်တိ့အကျိုး ကီးလိမ့်မည်။

အြမင့် ဆံေသာဘရား၏သားြဖစ်ကလိမ့် မည်။ ၃၆ ထိဘရားသည် ေကျးဇးမသိေသာသ၊

ဆိးညစ်ေသာသေဘာ ှ ိေသာ သတိ့အားေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် သင်တိ့အဘသည်

သနားြခင်းစိတ် ှ ိေတာ်မသည်နည်းတသင်တိ့သည်လည်း သနားြခင်းစိတ် ှ ိ က ေလာ့။

၃၇ သတပါး၏အမ၌ စစ်ေကာဆံးြဖတ်ြခင်းကိ မ ပက ှ င့် ။ မ ပလ င်သင်တိ့သည်

စစ်ေကာဆံးြဖတ်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် ကလိမ့်မည်။ သအပါးကိ အြပစ်မစီရင် က ှ င့် ။

မစီရင်လ င်သင်တိ့သည် အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် ကလိမ့်မည်။ သအ့ြပစ်ကိ

လတ်ကေလာ့။ လတ်လ င် ကိယ်အြပစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ၃၈သတပါးအားေပးကေလာ့။

ေပးလ င် သတပါးသည် သင်တိ့အားေပးကလိမ့်မည်။ အမှန်ြခင်း ံ မ မက၊ သိပ် ှ က်လျက်၊

လပ်လျက်၊ လ ံလျက် ှ ိ ြခင်း ှ င့် သင်တိ့ရင်ခွင်၌ ေပးကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

အကင်ချိန်၊ တင်းပမာဏ ှ င့် သင်တိ့သည် သတပါးအားေပး၏၊ ထိပမာဏအတိင်း

ကိယ်ခံရကမည်။ ၃၉ ဥပမာကား၊ လကန်းသည် လကန်းကိ လမ်းြပ ိင်သေလာ။

ှ စ်ဦးတိ့သည် တွင်းထဲသိ့ကျလိမ့်မည် မဟတ်ေလာ။ ၄၀တပည့်သည် ဆရာထက်မသာ။

အ ပီးသင် ပီးေသာ တပည့် တိင်း မိမိဆရာက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၄၁ ကိယ်မျက်စိ၌

ှ ိေသာတံကျင်ကိ အေအာက်မေမ့ဘဲ၊ ညီအစ်ကိမျက်စိ၌ ှ ိေသာ ေြငာင့် ငယ်ကိ

အဘယ် ေကာင့် ကည့် သနည်း။ ၄၂ ကိယ်မျက်စိ၌ ှ ိေသာ တံကျင်ကိ

မြမင်မှတ်ဘဲလျက်၊ ညီအစ်ကိ၊ သင်၏မျက်စိ၌ ှ ိေသာ ေြငာင့် ငယ်ကိ ထတ်ပါရေစဟ

အဘယ်သိ့ညီအစ်ကိအားဆိရသနည်း။ လ ိုဝှက်ေသာသ၊ ကိယ်မျက်စိ၌ ှ ိေသာတံကျင်ကိ

ေ ှ ့ဦး စွာထတ်ေလာ့။ ေနာက်မှ ညီအစ်ကိ မျက်စိ၌ ှ ိေသာ ေြငာင့် ငယ်ကိထတ်ြခင်းငှါ

ှ င်းလင်းစွာြမင်လိမ့်မည်။ ၄၃ မေကာင်းေသာအသီးကိသီးေသာ အပင်ကား၊

ေကာင်းေသာအပင်မဟတ်။ ေကာင်းေသာအသီးကိ သီးေသာ အပင်ကား၊

မေကာင်းေသာအပင်မဟတ်။ ၄၄အသီးကိေထာက်၍ အပင်သေဘာကိသိရ၏။ ဆးပင်၌

သေဘာသဖန်းသီးကိ မဆွတ်တတ်။ ေတာချံု ၌ စပျစ်သီးကိမဆွတ်တတ်။ ၄၅

ေကာင်းေသာသသည် ေကာင်းေသာ မိမိစိတ်နလံး အ ာတိက်ထဲကေကာင်းေသာအရာကိ

ထတ် ေဘာ်တတ်၏။ မေကာင်းေသာသသည် မေကာင်းေသာအရာကိထတ်ေဘာ်တတ်၏။

အေကာင်းမကား၊ စိတ် ှ လံးအြပည့် ှ ိသည်အတိင်း တ် မတ်တတ်၏။ ၄၆ ငါ့စကားကိ

နားမေထာင်ဘဲလျက်၊ ငါ့ကိသခင်၊ သခင်ဟ အဘယ်ေကာင့် ေခ ကသနည်း။

၄၇ ငါ့ထံသိ့လာ၍ ငါ့စကားကိကားသည်အတိင်း နားေထာင်ေသာသသည်

အဘယ်သ ှ င့် တသနည်း ဟမကား၊ ၄၈ တိက်ကိတည်ေသာအခါ နက်စွာတး၍

ေကျာက်ေပ မှာတိက်ြမစ်ချေသာသ ှ င့်တ၏။ ြမစ်ေရထသြဖင့် ေရစီး၍

ထိတိက်ကိ ိက်ခတ်ေသာအခါ ေကျာက်ေပ မှာတည်လျက် ှ ိေသာေကာင့် မလပ် ိင်ရာ။

၄၉ ငါ့စကားကိကား၍ နားေထာင်ေသာသမကား၊ အခအခံမ ှ ိဘဲ ေြမေပ မှာ

တိက်ကိတည်ေသာသ ှ င့် တ၏။ ေရစီး၍ ထိတိက်ကိ ိက်ခတ်ေသာအခါ၊ ချက်ြခင်းလဲ၍

အကန်အစင် ပိပျက်ေလသည်ဟ ေဟာေတာ်မ ၏။

၇ ထိေဒသနာေတာ်ကိ ေယ သည် ပရိတ်သတ်တိ့အား အကန်အစင်ေဟာေတာ်မ ပီးမှ

ကေပရေနာင် မိ ့ သိ့ ကဝင်ေတာ်မ၏။ ၂ ထိ မိ ့၌ တပ်မး၏ကန်တေယာက်သည်နာ၍

ေသခါနီး ှ ိ၏။ သ၏သခင်သည် သကိ့ချစ်၍၊ ၃ ေယ ၏ သိတင်းေတာ်ကိကားလ င်၊

ယဒအမျိုး အ ကီးအကဲတိ့အလိငှါ ေနာင်တ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ဗတိဇံ တရားကိေဟာေလ၏။

၄ ထိသတိ့သည် ေယ ထံေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံမည့်သသည်

ခံထိက်ေသာသြဖစ်ပါ၏။ ၅သသည် အက ်ပ်တိ့အမျိုးကိ ှ စ်သက်၍ အက ်ပ်တိ့အဘိ့

တရားစရပ်ကိ ေဆာက်ပါ ပီဟ၍ ကျပ် ကျပ်ေတာင်းပန် က၏။ ၆ ေယ သည်

သတိ့ ှ င့်အတကေတာ်မ၏။ တပ်မးအိမ် ှ င့် မနီးမေဝးေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊ တပ်မး

သည် မိမိအေဆွတိ့ကိ ေစလတ်၍၊ သခင်၊ ကိယ်ကိ ပင်ပန်းေစေတာ်မမပါ ှ င့် ။ အက ်ပ်၏

အိမ်မိးေအာက်သိ့ ကဝင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ်မခံထိက်ပါ။ ၇ ထိအတ

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ေရာက်ထိက်ေသာသမဟတ်သည်ကိ အက ်ပ်ထင်ပါ ပီ။

အမိန့်ေတာ်တခွန်း ှ ိလ င် အက ်ပ်၏ငယ်သားသည် ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်။ ၈ ဥပမာကား၊

အက ်ပ်သည် မင်းေအာက်၌ ကန်ခံေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်သရဲများကိအပ်စိး၍

တဦးကိသွားေချဟ ဆိလ င်သွားပါ၏။ တဦးကိလာခံဟေခလင် လာပါ၏။ ကန်ကိလည်း

ဤအမကိ လပ် ေတာ့ ဟဆိလင် လပ်ပါ၏ဟတပ်မးေလာက်ေစ၏။ ၉ ထိစကားကိ

ေယ သည်ကားေတာ်မလ င် အ့ံ သြခင်း ှ ိ၍ ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေသာသများကိ

လှည့် ကည့်လျက်၊ ငါဆိသည်ကား၊ ဤမ ေလာက်ေသာ ယံကည်ြခင်းကိ

ဣသေရလအမျိုး၌ပင် ငါမေတွဘ့းေသးဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ တပ်မးေစလတ်ေသာ

သတိ့သည် အိမ်သိ့ ြပန်ေရာက်လ င်၊ အနာရာဂါစဲွေသာ ကန်သည် ကျန်းမာ

လျက် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ က၏။ ၁၁ နက်ြဖန်ေန့၌ နာဣန မိသိ့့ ကေတာ်မ၍၊

တပည့်ေတာ်တိ့များ ှ င့် လအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်က၏။ ၁၂

မိတံ့ခါးအနီးသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ မတ်ဆိးမ၌ တေယာက်တည်းေသာသားအေသေလာင်းကိ

သ ဂဟ် ြခင်းငှါ ထတ်သွား၍၊ မိသ့ မိသ့ားများတိ့သည် လိက်က၏။ ၁၃သခင်ဘရားသည်

ထိမိန်းမကိြမင်လ င် သနားြခင်းစိတ်ေတာ် ှ ိ၍၊ မငိ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မလ က် အနီးသိ့ က၍

တလားကိ လက် ှ င့် တိ့ေတာ်မသြဖင့် ၊ ထမ်းေသာသတိ့သည် ရပ်၍ေနက၏၊ ၁၄
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ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ အချင်းလလင်၊ ထေလာ့၊ သင့်အားငါအမိန့် ှ ိသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၁၅ ေသေသာသသည် ထိင်၍စကားေြပာ၏၊ ကိယ်ေတာ်သည်လည်း

ထိသကိမိခင်အား အပ်ေပးေတာ်မ ၏။ ၁၆ လအေပါင်းတိ့သည် ေကာင့် ွံ ့ြခင်း

သိ့ေရာက်၍၊ ကီးစွာေသာပေရာဖက်သည် ငါတိ့တွင်ေပ ထွန်း ပီ။ ဘရားသခင်သည်

မိမိလမျိုးကိ အကည့်အ ကေတာ်မ ပီ ဟ၍ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း က၏။ ၁၇ ထိသိတင်းေတာ်သည် ယဒြပည်မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌

အ ှံ ့အြပားေကျာ်ေစာေလ၏။ ၁၈ ေယာဟန်၏ တပည့် တိ့သည်

ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့ကိ မိမိဆရာအားကားေြပာက၏။ ၁၉ ထိအခါ

ေယာဟန်သည် မိမိတပည့် ှ စ်ေယာက်ကိ ေခ ပီးလ င် ေယ ထံေတာ်သိ့ေစလတ်၍၊

ကိယ် ေတာ်သည် ကလာေသာသမှန်သေလာ။ သိ့မဟတ် အြခားေသာသကိ

ေြမာ်လင့် ရပါမည်ေလာဟ ေမးေလာက် ေစ၏။ ၂၀ ထိသတိ့သည်

အထံေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည်ကလေသာသမှန်သေလာ။ သိ့မဟတ်

အြခားေသာသကိ ေြမာ်လင့် ရပါမည်ဟ ေမးေလာက်ေစြခင်းငှါ၊ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်သည်

အက ်ပ်တိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ေစလတ်ပါ ပီဟ ေလာက်က၏။ ၂၁ ထိအချိန်နာရီ၌

ေယ သည် လများတိ့ကိ အနာေရာဂါေဝဒနာေဘး၊ နတ်ဆိးေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်ေစ

ေတာ်မ၏။ မျက်စိကန်းေသာသများတိ့ကိလည်း မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှါ ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။

၂၂ ထိအခါေယ က၊ သင်တိ့သည်ကားရသမ ၊ ြမင်ရသမ တိ့ကိသွား၍

ေယာဟန်အား ကားေလာက်က ေလာ့။ မျက်စီကန်းေသာသတိ့သည်

လှမ်းသွားရက၏။ နာစဲွေသာသတိ့သည် လှမ်းသွားရက၏။ နာစဲွေသာ သတိ့သည်

သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ေရာက်ရက၏။ နားပင်ေသာသတိ့သည် နား ကားရက၏။

ေသေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရက၏။ ၂၃ဆင်းရဲသားတိ့သည်လည်း

ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်းကိကားရက၏။ ငါ့ေ ကာင့် စိတ်မပျက်ေသာသ သည်

မဂလာ ှ ိ၏ဟ ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၂၄ ေယာဟန်ေစလတ်ေသာသတိ့သည်

သွား ကသည်ေနာက်၊ ေယ သည် ေဟာဟန်ကိ အေကာင်း ပ၍ ပရိတ်သတ်တိ့အား၊

သင်တိ့သည် အဘယ်မည်ေသာအရာကိ ကည့် ြခင်းငှါ ေတာသိ့ထွက်သွား ကသနည်း။

ေလလပ်ေသာကျူပင်ကိ ကည့် ြခင်းငှါ သွားသေလာ့။ ၂၅ သိ့မဟတ် းည့ံေသာအဝတ်ကိ

ဝတ်ဆင်ေသာသကိ ကည့် ြခင်းငှါ သွားသေလာ။ တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိဝတ်ဆင်၍

ေကာင်းမွန်စွာ စားေသာက်ေသာသတိ့သည် မင်းအိမ်၌ ေနတတ်က၏။ ၂၆ ပေရာဖက်ကိ

ကည့် ြခင်းငှါ သွားသေလာ့။ မှန်ေပ၏။ ပေရာဖက်ထက် ကီးြမတ်ေသာသလည်း

ြဖစ်သည်ဟ ငါဆိ၏။ ၂၇ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ကည့် ေလာ့။

သင်သွားရာလမ်းကိြပရေသာ ငါ၏တမန်ကိသင့် ေ ှ ့၌ ငါေစ လတ်၏ဟဆရာ၌

ထိသကိဆိလိသနည်း။ ၂၈ ငါဆိသည်ကား၊ မိန်းမေမွးေသာသတိ့တွင်

ဗတိဇံဆရာေယာဟန်ထက် ကီးြမတ်ေသာ ပေရာဖက် တ ေယာက်မ မ ှ ိ။ သိ့ေသာ်လည်း

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တွင် အငယ်ဆံးေသာသသည် ထိသထက်သာ၍ ကီး ြမတ်၏။

၂၉ အခွန်ခံသမှစ၍ လအေပါင်းတိ့သည် ေယာဟန်၏စကားကိ ကားနာရလ င်၊

ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း၍ ေယာဟန်ေပးေသာ ဗတိဇံကိ ခံ က၏။ ၃၀ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

ကျမ်းတတ်တိ့မကား၊ သတိ့အကျိုး အလိငှါ ဘရားသခင် ကံစည်ေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်

ကိ ပယ်၍ ေယာဟန်၏ ဗတိဇံကိ မခံဘဲေနက၏။ ၃၁ ထိေကာင့် ဤလမျိုးကိ

အဘယ်ဥပမာ ှ င့် ပံြပရအ့ံနည်း။ အဘယ်သ ှ င့်တသနည်း။ ၃၂ ပဲွသဘင်၌

ထိင်ေနေသာသငယ်ချင်းတိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက် အသံလင့် က၍၊ ငါတိ့သည်

သာယာစွာတီးမတ်ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်မကက။ညည်းတွားစွာြမည်တမ်းေသာ်လည်း

မငိေကးကဟ ေြပာ ဆိေသာသငယ်တိ့ ှ င့် ဤလမျိုးသည် တလှ၏။ ၃၃

အေကာင်းမကား၊ ဗတိဇံဆရာေယာဟန်သည် မန့်ကိမစား၊ စပျစ်ရည်ကိမေသာက်ဘဲ

လာသည် ှ ိ ေသာ် သင်တိ့က၊ ဤသသည် နတ်ဆိးစဲွေသာ သပါတကားဟ

ဆိက၏။ ၃၄ လသားသည် စားေသာက်လျက်လာသည် ှ ိေသာ်၊ ဤသသည်

စား ကူးေသာသ၊ စပျစ်ရည်ေသာက် ကူးေသာသပါတကား။ အခွန်ခံေသာသ ှ င့်

ဆိးေသာသတိ့ကိ မိတ်ေဆွဖဲွေ့သာသပါတကားဟ ဆိြပန် က၏။ ၃၅ သိ့ေသာ်လည်း

ပညာတရားသည် မိမိသား ှ ိသမ တိ့တွင် က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း ှ င့် လွတ်၏ဟ မိန့်ေတာ်

မ၏။ ၃၆ ဖာရိ ှ ဲတေယာက်သည် အစာကိ သံးေဆာင်ေတာ်မေစြခင်းငှါ

ကိယ်ေတာ်ကိ ေခ ပင့်လ င်၊ ထိဖာရိ ှ ဲ၏ အိမ်သိ့ က၍ စားပဲွ၌ေလျာင်းေတာ်မ၏။ ၃၇

ထိသိစ့ားပဲွ၌ေလျာင်းေတာ်မသည်ကိထိ မိ ့၌ဆိးေသာမိန်းမတေယာက်သည် သိလ င်၊ ဆီေမး

ေကျာက်ြဖူ ခွင်တလံးကိ ယခ့ဲ၍၊ ၃၈ ေနာက်ေတာ်၌ ေြခေတာ်အနီးမှာရပ်လျက် ငိေကး၍

ေြခေတာ်ေပ သိ့ မျက်ရည်ကလင် မိမိဆံပင် ှ င့်သတ်ေလ၏။ ေြခေတာ်ကိလည်း

နမ်း၍ ဆီေမး ှ င့် လိမ်းလျက်ေနေလ၏။ ၃၉ ကိယ်ေတာ်ကိ ေခ ပင့် ေသာ

ဖာရိ ှ ဲသည်ြမင်ေလေသာ်၊ ဤသသည်ပေရာဖက်မှန်လျင် ေြခေတာ်ကိ ကိင်ေသာ

ဤမိန်းမသည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်သည်ကိ သိလိမ့်မည်။ ဤမိန်းမသည်

ဆိးေသာသြဖစ်၏ဟ ထင်မှတ်၏။ ၄၀ ေယ ကလည်း၊ အချင်း ှ ိမန်၊ သင့်အား

ငါေြပာစရာတခ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ အ ှ င်ဘရား အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ ေလာက်ေသာ်၊

၄၁ ေယ က၊ ဥစာ ှ င်တဦး၌ ေကးစား ှ စ်ဦး ှ ိ၏။ တေယာက်၌ကား ေဒနာရိအြပားငါးရာ၊

တေယာက်၌ ကား ငါးဆယ်ေကး ှ ိ၏။ ၄၂သတိ့သည် ေကးဆပ်ရန်မ ှ ိေသာေကာင့် ၊

ေ ကး ှ င်သည် ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ အချည်း ှ ီးလတ်၏။ သိ့ြဖစ်လ င်

ထိသ ှ စ်ေယာက်တွင် အဘယ်သသည် ေကး ှ င်ကိသာ၍ ချစ်လိမ့်မည်နည်းဟ

ေမးေတာ်မ၏။ ၄၃ ှ ိမန်ကလည်း၊ သာ၍ေကျးဇးကိခံရေသာသသည် သာ၍ချစ်လိမ့်မည်

အက ်ပ်ထင်ပါ၏ဟ ေလာက် လ င်၊ ေယ က၊ သင်ထင်သည်အတိင်း

မှန်ေပ၏ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၄၄ ထိမိန်းမကိလှည့် ၍ ှ ိမန်အားလည်း၊ သင်သည်

ဤမိန်းမကိြမင်သေလာ။ သင်၏အိမ်သိ့ ငါဝင်ေသာ် သင်သည် ေြခေဆးေရကိမေပး။

ဤမိန်းမမကား၊ ငါ့ေြခ ေပ သိ့ မျက်ရည်ကျ၍ မိမိဆံပင် ှ င့်သတ်ေလ ပီ။ ၄၅သင်သည်

ငါ့ကိမနမ်း၊ သမကား၊ အိမ်သိ့ဝင်ေသာအချိန်မှစ၍ ငါ့ေြခကိ နမ်းလျက်မစဲဘဲေန၏။ ၄၆

သင်သည်ငါ့ေခါင်းကိ ဆီ ှ င့် မလိမ်း။ သမကား၊ ငါ့ေြခကိ ဆီေမး ှ င့် လိမ်းေလ ပီ။ ၄၇

ထိေကာင့် ငါဆိသည်ကား၊ သသည် များစွာေသာအြပစ်တိ့ ှ င့် လွတ်သည်ြဖစ်၍

အလွန်ချစ်တတ်၏။ အနည်းငယ်ေသာအြပစ်လွတ်ေသာသသည် အနည်းငယ်မသာ

ချစ်တတ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၈ ထိမိန်းမအားလည်း၊ သင်သည် အြပစ်တိ့ ှ င့်

လွတ်ေလ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉ စားပဲွ၌ေလျာင်းေသာသတိ့က၊ အြပစ်ကိလတ်ေသာ

ဤသကား အဘယ်သနည်းဟ ေအာက်ေမ့က၏။ ၅၀ ေယ သည် ထိမိန်းမအားသင်၏

ယံကည်ြခင်းသည် သင့် ကိ ကယ်တင် ပီ။ ငိမ်ဝပ်စွာသွားေလာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၈ ထိေနာက်မှ ကိယ်ေတာ်သည် မိ ့ ွာအစဥ်အတိင်း ေဒသစာရီလှည့်လည်၍

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေတာ်မ၏။ ၂

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် က၏။ နတ်ဆိးေဘး၊

အနာေရာဂါ ေဘး ှ င့် ကင်းလွတ်ေစေသာ်မေသာမိန်းမအချို ့သည်လည်း လိက် က၏။

ထိမိန်းမတိ့တွင် နတ်ဆိးခနစ်ေယာက် ထွက်ေသာ မာဂဒလဟေခေဝသာမာရိ၊

၃ ေဟ ဒ်မင်း၏ စားေတာ်ကဲခဇ၏မယား ေယာဟ ှ င့် ှ မှစ၍

မိမိဥစာကိလ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ လပ် ေကးေသာ အြခားမိန်းမအများပါ က၏။ ၄

များစွာေသာလအေပါင်းတိ့သည် မိ ့ ွာအရပ်ရပ်တိ့မှ အထံေတာ်သိ့လာ၍

စေဝးလျက် ှ ိ ကေသာ အခါ၊ ဥပမာစကားအားြဖင့် မက်ဆိေတာ်မသည်မှာ၊ ၅

မျိုးေစ့ ကဲေသာသသည် မျိုးေစ့ကိ ကဲြခင်းငှါထွက်သွား၏။ အေစ့ကိ ကဲသည်တွင်

အချို ့ေသာ အေစ့ တိ့သည် လမ်း၌ကျသြဖင့် ေကျာ်နင်းြခင်းကိ ခံရ၍

မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည် ေကာက်စား က၏။ ၆ အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည်

ေကျာက်ေပ ၌ ကျသြဖင့် အပင်ေပါက်ေသာအခါ ေြမသဇာမ ှ ိေသာ ေကာင့်

ိး ွမ်းပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၇ အချို ့ေသာအပင်တိ့သည် ဆးပင်တိ့တွင်

ကျသြဖင့် ဆးပင်တိ့သည် အတေပါက်၍ ှ ဥ်းဆဲ က၏။ ၈အချို ့ေသာအေစ့တိ့သည်

ေကာင်းေသာေြမ၌ ကျသြဖင့် အပင်ေပါက်၍အဆပွါးများ၍ အသီးသီး က ၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ကားစရာ ှ ိေသာ သမည်သည်ကား ကားပါေစဟ ေကးေကာ်ေတာ်မ၏။

၉ တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊ ထိဥပမာ၏ အနက်အဓိပါယ်ကား အဘယ်နည်းဟ

ေမးေလာက်ကလင်၊ ၁၀ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည် ဘရားသခင့် ိင်ငံေတာ်၏

နက်နဲေသာအရာတိ့ကိ သိရေသာအခွင့် ှ ိ က ၏။ ကင်းေသာသတိ့မကား၊ ြမင်လျက်ပင်

အာ ံ မ ပဘဲြမင်၍၊ ကားလျက်ပင်အနက်ကိ နားမလည်ဘဲ ကားရ သည်တိင်ေအာင်

သတိ့အား ဥပမာအားြဖင့် ေဟာရ၏။ ၁၁ ထိဥပမာအနက်အဓိပါယ်ကား မျိုးေစ့သည်
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ဘရားသခင်၏တရားစကားြဖစ်၏။ ၁၂ လမ်း၌ ှ ိေသာသကား၊ တရားစကားကိ

ကားသည် ှ ိေသာ်၊ ယံ ကည်ြခင်း၊ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ မေရာက် ေစြခင်းငှါ၊ မာရ်နတ်သည်

လာ၍ တရားစကားကိ ှ လံးထဲမှ တ်ယေသာသကိဆိလိသတည်း။ ၁၃

ေကျာက်ေပ ၌ ှ ိေသာသကား၊ တရားစကားကိကား၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့်

ခံယေသာ်လည်း စိတ် ှ လံး၌အြမစ်မစဲွ၊ ခဏသာယံကည်သြဖင့် စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ

ခံရေသာအခါ ေဖာက်ြပန်ေသာသကိ ဆိလိသတည်း။ ၁၄ဆးပင်တိ့တွင် ှ ိေသာသကား၊

တရားစကားကိကားသည် ှ ိေသာ်၊ ေလာကီစိးရိမ်းြခင်း၊ စည်းစိမ် ကယ်ဝ ြခင်း၊

ကာမဂဏ်ခံစားြခင်းတိ့သည် ှ ိပ်စက်၍ အသီးမသီးေသာသကိဆိလိသတည်း။ ၁၅

ေကာင်းေသာေြမ၌ ှ ိေသာသကား၊ ေြဖာင့် မတ်စင် ကယ်ေသာ စိတ် ှ လံး ှ င့်

တရားစကားကိကားလ င်၊ စဲွလမ်းေသာအားြဖင့် မဲြမံစွာအသီးသီးေသာ

သကိဆိလိသတည်း။ ၁၆ ဆီမီးထွန်း ပီးလ င် အိးေမှာက်၍ ဖံးထားေလ့မ ှ ိ။

ခတင်ေအာက်၌လည်း ထားေလ့မ ှ ိ။ ဝင်ေသာသ သည် အလင်းကိြမင်ေစြခင်းငှါ

ဆီမီးခံအေပ မှာ တင်ထားေလ့ ှ ိ၏။ ၁၇ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ှ ိသမ တိ့သည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်။

ဝှက်ထားလျက် ှ ိသမ တိ့သည်လည်း ထင် ှ ားစွာ ပွင့် လင်းလိမ့်မည်။ ၁၈

ထိေကာင့်သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ကားနာရသည်ကိ သတိ ပကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

အကင် သသည် ရတတ်၏၊ ထိသအ့ားေပးဦးမည်။ အကင်သသည် ဆင်းရဲ၏၊

ထိသ၌ဥစာ ှ ိဟန်ေဆာင်သမ ကိပင် တ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိအခါ

မယ်ေတာ် ှ င့် ညီေတာ်တိ့သည် လာ၍ စည်းေဝးေသာသများေသာေကာင့် ၊

ကိယ်ေတာ်ရင်းသိ့ မချဥ်းကပ် ိင်ဘဲေနက၏။ ၂၀ လအချို ့ကလည်း၊ မယ်ေတာ် ှ င့်

ညီေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိေတွလိ့၍ ြပင်မှာရပ်ေနကပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၁

ကိယ်ေတာ်က၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိကား၍

နားေထာင်ေသာသတိ့သည် ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီြဖစ်သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂တေနသ့၌

ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ေလှထဲသိ့ဝင်၍၊ အိင်တဘက်သိ့ကးကကန်အ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င် လင့် သွား က၏။ ၂၃ အိင်ကိကးေသာအခါ ေယ သည်

ကျိန်းစက်ေတာ်မ၏။ အိင်၌မိဃ်းသက်မန်တိင်းြဖစ်၍၊ ေလှသည် ေရ ှ င့် ြပည့်ေသာေကာင့်

ေဘးေရာက်လ၏။ ၂၄တပည့်ေတာ်တိ့သည် ချဥ်းကပ်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ိး ပီးလ င်၊ သခင်၊

သခင်၊ အက ်ပ်တိ့သည် ပျက်စီး ြခင်းသိ့ ေရာက်ပါ၏ဟေလာက်ကေသာ်၊

ကိယ်ေတာ်သည် ထ၍ ေလ ှ င့် လိင်းတံပိးကိ ဆံးမေတာ်မသြဖင့် ၊ ေလ ှ င့် လိင်းတံပိးသည်

ငိမ်း၍သာယာေလ၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်း စိတ်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ သတိ့ သည် ေကာက် ွံ အ့ံ့ သ၍၊ ဤသကား

အဘယ်သိ့ေသာသနည်း။ ေလ ှ င့် ေရကိပင်မှာထားေတာ်မ၍၊ သတိ့ သည်

နားေထာင်ပါသည်တကားဟ အချင်းချင်းေြပာဆိက၏။ ၂၆ ဂါလိလဲြပည် ှ င့်

အိင်တဘက်ြဖစ်ေသာ ဂါဒရြပည်သိ့ ေရာက်က၍၊ ၂၇ ေယ သည် ကန်းေပ သိ့

တက်ေတာ်မလ င်၊ ကာလတာ ှ ည်စွာ နတ်ဆိးစဲွသြဖင့် အဝတ်ကိမဝတ်၊ အိမ်၌မေန၊

သချုင်းတစြပင်၌ေနတတ်ေသာ ဂါဒရြပည်သားတေယာက်သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ခရီးဦး ကိ

ပ ေလ၏။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်ကိြမင်လ င် ြပပ်ဝပ်၍၊ အြမင့် ဆံးေသာဘရားသခင်၏

သားေတာ်ေယ ၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ် ှ င့်အဘယ်သိ့ ဆိင်သနည်း။

အက ်ပ်ကိ ှ ဥ်းဆဲေတာ်မမမည်အေကာင်း အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ သည်ဟ

ကီးေသာအသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်၍ ေလာက်ေလ၏။ ၂၉ ေလာက်သည်အေကာင်းကား၊

နတ်ဆိးသည် ထိလကိအဖန်များစွာဘမ်းဆီးလှ ပီ။ ေြခချင်းသံ ကိး ှ င့်

အကျဥ်းထားေသာ်လည်း ေြခချင်းသံ ကိးကိ ဆဲွြဖတ်၍ နတ်ဆိးသည်ေတာအရပ်သိ့

ှ င် မဲ ှ ိေ ကာင်းကိ ကိယ် ေတာ်သည်ေထာက်၍၊ ညစ် းေသာနတ်၊ ထိလမှ

ထွက်သွားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မခ့ဲ ပီ။ ၃၀ ေယ ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်အမည် ှ ိ

သနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊ ထိလကိ နတ်ဆိးအများ စဲွ ေသာေကာင့် အက ်ပ်အမည်ကား

ေလေဂါင်ြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက် ပီးမှ၊ ၃၁ အနက်ဆံးေသာ အရပ်သိ့သွားေစြခင်းငှါ

မ ှ င်ပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ေလ၏။ (Abyssos g12) ၃၂ ထိအရပ်၌ ေတာင်ေပ မှာ

များစွာေသာဝက်အစသည် ကျက်စားလျက် ှ ိ၏။ ထိဝက်ထဲသိ့ ဝင်ရပါမည်

အေကာင်း အခွင့် ေပးေတာ်မပါဟ နတ်ဆိးတိ့သည် ေတာင်းပန်ြပန်လ င်

အခွင့် ေပးေတာ်မ၏။ ၃၃ နတ်ဆိးတိ့သည် လမှထွက်၍ ဝက်ထဲသိဝ့င်သြဖင့် ၊ ဝက်အစသည်

အိင်ကမ်းေစာက်ကိ တဟန်တည်း ေြပးဆင်း၍ အသက်ဆံး က၏။ ၃၄

ဝက်ေကျာင်းေသာသတိ့သည် ထိအြခင်းအရာကိ ြမင်လ င်ေြပး၍ မိ့ ွာတိ့၌

သိတင်း ကားေြပာ ကေသာ်၊ ၃၅ လများတိ့သည် ထိအမအရာကိ ကည့် အ့ံေသာငှါ

ထွက်လာက၏။ အထံေတာ်သိ့ ေရာက်ေသာ အခါ နတ်ဆိးထွက်သွားေသာသသည်

အဝတ်ကိဝတ်၍ ပကတိစိတ် ှ င့် ေယ ၏ ေြခေတာ်ရင်း၌ ထိင်ေနသည် ကိ

ြမင်လ င်၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၃၆ နတ်ဆိးစဲွေသာသသည်

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ကျန်းမာပကတိ ှ ိသည်ကိ သိြမင်ေသာသတိ့သည်

ေနာက်လာေသာသတိ့အား ြပန် ကား ပီးမှ၊ ၃၇ ဂါဒရြပည်သြပည်သား အေပါင်းတိ့သည်

အလွန်ေကာက်လန့်ေသာစိတ်စဲွ၍၊ မိမိတိ့ြပည်က ထွက်သွား ေတာ်မမည်အေကာင်း

ေတာင်းပန် ကလင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေလှထဲသိ့ ဝင်၍ြပန်ေတာ်မ၏။ ၃၈

နတ်ဆိးထွက်သွားေသာသသည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် အတ ှ ိပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်လ င်၊

၃၉ ေယ က၊ သင်သည်ကိယ်အိမ်သိ့ြပန်သွားေလာ့။ ဘရားသခင်သည်

သင်၌အဘယ်မ ေလာက် ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ ကားေြပာေလာ့ဟ၍

လတ်လိက်ေတာ်မလ င်၊ ထိသသည်သွား၍ ေယ သည် အဘယ်မ ေလာက်

ေကျးဇး ပေတာ်မသည်ကိ တ မိလံ့းတွင် အ ှံ ့အြပားသိတင်း ကားေြပာေလ၏။ ၄၀

ေယ သည် ြပန်ေတာ်မလ င်၊ လအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိေြမာ်လင့်လျက်

ေနက ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက်စွာလက်ခံ က၏။ ၄၁ ထိအခါယာဣ

အမည် ှ ိေသာတရားစရပ်မးသည် လာ၍ ေယ ၏ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၄၂

တဆယ် ှ စ် ှ စ်အ ွယ် ှ ိေသာ မိမိ၌တေယာက်တည်းေသာသမီးသည် ေသဆဲ ှ ိေသာေကာင့် ၊

မိမိ အိမ်သိ့ ကေတာ်မမည်အေကာင်း ကိယ်ေတာ်ကိေတာင်းပန်၍ ကေတာ်မစဥ်တွင်

လအစအေဝးတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ထိခိက်တိက်မိ က၏။ ၄၃ ထိအခါ

တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ေသွးသွန်အနာစဲွေသာေကာင့် ၊ ဥစာ ှ ိသမ ကိ ေဆးသမားတိ့အား

ေပး၍ ကန်ေသာ်လည်း၊ အဘယ်ေဆးသမားလက်၌မ ချမ်းသာမရ ိင်ေသာ

မိန်းမတေယာက်သည်၊ ၄၄ ေနာင်ေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍ အဝတ်ေတာ်၏ ပန်းပွားကိတိ့သြဖင့် ၊

ထိခဏြခင်းတွင် ေသွးသွန်အနာ ေပျာက်ေလ၏။ ၄၅ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိ

အဘယ်သတိ့သနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ လအေပါင်းတိ့သည် ြငင်းလတ်ေသာ်၊

ေပတ မှစ၍ သ၏အေပါင်းအေဘာ်တိ့က၊ သခင်၊ လအစအေဝးတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်အား ထိခိက်တိက်မိ က သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိအဘယ်သတိ့သနည်းဟ

ေမးေတာ်မပါသည်တကားဟ ေလာက်ေလ၏။ ၄၆ ေယ ကလည်း၊

တစံတေယာက်ေသာသသည် ငါ့ကိတိ့ေလ ပီ။ ငါ့ကိယ်မှတန်ခိးထွက်သည်ကိ ငါသိ၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၇ ထိမိန်းမသည် မိမိပန်းေ ှ ာင်၍ မေန ိင်သည်ကိသိလ င်

တန်လပ်လျက်လာ၍၊ အဘယ်အေကာင်း ေကာင့် တိ့သည်ကိ၎င်း၊

ချက်ြခင်းချမ်းသာရသည်ကိ၎င်း၊ လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ်လျက် ကားေလာက် ေလ၏။

၄၈ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါ့သမီး၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။ သင်၏ယံကည်ြခင်းသည်

သင့်အနာကိ ငိမ်းေစ ပီး။ ငိမ်ဝပ် စွာသွားေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉ ထိသိ့

မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင် တရားစရပ်မးအိမ်မှ လလာ၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ သမီးေသပါ ပီ။ ဆရာကိ

မေ ှ ာင့် ှ က်ပါ ှ င့်ဟဆိ၏။ ၅၀ ေယ သည်ကားလ င်၊ မေကာက်က ှ င့် ။

ယံ ကည်ြခင်းစိတ်တခသာ ှ ိေစလာ့။ ထိသိ့ ှ ိလ င် သသည် ေဘး ှ င့် လွတ်လိမ့်မည်ဟ

တရားစရပ်မးအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၁ အိမ်သိ့ေရာက်လ င်၊ ေပတ ၊ ေယာဟန်၊

ယာကပ် ှ င့် မိန်းမငယ်၏မိဘမှတပါး အဘယ်သကိမ အထဲ သိ့မဝင်ေစြခင်းငှါ

ဆီးတားေတာ်မ၏။ ၅၂ လအေပါင်းတိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်း ကသည်ကိ

ကိယ်ေတာ်က၊ မငိ က ှ င့် ။ သငယ်ေသသည် မဟတ်၊ အိပ်ေပျာ်သည်ဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၅၃ သငယ်ေသေကာင်းကိ ထိသတိ့သည်သိသြဖင့် ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပက်ယယ် ပက၏။ ၅၄ ထိသ ှ ိသမ တိ့ကိ ြပင်သိ့ထွက်ေစ ပီးမှ သငယ်၏လက်ကိ

ကိင်ေတာ်မလျက်၊ သငယ်ထေလာ့ဟ ေခ ေတာ်မသည်တွင်၊ ၅၅ စိတ်ဝိညာဥ်ြပန်လာ၍

မိန်းမငယ်သည် ချက်ြခင်းထေလ၏။ ၅၆ သအ့ားစားစရာေပးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

မိဘတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝြခင်းသိ့ေရာက်က၏။ ထိ အမအရာကိ

အဘယ်သအားမ မေြပာရမည်အေကာင်း ပညတ်ေတာ်မ၏။
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၉ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ စေဝးေစေတာ်မ ပီးမှ၊ နတ်ဆိးအေပါင်းတိ့ကိ

ိင်ေသာတန်ခိး ှ င့် အနာေရာဂါတိ့ကိ ငိမ်းေစြခင်းငှါ အခွင့်တန်ခိးကိ ေပးေတာ်မ၏။

၂ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အေကာင်းကိ ေဟာေြပာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ လနာတိ့ကိ

ချမ်းသာေစြခင်းငှါ၎င်း ေစလတ်ေတာ်မ၍၊ ၃ သင်တိ့သည် လမ်းခရီးဘိ့

အဘယ်အရာကိမ မယက ှ င့် ။ ေတာင်ေဝး၊ လွယ်အိတ်၊ မန်၊့ ေငွကိ မယက ှ င့် ။

အကျ ှ စ်ထည်ကိလည်း မပါေစက ှ င့် ။ ၄ မည်သည့် အိမ်သိ့ဝင်လ င် ထိအိမ်တွင်

ထိအရပ်မှ မထွက်မသွားမီှတိင်ေအာင်ေနကေလာ့။ အကင်သ တိ့သည်

သင်တိ့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိ မ ပဘဲေန၏။ ၅ ထိသတိ့ေနရာ မိမှ့ ထွက်သွားစဥ်၊

သတိ့တဘက်၌ သက်ေသြဖစ်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့၏ေြခဘဝါးမှ ေြမမန့်ကိ

ခါလိက် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ထွက်သွား၍

ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာလျက်၊ ခပ်သိမ်းေသာအရပ်တိ့၌ အနာ ေရာဂါကိ ငိမ်းေစလျက်၊

မိ ့ ွာတိ့တွင် ေဒသစာရီ လှည့်လည်က၏။ ၇ ေယ ပေတာ်မသမ တိ့ကိ

ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်သည်ကားလ င် ေတွးေတာေသာစိတ် ှ ိ၏။ အေကာင်းမ ကား၊ လအချို က့၊

ေယာဟန်သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ေလ ပီဟ ဆိက၏။ ၈အချို က့ဧလိယေပထွန်း ပီဟ

ဆိက၏။ အချို ့ကေ ှ းပေရာဖက်တပါးပါးထြပန် ပီဟဆိက၏။ ၉ ေဟ ဒ်မင်းကလည်း၊

ေယာဟန်၏လည်ပင်းကိ ငါြဖတ်ေလ ပီ။ ဤမ ေလာက်ေသာသိတင်းကိ

ငါ ကား ရေသာ ဤသကား အဘယ်သနည်းဟဆိလျက်ေယ ကိ ြမင်ြခင်းငှါ

အလိ ှ ိ၏။ ၁၀ တမန်ေတာ်တိ့သည် အထံေတာ်သိ့ြပန်လာ၍ မိမိတိ့ ပသမ တိ့ကိ

ကားေလာက်က၏။ ကိယ်ေတာ် သည် သတိ့ကိေခ ၍၊ ဗက်ဇဲဒ မိန့ယ်အတွင်း

ေတာ၌ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့ ကေတာ်မ၏။ လအစအေဝးတိ့ သည် သိလ င်

ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် က၏။ ၁၁ ထိလများကိ လက်ခံေတာ်မလျက်၊ ဘရားသခင့်

ိင်ငံေတာ်၏အေကာင်းကိ ေဟာေြပာ၍၊ နာေသာ သတိ့ကိ ချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၁၂

မိဃ်းချုပ်ေသာအခါ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ့သည် ချည်းကပ်လျက်၊ လများတိ့သည်

ပတ်ဝန်းကျင် ွာ ဇနပဒ်သိ့သွား၍၊ အိပ်ရာ၊ စားစရာကိ ှ ာေစြခင်းငှါ အခွင့် ေပးေတာ်မပါ။

ဤအရပ်သည် ေတာအရပ်ြဖစ်ပါ၏ ဟ ေလာက်ကလင်၊ ၁၃ ကိယ်ေတာ်က၊

သတိ့စားစရာဘိ့ သင်တိ့ေပး ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည်သွား၍ ဤလအေပါင်းတိ့ စားစရာဘိ့မဝယ်လ င်၊ မန့်ငါးလံး ှ င့်

ငါး ှ စ်ေကာင်မှတပါး အဘယ် စားစရာမ အက ်ပ်တိ့၌ မ ှ ိပါဟေလာက်က၏။

၁၄ ထိသိ့ေလာက်သည်အေကာင်းကား၊ လငါးေထာင်ခန့်မ ှ ိသတည်း။

ထိအခါလများတိ့ကိ တစလင် ငါးဆယ်စီအစစေလျာင်း ကေစဟအမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၅

တပည့် ေတာ်တိ့သည် အမိန့်ေတာ်အတိင်း ပ၍၊ လအေပါင်းတိ့ကိ

ေလျာင်းေစ ပီးလ င်၊ ၁၆ ေယ သည် မန့်ငါးလံး ှ င့် ငါး ှ စ်ေကာင်ကိယ၍

ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေမ ာ်လျက်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ မန့်ကိဖ့ဲ၍လများေ ှ ့၌

ထည့် ေစြခင်းငှါ တပည့် ေတာ်တိ့အားေပးေတာ်မ၏။ ၁၇ လအေပါင်းတိ့သည်

စား၍ဝကပီးမှ ကင်းရစ်ေသာအကျိုးအပ့ဲကိေကာက်သိမ်း၍ တဆယ် ှ စ်ေတာင်း

အြပည့် ရက၏။ ၁၈ တရံေရာအခါ၊ ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ

ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဆေတာင်းေတာ်မစဥ်၊ လများတိ့သည် ငါ့ကိအဘယ်သြဖစ်သည်ကိ

ဆိကသနည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊ ၁၉လအချို ့က၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဗတိဇံဆရာ

ေယာဟန်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ အချို က့၊ ဧလိယြဖစ်သည် ဟ၍၎င်း၊ အချို က့၊ ေ ှ းပေရာဖက်

တပါးပါးထြပန်သည်ဟ၍၎င်း ဆိ ကပါ၏ဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၀သင်တိ့လည်း ငါ့ကိ

အဘယ်သြဖစ်သည်ဆိကသနည်းဟ ေမးြမန်းေတာ်မလ င်၊ ေပတ က၊ ကိယ်ေတာ် သည်

ဘရားသခင်၏ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၁ ထိအေကာင်းကိ

အဘယ်သအားမ မေြပာစိမ့်ေသာငှါ တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ကပ်တည်းစွာ ပညတ်ေတာ် မ၏။

၂၂ ထိမှတပါး၊ လသားသည် များစွာခံရမည်။ လအ ကီးအကဲ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊

ကျမ်း ပဆရာတိ့၏ ြငင်းပယ်ြခင်းကိ၎င်း၊ အေသသတ်ြခင်းကိ၎င်း ခံရမည်။

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟေသာ အေကာင်းများတိ့ကိ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ ထိမှတပါး၊ လအေပါင်းတိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ငါ၌ဆည်းကပ်လိေသာသြဖစ်လ င်

ကိယ်ကိ ကိယ် ြငင်းပယ်ရမည်။ ကိယ်လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ ေနတိ့င်းထမ်း၍

ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။ ၂၄ အကင်သသည် မိမိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။

ထိသသည် အသက် ံ းလိမ့်မည်။ အကင်သသည် ငါ့ေ ကာင့်အသက် ံ း၏၊ ထိသသည်

မိမိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်လိမ့်မည်။ ၂၅ဤစကာဝဠာကိ အကင်းမ့ဲအစိးရ၍ ကိယ်ကိ

ကိယ်ဆံး ံ းေသာသသည် အဘယ်ေကျးဇး ှ ိသနည်။ ၂၆ အကင်သသည် ငါ့ကိ၎င်း၊

ငါ့စကားကိ၎င်း ှ က်၏၊ လသားသည် မိမိဘန်း၊ မိမိအဘခမည်းေတာ်၏ ဘန်း၊

သန့် ှ င်းေသာေကာင်းကင်တမန်တိ့၏ဘန်းကိ ေဆာင်လျက်ကလာေသာအခါ၊ ထိသကိ

ှ က်ေတာ် မလတ့ံ။ ၂၇ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ ှ ိေသာ သအချို ့တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ မြမင်မီှ ေသ ြခင်းသိ့ မေရာက်ရကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ထိသိ့မိန့်ေတာ်မသည်ေနာက်၊ ှ စ်ရက်ေလာက်လွန်ေသာအခါ၊ ေယ သည်ေပတ ၊

ေယာဟန်၊ ယာကပ် တိ့ကိေခ ၍ ဆေတာင်းြခင်းငှါ ေတာင်ေပ သိ့ တက်ကေတာ်မ၏။ ၂၉

ဆေတာင်းေတာ်မစဥ်တွင် မျက် ှ ာေတာ်သည် ထးြခားေသာအဆင်းအေရာင် ှ ိ၍၊

အဝတ်ေတာ်လည်း ေြပာင်ေြပာင်လက်လက်ြဖူ၏။ ၃၀ ေမာေ ှ ှ င့် ဧလိယတည်းဟေသာ

လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဘန်းအသေရ ှ င့်ထင် ှ ား၍၊ ၃၁ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတေဆွးေ ွးလျက်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေတ့ေတာ်မမည်အေကာင်းအရာကိ ေြပာ က၏။ ၃၂ ေပတ ှ င့်

သ၏အေဘာ်တိ့သည် မျက်စိေလးလန်သြဖင့် တငိက်ငိက် ှ ိ က၏၊ ိးေသာအခါ

ဘန်း အသေရေတာ်ကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့် ရပ်ေနေသာလ ှ စ်ေယာက်ကိ၎င်း

ြမင် က၏။ ၃၃ ထိသတိ့သည် အထံေတာ်မှသွား ကစဥ်၊ ေပတ က၊ သခင်၊

ဤအရပ်၌ေနဘွယ်ေကာင်းပါ၏။ ကိယ် ေတာ်ဘိ့တဲတေဆာင်၊ ေမာေ ှ ဘိ့တေဆာင်။

ဧလိယဘိ့တေဆာင်၊ တဲသံးေဆာင်ကိ အက ်ပ်တိ့ ေဆာက်လပ် ပါရေစဟ ေယာင်ယမ်း၍

ေလာက်ေလ၏။ ၃၄ ထိသိ့ေလာက် ပီးမှ မိဃ်းတိမ်သည် သတိ့ကိလမ်းမိး၍၊ ေမာေ ှ ှ င့်

ဧလိယသည်တိမ်ထဲသိ့ဝင်သည်ကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေကာက်ြခင်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

၃၅ဤသကား ငါ၏ချစ်သားေပတည်း။ သ၏ စကားကိနားေထာင် ကေလာ့ဟ မိဃ်းတိမ်က

အသံေတာ် ြဖစ်ေလ၏။ ၃၆ ထိအသံေတာ်ြဖစ်သည် ခဏြခင်းတွင်၊ ေယ သည်

တေယာက်တည်း ှ ိေတာ်မ၏။ တပည့်ေတာ်တိ့ သည် မိမိတိ့ြမင်ေသာအရာကိဝှက်ထား၍၊

ထိကာလ၌ အဘယ်သအားမ မကားမေြပာဘဲေနက၏။ ၃၇ နက်ြဖန်ေန့၌

ေတာင်ေပကဆင်း က ပီးလ င်၊ များစွာေသာလအစအေဝးသည် ကိယ်ေတာ်ကိ ခရီး

ဦး ကိ ပ၏။ ၃၈ လအစအေဝး၌ ပါေသာသတေယာက်က၊ အ ှ င်ဘရား၊

အက ်ပ်၏သားကိ ကည့် ေတာ်မမည် အေကာင်း အက ်ပ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ အက ်ပ်၌

သားတေယာက်တည်း ှ ိပါ၏။ ၃၉ နတ်ဘမ်းစားသြဖင့် သသည် တ်ခနဲေအာ်ဟစ်၍၊

အြမုတ်ထွက်လျက်ေတာင့် မာြခင်းသိ့ ေရာက်တတ် ပါ၏။ ထိသိ့ နာကျင်စွာ ှ ိပ်စက် ပီးမှ

နတ်သည်အလွန် သွားခဲ၏။ ၄၀ ထိနတ်ကိ ှ င်ထတ်ပါမည်အေကာင်း တပည့်ေတာ်တိ့အား

အက ်ပ်ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း သတိ့ သည် မတတ် ိင် ကပါဟ ေအာ်ဟစ်လျက်

ေလာက်ေလ၏။ ၄၁ ေယ ကလည်း၊ ယံ ကည်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ေဖာက်ြပန်ေသာအမျိုး၊

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ အဘယ်မ ကာလ ပတ်လံး ေနရမည်နည်း။ သင်တိ့ကိ

အဘယ်မ ကာလပတ်လံး သည်းခံရမည်နည်း။ သင်၏သားကိ ငါ့ထံသိ့

ယခ့ဲဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၂ သငယ်လာစဥ်ပင်နတ်ဆိးသည် ေြမေပ မှာလဲှ၍

ေတာင့် မာေစ၏။ ေယ သည် ညစ် းေသာနတ်ကိ ဆံးမ၍ ထိသငယ်ကိ

ချမ်းသာေစ ပီးမှ အဘအား အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၄၃ လအေပါင်းတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ မဟာတန်ခိးေတာ်ကိ ြမင်၍ မိန်းေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ က၏။

၄၄ ထိသိ့ေယ ပေတာ်မသမ ကိ လအေပါင်းတိ့သည် အ့ံသချီးမွမ်း ကစဥ်

တပည့် ေတာ်တိ့အား၊ သင်တိ့ သည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်မှတ်မိ ကေလာ့။ လသားကိ

လတိ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ရေသာအချိန်နီး ပီဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၄၅ ထိစကားေတာ်၏

အနက်မထင် ှ ားသြဖင့် တပည့် ေတာ်တိ့သည် နားမလည်မရိပ်မိဘဲေနက၏။ အနက်

ကိလည်းမေမးမေလာက်ဝ့ံ က။ ၄၆ ထိအခါ အဘယ်သသည် သာ၍ ကီးြမတ်အ့ံနည်းဟ

တပည့် ေတာ်တိ့သည် အချင်းချင်းြငင်းခံ က၏။ ၄၇ ေယ သည် သတိ့အ ကံအစည်ကိ

သိြမင်လ င်၊ သငယ်တေယာက်ကိယ၍ မိမိအနား၌ထား ပီးမှ၊ ၄၈ အကင်သသည်

ငါ့မျက် ှ ာကိေထာက်၍ ဤသငယ်ကိလက်ခံ၏၊ ထိသသည် ငါ့ကိပင်လက်ခံ၏။ ငါ့ကိ

လက်ခံေသာသသည်လည်း ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိပင်လက်ခံ၏။ သင်တိ့တွင်

အငယ်ဆံး ေသာသ သည်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာ သြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၉

ေယာဟန်ကလည်း၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ နာမကိ အမီှ ပ၍ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်ေသာသ
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တေယာက်ကိ အက ်ပ်တိ့ေတွပ့ါ၏။ သသည် အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတ မလိက်ေသာေကာင့်

အက ်ပ်တိ့ ြမစ် တားကပါ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၅၀ ေယ က၊ ထိသကိမြမစ်တားက ှ င့် ။

သင်တိ့ ရန်သဘက်၌မ ှ ိေသာသသည် သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၁

ေကာင်းကင်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံေတာ်မေသာအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့

တ က အ့ံေသာငှါ သေဘာထားေတာ်မ၏။ ၅၂ ေ ှ ေ့တာ်သိ့ တမန်ေတာ်တိ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏အဘိ့ကိ ြပင်ဆင် ြခင်းငှါသွား၍

ှ မာရိ ွာတ ွာသိ့ဝင် က၏။ ၅၃ ကိယ်ေတာ်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့သွားအ့ံေသာ

အြခင်းအရာကိ ထိ ွာသားတိ့သည် ေထာက်၍ လက်မခံက။ ၅၄ ထိအေကာင်းကိ

တပည့် ေတာ်ယာကပ်၊ ေယာဟန်တိ့သည်ြမင်လ င်၊ သခင်၊ ဧလိယပသက့ဲသိ့

အက ်ပ်တိ့သည် ေကာင်းကင်မှမီးကျေစ၍ ထိသတိ့ကိ ေလာင်းေစြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေတာ်မသေလာဟ ေလာက် ကေသာ်၊ ၅၅ ေယ သည် လှည့်ကည့်၍၊ သင်တိ့သည်

ကိယ်စိတ်သေဘာကိ ကိယ်မသိက၊လသားသည်လတိ့၏အသက်ကိသတ်အ့ံေသာငှါ

ကလာသည်မဟတ်။ ကယ်တင်အ့ံေသာငှါ ကလာသည်ဟ ဆံးမေတာ်မ ပီးမှ၊ ၅၆

အြခားေသာ ွာသိ့ ကေတာ်မ၏။ ၅၇ လမ်း၌သွား ကစဥ် လတဦးက၊ သခင်

ကိယ်ေတာ် ကေတာ်မရာအရပ်ရပ်သိ့ အက ်ပ်လိက်ပါမည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၅၈

ေယ ကလည်း၊ ေြမေခွးသည်ေြမတွင်း ှ ိ၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက်သည်

နားေနရာ အရပ် ှ ိ၏ လသားမကား ေခါင်းချရာမ မ ှ ိဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၉

အြခားေသာသကိ၊ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ထိသက၊ သခင်၊

အက ်ပ်အဘကိ ေ ှ ့ဦးစွာသွား၍ သဂဟ်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မပါဟ

ေလာက်ေလေသာ်၊ ၆၀ ေယ က၊ လေသတိ့သည် မိမိလေသတိ့ကိ သ ဂဟ်ပါေလေစ။

သင်မကားသွား၍ ဘရားသခင့် ိင်ငံ ေတာ်၏အေကာင်းကိ ေဟာေြပာေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆၁ အြခားေသာသကလည်း၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်ေနာက်သိ့

အက ်ပ်လိက်ပါမည်။ သိ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်အိမ်၌ ှ ိရစ်ေသာသတိ့ကိ အရင်သွား၍

အခွင့် ပန်ပါရေစဟ ေလာက်လ င်၊ ၆၂ ေယ က၊ ထွန်ကိင်းကိ ကိင်လျက်ေနာက်သိ့

လှည့် ၍ကည့် ေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့် မထိက်မတန်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ထိေနာက်မှ သခင်ဘရားသည် အြခားေသာတပည့် ေတာ် ခနစ်ကျိပ်တိ့ကိ

ခန့်ထားေတာ်မ၍၊ ကိယ် တိင် ကေလအ့ံေသာ မိ့ ွာအရပ်ရပ်တိ့သိ့ ေ ှ ေ့တာ်၌

ှ စ်ေယာက်စီ ှ စ်ေယာက်စီ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၂ သတိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

စပါးရိတ်စရာများစွာ ှ ိ၏။ ရိတ်ေသာသတိ့သည်နည်း က၏။ ထိ ေကာင့်

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့ကိ စပါးရိတ်ေစြခင်းငှါ စပါး ှ င် ေစလတ်ေတာ်မမည်အေကာင်း

ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၃သင်တိ့သွားေလသည်အရာမှာ၊ ေတာေခွးစထဲသိ့ သိးသငယ်တိ့ကိ

ေစလတ်သက့ဲသိ့ သင်တိ့ကိ ငါေစ လတ်၏။ ၄ ေငွအိတ်၊ လွယ်အိတ်၊ ေြခနင်းတိ့ကိ

မေဆာင် က ှ င့် ။ လမ်း၌သွားစဥ်တွင် အဘယ်သကိမ တ်မ ဆက်က ှ င့် ။ ၅

မည်သည့်အိမ်သိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ဤအိမ်၌ မဂလာြဖစ်ပါေစေသာဟ ေ ှ ့ဦးစွာေြပာကေလာ့။

၆ ထိအိမ်၌မဂလာသား ှ ိလ င်၊ သင်တိ့ မက်ေသာ မဂလာသည်တည်လိမ့်မည်။ ၇ သိ့မဟတ်

သင်တိ့ထံသိ့ ြပန်လာလိမ့်မည်။ ထိအိမ်ေန၍ အစားအေသာက်စီရင်ရာကိ စားေသာက်က

ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ လပ်ေဆာင်ေသာသသည် အခကိခံထိက်ေပ၏။

တအိမ်မှ တအိမ်သိ့လှည့်လည်၍ မ သွား က ှ င့် ။ ၈ အကင် မိသိ့့သင်တိ့ဝင်၍

မိသ့ားတိ့သည်လက်ခံ၏။ ထိ မိ ့၌သင်တိ့ေ ှ မှ့ာထည့်သမ ကိ စား က ေလာ့။ ၉

လနာများကိ ချမ်းသာေပးကေလာ့။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သင်တိ့၌

တည်ေထာင်ေသာ အချိန်နီး ပီဟ သတိ့အား ေဟာေြပာကေလာ့။ ၁၀ အကင် မိသိ့့

ဝင်၍ မိသ့ားတိ့သည် လက်မခံအ့ံ၊ ထိ မိ၏့လမ်းသိ့ ထွက် ပီးလ င်၊ ငါတိ့၌ကပ်ေသာ

သင်တိ့ မိ၏့ ေြမမန့်ကိ ငါတိ့ခါလိက်၏။ ၁၁ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

သင်တိ့၏အနီးသိ့ေရာက်ေကာင်းကိ သိမှတ် ကဟ သတိ့အားေြပာကေလာ့။ ၁၂

ငါဆိသည်ကား၊ ေနာက်ဆံးေသာေန့၌ ထိ မိသ့ည် ေသာဒံ မိထ့က်သာ၍ခံရလတ့ံ။ ၁၃

အိေခါရာဇိန် မိ၊့ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ၏။ အိဇက်ဇဲဒ မိ၊့ သင်သည်အမဂလာ ှ ိ၏။

အေကာင်း မကား၊ သင်တိ့တွင် ေြပေသာတန်ခိးကိ တ မိ့ ှ င့် ဇိဒန် မိတိ့့တွင် ြပဘးလ င်၊

ထိ မိတိ့့သည် ေ ှ းကာလ၌ ေလာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်၍၊ ြပာထဲမှထိင်လျက်

ေနာင်တရကလိမ့်မည်။ ၁၄ တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ သင်တိ့သည်

တ မိ့ ှ င့် ဇိဒန် မိထ့က်သာ၍ ခံရကလတ့ံ။ ၁၅ အိကေပရေနာင် မိ၊့ သင်သည်

မိဃ်းေကာင်းကင်တိင်ေအာင် ေြမာက်စားြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊ မရဏ ိင်ငံတိင်ေအာင်

ှ ိမ့်ချြခင်းကိ ခံရလတ့ံ။ (Hadēs g86) ၁၆သင်တိ့၏စကားကိ နားေထာင်ေသာသသည်

ငါ့စကားကိ နားေထာင်၏။ သင်တိ့ကိ ပယ်ေသာသသည် ငါ့ကိပယ်၏။

ငါ့ကိပယ်ေသာသသည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ပယ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိခနစ်ကျိပ်ေသာ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် ြပန်လာ၍၊ သခင်၊

ကိယ်ေတာ်၏ နာမအားြဖင့် အက ်ပ်တိ့သည် နတ်ဆိးကိပင် ိင်ပါသည်ဟ ေလာက်က၏။

၁၈ ေယ ကလည်း၊ စာတန်သည် လ ပ်စစ်က့ဲသိ့ ေကာင်းကင်မှကျသည်ကိ ငါြမင် ပီ။ ၁၉

သင်တိ့သည် ေ မ၊ ကင်း မီးေကာက်တိ့ကိ ိင်ရေသာအခွင့် ှ င့် ရန်သများကိ ိင်ရေသာ

အခွင့်တန်ခိးကိ ငါေပး၏။ သင်တိ့ကိ အဘယ်ေဘးမ မ ှ ဥ်းဆဲရ။ ၂၀ သိ့ေသာ်လည်း

နတ်ဆိးကိ ိင်ရေသာေကာင့်သာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ၊ သင်တိ့၏ နာမည်များ

သည် ေကာင်းကင်စာရင်း၌ ဝင်သည်ကိ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိအခါေယ သည် ဝမ်းေြမာက်ေတာ်မြခင်း စိတ် ှ ိသြဖင့် ၊

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ အစိးရေတာ်မ ေသာအဘ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ပညာအလိမာ ှ င့် ြပည့် စံေသာသတိ့အား ဤအရာများကိ ထိမ်ဝှက်ကွယ်ထား လျက်

သငယ်တိ့အားေဘာ်ြပေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ်ချီးမွမ်းပါ၏။

ထိသိ့အလိေတာ် ှ ိေသာေကာင့် မှန်ပါ၏။ အဘ။ ၂၂ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ငါ၌အပ်ေတာ်မ ပီ။ သားေတာ်ကား အဘယ်သြဖစ် သည်ကိ

ခမည်းေတာ်မှတပါးအဘယ်သမ မသိ။ ခမည်းေတာ်ကားအဘယ်သြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ၊

သားေတာ် ှ င့် သားေတာ်သည် လင်းေစလိေသာသမှတပါး အဘယ်သမ မသိဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့ကိလှည့်ကည့်၍၊ ယခြမင်သမ ေသာအရာတိ့ကိ

သင်တိ့ြမင်ေသာေကာင့် သင် တိ့မျက်စိသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၂၄ ငါဆိသည်ကား၊

သင်တိ့ြမင်ရေသာအရာတိ့ကိ ပေရာဖက်များ ှ င့် ှ င်ဘရင်များတိ့သည် ြမင်ြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေသာ်လည်း မြမင်ရက။ သင်တိ့ ကားရေသာအရာတိ့ကိ ကားြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေသာ်လည်း မကားရက ဟ တပည့် ေတာ်တိ့အားသာ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅

တရံေရာအခါ ကျမ်းတတ်တေယာက်သည်ထ၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ ထာဝရအသက်ကိ

အေမွခံရအ့ံေသာငှါ အက ်ပ်သည် အဘယ်အမကိ ပရပါမည်နည်းဟ ကိယ်ေတာ်ကိ

စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှါ ေမးေလာက်ေသာ်၊ (aiōnios g166) ၂၆ ကိယ်ေတာ်က၊

ပညတိကျမ်း၌ အဘယ်သိ့လာသနည်း။ သင်သည်အဘယ်သိ့ ဘတ်သနည်းဟ ေမး

ေတာ်မလ င်၊ ၂၇ ထိသက၊ သင်၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားကိ စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ၊

အစွမ်းသတိ ှ ိသမ ၊ ဥာဏ် ှ ိ သမ ှ င့် ချစ်ေလာ့။ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိယ် ှ င့်အမ

ချစ်ေလာ့ဟ ြပန်ေလ ာက်ေလ၏။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်ကလည်၊ သင်၏စကားသည် မှန်ေပ၏။

ထိသိ့ ပလ င် အသက်ကိရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိသကလည်၊ အဘယ်သသည်

အက ်ပ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသြဖစ်ပါသနည်းဟ မိမိအြပစ်မ ှ ိဟန် လိေသာစိတ် ှ င့်

ေယ ကိေလာက်ြပန်ေသာ်။ ၃၀ ေယ က၊ လတေယာက်သည် ေယ ှ လင် မိမှ့

ေယရိေခါ မိသိ့့သွားရာတွင် ထားြပ ှ င့် ေတွ့ ကံေလ ၏။ ထားြပတိ့သည်

ထိသ၏အဝတ်ကိခ တ်၍ နာကျင်စွာ ိက်နက် ပီးမှ ေသလမတတ် ှ ိေသာအခါ ပစ်ထား၍

သွား က၏။ ၃၁ ထိလမ်းသိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်တေယာက်သည် အမှတ်တမ့ဲသွား၍

ထိလနာကိြမင်လ င် လဲေ ှ ာင်၍ သွား ေလ၏။ ၃၂ ထိနည်းတ ေလဝိလတေယာက်သည်

ထိအရပ်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ လာ၍ကည့်ြမင်လ င် လဲွေ ှ ာင်၍ သွားေလ၏။

၃၃ ှ မာရိ လတေယာက်သည် ခရီးသွားရာတွင် ထိလနာ ှ ိရာသိ့ေရာက်၍

ြမင်ေသာအခါ၊ က ဏာစိတ် ှ ိသည် ှ င့် ၊ ၃၄ ချဥ်းကပ်၍ သ၏အနာများကိ

ဆီ ှ င့် စပျစ်ရည်ထည့်လျက် အဝတ် ှ င့် စည်း ပီးလ င်၊ မိမိတိရစာန် ေပ မှာ တင်၍

စရပ်တခသိ့ ေဆာင်သွား ပစေလ၏။ ၃၅ နက်ြဖန်ေန့၌ ထွက်သွားေသာအခါ၊

ေဒနာရိ ှ စ်ြပားကိထတ်၍ စရပ် ှ င်အား ေပးလျက်၊ ဤသကိ ကည့် ပစပါ။

ကန်သမ ကိငါြပန်လာေသာအခါ ဆပ်ေပးမည်ဟဆိ၏။ သင်သည်အဘယ်သိ့ထင်သနည်း။

၃၆ ထိသသံးေယာက်တိ့တွင် အဘယ်သသည် ထားြပလက်သိ့ေရာက်ေသာသ ှ င့်
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စပ်ဆိင်ေသာသြဖစ် သနည်းဟ ြပန်၍ေမးေတာ်မလ င်၊ ၃၇ ကျမ်းတတ်ကလည်၊

လနာကိသနားေသာသသည် စပ်ဆိင်ေသာသြဖစ်ပါ၏ဟေလာက်ေသာ် ေယ က၊

သင်သည်သွား၍ ထိနည်းတပေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၈ ေယ သည် တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်

ခရီးသွား ကစဥ် ွာတ ွာသိ့ဝင်ေသာ်၊ မာသအမည် ှ ိေသာ မိန်းမတဦး သည် မိမိအိမ်၌

ကိယ်ေတာ်ကိဧည့် ခံေလ၏။ ၃၉ ထိမိန်းမ၌ မာရိအမည် ှ ိေသာ ညီမတေယာက် ှ ိ၏။

ထိမာရိသည် ေယ ၏ေြခေတာ်ရင်း၌ ထိင်၍ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်လျက်ေန၏။ ၄၀

မာသမကား၊ လပ်ေကးြခင်းအမများ၌ စိတ်ပပန်ြခင်း ှ ိသြဖင့် အထံေတာ်သိ့ချဥ်းကပ်၍၊

သခင်၊ အကန်မ၏ညီမသည်၊ ကန်မတေယာက်တည်း လပ်ေကးေစြခင်းငှါ

ကန်မပစ်ထားသည်အရာကိလျစ်လျူေသာ စိတ် ှ ိေတာ်မသေလာ။သသည် ကန်မကိ

ကညီမည့်အေကာင်း အမိန့်ေတာ်မပါဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၄၁ ေယ က၊ မာသ၊ မာသ၊

သင်သည် များစွာေသာအမတိ့၌ စိးရိမ်၍ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံရ၏။ လိေသာ

အရာတခတည်း ှ ိ၏။ ၄၂ မာရိမကား၊ ေကာင်းေသာအဘိ့ကိ ေ ွးယ ပီ။ ထိအဘိ့ကိ

အဘယ်သမ မ တ်မယရာဟ မိန့်ေတာ်မ ၏။

၁၁ တရံေရာအခါ ကိယ်ေတာ်သည် တစံတခေသာအရပ်တွင်

ဆေတာင်းေတာ်မ ပီးလ င်၊ တပည့် ေတာ် တ ေယာက်က၊ သခင်၊

ဆေတာင်းေစြခင်းငှါ ေယာဟန်သည်မိမိတပည့်တိ့အား နည်းေပးသက့ဲသိ့ အက ်ပ်တိ့အား

နည်းေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၂ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည်ဆေတာင်းလ င်

မက်ဆိရမည်မှာ၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မေသာ အက ်ပ်တိ့အဘ၊ ကိယ်ေတာ်၏

နာမေတာ်အား ိေသေလးြမတ်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ိင်ငံေတာ် တည်ေထာင် ပါေစေသာ။ ၃

အလိေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ြပည့်စံသက့ဲသိ့ ေြမ ကီးေပ မှာ ြပည့် စံပါေစေသာ။

အသက်ေမွး ေလာက်ေသာအစာကိ အက ်ပ်တိ့အား ေနရ့က် အစဥ်အတိင်း

ေပးသနားေတာ်မပါ။ ၄ အက ်ပ်တိ့ကိ ြပစ်မှားေသာသ ှ ိသမ တိ့၏ အြပစ်ကိ

အက ်ပ်သည်လတ်ေသာေကာင့် ၊ အက ်ပ် တိ့၏အြပစ်များကိ လတ်ေတာ်မပါ။

အြပစ်ေသွးေဆာင်ရာသိ့ မလိက်မပါေစဘဲ၊ မေကာင်းေသာအမအရာ မှလည်း

ကယ် တ်ေတာ်မပါဟ ဆေတာင်း ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့တွင် တစံတေယာက်ေသာသ၌ အေဆွခင်ပွန်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ သန်း ေခါင်အချိန်တွင်

ထိအေဆွခင်ပွန်း၏ အိမ်သိ့သွား ပီးလ င်၊ အေဆွ၊ ၆ အက ်ပ်အဆွခင်ပွန်းတေယာက်သည်

ခရီးမှလာ၍ အက ်ပ်ထံသိ့ေရာက်ပါ ပီ။ သကိ့ ေကးစရာ မ ှ ိေသာေကာင့်

မန့်သံးလံးေချး ှ င့် ပါဟဆိေသာ်၊ ၇ အိမ် ှ င်ကလည်း၊ ငါ့ကိမေ ှ ာင့် ှ က် ှ င့် ။

တံခါးပိတ်လျက် ှ ိ၏။ ငါ့သားသမီးတိ့သည် ငါ ှ င့် အိပ်လျက် ှ ိ က၏။ ငါထ၍

သင့်အားမေပး ိင်ဟ အိမ်ထဲက ြပန်ေြပာသည်အရာမှာ၊ ၈ ငါဆိသည်ကား၊

အေဆွခင်ပွန်းြဖစ်သည်ကိေထာက်၍ မထ၊ မေပးေသာ်လည်း၊ အားမေလျာ့ဘဲ

ေတာင်း၍ေနေသာေကာင့် ထ၍လိချင်သမ ကိ ေပးလိမ့်မည်။ ၉တဖန်ငါဆိသည်ကား၊

ေတာင်း ကေလာ့။ ေတာင်းလ င်ရမည်။ ှ ာ ကေလာ့။ ှ ာလ င်ေတွမ့ည်။ တံခါး

ကိေခါက်ကေလာ့၊ ေခါက်လ င်ဖွင့် မည်။ ၁၀ ေတာင်းေသာသမည်သည်ကားရ၏။

ှ ာေသာသလည်းေတွ၏့။ ေခါက်ေသာသအားလည်း တံခါးကိ ဖွင့်၏။ ၁၁သင်တိ့တွင်

အဘြဖစ်ေသာသ၌သားသည် မန့်ကိေတာင်းလ င် အဘသည်ေကျာက်ကိေပးမည်ေလာ့။

ငါးကိေတာင်းလ င် ငါးအစား၌ ေ မကိေပးမည်ေလာ့။ ၁၂ ဥကိေတာင်းလ င်

ကင်း မီးေကာက်ကိ ေပးမည်ေလာ။ ၁၃ သင်တိ့သည် အဆိးြဖစ်လျက်ပင်

ကိယ်သားတိ့အား ေကာင်းေသာအရာကိ ေပးတတ်လင်၊ ထိမ မက ေကာင်းကင်ဘံ၌

ှ ိေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘသည် ဆေတာင်းေသာသတိ့အား သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

သာ၍ ေပးေတာ်မမည် မဟတ်ေလာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တရံေရာအခါ

စကားအေသာနတ်ဆိးကိ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍၊ နတ်ဆိးထွက်သည်ေနာက် အေသာသ သည်

စကားေြပာ၏။ အစအေဝးတိ့သည်လည်း အ့ံ သက၏။ ၁၅ အချို ့တိ့က ဤသသည်

နတ်ဆိးမင်း ေဗလေဇဗလကိ အမီှ ပ၍ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်ဟ ဆိက၏။ ၁၆

အချို ့တိ့သည်လည်း၊ စံစမ်းေ ှ ာက်ယှက်ြခင်းငှါ မိဃ်းေကာင်းကင်ကြဖစ်ေသာ

နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်း က၏။ ၁၇ ထိသတိ့၏စိတ်ကိ သိေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

တိင်း ိင်ငံမည်သည်ကား၊ မိမိ ှ င့် မသင့် မတင့် ကဲွြပားလ င် ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်၊

အိမ်မည်သည်ကား၊ မိမိ ှ င့် မသင့် မတင့် ကဲွြပားလ င်လဲလိမ့်မည်။ ၁၈ ငါသည်

ေဗလေဇဗလကိ အမီှ ပ၍ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်ဟသင်တိ့ဆိသည်အတိင်း၊ စာတန်

သည် မိမိ ှ င့် မသင်မတင့် ကဲွြပားလ င် သ၏ ိင်ငံသည် အဘယ်သိ့တည် ိင်မည်နည်း။ ၁၉

ငါသည် ေဗလေဇဗလကိ အမီှ ပ၍ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊

သင်တိ့၏သားတိ့သည် အဘယ်သကိအမီှ ပ၍ ှ င်ထတ်ကသနည်း။ထိေကာင့် သတိ့သည်

သင်တိ့အားတရားစီရင်ေသာသြဖစ် က လိမ့်မည်။ ၂၀ ငါသည် ဘရားသခင်၏

လက် ိးေတာ်အားြဖင့် နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်သည်မှန်လ င်၊ အကယ်စင်စစ် သင်တိ့၌

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်တည်ချိန် ေရာက်ေလ ပီ။ ၂၁ သရဲသည် လက်နက်စံ ှ င့်

မိမိအိမ်ဦး၌ ေစာင့် ေနစဥ်အခါ သ၏ဥစာသည် လံ ခံစွာ ှ ိ၏။ ၂၂ သထ့က်

တတ်စွမ်း ိင်ေသာသသည်လာ၍ သကိ့ေအာင် ပီးမှ၊ သကိးစားေသာ လက်နက်စံကိ သိမ်း

ယ၍ ဥစာပရိကံများကိ ခဲွေဝလိမ့်မည်။ ၂၃ ငါ့ဘက်၌ မေနေသာသသည် ငါ့ရန်ဘက်ြဖစ်၏။

ငါ ှ င့်အတ မစမသိမ်းေသာသသည် ကဲြဖန့်ေသာသ ြဖစ်၏။ ၂၄ညစ် းေသာနတ်သည်

လထဲကထွက်လ င်၊ ေြခာက်ကပ်ေသာအရပ်တိ့၌လည်၍ ငိမ်သက်ြခင်းကိ ှ ာတတ်၏။

မေတွလ့ င်၊ ငါသည်ထွက်ခ့ဲေသာ ေန မဲအိမ်သိ့ြပန်ရဦးမည်ဟဆိ၍၊ ၂၅ ေရာက်ေသာအခါ၊

ထိအိမ်သည် သတ်သင်ြပင်ဆင်လျက် ှ ိသည်ကိ ေတွေ့သာ်၊ ၂၆ မိမိထက်သာ၍

ညစ် းေသာနတ်ဆိးခနစ်ေယာက်ကိ ေခ ပီးလ င် ထိလထဲသိ့ဝင်၍ ေနက၏၊ ထိ

လ၏ေနာက်ြဖစ်ဟန်သည် ေ ှ ့ြဖစ်ဟန်ထက်သာ၍ ဆိးသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇

ထိသိ့မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင် မိန်းမတေယာက်သည် လအစအေဝးထဲကေခ ၍

ကိယ်ေတာ်ကိ လွယ်ေသာ ဝမ်း ှ င့် စိ့ေတာ်မေသာသားြမတ်သည် မဂလာ ှ ိပါ၏ဟ

ေလာက်လ င်၊ ၂၈ ကိယ်ေတာ်က၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

နာ၍ကျင့် ေစာင့် ေသာသသည် ြမတ်စွာ ေသာ မဂလာ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၉ လအစအေဝးတိ့သည် ထထပ်လျက် ှ ိ ကေသာအခါ ကိယ်ေတာ်က၊

ဤလမျိုးသည် ဆိးညစ်ေသာအမျိုး ြဖစ်၏။ နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်းသည်မှာ

ပေရာဖက်ေယာန၏ နိမိတ်လကာမှတပါး အဘယ်လကဏာကိမ သတိ့အားမြပရာ။ ၃၀

ေယာနသည် နိေနေဝ မိသ့ားတိ့အား နိမိတ်လကဏာြဖစ်သက့ဲသိ့ လသားသည်

ဤလမျိုးအား ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၁ တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ ေတာင်ြပည်ကိ

အစိးရေသာမိဖရားသည် ဤလမျိုးတဘက်၌ထ၍ အ ံ းခံေစလတ့ံ။ အေကာင်းမကား။

ထိမိဖရားသည် ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး၏ ပညာစကားကိ နားေထာင်ြခင်းငှါ

ေြမ ကီးစွန်းမှလာ၏။ဤအရပ်၌ကား၊ ေ ှ ာလမန်ထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသ ှ ိ၏။ ၃၂

တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာအခါ နိေနေဝ မိသ့ားတိ့သည် ဤလမျိုးတဘက်၌ထ၍

အ ံ းခံေစလတ့ံ။ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် ေယာန ေဟာေြပာေသာ စကားေကာင့်

ေနာင်တရက၏။ ၃၃ ဤအရပ်၌ကား ေယာနထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသ ှ ိ၏။

ဆီမီးထွန်း၍ ကွယ်ရာ၌ဖံးထားေလ့မ ှ ိ။ ေတာင်းဇလားေအာက်၌လည်း ထားေလ့မ ှ ိ။

ဝင်လာေသာသသည် အလင်းကိရေစြခင်းငှါ ဆီမီးခံအေပ မှာ တင်ထားေလ့ ှ ိ၏။ ၃၄

ကိယ်၏ဆီမီးကား၊ မျက်စိတည်း။ ထိေကာင့် မျက်စိ ကည်လင်ေသာအခါ

တကိယ်လံးလင်းလိမ့်မည်။ မျက်စိေြမး ှ က်ေသာအခါ တကိယ်လံးမိက်လိမ့်မည်။ ၃၅

ကိယ်၌ ှ ိေသာအလင်းကိ ေမှာင်မိက်မြဖစ်ေစြခင်းငှါ သတိ ပေလာ့။ ၃၆

အဂါတခမ မမိက်ဘဲ တကိယ်လံးလင်းလ င်၊ ဆီမီး၏အေရာင် ှ င့် လင်းေစသက့ဲသိ့

လံးလံးလင်းလျက် ှ ိလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ ထိသိ့မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင်

ဖရိ ှ ဲတေယာက်သည် အစာကိသံးေဆာင်ေတာ်မေစြခင်းငှါ ကိယ်ေတာ်ကိ ေခပင့်လ င်၊

သ၏အိမ်သိ့ က၍ စားပဲွ၌ ေလျာင်းေတာ်မ၏။ ၃၈ အစာကိမစားမီှ ေဆးြခင်းကိ

ပေတာ်မမသည်ကိ ဖာရိ ှ ဲသည်ြမင်လ င် အ့ံ သေလ၏။ ၃၉ သခင်ဘရားကလည်း၊

ဖာရိ ှ ဲြဖစ်ေသာ သင်တိ့သည် ဖလား၊ လင်ပန်းကိအြပင်၌ ေဆးေကာက၏။

အတွင်း၌ကား လယြခင်း၊ ဆိးညစ်ြခင်း ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိ၏။ ၄၀ လမိက်တိ၊့ အြပင်ကိ

ဖန်ဆင်းေသာသသည် အတွင်းကိလည်း ဖန်ဆင်းေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ၄၁

သာ၍ေကာင်းေသာနည်းမကား၊ တတ် ိင်သမအတိင်း ဆင်းရဲသားတိ့အား စွန့် ကဲကေလာ့။

သိ့ ပလ င် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည် သင်တိ့အားသန့် ှ င်း ကလိမ့်။ ၄၂ ဖာရိ ှ ဲတိ၊့

သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ပင်စိမ်း ွက်၊ လျူ ွက်မျိုးမှစ၍

ြမက်ပင် အမျိုးမျိုးကိ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ လကသည်တွင်၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊
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ဘရားသခင်ကိချစ်ြခင်းအမကိကား လှပ်၍ ထားက၏။ အရင်ဆိေသာအရာတိ့ကိ

မလှပ်မထား၊ ေနာက်ဆိေသာအရာတိ့ကိ ကျင့် ရမည်။ ၄၃ ဖာရိ ှ ဲတိ၊့ သင်တိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ တရားစရပ်၌ ြမင့် ြမတ်ေသာေနရာ ထိင် ရာကိ၎င်း၊

ေဈး၌ ိေသစွာ တ်ဆက်ြခင်းကိ၎င်း ှ စ်သက်က၏။ ၄၄သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ မထင် ှ ားေသာ သချုင်းတွင်း ှ င့်တက၏။ ထိတွင်းအေပ မှာ

သွားလာေသာသတိ့သည် သချုင်းတွင်း ှ ိမှန်းကိမ မသိကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅

ကျမ်းတတ်တေယာက်ကလည်း၊ အ ှ င်ဘရား ထိသိ့ဆိလ င် အက ်ပ်တိ့ကိပင်

က့ဲရဲအ့ြပစ်တင်ေတာ်မ ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၄၆ ကျမ်းတတ်တိ၊့ သင်တိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ထမ်းခဲေသာ ဝန်ကိသတပါး အေပ မှာ

တင်တတ်၏။ ၄၇ ကိယ်လက်ဖျား ှ င့် မ မတိ့ က။ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ ပေရာဖက်တိ့၏ သချုင်းများကိတည်လပ်၍၊ သင်တိ့၏

ဘိးေဘးများသည် သတိ့ကိသတ်က၏။ ၄၈အကယ်စင်စစ် သင်တိ့သည် ဘိးေဘးတိ့၏

အပအမကိလက်ခံ က၏။ ဘိးေဘးတိ့သည် ပေရာဖက် များကိ သတ်က ပီ။

သင်တိ့မကား၊ သချုင်းတိ့ကိ တည်လပ်က၏။ ၄၉ ထိေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏

ဥာဏ်စီရင်ေတာ်မသည်ကား၊ ပေရာဖက်၊ တမန်ေတာ်တိ့ကိ သတိ့ ှ ိရာသိ့ ငါေစလတ်မည်။

သတိ့သည် ထိပရာဖက်၊ တမန်ေတာ်အချို ့တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ကလိမ့်မည်။ အချို ့တိ့ကိ

သတ်က လိမ့်မည်။ ၅၀ ထိေကာင့် ၊ အာေဗလ၏ အေသွးမှစ၍၊ ယဇ်ပလင် ှ င့်

အိမ်ေတာ်၏အကား၌ သတ်ခ့ဲ ပီးေသာ ဇာခရိ ၏အေသွးတိင်ေအာင် ကမာဦးမှစ၍

သွန်း ပီးေသာ ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့၏အေသွးေကာင့် ယခြဖစ်ေသာ လတိ့သည်

စစ်ေကာြခင်းကိ ခံရကမည်။ ၅၁ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယခြဖစ်ေသာလတိ့သည်

ထိစစ်ေကာြခင်းကိခံရကမည်။ ၅၂ ကျမ်းတတ်တိ၊့ သင်တိ့သည် အမဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ ပညာဖွင့် ေသာ ေသာ့ကိ သိမ်းထား က ပီ။ မိမိတိ့လည်းမဝင်၊

ဝင်လိေသာသတိ့ကိလည်း ဆီးတားကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၃ ထိသိ့

ပရိတ်သတ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင် ကျမ်း ပဆရာ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိသ့ည် ကိယ်ေတာ်၌အြပစ်

တင်ခွင့် ကိ ရမည်အေကာင်း၊ ၅၄ ေချာင်းေြမာင်းလျက် စကားေတာ်ကိဘမ်းြခင်းငှါ

ှ ာ ကံလျက်၊ ကျပ်ကျပ်တိက်တွန်း၍ အရာရာတိ့၌ ေမးစစ်က၏။

၁၂ ထိအခါ အတိင်းမသိများစွာေသာ လတိ့သည်စေဝး၍ အချင်းချင်း

နင်းမိမတတ် ေနကသည် ှ ိေသာ်၊ ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ လ ို ့ဝှက်ြခင်းတည်းဟေသာ ဖာရိ ှ ဲတိ့၏ တေဆးကိ ေ ှ ့ဦးစွာ

ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၂ ဖံးထားလျက် ှ ိသမ တိ့သည် ပွင့် လိမ့်မည်။ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌

ှ ိသမ တိသ့ည်လည်း ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၃ ေမှာင်မိက်၌ သင်တိ့ေြပာသမ ေသာအရာများကိ

သတပါးတိ့သည်အလင်း၌ နား ကားကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည် အခန်းထဲမှာ နားအပါး၌

ေြပာေသာအရာများကိ အိမ်မိးေပ မှာ ဟစ်ေကာ်ကလိမ့်မည်။ ၄ ငါ့အေဆွတိ၊့ သင်တိ့အား

ငါဆိသည်ကား၊ ကိယ်ခ ာကိသတ်၍ ေနာက်တဖန် အလင်းမ ပ ိင်ေသာ သတိ့ကိ

မေကာက်က ှ င့် ။ ၅အဘယ်သကိ ေကာက်ရမည်နည်းဟမကား၊ ကိယ်ခ ာကိသတ် ပီးမှ

ငရဲထဲသိ့ ချ ိင်ေသာသကိ ေကာက်ကေလာ့။ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ထိသကိ

ေကာက်ကေလာ့။ (Geenna g1067) ၆ စာငှက်ငါးေကာင်ကိ အဿရိ ှ စ်ြပားအဘိး ှ င့်

ဝယ်ရသည်မဟတ်ေလာ။ ထိစာငှက်တေကာင်ကိမ ဘရားသခင်ေမ့ေလျာ့ေတာ်မမ။ ၇

သင်တိ့ ဆံပင်သည်လည်း အကန်အစင် ေရတွက်လျက် ှ ိ၏။ ထိေကာင့်

မေကာက်က ှ င့် ။ သင်တိ့ သည် စာငှက်အများတိ့ထက်သာ၍ ြမတ်က၏။ ၈

ငါဆိသည်ကား၊ အကင်သသည် လတိ့ေ ှ မှ့ာ ငါ့ကိဝန်ခံအ့ံ။ ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေ ှ ့ မှာ လသားသည် ထိသကိဝန်ခံမည်။ ၉ အကင်သသည်

လတိ့ေ ှ မှ့ာငါကိြငင်းပယ်အ့ံ။ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ေ ှ မှ့ာထိသကိ

ငါြငင်းပယ်မည်။ ၁၀ လသားကိ တ်ြဖင့် ြပစ်မှားေသာသမည်သည်ကား၊

အြပစ် ှ င့် လွတ်ေစြခင်းအခွင့် ကိ ရ ိင်၏။ သန့် ှ င်း ေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

က့ဲရဲေ့သာသမည်သည်ကား၊ အြပစ် ှ င့် လွတ်ေစြခင်းအခွင့် ကိ မရ ိင်ရာ။ ၁၁သင်တိ့ကိ

တရားစရပ်သိ့၎င်း၊ အကဲအမး၊ မင်းများေ ှ သိ့့၎င်း၊ ပိ့ေဆာင် ကေသာအခါ အဘယ်သိ့

ြပန် ေြပာရမည်ကိ မစိးရိမ် က ှ င့် ။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊ ထိခဏြခင်းတွင်

အဘယ်သိေ့ြပာရမည်ကိ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် အ ကံ ေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ လအစအေဝး၌ပါေသာ သတေယာက်က၊ အ ှ င်ဘရား၊ အက ်ပ်အစ်ကိသည်

အေမွဥစာကိ အက ်ပ် အား ေဝေပးပါမည်အေကာင်း အမိန့် ှ ိေတာ်မပါဟ ေလာက်လ င်၊

၁၄ ကိယ်ေတာ်က အချင်းလ၊ အဘယ်သသည် သင်တိ့အမကိ စီရင်ခဲွေဝပိင်ေသာအခွင့် ကိ

ငါ့အား အပ် ေပးသနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိမှတပါး ေလာဘလွန်ကျူးြခင်းကိ

သတိ ှ င့် ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ စည်းစိမ် ှ ိေသာ် လည်း စည်းစိမ်၌

အသက်မတည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆ တဖန် ဥပမာစကားကိ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သေဌးတဦး၌ ေြမေကာင်း၍ အသီးအ ှံ များလှ၏။ ၁၇ ထိသေဌးက၊ ငါသည် အဘယ်သိ့

ပရမည်နည်း။ အသီးအ ှံ များကိ သိထားစရာအရပ်မ ှ ိ။ ၁၈ ပမည်အ ကံမကား၊

ငါ့တိက်များကိဖျက်၍ ကျယ်ေသာတိက်တိ့ကိ တည် ပီးမှ၊ ငါ၏ အသီးအ ှံ ဥစာ

ှ ိသမ တိ့ကိ သိထားမည်။ ၁၉ ငါ့ဝိညာဥ်အားလည်း၊ အချင်းဝိညာဥ်၊ သင်သည်

ှ စ်ေပါင်းများစွာသံးေဆာင်ရန် ဥစာများကိ သိထား လျက် ှ ိ ပီ။ ငိမ်ဝပ်စွာေနေလာ့။

စားေသာက်ြခင်း၊ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပေလာ့။ ငါေြပာမည်ဟသေဌးအ ကံ ှ ိ၏။ ၂၀ ထိသိ့

အ ကံ ှ ိစဥ်တွင် ဘရားသခင်က၊ အချင်းလမိက်၊ ယေန့ညဥ့်ပင် သင်၏ဝိညာဥ်ကိ

ပ်သိမ်းရာ အချိန်ေရာက်လိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည် ြပင်ဆင်သိထားေသာ ဥစာကိ

အဘယ်သပိင်မည်နည်းဟ သေဌး အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ထိအတ ကိယ်အဘိ့

ဘ ာများကိဆည်းဖး၍၊ ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆင်းရဲေသာသ မည်သည်ကား၊

ထိသေဌး ှ င့်တသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ တဖန် တပည့် ေတာ်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ထိေကာင့် သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ စားရမည်ဟ၍အသက်အဘိ့

မစိးရိမ် က ှ င့် ။ အဘယ်သိ့ ဝတ်ရမည်ဟ၍ ကိယ်အဘိ့ မစိးရိမ် က ှ င့်ဟ ငါဆိ၏။ ၂၃

အစာထက် အသက်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။ အဝတ်ထက် ကိယ်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။

၂၄ ကျီးကန်းများကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ထိငှက်တိ့သည် မျိုးေစ့ကိမစိက်မ ကဲ၊

စပါးကိမရိတ်၊ စပါး ကျီမ ှ ိ ၊ ဘ ာတိက်မ ှ ိ။ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်သည် သတိ့ကိ

ေကးေမွးေတာ်မ၏။ ထိငှက်တိ့ထက် သင်တိ့သည် အလွန်ြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၅

အဘယ်သသည် စိးရိမ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိအသက်တာကိ တေထာင်ခန့်မ

တိးပွားေစ ိင်သနည်း။ ၂၆ ထိသိ့ အငယ်ဆံးေသာအမကိမ မတတ် ိင်လ င်

ကင်းေသာအမကိ အဘယ်ေကာင့် စိးရိမ် ကသနည်း။ ၂၇ ှ င်းပင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ကီးပွားသည်ကိ ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ထိအပင်တိ့ သည်

အလပ်လည်းမလပ်၊ ချည်ြဖစ်ေစြခင်းငှါမငင်မဝင့် ။ သိ့ေသာ်လည်း ဘန်း ကီးေသာ

ေ ှ ာလမန်မင်း ကီး အဝတ်သည် ထိအပင်တပင်မ၏အဝတ်ကိ မမီှဟ ငါဆိ၏။ ၂၈

ယံကည်အားနည်းေသာသတိ၊့ယေနအ့သက် ှ င်လျက်၊ နက်ြဖန်မီးဖိထဲသိ့ေရာက်ေသာ

ေတာြမက်ပင် ကိ ဘရားသခင်သည် ထိသိ့ေသာအဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်းေတာ်မလ င်၊ ထိမ မက

သင်တိ့ကိ အဝတ် ှ င့် ဖံးလမ်း ေတာ်မမည်မဟတ်ေလာ။ ၂၉ ထိေကာင့် အဘယ်သိ့

စားရအ့ံနည်း။ အဘယ်သိ့ ေသာက်ရအ့ံနည်းဟ၍ မ ှ ာေဖွက ှ င့် ။ ေသာကေမ

ေ ှ ာက်ြခင်းလည်း မ ှ ိ က ှ င့် ။ ၃၀ ထိအရာများကိ ေလာကီသားအမျိုးမျိုးတိ့သည်

ှ ာေဖွတတ်က၏။ ထိအရာများကိ သင်တိ့သည် အသံးလိေကာင်းကိ သင်တိ့အဘ

သိေတာ်မ၏။ ၃၁သင်တိ့မကား ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ ှ ာ ကေလာ့။ ေနာက်မှ

ထိအရာများကိ ထပ်၍ ေပးေတာ် မလတ့ံ။ ၃၂ သိးစငယ်၊ သင်တိ့သည်

မေကာက်က ှ င့် ။ သင်တိ့အဘသည် သင်တိ့အား ိင်ငံကိေပးြခင်းငှါ အလိ

ှ ိေတာ်မ၏။ ၃၃ သင်တိ့ဥစာများကိ ေရာင်း၍ ဆင်းရဲသားတိ့အား စွန့် ကဲကေလာ့။

မေဆွးမေဟာင်းတတ်ေသာ အိတ် တိ့ကိ ကိယ်သံးဘိ့ လပ်ကေလာ့။ သခိးမေရာက်၊

ပိးများမဖျက်ဆီးရာအရပ်၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ မကန်မဆံး ိင် ေသာ ဘ ာကိ

ဆည်းဖး ကေလာ့။ ၃၄ အေကာင်းမကား၊ အကင်အရပ်၌ သင်တိ့၏ဘ ာ ှ ိ၏။

ထိအရပ်သိ့ သင်တိ့စိတ် ှ လံးေရာက် တတ်၏။ ၃၅ သင်တိ့သည် ခါးပန်းစည်းလျက်၊

ဆီမီးထွန်းလျက်ေနသြဖင့် ၊ ၃၆ သခင်သည် မဂလာေဆာင်ပဲွမှ ြပန်လာ၍

တံခါးကိေခါက်ေသာအခါ ချက်ြခင်းဖွင့် ြခင်းငှါ သခင် လာမည်ကိ ေြမာ်လင့် ၍ေနေသာ

ကန်က့ဲသိ့ ှ ိေနကေလာ့။ ၃၇ အကင်ကန်တိ့သည် ေစာင့်လျက်ေနသည်ကိ

သခင်သည်ြပန်လာ၍ေတွ၏့။ ထိကန်တိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

သခင်သည် ခါးပန်းစည်းလျက် ကန်တိ့ကိ စားပဲွ၌ ေလျာင်းေစ ပီးမှ၊ ကိယ်တိင် လာ၍
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သတိ့အားလပ်ေကးလိမ့်မည်။ ၃၈ ှ စ်ချက်တီးအချိန်ြဖစ်ေစ၊ သံးချက်တီးအချိန်ြဖစ်ေစ၊

သခင်သည်လာ၍ ထိသိ့ေတွလ့ င်၊ ထိကန်တိ့ သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၃၉ အိမ် ှ င်သည်

သခိးလာမည်အချိန်နာရီကိ သိရလ င်၊ မိမိအိမ်ကိ မထွင်းမေဖာက်ေစြခင်းငှါ ေစာင့် ေန

လိမ့်မည်ကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၄၀ ထိေကာင့် သင်တိ့သည် ြပင်ဆင်လျက်ေနကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့မထင်မှတ်ေသာအချိန် ၌ လသားသည် ကလာလိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ ေပတ ကလည်း၊ သခင်၊ ဤဥပမာကိ အက ်ပ်တိ့အားသာ

မိန့်ေတာ်မသေလာ။ လအေပါင်းတိ့အား မိန့်ေတာ်မသေလာဟ ေမးေလာက်လ င်၊ ၄၂

သခင်ဘရားက၊ အိမ် ှ င်သည် မိမိအိမ်သားတိ့အား အချိန်တန်လ င် အစားအေသာက်တိ့ကိ

ေဝဖန်ေစ ြခင်းငှါ အအပ်အချုပ်ခန့်ထား၍ သစာ ှ င့် ၎င်း၊ သတိပညာ ှ င့် ၎င်း

ြပည့်စံေသာကန်ကား အဘယ်သနည်း။ ၄၃အကင်ကန်သည် ဤသိ့ ပလျက်ေနသည်ကိ

အ ှ င်သည် ြပန်လာ၍ေတွ၏့။ ထိကန်သည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၄၄ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊

အ ှ င်သည် မိမိဥစာ ှ ိသမ တိ့ကိ ထိကန်၌ အပ်လိမ့်မည်။ ၄၅ သိ့မဟတ်မကား၊

အကင်ကန်က၊ ငါ့အ ှ င်လာခဲလိမ့်မည်ဟ စိတ်ထဲ၌ ေအာက်ေမ့သည် ှ င့် ကန်ချင်း

ေယာက်ျားမိန်းမတိ့ကိ ိက်ပတ်လျက်၊ စားေသာက်ယစ်မးလျက် ေန၏။ ၄၆

ထိကန်မကည့် မေမ ာ်ေသာေနရ့က်၊ မကားမသိေသာအချိန်နာရီ၌ သခင်သည်

ေရာက်လာလ င်၊ ထိကန်ကိ ြပင်းစွာ ဆံးမကွပ်မျက်၍ သစာမ ှ ိေသာသတိ့ ှ င့်တကွ

ေနရာချလတ့ံ။ ၄၇ အကင်ကန်သည် မိမိသခင်၏ အလိကိသိလျက် ှ င့် အသင့် မေန၊

သခင်၏အလိကိ မေဆာင်၊ ထိကန် သည် များစွာေသာ ဒဏ်ကိခံရ၏။ ၄၈သခင်၏အလိကိ

မသိဘဲလျက်၊ ဒဏ်ခံထိက်ေသာအမကိ ပမိေသာသမကား၊ အနည်းငယ်ေသာ ဒဏ် ကိသာ

ခံရ၏။ အကင်သသည် အများကိဆပ်ရ၏။ အကင်သ၌ များစွာေသာဥစာကိ အပ် ှ င်း၏။

ထိသကိ များစွာေတာင်းလိမ့်မည်။ ၄၉ ေြမေပ ၌ မီးေလာင်ေစြခင်းငှါ ငါလာသတည်း။

ထိမီးမ ှ ိ မီှတိင်ေအာင် ငါ၏အလိမြပည့်စံ။ ဗတိဇံ တခကိလည်း ငါခံစရာ ှ ိ၏။ ၅၀

ထိဗတိဇံကိ မခံမီှတိင်ေအာင် ငါသည် အလွန် ငီးေငွေ့သာစိတ် ှ ိ၏။ ၅၁ ေြမေပ ၌

ငိမ်သက်ြခင်းကိ ေပးအ့ံေသာငှါ ငါလာသည်ဟ ထင်ကသေလာ။ ထိသိ့ေသာအလိငှါ ငါလာ

သည်မဟတ်။ အချင်းချင်းကဲွြပားေစြခင်းငှါ ငါလာသည်ဟ ငါဆိ၏။ ၅၂

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ယခမှစ၍ အိမ်တအိမ်၌ေနေသာ လငါးေယာက်တိ့သည်

ှ စ်ေယာက်တစ သံးေယာက်တစအချင်းချင်း ကဲွြပားလိမ့်မည်။ ၅၃ အဘ ှ င့်သား၊

အမိ ှ င့်သမီး၊ ေယာကမ ှ င့် ေခ းမအချင်းချင်း ကဲွြပားလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၄ တဖန်

လအစအေဝးတိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် အေနာက်မျက် ှ ာ၌ မိဃ်းရိပ်တက်

သည်ကိ ြမင်ေသာအခါ မိဃ်း ွာမည်ဟ ချက်ြခင်းဆိတတ်၏။ ၅၅ ေတာင်ေလလာသည်ကိ

ြမင်ေသာအခါ ေနပမည်ဟ ဆိတတ်၏။ ဆိသည်အတိင်းလည်း ြဖစ်တတ်၏။ ၅၆

လ ို ့ဝှက်ေသာသတိ၊့ သင်တိ့သည် ေြမ ကီး၏မျက် ှ ာ ှ င့် မိဃ်းေကာင်းကင်၏မျက် ှ ာကိ

ပိင်းြခား၍ သိ ိင် က၏။ ယခ ကပ်ကာလကိ အဘယ်ေကာင့် ပိင်းြခား၍

မသိ ိင် ကသနည်း။ ၅၇ ထိမှတပါးေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ အဘယ်ေကာင့်

အလိအေလျာက်ပိင်းြခား၍ မသိကသနည်း။ ၅၈ သင်သည်တရားေတွဘ့က် ှ င့်အတ

မင်းထံသိ့သွားေသာအခါ အမေြပေစြခင်းငှါ လမ်း၌ ကိးစားေလာ့။ သိ့မဟတ်

တရားေတွဘ့က်သည်တရားသ ကီးေ ှ သိ့့ဆဲွမည်။ တရားသ ကီးသည် လလင်ေခါင်း၌အပ်၍၊

လလင် ေခါင်းသည် ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင်ထားမည်။ ၅၉ ေလျာ်ြပစ်ေငွ ှ ိသမ ကိ

မေလျာ်မီှတိင်ေအာင် ေထာင်ထဲကမထွက်ရ၊ ငါဆိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၃ ထိအခါ လအချို ့တိ့သည်လာ၍၊ ပိလတ်မင်းသည်

ဂါလိလဲလအချို ့တိ့၏အေသွးကိ မိမိတိ့ ပေဇာ် ေသာ ယဇ်ေကာင်တိ့ ှ င့်

ေရာေ ှ ာေကာင်းကိ ေလာက်ကလင်၊ ၂ ေယ က၊ ထိဂါလိလဲလတိ့သည်

ထိသိ့ခံရေသာေကာင့် ၊ အြခားေသာ ဂါလိလဲလအေပါင်းတိ့ထက် သာ၍ အြပစ် ှ ိသည်ဟ

ထင်ကသေလာ။ ၃ သာ၍ အြပစ် ှ ိသည်မဟတ်။ သင်တိ့ ှ ိသမသည်လည်း

ေနာင်တမရလင် ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်က လိမ့်မည်ဟ ငါဆိ၏။ ၄ ထိမှတပါး၊

ှ ိေလာင်ြပအိးလဲ၍ ပိေသာသ တကျိပ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိသ့ားအေပါင်း

တိ့ထက်သာ၍ အြပစ် ှ ိသည်ဟ ထင် ကသေလာ။ ၅ သာ၍အြပစ် ှ ိသည်မဟတ်။

သင်တိ့ ှ ိသမသည်လည်း ေနာင်တမရလင် ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်က

လိမ့်မည်။ ငါဆိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ တဖန် ဥပမာကိ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

လတေယာက်သည် ဥယျာဥ်၌စိက်ေသာ သေဘာသဖန်းပင် တ ပင် ှ ိ၏။ ထိအပင်သိ့ လာ၍

အသီးကိ ှ ာေသာ်လည်းမေတွ။့ ၇ ထိအခါ ဥယျာဥ်ေစာင့်အားလည်း၊ သံး ှ စ်ပတ်လံး

ဤသေဘာသဖန်းပင်သိ့ ငါလာ၍ အသီးကိ ှ ာေသာ်လည်း မေတွမ့ရ။ ခတ်ပစ်ေလာ့။

အဘယ်ေကာင့် ေြမကိေ ှ ာင့် ှ က်ရသနည်းဟ အမိန့် ှ ိေသာ်၊ ဥယျာဥ်ေစာင့်က၊ သခင်၊

ယခ ှ စ် ှ ိပါေစဦး။ ၈ အက ်ပ်သည် အပင်နားပတ်လည်ကိ တးဆွ၍ ေနာက်ေချးကိ

ဖိ့ပါမည်။ ၉အသီးသီးေကာင်း သီးပါလိမ့်မည်။ သိ့မဟတ် ေနာက်မှ ခတ်ပစ်ေတာ်မပါဟ

ေလာက်ေလသည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၁၀ တေနေ့သာ ဥပသ်ေန့၌ ေယ သည်

တရားစရပ်တွင် ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မေသာအခါ၊ ၁၁ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး

နတ်စဲွ၍ေရာဂါ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရေသာ မိန်းမတေယာက် ှ ိ၏။ ထိမိန်းမသည် ေကျာကန်း၍

ကိယ်ကိ အလင်းမဆန့် ိင်။ ၁၂ ေယ သည် ထိမိန်းမကိ ြမင်ေတာ်မလ င်

အထံေတာ်သိ့ေခ ၍၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင်သည် အနာေရာဂါ ှ င့် လွတ်၏ဟ

မိန့်ေတာ်မလျက်၊ ၁၃ သအ့ေပ မှာလက်ေတာ်ကိ တင်ေတာ်မသြဖင့် ၊ သသည်

ချက်ြခင်းတည့်မတ်ြခင်းသိ့ေရာက်၍ ဘရား သခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေလ၏။ ၁၄

ထိသိ့ ဥပသ်ေန့၌ ေယ သည် အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစေတာ်မေသာေကာင့်

တရားစရပ်မးသည် အမျက်ထွက်၍၊ အလပ်လပ်ရေသာ ေနရ့က်ေြခာက်ရက် ှ ိ၏။

ထိေနရ့က်တွင်လာ၍ အနာေရာဂါ ငိမ်းေစြခင်း ေကျးဇးကိ ခံ ကေလာ့။ ဥပသ်ေန့၌

မလာမခံက ှ င့်ဟ ပရိသတ်တိ့အားဆိ၏။ ၁၅သခင်ဘရားကလည်း၊ လ ို ့ဝှက်ေသာသ၊

သင်တိ့ ှ ိသမသည် ဥပသ်ေန့၌ ြမင်း၊ ွားကိ တင်းကပ်မှ လတ်၍ ေရတိက်ြခင်းငှါ

ေဆာင်သွားတတ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၁၆ တဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံးစာတန်ချည်ေ ှ ာင်ေသာ

အာြဗဟံ၏သမီးြဖစ်ေသာ ဤမိန်းမကိ ဤချည်ေ ှ ာင် ြခင်းမှ ဥပသ်ေန့၌

မလတ်ရသေလာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိသိ့ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ ရန်ဘက်ေနေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် ှ စ်သက်ဝမ်းေြမာက်က၏။ ၁၈ တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် အဘယ်အရာ ှ င့် တသနည်း။ အဘယ် သိ့ ပံြပရအ့ံနည်း။

၁၉လသည် ယ၍ ဥယျာဥ်၌စိက်ေသာ မန်ညင်းေစ့ ှ င့်တ၏။ ထိအေစ့သည် ကီးပွား၍

အပင် ကီးြဖစ်၏။ မိဃ်းေကာင်းကင်ငှက်တိ့သည်လည်း အကိင်းအခက်တိ့၌

နားေနမီှခိ ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ပံြပရအ့ံနည်း။ ၂၁ မိန်းမသည် တေဆးကိယ၍

မန့်ညက်သံးတင်း၌ထည့်သြဖင့် ၊ မန့်ညက် ှ ိသမ ကိ ေဖာင်း ကေစတတ် ေသာ

တေဆး ှ င့်တသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိအခါ ေယ သည် မိ ့ ွာတိ့ကိ

ေဒသစာရီလှည့်လည်လျက်၊ ဆံးမသဝါဒေပးလျက်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့ ခရီးသွားေတာ်မ၏။

၂၃လတဦးကလည်း၊ သခင်၊ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာသတိ့သည် များသေလာ၊

နည်းသေလာဟ ေမးေလာက်လ င်၊ ၂၄ ကျဥ်းေြမာင်းေသာတံခါးဝကိ ဝင်ြခင်းငှါ

ကိးစားအားထတ်ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ အများေသာ သတိ့သည်

ဝင်ြခင်းငှါအလိ ှ ိေသာ်လည်း မစွမ်း ိင် ကဟ ငါဆိ၏။ ၂၅ အိမ် ှ င်သည် တခါထ၍

တံခါးကိ ပိတ် ပီးမှ၊ သင်တိ့သည် ြပင်၌ရပ်၍ တံခါးကိေခါက်လျက်၊ သခင်၊ သခင်၊

အက ်ပ်တိ့အားဖွင့် ပါဟ ေတာင်းေလာက်ေသာ်လည်း၊ သခင်က၊ သင်တိ့သည်

အဘယ်ကလာသည်ကိ ငါမသိဟ ြပန်ေြပာလိမ့်မည်။ ၂၆ ထိအခါ သင်တိ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည် အထံေတာ်၌ စားေသာက်ပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့ေနေသာ မိ့ ွာ၌

ကိယ်ေတာ်သည် ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ ပီဟ ေလာက်ြပန်ေသာ်လည်း၊ ၂၇သခင်က၊

သင်တိ့သည် အဘယ်ကလာသည်ကိ ငါမသိဟ ငါဆိ ပီ။ မတရားေသာအမကိ ပေသာသ

အေပါင်းတိ၊့ ငါ့ထံမှ ဖယ်သွား ကဟ ေြပာလိမ့်မည်၊ ၂၈ ထိအခါ အာြဗဟံ၊ ဣဇာက်၊

ယာကပ်မှစေသာ ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ထဲသိ့

ဝင်၍၊ သင်တိ့သည် ြပင်သိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိ ခံရေသာအခါငိေကးြခင်း၊

အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်း ှ ိလတ့ံ။ ၂၉ ထိအခါ အေ ှ အ့ေနာက်ေတာင်ေြမာက်အရပ်

ေလးမျက် ှ ာကလာ၍ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ထဲ တွင် ေလျာင်းရကလတ့ံ။ ၃၀

ေနာက်ကျေသာသအချို တိ့့သည် အရင်ကျကလိမ့်မည်။ အရင်ကျေသာသအချို တိ့့သည်

ေနာက်ကျ ကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲအချို ့တိ့သည်

အထံေတာ်သိ့လာ၍၊ ဤအရပ်မှ ထွက်သွားပါ။ ေဟ ဒ်မင်းသည် ကိယ် ေတာ်ကိသတ်မည်

အ ကံ ှ ိပါသည်ဟ ေလာက်ကလင်၊ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သွား ကေလာ့။ ၃၂ယခေန့ ှ င့်
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နက်ြဖန်ေန့၌ နတ်ဆိးတိ့ကိ ှ င်ထတ်၍အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစ၏။ သံးရက်ေြမာက်ေသာ

ေန့၌ စံလင်ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်အရာကိ ထိေြမေခွးအား ေြပာကေလာ့။ ၃၃ သိ့ေသာ်လည်း

ယခေန၊့ နက်ြဖန်ေန၊့ သန်ဘက်ေန့၌ ငါသွားရေသး၏။ အေကာင်းမကား၊

ေယ ှ လင် မိမှ့တပါး အြခားေသာအရပ်၌ အဘယ်ပေရာဖက်မ မဆံးရာ။ ၃၄

အိေယ ှ လင် မိ၊့ ေယ ှ လင် မိ၊့ သင်သည် ပေရာဖက်တိ့ကိသတ် မဲ ှ ိ၏။

သင် ှ ိရာသိ့ ေစလတ် ေသာသတိ့ကိလည်း ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် မဲ ှ ိ၏။ ကက်မသည်

မိမိသားငယ်တိ့ကိ အေတာင်ေအာက်၌ စ ံ းသက့ဲ သိ့ သင်၏သားတိ့ကိ စ ံ းေစြခင်းငှါ

ကိမ်ဖန်များစွာ ငါအလိ ှ ိ၏။ သင်မကား အလိမ ှ ိ။ ၃၅ သင်တိ့ေနေသာအိမ်သည်

သင်တိ့၌ လဆိတ်ညံလျက်ကျန်ရစ်ရ၏။ ငါဆိသည်ကား၊ ထာဝရဘရား၏

အခွင့် ှ င့် ကလာေသာသသည် မဂလာ ှ ိေစေသာဟ သင်တိ့မေြပာမီှတိင်ေအာင် ယခမှစ၍

သင်တိ့သည် ငါ့ မျက် ှ ာကိ မြမင်ရကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ တေနေ့သာဥပသ်ေန့၌ ကိယ်ေတာ်သည် အစာကိသံးေဆာင်ြခင်းငှါ

အရာ ှ ိ ြဖစ်ေသာ ဖာရိ ှ ဲ တ ေယာက် ၏အိမ်သိ့ဝင်ေတာ်မလ င်၊ ထိသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ ေချာင်း ကည့်က၏။ ၂ ေရဖျဥ်းနာစဲွေသာ သတေယာက်သည်

ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိ၏။ ၃ ဥပသ်ေန့၌ အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစအပ်သေလာဟ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့်

ကျမ်းတတ်တိ့ကိ ေမးေတာ်မေစ ပီးမှ၊ ၄သတိ့သည် တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ ေယ သည်

ထိသကိယ၍ အနာေရာဂါ ှ င့် ကင်းလွတ်ေစ ပီးမှ၊ လတ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၅

ပရိသတ်တိ့ကိလည်း၊ မိမိြမည်း၊ ွားသည် ဥပသ်ေန့၌တွင်းထဲသိ့ကျလ င်

ချက်ြခင်းမဆဲွမတင်ဘဲ ေန မည့်သတစံတေယာက်သည် သင်တိ့တွင် ှ ိသေလာဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၆ ထိသတိ့သည် စကားတခွန်းကိမ မြပန် ိင် က။ ၇ ထိအခါ

ေခ ဘိတ်ေသာသတိ့သည် ြမင့် ြမတ်ေသာေနရာထိင်ရာကိ ေ ွး ကသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊

သတိ့အား ဥပမာကိ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၈ သတပါးသည် မဂလာေဆာင်ပဲွသိ့

သင့် ကိေခ ဘိတ်ေသာအခါ၊ ြမင့် ြမတ်ေသာေနရာ၌ မေလျာင်း ှ င့် ။ ထိသိ့ ေလျာင်းလ င်

သင့်ထက်သာ၍ ြမတ်ေသာသသည် ပဲွသိ့လာသည် ှ ိေသာ်၊ ၉ သင်တိ့ ှ စ်ေယာက်ကိ

ေခ ဘိတ်ေသာသက၊ ဤသအား ေနရာကိေပးေလာ့ဟလာ၍ ေြပာလိမ့်မည်။ ထိအခါ

သင်သည် ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့် နိမ့်ေသာေနရာသိ့ ဆင်းရလိမ့်မည်။ ၁၀သတပါးတိ့သည်

သင့် ကိ ေခ ဘိတ်ေသာအခါ၊ သွား၍နိမ့်ေသာေနရာ၌ ေလျာင်းေလာ့။ ထိသိ့ေလျာင်း လ င်

သင့် ကိေခ ဘိတ်ေသာသလာသည် ှ ိေသာ်၊ အေဆွ၊ တက်ပါဟသင့် ကိဆိလိမ့်မည်။ ထိအခါ

သင် ှ င့် အတ ေလျာင်းေသာသတိ့ေ ှ မှ့ာ သင်၏အသေရထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ၁၁

ကိယ်ကိကိယ် ချီးေြမာက်ေသာသ မည်သည်ကား ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ေရာက်လတ့ံ။

ကိယ်ကိကိယ် ှ ိမ့်ချေသာ သမည်သည်ကား ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်လတ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ကိယ်ေတာ်ကိ ေခ ပင့် ေသာသအား တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်သည် နံနက်စာ၊ ညစာလပ် ေကးေသာအခါ၊ အေဆွခင်ပွန်း၊ ညီအစ်ကိအမျိုးသားချင်း၊

ေငွရတတ်ေသာ အိမ်နီးချင်းများကိ မေခမဘိတ် ှ င့် ။ ထိသိ့ ေခ ဘိတ်လ င်၊ သတိ့သည်

ေနာက်တဖန် သင့် ကိေခ ဘိတ်၍ ေကျးဇးဆပ်ကလိမ့်မည်။ ၁၃သင်သည် ပဲွခံေသာအခါ

ဆင်းရဲေသာသ၊ အဂ ါ ချို ့တ့ဲေသာသ၊ ေြခမစွမ်းေသာသ၊ မျက်စိကန်းေသာ သများကိ

ေခ ဘိတ်ေလာ့။ ၁၄ ထိသိ့ေခ ဘိတ်လ င် မဂလာ ှ ိလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

ထိသတိ့သည် ေကျးဇးမဆပ် ိင်သည် ြဖစ်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့သည် ထေြမာက်သည်

ကာလ၌ သင်သည် ေကျးဇးဆပ်ြခင်းအကျိုးကိ ခံရလတ့ံ ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅

စားပဲွ၌ ေလျာင်းေသာ သတေယာက်သည် ထိစကားေတာ်ကိ ကားလ င်၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်၌ ပဲွဝင်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ၁၆

ကိယ်ေတာ်က၊ လတဦးသည် ကီးစွာေသာပဲွကိ စီရင်၍၊ လများတိ့ကိ ေခ ဘိတ်ေလ၏။ ၁၇

ပဲွခံချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ေခ ဘိတ်ေသာသတိ့ကိ၊ လာကပါ။ အလံးစံတိ့သည် အသင့် ှ ိ ပီဟ

မှာ၍ အေစအပါးကိ ေစလတ်၏။ ၁၈ ေခအပ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

တညီတ ွတ်တည်းပရိယာယ် ပက၏။ တေယာက်က၊ အက ်ပ် သည် ေြမရာကိ ဝယ်ပါ ပီ။

သွား၍ ကည့်ရပါမည်။ အက ်ပ်ကိ လတ်ပါဦးေလာ့ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၁၉

တေယာက်ကအက ်ပ်သည် ွားငါးယဥ်ကိ ဝယ်ပါ ပီ။ သွား၍ စမ်းရပါမည်။ အက ်ပ်ကိ

လတ်ပါဦး ေလာ့ဟ ေတာင်းပန်ေလ၏။ ၂၀ တေယာက်က၊ အက ်ပ်သည် မယား ှ င့်

လက်ထပ်ပါ ပီ။ ထိေကာင့် အက ်ပ်မလာ ိင်ပါဟဆိ၏။ ၂၁ အေစအပါးသည်

သခင့် ထံသိ့ြပန်လာ၍ ထိအေကာင်းများကိေလာက်ေလ၏။ ထိအခါ အိမ် ှ င် သည်

အမျက်ထွက်၍၊ မိလ့မ်းမလမ်း ကားသိ့ အေသာ့သွားေချ။ ဆင်းရဲေသာသ၊

အဂ ါချို ့တ့ဲေသာသ၊ ေြခ မစွမ်းေသာသ၊ မျက်စိကန်းေသာသများကိ ေခ သွင်းေချဟ

အေစအပါးကိ ဆိ၏။ ၂၂အေစအပါးကလည်း၊ သခင်စီရင်ေတာ်မသည်အတိင်း ပပါ ပီ။

သိ့ေသာ်လည်း လပ်ေသာေနရာထိင်ရာ ှ ိပါေသးသည်ဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၂၃သခင်က၊

မိ ့ြပင်၊ လမ်းမ၊ ြခံနားသိ့ သွားဦးေလာ့။ ငါ့အိမ်ကိ ြပည့်ေစြခင်းငှါ အ ိင်အထက် ေခသွင်း

ေလာ့။ ၂၄အထက်က ေခ ဘိတ်ေသာသတေယာက်မ ငါ့ပဲွသိ့ မဝင်ရ၊ ငါအမိန့် ှ ိ ပီဟ

အေစအပါးကိ ဆိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ လအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည်

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက် ကသည်ကိ ေယ သည်လှည့် ၍ ကည့် ေတာ်မ ပီး လ င်၊ ၂၆

အကင်သသည် ငါ့ထံသိ့လာ၍ မိဘ၊ သား မယား၊ ညီအစ်ကိ၊ ှ မတိ့ကိ၎င်း၊ ထိမ မက

မိမိအသက်ကိ ၎င်း မမန်း၊ ထိသသည် ငါ့တပည့် မြဖစ် ိင်ရာ။ ၂၇ အကင်သသည်

မိမိလက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်း၍ ငါ့ေနာက်သိ့မလိက်၊ ထိသသည် ငါ့တပည့် မြဖစ် ိင်ရာ။

၂၈ သင်တိ့တွင် တေယာက်ေသာသသည် တိက်ကိ တည်မည်ဟ အ ကံ ှ ိလ င်၊

ထိတိက် ပီးေအာင် ေငွ ေလာက်မည် မေလာက်မည်ကိ သိြခင်းငှါ၊ ေ ှ ့ဦးစွာ ထိင်၍

ကန်စရိတ်ကိ မချင့် တွက်ဘဲေနမည်ေလာ။ ၂၉ သိ့မဟတ် တိက်ြမစ်ကိတည်၍ တိက်ကိ

မ ပီး ိင်လ င်၊ သိြမင်ေသာသအေပါင်းတိ့က၊ ၃၀ဤသသည် တည်စ ပ၍ အစမသတ် ိင်ဟ

က့ဲရဲ ့ ကလိမ့်မည်။ ၃၁ တနည်းကား၊ တစံတေယာက်ေသာ ှ င်ဘရင်သည်

အြခားေသာ ှ င်ဘရင် ှ င့် စစ် ပိင်မည်ဟ အ ကံ ှ ိလ င်၊ လ ှ စ်ေသာင်း ှ င့် ချီလာေသာ

ှ င်ဘရင်ကိ လတေသာင်း ှ င့် ခံ ိင်မည် မခံ ိင်မည်ကိ ေ ှ ့ဦးစွာထိင်၍ မဆင်ြခင်ဘဲ

ေနမည်ေလာ။ ၃၂ မခံ ိင်သည် မှန်လ င်၊ အြခားေသာ ှ င်ဘရင်ေဝးေသးေသာအခါ

သံတမန်ကိ ေစလတ်၍ စစ် ငိမ်းမည် အေကာင်း ေတာင်းပန်တတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၃၃

ထိနည်းတ၊ သင်တိ့တွင် အကင်သသည် မိမိ၌ ှ ိသမ ကိ မစွန့်ဘဲေန၏။ ထိသသည်

ငါ့တပည့်မြဖစ် ိင် ရာ။ ၃၄ဆားမကား ေကာင်း၏။ သိ့ေသာ်လည်း အငန်ကင်းေပျာက်လ င်

ငန်ေသာအရသာကိ အဘယ်သိ့ ရ ြပန်မည်နည်း။ ၃၅ ေြမဘိ့မေကာင်း၊ အမိက်ပံဘိ့

မေကာင်း၊ ထိဆားကိ ြပင်သိ့ပစ်လိက်တတ်၏။ ကားစရာနား ှ ိေသာ သမည်သည်ကား

ကားပါေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ အခွန်ခံေသာ သတိ့ ှ င့် ဆိးေသာသအေပါင်းတိ့သည် နားေထာင်ြခင်းငှါ

အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်သည် ြဖစ်၍၊ ၂ ဖာရိ ှ ဲ ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ့က၊

ဤသသည် ဆိးေသာသတိ့ကိလက်ခံ၍ သတိ့ ှ င့်အတ စားပါသည် တကားဟ

က့ဲရဲအ့ြပစ်တင် က၏။ ၃ ထိအခါ ဥပမာစကားကိ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

သင်တိ့တွင် တစံတေယာက်ေသာသ၌ သိးတရာ ှ ိ၍၊ ၄ သိးတေကာင်ေပျာက်လ င်၊

ကိးဆယ်ကိးေကာင်ေသာ သိးတိ့ကိ ေတာတွင်ထားခ့ဲ ပီးမှ၊ ေပျာက်ေသာ သိး

တေကာင်ကိ မေတွမီှ့တိင်ေအာင်သွား၍ မ ှ ာဘဲေနမည်ေလာ။ ၅ ေတွ့ ပီးလ င်

ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့် ပခံးေပ မှာ တင်ထမ်း၍၊ ၆ မိမိအိမ်သိ့ ေရာက်ေသာအခါ

အေဆွခင်ပွန်း အိမ်နီးချင်းများကိေခ ၍၊ ေပျာက်ေသာသိးကိ ငါေတွ့ ပီ။ ငါ ှ င့်အတ

ဝမ်းေြမာက်ကေလာ့ဟ ဆိတတ်သည် မဟတ်ေလာ။ ၇ ထိနည်းတ ေြဖာင့် မတ်၍

ေနာင်တရစရာအေကာင်းမ ှ ိေသာသ ကိးဆယ်ကိးေယာက်တိ့၌ ေကာင်း

ကင်သားတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိသည်ထက်၊ ေနာင်တရေသာလဆိးတေယာက်၌

သာ၍ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကသည်ဟ ငါဆိ၏။ ၈တနည်းကား၊ တစံတေယာက်ေသာမိန်းမ၌

ေငွဆယ်ြပား ှ ိ၍ တြပားေပျာက်လ င်၊ ဆီမီးကိထွန်း၍ မေတွမီှ့တိင်ေအာင်

တအိမ်လံးကိလှည်း၍ ေစ့ေစ့မ ှ ာဘဲ ေနမည်ေလာ။ ၉ ေတွ့ ပီးလ င်

အေဆွခင်ပွန်းအိမ်နီးချင်းများကိေခ ၍၊ ေပျာက်ေသာေငွကိ ငါေတွ့ ပီ။ ငါ ှ င့်အတ ဝမ်း

ေြမာက် ကေလာ့ဟ ဆိတတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၁၀ ထိနည်းတ ငါဆိသည်ကား၊

ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ေနာင်တရေသာလဆိးတ ေယာက်၌

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

တစံတေယာက်ေသာသ၌ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ ၁၂သားအငယ်သည် အဘထံသိ့ သွား၍၊

အဘ၊ အက ်ပ်ရထိက်ေသာ အေမွဥစာကိေဝ၍ ေပးပါဟ ေတာင်းပန်လ င်၊ အဘသည်

ဥစာများကိေဝ၍ သားတိ့အား ေပးေလ၏။ ၁၃ ထိေနာက်များမကာ၊ သားအငယ်သည်
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မိမိဥစာများကိ သိမ်းယ၍ ေဝးစွာေသာြပည်သိ့ သွား ပီးလ င်၊ ထိြပည်မှာ ကာမဂဏ်၌

လွန်ကျူးေသာအားြဖင့် ဥစာ ပန်းတီး၍၊ ၁၄ ှ ိသမကန်ေသာအခါ၊ ထိြပည်၌

ကီးစွာေသာအစာေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်၍၊ သသည် အလွန်ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်၏။ ၁၅

ထိအခါ ြပည်သားတေယာက်ထံသိ့သွား၍ အေစခံလ င်၊ ဝက်တိ့ကိ ေကျာင်းေစြခင်းငှါ

သသ့ခင်သည် ေတာသိ့ ေစလတ်သြဖင့် ၊ ၁၆သသည် ဝက်စားတတ်ေသာ ပ့ဲေတာင့် ကိပင်

စားချင်မတတ်ငတ်မွတ်လျက်ေနရ၏။ အဘယ်သမ အစာကိ မေကး။ ၁၇ ထိအခါ

သတိရလ င်၊ ငါ့အဘ၏အိမ်၌ အခစားေသာသများတိ့သည် ဝစွာစားရက၏။ ငါမကား ဤ

ြပည်၌ေသေအာင် အငတ်ခံရ၏။ ၁၈ ငါထ၍ အဘထံသိ့ သွားမည်။ အဘ၊

အက ်ပ်သည် ဘရားသခင်ကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိ၎င်း ြပစ်မှား ပါ ပီ။ ၁၉ ယခမှစ၍

ကိယ်ေတာ်၏သားဟ၍ ေခ ြခင်းကိမခံထိက်ပါ။ သငှါးအရာ၌ အက ်ပ်ကိ ထားေတာ်

မပါဟ ငါေြပာမည်ဟ၍ အ ကံ ှ ိသည် ှ င့် ၊ ၂၀ ထ၍ အဘထံသိ့ သွားေလ၏။ သွား၍

ေဝးေသးေသာအခါ အဘသည် သကိ့ြမင်လ င်၊ သနားေသာ စိတ် ှ ိသည် ှ င့် ေြပးသွား၍

သား၏လည်ပင်းကိ ပိက်ဘက်လျက် နမ်း ပ်ေလ၏။ ၂၁ သားကလည်း၊ အဘ၊

အက ်ပ်သည် ဘရားသခင်ကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိ၎င်း ြပစ်မှားပါ ပီ။ ယခမှစ၍

ကိယ်ေတာ်၏သားဟ၍ ေခ ြခင်းကိ မခံထိက်ပါဟဆိလ င်၊ ၂၂ အဘက၊

ြမတ်ေသာဝတ်လံကိ ယခ့ဲ၍ သကိ့ ခံက၊ သ၏လက်၌ လက်စွပ်တန်ဆာကိ ဆင် က။ ၂၃

ေြခနင်းကိလည်း စီးေစက။ ဆေအာင်ေကးေသာ ွားကေလးကိ ယ၍သတ်က။ သိ့ ပီးမှ

ငါတိ့သည် စား ကကန်အ့ံ။ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပကကန်အ့ံ။ ၂၄ ငါ့သားသည်အထက်က

ေသ၏။ ယခ ှ င်ြပန်၏။ အပါတိ့ကိ ဆိ ပီးမှ၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ေပျာ်ေမွ ့ ြခင်းကိ

ပက၏။ ၂၅သားအ ကီးသည် ေတာင်ယာကလာ၍ အိမ်အနီးသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ကြခင်း၊

တီးမတ်ြခင်းအသံကိ ကားလ င်၊ ၂၆ ငယ်သားတေယာက်ကိေခ ၍ အဘယ်သိ့ေသာ

အြခင်းအရာနည်းဟ ေမး၏။ ၂၇ ငယ်သားက၊ သခင်၏ညီသည် ေရာက်လာပါ ပီ။

ေဘး ှ င့်ကင်းလွတ်လျက် ှ ိသည်ကိ အဘေတွေ့သာ ေကာင့် ၊ ဆေအာင်ေကးေသာ

ွားကေလးကိသတ်ပါ ပီဟ ေြပာဆိ၏။ သားအ ကီးသည် အမျက်ထွက်၍ အိမ်သိ့

မဝင်ဘဲေန၏။ ၂၈အဘသည် သဆီ့သိ့သွား၍ ေချာ့ေမာ့ရ၏။ ၂၉သားအ ကီးကလည်း၊

အက ်ပ်သည် ကာလတာ ှ ည်စွာ အဘ၏ အေစကိခံပါ ပီ။ အဘ၏အလိကိ တခါမ

မလွန်ကျူးပါ။ သိ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်သည် အေဆွတိ့ ှ င့်အေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပေစြခင်းငှါ၊

အဘသည် ဆိတ်ကေလးတေကာင်ကိ တခါမ မေပး။ ၃၀ ြပည်တန်ဆာမိန်းမတိ့ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ်၍ မိမိဥစာကိ ဖန်းေသာဤသားငယ်ေရာက်လာေသာအခါ မကား၊ အဘသည်

ဆေအာင်ေကးေသာ ွားကေလးကိ သတ်ေလ ပီတကားဟ ဆိ၏။ ၃၁အဘကလည်း၊

ငါ့သား၊ သင်သည် ငါ့ထံမှာ အစဥ်ေန၏။ ငါ၏ဥစာ ှ ိသမသည် သင်၏ဥစာြဖစ်၏။ ၃၂

သင်၏ညီမကား အထက်ကေသ၏။ ယခ ှ င်ြပန်၏။ အထက်ကေပျာက်၏။ ယခေတွ့ြပန်၏။

ထိေကာင့် ေပျာ်ေမွဝ့မ်းေြမာက်စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ အဘဆိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ တပည့်ေတာ်တိ့အားတဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေငွရတတ်ေသာသတေယာက်၌

ဘ ာစိး ှ ိ၏။ ထိ ဘ ာစိးသည် သင်၏ဥစာများကိ

ဖျက်ဆီးသည်အေကာင်းကိ သတပါးတိ့သည် သခင်ေ ှ ့၌ အြပစ်တင် ကေသာ်၊ ၂

သခင်သည် ဘ ာစိးကိ ေခ ၍၊ သင်၏အမအရာ၌ ငါ ကားရေသာစကားကား

အဘယ်သိ့နည်း။ ဘ ာစိးအရာ၌ မှတ်သားေသာ စာရင်းကိ ေပးေလာ့။ ယခမှစ၍

ဘ ာစိးမလပ်ရဟ ဆိ၏။ ၃ ထိအခါ ဘ ာစိးက၊ ငါသည် အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။

ငါ၏သခင်သည် ဘ ာစိးအရာကိ တ်ေလ ပီ။ လယ်လပ်ြခင်းငှါ မစွမ်း ိင်။ သေတာင်းစား

လပ်ြခင်းငှါ ှ က်ေကာက်၏။ ၄ ဘ ာစိးအရာမှ ကျသည်ေနာက် သတပါးတိ့သည်

မိမိတိ့အိမ်၌ ငါ့ကိလက်ခံေစြခင်းငှါ အဘယ်သိ့ ငါ ပရမည်ကိ ငါသိ၏ဟ၍ စိတ်ထဲ၌

ကံစည် ပီးမှ၊ ၅သခင်၏ေငွ ှ ိေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ေခ ၍၊ ငါ၏သခင်ကိ ဆပ်ေပးရန်

သင်၌အဘယ်မ ေလာက် ှ ိ သနည်းဟ တေယာက်ကိေမးလ င်၊ ၆ ထိသက၊

ဆီအခွက်တေထာင်ေပးရန် ှ ိပါသည်ဟဆိ၏။ ဘ ာစိးကလည်း၊ သင်၏ စာရင်းကိယ၍

အေသာ့ထိင် ပီးလ င်၊ အခွက်ငါးရာကိ ေရးမှတ်ေလာ့ဟဆိ၏။ ၇ ထိေနာက်

အြခားေသာသကိေခ ၍၊ ငါ၏ သခင်ကိဆပ်ေပးရန် သင်၌ အဘယ်မ ေလာက် ှ ိသနည်း ဟ

ေမးလ င်၊ ထိသက၊ ဂျံုစပါးအတင်းတေထာင်ေပးရန် ှ ိပါသည်ဟ ဆိ၏။

ဘ ာစိးကလည်း၊ သင်၏ စာရင်းကိယ၍ အတင်း ှ စ်ရာကိ ေရးမှတ်ေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၈

မတရားေသာ ထိဘ ာစိးသည် လိမာစွာ ပသည်ကိ သခင်သည် ချီးမွမ်းေလ၏။

အေကာင်းမကား၊ ေလာကီသားတိ့သည် မိမိတိ့အမကိ ေဆာင် ွက်ရာတွင်၊

အလင်းသိ့ေရာက်ေသာသတိ့ထက်သာ၍ လိမာက၏။ (aiōn g165) ၉ တဖန်

ငါဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် စေတ့ေသာအခါ၊ အစဥ်အ မဲတည်ေသာ ဗိမာန်၌သင်တိ့ကိ

လက်ခံလတ့ံေသာ အေဆွ ှ ိေစြခင်းငှါ မ မဲေသာ ေလာကီစည်းစိမ်ကိ သံးေဆာင် ကေလာ့။

(aiōnios g166) ၁၀အနည်းငယ်ေသာ အမ၌ သစာ ှ ိေသာသသည် ကီးေသာအမ၌လည်း

သစာ ှ ိလိမ့်မည်။ အနည်းငယ် ေသာအမ၌ သစာမ ှ ိေသာသသည် ကီးေသာအမ၌

သစာမ ှ ိ။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ မ မဲေသာ ေလာကီစည်းစိမ်ကိ သံးရာတွင် သင်တိ့သည်

သစာမ ှ ိလ င်၊ မှန်ေသာစည်းစိမ်ကိ သင်တိ့၌ အဘယ်သအပ်မည်နည်း။ ၁၂

သတပါးအမ၌ သင်တိ့သည် သစာမ ှ ိလ င်၊ အဘယ်သသည် အပိင်ေပးမည်နည်း။

၁၃ အဘယ်အေစခံမ သခင် ှ စ်ဦးအေစကိ မခံ ိင်။ သခင်တဦးကိမန်း၍

တဦးကိချစ်မည်။ သခင်တဦး မီှခိ၍ တဦးကိ မခန့်မညား ပမည်။ သင်တိ့သည်

ဘရားသခင်၏ အေစကိ၎င်း၊ ေလာကီစည်းစိမ်၏အေစကိ၎င်း မခံ ိင် ကဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ေငွကိ တပ်မက်ေသာ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် ထိစကားများကိ ကားလ င်၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ြပက်ယယ် ပက၏။ ၁၅ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် လများေ ှ မှ့ာ

ေြဖာင့် မတ်ဟန်ေဆာင်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးကိ

သိြမင်ေတာ်မ၏။ လသေဘာအားြဖင့် အြမတ်ထားေသာအရာသည် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

စက်ဆပ် ွံ ှ ာဘွယ်ြဖစ်၏။ ၁၆ ေယာဟန်မေရာက်မီှတိင်ေအာင် ပညတိကျမ်း ှ င့်

အနာဂတိကျမ်း ှ ိ၏။ ေယာဟန်လက်ထက်မှစ၍ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့်

ယှဥ်ေသာဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာလျက် ှ ိ၏။ လများတိ့သည်လည်း ိင်ငံေတာ် ကိ

အ ိင်အထက်ဝင် က၏။ ၁၇ ပညတိကျမ်း၌ အငယ်ဆံးေသာ ဗိ ုတလံးပျက်စီးလွယ်ထက်၊

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးပျက်စီးလွယ်၏။ ၁၈ အကင်သသည် မိမိမယား ှ င့် ကွာ၍

အြခားေသာမိန်းမ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ ပ၏။ ထိသသည် မိမိမယား ကိ ြပစ်မှား၏။

လင်ကွာေသာ မိန်းမ ှ င့် စံဘက်ြခင်းကိ ပေသာသသည်လည်း သမ့ယားကိြပစ်မှားသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ယဖန်တံ၊ သေဌးတေယာက်သည် နီေမာင်းေသာ

ကမလာ ှ င့် ပိတ်ေချာကိဝတ်ဆင်၍၊ ကာမဂဏ် စည်းစိမ်၌ ေနတိ့င်းေပျာ်ေမွလ့ျက်ေန၏။ ၂၀

လာဇ အမည် ှ ိေသာ သဆင်းရဲတေယာက်သည် တကိယ်လံး၌ အနာစိမ်းေပါက်၍၊ ၂၁

သေဌး၏စားပဲွမှကျေသာ စား ပ်စားေပါက်ကိ စားပါရေစဟ ေတာင့်တေသာစိတ် ှ င့်

သေဌးအိမ် တံခါးနားမှာ တံးလံးေန၏။ ေခွးတိ့သည် လာ၍ အနာစိမ်းများကိ လျက်က။ ၂၂

တေနသ့၌ ထိဆင်းရဲသားသည် ေသလွန်၍၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည်

အာြဗဟံ၏ရင်ခွင်သိ့ ပိ့ ေဆာင် က၏။ သေဌးသည်လည်း ေသလွန်၍ သဂဟ်ြခင်းကိ

ခံရေလ၏။ ၂၃ မရဏာ ိင်ငံ၌ ြပင်းြပစွာေသာေဝဒနာကိ ခံရလျက် ေမ ာ် ကည့်၍၊

အာြဗဟံကိ၎င်း၊ အာြဗဟံ၏ ရင်ခွင်၌ လာဇ ကိ၎င်း အေဝးကြမင်လ င်၊ (Hadēs g86) ၂၄

အိအဘအာြဗဟံ၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါ။ အက ်ပ်သည် ဤမီးလံ၌

ြပင်းစွာခံရေသာ ေကာင့် ၊ လာဇ သည် မိမိလက်ဖျားကိ ေရ၌ ှ စ်၍ အက ်ပ်လ ာကိ

ေအးေစြခင်းငှါ သကိ့ အက ်ပ် ှ ိရာသိ့ ေစ လတ်ေတာ်မပါဟ ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၂၅

အာြဗဟံကလည်း၊ ငါ့သား၊ သင်သည် အသက် ှ င်စဥ်အခါ ချမ်းသာရသည်ကိ၎င်း၊

လာဇ သည် ဆင်းရဲစွာ ေနရသည်ကိ၎င်း ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ယခမကား၊

သသည်သက်သာြခင်း ှ ိ၏။ သင်သည် ဒကေဝဒနာ ကိ ခံရ၏။ ၂၆ ထိမှတပါး၊ ငါတိ့ ှ င့်

သင်တိ့ စပ် ကား၌ အလွန်နက်လှေသာ ေချာက် ကီးတည်လျက် ှ ိ၏။ ထိေကာင့် ဤ

အရပ်မှသင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ကးချင်ေသာသမကး ိင်။ ထိအရပ်မှ ငါတိ့ ှ ိရာသိ့

ကးချင်းေသာသလည်း မကး ိင် ဟ ဆိ၏။ ၂၇သေဌးကလည်၊ အိအဘ၊ ထိသိ့မှန်လ င်၊

၂၈ အက ်ပ်၌ ညီငါးေယာက် ှ ိပါသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် ဤြပင်းြပစွာ

ခံရာအရပ်သိ့မေရာက်မည် အ ေကာင်း၊ သတိ့အား သက်ေသခံေစြခင်းငှါ၊ လာဇ ကိ

အက ်ပ်အဘ၏အိမ်သိ့ ေစလတ်ေတာ်မပါ။ အက ်ပ် ေတာင်းပန်ပါ၏ဟ ေြပာဆိလ င်၊

၂၉အာြဗဟံက၊ သင်၏ညီတိ့၌ ေမာေ ှ မှစ၍ ပေရာဖက်များ ှ ိ က၏။ ပေရာဖက်တိ့၏

စကားကိ နား ေထာင် ကေစဟဆိ၏။ ၃၀ သေဌးကလည်း၊ မဟတ်ပါ အဘအာြဗဟံ။

ေသေသာလစထဲက တေယာက်ေသာသသည် ထ ေြမာက်၍ သတိ့ ှ ိရာသိ့ သွားလ င်၊

သတိ့သည် ေနာင်တရကပါလိမ့်မည်ဟဆိေသာ်၊ ၃၁ အာြဗဟံက၊ သတိ့သည်
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ေမာေ ှ ၏စကား၊ ပေရာဖက်တိ့၏စကားကိ နားမေထာင်လ င်၊ တေယာက် ေသာသသည်

ေသြခင်းမှထေြမာက်ေသာ်လည်း မယံကည် ိင် ကဟအာြဗဟံဆိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၇ တပည့်ေတာ်တိ့အားတဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ မှားယွင်းစရာအေကာင်း ှ ိရမည်။

သိ့ေသာ်လည်း မှားယွင်းစရာအေကာင်းကိြဖစ်ေစေသာသသည် အမဂလာ ှ ိ၏။

၂ဤသငယ်တစံတေယာက်ကိ မှားယွင်းေစသည်ထက်၊ လည်ပင်း၌ ကိတ်ဆံေကျာက်ကိ

ဆဲွ၍ ပင်လယ် ၌ ချြခင်းကိ ခံရလ င် အေနသာ၍ေကာင်း၏။ ၃ သင်တိ့သည်

ကိယ်ကိကိယ် သတိ ပကေလာ့။ သင်၏ ညီအစ်ကိသည် သင့် ကိြပစ်မှားလ င် သကိ့

ဆံး မေလာ့။ သသည် ေနာင်တရလင် သ၏အြပစ်ကိလတ်ေလာ့။ ၄ တေန့ြခင်းတွင်

ခနစ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သင့် ကိြပစ်မှား၍၊ ခနစ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင် သင့် ထံသိ့

လှည့် ၍ ေနာင်တရပါ၏ဟဆိလင်၊ သ၏အြပစ်ကိ လတ်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

တမန်ေတာ်တိ့က၊ အက ်ပ်တိ့ ယံကည်ြခင်းစိတ်ကိ တိးပွားေစေတာ်မပါဟ သခင်ဘရားကိ

ေတာင်း ပန် ကလင်၊ ၆သခင်ဘရားက၊ သင်တိ့သည် မန်ညင်းေစ့ခန့်မ ေလာက်ေသာ

ယံကည်ြခင်း ှ ိလ င် ထိသဖန်းပင်ကိ၊ အချင်းအပင်၊ သင်သည် အြမစ် ှ င့်တကွ တ်၍

ပင်လယ်၌စိက်လျက်ေနေလာ့ဟ ဆိကေသာ် သင်တိ့ စကားကိ နားေထာင်လိမ့်မည်။

၇ အေစအပါးသည် လယ်ထွန်ေသာ်၎င်း၊ သိး၊ ွားေကျာင်းေသာ်၎င်း၊ လယ်ြပင်မှလာ၍

အိမ်သိ့ဝင်ေသာ အခါ၊ ထိအေစအပါးကိ၊ အေသာ့လာ၍ စားပဲွ၌ ေလျာင်းေလာ့ဟ

သင်တိ့တွင် အဘယ်သေြပာမည်နည်း။ ၈ ထိအေစအပါးကိ၊ ငါစားစရာဘိ့ြပင်ေလာ့။

ငါစားေသာက်စဥ်တွင် ခါးကိစည်း၍ ငါ့ကိ လပ်ေကး ေလာ့။ ထိေနာက်မှ

သင်သည် စားေသာက်ရမည်ဟ ေြပာမည်မဟတ်ေလာ။ ၉ ထိအေစအပါးသည်

သခင်စီရင်သည်အတိင်း ပေသာေကာင့် ၊ သခင်၌ ေကျးဇးတင်သေလာ။ ေကျးဇး

မတင်။ ၁၀ ထိနည်းတမှာ ထားေတာ်မသမ တိ့ကိ သင်တိ့သည် ကျင့် ပီးမှ၊ ငါတိ့သည်

သခင်၌ ေကျးဇး ပေသာ အေစအပါးြဖစ်သည်မဟတ်။ ဝတ်ေြပ ံ မသာ ှ ိသည်ဟ

ဝန်ခံ ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ကေတာ်မစဥ်၊ ှ မာရိြပည်

ှ င့် ဂါလိလဲြပည်စပ်ကား၌ ေ ှ ာက်သွားေတာ်မ၏။ ၁၂ ွာတ ွာသိ့ ဝင်ေတာ်မသည်တွင်၊

နာစဲွေသာ သတကျိပ်တိ့သည် ခရီးဦး ကိ ပ၍ အေဝးကရပ်လျက်၊ ၁၃ သခင်ေယ ၊

အက ်ပ်တိ့ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေကာ်က၏။ ၁၄ ေယ သည်

ြမင်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်ထံသိ့သွား၍ ကိယ်ကိြပကေလာ့ဟ မိန့်

ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သတိ့သည် သွားစဥ်တွင် သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၅

ထိသတိ့တွင် တေယာက်ေသာသသည် အနာေရာဂါကင်းလွတ်သည်ကိ သိြမင်လ င်၊

ြပန်လာ၍ ကီး ေသာ အသံ ှ င့် ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေလ၏။ ၁၆

ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်၍ ေကျးဇေတာ် ကီးလှပါသည်ဟ ဝန်ခံေလ၏။ ထိသသည်

ှ မာရိလြဖစ် သတည်း။ ၁၇ ေယ ကလည်း၊ တကျိပ်ေသာသတိ့သည် သန့် ှ င်းြခင်းသိ့

ေရာက်ကသည်မဟတ်ေလာ။ ကိးေယာက် ေသာသတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။

၁၈ ဤတပါးအမျိုးသားကိထား၍ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်းငှါ

ြပန်လာေသာသ တေယာက် မ မ ှ ိသေလာဟ ေမးေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၉သင်ထ၍ သွားေလာ့။

သင်၏ယံကည်ြခင်းသည် သင်၏အနာကိ ငိမ်းေစ ပီဟ ထိသအား မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၀

ဖာရိ ှ ဲတိသ့ည် လာ၍၊ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် အဘယ်ကာလမှတည်ပါမည်နည်းဟ

ေမး ေလာက်ကလင်၊ ေယ က၊ ေကာင်းကင် ိင်ငံေတာ်သည် မျက်ြမင်ေသာအရာ၌ မတည်။

၂၁ဤအရပ်၌ကည့်ပါ။ ထိအရပ်၌ ကည့်ပါဟ ေြပာစရာအခွင့် မ ှ ိ။ အေကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် သင်တိ့၏အထဲ၌ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂တဖန်

တပည့်ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ သင်တိ့သည် လသား၏ေနရ့က်တရက်ကိမ

ေတွ့ ြမင်လိ၍၊ မေတွမ့ြမင်ရေသာအချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၃ဤအရပ်၌ကည့်ပါ။

ထိအရပ်၌ကည့်ပါဟ သင်တိ့အားေြပာဆိေသာ်လည်း မလိက်မသွား က ှ င့် ။ ၂၄

ေကာင်းကင်တဘက်မှ ြပက်ေသာလ ပ်စစ်သည် ေကာင်းကင်အ ှ ံ ့အြပား ထွန်းလင်းသက့ဲသိ၊့

လသား သည် မိမိေနရ့က်၌ ြဖစ်ေတာ်မလတ့ံ။ ၂၅ ထိသိ့မြဖစ်မီှ သသည်

များစွာေသာဆင်းရဲဒကကိ၎င်း၊ ယခလမျိုး၏ ြငင်းပယ်ြခင်းကိ၎င်း ခံရမည်။

၂၆ ေနာဧလက်ထက်၌ြဖစ်သက့ဲသိ့ လသားလက်ထက်၌ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၇

ေနာဧသည် သေဘာထဲသိ့ဝင်၍၊ ေရလမ်းမိးြခင်းြဖစ်သြဖင့် လခပ်သိမ်းတိ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းသည် ေနတိ့င်ေအာင် လများတိ့သည် စားေသာက်လျက်၊

ထိမ်းြမားစံဘက်လျက်ေနက၏။ ၂၈ ထိနည်းတ၊ ေလာတလက်ထက်၌လများတိ့သည်

စားေသာက်ေရာင်းဝယ်လျက်၊ စိက်ပျိုးလျက်၊ အိမ် ေဆာက်လျက်ေနသက့ဲသိ့၎င်း၊ ၂၉

ေလာတသည် ေသာဒံ မိမှ့ထွက်ေသာေန့၌ ေကာင်းကင်မှ ကန့် ှ င့် ေရာေသာမီးမိဃ်း ွာ၍

ထိလ အေပါင်းတိ့ကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်းသက့ဲသိ့၎င်း၊ ၃၀ လသားေပ ထွန်းေသာေန့၌

ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၁ ထိေနရ့က်၌ အိမ်မိးေပ မှာ ှ ိေသာသသည် မိမိ အိမ်ထဲမှာ ှ ိေသာဥစာကိ

ယြခင်းငှါ မဆင်းေစ ှ င့် ။ ထိအတ၊လယ်၌ ှ ိေသာသသည် ေနာက်သိ့လှည့်၍ မြပန်လာေစ ှ င့် ။

၃၂ ေလာတ၏မယားကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၃၃ အကင်သသည် မိမိအသက်ကိ

ကယ်ဆယ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံ၏။ ထိသသည် အသက် ံ းလိမ့်မည်။ အကင်သသည်

အသက် ံ း၏။ ထိသသည် မိမိအသက်ကိ ကယ်ဆယ်လိမ့်မည်။ ၃၄ ငါဆိသည်ကား၊

ထိေန့ညဥ့်တွင် အိပ်ရာတခ၌ ှ ိေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိ သိမ်းယ၍

တေယာက်မကား ေနရစ်ရလတ့ံ။ ၃၅ ကိတ်ဆံ ကိတ်ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင်

တေယာက်ကိသိမ်းယ၍ တေယာက်မကား ေနရစ်ရလတ့ံ။ ၃၆ လယ်၌ ှ ိေသာ

သ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကိ သိမ်းယ၍ တေယာက်မကား ေနရစ်ရလတ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၇သခင်၊ အဘယ်အရပ်၌ ထိသိ့ြဖစ်ပမည်နည်းဟ ေမးေလာက်ကေသာ်၊

အေသေကာင် ှ ိရာအရပ်၌ ေ လင်းတတိ့သည် စေဝးကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၈ လတိ့သည် အားမေလျာ့ဘဲ ကိးစား၍ ဆေတာင်းရမည်အေကာင်းကိ

ဥပမာစကားအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊ ၂ မိတ့ မိ ့၌ ဘရားသခင်ကိ

မေကာက် ွံ ့၊ လကိ အားမနာတတ်ေသာ တရားသ ကီးတေယာက် ှ ိ၏။ ၃ ထိ မိ ့၌ေနေသာ

မတ်ဆိးမတေယာက်သည် တရားသ ကီးထံသိ့သွား၍၊ ကန်မရန်ဘက်ကိ လက်စား

ေချေလာက်ေအာင် အြပစ်အေလျာက်ဒဏ် စီရင်ပါဟ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊ ၄

တရားမစီရင်ဘဲ ကာြမင့် စွာေန၏။ ထိေနာက် တရားသ ကီးက၊ ငါသည် ဘရားသခင်ကိ

မေကာက် ွံ ့၊ လကိ အားမနာတတ်ေသာသ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ၅ ဤမတ်ဆိးမသည်

ငါ့ကိေ ှ ာင့် ှ က်ေသာေကာင့် သဘ့က်၌ တရားစီရင်မည်။ သိ့မဟတ် အစဥ်လာ၍ ငါ့ကိ

ပင်ပန်းေစလိမ့်မည်ဟ စိတ်ထဲ၌ အ ကံ ှ ိ၏။ ၆ မတရားေသာ ထိတရားသ ကီး၏

အ ကံကိမှတ် ကေလာ့။ ၇ ဘရားသခင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသတိ့သည်

ညဥ့်ေနမ့ြပတ် ေအာ်ဟစ်၍ ေတာင်းေလာက်လ င်၊ ဘရားသခင်သည် သတိ့ဘက်၌

တရားမစီရင်ဘဲ ေနေတာ်မမည်ေလာ။ ကာြမင့် စွာ သည်းခံေတာ်မမည်ေလာ။

၈ ငါဆိသည်ကား၊ သတိ့ဘက်၌ အလျင်အြမန် တရားစီရင်ေတာ်မမည်။

သိ့ေသာ်လည်း လသားသည် ကလာေသာအခါ ယံကည်ြခင်းကိ ေြမ ကီးေပ မှာ

ေတွမ့ည်ေလာဟ သခင်ဘရားသည် မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ကိယ်ကသိလ်ကိ အမီှ ပ၍

သတပါးကိ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်ေသာသအချို ့တိ့အား မိန့်ေတာ်မေသာ ဥပမာကား၊

၁၀ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ဆေတာင်းပဌနာ ပြခင်းငှါ ဗိမာန်ေတာ်ေပ သိ့

တက်က၏။ တေယာက်ကား ဖာရိ ှ ဲြဖစ်၏။ တေယာက်ကား အခွန်ခံြဖစ်၏။ ၁၁

ဖာရိ ှ ဲသည် တေယာက်တည်းရပ်လျက်၊ အိဘရားသခင်၊ သတပါးတိ့သည်

အ ိင်အထက်လယြခင်း၊ မတရားသြဖင့်ကျင့် ြခင်း၊ သမ့ယားကိြပစ်မှားြခင်းအြပစ် ှ ိသက့ဲသိ့

အက ်ပ်၌မ ှ ိသည်သာမက၊ ဤအခွန်ခံက့ဲသိ့ ပင် မဟတ်ေသာေကာင့်

ေကျးဇးေတာ် ကီးလှေပ၏။ ၁၂အက ်ပ်သည် ခ ှ စ်ရက်တွင် ှ စ်ရက်အစာေ ှ ာင်ပါ၏။

ဥစာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ လပါ၏ဟ၍ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။ ၁၃အခွန်ခံမကား၊

အေဝးကရပ်၍ ေကာင်းကင်သိ့မေမ ာ်မကည့်ဝ့ံဘဲ ရင်ပတ်ကိခက်လျက်၊ အိ ဘရားသခင်၊

အြပစ်များေသာ အက ်ပ်ကိ သနားြခင်းက ဏာစိတ် ှ ိေတာ်မပါဟဆေတာင်းေလ၏။ ၁၄

ငါဆိသည်ကား၊ ထိသသည် အြပစ်ေြပလျက် မိမိအိမ်သိ့ြပန်သွား၏။ ဖာရိ ှ ဲမကား

အြပစ်မေြပ။ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ကိကိယ် ချီးေြမာက်ေသာသ မည်သည်ကား၊

ှ ိမ့်ချြခင်းသိ့ေရာက်လတ့ံ။ ကိယ်ကိကိယ် ှ ိမ့်ချေသာသမည်သည်ကား၊

ချီးေြမာက်ြခင်းသိ့ေရာက်လတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိအခါ သငယ်တိ့ကိ

လက်ေတာ် ှ င့် တိ့ေစြခင်းငှါ အထံေတာ်သိ့ ေဆာင်ခ့ဲသည်ကိ တပည့် ေတာ် တိ့သည်

ြမင်လ င် အြပစ်တင် က၏။ ၁၆ ေယ သည် ထိသငယ်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မ၍

ငါ့ထံသိ့လာပါေလေစ။ မဆီးတားက ှ င့် ။ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်
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ထိသိ့ေသာသတိ့၏ ိင်ငံြဖစ်၏။ ၁၇ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အကင်သသည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ သငယ်က့ဲသိ့ မခံမယ၊ ထိသသည် ိင်ငံေတာ်သိ့ မဝင်ရဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈အရာ ှ ိတေယာက်က၊ ေကာင်းြမတ်ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကိ

အေမွခံရအ့ံေသာငှါ အက ်ပ် သည် အဘယ်အမကိ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်ေသာ်၊

(aiōnios g166) ၁၉ ေယ က၊ ငါ့ကိ ေကာင်းြမတ်သည်ဟ အဘယ်ေကာင့် ေခသနည်း။

ဘရားသခင်တပါးတည်းေသာ ေကာင်းြမတ်ေတာ်မ၏။ ၂၀သင်သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

သိသည်မဟတ်ေလာ။ သမ့ယားကိ မြပစ်မှား ှ င့် ။ မမှန်ေသာ သက်ေသ ကိ မခံ ှ င့် ။

မိဘကိ ိေသစွာ ပေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၁အ ှ င်ဘရား၊ ထိပညတ် ှ ိသမ တိ့ကိ

ငယ်ေသာအ ွယ်မှစ၍ အက ်ပ်ေစာင့် ေ ှ ာက်ပါ ပီဟ ေလာက် ြပန်သည်ကိ

ေယ သည်ကားလ င် သင်သည် တခလိေသး၏။ ၂၂ ကိယ်ဥစာ ှ ိသမ ကိ ေရာင်း၍

ဆင်းရဲေသာသတိ့အား ေပးေဝေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ဘ ာကိ ရလိမ့်မည်။

သိ့ ပီးမှ လာ၍ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိသသည်

များစွာေသာဥစာကိ ရတတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ထိစကားကိကားလ င် အလွန်စိတ်မသာသည်

ှ င့် သွားေလ၏။ ၂၄ ထိသိ့ စိတ်မသာသည်ကိ ေယ သည် ြမင်ေတာ်မလ င်၊

ဥစာရတတ်ေသာသသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ အလွန်ဝင်ခဲလှ၏။ ၂၅

ကလားအပ်သည် အပ်နဖားကိ လ ိုလွယ်၏။ ေငွရတတ်ေသာသသည် ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ခဲသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ကားေသာသတိ့ကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င်

အဘယ်သသည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက် ိင်မည်နည်း ဟ ေြပာဆိက၏။ ၂၇

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ လမတတ် ိင်ေသာအမကိ ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိအခါ ေပတ က၊ အက ်ပ်တိ့သည် ှ ိသမ ကိ စွန့်ပစ်၍

ကိယ်ေတာ်ေနာက်သိ့ လိက် ကပါ ပီဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၂၉ ကိယ်ေတာ်က၊

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ အကင်သသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ေကာင့် ၊ အိမ်ရာ၊ မိဘ၊

ညီအစ်ကိ၊ သားမယားတည်းဟေသာတပါးပါးကိ စွန့်၏။ ၃၀ ထိသသည် ယခကာလ၌

အဆများစွာေသာအကျိုးကိ၎င်း၊ ေနာင်ဘဝ၌ ထာဝရအသက်ကိ၎င်း ခံရ လတ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၃၁ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်သည်

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာတပည့် ေတာ်တိ့ကိ ေခ ၍၊ ငါတိ့သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ယခ

သွား က၏။ ပေရာဖက်များ ေရးမှတ်သမသည် လသား၌ ြပည့် စံရလိမ့်မည်။ ၃၂

တပါးအမျိုးသားတိ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ြခင်း၊ ြပက်ယယ် ပြခင်း၊ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ တံေတွး ှ င့်

ေထွးြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၃၃ သတိ့သည် လသားကိ ိက်ပတ်၍သတ်ကလိမ့်မည်။

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၄

ထိစကားေတာ်တခွန်းကိမ တပည့်ေတာ်တိ့သည်နားမလည်က။ ထိအေကာင်းအရာသည်

ဝှက်ထား လျက် ှ ိသည်ြဖစ်၍ မိန့်ေတာ်မချက်အနက်ကိ မရိပ်မိ က။ ၃၅ ေယရိေခါ မိအ့နီး၌

ှ ိေတာ်မစဥ်တွင်၊ လကန်းတေယာက်သည် လမ်းနားမှာထိင်၍ ေတာင်းစား ေလ၏။ ၃၆

ထိလကန်းသည် လမ်း၌ လများသွားသံကိ ကားလ င် အဘယ်သိ့ ြဖစ်သနည်းဟေမး၏။

၃၇ နာဇရက် မိသ့ား ေယ ကသွားေကာင်းကိ သတပါးေြပာလ င်၊ ၃၈

ဒါဝိဒ်၏သားေတာ်ေယ ၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၃၉

ထိသကိ တိတ်ဆိတ်စွာေနေစြခင်းငှါ ေ ှ ေ့တာ်၌ သွားေသာသတိ့သည် ေငါက်၍

ဆိကေသာ်လည်း၊ ဒါဝိဒ်၏ သားေတာ်၊ အက ်ပ်ကိ ကယ်မသနားေတာ်မပါဟ သာ၍

ဟစ်ေကာ်ကေလ၏။ ၄၀ ေယ သည်လည်း ရပ်ေတာ်မလျက်၊ ထိသကိ ေခ ခ့ဲဟ

အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ လကန်းသည် အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ် ပီးမှ၊ သင်၌အဘယ်သိ့

ပေစလိသနည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၄၁ သခင်၊ အက ်ပ်မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှါ

ပေတာ်မပါဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၄၂ ေယ က၊ မျက်စိြမင်ေစ။ သင်၏

ယံကည်ြခင်းသည် သင့် ကိ ကယ်မ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၃ ထိခဏြခင်းတွင် ထိသသည်

မျက်စိြမင်၍ ဘရားသခင်၏ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ေလ၏။

လအေပါင်းတိ့သည် ြမင်လ င် ဘရားသခင်ကိ အ့ံသချီးမွမ်းက၏။

၁၉ ေယ သည် ေယရိေခါ မိသိ့့ ဝင်၍ ေ ှ ာက်သွားေတာ်မ၏။

၂ ထိအခါ ဇကဲအမည် ှ ိေသာ အခွန်ေခါင်းတေယာက် ှ ိ၏။ ထိသသည်

ေငွရတတ်ေသာသြဖစ်၏။ ၃ ေယ သည် အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်သည်ကိ ထိသသည်

ကည့် လိ၍၊ လအစအေဝးများေသာေကာင့် ၊ မိမိရပ်လည်း နိမ့်သည်ြဖစ်၍

မြမင် ိင်။ ၄ ထိ့ေကာင့် ကေတာ်မမည့်လမ်းတွင် ေ ှ သိ့့ေြပး၍ ကိယ်ေတာ်ကိ

ြမင်အ့ံေသာငှါ သဖန်းပင်တပင်ကိ တက်ေလ၏။ ၅ ထိအရပ်သိ့ ေယ သည်

ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ ေမ ာ် ကည့်၍ ထိသကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၆ ဇကဲ၊

ြမန်ြမန်ဆင်းေလာ့။ သင်၏အိမ်၌ ယေနင့ါတည်းေနမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ဇကဲသည်

အလျင် အြမန်ဆင်း၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် ကိယ်ေတာ်ကိ မိမိအိမ်၌ ဧည့်ခံေလ၏။ ၇

ထိအေကာင်း။ကိ လအေပါင်းတိ့သည်ြမင်လ င်၊ ဆိးေသာလ၏ အိမ်သိ့ဝင်၍

လပ်ေကးြခင်းကိ ခံေတာ်မပါသည်တကားဟ က့ဲရဲအ့ြပစ်တင် က၏။ ၈

ဇကဲသည်လည်း ရပ်ေန၍၊ သခင်၊ အက ်ပ်၏ ဥစာတဝက်ကိ ဆင်းရဲေသာသတိ့အား

ေပးပါ၏။ တစံ တေယာက်ေသာသ၏ဥစာအနည်းငယ်ကိ အက ်ပ်ယမိလ င်၊

ေလးဆြပန်၍ေပးပါ၏ဟ သခင်ဘရားကိ ေလာက်ဆိ၏။ ၉ ေယ ကလည်း၊ ဤသသည်

အာြဗဟံ၏သားြဖစ်သည် ှ င့်အေလျာက်၊ ယေနပ့င် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးသည်

ဤအိမ်အေပ မှာ သက်ေရာက်ေလ၏။ ၁၀ လသားသည် ေပျာက်ေသာသတိ့ကိ ှ ာ၍

ကယ်တင်အ့ံေသာငှါ ကလာသတည်းဟ ဇကဲကိ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၁ ထိအခါ

ေယ ှ လင် မိအ့နီးသိ့ ေရာက်ေတာ်မ၍၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည်

ချက်ြခင်း ေပ ထွန်းမည်ဟ လများထင်မှတ်ေသာေကာင့် ၊ ပရိတ်သတ်အလယ်၌

မိန့်ေတာ်မေသာ ဥပမာကား၊ ၁၂ အမတ်တေယာက်သည် မင်း ကီးအရာကိ ခံလိ၍

မိမိြပည်သိ့ ြပန်လာမည်ဟ အ ကံ ှ ိလျက် ေဝးေသာ ြပည်သိ့သွား၏။ ၁၃ မသွားမီှ

မိမိငယ်သားတကျိပ်ကိေခ ၍၊ ေငွတပိဿာစီအပ်ေပးလျက် ငါြပန်၍ မလာမီှတိင်ေအာင်

ကန်သွယ်ြခင်းအမကိ ပကေလာ့ဟ မှာထားေလ၏။ ၁၄ ြပည်သားအချို ့သည်

ထိအမတ်ကိ မနာလိ၍၊ ထိသ၏အအပ်အချုပ်ကိ ငါတိ့မခံလိပါဟတမန်ကိ သေ့နာက်သိ့

ေစလတ်က၏။ ၁၅ ထိအမတ်သည် မင်း ကီးအရာကိခံ၍ ြပန်လာေတာ်မေသာအခါ၊

ေငွခံေသာ ငယ်သားတိ့သည် အသီး အသီးအဘယ်မ ေလာက် အြမတ်ရသည်ကိ သိြခင်းငှါ

သတိ့ကိေခေချဟ အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၆ ပဌမသသည် လာ၍၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်ေပးေသာ

ေငွတပိဿာအားြဖင့် အခွက်တဆယ် အြမတ်ရပါ ပီဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၇သခင်က၊

သာဓ၊ ငယ်သားေကာင်း၊ သင်သည် အမငယ်၌ သစာေစာင့် ေလ ပီ။ မိဆ့ယ် မိကိ့ အပ်စိး

ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ဒတိယသသည် လာ၍၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်ေပးေသာ

ေငွတပိဿာအားြဖင့် ငါးပိဿာအြမတ်ရပါ ပီဟ ေလာက်လ င်၊ ၁၉သခင်က၊ သင်သည်

မိင့ါး မိကိ့အပ်စိးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ အြခားေသာ သသည်လာ၍၊ သခင်၊

အက ်ပ်သည် ပဝါ၌ထပ်ထားေသာ ကိယ်ေတာ်၏ ေငွတပိဿာ ှ ိပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

ခဲယဥ်းေသာသြဖစ်သည် ှ င့် ၊ ၂၁ ကိယ်မသိမထားေသာ ဥစာကိသိမ်းယ၍၊

ကိယ်မစိက်မပျိုးေသာ လယ်၌ရိတ်တတ်သည်ကိ အက ်ပ် ေထာက်၍ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေကာက်ပါသည်ဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၂ သခင်က၊ ဆိးညစ်ေသာငယ်သား၊ သင်၏

စကားကိသာလိက်၍ သင်၏အမကိ ငါစီရင်မည်။ ငါသည် ခဲယဥ်းေသာသြဖစ်လျက်

ကိယ်မသိမထားေသာဥစာကိ သိမ်းယ၍၊ ကိယ်မစိက်ပျိုးေသာ လယ်၌ရိတ်သည်ကိ

သင်သိသည်မှန်လ င်၊ ၂၃ ငါ့ေငွကိ ပဲွစားလက်သိ့ အဘယ်ေကာင့် မအပ်သနည်း။

ထိသိအ့ပ်လ င် ငါြပန်လာေသာအခါ ေငွရင်း ှ င့် အဘိးကိ ရ ိင်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးေသာ်၊

၂၄အေခအရံတိ့အား၊ ေငွတပိဿာကိ သလ့က်မှ တ်က။ အခွက်တဆယ် ှ ိေသာသအား

ေပးကဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၂၅ အေခအရံတိ့ကလည်း၊ သခင်၊ ထိသ၌

အခွက်တဆယ် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်ကလင်၊ ၂၆ ငါဆိသည်ကား၊ အကင်သသည်ရတတ်၏။

ထိသအား ေပးဦးမည်။ အကင်သသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိသ ၌ ှ ိသမ ကိပင် တ်လိမ့်မည်။ ၂၇

ထိမှတပါး ငါ၏အအပ်အချုပ်ကိ မခံလိေသာ ငါ့ရန်သတိ့ကိ ေခ ခ့ဲက။ ငါ့ေ ှ မှ့ာ သတ်ကဟ

စီရင် ေတာ်မသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိသိ့ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ တပည့်ေတာ်တိ့ ေ ှ ့၌

က၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ခရီးသွားေတာ်မ၏။ ၂၉ သံလွင်အမည် ှ ိေသာ

ေတာင်ေြခရင်း၌ ဗက်ဖာေဂ ွာ ှ င့် ေဗသနိ ွာအနီးသိ့ ေရာက်ေတာ်မ ေသာ အခါ၊

တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ၃၀သင်တိ့ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ွာသိ့သွား က။ ထိ ွာသိ့

ေရာက်လ င် အဘယ်သမ မစီးဘးေသာြမည်းကလည်း ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိသည်ကိ

သင်တိ့သည် ေတွလိ့မ့်မည်။ ြမည်း ကိးကိြဖည်၍ ေဆာင်ခ့ဲ က။ ၃၁ သတပါးက

အဘယ်ေကာင့် ြမည်း ကိးကိ ြဖည်သနည်းဟ သင်တိ့ကိဆိလ င်၊ သခင်အလိ ှ ိသည်ဟ

ြပန်ေြပာကေလာ့ဟ မှာထားေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိသိ့ ေစလတ်ေသာသတိ့သည် သွား၍
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စကားေတာ်အတိင်း ေတွ့ က၏။ ၃၃ ြမည်း ကိးကိ ြဖည်စဥ်တွင် ြမည်း ှ င်တိ့က၊

အဘယ်ေကာင့် ြမည်း ကိးကိ ြဖည်သနည်းဟဆိလ င်၊ ၃၄ သခင်အလိ ှ ိသည်ဟ

ြပန်ေြပာက၏။ ေယ ထံေတာ်သိ့ ြမည်းကေလးကိ ေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ၃၅ ြမည်းေကျာေပ မှာ

မိမိတိ့ အဝတ်ကိ တင် ပီးလ င် ကိယ်ေတာ်ကိ စီးေစက၏။ ၃၆ ခရီးသွားေတာ်မစဥ်တွင်

လများတိ့သည် မိမိတိ့ အဝတ်ကိ လမ်း၌ ခင်း က၏။ ၃၇ သံလွင်ေတာင်ေပက

ဆင်းရာအရပ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊ တပည့် ေတာ်များအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့

ြမင်ခ့ဲ ပီးေသာတန်ခိးေတာ်များကိေထာက်၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် ဘရားသခင်ကိ

ေထာမနာ ပ၍၊ ၃၈ ထာဝရဘရား၏ အခွင့် ှ င့် ကလာေတာ်မေသာ ှ င်ဘရင်သည်

မဂလာ ှ ိေစသတည်း။ ေကာင်းကင် ဘဝဂ်ဝယ် ဘန်း ကီးပါေစသတည်းဟ

ေကးေကာ် က၏။ ၃၉ လအစအေဝး၌ပါေသာ ဖာရိ ှ ဲအချို ့တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊

ကိယ်ေတာ်၏တပည့်တိ့ကိ ဆံးမပါဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၄၀ ေယ ကလည်း၊

ငါဆိသည်ကား၊ ဤသတိ့သည် တိတ်ဆိတ်စွာေနလ င် ေကျာက်ခဲတိ့သည် ချက်ြခင်း

ေကးေကာ် ကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ ေယ ှ လင် မိအ့နီးသိ့ ေရာက်၍

ကည့် ြမင်လျက် ငိေကးေတာ်မ၍၊ ၄၂ အချင်း မိ၊့ သင်၏ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ့ကိ သင်၏လက်ထက် ယခကာလ၌ပင် သင်သည်

သိရလ င်မဂလာ ှ ိ၏။ ယခမကား၊ ထိအရာတိ့ကိ သင်၏မျက်စိေ ှ မှ့ာ မထင် ှ ားေစြခင်းငှါ

ဝှက်ထား လျက် ှ ိ၏။ ၄၃အေကာင်းမကား၊ သင့် ကိ ကည့် ပစေတာ်မေသာ ေကျးဇးကိ

သင်သည် မသိမမှတ်ေသာေကာင့် ၊ သင်၏ ရန်သတိ့သည် သင့် ပတ်လည်တွင် တပ်တည်၍

ေလးမျက် ှ ာ၌ ဝိင်းရံလျက် ချုပ်ထား ပီးလ င်၊ ၄၄ သင်၏ကိယ်မှစ၍ သင်၏

သားသမီးတိ့ကိ ေြမ ှ င့်တညီတည်း ှ ိသြဖင့် ၊ သင်၏ေကျာက်တခေပ မှာ တခမ

ထပ်ဆင့် ၍ မကျန်ရစ်ေစြခင်းငှါ ပကေသာအချိန်ကာလသည် ေရာက်လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ဗိမာန်ေတာ်၌

ေရာင်းဝယ်ေသာသတိ့ကိ ှ င်ထတ်လျက်၊ ၄၆ ငါ့အိမ်သည် ဆေတာင်းရာအိမ်ြဖစ်၏ဟ

ကျမ်းစာ၌ လာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ထိအိမ်ကိ ထားြပ တွင်းြဖစ်ေစက ပီတကားဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၇ ကိယ်ေတာ်သည် ေနတိ့င်းဗိမာန်ေတာ်၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပ ဆရာ၊ လတိ့တွင် အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ သတ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကေသာ်လည်း၊ ၄၈လအေပါင်းတိ့သည် ေဒသနာေတာ်ကိ

ေစ့ေစ့နားေထာင်ေသာေကာင့် သတ် ိင်ေသာအခွင့် ကိ မေတွ ့ မရက။

၂၀ တေနသ့၌ ကိယ်ေတာ်သည် ဗိမာန်ေတာ်တွင် လများကိ ဆံးမသဝါဒေပး၍

ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာ ေတာ်မစဥ်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊

ကျမ်း ပဆရာ၊ လအ ကီးအကဲတိ့သည် လာ၍၊ ၂ ကိယ်ေတာ်သည် ဤအမများကိ

အဘယ်အခွင့် ှ င့် ပသည်ကိ၎င်း၊ ထိအခွင့် ကိ အဘယ်သေပးသည်ကိ ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့အား

ေြပာပါဟ ဆိကေသာ်၊ ၃ ကိယ်ေတာ်က၊ ငါသည် တစံတခကိ ေမးဦးမည်။ သင်တိ့

ေြဖကေလာ့။ ၄ ေယာဟန်၏ ဗတိဇံတရားသည် ဘရားကြဖစ်သေလာ။

လကြဖစ်သေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၅ ထိသတိ့သည် အချင်းချင်းဆင်ြခင်၍၊ ဘရားက

ြဖစ်သည်ဟ ငါတိ့ေြဖလ င်၊ သင်တိ့သည် ေယာဟန်ကိ အဘယ်ေကာင့် မယံသနည်းဟ

သေမးေလဦးမည်။ လက ြဖစ်သည်ဟ ငါတိ့ေြဖလ င်၊ ၆ ေယာဟန်သည်

ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ကိ လအေပါင်းတိ့သည် ယံသြဖင့် ငါတိ့ကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်

ကလိမ့်မည်ဟ အချင်းချင်းဆင်ြခင် ပီးမှ၊ ၇အဘယ်ကြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်တိ့ မသိပါဟ

ြပန်ေြပာက၏။ ၈ ေယ ကလည်း၊ထိအတ ဤအမများကိအဘယ်အခွင့် ှ င့် ငါ ပသည်ကိ

ငါမေြပာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိအခါ ပရိသတ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မေသာ ဥပမာကား၊

လတဦးသည် စပျစ်ဥယျာဥ်ကိ စိက်ပျိုး ပီးမှ လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့အား ဥယျာဥ်ကိငှါး၍

အြခားေသာြပည်သိ့ ကာြမင့် စွာ သွားေန၏။ ၁၀ ကာလအချိန်တန်လ င်၊

လပ်ေဆာင်ေသာသတိ့သည် စပျစ်သီးအချို ကိ့ ေပးေစြခင်းငှါ ဥယျာဥ် ှ င်သည် သားငယ်ကိ

ေစလတ်ေလ၏။ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့သည် ငယ်သားကိ ိက်၍ လက်ချည်းလတ်လိက်က၏။

၁၁ ေနာက်တဖန် အြခားေသာ ငယ်သားကိ ေစလတ်ြပန်လ င်၊ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့သည်

သကိ့ ိက်၍ အ ှ က်ခဲွ ပီးမှ လက်ချည်းလတ်လိက်က၏။ ၁၂ ေနာက်တဖန်

အြခားေသာငယ်သားကိ ေစလတ်ြပန်လ င်၊ သကိ့ဒဏ်ရာေပေအာင် နာကျင်စွာ ိက် ၍

ှ င်ထတ်က၏။ ၁၃ ထိအခါ ဥယျာဥ် ှ င်က၊ ငါသည် အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။

ငါ၏ချစ်သားကိ ငါေစလတ်မည်။ ထိသတိ့ သည် ငါ့သားကိြမင်လ င်

အားနာေကာင်းအားနာကလိမ့်မည်ဟ ဆိ၏။ ၁၄ ဥယျာဥ်ေစာင့် တိ့သည် သားကိြမင်လ င်၊

ဤသသည် အေမွခံြဖစ်၏။ လာက။ သကိ့ သတ်ကကန်အ့ံ။ ထိသိ့သ၏အေမွဥစာကိ

ငါတိ့ ရကလိမ့်မည်ဟ အချင်းချင်းတိင်ပင် ပီးမှ၊ ၁၅ ဥယျာဥ် ှ င်၏သားကိ

ဥယျာဥ်ြပင်သိ့ ထတ်၍ သတ်ပစ် က၏။ သိ့ြဖစ်လ င် ဥယျာဥ် ှ င်သည် ဥယျာဥ်

ေစာင့် တိ့ကိ အဘယ်သိ့ ပမည်နည်း။ ၁၆ ဥယျာဥ် ှ င်သည် လာ၍ ထိသတိ့ကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီးမှ ထိဥယျာဥ်ကိ အြခားေသာသတိ့အား ေပး လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ပရိသတ်တိ့သည် ကားလ င် ထိသိ့မြဖစ်ပါေစ ှ င့်ဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၁၇

ကိယ်ေတာ်သည် ထိသတိ့ကိ ကည့် ၍၊ တိက်ကိတည်လပ်ေသာသများ

ပယ်ထားေသာ ေကျာက်သည် ေနာက်တဖန်တိက်ေထာင့်အထွဋ်ဖျားသိ့

ေရာက်ြပန်၏ဟေသာ ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သိ့ ဆိလိသနည်း။ ၁၈ အကင်သသည်

ထိေကျာက်အေပ သိ့ကျ၏။ ထိသသည် ကျိုးလတ့ံ။ အကင်သ၏အေပသိ့ ထိ

ေကျာက်သည် ကျ၏။ ထိသသည် ညက်ညက်ေကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့သည် မိမိတိ့ကိ ရည်ေဆာင်၍ ထိဥပမာစကားကိ

ေဟာေြပာေတာ်မသည်ကိသိေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါ ှ ာ ကံက၏။

သိ့ေသာ်လည်း လများ ကိေကာက်၍ ေနရက၏။ ၂၀ ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိေချာင်းေြမာင်းလျက်၊ စကားေတာ်၌ အြပစ်ကိ ှ ာ၍ မိဝ့န်မင်း လက်သိ့

အပ် ှ ံ ေသာခွင့် ကိရြခင်းငှါ သေတာ်ေကာင်းြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာသလ ိုတိ့ကိ

အထံေတာ်သိ့ ေစ လတ်က၏။ ၂၁ ထိသလ ိုတိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

လမျက် ှ ာကိ မေထာက်ဘဲ ေြဖာင့် မတ်စွာ ဆံးမသဝါဒ ေပး၍၊ ဘရားသခင်၏

တရားလမ်းကိ ဟတ်မှန်စွာ ြပေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏။ ၂၂

အက ်ပ်တိ့သည် ကဲသာဘရင်အား အခွန်ကိဆက်အပ်သေလာ၊ မဆက်အပ်သေလာဟ

ေမးေလာက် က၏။ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည် ထိသတိ့၏ ပရိယာယ်ကိ သိမှတ်ေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ အဘယ်ေကာင့် စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က် ကသနည်း။ ၂၄

ေဒနာရိတြပားကိြပပါ။ အဘယ်သ၏ပံ၊ အဘယ်သ၏လိပ်စာပါပါသနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ကဲသာ ဘရင်၏ပံ၊ လိပ်စာပါပါသည်ဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၂၅

ကိယ်ေတာ်က၊ ကဲသာဘရင်၏ဥစာကိ ကဲသာဘရင်အား ဆက်ေပးကေလာ့။

ဘရားသခင်၏ဥစာကိ ကား ဘရားသခင်အား ဆက်ေပးကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆

ထိသတိ့သည် လများေ ှ တွ့င် စကားေတာ်၌ အြပစ်မေတွ့ ိင်သြဖင့် ြပန်ေြပာေတာ်မေသာ

စကားကိ အ့ံ သ၍ တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ ၂၇ ထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းမ ှ ိဟ

ြငင်းခံတတ်ေသာ ဇဒုကဲအချို ့သည်လည်း အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်၍၊ ၂၈အ ှ င်ဘရား၊

မယား ှ ိေသာသသည် သားမ ှ ိဘဲေသလင်၊ သ၏မယားကိ သ့ညီသိမ်းယ၍

အစ်ကိ အမျိုးမြပတ်ဆက် ွယ်ေစဟ အက ်ပ်တိ့အား ေမာေ ှ စီရင်ပါ ပီ။ ၂၉

ညီအစ်ကိခနစ်ေယာက် ှ ိပါ၏။ အစ်ကိအ ကီးသည် မိန်းမ ှ င့် စံဘက်၍ သားမ ှ ိဘဲေသလင်၊

၃၀ သ၏မယားကိ သ့ညီအ ကီးသိမ်းယ၍ သားမ ှ ိဘဲ ေသြပန်ေလ၏။ ၃၁ ထိအတ

တတိယသမှစ၍တေယာက်ေနာက်တေယာက်ခနစ်ေယာက်ေသာ ညီအစ်ကိတိ့သည် ထိ

မိန်းမကိ သိမ်းယ၍ သားကိ မကျန်ရစ်ေစဘဲ ေသက၏။ ၃၂ ေနာက်ဆံး၌

မိန်းမသည်လည်း ေသေလ၏။ ၃၃ သိ့ြဖစ်၍ ထေြမာက်ရာကာလ၌ ထိမိန်းမသည်

အဘယ်သ၏မယားြဖစ်ရပါမည်နည်း။ ထိသခနစ် ေယာက်တိ့သည် ထိမိန်းမ ှ င့်

စံဘက်ကပီဟ ေလာက်က၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊ ယခ ဘဝသားတိ့သည် စံဘက်ြခင်း၊

ထိမ်းြမားေပးစားြခင်းကိ ပတတ်က၏။ (aiōn g165) ၃၅ ေနာင်ဘဝကိ၎င်း၊

ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ြခင်းကိ၎င်း ရထိက်သည်ဟ မှတ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာသ

တိ့သည် စံဘက်ြခင်း၊ ထိမ်းြမားေပးစားြခင်းကိ မ ပတတ်က။ (aiōn g165) ၃၆

ေသြခင်း ှ င့်အစဥ်ကင်းလွတ်၍ ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့ြဖစ်သည်သာမက၊

ထေြမာက်ြခင်း၏သားြဖစ် ေသာေကာင့် ဘရားသခင်၏သားြဖစ် က၏။ ၃၇ ထိမှတပါး၊

ေမာေ ှ သည် ထာဝရဘရားကိ အာြဗဟံ၏ဘရား၊ ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရား ဟ

ချံုခဏ်း၌ ေခေဝေသာအခါ ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ေကာင်းကိ ေဘာ်ြပခ့ဲ ပီ။

၃၈ဘရားသခင်သည် ေသေနေသာသတိ့၏ဘရားမဟတ်။ အသက် ှ င်ေသာသတိ့၏ဘရား
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ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိသအေပါင်းတိသ့ည် ဘရားသခင်၌ အသက် ှ င် ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၉ ကျမ်း ပဆရာအချို တိ့့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်၏စကားသည် ေလာက်ပတ်ပါ၏ဟ

ေလာက် က၏။ ၄၀ ေနာက်တဖန် အလင်းမေမးမေလာက်ဝ့ံ က၊ ၄၁ ေယ ကလည်း၊

ခရစ်ေတာ်သည် ဒါဝိဒ်၏သားြဖစ်သည်ဟ အဘယ်ေကာင့် ဆိ ကသနည်း။ ၄၂

ဒါဝိဒ်၏စကားမှာ၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ရန်သတိ့ကိ သင်၏ေြခတင်ရာ

ငါမချမထားမီှတိင်ေအာင် ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိင်ေနေလာ့ဟ၊ ၄၃ ငါ့သခင်အား

မိန့်ေတာ်မသည်ဟ ဆာလံကျမ်းစာ၌ ဒါဝိဒ်ဆိသတည်း။ ၄၄ ထိသိ့ ဒါဝိဒ်သည်

ခရစ်ေတာ်ကိ သခင်ဟ၍ေခလင် အဘယ်သိ့သ၏သားြဖစ်သနည်းဟ ေမးေတာ် မ၏။ ၄၅

ပရိသတ်များ နားေထာင်စဥ်တွင် တပည့် ေတာ်တိ့အား တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၄၆

ကျမ်း ပဆရာတိ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ သတိ့သည် ှ ည်ေသာအကျကိ ဝတ်လျက်လည်ြခင်းငှါ

အလိ ှ ိ က၏။ ေဈး၌ ိေသစွာ တ်ဆက်ြခင်းကိ၎င်း၊ ပဲွသဘင်၊ တရားစရပ်တိ့၌

ြမင့် ြမတ်ေသာေနရာထိင်ရာကိ၎င်း ှ စ်သက်က၏။ ၄၇ သတိ့သည် မတ်ဆိးမအိမ်ကိ

လယသိမ်းစား၍ အြပစ်မေပ ေစြခင်းငှါ ှ ည်စွာေသာ ပဌနာစကားကိ ွတ်တတ်က၏။

ထိသတိ့သည် သာ၍ကီးစွာေသာဒဏ်ကိခံရကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၁ ထိေနာက် ကိယ်ေတာ်သည် ေမ ာ် ကည့်၍၊ ေငွရတတ်ေသာသတိ့သည်

အလဒါနကိ ဘ ာတိက် ထဲသိ့ သွင်းချသည်ကိ ြမင်ေတာ်မ၏။ ၂ဆင်းရဲေသာ

မတ်ဆိးမတေယာက်သည်လည်း ေကးနီဒဂ ါး ှ စ်ြပား သွင်းချသည်ကိ ြမင်ေတာ်မလ င်၊ ၃

ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ထိဆင်းရဲေသာ မတ်ဆိးမသည် အြခားေသာသအေပါင်းတိ့ထက်

သာ၍ သွင်း ချ ပီ။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ ကယ်ဝေသာ

စည်းစိမ်ထဲက တ်၍ ဘရားသခင်၏ အလေတာ်စထဲသိ့ သွင်းချ က၏။ ထိမိန်းမမကား၊

အလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင် မိမိအသက်ေမွးစရာ ဥစာ ှ ိသမ ကိ သွင်းချေလ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၅ လအချို ့တိ့သည် လာ၍ ဗိမာန်ေတာ်သည် တင့်တယ်ေသာေကျာက်ြပား ှ င့် ၎င်း၊

ပေဇာ်သကာများ ှ င့် ၎င်း ဆင်ြပင်လျက် ှ ိပါ၏ဟေလာက်ကလင်၊ ၆ ကိယ်ေတာ်က၊

ဤအရာများကိ သင်တိ့သည် ယခြမင်ရက၏။ မ ဖိမချဘဲ ေကျာက်တခေပ မှာ တခမ

မတည်မေနရေသာ အချိန်ကာလေရာက်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇သတိ့ကလည်း၊

အ ှ င်ဘရား၊ ထိအမအရာတိ့သည် အဘယ်ကာလမှြဖစ်ပါမည်နည်း။ ထိအမအရာ တိ့သည်

ြဖစ်ချိန်နီးေသာအခါ အဘယ်ပပနိမိတ်ေပ ထွန်းပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်ကလင်၊ ၈

ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည် လှည့်ြဖားြခင်းသိ့ မလိက်မပါမည်အေကာင်း သတိ ပကေလာ့။

အများ ေသာသတိ့က၊ ငါသည် ဤမည်ေသာသြဖစ်၏။ အချိန်ကာလလည်း

ေရာက်လာ ပီဟဆိလျက် ငါ၏အေယာင် ကိ ေဆာင်၍ ေပလာကလိမ့်မည်။

ထိသတိ့ေနာက်သိ့ မလိက် က ှ င့် ။ ၉ သင်တိ့သည် စစ်တိက်ြခင်းအေကာင်း၊

ပန်ကန်ြခင်းအေကာင်းကိ သိတင်း ကားရေသာအခါ စိးရိမ်တန် လပ်ြခင်း

မ ှ ိ က ှ င့် ။ ထိအမအရာများသည် အရင်ြဖစ်ရမည်။ သိ့ေသာ်လည်း အဆံးသည်

အလျင်အြမန်မြဖစ် ေသး။ ၁၀ ထိမှတပါး၊ လတမျိုး ှ င့်တမျိုး၊ တ ိင်ငံ ှ င့်တ ိင်ငံ

ရန်ဘက် ပကလိမ့်မည်။ ၁၁ အရပ်ရပ်တိ့၌ ကီးစွာေသာ ေြမလပ်ြခင်း၊ အစာေခါင်းပါးြခင်း၊

ကာလနာများြပားြခင်းတိ့သည် ြဖစ် က လိမ့်မည်။ မိဃ်းေကာင်းကင်၌လည်း

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာအရာ ှ င့် ကီးစွာေသာပပနိမိတ်တိ့သည် ေပ ထွန်း ကလိမ့်မည်။

၁၂ ထိအမအရာများမြဖစ်မီှ လများတိ့သည် ငါ၏နာမေကာင့် သင်တိ့ကိ ဘမ်းဆီး ှ ဥ်းဆဲ၍

တရားစရပ်၌ ၎င်း၊ ေထာင်ထဲ၌၎င်း အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ထိသိ့ေသာအားြဖင့်

သင်တိ့သည် သက်ေသခံရေသာအခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိေကာင့် သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ြပန်ေြပာရမည်ကိ ေ ှ မ့ဆွက မဆင်ြခင်ြခင်းငှါ သတိထား ကေလာ့။

၁၅ အေကာင်းမကား၊ ရန်သအေပါင်းတိ့သည် မြငင်းခံမဟန့်တား ိင်ေသာ

တ်သတိ၊ ဉာဏ်သတိကိ ငါေပးမည်။ ၁၆ သင်တိ့မိဘ၊ ညီအစ်ကိ၊ ေပါက်ေဘာ်၊

အေဆွခင်ပွန်းတိ့သည် သင်တိ့ကိ အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်။ အချို ့တိ့ ကိလည်း

သတ်ကလိမ့်မည်။ ၁၇ လအေပါင်းတိ့သည်လည်း ငါ၏နာမေကာင့် သင်တိ့ကိ

မန်း ကလိမ့်မည်။ ၁၈ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့ ဆံြခည်တပင်မ မပျက်စီးရ။ ၁၉

သင်တိ့သည် တည်ကည်ေသာအားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကေလာ့။ ၂၀

ေယ ှ လင် မိကိ့ ဗိလ်ေြခများ ဝန်းရံလျက် ှ ိသည်ကိ သင်တိ့ြမင်ေသာအခါ၊

ထိ မိသ့ည် ပျက်စီးြခင်း သိ့ ေရာက်လသည်ကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ၂၁ ထိအခါ

ယဒြပည်၌ ှ ိေသာသတိ့သည် ေတာင်ေပ သိ့ေြပးကေစ။ မိထဲ့၌ ှ ိေသာသတိ့သည် မိ ့ြပင်သိ့

ထွက် ကေစ။ ေတာ ွာမှာ ှ ိေသာသတိ့သည် မိထဲ့သိ့ မဝင် ကေစ ှ င့် ။ ၂၂

အေကာင်းမကား၊ ထိေနရ့က်ကာလသည် ကျမ်းစာချက်များ ြပည့် စံရေသာ

ဒဏ်စီရင်ြခင်းေနရ့က် ကာလြဖစ်သတည်း။ ၂၃ ထိေနရ့က်၌ ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာမိန်းမ ှ င့်

ိစိ့့သငယ် ှ ိေသာမိန်းမတိ့သည် အလွန်ခက်ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ယဒြပည်၌

ကီးစွာေသာ ဆင်းရဲဒကြဖစ်၍ ယဒအမျိုးအေပ ၌ အမျက်ေဒါသသင့် ေရာက်

လိမ့်မည်။ ၂၄ သတိ့သည် ထားေဘးြဖင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။

အြခားေသာြပည်အရပ်ရပ်သိ့ ဘမ်း သွား ကလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် မိမိတိ့

အချိန်ကာလမြပည့်စံမီှတိင်ေအာင် ေယ ှ လင် မိကိ့ ေြခ ှ င့် နင်း ကလိမ့်မည်။ ၂၅ ထိအခါ၊

ေန၊ လ၊ ကယ်နကတ်တိ့၌ ပပနိမိတ်ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ေြမ ကီးေပ မှာလည်း

လအမျိုးမျိုး မ ငိမ်မသက်စိးရိမ်ေကာင့် ကြခင်း၊ သမဒရာလိင်းတံပိး ကီးြခင်း၊ ၂၆

ေြမ ကီးေပ မှာ ြဖစ်လတ့ံေသာ ေဘးများကိေြမာ်၍ ေကာက်လန့်သြဖင့် ၊ လများတိ့၏

အသက်ဆံး ြခင်းအမအရာတိ့သည် ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

ေကာင်းကင်တန်ခိးတိ့သည် တန်လပ်ကလိမ့်မည်။ ၂၇ ထိအခါ လသားသည်

ကီးစွာေသာဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ကိ ေဆာင်လျက်၊ မိဃ်းတိမ်ကိ စီးလျက် က

လာသည်ကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ၂၈ ထိအမအရာတိ့သည် ြဖစ်စ ှ ိေသာအခါ၊ သင်တိ့ကိ

ေ ွး တ်ေသာအချိန်ကာလေရာက်လနီးသည်ကိ ေထာက်သြဖင့် ၊ ေြမာ် ကည့်၍

ေခါင်းကိ ကကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉တဖန် ထပ်၍ မိန့်ေတာ်မေသာ ဥပမာကား၊

သေဘာသဖန်းပင်မှစ၍ သစ်ပင်များကိ မှတ် ကေလာ့။ ၃၀ အ ွက်ေပါက်ေသာအခါ

ေ ွကာလနီးသည်ကိ သင်တိ့သည် အလိအေလျာက်သိြမင် က၏။ ၃၁ ထိနည်းတ

ထိအေကာင်းအရာများြဖစ်သည်ကိ ြမင်ရလ င်၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

တည်လနီးသည် ကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ၃၂ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယခြဖစ်ေသာလများ

မကန်မီှ ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့သည် ြဖစ် ကလိမ့် မည်။ ၃၃

ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီး မတည်ေသာ်လည်း ငါ့စကား တည်လိမ့်မည်။ ၃၄သင်တိ့သည်

ကိယ်ကိကိယ်သတိ ပကေလာ့။ သိ့မဟတ် အစားအေသာက်လွန် ကူးြခင်း၊ ေလာကီ

စိးရိမ်ြခင်းအားြဖင့် စိတ် ှ လံးပင်ပန်းလျက်ေနစဥ်၊ ထိေနရ့က်သည် အမှတ်တမ့ဲသင်တိ့ ှ င့်

ေတွ့ ကံလိမ့်မည်။ ၃၅ ထိေနရ့က်သည် ပိက်ကွန်က့ဲသိ ေြမတြပင်လံး၌ေနေသာ

လအေပါင်းတိ့ကိ အပ်မိလိမ့်မည်။ ၃၆ ထိ့ေကာင့် သင်တိ့သည် ြဖစ်လတ့ံေသာ

အမအရာတိ့ ှ င့် ကင်းလွတ်၍ လသားထံသိ့ ေရာက်ြခင်းကိ ခံထိက်ေသာသြဖစ်သည်ဟ

မှတ်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ အစဥ်ဆေတာင်းလျက် ေစာင့် ေနကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။

၃၇ ထိသိ့ ကိယ်ေတာ်သည် ေနရ့က်အစဥ်အတိင်းဗိမာန်ေတာ်၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏။

ညအချိန် ေရာက်လ င် သံလွင်အမည် ှ ိေသာ ေတာင်သိ့ သွား၍ ညဥ့်ကိ လွန်ေစေတာ်မ၏။

၃၈ နံနက်ေစာေစာ လများအေပါင်းတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်သိ့သွား၍ အထံေတာ်၌

ေဒသနာေတာ်ကိ နား ေထာင်က၏။

၂၂ ပသခါအမည် ှ ိေသာ အဇမပဲွခံခါနီးတွင်၊ ၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့်

ကျမ်း ပဆရာတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့သတ်ရအ့ံနည်းဟ

ှ ာ ကံရကသနည်းဟမကား၊ လများတိ့ကိ ေကာက်က၏။ ၃ ထိအခါ စာတန်သည်

တပည့် ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်အထဲသိ့ဝင်သည်

ြဖစ်၍၊ ၄ ထိသသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးများ၊ ဗိမာန်ေတာ်မးများတိ့ထံသိ့

သွား ပီးလ င်၊ ေယ ကိ အဘယ် သိ့ အပ်ရမည်နည်းဟ၍ တိင်ပင်ေလ၏။ ၅

ထိသတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ ိ၍ ေငွေပးမည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၆

ယဒ ှ ကာ တ်သည်လည်း ဝန်ခံ ပီးမှ လများမ ှ ိစဥ်တွင် ကိယ်ေတာ်ကိ အပ်ြခင်းငှါ

အဆင်သင့် ေသာ အချိန်ကာလကိ ကံလျက်ေန၏။ ၇ ပသခါသိးသငယ်ကိ

သတ်ရေသာေနတ့ည်းဟေသာ အဇမပဲွေနေ့ရာက်ေသာအခါ၊ ၈ ကိယ်ေတာ်က၊ ငါတိ့

စားဘိ့ရာ သင်တိ့သည်သွား၍ ပသခါပဲွကိ ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ ေပတ ှ င့် ေယာဟန်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၉ သတိ့ကလည်း၊ အဘယ်အရပ်၌ ြပင်ဆင်ေစြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလာက်ကေသာ်၊ ၁၀ ကိယ်ေတာ်က၊ သင်တိ့သည်
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မိထဲ့သိ့ဝင်ေသာအခါ ေရအိးေဆာင်ေသာသကိေတွလိ့မ့်မည်။ ထိသ ေနာက်သိ့ လိက်၍

သဝင်ေသာအိမ်သိ့ ဝင် ပီးမှ၊ ၁၁ ငါသည် ငါ့တပည့် တိ့ ှ င့်တကွ ပသခါပဲွကိစားရေသာ

ဧည့်သည်အခန်းကား အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ဆရာက ေမးသည်ဟ အိမ် ှ င်ကိ

ေြပာကေလာ့။ ၁၂ ထိသသည် ြပင်ဆင်လျက် ှ ိေသာ အထက်အခန်း ကီးကိ ြပလိမ့်မည်။

ထိအခန်း၌ ြပင်ဆင် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ တပည့် ေတာတိ့သည် သွား၍

စကားေတာ်အတိင်းေတွလ့ င်၊ ပသခါပဲွကိ ြပင်ဆင် က၏။ ၁၄ အချိန်ေရာက်မှ

တမန်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးတိ့ ှ င့်အတ စားပဲွ၌ ေလျာင်းေတာ်မ၍၊ ၁၅ ငါသည် အေသမခံမီှ

ဤပသခါပဲွကိ သင်တိ့ ှ င့်အတ စားြခင်းငှါ အလွန်အလိ ှ ိေလ ပီ။ ၁၆ ငါဆိသည်ကား၊

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်၌ ပသခါပဲွမြပည့် စံမီှတိင်ေအာင် ယခမှစ၍ ဤပဲွကိ တဖန်

ငါမစားရဟ မိန့်ေတာ်မလျက်၊ ၁၇ ခွက်ဖလားကိ ယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ၊

ဤခွက်ကိ ယ၍ အချင်းချင်းေဝကေလာ့။ ၁၈ ငါဆိသည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

မတည်မီှတိင်ေအာင် ယခမှစ၍ စပျစ်ရည်ကိတဖန် ငါ မေသာက်ရဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ထိအခါ မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးမှ မန့်ကိဖ့ဲ၍၊ ဤမန့်ကား

သင်တိ့အဘိ့ အလိငှါ စွန့်ေသာ ငါ၏ကိယ် ြဖစ်၏။ ငါ့ကိ ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ

ဤသိ့ ပကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိနည်းတညစာစား ပီးမှ ခွက်ကိလည်းယ၍၊

ဤခွက်ကား သင်တိ့အဘိ့အလိငှါ သွန်းေသာ ငါ၏ အေသွး၌တည်ေသာ

ပဋိညာဥ်တရားသစ်ြဖစ်၏။ ၂၁ သိ့ေသာ်လည်း ငါ့ကိ အပ် ှ ံ ေသာသ၏လက်သည်

ဤစားပဲွေပ မှာ ငါ့လက် ှ င့်အတ ှ ိ၏။ ၂၂ ခဲွခန့်မှတ်သားေတာ်မသည်အတိင်း လသားသည်

သွားရမည်။ သိ့ေသာ်လည်း လသားကိ အပ် ှ ံ ေသာ သသည် အမဂလာ ှ ိ၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၃ တပည့် ေတာ်တိ့သည်လည်း ထိအမကိ အဘယ်သပအ့ံနည်းဟ အချင်းချင်း

ေမးြမန်း က၏။ ၂၄ ထိမှတပါး တပည့်ေတာ်တိ့သည် မိမိတိ့တွင် အဘယ်သသည် သာ၍

ကီးြမတ်သနည်းဟ အချင်းချင်း ြငင်းခံြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၂၅ ကိယ်ေတာ်က၊

ေလာကီမင်းတိ့သည် အစိးတရ ပတတ်က၏။ အာဏာထားေသာသတိ့ကိလည်း

ေကျးဇး ှ င်ဟ၍ ေခေဝ က၏။ ၂၆ သင်တိ့မကား ထိသိ့မ ပက ှ င့် ၊ သင်တိ့တွင်

အကဲအမး ပေသာသကိ ငယ်သားက့ဲသိ့ြဖစ်ေစ။ အပ်စိး ေသာသကိလည်း

အေစခံက့ဲသိ့ြဖစ်ေစ။ ၂၇ အဘယ်သသည် သာ၍ ကီးြမတ်သနည်း။ စားပဲွ၌

ေလျာင်းေသာသသည် ကီးြမတ်သေလာ။ လပ် ေကးေသာသသည် ကီးြမတ်သေလာ။

စားပဲွ၌ ေလျာင်းေသာသသည် ကီးြမတ်သည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ေသာ် လည်း ငါသည်

သင်တိ့တွင် လပ်ေကးေသာသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၈ ငါသည် စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံစဥ်တွင်

သင်တိ့သည် ငါ၌မီှဝဲေသာသြဖစ်ရာ၏။ ၂၉ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား

ိင်ငံကိ ေပးေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ၃၀ သင်တိ့သည် ငါ၏ ိင်ငံတွင် ငါ့စားပဲွ၌

စားေသာက်ေသာအခွင့် ကိ၎င်း၊ တရားပလင်ေပ မှာထိင်၍ ဣသေရလလတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ

အပ်စိးရေသာအခွင့် ကိ၎င်း၊ ငါသည် သင်တိ့အား ေပးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁တဖန်

သခင်ဘရားက၊ ှ ိမန်၊ ှ ိမန်၊ ဂျံုဆန်ကိ ဆန်ခါ ှ င့် ချသက့ဲသိ့ စာတန်သည် သင်တိ့ကိ

ချရမည် အေကာင်း အခွင့် ေတာင်းသည်ြဖစ်၍၊ ၃၂ သင်၏ယံကည်ေသာစိတ်

မပျက်ေစြခင်းငှါ ငါသည် သင့်အဘိ့ဆေတာင်းေလ ပီ။ သင်သည် သတိရ ြပန်ေသာအခါ

သင်၏ညီအစ်ကိတိ့ကိ တည်ကည်ေစေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၃ ေပတ က၊ သခင်၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ေထာင်ထဲသိ့၎င်း၊ အေသသတ်ြခင်းသိ့၎င်း လိက်ြခင်းငှါ

အသင့် ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်ေလေသာ်၊ ၃၄ သခင်ဘရားက၊ ေပတ ၊ ငါဆိသည်ကား၊

ယေနတွ့င် ကက်မတွန်မီှ သင်သည် ငါ့ကိ မသိဟ သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်

ြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၅တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ အထက်က ေငွအိတ်၊

လွယ်အိတ်၊ ေြခနင်းမပါဘဲ သွား ကေလာ့ဟ သင်တိ့ကိ ငါေစလတ်ေသာအခါ

တစံတခလိသေလာဟ ေမးလ င်၊ တစံတခမ မလိပါဟ ေလာက်ကေသာ်၊ ၃၆ယခမကား

ေငွအိတ် ှ ိေသာသသည် ယေစ။ လွယ်အိတ် ှ ိေသာသသည် ယေစ။ ထားမ ှ ိေသာ သသည်

အဝတ်ကိေရာင်း၍ ထားကိဝယ်ေစ။ ၃၇ အေကာင်းမကား၊ ထိသသည်

မတရားေသာသတိ့ ှ င့် ေရတွက်ဝင်ြခင်းသိ့ ေရာက်၏ဟေသာကျမ်းစာ ချက်သည် ငါ၌

ယခပင် ြပည့်စံရမည်။ ငါ့အမအရာတိ့သည် ပီးစီးြခင်းသိ့ ေရာက်က ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၈ ထိသတိ့ကလည်း၊ သခင်၊ ထား ှ စ်စင်း ှ ိပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ တန် ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၉ ထိေနာက် အေလ့ေတာ် ှ ိသည်အတိင်း သံလွင်ေတာင်သိ့ ထွက် ကေတာ်မ၍၊

တပည့်ေတာ်တိ့သည် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်က၏။ ၄၀ ထိအရပ်သိ့ ေရာက်ေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့သည် စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း ဆ ေတာင်း ကေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၄၁ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့် ေကျာက်ခဲတပစ်ေလာက် ခွာသွား၍

ဒးေထာက်လျက်၊ ၄၂ အိအဘ၊ အလိေတာ် ှ ိလ င် ဤခွက်ကိ အက ်ပ်မှ

လဲေတာ်မပါ။ သိ့ေသာ်လည်း အက ်ပ်အလိ ှ ိ သည်အတိင်း မြဖစ်ပါေစ ှ င့် ။

ကိယ်ေတာ်အလိ ှ ိသည်အတိင်း ြဖစ်ပါေစေသာဟ ဆေတာင်းေတာ်မ၏။ ၄၃ ထိအခါ

ေကာင်းကင်တမန်သည် ထင် ှ ားလာ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ အားေပးရ၏။ ၄၄

ြပင်းစွာေသာေဝဒနာကိခံလျက် အထးသြဖင့် ကိးစား၍ ဆေတာင်းေတာ်မ၏။

ေခ းထွက်ေတာ်မသည် ကား၊ ေြမေပ ၌ကျေသာ ေသွးစက်ခဲက့ဲသိ့ ြဖစ်သတည်း။ ၄၅ ထိသိ့

ဆေတာင်း ပီးမှ၊ ေယ သည်ထ၍ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ ိရာသိ့ ြပန်ေသာအခါ၊ သတိ့သည်

ဝမ်းနည်း ေသာစိတ် ှ ိသည် ှ င့် အိပ်ေပျာ်လျက် ေနကသည်ကိ ေတွေ့တာ်မလ င်၊ ၄၆

သင်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့် အိပ်ေပျာ် ကသနည်း။ ထက။ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည် အေကာင်း ဆေတာင်း ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၇ ထိသိ့

မိန့်ေတာ်မစဥ်တွင်ပင် တပည့်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်ေသာယဒ ှ ကာ တ်သည် လ

အေပါင်းတိ့ကိ လမ်းြပလျက်လာ၍၊ ေယ ကိ နမ်းြခင်းငှါ ချဥ်းကပ်ေလ၏။ ၄၈

ေယ ကလည်း၊ ယဒါ သင်သည် နမ်းြခင်းကိ ပလျက် လသားကိအပ်သေလာဟ

ေမးေတာ်မ၏။ ၄၉ ေယ ှ င့်အတပါေသာ သတိသ့ည် ြဖစ်အ့ံေသာအမကိ ြမင်လ င်၊ သခင်၊

အက ်ပ်တိ့သည် ထား ှ င့် ခတ်ရပါမည်ေလာဟ ေမးေလာက် ပီးမှ၊ ၅၀တေယာက်သည်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ ကန်တေယာက်ကိ ခတ်သြဖင့် လက်ျာနား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ၅၁

ေယ ကလည်း၊ တန်ေစဟ မိန့်ေတာ်မ၍ နား ွက်ကိ လက်ေတာ် ှ င့် တိ့သြဖင့်

အနာကိ ေပျာက်ေစ ေတာ်မ၏။ ၅၂ ထိအခါ အထံေတာ်သိ့ေရာက်လာေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ဗိမာန်ေတာ်မး၊ လအ ကီးအကဲတိ့ အား ေယ က၊ သင်တိ့သည်

ထားြပကိ ဘမ်းသက့ဲသိ့ ငါ့ကိ ဘမ်းအ့ံေသာငှါ ထား ှ င့် ဒတ်များကိ လက်စဲွလျက်

လာကသည်တကား။ ၅၃ ငါသည် ဗိမာန်ေတာ်၌ သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေနစဥ်အခါ

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ မဘမ်းမဆီးက။ သိ့ေသာ် လည်း ယခအချိန်ကား သင်တိ့အချိန်ြဖစ်၏။

ေမှာင်မိက်တန်ခိးလည်းြဖစ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၄ ထိသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ဘမ်းဆီး၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏အိမ်သိ့ ေဆာင်သွား က၏။ ေပတ သည်လည်း သတိ့ ှ င့်

ေဝးစွာလိက်ေလ၏။ ၅၅ အိမ်ဦးအလယ်၌ မီးေမွး ပီးမှ၊ လများတိ့သည် စေဝး၍

ထိင် ကလင်၊ ေပတ သည်လည်း သတိ့အထဲ၌ ထိင်ေန၏။ ၅၆ ထိသိ့ ေပတ သည်

မီးအနားမှာ ထိင်ေနသည်ကိ အေစအပါးမိန်းမတေယာက်သည်ြမင်လ င်၊ သကိ့

ေစ့ေစ့ကည့်၍၊ ဤသသည် ေယ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ဆိေသာ်၊ ၅၇

ေပတ က၊ အချင်းမိန်းမ၊ ထိသကိ ငါမသိဟ ြငင်းေလ၏။ ၅၈ ထိေနာက် များမကာ

အြခားေသာသသည် ေပတ ကိြမင်လ င်၊ သင်သည်လည်း ထိသတိ့အဝင်ြဖစ်

သည်ဟဆိေသာ်၊ ေပတ က၊ အချင်းလ၊ ငါသည် သတိ့ အဝင်မဟတ်ဟ ဆိ၏။ ၅၉တဖန်

တနာရီေလာက်ကာ ပီးမှ အြခားေသာသက၊ အကယ်စင်စစ် ဤသသည် ေယ ှ င့်

ေပါင်းေဘာ် ေသာသြဖစ်၏။ ဂါလိလဲလလည်း ြဖစ်၏ဟ ခိင်မာစွာဆိလ င်၊ ၆၀ ေပတ က၊

အချင်းလ၊ သင်ေြပာေသာအရာကိ ငါမသိဟဆိ၏။ ထိစကားကိေြပာေသာ ခဏြခင်းတွင်

ကက်တွန်ေလ၏။ ၆၁ ထိအခါ သခင်ဘရားသည်လှည့် ၍ ေပတ ကိ ကည့်ေတာ်မ၏။

ကက် မတွန်မီှ သင်သည် သံး ကိမ် ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိ ြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ေပတ သည် သတိရသြဖင့် ၊ ၆၂ ြပင်သိ့ထွက်၍

ြပင်းစွာငိေကးေလ၏။ ၆၃ ေယ ကိ ကိင်ဆဲွေသာသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပက်ယယ် ပ၍ ိက်ပတ် က၏။ ၆၄ မျက် ှ ာေတာ်ကိဖံး ပီးလ င် လက် ှ င့် ပတ်လျက်၊

ကိယ်ေတာ်ကိ အဘယ်သပတ်သည်ကိ ပေရာဖက် ပ ၍ ေဟာေတာ်မပါဟဆိက၏။ ၆၅

အြခားေသာစကားများြဖင့်လည်း ကိယ်ေတာ်ကိ က့ဲရဲ ့၍ ေြပာဆိကေသး၏။ ၆၆

မိဃ်းလင်းေသာအခါ လတိ့တွင် အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာသ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊

ကျမ်း ပဆရာတိ့ သည် စည်းေဝး၍ ကိယ်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်သိ့ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊ ၆၇

သင်သည် ခရစ်ေတာ်မှန်လ င် ငါတိ့အား ေြပာေလာ့ဟဆိက၏။ ေယ ကလည်း၊

ငါေြပာလ င် သင်တိ့ သည် မယံ။ ၆၈ ငါေမးလ င်လည်း သင်တိ့သည် မေြဖဘဲ၊

ငါ့ကိ မလတ်ဘဲေနကလိမ့်မည်။ ၆၉ ေနာက်၌ လသားသည် ဘရားသခင်၏
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တန်ခိးေတာ်လက်ျာဘက်၌ ထိင်ေတာ်မလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ ေသာ်၊ ၇၀ ထိသအေပါင်းတိ့က၊

သိ့ြဖစ်၍ သင်သည် ဘရားသခင်၏ သားေတာ်မှန်သည်တကားဟ ဆိကလင်၊

သင်တိ့ဆိသည်အတိင်းမှန်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇၁ ထိသတိ့ကလည်း၊

အဘယ်သက်ေသလိေသးသနည်း။ သ၏စကားကိ ငါတိ့ကိယ်တိင် ကားရ ပီဟ ဆိက၏။

၂၃ ထိအခါ မင်းအရာ ှ ိအေပါင်းတိ့သည်ထ၍ ကိယ်ေတာ်ကိ ပိလတ်မင်းထံသိ့

ေဆာင်သွား က ပီးလ င်၊ ၂ဤသသည် ြပည်သြပည်သားများကိ လှည့်ြဖား၍၊

မိမိသည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ် ေကာင်းကိဆိလျက်၊ ကဲသာဘရင်ကိ

အခွန်မဆက် ှ င့်ဟ ြမစ်တားသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ေတွပ့ါ ပီဟ အြပစ်တင် က၏။ ၃

ပိလတ်မင်းက၊ သင်သည် ယဒ ှ င်ဘရင်မှန်သေလာဟ ေယ ကိေမးလ င်၊

မင်း ကီးေမးသည်အတိင်း မှန်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ ပိလတ်မင်းက၊ ဤသ၌

အဘယ်အြပစ်ကိမ ငါမေတွဟ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လအေပါင်းတိ့ အား

ေြပာဆိလ င်၊ ၅ ထိသတိ့သည် သာ၍ ြပင်းစွာေသာအသံ ှ င့် ဟစ်ေကာ်လျက်၊ ဤသသည်

ဂါလိလဲြပည်မှစ၍ ဤ အရပ်တိင်ေအာင် ယဒြပည်၌ အ ှံ ့အြပားဆံးမသဝါဒေပး၍

လများကိ ိးေဆာ်ေသာသြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက် ဆိ က၏။ ၆ ပိလတ်မင်းသည်

ဂါလိလဲဟေသာစကားကိကားလ င်၊ ထိသသည် ဂါလိလဲလြဖစ်သေလာဟ ေမးြမန်း ၍၊ ၇

ေဟ ဒ်မင်းပိင်ေသာ သြဖစ်သည်ကိ သိေသာအခါ ထိမင်းထံသိ့ ပိ့ေစ၏။ ထိအခါ

ေဟ ဒ်မင်းသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိသတည်း။ ၈ ထိမင်းသည် ေယ ကိြမင်လ င်

အလွန်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ အထက်က သိတင်း ေတာ်များကိကား၍၊

ကိယ်ေတာ်ကိြမင်ြခင်းငှါ ကာြမင့် စွာ အလိ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ြပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာ

တစံတခကိ ြမင်ရမည်ဟ ေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။ ၉ ထိအခါ ေဟ ဒ်မင်းသည်

ကိယ်ေတာ်ကိ များစွာေမးြမန်းေသာ်လည်း အဘယ်စကားကိမ ြပန်ေတာ် မမ။ ၁၀

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး ှ င့် ကျမ်း ပဆရာတိ့သည် ထ၍ ြပင်းထန်စွာ အြပစ်တင်က၏။ ၁၁

ေဟ ဒ်မင်းသည် စစ်သရဲတိ့ ှ င့်တကွ ကိယ်ေတာ်ကိ မခန့်မညားဘဲ ြပက်ယယ် ပ၍

တင့်တယ်ေသာ အဝတ်ကိ ဝတ်ေစ ပီးမှ ပိလတ်မင်းထံသိ့ ပိ့ြပန်ေစ၏။ ၁၂ ထိေန့၌

ပိလတ်မင်း ှ င့် ေဟ ဒ်မင်းတိ့သည် အချင်းချင်းအေဆွဖဲွ ့ က၏။ အထက်က

ရန်ဘက်ြဖစ် က သတည်း။ ၁၃တဖန် ပိလတ်မင်းသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ၁၄

ြပည်သြပည်သားများကိ ပန်ကန်ေစေသာသက့ဲသိ့ ဤလကိ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ့

ပိ့ေဆာင် ကသည် ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ ငါစစ်ေကာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့

တင်ေသာအြပစ်တစံတခကိမ သ၌ငါမေတွ။့ ၁၅ ေဟ ဒ်မင်းသည်လည်းမေတွ။့

ထိမင်းထံသိ့ ငါပိ့ေစ ပီ။ ဤသသည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံထိက်ေသာ အမတစံတခကိမ

မ ပ။ ၁၆ ထိေကာင့် သကိ့ ငါဆံးမ၍ လတ်မည်ဟ ဆိေလ၏။ ၁၇ ထိပဲွ၌ လများတိ့အား

တစံတေယာက်ေသာသကိ မလတ်ဘဲမေနရသတည်း။ ၁၈လအေပါင်းတိ့က၊ ထိသကိ

ထတ်ပါေလာ့။ အက ်ပ်တိ့အား ဗာရဗကိ လတ်ပါေလာ့ဟ တညီတ ွတ် တည်း

ဟစ်ေကာ်က၏။ ၁၉ ထိဗာရဗကား၊ မိ ့၌ ပန်ကန်ြခင်းအြပစ်၊ လအသက်ကိ

သတ်ြခင်းအြပစ်ေကာင့် ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင် ထားေသာသြဖစ်သတည်း။ ၂၀

ပိလတ်မင်းသည် ေယ ကိ လတ်ချင်ေသာေကာင့် သတိ့အားတဖန်ေြပာဆိေလ၏။ ၂၁

သတိ့ကလည်း၊ ထိသကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားပါ။ ိက်ထားပါဟ

ဟစ်ေကာ်က၏။ ၂၂ ပိလတ်မင်းက၊ ထိသသည် အဘယ်အြပစ်ကိ ပဘိသနည်း။

ေသထိက်ေသာအြပစ်တစံတခမ သ၌ ငါမေတွ။့ ထိေကာင့် သကိ့ ငါဆံးမ၍

လတ်မည်ဟ သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်ဆိလ င်၊ ၂၃ လများတိ့သည် ထိသကိ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားေစြခင်းငှါ ကီးစွာေသာအသံ ှ င့် ကျပ်ကျပ် ေတာင်းသြဖင့် ၊

သတိ့၏အသံ ှ င့် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့၏အသံသည် ိင်ေလ၏။ ၂၄

ပိလတ်မင်းသည်လည်း သတိ့ေတာင်းသည့်အတိင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ စီရင်၍၊ ၂၅

ပန်ကန်ြခင်းအြပစ်၊ လအသက်ကိသတ်ြခင်းအြပစ်ေကာင့် ေထာင်ထဲမှာ

ေလှာင်ထားေသာသကိ လ များေတာင်းသည်အတိင်း လတ် ပီးမှ၊ ေယ ကိ သတိ့ အလိသိ့

အပ်လိက်ေလ၏။ ၂၆ ကိယ်ေတာ်ကိ ထတ်သွား ကစဥ်၊ ှ ိမန်အမည် ှ ိေသာ

ကေရေနြပည်သားတေယာက်သည် ေတာ ွာမှ လာသည်ကိ သတိ့သည်ေတွလ့ င်၊

ဘမ်းဆီး၍ ေယ ေနာက်ေတာ်၌ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်ကိ ထမ်းေစက၏။

၂၇ ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ေသာလများအေပါင်းတိ့တွင်၊ ကိယ်ေတာ်ေကာင့်

ငိေကးြမည်တမ်းေသာ မိန်းမ အချို ့ပါ၏။ ၂၈ ထိသတိ့ကိ ေယ သည် လှည့် ကည့်၍၊

ေယ ှ လင် မိသ့မီးတိ၊့ ငါ့ေ ကာင့် မငိေကးက ှ င့် ။ မိမိတိ့ ှ င့် မိမိတိ့သားများေကာင့်

ငိေကးကေလာ့။ ၂၉ အေကာင်းမကား၊ မံေသာမိန်းမသည် မဂလာ ှ ိ၏။

ပဋိသေ မယဘးေသာဝမ်း ှ င့် သငယ်မစိ့ဘး ေသာသားြမတ်သည် မဂလာ ှ ိ၏ဟ

ေြပာရေသာေနရ့က်ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ ၃၀ ထိအခါ သတိ့က၊ အိေတာင်များတိ၊့

ငါတိအ့ေပ သိ့ ကျကပါ။ အိကန်းများတိ၊့ ငါတိကိ့ ဖံးအပ်က ပါဟ ေခ ကလိမ့်မည်။ ၃၁

အေကာင်းမကား၊ စိမ်းေသာအပင်ကိဤသိ့ ပကလင်၊ ေြခာက်ေသာအပင်၌ အဘယ်သိ့

ြဖစ်လိမ့်မည် နည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိအခါ ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလဆိး ှ စ်ေယာက်

တိ့ကိလည်း သတ်အ့ံေသာငှါ ထတ်သွား က၏။ ၃၃ ကရာနိအမည် ှ ိေသာအရပ်သိ့

ေရာက်ကေသာ်၊ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ထိလဆိးတိ့ကိ လက်ျာေတာ် ဘက်၌တေယာက်၊

လက်ဝဲေတာ်ဘက်၌တေယာက်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားက၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊

အိအဘ၊ သတိ့၏ အြပစ်ကိလတ်ေတာ်မပါ။ သတိ့သည် ကိယ် ပေသာအမကိ မသိက ဟ

မက်ဆိေတာ်မ၏။ အဝတ်ေတာ်ကိလည်း စာေရးတံချ၍ ေဝဖန် က၏။ ၃၅

လများတိ့သည်လည်း ကည့် လျက် ရပ်ေနက၏။ ထိသတိ့ ှ င့်အတ မင်းအရာ ှ ိတိ့က၊

ဤသသည် သတပါးတိ့ကိ ကယ်တင်တတ်၏။ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာဘရားသခင်

ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသမှန်လ င် ကိယ်ကိကယ်တင်ပါေလေစဟ၍ ြပက်ယယ် ပက၏။

၃၆ စစ်သရဲတိ့သည်လည်းလာ၍ ပံးရည်ကိ ကပ်ေပးလျက်၊ ၃၇ သင်သည်

ယဒ ှ င်ဘရင်မှန်လ င် ကိယ်ကိ ကယ်တင်ေလာ့ဟ၍ ြပက်ယယ် ပလျက် ဆိက၏။ ၃၈

ေခါင်းေတာ်ေပ မှာတပ်၍ အြပစ်ေဘာ်ြပေသာ ကမည်းလိပ်စာချက်ဟမကား၊ ဤသသည်

ယဒ ှ င် ဘရင်ေပတည်းဟ ေဟဗဲဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားြဖင့် ေရး၍

ေခါင်းေတာ်ေပ မှာ တပ် သတည်း။ ၃၉ ဆဲွထားေသာ လဆိး ှ စ်ေယာက်တွင် တေယာက်က၊

သင်သည် ခရစ်ေတာ်မှန်လ င် ကိယ်ကိ၎င်း၊ ငါတိ့ ကိ၎င်း၊ ကယ်တင်ေလာ့ဟ ကိယ်ေတာ်ကိ

က့ဲရဲ ့၍ ဆိေလ၏။ ၄၀ တေယာက်မကား၊ မိမိအေဘာ်ကိဆံးမ၍၊ သင်သည်

ဤသနည်းတအြပစ်ဒဏ်ခံလျက်ပင် ဘရားသခင် ကိ မေကာက်သေလာ။ ၄၁ ငါတိ့သည်

ကိယ် ပမိေသာအြပစ် ှ င့်အေလျာက်ခံရသည်ြဖစ်၍ တရားသြဖင့် ခံရက၏။

ဤသမကား အဘယ်အြပစ်ကိမ မ ပဟဆိ ပီးလ င်၊ ၄၂ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ိင်ငံေတာ်တည်လျက်ကလာေတာ်မေသာအခါ အက ်ပ်ကိ ေအာက်ေမ့ ေတာ်မပါဟ

ေယ ကိ ေလာက်ဆိ၏။ ၄၃ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိသည်ကား၊ ယေနတွ့င် သင်သည်

ငါ ှ င့်အတ ပရဒိသဘံ၌ ှ ိလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၄ ထိအချိန်သည်

မွန်းတည့်အချိန်ေလာက်ြဖစ်၍ သံးချက်တီးအချိန်တိင်ေအာင် ေြမတြပင်လံး၌ ေမှာင်

မိက်အတိ ြဖစ်ေလ၏။ ၄၅ ေနအေရာင်ကွယ်ေပျာက်ေလ၏။ ဗိမာန်ေတာ်၏

ကလားကာသည် ှ စ်ြဖာကဲွေလ၏။ ၄၆ ေယ သည်လည်း ကီးေသာအသံ ှ င့်

ေ ကးေကာ်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ အိအဘ၊ အက ်ပ်စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ကိယ်ေတာ်လက်၌

အက ်ပ်အပ်ပါ၏ဟ မိန့်ေတာ်မလျက် အသက်ချုပ်ေတာ်မ၏။ ၄၇ ထိအြခင်းအရာတိ့ကိ

တပ်မးသည်ြမင်လ င်၊ စင်စစ်ဤသသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသမှန်ေပ၏ဟဆိ၍

ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်းေလ၏။ ၄၈ ထိအမကိ အကည့်အ လာေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ထိအြခင်းအရာများကိြမင်လ င်၊ ရင်ပတ်ကိ ခတ်၍ ြပန်သွား က၏။ ၄၉ ဂါလိလဲြပည်မှ

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်လာေသာ မိန်းမတိ့ ှ င့် ကိယ်ေတာ်ကိ သိက မ်းေသာသအေပါင်း

တိ့သည်လည်း အေဝးကကည့် ၍ ရပ်ေနက၏။ ၅၀ ထိအခါ ယဒြပည်အရိမဿဲ မိသ့ား

ေယာသပ်အမည် ှ ိေသာ လတ်အရာ ှ ိတေယာက်သည်၊ အြခား ေသာ လတ်အရာ ှ ိတိ့၏

တိင်ပင်စီရင်ြခင်းကိ ဝန်ခံေသာသမဟတ်၊ ၅၁ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ေသာ

သေတာ်ေကာင်းသေတာ်ြမတ်ြဖစ်သည် ှ င့် ပိလတ်မင်းထံ သိ့ဝင်၍၊ ၅၂

ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ ေတာင်းေလ၏။ ၅၃အေလာင်းေတာ်ကိ ချ၍ ပိတ်ေချာ ှ င့်

ပတ်ရစ် ပီးလ င်၊ တေယာက်ကိမ မသဂဟ်ဘးေသာ ေကျာက် သချုင်းတွင်း၌ ထားေလ၏။

၅၄ ထိေနက့ား အဘိတ်ေန့ြဖစ်၍ ဥပသ်ေနအ့ချိန် နီးသတည်း။ ၅၅ ဂါလိလဲြပည်က

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတလာေသာမိန်းမများသည် သချုင်းေတာ်ကိ၎င်း၊ အေလာင်းေတာ်ကိ

အဘယ်သိ့ ထားသည်ကိ၎င်း အကည့်အ လိက်လာက၏။ ၅၆ ထိေနာက်မှ
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ြပန်သွား ပီးလ င် ဆီေမး ှ င့် နံသ့ာမျိုးကိ ြပင်ဆင်၍ ပညတ်ေတာ်အတိင်း ဥပသ်ေန့၌

အလပ်မလပ်ဘဲ ေနက၏။

၂၄ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က် အာ ဏ်တက်ေသာအချိန်၌၊ ထိမိန်းမတိ့သည်

အြခားေသာ မိန်းမတိ့ ှ င့် တကွ မိမိတိ့ ြပင်ဆင်ေသာနံသ့ာမျိုးကိ

ေဆာင်လျက် သချုင်းေတာ်သိ့ သွား က၏။ ၂ ေရာက်ေသာအခါ တွင်းဝ၌

ပိတ်ေသာေကျာက်သည် လိမ့်လန်လျက် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ြမင်၍ အတွင်းသိ့ ဝင်ေသာ်၊ ၃

သခင်ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ မေတွ့ က။ ၄ ထိအေကာင်းေကာင့် သတိ့သည်

ေတွးေတာေသာစိတ် ှ ိစဥ်တွင်၊ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ပိး ပိးြပက် ြပက်ေသာ အဝတ်ကိ

ဝတ်ဆင်လျက် ေပလာ၏။ ၅ ထိမိန်းမတိ့သည် ေကာက်လန့်ေသာစိတ် ှ င့် ငံ့၍ေနစဥ်တွင်၊

ထိသတိ့က၊ သင်တိ့သည် အေသေကာင် ှ ိရာအရပ်၌ အသက် ှ င်ေသာသကိ

အဘယ်ေကာင့် ှ ာ ကသနည်း။ ၆ဤအရပ်၌မ ှ ိ ၊ ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ၇လသားသည်

ဆိးေသာသတိ့လက်သိ့ အပ် ှ ံ ြခင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသသတ်ြခင်းကိခံရမည်။

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟ ဂါလိလဲြပည်၌ ှ ိေတာ်မစဥ် သင်တိ့အား

မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ေအာက်ေမ့ကဦးဟ ဆိကသည် ှ ိေသာ်၊ ၈ ထိမိန်းမတိ့သည်

စကားေတာ်ကိ သတိရ၍၊ ၉သချုင်းေတာ်က ြပန်လ င် ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့ကိ

တကျိပ်တပါးေသာသမှစ၍ ကင်းေသာ တပည့်ေတာ်အေပါင်းတိ့အား ြပန် ကားက၏။ ၁၀

ထိအေကာင်းအရာကိ တမန်ေတာ်တိ့အား ေြပာေသာသကား၊ မာဂဒလမာရိ၊ ေသာဟ ၊

ယာကပ်၏ အမိြဖစ်ေသာမာရိမှစ၍ အြခားေသာမိန်းမများြဖစ်သတည်း။ ၁၁

သတိ့၏စကားကိ ဒ ာရီစကားက့ဲသိ့ ထင်မှတ်၍ တမန်ေတာ်တိ့သည် မယံက။ ၁၂

သိ့ေသာ်လည်း ေပတ သည်ထ၍ သချုင်းေတာ်သိ့ ေြပးေလ၏။ ေရာက်ေသာအခါ

ငံ့ ကည့်၍ ပိတ် ပဆိးသာ ှ ိရစ်သည်ကိ ြမင်လ င်၊ ထိအေကာင်းအရာကိ အ့ံ သ၍

မိမိအိမ်သိ့ ြပန်သွား၏။ ၁၃ ထိမှတပါး၊ တပည့်ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့်

ခရီးေလးတိင်ကွာေသာဧေမာက် အမည် ှ ိေသာ ွာသိ့ ထိေန့၌ သွား ကစဥ်တွင်၊ ၁၄

ြဖစ်ခ့ဲ ပီးေသာ အေကာင်းအရာအလံးစံတိ့ကိ အချင်းချင်း ေဆွးေ ွးေြပာဆိက၏။ ၁၅

ထိသိ့ေဆွးေ ွးေြပာဆိကစဥ်တွင်၊ ေယ သည် ချဥ်းကပ်၍ သတိ့ ှ င့်အတ ကေတာ်မ၏။

၁၆ ထိသတိ့သည် မျက်စိချုပ်လျက် ှ ိ၍၊ ကိယ်ေတာ်ြဖစ်သည်ကိ မသိက။ ၁၇

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ခရီးသွားလျက် အချင်းချင်းေဆွးေ ွးေသာစကားကား၊

အဘယ်သိ့ ေသာ စကားနည်း။ အဘယ်ေကာင့် မျက် ှ ာ ိးငယ် ကသနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ၁၈သတိတွ့င် ကေလာဖအမည် ှ ိေသာသက၊ သင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌

ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်သာ ယခ အခါ ထိ မိ ့၌ ြဖစ်ခ့ဲ ပီးေသာ အေကာင်းအရာတိ့ကိ

မသိသေလာဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၉ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ အဘယ်အေကာင်းအရာနည်းဟ

ေမးေတာ်မလ င်၊ ထိသတိ့က၊ နာဇရက် မိသ့ား ေယ ၏အေကာင်းအရာေပတည်း။

ထိသသည် ဘရားသခင်ေ ှ ့၊ လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ၊ တ်သတိ၊ လက်သတိ ှ င့် ြပည့်စံေသာ

ပေရာဖက်ြဖစ်၏။ ၂၀ ထိသကိ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး ှ င့် ငါတိ့ မင်းများသည်

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံေစြခင်းငှါ အပ် ှ ံ၍ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ကွပ်မျက် က ပီ။ ၂၁

ထိသသည် ဣသေရလအမျိုးကိ ေ ွး တ်အ့ံေသာသြဖစ်သည်ဟ ငါတိ့သည်

အထက်ကေြမာ်လင့် က ပီ။ ထိမ မကဤအေကာင်းအရာြဖစ်၍ ယခသံးရက် ှ ိ ပီ။ ၂၂

ငါတိ့၏အေပါင်းအေဘာ် မိန်းမအချို တိ့့သည်လည်း သချုင်းေတာ်သိ့ ေစာေစာသွား၍၊ ၂၃

အေလာင်းေတာ်ကိ မေတွလ့ င်၊ သခင်ေယ သည် အသက် ှ င်ေတာ်မသည်ဟ

ေြပာေသာေကာင်းကင် တမန်ထင် ှ ားရာ ပါ ံ ကိ မိမိတိ့ ြမင်ေကာင်းကိ ြပန်လာ၍

ေြပာဆိသြဖင့် ၊ ငါတိ့သည် မိန်းေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၄ ထိအခါ ငါတိ့တွင်

အချို ့ေသာသတိ့သည် သချုင်းေတာ်သိ့သွား၍ မိန်းမတိ့ေြပာဆိသည်အတိင်း ေတွ့

ေသာ်လည်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိ မြမင်ရဟ ေြပာဆိက၏။ ၂၅ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊

ပေရာဖက်ေဟာေြပာေသာစကားများကိ ယံ ိင်ေအာင် ဉာဏ်မ ှ ိ ၊ စိတ်ခိင်မာ

ေသာသတိ၊့ ၂၆ ခရစ်ေတာ်သည် ဤသိ့ပင် အေသခံ၍ မိမိဘန်းစည်းစိမ်ေတာ်ကိ

ဝင်စားရမည်မဟတ်ေလာဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိအခါ ေမာေ ှ ၏ကျမ်းစာမှစ၍

ပေရာဖက်တိ့၏ ကျမ်းစာများ၌ ကိယ်ေတာ်ကိရည်မှတ်၍ ေရးထား သမ ေသာ

ကျမ်းစာချက်အနက်ကိ ှ င်းလင်းစွာ ေဘာ်ြပေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိတပည့် ေတာ်တိ့သည်

သွားေသာ ွာအနီးသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ထိ ွာကိ လွန်၍ သွားအ့ံေသာ

အြခင်းအရာကိ ြပေတာ်မလ င်၊ ၂၉ ထိသတိ့က အက ်ပ်တိ့ ှ င့်အတဝင်၍

ေနပါ။ ညဦးယံအချိန် ှ ိ ပီ။ မိဃ်းလည်းချုပ်ပါသည်ဟ၍ ကိယ် ေတာ်ကိ

ကျပ်ကျပ်ေသွးေဆာင် က၏။ ထိေကာင့် သတိ့ ှ င့်အတေနြခင်းငှါ ဝင်ေတာ်မ၏။ ၃၀ စားပဲွ၌

သတိ့ ှ င့်အတ ေလျာင်းေတာ်မစဥ်၊ မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ

မန့်ကိဖ့ဲ၍ သတိ့ အား ေပးေတာ်မသည်တွင်၊ ၃၁ သတိ့သည် မျက်စိပွင့်လင်း၍

ကိယ်ေတာ်ြဖစ်သည်ကိ သိက၏။ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်သည် ကွယ်ေတာ် မ၏။ ၃၂

တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊ လမ်းခရီး၌ ငါတိ့ ှ င့် ေဟာေြပာ၍ ကျမ်းစာအနက်ကိ

ဖွင့် ြပေတာ်မေသာအခါ၊ ငါတိ့ စိတ် ှ လံးသည် ယိဖိတ်မတတ်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာဟ

အချင်းချင်းေြပာဆိက၏။ ၃၃ ထိတပည့် ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ချက်ြခင်းထ၍

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန် ပီးမှ၊ တကျိပ်တပါးေသာ သတိ့သည် အေပါင်းအေဘာ်တိ့ ှ င့်အတ

စေဝးလျက် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ က၏။ ၃၄ စေဝးေသာသတိ့ကလည်း၊ သခင်ဘရားသည်

အမှန်ထေြမာက်ေတာ်မ ပီ။ ှ ိမန်အား ကိယ်ကိြပေတာ် မ ပီဟ ေြပာဆိလ င်၊ ၃၅

ထိတပည့် ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် လမ်း၌ ြဖစ်ေသာအေကာင်းအရာကိ၎င်း၊

မန့်ကိဖ့ဲစဥ်တွင် ထင် ှ ားေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း၊ ြပန် ကား က၏။ ၃၆ ထိသိ့အချင်းချင်း

ေြပာဆိေသာအခါ၊ ေယ သည် သတိ့အလယ်၌ ရပ်ေတာ်မလျက်၊ သင်တိ့အား ငိမ်

သက်ြခင်းြဖစ်ေစသတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ တပည့် ေတာ်တိ့သည်

တေစကိြမင်သည်ဟ စိတ်ထင် ှ င့် ထိတ်လန့် ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ့ ေရာက် က၏။ ၃၈

ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် အထးထးအေထွေထွေသာ စိတ် ှ ိ ကသနည်း။ ၃၉

ငါ့လက်ကိ ကည့်ကေလာ့။ ငါ့ေြခကိလည်း ကည့်ကေလာ့။ ငါ့ကိယ်ပင်ြဖစ်၏။ ငါ့ကိ

ကည့် စမ်းသပ် ကေလာ့။ ငါသည် သင်တိ့ြမင်သည်အတိင်း အ ိး အသား ှ င့် ြပည့်စံ၏။

တေစမည်သည်ကား ဤက့ဲသိ့ မြပည့်စံဟ မိန့်ေတာ်မလျက်၊ ၄၀လက်ေတာ်ေြခေတာ်တိ့ကိ

တပည့်ေတာ်တိ့အား ြပေတာ်မ၏။ ၄၁ ထိသတိ့သည် အ့ံသ၍ ဝမ်းေြမာက်ေသာအားြဖင့်

မယံ ိင်ဘဲ ေနေသးေသာအခါ၊ သင်တိ့၌ စားစရာ တစံတခ ှ ိသေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊

၄၂ ငါးကင်တပိင်း ှ င့် ပျားလပိ့ကိ ကပ်ေပးက၏။ ၄၃ ကိယ်ေတာ်သည် ယ၍သတိ့ေ ှ မှ့ာ

စားေတာ်မ၏။ ၄၄ တဖန် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်းစာ၌၎င်း၊

ပေရာဖက်တိ့၏ ကျမ်းစာ၌၎င်း၊ ဆာလံ ကျမ်းစာ၌၎င်း၊ ငါ့ကိ ရည်မှတ်၍

ေရးထားသမ ေသာအချက်တိ့သည် ြပည့်စံရမည်ဟ ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိစဥ်အခါ

သင်တိ့အားေဟာေြပာေသာအေကာင်းအရာတိ့ကား ဤအေကာင်းအရာေပတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိအခါ ကျမ်းစာကိ နားလည်ေစြခင်းငှါ တပည့် ေတာ်တိ့၏ ဉာဏ်ကိ

ဖွင့် ေတာ်မလ င်၊ ၄၆ ဤသိ့ ကျမ်းစာလာ၏။ ဤသိ့ ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံ၍

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ရမည်။ ၄၇ ခရစ်ေတာ်၏ အခွင့်အားြဖင့်

ေနာင်တတရား ှ င့် အြပစ်လတ်ြခင်းတရားကိ ေယ ှ လင် မိမှ့စေသာ လမျိုးတကာတိ့အား

ေဟာေြပာရမည်။ ၄၈သင်တိ့သည်လည်း ဤအေကာင်းအရာတိ့၏ သက်ေသြဖစ်က၏။

၄၉ ငါ့ခမည်းေတာ်၏ ဂတိ ှ ိသည်အတိင်း သင်တိ့၌ ငါ ပဦးမည်။ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည်

ေကာင်းကင်က တန်ခိးကိ မခံမီှတိင်ေအာင် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနကဦးေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၀ ထိေနာက် တပည့်ေတာ်တိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ ့ြပင်၊ ေဗသနိ ွာတိင်ေအာင်

ေဆာင်သွားေတာ်မ ပီးမှ၊ လက်ေတာ်ကိ ချီ၍ ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မ၏။ ၅၁ ထိသိ့

ေကာင်း ကီးေပးေတာ်မစဥ်တွင်၊ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့် ခွာ၍ ေကာင်းကင်ဘံသိ့

ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံေတာ်မ၏။ ၅၂ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ

ြပပ်ဝပ်ကိးကွယ် ပီးမှ အလွန်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ င့် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်သွား က၏။

၅၃ဘရားသခင်ကိ အ့ံသချီးမွန်းလျက် ဗိမာန်ေတာ်သိ့ ေရာက် မဲေရာက်က၏။
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၁ အစဦး၌ တ်ကပတ်ေတာ် ှ ိ၏။ တ်ကပတ်ေတာ်သည် ဘရားသခင် ှ င့်အတ ှ ိ၏။

တ်ကပတ်ေတာ် သည်လည်း ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂

ထိ တ်ကပတ်ေတာ်သည် အစဦး၌ ဘရားသခင် ှ င့်အတ ှ ိ၏။ ၃ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ဖန်ဆင်းေတာ်မြခင်း ှ င့် ကင်း

လွတ်လျက်ြဖစ်ေသာ အရာတစံတခမ မ ှ ိ။ ၄ ထိ တ်ကပတ်ေတာ်၌ အသက် ှ ိ၏။

ထိအသက်သည်လည်း လတိ့၏အလင်းြဖစ်၏။ ၅ ထိအလင်းသည် ေမှာင်မိက်၌ လင်း၍

ေမှာင်မိက်သည် မခံမယ။ ၆ ေယာဟန်အမည် ှ ိေသာ သတေယာက်ကိ

ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၇ ထိသကိလအေပါင်းတိ့သည်

အမီှ ပ၍ယံကည်ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်အေကာင်း ထိသသည် သက်ေသ ခံြဖစ်၍၊

အလင်းေတာ်၏အေကာင်းကိ သက်ေသခံြခင်းငှါလာ၏။ ၈ ထိသသည်

အလင်းေတာ်မဟတ်။ အလင်းေတာ်၏အေကာင်းကိ သက်ေသခံြခင်းငှါသာလာ၏။ ၉

ဟတ်မှန်ေသာအလင်းမကား၊ ဤေလာကသိ့ ကလာလျက် ခပ်သိမ်းေသာလအေပါင်းတိ့အား

အလင်း ကိ ေပးေသာသြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ထိသသည်ဤေလာက၌ ှ ိေတာ်မ ပီ။

ဤေလာကကိလည်း ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း ဤေလာ ကသည်

ထိသကိမသိ။ ၁၁ သသည်မိမိေဒသအရပ်သိ့ ကလာေသာ်လည်း၊ မိမိလမျိုးတိ့သည်

သကိ့လက်မခံဘဲေနက၏။ ၁၂ ထိသကိလက်ခံသမ ေသာသတည်းဟေသာ

ကိယ်ေတာ်ကိ ယံကည်ေသာသတိ့အား၊ ဘရားသခင်၏ သားြဖစ်ရေသာအခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မ၏။ ၁၃ ထိသားတိ့မကား၊ လမျိုး ှ င့် စပ်ဆိင်၍ ဘွားေသာသားမဟတ်။

ေမထန်သံဝါသအားြဖင့် ဘွားေသာ သားမဟတ်။ လအလိအေလျာက်ဘွားေသာသားမဟတ်။

ဘရားသခင်ဘွားေတာ်မေသာသားြဖစ်သတည်း။ ၁၄ တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း

လဇာတိအြဖစ်ကိ ခံယ၍၊ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ သစာေတာ် ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံလျက်

ငါတိ့တွင်တည်ေနေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ခမည်းေတာ်၌တပါးတည်းေသာသားေတာ်၏

ဘန်းက့ဲသိ့ သ၏ဘန်းေတာ်ကိ ငါတိ့သည် ြမင်ရက ပီ။ ၁၅ ေယာဟန်သည်

ထိသခင်၏အေကာင်းကိ သက်ေသခံ၍ ေကးေကာ်သည်ကား၊ ငါ့ေနာက်ကလာ

ေသာသသည် ငါမ ှ ိမီှ ှ ိ ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ထက်သာ၍ ကီးြမတ်သည်ဟ ငါဆိရာ၌၊

ထိသကိဆိလိသည်ဟ သက်ေသခံေလ၏။ ၁၆ ထိသ၏ြပည့်စံြခင်းမှလည်း ေကျးဇးတပါး၌

ထပ်ဆင့် ၍ ေကျးဇးတပါးကိငါတိ့ ှ ိသမသည်ခံရက ပီ။ ၁၇ အေကာင်းမကား၊

ပညတ်တရားေတာ်ကိ ေမာေ ှ လက်တွင် ေပးေတာ်မ၏။ ေကျးဇးတရား ှ င့် သစာ

တရားမကား ေယ ခရစ်အားြဖင့် ြဖစ်သတည်း။ ၁၈ ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သမ

မြမင်စဖးေသာ်လည်း၊ ခမည်းေတာ်၏ရင်ခွင်၌ ှ ိေသာတပါးတည်း ေသာသားေတာ်သည်

ဘရားသခင်ကိ ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ။ ၁၉ယဒလတိ့က၊ သင်သည်အဘယ်သနည်းဟ

ေယာဟန်ကိေမးြမန်းေစြခင်းငှါ ယဇ်ပေရာဟိတ် ှ င့် ေလဝိလတိ့ကိ ေယ ှ လင် မိမှ့

ေစလတ်ေသာအခါ၊ ေယာဟန်သည် သက်ေသခံေလသည်မှာ၊ ၂၀ ငါသည်

ခရစ်ေတာ်မဟတ်ဟ ထိမ်ဝှက်ြခင်းမ ှ ိ။ အတည့်အလင်းေြပာဆိ၏။ ၂၁ ထိသတိ့ကလည်း၊

သိ့ြဖစ်လ င် သင်သည်အဘယ်သနည်း။ ဧလိယြဖစ်သေလာဟ ေမးြမန်းြပန်၏။

ေယာဟန်က၊ ငါသည် ဧလိယမဟတ်ဟဆိ၏။ ဤမည်ေသာ ပေရာဖက်ြဖစ်သေလာဟ

ေမးြပန်လ င်၊ မဟတ်ဟ ဆိြပန်၏။ ၂၂ ထိသတိ့ကလည်း၊ သင်သည်အဘယ်သနည်း။

ငါတိ့ကိေစလတ်ေသာသတိ့အား ြပန်ေလာက်စရာ ှ ိေစ ြခင်းငှါ၊ သင်သည်ကိယ်ကိ

အဘယ်သိ့ဆိသနည်းဟ ေမးြပန် က၏။ ၂၃ ေယာဟန်ကလည်း၊ ငါသည်ပေရာဖက်

ေဟ ှ ာယေဟာေြပာသည် ှ င့်အညီ၊ ထာဝရဘရား၏ လမ်းခရီး ေတာ်ကိ

ေြဖာင့် ေစကေလာ့ဟ ေတာ၌ဟစ်ေကာ်ေသာသ၏အသံြဖစ်သည်ဟ ဆိ၏။ ၂၄

အေစခံေသာသတိ့ကား၊ ဖာရိ ှ ဲြဖစ် ကသတည်း။ ၂၅ ထိသတိ့ကလည်း၊ သင်သည်

ခရစ်ေတာ်မဟတ်၊ ဧလိယမဟတ်၊ ဤမည်ေသာ ပေရာဖက်မဟတ်သည် မှန်လ င်

အဘယ်ေကာင့် ဗတိဇံကိေပးသနည်းဟ ေမးြပန် က၏။ ၂၆ ေယာဟန်ကလည်း၊

ငါသည်ေရ၌ ဗတိဇံကိေပး၏။ သင်တိ့အလယ်၌သင်တိ့မသိေသာ သတေယာက်

ှ ိ၏။ ၂၇ ထိသသည်ငါ့ေနာက် ကလာေသာ်လည်း ငါ့ထက်သာ၍ ကီးြမတ်၏။

ထိသ၏ေြခနင်းေတာ် ကိးကိမ ြဖည်ြခင်းငှါငါမထိက်ဟြပန်ေြပာ၏။ ၂၈

ေယာဟန်သည်ဗတဇံကိေပးရာအရပ်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက် ေဗသနိ ွာ၌

ဤအမအရာြဖစ်သတည်း။ ၂၉ နက်ြဖန်ေန့၌ေယ ကလာေတာ်မသည်ကိ

ေယာဟန်သည်ြမင်လ င်၊ ဤေလာက၏အြပစ်ကိ ေဆာင် သွားေသာ ဘရားသခင်၏

သိးသငယ်ကိကည့်ေလာ့။ ၃၀ ငါမ ှ ိမီှ ှ ိ ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ထက်သာ၍

ကီးြမတ်ေသာသသည် ငါ့ေနာက် ကလာသည်ဟ ငါဆိရာ၌၊ ထိသကိဆိလိ၏။ ၃၁

အစကထိသကိငါမသိ။ သိ့ေသာ်လည်း ထိသကိဣသေရလလတိ့အား ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ

ငါသည် ေရ၌ ဗတိဇံကိေပးလျက်လာ၏။ ၃၂ ထိမှတပါး ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်မှ

ချိုးငှက်က့ဲသိ့ ဆင်းသက်၍ ထိသ၏အေပ ၌ နားေတာ်မ သည်ကိ ငါြမင်ရ ပီ။ ၃၃

အစကထိသကိငါမသိ။ ေရ၌ဗတိဇံကိေပးေစြခင်းငှါ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသက၊

အကင်သ၏ အေပ ၌ ဝိညာဥ်ေတာ်ဆင်းသက်၍နားေတာ်မသည်ကိ သင်သည်ြမင်လ င်၊

ထိသကားသန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ် ေတာ်၌ ဗတိဇံကိေပးေသာသေပတည်းဟ

မိန့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ။ ၃၄ ငါသည်ြမင်၍ ဤသသည် ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ သက်ေသခံသည်ဟ ေယာဟန်ဆိေလ၏။ ၃၅

တဖန်ေယာဟန်သည် နက်ြဖန်ေန့၌ တပည့် ှ စ်ေယာက်တိ့ ှ င့် အတရပ်ေန၍၊ ၃၆

ေယ ကေတာ်မသည်ကိြမင်လ င်၊ ဘရားသခင်၏ သိးသငယ်ကိ ကည့်ေလာ့ဟဆိ၏။ ၃၇

တပည့် ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ထိစကားကိကားလ င်၊ ေယ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်က၏။ ၃၈

ေယ သည်လှည့်၍ ထိသတိ့ လိက်ကသည်ကိြမင်ေတာ်မလ င်၊ အဘယ်အလိ ှ ိသနည်းဟ

ေမးေတာ် မ၏။ ထိသတိ့က၊ ရဗိ၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်မှာေနေတာ်မသနည်းဟ

ေမးေလာက်က၏။ ရဗိ၊ အနက် ကား၊ အ ှ င်ဘရားဟ ဆိလိသတည်း။ ၃၉

ေယ ကလည်း လာ၍ကည့် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့သည်သွား၍

ေနေတာ်မရာအရပ်ကိ ကည့် က၏။ ထိအချိန်သည် ဆယ်နာရီအချိန်ြဖစ်၍

မိဃ်းချုပ်သည်တိင်ေအာင် အထံေတာ်၌ေနက၏။ ၄၀ ေယာဟန်၏စကားကိကား၍

ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်ေသာသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် တေယာက်ကား ှ ိမန်

ေပတ ညီအြ ေပတည်း။ ၄၁ ထိသသည် မိမိအစ်ကိ ှ ိမန်ကိ ေ ှ းဦးစွာေတွလ့ င်၊

ငါတိ့သည် ေမ ှ ိကိေတွ့ က ပီဟ ေြပာဆိလျက်၊ ၄၂သကိ့ေယ ထံသိ့ ပိ့ေဆာင်ေလ၏။

ေမ ှ ိအနက်ကား ခရစ်ေတာ်ဟဆိလိသတည်း။ ေယ သည် ထိသ ကိကည့် ၍၊

သင်သည်ေယာန၏သား ှ ိမန်ြဖစ်၏ ေကဖအမည်သစ်ကိ ရလတ့ံဟမိန့်ေတာ်မ၏၊

ေကဖအနက် ကား ေပတ ဟဆိလိသတည်း။ ၄၃ နက်ြဖန်ေန့၌ ဂါလိလဲြပည်သိ့ ကြခင်းငှါ

အလိေတာ် ှ ိလ င် ဖိလိပုကိေတွ့၍၊ ငါ့ေနာက်သိ့ လိက်ေလာ့ ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၄

ဖိလိပုကား၊ အေြ ှ င့် ေပတ ေမွးဘွားရာ ဗက်ဇဲဒ မိမှ့ လာေသာသြဖစ်သတည်း။ ၄၅

ဖိလိပုသည်နာသေနလကိေတွလ့ င်၊ ေမာေ ှ သည် ပညတိကျမ်း၌၎င်း၊ ပေရာဖက်တိ့သည်

သတိ့ကျမ်း ၌၎င်း အေကာင်း ပ၍ ေရးထားေသာသ၊ နာဇရက် မိသ့ားြဖစ်ေသာ

ေယာသပ်၏သား ေယ ကိ ငါတိ့သည် ေတွ့ က ပီဟဆိ၏။ ၄၆ နာသေနလကလည်း၊

နာဇရက် မိထဲ့က ေကာင်းေသာအရာတစံတခမ ထွက် ိင်သေလာဟေမးလ င်၊ ဖိလိပုက၊

လာ၍ကည့်ပါဟဆိ၏။ ၄၇ နာသေနလလာသည်ကိ ေယ သည် ြမင်ေတာ်မလ င်၊

လှည့် စားြခင်းအြပစ် ှ င့်ကင်းလွတ်ေသာ ဣသေရလလစစ်ကိကည့်ေလာ့ဟ

ထိသကိအမှတ် ပ၍ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၈ နာသေနလကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် အက ်ပ်ကိ သိေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလာက်ေသာ်၊ ေယ က၊

ဖိလိပုသည် သင့် ကိမေခ မီှ၊ သင်သည် သေဘာသဖန်းပင်ေအာက်၌ ှ ိသည်ကိ ငါ

ြမင်သည်ဟ ြပန်၍မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၄၉ အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မ၏၊ ဣသေရလလတိ့၏ ှ င်ဘရင် လည်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ နာသေနလေလာက်ေလ၏။ ၅၀ တဖန်ေယ က၊

သေဘာသဖန်းပင်ေအာက်၌ သင့် ကိငါြမင်သည်ဟဆိေသာေကာင့် ယံသေလာ။ ထိမ မက

သင်သည်သာ၍ ကီးစွာေသာအေကာင်းအရာကိ ြမင်လတ့ံ။ ၅၁ သင်တိ့အား

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌ ေကာင်းကင်ဖွင့် လှစ်သည်ကိ၎င်း၊

ဘရား သခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် လသား၏အေပ ၌

ဆင်းလျက်တက်လျက် ှ ိေနသည်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည် ြမင်ရကလတ့ံဟ မိန့်ေတာ်မ၏။
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၂ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ဂါလိလဲြပည် ကာန မိတွ့င် မဂ်လာေဆာင်ပဲွကိခံ ကစဥ်၊

ထိပဲွ၌ေယ ၏ မယ်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂ ေယ ှ င့်တပည့် ေတာ်တိ့ကိလည်း

ထိပဲွသိ့ ေခ ပင့် က၏။ ၃ စပျစ်ရည်ကန်ေသာအခါ၊ ေယ ၏မယ်ေတာ်က၊

စပျစ်ရည်မ ှ ိဟကားေြပာ၏။ ၄ ေယ ကလည်း၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင်သည်

ငါ ှ င့်အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်း။ ငါ့အချိန် မေရာက်ေသးဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

မယ်ေတာ်ကလည်း၊ သေစခိင်းသမ တိ့ကိ ပကေလာ့ဟ အေစခံတိ့အားဆိေလ၏။

၆ ယဒဘာသာအေလျာက် စင် ကယ်ြခင်းအဘိ့အလိငှါ၊ ထိအရပ်၌

ှ စ်တင်းသံးတင်းခန့်ဝင်ေသာ ေကျာက်အိးစရည်းေြခာက်လံး ထားလျက် ှ ိ၏။ ၇

ေယ ကလည်း၊ ဤေရအိးတိ့ကိေရြဖည့်ကဟ အေစခံတိ့အားမိန့်ေတာ်မလ င်၊

ထိသတိ့သည် လံ မတတ်ြဖည့် က၏။ ၈ ယခခပ်၍ပဲွအပ်ထံသိ့သွင်း ကေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်း သွင်း က၏။ ၉ ပဲွအပ်သည် စပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာေရကိ

ြမည်းစမ်း၍၊ ထိေရကိ ခပ်ေသာအေစခံတိ့သည် စပျစ်ရည် ကိ

အဘယ်မှာရသည်ကိသိေသာ်လည်း၊ ပဲွအပ်သည် မသိေသာေကာင့် ၊

မဂလာေဆာင်လလင်အား အသံကိ လင့် ၍၊ ၁၀ အြခားေသာသမည်သည်ကား၊

ေ ှ းဦးစွာ ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကိ ထည့်၍ ဝစွာေသာက်က ပီးမှ

ည့ံေသာစပျစ်ရည်ကိထည့် ေလ့ ှ ိ၏။ သင်မကား၊ ေကာင်းေသာစပျစ်ရည်ကိ

ယခတိင်ေအာင် သိထား ပီဟဆိ၏။ ၁၁ ထိသိ့ေယ သည် ေ ှ းဦးစွာေသာ

ဤနိမိတ်လကဏာကိဂါလိလဲြပည်၊ ကာန မိ ့၌ြပ၍ မိမိဘန်းေတာ် ကိထင် ှ ားေစေတာ်မ၏။

တပည့် ေတာ်တိ့သည်လည်း ယံကည်က၏။ ၁၂ ထိေနာက် မယ်ေတာ်မှစ၍ညီေတာ်၊

တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ၊ ကေပရေနာင် မိသိ့့ ကေတာ်မ၏။ ထိ မိမှ့ာ ကာြမင့် စွာမေနဘဲ၊

၁၃ယဒပသခါပဲွခံချိန် နီးသည် ှ ိေသာ်၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ကေတာ်မ၏။ ၁၄ ဗိမာန်ေတာ်၌

သိး၊ ွား၊ ချိုးငှက် ေရာင်းေသာသတိ့ကိ၎င်း၊ ပဲွစားများထိင်လျက် ှ ိသည်ကိ၎င်း ေတွ့

ေတာ်မလ င်၊ ၁၅ ိက်စရာဘိ့ ကိးေသးများကိ ပြပင် ပီးမှ၊ ထိသအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ သိး၊

ွားများကိ၎င်း၊ ဗိမာန် ေတာ်မှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၍၊ ပဲွစားတိ့၏ ေငွတင်ခံများကိ

တွန်းပစ်ေမျာထားေတာ်မ၏၊ ၁၆ ချိုးငှက်ေရာင်းေသာသတိ့အားလည်း၊

ဤဥစာကိ ယသွား က။ ငါ့အဘ၏အိမ်ေတာ်ကိ ပဲွတဲမလပ်က ှ င့်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်၏အိမ်ေတာ်၌ စဲွလမ်းပပန်ြခင်းစိတ်သည်

အက ်ပ်ကိးစားပါ၏ဟ၍ ကျမ်းစာလာသည်ကိ၊ ထိအခါတပည့်ေတာ်တိ့သည် မှတ်မိက၏။

၁၈ယဒလတိ့ကလည်း၊ သင်သည် ဤသိ့ ပလ င် အဘယ်နိမိတ်လကဏာကိ ငါတိ့အား

ြပမည်နည်းဟ ဆိက၏။ ၁၉ ေယ ကလည်း၊ ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖိဖျက်ကေလာ့။

သံးရက်အတွင်းတွင် ငါတည်ေဆာက်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ယဒလတိ့က၊

အ ှ စ်ေလးဆယ်ေြခာက် ှ စ်ပတ်လံး ဤဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်ေဆာက်က၏။ သင်မ ကား၊

သံးရက်တည်း ှ င့် တည်ေဆာက်မည်ေလာဟ ဆိက၏။ ၂၁ ထိသိ့မိန့်ေတာ်မရာ၌

မိမိကိယ်တည်းဟေသာ ဗိမာန်ကိအမှတ် ပ၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိေကာင့် ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်။ ထိစကားေတာ်ကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် မှတ်မိ ကသြဖင့် ၊

ကျမ်းစာကိ၎င်း၊ ေယ ၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကိ၎င်း ယံ က၏။ ၂၃ ပသခါပဲွအတွင်းတွင်

ေယ သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိ၍၊ ြပေတာ်မေသာ နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ များစွာ

ေသာသတိ့သည် ြမင်ရသြဖင့် ကိယ်ေတာ်ကိ ယံကည်ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၂၄

သိ့ေသာ်လည်းေယ သည် ထိသတိ့၌ ကိယ်ကိအပ်ေတာ်မမ။ အေကာင်းမကား၊

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ကိ သိေတာ်မ၏။ ၂၅လ၏အထဲ၌ ှ ိသမ ကိ သိေတာ်မေသာေကာင့် ၊

လ၏အေကာင်းကိ သက်ေသခံေစြခင်းငှါ အဘယ်သ ကိမအလိေတာ်မ ှ ိ။

၃ ယဒလတိ့တွင် အရာ ှ ိ ြဖစ်ေသာ နိေကာဒင်အမည် ှ ိေသာ ဖာရိ ှ ဲတေယာက်သည်၊

၂ညဥ့်အခါ ေယ ထံေတာ်သိ့လာ၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်ြပေတာ်မေသာ

ဤနိမိတ် လကဏာတိ့ကိ ဘရားသခင်၏အခွင့် မ ှ ိလ င် အဘယ်သမ မြပ ိင်သည်ကိ

အက ်ပ်တိ့သည်ေထာက်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်အထံေတာ်မှ

ကလာေတာ်မေသာဆရာြဖစ်ေကာင်းကိ သိကပါ၏ဟေလာက်ေသာ်၊ ၃ ေယ က၊

ဒတိယေမွးြခင်းကိ မခံေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ မြမင်ရဟ

ငါ အမှန်အကန်ဆိသည်ဟ ြပန်၍မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄ နိေကာဒင်ကလည်း၊

အသက် ကီးေသာသသည် ေမွးြခင်းကိအဘယ်သိ့ခံ ိင်ပါမည်နည်း။ အမိဝမ်း ထဲသိ့

တဖန်ဝင်၍ေမွးြခင်းကိ ခံ ိင်ပါမည်ေလာဟ ေလာက်၏။ ၅ ေယ ကလည်း၊

ေရ ှ င့် ဝိညာဥ်ေတာ် မေမွးေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ မဝင်ရဟ

ငါအမှန်အကန်ဆိ၏။ ၆ ဇာတိပကတိေမွးေသာအရာသည် ဇာတိပကတိြဖစ်၏

ဝိညာဥ်ေတာ်ေမွးေသာအရာသည် ဝိညာဥ် ြဖစ်၏။ ၇ ဒတိယေမွးြခင်းကိ ခံရမည်ဟ

ငါေဟာေြပာသည်ကိ အ့ံသြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ ၈ ေလသည် အလိ ှ ိတိင်းသွားလာ၏။

ေလ၏အသံကိ သင်သည်ကားရေသာ်လည်း အဘယ်အရပ်က ြဖစ်သည်၊

အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိမသိ ိင်။ ထိနည်းတ ဝိညာဥ်ေတာ်ေမွးေသာသြဖစ်သည်ဟ

မိန့် ေတာ်မ၏။ ၉ နိေကာဒင်ကလည်း၊ ဤအမအရာသည် အဘယ်သိ့ြဖစ် ိင်ပါမည်နည်းဟ

ေလာက်ြပန်လ င်၊ ၁၀ တဖန်ေယ က၊ သင်သည် ဣသေရလလတိ့တွင်

ဓမဆရာြဖစ်လျက်ပင် ဤအမအရာကိ မသိ သေလာ။ ၁၁ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ငါတိ့သည် ကိယ်သိေသာအရာကိေြပာ၏၊ ကိယ်ြမင်ေသာအရာကိ သက်ေသခံ၏။

သိ့ေသာ်လည်း ငါတိ့၏ သက်ေသခံချက်ကိ သင်တိ့သည် မခံမယက။ ၁၂ ေြမ ကီးအရာကိ

ငါေြပာ၍သင်တိ့သည် မယံလ င်၊ ေကာင်းကင်အရာကိ ငါေြပာေသာအခါ အဘယ် သိ့

ယံ ကလိမ့်မည်နည်း။ ၁၃ ေကာင်းကင်ဘံကဆင်းသက်၍ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေနေသာ

လသားမှတပါးအဘယ်သမ ေကာင်းကင် ဘံသိ့ မတက် ပီ။ ၁၄ ေမာေ ှ သည်ေတာ၌

ေ မကိ ေြမာက်ထားသက့ဲသိ့ လသားသည် ေြမာက်ထားြခင်းကိ ခံရမည်။

၁၅ အေကာင်းမကား၊ ထိသားေတာ်ကိ ယံကည်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ပျက်စီးြခင်းသိ့မေရာက်၊ ထာဝရအသက်ကိရမည်အေကာင်းတည်း။ (aiōnios g166) ၁၆

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ ယံကည်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့မေရာက်၊

ထာဝရ အသက်ကိ ရေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းေသာသားေတာ်ကိ

စွန့်ေတာ်မသည်တိင်ေအာင် ေလာကီသားကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၁၇

ေလာကီသားတိ့အားအြပစ်စီရင်ြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည်သားေတာ်ကိ ဤေလာကသိ့

ေစလတ်ေတာ် မသည်မဟတ်။ ေလာကီသားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်အားြဖင့်

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်မည်အေကာင်း ေစလတ် ေတာ်မ၏။ ၁၈

သားေတာ်ကိယံကည်ေသာသသည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ မခံရ။ မယံကည်ေသာသမကား၊

ဘရား သခင်၌ တပါးတည်းေသာသားေတာ်ကိ မယံကည်ေသာေကာင့်

ယခပင်အြပစ်စီရင်ြခင်းကိခံရ၏။ ၁၉အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ခံရေကာင်းကား၊ အလင်းသည်

ဤေလာကသိ့ဝင်၍၊ လတိ့သည် မေကာင်းေသာ အကျင့် ကိ ကျင့် ေသာေကာင့် ၊

အလင်းထက် ေမှာင်မိက်ကိသာ၍ ှ စ်သက်က၏။ ၂၀ ဆိးယတ်ေသာအကျင့် ကိ

ကျင့် ေသာသအေပါင်းတိ့သည် အလင်းကိြမင်ပျင်း၍ မိမိတိ့ အကျင့် ၌

အြပစ်ပါမည်ကိမထင် ှ ားေစြခင်းငှါ အလင်းသိ့ မချဥ်းကပ်က။ ၂၁ သမာတရားကိ

ကျင့် ေသာသမကား၊ မိမိအကျင့် တိ့သည် ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့် ညီသည်ကိ

ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ အလင်းသိ့ချဥ်းကပ်သည်ဟ ေဟာေတာ်မ၏။ ၂၂ ထိေနာက်မှ

ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ယဒြပည်၏ေကျးလက်သိ့ ကေတာ်မလ င်၊ ထိ

အရပ်၌ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ ေနေတာ်မ၍ ဗတိဇံကိ ေပးေလ၏။ ၂၃

ေယာဟန်သည်လည်း၊ ှ ာလိမ် မိ ့ ှ င့်အနီး အဲ န်အရပ်၌ ေရများေသာေကာင့် ၊

ဗတိဇံကိေပး၍ ေနသြဖင့် ၊ လများတိ့သည်လာ၍ ဗတိဇံကိ ခံ က၏။ ၂၄

ေယာဟန်သည်ေထာင်ထဲသိ့မေရာက်ေသး။ ၂၅ ထိအခါေယာဟန်၏တပည့် တိ့သည်

စင် ကယ်ြခင်းကိ အေကာင်း ပ၍ ယဒလ ှ င့် ေဆွးေ ွးြငင်းခံြခင်း ှ ိ ကသြဖင့် ၊ ၂၆

ေယာဟန်ထံသိ့လာ၍၊ အ ှ င်ဘရား၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်၌ ကိယ်ေတာ် ှ င့်တကွ ှ ိ၍၊

ကိယ်ေတာ် သက်ေသေပးေသာသသည် ဗတိဇံကိေပးလျက်ေန၏။ ထိသထံသိ့

လအေပါင်းတိ့သည် ေရာက်ကပါ၏ဟ ေလာက်လ င်၊ ၂၇ ေယာဟန်က၊ ေကာင်းကင်ဘံမှ

ေပးေတာ်မမလ င် လသည် အဘယ်အရာကိမ မခံ ိင်ရာ။ ငါသည် ခရစ်ေတာ်မဟတ်။ ၂၈

ခရစ်ေတာ်ေ ှ ့၌ေစလတ်ေသာသြဖစ်သည်ဟ ငါဆိသည်ကိ သင်တိ့သည်

ငါ၏သက်ေသြဖစ် က၏။ ၂၉ မဂလာေဆာင်သတိ့သမီးကိရေသာသသည်

မဂလာေဆာင်လလင်ြဖစ်၏။ မဂလာေဆာင်လလင်၏ အနားမှာေန၍

သ၏စကားကိကားရေသာ အေဆွခင်ပွန်းသည် ထိစကားသံကိကားေသာအားြဖင့်

ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ၏။ ထိနည်းတ ငါ၏ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြပည့် စံ၏။ ၃၀
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ထိသခင်သည် တိးပွားြခင်း ှ ိရမည်။ ငါမကား ဆတ်ယတ်ြခင်း ှ ိရမည်။

၃၁ အထက်မှလာေသာသသည် အလံးစံတိ့၏ အထွဋ်ြဖစ်၏။

ေြမ ကီးမှြဖစ်ေသာသသည် ေြမ ကီး ှ င့် စပ်ဆိင်၍ ေြမ ကီးအရာကိေြပာတတ်၏။

ေကာင်းကင်ဘံမှ ကလာေသာသသည် အလံးစံတိ့၏အထွဋ်ြဖစ်ေတာ် မ၏။ ၃၂

ြမင်သမ ကားသမ တိ့ကိလည်း သက်ေသခံေတာ်မ၏။ ထိသက်ေသခံချက်ကိ

အဘယ်သမ မခံမယ၊ ၃၃ သက်ေသခံေတာ်မချက်ကိ ခံယေသာသသည်ကား၊

ဘရားသခင်သည် သစာေစာင့် ေတာ်မသည်ဟ တံဆိပ်ခတ်၏။ ၃၄

ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသသည် ဘရားသခင်၏စကားေတာ်ကိ ေြပာဆိတတ်၏။

ထိသအား ဘရားသခင်သည် ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ အတိင်းအ ှ ည် မ ှ ိဘဲ ေပးေတာ်မ၏။ ၃၅

ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိချစ်ေတာ်မ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ သားေတာ်လက်သိ့

အပ်ေပး ေတာ်မ ပီ။ ၃၆သားေတာ်ကိ ယံကည်ေသာသသည် ထာဝရအသက်ကိရ၏။

သားေတာ်ကိ ပယ်ေသာသမကား အသက်ကိ မေတွရ့။ ထိသ၏အေပ ၌ဘရားသခင်၏

အမျက်ေတာ်တည်ေနသည်ဟ ေယာဟန်ေဟာေလ၏။ (aiōnios g166)

၄ ေယ သည် ကိယ်တိင်ဗတိဇံကိ ေပးေတာ်မမ။ ၂ တပည့် ေတာ်တိ့သာလ င်

ေပး ကေသာ်လည်း၊ ေယ သည် ေယာဟန်ထက်သာ၍များေသာ သတိ့ကိ

တပည့် ေတာ်ြဖစ်ေစ၍၊ ဗတိဇံကိေပးေကာင်းကိ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည် ကား ပီဟ

သခင်ဘရားသိေတာ်မေသာအခါ၊ ၃ ယဒြပည်မှ ထွက်သွား၍ ဂါလိလဲြပည်သိ့ တဖန်

ကေတာ်မစဥ်တွင်၊ ၄ ှ မာရိြပည်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားရ၏။ ၅ ယာကပ်သည်

မိမိသားေယာသပ်အား ေပးေသာေြမအကွက် ှ င့်အနီး၊ ှ မာရိနယ်၊ ခါအမည် ှ ိေသာ မိသိ့့

ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိအရပ်၌ယာကပ်၏ ေရတွင်း ှ ိ၏။ ေယ သည်

ခရီးသွား၍ ပင်ပန်းေသာေကာင့် ေရတွင်းနားမှာ ထိင်ေတာ်မ၏။ ထိအချိန်သည်

ေြခာက်နာရီအချိန်ြဖစ်၏။ ၇ ှ မာရိမိန်းမတေယာက်သည် ေရခပ်ြခင်းငှါ

လာ၍၊ ေယ က၊ ငါေသာက်ဘိ့ေရေပးပါဟ ထိမိန်းမအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

အေကာင်းမကား၊ တပည့် ေတာ်တိ့သည် စားစရာကိဝယ်ြခင်းငှါ မိထဲ့သိ့သွား ကသည်

အခိက် ြဖစ်သတည်း။ ၉ ထိမိန်းမကလည်း၊ သင်သည်ယဒလြဖစ်လျက်ပင်၊

ှ မာရိမိန်းမြဖစ်ေသာအက ်ပ်ကိအဘယ်ေကာင့် ေသာက်ဘိ့ေတာင်းသနည်းဟဆိ၏။

ဆိသည်အေကာင်းကား၊ ယဒလတိ့သည် ှ မာရိလတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်း မ ှ ိ။ ၁၀

ေယ ကလည်း၊ ဘရားသခင်ေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း၊ ငါေသာက်ဘိ့ေရေပးပါဟဆိေသာ

သကား အဘယ် သြဖစ်သည်ကိ၎င်း သင်သည်သိလ င် ထိသကိေတာင်းလိမ့်မည်။

ထိသသည်လည်း အသက်ေရကိ ေပးလိမ့်မည် ဟြပန်၍ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၁၁

မိန်းမက၊ သခင်၌ေရခပ်စရာမ ှ ိ ေရတွင်းလည်း နက်သည်ြဖစ်၍၊ အသက်ေရကိ

အဘယ်သိ့ရပါ မည်နည်း။ ၁၂ ဤေရတွင်းကိ ငါတိ့အဘ ယာကပ်သည်

ငါတိ့အား ေပး၏။ သကိ့ယ်တိင်မှစ၍၊ သားသမီး၊ တိရိစာန် များတိ့သည်

ဤတွင်းေရကိေသာက်က ပီ။ သခင်သည် ထိသထက် ကီးြမတ်သေလာဟဆိ၏။ ၁၃

ေယ ကလည်း၊ ဤေရကိေသာက်ေသာသသည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်ဦးမည်။ ၁၄

ငါေပးေသာေရကိေသာက်ေသာသမကား၊ ေရငတ်ြခင်း ှ င့်အစဥ်မြပတ် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။

ငါေပး ေသာ ေရသည် ထိသ၌ထာဝရအသက် ှ င်ြခင်းအလိငှါ ထွက်ေသာ

စမ်းေရြဖစ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၁၅ မိန်းမကလည်း၊

သခင်၊ က ်ပ်သည်ေရငတ်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သည်ကိလာ၍ေရခပ်ြခင်း ှ င့် ၎င်း ကင်းလွတ်

မည်အေကာင်း ထိေရကိေပးပါဟ ေတာင်းလ င်၊ ၁၆ ေယ က၊ သွားေလာ့။

သင်၏လင်ကိေခ ၍ သည်ကိလာဦးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ မိန်းမကလည်း။

အက ်ပ်၌လင်မ ှ ိဟဆိလ င်၊ ေယ က၊ လင်မ ှ ိဟေသာစကားသည်မှန်၏။ ၁၈

အေကာင်းမကား၊ သင်၌လင်ငါးေယာက် ှ ိဘး ပီ။ ယခသင် ှ င့် ေနေသာသသည်

သင်၏လင်မဟတ်။ ဤအရာ၌ သင်သည်မှန်ေသာ စကားကိေြပာ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ထိမိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်ရိပ်မိပါ၏။

၂၀ အက ်ပ်တိ့ဘိးေဘးများသည် ဤေတာင်ေပ ၌ ကိးကွယ်ေလ့ ှ ိ က၏။

ေယ ှ လင် မိ ့၌သာ ကိးကွယ် ရမည်ဟ သင်တိ့သည်ဆိတတ်က၏ဟ

ေလာက်လ င်၊ ၂၁ ေယ က၊ အချင်းမိန်းမ၊ ငါ့စကားကိယံေလာ့။ ဤေတာင်သိ့ မလာ၊

ေယ ှ လင် မိသိ့့မသွားဘဲ ခမည်း ေတာ်ကိကိးကွယ်ရမည် အချိန်ကာလေရာက်ဆဲ ှ ိ၏။

၂၂သင်တိ့သည်ကိယ်မသိေသာအရာကိ ကိးကွယ်က၏။ ငါတိ့သည်ကိယ်သိေသာအရာကိ

ကိးကွယ်က ၏။ အေကာင်းမကား၊ ယဒလတိ့၌ ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်း ှ ိ၏။ ၂၃

ကိးကွယ်ေသာသမှန်သမ တိ့သည် ခမည်းေတာ်ကိ နံဝိညာဥ် ှ င့် ၎င်း၊ သစာတရား ှ င့် ၎င်း၊

ကိးကွယ် ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခပင်ေရာက်လျက် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

ထိသိ့ကိးကွယ်ေသာသတိ့ကိ ခမည်းေတာ်သည် အလိ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၄ဘရားသခင်သည်

နံဝိညာဥ်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်ေသာသတိ့သည်၊ နံဝိညာဥ် ှ င့်

၎င်း၊ သစာ ှ င့် ၎င်း ကိးကွယ်ရမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ မိန်းမကလည်း၊

ေမ ှ ိ ကလာေတာ်မသည်ဟ အက ်ပ်သိပါ၏။ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ အက ်ပ်တိ့ အား

အလံးစံတိ့ကိေဘာ်ြပေတာ်မမည်ဟ ေလာက်ြပန်၏။ ေမ ှ ိအနက်ကား၊ ခရစ်ေတာ်ဟ

ဆိလိသတည်း။ ၂၆ ေယ ကလည်း၊ သင် ှ င့် စကားေြပာေသာ ငါသည်

ေမ ှ ိပင်ြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိအခါတပည့် ေတာ်တိ့သည် ေရာက်လာ၍၊

ထိမိန်းမ ှ င့် စကားေြပာေတာ်မသည်ကိ အ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏၊ သိ့ေသာ်လည်း၊

အဘယ်အလိေတာ် ှ ိသနည်း၊ ထိမိန်းမ ှ င့်အဘယ်ေကာင့် စကားေြပာေတာ်မသနည်းဟ

အဘယ်သမ မေလာက်က။ ၂၈ ထိမိန်းမသည်လည်းေရအိးကိထားခ့ဲ၍

မိထဲ့သိ့ သွား ပီးလ င်၊ ၂၉ အက ်ပ် ပဘးသမ ေသာ အမအရာတိ့ကိ

ထတ်ေဘာ်ေသာသကိလာ၍ကည့် ကပါ။ ထိသသည် ခရစ်ေတာ်မှန်လိမ့်မည်ေလာဟ

လများတိ့အား ေြပာဆိေသာ်၊ ၃၀ သတိ့သည် မိထဲ့မှထွက်၍ အထံေတာ်သိ့

သွား က၏။ ၃၁ မေရာက်မီှတွင်တပည့် ေတာ်တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊

အစာကိသံးေဆာင်ေတာ်မပါဟေတာင်းပန် ကလင်၊ ၃၂ သင်တိ့မသိေသာ

စားစရာသည် ငါ့၌ ှ ိသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိေကာင့်တပည့် ေတာ်တိ့က၊

တစံတေယာက်ေသာသသည် စားစရာကိ ပိ့ ပီေလာဟအချင်းချင်း ေမး ြမန်း ကလင်၊ ၃၄

ေယ က၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသ၏အလိေတာ်ကိေဆာင်ြခင်း၊ သ၏အမေတာ်ကိ

ပီးစီးြခင်း အမသည် ငါ့စားစရာြဖစ်၏။ ၃၅ ယခမှစ၍ ေလးလလွန်လ င်၊

စပါးရိတ်ရာကာလြဖစ်လိမ့်မည်ဟ သင်တိ့ဆိတတ်သည်မဟတ်ေလာ။ ငါဆိသည်ကား၊

စပါးရိတ်ြခင်း အလိငှါ လယ်ြပင်တိ့သည် ယခပင်ဝင်းဝင်း ှ ိသည်ကိ ေမ ာ်၍ကည့်ကေလာ့။

၃၆ စပါးရိတ်ေသာသသည် အခကိခံရ၍ ထာဝရအသက် ှ င်ြခင်းအလိငှါ

အသီးအ ှံ ကိစသိမ်း၏။ သိ့ြဖစ် လ င် ပျိုး ကဲေသာသ ှ င့် စပါးရိတ်ေသာသတိ့သည်

အတဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။ (aiōnios g166) ၃၇ တဦးကားပျိုး ကဲ၏။

တဦးကားစပါးရိတ်၏ဟေသာ စကားသည် ဤအရာ၌အမှန်ကျသတည်း။ ၃၈

သင်တိ့သည် လယ်မလပ်ေသာအရပ်၌ စပါးရိတ်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့ကိငါေစလတ်၏။

အြခားေသာ သတိ့သည် လယ်လပ်က၍၊ သင်တိ့သည် ထိသတိ့၏ အလပ်ထဲသိ့

ဝင်ရက၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ှ မာရိမိန်းမက၊ အက ်ပ် ပဘးသမ ေသာ

အမအရာတိ့ကိ သသည်ထတ်ေဘာ် ပီဟ သက်ေသခံေသာ စကားေကာင့် ၊

ထိ မိ ့၌ေနေသာ ှ မာရိလအများတိ့သည် ေယ ကိယံကည်က၏။ ၄၀ ထိေကာင့် ၊

ှ မာရိလတိ့သည် အထံေတာ်သိ့ေရာက်လ င်၊ မိမိတိ့အရပ်၌ေနေတာ်မမည်ေကာင်း

ေတာင်းပန်၏။ ထိအရပ်၌ ှ စ်ရက်ေနေတာ်မ၏။ ၄၁ အြခားေသာသအများတိ့သည်

တ်ကပတ်စကားေတာ်ေကာင့် ယံ ကည်၍၊ ၄၂ ထိမိန်းမအား၊ ယခြဖစ်လ င် ငါတိ့သည်

သင်၏စကားေကာင့်သာ ယံကည်သည်မဟတ်။ စကားေတာ် ကိ ကိယ်တိင် ကားနာရ၍၊

ဤသသည်ေလာကီသားတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာသခင်တည်းဟေသာ ခရစ်ေတာ်

အမှန်စင်စစ်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ သိသည်ဟ ဆိက၏။ ၄၃ ှ စ်ရက်လွန် ပီးလ င်၊

ထိအရပ်မှထွက်၍ နာဇရက် မိကိ့ ေ ှ ာင်လျက်၊ ဂါလိလဲြပည်သိ့ ကေတာ်မ၏။ ၄၄

အေကာင်းမကား၊ ပေရာဖက်သည် မိမိေနရင်းြပည်၌ အသေရမ ှ ိဟ ေယ သည်

ကိယ်တိင်သက်ေသ ခံေတာ်မ၏။ ၄၅ ဂါလိလဲြပည်သိ့ ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊

ဂါလိလဲလတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိလက်ခံ က၏။ အေကာင်း မကား၊ ထိသတိ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ ခံေသာပဲွသိ့ သွားတတ်သြဖင့် ၊ ထိပဲွအတွင်းတွင် ပေတာ်မသမ တိ့ကိ

ြမင်ခ့ဲ က၏။ ၄၆ ေရကိစပျစ်ရည်ြဖစ်ေစေသာအရပ်၊ ဂါလိလဲြပည်ကာန မိသိ့့

တဖန် ကေတာ်မ၏။ ကေပရေနာင် မိ ့၌ အမတ်တေယာက်၏သားသည်

အနာေရာဂါစဲွလျက် ှ ိ၏။ ၄၇ ေယ သည်ယဒြပည်မှဂါလိလဲြပည်သိ့
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ေရာက်ေတာ်မသည်ကိ ထိအမတ်သည်ကားလ င်၊ အထံေတာ်သိ့ သွား၍

ေသခါနီးြဖစ်ေသာ မိမိသားဆီသိ့ က၍ အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစေတာ်မမည်အေကာင်း

ေတာင်းပန် ေလ၏။ ၄၈ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည်နိမိတ်လကဏာ ှ င့်

အ့ံဖွယ်ေသာအမတိ့ကိ မြမင်ရလ င်ယံြခင်းမ ှ ိ ကဟ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ၄၉ သခင်၊

အက ်ပ်သားမေသမီှကေတာ်မပါဟ အမတ်ေလာက်ြပန်၏။ ၅၀ ေယ ကလည်း၊

သွားေလာ့။ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအမတ်သည်

ေယ မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ ယံ၍သွားေလ၏။ ၅၁ လမ်း၌သွားစဥ်တွင်

မိမိငယ်သားတိ့သည် ခရီးဦး ကိလာ၍၊ ကိယ်ေတာ်၏သားေတာ်သည် အသက်

ချမ်းသာရပါ ပီဟ ကားေလာက်က၏။ ၅၂ အဘယ်အချိန်၌ သက်သာြခင်းသိ့

ေရာက်သနည်းဟေမးလ င်၊ မေနခ့နစ်နာရီအချိန်၌ ဖျားနာေပျာက် ပါသည်ဟ

ေလာက်က၏။ ၅၃ ထိအချိန်ကား၊ သင်၏သားသည် အသက်ချမ်းသာရ ပီဟ

ေယ မိန့်ေတာ်မေသာအချိန်ြဖစ်သည်ကိ အဘသိ၍၊ ကိယ်တိင်မှစေသာ

မိမိ၏အိမ်သအိမ်သား အေပါင်းတိ့သည် ယံကည်ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၅၄

ဤနိမိတ်လကဏာေတာ်ကား၊ ေယ သည် ယဒြပည်မှဂါလိလဲြပည်သိ့ ကသည်ေနာက်၊

ြပေတာ်မေသာ ဒတိယနိမိတ်လကဏာြဖစ်သတည်း။

၅ ထိေနာက်မှယဒပဲွခံစဥ်တွင်၊ ေယ သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ကေတာ်မ၏။

၂ ေယ ှ လင် မိ ့၌ သိးတံခါးနားမှာ ေဟ ဗဲဘာသာစကားအားြဖင့်

ေဗေသသဒအမည် ှ ိေသာ ေရကန် ှ ိ၏။ ထိေရကန်သည် ကနားြပင်ငါးေဆာင် ှ င့်

ြပည့်စံ၏။ ၃ ထိကနားြပင်တိ့၌ မျက်စိကန်း၊ ေြခမစွမ်း၊ ကိယ်ပိန်ေြခာက်ေသာသတိ့မှစ၍

အနာေရာဂါစဲွေသာသ များအေပါင်းတိ့သည် ေရလပ် ှ ားြခင်းကိ ေြမာ်လင့် ၍ ေနက၏။ ၄

အေကာင်းမကား၊ အချိန်တန်လ င်ေကာင်းကင်တမန်သည် ေရကန်သိ့ဆင်းသက်၍ ေရကိ

လပ် ှ ား တတ်၏။ ထိသိ့ေရလပ် ှ ားသည်ေနာက်၊ ေ ှ းဦးစွာ ဝင်ေသာသသည်

မိမိ၌စဲွသမ ေသာအနာေရာဂါ ှ င့် ကင်း လွတ်ြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၅ ထိအခါ

သံးဆယ် ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ေရာဂါစဲွေသာသတေယာက်သည် ေရကန်နားမှာ ှ ိ၏။ ၆

ထိသသည် တံးလံးေနသည်ကိ ေယ ြမင်ေတာ်မ၍ ကာလှ ပီဟ သိေတာ်မလ င်၊ သင်သည်

ကျမ်းမာ ြခင်းသိ့ ေရာက်လိသေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၇ နာေသာသကလည်း၊ သခင်၊

ေရလပ် ှ ားေသာအခါ ေရကန်ထဲသိ့ အက ်ပ်ကိ သွင်းထားမည့်သမ ှ ိပါ။

အက ်ပ်သွားစဥ်တွင် အြခားေသာသသည် အက ်ပ်ေ ှ မှ့ာ ဝင်တတ်ပါသည်ဟ

ေလာက်၏။ ၈ ေယ ကလည်းထေလာ့။ ကိယ်အိပ်ရာကိ ေဆာင်၍ လှမ်းသွားေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်၊ ၉ ခဏြခင်းတွင် ထိသသည် ပကတိအြဖစ်သိ့ေရာက်၍၊

မိမိအိပ်ရာကိေဆာင်လျက် လှမ်းသွား၏။ ၁၀ ထိေနသ့ည် ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ ထိေကာင့်

ယဒလတိ့က၊ ဥပသ်ေန့ြဖစ်၏။ အိပ်ရာကိ မေဆာင်အပ်ဟ ေရာဂါကင်းေသာ

သအားဆိက၏။ ၁၁ သကလည်း၊ အက ်ပ်ကိ ကျန်းမာေစေသာသက၊

ကိယ်အိပ်ရာကိေဆာင်၍ လှမ်းသွားေလာ့ဆိသည် ဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၁၂ယဒလတိ့ကလည်း၊

ကိယ်အိပ်ရာကိေဆာင်၍ လှမ်းသွားေလာ့ဟ သင့်အားဆိေသာသကား အဘယ် သနည်းဟ

ေမးြမန်း က၏။ ၁၃ ထိသကား၊ အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ ေရာဂါကင်းေသာသသည်မသိ။

အေကာင်းမကား၊ ထိအရပ်၌ လစ ေဝးလျက် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ေယ သည် မထင်မ ှ ား

ထွက် ကေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိေနာက်မှ ေယ သည်ဗိမာန်ေတာ်၌ ထိသကိ

ေတွေ့တာ်မလ င် သင်သည် ကျန်းမာြခင်း ှ ိ၏။ သာ၍ ဆိးေသာေဘး ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း ေနာက်တဖန် ဒစ ိက်ကိ မ ပ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၅ ထိသသည်သွား၍ မိမိကိကျန်းမာေစေသာသသည် ေယ ြဖစ်သည်ကိ

ယဒလတိ့အားကားေြပာ ေလ၏။ ၁၆ ထိအမကိဥပသ်ေန့၌ ပေတာ်မေသာေကာင့် ၊

ယဒလတိ့သည် ေယ ကိ ှ ဥ်းဆဲ က၏။ ၁၇ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်

ယခတိင်ေအာင် အလပ်လပ်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်လည်း လပ်၏ဟ

ြပန်ေြပာေတာ်မ၏။ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍ ဥပသ်ေနကိ့ ဖျက်သည်သာမက၊ ဘရားသခင်ကိ

မိမိအဘဟေခ ၍ မိမိကိဘရားသခင် ှ င့် ပိင် ိင်းေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ယဒလတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ သတ်ြခင်းငှါ သာ၍ ှ ာ ကံက၏။ ၁၉ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့အား

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ခမည်းေတာ် ပေတာ်မေသာအမကိ သားေတာ်သည်

ြမင်၍သာ ပ၏။ မိမိအလိအေလျာက် အဘယ်အမကိမ မ ပ ိင်၊ ခမည်းေတာ် ပေတာ်မသမ

အတိင်း သားေတာ်လည်း ပ၏။ ၂၀ ခမည်းေတာ်သည်သားေတာ်ကိချစ်ေတာ်မ၍

ပေတာ်မသမ တိ့ကိ သားေတာ်အားြပေတာ်မ၏။ သင်တိ့ သည် အ့ံ သဖွယ် ှ ိေစြခင်းငှါ

ဤမ မက သာ၍ ကီးစွာေသာ အမအရာတိ့ကိ သားေတာ်အားြပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၁

ခမည်းေတာ်သည် ေသလွန်ေသာသတိ့ကိ ထေြမာကာ ှ င်ြပန်ေစေတာ်မသက့ဲသိ၊့

ထိနည်းတ သား ေတာ်သည်လည်း အလိ ှ ိသမ ေသာ သတိ့ကိ ှ င်ေစ၏။ ၂၂

လအေပါင်းတိ့သည် ခမည်းေတာ်ကိ ိေသသည်နည်းတ၊ ၂၃ သားေတာ်ကိ

ိေသေစမည်အေကာင်း၊ ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်သကိမ မတရားစီရင်ေတာ်မမ။

တရားစီရင်ြခင်းအခွင့် ှ ိသမ ကိ သားေတာ်အား အပ်ေပးေတာ်မ၏။ သားေတာ်ကိ

မ ိေသေသာသသည်ကား၊ သားေတာ်ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်ကိ

မ ိေသေသာသြဖစ်၏။ ၂၄ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ငါ့စကားကိ နားေထာင်၍

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ယံကည် ေသာသသည် ထာဝရအသက်ကိ

ရသည်ြဖစ်၍ အြပစ်စီရင်ြခင်းကိမခံရ။ ေသြခင်းမှအသက် ှ င်ြခင်းသိ့ ကး

ေြမာက်ေသာသြဖစ်၏။ (aiōnios g166) ၂၅ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ဘရားသခင်သားေတာ်၏ စကားသံကိကား၍၊

ကားေသာအားြဖင့် အသက် ှ င်ရမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ယခပင်ေရာက်လျက် ှ ိ၏။

၂၆ အေကာင်းမကား၊ ခမည်းေတာ်သည် ကိယ်၌ အသက် ှ ိေတာ်မသည်နည်းတ၊

သားေတာ်သည်မိမိ၌ အသက် ှ ိရေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၇ သားေတာ်သည်

လသားြဖစ်ေသာေကာင့် တရားစီရင်ြခင်းအခွင့် ကိလည်း အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၈

ဤအမအရာကိ အ့ံသြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ သချုင်းများမှာ ှ ိေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

သားေတာ်၏ စကားသံကိကား၍၊ ၂၉ ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလေရာက်လတ့ံ။

ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသတိ့သည် အသက် ှ င်ရာ ထေြမာက်ြခင်းသိ့၎င်း၊

ဆိးယတ်ေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသတိ့သည် အြပစ်စီရင်ရာ ထေြမာက်ြခင်းသိ့၎င်း

ထွက်ရကလတ့ံ။ ၃၀ ငါသည်ကိယ်အလိအေလျာက် အဘယ်အမကိမ

မ ပ ိင်။ ငါသည် ကားသည်အတိင်း တရားစီရင်၏၊ ငါစီရင်ြခင်းသည်လည်း

တရားေတာ် ှ င့် ညီ ွတ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ကိယ်အလိသိ့မလိက်၊ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်၏အလိသိ့လိက်၏။ ၃၁ ငါသည် ကိယ်အေကာင်းကိ

သက်ေသခံလ င် ငါ့သက်ေသမတည်။ ၃၂ ငါ၏အေကာင်းကိသက်ေသခံေသာ

သတပါး ှ ိေသး၏။ ထိသ၏သက်ေသတည်ေကာင်းကိ ငါသိ၏။ ၃၃ သင်တိ့သည်

ေယာဟန်ထံသိ့ေစလတ်က၏။ သသည် သမာတရားဘက်၌ သက်ေသခံ၏။ ၃၄

သိေ့သာ်လည်းလေပးေသာသက်ေသကိ ငါသည်ပမာဏမ ပ။ သင်တိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက် မည်အေကာင်း ဤစကားကိ ငါေြပာ၏။ ၃၅ ေယာဟန်သည် ှ ိထွန်း၍လင်းေသာ

ဆီမီးြဖစ်၏။ သင်တိ့သည် သ၏အလင်း၌ ခဏသာေမွေ့လျာ် ြခင်းငှါ အလိ ှ ိ က၏။

၃၆ ေယာဟန်၏သက်ေသထက်သာ၍ ကီးေသာသက်ေသသည် ငါ၌ ှ ိ၏။

အကင်အမတိ့ကိ ငါ ပီးစီး ေစ ြခင်းငှါ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့လက်သိ့ အပ်ေပးေတာ်မ၍၊

ငါ ပေသာ ထိအမတိ့သည်လည်း ငါ့ဘက်၌ေန၍၊ ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မသည်အေကာင်းကိ သက်ေသခံက၏။ ၃၇

ခမည်းေတာ်သည်လည်းငါ့ဘက်၌ သက်ေသခံေတာ်မ၏။ ခမည်းေတာ်၏စကားသံေတာ်ကိ

သင်တိ့ သည် မကား၊ သ ာန်ေတာ်ကိမြမင်၊ ၃၈ တ်ကပတ်ေတာ်သည်လည်း

သင်တိ့၌မတည်။ အေကာင်းမကား၊ ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ သင်တိ့ သည်

မယံကည်ဘဲေနက၏။ ၃၉ကျမ်းစာအားြဖင့် ထာဝရအသက်ကိရမည်ဟ စိတ်ထင် ှ င့်

သင်တိ့သည် ကျမ်းစာကိေစ့ေစ့ကည့် က၏။ ထိကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်ေသြဖစ်၏။

(aiōnios g166) ၄၀သင်တိ့သည် အသက်ကိရေအာင် ငါ့ထံသိ့ လာြခင်းငှါအလိမ ှ ိ က၊

၄၁ လေပးေသာဘန်းအသေရကိ ငါမခံ။ ၄၂ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်ကိ

ချစ်ြခင်းေမတာသည် သင်တိ့၌ မ ှ ိသည်ကိ ငါသိ၏။ ၄၃ ငါသည်ခမည်းေတာ်၏အခွင့် ှ င့်

ေရာက်လာေသာ်လည်း သင်တိ့သည်ငါ့ကိ လက်မခံက။ အြခားေသာ သသည်

မိမိအခွင့် ှ င့် ေရာက်လာလ င် ထိသကိ လက်ခံ ကလိမ့်မည်။ ၄၄အချင်းချင်းေပးေသာ

ဘန်းအသေရကိသာခံ၍၊ ဘရားသခင်သာလ င် ေပးေတာ်မတတ်ေသာ ဘန်း အသေရကိ

အလိမ ှ ိေသာသင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ယံ ကည် ိင်မည်နည်း။ ၄၅ ခမည်းေတာ်ေ ှ ့၌

ငါသည် သင်တိ့ကိအြပစ်တင်မည်ဟ မထင် က ှ င့် ။ သင်တိ့ကိ အြပစ်တင်ေသာ
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သတပါး ှ ိေသး၏။ ထိသကား သင်တိ့ကိ ကိးစားေသာ ေမာေ ှ ေပတည်း။ ၄၆သင်တိ့သည်

ေမာေ ှ ၏စကားကိ ယံလ င် ငါ့စကားကိ မယံဘဲမေန ိင် က။ အေကာင်းမကား၊ ေမာေ ှ

သည် ငါ့အေကာင်းကိ ေရးထား၏။ ၄၇သေရးထားေသာစာကိ သင်တိ့သည်မယံလ င်၊

ငါစကားကိ အဘယ်သိ့ယံ ိင်မည်နည်းဟ ယဒလတိ့ အား မိန့်ေတာ်မ၏။

၆ ထိေနာက်မှ ေယ သည် တိေဗရိအိင်တည်းဟေသာ ဂါလိလဲအိင်ကိ

ကးေတာ်မ၏။ ၂အနာေရာဂါစဲွေသာသတိ့၌ ြပေတာ်မေသာနိမိတ်လကဏာတိ့ကိ

လအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည် ြမင် ကသြဖင့် ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် က၏။ ၃

ေယ သည်ေတာင်ေပ သိ့ တတ်က၍ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ထိင်ေတာ်မ၏။ ၄

ထိအခါ ယဒလတိ့၏ပသခါပဲွခံချိန် ေရာက်လနီးသတည်း။ ၅ ေယ သည်

ေမ ာ် ကည့်၍ လအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည် အထံေတာ်သိ့လာကသည်ကိ

ြမင်ေတာ် မလ င်၊ ဖိလိပုအား၊ ဤသတိ့စားစရာမန့်ကိ အဘယ်မှာ

ဝယ်မည်နည်းဟေမးေတာ်မ၏။ ၆ ထိသိ့ေမးေတာ်မေသာ်၊ မိမိအဘယ်သိ့

ပမည်ကိသိေတာ်မလျက်ပင် ဖိလိပုကိစံစမ်းြခင်းငှါသာ ေမးေတာ်မ၏။ ၇ ဖိလိပုကလည်း၊

ဤသတိ့သည် မန့်တဖ့ဲစီေစ့ေအာင် ေဒနာရိအြပား ှ စ်ရာအဘိးထိက်ေသာမန့် မ

ေလာက်ပါဟေလာက်၏။ ၈ ှ ိမန်ေပတ ၏ညီ အေြ အမည် ှ ိေသာ တပည့်ေတာ်က၊ ၉

မေယာမန့်ငါးလံး ှ င့် ငါးကေလး ှ စ်ေကာင်ပါေသာ သငယ်တေယာက် ှ ိပါ၏။

သိ့ေသာ်လည်း ဤမ ေလာက်များစွာေသာသတိ့သည် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ထိမန့် ှ င့်

ငါး ှ စ်ေကာင်တိ့ကိ အဘယ်ေြပာစရာ ှ ိပါသနည်း ဟေလာက်၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊

လများတိ့ကိေလျာင်း ကေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအရပ်၌ ြမက်ပင်ထေြပာလျက် ှ ိသည်

ြဖစ်၍၊ အေရအတွက်အားြဖင့် ငါးေထာင်မ ေလာက်ေသာ လတိ့သည် ေလျာင်း က၏။ ၁၁

ေယ သည်မန့်ကိယ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ တပည့် ေတာ်တိ့အား

ေဝငှေတာ်မ၍၊ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ေလျာင်းေသာသတိ့အားေဝငှြပန်၏။ ထိနည်းတ

ငါး ှ စ်ေကာင်းကိလများလိချင်သမ ေဝငှက၏။ ၁၂ ထိသတိ့သည်ဝကပီးမှ

ကိယ်ေတာ်က၊ ဘာမ မေပျာက်ေစြခင်းငှာ ကင်းကျန်ေသာအကျိုးအပ့ဲတိ့ကိ

ေကာက်သိမ်း ကေလာ့ဟ တပည့် ေတာ်တိ့အား မိန့်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၁၃

စားေသာသတိ့၌ ကျန် ကင်းေသာ မေရာမန့် ငါးလံး၏ အကျိုးအပ့ဲတိ့ကိ

ေကာက်သိမ်း၍ တဆယ် ှ စ် ေတာင်းအြပည့်ရက၏။ ၁၄ ထိသိ့ေယ ြပေတာ်မေသာ

နိမိတ်လကဏာကိ ထိလများတိ့သည်ြမင်လ င်၊ ဤသကားဤေလာကသိ့ ကလာရေသာ

ပေရာဖက်အမှန်ြဖစ်ဟ ဆိက၏။ ၁၅ ထိသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ှ င်ဘရင်အရာ၌

ချီးေြမာက်ြခင်းငှါလာ၍ အ ိင်အထက် ပကမည် အေကာင်းကိ ေယ သည်သိေတာ်မလ င်၊

ေတာင်ေပ သိ့ တေယာက်တည်း ကေတာ်မြပန်၏။ ၁၆ ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ

တပည့် ေတာ်တိ့သည် အိင်သိ့သွား၍ ေလှထဲသိ့ဝင်ေရာက် ပီးလ င်၊

ကေပရေနာင် မိသိ့့ေရာက်အ့ံေသာငှါ အိင်ကိကးက၏။ ၁၇ ထိအခါေမှာင်မိက်ြဖစ်၍

ေယ သည် သတိ့ ှ ိရာသိ့မေရာက်ေသး။ ၁၈ ေလြပင်းမန်တိင်းလာ၍ လိင်းတံပိးထေလ၏။

၁၉ ခရီးတတိင်ခဲွ ှ စ်တိင်ေလာက် တက်ခတ်၍ေရာက်ေသာအခါ၊ ေယ အိင်ေပ မှာ

စက်ေတာ်ြဖန့်၍ ေလှ အနီးသိ့ချဥ်းေတာ်မသည်ကိ သတိ့သည်ြမင်၍

ေကာင့်လန့်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ ငါပင်ြဖစ်သည်၊ မေကာင့်လန့် က ှ င့်ဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ေလှထဲသိ့ ကိယ်ေတာ် တိင် ဝမ်းေြမာက်စွာခံယက၏။ ၂၁

ေလှသည်လည်းေရာက်လိေသာရပ်သိ့ တခဏြခင်းတွင် ဆိက်ေလ၏။ ၂၂

အိင်တဘက်၌ေနေသာ လအစအေဝးတိ့သည်ကား၊ ၂၃အထက်ကသခင်ဘရားသည်

ေကျးဇးေတာ်ကိချီးမွမ်း ပီးမှ၊ လများသည် မန့်ကိစား ကရာ အရပ် ှ င့် အနီး၊ တိေဗရိ မိမှ့

အြခားေသာေလှငယ်များ လာေသာ်လည်း၊ မေန့၌ တပည့် ေတာ်တိ့ဝင်ေသာ ေလှမှတပါး

အဘယ်ေလှမ မ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ ေယ သည်ထိေလှထဲသိ့ တပည့် ေတာ် ှ င့်အတ

ဝင်ေတာ်မမဘဲလျက်၊ တပည့် ေတာ်တိ့သာ သွားသည်ကိ၎င်း ြမင် က၍၊ ၂၄ ထိအရပ်၌

ေယ မှစေသာ တပည့်ေတာ်တိ့မ ှ ိသည်ကိသိကသြဖင့် ၊ နက်ြဖန်ေန့၌ ေလှစီး၍ ေယ ကိ

ှ ာြခင်းငှါ ကေပရေနာင် မိသိ့့သွား က၏။ ၂၅ အိင်တဘက်၌ေတွလ့ င်၊ အ ှ င်ဘရား၊

အဘယ်ေသာအခါ ဤအရပ်သိ့ ကလာေတာ်မသနည်းဟ ေမးေလာက်က၏။ ၂၆

ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ

ြမင်ေသာေကာင့် ငါ့ကိ ှ ာသည်မဟတ်။ ၂၇ မန့်ကိ စား၍ဝေသာေကာင့်သာ ှ ာ က၏။

ပျက်စီးတတ်ေသာအစာကိရြခင်းငှါ မ ကိးစား က ှ င့် ။ လသားသည် သင်တိ့အား ေပး၍

ထာဝရအသက် ှ င့်အမ တည်တတ်ေသာအစာကိရြခင်းငှါ ကိးစား ကေလာ့။ ထိသားသည်

ခမည်းေတာ်ဘရား၏တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကိ ခံေသာသြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōnios

g166) ၂၈ ထိသတိ့ကလည်း။ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် ှ င့် ညီေသာ အကျင့် ကိကျင့် ြခင်းငှါ

အဘယ်သိ့ ပရ ပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်က၏။ ၂၉ ေယ ကလည်း၊

ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ယံကည်ြခင်းအကျင့်ကား၊ အလိေတာ် ှ င့်

ညီေသာအကျင့်တည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀ ထိသတိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်၍ ကိယ်ေတာ်ကိယံကည်မည်အေကာင်း အဘယ်နိမိတ်လကဏာကိ

ြပေတာ်မသနည်း။ အဘယ်အမကိ ပေတာ်မသနည်း။ ၃၁ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

ထိသတိ့ စားစရာဘိ့ ေကာင်းကင်မှမန့်ကိ ေပးေတာ်မသည်ဟ လာသည် ှ င့် အညီ၊

ငါတိ့ဘိးေဘးများသည်ေတာ၌ မ ကိစားကသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၃၂ ေယ ကလည်း၊

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ေမာ ှ သည် ေကာင်းကင်မန့်ကိ သင်တိ့အားမေပး၊

ခမည်းေတာ်သည် မှန်ေသာေကာင်းကင်မန့်ကိ သင်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၃၃

ဘရားသခင်၏မန့်မကား၊ ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၍ ေလာကီသားတိ့အားအသက်ကိ

ေပးေသာမန့် ေပတည်းဟမိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၄ သခင်၊ ထိမန့်ကိအက ်ပ်တိ့အား

အစဥ်မြပတ်ေပးေတာ်မပါဟ ေလာက်က၏။ ၃၅ ေယ ကလည်း၊

ငါသည်အသက်မန့်ြဖစ်၏။ ငါ့ထံသိ့လာေသာသသည် ေနာက်တဖန် အဆာအမွတ် မခံရ။

ငါ့ကိ ယံကည်ေသာသသည် ေနာက်တဖန် ေရငတ်မခံရ။ ၃၆ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့သည်

ငါ့ကိြမင်လျက်ပင် မယံကည်ကဟ ငါဆိခ့ဲ ပီ။ ၃၇ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား

ေပးေတာ်မသမ ေသာသတိ့သည် ငါထံသိ့လာကလိမ့်မည်။ ငါ့ထံသိ့လာ ေသာသကိ

ငါသည်အလျင်မပယ်။ ၃၈ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ကိယ်အလိသိ့လိက်ြခင်းငှါ

ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟတ်။ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသ၏

အလိေတာ်သိ့လိက်ြခင်းငှါ ဆင်းသက်၏။ ၃၉ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်၏

အလိေတာ်ကား၊ ငါ့အားေပးေသာသတိ့တွင် တစံတေယာက် ကိမ ငါမေပျာက်ေစရဘဲ၊

ေနာက်ဆံးေသာေန့၌ ထိသအေပါင်းတိ့ကိ ထေြမာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၄၀သားေတာ်ကိ

ကည့် ြမင်၍ ယံကည်ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ထာဝရအသက်ကိရေစြခင်းငှါ၎င်း အလိ

ေတာ် ှ ိ၏။ ငါသည်လည်းေနာက်ဆံးေသာေန့၌ ထိသတိ့ကိ ထေြမာက်ေစမည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၄၁ ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမန့်ြဖစ်၏ဟ

မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ယဒလတိ့က၊ ၄၂ ဤသသည် ေယာသပ်၏သား

ေယ ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ သ၏မိဘကိငါတိ့သိသည်မဟတ်ေလာ။ ငါသည်

ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟသသည်အဘယ်သိ့ဆိရသနည်းဟ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်လျက်

ဆိက၏။ ၄၃ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိအချင်းချင်းက့ဲရဲ ့၍ အြပစ်မတင် က ှ င့် ။ ၄၄

ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်သည် ေသွးေဆာင်ေတာ်မမလ င်၊

အဘယ်သမ ငါ့ထံသိ့ မလာ ိင်။ လာေသာသကိေနာက်ဆံေသာေန့၌

ငါထေြမာက်ေစမည်။ ၄၅ အနာဂတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ဘရားသခင်ဆံးမသွန်သင်ေတာ်မေသာသ ြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟလာသည် ှ င့်အညီ။

ခမည်းေတာ်ထံ၌နားေထာင်၍ နည်းခံေသာသမှန်သမ တိ့သည် ငါ့ထံသိ့ လာက၏။

၄၆ ထိသိ့ငါဆိေသာ၊ ဘရားသခင့်အထံေတာ်က ကလာေသာသမှတပါး

တစံတေယာက်တေယာက်ေသာ သသည် ခမည်းေတာ်ကိြမင်ခ့ဲ ပီဟ မဆိလိ။

ကလာေသာသဟမကား၊ ခမည်းေတာ်ကိ ြမင်ခ့ဲ ပီ။ ၄၇ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ငါ့ကိ ယံကည်ေသာသသည် ထာဝရအသက်ကိရ၏။ (aiōnios g166) ၄၈

ငါသည်အသက်မန့်ြဖစ်၏။ ၄၉ သင်တိ့ဘိးေဘးများသည် ေတာ၌မ ကိစားလျက်

ေသရက၏။ ၅၀ ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမန့်ကိ စားေသာသသည်

ေသြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်၏။ ၅၁ ငါသည်ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာအသက်မန့်ြဖစ်၏။

ဤမန့်ကိ စားေသာသမည်သည်ကား၊ အစဥ် မြပတ်အသက် ှ င်လိမ့်မည်။

ငါေပးေသာမန့်ကား၊ ေလာကီသားတိ့၏ အသက်အဘိ့အလိငှါ စွန့်ေသာငါ၏

အသားေပတည်းဟမိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၅၂ ထိအခါ ယဒလတိ့က၊

ဤသသည်မိမိအသားကိ ငါတိ့စားစရာဘိ့အဘယ်သိ့ ေပး ိင်သနည်းဟ
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အချင်းချင်း ြငင်းခံ က၏။ ၅၃ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

လ၏အသားကိမစား၊ အေသွးကိမေသာက်လ င် သင် တိ့၌ အသက်မ ှ ိ။ ၅၄

ငါ၏အသားကိစား၍ ငါ၏အေသွးကိလည်း ေသာက်ေသာသသည် ထာဝရအသက်ကိရ၏။

ထိသကိ ေနာက်ဆံးေသာေန့၌ ငါထေြမာက်ေစမည်။ (aiōnios g166) ၅၅

ငါ၏အသားသည် စားစရာေကာင်း၏။ ငါ၏ အေသွးလည်းေသာက်စရာေကာင်း၏။ ၅၆

ငါ၏အသားအေသွးကိ ေသာက်စားေသာသသည် ငါ၌တည်၏။ ထိသ၌လည်း ငါတည်၏။

၅၇ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၍၊

ငါသည်ခမည်းေတာ်အားြဖင့် အသက် ှ င်သည်နည်းတ၊ ငါ့ကိစားေသာသသည် ငါ့အားြဖင့်

အသက် ှ င်လိမ့်မည်။ ၅၈ဤမန့်ကား၊ ေကာင်းကင်မှဆင်းသက်ေသာမန့်ြဖစ်၏။ သင်တိ့

ဘိးေဘးများသည် မ ကိစားလျက် ေသရသက့ဲသိ့မဟတ်။ ဤမန့်ကိးစားေသာသသည်

အစဥ်မြပတ်အသသက် ှ င်လိမ့်ဟ၊ (aiōn g165) ၅၉ ကေပရေနာင် မိမှ့ာရားစရပ်၌

သဝါဒေပးစဥ်တွင် မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆၀ တပည့် ေတာ်အများတိ့သည် ကားလ င်၊

ထိစကားသည် အလွန်ခက်လှ၏။ အဘယ်သနာခံ ိင်မည် နည်းဟ ဆိက၏။ ၆၁

ထိသိ့တပည့်ေတာ်တိ့ က့ဲရဲ ့ြဖစ်တင်သည်ကိ ေယ သည်အလိအေလျာက်သိေတာ်မလ င်၊

ဤတရား စကားေကာင့် သင်တိ့သည် စိတ်ပျက် ကသေလာ့။ ၆၂

လသားသည်အရင်ေနရာအရပ်သိ့တဖန် ကတတ်သည်ကိြမင်ရလ င်

အဘယ်သိ့ ထင်မှတ် ကမည် နည်း။ ၆၃ ဝိညာဥ်သာလ င်အသက် ှ င်ေစ၏။

ကိယ်ကာယသည်အလင်မတတ် ိင်။ ငါေြပာေသာစကားသည် ဝိညာဥ်ြဖစ်၏။

အသက်လည်းြဖစ်၏။ ၆၄ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့တွင် မယံကည်ေသာသတချို ့ ှ ိ၏။

၆၅ ထိေကာင့် ငါ၏ခမည်းေတာ်သည် အခွင့် ေပးေတာ်မမလ င်၊

အဘယ်သမ ငါထံသိ့မလာ ိင်ဟ အထက် ငါဆိခ့ဲ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသိမိန့်ေတာ်မသည်

အေကာင်းဟမကား၊ အဘယ်သမယံကည်သည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သသည် ကိယ်ေတာ်ကိ

အပ် ှ ံ မည်ကိ၎င်း၊ ေယ သည်အစအဦး၌ သိေတာ်မ၏။ ၆၆ ထိအခါမှစ၍

တပည့် ေတာ်များတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် မေပါင်းေဘာ်ဘဲ ဆတ်သွား က၏။ ၆၇

ထိေကာင့် ေယ သည် တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသတိ့အား၊ သင်တိ့သည်လည်း

ထွက်သွားြခင်းငှါ အလိ ှ ိ ကသေလာဟေမးေတာ်မလ င်၊ ၆၈ ှ ိမန်ေပတ က၊ သခင်၊

အက ်ပ်တိ့သည် အဘယ်သထံသိ့ သွားရမည်နည်း။ ထာဝရအသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာ

စကားသည်ကိယ်ေတာ်၌ တည်ပါ၏။ (aiōnios g166) ၆၉ ကိယ်ေတာ်သည်

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ်

ေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်တိ့ယံ ကည် သိမှတ် ကပါသည်ဟေလာက်ေလ၏။ ၇၀

ေယ ကလည်း၊ တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာသင်တိ့ကိ ငါေ ွးေကာက်သည်မဟတ်ေလာ။

သိ့ေသာ်လည်း သင် တိ့တွင် ရန်သတေယာက်ပါမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၇၁

ထိသိ့မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ထကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ မည်သ၊ ှ ိမန်၏သား

ယဒ ှ ကာ တ်ကိဆိလိသတည်း။

၇ ထိေနာက်မှေယ သည် ဂါလိလဲြပည်၌ လှည့်လည်ေတာ်မ၏။ ယဒလတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်ကိ သတ်အ့ံ ေသာငှါ ှ ာ ကံေသာေကာင့် ၊ ယဒြပည်၌ လှည့်လည်ြခင်းငှါ

အလိေတာ်မ ှ ိ။ ၂ ယဒလတိ့၏ သေကေနပဲွခံခါနီးတွင်၊ ၃ ညီေတာ်တိ့က၊

သင် ပေသာအမတိ့ကိ တပည့် များတိ့သည်ြမင်ေစြခင်းငှါ ဤအရပ်မှထွက်၍ ယဒြပည်

သိ့ ကပါ။ ၄ ေကျာ်ေစာကိတိကိ အလိ ှ ိေသာသမည်သည်ကား မထင် ှ ားေသာအားြဖင့်

အဘယ်အမကိမ မ ပ တတ်။ ဤအမတိ့ကိ သင်သည် ပလ င်။ ဤေလာက၌

ကိယ်ကိထင် ှ ားစွာ ြပပါဟ၊ ၅ မယံကည်ေသာေကာင့် ေယ အားဆိက၏။ ၆

ေယ ကလည်း၊ ငါ့အချိန်မေရာက်ေသး။ သင်တိ့ကိ ခပ်သိမ်းေသာအချိန်သင့်လျက် ှ ိ၏။ ၇

ေလာကီသားတိ့သည် သင်တိ့ကိမန်း ိင်။ ငါ့ကိမန်း က၏။ အေကာင်းမကား၊

ငါသည်သတိ့၏အကျင့် ဆိးညစ်ေကာင်းကိ သက်ေသခံ၏။ ၈

ထိပဲွသိသ့င်တိ့သွား ကေလာ့။ ၉ ငါမသွားေသး။ ငါ့အချိန်မြပည်စံေသးဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊

ဂါလိလဲြပည်မှာေနေတာ်မ၏။ ၁၀ ညီေတာ်တိ့သွား ပီးမှ ကိယ်ေတာ်သည် ထိပဲွသိ့

မထင်မ ှ ား ကေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိပဲွ၌ယဒလတိ့က၊ ေယ သည်အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ

ေမးြမန်း ှ ာေဖွက၏။ ၁၂ လအစအေဝးတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိအေကာင်း ပ၍

အတ်အတ်သဲသဲြဖစ် က၏။ အချို ့တိ့က၊ သ သည်သေတာ်ေကာင်းြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊

အချို ့တိ့က၊ သေတာ်ေကာင်းမဟတ်၊ လများကိလှည့် ဖျားသည်ဟ၍ ၎င်း

ဆိ က၏။ ၁၃ သိ့ေသာ်လည်း ယဒလတိ့ကိ ေကာက်ေသာေကာင့် အဘယ်သမ

အတည့်အလင်းမေြပာဝ့ံ က။ ၁၄ ထိပဲွကိ ခံစဥ်တွင်၊ ေယ သည် ဗိမာန်ေတာ်သိ့တက်၍

ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မ၏၊ ၁၅ယဒလတိ့သည် အ့ံသ၍၊ ဤသသည် စာမသင်ဘဲလျက်

အဘယ်သိ့ တတ်ဘိသနည်းဟဆိက၏။ ၁၆ ေယ ကလည်း၊ ငါေဟာေသာေဒသနာသည်

ငါ၏ေဒသနာမဟတ်။ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ သ၏ ေဒသနာြဖစ်၏။ ၁၇

ထိသ၏အလိေတာ်သိ့ လိက်ချင်ေသာသမည်သည်ကား၊ ဤေဒသနာသည်ဘရားသခင်၏

ေဒသနာ ေတာ်ြဖစ်သေလာ၊ ငါသည် ကိယ်အလိအေလျာက် ေဟာေြပာသေလာဟ

ပိင်းြခား၍သိလိမ့်မည်။ ၁၈ ကိယ်အလိအေလျာက်ေဟာေြပာေသာသသည်

မိမိဘန်းအသေရကိ ှ ာတတ်၏။ မိမိကိ ေစလတ်ေတာ် မေသာသ၏

ဘန်းအသေရကိ ှ ာေသာသမကား၊ ယံေလာက်ေသာသြဖစ်၏။ ထိသ၌မသားမ ှ ိ။ ၁၉

ေမာ ှ သည်ပညတ်တရားကိ သင်တိ့အား ေပးသည်မဟတ်ေလာ။ ထိတရားကိ သင်တိ့တွင်

တစံ တေယာက်မ မကျင့် ။ ငါ့ကိသတ်အ့ံေသာငှါ အဘယ်ေကာင့် ှ ာ ကံကသနည်းဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀လအစအေဝးကလည်း၊ သင်သည် နတ်ဆိးစဲွေသာသြဖစ်၏။ သင့် ကိ

သတ်အ့ံေသာငှါ အဘယ်သ ှ ာ ကံသနည်းဟ ဆိက၏။ ၂၁ ေယ ကလည်း၊

ငါ ပေသာအမတခကိ သင်တိ့ ှ ိသမသည် အ့ံ သြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၂ ေမာ ှ သည်

အေရဖျားလီှးြခင်းတရားကိ သင်တိ့အား ေပး၏။ ထိသိ့ဆိေသာ် ေမာေ ှ မှ အစစွာခံရ

သည်ဟ မဆိလိ။ ဘိးေဘးများမှဆက်ခံရသတည်း၊ ထိေကာင့် ဥပသ်ေန့၌

သင်တိ့သည်အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ေပး က၏။ ၂၃ ေမာေ ှ ၏တရားမပျက်ေစြခင်းငှါ

လသည်ဥပသ်ေန့၌ အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံရလ င်၊ ငါသည် ဥပသ် ေန့၌ လတကိယ်လံးကိ

ကျန်းမာေစေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအမျက်ထွက်ရာသေလာ။ ၂၄ မျက် ှ ာကိ

သာကည်၍မစီရင် က ှ င့် ။ တရားသြဖင့် စီရင် ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိအခါ

ေယ ှ လင် မိသ့ားအချို က့လည်း၊ ဤသကိသတ်အ့ံေသာငှါ ှ ာ ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၂၆

ကည့်ပါ။ သသည်ထင် ှ ားစွာေဟာေြပာ၍အဘယ်ြမစ်တားြခင်းကိမ မ ပကပါတကား၊

ဤသသည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းကိ မင်းများတိ့သည် အမှန်သိ ကသေလာ။ ၂၇

သိ့ေသာ်လည်း ဤသသည် အဘယ်ကြဖစ်သည်ကိငါတိ့သိ က၏။ ခရစ်ေတာ်သည်

ကလာေတာ်မ ေသာအခါ အဘယ်ကြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ အဘယ်သမ မသိရဟ ဆိက၏။

၂၈ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည်ငါ့ကိသိက၏။ ငါအဘယ်က ြဖစ်သည်ကိလည်း

သိက၏။ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည် ကိယ်အလိအေလျာက်လာသည်မဟတ်။ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာသသည် သစာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ ၏။ ထိသကိ သင်တိ့မသိက။ ၂၉

ငါမကားသိ၏။ အေကာင်းမကား၊ ထိသ၏ အထံေတာ်မှ ငါလာ၏။ သသည်လည်း

ငါ့ကိေစလတ် ေတာ်မ၏ဟ ဗိမာန်ေတာ်၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မစဥ်တွင်

ေကးေကာ်၍မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၀ ကိယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီးြခင်းအခွင့် ကိ ှ ာ က၏။

သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့ မေရာက်ေသး ေသာေကာင့် အဘယ်သမ

မဘမ်းဆီး က။ ၃၁ လအစအေဝးထဲ၌ ပါေသာလများတိ့သည် ယံကည်သည်ြဖစ်၍၊

ခရစ်ေတာ်သည် ကလာေတာ်မ ေသာအခါ၊ ဤသြပေသာ နိမိတ်လကဏာထက်သာ၍

များေသာနိမိတ်လကဏာတိ့ကိ ြပေတာ်မမည်ေလာဟ ဆိက၏။ ၃၂ ထိသိ့လများ

အတ်အတ်သဲသဲြဖစ် ကသည်ကိ ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်ကားလ င်၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့

ှ င့် တိင်ပင် ပီးမှ ကိယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီးေစြခင်းငှါ မင်းလလင်တိ့ကိ ေစလတ်က၏။ ၃၃

ေယ ကလည်း၊ ငါသည် သင်တိ့ ှ င်အတ ခဏသာေန ပီးလ င်၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ

သထံသိ့ သွားရမည်။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ၃၄ ှ ာေသာ်လည်းမေတွရ့က။

ငါ ှ ိရာအရပ်သိ့ သင်တိ့မေရာက် ိင် ကဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၅ ယဒလတိ့က၊

ငါတိ့ကိမေတွေ့စြခင်းငှာ သသည် အဘယ်အရပ်သိ့သွားလိမ့်မည်နည်း။

ေဟလသလ တိ့တွင်အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားလျက်ေနေသာ သတိ့ ှ ိရာသိ့သွား၍

ေဟလသလတိ့အား တရားေဟာလိမ့်မည် ေလာ။ ၃၆ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ

ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ှ ာေသာ်လည်း မေတွရ့က။ ငါ ှ ိရာအရပ်သိ့ သင်တိ့မေရာက်

ိင် ကဟေသာစကားသည် အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်းဟ အချင်းချင်းဆိ က၏။ ၃၇

ထိပဲွကိခံ၍ ေနာက်ဆံးြဖစ်ေသာေန့ြမတ်၌ ေယ သည်ရပ်၍ ေကးေကာ်ေတာ်မသည်ကား၊
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ေရငတ် ေသာသ ှ ိလ င် ငါ့ထံသိ့လာ၍ ေသာက်ေလာ့။ ၃၈ ငါ့ကိယံကည်ေသာသသည်

ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း အသက်ေရတွက်ရာ စမ်းေရတွင်းြဖစ်လိမ့်မည် ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၃၉ ထိသိ့မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ ယံကည်ေသာသတိ့သည် ခံရလတ့ံေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ရည်မှတ်၍ မိန့် ေတာ်မ၏။ ေယ သည် ဘန်းပွင့် ေတာ်မမေသးေသာေကာင့်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ေပးေတာ်မမေသး။ ၄၀ စကားေတာ်ကိ

ကားေသာလအများတိ့က၊ ဤသသည်လာလတ့ံေသာ ပေရာဖက်အမှန်ြဖစ်သည်ဟ

ဆိက၏။ ၄၁ အချို ့ကလည်း၊ ဤသသည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟ ဆိက၏။

အချို ့ကလည်း၊ ခရစ်ေတာ်သည် ဂါလိလဲ ြပည်သားြဖစ်ရသေလာ။ ၄၂

ခရစ်ေတာ်သည် ဒါဝိဒ်အမျိုး၊ဒါဝိဒ်ေနရာဌာန၊ ဗက်လင် ွာသားြဖစ်ရမည်ဟ

ကျမ်းစာလာသည် မဟတ် ေလာဟ ဆိက၏။ ၄၃ ထိသိ့လများတိ့သည်

ကဲွြပား ကသည်ြဖစ်၍၊ အချို ့တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိဘမ်းဆီးြခင်းငှါ အလိ

ှ ိ က၏။ ၄၄ သိ့ေသာ်လည်း အဘယ်သမ မဘမ်းမဆီး က။ ၄၅ ထိအခါ

မင်းလလင်တိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီး၊ ဖာရိ ှ ဲထံသိ့ြပန်၍၊ ထိမင်းတိ့က၊

အဘယ်ေကာင့် သကိ့မေဆာင်ခ့ဲ ကသနည်းဟ ေမးြမန်းလ င်၊ ၄၆ မင်းလလင်တိ့က၊

ထိသေဟာေြပာသက့ဲသိ့ အဘယ်သမ မေဟာစဖးပါဟ ေလာက်က၏။ ၄၇

ဖာရိ ှ ဲတိ့ကလည်း၊ သင်တိ့ကိပင် လှည့် ြဖား ပီေလာ။ ၄၈ မင်းများ၊ ဖာရိ ှ ဲများတိ့တွင်

သကိ့ယံကည်ေသာသတစံတေယာက်မ ှ ိသေလာ။ ၄၉ တရားကိမသိေသာ

ဤလများတိ့သည် ကျိန်ြခင်းကိ ခံရေသာသြဖစ်သည်ဟဆိက၏။ ၅၀

အထက်ကညဥ့်အခါ၌ အထံေတာ်သိ့လာေသာ သတည်းဟေသာ ထိမင်းများအဝင်ြဖစ်ေသာ

နိေကာဒင် ကလည်း၊ ၅၁ ငါတိ့တရားသည် လကိမစစ်၊ သအ့မကိ မသိမီှကပင်

ေ ှ မ့ဆွက ဆံးြဖတ်တတ်သေလာဟဆိလင်၊ ၅၂ သတိ့က၊ သင်သည်လည်း

ဂါလိလဲြပည်သားြဖစ်သေလာ။ စစ်ဦးေလာ့၊ ဂါလိလဲြပည်၌ အဘယ်

ပေရာဖက်မ မေပ ထွန်းသည်ကိမှတ်ေလာ့ဟ ဆိကပီးမှ၊ ၅၃ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

မိမိတိ့အိမ်သိ့သွားက၏။

၈ ေယ သည်လည်း သံလွင်ေတာင်သိ့ ကေတာ် မ၏။ ၂ နံနက်ေစာေစာဗိမာန်ေတာ်သိ့

တဖန် ကေတာ် မ၍ လအေပါင်းတိ့သည် အထံေတာ်သိ့ လာက၏။

ထိအခါ ထိင်ေတာ်မ၍ ဆံးမသဝါဒေပးစဥ်တွင်၊ ၃ မှားယွင်းြခင်းအမကိ

ပလျက်ေနေသာမိန်းမတေယာက်ကိေတွလ့ င်၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့ သည်ေခ ခ့ဲ၍

အလယ်၌ထား ပီးမှ၊ ၄ အ ှ င်ဘရား၊ ဤမိန်းမသည် မှားယွင်းြခင်းအမကိ

ပစဥ်တွင်ပင် ေတွမိ့ပါသည်။ ၅ ထိသိ့ေသာမိန်းမကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ရမည်ဟ

ေမာေ ှ သည်အက ်ပ်တိ့အား ပညတ်တရား၌ စီရင် ထံးဖဲွပ့ါ ပီ။ သိ့ရာတွင် ကိယ်ေတာ်သည်

အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မမည်နည်းဟ ေလာက်က၏။ ၆ ထိသိ့ေလာက်ကေသာ်၊

ကိယ်ေတာ်၌ အြပစ်တင်ခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ စံစမ်းေ ှ ာက် ှ က်ေသာအားြဖင့် ေလာက်က၏။

ေယ သည် ေအာက်သိ့ငံလ့ျက် လက် ိးေတာ် ှ င့် ေြမ၌ေရးသား၍ေနေတာ်မ၏။ ၇

ထိသတိ့သည် အထပ်ထပ်ေမးေလာက်ကေသာအခါ ကိယ်ကိလှန်ေတာ်မ၍၊ သင်တိ့တွင်

အြပစ်ကင်း ေသာသသည် ေ ှ းဦးစွာေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ေစဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၈

တဖန်ေအာက်သိ့ငံ့၍ ေြမ၌ ေရးသားေတာ်မြပန်၏၊ ၉ ထိသတိ့သည်ကားရလ င်

မိမိတိ့စိတ် ှ လံးသည် မိမိတိ့အြပစ်ကိ ေဖာ်ြပသြဖင့် ၊ အသက် ကီးေသာသမှ စ၍

အငယ်ဆံးေသာသတိင်ေအာင် တေယာက်ေနာက်တေယာက် ထွက်သွားက၏။ ေယ သည်

တေယာက် တည်း ကျန်ရစ်ေတာ်မ၍၊ မိန်းမသည်အလယ်၌ရပ်ေန၏။ ၁၀

ထိအခါေယ သည် ကိယ်ကိလှန်ေတာ်မြပန်၍၊ ထိမိန်းမမှတပါး အဘယ်သကိမ

မြမင်လ င်၊ အချင်း မိန်းမ၊ သင့် ကိ အြပစ်တင်ေသာသတိ့သည် အဘယ်မှာ ှ ိ ကသနည်း။

သင်၏အမကိအဘယ်သမ မစီရင်ေလာ ဟေမးေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိမိန်းမကလည်း၊

အဘယ်သမ မစီရင်ပါသခင်ဟ ေလာက်၏။ ငါသည်လည်းသင်၏အမကိ မစီရင်။

သွားေလာ့။ ေနာက်တဖန် ဒစ ိက်ကိ မ ပ ှ င့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂တဖန်တံေယ က၊

ငါသည် ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏။ ငါ့ေနာက်သိ့ လိက်ေသာသသည် ေမှာင်မိက်၌

မသွားမလာ။ အသက်၏အလင်းကိရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ဖာရိ ှ ဲတိ့ကလည်း၊

သင်သည် ကိယ်အေကာင်းကိ သက်ေသခံ၏၊ သင်၏သက်ေသမတည်ဟ ဆိက၏။

၁၄ ေယ ကလည်း၊ ငါသည် ကိယ်အေကာင်းကိ သက်ေသခံေသာ်လည်း၊

ငါ့သက်ေသတည်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်အဘယ်အရပ်က လာသည်ကိ၎င်း၊

အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ၎င်း ငါသိ၏။ သင်တိ့မကားမသိက။ ၁၅ သင်တိ့သည်

ဇာတိပကတိအတိင်း စီရင်တတ်က၏။ ငါ့မကား အဘယ်သကိမ မစီရင်။ ၁၆

ငါသည်စီရင်ေသာ်လည်း ငါ၏စီရင်ြခင်းသည် တည်၏။ အေကာင်းမကား။ ငါသည်

တေယာက်တည်း ေနသည်မဟတ်။ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့ဘက်၌ေနေတာ်မ၏။ ၁၇ သက်ေသခံ ှ စ်ဦးတိ့၏စကားသည် တည်ရ၏ဟ သင်တိ့

ပညတိကျမ်းစာ၌လာ၏။ ၁၈ ငါသည် ကိယ်အေကာင်းကိ သက်ေသခံေသာသြဖစ်၏။ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ် သည်လည်း ငါ့အေကာင်းကိ

သက်ေသခံေတာ်မသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိသတိက့လည်း၊ သင်၏ခမည်းေတာ်သည်

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ ေမးက၏။ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအသိက။

ငါ့ခမည်းေတာ်ကိလည်း မသိက။ ငါ့ကိသိလ င် ငါ့ခမည်းေတာ်ကိလည်း သိကလိမ့် မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀ ဗိမာန်ေတာ်၌ ဆံးမသဝါဒေပးေတာ်မစဥ် ဤစကားေတာ်ကိ

ဘ ာတိက်မှာ မိန့် မတ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏အချိန်မေစ့မေရာက်ေသးေသာေကာင့်

အဘယ်သကိမ ကိယ်ေတာ်ကိမဘမ်းဆီး က။ ၂၁တဖန်ေယ က၊ ငါသည်သွားရမည်။

သင်တိ့သည်ငါ့ကိ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ကိယ်အြပစ်၌လည်း ေသက လိမ့်မည်။

ငါသွားရာအရပ်သိ့ သင်တိ့မေရာက် ိင် ကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ ယဒလတိ့ကလည်း၊

ငါသွားရာအရပ်သိ့သင်တိ့ မေရာက် ိင် ကဟသသည်ဆိေသာ်၊ ကိယ်အသက်ကိ

သတ်မည်ေလာဟ ဆိက၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ေအာက်သားြဖစ် က၏။

ငါမကား အထက်သားြဖစ် က၏။ သင်တိ့သည် ေလာကီသားြဖစ် က၏။

ငါမကား ေလာကီသားမဟတ်။ ၂၄ ထိေကာင့်သင်တိ့သည် ကိယ်အြပစ်၌

ေသကလိမ့်မည်ဟငါဆိ၏။ ငါသည်ဤမည်ေသာသြဖစ်သည်ကိသင်တိ့သည်မယံလ င်၊

ကိယ်အြပစ်၌ ေသကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိသတိ့ကလည်း။

သင်သည်အဘယ်သနည်းဟေမးလ င်၊ ေယ က၊ ငါသည်သင်တိ့အား အစဥ်ေြပာဆိ

သည်အတိင်း ငါြဖစ်၏။ ၂၆သင်တိ့အမ၌ ငါေြပာဆိစီရင်စရာများစွာ ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း

ငါ့ကိေစလတ်ေသာသသည် သစာ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မ၏။ သ၏အထံေတာ်၌

ငါ ကားသမ ကိသာ ဤေလာက၌ ငါေဟာေြပာသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇

ခမည်းေတာ်ကိရည်မှတ်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ ထိသတိ့သည် မရိတ်မိ က။

၂၈ ထိေကာင့် ေယ က၊ သင်တိ့သည် လသားကိေြမာက်ထားေသာအခါ၊

ငါသည်ဤမည်ေသာသြဖစ်သည် ကိ၎င်း၊ ငါသည် ကိယ်အလိအေလျာက်

အဘယ်အမကိမ မ ပဘဲ၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါအား နည်းေပးေတာ်

မသည်အတိင်း ငါေဟာေြပာသည်ကိ၎င်း သင်တိ့သည် သိကလိမ့်မည်။ ၂၉

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသသည် ငါ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ငါ့ကိ

တကိယ်တည်းေနေစြခင်းငှါ ခမည်း ေတာ်သည် စွန့်ပစ်ေတာ်မမ။ အေကာင်းမကား၊

ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအမကိ အစဥ်မြပတ်ငါ ပသည်ဟ မိန့် ေတာ်မ၏။ ၃၀

ထိစကားေတာ်ကိ မိန့်ေတာ်မစဥ်၊ လများတိ့သည် ယံကည်ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၃၁

ထိအခါေယ က၊ သင်တိ့သည် ငါ၏ေဒသနာ၌ တည်လင် ငါ့တပည့်အမှန်ြဖစ်က၏။ ၃၂

သမာတရားကိလည်း သိကသြဖင့် ၊ ထိတရားသည် သင်တိ့ကိ လတ်လိမ့်မည်ဟ၊

ယံကည်ေသာ ယဒ လတိ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ယဒလတိ့ကလည်း၊ ငါတိ့သည်

အာြဗဟံအမျိုးြဖစ် က၏။အဘယ်သထံ၌တရံတခါမ ကန်မခံ က။ လတ်လိမ့်မည်ဟ၍

သင်သည်အဘယ်သိ့ေြပာဆိသနည်းဟ ေမးြမန်း က၏။ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိ

သည်ကား၊ ၃၄ ဒစ ိက်ကိ ပသမ ေသာသတိ့သည် ဒစ ိက်ကန်ြဖစ်၏။ ၃၅

ကန်သည်ကား အိမ်၌ အစဥ်အ မဲေနသည်မဟတ်။ သားမကား အစဥ်အ မဲေန၏။

(aiōn g165) ၃၆ ထိေကာင့် သားသည် သင်တိ့ကိလတ်လ င်၊ သင်တိ့သည်

ဧကန်အမှန်လွတ်ကလိမ့်မည်။ ၃၇သင်တိ့သည် အာြဗဟံအမျိုးြဖစ်ကသည်ကိ ငါသိ၏။

သိ့ေသာ်လည်း ငါ၏ေဒသနာသည် သင်တိ့၌ တည်ေနရာကိမရေသာေကာင့် သင်တိ့သည်

ငါ့ကိ သတ်အ့ံေသာငှါ ှ ာ ကံက၏။ ၃၈ ငါသည်ငါ့ခမည်းေတာ်ထံ၌ ြမင်ခ့ဲ ပီးသည့်အတိင်း

ေဟာေြပာ၏။ သင်တိ့သည် သင်တိ့၏အဘထံ၌ ြမင်ခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း ပက၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ထိသတိ့ကလည်း၊ အာြဗဟံသည် ငါတိ့အဘြဖစ်၏။

ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် အာြဗဟံ၏သားမှန် လ င် အာြဗဟံ၏အကျင့် ကိ
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ကျင့် ကလိမ့်မည်။ ၄၀ ဘရားသခင်အထံေတာ်၌ ကားရေသာသစာတရားကိ

သင်တိ့အား ေဟာေြပာေသာသတည်းဟေသာ ငါ့ကိသတ်အ့ံေသာငှါ သင်တိ့သည်

ယခ ှ ာ ကံက၏။ အာြဗဟံသည် ထိနည်းတကျင့်သည်မဟတ်။ ၄၁ သင်တိ့သည်

သင်တိ့အဘ၏အကျင့် ကိ ကျင့် က၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့ကလည်း၊

ငါတိ့သည် ေမျာက်မထားေသာအမျိုးမဟတ်။ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

ငါတိ့အဘတပါးတည်း ှ ိေသာ်မသည်ဟ ဆိက၏။ ၄၂ ေယ ကလည်း၊ ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့အဘမှန်လ င်။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိချစ် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်

ဘရားသခင့်အထံေတာ်မှ ထွက်ကေရာက်လာ၏။ ကိယ်အလိအေလျာက်လာသည် မဟတ်။

ဘရားသခင်သည်ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၄၃ အဘယ်ေကာင့် ငါ့စကားကိ

နားမလည်ကသနည်း။ ငါ၏ ေဒသနာကိနာမခံမယ ိင်ေသာေကာင့်သာ သင်တိ့သည်

ငါ့စကားကိ နားမလည်က။ ၄၄ သင်တိ့သည် သင်တိ့အဘတည်းဟေသာ

မာရ်နတ်မှဆင်းသက်က၏။ သင်တိ့အဘ၏ အလိသိ့လည်း လိက်တတ်က၏။

မာရ်နတ်သည် ေ ှ းဦးစွာမှ၍ လအသက်ကိသတ်ေသာသြဖစ်၏။ သ၌သစာတရား မ ှ ိ

ေသာေကာင့် သစာတရား၌မတည်မေန။ သသည် မသားစကားကိေြပာေသာအခါ

မိမိပကတိအတိင်းေြပာ၏။ မသားစကား၌ ကျင်လည်ေသာသြဖစ်၏။

မသား၏အဘလည်းြဖစ်၏။ ၄၅ ငါသည်သစာစကားကိ ေြပာေသာေကာင့်

သင်တိ့မယံက။ ၄၆ ငါ၌ အြပစ် ှ ိေ ကာင်းကိ သင်တိ့တွင် အဘယ်သေဘာ်ြပသနည်း။

သစာစကားကိငါေြပာသည်မှန်လ င် အဘယ်ေကာင့်သင်တိ့ မယံကသနည်း။ ၄၇

ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသသည် ဘရားသခင်၏စကားေတာ်ကိ နားေထာင်တတ်၏။

သင်တိ့ သည် ဘရားသခင် ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာေကာင့် နားမေထာင် ကဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၈

ယဒလတိ့ကလည်း၊ သင်သည် ှ မာရိလြဖစ်၏။ နတ်ဆိးစဲွေသာသလည်းြဖစ်၏ဟ

ငါတိ့ေြပာေသာ စကားသည် ေလျာက်ပတ်သည်မဟတ်ေလာဟ ဆိက၏။ ၄၉

ေယ ကလည်း၊ ငါသည်နက်ဆိးစဲွေသာသ မဟတ်။ ငါ့ခမည်းေတာ်ကိချီးေြမာက်၏။

သင်တိ့သည် ငါ့ကိ တ်ချ က၏။ ၅၀ ငါသည် ကိယ်ဘန်းအသေရကိမ ှ ာ။ ငါ၏

ဘန်းအသေရကိ ှ ာ၍ စီရင်ေတာ်မေသာသ ှ ိေသး၏။ ၅၁ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေသာသသည် ေသြခင်း ှ င့် အစဥ်မြပတ် ကင်း လွတ်လိမ့်မည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၅၂ ယဒလတိ့ကလည်း၊ သင်၌နတ်ဆိးစဲွသည်ကိ

ယခငါတိ့သိ က၏။ အာြဗဟံမှစ၍ ပေရာဖက်တိ့သည် ေသလွန် က ပီ။ သင်မကား၊

ငါ့စကားကိ နားေထာင်ေသာသသည် ေသြခင်း ှ င့် အစဥ်မြပတ်ကင်းလွတ် လိမ့် မည်ဟ

ဆိပါသည်တကား။ (aiōn g165) ၅၃ ငါတိ့အဘအာြဗဟံထက် သင်သည်

သာ၍ ကီးြမတ်သေလာ။ သသည်ေသပီ။ ပေရာဖက်တိ့လည်း ေသကပီ။

သင်သည်အဘယ်သိ့ေသာသ၏ အေရာင်ကိေဆာင်သနည်းဟဆိက၏။ ၅၄

ေယ ကလည်း၊ ငါသည်ကိယ်ဂဏ်ကိြပလ င်၊ ငါ့ဂဏ်သည် အချည်း ှ ီးြဖစ်၏။

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ဂဏ်ကိ ထင် ှ ားေစေတာ်မ၏။ ထိဘရားသခင်သည်

ငါတိ့၏ဘရားဟ၍ သင်တိ့ေခ ေဝတတ်က၏။ ၅၅ သိ့ေသာ်လည်း ထိဘရားသခင်ကိ

သင်တိ့မသိက။ ငါမကားသိ၏။ ငါမသိဟငါဆိလ င်သင်တိ့က့ဲသိ့ မ

သာသံးေသာသြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိဘရားသခင်ကိ ငါသိ၏။ ဘရားသခင်၏

စကားေတာ်ကိလည်းနားေထာင်၏။ ၅၆ သင်တိ့အဘ အာြဗဟံသည်

ငါ ကလာမည့်အချိန်ကာလကိ ေြမာ်ြမင်ြခင်းငှါ အလွန်အလိ ှ ိ၏။ ြမင် ရေသာအခါ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ့ေရာက်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၇ ယဒလတိ့ကလည်း၊

သင်၏အသက်သည် အ ှ စ်ငါးဆယ်မ မ ှ ိဘဲလျက် သင်သည် အာြဗဟံကိ ြမင်

ေလ ပီတကားဟ ဆိက၏။ ၅၈ ေယ ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

အာြဗဟံမြဖစ်မီှ ငါြဖစ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅၉ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်ကိ

ခဲ ှ င့် ပစ်ြခင်းငှါ ေကျာက်ခဲတိ့ကိ ေကာက်ယက၏။ ေယ သည် တိမ်းေ ှ ာင်၍

ထိသတိ့အလယ်၌ေ ှ ာက်သွား ပီးလ င် ဗိမာန်ေတာ်မှ ထွက်ကေတာ်မ၏။

၉ လမ်း၌သွားေတာ်မစဥ်၊ အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းေသာသတေယာက်ကိ

ေတွ့ြမင်ေသာ်မ၏။ ၂ တပည့် ေတာ်တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ ဤသသည်

အဘယ်သ၏အြပစ်ေကာင့် ကန်းသနည်း။ ကိယ်အြပစ် ေကာင့် ကန်းသေလာ။

မိဘအြပစ်ေကာင့် ကန်းသေလာဟ ေမးေလာက်က၏။ ၃ ေယ ကလည်း၊

ကိယ်အြပစ်ေကာင့် မဟတ်။ မိဘအြပစ်ေကာင့်လည်းမဟတ်။ ဘရားသခင်၏ အမ ေတာ်ကိ

သ၌ ထင် ှ ားေစမည်အေကာင်းတည်း။ ၄ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာ သ၏အမကိ

ေနအ့ချိန်၌ ှ ိစဥ်တွင် ငါ ပရမည်။ အဘယ်သမအမမ ပ ိင် ေသာ အချိန်တည်းဟေသာ

ညဥ့်အချိန်လာေသး၏။ ၅ ငါသည် ဤေလာက၌ ှ ိစဥ်တွင် ဤေလာက၏အလင်းြဖစ်၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၆ ေြမေပ မှာ ေထွး၍ တံေထွး ှ င့် ံ လ့ပ် ပီးမှ၊ ကန်းေသာသ၏မျက်စိကိ

ံ ့ ှ င့်လး၍၊ ၇သင်သွားေလာ့။ ှ ိေလာင်ေရကန်၌ မျက်စိကိေဆးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ှ ိေလာင်အနက်ကား ေစ လတ်သည်ဟ ဆိလိသတည်း။ ထိသသည် သွား၍ေဆး ပီးမှ၊

မျက်စိြမင်လျက် ြပန်ေလ၏။ ၈သသည် သေတာင်းစားြဖစ်သည်ကိ အိမ်နီးချင်းမှစ၍

ြမင်ဘးေသာသတိ့က၊ဤသသည် ထိင်၍ ေတာင်းေသာသမဟတ်ေလာဟ ဆိက၏။ ၉

လအချို ့က၊ ဟတ်က့ဲဟဆိက၏။ အချို ့ကလည်း၊ ထိသ ှ င့်တသည်ဟ ဆိက၏။

ထိသကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ထိသပင်ြဖစ်သည်ဟဆိ၏။ ၁၀ သတိ့ကလည်း၊

အဘယ်သိ့သင်၏မျက်စိပွင့်သနည်းဟ ေမးြမန်း ကလင်၊ ၁၁ ထိသက၊

ေယ အမည် ှ ိေသာ သတေယာက်သည် ံ လ့ပ်၍ က ်ပ်မျက်စိကိလး ပီးမှ၊ ှ ိေလာင်

ေရကန်သိ့သွား၍ မျက်စိကိေဆးေလာဟဆိသည်အတိင်း အက ်ပ်သွား၍ေဆးလ င်

မျက်စိြမင်သည်ဟဆိ၏။ ၁၂ လများကလည်း၊ ထိသသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်းဟ

ေမးြမန်း ကလင်၊ အက ်ပ်မသိဟဆိ၏။ ၁၃ လများသည် မျက်စိကန်းဘးေသာ

ထိသကိ ဖာရိ ှ ဲတိ့ထံသိ့ ပိ့ က၏။ ၁၄ ေယ သည် ံ လ့ပ်၍ သ၏မျက်စိကိ

ပွင့် ေတာ်မေသာေနသ့ည် ဥပသ်ေန့ြဖစ်သတည်း။ ၁၅ တဖန်ဖာရိ ှ ဲတိ့က၊

အဘယ်သိ့သင်၏မျက်စိြမင်သနည်းဟေမးြပန်လ င်၊ အက ်ပ်မျက်စိ၌သသည် ံ ့

ကိထည့်၍ အက ်ပ်ေဆးလ င် မျက်စိြမင်သည်ဟဆိ၏။ ၁၆ ဖာရိ ှ ဲအချို ့တိ့က၊

ထိသသည် ဥပသ်မေစာင့် ။ ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသမဟတ်ဟ

ဆိက ၏။ အချို ့တိ့က၊ ဆိးေသာသသည် ဤသိ့ေသာ နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ

အဘယ်သိ့ြပ ိင်မည်နည်းဟ ဆိက၏။ ထိသိ့အချင်းချင်းမသင့် ကဲွြပားြခင်းသိ့ေရာက်၏။

၁၇ တဖန်မျက်စိကန်းဘးေသာသအား၊ သင်၏မျက်စိကိဖွင့် ေသာသသည်

အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ် သနည်း ဟ ေမးကလင်၊ ပေရာဖက်ြဖစ်သည်ဟဆိ၏။ ၁၈

ထိသသည် အထက်မျက်စိမြမင်၊ ေနာက်မှမျက်စိြမင်သည်ကိ ယဒလတိ့သည်

မယံကသြဖင့် သ၏ မိဘကိေခ ၍၊ ၁၉ ဤသသည် သင်တိ့ဆိသည်အတိင်း

အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းေသာ သင်တိ့၏ သားမှန်ေလာ။ သိ့မှန်လ င်

အဘယ်သိ့ယခမျက်စိြမင်သနည်းဟ ေမးက၏။ ၂၀ မိဘတိ့ကလည်း၊ ဤသသည်

အက ်ပ်တိ့၏ သားမှန်သည်ကိ၎င်း၊ အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်း သည်ကိ၎င်း၊

အက ်ပ်တိ့ သိ ကပါ၏။ ၂၁ အဘယ်ေကာင့် မျက်စိြမင်သည်ကိ၎င်း၊

အဘယ်သသည်သ၏ မျက်စိကိဖွင့်သည်ကိ၎င်း၊ အက ်ပ်တိ့ မသိကပါ။ သသည်

အသက် ွယ် ှ င့် ြပည့် စံပါ၏။ သကိ့ေမးကပါေလာ့။ သသည်ကိယ်အေကာင်းကိ ကိယ်

တိင်ေြပာပါလိမ့်မည်ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၂၂ဤသိ့ေြပာသည်အေကာင်းကား၊ ေယ သည်

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟ ဝန်ခံေသာသမည်သည်ကိ တရား စရပ်မှ ှ င်ထတ်ရမည်ဟ

ယဒလတိ့သည် တိင်ပင်စီရင် က ှ င့် ပီ။ ၂၃ ထိေကာင့် မိဘတိ့က၊ သသည်

အသက်အ ွယ် ှ င့် ြပည့်စံပါ၏။ သကိ့ေမးကေလာ့ဟ ယဒလတိ့ကိ ေကာက်၍ ေြပာက၏။

၂၄ ထိေကာင့် ၊ မျက်စိကန်းဘေသာသကိ ဒတိယအ ကိမ်ေခ ၍ ဘရားသခင်ကိ

ချီးမွမ်းေလာ့။ ထိသသည် လဆိးြဖစ်ေကာင်းကိ ငါတိ့သိ၏ဟဆိကလင်၊ ၂၅

လဆိးြဖစ်သည်မြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်မသိ။ အက ်ပ်သည် အထက်ကမျက်စိကန်း၍

ယခမျက်စိြမင် သည်အေကာင်းတခကိ အက ်ပ်သိသည်ဟဆိ၏။ ၂၆တဖန်သတိ့က၊

သသည်သင်တိ့၌ အဘယ်သိ့ ပသနည်း။ သင်၏ မျက်စိကိအဘယ်သိ့ ဖွင့်သနည်းဟ

ေမးကလင်၊ အက ်ပ်တခါေြပာ ပီ၊ သင်တိ့နားမကားက။ ၂၇ အဘယ်ေကာင့်

တဖန် ကားချင်သနည်း။ သတ့ပည့် ြဖစ်ချင်သေလာဟ ဆိက၏။ ၂၈ ထိသတိ့ကလည်း၊

သင်သည်သတ့ပည့် ြဖစ်၏။ ငါတိ့မကား ေမာ ှ ၏တပည့် ြဖစ် က၏။ ၂၉

ဘရားသခင်သည်ေမာ ှ ၌ ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မေကာင်းကိ ငါတိ့ သိ က၏။ ထိသသည်

အဘယ်က ြဖစ်သည်ကိ အသိဟက့ဲရဲ ့၍ ေြပာဆိကလင်၊ ၃၀ သသည်

အက ်ပ်မျက်စိကိဖွင့် ေသာ်လည်း အဘယ်ကြဖစ်သည်ဟ သင်တိ့မသိကသည်ကိ အ့ံသ

ဘွယ် ှ ိ၏။ ၃၁ ဘရားသခင်သည် လဆိးတိ့ စကားကိနားေထာင်ေတာ်မမသည်ကိ
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ငါတိ့သိ က၏။ ဘရားသခင်ကိ ိေသေလးြမတ်၍ အလိေတာ်ကိ လိက်ေသာသြဖစ်လ င်

ထိသ၏စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၃၂ အမိဝမ်းတွင်းကပင်

မျက်စိကန်းေသာသကိမျက်စိြမင်ေစြခင်းငှါ တတ် ိင်သည်ကိကမာဦးမှစ၍ မကားစဖး။

(aiōn g165) ၃၃ ထိသသည်ဘရားသခင်ေစလတ်ေတာ်မေသာသမဟတ်လ င်

အဘယ်အမကိမ မတတ် ိင်ဟေြပာဆိ၏။ ၃၄ ထိသတိ့ကလည်း၊ သင်သည်

ေမွးစကပင်တကိယ်လံး၌ ဒစ ိက်အြပစ်စဲွေသာသြဖစ်လျက် ှ င့် ငါတိ့ကိ

ဆံးမပါသည်တကားဟ ေြပဆိက ပီလ င်၊ ထိသကိ တရားစရပ်မှ ှ င်ထတ်က၏။ ၃၅

ှ င်ထတ်သည်အေကာင်းကိ ေယ သည်ကား ပီးမှ ထိသကိေတွေ့တာ်မလ င်၊ သင်သည်

ဘရားသခင် ၏ သားေတာ်ကိ ယံကည်သေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၃၆ သခင်၊

အက ်ပ်ယံကည်ရမည်အေကာင်း ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကား အဘယ်သနည်းဟ ေမး

ေလာက်ေသာ်၊ ၃၇ ေယ က၊ သင်သည် ထိသကိြမင်ခ့ဲ ပီးသာမက၊ သင် ှ င့်ယခ

စကားေြပာေသာသသည် ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၃၈

သခင်၊ အက ်ပ်ယံကည်ပါ၏ဟ ေလာက်၍ ွတ်ြပပ်ကိးကွယ်ေလ၏။ ၃၉ ထိအခါ

ေယ ကလည်း၊ မျက်စိမြမင်ေသာသသည် ြမင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ြမင်ေသာသကိ

မျက်စိကန်းေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါသည် တရားစီရင်၍ ဤေလာကသိ့ ေရာက်လာ ပီဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၀ အထံေတာ်၌ ှ ိေသာ ဖာရိ ှ ဲအချို ့တိ့သည် ထိစကားကိကားလ င်၊

ငါတိ့သည် မျက်စိကန်းသေလာဟ ေမးက၏။ ၄၁ ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည်

မျက်စိကန်းသည်မှန်လ င် အြပစ်မ ှ ိ ၊ ငါတိ့မျက်စိြမင်သည်ဟ ငါတိ့ ဆိ က၏။ ထိေကာင့်

သင်တိ့၌အြပစ်တည်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၀ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ သိးြခံထဲသိ့တံခါးစြဖင့် မဝင်

အြခားလမ်းြဖင့် ေကျာ်ဝင်ေသာသသည် သခိး ထားြပြဖစ်၏။ ၂

သိးထိန်းမကား၊ တံခါးဝြဖင့် ဝင်တတ်၏။ ၃ ထိးသအားတံခါးေစာင့်လည်းဖွင့်တတ်၏။

သ၏စကားသံကိသိးတိ့သည် နားေထာင်တတ်က၏။ သ သည် မိမိသိးတိ့ကိ

နာမည်ြဖင့် ေခ ၍ ြပင်သိ့ ထတ်ေဆာင်တတ်၏။ ၄ သိးများကိထတ်ေသာအခါ

သိးတိ့ေ ှ မှ့ာသွား၍ သိးများသည် သ၏စကားသံကိ က မ်းေသာေကာင့်

လိက်တတ်က၏။ ၅ မဆိင်ေသာသတိ့၏စကားသံကိ မက မ်းေသာေကာင့် ၊

မဆိင်ေသာသေနာက်သိ့မလိက်ဘဲ ေြပးတတ် ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိဥပမာပံကိ

ေယ ေဟာေတာ်မသည်တွင်၊ ပရိသတ်တိ့သည် မိန့်ေတာ်မေသာစကားေတာ်၏ အနက်

အဓိပါယ်ကိနားမလည်က။ ၇ ထိေကာင့် တဖန်ေယ က၊ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ငါသည် သိးဝင်ေသာတံခါးဝြဖစ်၏။ ၈ ငါေ ှ ့၌ ေပလာေသာသ ှ ိသမ တိ့သည်

သခိးထားြပြဖစ် က၏။ ထိသတိ့၏စကားသံကိ သိးတိ့သည် နားမေထာင် က။ ၉

ငါသည်တံခါးဝြဖစ်၏။ ငါြဖင့် ဝင်ေသာသသည် ေဘး ှ င့်ကင်းလတ်လျက်ထွက်ဝင်၍

ကျက်စားရာကိ ေတွရ့လိမ့်မည်။ ၁၀သခိးသည်ခိးြခင်း၊ သတ်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါသာ

လာတတ်၏။ ငါမကား၊ သိးတိ့သည် သက်လွတ် ံ မ မက အထးသြဖင့်အသက် ှ င့်

ြပည့် စံေစြခင်းငှါ လာသတည်း။ ၁၁ ငါသည် ေကာင်းေသာသိးထိန်းလည်းြဖစ်၏။

ေကာင်းေသာသိးထိန်းသည် သိးတိ့အဘိ့အလိငှါ မိမိ အသက်ကိ စွန့်တတ်၏။

၁၂ သိးများကိပိင်ေသာသိးထိန်းမဟတ်၊ သငှါးြဖစ်ေသာသမကား၊

ေတာေခွးလာသည်ကိြမင်လ င်၊ သိးတိ့ကိ ြပစ်ထား၍ ထွက်ေြပးတတ်၏။

ေတာေခွးသည်လည်း၊ သိးတိ့ကိ လယက်၍ကဲွလွင့် ေစ၏။ ၁၃သငှါးသည် သငှါးြဖစ်၍

သိးတိ့၏အကျိုးကိ မမှတ်ေသာေကာင့် ထွက်ေြပးတတ်၏။ ၁၄ ငါသည်

ေကာင်းေသာသိးထိန်းြဖစ်၏။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိသိေတာ်မ၍၊ ငါသည်လည်း

ခမည်း ေတာ်ကိ သိးသက့ဲသိ့ ငါ၏သိးကိလည်း ငါသိ၏။ ငါ့သိးတိ့သည်လည်း

ငါ့ကိသိက၏။ ၁၅ ငါသည် ကိယ်အသက်ကိ သိးတိ့အဘိ့အလိငှါ စွန့်၏။ ၁၆

ဤသိးြခံသိ့မဝင်ေသာအြခားသိးတိ့ကိလည်း ငါပိင်ေသး၏။ ထိသိးတိ့ကိ

ငါေဆာင်ခ့ဲရမည်။ သတိ့ သည်လည်း ငါ့စကားသံကိ နားေထာင်သြဖင့် ၊ သိးြခံတခ

သိးထိန်းတပါးတည်း ှ ိရလိမ့်မည်။ ၁၇ ငါသည် ကိယ်အသက်ကိစွန့်၍ ေနာက်တဖန်

ယဦးမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိ ချစ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ ငါ့အသက်ကိ

အဘယ်သမ မလမယ။ ကိယ်အလိအေလျာက် ငါစွန့်၏။ ကိယ်အသက်ကိ

စွန့်ရေသာ အခွင့် ှ င့် ေနာက်တဖန်ကိယ်အသက်ကိ ယြပန်ရေသာအခွင့်သည်

ငါ၌ ှ ိ၏။ ထိအခွင့် ကိခမည်းေတာ်သည် ေပး ေတာ်မ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉

ထိစကားေတာ်ေကာင့် ယဒလတိ့သည် တဖန်ကဲွြပားြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၀ လများတိ့က၊

သသည်နတ်ဆိးစဲွ၍အ းြဖစ်၏။ သစ့ကားကိ အဘယ်ေကာင့် နားေထာင်သနည်းဟ

ဆိက၏။ ၂၁ အချို ့တိ့က၊ သစ့ကားသည် နတ်ဆိးစဲွေသာသ၏စကားမဟတ်။

နတ်ဆိးသည် မျက်စိကန်းေသာသ တိ့ကိ ြမင်ေစြခင်းငှါ တတ် ိင်သေလာဟဆိက၏။ ၂၂

ေဆာင်းကာလြဖစ်၍ အကနိပဲွကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ခံ ကေသာအခါ၊ ၂၃ ေယ သည်

ဗိမာန်ေတာ်နားမှာ ေ ှ ာလမန် ကနားြပင်၌ စကသွားေတာ်မစဥ်တွင်၊ ၂၄

ယဒလတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိဝန်းရံ၍၊ သင်သည် အဘယ်မကာလပတ်လံး ငါတိ့ကိ

ယံမှားေစမည် နည်း။ ခရစ်ေတာ်မှန်လ င် အတည့်အလင်းေြပာပါဟဆိက၏။ ၂၅

ေယ ကလည်း၊ ငါေြပာ ပီ။ သင်တိ့သည် မယံက။ ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွင့် ှ င့်

ငါ ပေသာအမတိ့သည် ငါ၏သက်ေသြဖစ်က၏။ ၂၆ သိေ့သာ်လည်း သင်တိ့သည် မယံက။

အဘယ်ေကာင့် မယံသနည်းဟမကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့သိးတိ့ အဝင်မဟတ်။

အထက်က ငါေြပာသည်အတိင်း၊ ၂၇ ငါ့သိးတိ့သည် ငါ့စကားသံကိနားေထာင်၍

ငါ့ေနာက်သိ့လိက် က၏။ ထိသိးတိ့ကိ ငါသိ၏။ ၂၈ထာဝရအသက်ကိလည်း ငါေပး၏။

သိးတိ့သည် ပျက်စီးြခင်း ှ င့် အစဥ်မြပတ်ကင်းလွတ်ကလိမ့်မည်။ အဘယ်သမ ထိသိးတိ့ကိ

ငါ့လက်မှမ တ်မယရာ။ (aiōn g165, aiōnios g166) ၂၉ ထိသိးတိ့ကိ

ငါ့၌အပ်ေပးေတာ်မေသာ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ထက် ကီးြမတ်ေတာ်မ

သည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်သမ ထိသိးတိ့ကိ ငါ့ခမည်းေတာ်၏လက်မှမ တ်မယ ိင်ရာ။ ၃၀

ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ် ှ င့်တလံးတဝတည်းြဖစ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိအခါ

ယဒလတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ခဲ ှ င့် ပစ်ြခင်းငှါ တဖန်ေကျာက်ခဲတိ့ကိ ေကာက်ယက၏။

၃၂ ေယ ကလည်း၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏အခွင့် ှ င့် ေကာင်းေသာအမအများတိ့ကိ

သင်တိ့အားြပ ပီ။ ထိအမတိ့တွင် အဘယ်မည်ေသာအမေကာင့် ငါ့ကိ

ခဲ ှ င့် ပစ် ကမည်နည်းဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ ၃၃ယဒလတိ့က၊ ေကာင်းေသာအမေကာင့်

ခဲ ှ င့် ပစ်မည်မဟတ်။ သင်သည် လြဖစ်လျက်ပင် ဘရားသခင် ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်၍

ဘရားသခင်ကိ လွန်ကျူးေသာစကားေကာင့် ခဲ ှ င့် ပစ်မည်ဟ ဆိက၏။ ၃၄

ေယ ကလည်း၊ သင်တိ့သည် ဘရားြဖစ်က၏၊ ငါဆိသည်ဟ သင်တိ့၏ ပညတိကျမ်းစာ၌

လာသည် မဟတ်ေလာ။ ၃၅ဘရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံရေသာသတိ့ကိ ဘရားဟ၍

ေခရလ င်၎င်း၊ ကျမ်းစကားကိ မပယ်ရ လ င်၎င်း၊ ၃၆ ခမည်းေတာ်သည်သန့် ှ င်းေစ၍၊

ဤေလာကသိ့ ေစလတ်ေတာ်မေသာသက၊ ငါသည်ဘရားသခင်၏

သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟဆိေသာေကာင့် ၊ သင်သည် ဘရားသခင်ကိ လွန်ကျူး၍ေြပာသည်ဟ

ထိသအား ဆိရာ သေလာ။ ၃၇ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏အမတိ့ကိ မ ပလ င်

ငါ့ကိမယံက ှ င့် ။ ၃၈ ပလ င်ငါ့ကိမယံေသာ်လည်း ထိအမတိ့ကိ ယံကေလာ့။ ထိသိ့

ယံလ င် ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ ှ ိေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်၌ ှ ိသည်ကိ၎င်း

ယံ၍ သိမှတ်ကလိမ့်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ထိအခါ ကိယ်ေတာ်ကိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါ တဖန်

ှ ာ ကြပန်လ င်၊ ထိသတိ့၏လက်မှ ထွက် ကေတာ်မ၏။ ၄၀ ေယာဟန်သည် ဗတိဇံကိ

ေ ှ းဦးစွာေပးရာအရပ်၊ ေယာ်ဒန်ြမစ်တဘက်သိ့ တဖန် က၍ ထိအရပ်၌ ေနေတာ်မ၏။ ၄၁

လအများတိ့သည် အထံေတာ်သိ့ ေရာက်လာလ င်၊ ေယာဟန်သည် နိမိတ်လကဏာကိမြပ။

သိေ့သာ် လည်း ဤသ၏အေကာင်းကိ ေယာဟန်ေြပာသမ မှန်ေပ၏ဟ ဆိကသြဖင့် ၊ ၄၂

ထိအရပ်၌ လများတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိယံကည်က၏။

၁၁ ညီအစ်မ မာရိ ှ င့် မာသတိ့ေနေသာ ေဗသနိ ွာသား၊ လာဇ အမည် ှ ိေသာ

သတေယာက်သည် နာ လျက်ေနေလ၏။ ၂ နာလျက်ေနေသာ

လာဇ ၏ ှ မမာရိကား၊ သခင်ဘရားကိ ဆီေမး ှ င့် လိမ်း၍ ေြခေတာ်ကိ မိမိဆံပင်

ှ င့်သတ်ေသာ မာရိြဖစ်သတည်း။ ၃ ညီအစ်မတိ့သည် အထံေတာ်သိ့ေစလတ်၍၊ သခင်၊

ကိယ်ေတာ်ချစ်ေတာ်မေသာသသည် နာလျက် ေနပါသည်ဟေလာက်က၏။ ၄

ထိစကားကိ ေယ သည် ကားေတာ်မလ င်၊ ထိအနာသည် ေသနာမဟတ်။

ဘရားသခင်၏ ဘန်း ေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစေသာအနာြဖစ်၏။ ထိအနာေကာင့်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်သည် ဘန်းထင် ှ ားြခင်း ှ ိလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၅
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ေယ သည် မာသကိ၎င်း။ သ၏ညီမ ှ င့် လာဇ ကိ၎င်း ချစ်ေတာ်မ၏။ ၆ လာဇ

နာသည်ကိကားေတာ်မလ င်၊ ကေတာ်မမဘဲ ထိအရပ်၌ ှ စ်ရက်ေနေတာ်မ၏။

၇ ထိေနာက် တပည့် ေတာ်တိ့အား၊ ယဒြပည်သိ့ တဖန်သွား ကကန်အ့ံဟ

မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၈ တပည့် ေတာ်တိ့က၊ အ ှ င်ဘရား၊ ယဒလတိ့သည်ယခပင်

ကိယ်ေတာ်ကိခဲ ှ င့် ပစ်ြခင်းငှါ ှ ာ ကံလျက် ပင် ထိအရပ်သိ့တဖန် ကေတာ်မဦးမည်ေလာဟ

ေလာက်က၏။ ၉ ေယ ကလည်း၊ တေနတွ့င်တဆယ့် ှ စ်နာရီ ှ ိသည်မဟတ်ေလာ။

လသည်ေနအ့ချိန်၌သာ သွားလာလ င်၊ ေနေရာင်အလင်းကိ ြမင်ရေသာေကာင့် ထိမိ၍

မလဲတတ်။ ၁၀ ညဥ့်အချိန်၌သွားလာလ င်မကား၊ အလင်းမ ှ ိေသာေကာင့်

ထိမိ၍လဲတတ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၁ ငါတိ့အေဆွလာဇ သည် အိပ်ေပျာ်၏။ သကိ့

ိးြခင်းအလိငှါ ငါသွားမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊

သခင်၊ သသည် အိပ်ေပျာ်လ င် သက်သာရလိမ့်မည်ဟ ေလာက်က၏။ ၁၃

ေယ သည် လာဇ ေသေကာင်းကိမှတ်၍ မိန့်ေတာ်မေသာ်လည်း၊

ပကတိအိပ်ေပျာ်ေကာင်းကိ မိန့် ေတာ်မသည်ဟတပည့်ေတာ်တိ့သည် ထင်မှတ်က၏။ ၁၄

ထိေကာင့် ေယ က၊ လာဇ ေသပီ။ သင်တိ့သည် ယံကည်မည်အေကာင်း၊ ၁၅

ထိအရပ်၌ ငါမ ှ ိသည်ကိေထာက်၍ သင်တိ့အတွက် ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။

သဆီ့သိ့ ငါတိ့သွား က ကန်အ့ံဟ အတည့်အလင်းမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ဒိဒမအမည် ှ ိေသာ ေသာမက၊ အက ်ပ်တိ့လည်းလိက်၍ သခင် ှ င့်အတ

အေသခံကကန်အ့ံဟ တပည့် ေတာ်ချင်းတိ့အား ေြပာဆိ၏။ ၁၇ ေယ သည်

ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ၊ လာဇ ကိ သဂဟ်၍ သချုင်းတွင်း၌ ေလးရက်လွန်ေလ ပီ။ ၁၈

ေဗသနိ ွာသည် ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် တတိင်ေလာက်သာကွာေဝးသည်ြဖစ်၍၊ ၁၉

မာသ ှ င့် မာရိတိ့၏ေမာင်ေသေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိ ှ စ်သိမ့်ေစလိေသာငှါ

ယဒလများတိသ့ည် လာ က၏။ ၂၀ ေယ ကလာေတာ်မေကာင်းကိ မာသသည်ကားလ င်၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ခရီးဦး ကိ ပြခင်းငှါသွား၏။ ၂၁ မာရိမကားအိမ်၌ ထိင်လျက်ေနရစ်၏။

မာသက၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ ိေတာ်မလ င် ကန်မ၏ေမာင် မေသပါ။ ၂၂ ယခ

ေသလျက် ှ ိေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းေတာ်မသမအတိင်း

ဘရား သခင်ေပးေတာ်မမည်ကိ ကန်မသိပါသည်ဟေလာက်၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊

သင်၏ေမာင်သည် ထေြမာက်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ မာသကလည်း၊

ေနာက်ဆံးေသာေနတ့ည်းဟေသာ ထေြမာက်ရာကာလ၌ သသည် ထေြမာက် လိမ့် မည်ကိ

ကန်မသိပါသည်ဟ ေလာက်၏။ ၂၅ ေယ ကလည်း၊ ငါသည် ထေြမာက်ြခင်းအေကာင်း၊

အသက် ှ င်ြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။ ငါ့ကိ ယံကည် ေသာသသည် ေသလွန်ေသာ်လည်း

ှ င်လိမ့်မည်။ ၂၆ ငါ့ကိယံကည်၍အသက် ှ င်ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည်လည်း ေသြခင်း ှ င့်

အစဥ်မြပတ်ကင်းလွတ်လိမ့် မည်။ ငါ့စကားကိယံသေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မာသက၊

ဟတ်ပါ၏သခင်။ (aiōn g165) ၂၇ ကိယ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ဤေလာကသိ့ ကေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ် ြဖစ်သည်မသည်ကိ

ကန်မယံပါသည်ဟ ေလာက်၏။ ၂၈ ထိသိ့ ေ ှ ာက် ပီးမှမာသသည်သွား၍ မိမိညီမ

မာရိအား၊ အ ှ င်ဘရားေရာက်လာေတာ်မ ပီ။ သင့် ကိ ေခ ေတာ်မသည်ဟ

တိတ်ဆိတ်စွာေခ ေလ၏။ ၂၉ မာရိသည် ထိစကားကိကားလ င် အလင်တေဆာထ၍

အထံေတာ်သိ့ သွားေလ၏။ ၃၀ ထိအခါ ေယ သည် ွာထဲသိ့မဝင်ေသး။

မာသခရီးဦး ကိ ပေသာအရပ်၌ ှ ိေတာ်မသတည်း။ ၃၁ ထိေကာင့်

ှ စ်သိမ့်ေသာစကားကိေြပာလျက် မာရိ ှ င့်အတအိမ်၌ ှ ိေသာ ယဒလတိ့သည် မာရိအလျင်

တေဆာထ၍ထွက်သွားသည်ကိြမင် ကလင်၊ ငိေကးြခင်းငှါ သချုင်းသိ့သွား ပီဟဆိ၍

သေ့နာက်သိ့လိက် က၏။ ၃၂ မာရိသည် ေယ ှ ိေတာ်မရာအရပ်သိ့ေရာက်၍

ကိယ်ေတာ်ကိြမင်လ င် ေြခေတာ်ရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက်၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ် ှ ိေတာ်မလ င်

ကန်မ၏ ေမာင်မေသပါဟေလာက်၏။ ၃၃ မာရိမှစ၍ လိက်လာေသာယဒလတိ့သည်

ငိေကးသည်ကိ ေယ သည်ြမင်ေတာ်မေသာအခါ၊ အလွန် ိးငယ်ြခင်း၊ စိတ်ပပန်ြခင်း ှ ိ၍၊

၃၄ အေလာင်းကိ အဘယ်မှာထားကသနည်းဟေမးေတာ်မလ င်၊ သခင် က၍

ကည့် ေတာ်မပါဟ ေလာက် က၏။ ၃၅ ေယ သည်မျက်ရည်ကျေတာ်မ၏။ ၃၆

ယဒလတိ့က၊ ကည့်ပါ၊ လာဇ ကိ အလွန်ချစ်ေတာ်မပါသည်တကားဟ ဆိက၏။ ၃၇

အချို ့တိ့က၊ မျက်စိကန်းေသာသကိ ြမင်ေစေတာ်မေသာ ဤသခင်သည်၊

လာဇ ကိ မေသေစြခင်းငှါ မတတ် ိင်ေလာဟဆိက၏။ ၃၈ တဖန်ေယ သည်

အလွန် ိးငယ်ေသာစိတ် ှ င့် သချုင်းတွင်းသိ့ေရာက်ေတာ်မ၏။ ထိတွင်းသည် ေြမ

တွင်းြဖစ်၏။ ေကျာက် ှ င့် ပိတ်ထား၏။ ၃၉ ေကျာက်ကိေ ့ ကေလာ့ဟ

ေယ သည်မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ေသလွန်ေသာသ ှ မ မာသက၊ သခင်၊ ယခ ြဖစ်လ င်နံလိမ့်မည်။

ေလးရက် ှ ိပါ ပီဟေလာက်၏။ ၄၀ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်ယံလ င်

ဘရားသခင်၏ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ ြမင်ရလိမ့်မည်၊ ငါေြပာ ပီ မဟတ်ေလာဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၁ ထိအခါ ေသလွန်ေသာသ၏သချုင်းမှေကျာက်ကိေ ့ က၏။

ေယ သည်လည်း အထက်သိ့ ကည့်ေမ ာ် လျက်၊ အဘ၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်စကားကိ နားေထာင်ေတာ်မေသာေကာင့် ေကျးဇးေတာ် ကီးလှပါ၏။ ၄၂

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်စကားကိအစဥ်မြပတ်နားေထာင်ေတာ်မသည်ကိ

အက ်ပ်သိပါ၏။ သိ့ေသာ် လည်း ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ

ဝန်းရံလျက် ှ ိေသာ ဤလအေပါင်းတိ့သည် ယံကည်ေစြခင်းငှါ သတိ၏့အကျိုးကိေထာက်၍

ဤသိ့ အက ်ပ်ေလာက်ပါ၏ဟ မိန့် မတ်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၄၃လာဇ ထွက်၍လာေလာ့ဟ

ကီးစွာေသာအသံ ှ င့် ဟစ်ေခ ေတာ်မ၏။ ၄၄ ထိအခါ ေသလွန်ေသာသသည်

မိမိေြခလက်၌ပဆိးနံငယ် ှ င့် ရစ်ပတ်လျက်၊ မျက် ှ ာကိလည်း ပဝါ ှ င့်

စည်းလျက်ထွက်လာ၏။ ေယ ကလည်း၊ သကိ့ြဖည်၍ လတ်ေကေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၄၅ ထိအခါ မာရိဆီသိ့လာေသာ ယဒလအများတိ့သည်

ေယ ပေတာ်မေသာအမကိြမင်လ င်၊ ကိယ်ေတာ် ကိ ယံကည်က၏။ ၄၆အချို ့မကား၊

ဖာရိ ှ ဲတိ့ထံသိ့သွား၍ ေယ ပေတာ်မေသာအမကိ ကားေြပာက၏။ ၄၇ ထိအခါ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲများသည်လတ်အရာ ှ ိတိ့ကိ စည်းေဝးေစ ပီးလ င်၊ ငါတိ့

သည် အဘယ်သိ့ ပလျက်ေနကသနည်း။ ထိသသည်များစွာေသာ နိမိတ်လကဏာကိြပ၏။

၄၈ သကိ့ဤသိ့ေစလွတ်ထားလ င် လခပ်သိမ်းတိ့သည် ယံကည်ကလိမ့်မည်။

ေရာမလတိ့သည်လည်း လာ၍ ငါတိ့အရပ်ဌာနကိ၎င်း၊ ငါတိ့အမျိုးကိ၎င်း

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိက၏။ ၄၉ ထိသတိ့အဝင်။ ထိ ှ စ်တွင်

ယဇ်ပရာဟိတ်မင်းြဖစ်ေသာ ကယာဖအမည် ှ ိေသာသက၊ သင်တိ့အလ င်း မသိက။ ၅၀

ယဒလမျိုးအကန်အစင်ပျက်စီးသည်ထက်၊ လတေယာက်သည် လများတိ့အတွက်

ေသေသာ်သာ၍ ေကာင်းသည်ကိ သင်တိ့သည် မဆင်ြခင်ပါတကားဟေြပာဆိ၏။

၅၁ ထိစကားကိ ကိယ်အလိအေလျာက် ေြပာဆိသည်မဟတ်။ ထိ ှ စ်တွင်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်လျက်၊ ေယ သည် ထိအမျိုးအတွက် ေသရမည်ဟ၍၎င်း၊ ၅၂

ထိအမျိုးအတွက်သာမကအရပ်ရပ်တိ့၌ ကဲွြပားလျက် ှ ိေသာ ဘရားသခင်၏သားများကိ

အတစေဝး ေစြခင်းငှါ ေသရမည်ဟ၍၎င်း၊ ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့် ေဟာေြပာ၏။ ၅၃

ထိေနမှ့စ၍ ကိယ်ေတာ်၏အသက်ကိသတ်ြခင်းငှါ တိင်ပင် ကံစည်က၏။ ၅၄ ထိေကာင့် ၊

ေယ သည် ေနာက်တဖန်ယဒလတိ့တွင် ထင် ှ ားစွာ မလှည့်လည်ဘဲ၊ ထိအရပ်မှထွက်၍

ေတာ ှ င့်အနီး ဧဖရိမ်အမည် ှ ိေသာ မိသိ့့ က၍ တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ေနေတာ်မ၏။ ၅၅ယဒပသခါပဲွခံခါနီးတွင် လများတိ့သည်မိမိတိ့ကိသန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ

ပဲွမခံမီှအရပ်ရပ်တိ့မှ ေယ ှ လင် မိသိ့့ လာက၏။ ၅၆ ထိသတိ့သည်

ေယ ကိ ှ ာေဖွ၍၊ အချင်းတိ့ အဘယ်သိ့ထင် ကသနည်း။ သသည်ပဲွသိ့မလာသေလာဟ

ဗိမာန်ေတာ်၌ရပ်လျက် အချင်းချင်းေမးြမန်း က၏။ ၅၇ ထိအခါအဘယ်သသည်

ေယ ှ ိရာအရပ်သိ့ သကိ့ဘမ်းဆီးေစြခင်းငှါ ြပ န်ရမည်ဟယဇ်ပရာဟိတ် အ ကီးတိ့ ှ င့်

ဖာရိ ှ ဲတိ့သည်မှာခ့ဲက ပီ။

၁၂ ပသခါပဲွခံချိန်ေြခာက်ရက်လိေသာအခါ၊ အထက်ကေသလွန်၍

ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ လာဇ ေနရာအရပ်၊

ေဗသနိ ွာသိ့ ေယ သည်ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၂ ထိေကာင့်

ထိသတိ့သည်ပဲွလပ်ကသြဖင့် မာသသည်လပ်ေကးမကိေဆာင်၍၊ လာဇ သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ ေလျာင်းေသာသတိ့ အဝင်ြဖစ်၏။ ၃ ထိအခါ မာရိသည်

အဘိးများစွာထိက်ေသာနာဒဆီေမးစစ်အကျပ်သံးဆယ်ကိယ၍၊ ေယ ၏ေြခေတာ် ကိ

လိမ်း ပီးလ င် မိမိဆံပင် ှ င့်သတ်သြဖင့် ၊ ထိဆီ၏ အေမးသည် တအိမ်လံးကိ ှ ံ ့ြပား၏။

၄ တပည့် ေတာ်တိ့ အဝင်ြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ မည့်သ၊ ှ ိမန်၏သား
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ယဒ ှ ကာ တ်က၊ ၅ ထိဆီေမးကိ ေဒနာရိအြပားသံးရာအဘိး ှ င့် ေရာင်း၍

ဆင်းရဲေသာသတိ့အားအဘယ်ေကာင့် မေပး သနည်းဟဆိ၏။ ၆ ထိသိ့ဆိေသာ်၊

ဆင်းရဲေသာသတိ့အကျိုးကိ ေထာက်၍ဆိသည်မဟတ်။ မိမိသည် သခိးြဖစ်လျက်၊

တပည့်ေတာ်များသံးရန်ေငွအိတ်ကိေဆာင်၍ ိက်ယတတ်ေသာေကာင့်သာ ဆိသတည်း။ ၇

ေယ သည်လည်း၊ ထိမိန်းမကိ ှ ိေစေတာ့။ ငါ၏အေလာင်းကိသ ဂဟ်ြခင်းငှါ

ြပင်ဆင်ေသာေန့ တိင် ေအာင် သသည်ဤဆီေမးကိ သိထား ပီး။ ၈ဆင်းရဲေသာသတိ့ကား

သင်တိ့၌အစဥ် ှ ိ က၏။ ငါမကား၊ အစဥ် ှ ိသည်မဟတ်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ထိအရပ်၌

ေယ ှ ိေတာ်မသည်ကိ ယဒလများအေပါင်းတိ့သည်သိလ င်၊ ကိယ်ေတာ်ေကာင့်သာ လာ

သည်မဟတ်။ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ လာဇ ကိြမင်ြခင်းငှါ

လာက၏။ ၁၀ ထိသိ့ ယဒလများတိ့သည် လာဇ ကိအေကာင်း ပသြဖင့်

ထွက်သွား၍၊ ၁၁ ေယ ကိ ယံကည်ေသာေကာင့် ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည်

လာဇ ကိလည်းသတ်ြခင်းငှါ တိင်ပင် စီရင် က၏။ ၁၂ နက်ြဖန်ေန့၌ ေယ သည်

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ကလာေတာ်မသည်ကိ၊ ထိပဲွသိ့လာေသာ လအစအေဝး အေပါင်းတိ့သည်

ကားရလ င်၊ ၁၃ စွန်ပလံွခက်များကိကိင်လျက်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ

ထွက်သွားက၍၊ ေဟာ ှ ဏ ြဖစ်ေစသတည်း။ ထာဝရဘရား၏အခွင့် ှ င့် ကလာေတာ်မေသာ

ဣသေရလ ှ င်ဘရင်သည် မဂလာ ှ ိေစ သတည်းဟ ေကးေကာ် က၏။ ၁၄

ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ၁၅ အိဇိအန်သတိ့သမီး၊ မစိးရိမ် ှ င့် ။ သင်၏အ ှ င်မင်း ကီးသည်

ြမည်းကေလးကိစီး၍ သင် ှ ိရာသိ့ က ေတာ်မသည်ကိ ကည့် ေလာ့ဟ

ေရးထားသည် ှ င့်အညီ၊ ေယ သည်ြမည်းကေလးကိေတွ့၍ စီးေတာ်မ၏။ ၁၆

ထိအေကာင်းအရာကိတပည့် ေတာ်တိ့သည် အစဦး၌နားမလည်ေသာ်လည်း၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ရည်မှတ်၍ ထိသိ့ေရးထားသည်ကိ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်အား

ထိသိ့ ပကသည်ကိ၎င်း၊ ဘန်းပွင့် ေတာ်မသည်ေနာက် သတိရ၍ မှတ်မိ က၏။ ၁၇

ေနာက်ေတာ်သိ့လိက်ေသာ လအစအေဝးတိ့သည်ကား၊ လာဇ ကိသချုင်းတွင်းမှေခ ၍

ေသြခင်းမှ ထ ေြမာက်ေစေတာ်မသည်အေကာင်းကိ သက်ေသခံက၏။ ၁၈

ထိနိမိတ်လကဏာကိြပေတာ်မသည်ဟ လများတိ့သည်သိတင်း ကားေသာေကာင့် ၊

ခရီးဦး ကိ ပအ့ံ ေသာငှါ ထွက်သွား က၏။ ၁၉ ဖာရိ ှ ဲအချင်းချင်းတိ့လည်း၊

သင်တိ့သည်အလင်းမတတ် ိင်။ ဤေလာကသည် ထိသေနာက်သိ့ လိက်

သွားပါ ပီတကားဟ ေြပာဆိက၏။ ၂၀ ကိးကွယ်ြခင်းအမ ှ င့် ထိပဲွသိ့

ေရာက်လာေသာသတိ့တွင် ေဟလသလအချို ့ပါ၏။ ၂၁ ထိသတိ့သည်

ဂါလိလဲြပည်ဗက်ဇဲဒ မိသ့ားြဖစ်ေသာ ဖိလိပုထံသိ့သွား၍ အက ်ပ်တိ့သည် ေယ ကိ

ြမင်ချင်ပါသည်၊ ခင်ဗျားဟ ေတာင်းပန် က၏။ ၂၂ ဖိလိပုသည်သွား၍ အေြ ကိ

ကားေြပာ ပီးမှ၊ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ေယ ကိေလာက်၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊

လသားသည် ဘန်းပွင့် ရေသာအချိန်ေရာက် ပီ။ ၂၄ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ေြမ၌ကျေသာစပါးေစ့သည် မပျက်လ င်တခတည်းေန၏။ ပျက်လ င်မ ကား

များစွားေသာအသီးကိ သီးတတ်၏။ ၂၅ မိမိအသက်ကိ ှ ေြမာေသာသသည်

အသက်ဆံးလိမ့်မည်။ ဤေလာက၌ မိမိအသက်ကိမန်းေသာ သမကား၊ ထာဝရအသက်ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်လျက်ေန၏။ (aiōnios g166) ၂၆ ငါ၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာသြဖစ်လ င်

ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ရမည်။ ငါ၏အမေဆာင်သည်လည်း ငါ ှ ိ ရာအရပ်၌ ှ ိရလိမ့်မည်။

ငါ၏အမကိေဆာင် ွက်ေသာသြဖစ်လ င် ထိသကိခမည်းေတာ်သည် ချီးေြမာက်

ေတာ်မလတ့ံ။ ၂၇ ငါသည် ယခစိတ် ှ လံးပပန်ြခင်း ှ ိ၏။ အဘယ်သိ့ ငါေလာက်ရမည်နည်း။

ထိအချိန်မှစ၍ အက ်ပ်ကိ ကယ်တင်ေတာ်မပါ၊ အဘဟေလာက်ရမည်ေလာ။

အေကာင်း ှ ိ၍သာ ထိအချိန်သိ့ေရာက်လာ ပီ။ ၂၈ အိအဘ၊ ကိယ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကိ

ချီးေြမာက်ေတာ်မပါဟ မိန့် မတ်ေတာ်မ၏။ ထိအခါေကာင်းကင်မှ စကားသံကား၊

ငါချီးေြမာက်ခ့ဲ ပီ၊ တဖန်ချီးေြမာက်ဦးမည်ဟလာ၏။ ၂၉ ဝန်းရံလျက် ှ ိေသာ

လအစအေဝးတိ့သည်ကားလ င် မိဃ်းချုန်းသည်ဟဆိက၏။ အချို ့ကလည်း

ကိယ်ေတာ်အား ေကာင်းကင်တမန် မက်သည်ဟ ဆိက၏။ ၃၀ ေယ က၊

ထိစကားသံသည် ငါအဘိ့အလိငှါ လာသည်မဟတ်၊ သင်တိ့အဘိ့အလိငှ့ါလာ၏။ ၃၁

ယခတွင် ဤေလာကသည် တရားစီရင်ြခင်းကိခံရ၏။ ယခတွင် ဤေလာကကိ

အစိးရေသာမင်းသည် ြပင်သိ့ ှ င်ထတ်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ ၃၂

ငါသည်လည်းေြမ ကီး ှ င့် ခွာ၍ ေြမာက်ထားြခင်းကိ ခံရလ င်။ လအေပါင်းတိ့ကိ

ငါ့ထံသိ့ ငါဆဲွမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၃ ထိသိ့ မိန့်ေတာ်မေသာ်၊ မိမိသည်

အဘယ်သိ့ေသရမည်အရိပ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၃၄လများတိ့ကလည်း၊ ခရစ်ေတာ်သည်

အစဥ်အ မဲတည်သည်ဟ ပညတိကျမ်း၌လာေကာင်းကိ အက ်ပ် တိ့ ကားသိရ ပီ။

သိ့ြဖစ်လ င် လသားသည်ေြမာက်ထားြခင်းကိခံရမည်ဟ သင်သည် အဘယ်သိ့ဆိသနည်း။

ထိ လသားသည် အဘယ်သိ့ေသာသနည်းဟ ဆိက၏။ (aiōn g165) ၃၅ ေယ ကလည်း၊

အလင်းသည် သင်တိ့တွင်ခဏသာ ှ ိ၏။ အလင်း ှ ိစဥ်အခါ သွားလာကေလာ့။

သိ့မဟတ်လ င် ေမှာင်မိက်သည် သင်တိ့မီှလိမ့်မည်။ ေမှာင်မိက်၌သွားေသာသသည်

အဘယ်ဆီသိ့မိမိသွား သည်ကိမိမိမသိ။ ၃၆ အလင်း ှ ိစဥ်အခါ

အလင်း၏သားြဖစ်အ့ံေသာငှါ အလင်းကိယံကည်ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိသိ့

မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ ေယ သည်ထွက်က၍ ထိသတိ့ကိ တိမ်းေ ှ ာင်လျက်ေနေတာ်မ၏။ ၃၇

ထိမ ေလာက် ကီးစွာေသာ နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ သတိ့မျက်ေမှာက်၌ ြပေတာ်မေသာ်လည်း

သတိ့သည် ယံကည်ြခင်းသိ့ မေရာက်က။ ၃၈ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယေဟာဘးသည်ကား၊

အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ေဟာေြပာေသာ သိတင်း စကားကိ

အဘယ်သယံပါသနည်း။ ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည်အဘယ်သအား

ထင် ှ ားေတာ်မသနည်း ဟေသာစကားသည် ြပည့်စံြခင်းသိ့ေရာက်သတည်း။ ၃၉

တဖန်ပေရာဖက်ေ ှ ာယေဟာြပန်သည်ကား၊ ၄၀သတိ့မျက်စိမြမင်၊ စိတ် ှ လံးနားမလည်၊

အကျင့် မေြပာင်းလဲ၊ သတိ့အနာေရာဂါကိ ငါမ ငိမ်းေစသည် တိင်ေအာင်

သတိ့မျက်စိကိ ကွယ်ေစေတာ်မ၏။ သတိ့ စိတ် ှ လံးကိမိက်ေစေတာ်မ၏ဟေသာ

စကားေကာင့် ထိသတိ့သည်ယံကည်ြခင်းသိ့ မေရာက် ိင် က။ ၄၁ ေဟ ှ ယသည်

ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိြမင်၍ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန်စဥ်တွင် ထိစကားကိ ေဟာေြပာ

သတည်း။ ၄၂ သိ့ေသာ်လည်း အရာ ှ ိအများတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိယံကည်က၏။

တရားစရပ်မှဖာရိ ှ ဲတိ့သည် ှ င်ထတ်မည်ကိ စိးရိမ်ေသာေကာင့် ထင် ှ ားစွာဝန်မခံက။ ၄၃

အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ ဘန်းအသေရထက် လတိ့ေပးေသာ

ဘန်းအသေရကိ သာ၍ ှ စ်သက်က၏။ ၄၄ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိယံကည်ေသာသသည်

ငါ့ကိသာယံကည်သည်မဟတ်၊ ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မ ေသာ သကိယံကည်၏။ ၄၅ ငါ့ကိ

ကည့် ြမင်ေသာသသည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ ကည့် ြမင်၏။ ၄၆ ငါ့ကိ

ယံကည်သမ ေသာသတိ့သည် ေမှာင်မိက်၌မေနေစြခင်းငှါ ငါသည်အလင်းြဖစ်လျက်

ဤေလာက သိ့ ကလာ ပီ။ ၄၇ ငါ့စကားကိကားေသာသသည် မယံကည်ဘဲေနလ င်

ထိသကိ ငါသည်အြပစ်မစီရင်။ ေလာကီသား တိ့ကိ အြပစ်စီရင်အ့ံေသာငှါ

ငါလာသည်မဟတ်၊ ေလာကီသားတိ့ကိ ကယ်တင်အ့ံေသာငှါငါလာ၏။ ၄၈

ငါ့ကိပယ်၍ငါ့စကားကိ နာမခံေသာသအားအြပစ်စီရင်ေသာသ ှ ိေသး၏။ ငါေဟာေြပာေသာ

စကား ပင် ေနာက်ဆံးေသာေန့၌ ထိသအားအြပစ်စီရင်လိမ့်မည်။ ၄၉အေကာင်းမကား၊

ငါသည် ကိယ်အလိအေလျာက်ေဟာေြပာသည်မဟတ်၊ ငါ့ကိ ေစလတ်ေသာ

ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်သိ့ငါဆံးမေဟာေြပာရမည်ကိ ပညတ်ေပးေတာ်မ ပီ။

ခမည်းေတာ်၏ပညတ်ေတာ် သည် ထာဝရအသက်ြဖစ်သည်ကိ ငါသိ၏။ ၅၀ ထိေကာင့်

ေဟာေြပာသမ တိ့ကိ ခမည်းေတာ်မှာထားေတာ်မသည်အတိင်း ငါေဟာေြပာသည်ဟ

ေကးေကာ်၍မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166)

၁၃ ပသခါပဲွမခံမီှ၌ ေယ သည် ဤေလာကမှခမည်းေတာ်ထံသိ့

ေြပာင်းရေသာအချိန်ေရာက်သည်ကိ သိ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ဤေလာက၌ ှ ိေသာမိမိလတိ့ကိချစ်ေတာ်မေသာေကာင့် အဆံးတိင်ေအာင်ချစ်ေတာ်မ၏။

၂ ကိယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ မည်အေကာင်း မာရ်နတ်သည် ှ ိမန်၏သားယဒ ှ ကာ တ်၏

စိတ် ှ လံး၌ အ ကံ ေပးသွင်း ှ င့်သတည်း။ ထိအခါ ညစာကိစားကစဥ်၊ ၃ ခမည်းေတာ်သည်

အလံးစံတိ့ကိ သ၏လက်သိ့အပ်ေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ သသည်ဘရားသခင့် ထံ

ေတာ်မှ ထွက်လာသည်ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ ကသွားမည်ကိ၎င်း

ေယ သည်သိေတာ်မသည် ှ င့် ၊ ၄ စားပဲွမှထ၍ ဝတ်လံေတာ်ကိခ တ် ပီးလ င်၊

ပဝါကိယ၍ ခါးကိစည်းေတာ်မ၏။ ၅ ထိေနာက်မှ ေရကိအင်တံ၌ေလာင်း၍

တပည့် ေတာ်တိ့၏ေြခကိ ေဆး ပီးမှခါး၌စည်းထားေသာပဝါ ှ င့် သတ်ေတာ်မ၏။ ၆
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ှ ိမန်ေပတ ဆီသိ့ေရာက်ေတာ်မေသာအခါ ထိတပည့် ေတာ်က၊သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်၏ ေြခကိေဆးေတာ်မမည်ေလာဟ ေမးေလာက်၏။ ၇ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်

ငါ ပေသာအမကိ ယခနားမလည်ေသး။ ေနာက်မှသိလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၈

ေပတ ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏အေြခအေနကိ အလင်းေဆးေတာ်မမရဟ

ေလာက်၏။ ေယ ကလည်း၊ သင့် ကိ ငါမေဆးရလ င် အသင်သည် ငါ ှ င့်အဆက်ဆံရဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၉ ှ ိမန်ေပတ ကလည်း၊ အက ်ပ်၏ေြခကိသာ မေဆးပါ ှ င့် ။

လက်ကိ၎င်း၊ ဦးေခါင်းကိ၎င်း ေဆးေတာ် မပါဟ ေလာက်ြပန်၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊

ေရချိုး ပီးေသာသမည်သည်ကား၊ ေြခေဆးြခင်းမှတပါး ေဆးရေသာအေကာင်းမ ှ ိ ၊

တကိယ်လံးစင် ကယ်၏။ သင်တိ့သည် စင် ကယ်ေသာ်လည်း အချို ့မစင် ကယ်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ကိယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ မည့်သကိ သိေတာ်မေသာေကာင့် ၊

သင်တိ့တွင် အချို ့မစင် ကယ်ဟ မိန့်ေတာ်မ သတည်း။ ၁၂ ထိသိ့သတိ့၏

ေြခကိေဆးေတာ်မ ပီးမှ တဖန်ဝတ်လံကိဝတ်၍ ေလျာင်းေတာ်မလျက်၊ သင်တိ့၌ ငါ ပခ့ဲ

ေသာအမကိ နားလည်ကသေလာ။ ၁၃ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအ ှ င်ဘရားဟ၍၎င်း၊

သခင်ဟ၍၎င်းေခတတ်က၏။ ထိစကားသည်လည်း ဟတ် မှန်ေသာစကားြဖစ်၏။

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့ကိေခ ကသည့်အတိင်း ငါမှန်၏။ ၁၄ ငါသည် သခင်ြဖစ်လျက်၊

အ ှ င်ဘရားလည်းြဖစ်လျက် ှ င့် သင်တိ့၏ေြခကိေဆးလ င် သင်တိ့သည်

အချင်းချင်းတိ့၏ေြခကိ ေဆးရကမည်။ ၁၅ ငါသည် သင်တိ့၌ ပသက့ဲသိ့

သင်တိ့သည် ပစေစြခင်းငှါ ပံသက်ေသကိ ြပခ့ဲ ပီ။ ၁၆ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ကန်သည် သခင်ထက်သာ၍ ကီးြမတ်သည်မဟတ် တမန်သည်လည်း

ေစလတ်ေသာသထက်သာ၍ ကီးြမတ်သည်မဟတ်။ ၁၇ ဤအရာများကိ

သင်တိ့သိ၍ သိသည်အတိင်းကျင့်လ င် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၈ သင်တိ့ ှ ိသမ ကိ

ငါရည်မှတ်၍ေြပာသည်မဟတ်။ ငါေ ွးေကာက်ေသာသတိ့ကိ ငါသိ၏။ ကျမ်းစာချက်

ြပည့် စံေစမည်အေကာင်း ငါ ှ င့်အတစားေသာသသည် ငါ့ကိေြခ ှ င့် ေကျာက်သတည်း။

၁၉ ထိအမအရာေရာက်ေသာအခါ ငါသည် ဤမည်ေသာသြဖစ်သည်ကိ

သင်တိ့သည် ယံကည်ေစြခင်းငှါ၊ မေရာက်မီှ ယခပင် သင်တိ့အားငါေြပာ ှ င့် ပီ။ ၂၀

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ငါေစလတ်ေသာသကိလက်ခံေသာသသည် ငါ့ကိလက်ခံ၏။

ငါ့ကိ လက်ခံေသာသသည် ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ လက်ခံသည်ဟ

မိန့်ေတာ်၏။ ၂၁ ထိသိ့ေယ သည်မိန့်ေတာ်မ ပီမှ စိတ် ှ လံးေတာ်ပပန်ြခင်း ှ ိ၏။

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့ တွင် တစံတေယာက်ေသာသသည်

ငါ့ကိအပ် ှ ံ လိမ့်မည်ဟသက်ေသခံလျက်မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂အဘယ်သကိရည်ေဆာင်၍

မိန့်ေတာ်မသည်ကိတပည့် ေတာ်တိ့သည် ေတွးေတာြခင်း ှ ိသြဖင့် ၊ အချင်း ချင်း

တေယာက်ကိတေယာက် ကည့် က၏။ ၂၃ ေယ ချစ်ေတာ်မေသာတပည့်ေတာ်သည်

ရင်ခွင်ေတာ်နားမှာ ေလျာင်းသြဖင့် ၊ ၂၄ အဘယ်သကိရည်ေဆာင်၍ မိန့်ေတာ်မသနည်းဟ

ေမးေစြခင်းငှါ၊ ှ ိမန်ေပတ သည် ထိတပည့် ေတာ် ကိ အမှတ်ေပး၏။ ၂၅

ထိတပည့်ေတာ်သည် ေယ ၏ရင်ေတာ်ကိမီှ၍ ေလျာင်းေနလျက် သခင်၊ အဘယ်သနည်းဟ

ေလာက်၏။ ၂၆ ေယ ကလည်း၊ ဤမန့်တလပ်စာကိ ငါ ှ စ်၍ေပးေသာသြဖစ်၏ဟ

မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ မန့်တလပ်စာကိ ှ စ် ပီးမှ ှ ိမန်၏သားယဒ ှ ကာ တ်အား ေပးေတာ်မ၏။

၂၇ ထိသသည် မန့်တလပ်စာကိခံ ပီးမှ၊ စာတန်သည် သအ့ထဲသိ့ဝင်ေလ၏။

ေယ ကလည်း၊ သင် ပ ရေသာအမကိ အလျင်အြမန် ပေလာ့ဟ

ထိသအားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ အဘယ်ေကာင့် ထိသိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ

စားပဲွ၌ေလျာင်းေသာသတိ့တွင် အဘယ်သမ မသိ။ ၂၉အချို တိ့့က၊ ယဒ ှ ကာ တ်သည်

ေငွအိတ်ကိေဆာင် ကေသာေကာင့် ၊ ဤပဲွ၌ ငါတိ့သံးစရာအဘိးကိ ဝယ်ေလာ့ဟ၍၎င်း၊

သိ့မဟတ် ဆင်းရဲေသာသတိ့အား တစံတခကိေပးေလာ့ဟ၍၎င်း။ ေယ မိန့်ေတာ်မ

သည်ဟ ထင်မှတ် က၏။ ၃၀ ယဒ ှ ကာ တ်သည် မန့်တလပ်စာကိခံ ပီးမှ

ချက်ြခင်းထွက်သွား၏။ ထိအချိန်ကားညအချိန်ြဖစ်၏။ ၃၁ ထိသသွားသည်ေနာက်၊

ေယ က၊ ယခတွင်လသားသည် ဘန်းထင် ှ ားြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ဘရား သခင်သည်လည်း

လသားအားြဖင့် ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားြခင်း ှ ိ၏။ ၃၂ဘရားသခင်သည် လသားအားြဖင့်

ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားြခင်း ှ ိလ င်၊ ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်တိင် အားြဖင့်

သ၏ဘန်းကိ ထင် ှ ားေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၃ ချစ်သားတိ့ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ

ခဏသာေနရ၏။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ငါသွားရာ အရပ်သိ့

သင်တိ့မေရာက် ိင် ကဟယဒတိ့အား ငါေြပာသက့ဲသိ့ ယခသင်တိ့အား ငါေြပာ၏။ ၃၄

သင်တိ့သည် အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် ချစ် ကေလာ့။ ငါသည်သင်တိ့ကိ

ချစ်သည်နည်းတ အချင်းချင်းချစ် ကေလာ့ဟ ပညတ်သစ်ကိ ငါေပး၏။ ၃၅

သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ် ကလင်၊ လအေပါင်းတိ့သည် ထိေမတာကိေထာက်၍

သင်တိ့သည် ငါ၏ တပည့် ြဖစ်သည်ကိ သိကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆

ှ ိမန်ေပတ က၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်အရပ်သိ့ ကေတာ်မမည်နည်းဟ

ေမးေလာက်လ င်၊ ေယ က၊ ငါသွားရာအရပ်သိ့ သင်သည်ယခမလိက် ိင်။

ေနာက်မှလိက်ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇ ေပတ ကလည်း၊ သခင်၊

အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတအဘယ်ေကာင့် ယခမလိက် ိင်သနည်း။

ကိယ်ေတာ်အဘိ့ အက ်ပ်၏အသက်ကိ စွန့်ပါမည်ဟေလာက်လ င်၊ ၃၈ ေယ က၊

ငါ့အဘိသ့င့်အသက်ကိစွန့်မည်ေလာ။ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ကက်မတွန်မီှသင်သည်

သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ငါ့ကိြငင်းပယ်လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၄ တဖန်တံေယ က၊ သင်တိ့ စိတ် ှ လံးပပန်ြခင်းမ ှ ိေစ ှ င့် ။ ဘရားသခင်ကိ

ယံကည်ကေလာ့။ ငါ့ကိလည်း ယံကည်ကေလာ့။ ၂ ငါ့အဘ၏အိမ်ေတာ်၌

ေနစရာအခန်းများ ှ ိ၏။ သိ့မဟတ်လ င် မဟတ်ေကာင်းကိသင်တိ့အား ငါ

မေြပာဘဲမေန။ သင်တိ့ေနစရာအရပ်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်းငှါ ငါသွားရ၏။ ၃

ငါသည်သွား၍ သင်တိ့ြပင်ဆင်စရာအရပ်ကိြပင်ဆင် ပီးမှ တဖန်လာြပန်၍၊

ငါ ှ ိရာအရပ်၌ သင်တိ့ ှ ိ ေစြခင်းငှါ သင်တိ့ကိ ငါ့ထံသိ့ သိမ်းဆည်းမည်။ ၄ ငါသည်

အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ၎င်း၊ လမ်းခရီးကိ၎င်း၊ သင်တိ့သိ က၏ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅

ေသာမကလည်း၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်အရပ်သိ့ သွားေတာ်မသည်ကိ

အက ်ပ်တိ့ မသိ သည်ြဖစ်၍၊ လမ်းခရီးကိအဘယ်သိ့ သိ ိင်ပါမည်နည်းဟ

ေလာက်လ င်၊ ၆ ေယ က၊ ငါသည်လမ်းခရီးြဖစ်၏။ သမာတရားကိလည်းြဖစ်၏။

အသက်သည်လည်းြဖစ်၏။ ငါ့ကိ အမီှ မ ပလ င် အဘယ်သမ

ခမည်းေတာ်ထံသိ့မေရာက်ရ။ ၇ သင်တိ့သည် ငါ့ကိသိလ င် ငါ့ခမည်းေတာ်ကိ

မသိဘဲမေနက။ ယခမှစ၍ ခမည်းေတာ်ကိသိြမင် က၏ ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၈

ဖိလိပုကလည်း၊ သခင်၊ ခမည်းေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့အားြပေတာ်မပါ။ ထိသိ့ြပေတာ်မလ င်

အက ်ပ် တိ့ အလိြပည့်စံပါမည်ဟေလာက်လ င်၊ ၉ ေယ က၊ ဖိလိပု၊ ဤမကာလပတ်လံး

ငါသည်သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိ ပီးမှ သင်သည် ငါ့ကိ မသိေသး သေလာ။ ငါ့ကိြမင်ေသာသသည်

ခမည်းေတာ်ကိြမင်၏။ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ခမည်းေတာ်ကိ အက ်ပ်တိ့အား ြပ ေတာ်မပါဟ

သင်သည်အဘယ်သိ့ဆိသနည်း။ ၁၀ ငါသည် ခမည်းေတာ်၌ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊

ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ ှ ိေတာ်မသည်ကိ၎င်း မယံသေလာ။ ငါေဟာေြပာေသာစကားကိ

ကိယ်အလိအေလျာက် ငါေဟာေြပာသည်မဟတ်။ ငါ ပေသာအမတိ့ကား၊ ငါ၌

တည်ေနေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်သည် ပေတာ်မ၏။ ၁၁ ငါသည် ခမည်းေတာ်၌

ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ ခမည်းေတာ်သည် ငါ၌ ှ ိေတာ်မသည်ကိ၎င်း ယံ ကေလာ။ ငါ့ စကားကိ

မယံလ င်၊ ငါ့အမတိ့ကိေထာက်၍ ယံကေလာ့။ ၁၂ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ငါ့ကိယံကည်ေသာသသည် ငါ ပသေသာအမတိ့ကိ ပလိမ့်မည်။ ထိ အမတိ့ထက်သာ၍

ကီးေသာအမတိ့ကိလည်း ပလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံသိ့

သွား၍၊ ၁၃ သင်တိ့သည် ငါ၏နာမကိအမီှ ပလျက် ဆေတာင်းသမအတိင်း

ငါ ပမည်။ အေကာင်းမကာ၊ ခမည်း ေတာ်သည် သားေတာ်အားြဖင့်

ဘန်းထင် ှ ားေတာ်မြခင်း ှ ိမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၄သင်တိ့သည် ငါ၏နာမကိအမီှ ပ၍

တစံတခေသာဆကိေတာင်းလ င်၊ ေတာင်းသည်အတိင်းငါ ပမည်။ ၁၅ ငါ့ကိချစ်လ င်

ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ငါသည် ခမည်းေတာ်ကိေတာင်း၍၊

၁၆ ခမည်းေတာ်သည် သမာတရားကိြပေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ

တပါးေသာဥပဇယ်ဆရာကိ သင်တိ့ ှ င့်အတ အစဥ်မြပတ်တည်ေနေစြခင်းငှါ

သင်တိ့အားေပးေတာ်မမည်။ (aiōn g165) ၁၇ ထိဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ေလာကီသားတိ့သည်

မသိမြမင်ေသာေကာင့် မခံမယ ိင် က။ ထိဝိညာဥ်ေတာ် သည် သင်တိ့ ှ င့်အတတည်ေန၍၊

သင်တိ့၌ ှ ိေတာ်မေသာေကာင့် သင်တိ့သိရက၏။ ၁၈ ငါသည် သင်တိ့ကိ
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မိဘမ့ဲြဖစ်ေစြခင်းငှါ စွန့်ပစ်မည်မဟတ်။ သင်တိ့ဆီသိ့ လာဦးမည်။ ၁၉ ခဏကာ ပီးမှ

ေလာကီသားတိ့သည် ငါ့ကိမြမင်ရက။ သင်တိ့မကား ြမင်ရကလိမ့်မည်။ ငါသည်

အသက် ှ င်ေသာေကာင့် သင်တိ့သည်လည်း အသက် ှ င်ရကလိမ့်မည်။

၂၀ ငါသည် ခမည်းေတာ်၌ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည်ငါ၌ ှ ိသည်ကိ၎င်း။

ငါသည် သင်တိ့၌ ှ ိသည်ကိ ၎င်း၊ ထိေန့၌သင်တိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။ ၂၁

ငါ့ပညတ်တိ့ကိရ၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသသည် ငါ့ကိချစ်ေသာသြဖစ်၏။

ငါ့ကိချစ်ေသာသကိ ငါ့ ခမည်းေတာ်သည်ချစ်ေတာ်မမည်။ ငါသည်လည်း ထိသကိချစ်၍

သအ့ားကိယ်တိင်ထင် ှ ားမည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၂၂ ယဒ ှ ကာ တ်မဟတ်၊

အြခားေသာယဒက၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေလာကီသားတိ့အား မထင် ှ ား ဘဲ

အက ်ပ်တိ့အား အဘယ်သိ့ ထင် ှ ားေတာ်မမည်နည်းဟ ေမးေလာက်၏။ ၂၃

ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိချစ်ေသာသသည် ငါ့စကားကိ နားေထာင်လိမ့်မည်။ ငါ့မည်းေတာ်သည်

ထိသကိ ချစ်ေတာ်မသည်။ ငါတိ့သည်လည်း၊ သဆီသိ့ က၍ ေနရာချမည်။ ၂၄

ငါ့ကိမချစ်ေသာသသည် ငါ့စကားကိ နားမေထာင်။ သင်တိ့ ကားေသာစကားသည်

ငါ့စကားမဟတ်။ ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ်၏စကားေတာ်ြဖစ်၏။ ၂၅

ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိစဥ်တွင် ဤစကားကိေြပာခ့ဲ ပီ။ ၂၆ ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့အတွက်ေကာင့် ေစလတ်ေတာ်မေသာဥပဇ ာယ်ဆရာတည်းဟေသာ သန့် ှ င်း ေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အား ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ြပသသွန်သင်ေတာ်မ၍၊

ငါေြပာခ့ဲသမ ေသာ စကားတိ့ကိ မှတ်မိေသာဥာဏ်ကိ သင်တိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၂၇

ငိမ်သက်ြခင်းကိ သင်တိ့၌ငါထားခ့ဲ၏။ ငါ၏ ငိမ်သက်ြခင်းကိ သင်တိ့အား ငါေပး၏။

ေလာကီသားတိ့ ေပးသက့ဲသိ့ ငါေပးသည်မဟတ်။ သင်တိ့ စိတ် ှ လံးပပန်ြခင်း၊

စိးရိမ်တန်လပ်ြခင်းမ ှ ိေစ ှ င့် ။ ၂၈ ငါသည် ယခသွားေသာ်လည်း သင်တိ့ဆီသိ့

လာဦးမည်ဟ ငါေြပာေသာစကားကိ သင်တိ့ ကားရက ပီ။ သင်တိ့သည်

ငါ့ကိချစ်လ င်ခမည်းေတာ်ထံသိ့ ငါသွားမည်ကိ ဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

ငါ့ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိအမအရာေရာက်ေသာအခါ

သင်တိ့သည်ယံကည်ေစြခင်းငှါ၊ မေရာက်မီှယခပင်သင်တိ့အား ငါ ေြပာ ှ င့် ပီ။ ၃၀

ယခမှစ၍ ငါသည်သင်တိ့ ှ င့် များစွာမေြပာရ။ အေကာင်းမကား၊ ဤေလာကကိ

အစိးရေသာမင်းသည် လာဆဲြဖစ်၏။ လာေသာ်လည်း ငါ၌အဘယ်အခွင့်အရာကိမ

မေတွရ့။ ၃၁ ငါသည် ခမည်းေတာ်ကိချစ်သည်ကိ၎င်း၊ ခမည်းေတာ်မှာေတာ်မသည်အတိင်း

ငါ ပသည်ကိ၎င်း၊ ေလာကီသားတိ့သိမည်အေကာင်းတည်း။ ဤအရပ်မှ

ထ၍သွားကကန်အ့ံ။

၁၅ ငါသည် မှန်ေသာစပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်၏။ ငါ့ခမည်းေတာ်သည်လည်း

ဥယျာဥ်ေစာင့် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂ ငါ၌အသီးမသီးေသာအခက် ှ ိသမ တိ့ကိ

ခတ်ပစ်ေတာ်မ၏။ အသီးသီးေသာအခက် ှ ိသမ တိ့ကိ သာ၍ သီးေစြခင်းငှါ

သတ်သင် ှ င်းလင်းေတာ်မ၏။ ၃ သင်တိ့သည် ငါေဟာေြပာေသာစကားအားြဖင့်

ယခပင် ှ င်းလင်းလျက် ှ ိ က၏။ ၄ ငါ၌တည်ေနကေလာ့။ ငါသည်လည်း

သင်တိ့၌တည်ေနမည်။ စပျစ်ခက်သည် အပင်၌မတည်လ င်၊ ကိယ်အလိအေလျာက်

အသီးမသီး ိင်သက့ဲသိ၊့ သင်တိ့သည် ငါ၌မတည်လ င် အသီးမသီး ိင် က။ ၅ ငါသည်

စပျစ် ွယ်ပင်ြဖစ်၏။ သင်တိ့သည်အခက်များြဖစ် က၏။ အကင်သသည် ငါ၌တည်၍

ငါသည် လည်းသ့၌တည်၏၊ ထိသသည် များစွာေသာအသီးကိသီးတတ်၏။ ငါ ှ င့် ကွာလ င်

သင်တိ့သည် အဘယ်အမ ကိမ မတတ် ိင် က။ ၆ ငါ၌ မတည်ေသာသသည်

ေသွေ့ြခာက်ေသာအခက်က့ဲသိ့ ြပင်သိ့ပစ်လိက်ြခင်းကိခံရ၏။ ထိသိ့ေသာ

အခက်များကိ လတိ့သည်စသိမ်း၍ မီးထဲသိ့ ချလိက် ကသြဖင့် မီးေလာင်ြခင်းသိ့

ေရာက်က၏။ ၇ သင်တိ့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည်သင်တိ့၌တည်လ င်၊

သင်တိ့သည်ေတာင်းချင်သမ ကိ ေတာင်း ၍ရကလိမ့်မည်။ ၈ သင်တိ့သည်

များစွာေသာအသီးကိသီးေသာအားြဖင့် ၊ ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ဘန်းထင် ှ ားေတာ်မ၍၊

သင်တိ့သည်လည်း ငါ၏တပည့် မှန် ကလိမ့်မည်။ ၉ ခမည်းေတာ်သည်

ငါ့ကိချစ်ေတာ်မသက့ဲသိ့ ငါသည်သင်တိ့ကိချစ်၏။ ငါ၏ချစ်ြခင်းေမတာ၌

တည်ေန ကေလာ့။ ၁၀ ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်၏ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍

ခမည်းေတာ်၏ေမတာ၌ တည်ေနသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့သည် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊

ငါ့ေမတာ၌ တည်ေနကလိမ့်မည်။ ၁၁ သင်တိ့၌ ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်း

တည်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့ ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်း စံလင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ဤစကားကိ သင်တိ့အားငါေဟာေြပာ၏။ ၁၂ ငါ့ပညတ်ဟမကား၊ ငါသည်

သင်တိ့ကိချစ်သည်နည်းတ၊ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ် ကေလာ့။ ၁၃

ကိယ်အေဆွတိ့အဘိ့အလိငှါ ကိယ်အသက်ကိစွန့်ြခင်းေမတာထက်သာ၍

ြမတ်ေသာေမတာသည် အဘယ်သ၌မ မ ှ ိ။ ၁၄ သင်တိ့သည် ငါပညတ်သမ တိ့ကိ

ကျင့် ေဆာင်လ င် ငါ၏အေဆွြဖစ်က၏။ ၁၅ယခမှစ၍ ငါသည်သင်တိ့ကိ ကန်ဟ၍မေခ ။

ကန်မကား၊ ကိယ်သခင် ပေသာအမကိမသိ။ သင် တိ့ကိ အေဆွဟ၍ငါေခ ၏။

အေကာင်းမကား၊ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံ၌ ကားသမ ေသာအရာတိ့ကိ သင်တိ့ အား

ငါြပသ၏။ ၁၆ သင်တိ့သည် ငါ့ကိေ ွးေကာက်ကသည်မဟတ်။ ငါသည် သင်တိ့ကိ

ေ ွးေကာက်သြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် သွား၍ တည်ကည်ေသာအသီးကိသီးမည်အေကာင်း ှ င့်

ငါ့နာမကိအမီှ ပ၍ ခမည်းေတာ်မှာေတာင်းသမ တိ့ကိ ရမည်အေကာင်း သင်တိ့ကိ

ငါခန့်ထား၏။ ၁၇ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ်ေစြခင်းငှါ ဤပညတ်တိ့ကိ

ငါေပး၏။ ၁၈ ေလာကီသားတိ့သည် သင်တိ့ကိမန်းလ င်၊ သင်တိ့ကိ မမန်းမီှ

ငါ့ကိမန်း ကသည်ကိ သိမှတ် ကေလာ့။ ၁၉ သင်တိ့သည် ေလာကီ ှ င့်ဆက်ဆံလ င်၊

ေလာကီသားတိ့သည် မိမိတိ့ ှ င့်ဆက်ဆံေသာ သင်တိ့ကိ ချစ် ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

ေလာကီ ှ င့် မဆက်ဆံ၊ ေလာကီထဲက ငါေ ွးေကာက်ေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ေလာကီသားတိ့သည် သင်တိ့ကိမန်း က၏။ ၂၀ ကန်သည် မိမိသခင်ထက်သာ၍

ကီးြမတ်သည်မဟတ်ဟ ငါေြပာခ့ဲ ပီးေသာစကားကိ ေအာက်ေမ့က ေလာ့။

သတိ့သည်ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲလ င် သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲကလိမ့်မည်။ ငါ့စကားကိနားေထာင်လ င်

သင်တိ့၏ စကားကိ နားေထာင် ကလိမ့်မည်။ ၂၁ ထိသတိ့သည်

ငါ့ကိေစလတ်ေတာ်မေသာသကိ မသိသည်ြဖစ်၍၊ ငါ၏နာမေကာင့် သင်တိ့အား ထိ

အမ ှ ိသမ တိ့ကိ ပကလိမ့်မည်။ ၂၂ ငါသည် လာ၍ထိသတိ့အား မေဟာမေြပာလ င်

သတိ့၌အြပစ်မ ှ ိ။ ယခမကား၊ မိမိတိ့အြပစ်ကိ ဝှက် ၍ မထား ိင် က။ ၂၃ ငါ့ကိ

မန်းေသာသသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ကိမန်း၏။ ၂၄ ငါသည် အြခားသမ ပဘးေသာအမကိ

ထိသတိ့ေ ှ မှ့ာမ ပလ င် သတိ့၌အြပစ်မ ှ ိ။ ယခမကား၊ သတိ့သည် ထိအမကိြမင်ရ၍

ငါ ှ င့် ငါ့ခမည်းေတာ်ကိမန်း က၏။ ၂၅ သိ့ြဖစ်လ င်၊ အေကာင်းမ ှ ိဘဲငါ့ကိမန်း က၏ဟ

သတိ့၏ပညတိကျမ်းစာ၌ ေရးထားေသာစကားသည် ြပည့်စံြခင်းသိ့ ေရာက်သတည်း။ ၂၆

ခမည်းေတာ်ထံမှထွက်လာ၍ သမာတရား ှ င့် ြပည့်စံေသာဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ

ခမည်းေတာ်ထံမှ သင်တိ့ဆီသိ့ ငါေစလတ်လတ့ံေသာ

ဥပဇ ာယ်ဆရာသည်ေရာက်လာေသာအခါ၊ ငါ၏အေကာင်းကိ သက်ေသခံ လိမ့်မည်။ ၂၇

သင်တိ့သည်လည်း ေ ှ းဦးစွာမှစ၍ ငါ ှ င့်အတ ှ ိေနေသာေကာင့် သက်ေသခံရကလိမ့်မည်။

၁၆ သင်တိ့သည် စိတ်မပျက်ေစြခင်းငှါ ဤစကားကိ ငါေဟာေြပာ၏။

၂ ေလာကီသားတိ့သည် သင်တိ့ကိတရားစရပ်မှ ှ င်ထတ်လိမ့်မည်။

သင်တိ့ကိသတ်ေသာသ မည်သည် ကား၊ ဘရားဝတ်ကိ ငါ ပ ပီဟ

မိမိထင်မှတ်ေသာအချိန်ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ ၃ ခမည်းေတာ်ကိမသိ၊ ငါ့ကိလည်း

မသိေသာေကာင့် ထိသိ့ ပကလိမ့်မည်။ ၄ ထိအချိန်ကာလေရာက်ေသာအခါ၊

ငါသည်အထက်က ဤသိ့ေြပာ ပီးသည်ကိ သင်တိ့ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှါ ယခပင်

ငါေဟာေြပာ၏။အစဦး၌ သင်တိ့ ှ င့်အတ ငါ ှ ိေသာေကာင့် ဤသိ့မေြပာဘးေသး။ ၅ ငါ့ကိ

ေစလတ်ေတာ်မေသာသထံသိ့ ယခ ငါသွားရမည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်အရပ်သိ့ သွားမည်နည်းဟ

သင်တိ့မေမးက။ ၆ ဤအေကာင်းအရာတိ့ကိ ငါေဟာေြပာေသာေကာင့်

သင်တိ့သည်အလွန်ဝမ်းနည်းြခင်းသိ့ ေရာက် က၏။ ၇ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊

ငါသွားလ င် သင်တိ့အကျိုး ှ ိလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ငါမသွားလ င်

ဥပဇ ာယ်ဆရာသည် သင်တိ့ဆီသိ့မလာ။ ငါသွားလ င် ထိသကိ သင်တိ့ဆီသိ့

ငါေစလတ်မည်။ ၈ ဥပဇ ာယ်ဆရာသည် ေရာက်လာလ င်၊ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ၎င်း၊

အြပစ်ကင်းြခင်းကိ၎င်း၊ အြပစ်စီရင်ြခင်း ကိ၎င်း၊ ေလာကီသားတိ့အား

ထင် ှ ားစွာေဘာ်ြပမည်။ ၉ ငါ့ကိ မယံကည်ကေသာေကာင့် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပမည်။

၁၀ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံသိ့ သွားမည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ေနာက်တဖန်
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ငါ့ကိမေတွမ့ြမင်ရေသာ ေကာင့် ၊ အြပစ်ကင်းြခင်းကိ ေဘာ်ြပမည်။ ၁၁ဤေလာကကိ

အစိးရေသာမင်းသည် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိခံရေသာေကာင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိ ေဘာ်ြပမည်။

၁၂သင်တိ့အား ငါေြပာစရာစကားအများ ှ ိေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ယခမခံ ိင် က။ ၁၃

သမာတရား ှ င့် ြပည့်စံေသာ ထိဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေရာက်လာေသာအခါ၊

သမာတရားကိ သင်တိ့အား အကင်းမ့ဲ သွန်သင်ြပလိမ့်မည်။ ထိဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ကိယ်အလိအေလျာက်ေဟာေြပာမည်အဟတ်။ ကား သမ တိ့ကိ ေဟာေြပာလိမ့်မည်။

ေနာင်လာလတ့ံေသာအရာတိ့ကိလည်း သင်တိ့အား ေဘာ်ြပလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိသသည်

ငါ့ဘန်းကိထင် ှ ားေစလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ငါ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာကိယ၍

သင်တိ့အား ေဘာ်ြပလိမ့်မည်။ ၁၅ ခမည်းေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင်သမသည် ငါ ှ င့် စပ်ဆိင်၏။

ထိေကာင့် ငါ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာကိယ၍သင်တိ့အားေဘာ်ြပလိမ့်မည်ဟ ငါေြပာ၏။ ၁၆

ခဏကာ ပီးမှ သင်တိ့သည်ငါ့ကိမြမင်ရက။ တဖန်ခဏကာ ပီးမှ ငါ့ကိြမင်ြပန် ကလိမ့်မည်။

အေကာင်း မကား၊ ငါသည်ခမည်းေတာ်ထံသိ့ သွားမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

တပည့် ေတာ်အချို ့ကလည်း၊ ခဏကာ ပီးမှ သင်တိ့သည်ငါ့ကိ မြမင်ရက။

တဖန်ခဏကာ ပီးမှ ငါ့ကိ ြမင်ြပန် ကလိမ့်မည်ဟ၍၎င်း၊ အေကာင်းမကား၊

ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံသိ့ သွားမည်ဟ၍၎င်း၊ မိန့်ေတာ် မေသာစကားသည်

အဘယ်သိ့နည်း။ ၁၈ ခဏဟ၍မိန့်ေတာ်မေသာ် အဘယ်သိ့ဆိလိသနည်း

မိန့်ေတာ်မေသာစကားကိ အက ်ပ်တိ့သည် နားမလည်ဟ အချင်းချင်းေြပာဆိက၏။ ၁၉

တပည့် ေတာ်တိ့သည်ေမးေလာက်လိသည်ကိ ေယ သိြမင်ေတာ်မလ င်၊ ခဏကာ ပီးမှ

သင်တိ့သည် ငါ့ကိမြမင်ရက။ တဖန်ခဏကာ ပီးမှ ငါ့ကိြမင်ြပန် ကလိမ့်မည်ဟ

ငါေြပာေသာစကားကိ သင်တိ့သည် အချင်းချင်း ဆင်ြခင် ကသေလာ။ ၂၀

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။

ေလာကီသားတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့မကား

ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိေသာ်လည်း ထိဝမ်းနည်းြခင်းသည် တဖန် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။

၂၁ မိန်းမသည်သားကိ ဘွားစဥ်အခါ ဘွားရေသာအချိန်ေစ့ေသာေကာင့် ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ၏။

ဘွားြမင် ပီးမှ ဤေလာက၌ လတေယာက်ကိဘွားြမင်ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၍၊

အထက်ခံရေသာေဝဒနာကိ ေမ့ေလျာ့တတ်၏။ ၂၂ ထိနည်းတ၊ ယခတွင် သင်တိ့သည်

ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း၊ ေနာက်တဖန်သင်တိ့ကိ ငါေတွ့ြမင် သြဖင့်

သင်တိ့သည်စိတ် ှ လံးဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ထိဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ အဘယ်သမ

လယ ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ မတတ် ိင်။ ၂၃ ထိေန့၌ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအလင်းမေမးြမန်းရက။

ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည်ငါ၏ နာမကိအမီှ ပ၍ ခမည်းေတာ်မှာ

ဆေတာင်းသမ တိ့ကိ ခမည်းေတာ်သည် ေပးေတာ်မမည်။ ၂၄ ယခတိင်ေအာင်

ငါ၏နာမကိအမီှ ပ၍ သင်တိ့သည် အဘယ်ဆကိမ မေတာင်း ကေသး။

သင်တိ့သည် ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်းစံလင်ေစြခင်းငှါ ေတာင်း ကေလာ့။

ထိသိ့ေတာင်းလ င် ရကလိမ့်မည်။ ၂၅ဤအရာတိ့ကိ ပံဥပမာအားြဖင့် ငါေဟာေြပာ၏။

ပံဥပမာအားြဖင့် မေဟာမေြပာဘဲ၊ ခမည်းေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ့ကိ

သင်တိ့အားအတည့်အလင်းေဖာ်ြပေသာအချိန်ကာလ ေရာက်လိမ့်မည်။ ၂၆ ထိကာလ၌

သင်တိ့သည် ငါ၏နာမကိအမီှ ပ၍ ဆေတာင်း ကလိမ့်မည်။ သင်တိ့အဘိ့အလိငှါ ငါသည်

ခမည်းေတာ်ကိ ေတာင်းမည်ဟမဆိ။ ၂၇အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်ငါ့ကိချစ် က၍၊

ငါသည်ဘရားသခင်အထံေတာ်မှ ကလာသည်ကိ ယံကည်ေသာေကာင့် ခမည်းေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်တိင် သင်တိ့ကိချစ်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ငါသည် ခမည်းေတာ်ထံမှထွက်၍

ဤေလာကသိ့ ကလာ ပီ။ တဖန် ဤေလာကမှထွက်၍ ခမည်းေတာ် ထံသိ့

သွားဦးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ တပည့် ေတာ်တိ့ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ယခတွင်ပံဥပမာကိမေဆာင်ဘဲ အတည့်အလင်း ေဟာ ေြပာေတာ်မ၏။ ၃၀

အလံးစံတိ့ကိ သိေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ အဘယ်သမ ကိယ်ေတာ်ကိ ေမးြမန်းေစြခင်းငှါ

အလိေတာ် မ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ ယခတွင် အက ်ပ်တိ့သိ ကပါ၏။ အက ်ပ်တိ့သည်

ဤအေကာင်းကိေထာက်၍ ကိယ်ေတာ် သည် ဘရားသခင်အထံေတာ်မှ

ကေတာ်မသည်ကိ ယံပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၃၁ ေယ ကလည်း၊

ယခတွင်ယံက ပီေလာ။ ၃၂သင်တိ့သည် ကဲွြပား၍ ငါ့ကိတကိယ်တည်းေနေစြခင်းငှါ

စွန်ပစ်လျက်၊ အသီးသီးမိမိသိ့ေနရာသိ့ ေြပးသွားမည့်အချိန်ကာလသည်

လာ၍ယခပင်ေရာက်ေပ၏။ သိ့ေသာ်လည်း ငါသည်တကိယ်တည်းေနသည် မဟတ်။

ခမည်းေတာ်သည်ငါ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မ၏။ ၃၃ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအမီှ ပ၍

ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေစြခင်းငှါ ဤစကားကိငါေဟာေြပာ ပီ။ သင်တိ့သည် ေလာက၌

ဆင်းရဲဒကကိခံကရလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်းမစိးရိမ် က ှ င့် ။ ငါသည်ေလာကကိေအာင် ပီဟ

မိန့် ေတာ်မ၏။

၁၇ ထိသိ့ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ ေယ သည်ေကာင်းကင်သိ့ ကည့်ေမ ာ်၍၊

အိအဘ၊ အက ်ပ်အချိန်ေရာက်ပါ ပီ။ ၂ ကိယ်ေတာ်သည် သားေတာ်လက်သိ့

အပ်ေပးေတာ်မသမ ေသာသတိ့အား ထာဝရအသက်ကိ ေပးေစ

ြခင်းငှါ၊ လမျိုးအေပါင်းတိ့ကိ အစိးရေသာအခွင့်တန်ခိးကိသားေတာ်အား

ေပးေတာ်မသည် ှ င်အညီ၊ သားေတာ် သည် ကိယ်ေတာ်၏ဘန်းကိ

ထင် ှ ားေစပါမည်အေကာင်း သားေတာ်၏ဘန်းထင် ှ ားေစေတာ်မပါ။

(aiōnios g166) ၃ ထာဝရအသက်ဟမကား၊ မှန်ေသာဘရားသခင်

တဆတည်းြဖစ်ေတာ်မေသာ ကိယ်ေတာ်ကိ၎င်း၊ ေစ လတ်ေတာ်မေသာ

ေယ ခရစ်ကိ၎င်း၊ သိက မ်းြခင်းတည်း။ (aiōnios g166) ၄ အက ်ပ်သည်

ေြမ ကီးေပ မှာကိယ်ေတာ်ကိ ဘန်းထင် ှ ားေစပါ ပီ။ အက ်ပ်ေဆာင် ွက်စရာဘိ့

အက ်ပ်အပ်ေပေတာ်မေသာအမကိ အက ်ပ်ေဆာင် ွက်၍ ပီးပါ ပီ။ ၅ အိအဘ၊

ဤကမာမတည်မ ှ ိမီှအထံေတာ်၌ အက ်ပ်ခံစားရေသာဘန်းအသေရ ှ င့် ယခတွင်လည်း

အက ်ပ်ကိအထံေတာ်၌ ချီးေြမာက်ေတာ်မပါ၏။ ၆ဤေလာကထဲမှယ၍ အက ်ပ်၌

အပ်ေပးေတာ်မေသာသတိ့အား အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏ နာမကိြပပါ ပီ။ ထိသတိ့ကိ

ကိယ်ေတာ်သည်ပိင်ေတာ်မသြဖင့် အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်၏

တ်ကပတ်တရားကိ သတိ့သည်ေစာင့် က၏။ ၇အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မသမ တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်မှြဖစ်ေကာင်းကိ သတိ့သည်ယခသိကပါ၏။ ၈ အေကာင်းမကား၊

အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မသမ ေသာအရာတိ့ကိ သတိ့အားအက ်ပ်ေပး၍ သတိ့ သည်

ခံယသြဖင့် ၊ အက ်ပ်သည် အထံေတာ်မှ ကလာသည်ကိ အတပ်သိကသည် ှ င့်

ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ ယံကပါ၏။ ၉သတိ့အဘိ့အလိငှ့ါ

အက ်ပ်ဆေတာင်းပါ၏။ ေလာကီသားတိ့အဘိ့အလိငှ့ါ ဆေတာင်းသည်မဟတ်ပါ၊

အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မေသာသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏လြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ထိသတိ့အဘိ့အလိငှ့ါ ဆေတာင်း ပါ၏။ ၁၀အက ်ပ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့သည်

ကိယ်ေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင် ကပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင် ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့သည်လည်း၊

အက ်ပ် ှ င့် စပ်ဆိင်၍ ထိအရာတိ့အားြဖင့် အက ်ပ်သည် ဘန်းထင် ှ ား ပါ၏။ ၁၁

ယခမှစ၍အက ်ပ်သည် ဤေလာက၌မ ှ ိပါ၊ ဤသတိ့မကား၊ ဤေလာက၌ ှ ိရစ်ကပါမည်။

အက ်ပ် သည် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့ သွားရပါမည်။ သန့် ှ င်းေတာ်မေသာအဘ၊

ကိယ်ေတာ် ှ င့်အက ်ပ်သည် တလံးတဝ တည်းြဖစ်သက့ဲသိ့ အက ်ပ်အား

ေပးေတာ်မေသာ ဤသတိ့သည် ြဖစ်ရပါမည်အေကာင်း၊ သတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်၏

နာမ၌တည်ေစေတာ်မပါ။ ၁၂အက ်ပ်သည် ဤေလာက၌ဤသတိ့ ှ င့်တကွ ှ ိစဥ်ကာလ၊

သတိ့ကိကိယ်ေတာ်၏နာမ၌ တည်ေစပါ ပီ။ အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မေသာသတိ့ကိ

အက ်ပ်ေစာင်မပါ ပီ။ ထိသတိ့တွင် ပျက်စီးြခင်း၏သား တ ေယာက်မှတပါး

အဘယ်သမ ပျက်စီးြခင်းသိ့မေရာက်ပါ၊ ထိသသည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်သည်အေကာင်း

ကား၊ ကျမ်းစာြပည့်စံမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၃ ယခတွင် အက ်ပ်သည်

ကိယ်ေတာ်ထံသိ့သွားရမည်ြဖစ်၍၊ ဤသသည် အက ်ပ်ကိ အမီှ ပသြဖင့်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ြပည်စံမည်အေကာင်း၊ ဤစကားကိ ဤေလာက၌ အက ်ပ်ေြပာပါ၏။

၁၄ ကိယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်တရားကိဤသတိ့အား အက ်ပ်ေပးပါ ပီ။ အက ်ပ်သည်

ဤေလာက ှ င့် မဆက်ဆံသက့ဲသိ့ ဤသတိ့သည် မဆက်ဆံေသာေကာင့် ၊

ေလာကီသားတိ့သည် ဤသတိ့ကိ မန်း ကပါ၏။ ၁၅ ဤသတိ့ကိ ဤေလာကမှ

တ်ယေတာ်မမည်အေကာင်း အက ်ပ်ေတာင်းသည်မဟတ်ပါ။ မေကာင်း ေသာ

အမအရာ ှ င့်ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ ေစာင့် မေတာ်မမည်အေကာင်းကိသာ

ေတာင်းပါ၏။ ၁၆ အက ်ပ်သည် ဤေလာက ှ င့် မဆက်ဆံသက့ဲသိ့

ဤသတိ့သည် မဆက်ဆံကပါ။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်၏သမာတရားအားြဖင့်
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သတိ့ကိသန့် ှ င်းေစေတာ်မပါ။ ကိယ်ေတာ်၏ တ်ကပတ်သည် သမာတရားြဖစ်ပါ၏။ ၁၈

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိ ဤေလာကသိ့ ေစလတ်ေတာ်မသည်နည်းတ၊

အက ်ပ်သည် ဤသတိ့ကိ ေစလတ်ပါ၏။ ၁၉ သမာတရားအားြဖင့် သတိ့ကိ

သန့် ှ င်းေစမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ်သည် သတိ့အဘိ့အလိငှါ ကိယ် ကိ

သန့် ှ င်းေစပါ၏။ ၂၀ ထိသတိ့အဘိ့ကိသာ အက ်ပ်ဆေတာင်းသည် မဟတ်ပါ၊ သတိ့

ေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့် အက ်ပ်ကိ ယံကည်ေသာသတိ့အဘိ့ကိလည်း

ဆေတာင်းပါ၏။ ၂၁ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိေစလတ်ေတာ်မသည်ကိ

ေလာကီသားတိ့သည် ယံကမည်အေကာင်း ထိ သအေပါင်းတိ့သည်

တလံးတဝတည်းြဖစ်လျက်၊ အဘ၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်၌ ှ ိေတာ်မ၍

အက ်ပ်သည် လည်း ကိယ်ေတာ်၌ ှ ိသက့ဲသိ၊့ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ငါတိ့၌တလံးတဝတည်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ ဆေတာင်းပါ၏။ ၂၂ ငါတိ့သည်

တလံးတဝတည်းြဖစ်သက့ဲသိ၊့ အက ်ပ်သည်သတိ့၌ ှ ိ၍၊ ၂၃ ကိယ်ေတာ်သည်လည်း၊

အက ်ပ်၌ ှ ိေတာ်မေသာအားြဖင့် သတိ့သည်တလံးတဝတည်းြဖစ်၍၊ တလံး တဝတည်း၌

စံလင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်ကိေစလတ်ေတာ်မေကာင်း ှ င့် အက ်ပ်ကိ

ချစ် ေတာ်မသက့ဲသိ့ သတိ့ကိလည်းချစ်ေတာ်မေကာင်းကိ ေလာကီသားတိ့သည်

သိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အားေပးေတာ်မေသာ ဘန်းအသေရကိ

အက ်ပ်သည်သတိ့အား ေပးပါ ပီ။ ၂၄ အိအဘ၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဤကမာမတည်မ ှ ိမီှ

အက ်ပ်ကိချစ်၍ အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မေသာ ဘန်းေတာ်ကိ အက ်ပ်အား

ေပးေတာ်ေပးေတာ်မေသာသတိ့သည် ြမင်ရမည်အေကာင်း၊ အက ်ပ် ှ ိရာ အရပ်၌

အက ်ပ် ှ င့်အတ ှ ိေနေစြခင်းငှါ အက ်ပ်အလိ ှ ိပါ၏။ ၂၅တရားေတာ်မေသာအဘ၊

ေလာကီသားတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိမသိေသာ်လည်း အက ်ပ်သိပါ၏။ ကိယ်ေတာ်သည်

အက ်ပ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မေကာင်းကိ ထိသတိ့သည်သိကပါ၏။ ၂၆

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်ကိချစ်ေတာ်မေသာေမတာသည် သတိ့၌ ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊

အက ်ပ်သည် သ တိ့၌ ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်၏နာမကိ အက ်ပ်သည်

သတိ့အားြပ န်ပါ ပီြဖစ်၍ အစဥ်ြပ န်ပါမည်ဟ မိန့် မတ်ေတာ်မ၏။

၁၈ ထိသိ့ မိန့် မက်ေတာ်မ ပီးမှ ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ေကဒန်ေချာင်းတဘက်သိ့ က၍၊ ထိအရပ်၌ ှ ိေသာ ဥယျာဥ်သိ့ဝင်ေတာ်မ၏။ ၂

ထိအရပ်သိ့ေယ သည် တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ သွား မဲ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

အပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည် ထိအရပ်ကိသိသည်ြဖစ်၍၊ ၃ စစ်သရဲတတပ်ကိ၎င်း၊

ယဇ်ပရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် ဖာရိ ှ ဲတိ့ေစလတ်ေသာမင်းလလင်တိ့ကိ၎င်း ေခ ခ့ဲ ၍၊

မီးအိမ်၊ မီး း၊ လက်နက်တိ့ကိ လက်စဲွလျက်လာက၏။ ၄ ေယ သည်

ကိယ်ေတာ်၌ြဖစ်လတ့ံသမ ေသာအမအရာတိ့ကိသိေတာ်မလျက်၊လာေသာသတိ့ဆီသိ့

သွား၍ အဘယ်သကိ ှ ာ ကသနည်းဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၅ နာဇရက် မိသ့ား

ေယ ကိ ှ ာ ကသည်ဟဆိလင်၊ ေယ က၊ ငါသည်ထိသြဖစ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

ကိယ်ေတာ်ကိအပ် ှ ံ ေသာ ယဒ ှ ကာ တ်သည်လည်း ထိသတိ့ ှ င့်အတရပ်ေန၏။ ၆

ငါသည် ထိသြဖစ်၏ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ထိသတိ့သည် ေနာက်သိ့လှန်၍

ေြမေပ ၌လဲက၏။ ၇ အဘယ်သကိ ှ ာသနည်းဟ တဖန်ေမးေတာ်မလ င်၊

နာဇရက် မိသ့ားေယ ကိ ှ ာ ကသည်ဟ ထိသတိ့ သည် ဆိက၏။ ၈ ေယ ကလည်း၊

ငါသည်ထိသြဖစ်၏ဟငါေြပာ ပီ။ သိ့ြဖစ်၍ငါ့ကိ ှ ာလ င် ဤသတိ့သည် သွားပါေလ

ေစဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ကိယ်ေတာ်သည် အက ်ပ်အား ေပးေတာ်မေသာသတိ့တွင်

အဘယ်သမ ပျက်ဆီးြခင်းသိ့ မေရာက်ပါ ဟေသာ အထက်ကစကားေတာ်ကိ

ြပည့် စံေစြခင်းငှါ ဤသိ့မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိအခါ ှ ိမန်ေပတ သည်

မိမိ၌ပါေသာထားကိဆဲွထတ် ပီးလ င် ယဇ်ပေရာဟတ်မင်း၏ ကန် တေယာက်ကိ

ခတ်သြဖင့် လက်ျာနား ွက်ြပတ်ေလ၏။ ထိကန်၏ အမည်ကားမာလခြဖစ်သတည်း။ ၁၁

ေယ ကလည်း ထားကိအိမ်၌သွင်းထားေလာ့။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား

ေပးေတာ်မေသာခွက်ကိ ငါ မေသာက်ရာသေလာဟ ေပတ အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

ထိအခါတပ်မးမှစ၍ စစ်သရဲတိ့ ှ င့် ယဒမင်းလလင်တိ့သည် ေယ ကိဘမ်းဆီး၍

ချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င် အ တ်မင်းထံသိ့ ေ ှ းဦးစွာ ယသွား က၏။ ၁၃ အ တ်မင်းကား၊

ထိ ှ စ်တွင် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်ေသာ ကယာဖ၏ေယာကမြဖစ်သတည်း။

၁၄ ထိကယာဖကား၊ လတေယာက်သည် လများတိ့အတွက် ပျက်စီးေသာ်

သာ၍ေကာင်းသည်ဟ ယဒလ တိ့ ှ င့် တိင်ပင်ေြပာဆိေသာသေပတည်း။ ၁၅

ှ ိမန်ေပတ ှ င့် အြခားေသာတပည့် ေတာ်တေယာက်သည် ေယ ေနာက်ေတာ်သိ့

လိက် က၏။ ထိ တပည့် ေတာ်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ အသိအကမ်းြဖစ်၍၊

ေယ ှ င့်တကွ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦး ထဲသိ့ ဝင်ေလ၏။ ၁၆ ေပတ မကားြပင်၌

တံခါးနားမှာရပ်ေန၏။ ထိေကာင့် ယဇ်ပရာဟိတ်မင်း ှ င့်အက မ်းဝင်ေသာ တပည့်

ေတာ်သည်ထွက်၍ တံခါးေစာင့် မိန်းမအားေြပာ ပီးမှ ေပတ ကိသွင်းေလ၏။ ၁၇

တံခါးေစာင့် မိန်းမက ေပတ အား၊ သင်သည် ထိသ၏တပည့် တိ့အဝင်ြဖစ်သည်

မဟတ်ေလာဟ ဆိလင်၊ မဟတ်ဘးဟ ေပတ ြငင်းေလ၏။ ၁၈ ထိကာလ၌

ချမ်းေသာေကာင့် ကန်များ ှ င့် မင်းလလင်များတိ့သည် မီးခဲပံကိထည့်၍

မီးလံလျက် ေန က၏။ ေပတ သည်လည်း သတိ့ ှ င့်တကွရပ်၍

မီးလံလျက်ေန၏။ ၁၉ ထိအခါ ယဇ်ပရာဟိတ်မင်းသည် တပည့် ေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊

ေဒသနာေတာ်ကိ၎င်း အေကာင်း ပ၍ ေယ ကိ ေမးြမန်းစစ်ေကာ၏။ ၂၀

ေယ ကလည်း၊ ငါသည်ေလာက၌ ထင် ှ ားစွာေဟာေြပာ ပီ။ ယဒလအေပါင်းတိ့

စည်းေဝးရာတရား စရပ်၌၎င်း၊ ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊ အစဥ်မြပတ်ဆံးမသဝါဒေပး ပီ။

မထင် ှ ားဘဲ အလင်းမေဟာမေြပာ။ ၂၁ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ေမးြမန်းသနည်း၊

ငါသည် အဘယ်သိ့ ေဟာေြပာသည်ကိ ကားနာေသာသတိ့ကိ ေမးြမန်းေလာ့။

ငါေြပာေသာစကားကိ ထိသတိ့သည် သိက၏ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂

ထိသိ့မိန့်ေတာ်မလ င်၊ အနီးအပါး၌ရပ်ေနေသာ မင်းလလင်တေယာက်က၊

သင်သည် ယဇ်ပရာဟိတ် မင်းကိ ဤသိ့ြပန်ေြပာရာသေလာဟဆိလျက်

ေယ ကိ ိက်ေလ၏။ ၂၃ ေယ ကလည်း၊ ငါ့စကားမမှန်လ င်မမှန်ေကာင်းကိြပပါ

မှန်လ င်ငါ့ကိအဘယ်ေကာင့် ိက်သနည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄ အ တ်မင်းသည်

ကိယ်ေတာ်ကိချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိသည်အတိင်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ကယာဖထံသိ့

ပိ့ေစခ့ဲ ပီ။ ၂၅ ှ ိမန်ေပတ သည် ရပ်၍မီးလံလျက်ေနသည်တွင် အချို ့ေသာသတိ့က၊

သင်သည် သ၏တပည့် တိ့ အဝင်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာဟ ေမးလ င်၊ မဟတ်ဘးဟ

ေပတ ြငင်းေလ၏။ ၂၆ ေပတ ခတ်၍ နား ွက်ြပတ်ေသာသ ှ င့် ေပါက်ေဘာ်ေတာ်ေသာ

ယဇ်ပရာဟိတ်မင်း၏ ကန်တ ေယာက်က၊ သင်သည် ဥယျာဥ်၌ ေယ ှ င့်အတ ှ ိသည်ကိ

ငါြမင်ခ့ဲ ပီမဟတ်ေလာဟဆိလင်၊ ၂၇ ေပတ သည် တဖန်ြငင်းြပန်ေလ၏၊

ထိခဏြခင်းတွင် ကက်တွန်၏။ ၂၈ နံနက်အချိန်ေရာက်လ င်၊ ေယ ကိ ကယာဖထမှ

အိမ်ေတာ်ဦးသိ့ေဆာင်သွား က၏။ ထိသတိ့သည် အာပတ် ှ င့်ကင်းလွတ်၍

ပသခါပဲွကိ ခံရမည်အေကာင်း။ အိမ်ေတာ်ဦးထဲသိ့ ကိယ်တိင်မဝင် က။ ၂၉

ထိေကာင့် ပိလတ်မင်းသည် သတိ့ ှ ိရာသိ့ထွက်၍ ဤသ၌အဘယ်အြပစ်ကိ

တင် ကသနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ၃၀ ဤသသည်လဆိးမဟတ်လ င် အက ်ပ်တိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၌မအပ်ပါဟေလာက်က၏။ ၃၁ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သကိ့ယ၍ သင်တိ့

ဓမသတ်အတိင်းစီရင် ကဟဆိ၏။ ယဒလတိ့ကလည်း၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်သကိမ

မသတ်ပိင်ပါဟေလာက်က၏။ ၃၂ ထိသိ့ေလာက်ေသာ်၊ ေယ သည်အဘယ်သိ့

မိမိေသရမည်အရိပ်ကိေပး၍၊ မိန့်ေတာ်မေသာစကား ေတာ် ြပည့်စံမည်အေကာင်းတည်း။

၃၃ ပိလတ်မင်းသည် အိမ်ေတာ်ဦးထဲသိ့တဖန်ဝင်၍ေယ ကိေခ ပီးလ င်၊ သင်သည်

ယဒ ှ င်ဘရင် မှန် သေလာဟေမး၏။ ၃၄ ေယ ကလည်း၊ မင်း ကီးသည်

ကိယ်အလိအေလျာက် ဤသိ့ေမးသေလာ၊ သိ့မဟတ် သတပါးတိ့သည် ငါ၏အေကာင်းကိ

ေလာက်ကပီေလာဟ ေမးေတာ်မ၏။ ၃၅ ပိလတ်မင်းက၊ ငါသည်ယဒလြဖစ်သေလာ။

သင်၏လမျိုး ျင့်တကွ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည် သင့် ကိငါ၌အပ်ကပီ။

သင်သည် အဘယ်သိ့ ပမိသနည်းဟေမးလ င်၊ ၃၆ ေယ က၊ ငါ၏ ိင်ငံသည်

ဤေလာက ှ င့် မစပ်ဆိင်။ ငါ၏ ိင်ငံသည် ဤေလာက ှ င့် စပ်ဆိင်လ င်၊ ငါသည်

ယဒလတိ့လက်သိ့မေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ငါ၏လတိ့သည် တိက်လှန် ကလိမ့်မည်။

ယခမကား ငါ၏ ိင်ငံ သည် ဤေဒသအရပ် ှ င့် မစပ်ဆိင်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၇

ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င် သင်သည် ှ င်ဘရင်မှန်သေလာဟေမးေသာ်၊ ေယ က၊

မင်း ကီး ေမးသည်အတိင်း ငါသည် ှ င်ဘရင်မှန်၏။ သမာတရားဘက်၌
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သက်ေသခံြခင်းငှါ ငါသည်ေမွးဘွားြခင်းကိခံ၍ ဤေလာကသိ့ ကလာ ပီ။

သမာတရား ှ င့် စပ်ဆိင်သမ ေသာသတိ့သည် ငါ့စကားကိနားေထာင် ကသည်ဟ မိန့်

ေတာ်မ၏။ ၃၈ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သမာတရားကား အဘယ်သိ့နည်းဟေမး ပီးမှ

တဖန်ယဒလတိ့ ှ ိရာသိ့ထွက်၍၊ ဤသ၌အဘယ်အြပစ်ကိမ ငါမေတွ။့ ၃၉ ပသခါပဲွ၌

လတေယာက်ကိသင်တိ့အားငါလတ် မဲထံးစံ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ယဒ ှ င်ဘရင်ကိလတ်ေစချင်

သေလာဟ ေမးလ င်၊ ၄၀ တဖန်လအေပါင်းတိ့က၊ ဤသကိ မလတ်ေစချင်ပါ၊

ဗာရဗကိ လတ်ေစချင်ပါသည်ဟ ေအာ်ဟစ်၍ ေလာက်ဆိက၏။ ထိဗာရဗကား

လတ်ေစချင်ပါသည်ဟေအာ်ဟစ်၍ေလာက်ဆိက၏။ ထိဗရဗကား ထားြပြဖစ် သတည်း။

၁၉ ထိအခါ ပိလတ်မင်းသည် ေယ ကိယ၍ ိက် ပီးမှ၊ ၂ စစ်သရဲတိ့သည်

ဆးပင် ှ င့် ရက်ေသာ ဦးရစ်ကိေခါင်းေတာ်၌တင်၍၊ နီေမာင်းေသာဝတ်လံ ှ င့်

ခံေစ ပီးလ င်၊ ၃ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် မဂလာ ှ ိေစသတည်းဟဆိ၍

ိက်ပတ်က၏။ ၄ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ ဤသ၌အဘယ်အြပစ်ကိမ ငါမေတွေ့ကာင်းကိ

သင်တိ့သိေစြခင်းငှါ၊ သကိ့ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါထတ်ြပသည်ဟဆိ၏။ ၅

ထိအခါ ေယ သည် ဆးပင်ဦးရစ် ှ င့် နီးေမာင်းေသာဝတ်လံတိ့ကိဝတ်လျက်

အြပင်သိ့ထွက် ကေတာ် မ၏။ ပိလတ်မင်းကလည်း သကိ့ကည့် ကေလာ့ဟိဆိ၏။ ၆

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လလင်များတိ့က၊ ထိသကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားပါ၊

ိက်ထားပါ ဟ ဟစ်ေကာ် က၏။ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင်တိ့သည် သကိ့ယ၍

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားက။ ငါသည် သ၌အြပစ်ကိ မေတွဟ့ဆိလ င်၊ ၇ယဒလတိ့က၊

ဤသသည်ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာေကာင့် အက ်ပ်တိ့၌ ှ ိေသာ

ဓမသတ်အတိင်း ေသထိက်ပါသည်ဟေလာက်က၏။ ၈ ထိစကားကိကားလ င်

ပိလတ်မင်းသည်သာ၍ ေကာက်သြဖင့် ၊ အိမ်ေတာ်ဦးထဲသိ့ ဝင်ြပန်၍၊ ၉ ေယ အား၊

သင်သည် အဘယ်ကြဖစ်သနည်းဟေမးလ င်၊ တခွန်းကိမ ြပန်ေတာ်မမ၊ ၁၀

ပိလတ်မင်းကလည်း၊ ငါ ှ င့် စကားမေြပာသေလာ။ ငါသည် သင့် ကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိက်ထားပိင် သည်ကိ၎င်း၊ လတ်ပိင်သည်ကိ၎င်း၊ သင်မသိေလာဟဆိေသာ်၊ ၁၁

အထက်အရပ်မှအခွင့် ကိ မရလ င်မင်း ကီးသည် ငါ့ကိအဘယ်သိ့မ မ ပပိင်။ ထိေကာင့် ငါ့ကိ

မင်း ကီး လက်သိ့ အပ် ှ ံ ေသာသသည်သာ၍ ကီးေသာအြပစ် ှ ိသည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိအခါမှစ၍ ပိလတ်မင်းသည် ကိယ်ေတာ်ကိလတ်ြခင်းငှါ

ှ ာ ကံေလ၏။ ယဒလတိ့ကလည်း၊ ထိသကိ လတ်လ င် ကိယ်ေတာ်သည်

ကဲသာဘရင်၏အေဆွမဟတ်ပါ။ ှ င်ဘရင်လပ်ေသာသမည်သည်ကား၊ ကဲသာ

ဘရင်၏ရန်သြဖစ်ပါသည်ဟ ေလာက်က၏။ ၁၃ ထိစကားကိကားလ င်

ပိလတ်မင်းသည် ေယ ကိြပင်သိ့ထတ် ပီးမှ၊ ေဟ ဗဲစကားအားြဖင့် ဂဗသ အမည် ှ ိ၍

ေကျာက်ခင်းဟေခေဝေသာအရပ်၌ တရားပလင်ေပ မှာထိင်ေလ၏။ ၁၄ ထိေနအ့ချိန်ကား၊

ပသခါအဘိတ်ေန့ တစ်ချက်တီးအချိန်ေလာက် ှ ိ၏။ ပိလတ်မင်းကလည်၊ သင်တိ့၏

ှ င်ဘရင်ကိ ကည့် ကေလာ့ဟ ယဒလတိ့အား ေြပာဆိလ င်၊ ၁၅ ထိသကိထတ်ပါ။

ထတ်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားပါဟ လအများဟစ်ေကာ်က၏။

ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင်တိ့၏ ှ င်ဘရင်ကိ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားရမည်ေလာဟ

ေမးြပန်လ င်၊ ယဇ်ပရာဟိတ်အ ကီးတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့၌ ကဲသာဘရင်မှတပါး

အဘယ် ှ င်ဘရင်မ မ ှ ိဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၁၆ ထိအခါ ပိလတ်မင်းသည်

ေယ ကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားေစြခင်းငှါ ထိသတိ့လက်သိ့ အပ် သြဖင့် ၊

သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိယ၍ထတ်သွား က၏။ ၁၇ ကိယ်ေတာ်သည်

မိမိလက်ဝါးကပ်တိင်ကိထမ်းလက် ဦးေခါင်းခံွအရပ်ဟ၍ တွင်ေသာအရပ်သိ့ ထွက်

ေတာ်မ၏။ ထိအရပ်ကား၊ ေဟ ဗဲစကားအားြဖင့် ေဂါလေဂါသအမည် ှ ိ၏။ ၁၈ ထိအရပ်၌

ကိယ်ေတာ်ကိ အြခားေသာသ ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထား က၏။

ထိသ ှ စ်ေယာက်အလယ်မှာ ေယ သည် ေနရာကျသတည်း။ ၁၉ ပိလတ်မင်းသည်လည်း

ကမည်းလိပ်စာကိေရး၍ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်၌ တပ်ေလ၏။ လိပ်စာချက်ဟ

မကား၊ ယဒ ှ င်ဘရင်၊ နာဇရက် မိသ့ားေယ ဟ ေရးထားသတည်း။ ၂၀

ေယ ကိလက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားေသာအရပ်သည် မိ ့ ှ င့် နီးသည်ြဖစ်၍၊ ထိလိပ်စာကိ

ေဟဗဲ ဘာသာ၊ ေဟလသဘာသာ၊ ေရာမဘာသာအားြဖင့် ေရးထားေသာေကာင့်

ယဒလများတိ့သည် ဘတ်က၏။ ၂၁ ထိေကာင့်ယဒယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့သည်

ပိလတ်မင်းထံသိ့ဝင်၍၊ ယဒ ှ င်ဘရင်ဟ မေရးပါ ှ င့် ။ ငါသည်ယဒ ှ င်ဘရင်ြဖစ်သည်ဟ

သဆိေကာင်းကိ ေရးေတာ်မပါဟေလာက်ကလင်၊ ၂၂ ပိလတ်မင်းက၊

ငါေရး ပီးေသာအရာကိ ငါေရး ပီဟ ြပန်ဆိ၏။ ၂၃ စစ်သရဲတိ့သည်

ေယ ကိလက်ဝါးကပ်တိင်၌ ိက်ထား ပီးမှ၊ အဝတ်ေတာ်တိ့ကိ ေလးပိင်းပိင်း၍

တေယာက်တပိင်းစီ ယကေလ၏။ အတွင်းအကျေတာ်ကား၊ မချုပ်ဘဲလျက်

အထက်စွန်းမှသည် ေအာက်စွန်း တိင်ေအာင် ရက်ေသာအကျြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ၂၄

ထိသတိ့က၊ အကျကိမဆတ်က ှ င့် ။ အဘယ်သယရမည်ကိ စာေရးတံချ ကကန်အ့ံဟ

အချင်းချင်း ဆိ က၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သတိ့သည် အက ်ပ်အဝတ်ကိ

အချင်းချင်းေဝဖန်၍ အက ်ပ်အကျကိ စာေရးတံချ ကပါ၏ဟေသာ

အချက်စကားကိြပည့်စံေစ၍၊ စစ်သရဲတိ့သည် ထိသိ့ ပက၏။ ၂၅ ေယ ၏

လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်နားမှာ မယ်ေတာ် ှ င့် မယ်ေတာ်၏ညီမြဖစ်ေသာ

ကေလာဖ၏မယား မာရိ ှ င့် မာဂဒလမာရိတိ့သည် ရပ်ေနက၏။ ၂၆ ထိအခါ

မယ်ေတာ် ှ င့် ချစ်ေတာ်မေသာတပည့်ေတာ်သည် အနားမှာရပ်ေနသည်ကိ ေယ သည် ြမင်

ေတာ်မလ င်၊ မယ်ေတာ်အား၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင်၏သားကိ ကည့်ပါဟ၍၎င်း၊ ၂၇

တပည့် ေတာ်အားလည်း၊ သင်၏အမိကိကည့် ပါဟ၍၎င်း မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိအခါမှစ၍

ထိတပည့် ေတာ် သည် မယ်ေတာ်ကိမိမိအိမ်၌ သိမ်းထား၏။ ၂၈ ထိေနာက်မှ

ကျမ်းစာြပည့်စံေစြခင်းငှါ အမ ှ ိသမကန်စင် ပီးသည်ကိ သိေတာ်မလ င်၊ ေရငတ်သည်ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၉ ထိအရပ်၌ပံးရည် ှ င့် ြပည့် ေသာ အိးတလံး ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

ထိသတိ့သည် ေရမိတေထွးကိပံရည် ှ င့် ြပည့် ေစ ပီးလ င်၊ ဟဿပ်ပင်

အကိင်းဖျား၌တပ်၍ ခံတွင်းေတာ်သိ့ကပ်ထားက၏။ ၃၀ ေယ သည် ပံရည်ကိခံ ပီးမှ၊

အမ ပီး ပီဟ မိန့်ေတာ်မလျက်၊ ေခါင်းေတာ်ကိ ငိက်ဆိက် တ်၍ အသက်

ေတာ်ကိ စွန့်ေတာ်မ၏။ ၃၁ ထိေနသ့ည် အဘိတ်ေန့ြဖစ်၍၊ နက်ြဖန်ေနလ့ည်း

ကီးြမတ်ေသာဥပသ်ေန့ြဖစ်သည်ကိ ယဒလတိ့သည် ေထာက်၍၊ အေလာင်းေကာင်တိ့ကိ

ဥပသ်ေန့၌ လက်ဝါးကပ်တိင်ေပ မှာ မ ှ ိေစြခင်းငှါ ပိလတ်မင်းထံသိ့ဝင် ပီးလ င်၊

ေြခကိချိုး၍ ထိအေလာင်းေကာင်တိ့ကိ ယသွားရမည်အေကာင်း အခွင့် ေတာင်း က၏။ ၃၂

ထိအခါစစ်သရဲတိ့သည် သွား၍ကိယ်ေတာ် ှ င့်အတ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ

ိက်ထားေသာသ ှ စ် ေယာက်တိ့၏ ေြခကိချိုးေလ၏။ ၃၃ ေယ ထံသိ့ေရာက်၍

အသက်မ ှ ိေ ကာင်းကိ ြမင်လ င်ေြခကိ မချိုးဘဲ၊ ၃၄ စစ်သရဲတေယာက်သည်

နံေဖးေတာ်ကိ လံှ ှ င့် ထိးေဖာက်၍ ေသွး ှ င့် ေရသည်ချက်ြခင်းထွက်လာ၏။ ၃၅

ထိအေကာင်းအရာကိြမင်ေသာသသည် သက်ေသခံ၏။သ၏သက်ေသခံချက်သည်လည်း

မှန်ေပ၏။ သင်တိ့သည်ယံကည်မည်အေကာင်း၊ သေြပာေသာစကားမှန်သည်ကိ

သသိ၏။ ၃၆ ထိအေကာင်းအရာကား၊ သ၏အ ိးကိ မချိုးရဟ

ကျမ်းစာလာချက်ြပည့် စံမည်အေကာင်းတည်း။ ၃၇ တဖန်ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

ထိသတိ့သည် မိမိတိ့ ထိးေဖာက်ေသာသကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်ဟ လာ၏။

၃၈ ထိေနာက်မှ အရိမသဲ မိသ့ားေယာသပ်သည် ယဒလတိ့ကိေကာက်၍

မထင်မ ှ ားတပည့်ေတာ်ြဖစ် သည် ှ င့် ၊ ပိလတ်မင်းထံသိ့ဝင်၍ ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိ

ယသွားမည်အေကာင်းအခွင့် ေတာင်း၏။ ပိလတ်မင်းအခွင့် ေပးလ င်၊ ထိသသည်သွား၍

ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိယေလ၏။ ၃၉အထက်ကညဥ့်အခါ ေယ ထံသိ့လာေသာ

နိေကာဒင်သည်လည်း၊ အခွက်သံးဆယ်မ ေလာက်အချိန် ှ ိေသာမရန် ှ င့် အေကျာ်ကိ

ေရာေ ှ ာေသာ နံသ့ာေပျာင်းကိ ေဆာင်လျက်လာ၏။ ၄၀ ထိသတိ့သည်

ေယ ၏အေလာင်းေတာ်ကိယ၍၊ ယဒလတိ့၏ သဂဟ်ြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာြပင်ဆင်ြခင်း

ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း နံသ့ာမျိုး ှ င့်တကွ ပိတ်ပဆိးြဖင့် အေလာင်းေတာ်ကိ ပတ်ရစ်က၏။

၄၁ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားေသာအရပ်တွင်ဥယျာဥ် ှ ိ၏။ ထိဥယျာဥ်တွင်

တေယာက်ကိမ မသဂဟ် ဘးေသာ သချုင်းတွင်းသစ် ှ ိ၏။ ၄၂ ယဒလတိ့၏

အဘိတ်ေန့ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ အနီးအပါးတွင် ှ ိေသာ ထိသချုင်းအတွင်း၌ အေလာင်း

ေတာ်ကိထားက၏။
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၂၀ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က်၊ မိဃ်းမလင်းမီှ ေစာေစာအချိန်၌

မာဂဒလမာရိသည် သချုင်းေတာ်သိ့ သွား၍ တွင်းဝ၌ပိတ်ေသာ ေကျာက်သည်

ေ လ့ျက် ှ ိသည်ကိြမင်လ င်၊ ၂ ှ ိမန်ေပတ ှ င့် ေယ ချစ်ေတာ်မေသာ

အြခားတပည့် ေတာ်ဆီသိ့ ေြပးသွား၍၊ သချုင်းေတာ်မှ သခင်ကိယသွား က ပီ။

အဘယ်မှာထားကသည်ကိ မသိဟေြပာဆိ၏။ ၃ ထိအခါေပတ ှ င့် အြခားေသာ

တပည့် ေတာ်သည်ထွက်၍ သချုင်းေတာ်သိ့သွား က၏။ ၄ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

အတေြပးသည်တွင် အြခားေသာတပည့်ေတာ်သည် ေပတ ကိလွန်၍ သချုင်းေတာ်သိ့

အရင်ေရာက်သည် ှ ိေသာ်၊ ငံ့၍ကည့်သြဖင့် ၊ ၅ ပိတ်ပဆိးရစ်သည်ကိြမင်လ င်၊

မဝင်ဘဲေန၏။ ၆ ှ ိမန်ေပ သည်ေနာက်သိ့လိက်၍ ေရာက်ေသာအခါ တွင်းထဲသိ့ဝင်လ င်၊

ပိတ်ပဆိး ှ ိရစ်သည်ကိ၎င်း၊ ၇ ေခါင်းေတာ်၌ ှ ိေသာပဝါသည် ပိတ်ပဆိး ှ င့်အတမ ှ ိဘဲ

တြခားစီလိပ်လျက် ှ ိသည်ကိ၎င်း ြမင်ေလ၏။ ၈ ထိအခါသချုင်းေတာ်သိ့

အရင်ေရာက်ေသာအြခားတပည့်ေတာ်သည် ဝင်၍ြမင်သြဖင့် ယံေလ၏။ ၉

ကိယ်ေတာ်သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ရမည်ဟေသာ ကျမ်းစကားကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

နားမလည် ကေသး။ ၁၀ ေနာက်မှထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် မိမိတိ့အေပါင်းအသင်း ှ ိရာသိ့

ြပန်သွား က၏။ ၁၁ မာရိသည် သချုင်းေတာ်အနားမှာ ငိေကးလျက်ရပ်ေန၏။

ငိေကးစဥ် ငံ၍တွင်းထဲသိ့ ကည့်လ င်၊ ၁၂ ေကာင်းကင်တမန် ှ စ်ပါးတိ့သည်

ြဖူေသာအဝတ်ကိဝတ်ဆင်လျက်၊ ေယ ၏အေလာင်းေတာ် ေလျာင်း ရာအရပ်၊

ေခါင်းရင်း၌တပါး၊ ေြခရင်း၌တပါး ထိင် ကသည်ကိြမင်ေလ၏။ ၁၃ ထိသတိ့က၊

အချင်းမိန်းမ၊ အဘယ်ေကာင့် ငိေ ကးသနည်းဟေမးလ င်၊ ကန်မ၏သခင်ကိ ယသွား

က ပီ။ အဘယ်မှာထားကသည်ကိ မသိပါဟေြပာဆိ၏။ ၁၄ ထိသိ့ဆိ ပီးမှ

ေနာက်သိ့လှည့်လ င်၊ ေယ ရပ်လျက်ေနေတာ်မသည်ကိ ြမင်ေသာ်လည်း ေယ ြဖစ်

ေတာ်မသည်ကိမသိ။ ၁၅ ေယ ကလည်း၊ အချင်းမိန်းမ၊ အဘယ်ေကာင့် ငိေကးသနည်း။

အဘယ်သကိ ှ ာသနည်းဟ ေမးေတာ် မ၏။ မာရိက၊ သင်သည်သကိ့

ေဆာင်သွားသည်မှန်လ င် အဘယ်မှာထားသည်ကိ ကန်မအားေြပာပါ။ ကန်မ

ယသွားပါမည်အ ှ င်ဟ၊ ထိသကိ ဥယျာဥ်ေစာင့် ြဖစ်သည်ဟထင်မှတ်လျက်ဆိ၏။ ၁၆

ေယ ကလည်း၊ မာရိဟေခေတာ်မလ င်၊ မာရိသည်လှည့် ၍ ရဗုနိဟ ထးေလ၏။

ရဗုနိအနက်ကား၊ အ ှ င်ဘရားဟ ဆိလိသတည်း။ ၁၇ ေယ ကလည်း၊ ငါ့ကိမဘက် ှ င့် ဦး။

ငါသည် ငါ့ခမည်းေတာ်ထံသိ့ မတက်ရေသး။ ငါ့ညီတိ့ ှ ိရာသိ့ သွားေလာ့။

ငါ၏ခမည်းေတာ်တည်းဟေသာသင်တိ့၏ခမည်းေတာ်၊ ငါ၏ဘရားသခင်တည်းဟေသာ

သင်တိ့၏ ဘရားသခင်ထံေတာ်သိ့ ငါတက်ရမည်အေကာင်းအရာကိ

ကားေြပာေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ၁၈ မာဂဒလမာရိသည်

သွား၍မိမိသည် သခင်ကိေတွ့ြမင်သည်ကိ၎င်း၊ ထိသိ့မိန့်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

တပည့်ေတာ်တိ့အား ကားေြပာေလ၏။ ၁၉ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က်ြဖစ်ေသာ ထိေန့၌

ညအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ ယဒလတိ့ကိေကာက်၍ တံခါးများကိပိတ်ထားလျက်၊

တပည့် ေတာ်တိ့သည် စည်းေဝး ကေသာအရပ်သိ့ ေယ သည်ကလာ၍ အလယ်မှာ

ရပ်ေတာ်မလျက်၊ သင်တိ့၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေစတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ထိသိ့မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ လက်ေတာ် ှ င့် နံေဖးေတာ်ကိြပေတာ်မ၏။ တပည့် ေတာ်တိ့သည်

သခင်ကိြမင်လ င် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၁ တဖန်ေယ က၊ သင်တိ့၌

ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေစသတည်း။ ခမည်းေတာ်သည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည် နည်းတ၊

သင်တိ့ကိ ငါေစလတ်သည်ဟ မိန့်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ ၂၂ ထိသတိ့အေပ ၌ မတ်လျက်၊

သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ခံ ကေလာ့။ ၂၃ အကင်သ၏အြပစ်ကိ

သင်တိ့လတ်လ င်၊ ထိသသည် အြပစ်လတ်လျက် ှ ိ၏။ အကင်သ၏အြပစ်ကိ

သင်တိ့တည်ေစလ င်၊ ထိသသည် အြပစ်တည်လျက် ှ ိ၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိသိ့ ေယ သည်ကလာေတာ်မေသာအခါ တမန်ေတာ်တကျိပ် ှ စ်ပါးအဝင်၊

ဒိဒမဟအမည် ှ ိေသာ ေသာမသည်ထိတပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတမ ှ ိ။ ၂၅ ထိသတိ့ကလည်း၊

အက ်ပ်တိ့သည်သခင်ကိ ြမင်ရက ပီဟ ေသာမအားေြပာဆိကလင်၊ ေသာမက၊

လက်ေတာ်၌သံ ိက်ရာချက်ကိမြမင်၊ သံ ိက်ရာချက်ကိ လက် ိး ှ င့် မတိ့မစမ်း၊

နံေဖးေတာ်ကိလည်း လက် ှ င့် မစမ်းမသပ်ရလ င် အက ်ပ်မယံဟဆိ၏။ ၂၆ ထိေနာက်

ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည် တဖန်အထဲမှာ ှ ိ က၍ ေသာမလည်းပါ၏။

တံခါးများကိ ပိတ်ထားစဥ်အခါ၊ ေယ သည်ကလာ၍ အလယ်မှာရပ်ေတာ်မလ က်၊

သင်တိ့၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေစ သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ထိအခါ ေသာမအား၊

သင်၏လက် ိးကိဆန့်၍ ငါ့လက်ကိကည့်ေလာ့။ သင်၏လက်ကိဆန့်၍ ငါ့

နံေဖးကိ စမ်းသပ်ေလာ့။ ယံမှားြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ ယံေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈

ေသာမကလည်း၊ အက ်ပ်၏အ ှ င်၊ အက ်ပ်၏ ဘရားသခင်ပါတကားဟ

ြပန်၍ေလာက်၏။ ၂၉ ေယ ကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ကိြမင်ေသာေကာင့် ယံြခင်း ှ ိ၏။

ငါ့ကိမြမင်ဘဲယံေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၃၀

ဤကျမ်းစာ၌ ေရး၍မထားေသာအြခားနိမိတ်လကဏာအများတိ့ကိလည်း

ေယ သည်တပည့် ေတာ်တိ့ မျက်ေမှာက်၌ြပေတာ်မ၏။ ၃၁ ေယ သည်

ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့သည် ယံ

မည်အေကာင်း၊ ထိသိ့ယံ၍နာမေတာ်အားြဖင့် အသက်ကိရမည်အေကာင်း၊ ဤမ ေလာက်

ေရးထားလျက် ှ ိသတည်း။

၂၁ တဖန်ေယ သည် တိေဗရိအိင်နားမှာ တပည့် ေတာ်တိ့အား

ကိယ်ကိြပေတာ်မ၏။ ြပေတာ်မသည် အေကာင်းအရာဟမကား၊ ၂

ှ ိမန်ေပတ ှ င့် ဒိဒမဟအမည် ှ ိေသာ ေသာမ၊ ဂါလိလဲြပည် ကာန မိသ့ား နာသေနလ၊

ေဇေဗဒဲ၏ သား ှ စ်ေယာက်၊ အြခားေသာတပည့် ေတာ် ှ စ်ေယာက်တိ့သည်

အတ ှ ိ က၏။ ၃ ှ ိမန်ေပတ က၊ က ်ပ်သည် ငါးဘမ်းသွားမည်ဟဆိလ င်၊

ထိသတိ့က၊ အက ်ပ်တိ့လည်းလိက်မည်ဟ ေြပာဆိသည် ှ င့် ထွက်သွား က၏။

ချက်ြခင်းေလှထဲသိ့ဝင်၍ ထိညဥ့်တွင် တေကာင်ကိမ မရက။ ၄

နံနက်ေရာက်ေသာအခါ ေယ သည်ကမ်းနားမှာရပ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်

ေယ ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ တပည့်ေတာ်တိ့သည် မသိက။ ၅ ေယ ကလည်း၊ ချစ်သားတိ၊့

စားစရာတစံတခ ှ ိသေလာဟ ေမးေတာ်မလ င်၊ မ ှ ိပါဟြပန်ေြပာက၏။ ၆တဖန်ေယ က၊

ေလှလက်ျားဘက်၌ ပိက်ကွန်ကိပစ်ချေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င် ရလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ

သည်အတိင်း၊ ထိသတိ့သည် ပစ်ချ၍များစွာေသာငါးတိ့ကိ အပ်မိေသာေကာင့် ၊

ပိက်ကွန်ကိဆဲွ၍မရ ိင်။ ၇ ထိအခါ ေယ ချစ်ေတာ်မေသာတပည့် ေတာ်က၊

ငါတိ့သခင်ေပတည်းဟ ေပတ အားေြပာဆိ၏။ သခင်ြဖစ်ေကာင်းကိ ှ ိမန်ေပတ သည်

ကားလ င်၊ အဝတ်ကိ မ ခံဘဲ ှ ိလျက် အေပအကျကိသာ ဝတ်စည်း၍ အိင်ထဲသိ့

ဆင်းေလ၏။ ၈ အြခားေသာ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ကမ်း ှ င့် မနီးမေဝး

အလံငါးဆယ်ေလာက်ကွာသည်ြဖစ်၍၊ ငါးများ ှ င့် ပိက်ကွန်ကိ ဆဲွငင်လျက်ေလှစီး၍

လာက၏။ ၉ ကန်းေပ သိ့ေရာက်ေသာအခါ မီးခဲပံကိ၎င်း၊ ကင်ထားေသာငါးကိ၎င်း၊

မန့်ကိ၎င်းေတွ့ြမင် က၏။ ၁၀ ေယ ကလည်း၊ ယခရေသာငါးအချို ့ကိ

ယခ့ဲကဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ှ ိမန်ေပတ သည် ေလှေပ သိ့တက်၍၊

ငါး ကီးတရာငါးဆယ်သံးေကာင် ှ င့် ြပည့်လျက် ှ ိေသာ ပိက် ကွန်ကိ ကန်းေပ သိ့

ဆဲွတင်ေလ၏။ ထိမ ေလာက် များေသာ်လည်း ပိက်ကွန်သည် မစတ်မြပတ် ှ ိ၏။ ၁၂

ေယ ကည်း၊ လာ၍နံနက်စာကိစားကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ သခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ

တပည့် ေတာ်တိ့သည် သိကေသာေကာင့် ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်နည်းဟ၍

တစံတေယာက်မ မေမးမေလာက်ဝ့ံ က။ ၁၃ ေယ သည် လာ၍မန့် ှ င့် ငါးကိယ ပီးလ င်

သတိ့အား ေပးေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိြပေတာ်မြခင်းကား၊ ေယ သည်ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်၊ တပည့် ေတာ်တိ့အား ကိယ်ကိ သံး ကိမ်ေြမာက်ေသာ

ြပေတာ်မြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၁၅ နံနက်စာကိ စားကသည်ေနာက်၊ ေယ က၊ ေယာန၏သား

ှ ိမန်၊ ဤသတိ့သည် ငါ့ကိ ချစ်သည်ထက် သင်သည်သာ၍ချစ်သေလာဟ

ှ ိမန်ေပတ အားေမးေတာ်မလ င်၊ ဟတ်ပါ၏သခင်။ ကိယ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်

ချစ်သည်ကိ ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ငါ၏သိးသငယ်တိ့ကိ

ေကးေမွးေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၆တဖန်ေယ က၊ ေယာန၏သား ှ ိမန်၊ သင်သည်

ငါ့ကိချစ်သေလာဟ ဒတိယအ ကိမ်ေမးေတာ်မလ င်၊ ဟတ်ပါ၏သခင်။ ကိယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ချစ်သည်ကိ ကိယ်ေတာ်သိေတာ်မ၏ဟေလာက်ေသာ်၊ ငါ၏ သိး တိ့ကိ

ထိန်းေလာ့ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇ ေယ ကလည်း၊ ေယာန၏သား ှ ိမန်၊ သင်သည်

ငါ့ကိချစ်သေလာဟ တတိယအ ကိမ်ေမးေတာ်မလ င်၊ သင်သည်ငါ့ကိချစ်သေလာဟ

သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ေမးေတာ်မေသာေကာင့် ေပတ သည်စိတ်နာသြဖင့် ၊
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သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိသိေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ

အက ်ပ်ချစ်သည်ကိ ကိယ်ေတာ် သိေတာ်မ၏ဟ ေလာက်ေသာ်၊ ေယ က၊

ငါ၏သိးတိ့ကိ ေကးေမွးေလာ့။ ၁၈ ငါအမှန်အကန်ဆိသည်ကား၊ ဥင်သည်ပျိုေသာ

အသက် ှ ိစဥ်ကိယ်ကိကိယ်ပတ်စည်း၍ အလိ ှ ိရာ အရပ်ရပ်သိ့ သွားလာတတ်၏။

သင်သည် အိေသာအခါ လက် ှ စ်ဘက်ကိဆန့် ပီးလ င်၊ သတပါးသည် သင့် ကိ ပတ်စည်း၍

သင်အလိမ ှ ိရာအရပ်သိ့ ယသွားလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၉ တိသိ့မိန့်ေတာ်မေသာ်၊

အဘယ်သိ့ေသာေသြခင်းအားြဖင့် ေပတ သည် ဘရားသခင်၏ဘန်းေတာ်ကိ

ထင် ှ ားေစမည်အရိပ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိသိ့ မိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ

ေပတ အား မိန့်ေတာ်ြပန်၏။ ၂၀ ေယ ချစ်ေတာ်မ၍ အထက်ကညစာစားေသာအခါ၌

ရင်ေတာ်ကိမီှ၍ေလျာင်းလျက်၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ အပ် ှ ံ ေသာသကားအဘယ်သနည်းဟ

ေမးေသာတပည့် ေတာ်သည်လည်း ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက် သည်ကိ

ေပတ သည်လှည့် ၍ြမင်လ င်၊ ၂၁သခင်၊ ဤသ၌ အဘယ်သိ့ြဖစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟ

ေမးေလာက်ေသာ်၊ ၂၂ ေယ က၊ ငါကလာသည်ကာလတိင်ေအာင် ထိသကိေနေစြခင်းငှါ

ငါအလိ ှ ိလ င် သင်သည် အဘယ် သိ့ဆိင်သနည်း။ သင်မကား ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိစကားေတာ်ကိေထာက်လ င်၊ ညီအစ်ကိတိ့က၊ ထိတပည့်ေတာ်သည်

မေသရဟအ ှံ ့အြပား ေြပာဆိ က၏။ သိ့ေသာ်လည်း ထိသသည်မေသရဟ

ေယ မိန့်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ငါ ကလာသည် ကာလတိင်ေအာင် ထိသကိေနေစြခင်းငှါ

ငါအလိ ှ ိလ င်သင်သည် အဘယ်သိ့ဆိင်သနည်းဟ မိန့်ေတာ်မသတည်း။ ၂၄

ထိတပည့်ေတာ်ကား၊ ဤအေကာင်းအရာတိ့ကိ သက်ေသခံ၍ ေရးထားေသာသြဖစ်၏။

၂၅ သ၏သက်ေသခံချက်မှန်သည်ကိ ငါတိ့သိ က၏။ ေယ ပေတာ်မေသာ

အြခားအမအရာအများ ှ ိ ေသး၏။ ထိအမအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ အသီးအြခားေရးထားလ င်၊

ေြမ ကီးမဆ့ံ ိင်ေအာင် ကျမ်းစာများြပားလိမ့်မည် ဟထင်မှတ်ြခင်း ှ ိ၏။
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၁ အိေသာ်ဖိလ၊ ေယ သည် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ တမန်ေတာ်တိ့ကိ

ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် မှာထား ပီးမှ၊ ၂ အထက်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ

ခံေတာ်မသမ တိ့ကိထတ်ေဘာ်၍၊ အထက်ကျမ်းစာကိ ငါစီရင်ေရး ထားပါ ပီ။ ၃

အေသခံေတာ်မ ပီးလ င်၊ တမန်ေတာ်တိ့အား အရက်ေလးဆယ်ပတ်လံးကိယ်ကိြပ၍

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ့ကိ မိန့် မက်ေတာ်မလျက်၊

မိမိအသက် ှ င်သည်အေကာင်းကိ ခိင်ခ့ံေသာ သက်ေသအများအားြဖင့် ြပေတာ်မ၏။ ၄

ထိတမန်ေတာ်တိ့ကိ စေဝးေစေတာ်မ ပီးလ င်၊ ေယ ှ လင် မိမှ့မထွက်မသွားဘဲ

ခမည်းေတာ်၏ ဂတိ ကိင့ံေနမည်အေကာင်း မှာေတာ်မ၍၊ ထိဂတိေတာ်ကိ

ငါေဟာေြပာသြဖင့် သင်တိ့သည်ကားသိရကပီ။ ၅ ဂတိေတာ်အချက်ဟမကား၊

ေယာဟန်သည်ေရ၌ဗတိဇံကိေပး၏။ သင်တိ့သည် မကာမြမင့် မီှ သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်၌ ဗတိဇံကိခံရကလိမ့်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၆

ထိတမန်ေတာ်တိ့သည်လည်းစေဝး၍၊ သခင်ဘရား၊ ယခအခါကိယ်ေတာ်သည် ဣသေရလ

အမျိုးသား တိ့အား ိင်ငံကိြပန်ေပးေတာ်မမည်ေလာဟ ေမးေလာက်ကလင်၊ ၇

သခင်ဘရားက၊ ခမည်းေတာ်၏ တန်ခိးအားြဖင့် စီရင်ေတာ်မေသာအချိန်ကာလကိ

သိရေသာအခွင့် သည် သင်တိ့၌မ ှ ိ။ ၈ ထိသိ့မ ှ ိေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အေပ သိ့

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ဆင်းသက်ေသာအခါ သင်တိ့သည် တန်ခိးကိခံရ၍

ေယ ှ လင် မိမှ့စေသာ ယဒြပည်၊ ှ မာရ်ြပည်၊ ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင်

ငါ၏သက်ေသြဖစ် က လိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ တမန်ေတာ်တိ့သည်

ကည့် လျက်ေနကစဥ်၊ သခင်ဘရားသည် အထက်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံေတာ်

မ၍၊ မိဃ်းတိမ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိမျက်ကွယ်ေအာင် ခံယေလ၏။ ၁၀

ထိသိ့ ကေတာ်မသည်ကိ တမန်ေတာ်တိ့သည် ေကာင်းကင်သိ့ ေစ့ေစ့ကည့်ေမ ာ်လျက်

ေနကစဥ်တွင်၊ လ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် ြဖူစင်ေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်လျက်

တမန်ေတာ်တိ့အနားမှာေပလာ၍၊ ၁၁ အိဂါလိလဲလတိ၊့ အဘယ်ေကာင့် ေကာင်းကင်သိ့

ကည့် ေမ ာ်လျက်ေနကသနည်း။ သင်တိ့ ှ င့် ခွါ၍ ေကာင်းကင်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ

ခံေတာ်မေသာထိေယ သည် သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ ေကာင်းကင်သိ့ ကသွား

ေတာ်မသည်နည်းတ တဖန် ကလာေတာ်မလတ့ံ ဟေြပာဆိ၏။ ၁၂ ထိအခါ

ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် ဥပသ်ေနတ့ေနခ့ရီးသာကွာ၍ သံလွင်အမည် ှ ိေသာေတာင်မှ ေယ ှ လင်

မိသိ့့ တမန်ေတာ်တိ့သည် ြပန် က၏။ ၁၃ ေရာက်ကလင်၊ ေပတ ၊ ယာကပ်၊

ေယာဟန်၊ အေြ ၊ ဖိလိပု၊ ေသာမ၊ ဗာေသာလမဲ၊ မဿဲ၊ အာလဖဲ၏သားယာကပ်၊

ှ ိမန်ေဇလတ်၊ ယာကပ်ညီ ယဒတိ့သည် တည်းေနရာအိမ်အထက်ခန်းသိ့တက်က၏။

၁၄ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ေယ ၏မယ်ေတာ်မာရိမှစ၍

မိန်းမတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ညီေတာ်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊ တညီ တ ွတ်တည်း ကိးစား၍

ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက် ေနက၏။ ၁၅ ထိအခါအေရအတွက်အားြဖင့်

တရာ ှ စ်ဆယ်ေသာတပည့်ေတာ်တိ့၏အလယ်၌ ေပတ သည်ထ၍၊ ၁၆ ညီအစ်ကိတိ၊့

ေယ ကိဘမ်းဆီးေသာသတိ့အား လမ်းြပေသာယဒ ှ ကာ တ်ကိ ရည်မှတ်၍ သန့် ှ င်း

ေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်ဒါဝိဒ်မင်း၏ တ်ြဖင့် ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မ ှ င့် ေသာ

ကျမ်းစာချက်အတိင်း မြပည့်စံဘဲ မေနရ။ ၁၇ ထိသသည် ငါတိ့ ှ င့်

ေရတွက်ဝင်ြခင်းသိ့ေရာက်၍ ဓမဆရာ၏အရာကိခံရ ပီ။ ၁၈ ထိသသည်

မတရားေသာအမအတွက်ြဖင့် ရေသာအခ ှ င့် ေြမတကွက်ကိဝယ် ပီးမှ၊ ေမှာက်လျက်ကျ

လဲ၍ ဝမ်းကဲွသြဖင့် အအများေပါက်ေလ ပီ။ ၁၉ ထိအေကာင်းအရာကိ

ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့သည်သိ၍ မိမိတိ့ဘာသာအားြဖင့် ထိ ေြမကိ

အေကလဒဟေခတွင် က၏။ အနက်ကားေသွးေြမဟ ဆိလိသတည်း။ ၂၀

ဆာလံကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊သ၏ေနရာအရပ်သည် လဆိတ်ညံရာအရပ်ြဖစ်ပါေစ။

ေနေသာသ မ ှ ိပါေစ ှ င့် ။ သ၏အရာကိလည်းအြခားသရပါေစဟ ေရးမှတ်သတည်း။ ၂၁

ထိေကာင့် ေဟာဟန်သည် ဗတိဇံကိ ေပးသည်ကာလမှစ၍၊ ၂၂ သခင်ေယ သည်

ငါတိ့ ှ င့် ခွါ၍အထက်သိ့ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံေတာ်မသည့် ေနရ့က်တိင်ေအာင်၊

တပည့် ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ထွက်ဝင်သွားလာေတာ်မေသာကာလပတ်လံး

ငါတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍ေနေသာသတစံတ ေယာက်သည်၊ ထိသခင်ထေြမာက်ေတာ်မသည်

အေကာင်းကိေဟာေြပာ၍ ငါတိ့ ှ င့်အတသက်ေသခံြဖစ် ရမည် ဟ ေပတ ေြပာဆိ၏။ ၂၃

ဗာ ှ ဗဟ ေခေဝ ၍ယတုအမည်သစ်ကိရေသာ ေယာသပ် ှ င့် မဿိကိခန့်ထား၍၊ ၂၄

ဤသိ့ဆေတာင်း က၏။ ၂၅လအေပါင်းတိ့၏ စိတ် ှ လံးကိသိေတာ်မေသာသခင်ဘရား၊

ယဒ ှ ကာ တ်သည် မိမိေနရာအရပ်သိ့ သွားအ့ံေသာငှါ ဓမဆရာ၏အရာ၊

တမန်ေတာ်၏အရာမှေ ွေ့လျာ့ေဖာက်ြပန်သည်ြဖစ်၍၊ ထိအရာကိခံေစ ြခင်းငှါ

ဤသ ှ စ်ေယာက်တိ့တွင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသကိ ြပ န်ေတာ်မပါဟ

ဆေတာင်း ပီးမှ၊ ၂၆ စာေရးတံချ ကသြဖင့် မဿိသည်စာေရးတံကိရ၍၊

တကျိပ်တပါးေသာတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ေရတွက်ဝင် ြခင်းသိ့ေရာက်ေလ၏။

၂ ပင်ေတကေတပဲွေနေ့ရာက်ေသာအခါ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

တညီတ ွတ်တည်းစည်းေဝး၍ေနက၏ ၂ ထိအခါ

ေလြပင်းမန်တိင်းက့ဲသိ့ေသာအသံသည်တခဏြခင်းတွင် ေကာင်းကင်မှလာ၍၊

ထိသတိ့ ေန ထိင်ေသာအိမ်ကိြဖည့် ေလ၏။ ၃ ထိခဏြခင်းတွင်ကဲွြပားေသာ

လ ာတိ့သည်မီးလ ာက့ဲသိ့ထင် ှ ား၍၊ ထိသအသီးသီးတိ့အေပ ၌ တည် ေနက၏။ ၄

ထိသအေပါင်းတိ့သည်လည်းသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်၍၊

ဝိညာဥ်ေတာ်သည်ေဟာေြပာေသာ အခွင့် ကိ ေပးေတာ်မသည်အတိင်း

အမျိုးမျိုးေသာဘာသာစကားအားြဖင့် ေဟာေြပာက၏။ ၅ ထိကာလအခါ၊

ေကာင်းကင်ေအာက်တွင် ှ ိေလသမ ေသာလမျိုးထဲကဘရားကိ ိေသေသာ ယဒလတိ့ သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ တည်းေနကသတည်း။ ၆ ထိအသံကိကားရသာအခါ၊

လများတိ့သည်စေဝးလာကလင်၊ အသီးသီးအြခားြခားေသာ မိမိတိ့ ဘာသာစကားြဖင့်

တမန်ေတာ်တိ့ေဟာေြပာသည်ကိကားရ၍ မိင်ေတွလျက် ှ ိေနက၏။

၇ ထိလအေပါင်းတိ့သည် အ့ံ သ မိန်းေမာေတွေဝလျက် ှ ိ၍၊

ယခေဟာေြပာေသာသအေပါင်းတိ့သည် ဂါလိလဲလြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၈

သိ့ဟတ်လ င်ငါတိ့သည် အသီးသီးေမွးဘွားရာဌာန၏ ဘာသာစကားများကိ

ကားရသည်ကား အဘယ် သိ့နည်း။ ၉ ပါသိြပည်မှစ၍ေမဒိြပည်၊ ဧလံြပည်၊

ေမေသာေပါတာမိြပည်၊ ယဒြပည်၊ ကပေဒါကိြပည်၊ ပ ုြပည်၊ အာ ှ ိ ြပည်၊ ၁၀

ြဖူဂိြပည်၊ ပမ်ဖလိြပည်၊ အဲဂတုြပည်၌ေနေသာသ၊ ကေရန မိ့ ှ င့် စပ်ေသာ

လိဗေကျးလက်၌ ေနေသာ သ၊ ေရာမ မိမှ့လာေသာဧည့်သည်များ၊

ယဒလြဖစ်ေစ၊ ဘာသာဝင်ြဖစ်ေစ၊ ၁၁ ကေရေတြပည်သား၊ အာရပ်ြပည်သား၊

အသီးအသီးြဖစ်ကေသာငါတိ့အားဤသများသည် ဘရား သခင်၏ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ

ငါတိ့အမျိုးဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာကသည်ကိကားရပါသည်တကားဟ

အချင်းချင်းေြပာဆိက၏။ ၁၂ ထိလအေပါင်းတိ့သည် မိန်းေမာ

ေတွးေတာေသာစိတ် ှ ိသည် ှ င့် ၊ ဤအမအရာသည်အဘယ်သိ့ေသာ

အမအရာြဖစ်သနည်းဟ တေယာက်ကိတေယာက်ေြပာဆိက၏။ ၁၃ လအချို ့တိ့က၊

ဤသတိ့သည်ချိုေသာစပျစ်ရည် ှ င့် ြပည့်ဝသည်ဟ က့ဲရဲေ့ြပာဆိက၏။ ၁၄ ထိအခါ

တကျိပ်တပါးေသာ တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်တကွ ေပတ သည်ထလျက်၊ ထိသတိ့ကိ ကျယ်ေသာ

အသံ ှ င့် ေဟာေြပာသည်ကား၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့ ှ င့်ယဒလအေပါင်းတိ၊့

သင်တိ့သည် ဤအရာကိ သိမှတ်၍ ငါ့စကားကိေစ့ေစ့နာခံ ကေလာ့။

၁၅ ယခအချိန်ကားနံနက်တချက်တီးအချိန်သာ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့ထင်သည်အတိင်း ဤသတိ့သည် ယစ်မး ကသည်မဟတ်။

၁၆ ဤအရာကားပေရာဖက်ေယာလေဟာဘးေသာအရာ ြဖစ်သတည်း။

၁၇ ေဟာဘးအချက်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌ လမျိုးတကာတိ့အေပ သိ့

ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိငါသွန်းေလာင်း မည်။ သင်တိ့၏သားသမီးတိ့သည်

ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့် ေဟာေြပာရကလိမ့်မည်။ အသက်ငယ်ေသာသတိ့သည်

ဗျာဒိတ် ပါ ံ တိ့ကိ ြမင်ရကလိမ့်မည်။ အသက် ကီးေသာသတိ့သည်လည်း

နိမိတ်အိပ်မက်တိ့ကိြမင်မက်ရ ကလိမ့်မည်။ ၁၈ ထိကာလ၌လည်း

ငါ၏အမကိေဆာင် ွက်ေသာေယာက်ျားမိန်းမတိ့အေပ သိ့ ငါ၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ငါ
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သွန်းေလာင်း၍၊ သတိ့သည် ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့် ေဟာေြပာရကလိမ့်မည်။ ၁၉

အထက်မိဃ်းေကာင်းကင်၌ အ့ံဘွယ်ေသာအရာတိ့ကိ၎င်း၊ ေအာက်အရပ်ေြမ ကီးေပ ၌ေသွး၊

မီးလ ံ ၊ မီးခိးတည်းဟေသာ ပပနိမိတ်တိ့ကိ၎င်း ငါြပမည်။ ၂၀ ထာဝရဘရား၏

ထးြမတ်ေသာေန့ ကီးမတိင်မီှ၊ ေနသည်ေမှာင်မိက်အတိြဖစ်လိမ့်မည်။ လသည်လည်း

ေသွးြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၁ ထိအခါထာဝရဘရားကိ ပဌနာ ပေသာသ ှ ိသမ တိ့သည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ေရာက်ရက လတ့ံဟ ဘရားဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိ၏။ ၂၂

ဣသေရလလတိ၊့ ငါ့စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ သင်တိ့ သိ ကသည့်အတိင်း

နာဇရက် မိသ့ား ေယ သည် ထးဆန်းေသာတန်ခိး၊ နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ

သင်တိ့တွင် ပရေသာအခွင့် ှ င့် ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာသက်ေသကိ ရေသာသြဖစ်၍၊

၂၃ ဘရားသခင်ြပဌာန်းေတာ်မေသာ အလိေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ အနာဂတံသ

ဥာဏ်ေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ အပ် ှ ံ ြခင်းကိခံေသာ ထိေယ ကိ သင်တိ့သည် ဘမ်းဆီး၍

မတရားေသာသတိ့လက်ြဖင့် လက်ဝါးကပ်တိင်၌ ိက်၍ ကွပ်မျက်က ပီ။ ၂၄ ထိသကိ

ေသြခင်းေဝဒနာသည် အစဥ်ချည်ေ ှ ာင်ချုပ်ကိင်၍မြဖစ် ိင်သည် ှ င့် ၊ ထိေဝဒနာကိ

ဘရားသခင်သည် ခ တ်ပယ်၍ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ။ ၂၅ ထိသကိအေကာင်း ပလျက်

ဒါဝိဒ်မင်းက၊ ငါသည်ထာဝရဘရားကိ အစဥ်မြပတ် မျက်ေမှာက် ပ၏။ အေကာင်းမကား

ငါ့လက်ျာဘက်၌ တည် ှ ိေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ငါသည်လပ် ှ ားြခင်းမ ှ ိရ။ ၂၆ ထိေကာင့်

ငါ့စိတ် ှ လံးသည် သာယာြခင်း၊ ငါ့ဝိညာဥ်သည်လည်း င်လန်းြခင်း ှ ိ၏။ ထိမှတပါး

ငါ့အသားသည် ေြမာ်လင့်လျက် ကျိန်းဝပ်လိမ့်မည်။ ၂၇ အေကာင်းမကား၊

ကိယ်ေတာ်သည်အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ကိ မရဏ ိင်ငံ၌ပစ်ထားေတာ်မမ။ ကိယ်ေတာ် ၏

သန့် ှ င်းေသာသအားလည်း ပပ်စပ်ြခင်းကိ ှ ိေစေတာ် မမဘဲလျက်၊ အသက် ှ င်ြခင်းလမ်းကိ

ြပ န်ေတာ်မ လိမ့်မည်။ (Hadēs g86) ၂၈ မျက် ှ ာေတာ်ကိ ဖးြမင်ရေသာအားြဖင့်

ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် အက ်ပ်ကိြပည့်စံေစေတာ်မ လိမ့် မည်ဟဒါဝိဒ်ဆိသတည်း။ ၂၉

ညီအစ်ကိတိ၊့ အမျိုး၏အဘြဖစ်ေသာ ဒါဝိဒ်၏အေကာင်းကိ ငါသည် သင်တိ့အား

အတည့်အလင်း ေြပာပါရေစ။ ထိဒါဝိဒ်သည် ေသ၍ သဂဟ်ေသာတွင်းသည်

ယခတိင်ေအာင် ငါတိ့၌ ှ ိ၏။ ၃၀ ထိသသည် မိမိအမျိုးအ ွယ်ထဲကလဇာတိအားြဖင့်

ခရစ်ေတာ်ကိ ဘရားသခင်ထေြမာက်ေစ၍ မိမိ ပလင်ေပ မှာတင်ေတာ်မမည်အေကာင်း

ဓိ ာန် ကျိန်ဆိေတာ်မသည်ကိ ပေရာဖက် ဥာဏ်အားြဖင့် သိ၍၊ ၃၁

ခရစ်ေတာ်၏ထေြမာက်ြခင်းအေကာင်းကိရည်မှတ်လျက်၊ ထိခရစ်ေတာ်၏စိတ်ဝိညာဥ်ကိ

မရဏ ိင်ငံ၌ ပစ်ထားေတာ်မမ။ အသားသည်လည်း ပပ်စပ်ြခင်းသိ့မေရာက်ဟ

အနာဂတံသဥာဏ် ှ င့် ေဟာေလ၏။ (Hadēs g86) ၃၂ ထိေယ ကိ ဘရားသခင်

ထေြမာက်ေစေတာ်မသည်ကိ ငါတိ့ ှ ိသမသည် သက်ေသခံြဖစ် က၏။ ၃၃

ထိသိ့ဘရားသခင်သည် လက်ျာလက်ေတာ် ှ င့် ချီးေြမာက်ေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိသခင်သည်

ဂတိေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ခမည်းေတာ်ထံ၌ ခံ ပီြဖစ်၍

သင်တိ့သိြမင် ကားရေသာအရာကိ ွန်း ေလာင်းေတာ်မ၏။ ၃၄ ဒါဝိဒ်သည်

ေကာင်းကင်သိ့မတက်ေသး၊ ၃၅ သိ့ရာတွင် ထာဝရဘရားက၊ သင်၏ရန်သတိ့ကိ

သင်၏ ေြခတင်ရာ ငါမချမထားမီှတိင်ေအာင် ငါ့လက်ျာဘက်၌ထိင်ေနေလာ့ဟ

ငါ့သခင်အားမိန့်ေတာ်မသည်ဟ ဒါဝိဒ် စကား ှ ိ၏။ ၃၆ ထိ့ေကာင့်

သင်တိ့သည်လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ကွပ်မျက်ေသာေယ ကိဘရားသခင်သည်

ခရစ်ေတာ်၌ ၎င်း၊ အစိးရေသာအ ှ င်အရာ၌၎င်း ခန့်ထားေတာ်မသည်အေကာင်းကိ

ဣသေရလအမျိုးသားအေပါင်းတိ့ အတပ်အမှန် သိမှတ်ကေလာ့ဟ ေပတ ေဟာေလ၏။

၃၇ ထိသိတိ့သည်ကားရလ င် စိတ် ှ လံးပပန်ြခင်း ှ ိ၍၊ ညီအစ်ကိတိ၊့

အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေပတ မှစ၍ အြခားေသာတမန်ေတာ်တိ့အား

ေမးြမန်း က၏။ ၃၈ ေပတ ကလည်း၊ သင်တိ့၏အြပစ်ကိလွတ်ေစြခင်းငှါ

ေနာင်တရ၍တေယာက်မ မကင်း၊ ေယ ခရစ်၏ နာမ၌ ဗတိဇံကိခံ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာဆေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရက လိမ့်မည်။ ၃၉

အေကာင်းမကား၊ ဂတိေတာ်သည် သင်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊ သင်တိ့၏သားသမီးတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ေဝးေသာ

သတိ့တွင် ငါတိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရား ေခ ေတာ်မသမ ေသာသတိ့ ှ င့် ၎င်း

ဆိင်သည်ဟ ေဟာ၏။ ၄၀ ထိမှတပါးသေဘာမေြဖာင့် ေသာဤအမျိုးမှ ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်ကေလာ့ဟ၍ အထးထး အြပားြပားေသာစကား ှ င့် သက်ေသခံ၍

တိက်တွန်းေသွးေဆာင်ေလ၏။ ၄၁ ထိစကားကိ အသင့် ှ လံးသွင်းမိေသာ သတိ့သည်

ဗတိဇံကိခံ၍၊ ထိေန့၌အေရအတွက်အားြဖင့် သံး ေထာင်မ ေလာက်ေသာ

သတိ့သည်ဝင် က၏။ ၄၂ ထိသများသည် တမန်ေတာ်တိ့၏ ဆံးမသဝါဒကိခံြခင်း၊

အေပါင်းအသင်းဖဲွ ့ြခင်း၊ မန့်ကိဖ့ဲြခင်း၊ ပဌာန ပြခင်းတိ့ကိ အ မဲေဆာင် ွက်၍ေနက၏။ ၄၃

လအေပါင်းတိ့သည်ေကာက်လန့်ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍ တမန်ေတာ်တိ့သည်

များစွာေသာနိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပက၏။ ၄၄ ယံကည်ေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် တစတေဝးတည်းေနကသြဖင့် ၊ မိမိတိ့၌ ှ ိသမ ကိ ဆက်ဆံ၍

သံးေဆာင် က၏။ ၄၅ မိမိတိ့ဥစာပစည်းများကိေရာင်း ပီးလ င်၊ လများ ဆင်းရဲသည်အတိင်း

အသီးအသီးတိ့အား ေဝဌြခင်းကိ ပက၏။ ၄၆ ထိသတိ့သည်လည်း ဗိမာန်ေတာ်၌

ေနတိ့င်းအစဥ်တညီတ ွတ်တည်းေန၍၊ ကိယ်အိမ်၌ မန့်ကိဖ့ဲ လျက်

ကည်ြဖူ င်လန်းဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် အစာအာဟာရကိသံးေဆာင် က၏။ ၄၇

ဘရားသခင်ကိလည်းချီးမွမ်း၍ လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ မျက် ှ ာပွင့်လန်းြခင်း အခွင့် ကိရက၏။

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာသတိ့ကိလည်းေနစ့ဥ်မြပတ် သခင်ဘရားသည်

သင်းဝင်ေစေတာ်မ၏။

၃ ထိအခါပဌနာ ပရေသာ သံးချက်တီးအချိန်၌ ေပတ ှ င့် ေယာဟန်တိ့သည်

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ တက်က သည် ှ ိေသာ်၊ ၂ အမိဝမ်းတွင်းကပင်ေြခမစွမ်းေသာ

သတေယာက်ကိ သတပါးတိ့သည်ထမ်းလျက်လာက၏။ ဗိမာန် ေတာ်သိ့ဝင်ေသာသတိ့မှာ

စွန့် ကဲြခင်းကိခံေစြခင်းငှါ၊ တင့်တယ်အမည် ှ ိေသာ တံခါးနားမှာ ထိသကိထား ေလ့ ှ ိ၏။

၃ ေပတ ှ င့် ေယာဟန်တိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်မည် လာကသည်ကိ

ထိသသည်ြမင်လ င် စွန့် ကဲပါဟ ေတာင်းေလ၏။ ၄ ထိအခါေပတ ှ င့်

ေယာဟန်တိ့သည် ထိသကိေစ့ေစ့ကည့် ၍ ငါတိ့အား ေမ ာ် ကည့် ေလာ့ဟဆိလ င်၊ ၅

ထိသသည်တစံတခကိ ရမည်ဟစိတ်ထင် ှ င့် တမန်ေတာ်တိ့ကိေမ ာ် ကည့်လျက်ေန၏။

၆ ေပတ ကလည်း၊ ငါ၌ေ ေငွမ ှ ိ။ ှ ိသည်အရာကိသင့်အားငါေပးမည်။

နာဇရက် မိသ့ား ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ်အားြဖင့်ထ၍ လှမ်းသွားေလာ့ဟဆိလျက်၊ ၇

သ၏လက်ျာလက်ကိ ကိင်ဆဲွချီ ကေလေသာ ခဏြခင်းတွင်၊ ေြခ ှ စ်ဘက်ဖမျက်စိတိ့သည်

စွမ်းအားကိ ရသြဖင့် ၊ ၈ တ်တရက်ထ၍ မတ်တပ်ရပ် ပီးလ င် လှမ်းသွားေလ၏။

သွားလျက်၊ ခန်လျက်၊ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်းလျက်၊ တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်ေလ၏။ ၉ ထိသိ့လှမ်းသွား၍ ဘရားသခင်အား ချီးမွမ်းသည်ကိ

လအေပါင်းတိ့သည် ြမင်ေသာအခါ၊ ၁၀ ထိသသည် ဗိမာန်ေတာ်၏တင့်တယ်တံခါးနားမှာ

စွန့် ကဲြခင်းကိခံ၍ ထိင်ေနေသာသြဖစ်သည်ကိ သိကေသာေကာင့် ၊ သ၌ြဖစ်သည်

အမကိအ့ံသမိန်းေမာေတွေဝြခင်း ှ ိ၍၊ ၁၁ ထိသသည် ေပတ ှ င့် ေယာဟန်ကိ

အမီှ ပလျက် ှ ိရာအရပ်၊ ေ ှ ာလမန်ကနားြပင်အမည် ှ ိေသာ ကနားြပင်သိ့ေြပးဝင်၍

စေဝးက၏။ ၁၂ ေပတ သည် ြမင်လ င်၊ ဣသေရလလတိ့ အဘယ်ေကာင့် ဤအမကိ

အ့ံသကသနည်း။ ဤသသည် လှမ်းသွား ိင်ေသာအခွင့် ကိ ငါတိ့သည်ကိယ်တန်ခိး၊

ကိယ်သီလအားြဖင့် ေပးဘိသက့ဲသိ့ အဘယ်ေကာင့် ငါတိ့ကိ ေစ့ေစ့ကည့် ကသနည်း။

၁၃ အာြဗဟံ၊ ဣဇာတ်၊ ယာကပ်တိ့၏ဘရားသခင်၊ ငါတိ့ဘိးေဘးများ၏

ဘရားသခင်သည် မိမိ သားေတာ်၏ ဘန်းကိထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ။

ထိသခင်ကိ သင်တိ့သည် ပိလတ်မင်းလက်သိ့အပ် ှ ံ၍၊ ထိမင်းသည်

လတ်မည်အ ကံ ှ ိေသာ်လည်း သင်တိ့သည် ထိသခင်ကိြငင်းပယ်က၏။ ၁၄

သန့် ှ င်းေြဖာင့် မတ်ေတာ်မေသာ သခင်ကိြငင်းပယ်၍၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်း၊

အြပစ် ှ ိေသာသ တေယာက်ကိ ရမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်သြဖင့် ၊ ၁၅

အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ ပိ့ေဆာင်ေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ ကွပ်မျက် က ပီတကား၊

ထိအ ှ င်ကိ ဘရားသခင် သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မသည်ကိ

ငါတိ့သည် သက်ေသခံြဖစ် က၏။ ၁၆ ထိသခင်ကိ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

ထိသခင်၏နာမေတာ်သည် သင်တိ့သိြမင်ေသာ ဤသအား အစွမ်း ကိ ေပးေတာ်မ ပီ။

ထိသခင်ေကာင့် ရေသာ ယံကည်ြခင်းသည် သင်တိ့မျက်ေမှာက်တွင် ဤသ၌ေစ့စံြခင်း

အခွင့် ကိေပး၍ ှ ိေလ ပီ။ ၁၇ယခလည်း ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့မှစ၍ အစိးရေသာသတိသ့ည်

မသိဘဲလျက် ထိသိ့ ပကသည်ကိ ငါသိ၏။ ၁၈ ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံရမည်ဟ
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ပေရာဖက်အေပါင်းတိ့သည် ေဟာေြပာ၍၊ ဘရားသခင်ေဘာ်ြပ ေတာ်မ ှ င့် ေသာအမကိ

ထိသိ့အားြဖင့် ပီးစီးေတာ်မ ပီ။ ၁၉ ထိေကာင့်ထာဝရဘရားထံေတာ်မှ

ချမ်းဧေသာအချိန်ကာလသည် ေရာက်လာ၍၊ ၂၀ သင်တိ့အဘိ့အလိငှါ

ခန့်ထားေတာ်မ ှ င့် ေသာ ေယ ခရစ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊

သင်တိ့ အြပစ်များကိ ေြပေစြခင်းငှါ ေနာင်တရ၍ စိတ်ေြပာင်းလဲြခင်းသိ့

ေရာက်ကေလာ့။ ၂၁ ကမာဦးမှစ၍ သန့် ှ င်းေသာပေရာဖက်ဆရာေတာ်တိ့ တ်ြဖင့်

ဘရားသခင်ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မေသာ ထိကပ်ကာလ၊ အလံးစံေသာအရာတိ့ကိ

အသစ် ပြပင်ေတာ်မေသာ ကပ်ကာလမေရာက်မီှတိင်ေအာင် ေကာင်း ကင်ဘံသည်

ထိခရစ်ေတာ်ကိ ခံယသိမ်းဆည်းရမည်။ (aiōn g165) ၂၂ ငါတိ့ဘိးေဘးများတိ့အားလည်း

ေမာေ ှ က၊ သင်တိ့၏ဘရားသခင် ထာဝရဘရားသည်၊ သင်တိ့ အမျိုးသားချင်းတိ့အထဲ၌

ငါ ှ င့်တေသာ ပေရာဖက်တပါးကိ သင်တိ့အဘိ့ေပ ထွန်းေတာ်မမည်။ ထိပေရာဖက်

ေဟာေြပာေသာအရာတိ့ကိ သင်တိ့သည် နားေထာင်ရကမည်။ ၂၃ အကင်သသည်

ထိပေရာဖက်၏စကားကိနားမေထာင်ဘဲေနအ့ံ၊ ထိသသည် မိမိအမျိုးထဲက ပယ် ှ င်း

ြခင်းကိ ခံရမည်ဟေဟာ၏။ ၂၄ ပေရာဖက် ှ ေမွလမှစ၍ ေနာက်ေဟာေသာ

ပေရာဖက် ှ ိသမ တိ့သည် ဤသည်ေနရ့က်ကာလကိ ေဟာေြပာ န် က ပီ။ ၂၅

သင်တိ့သည် ပေရာဖက်အမျိုးအ ွယ်ြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်သည် အာြဗဟံကိ၊

သင်၏ အမျိုးအ ွယ် အားြဖင့် လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံရကလိမ့်မည်ဟ ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မ၍၊ ငါတိ့ ဘိးေဘးများတိ့အား ေပးေတာ်မေသာ

ပဋိညာဥ်တရားေတာ် ှ င့် သင်တိ့သည်ဆိင် က၏။ ၂၆ သင်တိ့တွင် မိမိဒစ ိက်တိ့ကိ

ကဥ်ေ ှ ာင်ပယ် ှ ားေသာသ ှ ိမ တိ့အား ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ေပးေစ ြခင်းငှါ

ဘရားသခင်မိမိသားေတာ် ေယ ကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီးလ င်၊ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

ေ ှ းဦးစွာေစလတ် ေတာ်မသည်ဟလများတိ့အား ေပတ ေဟာေြပာ၏။

၄ ထိသိ့ တမန်ေတာ်တိ့သည် လများတိ့အားေဟာေြပာစဥ်တွင်၊ ဗိမာန်ေတာ်မးမှစေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့ ှ င့် ဇဒုကဲများတိ့သည်လာကသြဖင့် ၊ ၂တမန်ေတာ်တိ့သည်

လများတိ့အားဆံးမသဝါဒေပး၍ ေယ ကိအေကာင်း ပလျက် ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ြခင်းတရားကိ ေဟာေသာေကာင့် ၊ ထိမင်းများတိ့သည် စိတ်ပပန်ြခင်း ှ ိသည် ှ င့် ၊

၃ တမန်ေတာ်တိ့ကိဘမ်းဆီး ပီးမှ၊ ညအချိန်ြဖစ်ေသာေကာင့် နက်ြဖန်ေနတိ့င်ေအာင်

ေ ှ ာင်အိမ်၌ ချုပ်ထားက၏။ ၄ တရားနာေသာသအများတိ့သည် ယံကည်ြခင်းသိ့ေရာက်၍

အေရအတွက်အားြဖင့် လငါးေထာင်မ ေလာက် ှ ိ က၏။ ၅ နက်ြဖန်ေနေ့ရာက်ေသာ်

မင်းအရာ ှ ိ ၊ လအ ကီးအကဲ၊ ကျမ်း ပဆရာတိ့ ှ င့် ၊ ၆ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအ တ်၊

ကယာဖ၊ ေယာဟန်၊ အာေလဇြ ုမှစ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းမျိုး ှ ိမ တိ့သည်

ေယ ှ လင် မိ ့၌ စေဝးက ပီးလ င်၊ ၇တမန်ေတာ်တိ့ကိ အလယ်၌ထား၍၊ သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ေသာတန်ခိး၊ အဘယ်သ၏နာမအားြဖင့် ဤအမကိ ပသနည်းဟ ေမးြမန်း က၏။

၈ ထိအခါေပတ သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့် စံလျက်၊ လများကိ

အစိးရေသာမင်းတိ့ ှ င့် ဣသေရလအမျိုးအ ကီးအကဲတိ၊့ ၉ အဂါချို ့တ့ဲေသာသကိ

ေကျးဇး ပ၍၊ သသည် အနာေရာဂါ ှ င့် အဘယ်သိ့ ကင်းလွတ်သနည်းဟ

ငါတိ့သည်ယေနအ့စစ်ခံရလ င်၊ ၁၀ သင်တိ့သည် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာကွပ်မျက်၍၊

ဘရားသခင်သည် ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ နာဇရက် မိသ့ား ေယ ခရစ်၏

နာမေတာ်အားြဖင့် ဤသသည် သင်တိ့မျက်ေမှာက်၌ ကျန်းမာလျက် ှ ိသည်ကိ

သင်တိ့မှစ၍ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့ သိမှတ် ကေလာ့။ ၁၁ ထိသခင်ကား၊

သင်တိ့သည်တိက်ကိ တည်လပ်ေသာအခါ ပယ်ထား၍၊ ေနာက်တဖန် တိက်ေထာင့်

အထွဋ်ဖျားသိ့ေရာက်ြပန်ေသာ ေကျာက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိသခင်မှတပါးအဘယ်သမ

ကယ်တင်ြခင်းအမကိ မတတ် ိင်။ ၁၂ ထိသခင်၏ နာမေတာ်မှတပါး ငါတိ့ကိ

ကယ်တင် ိင်ေသာ နာမတစံတခမ ေကာင်းကင်ေအာက် လတိ့တွင် မေပ မ ှ ိဟ

ေပတ သည် ထိသတိ့အား မက်ဆိ၏။ ၁၃ ထိသတိ့သည် ေပတ ှ င့် ေယာဟန်တိ့၏

ရဲရင့် ြခင်းသတိကိ ြမင်၍၊ လတတ်မဟတ်၊ လသာမညသာ ြဖစ်သည်ကိ သိမှတ်သြဖင့်

အ့ံ သ၍ေနက၏။ ထိသ ှ စ် ေယာက်တိ့သည် အထက်ကေယ ှ င့်အတ ှ ိသည်ကိ

သတိရ၍၎င်း၊ ၁၄ အနာကင်းလွတ်ေသာ သသည် ထိသတိ့ ှ င့် အတ ှ ိေနသည်ကိ

ြမင်၍၎င်း၊ ြငင်းခံဆိဘွယ်ရာ မ ှ ိမေတွ့ က။ ၁၅တမန်ေတာ်တိ့ကိလတ်ေတာ်မှ ထွက်သွား

ေစ ပီး လ င်၊ ဤသတိ့ ကိ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ ၁၆သတိ့သည် ထင် ှ ားစွာေသာ

နိမိတ်လကဏာကိ ြပ ပီးသည်ကိ၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ေနေသာ သအေပါင်း တိ့သည်

သိြမင် က၏။ ငါတိ့သည်လည်း ြငင်းခံြခင်းငှါ မတတ် ိင် ပီ။ ၁၇ သိ့ေသာ်လည်း

လများအထဲ၌သာ၍ မ ှံ ့မြပား ေစြခင်းငှါ၊ ေနာက်တဖန် ထိနာမကိ အမီှ ပလျက်

အဘယ်သကိမ မေဟာမေြပာ ှ င့် ဟ၍ သတိ့ကိ ကျပ်တည်းစွာ ခိမ်းေချာက်ကကန်အ့ံဟ

အချင်းချင်းတိင် ပင် ပီးမှ၊ ၁၈တမန်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍၊ ေယ ၏ နာမကိ အမီှ ပလျက်

ေဟာေြပာသွန်သင်ြခင်းကိ အလင်းမ ပ ှ င့် ဟ အမိန့် ှ ိ က၏။ ၁၉ ေပတ ှ င့်

ေယာဟန်တိ့ကလည်း၊ ဘရားသခင်၏ စကားေတာ် ကိနားေထာင်သည်ထက် သင်တိ့၏

စကားကိသာ၍နားေထာင်ေသာ်၊ ဘရားသခင့် ေ ှ မှ့ာ ေကာင်းမည်မေကာင်းမည်ကိ

ဆင်ြခင်၍ စီရင် က ေလာ့။ ၂၀ ငါတိ့သည်ကားလျက်၊ ြမင်လျက် ှ ိေသာအရာ

တိ့ကိမေဟာ မေြပာဘဲမေန ိင်ဟ ထိသတိ့အား ဆိက၏။ ၂၁ ထိအခါတမန်ေတာ်တိ့၌

အြပစ်ဒဏ်ေပးသင့် ေသာ အေကာင်းကိ မေတွသ့ြဖင့် တဖန် ခိမ်းေချာက်

ပီးလ င်လတ်က၏။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊ အနာကင်းြခင်း နိမိတ် လကဏာကိ

ခံရေသာ သသည် အသက်ေလးဆယ်ေကျာ် ှ ိသည်ြဖစ်၍ လအေပါင်းတိ့သည်

ထိအမကိ ေထာက်လျက် ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။ ၂၃

တမန်ေတာ်တိ့သည် လွတ်ေသာအခါ၊ မိမိတိ့ အေပါင်းအသင်း ှ ိရာသိ့သွား၍၊ မိမိတိ့အား

ယဇ်ပေရာဟိတ် အ ကီးတိ့ ှ င့် လအ ကီးအကဲတိ့ ေြပာဆိသမ ကိ ြပန် ကား က၏။ ၂၄

ထိသများတိ့သည်ကားရလ င်၊ တညီတ ွတ် တည်း ဘရားသခင့် ထံသိ့အသံကိလင့်လျက်၊

အစိးရေတာ် မေသအ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ သမဒရာမှစ၍

ထိအရပ်တိ့၌ ှ ိသမ တိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၂၅ ကိယ်ေတာ်ကလည်း၊ လမျိုးတိ့သည် အဘယ် ေကာင့် န်းရင်းခတ်

ပကသနည်း။ လစတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် အချည်း ှ ီး ကံစည် ကသနည်း။ ၂၆

ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည် ထက၍၊ မးမတ် အရာ ှ ိတိ့လည်း ထာဝရဘရား ှ င့်

ခရစ်ေတာ်ကိ ရန်ဘက် ပလျက် စည်းေဝး က၏ဟ ကိယ်ေတာ် ကန်ဒါ ဝိဒ်၏

တ်ြဖင့် ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ၂၇ ေဟ ဒ်မင်း၊ ပ ိပိလတ်မင်းမှစ၍

ဣသေရလ အမျိုးသား၊ တပါး အမျိုးသားတိ့သည်၊ ၂၈ ကိယ်ေတာ်၏ အလိ ှ ိသည်အတိင်း၊

ေ ှ းမဆွ ကလက်ေတာ်ြဖင့် ခဲွခန့်မှတ်သားေတာ်မ ှ င့်သမ တိ့ကိ ပြခင်းငှါ

ဘိသိတ်ေပးေတာ်မေသာ သားေတာ်ြမတ် ေယ ကိဤ မိ့၌ရန်ဘက် ပ၍ စည်းေဝး က ပီ၊

အမှန် ြဖစ်ပါ၏။ ၂၉ အိထာဝရဘရား၊ ယခအခါ ထိသတိ့၏ ခိမ်း ေချာက်ြခင်းကိ

မှတ်ေတာ်မပါ။ ၃၀အနာေရာဂါ ငိမ်းေစြခင်းငှါ လက်ေတာ်ကိ ဆန့်ေတာ်မ၍၊ သန့် ှ င်းေသာ

သားေတာ်ေယ ၏ နာမ ေတာ်အားြဖင့် နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ

ြဖစ်ေစေတာ်မစဥ်တွင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တိ့ သည် တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ရဲရင့် စွာ

ေဟာေြပာပါမည် အေကာင်း ကယ်မေတာ် သနားေတာ်မပါဟဆေတာင်း က၏။ ၃၁

ထိသိ့ဆေတာင်းပဌနာ ပ ပီးမှ၊ စေဝးေသာ အရပ်သည် တန်လပ်၍၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

သန့် ှ င်း ေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်သြဖင့် ၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ရဲရ့င့် စွာေဟာ ေြပာက၏။ ၃၂ ယံကည်ေသာသအေပါင်းတိ့သည် စိတ် ှ လံး တညီတ ွတ်

တည်း ှ ိ က၍၊ အဘယ်သမ မိမိဥစာတစံ တခကိ ငါ့ဥစာဟ၍မဆိဘဲလျက်၊

ှ ိသမ ေသာဥစာတိ့ကိ ဆက်ဆံသြဖင့် သံးေဆာင် က၏။ ၃၃ သခင်ေယ

ထေြမာက်ေတာ်မြခင်း အေကာင်း ကိ တမန်ေတာ် တိ့သည် ကီးေသာ တန်ခိး ှ င့်

သက်ေသခံ ၍၊ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ကီးေသာ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၃၄

ထိသတိ့တွင် ဆင်းရဲေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ။ အေကာင်း မကား၊ အိမ်၊ ေြမကွက်ကိ

ပိင်ေသာ သ ှ ိသမ တိ့သည် ေရာင်း ပီးလ င်၊ ရေသာအဘိးကိယေဆာင်ခ့ဲ၍၊ ၃၅

တမန်ေတာ်တိ့၏ ေြခရင်း၌ထားကသြဖင့် ၊ လများဆင်းရဲသည်အတိင်း အသီးအသီးတိ့အား

ေဝငှေပး ကမ်း က၏။ ၃၆ ေယာေသအမည် ှ ိ၍ သက်သာေစြခင်း၏သားဟဆိလိေသာ

ဗာနဗအမည်သစ်ကိတမန်ေတာ်တိ့ သမတ်ြခင်းအားြဖင့် ရေသာကပ ြပည်သား ေလဝိ

လတေယာက်သည်၊ ၃၇ မိမိပိင်ေသာ ေြမကိေရာင်း ပီးလ င်၊ ရေသာ ေငွကိယေဆာင်ခ့ဲ၍

တမန်ေတာ်တိ့၏ ေြခရင်း၌ ထားေလ၏။
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၅ သိ့ရာတွင် အာနနိ ှ င့် ှ ိဖိေရ အမည် ှ ိေသာ လင်မယား ှ စ်ေယာက်တိ့မကား၊

ဥစာတစံတခကိ ေရာင်း ပီးလ င်၊ ၂ ထိသသည် မိမိခင်ပွန်း ှ င့်သေဘာတလျက်၊

အဘိးတဘိ့ကိ ထိမ်ဝှက်သြဖင့် ၊ တဘိ့ကိသာယေဆာင်ခ့ဲ၍တမန်ေတာ်တိ့၏ ေြခရင်း၌

ထားေလ၏။ ၃ ေပတ ကလည်း၊ အာနနိ၊ သင်သည်သန့် ှ င်း ေသာ ဝိညာဥ် ေတာ်ကိ

လှည့်စား၍၊ ေြမကိေရာင်းေသာ အဘိး၏တဘိ့ကိထိမ်ဝှက်မည် အေကာင်း၊ စာတန်သည်

သင်၏စိတ် ှ လံးကိ အဘယ်ေကာင့် ြပည့် ေစ ရသနည်း။ ၄ ထိေြမ ှ ိစဥ်တွင်

ကိယ်ပိင်သည် မဟတ်ေလာ။ ေရာင်း၍ရေသာ အဘိးသည် ကိယ်ဥစာြဖစ်သည်

မဟတ်ေလာ။ အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ကံ စည်သနည်း။ လကိသာ မသာေြပာ ပီမဟတ်၊

ဘရားသခင်ကိလည်း မသာေြပာ ပီဟ ေပတ ဆိ၏။ ၅ ထိစကားကိကားလ င်၊

အာနနိသည်လဲ၍ ေသ၏။ ထိအေကာင်းအရာကိ ကားေသာသအေပါင်း တိ့သည်

အလွန်ေကာက်လန့်ြခင်း သိ့ေရာက်က၏။ ၆ လလင်တိ့သည်လည်းထ၍

အေလာင်းေကာင် ကိ အဝတ် ှ င့် ပတ်ရစ် ပီးလ င် ေဆာင်သွား၍ သဂဟ်က၏။ ၇

ထိေနာက်သံးနာရီခန့်ေလာက်ကာလ င်၊ သ၏ ခင်ပွန်းသည် ြဖစ်ခ့ဲ ပီးေသာအမအရာကိ

မသိဘဲလျက် ဝင်လာ၏။ ၈ ေပတ ကလည်း၊ ဤမ ေလာက် ှ င့် ေြမကိေရာင်းသေလာ၊

ငါ့အားေြပာေလာဟေမးလ င်၊ ထိမိန်းမက၊ ဟတ်ပါ၏။ ဤမ ေလာက် ှ င့် ပင်

ေရာင်းပါသည်ဟဆိ၏။ ၉ ေပတ ကလည်း၊ ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ် ေတာ်ကိ

စံစမ်းမည်ဟ သေဘာတ ှ င့် အဘယ်ေကာင့် ကံစည် ကသနည်း။ ကည့် ေလာ့။

သင်၏ ခင်ပွန်းကိ သ ဂဟ်ေသာ သတိ့၏ေြခသည်တံခါးနားမှာ ှ ိသည် ြဖစ်၍၊

သင့် ကိလည်းေဆာင်သွားေလဦးမည်ဟ ဆိေသာ ခဏြခင်းတွင်၊ ၁၀ ထိမိန်းမသည်

ေပတ ၏ ေြခရင်း၌ လဲ၍ ေသေလ၏။ လလင်တိ့ သည်လည်းဝင်၍ ထိမိန်းမေသ

သည်ကိေတွလ့ င်၊ ေဆာင်သွား၍သ၏ ခင်ပွန်းအနားမှာ သ ဂဟ်က၏။ ၁၁

သင်းဝင်သအေပါင်းမှစ၍ ထိအေကာင်းအရာ ကိ ကားရေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

အလွန်ေကာက် လန့်ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၂ တမန်ေတာ်တိ့သည်လည်း

လများေ ှ မှ့ာ နိမိတ် လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာ အမအရာများကိ ပက၏။

ထိသအေပါင်းတိ့သည် ေ ှ လမန်ကနားြပင်၌ တညီ တ ွတ်တည်း ေနကသြဖင့် ၊ ၁၃

ကင်းေသာ သတစံတေယာက်မ မေပါင်းေဘာ် ဝ့ံေသာ်လည်း၊ လများတိ့သည်

ေကာင်း ကီးေပး က၏။ ၁၄ သခင်ဘရား၌ယံကည်ေသာ ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊

အေပါင်းတိ့သည် သင်းဝင် က၏။ ၁၅ ေပတ သည် လမ်း၌ေ ှ ာက်သွားစဥ်၊ အနာစဲွ

ေသာသတိ့တွင် တေယာက်ေယာက်ကိ သ၏အရိပ် လမ်းမိးေစြခင်းငှါ၊ လနာတိ့ကိလမ်းနား

သိ့ထတ်၍ ခတင်ေမွရ့ာေပ မှာထားက၏။ ၁၆ ပတ်လည်ဝန်းကျင်၌ ှ ိေသာ မိသ့ ွာသား

အေပါင်းတိ့သည် အနာစဲွေသာသ၊ နတ်ဆိး ှ ဥ်းဆဲေသာ သတိ့ကိ ေဆာင်ခ့ဲလျက်၊

ေယ ှ လင် မိသိ့့ စေဝးလာက၍၊ ထိလနာအေပါင်းတိ့သည် အနာကင်း

လွတ်ြခင်းသိ့ေရာက် က၏။ ၁၇ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ င့် ဇဒုကဲြဖစ်

ေသာ ထိမင်း၏ အေပါင်းအေဘာ် ှ ိသမ တိ့သည် ထ၍ ေဒါသအမျက် ှ င့်

ြပည့် ကသြဖင့် ၊ ၁၈တမန်ေတာ်တိ့ကိဘမ်းဆီး၍ ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင်ထား က၏။ ၁၉

ညဥ့်အခါထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေထာင်တံခါးကိဖွင့် ပီးလ င်၊

ထိသတိ့ကိ တ်ဆက်၍၊ သင်တိ့သွား ကေလာ့။ ၂၀ ဗိမာန်ေတာ်၌ ရပ်၍ အသက် ှ င်ြခင်း

တရား စကားအလံးစံကိ လများတိ့အား ေဟာေြပာကေလာ့ဟ မှာထား၏။

ထိစကားကိကားလ င်၊ နံနက်ေစာေစာ ဗိမာန်ေတာ်သိ့ဝင်၍ ဆံးမသဝါဒေပးက၏။ ၂၁

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ င့်သ၏ အေပါင်းအေဘာ် တိ့သည် လာကသြဖင့် ၊ လတ်အရာ ှ ိမှစ၍

ဣသေရလ တိ့တွင် အသက် ကီးေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ ပီး မှ၊

တမန်ေတာ်တိ့ကိေခ ေစြခင်းငှါ လလင် တိ့ကိ ေထာင်သိ့ ေစလတ်က၏။ ၂၂

မင်းလလင်တိ့သည် ေထာင်သိ့ေရာက်လ င်၊ တမန်ေတာ်တိ့ကိ ေထာင်ထဲမှာ

မေတွသ့ည် ှ ိေသာ် ြပန် က၍၊ ၂၃ ေထာင်တံခါးလည်းအထးသြဖင့် လံ ခံစွာ ပိတ် လျက်၊

ေထာင်ကိ ေစာင့် ေသာ သတိ့လည်း တံခါးြပင်မှာ ရပ်လျက် ှ ိ ကသည်ကိ အက ်ပ်တိ့

သည်ေတွပ့ါ၏။ ဖွင့် ပီးမှအထဲ၌အဘယ်သကိမ မေတွပ့ါဟ ကားေလာက် က၏။ ၂၄

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ င့် ဗိမာန်ေတာ်မးအစ ှ ိေသာ ယဇ်ပေရာ ဟိတ်အ ကီးတိ့သည်

ထိစကားကိ ကားလ င်၊ ထိအမသည် အဘယ်သိ့ ေသာအမြဖစ်လိမ့် မည်နည်းဟ၍

ေတွးေတာြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၅ ထိအခါလတေယာက်သည်လာ၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား

ေသာသတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်၌ရပ်လျက်၊ လများတိ့အား ဆံးမသဝါဒ ေပးကပါသည်ဟ

ေလာက် ေလ၏။ ၂၆ ထိအခါ ဗိမာန်ေတာ်မးသည် မင်းလလင်တိ့ ှ င့် အတ သွားြပန်လ င်၊

မိမိတိ့ကိ လများတိ့သည် ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်မည်ကိစိးရိမ်ေသာ ေကာင့် ၊ တမန်ေတာ်တိ့ကိ

အ ိင်အထက်မ ပဘဲ ေခေဆာင်ေလ၏။ ၂၇ ထိသိ့ေခ ေဆာင် ပီးလ င်၊ လတ်အရာ ှ ိတိ့

ေ ှ မှ့ာထား၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းက၊ ၂၈ ထိနာမကိ အမီှ ပ၍မဆံးမ မသွန်သင်မည်

အေကာင်း ငါတိ့သည်သင်တိ့အား၊ ကျပ်တည်းစွာ စီရင် မှာထားသည်မဟတ်ေလာ။ ယခ

ကည့် က။ ေယ ှ လင် မိကိ့ သင်တိ့အယဝါဒ ှ င့် ြပည့် စသည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့

အေပ သိ့ ထိသ၏အေသွးကိေရာက်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့ ကံစည် ပါသည်

တကားဟေမးြမန်းေြပာဆိက၏။ ၂၉ ေပတ ှ င့် အြခားေသာ တမန်ေတာ်တိ့ကလည်း၊

လ၏စကားထက်ဘရားသခင်၏ စကားကိ နားေထာင်သင့် ပါ၏။ ၃၀ သင်တိ့သည်

သစ်တိင်၌ဆဲွ၍ ကွပ်မျက်ေသာ ေယ ကိ ငါတိ့ ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်သည်

ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီ။ ၃၁ဣသေရလလတိ့အား ေနာင်တတရား ှ င့် အြပစ်လတ်ြခင်း

အခွင့် ကိေပးေစြခင်းငှါ၊ ထိသကိ အစိးရေသာ အ ှ င်အရာ၌၎င်း၊ ကယ်တင်ေသာ သခင်

အရာ၌၎င်း၊ ဘရားသခင်ခန့်ထား၍ မိမိလက်ျာ လက်ေတာ် ှ င့် ချီးြမင့် ေတာ်မ ပီ။ ၃၂

ထိအေကာင်းအရာတိ့သည် အမှန်ြဖစ်ေကာင်း ကိ ငါတိ့သည် သက်ေသခံြဖစ် က၏။

ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာ သတိ့အား ေပးသနား ေတာ်မေသာ

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်လည်း သက်ေသခံြဖစ်ေတာ်မသည်ဟ

ေြပာဆိက၏။ ၃၃ ထိစကားကိကားလ င်၊ ထိသတိ့ ှ လံးသည် ကဲွြပတ်မတတ်ြဖစ် ၍၊

တမန်ေတာ်တိ့ကိ ကွပ်မျက်ြခင်းငှါ အချင်းချင်းတိင်ပင်ေြပာဆိက၏။ ၃၄

ထိအခါလအေပါင်းတိ့ ိေသေသာသ၊ ဂါမေလျလအမည် ှ ိေသာနိဿရည်းဆရာ၊ ဖာရိ ှ ဲ

တေယာက်သည် လတ်ေတာ်ေပ ၌ထ၍၊ တမန်ေတာ်တိ့ကိ ြပင်သိ့ခဏထွက်ေစ ပီးလ င်၊

၃၅ဣသေရလလတိ၊့ ဤသတိ့အား အဘယ်သိ့ ပမည်အရာကိ သတိ ှ င့်ဆင်ြခင် ကေလာ့။

၃၆ အေကာင်းမကား၊ အထက်က သဒအမည် ှ ိေသာသတေယာက် သည်ထသြဖင့် ၊

ငါသည်လသာမည မဟတ်ဟ ဆိသည်ြဖစ်၍၊ သ၌ လေလးရာမ ေလာက်ဆည်းကပ်က၏။

ထိသသည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်၍ သကိ့ယံကည်သမ ေသာ သတိ့သည် ကဲွြပား

ေပျာက်ပျက်က၏။ ၃၇ ထိသေနာက်ေငွေတာ်ခဲွစဥ်ကာလ၊ ယဒအမည် ှ ိေသာ ဂါလိလဲ

လတေယာက်သည်လည်းထ၍၊ မိမိ ေနာက်သိ့လများကိေသွးေဆာင်ေလ၏။

ထိသသည်လည်း ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ သကိ့ယံကည်သမ ေသာသ တိ့သည်

ေပျာက်လွင့် က၏။ ၃၈ယခလည်းဤသတိ့ကိ ေ ှ ာင် ှ ား၍ အလိ အေလျာက် ှ ိ က

ပါေစဟ ငါဆိ၏။ဤအ ကံဤအမသည် လ၏အ ကံလ၏အမြဖစ်လ င် ပျက်စီးြခင်းသိ့

ေရာက်လိမ့်မည်။ ၃၉ဘရားသခင်၏အ ကံအမြဖစ်လ င် သင်တိ့သည် မဖျက်ဆီး ိင် က။

သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ အာဏာေတာ်ကိ ဆန်ေသာသမြဖစ် မည်အေကာင်း

သတိ ပက ေလာ့ဟ ေြပာဆိ၏။ ၄၀ ထိစကားကိ နားေထာင် ကသြဖင့် ၊ တမန်ေတာ်

တိ့ကိေခ ၍ ိက် ှ က် ပီးမှ၊ ေယ ၏နာမကိ အမီှ ပလျက် မေဟာမေြပာမည်အေကာင်း

တားြမစ်ထား၍ လတ်က ၏။ ၄၁ တမန်ေတာ်တိ့သည်လည်း၊ သခင်ေယ ၏

နာမေတာ်ေကာင့် မိမိတိ့သည် အ ှ က်ကဲွြခင်းကိ ခံထိက် ကသည်ဟ မှတ်ေတာ်မေသာ

ေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ ိ၍ လတ်ေတာ်မှထွက်သွား က၏။ ၄၂ ဗိမာန်ေတာ်၌၎င်း၊

အိမ်၌၎င်း ေနတိ့င်းအစဥ် ဆံးမသွန်သင် လျက်၊ ေယ သည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏ဟ၍

ဧဝံေဂလိတရားကိ မြပတ်ေဟာ ေြပာလျက်ေနက၏။

၆ ထိကာလ၌ တပည့် ေတာ်တိ့သည် များြပားသည် ှ ိေသာ်၊ ေနရ့က် အစဥ်အတိင်း

လပ်ေကးေသာအခါ၊ ေဟေလနစ်အမျိုး မတ်ဆိး မတိ့ကိ မလပ်မေကးဟ

ထိအမျိုးသားတိ့သည် ြမည်တမ်း၍ ေဟဗဲ လတိ့ကိ အြပစ်တင် က၏။ ၂

ထိအခါတကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ တမန်ေတာ်တိ့သည် တပည့် ေတာ် အေပါင်းတိ့ကိ

ေခ ပီးလ င်၊ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိထား၍

စားပဲွ၌လပ်ေကးမကိမကိမေဆာင်သင့် ။ ၃ ထိေကာင့် ညီအစ်ကိတိ၊့ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း၊

ပညာ ှ င့် ၎င်းြပည့် စံလျက်၊ အသေရ ှ ိေသာ လခနစ်ေယာက်တိ့ကိ သင်တိ့တွင် ှ ာ ကေလာ့။

ဤအမ ကိ ေဆာင် ွက်ေစြခင်းငှါ ထိသတိ့ကိ ငါတိ့သည် ခန့်ထား ကမည်။ ၄ ငါတိ့မကား၊

ဆေတာင်းပဌနာြပြခင်း၊ တ်က ပတ်တရားေတာ် ကိ ေဟာေြပာြခင်းအမတိ့ကိ အ မဲ ပ၍

ေနမည်ဟဆိက၏။ ၅ ထိစကားကိလအစအေဝးအေပါင်းတိ့သည် ှ စ်သက်ကသြဖင့် ၊
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ယံကည်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံေသာ သေတဖန်မှစ၍

ဖိလိပု၊ ေြပာေခ ၊ နိကေနာ်၊ တိမန်၊ ပါေမန၊ ယဒဘာ သာဝင်ေသာ အ ိအတ် မိသ့ား

နိေကာလတိ့ကိ ေ ွး ေကာက်၍၊ ၆ တမန်ေတာ်တိ့ေ ှ ့၌ ထား က၏။ တမန်ေတာ်တိ့

သည်လည်း ဆေတာင်း ပီးလ င် ထိသတိ့၏ ေခါင်းေပ ၌ လက်ကိ တင် က၏။ ၇

ဘရားသခင်၏ သာသနာေတာ်သည် တိးပွားသ ြဖင့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ တပည့်ေတာ်တိ့သည်

အလွန်ပွါး များ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ် အေပါင်းတိ့သည် ယံကည်ြခင်း တရားကိ

နားေထာင် က၏။ ၈ သေတဖန်သည် ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ တန်ခိး ေတာ် ှ င့် ၎င်း

ြပည့်စံသြဖင့် ၊ ကီးစွာေသာနိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ လများေ ှ မှ့ာ ပေလ၏။

၉ ထိအခါ လိေဗရတိန် အေပါင်းအသင်းဝင်ေသာ သမှစ၍၊ ကေရေနြပည်သား၊

အာေလဇ ိြပည်သား၊ ကိလိကိြပည်သား၊ အာ ှ ိ ြပည်သား အချို ့တိ့သည် ထ၍

သေတဖန် ှ င့် ြငင်းခံြခင်းကိ ပစဥ်တွင်၊ ၁၀ သေဟာေြပာ၍သံးစဲွေသာပညာ ှ င့်

ဝိညာဥ်ေတာ် ကိ မခံမဆီး ိင် က။ ၁၁ ထိအခါဤသသည် ေမာေ ှ ကိ၎င်း၊ ဘရား

သခင်ကိ၎င်း လွန်ကျူး၍ ေြပာသည်ကိ ငါတိ့ ကားရပါ ပီဟ သက်ေသခံမည့်သတိ့ကိ

တိတ်ဆိတ်စွာေခ ၍ ထားက ပီးလ င်၊ ၁၂ လများကိ၎င်း၊ အ ကီးအကဲ၊ ကျမ်း ပဆရာ

တိ့ကိ၎င်း ိးေဆာ်၍၊ သေတဖန်ထံသိ့လာသြဖင့် ဘမ်းဆီး၍ လတ်ေတာ်သိ့ပိ့ က၏။ ၁၃

မမှန်ေသာ သက်ေသခံတိ့ကိေခ ၍၊ ဤသသည် သန့် ှ င်းေသာ အရပ်ဌာနေတာ် ှ င့်

ပညတ်တရားေတာ်ကိ လွန်ကျူး၍ အစဥ်မြပတ် ေြပာဆိလျက်ေနပါ၏။ ၁၄

ထိနာဇရက် မိသ့ား ေယ သည် ဤအရပ်ဌာန ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီး၍၊ ငါတိ့အား

ေမာေ ှ အပ်ေပးေသာ ထံးနည်းဥပေဒကိ ေြပာင်းလဲေစမည်ဟ ဤသဆိသည်ကိ

အက ်ပ်တိ့သည် ကားရပါ ပီဟ သက်ေသခံက၏။ ၁၅လတ်ေတာ်၌ ထိင်လျက် ှ ိေသာသ

အေပါင်း တိ့သည် သေတဖန် ကိေစ့ေစ့ကည့် လ င်၊ သ၏မျက် ှ ာ သည်

ေကာင်းကင်တမန်၏မျက် ှ ာ က့ဲသိ့ြဖစ်သည်ဟထင်မှတ်က၏။

၇ ထိအခါ ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းက၊ ဤစကားမှန် သေလာဟ ေမးသည် ှ ိေသာ်၊ ၂

သေတဖန်က၊ ညီအစ်ကိ အဘတိ့ နားေထာင် ကပါေလာ့။ ငါတိ့ အဘအာြဗဟံသည်၊

ခါရန် မိ ့၌မေနမီှ၊ ေမေသာေပါတာမိအရပ်၌ ှ ိစဥ်အခါ၊ ဘန်း ကီးေတာ် မေသာ

ဘရားသခင်သည် ထင် ှ ားေတာ်မ၍၊ ၃ သင်ေနေသာ ြပည် ှ င့်တကွ အမျိုးသားချင်း

များထဲကထွက် ပီးလ င်၊ ငါြပလတ့ံေသာ ြပည်သိ့သွား ေလာ့ဟ အာြဗဟံအားမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ထိအခါ အာြဗဟံ သည် ခါလဒဲြပည်မှထွက်၍ ခါရန် မိ ့၌ေန၏။ သ၏ အဘ

ေသလွန်သည် ှ ိေသာ်၊ ယခသင်တိ့ေနေသာ ဤြပည်သိ့ ထိ မိမှ့ ေြပာင်းေစေတာ်မ၏။

၅ ဤြပည်၌ ေြခနင်းရာကိမ အေမွေပးေတာ် မမ ေသာ်လည်း၊ သမှ စ၍

သ၏သားေြမးတိ့အား ဤြပည်ကိအပိင်းေပးေတာ်မမည်ဟ သားတေယာက်မ မ ှ ိမီှ

ဂတိထားေတာ်မ၏။ ၆ သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည် သတပါးပိင်ေသာ ြပည်၌ဧည့်သည်

ြဖစ် ကသြဖင့် ၊ သတပါးတိ့၌ ကန်ခံြခင်း၊ ှ ိပ်စက် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ အ ှ စ် ေလးရာပတ်လံး

ခံရက လိမ့်မည်။ ၇သတိ့ကိ ေစခိင်းေသာလမျိုးကိလည်း ငါစီရင် မည်။ ထိေနာက်မှ

သတိ့သည်ထွက်၍ဤအရပ်၌ ငါ့အား ဝတ် ပကလိမ့်မည်ဟ ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မ၏။ ၈

ဘရားသခင်သည်လည်း အေရဖျားလီှးြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ ပဋိညာဥ်တရားကိ အာြဗဟံအား

ေပးေတာ်မ ၏။ ထိသိ့ဣဇာတ်ကိ ဘွားြမင်၍ ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာ ေန့၌

အေရဖျားလီှးြခင်းကိေပးေလ၏။ဣဇာတ်သား ယာကပ်၊ ယာကပ်သားများကား၊ အမျိုး၏

အဘ တကျိတ် ှ စ်ပါးတည်း။ ၉ အမျိုး၏ အဘတိ့သည် လည်း ြငူစေသာစိတ် ှ ိ၍၊

ေယာသပ်ကိ အဲဂတုြပည်သိ့ ေရာင်းလိက်က၏။ဘရားသခင်သည် သကိ့ေစာင့် မေတာ်

မလျက်၊ ၁၀ အလံးစံေသာ ဒကဆင်းရဲထဲမှ ကယ် တ်၍၊ အဲဂတုြပည်ကိ

အစိးရေသာ ဖာေရာဘရင်ထံ၌ မျက် ှ ာ ပွင့်လန်းြခင်း ှ င့် ပညာအတတ်

ကိေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိမင်း ကီးသည် အဲဂတု ိင်ငံအပ်အရာ၊ နန်းေတာ် အပ်အရာ၌

ေယာသပ်ကိခန့်ထားေလ၏။ ၁၁ ခါနာန်ြပည် ှ င့် အဲဂတုြပည် တေ ှ ာက်လံး၌

အစာေခါင်းပါးြခင်း၊ ကီးစွာေသာဆင်းရဲြခင်း ှ ိ၍ ငါတိ့ အဘများ၌ စားစရာကန်ေသာ အခါ၊

အဲဂတုြပည်မှာ ဆန်စပါး ှ ိသည်ဟ ယာကပ်သည်ကားလ င်၊ ၁၂ ငါတိ့အဘများကိ

ပဌမအ ကိမ်တွင် ေစလတ် ေလ၏။ ၁၃ ဒတိယအ ကိမ်တွင် ေယာသပ်သည် မိမိညီ

အစ်ကိတိ့အား မိမိအေကာင်းကိ ေဘာ်ြပ၍၊ ဖာေရာ ဘရင်သည် ေယာသပ်၏

အမျိုးကိ သိေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိအခါ ေယာသပ်သည်ေစလတ်၍ မိမိအဘ

ယာကပ် ှ င့်တကွ အေရအတွက်အားြဖင့် ခနစ်ကျိပ် ငါးေယာက်ေသာ မိမိအမျိုးသားချင်း

အေပါင်းတိ့ကိ ေခ ပင့် ေလ၏။ ၁၅ ယာကပ်သည်လည်း အဲဂတုြပည်သိ့သွား၍

ကိယ်တိင်မှစေသာ ငါတိ့အဘများသည် ေသလွန် က၏။ ၁၆ ထိသတိ့ကိလည်း

ေ ှ ခင် မိသိ့့ပိ့ေဆာင်သြဖင့် ၊ ေ ှ ခင်၏အဘ ြဖစ်ေသာဟာေမာ်၏ သားတိ့အား

အဘိးေငွကိေပး၍ဝယ် ပီြဖစ်ေသာ သချုင်းတွင်း၌ ထားက၏။ ၁၇ အာြဗဟံအား

ဘရားသခင် ဓိ ာန်ေတာ်မေသာ ဂတိေတာ်၏ အချိန်ေရာက်လေသာအခါ၊ ၁၈

ထိလမျိုးသည် အဲဂတုြပည်၌ တိးပွါး၍၊ ေယာသပ်ကိမသိ မက မ်းေသာ မင်း ကီးတပါး

ေပလာ သည်တိင်ေအာင် များြပား ကေလ၏။ ၁၉ ထိမင်း ကီးသည် ငါတိ့အေဆွအမျိုးကိ

ပရိယာယ် ပသြဖင့် ၊ သငယ်များကိအသက်မ ှ င်ေစြခင်းငှါ ပစ်ထားရမည်အေကာင်း ငါတိ့

အဘများကိ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ေလ၏။ ၂၀ ထိအခါအလွန်အဆင်းလှေသာ

ေမာေ ှ ကိ ဘွားြမင်လ င်၊ သံးလပတ်လံးအဘ၏ အိမ်တွင် ေကးေမွး က၏။ ၂၁

ေနာက်မှပစ်ထားသည် ှ ိေသာ်၊ ဖာေရာဘရင် သမီးေတာ်သည် ေကာက်ယ၍ မိမိသားအရာ၌

ေမွးစား ေလ၏။ ၂၂ ေမာေ ှ သည်လည် အဲဂတု အတတ်၊ ပညာ အလံးစံတိ့ကိ သင်၍၊

တ်သတိ၊ လက်သတိ ှ ိ၏။ ၂၃ အသက်ေလးဆယ်ေစ့ေသာအခါ ဣလေရလ

အမျိုးသားြဖစ်ေသာ မိမိညီအစ်ကိတိ့ကိ အကည့်အ သွားမည်ဟ အ ကံ ှ ိ၏။ ၂၄

အမျိုးသားချင်းတေယာက်သည် ှ ဥ်းဆဲခံရ သည်ကိ ြမင်လ င် သဘ့က်ကေန၍

အဲဂတုလကိ ကွပ် မျက်သြဖင့် ၊ ထိ ှ ဥ်းဆဲခံရေသာ သအား အ ိင်ေပးေလ ၏။ ၂၅

ဘရားသခင်သည် ဤသလက်ြဖင့် ငါတိ့ကိ ကယ် တ်ေတာ် မမည်အရာကိ

ညီအစ်ကိတိ့သည် နား လည်လိမ့်မည်ဟ ထင်မှတ်ေသာ်လည်း၊ ထိသတိ့သည်

နားမလည်ဘဲေနက၏။ ၂၆ နက်ြဖန်ေန့၌ အချင်းချင်း ခိက်ရန် ပကေသာ

သတိ့ ှ ိရာသိ့ သွား၍၊ အချင်းလတိ၊့ ညီအစ်ကိချင်း ြဖစ်လျက် ှ င့် အဘယ်ေကာင့်

တေယာက်ကိတေယာက် ှ ဥ်းဆဲ ကသနည်းဟ ဆိ၍ ရန် ငိမ်းရာသိ့ ေသွးေဆာင်

သည် ှ ိေသာ်၊ ၂၇ အိမ်နီးချင်းကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသက၊ အဘယ်သသည် သင့် ကိ

ငါတိ့အေပ မှာအကဲအမး တရားသ ကီး အရာ၌ ခန့်ထားသနည်း။ ၂၈ မေနက့အဲဂတုလကိ

သတ်သက့ဲသိ့ ငါ့ကိသတ် လိသေလာဟ ဆိလျက် ေမာေ ှ ကိပယ်၏။ ၂၉

ထိစကားကိကားလ င်၊ ေမာေ ှ သည် ေြပး၍ မိဒျန်ြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ်လျက်ေနသည်တွင်

သား ှ စ် ေယာက်ကိြမင်ေလ၏။ ၃၀အ ှ စ်ေလးဆယ်လွန်ေသာအခါ၊ သိနာေတာင် ေြခရင်း

ေတာတွင်၊ မီးေလာင်ေသာချံု၌ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်ထင် ှ ား၏။

၃၁ ထိ ပါ ံ ကိ ြမင်ေသာအခါေမာေ ှ သည် အ့ံ သ၍ေစ့ေစ့ကည့် ြခင်းငှါ

အနားသိ့ချဥ်းကပ်လ င်၊ ၃၂ ငါကား သင့် ဘိးေဘးတိ့၏ဘရား၊ အာြဗဟံ၏ ဘရား၊

ဣဇာက်၏ဘရား၊ ယာကပ်၏ဘရားြဖစ်၏ ဟထာဝရဘရား၏ ဗျာဒိတ်

ေတာ်အသံထွက်ေတာ်မ၏။ ထိအခါ ေမာေ ှ သည် တန်လပ်လျက် ေစ့ေစ့ မကည့်ဝံ။ ၃၃

ထာဝရဘရားကလည်း၊ သင်၏ေြခနင်းကိ ခတ်ေလာ့။ သင်နင်း ေသာအရပ်ကား

သန့် ှ င်းေသာေြမ ြဖစ်၏။ ၃၄ အဲဂတုြပည်၌ ှ ိေသာ ငါ၏လတိ့သည် ခံရေသာ

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ငါေစ့ေစ့ြမင်ခ့ဲ ပီ။ သတိ့ညည်းတွား ြမည် တမ်းေသာအသံကိလည်း

ငါ ကားခ့ဲ ပီ။ သတိ့ကိ ကယ် တ် ြခင်းငှါ ငါဆင်းလာ ပီ။ ယခသွားေလာ့။ သင့် ကိ အဲဂတု

ြပည်သိ့ငါေစလတ်မည်ဟ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိ၏။ ၃၅ အဘယ်သသည် သင့် ကိ

အကဲအမးတရား သ ကီးအရာ၌ ခန့်ထားသနည်းဟ၍ အြငင်းအပယ်ခံ ရေသာ ထိေမာေ ှ ကိ

အကဲအမး၊ ကယ်လတ်ေသာသ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည်ချံု၌ ထင် ှ ားေသာ

ေကာင်းကင်တမန်အားြဖင့် ေစခန့်ေတာ်မ၏။ ၃၆ ထိသသည် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့ကိ

တ် ေဆာင်၍ အ ှ စ် ေလးဆယ်ပတ်လံး အဲဂတုြပည်၌၎င်း၊ ဧဒံပင်လယ်၌၎င်း၊

ေတာ၌၎င်း၊ နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ပေလ၏။ ၃၇ သင်တိ့၏

ဘရားသခင်ထာဝရဘရားသည်၊ သင်တိ့အမျိုးသား ချင်းတိ့အထဲ၌ ငါ ှ င့်တေသာ

ပေရာဖက်တပါးကိ သင်တိ့အဘိ့ ေပ ထွန်း ေစေတာ်မ မည်။ ထိပေရာဖက်၏

စကားကိနားေထာင်ရကမည်ဟ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့အားေြပာဆိေသာသကား

အြခားသမဟတ်၊ ထိေမာေ ှ ပင်ြဖစ်သတည်း။ ၃၈ ထိသသည် ေတာတွင် ှ ိေသာ

အစည်းအေဝး၌ ၎င်း၊ သိနာ ေတာင်ေပ မှာ သကိ့ တ်ဆက်ေသာ ေကာင်းကင်တမန် ှ င့် ၎င်း၊

ငါတိ့ အဘများ ှ င့် ၎င်း ှ ိ၏။ ထိသသည် ငါတိ့အား အပ်ေပးြခင်းငှါ အသက် ှ င်
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ေစေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံေလ၏။ ၃၉ ထိသ၏စကားကိငါတိ့အဘများသည်

နားမေထာင်လိဘဲလျက် ပယ်၍၊ ၄၀ ငါတိ့ေ ှ မှ့ာ သွားရေသာ ဘရားတိ့ကိ

ငါတိ့အဘိ့လပ်ပါ။ ငါတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ တ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ ထိေမာေ ှ ၌ အဘယ်သိ့

ြဖစ်သည်ကိ ငါတိ့မသိဟ အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်ချင်ေသာစိတ် ှ င့် အာ န်ကိ ေြပာဆိက၏။

၄၁ ထိေနရ့က်ကာလ၌ ွားသငယ်ကိ လပ်၍ ထိ ပ်တအား ယဇ်ပေဇာ်သြဖင့်

မိမိတိ့လက် ှ င့် လပ်ေသာ အရာ၌ပင် ေပျာ်ေမွ ့ က၏။ အနာဂတိကျမ်း၌

လာသည် ကား၊ ၄၂ အိဣသေရလအမျိုး၊ သင်တိ့သည် စီရင်ေသာ တိရစာန် ှ င့်

ယဇ်များကိေတာ၌ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ငါ့အား ပေဇာ်ကသေလာ။ ၄၃သင်တိ့သည်

ေမာလပ်၏တဲ ှ င့်သင်တိ့ဘရား ရင်ဖန်၏ ကယ်တည်း ဟေသာကိးကွယ်ဘိ့ရာ မိမိ

တိ့လပ်ေသာ ပံတိ့ကိ ေဆာင် ွက် က ပီ တကား။ ထိေကာင့် ငါသည် သင်တိ့ကိ ဗာဗလန် မိ ့

တဘက်သိ့ ေဆာင်သွားမည်ဟ ကျမ်းလာ ှ ိသည် ှ င့်အညီ၊ ဘရားသခင်သည်

မျက် ှ ာေတာ်ကိလဲ၍၊ ေကာင်းကင် တန်ဆာများတိ့အား ဝတ် ပေစြခင်းငှါ ထိသတိ့ကိ

စွန့်ပစ်ထားေတာ်မ၏။ ၄၄ ေမာေ ှ ြမင်ရေသာပံ ှ င့်အညီ၊ သက်ေသခံေတာ် မချက် ဌာပနာ

ရာတဲေတာ်ကိ လပ်ရမည်အေကာင်း အမိန့်ေတာ် ှ ိေသာသမှာ ထားေတာ်မသည်အတိင်း၊

ထိတဲေတာ်သည် ေတာတွင် ငါတိ့အဘများ၌ ှ ိ၏။ ၄၅ ေနာက်ကျေသာ

ငါတိ့အဘများသည် ထိတဲ ေတာ်ကိ တပါးအမျိုးသားတိ့ ပိင်ေသာ ေြမထဲသိ့

ေယာ ှ င့်အတ ေဆာင်သွင်း က၏။ ထိတပါး အမျိုးသား တိ့ကိ ဘရားသခင်သည်

ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိင်ေအာင် ငါတိ့အဘများထံမှ ှ င်ထတ်ေတာ်မ၏။ ၄၆ ထိဒါဝိဒ်သည်

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရ၍၊ ယာကပ်၏ဘရားသခင် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မဘိ့ရာ

အရပ်ကိ ေတွ့ြခင်းငှါ ေတာင့်တ၏။ ၄၇ ေ ှ ာလမန်သည်လည်း ဗိမာန်ေတာ်ကိ တည်

ေဆာက်ရ၏။ ၄၈ သိ့ေသာ်လည်း ေကာင်းကင်ဘံသည် ငါ့ပလင် ြဖစ်၏။ ၄၉

ေြမ ကီးသည် ငါ့ေြခတင်ရာခံြဖစ်၏။ အဘယ် သိ့ေသာ ဗိမာန် ကိငါ့အဘိ့

တည်ေဆာက်ကမည်နည်း။ အဘယ်အရပ်သည် ငါ့ကျိန်းဝပ် ရာအရပ်ြဖစ်မည်နည်။ ၅၀

ငါ့လက်သည် ဤအရာအလံးစံတိ့ကိ ဖန်ဆင်းသည် မဟတ်ေလာဟ ထာဝရဘရား၏

ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ကိ ပေရာဖက်ြပန် ကားသည် ှ င့်အညီ၊ အြမင့် ဆံးေသာဘရားသည်

လတိ့ လက်ြဖင့် လပ်ေသာဗိမာန်၌ ကျိန်းဝပ် ေတာ်မသည်မဟတ်။ ၅၁လည်ပင်းခိင်မာ၍

ှ လံးြဖင့် ၎င်း၊ နားြဖင့် ၎င်း အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာလတိ၊့ သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် ဆန့်ကျင် ဘက် ပေလ့ ှ ိ က၏။ သင်တိ့ဘိးေဘးများ၏

အေလ့ ှ င့် သင်တိ့အေလ့တ၏။ ၅၂သင်တိ့ဘိးေဘးများသည် အဘယ်ပေရာဖက်ကိ မ

မ ှ ဥ်းဆဲဘဲ ေနသနည်း။ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ ကလာေတာ်မမည်အေကာင်းအရာကိ

ေဟာေြပာ ြပ န်ေသာ သတိ့ကိ ကွပ်မျက်က၏။ ထိေြဖာင့် မတ်ေသာ သကိပင် ယခလည်း

သင်တိ့သည် အပ် ှ ံ၍ အေသသတ် ကပီ။ ၅၃ သင်တိ့သည် ေကာင်းကင်တမန်များ

ခင်းကျင်း ေသာ အားြဖင့် ပညတ်တရားေတာ်ကိ ခံရေသာ်လည်း မေစာင့် မေ ှ ာက်ကဟ

သေတဖန် မက်ဆိ၏။ ၅၄ ထိစကားကိကားလ င် ှ လံးကဲွြပတ်မတတ် ြဖစ်၍၊ သေတဖန်၌

အံသွားခဲ ကိတ်ြခင်းကိ ပကေလ၏။ ၅၅သသည်လည်း သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့်သြဖင့် ၊ ေကာင်းကင်သိ့ ေစ့ေစ့ကည့်ေမ ာ်၍ ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ်ကိ၎င်း၊

ဘရားသခင်၏ လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ေယ ရပ်ေနသည်ကိ၎င်း ြမင်လ င်၊ ၅၆ ကည့်ပါ။

ေကာင်းကင်ဖွင့် လှစ်သည်ကိ၎င်း၊ လသားသည် ဘရားသခင်၏လက်ျာေတာ်ဘက်၌

ရပ်ေနသည်ကိ၎င်း၊ ငါြမင်သည်ဟဆိ ၏။ ၅၇ ထိသတိ့သည် ြပင်းစွာေသာ အသံ ှ င့်

ဟစ်ေကာ်၍ နားကိပိတ် ဆိ့လျက် သဆီ့သိ့ညီ ွတ်စွာ တဟန်တည်းေြပး၍၊ ၅၈

မိ ့ြပင်သိ့ ှ င့်ထတ် ပီးမှ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် က၏။ သက်ေသခံ တိ့သည်လည်း မိမိတိအ့ဝတ်ကိ

ေ ှ ာလ အမည် ှ ိေသာ လလင်၏ေြခရင်း ၌ထားက၏။ ၅၉ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ် ကစဥ်

သေတဖန်သည် ပဌနာ ပလျက်၊ သခင်ေယ ၊ အက ်ပ်၏ဝိညာဥ်ကိ သိမ်းယေတာ်မပါဟ

ေလာက်ဆိ၏။ ၆၀ ဒးေထာက်လျက်၊ သခင်၊ ဤသတိ့ ပေသာ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ

မှတ်ေတာ်မမပါ ှ င့်ဟ ကီးေသာ အသံ ှ င့် ေ ကးေကာ် ပီးမှ ကျိန်းစက်ေလ၏။ သကိ့

ကွပ်မျက်ေသာ အမကိ ေ ှ ာလသည်လည်း ဝန်ခံလျက် ှ ိ၏။

၈ ထိအခါေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ် သည် ြပင်းစွာ

ေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရသြဖင့် တမန်ေတာ် တိ့မှတပါး သင်းဝင်သ

အေပါင်းတိ့သည် ယဒြပည်၊ ှ မာရိြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ အ ှံ ့အြပားကဲွြပား

က၏။ ၂ တရားကိ ိေသေသာသတိ့သည် သေတဖန်ကိ သ ဂဟ်၍

ြပင်းစွာေသာငိေကးြမည်တမ်းြခင်းကိ ပက၏။ ၃ ေ ှ ာလသည်

အသင်းေတာ်ကိဖျက်ဆီးေလ၏။ အိမ်များသိ့ ဝင် ပီးလ င် ေယာက်ျားမိန်းမတိ့ကိ ဆဲွငင်၍

ေထာင်ထဲ၌ေလှာင်ထား တတ်၏။ ၄ ထိေကာင့် အရပ်ရပ်သိ့ကဲွြပားေသာ

သတိ့သည် လှည့်လည်၍ တ်ကပတ်ေတာ်တည်းဟေသာ ဧဝံေဂလိ တရားကိ

ေဟာေြပာက၏။ ၅ ဖိလိပုသည်လည်း၊ ှ ာမာရိ မိသိ့့သွား၍ ခရစ်ေတာ်၏

အေကာင်းကိေဟာေလ၏။ ၆ လအစအေဝးတိ့သည်ကား၍ ဖိလိပု ပေသာ

နိမိတ်လကဏာတိ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ သ၏စကားကိ တညီတ ွတ်တည်း

နားေထာင် က ၏။ ၇ အေကာင်းမကား၊ နတ်ဆိးစဲွေသာ သများတိ့၏ အထဲမှ

နတ်ဆိး တိ့သည် ြပင်းစွာေသာ အသံ ှ င့် ေအာ်ဟစ်လျက်ထွက်သွား က၏။

ကိယ်မ လပ် ိင်ေသာသ၊ ေြခမစွမ်းေသာသအများတိ့သည်လည်း ပကတိအြဖစ်

သိ့ေရာက်က၏။ ၈ ထိ မိသ့ မိသ့ားတိ့သည် အလွန်ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ က၏။ ၉

ှ ိမန်အမည် ှ ိေသာ သတေယာက်သည်၊ ထိ မိ ့၌ နတ်ဝိဇာ အတတ် ှ င့် ပြပင်၍၊

ငါသည်ထးဆန်းေသာ သြဖစ်သည်ဟဆိလျက်၊ ှ မာရိအမျိုးသားတိ့ကိ

မိန်းေမာေတွေဝေစြခင်းငှါ ပ၏။ ၁၀ လကီးလငယ် ှ ိသမ တိ့ကလည်း၊ ဤသသည်

ဘရားသခင်၏ မဟာတန်ခိးေတာ်ြဖစ်သည်ဟ ဆိလျက် ထိသ၌ဆည်းကပ်က၏။ ၁၁

ဆည်းကပ်သည်အေကာင်းကား၊ သတိ့ကိ မိန်းေမာေတွေဝေစ ြခင်းငှါ ထိသသည်

နတ်ဝိဇာအတတ် အားြဖင့် ကာြမင့် စွာ ပလျက်ေန၏။ ၁၂ ဖိလိပုသည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်၌၎င်း၊ ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ် ှ င့် ၎င်း စပ်ဆိင်ေသာ ဧဝံေဂလိ

တရားကိ ေဟာေြပာ၍ ထိသတိ့သည် ယံကည်ေသာ အခါ၊ ေယာက်ျားမိန်းမတိ့သည်

ဗတိဇံကိ ခံ က၏။ ၁၃ ှ ိမန်သည်လည်း ကိယ်တိင်ယံ ကည်သည်ြဖစ်၍ ဗတိဇံကိ ခံ ပီးမှ

ဖိလိပုထံ၌မီှဝဲဆည်းကပ်သြဖင့် ၊ ထးဆန်း ေသာ တန်ခိး ကီးေသာ နိမိတ်လကဏာများကိ

ြမင်၍ မိန်းေမာေတွေဝလျက် ှ ိေလ၏။ ၁၄ ှ မာရိ မိသ့ားတိ့သည် ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ခံယကပီဟ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ တမန်ေတာ်တိ့သည်

သိတင်း ကားလ င်၊ ေပတ ှ င့် ေယာဟန်တိ့ကိ ေစလတ်က၏။ ၁၅ ထိ မိသ့ မိသ့ား တိ့သည်

သခင်ေယ ၏နာမ၌ ဗတိဇံကိ ခံ ံ မသာ ှ ိသြဖင့် ၊ ၁၆တစံတေယာက်ေသာသအေပ ၌

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သက်ေရာက်ေတာ် မမေသးသည် ြဖစ်၍၊

တမန်ေတာ်တိ့သည် ေရာက်ကလင်၊ ဝိညာဥ်ေတာ် ကိခံရမည်အေကာင်း ထိ မိသ့ မိသ့ားတိ့

အဘိ့ ဆေတာင်း၍၊ ၁၇ ထိသတိ့အေပ ၌ လက်ကိတင်ေသာအားြဖင့် သတိ့သည်

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံရက၏။ ၁၈တမန်ေတာ်တိ့လက်ကိတင်ေသာအားြဖင့်

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သက်ေရာက်သည်ကိ ှ ိမန်ြမင်လ င်၊ ေငွကိယေဆာင်ခ့ဲ၍၊

၁၉ အက ်ပ်၏ လက်တင်ြခင်းကိခံရေသာသသည် သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံေစမည်အေကာင်း အက ်ပ်အား အခွင့် ေပးပါဟ ေတာင်းေသာ်၊ ၂၀

ေပတ က၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ေငွ ှ င့် ဝယ်ယမည် ဟ အ ကံ ှ ိေသာေကာင့် ၊

သင် ှ င့် တကွသင်၏ ေငွသည်ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ပါေစ။ ၂၁သင်သည်ဤအမအရာ ှ င့်

မဆက်ဆံေသာ သြဖစ်၏။ အေကာင်းမကား၊ သင်၏စိတ် ှ လံးသည် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းမ ှ ိ။ ၂၂ ထိေကာင့်သင်၌ ယခဆိးညစ်ေသာအမကိ ေနာင်တရေလာ့။

သင်၏စိတ် ှ လံး၌ ကံစည်ြခင်းအြပစ်ကိ လတ်ေကာင်းလတ်လိမ့်မည် ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်ကိ

ေတာင်းပန်ေလာ့။ ၂၃ သင်သည်ခါးစွာေသာသည်းေြခစဲွသည်ြဖစ်၍၊ ဒစ ိက်အေ ှ ာင်

အဖဲွ ့ ှ င့် မလွတ်ေကာင်းကိ ငါသိြမင် သည်ဟဆိ၏။ ၂၄ ှ ိမန်ကလည်း၊

မိန့်ေတာ်မေသာအရာ တစံ တခမ အက ်ပ် အေပ သိ့ မေရာက်ပါမည် အေကာင်း၊

ထာဝရဘရားကိ က ်ပ်အဘိ့ အလိငှါ ဆေတာင်းေတာ်မ ကပါဟ ြပန်ေြပာ၏။ ၂၅

တမန်ေတာ်တိ့သည် သက်ေသခံ၍ သခင်ဘရား ၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိေဟာ ပီးမှ၊

ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့ ြပန်သွားရာ၊ ှ ာမာရိ ွာများတိ့၌လည်း ဧဝံေဂလိ တရားကိ

ေဟာေြပာက၏။ ၂၆ တဖန် ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ဖိလိပုအား၊

သင်ထ၍ ေယ ှ လင် မိမှ့ ဂါဇ မိ ့ သိ့သွားရာ ေတာလမ်းတွင် ေတာင်မျက် ှ ာသိ့

သွားေလာ့ ဟ ဆိသည်အတိင်း၊ ဖိလိပုသည်ထ၍ သွားေလ၏။ ၂၇ ထိအခါ

အဲသေယာပိြပည်ကိအစိးရေသာ မိဖရားက က်ထံ၌ ဘန်း ကီးေသာအမတ်ြဖစ်၍၊

ဘ ေတာ် ှ ိသမ ကိ အပ်စိးရေသာ အဲသေယာပိ ြပည်သား တေယာက်သည်
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ကိးကွယ်ြခင်းငှါ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့သွား၍၊ ၂၈ ြပန်စဥ်တွင် မိမိရထားေပ ၌ထိင်လျက်

ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယ၏ကျမ်းစာကိ ဘတ်ေလ၏။ ၂၉ ဝိညာဥ်ေတာ်ကလည်း၊ ထိရထားသိ့

ချဥ်းကပ်၍ မီှဝဲေလာ့ဟ ဖိလိပုအား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ၃၀ ဖိလိပုသည်

ရထားသိ့ေြပး၍ ပေရာဖက် ေဟ ှ ာယ၏ ကျမ်းစာ၌ ဘတ်သည်ကိကားလ င်၊

ဘတ်ေသာအရာကိ နားလည်ပါ၏ ေလာဟ ေမးြမန်း၏။ ၃၁ ထိအမတ်ကလည်း၊

သွန်သင်ပ့ဲြပင်ေသာ သမ ှ ိလ င် အဘယ်သိ့ နားလည် ိင်မည်နည်းဟ ဆိ ပီးမှ မိမိ ှ င့်အတ

ဖိလိပုတက်၍ထိင်ေန ပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်၏။ ၃၂ ကျမ်းစာ၌

ဘတ်ေသာအချက်ဟမကား၊ အေသ သတ်ြခင်းငှါ ေဆာင်သွားေသာ သိးက့ဲသိ့ သကိ့

ေဆာင်သွား၍၊ သိးသငယ်သည် အေမွး ှ ပ်ေသာသ ေ ှ မှ့ာ မြမည်ဘဲ ေနသက့ဲသိ့

သသည် တ်ကိမဖွင့် ဘဲေန၏။ ၃၃ ှ ိမ့်ချြခင်းကိခံစဥ်တွင် သတပါးတိ့သည် ထိသကိ

မတရားသ ြဖင့် စီရင် က၏။ ထိသ၏အသက်ကိ ေြမ ကီးကသိမ်း ပ်သည်ြဖစ်၍၊

သ၏အမျိုးအ ွယ်ကိ အဘယ်သြပ န်မည်နည်းဟ ကျမ်းစာ လာသ တည်း။ ၃၄

ထိအမတ်ကလည်း၊ ပေရာဖက်သည် အဘယ် သကိ ရည်မှတ်၍ ဤသိ့ဆိပါသနည်း။

ကိယ်ကိတည်း ဆိလိသေလာ။ သတပါးကိတည်း ဆိလိသေလာဟ ေတာင်းပန်လျက်၊ ၃၅

ဖိလိပုအား ေမးြမန်းလ င်၊ ဖိလိပုသည် မိမိ တ်ကိဖွင့် ၍ ထိကျမ်းစာချက်ကိ အစဲွ ပလျက်၊

ေယ ၏အေကာင်းတည်းဟေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေလ၏။ ၃၆

ထိသိ့လမ်း၌သွား ကစဥ် ေရ ှ ိရာသိ့ေရာက်၍၊အမတ်ကလည်းဤအရပ်တွင်ေရ ှ ိပါ၏။

အက ်ပ်ကိ ဗတိဇံမခံေစြခင်းငှါ မည်သည့် အေကာင်းဆီးတား ပါသနည်းဟ ေြပာဆိလ င်၊

၃၇ ဖိလိပုက၊ သင်သည် စိတ် ှ လံးအကင်းမ့ဲ ယံ ကည်လ င် ခံရသည် ဟဆိေလ၏။

အမတ်ကလည်း၊ ေယ ခရစ်သည် ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မ ေကာင်းကိ

အက ်ပ်ယံကည်ပါသည်ဟ ဝန်ခံ၍၊ ၃၈ ရထားကိရပ်ေစြခင်းငှါစီရင် ပီးမှ၊

ဖိလိပုသည် ထိအမတ် ှ င့် တကွေရထဲသိ့ဆင်း၍ ဗတိဇံကိေပး၏။ ၃၉

ေရထဲကတက်ကလင်၊ထာဝရဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ဖိလိပုကိေဆာင်ယေတာ်မ၍၊

အမတ်သည် ဖိလိပုကိ ေနာက်တဖန်မေတွမ့ြမင်ရ။ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ င့် မိမိ

သွားရေသာလမ်းကိ သွားေလ၏။ ၄၀ ဖိလိပုသည်လည်း အာဇတ် မိ ့၌ ေပလာ၍၊

ထိ မိမှ့ကဲသရိ မိတိ့င်ေအာင် မိ ့ ွာအစဥ်အတိင်း ေ ှ ာက်သွား၍ ဧဝံေဂလိတရားကိ

ေဟာေလ၏။

၉ ေ ှ ာလသည်ကား၊ သခင်ဘရား၏ တပည့် ေတာ် တိ့တဘက်၌ ခိမ်းေချာက်၍၊

အေသသတ်ြခင်းငှါ ြပင်းစွာအသက် သြဖင့် ၊ ၂ ထိဘာသာဝင်ေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ

တိ့ကိ ေတွလ့ င်၊ ချည်ေ ှ ာင်၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ပိ့ေဆာင် ရမည်အေကာင်း၊ ဒမာသတ် မိ ့၌

ှ ိေသာ တရားစရပ်မး တိ့ထံသိ့ မှာစာကိေပးပါဟ ယဇ်ပေရာဟိတ် မင်းထံ၌ ဝင်၍

ေတာင်း ပီးမှ၊ ၃ သွား၍ ဒမာသက် မိအ့နီးသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်ထဲက

အလင်းသည် သပ့တ်လည်၍ တ်ခနဲ ထွန်းေတာက်ေလ၏။ ၄ ေ ှ ာလသည်

ေြမေပ မှာလဲ၍ေနစဥ်၊ ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲသနည်းဟ မိမိအား

ေြပာေသာစကားသံကိ ကားလ င်၊ ၅ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သနည်းဟ

ေမးေလာက်၏။ သခင်ဘရားကလည်း၊ ငါကား သင် ှ ဥ်းဆဲေသာ ေယ ြဖစ်သတည်း။ ၆

သိေ့သာ်လည်းထ၍ မိသိ့ဝ့င်ေလာ့။ သင် ပ ရမည်အမကိ ေြပာလိမ့်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၇

ေ ှ ာလ ှ င့်အတ သွားေသာသတိ့သည် အသံကိကား ံ မသာ ှ ိ၍၊ အဘယ်သကိမ မြမင်ဘဲ

မိန်းေမာေတွေဝလျက်ရပ်ေနက၏။ ၈ ေ ှ ာလသည်လည်းေြမမှထ၍ မျက်စိကိ

ဖွင့် ေသာ်လည်း အဘယ်သကိမ မြမင် ိင်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏လက်ကိဆဲွလျက် ဒမာသက်

မိသိ့့ပိ့ေဆာင် က၏။ ၉ သံးရက်ပတ်လံး မျက်စိမြမင်၊ မစားမေသာက် ဘဲေနေလ၏။ ၁၀

ထိအခါ အာနနိအမည် ှ ိေသာ တပည့်ေတာ် တေယာက်သည် ဒမာသက် မိ ့၌ ှ ိ၏။ ထိသကိ

သခင် ဘရားသည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် ၊ အာနနိဟ၍ ေခေတာ်မလ င်၊ အာနနိက၊

သခင်ဘရား အက ်ပ် ှ ိပါ သည်ဟေလာက်၏။ ၁၁သခင်ဘရားကလည်း၊ သင်သည်ထ၍

လမ်း ေြဖာင့်အမည် ှ ိေသာ လမ်းသိ့သွားေလာ့။ ေ ှ ာလ အမည် ှ ိေသာတာ မိသ့ားကိ

ယဒ၏ အိမ်၌ ှ ာေဖွေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် ဆေတာင်းလျက်ေန၏။ ၁၂

မိမိမျက်စိကိ ြမင်ြပန်ေစြခင်းငှါ အာနနိအမည် ှ ိ ေသာ သသည် ဝင်၍၊ မိမိအေပ ၌

လက်တင်သည်ကိ ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် ြမင်ေလ ပီ ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ အာနနိကလည်း၊

သခင်ဘရား၊ ထိသသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းသတိ့ကိ

အလယ်မ ေလာက်ပင် ှ ဥ်းဆဲသည်ကိ လများေြပာ၍ အက ်ပ် ကားရပါ ပီ။ ၁၄

ဤအရပ်၌လည်းကိယ်ေတာ်ကိ ပဌနာ ပေသာ သ ှ ိသမ တိ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်ရမည်အခွင့် ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ် အ ကီးတိ့ထံ၌ ရပါသည်ဟ ြပန်ေလာက်၏။ ၁၅သခင်ဘရားကလည်း၊

ထိသကားတပါး အမျိုး သားတိ့ ှ င့် ှ င်ဘရင်တိ့ထံသိ့၎င်း၊ ဣသေရလ အမျိုးသား

တိ့ ှ ိရာသိ့၎င်း၊ ငါ၏နာမကိ ပိ့ေဆာင်ေစြခင်းငှါ ငါေ ွး ေကာက်ေသာ တန်ဆာြဖစ်၏။ ၁၆

အေကာင်းမကား၊ ထိသသည်ငါ၏နာမေကာင့် အဘယ်မ ေလာက်ပင် ဆင်းရဲခံရမည်ကိ

ငါသည် သအ့ားြပမည်။ ထိေကာင့် သင်သွားေလာ့ဟ အာနနိအား မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၇

အာနနိသည်လည်းသွား၍ အိမ်သိ့ေရာက်လ င်၊ ေ ှ ာလ အေပ ၌ မိမိလက်ကိတင်၍၊

ညီေ ှ ာလ၊ သင်လာေသာလမ်း၌ သင့်အား ထင် ှ ားေတာ်မေသာ သခင်ေယ သည်

သင်၏မျက်စိြမင်ြပန်ေစြခင်းငှါ ၎င်း၊ သင့် ကိသန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်

ြပည့် ေစြခင်းငှါ၎င်း ငါကိ ေစခန့်ေတာ်မသည်ဟေြပာဆိ၏။ ၁၈ ထိခဏ၌ ေ ှ ာလ၏

မျက်စိမှ ငါးေကးကွာ ကျသက့ဲသိ့ြဖစ်၍၊ မျက်စိြမင်ြပန်သြဖင့်ထ၍ ဗတိဇံ ကိခံ ပီးလ င်၊

အစာအာဟာရကိ သံးေဆာင်၍ အားြဖည့် ေလ၏။ ၁၉ ထိေနာက်ေ ှ ာလသည်

ဒမာသက် မိ ့၌ ှ ိေသာ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ ကာလအတန်အရာေန၍၊ ၂၀ ေယ သည်

ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ် ေကာင်းကိ တရားစရပ်တိ့၌ မဆိင်းမလင့်

ေဟာေလ၏။ ၂၁ ကားေသာသအေပါင်းတိ့သည် အ့ံသ၍၊ ဤ သကား၊

ထိသခင်ကိ ပဌနာ ပေသာသတိ့ကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဖျက်ဆီးသည် သာမက၊

ထိသများကိချည်ေ ှ ာင်၍ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ထံသိ့ ပိ့ေဆာင်ြခင်းငှါ ဤအရပ် သိ့

လာေသာသြဖစ်သည် မဟတ်ေလာဟ ဆိက၏။ ၂၂ ေ ှ ာလသည်လည်း

အားတိးပွားသြဖင့် ဒမာသက် မိ ့၌ေနေသာ ယဒလတိ့သည် ေြပာသမ ေသာ စကားကိေချ၍၊

ေယ သည် ခရစ်ေတာ် ြဖစ်ေကာင်းကိ ထင် ှ ားစွာြပ၏။ ၂၃ ကာလကာြမင့် ပီးမှ၊

ေ ှ ာလကိသတ်အ့ံေသာငှါ၊ ယဒလတိ့ သည်အချင်းချင်းတိင်ပင် က၏။ ၂၄

ထိအ ကံအစည်ကိ ေ ှ ာလသည်သိ၏။ သကိ့ သတ်အ့ံေသာငှါ မိတံ့ခါးတိ့ကိ ေန့ညဥ့်မြပတ်

ေစာင့် က ေသာေကာင့် ၊ ၂၅ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ညဥ့်အခါသကိ့ယ၍ ေတာင်း၌

ထည့် ပီးလ င် မိ ့ ိ းေပက ေလ ာ့ချက၏။ ၂၆ ေယ ှ င်လင် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊ တပည့်

ေတာ်တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်မည် ပေသာ်၊ သသည် တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်းကိ တပည့်ေတာ်

အေပါင်းတိ့ သည် မယံသြဖင့် သကိ့ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၂၇ ထိအခါဗာနဗသည်

သကိ့ေခ ၍တမန်ေတာ် များထံသိ့ ပိ့ေဆာင် ပီးလ င်၊ အထက်ကေ ှ ာလသည် လမ်းခရီး၌

သခင်ဘရားကိ ြမင်သည်ဟ၍၎င်း၊ သအ့ားမိန့်ေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊ ဒမာသက် မိ ့၌

ေယ ၏နာမေတာ်ကိအမီှ ပလျက်၊ ရဲရင့် စွာေဟာသည်ဟ၍၎င်းေြပာေလ၏။ ၂၈

ထိေနာက်မှ ေ ှ ာလသည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်၍၊ သခင်ေယ ၏

နာမေတာ်ကိအမီှ ပ၍ ရဲရင့် စွာ ေဟာလျက် ေန၏။ ၂၉ ေဟေလနစ်လတိ့ ှ င့်

ှ ီးေ ှ ာေြပာဆိသြဖင့် ၊ ထိသတိ့သည် ေ ှ ာလကိသတ်မည်ဟ အားထတ်က၏။ ၃၀

ထိအေကာင်းကိ ညီအစ်ကိတိ့သည် ကားသိ လ င်၊ ေ ှ ာလကိ ကဲသရိ မိသိ့့ပိ့၍ တာ မိ့

တိင်ေအာင် ေစလတ်က၏။ ၃၁ ထိအခါယဒြပည်၊ ဂါလိလဲြပည်၊ ှ မာရိြပည်

အရပ်ရပ်တိ့တွင် အသင်းေတာ်တိ့သည် ငိမ်သက်၍ တည်ေဆာက်ြခင်း ှ ိ က၏။

သခင်ဘရားကိ ေကာက် ွံ ့ ြခင်း၌၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏အဆံးအမ၌ ၎င်း၊

ေမွေ့လျာ်ေသာအားြဖင့် ပွားများ က၏။ ၃၂ ေပတ သည် အရပ်ရပ်တိ့ကိ

လှည့်လည်သည် တွင် သန့် ှ င်းသ တိ့ ှ ိရာ လဒ မိသိ့့ေရာက်ေလ၏။ ၃၃ ထိအရပ်၌

အဲေနအမည် ှ ိေသာ တံးလံးေန ေသာ သတေယာက်ကိေတွလ့ င်၊ အဲေန၊ ေယ ခရစ်သည်

သင့်အားချမ်းသာေပးေတာ်မ၏။ ၃၄ ထ၍အိပ်ရာကိြပင်ေလာ့ဟ ေပတ ဆိေသာ်၊

ထိသသည် ချက်ြခင်းထ၏။ ၃၅ လဒ မိ့ ှ င့် ှ ာ န် မိ ့၌ ေနေသာသ အေပါင်း တိ့သည်

ထိသကိ ြမင်၍ သခင်ဘရားထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲ က၏။ ၃၆ ယေပွ မိ ့၌

ေဒကာဟဆိလိေသာ တဗိသ အမည် ှ ိေသာ တပည့် ေတာ်မ တေယာက် ှ ိ၏။

ထိမိန်းမ သည် ေကာင်းေသာအကျင့် ၊ စွန့် ကဲြခင်း အကျင့် ှ င့် ြပည့် စံလျက်၊ ၃၇

ထိအခါ၌နာ၍ေသေလ၏။အေလာင်းကိ ေရချိုး ပီးလ င် အထက်ခန်း၌တင်ထားက၏။

၃၈ လဒ မိသ့ည် ယေပွ မိ ့ ှ င့် နီးသည်ြဖစ်၍ ထိ မိ ့၌ ေပတ ှ ိေ ကာင်းကိ

တပည့်ေတာ်တိ့သည်ကားလ င်၊ ေပတ သည် အလျင်အြမန် ကလာပါမည် အေကာင်း

လ ှ စ်ေယာက်ကိ ေစလတ်၍ ေတာင်းပန် က၏။ ၃၉ ေပတ သည် ထ၍ထိသတိ့ ှ င့်
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အတလိက်ေလ ၏။ ေရာက်လ င် အထက်ခန်းသိ့ေခ ပင့် ၍ မတ်ဆိးမ များတိ့သည်

ငိေကးလျက်၊ သတိ့ ှ င့်အတ ေဒကာ ှ ိ စဥ်အခါလပ်ခ့ဲေသာ အကျ ှ င့် အဝတ်များကိ

ြပလျက် ှ ိ က၏။ ၄၀ ေပတ သည် ထိသအေပါင်းတိ့ကိ ြပင်သိ့ထွက်

ေစသည်ေနာက်၊ ကိယ်တိင်ဒးေထာက်၍ ဆေတာင်း ပဌနာ ပ ပီးလ င်၊ ထိအေလာင်းသိ့

မျက် ှ ာလှည့် ၍၊ တဗိသ၊ ထေလာ့ဟဆိေလ၏။ ထိမိန်းမ သည် မျက်စိကိ ဖွင့် ၍

ေပတ ကိြမင်လ င် ထ၍ထိင်၏။ ၄၁ ေပတ သည် မိမိလက်ကိ သအ့ားေပး၍

ချီ က ပီးမှ၊ သန့် ှ င်း သတိ့ ှ င့် မတ်ဆိးမတိ့ကိေခ ၍ အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာ

ထိမိန်းမကိ ြပေလ၏။ ၄၂ ထိအေကာင်းကိ ယေပွ မိ ့၌ အ ှံ ့အြပား သိက ၍၊

လများတိ့သည် သခင်ဘရားကိယံကည်ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၄၃ ေပတ သည်

ယေပွ မိ ့၌ ှ ိမန်အမည် ှ ိေသာ သားေရ လပ်သမား ှ င့်အတ ကာြမင့် စွာေန၏။

၁၀ ကဲသရိ မိ ့၌ ဣတလိတပ်ဟ ေခေဝေသာ တပ်တွင် လတရာ ကိအပ်ချုပ်ေသာ

တပ်မးေကာ်ေနလိ အမည် တွင်ေသာ သတေယာက် ှ ိ ၏။ ၂ ထိသသည်

မိမိအိမ်တွင် ှ ိသမ ေသာ သတိ့ ှ င့်တကွ ဘရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်၍ ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ ိသြဖင့် လတိ့အားများစွာေသာ စွန့် ကဲ ြခင်းကိ ပ၍ ဘရားသခင်ကိ

အစဥ်ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ၏။ ၃ တေနသ့၌ ေနသံးချက်တီးအချိန်တွင် ဘရား သခင်၏

ေကာင်းကင်တမန်သည်၊ ေကာ်ေနလိဟ ေခလျက် ေရာက်လာသည်ကိ ထိသသည်

ထင် ှ ားေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံအားြဖင့် ြမင်ရ၏။ ၄ ေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစ့ေစ့ကည့်လ င်

ထိတ်လန့်ြခင်း ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ သခင်၊ အဘယ်အခင်း ှ ိပါ သနည်းဟ ေမးေသာ်၊ ေကာင်းကင်

တမန်က၊ သင် ပ ေသာဆေတာင်းပဌနာ ှ င့် စွန့် ကဲေပးကမ်းြခင်းတိ့သည်

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေအာက်ေမ့စရာဘိ့တက်ကပီ။ ၅ ထိေကာင့် ယခပင်ယေပွ မိသိ့့

လတိ့ကိေစလတ်၍၊ ေပတ အမည်သစ်ကိရေသာ ှ ိမန်ကိေခ ပင့် ေလာ့။ ၆

ထိသသည်သားေရလပ်သမား ှ ိမန်၏ အိမ်၌ တည်းေန၏။ ထိအိမ်သည် ပင်လယ်နားမှာ

ှ ိသည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၇ ထိသိေ့ြပာဆိေသာ ေကာင်းကင်တမန်သွား ပီးမှ၊ ေကာ်ေနလိသည်

မိမိငယ်သား ှ စ်ေယာက် ှ င့်တကွ မိမိထံ၌ မြပတ်ခစားေသာလစ အဝင်၊ ဘရားဝတ်၌

ေမွေ့လျာ်ေသာ စစ်သရဲတေယာက်ကိေခ ၍၊ ၈ ထိအေကာင်းအရာအလံးစံတိ့ကိ

ကားေြပာ ပီးမှ ယေပွ မိသိ့့ ေစလတ်၏။ ၉ နက်ြဖန်ေန့၌ ထိသတိ့သည် သွား၍ ယေပွ မိ ့

အနီးသိ့ ေရာက်ကေသာအခါ၊ ှ စ်ချက်တီးအချိန်တွင် ေပတ သည် ဆေတာင်းြခင်း

ငှါအိမ်မိးေပ သိ့ တက်ေလ ၏။ ၁၀ ဆာမွတ်၍ အစာအာဟာရကိ အလိ ှ ိလ င်

သတပါးတိ့သည် အစာအာဟာရကိ ြပင်ဆင် ကစဥ်အခါ ေပတ သည် ဘဝင်ြဖစ်၍

ေနသြဖင့် ၊ ၁၁ ေကာင်းကင်ဖွင့် လှစ်သည်ကိ၎င်း၊ ခံထည်က့ဲသိ့ ေလးေထာင့် ချုပ်၍

ေြမသိ့ချလတ်ေသာတန်ဆာသည် မိမိဆီသိ့ဆင်းသက်လာသည် ကိ၎င်းြမင်ေလ၏။ ၁၂

ထိတန်ဆာထဲ၌ သားရဲမှစ၍ေြမ၌ကျင်လည် ေသာသားမျိုး၊ တွားတတ်ေသာ

တိရစာန်မျိုး၊ မိဃ်း ေကာင်းကင်၌ ကျင်လည်ေသာ ငှက်မျိုး တိ့သည် ှ ိ က၏။ ၁၃

စကားအသံသည်လည်း၊ ေပတ ထ၍သတ်စား ေလာ့ဟလာ၏။ ၁၄ ေပတ ကလည်း၊

မြဖစ် ိင်ပါသခင်။ ညစ် း ေသာအရာ ှ င့် မစင် ကယ်ေသာအရာကိ အက ်ပ်သည်

တရံတခါမ မစားဘးပါဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၅ ေနာက်တဖန် စကားသံကား၊ ဘရားသခင်

စင် ကယ်ေစေတာ် မေသာအရာကိ ညစ် းသည်မထင် ှ င့်ဟ လာြပန်၏။ ၁၆ ထိသိ့

သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်လာ ပီးလ င်၊ ထိတန်ဆာကိ ေကာင်းကင်ထဲသိ့ သိမ်း ပ်ြပန်ေလ၏။

၁၇ ေပတ သည် မိမိြမင်ရေသာ ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကား၊ အဘယ်သိ့ ဆိလိသနည်းဟ

ေတွးေတာဆင်ြခင်၍ ေနစဥ်တွင်၊ ေကာ်ေနလိေစလတ် ေသာသတိ့သည် ှ ိမန်အိမ်ကိ

ေမးြမန်း ှ ာေဖွ၍ တံခါးေ ှ မှ့ာရပ်လျက်၊ ၁၈ ေပတ အမည်သစ်ကိရေသာ

ှ ိမန်သည် ဤမှာတည်းေနပါ သေလာဟ ေမးြမန်းဟစ်ေခ က၏။ ၁၉

ေပတ သည်ထိဗျာဒိတ် ပါ ကိ ဆင်ြခင်၍ေနစဥ်တွင် ဝိညာဥ်ေတာ်က၊

လသံးေယာက်တိ့သည် သင့် ကိ ှ ာ က၏။ ၂၀ ထ၍ဆင်းေလာ့။ ေတွးေတာြခင်းမ ှ ိဘဲ

ထိသတိ့ ှ င့်အတ လိက်သွားေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် ငါေစလတ်ေသာ

သြဖစ် ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မလ င်၊ ၂၁ ေပတ သည်ဆင်း၍၊ ငါကား၊ သင်တိ့ ှ ာေသာ

သြဖစ်၏။ အဘယ်အေကာင်း ှ ိ၍ လာကသနည်းဟ ထိသတိ့အားေမး၏။ ၂၂

ထိသတိ့ကလည်း ဘရားသခင်ကိေကာက် ွံ ့၍၊ ယဒလ အေပါင်းတိ့တွင် အသေရ ှ ိေသာ

သေတာ်ေကာင်း တည်းဟေသာ တပ်မး ေကာ်ေနလိသည်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

မိမိအိမ်သိ့ေခပင့် ၍ ကိယ်ေတာ်၏ စကားကိ နားေထာင် ရမည်အေကာင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ

ေကာင်းကင်တမန် အားြဖင့် ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံရပါသည်ဟ ြပန်ေြပာက၏။ ၂၃

ေပတ သည်လည်းထိသတိ့ကိ အိမ်ထဲသိ့ေခ ၍ ဧည့်သည်ဝတ် ကိ ပေလ၏။

နက်ြဖန်ေန့၌ထ၍ ထိသတိ့ ှ င့်အတ သွားသြဖင့် ၊ ယေပွ မိသ့ားြဖစ်ေသာ ညီအစ်ကိ

အချို ့တိ့သည် လိက်က၏။ ၂၄ ထိေနာက်တေန့၌ ကဲသရိ မိသိ့့ဝင် က၍၊

ေကာ်ေနလိသည် မိမိ အေဆွအမျိုး မိတ်ခင်ပွန်းများတိ့ကိ စေဝးေစ ပီးလ င်၊ ထိသတိ့ကိ

ေြမာ်လင့်လျက်ေနက၏။ ၂၅ ေပတ ေရာက်လာေသာအခါ ေကာ်ေနလိသည်

ခရီးဦး ကိ ပ၍၊ ေပတ ၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်လျက် ကိးကွယ်ေလ၏။ ၂၆ ေပတ သည်

သကိ့ချီပင့်လျက်၊ ထေလာ့။ ငါကိယ်တိင် လြဖစ်သည်ဟဆိ၏။ ၂၇ ထိသိ့ တ်ဆက်၍

ဝင်ေလေသာ် စေဝးလျက် ှ ိ ကေသာ လများကိေတွလ့ င်၊ ၂၈ ေပတ က၊

ယဒလြဖစ်ေသာသတိ့သည် တပါး အမျိုးသားတိ့ ှ င့် မေပါင်းေတာ် မချည်းကပ်အပ်သည်ကိ

သင်တိ့သိ က၏။ သိ့ေသာ်လည်း ညစ် းသည် မစင် ကယ် ဟ အဘယ်သကိမ

မေခရမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင် သည်၊ ငါ့အားဆံးမြပသေတာ်မ ပီ။ ၂၉

ထိေကာင့် ငါ့ကိေခ ကေသာအခါ ငါသည် မြငင်းမခံဘဲလျက် လာ၏။ သိ့ြဖစ်၍

အဘယ်အေကာင်း ေကာင့် ငါ့ကိေခ ကသနည်း၊ ငါေမးလိသည်ဟ ထိသတိ့

အားေြပာဆိ၏။ ၃၀ ေကာ်ေနလိကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ယခအချိန် နာရီတိင်ေအာင်

အစာေ ှ ာင်၍ သံးချက်တီး အချိန်တွင် အိမ်၌ဆေတာင်းလျက် ေနသည်၊ ယခ

ေလးရက် ှ ိပါ ပီ။ ထိအချိန်၌ လတေယာက်သည် ထွန်းေတာက်ေသာအဝတ်ကိ ဝတ်လျက်

အက ်ပ် ေ ှ ေ့မှာက်၌ရပ်၍၊ ၃၁ ေကာ်ေနလိ၊ သင် ပေသာပဌနာကိ ဘရားသခင်သည်

ကား၍၊ သင်စွန့် ကဲြခင်းကိလည်း မှတ်ေတာ်မ ပီ။ ၃၂ ထိေကာင့်ယေပွ မိသိ့့ေစလတ်၍

ေပတ အမည်သစ်ကိ ရေသာ ှ ိမန်ကိ ေခ ပင့် ေလာ့။ ထိသသည် ပင်လယ်နားမှာ

သားေရလပ် သမား ှ ိမန်၏ အိမ်၌တည်း ေန၏။ ထိသသည်ေရာက်လာလ င် သင့်အား

ေဟာေြပာ လိမ့်မည်ဟေြပာဆိပါ၏။ ၃၃ ထိေကာင့် အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ထံသိ့

အလျင်အြမန် ေစလတ်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ကလာေသာ အားြဖင့် ေကာင်းမွန်စွာ ပပါ ပီ။

သိ့ြဖစ်၍ ဘရားသခင် သည် ကိယ်ေတာ်၌မှာထားေတာ်မသမ ကိ နားေထာင် ြခင်းငှါ၊

ယခအက ်ပ်တိ့ ှ ိသမသည် ဘရားသခင် ေ ှ ေ့တာ်၌ အသင့် ေနကပါသည်ဟ ေကာ်ေနလိ

ေြပာဆိ၏။ ၃၄ ထိအခါေပတ သည် တ်ကိဖွင့် ၍၊ အကယ် စင်စစ် ဘရား သခင်သည်

လမျက် ှ ာကိ မှတ်ေတာ်မမ။ ၃၅ လအမျိုးမျိုးတိ့တွင် ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့ ၍

တရားသြဖင့် ကျင့် ေဆာင်ေသာသသည် အထံေတာ်၌ မျက် ှ ာရသည်ကိ

ငါသိြမင်၏။ ၃၆ အလံးစံတိ့ကိ အစိးရေတာ်မေသာ သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ရန် ငိမ်းြခင်းတရားတည်းဟေသာ ဧဝံ ေဂလိတရားကိ ေဟာေတာ်မလျက်၊ ဣသေရလ

အမျိုး သား တိ့အား ေပးလိက်ေတာ်မေသာ တရားေတာ် ှ င့် အညီ၊ ၃၇ ေယာဟန်သည်

ဗတိဇံတရားကိ ေဟာသည် ေနာက် ဂါလိလဲ ြပည်မှစ၍ ယဒြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ံ ့ြပားေသာ

အေကာင်းအရာကိ သင်တိ့သည် သိက၏။ ၃၈ ထိအေကာင်းအရာဟမကား၊

ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ တန်ခိးေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ နာဇရက် မိသ့ား

ေယ ကိ ဘိသိက်ေပးေတာ်မသြဖင့် ၊ ထိသသည် ဘရားသခင်၏ အခွင့် ေတာ် ှ င့်

ေကျးဇး ပလျက်၊ မာရ်နတ် ှ ဥ်းဆဲေသာ သအေပါင်းတိ့အား ချမ်းသာကိ

ေပးလျက် လှည့်လည်ေတာ်မ၏။ ၃၉ ငါတိ့သည်လည်း၊ ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍ ယဒ

ြပည်တွင် ပေတာ် မေသာအမများတိ့၏သက်ေသခံ ြဖစ် က၏။ ထိသကိသစ်တိင်၌ ဆဲွ၍

ကွပ်မျက်ကေလ၏။ ၄၀ သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ဘရားသခင်သည်

ထေြမာက် ေစေတာ်မ၍၊ ၄၁ လအေပါင်းတိ့အား ထင် ှ ားစွာြပေတာ်မမ၊

ဘရားသခင်ခန့် ထားေတာ်မ ှ င့် ေသာ သက်ေသခံတည်း ဟေသာ ငါတိ့အား ထင် ှ ားစွာ

ြပေတာ်မ၏။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မသည်ေနာက်၊ ထိသခင် ှ င့် အတ

ငါတိ့သည်စားေသာက်ရက၏။ ၄၂ ထိသခင်သည်လည်း အသက် ှ င်ေသာသတိ့ ှ င့်

ေသေသာ သတိ့ကိ တရားစီရင်ေသာသခင်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်ခန့်ထားေတာ်

မေကာင်းကိ လအေပါင်းတိ့အား ေဟာေြပာကေလာ့။ သက်ေသခံက ေလာ့ဟ

ငါတိ့အားပညတ်ထားေတာ်မ၏။ ၄၃ ထိသခင်ကိ ယံကည်ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည်

နာမေတာ် အားြဖင့် အြပစ်လတ်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ခံရကလတ့ံဟ၍ မေရာဖက်
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အေပါင်းတိ့သည် ထိသခင် ၏ သက်ေသခံြဖစ် ကသည်ဟ ေပတ မက်

ဆိ၏။ ၄၄ ထိစကားကိ မက်ဆိစဥ်၊ တ်ကပတ်တရား ေတာ်ကိ

ကားနာရေသာ သအေပါင်းတိ့အေပ သိ့ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သက်ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၄၅တပါးအမျိုးသားတိ့ အေပ သိ့သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၏

ေကျးဇးကိသွန်းေလာင်းေသာေကာင့် ၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံေသာသ တည်းဟေသာ

ေပတ ှ င့် ပါသမ ေသာ တပည့် ေတာ်တိ့သည် မိန်းေမာ ေတွေဝြခင်း ှ ိ က၏။ ၄၆

အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကား အားြဖင့် ေြပာ၍၊

ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း သည်ကိကားကေလ၏။ ၄၇ ထိအခါေကတ က၊ ငါတိ့က့ဲသိ့

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ကိခံရေသာ ဤသတိ့ကိ ဗတိဇံ မေပးေစ ြခင်းငှါ

အဘယ်သသည် ေရကိ ြမစ်တား ိင်သနည်း ဟဆိလျက်၊ ၄၈ သခင်ဘရား၏နာမ၌

ဗတိဇံကိ ခံေစမည် အေကာင်းစီရင် ေလ၏။ ထိေနာက်မှေပတ သည်

ကာလအတန်အရာေနပါမည် အေကာင်းကိ ထိသတိ့ သည် ေတာင်းပန်က၏။

၁၁ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ခံယကသည်ဟယဒြပည်၌ ှ ိေသာ တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ညီအစ် ကိများတိ့သည်

ကားသိက၏။ ၂ ေပတ သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ တက်ေရာက် လာေသာအခါ

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံေသာသတိ့က၊ ၃ သင်သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာ

လတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ် ၍ စားေသာက်ပါသည်တကားဟဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍ဆိက၏။ ၄

ေပတ သည်လည်း၊ ထိအေကာင်းအရာကိ အစမှအဆံးတိင် ေအာင် ေဘာ်ြပသည်ကား၊ ၅

ငါသည်ယေပွ မိ ့၌ဆေတာင်းစဥ် ဘဝင်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်မှ ေလးေထာင့် ြဖင့် ချလတ်ေသာ

ခံထည် က့ဲသိ့ေသာ တန်ဆာသည် ဆင်းသက်၍၊ ငါ့ထံသိ့ ေရာက်လာသည်ကိ

ဗျာဒိတ် ပါ ံ အားြဖင့် ြမင်၏။ ၆ ထိတန်ဆာကိ ေစ့ေစ့ကည့် ဆင်ြခင်လ င်၊ သားရဲမှစ၍

ေြမ၌ ကျင်လည်ေသာသားမျိုး၊ တွားတတ် ေသာ တိရစာန်မျိုး၊ မိဃ်းေကာင်းကင်၌

ကျင်လည်ေသာ ငှက်မျိုးတိ့ကိြမင်၏။ ၇ ထိအခါ၊ ေပတ ၊ ထ၍ သတ်စားေလာ့ဟ

ငါ့အားေြပာေသာ စကားသံကိလည်း ငါ ကား၏။ ၈ ငါကလည်းမြဖစ် ိင်ပါသခင်။

ညစ် းေသာ အရာ ှ င့် မစင် ကယ်ေသာအရာသည် အက ်ပ်ခံတွင်းထဲ

သိ့တရံတခါမ မဝင်ဘးပါ ဟေြပာဆိ၏။ ၉ ေနာက်တဖန် စကားသံကား၊

ဘရားသခင်စင် ကယ်ေစေတာ် မေသာအရာကိ ညစ် းသည်မထင် ှ င့်ဟ

ေကာင်းကင်ထဲကလာြပန်၏။ ၁၀ ထိသိ့သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ြဖစ် ပီးလ င်၊

ထိအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေကာင်းကင်ထဲသိ့ဆဲွယြပန်ေလ၏။ ၁၁ ထိခဏြခင်းတွင် ကဲသရိ မိမှ့

ငါ့ထံသိ့ေစလတ် ေသာလသံးေယာက်တိ့သည် ငါ ှ ိေသာအိမ်အနားမှာ ရပ်ေနက၏။ ၁၂

ငါသည်ေတွးေတာြခင်းမ ှ ိဘဲ ထိသတိ့ ှ င့်အတ သွားရမည် အေကာင်းဝိညာဥ်ေတာ်သည်

မိန့်ေတာ်မ၏။ ဤညီအစ်ကိ ေြခာက်ေယာက်တိ့သည်လည်း ငါ ှ င့် အတသွား၍

ထိသ၏အိမ်သိ့ ဝင် က၏။ ၁၃ ေကာင်းကင်တမန်သည် သ၏အိမ်၌ ထင် ှ ား စွာရပ်လျက်၊

သင်သည်ယေပွ မိသိ့့ လတိ့ကိေစလတ်၍ ေပတ အမည်သစ်ကိရေသာ ှ ိမန်ကိ

ေခ ပင့် ေလာ့။ ၁၄ ထိေပတ သည် သင်မှစ၍ သင်၏ အိမ်၌ ှ ိသမ ေသာ သတိ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း တရားစကား ကိ သင့်အားေဟာေြပာလိမ့်မည်ဟ

မက်ဆိခ့ဲေသာ အေကာင်းအရာကိ ထိသသည် ငါတိ့အားြပန် ကား ေလ၏။ ၁၅

ငါသည်ေဟာေြပာစ ပစဥ်၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ေ ှ ့ဦးစွာ ငါတိ့အေပသိ့ သက်

ေရာက်ေတာ်မသည်နည်းတ၊ ထိသတိ့ အေပ သိ့လည်း သက်ေရာက်ေတာ်မ၏။ ၁၆

ေယာဟန်သည် ေရ၌ဗတိဇံကိေပး၏။ သင်တိ့ သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၌ ဗတိဇံကိ

ခံရကလိမ့် မည်ဟ သခင်ဘရား မိန့်ေတာ်မေသာ စကားကိ ထိအခါ ငါေအာက်ေမ့၏။ ၁၇

သခင်ေယ ခရစ်ကိ ယံကည်ေသာငါတိ့အား ဘရားသခင်သည် ဆေကျးဇးကိ

ေပးေတာ်မသည် နည်းတ၊ ထိသတိ့အားလည်း ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ငါသည်အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ ဘရားသခင်ကိ ဆီးတား ိင်သနည်းဟ ေပတ ဆိ၏။

၁၈ ဤအေကာင်းအရာတိ့ကိ ထိသတိ့သည် ကားရလ င် မြငင်းဘဲ ေန၍၊

အကယ်စင်စစ် ဘရား သခင်သည် အသက် ှ င်ေစြခင်းအလိငှါ၊ ေနာင်တ

တရားကိ တပါးအမျိုးသားတိ့အားလည်းေပးေတာ်မ ပီဟ ဘရားသခင်၏

ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။ ၁၉ ထိမှတပါး၊ သေတဖန်၏အမေကာင့် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိခံရ၍

အရပ်ရပ်သိ့ ကဲွြပားေသာသတိ့သည် ဖိနိတ်၊ ကပ ၊ အ ိအတ် မိမ့ျားသိ့

တိင်ေအာင်သွား၍၊ ယဒ လတိ့အားသာ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ေဟာေြပာက၏။ ၂၀

ေနာက်မှထိသအချို ့တိ့သည် ကပ ြပည်သား၊ ကေရေနြပည်သားြဖစ်၍

အ ိအတ်သိ့သွား ပီးလ င်၊ သခင်ေယ ၏အေကာင်းတည်းဟေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ

ေဟေလနစ်လတိ့အား ေဟာေြပာက၏။ ၂၁သခင်ဘရား၏လက်ေထာက်ေတာ်သည်

လတိ့ ှ င့်တကွ ှ ိေတာ်မသြဖင့် ၊ လအေပါင်းတိ့သည် ယံကည်၍ သခင်ဘရားထံသိ့

ေြပာင်းလဲ က၏။ ၂၂ ထိအေကာင်းအရာကိ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်

သည်ကားလ င်၊ အ ိအတ် မိတိ့င် ေအာင် သွားေစမည်အေကာင်း ဗာနဗ

ကိေစလတ်ေလ၏။ ၂၃ ထိသသည် ေရာက်၍ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇး

ေတာ်ကိ ြမင်လ င် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြခင်း ှ ိ၍ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ယံကည်ေသာစိတ် ှ င့် သခင်ဘရားကိ မီှဝဲဆည်းကပ်မည်အေကာင်း တိက်တွန်း

ိးေဆာ်ေလ၏။ ၂၄ ထိသသည် သေတာ်ေကာင်းြဖစ်၍၊ သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ ယံ ကည်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ြပည့်စံေသာအားြဖင့် ၊ လများအေပါင်းတိ့သည်

သခင်ဘရားထံသိ့ ဝင်စား က၏။ ၂၅ ဗာနဗသည်လည်း ေ ှ ာလကိ ှ ာလျက်

တာ မိသိ့့သွား၏။ ေတွလ့ င်အ ိအတ် မိသိ့့ေခ ခ့ဲ၏။ ၂၆ ထိသတိ့သည် တ ှ စ်ပတ်လံး

ထိအသင်းေတာ် ှ င့်အတ စည်းေဝး၍၊ လများအေပါင်းတိ့အား ဆံးမသဝါဒ ေပးက၏။

တပည့် ေတာ်တိ့သည်လည်း ခရစ်ယာန်ဟေသာ ေခေဝသမတ်ြခင်းကိ အ ိအတ် မိ ့၌

အဦးခံရက၏။ ၂၇ ထိအခါ၌ ပေရာဖက်တိ့သည် ေယ ှ လင် မိမှ့ အ ိအတ် မိ ့

သိ့လာက၏။ ၂၈ ထိသတိ့အဝင်၊ အာဂဗအမည် ှ ိေသာ သ တေယာက်သည်ထ၍၊

ေြမတြပင်လံး၌ အစာ အာဟာရ အလွန်ေခါင်းပါးြခင်းြဖစ်လတ့ံဟ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ေဘာ်ြပ၏။ ထိေခါင်းပါးြခင်းသည် ကဲသာဘရင် ကေလာဒိ လက်ထက်၌ြဖစ်သတည်း။ ၂၉

ထိအခါ တပည့်ေတာ်တိ့သည် အသီးအသီး တတ် ိင် ကသည်အတိင်း၊ ယဒြပည်၌ေနေသာ

ညီအစ်ကိ တိ့အား အကအမေပးလိက် မည်ဟ၊ ၃၀ စီရင် ကသည် ှ င့်အညီ

ဗာနဗ ှ င့် ေ ှ ာလတိ့တွင် သင်းအပ်တိ့ ထံသိ့ေပးလိက်က၏။

၁၂ ထိအခါေဟ ဒ်မင်း ကီးသည် သင်းဝင်သအချို ့ တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ ြခင်းငှါစီရင်၍၊

၂ ေယာဟန်၏အစ်ကိြဖစ်ေသာ ယာကပ်ကိ ထား ှ င့် ကွပ်မျက် ေလ၏။ ၃

ယဒလတိ့သည် အားရဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိသည် ကိြမင်လ င်၊ အဇမပဲွေနရ့က်တိ့၌

တဖန်ထပ်၍၊ ၄ ေပတ ကိလည်း ဘမ်းဆီး ပီးမှ၊ ပသခါပဲွလွန်လ င် လများတိ့အား

ထတ်ေပးမည်အ ကံ ှ င့် အေစာင့် အေ ှ ာက်စစ်သရဲ တကျိပ်ေြခာက် ေယာက်တိ့၌အပ်၍

ေထာင်တွင်ေလှာင်ထားေလ၏။ ၅ ေပတ သည်ေထာင်၌ အကျင်းေနရစဥ်၊ သင်း

ဝင်သတိ့သည် သဘိ့့ ကိးစား၍ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းဝတ် ပက၏။ ၆ ေပတ သည်

ေဟ ဒ်မင်းထတ်ခါနီး၊ ညဥ့်အချိန် တွင် သံ ကိး ှ စ်စင်း ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိခံရလျက်၊

စစ်သရဲ ှ စ်ေယာက်တိ့အလယ်၌ အိပ်ေပျာ်၍၊ အေစာင့် များ တိ့သည် ေထာင်တံခါးေ ှ မှ့ာ

ေစာင့် ေနက၏။ ၇ ထိအခါ ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန် သည် ေပလာလ င်

ေထာင်အိမ်၌ အလင်းထွန်းေတာက် ေလ၏။ ေကာင်းကင်တမန်သည် ေပတ ၏ နံေဖးကိ

ပတ်ခတ်၍၊ အလျင်အြမန်ထေလာ့ဟ ဆိလျက်ထေစ ၏။ သံ ကိးသည်လည်း

ေပတ လက်မှကတ်ေလ၏။ ၈ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်၏ ခါးပန်းကိ စည်းေလာ့။

ေြခနင်းကိလည်းစည်းေလာ့ဟဆိလင်၊ ဆိသည်အတိင်း ေပတ ပ၏။ ဝတ်လံကိ ခံ၍

ငါ့ေနာက်သိ့လိက်ေလာ့ဟဆိြပန်၏။ ၉ ေပတ သည် ထွက်၍လိက်ေသာ်လည်း၊

ေကာင်းကင်တမန် ပသမ တိ့သည် မှန်ေသာအမအရာ ြဖစ်သည်ဟ မသိမမှတ်ဘဲ၊ မိမိသည်

ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ြမင်သည်ဟထင်ေလ၏။ ၁၀ လေစာင့် ှ စ်တန်ကိ လွန်သွား၍

မိထဲ့သိ့ ဝင်ေသာ သံတံခါး သိ့ေရာက်လ င်၊ ထိတံခါးသည် အလိလိ ပွင့်သြဖင့်

သတိ့သည်ထွက်၍ လမ်းတေကာင်း၌ ေ ှ ာက်သွား ပီးမှ၊ ေကာင်းကင်တမန်သည်

ချက်ြခင်း ေပတ မှ ခွါ၍ သွားေလ၏။ ၁၁ ေပတ သည် သတိရလ င်၊ ယခပင်

သခင်ဘရားသည် မိမိေကာင်းကင်တမန်ကိ ေစလတ်၍ ေဟ ဒ်မင်း လက်မှ၎င်း၊

ယဒလတိ့၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းမှ ၎င်း၊ ငါ့ကိကယ် တ်ေတာ်မသည် ငါအမှန်သိ၏ဟ

ေအာက်ေမ့စဥ်၊ ၁၂ လများစေဝး၍ ဆေတာင်းရာ၊ မာကအမည် သစ်ကိရေသာ

ေယာဟန်၏အမိြဖစ်ေသာ မာရိ၏ အိမ်သိ့ေရာက်၍၊ ၁၃ အိမ်ဦးတံခါးကိေခါက်ေလေသာ်၊

ေရာေဒအမည် ှ ိေသာ မိန်းမငယ်တေယာက်သည် နားေထာင်ြခင်း ငှါလာ၍၊ ၁၄
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ေပတ ၏စကားအသံကိသိလ င်၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာ အားြဖင့် တံခါးကိ မဖွင့် ဘဲ

အထဲသိ့ေြပးဝင်၍၊ ေပတ သည် တံခါးေ ှ မှ့ာရပ်ေနသည်ဟ ကားေြပာ၏။ ၁၅

ထိသတိ့က၊ သင်သည်အ းြဖစ်၏ဟ ထိ မိန်းမငယ်အားဆိကေသာ်လည်း၊ ေပတ အမှန်

ှ ိသည်ဟ သသည်ခိင်မာစွာဆိလ င်၊ ေပတ ၏ ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟဆိက၏။

၁၆ ေပတ သည် ေခါက်၍ေနေသာ်၊ တံခါးကိ ဖွင့် က၍ သကိ့ြမင် သြဖင့်

အလွန်တရာအ့ံသက၏။ ၁၇ ေပတ သည်လည်း ထိသတိ့ကိတိတ်ဆိတ်စွာ ေနေစြခင်းငှါ

မိမိလက် ှ င့်အမှတ်ေပး၍ မိမိကိ ေထာင်ထဲကသခင်ဘရား တ်ေတာ်မ ေသာ

အေကာင်းအရာကိ ေဘာ်ြပ ပီးမှ၊ သင်တိ့သွား၍ ယာကပ် ှ င့် ညီ အစ်ကိတိ့အား

ဤအေကာင်းများကိ ြပန် ကားကေလာ့ဟ ဆိ ပီးလ င်၊ ထွက်၍အြခားတပါးသိ့သွားေလ၏။

၁၈ မိဃ်းလင်းေသာအခါ စစ်သရဲတိ့သည် ေပတ ၌ အဘယ်သိ့ ြဖစ်သနည်းဟ

န်းရင်းခတ်မ ြဖစ် က၏။ ၁၉ ေဟ ဒ်မင်းသည် ေပတ ကိ ှ ာ၍ မေတွသ့ည်

ှ ိေသာ်၊ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသတိ့ကိ စစ်ေကာ ပီးမှ သတ်မည်အေကာင်းကိ

စီရင်ေလ၏။ ၂၀ ထိေနာက်၊ ေဟ ဒ်မင်းသည် ယဒြပည်မှ ကဲသရိ မိသိ့့သွား၍

ေနသည် ှ ိေသာ်၊ တ မိသ့ား ှ င့် ဇိဒန် မိသ့ားတိ့ကိ အမျက်ထွက်ေလ၏။

ထိသတိ့သည် တညီတ ွတ်တည်းလာက၍၊ ဗလတုအမည် ှ ိေသာ အတွင်းဝန်ကိ

ေဖျာင်းဖျ ပီးမှ၊ အမျက်ေတာ်ေြပမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ အေကာင်းမကား၊

သတိ့ြပည်သည်ြပည်ေတာ်ကိမီှ၍ ေကးေမွးြခင်းကိခံရ၏။ ၂၁ ေဟ ဒ်မင်းသည်လည်း

ချိန်းချက်ေသာေန့၌ မင်းေြမာက် တန်ဆာကိဝတ်ဆင်၍ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်လျက်

ထိသတိ့အားမိန့် ေတာ်မ၏။ ၂၂ လများတိ့က၊ ဤအသံသည်လ၏အသံမဟတ်။

ဘရားသခင်၏ အသံြဖစ်၏ဟ ေကးေကာ် ကသည် ှ ိေသာ်၊ ၂၃ ထိမင်း ကီးသည်

ဘရားသခင်၏ ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ မေထာက်ထားေသာေကာင့် ၊ ထိခဏြခင်းတွင်

ထာဝရဘရား၏ ေကာင်းကင်တမန်သည် ဒဏ်ခတ်၍၊ ကိယ်တွင်း၌ ပိးများကိက်သြဖင့်

အနိစေရာက်ေလ၏။ ၂၄ဘရားသခင်၏ သာသနာေတာ်သည် တိးပွားများြပားလာ၏။

၂၅ ဗာနဗ ှ င့် ေ ှ ာလတိ့သည် လပ်ေကးြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက် ပီးလ င်၊

မာကအမည်သစ်ကိရေသာ ေယာဟန်ကိလည်း ေခ ခ့ဲ၍ ေယ ှ လင် မိမှ့ြပန်က၏။

၁၃ အ ိအတ် မိတွ့င် ှ ိေသာ အသင်းေတာ်၌ ဗာနဗမှစ၍ နိဂါဟ ေခေဝေသာ

ေမာင်၊ ကေရေန ြပည်သားလကိ၊ ေစာ်ဘွားေဟ ဒ်၏သငယ်ချင်း အရင်း

ြဖစ်ေသာ မာနင် ှ င့် ေ ှ ာလတည်းဟေသာ ပေရာဖက် ပသ၊ ဆရာ ပသ ှ ိ က၏။

၂ ထိသတိ့သည်သခင်ဘရား ဝတ်ကိ ပ၍ အစာကိ ေ ှ ာင် ကစဥ်၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်က၊ ငါခန့်ထားေသာအမကိ ေဆာင် ွက် ေစြခင်းငှါ ဗာနဗ ှ င့်

ေ ှ ာလ တိ့ကိ ေ ွးချယ် ခဲွထား ကေလာ့ဟ မိန့်ေတာ် မသည် အတိင်း၊ ၃အစာေ ှ ာင်၍

ပဌနာ ပလျက်၊ ထိသတိ့ေခါင်း ေပ မှာ လက်ကိ တင်၍လတ်လိက်က၏။ ၄

ထိသိ့သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ေစလတ် ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ထိသတိ့သည်

ေသလကိ မိသိ့့ သွား၍ ထိ မိမှ့ သေဘာ ှ င့် လင့်သြဖင့် ၊ ကပ ကန်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၅

ှ ာလမိ မိ ့၌ ှ ိေနစဥ်၊ ယဒတရားစရပ်များတွင် ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ

ေဟာေြပာ က၏။ ေယာဟန်သည်လည်း ထိသတိ့၏ လက်ေထာက် ြဖစ်သတည်း။ ၆

တကန်းလံးကိ ေ ှ ာက်၍ပါဖ မိသိ့့ေရာက်လ င်၊ ၇ ဗာေယ အမည် ှ ိေသာ ယဒအမျိုးသား

မိစာပေရာဖက် ြဖစ်ေသာ နတ်ဝိဇာအတ်သမားကိ မိဝ့န် မင်းေသရဂိေပါလ

ထံ၌ေတွ့ က၏။ ထိ မိဝ့န်သည် ပညာသတိ ှ ိသြဖင့် ၊ ဗာနဗ ှ င့် ေ ှ ာလတိ့ကိ ေခ ပင့် ၍

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ် ကိနာလိေသာစိတ် ှ ိေသာ်၊ ၈အနက်အားြဖင့်

နတ်ဝိဇာအတတ်သမားဟ ဆိလိေသာ ဧလမ အမည် ှ ိေသာထိသသည် မိဝ့န်ကိ

ယံကည်ြခင်းမှ လဲအ့ံေသာငှါ တမန်ေတာ်တိ့ကိ ဟန့်တားေလ၏။ ၉ ထိအခါေပါလဟ

အမည်တွင်ေသာ ေ ှ ာလ သည် သန့် ှ င်း ေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်သြဖင့် ၊

ထိ နတ်ဝိဇာအတတ်သမားကိ ေစ့ေစ့ကည့် လျက်၊ ၁၀ လှည့် ြဖားြခင်း၊

အကျိုးကိဖျက်ြခင်း အမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့်စံေသာ မာရ်နတ်၏သား၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း

တရား၏ ရန်သ၊ သင်သည်ထာဝရ ဘရား၏ ေြဖာင့် မတ် ေသာ လမ်းခရီးတိ့ကိ

မဖျက်ဆီးဘဲမေန ိင်သေလာ။ ၁၁ ယခပင်ထာဝရဘရား၏ လက်ေတာ်သည်

သင့်အေပ သိ့ ေရာက်၍၊ ေနကိမ မြမင် ိင်ေအာင် အင်တန် ကာလပတ်လံး သင်၏

မျက်စိကွယ်လိမ့်မည်ဟ ေပါလဆိေသာ ခဏြခင်းတွင်မျက်စိေြမး ှ က်၍

ေမှာင်မိက်အတိြဖစ်သြဖင့် ၊ လက်ဆဲွေပးေသာ သတိ့ကိ ှ ာလျက် တလည်လည် ှ ိ၍ေန၏။

၁၂ ထိအေကာင်းအရာကိြမင်လ င်၊ မိဝ့န်သည် ယံကည်ြခင်းသိ့ ေရာက်၍၊ သခင်ဘရား၏

ေဒသနာ ေတာ်ကိ အလွန်အ့ံ သမိန်းေမာ၍ ေန၏။ ၁၃ ေပါလ ှ င့် ပါေသာသတိ့သည်

ပါဖ မိမှ့လင့် ၍ ပံဖလိြပည်၊ ေပရေဂ မိသိ့့ေရာက်ကလင်၊ ေယာဟန် သည်

သတိ့ထံမှထွက်၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ြပန်ေလ၏။ ၁၄ ေပရဂ မိမှ့ထွက်သွားြပန်၍ ပိသိဒိြပည်၊

အ ိအတ် မိသိ့့ ေရာက်လ င်၊ ဥပသ်ေန့၌ တရားစရပ် သိ့ဝင်၍ထိင် က၏။ ၁၅

ပညတိကျမ်း၊ အနာဂတိကျမ်းကိဘတ် ွတ် ပီးမှ၊ တရားစရပ်မး တိ့သည်၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ လများအား ဆံးမ စရာ စကား ှ ိလ င် ေဟာေြပာ ကပါဟ

လကိေစလတ်၍ ကားေြပာေစ၏။ ၁၆ ထိအခါေပါလသည်ထ၍ မိမိလက် ှ င့်

အမှတ် ေပးလျက်၊ ဣသေရလလမှစ၍ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၇ ဣသေရလအမျိုး၏ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့

ဘိးေဘးများကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၍၊ အဲဂတုြပည်၌ ဧည့်သည်ြဖစ်ေသာ ထိလမျိုးကိ

ချီးေြမာက်သြဖင့် ၊ ထင် ှ ားေသာ လက်ေတာ် ှ င့် ထိြပည်မှ တ်ေဆာင် ေတာ်မ၏။ ၁၈

အ ှ စ်ေလးဆယ်မ ေလာက်ေသာ ကာလပတ်လံး ေတာ၌ ေကးေမွးေတာ်မ၏။ ၁၉

ခါနာန်ြပည်၌ လခနစ်မျိုးတိ့ကိ ပယ် ှ ား ပီးလ င်၊ ထိြပည်ကိ ဣသေရလ အမျိုးအေမွ

ေပးကမ်း ေဝငှေတာ်မ၏။ ၂၀ ထိေနာက်မှပေရာဖက် ှ ေမွလမေပမ ှ ိမီှ

အ ှ စ်ေလးရာငါးဆယ်မ ေလာက်ေသာကာလပတ်လံး၊ တရားသ ကီးတိ့ကိေပးေတာ်မ၏။

၂၁ ေနာက်တဖန် ှ င်ဘရင်ကိ ေတာင်း ကေသာ အခါေ ှ ာလ အမည် ှ ိေသာ ကိ ှ ၏သား၊

ဗယာမိန် အမျိုးြဖစ်ေသာသကိ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံးေပးေတာ်မ၏။ ၂၂

ေနာက်မှထိသကိပယ်၍၊ ဣသေရလ ှ င်ဘရင်အရာ၌ ဒါဝိဒ်ကိ ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ထိသ

အားသက်ေသခံေတာ်မလျက်၊စိတ် ှ လံး၌ ညီ ွတ်သည် ြဖစ်၍ ငါ့အလိကိြပည့်စံေစမည့်သ၊

ေယ ှ ၏ သားဒါဝိဒ်ကိ ငါေတွရ့ ပီဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိသ၏အမျိုးအ ွယ်ထဲ၌

ဘရားသခင်သည် ဂတိေတာ်အတိင်း ကယ်တင်ေသာသခင်ေယ ကိ ဣသေရလလတိ့အား

ေပ ထွန်း ေစေတာ်မ ပီ။ ၂၄ ထိသခင် ကလာေတာ်မမမီှ ေယာဟန်သည်

ဣသေရလလ အေပါင်းတိ့အား ေနာင်တ ှ င့် စပ်ဆိင် ေသာ ဗတိဇံတရားကိ

ေဟာေြပာ ှ င့် ေလ၏။ ၂၅ ေယာဟန်သည်မိမိေဆာင် ွက်ရေသာ အမကိ ပ၍

ေနစဥ်တွင်၊ ငါသည် အဘယ်သြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့ ထင်မှတ် ကသနည်း။ ငါသည်

ထိသြဖစ်သည်မဟတ်။ ငါ့ေနာက်ကလာေသာသတပါး ှ ိေသး၏။ ထိသ၏ ေြခနင်းေတာ်ကိ

ငါမခ တ်ထိက်ဟဆိ၏။ ၂၆အာြဗဟံအမျိုးြဖစ်ေသာ ညီအစ်ကိမှစ၍ သင်တိ့တွင် ဘရား

သခင်ကိ ေကာက် ွံ ေ့သာသတိ၊့ ဤ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားစကားကိ

သင်တိ့အား ကားလိက်ေတာ်မ၏။ ၂၇ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနေသာသတိ့ ှ င့်တကွ

မင်းများတိ့သည် ထိသခင်ကိ၎င်း၊ ဥပသ်ေနတိ့င်းအစဥ် ဘတ် ွက်ေသာ ပေရာဖက်တိ့၏

စကားကိ၎င်း၊ မသိ နားမလည်ေသာေကာင့် ၊ ထိသခင်ကိစီရင်ေသာ အားြဖင့် ၊

ထိပေရာဖက်တိ့၏ စကားကိြပည့် စံေစကပီ။ ၂၈ ကိယ်ေတာ်၌ေသထိက်ေသာအြပစ်

တစံတခကိ မ မေတွေ့သာ်လည်း၊ ကွပ်မျက်ေစမည်အေကာင်း ပိလတ်မင်းထံ၌

ေတာင်းေလာက်က၏။ ၂၉ ထိသခင်ကိရည်မှတ်၍ ကျမ်းစာ၌ ေရးထား သမ တိ့ကိ ြပည့်စံ

ေစ ပီးလ င်၊ အေလာင်းေတာ်ကိ သစ်တိင်မှချ၍သချုင်းတွင်း၌ ထားက၏။ ၃၀

ဘရားသခင်သည် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစ ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၃၁ ဂါလိလဲြပည်မှ

ေယ ှ လင် မိသိ့့ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ေသာသ တိ့အားေနရ့က်များစွာ ကိယ်ကိ ထင် ှ ားြပ

ေတာ်မ၏။ ၃၂ ထိသတိ့သည် လများတိ့အား သက်ေသခံြဖစ် က၏။ ၃၃

ဆာလံကျမ်းဒတိယခဏ်း၌လာသည်ကား၊ သင်သည်ငါ့သား ြဖစ်၏။ ၃၄

ယေနပ့င်သင့် ကိငါြဖစ်သွားေစ ပီဟ လာသည် ှ င့်အညီ၊ ဘရားသခင်သည် ေယ ကိ

ထေြမာက်ေစ ေတာ်မသြဖင့် ၊ ငါတိ့ဘိးေဘး များ၌ ှ ိေသာ ဂတိေတာ်ကိ ထိသတိ့၏

သားြဖစ်ေသာငါတိ့အား ြပည့်စံေတာ်မ သည်ဟ၍၎င်း၊ ဒါဝိဒ်၌ မဲြမံေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ

သင်တိ့အား ငါေပးမည်ဟေသာဗျာဒိတ်ေတာ် ှ င့်အညီ၊ ထိသခင်ကိ ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေစ၍၊ ေနာက်တဖန် ပပ်စပ်ြခင်းသိ့ မြပန်ဘဲ အစဥ်ကင်းလွတ် ရမည်အခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်း ဧဝံေဂလိတရားကိ ငါတိ့သည်

သင်တိ့အား ကားေြပာ က၏။ ၃၅ ထိေကာင့်ဆာလံကျမ်းတခဏ်း၌ လာသည်ကား၊
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ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်းေသာသအား ပပ်စပ်ြခင်းကိ ှ ိေစေတာ်မမဟလာ၏။ ၃၆

ဒါဝိဒ်သည်မိမိကာလ၌ ဘရားသခင်၏ အလိ ေတာ်ကိ ေဆာင် ွက် ပီးလ င်၊ ကျိန်းစက်၍

မိမိဘိးေဘး စထဲသိ့ဝင်သြဖင့် ပပ်စပ်ြခင်း သိ့ ေရာက်ေလ၏။ ၃၇ ဘရားသခင်

ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ သမကား၊ ပပ်စပ်ြခင်းသိ့ မေရာက်။ ၃၈ ထိေကာင့် ညီအစ်တိ့ကိ၊

ထိသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် အြပစ်လတ်ြခင်းတရားကိ သင်တိ့အား

ေဟာကားသည်ကိ၎င်း၊ ၃၉ ထိသခင်ကိယံကည်ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ေမာေ ှ ၏

တရားအတိင်း မလွတ် ိင်ေသာ အြပစ် ှ ိသမ တိ့ ှ င့် လွတ်ရကသည်ကိ၎င်း သိမှတ်

ကေလာ့။ ၄၀ အနာဂတိကျမ်း၌လာသည်ကား၊ မထီမ့ဲြမင် ပတတ်ေသာသတိ၊့

ကည့် အ့ံ သ၍ ြပယ်ေပျာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကေလာ့။ ၄၁ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့အားသတပါး ြပ န်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့မယံေသာ အမကိသင်တိ့

လက်ထက် ကာလ၌ ငါ ပသည်ကျမ်းစာ၌ ပါေသာအရာကိ သင်တိ့ အေပ သိ့

မေရာက်ေစမည်အေကာင်း၊ သတိ ပ ကေလာ့ဟ ေပါလေဟာေြပာေလ၏။ ၄၂

လများတိ့သည် တရားစရပ်မှ ထွက်သွား ကစဥ်၊ ထိအေကာင်း အရာတိ့ကိ မိမိတိ့အား

ေနာက်ဥပသ်ေန့၌ ေဟာေြပာပါမည်အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ ၄၃

အစည်းအေဝးပျက်၍ ြပန် ကေသာအခါ ယဒလမှစ၍ ဘရားကိ ကိးကွယ်ေသာ

ဘာသာဝင်သများ တိ့သည် ေပါလ ှ င့် ဗာနဗေနာက်သိ့ လိက်ကသည်ြဖစ်၍ ထိသတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်၌ တည်ကည် မည်အေကာင်း၊ တမန်ေတာ်တိ့သည်

ြဖားေယာင်း၍ ဆံးမသဝါဒေပးေလ၏။ ၄၄ ေနာက်ဥပသ်ေန့၌ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်

တရားေတာ်ကိ နားေထာင်အ့ံေသာငှါ တ မိလံ့း ကန်မ တတ်စည်းေဝး က၏။ ၄၅

ယဒလတိ့သည် အစည်းအေဝးတိ့ကိ ြမင်လ င် ြငူစေသာစိတ် ှ င့် ြပည့်စံသြဖင့် ၊

ေပါလ၏စကားကိ ြငင်းခံသည်သာမက ဆဲေရးက၏။ ၄၆ ထိအခါေပါလ ှ င့် ဗာနဗတိ့က၊

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိသင်တိ့အား ေ ှ ့ဦးစွာ ေဟာ

ေြပာရ၏။ သိ့ေသာ်လည်း သင်တိ့သည်ပယ်၍ ထာဝရ အသက်ကိမိမိတိ့

မခံထိက်သည်ဟ မိမိတိ့စီ ရင် က ေသာေကာင့် ၊ ထာဝရဘရားသည်

မှာေတာ်မသည်အတိင်း ငါတိ့သည်မျက် ှ ာကိလဲ၍ တပါးအမျိုးသားတိ့ ဆီသိ့

လှည့် က၏။ (aiōnios g166) ၄၇ မှာေတာ်မေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်အချက်ကား၊

သင်သည် ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင် ကယ်တင်ြခင်းကိ ပစိမ့်ေသာငှါ၊ သင်ကိတပါး

အမျိုးသားလင်းစရာဘိ့ ငါခန့်ထား၏ဟ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိသည်ဟ ရဲရင့် စွာ ေြပာဆိက၏။

၄၈ ထိစကားကိ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်ကားလ င် ဝမ်းေြမာက်၍ ထာဝရဘရား၏

တ်ကပတ် တရားေတာ် ကိချီးမွမ်း က၏။ ထာဝရ အသက်ကိ ရေစြခင်းငှါ

ခန့်ထားေတာ်မေသာ သ ှ ိသမ တိ့သည် ယံကည် ြခင်းသိ့ ေရာက်ကသြဖင့် ၊ (aiōnios

g166) ၄၉ထာဝရဘရား၏ သာသနာေတာ်သည် တြပည် လံး၌ ှ ံ ြပားေလ၏။ ၅၀ ထိအခါ

ဘရားကိကိးကွယ်၍ အသေရ ှ ိေသာ မိန်းမတိ့ ှ င့် ထိ မိ ့၌အ ကီးအကဲြဖစ်ေသာ သများကိ

ယဒလတိ့သည် ိးေဆာ်၍၊ ေပါလ ှ င့် ဗာနဗတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေစသြဖင့် ထိြပည်၏နယ်မှ

ှ င်ထတ်က ၏။ ၅၁ တမန်ေတာ်တိ့သည် မိမိတိ့ေြခဖဝါး၌ကပ်ေသာ ေြမမန့်ကိ

ထိသတိ့အားခါလိက် ပီးမှ ၊ ဣေကာနိ မိသိ့့ သွား က၏။ ၅၂တပည့် ေတာ်များတိ့သည်

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ၎င်းြပည့်စံက၏။

၁၄ ဣေကာနိ မိသိ့့ေရာက်လ င် ထိသ ှ စ်ေယာက် တိ့သည် ယဒတရားစရပ်သိ့ဝင်၍

ေဟာေြပာသြဖင့် ၊ ယဒလ၊ ေဟလသလများ အေပါင်းတိ့သည် ယံကည် ြခင်းသိ့

ေရာက်က၏။ ၂ မယံကည်ေသာ ယဒလတိ့သည် တပါးအမျိုး သားတိ့ကိ

ိးေဆာ်၍၊ ညီအစ်ကိတိ့အား မနာလိေသာ စိတ် ှ ိေစြခင်းငှါ ေချာစား က၏။ ၃

ထိေကာင့် ကာြမင့် စွာေန၍ သခင်ဘရား၏ တရားေတာ်ကိ မဆတ်မဆိင်းေဟာေြပာေလ၏။

သခင် ဘရားသည်လည်း ေကျးဇးတရား ေတာ်ဘက်၌ သက်ေသ ခံေတာ်မလျက်၊

တမန်ေတာ်တိ့သည် နိမိတ်လကဏာ၊ အံဘွယ်ေသာ အမတိ့ကိ ပ ိင်မည်အေကာင်း အခွင့်

ေပးေတာ်မ၏။ ၄ ထိ မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့သည် ကဲွြပားြခင်း ှ ိ၍၊ အချို ့တိ့သည်

ယဒလတိ့ဘက်၌၎င်း၊ အချို ့တိ့သည် တမန်ေတာ်တိ့ဘက်၌၎င်း ေနက၏။ ၅

မင်းအရာ ှ ိတိ့ ှ င့်ယဒအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် တမန်ေတာ်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲ၍

ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်မည်ဟတဟန်တည်း ေြပး လာကသည်အေကာင်းကိ၊ ၆

တမန်ေတာ်တိ့သည်သိလ င်၊ လေကာနိြပည်၌ လတရ မိ၊့ ေဒရေဗ မိမှ့စ၍ ေကျးလက်များသိ့

ထွက်ေြပး၍၊ ၇ ထိအရပ်တိ့၌ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေြပာ က၏။ ၈

အမိဝမ်းတွင်းကပင်ေြခမစွမ်းသြဖင့် ၊ တခါမ မသွားဘးေသာ လတေယာက်သည်

လတရ မိ့၌ ထိင် လျက်၊ ၉ ေပါလေဟာေြပာသည်ကိ ကားေလ၏။ ေပါလသည်လည်း

ထိသကိေစ့ေစ့ကည့် ၍ ေရာဂါကင်း မည်အေကာင်း သ၌ယံကည်ြခင်း ှ ိ

သည်ကိသိြမင်လ င်၊ ၁၀ထ၍မတ်တတ်ရပ်ေလာ့ဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ဆိသြဖင့် ၊ ထိသ

သည် တ်တရက်ထ၍ လှမ်းသွားေလ၏။ ၁၁ ေပါလ ပေသာအမကိြမင်ေသာ လအစအေဝး

တိ့က၊ နတ်ဘရားတိ့သည် လအေယာင်ကိေဆာင်၍ ငါတိ့ ှ ိရာသိ့ ဆင်းသက်ပါသည်

တကားဟ လေကာနိ ဘာသာ စကားအားြဖင့် အသံကိလင့် ၍ ဆိက၏။ ၁၂

ေပါလသည်သာ၍ ေဟာေြပာေသာေကာင့် သကိ့ ေဟရမဟ၍ ၎င်း၊ ဗာနဗကိဇသဟ၍၎င်း

ေခ ေဝ က၏။ ၁၃ ထိ မိေ့ ှ ့၌ ှ ိေသာ ဇသ၏ယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ွား ှ င့် ပန်းတံးကိ

မိတံ့ခါးနားသိ့ယခ့ဲ၍၊ လအစအေဝးတိ့ ှ င့်တကွ ယဇ်ပေဇာ်မည် ပသည်ကိ၊ ၁၄

တမန်ေတာ်ဗာနဗ ှ င့် ေပါလတိ့သည် သိတင်း ကားလ င်၊ မိမိတိ့ အဝတ်ကိ ဆတ်၍

လစထဲသိ့ ေြပးဝင် လျက်၊ ၁၅ အချင်းလတိ၊့ အဘယ်ေကာင့် ဤသိ့ ပကသနည်း။

ငါတိ့သည် သင်တိ့က့ဲသိ့ ေလာကဓံတရား၌ ကျင်လည်ေသာသြဖစ်ပါ၏။ သင်တိ့သည်

ဤအချည်း ှ ီးေသာအရာတိ့ကိ ပယ်က၍၊ ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ သမဒရာမှစ၍၊

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင့် ထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲရကမည်အေကာင်း၊

ငါတိ့သည် ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာေြပာက၏။ ၁၆ ေ ှ းလွန်ေလ ပီးေသာကာလတိ့၌၊

လအမျိုးမျိုးတိ့သည် မိမိတိ့ အလိအေလျာက် ကျင့် ကမည် အေကာင်း

ဘရားသခင်သည် အလွတ်ထားေတာ်မ၏။ ၁၇ သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အား

ေကျးဇး ပလျက်၊ အစာအာဟာရ ှ င့် ဝေြပာ၍ဝမ်းေြမာက်ေစြခင်းငှါ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်မှ

မိဃ်း ွာေစေတာ်မ၍၊ အသီးအ ှံ တိ့ကိ သီးေစတတ်ေသာ ဥတကိေပးေတာ်မေသာ

အားြဖင့် ၊ ကိယ်ေတာ် ှ ိေတာ်မသည်ကိ သက်ေသမခံဘဲေနေတာ်မမဟ ေပါလ ှ င့်

ဗာနဗသည်ေကးေကာ် ေလ၏။ ၁၈ ထိသိ့ေကးေကာ်သြဖင့် လအစအေဝးတိ့သည်

ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းကိ မ ပရမည်အေကာင်း ြမစ်တားခဲေသာ အမကိြမစ်တားေလ၏။ ၁၉

ထိအခါ ယဒလတိ့သည် အ ိအတ် မိ၊့ ဣေကာနိ မိမှ့ လာက၍ လအစအေဝးတိ့ကိ ှ ိ ွတ်

တိင်ပင် ပီးလ င်၊ ေပါလကိ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍ ေသပီဟ စိတ်ထင် ှ င့် မိ ့ြပင်သိ့

ဆဲွငင် က၏။ ၂၀ တပည့် ေတာ်တိ့သည် ဝန်းရံ၍ေနကစဥ်၊ ေပါလသည်

ထ၍ မိထဲ့သိ့ဝင်ြပန်၏။ နက်ြဖန်ေန့၌ ဗာနဗ ှ င့် တကွေဒရေဗ မိသိ့့ ထွက်သွားေလ၏။ ၂၁

ထိ မိ ့၌ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေြပာ၍ လများတိ့ကိ တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေစ ပီးမှ၊ လတရ မိ၊့

ဣေကာန မိ၊့ အ ိအတ် မိတိ့့ကိ အစဥ်အတိင်း လှည့်လည်၍ြပန် က၏။ ၂၂

ထိသိ့ြပန် ကစဥ်၊ တပည့် ေတာ်များ၏ စိတ် ှ လံးကိ မဲြမံခိင်ခ့ံေစသြဖင့် ၊ ယံ ကည်ြခင်း၌

တည်ကည်မည်အေကာင်း ိးေဆာ်ချီးပင့် ၍၊ ငါတိ့သည် များြပားေသာဆင်းရဲဒကကိခံ၍

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သိ့ ဝင်ရကမည်ဟ ေဟာေြပာြပ န် က၏။ ၂၃

အသင်းေတာ်များတိ့၌ သင်းအပ်တိ့ကိ ခန့်ထား၍၊ အစာေ ှ ာင်လျက်ဆေတာင်းပဌနာ ပ ပီး

လ င်၊ သင်းဝင်သတိ့ယံကည်ေသာသခင်ဘရား၏လက်ေတာ်သိ့ ထိအသင်းေတာ်တိ့ကိ

အပ် ှ ံ က၏။ ၂၄ ပိသိဒိြပည်တြပည်လံးကိ ေ ှ ာက်သွား၍ ပံဖလိြပည်သိ့ ေရာက်လ င်၊ ၂၅

ေပရေဂ မိ့၌ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ ေဟာေြပာ၍အတလိ မိသိ့့သွား ကြပန်၏။ ၂၆

ထိ မိမှ့ သေဘာစီး၍လင့်သြဖင့် ၊ မိမိတိ့ ေဆာင် ွက်ခ့ဲ ပီးေသာ အမအလိငှါ ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်သိ့ အပ် ှ ံ၍ ေစလတ်ေသာ အ ိအတ် မိသိ့့ ေရာက်လာက၏။ ၂၇

ထိ မိသိ့့ေရာက် ပီးလ င် သင်းဝင်သတိ့ကိ စေဝးေစ၍၊ မိမိတိ့အားြဖင့် ဘရားသခင်သည်

ပေတာ်မသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ယံ ကည်ြခင်း တံခါးကိ တပါးအမျိုးသားတိ့အား

ဖွင့် ေတာ်မေကာင်းကိ၎င်း ြပန် ကား က၏။ ၂၈ ထိ မိ ့၌လည်း၊ တပည့်ေတာ်တိ့ ှ င့်အတ

ကာြမင့် စွာ ေနက၏။

၁၅ ယဒြပည်မှ အ ိအတ် မိသိ့့ ေရာက်လာေသာ သအချို ့တိ့က၊

သင်တိ့သည် ေမာေ ှ ၏တရားအတိင်း အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံလ င်၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ မေရာက် ိင်ဟ ညီအစ်ကိတိ့အား

ဆံးမသဝါဒ ေပးက၏။ ၂ ထိသတိ့ ှ င့် ေပါလ၊ ဗာနဗတိ့သည် ေဆွးေ ွး
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ြငင်းခံြခင်းများေသာအခါ၊ ေပါလ ှ င့် ဗာနဗတိ့သည် အြခားေသာတပည့် ေတာ်အချို ့

တိ့ ှ င့်တကွ၊ ထိြပဿနာ၏ အေကာင်းေကာင့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ှ ိေသာ

တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်သင်းအပ်တိ့ထံသိ့သွားရမည်အေကာင်းကိစီရင် က၏။ ၃

အသင်းေတာ်သည်လမ်း၌ပိ့သြဖင့် ၊ ေပါလ ှ င့် ဗာနဗတိ့သည် ဖိနိတ်ြပည် ှ င့် ှ မာရိြပည်ကိ

ေ ှ ာက်သွား၍ တပါးအမျိုးသားတိ့ ေြပာင်းလဲြခင်းအေကာင်းအရာကိ ကားေြပာသြဖင့် ၊

ညီအစ်ကိအေပါင်း တိ့ကိ အလွန်ဝမ်းေြမာက်ေစက၏။ ၄ ေယ ှ လင် မိသိ့့ေရာက်လ င်၊

တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် သင်းအပ်တိ့မှစ၍ သင်းဝင်သများတိ့တွင် လက်ခံြခင်း ေကျးဇးကိခံ၍၊

မိမိတိ့အားြဖင့် ဘရားသခင် ပေတာ်မ သမ တိ့ကိ ြပန် ကား က၏။ ၅ ဖာရိ ှ ဲစထဲက

ယံကည်ေသာသအချို ့တိ့သည် ထလျက်၊ တပါးအမျိုးသားတိ့အား အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

ေပးရမည်။ ေမာေ ှ ၏ တရားကိ ကျင့် ေစြခင်းငှါ ဆံးမရမည်ဟဆိက၏။ ၆

ထိအခါတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် သင်းအပ်တိ့သည် ထိအမကိကည့် ဆင်ြခင်ြခင်းငှါ

စည်းေဝး က၏။ ၇ များစွာေသာေဆွးေ ွးြငင်းခံြခင်း ှ ိေသာအခါ ေပတ သည်

ထလျက်၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ ဘရားသခင်သည် ေ ှ ့ဦးစွာငါတိ့တွင် ေ ွးေကာက်

ေတာ်မ၍၊ ငါေဟာေြပာေသာအားြဖင့် တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ဧဝံေဂလိ

တရားကိကားနာ၍ ယံကည်ရမည်အေကာင်း စီရင် ေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့သိက၏။ ၈

စိတ် ှ လံးကိ သိေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ငါတိ့အားေပးသည်နည်း တသတိ့အားေပးသြဖင့် ၊ သတိ့ဘက်၌သက်ေသခံေတာ်မ၏။ ၉

ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်လည်း သတိ့၏ စိတ် ှ လံး ကိစင် ကယ် ေစ၍ ငါတိ့ကိ

ြခားနားေစေတာ်မမ။ ၁၀ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ငါတိ့ ှ င့် ငါတိ့ဘိးေဘးများ မထမ်း ိင်ေသာ ထမ်းပိးကိ

တပည့် ေတာ်တိ့၏ လည်ပင်းေပ ၌ တင်ေစြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် ဘရားသခင်ကိ

စံစမ်း ကသနည်း။ ၁၁ သခင်ေယ ၏ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ ထိသတိ့သည်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်သည် နည်းတ၊ ငါတိ့သည်လည်း ေရာက်ရမည်ကိ

ငါတိ့သည် ယံက၏ဟ ေပတ ေြပာဆိ၏။ ၁၂ ထိအခါဗာနဗ ှ င့် ေပါလတိ့သည်

မိမိတိ့အားြဖင့် တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ဘရားသခင် ပေတာ်မ သမ ေသာ နိမိတ်လကဏာ၊

အ့ံဘွယ်ေသာအမတိ့ကိ ကားေြပာသည်ကိ စေဝးေသာသအေပါင်းတိ့သည် တိတ်ဆိတ်စွာ

ေန၍နားေထာင် က၏။ ၁၃ ထိသတိ့သည် အကန်အစင်ေြပာဆိ ပီးမှ၊ ယာကပ်က၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါ့စကားကိ နားေထာင် က ေလာ့။ ၁၄ဘရားသခင်သည် မိမိနာမအဘိ၊့

တပါးအမျိုးသားတိ့ အထဲက အချို ့ေသာသတိ့ကိ တ်ယြခင်းငှါ၊ ေ ှ ့ဦးစွာ

တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ အကည့် အ ကလာ ေတာ်မသည် အေကာင်းအရာကိ ှ ိမန်သည်

ေဟာေြပာ ခ့ဲ ပီ။ ၁၅ ထိအေကာင်းအရာသည်လည်း ပေရာဖက် တိ့၏ စကား ှ င့် ညီ၏။ ၁၆

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငါ၏နာမြဖင့် သမတ်ေသာ တပါးအမျိုးသားအေပါင်းတည်းဟေသာ

ကျန် ကင်းရစ်ေသာ သတိ့သည် ထာဝရ ဘရားကိ ှ ာေစြခင်းငှါ ေနာက်မှငါြပန်လာမည်။ ၁၇

လဲလျက် ှ ိေသာ ဒါဝိဒ်၏တဲကိ ေဆာက်တည်ြပန်မည်။ ပိပျက် ရာများကိလည်း

ပြပင် ပီးလ င်၊ ထိတဲကိ မတ်ေစြပန်မည်ဟ။ ၁၈ဤအမအရာတိ့ကိ စီရင်ေတာ်မေသာ

ထာဝရ ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိ၏ ဟလာသတည်း။ ဘရားသခင်သည် ကမာဦးမှစ၍

မိမိစီရင်ေတာ်မ သမ ေသာ အမအရာတိ့ကိသိေတာ်မသည်။ (aiōn g165) ၁၉ ထိေကာင့် ၊

တပါးအမျိုးသားတိ့အထဲမှ ဘရားသခင့် ထံေတာ် သိ့ေြပာင်းလဲေသာ သတိ့ကိ မေ ှ ာင့် ှ က်

ဘဲလျက်၊ ၂၀ ပ်တတိ့၏ ညစ် းရာကိ၎င်း၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ၎င်း၊

လည်ပင်းကိ ှ စ်၍ သတ်ေသာအရာကိ ၎င်း၊ အေသွးကိ၎င်း ကဥ်ေ ှ ာင် ေစြခင်းငှါ သတိ့ကိ

မှာလိက်သင့်သည်ဟ ငါသေဘာ ှ ိ၏။ ၂၁အေကာင်းမကား၊ ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်းကိ

တရားစရပ်၌ ဥပသ်ေနတိ့င်းဘတ် ွတ်သြဖင့် ၊ ေမာေ ှ ၏ တရားကိ ေ ှ းကာလမှစ၍

ခပ်သိမ်းေသာ မိတိ့့၌ ေဟာေြပာေလ့ ှ ိသည်ဟ ယာကပ်ေြပာဆိ၏။ ၂၂

ထိအခါတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် သင်းအပ်တိ့မှစ၍ သင်းဝင်သ အေပါင်းတိ့သည်၊ မိမိတိ့အထဲ၌

ေ ွးေကာက် ၍ ညီအစ်ကိတိ့တွင် ထင် ှ ားေသာသတည်းဟေသာ ဗာ ှ ဗအမည်သစ်ကိ

ရေသာယဒ ှ င့် သိလတိ့ကိ၊ အ ိအတ် မိသိ့့ ေပါလ၊ ဗာနဗတိ့ ှ င့်တကွ ေစလတ်မည်

အေကာင်းသေဘာညီ ွတ် က၏။ ၂၃ သတိ့လက်ြဖင့် ေပးလိက်ေသာ စာဟမကား၊

တမန်ေတာ်၊ သင်းအပ်၊ ညီအစ်ကိများတိ့သည်၊ အ ိအတ် မိမှ့စ၍ ရိြပည်၊ ကိလိကိ

ြပည်တိ့၌ ှ ိေန၍ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာ ညီအစ်တိ့ကိ ေမတာ ှ င့် ကား လိက်ပါ၏။ ၂၄

လအချို ့တိ့သည် ငါတိ့အခွင့် မ ှ ိဘဲ ငါတိ့ထံမှ ထွက်သွား၍၊ သင်တိ့သည်

အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံရမည်၊ ပညတ်တရားကိကျင့် ရမည် ဟေသာစကားြဖင့် ၊ သင်တိ့၏

စိတ် ှ လံးကိ ေ ှ ာင့် ှ က်ဖျက်ဆီးသည်ကိ ငါတိ့ ကားရ သည်ြဖစ်၍၊ ၂၅

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ်ေကာင့် မိမိ အသက်ကိ စွန့်စားေသာ သတည်းဟေသာ၊

၂၆ ငါတိ့ချစ်ေသာဗာနဗ၊ ေပါလတိ့ ှ င့်တကွ ေ ွးေကာက်ေသာ သ တိ့ကိ

သင်တိ့ဆီသိ့ေစလတ်ြခင်းငှါ တညီတ ွတ်တည်း စီရင်သည် ှ င့် အညီ၊ ၂၇

ဤအေကာင်းအရာကိ သင်တိ့အား တ်ြဖင့် ကားေစြခင်းငှါ ယဒ ှ င့် သိလတိ့ကိ

ေစလတ်က၏။ ၂၈ ပ်တေ ှ မှ့ာ ပေဇာ်ေသာယဇ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ အေသွးကိ၎င်း၊ ၂၉

လည်ပင်းကိ ှ စ်၍ သတ်ေသာအရာကိ၎င်း၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ၎င်း

ကဥ်ေ ှ ာင်ရမည်ဟေသာ ပညတ်မှတပါးအြခားေသာ ဝန်သင်တိ့၏ အေပ ၌ တင်ြခင်းငှါ

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ငါတိ့သည် အလိမ ှ ိ။ ထိအရာများကိ ကဥ်ေ ှ ာင်အပ်၏။

ကျန်းမာက ပါေစေသာဟေရး၍ ေပးလိက်သတည်း။ ၃၀ ထိသတိ့သည် သွားရေသာ

အခွင့် ှ ိသြဖင့် ၊ အ ိအတ် မိသိ့့ သွား၍၊ လအေပါင်းတိ့ကိ စေဝးေစ ပီး လ င်

မှာစာကိအပ်ေပးက၏။ ၃၁ မှာစာကိဘတ် ွတ်ေသာအခါ ထိသက်သာြခင်း၏

အေကာင်းေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ့ေရာက်က၏။ ၃၂ ယဒ ှ င့် သိလတိ့သည်

ပေရာဖက် ြဖစ်ေသာေကာင့် များစွာေသာစကား ှ င့် ညီအစ်တိ့ကိ ဆံးမ၍

မဲြမံခိင်ခ့ံေစက၏။ ၃၃ ထိသတိ့သည် အတန်အရာေန ပီးမှ၊ တမန်ေတာ်တိ့ထံသိ့

ငိမ်သက်စွာြပန်ေစြခင်းငှါ ညီအစ်ကိတိ့သည် အခွင့် ေပး က၏။ ၃၄ သိ့ေသာ်လည်း၊

သိလသည် အလိအေလျာက် ေနရစ်၏။ ၃၅ ေပါလ ှ င့် ဗာနဗတိ့သည်လည်း အ ိအတ် မိ ့၌

ေနလျက်၊ အြခားေသာသများတိ့ ှ င့်တကွ ဆံးမ သဝါဒေပး၍၊ သခင်ဘရား၏

တ်ကပတ် တရားတည်း ဟေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာေြပာက၏။

၃၆ အင်တန်ကာလကာေသာအခါ၊ ေပါလက၊ ငါတိ့သည် သခင်ဘရား၏

တ်ကပတ်တရားကိ ေဟာေြပာဘးေသာ မိမ့ျားတိ့၌ ှ ိေသာ ညီအစ်ကိတိ့ သည်

အဘယ်သိ့ ှ ိေနသည်ကိကည့် ၍ ြပန်သွား ကကန်အ့ံဟ ဗာနဗအားဆိ၏။ ၃၇

ဗာနဗသည် မာကအမည် ှ ိေသာ ေယာဟန်ကိ ေခ မည်ဟ အ ကံ ှ ိ၏။ ၃၈ ေပါလက၊

ပံဖလိြပည်၌သတိ့ ှ င့် ခွါ၍ အမထမ်း ရာသိ့မလိက် မသွားေသာထိသကိမေခသင့်ဟ

သေဘာ ှ ိ၏။ ၃၉ ထိအေကာင်း ှ င့် အချင်းချင်း မသင့်သြဖင့် တြခားစီသွား၍၊

ဗာနဗသည်မာကကိ ေခ ပီးလ င် ကပ ကန်းသိ့လင့် ေလ၏။ ၄၀ ညီအစ်ကိတိ့သည်

ေပါလကိဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်သိ့ အပ် ှ ံ ကသြဖင့် ၊ သသည်သိလကိ

ေ ွးချယ် ပီးလ င်ထွက်၍၊ ၄၁ အသင်းေတာ်များကိ မဲြမံခိင်ခ့ံေစလျက်၊ ရိြပည်၊

ကိလိကိြပည် တိ့ကိ ေ ှ ာက်သွားေလ၏။

၁၆ ထိေနာက်မှ ေပါလသည် ေဒရေဗ မိ ့ ှ င့် လတရ မိသိ့့ေရာက် ေလ၏။ လတရ မိ့၌

တိေမာေသ အမည် ှ ိေသာ တပည့် ေတာ်တေယာက် ှ ိ၏။ သ၏အမိကား၊

ယံ ကည်ေသာယဒမိန်းမြဖစ်၏။ အဘကား၊ ေဟလသလြဖစ်၏။ ၂ ထိသသည်လတရ မိ၊့

ဣေကာနိ မိ ့၌ ှ ိေသာ ညီအစ်ကိတိ့ တွင်အသေရ ှ ိေသာသြဖစ်၏။ ၃ ေပါလသည်

ထိသကိေခ ြခင်းငှါအလိ ှ ိ၍၊ သ၏အဘသည် ေဟလသလြဖစ်သည်ကိထိအရပ်တိ့၌

ှ ိေသာယဒလအေပါင်းတိ့သည် သိေသာေကာင့် ၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ သအ့ားေပးေလ၏။

၄သတိ့သည် မိမ့ျားကိ ေ ှ ာက်သွားစဥ်တွင်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ေနေသာတမန်ေတာ်တိ့ ှ င့်

သင်းအပ် တိ့သည် စီရင်ေသာပညတ်တိ့ကိ အသင်းများ ကျင့် ေစာင် ဘိ့ရာ အပ်ေပးက၏။

၅ ထိသိ့အသင်းေတာ်တိ့သည် ယံကည်ြခင်း၌ တည်ကည် မဲြမံသည်ြဖစ်၍၊ အေရအတွက်

အားြဖင့် တေနထ့က်တေနတိ့းပွားများြပား က၏။ ၆ ြဖူဂိြပည်၊ ဂလာတိြပည်ကိ

ေ ှ ာက်သွား ပီးမှ အာ ှ ိ ြပည်၌ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ မေဟာေစြခင်းငှါ သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ် ေတာ်သည်ြမစ်တားေတာ်မသြဖင့် ၊ ၇ မသိြပည်သိ့ေရာက်၍၊ ဗိသန်ြပည်သိ့

သွားမည် ပကစဥ်၊ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အခွင့် ေပး ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ၈

မသိြပည်အနားမှာ ေ ှ ာက်၍ တေရာ မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ၉ ညဥ့်အခါေပါလသည်

ဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိြမင်ရ၍၊ မာေကေဒါနိ လတေယာက်က၊ မာေကေဒါနိြပည်သိ့ ကးပါ။

ငါတိ့ကိမစပါဟရပ်လျက် ေတာင်းပန်၏။ ၁၀ ထိဗျာဒိတ် ပါ ံ ကိ ြမင်ရလ င်၊ မာေကေဒါနိ

ြပည်၌ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေစြခင်းငှါ သခင်ဘရားသည် ငါတိ့ကိေခါ ေတာ်မသည်ဟ

ငါတိ့သေဘာကျသြဖင့် ၊ ထိြပည်သိ့သွားြခင်းငှာ ချက်ြခင်း ှ ာ ကံက၏။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊

တေရာ မိမှ့ သေဘာလင့် ၍ သာေမာသရက် ကန်းသိ့တည့်တည့်သွားသြဖင့် ၊ နက်ြဖန် ေန့၌
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နာေပါလိ မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ၁၂ ထိ မိမှ့ထွက်ြပန်လ င် မင်းမလွတ်ေသာ မိ ့တည်း ဟေသာ

မာေကေဒါနိြပည်တပိင်းကိ အစိးရေသာ ဖိလိပိ မိသိ့့ေရာက်၍ ကာလ အတန်အရာေနက၏။

၁၃ ဥပသ်ေန့၌ ငါတိ့သည် မိ ့ြပင်သိ့ထွက်လ င်၊ ပဌနာစရပ် ှ ိတတ်ရာြမစ်နားသိ့သွား၍

ထိင် ပီးမှ၊ ထိအရပ်၌စည်းေဝးေသာ မိန်းမတိ့အားေဟာေြပာက၏။ ၁၄ ထိအခါ

နီေမာင်ေသာအထည်အလိပ်ကိ ေရာင်းေသာ သွာတိရဲ မိသ့ လဒိအမည် ှ ိေသာ

မိန်းမတေယာက်သည် ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်ေသာသြဖစ်၍၊ တရားနာစဥ်တွင်

ေပါလေဟာေြပာေသာအရာကိ မီှဝဲဆည်းကပ်ေစြခင်းငှါ သ၏စိတ် ှ လံးကိ သခင်ဘရား

ဖွင့် ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိမိန်းမသည် အိမ်သအိမ်သားတိ့ ှ င့်တကွ ဗတိဇံကိ ခံ ပီးမှ၊

ကန်မသည် သခင်ဘရား၌ အမှန် ယံ ကည်သည်ကိ သင်တိ့သည် ထင်မှတ်လ င်၊

ကန်မအိမ်သိ့ ဝင်၍ ေနကပါဟေတာင်းပန်လျက် ငါတိ့ကိ အ ိင် ေသွးေဆာင်ေလ၏။

၁၆ ထိေနာက်မှ ငါတိ့သည် ပဌာနာစရပ်သိ့ သွား စဥ်တွင် နတ်ဝင်ြဖစ်၍

အနာဂတ်ကိေဟာသြဖင့် ၊ မိမိ သခင်တိ့အား စီးပွားများကိ ပတတ်ေသာ မိန်းမငယ်

တေယာက်သည် ငါတိ့ကိဆီး ကိေလ၏။ ၁၇ ထိမိန်းမငယ်သည် ေပါလ ှ င့် ငါတိ့ေနာက်သိ့

လိက်၍၊ ဤသတိ့ကား အကတ်တရားလမ်းကိ ငါတိ့အား ေဟာေြပာြပသေသာ

အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်၏ ကန်ြဖစ် က၏ဟ ဟစ်ေကာ်ေလ၏။ ၁၈ ထိသိ့

အဖန်များစွာ ပေသာေကာင့် ေပါလသည် စိတ်မသာ လျက်လှည့်ကည့်၍၊ သင်သည်သ၏

အထဲမှ ထွက်သွားေလာ့။ ေယ ခရစ်၏နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ ငါအမိန့် ှ ိ၏ဟ

ထိနတ်ကိဆိေသာခဏြခင်းတွင် နတ်သည်ထွက်သွား၏။ ၁၉ သ၏သခင်တိ့သည်

ေနာက်တဖန် စီးပွားြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းမ ှ ိသည်ကိ

သိြမင်လ င်၊ ေပါလ ှ င့် သိလတိ့ကိ ဘမ်းဆီးဆဲွငင်၍ ံ းေတာ်သိ့ပိ့ က၏။ ၂၀

စစ်ကဲမင်းထံသိ့ေရာက်ေသာအခါ ဤသတိ့သည် ယဒလြဖစ်လျက် ငါတိ့ မိကိ့

ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်ပါ၏။ ၂၁ ေရာမလြဖစ်ေသာငါတိ့သည် မခံမယ မကျင့်အပ်ေသာ

ဘာသာထံးတမ်းများကိ ေဟာေြပာသွန်သင် တတ်ပါ၏ ဟေလာက်ဆိကလင်၊ ၂၂

စေဝးေသာလတိ့သည် သတိ့တဘက်၌ တ ပိင်နက်ထက၏။ စစ်ကဲမင်းတိ့လည်း သတိ့၏

အဝတ်ကိခ တ်၍ ကိမ်လံး ှ င့် ိက်ေစြခင်းငှါ စီရင် က၏။ ၂၃ ိက်၍ဒဏ်ချက်များ ှ ိ ပီးမှ၊

လံ ခံစွာ ေစာင့် ေစ ဟ ေထာင်မးကိ မှာလိက်၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား က၏။ ၂၄

ထိသိ့မှာလိက်သည်အတိင်း ေထာင်မးသည် အတွင်း ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်၍

ထိတ်ခတ်လျက်ထား၏။ ၂၅ သန်းေခါင်အချိန်၌ ေပါလ ှ င့် သိလတိ့သည် ပဌနာ ပ၍

ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်းလျက်သီြခင်း ဆိေလ၏။ ေထာင်ထဲမှာ ေ ှ ာင်ဖဲွ ့ြခင်း ကိခံရေသာ

သတိသ့ည် နားေထာင် က၏။ ၂၆ ထိခဏြခင်းတွင် ေြမ ကီးသည်ြပင်းစွာ လပ်ေသာေကာင့်

ေထာင်ေြခရင်းလည်းလပ် ှ ား၏။ တံခါး ှ ိသမ တိ့သည် ချက်ြခင်းပွင့် ၍ လအေပါင်းတိ့သည်

ေ ှ ာင်ဖဲွ ့ြခင်း ှ င့် လွတ်က၏။ ၂၇ ေထာင်မးသည် ိး၍ ေထာင်တံခါးများ ပွင့်လျက် ှ ိသည်ကိ

ြမင်လ င်၊ ေ ှ ာင်ဖဲွ ့ြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ့သည် ထွက်ေြပး က ပီဟ ထင်မှတ်သည် ှ င့် ၊

ထားကိ အိမ်မှဆဲွထတ်၍ ကိယ်အသက်ကိသတ်မည် ပေလ၏။ ၂၈ ေပါလကလည်း၊

ကိယ်ကိအြဖစ်မ ပ ှ င့် ။ ငါတိ့ အေပါင်းသည် ှ ိ က၏ဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ဟစ်၍

ေြပာဆိ၏။ ၂၉ ေထာင်မးသည် ှ ိထွန်းေသာမီးကိ ေတာင်း ပီး မှ ေြပးဝင်၍၊

ေပါလ ှ င့် သိလတိ့၏ေြခရင်း၌ တန်လပ် လျက် ြပပ်ဝပ်ေလ၏။ ၃၀ သတိ့ကိ

ြပင်သိ့ထတ် ပီးလ င်လည်း၊ သခင်တိ၊့ အက ်ပ်သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်အ့ံေသာငှါ

အဘယ်သိ့ ပရပါမည်နည်းဟ ေမးေလာက်ေလ၏။ ၃၁ ထိသတိ့ကလည်း၊

သခင်ေယ ခရစ်ကိ ယံကည်ေလာ့။ ယံကည်လ င်သင် ှ င့်သင်၏အိမ်သ အိမ်သား တိ့သည်

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်ဟ ေြပာဆိလျက်၊ ၃၂ ထိသမှစ၍

သ၏အိမ်၌ ှ ိသမ ေသာ သတိ့အား သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ေဟာက၏။ ၃၃ ထိညဥ့်၊ ထိအချိန်နာရီ၌ပင်၊ ေထာင်မးသည် ေပါလ ှ င့် သိလ

တိ့ကိယ၍ဒဏ်ချက်ရာများကိ ေဆး ေကာ ပီးလ င်၊ မိမိလအေပါင်းတိ့ ှ င့် တကွဗတိဇံကိ

ချက်ြခင်းခံေလ၏။ ၃၄ တဖန်ေပါလ ှ င့် သိလတိ့ကိ မိမိအိမ်သိ့ ေခ ပင့် ပီးမှ သတိ့ကိ

လပ်ေကး၍၊ ဘရားသခင်ကိ ယံကည်လျက် အိမ်သအိမ်သားအေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသိ့ေရာက်ေလ၏။ ၃၅ နံနက်ေရာက်ေသာအခါစစ်ကဲတိ့သည်

ံလလင်တိ့ကိ ေစလတ်၍၊ ထိလတိ့ကိ လတ်ေစ ဟမှာလိက်က၏။ ၃၆

ထိစကားကိေထာင်မးသည် ေပါလအား ကားေြပာ၍၊ ကိယ်ေတာ်တိ့ကိ လတ်ေစြခင်းငှါ

စစ်ကဲ တိသ့ည် ေစလတ်ကပါ ပီ။ ထိေကာင့်ယခထွက်၍ ငိမ်ဝပ်စွာ ကသွားေတာ်မကပါဟ

ေလာက်လ င်၊ ၃၇ ေပါလက၊ ေရာမလြဖစ်ေသာ ငါတိ့ကိ ဓမသတ်အတိင်း မစီရင်ဘဲလျက်၊

စစ်ကဲတိ့သည် ထင် ှ ား စွာ ိက်၍ ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား ပီးမှ၊ တိတ် ဆိတ်စွာ ှ င့်

ထတ်ကမည်ေလာ။ ထိသိ့မ ပသင့် ။ ကိယ်တိင်လာ၍ ငါတိ့ကိ တ်ယကေစဟ ံ းလလင်တိ့

အားေြပာဆိ၏။ ၃၈ ထိစကားကိ ံ းလလင်တိ့သည် စစ်ကဲတိ့အား ကားေလာက်၍၊

ေပါလ ှ င့် သိလတိ့သည် ေရာမလ ြဖစ်ေကာင်းကိ စစ်ကဲတိ့သည် ကားသိေသာအခါ

ေကာက်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ၃၉ ကိယ်တိင်လာ ပီးလ င် ေချာ့ေမာ့ေသာစကား ှ င့် သတိ့ကိ

တ်ယ၍၊ ထိ မိမှ့ထွက်သွားပါမည် အေကာင်း ေတာင်းပန် က၏။ ၄၀ ထိအခါ ေပါလ ှ င့်

သိလတိ့သည် ေထာင်မှ ထွက်၍ လဒိအိမ်သိ့ ဝင်သြဖင့် ၊ ညီအစ်ကိများကိ ေတွ့ြမင်၍

သက်သာေစ ပီးမှထွက်သွား က၏။

၁၇ ထိေနာက်၊ အံဖိေပါလိ မိ၊့ အာေပါေလာနိ မိကိ့ ေ ှ ာက်သွား၍

သက်သာေလာနိတ် မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ထိ မိမှ့ာယဒတရားစရပ် ှ ိ၏။ ၂

ေပါလသည် မိမိထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း ထိစရပ်သိ့ ဝင်၍၊ ဥပသ် ေနသံ့းရက်တွင်

ကျမ်းစာကိအမီှ ပ၍ ထိသတိ့ ှ င့် ေဆွးေ ွး ှ ီးေ ှ ာသြဖင့် ၊ ၃ ခရစ်ေတာ်သည်

အေသခံရမည်။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ရမည်။ ငါေဟာေြပာေသာေယ သည်

ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည်ဟေသာအေကာင်း အရာတိ့ကိ ှ င်းလင်းစွာဖွင့် ြပေလ၏။ ၄

ထိသအချို ့တိ့သည် ယံကည်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ေပါလ၊ သိလတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်က၏။

ဘရားကိ ကိးကွယ်ေသာ ေဟလသလအေပါင်းတိ့ ှ င့် ထင် ှ ားေသာ မိန်းမများတိ့လည်း

ယံကည်က၏။ ၅ယဒလတိ့သည် ဆိးယတ်လ ပ်ေပေသာ သအချို တိ့့ကိ ေခ ၍ လများကိ

စေဝးေစ ပီးလ င်၊ မိ ့၌ အတ်အတ်သဲသဲ ပက၏။ ယာသန်၏ အိမ်ကိဝိင်း၍ သတိ့ကိ

လများေ ှ သိ့့ဆဲွထတ်ြခင်းငှါ ှ ာ က၏။ ၆ မေတွလ့ င်၊ ယာသန် ှ င့် ညီအစ်ကိအချို ့တိ့ကိ

မင်းအရာ ှ ိ တိ့ထံသိ့ဆဲွငင်၍၊ ေလာကီ ိင်ငံကိ ေမှာက်လှန်ေသာ ဤသတိ့သည်

ဤအရပ်တိင်ေအာင် ေရာက်ကပါ ပီ။ ၇ယာသန်သည်လည်း သတိ့ကိ လက်ခံပါ ပီ။ ထိ

သအေပါင်းတိ့သည် ကဲသာဘရင်၏ အမိန့်ေတာ်ကိ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ ေယ အမည်

ှ ိေသာ ှ င်ဘရင်တပါး ှ ိသည်ဆိတတ်ပါ၏ဟ ဟစ်ေကာ်လျက်၊ ၈ မင်းအရာ ှ ိမှစ၍

စေဝးေသာသတိ့၏ စိတ်ကိ ထိသိ့ေသာ စကားအားြဖင့် ေ ှ ာင့် ှ က် က၏။ ၉ ထိအခါ

ယာသန်မှစ၍ ကင်းေသာသတိ့ကိ အာမခံေပးေစ ပီးမှ လတ်လိက်က၏။ ၁၀ညဥ့်အခါ

ညီအစ်ကိတိ့သည် ေပါလ ှ င့် သိလကိ ေဗရိ မိသိ့့ ချက်ြခင်းလတ်လိက် က၏။

ထိ မိသိ့့ ေရာက်လ င် ယဒတရားစရပ်သိ့ ဝင် က၏။ ၁၁ ေဗရိ မိသ့ားတိ့သည်

သက်သာ ေလာနိတ် မိ ့ သားတိ့ထက် ထးြမတ်သြဖင့် ၊ အလွန် ကည် ိေသာ

ေစတနာစိတ် ှ င့် တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိခံယ၍ မှန်သည်မမှန်သည်ကိသိြခင်းငှါ၊

ကျမ်းစာကိေနတိ့င်း အစဥ်ေစ့ေစ့ကည့် က၏။ ၁၂ ထိေကာင့် ၊ ယဒလအများတိ့သည်

ယံကည်ြခင်းသိ့ေရာက် က၏။ အသေရထင် ှ ားေသာ ေဟလသမိန်းမ တိ့ ှ င့်

ေယာက်ျားအများတိ့သည် လည်း ယံကည်က၏။ ၁၃ ေပါလသည် ေဗရိ မိ ့၌

ဘရားသခင်၏ တ်က ပတ်တရားေတာ်ကိေဟာေြပာသည်ကိ၊ သက်သာေလာ

နိတ် မိသ့ားြဖစ်ေသာယဒလ တိ့သည် ကားသိရလ င်၊ ေဗရိ မိသိ့့လာြပန်၍ လများတိ့ကိ

တိက်တွန်း ိးေဆာ် က၏။ ၁၄ ထိအခါ ညီအစ်ကိတိ့သည် ေပါလကိ ပင်လယ်လမ်းြဖင့်

သွားေစြခင်းငှါ ချက်ြခင်းလတ်လိက်က၏။ သိလ ှ င့် တိေမာေသတိ့သည် ေနရစ်က၏။ ၁၅

ေပါလကိပိ့ေသာသတိ့သည် အာသင် မိ ့ တိင်ေအာင် ပိ့ေဆာင် ပီးမှ၊ သိလ ှ င့်

တိေမာေသတိ့ကိ အလျင်အြမန်လာေစြခင်းငှါ မှာစာကိခံ ၍ြပန် က၏။ ၁၆

ေပါလသည်အာသင် မိ ့၌ သိလ ှ င့် တိေမာေသ တိ့ကိ င့ံလင့် ၍ ေနစဥ်တွင်၊ ထိ မိသ့ည်

ပ်တတိ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိသည်ကိြမင်လ င် စိတ်ပ ပန်ြခင်းသိ့ေရာက်၏။ ၁၇ ထိေကာင့်

တရားစရပ်၌ ယဒလမှစ၍ ဘရား ကိ ကိးကွယ်ေသာ သတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ လများစေဝးရာအရပ်၌

ေနတိ့င်းေတွ့ ကံေသာ သတိ့ ှ င့် ၎င်း ေဆွးေ ွး ှ ီးေ ှ ာြခင်းကိ ပ၏။ ၁၈ ထိအခါ

ဧပိက တပည့်တိ့ ှ င့် သေတာအိတ် ပညာ ှ ိအချို တိ့့ သည် ေပါလ ှ င့် ဆိင် ပိင်၍၊ အချို က့၊

ဤမေရရေသာလသည် အဘယ်သိပေြပာချင်သနည်းဟ ဆိ၏။ အချို ့ကလည်း၊

ဤသသည် တကန်းတ ိင်ငံ နတ်ဘရားတိ့၏ အေကာင်းကိ ေဟာေြပာေသာသ

ြဖစ်ဟန် ှ ိသည်ဟဆိ၏။ ဆိသည်အေကာင်းကား၊ ေပါလသည် ေယ ၏
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တရား ှ င့်ထေြမာက်ြခင်း တရားတည်းဟေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာသတည်း။ ၁၉

ထိအခါ၊ ထိသတိ့သည် ေပါလကိေခ ၍ အာေရေတာင်သိ့ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊

သင်သည် ေဟာ ေြပာေသာ ဤအယဝါဒသစ်ကိ ငါတိ့ သိအပ်သေလာ။ ၂၀

ငါတိမ့သိမက မ်းဘးေသာအရာတိ့ကိ သင်သည် ကားေြပာ၏။ ထိအရာများကား အဘယ်သိ့

ဆိလိသည် ကိ ငါတိ့သိချင်ပါသည်ဟ ဆိက၏။ ၂၁အာသင် မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ ှ င့်

ဧည့်သည် များ တိ့သည် သိတင်းစကားကိကားေြပာြခင်း၊ နား ေထာင်ြခင်း အမမှတပါး

အြခားေသာ အမြဖင့်ကာလကိ မလွန်ေစတတ်က။ ၂၂ ထိအခါ ေပါလသည်

အာေရေတာင်ေပ ၌ ရပ်လျက်၊ အချင်း အာသင်လတိ၊့ သင်တိ့သည် ခပ်သိမ်း ေသာ

အရာတိ့၌ နတ်ဘရားတိ့ကိ အလွန် ိေသ တတ်က သည်ကိ ငါြမင်ပါ၏။ ၂၃

လမ်း၌သွား၍သင်တိ့၏ ဘရားများကိ ကည့် သည်တွင်၊ ငါတိ့ မသိေသာ

ဘရားသခင်အဘိ့ဟ၍ အကရာတင်ေသာယဇ်ပလင်တခကိ ေတွပ့ါ၏။ သင်တိ့ သည်

မသိဘဲလျက် ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်၏ အေကာင်းကိ ငါေဟာေြပာ၏။ ၂၄

ေလာကဓာတ်မှစ၍ ေလာကဓာတ်၌ ှ ိေလသမ ေသာအရာတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ

ဘရားသခင် သည်၊ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးကိ အစိးရေတာ်မေသာ အ ှ င်ြဖစ်၍၊

လတိ့လက်ြဖင့် လပ်ေသာ ဗိမာန်၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသည်မဟတ်။ ၂၅ဘရားသခင်သည်

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား ဇိဝအသက် ှ င့် တကွထွက်သက်ဝင်သက်မှစ၍ ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတိ့ကိ ေပးေတာ်မေသာအ ှ င်ြဖစ်၍၊ တစံ တခကိ အလိေတာ် ှ ိသက့ဲသိ့

လတိ့လက်ြဖင့် ေကးေမွး ြခင်းကိ ခံေတာ်မသည်မဟတ်။ ၂၆ ဘရားသခင်သည်

ေြမတြပင်လံး၌ ေနရေသာ လအမျိုးမျိုးတိ့ ကိတေသွးတည်း ှ င့် ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊

သတိ့အားခဲွေဝစီမံေသာအချိန် ကာလကိ၎င်း၊ သတိ့၏ ေနရာအပိင်းအြခားကိ၎င်း

မှတ်သားေတာ်မ၏။ ၂၇အေကာင်းမကား၊ လတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ ှ ာစမ်းသြဖင့်

ေတွေ့ကာင်းေတွ့ ကလိမ့်မည် အေကာင်း တည်း။ သိ့ဆိေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်သည်

ငါတိ့တွင် အဘယ်သ ှ င့် မ ေဝးေတာ်မသည်မဟတ်။ ၂၈ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်အားြဖင့်

အသက် ှ င်လျက်၊ လပ် ှ ားလျက်၊ ြဖစ်လျက် ှ ိ က၏။ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ သင်တိ့တွင်

လကာဆရာအချို တိ့့က၊ ငါတိ့သည်ကား၊ ယ်ေတာ်သားပင်၊ ဘရားမျိုးေပ၊ ြဖစ် ကေလဟ

စပ်ဆိသ တည်း။ ၂၉ ထိသိ့ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏ အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်လျက် ှ င့်

လတိ့အတတ်အ ကံအစည်အားြဖင့် ထလပ် ေသာေ ပ်တ၊ ေငွ ပ်တ၊ ေကျာက် ပ်တ ှ င့်

ဘရားသခင်တေတာ်မသည်ဟ မထင်မမှတ်အပ်။ ၃၀ဘရားသခင်သည် မိက်မဲေသာ

အချိန်ကာလတိ့ကိ အမမထား ဘးေသာ်လည်း၊ ယခမှာ ကိယ်အြပစ်ကိ ြမင်၍

ေနာင်တရကေလာ့ဟ ခပ်သိမ်းေသာ အရပ်တိ့၌ ှ ိေသာ လအေပါင်းတိ့အား

ပညတ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ အေကာင်းမကား၊ ခန့်ထားေတာ်မေသာ သအားြဖင့်

ေလာကီသားတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ှ င့် ညီေလျာ်စွာစစ်ေကာစီရင် မည့်ေနရ့က်ကိ

ချိန်းချက် ေတာ်မ ပီ။ ထိသကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မ ေသာ အားြဖင့်

ခပ်သိမ်းေသာလတိ့အား ယံေလာက်ေသာ သက်ေသကိြပေတာ်မ ပီဟ ေပါလေဟာေြပာ၏။

၃၂ ေသေသာသတိ့၏ ထေြမာက်ြခင်းအေကာင်းကိ ကားရလ င်၊ အချို ့တိ့သည်

က့ဲရဲ ့ က၏။ အချို ့တိ့က၊ ဤအမမှာ သင်၏စကားကိ ငါတိ့သည် ေနာက်တဖန်

နားေထာင်ဦးမည်ဟ ဆိက၏။ ၃၃ ထိသိ့ဆိ ကေသာ အခါ ေပါလသည် ထိသတိ့ အထဲမှ

ထွက်သွားေလ၏။ ၃၄ လအချို ့တိ့သည် ေပါလ၌ မီှဝဲဆည်းကပ်၍ ယံကည်ြခင်းသိ့

ေရာက်က၏။ ထိသတိ့အဝင်ဒေယာ သိ အမည် ှ ိေသာ အာေရေတာင် မင်းတေယာက်၊

ဒေမာရိ အမည် ှ ိေသာ မိန်းမတေယာက်မှစ၍ အြခားေသာသ ှ ိ က၏။

၁၈ ထိေနာက် ေပါလသည် အာသင် မိမှ့ ထွက်သွား ၍ ေကာရိ ု မိသိ့့ေရာက်ေလ၏။

၂ ထိအခါယဒလအေပါင်းတိ့သည် ေရာမ မိမှ့ ထွက်သွားရမည်အေကာင်း၊

ကေလာဒိမင်း အမိန့်ေတာ် ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ ပ ုြပည်သား အာကလအမည် ှ ိေသာ

ယဒလတေယာက်သည် ဣတလိြပည်မှလာ၍၊ မိမိမယား ြပစ်ကိလ ှ င့်တကွမကာမြမင့် မီှ

ေရာက်လာသည်ကိ ေပါလေတွလ့ င်သတိ့ဆီသိ့ဝင်၍၊ ၃ အလပ်ချင်းတေသာေကာင့် ၊

သတိ့ ှ င့် ေန၍ အလပ်လပ်ေလ၏။ ထိသတိ့သည် တဲ ှ င်ကိချုပ်တတ် ေသာ

အချုပ်သမားြဖစ် က၏။ ၄ ေပါလသည်လည်း ဥပသ်ေနမ့ြပတ် တရားစရပ်၌ ေဆွးေ ွး

ေဟာေြပာ၍၊ ယဒလ ှ င့် ေဟလသလတိ့ကိ ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်ေလ၏။ ၅ သိလ ှ င့်

တိေမာေသတိ့သည် မာေကေဒါနိြပည်မှ ေရာက်လာေသာအခါ၊ ေပါလသည် သတိ့ ှ င့်တကွ

တရားေဟာြခင်းအမကိသာ ေဆာင် ွက်၍၊ ေယ ခရစ်၏ အေကာင်းကိ ယဒလတိ့အား

ကိးစား၍ သက်ေသခံေလ၏။ ၆ယဒလတိ့သည် ြငင်းခံဆဲေရးြခင်းကိ ပသည် ှ ိေသာ်၊

ေပါလ သည် မိမိအဝတ်ကိခါလိက်လျက်၊ သင်တိ့၏ အေသွးသည် သင်တိ့၏

ေခါင်းေပ ၌တည်ေစ။ ငါမကား ကင်းလွတ်၏။ ယခမှစ၍ တပါးအမျိုးသားတိ့ဆီသိ့

သွားမည်ဟ ဆိ ပီးလ င်၊ ၇ ထိအရပ်မှထွက်၍ ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ် ေသာ ယတု

အမည် ှ ိေသာသ၏ အိမ်သိ့သွား၏။ ထိအိမ်သည် တရားစရပ် ှ င့် စပ်လျက် ှ ိသတည်း။ ၈

ကရိပုအမည် ှ ိေသာတရားစရပ်မးသည် မိမိအိမ်သအိမ်သား အေပါင်းတိ့ ှ င့်တကွ

သခင်ဘရားကိ ယံကည်ေလ၏။ ေကာရိ ုြပည်သားအများတိ့သည် လည်း ယံကည်၍

ဗတိဇံကိခံ က၏။ ၉ ညဥ့်အခါ သခင်ဘရားသည် ေပါလအား ဗျာ ဒိတ် ပါ ံ ကိြပ၍၊

သင်သည်မေကာက် ှ င့် ။ တိတ်ဆိတ် စွာမေန ှ င့် ။ ေဟာေြပာေလာ့။ ၁၀

ငါသည်သင် ှ င့်အတ ှ ိ၏။ သင့် ကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်း ငှါ အဘယ်သမ အ ိင်အထက်မ ပရ။

ဤ မိ့၌ငါ၏ လအများ ှ ိ ကသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁ ေပါလသည် ထိ မိသ့ မိသ့ားတိ့အား

ဘရား သခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ေဟာေြပာ သွန်သင် ၍ တ ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လ

ပတ်လံးေနေလ၏။ ၁၂အခါယြပည်ကိ ဂါလျန်မင်းသည် ဝန်အရာ ှ င့် အပ်စိးေသာအခါ

ယဒလများသည် တညီတ ွတ်တည်း ေပါလကိ အ ိင်အထက် ပ၍တရားပလင်ေ ှ သိ့့

ယသွား ပီးလ င်၊ ၁၃လတိ့သည် ဘရားကိမတရားသြဖင့် ကိးကွယ် ေစြခင်းငှါ၊ ဤသသည်

ြဖားေယာင်းတတ်ပါသည် ဟဆိက၏။ ၁၄ ေပါလသည် တ်ကိဖွင့် မည် ပေသာ်၊

ဂါလျုန်မင်းက၊ အချင်း ယဒလတိ၊့ မတရားေသာအမ၊ ဆိးယတ်ညစ် းေသာအမြဖစ်လ င်၊

ငါသည်သင်တိ့ကိ အေကာင်း ှ ိ သည်အတိင်းသည်းခံရမည်။ ၁၅ သိ့မဟတ်

စကားေသာ်၎င်း၊ ေခ ေဝသမတ်ြခင်းေသာ်၎င်း၊ သင်တိ့၏ဘာသာတရားေသာ်၎င်း၊

သင်တိ့သည်အစီရင်ခံလ င် ကိယ်အမကိ ေစာင့် ကေလာ့။ ထိသိ့ေသာ အမကိစီရင်ြခင်းငှါ

ငါအလိမ ှ ိ ဟဆိလျက်၊ ၁၆ ယဒလတိ့ကိ တရားပလင်မှ ပယ် ှ ားေစ၏။

၁၇ ထိအခါ ေဟလသလအေပါင်းတိ့သည် တရားစရပ်မး သဿင်ကိယ၍

တရားပလင် ေ ှ မှ့ာ ိက် က၏။ ထိအမကိလည်း ဂါလျန်မင်းသည် အမမထား

ဘဲေန၏။ ၁၈ ထိေနာက်မှေပါလသည် တာ ှ ည်စွာေန ပီးမှ ညီအစ်ကိတိ့ကိ

အခွင့် ေတာင်း၍ ထိ မိမှ့ထွက်သွား၏။ အထက်ကသစာဂတိ ပသည် ှ င့် အညီ

ကင်ေြခ မိ ့၌ ေခါင်းရိတ်ြခင်းကိခံ ပီးလ င်၊ ြပစ်ကိလ ှ င့် အာကလကိ ေခ ၍

ရိြပည်သိ့သေဘာ ှ င့် လင့် ေလ၏။ ၁၉ ဧဖက် မိသိ့့ေရာက်လ င်၊ တရားစရပ်သိ့ဝင်၍

ယဒလတိ့ ှ င့် ေဆွးေ ွး ှ ီးေ ှ ာေလ၏။ ၂၀ ထိသတိ့သည် မိမိတိ့ ှ င့် အတေပါလ

ေနပါဦးမည်အေကာင်း ေတာင်းပန်ေသာအခါ၊ ေပါလသည် ဝန်မခံဘဲလျက်၊ ၂၁

ယခေရာက်လနီးေသာပဲွကိေယ ှ လင် မိ ့၌ ငါအမှန်ခံရမည်။ ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိလ င်၊

ေနာက် တဖန်သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါြပန်ဦးမည်ဟ၍ အခွင့် ေတာင်း ပီးမှ၊ ြပစ်ကိလ ှ င့်

အာကလကိ ဧဖက် မိ ့၌ ထား၍ သေဘာ ှ င့်လင့် ြပန်ေလ၏။ ၂၂ ကဲသရိ မိသိ့့ေရာက်လ င်

ေယ ှ လင် မိသိ့့ တက်၍ အသင်းေတာ် ှ င့် တ်ဆက် ပီးမှ အ ိအတ် မိ ့ သိ့သွားြပန်၏။ ၂၃

ထိ မိ ့၌ အတန်အရာေန ပီးလ င်၊ ထွက်ြပန်၍ ဂလာတိြပည်၊ ြဖူဂိြပည်ကိ

အစဥ်အတိင်း ေ ှ ာက်သွား သြဖင့် ၊ တပည့် ေတာ်အေပါင်း တိ့ကိ မဲြမံခိင်ခ့ံေစ၏။

၂၄ အာေပါလအမည် ှ ိေသာ အာေလဇ ိ မိသ့ား၊ ယဒလ တေယာက်သည်

ဧဖက် မိသိ့့ေရာက်လာ၏။ ထိသသည် တ်သတိ ှ င့် ြပည့်စံ၍ ကျမ်းစာ၌

အား ကီးေသာသြဖစ်၏။ ၂၅သခင်ဘရား၏ဘာသာ၌ေလ့ကျက်၍ စိတ်အား ကီးသြဖင့် ၊

သခင်ဘရား၏ အေကာင်းများကိ ေစ့ေစ့ေဟာေြပာ၍ ဆံးမသဝါဒေပး၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ေယာဟန်၏ ဗတိဇံကိသာသိ၏။ ၂၆ ထိသသည် တရားစရပ်၌ ရဲရင့် စွာ

ေဟာေြပာစ ပသြဖင့် ၊ အာကလ ှ င့် ြပစ်ကိလတိ့သည် သ၏စကားကိ ကားေသာအခါ၊

သကိ့ယ၍ဘရားသခင်၏ ဘာသာတရားကိသာ၍ ေသချာစွာ သင် ကားက၏။ ၂၇

ထိသသည် အခါယြပည်သိ့သွားြခင်းငှါ အလိ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊ တပည့် ေတာ်ချင်းတိ့သည်

သကိ့လက်ခံမည်အေကာင်း ညီအစ်ကိတိ့သည်မှာစာကိေပးလိက် က၏။

သသည်ေရာက်လာလ င်၊ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ယံ ကည်ေသာ သတိ့ကိ

အလွန်ေထာက်မေလ၏။ ၂၈ ေယ သည်ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်းကိ
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ကျမ်းစာအားြဖင့် ထင် ှ ားစွာြပ၍၊ လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ယဒလတိ့၏စကားကိ အား ကီးစွာ

ပယ်ဖျက်ေလ၏။

၁၉ အာေပါလသည် ေကာရိ ု မိ ့၌ေနစဥ်၊ ေပါလသည်အထက် အရပ်များကိ

ေ ှ ာက်သွား ပီးမှ ဧဖက် မိသိ့့ေရာက်၍၊ တပည့်ေတာ် အချို ့တိ့ကိေတွလ့ င်၊ ၂

သင်တိ့သည် ယံကည်သည်ေနာက်၊ သန့် ှ င်း ေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ကိခံ က ပီဟ

ေမးသည် ှ ိေသာ်၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သက်ေရာက်သည်ကိ အက ်ပ်တိ့မသိပါဟ

ေြပာဆိက၏။ ၃ ေပါလကလည်း၊ သိ့ြဖစ်လ င်၊ သင်တိ့သည် အဘယ်မည်ေသာ ဗတိဇံကိ

ခံ ကသနည်းဟ ေမးလ င်၊ ေယာဟန်၏ဗတိဇံကိခံပါသည်ဟ ေြပာဆိက၏။ ၄

ေပါလကလည်း၊ ေယာဟန်က၊ ငါ့ေနာက်ကလာေသာသကိ ယံကည်ရမည်ဟ လများတိ့အား

ေြပာဆိ လျက်၊ ေနာင်တ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ဗတိဇံကိေပး၏။ ထိသိ့ဆိရာ၌ ေယ ခရစ်ကိ

ဆိလိသည်။ ၅ ဟေသာစကားကိ ကားလ င်၊ ထိသတိ့သည် သခင်ေယ ၏

နာမ၌ဗတိဇံကိ ခံ က၏။ ၆ ေပါလသည်လည်း၊ သတိ့အေပ ၌ လက်ကိတင်လ င်၊

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ဆင်းသက်ေတာ် မသြဖင့် ၊ ထိသတိ့သည်

အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာ၍ ပေရာဖက် ပက၏။ ၇ ထိသတိ့သည်

အေရအတွက်အားြဖင့် တကျိပ် ှ စ်ေယာက်မ ေလာက် ှ ိသတည်း။ ၈

ထိေနာက်မှ ေပါလသည် တရားစရပ်သိ့ဝင်၍ သံးလပတ်လံး ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်အေကာင်း များကိ ေဆွးေ ွး ှ ီးေ ှ ာ၍ ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်သြဖင့်

ရဲရင့် စွာ ေဟာေြပာေလ၏။ ၉ အချို ့ေသာသတိ့သည် ခိင်မာေသာစိတ် ှ ိ၍

မယံကည်ဘဲ ေနလျက်၊ လများေ ှ မှ့ာ ထိဘာသာကိ က့ဲရဲေ့သာအခါ၊ ေပါလသည်

သတိ့အထဲမှထွက်သွား၍ တပည့် ေတာ်တိ့ကိ အသီးအြခားခဲွထား ပီးမှ၊ ၁၀

တရ ုအမည် ှ ိေသာသ၏ စာသင်စရပ်၌ ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး ေနတိ့င်းေဟာေြပာေသာအားြဖင့် ၊

အာ ှ ိ ြပည်သားြဖစ်ေသာ ယဒလ၊ ေဟလသလ အေပါင်းတိ့ သည် သခင်ေယ ၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ကားရက၏။ ၁၁ဘရားသခင်သည် ေပါလလက်ြဖင့် အလွန်

တရာ ထးဆန်းေသာ တန်ခိးများကိြပေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ၁၂ ေပါလသံးေသာပဝါ၊

ခါးပန်းတခခကိ အနာေရာဂါ ှ ိေသာသ တိ့ဆီသိ၊့ ေပးလိက်၍၊ သတိ့သည်

အနာေရာဂါ ှ င့်ကင်းလွတ် က၏။ နတ်ဆိးတိ့လည်း ထွက်သွား က၏။ ၁၃

ထိအခါအရပ်ရပ်သိ့လှည့်လည်၍ ဓိ ာန်သစာ ေပးတတ်ေသာ ယဒလအချို ့တိ့က၊

ေပါလေဟာေြပာ ေသာ ေယ ကိ ငါတိင်တည်၍ သင်တိ့ကိ ဓိ ာန်သစာ ေပး၏ဟဆိလျက်၊

နတ်ဆိးစဲွေသာ သတိ့၏အေပ ၌ သခင်ေယ ၏နာမေတာ်ကိ မက်စမ်း က၏။ ၁၄

သေကဝအမည် ှ ိေသာယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း၏သားခနစ်ေယာက်တိ့သည် ထိသိ့ ပက၏။

၁၅ နတ်ဆိးကလည်း၊ ေယ ကိငါသိ၏။ ေပါလကိ လည်း ငါသိ၏။ သင်တိ့ကား၊

အဘယ်သနည်းဟ ေြပာဆိ ပီးလ င်၊ ၁၆ နတ်ဆိးစဲွေသာသသည် ထိသတိ့အေပ သိ့

ခန်တက်၍ ိင်သြဖင့် လယက် ှ ိပ်စက်ေသာေကာင့် ၊ ထိအိမ်မှအဝတ်မပါဘဲအနာများ ှ င့်

ထွက်ေြပးေစ၏။ ၁၇ ထိအေကာင်းအရာကိ ဧဖက် မိ ့၌ေနေသာ ယဒလ ှ င့်

ေဟလသလအေပါင်းတိ့သည် ကားသိလ င်၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်းသိ့ေရာက်၍သခင်ေယ ၏

နာမေတာ် ကိချီးမွမ်း က၏။ ၁၈ ယံကည်ေသာသအများတိ့သည်လည်း လာ၍

မိမိတိ့အကျင့် ကိ ေဘာ်ြပလျက်ေတာင်းပန် က၏။ ၁၉ နတ်ဝိဇာအတတ်ကိသံးေဆာင်ေသာ

သအများတိ့သည်လည်း မိမိတိ့စာေစာင်ကိယခ့ဲ၍ လအေပါင်းတိ့ ေ ှ မှ့ာမီး ိ ့ က၏။

စာေစာင် အဘိးကိချင့် တွက်ေသာ်၊ ေငွအသြပာ ငါးေသာင်းထိက်သည်ကိ

သိက၏။ ၂၀ ထိသိ့သခင်ဘရား၏သာသနာေတာ်သည် တန်ခိး ှ င့် တိးပွား၍

ေအာင်ြမင်ေလ၏။ ၂၁ ထိေနာက်မှေပါလက၊ ငါသည်မာေကေဒါနိြပည် ှ င့် အခါယြပည်

ကိေ ှ ာက်သွား ပီးလ င်၊ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့သွားမည်။ ထိ မိသိ့့ ေရာက် ပီးသည်ေနာက်၊

ေရာမ မိကိ့ြမင်ရမည်ဟစိတ်ထဲ၌ အ ကံ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၂၂ မိမိအားလပ်ေကးေသာ

သ ှ စ်ေယာက်၊ တိေမာသ ှ င့် ဧရတု တိ့ကိ မာေကေဒါနိြပည်သိ့ ေစလတ် ပီးမှ မိမိသည်

အာ ှ ိြပည်၌ခဏ ေနေသး၏။ ၂၃ ထိအခါဘာသာတရားေကာင့် ေရာက်ေသာ

အမ ကီးဟမကား၊ ၂၄ ေဒေမတရိအမည် ှ ိေသာ ပန်းထိမ်သမားတေယာက်သည်

အာေတမိနတ်သမီး၏ ေငွဗိမာန်ငယ် တိ့ကိ လပ်သြဖင့် ၊ ပန်းထိမ်သမား တိ့အားစီးပွားများ

ကိ ပတတ်၏။ ၂၅ ထိသသည်ပန်းထိမ်သမားတိ့ ှ င့် ထိသိ့ေသာ အတတ်သမား

များကိစ ံ းေစ ပီးလ င်၊ အချင်းလတိ၊့ ဤ အတတ်ကိသင်တိ့သိ က၏။ ၂၆ ယခတွင်

ထိေပါလက၊ လလက်ြဖင့် လပ်သမ တိ့သည် ဘရားမဟတ်ဟဆိသြဖင့် ၊ ဧဖက် မိမှ့စ၍

အာ ှ ိြပည် တေ ှ ာက်လံးကန် မတတ်၊ လအေပါင်းတိ့ကိ ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်သည်ကိ

သင်တိ့သည် ြမင်လျက်၊ ကားလျက် ှ ိ က၏။ ၂၇ ထိသိ့လများတိ့သည် ငါတိ့၏အတတ်ကိ

က့ဲရဲသ့ည်သာမက၊ ကီးြမတ်ေသာနတ်သမီးအာေတမိ၏ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ပမာဏမ ပသြဖင့် ၊

အာ ှ ိ ြပည် တေ ှ ာက် လံးမှစ၍ ေလာကီ ိင်ငံသားတိ့ ကိးကွယ်ေသာဘန်း

အသေရေတာ်သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်မည်ကိ စိးရိမ်စရာအေကာင်း ှ ိပါသည်ဟ

ေြပာဆိ၏။ ၂၈ ထိစကားကိကားလ င်၊ ထိသတိ့သည် ေဒါသအမျက် ှ င့် ြပည့်သြဖင့် ၊

ဧဖက်လတိ့၏ အာေတမိသည် ကီးြမတ်ေတာ်မ၏ဟ ေအာ်ဟစ် က၏။ ၂၉

တ မိလံ့း န်းရင်းခတ်မ ြဖစ်၍၊ ေပါလ ှ င့်အတ ေဒသစာရီ လှည့်လည်ေသာ

မာေတေဒါနိလ ဂါယ ှ င့် အာရိတာခတိ့ကိ ဆဲွယ ပီးလ င်၊ ပဲွခံရာစရပ်ထဲသိ့ ညီ ွတ်စွာ

တဟန်တည်းေြပးဝင် က၏။ ၃၀ ေပါလသည် လစထဲသိ့ဝင်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င်

တပည့် ေတာ် တိ့သည် ြမစ်တားက၏။ ၃၁ ေပါလ၏အေဆွြဖစ်ေသာ အာ ှ ိပဲွမင်းအချို ့

ကလည်း၊ ပဲွခံရာ စရပ်ထဲသိ့ကိယ်ကိမအပ်ပါ ှ င့်ဟ သထံ့သိ့ေစလတ်၍ ေတာင်းပန်ေလ၏။

၃၂ စေဝးေသာလတိ့သည် န်းရင်းခတ်မ ြဖစ်၍၊ တေယာက် တြခားစီ ေအာ်ဟစ်သြဖင့် ၊

လအများတိ့သည် မိမိတိ့စေဝးရသည် အေကာင်းကိပင်မိမိတိ့မသိက။ ၃၃ယဒလတိသ့ည်

အာေလဇြ ုကိ အခွင့် ေပး၍ သတပါးတိ့သည် လစေ ှ သိ့့ သွားေစသြဖင့် ၊ သသည်

လက် ှ င့်အမှတ်ေပး၍ အြပစ်ေြဖရာ စကားကိ လများတိ့ အား ေြပာြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။ ၃၄

သသည်ယဒလြဖစ်သည်ကိ သိကလင်၊ ဧဖက်လတိ့၏ အာေတမိသည်

ကီးြမတ်ေတာ်မ၏ဟ ှ စ်နာရီ ခန့်မ ေလာက် လအေပါင်း တိ့သည် တသံတည်း ှ င့်

ဟစ်က၏။ ၃၅ မိစ့ာေရးသည် လများကိတိတ်ေစ ပီးလ င်၊ ဧဖက်လတိ၊့ ဧဖက် မိသ့ည်

ဇသဘရားထံမှ ကျေသာ ပ်တေတာ်တည်းဟေသာ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ အာေတမိကိ

လပ်ေကးေသာဘရားကန်ြဖစ်သည် ကိ မသိေသာ သတစံတေယာက် ှ ိသေလာ။ ၃၆

ဤအရာများတိ့သည် ြငင်းခံဘွယ်မ ှ ိသည်ြဖစ် ၍၊ သင်တိ့သည်

တိတ်ဆိတ်စွာေနသင့် က၏။ ၃၇သတိ ှ င့် မဆင်ြခင်ဘဲ အဘယ်အမကိမ မ ပသင့် က၊

ဗိမာန်ေတာ်ကိလယဖျက်ဆီးြခင်းမ ှ ိ ၊ သင်တိ့ ၏ ဘရားကိမက့ဲရဲေ့သာ ဤလတိ့ကိ

သင်တိ့သည် ေဆာင်ယခ့ဲက ပီတကား။ ၃၈ ေဒေမတရိမှစ၍ သ ှ င့်အတ ှ ိေသာ

ပန်းထိမ်သမားတိ့သည် တစံတေယာက်ေသာသ၌ အမ ှ ိလ င် ံ းေတာ် ှ ိ၏။

မိဝ့န်မင်းလည်း ှ ိ၏။ အမသည်ချင်း တရားေတွ့ ကေစ။ ၃၉ သိ့မဟတ်သင်တိ့သည်

အြခားအမကိ အစီရင်ခံ လိလ င်၊ တရားေသာအစည်းအေဝး၌စီရင်ရလိမ့်မည်။ ၄၀

ယေန့ န်းရင်းခတ်ြခင်းကိ ပေသာေကာင့် အမေရာက်မည်ဟ စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။

အေကာင်းမကား၊ ဤမတရားေသာစည်းေဝးြခင်း အေကာင်းကိ ေြပာစရာ တစံတခမ

မ ှ ိဟ၊ ၄၁ ဆိ ပီးလ င် အစည်းအေဝးကိဖျက်ေလ၏။

၂၀ ထိ န်ရင်းခတ်ေသာ အမ ငိမ်းေသာအခါ ေပါလသည်၊ တပည့်ေတာ်တိ့ကိေခ ၍

တ်ဆက် ပီးမှ မာေကေဒါနိြပည်သိ့သွား ေလ၏။ ၂ ထိအရပ်များကိေ ှ ာင်သွား၍

တပည့် ေတာ်တိ့ကိ စကားများ ှ င့် ဆံးမ ပီးမှ ေဟလသြပည်သိ့ ေရာက်လာ၏။ ၃

သံးလေန ပီးလ င် ပင်လယ်ကိကး၍ ရိြပည်သိ့ သွားမည် ပေသာ်၊ ယဒလတိ့သည်

မေကာင်းေသာအ ကံ ကိ ကံေသာေကာင့် ၊ မာေက ေဒါနိြပည်လမ်းြဖင့် ြပန်မည်ဟ

အ ကံ ှ ိြပန်၏။ ၄ ေပါလ ှ င့်အတအာ ှ ိြပည်သိ့ လိက်ေသာသ ဟမကား၊ ေဗရိ

မိသ့ားြဖစ်ေသာ ပ ၏သား ေသာပ တ ၊ သက်သာေလာနိတ် မိသ့ား အာရိတာခ ှ င့် ေသ

က ု၊ ေဒရေဗ မိသ့ားဂါယ၊ လတရ မိသ့ား တိေမာေသ၊ အာ ှ ိြပည်သား၊ တခိတ် ှ င့်

တေရာဖိမ်တည်း။ ၅ ဤသတိ့သည် ငါတိ့အရင်သွား၍ တေရာ မိ ့၌ င့ံလင့်လျက်

ေနက၏။ ၆ အဇမပဲွေနရ့က်လွန် ပီးမှ ငါတိ့သည် ဖိလိပိ မိမှ့ သေဘာ ှ င့်

လင့် ၍ ငါးရက်အတွင်းတွင် သတိ့ ှ ိရာ တေရာ မိသိ့့ ေရာက်၍ခနစ်ရက်

ေနက၏။ ၇ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က်၌ မန့်ကိဖ့ဲြခင်းငှါ စည်းေဝး ကေသာအခါ၊

ေပါလသည် နက်ြဖန်ေန့၌ ထွက်သွားမည်ြဖစ်၍၊ သန်းေခါင် တိင်ေအာင်

ေဟာေြပာ လျက် ေနေလ၏။ ၈ စည်းေဝးရာအထက်ခန်း၌ မီးခွက်များ ှ ိ၏။ ၉

ဥတခအမည် ှ ိေသာ လလင်တေယာက်သည် ြပတင်းေပါက် နားမှာထိင်၍ အိပ်ေပျာ်

ကျူးလွန်လျက် ေန၏။ ေပါလသည် ကာြမင့် စွာ ေဟာေြပာသည်တွင်၊ ထိသသည်
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အိပ်ေပျာ်လျက် အိမ်သံးဆင့်အထက်မှ ေအာက်သိ့ေလျာ့ကျ၍ ေသသည်ကိ

သတိ့သည်ချီ ကက၏။ ၁၀ ေပါလသည်လည်းေအာက်သိ့ ဆင်း၍သ၏

အေပသိ့ကိယ်ကိ လဲှလျက် ဖက်ယမ်း ပီးမှ၊ အတ်အတ် သဲသဲ မ ပက ှ င့် ။ သသည်

အသက် ှ ိ၏ ဟဆိ၍ တက်ြပန် ေလ၏။ ၁၁ မန့်ကိဖ့ဲ၍စား ကသည် ှ င့်

မိဃ်းလင်းသည် တိင်ေအာင် ကာြမင့် စွာ စကားေြပာ ပီးမှထွက်သွား၏။ ၁၂

အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာထိလလင်ကိ ေဆာင်ယခ့ဲ၍၊ အလွန်သက်သာြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၃

ငါတိ့သည် ေပါလအရင်သေဘာသိ့သွား၍၊ အဿ မိ့၌ သကိ့ ခံယမည်အ ကံ ှ င့် ထိ မိသိ့့

လင့် က၏။ ေပါလသည်ထိ မိသိ့့ ကန်းေကာင်းသွားမည်အ ကံ ှ ိ၍ ထိသိ့စီရင်ေလ၏။ ၁၄

အဿမိ့၌ သသည်ငါတိ့ ှ င့် ေတွမိ့လ င်၊ သကိ့ခံယ၍ မိတလင် မိသိ့့သွား က၏။ ၁၅

ထိ မိမှ့လင့် ြပန်လ င် နက်ြဖန်ေန့၌ ခိအကန်းနားမှာေ ှ ာက်သွား၍ ေနာက်တေန့၌

သာမကန်းသိ့ ေရာက်သြဖင့် ၊ တေရာဂလိအငစွန်း၌ေနက၏။ ေနာက်တေန့၌လည်း

မိလက် မိသိ့့ေရာက်က၏။ ၁၆ ေပါလသည် ပင်ေတကေတပဲွေနမ့လွန်မီှ ေယ ှ လင် မိသိ့့

ေရာက် ိင်လ င်ေရာက်ြခင်းငှါ ကိးစား သည်ြဖစ်၍ အာ ှ ိြပည်၌ တာ ှ ည်စွာ မေနလိသြဖင့်

ဧဖက် မိမှ့ာ မဆိက်ဘဲ လင့် သွားမည်ဟ စိတ်ြပ ာန်း လျက် ှ ိ ှ င့်သတည်း။ ၁၇

မိလက် မိသိ့့ေရာက်မှ ေပါလသည် ဧဖက် မိသိ့့ ေစလတ်၍ သင်းအပ်များကိ

ေခ ေလ၏။ ၁၈ သတိ့သည် ေရာက်ကေသာအခါ၊ ေပါလက၊ ငါသည်အာ ှ ိ

ြပည်သိ့ေရာက်ေသာ ေနမှ့စ၍ ယခတိင် ေအာင် သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ အဘယ်သိ့ ကျင့် ေနသည်ကိ

သင်တိ့သိ က၏။ ၁၉အလွန် ှ ိမ့်ချေသာစိတ် ှ ိလျက်၊ မျက်ရည်ကျလျက်၊ ယဒလတိ့၏

မေကာင်းေသာအ ကံအားြဖင့် စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိခံလျက်၊ သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ

ငါေဆာင် ွက်သည် အေကာင်းအရာကိ သင်တိ့သိက၏။ ၂၀သင်တိ့အကျိုးတစံတခကိမ

ငါမထိမ်မဝှက်။ လစေဝးရာ၌၎င်း၊ အိမ်များ၌၎င်း၊ သင်တိ့အားေဟာေြပာ ၍ ဆံးမသဝါဒ

ေပးသြဖင့် ၊ ၂၁ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေနာင်တရြခင်းတရားကိ၎င်း၊ ယဒလ၊

ေဟလသလတိ့အား သက်ေသခံသည် အေကာင်းအရာကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၂၂

ယခမှာငါသည် ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိခံ၍၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့သွားရ၏။

ထိ မိ ့၌ အဘယ်အမေရာက်မည်ကိမသိ။ ၂၃ သိ့ေသာ်လည်းချည်ေ ှ ာင်ြခင်း၊

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းအမတိ့သည် ငါ့ကိဆိင်းလင့်သည်ဟ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ခပ်သိမ်းေသာ မိတိ့့၌ ငါ့အား သက်ေသခံေတာ်မ၏။ ၂၄ သိ့ရာတွင် ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ သက်ေသခံေစြခင်းငှါ၊ သခင်ေယ ၏လက်မှ

ငါခံခ့ဲ ပီးေသာဓမဆရာ အမတည်း ဟေသာ ငါေဆာင် ွက်ရေသာအမကိ ဝမ်းေြမာက် စွာ

ပီးစီးေစမည်အေကာင်း၊ ထိ ှ ဥ်းဆဲြခင်းအမ တစံတခကိမ ငါသည်ပမာဏမ ပ၊

ကိယ်အသက်ကိလည်း ှ ေြမာြခင်းမ ှ ိ ၊ ၂၅ယခမကား၊ ငါလှည့်လည်၍ ဘရားသခင်၏

ိင်ငံေတာ်အေကာင်းကိ ေဟာေြပာရာ၊ သင်တိ့ ှ ိသမ သည် ေနာက်တဖန်ငါ့ မျက် ှ ာကိ

မြမင်ရကဟငါသိ၏။ ၂၆ ထိေကာင့် ၊ လအေပါင်းတိ့၏အေသွး ှ င့် ငါကင်းလွတ် သည်ဟ

ယေန့၌ သင်တိ့အား ငါသက်ေသခံ ၏။ ၂၇ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိသင်တိ့အား

အကန်အစင် ေဟာေြပာြပသြခင်းအမကိ ငါသည်မလဲ မေ ှ ာင်ဘဲ ပခ့ဲ ပီ။ ၂၈ ထိေကာင့်

သင်တိ့သည် ကိယ်ကိ သတိ ှ င့် ကည့် ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည် မိမိအေသွး ှ င့်

ဝယ်ေတာ်မေသာအသင်းေတာ်ကိလပ်ေကးေစြခင်းငှါ၊ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည်

သင်တိ့ကိ အအပ် အချုပ် ခန့်ထားေတာ်မေသာ သိးစတစလံးကိလည်း သတိ ှ င့်

ကည့် ကေလာ့။ ၂၉ အေကာင်းမကား၊ ငါမ ှ ိသည်ေနာက်၊ ကမ်းတမ်းေသာ

ေတာေခွးတိ့သည် သိးများကိ မသနားဘဲ သင်တိ့အထဲသိ့ဝင်မည်ကိ၎င်း၊ ၃၀

တပည့် ေတာ်များကိေသွးေဆာင်ြခင်းငှါ၊ မှားေသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာလတိ့သည်

သင်တိ့အထဲ၌လည်း ေပလာမည်ကိ၎င်း ငါသိ၏။ ၃၁ ထိေကာင့်

ေစာင့် ေ ှ ာက်၍ေနကေလာ့။ ငါသည်သံး ှ စ်ပတ် လံးေန့ညမြပတ်လအေပါင်းတိ့ကိ

မျက်ရည် ှ င့်တကွ ဆံးမ၍ ေနေကာင်းကိ ေအာက်ေမ့က ေလာ့။ ၃၂ ညီအစ်ကိတိ၊့

ယခငါသည်သင်တိ့ကိ ဘရားသခင်၌ အပ် ှ ံ၏။ သင်တိ့ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊

သန့် ှ င်းေသာသအေပါင်းတိ့ ှ င့် အတသင်တိ့အား အေမွေပးြခင်းငှါ၎င်း၊

တတ် ိင်ေသာဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်တရား၌လည်း သင်တိ့ကိငါအပ် ှ ံ၏။ ၃၃

သေ့ ေငွ အဝတ်တန်ဆာတိ့ကိ ငါသည်တပ်မက်ြခင်းမ ှ ိ ပီ။ ၃၄ ဤလက်တိ့သည်

ငါ့ကိ၎င်း၊ ငါ့အေပါင်းအေဘာ် တိ့ကိ၎င်း၊ လပ်ေကး ပီဟ သင်တိ့သည် ကိယ်တိင်သိက၏။

၃၅ ထိသိ့သင်တိ့သည်လည်း အလပ်လပ်၍ အားနည်းေသာ သတိ့ကိ မစရမည်ကိ၎င်း၊

အစွန့်အ ကဲ ခံြခင်း အရာထက် စွန့် ကဲြခင်း အရာသည်သာ၍ မဂလာ ှ ိသည်ဟ

သခင်ေယ မိန့်ေတာ်မေသာ စကားေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့ရမည်ကိ၎င်း၊ အရာရာ၌

သင်တိ့အား ငါြပသ ပီဟ၊ ၃၆ ေပါလဆိ ပီးလ င်၊ ဒးေထာက်၍ ထိသအေပါင်း တိ့ ှ င့်တကွ

ဆေတာင်းေလ၏။ ၃၇ ထိသအေပါင်းတိ့သည် အလွန်ငိေကး၍၊ ေပါလ၏လည်ပင်းကိ

ဘက်ယမ်းလျက် သကိ့နမ်း က၏။ ၃၈ ေနာက်တဖန် သ၏မျက် ှ ာကိ မြမင်ရဟေသာ

စကားေကာင့် သာ၍ ေကကဲွေသာစိတ် ှ င့် ေပါလကိ သေဘာသိ့ ပိ့လိက်က၏။

၂၁ ထိသများ ှ င့် ငါတိ့သည် ခွါသွား၍ သေဘာလင့် မှ

ေကာသကန်းသိ့တည့်တည့် သွားသြဖင့် ၊ နက်ြဖန်ေန့၌ ေရာဒကန်းသိ့၎င်း၊

ထိကန်းမှ ပါတရ မိသိ့့၎င်း ေရာက်က၏။ ၂ ဖိနိတ်ြပည်သိ့ကးေသာ သေဘာကိေတွလ့ င်၊

ထိသေဘာကိစီး၍ လင့် ြပန်၏။ ၃ ကပ ကန်းကိြမင်လ င် လက်ျာဘက်၌

ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ၊ ရိ ြပည်သိ့ကး၍တ မိ့၌ ဆိက်ေလ၏။ ထိ မိမှ့ာ သေဘာ၌ပါေသာ

ဝန်ကိချရ၏။ ၄တပည့်ေတာ်တိ့ကိေတွ့၍ ငါတိ့သည် ခနစ်ရက် ေနက၏။ ေပါလသည်

ေယ ှ လင် မိသိ့့ မတက်ရမည် အေကာင်း၊ ထိတပည့်ေတာ် တိ့သည် ဝိညာဥ်ေတာ်အား

ြဖင့် ေြပာက၏။ ၅ ခနစ်ရက်ေစ့ေသာအခါ တပည့် ေတာ်အေပါင်းတိ့သည်

သားမယား ှ င့်တကွ မိ ့ြပင်သိ့ ငါတိ့ကိ ပိ့လိက် က၍ ငါတိ့သည်ထွက်သွား ပီးလ င်၊

ပင်လယ်ကမ်းေပ ၌ ဒးေထာက်လျက်ဆေတာင်း က၏။ ၆ အချင်းချင်း တ်ဆက် ပီးမှ

ငါတိ့သည် သေဘာေပ သိ့တက်၍ သတိ့သည် မိမိအိမ်သိ့ြပန် က၏။ ၇ တ မိမှ့

ပေတာလင် မိသိ့့ေရာက်လ င်၊ ပင်လယ်ကးြခင်း ှ င့် လွတ် က၏။ ပေတာလင် မိ ့၌

ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့် တ်ဆက်၍ တရက်ေန ပီးမှ၊ ၈ နက်ြဖန်ေန့၌ ထွက်သွားြပန်၍

ကဲသရိ မိသိ့့ ေရာက်လ င်၊ ဆရာခနစ်ပါးအဝင်သာသနာ ပဆရာ ဖိလိပု၏

အိမ်သိ့ဝင်၍ေနက၏။ ၉ ထိသ၌ ပေရာဖက် ပေသာ သမီးကညာ ေလးေယာက် ှ ိ၏။ ၁၀

ထိအိမ်၌တာ ှ ည်စွာေနက ပီးမှ အာဂဗအမည် ှ ိေသာ ပေရာဖက်တေယာက်သည်

ယဒြပည်မှလာ၍၊ ၁၁ ငါတိ့ ှ ိရာသိ့ဝင်သြဖင့် ၊ ေပါလ၏ ခါးပန်းကိယ၍ မိမိေြခလက်

ကိချည်ေ ှ ာင် ပီးလ င်၊ ဤခါးပန်း ှ င်ကိ ယဒလတိ့သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌

ချည်ေ ှ ာင်၍၊ တပါး အမျိုးသားတိ့လက်သိ့အပ် ှ ံ ကလိမ့်မည်ဟ သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်မိန့်ေတာ်မသည်ဟဆိ၏။ ၁၂ ထိစကားကိကားလ င်၊ ငါတိ့ ှ င့် ထိအရပ်၌

ှ ိေသာ သတိ့က၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့မသွားပါ ှ င့်ဟ ေပါလကိေတာင်းပန် က၏။ ၁၃

ေပါလကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် ငိေကးလျက် ငါ့စိတ် ှ လံးကိ ေကကဲွေစလျက်

ပကသနည်း။ သခင်ေယ ၏ နာမေတာ်ေကာင့် ေယ ှ လင် မိ ့၌ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းမက၊

အေသသတ်ြခင်းကိပင် ခံြခင်းငှါ ငါအသင့် ှ ိသည်ဟဆိ၏။ ၁၄ ထိသိ့ေသွးေဆာင်ြခင်းသိ့

မလိက်ေသာအခါ ငါတိ့သည် မေသွးေဆာင်ဘဲေန၍၊ သခင်ဘရား အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း

ြဖစ်ပါေစဟ ဆိက၏။ ၁၅ ထိေနာက်မှ ငါတိ့သည် အသံးအေဆာင်များကိ ြပင်ဆင်၍

ေယ ှ လင် မိသိ့့သွား က၏။ ၁၆ ကဲသရိ မိသ့ားတပည့်ေတာ်အချို ့တိ့သည်

ငါတိ့ ှ င့်အတ လိက်က၍၊ ငါတိ့ကိဧည့် ခံမည့်သ မနာသန် အမည် ှ ိေသာ

ကပ ကန်း သား အသက် ကီးေသာ တပည့် ေတာ်ဆီသိ့ ပိ့ေဆာင် က၏။ ၁၇

ေယ ှ င်လင် မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ၊ ညီအစ်ကိတိ့သည် ကည် ိေသာစိတ် ှ င့် ငါတိ့ကိ

လတ်ခံ က၏။ ၁၈ နက်ြဖန်ေန့၌ေပါလသည် ငါတိ့ ှ င့်တကွ ယာကပ်ထံသိ့ဝင်လ င်

သင်းအပ်အေပါင်းတိ့သည် စည်းေဝး က၏။ ၁၉ ေပါလသည်ထိသများကိ

တ်ဆက် ပီးလ င်၊ မိမိသည် ဓမဆရာအမကိေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ဘရား သခင်သည်

တပါးအမျိုး သားတိ့တွင် ပေတာ်မသမ တိ့ကိ ေသချာစွာ ထတ်ေဘာ်ြပသေလ၏။

၂၀ ထိသတိ့သည်ကားလ င်၊ ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်း က၏။

ေပါလအားလည်း၊ ငါတိ့ညီ၊ ယံ ကည်ေသာ ယဒလဘယ် ှ စ်ေသာင်း ှ ိသည်ကိ

သင်သည် သိြမင်၏။ ထိသအေပါင်းတိ့သည် ပညတ်တရား ဘက်၌

စိတ်အား ကီးေသာသြဖစ်က၏။ ၂၁တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ေနေသာယဒလအေပါင်း

တိ့သည် သငယ်တိ့အားအေရဖျားလီှးြခင်းကိ မေပးရက။ ေ ှ းထံးတမ်းအတိင်း

မကျင့် ရ ကဟ သင်သည် ဆိလျက်၊ သတိ့သည်ေမာေ ှ တရားကိစွန့်ေစ ြခင်းငှါ

ဆံးမသဝါဒ ေပးတတ်သည်ကိ ဤလတိ့သည် သိတင်း ကားက ပီ။ ၂၂
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သိ့ြဖစ်၍ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ လအေပါင်း တိ့သည် မစေဝးဘဲမေန ိင်ရာ။

သင်ေရာက်ေကာင်းကိ ကားသိလိမ့်မည်။ ၂၃ ထိေကာင့် အက ်ပ်တိ့ဆိသည်အတိင်း

ပပါေလာ့။ သစာဂတိ ပ ပီးေသာ လေလးေယာက်သည် အက ်ပ်တိ့တွင် ှ ိ၏။ ၂၄

ထိသတိ့ကိ ယ၍သတိ့ ှ င့်တကွ စင် ကယ်ြခင်း ကိ ပလျက်၊ သတိ့ေခါင်းရိတ်ြခင်းစရိတ်ကိ

ေပးပါေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င် လအေပါင်း တိ့သည် မိမိတိ့ ကားေသာ သိတင်းစကား

မမှန်သည်ကိ၎င်း၊ သင်သည် ကိယ်တိင် ပညတ်တရားကိေစာင့် ေ ှ ာက်၍

ကျင့် ေနသည်ကိ၎င်း သိရက လိမ့်မည်။ ၂၅ ယံကည်ြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာတပါးအမျိုးသားတိ့မကား၊ ထိသိ့ ေသာတရားကိမကျင့် မေစာင့် ဘဲလျက်၊

ပ်တေ ှ မှ့ာပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ကိ၎င်း၊ အေသွးကိ ၎င်း၊ လည်ပင်းကိ ှ စ်၍

သတ်ေသာအရာ ကိ၎င်း၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိ၎င်း၊ ေ ှ ာင်ေစြခင်းငှါသာ ငါတိ့သည်

စီရင်၍ ကားလိက်ခ့ဲ ပီဟဆိက၏။ ၂၆ ထိအခါေပါလသည် ထိသတိ့ကိေခ ၍

နက်ြဖန်ေန့၌ သတိ့ ှ င့် တကွစင် ကယ်ြခင်းကိ ပ ပီးမှ ၊ ဗိမာန် ေတာ်သိ့ဝင်၍ သတိ့အတွက်

အသီးအြခား ပေဇာ်သကာ ပရေသာအချိန်တည်းဟေသာ စင် ကယ်ြခင်း ကိ ပရ ေသာ

ေနရ့က်ေစ့မည့်အချိန်ကိ ကားေြပာေလ၏။ ၂၇ ထိခနစ်ရက်ေစ့လေသာအခါ၊

အာ ှ ိြပည်မှလာေသာ ယဒလတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်၌ ေပါလကိြမင်လ င်

စေဝးေသာလအေပါင်းတိ့ကိတိက်တွန်း ိးေဆာ်၍၊ ဣသေရလ လတိ၊့ ကမကပါ။

၂၈ ဤသကား၊ ငါတိ့အမျိုး ှ င့် ပညတ်တရားကိ၎င်း ဤအရပ်ဌာနကိ၎င်း၊

ခပ်သိမ်းေသာအရပ်တိ့၌ ဆန့်ကျင်ဘက် ပ၍၊ လအေပါင်းတိ့အား ဆံးမသဝါဒ

ေပးေသာသြဖစ်ပါ၏။ ထိမ မက၊ ေဟလသလတိ့ကိ ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့သွင်း၍၊

ဤသန့် ှ င်းရာဌာနေတာ်ကိ ညစ် းေစ ပီတကားဟ ဟစ်ေကာ်၍၊ ေပါလကိ

ဘမ်းဆီး က၏။ ၂၉ အထက်က မိထဲ့၌ ေပါလ ှ င့်အတတေရာဖိမ်အမည် ှ ိေသာ

ဧဖက် မိသ့ားတေယာက်ကိ ြမင် က သည်ြဖစ်၍၊ ထိသကိေပါလသည် ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့

သွင်းသည်ဟ ထင်မှတ် က၏။ ၃၀တ မိလံ့း န်းရင်းခတ်မ ြဖစ်လ င်၊ လများတိ့သည်

ေြပးလာ၍ စေဝးကလျက်၊ ေပါလကိကိင်ယ၍ ဗိမာန်ေတာ်ြပင်သိ့ ဆဲွငင် ပီးမှ

တခဏ ြခင်းတံခါးများတိ့ကိ ပိတ်ထားက၏။ ၃၁ ေပါလကိသတ်မည်ဟ

အားထတ်ကေသာအခါ၊ ေယ ှ လင် မိ ့တ မိလံ့း မ ငိမ်မသက် န်းရင်းခတ်မ ြဖစ်သည်ဟ

လတေထာင်ကိ အပ်ချုပ်ေသာ စစ်သ ကီး သည် သိတင်း ကားလ င်၊ ၃၂

စစ်သရဲများ ှ င့်တပ်မးတိ့ကိ အလျင်အြမန်ေခ ၍ ထိသတိ့ ှ ိရာသိ့ဆင်းေြပး၏။

ထိသတိ့သည် စစ်သ ကီး ှ င့် စစ်သရဲတိ့ကိြမင်လ င်၊ ေပါလကိမ ိက်ဘဲေနက၏။ ၃၃

ထိအခါစစ်သ ကီးသည်အနီးသိ့ေရာက်၍ ေပါလကိကိင်ယ ပီးလ င်၊ သံ ကိး ှ စ်စင်း ှ င့်

ချည်ေချ ဟစီရင်၍၊ ဤသသည်အဘယ်သနည်း။ အဘယ်အမကိ

ပမိသနည်းဟေမးစစ်ေလ၏။ ၃၄လအစအေဝးထဲ၌ အသီးသီးအြခားြခားဟစ်ေကာ်၍

အသံများေသာေကာင့် ၊ စစ်သ ကီးသည် အမှန်ကိမသိ ိင်သြဖင့် ၊ ေပါလကိရဲတိက်ထဲသိ့

ေဆာင်သွားေစြခင်းငှါ စီရင်ြပန်ေလ၏။ ၃၅ လများတိ့သည် ြပင်းထန်ေသာေကာင့် ၊

ေလှကားေပ သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ စစ်သရဲတိသ့ည် ေပါလကိ ချီေပွ ့၍ ေဆာင်ရက၏။ ၃၆

သကိ့ထတ်ေလာ့ဟ လများအေပါင်းတိ့သည် ဟစ်ေကာ်လျက် လိက်က၏။ ၃၇

ေပါလသည်ရဲတိက်ထဲသိ့ဝင်လေသာအခါ၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့်

စကားေြပာရပါမည် ေလာဟ စစ်သ ကီးအားေမးလ င် စစ်သ ကီးကသင်သည်

ေဟလသစကားကိေြပာတတ်သေလာ။ ၃၈ သင်သည်အထက်ကပန်ကန်၍

ထားြပေလးေထာင်တိ့ကိ ေတာသိ့ေခ သွားေသာ အဲဂတုလြဖစ်သည် မဟတ်ေလာဟ

ေမး၏။ ၃၉ ေပါလကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ကိလိကိြပည် တာ မိ့၌ ေမွးဘွားေသာ

ယဒလြဖစ်ပါ၏။ အက ်ပ်ေနေသာ မိက့ား၊ သာမည မိမ့ဟတ်။ ဤသတိ့အား

အက ်ပ် ေြပာရေသာ အခွင့် ကိေပးပါ။ အက ်ပ် ပန် ကားပါသည်ဟဆိ၏။ ၄၀

စစ်သ ကီးသည်အခွင့် ေပးသြဖင့် ၊ ေပါလသည် ေလှကားေပ မှာ ရပ်၍ထိလတိ့အား

မိမိလက် ှ င့် အမှတ်ေပးေလ၏။ သတိ့သည်အလွန် တိတ်ဆိတ်စွာ ေနကေသာအခါ၊

ေဟ ဗဲဘာသာအားြဖင့် မက်ဆိလျက်၊

၂၂ ညီအစ်ကိ၊ အဘတိ၊့ အက ်ပ်သည် ကိယ်အြပစ်ေြဖရာ စကားကိ သင်တိ့ေ ှ မှ့ာ

ယခေြပာစဥ်တွင် နားေထာင် ကပါဟ ဆိေလေသာ်၊ ၂ ေဟဗဲဘာသာအားြဖင့်

ေြပာသည်ကိ ထိသတိ့သည် ကားလ င် သာ၍အလွန်တိတ်ဆိတ်စွာေနက၏။ ၃

ေပါလကလည်း၊ အက ်ပ်သည် ကိလိကိြပည် တာ မိ ့၌ ေမွးဘွားေသာ ယဒလြဖစ်ပါ၏။

ဤ မိမှ့ာ လည်း၊ ေဂါမေလျလအမည် ှ ိေသာ ဆရာ၏ ေြခရင်း၌ ေကးေမွးြခင်းကိခံ၍

မိစဥ်တဆက်ကျင့် ေသာတရားကိ ေသချာစွာသိနားလည်ြခင်းငှါ နည်းဥပေဒသကိခံပါ ပီ။

သင်တိ့ ှ ိသမသည်ယေနတိ့င်ေအာင် ဘရားသခင်ဘက် ၌ စိတ်အား ကီးသည် နည်းတ၊

အက ်ပ်လည်း စိတ်အား ကီးသြဖင့် ၊ ၄ ေယာက်ျားမိန်းမတိ့ကိ ချည်ေ ှ ာင်၍ ေထာင်ထဲမှာ

ေလှာင်ထားလျက် အေသသတ်ြခင်းသိ့ တိင်ေအာင်၊ ထိဘာသာကိ ှ ဥ်းဆဲပါ ပီ။ ၅

ထိက့ဲသိ့ပင်ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းမှစ၍ လအ ကီးအကဲအေပါင်းတိ့သည်လည်း

အက ်ပ်သည် ညီအစ်ကိတိ့ထံသိမှာစာကိ ခံ ပီးမှ၊ ဒမာသက် မိ ့၌ ှ ိေသာ

ထိဘာသာဝင်သတိ့ကိ ဒဏ်ခံေစြခင်းငှါ ချည်ေ ှ ာင်၍ ေယ ှ လင် မိသိ့့ပိ့မည်ဟ

ဒမာသက် မိသိ့အ့က ်ပ်သွားပါ၏။ ၆ လမ်း၌သွား၍ ဒမာသက် မိအ့နီးသိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊

မွန်းတည့်အချိန်တွင် ေကာင်းကင်ထဲက ကီးေသာအလင်းသည် အက ်ပ်

ပတ်လည်၌ တ်ခနဲ ထွန်းေတာက်ပါ၏။ ၇ အက ်ပ်သည် ေြမေပ မှလဲ၍ ေနစဥ်၊

ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ှ ဥ်းဆဲသနည်းဟ အက ်ပ်အား

ေြပာေသာစကားသံကိကားလ င်၊ ၈ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည်အဘယ်သနည်းဟ

အက ်ပ်ြပန်၍ ေမးေလာက်ေသာ်၊ ငါကား၊ သင် ှ င်းဆဲ ေသာ နာဇရက် မိသ့ားေယ ြဖစ်

သတည်းဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ အက ်ပ် ှ င့် ပါေသာသတိ့သည် ထိအလင်းကိ

ြမင်၍ေကာက် ွံ ့ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အက ်ပ် အားေြပာေသာသ၏ စကားသံကိ

မကားမသိရက။ ၁၀ ထိအခါအက ်ပ်ကလည်း၊ သခင်၊ အက ်ပ်သည် အဘယ်သိ့

ပရပါမည်နည်းဟ ေလာက် လ င်၊ သခင်ဘရားက၊ ထေလာ့။ ဒမာသက် မိ့ သိ့သွား ေလာ့။

သင်ေဆာင် ွက်စရာတိ့ ခဲွခန့်စီမံသမ တိ့ကိ ထိ မိ ့၌ ေြပာလိမ့်မည်ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိအလင်း၏ေရာင်ြခည်အ ှ ိန်အားြဖင့် အက ်ပ်သည် မျက်စိကန်းေသာေကာင့် ၊

အက ်ပ် ှ င့် ပါ ေသာ သတိ့၏ လက်ဆဲွြခင်းခံရ၍ ဒမာသက် မိသိ့့ ေရာက်ပါ၏။ ၁၂ ထိအခါ

ပညတ်တရား ှ င့်အညီ ဘရားဝတ်၌ေမွေ့လျာ်ေသာသြဖစ်၍၊ ထိ မိမှ့ ေနေသာယဒလ

အေပါင်းတိ့တွင် အသေရ ှ ိေသာသ အာနနိသည်၊ ၁၃ အက ်ပ်ဆီသိ့လာ၍

အနား၌ရပ်လျက်၊ ညီေ ှ ာလ၊ တဖန်မျက်စိြမင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေလာ့ဟဆိ၏။

ထိခဏ၌အက ်ပ်သည် သကိ့ကည့် ၍ြမင်ရ၏။ ၁၄သကလည်း၊ သင်သည်ြမင်ေလသမ ၊

ကားေလသမ တိ့ကိ လအေပါင်းတိ့အားေြပာ၍ သခင်ဘရား၏ သက်ေသခံြဖစ်ရမည်

အေကာင်း၊ ၁၅ သင်သည်ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်ကိ သိေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မေသာသကိြမင်၍ တ်ေတာ်ထွက်ကိ ကားေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ငါတိ့ဘိးေဘးများ၏ ဘရားသခင်သည် သင့် ကိ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၁၆

ယခလည်းသင်သည်အဘယ်ေကာင့် ဆိင်းလင့် ၍ ေနသနည်း။ ထေလာ့။

သခင်ဘရားကိ ပဌနာ ပလျက် ဗတိဇံကိခံ၍၊ သင်၏အြပစ်များကိ ေဆးေကာေလာ့ဟ

ဆိပါ၏။ ၁၇ ထိေနာက်မှ အက ်ပ်သည် ေယ ှ လင် မိသိ့့ ြပန်၍၊ ဗိမာန်ေတာ်၌

ဆေတာင်းစဥ်ဘဝင်ကျ၍၊ ၁၈ သခင်ဘရားက၊ သင်သည် ကိးစား၍ ေယ ှ လင် မိမှ့

အလျင်အြမန်ထွက်သွားေလာ့။ ငါ၏ အေကာင်းကိ သင်သည်ေြပာ၍ သက်ေသခံေသာ

စကား ကိ ဤလတိ့သည် မခံဘဲေနကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မလျက် ှ ိသည်ကိ

အက ်ပ်ြမင်ေလ၏။ ၁၉ အက ်ပ်ကလည်း၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်ကိ ယံကည်ေသာ သတိ့ကိ

အက ်ပ်ေထာင်ထဲ၌ ေလှာင် ထား၍၊ တရားစရပ်များ၌ ိက်သည်အေကာင်းကိ

သတိ့သိကပါ၏။ ၂၀ ကိယ်ေတာ်၏ သက်ေသခံြဖစ်ေသာ သေတဖန်၏ အေသွးကိ

သွန်းေသာအခါ အက ်ပ်သည် အနား၌ ေနလျက်၊ ကွပ်မျက်ြခင်း အမကိ ဝန်ခံ၍၊

ကွပ်မျက်ေသာ သတိ့၏ အဝတ်ကိေစာင့် ေနပါ၏ဟ၊ ၂၁ ေလာက်ဆိလ င်၊ သခင်ဘရားက၊

သွားေလာ့။ ငါသည်တပါး အမျိုးသားတိ့ ှ ိရာသိ့ သင့် ကိေဝးလှစွာ လတ်မည်ဟအက ်ပ်အား

မိန့်ေတာ်မသည်ဟ ေပါလ မက်ဆိ၏။ ၂၂ ထိမ တိင်ေအာင် ေပါလ၏ စကားကိ

နားေထာင် ပီးလ င်၊ ထိသတိ့သည်ေအာ်ဟစ်၍၊ ထိသိ့ေသာသကိ ေြမ ကီးြပင်မှ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းေလာ့။ သသည် အသက် မ ှ င်သင့်ဟ ဆိက၏။ ၂၃

ထိသိ့ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ကိယ်အဝတ်ကိခ တ်ြခင်း၊ ေြမမန့်ကိ မိဃ်းေကာင်းကင်သိ့

ပစ်လိက်ြခင်းကိ ပက စဥ်တွင်၊ ၂၄ ေပါလကိအဘယ်ေကာင့် ထိသိ့ေအာ်ဟစ်က

သည်ကိစစ်သ ကီးသည် သိလိ၍၊ ေပါလကိ ရဲတိက်ထဲသိ့ သွင်းေစ။ ိက်၍

စစ်ေကာေစဟစီရင်ေလ၏။ ၂၅ သားေရ ကိး ှ င့် ဆဲွတင် ကေသာအခါ၊ ေပါလက၊
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ေရာမလြဖစ်ေသာသကိ ဓမသတ်အတိင်း မစီရင်ဘဲလျက်၊ သင်တိ့သည်

ိက်ရသေလာဟ နား၌ရပ်ေနေသာ တပ်မး အားဆိ၏။ ၂၆ တပ်မးသည်ကားလ င်

စစ်သ ကီးထံသိ့သွား၍၊ အဘယ်သိ့ ပမည်ကိ သတိထားပါေလာ့။ ဤသသည်

ေရာမလြဖစ်ပါသည်ဟ ကားေလာက်၏။ ၂၇ စစ်သ ကီးသည်လည်း၊ ေပါလထံသိ့လာ၍၊

သင်သည်ေရာမလမှန်သေလာ၊ ငါ့အား ေြပာေလာ့ဟဆိလင် မှန်ပါသည်ဟ ေပါလဆိ၏။

၂၈ စစ်သ ကီးကလည်း၊ အက ်ပ်သည်ေငွအများကိ ေပး၍ ေရာမလ၏

အရိပ်အရာကိရသည်ဟဆိလင်၊ ေပါလက၊ အက ်ပ်သည် ဇာတိအားြဖင့် ရပါသည်ဟ

ဆိ၏။ ၂၉ ထိအခါစစ်ေကာမည် ပေသာသတိ့သည် ေပါလထံမှချက်ြခင်း သွား၍၊

သသည်ေရာမလ ြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊ ေရာမလကိချည်ေ ှ ာင်မိသည်ကိ၎င်း၊ စစ်သ ကီးသိလ င်

ေကာက်ြခင်းသိ့ေရာက်ေလ၏။ ၃၀ နက်ြဖန်ေနတွ့င်အဘယ်အြပစ်ကိ ယဒလတိ့သည်

ေပါလ၌ တင် ကသည်ကိ စစ်သ ကီးသည် အမှန် သိလိေသာေကာင့် ၊ ေပါလ၌

ချည်ေ ှ ာင်ေသာသံ ကိးကိ ခတ်၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် လတ်အရာ ှ ိ

အေပါင်းတိ့ကိ စည်းေဝးေစြခင်းငှါစီရင် ပီးလ င်၊ ေပါလ ကိေခ ၍ သတိ့ေ ှ ့၌ထားေလ၏။

၂၃ ေပါလသည် လတ်အရာ ှ ိတိ့ကိ ေစ့ေစ့ကည့် ၍၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ အက ်ပ်သည်

ယေနတိ့င်ေအာင် ဘရားဝတ်ကိ ပြခင်းအမမှာ၊ ကိယ်စိတ် ှ လံးသည် ကိယ်၌

အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့်ကင်းလွတ်လျက် ပပါသည်ဟ ေြပာဆိေသာ်၊ ၂ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း

အာနနိက၊ သ၏ တ်ကိ ိက်ေလာ့ဟ အနား၌ ရပ်ေနေသာသတိ့အား အမိန့် ှ ိ၏။ ၃

ထိအခါေပါလက၊ အြဖူသတ်ေသာအတ် ိး၊ ဘရားသခင်သည် သင့် ကိ ိက်ေတာ်မမည်။

သင်သည် အက ်ပ်ကိ တရား ှ င့်အညီ စီရင်ြခင်းငှါ ထိင်ေနလျက်ပင်၊ သကိ့ ိက်ေလာ့ဟ

မတရားသြဖင့် စီရင်ရမည်ေလာ ဟဆိ၏။ ၄ အနား၌ရပ်ေနေသာသတိက့လည်း၊ သင်သည်

ဘရားသခင်၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းကိဆဲသေလာဟ ေမးလ င်၊ ၅ ေပါလက၊ ညီအစ်ကိတိ၊့

သသည် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်သည်ကိအက ်ပ်မသိ။ သင်၏အမျိုးကိ အပ်စိးေသာ

မင်းကိသင်သည် မက့ဲရဲရ့ဟ ကျမ်းစာ၌ လာသည်ဟဆိ၏။ ၆ ထိအရာ ှ ိတိ့တွင်

အချို တိ့သ့ည် ဇဒုကဲြဖစ်ကသည်၊ အချို တိ့့သည် ဖာရိ ှ ဲြဖစ် ကသည်ကိ ေပါလသိြမင်လ င်၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ အက ်ပ်သည် ဖာရိ ှ ဲြဖစ်၏။ ဖာရိ ှ ဲ၏သားလည်းြဖစ်၏။

ေသေသာသတိ့သည် ထေြမာက်မည်ဟ ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင့် ေ ကာင့် ၊ အက ်ပ်သည်

စစ်ေကာစီရင်ြခင်းကိ ခံရ၏ဟ လတ်ေတာ်ေပ မှာ ေကးေကာ်ေလ၏။ ၇

ထိအခါ ဖာရိ ှ ဲတိ့ ှ င့် ဖဒုကဲတိ့သည် အချင်း ချင်းြငင်းခံ၍ အစအေဝးသည်

ကဲွြပားြခင်းသိ့ ေရာက် ေလ၏။ ၈ ကဲွြပားသည်အေကာင်းကား၊ ဇဒုကဲတိ့က၊

ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ေကာင်းကင်တမန်မ ှ ိ ၊ နံဝိညာဥ် မ ှ ိဟယက၏။ ဖာရိ ှ ဲတိ့က၊

ှ စ်ပါးစလံး ှ ိသည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၉ ေအာ်ဟစ်သံများ၍၊ ဖာရိ ှ ဲတိ့ဘက်၌ ေနေသာ

ကျမ်းဆရာတိ့သည် ထလျက်ြပင်းစွာြငင်းခံ၍၊ဤသ၌အဘယ်အြပစ်ကိမ ငါတိ့မေတွ။့

နံဝိညာဥ်ေသာ်၎င်း၊ ေကာင်းကင်တမန်ေသာ်၎င်း သကိ့ေြပာလ င်၊ ဘရား သခင်၏

အာဏာေတာ်ကိ မဆန် က ှ င့်ဟ ဆိက၏။ ၁၀အချင်းချင်း ြငင်းခံြခင်းများေသာအခါ၊

ထိသတိ့သည် ေပါလကိ ဆဲွငင်၍ အပိင်းပိင်းဆတ်ြဖတ်မည်ကိ စစ်သ ကီး

စိးရိမ်ေသာေကာင့် ၊ စစ်သရဲများ၊ ဆင်း က၊ ေပါလကိအရာ ှ ိမင်းတိ့အထဲမှ

အ ိင်အထက်ယ၍ ရဲတိက်ထဲသိ့ ပိ့ေဆာင် ကဟအမိန့် ှ ိ၏။ ၁၁ နက်ြဖန့်ေန့ညဥ့်တွင်

သခင်ဘရားသည် ေပါလ အနား၌ ေပလာေတာ်မလျက်၊ ေပါလ မစိးရိမ် ှ င့် ။ ငါ၏

အေကာင်းအရာကိ သင်သည် ေယ ှ လင် မိ ့၌ သက်ေသခံ ပီးသည်နည်းတ၊

ေရာမ မိ ့၌ လည်းခံရေလ ဦးမည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ မိဃ်းလင်းေသာအခါ

ယဒလတိ့သည် သင်းဖဲွ ့၍၊ ငါတိ့သည် ေပါလကိမသတ်မီှတိင်ေအာင် အလင်းမစား

မေသာက်ရဟ ကိယ်ကိကျိန်ဆိ၍ ဓိ ာန် ပက၏။ ၁၃ ထိသိ့သင်းဖဲွေ့သာ သတိ့သည်

ေလးကျိပ်မက ှ ိ က၏။ ၁၄ ထိသတိ့သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့်

လအ ကီးအကဲတိ့ ထံသိ့သွား၍၊ အက ်ပ်တိ့သည် ေပါလ ကိမသတ်မီှတိင်ေအာင်

အလင်းမစားမေသာက်ရဟ ကိယ်ကိကျိန်ဆိ၍ ဓိ ာန် ပကပါ ပီ။ ၁၅ ထိေကာင့် ၊

နက်ြဖန့်ေန့၌ စစ်သ ကီးသည် ေပါလကိ ကိယ်ေတာ်တိ့ထံသိ့ ပိ့ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ သကိ့

သာ၍ ေစ့ေစ့စစ်ေကာမည်အဟန် ပ၍၊ လတ်အရာ ှ ိများ ှ င့်အတ ကိယ်ေတာ်တိ့သည်

စစ်သ ကီးကိ ေလာက်ကပါေလာ့။ ေပါလသည် ကိယ်ေတာ်တိ့ထံသိ့ မေရာက်မီှအကားတွင်

အက ်ပ်တိ့သည် သကိ့သတ်ြခင်းငှါ အသင့် ှ ိ ှ င့် ပါ ပီဟ ေလာက်က၏။ ၁၆

ထိသိ့လမ်းနား၌ ေချာင်း၍ေနကသည်အမကိ ေပါလ၏ တသည်ကားလ င်၊

ရဲတိက်ထဲသိ့ဝင်၍ ေပါလ အားကားေြပာေလ၏။ ၁၇ ေပါလသည်တပ်မးတေယာက်ကိ

ေခ ၍၊ ဤလလင်ကိ စစ်သ ကီးထံသိ့ပိ့ပါ။ ေလာက်စရာတစံတခ ှ ိသည်ဟဆိေသာ်၊

၁၈ တပ်မးသည် လလင်ကိ စစ်သ ကီးထံသိ့ ပိ့ ပီးလ င်၊ အကျဥ်းခံရေသာ

ေပါလသည် အက ်ပ်ကိ ေခ ၍၊ ကိယ်ေတာ်အားေလာက်စရာ တစံတခက ှ ိေသာ

ဤလလင်ကိကိယ်ေတာ်ထံသိ့ ပိ့ေစြခင်းငှါ ေတာင်းပန် ပါသည်ဟေလာက်၏။ ၁၉

စစ်သ ကီးသည် လလင်ကိလက်ဆဲွ၍ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သိ့သွား ပီးလ င်၊

သင်သည်အဘယ် အေကာင်း ကိ ငါ့အားေလာက်ချင်သနည်းဟ ေမးြမန်းေလ၏။ ၂၀

လလင်ကလည်း၊ ကိယ်ေတာ်သည် နက်ြဖန်ေန့၌ ေပါလကိ လတ်ေတာ်သိပိ့့ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊

ယဒလတိ့ သည် သကိ့သာ၍ ေစ့ေစ့ေမးြမန်းမည်အဟန် ပ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ေတာင်းေလာက်မည်ဟ တိင်ပင် ှ ိ ွတ် ကပါ ပီ။ ၂၁ သိ့ရာတွင်သတိ့၏

အလိသိ့မလိက်ပါ ှ င့် ။ ေပါလ ကိမသတ်မီှတိင်ေအာင် အလင်းမစားမေသာက်ရဟ

ကိယ်ကိကျိန်ဆိ၍ ဓိ ာန် ပေသာ ယဒလေလးကျိပ်မက၊ လမ်းနား၌ ေပါလကိေချာင်း၍

ေနကပါ၏။ ယခပင် ကိယ်ေတာ်ဝန်ခံမည့် စကားကိ ထိသတိ့သည် ဆိင်းလင့် ၍

အသင့် ှ ိ ှ င့် ပါ ပီဟေလာက်ေလ၏။ ၂၂ စစ်သ ကီးကလည်း၊ သင်သည်ငါ့အား ဤသိ့

ကားေလာက်သည်ကိ အဘယ်သအားမ မေြပာ ှ င့်ဟ ထိလလင်ကိမှာထား၍

လတ်လိက် ပီးလ င်၊ ၂၃တပ်မး ှ စ်ေယာက်တိ့ကိေခ ၍၊ ယေန့ညဥ့် သံးချက်တီးအချိန်၌

ကဲသရိ မိသိ့့သွားေစြခင်းငှါ စစ်သရဲ ှ စ်ရာ၊ ြမင်းစီးသရဲခနစ်ကျိပ်၊ လံှကိင်သရဲ ှ စ်ရာတိ့ကိ

ြပင်ဆင် က။ ၂၄ ေပါလစီးစရာဘိ့ တိရစာန်တိ့ကိြပင်၍ေပးက။

သကိ့ ေဖလဇ်မင်းထံသိ့ ကပ်မ၍ ပိ့ ကဟအမိန့် ှ ိ၏။ ၂၅ စစ်သ ကီးသည်

ေရး၍ေပးလိက်ေသာ စာဟ မကား၊ ၂၆ ကေလာဒိလသိက၊ ြမတ်ေတာ်မေသာ

မိဝ့န်မင်းေဖလဇ်ကိ ေမတာ ှ င့် ကားလျက်လိက်ပါသည်။ ၂၇ ယဒလတိ့သည်

ဤသကိဘမ်းဆီး၍ သတ်မည် ပကစဥ်၊ သသည်ေရာမလြဖစ်ေကာင်းကိ

အက ်ပ်သည် ကားသိသြဖင့် ၊ စစ်သရဲတိ့ ှ င့်တကွ သွား၍သကိ့ တ်ပါ

သည်။ ၂၈ ယဒလတိ့သည် အဘယ်အြပစ်ေကာင့်သ ှ င့် အမလပ်ကသည်ကိ

အက ်ပ်သိလိေသာေကာင့် ၊ သကိ့ ယ၍လတ်ေတာ်သိ့ ေဆာင်သွား ပီးလ င်၊

၂၉ အေသသတ်ြခင်း၊ အကျဥ်းထားြခင်းကိ ခံထိက်ေသာ အြပစ်ေကာင့်

အမလပ်ကသည်မဟတ်ဘဲ၊ သတိ့တရား ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ပစာအေမးကိ

အေကာင်း ပ၍သာ အမလပ်ကသည်ကိ အက ်ပ်သိြမင်ပါ၏။ ၃၀ ယဒလတိ့သည်

မေကာင်းေသာအ ကံ ှ င့် သကိ့လပ် ကံမည်ဟအက ်ရိပ်မိလ င်၊ သကိ့ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့

ချက်ြခင်းေစလတ်၍ အမလပ်ေသာသတိ့ကိ ေ ှ ေ့တာ်၌ ေလာက်ထားေစြခင်းငှါ

စီရင်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ကျန်းမာ ပါေစေသာဟ ေရး၍ေပးလိက်သတည်း။ ၃၁

စစ်သ ကီးမှာထားသည်အတိင်း စစ်သရဲတိ့သည် ေပါလကိ ယ၍၊ ညဥ့်အခါ အ ိပတရိ မိသိ့့

ပိ့လိက် ပီးမှ၊ ၃၂ နက်ြဖန်ေန့၌ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ ေပါလ ှ င့်တကွ သွားေစြခင်းငှါ

လတ်လိက်၍ မိမိတိ့သည် ရဲတိက်သိ့ ြပန် က၏။ ၃၃ ြမင်းစီးသရဲတိ့သည်

ကဲသရိ မိသိ့့ေရာက်လ င်၊ စစ်သ ကီး၏ စာကိ မိဝ့န်မင်းလက်သိ့အပ်ေပး၍၊ ေပါလကိလည်း

ေ ှ ေ့တာ်၌ သွင်းထားက၏။ ၃၄ မိဝ့န်မင်းသည် စာကိဘတ် ပီးမှ၊ အဘယ် မိ ့ ှ င့်

ဆိင်သနည်းဟ ေမး၍၊ ကိလိကိြပည်သားြဖစ်သည်ကိ ကားသိလ င်၊ ၃၅

သင့် ကိအမလပ်ေသာသတိ့သည် ေရာက်လာေသာအခါ ငါနားေထာင်မည်ဟ ဆိ၍၊

ေပါလသည် ေဟ ဒ်မင်း၏အိမ်ေတာ်၌ အချုပ်ခံလျက်ေနေစဟ စီရင်ေလ၏။

၂၄ ထိေနာက် ငါးရက်လွန်ေသာအခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း အာနနိသည်

ေတရတလအမည် ှ ိေသာ ေ ှ ေ့နမှစ၍၊ လအ ကီးအကဲတိ့ ှ င့်တကွ ကဲသရိ မိသိ့့

သွား ကသြဖင့် ၊ ေပါလ၏အေကာင်းကိ မိဝ့န်မင်းထံ၌ ေလာက်ထားက၏။ ၂

ေပါလကိေခ ပီးမှ၊ ေတရတလသည် အြပစ်တင်ေသာ စကားကိေလာက်ဆိသည်မှာ၊

ြမတ်ေတာ်မ ေသာေဖလဇ်မင်း၊ အက ်ပ်တိ့သည် ဘန်းေတာ်ကိ ခိလံ၍ အလွန် ငိမ်သက်စွာ

ေနရသြဖင့် ၊ ကိယ်ေတာ် ကည့် ပစေတာ်မြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ ဤလမျိုးသည် ခံရပါ

သည်ြဖစ်၍၊ ၃ အရပ်ရပ်တိ့၌ အက ်ပ်တိ့သည် အစဥ်မြပတ် ေကျးဇးေတာ်ကိ
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အလွန်သိတတ်ေသာ စိတ် ှ င့် ခံရပါ၏။ ၄ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်ကိကာြမင့် စွာ

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း အြပစ် ှ င့် လွတ်ြခင်းငှါ၊ အကျဥ်းအားြဖင့် ေလာက်ေသာစကားကိ

ြဖည်း ှ င်းေသာစိတ်ေတာ် ှ င့် နားေထာင်ေတာ်မမည်အေကာင်း အသနားေတာ်ခံပါ၏။ ၅

နာဇရက်ဘာသာဝင်သတိ့တွင် အ ကီးလပ်၍ အရပ်ရပ်တိ့၌ ယဒလအေပါင်းတိ့ကိ

ထေစြခင်းငှါ ိးေဆာ်ေသာ ဤလဆိးကိ အက ်ပ်တိ့သည် ေတွ့ ကပါ ပီ။ ၆ သသည်

ဗိမာန်ေတာ်ကိ တ်ချြခင်းငှါ ပပါ ပီ။ အက ်ပ်တိ့သည် သကိ့ဘမ်းဆီး၍၊ အက ်ပ်တိ့ တရား

အတိင်းစီရင်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိ ကသည်တွင်၊ ၇ စစ်သ ကီးလသိသည် စစ်သရဲများ ှ င့်လာ၍

အက ်ပ်တိ့ လက်မှ တ် ပီးလ င်၊ ၈ အမလပ်ေသာသတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်ထံသိ့

သွားေစမည်အေကာင်း စီရင်ပါ၏။ ဤသကိ ကိယ်ေတာ်တိင် စစ်ေတာ်မလ င်၊

အက ်ပ်တိ့အြပစ်တင်ေသာအေကာင်း အရာများကိ ေသချာစွာ သိ ိင်ေတာ်မမည်ဟ

ေလာက်ထား၏။ ၉ ယဒလတိ့ကလည်း၊ ဤစကားမှန်ပါသည်ဟ ဝန်ခံ က၏။ ၁၀

မိဝ့န်မင်းသည် အမှတ်ေပး၍၊ ေပါလသည် ေလာက်ရေသာ အခွင့် ကိရလ င်၊

ကိယ်ေတာ်သည် ဤလမျိုးကိ တာ ှ ည်စွာအပ်စိးေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ် သိ၍၊

သာယာေသာစိတ် ှ င့် ကိယ်အြပစ်ေြဖရာ စကားကိ ေလာက်ဝ့ံပါ၏။ ၁၁အက ်ပ်သည်

ကိးကွယ်ြခင်းငှါ ေယ ှ လင် မိ ့ သိ့ တက်သွား၍၊ ယခ တဆယ် ှ စ်ရက်သာ ှ ိသည်ကိ

ကိယ်ေတာ်သိ ိင်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ဗိမာန်ေတာ်၌ တစံတေယာက်ေသာသ ှ င့် အက ်ပ်

ေဆွးေ ွးြငင်းခံသည်ကိ သတိ့မေတွ့ ကပါ။ တရားစရပ်တိ့၌၎င်း၊ မိထဲ့၌၎င်း၊ လများကိ

မ ငိမ်မသက် ေစြခင်းငှါ အက ်ပ် ိးေဆာ်သည်ကိ သတိ့မေတွ့ ကပါ။ ၁၃

ယခတွင်အက ်ပ်ကိ အြပစ်တင်ေသာအမ၌ သက်ေသမြပ ိင် ကပါ။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း

ဒိဌိအယဟ၍ သတိ့ေခတတ် ေသာ ဘာသာအတိင်းအက ်ပ်သည် မိစဥ်ဘဆက်

ကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်သည်ဟ ေ ှ ေ့တာ်၌ အက ်ပ်ဝန်ခံပါ၏။

ပညတိကျမ်း၊ အနာဂတိ ကျမ်းတိ့၌ စီရင်ေရးထားသမ တိ့ကိ အက ်ပ်ယံပါ၏။

၁၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၊ မေြဖာင့် မတ်ေသာ သ ှ ိ သမ တိ့သည် ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ကလိမ့်မည်ဟ၍၊ သကိ့ေြမာ်လင့်သည်နည်းတ၊ အက ်ပ်လည်း ဘရား သခင်ကိ

အမီှ ပ၍ ေြမာ်လင့် ပါ၏။ ၁၆ ထိေကာင့် ၊ ဘရားသခင်ကိြပစ်မှား ပီ၊ လတိ့ကိ ြပစ်မှား ပီဟ

ကိယ်စိတ် ှ လံးသည်ကိယ်၌ အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့် အစဥ်ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း

အက ်ပ်သည် ကိးစားအားထတ်ပါ၏။ ၁၇ ှ စ်ေပါင်းများစွာလွန်ေသာအခါ၊ အမျိုးသား

ချင်းတိ့အား စွန့် ကဲေပးကမ်းြခင်းအမ၊ ဘရားသခင်အား ပေဇာ်သကာ ပြခင်းအမ ှ င့်

အက ်ပ်ေရာက်လာသည် တွင်၊ ၁၈ ဗိမာန်ေတာ်၌ လအစအေဝးမ ှ ိ ၊ န်းရင်းခတ်

မ မ ပဘဲ၊ စင် ကယ်ြခင်းကိ ပလျက် ှ ိသည်ကိ၊ အာ ှ ိ ြပည်ကလာေသာယဒလ အချို တိ့့သည်

ေတွ့ ကပါ၏။ ၁၉ ထိသတိ့သည် အက ်ပ်အြပစ်တင်စရာ ှ ိလ င်၊ အထံေတာ်

သိ့ကိယ်တိင်လာ၍အြပစ်တင်အပ်ပါ၏။ ၂၀ သိ့မဟတ်အက ်ပ်သည် လတ်အရာ ှ ိတိ့

ေ ှ မှ့ာ ှ ိေသာအခါ၊ ေသေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ြခင်း အေကာင်း ှ င့် ၊ ၂၁

အက ်ပ်သည် သင်တိ့ေ ှ ့၌ ယေနစ့စ်ေကာ စီရင်ြခင်းကိ ခံရ၏ဟေကးေကာ်ေသာ

စကားသံ တခွန်း ကိထားလ င်၊ အက ်ပ်၌ အဘယ်အြပစ်ကိ ေတွ့ ကသည် ကိ ယခ ှ ိေသာ

ဤသတိ့သည် ေြပာကပါေစဟ ေပါလ ေလာက်၏။ ၂၂ ေဖလဇ်မင်းကလည်း၊

စစ်သ ကီးလသိ ေရာက်လာေသာအခါ၊ သင်တိ့အမကိ ငါစစ်ဦးမည်ဟ ထိဘာသာကိသာ၍

နားလည်ေသာသြဖစ်လျက်၊ မစီရင် ဘဲ သတိ့ကိ လတ်လိက်၏။ ၂၃ ေပါလကိ

အကျဥ်းမထားဘဲေစာင့် ၍ေနေစ။ သ၏အေဆွအမျိုးတိ့သည် သထံ့သိ့လာ၍ လပ်ေကး

ကေစဟ တပ်မးကိမှာထား၏။ ၂၄ ထိေနာက်များမကာ၊ ေဖလဇ်မင်းသည် ယဒ

အမျိုးြဖစ်ေသာ မိမိခင်ပွန်း ဒသိေလ ှ င့် တကွလာ ပီး လ င်၊ ေပါလကိေခ ၍

ခရစ်ေတာ်ကိ ယံကည်ြခင်း ှ င့် ယှဥ် ေသာ စကားကိ နားေထာင်ေလ၏။ ၂၅

ေပါလသည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ှ င့် ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်း တရားကိ၎င်း၊

ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ စစ်ေကာစီရင်ြခင်းကိ၎င်း ေဟာေြပာလ င်၊ ေဖလဇ်မင်းသည်

ေကာက်လန့်ြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ယခသွားဦးေလာ့။ ေနာက်မှအဆင်သင့် ေသာအခါ

ငါေခ ဦးမည်ဟ ဆိ၏။ ၂၆ ေပါလသည် မိမိလွတ်ရေအာင် ေငွေပးမည်ဟ

ထိမင်းသည်ထင်မှတ်လျက်၊ မကာမကာေပါလကိ ေခ ၍ သ ှ င့် စကားေြပာေလ၏။ ၂၇

ှ စ် ှ စ်ေစ့ေသာအခါ ေပါကိေဖတုသည် ေဖလဇ်မင်း၏အရာကိ ရသြဖင့် ၊ ေဖလဇ်မင်းသည်

ယဒ လတိ့အား ေကျးဇး ပလိေသာစိတ် ှ င့် ေပါလကိ အကျဥ်းထားရစ်ေစ၏။

၂၅ ေဖတုမင်းသည် ထိြပည်သိ့ေရာက်၍ သံးရက် ှ ိ ေသာအခါ၊ ကဲသရိ မိမှ့

ေယ ှ လင် မိသိ့့ တက်သွား၏။ ၂ ထိအခါယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းမှစ၍

ယဒလ အ ကီးအကဲတိ့သည်၊ ၃ ေပါလကိ သတ်ြခင်းငှါ လမ်းနား၌ ေချာင်း၍

ေနမည်ဟအ ကံ ှ ိသည် ှ င့် ၊ ေပါလ၏အေကာင်းကိ ကားေလာက်ေတာင်းပန်၍၊ သကိ့

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ေစလတ်ေတာ်မမည်အေကာင်း အသနားေတာ်ခံ က၏။ ၄

ေဖတုမင်းကလည်း၊ ေပါလသည် ကဲသရိ မိ ့၌ အချုပ်ခံလျက်ေနရ၏။ ထိ မိသိ့့များမကာ

ငါ့ကိယ်တိင် သွားမည်။ ၅ သင်တိ့သည် တတ် ိင်ေသာသတိ့သည် ငါ ှ င့်

အတလိက်၍၊ ထိသ၌အြပစ် ှ ိလ င် အြပစ်တင် ကေစဟ ေြပာဆိ၏။ ၆ ထိေနာက်

ဆယ်ရက်ေလာက်ေန ပီးမှ ကဲသရိ မိသိ့့ သွား၍၊ နက်ြဖန်ေန့၌တရားပလင်ေပ မှာ ထိင်လျက်၊

ေပါလကိေခေချဟအမိန့် ှ ိ၏။ ၇ ေပါလေရာက်ေသာအခါ၊ ေယ ှ လင် မိမှ့ လာေသာ

ယဒလတိ့သည်ဝန်းရံလျက်၊ သက်ေသမြပ ိင်ဘဲ ေလးစွာေသာအြပစ်များတိ့ကိ

ေပါလအေပ ၌တင် က၏။ ၈ ေပါလကလည်း၊ အက ်ပ်သည်ယဒတရားကိ

မြပစ်မှားပါ။ ဗိမာန်ေတာ်ကိမြပစ်မှားပါ။ ကဲသာဘရင်ကိ မြပစ်မှားပါဟ၍

အြပစ်ေြဖရာစကားကိေြပာေလ၏။ ၉ သိ့ေသာ်လည်း၊ ေဖတုမင်းက၊ သင်သည်

ေယ ှ လင် မိသိ့့သွား၍၊ ငါ့ေ ှ မှ့ာဤအမစီရင်ြခင်းကိ ခံမည်ေလာဟ ယဒလတိ့ကိ

ေကျးဇး ပလိေသာ စိတ် ှ ိလျက် ေပါလအားေမး၏။ ၁၀ ေပါလကလည်း၊ ကဲသာဘရင်၏

တရားပလင် ေ ှ မှ့ာ အက ်ပ်ရပ်ပါ၏။ ထိပလင်ေ ှ မှ့ာ အက ်ပ် အမကိစီရင်အပ်ပါ၏။

ကိယ်ေတာ်သည် အမှန်သိေတာ်မ သည်အတိင်း၊ အက ်ပ်သည်ယဒလတိ့ကိ

အလင်းမြပစ် မှားပါ။ ၁၁ အက ်ပ်ြပစ်မှား၍ ေသထိက်ေသာ အြပစ်ကိ

ပမိသည်မှန်လ င်၊ ေသေဘးကိအက ်ပ်မေ ှ ာင်ပါ။ ထိသတိ့တင်ေသာအြပစ်

တစံတခမ မမှန်လ င်၊ သတိ့ လက်သိ့ အက ်ပ်ကိအဘယ်သမ မစွန့်မအပ်ရပါ။

ကဲသာဘရင်၏အယေတာ်ကိခံပါမည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၁၂ ထိအခါေဖတုမင်းသည်

တိင်ပင်ဘက်တိ့ ှ င့် တိင်ပင် ပီးလ င်၊ သင်သည်ကဲသာဘရင်၏ အယေတာ်ကိ

ခံပါမည်ဟဆိသေလာ။ ကဲသာဘရင်ထံေတာ်သိ့ သွားရမည်ဟဆိ၏။ ၁၃

ထိေနာက်များမကာ၊ အ ဂိပမင်း ကီးသည် မိမိ ခင်ပွန်းေဗရနိတ် ှ င့်တကွ

ေဖတုမင်းကိ တ်ဆက်ြခင်းငှါ ကဲသရိ မိသိ့့ ေရာက်လာ၏။ ၁၄အင်တန်ကာလေန ပီးမှ

ေဖတုမင်းသည် ေပါလ၏အေကာင်းကိ မင်း ကီးအား ကားေြပာသည်မှာ၊ ေဖလဇ်

မင်းသည်အကျဥ်းထားရစ်ေစေသာ လတေယာက် ှ ိ၏။ ၁၅ ေယ ှ လင် မိ ့၌

အက ်ပ် ှ ိေသာအခါ၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ ှ င့် ယဒအမျိုးအ ကီးအကဲတိ့သည်၊

ထိသ၏အေကာင်းကိ ကားေလာက်၍အြပစ်အေလျာက် စီရင်ပါဟ ေတာင်းပန် ကလင်၊

၁၆ က ်ပ်ကလည်း၊ အြပစ်တင်ြခင်းကိ ခံေသာသ သည် အြပစ်တင်ေသာ

သတိ့ ှ င့် မျက်ေမှာက်ေတွ့၍၊ မိမိ၌တင်ေသာအြပစ်ကိေြဖရေသာ အခွင့် မ ှ ိ မီှ၊ အဘယ်

သကိမ အေသခံေစြခင်းငှါ မစွန့်မအပ်ရဟ ေရာမ ထံးစံ ှ ိေ ကာင်းကိ ေြပာဆိ၏။ ၁၇

ထိသတိ့သည်ဤ မိသိ့့ ေရာက်လာေသာအခါ၊ က ်ပ်သည် မဆိင်မလင့် ဘဲနက်ြဖန်ေန့၌

တရားပလင် ေပ မှာ ထိင်၍ ထိသကိေခေစ၏။ ၁၈သကိ့ အမလပ်ေသာ သတိ့သည်

လာကလင်၊ က ်ပ်အထက်က ထင်မှတ်ေသာ အြပစ်တစံတခကိမ မတင်ဘဲလျက်၊

မိမိဘာသာ ှ င့် ၎င်း၊ ေယ အမည် ှ ိေသာ၊ ၁၉ ေသပီးေသာ သတေယာက် ှ င့် ၎င်း

ယှဥ်ေသာ ပစာအေမးကိ အေကာင်း ပ၍ အြပစ်တင် က၏။ ထိေယ သည်

အသက် ှ င်လျက် ှ ိသည်ဟ ေပါလဆိတတ်၏။ ၂၀ ထိပစာအေမးကိ က ်ပ်သည်

မက မ်းေသာ ေကာင့် ၊ ေပါလအားလည်း၊ သင်သည်ေယ ှ လင် မိသိ့့ သွား၍

ဤအမစီရင်ြခင်းကိ ခံမည်ေလာဟေမးလ င်၊ ၂၁ ေပါလသည်ဘန်း ကီးေတာ်မေသာ

ဘရင်၏ အယေတာ်ကိ ခံလိ၍ မိမိကိချုပ်ထားေစြခင်းငှါ ေတာင်းပန်ေသာေကာင့် ၊

သကိ့ကဲသာဘရင်ထံေတာ် သိ့မေစလတ်မီှတိင်ေအာင် ချုပ်ထားေစြခင်းငှါ က ်ပ်

စီရင်သည်ဟ ေဖတုမင်းသည် ေြပာဆိ၏။ ၂၂အ ဂိပမင်းကလည်း၊ ထိသ၏စကားကိ

က ်ပ်သည် ကိယ်တိင်နားေထာင်ချင်ဘွယ်ြဖစ်သည်ဟ ဆိလင်၊ ေဖတုမင်းက၊

နတ်ြဖန်ေန့၌ သ၏စကားကိနားေထာင်ပါေလာ့ဟ ဆိ၏။ ၂၃ နက်ြဖန်ေန့၌

အ ဂိပမင်း ှ င့် ေဗရနိတ်တိ့သည် များစွာေသာ ဂဏ်အသေရကိ ေဆာင်လျက်၊

စစ်သ ကီးတိ့မှစ၍ ထိ မိ ့၌ထင် ှ ားေသာ သများတိ့ ှ င့်တကွ အိမ်ေတာ်ဦးသိ့ ဝင် ကလင်၊

ေဖတုမင်းသည်ေပါလ ကိေဆာင်ခ့ဲေစ၏။ ၂၄ ေဖတုမင်းကလည်း၊ အ ဂိပမင်း ကီးမှစ၍
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ယခ ှ ိေသာသအေပါင်းတိ၊့ ဤသကိကည့်ကပါေလာ့။ ေယ ှ လင် မိ ့၌၎င်း၊ ဤ မိ့၌၎င်း

ယဒလများအေပါင်း တိ့သည် ဤသ၏အေကာင်းကိ က ်ပ်အား ေလာက်၍၊

သသည်ခဏမအသက်မ ှ င်ထိက်ပါဟ ဟစ် က၏။ ၂၅ သသည်ေသထိက်ေသာ

အြပစ်မ ပေကာင်းကိ က ်ပ်သိြမင်၍၎င်း၊ သသည်ဘန်း ကီေတာ်မေသာ ဘရင်၏

အယေတာ်ကိခံပါမည်ဟဆိ၍၎င်း၊ သကိ့အထံေတာ်သိ့ ေစလတ်ေစြခင်းငှါ က ်ပ်စီရင်၏။

၂၆ သ၏အေကာင်းကိ ေရးထား၍၊ ှ င်ဘရင်ထံေတာ်သိ့ ေပးလိက်စရာဘိ၊့

ေသချာေသာအေကာင်း တစံတခမ က ်ပ်၌မ ှ ိ။ ထိေကာင့် သင်တိ့သည် သကိ့

စစ်ေကာ ပီးမှ၊ က ်ပ်ေရး၍ေပးလိက်စရာ အေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှါ သင်တိ့ေ ှ ့၌၎င်း၊

အ ဂိပမင်း ကီး၊ အထးသြဖင့် ကိယ်ေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း၊ သကိ့က ်ပ်ထတ်၍ြပ၏။

၂၇ အေကာင်းမကား၊ အကျဥ်းခံေသာသကိ အြပစ် မြပဘဲ ေစလတ်ေသာ်

မေလျာ်မသင့် ြဖစ်မည် ထင်ပါသည် ဟဆိ၏။

၂၆ ထိအခါအ ဂိပမင်းက၊ သင်သည်ကိယ်အဘိ့ အလိငှါ ေြပာရေသာ

အခွင့် ှ ိသည်ဟ ေပါလအားဆိလ င်၊ ေပါလသည် လက်ကိဆန့်၍

အြပစ်ေြဖရာစကားကိ ဤသိ့ေြပာ၏။ ၂ အ ဂိပမင်း ကီး၊ ၃ ယဒလတိ့သည်

အက ်ပ်ကိအမလပ်သမ ေသာအရာမှာ၊ ေ ှ ေ့တာ်၌အြပစ်ေြဖစရာစကားကိ ယေန့

ေြပာရမည် အေကာင်းကိ၎င်း၊ ထိမ မက ကိယ်ေတာ်သည် ယဒထံးတမ်း၊

ပစာအေမးများကိေလ့ကျက်ေတာ်မ ေကာင်းကိ၎င်း အက ်ပ်ေထာက်၍ ကိယ်၌မဂလာ ှ ိ

သည်ဟ ကိယ်ကိထင်မှတ်ပါ၏။ ထိေကာင့်သည်းခံေသာ စိတ်ေတာ် ှ င့် အက ်ပ်စကားကိ

နားေထာင်ေတာ်မမည် အေကာင်း အသနားေတာ်ခံပါ၏။ ၄ ေယ ှ လင် မိတွ့င်

ကိယ်အမျိုးသားချင်းတိ့၏ အထဲ၌ အက ်ပ်ေနသြဖင့် ၊ ငယ်ေသာအသက်အ ွယ်မှ စ၍၊

အက ်ပ်၏အေန အတိင်းအ ပအမများကိ ယဒလ အေပါင်းတိ့သည်သိကပါ၏။ ၅

အက ်ပ်သည် ယဒဘာသာ၌ အလွန်ကျပ်တည်းစွာေသာ နည်းဥပေဒသကိခံ၍၊

ဖာရိ ှ ဲြဖစ်သည်ကိ ထိသတိ့သည် သက်ေသခံြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င် ေ ှ းဦးစွာကပင်

သိကပါ၏။ ၆ ဘရားသခင်သည် ဘိးေဘးများတိ့အား ေပးေတာ်မေသာ

ဂတိေတာ်ကိေထာက်၍ ေြမာ်လင့် ြခင်း တရားအေကာင်းေကာင့် ၊ အက ်ပ်သည် ယခတွင်

စစ်ေကာစီရင်ြခင်းကိ ခံရပါ၏။ ၇ယဒလတဆယ် ှ စ်မျိုးတိ့သည် ေန့ညဥ့်မြပတ် ကိးစား၍

ဘရားဝတ် ပသြဖင့် ၊ ထိဂတိေတာ်အတိင်းခံရ မည်ဟ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ က၏။

အိအ ဂိပမင်း ကီး၊ ထိေြမာ်လင့် ြခင်းတရားကိ အေကာင်း ပ၍ ယဒလတိ့ သည်

အက ်ပ်ကိ အမလပ်ကပါ၏။ ၈ ေသလွန်ေသာသတိ့ကိ ဘရားသခင် ထေြမာက်

ေစေတာ်မမည်ဟေသာ အယကိမယအပ်ဟ သင်တိ့သည် အဘယ်ေကာင့်

ထင် ကပါသနည်း။ ၉ နာဇရက် မိသ့ား ေယ ၏ နာမေတာ် ှ င့် ဆန့်ကျင်ေသာ အမများကိ

ပေကာင်း၏ဟအက ်ပ်သည် စိတ်ထင်လျက်၊ ၁၀ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ထိအမကိ ပမိပါ၏။

ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ထံ၌ အခွင့် ရ ပီးလ င်၊ သန့် ှ င်းသ အများတိ့ကိ ေထာင်ထဲမှာ

ေလှာင်ထားပါ၏။ သတိ့သည် အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရေသာအခါ အက ်ပ်သည် ဝန်ခံပါ၏။

၁၁ ထိသတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ တ်ြဖင့် ြပစ်မှားေစြခင်းငှါ၊ အက ်ပ်သည်

အ ိင်အထက် ပ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာတရားစရပ်တိ့၌ ကိမ်ဖန်များစွာ ဒဏ်ေပးပါ၏။

ြပင်းစွာေသာ အမျက်ေဒါသ ှ င့် ယစ်မးသြဖင့် ၊ တကန်းတ ိင်ငံတိင်ေအာင်သတိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ိပ်စက်ပါ၏။ ၁၂ ထိသိ့ ပ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးတိ့ေပးေသာ အခွင့်အရာ ှ င့်

အက ်ပ်သည် ဒမာသက် မိသိ့့ သွားစဥ် တွင်၊ ၁၃ ေန၏အေရာင်ထက်မကေသာ

အလင်းသည် အက ်ပ်မှစ၍ အက ်ပ် ှ င့်အတ သွားေသာသများ ပတ်လည်၌

ေကာင်းကင်ထဲက ထွန်းေတာက်သည်ကိ၊ မွန်းတည့်ချိန်တွင် လမ်းထဲမှာ

အက ်ပ်ြမင်ရပါသည်။ အ ှ င်မင်း ကီး။ ၁၄အက ်ပ် ှ င့် ထိသအေပါင်းတိ့သည် ေြမေပ မှာ

လဲ၍ ေနကစဥ်၊ ေ ှ ာလ၊ ေ ှ ာလ၊ ငါ့ကိအဘယ်ေကာင့် ှ ဥ်းဆဲသနည်း။

ဒတ်ခ န်ကိ ေြခ ှ င့် ေကျာ်လ င် ခက်လှသည်ဟ ေဟဗဲဘာသာအားြဖင့် ေြပာေသာ

စကားသံကိ အက ်ပ် ကားလ င်၊ ၁၅ သခင်ကိယ်ေတာ်သည် အဘယ်သနည်းဟ

အက ်ပ် ေမးေလာက်ေသာ်၊ ငါကား၊ သင် ှ ဥ်းဆဲေသာ နာဇရက် မိသ့ား

ေယ ြဖစ်သတည်း။ ၁၆ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထ၍မတ်တတ်ေနေလာ့။ ၁၇

ငါသည်ယဒအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ လက်မှ သင့် ကိကယ်လတ်၍၊ ၁၈သင်သည်

ယခြမင်ရေသာအေကာင်းအရာတိ့ ှ င့် ၊ ေနာက်မှ ငါသည်သင့်အား ထင် ှ ားလတ့ံေသာ

အေကာင်းအရာတိ့မှာ၊ အမေဆာင် ွက်ေသာသ၊ သက်ေသခံေသာသအရာ၌

သင့် ကိခန့်ထားေစြခင်းငှါ ငါသည်သင့်အား ထင် ှ ား၏။ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်

ေမှာင်မိက်မှ အလင်းသိ့ ကးေြမာက်၍၊ စာတန်၏အာဏာထဲမှ ဘရားသခင့် အထံေတာ်သိ့

ေြပာင်းလဲေသာအားြဖင့် အြပစ်လတ်ြခင်း ေကျးဇးကိ ခံရမည်အေကာင်း ှ င့် ၊ ငါ့ကိ

ယံကည်ေသာ အားြဖင့် သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာသတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံ ၍

အေမွခံရမည်အေကာင်း၊ သတိ့၏မျက်စိကိဖွင့် ေစ ြခင်းငှါသတိ့ဆီသိ့ သင့် ကိ

ငါေစလတ်မည်ဟ မိန့်ေတာ် မ၏။ ၁၉ အိအ ဂိပမင်း ကီး၊ ေကာင်းကင်ကြဖစ်ေသာ

ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ အက ်ပ်သည် နားမေထာင်ဘဲ မေနရပါ။ ၂၀ လတိ့သည်

ေနာင်တရရမည်။ ေနာင်တရြခင်း ှ င့် ထိက်တန်ေသာ အကျင့် ကိ ကျင့် ရမည်။ ဘရားသခင်

အထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲရမည်ဟ၍ ဒမာသက် မိ ့၌ ေ ှ ့ဦးစွာ ေဟာေြပာ ပီးလ င်၊

ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍ ယဒြပည်အရပ်ရပ်၌ေနေသာသတိ့အား၎င်း၊ တပါးအမျိုးသား၊

တိ့အား၎င်း၊ ေဟာေြပာပါ၏။ ၂၁ ထိအေကာင်းများေကာင့် ၊ ယဒလတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်၌

အက ်ပ်ကိဘမ်းဆီး၍ ကွပ်မျက်ြခင်းငှါ အားထတ်ကပါ၏။ ၂၂ သိ့ရာတွင်ဘရားသခင်

မစေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ်ခံရ၍၊ ၂၃ ယခတိင်ေအာင် ှ ိေနရပါ၏။

ခရစ်ေတာ်သည် အေသသတ်ြခင်းကိခံရမည်ဟ၍၎င်း၊ ေသြခင်းမှ အဦးဆံး ထေြမာက်၍

ယဒအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသားတိ့အား အလင်းကိေပးမည်ဟ၍၎င်း၊ ေမာေ ှ မှစေသာ

ပေရာဖက်များတိ့ ေဟာေြပာေသာစကားထက် အက ်ပ်သည် မလွန်ဘဲ၊

လအ ကီးအငယ်တိ့အား သက်ေသခံ၍ ေနပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၂၄

ထိသိ့ေပါလသည် အြပစ်ေြဖရာစကားကိ ေလာက်ေသာအခါ၊ ေဖတုမင်းက၊ ေပါလ၊

သင်သည် သ းြဖစ်၏။ သိပံအတတ်များကိသင်၍ သ းအြဖစ်သိ့ ေရာက်ခ့ဲ ပီဟ ကီးေသာ

အသံ ှ င့် ဆိ၏။ ၂၅ ေပါလကလည်း၊ ြမတ်ေတာ်မေသာေဖတမင်း၊ အက ်ပ်သည်

သ းမဟတ်ပါ။ သမာတရား ှ င့် ၎င်း၊ ေကာင်းေသာစိတ် ှ င့် ၎င်း၊ ယှဥ်ေသာ စကားကိ

ေြပာပါ၏။ ၂၆ ဤအရာများကိအ ဂိပမင်း ကီး သိေတာ်မ၏။ ထိမင်းေ ှ ေ့တာ်၌

အက ်ပ်အတည့်အလင်း ေလာက်ဝ့ံ ပါ၏။ ဤအမအရာ တစံတခကိမ မင်း ကီးမသိဘဲ

ေနေတာ်မမဟအက ်ပ်ထင်ပါ၏။ အေကာင်းမကား၊ဤအမသည် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌

ပေသာအမ မဟတ်ပါ။ ၂၇ အိအ ဂိပမင်း ကီး၊ ကိယ်ေတာ်သည် အနာဂတိကျမ်းစာကိ

ယံေတာ်မသေလာ။ ယံေတာ်မသည်ကိ အက ်ပ်သိပါသည်ဟ ေလာက်၏။

၂၈ အ ဂိပမင်းကလည်း၊ သင်သည်ြဖားေယာင်း ေသွးေဆာင်ေသာအားြဖင့် ၊

ငါသည်ခရစ်ယာန်ြဖစ်လှ ပီဟ ေပါလအား ေြပာဆိလ င်၊ ၂၉ ေပါလက၊ ကိယ်ေတာ်မှစ၍

ယေနတွ့င် အက ်ပ်၏စကားကိ ကားေသာသအေပါင်းတိ့သည်၊ ဤသံ ကိးကိထား၍

အက ်ပ်က့ဲသိ့ေသာသြဖစ်လသည် သာမက လံးလံးြဖစ်ေစြခင်းငှါ ဘရားသခင်ကိ အက ်ပ်

ဆေတာင်းပါသည်ဟ ေလာက်ေလ၏။ ၃၀ ထိအခါမင်း ကီး ှ င့် ေဗရနိတ်သည် ထ၍ မိဝ့န်

မင်းမှစေသာ အေပါင်းအေဘာ်များတိ့ ှ င့်တကွ၊ ၃၁အြခားသိ့သွား ပီလ င်၊ ဤသသည်

အေသသတ်ြခင်း၊ အကျဥ်းထားြခင်းခံထိက်ေသာအမကိ မ ပဟ အချင်းချင်းေြပာဆိက၏။

၃၂ အ ဂိပ မင်းကလည်း၊ ဤသသည်ကဲေသာ ဘရင် ၏ အယေတာ်ကိ ခံပါမည်ဟ

မဆိမိလ င် လတ်သင့်သည်ဟ ေဖတုမင်းအားဆိ၏။

၂၇ ထိအခါငါတိ့သည် ဣတလိြပည်သိ့သေဘာ ှ င့် ကးရမည့်အေကာင်းကိ

စီရင် ပီးမှ၊ ယလိအမည် ှ ိေသာ သဂတုတပ် ှ င်ဆိင်ေသာ တပ်မး၌ ေပါလမှစ၍

အကျဥ်းခံေသာအြခားသတိ့ကိ အပ်က၏။ ၂အာြဒမတိ သေဘာကိစီး၍ အာ ှ ိြပည်နားသိ့

ေ ှ ာက်သွားမည်အ ကံ ှ င့် လင့် က၏။ အာရိတခ အမည် ှ ိေသာ မာေကဒါနိြပည်သက်

သာေလာနိတ် မိသ့ားသည် ငါတိ့ ှ င့် ပါ၏။ ၃ နက်ြဖန်ေနတွ့င် ဇိဒန် မိ ့၌ဆိက်က ပီးလ င်၊

ေပါလသည် မိမိအေဆွခင်ပွန်းတိ့ထံသိ့သွား၍ သတိ့၏ လပ်ေကး ပစြခင်းကိ

ခံရမည်အေကာင်း၊ ယလိသည် ေကျးဇး ပ၍ အခွင့် ေပးေလ၏။ ၄ ထိ မိမှ့ထွက်၍

ေလမသင့် ေသာေကာင့် ၊ ကပ ကန်းေြမာက်ဘက်နားသိ့ေ ှ ာက်သွားသြဖင့် ကိလိကိြပည်၊

၅ ပဖလိြပည် ှ င့် စပ်ေသာပင်လယ်ကိကး၍၊ လကိြပည်၊ မရ မိသိ့့ ေရာက်က၏။ ၆ ထိ မိ ့၌

ဣတလိြပည်သိ့ ကးေသာ အာေလဇ ိ သေဘာကိ တပ်မးသည်ေတွ့၍၊ ထိသေဘာထဲသိ့

ငါတိ့ကိ သွင်းထားေလ၏။ ၇ ေ ှ းေ ှ းသာသွား၍ ေနရ့က်ကာလကာေသာအခါ၊ ပင်ပန်းစွာ
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ကိးစား၍ ကနိဒ် မိ ့ ှ င့်တည့်တည့် ေရာက် ပီးမှ၊ ေလမသင့် ေသာေကာင့် ကေရေတကန်း

အေ ှ ဘ့က်၊ သာလမန် မိ ့ အနားသိ့ ပင်ပန်းစွာ ေ ှ ာက် သွား၍၊ ၈ လာသဲ မိ့ ှ င့်အနီး၊

ကာလလိမင်းအမည် ှ ိေသာ အရပ်သိ့ ေရာက်က၏။ ၉ ကာလကာသည် ှ ိေသာ်၊

ကီးစွာေသာဥပသ်ေနလွ့န်၍ ပင်လယ်မကးသင့် ေသာလဥတအချိန်ြဖစ်သည် ကိ

ေပါလသည် ေထာက်၍၊ ၁၀ အချင်းလတိ၊့ ယခမှာပင်လယ်ကးလ င် သေဘာ

ှ င့်ကန်များတိ့သည် ဆံး ံ းသည်သာမက၊ ငါတိ့ အသက် ပျက်စီးရာေသာ

ေဘးအ ရာယ်ေရာက်မည်ကိ ငါထင်ြမင်သည်ဟ သတိေပး၏။ ၁၁ သိ့ေသာ်လည်း၊

တပ်မးသည်ေပါလစကားကိ နားမေထာင်ဘဲ၊ တက်မကိင်စကား ှ င့်သေဘာသ ကီး

စကားကိနားေထာင်၏။ ၁၂ ထိ မိဆိ့ပ်၌ ေဆာင်းကာလပတ်လံး မေနသင့် ေသာေကာင့်

တဖန်လတ်ြပန်၍ ဖိနိတ် မိဆိ့ပ်သိ့မီှ ိင် လ င်၊ ထိဆိပ်၌ ေဆာင်းကာလကိ

လွန်ေစေသာ်သာ၍ ေကာင်းမည်ဟ လအများတိ့သည် ဆိက၏။ ဖိနိတ်

ဆိပ်ကားကေရေတကန်း၌ ှ ိ၏။ အေနာက်ေြမာက်သိ့ ၎င်း၊ အေနာက်ေတာင်သိ့၎င်း

မျက် ှ ာ ပ၏။ ၁၃ ေထာင်ေလသည်ြဖည်း ှ င်းစွာလာေသာအခါ၊ ယခမီှ ိင်သည်ဟ

စိတ်ထင် ှ င့်လင့် ၍၊ ကေရေတ ကန်းနားသိ့ ေ ှ ာက်သွား က၏။ ၁၄ကာလမကာမြမင့် မီှ

ဥ ကလဒန် အမည် ှ ိ ေသာ ေလြပင်း မန်တိင်းသည်သေဘာကိ တိက်၍၊ ၁၅

တဟန်တည်းေဆာင်သွားသြဖင့် ၊ သေဘားသည် ထိေလကိမခံ ိင်ေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့သည်

အားေလျာ့၍ ေလတိက်ရာသိ့ ပါလွင့် က၏။ ၁၆ ကေလာဒကန်းနားမှာ ေြပးစဥ်တွင်၊

သမန်ကိ မပျက်ေစြခင်းငှါ ပင်ပန်းစွာ ကိးစား၍၊ ၁၇ သေဘာေပ သိ့ တင် ပီးလ င်၊

သေဘာကိခိင်ခ့ံေစြခင်းငှါ ကိး ှ င့် ပတ်စည်း က၏။ ေသာင်ေပ မှာ တင်မည်ကိလည်း

စိးရိမ်ေသာေကာင့် ွက်ကိသိမ်းသြဖင့် ေလတိက်ရာသိ့ပါလွင့် က၏။ ၁၈

လိင်းထအား ကီးေသာေကာင့် အလွန်တန်လပ်၍၊ နက်ြဖန်ေန့၌ ဝန်ကိထတ်ပစ်က၏။ ၁၉

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ သေဘာတန်ဆာများကိ ကိယ်လက် ှ င့် ကိယ်ယ၍

ပစ်လိက်က၏။ ၂၀ ေန၊ လ၊ ကယ်နကတ်တိ့ကိ တာ ှ ည်စွာ မြမင်ရ၍ မိဃ်းသက်မန်တိင်း

အား ကီးေသးသြဖင့် ၊ ကယ်တင် ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်ဟ ေြမာ်စရာ အခွင့်အလ င်းမ ှ ိ။ ၂၁

အစာကိမစားဘဲကာြမင့် စွာ ေနကပီးမှ၊ ေပါလသည် ထိသတိ့၏ အလယ်၌ထ၍၊

အချင်းလတိ၊့ ငါစကားကိ နားေထာင်၍ ကေရေတကန်းမှ မလင့် ဘဲေနလ င်

ဤပျက်စီးဆံး ံ းြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ရက၏။ ၂၂ယခတွင် စိတ်သက်သာြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ သေဘာဆံးြခင်းမှတပါးသင်တိ့တွင် အဘယ်သမ အသက်မဆံးရ၊ ၂၃

အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ ငါ့ကိပိင်ေတာ် မ၍၊ ငါကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်၏

ေကာင်းကင် တမန်သည် ယေန့ညဥ့်တွင် ငါ့အနားမှာ ေပလာလျက်၊ ၂၄ ေပါလ၊

သင်သည် မစိးရိမ် ှ င့် ။ ကဲသာဘရင် ေ ှ သိ့့ ေရာက်ရမည်။ သင် ှ င့်အတ

ပင်လယ်ကးေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ ဘရားသခင်သည် သင့်အားေပးေတာ် မ ပီဟ

ဆိ၏။ ၂၅ ထိေကာင့်အချင်းလတိ့ သက်ေသြခင်း ှ ိ က ေလာ့။ ငါ့အား

မိန့်ေတာ်မသည်အတိင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ငါသည်ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပ၍ ယံြခင်း ှ ိ၏။ ၂၆

သိ့ေသာ်လည်းတစံတခေသာကန်းေပ မှာ သေဘာတင်၍ ပျက်ရမည်ဟေပါလဆိ၏။ ၂၇

တဆယ်ေလးရက်ေြမာက်ေသာေန့ ညဥ့်ေရာက် ေသာအခါ၊ ငါတိ့သည် အာ ဒိပင်လယ်တွင်

အရပ် ေလးမျက် ှ ာသိ့ လးလာသွားကစဥ်၊ သန်းေခါင်အချိန်၌ တစံတခေသာကမ်းအနီးသိ့

ေရာက်လသည်ဟ သေဘာ သားတိ့သည် ထင်မှတ်သြဖင့် ၊ ၂၈ ေရကိစမ်းလ င်

အလံ ှ စ်ဆယ် ှ ိသည်ကိ ေတွ့ က၏။ ထိမှစိးစည်းလွန်ြပန်လ င်၊ တဖန်ေရကိစမ်း၍

တဆယ်ငါးလံ ှ ိသည်ကိ ေတွ့ က၏။ ၂၉ ေကျာက်ကိ တိက်မိမည်စိးရိမ်ေသာေကာင့်

သေဘာပ့ဲမှ ေကျာက်ဆးေလးလက်ကိ ချ၍မိဃ်းလင်းပါ ေစဟ ဆေတာင်း က၏။ ၃၀

သေဘာသားတိ့သည် သေဘာကိ စွန့်သွားမည် ဟအ ကံ ှ ိသည် ှ င့်သေဘာဦးသိ့သွား၍

ေကျာက်ဆး ချဟန် ပလျက် သမန်ကိေလ ာ့စဥ်တွင်၊ ၃၁ ေပါလက၊ ဤသတိ့သည်

သေဘာေပ ၌ မေနလ င် သင်တိ့သည် ချမ်းသာမရ ိင် ကဟ တပ်မးမှ စ၍

စစ်သရဲတိ့အား ဆိ၏။ ၃၂ ထိအခါ စစ်သရဲတိ့သည် သမန် ကိးကိ ခတ်ြဖတ် ၍

ချလိက် က၏။ ၃၃ မိဃ်းလင်းလေသာအခါ အစာကိစားေစြခင်းငှါ ေပါလသည်

လအေပါင်းတိ့ကိတိက်တွန်းလျက်၊ သင်တိ့ သည် တဆယ်ေလးရက်ပတ်လံး ေြမာ်လင့် ၍

ယေန့ တိင်ေအာင်အစာမစားဘဲ ငတ်မွတ်လျက်ေနက၏။ ၃၄ ထိေကာင့်အစာစားကေလာ့။

စားလ င်ချမ်းသာ ရြခင်းအေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၃၅ သင်တိ့ဆံြခည်တပင်မ

မပျက်စီးရဟဆိ ပီးလ င်၊ ေပါလသည် မန့်ကိယ၍ ထိသများေ ှ ့၌ ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီး မှ မန့်ကိဖ့ဲ၍ စားေလ၏။ ၃၆ ထိသအေပါင်းတိ့သည်လည်း

စိတ်သက်သာ ြခင်း ှ ိ၍ အစာကိ စား က၏။ ၃၇ ထိသေဘာ၌ပါေသာ သများတိ့သည်

အေရ အတွက်အားြဖင့် ှ စ်ရာခနစ်ကျိပ်ေြခာက်ေယာက် ှ ိသတည်း။ ၃၈ ဝစွာစား ပီးမှ

ဆန်စပါးကိပင်လယ်ထဲသိ့ ပစ်ချ၍သေဘာကိ ေပါ့ေစက၏။ ၃၉ မိဃ်းလင်းေသာအခါ

ထိအရပ်ကိ မသိေသာ် လည်း၊ ေထာင်ေကွတ့ခ၌သေဘာဆိပ် ှ ိသည်ကိ ြမင်ေသာေကာင့် ၊

သေဘာကိ အထဲသိ့ သွင်း ိင်လ င် သွင်းမည်ဟ အ ကံ ှ ိ က၏။ ၄၀ ေကျာက်ဆးတိ့ကိ

လတ်၍ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချလိက် ပီးမှ တက်မတိ့ကိ ဆိင်းေသာ ကိးများကိ ြဖည်၍၊

ွက်ကိေလ၌ြဖန့်ဖွင့်လျက် ကမ်းနားသိ့ တိက်သွား က၏။ ၄၁ ေရဆိင်ရာသိ့ေရာက်လ င်၊

သေဘာကိ ေသာင်ေပ မှာ တင်ေစ၍ ဦးမလပ်ဘဲေနသြဖင့် ပ့ဲကိလိင်းတံပိး ိက်ေသာေကာင့်

ကျိုး၏။ ၄၂ ထိအခါ အကျဥ်းခံေသာသတိ့သည် ကန်းသိ့ ကး၍ ေြပးမည်ကိ

စိးရိမ်ေသာေကာင့် စစ်သရဲတိသ့ည် သတ်မည်ဟအကံ ှ ိ က၏။ ၄၃တပ်မးသည်ေပါလကိ

ချမ်းသာေစြခင်းငှါ အလိ ှ ိသြဖင့် ၊ စစ်သရဲတိ့၏အ ကံကိြမစ်တား၍၊ ကး ိင်ေသာ

သတိ့သည် အရင်ဆင်း၍ ကန်းသိ့ သွားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၄၄ ကင်းေသာသတိ့သည်

ပျဥ်ြပားမှစ၍ သေဘာ တန်ဆာများကိ စီးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ စီရင်ေလ၏။ ထိသိ့

လအေပါင်းတိ့သည် ေဘး ှ င့် လွတ်၍ ကန်းေပ သိ့ ေရာက်က၏။

၂၈ ကန်းေပ သိ့ ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိကန်းကား ေမလိေတကန်းြဖစ်သည်ကိ

သိက၏။ ၂ မိဃ်း ွာ၍ ချမ်းေသာေကာင့်လ ိင်းတိ့သည် မီးေမွး ပီးလ င်၊

ငါတိအ့ေပါင်းကိ လက်ခံ၍ အထးသြဖင့် ေကျးဇး ပက၏။ ၃ ေပါလသည် ထင်းကိစသိမ်း၍

မီးေပ မှာ ထည့် စဥ်တွင်၊ ေ မဆိးသည်မီးေငွထဲ့ကထွက်၍ ေပါလ၏ လက်ကိ

တွယ်လျက်ေန၏။ ၄ ထိလ ိင်းတိ့သည်ြမင်လ င်၊ ဤလကား၊ လ အသက်ကိ သတ်ေသာသ

အမှန်ြဖစ်၏။ ပင်လယ်ေဘးမှ လွတ်ေသာ်လည်း၊ အသက် ှ င်ေစြခင်းငှါ တရားသည်

အခွင့် မေပးဟ အချင်းချင်းဆိ က၏။ ၅ ေပါလသည်ေ မကိ မီးထဲသိ့ခါချ၍ အဘယ်

ေဘးမ မသင့် ။ ၆ သသည်တကိယ်လံးေရာင်မည်၊ တခဏြခင်း တွင်လဲ၍ေသမည်ဟ

ထိသတိ့သည်ကာြမင့် စွာ င့ံလင့် ေသာ်လည်း၊ သ၌မေကာင်းေသာအြပစ်တစံတခကိမ

မြမင်လ င် သေဘာေြပာင်းလဲ၍ ဤသကားနတ် ဘရား ြဖစ်သည်ဟ ဆိက၏။ ၇

ထိအရပ် ှ င့် မနီးမေဝးပဗလိအမည် ှ ိေသာကန်းသ ကီး၏ ေနရာ ှ ိ၏။ ထိသ ကီးသည်

ငါတိ့ကိလက်ခံ ၍၊ သံးရက်ပတ်လံး ေကာင်းမွန်စွာ လပ်ေကး ပစေလ၏။ ၈

ပဗလိမင်း၏အဘသည်ဖျားနာ ှ င့် ဝမ်းကျေသွးသွန်နာစဲွ၍၊ တံးလံးေနသည်ကိ ေပါလဝင်၍

ဆေတာင်း ပီးမှ၊ သအ့ေပ ၌ လက်တင်၍ အနာကိ ငိမ်းေစ၏။ ၉ဤသိ့ ပေသာေကာင့် ၊

ထိကန်း၌ အနာေရာဂါစဲွေသာ အြခားသ ှ ိသမ တိ့သည် လာ၍ ချမ်းသာြခင်းကိ ရက၏။

၁၀ ထိသတိ့သည် များစွာေသာ လက်ေဆာင်တိ့ကိ ေပး၍ ၊ ငါတိ့သည် လင့် ြပန်ေသာအခါ၊

ရိကာများကိ လည်း သေဘာေပ သိ့ တင်က၏။ ၁၁ သံးလလွန်လ င်၊ နတ်သားအြမာတိ့၏

ပ်တ ပါေသာ ထိကန်း၌ ေဆာင်းကာလပတ်လံးေနခ့ဲဘးေသာအာေလဇ ိသေဘာကိ

ငါတိ့သည် စီးြပန်၍၊ ၁၂ သရကတ် မိသိ့့ဆိက်လ င် သံးရက်ေနက၏။ ၁၃

ထိ မိမှ့လင့် ြပန်၍ ဝိက်သွားသြဖင့် ၊ ေရဂျုန် မိ ့ သိ့ေရာက်၍ တရက်ေန ပီးမှ

ေတာင်ေလလာေသာ ေကာင့် ၊ ှ စ်ရက်တွင်ေပါတေယာလိ မိသိ့့ေရာက်က၏။ ၁၄ ထိ မိ ့၌

ညီအစ်ကိအချို ့တိ့ကိေတွ့၍ ခနစ်ရက် ေနကပါဟ သတိ့သည်ေတာင်းပန်သည်

အတိင်းေန ပီးမှ၊ ေရာမ မိသိ့့ ခရီးသွား က၏။ ၁၅ ေရာမ မိသ့ားညီအစ်ကိတိ့သည်

ငါတိ့လာေကာင်းကိ ကားသိလ င်၊ ခရီးဦး ကိ ပအ့ံေသာငှါ အချို ့တိ့ သည်

အပိေဈးတိင်ေအာင်၎င်း၊ အချို တိ့့သည် သံးစရပ်တိင်ေအာင်၎င်းလာက၏။ ေပါလသည်

ထိသတိ့ကိ ြမင်လ င်၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍ စိတ်သက်သာြခင်းသိ့

ေရာက်ေလ၏။ ၁၆ ေရာမ မိသိ့့ေရာက်ကေသာအခါ တပ်မးသည် အကျဥ်းခံေသာသတိ့ကိ

ကိယ်ရံေတာ်မး၌ အပ်ေလေသာ်၊ ေပါလသည်မိမိကိ ေစာင့် ေသာစစ်သရဲတေယာက် ှ င့်

အတမိမိအလိအေလျာက်ေနရေသာ အခွင့် ကိရ၏။ ၁၇ သံးရက်လွန်ေသာအခါ၊

ေပါလသည် ယဒလ အ ကီးအကဲတိ့ကိ ေခ ၍စေဝးေစ ပီးလ င်၊ ညီအစ်ကိတိ၊့

အက ်ပ်သည်ယဒလမျိုးကိ မြပစ်မှား၊ မိစဥ်ဘဆက် ကျင့် ေသာထံးတမ်းကိ

မပယ်ေသာသြဖစ်လျက်ပင်၊ ေယ ှ လင် မိသ့ားတိ့သည် အက ်ပ်ကိ အကျဥ်းထား၍
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ေရာမလတိ့ လက်သိ့ အပ်လိက်က၏။ ၁၈ ေရာမလတိ့သည် အက ်ပ်ကိစစ်ေကာ ပီးမှ၊

ေသထိက်ေသာ အြပစ်တစံတခကိမ မေတွသ့ြဖင့် လတ်ြခင်းငှါအလိ ှ ိ က၏။

၁၉ ထိအလိကိယဒလတိ့သည် ဆီးတားေသာအခါ၊ ကဲသာဘရင်၏

အယေတာ်ခံပါမည်ဟအက ်ပ် ဆိရ၏။ ထိသိ့ဆိေသာ် အမျိုးသားချင်းတိ့ကိ

အြပစ်တင်စရာ တစံတခ ှ ိေသာေကာင့် ဆိသည်မဟတ်။ ထိေကာင့် သင်တိ့ကိြမင်၍

တ်ဆက်ြခင်းငှါ အက ်ပ်ေခ ပါ ပီ။ ၂၀ ဣသေရလအမျိုး၏ေြမာက်လင့် ရာ

အတွက်ေကာင့် ၊ အက ်ပ်သည် ဤသံ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ခံရပါ၏ဟ

ေြပာဆိလ င်၊ ၂၁ ထိသတိ့က၊ သင်၏အေကာင်းကိ ကားလိက်ေသာစာကိ

ယဒြပည်မှအက ်ပ်တိ့မရက။ ထိြပည်မှ လာေသာ ညီအစ်ကိတိ့တွင် အဘယ်သမ သင်၌

အြပစ် ှ ိေ ကာင်းကိ မကားမေြပာပါ။ ၂၂ သိ့ေသာ်လည်း ဤဘာသာသည် အရပ်ရပ်တိ့၌

က့ဲရဲအ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ခံရေသာ ဘာသာြဖစ်သည်ကိ အက ်ပ်တိ့သိ ကသည်ြဖစ်၍

သင်၏အယဝါဒကိ သင်သည် ကိယ်တိင်ေတာ်ြပေသာစကားကိ အက ်ပ် တိ့သည်

နားေထာင်သင့်သည်ထင်ပါ၏ဟ ဆိကလင်၊ ၂၃ ေနရ့က်ကိချိန်းချက်၍

လများတိ့သည်ေပါလ တည်းခိရာ အရပ်သိ့ လာကသည် ှ ိေသာ်၊ ေပါလသည်

ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် အေကာင်းကိသက်ေသခံ သြဖင့် ၎င်း၊ ထိသတိ့သည်

ေယ ၏အေကာင်းများကိ ယံကည်ေစြခင်းငှါ၊ ေမာေ ှ ၏ပညတိကျမ်း ှ င့် အနာဂတိ

ကျမ်းတိ့ကိ အမီှ ပ၍ ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင် သြဖင့် ၎င်း၊ နံနက်အချိန်မှစ၍

ညအချိန်တိင်ေအာင်ထတ်ေသာ် ေဟာေြပာေလ၏။ ၂၄အချို တိ့့သည် ေပါလ၏စကားကိ

ယံက၏။ အချို ့တိ့သည် မယံဘဲေနက၏။ ၂၅ ထိသိ့အချင်းချင်းသေဘာကဲွြပား၍

သွား က၏။ သွား ကစဥ်တွင် ေပါလသည် စကားတခွန်းကိ ေြပာလိက် သည်မှာ၊

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ပေရာဖက် ေဟ ှ ာယအားြဖင့် မိန့်ေတာ်မချက်ဟမကား၊

၂၆သင်တိ့သည် ကားလျက်ပင်အနက်ကိ နား မလည်ဘဲ ကားကလိမ့်မည်။ ြမင်လျက်ပင်

အာ ံ မ ပဘဲ ြမင် ကလိမ့် မည်ဟ ထိလမျိုး ှ ိရာသိ့ သွား၍ေြပာေလာ့။ ၂၇အေကာင်းမကား၊

သတိ့မျက်စိမြမင်၊ နား မကား၊ စိတ် ှ လံးမသိ၊ အကျင့် မေြပာင်းလဲ သတိ့အနာ ေရာဂါကိ

ငါမ ငိမ်းေစရသည်တိင်ေအာင် သတိ့၏ စိတ် ှ လံးသည် မိက်လျက်၊ နားသည်ထိင်းလျက်၊

ကိယ်မျက်စိကိပိတ်လျက် ှ ိ က၏ဟငါတိ့ဘိးေဘးများအား ေလျာက်ပတ်စွာ မိန့်ေတာ်မ၏။

၂၈ ထိေကာင့် ဘရားသခင်၏ ကယ်တင်ေတာ်မ ြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ

တပါးအမျိုးသားတိ့အား ေပးလိက် သည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည်နားေထာင်မည်အရာကိ

သင်တိ့ သိမှတ် ကေလာ့ဟ၊ ၂၉ ေပါလေြပာဆိ ပီးမှ၊ ယဒလတိ့သည် သွား၍

အချင်းချင်းများစွာေသာ ေဆွးေ ွး ှ ီးေ ှ ာြခင်း ှ ိ က၏။ ၃၀ ထိေနာက်မှေပါလသည်

ှ စ် ှ စ်ပတ်လံး မိမိငှါးေသာ အိမ်၌ေနသြဖင့် ၊ မိမိထံသိ့လာေသာ သအေပါင်း

တိ့ကိ ဧည့် ခံ၍၊ ၃၁ အဘယ်သမ မြမစ်တားဘဲ၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်

အေကာင်းကိအတည့်အလင်းေဟာေြပာ၍၊ သခင်ေယ ခရစ်၏ အေကာင်းများကိ

သွန်သင်ြပသလျက်ေန၏။
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၁ လဇာတိအားြဖင်း ဒါဝိဒ်အမျိုးြဖစ်ေတာ်မ ထေသာ၊ ၂ ေသြခင်းမှထေြမာက်ေတာ်မ၍၊

၃ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်အားြဖင့် ၊ ၄ တန်ခိး ှ င့်တကွ ဘရားသခင်၏သားေတာ်

ထင် ှ ားြဖစ်ေတာ်မေသာ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်တည်း ဟေသာ မိမိသားေတာ်ကိ

အေကာင်း ပ၍ ဘရားသခင် သည် ေ ှ းကမိမိပေရာဖက်များအားြဖင့် ၊ သန့် ှ င်းေသာ

ကျမ်းစာ၌ ဂတိထားေတာ်မေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေစြခင်းငှါ၊

ေ ွးချယ်ခဲွထား၍ တမန်ေတာ်အရာ၌ ခန့်ထားေသာ ေယ ခရစ်၏

ကန်ငါေပါလသည်၊ ၅ ဘရားသခင်ချစ်ေတာ်မ၍၊ ၆ သန့် ှ င်းသအရာ၌

ခန့်ထားေသာ ေရာမ မိသ့ မိသ့ားအေပါင်းတိ့ကိ ကားလိက်ပါ၏။ ၇

သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင့် အထံေတာ်ကေကျးဇးေတာ် ှ င့်

ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ သခင်ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ်ကိ

အမီှ ပ၍ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် ယံကည် နားေထာင်ေစြခင်းငှါ။ ထိသခင်ထံ၌

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် တမန်ေတာ်အရာကိ ငါတိ့သည် ခံရက ပီ။ ထိသခင်ေခ

ထားေတာ် မေသာသင်တိ့သည်လည်း ထိလမျိုးတိ့၌ အပါ အဝင်ြဖစ် က၏။ ၈

သင်တိ့၏ယံကည်ြခင်းအရာသည် ေြမတြပင်လံး၌ အ ှံ ့အြပား ေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့ အေကာင်းေကာင့် ေယ ခရစ်အားြဖင့် ၊ ငါ၏ဘရား သခင်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ေ ှ းဦးစွာ ငါချီးမွမ်း၏။ ၉ ငါသည်သင်တိ့ကိ မြခားမလပ်ေအာက်ေမ့၍

အစဥ်မြပတ်ဆေတာင်းပဌနာ ပသည်ဟ သားေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာလျက်၊

အမေတာ်ကိ စိတ် ဝိညာဥ် ှ င့်တကွ ငါေဆာင် ွက်၍ ငါကိးကွယ်ေသာ ဘရားသခင်သည်

ငါ၏အသက်ေသခံြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ မကာမြမင့် မီှဘရားသခင်အလိေတာ်အားြဖင့်

အဆင်သင့် ၍၊ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါလာရေသာ အခွင့် တစံတခ ှ ိပါမည်အေကာင်း

ဆေတာင်းပဌာန ပ၏။ ၁၁သင်တိ့သည် မဲြမံခိင်ခ့ံမည့်အေကာင်း၊ ငါသည် သင်တိ့၌

ဝိညာဥ်ဆေကျးဇးတစံတခကိ အပ်ေပးြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ကိအလွန်ေတွ့ြမင်ချင်ပါ၏။

၁၂ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ငါ ှ င့်သင်တိ့သည် ယံကည်ေသာ အားြဖင့် အချင်းချင်း

အားရသက်သာြခင်းသိ့ ေရာက်က မည်အေကာင်းကိ ဆိလိသတည်း။ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါသည်အြခားေသာ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် အကျိုးကိရသက့ဲသိ့ သင်တိ့တွင်လည်း

အကျိုးတစံတခကိရြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့သွားမည်ဟ အဖန်ဖန်အ ကံ ှ ိေ ကာင်းကိ

သင်တိ့မသိဘဲေနေစြခင်းငှါ ငါအလိမ ှ ိ၊ ထိသိ့အ ကံ ှ ိေသာ်လည်း၊ ယခတိင်ေအာင်

ြမစ်တားေသာအေကာင်း ှ ိ၏။ ၁၄ ေဟလသလြဖစ်ေစ၊ လ ိင်းြဖစ်ေစ၊ ပညာ ှ ိြဖစ်ေစ၊

ပညာမ့ဲြဖစ်ေစ၊ လအမျိုးမျိုးတိ့၏ေကးသည် ငါ၌တင်လျက် ှ ိ၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်လ င်၊

ငါတတ် ိင်သမအတိင်း ေရာမ မိသ့ားြဖစ်ေသာ သင်တိ့အား ဧဝံေဂလိတရားကိ

ေဟာြခင်းငှါ ေစတနာစိတ် ှ ိ၏။ ၁၆ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားေကာင့် ၊

ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ။ အေကာင်းမကား၊ ထိတရားသည် ေ ှ ့ဦးစွာ၌ ယဒလ၊ ေနာက်၌

ေဟလသလ၊ ယံကည်သမ ေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ကယ်တင် ေစေသာ

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၇ အဘယ်သိ့ြဖစ်သနည်းဟမကား၊ ေြဖာင့် မတ်

ေသာသသည် ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့်မည် ဟကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ၊

ယံကည်ြခင်း၌ တည်ေသာဘရားသခင်၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားသည်၊

ယံကည်ြခင်းအဘိ့အလိငှါ ဧဝံေဂလိတရားအားြဖင့် ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။

၁၈ သမာတရားကိအဓမြဖင့် ဆီးတား ှ ိပ်စက်ေသာ သတိ့ ပတတ်ေသာ

ဘရားမ့ဲေနြခင်းအမ၊ တရားကိ လွန်ကျူးြခင်း အမအမျိုးမျိုးတိ့ တဘက်၌ဘရားသခင်၏

အမျက်ေတာ်သည်ေကာင်းကင်မှ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။ ၁၉အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊

သိအပ်ေသာ ဘရားသခင်၏ အေကာင်းအရာတိ့သည် သတိ့တွင် ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။

ဘရားသခင်သည် သတိ့အား ြပေတာ်မ ပီ။ ၂၀ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အရာများကိ ေထာက် သြဖင့် ၊ ထာဝရတန်ခိးေတာ် ှ င့်

ထာဝရအြဖစ်ေတာ်တည်းဟေသာ မျက်ြမင်မရေသာ ဘရားသခင်၏ အရာတိ့သည်

ကမာတည် သည်ကာလမှ စ၍ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ က၏။ ထိေကာင့်သတိ့သည်

ကိယ်အြပစ်ကိ မဖံး ိင်ရာ။ (aïdios g126) ၂၁ အေကာင်းမကား၊

ထိသတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ သိလျက်ပင်၊ ဘရားသခင်ကိချီးမွမ်းသင့်သည်

အတိင်း မချီးမွမ်းေကျးဇးေတာ်ကိလည်း မသိမမှတ်၊ အချည်း ှ ီး ေတွးဆြခင်း၊

သတိမ ှ ိေသာစိတ် ှ လံးကိ မိက်မဲြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၂၂ ပညာ ှ ိေယာင်ေဆာင်လျက် ှ င့်

လမိက်အရာ၌ တည်ကသည် ြဖစ်၍၊ ၂၃ မေဖါက်ြပန်မပျက်စီး ိင်ေသာ ဘရားသခင်၏

ဂဏ်ေတာ်ကိပယ်လျက်၊ ေဖါက်ြပန်ပျက်စီးတတ်ေသာ လ၏ ပ်တ၊ သားငှက်အစ ှ ိေသာ

တွားတတ်ေသာ တိရစာန်၏ ပ်တကိ ဘရားသခင်အရာ၌ ချီးေြမာက် က၏။ ၂၄

ထိေကာင့်သတိ့သည် မိမိတိ့ကိယ်ကာယ၏ အသေရကိ အချင်းချင်း တ်ချမည်အေကာင်း၊

ဘရား သခင်သည် သတိ့ကိသတိ့၏ ကိေလသာစိတ်ညစ် းြခင်း လက်သိ့

အပ်လိက်ေတာ်မ၏။ ၂၅သတိ့သည် မှန်ေသာဘရားသခင့်အရာ၌ အမှားကိထားလျက်၊

ဖန်ဆင်းတတ်ေသာ သခင်ကိပယ်၍ ဖန်ဆင်းအပ်ေသာအရာကိ ဝတ် ပကိးကွယ်ေသာသ

ြဖစ် က၏။ ထိသခင်သည် ထာဝရမဂလာ ှ ိေတာ်မ၏။ အာမင်။ (aiōn g165) ၂၆

ထိသိ့ ပကေသာေကာင့် ဘရားသခင်သည် သတိ့ကိ ှ က်ေကာက်ဘွယ်ေသာ

ကိေလသာလက်သိ့ အပ်လိက်ေတာ်မ၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ မိန်းမတိ့သည်

ပကတိထံးစံကိစွန့်၍၊ ပကတိ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက် ထံးစံကိ လိက် က၏။ ၂၇

ထိအတ၊ ေယာက်ျားတိ့သည်လည်း မိန်းမ ှ င့် ဆက်ဆံြခင်း ပကတိထံးစံကိစွန့်၍

အချင်းချင်းကိေလ သာစိတ်ပေလာင်သြဖင့် ၊ ှ က်ေကာက်ဘွယ်ေသာအမကိ

ေယာက်ျားချင်း ပလျက်၊ မိမိတိ့ မှားယွင်းြခင်း ှ င့် အေလျာက် မိမိတိ့အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရက၏။

၂၈ ထိသတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ မသိမမှတ်လိသည်ြဖစ်၍၊ မေလျာက်ပတ်ေသာ

အမကိ ပေစမည် အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည် သတိ့ကိ ေမာဟလက်သိ့

အပ်လိက်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ၂၉ သတိ့သည်အလံးစံေသာ အဓမကျင့် ြခင်း၊

မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပြခင်း၊ ဆိးညစ်ြခင်း၊ ေလာဘ လွန်ကျူးြခင်း၊ မနာလိြခင်း၊

ြငူစြခင်း၊ လအသက်ကိ သတ်ြခင်း၊ ရန်ေတွ့ြခင်း၊ လှည့် ြဖားြခင်း၊ သတပါးကိ

ြမင်ပျင်းြခင်းတိ့ ှ င့် ြပည့် စံေသာသ၊ ေချာစားေသာသ၊ ၃၀ ဆဲေရးေသာသ၊

ဘရားသခင်ကိမန်းေသာသ၊ ကမ်းတမ်းေသာသ၊ မာနေထာင်လားေသာသ၊ ဝါ ကား ေသာသ၊

မတတ်ေကာင်းေသာ အတတ်ကိစီရင်ေသာသ၊ မိဘစကားကိ နားမေထာင်ေသာသ၊

သတိမ ှ ိေသာသ၊ သစာပျက်ေသာသ၊ ၃၁ မိဘသားမယားစသည်တိ့ကိ မချစ်ေသာသ၊

ရန် ငိးထားေသာသ၊ သနားြခင်း က ဏာစိတ်မ ှ ိေသာ သြဖစ်က၏။ ၃၂ ထိသိ့

ကျင့် ေသာသတိ့သည် ေသြပစ်ကိခံထိက်သည်ဟဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေကာင်းကိ

ထိသတိ့ သည် သိလျက်ပင် ကိယ်တိင်ကျင့်သည်သာမက၊ ထိသိ့ ကျင့် ေသာသတိ့၌

အားရဝမ်းေြမာက်က၏။

၂ သတပါးကိ စစ်ေကာစီရင်တတ်ေသာသ၊ သင်သည်ကိယ်အြပစ်ကိ မဖံး ိင်ရာ။

အေကာင်းမကား၊ သင်သည်စစ်ေကာစီရင်ေသာ အမကိပင် ကိယ်တိင် ပသည်ြဖစ်၍၊

သတပါးကိ စစ်ေကာစီရင်သည်တွင် ကိယ်အြပစ် ှ ိေ ကာင်းကိ စီရင်ဆံးြဖတ်ရာေရာက်၏။

၂ဘရားသခင်သည် ထိသိ့ ပေသာသတိ့ကိ စီရင်ေတာ်မြခင်း အရာသည် သမာတရား ှ င့်

ညီသည်ကိ ငါတိ့သိ က၏။ ၃ ထိသိ့ေသာအမကိကိယ်တိင် ပလျက်ပင်၊

သတပါး ပသည်ကိ စစ်ေကာစီရင်ေသာသ၊သင်သည် ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မြခင်း ှ င့်

လွတ်မည်ဟ ထင်မှတ် သေလာ။ ၄ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင့် ကိ

ေနာင်တလမ်းသိ့ ေသွးေဆာင်သည်ကိ မသိမမှတ်ဘဲ၊ ကယ်ဝစွာ ေကျးဇး ပေတာ်မြခင်း၊

သည်းခံေတာ်မြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ေတာ်မြခင်းတိ့ကိ မထီမ့ဲြမင် ပသေလာ။ ၅

ထိသိ့ ပလ င် စိတ်ခိင်မာ၍ ေနာင်တမရသည် ှ င့်အညီ ေဒါသေနတ့ည်းဟေသာ

ဘရားသခင်၏ တရားေတာ်ထင် ှ ားေသာေန့၌ ကိယ်ခံစရာဘိ့ အမျက်ေဒါသကိ

ဆည်းပးသေလာ။ ၆ ဘရားသခင်သည် လအသီးသီးတိ့အား မိမိတိ့ အကျင့် ှ င့်

အေလျာက်အကျိုးအြပစ်ကိ ဆပ်ေပးေတာ် မလတ့ံ၊ ၇ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ အ မဲကျင့် ၍၊

ဘန်း အသေရကိ၎င်း၊ မေဖါက်ြပန်ေသာဇာတိကိ၎င်း၊ ှ ာေသာ သတိ့အား

ထာဝရအသက်ကိ ေပးေတာ်မလတ့ံ၊ (aiōnios g166) ၈ ြငင်းဆန်ေသာသေဘာ ှ ိ၍၊

သမာတရားကိ နားမေထာင်ဘဲ မတရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသတိ့ကိကား၊ ြပင်းစွာေသာ

ေဒါသအမျက်ထွက်ေတာ်မလတ့ံ၊ ၉ ေ ှ းဦးစွာ၌ ယဒလ၊ ေနာက်၌ေဟလသလ၊

ဆိးညစ်ေသာအမကိ ပေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ကီးစွာ ေသာ ဆင်းရဲဒကေဝဒနာကိ

ခံရကလတ့ံ၊ ၁၀ ေ ှ းဦးစွာ၌ယဒလ၊ ေနာက်၌ေဟလသလ၊ ေကာင်းေသာ
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အကျင့် ကိကျင့် ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ဘန်းအသေရချမ်းသာကိ ခံစားရကလတ့ံ။ ၁၁

ဘရားသခင်သည် အဘယ်သ၏မျက် ှ ာကိ မ မှတ်ေတာ်မမ။ ၁၂ ပညတ်တရားကိ

မသိဘဲြပစ်မှားေသာ သတိ့သည် ပညတ်တရားမ့ဲပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်ကလိမ့်မည်။

ပညတ်တရားကိ သိလျက်ပင်ြပစ်မှားေသာ သတိ့သည် ပညတ်တရား၏စီရင်ြခင်းကိ

ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၃ အေကာင်းမကား၊ တရားနာေသာသသည် ဘရားသခင်ေ ှ ့၌

ေြဖာင့် မတ်သည်မဟတ်။ တရားကိ ကျင့် ေသာသသာလင် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၄ သာသနာပလတိ့သည် ပညတ်တရားေတာ်ကိ မသိဘဲ၊

ကိယ်အလိအေလျာက်တရားေတာ်ကိကျင့် ေသာအခါ၊ သတိ့သည် ပညတ်တရားေတာ်ကိ

မသိဘဲ၊ ကိယ်ကျင့်တရားကိ အမီှ ပသြဖင့် ၎င်း၊ ၁၅ ကိယ်ကိ ကိယ်သိေသာစိတ် ှ လံးသည်

သက်ေသခံသြဖင့် ၎င်း၊ အချင်းချင်းေဆွးေ ွးဆင်ြခင်၍ အြပစ်တင်လျက်၊

လတ်လျက်ေနသြဖင့် ၎င်း၊ မိမိတိ့စိတ် ှ လံးထဲ၌ မှတ်သားေသာ တရား၏အကျိုးကိ

ထင် ှ ားစွာ ြပက၏။ ၁၆ ငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားအတိင်း၊ ဘရားသခင်သည်

ေယ ခရစ်အားြဖင့် လတိ့၏ မထင် ှ ား ေသာ အမအရာတိ့ကိ စစ်ေကာ

စီရင်ေတာ်မေသာေန့၌ ထိသိ့စီရင်ေတာ်မလတ့ံ။ ၁၇သင်သည် ယဒလဟသမတ်ြခင်းကိ

ခံေသာသ၊ ပညတ်တရားေတာ်ကိ ကိးစားေသာသ၊ ဘရားသခင်ကိ အမီှ ပ၍

ဝါ ကားေသာသ၊ ၁၈အလိေတာ်ကိသိေသာသ၊ ပညတ်တရားေတာ်ကိ ေလ့ကျက်သြဖင့်

ြခားနားေသာအရာတိ့ကိ ပိင်းြခားထား တတ်ေသာသြဖစ်သည် ှ င့် ၊ ၁၉လကန်းတိ့အား

လမ်းြပေသာသ၊ ေမှာင်မိက်၌ ေနေသာသတိ့ကိ လင်းေစေသာသ၊ ၂၀ လမိက်တိ့ကိ

ဆံးမတတ်ေသာသ၊ သငယ်တိ့ကိ နည်းေပးေသာသ၊ ပညတ်တရားေတာ်အားြဖင့် ပညာကိ

၎င်း၊ သမာတရားကိ၎င်းရိပ်မိေသာသြဖစ်သည်ဟ၍၊ ကိယ်ကိထင်မှတ်တတ်သည်မှန်လ င်၊

၂၁ သတပါးကိဆံးမလျက်ပင်ကိယ်ကိ မဆံးမသေလာ။ သ့ဥစာကိ

မခိး ှ င့်ဟတရားေဟာလျက်ပင် ကိယ်တိင်ခိးသေလာ။ ၂၂ သမ့ယားကိ

မြပစ်မှား ှ င့်ဟဆိလျက်ပင် ကိယ်တိင်ြပစ်မှားသေလာ။ ပ်တကိစက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာလျက် ပင်

ဗိမာန်ေတာ်ကိ လယဖျက်ဆီးသေလာ။ ၂၃ ပညတ်တရားေတာ်ကိအမီှ ပ၍

ဝါ ကားလျက်ပင် ထိတရားကိ လွန်ကျူး၍ ဘရားသခင်၏ ဂဏ် အသေရေတာ်ကိ

တ်ချသေလာ။ ၂၄ အေကာင်းမကား၊ ကျမ်းစာ၌ လာသည် ှ င့်အညီ၊

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သင်တိ့အကျင့် ကိ ေထာက်၍ ဘရားသခင်၏နာမေတာ်ကိ

က့ဲရဲတ့တ်က၏။ ၂၅သင်သည်ပညတ်တရားကိ ကျင့်လ င်၊ အေရဖျားလီှးြခင်းအားြဖင့်

အကျိုး ှ ိ၏။ ပညတ်တရားကိ လွန်ကျူးလ င်၊ သင်၏အေရဖျားလီှးြခင်းသည် အေရဖျား

မလီှးဘဲြဖစ်ြပန်၏။ ၂၆ ထိမှတပါး၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာသ သည်တရား၌

ပါေသာပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ ထိသ၏အေရဖျားမလီှးဘဲ အြဖစ်ကိ

အေရဖျားလီှးြခင်း အြဖစ်က့ဲသိ့ မှတ်ရသည်မဟတ်ေလာ။ ၂၇ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

မခံေသာသသည်လည်း ကိယ်အလိအေလျာက်ပညတ်တရားကိ ကျင့်လ င်၊

ကျမ်းစာ ှ င့်အေရဖျားလီှးြခင်း ှ ိလျက်ပင် ပညတ်တရားကိ လွန်ကျူးေသာသင်ကိ

တရားေတွ့၍ အ ံ းခံေစမည် မဟတ်ေလာ။ ၂၈အေကာင်းမကား၊ အြပင်အားြဖင့်သာ

ယဒလြဖစ်ေသာသသည် ယဒလမှန်မဟတ်။ အြပင်အားြဖင့်သာ ကိယ်အသား

အေရဖျားလီှးြခင်းသည် အေရဖျားလီှးြခင်း အမှန် မဟတ်။ ၂၉ အတွင်းအားြဖင့်

ယဒလြဖစ်ေသာသသည် ယဒလမှန်၏။ အေရဖျားလီှးြခင်းလည်း ကျမ်းေဟာင်း

တရားအားြဖင့် မဟတ်ဘဲ၊ ဝိညာဥ်ေတာ်တရားအားြဖင့် စိတ် ှ လံး ှ င့် စပ်ဆိင်၏။

ထိသိ့အေရးဖျားလီှးြခင်းကိ ခံေသာသ၏အချီးအမွမ်းသည် လအလိ ှ င့် မဆိင်၊

ဘရားသခင့်အလိေတာ် ှ င့် ဆိင်သတည်း။

၃ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊ ယဒလသည်အဘယ်သိ့သာသနည်း။ အေရဖျား လီှးြခင်းအားြဖင့်

အဘယ်အကျိုး ှ ိသနည်း။ ၂ အေထွေထွေသာ အကျိုးများစွာ ှ ိ၏။

ထးြမတ်ေသာ အကျိုးဟမကား၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံေသာ ယဒတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်များကိ ခံရက၏။ ၃ သတိ့တွင် အချို ့မယံေသာ်လည်း၊

အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိသနည်း။ သတိ့မယံဘဲေနြခင်းအရာသည် ဘရားသခင်၏သစာေတာ်ကိ

ဖျက် ိင်သေလာ။ ၄ မဖျက် ိင်ရာ။ သိ့ြဖစ်၍မိန့်ေတာ်မချက်သည် ေြဖာင့် ပါ၏။

တရားစီရင်ေသာအခါ ေအာင်ြမင်ေတာ်မ၏ ဟ ကျမ်းစာ၌လာသည် ှ င့်အညီ၊

လခပ်သိမ်းတိ့သည် သစာပျက်ေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ သစာေတာ်သည်

တည်ေစသတည်း။ ၅ ငါတိ့၏ မတရားေသာအမသည် ဘရားသခင်၏

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစလ င်၊ အဘယ် သိ့ဆိရသနည်း။

ဘရားသခင်သည် ဒဏ်ေပးေတာ်မလ င်၊ မတရားေသာအမကိ ပေတာ်မသေလာ။

ထိသိ့ဆိေသာ် လသေဘာအတိင်း ငါဆိသတည်း။ ၆ ထိသိ့မဟတ်ရာ။

ဟတ်လ င်ေလာကသားတိ့ကိ အဘယ်သိ့ စစ်ေကာစီရင်ေတာ်မမည်နည်း။ ၇

ထိမှတပါးငါသည် သစာပျက်ေသာအားြဖင့် ဘရားသခင်၏ သစာေတာ်သည်

ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ တိးပွါးေစလ င်၊ ငါ့ကိ အြပစ် ှ ိေသာသက့ဲသိ့ အဘယ်ေကာင့်

စီရင်ေသးသနည်းဟ၍ ေမးြပန်လ င်၊ ၈ ေကာင်းေသာအကျိုး ှ ိေစြခင်းငှါ မေကာင်းေသာ

အကျင့် ကိ ကျင့် ကကန်အ့ံဟ လအချို ့တိ့သည် ငါတိ့ကိ က့ဲရဲလ့ျက်၊ ငါတိ့စကား

ကိြပန်ေြပာသည်အတိင်း ဆိဦးမည်ေလာ။ ထိသိ့ဆိေသာသတိ့သည် ကိယ်အြပစ် ဒဏ်ကိ

ခံထိက် က၏။ ၉ ထိသိ့ြဖစ်လ င် အဘယ်သိ့နည်း။ ငါတိ့သည် ြမတ်သေလာဟ

ေမးြပန်ေသာ်။ အလင်းမြမတ်။ အေကာင်းမကား၊ ယဒလ၊ ေဟလသလအေပါင်းတိ့သည်

အြပစ် ှ ိေ ကာင်းကိ အထက်ြပခ့ဲ ပီ။ ၁၀ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသမ ှ ိ၊

တေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၁ နားလည်ေသာသမ ှ ိ၊ ဘရားသခင်ကိ ှ ာေသာ သမ ှ ိ။ ၁၂

လအေပါင်းတိ့သည် လမ်းလဲွ က ပီ။ တညီတ ွတ်တည်း အသံးမရေသာသြဖစ်က ပီ။

ေကာင်းေသာ အကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသမ ှ ိ၊ တေယာက်မ မ ှ ိ။ ၁၃

သတိ့၏လည်ေချာင်းသည် ဖွင့်ထားေသာ သချုင်းတွင်းြဖစ်၏။ သတိ့သည်လ ာ ှ င့်

လှည့် စားတတ် က၏။ သတိ့ တ်ခမ်းအထဲမှာ ေ မဆိး အဆိပ် အေတာက် ှ ိ၏။ ၁၄

သတိ့ တ်သည် ကျိန်ဆဲေသာစကား၊ ကမ်းတမ်းေသာစကား ှ င့် ြပည့်ဝ၏။ ၁၅

သတိ့ေြခသည်လအသက်ကိ သတ်ြခင်းငှါ လျင်ြမန်၏။ ၁၆ သတိ့သွားရာလမ်း၌

ပျက်စီးြခင်း၊ ဒက ဆင်းရဲြခင်း ှ ိ၏။ ၁၇ ချမ်းသာလမ်းကိသတိမ့သိက။ ၁၈ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ရ့ေသာ အေကာင်း သည် သတိ့မျက်စိ၌ မထင်ဟကျမ်းစာလာသတည်း။ ၁၉

ပညတ်တရား၌ ပါသမ ေသာစကားတိ့သည် ပညတ်တရားကိ ခံေသာသတိ့ ှ င့်

စပ်ဆိင်သည်ကိ ငါတိ့ သိ က၏။ ထိသိ့ြဖစ်၍၊ ေလာကီသားအေပါင်းတိ့သည်

စကားတခွန်းကိမ မေြပာ ိင်ဘဲ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ အြပစ်တင်ေသာသြဖစ်က၏။ ၂၀

ထိသိ့ပညတ်တရားသည် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ထင် ှ ားေစသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ အဘယ်သမ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

မေရာက်ရာ။ ၂၁ ယခမကား၊ ပညတိကျမ်း ှ င့် အနာဂတိကျမ်း တိ့သည်

သက်ေသခံသည် ှ င့်အညီ၊ ပညတ်တရား ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာ ဘရားသခင်၏

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားတည်းဟေသာ၊ ၂၂ ေယ ခရစ်ကိ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ၊

ယံ ကည်ေသာသအေပါင်းတိ့အဘိ့ြဖစ်၍၊ ထိသအေပါင်းတိ့ အေပ သိ့ေရာက်ေသာ

ဘရားသခင်၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရားသည် ထင် ှ ားခ့ဲ ပီ။ ြခားနားြခင်းအလင်းမ ှ ိ။ ၂၃

အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ လအေပါင်းတိ့သည် ဒစ ိက်ကိ ပ၍ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌

အသေရ ပျက်က ပီ။ ၂၄ ေယ ခရစ်ေ ွး တ်ေတာ်မေသာအားြဖင့် အဘိးကိ မေပးဘဲ

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်ရက၏။ ၂၅

ဘရားသခင်သည် သည်းခံေတာ်မ၍၊ ၂၆ လွန်ခ့ဲ ပီးေသာဒစ ိက်အြပစ်များကိ မှတ်ေတာ်

မမရာတွင်၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ယခကာလ၌

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစ၍၊ ေယ ကိယံကည်ေသာသတိ့၏အြပစ်ကိ

လတ်ေတာ်မေသာ်လည်း၊ တရားသြဖင့် ပေတာ်မြခင်းငှါ၎င်း၊ ေယ ခရစ်၏အေသွးေတာ်ကိ

ယံကည်ြခင်း အားြဖင့် ၊ ထိခရစ်ေတာ်ကိ အြပစ်ေြဖစရာအေကာင်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ခန့်ထားေတာ်မ ပီ။ ၂၇ သိ့ြဖစ်လ င် ဝါ ကားစရာ အေကာင်းကား အဘယ်သိ့နည်းဟ

ေမးေသာ်၊ ဝါ ကားစရာအေကာင်းကိ ပယ် ပီးအဘယ်တရားအားြဖင့် ပယ်သနည်း။ အကျင့်

တရားအားြဖင့် ပယ်သေလာ။ အကျင့်တရားအားြဖင့် ပယ်သည်မဟတ်။

ယံကည်ြခင်းတရားအားြဖင့် ပယ် ပီ။ ၂၈ ထိေကာင့်လမည်သည်ကား၊ ပညတ်တရား၏

အကျင့် မ ှ ိဘဲ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်တတ်သည်ဟယရ၏။ ၂၉

ဘရားသခင်သည် ယဒလတိ့၏ဘရားသာ ြဖစ်ေတာ်မသေလာ။ တပါးအမျိုးသားတိ့၏

ဘရားြဖစ် ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ ဟတ်ေပ၏။ တပါးအမျိုးသား တိ့၏ ဘရားလည်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၀ အေကာင်းမကား၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံေသာသ ှ င့် မခံေသာ
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သ ှ စ်ဦးကိယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာ၌တည်ေစေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်တဆတည်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့သည်

ပညတ်တရားကိ ပယ်ကသေလာ။ အလင်းမပယ်၊ သာ၍ တည်ေစက၏။

၄ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊ ငါတိ့အဘအာြဗဟံသည် ဇာတိ ပကတိအားြဖင့်

အဘယ်အကျိုးကိရသနည်း။ ၂ အာြဗဟံသည် အကျင့်အားြဖင့်

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ေရာက်သည်မှန်လ င် ဝါ ကားစရာအေကာင်း ှ ိ၏။

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ထိသိ့မဟတ်။ ၃ ကျမ်းစာ၌ အဘယ်သိ့လာသနည်း။

အာြဗဟံသည်ဘရားသခင်ကိ ယံကည်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏ ယံကည်ြခင်းကိ

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းက့ဲသိ့ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၄ အကျင့် ှ ိေသာသမည်သည်ကား၊

ေကျးဇးအားြဖင့်အကျိုးကိ ခံရသည်မဟတ်။ ခံထိက်ေသာ အားြဖင့် ခံရ၏။ ၅

အကျင့် မ ှ ိေသာသမည်သည်ကား၊ မတရားေသာသ၏အြပစ်ကိေြဖေသာသကိ

ယံကည်လင်၊ သ၏ယံကည်ြခင်းကိ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းက့ဲသိ့ မှတ်လျက် ှ ိ၏။ ၆ ထိအတ၊

ဘရားသခင်သည် အကျင့် ကိ မေထာက်ဘဲလျက်ေပးေတာ်မေသာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ

ရေသာ သ၏မဂလာကိ ဒါဝိဒ်သည် ရည်မှတ်၍ ဆိသည်ကား၊ ၇ အြပစ်မှလတ်ြခင်း၊

ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ဖံးအပ်ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ သတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၈

ထာဝရဘရားအြပစ်တင်ေတာ်မြခင်း ှ င့် လွတ်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏ဟ

ေြပာဆိသတည်း။ ၉ အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံေသာ သတိ့သာလ င် ထိမဂလာကိ

ရကသေလာ။ သိ့မဟတ်အေရဖျားလီှးြခင်း ကိမခံေသာ လတိ့သည်လည်း ရကသေလာ။

အဘယ်ေကာင့် ေမးသနည်းဟမကား၊ ယံ ကည်ြခင်းကိ အာြဗဟံ၌ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းက့ဲသိ့

မှတ်သည်ဟ ဆိက၏။ ၁၀ ထိသိဆိ့ေသာ်အဘယ်သိ့ မှတ်သနည်း။ အေရ ဖျားလီှးြခင်းကိ

ခံ ပီးမှမှတ်သေလာ။ မခံမီှမှတ်သေလာ။ ခံ ပီးမှမှတ်သည်မဟတ်။ မခံမီှမှတ်သတည်း။ ၁၁

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံဘဲယံကည်ေသာ သတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိသည်ဟ မှတ်စရာ

အေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ၁၂ ငါတိ့အဘအာြဗဟံသည် ထိသအေပါင်းတိ့၏

အဘြဖစ်အ့ံေသာငှါ၎င်း၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံသည် သာမက၊ ငါတိ့အဘအာြဗဟံသည်

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံမီှ ှ ိေသာယံကည်ြခင်းလမ်းသိ့လိက်ေသာ သတိ့၏

အဘြဖစ်အ့ံေသာငှါ၎င်း၊ အာြဗဟံသည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိမခံမီှ ှ ိေသာ

ယံကည်ြခင်း၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တံဆိပ်တည်းဟေသာ အေရဖျား လီှးြခင်း၏ လကဏာကိ

ခံရသတည်း။ ၁၃ ထိမှတပါး၊ ဤေလာကကိ အေမွခံေစမည်ဟ ဂတိေတာ်ကိ

အာြဗဟံမှစေသာသ၏အမျိုးအ ွယ်တိ့ သည် ပညတ်တရားအားြဖင့် ရ ကသည်မဟတ်။

ယံကည် ြခင်း၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ရ က၏။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊

ပညတ်တရား ှ င့် ဆိင်ေသာ သတိ့သည် အေမွခံြဖစ်သည်မှန်လ င်၊ ယံ ကည်ြခင်း

တရားကိပယ် ပီ။ ဂတိေတာ်လည်း အချည်း ှ ီးြဖစ်၏။ ၁၅ ပညတ်တရားသည်ကား

အမျက်ေဒါသ ှ င့် စပ်ဆိင်၏။ ပညတ်တရားမ ှ ိလ င်၊ လွန်ကျူးြခင်း အြပစ်မ ှ ိ။ ၁၆

ထိေကာင့် ၊ ဂတိေတာ်သည် ပညတ်တရား ှ င့် ဆိင်ေသာ အမျိုးအ ွယ်တိ့၌

ြပည့် စံသည်သာမက၊ အာြဗဟံ၏ယံကည်ြခင်း တရား ှ င့် ဆိင်ေသာ သတိ့၌

ြပည့် စံလျက်၊ အာြဗဟံ၏အမျိုးအ ွယ်အေပါင်းတိ့၌ ြပည့် စံမည်အေကာင်း၊

ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ယံ ကည်ြခင်းတရားကိသာ

အမီှ ပ၍ ေရာက် ိင်၏။ ၁၇ ငါသည် သင့် ကိ လမျိုးအများတိ့၏အဘ ြဖစ်ေစ၏ဟ

ကျမ်းစာ၌ လာသည် ှ င့်အညီ၊ ထိအာြဗဟံ သည်ကား၊ ေသလွန်ေသာသတိ့ကိ

ှ င်ေစေတာ်မထေသာ၊ မြဖစ်ေသးေသာအရာတိ့ကိ ြဖစ်ေသာအရာက့ဲသိ့

မှာထားေတာ်မေသာ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊ ကိယ်တိင် ယံ ကည်ေသာ

ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ခပ်သိမ်းေသာငါတိ့၏ အဘြဖစ်သတည်း။ ၁၈သင်၏အမျိုးအ ွယ်သည်

ထိသိ့ြဖစ်လိမ့်မည် ဟေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်း၊ မိမိသည် လမျိုးအများ တိ့၏

အဘြဖစ်မည်ဟ ေြမာ်လင့် စရာအေကာင်းမ ှ ိဘဲလျက်ယံကည်၍ ေြမာ်လင့် ေလ၏။ ၁၉

ယံကည်အား ကီးသည်ြဖစ်၍ မိမိအသက်သည် အ ှ စ်တရာေလာက် ှ ိသြဖင့် ၊

မိမိကိယ်သည်အေသ က့ဲသိ့ ှ ိေ ကာင်းကိ၎င်း၊ မိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ ဝမ်းသည်

ေသေကာင်းကိ၎င်း မေအာက်ေမ့၊ ၂၀ ယံမှားေသာစိတ် ှ င့်ကင်း၍ ဘရားသခင်၏

ဂတိေတာ်ကိ ေတွးေတာြခင်းမ ှ ိ ၊ ယံ ကည်အား ကီးသြဖင့် ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း၍၊ ၂၁

ဂတိထားေတာ်မေသာသသည် ဂတိေတာ်အတိင်း တတ် ိင်ေတာ်မသည်ကိ

စိတ်စဲွလမ်းေလ၏။ ၂၂ ထိေကာင့် ၊ သ၏ယံကည်ြခင်းကိ သ၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းက့ဲသိ့

မှတ်ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိသိ့မှတ်ေတာ်မသည်ဟအာြဗဟံအကျိုး အလိငှါသာကျမ်းစာ၌

ေရးထားသည်မဟတ်။ ၂၄ ငါတိ့အကျိုးအလိငှါေရးထားသတည်း။ ငါတိ့ သခင်ေယ ကိ

ေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ သကိငါတိ့သည် ယံကည်လင်၊ ထိယံကည်ြခင်းကိ

ငါတိ၏့ေြဖာင့် မတ်ြခင်းဟ မှတ်ေတာ်မလတ့ံ။ ၂၅ ထိသခင်ေယ သည် ငါတိ့အြပစ်ေကာင့်

အပ် ှ ံ ြခင်းကိ ခံေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်မည်အေကာင်း

ထေြမာက်ေတာ်မ၏။

၅ ထိေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ယံကည်ြခင်း ှ ိ၍ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ေရာက်လ င်၊

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ် အားြဖင့် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ငိမ်သက်ြခင်းကိ

ခံစား က၏။ ၂ ထိေကျးဇးေတာ်ကိ ခံစားရသည်အေကာင်းမှာ ယံကည်ြခင်း ှ ိ၍၊

ထိသခင်အားြဖင့်သာခံစားေသာ အခွင့် ကိ ရက၏။ သိ့ြဖစ်၍ ဘရားသခင်၏ဘန်းေတာ်ကိ

ေြမာ်လင့် ၍ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၃ ထိမ မက၊ ဒကဆင်းရဲြခင်းကိခံ၍

ဝါ ကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ဒက ဆင်းရဲြခင်းသည်

သည်းခံြခင်းကိ ပစတတ်၏။ ၄ သည်းခံြခင်းသည်လည်း သက်ေသထင် ှ ားြခင်းကိ

ပစတတ်၏။ သက်ေသထင် ှ ားြခင်းသည်လည်း ေြမာ်လင့် ြခင်းကိ ပစတတ်၏။ ၅

ထိေြမာ်လင့် ြခင်းသည် ှ က်ေကာက်စရာ အေကာင်း ှ င့် ကင်းလွတ်၏။

အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမ ကား၊ ငါတိ့အားေပးေတာ်မေသာသန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ဘရားသခင်၏ေမတာေတာ်ကိ ငါတိ့ စိတ် ှ လံးထဲသိ့ န်းေလာင်းေတာ်မ၏။ ၆ ငါတိ့သည်

အကျိုးနည်း ှ ိစဥ်တွင် အချိန်တန်မှ ခရစ်ေတာ်သည် မတရားေသာသတိ့အတွက်ေကာင့်

အေသခံေတာ်မ၏။ ၇ ေြဖာင့် မတ်ေသာသအတွက်ေကာင့် အေသခံ မည့်သ ှ ိခဲ၏။

သေတာ်ေကာင်းအတွက်ေကာင့် အေသခံ ဝ့ံေသာသ ှ ိေကာင်း ှ ိလိမ့်မည်

မှန်ေစေတာ့။ ၈ ငါတိ့သည် အြပစ် ှ ိစဥ်ပင်၊ ခရစ်ေတာ်သည်

ငါတိ့အတွက်ေကာင့် အေသခံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ဘရား သခင်သည် ငါတိ့ကိ

အဘယ်မ ေလာက်ချစ်ေတာ်မသည်ကိ ငါတိ့အား ထင် ှ ားစွာြပေတာ်မ၏။ ၉

သိ့ြဖစ်၍ ယခတွင် အေသွးေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက် ပီးမှ၊

ထိသခင်အားြဖင့် အြပစ် ငရဲမှ ကယ်ခတ်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်မည်ဟသာ၍

ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ ရန်သြဖစ်လျက်ပင် ဘရားသခင်၏

သားေတာ်အေသခံေတာ်မြခင်းအားြဖင့် ၊ ငါတိ့ သည် ဘရားသခင် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွ ့ြခင်း

ေကျးဇးေတာ်ကိခံရသည်မှန်လ င်၊ မိဿဟာယဖဲွ ့ ပီးမှ၊ အသက်ေတာ် အားြဖင့်

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်မည်ဟသာ၍ ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိ၏။ ၁၁ ထိမ မက၊

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် မိဿဟာယဖဲွရ့ာ ေကျးဇးကိယခခံ ပီးလ င်၊ ထိသခင်အား

ြဖင့် ဘရားသခင်၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၂ဤအေကာင်းအရာဟမကား၊

အြပစ်တရားသည် တေယာက်ေသာသအားြဖင့် ဤေလာကသိ့ဝင်၍၊ အြပစ်တရားအားြဖင့်

ေသြခင်း တရားဝင်သည် ှ င့်အညီ၊ လအေပါင်းတိ့သည် အြပစ် ှ ိေသာေကာင့် ေသြခင်းသိ့

ေရာက်ရက၏။ ၁၃ ပညတ်တရားကိ မထားမီှတိင်ေအာင် ဤေလာက၌ အြပစ် ှ ိ၏။

အဘယ်ပညတ်တရားကိမ မ ှ ိလ င်၊ အြပစ် ှ ိသည်ဟ မှတ်စရာမ ှ ိ ၊ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း

အာဒံလက်ထက်မှစ၍ ေမာေ ှ လက်ထက်တိင်ေအာင် ေသြခင်းတရားသည်

အစိးရ၏။ အာဒံြပစ်မှားသည်နည်းတ မြပစ်မှားေသာ သတိ့ကိပင် အစိးရ၏။

ထိအာဒံသည် ေနာက်လာလတ့ံေသာသ၏ ပံပမာြဖစ်သတည်း။ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်း၊

ြပစ်မှားြခင်းသေဘာ ှ င့် ေကျးဇးေတာ် သေဘာမတ၊ အေကာင်းမကား၊ လ

တေယာက်သည် ြပစ်မှားေသာအားြဖင့် ၊ လများတိ့သည် ေသြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။

တေယာက်ေသာသတည်း ဟေသာ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ် ှ င့်

ေကျးဇးေတာ်၏ အကျိုးသည်လများတိ့၌သာ၍ ကယ်ဝြပည့်စံ၏။ ၁၆ ထိမှတပါး၊

လတေယာက်ြပစ်မှားေသာအရာ ှ င့် ေကျးဇးေတာ်အရာမတ။အေကာင်းမကား၊ တရား

စီရင်ေသာအရာမှာ၊ အြပစ်တခေကာင့် ဒစ်ခံေစဟ စီရင်၏။ ေကျးဇးေတာ်အရာမှာ၊

အြပစ်များလျက်ပင် လတ်ေစဟစီရင်၏။ ၁၇ ထိမှတပါး၊ လတေယာက်သည်

ြပစ်မှားေသာေကာင့် ၊ ထိတေယာက်ေသာ သအားြဖင့် ေသြခင်းတရား သည် အစိးရ၏။

ေကျးဇးေတာ်၏ကယ်ဝြခင်းကိ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့သွင်းေပးေတာ်မြခင်းကိ၎င်း ခံရေသာ
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သတိသ့ည် တေယာက်ေသာသတည်းဟေသာ ေယ ခရစ် အားြဖင့် အသက် ှ င်လျက်သာ၍

စိးစံရကလတ့ံ။ ၁၈ ထိေကာင့် ၊ တေယာက်ေသာသ၏ြပစ်မှားြခင်းအားြဖင့် ၊

လအေပါင်းတိ့သည် အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့် ေတွ ့ ကံရကသည်နည်းတ၊ တေယာက်ေသာသ၏

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအားြဖင့် ၊ လအေပါင်းတိ့သည် အသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

ေရာက်ြခင်းအခွင့် ကိ ရက၏။ ၁၉ အေကာင်းမကား၊ တေယာက်ေသာသသည်

နားမေထာင်ေသာအားြဖင့် ၊ လများတိ့သည် အြပစ် ေရာက်သည်နည်းတ၊ တေယာက်ေသာ

သသည် နားေထာင်ေသာအားြဖင့် ၊ လများတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်ရက၏။ ၂၀

ထိမှတပါး၊ ပညတ်တရားသည် တဖန်ဝင်သြဖင့် ြပစ်မှားေသာအြပစ်ပွါးများ၏။

သိ့ေသာ်လည်း အြပစ်ပွါး များသည် အရာမှာ ေကျးဇးေတာ်သာ၍ ကယ်ဝ၏။ ၂၁

ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊ အြပစ်တရားသည်ေသြခင်းအားြဖင့် အစိးရသည်နည်းတ၊

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ် ပစေတာ်မ၍ ေကျးဇးတရားသည် ထာဝရအသက် ှ င့် ယှဥ်ေသာ

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ သွင်းြခင်းအားြဖင့် အစိးရ ေလအ့ံသတည်း။ (aiōnios g166)

၆ ထိသိ့မှန်လ င်၊ အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်း။ ေကျးဇးေတာ်ပွါးများေစြခင်းငှါ

အြပစ်တရားကိ ကျင့် ၍ ေနရမည်ေလာ။ ၂ ထိသိ့မေနရ။ အြပစ်တရားမှ

စေတ့ေသာသတိ့ သည် ထိတရား၌ အဘယ်သိ့ ှ င်ရဦးမည်နည်း။ ၃ ေယ ခရစ်၌

ဗတိဇံကိခံေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် အေသခံေတာ်မြခင်း၌ ဗတိဇံကိခံ ကသည်ဟသင်တိ့

မသိသေလာ။ ၄ ထိေကာင့် ၊ အေသခံေတာ်မြခင်း၌ ဗတိဇံကိ ခံေသာအားြဖင့် ၊ ထိသခင် ှ င့်

အတသဂဟ်ြခင်းကိ ခံ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည် ခမည်းေတာ်၏

ဘန်းတန်ခိးအားြဖင့် ေသြခင်းမှထေြမာက်ေတာ် မသည်နည်းတ၊ ငါတိ့သည်လည်း

အသစ်ေသာအသက်၌ ကျင်လည်ရကသတည်း။ ၅တနည်းကား၊ အေသခံေတာ်မြခင်း၏

ပံသဏာန်ကိေဆာင်၍၊ ထိသခင် ှ င့်အတ ငါတိ့သည် စိက်ပျိုးလျက် ှ ိသည် မှန်လ င်၊

ထေြမာက်ေတာ်မြခင်း၏ ပံသဏာန်ကိေဆာင်၍ စိက်ပျိုးလျက် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၆ ထိမှတပါး၊

ငါတိ့၏လေဟာင်းသည် ထိသခင် ှ င့်အတလက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသသတ်ြခင်းကိ ခံ ပီဟ

ငါတိ့သိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည် ေနာက်မှ အြပစ်တရား၏အေစကိ

မခံေစြခင်းငှါ၊ အြပစ်တရား၏ ကိယ်ကိ ဖျက်ဆီးမည်အေကာင်းတည်း။ ၇

ေသေသာသသည် အြပစ်တရား၏ လက်မှ လွတ်လျက် ှ ိ၏။ ၈ ခရစ်ေတာ်သည်

ေသြခင်းမှထေြမာက်ေသာအခါ၊ ေသြခင်း ှ င့် အစဥ်ကင်းလွတ်ေတာ်မ၏။ ၉

ေသြခင်းတရားသည် ေနာက်တဖန်ကိယ်ေတာ်ကိ မအပ်စိးရသည်ကိ ေထာက်ေသာ်၊

ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့် အတေသလင်၊ ထိသခင် ှ င့်အတ ှ င်လိမ့်မည်ဟသေဘာ

ှ ိ က၏။ ၁၀ ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံေတာ်မရာမှာ၊ အြပစ်တရားေကာင့်

တ ကိမ်သာခံေတာ်မ၏။ အသက် ှ င်ေတာ်မရမှာ၊ ဘရားသခင့်အဘိ့ ှ င်ေတာ်မ၏။ ၁၁

ထိနည်းတ သင်တိ့သည် အြပစ်တရား ှ င့် ဆိင်ေသာအရာ၌ကား၊ အေသြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊

ဘရားသခင် ှ င့် ဆိင်ေသာအရာ၌ကား၊ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်အားြဖင့်

အသက် ှ င်သည်ဟ၍၎င်း၊ ကိယ်ကိကိယ် ထင်မှတ် ကေလာ့။ ၁၂ ထိေကာင့် ၊

သင်တိ့၏ေသတတ်ေသာ ကိယ်ခ ာ၏တပ်မက်ြခင်းအလိသိ့ လိက်ရသည်တိင်ေအာင်၊

အြပစ်တရားသည် ထိကိယ်ခ ာ၌ အစိးမရေစ ှ င့် ။ ၁၃ သင်တိ့၏ကိယ်အဂ ါများကိ

ဒစ ိက်လက်နက် ြဖစ်ေစ၍၊ အြပစ်တရားအား မဆက်က ှ င့် ။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်၍

အသက် ှ င်ေသာသက့ဲသိ၊့ ဘရားသခင်အား ကိယ်ကိကိယ်ဆက်ကေလာ့။ ၁၄

ကိယ်အဂ ါများကိလည်း သစ ိက်လက်နက် ြဖစ်ေစ၍၊ ဘရားသခင်အားဆက်ကေလာ့။

သင်တိ့သည် ပညတ်တရားလက်၌မ ှ ိ၊ ေကျးဇးတရားလက်၌ ှ ိေသာေကာင့်

အြပစ်တရားသည် သင်တိ့ကိ မအပ်စိးရ။ ၁၅ ထိသိ့ြဖစ်လ င် အဘယ်သိ့နည်း၊ ငါတိ့သည်

ပညတ်တရားလက်၌ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ဒစ ိက်ကိ ပရမည် ေလာ။ ထိသိ့မ ပရ။

၁၆ အကင်သ၏အထံ၌ အေစခံကန်ြဖစ်ြခင်းငှါ သင်တိ့ဝင်၍ အေစခံ၏၊

ထိသသည်ေသြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ အြပစ်တရားြဖစ်ေစ၊ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

ေရာက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ နားေထာင်ြခင်း တရားြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့၏သခင်ြဖစ်သည်ကိ

မသိကသေလာ။ ၁၇ သင်တိ့သည် အြပစ်တရား၏ ကန်ြဖစ်ဘးေသာ်လည်း၊

ယခတွင်ခံခ့ဲ ပီးေသာ သဝါဒနည်းဥပေဒသ စကားကိ ေစတနာစိတ် ှ င့်

နားေထာင် ကသည်ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကီးလှေပ၏။ ၁၈သင်တိ့သည်

အြပစ်တရား၏ လက်မှလွတ်က ပီြဖစ်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၏ ကန်ြဖစ် က၏။ ၁၉

ထိသိ့ ငါဆိေသာ်၊ သင်တိ့ဇာတိပကတိအတိင်း ဥာဏ်နည်းေသာေကာင့် ၊

ေလာကီေဝါဟာရအားြဖင့် ဆိသတည်း။ သင်တိ့သည် မိမိတိ့ ကိယ်အဂ ါများကိ အဓမ

အလိငှါ ညစ် းြခင်းတရား၊ အဓမတရား၌ သွင်း၍ ကန်ခံေစကေလာ့။ ၂၀သင်တိ့သည်

အြပစ်တရား၏ ကန်ြဖစ်စဥ် ကာလ၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၏လက်မှ လွတ်က၏။ ၂၁ယခ

သင်တိ့ ှ က်ေကာက်ေသာ ထိအကျင့် တိ့ကိ ကျင့် စဥ်အခါ၊ အဘယ်အကျိုးကိရကသနည်း။

ထိသိ့ေသာအကျင့်သည် ေသြခင်း၌ လမ်းဆံးသတည်း။ ၂၂ယခမကား၊ သင်တိ့သည်

အြပစ်တရား၏ လက်မှလတ်၍၊ ဘရားသခင်၏ ကန်ြဖစ် ကသည် ှ င့် အညီ၊

သန့် ှ င်းြခင်းအကျိုးကိရက၏။ အဆံး၌လည်း ထာဝရအသက်ကိ ရကလိမ့်မည်။ (aiōnios

g166) ၂၃အြပစ်တရား၏အခကားေသြခင်းေပတည်း။ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ

ဆေကျးဇးေတာ်ကား၊ ငါတိ့ သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ထာဝရ အသက်ေပတည်း။ (aiōnios

g166)

၇ ပညတ်တရားကိ သိေသာညီအစ်ကိတိ၊့ ပညတ် တရားသည် လကိ

အသက်ထက်ဆံးမသာပိင်သည်ကိ မသိကသေလာ။ ၂ ဥပမာကား၊

လင် ှ ိေသာမိန်းမသည် လင်မေသ မီှတိင်ေအာင်၊ ပညတ်တရားအားြဖင့်

လင်၌ချည်ေ ှ ာင် လျက် ှ ိ၏။ လင်ေသလင်မကား လင်ဝတ် ှ င့် လွတ်၏။ ၃ ထိေကာင့် ၊

မိမိလင်မေသမီှအြခားေသာ သ၏ မယားြဖစ်လ င်၊ ေမျာက်မထားေသာမိန်းမဟ ေခထိက်

၏။ လင်ေလလင်မကား၊ ထိတရား ှ င့် လွတ်သည်ြဖစ်၍၊ အြခားေသာသ၏

မယားြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေမျာက်မထားေသာမိန်းမဟ ေခစရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၄ ထိနည်းတ၊

ငါညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် အြခားေသာ သတည်းဟေသာ၊ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်

ေတာ်မေသာ သ၏မယားြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် ှ င့်အညီ တိးပွါးမည်အေကာင်း၊

ခရစ်ေတာ်၏ ကိယ်ခ ာအားြဖင့် ေသ၍ ပညတ်တရား ှ င့် ကွာ က၏။ ၅ ငါတိ့သည်

ဇာတိပကတိ၌ ကျင်လည်ေသာအခါ၊ အြပစ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာစိတ်တိ့သည် ပညတ်တရား

အားြဖင့် ေပါက်၍ ေသြခင်းတရား၏အလိ ှ င့်အညီ တိးပွါးမည်အေကာင်း၊

ငါတိ့၏ကိယ်အဂ ါများ၌ ပြပင် က၏။ ၆ယခမကား၊ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ တရားေဟာင်းကိ

မမီှဘဲ၊ ဝိညာဥ်ေတာ်တရားသစ်ကိ မီှ၍ အမ ေဆာင် ွက်ြခင်းအလိငှါ၊ ငါတိ့သည်

အေသသြဖင့် အပ်ချုပ်ေသာပညတ်တရား၏လက်မှ လွတ်ြခင်းသိ့ ေရာက်က ပီ။ ၇

သိ့ြဖစ်၍ အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်း။ ပညတ် တရား၌ အြပစ် ှ ိသေလာ။

အြပစ်မ ှ ိ ိင်ရာ။ သိ့ရာတွင် ပညတ်တရားအားြဖင့်သာ အြပစ်သေဘာကိ ငါသိရ၏။

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ေလာဘစိတ်မ ှ ိေစ ှ င့်ဟ ပညတ်တရားမဆိလ င်၊

ေလာဘသေဘာကိငါမသိ။ ၈ အြပစ်တရားသည် ပညတ်တရားအားြဖင့်

အခွင့် ရ၍၊ ငါ၌ အမျိုးမျိုးေသာ ေလာဘတိ့ကိ ြဖစ်ေစ၏။ ပညတ်တရားမ ှ ိလ င်၊

အြပစ်တရားေသ၏။ ၉ အထက်ကပညတ်တရားမ ှ ိသြဖင့် ၊ ငါသည် အသက် ှ င်၏။

ပညတ်တရားေပ ေသာအခါ အြပစ် တရားသည် ှ င်ြပန်၏။ ငါလည်း ေသ၏။ ၁၀

အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ ပညတ်တရား သည် ေသြခင်း ှ င့် ဆိင်သည်ကိ ငါေတွ၏့။ ၁၁

အြပစ်တရားသည်ပညတ်တရားအားြဖင့် အခွင့် ရလ င်၊ ငါ့ကိ လှည့်ြဖား၍ ထိတရားအားြဖင့်

ငါ့ကိ သတ်ေလ၏။ ၁၂ ထိေကာင့် ၊ တရားေတာ်သည်သန့်ရင်းြခင်း ှ ိ၏။

ပညတ်တရားလည်း သန့် ှ င်းြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ ေကာင်းြမတ်ြခင်း ှ ိ၏။

၁၃ သိ့ြဖစ်လ င် ေကာင်းြမတ်ေသာအရာသည် ငါ၌ေသြခင်းအေကာင်း

ြဖစ်သေလာ။ မြဖစ် ိင်ရာ။ အြပစ်တရားသည် မိမိသေဘာကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ

ေကာင်းြမတ်ေသာအရာအားြဖင့် ငါ၌ေသြခင်းကိ ပ၍ ေသြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။

ထိသိ့ြဖစ်ေသာေကာင့် အြပစ်တရားသည် ပညတ်ေတာ်အားြဖင့် အလွန်အြပစ်

ှ င့် ြပည့်စံြခင်း ှ ိသတည်း။ ၁၄ ထိမှတပါး ၊ပညတ်တရားသည် ဝိညာဥ်ပကတိ ှ င့်

စပ်ဆိင်သည်ကိ ငါတိ့သိ က၏။ ငါမကား ဇာတိ ပကတိ ှ ိ၏။ အြပစ်တရားလက်၌

ေကျးကန်ြဖစ်၏။ ၁၅အေကာင်းမကား၊ ငါသည်ကိယ်ကျင့် ေသာ အကျင့် ကိ မ ှ စ်သက်။

ကျင့် ချင်ေသာ အကျင့် ကိမကျင့် ၊ ွံ ့ ှ ာေသာ အကျင့် ကိ ကျင့်၏။ ၁၆ ထိသိ့ငါသည်

မကျင့် ချင်ေသာအကျင့် ကိ ကျင့်လ င်၊ ပညတ်တရားေြဖာင့်သည်ဟ ငါဝန်ခံ၏။ ၁၇

သိ့ြဖစ်လ င်၊ ထိမေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ငါ့ကိယ်တိင်ကျင့်သည်မဟတ်။

ငါ့အထဲ၌ေနေသာ အြပစ် တရားသည် ကျင့်၏။ ၁၈ ငါ့အထဲမှာ ငါ့ဇာတိပကတိ၌
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ေကာင်းေသာ အရာတစံတခမ မတည်သည်ကိ ငါသိ၏။ အေကာင်း မကား၊

ငါသည်ကျင့် ချင်ေသာ စိတ် ှ ိေသာ်လည်း၊ ေကာင်းစွာကျင့်တတ်ေသာအခွင့် ကိ ှ ာ၍

မေတွ့ ိင်။ ၁၉ ငါသည် ကျင့် ချင်ေသာ အကျင့် ေကာင်းကိ မကျင့် ။ မကျင့် ချင်ေသာ

အကျင့် ဆိးကိကျင့်၏။ ၂၀ ထိသိ့ငါသည်မကျင့် ချင်ေသာအကျင့် ကိ ကျင့်လ င်၊

ငါကိယ်တိင်ကျင့်သည်မဟတ်။ ငါ့အထဲ၌ ေနေသာ အြပစ်တရားသည်ကျင့်၏။ ၂၁

ထိသိ့ေကာင်းေသာ အကျင့် ကိငါကျင့် ချင်ေသာအခါ၊ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ

ကျင့် ေစတတ်ေသာ တရားကိ ငါေတွ၏့။ ၂၂ ငါသည် အတွင်းလအားြဖင့် ဘရားသခင်၏

ပညတ်တရားေတာ်တိ့ ှ စ်သက်၏။ ၂၃ သိ့ေသာ်လည်း ငါ့ကိယ်အဂ ါများ၌ ှ ိေသာ

တရားတပါးသည် စိတ်ဝိညာဥ်တရားကိ ဆိင် ပိင် တိက်လှန်သြဖင့် ၊ ငါ့ကိယ်အဂ ါများ၌

ှ ိေသာ အြပစ် တရားလက်သိ့ ငါ့ကိဘမ်းသွားအပ် ှ ံသည်ကိ ငါြမင်၏။ ၂၄

ငါသည် ငိြငင်ေသာသြဖစ်ပါသည်တကား၊ ဤအေသေကာင်မှ ငါ့ကိ အဘယ်သကယ်လတ်

မည်နည်း။ ၂၅ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်အားြဖင့် ကယ်လတ်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ် ကီးလှေပ၏။ ထိသိ့စိတ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏

တရားေတာ် အလိသိ့၎င်း၊ ဇာတိပကတိအားြဖင့် အြပစ်တရား အလိသိ့၎င်း၊

ငါလိက်တတ်၏။

၈ ဘရားသခင်ကယ်လတ်ေတာ်မေသာေကာင့် ေယ ခရစ်၌တည်၍၊

ဇာတိပကတိအတိင်းမကျင့် ၊ ဝိညာဥ် ပကတိအတိင်း ကျင့် ေသာသတိ့သည်

အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့် လွတ် က၏။ ၂ ေယ ခရစ်၌တည်၍ အသက် ှ င်ေစေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်၏တရားသည် အြပစ်တရား၏ လက်မှ၎င်း၊ ေသြခင်းတရား၏လက်မှ၎င်း၊

ငါ့ကိကယ်လတ် ပီ။ ၃ ဇာတိပကတိေကာင့် ပညတ်တရားသည် အားနည်း၍

မတတ် ိင်ေသာအမကိ ဘရားသခင် ပ ေတာ်မြခင်းငှါ၊ အြပစ် ှ င့် ြပည့် စံေသာ

ဇာတိပကတိ၏ သဏာန်ကိ ေဆာင်ေသာ မိမိသားေတာ်ကိ ေစလတ် ေတာ်မ၍၊

အြပစ်ေြဖဘိ့ရာဇာတိပကတိ၌ အြပစ်ကိ ဒဏ်ေပးေတာ်မ၏။ ၄ အေကာင်းမကား၊

ဇာတိပကတိအတိင်းမကျင့် ၊ ဝိညာဥ်ပကတိအတိင်း ကျင့် ေသာငါတိ့သည်၊

တရား၌ ပါေသာပညတ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်းတည်း။

၅ ဇာတိပကတိ ှ ိေသာသတိ့သည် ဇာတိပကတိ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

အရာတိ့ကိစဲွလမ်းေသာ စိတ်သေဘာ ှ ိ က၏။ ဝိညာဥ်ပကတိ ှ ိေသာ

သတိ့မကား၊ ဝိညာဥ် ပကတိ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ့ကိ စဲွလမ်းေသာ

စိတ်သေဘာ ှ ိ က၏။ ၆ ဇာတိပကတိစိတ်သေဘာသည် ေသြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။

ဝိညာဥ်ပကတိစိတ်သေဘာသည် အသက် ှ င်ြခင်းအေကာင်း ှ င့်

ငိမ်သက်ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်၏။ ၇ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ ဇာတိပကတိ

စိတ်သေဘာသည် ဘရားသခင် ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်၏။ ဘရးသခင်၏

တရားေတာ်အလိ သိ့မလိက်တတ်။ ထိမ မကမလိက် ိင်။ ၈ ထိေကာင့် ဇာတိပကတိ၌

ကျင်လည်ေသာ သတိ့သည် ဘရားသခင်၏ စိတ်ေတာ် ှ င့် မေတွ့ ိင် က။

၉ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင် ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အထဲ၌

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလ င်၊ သင်တိ့သည် ဇာတိပကတိဘက်၌ ှ ိ ကသည်မဟတ်။

ဝိညာဥ်ပကတိဘက်၌ ှ ိ က၏။ ခရစ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်ကိမရေသာ သမည်သည်ကား

ခရစ်ေတာ် ှ င့် မဆိင်။ ၁၀ ခရစ်ေတာ်သည် သင်တိ့အထဲ၌ ှ ိေတာ်မလ င်၊

ကိယ်ကာယသည် အြပစ်ေကာင့်အေသြဖစ်ေသာ်လည်း ဝိညာဥ်မကား

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းေကာင့် အသက် ှ င်လျက် ှ ိ၏။ ၁၁ ထိမ မက၊ ေယ ကိေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ ဘရား၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့ အထဲ၌

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မလ င်၊ ခရစ်ေတာ်ကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာဘရားသည်

သင်တိ့အထဲ၌ ကျိန်းဝတ်ေသာမိမိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ၊ ေသတတ်ေသာ

သင်တိ့၏ ကိယ်ကာယကိပင် ှ င်ေစေတာ်မမည်။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါတိ့သည်ဇာတိပကတိအတိင်းကျင့် ရမည်အေကာင်း၊ ဇာတိပကတိ၏ ကန်

ြဖစ် ကသည်မဟတ်။ ၁၃ သင်တိ့သည် ဇာတိပကတိအတိင်းအသက် ှ င်လ င်

ေသရကမည်။ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ကိယ်ကာယ ၏အကျင့် တိ့ကိ ေသေစလင်

အသက် ှ င် ကလိမ့်မည်။ ၁၄ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ် ဆံးမပ့ဲြပင်ေတာ်

မသမ ေသာ သတိ့သည် ဘရားသခင်၏သားြဖစ် က၏။ ၁၅ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည် တဖန်ေကာက် ွံ တ့တ်ေသာ ကန်၏သေဘာကိ ရကသည်မဟတ်။

အဗအဘဟေခရေသာအခွင့် ှ င့် သားြဖစ်ြခင်း၏ သေဘာကိရကပီ။ ၁၆ ငါတိ့သည်

ဘရားသခင်၏သားြဖစ် ကသည်ဟ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါတိ့၏ဝိညာဥ် ှ င့်အတ

သက်ေသ ခံေတာ်မ၏။ ၁၇သားမှန်လ င်အေမွခံ၊ ဘရားသခင်၏ အေမွခံြဖစ် က၏။

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ဘန်းဝင်စားမည် အေကာင်း၊ ထိသခင် ှ င့်အတ ဆင်းရဲဒကကိခံရလ င်၊

ထိသခင် ှ င့်ဆက်ဆံေသာအေမွခံလည်းြဖစ် က၏။ ၁၈ ငါတိ့အား ေပ ထွန်းလတ့ံေသာ

ဘန်းကိေထာက်ေသာ်၊ ယခမျက်ေမှာက်ကာလ၌ ခံရေသာ ဆင်းရဲဒကကိ

ပမာဏမ ပထိက်ဟ ငါသေဘာ ှ ိ၏။ ၁၉ ဤေလာကသည် ဘရားသခင့်သားတိ့၏

ေပ ထွန်းြခင်းအရာကိ အလွန်ေတာင့်တ ေြမာ်လင့်လျက် ေန၏။ ၂၀ဤေလာကသည်

အနိစ ိင်ငံသိ့အလိလိ လိက်သည်မဟတ်။ ၂၁ဘရားသခင်သားထးြမတ်ေသာ လတ်ြခင်း

ချမ်းသာတည်းဟေသာ ေဖါက်ြပန်ပျက်စီးြခင်း အေ ှ ာင် အဖဲွမှ့ ကယ်လတ်ြခင်း ချမ်းသာကိ

ဝင်စားမည်ဟ ေြမာ်လင့် ရေသာ အခွင့် ကိေပး၍အနိစ ိင်ငံသိ့ လိက်ေစ ေတာ်မေသာသ၏

အလိေတာ်ေကာင့်သာ လိက်ရ၏။ ၂၂ ဤေလာကတ ိင်ငံလံးသည် ယခတိင်ေအာင်

တညီတ ွတ်တည်းညည်းတွား၍ဆင်းရဲြခင်းေဝဒနာကိ ခံရသည်ဟငါတိ့သိ က၏။ ၂၃

ထိမ မကဝိညာဥ်ေတာ်၏ ေကျးဇးေတာ် အစအဦးကိ ခံ ပီးေသာ ငါတိ့သည်လည်း၊

သားအရာ၌ ချီးေြမာက်ြခင်းအေကာင်းတည်းဟေသာ ကိယ်ခ ာ ေ ွး တ်ြခင်းချမ်းသာကိ

ေြမာ်လင့် ၍၊ စိတ် ှ လံးအထဲ၌ ညည်းတွားလျက်ေနက၏။ ၂၄ ငါတိ့သည်

ေြမာ်လင့် ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ေြမာ်လင့် ေသာအရာကိ

ေတွ့ြမင်လ င် ေြမာ်လင့် စရာ အေကာင်းမ ှ ိ။ ေတွ့ြမင်ေသာ အရာကိအဘယ်ေကာင့်

ေြမာ်လင့် ရမည်နည်း။ ၂၅ ငါတိ့သည် မေတွမ့ြမင်ေသာအရာကိ

ေြမာ်လင့်လ င်မကား၊ ထိအရာကိသည်းခံေသာစိတ် ှ င့် င့ံလင့် ၍ ေနက၏။ ၂၆

ထိမှတပါး၊ ငါတိ့မတတ် ိင်ေသာအရာမှာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် မစေတာ်မ၏။

ငါတိသ့ည်ဆေတာင်း သင့်သည်အတိင်း အဘယ်ဆကိ ေတာင်းရမည်ဟမသိက။ သိ့ရာတွင်

ငါတိဆ့ေတာင်းြခင်းအမကိ တ်မ မက် ိင်ေသာ ညည်းတွားြခင်းအားြဖင့် ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ေစာင့် မေတာ်မ၏။ ၂၇ စိတ် ှ လံးကိ စစ်ေတာ်မေသာသသည်လည်း ဝိညာဥ်ေတာ်၏

စိတ်သေဘာကိသိေတာ်မ၏။ အေကာင်း မကား ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သန့် ှ င်းသတိ့၏

ဆေတာင်းြခင်းအမကိ ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့် အညီေစာင့် မ ေတာ်မ၏။ ၂၈

ဘရားသခင်ကိ ချစ်ေသာသတည်းဟေသာ ကံစည်ေတာ်မြခင်းအတိင်း

ေခ ေတာ်မေသာသတိ့၏ အကျိုးကိ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည် တညီတ ွတ်တည်း

ပစကသည်ကိ ငါတိ့သိက၏။ ၂၉ဘရားသခင်၏သားေတာ်သည် အများေသာ ညီတိ့တွင်

သားဦးြဖစ်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ဘရား သခင်သည် ေ ှ မ့ဆွကသိေတာ်မေသာ သတိ့ကိ

သားေတာ်၏ပံသဏာန် ှ င့်တညီတည်း ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ေ ှ မ့ဆွက ခဲွခန့်မှတ်သားေတာ်မ၏။

၃၀ ထိသိ့ ခဲွခန့်မှတ်သား ှ င့် ေသာသတိ့ကိ ေခ ေတာ်မ၏။ ေခ ေတာ်မေသာ

သတိ့ကိလည်း ေြဖာင့် မတ်ရာ၌ တည်ေစေတာ်မ၏။ ထိသိ့ တည်ေစေတာ်မေသာ

သတိ့ကိလည်း ချီးေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ့ြဖစ်၍ ဤအရာများတိ့၌ အဘယ်သိ့

ေြပာစရာ ှ ိသနည်း။ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ဘက်၌ ှ ိေတာ်မလ င်၊ အဘယ်သသည်

ငါတိ့တဘက်၌ ေန ိင်မည်နည်း။ ၃၂ မိမိသားေတာ်ရင်းကိ မ ှ ေြမာဘဲ၊

ငါတိ့ ှ ိသမ အဘိ့အလိငှါ စွန့်ေတာ်မေသာသသည်၊ သားေတာ် ှ င့် တကွ

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ငါတိ့အားမေပးဘဲ အဘယ်သိ့ ေနေတာ်မမည်နည်း။ ၃၃

ဘရားသခင်ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သတိ့ကိ အဘယ်သသည် အြပစ်တင်မည်နည်း။

ေြဖာင့် မတ်ရာ ၌တည်ေစေသာသကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၃၄အြပစ်စီရင်ေသာသကား

အဘယ်သနည်း။ အေသခံ၍ခံသည်သာမက၊ ေသြခင်းမှထေြမာက်၍ ဘရားသခင်၏

လက်ျာေတာ်ဘက်၌ေနလျက်၊ ငါတိ့ အဘိဆ့ေတာင်းေသာသကား ခရစ်ေတာ်ေပတည်း။ ၃၅

ခရစ်ေတာ်၏ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် ငါတိ့ကိ အဘယ်သကွာေစမည်နည်း။ ၃၆အကယ်စင်စစ်

ကိယ်ေတာ်အတွက် အက ်ပ်တိ့သည် အစဥ်မြပတ်အေသသတ်ြခင်းကိ ခံရကပါ၏။

သတ်ဘိ့ရာထားေသာ သိးက့ဲသိ့ အက ်ပ်တိ့ကိ သတပါး မှတ်တတ်ကပါ၏ဟ

ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ၊ ဆင်းရဲ ငိြငင်ြခင်း၊ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း၊ မွတ်သိပ်ြခင်း၊

အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊ ေဘး ှ င့် ေတွ့ ကံြခင်း၊ ကွပ်မျက် ြခင်းခံရေသာ်လည်း၊

ထိအမတိ့တွင် အဘယ်အမသည် ခရစ်ေတာ်၏ချစ်ြခင်းေမတာေတာ် ှ င့် ငါတိ့ကိ
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ကွာေစမည်နည်း။ ၃၇ မကွာေစသည်သာမက၊ ငါတိ့ကိ ချစ်ေတာ်မေသာသ၏

ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ထိအမ ခပ်သိမ်းတိ့ကိ ခံစဥ်တွင်ပင် အထးသြဖင့်

ေအာင်ြမင် က၏။ ၃၈ အေကာင်းမကား၊ ေသြခင်းြဖစ်ေစ၊ အသက် ှ င် ြခင်းြဖစ်ေစ၊

ေကာင်းကင်တမန်ြဖစ်ေစ၊ အထွဋ်အြမတ် ြဖစ်ေစ၊ အာဏာတန်ခိးြဖစ်ေစ၊

မျက်ေမှာက်အရာြဖစ်ေစ၊ ေနာင်လာလတ့ံေသာအရာြဖစ်ေစ၊ ၃၉ အြမင့် ြဖစ်ေစ၊

အနိမ့်ြဖစ်ေစ၊ ဤအရာမှစ၍ အဘယ်နိမိတအရာမသည်၊ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်

အားြဖင့် ခံရေသာဘရားသခင်၏ ေမတာေတာ် ှ င့် ငါတိ့ကိ မကွာေစ ိင်ဟ

ငါသည်သေဘာကျလျက် ှ ိ၏။

၉ ငါ့ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ စိတ်သည် သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့်တကွ

ငါ့ဘက်၌ သက်ေသခံလျက်၊ ငါသည်မသာမပါ၊ ခရစ်ေတာ်ေ ှ ့၌ မှန်ကန်စွာ

ေြပာသည်ကား၊ ၂ ငါသည် အလွန်ဝမ်းနည်းြခင်း ှ ိ၏။ စိတ် ှ လံး ထဲ၌ မြခားမလပ်

ပပန်ြခင်းေဝဒနာ ှ ိ၏။ ၃အေကာင်းမကား၊ ဇာတိအားြဖင့် ငါ့အမျိုးသားချင်းြဖစ်ေသာ

ငါ့ညီအစ်ကိတိ့အတွက်၊ ငါသည်ကိယ်တိင် ခရစ်ေတာ် ှ င့် ခွါ၍ ကျိန်ြခင်း

ကိခံချင်ေလာက်ေအာင် စိတ် ှ ိ၏။ ၄ ထိသတိ့သည် ဣသေရလလြဖစ်၍၊ သားအရာ၌

ချီးေြမာက်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ ပဋိညာဥ်တရားတိ့ ှ င့် ၎င်း၊

ပညတ်တရားထားြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ဝတ် ပြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ဂတိေတာ်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ဆိင် က၏။ ၅

ဘိးေဘးများတိ့ ှ င့်ဆက် ွယ်ေသာသလည်း ြဖစ် က၏။ ခရစ်ေတာ်သည်လည်း၊

ဇာတိအမျိုးအားြဖင့် ထိသတိ့၏ အမျိုးြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထိခရစ်ေတာ်သည်လည်း

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ အစိးရေတာ်မ၍ ထာဝရ မဂလာ ှ ိေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အာမင်။ (aiōn g165) ၆ ထိသိ့ဆိေသာ် ဘရားသခင်၏

ဂတိေတာ်မတည်ဟ ငါမဆိလိ။ အေကာင်းမကား၊ ဣသေရလ ှ င့် ဆက် ွယ်ေသာ

သအေပါင်းတိ့သည် ဣသရလလမှန် မဟတ်။ ၇ ထိနည်းတအာြဗဟံ၏

အမျိုးအ ွယ်ြဖစ်ေသာ သအေပါင်းတိ့သည် အာြဗဟံ၏သားမှန်မဟတ်။ ဣဇာတ် ၌သာ

သင်၏အမျိုး တည်လိမ့်မည်ဟ ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ ိ၏။ ၈ ထိေကာင့် ၊ ဇာတိအမျိုးသားတိ့သည်

ဘရားသခင်၏သားမှန်မဟတ်။ ဂတိေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ သားတိ့သည်

အမျိုးအ ွယ်မှန်သည်ဟ မှတ်ေတာ်မ၏။ ၉ ဂတိေတာ်အချက်ဟမကား၊ ယခမှစ၍ ကာလ

အချိန်ေစ့ေသာအခါ၊ ငါလာ၍စာရာသည် သားကိ ရလိမ့်မည်ဟ လာသတည်း။ ၁၀

ထိမ မက၊ ေရဗကသည် ငါတိ့ အဘဣဇာက် ှ င့် စံဘက်၍ ပဋိသေ စဲွယေသာအခါ၊ ၁၁

ဘရားသခင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာအ ကံေတာ်သည် အကျင့်အားြဖင့်

မတည်၊ ေခ ေတာ်မေသာသ၏အလိေတာ်အားြဖင့်တည်မည် အေကာင်း၊ သားမဘွားမီှ၊

ထိသားတိ့သည် ေကာင်းေသာ အကျင့် ၊ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိမကျင့် မီှ၊ ၁၂

သားအ ကီးသည် သားအငယ်၌ ကန်ခံရလိမ့်မည်ဟ ထိမိန်းမအား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ၏။

၁၃ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ယာကပ်ကိငါချစ်၏။ ဧေသာကိ မန်း၏ဟ ကျမ်းစာလာသတည်း။ ၁၄

သိ့ြဖစ်၍၊ အဘယ်သိ့ ေြပာရမည်နည်း။ ဘရားသခင်သည် မတရားေသာအမကိ ပေတာ်မ

သေလာ။ ထိသိ့မေြပာရ။ ၁၅ ဘရားသခင်က၊ ငါသည်ေကျးဇး ပလိေသာ

သကိေကျးဇး ပမည်။ သနားလိေသာသကိလည်း သနား မည်ဟ ေမာေ ှ ကိ မိန့်ေတာ်မ၏။

၁၆ ထိေကာင့် ၊ လိချင်ေသာသသည် တတ် ိင်သည် မဟတ်။ ေြပးေသာသသည်လည်း

တတ် ိင်သည်မဟတ်။ ေကျးဇး ပေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သာလ င် တတ် ိင်

ေတာ်မ၏။ ၁၇ ကျမ်းစာ၌ ဖာေရာဘရင်ကိဆိသည်ကား၊ ငါ့တန်ခိးကိ သင်၌

ငါြပြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့နာမကိ ေြမ ကီး တြပင်လံးတွင် ေကျာ်ေစာေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင့် ကိ

ချီးေြမာက်ခ့ဲ ပီဟ ဆိသတည်း။ ၁၈ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ေကျးဇး ပလိေသာ သကိ

ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ခိင်မာေစလိေသာ သကိလည်း ခိင်မာေစေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ့ြဖစ်လ င်၊

ဘရားသခင်သည်အဘယ်ေကာင့် အြပစ်တင်ေတာ်မေသးသနည်း။ အဘယ်သသည်

အလိေတာ်ကိ ဆီးတားဘးသနည်းဟ ဆိမည်ေလာ။ ၂၀ဘရားသခင်ကိ ြငင်းဆန်ေသာ

အချင်းလ၊ သင်သည်ကား အဘယ်သနည်း။ လပ်အပ်ေသာ အရာ သည်

လပ်တတ်ေသာသအား၊ အဘယ်ေကာင့် ငါ့ကိ ဤသိ့လပ်သနည်းဟ ဆိရမည်ေလာ။ ၂၁

အိးထိန်းသမားသည် အိးေြမကိ ပိင်သည် မဟတ်ေလာ။ အိးေြမတပံတည်း ှ င့် အိးြမတ်၊

အိးယတ်ကိ လပ်ပိင်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ဘရားသခင်သည် မိမိအမျက်ေတာ်ကိြပ၍၊

တန်ခိးေတာ်ကိထင် ှ ားေစြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိလျက်၊ ပျက်စီးြခင်းအဘိ့ ြပင်ဆင်ေသာ

အမျက်ရာအိးများတိ့ကိ အလွန်သည်းခံြခင်းခ ီ ှ င့် သည်းခံေတာ်မသည် မှန်လ င်

အဘယ်ေြပာဘွယ် ှ ိအ့ံနည်း။ ၂၃ ချီးေြမာက်ြခင်းအဘိ့ြပင်ဆင်ေတာ်မ ှ င့် ေသာ

က ဏာခံရာ အိးများတည်းဟေသာ၊ ၂၄ ယဒအမျိုးသားတိ့အထဲမှသာမဟတ်၊ တပါး

အမျိုးသားတိ့အထဲမှ ပေရာဖက်ေဟာေ ှ ဆိသည်အတိင်း ေခ ေတာ်မေသာ ငါတိ့၌

ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ် ကယ်ဝြခင်းကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ ပေတာ်မသည် မှန်လ င်၊

အဘယ်ေြပာဘွယ် ှ ိအ့ံနည်း။ ၂၅ ေဟာေ ှ ၏ ကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊ ငါ၏

လမဟတ်ေသာ သကိငါ၏လဟ၍ ငါေခမည်။ မချစ်ေသာ သတိ့သမီးကိလည်း အချစ်ဟ၍

ငါေခမည်။ ၂၆သင်တိ့သည်ငါ၏လမဟတ်ဟေြပာဆိရာ အရပ်၌ ေနေသာသတိ့သည်၊

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရား သခင်၏သားဟ ေခေဝ ြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်ဟ

လာသတည်း။ ၂၇ ပေရာဖက်ေဟ ှ ာယသည်လည်း၊ ဣသေရလအမျိုးကိ ရည်မှတ်၍

ေကးေကာ်သည်ကား၊ ဣသေရလ အမျိုးသားတိ့သည် သမဒရာသဲလံး ှ င့်

အမ များေသာ်လည်း၊ ကင်းေသာသတိ့သာလ င် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့

ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၂၈အမေတာ်ကိ တရားသြဖင့် ပီးစီးေစြခင်းငှါ ဆံးြဖတ်ေတာ်မမည်။

ထာဝရဘရားသည်ေြမေပ မှာ ဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာ အမကိ ပေတာ်မလိမ့်မည်ဟ

ဆိသတည်း။ ၂၉ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ေဟ ှ ာယသည် အထက်က ဆိြပန်သည်ကား၊

ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခအ ှ င်ထာဝရ ဘရားသည်ငါတိ့၌ မျိုးေစ့ကိ ကင်းေစေတာ်မမလ င်၊

ငါတိ့သည်ေသာဒံ မိက့ဲ့သိ့ ြဖစ်၍ ေဂါေမာရ မိ ့ ှ င့် တကပီ။ ၃၀ ထိေကာင့် ၊

အဘယ်သိ့ေြပာရမည်နည်းဟမကား၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ မီှေအာင် မလိက်ေသာတပါး

အမျိုးသားတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ မီှ က၏။ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

မီှေသာေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ ဆိလိသတည်း။ ၃၁ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိမီှေအာင်လိက်ေသာ

ဣသေရလလတိ့မကား၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ မမီှ က။ ၃၂ အဘယ်ေကာင့်

မမီှ ကသနည်း။ ယံကည်ြခင်း အားြဖင့် မလိက်၊ ပညတ်တရား၏အကျင့်အားြဖင့် မလိက်၊

ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့်သာ လိက်က သတည်း။ ၃၃ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

ထိမိ၍ လဲစရာ ေကျာက်၊ မှားယွင်းစရာေကျာက်ကိ ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာ

ငါချထား၏။ ထိေကျာက်ကိ အမီှ ပေသာသ မည်သည်ကား၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ

ိင်ရာဟလာသည် ှ င့် မညီ၊ ထိေကျာက်ကိ ဣသေရလလတိ့သည် ထိမိ၍ လဲက၏။

၁၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ ဣသေရလလတိ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊

ငါ၏ေစတနာ အလိ ှ ိ၍ ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ၏။ ၂ ထိသတိ့သည်

မှန်ေသာပညာမ ှ ိေသာ်လည်း၊ ဘရားသခင် ဘက်၌ စိတ်အား ကီးသည်ဟ သတိ့အဘိ့

ငါသက်ေသခံ၏။ ၃ ထိသတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ မသိဘဲ၊

ကိယ်ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ တည်ေစြခင်း ငှါ ှ ာ ကံေသာေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏

ေြဖာင့် မတ်ြခင်း တရားကိ ဝန်မခံ က။ ၄ ယံကည်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်မည်အေကာင်း၊ ပညတ်တရားသည် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

စံလင်ြခင်း ှ ိ၏။ ၅ ေမာေ ှ ကလည်း၊ ထိအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသသည်

ထိအကျင့်အားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့်မည်ဟ ပညတ်၊ တရား ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ရည်မှတ်၍ ေရးထားသတည်း။ ၆ ယံကည်ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားဆိသည်ကား၊ ၇ ေကာင်းကင်သိ့ အဘယ်သတက်လိမ့်မည်နည်း။

နက်နဲရာထဲသိ့ အဘယ်သဆင်းလိမ့်မည်နည်းဟ စိတ်ထဲမှာ မေအာက်ေမ့ ှ င့်ဟ ဆိ၏။

ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ခရစ်ေတာ်ကိ ေဆာင်ခ့ဲြခင်းငှါေကာင်းကင်သိ့ အဘယ်သ

တက်လိမ့်မည်နည်း။ ခရစ်ေတာ်ကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစြခင်းငှါ နက်နဲရာထဲသိ့

အဘယ်သ ဆင်းလိမ့်မည်နည်းဟ ဆိလိသတည်း။ (Abyssos g12) ၈တဖန်ဆိသည်ကား၊

တရားေတာ်သည် သင် ှ င့် နီး၏။ သင်၏ တ်၌၎င်း၊ သင်၏ ှ လံး၌၎င်း ှ ိသည်ဟ ဆိ၏။

ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ငါတိ့ ေဟာေသာယံကည်ြခင်း တရားကိ ဆိလိသတည်း။ ၉

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်သည် သခင် ေယ ကိ တ်ြဖင့် ဝန်ခံ၍၊ ဘရားသခင်သည်

သကိ့ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာ်မ ပီဟ စိတ် ှ လံးထဲ၌ ယံကည်လင်၊

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၀ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်ြခင်းငှါ စိတ် ှ လံးြဖင့်

ယံ ကည်ရ၏။ ၁၁ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ြခင်းငှါ တ်ြဖင့် ဝန်ခံရ၏။

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ထိေကျာက်ကိ အမီှ ပ ေသာ သမည်သည်ကား၊
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ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ ိင်ရာဟ လာသတည်း။ ၁၂ယဒအမျိုး၊ ေဟလသအမျိုးကိမေ ွး၊ လ

အေပါင်းတိ့ကိ အစိးရေသာ အ ှ င်တပါးတည်း ှ ိ၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိပဌာန ပေသာ

သအေပါင်းတိ့၌ ေကျးဇး ကယ်ဝေတာ်မ၏။ ၁၃ အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားကိ

ပဌနာ ပေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်ရကလတ့ံ။ ၁၄

သိ့ရာတွင်၊ မယံကည်လ င် အဘယ်သိ့ ပဌနာ ပ ိင်မည်နည်း။ သိတင်းမကားလ င်

အဘယ်သိ့ ယံ ကည် ိင်မည်နည်း။ ေဟာေြပာေသာသမ ှ ိလ င် အဘယ်သိ့

ကား ိင်မည်နည်း။ ၁၅ လကိ မေစလတ်လ င် အဘယ်သိ့ ေဟာေြပာ ိင် မည်နည်း။

ထိသိ့ ှ င့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငိမ်သက်ြခင်း၏ဝမ်းေြမာက်စရာ သိတင်း၊

ေကာင်းကျိုး ချမ်းသာ၏ ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်းကိ ကားေြပာေသာသ၏ေြခတိ့သည်

အလွန်တင့်တယ်စွတကားဟ လာသတည်း။ ၁၆ သိ့ေသာ်လည်း၊ လအေပါင်းတိ့သည်

ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်းကိ နားေထာင် ကသည်မဟတ်။ ပေရာဖက် ေဟ ှ ာယ

စကားဟမကား၊ အိထာဝရဘရား၊ အက ်ပ်တိ့ ေဟာေြပာေသာ သိတင်းစကားကိ

အဘယ်သယံပါ သနည်းဟဆိ၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍၊ ယံကည်ြခင်းသည် ကားနာြခင်း

အားြဖင့် ြဖစ်၏။ ကားနာြခင်းသည်လည်း၊ ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်အားြဖင့် ြဖစ်၏။ ၁၈

သိ့ရာတွင် လအေပါင်းတိ့သည် မကားရကပီေလာ။ အမှန် ကားရကပီ။

သတိ့၏အသံသည်ေြမတြပင် လံး၌ ှ ံ ြပား၍၊ သတိ့၏စကားသည် ေြမ ကီးစွန်းတိင်ေအာင်

ေရာက်ေလ ပီဟငါဆိ၏။ ၁၉ တဖန်ငါဆိသည်ကား၊ ဣသေရလလတိ့သည်

ဤအမကိ မသိကသေလာ။ ေမာေ ှ က၊ မေရရေသာ လမျိုးအားြဖင့် သင်တိ့သည်

ြငူစေသာစိတ် ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ပညာမ ှ ိေသာလမျိုးအားြဖင့် စိတ်ဆိးေစြခင်းငှါ ၎င်း၊

ငါ ပမည်ဟ ေ ှ ့ဦးစွာ ဆိ၏။ ၂၀ ေဟ ှ ာယသည် သာ၍ရဲရင့် စွာဆိသည်ကား၊

ငါ့ကိမ ှ ာေသာသတိ့သည် ငါ့ကိေတွရ့ က၏။ ငါ၏အေကာင်းကိ ေမးြမန်းေသာသတိ့၌

ငါထင် ှ ားသည်ဟ ဆိ၏။ ၂၁ဣသေရလလတိ့ကိ ရည်မှတ်၍ တဖန်မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

နားမေထာင်ြငင်းဆန်တတ်ေသာ လမျိုးသိ့ တေနလံးငါသည် လက်ဝါးကိ ြဖန့်ရ ပီဟ

ဆိသတည်း။

၁၁ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ဘရားသခင်သည် မိမိလမျိုးကိ ပယ်ေတာ်မ ပီေလာဟေမးေသာ်၊

ပယ်ေတာ်မမဟဆိရ၏။ ငါပင်ဣသေရလလြဖစ်၏။ အာြဗဟံအမျိုး၊ ဗယာမိန်

အ ွယ်ြဖစ်၏။ ၂ ဘရားသခင်သည် အထက်က သိမှတ်ေတာ်မေသာ မိမိလတိ့ကိ

ပယ်ေတာ်မမ။ ပေရာဖက်ဧလိယက၊ အိထာဝရဘရား၊ ၃ သတိ့သည်ကိယ်ေတာ်၏

ပေရာဖက်များကိ သတ်ကပါ ပီ။ ကိယ်ေတာ်၏ယဇ်ပလင်များကိ ဖိဖျက် ကပါ ပီ။

အက ်ပ်တေယာက်တည်းကျန်ရစ်၍၊ အက ်ပ် အသက်ကိပင် ှ ာ ကပါ၏ဟ

ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ ဣသေရလအမျိုးတဘက်၌ေလာက်ထားသည်ဟကျမ်းစာ၌ ပါေသာ

အေကာင်းကိသင်တိ့သည် မသိကသေလာ။ ၄ ထိသိ့ေလာက်ေသာအခါ၊ အဘယ်သိ့

ဗျာဒိတ် ထားေတာ်မသနည်းဟမကား၊ ဗာလေ ှ ့၌ ဒးမေထာက် ေသာလခနစ်ေထာင်တိ့ကိ

ငါ့အဘိ့ ငါကျန် ကင်းေစ ပီ ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၅ ထိနည်းတ၊ ယခကာလတွင်ပင်

ေကျးဇးေတာ်အတိင်း ေ ွေကာက်ေတာ်မေသာ အကင်းအကျန် ှ ိေသး၏။ ၆

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ှ ိလ င်၊ ကိယ်ကျင့် ေသာအကျင့်အားြဖင့် မ ှ ိ ၊ ှ ိလ င်ေကျးဇးသည်

ေကျးဇးမဟတ်။ ကိယ်ကျင့် ေသာအကျင့်အားြဖင့် ှ ိလ င်၊ ေကျးဇးအားြဖင့် မ ှ ိ ၊

ှ ိလ င်ကိယ်ကျင့် ေသာအကျင့်သည် အကျင့် မဟတ်။ ၇ သိ့ြဖစ်လ င်အဘယ်သိ့နည်း၊

ဣသေရလလတိ့သည် ှ ာေသာအရာကိ မေတွမ့ရက။ ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သတိ့သာ

ေတွရ့က၏။ ကင်းေသာသတိ့ကိ ေမှာင်မိက်ဖံးလမ်း၏။ ၈ ထိသိ့ ှ င့်အညီ

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် အိပ်ချင်ေသာသေဘာကိ၎င်း၊ မြမင် ိင်ေသာ

မျက်စိကိ၎င်း၊ မကား ိင်ေသာ နားကိ၎င်း၊ ထိသတိ့အား ေပးေတာ်မ ပီဟလာ၏။

ထိကျမ်းစာချက်သည် ယေန့ တိင်ေအာင်ြပည့် စံသတည်း။ ၉ ဒါဝိဒ်၏စကားဟမကား၊

သတိ့စားပဲွသည် သတိ့၌ ေကျာ့ကွင်းေသာ်၎င်း၊ ဂျမ်းေသာ်၎င်း၊ ေထာင် ေချာက်ေသာ်၎င်း၊

ခံထိက်ေသာ အြပစ်ေသာ်၎င်း ြဖစ်ပါေစ။ ၁၀သတိ့သည်မြမင် ိင်ေအာင်မျက်စိကွယ်ပါေစ။

သတိ့ေကျာသည်လည်း အစဥ်ကန်းပါေစဟ လာ သတည်း။ ၁၁ သိ့ြဖစ်လ င်၊

ဣသေရလလတိ့သည်လဲ၍ ေနရသည်တိင်ေအာင် ထိမိ က ပီေလာဟ ေမးေသာ်၊

လဲ၍မေနရက။ သတိ့၏စိတ်ကိ ိးေဆာ်စရာအေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှါ၊

သတိ့၏လဲြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ် မြခင်း ေကျးဇးသည်တပါးအမျိုးသားတိ့၌

သက်ေရာက် ေလ၏။ ၁၂သတိ့၏လဲြခင်းအရာသည် ေလာကီသားတိ့၏ စီးပွါးကိ၎င်း၊

သတိ့၏ ံ းြခင်းအရာသည်တပါး အမျိုးသား တိ့၏ စီးပွါးကိ၎င်း ပစလ င်၊ သတိ့၏

ြပည့် စံြခင်းအရာသည်သာ၍ ပစမည်မဟတ်ေလာ။ ၁၃ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ၁၄

ငါသည်တပါးအမျိုးသားတိ့ ှ င့် ဆိင်ေသာတမန်ေတာ်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊ ထိတမန်ေတာ် ၏

အရာကိ ချီးမွမ်းလျက်၊ ငါ့အမျိုးသားချင်းတိ့၏ စိတ်ကိ တခခအားြဖင့် ိးေဆာ်၍၊ အချို တိ့့ကိ

ကယ်တင်ြခင်းငှါ၊ တပါးအမျိုးသားြဖစ်ေသာ သင်တိ့အားဆိရသတည်း။ ၁၅ ထိသတိ့ကိ

ပယ်ေတာ်မြခင်းအရာသည် ေလာကီသားတိ့၏ မိဿဟာယဖဲွ ့ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်လ င်၊

သတိ့ကိ သိမ်းဆည်းေတာ်မြခင်းအရာသည် ေသြခင်းမှထေြမာက် ှ င်ြပန်ြခင်းက့ဲသိ့

ြဖစ်လိမ့်မည် မဟတ်ေလာ။ ၁၆ အဦးနယ်ေသာ မန့်စိမ်းသည်သန့် ှ င်းလ င်၊

တပံလံးသန့် ှ င်းလိမ့်မည်။ အြမစ်သန့် ှ င်းလ င်၊ အခက် အလက်များလည်း

သန့် ှ င်း ကလိမ့်မည်။ ၁၇ အချို ့ေသာအခက်တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ ပီးမှ၊ ိင်းေသာ

သံလွင့် ပင်တည်းဟေသာ သင်ကိ အထက်ငတ်၌ ဆက်၍ စိက်သြဖင့် ၊ အခက်များ ှ င့်

အတသံလွင်ပင်အြမစ်ကိ၎င်း၊ အဆီသဇာကိ၎င်း ဆက်ဆံလ င်၊ ချိုးဖ့ဲေသာ အခက်တိ့ကိ

က့ဲရဲဝ့ါ ကားြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ ၁၈ ဝါကားလ င်မကား၊ သင်သည်အြမစ်ကိ မေဆာင်၊ အြမစ်သည်

သင့် ကိေဆာင်၏။ ၁၉ ငါ့ကိဆက်၍စိက်ြခင်းငှါထိအခက်တိ့ကိ ချိုးဖ့ဲ ပီဟ

သင်ဆိြပန်လ င်၊ မှန်ေစေတာ့။ ၂၀ မယံကည်ေသာစိတ် ှ ိေသာေကာင့် သတိ့

ကိချိုးဖ့ဲသည်ြဖစ်၍၊ သင်သည်ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်သာ တည်၏။ မာနစိတ်မ ှ ိေစ ှ င့် ။

ေ ကာက်ြခင်းစိတ် ှ ိေစေလာ့။ ၂၁ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ပကတိ

အခက်များကိ ှ ေြမာေတာ်မမလ င်၊ သင်တိ့ကိ ှ ေြမာ ေတာ်မမည်ေလာ။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍၊

လဲေသာသတိ့၌ ြပင်းစွာ စီရင်ေတာ်မြခင်းကိ၎င်း၊ ေကျးဇးေတာ်၌သင်သည် တည်ေနလ င်၊

သင်၌ ပေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း၊ ဤ ှ စ်ပါးကိ ေအာက်ေမ့ေလာ့။

ေကျးဇးေတာ်၌မတည်မေနလ င်၊ သင်သည်လည်းခတ်ပစ်ြခင်းကိခံရမည်။ ၂၃

သတိ့သည်မယံကည်ေသာစိတ်ေပျာက်လ င်၊ အပင်၌တဖန် ဆက်၍စိက်ေသာအခွင့် ကိ

ရကလိမ့်မည်။ သတိ့ကိ တဖန်ဆက်၍ စိက်ြခင်းငှါ ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၂၄

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ပကတိ ိင်းေသာ သံလွင်ပင်မှ သင့် ကိခတ်ယ၍၊ ေကာင်းေသာ

သံလွင်ပင်၌ ပကတိကိ မလိက်ဘဲ ဆက်၍စိက်သည် မှန်လ င်၊ ပကတိအခက်ြဖစ်ေသာ

ထိသတိ့သည် မိမိတိ့ သံလွင်ပင်၌ ဆက်၍စိက်ေသာအခွင့် ကိ သာ၍ရကမည်

မဟတ်ေလာ။ ၂၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် ဝါ ကားေသာစိတ်မ ှ ိေစမည်အေကာင်း၊

တပါးအမျိုးသားအေပါင်း တိ့သည် မဝင်မီှတိင်ေအာင်၊ ဣသေရလလအချို ့တိ့ကိ

ေမှာင်မိက်ဖံးလမ်းြခင်းအေကာင်းတည်းဟေသာ နက်နဲ ေသာအရာကိ မသိဘဲေနေစြခင်းငှါ

ငါအလိမ ှ ိ။ ၂၆ ထိသိက့ျမ်းစာ ှ င့်အညီ၊ ဣသေရလလအေပါင်းတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ကျမ်းစာချက်ဟမကား၊ ကယ်လတ်ေသာသခင်သည်

ဇိအန်ေတာင်၌ ေပ ထွန်း၍၊ မတရားေသာ အမကိ ယာကပ်အမျိုးသားတိ့မှ

လဲေတာ်မလတ့ံ၊ ၂၇ သတိ့အြပစ်များကိ ငါပယ် ှ င်းေသာအခါ၊ သတိ့၌ ငါေပးေသာ

ပဋိညာဥ်တရားသည် ထိသိ့ေသာ တရားြဖစ်၏ဟ လာသတည်း။ ၂၈ သတိ့သည်

ဧဝံေဂလိတရားအားြဖင့် မကား သင်တိ့အေကာင်းေကာင့် ရန်သြဖစ်က၏။ ေ ွးေကာက်

ေတာ်မြခင်းအားြဖင့် မကား၊ ဘိးေဘးများအေကာင်းေကာင့် ချစ်သြဖစ် က၏။ ၂၉

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မြခင်း၊ ေခထားေတာ်မြခင်း

ေကျးဇးသည် ေဖာက်ြပန်ြခင်းသေဘာမ ှ ိ၊ ၃၀ သင်တိ့သည်အထက်က၊

ဘရားသခင်၏ စကားေတာ်ကိ နားမေထာင်ဘဲေနေသာ်လည်း၊ ယခတွင် သတိ့

နားမေထာင်ြခင်းအမအားြဖင့် ၊ သနားေတာ်မြခင်း ကိ ခံရသက့ဲသိ၊့ ၃၁ ထိနည်းတ၊

သင်တိ့ခံရေသာ သနားေတာ်မြခင်းအားြဖင့် သတိ့လည်းသနားေတာ်မြခင်းကိ ခံရမည်

အေကာင်း၊ ယခတွင်သတိ့သည် နားမေထာင်ဘဲ ေနရက၏။ ၃၂ ဘရားသခင်သည်

လအေပါင်းတိ့ကိ သနားေတာ်မြခင်း အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ လအေပါင်းတိ့ကိ

နားမေထာင်ြခင်းအြဖစ်၌ ချုပ်ထားေတာ်မ၏။ ၃၃ ဘရားသခင်၏ပညာ ှ င့်

ဥာဏ်ေတာ်သည် အလွန်ကျယ်ဝန်း နက်နဲစွတကား။ စီရင်ေတာ်မချက်တိ့ကိ

အဘယ်သမ စစ်၍ မကန် ိင်။ ကေတာ်မရာလမ်းတိ့ကိ လိက်၍ ှ ာေသာ်လည်းမေတွမ့မီှ ိင်။

၃၄ထာဝရဘရား၏စိတ်ေတာ်ကိ အဘယ်သသိသနည်း။ ထာဝရဘရား ှ င့်အဘယ်သသည်

တိင်ပင် ဘက် ပသနည်း။ ၃၅ ေကျးဇးဆပ်ေတာ်မရမည်အေကာင်း၊ ထာဝရ ဘရား၌
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အဘယ်သသည် ေကျးဇး ပဘးသနည်း။ ၃၆ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်အထဲက၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်အဘိ့ အလိငှါ၎င်း ြဖစ်က၏။

ကမာအဆက်ဆက် ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ အသက် ှ င်ြခင်းလကဏာ၊ သန့် ှ င်းြခင်းလကဏာ၊

ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မ ဘွယ်ေသာလကဏာ ှ င့် ြပည့်စံေသာ ယဇ်ကိ

သင်တိ့သည် ပေဇာ်၍၊ မိမိကိယ်ခ ာကိ ဘရားသခင်အား ဆက်ကပ်ြခင်းတည်းဟေသာ

သင်တိ့ ပအပ်ေသာ ဝတ်ကိ ပမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏ က ဏာေတာ်ကိ

ေထာက်ထား၍၊ သင်တိ့ကိ ငါတိက်တွန်း ိးေဆာ်ေပ၏။ ၂ သင်တိ့သည်

ေလာကီပံသဏာန်ကိ မေဆာင် က ှ င့် ။ ေကာင်းြမတ်ေသာအရာ၊ ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအရာ၊

စံလင်ေသာအရာတည်းဟေသာ ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိေသာ အရာသည်

အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ သင် ိင်မည်အေကာင်း၊ စိတ် ှ လံးကိ အသစ်ြပင်ဆင်၍

ပံသဏာန် ေြပာင်းလဲြခင်းသိ့ ေရာက်ကေလာ့။ (aiōn g165) ၃ သင်တိ့သည်

ကိယ်ကိထင်သင့်သည် အတိင်းထက်လွန်၍ မထင်ဘဲ၊ ဘရားသခင်သည် လအသီးအသီး

တိ့အား ယံကည်ြခင်းကိ ေဝေပးေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ကိယ်ကိေလျာက်ပတ်စွာထင်ရမည်

အေကာင်း ငါသည် ကိယ်ခံရေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိအမီှ ပလျက်၊ သင်တိ့တွင်

ှ ိသမ ေသာသတိ့ကိမှာထား၏။ ၄ ဥပမာကား၊ ကိယ်တခ၌ အဂ ါအများ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

ထိအဂ ါအများသည် ေဆာင် ွက်စရာအမတခ တည်း မ ှ ိသက့ဲသိ၊့ ၅ ထိအတ၊

အများြဖစ်ေသာငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ်၌တကိယ်တည်းြဖစ်၍၊ အသီးအသီးအဂ ါချင်း

ြဖစ် က၏။ ၆ ထိသိ့ေပးေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်အတိင်း ငါတိ့သည်

အသီးသီးအြပားြပားေသာ ဆများကိခံရသည် ြဖစ်၍၊ ပေရာဖက်အရာ ှ ိလ င်၊

ယံကည်ြခင်း၏ပမာဏကိ ရသည်အတိင်း ပေရာဖက် ပကကန်အ့ံ။ ၇ ဓမဆရာအရာ ှ ိလ င်၊

ဓမဆရာ၏အမကိ ေဆာင် ွက် ကကန်အ့ံ။ ဆံးမသဝါဒေပးေသာသသည်

ထိအမကိေဆာင် ွက်ေစ။ ၈ ိးေဆာ်ေသွးေဆာင်ေသာသသည် ထိအမကိ

ေဆာင် ွက်ေစ။ အစွန့်အ ကဲေဝငှေသာသသည် လျစ်လျူေသာစိတ် ှ င့် ေဝငှေစ။

အပ်ချုပ်ေသာသသည် လံလ့ဝိရိယ ှ င့် အပ်ချုပ်ေစ။ မစသနားြခင်း အမကိ ပေသာသသည်

ေစတနာစိတ် ှ င့် ပေစ။ ၉ ေမတာစိတ်သည် လ ို ့ဝှက်ြခင်း ှ င့် ကင်းေစေလာ့။

ဆိးညစ်ေသာအမကိ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ကေလာ့။ ေကာင်းမွန်ေသာအမ၌

မီှဝဲဆည်းကပ်ကေလာ့။ ၁၀ ညီအစ်ကိချစ်ြခင်းအရာမှာ၊ ပကတိေပါက်ေဘာ်က့ဲသိ့

တေယာက်ကိတေယာက်စံမက်ကေလာ့။ ချီးမွမ်း ြခင်းအရာမှာ၊ သတပါးကိ

ကိယ်ထက်ချီးေြမာက် ကေလာ့။ ၁၁ အားထတ်ြခင်းအရာမှာ ပျင်းရိြခင်းမ ှ ိဘဲလျက်၊

စိတ်တန်းသြဖင့် သခင်ဘရား၏အလိေတာ်သိ့လိက်၍ အားထတ်ကေလာ့။ ၁၂

ေြမာ်လင့်လျက် ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ဆင်းရဲဒကေရာက်ေသာအခါ သည်းခံ ကေလာ့။

ဆေတာင်း ပဌနာ ပြခင်းအမကိ အ မဲ ပကေလာ့။ ၁၃ သန့် ှ င်းေသာသတိ့သည်

ဆင်းရဲေသာအခါ ေဝငှေပးကမ်း ကေလာ့။ အာဂ ုတိ့အား ဧည့်သည်ဝတ်ကိ

ကိးစား၍ ပကေလာ့။ ၁၄ သင်တိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသတိ့အဘိ့ ေမတာ ပိ့ ကေလာ့။

ကျိန်ဆဲြခင်းကိမ ပ၊ ေမတာပိ့ြခင်းကိသာ ပကေလာ့။ ၁၅ ဝမ်းေြမာက်ေသာသတိ့ ှ င့်အတ၊

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ၎င်း၊ ငိေကးေသာသတိ့ ှ င့်အတ ငိေကးြခင်းကိ ၎င်း

ပကေလာ့။ ၁၆ အချင်းချင်းစိတ်သေဘာ တညီတ ွတ်တည်း ှ ိ ကေလာ့။

ဂဏ်စည်းစိမ်ကိင့ဲကွက်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ ှ ိမ့်ချေသာသတိ့ကိ အေပါင်းအေဘာ်လပ်ကေလာ့။

ငါသည် ပညာ ှ ိ၏ဟ ကိယ်ကိမထင် က ှ င့် ။ ၁၇ အဘယ်သကိမ ရန်တံ့မမက ှ င့် ။

လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ေသာ အကျင့် ကိ ကံစည်ကေလာ့။ ၁၈

သင်တိ့သည် တတ် ိင်သမအတိင်း လအေပါင်းတိ့ ှ င့် အသင့်အတင့် ေနကေလာ့။ ၁၉

ချစ်သတိ၊့ သတပါးသည်သင်တိ့ကိ ြပစ်မှားလ င်၊ ကိယ်တိင် အြပစ်ြပန်၍ မတံ့ က ှ င့် ။

အမျက်ေတာ်ကိ အခွင့် ေပး ကေလာ့။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငါသည် အြပစ်တရားကိ

စီရင်ပိင်၏။ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ငါဆပ်ေပးမည်ဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၀

ထိေကာင့်သင်၏ရန်သသည် မွတ်သိပ်လ င် လပ်ေကးေလာ့။ ေရငတ်လ င်

ေသာက်စရာဘိ့ေပးေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င်။ သ၏ေခါင်းေပ ၌ မီးခဲကိပံထားလိမ့်မည်။ ၂၁

အဆိးအာြဖင့် အ ံ းမခံ ှ င့် အေကာင်းအားြဖင့် အဆိးကိ ိင်ေလာ့။

၁၃ အစိရေသာ မင်းအာဏာစက်၏ အပ်စိးြခင်းကိ လတိင်းဝန်ခံေစ။

အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ အခွင့် မ ှ ိလ င်၊ မင်းအာဏာစက်မ ှ ိ။

အာဏာစက် ှ ိသမသည် ဘရားသခင် ခန့်ထားေတာ်မရာြဖစ်သတည်း။ ၂

ထိေကာင့် ၊ မင်းအာဏာကိ ဆန်ေသာသသည် ဘရားသခင် စီရင်ေတာ်မရာကိ

ဆန်ေသာသြဖစ်၏။ ထိသိ့ဆန်ေသာသသည် ရာဇဝတ်ကိ ခံရမည်။ ၃ မင်းမကား၊

ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသေကာက်ဘိ့ြဖစ်သည်မဟတ်။ မေကာင်းေသာ

အကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသေကာက်ဘိ့၏။ မင်းအာဏာကိ မေကာက်ဘဲေနချင်သေလာ။

ေကာင်းေသာ အကျင့် ကိကျင့် ေလာ့။ ကျင့်လ င်မင်းအာဏာေကာင့် ချီးမွမ်းြခင်းကိ

ခံရလိမ့်မည်။ ၄ မင်းသည်ကား၊ သင်၏အကျိုးအလိငှါ ဘရားသခင်၏ အေစခံြဖစ်၏။

မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့်လ င်၊ ေကာက်ြခင်းမ ှ ိေစေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

မင်းသည်အချည်း ှ ီးထားကိ ေဆာင်သည်မဟတ်။ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ

ကျင့် ေသာသတိ့ကိ အြပစ်တရားစီရင်၍ ရာဇဝတ်ေပးပိင်ေသာ သတည်းဟေသာ

ဘရားသခင်၏ အေစခံြဖစ်သတည်း။ ၅ ထိေကာင့် ၊ ရာဇဝတ်ကိေကာက်ေသာေကာင့်သာ

မင်းအာဏာစက်၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံရမည် မဟတ်။ ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ စိတ်ကိ

ေထာက်၍ ဝန်ခံရမည်။ ၆ ထိအေကာင်းေကာင့် အခွန်အတတ်ကိ ေပးကေလာ့။

မင်းတိ့သည် ဘရားသခင်၏ အမေစာင့် ြဖစ်၍၊ အမေတာ်ကိ အ မဲထမ်းက၏။ ၇ ထိေကာင့် ၊

လအသီးအသီးခံထိက်သည်အတိင်း ေပးကေလာ့။ အခွန်ကိခံထိက်ေသာသအား အခွန်ကိ

၎င်း၊ အေကာက်ကိ ခံထိက်ေသာ သအား အေကာက်ကိ၎င်း ေပး ကေလာ့။

ေကာက်ထိက်ေသာသကိ ေကာက်ကေလာ့။ ိေသထိက်ေသာသကိ ိေသကေလာ့။ ၈

အချင်းချင်းချစ်ြခင်းေမတာမှတပါး အဘယ်ေကးမ မတင်ေစ ှ င့် ။

သတပါးကိချစ်ေသာသသည် အကျင့်တရား ှ င့် ြပည့်စံ ပီ။ ၉ အေကာင်းမကား၊

သမ့ယားကိမြပစ်မှား ှ င့် ၊ လအသက်ကိ မသတ် ှ င့် ၊ သ့ဥစာကိမခိး ှ င့် ၊ မမှန်ေသာ

သက်ေသကိမခံ ှ င့် ၊ သ့ဥစာကိ တပ်မက်လိချင်ေသာစိတ်မ ှ ိေစ ှ င့်ဟေသာ ပညတ်မှစ၍

အြခားေသာ ပညတ် ှ ိသမ တိ့သည်၊ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိယ် ှ င့်အမ ၊

ချစ်ေလာ့ဟေသာ ပညတ်တခ၌ အပါအဝင် ြဖစ်က၏။ ၁၀ ချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိေသာသသည်

ကိယ် ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာ သ၏အကျိုးကိ မဖျက်ဆီးတတ်။ ထိေကာင့် ၊ ချစ်ြခင်းေမတာသည်

အကျင့်တရားြပည့်စံရာ ြဖစ်သတည်း။ ၁၁ ထိမှတပါး၊ ငါတိ့ကိ ကယ်တင်ေသာ

ေကျးဇးေတာ်သည် ငါတိ့ ယံ ကည်ေသာ ေနရ့က်၌နီးသည်ထက် ယခသာ၍

နီးေသာေကာင့် ၎င်း၊ ၁၂ ညဥ့်အချိန်ကန်လ၍ ေနအ့ချိန်ေရာက်လေသာေကာင့် ၎င်း၊

ယခအခါ အိပ်ေပျာ်ရာမှ ိးရေသာ အချိန် ေရာက်ခ့ဲ ပီဟ ငါတိ့သည် သိ၍ကာလအချိန်ကိ

ေထာက်လျက်၊ ေမှာင်မိက်၏အကျင့် ကိ ပယ် ှ ား၍၊ အလင်း၏ လက်နက်စံကိ

ဝတ်ဆင်ေဆာင် ွက် ကကန်အ့ံ။ ၁၃ ပဲွလပ်ြခင်း၊ ယစ်မျိုးေသာက်ကူးြခင်း၊ မတရားေသာ

ေမထန်၌ မီှဝဲြခင်း၊ ကိေလသာညစ် းြခင်း၊ ရန်ေတွ့ြခင်း၊ ဂဏ် ပိင်ြခင်းအမတိ့ကိ

ကဥ်ေ ှ ာင်၍၊ ေနအ့ချိန်၌က့ဲသိ့ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့် ေဆာင် ပမကကန်အ့ံ။ ၁၄

သခင်ေယ ခရစ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင် ကေလာ့။ ကိယ်ကာယ၏တပ်မက်ြခင်းအလိငှါ

မ ကံစည် က ှ င့် ။

၁၄ ယံကည်အားနည်းေသာ သတိ့ကိ လက်ခံကေလာ့။ သိ့ရာတွင် ယံမှားဘွယ်ေသာ

ြပဿနာတိ့ကိ ထိသ ှ င့် မေဆွးေ ွး က ှ င့် ။ အစာအမျိုးမျိုးကိ စားအပ်သည်ဟ

လအချို ့ယံ၏။ ၂ အားနည်းေသာသမကား၊ ဟင်းသီးဟင်း ွက်ကိသာစား၏။

၃ အမျိုးမျိုးကိ စားေသာသသည် မစားေသာသကိ မထီမ့ဲြမင် မ ပေစ ှ င့် ။

မစားေသာသသည်လည်း၊ စားေသာ သကိမစစ်ေကာမစီရင်ေစ ှ င့် အေကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်သည် သကိ့လက်ခံေတာ်မ ပီ။ ၄သတပါးပိင်ေသာ လကိစစ်ေကာစီရင်ေသာ

သင်သည် အဘယ်သနည်း။ သသည်မိမိသခင်စီရင်ေသာအားြဖင့်သာအြပစ်လွတ်ြခင်း၊

အြပစ်ခံြခင်းသိ့ ေရာက်ရ၏။ သသည်အြပစ်လွတ်ြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် သ၏အြပစ်ကိ လတ်ြခင်းငှါ တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၅

ေနရ့က်တရက်ထက်တရက် သာ၍ြမတ်သည်ဟလအချို ့ထင်တတ်၏။ လအချို ့မထင်။

လတိင်းမိမိ စိတ်သေဘာကျပါေစ။ ၆ ေနရ့က်ကိေစာင့် ေသာသသည် သခင်ဘရားကိ

ေထာက်၍ ေစာင့်၏။ ေနရ့က်ကိ မေစာင့် ေသာ သသည်လည်း၊ သခင်ဘရားကိ ေထာက်၍

မေစာင့် ဘဲေန၏။ စားေသာသသည်သခင်ဘရားကိ ေထာက်ေသာစိတ် ှ င့် စား၍
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ေကျးဇးေတာ် ှ ိသည်ဟ ဝန်ခံ၏။ မစားေသာ သသည်လည်း၊ သခင်ဘရားကိ

ေထာက်ေသာစိတ် ှ င့် မစားဘဲေန၍၊ ေကျးဇးေတာ် ှ ိသည်ဟဝန်ခံ၏။ ၇ ငါတိ့တွင်

အဘယ်သမ ကိယ်အဘိ့အလိငှါ အသက်မ ှ င်။ အဘယ်သမ ကိယ်အဘိ့အလိငှ့ါမေသ။ ၈

အသက် ှ င်လ င်၊ သခင်ဘရားအဘိ့ အလိငှါ ှ င်၏။ ေသလင်လည်း၊ သခင်ဘရား

အဘိ့အလိငှါ ေသ၏။ ထိေကာင့်အသင် ှ င်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေသသည် ြဖစ်ေစ၊

သခင်ဘရားဆိင်ေတာ်မ၏။ ၉ အေကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်၊ ေသေသာ

သတိ့ကိ၎င်း၊ ှ င်ေသာသတိ့ကိ၎င်း၊ အစိးရေသာအ ှ င် ြဖစ်လိေသာငှါ အေသခံ၍၊

ခံ ပီးမှအသက် ှ င်ြပန် ေတာ်မ၏။ ၁၀ သင်သည် ညီအစ်ကိချင်းကိ အဘယ်ေကာင့်

စစ်ေကာစီရင်သနည်း။ ညီအစ်ကိချင်းကိ အဘယ် ေကာင့် မထီမ့ဲြမင် ပသနည်း။

ငါတိ့ ှ ိသမသည် ခရစ်ေတာ်၏ တရားပလင်ေတာ်ေ ှ သိ့့ ေရာက်ရကမည်။ ၁၁

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ငါအသက် ှ င်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ေ ှ ့၌ လတိင်းဒးေထာက်ရမည်။

ဘရားသခင်အားလတိင်းမိမိ တ် ှ င့် သစာခံရမည်ဟထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍၊ ငါတိ့ ှ ိသမသည် ဘရားသခင် စစ်ေကာေတာ်မြခင်းကိ ခံရကမည်။ ၁၃

ထိေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ယခမှစ၍ အချင်းချင်း မစစ်ေကာမစီရင်ဘဲ ေနကကန်အ့ံ။

ညီအစ်ကိချင်း ထိမိ၍ လဲစရာအခွင့် ၊ မှားယွင်းစရာအခွင့် မ ှ ိေစမည်အေကာင်း သာ၍

စီရင် ကကန်အ့ံ။ ၁၄ အဘယ်အစာမ ပကတိအတိင်း မညစ် းေကာင်းကိ၊

ငါသည်သခင်ေယ ကိ အမီှ ပလျက်သေဘာ ကျ၍ အမှန်သိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ညစ် းသည်ဟအကင်သသည်ထင်၏။ ထိသ၌ညစ် း၏။ ၁၅သင်၏ညီအစ်ကိသည်

သင်စားေသာ အစာေကာင့် စိတ်နာရလ င်၊ သင်သည်ေမတာတရားကိ မကျင့် ။

ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံေသာသကိသင်၏ အစာအားြဖင့်

အကျိုး မနည်းေစ ှ င့် ။ ၁၆သင်တိ့သည် အခွင့်သည်အမမှာ က့ဲရဲစ့ရာ အေကာင်းမ ှ ိေစ ှ င့် ။

၁၇ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် အစားအေသာက်၌ မတည်။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊

ငိမ်သက်ြခင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ခံရေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၌ တည်၏။

၁၈ ထိသိ့ကျင့် ၍ ခရစ်ေတာ်၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာသသည် ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌

ှ စ်သက်ဘွယ်၊ လတိ့ တွင် ချီးမွမ်းဘွယ်ြဖစ်၏။ ၁၉ ထိေကာင့် ၊ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊

အချင်းချင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ှ င့် ၎င်း ယှဥ်ေသာအရာတိ့ကိ မီှေအာင်လိက်ကကန်အ့ံ။ ၂၀

ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ကိ သင်၏အစာအလိငှါ မဖျက်ဆီး ှ င့် ။ အစာအမျိုးမျိုးတိ့သည်

စင် ကယ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း သတပါးထိမိ၍ လဲစရာအေကာင်း ှ င့် စားေသာ

သသည်အြပစ် ှ ိ၏။ ၂၁ အမဲသားကိစားြခင်း၊ စပျစ်ရည်ကိေသာက်ြခင်း

ကိစမှစ၍၊ ညီအစ်ကိထိမိ၍ လဲစရာအေကာင်း၊ မှားယွင်း စရာအေကာင်း၊

အားနည်းစရာအေကာင်းများကိ ေ ှ ာင်အပ်၏။ ၂၂ သင်သည်ယံြခင်း ှ ိလ င်

ကိယ်အလိအေလျာက် ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌ ှ ိေစေလာ့။ ကိယ်လက်ခံေသာအမမှာ

ကိယ်ကိမစစ်ေကာ မစီရင်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၂၃ ယံမှားေသာသသည် စားလ င်၊

ယံေသာစိတ် မ ှ ိဘဲ စားေသာေကာင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိခံရ၏။ ယံေသာစိတ်မ ှ ိဘဲ

ကျင့်သမ ေသာ အကျင့် တိ့သည် အြပစ် ှ ိ က၏။

၁၅ သိ့ြဖစ်၍၊ အား ှ ိေသာငါတိ့သည် ကိယ်အလိသိ့မလိက်၊

အားနည်းေသာသတိ့၏ အားနည်းြခင်းကိ သည်းခံရကမည်။ ၂

ထိသိ့ငါ ှ ိသမသည်ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သ၏ အကျိုးကိ ေထာက်၍၊

သကိ့တည်ေဆာက်ေစြခင်းငှါ သ၏ အလိသိ့ လိက် ကကန်အ့ံ။ ၃ အေကာင်းမကား၊

ခရစ်ေတာ်သည်ကိယ်အလိသိ့ မလိက်။ ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ

ခံရေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ်ကိ က့ဲရဲေ့သာ သတိ့၏စကားသည် အက ်ပ်အေပ သိ့

ေရာက်ပါ၏ဟ ကျမ်းစာလာ သတည်း။ ၄ ငါတိ့သည် ကျမ်းစာ၌ပါေသာသည်းခံြခင်း၊

သက်သာြခင်း အေကာင်းများကိအမီှ ပ၍ ေြမာ်လင့် ရ ေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ကျမ်းစာ၌

အထက်ကေရးထားသမသည် ငါတိ့ကိ ဆံးမသဝါဒေပး၍ ေရးထား သတည်း။ ၅

သင်တိ့သည် ငါတိ့ သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်တည်းဟေသာ ဘရားသခင်ကိ တညီ

တ ွတ်တည်း တ် မက်၍ ချီးမွမ်းေစြခင်းငှါ၊ ၆ ေယ ခရစ်၏အလိေတာ်အတိင်း

အချင်းချင်း စိတ်တညီတ ွတ်တည်း ှ ိ ကမည်အေကာင်း၊ သည်းခံ ြခင်း၊

သက်သာြခင်း၏အ ှ င်၊ ဘရားသခင်သည် ကယ်မ သနားေတာ်မပါေစေသာ။ ၇

ခရစ်ေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ဘန်းေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစလျက်၊ သင်တိ့ကိလက်ခံ

ေတာ်မသည်နည်းတ၊ သင်တိ့သည် တေယာက်ကိတေယာက်လက်ခံ ကေလာ့။ ၈

တဖန်ငါဆိသည်ကား၊ ေယ ခရစ်သည် ဘရားသခင်၏ သစာေတာ်ကိ ေထာက်၍၊

ဘိးေဘးများခံရေသာ ဂတိေတာ်တိ့ကိတည်ေစြခင်းငှါ၊ ၉အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံေသာ

သတိ့၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေတာ်မ၏။ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်လည်း၊

ဘရားသခင်၏က ဏာေတာ်ကိ အ့ံ သချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ထိသိ့ ှ င့်အညီ

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ထိေကာင့်တပါးအမျိုးသားတိ့တွင် ေကျးဇးေတာ်ကိ

အက ်ပ်ချီးမွမ်း၍၊ နာမေတာ်ကိ ေထာမနာသီချင်း ဆိပါမည်ဟ လာသတည်း။ ၁၀

တဖန်လာသည်ကား ၊ တပါးအမျိုးသားတိ၊့ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏လမျိုး ှ င့်အတ

ဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိ ကေလာ့ဟလာ၏။ ၁၁တဖန်ကား၊ လမျိုးအေပါင်းတိ၊့ ထာဝရဘရားကိ

ချီးမွမ်း ကေလာ့။ လအ ွယ်အေပါင်းတိ၊့ အလွန်ချီးမွမ်း ကေလာ့ဟလာ၏။ ၁၂

တဖန်ေဟ ှ ာယဆိသည်ကား၊ ေယ ှ ဲ၏ အြမစ်ေပါက်၍ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ

အပ်စိးြခင်းငှါ ေပ ထွန်းေသာသြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိသကိ တပါးအမျိုးသားတိ့သည်

ကိးစား ကလိမ့်မည်ဟဆိသတည်း။ ၁၃ သင်တိ့သည်သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်၏

တန်ခိးအားြဖင့် ေြမာ်လင့် ြခင်းပါရမီ ှ င့် ကယ်ဝေစြခင်းငှါ၊ ယံ ကည်ေသာစိတ် ှ ိ၍

ဝမ်းေြမာက်သက်သာြခင်း အမျိုးမျိုးတိ့ ှ င့် ြပည့်စံမည်အေကာင်း၊ ေြမာ်လင့် ြခင်း၏အ ှ င်၊

ဘရားသခင်သည် ကယ်မသနားေတာ်မပါ ေစေသာ။ ၁၄ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်

ေကာင်းေသာပကတိ သေဘာ ှ င့် ြပည့်စံ၍ အရာရာတိ့ကိ သိနားလည်သြဖင့် ၊

အချင်းချင်းဆံးမြခင်းငှါ တတ် ိင်သည်ကိ ငါသေဘာ ကျလျက် ှ ိ၏။ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်း၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် သန့် ှ င်းေစေတာ်မေသာ ှ စ်သက်ဘွယ်ရာ

ပေဇာ်သကာတည်းဟေသာ တပါးအမျိုးတိ့ကိ ပေဇာ်ြခင်းငှါ ငါသည် ဘရားသခင်၏

ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာ ေြပာေသာအမကိ ေဆာင် ွက်၍၊ ၁၆တပါးအမျိုးသားတိ့တွင်

ေယ ခရစ်၏အမေဆာင်ြဖစ်မည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည် ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မေသာ

ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါအမီှ ပ၍၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ကိ သတိေပးလျက်သာ၍ ရဲရင့် စွာ

ေရးလိက်ပါ၏။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊ ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာတိ့၌

ငါသည် ေယ ခရစ်ကိ အမီှ ပ၍ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက် ြခင်းအေကာင်း ှ ိ၏။ ၁၈

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် စကားအားြဖင့် ၎င်း၊ အကျင့်အားြဖင့် ၎င်း၊ နားေထာင်ေစြခင်းငှါ၊

ခရစ်ေတာ်သည် နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမများ၌ ပါေသာတန်ခိး၊

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၏ တန်ခိးကိြပ၍၊ ငါ့အားြဖင့် ပေတာ်မသမ တိ့ကိသာ

ငါေြပာဝ့ံ၏။ ၁၉ ထိေကျးဇးေတာ်ကိအမီှ ပလျက်၊ ငါသည် ေယ ှ လင် မိမှ့စ၍

ဣလရိတ်ြပည်တိင်ေအာင် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တိ့၌ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေအာင်ပတ်ဝန်းကျင်

အရပ်တိ့၌ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားကိ အကန်အစင်ေဟာေြပာခ့ဲ ပီ။ ၂၀

ထိသိ့အြခားသတည်ေသာ တိက်ြမစ်အေပ မှာ ငါထပ်၍ မတည်မေဆာက်။

ခရစ်ေတာ်၏နာမကိ မကားဘးေသာ အရပ်၌ ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာြခင်းငှါ

ေစတနာစိတ် ှ င့် ငါ ကိးစားအားထတ်ေလ့ ှ ိ၏။ ၂၁ ထိသိ့ ှ င့်အညီ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

ထိသ၏အေကာင်းကိ အဘယ်သမ မြပဘးေသာ်လည်း၊ သတိ့ သည် ြမင် ကလိမ့်မည်။

မကားဘးေသာသတိ့သည် နားလည်ကလိမ့်မည်ဟ လာသတည်း။ ၂၂ ထိေကာင့်

သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါလာရေသာ အခွင့် မ ှ ိ။ အဆီးအတားများလှ ပီ။ ၂၃ ယခမကား၊

ဤအရပ်တိ့၌အခွင့် မရသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ ှ ိရာ သိ့သွားြခင်းငှါ တာ ှ ည်စွာ ကာလပတ်လံး

အလိ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ၂၄ စပါနိြပည်သိ့ငါသွားေသာအခါ၊ လမ်းခရီး၌ သင်တိ့ကိ ေတွ့ြမင်၍

သင်တိ့ ှ င့်အတေပါင်းေဘာ်လျက် အတန်အရာအလိ ြပည့်စံ ပီးမှ၊ ထိြပည်သိ့သင်တိ့

ပိ့ေဆာင်ြခင်းေကျးဇးကိ ခံမည်ဟ ေြမာ်လင့်၏။ ၂၅ယခအခါသန့် ှ င်းသတိ့ကိလပ်ေကး၍၊

ေယ ှ လင် မိသိ့့ ငါသွားရမည်။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊ မာေကေဒါနိြပည်သားတိ့ ှ င့်

အခါယြပည်သားတိ့သည်၊ ေယ ှ လင် မိ ့၌ ဆင်းရဲေသာ သန့် ှ င်းသတိ့အား ဥစာကိ

ေဝမ ၍ ေစတနာစိတ် ှ င့် လကပီ။ ၂၇ ေစတနာစိတ် ှ ိသည်ဟဆိေသာ်၊ ထိသတိ့သည်

ေကျးဇးတင်ေသာသြဖစ်က၏။ အေကာင်းမကား၊ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ဓမဥစာကိ

ယဒအမျိုးသား တိ့ ှ င့် ဆက်ဆံ၍ခံရသည်မှန်လ င်၊ ေလာကီဥစာကိ လ၍လပ်ေကးအပ်၏။

၂၈ ထိေကာင့် ၊ ဤအမကိ ငါေဆာင် ွက်၍ ဤအလလက်ေဆာင်ကိ လံ ခံေစ ပီးလ င်၊

သင်တိ့အနားမှာ ေ ှ ာက်၍ စပါနိြပည်သိ့သွားမည်။ ၂၉သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါေရာက်ေသာအခါ၊
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ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရား၌ ပါေသာေကာင်း ကီး မဂလာ ြပည့်စံြခင်း ှ င့်

ေရာက်လာမည်ကိ ငါသိ၏။ ၃၀ ငါသည်ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်အတိင်း

ဝမ်းေြမာက်ေသာ စိတ် ှ င့်သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေရာက်၍ သင်တိ့ ှ င့်အတသက်သာြခင်းကိ

ခံစားလိေသာငှါ၊ ၃၁ ယဒြပည်၌ ြငင်းဆန်ေသာသတိ့လက်မှ ငါလွတ်မည်အေကာင်း၊

ေယ ှ လင် မိအ့ား ငါလပ်ေကးြခင်း အမကိ သန့် ှ င်းသတိ့သည် ှ စ်သက်မည်အေကာင်း၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် ငါ ှ င့်အတ ကိးစားအား ထတ်၍ ငါ့အဘိအ့လိငှါ ဘရားသခင်ကိ

ဆေတာင်း ပဌနာ ပကေလာ့ဟ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ဝိညာဥ် ေတာ်၏

ေမတာက ဏာကိ အေကာင်း ပ၍သင်တိ့ကိ ငါတိက်တွန် ိးေဆာ်ပါ၏။ ၃၂

ငိမ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်၊ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ ှ ိသမ ှ င့်အတ တည်ေနေတာ်

မပါေစေသာ။ အာမင်။

၁၆ ကင်ေြခ မိအ့သင်းေတာ်၌ သင်းေထာက်မိန်းမြဖစ်ေသာ ငါတိ့ ှ မဖိေဗကိ

သင်တိ့ထံသိ့ ငါသွင်းေပး၏။ ၂ သန့် ှ င်းသတိ့သည် ပသင့်သည်အတိင်း၊

သခင်ဘရားကိ ေထာက်၍ ထိသကိလက်ခံ ကေလာ့။ သသည် အကအမလိသမ ေသာ

အမတိ့၌ သကိ့ကမကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ သသည်များစွာေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊

ငါ့ကိ၎င်း၊ မစေသာသြဖစ်၏။ ၃ ငါ ှ င့်အတေယ ခရစ်၏ အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်ေသာသ၊ ြပစ်ကိလ ှ င့်အာကလကိ တ်ဆက်က ေလာ့။ ၄ ထိသတိ့သည်

ငါ့အသက်အဘိ့မိမိတိ့လည်ပင်းကိ ချထားေသာ သြဖစ်က၏။ သတိ့ေကျးဇး ှ ိသည်ဟ ငါ

တေယာက်တည်းသာ ဝန်ခံသည်မဟတ်။ တပါးအမျိုးသားအသင်းေတာ်အေပါင်းတိ့သည်

ဝန်ခံ က၏။ ၅ သတိ့အိမ်၌ ှ ိေသာအသင်းေတာ်ကိလည်း တ်ဆက်ကေလာ့။

အာ ှ ိြပည်တွင် ခရစ်အဘိ့ အဦးသီးေသာ အသီးြဖစ်ေသာ ငါ့ချစ်သားဧပဲနက်ကိ

တ်ဆက်ကေလာ့။ ၆ ငါတိ့အမကိ ကိးစား၍ ေဆာင် ွက်ေသာ မာရိကိ တ်ဆက်ကေလာ့။

၇ ငါ ှ င့်အတအကျဥ်းခံရေသာသ၊ ငါအမျိုးသားချင်းအေြ ာနိတ် ှ င့် ယနိကိ

တ်ဆက်ကေလာ့။ ထိသတိ့သည် တမန်ေတာ်များတွင် အသေရထင် ှ ားေသာသ

ြဖစ် က၏။ ငါ့အရင်တပည့် ေတာ်အြဖစ်သိ့ ေရာက်ေသာ သလည်း ြဖစ် က၏။ ၈

သခင်ဘရား၌ ငါ့ချစ်သားအမလိကိ တ်ဆက်ကေလာ့။ ၉ ငါတိ့ ှ င့်အတ

ခရစ်ေတာ်၏အမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ ဥရဗန် ှ င့် ငါ့ချစ်သားသတာခကိ

တ်ဆက်က ေလာ့။ ၁၀တပည့်ေတာ်စစ်ြဖစ်ေသာ အေပေလ ှ င့် အာရိေတာဗလ၏

အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။ ၁၁ ငါ၏အေဆွအမျိုးေဟေရာဒျုန် ှ င့်

တပည့် ေတာ် ြဖစ်ေသာနာကိသ၏အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ တ်ဆက် ကေလာ့။ ၁၂

သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ ကိးစားေသာ မိန်းမ၊ တ ဖဲန ှ င့် တ ေဖါသကိ၎င်း၊

သခင်ဘရား၏ အမေတာ်ကိ အလွန် ကိးစား၍ ချစ်အပ်ေသာ မိန်းမ ေပရသိကိ၎င်း

တ်ဆက်ကေလာ့။ ၁၃ ြမတ်ေသာတပည့် ေတာ် ဖ ှ င့် သ၏အမိတည်းဟေသာ

တပည့် ေတာ် ဖ ှ င့်သ၏အမိတည်းဟေသာ ငါ၏ အမိကိ တ်ဆက်ကေလာ့။ ၁၄

အသံ ကိတ်၊ ဖေလကန်၊ ေဟရမ၊ ပတ်ေရာဘ၊ ေဟရေမမှစ၍ သတိ့ ှ င့်အတေနေသာ

ညီအစ်ကိတိ့ကိ တ်ဆက်ကေလာ့။ ၁၅ ဖိေလာလပ်၊ ယလိ၊ ေန ၊ ေန ှ မ ှ င့်

သလမမှ စ၍ သတိ့ ှ င့် အတေနေသာ သန့် ှ င်းသအေပါင်း တိ့ကိ

တ်ဆက်ကေလာ့။ ၁၆ အချင်းချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်သန့် ှ င်းေသာ

နမ်းြခင်း ှ င့် တ်ဆက်ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်၏ အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ့သည်

သင်တိ့ ှ င့် တ်ဆက်က၏။ ၁၇ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ခံရ ပီးေသာ ဆံးမသဝါဒ

ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာသင်းခဲွြခင်း၊ မှားယွင်းြခင်း အေကာင်းကိ ပတတ်ေသာ သတိ့ကိ

မှတ်၍ေ ှ ာင် ကေလာ့ဟ ငါသတိေပး၏။ ၁၈အေကာင်းမကား ထိသိ့ေသာသတိ့သည်

ငါတိ့သခင်ခရစ်ေတာ်၏ အမကိမေဆာင် ွက်ဘဲလျက်၊ မိမိတိ့ဝမ်း၏အမကိသာ

ေဆာင် ွက်၍၊ ေလာကဝတ်စကား ှ င့် ေချာ့ေမာ့ေသာ စကားအားြဖင့် စိတ်ေကာင်း

ေသာသတိ့ကိ လှည့် ြဖားတတ်က၏။ ၁၉ သင်တိ့ ယံ ကည်နားေထာင်ြခင်း

အေကာင်းအရာသည် လအေပါင်းတိ့တွင် ေကျာ်ေစာသည်ြဖစ်၍၊ ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။

သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ေကာင်းေသာအမ၌ကား၊ ပညာ ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဆိးေသာ

အမ၌ကား၊ အြပစ်ကင်းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၂၀ ငိမ်သက်ြခင်း၏

အ ှ င်ဘရားသခင်သည် မကာမြမင့် မီှ စာတန်ကိ သင်တိ့ေြခေအာက်၌ ှ ိပ်စက်

ေတာ်မမည်။ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည်သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၂၁

ငါ ှ င့်အတ အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွက်ေသာ တိေမာသမှစ၍ ငါ၏အေဆွအမျိုးလကိ၊

ယာသန်ေသာ သိပတ တိ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။ ၂၂ ဤစာကိေရးေသာ

က ်ပ်ေတရတိသည် သခင် ဘရားကိ ေထာက်၍ သင်တိ့ကိ တ်ဆက်ပါ၏။ ၂၃ ငါ့ကိ၎င်း၊

သင်းဝင်သအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ လက်ခံ၍ဧည့်သည် ဝတ် ပတတ်ေသာ ဂါယ၊ မိစ့ာေရး

ဧရတု၊ သင်တိ့ညီကွာတတိ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။ ၂၄ ငါတိသ့ခင်ေယ ခရစ်၏

ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့အေပါင်း၌ ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။ ၂၅ ေ ှ းကပ်ကာလပတ်လံး

ဝှက်ထား ပီးလ င် ယခမှာ ထင် ှ ားသည်ြဖစ်၍၊ (aiōnios g166) ၂၆လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်

ယံကည်နားေထာင် ကမည်အေကာင်း ပေရာဖက်တိ့၏ကျမ်းစာများလာသည် ှ င့်အညီ၊

ထာဝရဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်အတိင်း ထိသတိ့အားေဘာ်ြပရေသာ နက်နဲရာကိ

ဖွင့်ထားြခင်း ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ေလျာ်စွာ၊ ငါေဟာေသာဧဝံေဂလိတရားတည်းဟေသာ

ေယ ခရစ်၏ အေကာင်းကိ ေဟာေြပာြခင်းအားြဖင့် ၊ သင်တိ့ကိ မဲြမံခိင်ခ့ံေစြခင်းငှါ

တတ် ိင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ (aiōnios g166) ၂၇ တဆတည်းသာလ င် ပညာ ှ င့်

ြပည့် စံေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်၊ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ကမာအဆက်ဆက်

ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)
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၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အားြဖင့် ေယ ခရစ်၏တမန်ေတာ်အရာ၌ ခန့်ထားေသာ

ငါေပါလ ှ င့် ငါ့ညီ သဿင်သည်၊ ၂ ေယ ခရစ်အားြဖင့် အြပစ် ှ င့်ကင်းစင်၍

သန့် ှ င်းသအရာ၌ ခန့်ထားေသာသတည်းဟေသာ၊ ေကာရိနသ မိ့၌ ှ ိေသာ ဘရားသခင်၏

အသင်းေတာ်မှစ၍ ခပ်သိမ်းေသာအရပ်၌ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ ပဌနာ

ပေသာသအေပါင်းတိ့ကိ ကားလိက်ပါ၏။ ၃ ထိသခင်သည် ငါတိ့၏သခင်သာမဟတ်၊

သင်တိ့၏သခင်လည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင့်အထံေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါ ေစေသာ။ ၄

အထက်ခရစ်ေတာ်၏ သက်ေသကိ သင်တိ့တွင် တည်ေစသည် ှ ိေသာ်၊ ၅သင်တိ့သည်

ထိခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ၊ အရာရာ၌ တ်သတိ၊ ဥာဏ်သတိအေပါင်း ှ င့် ကယ်ဝြပည့်စံက

သည်ြဖစ်၍၊ ၆ ေယ ခရစ်အားြဖင့် သင်တိ့အားေပးေတာ်မေသာ ဆေကျးဇးေတာ်ကိ

ငါေထာက်၍၊ သင်တိ့ အေကာင်းေကာင့် ငါ့ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ်

ချီးမွမ်း၏။ ၇ ထိေကာင့်သင်တိ့သည် ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ေပ ထွန်းေတာ်မြခင်းကိ

ေြမာ်လင့် ၍ေနစဥ်၊ ဆေတာ် တစံတခမ မေလျာ့ဘဲ စံလင်လျက် ှ ိ က၏။ ၈သင်တိ့သည်

ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏ ေနရ့က်၌ အြပစ်တင် စရာအခွင့် ှ င့်ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊

သင်တိ့ကိ အဆံးတိင်ေအာင် ခိင်ခ့ံ မဲြမံေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ ငါတိ့သခင်တည်းဟေသာ

သားေတာ်ြမတ်သခင် ေယ ခရစ် ှ င့် ဆက်ဆံြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့ အား

ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် သစာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ၁၀ ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့ ှ ိသမသည် စကားတညီတ ွတ်တည်းြဖစ်၍ အချင်းချင်းမကဲွြပားဘဲ စိတ်

သေဘာတသံတသမတ်တည်း ှ ိသည် ှ င့် ေစ့စပ်စံလင် ကမည်အေကာင်း၊

ငါတိသ့ခင်ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ် ကိ အမီှ ပ၍ သင်တိ့ကိ ငါ ိးေဆာ်ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၁

အေကာင်းမကား၊ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် အချင်းချင်း မသင့် ၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း ှ ိသည်ကိ၊

ခေလာဣ အိမ်သားအချို တိ့့သည် ေြပာက၏။ ၁၂သင်တိ့က၊ ငါသည်ေပါလတပည့်ြဖစ်၏။

ငါသည် အာေပါလတပည့်ြဖစ်၏။ ငါသည်ေကဖ တပည့်ြဖစ်၏။ ငါသည်ခရစ်ေတာ်တပည့်

ြဖစ်၏ဟ အသီးအသီးေြပာကေသာေကာင့် ငါဆိရ၏။ ၁၃ ခရစ်ေတာ်သည်

ကဲွြပားသေလာ။ ေပါလသည် သင်တိ့အတွက် လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံ ပီေလာ။

သိမ့ဟတ် သင်တိ့သည် ေပါလ၏နာမ၌ ဗတိဇံကိ ခံက ပီေလာ။ ၁၄ကရိပု ှ င့် ဂါယမှတပါး၊

သင်တိ့တွင် အဘယ်သ အားမ ဗတိဇံကိ ငါမေပးသည်ြဖစ်၍ ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ် ှ ိပါ၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်၍ေပါလသည်မိမိနာမ၌ ဗတိဇံကိ ေပးသည်ဟ

အဘယ်သမ ဆိစရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၁၆ သေတဖန်၏အိမ်သအိမ်သားတိ့အားလည်း

ဗတိဇံကိ ေပး ပီ။ ထိမှတပါးအြခားေသာသအား ဗတိဇံ ေပးသည်ကိငါမမှတ်မိ။ ၁၇

ဗတိဇံကိေပးေစြခင်းငှါ ခရစ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ ေစလတ်ေတာ်မသည်မဟတ်။

ဧဝံေဂလိ တရားကိ ေဟာေစြခင်းငှါ ေစလတ်ေတာ်မ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ခရစ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ အချည်း ှ ီးမြဖစ် ေစြခင်းငှါ၊ တ်ပညာကိ

အခွင့် မေပးဘဲေနေတာ်မ၏။ ၁၈အေကာင်းမကား၊ ဆံး ံ းြခင်းသိ့ေရာက်ေသာသတိ့၌

လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်တရားသည် မိက်ေသာ တရားြဖစ်၏။ ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာငါတိ့၌ ထိတရားသည် ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ် ြဖစ်၏။ ၁၉

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ပညာ ှ ိတိ့၏ ပညာကိ ငါဖျက်ဆီးမည်။ ဥာဏ်ေကာင်းေသာသတိ့၏

ဥာဏ်ကိ လည်း ငါပယ်မည်ဟ လာသတည်း။ ၂၀ ပညာ ှ ိကား အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

ကျမ်း ပ ဆရာကား အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ြပဿနာ၌ေလ့ကျက် ေသာ ဆရာကား

အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ ေလာကီပညာ ကိ ဘရားသခင်သည် မိက်ေစေတာ်မသည်

မဟတ်ေလာ။ (aiōn g165) ၂၁ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင်၏

ပညာေတာ်စီရင်သည် ှ င့်အညီ၊ ေလာကီသားတိ့သည် မိမိတိ့ပညာအားြဖင့် ဘရားသခင်ကိ

မသိဘဲေနကေသာအခါ၊ ဘရားသခင်သည် ယံကည်ေသာ သတိ့ကိ ေဒသနာေတာ်

မိက်မဲြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းငှါ ေစတနာ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၂ ယဒလတိ့သည်

နိမိတ်လကဏာကိ ေတာင်းတတ်က၏။ ေဟလသလတိ့သည် ပညာကိ ှ ာတတ် က၏။

၂၃ ငါတိ့မကား၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံေတာ်မေသာ ခရစ်ေတာ်၏

အေကာင်းအရာကိ ေဟာေြပာက၏။ ထိအေကာင်းအရာသည်ကား၊ ယဒအမျိုးသား ထိမိ၍

လဲစရာအေကာင်းြဖစ်၏။ တပါးအမျိုးသား၌ကား၊ မိက်မဲြခင်းြဖစ်၏။ ၂၄ သိ့ေသာ်လည်း၊

ယဒလြဖစ်ေစ၊ ေဟလသလ ြဖစ်ေစ၊ ေခ ေတာ်မေသာသတိ့၌ ဘရားသခင်၏ တန်ခိး

ေတာ် ှ င့် ဘရားသခင်၏ပညာေတာ်တည်းဟေသာ ခရစ်ေတာ်၏ တရားြဖစ်၏။ ၂၅

ဘရားသခင်၏မိက်မဲြခင်းအရာသည် လတိ့၏ ပညာထက်သာ၍ ပညာ ှ ိ၏။ ဘရားသခင်၏

အားနည်း ြခင်းအရာသည် လတိ့၏ အစွမ်းထက်သာ၍ အစွမ်း ှ ိ၏။ ၂၆ ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မြခင်း အေကာင်းအရာကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ေခ ေတာ်မေသာ

သတိ့တွင် ေလာကီပညာ ှ ိအများမပါ။ ထင် ှ ားေသာ လ ကီးအများမပါ။

မင်းအမျိုးအ ွယ်ြဖစ်ေသာ သအများ မပါ။ ၂၇ ဘရားသခင်သည် ပညာ ှ ိတိ့ကိ

ှ က်ေကာက်ေစြခင်းငှါ၊ ေလာကီအရာ၌ မိက်မဲေသာ သတိ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။

အစွမ်းသတိ ှ ိေသာ သတိ့ကိ ှ က်ေကာက်ေစြခင်းငှါ၊ ေလာကီအရာ၌ အားနည်းေသာ

သတိ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ြမတ်ေသာသတိ့ကိ ှ က်ေကာက်ေစြခင်းငှါ

ေလာကီအရာ၌ ဆင်းရဲေသာသ၊ မေရရေသာသ၊ ယတ်ေသာသတိ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မ၏။

၂၉ ထိေကာင့် ၊ ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ အဘယ်သမ ဝါ ကားစရာ အေကာင်းမ ှ ိ။ ၃၀

ထိဘရားသခင်အားြဖင့် သင်တိ့သည် ေယ ခရစ်၌ တည်ေနက၏။ ထိသခင်မကား၊

ဘရားသခင်စီရင် ေတာ်မသည်အတိင်း၊ ငါတိ့၌ ပညာမှစ၍ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊

သန့် ှ င်းြခင်း၊ ေ ွး တ်ြခင်းြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃၁ သိ့ြဖစ်၍၊ ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ၊

ဝါကားေသာသမည်သည်ကား၊ ထာဝရဘရား၌သာဝါကားေစ။

၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည်သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေရာက်လာေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏

သက်ေသချက်ကိ ထးြမတ်ေသာစကား ှ င့် ထးြမတ်ေသာ ပညာအားြဖင့် သင်တိ့အား

ြပသ၍ ေရာက်လာသည်မဟတ်။ ၂ အေကာင်းမကား၊ ေယ ခရစ်တည်းဟေသာ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံေတာ်မေသာ သခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိမ

သင်တိ့တွင် ငါမသိမမှတ်ဟ ငါစိတ် ြပ ာန်းြခင်း ှ ိ၏။ ၃ သင်တိ့ ှ င့်အတ

ငါ ှ ိေနေသာအခါ၊ အားနည်းြခင်း၊ အလွန်ေကာက် ွံ တ့န်လပ်ြခင်း ှ င့်တကွ

ငါ ှ ိေန၏။ ၄ သင်တိ့၏ယံကည်ြခင်းသည် လပညာအားြဖင့် မတည်၊ ၅

ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် တည်ေစ ြခင်းငှါ၊ ငါ့စကား၊ ငါ့ေဒသနာသည်

လပညာ ှ င့် ယှဥ်ေသာြဖားေယာင်းေသာစကား ှ င့်တကွ ှ ိသည် မဟတ်။

ဝိညာဥ်ေတာ်၏နိမိတ်လကဏာ တန်ခိးေတာ် ှ င့် တကွ ှ ိ၏။ ၆ သိ့ေသာ်လည်း၊ စံလင်ေသာ

သတိ့အား ငါတိ့သည် ပညာစကားကိ ေဟာေြပာ၏။ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ေလာကီပညာကိ

မဆိလိ။ ြပယ်ေပျာက် တတ်ေသာ ေလာကီမင်းတိ့၏ ပညာကိမဆိလိ။ (aiōn

g165) ၇ ဤကမာမတည်မ ှ ိမီှ၊ ငါတိ့၏ ဘန်းအသေရ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မေသာ ပညာ၊ နက်နဲေသာအရာ၌ ဝှက်ထားေသာ

ဘရားသခင်၏ ပညာကိ ငါတိ့သည်ြပသက၏။ (aiōn g165) ၈ ထိပညာကိ

ေလာကီမင်းတစံတေယာက်မ မသိ။ သိလ င်၊ ဘန်း ကီးေတာ်မေသာသခင်ကိ လက်ဝါးကပ်

တိင်မှာ မကွပ်မျက်က ပီ။ (aiōn g165) ၉ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ၊ ဘရားသခင်ကိ

ချစ်ေသာ သတိ့အဘိ့အလိငှါ၊ ဘရားသခင်ြပင်ဆင်ေတာ် မေသာ အရာတိ့ကိ

လမျက်စိြဖင့် မြမင်၊ နားြဖင့် မ ကား၊ စိတ် ှ လံးြဖင့် မ ကံစည်ေသး။ ၁၀ ထိအရာတိ့ကိ

ဘရားသခင်သည် မိမိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ငါတိ့အားေဘာ်ြပေတာ်မ၏။

ဝိညာဥ်ေတာ် သည် ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာ အရာတိင်ေအာင် ခပ်သိမ်းေသာ

အရာတိ့ကိစစ်ေတာ်မ၏။ ၁၁ လ၏နက်နဲေသာ အရာကိ လ၌ ှ ိေသာ မိမိစိတ်

ဝိညာဥ်မှတပါး အဘယ်သသိသနည်း။ ထိနည်းတ ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာအရာကိ

ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်မှ တပါးအဘယ်သမ မသိ။ ၁၂ ငါတိ့သည် ေလာကီဝိညာဥ်ကိ

မခံရက။ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အရာတိ့ကိ သိြခင်းအလိငှါ ဘရားသခင်ထံမှ

ကလာေသာ ဝိညာဥ်ကိခံရက ပီ။ ၁၃ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ အရာတိ့ကိ ငါတိ့သည်

လပညာကိအမီှ ပ၍ နားလည်ေသာစကား ှ င့် မေဟာ။ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

ဝိညာဥ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ အရာကိ ဝိညာဥ်စကားအားြဖင့် ဖွင့် ြပ၍ ပ့ဲြပင်ေတာ်မေသာ

စကား ှ င့် ငါတိ့သည် ေဟာက၏။ ၁၄ ဇာတိပကတိလသည် ဘရားသခင်၏

ဝိညာဥ်ေတာ်အရာတိ့ကိ မခံမယ။ ထိအရာတိ့သည် မိက်မဲေသာ အရာြဖစ်သည်ဟ

ထင်တတ်၏။ ထိအရာတိ့ကိ ဝိညာဥ် အားြဖင့်သာ ပိင်းြခား၍နားလည် ိင်ေသာေကာင့် ၊
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ဇာတိပကတိလသည် နားမလည် ိင်။ ၁၅ ဝိညာဥ်လမကား၊ ထိအရာအလံးစံတိ့ကိ

ပိင်းြခား၍ နားလည်တတ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း ထိလကိ အဘယ်သမ ပိင်းြခား၍ မသိ ိင်။

၁၆ ထိလကိ သွန်သင် ိင်မည်အေကာင်း အဘယ် သသည် ထာဝရဘရား၏ စိတ်ေတာ်ကိ

သိသနည်း။ ငါတိ့မကား ခရစ်ေတာ်၏စိတ်ကိ ခံရက၏။

၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ အထက်က ငါသည် ဝိညာဥ်လတိ့အား ေဟာေြပာသက့ဲသိ့

သင်တိ့အား ေဟာေြပာ ရေသာ အခွင့် မ ှ ိဘဲ၊ ဇာတိပကတိ လတိ့အား၎င်း၊

ခရစ်ေတာ်၌ သငယ်ကေလးတိ့အား၎င်း၊ ေဟာေြပာသက့ဲ သိ့ ေဟာေြပာရ၏။ ၂

ယခတိင်ေအာင်သင်တိ့သည် ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိ မေက ိင်ေသာေကာင့် ငါမေကးရ၊

ိကိ့သာ တိက် ရ၏။ ယခပင်လည်း၊ သင်တိ့သည် မေက ိင် ကေသး။ ၃ယခပင်လည်း၊

ဇာတိပကတိလြဖစ်ကေသး၏။ ဂဏ် ပိင်ြခင်း၊ ရန်ေတွ့ြခင်း၊ အချင်းချင်းကဲွြပားြခင်း

ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည်ဇာတိပကတိ လြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။

ေလာကီထံးစံအတိင်း ကျင့် ေဆာင် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၄ တေယာက်က၊

ငါသည်ေပါလတပည့် ြဖစ်၏ ဟ၍၎င်း၊ တေယာက်က၊ ငါသည်အာေပါလတပည့် ြဖစ်၏

ဟ၍၎င်း၊ အသီးသီးေြပာကလင်၊ ဇာတိပကတိလြဖစ် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၅

ေပါလကားအဘယ်သနည်း။ အာေပါလကား အဘယ်သနည်း။ အြခားေသာသမဟတ်၊

ထာဝရဘရား သည် အသီးသီးတိ့အား အခွင့် ေပးသနားေတာ်မသည် ှ င့် အညီ၊ သင်တိ့ကိ

ယံကည်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေစေသာ ဓမဆရာေပတည်း။ ၆ ငါသည်စိက်ပျိုးေသာသြဖစ်၏။

အာေပါလသည် ေရေလာင်းေသာ သြဖစ်၏။ အပင်ကိ ကီးပွါးေစေသာ သကား၊

ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၇ စိက်ပျိုးေသာသမတတ် ိင်။ ေရေလာင်းေသာ သလည်း

မတတ် ိင်။ ကီးပွါးေစေတာ်မေသာ ဘရား သခင်သာလ င် တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၈

သိ့ေသာ်လည်း၊ စိက်ပျိုးေသာသ ှ င့် ေရေလာင်း ေသာသသည် တလံးတဝတည်းြဖစ်၍၊

အသီးအသီး မိမိ လပ်သည်အတိင်း မိမိအကျိုးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၉ ငါတိ့သည်

ဘရားသခင့် ထံ၌ အလပ်လပ်ေသာ သချင်းြဖစ်က၏။ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ ဥယျာဥ်

ေတာ်ြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်၏ ေကျာင်းေတာ်တိက်လည်း ြဖစ် က၏။ ၁၀

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါခံရသည် ှ င့် အညီ၊ လိမာေသာ ဗိသကာက့ဲသိ့

တိက်ြမစ်ကိချ ပီ။ အြခားေသာသသည် ထပ်ဆင့် ၍ တည်ေဆာက်ေလ၏။ သိ့ရာတွင်၊

အဘယ်သိ့ ထပ်ဆင့် ၍ တည်ေဆာက်သည်ကိ လတိင်းသတိ ပပါေစ။ ၁၁

အေကာင်းမကား၊ ေယ ခရစ်တည်းဟေသာ၊ ချလျက် ှ ိေသာ တိက်ြမစ်မှတပါး အြခားေသာ

တိက်ြမစ်ကိ အဘယ်သမ မချ ိင်။ ၁၂ ထိတိက်ြမစ်အေပ ၌ ေ ၊ ေငွ၊ ေကျာက်ေကာင်း၊

သစ်သား၊ ြမက်ပင်၊ ေကာက် ိးများကိ ထပ်ဆင့် ၍ တည်ေဆာက်ေသာသ ှ ိသမ ၊ ၁၃

အသီးသီးလပ်ေသာ အလပ်သည် ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ေဘာ်ြပချိန်

ေနရ့က် သည် မီးအားြဖင့် ထင် ှ ားေစလိမ့်မည်။ လတိင်းလပ်ေသာအလပ်သည်

အဘယ်သိ့ေသာ အလပ်ြဖစ်သည်ကိ မီးသည်စစ်ေကာစံစမ်းလိမ့်မည်။ ၁၄

ထိတိက်ြမစ်အေပ ၌ ထပ်ဆင့် ၍ တည်ေဆာက်ေသာ အကင်သ၏အလပ်သည် မဲ၏။

ထိသသည် အကျိုးကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၅အကင်သ၏အလပ်သည် ကမ်းေလာင်၏၊ ထိသ

သည် အ ံ းခံရလိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊ မီး ှ င့် လွတ် သက့ဲသိ့ သသည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်လိမ့်မည်။ ၁၆ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ် ြဖစ် ကသည်ကိ၎င်း၊

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း

မသိကသေလာ။ ၁၇အကင်သသည် ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖျက်ဆီး၏။ ထိသကိ

ဘရားသခင်ဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့် မည်။ ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ်သည် သန့် ှ င်းရ၏။

သင်တိ့သည်လည်း၊ ထိဗိမာန်ေတာ် ြဖစ် က၏။ ၁၈ အဘယ်သမ ကိယ်ကိ

မလှည့် ြဖားေစ ှ င့် ။ သင်တိ့တွင် အကင်သသည် ဤေလာက၌ ပညာ ှ ိြဖစ် သည်ဟ

ကိယ်ကိထင်၏။ ထိသသည်ပညာ ှ ိ အြဖစ်သိ့ ေရာက်လိေသာငှါ လမိက်ြဖစ်ပါေစ။ (aiōn

g165) ၁၉အေကာင်းမကား၊ ေလာကီပညာသည် ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌ မိက်မဲြခင်းြဖစ်၏။

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် ပညာ ှ ိတိ့ကိ သတိ့၏ ပရိယာယ်အားြဖင့်

ဘမ်းဆီးေတာ်မ၏ဟလာသတည်း။ ၂၀တဖန်တံ၊ ပညာ ှ ိတိ့၏ အ ကံအစည်တိ့သည်

အချည်း ှ ီးြဖစ်ေကာင်းကိ ထာဝရဘရားသိေတာ်မ၏ဟ လာသတည်း။ ၂၁ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊

အဘယ်သမလတိ့၌ ဝါ ကား ြခင်းမ ှ ိေစ ှ င့် ။ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည် သင်တိ့

အဘိ့ြဖစ် က၏။ ၂၂ ေပါလြဖစ်ေစ၊ အာေပါလြဖစ်ေစ၊ ေကဖြဖစ်ေစ၊ ဤေလာကြဖစ်ေစ၊

အသက် ှ င်ြခင်းြဖစ်ေစ၊ ေသြခင်း ြဖစ်ေစ၊ မျက်ေမှာက်အရာြဖစ်ေစ၊ ေနာက်လာလတ့ံေသာ

အရာြဖစ်ေစ၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည် သင်တိ့အဘိ့ ြဖစ် က၏။ ၂၃

သင်တိ့သည်လည်း၊ ခရစ်ေတာ်အဘိ့ြဖစ်က၏။ ခရစ်ေတာ် သည်လည်း ဘရားသခင်အဘိ့

ြဖစ်ေတာ်မ၏။

၄ ခရစ်ေတာ်၏ အေစအပါ က့ဲသိ့၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာ အရာတိ့ကိ

ေစာင့် ေသာ ဘ ာစိး က့ဲသိ့၎င်း၊ သတပါးသည် ငါတိ့ကိ မှတ်ပါေစ။ ၂ ထိမှတပါး၊

ဘ ာစိးမည်သည်ကား၊ သစာ ှ ိရမည်။ ၃သင်တိ့မှစ၍ အြခားေသာလများတိ့သည် ငါ့ကိ

သစာမ ှ ိဟ စီရင်ေသာ်လည်း၊ ငါသည်အမမထား။ ငါ့ကိယ်ကိ ငါမစီရင်။ ၄

အေကာင်းမကား၊ ကိယ်စိတ်သည် ကိယ်ကိ အြပစ်မတင်။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ထိအေကာင်းြဖင့် ငါသည် အြပစ်လွတ်သည်မဟတ်။ ငါ့ကိ စီရင်ေသာသကား၊

ထာဝရဘရားေပတည်း။ ၅ ထိသိ့ြဖစ်လ င်ေမှာင်မိက်၌ ဝှက်ထားေသာ အရာတိ့ကိ ပွင့်လင်း

ေစ၍ စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်များကိ ထင် ှ ားေစလတ့ံေသာ သခင်ဘရား ကလာေတာ်မမမီှ

တိင်ေအာင် အဘယ်အမကိမ အဆံးအြဖတ် မစီရင် က ှ င့် ။ ကလာေတာ်မေသာအခါ၊

အသီးသီးတိသ့ည် ဘရားသခင်ချီးမွမ်းေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံရကလတ့ံ။ ၆ ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့သည် ကျမ်းစာကိ လွန်၍ သတပါးကိ မ ိေသအပ်ဟ ငါတိ့ကိေထာက်၍

နားလည် ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မာနစိတ်ေထာင်လားသည် ှ င့် တေယာက်ကိမီှဝဲ၍

တေယာက်ကိြငင်းဆန်ြခင်း မ ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါဆိခ့ဲ ပီးေသာအချက်၌ သင်တိ့၏ အကျိုးကိ

ေထာက်၍ ငါ ှ င့်အာေပါလကိ ပံေဆာင်လျက် ဆိသတည်း။ ၇ ထိမှတပါး၊ အဘယ်သသည်

သင့် ကိထးြခားေစသနည်း။ သတပါးလက်မှ မခံမယဘဲ အလိအေလျာက် ရေသာ

အရာတစံတခမ သင်၌ ှ ိသေလာ။သတပါးလက်မှ ခံယသည်မှန်လ င်၊ မခံမယသက့ဲသိ့

အဘယ်ေကာင့် ဝါ ကားသနည်း။ ၈ ယခတွင် သင်တိ့သည် ကယ်ဝက၏။

ေငွရ တတ်က၏။ ငါတိ့ မ ှ ိစဥ်တွင်စိးစံ က၏။ ငါတိ့သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ

စိးစံရေသာ အခွင့် ှ ိမည်အေကာင်း၊ သင်တိ့ကိ အမှန်စိးစံေစြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။ ၉

သတ်ဘိ့ရာထားေသာသက့ဲသိ့ အြခားေသာ သများေနာက်၌ တမန်ေတာ်တည်းဟေသာ

ငါတိ့ကိ ဘရားသခင်ထတ်ြပေတာ်မသည်ဟ ငါထင်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည်

ေလာကီသားများ ှ င့် ေကာင်းကင်တမန်များ မျက်ေမှာက်၌ ပဲွဝင်ေသာသ ြဖစ်က၏။ ၁၀

ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ်၏ အေကာင်းေကာင့် လမိက်ြဖစ်က၏။ သင်တိ့မကား၊ ခရစ်ေတာ်၌

ပညာ ှ ိ ြဖစ်က၏။ ငါတိ့သည် အားနည်းေသာသ ြဖစ်က၏။ သင်တိ့မကား၊ အစွမ်းသတိ ှ င့်

ြပည့်စံေသာသ၊ အသေရ ှ ိေသာသ ြဖစ်က၏။ ငါတိ့သည် အ ှ က်အေကာက် ခံရေသာ

သြဖစ်၍၊ ၁၁ ယခတိင်ေအာင် အစားအေသာက်ငတ်မွတ်ြခင်း၊ အဝတ် ွမ်းပါးြခင်း၊

ိက်ပတ် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရက၏။ ေနရာမကျေသာသ၊ ၁၂ ကိယ်လက် ှ င့် ပင်ပန်းစွာ

လပ်ေဆာင်ရေသာသ ြဖစ် က၏။ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံရေသာအခါ ေမတာပိ့ က၏။

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိ ခံရေသာအခါ သည်းခံ က၏။ ၁၃ အသေရ တ်ချြခင်းကိ

ခံရေသာအခါ ေတာင်းပန် က၏။ဤေလာက၏အညစ်အေကးက့ဲသိ့၎င်း၊ အရပ်ရပ်ထဲက

လှည်းပစ်ေသာ တန်ြမက်ေချး အမိက် က့ဲသိ့၎င်း၊ ယခတိင်ေအာင်ြဖစ် က၏။ ၁၄

သင်တိ့သည် ှ က်ေစြခင်းငှါ ဤသိ့ငါေရးသည် မဟတ်။ သင်တိ့ကိ ချစ်သားက့ဲသိ့ မှတ်၍

သတိေပး၏။ ၁၅ သင်တိ့တွင် ခရစ်ေတာ်၏အေကာင်းကိ သင်ေပးေသာ

ဆရာတေသာင်း ှ ိ ြငားေသာ်လည်း၊ အဘ အများမ ှ ိ။ ဧဝံေဂလိတရားအားြဖင့် ငါသည်

သင်တိ့ကိ ေယ ခရစ်၌ ြဖစ်ဘွားေစ ပီ။ ၁၆ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါကျင့်သည်နည်းတ သင်တိ့သည်

ကျင့် ကမည်အေကာင်း ငါ ိးေဆာ် ေတာင်းပန်၏။ ၁၇ ထိအေကာင်းေကာင့်

သခင်ဘရား၌ သစာ ှ ိေသာ ငါ၏ချစ်သားတိေမာေသကိ သင်တိ့ဆီသိ့ ငါ ေစလတ်၏။

ခပ်သိမ်းေသာအရပ်တိ့၌ ခပ်သိမ်းေသာအသင်းေတာ်တိ့ကိ ငါသွန်သင်သည် ှ င့်အညီ၊

ငါသည် ခရစ်ေတာ်၌ကျင့် ေသာ အကျင့် ဓေလ့များကိ သင်တိ့သည် မှတ်မိေစြခင်းငှါ သသည်

ြပသတိက်တွန်းလိမ့်မည်။ ၁၈ ငါသည်သင်တိ့ဆီသိ့ ကိယ်တိင်မလာဟ အချို ့ေသာ

သတိ့သည် ထင်မှတ်သည် ှ င့် ၊ မာနေထာင်လားြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၉ သိ့ေသာ်လည်း

သခင်ဘရားသည် အလိေတာ် ှ ိ လ င် ငါသည် ြမန်ြမန်လာမည်။ လာေသာအခါ မာန

ေထာင်လားေသာသတိ့၏ စကားကိ သိမှတ်မည်မဟတ်။ သတိ့၏တန်ခိးကိ သိမှတ်မည်။
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၂၀ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်သည် စကား၌ တည်သည်မဟတ်၊ တန်ခိး၌

တည်၏။ ၂၁ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ အလိ ှ ိသနည်း။ ငါသည် ှ င်တံ ှ င့်

သင်တိ့ဆီသိ့လာရမည်ေလာ။ သိ့မဟတ် ေမတာ ှ င့် ၎င်း၊ းည့ံသိမ်ေမွေ့သာ စိတ် ှ င့် ၎င်း၊

လာရမည်ေလာ။

၅ မတရားေသာေမထန်သာမညမဟတ်၊ အဘ၏ မယားကိ သိမ်းယြခင်းတည်းဟေသာ

သာသနာပလတိ့ တွင်ပင် မကားရေသာ ေမထန်၌မီှဝဲေသာ သသည် သင်တိ့တွင်

ှ ိေ ကာင်းကိ အ ှံ ့အြပားေကျာ်ေစာက၏။ ၂ ထိသိ့ ပေသာသကိ သင်တိ့အထဲမှ

ှ င်ထတ်မည် အေကာင်း၊ စိတ်မသာ ညည်းတွားြခင်းကိမ ပ၊ မာန ေထာင်လားလျက်

ေနက၏။ ၃ ထိေကာင့် ငါသည် ကိယ်ခ ာအားြဖင့် သင်တိ့ ှ င့် ကွာလျက် ှ ိေသာ်လည်း၊

ဝိညာဥ်အားြဖင့် မကွာ၊ ကိယ်တိင်သင်တိ့ ှ င့် အတ ှ ိသက့ဲသိ့ ထိသိ့ကျင့် ေသာသကိ

ယခပင်ငါစီရင် ပီ။ ၄ စီရင်ချက်ဟမကား၊ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ အခွင့်အားြဖင့်

သင်တိ့သည် ငါ့ဝိညာဥ် ှ င့်အတ စည်းေဝး ပီးမှ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏တန်ခိးေတာ်ကိ

အမီှ ပ၍၊ ၅ ထိသ၏ဝိညာဥ်သည် ေယ ခရစ်၏ေနရ့က်၌ ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်မည်အေကာင်း၊ သ၏ကိယ်ခ ာ ပျက်စီးဘိ့ရာ သကိ့စာတန်လက်သိ့

အပ် ှ ံ ကေစဟ ငါစီရင်၏။ ၆ သင်တိ့၏ ဝါ ကားြခင်းသည် မေကာင်းမသင့် ြဖစ်၏။

အနည်းငယ်ေသာတေဆးသည် မန့်စိမ်းတပံလံး ကိ ေဖာင်း ကေစတတ်သည်ကိ

မသိကသေလာ။ ၇ သင်တိ့သည် တေဆးမ့ဲြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊ အသစ်ေသာ

မန့်စိမ်းြဖစ်မည်အေကာင်း၊ ေဟာင်းေသာ တေဆးကိ သတ်သင်ပယ် ှ င်း ကေလာ့။

အေကာင်းမ ကား၊ ခရစ်ေတာ်တည်းဟေသာ ငါတိ့ပသခါ သိးသငယ် သည်

ငါတိ့အဘိ့ ယဇ်ပေဇာ်ရာြဖစ်၏။ ၈ ထိေကာင့် ၊ ေဟာင်းေသာတေဆး၊ ဆိးညစ်

မိက်မဲြခင်းတေဆးတိ့ကိ ပယ်ပစ်၍၊ တေဆးမ့ဲမန့်တည်း ဟေသာ ကည်ြဖူြခင်း၊ သစာေစာင့်

ြခင်း ှ င့် ပဲွခံ က ကန်အ့ံ။ ၉သင်တိ့သည် မတရားေသာ ေမထန်၌ မီှဝဲေသာ သတိ့ ှ င့်

မေပါင်းေဘာ်မည်အေကာင်း၊ အထက်သဝါဒ စာ၌ ငါေရးထားခ့ဲ ပီ။ ၁၀

ထိသိ့ေရးထားေသာ်၊ မတရားေသာ ေမထန်၌ မီှဝဲြခင်း၊ ေလာဘလွန်ကျူးြခင်း၊

အ ိင်အထက်လယြခင်း၊ ပ်တကိကိးကွယ်ြခင်းအမကိ ပေသာ ေလာကီသားတိ့

ှ င့်အလ င်း မေပါင်းေဘာ်ရဟမဆိလိ။ ထိသိ့ဆိလ င်၊ သင်တိ့သည်ေလာကီမှ

ထွက်သွားရကမည်။ ၁၁ယခမကား ညီအစ်ကိဟ ေခေဝေသာ သသည် မတရားေသာ

ေမထန်၌မီှဝဲြခင်း၊ ေလာဘ လွန်ကျူးြခင်း၊ ပ်တကိးကွယ်ြခင်း၊ ဆဲေရးက့ဲရဲ ့ြခင်း၊

ေသရည်ေသရက် ှ င့် ယစ်မးြခင်း၊ အ ိင်အထက်လယ ြခင်းမှစ၍၊ ထိသိ့ေသာအမကိ

ပေသာသ ှ င့် မေပါင်း ေဘာ်ရသည်သာမက၊ ထိသ ှ င့် အတစားေသာက်ြခင်း ကိစကိမ

မ ပရဟငါေရးထား၍ ပညတ်၏။ ၁၂ ြပင်လတိ့ကိ စီရင်ြခင်းအမ ှ င့် ငါသည် အဘယ်သိ့

ဆိင်သနည်း။ အတွင်းလတိ့ကိ သင်တိ့စီရင်ရသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၃ ြပင်လတိ့ကိ

ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍ ထိဆိးညစ်ေသာသကိသင်တိ့အထဲမှ ှ င်ထတ်

ကေလာ့။

၆ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းအမ ှ ိလ င်၊ သန့် ှ င်းသတိ့ေ ှ ့၌ တရားစီရင်ြခင်းကိ

မခံဘဲသာသနာပ လတိ့ ေ ှ ့၌ ခံဝ့ံေသာသတစံတေယာက် ှ ိသေလာ။ ၂

သန့် ှ င်းသတိ့သည် ေလာကီ ိင်ငံကိ တရား စီရင်မည်ဟ မသိကသေလာ။ သင်တိ့သည်

ေလာကီ ိင်ငံ ကိ စီရင်ရသည်မှန်လ င်၊ အငယ်ဆံးေသာ အမများကိ မစီရင်ထိက်သေလာ။

၃ ငါတိ့သည်ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ တရားစီရင်မည်ဟ မသိကသေလာ။ သိ့ြဖစ်၍

ေလာကီအမကိ စီရင်ထိက်သည်မဟတ်ေလာ။ ၄ ထိေကာင့် သင်တိ့သည်

ေလာကီအမကိ စီရင် စရာ ှ ိလ င်၊ အသင်းေတာ်၌ အသေရနည်းေသာသတိ့ကိ

တရားသ ကီးအရာ၌ ခန့်ထားကေလာ့။ ၅ ထိသိဆိ့ေသာ်၊ သင်တိ့ ှ က်ေစြခင်းငှါ ေြပာဆိ၏။

သင်တိ့တွင် ပညာ ှ ိတစံတေယာက်မ မ ှ ိသေလာ။ ညီအစ်ကိချင်းတိ့၏ အမကိ

စီရင်ဆံးြဖတ် ိင်ေသာသ တစံတေယာက်မ မ ှ ိသေလာ။ ၆ ညီအစ်ကိချင်းတိ့သည်

တရားေတွသ့ည် သာမက၊ မယံကည်ေသာ သတိ့ေ ှ ့၌ပင် တရားေတွပ့ါ သည်တကား။ ၇

ထိသိ့သင်တိ့သည် အချင်းချင်းတရားေတွသ့ည် အမမှာ အလွန် ကီးစွာေသာ

အြပစ် ှ ိ က၏။ တရား မေတွဘဲ့ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ အဘယ်ေကာင့် မခံသနည်း။ ၈

ကိယ်ဥစာ ံ းြခင်းကိ အဘယ်ေကာင့် မခံသနည်း။ ထိသိ့ သင်တိ့သည် မခံဘဲ၊

ညီအစ်ကိချင်း တေယာက်ကိတေယာက် ှ င်းဆဲ၍၊ ညီအစ်ကိချင်းတိ့၏

ဥစာကိသိမ်းယကသည်တကား၊ ၉ မတရားေသာသတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ

အေမွမခံရသည်ကိ သင်တိ့မသိက သေလာ။ အလဲွမယက ှ င့် ။ မတရားေသာ

ေမထန်၌ မီှဝဲေသာသ၊ ပ်တကိကိးကွယ်ေသာသ၊ သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာသ၊

ေယာက်ျားချင်းေမထန်ကိ ပေသာသ၊ ထိအမကိခံေသာသ၊ ၁၀ သ့ဥစာကိခိးေသာသ၊

ေလာဘလွန်ကျူးေသာသ၊ ေသရည်ေသရက် ှ င့်ယစ်မးေသာသ၊ ဆဲေရးက့ဲရဲေ့သာသ၊

အ ိင်အထက်လယေသာ သတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ အေမွမခံရက။ ၁၁

အထက်ကသင်တိ့တွင် အချို ့ေသာသတိ့သည် ထိသိ့ေသာသြဖစ်ကေသာ်လည်း၊

ယခတွင်သခင်ေယ ၏ နာမေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်

ေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊ ေဆးေကာသန့် ှ င်း၍ ေြဖာင့် မတ်ရာ သိ့ ေရာက်က ပီ။ ၁၂ ငါသည်

အြပစ်မသင့် ဘဲလျက်ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာကိ ပ ိင်သည် မှန်ေစေတာ့။ ခပ်သိမ်းေသာ

အမအရာကိ ပသင့်သည်မဟတ်။ အြပစ်မသင့် ဘဲလျက် ခပ်သိမ်းေသာ

အမအရာကိ ပ ိင်သည်မှန်ေစေတာ့။ အဘယ်အမအရာ၌မ ငါသည်ကန်မခံ။ ၁၃

အစားအေသာက်တိ့သည် ဝမ်းအဘိ၊့ ဝမ်းသည်လည်း အစားအေသာက်တိ့

အဘိ့ြဖစ်သည်မှန်ေစေတာ့။ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်သည် ထိ ှ စ်ပါးကိ

ဖျက်ဆီးေတာ်မလိမ့်မည်။ ကိယ်ခ ာသည် မတရားေသာ ေမထန် အဘိ့ြဖစ်သည်မဟတ်။

သခင်ဘရားအဘိ့ြဖစ်၏။ သခင် ဘရားသည်လည်း ကိယ်ခ ာအဘိ့ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၄

ဘရားသခင်သည် တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် သခင် ဘရားကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊

ငါတိ့ကိလည်း ထေြမာက်ေစေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅သင်တိ့ကိယ်ခ ာသည် ခရစ်ေတာ်၏

အဂ ါြဖစ်ေကာင်းကိ မသိကသေလာ။ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ခရစ်ေတာ်၏ အဂ ါကိယ၍

ြပည်တန်ဆာ၏ အဂ ါြဖစ်ေစအပ် သေလာ။ မြဖစ်ေစအပ်။ ၁၆ အဘယ်သိ့နည်း။

ြပည်တန်ဆာ၌ မီှဝဲေသာသသည် ထိြပည်တန်ဆာ ှ င့် တသားတကိယ်တည်း

ြဖစ်ေကာင်းကိ မသိကသေလာ။ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့သည် တသားတကိယ်တည်း

ြဖစ်ရလိမ့်မည်ဟ ကျမ်းစာလာ၏။ ၁၇ သခင်ဘရား၌မီှဝဲေသာ သသည် ထိသခင် ှ င့်

တစိတ်တဝိညာဥ်တည်းြဖစ်၏။ ၁၈ မတရားေသာေမထန်ကိကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။

လပတတ်ေသာ အြခားဒစ ိက် ှ ိသမ တိ့သည် ကိယ်ြပင် ၌ ှ ိ၏။ မတရားေသာ ေမထန်ကိ

ပေသာသမကား၊ မိမိကိယ်ကိပင်ြပစ်မှား၏။ ၁၉အဘယ်သိ့နည်း။ သင်တိ့ကိယ်ခ ာသည်

ဘရားသခင် ေပးသနားေတာ်မေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်တည်း ဟေသာ၊ သင်တိ့အထဲ၌

ကျိန်းဝပ်၍ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၏ ဗိမာန်ြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း၊ မိမိတိ့ကိ

မိမိတိ့မပိင်ေကာင်းကိ၎င်း၊ မသိကသေလာ။ ၂၀သင်တိ့သည် အဘိး ှ င့် ဝယ်ေတာ်မေသာ

သြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ဘရားသခင်ပိင်ေတာ်မေသာ သင်တိ့၏ ကိယ်ခ ာ ှ င့်

စိတ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိထင် ှ ားေစကေလာ့။

၇ သင်တိ့သည် ငါ့ထံသိ့ေပးလိက်ေသာစာ၌ ပါေသာအရာမှာ၊ ေယာက်ျားသည်

မိန်းမ ှ င့် မဆက်ဆံဘဲ ေနလ င်၊ ၂ ေကာင်းေသာ်လည်း၊ မတရားေသာေမထန် ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ ေယာက်ျားတိင်း မိမိမယား ှ ိေစေလာ့။ မိန်းမတိင်း

မိမိလင် ှ ိေစေလာ့။ ၃ ေယာက်ျားသည် ဆက်ဆံြခင်းဝတ်ကိ မိမိမယားအား ပေစေလာ့။

ထိနည်းတ၊ မိန်းမသည်လည်း ဆက်ဆံြခင်းဝတ်ကိ မိမိလင်အား ပေစေလာ့။ ၄ မိန်းမသည်

မိမိကိယ်ကိမပိင်၊ လင်သည်ပိင်၏။ ထိနည်းတ ေယာက်ျားသည်လည်း မိမိကိယ်ကိမပိင်၊

မယားသည်ပိင်၏။ ၅အချင်းချင်းခင်ပွန်းဝတ်ကိ မပယ်မေ ှ ာင် က ှ င့် ။ ထိသိ့ဆိေသာ်၊

ဆေတာင်းြခင်းဝတ်ကိ ပရေသာ အခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သေဘာတ၍ ခင်ပွန်းဝတ်ကိခဏမ

မေ ှ ာင်ရဟ မဆိလိ။ ထိသိ့ေ ှ ာင်လ င်၊ ကိယ်ကိမချုပ် တည်း ိင်ေသာအားြဖင့် စာတန်သည်

အြပစ်သိ့ ေသွးေဆာင်ရေသာ အခွင့် မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ေနာက်တဖန် အတေနကေလာ့။ ၆

သိ့ရာတွင် ပညတ်မထားဘဲအခွင့် ေပးြခင်း အားြဖင့်သာ ငါဆိ၏။ ၇လအေပါင်းတိ့သည်

ငါက့ဲသိ့ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ လအသီး အသီးတိ့သည် ဘရားသခင်

ေပးသနားေတာ်မသည်အတိင်း အသီးအသီးေသာ ဆေကျးဇးကိ ခံရက၏။ ၈

ထိေကာင့် မယားမ ှ ိေသာ သတိ့ ှ င့် မတ်ဆိးမတိ့ကိ ငါဆိသည်ကား၊ ထိသတိ့သည်

ငါက့ဲသိ့ေနလ င် ေကာင်း၏။ ၉ သိ့ေသာ်လည်း၊ ကာမဂဏ်ကိ မချုပ်တည်း ိင်လ င်

ထိမ်းြမားစံဘက်ြခင်းကိ ပကေစ။ ကိေလသာ စိတ်ပပန်ြခင်း ှ ိသည်ထက် ထိမ်းြမား
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စံဘက်ြခင်း ပေသာ် သာ၍ေကာင်း၏။ ၁၀ ခင်ပွန်း ှ ိေသာ သတိ့ကိလည်း၊ ငါပညတ်သည်

သာမက၊ သခင်ဘရား ပညတ်ေတာ်မသည်ကား၊ မယားသည် မိမိခင်ပွန်းကိ မစွန့်ပစ်ေစ ှ င့် ။

၁၁ စွန့်ပစ်လ င် ခင်ပွန်းမ ှ ိဘဲေနေစ။ သိ့မဟတ်လ င်၊ ခင်ပွန်းေဟာင်းထံသိ့ ြပန်၍

အသင့်အတင့် ေနေစ။ ေယာက်ျားသည်လည်း မိမိမယား ှ င့် မကွာေစ ှ င့် ။ ၁၂

ကင်းေသာသတိ့ကိသခင်ဘရားသည် ကိယ်တိင်မပညတ်ဘဲ၊ ငါပညတ်သည်ကား၊

တစံတေယာက် ေသာ ညီအစ်ကိသည် မယံကည်ေသာ မယား ှ ိ၍၊ ထိမယားသည်

မိမိခင်ပွန်း ှ င့် ေနြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င် မကွာေစ ှ င့် ။ ၁၃ ထိနည်းတ မိန်းမသည်လည်း၊

မယံကည်ေသာ ခင်ပွန်း ှ ိ၍၊ ထိခင်ပွန်းသည် မိမိမယား ှ င့် ေနြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င်

မကွာေစ ှ င့် ။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊ မယံကည်ေသာလင်သည် မိမိမယားအဘိ့

စင် ကယ်၏။ မယံကည်ေသာ မယား သည်လည်း မိမိလင်အဘိ့ စင် ကယ်၏။

သိ့မဟတ်လ င် သင်တိ့၏ သားသမီးသည် မစင် ကယ်။ ယခတွင် စင် ကယ်က၏။ ၁၅

သိ့ေသာ်လည်း မယံကည်ေသာသသည် ကွာသွားလိလ င် ကွာသွားေစ။ ထိသိ့ ပလ င်

တပည့် ေတာ် သည် ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိန်းမြဖစ်ေစ၊ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းမ ှ ိ။ ငါတိ့သည်

အသင့်အတင့် ေနေစြခင်းငှါ ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ် ှ ိ၏။ ၁၆ အချင်းမိန်းမ၊

သင်သည်ကိယ်ခင်ပွန်းကိ ကယ်တင်မည်၊ မကယ်တင်မည်ကိ အဘယ်သိ့ သိသနည်း။

အချင်းေယာက်ျား၊ သင်သည် ကိယ်ခင်ပွန်းကိ ကယ်တင်မည်။ မကယ်တည်မည်ကိ

အဘယ်သိ့သိသနည်း။ ၁၇ သခင်ဘရားသည် လအသီးအသီးတိ့အား ေဝငှေတာ်မ၍၊

ဘရားသခင်သည် လအသီးအသီးတိ့ကိ ေခေတာ်မသည် ှ င့် ေလျာ်စွာ လတိင်းကျင့် ေနေစ။

ခပ်သိမ်းေသာ အသင်းေတာ်တိ့ကိ ထိသိ့ငါပညတ်၏။ ၁၈ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

ခံေသာသသည် ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိခံရလ င်၊ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မစွန့်ေစ ှ င့် ။

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာသသည်လည်း ေခ ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိခံရလ င်၊

အေရဖျား လီှးြခင်းကိ မခံေစ ှ င့် ။ ၁၉ အေရဖျားလီှးြခင်းအားြဖင့် အကျိုးမ ှ ိ။

မခံဘဲ ေနြခင်းအားြဖင့်လည်း အကျိုးမ ှ ိ။ ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းအားြဖင့်သာ အကျိုး ှ ိ၏။ ၂၀ ေခေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

ခံရေသာသသည် အကင်အမကိ လပ်ေန၏။ ထိသိ့လတိင်းလပ်ေနေစ။ ၂၁

အေစခံကန်ြဖစ်၍ ေခေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံရလ င် စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။

သိ့ေသာ်လည်းလွတ်ြခင်းသိ့ ေရာက် ိင်လ င် လွတ်ရေသာ အခွင့် ကိသာ၍

သံးေဆာင်ေလာ့။ ၂၂ အေကာင်းမကားကန်ြဖစ်စဥ်၊ သခင်ဘရား ေခ ေတာ်မြခင်းကိ

ခံရေသာသသည် သခင်ဘရား၏ လလွတ်ြဖစ်၏။ ထိနည်းတ လလွတ်ြဖစ်စဥ်၊

ေခ ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာသသည် ခရစ်ေတာ်၏ ကန်ြဖစ်၏။ ၂၃ သင်တိ့သည်

အဘိး ှ င့် ဝယ်ေတာ်မေသာသ ြဖစ်၍၊ လထံ၌ အလိအေလျာက်ကန်မခံ က ှ င့် ။ ၂၄

ညီအစ်ကိတိ၊့ ေခေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ ခံရေသာသသည် အကင်အမကိ လပ်ေန၏။ ထိသိ့

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ လတိင်းလပ်ေနေစ။ ၂၅ ခင်ပွန်းမ ှ ိေသာသတိ့၏

အမမှာ၊ သခင်ဘရား၏ပညတ်ေတာ်သည် ငါ၌မ ှ ိေသာ်လည်း၊ ငါသည် သစာ

ှ ိေသာသြဖစ်အ့ံေသာငှါ၊ သခင်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရေသာသက့ဲသိ့ စီရင်၏။ ၂၆

စီရင်ချက်ဟမကား၊ ယခ ှ ဥ်းဆဲြခင်း အေကာင်းေကာင့် ခင်ပွန်းမ ှ ိလ င် ေကာင်း၏။ ၂၇

သင်သည်မယား ှ ိလ င် လွတ်ေစြခင်းငှါ မ ကံစည် ှ င့် ။ မယား ှ င့် လွတ်လ င်

အြခားေသာမယားကိ မ ှ ာ ှ င့် ။ ၂၈ သိ့ေသာ်လည်း သင်သည် မယားေနလ င် အြပစ်မ ှ ိ။

လင်မေနဘးေသာ မိန်းမသည်လည်း လင်ေနလ င် အြပစ်မ ှ ိ။ သိ့ေသာ်လည်း၊ ထိသိ့ ပေသာ

သတိ့သည် ေလာက ှ ဥ်းဆဲြခင်းဒကကိ ခံရကမည်။ဤအမအရာ၌ကျပ်တည်းစွာေသာ

ပညတ်ကိ ငါမထားလိ။ ၂၉ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါဆိသည်ကား၊ ကျန် ကင်းေသာ ကာလသည်

ကျဥ်းကျပ်သည်ြဖစ်၍၊ မယား ှ ိေသာ သသည် မယားမ ှ ိသက့ဲသိ့ ြဖစ်ရမည်။ ၃၀

ငိေကးေသာသသည် မငိေကးသက့ဲသိ့ ြဖစ်ရမည်။ ဝမ်းေြမာက်ေသာသသည်

ဝမ်းမေြမာက်သက့ဲသိ့ ြဖစ်ရမည်။ ဥစာဝယ်ေသာသသည် အလင်းမ ှ ိသက့ဲသိ့ ြဖစ်ရမည်။

၃၁ ဤေလာကကိ သံးေသာသသည် မသံးသက့ဲသိ့ ြဖစ်ရမည်။ အေကာင်းမကား၊

ဤေလာက၏အဆင်း သဏာန်သည်ေ ွ သွ့ား ကွယ်ေပျာက်တတ်၏။ ၃၂သင်တိ့သည်

စိးရိမ်ြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ခင်ပွန်းမ ှ ိေသာသသည် သခင်ဘရား၏

စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှါ သခင်ဘရား၏အမကိသာ သတိထားတတ်၏။ ၃၃

ခင်ပွန်း ှ ိေသာသမကား၊ မိမိမယား၏စိတ် ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှါ ေလာကီအမကိ

သတိထားတတ်၏။ ၃၄ ထိနည်းတ၊ ခင်ပွန်းမ ှ ိေသာမိန်းမ ှ င့် ခင်ပွန်း ှ ိေသာ မိန်းမသည်

ြခားနားြခင်း ှ ိ၏။ ခင်ပွန်းမ ှ ိေသာ မိန်းမသည် ကိယ်ခ ာစိတ်ဝိညာဥ် ှ စ်ပါးကိ

သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ သခင်ဘရား၏အမကိသာ သတိထားတတ်၏။

ခင်ပွန်း ှ ိေသာမိန်းမမကား၊ မိမိခင်ပွန်း၏စိတ် ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှါ ေလာကီအမကိ

သတိထားတတ်၏။ ၃၅ ထိသိ့ငါဆိေသာ်၊ သင်တိ့အကျိုးကိသာ ေထာက်၍ဆိ၏။ သင်တိ့ကိ

ေ ှ ာင့် ှ က်ချင်ေသာစိတ် ှ င့် ဆိသည် မဟတ်။ သင်တိ့သည် ေလျာက်ပတ်စွာကျင့် ၍

စိတ် ပ်ေထွးြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ သခင်ဘရား၏ဝတ်ကိ အ မဲ ပေစြခင်းငှါသာဤသိ့ဆိ၏။ ၃၆

အပျိုကညာသည် ခင်ပွန်းမ ှ ိဘဲ အသက်အ ွယ်လွန်လ င် မေလျာက်ပတ်ဟ

ထိအပျိုကညာကိ ပိင်ေသာသသည် ထင်မှတ်၍ ထိမ်းြမားစရာအေကာင်းလည်း ှ ိလ င်၊

ထိသသည် အလိအေလျာက် ပေစ။ အြပစ်မ ှ ိထိမ်းြမား ကေစ။ ၃၇ သိ့ေသာ်လည်း

မိမိစိတ် ှ လံးတည်ကည်ြခင်း ှ ိ၍၊ ပလိသည်အတိင်း ပ ိင်ေသာ အခွင့် ှ င့် ကိယ်စိတ်

အလိကိ ချုပ်တည်း ိင်ေသာ အခွင့် ှ ိေသာေကာင့် ၊ မထိမ်းြမားဘဲေနမည်ဟ

ကိယ်စိတ် ှ လံးထဲမှာ စီရင် ဆံးြဖတ်ေသာသသည် ေကာင်းစွာ ပ၏။ ၃၈ သိ့ရာတွင်

မဂလာေဆာင်ေသာသသည် ေကာင်းစွာ ပ၏။ မေဆာင်ေသာသမကား၊ သာ၍

ေကာင်းစွာ ပ၏။ ၃၉ မိန်းမသည် မိမိခင်ပွန်းမေသမီှ ကာလပတ်လံး တရားအားြဖင့်

ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိ၏။ ခင်ပွန်းေသလင် မကား၊ မိမိအလိအတိင်း သခင်ဘရား၌သာ

အြခားေသာ သ၏ မယားြဖစ်ြခင်းငှါ အခွင့် ှ ိ၏။ ၄၀အခွင့် ှ ိေသာ်လည်း၊ အြခားေသာသ၏

မယား မြဖစ်ဘဲေနလ င်၊ သာ၍မဂလာ ှ ိသည်ဟ ငါသေဘာ ှ ိ၏။ ငါ၌လည်း ဘရားသခင်၏

ဝိညာဥ်ေတာ် ှ ိေတာ်မသည်ဟ ငါစဲွလမ်းြခင်းစိတ် ှ ိ၏။

၈ ပ်တေ ှ ့၌ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်အရာမှာ၊ ငါတိ့ ှ ိသမ သည် ပိင်းြခားတတ်ေသာ

ဥာဏ် ှ ိသည်ကိ ငါတိ့သိ က၏။ ဥာဏ်သည် ေထာင်လားေစတတ်၏။ ေမတာမကား

တည်ေဆာက်တတ်၏။ ၂အကင်သသည်၊ ငါကားပညာ ှ ိြဖစ်သည်ဟ၍ စိတ်ထင်၏။

ထိသသည် သိအပ်သည်အတိင်း အလင်း မသိေသး။ ၃ ဘရားသခင်ကိချစ်ေသာ

သမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင် သိေစေတာ်မေသာ သြဖစ်၏။ ၄ ပ်တေ ှ ့၌

ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ကိ စားြခင်းအရာမှာ၊ ပ်တသည် ဤေလာက၌

အချည်း ှ ီး သက်သက်ြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊ တဆတည်းေသာ ဘရားသခင်မှတပါး

အဘယ်ဘရားသခင်မ မ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊ ငါတိ့သိ က၏။ ၅ ဘရားများ၊

အ ှ င်များဟဆိသည်အတိင်း ေကာင်းကင်ေပ ၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ဘရားဟ၍

ေခေဝ သမတ်ေသာ သအများ ှ ိေသာ်လည်း၊ ၆ အကင်ဘရားသခင်အထဲက

ခပ်သိမ်းေသာ အရာြဖစ်၍၊ အကင်ဘရားသခင်အဘိ့အလိငှါ ငါတိ့သည်

ြဖစ် က၏။ ထိခမည်းေတာ်ဘရားသခင်တပါးတည်းသာ ငါတိ့၌ ှ ိေတာ်မ၏။

အကင်သခင်အားြဖင့် ငါတိ့မှစ၍ ခပ်သိမ်းေသာအရာြဖစ် က၏။

ထိသခင်ေယ ခရစ်တပါးတည်းသာငါတိ့၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း ထိဥာဏ်ကိ

လတိင်းမရ။ အချို ့ ေသာ သတိ့သည် ယခတိင်ေအာင် ပ်တေ ှ ့၌ ပေဇာ် ေသာ

ယဇ်ေကာင်ကိစားေသာ်၊ ပ်တကိ ေထာက်ေသာ စိတ် ှ င့် စား ကသည်ြဖစ်၍၊

သတိ့၌ကိယ်ကိ ကိယ်သိေသာ စိတ်သည်အားနည်းေသာေကာင့် ညစ် းြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်၏။ ၈အစားအေသာက်အားြဖင့် ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ မျက် ှ ာရသည်မဟတ်။

အစားကိသံးကာမ ြဖင့် ြမတ်သည် မဟတ်။ ေ ှ ာင်ကာမ ြဖင့် ယတ်သည်မဟတ်။ ၉

သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အခွင့် ကိအားနည်းေသာ သတိ့၌ ထိမိ၍ လဲစရာအေကာင်း

မြဖစ်ေစြခင်းငှါ သတိ ပကေလာ့။ ၁၀အေကာင်းမကား၊ သင်သည် ပိင်းြခားတတ်ေသာ

ဥာဏ် ှ ိလျက်ပင်၊ ပ်တစင်ထဲ၌ စားပဲွနားမှာ ေလျာင်းသည်ကိ သတပါးြမင်လ င်၊

ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ စိတ်အားနည်းေသာသသည်၊ ပ်တေ ှ ့၌ ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ကိ

စားြခင်းငှါ ရဲမည်မဟတ်ေလာ။ ၁၁ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊ အကင်ညီအစ်ကိအဘိ့အလိငှ့ါ

ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံေတာ်မ၏။ အားနည်းေသာ ထိညီအစ်ကိသည် သင်၏ဥာဏ်

ေကာင့် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရပါသည်တကား၊ ၁၂ သင်တိ့သည်၊ ညီအစ်ကိတိ့ကိ

ထိသိ့ြပစ်မှား၍ သတိ့၌ ကိယ်ကိ ကိယ်သိေသာ အားနည်းေသာစိတ်ကိ ထိခိက်ေသာအခါ၊

ခရစ်ေတာ်ကိလည်း ြပစ်မှားရာသိ့ ေရာက်၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါ၏အစားအေသာက်သည်
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ငါ့ညီအစ်ကိကိ မှားယွင်းေစလ င်၊ ငါ့ညီအစ်ကိ၌ မှားယွင်း စရာအေကာင်းမ ှ ိေစြခင်းငှါ၊

အမဲသားကိ အစဥ်မြပတ် ေ ှ ာင်မည်။ (aiōn g165)

၉ ငါေပါလသည် ကန်မဟတ်၊ လလွတ်ြဖစ်သည် မဟတ်ေလာ။

တမန်ေတာ်ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ငါတိ့ သခင် ေယ ခရစ်ကိ ြမင်ရ ပီ မဟတ်ေလာ။

သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၌ ငါလပ်ေသာ အလပ်ြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၂ ငါသည်

အြခားေသာသတိ့အား တမန်ေတာ် မြဖစ်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အားတမန်ေတာ်

အမှန်ြဖစ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် တမန်ေတာ်မှန်သည်ဟ သင် တိ့သည်

တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေသာအားြဖင့် ငါ့ကိ တံဆိပ် ခတ် က၏။ ၃ ငါ့ကိစစ်ေဆးေမးြမန်းေသာ

သတိ့အား ငါ အြပစ်ေြဖရာစကားဟမကား၊ ၄ ငါတိ့သည် စားေသာက်ြခင်း

အခွင့် မ ှ ိသေလာ။ ၅ ေကဖ ှ င့်သခင်ဘရား၏ညီများမှစ၍ ကင်းေသာ

တမန်ေတာ်များက့ဲသိ၊့ ငါတိ့သည်ေဒသစာရီ လှည့် လည်သည်တွင် ှ မြဖစ်ေသာ

မယားပါေစြခင်းငှါ အခွင့် မ ှ ိသေလာ။ ၆ ငါ ှ င့် ဗာနဗသာ အလပ်မလပ်ဘဲေနရေသာ

အခွင့် မ ှ ိဟ ဆိရသေလာ။ ၇ အဘယ်သသည် ကိယ်စရိတ်ကိ သံး၍ စစ်မကိ

ထမ်းရသနည်း။ အဘယ်သသည် ဥယျာဥ်ကိစိက်ပျိုး၍ အသီးကိမစားဘဲေနရသနည်း။

အဘယ်သသည် သိးထိန်း လပ်၍ သိး ိကိ့မသံးဘဲေနရသနည်း။ ၈

ေလာကီေဝါဟာရအားြဖင့်သာ ဤသိ့ ငါဆိ သေလာ။ ပညတ်တရားသည်လည်း

ဤသိ့ပင်ဆိသည် မဟတ်ေလာ။ ၉ ေမာေ ှ ၏ ပညတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊

စပါးနင်းနယ်ေသာ ွား၏ တ်ကိမချုပ်တည်းရဟလာ၏။ ဘရားသခင်သည် ွားကိသာ

ပမာဏပေတာ်မ သေလာ။ ၁၀ သိ့မဟတ် ငါတိ့ေကာင့်သာ ဤသိ့ပညတ်ေတာ်မ

သေလာ။ လယ်ထွန်ေသာသသည် ေြမာ်လင့်လျက် လယ်ထွန်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ေြမာ်လင့်လျက် စပါးနင်းနယ် ေသာသသည် ေြမာ်လင့်သည်အတိင်း ရေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ငါတိ့ေကာင့်သာဤသိ့ ကျမ်းစာလာ၏။ ၁၁ ငါတိ့သည် သင်တိ့၌ ဓမမျိုးေစ့ကိ

စိက် ပီးမှ သင်တိ့၏ေလာကီအသီးကိ သံးေဆာင်လ င် ေကျးဇး ကီး မည်ေလာ။

၁၂ အြခားေသာသတိ့သည် သင်တိ့ထံမှာ ထိအခွင့် ကိရလ င် ငါတိ့သည်

သာ၍ရထိက်သည်မဟတ်ေလာ။ သိ့ေသာ်လည်း ထိအခွင့် ကိ ငါတိ့သည် မသံးဘဲ၊

ခရစ်ေတာ် ၏ ဧဝံေဂလိတရားကိ ဆီးတားြခင်းအေကာင်း မ ှ ိ ေစြခင်းငှါ အရာရာ၌

သည်းခံက၏။ ၁၃ ဓမကိစအမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ သတိ့သည် ဗိမာန်ေတာ်ကိ အမီှ ပ၍

စားရသည်ကိ၎င်း၊ ယဇ်ပေဇာ် ြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက်ေသာ သတိ့သည် ယဇ်ပလင် ှ င့်

ဆက်ဆံ၍ စားရသည်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ မသိကသေလာ။ ၁၄ ထိနည်းတ၊

ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာေသာ သတိ့သည် ဧဝံေဂလိတရားကိ အမီှ ပ၍ အသက်ေမွးရမည်

အေကာင်း၊ သခင်ဘရား၏ ပညတ်ေတာ်မချက် ှ ိ၏။ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်းထိအခွင့် ကိ

ငါသည် အလင်းမသံး။ သင်တိ့သည် ငါ့အား ထိသိ့ ပေစြခင်းငှါ ဤစကား ကိ

ငါေရးသည်မဟတ်။ အေကာင်းမကား၊ ငါဝါ ကားြခင်းအခွင့် ကိသတပါးဖျက်ဆီးသည်ထက်

ငါေသေသာ် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၆ ငါသည်ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာ ံ ပလ င် ဝါ ကားြခင်း

အေကာင်းမ ှ ိေသး။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ မေဟာဘဲမေန ိင်။ မေဟာဘဲေနလ င်

အမဂလာ ှ ိ၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ အမေတာ်ကိ အလိအေလျာက် ေဆာင် ွက်လ င် အကျိုး ှ ိ၏။

ကိယ်အလိကိြငင်းဆန်၍ ေဆာင် ွက်လ င် အရာေတာ်၌ ခန့်ထားေသာသြဖစ်၏။ ၁၈

သိ့ြဖစ်၍ ငါ၏အကျိုးအဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေသာအခါ၊

ေဟာြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ အခွင့် ကိ မသံးဘဲလျက်၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားကိ

နာေသာသတိ့သည် အဘယ် စရိတ်ကိမ မကန်ဘဲေနေစြခင်းငှါ ပလ င်ငါ၌အကျိုး ှ ိ၏။

၁၉ ငါသည် အဘယ်သ၏ကန် မြဖစ်ေသာ်လည်း သာ၍များေသာ သတိ့ကိရြခင်းအလိငှါ

လတကာတိ့၏ ကန်ခံရ၏။ ၂၀ ယဒလတိ့ကိရြခင်းအလိငှါ ယဒလတိ့၌

ယဒလက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ပညတ်တရားကိကိယ်တိင် မဆည်းကပ် ေသာ်လည်း၊ ပညတ်တရားကိ

ဆည်းကပ်ေသာသတိ့ကိ ရြခင်းအလိငှါ၊ ပညတ်တရားကိ ဆည်းကပ်ေသာသတိ့၌

ပညတ်တရားကိ ကျင့် ေသာသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၁ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ တရားမ့ဲမေန၊

ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ကျင့် ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ပညတ် တရားမ့ဲေသာသတိ့ကိ

ရြခင်းအလိငှါ ပညတ်တရားမ့ဲေသာသတိ့၌ ပညတ်တရားမ့ဲေသာ သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၂

အားနည်းေသာ သတိ့၌ အားနည်းေသာ သက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ အချို ့ေသာ သတိ့ကိ

တစံတခေသာ အမ အရာအားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းအလိငှါ၊ ခပ်သိမ်းေသာ

သတိ့၌ ခပ်သိမ်းေသာအရာြဖစ်၏။ ၂၃ သင်တိ့ ှ င့်အတ ဧဝံေဂလိတရားကိ

ဆက်ဆံြခင်းအလိငှါ၊ ဧဝံေဂလိတရားေကာင့် ထိသိ့ငါ ပေလ့ ှ ိ၏။ ၂၄ ေြမတလင်း၌ ပိင်၍

ေြပး ကေသာသအေပါင်းတိ့သည် ပိင်၍ ေြပး ကေသာ်လည်း၊ တေယာက်တည်း သာလ င်

ဆကိရသည်ဟသင်တိ့ မသိကသေလာ။ ဆကိ ရမည်အေကာင်း ေြပး ကေလာ့။ ၂၅

ပဲွ၌ ပိင်၍ အချင်းချင်းတိက်ေသာ သမည်သည်ကား၊ အရာရာ၌ တပ်မက်ြခင်းကိ

ချုပ်တည်းတတ်၏။ ထိသတိ့သည် ိး ွမ်းပျက်စီးတတ်ေသာ ပန်းဦးရစ်ကိ

ရြခင်းအလိငှါ ပက၏။ ငါတိ့မကား မ ိး ွမ်း မပျက်စီး ိင်ေသာ ပန်းဦးရစ်ကိ ရြခင်းအလိငှါ

ပက၏။ ၂၆ ထိေကာင့် ငါေြပးေသာအခါ၊ အမှတ်တမ့ဲေြပးသည်မဟတ်၊

လက်ေပွသ့တ်ေသာအခါ အာကာသ ေကာင်းကင်ကိသာ ထိး၍ သတ်သည်မဟတ်။

၂၇ သတပါးကိ ဆံးမ ပီးမှ ကိယ်တိင် ံ းေသာ သမြဖစ်ရမည်အေကာင်း၊

ကိယ်ကိထိး၍ ှ ိပ်စက်ေလ့ ှ ိ၏။

၁၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့ဘိးေဘးအေပါင်းတိ့သည် မိဃ်းတိမ်ေအာက်မှာ ှ ိ၍၊

ပင်လယ်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွား ကသည်ဟ၍၎င်း၊ ၂

မိဃ်းတိမ် ှ င့် ပင်လယ်ထဲမှာ ေမာေ ှ ၌ ဗတိဇံကိ ခံ ကသည် ဟ၍၎င်း၊ ၃

ဓမအစာကိအတစားကသည်ဟ၍၎င်း၊ ဓမေရကိ အတေသာက်ကသည်ဟ၍၎င်း၊ သင်တိ့

မသိမမှတ် ဘဲေနေစြခင်းငှါ ငါအလိမ ှ ိ၊ ၄ ထိသတိ့ေနာက်၌ လိက်ေသာဓမေကျာက်မှ

ထွက်ေသာေရကိ ေသာက်က၏။ ထိေကျာက်ကား ခရစ် ေတာ်ြဖစ်သတည်း။

၅ သိ့ေသာ်လည်း ထိသတိ့တွင် များစွာေသာ သတိ့ကိ ဘရားသခင်သည်

အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မမ။ သတိ့သည် ေတာ၌ေသေကပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၆

ထိသတိ့သည် မေကာင်းေသာအရာတိ့ကိ တပ်မက်သက့ဲသိ့ ငါတိ့သည်

မတပ်မက်ေစြခင်းငှါ၊ ထိအေကာင်းအရာတိ့သည် ငါတိ့အဘိ့ ပံသက်ေသ ြဖစ်က၏။ ၇

လတိ့သည် စားေသာက်လျက် ထိင်ေနက၏။ ေနာက်တဖန် ကခန်ြမူးထးြခင်းငှါ

ထက၏ဟ ကျမ်းစာ လာသည်အတိင်း၊ ၈ ထိသအချို ့တိ့သည် ပ်တကိ

ကိးကွယ်သက့ဲသိ့ မကိးကွယ် က ှ င့် ။ ထိသအချို ့တိ့သည် မတရားေသာ

ေမထန်အမကိ ပ၍ တေန့ြခင်းတွင် လ ှ စ်ေသာင်း သံးေထာင်လဲ၍ေသသက့ဲသိ့

မ ပဘဲ၊ မတရားေသာ ေမထန်ကိေ ှ ာင် ကကန်အ့ံ။ ၉ ထိသအချို ့တိ့သည်

စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ပ၍၊ ေ မြဖင့် ပျက်စိးသက့ဲသိ့ ငါတိ့သည်မ ပ၊ ခရစ်ေတာ် ကိ

မစံစမ်းမေ ှ ာင့် ှ က်ဘဲေနကကန်အ့ံ။ ၁၀ ထိသအချို ့တိ့သည် ြမည်တမ်းြခင်းကိ ပ၍၊

ဖျက်ဆီးေသာသ၏ လက်ြဖင့် ပျက်စီးသက့ဲသိ့မဟတ်၊ ြမည်တမ်းြခင်းကိမ ပက ှ င့် ။ ၁၁

ထိအေကာင်းအရာ ှ ိသမ တိ့သည် ပံသက်ေသ ြဖစ်အ့ံေသာငှါ ထိသတိ့၌

ေရာက်က၏။ ကပ်ကာလ အဆံးတွင် ြဖစ်ေသာငါတိ့ကိ ဆံးမစရာဘိ့ ကျမ်းစာ၌

ေရးထားလျက် ှ ိသတည်း။ (aiōn g165) ၁၂ ထိေကာင့် အကင်သသည် မိမိတည်ကည်

လျက်ေနသည်ဟ မိမိထင်မှတ်၏။ ထိသသည် မလဲြခင်းငှါ သတိ ပေစ။ ၁၃

လ၌ြဖစ်တတ်ေသာ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိသာ သင်တိ့သည် ခံရက၏။

ဘရားသခင်သည် သစာ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့ မခံ ိင်ေသာ

စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ သင်တိ့၌ ေရာက်စိမ့်ေသာငှါ အခွင့် ေပး ေတာ်မမ။ သင်တိ့သည်

ခံ ိင်မည်အေကာင်း စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအရာ ှ င့်တကွ၊ ထွက်ေြမာက်ေသာ လမ်းကိလည်း

စီရင် ပြပင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၄ ထိေကာင့် ငါ့ချစ်သတိ၊့ ပ်တိ့ကိ ကိးကွယ်ြခင်း အမကိ

ကဥ်ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၁၅ သင်တိ့ကိ ပညာ ှ ိသက့ဲသိ့မှတ်၍ ေြပာမည်။

ငါ့စကားကိ ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၁၆ ငါတိ့သည် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းရာ

မဂလာခွက်ဖလားမကား၊ ခရစ်ေတာ်၏အေသွးကိ ဆက်ဆံြခင်း ြဖစ်သည်

မဟတ်ေလာ။ ငါတိ့ဖ့ဲေသာမန့်မကား၊ ခရစ်ေတာ်၏ ကိယ်ကိ ဆက်ဆံြခင်းြဖစ်သည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၇ မန့်တလံးတည်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့ ှ ိသမသည် တလံးတည်း

ြဖစ်ေသာထိမန့်ကိ ဆက်ဆံလျက် ခံယက ေသာေကာင့် ၊ အများြဖစ်ေသာ ငါတိ့သည်

တလံးတကိယ်တည်းြဖစ် က၏။ ၁၈ ဇာတိအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးြဖစ်ေသာ

သတိ့ကိ ကည့် ကေလာ့။ ယဇ်ေကာင်ကိစားေသာ သတိ့သည် ယဇ်ပလင် ှ င့်

ဆက်ဆံေသာသြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၉ ထိသိ့ဆိေသာ် အဘယ်သိ့

ငါဆိလိသနည်း။ ပ်တကား မှတ်စရာ ှ ိသည်၊ ပ်တေ ှ ့၌ ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ကား
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မှတ်စရာ ှ ိသည်ဟ ဆိလိသေလာ။ ၂၀ ထိသိ့မဆိလိ။ သာသနာပလတိ့သည်

ပေဇာ်ေသာယဇ်ကိ ဘရားသခင်အား ပေဇာ်ကသည်မဟတ်။ နတ်ဆိးတိ့အား ပေဇာ်က၏။

သင်တိ့သည် နတ်ဆိးတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံေစြခင်းငှါ ငါအလိမ ှ ိ။ ၂၁သခင်ဘရား၏ ခွက်ဖလား၊

နတ်ဆိးတိ့၏ ခွက်ဖလား ှ စ်ပါးကိ သင်တိ့မေသာက် ိင် က။ သခင်ဘရား၏ စားပဲွ၊

နတ်ဆိးတိ့၏စားပဲွ ှ စ်ပါးကိ သင်တိ့ဝင်၍ မစား ိင် က။ ၂၂ သခင်ဘရား

အမျက်ေတာ်ထွက်ေစြခင်းငှါ ငါတိ့ ပရကသေလာ။ ငါတိ့သည် သခင်ဘရားထက်သာ၍

တန်ခိး ကီး ကသေလာ။ ၂၃ ငါသည် အြပစ်မသင့် ဘဲ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာကိ

ပ ိင်သည် မှန်ေစေတာ့။ ခပ်သိမ်းေသာ အမအရာကိ ပသင့်သည်မဟတ်။

အြပစ်မသင့် ဘဲ ခပ်သိမ်းေသာအမအရာကိ ပ ိင်သည် မှန်ေစေတာ့။ ခပ်သိမ်းေသာ

အမအရာတိ့သည် သတပါးကိ တည်ေဆာက်တတ်သည်မဟတ်။ ၂၄ ကိယ်အကျိုးကိ

အဘယ်သမ မ ှ ာေစ ှ င့် ။ သအ့ကျိုးကိ လတိင်း ှ ာေစ။ ၂၅ သတပစိတ်ကိ

ေထာက်ရေသာေကာင့် ၊ ေဈး၌ ေရာင်းသမ ကိ မစစ်ေကာမေမးြမန်းဘဲ စားကေလာ့။ ၂၆

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေြမ ကီး ှ င့် ေြမ ကီးတန်ဆာကိ ပိင်ေတာ်မ၏။ ၂၇

မယံကည်ေသာသသည် သင်တိ့ကိေခ ဘိတ်၍ သင်တိ့သည် သွားလိလ င်၊ သတပစိတ်ကိ

ေထာက်ရေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့ေ ှ ့၌ ထည့်သမ ကိ မစစ်ေကာ မေမးြမန်းဘဲ စားကေလာ့။

၂၈ သိ့ေသာ်လည်းဤမည်ေသာအရာသည် ပ်တေ ှ ့၌ ပေဇာ်ေသာယဇ်ေကာင်ြဖစ်၏ဟ

တစံတေယာက် ေသာသဆိလင်၊ ထိသိ့ဆိေသာ သ၏မျက် ှ ာကိ၎င်း၊ သတပစိတ်ကိ၎င်း၊

ေထာက်၍ မစား က ှ င့် ။ ၂၉ သတပစိတ် ဟဆိေသာ် ကိယ်စိတ်ကိမဆိလိ၊

သစိ့တ်ကိ ဆိလိ၏။ အြခားေသာသ၏စိတ်သည် ငါ၏အခွင့် ကိ အဘယ် ေကာင့်

စစ်ေကာစီရင်ရမည်နည်း။ ၃၀ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ငါသံးေဆာင်ရလ င်၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း၍ သံးေဆာင်သည်တွင် အဘယ် ေကာင့် က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ခံရမည်နည်းဟ

ဆိလ င် မကား၊ ၃၁ သင်တိ့သည်စားေသာ်၎င်း၊ ေသာက်ေသာ်၎င်း၊ မည်သည့်အမကိ

ပေသာ်၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ်ကိ ေထာက်၍ ခပ်သိမ်းေသာအမကိစကိ

ပကေလာ့။ ၃၂ လများတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်စိမ့်ေသာငှါ၊ ငါသည်

ကိယ်အကျိုးကိမ ှ ာဘဲ သအ့ကျိုးကိ ှ ာ၍၊ ၃၃ ခပ်သိမ်းေသာလတိ့၏ အလိသိ့အရာရာ၌

လိက်သည်နည်းတ၊ သင်တိ့သည်လည်း ယဒလ၊ ေဟလသ လ၊ ဘရားသခင်၏

အသင်းေတာ်ဝင်သတိ့၌ ထိမိ၍ လဲစရာ အေကာင်းကိ မ ပဘဲ၊

၁၁ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏ နည်းတကျင့်သက့ဲသိ့ သင်တိ့လည်း ငါ့နည်းတ

ကျင့် ကေလာ့။ ၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် အရာရာ၌ ငါ့ကိ ေအာက်ေမ့၍၊

ငါအပ်ေပးေသာနည်းဥပေဒတိ့ကိ စဲွလမ်း ကသည်ြဖစ်၍ သင်တိ့ကိ ငါချီးမွမ်း၏။ ၃

ေယာက်ျား၏ေခါင်းကား ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သည် ကိ၎င်း၊ မိန်းမ၏ေခါင်းကား

ေယာက်ျားြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊ ခရစ်ေတာ်၏ေခါင်းကား ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

သင်တိ့ သိမှတ်ေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၄ ေယာက်ျားမည်သည်ကား၊ မိမိေခါင်းကိ ဖံးလျက်

ဆေတာင်းေသာ်၎င်း၊ ပေရာဖက် ပေသာ်၎င်း၊ မိမိေခါင်း အသေရကိ တ်ချ၏။ ၅

မိန်းမမည်သည်ကား၊ မိမိေခါင်းကိ မဖံးဘဲ ဆေတာင်းေသာ်၎င်း၊ ပေရာဖက် ပေသာ်၎င်း၊

မိမိေခါင်း အသေရကိ တ်ချ၏။ ၆ ထိသိ့ ပလ င် ဆံပင်ရိတ်သည် ှ င့်တ၏။ မိန်းမသည်

မိမိေခါင်းကိ မဖံးလ င် ဆံပင်ကိြဖတ်ေစ။ ဆံပင် ြဖတ်ြခင်း၊ ဆံပင်ရိတ်ြခင်းအရာသည်

ှ က်စရာ ှ ိလ င် ေခါင်းကိဖံးေစ။ ၇ ေယာက်ျားသည် ဘရားသခင်၏ ပံသဏာန်၊

ဘန်းအသေရေတာ်ြဖစ်ေသာေကာင့် မိမိေခါင်းကိ မဖံးရ။ မိန်းမမကား

ေယာက်ျား၏ဘန်းအသေရြဖစ်၏။ ၈ ေယာက်ျားသည် မိန်းမေကာင့် ြဖစ်သည် မဟတ်။

မိန်းမသည် ေယာက်ျားေကာင့် ြဖစ်၏။ ၉ ေယာက်ျားကိ မိန်းမတိ့ဖန်ဆင်းသည်မဟတ်။

မိန်းမကိ ေယာက်ျားဘိ့ ဖန်ဆင်း၏။ ၁၀ ထိေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်တမန်များကိ ေထာက်၍၊

မိန်းမသည် မိမိေခါင်းကိ ဖံးရမည်။ ၁၁ သိ့ေသာ်လည်း သခင်ဘရား၌ ေယာက်ျားမပါဘဲ

မိန်းမ ြဖစ်သည်မဟတ်။ မိန်းမပါဘဲ ေယာက်ျားြဖစ်သည် မဟတ်။ ၁၂ မိန်းမသည်

ေယာက်ျားေကာင့် ြဖစ်သက့ဲသိ့ ေယာက်ျားသည်လည်း မိန်းမအားြဖင့် ြဖစ်၏။ အလံးစံ

တိ့သည်လည်း ဘရားသခင်ေကာင့် ြဖစ် က၏။ ၁၃ မိန်းမသည် ေခါင်းကိမဖံးဘဲလျက်

ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းလ င်၊ ေလျာက်ပတ်သည် မေလျာက်ပတ် သည်ကိ သင်တိ့

အလိအေလျာက် ဆင်ြခင်စီရင် ကေလာ့။ ၁၄ ေယာက်ျားသည် ှ ည်ေသာဆံပင် ှ ိလ င်၊

ှ က်ဘွယ်ေသာ အေကာင်းြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့အား ပကတိတရားပင် ဆံးမသွန်သင်သည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၅ မိန်းမမကား၊ ှ ည်ေသာဆံပင် ှ ိလ င်၊ သ၏ဘန်းအသေရ ြဖစ်၏။

အေကာင်းမကား၊ မိန်းမဆံပင် သည် မိမိ ခံစရာတိ့ ြဖစ်၏။ ၁၆ သိ့ေသာ်လည်း

တစံတေယာက်ေသာသသည် ြငင်းခံလ င်၊ ငါတိ့၌၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ်၌ ၎င်း၊

ထိသိ့ေသာ ထံးစံမ ှ ိ၏။ ၁၇ တဖန်တံ၊ သင်တိ့သည် အကျိုးကိ ပစြခင်းငှါ

စည်းေဝး ကသည်မဟတ်။ အကျိုးကိ နည်းေစြခင်းငှါ စည်းေဝး ကသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည်

ပညတ်ထားစဥ်တွင် သင်တိ့ကိ မချီးမွမ်းရ။ ၁၈ ပဌမ အေကာင်းဟမကား၊ သင်တိ့သည်

အသင်းေတာ်၌ စည်းေဝးကေသာအခါ၊ အချင်းချင်း ကဲွြပားြခင်း ှ ိသည်ကိ ငါကားရ၏။ ၁၉

ကားရသည်အတိင်း မှန်ေကာင်းမှန်လိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့တွင်

ေကာင်းမွန်ေသာ သတိ့ကိ ထင် ှ ားစိမ့်ေသာငှါ သင်းခဲွြခင်း ှ ိရမည်။ ၂၀

သင်တိ့သည် အတစည်းေဝး ကေသာအခါ၊ သခင်ဘရား၏ ပဲွေတာ်ကိ စားအ့ံေသာငှါ

စည်းေဝး က သည်မဟတ်။ ၂၁အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် စား ကသည် တွင်

ကိယ်စီ ကိယ်စီမိမိအစာကိ အရင်ယ၍၊ တချို ့ကား ဆာမွတ်လျက်၊ တချို ့ကား

စားေသာက်ကူးလျက် ှ ိ က၏။ ၂၂သင်တိ့သည် စားေသာက်ရာဘိ့ ကိယ်အိမ်မ ှ ိ သေလာ။

သိ့မဟတ်လ င်၊ ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ် ကိ မထီမ့ဲြမင် ပ၍၊ ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ

ှ က်ေကာက် ေစသေလာ။ အဘယ်သိ့ ငါဆိရမည်နည်း။ ဤအမမှာ သင်တိ့ကိ

ချီးမွမ်းရမည်ေလာ။ မချီးမွမ်းရ။ ၂၃အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့၌ ငါအပ်ေပးေသာ အရာကိ

သခင်ဘရားထံ၌ ငါခံရ ပီ။ ခံရေသာအရာဟ မကား၊ သခင်ေယ သည် ရန်သလက်သိ့

အပ် ှ ံ ြခင်းကိ ခံေသာ ေန့ညမှာ မန့်ကိ ယ၍၊ ၂၄ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ပီးမှ မန့်ကိဖ့ဲ၍၊

ဤမန့်ကား၊ သင်တိ့အဘိ့အလိငှါ ချိုးဖ့ဲေသာ ငါ၏ကိယ်ြဖစ်၏။ ယ၍စား ကေလာ့။ ငါ့ကိ

ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ ဤသိ့ ပက ေလာ့ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၅ ထိနည်းတ၊ ညစာစာ ပီးမှ

ခွက်ကိလည်း ယ၍၊ ဤခွက်ကား ငါ၏အေသွး၌ တည်ေသာပဋိညာဥ်တရား သစ်ြဖစ်၏။

ဤခွက်ကိ ေသာက်ေသာအခါခါ၊ ငါ့ကိ ေအာက်ေမ့ဘိ့ရာ ေသာက်ကေလာ့ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၆ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ထိမန့်ကိစား၍ ထိခွက်ကိ

ေသာက်ေသာအခါခါ၊ သခင်ဘရားအေသခံ ေတာ်မြခင်းကိ ကလာေတာ် မမမီှတိင်ေအာင်

ြပက၏။ ၂၇ ထိေကာင့် သခင်ဘရား၏ မန့် ှ င့် ခွက်ကိ မထိက်မတန်ဘဲ

စားေသာက်ေသာသမည်သည်ကား၊ သခင်ဘရား၏ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အေသွးေတာ်ကိ

ြပစ်မှားရာေရာက်၏။ ၂၈ သိ့ြဖစ်၍ လတိင်းကိယ်ကိကိယ်စစ်ေကာ ပီးမှ မန့်ကိစားေစ။

ထိနည်းတ ခွက်ကိလည်း ေသာက်ေစ။ ၂၉ အေကာင်းမကား၊ မထိက်မတန်ဘဲ စားေသာက်

ေသာသသည် သခင်ဘရား၏ ကိယ်ေတာ်ကိ ပိင်းြခား၍ မသိေသာေကာင့် ၊ မိမိအေပသိ့

အြပစ်ေရာက်ေစြခင်းငှါ စားေသာက်ေသာသြဖစ်၏။ ၃၀ ထိအေကာင်းေကာင့် ၊ သင်တိ့တွင်

အားနည်းေသာသ၊ မကျန်းမမာေသာ သအများ ှ ိ က၏။ ေသေသာ သအများလည်း ှ ိ က၏။

၃၁ ငါတိ့သည် ကိယ်ကိကိယ် စစ်ေကာစီရင်လ င်၊ စစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ် ကလိမ့်မည်။ ၃၂ စစ်ေကာစီရင်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရကေသာအခါ၊

ေလာကီသားတိ့ ှ င့်အတ အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ် မည်အေကာင်း

ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ ခံရက၏။ ၃၃ ထိေကာင့် ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် စားအ့ံေသာငှါ

စည်းေဝးေသာအခါ၊ အချင်းချင်း တေယာက်ကိ တေယာက်င့ံလင့် ကေလာ့။ ၃၄

တစံတေယာက်ေသာသသည် ဆာမွတ်လ င်၊ သင်တိ့သည် အြပစ်ခံလျက်

မစည်းေဝးေစြခင်းငှါ ထိသ သည် မိမိအိမ်၌ စားေစ။ ကင်းေသာ အမများကိ

ငါလာေသာအခါ စီရင်မည်။

၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် ဝိညာဥ်ဆေကျးဇး အေကာင်း

များကိ မသိဘဲေနေစြခင်းငှါ ငါအလိမ ှ ိ။ ၂ သင်တိ့သည်

အထက်ကသာသနာပလြဖစ်၍၊ သတပါး ေသွးေဆာင်သြဖင့် ၊ စကားမေြပာ ိင်ေသာ

ပ်တ ှ ိရာသိ့ ပါသွားေသာ သြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၃ ထိေကာင့်

ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ေဟာေြပာ၍ အဘယ်သမ ေယ ကိ မကျိန်ဆဲ

ိင်သည်ကိ၎င်း၊ ေယ သည် သခင်ဘရား ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟသန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

အမီှမ ပလ င်၊ အဘယ်သမ မေြပာ ိင်သည်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည် သိနားလည် ေစြခင်းငှါ

ငါသတိေပး၏။ ၄ ဆေကျးဇးေတာ် အထးထးအေထွေထွ ှ ိြငားေသာ်လည်း

ဝိညာဥ်ေတာ်တပါးတည်း ှ ိ၏။ ၅ ဓမဆရာအမ အထးထးအေထွေထွ ှ ိြငားေသာ်လည်း

သခင်တပါးတည်း ှ ိ၏။ ၆ ပြပင်ြခင်းအမ အထးထးအေထွေထွ ှ ိြငားေသာ်လည်း၊
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ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့၌ ပြပင်သမ ကိ ပြပင် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်တပါးတည်း ှ ိ၏။ ၇

ေကာင်းေသာအကျိုးအလိငှါသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ လအသီးအသီးတိ့အား ထင် ှ ားစွာ

ေပးေတာ်မလျက် ှ ိ၏။ ၈ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

တေယာက်ေသာသအား ပညာတရားကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

တေယာက်ေသာ သအား ထိးထွင်းြခင်းတရားကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၉ ထိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

တေယာက်ေသာ သအား ယံကည်ြခင်းကိ ေပးေတာ်မ၏။ ထိဝိညာဥ်ေတာ် အားြဖင့်

တေယာက်ေသာသအား အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစ ိင်ေသာအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၀

တေယာက်ေသာသအား၊ တန်ခိးကိြပ ိင်ေသာ အခွင့် ကိ၎င်း၊ တေယာက်ေသာသအား

ပေရာဖက် ပ ိင်ေသာ အခွင့် ကိ၎င်း၊ တေယာက်ေသာသအား စိတ်ဝိညာဥ် တိ့ကိ

ပိင်းြခား၍သိ ိင်ေသာ အခွင့် ကိ၎င်း၊ တေယာက်ေသာသအား အမျိုးမျိုးေသာ

ဘာသာစကားကိ ေြပာ ိင်ေသာ အခွင့် ကိ၎င်း တေယာက်ေသာသအား ထိဘာသာ

စကား၏အနက်ကိ ေဖာ်ြပ ိင်ေသာ အခွင့် ကိ၎င်း ေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ဤအခွင့် ှ ိသမ တိ့ကိ

တပါးတည်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ပြပင်၍ လအသီးအသီးတိ့အား အသီးအသီး

ခံရေသာအခွင့် ကိ အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ေဝငှ၍ ေပးေတာ်မ၏။ ၁၂ ဥပမာကား၊

ကိယ်တခတည်း၌ အဂ ါအများ ှ ိသည်ြဖစ်၍ ထိတခတည်းေသာကိယ်အဂ ါ အေပါင်းတိ့

သည် များလျက် ှ င့် ကိယ်တခတည်းြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ထိနည်းတ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၃

အေကာင်းမကား၊ ယဒလြဖစ်ေစ၊ ေဟလသလြဖစ်ေစ၊ ကန်ြဖစ်ေစ၊ လလွတ်ြဖစ်ေစ၊

ငါတိ့ ှ ိသမသည် ဝိညာဥ်ေတာ်တပါးတည်းအားြဖင့် တကိယ်တည်းထဲသိ့ ဗတိဇံကိခံက၏။

ငါတိ့ ှ ိသမသည် တစိတ် တဝိညာဥ် တည်းထဲသိ့လည်း ေသာက်က၏။ ၁၄

ကိယ်သည် အဂ ါတခတည်း ှ ိသည်မဟတ်၊ အများ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ ၁၅ ေြခက၊

ငါသည်လက်မဟတ်ေသာေကာင့် ကိယ် ှ င့် မစပ်ဆိင်ဟဆိလ င်၊ ထိသိ့ဆိေသာေကာင့်

မစပ်ဆိင်သည် မှန်သေလာ။ ၁၆ နားကလည်း၊ ငါသည် မျက်စိမဟတ်ေသာေကာင့်

ကိယ် ှ င့် မစပ်ဆိင်ဟဆိလ င်၊ ထိသိ့ ဆိေသာ ေကာင့် မစပ်ဆိင်သည် မှန်သေလာ။ ၁၇

တကိယ်လံးသည် မျက်စိြဖစ်လ င် အဘယ်သိ့ ကား ိင်မည်နည်း။ တကိယ်လံးသည်

နားြဖစ်လ င် အဘယ်သိ့ နမ်း ိင်မည်နည်း။ ၁၈ယခမကား၊ ဘရားသခင်သည် အလိေတာ် ှ ိ

သည်အတိင်း အဂ ါများအသီးသီးတိ့ကိ ကိယ်၌စီရင် ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိမှတပါး၊

အဂ ါအေပါင်းတိ့သည် အဂ ါတခတည်းြဖစ်လ င် ကိယ်သည်အဘယ်မှာ ှ ိလိမ့်မည်နည်း။

၂၀ ယခတွင် အဂ ါအများ ှ ိလျက် ှ င့် ကိယ်တခတည်း ှ ိ၏။ ၂၁ မျက်စီက၊

သင့် ကိငါအလိမ ှ ိဟ လက်ကိ မဆိရ။ ထိနည်းတ၊ ဦးေခါင်းက၊ သင်တိ့ကိငါအလိမ ှ ိဟ

ေြခတိ့ကိ မဆိရ။ ထိမ မက အားနည်းဟန် ှ ိေသာ အဂ ါတိ့သည် သာ၍အသံးဝင် က၏။ ၂၂

အသေရနည်းဟန် ှ ိေသာအဂ ါတိ့အားလည်း၊ သာ၍ ကီးေသာအသေရကိ ေပးတတ်၏။

၂၃တင့်တယ်ြခင်းမ ှ ိေသာ အဂ ါတိ့သည် သာ၍ ကီးေသာ တင့်တယ်ြခင်းကိ ခံရက၏။

၂၄တင့်တယ်လျက် ှ ိေသာ အဂ ါတိ့သည် အြခားေသာတင့်တယ်ြခင်းကိ မလိက။ ၂၅

ကိယ်ခ ာ၌ အချင်းချင်းကဲွြပားြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ အဂ ါများတိ့သည် အချင်းချင်း သကိ့

ကိယ် ှ င့်အမ သတိ ပေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည် ကိယ်ခ ာကိမ ေစ၍၊

ယတ်ေသာအဂ ါအား သာ၍များေသာ အသေရကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၂၆ သိ့ြဖစ်၍၊

အဂ ါတခတည်း ဆင်းရဲြခင်းကိ ခံရလ င်၊ အဂ ါအေပါင်းတိ့သည် အတခံရက၏။ အဂ ါ

တခသည် ချီးေြမာက်ြခင်းကိ ခံရလ င်၊ အဂ ါအေပါင်းတိ့သည် အတဝမ်းေြမာက်ရက၏။

၂၇ သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်၏ ကိယ်ြဖစ် က၏။ အသီးအသီး အဂ ါေတာ်ြဖစ် က၏။

၂၈ ဘရားသခင်သည်ပဌမအရာ၌ တမန်ေတာ်တိ့ကိ၎င်း၊ ဒတိယအရာ၌

ပေရာဖက်တိ့ကိ၎င်း၊ တတိယ အရာ၌ ဆရာတိ့ကိ၎င်း၊ ထိေနာက် တန်ခိးြပေသာ

သတိ့ကိ၎င်း၊ ထိေနာက်အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစ ိင်ေသာ အခွင့် ှ ိေသာသတိ့ကိ၎င်း၊

သင်းေထာက်တိ့ကိ၎င်း၊ စီရင် အပ်စိးေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊ အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကား

ကိေြပာ ိင်ေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊ အသင်းေတာ်၌ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၂၉ သင်းဝင်သ

ှ ိသမ တိ့သည် တမန်ေတာ်ြဖစ်က သေလာ။ ှ ိသမ တိ့သည် ပေရာဖက်ြဖစ်ကသေလာ။

ှ ိသမ တိ့သည် ဆရာြဖစ် ကသေလာ။ ှ ိသမ တိ့သည် ဘန်းတန်ခိးကိ ြပ ိင် ကသေလာ။

၃၀ ှ ိသမ တိ့သည် အနာေရာဂါကိ ငိမ်းေစ ိင်ေသာ အခွင့် ှ ိ ကသေလာ။

ှ ိသမ တိ့သည် အမျိုးမျိုးေသာဘာသာစကားကိ ေြပာ ိင် ကသေလာ။ ှ ိသမ တိ့သည်

ထိဘာသာစကား၏ အနက်ကိ ေဘာ်ြပ ိင် ကသေလာ။ ၃၁သင်တိ့သည် အြမတ်ဆံးေသာ

ဆေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ အလွန်အလိ ှ ိ ကသည်တွင်၊ သာ၍ြမတ်ေသာ လမ်းကိငါြပဦးမည်။

၁၃ ငါသည် လဘာသာစကားကိ၎င်း၊ ေကာင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကိ၎င်း

ေြပာ ိင်ေသာ်လည်း ေမတာ မ ှ ိလ င် အသံြမည်ေသာ တံပိးခရာက့ဲသိ့၎င်း၊

တီးသံကိသာ ေပးတတ်ေသာ လင်းကွင်းက့ဲသိ့၎င်း ြဖစ်၏။ ၂ ပေရာဖက်ဥာဏ်ကိ ငါရ၍၊

နက်နဲေသာ အရာ ှ ိ သမ တိ့ ှ င့် သိပံအတတ်အမျိုးမျိုးကိ တတ်ေသာ်၎င်း၊

ေတာင်များကိေ ့ ိင်ေသာ ယံကည်ြခင်းအမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့်စံေသာ်၎င်း၊ ေမတာမ ှ ိလ င်

အချည်း ှ ီးသက်သက် ြဖစ်၏။ ၃ သတပါးကိ ငါေကးေမွး၍ ဥစာ ှ ိသမ ကိ

စွန့် ကဲသည်သာမက၊ ကိယ်ခ ာကိ မီး ိေ့စြခင်းငှါ အပ်ေသာ်လည်း၊ ေမတာမ ှ ိလ င်၊

ငါ၌အကျိုးမ ှ ိ။ ၄ ေမတာသည် စိတ် ှ ည်တတ်၏။ ေကျးဇး ပတတ်၏။ ေမတာသည်

ဂဏ် ပိင်ြခင်းမ ှ ိ ၊ ဝါ ကားြခင်းမ ှ ိ ၊ မာန်မာနမ ှ ိ။ ၅ မေလျာက်ပတ်စွာမကျင့်တတ်၊

ကိယ်အကျိုးကိ မ ှ ာတတ်၊ ေဒါသအမျက်မထွက်တတ်၊ အြပစ် ှ ိသည်ဟ

မထင်တတ်၊ ၆ မတရားေသာ အမ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိတတ်၊ သမာတရား၌

ဝမ်းေြမာက်တတ်၏။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ ဖံးအပ်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ

ယံတတ်၏။ ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ ေြမာ်လင့်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းေသာအရာကိ

သည်းခံတတ်၏။ ၈ ေမတာသည် ေဖါက်ြပန်ြခင်းသေဘာ ှ င့် အစဥ်ကင်းလွတ်၏။

ပေရာဖက်ဥာဏ်ေသာ်၎င်း၊ အမျိုးမျိုးေသာ ဘာသာစကားကိ ေြပာ ိင်ေသာအခွင့် ေသာ်၎င်း၊

သိပံအတတ်ေသာ်၎င်း၊ ကွယ်ေပျာက်လိမ့်မည်။ ၉ ယခမကား၊ ငါတိ့သည် မစံမလင်

သိတတ်က၏။ ပေရာဖက်ဥာဏ် ှ င့် မစံမလင် ေဟာတတ်က၏။ ၁၀ စံလင်ြခင်းသိ့

ေရာက်ေသာအခါမကား၊ မစံလင်သမ တိ့သည် ကွယ်ေပျာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၁ ငါသည်

သငယ်ြဖစ်စဥ်အခါ၊ သငယ်လိစကားေြပာ၏။ သငယ်လိစိတ်ထင်၏။ သငယ်လိ ကံစည်၏။

အသက် ကီးေသာအခါမကား၊ သငယ်၏ အရာများကိ ငါပယ် ှ ား၏။ ၁၂ ယခတွင်

ငါတိ့သည် မှန်အားြဖင့် ရိပ်မိလျက်သာ ေနက၏။ ထိအခါမကား၊ မျက်ေမှာက်ထင်ထင်ြမင်

ရကလိမ့်မည်။ ယခတွင် ငါအသိအြမင်မစံလင်ြဖစ်၏။ ထိအခါမကား၊ သတပါးသည် ငါ့ကိ

သိသက့ဲသိ့ ငါသိ ရလိမ့်မည်။ ၁၃ ယခတွင်ယံကည်ြခင်း၊ ေြမာ်လင့် ြခင်း၊

ချစ်ြခင်း၊ ဤသံးပါးတည်လျက် ှ ိ၏။ ဤသံးပါးတိ့တွင် ချစ်ြခင်း၊ ေမတာသည်

အြမတ်ဆံးြဖစ်သတည်း။

၁၄ ချစ်ြခင်းေမတာကိ မီှေအာင်လိက် ကေလာ့။ ဝိညာဥ်ဆေကျးဇးတိ့ကိ

အလွန်အလိ ှ ိသည်တွင်၊ ပေရာ ဖက် ပရေသာ အခွင့် ကိသာ၍

လိချင်ေသာစိတ် ှ ိ ကေလာ့။ ၂အေကာင်းမကား၊ အြခားေသာဘာသာစကားအားြဖင့်

ေြပာေသာသသည် လတိ့အားမေြပာ၊ ဘရား သခင်အားေြပာ၏။ သ၏စကားကိ

အဘယ်သမ နားမလည်။ နက်နဲေသာအရာတိ့ကိ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ေြပာ၏။ ၃

ပေရာဖက် ပေသာသမကား၊ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ တိက်တွန်းေသွးေဆာင်ြခင်း၊

သက်သာြခင်းအလိငှါ လတိ့အားေဟာေြပာ၏။ ၄အြခားေသာဘာသာစကားအားြဖင့်

ေြပာေသာသသည် ကိယ်ကိသာ တည်ေဆာက်၏။ ပေရာဖက် ပေသာသမကား၊

အသင်းေတာ်ကိ တည်ေဆာက်၏။ ၅သင်တိ့ ှ ိသမသည် အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့်

ေြပာေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ပေရာဖက် ပေစြခင်းငှါ သာ၍အလိ ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေြပာေသာသသည်၊ အသင်းေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ

အနက်ကိ မေဘာ်မြပလ င်၊ သထ့က်ပေရာဖက် ပေသာသသည်သာ၍ြမတ်သတည်း။ ၆

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့လာ၍ အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့်

ေဟာေြပာေသာ်လည်း၊ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိြပန်ြခင်း၊ ပညာအတတ်ကိသင်ြခင်း၊

ပေရာဖက် ပြခင်း၊ ဆံးမသဝါဒေပးြခင်းတခခကိ မ ပဘဲ လျက်၊ သင်တိ့အားေြပာလ င်

အဘယ်အကျိုး ှ ိအ့ံနည်း။ ၇ ထိနည်းတ၊ အသံြမည်တတ်ေသာ အဝိညာဏကေစာင်း၊

ပေလွတိ့သည် ေသချာေသာအသံ ှ င့် မြမည် လ င်၊ ေစာင်းသံ၊ ပေလွသံတိ့ကိ

အဘယ်သိ့သိ ိင်မည်နည်း။ ၈ တံပိးခရာသည်လည်း၊ မမှန်ေသာအသံ ှ င့် ြမည်လ င်၊

အဘယ်သသည် စစ်တိက်ြခင်းငှါ မိမိကိယ်ကိ ြပင်ဆင်မည်နည်း။ ၉ ထိနည်းတ၊

သင်တိ့သည် နားလည်လွယ်ေသာ စကားကိ တ်ြဖင့် မ မက်လ င်၊ မက်ေသာစကားကိ

အဘယ်သိ့သိ ိင်မည်နည်း။ အာကာသေကာင်းကင်ကိ ေြပာေသာသက့ဲသိ့ ြဖစ်လိမ့်မည်။
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၁၀ လြပည်၌ ဘာသာစကားမျိုးတိ့သည် ဤမ ေလာက်များ၍၊ ှ ိသမ တိ့သည်

အနက် ှ င့် ြပည့်စံသည် မှန်ေစေတာ့။ ၁၁ဘာသာစကား၏အနက်ကိ ငါနားမလည်လင်၊

ေြပာေသာ သအားငါသည် လ ိင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ေြပာ ေသာသသည်လည်း၊ ငါ့အား

လ ိင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ဝိညာဥ်ဆေကျးဇးေတာ်တိ့ကိ

အလွန်အလိ ှ ိ ကသည်တွင်၊ အသင်းေတာ်ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းငှါ

ကယ်ဝြပည့်စံမည်အေကာင်း ကိးစား ကေလာ့။ ၁၃ ထိေကာင့် အြခားေသာ

ဘာသာစကားကိ ြပန်ေြပာေသာ သသည်၊ အနက်ကိလည်း ေဘာ်ြပ ိင်မည် အေကာင်း

ဆေတာင်းေစ။ ၁၄ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့်

ငါဆေတာင်းလ င်၊ ငါ့စိတ် ှ လံး ဆေတာင်းေသာ်လည်း၊ ငါ့ဥာဏ်သည် အကျိုးကိမေပး။ ၁၅

သိ့ြဖစ်လ င်၊ အဘယ်သိ့ ပရမည်နည်း။ စိတ် ှ လံး ှ င့် ၎င်း၊ ဥာဏ် ှ င့် ၎င်း၊ ဆေတာင်းရမည်။

စိတ် ှ လံး ှ င့် ၎င်း၊ ဥာဏ် ှ င့် ၎င်း သီချင်းဆိရမည်။ ၁၆ သိ့မဟတ် သင်သည် စိတ် ှ လံး ှ င့်

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေသာအခါ၊ မတတ်ေသာ လစအဝင်ြဖစ်ေသာ သသည်

သင်၏စကားကိ နားမလည်ေသာေကာင့် ၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်းသိ့လိက်၍၊

အာမင်ဟအဘယ်သိ့ ဝန်ခံ ိင်မည်နည်း။ ၁၇သင်သည် ေကျးဇးေတာ်ကိ ေကာင်းမွန်စွာ

ချီးမွမ်းသည် မှန်ေစေတာ့။ အြခားေသာသမကား၊ တည် ေဆာက်ြခင်းအကျိုးမ ှ ိ။ ၁၈

ငါသည် သင်တိ့ ှ ိသမထက်၊ အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာေသာအရာကိ

ေထာက်၍၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၏။ ၁၉ သိ့ေသာ်လည်း၊ အသင်းေတာ်၌

အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် စကားတေသာင်းကိ ေြပာ ိင်သည် ထက်၊ သတပါးတိ့ကိ

သွန်သင်ြခင်းငှါ စကားငါးခွန်းကိ ဥာဏ် ှ င့်တကွ ေြပာ ိင်ေသာ အခွင့် ကိ သာ၍အလိ ှ ိ၏။

၂၀ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် ဥာဏ်အရာ၌ သငယ်မြဖစ်က ှ င့် ။ မတရားေသာအမအရာ၌

ိစိ့့ သငယ်ြဖစ် ကေလာ့။ ၂၁ ပညတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ အြခားတပါးေသာလ ာ၊

အြခားတပါးေသာ တ် ှ င့် ဤလမျိုးကိ ငါေြပာမည်။ သိ့ေသာ်လည်း သတိ့သည်

နားမေထာင် ကဟ ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၂၂ သိ့ြဖစ်၍ အြခားေသာ

ဘာသာစကားတိ့သည် ယံကည်ေသာ သတိ့အား နိမိတ်လကဏာြဖစ်သည် မဟတ်။

မယံကည်ေသာသတိ့အား နိမိတ်လကဏာ ြဖစ်သတည်း။ ပေရာဖက် ပြခင်းအမမကား၊

မယံကည် ေသာ သတိ့အဘိ့မဟတ်၊ ယံကည်ေသာ သတိ့အဘိ့ ြဖစ်သတည်း။ ၂၃

ထိေကာင့် သင်းဝင်သအေပါင်းတိ့သည် စည်းေဝး၍ အြခားေသာ ဘာသာြဖင့်

ေဟာေြပာလျက် ေနကစဥ်တွင် မယံကည်ေသာသ၊ မတတ်ေသာသသည် ဝင်လာလ င်၊

သင်တိ့ကိ သ းြဖစ် ကသည်ဟ ေြပာမည် မဟတ်ေလာ။ ၂၄ သိ့မဟတ် သင်းဝင်သ

အေပါင်းတိ့သည် ပေရာဖက် ပ၍ ေနကစဥ်တွင်၊ မယံကည်ေသာသ၊ မတတ်ေသာသသည်

ဝင်လာလ င်၊ သင်းဝင်သအေပါင်းတိ့သည် သ၏အြပစ်ကိ ေဘာ်ြပ၍သကိ့ စစ်ေကာစီရင်

က၏။ ၂၅ ထိသိ့သ၏ စိတ် ှ လံး၌ မထင် ှ ားေသာအရာတိ့သည် ထင် ှ ားြပန်၍ သသည်

ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ဘရား သခင်ကိ ကိးကွယ်လိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့တွင်

အမှန် ှ ိေတာ်မသည်ဟ သက်ေသခံလိမ့်မည်။ ၂၆ ညီအစ်ကိတိ၊့ အဘယ်သိ့နည်း။

သင်တိ့စည်းေဝး ကေသာအခါ၊ ဆာလံသီချင်းကိ ရေသာသ၊ ဆံးမသဝါဒ စကားကိ

ရေသာသ၊ အြခားေသာဘာသာစကားကိ ရေသာသ၊ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိရေသာသ၊

အနက်ေဘာ်ြပရာ ကိရေသာသ၊ အသီးအသီး ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ခပ်သိမ်း ေသာအမတိ့ကိ

တည်ေဆာက်ြခင်းအလိငှါ စီရင် က ေလာ့။ ၂၇ အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့်

ေဟာေြပာ ေသာ သ ှ ိလ င်၊ ှ စ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ အများဆံးဆိေသာ် သံးေယာက်ြဖစ်ေစ၊

တေယာက်ေနာက်တေယာက် ေြပာ၍ တေယာက်ေသာသသည် အနက်ကိေဘာ်ြပေစ။ ၂၈

စကားြပန်မ ှ ိလ င်၊ ေဟာေြပာေသာသသည် အသင်းေတာ်၌ တိတ်ဆိတ်စွာေန၍

မိမိအား၎င်း၊ ဘရား သခင်အား၎င်း ေြပာေစ။ ၂၉ ပေရာဖက် ှ စ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊

သံးေယာက် ြဖစ်ေစ၊ ေဟာေြပာ၍ အြခားေသာ သတိ့သည် စစ်ေကာ ဆင်ြခင် ကေစ။ ၃၀

ထိင်လျက်ေနေသာသအား တစံတခကိ ဖွင့် ြပေတာ်မလ င်၊ အရင်ေဟာေြပာေသာသသည်

တိတ်ဆိတ် စွာေနေစ။ ၃၁ အေကာင်းမကား၊ ှ ိသမ တိ့သည် သင်ြခင်းငှါ၎င်း၊

ှ ိသမ တိ့သည် သက်သာြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့ အသီးအသီး တေယာက်ေနာက်

တေယာက်ပေရာဖက် ပရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ၃၂ ပေရာဖက်တိ့သည်လည်း၊

မိမိတိစိ့တ်ဝိညာဥ်ကိ ချုပ်တည်း ိင် က၏။ ၃၃ဘရားသခင်သည် န်းရင်းခတ်ေသာအမကိ

ပစေတာ်မမ။ သန့် ှ င်းသတိ့၏ အသင်းေတာ်အေပါင်း တိ့၌ ြဖစ်သက့ဲသိ့ အသင့်အတင့်

ငိမ်ဝပ်ြခင်းကိ ပစေတာ်မ၏။ ၃၄သင်တိ့၏ မိန်းမတိ့သည် အသင်းေတာ်၌ တိတ်ဆိတ်စွာ

ေနကေစ။ သတိ့သည် ေဟာေြပာရေသာ အခွင့် မ ှ ိ က။ ပညတ်တရားစီရင်သည်အတိင်း

သတိ့ သည် ေယာက်ျား၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံရကမည်။ ၃၅ မိန်းမတိ့သည်

တစံတခကိသင်လိလ င်၊ အိမ်၌ မိမိခင်ပွန်းတိ့ကိ ေမးြမန်း ကေစ။ မိန်းမသည်

အသင်း ေတာ်၌ ေဟာေြပာလ င် ှ က်ဘွယ်ေသာ အေကာင်း ြဖစ်၏။ ၃၆

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် တရားေတာ်သည် သင်တိ့မှ ထွက်သေလာ။ သိ့မဟတ်

သင်တိ့သိ့သာ ေရာက်သေလာ။ ၃၇ ငါသည်သင်တိ့အား ေရး၍ေပးလိက်ေသာ

စကားတိ့သည် သခင်ဘရား၏ ပညတ်ေတာ်ြဖစ်ေကာင်း ကိ၊ ပေရာဖက်ြဖစ်ေသာသ၊

ဝိညာဥ်ဆေကျးဇးကိ ခံရေသာသမည်သည်ကား ဝန်ခံပါေစ။ တစံတေယာက် ေသာ သသည်

မသိလ င် မသိဘဲေနေစ။ ၃၈အချုပ်အြခာဟမကား၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် ပေရာဖက်

ပြခင်းငှါ အလွန်အလိ ှ ိ ကေလာ့။ ၃၉အြခားေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေဟာေြပာြခင်း

အမတိ့ကိလည်း မြမစ်တားက ှ င့် ။ ၄၀ ခပ်သိမ်းေသာအမကိ တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ

အစဥ်အတိင်း စီရင်ကေလာ့။

၁၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည်သင်တိ့အား ေဟာေြပာ ဘးသည် ှ င့်အညီ၊ သင်တိ့သည်

ခံယ၍ မီှဝဲဆည်းကပ် ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ သင်တိ့အား တဖန် ငါ ကား

လိက်၏။ ၂ အထက်ကငါေဟာေြပာသည် အေကာင်းများကိ သင်တိ့သည်

အကျိုးမ့ဲမယံဘဲစိတ်စဲွလမ်းလ င်၊ ထိဧဝံ ေဂလိတရားအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့

ေရာက်က၏။ ၃ ငါသည် ကိယ်တိင်ခံယသည်အတိင်း၊ သင်တိ့အား ေ ှ ့ဦးစွာ

အပ်ေပးေသာအေကာင်းအရာဟမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း

ငါတိ့အြပစ်ေကာင့် အေသခံေတာ်မ၏။ ၄ သဂဟ် ပီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိင်း

သံးရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ထေြမာက်ေတာ်မ၏။ ၅ ေကဖသည်ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင် ပီးမှ၊

တကျိပ် ှ စ်ပါးေသာ သတိသ့ည် ြမင်ရက၏။ ၆ ထိေနာက် ညီအစ်ကိငါးရာမက၊ တ ပိင်နက်

ြမင်ရက၏။ ထိသတိ့တွင် အများေသာသတိ့သည် ယခ တိင်ေအာင် အသက် ှ င် ကေသး၏။

အချို ့တိ့သည် အိပ်ေပျာ် က ပီ။ ၇ ထိေနာက် ယာကပ်ြမင်ရ၏။ ထိေနာက် တမန်

ေတာ်အေပါင်းတိ့သည် ြမင်ရက၏။ ၈ ေနာက်ဆံး၌ အချိန်မေတာ်မတန်ဘွားေသာ

သက့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ ငါပင်ြမင်ရ၏။ ၉ ငါသည် အထက်ကဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ်ကိ

ှ ဥ်းဆဲေသာေကာင့် ၊ အည့ံဆံးေသာ တမန် ေတာ်ြဖစ်၏။ တမန်ေတာ်ဟ ေခေဝ ြခင်းကိ

မခံထိက်။ ၁၀ သိ့ေသာ်လည်း ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်သာ

ငါြဖစ်သည်အတိင်း ငါြဖစ်၏။ ငါခံရေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိလည်း အကျိုးမ့ဲခံရသည်မဟတ်။

အြခား ေသာ တမန်ေတာ်အေပါင်းတိ့ထက်၊ ငါသည် သာ၍ ကိးစားြခင်းကိ ပ၏။

ထိသိ့ဆိေသာ်လည်း၊ ငါ ကိးစားသည်မဟတ်။ ငါ ှ င့်အတ ှ ိေသာ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇး

ေတာ်သည် ကိးစားေတာ်မ၏။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊ ငါြဖစ်ေစ၊ သတိ့ြဖစ်ေစ၊ ဤသိ့ ငါတိ့သည်

ေဟာေြပာက၏။ဤသိ့လည်းသင်တိ့သည် ယံကည်က၏။ ၁၂ယခမှာ၊ ခရစ်ေတာ်သည်

ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ေတာ်မေကာင်းကိ ေဟာေြပာရသည်ြဖစ်၍၊ ေသေသာ သတိ့သည်

ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိဟ သင်တိ့တွင် အချို ေ့သာသတိ့သည် အဘယ်ေကာင့် ဆိရကသနည်း။

၁၃ ေသေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိလ င်၊ ခရစ်ေတာ်သည် ထေြမာက်ေတာ်မမ။

၁၄ ခရစ်ေတာ်သည် ထေြမာက်ေတာ်မမလ င်၊ ငါတိ့ ေဟာေြပာြခင်း၌ အကျိုးမ ှ ိ

သင်တိ့ယံကည်ြခင်း၌လည်း အကျိုးမ ှ ိ။ ၁၅ ထိမ မက၊ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏အမမှာ

မမှန်ေသာ သက်ေသခံြဖစ် က၏။ ၁၆ အေကာင်းမကား၊ ေသလွန်ေသာသတိ့သည်

ထေြမာက်ြခင်းမ ှ ိလ င်၊ ဘရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မမ၊ ယခမှာ၊

ခရစ်ေတာ်ကိ ထေြမာက် ေစေတာ်မ ပီဟ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏အေကာင်းကိ

သက်ေသခံက၏။ ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ထေြမာက် ြခင်းမ ှ ိလ င်၊ ခရစ်ေတာ်သည်

ထေြမာက်ေတာ်မမ။ ၁၇ ခရစ်ေတာ်သည် ထေြမာက်ေတာ်မမလ င်၊ သင်တိ့သည်

ယံကည်ေသာ်လည်း အကျိုးမ ှ ိ ၊ ဒစ ိက် အြပစ်ေအာက်၌ ှ ိ ကေသး၏။ ၁၈ ထိမှတပါး၊

ခရစ်ေတာ်ကိ ယံကည်၍ အိပ်ေပျာ် ေသာသတိ့သည် ဆံး ံ းြခင်းသိ့ေရာက်က ပီ။ ၁၉

ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ ယခဘဝ ၌သာ ေြမာ်လင့် စရာ ှ ိလ င်၊ အြခားေသာ

သအေပါင်းတိ့ ထက်သာ၍ ဆင်းရဲေသာသ ြဖစ်က၏။ ၂၀ယခမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်

ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မ၍၊ အိပ်ေပျာ်ေသာသတိ့တွင် အဦးသီး ေသာ
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အသီးြဖစ်ေတာ်မ ပီ။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ လအားြဖင့် ေသြခင်းတရားသည် တည်သက့ဲသိ၊့

ေသေသာသတိ့၏ ထေြမာက်ြခင်းတရား သည် လအားြဖင့် တည်လျက် ှ ိ၏။ ၂၂

လအေပါင်းတိ့သည် အာဒံအားြဖင့် ေသြခင်းသိ့ ေရာက်သည်နည်းတ၊ လအေပါင်းတိ့သည်

ခရစ်ေတာ်အား ြဖင့် အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရကလတ့ံ။ ၂၃ သိ့ရာတွင်

လအသီးအသီးတိ့သည် မိမိတိ့ အလှည့်အတိင်း လိက်ရကလိမ့်မည်။ ခရစ်ေတာ်သည်

အဦးအသီးေသာ အသီးြဖစ်ေတာ်မ၏၊ ခရစ်ေတာ်သည် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊

တပည့် ေတာ်ြဖစ်ေသာ သတိ့ သည် ှ င်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၂၄ ထိအခါ

ခရစ်ေတာ်သည် အထွဋ်အြမတ် အာဏာတန်ခိးအမျိုးမျိုးကိ ပယ် ှ င်း၍၊

မိမိ ိင်ငံကိ ဘရားသခင်တည်းဟေသာ ခမည်းေတာ်၌ အပ်ြပန်ေတာ် မ ပီးမှ

ကမာကန်ရလတ့ံ။ ၂၅ ခရစ်ေတာ်သည် ရန်သအေပါင်းတိ့ကိ ေြခဘဝါး ေတာ်ေအာက်၌

ချထားေတာ်မမမီှတိင်ေအာင် အပ်စိး ေတာ်မရမည်။ ၂၆ ေနာက်ဆံးေသာ

ရန်သတည်းဟေသာ ေသမင်းသည် ဆံး ံ းြခင်းသိ့ ေရာက်ရလတ့ံ။ ၂၇

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ လသား၏ ေြခေအာက်၌ ချထားေတာ်မသည်ဟကျမ်းစာလာ၏။

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည် ချထားလျက် ှ ိေ ကာင်းကိ ဆိေသာ်၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ

လသားေအာက်၌ ချထား ေတာ်မေသာသသည် ကင်းေတာ်မေကာင်း ထင် ှ ားသတည်း။

၂၈ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည် လသားေအာက်၌ ချထားလျက် ှ ိေသာအခါ၊

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ သေ့အာက်၌ ချထားေတာ်မေသာသ၏အပ်စိးေတာ်မြခင်းကိ

သားေတာ်သည် ကိယ်တိင်ဝန်ခံလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် အလံးစံ

ြဖစ်ေတာ်မမည် အေကာင်းတည်း။ ၂၉ ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ြခင်း

အလင်းမ ှ ိလ င်၊ ေသလွန်ေသာ သတိ့၏ ကိယ်စား ဗတိဇံကိခံေသာ သတိ့သည် အဘယ်သိ့

ပရမည်နည်း။ ေသလွန်ေသာ သတိ့၏ကိယ်စား အဘယ်ေကာင့် ဗတိဇံ ကိ ခံရကသနည်း။

၃၀ ငါတိ့သည်လည်း ေဘးေရာက်အ့ံေသာ အြခင်း အရာ ှ င့် အဘယ်ေကာင့်

ေတွရ့ ကသနည်း။ ၃၁ ငါသည် ေနတိ့င်းအေသခံရ၏ဟ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၌

သင်တိ့အေကာင်းေကာင့် ငါဝါ ကား ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိ တိင်တည်၍ ငါဆိဝ့ံ၏။ ၃၂

ေသလွန်ေသာသတိ့သည် ထေြမာက်ြခင်း မ ှ ိလ င်၊ ဧဖက် မိ ့၌ ေလာကီေဝါဟာရအားြဖင့် ၊

အထက် က ငါသည်သားရဲတိ့ ှ င့် တိက်ေသာ်လည်း၊ အဘယ် အကျိုး ှ ိသနည်း။

စား ကကန်အ့ံ၊ ေသာက်ကကန်အ့ံ၊ နက်ြဖန်ေသရကမည်။ ၃၃ အလဲွမယက ှ င့် ။

မေကာင်းေသာ သတိ့ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်းအားြဖင့် ေကာင်းေသာ အကျင့် ဓေလ့

ယိယွင်းတတ်၏။ ၃၄ တရားသြဖင့် ိး ကေလာ့။ ဒစ ိက်ကိမ ပက ှ င့် ။ အချို ့ေသာ

သတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ မသိက။ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ သင်တိ့ကိ ှ က်ေကာက်ေစြခင်းငှါ

ငါဆိ၏။ ၃၅ ေသလွန်ေသာသတိ့သည် အဘယ်သိ့ ထေြမာက်ကမည်နည်း။

အဘယ်သိ့ေသာ ကိယ် ှ င့် ေပလာကမည် နည်းဟတစံတေယာက်ေသာသ ေမးလိမ့်မည်။

၃၆အချင်းလမိက်၊ သင်စိက်ေသာမျိုးေစ့မပျက်လ င် မ ှ င်တတ်။ ၃၇ ထိမှတပါး မျိုးေစ့ကိ

စိက်ေသာအခါ၊ ေနာက် ြဖစ်လတ့ံေသာ ကိယ်ကိမစိက်၊ ဂျံုစပါးြဖစ်ေစ၊ အြခား

ေသာစပါးြဖစ်ေစ၊ အေစ့သက်သက်ကိ စိက်တတ်၏။ ၃၈ ဘရားသခင်သည်

အလိေတာ် ှ ိသည်အတိင်း ကိယ်ကိ ေပးေတာ်မ၏။ မျိုးေစ့အသီးအသီးတိ့အား လည်း၊

မိမိတိ့မျိုးအတိင်း ကိယ်ကိေပးေတာ်မ၏။ ၃၉အသား ှ ိသမ တိ့သည် တမျိုးတည်းမဟတ်။

လသားတမျိုး၊ အမဲသားတမျိုး၊ ငါးသားတမျိုး၊ ငှက်သား တမျိုး၊ အသီးအသီး ှ ိ က၏။ ၄၀

ေကာင်းကင်အေကာင်အထည်လည်း ှ ိ၏။ ေြမ ကီးအေကာင်အထည်လည်း ှ ိ၏။

ေကာင်းကင် အေကာင်အထည်၏ ဂဏ်အသေရလည်းတမျိုး၊ ေြမ ကီး အေကာင်အထည်၏

ဂဏ်အသေရလည်းတမျိုးြဖစ်၏။ ၄၁ ေန၏ဂဏ်အသေရတမျိုး၊ လ၏ဂဏ်အသေရတမျိုး၊

ကယ်တိ့၏ ဂဏ်အသေရတမျိုးအသီးအသီး ှ ိ က၏။ ကယ်တိ့၏

ဂဏ်အသေရသည်လည်း အသီးသီး အြခားြခား ြဖစ် က၏။ ၄၂ ထိနည်းတ၊

ေသေသာသတိ့၏ ထေြမာက်ြခင်း အေကာင်းအရာြဖစ်၏။ ကိယ်သည်စိက်ေသာအခါ၊

ပပ်တတ်ေသာသေဘ ှ ိ၏။ ထေြမာက်ေသာအခါ မပပ် ိင်ေသာအြဖစ်၌ တည်၏။ ၄၃

စိက်ေသာအခါဂဏ်အသေရပျက်၏။ထေြမာက်ေသာအခါ ဂဏ်အသေရ ှ င့် ြပည့်စံ၏။

စိက်ေသာအခါ အစွမ်းမ ှ ိ။ ထေြမာက်ေသာအခါ အစွမ်း ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၄၄

စိက်ေသာအခါ ဇာတိပကတိ ကိယ်ြဖစ်၏။ ထေြမာက်ေသာအခါ ဝိညာဏကိယ်ြဖစ်၏။

ဇာတိပကတိ ကိယ်တမျိုး၊ ဝိညာဏကိယ်တမျိုး ှ ိ၏။ ၄၅ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊

ေ ှ ့ဦးစွာေသာ လအာဒံသည် အသက် ှ င်ေသာ သတဝါြဖစ်၏ဟ လာသတည်း။

ယခတွင်ေနာက်ဆံးြဖစ်ေသာ အာဒံမကား၊ အသက် ှ င် ေစတတ်ေသာ ဝိညာဥ်ြဖစ်၏။ ၄၆

ဝိညာဏကိယ်သည် ေ ှ ့ဦးစွာြဖစ်သည်မဟတ်၊ ဇာတိပကတိကိယ်သည် ေ ှ ့ဦးစွာြဖစ်၏။

ေနာက်မှ ဝိညာဏကိယ်ြဖစ်၏။ ၄၇ ေ ှ ့ဦးစွာေသာလသည်ေြမ ကီးကြဖစ်ေသာ ေကာင့်

ေြမသားြဖစ်၏။ ဒတိယလမကား၊ ေကာင်းကင် ဘံက ြဖစ်ေတာ်မေသာ သခင်ေပတည်း။

၄၈ ေြမသားတိ့သည် ထိေြမသားက့ဲသိ့ ြဖစ် က၏။ ေကာင်းကင်သားတိ့သည်

ထိေကာင်းကင်သားက့ဲသိ့ ြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၄၉ ငါတိ့သည် ေြမသား၏ ပံသဏာန်ကိ

ေဆာင်သက့ဲသိ၊့ ေကာင်းကင်သား၏ပံသဏာန်ကိ ေဆာင် က လိမ့်မည်။ ၅၀

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါဆိသည်ကား၊ လအေသွးအသားသည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ

အေမွမခံ ိင်၊ ပပ်တတ်ေသာအရာသည် မပပ် ိင်ေသာအြဖစ်ကိ အေမွမခံ ိင်။ ၅၁

နက်နဲေသာ အရာတခကိငါြပဦးမည်။ ငါတိ့ ှ ိသမသည် အိပ်ေပျာ်ရကမည်မဟတ်။ ၅၂

သိ့ေသာ်လည်း၊ ေနာက်ဆံးေသာ တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ တခဏြခင်းတွင် မျက်စိတမိှတ်၌

ငါတိ့ ှ ိသမ သည် ေြပာင်းလဲြခင်းသိ့ ေရာက်ရကမည်။ ထိတံပိးမတ်ချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊

ေသလွန်ေသာသတိ့သည်၊ မပပ် ိင် ေသာအြဖစ်၌ တည်လျက်ထေြမာက်၍၊

ငါတိ့ ှ ိသမသည် ေြပာင်းလဲြခင်းသိ့ ေရာက်ရကမည်။ ၅၃ယခမျက်ေမှာက်ပပ်တတ်ေသာ

အရာသည် မပပ် ိင်ေသာအြဖစ်သိ့ ဝင်စားရမည်။ ယခမျက်ေမှာက် ေသတတ်ေသာ

အရာသည် မေသ ိင်ေသာအြဖစ်သိ့ ဝင်စားရမည်။ ၅၄ ဤပပ်တတ်ေသာအရာသည်

မပပ် ိင်ေသာ အြဖစ်သိ့၎င်း၊ ဤေသတတ်ေသာအရာသည် မေသ ိင် ေသာအြဖစ်သိ့၎င်း၊

ဝင်စားေသာအခါ၊ ေသြခင်းသည် ေအာင်ြခင်း၌နစ် မပ် ပီဟ ကျမ်းစာ၌လာချက်ြပည့်

စံလိမ့်မည်။ ၅၅ အိေသမင်း၊ သင်၏လက်နက်သည်၊ အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

အိမရဏ ိင်ငံ၊ သင်၏ေအာင်ြခင်းသည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။ (Hadēs g86) ၅၆

ေသမင်း၏လက်နက်ကား၊ ဒစ ိက်အြပစ်ေပတည်း။ ဒစ ိက်အြပစ်၏ တန်ခိးကား၊

ပညတ်တရား ေပတည်း။ ၅၇ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ့အား

ေအာင်ြခင်းအခွင့် ကိ ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် ကီးလှစွတကား။

၅၈ ထိေကာင့် ငါချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်၍ အကျိုး ကီးသည်ကိ သိမှတ်သြဖင့် တည်ကည်ေသာ စိတ် ှ င့် ြပည့် စံ၍၊

မေ ွေ့လျာ့ မတိမ်းယိမ်းဘဲလျက်၊ သခင်ဘရား ၏ အမေတာ်ကိ ကိးစားအားထတ်ကေလာ့။

၁၆ သန့် ှ င်းသတိ့အဘိ့ လဒါန်း၍ စထားြခင်းအမမှာ ဂလာတိြပည်၌

အသင်းေတာ်များကိ ငါမှာထားသည်အတိင်း သင်တိ့ ပကေလာ့။ ၂

ငါေရာက်လာေသာအခါ လဒါန်း၍ စထားစရာ မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ခနစ်ရက်တွင် ပဌမေနရ့က်၌

အသီးအသီး ေကာင်းစားသည်အတိင်း၊ မိမိတိ့ဥစာတဘိ့ကိ ထတ်၍ စထားကေလာ့။ ၃

ငါေရာက်လာေသာအခါ၊ သင်တိ့အလိ ှ ိေသာ သတိ့ကိ ငါသည် လက်မှတ်စာေပး၍၊

သင်တိ့လေသာ အလကိ ေယ ှ လင် မိသိ့့ ပိ့စိမ့်ေသာငှါ ေစလတ်မည်။ ၄

သိ့မဟတ် ငါ့ကိယ်တိင်သွားသင့်လ င်၊ သတိ့သည် ငါ ှ င့်အတ လိက်ရကမည်။ ၅

မာေကေဒါနိြပည်လမ်းကိငါသွားမည်ြဖစ်၍၊ ထိြပည်မှ ထွက် ပီးလ င် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့လာမည်။

၆ ေနာက်မှအြခားသိ့ ငါသွားေသာအခါ၊ သင်တိ့ ပိ့ေသာေကျးဇးကိ ခံြခင်းငှါ၊ သင်တိ့ဆီမှာ

ငါတည်းခိ၍ ေဆာင်းကာလပတ်လံး ေနေကာင်းေနလိမ့်မည်။ ၇ယခသွားစဥ်တွင် သင်တိ့ကိ

ေတွ့ြမင်ြခင်းငှါသာ အလိမ ှ ိ၊ ေနာက်မှသခင်ဘရားသည် အခွင့် ေပးေတာ်မလ င်၊

သင်တိ့ ှ င့်အတ ကာြမင့် စွာေနမည်ဟ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ ၈ ပင်ေတကေတ

ပဲွေနတိ့င်ေအာင် ဧဖက် မိ ့၌ ငါေနရမည်။ ၉ အေကာင်းမကား၊ အလွန် ကီးစွာေသာ

တံခါးသည် အဆင်သင့် ၍ ငါ့အားဖွင့်လျက် ှ ိ၏။ ဆီးတားေသာ သအများလည်း

ှ ိ က၏။ ၁၀ တိေမာေသသည် သင်တိ့ဆီသိ့ ေရာက်လ င်၊ သသည်စိးရိမ်ြခင်း

အေကာင်းမ ှ ိဘဲ၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ေနေစြခင်းငှါ သတိ ပကေလာ့။ သသည်ငါက့ဲသိ့ပင်

သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ေသာသ ြဖစ်၏။ ၁၁ ထိေကာင့် အဘယ်သမသကိ့

မထီမ့ဲြမင်မ ပေစ ှ င့် ။ သသည် ငါ့ထံသိ့ ငိမ်ဝပ်စွာ ြပန်ရမည် အေကာင်းပိ့ေဆာင်ြခင်း

ေကျးဇးကိ ပကေလာ့။ သသည် အြခားေသာ ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ လာလိမ့်မည်ဟ

ငါေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။ ၁၂ ငါ့ညီအာေပါလ၏အေကာင်းမှာ၊ ညီအစ်ကိတိ့ ှ င့်အတ

သင်တိ့ ဆီသိ့သွားမည်အေကာင်း ငါသည် များစွာ ေချာ့ေမာ့၍ ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း၊

သသည် ယခတွင်သွားြခင်းငှါ အလ င်းအလိမ ှ ိ ၊ ေနာက်မှ အဆင်သင့်လ င်သွားလိမ့်မည်။
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၁၃သင်တိ့သည် သတိ ှ င့် ေစာင့် ေနကေလာ့။ ယံကည်ြခင်း၌ တည်ကေလာ့။ ေယာက်ျား

အစွမ်းသတိ ှ င့်တကွ ခွန်အားစံလင်လျက်ေနကေလာ့။ ၁၄သင်တိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာ

အမတိ့ကိ ချစ်ြခင်း ေမတာစိတ် ှ င့် ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ ၁၅ ညီအစ်ကိတိ၊့

သေတဖန်၏အိမ်သအိမ်သား တိ့သည် အခါယြပည်တွင်အဦးသီးေသာ အသီးြဖစ်၍၊

သန့် ှ င်းသတိ့၏အမကိ ေဆာင် ွက်ြခင်းငှါ ကိယ်ကိကိယ် အပ်ေကာင်းကိ

သင်တိ့ သိ ကသည် ှ င့်အညီ၊ ၁၆ ထိသိ့ေသာ သတိ့၏ အပ်စိးြခင်းကိ၎င်း၊

ငါတိ့ ှ င့် အတလပ်ကိင်၍ အမေဆာင်ေသာသ ှ ိသမ တိ့၏ အပ်စိးြခင်းကိ၎င်း၊

သင်တိ့ဝန်ခံ ကမည်အေကာင်း ငါ ေတာင်းပန်၏။ ၁၇ သေတဖန်၊ ေဖာ်တနတ်၊

အခါယကတိ့သည် ေရာက်လာေသာေကာင့် ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၈

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ပစ၍မြပည့်စံသမ ကိသတိ့သည် ထပ်၍ြပည့်စံသြဖင့် ၊

ငါ့စိတ် ှ င့် သင်တိ့စိတ်ကိ သက်သာေစကပီ။ ထိသိ့ေသာ သတိ့ကိ လက်ခံ ကေလာ့။

၁၉ အာ ှ ိြပည်၌ အသင်းေတာ်များတိ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။

အာကလ ှ င့် ြပစ်ကိလတိ့သည် သတိ့ အိမ်၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ် ှ င့်တကွ၊ သခင်ဘရားကိ

ေထာက်၍သင်တိ့ကိ များစွာ တ်ဆက်က၏။ ၂၀ ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့သည် သင်တိ့ကိ

တ်ဆက်က၏။ အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် သန့် ှ င်း ေသာ နမ်းြခင်း ှ င့်

တ်ဆက်ကေလာ့။ ၂၁ ငါေပါလသည် တ်ဆက်ြခင်းအချက်ကိ ကိယ်လက် ှ င့်

ေရးထား၏။ ၂၂ အကင်သသည် သခင်ေယ ခရစ်ကိ မချစ်၊ ထိသသည်

အနေသမာြဖစ်ေစသတည်း။ သခင်ဘရား သည် ကလာေတာ်မ၏။ ၂၃

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့၌ ှ ိေစသတည်း။ ေယ ခရစ်၏

တပည့်ေတာ်ြဖစ် သမ ေသာ သင်တိ့၌ ငါ၏ချစ် ြခင်းေမတာ ှ ိ၏။ အာမင်။
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၂ ေကာရိ ု

၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အားြဖင့် ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ် ြဖစ်ေသာ ငါေပါလ ှ င့်

ငါ့ညီတိေမာေသ သည်၊ ေကာရိနသ မိ့၌ ှ ိေသာဘရားသခင်၏အသင်း ေတာ်မှ

စ၍၊ အခါယြပည် အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိေသာ သန့် ှ င်း သအေပါင်းတိ့ကိ ကားလိက်ပါ၏။ ၂

သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင် အထံေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့်

ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၃သနားြခင်းက ဏာ၏အဘ၊ သက်သာြခင်း

အမျိုးမျိုးတိ့၏ အ ှ င်တည်းဟေသာ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်

ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစတည်း။ ၄ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်

အားြဖင့် ကိယ်တိင် သက်သာြခင်း ှ ိသက့ဲသိ၊့ ဆင်းရဲြခင်း အမျိုးမျိုးကိ ခံရေသာသတိ့

အားသက်သာ ေစ ိင်မည်အေကာင်း၊ ဆင်းရဲြခင်းအမျိုးမျိုးတိ့၌ ဘရား သခင်သည်

ငါတိ့အားသက်သာေစေတာ်မ၏။ ၅ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ခရစ်ေတာ်ေကာင့်

ငါတိ့ခံရေသာ ဆင်းရဲြခင်းသည် အလွန်များြပားသည် နည်းတ၊ ခရစ်ေတာ်၏ေကျးဇး

အားြဖင့် ငါတိ့ခံရေသာ သက်သာြခင်းသည် အလွန်များြပား၏။ ၆ သိ့ြဖစ်၍ငါတိ့သည်

ဆင်းရဲြခင်းကိခံရေသာ်၎င်း၊ သက်သာြခင်း သိ့ေရာက်ေသာ်၎င်း၊ သင်တိ့၏ သက်သာြခင်း ှ င့်

ကယ်တင်ြခင်း အကျိုးအလိငှါြဖစ်၏။ ငါတိ့သည် ဆင်းရဲြခင်းကိခံရသက့ဲသိ့

သင်တိ့သည် သည်းခံေသာ စိတ် ှ င့် ခံရေသာအားြဖင့် ၊ ထိသက်သာြခင်း ှ င့်

ကယ်တင်ြခင်းသည်ြပည့် စံတတ်၏။ ၇ သင်တိ့အတွက်ေကာင့် ငါတိ့သည်

မေ ွ ့ ိင်ေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ သင်တိ့သည် ဆင်းရဲြခင်း ကိဆက်ဆံသက့ဲသိ၊့

ထိနည်းတသက်သာြခင်းကိ ဆက်ဆံက၏ဟငါတိ့သည်သိက၏။ ၈ ညီအစ်ကိတိ၊့

အာ ှ ိြပည်၌ငါတိ့ခံရေသာ ဆင်းရဲြခင်းတည်းဟေသာ အသက်မလွတ် ိင်ဟ ထင်ရ၍၊

မခံ ိင်ေအာင်အတိင်းထက် အလွန်ေလးေသာ ဆင်းရဲခံရေကာင်းကိ သင်တိ့မသိဘဲ

ေနေစြခင်းငှါ ငါတိ့ အလိမ ှ ိ။ ၉ ငါတိ့သည်မိမိကိယ်ကိအစဥ်မကိးစားဘဲ၊

ေသေသာသတိ့ကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာ ဘရား သခင်ကိ ကိးစားမည်အေကာင်း

ေသေစဟစီရင်ြခင်းကိ ကိယ်တိင်ခံရသက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၁၀ ထိဘရားသခင်သည်

ငါတိ့ကိထိမ ေလာက် ကီးစွာေသာ ေသေဘးမှ ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီ။ ယခ၌ လည်း

ကယ်လတ်ေတာ်မေသး၏။ ၁၁ သင်တိ့သည်ကညီ၍ ငါတိ့အဘိ့ဆေတာင်းလ င်၊

ေနာက်၌လည်း ကယ်လတ်ေတာ်မလတ့ံဟ ငါတိ့သည် ယံကည်ေမ ာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏၊

ထိသိ့ြဖစ်လ င် အများေသာ သတိ့သည် ကညီေသာအားြဖင့် ငါတိ့၌ ေရာက်ေသာ

ေကျးဇးကိ အများေသာသတိ့သည်ေထာက်၍ ငါတိ့အတွက်ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၂ ငါတိ့ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေကာင်း ဟမကား၊ ေလာကီ

ပညာကိအမီှမ ပ၊ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ လျစ်လျူေသာစိတ် ှ င့် ၎င်း၊

ဘရားသခင် အလိေတာ် ှ ိေသာကည်ြဖူြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ငါတိ့သည်ဤေလာက၌

ကျင့် ကံ ပမ၍ သင်တိ့ဆီမှာလည်း ထိသိ့အထးသြဖင့် ကျင့် ကံ ပမသည်ဟ ကိယ်ကိ

ကိယ်သိေသာ စိတ်သည်သက်ေသခံသတည်း။ ၁၃ သင်တိ့သည်ဘတ်၍

ဝန်ခံေသာအရာမှတပါး၊ ၁၄အြခားေသာအရာကိ ငါတိ့သည် ေရး၍ ေပးလိက်သည်မဟတ်။

သင်တိ့သည် သခင် ေယ ခရစ် ၏ ေန့၌ ငါတိ့၏ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း

အေကာင်းြဖစ် သက့ဲသိ၊့ ငါတိ့သည်သင်တိ့၏ ဝါ ကားဝမ်း ေြမာက်ြခင်း

အေကာင်းြဖစ်သည်ဟ သင်တိ့သည်ငါတိ့ကိ အနည်း ငယ်အားြဖင့် ဝန်ခံသည်အတိင်း

အစဥ်ဝန်ခံ ကလိမ့်မည်ဟ ငါတိ့သည် ေြမာ်လင့်လျက်ေနက၏။ ၁၅အစဥ်ဝန်ခံမည်ဟ

ငါသေဘာကျလျက် ှ ိ၍၊ သင်တိ့သည်တဖန် ဆေကျးဇးေတာ်ကိခံရေစြခင်းငှါ ငါ

သည်သင်တိ့ဆီသိ့အရင်လာမည်ဟ အ ကံ ှ ိ၏။ ၁၆ သင်တိ့အနားမှာေ ှ ာက်၍

မာေကေဒါနိြပည် သိ့သွား ပီးလ င်၊ တဖန်မာေကေဒါနိြပည်မှ သင်တိ့ ေနရာသိ့လာ၍၊

ယဒြပည်တိင်ေအာင် သင်တိ့ပိ့ြခင်း ေကျးဇးကိ ခံမည်ဟအ ကံ ှ ိ၏။ ၁၇

ထိသိ့အ ကံ ှ ိေသာအခါ လ ပ်ေပေသာ စိတ် ှ ိသေလာ။ သိ့မဟတ် ငါ့စကားမှာ ဟတ်မှန်၏၊

ဟတ်မှန်၏ဟ၍၎င်း၊ မဟတ်မမှန်၊ မဟတ်မမှန်ဟ၍၎င်း၊ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ငါ ကံစည်ေသာအရာကိ ဇတိပကတိအတိင်း ကံစည်သေလာ။ ၁၈ဘရားသခင်သည်

သစာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့ဆီသိ့ ငါတိ့ေပးလိက်ေသာ စကားသည် ဟတ်မှန်၏

ဟ၍၎င်း၊ မဟတ်မမှန် ဟ၍၎င်း၊ မဆိလိ။ ၁၉ ငါမှစ၍သိလွာ ှ င့် တိေမာေသတိ့သည်

သင်တိ့အားေဟာေြပာေသာ ဘရားသခင်၏သားေတာ် ေယ ခရစ်သည် ဟတ်မှန်၏

ဟ၍၎င်း၊ မဟတ်မမှန်ဟ ၍၎င်းမဆိလိဘဲ၊ ကိယ်ေတာ်မှာ ဟတ်မှန်၏ ဟ၍

သာဆိလိသတည်း။ ၂၀ ထိသခင်မှာ ဘရားသခင်၏ ဂတိေတာ် ှ ိသမ

တိ့သည် ငါတိ့ အားြဖင့် ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ထင် ှ ား ေစြခင်းအလိငှါ၊

ဟတ်မှန်၏ဟ၍၎င်း၊ အာမင်ဟ၍ ၎င်းြဖစ်သတည်း။ ၂၁ သင်တိ့ ှ င့် ငါတိ့ကိ

ခရစ်ေတာ်၌တည်ေစ၍ ဘိသိက်ေပးေသာ သကား၊ ဘရားသခင်ြဖစ်သတည်း။ ၂၂

ထိဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိတံဆိပ်ခတ်၍ ငါတိ့စိတ် ှ လံးထဲ၌ ဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ

စားရန်ကိသွင်းေပးေတာ်မ၏။ ၂၃ ငါသည်သင်တိ့ကိ သနားေသာေကာင့်သာ

ယခတိင်ေအာင် ေကာရိနသ မိသိ့့မလာဟ ငါစိတ်ဝိညာဥ် ဘက်၌ ဘရားသခင်ကိ

ငါတိင်တည်၏။ ၂၄ ထိသိ့ဆိေသာ်လည်း၊ ငါတိ့သည်သင်တိ့၏ ယံကည်ြခင်းကိ

အစိးရသည်မဟတ်။ သင်တိ့၏ ဝမ်ေြမာက်ြခင်းအေကာင်းကိ ကမ၍သာ ပက၏။

အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့သည်တည် ိင်က၏။

၂ ထိမှတပါး၊ ဝမ်းနည်းြခင်း ှ င့်တကွ သင်တိ့ဆီသိ့ ေနာက်တဖန်

ငါလာမည်ဟ ငါစိတ်ြပ ာန်းခ့ဲ ပီ။ ၂ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်သင်တိ့ကိ

ဝမ်းနည်းေစလ င်၊ ထိသိ့ဝမ်းနည်းေစေသာသကိမှတပါး အဘယ်သ သည်

ငါ့ကိဝမ်းေြမာက်ေစမည်နည်း။ ၃ ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း၏ အေကာင်းသည် သင်တိ့ ှ ိသမ၏

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်းြဖစ်သည်ကိ ငါသေဘာကျသည်ြဖစ်၍၊ ငါေရာက်ေသာအခါ

ငါ့ကိ ဝမ်းေြမာက်ေစအပ်ေသာသတိ့သည် ဝမ်းနည်းြခင်း အေကာင်းကိ မ ပေစြခင်းငှါ၊

အထက်စာကိ ငါေရး၍ ေပးလိက်၏။ ၄ အလွန် ိးငယ်ပပန်ေသာစိတ် ှ င့် မျက်ရည်

အများကျလျက်၊ သင်တိ့အား ငါေရး၍ေပးလိက်၏။ သင်တိ့ကိစိတ်နာေစြခင်းငှါ

ငါေရးသည်မဟတ်။ ငါသည် သင်တိ့အား အလွန်ချစ်ေသာေမတာစိတ်ကိ သင်တိ့

သိေစြခင်းငှါ ငါေရး၏။ ၅ တစံတေယာက်ေသာသသည် ဝမ်းနည်းြခင်းအေကာင်းကိ

ပသည်မှန်လ င်၊ သင်တိ့တွင် အချို ့ေသာ သတိ့အားြဖင့်သာ ငါ့ကိ ဝမ်းနည်းေစ၏။

သင်တိ့ ှ ိသမ ကိ ကျပ်တည်းစွာမစီရင်လိ။ ၆ အများေသာသတိ့စီရင်ေသာ

ဒဏ်သည်ထိသ၏ အြပစ် ှ င့် တန် ပီ။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ ထိသိ့ေသာသသည် ဝမ်းနည်းြခင်း

အား ကီးလျက်၊ မိန်းေမာေတွေဝြခင်း မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့သည်ြခားနားေသာ အားြဖင့်

သ၏အြပစ်ကိ လတ်၍ သကိ့ ှ စ်သိမ့်ေစြခင်းငှါ ပသင့်၏။ ၈ ထိေကာင့်သင်တိ့သည်

သကိ့အမှန်ချစ် ကသည်ကိ ထင် ှ ားစွာြပမည်အေကာင်း ငါေတာင်းပန်၏။ ၉

ထိမှတပါး၊ သင်သည်အရာရာ၌ နားေထာင်သည်၊ နားမေထာင်သည်ကိ ငါသိလိ၍၊

သင်တိ့ကိ စံစမ်းေသာအားြဖင့် အထက်က ေရး၏။ ၁၀ အကင်သ၏အြပစ်ကိ

သင်တိ့သည် လတ်၏၊ ထိသ၏အြပစ်ကိ ငါသည်လည်းလတ်၏၊၊ အေကာင်းမ ကား၊

ငါသည်တစံတေယာက်ေသာသ၏ အြပစ်ကိ လတ်ဘးလ င်၊ သင်တိ့ကိေထာက်၍

ခရစ်ေတာ်၏ အခွင့် ှ င့် လတ်ဘး၏။ ၁၁ သိ့မဟတ်လ င်၊ စာတန်သည် ငါတိ့ကိ ိင်မည်ဟ

စိးရိမ်စရာ ှ ိ၏။ သ၏အ ကံအစည်များကိ ငါတိ့သိ က၏။ ၁၂ ထိမှတပါး၊ ခရစ်ေတာ်၏

ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာြခင်းငှါ တေရာ မိသိ့့ ငါေရာက်၍၊ သခင်ဘရား သည်

ငါ့အားတံခါးကိ ဖွင့် ေတာ်မေသာအခါ၊ ၁၃ ငါ့ညီတိတကိ ငါမေတွေ့သာေကာင့်

စိတ်မသက်သာသြဖင့် ၊ ထိသတိ့ကိအခွင့် ပန် ပီးမှ မာေကေဒါနိြပည်သိ့ ထွက်သွားေလ၏။

၁၄ ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ေအာင်ပဲွကိ အစဥ်ခံေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ထိသခင်ကိ

သိြခင်း၏ အေမး အ ကိင်သည် ငါတိ့အားြဖင့် အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ံ ့ြပားေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ပေတာ်မေသာဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်း ှ ိေစသတည်း။ ၁၅

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ငါတိ့သည် ကယ်တင်ေသာသတိ့၌၎င်း၊ ဆံး ံ းေသာသတိ့၌၎င်း၊

ဘရားသခင်အား ခရစ်ေတာ်၏ အေမးအ ကိင်ြဖစ် က၏။ ၁၆ ဆံး ံ းေသာသတိ့၌ကား၊

ေသြခင်းတိင်ေအာင် ေသြခင်း၏အေမးအ ကိင်ြဖစ် က၏။ကယ်တင်ေသာသတိ့၌ကား၊

အသက် ှ င်ြခင်းတိင်ေအာင် အသက် ှ င်ြခင်း၏အေမးအ ကိင်ြဖစ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍

ဤအမအရာ တိ့ ှ င့် အဘယ်သထိက်တန်သနည်း။ ၁၇ ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ေမှာက်လှန်ေသာသများတိ့ ှ င့် ငါတိ့သည်မတဘဲ
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ကည်ြဖူေသာစိတ် ှ ိ၍ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် ှ င့် အညီ၊ ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌

ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ေဟာေြပာက၏။

၃ ငါတိ့သည် တဖန်ကိယ်ကိကိယ် ချီးမွမ်း က သေလာ။ သိ့မဟတ်ချီးမွမ်းေသာစာကိ

သင်တိ့ထံသိ့ သတပါးေပးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့သည်သတပါးထံသိ့

ေပးေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါတိ့သည်အချို ့ေသာသက့ဲသိ့ အလိ ှ ိ ကသေလာ။ ၂

သင်တိ့သည် ငါတိ့စိတ် ှ လံးေပ ၌ ေရးထားေသာစာ၊ လအေပါင်းတိ့သိ၍

ဘတ်တတ်ေသာငါတိ့ စာပင်ြဖစ်ကသတည်း။ ၃အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့သည်

မှင် ှ င့် ေရးထားေသာ စာမဟတ်။ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏

ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ေရး၍၎င်း၊ ေကျာက်ြပားေပ ၌မေရးဘဲ အသား ှ င့် ြပည့်စံေသာ

ှ လံးြပားေပ ၌ ေရး၍၎င်း၊ ငါတိ့ ပစေသာ ခရစ်ေတာ်၏စာ ထင် ှ ားစွာြဖစ် က၏။ ၄

ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ထိသိ့ေသာ ယံမှတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ၏။

၅ သိ့ရာတွင် ငါတိ့သည်ကိယ်တန်ခိးကိအမီှ ပ၍၊ ကိယ်အလိအေလျာက်

တစံတခကိ ကံစည်ြခင်းငှါ တတ် ိင်သည်မဟတ်။ ဘရားသခင်ကိအမီှ ပ၍သာ

တတ် ိင်သည် ှ င့်အညီ၊ ၆ ပဋိညာဥ်တရားသစ်၏ ဆရာြဖစ် ိင်ေသာ

အစွမ်းသတိကိ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့အားေပးေတာ် မ၏။ ထိသိ့ဆိေသာ်

ကျမ်းေဟာင်းတရားကိမဆိလိ၊ ဝိညာဥ်ေတာ်တရားကိဆိလိ၏။ ကျမ်းေဟာင်းတရားသည်

အသက်ကိသတ်တတ်၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်တရားမကား ှ င်ေစတတ်၏။ ၇

ထိမှတပါး ေပျာက်တတ်ေသာ ေရာင်ြခည်တည်းဟေသာ ေမာေ ှ ၏မျက် ှ ာမှ

ထွက်ေသာေရာင်ြခည် ေကာင့် ၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် သ၏မျက် ှ ာကိ

ေစ့ေစ့မကည့် ိင်သည်တိင်ေအာင်၊ ေကျာက်ြပားေပ ၌ အကရာတင်၍

ေရးထားေသာေသြခင်း၏တရားသည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် ြပည့် စံသည်မှန်လ င်၊ ၈

ထိမ မက ဝိညာဥ်ေတာ်တရားသည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် အလွန်ြပည့် စံရလိမ့်မည်

မဟတ်ေလာ။ ၉ အြပစ်စီရင်တတ်ေသာတရားသည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ ိလ င်၊

ထိမ မက ေြဖာင့် မတ်ေစတတ်ေသာ တရား သည် ဘန်းအာ ေဘာ် ှ င့် သာ၍

ကယ်ဝြပည့်စံလိမ့်မည်။ ၁၀ ေနာက်ြဖစ်ေသာ ဘန်းသည် အလွန်ြမတ်ေသာေကာင့် ၊

ဘန်း ှ ိဘးေသာ အရာသည် ဘန်းကွယ်လျက် ှ ိ၏။ ၁၁ ပယ် ှ င်းရေသာအရာသည်

ဘန်း ှ ိလ င်၊ တည်ေနေသာအရာသည်သာ၍ ဘန်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၂ ထိသိ့ေသာ

ယံကည်ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍ ငါတိ့သည် တိမ်ဝှက်ြခင်း အလ င်းမ ှ ိ။ အတည်အလင်း

ေဟာေြပာက၏။ ၁၃ ပယ် ှ င်းေသာအရာ၏အဆံးကိ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည်

ေစ့ေစ့မကည့် ေစြခင်းငှါ ေမာ ှ သည် မိမိမျက် ှ ာကိ ဖံးအပ်သက့ဲသိ့ ငါတိ့သည်မ ပက။

၁၄ သတိ့စိတ် ှ လံးသည် မိက်မဲလျက် ှ ိ၍၊ ယခတိင်ေအာင် စမကျမ်းစာကိ

ဘတ်ကေသာအခါ အနက် အဓိပါယ်သည် ဖံးအပ်လျက် ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊

ခရစ်ေတာ်အားြဖင့်သာ ထိဖံးအပ်ြခင်း အေကာင်းကိ ပယ် ှ င်းရ၏။ ၁၅

ယခတိင်ေအာင်လည်း၊ ေမာ ှ ၏ကျမ်းစာကိ ဘတ်ကေသာအခါ၊ သတိ့စိတ် ှ လံးသည်

ဖံးအပ်လျက် ှ ိ ေသး၏။ ၁၆ သိ့ေသာ်လည်း သခင်ဘရားထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲေသာအခါ၊

ထိဖံးအပ်ြခင်းအေကာင်းကိ ပယ် ှ င်း လိမ့်မည်။ ၁၇ သခင်ဘရားဟဆိေသာ်

ဝိညာဥ်ေတာ်တရားကိ ဆိလိသတည်း။ သခင်ဘရား၏ ဝိညာဥ်ေတာ်တရားသည်

လတ်ြခင်းချမ်းသာကိ ေပးတတ်၏။ ၁၈ ငါတိ့ ှ ိသမသည် မျက် ှ ာဖံးကိဖွင့်လျက် မှန်ကိ

ကည့်သက့ဲသိ၊့ သခင်ဘရား၏ ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ကည့်ြမင်၍၊ ဝိညာဥ်ေတာ်တရား၏

အ ှ င်သည် ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိလတ်ေတာ်မသည့်အတိင်း၊ ငါတိ့သည် ဘန်းအသေရ

တိးပွါး၍ ပံသဏာန်ေတာ် ှ င့်အညီ ေြပာင်းလဲ ြခင်း ှ ိရက၏။

၄ ထိေကာင့် ငါတိ့သည် ထိသိ့ေသာတရား၏ အမကိေဆာင် ွက် ေသာသြဖစ်၍၊

က ဏာေကျးဇးေတာ် ကိ ခံရသည် ှ င့်အညီ၊ အားေလျာ့စိတ်ပျက်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ် က၏။ ၂ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ပေသာ ှ က်ဘွယ်ေသာ

အမများကိပယ်က၏။ ပရိယာယ်ကိမသံး၊ ဘရားသခင် ၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

တိမ်ဝှက်ေမှာက်လှန်ြခင်းမ ှ ိ။ သမာတရားကိအတည့်အလင်း ေဘာ်ြပ၍၊ ဘရား

သခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ လအေပါင်းတိ့၏ စိတ်အထင်အတိင်း ချီးမွမ်းဘွယ်ေသာ

အကျင့် ဓေလ့ကိ ကျင့် က၏။ ၃ ငါတိ့ေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားသည်

ဖံးအပ်လျက် ှ ိလ င်၊ ဆံး ံ းြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ သတိ့အားသာဖံးအပ်လျက် ှ ိ၏။ ၄

ထိသိ့မယံကည်ေသာသတိကား၊ ဘရားသခင်၏ ပံသဏာန်ေတာ် တည်းဟေသာ

ခရစ်ေတာ်၏ ဘန်းအသေရ ှ င့် ြပည့်စံေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏ အေရာင်သည်

အလင်းကိမေပးေစြခင်းငှါ၊ ဤေလာကကိ အစိးရေသာ ဘရားသည်သတိ့၏

ဥာဏ်မျက်စိကိ ကွယ်ေစ၏။ (aiōn g165) ၅ ငါတိ့သည်ကိယ်အေကာင်းကိ

ေဟာေြပာကသည်မဟတ်။ ေယ ခရစ်သည် သခင်ြဖစ်ေတာ်မေကာင်း

ကိ၎င်း၊ ငါတိ့သည်ေယ အတွက် သင်တိ့၏ ကန်ြဖစ်ေကာင်းကိ၎င်း

ေဟာေြပာက၏။ ၆ ေမှာင်မိက်ထဲက အလင်းထွန်းလင်းမည်အေကာင်း

မိန့်ေတာ်မေသာဘရားသခင်သည်၊ ေယ ခရစ်၏ မျက် ှ ာ၌ထွန်းလင်းေသာ

ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ်ကိသိေသာ ဥာဏ်၏အေရာင်ကိေပးလိေသာငှါ၊

ငါတိ့စိတ် ှ လံးထဲ၌ အလင်းကိ ထွန်းလင်းေစေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း

တန်ခိးေတာ်၏ဂဏ်သေရသည် ငါတိ့ ှ င့် မဆိင်၊ ဘရားသခင် ှ င့် ဆိင်မည်အေကာင်း၊

ထိဘ ာသည်ေြမအိးထဲမှာ ထည့်ထားလျက်ငါတိ့၌ ှ ိ၏။ ၈ ငါတိ့သည်အမျိုးမျိုးေသာ

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊ အကျိုးနည်းြခင်းသိ့မေရာက်။ မ ကံစည်

ိင်ေအာင် ှ ိေသာ်လည်း စိတ်မပျက်။ ၉ ှ င်းဆဲြခင်းကိခံရေသာ်လည်းဆံး ံ းြခင်းမ ှ ိ။

ေအာက်သိ့ လဲှြခင်းကိခံရေသာ်လည်းဆံးရာသိ့မေရာက်။ ၁၀ သခင်ေယ သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေကာင်းကိ ငါတိ့ကိယ်ခ ာ၌ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ။ ေယ ၏

ေသေတာ်မြခင်းကိအစဥ်မြပတ်ငါတိ့၏ ကိယ်ခ ာ၌ ေဆာင်ရက၏။ ၁၁

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ေယ သည်အသက် ှ င်ေတာ်မေကာင်းကိ၊

ငါတိ့၏ေသတတ်ေသာ ခ ာကိယ်၌ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ ငါတိ့သည်အသက် ှ င်စဥ်တွင်

ေယ ေကာင့် ေသြခင်းလက်သိ့ အစဥ်အပ် ှ ံ ြခင်း ကိ ခံရက၏။ ၁၂

သိ့ြဖစ်၍ေသြခင်းတရားသည် ငါတိ့၌ ပြပင်တတ်၏။ သင်တိ့၌ကား၊

အသက် ှ င်ြခင်းတရားသည် ပြပင်တတ်၏။ ၁၃ ထိသိ့ေသာယံကည်ြခင်းစိတ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

ငါသည်ယံကည် ေသာေကာင့် မတ်ဆိ၏ဟ ကျမ်းစာလာ သည် ှ င့်အညီ၊

ငါတိ့သည် ယံကည်ြခင်းစိတ် ှ ိေသာေကာင့် မတ်ဆိေဟာေြပာက၏။ ၁၄

သခင်ေယ ကိ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာသသည် ေယ အားြဖင့် ငါတိ့ကိလည်း

ထေြမာက်ေစ၍၊ သင်တိ့ ှ င့်အတအထံေတာ်၌ သွင်းေတာ်မမည်ဟ

ငါတိ့သိ က၏။ ၁၅ အများေသာသတိ့သည် ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းသည် ှ င့် ၊

ထိ ကယ်ဝေသာေကျးဇးေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းသေရေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစမည်

အေကာင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည် သင်တိ့အဘိ့ အလိငှ့ါြဖစ်သတည်း။ ၁၆

ထိေကာင့် ငါတိ့သည် အားေလျာ့စိတ်ပျက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်က၏။ ငါတိ့၏ြပင်လသည်

ေဖာက်ြပန် ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ်လည်း၊ အတွင်းလမကား တေနထ့က်တေန့

ပြပင်ြခင်းကိခံရ၏။ ၁၇ယခခဏ ခံရ၍ေပါ့ပါးေသာ ဆင်းရဲ ြခင်းဒကသည် အတိးထက်

အလွန် ကီးြမတ် ေလးလံေသာ နိစထာဝရဘန်းအသေရကိ ငါတိ့အဖိ့ ြဖစ်ေစတတ်၏၊

(aiōnios g166) ၁၈ အေကာင်းမကား၊ မျက်ေမှာက်၌ထင် ှ ားေသာ အရာတိ့သည်

ခဏသာတည်၍ မထင် ှ ားေသာအရာ တိ့သည် အစဥ်အ မဲတည်ေကာင်းကိ ငါတိ့သည်

ေထာက်လျက်၊ ထင် ှ ားေသာ အရာတိ့ကိ မကည့် မမှတ်ဘဲ မထင် ှ ားေသာအရာတိ့ကိ

ကည့်မှတ်စဥ်အခါ။ (aiōnios g166)

၅ ယာယီတဲြဖစ်ေသာ ငါတိ့ေြမအိမ်သည်ပျက်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌

လလက်ြဖင့် မလပ်ဘဲ၊ ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ နိစထာဝရအိမ် ှ ိေ ကာင်းကိ

ငါတိ့ သိ က၏။ (aiōnios g166) ၂ ငါတိ့သည် ေြမအိမ်၌ ှ ိစဥ်တွင်၊ ေကာင်းကင်အိမ်

ထဲသိ့ဝင်စားြခင်းငှါ အလွန်ေတာင့်တလိချင်ေသာ စိတ် ှ ိ၍၊ ညည်းတွားြမည်တမ်းလျက်၊

ေနက၏။ ၃ ထိသိ့ဝင်စားလ င် ေနရာမ့ဲြဖစ်မည်မဟတ်။ ၄ဤတဲ၌ေနေသာ ငါတိ့သည်

ေလးေသာဝန်ကိ ထမ်း၍ ညည်းတွားြမည်တမ်းက၏။ ေနရာထဲက ထွက်ချင်ေသာေကာင့်

ညည်းတွားသည် မဟတ်။ ေသတတ်ေသာအရာကိ အသက် ှ င်ြခင်း၌ ဆံး ံ းေစြခင်းငှါ၊

မဲေသာေနရာထဲသိ့ ဝင်စားချင်ေသာေကာင့် ညည်းတွား က၏။ ၅ ထိသိ့ေသာ

အကျိုးကိခံေစြခင်းငှါ ငါတိ့ကိ ြပင်ဆင်ေသာသကား၊ ဘရားသခင်ေပတည်း။ ထိဘရား

သခင်သည် ဝိညာဥ်ေတာ်တည်းဟေသာ စားရန်ကိ ငါတိ့အား ေပးေတာ်မ ပီ။
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၆ ထိ့ေကာင့် ငါတိ့သည် ကိယ်ခ ာ၌ ေန မဲေနစဥ်ကာလ၊ သခင်ဘရား ှ င့်

ကွာေဝးရာအရပ်၌ေနသည်ကိ ငါတိ့သည်သိလျက်၊ ၇ အစဥ် ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ ိ က၏။

မျက်ေမှာက်မြမင်ဘဲ ယံကည်ေမ ာ်လင့် ြခင်း ှ ိသည်အတိင်း၊ ငါတိ့သည်

ကျင့် ေဆာင် ပမသည်ြဖစ်၍၊ ၈ ကိယ်ခ ာ ှ င့် ကွာေဝးရာအရပ်သိ့သွား၍၊

သခင်ဘရားထံေတာ်၌ ေန မဲေနြခင်းငှါ အလိ ှ ိလျက်၊ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ၉

ထိ့ေကာင့် ငါတိ့သည် ေန မဲအရပ်၌ ေနသည် ြဖစ်ေစ၊ ကွာေဝးရာအရပ်၌ေနသည်ြဖစ်ေစ၊

သခင်ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ သြဖစ်ြခင်းငှါ ေစတနာစိတ် ှ ိ၍ ကိးစားအားထတ်က၏။

၁၀ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့ ှ ိသမသည် ကိယ်ခ ာ၌ကျင့် ေသာအကျင့် ၊

ေကာင်းမေကာင်း ှ ိသည်အတိင်း အကျိုးအြပစ်ကိ အသီးအသီးခံြခင်းငှါ၊ ခရစ်ေတာ်၏

တရားပလင်ေ ှ ့၌ ေပလာရကမည်။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍ သခင်ဘရား ှ င့် ဆိင်ေသာ

ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာ အေကာင်းအရာတိ့ကိ ငါတိ့သည် သိလ င်၊

လများကိ ိးေဆာ်ေသွးေဆာင်ရသည်ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ထင် ှ ား က၏။

သင်တိ့၏စိတ်ေ ှ ့၌ လည်းထင် ှ ား ကသည်ဟ ငါထင်မှတ်၏။ ၁၂ ငါတိ့သည်သင်တိ့ေ ှ ့၌

တဖန်ကိယ်ကိကိယ် ချီးမွမ်း ကသည်မဟတ်။ စိတ်သေဘာကိမေထာက်၊

အေသွးအဆင်းကိေထာက်၍ ဝါ ကားေသာသတိ့၏ စကားကိ သင်တိ့သည်

ေချ ိင်မည်အေကာင်း၊ ငါတိ့ ေကာင့် ဝါ ကားြခင်းအခွင့် ကိသာ ေပးက၏။ ၁၃ ငါတိ့သည်

သ းြဖစ်လ င် ဘရားသခင်အဘိ့ ြဖစ် က၏။ စိတ်ေကာင်းေသာသြဖစ်လ င် သင်တိ့အဘိ့

ြဖစ်က၏။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊ တေယာက်ေသာသသည် လအေပါင်းတိ့အတွက်ေကာင့်

အေသခံသည်မှန်လ င်၊ ၁၅ လအေပါင်းတိ့သည် ေသလျက်ေနကသည် ဟ၍၎င်း၊

အသက် ှ င်ေသာသတိ့သည် တဖန်ကိယ်အလိ သိ့လိက်၍ မ ှ င်၊ သတိ့အတွက်ေကာင့်

အေသခံ ပီးမှ ထေြမာက်ေတာ်မေသာ သတိ့၏အလိသိ့လိက်၍ ှ င်ေစ

မည်အေကာင်း၊ လအေပါင်းတိ့အတွက်ေကာင့် အေသ ခံေတာ်မသည်ဟ၍၎င်း၊

ငါတိ့သည်သေဘာထားလျက်၊ ခရစ်ေတာ်၏ချစ်ြခင်း ေမတာေတာ်သည် ငါတိ့ကိ အ ိင်

အထက်ေသွးေဆာင်၏။ ၁၆ သိ့ြဖစ်လ င်၊ ယခမှစ၍ ငါတိ့သည် ဇာတိအမျိုကိေထာက်၍

အဘယ်သကိမ မသိမမှတ်။ ဇာတိအမျိုးကိေထာက်၍ ခရစ်ေတာ်ကိ အထက်က

သိမှတ်ေသာ်လည်း၊ ယခမှစ၍ ထိသိ့ေသာသိမှတ်ြခင်းမ ှ ိ။ ၁၇ လမည်သည်ကား၊

ခရစ်ေတာ်၌ ှ ိလ င် အသစ် ပြပင်ေသာသတဝါြဖစ်၏။ ေဟာင်းေသာအရာ

တိ့သည်ေြပာင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည် အသစ်ြဖစ် က ပီ။ ၁၈ ထိသိ့ြဖစ်ေသာ်

ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ်အားြဖင့် ြဖစ် က၏။ ဘရားသခင်သည် ေယ ခရစ်

အားြဖင့် ငါတိ့၏ရန်ကိ ငိမ်းေစ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့စေတာ်မ၏။

ထိမိဿဟာယတရားကိ ေဟာရေသာ အခွင့်အရာကိ ငါတိ့၌အပ်ေပးေတာ်မ၏။

၁၉ ထိတရားဟမကား၊ ဘရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်အထဲ၌ ှ ိေနလျက်၊

ေလာကီသားတိ့၏ အြပစ်များ ကိ မှတ်ေတာ်မမ၊ ရန်ကိ ငိမ်းေစ၍ ကိယ်ေတာ် ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွေ့စေတာ်မ၏။ ထိမိဿဟာယတရားကိလည်း ငါတိ့၌အပ်ေပးေတာ်မ၏။ ၂၀

ထိ့ေကာင့် ငါတိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏ သံတမန်ြဖစ် က၏။ သင်တိ့သည်ရန် ငိမ်း၍

ဘရားသခင် ှ င့် မိဿ ဟာယဖဲွ ့ ကေလာ့ဟ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့အားြဖင့်

ိးေဆာ်ေသွးေဆာင်ေတာ်မသက့ဲသိ၊့ ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ်၏ ကိယ်စားြဖစ်၍

သင်တိ့ကိ ေတာင်းပန် ေသွးေဆာင် က၏။ ၂၁ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊

ဘရားသခင် သည်အြပစ် ှ င့် ကင်းစင်ေသာသကိ ငါတိ့အတွက်ေကာင့်

အြပစ် ှ ိေသာသြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည်ထိသအားြဖင့်

ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ေြဖာင့် မတ်ေသာသြဖစ်မည်အေကာင်းတည်း။

၆ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ေကျးဇေတာ်ကိ အကျိုးမ့ဲမခံ က ှ င့်ဟ

ငါတိ့သည် အမေတာ်ကိ ေဆာင် ွတ်ေသာသချင်းြဖစ်၍ သင်တိ့ကိ့ ိးေဆာ်

ေသွးေဆာင် က၏။ ၂ ဗျာဒိတ်ေတာ် အချက်ဟမကား၊ ှ စ်သက်ဖွယ်ေသာအချိန်၌

သင်၏စကားကိ ငါနားေထာင် ပီး။ ကယ်တင်ရာေနရ့က်ကာလ၌ သင့် ကိ ငါမစ ပီဟ

လာသည် ှ င့်အညီ ယခပင် ှ စ်သက်ဖွယ်ေသာအချိန် ှ ိ၏။ ယခပင်ကယ်တင်ရာ

ေနရ့က်ကာလ ှ ိ၏။ ၃ တရားေဟာြခင်းအခွင့်အရာကိ အြပစ်တင်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်စိမ့်ေသာငှါ၊ ထိမိ၍လဲစရာအေကာင်း တစံတခကိမ မ ပ။ ၄ ှ င်းဆဲခံြခင်း၊

ဆင်းရဲြခင်း၊ မလွတ် ိင်ေသာ ေဘးဥပဒ် ှ င့် ေတွ့ြခင်း၊ ၅ အ ိက်အပဒ်ခံြခင်း၊

ေထာင်ထဲ၌ေနြခင်း၊ သတပါး န်းရင်းခတ် ပြခင်း၊ အမကိလပ်ေဆာင်ြခင်း၊

မအိပ်ဘဲေစာင့် ေနြခင်း၊ မွတ်သိပ်ြခင်းကိ အလွန်သည်းခံလျက်၊ ၆ စိတ် ှ လံးစင် ကယ်ြခင်း၊

ပညာ ှ ိြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ြခင်း၊ ေကျးဇး ပြခင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ခံြခင်း၊ ချစ်ေယာင်မေဆာင်အမှန်ချစ်ြခင်း၊ ၇ သမာတရားကိေဟာြခင်း

ဘရားသခင်၏ တန်ခိးေတာ်ကိြပြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာအကျင့်တည်း ဟေသာ

လက်နက်များကိ လက်ျာဘက် လက်ဝဲဘက်၌ ဝတ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ ၈

အသေရထင် ှ ားြခင်း ှ င့် တ်ချြခင်း၊ ချီးမွမ်းြခင်း ှ င့် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ ခံသြဖင့် ၎င်း၊

လှည့် စားေသာသ က့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဟတ်မှန်ေသာသ၊ ၉အဘယ်သမ မသိေသာ

သက့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ်လည်း ေကျာ်ေစာေသာသ၊ အေသခံေသာသက့ဲသိ့ ြဖစ်ေသာ်

လည်း၊ အသက် ှ င်ေသာသ၊ ဆံးမြခင်းကိခံေသာသက့ဲသိ့ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

အေသသတ်ြခင်း ှ င့်ကင်း လွတ်ေသာသ၊ ၁၀ ဝမ်းနည်းေသာသက့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

အစဥ် ဝမ်းေြမာက်ေသာသ၊ ဆင်းရဲေသာသက့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ် လည်း၊

လအများကိရတတ်ေစေသာသ၊ ဥစာတစံတခကိမ မပိင်ေသာသက့ဲသိ့ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

အလံးစံေသာ သတိ့ကိပိင်ေသာသြဖစ်သြဖင့် ၎င်း၊ ဘရားသခင်ခန့်ထားေတာ်မေသာ

စမဆရာမှန်ေကာင်းကိ အရာရာ၌ ထင် ှ ားစွာြပ၏။ ၁၁ အချင်းေကာရိနသလတိ၊့

ငါတိ့ တ်သည် သင်တိ့အာ ဖွင့်လျက် ှ ိ၏။ စိတ် ှ လံးသည်လည်း ကျယ်ဝန်း၏။ ၁၂

ငါတိ့၌သင်တိ့သည် ကျဥ်းေြမာင်းသည် မဟတ်။ ကိယ်ေမတာ က ဏာ၌သာ

ကျဥ်းေြမာင်း က၏။ ၁၃ ငါတိ့ေကျးဇးကိဆပ်ြခင်းအလိငှ့ါ ကျယ်ဝန်းေသာစိတ် ှ ိ ကေလာ့။

ထိသိဆိ့ေသာ် ကိယ်သားတိကိ့ ဆိသက့ဲသိ့ ငါဆိ၏။ ၁၄ မယံကည်ေသာသတိ့ ှ င့် တဲွဖက်၍

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာ ထမ်းဘိးကိ မထမ်း က ှ င့် ။ တရားေသာ အမသည်

မတရားေသာအမကိ အဘယ်သိ့ လက်ခံ ိင်မည်နည်း။ အလင်းသည်ေမှာင်မိက် ှ င့်

အဘယ်သိ့ ဆက်ဆံ ိင်မည်နည်း။ ၁၅ ခရစ်ေတာ်သည်ေဗလျာလ ှ င့် အဘယ်သိ့

သင့်တင့် ိင်မည်နည်း။ ယံကည်ေသာသသည် မယံကည် ေသာသ ှ င့်အတ

အဘယ် အကျိုးအြပစ်ကိ ခံရမည်နည်း။ ၁၆ ဘရားသခင်၏ဗိမာန်ေတာ်သည်

ပ်တတိ့ ှ င့် အဘယ်သိ့ စပ်ဆိင်ရမည်နည်း။ ဘရားသခင်မိန့်ေတာ်မ သည်ကား၊

သတိ့တွင်ငါကျိန်းဝပ်မည်။ သတိ့တွင်လှည့်လည်၍ သတိ့၏ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။

သတိ့သည်လည်း ငါ၏လြဖစ် ကလိမ့်မည်ဟ မိန့်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ သင်တိ့သည်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ် က၏။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊

ထာဝရဘရားမိန့်ေတာ်မြပန်သည်ကား၊ သင်တိ့သည်ထိသတိ့အထဲမှထွက်၍အသီးအြခား

ေနကေလာ့။ မစင် ကယ်ေသာအရာကိလက် ှ င့် မ မတိ့ က ှ င့် ။ ထိသိ့ ပလ င်

သင်တိ့ကိငါသည် လက်ခံမည်။ ၁၈ သင်တိ့၏အဘြဖစ်မည်။ သင်တိ့သည်လည်း

ငါ၏သားသမီးြဖစ်ကလိမ့်မည်ဟ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေသာထာဝရဘရား မိန့်ေတာ်မ၏။

၇ ထိေကာင့် ချစ်သတိ၊့ ထိဂတိေတာ်များ ှ င့် ငါတိ့သည်ဆိင် ကသည်ြဖစ်၍၊

ကိယ်ခ ာ၏ အညစ်အေကး၊ စိတ်ဝိညာဥ်၏အညစ်အေကး ှ ိသမ တိ့ ှ င့်

ကိယ်ကိကိယ်ကင်းစင်ေစလျက်၊ ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့၍ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ ှ င့်

ြပည့် စံ ကကန်အ့ံ။ ၂ ငါတိ့ကိလက်ခံ ကေလာ့။ ငါတိ့သည် အဘယ်သကိမ မြပစ်မှား။

အဘယသကိမ မယိယွင်းေစ၊ အဘယ်သ၏ဥစာကိမ ပရိယာယ်အားြဖင့် မယ။ ၃

သင်တိ့ကိအြပစ်တင်၍ ဤသိ့ငါဆိသည်မဟတ်။ သင်တိ့ ှ င့် အတအသက် ှ င်ြခင်းငှါ၎င်း၊

ေသြခင်းငှါ၎င်း၊ အလိ ှ ိသည်တိင်ေအာင်၊ ငါတိ့သည် သင်တိ့ကိချစ် က၏ဟ

အထက်ကငါေြပာခ့ဲ ပီ။ ၄ သင်တိ့ေကာင့် အလွန်ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ၏။ သင်တိ့ေကာင့်

အလွန် ကားဝါြခင်း ှ ိရ၏။ သက်သာြခင်း ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ှ င်းဆဲြခင်းကိ ခံေလရာရာ၌

အတိင်းထက် အလွန်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ၅ ငါတိ့သည် မာေကေဒါနိြပည်သိ့

ေရာက်ေသာအခါ၊ ကိယ်ကာယ ငိမ်ဝပ်ြခင်း အလင်းမ ှ ိ ၊ အရာရာ၌ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ

ခံ ကရ၏။ ြပင်၌ကား တိက်လှန်ြခင်း ှ ိ၏။ အတွင်း၌ကားစိးရိမ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၆

သိ့ေသာ်လည်း ှ ိမ့်ကျလျက် ှ ိေသာ သတိ့ကိ သက်သာေစေတာ်မတတ်ေသာ

ဘရားသခင်သည်၊ တိတ ေရာက်လာေသာအားြဖင့် ငါတိ့ကိ သက်သာေစေတာ်မ၏။ ၇

တိတေရာက်လာြခင်းအားြဖင့်သာ သက်သာေစေတာ်မသည်မဟတ်။ တိတသည်

သင်တိ့ဆီမှရေသာ သက်သာြခင်းအားြဖင့်လည်း သက်သာေစေတာ်မ၏။
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အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့၏ေတာင့်တြခင်း၊ ညည်းတွားြခင်း၊ ငါ၏အကျိုးအလိငှ့ါ

ေစတနာစိတ်အား ကီးြခင်း အေကာင်းအရာများကိ သသည်ငါတိ့အား ကားေြပာ၏။

ထိေကာင့် ငါသည်သာ၍ ဝမ်ေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ၈အထက်ကေပးလိက်ေသာ စာအားြဖင့်

သင်တိ့ကိ ဝမ်းနည်းေစေသာေကာင့် ၊ ငါသည်ယခင်အခါ၌ ေနာင်တ ှ ိေသာ်လည်း

ယခအခါ၌ မ ှ ိ။ အေကာင်းမကား၊ ထိစာသည်သင်တိ့ကိ ခဏသာဝမ်းနည်းေစသည် ကိ

ငါြမင်၏။ ၉သင်တိ့ဝမ်းနည်းေစေသာေကာင့် ငါဝမ်းေြမာက်သည်မဟတ်။ ဝမ်နည်းေစ၍

ေနာင်တရေသာေကာင့် ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ငါတိ့အားြဖင့် သင်တိ့၏

အကျိုးအလင်းမပျက်ရမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် ှ င့်အညီ

ဝမ်းနည်းေစက၏။ ၁၀အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် ှ င့် ညီေသာ

ဝမ်းနည်းြခင်းသည် ကယ်တင် ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာေနာင်တစိတ် တည်းဟေသာ၊

မေြပာင်းလဲ ိင်ေသာေနာင်တစိတ်ကိ ပြပင်တတ်၏။ ေလာကီ ဝမ်းနည်းြခင်းမကား၊

ေသြခင်းကိ ပြပင်တတ်၏။ ၁၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့် ညီေသာ သင်တိ့၏

ဝမ်းနည်းြခင်းသည် သင်တိ့၌ အဘယ်သိ့ေသာ သတိ ပြခင်း၊ ကိယ်အြပစ်ကိေြဖြခင်း၊

အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ေ ကာက် ွံ ့ြခင်း၊ အလွန်ေတာင့်တြခင်း၊ ငါ၏အကျိုး အလိငှ့ါ

စိတ်အား ကီးြခင်း၊ တရားသြဖင့် ဒဏ်စီရင်ြခင်းတိ့ကိ ပြပင်သည်ကိ ကည့် ကေလာ။

သင်တိ့သည် ဤအမ၌ အြပစ်ကင်းသည်ကိ အရာရာအားြဖင့် ထင် ှ ားြပက ပီ။ ၁၂

ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ငါသည်သင်တိ့အား ေရး၍ေပးလိက်ေသာအခါ၊ ြပစ်မှားေသာသ ှ င့်

ြပစ်မှားြခင်း ခံရေသာသကိသာ ေထာက်၍ ေရးသည်မဟတ်။ သင်တိ့အကျိုးကိငါတိ့သည်

ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ပစ ချင်ေသာေစတနာစိတ် ှ ိေ ကာင်းကိ သင်တိ့အား

ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ ေရးသတည်း။ ၁၃ ထိေကာင့်သင်တိ့၏ သက်သာြခင်း

အေကာင်း အားြဖင့် ၊ ငါတိ့သည်လည်း သက်သာြခင်း သိ့ေရာက်သည် သာမက၊

တိတ၏ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်းအားြဖင့် သာ၍အလွန်ဝမ်းေြမာက် က၏။

သင်တိ့ ှ ိသမသည် ထိသ၏စိတ် ှ လံးကိ သက်သာဝမ်းေြမာက်ေစကသည်

ြဖစ်၍၊ ၁၄ အထက်ကငါသည် သင်တိ့ကိအေကာင်း ပ၍ ဝါ ကားေသာ

စကားကိထိသအားေြပာ ပီးလ င်၊ ယခ ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ။ ငါတိ့သည် အရာရာ၌

သင်တိ့အား ဟတ်မှန်စွာေြပာသည်နည်းတ၊ တိတေ ှ ့၌ ငါ ဝါ ကားေသာစကားသည်လည်း

မှန်ေသာစကားြဖစ်ေကာင်း ထင် ှ ား၏။ ၁၅သင်တိ့သည် ေကာက် ွံ တ့န်လပ်ြခင်း ှ င့်

သတိ့ လက်ခံ၍နားေထာင် ကသည်ကိ သသည် ေအာက်ေမ့သြဖင့် ၊ သင်တိ့ကိ

ချစ်သနားြခင်း ေမတာက ဏာစိတ် ှ င့် အလွန်ြပည့်စံ၏။ ၁၆ ငါသည်အရာရာ၌ သင်တိ့ကိ

ယံ ိင်ေသာေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။

၈ ညီအစ်ကိတိ၊့ ဘရားသခင်သည် မာေကေဒါနိြပည်၌ ှ ိေသာ

အသင်းေတာ်များတိ့အား ပေတာ်မေသာ ေကျးဇေတာ်အေကာင်းကိ

ငါတိ့သည်သင်တိ့အား ကားေြပာက၏။ ၂ ထိအသင်းေတာ်တိ့သည် ှ ဥ်းဆဲြခင်းအားြဖင့်

များစွာေသာ စံစမ်းြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊ အလွန် ကီး ေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ၊

ဥစာ ပန်းတီးေသာဆင်းရဲြခင်းအေကာင်းသည်၊ သတိ့၏စွန့် ကဲေပးကမ်းြခင်း စည်းစိမ်ကိ

ြဖစ်ေစ၍ကယ်ဝြပည့်စံ၏။ ၃ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည်တတ် ိင်သမ

ထက်မက၊ အလိအေလာက်စွန့် ကဲချင်ေသာ ေစတနာ စိတ် ှ ိ ကသည်ဟ

ငါသည်သက်ေသခံ၏။ ၄ သတိ့အလဒါနကိ ငါတိ့သည်ယ၍ သတိ့ ှ င့် ကညီလျက်၊

သန့် ှ ငိးသတိ့အားလပ်ေကးြခင်းအမကိ ေဆာင် ွက်မည်အေကာင်း၊ သတိ့သည်

တိက်တွန်း ေသွးေဆာင်ေသာ စကားများအားြဖင့် ငါတိ့ကိ ေတာင်းပန် က၏။ ၅

ထိသိ့ ပကေသာ်၊ ငါတိ့ေြမာ်လင့်သည်အတိင်းထက်မကပ၍၊ ဘရားသခင်၏

အလိေတာ် ှ င့်အညီ ေ ှ းဦးစွာသခင်ဘရား၌၎င်း၊ ငါတိ့၌၎င်း၊ မိမိတိ့ကိမိမိတိ့ လက၏။ ၆

ထိေကာင့် တိတသည်သင်တိ့၌ အဦး ပ ှ င့်သက့ဲသိ့ ထိအလေကျးဇးကိ

ပီးစီးေစမည်အေကာင်း၊ ငါတိ့သည်သကိ့ေတာင်းပန် က၏။ ၇ ထိသိ့ ှ င့်အညီသင်တိ့သည်

ယံကည်ြခင်း၊ တရာေဟာြခင်း၊ ဥာဏ် ှ ိ ြခင်း၊ အမျိုးမျိုးေသာသတိ ှ င့် ြပည့် စံြခင်း၊

ငါတိ့ကိချစ်ြခင်းမှ စေသာအလံးစံတိ့ ှ င့် ကယ်ဝြပည့်စံသည်ြဖစ်၍ ထိေကျးဇး ှ င့်လည်း

ကယ်ဝ ြပည်စံြခင်းြဖစ်ေစသတည်း။ ၈ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ ပညတ်အားြဖင့်

ငါဆိသည် မဟတ်။ အြခားေသာသတိ့၏ ကိးစားအားထတ်ြခင်းကိ အစဲွ ပ၍၊

သင်တိ့၏ေမတာသည် မှန်သည်မမှန်သည်ကိ စံစမ်းေသာအားြဖင့် ဆိသတည်း။

၉ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်သည် စည်းစိမ် ှ ိေသာ်လည်း၊

ဆင်းရဲေတာ်မြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့သည်စည်းစိမ် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့အတွက်ေကာင့်

ဆင်းရဲြခင်းကိခံေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၁၀ဤအမ၌ငါသည်

ကိယ်သေဘာကိြပ၏။ မ ှ စ်ကပင်အဦး ပသည်သာမက၊ ေစတနာစိတ် ှ င့်

ြပည့်စံေသာသင်တိ့သည် ဤအမကိ ပီးေစလ င် သာ၍ ေကာင်းလိမ့်မည်။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍၊

အထက်ကေစတနာ ှ ိသည် ှ င့်အညီ၊ယခတွင်သင်တိ့သည် တတ် ိင်သည်အတိင်း ပ၍

ဤအမကိ ပီးစီးေစကေလာ့။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊ ေစတနာစိတ်သည်

အသင့် ှ ိလ င်၊ မတတ် ိင်ေသာအမကိမေထာက်ဘဲ၊ တတ် ိင်ေသာအမကိေထာက်၍

ှ စ်သက်ေတာ်မဘွယ်ြဖစ်၏။ ၁၃ ဤအမရာ၌ အြခားေသာသတိ့သည် ချမ်းသာရ၍

သင်တိ့သည်ဆင်းရဲေစြခင်းငှါ ငါအ ကံ ှ ိသည် မဟတ်။ ၁၄ များများရေသာသမပိ။

နည်းနည်းရေသာသမလိဟေသာကျမ်း စကား ှ င့်အညီ၊ ၁၅ မ ြခင်းတရားကိေထာက်၍၊

ယခ၌ သင်တိ့၏ စည်းစိမ်သည် သတိ့၏ဆင်းရဲကိ မစသြဖင့် ၎င်း၊ ေနာင်၌

သတိ့၏စည်းစိမ်သည် သင်တိ့၏ဆင်းရဲကိ မစသြဖင့် ၎င်း၊ အညီအမ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ

ငါအ ကံ ှ ိ၏။ ၁၆ ထိသိ့သင်တိ့၏ အကျိုးကိ ပစချင်ေသာ ေစတနာစိတ်ကိ

ဘရားသခင်သည် တိတအားလည်း ေပးေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ် ကီးလှေပ၏။ ၁၇

ထိသသည် ငါတိက်တွန်းေသာစကားကိ နားေထာင်သည်သာမက၊ အလွန်ေစတနာစိတ်

အား ကီး ၍သင်တိ့ဆီသိ့ အလိအေလျာက်သွား၏။ ၁၈ ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာေြပာ၍

အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ့၌ ချီးမွမ်းြခင်းကိခံရေသာညီကိလည်း တိတ ှ င့်အတ

ငါတိ့ေစလတ်က၏။ ၁၉ ထိညီမကား၊ သခင်ဘရား၏ ဂဏ်အသေရေတာ်ကိ၎င်း၊

ကိယ်ေစတနာစိတ်ကိ၎င်း၊ ငါတိ့သည် ထင် ှ ားေစ၍၊ အသင်းေတာ်များ၏အလေကျးဇးကိ

ပစသည့်အမမှာ ငါတိ့ ှ င့်အတသွားေစြခင်းငှါ၊ အသင်းေတာ်တိ့သည် ေ ွးေကာက်၍

ခန့်ထားေသာသ ြဖစ်သတည်း။ ၂၀ ငါတိ့သည် ထိများစွာေသာ အလေကျးဇးကိ

ပစရာတွင် အြပစ်တင်စရာအေကာင်း အလင်းမ ှ ိ ေစြခင်းငှါ သတိ ပက၏။

၂၁ သခင်ေ ှ ေ့တာ်၌သာမက၊ လတိ့ေ ှ ့၌ တင့်တယ်ေလာက်ပတ်ေသာ

အကျင့် ကိ ကံစည်က၏။ ၂၂ ထိသ ှ စ်ေယာက် ှ င့်အတ အြခားေသာညီကိလည်း

ေစလတ်က၏။ ထိညီမကား၊ ငါတိ့သည်အရာရာ၌ အဖန်ဖန်စံစမ်း၍

သိသည့်အတိင်း လံလ့ ပေသာသြဖစ်၏။ ယခ၌ သင်တိ့ကိအလွန်ယံေသာေကာင့်

သာ၍ လံလ့ ပ၏။ ၂၃ တိတသည်အဘယ်သိ့ေသာသနည်းဟ

တစံတေယာက်ေမးလ င်ငါ၏အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်၏။ သင်တိ့ အမကိငါ ှ င့်အတ

ေဆာင် ွက်ေသာသလည်း ြဖစ်၏။ အြခားေသာ ညီအစ်ကိတိ့မကား၊ အဘယ်သိ့ေသာသ

နည်းဟေမးလ င်၊ အသင်းေတာ်များ၏တမန်ြဖစ်က၏။ ခရစ်ေတာ်၏ဘန်းအသေရလည်း

ြဖစ် က၏။ ၂၄ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့၏ချစ်ြခင်းေမတာကိ၎င်း၊ ငါတိ့သည်သင်တိ့ေကာင့်

ကားဝါြခင်းအေကာင်းကိ၎င်း၊ အသင်းေတာ်များမျက်ေမှာက်၌ ထိသတိ့အား

ထင် ှ ားစွာြပကေလာ့။

၉ သန့် ှ င်းသတိ့ကိ လပ်ေကးြခင်၏ အမအရာများကိ သင်တိ့အား

ငါေရး၍ကားလိက်ေသာ် အကျိုးမ ှ ိ။ ၂ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့၏

ေစတနာစိတ်ကိငါသိ၏။ သင်တိ့၌ ှ ိေသာ ထိေစတနာစိတ်ကိ ငါဝါ ကား၍

အခါယြပည်သြပည်သားတိ့သည် မ ှ စ်ကပင် အသင့် ှ ိ က ပီဟ မာေကေဒါနိလတိ့အား

ငါဆိ တိတ်၏။ ထိသိ့ သင်တိ့ ေစတနာစိတ်အား ကီးြခင်း အေကာင်းအရာသည်

အများေသာသတိ့ကိ ိးေဆာ် တိက်တွန်းေလ ပီ။ ၃ သိ့ေသာ်လည်းငါတိ့သည် သင်တိ့ကိ

ဝါ ကားေသာ စကားသည် ဤအမ၌ အချည်း ှ ီး မြဖစ်ေစဘဲ၊ ထိစကား ှ င့်အညီ

သင်တိ့သည်အသင့် ှ ိေစြခင်းငှါ ညီအစ်ကိအချို ့ကိ ငါေစလတ်၏။ ၄ သိ့မဟတ်

မာေကေဒါနိလတိ့သည် ငါ ှ င့်အတလာ၍သင်တိ့သည်အသင့် မ ှ ိ ကသည်ကိေတွလ့ င်၊

သင်တိ့ ှ က် ကလိမ့်မည်ဟ မဆိဘဲ၊ ငါတိ့သည် ရဲရင့် စွာ ဝါ ကားခ့ဲ ပီးသည်ကိ

အ ှ က်ခံရကလိမ့်မည်။ ၅ ထိေကာင့် အထက်က ကားေြပာေသာ သင်တိ့၏

အလေကျးဇးသည် အ ိင်အထက်လရေသာ ဥစာ က့ဲသိ့မဟတ်။ အလေကျးဇးက့ဲသိ့

အသင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ညီအစ်ကိတိ့သည် သင်တိ့ဆီသိ့အရင်သွားေစ၍ ထိ

အလေကျးဇးကိ အရင်ြပည့်စံေစြခင်းငှါ၊ ငါသည် မတိက်တွန်းဘဲ
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မေနေကာင်းဟသေဘာ ှ ိ၏။ ၆ အနည်းငယ်ေသာမျိုးေစ့ကိ ကဲေသာသသည်

စပါးအနည်းငယ်သာရိတ်ရမည်။ များစွာ ကဲေသာသသည် များစွာရိတ်ရမည်ဟ

မှတ်ကေလာ့။ ၇ လတိင်း ကိယ်အလိအေလာက်လရ၏။ ှ ေြမာေသာစိတ် ှ င့်

မလရ၊ မလဘဲ မေနရဟ စိတ်ထင် ှ င့် မလရ၊ အေကာင်းမကား၊

ေစတနာစိတ် ှ င့်လေသာ သကိသာ ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၈

ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သသည်စွန့် ကဲ ပီ၊ ဆင်းရဲေသာသတိ့အား ေပးကမ်း ပီ။ ၉

သ၏ေြဖာင့် မတ်ြခင်းသည် အစဥ်အ မဲတည်တတ်၏ဟလာသည် ှ င့်အညီ၊

သင်တိ့သည်အရာရာ၌ သံးေလာက်ေသာဥစာအမျိုးမျိုး ှ င့် အစဥ် ှ ိ၍၊ ေကာင်းေသာ

အကျင့်အမျိုးမျိုး ှ င့်ထးသြဖင့် ြပည့် စံမည် အေကာင်း၊ အမျိုးစံေသာမဂလာေကျးဇး ှ င့်

အထးသြဖင့် ြပည့် စံေစြခင်းငှါ ဘရားသခင်တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၁၀

မျိုးေစ့ ကဲေသာ သအားမျိုးေစ့ကိ၎င်း၊ အစာအဟာရကိ၎င်း၊ ေပးေတာ်မေသာသသည်၊

သင်တိ့အား မျိုးေစ့ကိ ေပး၍ ပွါးများေစေတာ်မမည်။ သင်တိ့၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိလည်း

ကယ်ဝေစေတာ်မမည်။ ၁၁ ထိသိ့သင်တိသည် ေစတနာစိတ် ှ င့်

အမျိုးမျိုးေသာစွန့် ကဲေပးကမ်းြခင်းအလိငှ့ါ အရာရာ၌ကယ်ဝြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

ငါတိ့အားြဖင့် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းစရာအေကာင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၂

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဤလပ်ေကးြခင်းအမသည် သန့် ှ င်းသတိ့၏ဆင်းရဲြခင်းကိ

မစသည် သာမက၊ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းစရာ အေကာင်းအများ ှ င်

ြပည့် စံလျက် ှ ိ၏။ ၁၃သင်တိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရား အလိသိ့ ထင် ှ ားစွာ

လိက်ြခင်းအလိကိ၎င်း၊ ထိသန့် ှ င်းသ တိ့မှစေသာ လအေပါင်းတိ့အား ကည် ိေသာ

ေစတနာစိတ် ှ င့် စွန် ကဲေပးကမ်းြခင်းအရာကိ၎င်း၊ သတိ့သည် ေအာက်ေမ့ေသာအခါ၊

ဤလပ်ေကးြခင်းအမ၏ လကဏာ သက်ေသကိေထာက်၍ ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းတတ်က၏။ ၁၄ သင်တိ့၌ ထးြမတ်ေသာဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိလည်း သတိ့သည်ေထာက်လ င်၊ သင်တိ့အဘိ့ အလိငှါဆေတာင်း၍၊

အလွန်ချစ်ခင်ြမတ် ိးြခင်းစိတ် ှ ိ က၏။ ၁၅ ေြပာ၍မကန် ိင်ေသာ ဘရားသခင်၏

ဆေကျးဇးေတာ်ကိ ေအာက်ေမ့၍ ချီးမွမ်းြခင်း ှ ိေစသတည်း။

၁၀ သင်တိ့၏မျက်ေမှာက်၌ ှ ိမ့်ချြခင်း၊ မျက်ကွယ်၌

သင်တိ့ အမကိစီရင်၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိေသာ ငါေပါလသည်၊

ခရစ်ေတာ်၏ းည့ံသိမ်ေမွ ့ြဖည်း ှ င်းေတာ်မြခင်းကိ အေကာင်းြပ၍

သင်တိ့ကိေတာင်းပန်ပါ၏။ ၂ ငါတိ့သည်ဇာတိပကတိအလိသိ့လိက်၍

ကျင့် ေသာသြဖစ်ကသည်ဟ ထင်မှတ်ေသာသတိ့အား၊ ငါ ကံစည်ေသာရဲရင့် ြခင်းအတိင်း

သင်တိ့ဆီသိ့ေရာက်လာေသာအခါ၊ ထိမ ေလာက်ရဲရင့် ြခင်းမ ှ ိမည်အေကာင်း

ငါေတာင်းပန်ပါ၏။ ၃ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ ငါတိ့သည် လဇာတိ၌

ကျင်လည်ေသာ်လည်း၊ ဇာတိပကတိအလိသိ့ လိက်၍ စစ်တိက် ကသည်မဟတ်။ ၄

ငါတိ့စစ်တိက်၍သံးစဲွေသာ လက်နက်သည် ဇာတိပကတိလက်နက်မဟတ်။ ဘရားသခင်၏

တန်ခိး ေတာ်အားြဖင့် မိ ့ ိ း မိ ့ြပတိ့ကိ ဖိဖျက် ိင်ေသာ လက်နက်ြဖစ်၏။ ၅

ထိလက်နက်အားြဖင့် လတိ့၏အ ကံအစည်တိ့ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိသိေသာပညာကိ

တားဆီးေသာ မာန်မာန ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ှ ိမ့်ချေမှာက်လှန်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာစိတ်တိ့ကိ

ဘမ်းသွားချုပ်ထားလျက်၊ ခရစ်ေတာ်၏ စကားကိ နားေထာင်ေစက၏။ ၆

သင်တိ့၏နားေထာင်ြခင်းအမသည် ြပည့်စံ ပီးမှ၊ နားမေထာင်ဘဲေနေသာ သအေပါင်းတိ့ကိ

ဒဏ်ေပးြခင်းငှါ ငါတိ့သည် အသင့် ှ ိ က၏။ ၇ မျက် ှ ာကိသာ ကည့် မှတ် ကသေလာ့။

အကင်သက၊ ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏လြဖစ်သည်ဟ မိမိ၌ စဲွလမ်း ြခင်း ှ ိ၏၊ ထိသသည်

ခရစ်ေတာ်၏လြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ငါတိ့ သည်လည်း ခရစ်ေတာ်၏ လြဖစ်ေကာင်းကိ တဖန်

အလိအေလျာက် ဆင်ြခင်သိမှတ်ေစ။ ၈သင်တိ့ကိ ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းအလိငှါမဟတ်။

တည်ေဆာက်ြခင်း အလိငှါ သခင်ဘရားသည် ငါတိ့၌ အပ်ေပးေတာ်မေသာ

တန်ခိးကိ ငါသည်သာ၍ ဝါ ကားေသာ်လည်း၊ ှ က်ေကာက်စရာအေကာင်းမ ှ ိ ၊

၉ ငါေရး၍ေပးလိက်ေသာစာအားြဖင့်သာ သင်တိ့ကိ ခိမ်းေချာက်သက့ဲသိ့

ငါမ ပလိ။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ ထိသ၏ စာသည် ေလးလံေသာစာ၊ တန်ခိး ှ င့်

ြပည့် စံေသာစာြဖစ်၏။ ကိယ်တိင် ှ ိလ င်မကား၊ သတိမ ှ ိေသာသ၊ အချည်း ှ ီးေသာ

စကားကိ ေြပာေသာသြဖစ်သည်ဟဆိတတ်ေသာသ ှ ိ၏။ ၁၁ ငါတိ့သည်ကိယ်တိင်မ ှ ိ၍

စာ၌ပါေသာ စကားအားြဖင့် ြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ကိယ်တိင်မျက်ေမှာက် ှ ိေသာအခါ အမအားြဖင့်

ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ ထိသသည် ဆင်ြခင်သိမှတ်ေစ။ ၁၂ ကိယ်ကိကိယ်ချီးမွမ်းေသာ သတိ့ ှ င့်

ေရတွက်ဝင်ြခင်းကိ၎င်း၊ ပိင် ိင်းြခင်းကိ၎င်း၊ ငါတိ့မ ပဝ့ံ။ ထိသတိ့သည်

အချင်းချင်းတေယာက် ှ င့် တေယာက်ခိင် ိင်းြခင်း၊ ပိင် ိင်းြခင်းတိ့ကိ ပ၍ ပညာမ့ဲြဖစ်က၏။

၁၃ ထိမှတပါး၊ ကိယ်ငန်းကိယ်တာကိ လွန်ကျူး၍ ပေသာအမအရာကိ

ငါတိ့ ကားဝါြခင်းမ ှ ိဝ့ံ၊ ဘရားသခင် ေဝငှေတာ်မေသာအငန်းအတာ၏အတိင်းအ ှ ည်

အတွင်းတွင် ပေသာ အရာကိသာ ဝါ ကားြခင်း ှ ိ ဝ့ံ၏။ ထိအတိင်းအ ှ ည်သည်

သင်သိ့တိင်ေအာင်ပင်မီှ သတည်း။ ၁၄သင်တိ့တိင်ေအာင်မမီှလ င်၊ ငါတိ့သည် လွန်ကျူး၍

ပကသည်မဟတ်။ အေကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားကိေဟာေြပာ၍၊

သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ တိင်ေအာင် ေရာက်က ပီ။ ၁၅ ငါတိ့သည် ကိယ်ငန်းကိယ်တာကိလွန်ကျူး၍၊

သတပါးအလပ်ထဲသိ့ဝင်ြခင်းေကာင့် ဝါ ကား ေလ့ ှ ိ ကသည် မဟတ်။

ထိသိ့သင့န်းသတ့ာအတွင်းတွင် ြပင်ဆင် ပီးေသာ အမအရာကိ ဝါကားြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ သင် တိ့

ြပည်တဘက်သိ့ကး၍ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေြပာရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊

သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်း ပါရမီ ရင့် ပီမှ၊ ငါတိ့၏အငန်းအတာသည် အလွန်ကျယ်ဝန်းမည်ဟ

ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍ဝါ ကားေသာသမည်သည်ကား၊ သခင်ဘရား၌သာ

ဝါကားေစ။ ၁၈အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ကိ ကိယ်ချီးမွမ်းေသာသသည် ဝန်ခံေတာ်မေသာ

သြဖစ်သည်မဟတ်။ သခင် ဘရားချီးမွမ်းေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာ သသာလင်

ဝန်ခံေတာ်မေသာသြဖစ်သတည်း။

၁၁ ငါမိက်မဲေသာအြပစ်ကိ သင်တိ့သည် ခဏသည်းခံေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။

ခဏသည်းခံ ကပါေလာ့။ ၂ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်သင်တိ့ကိ

သီလ ှ င့် ြပည့် စံေသာ သတိ့သမီးကညာက့ဲသိ့ ခရစ်ေတာ်အား ဆက်အ့ံေသာငှါ၊

သင်တိ့ကိ လင်တဦး ှ င့် ထိမ်းြမားေဆာင် ှ င်း ပီးေသာေကာင့် ဘရားသခင်၏

အလိေတာ် အတိင်း စိးရိမ်ေသာစိတ် ှ င့် သင်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လျက် ေန၏။

၃ ေ မသည်မိမိပရိယာယ်အားြဖင့် ဧဝကိလှည့် စားသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့သည်

စိတ်ေဆွးေြမ့ယိယွင်း၍၊ ခရစ်ေတာ်ကိ အကင်းမ့ဲချစ်ေသာစိတ် ေပျာက်မည်ဟ

စိးရိမ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၄သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ေရာက်လာေသာသသည် ငါတိ့ မေဟာမေြပာေသးေသာ

ေယ တပါးကိ ေဟာေြပာေသာ်၎င်း၊ သင်တိ့သည်မခံရေသးေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်တပါးကိ

ခံရေသာ်၎င်း၊ နားမေထာင်ေသးေသာ ဧဝံေဂလိတရားစကားကိနားေထာင်ေသာ်၎င်း၊

ထိသကိ သည်းခံေကာင်း၏။ ၅ ငါသည်အ ကီးဆံးေသာ တမန်ေတာ်ေအာက်

အလင်းမယတ်သည်ကိ ငါသေဘာ ှ ိ၏။ ၆ စကားအားြဖင့်လ ိင်းဟတ်ေသာ်လည်း၊

ပညာအားြဖင့် လ ိင်းမဟတ်။ သင်တိ့တွင် အရာရာ၌ ငါတိ့ သည်အစဥ်

ကိယ်ကိကိယ်ထင် ှ ားစွာ ြပက ပီ။ ၇ သင်တိ့ကိချီးေြမာက်ြခင်းငှါ၊

ကိယ်ကိကိယ် ှ ိမ့်ချလျက်၊ ေကျးဇးဆပ်ြခင်းကိမခံဘဲ၊ သင်တိ့အား ဘရား

သခင်၏ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေြပာသည့်အရာမှာ ငါသည် အြပစ် ှ ိသေလာ။ ၈

သင်တိ့အမကိေဆာင် ွက်မည်အေကာင်း၊ အြခားေသာအသင်းေတာ်များေပးေသာစရိတ်ကိ

ငါခံ၍၊ သတိ့ကိ လယရာသိ့ေရာက်ေလ ပီတကား။ ၉ သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေန၍

တစံတခကိလိေသာအခါ အဘယ်သကိမ ငါမေ ှ ာင့် ှ က်။ အေကာင်းမကား၊

မာေကေဒါနိြပည်ကလာေသာ ညီအစ်ကိတိ့သည် ငါလိသမ ကိေပးက၏။ သင်တိ့ကိ

အလင်းမေ ှ ာင့် ယှက်ဘဲ သတိ ှ င့် ေနခ့ဲ ပီ။ ေနာင်၌လည်း သတိ ှ င့် ေနဦးမည်။ ၁၀

ခရစ်ေတာ်၏သစာတရားသည် ငါ၌ ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ အခါယြပည်များတိ့၌ ဤသိ့

ငါဝါ ကားသည်အမ ကိ အဘယ်သမ မဆီးတားရ။ ၁၁ အဘယ်ေကာင့် နည်း၊

သင်တိ့ကိငါမချစ်သေလာ။ ဘရားသခင် သိေတာ်မ၏။ ၁၂အခွင့် ရလိေသာသတိ့သည်

အခွင့် မရေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဝါ ကားြခင်းအရာ၌ သတိ့သည် ငါက့ဲသိ့ ထင် ှ ားစွာ

ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါ ပခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း အစဥ် ပဦးမည်။ ၁၃ အေကာင်းမကား၊

ထိသတိ့သည် မိစာတမန်ေတာ်ြဖစ် က၏။ ခရစ်ေတာ်၏ တမန်ြဖစ်ေယာင်ေဆာင် ၍

လှည့်ြဖားတတ်ေသာ အမေစာင့် ြဖစ်က၏။ ၁၄ဤအမသည် အံသဖွယ်ြဖစ်သည်မဟတ်။

စာတန်ပင်လ င် လင်းေသာေကာင်းကင်တမန်ြဖစ် ေယာင်ေဆာင်တတ်၏။
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၁၅ သိ့ြဖစ်၍သ၏ဆရာတိ့သည်လည်း ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ

ေဟာေသာဆရာြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လ င်၊ အဘယ်ဆိဘွယ် ှ ိသနည်း။ သတိ့သည်

ကိယ်ကျင့် ေသာအကျင့်အတိင်း ေနာက်ဆံး၌အကျိုးအြပစ်ကိ ခံရက လတ့ံ။ ၁၆

တဖန်ငါဆိသည်ကား၊ ငါ့ကိသ းြဖစ်သည်ဟ အဘယ်သမ မထင်ေစ ှ င့် ။

သိ့မဟတ်ငါဝါ ကားစရာ အခွင့်အနည်းငယ် ှ ိေစြခင်းငှါ ငါ့ကိသ းက့ဲသိ့

မှတ်၍ သည်းခံ ကေလာ့။ ၁၇ ဤသိ့ငါေြပာေသာစကားမှာ သခင်ဘရား၏

နည်းတငါေြပာသည်မဟတ်။ သ းက့ဲသိ့ ရဲရင့် စွာ ဝါ ကား လျက်ေြပာဆိ၏။ ၁၈

လများတိ့သည် ေလာကီအြခင်းအရာ၌ ဝါ ကား ေသာေကာင့် ငါသည်လည်းဝါ ကားရ၏။

၁၉ သင်တိ့သည်လိမာေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သ းတိ့ကိ ေစတနာစိတ် ှ င့်

သည်းခံ က၏။ ၂၀ သတပါးသည်သင်တိ့ကိ ကန်ခံေစြခင်း၊ ေရာင်း၍စားြခင်း၊

ဥစာကိလယြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်း၊ ပါးပတ် ြခင်းကိ ပလ င် သင်တိ့သည် သည်းခံက၏။ ၂၁

ငါတိ့သည်အစွမ်းသတိမ ှ ိဟက့ဲရဲ ့ြခင်းကိ အမှတ် ပ၍ ငါေြပာ၏။ အကင်အရာကိ သတပါး

မီှဝဲ၍ ရဲရင့်၏။ ထိအရာကိငါမီှဝဲ၍ ရဲရင့် ြခင်း ှ ိ၏ဟသ းက့ဲသိ့ငါဆိ၏။ ၂၂သတိ့သည်

ေဟဗဲလြဖစ်ကသေလာ။ ငါသည်လည်းြဖစ်၏။ သတိ့သည် ဣသေရလလြဖစ်ကသေလာ။

ငါသည်လည်းြဖစ်၏။ သတိ့သည်အာ ဗဲဟံ အမျိုးြဖစ်ကသေလာ။ ငါသည်လည်းြဖစ်၏။ ၂၃

သတိ့သည်ခရစ်ေတာ်၏ ဓမဆရာြဖစ် ကသေလာ။ငါသည် အထးသြဖင့် ြဖစ်၏ဟ

သ းက့ဲသိ့ဆိရ၏။ ပင်ပန်းစွာအမကိ အထးသြဖင့် ေဆာင် ွက်ေသာသ၊ ိက်ပတ်ြခင်း၊

ေထာင်ထဲ၌ေလှာင်ထားြခင်းကိ အထး သြဖင့် ခံရေသာသ၊ ေသေဘး ှ င့် အ ကိမ် ကိမ်

ေတွ့ ကံေသာသြဖစ်၏။ ၂၄ ငါး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ယဒလတိ့လက်တွင် ဒဏ်ချက်

ေလးဆယ်တခ ယတ်ငါခံခ့ဲရ ပီ။ ၂၅ သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင် ကိမ်လံး ှ င့်

ိက်ြခင်းကိ၎င်း၊ တ ကိမ်ခဲ ှ င့် ပစ်ြခင်းကိ၎င်း ငါခံရ ပီ။ သံး ကိမ် ေြမာက်ေအာင်

သေဘာပျက်ြခင်းကိ ခံရ ပီ။ တေန့ ှ င့် တညဥ့်ပတ်လံး ပင်လယ်ထဲမှာ ေနရ ပီ။ ၂၆

အကိမ် ကိမ်ေဒသစာရီလှည့်လည် ပီး။ ြမစ်ကိ ကးေသာေဘး၊ ထားြပတိက်ေသာေဘး၊

အမျိုးသားချင်း ပေသာေဘး၊ တပါးအမျိုးသား ပေသာေဘး၊ မိ ့ ွာ၌ ေရာက်ေသာေဘး၊

ေတာ၌ေရာက်ေသာေဘး၊ ပင်လယ် ေဘး၊ ညီအစ်ကိြဖစ်ေယာင်ေဆာင်ေသာ သတိ့ ပေသာ

ေဘး၊ ဤေဘးများကိ ငါေတွခ့ဲ့ ပီ။ ၂၇ ပင်ပန်းစွာအမေဆာင် ွက်ြခင်း၊ အ ကိမ်များစွာ

မအိပ်ဘဲေစာင့် ေနြခင်း၊ မွတ်သိပ်ြခင်း၊ ေရငတ်ြခင်း၊ အ ကိမ် ကိမ်အစာေ ှ ာင်ြခင်း၊

အချမ်းအေအးခံရြခင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း၊ ဤဆင်းရဲြခင်းများကိ ငါခံ

ခ့ဲ ပီ။ ၂၈ ထိအပမမှတပါး၊ အသင်းေတာ်အေပါင်းတိ့ကိ စိးရိမ်ေသာစိတ် ှ င့်

ကည့် ပစ၍ ေနတိ့င်းအစဥ် ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ငါခံခ့ဲရ၏။ ၂၉ ငါမ ွမ်းရိဘဲ

အဘယ်သ ွမ်းရိသနည်း။ ငါသည် စိတ်မပပန်ဘဲ အဘယ်သေဖါက်ြပန်သနည်း။ ၃၀

ငါသည်မဝါ ကားဘဲမေနရသည်မှန်လ င်၊ ကိယ် ွမ်းရိေသာအြဖစ်ကိသာ အေကာင်း ပ၍

ဝါ ကားမည်။ ၃၁ ငါသည်မသာမေြပာသည်ကိ ထာဝရမဂလာ ှ ိေတာ်မေသာ

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၃၂

ဒမာသက် မိ့၌ အေရတ မင်း ကီးခန့်ထားေသာ မိဝ့န်သည် ငါ့ကိ ဘမ်းဆီးြခင်းငှါအလိ ှ ိ၍၊

ဒမာသက် မိကိ့ေစာင့် စဥ်တွင်၊ ၃၃တပည့်ေတာ်တိ့သည် ငါ့ကိေတာင်း၌ ထည့် ပီးလ င်၊

ြပတင်းေပါက်မှထတ်၍ မိ ့ ိ းေပက ေလ ာ့ချ သြဖင့် ထိ မိဝ့န်လက်မှ ငါေြပး၍လွတ်ရ၏။

၁၂ ငါသည်ဝါ ကားြခင်းကိမ ပသင့်လ င်၊ သခင်ဘရားြပေတာ်မေသာ

ထးဆန်းေသာ ပါ ံ ှ င့် ဗျာဒိတ် ေတာ်များကိ တဖန်ေြပာဦးမည်။ ၂

တဆယ်ေလး ှ စ်အထက်က၊ ခရစ်ေတာ်၏ တပည့် ြဖစ်ေသာ လတေယာက်ကိ

တတိယေကာင်း ကင်သိ့တိင်ေအာင် ချီေဆာင်သည်အေကာင်းကိ ငါသိ၏။

ထိအခါသ၌ ကိယ်ခ ာပါသည်မပါသည်ကိ ငါမသိ။ ဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။ ၃

ထိသသည်ပရဒိသဘံသိ့ ချီေဆာင်ြခင်းကိခံရ၍၊ လမေြပာအပ် မေြပာ ိင်ေသာစကားကိ

ကားသည့် အေကာင်းကိငါသိ၏။ ၄ ထိအခါ ကိယ်ခ ာပါသည် မပါသည်ကိ ငါမသိ၊

ဘရားသခင်သိေတာ်မ၏။ ၅ ထိသိ့ေသာသကိ ဝါ ကားမည်။ ွမ်းရိအားနည်းြခင်းမှ

တပါး ကိယ်ဂဏ်ကိ မဝါ ကား။ ၆ ဝါ ကားြခင်းငှါအလိ ှ ိလ င်လည်း၊

သ းြဖစ်သည်မဟတ်။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည်ဟတ်မှန်စွာ ေြပာ တတ်၏။

တစံတေယာက်ေသာသသည် ငါ့ကိြမင်သည်ထက်၊ ငါ့သတင်းကိကားသည်ထက်၊

ငါ့ကိ သာ၍ မထင်ေစြခင်းငှါ ငါမေြပာဘဲေန၏။ ၇ ငါခံရေသာဗျာဒိတ်ေတာ်

အလွန်ထးြမတ်၍ ငါသည်ေထာင်လွားေသာစိတ်မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ငါ့ကိ ဒဏ် ခတ်ေသာ

စာတန်၏တမန်တည်းဟေသာ ငါ့ကိယ်၌ စးေသာဆးကိ ေပးေတာ်မ၏။ ၈

ထိဆင်းရဲြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း သံး ကိမ်ေြမာက်ေအာင်

သခင်ဘရားကိငါဆေတာင်း၍ အသနားေတာ်ခံ ပီးလ င်၊ ၉ ငါ့ေကျးဇးသည်

သင့်အဘိ့ေလာက်ေပ၏။ ငါ့တန်ခိးသည် အားနည်းြခင်းအြဖစ်၌ စံလင်တတ်သည် ဟ

မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိေကာင့် ခရစ်ေတာ်၏တန်ခိးသည် ငါ့အေပ ၌ကျိန်းဝပ်မည်အေကာင်း

ငါကိယ်၌ အား နည်းြခင်းအြဖစ်ကိ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် ဝါ ကားြခင်းငှါ သာ၍

ငါအလိ ှ ိ၏။ ၁၀ သိ့ြဖစ်၍ ခရစ်ေတာ်ေကာင့် ခံရေသာ အားနည်းြခင်း၊ က့ဲရဲ ့ြခင်း၊

ဆင်းရဲြခင်း၊ ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်း၊ ကျပ်တည်းစွာေသာ ဒကေဝဒနာခံြခင်းတိ့ကိ

ငါ ှ စ်သက်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါသည် အားနည်းေသာအခါ တန်ခိး ှ င့်

ြပည့် စံလျက် ှ ိ၏။ ၁၁ ငါသည် ဝါ ကားတတ်ေသာ သ းြဖစ်သေလာ။ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊

သင်တိ့သည် ငါ့ကိအ ိင်အထက်ြဖစ်ေစကပီ။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

သင်တိ့ချီးမွမ်းြခင်းကိ ငါခံသင့်၏။ ငါသည် ဘာမ မဟတ်ေသာ်လည်း၊ အ ကီးဆံးေသာ

တမန်ေတာ်ေအာက် အလင်းမယတ်မည့ံ။ ၁၂ အကယ်စင်စစ်သည်းခံြခင်း ှ င့်တကွ

နိမိတ်လကဏာအံဘွယ်ေသာအမ၊ ထးဆန်းေသာ တန်ခိးများ အားြဖင့်

တမန်ေတာ်၏လကဏာတိ့ကိ သင်တိ့တွင် ထင် ှ ားစွာြပ ပီ။ ၁၃ ငါသည်သင်တိ့ကိ

မေ ှ ာက် ှ က်ေသာ အရာ တခကိ ထားလ င်၊ သင်တိ့သည် အြခားေသာ အသင်း

ေတာ်ထက် အဘယ်သိ့ယတ်ည့ံသနည်း။ထိသိ့ ငါြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိ

သည်းခံ ကေလာ့။ ၁၄ဤတတိယအကိမ်သင်တိ့ဆီသိ့သွားြခင်းငှါ ငါသည်အသင့် ှ ိ၏။

သင်တိ့ကိေ ှ ာင့် ှ က်မည်ဟအ ကံ မ ှ ိ။ သင်တိ့ဥစာကိ ငါ ှ ာသည်မဟတ်။ သင်တိ့ကိသာ

ှ ာ၏။ သားသမီးတိ့သည် မိဘအတွက်ဥစာကိ ဆည်းပး ရသည်မဟတ်။ မိဘတိ့သည်

သားသမီးတိ့အတွက် ဆည်းပးရ၏။ ၁၅ ငါသည်သင်တိ့ကိ ချစ်ြခင်းေမတာ

စိတ်တိးပွါးသည်အတိင်း သင်တိ့သည် ငါ့ကိချစ်ြခင်း ေမတာစိတ် ဆတ်ယတ်ေသာ်လည်း၊

သင်တိ့ စိတ်ဝိညာဥ်၏ အကျိုး အလိငှါ ငါသည်ကိယ်ဥစာကိ၎င်း၊ ကိယ်ကိ၎င်း၊ ကန်ေစ

ြခင်းငှါ အလွန်ေစတနာ ှ ိ၏။ ၁၆ သင်တိ့ကိငါမေ ှ ာက်ယှက်သည် မှန်ေစေတာ့။

သိ့ေသာ်လည်း၊ လိမာေသာသြဖစ်၍ ပရိယာယ်အားြဖင့် သင်တိ့ကိဘမ်းစီး ပီဟဆိလ င်၊ ၁၇

တစံတေယာက်ေသာသကိ သင်တိ့ဆီသိ့ ေစလတ်၍၊ သင်တိ့၏ဥစာကိ ပရိယာယ်အားြဖင့်

ငါယသေလာ။ ၁၈ တိတသည် သင်တိ့ဆီသိ့ သွားမည်အေကာင်း ငါေတာင်းပန်၍၊

သ ှ င့်တကွအြခားေသာ ညီတေယာက်ကိ ေစလတ်၏။ တိတသည် ပရိယာယ်အားြဖင့်

သင်တိ့၏ဥစာကိယသေလာ။ ငါတိ့သည် စိတ်သေဘာချင်းတ၍ကျင့် ကသည်

မဟတ်ေလာ။ တလမ်းတည်း လိက် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၉ တဖန်တံး၊

ငါတိ့သည်သင်တိ့ေ ှ ့၌ ကိယ်အြပစ်ေြဖရာစကားကိ ေြပာသည်ဟထင်ကသေလာ။

ခရစ်ေတာ်ကိေထာက်၍ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ငါတိ့ ေြပာက၏။ ချစ်သတိ၊့ ငါတိ့ ပသမ မှာ

သင်တိ့ကိ တည်ေဆာက်ြခင်းအလိငှါ ပက၏။ ၂၀ ငါေရာက်လာေသာအခါ၊

သင်တိ့သည် ငါ ှ စ်သက်ေသာသမြဖစ်၊ ငါသည်လည်း သင်တိ့ မ ှ စ်သက် ေသာသ

ြဖစ်မည်ဟ၍၎င်း၊ သင်တိ့၌ရန်ေတွ့ြခင်း၊ ဂဏ် ပိင်ြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊

ြငင်းခံြခင်း၊ သအ့သေရကိ တ်ချြခင်း၊ ေချာစားြခင်း၊ မာနေထာင်လားြခင်း၊

အချင်းချင်းအမလပ်ြခင်းြဖစ်မည်ဟ၎င်း၊ ၂၁အထက်ကြပစ်မှား၍ညစ် းစွာကျင့် ြခင်း၊

မတရားေသာေမထန်၌ မီှဝဲြခင်း၊ ကိေလသာ လွန်ကျူး ြခင်းအမတိ့ကိ ပမိ၍၊

ယခတိင်ေအာင် ေနာင်တမရေသာ သအများေကာင့် ငါစိတ်မသာညည်းတွားရသြဖင့် ၊

သင်တိ့ေ ှ ့၌ ဘရားသခင်သည် ငါ့ကိ ှ ိမ့်ချေတာ်မမည် ဟ၍၎င်း စိးရိမ်ြခင်း ှ ိ၏။

၁၃ဤတတိယအကိမ်တွင် သင်တိ့ဆီသိ့ ငါလာမည်ြဖစ်၍၊

သက်ေသခံ ှ စ်ဦးသံးဦးအားြဖင့် စကား ှ ိသမ တိ့သည် တည်ရလိမ့်မည်။ ၂

တဖန်ငါေရာက်လာလ င် သင်တိ့ကိမသနားရဟ ြပစ်မှားေသာ သမှစ၍ကင်းေသာ

သအေပါင်းတိ့အား အထက်က ငါေြပာသည်သာမက၊ ယခပင်သင်တိ့ ှ င့်အတ

မ ှ ိေသာ်လည်း၊ တဖန် ှ ိဘိသက့ဲသိ့ငါေြပာ ှ င့်၏။ ၃ သင်တိ့တွင်အားနည်းေတာ်မမ၊

အား ကီးေတာ်မေသာ ခရစ်ေတာ်သည် ငါ၌ဗျာဒိဏ်ြပေတာ်မြခင်း သက်ေသကိ သင်တိ့သည်

ှ ာေသာေကာင့် ၊ ငါေရာက် လာေသာအခါ မသနားရ။ ၄ အေကာင်းမကား၊
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ထိခရစ်ေတာ်သည် အားနည်းြခင်း ှ င့်လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံေသာ်လည်း၊

ဘရားသခင်၏တန်ခိးေတာ် ှ င့် အသက် ှ င်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်လည်း

ခရစ်ေတာ်၏နည်းတ အားနည်း ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့တွင်ြပေသာ

ဘရားသခင်၏ တန်ခိး ေတာ်အားြဖင့် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ အသက် ှ င်ြခင်း

ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၅ သင်တိ့သည်ယံကည်ြခင်း၌တည်သေလာ၊ မတည်ေလာဟ

ကိယ်ကိကိယ်စစ်ေကာကေလာ့။ ကိယ်ကိ ကိယ်စံစမ်း ကေလာ့။ အစစ်မခံ ိင်ေသာ

သမမှန်လ င်၊ ေယ ခရစ်သည် သင်တိ့၌ တည်ေတာ်မသည်ဟ ကိယ်

အေကာင်းကိယ်မသိကေလာ။ ၆ ငါတိ့သည် အစစ်ခံ ိင်ေသာသြဖစ်သည်ကိ

သင်တိ့သိ ကလိမ့်မည်ဟ ငါထင်မှတ်ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ ၇ ငါတိ့သည်

အစစ်ခံ ိင်ေ ကာင်းကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိသည်မဟတ်။

အစစ်မခံ ိင်ေသာ သက့ဲသိ့ထင်ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ေကာင်းမွန်စွာ

ကျင့် ေစြခင်းငှါ၊ မေကာင်းေသာအကျင့်တစံတခကိမ မကျင့် မည်အေကာင်း၊

ငါသည် ဘရားသခင်ကိ ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။ ၈ ငါတိ့သည်သမာတရားကိ

ဆီးတားြခင်းငှါ အလ င်းမတတ် ိင် က။ ၉ သမာတရားဘက်၌ေန၍သာ

တတ် ိင် က၏။ ငါတိ့သည်အားနည်း၍ သင်တိ့သည်အား ကီးေသာအခါ၊

ငါတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ က၏။ သင်တိ့သည် စံလင်မည်အေကာင်းကိသာ

အလိ ှ ိ က၏။ ၁၀ ထိေကာင့် ပယ် ှ င်းဖျက်ဆီးြခင်းအလိငှါမဟတ်၊

တည်ေဆာက်ြခင်းအလိငှါ သခင်ဘရားသည် ငါ၌ အပ်ေပးေတာ်မေသာ

တန်ခိး ှ ိသည်အတိင်း ငါသည် ေရာက်လာေသာအခါ ြပင်းစွာေသာဒဏ်ကိ

မေပးလိ၍၊ ယခသင်တိ့ ှ င့် ကွာေဝးေသးသည်ကာလ ဤသိ့ ငါေရးလိက်၏။ ၁၁

ကင်းေသးေသာစကားဟမကား၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့၌ မဂလာ ှ ိပါေစေသာ။ စံလင်ြခင်း၊

သက်သာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ စိတ်တညီတ ွတ်တည်း ြဖစ်၍၊

အချင်းချင်းအသင့်အတင့် ေနကေလာ့။ သိ့ြဖစ်၍ ေမတာကိ၎င်း၊ အသင့်အတင့် ေနြခင်း

ချမ်းသာကိ၎င်း ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မလတ့ံ။ ၁၂

အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် သန့် ှ င်းေသာ နမ်းြခင်း ှ င့် တ်ဆက်ကေလာ့။ ၁၃

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။ ၁၄ သခင်ေယ ခရစ်၏

ေကျးဇးေတာ်၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ ေမတာေတာ်၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၏

မိဿဟာယေတာ်၎င်း၊ သင်တိ့အေပါင်း၌ ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ လ ှ င့် မစပ်ဆိင်၊ လ၏အခွင့် မ ှ ိဘဲလျက်၊ ေယ ခရစ်၏အခွင့် ှ င့် ၎င်း၊ ထိသခင်ကိ

ေသြခင်းမှ ထေြမာက် ေစေတာ်မေသာ ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်၏ အခွင့် ှ င့်

၎င်း၊ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာငါေပါလမှစ၍၊ ၂ ငါ့ထံမှာ ှ ိေသာ ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့သည်

ဂလာတိြပည်၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်များကိ ကားလိက် ပါ၏။ ၃သခင်ေယ ခရစ် ှ င့်

ခမည်းေတာ်ဘရားထံေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။

၄ ထိသခင်သည် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့်အညီ

ဆိးညစ်ေသာဤပစုပန် ဘဝမှ ငါတိ့ကိ ကယ် တ်ြခင်းငှာ၊ ငါတိ့အြပစ်ေကာင့် ကိယ်ကိ

ကိယ်အပ်ေပးေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၅ ထိဘရားသခင်သည်ကမာအဆက်ဆက်

ဘန်း ကီးေတာ်မေစ သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၆ ခရစ်ေတာ်၏

ေကျးဇးအားြဖင့် သင်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မေသာသ ှ င့် ဤမ ေလာက်ြမန်ြမန်ခွာ၍

သင်တိ့သည်အြခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ခံယကရေသာေကာင့် ငါသည်အ့ံသြခင်း ှ ိ၏။

၇ ထိဧဝံေဂလိတရားသည် ဧဝံေဂလိတရားမဟတ်။ သင်တိ့ကိ ေ ှ ာက်ယှက်၍

ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံ ေဂလိတရားကိ ေမှာက်လှန်ချင်ေသာသ အချို ့ ှ ိ က၏။

၈ သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့အားငါေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားမှတပါး

အြခားေသာဧဝံေဂလိတရားကိ ငါတိ့သည် ေဟာေြပာေသာ်၎င်း၊ ေကာင်းကင်ဘံမှလာေသာ

ေကာင်းကင်တမန်ေဟာေြပာေသာ်၎င်း၊ ေဟာေြပာ ေသာသသည် ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိခံေစ။

၉တဖန်တံ၊ သင်တိ့ခံယ ပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားမှတပါး အြခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ

တစံ တေယာက်ေသာသေဟာေြပာလ င်၊ ထိသသည် ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ ခံေစဟ

ငါတိ့ဆိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း ယခငါထပ်၍ဆိေသး၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ ယခတွင်

ငါသည် လတိ့၏အလိသိ့လိက်သေလာ။ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိ လိက်သေလာ။

လတိ့စိတ်ကိ း ွတ်ေစြခင်းငှါ ှ ာ ကသေလာ။ လတိ့စိတ်ကိ း ွတ်ေစြခင်းငှါ

ှ ာ ကံေသးလ င်၊ ခရစ်ေတာ်၏ အေစခံကန်မဟတ် ပီ။ ၁၁ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါေဟာေြပာေသာ

ဧဝံေဂလိတရားသည် လတိ့၏တရားမဟတ်။ ၁၂ လထံမှာငါခံရသည်မဟတ်။

ေယ ခရစ်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်မှတပါး အြခားေသာဥပေဒသကိ ငါမခံ သည်အေကာင်းကိ

သင်တိ့အား ငါ ကားလိက်၏။ ၁၃ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ အထက်က

ယဒဘာသာ၌ေန၍ ငါကျင့် ေသာအကျင့်သည်းဟေသာ ဘရားသင်၏အသင်းေတာ်ကိ

အတိင်းထက်အလွန် ှ ဥ်းဆဲဖျက်ဆီးေကာင်းကိ၎င်း၊ ၁၄ ဘိးေဘးတိ့၏လက်မှ

ငါခံရေသာနည်း ဥပေဒသဘက်၌အထးသြဖင့် စိတ်အားသန်လျက်၊ ငါ၏ လမျိုးထဲတွင်

ငါ့ ွယ်တချင်းအများတိ့ထက် ယဒဘာသာကိကျင်လည်ေလ့ကျက်ေကာင်းကိ၎င်း

သင်တိ့ ကားသိ ကရ ပီ။ ၁၅ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ့ကိအမိဝမ်းထဲကပင် ေ ွးချယ်ခဲွထား၍

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ေခ ေတာ်မေသာ ဘရား သခင်သည်၊ ၁၆ သားေတာ်၏

ဧဝံေဂလိတရားကိတပါးအမျိုးသားတိ့၌ ေဟာေြပာေစမည်အေကာင်း၊ မိမိအလိေတာ်

ှ င့်အညီသားေတာ်ကိ ငါအားြပေတာ်မေသာအခါ၊ ငါသည်အေသွးအသား ှ င့်

တိင်ပင်ြခင်းကိမ ပ။ ၁၇ ငါ့အရင်တမန်ေတာ်ြဖစ် ှ င့် ေသာသတိ့ ှ ိရာ ေယ ှ လင် မိ ့

သိ့လည်းမသွား၊ အာရပ်ြပည်သိ့ ချက်ြခင်း သွား၍ တဖန်ဒမာသက် မိသိ့့ ြပန်ေလ၏။ ၁၈

ထိေနာက်သံး ှ စ်လွန် ပီးမှ ေပတ ကိ အကမ်းဝင်လိေသာငှါ၊ ေယ ှ လင် မိသိ့့သွား၍

သ ှ င့်အတတဆယ်ငါးရက်ေန၏။ ၁၉သ ှ င့်သခင်ဘရား၏ညီေတာ် ယာကပ်မှတပါး

အြခားေသာ တမန်ေတာ်တေယာက်ကိမ ငါမေတွမ့ြမင်။ ၂၀ဤသိ့ သင်တိ့အား ငါေရး၍

ကားလိက်သည် တွင် မသာစကားကိ ငါမေြပာမသံးဟ ဘရားသခင်ေ ှ ့ ေတာ်၌ငါဆိ၏။

၂၁ ထိေနာက် ရိြပည်၊ ကိလိကိြပည်သိ့ ငါသွား၍၊ ၂၂ယဒြပည်၌ခရစ်ေတာ်၏ဘာသာကိ

ခံယေသာ သင်းဝင်သတိ့သည် ငါ့မျက် ှ ာကိမ မသိမမှတ်ဘဲေန၍၊ ၂၃

ငါတိကိ့ ှ င်းဆဲဘးေသာသသည် အထက်က မိမိဖျက်ဆီးေသာ ယံကည်ြခင်းတရားကိ ယခ

မိမိ ေဟာေြပာသည်ဟသတိ့ ကား ံ ှ ိကာမ ှ င့် ၊ ၂၄ ငါ့အေကာင်းေကာင့် ဘရားသခင်ကိ

ချီးမွမ်းက၏။

၂ ထိေနာက်တဆယ်ေလး ှ စ်လွန် ပီးမှ၊ ငါသည် တိတကိေခ ၍ ဗာနဗ ှ င့်အတ

ေယ ှ င် မိသိ့့ တဖန် သွားေလ၏။ ၂ ဗျာဒိတ်ေတာ်အတိင်းပင်သွားသည်ြဖစ်၍၊

တပါးအမျိုးတိ့၌ ေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ထိအခါငါ ကားေြပာေလ၏။

ထိသိ့ဆိေသာ် ငါေဆာင် ွက် ခ့ဲ ပီးေသာအမ ှ င့် ေနာက်၌ ေဆာင် ွက် လတ့ံေသာ

အမကိ အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ အသေရ ထင် ှ ားေသာ သတိ့အားသာ

တိတ်ဆိတ်စွာ ကားေြပာ၏။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း ငါ ှ င့်အတပါေသာ ေဟလသ

အမျိုးတိ့ကိ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေစက။ ၄ ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ငါတိ့ခံစားေသာ လတ်ြခင်းအခွင့် ကိေချာင်း ကည့်၍ ငါတိ့ကိ ကန်ခံေစမည်

အ ကံ ှ င့် ၊ ပရိယာယ်အားြဖင့်သတပါးသွင်း၍ ငါတိ့အထဲသိ့ဝင်ေသာ

ညီအစ်ကိ၏အေယာင်ကိေဆာင်ေသာ သတိ့ အေကာင်းေကာင့် ထိသိ့ ပက၏။ ၅

မှန်ေသာဧဝံေဂလိတရားသည် သင်တိ့၌ တည်ေနမည်အေကာင်း၊

ငါတိ့သည်သတိ့စီရင်ြခင်းကိ ခဏမ ဝန်မခံ က။ ၆အသေရထင် ှ ားေသာသတိ့သည်

အထက်ကအဘယ်သိ့ေသာ ြဖစ် ကသည်ကိငါမဆိင်။ ဘရားသခင် သည် လမျက် ှ ာကိ

မှတ်ေတာ်မမ။ ထိသ ှ င့် ငါသည် ေပါင်းေဘာ်၍ ထးြခားေသာအရာကိမခံရသည်သာမက၊ ၇

အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံရေသာသတိ့တွင် ေပတ ကိ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေစြခင်းငှာ၊ ၈

ေပတ ၌ ပြပင်ေတာ်မေသာသသည်၊ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင်

ငါ့ကိတမန်ေတာ်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ ငါ၌ လည်း ပြပင်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ အေရဖျားလီှးြခင်း ှ င့်

မစပ်ဆိင်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေပတ ၌ အပ်ေတာ် မသည် နည်းတ၊

အေရဖျားလီှးြခင်း ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိငါ၌ အပ်ေတာ်မေကာင်းကိ

သတိ့ သည် သိြမင် က၏။ ၉ အမီှတကဲြဖစ်ေသာယာကပ်၊ ေကဖ၊ ေယာဟန်

တိ့သည်လည်း၊ ငါရေသာေကျးဇးေတာ်ကိ သိကေသာ အခါ၊ မိမိတိ့သည်

အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံရေသာ သတိ့ ဆီသိ့ သွားမည်အေကာင်း ှ င့် ၊ ငါတိ့သည်တပါးအမျိုး

သားတိ့ဆီသိ့သွားမည်အေကာင်း၊ လက်ျာလက်ခံြခင်းကိ ဗာနဗ ှ င့် ငါ့အား

ေပး က၏။ ၁၀ ငါတိ့သည်ဆင်းရဲေသာသများကိ ေအာက်ေမ့ေစြခင်းငှါ

သတိ့အလိတခတည်း ှ ိ၏။ ထိအမကိ ငါသည်အလိအေလျာက် ကိးစားအားထတ်ေလ့ ှ ိ၏။

၁၁ ထိေနာက်ေပတ သည် အ ိအတ် မိသိ့့ ေရာက်လာေသာအခါ၊ သ၌အြပစ်တင်စရာ

အခွင့် ှ ိေသာ ေကာင့် သကိ့ယ်တိင်ကိ ငါြငင်း၍ ဆီးတားရ၏။ ၁၂

အေကာင်းမကား၊ လအချို ့သည် ယာကပ်ထံမှ မေရာက်မလာမီှ၊ ေပတ သည်

တပါးအမျိုးသားတိ့ ှ င့် အတစား၏။ သတိ့ေရာက်လာေသာေနာက်၊

ေပတ သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့၏မျက် ှ ာကိ ေထာက်၍

တပါးအမျိုးသားတိ့ ှ င့် မေပါင်းဝ့ံ။ တေယာက်တြခားစီေန၏။ ၁၃

ကင်းေသာယဒလတိ့သည် ေပတ ှ င့်အတ လ ို ့ဝှက်၍၊ သတိ့ လ ို ့ဝှက်ြခင်းအားြဖင့်

ဗာနဗသည် လည်း သတိ့ဘက်သိ့ပါသွား၏။ ၁၄ သတိ့သည်မှန်ေသာ

ဧဝံေဂလိတရား ှ င့်အညီ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့် ေ ကာင်းကိငါသည်ြမင်လ င်၊ ထိသ

အေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ေပတ အား ငါဆိသည်ကား၊ သင်သည် ယဒလြဖစ်လျက်ပင်

ယဒထံးစံအတိင်းအကျင့် ဘဲ၊ တပါးအမျိုး၏ထံးစံအတိင်းကျင့်လ င်၊

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ယဒထံးစံအတိင်းကျင့် ေစြခင်းငှါ အဘယ်ေကာင့် သတိ့ကိ

အ ိင်အထက် ပသနည်း။ ၁၅ လတိ့သည် ပညတ်တရား၏အကျင့်အားြဖင့်

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ မေရာက်၊ ၁၆ ေယ ခရစ်ကိယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ေရာက်ကသည်ကိ၊ အြပစ်ထင် ှ ားေသာ တပါး အမျိုးသားမဟတ်ဘဲ၊

ဇာတိအမျိုးအားြဖင့် ယဒလြဖစ်ေသာငါတိ့သည် အမှန်သိသည် ှ င့်အညီ ပညတ်တရား၏

အကျင့်အားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့မေရာက်၊ ခရစ်ေတာ်ကိယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်ြခင်းငှါ၊ ငါတိ့ပင် ေယ ခရစ်ကိယံကည်က ပီ။

အေကာင်းမကား၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့် အဘယ်သမ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

မေရာက် ိင်ရာ။ ၁၇ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်ြခင်းငှာ

ငါတိ့သည် ကိးစားလျက်ပင်၊ အြပစ် ထင် ှ ား ေသာသြဖစ်ေသးသည်မှန်လ င်၊

ခရစ်ေတာ်သည် အြပစ်တရားကိ ပစေသာသြဖစ်သေလာ။ ၁၈ ထိသိ့မြဖစ် ိင်ရာ။

အထက်က ငါ ဖိဖျက်ေသာ အရာကိ ေနာက်တဖန်ငါတည်ေဆာက်ြပန်လ င်၊ ကိယ်

အြပစ် ှ ိသည်ကိထင် ှ ားစွာြပ၏။ ၁၉ ထိမှတပါး၊ ငါသည်ဘရားသခင် ှ င့် ဆိင်ေသာအရာ၌

အသက် ှ င်မည်အေကာင်း၊ ပညတ်တရား ှ င့် ဆိင်ေသာအရာ၌ ပညတ်တရားအားြဖင့်

ေသလျက်ေန၏။ ၂၀ ငါသည်ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံ ပီ။
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သိ့ေသာ်လည်းအသက် ှ င်ေသး၏။ ထိသိ့ဆိေသာ် ငါသည် ကိယ်တိင်မ ှ င်၊

ခရစ်ေတာ်သည် ငါ၌ ှ င်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ခ ာ၌ယခငါ ှ င်ေသာ အသက်သည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်တည်၏။ သားေတာ်သည်ငါ့ကိချစ်၍

ငါ့အဘိ့ ကိယ်ကိ ကိယ်စွန့်ေတာ်မ၏။ ၂၁ ဘရားသခင်၏ေကျးေဇးေတာ်ကိငါမပယ်။

ပညတ်တရားကိအမီှ ပ၍ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက် ိင် လ င် ခရစ်ေတာ်သည်အချည်း ှ ီး

အေသခံေတာ်မ ပီ။

၃ ပညာမ့ဲေသာဂလာတိလတိ၊့ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံေတာ်မေသာ

ေယ ခရစ်ကိ သင်တိ့ မျက်ေမှာက်၌ ထင် ှ ားစွာြပ ပီးသည်ြဖစ်၍၊

သမာတရားကိ နားမေထာင်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့ကိ အဘယ်သပစား သနည်း။ ၂

ပညတ်တရား၏အကျင့်အားြဖင့် ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ခံရကသေလာ။

သိ့မဟတ်ယံကည်ြခင်းတရားကိ ကားနာြခင်းအားြဖင့် ခံရကသေလာဟေသာ

အရာတခကိသာ သင်တိ့၌ငါသိလိ၏။ ၃ ဤမေလာက် ပညာမ့ဲ ကသေလာ။

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိအမီှ ပ၍ လပ်စ ှ ိ ပီးမှ၊ ဇာတိကိအမီှ ပ၍ ပီးေစကသေလာ။ ၄

ဤမေလာက်ဆင်းရဲြခင်းကိ အချည်း ှ ီး ခံ က ပီေလာ။ အချည်း ှ ီး

သက်သက်ြဖစ်ရမည်ေလာ။ ၅ ထိမှတပါးဝိညာဥ်ေတာ်ကိ သင်တိ့အား ေပး၍၊

သင်တိ့၌တန်ခိးများကိြပေသာသသည် ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားြဖင့်

ြပသေလာ။ ယံကည်ြခင်းတရားကိ နာြခင်းအားြဖင့် ြပသေလာ။ ၆

ထိနည်းတအာြဗဟံသည် ဘရားသခင်ကိ ယံကည်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏ယံကည်ြခင်းကိ

ေြဖာင့် မတ် ြခင်းက့ဲသိ့မှတ်ေတာ်မ၏။ ၇ ယံကည်ြခင်း ှ ိေသာသသည်

အာြဗဟံ၏သား ြဖစ်သည်ဟ အမှန်သိမှတ် ကေလာ့။ ၈ ဘရားသခင်သည်

ယံကည်ြခင်းကိေထာက်၍၊ တပါးအမျိုးသားတိ့ကိ ေြဖာင့် မတ်ရာ၌ တည်ေစေတာ်မ မည်ဟ

ကျမ်းစာသည်ေြမာ်ြမင်လျက်၊ အာြဗဟံအား အမိန့် ှ ိ၍၊ သင့်အားြဖင့်လအေပါင်းတိ့သည်

ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံရကလိမ့်မည်ဟ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာ ှ င့် ေလ၏။ ၉

သိ့ြဖစ်၍ယံကည်ြခင်း ှ ိေသာသတိ့သည် ယံကည်ေသာ အာြဗဟံ ှ င့်အတ

ေကာင်း ကီးမဂလာကိ ခံရက၏။ ၁၀ ပညတ်တရား၏အကျင့် ကိ အမီှ ပေသာသ

ှ ိသမ တိသ့ည် အကျိန် ှ င့် စပ်ဆိင် က၏။ အေကာင်းမ ကား၊ ပညတိကျမ်းစာ၌ပါသမ ေသာ

စကားတိ့ကိ အ မဲမကျင့် ေသာသတိင်း ကျိန်ေတာ်မြခင်းကိ ခံေစ သတည်းဟ

ကျမ်းစာလာ၏။ ၁၁ တဖန်တံ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

အသက် ှ င်လိမ့်မည်။ ၁၂ ပညတ်တရားမကား၊ ယံကည်ြခင်း ှ င့် မစပ်ဆိင်။ ထိအကျင့် ကိ

ကျင့် ေသာသသည်၊ ထိအကျင့်အား ြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့်မည်ဟ ဆိသတည်း။ ၁၃

ထိေကာင့် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ပညတ်တရားအားြဖင့် အဘယ်သမ ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

မေရာက် ိင်ဟထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။ သစ်တိင်၌ ဆဲွထားြခင်း ခံရေသာသတိင်း ကျိန်ြခင်းကိ

ခံရေသာသြဖစ်သည်ဟ ကျမ်းစာလာသည် ှ င့်အညီ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ့ အတွက်ေကာင့်

ကျိန်ြခင်းကိ ခံရေသာသြဖစ်၍၊ ငါတိ့ကိ ပညတ်တရား၏ကျိန်ြခင်းမှေ ွး တ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၄

အေကာင်းမကား၊ အာြဗဟံခံရေသာ ေကာင်း ကီး မဂလာသည် ေယ ခရစ်အားြဖင့်

တပါးအမျိုးသား တိ့၌ သက်ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့သည် ဂတိေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ခံရ ကမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၅ ညီအစ်ကိတိ၊့

ေလာကီေဝါဟာရအားြဖင့် ငါေြပာမည်။ လေသာ်လည်း ဝန်ခံစာကိချုပ် ပီးမှ အဘယ်

သမ မပယ်ရ။ ထပ်ဆင့် ၍စကားကိ မသွင်းရ။ ၁၆ ဂတိေတာ်တိ့ကိ အာြဗဟံ ှ င့်

သ၏အမျိုးအ ွယ်၌ ထားေတာ်မ၏။ အမျိုးအ ွယ်တိ့ဟအများေသာသ တိ့ကိရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မသည်မဟတ်။ သင်၏ အမျိုးအ ွယ်ဟ တေယာက်ေသာသကိ ရည်မှတ်၍

မိန့်ေတာ်မ၏။ ထိတေယာက်ေသာသကား ခရစ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၁၇ ငါဆိသည်ကား၊

ခရစ်ေတာ်ကိရည်မှတ်၍ ဘရားသခင်တည် ေစေတာ်မ ှ င့် ေသာပဋိညာဥ်တရားကိ

အ ှ စ်ေလးရာသံးဆယ်လွန် ပီးမှ ေနာက်ြဖစ်ေသာ ပညတ်တရားသည်မပယ် ိင်။

ဂတိေတာ်ကိ အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေစ ိင်။ ၁၈ ထိမှတပါး၊ အေမွေတာ်သည်

ပညတ်တရား ှ င့် စပ်ဆိင်လ င် ဂတိေတာ် ှ င်မစပ်ဆိင်။ ဘရားသခင်သည်

ဂတိေတာ်အားြဖင့် အာြဗဟံအား ထိအေမွေတာ်ကိ သနားေတာ်မ၏။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍ပညတ်တရားသည် အဘယ်အကျိုး ှ ိသနည်းဟမကား၊ ဂတိေတာ်ကိခံေသာ

မျိုးအ ွယ်မြဖစ်မီှ တိင်ေအာင်၊ ဒစ ိက်များေကာင့် ထိတရားကိ ထပ်၍ ေပးေတာ်မ၏။

ထိတရားကိေကာင်းကင်တမန်များအား ြဖင့်အာမခံ၏ လက်၌ထားေတာ်မ၏။ ၂၀

အာမခံမည်သည်ကား၊ တဘက် ှ င့်သာ ဆိင်သည်မဟတ်။ ဘရားသခင်မကား

တဘက်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍ ပညတ်တရားသည် ဘရားသခင်၏ ဂတိေတာ် ှ င့်

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သေလာ။ ထိသိ့ မြဖစ် ိင်ရာ။ အသက် ှ င်ေစ ိင်ေသာ ပညတ်တရားကိ

ေပးေတာ်မသည်မှန်လ င်၊ အကယ်စင်စစ် ထိတရားအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိရလိမ့်မည်။

၂၂ယခမကား၊ ယံ ကည်ေသာသတိ့သည် ေယ ခရစ်ကိ ယံကည်ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ဂတိေတာ်ကိ ရမည်အေကာင်း ကျမ်းစာသည်လအေပါင်းတိ့ကိ အြပစ်၌ချုပ်ထား၏။ ၂၃

ယံကည်ြခင်းတရားမေရာက်မီှ ပညတ်တရားသည်ေစာင့် ေနသည်ြဖစ်၍၊

ထိအခါငါတိ့သည် ေနာက်၌ ထင် ှ ားလတ့ံေသာ ယံကည်ြခင်းတရားကိေြမာ်လင့် ၍

ချုပ်ထားလျက် ှ ိ က၏။ ၂၄ ထိေကာင့် ငါတိ့သည်ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

ေရာက်ေစြခင်းငှါ ပညတ်တရားသည် ခရစ်ေတာ်ထံသိ့ ငါတိ့ကိပိ့ေဆာင်၍ ငါတိ့၏

အထိန်းြဖစ်သတည်း။ ၂၅ ယံကည်ြခင်းတရားသည် ေရာက်လာေသာအခါ၊ ငါတိ့သည်

ထိအထိန်းလက်မှလွတ် က၏။ ၂၆ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့အေပါင်းသည်

ေယ ခရစ်ကိ ယံကည်သြဖင့် ဘရားသခင်၏သား ြဖစ် က၏။ ၂၇ ခရစ်ေတာ်၌

ဗတိဇံကိခံေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ခရစ်ေတာ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင်ေသာသြဖစ်က၏။ ၂၈

ေယ ခရစ်၌ယဒလမ ှ ိ၊ ေဟလသလမ ှ ိ၊ ကန်မ ှ ိ။ လလွတ်မ ှ ိ ၊ ေယာက်ျားမ ှ ိ ၊

မိန်းမမ ှ ိ ၊ ထိသခင်၌ သင်တိ့အေပါင်းသည် တလံးတဝတည်းြဖစ် က၏။ ၂၉

ခရစ်ေတာ် ှ င့် စပ်ဆင်လ င်အာြဗဟံ၏ အမျိုးအ ွယ်ပင်ြဖစ်၍၊ ဂတိေတာ်အတိင်း အေမွခံ၏

အရာ၌ တည်က၏။

၄ တဖန်တံ၊ အေမွခံမည်သည်ကား၊ ဥစာ ှ ိသမ ကိ ပိင်ထိက်ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊

အ ွယ်မေရာက်မီှ ကာလပတ်လံး အေစအပါးကန် ှ င့် တ၏။ ၂အဘစီရင် ှ င့် ေသာ

အချိန်ကာလ မေရာက်မီှ တိင်ေအာင် အေစာင့်အထိန်းအအပ်အချုပ်တိ့ လက်၌

ှ ိ၏။ ၃ ထိနည်းတငါတိ့သည် အ ွယ်မေရာက်မီှ ေလာကီတရား လက်၌

ကန်ခံရက၏။ ၄ အချိန်ကာလေစ့ေသာအခါ၊ ငါတိ့သည်သား၏အခွင့်အရာကိ

ခံရမည်အေကာင်း၊ ၅ ပညတ်တရားလက်၌ ှ ိေသာငါတိ့ကိ ေ ွး တ်ေစြခင်းငှါ၊

မိန်းမဝမ်း၌ ပဋိသေ ယ၍ ပညတ်တရား ေအာက်၌ဘွားြမင်ရေသာ သားေတာ်ကိ

ဘရားသခင်သည်ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိသိ့သင်တိ့သည်သားြဖစ်ေသာေကာင့်

အဗအဘဟ ေခတတ်ေသာ သားေတာ်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ သင်တိ့စိတ် ှ လံးထဲသိ့

ဘရားသခင် ေစလတ်ေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ သင်တိ့သည် ေနာက်တဖန်

အေစအပါးကန်မြဖစ်၊ သားပင် ြဖစ်က၏။ သားြဖစ်လ င် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင်၏

အေမွခံလည်း ြဖစ် က၏။ ၈ သိ့ေသာ်လည်း အထက်က သင်တိ့သည် ဘရားသခင်ကိ

မသိေသာအခါ၊ ဇာတိအားြဖင့် ဘရားမဟတ် ေသာ သတိ့၏အမကိေဆာင် ွက် က၏။

၉ ယခမကားသင်တိ့သည် ဘရားသခင်ကိ သိ ပီးမှဟ၍မဆိ၊ ဘရားသင်သည်

သင်တိ့ကိ သိေတာ်မ ပီးမှ၊ အားမ ှ ိ ၊ ချမ်းသာမေပး ိင်ေသာ တရာ ဘက်သိ့

အဘယ်ေကာင့် တဖန်ေြပာင်းလဲ ကသနည်း။ ထိေလာကီ တရား၌ တဖန်ကံခံြခင်းငှါ

အလိ ှ ိ က ပီတကား။ ၁၀ ှ စ်၊ လ၊ ေနရ့က်၊ အချိန်ကာလများကိ ေစာင့် က ပီတကား။ ၁၁

ငါသည်သင်တိ့ဆီမှ အချည်း ှ ီး ကိးစားအားထတ်သည်ဟသင်တိ့၏အေကာင်းေကာင့်

စိးရိမ် လျက် ှ ိ၏။ ၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့က့ဲသိ့ငါြဖစ်၏။ ငါက့ဲသိ့ သင်တိ့ြဖစ်ကေလာဟ

ငါေတာင်းပန်၏။ သင်တိ့သည် ငါ့ကိအလင်းမြပစ်မှား က။ ၁၃ ငါသည်

ကိယ်နာြခင်းေရာဂါ ှ င့်တကွ၊ ဧဝံေဂလိတရားကိ သင်တိ့အား အထက်က ေဟာေြပာ

ေကာင်းကိ သင်တိ့သိ က၏။ ၁၄ ကိယ်ကာယ၌ငါခံရေသာ စံစမ်းြခင်းကိ သင်တိ့

သည်မထီမ့ဲြမင်မ ပ၊ ငါကိမပယ်၊ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်တမန်က့ဲသိ့၎င်း၊

ေယ ခရစ်က့ဲသိ့၎င်း၊ လက်ခံ က၏။ ၁၅ သိ့ြဖစ်လ င် သင်တိ့ခံရေသာမဂလာကား

အဘယ်မဂလာနည်း။ အထက်ကကိယ်မျက်စိကိထတ်၍ ငါ့အား ေပး ိင်လ င်၊

ေပးြခင်းငှါသင်တိ့အလိ ှ ိသည်ဟ ငါသက်ေသခံ၏။ ၁၆ ယခမကား၊ ငါသည်သမာတရားကိ

သင်တိ့အား ေဟာေြပာေသာေကာင့် သင်တိ့၏ရန်သြဖစ်သေလာ။ ၁၇သတထးတိ့သည်

သင်တိ့ကိ အလွန်ချစ် ကသည် မှန်ေစေတာ့။ ေလျာက်ပတ်စွာ ချစ် ကသည်မဟတ်။

သင်တိ့သည်သတိ့ကိ အလွန်ချစ်မည်အေကာင်း၊ သတိ့သည် သင်တိ့ကိ
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ပယ်ြခင်းငှါ အလိ ှ ိ က၏။ ၁၈ သိ့ေသာ်လည်းသင်တိ့ ှ င့်အတ ငါ ှ ိေနစဥ်တွင်သာ

ေကာင်းေသာအရာကိ အလွန်ချစ်အပ်သည် မဟတ်။ အစဥ်မြပတ်အလွန်ချစ်အပ်၏။

၁၉ ခရစ်ေတာ်သည်သင်တိ့အထဲ၌ တည်လျက် ှ ိေတာ်မသည်တိင်ေအာင်

သင်တိ့အဘိ့ သားဘွားြခင်း ေဝဒနာကိ ငါခံရေသာ ငါ့ချစ်သားတိ၊့ ၂၀ သင်တိ့ကိ

ငါယံမှားြခင်း ှ ိေသာေကာင့် ၊ ယခသင်တိ့ကိ ကိယ်တိင်ေတွ့၍ ထးြခားေသာ စကားကိ

ေြပာြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။ ၂၁ ပညတ်တရားေအာက်၍ေနချင်ေသာသတိ၊့ သင်တိ့သည်

ပညတ်တရားကိနားမလည်ကသေလာ။ ၂၂ ပညတိကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊

အာြဗဟံ၌ သား ှ စ်ေယာက် ှ ိ၏။ သားတေယာက်ကား၊ ကန်မ၏ သားြဖစ်၏။

တေယာက်ကား ကန်မမဟတ်ေသာ မိန်းမ၏သားြဖစ်၏ဟ လာသတည်း။ ၂၃

ကန်မ၏သားသည် ဇာတိပကတိအားြဖင့် ဘွားေသာသားြဖစ်၏။ ကန်မဟတ်ေသာ

မိန်းမ၏သား သည် ဂတိေတာ်အားြဖင့် ဘွားေသာသားြဖစ်၏။ ၂၄ ထိအေကာင်းအရာကိ

ပံပမာအားြဖင့် ဆိေသာ်၊ ထိမိန်းမ ှ စ်ေယာက်ကား၊ ပဋိညာဥ်တရား ှ စ်ပါးကိ

ဆိလိသတည်း။ ဟာဂရအမည် ှ ိေသာ မိန်းမတည်းဟေသာ ပဋိညာဥ်တရားတပါးသည်

သိနာေတာင်ေပ မှာ စီရင်၍၊ ကန်များကိဘွားတတ်ေသာတရားြဖစ်၏။ ၂၅

အေကာင်းမကား၊ ဟာဂရသည် အာရပ်ြပည်၌ ှ ိေသာ သိနာေတာင်ြဖစ်၏။ ယခ ှ ိေသာ

ေယ ှ လင် မိ ့ ှ င့် တ၏၊ မိမိသားများ ှ င့်တကွ ကန်ခံရ၏။ ၂၆ အေပ မှာ ှ ိေသာ

ေယ ှ လင် မိမ့ကား၊ ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ့၏ အမိတည်းဟေသာ ကန်မမဟတ် ေသာ

မိန်းမြဖစ်သတည်း။ ၂၇ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သားမဘွားေသာ အ မံမ၊ ဝမ်းေြမာက်ေလာ့။

သားဘွားြခင်းေဝဒနာကိ မခံေသးေသာမိန်းမ၊ ေကးေကာ်ေအာ်ဟစ်ေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ စွန့်ထားေသာမိန်းမသည် လင် ှ ိေသာ မိန်းမထက် သာ၍များေသာ

သားတိ့ကိ ဘွားြမင် ပီဟ လာသတည်း။ ၂၈ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည်ဣဇာက်က့ဲသိ့

ဂတိေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သားြဖစ် က၏။ ၂၉ ထိအခါ ဇာတိပကတိအားြဖင့်

ဘွားေသာသားသည် ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ဘွားေသာသားကိ ှ င်းဆဲ သက့ဲသိ၊့

ထိနည်းတယခပင်ြဖစ်၏။ ၃၀ သိ့ေသာ်လည်းအဘယ်သိ့ ကျမ်းစာလာသနည်းဟမကား၊

ကန်မ ှ င့်သ၏သားကိ ှ င်ထတ်ေလာ့။ ကန်မ ၏သားသည် ကန်မမဟတ်ေသာ

မိန်းမ၏သား ှ င့်အတ အေမွမခံရဟလာသတည်း။ ၃၁ယခတွင်ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည်

ကန်မ၏ သားမဟတ်၊ ကန်မမဟတ်ေသာ မိန်းမ၏သားြဖစ်က၏။

၅ ထိေကာင့် ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ့ကိ လတ်ေတာ်မေသာ

လတ်ြခင်းအခွင့် ၌တည်ေနသြဖင့် ၊ ကန်ခံရာ ထမ်းဘိးကိထမ်း၍ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ

တဖန်မခံ က ှ င့် ။ ၂ ငါေပါလဆိသည်ကား၊ သင်တိ့သည် အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံလ င်၊

ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် အဘယ်အကျိုး ကိမ မရ ိင် က။ ၃ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

ခံေသာလအေပါင်းတိ့အား ငါတဖန်သက်ေသခံသည်ကား၊ ထိသိ့ေသာသသည်

ပညတ်တရားကိ အကင်းမ့ဲကျင့် အ့ံေသာငှါ ေကးတင်ေသာသြဖစ်၏။ ၄

ပညတ်တရားအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်သမ ေသာ သင်တိ့သည်

ခရစ်ေတာ် ှ င့် ကွာ၍ ေကျးဇး တရား၌မတည်၊ ေ ွေ့လျာ့ က ပီ။ ၅ ငါတိ့မကား၊

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ေရာက်မည်ဟေြမာ်လင့် ေသာေကျးဇးေတာ်ကိ

ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် င့ံလင့် ၍ေနက၏။ ၆ ေယ ခရစ်ေတာ်၌ အေရဖျားလီှးြခင်း

အကျိုးမ ှ ိ ၊ မခံဘဲေနြခင်းလည်းအကျိုးမ ှ ိ။ ေမတာအားြဖင့် ပြပင်တတ်ေသာ

ယံကည်ြခင်းသာ အကျိုး ှ ိ၏။ ၇ အထက်ကသင်တိ့သည် ေကာင်းမွန်စွာ ေြပး က၏။

သိ့ြဖစ်၍ သမာတရားကိ နားမေထာင်ေစြခင်းငှါ အဘယ်သဆီးတားသနည်း။ ၈

ယခယေသာအယကား၊ သင်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မေသာ သ၏သဝါဒကိအမီှ ပ၍

ယေသာအယမဟတ်။ ၉ အနည်းငယ်ေသာတေဆးသည် မန့်စိမ်းတပံလံးကိ

ေဖါင်း ကေစတတ်၏။ ၁၀သင်တိ့သည် ကဲွြပားေသာအယ ှ ိသမ ကိ ပယ်လိမ့်မည်ဟ

သခင်ဘရားကိ ငါအမီှ ပ၍ စိတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ၏။ သင်တိ့ကိ ေ ှ ာက်ယှက်ေသာ

သမည်သည်ကား၊ မိမိ အြပစ်ဒဏ်ကိခံရလိမ့်မည်။ ၁၁တဖန်တံ၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည်

အေရဖျားလီှးြခင်းတရားကိ ေဟာေြပာေသးသည်မှန်လ င်၊ အဘယ် ေကာင့် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ

ခံရေသးသနည်း။ ထိသိ့ေြပာလ င်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်ကိ ထိမိ၍လဲစရာအေကာင်း

ပယ် ှ င်းလျက် ှ ိ၏။ ၁၂ သင်တိ့ကိ ေမှာက်မှားေစေသာသတိ့ကိ ပယ် ှ ား ှ င်ထတ်ေစြခင်းငှါ

ငါအလိ ှ ိ၏။ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်လတ်ြခင်းအခွင့် ကိ ရေသာသြဖစ် က၏။

သိ့ေသာ်လည်း ဇာတိပကတိအား အခွင့် ကိေပး၍၊ ထိလတ်ြခင်းကိ မသံး က ှ င့် ။

အချင်းချင်းချစ်၍ အမချင်းကိ ေဆာင် ွက် ကေလာ့။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊

ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟေသာ ပညတ်တပါးကိ ကျင့်

လ င်၊ ပညတ်တရား ှ ိသမ ကိ အကင်းမ့ဲကျင့် ရာ ေရာက်၏။ ၁၅

သိ့မဟတ်အချင်းချင်းကိက်စားလ င် အချင်းချင်း ဖျက်ဆီးမည်ဟ စိးရိမ်၍သတိ ှ ိ ကေလာ့။

၁၆ ငါပညတ်သည်ကား၊ ဝိညာဥ်ပကတိအတိင်း ကျင့် ကေလာ့။ ထိသိ့ကျင့်လ င်

ဇာတိပကတိ၏အလိသိ့ မလိက်ဘဲေနကလိမ့်မည်။ ၁၇ အေကာင်းမကား၊ ဇာတိပကတိ ှ င့်

ဝိညာဥ် ပကတိသည် တပါး ှ င့်တပါးဆန့်ကျင်ေသာ အလိ ှ ိ က၏။ တပါး ှ င့်တပါး

ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ကျင့် ချင်ေသာ အကျင့် ကိ မကျင့် ိင် က။ ၁၈

သိ့ေသာ် ဝိညာဥ်ပကတိအလိသိ့ လိက်လ င် ပညတ်တရား ှ င့် လွတ် က၏။ ၁၉

ဇာတိပကတိအကျင့် တိ့သည်ထင် ှ ား က၏။ ထိအကျင့် တိ့ မကား၊ သမ့ယားကိြပစ်မှားြခင်း၊

မတရား ေသာေမထန်၌မီှဝဲြခင်း၊ ညစ် းစွာကျင့် ြခင်း၊ ကိေလသာ လွန်ကျူးြခင်း၊ ၂၀

ပ်တကိကိးကွယ်ြခင်း၊ သတပါးကိ ပစားြခင်း၊ ရန် ငိးဖဲွ ့ြခင်း၊ ရန်ေတွ့ြခင်း၊

ဂဏ် ပိင်ြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ြငင်းခန်ြခင်း၊ အချင်းချင်း ကဲွြပားြခင်း၊

သင်းခဲွြခင်း၊ ၂၁ သအ့ကျိုးကိြငူစြခင်း၊ လအသက်ကိသတ်ြခင်း၊ ယစ်မျိုးကိ

ေသာက်ကူးြခင်း၊ ပဲွလပ်ြခင်းမှစ၍ ထိသိ့ေသာ အကျင့် ေပတည်း။ ထိသိ့ေသာ

အကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်ကိ အေမွ မခံကရဟ

အထက်ကငါေြပာ ှ င့် ခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း ယခပင်လည်း ငါေြပာ ှ င့်၏။ ၂၂

ဝိညာဥ်ပကတိ၏အကျိုးမကား၊ ချစ်ြခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ြခင်း၊

ေကျးဇး ပြခင်း၊ ေကာင်းြမတ်ြခင်း၊ သစာေစာင့် ြခင်း၊ ၂၃ းည့ံသိမ်ေမွ ့ြခင်း၊

ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်းေပတည်း။ ထိသိ့ေသာအကျင့် ကိ အဘယ်တရားမ မြမစ်တား။

၂၄ ခရစ်ေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသတိ့သည် ဇာတိပကတိကိ၎င်း၊ ဇာတိပကတိစိတ်များ ှ င့်

အလိဆ များ ကိ၎င်း၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ိက်ထားက ပီ။ ၂၅ သိ့ြဖစ်၍

ငါတိ့သည်ဝိညာဥ်ပကတိေကာင့် အသက် ှ င်လ င်၊ ဝိညာဥ်ပကတိအတိင်းကျင့် ကကန်အ့ံ။

၂၆အချည်း ှ ီးေသာ ေကျာ်ေစာကိတိကိ တပ်မက်ြခင်း၊ အချင်းချင်းချုပ်ချယ်ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊

အချင်းချင်း ြငူစြခင်းတိ့ကိ ေ ှ ာင်၍ေနကကန်အ့ံ။

၆ ညီအစ်ကိတိ၊့ လသည်သတိလစ်၍ တစံတခေသာ ဒစ ိက်ကိ ပမိလ င်၊

ဝိညာဥ်ဆေကျးဇးကိ ခံရ ေသာသင်တိ့သည် အြပစ်ေသွးေဆာင်ြခင်း ှ င့်

ကိယ်တိင်လွတ်မည်အေကာင်း၊ ကိယ်ကိသတိ ပလျက် သိမ်ေမွ ့ းည့ံေသာသေဘာ ှ င့်

ထိသိ့ေသာသကိ မစ၍၊ သ၏ ေနရာ၌တည် မဲ တည်ေစြပန် ကေလာ့။ ၂

ထမ်း ွက်စရာဝန်ချင်းတိ့ကိ အချင်းချင်းကညီ၍ ထမ်း ွက်ေသာအားြဖင့်

ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ကျင့် ကေလာ့။ ၃ အကင်သသည်ဘာမ မဟတ်ဘဲလျက်၊

ဤမ ေလာက်ငါြဖစ်သည်ဟစိတ်ထင်လ င်၊ ထိသသည် ကိယ်ကိ လှည့်ြဖားေသာသြဖစ်၏။

၄ လတိင်းကိယ်တိင် ပေသာအမကိ စစ်ေကာေစ။ သိ့ ပလ င် သတပါး၌မဆိဘဲ ကိယ်၌သာ

ဝါ ကား ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၅ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊

လအသီးသီးတိ့သည် မိမိတိ့ဝန်ကိ ေဆာင် ွက်ရကမည်။ ၆ တ်ကပတ်တရားကိ

သင်ေသာသသည် သင်ေပးေသာသအား ေကာင်းေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ေဝမ ေစ။

၇ အလဲွမယက ှ င့် ။ ဘရားသခင်သည် မထီမ့ဲြမင် ပြခင်းကိ ခံေတာ်မမ။

လသည်မျိုးေစ့ ကဲသည်အတိင်း အသီးအ ှံ ကိရိတ်ရလိမ့်မည်။ ၈ မိမိဇာတိပကတိ၌

မျိုးေစ့ ကဲေသာသသည် ဇာတိပကတိအားြဖင့် ပပ်ပျက်ြခင်းအသီးအ ှံ ကိ ရိတ်ရလိမ့် မည်။

ဝိညာဥ်ပကတိ၌ မျိုးေစ့ ကဲေသာသသည် ဝိညာဥ်ပကတိအားြဖင့် ထာဝရအသက် ှ င်ြခင်း

အသီးအ ှံ ကိ ရိတ်ရလိမ့်မည်။ (aiōnios g166) ၉ ငါတိ့သည်အားမေလျာ့၊

စိတ်မပျက်ဘဲ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ကကန်အ့ံ။ ထိသိ့တည်ကည်၍

ကျင့်လ င် အချိန်တန်ေသာကာလ၌ အသီးအ ှံ ကိ ရိတ်ရကလိမ့်မည်။ ၁၀

ထိေကာင့် ငါတိ့သည် အဆင်သင့်သည်အတိင်း ယံ ကည်ြခင်း၏ အိမ်သအိမ်သားတိ့၌

အထးသြဖင့် ေကျးဇး ပလျက်၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား ေကျးဇး ပကကန်အ့ံ။ ၁၁

အဘယ်မ ေလာက် ကီးေသာစာကိ ကိယ်လက် ှ င့်သင်တိ့အား ငါေရးလိက်သည်ကိ

သင်တိ့ြမင် က၏။ ၁၂ မိမိတိ့အေသွးအဆင်း တင့်တယ်ေစချင်ေသာ သ ှ ိသမ တိ့သည်
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ခရစ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်တိင်ေကာင့် ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်း ှ င့် မိမိတိ့ကင်းလွတ်လိ၍၊

သင်တိ့ကိ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံေစြခင်းငှါ အ ိင်အထက်ေသွးေဆာင်တတ်က၏။ ၁၃

အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံေသာသတိ့သည် ပညတ်တရားကိ ကိယ်တိင်မကျင့်သည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့၏ အေသွး အဆင်းကိ အမီှ ပလျက်ဝါ ကားလိ၍ သင်တိ့ကိ

အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံေစြခင်းငှါ အလိ ှ ိ က၏။ ၁၄ ငါြဖစ်လ င်၊ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏

လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်မှတပါးဘယ်အရာ၌မ ဝါ ကားြခင်းမ ှ ိ ပါေစ ှ င့် ။

ထိလက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်မှာ ဤေလာကသည် ငါ့အဘိ့ ိက်ထားြခင်းကိခံလျက် ှ ိ၏။

ငါသည် လည်း ဤေလာကအဘိ့ ိက်ထားြခင်းကိခံလျက် ှ ိ၏။ ၁၅အေကာင်းမကား၊

ေယ ခရစ်ထံ၌ အေရဖျားလီှးြခင်းအကျိုးမ ှ ိ။ မခံဘဲေနြခင်းလည်း အကျိုးမ ှ ိ။

သတဝါသစ်ြဖစ်ြခင်းသာ အကျိုး ှ ိ၏။ ၁၆ ဤနည်းဥပေဒသအတိင်းကျင့် ေသာ

သ ှ ိသမ တိ့အေပ ၌၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ ဣသေရလ အမျိုး အေပ ၌၎င်း၊

ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့်သနားေတာ်မြခင်း သက်ေရာက်ပါေစေသာ။ ၁၇ ယခမှစ၍

အဘယ်သမ ငါ့ကိ မေ ှ ာက် ှ က်ေစ ှ င့် ။ ငါ့ကိယ်၌ သခင်ေယ ဒဏ်ချက်ရာကိ ငါေဆာင်

၏။ ၁၈ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သခင်ေယ ၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့၏စိတ် ှ လံး၌

ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အားြဖင့် ၊ ေယ ခရစ်၏တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ

ငါေပါလသည် ဧဖက် မိ ့၌ ေနေသာ သန့် ှ င်းသတည်းဟေသာ ေယ ခရစ်ကိ

ယံကည်ေသာသတိ့ကိ ကားလိက်ပါ၏။ ၂သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင်ထံေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်း သည် သင်တိ့၌

ှ ိပါေစေသာ။ ၃ ငါတိ့သည်ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေမတာအားြဖင့် သန့် ှ င်းလျက်၊

အြပစ်ကင်းလွတ်လျက် ြဖစ်မည် အေကာင်း၊ ၄ဤကမာမတည်မ ှ ိမီှ ငါတိ့ကိခရစ်ေတာ်၌

ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည် ှ င့်အညီ။ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့် ဆိင်ေသာ အရာတိ့၌

ခပ်သိမ်းေသာ ဓမမဂလာတိ့ကိ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ငါတိ့အား ေပးသနားေတာ်မေသာ

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၅

ထိဘရားသခင်သည် ချစ်ေတာ်မေသာ သားေတာ်ေကာင့် ၊ ငါတိ့အား ေပးေတာ်မေသာ

ေကျးဇးေတာ်၏ ဘန်းအသေရကိချီးမွမ်းေစြခင်းငှါ၊ ၆ ငါတိ့သည် ေယ ခရစ်အားြဖင့်

သားအရာကိ ရမည်အေကာင်း၊ အလိေတာ် ှ ိေသာေစတနာအတိင်း ေ ှ းမဆွက

ခဲွခန့်မှတ်သားေတာ်မ၏။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာ သတိပညာေတာ် ှ င့် ေလျာ်စွာ ငါတိ့၌

အတိင်းထက်အလွန်များလှစွာေသာ ေကျးဇးေတာ်သည် ကယ်ဝြပည့်စံသည် ှ င့်အညီ၊ ၈

ထိသားေတာ်၏အေသွးအားြဖင့် အြပစ်လတ်ေတာ်မြခင်း တည်းဟေသာ

ေ ွး တ်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ငါတိ့သည်းခံရက၏။ ၉ ဘရားသခင်သည်

ှ လံးသွင်းေတာ်မေသာ ေစတနာေတာ် ှ င့် ေလျာ်ေသာအလိေတာ်၏ နက်နဲေသာ အရာကိ

ငါတိ့အား ြပေတာ်မ၏။ ၁၀ ထိနက်နဲေသာအရာဟမကား၊ ကာလအချိန်ေစ့စံြခင်း၏

သာသနာတွင် ေကာင်းကင်ေပ ၊ ေြမ ကီး ေပ မှာ ှ ိ ှ ိသမ တိ့ကိေပါင်း၍ ခရစ်ေတာ်၌

ချုပ်ြခာ ေစေတာ်မလိမ့်သတည်း။ ၁၁ မိမိေစတနာ၏အလိေတာ်သိ့လိက်၍

အလံးစံတိ့ကိ စီရင် ပြပင်ေတာ်မတတ်ေသာ သ၏ ကံစည်ြခင်း ှ ိသည်အတိင်း၊

ေ ှ းမဆွက ခဲွခန့်မှတ်သားေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ငါတိ့သည် ထိခရစ်ေတာ်အားြဖင့်

အေမွခံြဖစ် က၏။ ၁၂အေကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်ကိ ေမ ာ်လင့် ှ င့် ေသာ ငါတိ့အားြဖင့်

ဘန်းေတာ်ကိ ချီးမွမ်းေစြခင်း အေကာင်းြဖစ်သတည်း။ ၁၃ သင်တိ့သည်လည်း

ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းအေကာင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားတည်းဟေသာ

သမာတရားကိကားနာ၍ ထိခရစ်ေတာ်ကိ ယံကည် ပီးမှ၊ ဂတိေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၏ တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကိ ခံ ကရ ပီ။ ၁၄

ပိင်ထိက်ေတာ်မေသာသတိ့သည် ဘန်းေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်းအေကာင်း ှ င့်

ေ ွး တ်ေတာ်မြခင်းသိ့ မေရာက်မီှကာလပတ်လံး ထိဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါတိ့ အေမွ၏

စားရန်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိေကာင့် သင်တိ့သည်သခင်ေယ ကိ ယံကည်ြခင်း ှ င့်

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့ကိ ချစ်ြခင်းအေကာင်း ကိ ငါသည်ကား ပီးလ င်၊ ၁၆

သင်တိ့ကိအေကာင်း ပ၍ ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ်ချီးမွမ်းလျက်၊ သင်တိ့အဘိ့ အလိငှါ

ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက်ေန၏။ ၁၇ ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊ ငါတိ့သခင်

ေယ ခရစ်၏ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ဘန်း ကီး ေသာ အဘခမည်းေတာ်သည်

ကိယ်ေတာ်ြမတ်ကိ သိြခင်း အလိငှါ ပညာကိ၎င်း၊ ထိးထွင်းေသာဥာဏ်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့အား

ေပးပါမည်အေကာင်း၊ ၁၈ ေခေတာ်မေသာေကာင့် ေြမာ်လင့် ရေသာအရာကား

အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းသတိ့ သည် ခံရေသာအေမွေတာ်၏

ဘန်းစည်းစိမ်ကား အဘယ်မ ေလာက် ကီးသည်ကိ၎င်း၊ ၁၉ ယံကည်ေသာငါတိ့၌

ြပေတာ်မေသာ အလွန် ကီးလှစွာေသာ တန်ခိးေတာ်ကား အဘယ်မ ေလာက် ကီး

သည်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့သည်သိေစြခင်းငှါ၊ သင်တိ့၏ ဥာဏ်မျက်စိကိ

လင်းေစပါမည်အေကာင်း ဆေတာင်း ပဌနာ ပ၏။ ၂၀ ထိတန်ခိးေတာ်ကား၊

ခရစ်ေတာ်ကိေသြခင်းမှထေြမာက်ေစေတာ်မ၍ ခရစ်ေတာ်၌ ပြပင်ေသာ မဟာ

တန်ခိးအာ ေဘာ်အ ှ ိန်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂၁ ခပ်သိမ်းေသာ အထွဋ်အြမတ်၊

အာဏာစက်၊ တန်ခိး၊ အစိးရြခင်းမှစ၍ ယခဘဝေနာင်ဘဝ၌ ေခ

ေဝသမတ်ေသာဘဲွန့ာမအလံးစံတိ့အထက်၊ ေကာင်းကင်အရပ်၌ မိမိလက်ျာေတာ်ဘက်မှာ

အလွန်ြမင့် ြမတ် ေသာေနရာကိ ခရစ်ေတာ်အား ေပးေတာ်မ၍၊ (aiōn g165) ၂၂

ေြခဘဝါးေတာ်ေအာက်သိ့ အလံးစံတိ့ကိ ချထားသြဖင့် ၊ အသင်းေတာ်ဘိ့အလိငှါ၊

သကိ့အလံးစံတိ့၏ အချုပ်အြခာ ဦးေခါင်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိအသင်ေတာ်ကား၊

အလံးစံတိ့ကိ အလံးစံတိ့ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မေသာ သ၏ြပည့်စံြခင်းတည်းဟေသာ

ခရစ်ေတာ်၏ကိယ် ြဖစ်သတည်း။

၂ ဒစ ိက်အြပစ်တိ့၌ကျင်လည် က၍၊ ထိဒစ ိက်အြပစ်၌ ေသလျက် ှ ိ

ေနေသာသင်တိ့ကိပင် ဘရားသခင်သည်အသက် ှ င်ေစေတာ်မ ပီ၊ ၂သင်တိ့သည်

အထက်ကေလာကီတရားသိ့လိက်၍အာကာသေကာင်းကင်၏တန်ခိးကိ အစိးရေသာ

မင်းတည်းဟေသာ ြငင်းဆန်ေသာ သတိ့၌ ပြပင်ေသာ ဝိညာဥ်၏အလိ ှ င့်အညီ။ (aiōn

g165) ၃ ထိြငင်းဆန်ေသာ သတိ့ ှ င့်တကွ၊ ငါတိ့ ှ ိသမ သည်အထက်က

ကိယ်ကာယ၏အလိသိ့၎င်း၊ စိတ်၏ အလိသိ့၎င်း၊ လိက်သြဖင့် ကာမဂဏ်တိ့၌

ကျင်လည်သည်ြဖစ်၍၊ ကင်းေသာသတိ့က့ဲသိ့ပင် ပကတိအတိင်း အမျက်ေတာ်ကိ

ခံရေသာသြဖစ်က၏။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း က ဏာေတာ် ှ င့် ကယ်ဝေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိ ချစ်ေတာ်မေသာ မဟာေမတာေတာ်အားြဖင့် ၊ ၅

ဒစ ိက်အြပစ်၌ေသလျက် ှ ိေနေသာ ငါတိ့ကိ ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတအသက် ှ င်ေစေတာ်မ ပီ။

ေကျးဇး ေတာ်ေကာင့်သာ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်ရ၏။ ၆ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ့ကိ

ထေြမာက်ေစ၍ ေကာင်းကင်အရပ်၌ ေနရာေပးေတာ်မ ပီ။ ၇ အေကာင်းမကား၊

ထိသခင်အားြဖင့် ငါတိ့၌ ေကျးဇး ပ၍၊ ေကျးဇးေတာ်၏အလွန် ကယ်ဝြခင်းကိ

ေနာင်ကပ်ကာလတိ့၌ ထင် ှ ားေစမည်အေကာင်းြဖစ်သတည်း။ (aiōn g165) ၈

ယံကည်ေသာအားြဖင့် ေကျးဇးေတာ်ေကာင့် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရ၏။

ကိယ်အလိအေလျာက် ေရာက်သည်မဟတ်။ ဘရားသခင် သနားေတာ်မရာြဖစ်သတည်း။ ၉

ကိယ်ကသိလ်ေကာင့် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းသိ့ ေရာက်သည်မဟတ်။ သိ့ြဖစ်၍

အဘယ်သမ ဝါ ကားစရာ အခွင့် မ ှ ိ။ ၁၀ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ ငါတိ့သည်

ေကာင်းေသာအကျင့် တိ့ကိ ကျင့် ရမည်အေကာင်း၊ ေယ ခရစ်၌ ပြပင်၍

ဖန်ဆင်းေတာ်မရာြဖစ် က၏။ ထိေကာင်းေသာ အကျင့် တိ့၌ ငါတိ့သည် ကျင်လည်ရမည်

အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ ှ င့် ပီ။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊ လက်ြဖင့်

ကိယ်ကာယ၌ ပေသာ ေဝါဟာရ အေရဖျားလီှြခင်းကိ ခံေသာသတိ့ ေခေဝ ေသာအားြဖင့် ၊

အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာလဟ၍ ေခေဝ ကေသာ သာသနာပလတိ့အထဲ၌

သင်တိ့သည် အထက်က ပကတိအတိင်းြဖစ် ကသည်ကိ၎င်း၊ ၁၂ ထိအခါ သင်တိ့သည်

ခရစ်ေတာ်ကိမသိ၊ ဣသေရလအေပါင်း၌ မဝင်၊ ဂတိေတာ်ပါေသာ ပဋိညာဥ်

တရားတိ့ ှ င့် မဆိင်၊ ေြမာ်လင့် ြခင်းမ ှ ိ ၊ ေလာက၌ ဘရားမ့ဲ ေနကသည်ကိ၎င်း၊

ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၁၃ သင်တိ့သည် အထက်ကေဝးလျက် ှ ိေသာ်လည်း၊

ယခမှာ ေယ ခရစ်၌ြဖစ်၍ အေသွးေတာ်အားြဖင့် အနီးသိ့ ေရာက်က ပီ။ ၁၄

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ထိသခင်သည် ငါတိ့ ရန် ငိမ်းြခင်းအေကာင်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၅ ဝိနည်းအထံးအဖဲွ ့ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ပညတ်တရားတည်းဟေသာ

ရန် ငိးဖဲွ ့ြခင်း၏အေကာင်းကိ ကိယ် ခ ာေတာ်တွင် ပယ် ှ င်းေတာ်မသြဖင့် ၊

ပိင်းြခားလျက် ှ ိေသာ စပ်ကားအတ်တန်တိင်းနံရံကိ ဖိဖျက်၍ လမျိုး ှ စ်စတိ့ကိ

တစတည်းြဖစ်ေစေတာ်မ၏။ အေကာင်းမကား၊ ရန်ကိ ငိမ်းေစ ပီးလ င်၊ ၁၆

ကိယ်ေတာ်၌ထိလ ှ စ်စတိ့ကိ လသစ်တဦး တကိယ်တည်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ ြပင်ဆင်၍၊

တလံးတဝတည်း ြဖစ် ပီးေသာ ထိလ ှ စ်စတိ့ကိ၊ လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်အားြဖင့် ရန်ကိ

သတ်ြဖတ်လျက်၊ ဘရားသခင် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့စမည်အေကာင်းတည်း။

၁၇ ထိခရစ်ေတာ်သည်လည်းကလာ၍၊ ေဝးလျက် ှ ိေသာ သင်တိ့အား၎င်း၊

နီးလျက် ှ ိေသာငါတိ့အား၎င်း၊ ရန် ငိမ်းြခင်းတရားတည်းဟေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ

ေဟာေတာ်မ၏။ ၁၈ ထိသိ့ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ငါတိ့ ှ စ်ဦးသည်

စိတ်ဝိညာဥ်တလံးတဝတည်းြဖစ်၍၊ ခမည်းေတာ်ထံသိ့ တိးဝင်ရမည်အခွင့် ကိ ရက ပီ။ ၁၉

ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် တကန်းတ ိင်ငံသားမဟတ်၊ ဧည့်သည်လည်းမဟတ်၊

သန့် ှ င်းသတိ့၏ အမျိုးသားြခင်း ြဖစ်က၏။ ဘရားသခင်အိမ်ေတာ်သားလည်း ြဖစ်က၏။

၂၀ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ တမန်ေတာ်တိ့မှစ၍ ပေရာဖက်များတည်းဟေသာ

တိက်ြမစ်အေပ ၌ သင်တိ့သည် ထပ်ဆင့် ၍ တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ က၏။
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၂၁ ထိတိက်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်ကား၊ ေယ ခရစ်ြဖစ်သတည်း။

ထိေကျာက် ှ င့်တတိက်လံးသည် ေစ့စပ်၍ ကီးပွားသြဖင့် ၊ သခင်ဘရားအဘိ့အလိငှါ

သန့် ှ င်းေသာ ဗိမာန်ေတာ်ြဖစ်၏။ ၂၂ ထိဗိမာန်ေတာ်၌လည်း၊ ဘရားသခင်သည်

ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မြခင်းအလိငှါ၊ သင်တိ့သည် ငါတိ့ ှ င့်အတ

တည်ေဆာက်လျက် ှ ိ က၏။

၃ ထိအေကာင်းေကာင့် ငါေပါလသည် ေယ ခရစ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအားြဖင့်

အကျဥ်းခံရ၏။ ၂ သင်တိ့အကျိုးကိ ေထာက်၍ ငါ့အားအပ်ေပးေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သာသနာကိ သင်တိ့ ကားသိရသည် ှ င့်အညီ၊

တပါးအမျိုးြဖစ်ေသာ သင်တိ့အတွက်ေကာင့် ငါခံရ၏။ ၃ ေကျးဇးေတာ်သာသနာကိ

အပ်ေပးသည် အေကာင်းဟမကား၊ ငါသည်အထက်က အနည်းငယ်

ေရးထားခ့ဲသည်အတိင်း၊ ဘရားသခင်သည် ဗျာဒိဏ်ေတာ်အားြဖင့် နက်နဲေသာအရာကိ

ငါ့အားြပေတာ်မ၏။ ၄ ထိစကားကိဘတ် ွတ်လ င်၊ ခရစ်ေတာ်၏ နက်နဲေသာအရာ၌

ငါေလ့ကျက်သည်ကိ သင်တိ့သည် သိရ ကမည်။ ၅ ထိနက်နဲေသာအရာကိ သန့် ှ င်းေသာ

တမန်ေတာ်တိ့ ှ င့် ပေရာဖက်တိ့အား၊ ယခကာလ၌ ဝိညာဥ် ေတာ်အားြဖင့်

ဖွင့် လှစ်ေတာ်မသည်နည်းတ၊ အြခားေသာ ကာလတိ့၌ လမျိုးတိ့အား ြပေတာ်မမ။ ၆

ထိနက်နဲေသာအရာဟကား၊ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ဧဝံဂလိတရားအားြဖင့်

ယဒလမျိုးတိ့ ှ င့်အတ အေမွခံ၍၊ တလံးတဝတကိယ်တည်းြဖစ်လျက်၊

ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာဂတိေတာ်ကိ ဆက်ဆံကရသတည်း။ ၇

တန်ခိးေတာ် ပြပင်ေသာအားြဖင့် ငါ့အားေပးသနားေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိ ခံရသည် ှ င့်အညီ၊ ထိတရားကိ ေဟာေြပာေသာဆရာ၏ အြဖစ်သိ့

ငါေရာက်ရ ပီ။ ၈သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့တွင် အငယ်ဆံးေသာ သထက်သာ၍ ငယ်ေသာ

ငါအား ထိေကျးဇးေတာ်ကိ ေပးေတာ်မ ပီ၊ စစ်၍မကန် ိင်ေသာ ခရစ်ေတာ်၏

ကယ်ဝြပည့်စံြခင်း၏ ဧဝံေဂလိတရားကိ တပါးအမျိုးသားတိ့အား ေဟာေြပာြခင်းငှါ၎င်း၊ ၉

အလံးစံတိ့ကိ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၌ ေ ှ းကပ်

ကာလပတ်လံး ဝှက်ထားလျက် ှ ိေသာ ထိနက်နဲေသာအရာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သာသနာသည်

အဘယ်သိ့ ြဖစ်သည်ကိ လအေပါင်းတိ့အား ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၎င်း။ (aiōn g165) ၁၀

ေကာင်းကင်အရပ်တိ့၌ အထွဋ်အြမတ် အာဏာစက်တိ့သည်၊ ဘရားသခင်၏ထးဆန်းေသာ

ပညတ်ေတာ်ကိ အသင်းေတာ်အားြဖင့် ယခသိကရမည် အေကာင်းတည်း၊ ၁၁

အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ အေကာင်း ပ၍

ထာဝရအ ကံေတာ် ှ ိသည် ှ င့်အညီ။ (aiōn g165) ၁၂ ထိသခင်ကိယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

ငါတိ့သည် ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ င့် တိးဝင်၍ အသနားေတာ်ခံရေသာ အခွင့် ကိရက ပီ။ ၁၃

ထိေကာင့် သင်တိ့၏အသေရကိ ပစ၍သင်တိ့အတွက်ေကာင့် ငါခံရေသာ ဆင်းရဲြခင်းကိ

ြမင်လ င်၊ ေ ွေ့လျာ့ေသာ စိတ်မ ှ ိ ကပါေစ ှ င့် ။ ၁၄ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ

အေကာင်းေကာင့် ၊ ေကာင်းကင်ေပ ၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာ တအိမ်ေထာင်လံး

တည်းဟေသာ သားေတာ်အေပါင်းတိ့၏ အချုပ်အြခာြဖစ်ေတာ်မေသာ၊ ၁၅ ငါတိ့

သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ်ေ ှ မှ့ာ ငါသည် ဒးေထာက်၍ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ၏။ ၁၆

ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် သင်တိ့၏အတွင်းလကိ ခွန်အား ှ င့်

မဲြမံ ခိင်ခ့ံေစ၍၊ ၁၇ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ခရစ်ေတာ်သည် သင်တိ့၏ စိတ် ှ လံးအထဲ၌

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊ ဘန်းေတာ်ကယ်ဝြပည်စံြခင်း ှ င့် ညီေလျာ်စွာ သင်တိ့အား

ေပးေတာ်မ၍၊ ေမတာ၌ စိက်ပျိုးြခင်း၊ တိက်ြမစ်လည်းကျတည်ြခင်း ှ ိသြဖင့် ၊ ၁၈

သင်တိ့သည်သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့၏ နည်းတ၊ အနံအလျား အနက်အြမင့် တိ့ကိ

ပိင်းြခား၍ သိြခင်းငှါ၎င်း၊ ၁၉ ကိယ်ဥာဏ် ှ င့် မသိ ိင်ေသာ ခရစ်ေတာ်၏

ေမတာေတာ်ကိ သိနားလည်ြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့သည် တတ်စွမ်း ိင်သြဖင့်

ဘရားသခင်၏ ြပည်စံေတာ်မြခင်း ှ ိသမ ှ င့်အညီ ြပည့်စံ ကပါမည်အေကာင်း၊

ငါသည် ဆေတာင်းေလ့ ှ ိ၏။ ၂၀ ငါတိ့၌ ပြပင်ေသာတန်ခိးေတာ်အတိင်း၊

ငါတိ့ ေတာင်းပန် ကံစည်သမထက် အလွန်ထးြခားစွာ ပြခင်း ငှါ

တတ် ိင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်၊ ၂၁ ေယ ခရစ်အားြဖင့် အသင်းေတာ်၌

ကမာအဆက်ဆက်ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)

၄ ေခေတာ်မြခင်းေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့သည် ခံရသည် ှ င့် အထိက်အေလျာက်

ကျင့် ေဆာင်မည် အေကာင်း၊ သခင်ဘရားအတွက်ေကာင့် အကျဥ်းခံရေသာ

ငါသည် သင်တိ့ကိ တိက်တွန်း ိးေဆာ်ပါ၏။ ၂ အရာရာ၌ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊

းည့ံသိမ်ေမွ ့ြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံသြဖင့် ၊ ေမတာစိတ် ှ င့် တေယာက်ကိ

တေယာက်သည်းခံြခင်း ှ ိ က၍၊ ၃အသင့်အတင့် ေပါင်းေဘာ်ြခင်း အဖဲွအ့စည်းအားြဖင့် ၊

သင်တိ့သည် အချင်းချင်း စိတ်သေဘာ မြခား မနားတလံးတဝတည်းြဖစ်အ့ံေသာငှါ

ကိးစားအားထတ်ကေလာ့။ ၄ သင်တိ့ကိ ေခ ေတာ်မြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

ေြမာ်လင့် ြခင်းတပါးထဲသိ့ ေခ သွင်းေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ ကိယ်တကိယ်၊

ဝိညာဥ်တဝိညာဥ်တည်း ှ ိ၏။ ၅ သခင်တပါး၊ ယံ ကည်ြခင်းတပါး၊ ဗတိဇံတပါး၊ ၆

ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ့၏အဘြဖစ်ေသာ ဘရားသခင် တဆတည်း ှ ိေတာ်မ၏။

ထိဘရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ့၏အေပ မှာ ှ ိေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ့ကိ

ှ ံ ့ြပားေတာ်မ၏။ ခပ်သိမ်းေသာ ငါတိ့၏အထဲ၌လည်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၇ သိ့ေသာ်လည်း

ခရစ်ေတာ်သည် ဆေပးေတာ်မသည်အတိင်း ငါတိ့သည်ေကျးဇးေတာ်ကိ အသီးသီး

ကိယ်စီခံရက ပီ။ ၈ ထိသိ့ ှ င့်အညီ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ြမင့် ေသာအရပ်သိ့

တက်ကေတာ်မသြဖင့် ၊ များစွာေသာ သတိ့ကိ ဘမ်းသွားေတာ်မ၍၊ လတိ့အား ဆလပ်များကိ

ေပးေတာ်မသည်ဟလာသတည်း။ ၉ တက်ကေတာ်မသည်ဟဆိေသာ်၊

အစစွာေြမ ကီးေအာက်အရပ်သိ့ ဆင်းသက်ေတာ်မေကာင်းကိ ရည်မှတ်၍ဆိသည်

မဟတ်ေလာ။ ၁၀ဆင်းသက်ေတာ်မေသာသသည် အြခားေသာသမဟတ်၊ အလံးစံတိ့ကိ

ြပည့်စံေစြခင်းငှါ၊ ခပ်သိမ်းေသာ ေကာင်းကင်တိ့၏အထွဋ်ကိ လွန်၍ တက်ကေတာ်မေသာ

သြဖစ်သတည်း။ ၁၁ ခရစ်ေတာ်၏ကိယ်ေတာ်ကိတည်ေဆာက်၍ ဓမဆရာ၏အမကိ

ပတတ်မည်အေကာင်း၊ ၁၂ သန့် ှ င်းသတိ့ကိ ြပင်ဆင်ြခင်းအလိငှါ၊ ထိသခင်သည်

လအချို ့တိ့ကိ တမန်ေတာ်အရာ၌၎င်း၊ အချို ့ကိ ပေရာဖက်အရာ၌၎င်း၊ အချို ့ကိ

သာသနာ ပအရာ၌၎င်း၊ အချို တိ့့ကိ သင်းအပ်ဆရာ၊ ဆရာအရာ၌၎င်း၊ ခန့်ထားေတာ်မ၏။

၁၃ ငါတိ့ ှ ိသမသည် ယံကည်ြခင်းသိ့၎င်း၊ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ

သိက မ်းြခင်းသိ့၎င်း၊ တညီတ ွတ်တည်းေရာက်၍ ခရစ်ေတာ်၏ြပည့် စံြခင်းပမာဏ

အရပ်တည်းဟေသာ ကီးရင့် ေသာ လတိ့၏ အြဖစ်သိ့ ေရာက်ကသည်တိင်ေအာင်

ြဖစ်သတည်း။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊ သတပါးတိ့သည် လပရိယာယ် ှ င့်အြပစ်သိ့

ေသွးေဆာင်ြခင်းငှါ လှည့်ြဖား ေြပာဆိသြဖင့် ၊ ငါတိ့သည်ေနာက်တဖန် ခပ်သိမ်းေသာ သဝါဒ

ေလတိက်၍ဖ ိဖရဲလွင့် သွားေသာ သငယ် မြဖစ်ဘဲလျက်၊ ၁၅ ေမတာစိတ် ှ င့်သမာတရားကိ

ေဟာေြပာသြဖင့် ၊ ဦးေခါင်းတည်းဟေသာခရစ်ေတာ်မှာ အရာရာတိ့၌ ကီးပွား ကမည်

အေကာင်းတည်း။ ၁၆ ထိဦးေခါင်းမှ၊ အဆစ်အပိင်းများတိ့သည် အားြဖည့်သြဖင့် ၊

တကိယ်လံးသည် ေစ့စပ်ထံးဖဲွလ့ျက်၊ အသီးအသီးအဂ ါများ ကိယ်ငန်းကိယ်တာအတိင်း

ပြပင်သည် ှ င့်အညီ၊ မိမိကိယ်ကိ ေမတာ၌ တည်ေဆာက် ြခင်းငှါ ကီးပွားေစတတ်၏။ ၁၇

ထိေကာင့် ကင်းေသာတပါးအမျိုးသားတိ့သည် လ ပ်ေပေသာစိတ် ှ င့်ကျင့်သည်နည်းတ၊

သင်တိ့သည် ေနာက်တဖန်မကျင့် မည်အေကာင်း သခင်ဘရားအခွင့် ှ င့် ငါမှာလိက်၏။ ၁၈

ထိသတိ့သည် ဥာဏ်အလင်းကွယ်သည်ြဖစ်၍၊ စိတ် ှ လံး မိက်မဲေသာအားြဖင့် အလ င်းမသိ

ေသာေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏အသက် ှ င့် ကွာ ှ င်းလျက် ှ ိ က၏။ ၁၉ ထိသတိ့သည်

ှ က်ေကာင့် ြခင်းမ ှ ိ ၊ တပ်မက်ြခင်း အလွန်ြပင်းသည် ှ င့် ညစ် းေသာအကျင့်အမျိုး မျိုးကိ

ကိးစား၍ ကျင့် လိေသာငှါ၊ မိမိတိ့ကိ ကိေလသာလက်သိ့ အပ်လိက်က၏။ ၂၀

ထိသိ့ြဖစ်ေစြခင်းငှါ သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်တရားကိ သင် က ပီမဟတ်ဘဲ၊ ၂၁

အထက်ကကျင်လည်ကသည်အရာမှာ လှည့် ြဖားတတ်ေသာေလာဘစိတ်တိ့ြဖင့်

ပပ်ပျက်ေသာလ ေဟာင်းကိခ တ်ပယ်၍၊ ၂၂ စိတ် ှ လံးသေဘာသစ်ကိရ ပီးလ င်၊

မှန်ေသာေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ ၂၃သန့် ှ င်းြခင်း ပါရမီ အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့်အတအမ

ဖန်ဆင်းေသာ လသစ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင်မည်အေကာင်း၊ ခရစ်ေတာ် ၏စကားကိ

ကားနာရသည်ြဖစ်၍၊ ၂၄ ေယ ၌ သမာတရား ှ ိသည် ှ င့်အညီ၊ ထိသခင်ထံ၌

နည်းခံ က ပီသတည်း။ ၂၅ ထိေကာင့် မသားစကားကိပယ် ှ ား၍၊ မှန်ေသာစကားကိသာ

အချင်းချင်းတေယာက် ှ င့် တေယာက် ေြပာကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည်

အချင်းချင်း အဂ ါချင်းြဖစ် က၏။ ၂၆ အမျက်ထွက်ရာတွင် အြပစ်မ ှ ိေစ ှ င့် ။ ၂၇

အမျက်မေြပဘဲ ေနမဝင်ေစ ှ င့် ။ မာရ်နတ်ကိ အခွင့် မေပးက ှ င့် ။ ၂၈ ခိးတတ်ေသာသသည်
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ေနာက်တဖန်မခိးဘဲ၊ ဆင်းရဲေသာသအား ေပးကမ်းေဝငှရန် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ မိမိ လက် ှ င့်

ေကာင်းေသာအလပ်ကိ လပ်ေဆာင်အားထတ်ေစ။ ၂၉ညစ် းေသာစကားတခွန်းကိမ

သင်တိ့ တ်ထဲက မထွက်ေစ ှ င့် ။ ကားနာေသာ သတိ့၏အကျိုးကိ ပစေစြခင်းငှါ၊

တည်ေဆာက်စရာဘိ့ ေကာင်းေသာ စကားကိသာ သံးေဆာင် ကေလာ့။ ၃၀ ေ ွး တ်ြခင်း

ေနရ့က်တိင်ေအာင် သင်တိ့ကိ တံဆိပ်ခတ်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏သန့် ှ င်းေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ စိတ်မနာေစက ှ င့် ။ ၃၁ ခပ်သိမ်းေသာ စိတ်တိြခင်း၊ စိတ်ဆိးြခင်း၊

အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ေအာ်ဟစ်ေငါက်ေင ြခင်း၊ သအ့သေရ ပျက်ေအာင်

ေြပာဆိြခင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာ မနာလိြခင်းကိ၎င်း၊ သင်တိ့မှ ပယ် ှ ား ကေလာ့။ ၃၂

အချင်းချင်းေကျးဇး ပြခင်း၊ သနားစံမက်ြခင်း၊ ဘရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ေကာင့်

သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မသက့ဲသိ့ အချင်းချင်း အြပစ်လတ်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

၅ ထိသိ့သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ ချစ်သားြဖစ် ကသည် ှ င့်အညီ၊

ဘရားသခင် ကျင့် ေတာ်မသည် နည်းတကျင့် ကေလာ့။ ၂ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ့ကိ

ချစ်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေမး ကိင်ေသာ အနံ့ ှ ိေစ ြခင်းငှါ၊

ကိယ်ကိကိယ်ဆက်ကပ်၍ ယဇ်ပေဇာ်လျက်၊ ငါတိ့အတွက် စွန့်ေတာ်မသည်နည်းတ၊

သင်တိ့သည် ေမတာတရား၌ ကျင်လည်ကေလာ့။ ၃ မတရားေသာ ေမထန်၌မီှဝဲြခင်း၊

အမျိုးမျိုးေသာ ကိေလသာညစ် းြခင်း၊ ေလာဘလွန်ကျူးြခင်း အမတိ့ကိ

သန့် ှ င်းသတိ့သည် ေ ှ ာင်သင့်သည်အတိင်း၊ စကားြဖင့် မ မဆက်ဆံက ှ င့် ။ ၄

မေတာ်မေလျာ်ေသာ ညစ် းြပက်ြပယ် ြပက်ယယ်ေသာ စကားများကိလည်းပယ်၍

ေကျးဇးေတာ် ချီးမွမ်းြခင်းစကားကိ သံးကေလာ့။ ၅ မတရားေသာ ေမထန်၌ မီှဝဲေသာသ၊

ညစ် းစွာ ပေသာသ၊ ပ်တကိ ကိင်ကွယ်ေသာသြဖစ်ေသာ ေလာဘလွန်ကျူးေသာသ

တစံတေယာက်မ ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံ၌ အေမွမခံရသည်ကိ သင်တိ့

သိ က၏။ ၆ လ ပ်ေပေသာစကားြဖင့် အဘယ်သမ သင်တိ့ ကိ မလှည့် ြဖားေစ ှ င့် ။

ထိအမေကာင့် ဘရားသခင်၏ အမျက်ေတာ်သည် ြငင်းဆန်တတ်ေသာ သတိ့

အေပ သိ့ သင့် ေရာက်ေပ၏။ ၇ ထိေကာင့်သတိ့ ှ င့်ဆက်ဆံ၍ မကျင့် က ှ င့် ။

၈ အထက်ကာလ၌သင်တိ့သည် ေမှာင်မိက်အတိြဖစ် က၏။ ယခမကား၊

သခင်ဘရား၌အလင်းြဖစ် က၏။ သိ့ြဖစ်၍ အလင်း၏သားက့ဲသိ့ ကျင့် ေနကေလာ့။ ၉

အလင်းေတာ်၏ အကျိုးမကား၊ အလံးစံေသာ ေကာင်းမွန်ြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊

သစာေစာင့် ြခင်း ြဖစ် သတည်း။ ၁၀ သခင်ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ အရာသည်

အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကိ သင် ကေလာ့။ ၁၁ အကျိုးမ့ဲေသာေမှာင်မိက်အမတိ့ ှ င့်

မဆက်ဆံသည်သာမက၊ ထိအမတိ့၏ အြပစ်ကိ ြပကေလာ့။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊

သတိ့သည် ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ပေသာအမအရာတိ့ကိ စကားေြပာကာမ ၌ ညစ် းြခင်း

ပါေသး၏။ ၁၃အြပစ်ထင် ှ ားေသာအရာ ှ ိသမ တိ့သည် အလင်းြဖင့် ထင် ှ ား က၏။

ထင် ှ ားေစတတ်ေသာ အရာ ှ ိသမ တိ့သည်လည်း အလင်းြဖစ်၏။ ၁၄ ထိေကာင့်

အိပ်ေပျာ်သ ိးေလာ့။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေလာ့။ သိ့ ပလ င် ခရစ်ေတာ်သည် အလင်းကိ

သင့်အား ေပးေတာ်မမည်ဟ ဆိသတည်း။ ၁၅ ထိေကာင့် ပညာမ့ဲက့ဲသိ့မဟတ်၊

ပညာ ှ ိက့ဲသိ့ ေစ့ေစ့ေြမ့ေြမ့ကျင့် ေဆာင်မည်အေကာင်း သတိ ပက ေလာ့။ ၁၆ယခ

ေနရ့က်ကာလတိ့သည် ဆိးယတ်ေသာေကာင့် ကာလအချိန်ကိ ေ ွး တ် ကေလာ့။ ၁၇

ထိေကာင့် သတိမ ှ ိေသာသမြဖစ်၊ သခင်ဘရား၏ အလိေတာ် ှ ိရာကိ ပိင်းြခင်း၍

သိေသာသ ြဖစ်က ေလာ့။ ၁၈ လွန်ကျူးေစတတ်ေသာ စပျစ်ရည် ှ င့်

ယစ်မးြခင်းကိေ ှ ာင်၍ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ြပည့်စံလျက် ှ ိ ကေလာ့။ ၁၉ ဆာလံသီချင်းမှစေသာ

ဓမသီချင်း အမျိုးမျိုးတိ့ကိ အချင်းချင်း ေြပာဆိဘတ် ွတ်၍၊ း ွတ်ေသာ စိတ် ှ လံး ှ င့်

သခင်ဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ ကျူးဧ၍သီချင်း ဆိ ကေလာ့။ ၂၀ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့၌

ေကျးဇးေတာ် ကီးလှပါ၏ဟ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ်ကိ ေထာက်၍၊

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ေ ှ ့၊ ကာလအစဥ်မြပတ်ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၂၁ ခရစ်ေတာ်ကိ

ခန့်ညားေသာအားြဖင့် ၊ အချင်းချင်း တေယာက်ေအာက်တေယာက်ကိယ်ကိ ှ ိမ့်ချလျက်

ေနကေလာ့။ ၂၂အချင်းမိန်မတိ၊့ သခင်ဘရား၏ အပ်စိးေတာ်မြခင်းကိ ဝန်ခံသက့ဲသိ၊့

ကိယ်ခင်ပွန်း၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၂၃အေကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည်

အသင်းေတာ်၏ အေပ မှာ ေခါင်းြဖစ်ေတာ်မသက့ဲသိ၊့ ေယာက်ျား သည်

မိမိခင်ပွန်း၏အေပ မှာ ေခါင်းြဖစ်၏။ ခရစ်ေတာ်သည်လည်း မိမိကိယ်ကိ ကယ်တင်ေသာသ

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၂၄ အသင်းေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်၏ အပ်စိးေတာ်မြခင်းကိ ဝန်ခံသက့ဲသိ၊့

မိန်းမတိ့လည်း ကိယ်ခင်ပွန်း၏ အပ်စိးြခင်းကိ အရာရာ၌ဝန်ခံရကမည်။ ၂၅

အချင်းေယာက်ျားတိ၊့ ခရစ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်ကိ ချစ်ေတာ်မသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့လည်း

ကိယ်ခင်ပွန်းကိ ချစ် ကေလာ့။ ၂၆ ထိအသင်းေတာ်သည် သန့် ှ င်းလျက်

အြပစ်ကင်းလျက် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ၂၇ အညစ်အေကးတင်ြခင်း၊ အေရတွန့်ြခင်းမှ

စသည်တိ့ ှ င့် လွတ်လပ်သြဖင့် ၊ အသေရတင့်တယ်လျက် ှ ိေသာ အသင်းေတာ်ကိ

ခရစ်ေတာ်သည် မိမိအား ဆက်သအ့ံေသာငှါ၊ တ်ကပတ်ေတာ်ေရ၌ ေဆးေကာ

ြခင်းအားြဖင့် စင် ကယ်သန့် ှ င်းေစမည်အေကာင်း၊ ထိအသင်းေတာ်အဘိ့အလိငှ့ါ ကိယ်ကိ

ကိယ်စွန့်ေတာ်မ၏။ ၂၈ ထိနည်းတ ေယာက်ျားတိ့သည် မိမိကိယ်ကိ ချစ်သက့ဲသိ့

မိမိခင်ပွန်းတိ့ကိချစ်ရကမည်။ ခင်ပွန်းကိ ချစ်ေသာသသည် ကိယ်ကိချစ်ေသာသြဖစ်၏။

၂၉ ကိယ်အသားကိ မန်းေသာသတေယာက်မ မ ှ ိ။ ခရစ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်ကိ

ေကးေမွး ပစေတာ်မ သက့ဲသိ၊့ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့သည် မိမိတိ့အသားကိ

ေကးေမွး ပစတတ်က၏။ ၃၀ အကယ်စင်စစ်ငါတိ့သည် သခင်ဘရား၏

သားေတာ်၊ အ ိးေတာ် တိ့အဝင်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ြမတ်၏ အဂ ါြဖစ် က၏။ ၃၁

ထိအေကာင်းအေကာင့် ေယာက်ျားသည် ကိယ်မိဘကိစွန့်၍ ကိယ်ခင်ပွန်း၌ မီှဝဲသြဖင့် ၊

ထိသ ှ စ်ေယာက် တိ့သည် တသားတကိယ်တည်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။ ၃၂ဤအရာသည်

အလွန်နက်နဲေသာအရာ ြဖစ်ေပ၏။ ထိသိ့ငါဆိေသာ်၊ ခရစ်ေတာ် ှ င့် အသင်းေတာ်

ကိရည်မှတ်၍ဆိသတည်း။ ၃၃ သိ့ရာတွင်သင်တိ့သည် အသီးသီး ကိယ်ကိကိယ်

ချစ်သက့ဲသိ့ ကိယ်ခင်ပွန်းကိချစ် ကေလာ့။ မိန်းမသည်လည်း ကိယ်ခင်ပွန်းကိ

ိေသြခင်း ှ ိေစေလာ့။

၆ သားသမီးတိ၊့ သခင်ဘရား၏ အလိေတာ် ှ င့်အညီ မိဘစကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။

မိဘစကား ကိနားေထာင်ြခင်းအမသည် တရားေသာအမြဖစ်၏။ ၂

မိဘကိ ိေသစွာ ပေလာ့။ ဤပညတ်ေတာ်ကား၊ သင်သည် ြပည်ေတာ်၌

ေကာင်းစား၍ အသက်တာ ှ ည်မည်အေကာင်းဟ၍ ဂတိေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ

ပဌမပညတ်ြဖစ်၏။ ၄ အဘတိ၊့ ကိယ်သားသမီးကိ စိတ်ဆိးေစြခင်းငှါ မ ပက ှ င့် ။

သခင်ဘရား၏အလိေတာ် ှ င့် ညီေသာ ဆံးမ သွန်သင်ြခင်းကိ ပလျက် ေကးေမွး ကေလာ့။ ၅

အေစခံကန်တိ၊့ ခရစ်ေတာ်၏စကားကိ နားေထာင်သက့ဲသိ့ ေကာက် ွံ တ့န်လပ်လျက်၊

စိတ် ှ စ်ခွ မ ှ ိဘဲ ေလာကီသခင်၏စကားကိ နားေထာင် ကေလာ့။ ၆

လတိ့၏စိတ်ကိ း ွတ်ေစေသာသက့ဲသိ့ မျက်ေမှာက်၌သာ နားေထာင်သည်မဟတ်၊

ခရစ်ေတာ်၏ ကန်က့ဲသိ့ ေစတနာစိတ် ှ င့် ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်ကိ ေစာင့် ၍၊ ၇

လ၏အေစကိသာ ခံသက့ဲသိ့မဟတ်၊ သခင်ဘရား၏အေစကိ ခံသက့ဲသိ့ ကည် ိေသာ

သေဘာ ှ င့် အေစကိခံကေလာ့။ ၈ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသ မည်သည်ကား၊

ကန်ြဖစ်ေစ၊ လလွတ်ြဖစ်ေစ၊ သခင်ဘရား၏ လက်ေတာ်မှ အကျိုးကိခံရလိမ့်မည်ဟ

သိမှတ် ကေလာ့။ ၉ သခင်တိ၊့ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းကိ ချုပ်တည်း၍၊ ကိယ်ကန်တိ့ကိ

ထိနည်းတ ပကေလာ့။ သင်တိ့၏ သခင်သည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိသည်ကိ၎င်း၊

ထိသခင်သည် အဘယ်သ၏ မျက် ှ ာကိ မှတ်ေတာ်မမသည်ကိ၎င်း၊ သိမှတ်ကေလာ့။ ၁၀

ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သခင်ဘရားအားြဖင့် ၎င်း၊

တန်ခိးေတာ်အ ှ ိန်အားြဖင့် ၎င်း၊ ခိင်ခ့ံြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၁ မာရ်နတ်၏ ပရိယာယ်တိ့ကိ

တားဆီး ိင်မည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည်ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာ လက်နက်စံကိ

ဝတ်ေဆာင် ကေလာ့။ ၁၂ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည် အေသွးအသား ှ ိေသာ

ရန်သတိ့ ှ င့် ဆိင် ပိင် တိက်လှန်ရကသည်မဟတ်။ အထွဋ်အြမတ်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊

အာဏာစက်တိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ေလာကီေမှာင်မိက်၌ အစိးတရ ပလပ်ေသာ မင်းတိ့ ှ င့် ၎င်း၊

မိဃ်းေကာင်းကင်၌ေနေသာ နတ်ဆိးတိ့ ှ င့် ၎င်း၊ ဆိင် ပိင်တိက်လှန် ရက၏။

(aiōn g165) ၁၃ ထိေကာင့် ၊ ခဲယဥ်းဆိးယတ်ေသာ ေနရ့က်ကာလ

၌ ဆီးတား ိင်သြဖင့် ၊ ကိစအလံးစံတိ့ကိ ပီးစီး၍ ခံရပ် ိင်မည်အေကာင်း၊

ဘရားသခင် ြပင်ဆင်ေတာ်မ ေသာ လက်နက်စံကိယေဆာင် ကေလာ့။ ၁၄

သစာတည်းဟေသာ ခါးပန်းကိစည်းလျက်၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ပါရမီတည်းဟေသာ

ရင်အပ်တန်ဆာကိ ဝတ်ဆင်လျက်၊ ၁၅ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ ဧဝံဂလိတရားကိ
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ေဟာေြပာအ့ံေသာငှါြပင်ဆင်ေသာ အြဖစ်တည်း ဟေသာ ေြခစွပ်ကိစွပ်လျက်

ခံရပ် ကေလာ့။ ၁၆ မာရ်နတ်ြပစ်ခတ်ေသာ မီစက်လက်နက်ကိ ကာသတ် ိင်ေသာ

ယံကည်ြခင်းတည်းဟေသာ လားကိ လည်းခပ်သိမ်းေသာ လက်နက်တိ့အေပ မှာ ထပ်ဆင့် ၍

ယေဆာင် ကေလာ့။ ၁၇ ကယ်တင်ြခင်းတည်းဟေသာ သံခေမာက်လံးကိ၎င်း၊

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တည်းဟေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်၏ထားကိ၎င်း ယကေလာ့။ ၁၈

ကာလအစဥ် စိတ် ှ လံးပါလျက် ဆေတာင်း ပဌာနာ ပြခင်းအမျိုးမျိုးတိ့ြဖင့်

ဆေတာင်း ကေလာ့။ ထိသိ့ ဆေတာင်းြခင်းငှါ အားမေလျာ့ဘဲလျက်၊ ငါမှစ၍

သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့အဘိ့ ဆေတာင်းလျက် ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ၁၉ ငါသည်

ဧဝံေဂလိတရားေကာင့် သံ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိခံလျက်၊ ၂၀ သံတမန်အမကိ

ပရသည်ြဖစ်၍၊ ထိတရား၏ နက်နဲေသာအရာကိ ေဘာ်ြပြခင်းငှါ ငါသည် တ်ကိ ရဲရင့် စွာ

ဖွင့် လှစ်ြခင်း အခွင့် ှ ိမည်အေကာင်းကိ၎င်း၊ ထိတရားကိေဟာေြပာအပ်သည် ှ င့်အညီ၊

ရဲရင့် စွာေဟာ ေြပာမည်အေကာင်းအကိ၎င်း၊ ငါ့အဘိ့လည်း ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၂၁

သင်တိ့သည် ငါ၌ြဖစ်ေသာ အေကာင်းအရာများကိ သိေစြခင်းငှါ၊ သခင်ဘရားထံ၌

သစာ ှ ိေသာ ဆရာတည်းဟေသာ ငါချစ်ေသာညီ တခိတ်သည် အလံးစံတိ့ကိ သင်တိ့အား

ေဘာ်ြပလိမ့်မည်။ ၂၂ သင်တိ့သည်ငါတိ့၏အေကာင်းအရာများကိ သိမည်အေကာင်း ှ င့် ၊

ထိသသည်သင်တိ့စိတ် ှ လံးကိ သက်သာေစမည်အေကာင်း၊ ထိသကိ သင်တိ့ဆီသိ့

ငါေစလတ်၏။ ၂၃ ညီအစ်ကိတိ့၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ခမည်းေတာ်ဘရား ှ င့်

သခင်ေယ ခရစ် ေပးေတာ် မေသာ ယံကည်ြခင်း ှ င့် ချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိပါေစေသာ။ ၂၄

ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်ကိ အမှန်ချစ်ေသာ သအေပါင်းတိ့၌ ေကျးဇးေတာ် ှ ိေစသတည်း။

အာမင်။
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၁ ေယ ခရစ်၏ ကန်ြဖစ်ေသာေပါလ ှ င့် တိေမာေသသည်၊ ဖိလိပိ မိ ့၌ ှ ိေသာ

သင်းအပ်တိ့ ှ င့် သင်း ေထာက်တိ့မှစ၍ ေယ ခရစ်၏ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့ကိ

ကားလိက်ပါ၏။ ၂ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင့်အထံေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၃

ငါသည်ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာအခါခါ၊ ၄ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် သင်တိ့ ှ ိသမအဘိကိ့

အစဥ်ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက်၊ သင်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့ေသာအခါခါ၊ ၅ သင်တိ့သည်

ေ ှ ့ဦးစွာ ေသာေနရ့က်မှစ၍ ယခတိင်ေအာင် ဧဝံဂလိတရားကိ ဆက်ဆံ၍ ခံစားေကာင်းကိ

ငါေထာက်သြဖင့် ၊ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းပါ၏။ ၆ သင်တိ့တွင်

ေကာင်းေသာအမကိ ပစ ပေတာ်မေသာသသည်၊ ေယ ခရစ်၏ေနရ့က်တိင်ေအာင် ပီးစီး

လျက် ပေတာ်မမည်ဟ ငါသေဘာကျ၏။ ၇ ှ ိသမ ေသာသင်တိ့၏ အမအရာ၌

ဤသိ့ငါယအပ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါခံရေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ သင်တိ့အေပါင်းသည်

ဆက်ဆံကသည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် အကျဥ်းခံရေသာ်၎င်း၊ ဧဝံဂလိတရားဘက်၌ သက်ေသခံ ၍

ထိတရားကိ တည်ေစေသာ်၎င်း၊ သင်တိ့ကိ ေအာက်ေမ့၏။ ၈ ငါသည် သင်တိ့အေပါင်းကိ

ေယ ခရစ်၏ ေမတာက ဏာ ှ င့် အဘယ်မ ေလာက် လွမ်းသည်ဟဘရားသခင်သည်

ငါ့သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉ ငါသည်အဘယ်သိ့ ဆေတာင်းသနည်းဟမကား၊

သင်တိ့သည် ြခားနားေသာအရာတိ့ကိ ပိင်းြခား ေစြခင်းငှါ ဥာဏ်ပညာအမျိုးမျိုး ှ ိလျက်၊ ၁၀

ေမတာပါရမီတိးပွား၍ ြပည့် စံမည်အေကာင်းကိ၎င်း၊ ၁၁ ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ဘရားသခင်၏ ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစတတ်ေသာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း အကျင့် ှ င့်

သင်တိ့သည် ြပည့်စံ၍ ခရစ်ေတာ်၏ ေနရ့က်တိင်ေအာင် စိတ် ကည်ြဖူလျက်၊

တိမ်းလဲြခင်းအမ ှ င့် ကင်းလွတ်လျက် ှ ိမည်အေကာင်းကိ၎င်း၊ ငါဆေတာင်း ပဌနာ ပ၏။

၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါ၌ေရာက်ေသာ အမအရာတိ့သည် ဧဝံေဂလိတရားကိ

မြမစ်တားသည်သာမက၊ ပစ ရာြဖစ်သည်ဟ သင်တိ့ သိေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၁၃

ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ခရစ်ေတာ်ေကာင့် ငါခံရေသာ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းအမအရာသည်၊

နန်းေတာ်၌ အ ှံ ့ အြပားထင် ှ ားသည်သာမက၊ ခပ်သိမ်းေသာအရပ်၌ ထင် ှ ား၏။ ၁၄

သခင်ဘရား၌ ညီအစ်ကိအများတိ့သည် ငါခံရေသာ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းေကာင့်

ယံမှားေသာစိတ် ှ င့် ကင်းလွတ်၍ ေကာက် ွံ ့ြခင်း မ ှ ိဘဲ၊ တ်ကပတ်တရားေတာ် ကိ

သာ၍ ေဟာေြပာဝ့ံ က၏။ ၁၅ လအချို ့တိ့သည် ြငူစရန်ေတွခ့ျင်ေသာသေဘာ ှ င့်

ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ေဟာေြပာက၏။ အချို တိ့့ သည် ေစတနာစိတ် ှ င့် ေဟာေြပာက၏။

၁၆ ငါသည် ဧဝံေဂလိတရားကိ ေထာက်မဘိ့ရာ ခန့်ထားေသာသြဖစ်ေကာင်းကိ

ဤသတိ့သည်သိ၍ ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ ေမတာစိတ် ှ င့် ေဟာေြပာက၏။ ၁၇

ထိသတိ့သည် ကည်ြဖူေသာစိတ်မ ှ ိ ၊ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ငါခံရသည်တွင် သာ၍

ဆင်းရဲေစမည်ဟအ ကံ ှ ိ၍၊ ရန်ေတွခ့ျင်ေသာစိတ် ှ င့် ေဟာေြပာက၏။ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍

အဘယ်သိ့နည်း၊ လ ို ့ဝှက်၍ ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ၊ သစာ ှ ိ၍ ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ၊

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် ေဟာေြပာသည်ြဖစ်ေစ၊ ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ

ေဟာေြပာြခင်း ှ ိ၏။ ထိအေကာင်း ေကာင့် ငါသည်ယခဝမ်းေြမာက်၏။ ေနာင်၌လည်း

ဝမ်းေြမာက်လိမ့်မည်။ ၁၉ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ငါသည်အလင်း ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ ၊

ရဲရင့် ြခင်း ှ င့် ြပည့် စံ၍ အသက် ှ င်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေသသည်ြဖစ်ေစ၊ ငါ့ကိယ်ခ ာ၌

ခရစ်ေတာ်သည် အစဥ်မြပတ် ဂဏ်အသေရထင် ှ ား ေတာ်မသက့ဲသိ၊့ ၂၀

ယခပင်ထင် ှ ားေတာ်မမည်ဟ ငါေြမာ်လင့်အား ကီး၍ ေတာင့်တသည် ှ င့်အညီ

သင်တိ့ဆေတာင်းသြဖင့် ၎င်း၊ ေယ ခရစ်၏ ဝိညာဥ်ေတာ်မစသြဖင့် ၎င်း၊

ဤအေကာင်းအရာသည် ငါ့ကိကယ်တင်ေသာ အေကာင်းအရာြဖစ် မည်ဟ ငါသိ၏။ ၂၁

အသက် ှ င်သည်အရာမှာ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၏။ ေသလင်မကား၊ သာ၍အကျိုး ှ ိ၏။

၂၂ ဤကိယ်ခ ာ၌ ငါသည်အသက် ှ င်လ င်၊ ငါ ပေသာအမ၏ အကျိုးကား

ထိသိ့ေသာအကျိုးြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း အဘယ်အကျိုးကိ ေ ွးယရမည်ဟ ငါမသိ။ ၂၃

ထိအကျိုး ှ စ်ပါး၏အကား၌ ငါသည်ယခ ကျဥ်းေြမာင်းစွာ ေနရ၏။ စေတ့၍

ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ေန ြခင်းငှါ ေတာင့်တလိချင်ေသာ စိတ် ှ ိ၏။ သာ၍ အလွန်

ထးြမတ်ေသာအကျိုးြဖစ်၏။ ၂၄ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ခ ာ၌ ေနရလ င် သင်တိ့၌ သာ၍

အကျိုး ှ ိလိမ့်မည်။ ၂၅ ထိသိ့ ှ ိလိမ့်မည်ဟ ယံမှားြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်သည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါတဖန်ေရာက်လာေသာ အားြဖင့် ၊ သင်တိ့သည် ေယ ခရစ်ကိအမီှ ပ၍

ငါ့အတွက်ေကာင့် သာ၍ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ၂၆ သင်တိ့သည်

ယံကည်ြခင်း၌ တိးပွားဝမ်းေြမာက်မည်အေကာင်း၊ ငါသည်ကိယ်ခ ာ၌ေန၍

သင်တိ့ ှ ိသမ ှ င့် ေပါင်းေဘာ်ရမည်ဟ ငါသိ၏။ ၂၇ သင်တိ့သည် ရန်သများေကာင့်

အလ င်း မေကာက် ွံ မ့တန်လပ်ဘဲ၊ တပါးတည်းေသာ စိတ်ဝိညာဥ်၌ တည်၍၊

ဧဝံေဂလိတရား ှ င့် ဆိင်ေသာ ယံကည်ြခင်းအဘိ့အလိငှါ တညီတ ွတ်တည်း

ကိးစားအား ထတ်ကသည် အေကာင်းအရာကိ၊ ငါေရာက်လ င် သင်တိ့ ှ င့်

မျက်ေမှာက်ေတွသ့ည်ြဖစ်ေစ၊ ကွာလျက်ေနသည် ြဖစ်ေစ၊ ငါ ကားသိရပါမည်အေကာင်း၊

ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရား ှ င့် အထိက်အေလျာက် ဝတ် ကီး ဝတ်ငယ်များကိ

ပ၍သာေနကေလာ့။ ၂၈ ထိသိ့ရန်သများေကာင့် အလ င်းမေကာက် ွံ ့မတန်လပ်ေသာ

အေကာင်းအရာသည်၊ သတိ့၌ ပျက်စီး ြခင်း၏ နိမိတ်လကဏာြဖစ်၏။ ၂၉

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် အထက်ကြမင်သည်အတိင်း၊ ယခလည်း

ကားသည်အတိင်း ငါခံရေသာ တိက်လှန်ြခင်းကိ ခံရသည်နည်းတ၊ သင်တိ့သည်

ခံရကသည်ြဖစ်၍၊ ခရစ်ေတာ်ကိ ယံကည်ြခင်းအခွင့် မှတပါး၊ ခရစ်ေတာ်အတွက်ေကာင့်

ဆင်းရဲခံရြခင်းအခွင့် ကိ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ရက၏။

၂ ထိေကာင့် ခရစ်ေတာ်၌သက်သာြခင်း၊ ေမတာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ချမ်းသာြခင်း၊

ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် မိဿ ဟာယဖဲွ ့ြခင်း၊ သနားစံမက်ြခင်းတည်းဟေသာအရာ

တစံတခ ှ ိလ င်၊ ၂ သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ် က၍၊ စိတ်မကဲွြပားဘဲ

တလံးတဝတည်း ကံစည်ြခင်း ှ င့်တကွ၊ သေဘာ တညီတ ွတ်တည်း ှ ိေသာအားြဖင့် ၊

ငါဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်းကိ စံလင်ေစကေလာ့။ ၃ ရန်ေတွလိ့ေသာစိတ်၊ အချည်း ှ ီး

ေကျာ်ေစာကိတိကိ တပ်မက်ေသာစိတ် ှ ိ၍ အဘယ်အမကိ မ ပက ှ င့် ။ သတပါးသည်

ကိယ်ထက်သာ၍ ေကာင်းြမတ်သည်ဟ ှ ိမ့်ချေသာ စိတ် ှ ိ၍ တေယာက်ကိတေယာက်

ထင်မှတ် ကေလာ့။ ၄ ကိယ်အမအရာကိသာ မ မမှတ်ဘဲ၊ သအ့မအရာကိ

အချင်းချင်း မှတ် ကေလာ့။ ၅ ေယ ခရစ်၌ ှ ိေသာ ထိစိတ်သေဘာကိ

သင်တိ့၌လည်း ှ ိေစကေလာ့။ ၆ ထိသခင်သည် ဘရားသခင်၏ သဏာန်ေတာ် ှ င့်

ြပည့် စံေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ဘရားသခင် ှ င့် ပိင်ေသာအမကိ လယြခင်းအမဟ၍

မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊ ၇ မိမိအသေရကိစွန့်၍ အေစခံကန်၏သဏာန်ကိ ယေဆာင်လျက်၊

လက့ဲသိ့ေသာအြဖစ်၌ ဘွားြမင်ြခင်းကိ ခံေတာ်မ၏။ ၈ ထိသိ့ လ၏ဂဏ်အဂ ါလကဏာ ှ င့်

ြပည့် စံလျက်၊ အေသခံြခင်းသာမဟတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံြခင်းတိင်ေအာင်

အေစကန်ခံ၍ ကိယ်ကိကိယ် ှ ိမ့်ချေတာ်မ၏။ ၉ ထိ့ေကာင့် ဘရားသခင်သည်

ကိယ်ေတာ်ကိအလွန်ချီးေြမာက်၍ ဘဲွန့ာမတကာတိ့ထက် ကီးြမတ် ေသာ

ဘဲွန့ာမကိ ေပးသနားေတာ်မ၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်သတဝါ၊

ေြမ ကီးသတဝါ၊ ေြမ ကီးေအာက်၌ ှ ိေသာ သတဝါ တည်းဟေသာ ခပ်သိမ်းေသာ

သတဝါတိ့သည် ေယ ၏ဘဲွန့ာမေတာ်ကိ ဒးေထာက်၍၊ ၁၁ ေယ ခရစ်သည်

သခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏ဟ တ် ှ င့် ဝန်ခံသြဖင့် ၊ ခမည်းေတာ်ဘရား၏ ဘန်းအသေရ

ေတာ်ကိ ထင် ှ ားေစကမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍ ငါ့ချစ်သတိ၊့

သင်တိ့သည် ငါ့မျက်ေမှာက်၌ နားေထာင်သည်သာမက၊ မျက်ကွယ်၌လည်း

အစဥ်နားေထာင် ကသည် ှ င့်အညီ၊ ေကာက် ွံ တ့န်လပ်ေသာစိတ် ှ င့် ၊ ကိယ်ကိ

ကယ်တင်ြခင်းငှါ ကိယ်တိင် ကိးစားအားထတ်ကေလာ့။ ၁၃ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည် အလိ ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အကျင့်ကျင့် ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့အထဲ၌

ေစတနာေတာ်အားြဖင့် ပြပင်ေတာ်မေသာသကား ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၁၄သင်တိ့သည်

ပေလသမ တိ့၌ ြမည်တမ်းြခင်း၊ ြငင်းခံြခင်းမ ှ ိဘဲ ပကေလာ့။ ၁၅ သိ့ ပလ င်

အြပစ်တင်ခွင့် မ ှ ိ ၊ အဘယ်သကိမ မြပစ်မှားဘဲေန၍၊ ၁၆ မေြဖာင့် မမှန်

ေဖာက်ြပန်ေသာလမျိုးအထဲ၌အဘယ်အြပစ်မ မပါေသာဘရားသခင်၏သားြဖစ် က

လိမ့်မည်။ အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ တ်ကပတ် တရားေတာ်ကိ ြပသ၍၊

စကဝဠာ၌ ေန၊ လ၊ ကယ် နကတ်က့ဲသိ့ ထိလမျိုးအထဲ၌ ထွန်းလင်း က၏။
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သိ့ ပလ င် ငါသည် အကျိုးမ ှ ိဘဲလျက် ေြပးသည်မဟတ်၊ အကျိုး မ ှ ိဘဲလျက်

ကိးစားအားထတ်သည်မဟတ်ေကာင်းကိ ငါေထာက်၍ ခရစ်ေတာ်၏ေနရ့က်၌

ဝါ ကားဝမ်းေြမာက် ြခင်း ှ ိလိမ့်မည်။ ၁၇ ထိမ မက၊ သင်တိ့၏ယံကည်ြခင်းကိ တင်လ

ပေဇာ်ေသာ ယဇ်အေပ မှာ ငါ့ကိေလာင်းေသာ်လည်း ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။

သင်တိ့ ှ ိသမ ှ င့်အတ ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ၁၈ ထိနည်းတ သင်တိ့သည်လည်း

ဝမ်းေြမာက်ကေလာ့။ ငါ ှ င့်အတ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၉

သင်တိ့အေကာင်းအရာများကိ ငါသိ၍ စိတ်သက်သာြခင်းငှါ၊ တိေမာေသကိ သင်တိ့ ှ ိရသိ့

များ မကာ ေစလတ်မည်အေကာင်း၊ သခင်ေယ ခရစ်၌ ငါမီှဝဲြခင်း ှ ိ၏။ ၂၀

အေကာင်းမကား၊ ထိသသည် သင်တိ့အကျိုးကိ ကည့် ချင်ေသာ ေစတနာစိတ် ှ ိသက့ဲသိ့

စိတ်သေဘာတ ေသာ သတေယာက်မ ငါတိ့၌မ ှ ိ။ ၂၁ လခပ်သိမ်းတိ့သည်

ေယ ခရစ်၏အကျိုးကိ မ ှ ာ၊ ကိယ်အကျိုးကိသာ ှ ာ က၏။ ၂၂ သိ့ေသာ်လည်း

သားသည်အဘ ှ င့်အတ ေဆာင် ွက်သက့ဲသိ၊့ သသည်ငါ ှ င့်အတ ဧဝံေဂလိတရားအမကိ

အမှန်ေဆာင် ွက်သည်ဟ သြပေသာသက်ေသကိ သင်တိ့ သိ က၏။ ၂၃ ထိေကာင့်

ငါ၌အဘယ်သိ့ြဖစ်မည်ဟ ငါသိ ေသာအခါ၊ သကိ့ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ချက်ြခင်းေစလတ်မည်

ဟ ကံစည်ေြမာ်လင့်လျက် ငါေန၏။ ၂၄ ထိမ မက၊ ငါ့ကိယ်တိင် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

များမကာလာမည်ဟ သခင်ဘရားအားြဖင့် ယံမှတ်စဲွ လမ်းေသာစိတ် ှ ိ၏။ ၂၅

သိ့ေသာ်လည်း ေဆာင် ွက်ြခင်း၊ စစ်တိက်ြခင်းအမ၌ ငါ၏အေပါင်းအေဘာ်၊

ငါ့ကိ ပစေသာ သတည်း ဟေသာ သင်တိ့တမန်၊ ငါ့ညီ ဧပေြဖာဒိတ်ကိ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

ယခေစလတ်သင့်သည်ဟ ငါထင်မှတ်၏။ ၂၆အေကာင်းမကား၊ သသည် နာေကာင်းကိ

သင်တိ့ ကားသိေသာေကာင့် ၊ သသည် သင်တိ့အေပါင်းကိ လွမ်းဆွတ်၍

စိတ်မသာလျက်ေန၏။ ၂၇ သသည် ေသလေအာင် နာသည်မှန်၏။ ထိအခါ

ဘရားသခင်သည် သကိ့ သနားေတာ်မ၏။ သကိ့သာ သနားေတာ်မသည်မဟတ်။ ငါ့၌

ဝမ်းနည်းြခင်းအဆင့်ဆင့် အထပ်ထပ်မ ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ငါ့ကိလည်း သနားေတာ်မ၏။ ၂၈

ထိေကာင့် သင်တိ့သည် သကိ့တဖန် ေတွ့ြမင်၍ ဝမ်းေြမာက်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါသည်လည်း

သက်သာ ြခင်းငှါ၎င်း၊ သကိ့ သာ၍ ကိးစားသည် ှ င့် ငါေစလတ်၏။ ၂၉ သိ့ြဖစ်၍

သခင်ဘရားကိ ေထာက်လျက်၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် သကိ့လက်ခံ ကေလာ့။ ထိသိ့

ေသာသတိ့ကိ ိေသေလးြမတ်ကေလာ့။ ၃၀အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ပစ၍

မြပည့် စံေသးေသာဝတ်ကိ သသည် ြပည့် စံြခင်းငှါ၊ ကိယ်အသက်ကိ စွန့်စား၍

ခရစ်ေတာ်၏အမေကာင့် ေသြခင်းသိ့ ေရာက်လနီး ပီ။

၃ ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သခင်ဘရား၌

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အထပ် ထပ် ငါေရးလိက်ေသာ်လည်း ပင်ပန်းြခင်းမ ှ ိ။

သင်တိ့မကား လံ ခံြခင်း ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၂ ေခွးတိ့ကိေ ှ ာင် ကေလာ့။ မေကာင်းေသာ

အကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသတိ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ အေရဖျား လီှးြခင်းကိ ခံေယာင်ေဆာင်ေသာ

သတိ့ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၃ ငါတိ့သည် စိတ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်၍၊

ဇာတိ၌ကိးစားြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ ေယ ခရစ်၌သာ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ေသာသြဖစ်၍၊

မှန်ေသာအေရဖျား လီှးြခင်းကိ ခံေသာသြဖစ် က၏။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း ငါြဖစ်လ င်

ဇာတိ၌ကိးစားစရာအေကာင်း ှ ိ၏။ အြခားသမည်သည်ကား၊ ဇာတိ၌ ကိးစားစရာ

အေကာင်း ှ ိသည်ဟ ထင်လ င်၊ ငါမကား သာ၍ ှ ိ၏။ ၅ ငါသည် ှ စ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌

အေရဖျား လီှးြခင်းကိ ခံရ၏။ ဣသေရလအမျိုး၊ ဗယာမိန် အ ွယ် ြဖစ်၏။

ေဟဗဲလမှဆင်းသက်ေသာ ေဟဗဲလစစ်ြဖစ်၏။ တရားအားြဖင့် ဖာရိ ှ ဲြဖစ်၏။ ၆

စိတ်အား ကီးြခင်းကိ ေမးေသာ်၊ ငါသည် အသင်းေတာ်ကိ ှ င်းဆဲေသာသြဖစ်၏။

ပညတ်တရား အားြဖင့် ရေသာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ ေမးြပန်ေသာ်၊ ငါသည်

အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့် ကင်းလွတ်ေသာသြဖစ်၏။ ၇ သိ့ေသာ်လည်းငါ၏ အကျိုးစီးပွားကိ

ပစေသာ အရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ံ းေစေသာအရာက့ဲသိ့ ခရစ်ေတာ် ေကာင့်

ငါထင်မှတ်၏။ ၈ ထိမ မကငါ၏ သခင်ေယ ခရစ်ကိသိေသာ ပညာသည် ၉

အဘယ်မ ေလာက် ြမတ်သည်ကိ ေထာက်၍၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ၁၀

ံ းေစေသာအရာက့ဲသိ့ ငါထင်မှတ်၏။ ၁၁ ထိသခင်ေကာင့် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ

အ ံ းခံရ ပီ။ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေသာအခွင့် ကိ ငါရ ိင် ေကာင်းလ င်၊

ကိယ်ေတာ်သည် အေသခံေတာ်မသည်နည်းတ၊ ငါသည်လည်းအေသခံ၍

ထိသခင်ကိ၎င်း၊ ထေြမာက်ေတာ်မြခင်း၏ တန်ဖိးကိ၎င်း၊ ဆင်းရဲခံေတာ်မြခင်းကိ

ဆက်ဆံ၍ခံြခင်းကိ၎င်း၊ သိက မ်းြခင်းငှါ၊ ပညတ်တရားအားြဖင့် ရေသာ

ကိယ်ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိ မကိးစားဘဲ၊ ခရစ်ေတာ်ကိ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

ရေသာေြဖာင့် ြမတ်ြခင်းတည်းဟေသာ ယံကည်ြခင်းအတွက်ေကာင့်

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ ေြဖာင့် ြမတ်ြခင်းကိကိးစားသြဖင့် ၊ ခရစ်ေတာ်ကိ အြမတ်ရ၍

ထိသခင်၌ တည်ပါမည်အေကာင်း၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ မစင်က့ဲသိ့ ငါထင်မှတ်၏။

၁၂ ထိသိ့ဆိေသာ် အကျိုးကိခံရ ပီ၊ စံလင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရ ပီဟ ငါမဆိလိ၊

အကင်အကျိုးကိေပးြခင်းငှါ ခရစ်ေတာ်သည် ငါ့ကိ ကိင်ဘမ်းေတာ်မ၏။ ထိအကျိုးကိ

ကိင်မိြခင်းငှါ ငါေြပး၍ လိက်ေသး၏။ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါကိင်မိ ပီဟ ကိယ်ကိကိယ်

မထင်ေသာ်လည်း၊ ငါ ပေသာအမတခဟမကား၊ ေနာက် ကျေသာအရာတိ့ကိ မမှတ်ဘဲ၊

ေ ှ ့၌ ှ ိေသာအရာတိ့ကိ လှမ်းကမ်း၍၊ ၁၄ ေယ ခရစ်အားြဖင့်ဘရားသခင်သည်

အထက်အရပ်မှ ေခ ေတာ်မြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာဆကိ ရြခင်းငှါ၊ ပန်းတံးတိင်သိ့

ငါလိက်ေြပး၏။ ၁၅ ထိေကာင့် စံလင်ေသာသ ှ ိသမ တိ့သည် ဤသိ့ေသာသေဘာကိ

စဲွလမ်းရကမည်။ သင်တိ့သည် တစံတခေသာအရာ၌ သေဘာြခားနားလ င်၊ ထိအရာကိပင်

ဘရားသခင် ေဘာ်ြပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၆ သိ့မဟတ်ေသာ်လည်း၊ ယခမီှသမအတိင်း

တနည်းတည်းကျင့် ၍ တသေဘာတည်း ှ ိရ ကမည်။ ၁၇ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါကျင့်သည်နည်းတ

သင်တိ့သည် တညီတ ွတ်တည်း ကျင့် ကေလာ့။ ငါတိ့ေပးေသာ ပံသက်ေသ ှ င့်အညီ

ကျင့် ေသာသတိ့ကိလည်း မှတ် ကေလာ့။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊ အထက်အဖန်ဖန်

ငါေြပာ၍၊ ယခပင် မျက်ရည်ကျလျက် ှ င့် ေြပာသည်အတိင်း၊ ခရစ်ေတာ်၏

လက်ဝါးကပ်တိင်ကိ ရန်ဘက် ပ၍ ကျင့် ေသာသအများ ှ ိ က၏။ ၁၉ ထိသတိ့သည်

ပျက်စီးြခင်း၌ လမ်းဆံးတတ်က၏။ သတိ့၏ ဘရားမကား၊ မိမိတိ့ဝမ်းေပတည်း။ မိမိတိ့

ှ က်ေကာက်ဘွယ်ေသာ အကျင့် ၌သာ မိမိတိ့ဝါ ကား က၏။ ေလာကီအရာတိ့ကိသာ

စိတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ က၏။ ၂၀ ငါတိ့ကျင့် ေသာ အကျင့် မကား၊ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့်

စပ်ဆိင်လျက် ှ ိ၏။ ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င် သခင်ေယ ခရစ်သည် ေကာင်းကင်ဘံမှ

ကလာေတာ်မမည်ဟ ငါတိ့သည် ေြမာ်လင့်လျက်ေနက၏။ ၂၁ ထိသခင်သည်

ခပ်သိမ်းေသာအရာကိပင် မိမိ ေအာက်၌ ှ ိမ့်ချ ိင်ေတာ်မေသာ ပြပင်အားထတ်ြခင်း

အားြဖင့် ယတ်ည့ံေသာ ငါတိ့၏ ကိယ်ခ ာကိပင်၊ ဘန်းအသေရ ှ င့် ြပည့် စံေသာ

ကိယ်ခ ာေတာ်၏နည်းတ ြဖစ် ေစြခင်းငှါ အသစ်ြပင်ဆင်ေတာ်မလတ့ံ။

၄ ထိေကာင့် ငါဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်း၊ ငါ့ဦးရစ်သရဖတည်းဟေသာ၊

ငါချစ်၍ အလွန်လွမ်းေသာ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါဆိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း သခင်ဘရား၌

တည်ေနကေလာ့၊ ငါ့ချစ်သတိ။့ ၂ ဧေဝါဒိ ှ င့်သ ုတ်တိ့သည် သခင်ဘရား၌ သေဘာ

တညီတ ွတ်တည်း ြဖစ်ရကမည်အေကာင်းကိ ငါေတာင်းပန် ေသွးေဆာင်ပါ၏။ ၃အချင်း

ငါ့လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်စစ်၊ သင်တိ့ကိလည်း ငါေတာင်းပန်၏။ ငါ ှ င့်ကေလမင်မှစ၍

အသက်စာရင်းဝင်ေသာ အြခားေသာငါ၏လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်တိ့ ှ င့်အတ၊

ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာေြပာေသာအမ၌ ကညီ၍ ကိးစားအားထတ်ေသာ မိန်းမတိ့ကိ မစ

ေထာက်ပ့ံပါေလာ့။ ၄သခင်ဘရား၌ အစဥ်မြပတ် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ တဖန်

ငါဆိသည်ကား ဝမ်းေြမာက်ကေလာ့။ ၅ လအေပါင်းတိ့ေ ှ ့၌ သင်တိ့၏

ြဖည့် ှ င်းြခင်း သေဘာကိ ထင် ှ ားေစကေလာ့။ သခင်ဘရားသည် အနီးအပါး၌

ှ ိေတာ်မ၏။ ၆ အဘယ်အမကိမ စိးရိမ်ြခင်းမ ှ ိဘဲ အရာရာ၌ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ချီးမွမ်းြခင်း ှ င့်တကွ ဆေတာင်းပဌနာ ပေသာအားြဖင့် ၊ သင်တိ့ေတာင်း

ပန်လိေသာအရာများတိ့ကိ ဘရားသခင်အား ကားေလာက်ကေလာ့။ ၇ ထိသိ့ ပလ င်

အဘယ်သမ ကံ၍ မမီှ ိင်ေသာ ဘရားသခင်၏ ငိမ်သက်ြခင်းသည် ေယ ခရစ်အားြဖင့်

သင်တိ့၏စိတ် ှ လံးတိ့ကိ ေစာင့် မလိမ့်မည်။ ၈ ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ သမာတရား ှ င့် ဆိင်ေသာအကျင့် ၊ ေလျာက်ပတ်ေသာ အကျင့် ၊

ေြဖာင့် မတ်ေသာအကျင့် ၊ စင် ကယ်ေသာအကျင့် ၊ သတပါး ှ စ်သက်ဘွယ်ေသာအကျင့် ၊

ချီးမွမ်းဘွယ်ေသာအကျင့် ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ပါရမီတပါးပါး၊ ေကာင်းေသာ

သိတင်းတပါးပါး ှ င့် ဆိင်ေသာအကျင့် တိ့ကိ၎င်း၊ ှ လံးသွင်း ကေလာ့။ ၉သင်တိ့သည်
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အထက်ကသင်ယ၍ ငါ၌ကားြမင် ခ့ဲ ပီးသမ တိ့ကိ ကျင့် ကေလာ့။ ထိသိ့ကျင့်လ င်၊

ငိမ်သက် ြခင်း၏ အ ှ င်ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၀

ယခ၌လည်း သင်တိ့သည် ငါ့ကိ ကည့် ပစချင်ေသာ ေစတနာစိတ် ှ င့်

ြပည့် စံြပန်သည်ြဖစ်၍၊ ငါသည် သခင်ဘရား၌ အလွန်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။

ထိေစတနာစိတ်သည် အထက်က ှ ိေသာ်လည်း ပစရေသာအခွင့် မ ှ ိ ပီ။ ၁၁

ထိသိ့ငါဆိေသာ်၊ ကိယ်တိင်ဆင်းရဲြခင်းကိ ရည်မှတ်၍ ဆိသည်မဟတ်။ အေကာင်းမကား၊

ငါသည် ေတွ့ ကံသမ ေသာ အြခင်းအရာတိ့၌ ေရာင့် ရဲေသာစိတ် ှ ိအ့ံေသာငှါ သင်မိ ပီ။ ၁၂

တ်ချြခင်းကိ၎င်း၊ ကယ်ဝြခင်းကိ၎င်း၊ ခံတတ်၏။ ဝစွာစားြခင်း၊ မွတ်သိပ်ြခင်း၊

စည်းစိမ် ှ ိ ြခင်း၊ ဆင်းရဲ ြခင်းတိ့ကိ ခံရအ့ံေသာငှါ၊ အရပ်ရပ်တိ့တွင် အရာရာ၌ သင်မိ ပီ။ ၁၃

ငါ့ကိ ခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံေစေတာ်မေသာ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာအမတိ့ကိ

ငါတတ်စွမ်း ိင်၏။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း ဆင်းရဲဒကကိငါ ခံရစဥ်အခါ၊ သင်တိ့သည်

ငါ ှ င့်ဆက်ဆံေသာအားြဖင့် ေကာင်းမွန်စွာ ပက ပီ။ ၁၅ အချင်းဖိလိပိ မိသ့ားတိ၊့

ဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာစ ပ၍၊ မာေကေဒါနိြပည်မှ ငါထွက်ဆဲ ှ ိေသာအခါ အလလြခင်း၊

အလခံြခင်းအမ၌၊ သင်တိ့မှတပါး အဘယ်အသင်းေတာ်မ ငါ ှ င့် မဆက်ဆံက။ ၁၆

သက်သာေလာနိတ် မိ ့၌ ငါ ှ ိစဥ်ပင်၊ ငါလိေသာအရာကိ သင်တိ့သည် ှ စ် ကိမ်တိင်ေအာင်

ေပးလိက် က၏။ ၁၇ ထိသိ့ငါဆိေသာ်၊ အလကိ ှ ာသည်မဟတ်၊ သင်တိ့၌

ကယ်ဝေသာအကျိုးကိ ှ ာ၏။ ၁၈ ယခအခါ အရာရာ၌ငါရတတ်၏။ ဥစာကယ်ဝ၏။

ေမး ကိင်ေသာအနံ့ ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ ဘရားသခင် ှ စ်သက်အားရေတာ်မေသာ

ယဇ်တည်းဟေသာ သင်တိ့ ေပးလိက်ေသာအရာတိ့ကိ ဧပေြဖာဒိတ်လက်မှ ငါခံရ

သည်ြဖစ်၍ ကယ်ဝလျက် ှ ိ၏။ ၁၉ ငါ၏ဘရားသခင်သည် ဘန်းအာ ေဘာ်၌

စံပယ်ေတာ်မေသာ စည်းစိမ် ှ ိသည်အတိင်း၊ သင်တိ့အလိ ှ ိသမ တိ့ကိ ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ြပည့် စံေစေတာ်မလိမ့် မည်။ ၂၀ ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင်သည်

ကမာအဆက်ဆက် ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၂၁

ေယ ခရစ်၌ ှ ိေသာ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့ကိ တ်ဆက်ကေလာ့။ ၂၂ ငါ ှ င့်အတ ှ ိေသာ

ညီအစ်ကိမှစ၍ သန့် ှ င်းေသာ သအေပါင်းတိ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။

ကဲသာဘရင်၏ နန်းေတာ်၌ေနေသာ သန့် ှ င်းသတိ့သည် အထးသြဖင့် တ်ဆက်က၏။

၂၃ ငါတိသ့ခင်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့အေပါင်း၌ ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်အားြဖင့် ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ

ငါေပါလ ှ င့် ငါညီတိေမာ ေသသည်၊ ၂ ေကာေလာသဲ မိ ့၌ေနေသာ

သန့် ှ င်းသတည်းဟေသာ၊ ခရစ်ေတာ်ကိ ယံကည်ေသာညီအစ်ကိတိ့ကိ ကားလိက်ပါ၏။

သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင်အထံေတာ်က

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၃ သင်တိ့သည်

ေယ ခရစ်ကိယံကည်၍၊ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့ကိ ချစ် ကသည်ဟ ငါတိ့သည်

ကားသြဖင့် ၎င်း၊ ၄သမာတရားတည်းဟေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိ သင်တိ့သည်အထက်က

ကားသိကသည် အတိင်း၊ သင်တိ့ အဘိ့ေကာင်းကင်ဘံ၌ သိထားေသာ ေြမာ်လင့် ရာကိ

ေထာက်သြဖင့် ၎င်း၊ သင်တိ့အဘိ့ အစဥ်မြပတ် ဆေတာင်း၍၊ ၅ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏

ခမည်းေတာ်တည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း က၏။ ၆

ထိတရားသည် ေလာကီ ိင်ငံတေ ှ ာက်လံးကိ ှ ံ ့ြပားသည် ှ င့်အညီ၊ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

ေရာက်ခ့ဲ ပီ။ သင်တိ့၌ အသီးသီးြခင်း၊ တိးပွါးြခင်းကိ ပသည်နည်းတ အရပ်ရပ်၌ပင်

ပတတ်၏။ ၇သင်တိ့အမကိ ေစာင့် ၍၊ ခရစ်ေတာ်ထံ၌ သစာ ှ ိေသာ ဆရာတည်းဟေသာ

ငါတိ့ချစ်ေသာ ကန်ချင်း ဧပြဖသည် သင်တိ့ကိ သွန်သင်သည်အတိင်း သင်တိ့သည်

ကား၍၊ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ မှန်ကန် စွာ ဝန်ခံေသာေနမှ့စ၍

ထိသိ့ေသာအကျိုး ှ ိ၏။ ၈ သင်တိ့၌ ှ ိေသာ ဝိညာဥ်ပကတိေမတာကိ ဧပြဖသည်

ငါတိ့အားြပခ့ဲ ပီ။ ၉ ထိ့ေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ကားရသည်ေနမှ့စ၍၊ သင်တိ့အဘိ့ အလိငှါ

အစဥ်မြပတ်ဆေတာင်း ပဌနာ ပလျက် ေနက၏။ ၁၀ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊

သင်တိ့သည် ေကာင်းေသာ အကျင့်အမျိုးမျိုးတည်း ဟေသာ အသီးကိသီးြခင်း၊

ဘရားသခင်ကိသိေသာ ဥာဏ်တိးပွါးြခင်း ှ ိသြဖင့် ၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့် အရာရာ၌

သည်းခံြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ြခင်းအလိငှါ၊ ဘန်း ကီးေသာ တန်ခိးေတာ်အတိင်း ခွန်အား ှ င့်

ြပည့်စံသြဖင့် ၎င်း၊ ၁၁ ခမည်းေတာ်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက်၊ သခင်ဘရား ှ င့်

ထိက်ေလျာက်စွာ ကျင့် ၍ အရာရာ၌ ှ စ်သက်ေတာ်မေစြခင်းငှါ၊ ပညာအမျိုးမျိုး၊

ဓမဥာဏ်အမျိုးမျိုးအားြဖင့် အလိေတာ်ကိ အကန်အစင်နားလည်ပါမည်အေကာင်း

ဆေတာင်းပဌနာ ပ၏။ ၁၂ အလင်း၌ေနေသာ သန့် ှ င်းသတိ့၏ အေမွကိ ငါတိ့သည်

ဆက်ဆံဝင်စားထိက်မည်အေကာင်း ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၁၃ ေမှာင်မိက်တန်ခိးမှလည်း

ငါတိ့ကိ တ်၍၊ ချစ်ေတာ်မေသာ သားေတာ်၏ ိင်ငံထဲသိ့ သွင်းေတာ်မ၏။ ၁၄

ထိသားေတာ်၏ အေသွးအားြဖင့် အြပစ်လတ်ေတာ်မြခင်းတည်းဟေသာ

ေ ွး တ်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇး ကိ ငါတိ့သည် ခံရက၏။ ၁၅ ထိသားေတာ်သည်

မျက်ြမင်မရေသာ ဘရားသခင်၏ ပံသ ာန်ေတာ်ြဖစ်၏။ ေဝေနယျသတဝါ

အေပါင်းတိ့တွင်လည်း သားဦးြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၆အေကာင်းမကား၊ ထိသားေတာ်သည်

ေကာင်းကင်ေပ ၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိသမ ေသာ ပအရာ၊ အ ပ အရာ၊ ရာဇပလင်ြဖစ်ေစ၊

အစိးရြခင်းတန်ခိးြဖစ်ေစ၊ အထွဋ်အြမတ်ြဖစ်ေစ၊ အာဏာစက်ြဖစ်ေစ၊ ခပ်သိမ်း

ေသာအရာတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ထိသခင်အားြဖင့် ၎င်း၊ ထိသခင်အဘိ့ အလိငှါ၎င်း၊

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ သည် ဖန်ဆင်းလျက်ြဖစ် က၏။ ၁၇ သားေတာ်သည်လည်း

ခပ်သိမ်းေသာအရာ မြဖစ်မီှ ြဖစ်ေတာ်မ၍ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်

တန်ခိးေတာ်အားြဖင့်သာ တည်က၏။ ၁၈ အသင်းေတာ်တည်းဟေသာ ကိယ်၏ဦးေခါင်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ အရာရာ၌ ထးြမတ်ြခင်းငှါ မလအရင်း ြဖစ်၍၊ ေသေသာသတိ့တွင်

သားဦးြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၉အေကာင်းမကား၊ ခပ်သိမ်းေသာြပည့်စံြခင်းကိ သားေတာ်၌

ကျိန်းဝပ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂၀ လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ သွန်းေသာအေသွးေတာ်အားြဖင့်

ရန်ကိ ငိမ်းေစ၍၊ ေကာင်းကင်အရာြဖစ်ေစ၊ ေြမ ကီးအရာြဖစ်ေစ၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ

သားေတာ်အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ င့် မိဿဟာယဖဲွေ့စ ြခင်းငှါ၎င်း အလိ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂၁

အထက်ကဘရားသခင် ှ င့် ကွာ ှ င်း၍၊ ဆိးညစ်ေသာအကျင့် ကိ ကျင့်သြဖင့် စိတ် ှ လံး၌

ရန်သြဖစ်ေသာ သင်တိ့ကိ၊ ကိယ်ခ ေတာ်၌ အေသခံေတာ်မေသာ အားြဖင့် ၊

ယခမိဿဟာယဖဲွေ့စေတာ်မ၏။ ၂၂ အေကာင်းမကား၊ ေကာင်းကင်ေအာက်၌

ှ ိသမ ေသာ ေဝေနယျသတဝါတိ့အား ေဟာေြပာသြဖင့် ၊ သင်တိ့သည်

ကိယ်တိင် ကားရ ပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏ ေြမာ်လင့် ြခင်းမှ မေ ွေ့လျာ့ဘဲ၊

၂၃ တိက်ြမစ်ကျြခင်း၊ တည်ကည်ြခင်း ှ င့်တကွ မဲြမံစွာယံကည်ကလင်၊

သန့် ှ င်းစင် ကယ်လျက် အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့် ကင်းလွတ်လျက် ှ ိေသာ သင်တိ့ကိ

ေ ှ ေ့တာ်၌ ဆက်သမည်အေကာင်းတည်း။ ၂၄ ငါေပါလသည် ထိတရားကိ

ေဟာေသာဆရာြဖစ်သည် ှ င့် သင်တိ့အဘိ့အလိငှါ ဆင်းရဲခံြခင်း၌ ယခ ဝမ်းေြမာက်၍၊

ခရစ်ေတာ်၏ဆင်းရဲဒကအကင်းအကျန်ကိ အသင်းေတာ်တည်းဟေသာ ကိယ်ေတာ်အဘိ့

အလိငှါ ငါ့ကိယ်ခ ာ၌ ြပည့် စံေစ၏။ ၂၅ သင်တိ့အကျိုးကိ ေထာက်၍၊

ငါအား အပ်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ သာသနာေတာ် ှ င့်အညီ၊ ငါသည်

အသင်းေတာ်၌ ဓမဆရာ၏ အြဖစ်သိ့ေရာက်ရ ပီ၊ ၂၆ ေ ှ းကပ်ကာလပတ်လံး

ဝှက်ထားလျက် ှ ိေသာ်လည်း၊ ယခတွင် သန့် ှ င်းသတိ့အား ေဘာ်ြပေသာ

နက်နဲရာတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ အကန်အစင်

ေဟာေြပာေစြခင်းငှါ။ (aiōn g165) ၂၇ တပါးအမျိုးသားတိ့တွင်

ဤနက်နဲေသာအရာ ှ င့် ဆိင်ေသာ မဟာစည်းစိမ်ကား၊ အဘယ်မ ေလာက် ကီးသည်ကိ

သန့် ှ င်းသတိ့သည် သိေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင် အလိ ှ ိေတာ်မ၏။ ထိစည်းစိမ်ကား၊

ဘန်းအသေရကိ ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းတည်းဟေသာ သင်တိ့အထဲ၌

တည်ေတာ်မေသာ ခရစ်ေတာ်ေပတည်း။ ၂၈ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် လတိင်းစံလင်ြခင်းသိ့

ေရာက်၍ လခပ်သိမ်းတိ့ကိ ဆက်သအ့ံေသာငှါ၊ ငါတိ့သည် လခပ်သိမ်းတိ့ကိ

သတိေပး၍ ပညာအမျိုးမျိုး ှ င့် ဆံးမသွန်သင်လျက် ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ

ေဟာေြပာက၏။ ၂၉ ထိသိ့အလိငှါ ငါသည် အမေဆာင် ွက်၍၊ ငါ၌ တန်ခိးေတာ်

ပြပင်အားထတ်ေတာ်မသည်အတိင်း ကိးစားအားထတ်ေလ့ ှ ိ၏။

၂ သင်တိ့ ှ င့် ေလာဒိကိ မိသ့ မိသ့ားတိ့မှစ၍၊ ငါ့မျက် ှ ာကိ မြမင်ဘးေသာသ

ှ ိသမ တိ့သည်။ ၂ ေမတာချင်းထံးဖဲွ ့၍၊ ခမည်းေတာ်ဘရား ှ င့် ခရစ်ေတာ်၏

နက်နဲေသာအရာကိ နားလည် ိင်ေသာ ဝိစိကိစာ ှ င့် ကင်းစင်ေသာ

ဥာဏ်၏စည်းစိမ်အေပါင်း ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ စိတ် ှ လံးသက်သာေစမည်အေကာင်း

အဘယ်မ ေလာက် ကီးေသာ တိက်လှန်ြခင်းကိ ငါခံရသည်ဟ သင်တိ့သိေစြခင်းငှါ

ငါအလိ ှ ိ၏။ ၃ ထိနက်နဲေသာအရာ၌ ပညာဘ ာ၊ ဥာဏ်ဘ ာ ှ ိသမ တိ့သည်

ဝှက်ထားလျက် ှ ိ က၏။ ၄ အဘယ်မည်ေသာသမ ြဖားေယာင်းေသာစကားအားြဖင့်

သင်တိ့ကိ မလှည့်ြဖားေစြခင်းငှါ၊ ဤ စကားကိ ငါေြပာဆိ၏။ ၅ ငါသည် ကိယ်ခ ာအားြဖင့်

သင်တိ့ ှ င့် ကွာ၍ ေနေသာ်လည်း၊ စိတ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

သင်တိ့သည် ေလျာက်ပတ်စွာ စီရင် ပြပင်တတ်သည်ကိ၎င်း၊ ခရစ်ေတာ်၌

ခိင်ခ့ံစွာ ယံကည်သည် ကိ၎င်း ြမင်လ င် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ၆ ထိ့ေကာင့်

သင်တိ့သည် သခင်ေယ ခရစ်ကိ ခံယ ပီးသည်ြဖစ်၍၊ ထိသခင်၌ စိက်ပျိုးြခင်း၊

တည်ေဆာက်ြခင်း ှ ိလျက်၊ နည်းဥပေဒသကိ ခံ ပီးသည်အတိင်း ယံ ကည်ြခင်း၌

မဲြမံစွာစဲွလမ်းလျက်၊ ၇ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်း ှ င့်တကွ ယံကည်ြခင်း

တိးပွါးြပည့် စံလျက်၊ ထိသခင်၌ ကျင်လည်ကေလာ့။ ၈ ခရစ်ေတာ်၏တရားကိ မလိက်၊

လအဆက်ဆက်ခံေသာ နည်းဥပေဒသ ှ င့် ေလာကီတရား ကိ လိက်၍၊ ေလာကီပညာ ှ င့်

အချည်း ှ ီးေသာပရိယာယ်အားြဖင့် သင်တိ့ကိ အဘယ်သမ မလယမဖျက်ဆီး ေစြခင်းငှါ

သတိ ပကေလာ့။ ၉ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ ဇာတိအြဖစ်ေတာ်၏

ြပည့် စံြခင်းအေပါင်းသည် ခရစ်ေတာ်၌ ကိယ်ထင် ှ ား၍ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ၏။ ၁၀

အထွဋ်အြမတ် အာဏာစက် ှ ိသမ ကိ အပ်စိးေတာ်မေသာ ထိသခင်၌ သင်တိ့သည်

စံလင်ြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၁ ခရစ်ေတာ်၏ အေရဖျားလီှးြခင်းအားြဖင့် ဇာတိ

ပကတိအြပစ်၏ ကိယ်ကိပယ် ှ င်း၍၊ လက်ြဖင့် မလပ် ေသာ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ

ထိသခင်၌ သင်တိ့သည် ခံကသည်ြဖစ်၍၊ ၁၂ ဗတိဇံအားြဖင့် ထိသခင် ှ င့်အတ

သဂဟ်ြခင်းကိ ခံ က၏။ ခရစ်ေတာ်ကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစ ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ ပြပင်အားထတ်ေတာ်မြခင်းကိ ယံကည်ေသာအားြဖင့် ၊ ဗတိဇံကိခံ၍

ထိသခင် ှ င့်အတ ထေြမာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၃ ဒစ ိက်အြပစ်၌၎င်း၊

ဇာတိပကတိ၏ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ မခံေသာအြဖစ်၌၎င်း ေသလျက် ှ ိေနေသာ

သင်တိ့ကိ ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ အသက် ှ င်ေစ၍၊ သင်တိ့ အြပစ် ှ ိသမ တိ့ကိ
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လတ်ေတာ်မ၏။ ၁၄ ငါတိ့ ှ င့်ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေသာ ဝိနည်းအထံးအဖဲွ ့ ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာလက်မှတ်ကိ ေချ၍၊ လက်ဝါး ကပ်တိင်မှာ ိက်ထားလျက်၊ ငါတိ့စပ်ကားထဲက

ပယ် ှ င်းေတာ်မ ပီ။ ၁၅ အထွဋ်အြမတ်၊ အာဏာစက်များကိ လယလင်၊ ထင် ှ ားစွာ

ထတ်ြပ၍လက်ဝါးကပ်တိင်ေတာ်အားြဖင့် ေအာင်ပဲွကိ ခံေတာ်မ ပီ။ ၁၆ ထိေကာင့်

စားေသာက်ြခင်းအမ၊ ပဲွေန၊့ လဆန်းေန၊့ ဥပသ်ေနတိ့့ကိ ေစာင့် ြခင်းအမတွင် သင်တိ့ကိ

အဘယ်သမ မစစ်ေကာမစီရင်ေစ ှ င့် ။ ၁၇ ထိအရာတိ့သည် ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ

အရာတိ့၏ အရိပ်ြဖစ်က၏။ ကိယ်မကား ခရစ်ေတာ်၏ ကိယ်ြဖစ်၏။ ၁၈ ဦးေခါင်းေတာ်ကိ

အမီှမ ပ၊ ဇာတိပကတိ၏ စိတ် ှ လံးအချည်း ှ ီးေထာင်လားလျက်၊ မိမိမသိမြမင်

ေသာအရာကိ စးစမ်းလျက်၊ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၌၎င်း၊ ေကာင်းကင်တမန်ကိ ကိးကွယ်ြခင်း၌၎င်း

ေမွေ့လျာ် ေသာသတစံတေယာက်မ သင်တိ့ဆကိ မလမယေစ ှ င့် ။ ၁၉ ဦးေခါင်းေတာ်မှ

တကိယ်လံးသည် အဆစ်အပိင်း အထံးအဖဲွမ့ျားအားြဖင့် ၊ အားြဖည့် ၍ ထံးဖဲွလ့ျက်၊

ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် ှ င့်အညီ ကီးပွါးတတ်၏။ ၂၀သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့်

အတေသ၍၊ ေလာကီတရား မှ စေတ့ကသည်မှန်လ င်၊ ၂၁ မတိ့ ှ င့် ၊ မြမည်း ှ င့် ၊

မကိင် ှ င့်ဟေသာ ပညတ်စကားကိ ေလာကီအသက် ှ င်ေသးသက့ဲသိ၊့ အဘယ် ေကာင့်

နားေထာင် ကသနည်း။ ၂၂ လတိ့၏ ပညတ်သဝါဒအတိင်း ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာ

ထိပညတ် ှ ိသမ တိ့သည် ပပ်ပျက်ေစြခင်း အေကာင်းြဖစ် က၏။ ၂၃ ထိသိ့ေသာ

ပညတ်တိ့သည် ကိယ်အသားကိ ဝေြပာစွာ ေကးေမွးြခင်း ှ င့် မဆိင်၊ ကိယ်အလိအေလျာက်

ကိးကွယ်ြခင်း၊ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊ ကိယ်ကာယကိ ှ ိပ်စက်ြခင်း ှ င့် ဆိင်၍၊

ပညာ ှ ိေယာင်ေဆာင်က၏။

၃ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း၊ သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ

ထေြမာက်ကသည်မှန်လ င်၊ ဘရား သခင်၏လက်ျာေတာ်ဘက်မှာ ခရစ်ေတာ်သည်

ထိင်ေန ေတာ်မရာအရပ်၌ ှ ိေသာ အထက်အရာတိ့ကိ ှ ာ ကာေလာ့။ ၂

ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေသာ အရာတိ့ကိ စဲွလမ်းေသာစိတ်မ ှ ိ က ှ င့် ။ အထက်အရာတိ့ကိသာ

စိတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၃ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ေသေသာသ ြဖစ်၍

သင်တိ့အသက်သည် ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ ဘရား သခင်၌ ဝှက်ထားလျက် ှ ိ၏။ ၄

ငါတိ့အသက်တည်းဟေသာ ခရစ်ေတာ်သည် ထင် ှ ားေတာ်မေသာအခါ၊ ငါတိ့သည်လည်း

ထိသခင် ှ င့် အတ ဘန်း ကီး၍ ထင် ှ ား ကလတ့ံ။ ၅ ထိေကာင့် မတရားေသာ

ေမထန်၌မီှဝဲြခင်း၊ ညစ် းစွာကျင့် ြခင်း၊ ကိေလသာပပန်ြခင်း၊ ဆိးညစ် ေသာတပ်မက်ြခင်း၊

ပ်တကိ ကိးကွယ်ြခင်းြဖစ်ေသာ ေလာဘလွန်ကျူးြခင်းတည်းဟေသာ၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

ှ ိေသာ သင်တိ့၏ ကိယ်အဂ ါတိ့ကိ ေသေစကေလာ့။ ၆ ထိအမများေကာင့် ဘရားသခင်၏

အမျက် ေတာ်သည် ြငင်းဆန်ေသာ သတိ့အေပ ၌ သင့် ေရာက် ေပ၏။ ၇ ထိသတိ့ ှ င့်

သင်တိ့သည်လည်း အထက်က ေပါင်းေဘာ်ေသာအခါ၊ ထိအမများ၌ ကျင်လည်က၏။ ၈

ယခမကား၊ ထိအမအလံးစံတိ့ကိ၎င်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ စိတ်ဆိးြခင်း၊ မနာလိြခင်း၊

သအ့သေရ ပျက်ေအာင် ေြပာဆိြခင်း၊ ညစ် းေသာ စကားကိ သံးြခင်းတိ့ကိ၎င်း၊

သင်တိ့ တ်မှ ပယ် ှ င်း ကေလာ့။ ၉ အချင်းချင်း မသာစကားကိ မေြပာမသံး က ှ င့် ။

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် လေဟာင်း၏ အကျင့် တိ့ ှ င့် လေဟာင်း၏ ကိယ်ကိ

ခ န်ပယ်၍၊ ၁၀ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာသ၏ ပံသ ာန် ှ င့်အညီ၊ မှန်ေသာပညာအားြဖင့်

အသစ် ပြပင်ေသာ လသစ်ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင်ေသာသ ြဖစ်က၏။ ၁၁

ထိဖန်ဆင်း ပြပင်ေတာ်မရာ၌ ေဟလသလမ ှ ိ၊ ယဒလမ ှ ိ၊ အေရဖျားလီှးမဂလာခံြခင်းမ ှ ိ ၊

မခံြခင်းမ ှ ိ ၊ လ ိင်းမ ှ ိ ၊ သကသိလမ ှ ိ၊ ကန်မ ှ ိ ၊ လလွတ်မ ှ ိ ၊ ခရစ်ေတာ်သည် အလံးစံတိ့၌

အလံးစံြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၂ ထိ့ေကာင့် သင်တိ့သည် ဘရားသခင် ေ ွးေကာက်ေသာသ၊

သန့် ှ င်းေသာသ၊ ချစ်အပ်ေသာသ က့ဲသိ၊့ သနားစံမက်ြခင်း၊ ေကျးဇး ပြခင်း၊ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း၊

းည့ံသိမ်ေမွ ့ြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ြခင်းတိ့ကိ ယတင်ဝတ်ေဆာင် ကေလာ့။ ၁၃

တေယာက်၌တေယာက် အြပစ်တင်စရာအခွင့် ှ ိလ င်၊ အချင်းချင်းသည်းခံ၍

အြပစ်ကိလတ်ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်သည် သင်တိ့၏အြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မသက့ဲသိ၊့

ထိနည်းတပကေလာ့။ ၁၄ စံလင်ြခင်းအဖဲွအ့စည်းတည်းဟေသာ ချစ်ြခင်းေမတာကိ ထပ်၍

ယတင်ဝတ်ေဆာင် ကေလာ့။ ၁၅သင်တိ့စိတ် ှ လံးအထဲ၌ ခရစ်ေတာ်၏ ငိမ်သက်ြခင်း

အပ်စိးေစ။ ထိသိ့အလိငှါ သင်တိ့သည် တလံး တကိယ်တည်း၌ ေခထားေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ကသည် ြဖစ်၍၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ သိေသာစိတ် ှ ိ ကေလာ့။ ၁၆ ခရစ်ေတာ်၏

တ်ကပတ်တရားသည် ပညာ အမျိုးမျိုး ှ င့် သင်တိ့အထဲ၌ ကယ်ဝစွာ တည်ေန၍

သင်တိ့သည် ဆာလံသီချင်းမှစေသာ ဓမသီချင်းအမျိုးမျိုးအားြဖင့် ၊ အချင်းချင်းတိ့ကိ

ဆံးမသွန်သင်ြခင်း၊ သတိေပးြခင်းကိ ပ၍၊ း ွတ်ေသာစိတ် ှ လံး ှ င့် ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌

တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ သီချင်းဆိ ကေလာ့။ ၁၇ စကားေြပာေသာ်၎င်း၊

အမေဆာင် ွက်ေသာ်၎င်း၊ သခင်ေယ ၏ နာမေတာ်ကိ ေထာက်၍ ခပ်သိမ်း

ေသာအမတိ့ကိ ပမလျက်၊ ေကျးဇးေတာ် ကီးလှပါ၏ဟ ထိသခင်ကိ အမီှ ပ၍

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၁၈ အချင်းမိန်းမတိ၊့ သခင်ဘရား၌

ေလျာက်ပတ်သည်အတိင်း၊ ကိယ်ခင်ပွန်း၏ အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ က ေလာ့။ ၁၉

အချင်းေယာက်ျားတိ၊့ ကိယ်ခင်ပွန်းကိ ချစ် ကေလာ့။ ကမ်းတမ်းစွာမ ပက ှ င့် ။ ၂၀

သားသမီးတိ၊့ မိဘစကားကိ အရာရာ၌ နားေထာင် ကေလာ့။ မိဘစကားကိ

နားေထာင်ြခင်းအမသည် သခင်ဘရား ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ အမြဖစ်၏။ ၂၁အဘတိ၊့

ကိယ်သားသမီးကိ စိတ်ဆိးေစြခင်းငှါ မ ပက ှ င့် ။ ထိသိ့ ပလ င်၊ သတိ့သည်

အားေလျာ့စိတ်ပျက်ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၂၂အေစခံကန်တိ၊့ သခင်ဘရားကိ

ေကာက် ွံ လ့ျက်၊ သတိ့၏စိတ်ကိ း ွတ်ေစေသာသက့ဲသိ၊့ မျက်ေမှာက်၌သာ

နားေထာင်သည်မဟတ်၊ စိတ် ှ စ်ခွ မ ှ ိဘဲ၊ ေလာကီသခင်၏စကားကိ အရာရာ၌ နားေထာင်

ကေလာ့။ ၂၃လ၏အမကိသာ ေဆာင် ွက်သက့ဲသိ့မဟတ်၊ သခင်ဘရား၏အမေတာ်ကိ

ေဆာင် ွက်သက့ဲသိ၊့ ပေလသမ တိ့၌ ေစတနာစိတ် ှ င့် ပကေလာ့။ ၂၄သင်တိ့သည်

သခင်ခရစ်ေတာ်၏အေစခံကိ ခံ ကသည်ြဖစ်၍၊ အေမွေတာ်တည်းဟေသာအကျိုးကိ၊

ထိသခင်ဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ခံရလိမ့်မည်ဟ သိမှတ်ကေလာ့။ ၂၅ မတရားေသာအမကိ

ပေသာအမမည်သည်ကား၊ မိမိ ပေသာအမ၏အကျိုးအြပစ်ကိ ခံရလိမ့်မည်။ အဘယ်သ၏

မျက် ှ ာကိ မှတ်ေတာ်မမ။

၄ သခင်တိ၊့ သင်တိ့၏သခင်သည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေတာ်မသည်ကိ သိမှတ်၍၊

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၊ မ ြခင်းတရား ှ င့်အညီ ကိယ်ကန်တိ့ကိ ပကေလာ့။ ၂

ဆေတာင်းပ နာ ပြခင်းအမကိ အ မဲ ပ၍၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းလျက်

ေစာင့် ေ ှ ာက် ကေလာ့။ ၃ ငါသည် ခရစ်ေတာ်၏ နက်နဲေသာအရာေကာင့်

အချည်အေ ှ ာင်ခံရသည်ြဖစ်၍။ ၄ ထိနက်နဲေသာအရာကိ ေဟာေြပာြခင်းငှါ၊

ဘရားသခင်သည် တရားေဟာရာတံခါးကိ ငါတိ့အား ဖွင့် ေတာ်မမည် အေကာင်းကိ၎င်း၊

ထိနက်နဲေသာအရာကိ ေဟာေြပာအပ်သည် ှ င့်အညီ ငါေဘာ်ြပမည် အေကာင်းကိ၎င်း၊

ငါတိ့အဘိ့လည်း ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၅ ြပင်ပလတိ့၏ မျက် ှ ာကိေထာက်လျက်၊ ပညာ ှ င့်

ကျင့် ေဆာင်၍ ကာလအချိန်ကိ ေ ွး တ် ကေလာ့။ ၆လအသီးအသီးတိ့အား အဘယ်သိ့

ြပန်ေြပာရမည်ကိ သိ ိင်မည်အေကာင်း၊ သင်တိ့စကားသည် ဆားအားြဖင့် ငန်ေသာ

အရသာ ှ င့် ြပည့်စံလျက်၊ အစဥ်မြပတ်တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်ပါေစ။ ၇သခင်ဘရား၌

သစာ ှ ိေသာဆရာ၊ ငါတိ့ကန် ချင်းတည်းဟေသာ၊ ငါချစ်ေသာညီ တခိတ်သည်

ငါ၏ အေကာင်းအရာ ှ ိသမ ကိ သင်တိ့အား ေဘာ်ြပလိမ့်မည်။ ၈ သသည်

သင်တိ့၏အေကာင်းအရာများကိ သိ၍၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံးကိ သက်သာေစြခင်းငှါ၊ ထိသ

ကိ၎င်း၊ သင်တိ့အထဲကြဖစ်၍ သစာ ှ ိေသာ ငါချစ်ေသာညီ သေနသိမ်ကိ၎င်း၊ သင်တိ့ဆီသိ့

ငါေစလတ်၏။ ၉ သတိ့သည် ဤ မိ့၌ြဖစ်သမ ေသာ အေကာင်းအရာကိ သင်တိ့အား

ေဘာ်ြပကလိမ့်မည်။ ၁၀ ငါ ှ င့်အတ အကျဥ်းခံရေသာသ အာရိတာခ၊ ဗာနဗ၏ တမာက၊

ယတုဟေခေဝေသာ ေယ တိ့ သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။ မာကအတွက်သင်တိ့ကိ

ငါမှာလိက်ခ့ဲ ပီ။ သသည် သင်တိ့ဆီသိ့ ေရာက်လာလ င် လက်ခံ ကေလာ့။ ၁၁

အေရဖျားလီှးြခင်းကိခံေသာ သတိ့တွင် ဤသတိ့သာ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အဘိ့

ငါ ှ င့်အတ အမ ေဆာင်ေသာသြဖစ်၍၊ ငါ့စိတ်ကိ သက်သာေစက၏။ ၁၂

သင်တိ့အထဲကြဖစ်ေသာ ခရစ်ေတာ်၏ကန် ဧပြဖသည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်၏။

သင်တိ့သည် စံလင်လျက်၊ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိ အကန်အစင် ေလ့ကျက်လျက်

တည်ကည်မည်အေကာင်း သသည် သင်တိ့အဘိ့ ကာလအစဥ် ကိးစား၍

ဆေတာင်းတတ်၏။ ၁၃သင်တိ့မှစ၍ ေလာဒိကိ မိ ့ ှ င့် ေဟရေပါလိ မိ ့၌ ှ ိေသာ သတိ့အဘိ့

သသည် အလွန်ေစတနာစိတ် အား ကီးသည်ဟ ငါသည် သ၏သက်ေသြဖစ်၏။ ၁၄
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ငါချစ်ေသာ ေဆးသမားလကာ ှ င့် ေဒမသည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။ ၁၅

ေလာဒိကိ မိ ့၌ ှ ိေသာ ညီအစ်ကိတိ့ကိ၎င်း၊ နံဖမှ စ၍သ၏အိမ်၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်ကိ၎င်း

တ်ဆက်ကေလာ့။ ၁၆ဤစာကိ သင်တိ့သည် ဘတ် ပီးမှ ေလာဒိကိ မိ ့အသင်းေတာ်ကိ

ဘတ်ေစကေလာ့။ ထိ မိမှ့ရေသာ စာကိလည်း သင်တိ့ဘတ်ကေလာ့။ ၁၇ အာခိပုကိလည်း၊

သင်သည် သခင်ဘရား၏ လက်ေတာ်မှ ခံရ ပီးေသာ ဓမဆရာ၏အမအရာကိ ြပည့်စံြခင်းငှါ

သတိ ပပါဟ ေြပာကေလာ့။ ၁၈ ငါေပါလသည် သင်တိ့အား တ်ဆက်ေသာအချက်ကိ

ကိယ်လက်ြဖင့် ေရးထား၏။ ငါခံရေသာ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ သင်တိ့၌

ေကျးဇးေတာ် ှ ိေစသတည်း ။ အာမင်။
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၁ သက်သာေလာနိတ်

၁ ေပါလ၊ သိလွာ ၊ တိေမာေသတိ့သည် ခမည်းေတာ်ဘရား ှ င့် သခင်ေယ ခရစ်၌

တည် ှ ိေသာ သက်သာေလာနိတ် မိသ့ား အသင်းေတာ်ကိ ကားလိက်ပါ၏။

သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာဘရားသခင့်အထံေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့်

ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၂ ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌၊ သင်တိ့သည် ယံကည်ေသာစိတ် ှ င့် အကျင့် ကိ

ကျင့် ြခင်း၊ ချစ်ေသာစိတ် ှ င့် ကိးစားအားထတ်ြခင်း၊ ၃ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ

ေြမာ်လင့် ေသာစိတ် ှ င့် တည်ကည်ြခင်းတိ့ကိ ငါတိ့သည် အစဥ်မြပတ် ေအာက်ေမ့လျက်၊

ဘရားသခင်ချစ်ေတာ်မေသာ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့ခံရေသာ ေ ွးေကာက်ေတာ်မြခင်းကိ

သိလျက်၊ သင်တိ့အေပါင်းကိ အေကာင်း ပသြဖင့် ၊ ၄ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ကာလအစဥ်ချီးမွမ်း၍၊ သင်တိ့အဘိ့ အလိငှါ ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက် ေနက၏။ ၅

ငါတိ့သည် သင်တိ့ ှ င့်အတေနေသာအခါ သင်တိ့အတွက် အဘယ်သိ့ေသာ သြဖစ်သည်ကိ

သင်တိ့ သိ ကသည် ှ င့်အညီ၊ ငါတိ့ေဟာေြပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားသည်၊ သင်တိ့၌

စကားသက်သက်ြဖစ်သည် မဟတ်။ တန်ခိး ှ င့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ၎င်း၊

ဝိစိကိစာမ ှ ိဘဲ အမှန်သိြခင်း ှ င့် ၎င်း ြပည့် စံေသာ တရားြဖစ်၏။ ၆ သင်တိ့သည်

ကီးစွာေသာဆင်းရဲြခင်းကိ ခံရေသာ်လည်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့်တကွ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ခံယ၍၊ ငါတိ့က့ဲသိ့ေသာသ၊

သခင်ဘရားက့ဲသိ့ေသာ သြဖစ်က၏။ ၇ သိ့ြဖစ်၍၊ မာေကေဒါနိြပည်၊ အာခါယြပည်၌

ယံကည်ေသာသအေပါင်းတိ့အား သင်တိ့သည် ပံသက်ေသေပးေသာသ ြဖစ်က၏။ ၈

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့ထံက၊ သခင်ဘရား၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်အသံသည်၊

မာေက ေဒါနိြပည်၊ အခါယြပည်၌ ေကျာ်ေစာသည်သာမက၊ ဘရားသခင်ကိ သင်တိ့

ယံ ကည်ြခင်း၏ သိတင်းသည် အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ံ ့ြပားေလ၏။ သိ့ြဖစ်၍ ငါတိ့သည်

တစံတခကိမ ေြပာစရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၉ ငါတိ့သည် သင်တိ့အထဲသိ့ အဘယ်သိ့

ဝင် ကသည် အေကာင်းအရာကိ သတိ့သည် ကိယ်တိင် ကား ေြပာက၏။ အသက် ှ င့်

ြပည့်စံလျက် မှန်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ကိ သင်တိ့သည် ေဆာင်ြခင်း ငှါ၎င်း၊

၁၀ ေရာက်လတ့ံေသာ ေဘးဒဏ်မှ ငါတိ့ကိ ကယ် တ်ေသာ သခင်ေယ တည်းဟေသာ

ေသြခင်းမှ ဘရား သခင် ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာသားေတာ်သည် ေကာင်းကင်ဘံမှ

ကလာေတာ်မမည် အရာကိ င့ံလင့် ြခင်း ငှါ၎င်း၊ ပ်တဆင်းတတိ့ကိ ပစ်ပယ်၍၊

ဘရားသခင့်အထံေတာ်သိ့ ေြပာင်းလဲကသည် အေကာင်းအရာ ကိလည်း ကားေြပာက၏။

၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည် သင်တိ့အထဲသိ့ ဝင်ြခင်းအမသည်

အချည်း ှ ီးမြဖစ်ေကာင်းကိ သင်တိ့သည် ကိယ်တိင်သိ က၏။ ၂

သင်တိ့သိကသည် ှ င့်အညီ၊ ငါတိ့သည် ဖိလိပိ မိ ့၌ ဆင်းရဲြခင်း ှ င့် ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံ ပီးမှ၊

ဘရား သခင်ကိ အမီှ ပ၍ ကီးစွာေသာ တိက်လှန်ြခင်း ှ င့်တကွ၊ ဘရားသခင်၏

ဧဝံေဂလိတရားကိ သင်တိ့အား ရဲရင့် စွာ ေဟာေြပာက၏။ ၃ ငါတိ့သည် မှားယွင်းြခင်း၊

ညစ် းြခင်း၊ လှည့် ြဖားြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့ကိ တိက်တွန်းေသွးေဆာင်

ကသည်မဟတ်။ ၄ ဧဝံေဂလိတရားကိ ေစာင့် ထိက်ေသာသဟ ငါတိ့ကိ

ဘရားသခင်လက်ခံေတာ်မသည် ှ င့်အညီ၊ လကိ ှ စ်သက်ေစသက့ဲသိ့မဟတ်၊

ငါတိ့စိတ် ှ လံးကိ စစ်ေကာစံစမ်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ှ စ်သက်ေစသက့ဲသိ့

ေဟာေြပာက၏။ ၅အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့သိ ကသည် ှ င့်အညီ၊ ငါတိ့သည်

ေချာ့ေမာ့ေသာစကားကိ တခါမ မသံး၊ ဝှက်ထားေသာ ေလာဘစိတ်အလင်းမ ှ ိေ ကာင်းကိ

ဘရားသခင်သည် ငါတိ့သက်ေသ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၆ ထိမှတပါး၊

ခရစ်ေတာ်၏တမန်ေတာ်ြဖစ်၍၊ ေလးေသာဝန်ကိ တင်ပိင်ေသာ်လည်း၊ လေပးေသာ

ဘန်းအသေရကိ သင်တိ့တွင်မ ှ ာ၊ အြခားသတိ့တွင်လည်း မ ှ ာဘဲ၊ ၇ သင်တိ့တွင်

ြဖည်း ှ င်းစွာ ပက၏။ သင်တိ့ကိ ချစ်ေသာေကာင့် ိထိ့န်းသည် မိမိသငယ်ကိ ေကးေမွး

ပစသက့ဲသိ၊့ ၈ ငါတိ့သည် သင်တိ့ကိ ှ ေြမာစံမက်ြခင်း ှ င့်တကွ၊ ဘရားသခင်၏

ဧဝံေဂလိတရားကိမ မက၊ ကိယ်အသက်ကိပင် ေပးချင်ေသာ ေစတနာစိတ် ှ ိ က၏။ ၉

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည် ပင်ပန်းစွာ လပ်ေဆာင်၍ ကိးစားအားထတ်ေကာင်းကိ

သင်တိ့မှတ်မိ က၏။ သင်တိ့တွင် တေယာက်ကိမ မေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှါ၊ ငါတိ့သည်

ေန့ညဥ့်လပ်ေဆာင်လျက်၊ ဘရားသခင်၏ ဧဝံေဂလိတရားကိ သင်တိ့အား ေဟာေြပာက၏။

၁၀ မိမိ ိင်ငံေတာ် ှ င့် ဘန်းေတာ်ထဲသိ၊့ သင်တိ့ကိ ေခ သွင်းေတာ်မေသာ ဘရားသခင် ှ င့်

အထိက် အေလျာက် သင်တိ့သည် ကျင့် ေဆာင်ေစြခင်းငှါ၊ ၁၁အဘသည် မိမိသားတိ့ကိ

ပသက့ဲသိ့ ငါတိ့သည် သင်တိ့ ှ ိသမ ကိ အဘယ်သိ့ တိက်တွန်းေသွးေဆာင်၍

မှာထားသည်ကိ သင်တိ့သိ ကသည် ှ င့်အညီ၊ ယံကည်ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ

သင်တိ့တွင် ငါတိ့သည် အဘယ်သိ့ သန့် ှ င်းေြဖာင့် မတ်လျက်၊ အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့်

ကင်းလွတ်လျက်ေနကသည်ကိ သင်တိ့သည် သက်ေသြဖစ် က၏။ ၁၂

ဘရားသခင်သည်လည်း သက်ေသြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ငါတိ့ေဟာေြပာေသာ ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်တရားကိ သင်တိ့သည် ခံယကေသာအခါ၊ လ၏ တ်ထွက်စကားကိ မခံမယဘဲ၊

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်အမှန်ြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊ ယံကည်ြခင်း သိ့ေရာက်ေသာ

သင်တိ့အထဲ၌ ပြပင်ေသာ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားကိ ခံယကသည်

အေကာင်းအရာကိ ငါတိ့သည် အစဥ်မြပတ်ချီးမွမ်း က၏။ ၁၄အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ယဒြပည်၌ ေယ ခရစ်၏ဘာသာကိ ခံယေသာ ဘရားသခင်၏ သင်းဝင်သ တိ့သည်

ယဒလတိ့လက်မှ ဆင်းရဲခံရသက့ဲသိ၊့ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် မိမိတိ့ အမျိုးသားချင်းတိ့

လက်မှ ထိနည်းတခံရေသာအားြဖင့် ၊ ယဒြပည်၌ ှ ိေသာ တပည့် ေတာ်က့ဲသိ့ေသာသ

ြဖစ်က၏။ ၁၅ယဒလတိ့သည် သခင်ေယ မှစ၍ ပေရာဖက်များကိ အေသသတ်ကပီ။

ငါတိ့ကိလည်း ှ ဥ်းဆဲ က ပီ။ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် သိ့မလိက်၊ ခပ်သိမ်းေသာ

လတိ့ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ် က၏။ ၁၆ တပါးအမျိုးသားတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့

ေရာက်ေစြခင်းငှါ ငါတိ့သည် ေဟာေြပာကသည်ကိ သတိ့ သည် ဆီးတား၍၊

မိမိတိ့အြပစ်ကိ အစဥ်ြပည့်စံေစက၏။ သတိ့အေပ ၌ အမျက်ေတာ်သည် အကန်အစင်

ေရာက်ရ၏။ ၁၇ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည် စိတ် ှ လံးအားြဖင့် မဟတ်၊ ကိယ်အားြဖင့်သာ

သင်တိ့ ှ င့် ခဏကွာသည် ှ ိ ေသာ်၊ သင်တိ့မျက် ှ ာကိ ြမင်ြခင်းငှါ၊ အလွန်လွမ်းေသာ စိတ် ှ င့်

သာ၍ ကိးစားအားထတ်က၏။ ၁၈ ထိေကာင့် ၊ ငါေပါလသည် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ လာြခင်းငှါ၊

ှ စ် ကိမ်ေြမာက်ေအာင် အလိ ှ ိေသာ်လည်း၊ စာတန်သည် ဆီးတားေလ၏။ ၁၉

ငါတိေ့ြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်း၊ ဝါ ကားြခင်း၏ ဦးရစ်သရဖကား၊

အဘယ်သိ့ေသာအေကာင်းအရာနည်း။ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မေသာအခါ၊

ေ ှ ေ့တာ်၌ သင်တိ့သည် ထိသိ့ေသာ အေကာင်းအရာ ြဖစ် ကသည် မဟတ်ေလာ။ ၂၀

သင်တိ့သည် ငါတိ့၏ ဘန်းအသေရ၊ ငါတိ့၏ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေကာင်း ြဖစ်ကသတည်း။

၃ ထိေကာင့် ငါသည် တဖန်မေအာင့် ိင်ေသာအခါ၊ အာသင် မိ ့၌

တေယာက်တည်းကျန်ရစ်၍ ေနြခင်းငှါ အလိ ှ ိ၏။ ၂ ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားကိ

ေဟာေြပာ၍၊ ဘရားသခင်၏ အမေတာ်ကိ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက် ြဖစ်ေသာ

ငါ့ညီတိေမာေသကိလတ်လိက်၏။ ၃ ငါတိ့ခံရေသာဆင်းရဲြခင်းေကာင့် အဘယ်သမ

မေ ွေ့လျာ့မည်အေကာင်း၊ သင်တိ့ကိ မဲြမံေစ၍၊ ယံကည်ြခင်းအရာ၌ သင်တိ့ကိ

တိက်တွန်း ိးေဆာ်ေစြခင်းငှါ သကိ့ ငါလတ်လိက်၏။ ၄ ထိဆင်းရဲြခင်းကိ

ခံေစမည်အေကာင်း ၊ ငါတိ့ကိ ခန့်ထားေတာ်မသည်ဟ သင်တိ့ကိယ်တိင် သိ က၏။

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ငါတိ့သည် ဆင်းရဲြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်ဟ သင်တိ့ ှ င့်

အတ ှ ိစဥ်အခါ ငါတိ့ေြပာ ှ င့် က ပီ။ ထိသိ့ေြပာသည်အတိင်း ြဖစ်သည်ကိ သင်တိ့လည်း

သိက၏။ ၅ စံစမ်းေသွးေဆာင်တတ်ေသာသသည် သင်တိ့ကိ စံစမ်းေသွးေဆာင်သြဖင့် ၊

ငါတိ့ပင်ပန်းစွာ လပ်ေဆာင်ြခင်းအမသည် အချည်း ှ ီးြဖစ်မည်ဟ စိးရိမ်၍

မေအာင့် ိင်ေသာအခါ သင်တိ့၏ ယံကည်ြခင်းကိ သိလိေသာငှါ ငါေစလတ်၏။ ၆

ယခမကား၊ တိေမာေသသည် သင်တိ့ထံက ြပန်လာ၍၊ သင်တိ့၏ ယံကည်ြခင်း ှ င့်

ချစ်ြခင်းတည် သည်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ့သည် သင်တိ့ကိ လွမ်းသက့ဲသိ့ သင်တိ့သည် ငါတိ့ကိ

လွမ်း၍၊ အစဥ်မြပတ် ေကာင်းမွန် စွာ ေအာက်ေမ့ကသည်ဟ၍၎င်း၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ

သိတင်းကိ ကားေြပာသည် ှ ိေသာ်၊ ၇ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည် အရာရာ၌ဆင်းရဲ၍

ခက်ခဲစွာခံရသည်တွင်၊ သင်တိ့၏ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် သက်သာြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၈

ယခမှာ သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၌ တည်ကည်လ င်၊ ငါတိ့သည် အသက် ှ င် က၏။

၉ ငါတိ့၏ ဘရားသခင်ေ ှ ့၌ သင်တိ့၏အေကာင်းေကာင့် ငါတိ့ခံရေသာ
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ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအေပါင်းကိ ေထာက်၍၊ သင်တိ့အေကာင်းေကာင့် ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်ကိ အဘယ်သိ့ ဆပ် ိင်သနည်း။ ၁၀ သင်တိ့မျက် ှ ာကိြမင်၍၊

သင်တိ့ယံကည်ြခင်း လိေသးသမ ကိ စံလင်ေစမည်အေကာင်း၊ ငါတိ့သည် ေန့ညဥ့်မြပတ်

အလွန်တရာ ဆေတာင်းပ ာနာ ပ၍ ေနက၏။ ၁၁သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါတိ့သွားရာလမ်းကိ

ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင် ှ င့် ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ် သည်

ြပင်ဆင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၁၂ ထိသခင်သည် မိမိသန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့ ှ င့်အတ

ကလာေတာ်မေသာအခါ။ ငါတိ့အဘတည်း ဟေသာ ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ

အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့် ကင်းလွတ်ေသာ သင်တိ့၏ စိတ် ှ လံးကိ ကိယ်ေတာ်သည်

သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီ၌ မဲ မဲခိင်ခ့ံစိမ့်ေသာငှါ ငါတိ့သည် သင်တိ့ကိ ချစ်သက့ဲသိ့ သင်တိ့သည်

အချင်းချင်းကိ၎င်း ၊ သတပါးအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း ချစ်၍၊ ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် အထးသြဖင့်

ကယ်ဝြပည့်စံမည်အေကာင်း သခင်ဘရား ပေတာ်မပါေစေသာ။

၄ ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် အဘယ်သိ့ ကျင့် ရမည်၊

ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သိ့ ှ စ်သက်ေစရမည်ကိ ငါတိ့ထံ၌ နည်းခံ ကသည် ှ င့်အညီ

တိးပွါး၍ ကယ်ဝြပည့်စံမည်အေကာင်း၊ သခင်ေယ ကိအမီှ ပလျက်၊ ငါတိ့သည်

ေတာင်းပန်၍ တိက်တွန်းေသွးေဆာင် က၏။ ၂ အဘယ်သိ့ေသာ ပညတ်တိ့ကိ

သခင်ေယ ၏အခွင့် ေတာ် ှ င့် ငါတိ့သည်အပ်ေပးသည်ကိ သင်တိ့သိ က ၏။ ၃

ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်ဟမကား၊ သင်တိ့သည် မတရားေသာေမထန်ကိ ကဥ်ေ ှ ာင်၍

သန့် ှ င်းေစ ြခင်းငှါ၎င်း၊ ၄ ဘရားသခင်ကိ မသိေသာ သာသနာပလတိ့သည်

ကိေလသာ တပ်မက်ြခင်း ှ ိသက့ဲသိ့မ ှ ိ ၊ ၅ သင်တိ့အေပါင်းသည် သန့် ှ င်းြခင်း၊

အသေရတင့်တယ်ြခင်း ှ င့် မိမိကိယ်ကိ မိမိထိန်းတက်ေစြခင်း ငှါ၎င်း၊ ၆ဤအမအရာ၌

လွန်ကျူး၍ ညီအစ်ကိကိ ပရိယာယ်အားြဖင့် မြပစ်မှားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အလိေတာ် ှ ိ၏။

ငါတိ့သည် အထက်က ေဟာေြပာ၍ သစာေပး ှ င့်သည်အတိင်း၊ သခင်ဘရားသည်

ထိသိ့ေသာ ြပစ်မှားြခင်းကိခံေသာသအေပါင်းတိ့ဘက်၌ တရားစီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၇

ဘရားသခင်သည် ညစ် းေစြခင်းငှါ ငါတိ့ကိ ေခ ေတာ်မသည်မဟတ်၊ သန့် ှ င်းေစြခင်းငှါ

ေခ ေတာ်မ၏။ ၈ ထိေကာင့် ၊ ငါတိ့ကိြငင်းပယ်ေသာသသည် လကိသာ

ြငင်းပယ်သည်မဟတ်၊ ကိယ်ေတာ်၏ သန့် ှ င်း ေသာဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ငါတိ့အား

ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ်၏။ ၉ ညီအစ်ကိချင်း ချစ်ြခင်းအရာကိ

သင်တိ့အား ေရး၍ေပးလိက်စရာအေကာင်းမ ှ ိ။ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား ၊

သင်တိ့သည် အချင်းချင်းချစ်ေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင် ဆံးမသွန်သင်ေတာ်မေသာ

သြဖစ် က၏။ ၁၀ ထိမ မက၊ မာေကေဒါနိြပည်တွင် အရပ်ရပ်၌ ှ ိေသာ

ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့ကိ ထိသိ့ ပက၏။ သိ့ေသာ် လည်း၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည်

တိးပွါး၍ ကယ်ဝြပည့်စံမည်အေကာင်း ှ င့် ၊ ၁၁ ြပင်ပလတိ့ေ ှ ့၌ ေလျာက်ပတ်စွာကျင့် ၍

အဘယ်မ မလိရေအာင်၊ ၁၂ ငါတိ့သည် အထက်က မှာထားသည် ှ င့်အညီ ငိမ်ဝပ်စွာေန၍၊

ကိယ်အမကိ ေဆာင် ွက်လျက်၊ ကိယ်လက် ှ င့် လပ်ေဆာင်ြခင်းငှါ ေစတနာစိတ် ှ င့်

ကိးစားအားထတ်မည်အေကာင်းကိ၊ ငါတိ့သည် တိက်တွန်း ေသွးေဆာင် က၏။ ၁၃

ညီအစ်ကိတိ၊့ ေြမာ်လင့် ြခင်းမ ှ ိေသာအြခားသတိ့သည် ဝမ်းနည်းသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့သည်

ဝမ်းမနည်းမည်အေကာင်း၊ အိပ်ေပျာ်ေသာ သတိ့၏ အမအရာကိ မသိဘဲေနေစြခင်းငှါ

ငါတိ့အလိမ ှ ိ၊ ၁၄ ေယ သည် ေသပီးမှ တဖန်ထေြမာက်ေတာ်မသည်ကိ ငါတိ့သည်

ယံလ င်၊ ထိနည်းတ ေယ ၌ အိပ်ေပျာ်ေသာသတိ့ကိလည်း၊ ထိသခင် ှ င့်အတ ဘရားသခင်

ပိ့ေဆာင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၅ သခင်ဘရား၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်အားြဖင့် တဖန်

ငါတိ့ဆိသည်ကား၊ သခင်ဘရား ကလာေတာ်မေသာ အခါ၊ အသက် ှ င်၍ ကျန် ကင်းေသာ

ငါတိ့သည် အိပ်ေပျာ် ပီးေသာ သတိ့၏ အရင်အဦးေနရာ ကျရက မည်မဟတ်။ ၁၆

သခင်ဘရားသည် ေကးေကာ်ြခင်း၊ ေကာင်းကင်တမန်မင်းအသံေပးြခင်း၊ ဘရားသခင်၏

တံပိးေတာ် ကိ မတ်ြခင်း ှ င့်တကွ၊ ေကာင်းကင်ဘံမှ ကိင်တိင် ဆင်းသက်ေတာ်မ၍၊

ခရစ်ေတာ်၌ ေသလွန်ေသာသတိ့သည် အဦးထေြမာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၇ ထိအခါ

အသက် ှ င်၍ ကျန် ကင်းေသာ ငါတိ့သည် အာကာသေကာင်းကင်၌ သခင်ဘရားထံေတာ်သိ့

ေရာက်ေစြခင်းငှါ၊ ထိသတိ့ ှ င့်တကွမိဃ်းတိမ်ေပ သိ့ ချီေဆာင်ြခင်းကိ ခံရေသာအားြဖင့်

သခင်ဘရား ှ င့် အတ အစဥ်မြပတ် ေနရကလိမ့်မည်။ ၁၈ သိ့ြဖစ်၍၊ ဤစကားများအားြဖင့်

အချင်းချင်း တေယာက်ကိတေယာက် သက်သာေစကေလာ့။

၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ ကပ်ကာလအချိန်များကိ သင်တိ့အား ေရး၍

ေပးလိက်စရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၂ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ သခိးသည်

ညဥ့်အခါလာသက့ဲသိ၊့ သခင်ဘရား၏ ေနရ့က်သည် လာလိမ့်မည်ကိ သင်တိ့သည်

ေသချာစွာသိက၏။ ၃ ငိမ်ဝပ်ြခင်း ှ ိ၏၊ ေဘးအ ရာယ် ှ င့် ကင်းလွတ်၏ဟ ဆိစဥ်တွင်၊

ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေသာ မိန်းမ၌ သားဘွားြခင်းေဝဒနာ ေရာက်သက့ဲသိ၊့ သတိ့အေပ ၌

လျင်ြမန်စွာေသာ ပျက်စီးြခင်းေရာက်၍ လွတ်ြခင်းအခွင့် မ ှ ိရ က။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ ထိေနရ့က်သည် သခိးက့ဲသိ့ သင်တိ့အေပ သိ့ ေရာက်လာမည် အေကာင်း၊

သင်တိ့သည် ေမှာင်မိက်၌ ေနကသည်မဟတ်။ ၅ သင်တိ့အေပါင်းသည်

အလင်း၏သား၊ ေန၏့သားြဖစ် က၏။ ညဥ့်၏သား ၊ ေမှာင်မိက်၏သားမဟတ်။ ၆

သိ့ြဖစ်၍ ၊ အြခားေသာ သတိ့သည် အိပ်ေပျာ်သက့ဲသိ၊့ ငါတိ့သည် အိပ်မေပျာ်ဘဲ

သမာသတိ ှ ိ၍ ေစာင့် ကကန်အ့ံ။ ၇ အေကာင်းမကား၊ အိပ်ေပျာ်ေသာ

သတိ့သည် ညဥ့်အခါ အိပ်ေပျာ်တတ်က၏။ ေသရည်ေသရက် ှ င့် ယစ်မးေသာ

သတိ့သည်လည်း ညဥ့်အခါ ယစ်မးတတ်က၏။ ၈ ေန၏့သားြဖစ်ေသာ ငါတိ့မကား၊

သမာသတိ ှ ိ ကကန်အ့ံ။ ယံကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်းတည်းဟေသာ ရင်အပ်တန်ဆာကိ၎င်း၊

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်မည်ဟ ေြမာ်လင့် ြခင်းတည်းဟေသာ သံခေမာက်လံးကိ၎င်း၊

ဝတ်ေဆာင် ကကန်အ့ံ။ ၉ အမျက်ေတာ်ကိခံေစြခင်းငှါ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိ

ခန့်ထားေတာ်မသည်မဟတ်။ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းကိ

ပိင်ရေစြခင်းငှါ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ၁၀ ငါတိ့သည် ိးလျက် ှ ိသည်ြဖစ်ေစ၊

အိပ်ေပျာ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ထိသခင် ှ င့်အတ အသက် ှ င်မည် အေကာင်း၊ ငါတိ့အဘိ့

အေသခံေတာ်မ ပီ။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့သည်ယခပင် ပသည်နည်းတ၊

အချင်းချင်း တိက်တွန်း၍ တေယာက်ကိတေယာက် တည်ေဆာက်ကေလာ့။ ၁၂

ထိမှတပါး၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့တွင် အမေတာ်ကိေဆာင် ွက်ြခင်း၊ သခင်ဘရား၊

အခွင့် ှ င့် အပ်စိးြခင်း၊ သတိေပးြခင်း အမကိ ပေသာသတိ့ကိ သိမှတ်၍၊ ၁၃

သတိ့ ပေသာအမေကာင့် ေမတာစိတ် ှ င့် အလွန်ချစ်ခင်ေလးြမတ်မည်အေကာင်း၊

ငါတိ့သည် ေတာင်းပန် က၏။ အချင်းချင်းအသင့်အတင့် ေနကေလာ့။ ၁၄ တဖန်တံ၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ မတရားစွာ ပေသာသတိ့ကိ သတိေပးကေလာ့။ စိတ်ငယ်ေသာသတိ့ကိ

အားေပး ကေလာ့။ အားနည်းေသာသတိ့ကိ ေထာက်မကေလာ့။ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့အား

ှ ည်ေသာစိတ် ှ ိ ေစကေလာ့။ ၁၅သတပါး၌အဘယ်သမ ရန်တံ့မမေစြခင်းငှါ သတိ ပ၍၊

အချင်းချင်းတိ့၌၎င်း၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့၌ ၎င်း၊ ကာလအစဥ် ကိးစား၍ ေကျးဇး ပကေလာ့။

၁၆အစဥ်မြပတ်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၇ မြခားမလပ်ဆေတာင်းပဌာန ပကေလာ့။

၁၈ အရာရာ၌ ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့သည် ထိသိ့ကျင့် ေစြခင်းငှါ၊ ေယ ခရစ်၌ ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ၏။

၁၉ ဝိညာဥ်ေတာ်၏အ ှ ိန်ကိ အ ငိမ်းေစက ှ င့် ။ ၂၀ ပေရာဖက် ပြခင်းကိ

မထီမ့ဲြမင်မမှတ် က ှ င့် ။ ၂၁ ခပ်သိမ်းေသာ အရာကိစံစမ်း၍ ၊ ေကာင်းေသာ အရာကိ

အ မဲကိင်စဲွ ကေလာ့ ။ ၂၂ မေကာင်းေသာအမအမျိုးမျိုး ှ ိသမ ကိ ေ ှ ာင် ကေလာ့။ ၂၃

ငိမ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင် ကိယ်ေတာ်တိင်လည်း၊ သင်တိ့ကိ အကန်အစင်

သန့် ှ င်းေစေတာ်မ ပါေစေသာ။ ငါတိ့ သခင်ေယ ခရစ်ကလာေတာ်မေသာအခါ၊ သင်တိ၏့

ကိယ်ခ ာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဥ်အေပါင်းကိ အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့် ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ

ေစာင့် မေတာ်မပါေစေသာ။ ၂၄သင်တိ့ကိေခေတာ်မေသာသသည် သစာ ှ င့် ြပည့်စံသည်

ြဖစ်၍၊ ထိသိ့ ပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၂၅ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့အဘိ့ဆေတာင်း ကေလာ့။ ၂၆

ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့ကိ သန့် ှ င်းေသာနမ်းြခင်း ှ င့် တ်ဆက်ကေလာ့။ ၂၇ဤစာကိ

သန့် ှ င်းေသာ ညီအစ်ကိအေပါင်းတိ့အား ဘတ်ေစြခင်းငှာ၊ သခင်ဘရားကိ တိင်တည်၍

ငါသည် သင်တိ့ကိ အဓိ ာန်သစာေပး၏။ ၂၈ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏

ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့၌ ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ေပါလ၊ သိလွာ ၊ တိေမာေသတိ့သည်၊ သင်တိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင် ှ င့်

သခင်ေယ ခရစ်၌ တည် ှ ိေသာ သက်သာေလာနိတ် မိသ့ားအသင်းေတာ်ကိ

ကားလိက်ပါ၏။ ၂ သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင့်

အထံေတာ်က ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက် ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၃

ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့၏ယံကည်ြခင်းသည် အလွန်တိးပွါး၍၊ လတိင်းအသီးသီးတိ့သည်

အချင်းချင်း ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် ြပည့်စံ ကသည်ြဖစ်၍ ငါတိ့သည် ပသင့်သည်အတိင်း

သင်တိ့ေ ကာင့် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ်ချီးမွမ်း က၏။ ၄ သိ့ြဖစ်၍၊

သင်တိ့သည် ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ ဒကဆင်းရဲြခင်းကိ ခံရသမ တိ့၌ သည်းခံ၍ ယံကည်ြခင်း ှ ိ

သည်ကိ ငါတိ့သည် ေထာက်၍၊ ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်များတွင် သင်တိ့ေကာင့်

ဝါ ကား က၏။ ၅ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ်အတွက် ဆင်းရဲခံရ၍၊

ထိ ိင်ငံေတာ်ကိ ဝင်စားထိက်သည်ဟ မှတ်ေတာ်မြခင်းကိ ခံရေစြခင်းငှါ၊ တရားသြဖင့်

ဘရားသခင်စီရင်ေတာ်မြခင်းအမသည် ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။ ၆

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သခင်ေယ သည် တန်ခိး ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ှ င့်အတ၊

ေကာင်းကင်ဘံက ေပ ထွန်းေတာ်မ၍၊ ၇ ဘရားသခင်ကိ မသိေသာသ၊

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ဧဝံေဂလိ တရားကိ နားမေထာင်ေသာသတိ့ကိ မီးလ ံအားြဖင့်

ဒဏ်ေပးေတာ်မေသာအခါ၊ သင်တိ့ကိ ဆင်းရဲေစဘးေသာ သတိ့၌ဆင်းရဲြခင်းကိ၎င်း၊

ဆင်းရဲခံရဘးေသာ သင်တိ့၌ ငါတိ့ ှ င့်အတ ချမ်းသာြခင်းကိ၎င်း၊ ၈ဘရားသခင် ဆပ်ေပး၍

တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉ ခံအ့ံေသာငှါ ကလာေတာ်မေသာေနရ့က်၌၊

ထိသတိ့သည် သခင်ဘရား၏ မျက် ှ ာေတာ် ှ င့် ၎င်း၊ တန်ခိး ှ ိေသာ ဘန်းေတာ် ှ င့် ၎င်းကွာ၍

ထာဝရပျက်စီးြခင်းတည်းဟေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရကလတ့ံ၊ (aiōnios g166) ၁၀

ယံကည်ေသာ သအေပါင်းတိ့အားြဖင့် အ့ံ သချီးမွမ်းြခင်းကိ၎င်း၊ ထိသခင်သည်

မိမိသန့် ှ င်းသတိ့အားြဖင့် ဂဏ်အသေရေတာ် ထင် ှ ားြခင်းကိ၎င်း၊ ငါတိ့သက်ေသကိ

သင်တိ့သည် ယံကည်သည်ြဖစ်၍၊ ၁၁ ထိေကာင့် ငါတိ့ဘရားသခင် ှ င့်

အ ှ င်ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်အတိင်း၊ ထိသခင်၏နာမေတာ်ကိ သင်တိ့အားြဖင့်

ဘန်းထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သင်တိ့ကိလည်း ထိသခင်အားြဖင့် ဘန်းထင် ှ ားေစြခင်းငှာ၎င်း၊

၁၂ သင်တိ့သည် ေခေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ ခံထိက် ကသည်ဟ မှတ်ေတာ်မ၍၊

ေကာင်းြမတ်ေတာ်မြခင်း၏ ေစတနာအေပါင်း ှ င့် သင်တိ့၏ယံကည်ြခင်းအမကိ

တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေစေတာ်မမည် အေကာင်း၊ ငါတိ့သည် သင်တိ့အဘိ့ အစဥ်ဆေတာင်း

ပဌနာ ပက၏။

၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့ သခင်ေယ ခရစ် ကလာေတာ်မ၍၊ ငါတိ့သည်အထံေတာ်၌

စည်းေဝးြခင်းအရာမှာ၊ သခင်ဘရား၏ ေနရ့က်သည် ချက်ြခင်းေရာက်မည်ဟ၍

စိတ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ တ်ထွက်စကားအားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ငါတိ့စာက့ဲသိ့ေသာ

စာအားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ၂ သင်တိ့သည် စိတ်ေ ွေ့လျာ့ြခင်း၊ စိးရိမ်တန်လပ်ြခင်း၊ အလျင်

တေဆာမ ှ ိမည်အေကာင်း ငါတိ့သည် ေတာင်းပန် က၏။ ၃ အဘယ်သမသင်တိ့ကိ

အဘယ်သိ့ေသာအားြဖင့် မလှည့်ြဖားေစ ှ င့် ၊ ထိေနရ့က်မေရာက်မီှ ေဖာက်ြပန် သင်းခဲွသည့်

အရင်ြဖစ်၍၊ ဒစ ိက်လတည်းဟေသာ ပျက်စီးြခင်း၏ သားသည်ေပလာရလိမ့်မည်။ ၄

ထိသသည် ဘရားသခင်ဟ၍၎င်း၊ ဘရားဟ၍၎င်း၊ ေခ ေဝသမ ေသာအရာတိ့ကိ

ရန်ဘက် ပ၍၊ ကိယ်ကိကိယ်ချီးေြမာက်ေသာအားြဖင့် ၊ ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ်၌

ဘရားသခင်က့ဲသိ့ ထိင်၍၊ ဘရားသခင် ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်လျက်

ကိယ်ကိြပေသာသြဖစ်သတည်း။ ၅ ငါသည် သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိစဥ်အခါ၊

ထိအေကာင်းအရာများကိ ေြပာ ပီဟသင်တိ့သည် သတိမရ ကသေလာ။ ၆ ထိသသည်

မိမိကာလအချိန်၌ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ ယခဆီးထားေသာအေကာင်းကိလည်း သင်တိ့

သိက၏။ ၇အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဝှက်ထားလျက် ှ ိေသာ ထိအဓမအရာသည် ယခပင်

ပြပင်ဆဲ ှ ိ၏။ သိ့ေသာ်လည်း ဆီးတားေသာသသည် ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့ မေရာက်မီှတိင်ေအာင်

ဆီးတားလိမ့်မည်။ ၈ ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့ေရာက်ေသာအခါ၊ ထိအဓမလသည်

ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ ထိအဓမလကိ သခင်ေယ သည် တ်ထွက်ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

ဖျက်ဆီး၍၊ ကလာေတာ်မြခင်း၏ ေရာင်ြခည်အားြဖင့် ပယ် ှ ားေတာ်မလိမ့်မည်။ ၉

ထိအဓမလ၏ လာြခင်းအေကာင်းဟမကား၊ စာတန် ပြပင်ေသာအားြဖင့် မသာ ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာထးဆန်းေသာတန်ခိး၊ နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာအမအမျိုးမျိုး ှ င့် ၎င်း၊

၁၀ ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ သတိ့တွင်၊ မတရားေသာ လှည့်ြဖားြခင်းအမျိုးမျိုး ှ င့် ၎င်း

လာလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်အ့ံေသာငှါ

သမာတရား၌ ေမွေ့လျာ်ေသာ စိတ်ကိ မခံမယက။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊ သမာတရားကိ

မယံဘဲ၊ မတရားေသာအမ၌ ေမွေ့လျာ်ေသာသအေပါင်းတိ့သည်။ ၁၂

တရား ံ းြခင်းသိ့ေရာက်မည်အေကာင်း၊ မသာစကားကိ ယံစိမ့်ေသာငှါ၊ မိစာဒိဌိ ပြပင်

အားထတ်ြခင်း အခွင့် ကိသတိ့၌ ဘရားသခင် လတ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃ သိ့ေသာ်လည်း၊

သခင်ဘရား ချစ်ေတာ်မေသာ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် စိတ်သန့် ှ င်းြခင်း၊ သမာ

တရားကိ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်စိမ့်ေသာငှါ၊ ဘရားသခင်သည်

ေ ှ ့ဦးစွာပင် သင်တိ့ကိ ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့သည် သင်တိ့ေကာင့်

ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်မြပတ် ချီးမွမ်းရကမည်။ ၁၄ ထိသိ့အလိငှါ

ငါတိ့ဧဝံေဂလိတရားအားြဖင့် သင်တိ့ကိေခ ေတာ်မ ပီ။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ဘန်းကိ ပိင်ရမည် အေကာင်းတည်း။ ၁၅ ထိေကာင့် ၊

ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့ တ်ထွက်စကား အားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ စာအားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ သင်တိ့သည်

သင်ခ့ဲ ပီးေသာ နည်းဥပေဒသများကိ တည်ကည်လျက် ကိင်ယ စဲွလမ်း ကေလာ့။ ၁၆

ငါတိ့ကိချစ်ေတာ်မ၍၊ ထာဝရသက်သာြခင်းအေကာင်းကိ၎င်း၊ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့်

ေကာင်းေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းကိ၎င်း ေပးေတာ်မေသာ ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင် ှ င့် ၊ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်သည် ကိယ်ေတာ်တိင်၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံးကိ

သက်သာေစ၍၊ ေကာင်းေသာစကား၊ ေကာင်းေသာအမ အမျိုးမျိုး၌ သင်တိ့ကိ

မဲြမံေစေတာ်မပါေစေသာ။ (aiōnios g166)

၃ ကင်းေသးေသာ စကားဟမကား၊ ညီအစ်ကိတိ၊့ သခင်ဘရား၏

တ်ကပက်တရားသည် သင်တိ့တွင် ှ ံ ့ြပား၍ ဘန်းထင် ှ ားြခင်း ှ ိသက့ဲသိ၊့

အရပ်ရပ်တိ့၌ ထင် ှ ားမည်အေကာင်း ှ င့် ၊ ၂ အကျိုးအေကာင်းကိ မသိမမှတ်၊

ဆိးညစ်ေသာ သတိ့လက်မှငါတိ့ကိ ကယ်လတ်ေတာ်မမည် အေကာင်း၊ ငါတိ့အဘိ့

ဆေတာင်း ကေလာ့။ လတိင်း သစာ ှ ိသည် မဟတ်။ ၃ သိ့ေသာ်လည်း၊ သခင်ဘရားသည်

သစာ ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မ၏။ သင်တိ့ကိ မဲြမံေစ၍၊ မေကာင်းအမ အရာ ှ င့်

ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ ေစာင့် မေတာ်မလိမ့်မည်။ ၄ ငါတိ့ပညတ်သည် အတိင်းသင်တိ့သည်

ယခကျင့် က၏။ ေနာက်၌လည်းကျင့် ကလိမ့်မည်ဟ သခင် ဘရားကိ အမီှ ပ၍ ငါတိ့သည်

ယံမှားြခင်းမ ှ ိ။ ၅ ဘရားသခင်ကိ ချစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သခင်ဘရားသည်

သင်တိ့စိတ် ှ လံးကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ၆ တနည်းကား၊ ညီအစ်ကိတိ၊့

ငါတိထံ့၌ခံေသာ နည်းဥပေဒသအတိင်း မကျင့် ဘဲ၊ မတရားစွာ ပေသာ ညီအစ်ကိ ှ ိသမ တိ့ကိ

ေ ှ ာင် ကေလာ့ဟ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏ နာမေတာ်အားြဖင့် ငါတိ့သည် ပညတ်ထား

က၏။ ၇ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့ေပးေသာ ပံသက်ေသကိလိက်၍ သင်တိ့သည်

အဘယ်သိ့ကျင့် ရမည်ဟသင်တိ့ ကိယ်တိင်သိက၏။ ငါတိ့သည် သင်တိ့တွင် မတရားစွာ

ပကသည်မဟတ်။ ၈ အဘယ်သ၏ အစာကိမအလိအေလျာက် မစား။

သင်တိ့တွင် တေယာက်ကိမ မေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းငှါ၊ ပင်ပန်းစွာ ကိးစားအားထတ်၍

ေန့ညဥ့်မြပတ်လပ်ေဆာင် က၏။ ၉ ထိသိ့ ပေသာ်လည်း၊ မခံမယပိင်ေသာေကာင့်

ပသည်မဟတ်။ သင်တိ့လိက်စရာဘိ့ ပံသက်ေသြဖစ် ေစြခင်းငှါ ပက၏။ ၁၀

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ှ ိေနစဥ်အခါ၊ အလပ်မလပ်ချင်ေသာသ

မည်သည်ကား၊ အစာကိလည်းမစားေစ ှ င့်ဟ ပညတ်ထားက ပီ။ ၁၁ မတရားစွာ ပ၍

အဘယ်အလပ်ကိမ မလပ်ဘဲ၊ ကိယ် ှ င့် မဆိင်ေသာအမ၌ ေရာေ ှ ာေသာ သအချို ့ တိ့သည်

သင်တိ့တွင် ှ ိေ ကာင်းကိ ငါတိ့ ကားရက၏။ ၁၂ ထိသိ့ေသာသတိ့သည် ငိမ်ဝပ်စွာ

လပ်ေဆာင်၍၊ ကိယ်အစာကိ စားမည်အေကာင်း၊ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ငါတိ့သည် ပညတ်ထား၍၊ တိက်တွန်း ေသွးေဆာင် က၏။ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ့အားေလျာ့

စိတ်ပျက်ြခင်းမ ှ ိဘဲ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ကေလာ့။ ၁၄ ဤစာ၌

ငါတိေ့ရးထားေသာ ပညတ်စကားကိ တစံတေယာက်ေသာသသည် နားမေထာင်ဘဲ ေနလ င်၊
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ထိသကိမှတ်ကေလာ့။ ှ က်ေကာက်ေစြခင်းငှါ၊ အေပါင်းအေဘာ်မလပ်က ှ င့် ။ ၁၅

သိ့ေသာ်လည်း၊ ရန်သက့ဲသိ့မမှတ်၊ ညီအစ်ကိ က့ဲသိ့မှတ်၍ သတိေပးကေလာ့။ ၁၆

ငိမ်သက်ြခင်း၏ သခင်သည် ကိယ်ေတာ်တိင် သင်တိ့၌ အစဥ်မြပတ်ခပ်သိမ်းေသာ

အမအရာအားြဖင့် ငိမ်သက်ြခင်းကိ ေပးသနားေတာ်မပါေစေသာ။ သခင်ဘရားသည်

သင်တိ့အေပါင်း ျင့်အတ ှ ိေတာ်မပါေစ ေသာ။ ၁၇ ငါေပါလသည် သင်တိ့ကိ

တ်ဆက်ြခင်း အချက်ကိ ကိယ်လက် ှ င့် ေရးထား၏။ ဤသိ့ေရးထား ေလ့ ှ ိ၍၊

ငါေရးသမ ေသာ သဝါဒ၏ လကဏာြဖစ်၏။ ၁၈ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏

ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့အေပါင်း၌ ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ငါတိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင် ှ င့် ၊

ငါတိ့ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းြဖစ်ေသာ ေယ ခရစ်၏ ပညတ်ေတာ်အားြဖင့် ၊

ထိသခင်၏ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ ငါေပါလသည်၊ ၂ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

ငါသားစစ်ြဖစ်ေသာ တိေမာေသကိ ကားလိက်ပါ၏။ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ် ှ င့်

ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ ဘရားသခင့်အထံေတာ်က ေကျးဇး၊ က ဏာ၊

ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ၃ ြခားနားေသာ အယဝါဒသစ်ကိ မသွန်သင် က ှ င့်ဟ၍၎င်း၊

ဒ ာရီစကားကိ နားမေထာင် ှ င့်ဟ၍၎င်း၊ ယံ ကည်ြခင်း၌တည်ေသာ ဘရားသခင်၏

သာသနာေတာ်ကိ ပစသည်ထက်၊ အချင်းချင်းြငင်းခံြခင်းကိသာ၍ ပစတတ်ေသာ၊

ြပင်ဆင်၍ မကန် ိင်ေသာ ေဆွစဥ်မျိုးဆက်စာရင်းများကိ ပမာဏမ ပက ှ င့်ဟ၍၎င်း၊ သင်

သည် အချို ့ေသာ သတိ့ကိ ပညတ်ထား၍၊ ၄ ဧဖက် မိ ့၌ ေနရစ်ေစြခင်းငှါ၊ ငါသည်

မာေကေဒါနိြပည်သိ့ သွား ေသာအခါ၊ ေတာင်းပန်သည်အတိင်း ေနရစ်ေလာ့။ ၅

ထိသိ့ပညတ်ထားြခင်း၏အချုပ်အြခာမကား၊ စင် ကယ်ေသာ စိတ် ှ လံး ှ င့် ၎င်း၊

ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ စိတ် ကည်လင်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ မှန်ေသာယံကည်ြခင်း ှ င့် ၎င်း၊

စပ်ဆိင်ေသာ ချစ်ြခင်းေမတာြဖစ်သတည်း။ ၆ ထိသိ့ေသာအကျင့် ကိလအချို ့တိ့သည်

အ မဲမကျင့် ၊ အချည်း ှ ီးေသာစကားေြပာြခင်းသိ့ လဲသွား က ပီ။ ထိသတိ့သည်

မိမိတိ့ေြပာေသာအရာကိ နားမလည်။ ၇ အဘယ်သိ့ေသာတရားဘက်၌

မိမိတိ့ခိင်မာစွာ ေနသည်ကိ မသိဘဲလျက်၊ နိဿရည်းဆရာလပ်ချင် က

သည်တကား။ ၈ ပညတ်တရားကိ တရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသ အဘိ့မထား၊

မတရားသြဖင့် ကျင့် ေသာသ၊ နားမေထာင် ေသာသ၊ ဘရားကိ မကိးကွယ်ေသာသ၊

အြပစ်ထင် ှ ားေသာသ၊ မသန့် ှ င်းေသာသ၊ ၉ဘရားတရားကိ မ ိမေသ ပေသာသ၊

မိဘကိ ှ ဥ်းဆဲေသာသ၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာသ၊ မတရားေသာေမထန်၌

မီှဝဲေသာသ၊ ေယာက်ျားချင်းေမထန်ကိ ပေသာသ၊ လကိခိးသွားေသာသ၊

မသာစကားကိသံးေသာသ၊ ၁၀ မဟတ်မမှန်ဘဲ ကျန်ဆိေသာသမှစ၍၊

စင် ကယ်ေသာသဝါဒ ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သမ တိ့အဘိ့ ပညတ်တရားကိ

ထားသည်ဟ သိမှတ်၍၊ ထိတရားကိတရားသြဖင့် သံးေသာသ၌ ပညတ်တရားသည်

အကျိုးကိေပးတတ်သည်ဟ ငါတိ့ သိ က၏။ ၁၁ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ မဂလာ ှ ိေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ဘန်း ကီးေသာ ဧဝံေဂလိတရား ှ င့် ညီသတည်း။ ၁၂ ထိတရားကိ

ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ငါ့ကိခွန်အား ှ င့် ြပည့်စံေစေတာ်မေသာ

ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွမ်း၏။ ၁၃ ငါသည်က့ဲရဲေ့သာသ၊

ညဥ်းဆဲေသာသ၊ ကမ်း ကတ်ေသာသြဖစ်ဘးေသာ်လည်း၊ သစာ ှ ိေသာသဟ

ထိသခင်သည် မှတ်၍၊ ဓမဆရာအရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ၏။ ထိသိ့ငါ ပေသာအခါ

ယံြခင်းမ ှ ိ ၊ အမှန်မသိဘဲ ပေသာေကာင့် ၊ က ဏာေတာ်ကိငါခံရ ပီ။ ၁၄

ငါတိ့သခင်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်သည်လည်း ေယ ခရစ်၌ ယံကည်ြခင်း၊

ချစ်ြခင်း ှ င့်တကွ၊ အတိင်း ထက်အလွန် ကယ်ဝ ပီ။ ၁၅ ေယ ခရစ်သည်

အြပစ် ှ ိေသာသတိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းငှါ၊ ဤေလာကသိ့ ကလာေတာ်မသည် ဟ

ေသာစကားသည် သစာစကားြဖစ်၏။ အကင်းမ့ဲခံယအပ် ေသာစကားလည်းြဖစ်၏။

အြပစ် ှ ိေသာ သတိ့တွင် ငါသည် အ ကီးဆံးြဖစ်၏။ ၁၆ သိ့ေသာ်လည်း၊

ထာဝရအသက်အလိငှါ ယံကည်လတ့ံေသာ သတိ့လိက်စရာပံသက်ေသ ြဖစ်ေစ ြခင်းငှါ၊

အ ကီးဆံးေသာအြပစ် ှ ိေသာ ငါ၌၊ ေယ ခရစ်သည် ခပ်သိမ်းေသာခ ီေတာ်ကိ

ြပေတာ်မမည် အ ေကာင်း၊ ငါ့ကိသနားေတာ်မ ပီ။ (aiōnios g166) ၁၇ ေလာကဓာတ်တိ့၏

ဘရင်တည်းဟေသာ၊ ေဖာက်ြပန်ပျက်စီးြခင်း ှ င့်ကင်းလွတ်ေတာ်မထေသာ၊

မျက်ြမင်မရ၊ အ ပြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ တဆတည်းေသာဘရားသခင်သည်

ကမာအဆက်ဆက် ဂဏ်အသေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ် ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn

g165) ၁၈ ငါ့သားတိေမာေသ၊ သင့် ကိရည်မှတ်၍ ေဟာေြပာခ့ဲ ပီးေသာ

အနာဂတိစကားကိ သင်သည်အမီှ ပ၍၊ ယံကည်ြခင်းကိ၎င်း၊ ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ

စိတ်ကည်လင်ြခင်းကိ၎င်း စဲွလမ်း၍ ေကာင်းေသာစစ်ကိ တိက်ေစ ြခင်းငှါ၊ ထားခ့ဲ ပီးေသာ

ထိအနာဂတိစကား ှ င့်အညီ၊ အထက် ငါဆိခ့ဲ ပီးေသာ ပညတ်ထားြခင်းအခွင့် ကိသင်၌

ငါအပ်ေပး၏။ ၁၉ ထိယံကည်ြခင်းမှ စသည်တိ့ကိ အချို ့ေသာသတိ့သည်

ပယ် ပီးလ င်၊ ယံ ကည်ြခင်းသေဘာပျက်၍ ဆံး ံ း က ပီ။ ၂၀ ထိသတိ့တွင်

ဟေမနဲ ှ င့်အာေလဇြ ုပါသတည်း။ ထိသတိ့သည် က့ဲရဲေ့သာစကားကိ ကဥ်ေ ှ ာင် ြခင်းငှါ

သင်ရမည်အေကာင်း၊ စာတန်၏ လက်သိ့ငါအပ်လိက်ခ့ဲ ပီ။

၂ ငါတိ့သည် ဘရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်ြခင်း၊ ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့် ြခင်းအမျိုးမျိုးကိ ပ၍၊

၂ ငိမ်ဝပ်ဆိတ်ညံစွာေနရမည်အေကာင်း၊ ှ င်ဘရင်မှစ၍ မင်းအာဏာ ှ ိေသာ

သအေပါင်းတိ့ ှ င့် လ အမျိုးမျိုးတိ့အဘိ့ ဆေတာင်းပဌာနာ ပြခင်း၊ ေမတာပိ့ြခင်း၊

ေကျးဇးေတာ်ကိ ချီးမွမ်းြခင်းကိ ေ ှ ့ဦးစွာ ပေစြခင်းငှါ ငါတိက်တွင်း ေသွးေဆာင်၏။ ၃

အေကာင်းမကား၊ ထိသိ့ေသာ အမသည် ေကာင်းေသာအမြဖစ်၏။

ငါတိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင် ှ စ်သက် ေတာ်မေသာအမလည်းြဖစ်၏။

၄ လအေပါင်းတိ့သည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်၍ သမာတရားကိ သိေစြခင်းငှါ၊

ဘရားသခင်အလိေတာ် ှ ိ၏။ ၅ဘရားသခင် တဆတည်း ှ ိေတာ်မ၏။ ဘရားသခင် ှ င့်

လတိ့၏ စပ်ကားမှာ၊ လြဖစ်ေသာ ေယ ခရစ် တည်းဟေသာ အာမခံတဦးတည်း ှ ိ၏။ ၆

ထိအာခံသည် လအေပါင်းတိ့ကိ ေ ွးအ့ံေသာငှါ ကိယ်ကိကိယ် စွန့်ေတာ်မ ပီ။

ကာလအချိန်တန်မှ သက်ေသခံြခင်း ှ ိ၏။ ၇ ငါသည်ထိသက်ေသခံေသာသအရာ၌၎င်း၊

တမန်ေတာ်အရာ၌၎င်း၊ ယံ ကည်ြခင်းတရား ှ င့် သမာ တရားကိ တပါးအမျိုးသားတိ့အား

ေဟာေြပာေသာဆရာ အရာ၌၎င်း ခန့်ထားေတာ်မေသာသ ြဖစ်သည်ဟ ငါဆိေသာ်၊

မသားစကားကိမဆိ၊ မှန်ေသာစကားကိဆိ၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍၊ အရပ်ရပ်တိ့၌

ေယာက်ျားတိ့သည် အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ြငင်းခံြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ သန့် ှ င်းေသာလက်

ကိချီ၍ ဆေတာင်းေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၉ ထိနည်းတ၊ မိန်းမတိ့သည်

ကျစ်ေသာဆံပင်၊ ေ တန်ဆာ၊ ေကျာက်ပလဲအဘိးထိက်ေသာ အဝတ် ှ င့် ကိယ်ကိ

မဆင်ဘဲ၊ ှ က်ေကာက်ြခင်း၊ ဣေြ ေစာင့် ြခင်းအားြဖင့် ၊ ေလျာက်ပတ်ေသာ

အဝတ် ှ င့် ၎င်း၊ ၁၀ ဘရားသခင်အား ိေသေလးြမတ်ြခင်းကိ ဝန်ခံ ပစေသာ

မိန်းမဆင်သင့်သည်အတိင်း ေကာင်းေသာ အကျင့် ှ င့် ၎င်း၊ ကိယ်ကိ တန်ဆာဆင်ေစြခင်းငှါ

ငါအလိ ှ ိ၏။ ၁၁ မိန်းမသည်အပ်စိးြခင်းကိ အစဥ်ဝန်ခံ၍ တိတ်ဆိတ်စွာသင်ေစ။

၁၂ မိန်းမသည်ဆံးမသဝါဒေပးြခင်း၊ ေယာက်ျားကိ အစိးတရ ပေစြခင်း

အခွင့် ကိငါမေပး။ သသည် တိတ် ဆိတ်စွာ ေနအပ်၏။ ၁၃အေကာင်းမကား၊ အာဒံကိ

ေ ှ ့ဦးစွာ ဖန်ဆင်းေတာ်မ၍၊ ေနာက်မှ ဧဝကိဖန်ဆင်းေတာ်မ၏။ ၁၄ ထိမှတပါး၊

အာဒံသည်လှည့် ြဖားြခင်းကိမခံ၊ မိန်းမသည် လှည့် ြဖားြခင်းကိခံ၍ လွန်ကျူး၏။ ၁၅

သိ့ေသာ်လည်း၊ ဣေြ ေစာင့် ြခင်း ှ င့်တကွ ယံကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သန့် ှ င်းြခင်း၌

တည်လင်၊ သားဘွားြဖင်းအမ၌ ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်လိမ့်မည်။

၃ သင်းအပ်အရာကိ ေတာင့်တေသာသသည် ေကာင်းေသာ အမအရာကိ

ေတာင့်တသည်ဟေသာ စကားသည် မှန်ေသာစကားြဖစ်၏။ ၂ ထိေကာင့် ၊

သင်းအပ်သည် အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့် ကင်းလွတ်ေသာသ၊ မယားတေယာက်တည်း ှ ိေသာသ၊

သမာသတိ ှ ိေသာသ၊ ဣေြ ေစာင့် ေသာသ၊ ေလျာက်ပတ်စွာ ကျင့် ေသာသ၊

ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပတတ်ေသာသ၊ ဆံးမသဝါဒေပးတတ်ေသာသ ြဖစ်ရမည်။

၃ စပျစ်ရည် ှ င့် ေပျာ်ေမွ ့ြခင်း၊ သတပါးကိ ိက်ပတ်ြခင်း၊ မစင် ကယ်ေသာ

စီးပွါးကိတပ်မက်ြခင်းမ ှ ိ ၊ စိတ် ြဖည်း ှ င်းေသာသ၊ ရန်မေတွတ့တ်ေသာသ၊

ေငွကိ မတပ်မက်ေသာသြဖစ်ရမည်။ ၄ မိမိအိမ်ကိေကာင်းမွန်စွာ အပ်စိး၍

သမာသမာဓိ ှ ိသည် ှ င့် ၊ မိမိသားသမီးကိ ဆံးမ ိင်ေသာသ ြဖစ်ရမည်။

၅ မိမိအိမ်ကိမအပ်စိးတတ်လ င်၊ ဘရားသခင်၏ အသင်းေတာ်ကိ

အဘယ်သိ့ ပစလိမ့်မည်နည်း။ ၆ မာန ှ င့်ယစ်မးလျက်၊ မာရ်နတ်၏ အြပစ် ေရာက်မည်ဟ

စိးရိမ်စရာ ှ ိ၍၊ ဘာသာဝင်လသစ် မြဖစ်ရ။ ၇ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်း၊ မာရ်နတ်ဘမ်းမိြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ ြပင်ပလဘိ့တွင် အသေရ ှ ိ ေသာသ ြဖစ်ရမည်။ ၈ ထိနည်းတ၊

သင်းေထာက်တိ့သည် တည်ကည်ေသာသ ြဖစ်ရကမည်။ လ ာ ှ စ်ခွ ှ င့် ေြပာေသာသ၊

စပျစ်ရည်ကိ ေသာက်ကူးေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာ စီးပွါးကိ တပ်မက်ေသာသ မြဖစ်ရက။

၉ ကိယ်ကိကိယ်သိေသာစိတ် စင် ကယ်သည် ှ င့် ၊ ယံ ကည်ြခင်း၏ နက်နဲေသာအရာကိ
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စဲွလမ်းေသာသ ြဖစ်ရကမည်။ ၁၀သတိ့သည်လည်း ေ ှ မ့ဆွက စံစမ်းြခင်းကိ ခံ ကေစ။

ေနာက်မှ အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့်ကင်းလွတ်လ င်၊ သင်းေထာက်လပ်ကေစ။ ၁၁ ထိနည်းတ၊

မိန်းမတိ့သည် တည်ကည်ေသာသြဖစ်ရမည်။ ေချာစားတတ်ေသာသမဟတ်။ သမာ

သတိ ှ ိေသာသ၊ အရာရာ၌ သစာ ှ ိေသာသြဖစ်ရကမည်။ ၁၂ သင်းေထာက်သည်

မယားတေယာက်တည်း ှ ိရမည်။ မိမိသားသမီး ှ င့် အိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ ေကာင်းမွန်စွာ

အပ်ချုပ်ေသာသြဖစ်ရမည်။ ၁၃ အေကာင်းမကား၊ သင်းေထာက်အမကိ

ေကာင်းစွာ ွက်ေဆာင်ေသာ သတိ့သည် မိမိတိ့အဘိ့ ေကာင်းေသာအရာကိ၎င်း၊

ေယ ခရစ်၏ ယံကည်ြခင်း၌ ရဲရင့် ြခင်းသတိကိ၎င်း အြမတ်ရက၏။ ၁၄

သင် ှ ိရာသိ့ငါြမန်ြမန်လာမည်ဟ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိေသာ်လည်း တာ ှ ည်စွာေနလ င်၊ သင်သည်

ဘရားသခင်၏အိမ်ေထာင်၌ အဘယ်သိ့ကျင့် ကံ ပမရမည်ကိ သိေစြခင်းငှါ

ဤသိ့ငါေရး၍ ေပးလိက်၏။ ထိအိမ်ေတာ်ကား၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏အသင်းေတာ်ြဖစ်၏။ ၁၅ ထိအသင်းေတာ်ကား၊ သမာတရား၏

အမီှတကဲြဖစ်၏။ သမာတရား၏တည်ရာလည်းြဖစ်၏။ ၁၆ မှန်ေသာကိးကွယ်ြခင်း၏

နက်နဲေသာအရာသည် ကီးစွာေသာအရာြဖစ်သည်ဟ ြငင်းခံရန်မ ှ ိ။ ဘရားသခင်သည်

ကိယ်ခ ာ၌ ေပ ထွန်းေတာ်မ ပီ။ ဟတ်မှန်ေတာ်မြခင်းအေကာင်းသည် ဝိညာဥ်ေတာ်အား

ြဖင့် ထင် ှ ား ပီ။ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင်ရက ပီ။

တပါးအမျိုးသားတိ့သည် သိတင်းေတာ်ကိ ကားရကပီ။ ေလာကီသားတိ့သည်

ယံကည်ရက ပီ။ ဘန်းအသေရ ှ င့်တကွ အထက်သိ့ ေဆာင်ယြခင်းကိ ခံေတာ်မ ပီ။

၄ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အတည့်အလင်းဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည်ကား၊ ေနာင်ကာလ၌

သတပစိတ်တွင် သံပ ှ င့် ခတ်ြခင်းကိခံ ပီးလ င်၊ မသာစကားကိ ေြပာတတ်ေသာ

သတိ့၏ လ ို ့ဝှက်ြခင်းအားြဖင့် ၊ လအချို ့တိ့သည် ယံကည်ြခင်းကိ စွန့်ပယ်၍၊ ၂

လှည့်ြဖားတတ်ေသာ စိတ်ဝိညာဥ်တိ့၌၎င်း၊ နတ်ဘရားတိ့ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ သဝါဒ တိ့၌၎င်း

မီှဝဲဆည်းကပ်ကလိမ့်မည်။ ၃ မဂလာေဆာင်ြခင်းအမကိ မ ပရဟ၍၎င်း၊ ယံ ကည်၍

သမာတရားကိ သိေသာသတိ့သည် ေကျးဇး ေတာ်ကိ သိေသာစိတ် ှ င့်တကွ

သံးဘိ့ရာ၊ ဘရားသခင် ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာ အစာမျိုးကိေ ှ ာင်ရမည် ဟ၍၎င်း

ပညတ်ထားကလိမ့်မည်။ ၄ဘရားသခင်ဖန်ဆင်းေတာ်မသမသည် သံးစရာေကာင်း၏။ ၅

ေကျးဇးေတာ်ကိ သိေသာစိတ် ှ င့် ခံယလ င်၊ အဘယ်အရာကိမ မပယ်မေ ှ ာင်ရ။

အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်အားြဖင့် ၎င်း၊

ဆေတာင်းြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ အရာရာတိ့သည် စင် ကယ် လျက် ှ ိ က၏။ ၆ဤစကားများကိ

သင်သည် ညီအစ်ကိတိ့အား ကားေြပာလ င်၊ ယံ ကည်ချက်စကား၊ ကိယ်တိင်

ှ ာေဖွေလ့ကျက်ေသာ သမာသဝါဒစကား ှ င့် ေမွး ပြခင်းကိ ခံေသာေယ ခရစ်၏

ဓမဆရာေကာင်း ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၇ မိန်းမအိေြပာတတ်ေသာ တရားမ့ဲြဖစ်ေသာ

ဒ ာရီစကားကိ ပယ် ှ ား၍ ဘရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်ြခင်း အားြဖင့် ကိယ်ကိကိယ်ဆံးမေလာ့။

၈ ကိယ်ကာယကိဆံးမြခင်းသည် များစွာေသာ အကျိုးကိ မေပးတတ်။ ဘရားဝတ်၌

ေမွေ့လျာ်ြခင်း မကား၊ ယခဘဝ၊ ေနာင်ဘဝ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ဂတိေတာ်ကိ

ရသည်ြဖစ်၍၊ ၉ အရာရာ၌ အကျိုးကိေပးတတ်သည်ဟေသာ စကားသည်

သစာစကားြဖစ်၏။ အကင်းမ့ဲခံယအပ် ေသာ စကားလည်းြဖစ်၏။ ၁၀ ထိေကာင့် ၊

အသက် ှ င်ေတာ်မထေသာ၊ လအေပါင်းတိ့ကိ အထးသြဖင့် ကယ်မေတာ်မေသာဘရား

သခင်၌ ငါတိ့သည်ကိးစားသည် ှ င့်အညီ၊ ပင်ပန်းစွာ အမေဆာင် ွက် က၏။

က့ဲရဲ ့ြခင်းကိလည်း ခံရက၏။ ၁၁ ယခဆိခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း ပညတ်ထားြခင်း၊

ဆံးမသဝါဒေပးြခင်းကိ ပေလာ့။ ၁၂သင်၏ အသက်အ ွယ် ပျိုသည်ကိ အဘယ်သမ

မထီမ့ဲြမင် မ ပေစ ှ င့် ။ စကားေြပာြခင်း၊ ကျင့် ကံ ပမ ြခင်း၊ သတပါးကိချစ်ြခင်း၊

ဝိညာဥ်သေဘာ ှ ိြခင်း၊ သစာေစာင့် ြခင်း၊ စင် ကယ်ြခင်းအရာမှာ၊ ယံ ကည်ေသာသတိ့အား

ပံသက်ေသကိ ြပေလာ့။ ၁၃ ငါမလာမီှတိင်ေအာင်၊ ကျမ်းစာကိဘတ်ြခင်း၊

တိက်တွန်းေသွးေဆာင်ြခင်း၊ ဆံးမသဝါဒေပးြခင်းကိ ကိးစား၍ ပေလာ့။ ၁၄

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံ၍၊ သင်းအပ်များတိ့သည် လက်တင်ြခင်း ှ င့်တကွ၊ သင်၌အပ်ေပးေသာ

ဆေကျးဇး ကိ မ ပစဘဲမေန ှ င့် ။ ၁၅ သင်၏တိးပွါးြခင်းကိ လအေပါင်းတိ့အား

ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ။ ဤအရာများကိ စိတ်စဲွလမ်း၍ ကိးစားအားထတ်ေလာ့။ ၁၆

ကိယ်ကိ၎င်း၊ ကိယ်ဆံးမသဝါဒကိ၎င်း သတိ ပ၍ အ မဲတည်ေနေလာ့။ ထိသိ့ ပလ င်၊

ကိယ်ကိ၎င်း၊ နားေထာင်ေသာသတိ့ကိ၎င်းကယ်တင်လိမ့်မည်။

၅ အသက် ကီးေသာသကိ ကျပ်တည်းစွာ မဆံးမ ှ င့် ။ အဘက့ဲသိ့ မှတ်၍

ေတာင်းပန်ေလာ့။ လပျိုတိ့ကိ ညီအစ်ကိက့ဲသိ့၎င်း၊ ၂အသက် ကီးေသာမိန်းမတိ့ကိ

အမိက့ဲသိ့၎င်း၊ မိန်းမပျိုတိ့ကိ အလွန်စင် ကယ်ေသာ အြခင်းအရာ ှ င့် တကွ၊ ှ မက့ဲသိ့၎င်း

မှတ်၍ကျင့် ေလာ့။ ၃ မတ်ဆိးမအမှန်ြဖစ်ေသာ မိန်းမတိ့ကိ မစလပ်ေကးေလာ့။ ၄

သားေြမး ှ ိေသာ မတ်ဆိးမြဖစ်လ င်၊ ထိသားေြမးတိ့သည် ေ ှ းဦးစွာ ဘရားဝတ်ကိ

ရည်မှတ်လျက်၊ မိမိအိမ်ကိ ပစ၍ မိဘဘိးဘွား၌ ေကျးဇးဆပ်ြခင်းငှါ သင် ကေစ။

ထိအမသည် ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မ ေသာအမြဖစ်၏။ ၅ မတ်ဆိးမအမှန်ြဖစ်၍

တေယာက်တည်းကျန်ရစ်ေသာမိန်းမသည်၊ ဘရားသခင်ကိ ကိးစား၍ ဆေတာင်း

ပဌာန ပြခင်း၌ ေန့ညဥ့်မြပတ် တည်ေနတတ်၏။ ၆ကာမဂဏ်စည်းစိမ်၌ေပျာ်ေမွေ့သာ

မတ်ဆိးမမကား၊ အသက် ှ ိလျက်ပင် အေသြဖစ်၏။ ၇ ထိသတိ့ကိ အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့်

ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှါ ဤသိ့ ပညတ်ထားေလာ့။ ၈ မိမိလတိ့ကိမ ပစ၊ ထိမ မက၊

မိမိအိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ မ ပစေသာသမည်သည်ကား၊ ယံကည်ြခင်း တရားကိ

ြငင်းပယ်၏။ မယံကည်ဘးေသာ သထက်သာ၍ ယတ်မာ၏။ ၉ မတ်ဆိးမသည်

အသက်ေြခာက်ဆယ်မြပည့်လ င်၊ စာရင်းအင်း မဝင်ေစ ှ င့် ။ လင်တေယာက်တည်း

ှ ိဘးေသာသ၊ ၁၀ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိကျင့် ၍ အသေရ ှ ိေသာသ၊ သငယ်တိ့ကိ

ေကးေမွးြခင်း၊ ဧည့်သည်ဝတ် ပြခင်း၊ သန့် ှ င်းသတိ့၏ေြခကိေဆးြခင်း၊

ဆင်းရဲေသာသတိ့ကိ လပ်ေကးြခင်း၊ ေကာင်းေသာအမ ှ ိသမ တိ့၌ ကိးစား

အားထတ်ြခင်းကိ ပဘးေသာသြဖစ်လ င်၊ စာရင်းအင်း ဝင်ေစ။ ၁၁

အသက်အ ွယ် ပျိုေသာ မတ်ဆိးမတိ့ကိ ပယ်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည်

ခရစ်ေတာ်၏ ဆံးမြခင်းကိ သည်းမခံ။ အိမ်သင့် ြခင်း ငါအလိ ှ ိလ င်၊ ၁၂အရင်သစာကိ

ဖျက်ေသာေကာင့် အြပစ်သင့် ြခင်းသိ့ ေရာက်ကလိမ့်မည်။ ၁၃ ထိမှတပါး၊

တအိမ်မှတအိမ်သိ့လည်၍ ပျင်းရိတတ်က၏။ ပျင်းရိသည်သာမက၊ စကားများ၍ မေြပာ

အပ်ေသာအရာကိ ေြပာသြဖင့် ၊ ကိယ် ှ င့် မဆိင်ေသာအမ၌ ေရာေ ှ ာေသာသြဖစ်တတ်က၏။

၁၄ ထိေကာင့် ၊ အသက်အ ွယ် ပျိုေသာ မတ်ဆိးမတိ့သည် အိမ်သင့် ြခင်း၊ သားဘွားြခင်း၊

အိမ်မကိ ကည့် ပစြခင်း၊ က့ဲရဲစ့ရာအခွင့် ကိ ရန်သအား မေပးဘဲေနြခင်း အမများကိ

ပေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ၁၅ အေကာင်းမကား၊ ယခပင်အချို ့တိ့သည် လမ်းလဲွ၍

စာတန်ေနာက်သိ့ လိက်သွား က ပီ။ ၁၆ ယံကည်ေသာ ေယာက်ျားမိန်းမ၌

မတ်ဆိးမ ှ ိလ င်၊ ကိယ်တိင်လပ်ေကးေစ။ သိ့ ပလ င်၊ အမှန်ြဖစ် ေသာ မတ်ဆိးမတိ့ကိ

အသင်းေတာ်သည် အေ ှ ာင့်အ ှ က်မ ှ ိေစဘဲ လပ်ေကး ိင်လိမ့်မည်။ ၁၇ ေကာင်းမွန်စွာ

အပ်ေသာသင်းအပ်တိ့သည် အလ ှ စ်ဆကိ ခံထိက်ေသာသြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊

တရားေဟာြခင်း၊ ဆံးမသဝါဒေပးြခင်းအမကိ ကိးစားအားထတ်ေသာသတိ့သည်။

အလ ှ စ်ဆကိ အထးသြဖင့် ခံထိက်ေသာသြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း မှတ်ရမည်။ ၁၈

အေကာင်းမကား၊ စပါးနင်းနယ်ေသာ ွား၏ တ်ကိမချုပ်တည်းရဟကျမ်းစာလာ၏။

တချက်ကား၊ လပ်ေဆာင်ေသာသသည် အခကိ ခံထိက်ေပးသည်ဟ လာြပန်၏။ ၁၉

သက်ေသခံ ှ စ်ဦးသံးဦးမ ှ ိလ င်၊ သင်းအပ်၌ အြပစ်တင်ေသာ စကားကိ နားမေထာင် ှ င့် ။

၂၀ ကင်းေသာသတိ့သည် ေကာက်ေစြခင်းငှါ အြပစ် ှ ိေသာ သတိ့ကိ လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ

အြပစ်တင် ၍ ဆံးမေလာ့။ ၂၁ ေ ှ မ့ဆွကမစီရင်၊ င့ဲကွက်ေသာစိတ် ှ င့်အလ င်းမ ပဘဲ၊

ဤပညတ်များကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည် အေကာင်း၊ ဘရားသခင် ှ င့် သခင်ေယ ခရစ်မှာ၎င်း၊

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ ေ ှ မှ့ာ၎င်း၊ ငါသည် သင့် ကိ

သစာေပး၏။ ၂၂ အဘယ်သ၏အေပ ၌ လက်ကိ အလျင်တေဆာမတင် ှ င့် ။

သတပါးအြပစ်၌ မဆက်ဆံ ှ င့် ။ ကိယ်ကိကိယ် စင် ကယ်ေစေလာ့။ ၂၃သင်၏ရင်ထဲ၌

အကျိုးြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ မ ကာမကာခံရေသာ ေရာဂါေကာင့် ၎င်း၊ ယခမှစ၍ ေရကိသာ

မေသာက်ဘဲ၊ စပျစ်ရည်အနည်း ငယ်ကိသံးေလာ့။ ၂၄အချို ေ့သာ သတိ့၏ဒစ ိက်သည်

ေ ှ မ့ဆွကထင် ှ ား၍၊ အြပစ်စီရင်ြခင်းသိ့ အရင်အဦးသွားတတ်၏။ အချို ့ေသာသတိ့၏

ဒစ ိက်သည် ေနာက်သိ့လိက်တတ်၏။ ၂၅ ထိနည်းတ၊ အချို ေ့သာသတိ့၏ သစ ိက်သည်

ထင် ှ ား ှ င့်တတ်၏။ မထင် ှ ားေသးေသာ သစ ိက်ကိ လည်း ဝှက်၍မထား ိင်။
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၆ ဘရားသခင်၏ နာမေတာ် ှ င့်တရားေတာ်သည် က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ အေစခံကန် မည်သည်ကား၊ မိမိသခင်ကိ

အလွန် ိေသထိက်ေသာ သဟ၍ မှတ်ေစ။ ၂ သခင်သည်ယံကည်ေသာသြဖစ်လ င်၊

ညီအစ်ကိြဖစ်သည်ဟ စိတ်ထင် ှ င့် ၊ မခန့်မညားမ ပေစ ှ င့် ။ အေစခံြခင်း၏အကျိုးကိ

ခံရေသာသသည် ယံကည်ေသာသ၊ ချစ်အပ်ေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် သာ၍

အေစ ခံေစ။ ဤသိ့ဆံးမသဝါဒေပး၍ တိက်တွန်းေသွးေဆာင်ေလာ့။ ၃

ြခားနားေသာသဝါဒကိသင်ေပး၍၊ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏စကားတည်းဟေသာ

စင် ကယ်ေသာ စကားကိ၎င်း၊ ဘရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်ြခင်း ှ င့်အညီ ြဖစ်ေသာ သဝါဒကိ၎င်း

ဝန်မခံေသာသ မည်သည်ကား၊ ၄ မာန ှ င့်ယစ်မး၍ အလင်နားမလည်ဘဲ၊ ပစာအေမးကိ

ေဆွးေ ွး၍ စကားေကာင့်သာ ြငင်းခံေသာ အားြဖင့် စိတ်ေပါ့ေသာသြဖစ်၏။ ထိသိ့ ပလ င်၊

ြငူစြခင်း၊ ရန်ေတွ့ြခင်း၊ သအ့သေရကိ တ်ချြခင်း၊ မနာလိေသာ ကံစည်ြခင်း၊ ၅

စိတ် ှ လံးယိယွင်း၍၊ သမာတရား ှ င့်ကင်းေသာ သတိ့ အချည်း ှ ီးေဆွးေ ွးြခင်းြဖစ်တတ်၏။

ဘရားဝတ်၌ ေမေ့လျာ်ြခင်းသည် အကျိုး စီးပွားြဖစ်သည်ဟ သတိ့သည် စိတ်ထင် က၏။

ထိသိ့ေသာသတိ့ကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၆ ေရာင့် ရဲေသာစိတ်ပါလ င်၊ ဘရားဝတ်၌

ေမွေ့လျာ်ြခင်းသည် ကီးစွာေသာ အကျိုးစီးပွါးမှန်၏။ ၇အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည်

ဤေလာကထဲသိ့ အဘယ်အရာမ မပါဘဲ လာသည်ြဖစ်၍၊ ထွက်သွားလ င်လည်း၊

အဘယ်အရာကိမ ယ၍ မသွား ိင်ဟ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။ ၈ သိ့ြဖစ်၍၊

စားရန်၊ ဝတ်ရန် ှ ိသမ ှ င့် ေရာင့် ရဲလျက်ေနကကန်အ့ံ။ ၉ ေငွရတတ်ြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေသာသတိ့သည် အြပစ်ေသွးေဆာင်ြခင်း၊ ဘမ်းမိြခင်း၊ မိက်မဲဖျက်ဆီး တတ်ေသာ

တပ်မက်ြခင်းများထဲသိ့ ကျေရာက်တတ်က၏။ ထိသိ့ေသာအားြဖင့် လတိ့သည်

အကျိုးနည်းြခင်း၊ ပျက်စီးြခင်း၌ နစ်မွန်းတတ်က၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊

ေငွကိတပ်မက်ြခင်းသည် မေကာင်းေသာ အမအေပါင်းတိ့တွင် မလအြမစ်ြဖစ် သတည်း။

လအချို ့တိ့သည်ေငွကိ တပ်မက်ေသာေကာင့် ယံ ကည်ြခင်းတရားလမ်းမှလဲသွား၍၊

ပပန်ြခင်းေဝဒနာများ ှ င့် ကိယ်ကိကိယ်ထတ်ချင်းခပ်ေအာင်ထိး က ပီ။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍၊

အိဘရားသခင်၏လ၊ သင်သည် ထိအြပစ်များကိ ကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ေြဖာင့် မတ်စွာ ကျင့်

ြခင်း၊ ဘးရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်ြခင်း၊ ယံ ကည်ချင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သည်းခံြခင်း၊

းည့ံသိမ်ေမွ ့ြခင်းတိ့ကိ မီှေအာင် လိက်ေလာ့။ ၁၂ ယံကည်ြခင်း ှ င့် ဆိင်၍

ေကာင်းစွာေသာ တိက် လှန်ြခင်းကိ ပေလာ့။ ထာဝရအသက်ကိကိင်ယေလာ့။

ထိအသက်ကိရမည်အေကာင်း၊သင်သည်ေခေတာ်မြခင်းကိခံရ၍၊သက်ေသအများတိ့

ေ ှ ့၌ေကာင်းမွန်စွာ ဝန်ခံ ပီ။ (aiōnios g166) ၁၃ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်

ထင် ှ ားေပ ထွန်းေတာ်မသည်တိင်ေအာင်၊ သင်သည်အညစ်အေကး ှ င့် ကင်း စင်၍

အြပစ်တင်ခွင့် မ ှ ိဘဲလျက်၊ ပညတ်ေတာ်ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်မည်အေကာင်း၊ ၁၄

အလံးစံတိ့ကိ အသက် ှ င်ေစေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ၎င်း၊ ပ ိပိလတ်မင်းထံ

ေကာင်းေသာ ဝန်ခံြခင်းဘက်၌ သက်ေသခံေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်

ေ ှ မှ့ာ၎င်း၊ ငါသည်သင့် ကိပညတ်ထား၏။ ၁၅ မရဏ ှ င့်ကင်းလွတ်ေသာ

သတပါးတည်းြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ အဘယ်သမ မချဥ်းကပ် ိင်ေသာ အလင်းထဲ၌ေနေသာ

ေနေတာ်မထေသာ အဘယ်သမ မြမင်ဘးရာ၊ မြမင် ိင်ရာ ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ မဂလာ

ှ ိေသာ တပါးတည်းေသာ အ ှ င်ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ ဘရင်တကာတိ့၏ ဘရင်၊

သခင်တကာတိ့၏သခင်သည်၊ ကာလအချိန်ေရာက်ေသာအခါ၊ သခင်ေယ ခရစ်၏

ထင် ှ ားေပ ထွန်းြခင်းကိ ြပေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၆ ထိဘရား သခင်သည်

ထာဝရဂဏ်အသေရ အစွမ်းသတိ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōnios g166) ၁၇

ဤဘဝ၌ ေငွရတတ်ေသာသတိ့သည် မာန်မာန စိတ် ှ င့် ကင်းလွတ်၍၊ မ မဲေသာစည်းစိမ်ကိ

မကိးစား ဘဲ၊ ငါတိ့ခံစားဘိ့ရာ အလံးစံတိ့ကိ ကယ်ဝစွာ ေပးသနားေတာ်မေသာ၊

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ကိးစာရမည်အေကာင်း ှ င့် ၊ (aiōn g165) ၁၈

သတပါးအားေကျးဇး ပြခင်း၊ ေကာင်းေသာအကျင့် ၌ ကယ်ဝြပည့်စံြခင်း၊ စွန့် ကဲချင်ေသာ

ေစတနာ စိတ် ှ ိ ြခင်း၊ အချင်းချင်း ဆက်ဆံြခင်း၊ ၁၉ မှန်ေသာအသက်ကိ ဝင်စားလိေသာငှါ၊

ေနာင်ဘဝ၌ ေကာင်းေသာဘ ာကိ မိမိတိ့အဘိ့ ဆည်းဖး ြခင်းတိ့ကိ ပရမည်အေကာင်း

ပညတ်ထားေလာ့။ (aiōnios g166) ၂၀ အိတိေမာေသ၊ သင်၌အပ်ထားေသာ အရာကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ တရားမ့ဲြဖစ်ေသာ အချည်း ှ ီး စကားေြပာြခင်းကိ၎င်း၊ သိပံအတတ်ဟ၍

အလဲွေခေဝေသာ သိပံအတတ်ဆီးတားေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ၎င်း ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၂၁

ထိသိပံအတတ်ကိ လအချို ့တိ့သည် ဝန်ခံ ပစေသာအားြဖင့် ၊ ယံ ကည်ြခင်းတရားလမ်းမှ

လဲွက ပီ။ သင်၌ေကျးဇးေတာ် ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ေယ ခရစ်၌တည်ေသာ အသက်ကိေပးမည်ဟဂတိေတာ် ှ င့်အညီ၊ ဘရားသခင်၏

အလိေတာ် အားြဖင့် ၊ ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ ငါေပါလသည်

ငါ့ချစ်သားတိေမာေသကိ ကားလိက်ပါ၏။ ၂ ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ် ှ င့်

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်အထံေတာ်က ေကျးဇး၊ က ဏာ၊ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိ ပါေစေသာ။ ၃

သင်၏မျက်ရည်ကိ ငါေအာက်ေမ့ေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံမည်အေကာင်း၊

သင့် ကိ ေတွ့ြမင်ြခင်းငှါ အလွန်လွမ်းေသာစိတ် ှ ိသြဖင့် ၎င်း၊ ၄သင်၏အဘွားေလာဣ၊

အမိဥနိတ်၌ အရင်တည်ေသာ ယံကည်ြခင်းတည်းဟေသာ၊ ငါသေဘာကျသည်အတိင်း၊

သင်၌လည်းတည်ေသာ ယံကည်ြခင်းစစ်ကိ မှတ်မိသြဖင့် ၎င်း၊ ၅

ေန့ညဥ့်မြပတ်ဆေတာင်း ပဌနာ ပသည်တွင်၊ သင့် ကိမြခားမလပ် ေအာက်ေမ့သည်ြဖစ်၍၊

ငါ့ဘိးေဘးကိးကွယ်သည်အတိင်း၊ ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ စိတ်စင် ကယ်ြခင်း ှ င့်တကွ

ငါကိးကွယ်ေသာ ဘရား သခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ငါချီးမွမ်း၏။ ၆ ထိသိ့ြဖစ်၍၊

ငါလက်တင်ေသာအားြဖင့် ၊ သင်၌ ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာဆကိ ိးေဆာ်မည်

အေကာင်း၊ ငါသည်သင့် ကိ သတိေပး၏။ ၇ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည်

ေကာက်တတ်ေသာ စိတ်သေဘာကိ ငါတိ့အား ေပးေတာ်မ သည်မဟတ်၊

တန်ခိးပါေသာစိတ်၊ ချစ်တတ်ေသာစိတ်၊ ှ င်းလင်းေသာစိတ်သေဘာကိ

ေပးေတာ်မ၏။ ၈ ထိေကာင့် ၊ ငါတိ့သခင်ဘရား၏ သက်ေသကိ၎င်း၊

ထိသခင်ေကာင့်အကျဥ်းခံရေသာသြဖစ်ေသာငါကိ ၎င်း ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။

ဘရားသခင်ေပးေတာ်မေသာ တန်ခိးကိရသည်အတိင်း ဧဝံေဂလိတရား ှ င့် ဆက်ဆံ၍

ဆင်းရဲဒကကိခံေလာ့။ ၉ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကျင့် ေသာအကျင့် ကိ

ေထာက်ေတာ်မမ။ ေ ှ းကပ်ကာလမေရာက်မီှ၊ ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ့အဘိ့

ကိယ်ေတာ်တိင် ကံစည်ေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ် ှ င့်အညီ ငါတိ့ကိကယ်တင်၍၊

သန့် ှ င်းေသာအရာ၌ ေခ သွင်းေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၁၀ ထိေကျးဇးေတာ်ကား၊

ငါတိ့ကိကယ်တင်ေသာ သခင်ေယ ခရစ် ေပ ထွန်းသည်အရာမှာ ယခထင် ှ ား လျက် ှ ိ၏။

ထိသခင်သည် ေသြခင်းအေကာင်းကိ ပယ် ှ ား၍၊ အသက် ှ င်ြခင်းအေကာင်း ှ င့်

မေဖာက်ြပန် ြခင်းအေကာင်းကိ ဧဝံေရလိတရားအားြဖင့် ထင် ှ ားေစေတာ်မ ပီ။ ၁၁

ထိတရားကိ ေဟာေြပာေသာသအရာ၌၎င်း၊ တမန်ေတာ်အရာ၌၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ့၏

ဆရာ အရာ၌၎င်း ငါ့ကိခန့်ထားေတာ်မ ပီ၊ ၁၂ ထိအေကာင်းေကာင့် ဤဆင်းရဲဒကကိ

ငါခံရ၏။ သိ့ေသာ်လည်း ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ။ အဘယ်သကိ ငါယံကည်သည်ဟ ငါသိ၏။

သ၌ငါအပ်ထားေသာအရာကိလည်း၊ ထိေနရ့က်တိင်ေအာင် ေစာင့် ိင် ေတာ်မသည်ဟ

ငါသေဘာကျ၏။ ၁၃ ငါ့ထံ၌ကားရ ပီးေသာ၊ စင် ကယ်ေသာတရား စကားအချုပ်အြခာကိ၊

ေယ ခရစ်၌ ယံကည်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း ှ င့်တကွ စဲွလမ်းေလာ့။ ၁၄သင်၌အပ်ထားေသာ

အရာြမတ်ကိ ငါတိ့၌ ကျိန်းဝပ်ေတာ်မေသာ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်အား ြဖင့်

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ့။ ၁၅အာ ှ ိြပည်၌ေနေသာ သအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ကိပယ် က ပီဟ၊

သင်သည် ကားသိ၏။ ထိသတိ့တွင် ဖေဂလ ှ င့် ေဟရေမာဂင်ပါသတည်း။ ၁၆

ထာဝရဘရား၏ က ဏာေတာ်သည် သေနသိေဖာ်၏အိမ်၌သက်ေရာက်ပါေစေသာ။

သသည်ငါ့ကိ အဖန်ဖန်သက်သာေစ ပီ။ ငါ၌သံ ကိးချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိေသာ်လည်း၊

သသည် ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ ၁၇ ေရာမ မိသိ့့ေရာက်ေသာအခါ

သာ၍ ကိးစားလျက်ငါ့ကိ ှ ာ၍ေတွ၏့။ ၁၈သသည်ထိေနရ့က်၌ သခင်ဘရား၏လက်မှ

က ဏာေတာ်ကိ ခံရမည်အေကာင်း၊ ထာဝရဘရားသည် ေပးသနားေတာ်မပါေစေသာ။

သသည်ဧဖက် မိ ့၌လည်း ငါ့ကိ အဘယ်မ ေလာက် ပစသည်ကိ သင်သည် အမှန်သိ၏။

၂ ငါ့သား၊ သင်သည် ေယ ခရစ်၌ ှ ိေသာ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ခိင်ခ့ံြခင်း ှ ိေလာ့။

၂သက်ေသခံအများ ှ ိသည် ှ င့် ငါ့ထံ၌ကားရ ပီးေသာ အရာတိ့ကိ၊ သစာ ှ င့် ြပည့်စံ၍

သတပါးတိ့ကိ သွန်သင်ြခင်းငှါ၊ တတ်စွမ်း ိင်ေသာ သတိ့၌ အပ်ေပးေလာ့။ ၃ ထိသိ့အလိငှါ

သင်သည်၊ ေယ ခရစ်ထံ၌ ေကာင်းေသာစစ်သရဲက့ဲသိ၊့ ဆင်းရဲဒကကိသည်းခံေလာ့၊ ၄

စစ်သရဲမည်သည်ကား၊ မိမိကိစစ်သရဲအရာ၌ ခန့်ထားေသာသကိ

ှ စ်သက်ေစြခင်းငှါ၊ ေလာကီမ ေရး ှ င့် ပမ်းေ ှ ာ ပ်ေထွးြခင်းကိပယ် ှ ားတတ်၏။

၅ ပဲွ၌လချင်းတိက်ေသာသမည်သည်ကား၊ ထံးတမ်းအတိင်းမတိက်လ င်

ပန်းဦးရစ်ကိမရ။ ၆ လယ်လပ်ေသာသသည်လည်းအရင်လပ် ပီးမှ

အသီးအ ှံ ကိခံရမည်။ ၇ ငါ့စကားကိဆင်ြခင်ေလာ့။ ထာဝရဘရားသည်

အရာရာတိ့၌ဥာဏ်ကိ သင့်အားေပးသနား ေတာ်မ ပါေစေသာ။ ၈

ဒါဝိဒ်အမျိုးြဖစ်ေသာ ေယ ခရစ်သည်၊ ငါေဟာေသာဧဝံေဂလိတရားအတိင်း၊

ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မသည်ဟ ေအာက်ေမ့ေလာ့။ ၉ ထိတရားေကာင့်

ငါသည်လဆိးက့ဲသိ့ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းတိင်ေအာင်ဆင်းရဲဒကကိခံရ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်သည်ချည်ေ ှ ာင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်၏။ ၁၀

ထိေကာင့် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာ သတိ့သည်၊ ထာဝရ ဘန်းအသေရ ှ င့်တကွ

ေယ ခရစ်အားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ေရာက်စိမ့်ေသာငှါ၊ သတိ့အဘိ့ အရာရာကိ

ငါသည်းခံရ၏။ (aiōnios g166) ၁၁သစာစကားဟကား၊ ထိသခင် ှ င့်အတေသလင်၊

အတ ှ င်လိမ့်မည်။ ၁၂ သည်းခံလ င်၊ ထိသခင် ှ င့်အတ စိးစံလိမ့်မည်။ ထိသခင်ကိ

ငါတိ့သည် ြငင်းပယ်လ င်၊ ငါတိ့ကိ ြငင်းပယ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၁၃

ငါတိ့သည်မယံကည်ေသာ်လည်း၊ ထိသခင်သည် သစာတည်သြဖင့် ကိယ်ကိ

ြငင်းပယ်ေတာ်မမ ိင်။ ၁၄ဤအေကာင်းအရာများကိ သတပါးတိ့အား သတိေပးေလာ့။

အဘယ်အကျိုးကိမ မ ပစ၊ ကားနာေသာသတိ့၏ စိတ်ကိေမှာက်လှန်လိေသာငှါ၊

စကားေကာင့်သာ ြငင်းခံြခင်းကိ မ ပမည်အေကာင်း၊ သခင်ဘရားေ ှ ့၌ သစာေပးေလာ့။

၁၅သင်မကား၊ ဝန်ခံေတာ်မေသာသ၊ ှ က်ေကာက် စရာအေကာင်းမ ှ ိဘဲ၊ သမာတရားကိ

မှန်ကန်စွာ ပိင်းြခားတတ်ေသာ ဆရာသမားြဖစ်လျက်၊ ဘရားသခင်ေ ှ ့၌

ကိယ်ကိကိယ်ဆက်သြခင်းငှါ ကိးစား အားထတ် ေလာ့။ ၁၆ တရားမ့ဲြဖစ်ေသာ

အချည်း ှ ီးစကားကိ ေ ှ ာင်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ထိစကားသည် မတရားေသာ

အမတိ့ကိ ပွါးများေစလိမ့်မည်။ ၁၇ သတိ့၏စကားသည် ခနာက့ဲသိ့ စားလိမ့်မည်။

ထိသတိ့တွင် ဟေမနဲ ှ င့် ဖိလက်ပါသတည်း။ ၁၈ သတိ့က ေသလွန်ေသာ သတိ့သည်

ထေြမာက် က ပီဟ ေြပာလျက်၊ သမာတရားလမ်းမှ လဲွသွား၍ အချို ့ေသာသတိ့၏

ယံကည်ြခင်းကိ ေမှာက်လှန်တတ်က၏။ ၁၉ သိ့ေသာ်လည်း၊ သခင်ဘရားသည်

မိမိလတိ့ကိ သိက မ်းေတာ်မ၏ဟ၍၎င်း၊ တံဆိပ်ခတ်လျက် ှ ိေသာ ဘရားသခင်၏

တိက်ြမစ်သည် ခိင်ခ့ံ၍တည်၏။ ၂၀ ကီးစွာေသာအိမ်၌ ေ တန်ဆာ၊ ေငွတန်ဆာသာ

ှ ိသည်မဟတ်၊ သစ်သားတန်ဆာ၊ ေြမတန်ဆာ ှ ိ၏။ အသေရ ှ ိေသာတန်ဆာ၊

အသေရမ ှ ိေသာ တန်ဆာ ှ ိ၏။ ၂၁ သိ့ြဖစ်၍၊ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာအကျင့် တိ့ကိ ပယ်၍၊

မိမိကိ စင် ကယ်ေစေသာသမည်သည်ကား၊ အသေရ ှ ိေသာတန်ဆာ၊ သန့် ှ င်း၍

အိမ် ှ င်သံးစရာ ေကာင်းေသာတန်ဆာ၊ ေကာင်းေသာ အမများအဘိ့ အလိငှါ

ြပင်ဆင်ေသာတန်ဆာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၂၂လပျိုတိ့၏ တပ်မက်ြခင်း ကိေလသာစိတ်ကိ

ကဥ်ေ ှ ာင်ေလာ့။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း၊ သစာ ှ ိြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ စင် ကယ်ေသာစိတ် ှ ိ၍၊

သခင်ဘရားကိပဌနာ ပေသာ သတိ့ ှ င့် အသင့်အတင့် ေနြခင်းတိ့ကိ မီှေအာင်လိက် ေလာ့။

၂၃ မိက်မဲ၍ ပညာကင်းေသာပစာအေမးတိ့သည် ရန်ပွါးေစတတ်သည်ဟ

သိမှတ်၍ပယ် ှ ားေလာ့။ ၂၄ သခင်ဘရား၏ ကန်သည် ရန်မေတွရ့။ ခပ်သိမ်းေသာ

သတိ့အား ြဖည်း ှ င်းစွာ ပေသာသ၊ ဆံးမ သဝါဒေပးြခင်းအမ၌ လိမာေသာသ၊

သည်းခံ ိင်ေသာသြဖစ်ရမည်။ ၂၅ ဆီးတားြငင်းခံေသာသတိ့ကိ းည့ံသိမ်ေမွစွ့ာ

ဆံးမရမည်။ သမာတရားကိ ဝန်ခံြခင်းအလိငှါ၊ ေနာင်တကိ ဘရားသခင်

ေပးေကာင်းေပးေတာ်မ၍၊ ၂၆ မာရ်နတ်၏ အလိအတိင်း ဘမ်းမိေသာထိသတိ့သည်

သတိရ၍၊ ထိဘမ်းမိရာမှ လွတ်ြခင်းသိ့ ေရာက် ေကာင်း ေရာက်ကလိမ့်မည်။

၃ ေနာင်ကာလသည် ခဲယဥ်းေသာ ကာလြဖစ်မည်ဟ သိမှတ်ေလာ့။

အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ၂ လတိ့သည် ကိယ်ကိကိယ်ချစ်ေသာသ၊

ေငွကိတပ်မက်ေသာသ၊ ဝါ ကားေသာသ၊ ေထာင်လားေစာ်ကားေသာသ၊

သအ့သေရကိ တ်ချေသာသ၊ မိဘစကားကိ နားမေထာင်ေသာသ၊ ေကျးဇးမ ှ ိေသာသ၊

သန့် ှ င်းြခင်း မ ှ ိေသာသ၊ ၃ ပကတိကင်နာ စံမက်ြခင်း ှ င့်ကင်းေသာသ၊ ရန် ငိးဖဲွေ့သာသ၊

ေချာစားတတ်ေသာသ၊ ကိယ်ဣေြ ကိ မချုပ်တည်း ိင်ေသာသ၊ ြပင်းထန်သ၊

သေတာ်ေကာင်းကိ မန်းေသာသ၊ ၄ သစာကိဖျက်တတ်ေသာသ၊ သတိေပးြခင်းကိ
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မခံေသာသ၊ မာန်မန ှ င့်ယစ်မးေသာသ၊ ဘရားသခင်ကိ ှ စ်သက်သည်ထက်

ကာမဂဏ်ခံစားြခင်းကိသာ၍ ှ စ်သက်ေသာသ၊ ဘရားဝတ်၌ေမွေ့လျာ်ေယာင်ေဆာင်၍၊ ၅

ေမွေ့လျာ်ြခင်းတန်ခိးကိ ြငင်းပယ်ေသာသ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ထိသတိ့ကိ

ေ ှ ာင်ေလာ့။ ၆ ဒစ ိက်အြပစ်ဝန်ကိ ထမ်း ွက်၍၊ အထးထးအြပားြပားေသာ

ေလာဘကိေလသာ ေသွးေဆာင်ရာ သိ့လိက်၍၊ အစဥ်သင်ေသာ်လည်း၊ ၇သမာတရားကိ

ေလ့ကျက်ြခင်းသိ့ အလ င်းမေရာက် ိင်ေသာ မိန်းမမိက်တိ့ကိ၊ အိမ်ထဲသိ့ဝင်၍

ဘမ်းသွားေသာသတိ့သည် ထိသတိ့အဝင် ြဖစ် က၏။ ၈ ယေ ှ င့် ယံေြဗသည်

ေမာေ ှ ကိဆီးတားသက့ဲသိ၊့ ထိသတိ့သည် သမာတရားကိဆီးတားက၏။

စိတ် ှ လံးယိယွင်း၍ ယံကည်ေယာင်ေဆာင်ေသာသြဖစ်က၏။ ၉ ထိသ ှ စ်ေယာက်တိ့၏

မိက်မဲြခင်းသည် လအေပါင်းတိ့ေ ှ မှ့ာ ထင် ှ ားသက့ဲသိ၊့ ဤသတိ့၏ မိက်မဲ

ြခင်းသည်လည်း ထင် ှ ားလိမ့်မည်။ သိ့ြဖစ်၍သတိ့သည် တိး၍မလွန်မသွားရက။ ၁၀

ငါဆံးမသဝါဒေပးြခင်း၊ အကျင့်ကျင့် ြခင်း၊ ကံစည်ြခင်း၊ သစာေစာင့် ြခင်း၊ စိတ် ှ ည်ြခင်း၊

ချစ်ြခင်း၊ သည်းခံြခင်းတိ့ကိ၎င်း၊ အ ိအတ် မိ၊့ ဣေကာနိ မိ၊့ လတရ မိတိ့့၌

ငါခံရသက့ဲသိ၊့ အရပ်ရပ်တိ့၌ ခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၊ ဆင်းရဲြခင်းတိ့ကိ၎င်း၊

သင်သည် ှ ာေဖွနားလည်ရ ပီ။ ၁၁ ထိသိ့ေသာ အမတိ့ကိ ငါေတွရ့ေသာ် လည်း၊

ေတွသ့မ ဘိ့မှ သခင်ဘရားသည် ငါ့ကိကယ် တ်ေတာ်မ ပီ။ ၁၂ ေယ ခရစ်၏

တရားေတာ် ှ င့်အညီ၊ ဘရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်၍ ေနြခင်းငှါအလိ ှ ိေသာသ အေပါင်း တိ့သည်

ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၁၃ ဆိးညစ်ေသာသ၊ လှည့် ြဖားေသာသတိ့မကား၊

သတပါးကိ၎င်း၊ ကိယ်ကိ၎င်းလှည့် ြဖား၍ဆိးညစ်ြခင်း၌ တေ ွေ့ ွ ့ တိးပွါး ကလိမ့်မည်။

၁၄ သင်သည်အဘယ်သထံ၌ နည်းခံခ့ဲ ပီးသည်ကိ၎င်း၊ ၁၅ ေယ ခရစ်ကိ

ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ကယ်တင်ြခင်းအလိငှါ ပညာကိေပး ိင်ေသာ ဓမကျမ်းစာကိ ငယ်

ေသာအ ွယ်မှစ၍ ေလ့ကျက် သည်ကိ၎င်း သိမှတ်သည် ှ င့် ၊ အထက်ကသင်၍

ှ လံးသွင်းမိေသာ အယဝါဒ၌ တည်ေနေလာ့။ ၁၆ ထိကျမ်းစာ ှ ိသမသည် ဘရားသခင်

မတ်သွင်းေတာ်မေသာ အားြဖင့် ြဖစ်၍၊ ၁၇ ဘရားသခင်၏ လသည်စံလင်ေသာသ၊

ေကာင်းေသာ အမအမျိုးမျိုးတိ့ကိ ပစြခင်းအလိငှါ ြပင်ဆင်ေသာသ ြဖစ်မည်အေကာင်း၊

သဝါဒေပးြခင်း၊ အြပစ်ကိေဘာ်ြပြခင်း၊ ေြဖာင့် မတ်စွာ ပြပင်ြခင်း၊ တရားကိ သွန်သင်ြခင်း၊

ေြဖာင့် မတ်စွာ ပြပင်ြခင်း၊ တရားကိသွန်သင်ြခင်း ေကျးဇးများကိ ပတတ်၏။

၄ ကိယ်ေတာ်တိင်ေပ ထွန်း၍ ိင်ငံေတာ်ထင် ှ ားေသာကာလ၊ အသက် ှ င်ေသာသ၊

ေသေသာ သတိ့ကိစစ်ေကာ စီရင်ေတာ်မေသာ သခင်ေယ ခရစ် ေ ှ မှ့ာ၎င်း၊

ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ၎င်း၊ ငါသည် သင့် ကိ သစာေပးသည်ကား၊ ၂ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ

ေြပာေလာ့။ အချိန် ှ ိသည်ြဖစ်ေစ၊ မ ှ ိသည်ြဖစ်ေစ၊ ကိးစားအားထတ်ေလာ့။

အြပစ်ကိေဘာ်ြပေလာ့။ ဆံးမြခင်းကိ ပေလာ့။ အလွန် ှ ည်ေသာစိတ် ှ င့် သဝါဒမျိုးကိေပး၍

တိက်တွန်းေသွးေဆာင်ေလာ့။ ၃ အေကာင်းမကား၊ ေနာင်ကာလ၌လတိ့သည်

စင် ကယ်ေသာ သဝါဒကိနားမခံ ိင်ဘဲ၊ ယားတတ်ေသာ နား ှ ိလ င်၊ မိမိတပ်မက်ြခင်းအတိင်း

များြပားေသာ ဆရာတိ့ေနာက်သိ့ လိက် ကလိမ့်မည်။ ၄ သမာတရားကိ

နားမေထာင်ဘဲ၊ ဒဏာရီစကားကိ နားေထာင်၍ လဲွသွား ကလိမ့်မည်။ ၅ သင်မကား၊

အရာရာ၌ သမာသတိ ှ ိေစေလာ့။ ဆင်းရဲဒကကိ သည်းခံေလာ့။ သာသနာ ပဆရာ

ေဆာင် ွက်ရေသာအမကိ ေဆာင် ွက်ေလာ့။ ဓမဆရာအရာ၌ ခန့်ထား၍

ပရေသာဝတ်များကိ အကန်အစင် ပေလာ့။ ၆ အေကာင်းမကား၊ ငါ့ကိယဇ်ေပ မှာ

ေလာင်းရေသာ အချိန် ှ ိ ပီ။ စေတ့ရေသာအချိန် ေရာက်ေလ ပီ။ ၇ ေကာင်းစွာေသာ

တိက်လှန်ြခင်းကိ ငါ ပ ပီ။ ေြပးရေသာလမ်းကိ အဆံးတိင်ေအာင်ေြပး ပီ။ ယံကည်

ြခင်းတရားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက် ပီ။ ၈ယခမှစ၍ ဓမသရဖသည် ငါ့အဘိ့သိထားလျက် ှ ိ၏။

ထိေနရ့က်၌ တရားသြဖင့် စီရင်ေသာသတည်း ဟေသာ သခင်ဘရားသည်

ထိသရဖကိ ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မမည်။ ထိမ မက၊ ေပ ထွန်းေတာ်မြခင်းကိ ေတာင့်

တေသာသအေပါင်းတိ့၌လည်း အပ်ေပးေတာ်မမည်။ ၉ ငါ့ထံသိ့ ြမန်ြမန်လာြခင်းငှါ

ကိးစားေလာ့။ အေကာင်းမကား။ ၁၀ ေဒမသည် ယခဘဝကိ ှ စ်သက်ေသာ

စိတ် ှ ိသည် ှ င့် ငါ့ကိစွန့်ပစ်၍၊ သက်သာေလာနိတ် မိသိ့့သွား ပီ၊ ကရေကသည်

ဂလာတိြပည်သိ့၎င်း၊ တိတသည် ဒါလမာတိြပည်သိ့၎င်း သွား ပီ။ (aiōn g165) ၁၁

လကာတေယာက်တည်းသာ ငါ့ထံမှာ ှ ိ၏။ မာကကိသင် ှ င့် အတေခ ခ့ဲေလာ့။

သသည်ဆရာအမကိ ပရာမှာ ငါအကျိုး ှ ိ၏။ ၁၂ တခိတ်ကိလည်း ဧဖက် မိသိ့့

ငါေစလတ် ပီ။ ၁၃ တေရာ မိတွ့င်ကာပလက်၌ ငါထားခ့ဲေသာ ဝတ်လံကိ၎င်း၊

စာေစာင်ကိ၎င်း၊ အထးသြဖင့်သားေရစာ ကိ၎င်း၊ သင်သည်လာေသာအခါ ယခ့ဲေလာ့။ ၁၄

ပန်းတိမ်သမားအာေလဇြ ုသည် ငါ၌မေကာင်း ေသာအမအများကိ ပေလ ပီ။

ထိသကျင့် ေသာ အကျင့် တိ့၏ အကျိုးအြပစ်ကိ သခင်ဘရား ဆပ်ေပးေတာ်မပါေစေသာ။

၁၅ သတိ့သတိ ပေလာ့။ ငါတိ့စကားကိ အလွန်ြငင်းပယ်ေလ ပီ။ ၁၆ ပဌမအချိန်၌

အြပစ်တင်ခွင့် ကိေြဖ၍ ငါသည် အစီရင်ခံရေသာအခါ၊ ငါ့ဘက်၌ အဘယ်သမ မေန။

လအေပါင်းတိ့သည် ငါ့ကိ စွန့်ပစ် က၏။ ၁၇ သတိ့၌ အြပစ်တင်ေတာ်မမပါေစ ှ င့် ။

လအေပါင်းတိ့သည် စွန့်ပစ် ကေသာ်လည်း၊ ေဒသနာေတာ် ကိ အကန်အစင်ေဟာေြပာ၍၊

ခပ်သိမ်းေသာလမျိုးတိ့သည် ကားသိေစြခင်းငှါ၊ သခင်ဘရားသည် ငါ့ဘက်၌ ေန၍ ငါ့ကိ

ခွန်အား ှ င့် ြပည့် စံေစေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ြခေသ့ခံတွင်းမှ ကယ် တ်ြခင်းချမ်းသာကိ

ငါရ၏။ ၁၈ ထိမ မက၊ သခင်ဘရားသည် မေကာင်းေသာ အမ ှ ိသမ ကိ ငါ့ကိကယ် တ်၍၊

မိမိေကာင်းကင် ိင်ငံ ေတာ်သိ့တိင်ေအာင် မစပိ့ေဆာင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ထိသခင်သည်

ကမာအဆက်ဆက်ဘန်း ကီးေတာ် မေစ သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၁၉

ြပစ်ကိလ ှ င့်အာကလမှစ၍ သေနသိေဇာ်၏ အိမ်သအိမ်သားများကိ တ်ဆက်ေလာ့။ ၂၀

ဧရကုသည် ေကာရိနသ မိ့၌ေန၏။ တေရာဇိမ် သည် နာ၍ မိလက် မိ့၌ငါထားခ့ဲ၏။ ၂၁

ေဆာင်းကာလမေရာက်မှ ကိးစား၍ လာခ့ဲ ေလာ့။ ဥဗလ၊ ပေဒ၊ လိ ၊ ကေလာဒိမှစ၍

ညီအစ်ကိ အေပါင်းတိ့သည် သင့် ကိ တ်ဆက်က၏။ ၂၂ သခင်ေယ ခရစ်သည်

သင်၏စိတ်ဝိညာဥ် ှ င့် အတ ှ ိေတာ်မပါေစေသာ။ သင်၌ေကျးဇးေတာ် ှ ိေစ သတည်း။

အာမင်။



တိတ643

တိတ

၁ မသာ ှ င့်ကင်းစင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်၊ ေ ှ းကပ်ကာလမေရာက်မီှ

ဂတိထားေတာ်မ၍၊ ငါတိ့ကိကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ဘရားသခင်၏

ပညတ်ေတာ်အတိင်း၊ ၂ ငါ၌အပ်ထားေသာ တရားေဟာြခင်း၊ အခွင့်အားြဖင့်

ေတာ်ေလျာ်ေသာအချိန်၌၊ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိထင် ှ ားေစေတာ်မေသာအရာ ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာထာဝရအသက်ကိ ေြမာ်လင့်သည်ြဖစ်၍၊ ဘရားဝတ်၌

ေမွေ့လျာ်ြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ သမာတရား ကိဝန်ခံြခင်းအလိငှါ၎င်း၊ (aiōnios g166) ၃

ဘရားသခင် ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသတိ့၏ ယံကည်ြခင်းအလိငှါ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏

ကန်တည်းဟေသာ၊ ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ်ြဖစ်ေသာ ငါေပါလသည်၊ ၄

ဆက်ဆံေသာယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ငါ့သားစစ်ြဖစ်ေသာ တိတကိကားလိက်ပါ၏။

ငါတိ့ကိကယ်တင် ေတာ်မေသာ အ ှ င်သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ခမည်းေတာ်

ဘရားသခင့်အထံေတာ်က ေကျးဇး၊ က ဏာ၊ ငိမ်သက် ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ ၅ ငါသည်

သင့် ကိ မှာထားခ့ဲ ှ င့်သည်အတိင်း၊ ကေရေတကန်း၌ မစံလင်သမ တိ့ကိ ြပင်ဆင်၍၊ မိ ့ ွာ

များ၌ သင်းအပ်တိ့ကိ ခန့်ထားေစြခင်းငှါ၊ ထိကန်း၌ သင့် ကိ ငါထားခ့ဲသတည်း။ ၆

အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့်ကင်းလွတ်ေသာသ၊ မယားတေယာက်တည်း ှ ိေသာသြဖစ်လ င်၎င်း၊

သ၏သားသမီး တိ့သည် ကာမဂဏ်၌ လွန်ကျူးသည်ဟ အြပစ်တင်ြခင်း၊

နားမေထာင်ြခင်း ှ င့် လွတ်၍ ယံကည်လင်၎င်း၊ ထိသိ့ ေသာသကိ ခန့်ထားအပ်၏။ ၇

အေကာင်းမကား၊ သင်းအပ်သည် ဘရားသခင်၏ ဘ ာစိးက့ဲသိ၊့ အြပစ်တင်ခွင့် ှ င့်

ကင်းလွတ်ေသာ သြဖစ်ရမည်။ ကိယ်အလိသိ့ လိက်တတ်ေသာသ၊ စိတ်တိေသာသ၊

စပျစ်ရည် ှ င့် ေပျာ်ေမွေ့သာသ၊ သတပါးကိ ိက်ပတ်ေသာသ၊ မစင် ကယ်ေသာစီးပွါးကိ

တပ်မက်ေသာသ မြဖစ်ရဘဲ၊ ၈ ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပတတ်ေသာသ၊ သေတာ်ေကာင်း ှ င့်

အေဆွဖဲွေ့သာသ၊ ဣေြ ေစာင့် ေသာသ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာသ၊ သန့် ှ င်းေသာသ၊

ကာမဂဏ်ကိ ချုပ်တည်းေသာသြဖစ်ရမည်။ ၉ စင် ကယ်ေသာ သဝါဒအားြဖင့်

တိက်တွန်းေသွးေဆာင်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ြငင်းခံေသာသတိ့၏ စကားကိ ေချြခင်းငှါ၎င်း

တတ် ိင်မည်အေကာင်း၊ ကိယ်တိင်သင် ပီးေသာသစာစကားေတာ်ကိ အ မဲစဲွလမ်းေသာသ

ြဖစ်ရမည်။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ နားမေထာင်ဘဲ အချည်း ှ ီးေသာ စကားကိေြပာ၍၊

လှည့် ြဖားတတ်ေသာသအများ ှ ိ က၏။ အေရဖျားလီှးြခင်းကိ ခံေသာသတိ့တွင်လည်း

အထးသြဖင့် ှ ိ က၏။ ၁၁ ထိသတိ့၏ တ်ကိပိတ်ရမည်။ သတိ့သည် မစင် ကယ်ေသာ

စီးပွါးကိတပ်မက်လျက်၊ မေပးအပ်ေသာ သဝါဒကိေပး၍၊ တအိမ်ေထာင်လံးကိ

ေမှာက်လှန်တတ်က၏။ ၁၂ သတိ့အပါအဝင်၊ အမျိုးသားချင်းပေရာဖက်

ဆရာတေယာက်က၊ ကရက်သား မဲ၊ မသာစဲွလမ်း၊ သားရဲ ကမ်းကတ်၊ စားကူးတတ်တတ်၊

လယတ်ေပဟ စပ်ဆိသတည်း။ ၁၃ ဤသက်ေသမှန်၏။ ထိေကာင့် ၊ သတိ့သည်

ယဒဒဏာရီစကားကိ၎င်း၊ သမာတရား ကိစွန့်ေသာလတိ့၏ ပညတ်တိ့ကိ၎င်း၊ ၁၄

အမမထားဘဲ ယံကည်ြခင်းအမ၌ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ၊ သတိ့ကိ ကျပ်တည်းစွာ

ဆံးမြပစ်တင်ေလာ့။ ၁၅ စင် ကယ်ေသာသတိ့အား ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်

စင် ကယ်လျက် ှ ိ က၏။ မစင် ကယ်၊ မယံကည် ေသာသတိ့အား အဘယ်အရာမ

မစင် ကယ်။ သတိ့၏ ှ လံးလည်း မစင် ကယ်။ ကိယ်ကိကိယ်သိေသာစိတ်

လည်းမစင် ကယ်။ ၁၆ သတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ သိေယာင်ေဆာင်ေသာ်လည်း။

အကျင့်အားြဖင့်ဘရားသခင်ကိ ြငင်းပယ် က၏။ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာသ၊

နားမေထာင်ေသာသ၊ ေကာင်းေသာအမတခကိမ ပတတ်ေသာ ဥာဏ်

မ ှ ိေသာသြဖစ်က၏။

၂ သင်မကား၊ စင် ကယ်ေသာသဝါဒ ှ င့် ထိက်တန်သမ တိ့ကိ ေဟာေြပာေလာ့။ ၂

အသက် ကီးရင့် ေသာေယာက်ျားတိ့သည် သမာသတိ ှ ိေသာသ၊ တည်ကည်ေသာသ၊

ဣေြ ေစာင့် ေသာသ၊ ယံကည်ချင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ သည်းခံြခင်း၌ စိတ်သန်ေသာသ

ြဖစ်ရကမည်အေကာင်း၊ ၃ ထိနည်းတ၊ အသက် ကီးရင့် ေသာမိန်းမတိ့သည်

ကျင့် ကံ ပမရာမှာ ဓမအမ ှ င့် ထိက်တန်ေသာသ၊ မေချာစားတတ်ေသာသ၊ စပျစ်ရည်၌

မလွန် ကူးတတ်ေသာသ၊ ေကာင်းေသာအတတ်ကိ သင်ေပးတတ်ေသာသ ကိယ်တိင်ြဖစ်၍၊

၄ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်စိမ့်ေသာငှါ၊

အသက်ပျိုေသာ မိန်းမတိ့သည် ကိယ်ခင်ပွန်းကိ ချစ်ေသာသ၊ သားသမီးကိ

ချစ်ေသာသ၊ ၅ ဣေြ ေစာင့် ေသာသ၊ စင် ကယ်ေသာသ၊ မိမိအိမ်ကိ ပစေသာသ၊

ေကာင်းမွန်ေသာသ၊ ခင်ပွန်း၏ အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံေသာသြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

အသက် ကီးရင့် ေသာမိန်းမတိ့သည် ဆံးမေပးရကမည်အေကာင်း၊ ၆ ထိနည်းတ၊

အသက်ပျိုေသာေယာက်ျားတိ့သည်လည်း၊ဣေြ ေစာင့် ရ ကမည်အေကာင်း တိက်တွန်း

ေသွးေဆာင်ေလာ့။ ၇ အရာရာ၌ ေကာင်းေသာအကျင့် တိ့၏ ပံသက်ေသကိ

ကိယ်တိင်ြပေလာ့။ ဆံးမသဝါဒေပးေသာအခါ၊ မိစာဒိ ိ ှ င့်ကင်းြခင်း၊ တည်ကည်ြခင်း၊ ၈

အြပစ်တင်ဘွယ်မ ှ ိ ၊ စင် ကယ်ေသာတရားစကားကိ ေဟာေြပာြခင်းတိ့ကိ

ပေလာ့။ သိ့ြဖစ်၍၊ တဘက်၌ ေနေသာသသည်၊ ငါတိ့ကိ က့ဲရဲစ့ရာအခွင့်

မရ ိင်ေသာေကာင့် ၊ ှ က်ေကာက်ြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့် မည်။ ၉အေစခံကန်တိ့သည်။

ငါတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင်၏ သဝါဒကိ အရာရာ၌

တန်ဆာဆင်ြခင်းငှါ၊ မိမိတိ့ သခင်၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ၍၊ ြငင်းခံြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ အရာရာ၌

သခင်၏အလိသိ့ လိက်မည်အေကာင်း ှ င့် ၊ ၁၀ တိတ်ဆိတ်စွာ ခိးယြခင်းကိမ ပဘဲ၊

ခပ်သိမ်းေသာသစာကိ ထင် ှ ားစွာ ြပမည်အေကာင်းတိက်တွန်း ေသွးေဆာင်ေလာ့။

၁၁ အေကာင်းမကား၊ မဂလာ ှ ိေသာ ေြမာ်လင့် ရာကိ၎င်း၊ ကီးြမတ်ေသာ

ဘရားသခင်တည်းဟေသာ၊ ငါတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သခင် ေယ ခရစ်၏

ဘန်းအသေရေတာ် ထင် ှ ားေပ ထွန်းြခင်းကိ၎င်း၊ ၁၂ ငါတိ့သည် ေြမာ်လင့်လျက်၊

ဘရားမ့ဲ တရားမ့ဲေနြခင်း၊ ေလာကီတပ်မက်ြခင်းကိ ပယ် ှ ားလျက်၊ ယခ ဘဝ၌

ဣေြ ေစာင့် ြခင်း၊ တရားသြဖင့်ကျင့် ြခင်း၊ ဘရားဝတ်၌ေမွေ့လ ာ်ြခင်းတိ့ကိ

ပေနရမည်အေကာင်း၊ (aiōn g165) ၁၃ ငါတိ့ကိ ဆံးမသွန်သင်၍၊ လအေပါင်းတိ့ကိ

ကယ်တင်တတ်ေသာ ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်သည် ထင် ှ ား ေပ ထွန်းလျက် ှ ိ၏။

၁၄ ထိသခင်ေယ ခရစ်သည် ခပ်သိမ်းေသာ ဒစ ိက်မှ ငါတိ့ကိ ေ ွး တ်ြခင်းငှါ၎င်း၊

ေကာင်းေသာ အကျင့်ဘက်၌ စိတ်အား ကီး၍၊ ပိင်ထိက်ေတာ်မေသာ

အမျိုးကိမိမိအဘိ့ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ကိယ်ကိ ကိယ် စွန့် ကဲေတာ်မ ပီ။ ၁၅

ဤတရားစကားကိေဟာေြပာြခင်း၊ တိက်တွန်းေသွးေဆာင်ြခင်း၊ ဆံးမြပစ်တင်ြခင်းတိ့ကိ

ခပ်သိမ်းေသာ အာဏာ ှ င့်တကွ ပေလာ့။ အဘယ်သမ သင့် ကိမထီမ့ဲြမင် မ ပေစ ှ င့် ။

၃ လတိ့သည် အထွဋ်အြမတ်အာဏာစက်၏ အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံေစြခင်းငှါ၎င်း၊

မင်း၏စကားကိ နား ေထာင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ေကာင်းေသာအမအမျိုးတိ့ကိ ပ၍

အသင့် ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၂အဘယ်သကိမ မက့ဲရဲ၊့ ရန်ေတွ ့ြခင်းကိမ ပ၊ ြဖည်း ှ င်းေသာ

သေဘာ ှ ိ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့၌ အလွန် းည့ံသိမ်ေမွစွ့ာ ပေစြခင်းငှါ၎င်း

သတိေပးေလာ့။ ၃ အေကာင်းမကား၊ အထက်က ငါတိ့သည် ပညာမ့ဲေသာသ၊

နားမေထာင်ေသာသ၊ မှားယွင်းေသာသ၊ အထးထးအြပားြပားေသာ တပ်မက်ြခင်း၊

ကာမဂဏ်ခံစားြခင်း အမတိ့ကိ ေဆာင် ွက်ေသာသ၊ မနာလိြခင်း၊ ြငူစြခင်း၌

ကျင်လည်ေသာသ၊ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာသ၊ အချင်းချင်းမန်းေသာသြဖစ် က၏။

၄ ငါတိ့ကိကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်ဘရားသခင်၏ ေစတနာေတာ် ှ င့်

လတိ့ကိချစ်ေတာ်မေသာ ေမတာေတာ်သည် ေပ ထွန်းေသာအခါ၊ ၅ ငါတိ့ကျင့် ေသာ

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအကျင့်အားြဖင့် မဟတ်ဘဲ၊ မိမိသနားြခင်းက ဏာေတာ် ှ င့်အညီ ဒတိယ

ေမွးြခင်း ှ င့် ဆိင်ေသာ ေဆးေကာအသစ် ပြပင်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ ငါတိ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မ၏။ ၆ ငါတိ့ကိ ကယ်တင်ေသာ အ ှ င်ေယ ခရစ်အားြဖင့် ငါတိ့အေပ သိ့

ထိဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ကယ်ဝစွာ သွန်းေလာင်းေတာ်မ၏။ ၇အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည်

ဘရားသခင်၏ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ေရာက်၍ ထာဝရ အသက်ကိ

ေြမာ်လင့်သည် ှ င့်အညီ အေမွခံြဖစ် ကမည်အေကာင်းတည်း။ (aiōnios g166) ၈

ဤစကားသည် သစာစကားြဖစ်၏။ ဘရားသခင်ကိ ယံကည်ေသာသတိ့သည်

ေကာင်းေသာအကျင့် တိ့ကိ အ မဲကျင့် အ့ံေသာငှါ သတိ ပရကမည်အေကာင်း၊ သင်သည်

ဤအရာများကိ ကိးစား၍ ေဟာေြပာေစြခင်းငှါ ငါအလိ ှ ိ၏။ ထိအကျင့် တိ့သည်

ေကာင်းသည်သာမက၊ လတိ့၏အကျိုးကိ ပစတတ်ေသာ အကျင့် ြဖစ် က၏။ ၉

မိက်မဲေသာပစာအေမးတိ့ကိ၎င်း၊ ေဆွစဥ်မျိုးဆက် စာရင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ပညတ်တရားေကာင့်
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ရန်ေတွ့ြခင်း၊ တိက်လှန်ြခင်းတိ့ကိ၎င်းေ ှ ာင်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ထိအရာတိ့သည်

အကျိုးမ ှ ိ ၊ အချည်း ှ ီး သက်သက်ြဖစ်က၏။
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၁ ေယ ခရစ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအားြဖင့် အကျဥ်းခံရေသာ ငါေပါလ ှ င့်

ငါ့ညီတိေမာေသသည်၊ ငါတိ့ ချစ်ေသာ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ချင်းဖိေလမန်၊ ၂

ငါတိ့ချစ်ေသာ ှ မအပိ၊ ငါတိ့စစ်သရဲချင်း အာခိပုမှစ၍ သင်၏ အိမ်၌ ှ ိေသာ

အသင်းေတာ်ကိ ကားလိက်ပါ၏။ ၃ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ် ှ င့် ငါတိ့အဘတည်းဟေသာ

ဘရားသခင့်အထံေတာ်ကေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၄

သင်သည်သခင် ေယ ခရစ်ကိ ယံကည်၍ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့ကိ ချစ်သည်ဟ

ငါသည်ကားလ င်၊ ၅ ငါ၏ဘရားသခင့် ေကျးဇးေတာ်ကိ အစဥ်ချီးမွမ်း၍၊ သင့်အဘိ့ အလိငှါ

ဆေတာင်းပဌနာ ပလျက်ေန၏။ ၆ ဆေတာင်းေသာအချက်ဟမကား၊ သင်သည်

ယံကည်ြခင်းကိ ဆက်ဆံေသာ အ ှ ိန် ကီး၍၊ သတပါးတိ့ သည် ေယ ခရစ်အဘိ့အလိငှါ

ငါတိ့၌ ေကာင်းေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဝန်ခံမည်အေကာင်း ဆေတာင်း ပဌနာ ပ၏။ ၇

အချင်းငါ့ညီ၊ သင်သည် သန့် ှ င်းသတိ့၏ စိတ် ှ လံးကိ သက်သာေစေသာေကာင့် ၊

သင်၏ေမတာကိ ေထာက်၍ ငါတိ့သည် အလွန်ဝမ်းေြမာက်ချမ်းသာြခင်း ှ ိ၏။ ၈

ထိေကာင့် ၊ သင်သည် ပသင့် ေသာအမအရာကိ ပညတ်ထားြခင်းငှါ၊ ငါသည်

ခရစ်ေတာ်အားြဖင့် အလွန် ရဲရင့် စရာ အခွင့် ှ ိေသာ်လည်း၊ ၉ အသက် ကီးေသာ

ေပါလတည်းဟေသာ ေယ ခရစ်ေကာင့် အကျဥ်းခံရေသာသ ြဖစ်လျက်ပင်၊

ေမတာအားြဖင့်သာ သင့် ကိ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၀ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိခံစဥ်တွင်

ငါြဖစ်ဘွါးေစေသာ သားတည်းဟေသာ၊ ၁၁ သင်သည် အထက်ကအသံးမရေသာသ၊

ယခတွင် ငါ ှ င့်သင်သည် အသံးရေသာသ သေနသိမ်အဘိ့ ငါေတာင်းပန်ပါ၏။ ၁၂

ထိသကိ သင့် ထံသိ့ ငါြပန်ေစသည်ြဖစ်၍၊ သကိ့ ငါ့ရင်ေသွးက့ဲသိ့မှတ်လျက် လက်ခံေလာ့။

၁၃ ဧဝံေဂလီတရားေကာင့် ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိ ငါခံစဥ်တွင်၊ သသည် သင်၏ ကိယ်စားငါ့ကိ

ပစေစမည် အေကာင်း၊ သကိ့ ငါထားချင်ေသာ်လည်း၊ ၁၄သင်သည်ငါ၌ ေကျးဇး ပရာတွင်

အ ိင် ပရသက့ဲသိ့မဟတ်၊ အလိအေလျာက် ပေစချင်ေသာ စိတ် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ သင်၏

အခွင့် မ ှ ိလ င် အလင်းမ ပလိ။ ၁၅ ထိမှတပါး၊ သင်သည်သကိ့ အစဥ်ရေစြခင်းငှါ၊ သသည်

သင် ှ င့် ခဏကွာသွားသည်ဟ ဆိစရာ ှ ိ၏။ (aiōnios g166) ၁၆ ထိသိ့ဆိေသာ်၊ အေစခံ

ကန်က့ဲသိ့ရမည်ဟ မဆိလိ၊ ငါ၌ အထးသြဖင့် ချစ်ေသာညီ၊ သင်၌ကား၊ ဇာတိအားြဖင့် ၎င်း၊

သခင်ဘရားအားြဖင့် ၎င်း၊ သာ၍ချစ်ေသာ ညီက့ဲသိ့ရမည်ဟ ဆိလိသတည်း။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍

သင်သည်ငါ့ကိ အေပါင်းအေဘာ်က့ဲသိ့ မှတ်လ င်၊ သကိ့ငါက့ဲသိ့ပင် လက်ခံေလာ့။ ၁၈

သသည် သင်၌ြပစ်မှားြခင်း၊ ေကးတင်ြခင်း တစံတခ ှ ိလ င်၊ ငါ့အတွက်အတာ မှတ်ေလာ့။

၁၉ ဆပ်ေပးမည်ဟ ငါေပါလသည် ကိယ်လက် ှ င့် ေရးထား၏။ သိ့ရာတွင်

သင်၏ကိယ်တည်းဟေသာ ေကးကိပင် ငါ့အားဆပ်ေပးရေသာအေကာင်း ှ ိသည်ဟ

ငါမဆိ။ ၂၀ အချင်းငါ့ညီ၊ သခင်ဘရား၌ငါ့ကိ ေကျးဇး ပပါေလာ့။ ခရစ်ေတာ်၌

ငါ့စိတ် ှ လံးကိ သက်သာေစပါေလာ့။ ၂၁သင်သည်နားေထာင်မည်ဟ ယံမှားြခင်းမ ှ ိသည်

သာမက၊ ငါေြပာသည်ထက်သာ၍ ပမည်ဟ အမှန်သိလျက် ငါေရးလိက်ပါ၏။ ၂၂

ထိမှတပါး၊ ငါတည်းခိစရာအရပ်ကိလည်း ြပင်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည်

ဆေတာင်း ပဌနာ ပေသာအားြဖင့် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့ ငါေရာက်ရေသာ အခွင့် ကိ

ေပးေတာ်မမည်ဟ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိ၏။ ၂၃ ေယ ခရစ်ေကာင့် ငါ ှ င့်အတ

အကျဥ်းခံရေသာ ဧပြဖမှ စ၍၊ ၂၄ ငါ၏ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက် မာက၊ အာရိတာခ၊ ေဒမ၊

လကာတိ့သည် သင့် ကိ တ်ဆက်က၏။ ၂၅ ငါတိ့ သခင်ေယ ခရစ်၏

ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့၏ စိတ်ဝိညာဥ် ှ င့်အတ ှ ိပါေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ေ ှ းလွန်ေလ ပီးေသာအခါ ပေရာဖက်များအားြဖင့် ဘိးေဘးတိ့အား

အထပ်ထပ်အနည်းနည်း ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည်၊ ၂

ဤေနာက်ဆံးကာလအခါ မိမိသားေတာ်အားြဖင့် ငါတိ့အား ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ ပီ။

ထိသားေတာ်ကိ အလံးစံတိ့၏ အေမွခံသခင် အရာ၌ ခန့်ထားေတာ်မ၏။

သားေတာ်အားြဖင့်လည်း ေလာကဓာတ်တိ့ကိ တည်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၃

ထိသားေတာ်သည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ် ေရာင်ြခည် ှ င့် ဇာတိအြဖစ်ေတာ်၏

ပံသဏာန်ြဖစ်၍၊ တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေသာ မိမိအမိန့်ေတာ်အားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့ကိ

မစေတာ်မေသာသြဖစ်လျက်၊ ငါတိ့ အြပစ်များကိ ကိယ်ေတာ်တိင်အားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာ

အရာတိ့ကိ မစေတာ်မေသာသြဖစ်လျက်၊ ငါတိ့ အြပစ် များကိ ကိယ်ေတာ်တိင်အားြဖင့်

သတ်သင်ပယ် ှ င်း ပီးလ င်၊ ြမင့် ေသာအရပ်မှာ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်၏ လက်ျာဘက်၌

ထိင်ေတာ်မ၏။ ၄ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ရေသာ ဘဲွန့ာမထက် ထးြမတ်ေသာ ဘဲွန့ာမေတာ်ကိ

ခံရသည် ှ င့်အညီ၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ထက် ကီးြမတ်ေသာ သြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၅

အေကာင်းမကား၊ သင်သည်ငါ့သားြဖစ်၏။ ယေနပ့င် သင့် ကိ ငါြဖစ်ဘွါးေစ ပီဟ၍၎င်း၊

ငါသည်သ၏ အဘ ြဖစ်မည်၊ သသည်လည်း ငါ၏သားြဖစ်လိမ့်မည် ဟ၍၎င်း၊

အဘယ်မည်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ကိ တခါမ မိန့်ေတာ်မသနည်း။ ၆တနည်းကား၊

သားဦးကိ ဤေလာကသိ့ သွင်းေတာ်မေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းကင်

တမန်အေပါင်းတိ့သည် ထိသကိ ြပတ်ဝပ်ကိးကွယ်ကေစဟလာသတည်း။ ၇တနည်းကား၊

မိမိတမန်တိ့ကိ ေလက့ဲသိ့၎င်း၊ မိမိအေစအပါးတိ့ကိ မီးလ ံ က့ဲသိ့၎င်း၊ ြဖစ်ေစေတာ်မထ

ေသာဟ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ ရည်ေဆာင်၍ ဆိသတည်း။ ၈ သားေတာ်ကိကား၊

အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ ပလင်သည် နိစထာဝရပလင် ြဖစ်ပါ၏။ ကိယ်ေတာ် ၏

ိင်ငံသည် တရားသြဖင့် စီရင်ေသာ ိင်ငံြဖစ်ပါ၏။ (aiōn g165) ၉ ကိယ်ေတာ်သည်

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ှ စ်သက်၍၊ မတရားေသာအမကိ မန်းေတာ်မ၏။ ထိေကာင့်

အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်၏ အေပါင်းအေဘာ်တိ့ထက်

ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးေြမာက်၍၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းဆီ ှ င့် ဘိသိက် ေပးေတာ်မ ပီဟ

လာသတည်း။ ၁၀တဖန် ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ အိထာဝရ ဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည်

ေ ှ းဦးစွာ၌ ေြမ ကီးကိ တည် ေတာ်မ ပီ။ မိဃ်းေကာင်းကင်သည်လည်း လက်ေတာ် ှ င့်

ဖန်ဆင်းေသာအရာ ြဖစ်ပါ၏။ ၁၁ ထိအရာတိ့သည် ပျက်စီးြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း

ကိယ်ေတာ်သည် အ မဲတည်ေတာ်မ၏။ ထိအရာ ှ ိ သမ တိ့သည် အဝတ်က့ဲသိ့

ေဟာင်း ွမ်းြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ကိယ်ေတာ်သည် ဝတ်လံကိ လိပ်သက့ဲသိ့ လိပ်ေတာ်မသြဖင့်

ေြပာင်းလဲြခင်း ှ ိ ကေသာ်လည်း၊ ၁၂ ကိယ်ေတာ်သည် ေြပာင်းလဲေတာ်မမပါ။

အသက်ေတာ်လည်း မကန်မဆံးရပါဟ လာသတည်း။ ၁၃ ထိမှတပါး၊ သင်၏ရန်သတိ့ကိ

သင်၏ ေြခတင်ရာ ငါချမထားမီှတိင်ေအာင် ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိင်ေန ေလာ့ဟ၊

အဘယ်မည်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ကိ တခါမ မိန့်ေတာ်မဘးသနည်း။ ၁၄

ေကာင်းကင်တမန်များတိ့ကား၊ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ေကျးဇးကိ အေမွခံလတ့ံေသာ

သတိ့ကိ ပစ ေစြခင်းငှါ၊ ေစလတ်ေတာ်မေသာ အေစခံ နံဝိညာဥ် ြဖစ် ကသည်

မဟတ်ေလာ။

၂ ထိ့ေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ကားရေသာ ေဒသနာေတာ်ကိ မေမ့မေလျာ့မည်အေကာင်း၊

စိတ် ှ လံး၌သာ၍ မှတ်မိစဲွလမ်းြခင်း ှ ိရ ကမည်။ ၂ ေကာင်းကင်တမန်များအားြဖင့်

ထားေတာ်မေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်သည် တည်၍ ြပစ်မှားလွန်ကျူးြခင်း အမ

အမျိုးမျိုးတိ့သည် ခံထိက်ေသာ အြပစ်ဒဏ်ကိ ခံရသည်မှန်လ င်၊ ၃ အစအဦး၌

သခင်ဘရားေဟာေတာ်မ၍ ေဒသနာစကားေတာ်ကိ ကားရေသာသတိ့သည်၊

ယံေလာက်ေသာ သက်ေသအားြဖင့် ငါတိ့အား ဆင့် ဆိ၍ ေဟာေြပာေသာ၊ ဤမ ေလာက်

ကီးစွာေသာ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းတရားကိ ငါတိ့သည် နားမေထာင်ဘဲေနလ င်၊

အြပစ်ဒဏ် ှ င့် အဘယ်သိ့ လွတ်ကလိမ့်မည်နည်း။ ၄ ထိသက်ေသခံေသာသတိ့ ှ င့်အတ

ဘရားသခင်သည် နိမိတ်လကဏာ၊ အ့ံဘွယ်ေသာ အမအားြဖင့် ၎င်း၊ ထးဆန်းေသာတန်ခိး

အထးထးအြပားြပားအားြဖင့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် မိမိအလိေတာ်အတိင်း

ေဝငှေသာ ဆေကျးဇးအားြဖင့် ၎င်း သက်ေသခံေတာ်မ ပီ။ ၅ ငါတိ့ေြပာဆိေသာ

ေနာင်ကပ်ကမာကိ အပ်စိးရေသာအခွင့် ကိ ေကာင်းကင်တမန်တိ့၌ အပ်ေပးေတာ်မ

သည်မဟတ်၊ ၆ ကျမ်းစာတချက်၌ တေယာက်ေသာသက၊ လသည်

အဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်၍ ကိယ်ေတာ်သည် ေအာက်ေမ့ေတာ်မရသနည်း။ လသားသည်

အဘယ်သိ့ေသာသ ြဖစ်၍ အကည့်အ ကလာေတာ်မရသနည်း။ ၇ သကိ့

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေအာက်၌ အနည်းငယ် ှ ိမ့်ေတာ်မ ပီ။ သ၏ေခါင်းကိ

ဘန်းအသေရ ှ င့် ပတ်ရစ်ေတာ်မ ပီ။ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအရာများကိ အပ်စိးေစ၍၊ ၈

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ သ၏ေြခေအာက်၌ ချထားေတာ်မ ပီဟသက်ေသခံသတည်း။

ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့ကိ ချထားေတာ်မ၏ဟဆိေသာ်၊ မချမထားဘဲ

ကျန်ရစ်ေသာအရာတစံတခမ မ ှ ိရ။ ယခမကား၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့သည်

ချထားလျက် ှ ိသည်ကိ ငါတိ့ မြမင်ရကေသး။ ၉ ေယ သည် ဘရားသခင်၏

ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် လအေပါင်းတိ့အတွက်ေကာင့် အေသခံရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ေအာက်၌ အနည်းငယ် ှ ိမ့် ပီးမှ၊ အေသခံရေသာေကာင့် ေခါင်းေတာ်၌

ဘန်းအသေရ ပတ်ရစ်လျက် ှ ိသည်ကိ ငါတိ့ ြမင် က၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊

များစွာေသာ သားတိ့ကိ ကယ်တင်၍၊ ဘန်းစည်းစိမ်စံစားရာသိ့ ပိ့ေဆာင်ေသာ

အ ှ င်သည်၊ ဒကေဝဒနာအားြဖင့် စံလင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ရမည်အေကာင်း၊

ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ ဖန်ဆင်း၍ အပ်စိးေတာ်မေသာဘရားသည် စီရင်ေတာ်မအပ်၏။

၁၁သန့် ှ င်းေစတတ်ေသာသ ှ င့် သန့် ှ င်းေစအပ်ေသာသများတိ့သည် တပါးတည်းေသာ

ပကတိ ှ ိ က၏။ ထိေကာင့် ၊ သန့် ှ င်းေစတတ်ေသာသသည် သန့် ှ င်းေစအပ်ေသာသတိ့ကိ

ညီအစ်ကိဟ၍ ေခ ြခင်းငှါ ှ က်ေကာက်ေတာ်မမ။ ထိသိ့ ေခ ေသာအချက် ဟမကား၊ ၁၂

သိတင်းေတာ်ကိ အက ်ပ်ညီအစ်ကိတိ့အား အက ်ပ် ကားေြပာပါမည်။

ပရိသတ်အလယ်မှာ ကိယ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း၍ သီချင်းဆိပါမည်ဟ လာသတည်း။ ၁၃

တချက်ကား၊ ငါသည်ဘရားသခင်ကိ ကိးစားမည်ဟလာသတည်း။ တဖန်ကား၊ ငါမှစ၍

ငါ့အား ဘရားသခင် ေပးေတာ်မေသာသငယ်တိ့သည် ှ ိ က၏ဟ လာသတည်း။ ၁၄

ထိသငယ်တိ့သည် အေသွးအသား ှ င့် ဆက်ဆံကေသာေကာင့် ၊ ခရစ်ေတာ်သည်

အေသခံေတာ်မ ေသာအားြဖင့် ၊ ေသြခင်းတရားကိ အစိးရေသာ သတည်းဟေသာ

မာရ်နတ်၏တန်ခိးကိချိုးဖ့ဲ ဖျက်ဆီး ြခင်းငှါ၎င်း၊ ၁၅ ေသေဘးကိေကာက်၍ တသက်လံး

ကန်ခံရေသာ သတိ့ကိ ကယ်လတ်ြခင်းငှါ၎င်း၊ ထိသငယ်တိ့၏ နည်းတ အေသွးအသားကိ

ေဆာင်ယေတာ်မ၏။ ၁၆အေကာင်းမကား၊ ခရစ်ေတာ်သည် ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ

မစေတာ်မသည်မဟတ်၊ အာြဗဟံအမျိုး ကိ မစေတာ်မ၏။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊ ခရစ်ေတာ်သည်

လတိ့၏ အြပစ်ေြဖစရာအေကာင်းကိ စီရင်၍၊ ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင် ေသာအရာတိ့၌

က ဏာ ှ င့် ၎င်း၊ သစာ ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အ ကီးြဖစ်အ့ံေသာငှါ၊

မိမိညီအစ်ကိ တိ့ ှ င့် လံးလံးတရေသာ အေကာင်း ှ ိ၏။ ၁၈ ထိသိ့စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ

ကိယ်ေတာ်တိင်ခံ၍ ဒကဆင်းရဲြခင်း၌ ကျင်လည်ေသာေကာင့် ၊ စံစမ်း

ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းအမ ှ င့် ေတွ ့ ကံေသာသတိ့ကိ မစြခင်းငှါ တတ် ိင်ေတာ်မ၏။

၃ ထိသိ့ြဖစ်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ေခ ဘိတ်ေတာ်မြခင်းေကျးဇးကိ

ခံရေသာသ၊ သန့် ှ င်းေသာ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့ဝန်ခံေသာတမန်ေတာ် ှ င့်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းတည်းဟေသာ ေယ ၏အေကာင်းကိ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၂

ေမာေ ှ သည် ဘရားသခင်၏ အိမ်ေတာ်တအိမ်လံး၌သစာေစာင့်သက့ဲသိ၊့ ေယ သည်

မိမိကိ ခန့်ထားေတာ်မေသာသ၏ အမေတာ်၌ သစာေစာင့် ေတာ်မ၏။ ၃

အိမ်ကိေဆာက်ေသာသသည် အိမ်ထက်သာ၍ ကီးေသာအသေရ ှ ိသက့ဲသိ၊့ ေယ သည်

ေမာေ ှ ထက် သာ၍ ကီးေသာ အသေရကိခံထိက်ေသာသြဖစ်သည်ဟ

ထင်မှတ်စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ ၄ အိမ်မည်သည်ကား၊ တစံတေယာက်ေသာသ

ေဆာက်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ အလံးစံတိ့ကိ တည်ေဆာက်ေသာသကား၊

ဘရားသခင်ေပတည်း။ ၅ ေမာေ ှ သည်၊ ေနာက်ေဟာေြပာလတ့ံေသာ အရာတိ့ကိ

သက်ေသခံြခင်းအလိငှါ၊ အေစခံက့ဲသိ့ အိမ်ေတာ်တအိမ်လံး၌ သစာေစာင့်၏။ ၆

ခရစ်ေတာ်မကား၊ သားက့ဲသိ့ အိမ်ေတာ်ကိ အပ်စိး၍ သစာေစာင့် ေတာ်မ၏။ ငါတိ့သည်ကား၊

ရဲရင့် ြခင်း၌၎င်း၊ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ြခင်း၌၎င်း၊
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အဆံးတိင်ေအာင် တည်ကည် လ င်၊ ထိအိမ်ေတာ်ြဖစ်သတည်း။ ၇ ထိေကာင့် ၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ် မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ယေနတွ့င် သင်တိ့သည် ဗျာဒိတ်

ေတာ်အသံကိ ကားလျက် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ၈ ခိင်မာေသာ စိတ် ှ လံးမ ှ ိ က ှ င့် ။

သင်တိ့အဘများသည် အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ငါ့ကိ အနည်းနည်း စံစမ်း၍၊ ၉

ငါ၏အမတိ့ကိ ြမင်ရေသာ ေတာတွင် ငါ့ကိဆန့်ကျင် ဘက် ပ၍ စံစမ်းရာကာလ၌ ှ ိသက့ဲသိ့

မ ှ ိေစက ှ င့် ။ ၁၀ ထိလမျိုးကိ ငါ ွံသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် အစဥ်စိတ်သေဘာ

မှားယွင်းတတ်က၏။ ငါ၏ အေလ့အလာ တိ့ကိ နားမလည်ကဟ ငါဆိရ၏။ ၁၁ ထိေကာင့် ၊

သတိ့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသိ့ မဝင်ရကဟအမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိသည်ဟ မိန့်ေတာ်

မချက် ှ ိသည် ှ င့်အညီ၊ ၁၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့သည် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်ထံေတာ်မှ ထွက်သွားေသာအားြဖင့် မယံကည်တတ်၊ ဆိးညစ်ေသာ

စိတ် ှ လံးမ ှ ိေစြခင်းငှါ သတိ ပကေလာ့။ ၁၃ ဒစ ိက်၏ လှည့်ြဖားြခင်းအားြဖင့် သင်တိ့

စိတ် ှ လံး မခိင်မာေစြခင်းငှါ၊ ယေနဟ့၍ ေခေဝေသာ အချိန်၊ ေနတိ့င်းအစဥ် အချင်းချင်း

တေယာက်ကိတေယာက် တိက်တွန်း ိးေဆာ်ကေလာ့။ ၁၄ ငါတိ့သည် စိတ်စဲွလမ်းြခင်းကိ

အစ ပသက့ဲသိ့ အဆံးတိင်ေအာင် တည်ကည်လင်၊ ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဆက်ဆံေသာသ

ြဖစ်က၏။ ၁၅ယေနတွ့င် သင်တိ့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံကိ ကားလျက် ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

ဆန့်ကျင်ဘက် ပရာကာလ၌ ှ ိသက့ဲသိ၊့ ခိင်မာေသာ စိတ် ှ လံးမ ှ ိ က ှ င့်ဟ ကျမ်းစာ

လာသည်အရာမှာ၊ ၁၆ ကား ပီးမှ ဆန့်ကျင်ဘက် ပေသာ သတိ့ကား၊ အဘယ်သနည်း၊

ေမာေ ှ ေနာက်သိ့လိက်၍ အဲဂတုြပည်မှ ထွက်ေလာေသာ သအေပါင်းတိ့သည်

ထိသိ့ ပကသည် မဟတ်ေလာ။ ၁၇ အ ှ စ်ေလးဆယ်ပတ်လံး ှ စ်သက်ေတာ်မမေသာ

သတိ့ကား၊ အဘယ်သနည်း။ ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ပေသာေကာင့် ေတာ၌လဲ၍

ေသေသာသပင် မဟတ်ေလာ။ ၁၈ သင်တိ့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသိ့ မဝင်ရကဟ

ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ သတိ့ကား၊ မယံကည်ေသာ သမှ တပါး အဘယ်သနည်း။ ၁၉

သိ့ြဖစ်၍၊ သတိ့သည် မယံကည်ေသာေကာင့်သာ မဝင် ိင်သည်ကိ ငါတိ့သိြမင်က၏။

၄ ထိ့ေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏ ချမ်းသာထဲသိ့ ဝင်ရေသာအခွင့် ကိ ေပးေသာ

ဂတိေတာ်သည် ငါတိ့၌ ှ ိရစ် လျက် ှ င့် ၊ သင်တိ့တွင် အချို တိ့့သည် မမီှဘဲေနမည်ကိ

စိးရိမ် ကကန်အ့ံ။ ၂ ငါတိ့သည် ဝမ်းေြမာက်စရာသိတင်းကိ ထိသတိ့က့ဲသိ့ ကားရက ပီ။

သိ့ရာတွင် သတိ့ ကားရေသာ တရား စကားသည်၊ ကားရေသာသတိ့အထဲ၌

ယံကည်ြခင်း ှ င့် မေရာေ ှ ာေသာေကာင့် အကျိုးကိမေပး။ ၃ ငါတိ့မကား၊

ယံ ကည်ေသာသြဖစ်၍ ဘရားသခင်၏ ချမ်းသာထဲသိ့ ဝင် ကရ၏။ ထိသိ့ ှ င့်အညီ

ဗျာဒိတ်ေတာ်ကား၊ သတိ့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသိ့ မဝင်ရကဟ အမျက်ထွက်၍

ငါကျိန်ဆိသည်ဟ လာ၏။ ချမ်းသာဟဆိေသာ်၊ ကမာဦးကပင် အမအရာတိ့ကိ ပီးစီး၍

ငိမ်ဝပ်ေတာ်မရာ ချမ်းသာဟ ဆိလိသတည်း။ ၄ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေနကိ့

အေကာင်း ပ၍ ကျမ်းစာတချက်၌ လာသည်ကား၊ ဘရားသခင်သည် မိမိအမအရာ

အလံးစံတိ့ကိ ပီးစီး၍ ခနစ်ရက်ေြမာက်ေသာေန့၌ ငိမ်ဝပ်စွာေနေတာ်မ၏ဟ

လာသတည်း။ ၅ ထိကျမ်းစာ၌ တဖန်လာသည်ကား၊ သတိ့သည် ငါ၏ ချမ်းသာထဲသိ့

မဝင်ရကဟလာသတည်း။ ၆ ထိေကာင့် ၊ အချို ့တိ့သည် ဝင်ရက၏။ ဝမ်းေြမာက်စရာ

သိတင်းကိ ေ ှ ့ဦးစွာ ကားရေသာ သတိ့ သည် မယံကည်ေသာေကာင့် မဝင်ရက ပီ။ ၇

တဖန်တံ၊ ယေနတွ့င် သင်တိ့သည် ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံကိ ကားလျက် ှ ိသည်ြဖစ်၍ ခိင်မာ

စိတ် ှ လံး မ ှ ိ က ှ င့်ဟဆိသည်ြဖစ်၍၊ ဤမ ေလာက် ကာလကာ ပီးမှ၊ ယေနဟ့

ဒါဝိဒ်ကျမ်းစာ၌ လာေသာအခါ၊ တစံတခ ေသာ ေနရ့က်ကိ ေသချာစွာမှတ်သားသတည်း။ ၈

ေယာ သည် ထိသတိ့ကိ ချမ်းသာေပးသည် မှန်လ င်၊ ထိေနာက် အြခားေသာေနရ့က်ကိ

အဘယ် ဆိဘွယ် ှ ိသနည်း။ ၉ ထိေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏လတိ့အဘိ့အလိငှါ ငိမ်ဝပ်ြခင်း

ချမ်းသာတမျိုးသည် ကျန်ရစ်ေသး၏။ ၁၀ဘရားသခင်သည် မိမိအမအရာတိ့ကိ ပီးစီး၍

ငိမ်ဝပ်စွာ ေနေတာ်မသည် နည်းတ၊ ထိချမ်းသာထဲသိ့ ဝင်ရေသာသသည်လည်း

မိမိအမအရာတိ့ကိ ပီးစီး၍ ငိမ်ဝပ်စွာေနရ၏။ ၁၁ ထိ့ေကာင့် ၊ ဣသေရလလတိ့သည်

မယံကည်ေသာ စိတ် ှ ိသြဖင့် လဲသက့ဲသိ့ ငါတိ့သည်မလဲ၊ ထိချမ်းသာထဲသိ့ ဝင်ရမည်

အေကာင်း ကိးစား အားထတ်ကကန်အ့ံ။ ၁၂ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်သည်

အသက် ှ င်ြခင်း၊ တန်ခိး ှ င့် ပြပင်ြခင်း၊ သန်လျက်တကာ တိ့ထက် ထက်ြခင်း ှ င့်

ြပည့်စံသည်ြဖစ်၍၊ အသက် ှ င့် စိတ်ဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊ အ ိးဆစ် ှ င့် ြခင်ဆီကိ၎င်း ပိင်းြခား ၍

ထတ်ချင်းခွင်းတတ်၏။ စိတ် ှ လံးအ ကံအစည်များကိလည်း သိြမင်တတ်၏။ ၁၃

ငါတိ့ကိစစ်ေကာစီရင်ေတာ်မေသာ သေ ှ ့၌ မထင် ှ ားေသာ အရာတစံတခမ မ ှ ိ၊

ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည် အကွယ်အကာ မ ှ ိဘဲ၊ မျက်ေမှာက်ေတာ်၌

လှန်ထားလျက် ှ ိ က၏။ ၁၄ ယခမကား၊ ေကာင်းကင်ဘံထဲသိ့ ကဝင်ေတာ်မေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအ ကီးတည်းဟေသာ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ေယ သည် ငါတိ့၌

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ြဖစ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ဝန်ခံခ့ဲ ပီးေသာအရာ၌

တည်ကည်ကကန်အ့ံ၊ ၁၅ ငါတိ့ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် ငါတိ့ခံရေသာ

ဆင်းရဲဒကများေကာင့် မကင်နာ ိင်ေသာသမဟတ်။ ငါတိ့ခံရသည်နည်းတ၊ အမျိုးမျိုးေသာ

စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းတိ့ကိ ခံဘးေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ သိ့ရာတွင်၊ ဒစ ိက်အြပစ် ှ င့်

ကင်းလွတ်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ထိ့ေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် သနားြခင်း က ဏာကိ၎င်း၊

ေတာ်ေလျာ်ေသာမစြခင်း ေကျးဇးေတာ်ကိ၎င်း ခံရမည်အေကာင်း၊ ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ င့်

ေကျးဇးပလင်ေတာ်သိ့ တိးဝင် ချည်းကပ်ကကန်အ့ံ။

၅ လတိတွ့င်ေ ွးေကာက်ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း မည်သည်ကား၊ ပေဇာ်သကာကိ၎င်း၊

အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်ကိ၎င်း ပေဇာ်၍၊ လတိ့အတွက် ဘရားဝတ် ပေစြခင်းငှါ

ခန့်ထားေတာ်မေသာသြဖစ်၏။ ၂သသည် ကိယ်တိင် ွမ်းရိအားနည်းြခင်း ှ ိသည်ြဖစ်၍၊

မိက်ေသာသ၊ မှားယွင်းေသာသတိ့ကိ သည်းခံြခင်းငှါ တတ် ိင်၏။ ၃

ထိအေကာင်းေကာင့်လည်း၊ လများအြပစ် ှ င့် မိမိအြပစ်ကိ ေြဖြခင်းငှါ ပေဇာ်ရ၏။ ၄

ဘရားသခင်သည် အာ န်ကိေခေတာ်မသက့ဲသိ့ ေခေတာ်မေသာသမှတပါး၊ အဘယ်သမ

ထိအရာြမတ်ကိ မသိမ်းမယရ။ ၅ ထိနည်းတ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းအရာ၌

မိမိကိ မိမိချီးေြမာက်သည်မဟတ်။ သင် သည် ငါ့သားြဖစ်၏။ ယေနပ့င် သင့် ကိ

ငါြဖစ်ဘွားေစ ပီဟ မိန့်ေတာ်မေသာသသည် ခရစ်ေတာ်ကိ ချီးေြမာက် ေတာ်မ၏။ ၆

ထိသိ့ ှ င့်အညီ ကျမ်းစာတချက်လာသည်ကား၊ သင်သည် ေမလခိေဇဒက်နည်းတ

ထာဝရယဇ်ပေရာ ဟိတ်ြဖစ်သည်ဟလာသတည်း။ (aiōn g165) ၇ ထိခရစ်ေတာ်သည်

လဇာတိအြဖစ်၌ ေနစဥ်ကာလ၊ ေသြခင်းမှ ကယ်လတ် ိင်ေတာ်မေသာသကိ၊ ကီးစွာေသာ

ေကးေကာ်ြခင်း၊ မျက်ရည်ကျြခင်း ှ င့် ဆေတာင်းပဌနာ ပသြဖင့် ၊ ေ ကာက် ွံ ရာအမ၌

ချမ်းသာ ရသည်ြဖစ်၍၊ ၈ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်မှန်ေသာ်လည်း၊ ဆင်းရဲဒကကိ

ခံေသာအားြဖင့် နားေထာင်ြခင်း အကျိုး အေကာင်းကိ သင်ေတာ်မ၏။ ၉

ထိသိ့စံလင်ြခင်းသိ့ေရာက် ပီးမှ၊ ယံ ကည်နားေထာင်ေသာ သအေပါင်းတိ့အား

ထာဝရကယ်တင်ြခင်း ေကျးဇးကိ ပေသာသြဖစ်ေတာ်မ၍။ (aiōnios g166) ၁၀

ေမလခိေဇဒက်က့ဲသိ့ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းဟ ဘရားသခင်သမတ်ေတာ်မြခင်းကိ

ခံရ၏။ ၁၁ ထိေမလခိေဇဒက်၏အေကာင်းကိ ငါတိ့ ေြပာစရာစကားအများ ှ ိ၏။

သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်တိ့သည် ဥာဏ် န့်ေသာေကာင့် အေြပာခက်လှ၏။ ၁၂

သင်တိ့သည် ကာလကာေသာေကာင့် ဆရာအြဖစ်သိ့ ေရာက်သင့် ေသာ်လည်း၊

ဘရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်၌ ေ ှ ့ဦးစွာ သင်ရေသာတရား တိ့ကိ သတပါးထံ၌

တဖန်သင်ရေသာ အေကာင်း ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ေကခဲေသာအစာကိ မသံးေဆာင်၊ ိကိ့သာ

သံးေဆာင်ရေသာသြဖစ် က၏။ ၁၃ ိကိ့သာသံးေဆာင်ေသာသမည်သည်ကား၊

သငယ်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၌ ေလ့လာြခင်းမ ှ ိ။ ၁၄

ေကာင်းကျိုးမေကာင်းကျိုးကိ ပိင်းြခား၍ သိ ိင်ေသာဥာဏ်ေပးတတ်ေသာ၊

အကားအြမင်အေတွ့ အစမ်းများေသာ သတည်းဟေသာ၊ စံလင်ေသာ အ ွယ် ှ ိေသာ

သတိ့မကား၊ ေကခဲေသာ အစာအာဟာရကိ သံးေဆာင်ရက၏။

၆ ခရစ်ေတာ်၏ဘာသာ၌ အစအဦးြဖစ် ေသာ အေကာင်းအရာတိ့ကိထား၍၊

စံလင်ေသာအြဖစ် သိ့ တက်ကကန်အ့ံ၊ ထိေကာင့် ၊ ေသြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

အကျင့် ကိ ေနာင်တရြခင်း၊ ဘရားသခင်ကိ ယံကည်ြခင်း၊ ၂ ဗတိဇံ တရားကိသွန်သင်ြခင်း၊

လက်ကိတင်ြခင်း၊ ေသလွန်ေသာ သတိ့၏ထေြမာက်ြခင်း၊ ထာဝရစီရင်

ဆံးြဖတ်ြခင်းတည်းဟေသာ မလအြမစ်ကိ ငါတိ့သည် ြပန်၍ မတည်ဘဲ။ (aiōnios

g166) ၃ ဘရားသခင်အခွင့် ေပးေတာ်မလ င်၊ ငါတိ့သည် ထိသိ့ ပကမည်။ ၄

အလင်းသိ့တခါေရာက်၍ ေကာင်းကင်ဆေကျးဇးကိ ြမည်းစမ်းြခင်း၊ သန့် ှ င်းေသာ
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ဝိညာဥ်ေတာ် ကိခံယြခင်း၊ ၅ ဘရားသခင်၏ ေကာင်းြမတ်ေသာ တရားစကားကိ၎င်း၊

ေနာင်ကပ်ကာလ၏ တန်ခိးများကိ၎င်း၊ ြမည်းစမ်းြခင်း ှ ိ ပီးမှ၊ (aiōn g165) ၆

ေ ွေ့လျာ့ေဖါက်ြပန်ေသာသတိ့သည်၊ မိမိတိ့တွင် ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ ကွပ်မျက်၍ အသေရေတာ်ကိ တ်ချေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် ၊

ေနာက်တဖန်ေနာင်တရအ့ံေသာငှါ အသစ် ပြပင်ြခင်းသိ့ မေရာက် ိင် က။ ၇ ဥပမာကား၊

အကင်ေြမသည် မိမိအေပသိ့အဖန်ဖန်ကျေသာ မိဃ်းေရကိေသာက်၍၊ လပ်ေသာ သသံးဘိ့

ဟင်းသီးဟင်း ွက်ကိ ြဖစ်ေစတတ်၏။ ထိေြမသည် ဘရားသခင်၏ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ

ခံတတ်၏။ ၈ အကင်ေြမသည် ဆးပင်အမျိုးမျိုးကိြဖစ်ေစတတ်၏။ ထိေြမသည်

ပစြခင်းကိမခံထိက်။ ကျိန်ြခင်းကိ ခံရေသာ အချိန်နီးသည် ြဖစ်၍၊ ေနာက်ဆံး၌ မီး ိ ့ြခင်းသိ့

ေရာက်တတ်၏။ ၉ ထိသိ့ေြပာေသာ်လည်း၊ ချစ်သတိ၊့ သင်တိ့သည် ကယ်တင်ြခင်း ှ င့်

ယှဥ်ေသာအရာ၊ သာ၍ေကာင်းေသာအရာတိ့ ှ င့် ဆိင်သည်ကိ၊ ငါတိ့သည်

သေဘာကျလျက် ှ ိ က၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းသတိ့ကိ

အထက်က လပ်ေကးသည်သာမက၊ ယခပင် လပ် ေကးြခင်းအမကိ၎င်း၊

ထိသိ့ ပေသာအားြဖင့် နာမေတာ်ကိေထာက်၍ ြပေသာေမတာကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်သည်

ေမ့ေလျာ့သည်တိင်ေအာင် အဓမအမကိ ပေတာ်မသည်မဟတ်။ ၁၁သင်တိ့ ှ ိသမသည်

ပျင်းရိြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်၍၊ ယံကည်ြခင်း ှ င့် သည်းခံြခင်းအားြဖင့် ဂတိေတာ်

တိ့ကိ အေမွခံရေသာသတိ့ နည်းတကျင့် ိင်မည်အေကာင်း၊ ၁၂ ထိသိ့ေသာ

လံလ့ဝိရိယကိ ထတ်၍၊ အဆံးတိင်ေအာင် ယံမှားြခင်း ှ င့်ကင်းေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ င့်

ြပည့် စံေစြခင်းငှါ ငါတိ့သည် အလိ ှ ိ က၏။ ၁၃ ဘရားသခင်သည် အာြဗဟံ၌

ဂတိထားေတာ်မေသာအခါ၊ ကိယ်ေတာ်ထက်သာ၍ ကီးြမတ်ေသာသကိ တိင်တည်၍

ကျိန်ဆိရန် မ ှ ိေသာေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်ကိ တိင်တည်၍၊ ၁၄ ငါသည်သင့်အား

အစဥ်အ မဲေကာင်း ကီးေပးမည်။ သင့် ကိ အစဥ်အ မဲပွါးများေစမည်ဟ ကျိန်ဆိ

ေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိသိ့ ှ င့်အညီအာြဗဟံသည် သည်းခံလျက် ေစာင့် ေန ပီးမှ၊

ဂတိေတာ်ကိဝင်စားေလ၏။ ၁၆လတိ့သည် မိမိထက် ကီးြမတ်ေသာသကိ တိင်တည်၍

ကျိန်ဆိေလ့ ှ ိ က၏။ မဲြမံေစတတ်ေသာ အကျိန်သည် ြငင်းခံြခင်း ှ ိသမ ကိ ေြဖတတ်၏။

၁၇ ထိေကာင့် ၊ ဂတိေတာ်ကိ အေမွခံရေသာသတိ့သည်၊ ဘရားသခင်၏

အ ကံအစည်ေတာ်မေဖါက်ြပန် ိင် ေ ကာင်းကိ အတပ်သိေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည်

အကျိန်အားြဖင့် အာမခံေတာ်မ၏။ ၁၈ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည်

မသာမသံး ိင်ေသာ အရာတည်းဟေသာ မေဖာက်ြပန် မေြပာင်းလဲ ိင်ေသာ အရာ ှ စ်ပါးကိ

အမီှ ပ၍၊ ကိယ်ေ ှ ့၌ထားေသာ ေြမာ်လင့် ရာကိ ခိလံြခင်းငှါ ေြပးေသာ ငါတိ့သည်

သက်သာအား ကီး ကမည်အေကာင်းတည်း။ ၁၉ ထိေြမာ်လင့် ြခင်းမကား၊

ကလားကာအတွင်း၌ချ၍ မဲြမံခိင်ခ့ံေသာ စိတ် ှ လံး၏ေကျာက်ဆးက့ဲသိ့ ငါတိ့၌ ှ ိသတည်း။

၂၀ ေမလခိေဇဒက်နည်းတ ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ြဖစ်ေသာ ေယ သည်၊

ငါတိ့အတွက်၊ ထိအတွင်း အရပ်ထဲသိ့ ေ ှ ေ့ဆာင်၍ ဝင်ေသာသြဖစ်ေတာ်မ၏။ (aiōn g165)

၇ မင်း ကီးများကိ လပ် ကံရာမှ ြပန်လာေသာ အာြဗဟံကိ ခရီးဦး ကိ ပ၍

ေကာင်း ကီးေပး ပီးလ င်၊ ၂ အာြဗဟံလေသာလက်ရဥစာ ှ ိသမ ကိ

ဆယ်ဘိ့တဘိ့ခံယေသာ ထိ ှ ာလင်မင်း ကီးတည်းဟေသာ အြမင့် ဆံးေသာ ဘရားသခင်၏

ယဇ်ပေရာဟိတ် ေမလခိေဇဒက်သည်၊ နာမရင်းအနက်အားြဖင့် တရားမင်း၊ ထိမှ တပါး၊

ငိမ်သက်ြခင်းမင်းဟဆိလိေသာ ှ ာလင်မင်း ြဖစ်လျက်၊ ၃အဘမ ှ ိ၊ အမိမ ှ ိ ၊ ေ ှ းမျိုးစဥ်မ ှ ိ ၊

အသက် အပိင်းအြခားမ ှ ိဘဲ၊ ဘရားသခင်၏ သားေတာ် ှ င့် တ၍၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌

အစဥ်အ မဲတည်၏။ ၄ အမျိုး၏အဘအာြဗဟံသည်၊ လက်ရဥစာများကိ

ဆယ်ဘိ့တဘိ့လ၍ အလခံေသာထိမင်းသည် အဘယ်မ ေလာက် ကီးြမတ်သည်ကိ

ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ၅ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိခံေသာ ေလဝိသားတိ့သည်

အာြဗဟံအမျိုးြဖစ်ေသာသတည်းဟေသာ၊ မိမိတိ့ ညီအစ်ကိများလက်မှ

ပညတ်တရားအတိင်း ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ခံရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ၆ သတိ့

အမျိုးမဟတ်ေသာ ထိမင်းမကား၊ အာြဗဟံ၏ လက်မှ ဆယ်ဘိတ့ဘိကိ့ ခံေလ၏။ ဂတိေတာ်

တိ့ကိခံရေသာ သကိလည်း ေကာင်းချီးေပးေလ၏။ ၇ ကီးေသာသသည် ငယ်ေသာသကိ

ေကာင်း ကီး ေပးတတ်သည်ကိ ြငင်းခံဘွယ်မ ှ ိ။ ၈ ထိမှတပါး၊ ေသတတ်ေသာသတိ့သည်

ယခအခါ ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ခံေလ့ ှ ိ၏။ ထိအခါမကား အသက် ှ င် သည်ဟ

သက်ေသခံြခင်းကိ ရေသာသသည် ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိခံရ၏။ ၉ ထိမှတပါး၊

ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိခံတတ်ေသာ ေလဝိသည် အာြဗဟံအားြဖင့် ဆယ်ဘိ့တဘိ့ကိ ေပး ပီဟ

ဆိစရာ အခွင့် ှ ိ၏။ ၁၀အေကာင်းမကား၊ ေမလခိေဇဒက်သည် အာြဗဟံကိေတွေ့သာအခါ၊

ေလဝိသည် မိမိအဘ၏ ကိယ်၌ ှ ိသတည်း။ ၁၁တနည်းကား၊ ေလဝိမှဆင်းသက်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်အမျိုး ှ င့် စပ်ဆိင်လျက်လများတိ့သည် ပညတ်တရားေတာ်ကိ

ခံကေသာေကာင့် ၊ ထိအမျိုးအားြဖင့် စံလင်ြခင်းသိ့ ေရာက် ိင်သည်မှန်လ င်၊ အြခား ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်၊ အာ န်နည်းတ မေခေဝ ဘဲ၊ ေမလခိေဇဒက်နည်းတ

ေပ ထွန်းစရာအေကာင်း အဘယ်သိ့ ှ ိေသးသနည်း။ ၁၂ ယဇ်ပေရာဟိတ်အမျိုးသည်

ေြပာင်းလဲလ င်၊ ပညတ်တရားသည် မေြပာင်းလဲဘဲမေန ိင်ရာ။ ၁၃ ထိဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ

ခံရေသာသသည်၊ ယဇ်ပလင်ဝတ်ကိ တေယာက်မ မ ပရေသာအမျိုး ှ င့် စပ်ဆိင် ေပ၏။ ၁၄

အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သခင်သည် ယဒအမျိုးထဲ၌ ေပ ထွန်းသည်ဟ ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။

ထိအမျိုး သည် ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ ှ င့် စပ်ဆိင်သည်ဟေမာေ ှ သည် တခွန်းကိမ မေြပာ။

၁၅ ထိမှတပါး၊ ေမလခိေဇဒက်နည်းတ အြခားေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်သည်

ေပ ထွန်းသည်မှန်လ င်၊ ယဇ် ပေရာဟိတ်အမျိုး ေြပာင်းလဲ ပီဟ သာ၍ထင် ှ ား၏။

၁၆ ထိယဇ်ပေရာဟိတ်သည် ကိယ်ခ ာ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ တရားအတိင်း

ခန့်ထားလျက် ှ ိသည်မဟတ်။ ထာဝရအသက်၏ တန်ခိးအာ ေဘာ်အတိင်း

ခန့်ထားလျက် ှ ိသတည်း။ ၁၇ အေကာင်းမကား၊ သင်သည် ေမလခိေဇဒက်နည်းတ၊

ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်သည်ဟသက်ေသ ခံေတာ်မသတည်း။ (aiōn g165) ၁၈

ပညတ်တရားသည် အဘယ်သကိမ စံလင်ြခင်းသိ့ မပိ့ ိင်သည် ြဖစ်၍၊ ၁၉

ေ ှ းပညတ်တရားေဟာင်းသည်၊ အားမ ှ ိ ၊ အကျိုးကိ မေပး ိင်ေသာေကာင့် ၊ ပယ် ှ င်းြခင်းသိ့

ေရာက် ရ၏။ သိ့ေသာ်လည်း၊ သာ၍ြမတ်ေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်းအခွင့်သည် ေနရာကျ၏။

ထိေြမာ်လင့် ြခင်းအားြဖင့် ငါတိ့သည် ဘရားသခင့်အထံေတာ်သိ့ တိးဝင်ချဥ်းကပ်ရက၏။

၂၀ ထိသတိသ့ည် အကျိန်ေတာ်မ ှ ိဘဲ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိ ရက၏။ ၂၁ ေယ မကား၊

အကျိန်ေတာ်မ ှ ိဘဲ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိမရ၊ ထာဝရဘရားက၊ သင်သည်

ေမလခိ ေဇဒက်နည်းတ ထာဝရယဇ်ပေရာဟိတ်ြဖစ်သည်ဟ ကျိန်ဆိ၍၊

ေနာက်တဖန် စိတ်ေြပာင်းလဲြခင်း ှ ိေတာ် မမသည် ှ င့်အညီ၊ ေယ သည်

အကျိန်ေတာ်ကိခံ၍ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာကိ ရသည်အတိင်း၊ (aiōn g165) ၂၂

သာ၍ြမတ်ေသာ ပဋိညာဥ်တရား၏ အာမခံြဖစ်၏။ ၂၃ ထိသတိ့သည်လည်း

ေသရေသာေကာင့် အစဥ်မတည် ိင်သည် ြဖစ်၍ အများ ှ ိရ က၏။ ၂၄ ေယ မကား၊

နိစထာဝရတည်ေသာေကာင့် မေြပာင်းမလဲေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထား

လျက် ှ ိ၏။ (aiōn g165) ၂၅ ထိေကာင့် ၊ အကင်သတိ့သည် ေယ အားြဖင့်

ဘရားသခင့်အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်က၏၊ ထိသတိ့၏ အမကိ ကိယ်ေတာ်သည်

ေစာင့်လျက်၊ ကာလအစဥ် အသက် ှ င်ေသာေကာင့် ၊ သတိ့ကိ အစဥ်ကယ်တင်ြခင်း ငှါ

တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ၂၆ ထိသိ့ေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် သန့် ှ င်းစင် ကယ်၍

အညစ်အေကး ှ င့် ကင်းလွတ်လျက် အြပစ် ှ ိေသာ သတိ့ ှ င့် မဆက်ဆံ၊

ေကာင်းကင်သားအေပါင်းတိ့ထက် ြမင့် ြမတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ငါတိ့ ှ င့် ေတာ်သင့် ေတာ်မ၏။

၂၇ အြခားေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းတိ့သည် ကိယ်အြပစ်ေကာင့် ၎င်း၊

လများအြပစ်ေကာင့် ၎င်း၊ ေနတိ့င်း ယဇ်ပေဇာ်ရသက့ဲသိ၊့ ထိသခင်သည်

ယဇ်ပေဇာ်စရာအေကာင်းမ ှ ိ ၊ အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ မိမိ ကိယ်ကိတခါတည်း

ယဇ်ပေဇာ်၍ ထိအမကိ ပီးစီးေတာ်မ ပီ။ ၂၈ ပညတ်တရားသည် အြပစ် ှ ိေသာသတိ့ကိ

ယဇ်ပေရာဟိတ် အရာ၌ခန့်ထား၏။ ပညတ်တရား ေနာက်၌ ကျိန်ဆိေတာ်မေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်မကား၊ အစဥ်အ မဲစံလင်ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာ သားေတာ်ကိ ခန့်ထားသတည်း။

(aiōn g165)

၈ ယခဆိခ့ဲ ပီးေသာ အေကာင်းအရာတိ့၏ အချုပ်အြခာဟမကား၊ ထိသိ့ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် ငါတိ့၌ ှ ိ၏။ ေကာင်းကင်ဘံ၌ တန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ်၏

ပလင်လက်ျာဘက်မှာ ထိင်ေနေတာ်မ၏။ ၂ လမေဆာက်ဘဲ ထာဝရဘရား

ေဆာက်ေတာ်မေသာ တဲေတာ်စစ်တည်းဟေသာ၊ သန့် ှ င်းရာဌာန၌ဘရားဝတ်ကိ ပေသာသ
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ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းမည်သည်ကား၊ ပေဇာ်သကာ ှ င့်

ယဇ်ကိပေဇာ်ေစြခင်းငှါ ခန့်ထားလျက် ှ ိသည် ြဖစ်၍၊ ငါတိ့ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည်လည်း

ပေဇာ်စရာယဇ်တစံတခ ှ ိရ၏။ ၄ ပညတ်တရားအတိင်း ပေဇာ်သကာကိ ဆက်ကပ်ေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ်များ ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ထိသခင်သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ှ ိေနလ င်

ယဇ်ပေရာဟိတ်မလပ်ရ။ ၅ ေမာေ ှ သည် တဲေတာ်ကိ ေဆာက်လပ်အ့ံေသာအခါ၊

ေတာင်ေပ မှာ သင့်အားြပခ့ဲ ပီးေသာပံ ှ င့် ညီေလျာ်စွာ အလံးစံတိ့ကိ လပ်ြခင်းငှါ

သတိ ပရမည်ဟ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ခံရသည်ြဖစ်၍၊ ထိယဇ်ပေရာဟိတ် တိ့သည်

ေကာင်းကင်အရာတိ့၏ ပံပမာအရိပ် ှ င့်သာဆိင်လျက် ဝတ်ကိ ပေနက၏။ ၆ ထိမှတပါး၊

ေယ သည် သာ၍ြမတ်ေသာ ဂတိေတာ်တိ့၌တည်ေသာ၊ သာ၍ြမတ်ေသာ ပဋိညာဥ်

တရား၏ အာမခံြဖစ်သည် ှ င့်အညီ၊ သာ၍ြမတ်ေသာ ဝတ် ပြခင်း အခွင့်အရာကိ

ရေတာ်မ၏။ ၇ ပဌမပဋိညာဥ်တရားသည်၊ အြပစ်တင်ခွင့် မ ှ ိသည် မှန်လ င်၊

ဒတိယပဋိညာဥ်တရား တည်ရေသာ အခွင့် ကိ အဘယ်ေကာင့် ှ ာရသနည်း။ ၈

ပဌမပဋိညာဥ်တရားကိ ထာဝရဘရားသည် အြပစ်တင်၍ မိန့်ေတာ်မသည်ကား၊ ၉ ငါသည်

ဤလမျိုး၏ ဘိးေဘးတိ့ကိလက်ဆဲွ၍ အဲဂတုြပည်မှ ေဆာင်သွားေသာအခါ၊ သတိ့၌ ငါေပး

ေသာ ပဋိညာဥ်တရား ှ င့် ြခားနားေသာ ပဋိညာဥ်တရားသစ်ကိ ဣသေရလအမျိုးသား၊

ယဒအမျိုးသား တိ့၌ ငါေပးေသာအချိန်ကာလေရာက်လိမ့်မည်။ အရင် ငါေပးဘးေသာ

ပဋိညာဥ်တရား၌ သတိ့သည် မတည်က၊ ငါသည်လည်း သတိ့ကိ မကည့် မ ပစဘဲေန၏။

၁၀ ေနာင်ကာလအခါ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ ငါေပးအ့ံေသာ ပဋိညာဥ်တရားဟမကား၊

ငါထာဝရ ဘရားသည် ငါ့ပညတ်တိ့ကိ သတိ့ စိတ်ဝိညာဥ်ထဲသိ့ သွင်းမည်။

သတိ့ ှ လံးေပ မှာ ေရးထားမည်။ ငါသည် သတိ့၏ ဘရားြဖစ်မည်။ သတိ့သည်လည်း

ငါ၏လြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ၁၁ ထိသတိ့က၊ ထာဝရဘရားကိ သိေလာ့ဟ၊ အမျိုးသားချင်း၊

ညီအစ်ကိအချင်းချင်း တေယာက်ကိတေယာက် ဆံးမသဝါဒ မေပးရက၊ အေကာင်းမကား၊

အငယ်ဆံးေသာသမှစ၍ အ ကီးဆံးေသာသတိင် ေအာင် ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ငါ့ကိသိကလိမ့်မည်။ ၁၂ ထိအခါငါသည် သတိ့အြပစ်များကိ သည်းခံမည်။

သတိ့ြပစ်မှားြခင်း၊ လွန်ကျူးြခင်းများကိ မေအာက် ေမ့ဘဲေနမည်ဟ ထာဝရဘရား

မိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၃ ပဋိညာဥ်တရားသစ်ဟ၍ မိန့်ေတာ်မသည်တွင် ပဌမပဋိညာဥ်တရားကိ

ေဟာင်းေစေတာ်မ၏။ ေ ွေ့လျာ့၍ ေဟာင်းေသာအရာမည်သည်ကား၊ ကွယ်ေပျာက်ြခင်း

သိ့ေရာက်လနီးသတည်း။

၉ တနည်းကား၊ ပဌမပဋိညာဥ်တရားသည် ဝတ် ပရာစီရင်ချက် ှ င့် ၎င်း၊

ေလာကီသန့် ှ င်းရာ ဌာနေတာ် ှ င့် ၎င်း စပ်ဆိင်၏။ ၂ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ဟဂျာဟေခေဝေသာ ပဌမတဲေတာ်သည်၊ ဆီမီးခံ၊ စားပဲွ၊ ေ ှ ေ့တာ်မန့် ှ င့်

ြပင်ဆင်လျက် ှ ိ၏။ ၃ ဒတိယကလားကာအတွင်း၌၊ ဟဂျာဟဂျုန်ဟ ေခေဝေသာ

တဲေတာ် ှ ိ၏။ ၄ ထိတဲေတာ်၌ ေ လင်ပန်း ှ င့် ေ ြဖင့် မွမ်းမံေသာ

ပဋိညာဥ်တရားေသတာ ှ ိ၏။ ထိေသတာ၌ မ ကိ ထားေသာေ အိး၊ အပွင့် ပွင့် ေသာ

အာ န်၏ လံှတံ၊ ပဋိညာဥ်တရားကိ ေရးထားေသာ ေကျာက်ြပားတိ့ သည် ှ ိ က၏။ ၅

ထိေသတာေပ မှာ ဘန်း ကီးေသာ ေခ ဗိမ်တိ့သည် အြပစ်ေြဖရာ ပလင်ကိ

လမ်းမိးလျက် ှ ိ က၏။ ထိအရာများကိ ယခ ေသချာစွာ ေြပာစရာအေကာင်း မ ှ ိ။ ၆ ထိသိ့

ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည် ြပင်ဆင်လျက် ှ ိေသာအခါ၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်တိ့သည်

ဝတ် ပ၍ ပဌမတဲေတာ်အတွင်းသိ့ အစဥ်ဝင် ကရ၏။ ၇ ဒတိယတဲေတာ်အတွင်းသိ့

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းတပါးတည်းသာ မိမိအြပစ်ေကာင့် ၎င်း၊ လများအြပစ် ေကာင့် ၎င်း၊

ပေဇာ်ေသာအေသွးကိေဆာင်၍ တ ှ စ်လ င် တခါတည်းသာဝင်ရ၏။ ၈

ပဌမတဲေတာ်မပျက်မီှတိင်ေအာင်၊ သန့် ှ င်းရာ ဌာနသိ့ သွားေသာလမ်းမဖွင့် ေသးေသာ

အေကာင်းကိ ထိအမအရာအားြဖင့် သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အရိပ်ေပးေတာ်မ၏။

၉ ထိတဲေတာ်ကား၊ ပေဇာ်သကာ ှ င့် ယဇ်များကိ ပေဇာ်ေသာ ကာလတည်းဟေသာ

မျက်ေမှာက်ကာလ ပတ်လံးပံပမာြဖစ်၏။ ထိပေဇာ်သကာ ှ င့် ယဇ်များတိ့သည်

ကိယ်ကိကိယ် သိေသာစိတ်ကိေထာက်လ င်လည်း၊ ဝတ် ပေသာသအား

စံလင်ြခင်းအကျိုးကိ မေပး ိင်သည်ြဖစ်၍၊ ၁၀ စားစရာ၊ ေသာက်စရာ၊ အမျိုးမျိုးေသာ

ှ စ်စရာတည်းဟေသာ၊ ကိယ်ခ ာ ှ င့် ဆိင်ေသာ အထံးအဖဲွမ့ျား ှ င့်တကွ အသစ် ပြပင်ြခင်း

ကာလတိင် ံ မသာ တည်ရက၏။ ၁၁ယခမှာ လလက်ြဖင့် မလပ်၊ ဤေလာကဓာတ် ှ င့်

မစပ်ဆိင်၊ သာ၍ ကီးြမတ်စံလင်ေသာတဲေတာ်၌၊ ေနာက်မဂလာအကျိုးတိ့၏

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းြဖစ်ေသာ ခရစ်ေတာ်သည်၊ ၁၂ ငါတိ့အဘိ့ထာဝရေ ွး တ်ြခင်း

ေကျးဇးကိခံရ၍ ဆိတ်အေသွး၊ ွားကေလးအေသွး ှ င့် မဟတ်၊ မိမိအေသွးေတာ် ှ င့်

သန့် ှ င်းေရးဌာနထဲသိ့ တခါတည်း ဝင်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၁၃အေကာင်းမကား၊

အညစ်အေကး ှ ိေသာ သတိ့ အေပ ၌ ြဖန်းေသာ ွားအေသွး၊ ဆိတ်အေသွး၊ ွားမ

ကေလး၏ြပာသည်၊ သတိ့ ကိယ်ခ ာ၌ စင် ကယ်ြခင်းကိ ပ ိင်သည်မှန်လ င်၊ ၁၄

ထိမ မက၊ အြပစ်ကင်းေသာ ကိယ်ေတာ်ကိ၊ ထာဝရဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ၊

ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌ တင်လ ပေဇာ်ေသာ ခရစ်ေတာ်၏ အေသွးသည်၊ ေသြခင်း ှ င့်

စပ်ဆိင်ေသာအကျင့် ကိ ပယ် ှ င်း၍၊ သင်တိ့သည် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာဘရားသခင်ကိ

ဝတ် ပမည်အေကာင်း၊ သင်တိ့၌ ကိယ်ကိကိယ်သိေသာ စိတ်ကိ စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ၊

သာ၍တတ် ိင်ေတာ်မသည်မဟတ်ေလာ။ (aiōnios g166) ၁၅ ထိေကာင့်

ပဌမပဋိညာဥ်တရားလက်ထက်၌ ြပစ်မှားေသာအြပစ်ကိလည်း လွတ်ေစြခင်းငှါ၊

ခရစ်ေတာ်သည် အေသခံေတာ်မသည် ြဖစ်၍၊ ေခ ေတာ်မေသာ သတိ့သည်

ဂတိေတာ် ှ င့် ယှဥ်ေသာ ထာဝရ အေမွကိ ခံရမည်အေကာင်း၊ ထိသခင်သည်

ပဋိညာဥ်တရားသစ်၏ အာမခံြဖစ်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၁၆ အေမွခံေစြခင်းငှါ

အခွင့် ေပး၍ စာချုပ်သည် အမမှာလည်း စာချုပ်တည်လ င် စာချုပ်ေသာသသည်

ဧကန်ေသရမည်မှန် ပီ။ ၁၇ အကယ်၍မေသလင်၊ ထိစာချုပ်သည်မတည်၊

ေသမှသာတည်၏။ ၁၈ ထိ့ေကာင့် ပဌမပဋိညာဥ်တရားကိ စီရင်ေသာအခါ၊ အေသွး ှ င့်

ကင်း၍မစီရင်။ ၁၉ တရားေတာ်၌ ပါသမ ေသာ ပညတ်တိ့ကိ ေမာေ ှ သည်

လအေပါင်းတိ့အား ေဟာေြပာ ပီးမှ၊ ေရ ှ င့် ေရာေ ှ ာေသာ ွား၊ ဆိတ်၏အေသွးကိယ၍၊

အနီဆိးေသာ သိးေမွးတပ်ေသာဟဿပ်ပင် ွန့် ှ င့် ၊ ကျမ်းစာကိ၎င်းလအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း

ြဖန်းလျက်၊ ၂၀ ဤအေသွးကား၊ သင်၌ဘရားသခင် ဝန်ခံေတာ်မေသာ ပဋိညာဥ်၏

အေသွးြဖစ်သည်ဟ ေြပာဆိ၏။ ၂၁ တဲေတာ် ှ င့် ဝတ် ပေသာ တန်ဆာများကိလည်း

ထိနည်းတ ေသွး ှ င့် ြဖန်းရ၏။ ၂၂ ပညတ်တရားအတိင်း ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ

ကန်မတတ် အေသွးအားြဖင့် စင် ကယ်ေစတတ်၏။ အေသွးမသွန်းေလာင်းဘဲ

အြပစ်လွတ်ြခင်းမ ှ ိ ။ ၂၃ ထိ့ေကာင့် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေသာ အရာတိ့၌

ပံများကိထိသိ့ေသာယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် စင် ကယ်ေစ ရသည်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်

အရာတိ့ကိသာ၍ြမတ်ေသာ ယဇ်ပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် စင် ကယ်ေစရ၏။ ၂၄ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊

မှန်ေသာသန့်ေရးဌာနတိ့၏ ပံြဖစ်ေသာ၊ လတိ့လက်ြဖင့်လပ်ေသာ သန့် ှ င်းရာဌာန

ထဲသိ့ ခရစ်ေတာ်သည်မဝင်ဘဲ၊ ငါတိ့ အတွက်ေကာင့် ယခဘရားသခင်၏

ေ ှ ေ့တာ်၌ကိယ်ကိြပြခင်းငှါ၊ ေကာင်းကင်ကိယ်ထဲသိ့ ဝင်ေတာ်မ ပီ၊ ၂၅ သိ့ေသာ်လည်း၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် သန့် ှ င်းရာဌာနထဲသိ့ သတပါးအေသွး ှ င့် ှ စ်တိင်း

အစဥ်ဝင်ရသက့ဲသိ့ ခရစ်ေတာ်သည် အဖန်များစွာ ကိယ်ကိ ပေဇာ်ရသည်မဟတ်။ ၂၆

ထိသိ့ပေဇာ်ရသည်မှန်လ င်၊ ကမာဦးမှစ၍ အဖန်များစွာ အေသခံေတာ်မရ၏။ ယခမကား၊

ဤကပ် ကာလအဆံး၌ တခါတည်း ကိယ်ကိပေဇာ်ေသာအားြဖင့် အြပစ်များကိ

သတ်သင်ပယ် ှ င်းြခင်းငှါ ေပ ထွန်းေတာ်မ၏။ (aiōn g165) ၂၇ လသည် တခါတည်းေသ၍

ထိေနာက်မှ တရား စီရင်ေတာ်မ ြခင်းကိခံရသက့ဲသိ၊့ ၂၈ ထိနည်းတ၊ ခရစ်ေတာ်သည်

လများအြပစ်တိ့ကိ ခံြခင်းငှါ တခါတည်းကိယ်ကိပေဇာ် ပီးမှ၊ ေနာက်တဖန် ထိသခင်ကိ

ေြမာ်လင့်လျက် ေနေသာသတိ့ကိ ကယ်တင်ြခင်းအလိငှါ၊ အြပစ် ှ င့် မဆိင်ဘဲ

ေပ ထွန်းေတာ်မလတ့ံ။

၁၀ တနည်းကား၊ ပညတ်တရားသည် ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ

မဂလာအကျိုးတိ့၏ ေသချာေသာ ပံသဏာန် ကိမြပ၊ အရိပ်ကိသာြပသည်ြဖစ်၍၊

ှ စ်စဥ်မြပတ်ပေဇာ်ေသာယဇ်အားြဖင့် အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေသာသတိ့ကိ

စံလင်ြခင်းအြဖစ်၌ မတည်ေစ ိင်ရာ။ ၂ တည်ေစ ိင်လ င်၊ ဝတ် ပေသာသတိ့သည်

တခါတည်း ှ င့် စင် ကယ်ြခင်းသိ့ ေရာက် ပီးမှ၊ ေနာက်တဖန် သံေဝဂတရားရစရာအေကာင်း

အလင်းမ ှ ိသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ ထိယဇ်တိ့ကိ တခါတည်းသာပေဇာ်၍၊ ေနာက်တဖန်

မပေဇာ်ဘဲေနရကမည်မဟတ်ေလာ။ ၃ယခမကား ယဇ်ပေဇာ်သည်တွင် အြပစ်များကိ
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ှ စ်တိင်းေအာက်ေမ့ြခင်း ှ ိ၏။ ၄အေကာင်းမကား၊ ွား၊ ဆိတ်၏အေသွးသည် အြပစ်ကိ

မပယ် ိင်ရာ။ ၅ ထိေကာင့် ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ဤေလာကသိ့ ကလာေသာအခါ၊

အိဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်သည် ယဇ် ှ င့် ပေဇာ်သကာကိ အလိေတာ်မ ှ ိ သည်ြဖစ်၍၊

အက ်ပ်အဘိကိ့ယ်ခ ာကိ ြပင်ဆင်ေတာ်မ ပီ။ ၆ မီး ိရ့ာယဇ် ှ င့် အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်များကိ

အားရ ှ စ်သက်ေတာ် မမေသာအခါ၊ ကျမ်းစာလိပ်၌ အက ်ပ်ကိ အမှတ် ပ၍

ေရးထားသည် ှ င့် အညီ၊ ၇ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏အလိကိ ေဆာင်အ့ံေသာငှါ

သွားပါမည်ဟအက ်ပ်ဝန်ခံပါသည်ဟ ေလာက်ဆိ၏။ ၈ ပညတ်တရားအတိင်း ပရေသာ

ဝတ်ကိရည်ေဆာင်လျက် ခရစ်ေတာ်က၊ မီး ိရ့ာယဇ်၊ အြပစ်ေြဖရာ ယဇ်အစ ှ ိေသာ

ယဇ်များ ှ င့် ပေဇာ်သကာများတိ့ကိ ကိယ်ေတာ်သည် အလိေတာ်မ ှ ိ ၊ အားရ ှ စ်သက်ေတာ်

မမဟအထက်ကဆိ ှ င့် ပီးမှ၊ ၉တဖန်တံ၊ အိဘရားသခင်၊ အက ်ပ်သည် ကိယ်ေတာ်၏

အလိကိ ေဆာင်အ့ံေသာငှါ သွားပါမည်ဟ ဆိသည်တွင်၊ ဒတိယဝတ်ကိ တည်ေစြခင်းငှါ

ပဌမဝတ်ကိ ပယ်၏။ ၁၀ ထိအလိေတာ် ှ င့်အညီ ေယ ခရစ်၏ ကိယ်ေတာ်ကိ

တခါတည်း ပေဇာ်ေသာအားြဖင့် ၊ ငါတိ့သည် စင် ကယ်ြခင်းသိ့ ေရာက်က၏။ ၁၁

ယဇ်ပေရာဟိတ်မည်သည်ကား၊ ေနတိ့င်းဝတ် ပလျက်၊ အြပစ်ကိ မေြဖ ိင်ေသာ ယဇ်ကိ

အထပ်ထပ် အဖန်ဖန် ပေဇာ်လျက်ရပ်ေနရ၏။ ၁၂ ထိသခင်မကား၊ အြပစ်ကိေြဖြခင်းငှါ

ယဇ်တခတည်းကိ ပေဇာ် ပီးမှစ၍၊ ဘရားသခင်၏ လက်ျာေတာ် ဘက်၌

အစဥ်အ မဲထိင်၍၊ ၁၃ မိမိရန်သတိ့ကိ မိမိေြခတင်ရာ မချမထားမီှတိင်ေအာင်

ေြမာ်လင့်လျက် ေနေတာ်မ၏။ ၁၄ အေကာင်းမကား၊ စင် ကယ်ေသာသတိ့သည်

ထာဝရစံလင်ြခင်းငှါ၊ တခါတည်းပေဇာ်ြခင်းအားြဖင့် ပေတာ်မ၏။ ၁၅ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် ငါတိ့အား သက်ေသေပးေတာ်မသည်မှာ၊ ၁၆

ေနာင်ကာလအခါသတိ့၌ ငါေပးေသာ ပဋိညာဥ်တရား ဟမကား၊ ငါထာဝဘရားသည်

ငါ့ပညာ တိ့ကိ သတိ့ ှ လံးထဲမှာ ေပးသွင်းမည်။ သတိ့စိတ်ဝိညာဥ်၏အေပ မှာ

ေရးထားမည်ဟ အထက်ကမိန့်ေတာ်မ ပီးမှ၊ ၁၇တဖန်တံ၊ သတိ့ြပစ်မှားြခင်း၊ လွန်ကျူးြခင်း

အမျိုးမျိုးကိ ငါမေအာက်ေမ့ဘဲ ေနမည်ဟလာသတည်း။ ၁၈ ထိအြပစ်တိ့ကိ လတ် ပီးလ င်

ေနာက်တဖန် အြပစ်ေြဖေသာ ပေဇာ်သကာကိ ပေစရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ၁၉ ထိေကာင့်

ညီအစ်ကိတိ၊့ ေယ ၏ကိယ်ခ ာေတာ်တည်းဟေသာ ကလားကာအားြဖင့် ထိသခင်

ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာ အသက်လမ်းသစ်တွင်၊ ၂၀ ငါတိ့သည် သန့် ှ င်းရာဌာနထဲသိ၊့

အေသွးေတာ်ကိအမီှ ပ၍အဆီးအတားမ ှ ိ ၊ ဝင်ရေသာအခွင့် ှ ိသြဖင့် ၎င်း၊ ၂၁

ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်ကိ အပ်စိးေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်း ှ ိသြဖင့် ၎င်း၊ ၂၂ ငါတိ့သည်

သစာ ှ င့် ြပည့်စံေသာ သေဘာ ှ ိ၍၊ ဝိစိကိစာ ှ င့် ကင်းေသာယံကည်ြခင်း၌ တည်လျက်၊

စိတ် ှ လံးကိ သံေဝဂတရား ျင့် လွတ်ေအာင်ြဖန်းြခင်း၊ ကိယ်ကာယကိလည်း

ကည်သာေရြဖင့် ေဆးေကာြခင်း ှ ိ ပီးမှ၊ အထံေတာ်သိ့ တိးဝင်ချဥ်းကပ်ကကန်အ့ံ။ ၂၃

ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်းကိ ဝန်ခံ၍ မတိမ်းယိမ်းမေ ွေ့လျာ့ဘဲ တည်ကည်ကကန်အ့ံ

အေကာင်း မကား၊ ဂတိထားေတာ်မေသာ သသည် သစာ ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၏။ ၂၄

ထိမှတပါး ေမတာစိတ် ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

တိက်တွန်း ိးေဆာ်ရေသာအခွင့် ကိ ှ ာ၍၊ အချင်းချင်းတေယာက်ကိ တေယာက်

ေထာက်စာကည့် ကကန်အ့ံ။ ၂၅ လအချို ့တိ့၏ ထံးစံ ှ ိသည်အတိင်း၊ အချင်းချင်း

စည်းေဝးြခင်းအမကိ မေ ှ ာင်မလဲက ှ င့် ။ အချင်း ချင်းတိ့ကိ တိက်တွန်း ိးေဆာ်ကေလာ့။

ကာလအချိန် ေရာက်လနီးသည်ကိ ေထာက်သြဖင့် ၊ သာ၍ ကိးစား ကေလာ့။ ၂၆

အေကာင်းမကား၊ သမာတရားကိ သိ ပီးမှ ကိယ်အလိသိ့လိက်၍ြပစ်မှားြပန်လ င်၊

ေနာက်တဖန် အြပစ်ေြဖသာယဇ်ကိ ပေဇာ်ရာအခွင့် မ ှ ိဘဲ၊ ၂၇ ဒဏ်စီရင်ြခင်းကိခံရမည်ဟ

ေကာက်မက်ဘွယ်ေသာ ေြမာ်လင့် ရေသာအေကာင်း၊ ြငင်းဆန်ေသာ သတိ့ကိ

ဖျက်ဆီးဘိ့ရာ အမျက်ေတာ် မီးေလာင်ြခင်းကိ ခံရေသာအေကာင်း ှ ိ၏။ ၂၈ ေမာေ ှ ၏

တရားကိပယ်ေသာ သမည်သည် ကား၊ သက်ေသခံ ှ စ်ဦးသံးဦးလ င်၊ သနားြခင်းကိ မခံရဘဲ

ေသရ၏။ ၂၉ ထိမ မက၊ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ကိ ေြခြဖင့် ေကျာ်နင်းလျက်၊

မိမိကိစင် ကယ်ေစေသာ ပဋိညာဥ် တရား၏ ေသွးကိအြပစ်တင်လျက်၊

ဆေကျးဇးကိေပးေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပလျက် ှ ိေသာ သသည်၊

အဘယ်မ ေလာက် ကီးစွာေသာဒက်ြဖင့် ခံထိက်သည်ကိသင်တိ့ ထင် ကသနည်း။ ၃၀

ငါသည်အြပစ်တရားကိစီရင်ပိင်၏။ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ငါဆပ်ေပးမည်ဟ၍၎င်း၊

ထာဝရဘရားသည် မိမိလတိ့အဘိ့ တရားစီရင်မည်ဟ၍၎င်း မိန့်ေတာ်မေသာသကိ

ငါတိ့သည် အမှန်သိ က၏။ ၃၁အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏လက်ေတာ်သိ့

ကျေရာက်ြခင်း အမသည် ေကာက်မက် ဘွယ်ေသာအမြဖစ်သတည်း။ ၃၂သင်တိ့သည်

အလင်းသိ့ေရာက် ပီးသည်ေနာက်၊ လများေ ှ မှ့ာ က့ဲရဲ ့ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရသြဖင့် ၎င်း၊

ထိသိ့ ခံရေသာသတိ့ ှ င့် ဆက်ဆံေသာ အေပါင်းအေဘာ်ြဖစ်သြဖင့် ၎င်း၊ ၃၃

ကီးစွာေသာ ဆင်းရဲဒကေဝဒနာ များကိ ဆိင် ပိင်တိက်လှန်ြခင်း ှ င့် ေတွ့ ကံေသာ

အထက်ကာလအချိန်ကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၃၄ ထိအခါသင်တိ့သည် အကျဥ်းခံရေသာ

သတိ့အတွက်ေကာင့် ကင်နာေသာ စိတ် ှ ိရသည်သာမက၊ ကိယ်ပစည်းဥစာများကိ

သတပါးလယဖျက်ဆီးေသာ်လည်း၊ ကိယ်သံးစရာဘိ့ ေကာင်းကင်ဘံ၌သာ၍ ြမတ်ေသာ

အ မဲတည်ေသာဘ ာ ှ ိသည်ကိသိ၍၊ လယဖျက်ဆီးြခင်းကိ ဝမ်းေြမာက်ေသာစိတ် ှ င့်

ဝန်ခံ က၏။ ၃၅ ထိေကာင့် ၊ ကီးစွာေသာအကျိုး ှ င့် ယှဥ်ေသာ သင်တိ့၏ ရဲရင့် ြခင်းစိတ်ကိ

မစွန့် က ှ င့် ။ ၃၆ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်ကိေဆာင် ပီးမှ၊ ဂတိေတာ်အတိင်း

အကျိုးကိရမည်အေကာင်း သည်းခံြခင်း စိတ် ှ ိရမည်။ ၃၇အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊

ကလာလတ့ံေသာသသည် မဆိင်းမလင့် ဘဲ၊ မကာမြမင့် မီှ ေရာက် ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၃၈

ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် အသက် ှ င်လိမ့်မည်။ သိ့ေသာ်လည်း၊

ေ ွေ့လျာ့လ င်၊ ငါ့စိတ်ဝိညာဥ်သည် ထိသကိ အားရ ှ စ်သက်ြခင်းမ ှ ိဟ ဘရားသခင်

အမိန့်ေတာ် ှ ိ၏။ ၃၉ ငါတိ့မကား၊ ပျက်စီးြခင်းသိ့ေရာက်အ့ံေသာငှါ ေ ွေ့လျာ့ေသာ

သမဟတ်။ စိတ်ဝိညာဥ်သည် ကယ်တင် ြခင်းသိ့ေရာက်အ့ံေသာငှါ ယံ ကည်ေသာသ

ြဖစ်က၏။

၁၁ ယံကည်ြခင်းသည် ေြမာ်လင့် ေသာအရာတိ့ကိ မျက်ေမှာက် ပ

ြခင်းြဖစ်၏။ မြမင်ေသးေသာ အရာတိ့ကိ သိမှတ်စဲွလမ်းြခင်းအေကာင်းြဖစ်၏။ ၂

ထိပါရမီေကာင့် ၊ ေ ှ းလေဟာင်းတိ့သည် ချီးမွမ်းေတာ်မြခင်းကိ ခံရက၏။ ၃

ယခြမင်ရေသာအရာတိ့သည်၊ အရင်ထင် ှ ားေသာ အရာထဲက မြဖစ်ဘဲ၊

ေလာကဓာတ်တိ့သည် ဘရားသခင်၏အမိန့်ေတာ်ေကာင့်သာ တည်သည်ကိ

ငါတိ့သည် ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် သိ က၏။ (aiōn g165) ၄ အာေဇလသည်၊

ကာဣနပေဇာ်ေသာ ယဇ်ထက်သာ၍ ြမတ်ေသာယဇ်ကိ၊ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်

ဘရားသခင်အားပေဇာ်၏။ ထိသိ့ေသာယဇ်ကိပေဇာ်၍၊ မိမိေြဖာင့် မတ်သည်ဟ

သက်ေသခံေတာ်မြခင်းကိ ရေလ၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ သလေသာအလကိ

ဘရားသခင်သည် လက်ခံေတာ်မ၏။ သိ့ြဖစ်၍၊ အာေဗလသည် ေသလွန်ေသာ်လည်း

ယခပင်တရားေဟာေသး၏။ ၅ ဧေနာက်သည် ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ေသြခင်း ှ င့် လွတ်၍

ဘဝေြပာင်းရ၏။ ဘရားသခင်သည် သကိ့ ဘဝေြပာင်းေစေတာ်မေသာေကာင့် ၊

သသည် ေနာက်တဖန် မေပမ ှ ိ။ သသည်ဘဝမေြပာင်းမီှ ဘရားသခင်၏

စိတ်ေတာ် ှ င့် ေတွေ့သာသြဖစ်သည်ဟ သက်ေသခံြခင်းကိ ရေလ၏။ ၆

ယံကည်ြခင်းမ ှ ိလ င်၊ ဘရားသခင်၏ စိတ်ေတာ် ှ င့် မေတွ့ ိင်။ အေကာင်းမကား၊

ဘရားသခင့် အထံေတာ်သိ့ ချဥ်းကပ်ေသာသသည်၊ ဘရားသခင် ှ ိေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊

ကိယ်ေတာ်ကိ ှ ာေသာသအား အကျိုးေပးေတာ်မသည်ကိ၎င်း၊ ယံ ကည်ရမည်။ ၇

ေနာဧသည်မြမင်ေသးေသာ အမအရာတိ့ကိ ေဘာ်ြပေသာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိခံရ ပီးမှ၊

ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့် ေ ကာက် ွံ လ့ာေသာစိတ် ှ ိ၍၊ မိမိအိမ်သအိမ်သားတိ့ကိ

ကယ်တင်ြခင်းငှါ သေဘာကိတည်ေလ၏ ထိယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ေလာကီသားတိ့ကိ

အြပစ်တင်၍ ယံကည်ြခင်း ှ င့် ယှဥ်ေသာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းကိလည်း အေမွခံရ၏။ ၈

အာြဗဟံသည် အေမွခံရလတ့ံေသာြပည်သိ့ ထွက်သွားမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်

ေခ ေတာ်မ ေသာအခါ၊ သသည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ ကိယ်တိင်မသိဘဲလျက်၊

ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် နားေထာင် ၍ ထွက်သွားေလ၏။ ၉ သတပါးပိင်ေသာြပည်၌

ဧည့်သည်ေနသက့ဲသိ၊့ ဂတိေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ြပည်၌ယံကည်ြခင်း အားြဖင့်

ဧည့်သည်ြဖစ်၍ေန၏။ ထိဂတိေတာ်ကိအေမွခံရေသာအေဘာ်အဘက်တည်းဟေသာ

ဣဇာက်၊ ယာကပ်တိ့ ှ င့်အတ တဲ၌ေနေလ၏။ ၁၀ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်

တည်ေထာင် ပစေတာ်မေသာ၊ ခိင်ခ့ံ မဲြမံေသာ မိကိ့ေြမာ်လင့် သတည်း။ ၁၁

သ၏ခင်ပွန်းစာရာသည်လည်း အ ွယ်လွန်ေသာအခါ၊ ပဋိသေ ယ ိင်ေသာ အခွင့်တန်ခိးကိ
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ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ခံရေလ၏။ အေကာင်းမကား၊ ဂတိထားေတာ်မေသာသသည်

သစာ ှ ိသည်ဟ စိတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ၏။ ၁၂ သိ့ြဖစ်၍၊ ထိအမအရာ၌ လေသ ှ င့်တေသာ

သတေယာက်သည်၊ အေရအတွက်အားြဖင့် ေကာင်းကင် ကယ်က့ဲသိ့၎င်း၊

သမဒရာကမ်းနား၌မေရတွက် ိင်ေသာသဲလံးက့ဲသိ့၎င်း၊ များစွာေသာသတိ့၏အဘြဖစ်

သတည်း။ ၁၃ ယခဆိခ့ဲ ပီးေသာသအေပါင်းတိ့သည်၊ ဂတိေတာ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

အကျိုးေကျးဇးကိမခံရဘဲ၊ အေဝး ကေြမာ်ြမင်လျက်၊ စိတ် ှ လံး ှ င့် ဘက်ယမ်းလျက်၊

မိမိတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ တကန်းသတ ိင်ငံသား၊ ဧည့်သည် အာဂ ုြဖစ်သည်ကိ

ထင် ှ ားစွာဝန်ခံလျက်၊ ယံကည်ြခင်းစိတ် ှ င့် ေသလွန် က၏။ ၁၄ ထိသိဝ့န်ခံေသာသတိ့သည်

မိမိတိ့အဘြပည်ကိ ှ ာ ကသည်ဟအတည့်အလင်းေြပာဆိက၏။ ၁၅ ထိသတိ့သည်

အထက်ကထွက်သွားေသာ ြပည်ကိ ေအာက်ေမ့သည်မှန်လ င်၊ ထိြပည်သိ့ ြပန်ရေသာ

အခွင့် ှ ိ က၏။ ၁၆ ထိြပည်ကိမေအာက့် ေမ့ဘဲ၊ ေကာင်းကင်ြပည် တည်းဟေသာ

သာ၍ြမတ်ေသာြပည်ကိ ေတာင့်တြခင်း ှ ိ က၏။ ထိေကာင့် ၊ ဘရားသခင်သည် သတိ့၏

ဘရား ဟ၍ ေခေဝ ြခင်းကိ ှ က်ေတာ်မမ၊ သတိ့ေနစရာ ဘိ့ မိ ့ ကိ တည်ေထာင်ေတာ်မ ပီ။

၁၇ အာြဗဟံသည် စံစမ်းေတာ်မြခင်းကိ ခံရေသာအခါ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

ဣဇာက်ကိပေဇာ်၏။ ၁၈ ဣဇာက်၌သာသင်၏ အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟေသာ

ဗျာဒိတ်ေတာ်မှစ၍ ဂတိေတာ်များကိ ခံရေသာ သသည်၊ မိမိ၌ တေယာက်တည်းေသာ

ထိသားကိ ပေဇာ်၏။ ၁၉ ထိသိ့ပေဇာ်ေသာအခါ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစြခင်းငှါ၊

ဘရားသခင် တတ် ိင်ေတာ်မသည်ကိ သသည် ေအာက်ေမ့၏။ ထိသားကိ

ပံစကားအားြဖင့် ေသြခင်းထဲကရ၏။ ၂၀ဣဇာက်သည်လည်း၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့်

အနာဂတ်အရာတိ့ ကိအမှတ် ပ၍ ယာကပ် ှ င့် ဧေသာကိ ေကာင်း ကီးေပး၏။ ၂၁

ယာကပ်သည်လည်း၊ ေသချိန်နီးေသာအခါ၊ ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့် ေယာသပ်၏

သား ှ စ်ေယာက်ကိ ေကာင်း ကီးေပး၍၊ ေတာင်ေဝးထိပ်အေပ မှာ ကိးကွယ်ေလ၏။ ၂၂

ေယာသပ်သည်ေသဆဲ ှ ိေသာအခါ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၏

ထွက်ေြမာက် ြခင်းအရာကိြပ၍၊ မိမိအ ိးတိ့၏ အေကာင်းကိမှာ ထားေလ၏။ ၂၃

ေမာေ ှ ကိ ဘွားြမင် ပီးမှ အဆင်းလှေသာ သငယ်ြဖစ်သည်ကိ မိဘတိ့သည်ြမင်လ င်၊

ယံ ကည်ြခင်း အားြဖင့် ှ င်ဘရင်အမိန့်ေတာ်ကိ မေကာက်ဘဲ သံးလပတ်လံးသကိ့

ဝှက်ထားေလ၏။ ၂၄ ေမာေ ှ သည် အသက်အ ွယ် ကီးေသာအခါ အြပစ် ှ ိေသာ

ကာမဂဏ်ကိ ခဏခံစားြခင်းထက်၊ ဘရားသခင်၏လတိ့ ှ င့် အတ ှ ဥ်းဆဲခံရြခင်းကိသာ၍

အလိ ှ ိသြဖင့် ၎င်း၊ ၂၅ အဲဂတုြပည်၏ စည်းစိမ်ထက် ခရစ်ေတာ်ေကာင့်

က့ဲရဲ ့ြခင်းဒကသည် သာ၍ြမတ်ေသာ စည်းစိမ်ြဖစ်သည်ကိ စိတ်ထင်သြဖင့် ၎င်း၊

ယံ ကည်ြခင်းစိတ် ှ ိ၍ ဖါေရာဘရင်သမီး၏သားဟ၍ ေခေဝ ြခင်းအခွင့် ကိပယ်၏။ ၂၆

အေကာင်းမကား၊ ေနာက် ရလတ့ံေသာအကျိုးကိ ေထာက်စာေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။ ၂၇

ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ှ င်ဘရင်အမျက်ကိ မေကာက်ဘဲ၊ အဲဂတုြပည်ကိစွန့်သွား၏။

အေကာင်းမ ကား၊ မျက်ြမင်မရေသာ ဘရားသခင်ကိ ြမင်ရဘိသက့ဲသိ့

တည်ကည်ြခင်း ှ ိ၏။ ၂၈ သားဦးများကိ ဖျက်ဆီးေသာသသည် ဣသေရလလတိ့ကိ

ဒဏ်မခတ်ေစြခင်းငှါ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ပသခါပဲွကိ၎င်း၊ အေသွးြဖန်းဆွတ်ြခင်းကိ၎င်း

ေစာင့် ေလ၏။ ၂၉ ဣသေရလလတိ့သည် ကန်းေကာင်းသွား သက့ဲသိ၊့

ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ဧဒံပင်လယ်အလယ်၌ ေ ှ ာက်သွားရက၏။ ထိသတိ့

နည်းတအဲကတုလတိ့သည် သွားမည်အားထတ်ေသာအခါ နစ် မပ် က၏။ ၃၀

ေယရိေခါ မိကိ့ ခနစ်ရက်ပတ်လံးဝိင်း၍ လှည့် ပီးမှ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် မိ ့ ိ းသည်

ပိလဲ၏။ ၃၁ ြပည်တန်ဆာရာခပ်သည် သလ ိုတိ့ကိ အေဆွဖဲွ ့၍ လက်ခံေသာေကာင့် ၊

မယံကည်ေသာသတိ့ ှ င့် အတ မပျက်စီးဘဲ၊ ယံ ကည်ြခင်းအားြဖင့် ချမ်းသာရ၏။ ၃၂

ထိမှတပါး၊ အဘယ်သိ့ေြပာစရာ ှ ိေသးသနည်း။ ဂိေဒါင်၊ ဗာရက်၊ ှ ံ ဆံ၊ ေယဖသ၊ ဒါဝိဒ်၊ ှ ေမွ

လမှစ၍ ပေရာဖက်တိ့အေကာင်းများကိ ေြပာ၍မကန် ိင်။ ၃၃ ထိသတိ့သည်

ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် အြခားေသာတိင်း ိင်ငံကိေအာင်ြခင်း၊ တရားသြဖင့် စီရင်ြခင်း၊

ဂတိေတာ်ကိဝင်စားြခင်း၊ ြခေသ့ တ်ကိပိတ်ြခင်း၊ ၃၄ မီးအ ှ ိန်ကိ ငိမ်းေစြခင်း

တားလက်နက်ေဘး ှ င့်ကင်းလွတ်ြခင်း၊ အနာမှထေြမာက်၍ကျန်းမာြခင်း၊

စစ်တိက်ေသာအခါ ခွန်အား ှ င့် ြပည့် စံြခင်း၊ တပါးအမျိုးသားတိ့၏ တပ်များကိ

ဖျက်ဆီးြခင်းအမများကိ ပက၏။ ၃၅ မိန်းမတိ့သည်လည်း၊ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေသာ

မိမိတိ့သားကိ ရြပန် က၏။ အချို ့ေသာသတိ့သည်၊ သာ၍ြမတ်ေသာ ထေြမာက်ြခင်းသိ့

ေရာက်လိေသာငှါ၊ လတ်ြခင်းကိမခံမယဘဲ ြပင်းစွာေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံ က၏။ ၃၆

အချို ေ့သာသတိ့သည် က့ဲရဲ ့ ိက်ပတ်ြခင်း၊ ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းကိခံ၍ ေထာင်ထဲမှာေနရသြဖင့် ၊

စံစမ်းြခင်း ကိ ခံရက၏။ ၃၇ ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်ြခင်း၊ လ ှ င့်အပိင်းပိင်း တိက်ြဖတ်ြခင်း၊

စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း၊ ထားလက်နက် ှ င့် ကွပ် မျက်ြခင်းခံရက၏။အလွန်ဆင်းရဲလျက်

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ြခင်းကိခံလျက်၊ သိးေရ၊ ဆိတ်ေရကိ ဝတ်၍ လှည့်လည်

ရက၏။ ၃၈ ဤေလာကသည် ထိသတိ့ ှ င့် မထိက်မတန်။ သတိ့သည်

ေတာ ကိေတာင် ကား၊ ဥမင်ေြမတွင်းထဲမှာ အေြပာင်းေြပာင်း အလည်လည်ေနရက၏။ ၃၉

ထိသအေပါင်းတိ့သည် ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ချီးမွမ်းြခင်းသိ့ ေရာက်ေသာ်လည်း၊

ဂတိေတာ်အတိင်း အကျိုးေကျးဇးကိ မခံရက။ ၄၀ အဘယ်ေကာင့် နည်း ဟမကား၊

ထိသတိ့သည် ငါတိ့မပါဘဲ စံလင်ြခင်းသိ့မေရာက်ရမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင်သည်

ငါတိ့အဘိ့ အလိငှါ သာ၍ြမတ်ေသာ ေကျးဇးကိ ကံစည်ေတာ်မ၏။

၁၂ ထိေကာင့် ၊ ဤမ ေလာက် များစွာေသာ သက်ေသအေပါင်းတိ့သည်

ငါတိ့ကိ ဝိင်းရံလျက် ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့သည် ခပ်သိမ်းေသာ

ဝန်တိ့ကိ၎င်း၊ ေ ှ ာင့် ှ က်တတ်ေသာဒစ ိက်ကိ၎င်း ပယ် ှ ား၍၊ ငါတိ့ မျက်ေမှာက်၌

ထားေသာပန်းတံးတိင်သိ့ေရာက်ြခင်းငှါ၊ အားမေလျာ့ဘဲ ေြပးကကန်အ့ံ။ ၂ ယံကည်ြခင်းကိ

အစအဦးစီရင်၍ စံလင်ေစေတာ်မေသာ သခင်ေယ ကိ ေစ့ေစ့ေထာက် ကကန်အ့ံ။

ထိသခင်သည် မိမိေ ှ ့၌ ထားေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း အေကာင်းေကာင့် ၊

ှ က်ေကာက်ေသာအရာ ကိမမှတ်ဘဲ လက်ဝါးကပ်တိင်၌ခံ ပီးမှ၊ ဘရားသခင်၏

ပလင်ေတာ် လက်ျာဘက်၌ထိင်ေနေတာ်မ၏။ ၃ အြပစ် ှ ိေသာသတိ့လက်တွင်၊

ထိမ ေလာက် ကီးစွာေသာ ဆီးတားေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံေတာ်မေသာ သခင်ကိ

ေထာက် ဆင်ြခင်ေသာအားြဖင့် ၊ အားေလျာ့စိတ်ပျက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်အ့ံေသာငှါ

ကိးစား ကေလာ့။ ၄ သင်တိ့သည် ဒစ ိက်အြပစ်ကိ ဆိင် ပိင်တိက်လှန်၍

ကိယ်အေသွးထွက်သည်တိင်ေအာင် မခံရက ေသး။ ၅ ထိမှတပါး၊ ငါ့သား၊

ထာဝရဘရား ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ မမှတ်ဘဲ မေန ှ င့် ။ သင်၏အြပစ်ကိ စစ်ေဆး

ေတာ်မေသာအခါ စိတ်မပျက် ှ င့် ။ ၆ ထာဝရဘရားသည် ချစ်ေတာ်မေသာသကိ

ဆံးမေတာ်မတတ်၏။ လက်ခံေတာ်မသမ ေသာ သားတိ့ ကိ ဒဏ်ခတ်ေတာ်မတတ်၏ဟ

သငယ်တိ့ကိ ဆိသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့ကိ ေြပာဆိေသာသဝါဒစကားကိ ေမ့ေလျာ့ က

သေလာ။ ၇ သင်တိ့သည် ဆံးမေတာ်မြခင်းကိ ခံလ င်၊ သားတိ့ကိ ပသက့ဲသိ၊့

ဘရားသခင်သည်သင်တိ့ကိ ပေတာ် မ၏။ အေကာင်းမကား၊ အဘမဆံးမေသာသား

တစံတေယာက် ှ ိသေလာ။ ၈ သားအေပါင်းတိ့သည် ခံတတ်ေသာဆံးမြခင်းကိ

သင်တိ့သည် မခံဘဲေနလ င်၊ သားရင်းမဟတ်၊ မင်းဦး မင်းလွင်ရေသာ သားြဖစ် က၏။ ၉

တနည်းကား၊ ကိယ်ကာယ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ အဘတိ့လက်ြဖင့် ငါတိ့သည်

ဆံးမြခင်းကိ ခံရေသာအခါ၊ သတိ့ကိ ိေသက၏။ ထိမ မက၊ စိတ်ဝိညာဥ်တိ့၏

အဘအလိသိ့လိက်၍၊ အသက်ချမ်းသာရကမည် မဟတ်ေလာ။ ၁၀အေကာင်းမကား၊

ထိအဘတိ့သည် မိမိအလိသိ့လိက်၍ တခဏသာဆံးမေပးက၏။ ကိယ်ေတာ်မကား၊

မိမိသန့် ှ င်းြခင်းပါရမီေတာ်ကိငါတိ့သည် ဆက်ဆံေစြခင်းငှါ၊ ငါတိ့အကျိုးကိေထာက်၍သာ

ဆံးမေပးေတာ်မ၏။ ၁၁ ဆံးမြခင်းမည်သည်ကား၊ ခံရစဥ်အခါ ဝမ်းေြမာက်စရာမထင်၊

ဝမ်းနည်းစရာထင်တတ်၏။ သိ့ေသာ် လည်း၊ ဆံးမြခင်းကိခံရေသာသတိ့သည်၊ ေနာက်မှ

ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအကျိုးကိ ခံရက၏။ ၁၂ ထိေကာင့် ၊

တဲွလဲွေနေသာလက်တိ့ ှ င့် အားမ ှ ိေသာဒးတိ့ကိ ခိင်ခ့ံေစကေလာ့။ ၁၃

ေြခမစွမ်းေသာသတိ့သည် အဆစ်မ ပတ်သည် သာမက၊ ချမ်းသာရေစြခင်းငှါ၊

သင်တိ့သွားဘိ့ရာ ေြဖာင့် ေသာလမ်းတိ့ကိ ြပင်ဆင် ကေလာ့။ ၁၄ လအေပါင်းတိ့ ှ င့်

အသင့်အတင့် ေန၍ ငိမ်သက်ြခင်းကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီကိ၎င်း၊ မီှေအာ်

လိက် ကေလာ့။ သန့် ှ င်းြခင်းပါရမီမ ှ ိလ င်၊ အဘယ်သမ ထာဝရဘရားကိ

မဖးမြမင်ရ။ ၁၅ သင်တိ့တွင် တစံတေယာက်မ ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

မရဘဲမေနေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ခါးစွာေသာ ပင်ြမစ်ေပါက်၍ သင်တိ့ေ ှ ာင့် ှ က်သြဖင့် ၊

လအများတိ့သည် အြပစ် ှ င့် မညစ် းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၁၆ မတရားေသာ

ေမထန်မီှဝဲေသာသ မ ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ တနပ်စာ အဘိး ှ င့်သားဥိးအရာကိ
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ေရာင်းေသာ ဧေသာက့ဲသိ့ ဘရားတရားကိ မ ိမေသပေသာသ မ ှ ိေစြခင်းငှါ၎င်း၊

သတိ ှ င့် ကည့် ကေလာ့။ ၁၇ သင်တိ့သိသည်အတိင်း၊ ဧေသာသည်ေနာက်မှ

ေကာင်း ကီးမဂလာကိ အေမွခံြခင်းငှါအလိ ှ ိေသာအခါ၊ ြငင်းပယ်ြခင်းကိခံရ၏။

မျက်ရည်ကျ၍ ေကာင်း ကီးမဂလာကိ အလွန် ှ ာေသာ်လည်း၊ မိမိအဘ၏ စိတ်

ေြပာင်းလဲြခင်း အခွင့် ကိမေတွမ့ရ။ ၁၈ ထိမှတပါး၊ သင်တိ့သည်

လက် ှ င့် ေတွ့ ိင်ေသာ ေတာင်သိ့၎င်း၊ ေလာင်ေသာမီးသိ့၎င်း၊ မည်းေသာ တိမ်တိက်၊

ေမှာင်မိက်၊ မိဃ်းသက် မန်တိင်းသိ့၎င်း၊ ၁၉ တံပိးမတ်ြခင်းအသံသိ့၎င်း၊

တ်ကပတ်ေတာ် အသံသိ့၎င်း၊ ေရာက်ကသည်မဟတ်။ ထိအသံေတာ်ကိ

ကားေသာသတိ့သည်၊ ထပ်၍ မိန့်ေတာ်မမမည်အေကာင်းေတာင်းပန် က၏။ ၂၀

အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ တိရစာန်ေသာ်လည်း ထိေတာင်ကိ ထိမိလ င်၊

ေကျာက်ခဲ ှ င့် ပစ်၍ ေသေစဟပညတ်ေတာ်မသံကိ လတိ့သည်နားမခံ ိင် က။

၂၁ ထိသိ့ ထင် ှ ား ကေသာအရာသည် အလွန်ေကာက်မက်ဘွယ်ြဖစ်၍၊

ေမာေ ှ က၊ ငါသည် ေကာက် ွံ ့ တန်လပ်ြခင်း ှ ိသည်ဟဆိ၏။ ၂၂ သင်တိ့သည်

ဇိအန်ေတာင်သိ့၎င်း၊ အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ မိေ့တာ်တည်းဟေသာ

ေကာင်းကင်ေယ ှ လင် မိသိ့့၎င်း၊ အတိင်းမသိ များစွာေသာ ေကာင်းကင်တမန်တိ့၏

စည်းေဝးြခင်းသိ့၎င်း၊ ၂၃ ေကာင်းကင်စာရင်း၌ဝင်ေသာ သားဦးတိ့၏ အသင်းေတာ်သိ့၎င်း၊

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ကိ တရားစီရင် ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်အထံေတာ်သိ့၎င်း၊

စံလင်ြခင်းသိ့ေရာက်ေသာသေတာ်ေကာင်းတိ့၏ စိတ်ဝိညာဥ်တိ့ ထံသိ့၎င်း၊

၂၄ ပဋိညာဥ်တရားသစ်၏ အာမခံတည်းဟေသာ ေယ ထံေတာ်သိ့၎င်း၊

အာေဗလ၏ အေသွးေြပာဆိေသာအရာထက်သာ၍ ြမတ်ေသာအရာကိ

ေြပာဆိေသာ ြဖန်းဆွတ်ြခင်း၏ အေသွးထံသိ့၎င်း ေရာက်က၏။ ၂၅ သင်တိ့သည်

မိန့်ေတာ်မေသာ သ၏စကားေတာ်ကိ မြငင်းမပယ်မည်အေကာင်း သတိ ပကေလာ့။

ေြမ ကီးေပ မှာ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ဆင့် ဆိေသာသ၏စကားကိ ြငင်းပယ်ေသာသတိ့သည်

အြပစ်မလွတ် ရသည်မှန်လ င်၊ ထိမ မက၊ ေကာင်းကင်ဘံက မိန့်ေတာ်မေသာ

သ၏စကားကိ ငါတိ့သည် နားမေထာင်ဘဲ ေနလ င်၊ သာ၍ ကီးစွာေသာအြပစ် ှ င့်

အဘယ်သိ့ ကင်းလွတ် ိင်မည်နည်း။ ၂၆ အထက်ကဗျာဒိတ်ေတာ်အသံသည်

ေြမ ကီးကိလပ်သည် ြဖစ်၍၊ ယခတဖန်ငါသည် ေြမ ကီး ှ င့် ေကာင်းကင်ကိလပ်ဦးမည်ဟ

ဂတိေတာ် ှ ိ၏။ ၂၇ တဖန်ဟေသာစကား၏အဓိပါယ်ကား၊ မလပ်ေသာအရာတိ့ကိ

တည်ေစြခင်းငှါ၊ လပ်ေသာအရာတိ့ကိ ေလာကီအရာက့ဲသိ့ ပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဟ

ဆိလိသတည်း။ ၂၈ ထိေကာင့် ၊ ငါတိ့သည်မလပ် ိင်ေသာ ိင်ငံကိရသည်ြဖစ်၍၊

ခန့်ညားေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာ ှ င့် ဘရားသခင်ကိ ေလျာက်ပတ်စွာ

ဝတ် ပ ိင်မည်အေကာင်း၊ ေကျးဇးေတာ်ကိ စဲွလမ်းကကန်အ့ံ။ ၂၉ ငါတိ့ဘရားသခင်သည်

ေလာင်ေသာမီးြဖစ်ေတာ်မ၏။

၁၃ ညီအစ်ကိချင်းချစ်ြခင်းေမတာ၌တည်ကေလာ့။ ဧည့်သည် ဝတ် ပြခင်းအမကိ

မေမ့မေလျာ့ က ှ င့် ။ ၂ အချို ့ေသာသတိ့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကိ

ပသည်တွင်၊ ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ အမှတ်တမ့ဲ ဧည့် ခံ က ပီ။ ၃ အကျဥ်းခံရေသာ

သတိ့ ှ င့်အတ ကိယ်ခံရသက့ဲသိ့မှတ်၍၊ သတိ့ကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။

သင်တိ့သည် ကိယ်ခ ာ ှ င့် မကင်းလွတ်ေသာသြဖစ်၍၊ ှ ဥ်းဆဲခံရေသာသတိ့ကိ

ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၄ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့၌ မဂလာေဆာင်ြခင်းအမ ှ င့်

သစာသံဝါသ ပြခင်းအမသည် အေသေရ ှ ိေစေလာ့။ မတရားေသာ

ေမထန်ကိ ပေသာသ ှ င့်သမ့ယားကိ ြပစ်မှားေသာသကိ ဘရားသခင်စစ်ေကာ

စီရင်ေတာ်မလိမ့်မည်။ ၅ သင်တိ့၏ကျင့် ကံ ပမြခင်းသည် ေငွကိတပ်မက်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်၍၊ ကိယ်၌ ှ ိေသာဥစာ ှ င့် ေရာင့် ရဲ ြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

ငါသည် သင့် ကိမစွန်၊့ သင့် ကိအလင်းပစ်၍မထားဟ ဂတိေတာ် ှ ိ၏။ ၆

ထိေကာင့် ထာဝရဘရားသည် ငါ့ကိမစေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ လသည်

ငါ၌ ပ ိင်သမ ကိငါမေကာက်ဟ၊ ငါတိ့သည် ရဲရင့် ေသာစိတ် ှ င့် ေြပာဆိရေသာအခွင့်

ှ ိ က၏။ ၇ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ သင်တိ့အား ေဟာေြပာ၍၊

သင်တိ့ကိအပ်ေသာသတိ့ကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ သတိ့သည် အဘယ်သိ့ကျင့် ကံ ပမ၍

စေတ့သည်ကိ ေစ့ေစ့ဆင်ြခင်လျက်၊ သတိ့၏ယံကည်ြခင်းကိ မီှေအာင်လိက်ကေလာ့။ ၈

ေယ ခရစ်သည် မေန၊့ ယေန၊့ ေနာင်ကာလ အစဥ်အ မဲ မေြပာင်းမလဲေနေတာ်မ၏။ (aiōn

g165) ၉ အထးထးအြပားြပားေသာ အယဝါဒသစ်ကိ လိက်၍ မေဖါက်ြပန် က ှ င့် ။

အစာများအားြဖင့် စိတ်ခိင်ခ့ံ မဲြမံြခင်းမ ှ ိဘဲ၊ ေကျးဇးေတာ်အားြဖင့် ခိင်ခ့ံ မဲြမံလ င်

အကျိုး ှ ိ၏။ အစာများကိ အမထားေသာ သတိ့သည် အကျိုးကိရကပီမဟတ်။

၁၀ တဲေတာ်၌ ဝပ် ပေသာသတိ့စားရေသာအခွင့် မ ှ ိေသာယဇ်ပလင်သည်

ငါတိ့၌ ှ ိ၏။ ၁၁ အေကာင်းမကား၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် အြပစ်ေြဖေသာ

ယဇ်ေကာင်၏အေသွးကိ သန့် ှ င်းရာ ဌာနထဲသိ့ သွင်း ပီးမှ၊ ယဇ်အေသေကာင်တိ့ကိ

တပ်ြပင်၌ မီး ိရ့၏။ ၁၂ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ ေယ သည်မိမိအေသွးအားြဖင့် လများကိ

စင် ကယ်ေစြခင်းငှါ၊ မိတံ့ခါးအြပင်၌ အေသခံေတာ်မ၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါတိ့သည်

ထိသခင် ှ င့်အတ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံ၍၊ တပ်ြပင်၊ အထံေတာ်သိ့ ထွက်သွားက ကန်အ့ံ။ ၁၄

အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည် ဤဘဝ၌ အ မဲတည်ေသာ မိမ့ ှ ိ ၊ ေနာက်ြဖစ်လတ့ံေသာ

မိကိ့ ှ ာ က၏။ ၁၅ ထိေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ

ဝန်ခံလျက်၊ တ်ခမ်းအသီးတည်းဟေသာ ချီးမွမ်းြခင်းယဇ်ကိ သခင်ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ အစဥ်ပေဇာ် ကကန်အ့ံ။ ၁၆ ေကျးဇး ပြခင်း၊

ဥစာေဝမ ြခင်းအမတိ့ကိ မေမ့မေလျာ့ က ှ င့် ။ ထိသိ့ေသာယဇ်ကိ ဘရားသခင်သည်

အားရ ှ စ်သက်ေတာ်မ၏။ ၁၇ သင်တိ့ကိ အပ်ေသာသတိ့၏ စကားကိ နားေထာင်၍

ှ ိမ့်ချလျက်ေနကေလာ့၊ သတိ့သည် ကိယ်တိင် စစ်ေကာြခင်းကိခံရေသာသက့ဲသိ၊့ သင်တိ့

စိတ်ဝိညာဥ်၏ အကျိုးအလိငှါေစာင့် ေနကကန်၏။ သင်တိ့ အကျိုးကိ မြဖစ်ေစတတ်ေသာ

ဝမ်းနည်းြခင်းမ ှ ိ ၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၍၊ သတိ့သည်စစ်ေကာြခင်းကိ ခံရမည်အေကာင်း

သတိ ပလျက်ေနကေလာ့။ ၁၈ ငါတိ့အဘိ့ဆေတာင်း ကေလာ့။ ငါတိ့သည်

ကိယ်ကိကိယ် သိေသာစိတ်ကည်လင်လျက်၊ အရာရာတိ့၌ ေကာင်းမွန်စွာကျင့် ေနြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေသာသြဖစ်သည်ဟ စိတ်စဲွလမ်းြခင်း ှ ိ က၏။ ၁၉ ငါသည် သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

အလျင်အြမန်ြပန်ရေသာအခွင့် ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ငါတိ့အဘိ့ ဆေတာင်းမည် အေကာင်း

ငါသည်သာ၍ ိးေဆာ်ေတာင်းပန်၏။ ၂၀ထာဝရပဋိညာဥ်တရား၏ အေသွးေတာ်အားြဖင့် ၊

သိးများကိထိန်းေသာ သိးထိန်း ကီးြဖစ်ေသာ ငါတိ့သခင်ေယ ကိေသြခင်းမှ

တ်ေဆာင်ေတာ်မေသာ၊ ငိမ်သက်ြခင်း၏အ ှ င်ဘရားသခင်သည်၊ (aiōnios g166)

၂၁ မိမိ ှ စ်သက်ေတာ်မေသာ အမအရာကိ ေယ ခရစ်အားြဖင့် သင်တိ့၌ ပေတာ်မ၍၊

သင်တိ့သည် အလိေတာ်သိ့ လိက်မည်အေကာင်း၊ ေကာင်းေသာအကျင့်အမျိုးမျိုး၌

သင်တိ့ကိ ပြပင်ေတာ်မပါေစေသာ။ ထိသခင် ေယ ခရစ်သည် ကမာအဆက်ဆက်

ဘန်း ကီးေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၂၂ ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါသည်

အကျဥ်းအားြဖင့် ေရးထား၍ ကားလိက်ေသာ ဤဆံးမြခင်း သဝါဒစကား

ကိ သည်းခံမည်အေကာင်း၊ ငါသည် သင်တိ့ကိ ိးေဆာ်ေတာင်းပန်၏။ ၂၃

ငါတိ့ညီတိေမာေသကိ အြခားသိ့ လတ်လိက်သည်အရာကိ သိမှတ် ကေလာ့။ သသည်

မကာမြမင့် မီှ ေရာက်လ င်၊ ငါသည်သ ှ င့်အတ လာ၍ သင်တိ့ကိ ေတွ့ြမင်လိမ့်မည်။

၂၄ သင်တိ့ကိ အပ်ေသာသအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊ သန့် ှ င်းသအေပါင်းတိ့ကိ၎င်း၊

တ်ဆက်ကေလာ့။ ဣတလိြပည်သြပည်သားတိ့သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။ ၂၅

သင်တိ့အေပါင်း၌ ေကျးဇးေတာ် ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ဘရားသခင် ှ င့်အ ှ င်ေယ ခရစ်၏ကန် ငါယာကပ်သည်၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ကဲွြပားေသာ

တဆယ် ှ စ်ပါးေသာအမျိုးတိ့ကိ ေမတာ ှ င့် ကားလိက်ပါ၏။ ၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့၏ယံကည်ြခင်းကိ စစ်ေကာစံစမ်းြခင်းအရာသည် သည်းခံြခင်းကိ ပွားေစ

တတ်သည်ဟသိမှတ်လျက်၊ အထးထးအြပားြပားစံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း ှ င့်

ေတွ ့ ကံေသာအခါ၊ ၃ ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်းသက်သက်ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ကေလာ့။

၄သင်တိ့သည်အလင်းမချို ့တ့ဲဘဲ ေစ့စပ်စံလင်မည်အေကာင်း၊ သည်းခံြခင်းစိတ်သည်

အကန်အစင် ပ ြပင်ပါေစ။ ၅ သင်တိ့တွင် တစံတေယာက်ေသာသသည်

ပညာကိလိလ င်၊ က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ြခင်းကိ ပေတာ်မမဘဲ၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတိ့အား

ေစတနာစိတ် ှ င့် ေပးသနားေတာ်မေသာ ဘရားသခင်ကိ ေတာင်းေစ၊ ေတာင်းလ င်

ရလိမ့်မည်။ ၆ သိ့ရာတွင် ေတွးေတာြခင်းမ ှ ိဘဲ ယံကည်ေသာစိတ် ှ င့် ေတာင်းရမည်။

ေတွးေတာြခင်း ှ ိေသာ သသည် ကား၊ ေလခတ်၍လပ် ှ ားတတ်ေသာ လိင်းတံပိး ှ င့်တ၏။ ၇

ထိသိ့ေသာသသည် စိတ် ှ စ်ခွ ှ ိေသာသ၊ ပေလသမ တိ့၌ မတည်ကည်ေသာသြဖစ်၍၊ ၈

ထာဝရ ဘရား၏ လက်ေတာ်မှတစံတခကိ ရမည်ဟမထင်မမှတ်ေစ ှ င့် ။ ၉

ေအာက်လ ိုး ှ ိမ့်ချေသာ ညီအစ်ကိသည် မိမိချီးေြမာက်ြခင်းအရာ၌ ဝါကားဝမ်းေြမာက်ေစ။

၁၀ ေငွရတတ်ေသာ ညီအစ်ကိသည် မိမိ ှ ိမ့်ချဆင်းရဲြခင်းအရာ၌ ဝါ ကားဝမ်းေြမာက်ေစ။

အေကာင်းမ ကား၊ သသည်ြမက်ပွင့် က့ဲသိ့ ေဖါက်ြပန်ြခင်းသေဘာ ှ ိ၏။ ၁၁

ေနသည်ပေသာ အ ှ ိန် ှ င့် ထွက်ေသာအခါ၊ ြမက်ပင်သည် ေသွေ့ြခာက်ြခင်းသိ့ေရာက်၍

အပွင့်လည်း ေကတတ်၏။ တင့်တယ်ေသာ အေသွးအဆင်းလည်း

ေပျာက်ပျက်တတ်၏။ ထိနည်းတ၊ ေငွရတတ်ေသာ သသည် မိမိအမအရာတိ့၌

ိး ွမ်းေပျာက်ပျက်ြခင်းသိ့ေရာက်တတ်၏။ ၁၂ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ

သည်းခံေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ စစ်ေကာစံစမ်းြခင်းကိ ခံ ပီးမှ

သခင်ဘရားကိ ချစ်ေသာ သတိ့အား ဂတိထားေတာ်မေသာအသက်သရဖကိ ရလိမ့်မည်။

၁၃ အြပစ်ေသွးေဆာင်ြခင်းကိ ခံရေသာသ မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်သည်

ငါ့ကိေသွးေဆာင်ေတာ်မ သည်ဟ မေြပာေစ ှ င့် ။ မေကာင်းေသာအရာသည်

ဘရားသခင်ကိမေသွးေဆာင် ိင်ရာ။ ကိယ်ေတာ်သည်လည်း အဘယ်သကိမ အြပစ်သိ့

ေသွးေဆာင်ေတာ်မမ။ ၁၄ မိမိတပ်မက်ေသာစိတ် ဆဲွငင်ြဖားေယာင်းြခင်းကိ

ခံေသာသမည်သည်ကား၊ အြပစ်ေသွးေဆာင်ြခင်းသိ့ ေရာက်တတ်၏။ ၁၅

တပ်မက်ေသာစိတ်သည် ပဋိသေ ယ၍ဒစ ိက်သည်လည်း ြပည့်စံလ င်ေသြခင်းကိ

ဘွားတတ်၏။ ၁၆ ငါချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ အလဲွမယက ှ င့် ။ ေကာင်းြမတ်စံလင်ေသာ

ဆေကျးဇး ှ ိသမ တိ့သည် အလင်းတိ့၏ အဘထံေတာ်က သက်ေရာက်သည်ြဖစ်၍၊

အထက်အရပ်မှ လာက၏။ ၁၇ ထိအဘသည် ေ ွ ့ ေလျာ့တိမ်းယိမ်းြခင်းမ ှ ိ ၊

ေြပာင်းလဲြခင်းအရိပ် ှ င့် ကင်းလွတ်ေတာ်မ၏။ ၁၈ နိမိတသတဝါတိ့တွင် ငါတိ့သည်

အဦးသီးေသာအသီးက့ဲသိ့ ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ သမာတရားစကားအားြဖင့် မိမိအလိေတာ်အတိင်း

ငါတိ့ကိ ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မ၏။ ၁၉ သိ့ြဖစ်၍၊ ငါချစ်ေသာ ညီအစ်ကိတိ၊့

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့သည် နား ကားြခင်းငှါ လျင်ြမန် ကေစ။ စကား ေြပာြခင်းငှါ၎င်း၊

အမျက်ထွက်ြခင်းငှါ၎င်း ေ ှ း ကေစ။ ၂၀ လ၏ေဒါသအမျက်သည် ဘရားသခင်၏

ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ မ ပစတတ်။ ၂၁ ထိေကာင့် ၊ ခပ်သိမ်းေသာညစ် းြခင်း၊

မနာလိေသာစိတ် လွန်ကျူးြခင်းကိ ပယ် ှ ား၍၊ သင်တိ့စိတ် ဝိညာဥ်ကိ ကယ်တင် ိင်ေသာ၊

အထဲ၌ စိက်ပျိုးေသာ တ်ကပတ်တရားကိ းည့ံသိမ်ေမွေ့သာ စိတ် ှ င့် ခံယက ေလာ့။

၂၂ ကိယ်ကိကိယ်လှည့် ြဖား၍၊ တ်ကပတ်တရားကိ နာ ံ မသာ ပေသာသမဟတ်၊

တရားကိကျင့် ေသာသ ြဖစ်ကေလာ့။ ၂၃ တရားကိမကျင့် ဘဲနာ ံ မသာ

ပေသာသမည်သည်ကား၊ မှန်၌ မိမိပကတိမျက် ှ ာကိ ကည့်ေသာ သ ှ င့်တ၏။ ၂၄

အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ကိကိယ်ကည့် ပီးမှ၊ အြခားသိ့သွား၍ မိမိအဆင်းသဏာန်ကိ

ချက်ြခင်း ေမ့ေလျာ့တတ်၏။ ၂၅ လတ်ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်၍စံလင်ေသာတရား၌

ေစ့ေစ့ကည့် ၍ တည်ကည်ေသာသမကား၊ တရားနာ၍ ေမ့ေလျာ့ေသာသမဟတ်၊

အကျင့်ကျင့် ေသာသြဖစ်သြဖင့် ၊ မိမိကျင့် ေသာအကျင့် ၌ မဂလာ ှ ိေသာသြဖစ်၏။ ၂၆

သင်တိ့တွင် အကင်သသည် သီလေဆာက်တည် ဟန် ပေသာ်လည်း၊ မိမိ တ်ကိ

မချုပ်တည်း၊ မိမိ ှ လံးကိ လှည့်ြဖား၏။ ထိသ၏ သီလသည် အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ်၏။

၂၇ ခမည်းေတာ်ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌ စင် ကယ်သန့် ှ င်းေသာ သီလဟမကား၊

မိဘမ ှ ိေသာသငယ်တိ့ ှ င့် မတ်ဆိးမတိ့သည် ဆင်းရဲခံရေသာအခါ၊ သတိ့ကိ

ကည့် ပစြခင်း၊ ကိယ်တိင်လည်းေလာကီအညစ်အေကး ှ င့် ကင်းစင်အ့ံေသာငှါ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းေပတည်း။

၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ ဘန်း ကီးေတာ်မေသာ ငါတိ့ သခင်ေယ ခရစ်ကိ ယံကည်ြခင်းအမမှာ၊

လမျက် ှ ာကိ ေထာက်ြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ ၂ ေ လက်စွပ် ှ င့်တင့်တယ်ေသာ

အဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်ေသာသ၊ ညစ်ေသာအဝတ်ကိဝတ်၍ ဆင်းရဲေသာ သ ှ စ်ဦးသည်

သင်တိ့၏ တရားစရပ်ထဲသိ့ ဝင်ေသာအခါ၊ ၃ တင့်တယ်ေသာအဝတ်ကိ

ဝတ်ဆင်ေသာသကိကည့်၍၊ ေကာင်းမွန်ေသာ ဤအရပ်မှာထိင်ပါဟ၍၎င်း၊

ဆင်းရဲေသာသကိ၊ ဟိမှာေနေလာ့၊ သိ့မဟတ်ဤအရပ်မှာ ငါ့ေြခတင်ခံေအာက်၌

ထိင်ေလာ့ဟ၍၎င်း၊ သင်တိ့သည် ေြပာဆိလ င်၊ ၄ တဘက်၌င့ဲကွက်ေသာစိတ် ှ ိ၍

မေကာင်းေသာအ ကံအစည် ှ င့် စီရင်ေသာသ ြဖစ်ကသည်မဟတ် ေလာ။ ၅

ငါချစ်ေသာညီအစ်ကိတိ၊့ နားေထာင် ကေလာ့။ ေလာကတွင် ဆင်းရဲေသာသတိ့သည်

ယံကည်ြခင်း ရတနာကိ ရတတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိ ချစ်ေသာသတိ့အား

ေပးမည်ဟဝန်ခံေတာ်မေသာ ိင်ငံ ေတာ်၏အေမွခံြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ထိသတိ့ကိ

ေ ွးေကာက်ေတာ်မသည် မဟတ်ေလာ။ ၆ သင်တိ့သည် ဆင်းရဲေသာသကိ

မထီမ့ဲြမင် ပကသည်တကား။ ေငွရတတ်ေသာ သတိ့သည် သင်တိ့ကိ

ှ ဥ်းဆဲ ှ ိပ်စက်ကသည်မဟတ်ေလာ။ တရားပလင် ေ ှ သိ့့ ဆဲွငင် ကသည်မဟတ်ေလာ။ ၇

သင်တိ့ကိ သမတ်ေသာ နာမေတာ်ြမတ်ကိ သတိ့သည်က့ဲရဲ ့ ကသည်မဟတ်ေလာ။

၈ ကိယ် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာသကိ ကိယ် ှ င့်အမ ချစ်ေလာ့ဟ ကျမ်းစာ၌ပါေသာ

ေ ပညတ်ေတာ်ကိ သင်တိ့သည် ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င်၊ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ

ကျင့် ရာသိ့ေရာက်က၏။ ၉ သိ့မဟတ်လမျက် ှ ာကိေထာက်လ င်၊ ဒစ ိက်ကိ

ပေသာသြဖစ်က၏။ တရားကိ လွန်ကျူးေသာသဟ ပညတ်ေတာ်အားြဖင့်

ထင် ှ ားစွာြဖစ် က၏။ ၁၀ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ပညတ်တရားအလံးစံကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်သည်တွင် တစံတခ၌မှားမိလ င်၊ ပညတ်တရားကိ လွန်ကျူးေသာအြပစ် ှ ိ၏။

၁၁သမ့ယားကိမြပစ်မှား ှ င့်ဟ ပညတ်ေတာ်မေသာသက၊ လအသက်ကိ မသတ် ှ င့်ဟ

ပညတ်ေတာ်မ ေသး၏။ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည်သမ့ယားကိမြပစ်မှားဘဲေနေသာ်လည်း၊

သအသက်ကိသတ်လ င်၊ ပညတ်တရားကိ လွန်ကျူးေသာသြဖစ်၏။ ၁၂

လတ်ြခင်းတရားအတိင်း စီရင်ြခင်းကိ ခံရလတ့ံေသာသက့ဲသိ၊့ စကားေြပာြခင်း၊

အမ ပြခင်းကိ စီရင် က ေလာ့။ ၁၃ က ဏာမ ှ ိေသာသသည်၊ က ဏာကိမရဘဲ၊

တရားစီရင်ြခင်းကိခံရလိမ့်မည်။ က ဏာသည် တရား စီရင်ြခင်းကိေအာင်၍

ဝါ ကားတတ်၏။ ၁၄ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ တစံတေယာက်ေသာသက၊

ငါသည်ယံကည်ြခင်း ှ ိ၏ဟေြပာလျက်၊ အကျင့် ကိ မကျင့် ဘဲေနလ င်

အဘယ်အကျိုး ှ ိသနည်း။ ထိယံကည်ြခင်းသည် ထိသကိ ကယ်တင် ိင်သေလာ။ ၁၅

ညီအစ်ကိ ှ မတိ့သည် အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ၍၊ ေနတိ့င်းစားရေသာအစာမ ှ ိေသာအခါ၊

၁၆ သင်တိ့တွင် တစံတေယာက်ေသာသက၊ ငိမ်ဝပ်စွာသွား ကေလာ့။ ေ ွး ကေလာ့။

ဝကေလာ့ဟ ေြပာလျက်၊ သတိ့ကိယ် ှ င့် ေတာ်ေလျာ်ေသာ အသံးအေဆာင်ကိ

မေပးဘဲေနလ င် အဘယ်အကျိုး ှ ိသနည်း။ ၁၇ ထိနည်းတ၊ အကျင့် ှ င့်ကင်းေသာ

ယံကည်ြခင်းသည် တပါးတည်း ှ ိေသာေကာင့် အေသြဖစ်၏။ ၁၈ တနည်းကား၊

သင်သည်ယံကည်ြခင်း ှ ိ၏။ ငါသည်အကျင့် ှ ိ၏။ သိ့ြဖစ်၍ သင်သည်အကျင့် မ ှ ိဘဲ

သင်၏ယံကည်ြခင်းကိ ြပေလာ့။ ငါမကား၊ အကျင့်အားြဖင့် ငါ၏ယံကည်ြခင်းကိ

ြပမည်ဟေြပာစရာ ှ ိ၏။ ၁၉ ဘရားသခင်တဆတည်း ှ ိသည်ဟ သင်သည်ယံ၏။

ေကာင်းေပ၏။ နတ်ဆိးတိ့သည် ယံ၍ ေကာက် ွံ ့တန်လပ်က၏။ ၂၀လ ပ်ေပေသာလ၊

အကျင့် ှ င့်ကင်းေသာ ယံကည်ြခင်းသည် အေသြဖစ်သည်ကိ သိချင်သေလာ။ ၂၁

ငါတိ့အဘအာြဗဟံသည်၊ မိမိသားဣဇာက်ကိ ယဇ်ပလင်ေပ မှာတင်လပေဇာ်ေသာအခါ၊

အကျင့်အား ြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ ေရာက်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၂ ယံကည်ြခင်းသည်

အကျင့် ှ င့်အတပြပင်၍၊ အကျင့်အားြဖင့် စံလင်သည်ကိသိြမင်ရ၏။ ၂၃အာြဗဟံသည်
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ဘရားသခင်ကိ ယံကည်သည်ြဖစ်၍၊ သ၏ ယံကည်ြခင်းကိ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းက့ဲသိ့

မှတ်ေတာ်မ၏ဟေသာ ကျမ်းစကားြပည့် စံေလ၏။ အာြဗဟံသည်လည်း၊

ဘရားသခင်၏အေဆွဟ၍ ေခ ေဝ ြခင်းကိခံရ၏။ ၂၄လသည်ယံကည်ြခင်းအားြဖင့်သာ

ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့ေရာက်သည်မဟတ်။ အကျင့်အားြဖင့် ေရာက် သည်ကိ

သင်တိ့သိြမင်ရက၏။ ၂၅ ထိနည်းတ၊ ြပည်တန်ဆာရာခပ်သည်၊ တမန်တိ့ကိလက်ခံ ပီးမှ

အြခားေသာလမ်းြဖင့် လတ်လိက်၍၊ အကျင့်အားြဖင့် ေြဖာင့် မတ်ရာသိ့

ေရာက်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂၆ ဝိညာဥ် ှ င့်ကင်းေသာကိယ်သည် အေသြဖစ်သက့ဲသိ၊့

အကျင့် ှ င့်ကင်းေသာ ယံကည်ြခင်းသည် အေသ ြဖစ်၏။

၃ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ ငါတိ့သည်သာ၍ကျပ်တည်းေသာ စစ်ေကာစီရင်ြခင်းကိခံရမည်ဟ

သင်တိ့သိ၍ အများေသာဆရာမြဖစ် က ှ င့် ။ ၂ ငါတိ့ ှ ိသမသည်

အများေသာအားြဖင့် မှားတတ်က၏။ စကားအားြဖင့် မှားြခင်းမ ှ ိေသာသ မည်သည်ကား၊

စံလင်ေသာသြဖစ်၏။ မိမိကိယ်ကိ တကိယ်လံးကိ ချုပ်တည်း ိင်ေသာသြဖစ်၏။ ၃

ြမင်းကိ ိင်ြခင်းငှါ ပစပ်ကိဇက်ခံွတ့တ်၏။ သိ့ ပ၍ ြမင်းကိယ်တကိယ်လံးကိ

လှည့် ေစတတ်၏။ ၄ ထိမှတပါး၊ အလွန် ကီးေသာသေဘာသည် ြပင်းစွာေသာ

ေလဟန် ှ င့် လွင့် သွားေသာ်လည်း၊ တက်မ ကိင်အလိ ှ ိသည်အတိင်း၊ ငယ်ေသာတက်မြဖင့်

လှည့်တတ်၏။ ၅ ထိနည်းတ၊ လ ာသည်ငယ်ေသာ အဂ ါြဖစ်ေသာ်လည်း

အလွန်ဝါ ကားတတ်၏။ အဘယ်မ ေလာက် များစွာေသာထင်းကိ အနည်းငယ်သာ

မီးသည် ှ ိ ိင်သည်ကိ ကည့် ပါေလာ့။ ၆ လာသည် မီးြဖစ်၏။ ဒစ ိက်၏

ေလာကဓာတ်လည်းြဖစ်၏။ ထိသိ့ ှ င့်အညီ၊ လ ာသည်ငါတိ့၏ အဂ ါတိ့တွင်တည်၍

တကိယ်လံးကိ ညစ် းေစ၏။ ဇာတိစက်ကိလည်း ိတ့တ်၏။ မိမိသည်လည်း ငရဲမီး ိ ့

ြခင်းကိခံလျက် ှ ိ၏။ (Geenna g1067) ၇သားရဲမျိုး၊ ငှက်မျိုး၊ တွားတတ်ေသာတိရစာန်မျိုး၊

ငါးမျိုးတိ့ကိ လမျိုးသည် ေအာင်တတ်သည်အတိင်း ေအာင်ခ့ဲ ပီ။ ၈ လာကိကား၊

အဘယ်လမဆိမေအာင် ိင်၊ မဆံးမ ိင်ေသာ အဆိးအညစ်ြဖစ်၏။ ေသေစတတ်ေသာ

အဆိပ်အေတာက် ှ င့် ြပည့်စံ၏။ ၉ ငါတိ့သည်လ ာြဖင့် ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်ကိ

ေကာင်း ကီးေပးတတ်က၏။ ဘရားသခင်၏ ပံသဏာန်ေတာ် ှ င့်အညီဖန်ဆင်းေသာ

လတိ့ကိ လ ာြဖင့်ကျိန်ဆဲတတ်က၏။ ၁၀ တ်တပါးတည်းအထဲက၊

ေထာမနာချီးမွမ်းြခင်း ှ င့် ကျိန်ဆဲြခင်းထွက်တတ်ပါသည်တကား၊ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့

ထိသိ့မြဖစ်ေကာင်းရာ။ ၁၁ စမ်းေရေပါက်တေပါက်တည်း အထဲကချိုေသာေရ ှ င့်

ခါးေသာေရထွက်တတ်သေလာ။ ၁၂ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ သေဘာသဖန်းပင်သည်

သံလွင်သီးကိ သီး ိင်သေလာ။ စပျစ်ပင်သည် သေဘာ သဖန်းသီးကိ သီး ိင်သေလာ။

ထိအတ၊ ငန်ေသာေရသည် ချိုေသာေရကိမြဖစ်ေစ ိင်။ ၁၃ သင်တိ့တွင်

အတတ်အလိမာ ှ င့် ြပည့် စံေသာ ပညာ ှ ိတစံတေယာက် ှ ိလ င်၊ ထိသသည် ပညာ၏

းည့ံသိမ်ေမွ ့ြခင်း ှ င့်တကွ၊ ေကာင်းြမတ်ေသာကျင့် ကံ ပမြခင်းအားြဖင့် မိမိအမတိ့ကိ

ြပပါေစ။ ၁၄ သိ့မဟတ်သင်တိ့စိတ်ထဲမှာ ခါးစွာေသာ ဂဏ် ပိင်ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်းမ ှ ိလ င်၊

သမာတရားကိ မသာြဖင့် ဆန်၍ မဝါ ကားက ှ င့် ။ ၁၅ ထိသိ့ေသာပညာသည်

အထက်မှသက်ေရာက်ေသာပညာမဟတ်။ ေြမ ကီးပညာ၊ ဇာတိပကတိပညာ၊

နတ်ဆိးပညာြဖစ်၏။ ၁၆ အေကာင်းမကား၊ ဂဏ် ပိင်ြခင်း၊ ရန်ေတွ့ြခင်း ှ ိလ င်၊

မ ငိမ်မဝပ် န်းရင်းခတ်ြခင်း၊ ဆိးညစ်စွာ ပမြခင်း အမျိုးမျိုး ှ ိတတ်၏။ ၁၇ အထက်မှ

သက်ေရာက်ေသာပညာမကား၊ ေ ှ ့ဦးစွာစင် ကယ်၏။ ထိမှတပါး၊ အသင့်အတင့် ေန

တတ်က၏။ ြဖည်း ှ င်းေသာသေဘာ ှ ိ၏။ ေသွးေဆာင်လွယ်၏။ က ဏာ ှ င့် ၎င်း၊

ေကာင်းကျိုး ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံ၏။ လျစ်လျူေသာစိတ် ှ ိ၏။ လ ို ဝှ့က်ြခင်း ှ င့်ကင်းစင်၏။ ၁၈

အသင့်အတင့် ေနြခင်းငှါ ပစတတ်ေသာ သတိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား၏

မျိုးေစ့ကိ ငိမ်သက်စွာ ကဲတတ်က၏။

၄ သင်တိ့တွင် စစ်တိက်ြခင်း၊ ရန်ေတွ ့ြခင်းသည် အဘယ်အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်သနည်း။

သင်တိ့အဂ ါ များ၌ စစ် ပိင်ေသာ ကိေလသာ ကာမစိတ်ေကာင့်

ြဖစ်သည်မဟတ်ေလာ။ ၂ သင်တိ့သည် တပ်မက်၍မရက။ လအသက်ကိ

သတ်၍၎င်း၊ အလွန်လိချင်ေသာေလာဘစိတ် ှ ိ၍၎င်း၊ အလိမြပည့် စံ ိင် က။

ရန်ေတွ့ြခင်း၊ စစ်တိက်ြခင်းကိလည်း ပ၍မရက။ အေကာင်းမကား၊ ဆမေတာင်းဘဲ

ေနက၏။ ၃ ဆေတာင်းလ င်လည်း ကာမဂဏ်ခံစားစရာတိ့ ှ ိေစြခင်းငှါ၊

အလဲွေတာင်းေသာေကာင့် မရက။ ၄ မတရားေသာေမထန်၌မီှဝဲေသာ ေယာက်ျားမိန်းမတိ၊့

ေလာကီမိဿဟာယသည် ဘရားသခင် ှ င့် ဆန့်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည်ကိ မသိကသေလာ။

ဤေလာက ှ င့် မိဿဟာယဖဲွလိ့ေသာသသည် ဘရားသခင်၏ ရန်သြဖစ်၏။ ၅

ကျမ်းစာချက် အချည်း ှ ီးသက်သက်ြဖစ်သည်ဟ၍၎င်း၊ ငါတိ့၌ တည်ေနေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် ြငူစေစချင်ေသာ သေဘာ ှ ိသည်ဟ၍၎င်း၊ ထင် ကသေလာ။ ၆

ထိဝိညာဥ်ေတာ်သည် သာ၍များေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မ၏။ ထိသိ့ ှ င့်အညီ ကျမ်းစာလာ

သည်ကား၊ ေထာင်လားေစာ်ကားေသာသတိ့ကိ ဘရားသခင် ဆီးတားေတာ်မ၏။

စိတ် ှ ိမ့်ချေသာ သတိ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မ၏ဟလာသတည်း။ ၇ ထိေကာင့် ၊

ဘရားသခင်၏အလိေတာ်သိ့ လိက်ကေလာ့။ မာရ်နတ်ကိ ဆီးတားကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊

သသည် သင်တိ့ထံက ေြပးသွားလိမ့်မည်။ ၈ဘရားသခင်၌ချဥ်းကပ်ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊

သင်တိ့၌ချဥ်းကပ်ေတာ်မလိမ့်မည်။ အြပစ် ှ ိေသာသတိ၊့ သင်တိ့လက်ကိ

စင် ကယ်ေစကေလာ့။ စိတ် ှ စ်ခွ ှ ိသာသတိ၊့ သင်တိ့စိတ် ှ လံးကိ သန့် ှ င်းေစကေလာ့။ ၉

ဆင်းရဲ ငိြငင်ြခင်း၊ စိတ်မသာညည်းတွားြခင်း၊ ငိေကးြမည်တမ်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

သင်တိ့ရယ်ြခင်းကိ စိတ်မသာညည်းတွားြခင်း၊ ြဖစ်ေစကေလာ့။ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကိလည်း

ဝမ်းနည်းြခင်းြဖစ်ေစကေလာ့။ ၁၀ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိယ်ကိကိယ်

ှ ိမ့်ချ ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ သင်တိ့ကိ ချီးေြမာက်ေတာ် မလိမ့်မည်။ ၁၁

ညီအစ်ကိတိ၊့ အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိမ ပက ှ င့် ။

ညီအစ်ကိချင်းကိ က့ဲရဲ ့၍၊ သ၌အြပစ် ှ ိသည်ဟ စီရင်ေသာသသည် တရားကိ က့ဲရဲ၏့။

တရား၌အြပစ် ှ ိသည်ဟစီရင်၏။ ထိသိ့ ပလ င်၊ သင်သည်တရားကိ ကျင့် ေသာသမဟတ်၊

တရားကိ စစ်ေကာစီရင်ေသာသြဖစ်၏။ ၁၂ ပညတ်တရားကိ ထားပိင်ေသာသ၊

စစ်ေကာစီရင်ပိင်ေသာသ တပါးတည်း ှ ိေတာ်မ၏။ ထိသသည် ကယ်တင်ြခင်းငှါ၎င်း၊

ဖျက်ဆီးြခင်းငှါ၎င်း၊ တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ သတပါးကိစစ်ေကာစီရင်ေသာသင်သည်ကား

အဘယ်သနည်း။ ၁၃ ယေန့ နက်ြဖန် ဤမည်ေသာ မိသိ့့ သွား ကကန်အ့ံ။ ထိ မိ ့၌

တ ှ စ်ပတ်လံးေန၍ ကန်သွယ်သြဖင့် အြမတ်ရေအာင် ပကကန်အ့ံဟ ဆိတတ်ေသာသတိ၊့

နားေထာင် ကေလာ့။ ၁၄ နက်ြဖန်ေန့၌အဘယ်သိ့ ြဖစ်မည်ကိသင်တိ့မသိက။

သင်တိ့ အသက်သည် အဘယ်သိ့ေသာအရာ ြဖစ်သနည်း။ ခဏထင် ှ ား ပီးမှ

ကွယ်ေပျာက်တတ်ေသာ အခိးအေငွ ့ြဖစ်၏။ ၁၅ ထဝရဘရားသည် အလိေတာ် ှ ိ၍၊

ငါတိ့သည်လည်းအသက် ှ င်လ င်၊ ဤသိ့ ပကကန်အ့ံ၊ ထိသိ့ ပက ကန်အ့ံဟ

သင်တိ့ဆိသင့် ရာြဖစ်၏။ ၁၆ ယခသင်တိ့သည် မိမိေထာင်လားြခင်း၌ ဝါ ကားကေသး၏။

ထိသိ့ေသာဝါ ကားြခင်း ှ ိသမသည် မေကာင်းမသင့် ြဖစ်၏။ ၁၇ ထိေကာင့် ၊

ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ သိလျက် မကျင့် ဘဲေနေသာ သသည်အြပစ် ှ ိ၏။

၅ အချင်းသေဌး၊ သကယ်တိ၊့ ယခလာက၊ သင်တိ့အေပ ၌ ေရာက်လတ့ံေသာ

ဆင်းရဲဒကေဝဒနာ ေကာင့် ငိေ ကးေအာ်ဟစ်က။ ၂ သင်တိ့ဥစာပစည်းသည်

ပပ်စပ်လျက် ှ ိ၏။ အဝတ်ကိလည်း ပိးကိက်စားေလ ပီ။ ၃ ေ ေငွလည်းအေချးတက်၍

ပျက်ကန် ပီ။ ထိအေချးသည် သင်တိ့တဘက်၌ သက်ေသြဖစ်၍၊ မီးက့ဲသိ့

သင်တိ့အသားကိစားလိမ့်မည်။ ေနာက်ဆံးေသာေနရ့က်ကာလအဘိ့ဘ ာကိ

ဆည်းဖး က ပီတကား၊ ၄ နားေထာင် က၊ သင်တိ့လယ်ကွက်၌ ရိတ်ေသာသတိ့ကိ

လှည့် စား၍၊ အခမေပးဘဲေနေသာေကာင့် ၊ ထိအခသည် ေကးေကာ်ေလ၏။

ရိတ်ေသာသတိ့၏ ေအာ်ဟစ်ြခင်းအသံသည်လည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခ

အ ှ င်ထာဝရဘရား၏ နားေတာ်ထဲသိ့ဝင်ေလ ပီ။ ၅ သင်တိ့သည်ေြမ ကီးေပ မှာ

ကာမဂဏ်ခံစား၍ အလွန်ေပျာ်ေမွ ့ က ပီ။ သတ်ရေသာေန့၌က့ဲသိ၊့ မိမိတိ့

ှ လံးကိ ေမွးြမူ က ပီ။ ၆ ေြဖာင့် မတ်ေသာသကိ အြပစ်စီရင်၍ ကွပ်မျက် က ပီ။

သသည်လည်း သင်တိ့ကိ မဆီးတား။ ၇ ထိေကာင့် ၊ ညီအစ်ကိတိ၊့

သခင်ဘရား ကလာေတာ်မသည်တိင်ေအာင် သည်းခံလျက် ေစာင့် ေနက ေလာ့။

အကယ်၍လယ်လပ်ေသာ သသည်အရင်မိဃ်း၊ ေနာက်မိဃ်းကိရသည်တိင်ေအာင်၊

အဘိးထိက်ေသာ ေြမအသီးကိ သည်းခံလျက် ေစာင့် ေန၍ ေြမာ်လင့်တတ်၏။ ၈

သင်တိ့သည်လည်း သည်းခံလျက်ေစာင့် ေနကေလာ့။ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ မဲြမံေစကေလာ့။
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သခင်ဘရား ကလာေတာ်မေသာအချိန်ေရာက်လနီး ပီ။ ၉ ညီအစ်ကိတိ၊့

စစ်ေကာစီရင်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ အချင်းချင်းြငင်းခံြပစ်တင်ြခင်းကိ

မ ပက ှ င့် ။ တရားစီရင် ပိင်ေသာသသည် တံခါးနားမှာ ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၀ ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့

ထာဝရဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပ၍ ေဟာေြပာေသာ ပေရာဖက်တိ့သည် ဆင်းရဲ

ဒကေတွ့ြခင်း၊ သည်းခံြခင်း၏ ပံသက်ေသကိ ြပက ပီဟမှတ်ကေလာ့။ ၁၁

သည်းခံ ိင်ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိေသာသဟ၍ ငါတိ့သည် ေခ က၏။ ေယာဘသည်

သည်းခံ ေကာင်းကိ သင်တိ့ ကားရက ပီ။ ထာဝရဘရားသည် မိမိအမကိ

လက်စသတ်ေတာ်မရာမှာ အလွန်သနား စံမက်ေတာ်မေကာင်းကိလည်း သိြမင်ရက ပီ။ ၁၂

ငါ့ညီအစ်ကိတိ၊့ ခပ်သိမ်းေသာအမအရာတိ့တွင် ကျိန်ဆိြခင်းကိသာ၍ ေ ှ ာင် ကေလာ့။

ေကာင်းကင်ဘံကိ တိင်တည်၍ မကျိန် က ှ င့် ။ ေြမ ကီးကိတိင်တည်၍ မကျိန် က ှ င့် ။

ထိမှတပါး၊ အဘယ်အကျိန်အားြဖင့် မ မကျိန် က ှ င့် ။ အြပစ်စီရင်ြခင်း ှ င့်

ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း၊ သင်တိ့စကားမှာ၊ ဟတ်သည်ကိ အဟတ်၊ မဟတ်သည်ကိ

မဟတ်ြဖစ်ေစကေလာ့။ ၁၃ သင်တိ့တွင် ဆင်းရဲခံရေသာသ ှ ိလ င် ဆေတာင်းေစ။

င်လန်းေသာသ ှ ိလ င် ဆာလံသီချင်း ကိဆိေစ။ ၁၄ နာေသာသ ှ ိလ င်၊ သင်းအပ်ကိေခ ၍

သတိ့ သည် သခင်ဘရား၏ နာမေတာ်ကိ အမီှ ပလျက်၊ လနာကိဆီ ှ င့်လး၍ သအ့ေပ မှာ

ဆေတာင်း ကေစ။ ၁၅ ထိသိ့ ပလ င်၊ ယံကည်ြခင်း၏ပဌနာသည် လနာကိ ကယ်ဆယ်၍၊

သခင်ဘရားသည် သကိ့ထ ေြမာက်ေစေတာ်မမည်။ သသည်အြပစ် ပမိေသာ်လည်း

ထိအြပစ်ကိ လတ်ေတာ်မမည်။ ၁၆အချင်းချင်းတေယာက် ှ င့်တေယာက်၊ ကိယ်အြပစ်ကိ

ေဘာ်ြပေတာင်းပန် ကေလာ့။ ချမ်းသာရမည် အေကာင်း၊ အချင်းချင်းတိ့အဘိ့

ဆေတာင်း ကေလာ့။ သေတာ်ေကာင်းဆေတာင်း၍ အ ှ ိန် ကီး ေသာပဌနာ

သည် အလွန်တန်ခိးပါ၏။ ၁၇ ဧလိယသည် ငါတိ့က့ဲသိ့ ေလာကဓံတရား၌

ကျင်လည်ေသာသြဖစ်ေသာ်လည်း၊ မိဃ်းမ ွာမည် အေကာင်း အထးသြဖင့်

ဆေတာင်းေသာအခါ၊ သံး ှ စ် ှ င့် ေြခာက်လပတ်လံးေြမေပ သိ့ မိဃ်းမ ွာဘဲေန၏။ ၁၈

တဖန်ဆေတာင်းေသာအခါ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် မိဃ်း ွာေစ၏။ ေြမ ကီးသည်လည်း

မိမိအသီး ကိသီးေလ၏။ ၁၉ ညီအစ်ကိတိ၊့ သင်တိ့တွင် တစံတေယာက်ေသာသသည်

သမာတရားလမ်းမှလဲွသွား၍ သတပါးသည် ထိသကိ ြပန်ေစလ င်မကား၊ ၂၀

အြပစ် ှ ိေသာသကိ မှားယွင်းေသာလမ်းမှ ြပန်ေစေသာသသည်၊ ဝိညာဥ်ကိ ေသြခင်းမှ

ကယ်တင်၍ များစွာေသာအြပစ်တိ့ကိ ဖံးအပ်တတ် သည်ဟ ထိသသည် သိမှတ်ေစ။
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၁ ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ် ငါေပတ သည်၊ နားေထာင်ြခင်းေကျးဇး၊ ေယ ခရစ်၏

အေသွးေတာ် ှ င့် ြဖန်းြခင်းေကျးဇးကိခံရမည်အေကာင်း၊ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်

သန့် ှ င်းြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်၏ အနာဂတံသဥာဏ်ေတာ်အတိင်း

ေ ွးေကာက်ေတာ်မေသာသတည်းဟေသာ၊ ၂ ပ ုြပည်၊ ဂလာတိြပည်၊ ကပေဒါကိြပည်၊

အာ ှ ိြပည်၊ ဗိသနိြပည်၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ကဲွြပားေသာ ဧည့်သည်အာဂ ုတိ့ကိ

ကားလိက်ပါ၏။ ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌များြပားပါေစေသာ။ ၃

အသက် ှ င်ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ေြမာ်လင့် ြခင်းအေကာင်း ှ ိေစြခင်းငှါ၊

ေဖာက်ြပန်ြခင်း၊ ညစ်စွန်းြခင်း၊ ိး ွမ်းြခင်း ှ င့်ကင်းစင်ေသာအေမွေတာ်ကိ ငါတိ့သည်

ခံရေစမည်အေကာင်း၊ ေယ ခရစ်ကိ ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊

ကီးစွာေသာက ဏာေတာ် ှ င့်အညီ ငါတိ့ကိ တဖန်ြဖစ်ဘွားေစေတာ် မေသာ၊

ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ ခမည်းေတာ် ဘရားသခင်သည် မဂလာ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ ၄

ထိအေမွေတာ်သည်ကား၊ ေနာက်ဆံးေသာကာလ၌ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ ြပင်ဆင်ေသာ

ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ေစမည်အေကာင်း၊ ၅ ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် ဘရားသခင်၏

တန်ခိးေတာ်သည် ေစာင့် ေ ှ ာက်ေတာ်မေသာ သင်တိ့အဘိ့ ေကာင်းကင်ဘံ၌

သိထားလျက် ှ ိေသာအေမွတည်း။ ၆ အရည်ကျို၍စံစမ်းြခင်းကိခံ ိင်ေသာ်လည်း၊

ပျက်စီးတတ်ေသာ ေ ကိစစ်ေကာစံစမ်းြခင်းထက်၊ သင်တိ့ယံ ကည်ြခင်းကိ

စစ်ေကာစံစမ်းြခင်းအရာသည်သာ၍ ြမတ်သည် ှ င့် ၊ ေယ ခရစ်ေပ ထွန်းေတာ်

မေသာအခါ အချီးအမွမ်း၊ ဂဏ်သေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ် အလိငှါြဖစ်မည်အေကာင်း၊

အထးထးအြပားြပားေသာ စံစမ်းေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံရေသာအေကာင်း ှ ိလ င်၊ ၇

သင်တိ့သည် ယခခဏခံရ၍ ဝမ်းနည်းေသာ်လည်း၊ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးေသာ

ေကျးဇးေတာ်ကိေထာက်၍ င်လန်းေသာစိတ် ှ ိ က၏။ ၈ ထိသခင်ကိသင်တိ့သည်

မြမင်ဘးေသာ်လည်းချစ် က၏။ ယခမှာလည်းမြမင်ဘဲလျက်၊ ယံကည်ေသာ အားြဖင့်

ဘန်းအသေရ ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ၊ ေြပာ၍မမီှ ိင်ေသာ င်လန်းြခင်းစိတ် ှ င့်

ဝမ်းေြမာက်ကသည်ြဖစ်၍၊ ၉ စိတ်ဝိညာဥ်ကိ ကယ်တင်ြခင်းတည်းဟေသာ

ယံကည်ြခင်း၏ အကျိုးကိခံရက၏။ ၁၀ ထိကယ်တင်ြခင်းအေကာင်းအရာကိ

ပေရာဖက်တိ့သည် ေစ့ေစ့စစ်ေကာေမးြမန်း ှ ာေဖွ၍၊ သင်တိ့ ခံရေသာ

ေကျးဇးေတာ်အေကာင်းကိ ေဟာေြပာက ပီ။ ၁၁ ခရစ်ေတာ်ခံေတာ်မရေသာ

ဆင်းရဲကိ၎င်း၊ ဆင်းရဲခံ ပီးမှ ဝင်စားေတာ်မရေသာ ဘန်းစည်းစိမ်ကိ၎င်း၊

သတိ့အထဲ၌ ှ ိေသာ ခရစ်ေတာ်၏ဝိညာဥ်သည် သက်ေသခံ ှ င့် ေသာအခါ၊

အဘယ်မည်ေသာသကိ၎င်း၊ အဘယ်သိ့ေသာအချိန်ကာလကိ၎င်း ဆိလိေတာ်မသည်ဟ

ေမးြမန်း ှ ာေဖွက၏။ ၁၂ ကိယ်ေဟာေြပာ ပစေသာ အရာများတိ့သည်၊ ကိယ်အဘိမ့ဟတ်၊

သင်တိ့အဘိ့ြဖစ်သည်ဟ ထိသတိ့ အားဖွင့် ြပေတာ်မ၏။ ေကာင်းကင်ဘံမှ

ေစလတ်ေတာ်မေသာသန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ပါလျက်၊ သင်တိ့အား ဧဝံေဂလိတရားကိ

ေဟာေြပာေသာသတိ့သည်၊ ထိအရာများကိ သင်တိ့အား ယခကားေြပာက ပီ။

ထိအရာတိ့ကိ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် ေစ့ေစ့ကည့် စဥ်းစားချင် ေသာေစတနာ

စိတ် ှ ိ က၏။ ၁၃ သိ့ြဖစ်၍၊ သင်တိ့စိတ် ှ လံးကိ ခါးပန်းစည်း၍ သမာသတိ ှ ိ ကေလာ့။

ေယ ခရစ်ေပ ထွန်းေတာ် မေသာအခါ၊ သင်တိ့ဆီသိ့ေရာက်လတ့ံေသာဆေကျးဇးကိ

အဆံးတိင်ေအာင် ေြမာ်လင့် ကေလာ့။ ၁၄ အထက်က သင်တိ့သည်

ေမှာင်မိက်ထဲမှာကျင့် ေသာ တပ်မက်ြခင်းတရားကိ ယခမလိက်မကျင့် ဘဲ၊

နားေထာင်တတ်ေသာ သငယ်က့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ၁၅ သင်တိ့ကိေခ ေတာ်မေသာ

သသည်သန့် ှ င်းေတာ်မသည်နည်းတ၊ ကျင့် ကံ ပမသမ တိ့၌ သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၆

အေကာင်းမကား၊ ငါသည်သန့် ှ င်းေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့သည်လည်း

သန့် ှ င်းြခင်း ှ ိ ကေလာ့ ဟ ကျမ်းစာလာသတည်း။ ၁၇ လမျက် ှ ာကိမင့ဲ၊

ခပ်သိမ်းေသာသတိ့၏ အကျင့်အတိင်း စီရင်ေတာ်မေသာခမည်းေတာ်ကိ သင်တိ့သည်

ဆေတာင်းကိးကွယ်လ င်၊ ဧည့်သည်ြဖစ်စဥ် ကာလပတ်လံး ေကာက် ွံ ေ့သာစိတ် ှ င့်

ကျင့် ေနက ေလာ့။ ၁၈ မိစဥ်ဘဆက်ကျင်လည်ေသာ အချည်း ှ ီးကျင့် ကံ ပမြခင်းမှ၊

ေ ေငွအစ ှ ိေသာ ေဖာက်ြပန် ပျက်စီး တတ်ေသာ ဥစာ ှ င့် သင်တိ့ကိ

ေ ွးေတာ်မသည်မဟတ်။ ၁၉အဘယ်အြပစ်မ မ ှ ိ၊ အညစ်အေကး ှ င့် ကင်းစင်ေသာ

သိးသငယ်က့ဲသိ့ေသာ ခရစ်ေတာ်၏ အေသွး ေတာ်ြမတ် ှ င့် ေ ွးေတာ်မသည်ကိ

သိမှတ်ကေလာ့။ ၂၀ ထိခရစ်ေတာ်ကား၊ ဤကမာမတည်မ ှ ိမီှ ခန့်ထားေတာ်မြခင်းကိ

ခံ ှ င့်သည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်အား ြဖင့် ဘရားသခင်ကိ ယံကည်ေသာ သင်တိ့အဘိ၊့

ဤေနာက်ဆံးေသာ ကာလ၌ ထင် ှ ားေတာ်မ ပီ။ ၂၁ သင်တိ့သည် ဘရားသခင်ကိ

ေထာက်လျက်ယံကည်ြခင်း၊ ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိေစြခင်းငှါ၊ ထိသခင်ကိ ဘရားသခင်သည်

ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစ၍ ဘန်းအသေရကိ ေပးသနားေတာ်မ ပီ။ ၂၂

သင်တိ့သည် ေဖာက်ြပန်ပျက်စီးတတ်ေသာ မျိုးေစ့အားြဖင့် ြဖစ်ဘွားသည်မဟတ်၊

၂၃ မေဖာက်ြပန်မပျက်စီးတတ်ေသာ မျိုးေစ့တည်းဟေသာ အသက် ှ င်၍

အစဥ်အ မဲတည်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်အားြဖင့်

ြဖစ်ဘွားေသာေကာင့် ၊ ညီအစ်ကိများကိချစ်ေယာင်မေဆာင်၊ အမှန်ချစ်ြခင်းအလိငှါ

စိတ်ထဲမှသမာတရားကိ နားေထာင်လျက်၊ ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ စင် ကယ်ေစ ပီးသည် ှ င့်

အညီ၊ စင် ကယ်ေသာ စိတ် ှ င့်အချင်းချင်း အား ကီးေသာချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိ ကေလာ့။

(aiōn g165) ၂၄ လမျိုး ှ ိသမသည်လည်း ြမက်ပွင့် က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ လမျိုး၏

ဘန်း ှ ိသမသည်လည်း ြမက်ပွင့် က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ြမက်ပင်သည် ိး ွမ်းေသွေ့ြခာက်တတ်၏။

အပွင့်လည်း ေကတတ်၏။ ၂၅ ထာဝရဘရား၏ တ်ကပတ်တရားမကား၊

ကာလအစဥ်အ မဲတည်၏။ ထိ တ်ကပတ်ေတာ်သည်၊သင် တိ့အား ေဟာေြပာေသာ

ဧဝံေဂလိတရားြဖစ်သတည်း။ (aiōn g165)

၂ ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် သခင်ဘရား၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ြမည်းစမ်း ကသည်ြဖစ်၍၊

၂ အမျိုးမျိုးေသာ မနာလိြခင်း၊ လှည့် ြဖားြခင်း၊ လ ို ့ဝှက်ြခင်း၊ ြငူစြခင်း၊

က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ ိသမ ကိ ပယ် ှ ား၍၊ ကယ်တင်ြခင်းအလိငှါ တ်ကပတ်တရား၏

ိစ့စ်အားြဖင့် ကီးပွားမည်အေကာင်း၊ ၃ ဘွားစေသာသငယ်က့ဲသိ၊့

ထိတရား ိကိ့ အလွန် လိချင်ေသာ စိတ် ှ ိ ကေလာ့။ ၄ လတိ့ပယ်ထား၍

ဘရားသခင်ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ အသက်ေကျာက်ြမက်တည်းဟေသာ

ထိသခင် ထံသိ့သင်တိ့သည်ေရာက်၍၊ ၅ အသက်ေကျာက်များက့ဲသိ့

အဆင့်ဆင့်အထပ်ထပ် တည်ေဆာက်လျက် ှ ိသြဖင့် ဓမတိက်ြဖစ် က၏။

ေယ ခရစ်အားြဖင့် ဘရားသခင် ှ စ်သက်ေတာ်မရာ ဓမယဇ်ကိပေဇာ်ရေသာ သန့် ှ င်းေသာ

ယဇ်ပေရာဟိတ် မျိုးလည်းြဖစ် က၏။ ၆ ထိသိ့ ှ င့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား၊

ေ ွးချယ်ေသာ တိက်ေထာင့်အြမစ်ေကျာက်ြမက်ကိ ဇိအန် ေတာင်ေပ မှာ

ငါချိတ်ထား၏။ ထိေကျာက်ကိ အမီှ ပေသာသသည် ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိ ိင်ရာဟ

လာသတည်း။ ၇ သိ့ြဖစ်၍ ယံကည်ြခင်း ှ ိေသာ သင်တိ့၌ကားဘန်းအသေရ ှ ိ၏။

နားမေထာင်ေသာသတိ့၌ကား၊ တိက်ကိတည်လပ်ေသာသများ ပယ်ထားေသာ

ေကျာက်သည် ေနာက်တဖန်တိက်ေထာင့်အထွဋ်ဖျားသိ့ ေရာက် ြပန်၏။ ၈ နားမေထာင်ဘဲ

တ်ကပတ်တရားေတာ်ကိ ထိမိ၍ လဲေသာသတိ့သည် ထိမိ၍ လဲစရာေကျာက်၊

မှားယွင်းစရာေကျာက်လည်းြဖစ်၏။ ထိအမ ှ င့် ေတွေ့စြခင်းငှါ ထိသတိ့ကိ

ခန့်ထားေတာ်မသတည်း။ ၉ သင်တိ့မကား၊ ေမှာင်မိက်ထဲမှ အ့ံဘွယ်ေသာ

အလင်းေတာ်သိ့ ေခ သွင်းေတာ်မေသာ သ၏ဂဏ် ေကျးဇးများကိ ေဘာ်ြပေစြခင်းငှါ၊

ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ အမျိုးြဖစ် က၏။ မင်းစည်းစိမ် ှ ိေသာ ယဇ်ပေရာဟိတ်မျိုး၊

သန့် ှ င်းေသာလမျိုး၊ ပိင်ထိက်ေတာ်မေသာ အေပါင်းအသင်းြဖစ် က၏။ ၁၀

အထက်ကအေပါင်းအသင်းမဟတ်၊ ယခတွင် ဘရားသခင်၏ အေပါင်းအသင်းြဖစ် က၏။

က ဏာ ေကျးဇးေတာ်ကိ အထက်ကမခံရေသာ်လည်းယခတွင် ခံရက၏။ ၁၁

ချစ်သတိ၊့ ဝိညာဥ် ှ င့် စစ် ပိင်တတ်ေသာ ကိယ်ကာယတပ်မက်ြခင်းတိ့ကိ

ေ ှ ာင်မည်အေကာင်း၊ ဧည့်သည်အာဂ ုက့ဲသိ့ေသာ သင်တိ့ကိ ငါေတာင်းပန်၏။ ၁၂

သာသနာပလတိ့သည် သင်တိ့ကိက့ဲရဲ ့ြပစ်တင် ကသည်အမမှာ၊ ဘရားသခင် ကည့်

စီရင်ေတာ်မေသာ ေနရ့က်၌၊ သင်တိ့၏ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ သတိ့သည် ေထာက် ၍

ဘရားသခင်ကိချီးမွမ်းမည်အေကာင်း၊ သတိ့ ေ ှ ့၌တင့်တယ်ေလျာက်ပတ်စွာ

ကျင့် ေနကေလာ့။ ၁၃ သခင်ဘရား၏မျက် ှ ာေတာ်ကိ ေထာက်လျက်၊
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အထွဋ်အြမတ်တည်းဟေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ်ေစ၊ လဆိး တိ့ကိ ဒဏ်စီရင်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊

လေကာင်းတိ့ကိ ချီးမွမ်းေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၁၄ ှ င်ဘရင်ခန့်ထားေသာ ဝန်မင်းြဖစ်ေစ၊

လတိ့တွင် စီရင်ခန့်ထားသမ ေသာမင်း၏အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၁၅

အေကာင်းမကား၊ သင်တိ့သည် ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာအားြဖင့် လမိက်တိ့၏

မိက်မဲေသာ စကားကိ ေချေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည် ထိသိ့ေသာ အလိေတာ် ှ ိ၏။ ၁၆

လလွတ်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ လွတ်ြခင်းအေကာင်းြဖင့် မေကာင်းေသာအမတိ့ကိ

ဖံးအပ်ေသာသက့ဲသိ့ မကျင့် ၊ ဘရားသခင်၏ ကန်က့ဲသိ့ကျင့် ေနကေလာ့။

၁၇ ခပ်သိမ်းေသာသတိ့ကိ ိေသကေလာ့။ ညီအစ်ကိများကိ ချစ် ကေလာ့။

ဘရားသခင်ကိ ေကာက် ွံ ့ ြခင်း၊ ှ င်ဘရင်ကိ ိေသြခင်း ှ ိ ကေလာ့။ ၁၈

အေစခံငယ်သားတိ၊့ အလွန်ေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့်တကွ ကိယ်သခင်တိ့၏ အပ်စိးြခင်းကိ

ဝန်ခံ ကေလာ့။ သခင်သည်စိတ်ေကာင်း၍ ြဖည်း ှ င်းေသာသေဘာ ှ ိသည်ြဖစ်ေစ၊

ကမ်းတမ်းေသာသေဘာ ှ ိသည်ြဖစ်ေစ ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၁၉ အေကာင်းမကား၊

ဘရားသခင်၏မျက် ှ ာေတာ်ကိေထာက်၍၊ မတရားေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ နာကျင်စွာခံရလ င်

ေကျးဇး ှ ိ၏။ ၂၀ ကိယ်အြပစ်ေကာင့် ဒဏ်ခံရေသာအခါ သည်းခံလ င်၊

အဘယ်ချီးမွမ်းစရာ ှ ိသနည်း။ ေကာင်းမွန်စွာ ပ ၍ဆင်းရဲခံရေသာအခါ သည်းခံလ င်၊

ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ေကျးဇး ှ ိ၏။ ၂၁ အေကာင်းမကား၊ ထိသိ့အလိငှါ

သင်တိ့ကိေခ ေတာ်မ ပီ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ့အတွက် ခံေတာ်မ သည်ြဖစ်၍၊

ေြခေတာ်ရာကိ ေ ှ ာက်လိက်ေစြခင်းငှါ ပံသက်ေသကိထားေတာ်မ ပီ။ ၂၂

ထိသခင်သည် ဒစ ိက်ကိမ ပ၊ တ်ေတာ်၌လည်း မသာကိ ှ ာမေတွ၊့ က့ဲရဲ ့ြခင်းကိ

ခံရေသာအခါ ြပန်၍မက့ဲရဲ။့ ၂၃ အေသခံရေသာအခါ ခိမ်းေချာက်ြခင်းကိမ ပ။

တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မေသာသ၌ ကိယ်ကိကိယ် အပ် ှ ံ ေတာ်မ၏။ ၂၄

ငါတိ့သည်အြပစ် ှ င့် ဆိင်ေသာအရာ၌ အေသြဖစ်၍၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းအရာ၌

အသက် ှ င်ေစမည် အေကာင်း၊ ငါတိ့အြပစ်များကိ ကိယ်ေတာ်တိင် သစ်တိင်မှာခံေတာ်မ ပီး

ဒဏ်ချေတာ်များအားြဖင့် သင်တိ့သည် အနာေပျာက်လျက် ှ ိ က၏။ ၂၅သင်တိ့သည်

အထက်ကလမ်းလဲ၍ ေပျာက်ေသာသိးက့ဲသိ့ြဖစ်က၏။ ယခမကား၊ သိးထိန်းတည်း ဟေသာ

သင်တိ့၏ဝိညာဥ်တိ့ကိ အပ်စိးကည့် ေတာ်မေသာအ ှ င်ထံသိ့ ြပန်ေရာက်က ပီ။

၃ အထက်ဆိခ့ဲ ပီးသည်နည်းတ မိန်းမတိ၊့ ကိယ်ခင်ပွန်း၏ အပ်စိးြခင်းကိ

ဝန်ခံ ကေလာ့။ ၂ သိ့ ပ၍၊ တ်ကပတ်ဘရားေတာ်ကိ နားမေထာင်ေသာ

ေယာက်ျားအချို ့ ှ ိလ င်၊ ထိသတိ့သည် တရားမနာေသာ်လည်း၊ သင်တိ့၏

ေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့် စင် ကယ်ေသာအကျင့် တိ့ကိ ေထာက် ၍၊ မိမိမယား၏

အကျင့်အားြဖင့် ေသွးေဆာင်လျက် အတပါမည် အေကာင်း ှ ိ၏။ ၃ သင်တိ့၌

တန်ဆာဆင်ြခင်းမကား၊ ဆံပင်ကျစ်ြခင်း၊ ေ ဆင်ြခင်း၊ အဝတ်ဝတ်ြခင်းတည်းဟေသာ

အြပင်တန်ဆာ ဆင်ြခင်းမြဖစ်ေစဘဲ၊ ၄ ဘရားသခင့် ေ ှ မှ့ာ အဘိးများစွာထိက်ေသာ

းည့ံ ငိမ်သက်ြခင်းသေဘာတည်းဟေသာ မေဖာက်ြပန် မပျက်စီးတတ်ေသာ

တန်ဆာဆင်ြခင်း ှ ိေသာ စိတ် ှ လံး၏ အတွင်းလြဖစ်ေစကေလာ့။ ၅ ဘရားသခင်ကိ

ကိးစား၍သန့် ှ င်းေသာ မိန်းမတိ့သည် ေ ှ းက ထိသိ့ကိယ်ကိတန်ဆာဆင်လျက်၊

စာရာသည် အာြဗဟံကိ သခင်ဟေခေဝ ၍ သ၏စကားကိ နားေထာင်သက့ဲသိ၊့

ကိယ်ခင်ပွန်း၏ အပ်စိးြခင်းကိ ဝန်ခံ က၏။ သင်တိ့သည် ေကာင်းမွန်စွာကျင့် ၍၊ ေကာက် ွံ ့

တန်လပ်ြခင်းအလင်းမ ှ ိဘဲေနလ င် စာရာ၏သမီးြဖစ်က၏။ ၆ ထိနည်းတ၊ ေယာက်ျားတိ၊့

ဆေတာင်းြခင်းအမ၌ အဆီးအတားမ ှ ိေစြခင်းငှါ အသက် ှ င်ြခင်း ေကျးဇး ေတာ်ကိ

ဆက်ဆံ၍အေမွခံရေသာ သချင်းက့ဲသိ၊့ သတိပညာ ှ င့် ေလျာ်စွာကိယ်ခင်ပွန်း ှ င့်အတေန၍၊

၇ အား နည်းေသာသကိ ပသင့်သည်အတိင်း သကိ့ ေစာင့် မ ပစကေလာ့။ ၈

အချုပ်အြခာစကားဟမကား၊ သင်တိ့အေပါင်းသည် စိတ်တညီတ ွတ်တည်း ှ ိ ကေလာ့။

စိတ်ကင်နာ ြခင်း၊ ညီအစ်ကိချင်းက့ဲသိ့ချစ်ြခင်း၊ သနားစံမက်ြခင်း၊ စိတ် ှ ိမ့်ချြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

၉ သင်တိ့သည် ေကာင်း ကီးမဂလာကိ အေမွခံေစြခင်းအလိငှါ ေခ ေတာ်မေသာသ

ြဖစ်သည်ဟ သိမှတ် ၍၊ အချင်းချင်းရန်တံ့မမ၊ ြပန်၍ မက့ဲရဲ၊့ ေမတာပိ့ြခင်းကိ ပကေလာ့။

၁၀ အသက်ကိေမွေ့လျာ်ေစ၍၊ ေကာင်းမွန်ေသာ ေနရ့က်တိ့ကိ ေတွ့ြမင်ြခင်းငှါ

အလိ ှ ိေသာသသည်၊ မိမိလ ာကိမေကာင်းေသာအရာ ှ င့် ကင်းလွတ်ေစ။

မိမိ တ်ခမ်းလည်းမသားစကားကိ မေြပာေစ ှ င့် ။ ၁၁ ဒစ ိက်ကိလဲေ ှ ာင်၍

သစ ိက်ကိ ပေစ။ သတပါး ှ င့် အသင့်အတင့် ေနြခင်းကိ ှ ာ၍ မီှေအာင် လိက်ေစ။ ၁၂

အေကာင်းမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ေြဖာင့် မတ်ေသာသတိ့ကိ ကည့် ေတာ်မ၏။ သတိ့

ဆေတာင်း ြခင်းကိလည်း နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ဒစ ိက် ပေသာ သတိ့ကိကား၊

ထာဝရဘရားသည် မျက် ှ ာလဲေတာ်မ၏။ ၁၃ သင်တိ့သည်ေကာင်းေသာတရားကိ

ကျင့် ေသာသြဖစ်လ င်၊ အဘယ်သ ှ ဥ်းဆဲမည်နည်း။ ၁၄ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားေကာင့်

ဆင်းရဲခံရလ င်မကား၊ မဂလာ ှ ိ က၏။ သတိ့၏ ခိမ်းေချာက်ြခင်းကိ မေကာက်က ှ င့် ၊

မထိတ်လန့် က ှ င့် ။ ၁၅ စိတ် ှ လံးထဲ၌ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ိေသြခင်း ှ ိ ကေလာ့။

သင်တိ့ေြမာ်လင့် ြခင်း၏အေကာင်းကိ ေမးြမန်းေသာသ ှ ိသမ တိ့အား၊ းည့ံေသာသေဘာ၊

ေကာက် ွံ ေ့သာသေဘာ ှ င့် ြပန်ေြပာ ြခင်းငှါ၊ ကာလအစဥ်မြပတ် အသင့် ှ ိေနကေလာ့။

၁၆ ခရစ်ေတာ်၌ သင်တိ့ကျင့် ေသာ အကျင့် ေကာင်းကိ တ်ချေသာ သတိ့သည်

က့ဲရဲ ့ြပစ်တင်ေသာအခါ၊ ကိယ်တိင် ှ က်ေကာက်ြခင်းမ ှ ိမည်အေကာင်း၊

သင်တိ့သည် ကိယ်ကိကိယ်သိေသာစိတ် ကည်လင်လျက် ေနကေလာ့။ ၁၇

ဘရားသခင့်အလိေတာ် ှ ိလ င်၊ သစ ိက်ကိ ပ၍ ဆင်းရဲခံြခင်းသည်၊ ဒစ ိက်ကိ ပ၍

ခံြခင်းထက် သာ၍ ေကာင်း၏။ ၁၈ ခရစ်ေတာ်သည် ကိယ်ခ ာအားြဖင့်

အေသသတ်ြခင်းကိခံ၍၊ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် အသက် ှ င်ြခင်း သိ့

ေရာက်ေတာ်မသည်ြဖစ်၍ ငါတိ့ကိ ဘရားသခင့် အထံေတာ်သိ့ ပိ့ေဆာင်ြခင်းငှါ၊

ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မ ေသာသသည်၊ မေြဖာင့် မတ်ေသာ သတိ့အတွက်၊ ဒစ ိက်

အြပစ်များေကာင့် တခါခံေတာ်မ၏။ ၁၉ ထိဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့်လည်း ကသွားေတာ်မ၍၊

ယခေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထားေသာ ဝိညာဥ် တိ့အား တရားေဟာေတာ်မ၏။ ၂၀

ထိဝိညာဥ်တိ့မကား ေ ှ းကာလ၊ ေနာဧလက်ထက်၌၊ နည်းေသာသတည်းဟေသာ

လ ှ စ်ေယာက်တိ့ကိ ေရအားြဖင့် ကယ်ဆယ်ေသာသေဘာကိ တည်လပ်စဥ်တွင်၊

ဘရားသခင်၏ ခ ီေတာ်သည်ဆိင်းလင့် ေတာ်မ ေသာ်လည်း၊ နားမေထာင်ေသာဝိညာဥ်

ြဖစ်သတည်း။ ၂၁ ထိသိ့ေသာ ဥပမာအတိင်း၊ ယခတွင်ဗတိဇံသည်

ေယ ခရစ်ထေြမာက်ေတာ်မေသာအားြဖင့် ၊ ငါတိ့ကိ ကယ်တင်တတ်၏။

ဗတိဇံဟဆိေသာ်၊ ကိယ်ကာယ၏ အညစ်အေကးေဆးေကာြခင်းကိ မဆိလိ။ ကိယ်ကိ

ကိယ်သိေသာစိတ် ကည်လင်၍၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌ ဝန်ခံြခင်းကိ ဆိလိသတည်း။ ၂၂

ထိသခင်သည် ေကာင်းကင်ဘံသိ့ ကေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ေကာင်းကင်တမန်အစ ှ ိေသာ

အာဏာစက် တန်ခိးများတိ့ကိ အပ်စိးလျက်၊ ဘရားသခင်၏ လက်ျာေတာ်ဘက်၌

ှ ိေတာ်မ၏။

၄ ထိသိ့ခရစ်ေတာ်သည် ကိယ်ခ ာေတာ်၌ ငါတိ့အတွက်ခံေတာ်မသည်မှန်ေသာေကာင့် ၊

သင်တိ့လည်း ထိသိ့ေသာသေဘာကိ လက်နက် ပ၍သံးစဲွ ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

ကိယ်ခ ာ၌ခံေသာသသည် ဒစ ိက် တိ့ ှ င့် လွတ် ငိမ်းသည်ြဖစ်၍၊ ၂ ေနာက်တဖန်သတိ့၏

တပ်မက်ြခင်းတရားကိ မကျင့် ၊ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်အတိင်း ကျင့်လျက်၊

ကိယ်ခ ာအသက်အပိင်းအြခားကျန်ရစ်ေသာကာလကိ လွန်ေစတတ်၏။ ၃

သာသနာပလတိ့၏အလိသိ့လိက်၍၊ ကိေလသာညစ် းြခင်း၊ ကာမတပ်မက်ြခင်း၊

စပျစ်ရည် ှ င့် ယစ်မးြခင်း၊ ပဲွလပ်ြခင်း၊ ေသာက်ကူးြခင်း၊ အဓမ ပ်တကိ

ကိးကွယ်ြခင်း၌ကျင်လည်၍၊ ငါတိ့လွန်ေစ ပီးေသာ အသက်ကာလသည်

ငါတိ့အားေလာက်ေပ၏။ ၄ယခမှာသင်တိ့သည် သတိ့ ှ င့်အတ မဆက်ဆံ၊ ကာမဂဏ်၌

လွန်ကျူးညစ် းစွာမ ပသည်အရာကိ သတိ့သည်အ့ံသ၍ က့ဲရဲတ့တ်က၏။ ၅ သိ့ြဖစ်၍၊

အသက် ှ င်ေသာ သတိ့ကိ၎င်း၊ ေသေသာသတိ့ကိ၎င်း တရားစီရင်ြခင်းငှါ

အသင့် ှ ိေတာ် မေသာသေ ှ ့၌၊ ထိသတိ့သည် စစ်ေကာြခင်းကိ ခံရကလတ့ံ။ ၆

ထိအေကာင်းေကာင့် လတိ့ေ ှ ့၌ ကိယ်ခ ာအားြဖင့် အြပစ်စီရင်ြခင်းကိခံရေသာ်လည်း၊

ဘရား သခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ စိတ်ဝိညာဥ်အားြဖင့် အသက် ှ င်မည်အေကာင်း၊

ေသေသာသတိ့သည် ဧဝံေဂလိတရားကိ ကားရက၏။ ၇ ခပ်သိမ်းေသာအမအရာတိ့သည်

အဆံးသိ့ေရာက်လသည် ြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ သမာသတိ ှ ိ ကေလာ့။

ဆေတာင်းြခင်းအလိငှါ ေစာင့် ေနကေလာ့။ ၈ အြခားေသာအမအရာထက်မက၊

အချင်းချင်းအား ကီးေသာ ချစ်ြခင်းေမတာသည် များစွာေသာ အြပစ်တိ့ကိ

ဖံးအပ်တတ်၏။ ၉ ြမည်တမ်းြခင်းမ ှ ိဘဲ အချင်းချင်း ဧည့်သည်ဝတ်ကိ ပကေလာ့။ ၁၀
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သင်တိ့သည် ဆေကျးဇးေတာ်ကိ အသီးသီးခံရကသည် ှ င့်အညီ၊ ဘရားသခင်၏

အထးထး အြပားြပားေသာ ေကျးဇးေတာ်ဘ ာစိးေကာင်းက့ဲသိ၊့

အချင်းချင်းေဝငှေပးကမ်းကေလာ့။ ၁၁ဘရားသခင်သည် အရာရာ၌ ေယ ခရစ်အားြဖင့်

ဘန်းေတာ်ထင် ှ ားေစမည်အေကာင်း၊ ေဟာေြပာေသာသသည်ဘရားသခင်၏

ဗျာဒိတ်ေတာ် ှ င့်အညီ ေဟာေြပာေစ။ အြခားေသာအမကိ ေဆာင် ွက်ေသာသသည်၊

ဘရားသခင်ေပးသနားေတာ်မေသာ အစွမ်းသတိအတိင်း ေဆာင် ွက်ေစ။ ထိဘရားသခင်

သည် ကမာအဆက်ဆက်ဘန်းအသေရ အစွမ်းသတိ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။

အာမင်။ (aiōn g165) ၁၂ ချစ်သတိ၊့ သင်တိ့ကိ စံစမ်းစရာဘိ့ ယခခံရေသာ

မီးစစ်ြခင်းအရာကိကား၊ သင်တိ့၌ အ့ံ သဘွယ် ေသာအရာြဖစ်သည်ဟ ထင်မှတ်၍၊

အ့ံ သြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ ၁၃သင်တိ့သည် ခရစ်ေတာ်၏ဆင်းရဲကိ ဆက်ဆံကသည်ြဖစ်၍၊

ဘန်းေတာ်ေပ ထွန်းေသာအခါ အလွန်ဝမ်းေြမာက် င်လန်းမည်အေကာင်း၊ ယခပင်

ဝမ်းေြမာက်ကေလာ့။ ၁၄ ခရစ်ေတာ်၏ နာမေကာင့် က့ဲရဲ ့ြခင်းကိခံရလ င် မဂလာ ှ ိ က၏။

အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏ ဘန်း ကီးေသာဝိညာဥ်ေတာ်သည် သင်တိ့အေပ မှာ

ကျိန်းဝပ်ေတာ်မ၏။ သတိ့၌ကား က့ဲရဲ ့ြခင်း၊ သင်တိ့၌ကား ချီးမွမ်းြခင်း ှ ိေတာ်မ၏။ ၁၅

လအသက်ကိသတ်ေသာအြပစ်၊ သ့ဥစာကိ ခိးေသာအြပစ်၊ ဒစ ိက်ကိ ပေသာအြပစ်၊

သတပါးအမ၌ ေရာေ ှ ာေသာအြပစ် ှ ိ၍၊ သင်တိ့တွင် အဘယ်သမ မခံေစ ှ င့် ။ ၁၆

ခရစ်ယာန်ြဖစ်ေသာေကာင့် ခံရလ င်မကား၊ ှ က်ေကာက်ြခင်း မ ှ ိေစ ှ င့် ။

ထိအမေကာင့် ခံရလ င် ဘရားသခင်၏ ဂဏ်ေတာ်ကိချီးမွမ်းေစ။ ၁၇

ဘရားသခင်၏အိမ်ေတာ်သားတိ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွာစစ်ေကာစီရင်ရေသာအချိန် ှ ိ ပီ။ ငါတိ့ကိ

ေ ှ ့ဦးစွာ စစ်ေကာအချိန် ှ ိ ပီ။ ငါတိ့ကိ ေ ှ ့ဦးစွာ စစ်ေကာစီရင်လ င်၊ ဘရားသခင်၏

ဧဝံဂလိတရားစကားကိ နားမ ေထာင်ေသာသတိ့၏ အမသည် အဘယ်သိ့ ပီးလိမ့်မည်နည်း။

၁၈ ေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် ကယ်တင်ြခင်းသိ့ ေရာက် ိင်ခဲသည်မှန်လ င်၊ ဘရားသခင်ကိ

မကိးကွယ် ေသာသ၊ အြပစ်ထင် ှ ားေသာသသည် အဘယ်မှာေပ လိမ့်မည်နည်း။ ၁၉

ထိ့ေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏အလိေတာ်အတိင်း ဆင်းရဲခံရေသာသတိ့သည်၊ ဘရားသခင်ကိ

သစာ ှ ိေသာ အသက်သခင်က့ဲသိ့မှတ်လျက်၊ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိကျင့် ေန၍၊

ကိယ်ေတာ်၌မိမိတိ့ အသက်ဝိညာဥ်ကိအပ် ှ ံ ကေစ။

၅ သင်းအပ်အရာ၌၎င်း၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဆင်းရဲဒကေဝဒနာကိ

သိြမင်ေသာသက်ေသအရာ၌၎င်း ခန့်ထား ေသာသ၊ထင် ှ ားေစေတာ်မလတ့ံေသာ

ဘန်းအသေရေတာ်ကိ ဆက်ဆံေသာသြဖစ်ေသာ ငါေပတ သည်၊ သင်တိ့တွင် ှ ိေသာ

သင်းအပ်ချင်းတိ့ကိ ေတာင်းပန်ပါ၏။ ၂ သိတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေသာဘရားသခင်၏ သိးေတာ်စကိ

ထိန်းြခင်းအမမှာ၊ အ ိင်ထိန်းရေသာေကာင့် မဟတ်၊ မစင် ကယ်ေသာစီးပွားကိ

တပ်မက်ေသာေကာင့် မဟတ်ဘဲ၊ အလိလိေစတနာစိတ် ှ ိ၍ ကည့် အပ်ထိန်း ကေလာ့။ ၃

အသီးအသီးအပ်ေသာအသင်းေတာ်တိ့ကိအာဏာထား၍အစိးတရ ပသည်မဟတ်ဘဲ၊

သိးေတာ်စ ေ ှ မှ့ာပံသက်ေသကိြပေသာသြဖစ်ကေလာ့။ ၄ သိ့ြဖစ်လ င်၊ သိးထိန်းအ ကီး

ေပ ထွန်းေတာ်မေသာအခါ၊ သင်တိ့သည် မ ိးမ ွမ်းတတ်ေသာ ဘန်း ကီးေသာ

ပန်းဦးရစ်သရဖကိ ခံရကလိမ့်မည်။ ၅ ထိနည်းတ၊ အသက်ပျိုေသာသတိ၊့

အသက် ကီးေသာ သတိ့၏ စကားကိနားေထာင် ကေလာ့။ ထိမ မက၊

အချင်းချင်းတေယာက်ေအာက်တေယာက် ှ ိမ့်ချလျက်ေန၍၊ ှ ိမ့်ချြခင်းတန်ဆာကိ

ဆင် ကေလာ့။ အေကာင်းမကား၊ ေထာင်လားေစာ်ကားေသာ သတိ့ကိ ဘရားသခင်

ဆီးတားေတာ်မ၏။ စိတ် ှ ိမ့်ချေသာ သတိ့အား ေကျးဇး ပေတာ်မ၏။ ၆ ထိေကာင့်

ကာလအချိန်တန်လ င်၊ ဘရားသခင်သည် သင်တိ့ကိချီးေြမာက်ေတာ်မမည်အေကာင်း၊

တန်ခိး ကီေသာ လက်ေတာ်ေအာက်၌ ကိယ်ကိကိယ် ှ ိမ့်ချ ကေလာ့။ ၇

သင်တိ့ကိသတိ ှ င့် ကည့် ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့၌ စိးရိမ်ြခင်းအမ ှ ိသမ တိ့ကိ

ကိယ်ေတာ်၌ အပ် ှ ံ ကေလာ့။ ၈ သမာသတိ ှ ိလျက် မအိပ်ဘဲေစာင့် ေနကေလာ့။

သင်တိ့၏ ရန်သတည်းဟေသာ မာရ်နတ်သည်၊ ေဟာက်ေသာြခေသ့က့ဲသိ့

အဘယ်သကိ မျိုရမည်နည်းဟ၍ လှည့်လည် ှ ာေဖွလျက် ှ ိ၏။ ၉ သိ့ြဖစ်၍၊

လြပည်အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိေသာ သင်တိ့ ညီအစ်ကိများတိ့သည် ထိသိ့ေသာဆင်းရဲကိ

ခံရကသည်ဟသိမှတ်လျက်၊ ယံကည်ြခင်း၌တည်၍မာရ်နတ်ကိ ဆီးတားကေလာ့။ ၁၀

ခရစ်ေတာ်ေယ အားြဖင့် ငါတိ့ကိ ထာဝရဘန်းအသေရေတာ်သိ့ေခ ေတာ်မေသာ၊

ခပ်သိမ်းေသာ ေကျးဇးကိ ပေတာ်မေသာ ဘရားသခင်သည် ခဏဆင်းရဲခံ ပီးေသာ

သင်တိ့ကိစံလင်တည်ကည်ခိင်ခ့ံ မဲြမံ ေစ ေတာ်မလိမ့်မည်။ (aiōnios

g166) ၁၁ ထိဘရားသခင်သည် ကမာအဆက်ဆက် ဘန်းအသေရ

အစွမ်းသတိ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165) ၁၂ ငါသည်သင်တိ့ကိ

တိက်တွန်းေသွးေဆာင်လျက်၊ သင်တိ့မီှဝဲ ဆည်းကပ်ေသာဤအရာများသည်

ဘရား သခင်၏ေကျးဇးေတာ်အမှန် ြဖစ်သည်ဟ သက်ေသခံလျက်၊ ဤစာကိ

အကျဥ်းအားြဖင့် ေရး ပီးမှ၊ ငါစိတ်ထင် သည်အတိင်း သင်တိ့အမ၌ သစာ ှ ိေသာညီအစ်ကိ

သိလွာ လက်ြဖင့်ယခေပးလိက်၏။ ၁၃ ငါ့သားမာကမှစ၍ ဗာဗလန် မိ ့၌ ှ ိေသာ

သင်တိ့ ှ င့်အတ ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာ အသင်းေတာ်သည် သင်တိ့ကိ တ်ဆက်က၏။ ၁၄

အချင်းချင်းတေယာက်ကိတေယာက်ေမတာနမ်းြခင်း ှ င့် တ်ဆက်ကေလာ့။

ခရစ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာ သင်တိ့အေပါင်း၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိေစသတည်း။ အာမင်။
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၁ ေယ ခရစ်၏ကန်တမန်ေတာ် ငါ ှ ိမန်ေပတ သည် ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊

ငါတိ့ဘရား သခင်ေယ ခရစ်၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ငါတိ့

ယံ ကည်သည်နည်းတ၊ ြမတ်စွာေသာယံကည်ြခင်းကိ ရေသာသတိ့အား ကားလိက်ပါ၏။

၂ ဘရားသခင်ကိ၎င်း၊ ငါတိ့သခင်ေယ ကိ၎င်း၊ သိေသာဥာဏ်အားြဖင့် ၊

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ်သက်ြခင်း သည် သင်တိ့၌များြပားပါေစေသာ။ ၃

ထိသိ့ ှ င့်အညီ ငါတိ့ကိဘန်းတန်ခိးေတာ် ှ င့် ေခ ေတာ်မေသာ

ဘရားကိ သိေသာဥာဏ်အားြဖင့် ၊ ငါတိ့အားအသက် ှ င်ြခင်း၊ ဘရားဝတ်၌

ေမွေ့လျာ်ြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာအရာ ှ ိသမ တိ့ကိ ဘရားတန်ခိး ေတာ်သည်

ေပးသနားေတာ်မ ပီ။ ၄ ထိသိ့ေသာအားြဖင့်လည်း အလွန် ကီးြမတ်၍အဘိးထိက်ေသာ

ဂတိများကိ ငါတိ့၌အပ်ေပးေတာ်မ ပီ။ အေကာင်းမကား၊ ထိဂတိေတာ်များကိ အမီှ ပ၍

သင်တိ့သည် ေလာကီတပ်မက်ြခင်းအညစ်အေကး ှ င့် ကင်းလွတ်သြဖင့် ၊

ဘရားပကတိကိ ဆက်ဆံရေသာသ ြဖစ် ကမည်အေကာင်းတည်း။ ၅ ထိသိ့အလိငှါ၊

သင်တိ့သည် ယံကည်ြခင်း၌ သီလကိ၎င်း၊ သီလ၌ ပညာကိ၎င်း၊ ၆ ပညာ၌

ကာမဂဏ်ချုပ်တည်းြခင်းကိ၎င်း၊ သည်းခံြခင်း၌ဘရားဝတ်ကိ ပ၍ ေမွေ့လျာ်ြခင်းကိ၎င်း၊

၇ ထိေမွေ့လျာ်ြခင်း၌ ညီအစ်ကိစံမက်ြခင်းကိ၎င်း၊ ညီအစ်ကိစံမက်ြခင်း၌

ချစ်ြခင်းေမတာကိ၎င်း၊ အလွန် ကိးစားအားထတ်၍ ထပ်ဆင့် ကေလာ့။ ၈

အေကာင်းမကား၊ ထိပါရမီတိ့သည် သင်တိ့၌ ှ ိ၍ ကယ်ဝလ င်၊ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်ကိ

သိက မ်းြခင်း ၌ မပျင်းရိေစြခင်းငှါ၎င်း၊ အကျိုးမ့ဲ မြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ပြပင်တတ်က၏။ ၉

ထိပါရမီ ှ င့် ကင်းေသာသမကား၊ မျက်စိကန်း ၏။ ကိယ်မျက်စီ ကိကိယ်ပိတ်၏။

မိမိအြပစ်ေဟာင်း ေဆးေကာေကာင်းကိ ေမ့ေလျာ့၏။ ၁၀ ထိေကာင့် ၊ ညီအစ်ကိတိ၊့

သင်တိ့ခံရေသာ ေခေတာ်မြခင်း ှ င့် ေ ွးချယ်ေတာ်မြခင်းကိ တည် မဲ ေစြခင်းငှါ သာ၍

ကိးစားအားထတ်ကေလာ့။ သိ့ ပလ င်၊ ေ ွလ့ျာ့ြခင်း ှ င့်အစဥ်ကင်းလွတ်သည်ြဖစ်၍၊ ၁၁

ငါတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သခင် ေယ ခရစ်၏ ထာဝရ ိင်ငံေတာ်ထဲသိ့

ဝင်စားြခင်း အခွင့် ကိ သင်တိ့အားကယ်ဝစွာ ေပးသနားေတာ်မလတ့ံ။ (aiōnios g166) ၁၂

ထိေကာင့် ၊ ယခေဟာေြပာေသာသမာတရားကိ သင်တိ့သည် နားလည်၍

တည်ကည်ြခင်း ှ ိေသာ်လည်း၊ ဤသိ့ေသာ စကားများ ှ င့် သင်တိ့အား အစဥ်မြပတ်

သတိေပးမည် အမကိ ငါမေမ့မေလျာ့။ ၁၃ ငါတိသ့ခင်ေယ ခရစ်သည် ဗျာဒိတ်ေပးေတာ်မ

သည်အတိင်း၊ ၁၄ ငါတည်းခိရာတဲကိ မကာမြမင့် မီှ ငါပစ်သွား ရမည်အရာကိ ငါသိမှတ်၍၊

ဤတဲ၌ ှ ိေနစဥ်ကာလ ပတ်လံး၊ သင်တိ့ကိ သတိေပး၍ ိးေဆာ်အပ်သည်ဟ

ငါသေဘာ ှ ိ၏။ ၁၅ ထိမှတပါး၊ ငါစေတ့သည်ေနာက်၊ သင်တိ့သည် ဤအရာများကိ

အစဥ်မှတ်မိေစြခင်းငှါ ငါ ကိးစား အားထတ်မည်။ ၁၆ ငါတိ့သြခင်ေယ ခရစ်၏

တန်ခိးေတာ်ကိ၎င်း၊ ကလာေတာ်မြခင်းကိ၎င်း၊ သင်တိ့အား ကားေြပာေသာ အခါ၊

ငါတိ့သည် ပရိယာယ် ှ င့် ြပင်ဆင်ေသာ ဒ ာရီ စကားကိမလိက်၊ ဘန်းအာ ေဘာ်ေတာ်ကိ

ကိယ်တိင်ြမင် ေသာ သြဖစ် က၏။ ၁၇ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဤသသည်

ငါ ှ စ်သက်ြမတ် ိးရာ၊ ငါ၏ ချစ်သား ေပတည်းဟေသာ အသံေတာ်သည်၊

ထးြမတ်ေသာအေရာင်အဝါေတာ်ထဲက၊ ထိသခင်သိ့ေရာက်ေသာအခါ၊

ခမည်းေတာ်ဘရားသခင့် အထံေတာ်မှ ဂဏ်သေရဘန်းအာ ေဘာ်ကိခံရေတာ်မ၏။ ၁၈

ေကာင်းကင်က ေရာက်လာေသာ ထိအသံေတာ် ကိ ငါတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာေတာင်ေပ မှာ

သခင်ဘရား ှ င့်အတ ှ ိေသာအခါ ကားရက၏။ ၁၉ ထိမှတပါး၊ သာ၍ မဲြမံေသာ

နာဂတိ စကား ေတာ်သည် ငါတိ့၌ ှ ိေသး၏။ စိတ် ှ လံးထဲ၌ ဘာ ဏ် တက်၍

ကယ်နီေပ ထွက်သည် ကာလတိင်ေအာင်၊ ထိ အနာဂတိစကားေတာ်ကိ ေမှာင်မိက်အရပ်၌

ထွန်းလင်း ေသာဆီမီးက့ဲသိ့မှတ်၍၊ သင်တိ့သည် အမီှ ပသင့် က၏။ ၂၀ကျမ်းစာ၌ပါေသာ

အာနဂတိ စကားမည်သည် ကား၊ ကိယ်အလိအေလျာက်အနက်မေပဟ ေ ှ ့ဦးစွာ

သိမှတ် ကေလာ့။ ၂၁ အေကာင်းမကား၊ အနာဂတိစကားသည် လ အလိအားြဖင့်

ြဖစ်ဘးသည်မဟတ်၊ ဘရားသင်၏ သန့် ှ င်းေသာသတိ့သည် သန့် ှ င်း ေသာ

ဝိညာဥ်ေတာ်၏ တိက်တွန်းေတာ်မြခင်းကိ ခံရ၍ ေဟာေြပာက၏။

၂ သိေ့သာ်လည်း၊ ယဒလတိ့တွင် မိစာပေရာဖက် ှ ိ က၏။ ထိနည်းတ ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ

မိစာဒိ ိ အယများကိ ပရိယာယ်အားြဖင့် သွင်း၍၊ မိမိတိ့ကိ ဝယ်ေတာ်မေသာ

အ ှ င်ကိြငင်းပယ်လျက်၊ မိမိအေပ သိ့ လျင်စွာေသာဖျက်ဆီးြခင်းကိ ေရာက်ေစေသာ

မိစာဆရာတိ့သည် သင်တိ့တွင် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ ၂သတိ့ညစ် းေသာ အကျင့် ဓေလ့တိ့ကိ

အများေသာသတိ့သည် လိက်ေသာအားြဖင့် သမာတရားလမ်း အသရသည်

ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ၃ သတိ့သည် ေလာဘလွန်ကျူးလျက် ေချာ့ေမာ့ ေသာ စကား ှ င့်

သင်တိ့ကိကန်သွယ်ကလိမ့်မည်။ သတိ့အြပစ်စီရင်ြခင်းသည် ေ ှ းကာလ မှစ၍ မဖင့် မ ွဲ၊

သတိ့ဖျက်ဆီးြခင်းသည်လည်း အိပ်၍မေပျာ်။ ၄ အေကာင်းမကား၊ ြပစ်မှားေသာ

ေကာင်းကင် တမန်တိ့ကိ ဘရားသခင်သည် ှ ေြမာေတာ်မမ၊ ငရဲထဲသိ့ ချလိက် ပီးမှ

စစ်ေကာစီရင်ြခင်း အလိငှ့ါ ချုပ်ထား၍၊ ေမှာင်မိက်သံ ကိး ှ င့် ချည်ေ ှ ာင်ေတာ်မ၏။

(Tartaroō g5020) ၅ ေ ှ းေလာကဓာတ်ကိလည်း ှ ေြမာေတာ်မမ။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း

တရားကိေဟာေသာေနာဧ ှ င့် လခနစ် ေယာက်တိ့ကိ ေစာင့် မေတာ်မ၍၊ ဘရားကိ

မကိးကွယ် ေသာ ေလာကီသားအေပါင်းတိ့ကိ ေရလမ်းမိး ေစေတာ်မ ၏။ ၆ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့်

ေဂါေမာရ မိတိ့့ကိ မီး ိ ့၍ ဖျက်ဆီးရာ၊ ဒဏ်စီ ရင်ေတာ်မသြဖင့် ေနာင်၌ မတရား ေသာ

အကျင့် ကိ ကျင့် အ့ံေသာသတိ့ အားပံသက်ေသကိ ထားေတာ်မ၏။ ၇ ထိအခါမတရားေသာ

သတိ့၏ညစ် းေသာ အကျင့်အားြဖင့် ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်းကိ ခံရေသာသ၊ ေြဖာင့် မတ်ေသာ

ေလာတကိ ကယ် တ် ေတာ်မ၏။ ၈ ထိေြဖာင့် မတ်ေသာသသည် မတရားေသာ

သတိ့တွင် ေနစဥ်အခါ၊ သတိ့၏ မတရားေသာအမများကိ ေနတိ့င်းမြပတ်မျက်စီြမင်လျက်၊

နား ကားလျက် ှ ိသြဖင့် ၊ မိမိေြဖာင့် မတ်ေသာ စိတ် ှ လံးကိ ြပင်းစွာ ှ ဥ်း ဆဲရ၏။ ၉

ဘရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်ေသာ သတိ့ကိ စံစမ်း ေ ှ ာင့် ှ က်ြခင်း အထဲက ကယ် တ်ြခင်းငှါ၎င်း၊

၁၀ မတရားေသာသတိ့ကိ ဒဏ်ခံေစမည် အ ေကာင်း၊ ညစ် းေသာ တပ်မက်ြခင်း

ကိေလသာ ှ င့် တကွ၊ ကာမဂဏ် အလိသိ့လိက်၍၊ အာဏာစက်ကိ မထီမ့ဲြမင် ပေသာ

သတိ့ကိ အထး သြဖင့် ဒဏ်ခံေစမည် အေကာင်း၊ တရားဆံးြဖတ်ေသာေနအ့ဘိ့ ချုပ်ထား

ြခင်းငှါ၎င်း၊ ထာဝရ ဘရားသည် တတ် ိင်ေတာ်မ၏။ ထိသတိ့သည် ရဲရင့် ေသာသ၊

ကိယ် အလိသိ့ လိက်တတ် ေသာ သြဖစ်၍၊ ဘန်းတန်ခိး ကီးေသာသတိ့ကိ က့ဲရဲဝ့ံ့ က

၏။ ၁၁ ေကာင်းကင်တမန်တိ့မကား၊ သတိ့ထက် ခွန် အားတန်ခိး ကီးေသာ်လည်း၊

ထာဝရဘရားေ ှ ေ့တာ်၌ သတိ့အားက့ဲရဲစွ့ာေသာ ြပစ်တင်ြခင်းကိမ ပက။ ၁၂

သတိ့မကား၊ ဘမ်း၍ဖျက်ဆီးဘိ့ရာ ဖန်ဆင်း ေသာ တိရစာန် သက်သက်က့ဲသိ၊့

မိမိတိ့နားလည်ေသာ အရာကိ က့ဲရဲလ့ျက်၊ မိမိတိ့ပပ်ပျက်ေသာအားြဖင့် အကန် အစင်

ပျပ်စီးြခင်းသိ့ေရာက်၍၊ မတရားေသာ အမ၏ အြပစ်ကိခံရကလိမ့်မည်။ ၁၃ ေနအ့ချိန်၌ပင်

လွန်ကျူးစွာ ကာမဂဏ် ခံစား ြခင်း အမသည် ေပျာ်ေမွရ့ာြဖစ်သည်ဟ သတိ့သေဘာ

ှ ိ၏။ သင်တိ့ ှ င့်အတစားေသာက် ပဲွလပ်ေသာအခါ မိမိတိ့မှားယွင်းေသာသေဘာ ှ င့်

လွန်ကျူးစွာ ကာမဂဏ် ခံစား၍၊ သင်တိ့၌ အညစ်အေကး အစွန်းအကွက် ြဖစ် က၏။

၁၄ သတိ့သည်သမ့ယားကိြပစ်မှားေသာ ကိေလ သာ ှ င့် ြပည့် စံေသာ မျက်စိ ှ ိ၍၊

ဒစ ိက်ကိ မ ပဘဲ မေန ိင် က။ စိတ် ှ လံးမတည်ကည်ေသာ သတိ့ကိ အြပစ် သိ့

ေသွးေဆာင်တတ်က၏။ ေလာဘလွန်ကျူးြခင်း၌ ကျင်လည်၍၊ ကျိန်ေတာ်မြခင်း၏

သားြဖစ် က၏။ ၁၅ ေြဖာင့် မတ်ေသာလမ်းထဲကထွက်၍ လဲသွား သြဖင့် ၊ ေဗာေသာ်၏

သားဗာလမ်၏လမ်းကိလိက်က၏။ ၁၆ ထိဗာလမ်သည် မတရားေသာ အမ၏အခကိ

တပ်မက်၍၊ မိမိဒစ ိက်အတွက်ေကာင့် ဆံးမြခင်း ကိခံရ၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

စကားမေြပာ ိင် ေသာ ြမည်းသည်လဘာသာအားြဖင့် မက်၍၊ ထိ ပေရာဖက်၏

မိက်မဲြခင်းကိြမစ်တားေလ၏။ ၁၇ ထိသတိ့သည် ေရမ ှ ိေသာ ေရတွင်းက့ဲသိ့၎င်း၊

ေလတိက်၍ လွင့် ေသာမိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့၎င်း ြဖစ် က၏။ သတိ့အဘိ့ တခဲနက်ေသာ

ထာဝရေမှာင်မိက်ကိ သိထားချက် ှ ိ၏။ (questioned) ၁၈ အေကာင်းမကား၊

မှားယွင်းြခင်း၌ ကျင်လည် ေသာ သတိ့အထဲက ေြပးထွက်လေသာသတိ့ကိ၊

ေထာင် လားေသာ အချည်း ှ ီးကား ေြပာသည် ှ င့် ၊ ဇာတိပကတိ တပ်မက်ြခင်း၊

ကိေလသာလွန်ကျူးြခင်းအားြဖင့် အြပစ်သိ့ ေသွးေဆာင်တတ်က၏။ ၁၉

လတ်ြခင်းအခွင့် ှ ိသည်ဟ ဝန်ခံလျက်ပင်၊ ကိယ်တိင်ပပ်ပျက် ြခင်း၏ကန်ြဖစ် က၏။

အဘယ်သိ့ နည်းဟမကား၊ လကိ ိင်ေသာအရာသည် လ၏ သခင် ြဖစ်၏။

၂၀ ကယ်တင်ေတာ်မေသာ အ ှ င်သခင် ေယ ခရစ် ကိသိက မ်းြခင်းအားြဖင့် ၊
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ေလာကီညစ် းြခင်း ှ င့် ကင်း လွတ် ပီးမှ၊ တဖန်ေကျာ့မိ၍ ံ းလ င်၊ ေနာက်ြဖစ်ဟန်

သည် ေ ှ းြဖစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆိး၏။ ၂၁ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားလမ်းကိသိ၍၊ မိမိခံခ့ဲ ပီး

ေသာ သန့် ှ င်း ေသာ ပညတ်ကိတဖန်စွန့်ပစ်သည်ထက်၊ ထိလမ်းကိမသိဘဲေနေသာ်

သာ၍ေကာင်း၏။ ၂၂ ေခွးသည်မိမိဘန်ဖတ်ကိြပန်၍စား၏။ ဝက် သည်လည်းေဆး ပီးမှ

ွံ တွ့င်းလးြပန်၏ဟ မှန်ေသာ စကားပံသည် ထိသတိ့၌ြပည့်စံသတည်း။

၃ ချစ်သတိ၊့ ဤဒတိယသဝါဒစာကိ သင်တိ့အား ယခ ငါေရး၍ ေပးလိက်၏။

၂သန့် ှ င်းေသာ ပေရာဖက်တိ့သည်၊ အထက်က ေဟာေြပာေသာ စကားများကိ၎င်း၊

ကယ်တင်ေတာ်မ ေသာ အ ှ င်သခင်ဘရား၏တမန်ေတာ် ြဖစ်ေသာ ငါတိ့ ၏ ပညတ်ကိ၎င်း၊

သင်တိ့သည် ေအာက်ေမ့ ေစြခင်းငှါ၊ ဤစာ ှ စ်ေစာင်၌ သင်တိ့၏ ကည်ြဖူေသာ

စိတ်ဝိညာဥ် တိ့ကိ ငါသတိေပး၍ ိးေဆာ်၏။ ၃ ေ ှ ့ဦးစွာ သိမှတ်အပ်ေသာအရာဟမကား၊

ေနာက်ဆံးေသာ ကာလ၌ ြပက်ယယ် ပတတ်ေသာ သတိ့သည်၊ မိမိတိ့တပ်မက်ြခင်းအတိင်း

ကျင့် ေန၍၊ ၄သခင်ဘရား ကလာမည်ဟေသာ ဂတိေတာ် သည် အဘယ်မှာ ှ ိသနည်း။

ဘိးေဘးများ အိပ်ေပျာ် သည်ေနာက်၊ ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့သည် ဖန်ဆင်းစက

ြဖစ်သက့ဲသိ၊့ ြဖစ် မဲြဖစ် ကလိမ့်မည်။ ၅ ေ ှ းကာလ၌မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ၎င်း၊ ေရထဲက

ထွက်၍ေရြဖင့် တည်ေသာေြမ ကီးကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်သည်

ြဖစ်ေစေတာ်မေကာင်း ှ င့် ၊ ၆ ြဖစ်ဘးေသာေလာကဓာတ်ကိ ထိသိ့အားြဖင့် ေရ ှ င့်

လမ်းြမုပ်၍ ဖျက်ဆီးေကာင်းကိ ထိသတိ့သည် မှတ်မိချင်ေသာစိတ်မ ှ ိ က။ ၇ယခ ှ ိေသာ

မိဃ်းေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးမကား၊ တရားဆံးြဖတ်၍ အဓမလတိ့ကိ ဖျက်ဆီးေသာ ေနရ့က်

တိင်ေအာင်၊ ထိ တ်ကပတ် ေတာ်အားြဖင့် သိထားလျက် ှ ိ၍၊ မီး ိ ့ြခင်းအဘိ့အလိငှါ

ေနရစ်သတည်း။ ၈ ချစ်သတိ၊့ ထာဝရဘရားမှာ ကာလတရက် သည်၊ အ ှ စ်

တေထာင်က့ဲသိ့၎င်း၊ အ ှ စ်တေထာင်သည် တရက်က့ဲသိ့၎င်းြဖစ်သည် အရာတခကိ

မေမ့ေလျာ့ က ှ င့် ။ ၉ လအချို ့တိ့သည်၊ ေ ှ းြခင်းကိမှတ်သည်အတိင်း၊

ထာဝရဘရားသည် ဂတိေတာ်အရာမှာ ေ ှ းေတာ်မမ။ ငါတိ့တွင်အဘယ်သမ မပျက်

စီးဘဲ၊ ှ ိသမ တိ့သည် ေနာင်တရေစြခင်းငှါ အလိေတာ် ှ ိ၍၊ ငါတိ့ကိ သည်းခံ

ေတာ်မ၏။ ၁၀ သခိးသည် ညဥ့်အခါလာသက့ဲသိ၊့ ထာဝရ ဘရား၏ ေနရ့က်သည်

လာလိမ့်ည်။ ထိေန့၌ မိဃ်း ေကာင်းကင်သည် ကီးစွာေသာအသံ ှ င့်တကွ ေပျာက်

သွားလိမ့်မည်။ ေြမ ကီးကိယ်မှစ၍၊ ေြမ ကီးေပ မှာ ပလပ် သမ ေသာအရာတိ့သည်

ကမ်းေလာင် ကလိမ့်မည်။ ၁၁ သိ့ြဖစ်၍၊ ဤအရာအလံးစံတိ့သည် ကန်စင်မည်မှန်ေသာ

ေကာင့် ၊ ၁၂ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် မီး ှ င့် ပျက်၍ ေလာက ဓာတ်တိ့သည် ပအား ကီးလျက်၊

အရည်ကျိုြခင်းကိ ခံရေသာ ေနတ့ည်းဟေသာ၊ ဘရားသခင်၏ ေနေ့ရာက်

လိမ့်မည်ဟသင်တိ့သည် ေြမာ်လင့် ေတာင့်တလျက်၊ သန့် ှ င်းေသာအကျင့် ကိကျင့် ြခင်း၊

ဘရားဝတ်၌ ေမွေ့လျာ်ြခင်းအားြဖင့် ၊ အဘယ်သိ့ေသာသ ြဖစ်အပ် ကသနည်း။ ၁၃

ယခ ှ ိသမ ေသာအရာတိ့သည် ပျက်ရေသာ် လည်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားတည်ေနရာ

မိဃ်းေကာင်း ကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီးသစ်ကိ ငါတိ့သည် ဂတိေတာ် ှ င့်အညီ ေြမာ်လင့် က၏။

၁၄ ထိသိ့ေြမာ်လင့် ြခင်း ှ ိေသာေကာင့် ၊ ချစ်သတိ၊့ သင်တိ့သည် အညစ်အေကး ှ င့်

ကင်းစင်၍ အဘယ် အြပစ်မ မပါဘဲ၊ ေ ှ ေ့တာ်သိ့ ငိမ်ဝပ်စွာ ေရာက်မည်

အေကာင်း ကိးစားအားထတ်ကေလာ့။ ၁၅ ငါတိ့ချစ်ေသာ ညီေပါလသည်၊

မိမိခံရေသာ ဥာဏ်ပညာအတိင်း သင်တိ့အား ေရး၍ ေပးလိက်ေသာ စာ၌၎င်း၊

သသည်ဤအရာများ ကိေြပာ၍စီရင်ေသာ သဝါဒစာ ှ ိသမ တိ့၌၎င်း ပါသည် ှ င့်အညီ၊

ငါတိ့ သခင်ဘရားသည်းခံေတာ်မြခင်းသည် ကယ်တင်မည် အေကာင်း

ြဖစ်သည်ဟမှတ်ကေလာ့။ ၁၆ ထိစာတိ့၌ ခက်ခဲေသာအရာအချို ့ ှ ိ၏။ မတတ်ေသာသ၊

တည်ကည်ြခင်းမ ှ ိေသာသတိ့သည်၊ ထိအရာမှစ၍ ကင်းေသာကျမ်းစာ၏ အနက်ကိ

ေမှာင်လှန်၍၊ ကိယ်ကိကိယ်ဖျက်ဆီးတတ်က၏။ ၁၇ သိ့ြဖစ်၍၊ ချစ်သတိ၊့ မတရားေသာ

သတိ့၏ ပရိယာယ်အားြဖင့် ၊ သင်တိ့သည်လည်း ေသွးေဆာင်ရာသိ့ လိက်၍၊

သင်တိ့တည်ကည်ြခင်းမှ မေ ွေ့လျာ့မည် အေကာင်း၊ ဤအရာများကိ သိ ှ င့် ပီြဖစ်၍၊

ကိယ်ကိ ကိယ်ေစာင့် ေ ှ ာက်ကေလာ့။ ၁၈ ေကျးဇးေတာ်၌၎င်း၊ ငါတိ့ကိ ကယ်တင်ေတာ်မ

ေသာ အ ှ င် သခင်ေယ ခရစ်ကိ သိက မ်းြခင်း၌၎င်း ကီးပွား ကေလာ့။ ထိသခင်သည်

ယခမှစ၍ ထာဝရ ေနရ့က် ကာလပတ်လံးဘန်းအသေရ ှ ိေတာ်မေစ သတည်း။ အာမင်။

(aiōn g165)
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၁ ေ ှ ့ဦးစွာကပင်ြဖစ်၍၊ ငါတိ့သည် ကိယ်တိင် ကားလျက်၊ ကိယ်မျက်စိ ှ င့် ြမင်လျက်၊

ေစ့ေစ့ကည့် ၍ လက် ှ င့် စမ်းသပ်ခ့ဲ ပီးေသာအရာတည်းဟေသာ

အသက် ှ င်ေသာ တ်ကပတ်ေတာ် ှ င့် ဆိင်ေသာအရာကိ သင်တိ့အားြပသက၏။ ၂

ထိအသက်သည်ထင် ှ ားခ့ဲ ပီ။ ငါတိ့လည်း ြမင်ရက ပီ။ ခမည်းေတာ် ှ င့်အတ ှ ိဘး၍၊

ငါတိ့အား ထင် ှ ားခ့ဲ ပီးေသာ ထိထာဝရအသက်ကိ၊ ငါတိ့သည် သင်တိ့အား

သက်ေသခံ၍ြပသက၏။ (aiōnios g166) ၃ ငါတိ့သည် ခမည်းေတာ် ှ င့် ၎င်း၊

သားေတာ်ေယ ခရစ် ှ င့် ၎င်း၊ မိဿဟာယဖဲွရ့သည်ြဖစ်၍၊ သင်တိ့သည် ငါတိ့ ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွေ့စြခင်းငှါ၊ ငါတိ့ ကားြမင်ရေသာအရာကိ သင်တိ့အားြပသက၏။

၄ သင်တိ့၏ ဝမ်းေြမာက်စရာအေကာင်း စံလင်ေစြခင်းငှါလည်း၊ ဤအရာများကိ

ငါတိ့သည် ေရးလိက် က၏။ ၅ ထိ တ်ကပတ်ေတာ်ထံ၌ ငါတိ့သည်ကားရ၍၊

သင်တိ့အား ြပသေသာတရားစကားဟမကား၊ ဘရား သခင်သည်အလင်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ဘရားသခင်၌ ေမှာင်မိက်အလင်းမ ှ ိ။ ၆ ငါတိ့သည် ဘရားသခင် ှ င့်

မိဿဟာယဖဲွ ့ ပီဟဆိလျက်ပင်၊ ေမှာင်မိက်၌ကျင်လည်လ င်၊ သစာတရား ကိမကျင့် ။

မသာကိသံးေသာသ ြဖစ်က၏။ ၇ ဘရားသခင်သည်အလင်း၌ ှ ိေတာ်မသက့ဲသိ၊့

ငါတိ့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လ င်၊ အချင်းချင်း မိဿဟာယဖဲွ ့ြခင်း ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

ဘရားသခင်၏သားေတာ် ေယ ခရစ်၏အေသွးေတာ်သည်၊ ငါတိ့အြပစ်

ှ ိသမ ကိ ေဆးေကာေတာ်မ၏။ ၈ ကိယ်အြပစ်မ ှ ိဟ ငါတိ့သည်ဆိလ င်၊

ကိယ်ကိကိယ်လှည့် ြဖား က၏။ ငါတိ့၌သစာတရားမ ှ ိ။ ၉ ကိယ်အြပစ်တိ့ကိ

ေဘာ်ြပေတာင်းပန်လ င်၊ ငါတိ့အြပစ်များကိလတ်၍ ဒစ ိက် ှ ိသမ ှ င့် ကင်းစင်ေစြခင်းငှါ

ဘရားသခင်သည် သစာတရား ှ င့် ၎င်း၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရား ှ င့် ၎င်း ြပည့်စံေတာ်မ၏။

၁၀ ဒစ ိက်ကိမ ပ ပီဟ ငါတိ့သည်ဆိလ င်၊ ဘရားသခင်ကိ မသာအြပစ်တင် က၏။

တ်ကပတ်ေတာ် လည်း ငါတိ့၌မ ှ ိ။

၂ ချစ်သားတိ၊့ သင်တိ့သည်ဒစ ိက်ကိမ ပေစြခင်းငှါ ဤအရာများကိသင်တိ့အား

ငါေရး၍ေပးလိက်၏။ တစံတေယာက်ေသာသသည် ဒစ ိက်ကိ ပမိလ င်၊

ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မေသာအ ှ င်ေယ ခရစ်တည်းဟေသာ ငါတိ့အမေဆာင်သခင်သည်

ခမည်းေတာ်ထံ၌ ှ ိေတာ်မ၏။ ၂ ထိသခင်သည်ငါတိ့၏အြပစ်မက၊

ေလာကီသားအေပါင်းတိ့၏ အြပစ်ေြဖစရာအေကာင်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၃

ထိသခင်ကိ ကိယ်တိင်သိက မ်းသည်ကိအဘယ်သိ့ သိရသနည်းဟမကား၊

ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်လ င် သိရသတည်း။ ၄ ထိသခင်ကိ

ငါသိ၏ဟပညတ်ေတာ်တိ့ကိ မေစာင့် ဘဲလျက်ဆိေသာသသည် မသာကိသံးေသာသ

ြဖစ်၍ ထိသ၌သစာမ ှ ိ။ ၅ ထိသခင်၏စကားေတာ်ကိ နားေထာင်ေသာသ

မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်ကိ ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် အမှန်ြပည့်စံ၏။ ငါတိ့သည်

သခင်၌ ှ ိေ ကာင်းကိ ထိသိ့အားြဖင့် သိရက၏။ ၆ ထိသခင်၌ငါတည်၏ဟဆိေသာသသည်၊

ထိသခင်ကျင့် ေတာ်မသည်နည်းတ ကျင့် ရမည်။ ၇ ချစ်သတိ၊့ သင်တိ့အား ငါေရးထားေသာ

ပညတ်သည် ပညတ်သစ်မဟတ်။ ေ ှ ့ဦးစွာကပင် သင်တိ့၌ ှ ိေသာ ပညတ်ေဟာင်းြဖစ်၏။

ပညတ်ေဟာင်းကား၊ ေ ှ ့ဦးစွာကပင်သင်တိ့ ကားရေသာ ေဒသနာေတာ်ြဖစ်၏။ ၈

တဖန်တံ၊ ပညတ်သစ်ကိ သင်တိ့အား ငါေရးထား၏။ ထိသခင်အားြဖင့် ၎င်း၊

သင်တိ့အားြဖင့် ၎င်း၊ အသစ်မှန်ေပ၏။ အေကာင်းမကား ေမှာင်မိက်ေပျာက်လွင့် ၍

မှန်ေသာအလင်းသည် ထွန်းေတာက်လျက် ှ ိ၏။ ၉ မိမိညီအစ်ကိကိမန်းလျက်ပင်၊

ငါသည် အလင်း၌ ှ ိ၏ ဟဆိေသာသသည်ယခတိင်ေအာင် ေမှာင်မိက်၌

ှ ိေသး၏။ ၁၀ မိမိညီအစ်ကိကိချစ်ေသာသသည် အလင်း၌ တည်ေန၏။ ထိမိ၍

လဲစရာအေကာင်းသည်ထိသ၌မ ှ ိ။ ၁၁ မိမိညီအစ်ကိကိ မန်းေသာသသည်

ေမှာင်မိက်၌ ှ ိ၏။ ေမှာင်မိက်၌လည်းကျင်လည်သွားလာ၏။ ေမှာင် မိက်ေကာင့်သ၏မျက်စိ

မြမင် ိင်သြဖင့် ၊ အဘယ်အရပ်သိ့ ကိယ်သွားသည်ကိကိယ်မသိ။ ၁၂ ချစ်သားတိ၊့

သင်တိ့သည် ထိသခင်၏ နာမေတာ်အားြဖင့် အြပစ်များ ှ င့်ကင်းလွတ်ေသာေကာင့် ၊

သင်တိ့အားငါေရး၍ေပးလိက်၏။ ၁၃ အဘတိ၊့ သင်တိ့သည် ေ ှ ့ဦးစွာကပင်

ှ ိေတာ်မေသာသကိသိေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့အားငါေရး၍ ေပးလိက်၏။ လပျိုတိ၊့

သင်တိ့သည် မာရ်နတ်ကိေအာင်ေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့အားငါေရး၍ ေပးလိက်၏။ သငယ်တိ၊့

သင်တိ့သည် ခမည်းေတာ်ကိသိေသာေကာင့် ၊ သင်တိ့အား ငါေရး၍ေပးလိက်၏။ ၁၄

အဘတိ၊့ သင်တိ့သည် ေ ှ ့ဦးစွာကပင် ှ ိေတာ်မေသာသကိသိေသာေကာင့် ၊

သင်တိ့အား ငါေရး၍ ေပးလိက်ခ့ဲ ပီ။ လပျိုတိ၊့ သင်တိ့သည် ခွန်အား ှ င့် ြပည့် စံ၍၊

ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်၌ မီှဝဲဆည်းကပ် သြဖင့် မာရ်နတ်ကိေအာင်ေသာေကာင့် ၊

သင်တိ့အား ငါေရး၍ ေပးလိက်ခ့ဲ ပီ။ ၁၅ ေလာကကိ၎င်း၊ ေလာက၌ ှ ိေသာအရာတိ့ကိ၎င်း၊

မချစ် က ှ င့် ။ ေလာကကိချစ်ေသာသမည်သည်ကား၊ ခမည်းေတာ်ကိ ချစ်ြခင်းေမတာမ ှ ိ။

၁၆ ေလာက၌ ှ ိသမ ေသာ အရာတည်းဟေသာ ကိယ်ကာယတပ်မက်ြခင်း၊

မျက်စိတပ်မက်ြခင်း၊ ေလာကီ စည်းစိမ်၌ဝါ ကားြခင်းတိ့သည် ခမည်းေတာ် ှ င့် မစပ်ဆိင်၊

ေလာက ှ င့်သာစပ်ဆိင် က၏။ ၁၇ ေလာက ှ င့် ေလာကီတပ်မက်ြခင်းသည်

ေ ွ သွ့ားကွယ်ေပျာက်တတ်၏။ ဘရားသခင်၏အလိေတာ် ှ င့် အညီ ကျင့် ေသာသမကား၊

နိစထာဝရတည်၏။ (aiōn g165) ၁၈ ချစ်သားတိ၊့ ယခကာလသည်

ေနာက်ဆံးေသာကာလြဖစ်၏။ ခရစ်ေတာ်၏ ရန်သတည်းဟေသာ အ ိခရစ်

ေပလာေကာင်းကိ သင်တိ့ ကားရသည်အတိင်း၊ ယခပင်အ ိခရစ်အများ ှ ိ က၏။

ထိေကာင့် ၊ ယခ ကာလသည်ေနာက်ဆံးေသာကာလြဖစ်သည်ကိသိရ၏။ ၁၉

ထိသတိ့သည် ငါတိ့ထံမှထွက်သွားက၏။ သိ့ေသာ်လည်း အထက်ကငါတိ့ ှ င့် မစပ်ဆိင် က။

ငါတိ့ ှ င့် စပ်ဆိင်လ င် ငါတိ့ ှ င့်အတေနကလိမ့်မည်။ ထိသအေပါင်းတိ့သည်

ငါတိ့ ှ င့် မစပ်ဆိင်ေကာင်းကိ ထင် ှ ားေစြခင်းငှါ၊ ငါတိ့ထံမှ ထွက်သွား က၏။ ၂၀

သင်တိ့သည် သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဘရား၏ လက်မှဘိသိတ်ေကျးဇးေတာ်ကိခံရ၍၊

ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့ကိ သိက၏။ ၂၁သမာတရားကိ သင်တိမ့သိေသာေကာင့် ၊ ငါေရး၍

ေပးလိက်သည်မဟတ်။ သင်တိ့သည် သမာတရား ကိ၎င်း၊ မသာ ှ ိသမ တိ့သည်

သမာတရား ှ င့် မစပ်ဆိင်သည်ကိ၎င်း၊ သိေသာေကာင့် ငါေရး၍ေပးလိက်၏။ ၂၂

မသာကိသံးေသာသကားအဘယ်သနည်း။ ေယ သည်ခရစ်ေတာ်မဟတ်ဟ

ြငင်းပယ်ေသာသ ြဖစ်သတည်း။ ခမည်းေတာ် ှ င့် သားေတာ်ကိ ြငင်းပယ်ေသာ

သသည် အ ိခရစ်ြဖစ်၏။ ၂၃ သားေတာ်ကိြငင်းပယ်ေသာသမည်သည်ကား၊

ခမည်းေတာ်ကိမသိ။ သားေတာ်ကိ ဝန်ခံေသာသ မည်သည်ကား၊ ခမည်းေတာ်ကိသိ၏။ ၂၄

ထိေကာင့် ၊ သင်တိ့သည် ေ ှ ့ဦးစွာကပင် ကားရေသာ ေဒသနာကိ သင်တိ့၌

တည်ေစကေလာ့။ ထိေဒသနာသည် သင်တိ့၌တည်လင်၊ သင်တိ့သည် သားေတာ်၌၎င်း၊

ခမည်းေတာ်၌၎င်း၊ တည်ရကလိမ့်မည်။ ၂၅ ငါတိ့အား ေပးေတာ်မေသာဂတိေတာ်မကား၊

ထာဝရအသက်ကိ ဝန်ခံေတာ်မေသာဂတိေတာ် ေပတည်း။ (aiōnios g166)

၂၆ သင်တိ့ကိ လှည့် ြဖားေသာသတိ့၏အေကာင်းကိ ဤသိ့ သင်တိ့အား

ငါေရး၍ေပးလိက်၏။ ၂၇ သိ့ေသာ်လည်း သန့် ှ င်းေတာ်မေသာဘရား၏လက်မှ

သင်တိ့ခံရေသာ ဘိသိတ်ေကျးဇးေတာ်သည် သင်တိ့၌ ှ ိသည်ြဖစ်၍၊ အဘယ်သမ

သင်တိ့ကိ ဆံးမသဝါဒေပးစရာအေကာင်းမ ှ ိ။ ထိဘိသိတ် ေကျးဇးေတာ်သည်

ြဖစ်ေယာင်ေဆာင်သည်မဟတ်၊ အမှန်ြဖစ်လျက် ခပ်သိမ်းေသာအရာတိ့ကိ သင်တိ့အား

သွန်သင်ေတာ်မသည်အတိင်း၊ သင်တိ့သည် သားေတာ်၌တည်ေနကေလာ့။ ၂၈

ချစ်သားတိ၊့ သားေတာ်သည်ထင် ှ ား ေပ ထွန်းေတာ်မေသာအခါ၊ ငါတိ့သည် အထံေတာ်သိ့

ေရာက်လ င်၊ ရဲရင့် ရေသာအခွင့် ှ ိ၍၊ ှ က်ေကာက်ြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်မည်အေကာင်း

သားေတာ်၌ တည်ေနကေလာ့။ ၂၉ ဘရားသခင်သည် ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မသည်ကိ

သင်တိ့သည်သိလ င်၊ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ ကျင့် ေသာသ မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်

ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသြဖစ်သည်ကိ သိရက၏။

၃ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ဟေခေဝ ြခင်းအခွင့် ကိ ငါတိ့သည်ရမည်အေကာင်း၊

ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိအဘယ်မ ေလာက် ချစ်ေတာ်မသည်ကိ

ကည့် ဆင်ြခင် ကေလာ့။ ေလာကီသားတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ မသိေသာေကာင့် ၊

ငါတိ့ကိလည်း မသိက။ ၂ ချစ်သတိ၊့ ယခတွင်ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၏သားြဖစ် က၏။

ေနာက်မှအဘယ်သိ့ေသာသြဖစ်မည်ဟ မထင် ှ ားေသး။ သိ့ေသာ်လည်း ကိယ်ေတာ်သည်

ထင် ှ ားေပ ထွန်းေတာ်မေသာအခါ၊ ငါတိ့သည် ကိယ်ေတာ် ှ င့် တကလတ့ံဟ

ငါတိ့သိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်အတိင်းကိ
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ငါတိ့သည် ြမင်ရကလတ့ံ။ ၃ ထိသိ့ေြမာ်လင့် ေသာသမည်သည်ကား၊

ကိယ်ေတာ်သန့် ှ င်းေတာ်မသည်နည်းတ၊ ကိယ်ကိကိယ် သန့် ှ င်း ေစတတ်၏။ ၄

ဒစ ိက်ကိ ပေသာသမည်သည်ကား၊ ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူး၏။ ဒစ ိက်သည်ကား

ပညတ်ေတာ်ကိ လွန်ကျူးြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၅ ကိယ်ေတာ်သည် ငါတိ့၏အြပစ်များကိ

ေဆာင်သွားြခင်းငှါ ထင် ှ ားေပ ထွန်းေတာ်မသည်ကိ သင်တိ့ သိက၏။ ကိယ်ေတာ်၌လည်း

အြပစ်မ ှ ိ။ ၆ ကိယ်ေတာ်၌တည်ေနေသာသမည်သည်ကား၊ ဒစ ိက်ကိ မ ပတတ်၊

ဒစ ိက်ကိ ပတတ်ေသာသ မည်သည်ကား၊ ကိယ်ေတာ်ကိမသိ မြမင်ရေသး။ ၇ ချစ်သားတိ၊့

သင်တိ့ကိ အဘယ်သမ မလှည့် ြဖားေစ ှ င့် ။ အကင်သသည် ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ

ကျင့်၏။ ကိယ်ေတာ်ေြဖာင့် မတ်ေတာ်မသည်နည်းတ၊ ထိသသည်ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ှ ိ၏။ ၈

မာရ်နတ်သည်ေ ှ ့ဦးစွာမှစ၍ ဒစ ိက်ကိ ပေသာသြဖစ်ေသာေကာင့် ၊ အကင်သသည်

ဒစ ိက်ကိ ပ၏။ ထိသသည်မာရ်နတ် ှ င့် ဆိင်၏။ မာရ်နတ်အမတိ့ကိ

ပယ်ဖျက်ြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်၏ သားေတာ်သည် ထင် ှ ားေပ ထွန်းေတာ်မ၏။ ၉

ဘရားသခင်ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသ မည်သည်ကား၊ ဒစ ိက်ကိမ ပတတ်။

အေကာင်းမကား၊ ထိသ၌ မျိုးေစ့ေတာ်တည်လျက် ှ ိ၏။ ထိသသည်

ဘရားသခင်ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသ ြဖစ်ေသာေကာင့် ဒစ ိက်ကိမ ပ ိင်။ ၁၀

ထိသိ့ေသာလကဏာအားြဖင့် ဘရားသခင်၏ သားတိ့ ှ င့် မာရ်နတ်၏သားတိ့သည်

ထင် ှ ား က၏။ ေြဖာင့် မတ်ြခင်းတရားကိ မကျင့် ေသာသ၊ မိမိညီအစ်ကိကိမချစ်ေသာသ

မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင် ှ င့် မဆိင်။ ၁၁ သင်တိ့သည်ေ ှ ့ဦးစွာကပင်

ကားရေသာတရားစကားဟမကား၊ မာရ်နတ် ှ င့် ဆိင်၍ မိမိညီကိ သတ်ေသာ

ကာဣနက့ဲသိ့မဟတ်၊ ငါတိ့သည် အချင်းချင်းချစ်ရကမည်ဟလာသတည်း။ ၁၂

ကာဣနသည် မိမိညီကိ အဘယ်ေကာင့် သတ်သနည်းဟမကား၊ မိမိအကျင့်သည်

ဆိးယတ်၍၊ ညီ၏အကျင့်သည် ေြဖာင့် မတ်သတည်း။ ၁၃ ညီအစ်ကိတိ၊့

ေလာကီသားတိ့သည် သင်တိ့ကိ မန်းေသာ်လည်း အ့ံ သြခင်းမ ှ ိ က ှ င့် ။ ၁၄ ငါတိ့သည်

ညီအစ်ကိချင်းတိ့ကိ ချစ်ေသာေကာင့် ၊ ေသြခင်းမှ အသက် ှ င်ြခင်းသိ့ ကိယ်ကးေြမာက်

သည်ကိ ကိယ်သိရက၏။ မိမိ ညီအစ်ကိကိ မချစ်ေသာသသည် ေသြခင်း၌တည်၏။ ၁၅

မိမိညီအစ်ကိကိမန်းေသာသမည်သည်ကား၊ လအသက်ကိ သတ်ေသာသြဖစ်၏။

လအသက်ကိ သတ်ေသာသ တစံတေယာက်၌မ ထာဝရအသက် မတည်သည်ကိ

သင်တိ့သိက၏။ (aiōnios g166) ၁၆ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိ့အဘိအ့လိငှါ အသက်ေတာ်ကိ

စွန့်ေတာ်မသည်အရာကိ ငါတိ့သည် ေထာက်၍၊ ေမတာေတာ်ကိ သိရကပီ။

ငါတိ့သည်လည်း ညီအစ်ကိချင်းတိ့အဘိ့အလိငှါ အသက်ကိစွန့်ရ က၏။ ၁၇

အကင်သသည် ေလာကီစည်းစိမ်ဥစာ ှ ိလျက်ပင်၊ မိမိညီအစ်ကိဆင်းရဲြခင်းကိြမင်၍၊

သနားြခင်း က ဏာစိတ်ကိ ချုပ်တည်း၏။ ထိသ၌ဘရားသခင်၏ ေမတာေတာ်သည်

အဘယ်သိ့တည်မည်နည်း။ ၁၈ ချစ်သားတိ၊့ ငါတိ့သည် စကားေြပာကာမအားြဖင့်သာ

မချစ်ဘဲ၊ စိတ်ပါကိယ်ေရာက် ဧကန်အမှန် ချစ် ကကန်အ့ံ။ ၁၉ ထိသိ့ချစ်လ င်၊

ကိယ်တိင်သမာတရား ှ င့် ဆိင်သည်ကိ ကိယ်သိရ၍၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ကိယ်စိတ် ှ လံးကိ သက်သာေစကလိမ့်မည်။ ၂၀ အေကာင်းမကား၊ ကိယ်စိတ် ှ လံးသည်

ကိယ်ကိအြပစ်တင်လ င်၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့၏ စိတ် ှ လံး ထက်သာ၍

ကီးြမတ်သည်ြဖစ်၍၊ အလံးစံတိ့ကိ သိေတာ်မသည်ကိ ငါတိ့သိ က၏။ ၂၁ ချစ်သတိ၊့

ကိယ်စိတ် ှ လံးသည် ကိယ်ကိ အြပစ်မတင်လ င်၊ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌

ရဲရင့် ရေသာ အခွင့် ှ ိ က၏။ ၂၂ ငါတိ့သည် ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်၍၊

ှ စ်သက်ေတာ်မေသာအကျင့် တိ့ကိ ကျင့် ေသာေကာင့် ၊ ဆေတာင်းသမ တိ့ကိဘရားသခင့်

ထံေတာ်မှရက၏။ ၂၃ဘရားသခင်၏ပညတ်ေတာ်ဟမကား၊ သားေတာ်ေယ ခရစ်ကိ

ယံကည်ရမည်။ သားေတာ်ပညတ် ေတာ်မသည်အတိင်း၊ အချင်းချင်း ချစ်ရမည်ဟေသာ

ပညတ်ေတာ်ေပတည်း။ ၂၄ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ေသာသသည် ဘရားသခင်၌တည်၏။

ထိသ၌လည်း ဘရားသခင် တည်ေတာ်မ၏။ ငါတိ့အားေပးေတာ်မေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ

ငါတိ့သည်အမီှ ပ၍၊ ဘရားသခင်သည်ငါတိ့၌ တည်ေတာ်မသည်ကိသိရက၏။

၄ ချစ်သတိ၊့ ခပ်သိမ်းေသာစိတ်ဝိညာဥ်တိ့ကိ မယံက ှ င့် ။ စိတ်ဝိညာဥ်တိ့သည်

ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်သည် မစပ်ဆိင်သည်ကိစံစမ်း ကေလာ့။

အေကာင်းမကား၊ မိစာပေရာဖက်အများတိ့သည် ဤေလာကသိ့ သွား က ပီ။ ၂

ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ေတာ်ကိ အဘယ်သိ့သိ ိင်သနည်းဟမကား၊

လဇာတိအားြဖင့် ကလာ ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်ကိ ဝန်ခံေသာဝိညာဥ်

မည်သည်ကား၊ ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်၏။ ၃ လဇာတိအားြဖင့် ကလာေတာ်မေသာ

ေယ ခရစ်ကိဝန်မခံေသာဝိညာဥ်မည်သည်ကား၊ ဘရား သခင် ှ င့် မစပ်ဆိင်။

ထိသိ့ေသာဝိညာဥ်ကား၊ သင်တိ့သည် ကားခ့ဲ ပီးသည်အတိင်း ဤေလာကသိ့လာမည်ြဖစ်၍၊

ယခပင် လာလျက် ှ ိေသာ အ ိခရစ်၏ ဝိညာဥ်ြဖစ်၏။ ၄ ချစ်သားတိ၊့ သင်တိ့သည်

ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင် က၏။ ထိသတိ့ကိလည်း ေအာင် က ပီ။ အေကာင်းမကား၊

သင်တိ့ဘက်၌ ှ ိေသာသသည် ေလာကဘက်၌ ှ ိေသာသထက်သာ၍ ကီးေတာ်မ၏။ ၅

ထိသတိ့သည် ေလာက ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာေကာင့် ၊ ေလာကီအေကာင်းအရာကိ

ေြပာတတ်က၏။ ေလာကီသားတိ့သည်လည်း သတိ့စကားကိ နားေထာင်တတ်က၏။ ၆

ငါတိ့မကား၊ ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင် က၏။ ဘရားသခင်ကိသိေသာသသည်

ငါတိ့စကားကိ နားေထာင်တတ်၏။ ဘရားသခင် ှ င့် မစပ်ဆိင်ေသာသသည်

ငါတိ့စကားကိနားမေထာင်တတ်။ ထိအရာကိ ငါတိ့သည်ေထာက်၍၊ သမာဝိညာဥ်ကိ၎င်း၊

မိစာဝိညာဥ်ကိ၎င်း သိရက၏။ ၇ ချစ်သတိ၊့ ငါတိ့သည် အချင်းချင်းချစ် ကကန်အ့ံ၊

အေကာင်းမကား၊ ချစ်ချင်းေမတာသည် ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်၏။

ချစ်တတ်ေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင် ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသြဖစ်၏။

ဘရားသခင်ကိ သိေသာသလည်းြဖစ်၏။ ၈ ချစ်ြခင်းမ ှ ိေသာသသည် ဘရားသခင်ကိမသိ။

အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်သည် ချစ်ြခင်းေမတာ ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၉သားေတာ်အားြဖင့်

ငါတိ့သည် အသက် ှ င်ေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်သည်တပါးတည်းေသာ သားေတာ်ကိ

ဤေလာကသိ့ေစလတ်ေတာ်မေသာအရာ၌၊ ငါတိ့ကိ ချစ်ေတာ်မေသာ ေမတာေတာ်သည်

ထင် ှ ားလျက် ှ ိ၏။ ၁၀ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်ကိချစ် ကသည်ဟ မဆိ။

ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိချစ်၍ ငါတိ့၏အြပစ် ေြဖစရာအေကာင်းြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊

သားေတာ်ကိ ေစလတ်ေတာ်မေသာအရာ၌ ချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိ၏။ ၁၁ ချစ်သတိ၊့

ဘရားသခင်သည် ငါတိ့ကိ ဤမ ေလာက်ချစ်ေတာ်မသည်မှန်လ င်၊ ငါတိ့သည်လည်း

အချင်းချင်းချစ်ရကမည်။ ၁၂ဘရားသခင်ကိ အဘယ်သမ မြမင်စဖး။ သိ့ေသာ်လည်း၊

အချင်းချင်းချစ် ကလင်၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့၌ တည်ေတာ်မ၍၊ ငါတိ့သည်

ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် ြပည့်စံလျက် ှ ိ က၏။ ၁၃ ဘရားသခင်သည် ဝိညာဥ်ေတာ်၏

ေကျးဇးကိ ငါတိ့အား ေပးေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်၌

တည်သည်ကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့၌ တည်ေတာ်မသည်ကိ၎င်း သိရက၏။ ၁၄

ေလာကီသာတိ့ကိ ကယ်တင်ေသာသခင်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၊ ခမည်းေတာ်သည် သားေတာ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မသည်ဟ ငါတိ့သည် သိြမင်၍ သက်ေသခံက၏။ ၁၅ ေယ သည်

ဘရားသခင်၏သားေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ ဝန်ခံေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်၌

တည်၏။ ဘရားသခင်သည်လည်း ထိသ၌တည်ေတာ်မ၏။ ၁၆ ဘရားသခင်သည်

ငါတိ့ကိချစ်ေတာ်မြခင်း ေမတာေတာ်ကိငါတိ့သည်သိ၍ ယံကည်က၏။

ဘရားသခင်သည် ချစ်ြခင်းေမတာြဖစ်ေတာ်မ၏။ ချစ်ြခင်းေမတာ၌ တည်ေသာသသည်

ဘရားသခင်၌တည်၏။ ဘရားသခင်သည်လည်း ထိသ၌ တည်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ထိသိ့ငါတိ့သည် ချစ်ြခင်းေမတာ ှ င့် ြပည့်စံေသာအားြဖင့် ၊ တရားဆံးြဖတ်ေတာ်မေသာေန့၌

ရဲရင့် ရေသာအခွင့် ှ ိ ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏နည်းတ

ဤေလာက၌ြဖစ်က၏။ ၁၈ ချစ်ြခင်းေမတာသည် ေကာက်ြခင်းသံေဝဂ ှ င့် မေပါင်း ိင်ရာ။

သံေဝဂသည် ပပန်ြခင်းေဝဒနာကိ ြဖစ်ေစေသာေကာင့် ၊ စံလင်ေသာေမတာသည် သံေဝဂကိ

ပယ် ှ ားတတ်၏။ သံေဝဂ ှ ိေသာသသည် ေမတာ ှ င့် မြပည့်စံေသး။ ၁၉ဘရားသခင်သည်

ငါတိ့ကိေ ှ ့ဦးစွာ ချစ်ေတာ်မေသာေကာင့် ၊ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်ကိချစ် က၏။ ၂၀

တစံတေယာက်ေသာသက၊ ငါသည် ဘရားသခင်ကိချစ်၏ဟ ဆိလျက်ပင် မိမိညီအစ်ကိကိ

မန်းလ င်၊ ထိသသည် မသာကိသံးေသာသြဖစ်၏။ မိမိြမင်ရေသာ ဘရားသခင်ကိ

အဘယ်သိ့ချစ် ိင်မည်နည်း။ ၂၁ ဘရားသခင်ကိ ချစ်ေသာသသည် မိမိညီအစ်ကိကိ

ချစ်ရမည်ဟေသာ ပညတ်ေတာ်ကိ ငါတိ့သည် ခရစ်ေတာ်ထံ၌ ခံရက ပီ။

၅ ေယ သည် ခရစ်ေတာ်ြဖစ်ေတာ်မသည်ကိ ယံကည်ေသာသမည်သည်ကား၊

ဘရားသခင်ြဖစ်ဘွား ေစေတာ်မေသာသြဖစ်၏။ အဘကိချစ်ေသာသသည်

သားကိလည်းချစ်တတ်သည် ှ င့်အညီ၊ ၂ ငါတိ့သည် ဘရားသခင်ကိချစ်၍၊
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ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ကည့်လ င်၊ ဘရားသခင်၏သားတိ့ကိ ချစ် ကသည်ကိ

ငါတိ့သိရက၏။ ၃ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ြခင်းအရာသည်

ဘရားသခင်ကိချစ်ရာေရာက်၏။ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ေစာင့် ခဲ သည်မဟတ်။ ၄

ဘရားသခင်၏သားြဖစ်ေသာသ မည်သည်ကား၊ ေလာကကိ ေအာင်တတ်၏။

ေလာကကိ ေအာင်ြခင်း အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့၏ ယံကည်ြခင်းေပတည်း။ ၅

ေယ သည် ဘရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်သည်ကိ ယံကည်ေသာသမှတပါး၊

အဘယ်သသည် ေလာကကိ ေအာင် ိင်သနည်း။ ၆ ထိသခင်ကား၊ ေရအားြဖင့် ၎င်း၊

အေသွးအားြဖင့် ၎င်း ကလာေသာသတည်းဟေသာ ေယ ခရစ် ေပတည်း။

ေရအားြဖင့်သာမဟတ်၊ ေရအားြဖင့် ၎င်း၊ အေသွးအားြဖင့် ၎င်း ကလာေတာ်မ၏။ သက်ေသခံ

ဟမကား၊ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် သမာတရားြဖစ်၍ သက်ေသခံေတာ်မ၏။ ၇

သိ့ြဖစ်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ခမည်းေတာ်တပါး တ်ကပတ်ေတာ်တပါး၊

သန့် ှ င်းေသာ ဝိညာဥ်ေတာ်တပါး၊ သက်ေသခံသံးပါး ှ ိ၍ ထိသံးပါတိ့သည်

တလံးတဝတည်း ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ၈ ေြမ ကီးေပ ၌လည်း ဝိညာဥ်ေတာ်တပါး၊

ေရတပါး၊ အေသွးတပါး၊ သက်ေသခံသံးပါး ှ ိ၍ ထိသံးပါး တိ့သည်

တညီတ ွတ်တည်းြဖစ်၏။ ၉ လ၏သက်ေသကိယံရလ င်၊ ဘရားသခင်၏

သက်ေသေတာ်ကိသာ၍ ယံဘွယ်ရာအေကာင်း ှ ိ၏။ ယခဆိခ့ဲ ပီးေသာ သက်ေသကား၊

ဘရားသခင်သည် မိမိသားေတာ်၏အေကာင်းကိ သက်ေသခံေတာ်မချက်

ြဖစ်သတည်း။ ၁၀ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ ယံကည်ေသာသသည်၊

မိမိအထဲ၌ ထိသက်ေသကိရ၏။ ဘရားသခင်ကိ မယံကည်ေသာသမကား၊

ဘရားသခင်ကိ မသာအြပစ်တင်၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊ ဘရားသခင်သည်

မိမိသားေတာ်၏အေကာင်းမှာ သက်ေသခံေတာ်မေသာစကားေတာ်ကိ ထိသသည်

မယံဘဲေန၏။ ၁၁ သက်ေသခံေတာ်မချက်ဟမကား၊ ဘရားသခင်သည် ငါတိ့အား

ထာဝရအသက်ကိေပးေတာ်မ၍၊ ထိအသက်သည်လည်း သားေတာ်၌ပါ၏။ (aiōnios g166)

၁၂ သားေတာ်ကိရေသာသသည် အသက်ကိရ၏။ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ

မရေသာသမကား အသက်ကိမရ။ ၁၃ ဘရားသခင်၏သားေတာ်ကိ

ယံကည်ေသာသင်တိ့သည် ထာဝရအသက်ကိကိယ်တိင်ရသည်ဟ သိေစြခင်းငှါ၊

ဤအရာများကိ သင်တိ့အား ငါေရး၍ေပးလိက်၏။ (aiōnios g166) ၁၄ ငါတိ့သည်

ဘရားသခင့်အထံေတာ်၌ ရဲရင့် ြခင်း အေကာင်းဟမကား၊ ငါတိ့သည်အလိေတာ် ှ င့်အညီ

တစံတခေသာဆကိ ေတာင်းလ င်၊ ဘရားသခင်သည် နားေထာင်ေတာ်မ၏။ ၁၅

ဆေတာင်းသမ ေသာစကားတိ့ကိ နားေထာင်ေတာ်မသည်ကိ ငါတိ့သိလ င်၊

အထံေတာ်၌ ေတာင်းေသာဆတိ့ကိ ရမည်ဟသိရက၏။ ၁၆ ညီအစ်ကိချင်းသည်

ေသြပစ်မသင့် ေသာဒစ ိက်ကိ ပမိသည်ကိ တစံတေယာက်ေသာသသည် ြမင်လ င်၊

ထိသသည် ဆေတာင်းရမည်။ ေသြပစ်ကိ မ ပေသာသတိ့အဘိ့အလိငှါ၊ ဘရားသခင်သည်

ထိသအား အသက်ကိေပးေတာ်မမည်။ ေသြပစ်သင့် ေသာဒစ ိက် ှ ိ၏။ ထိဒစ ိက်အြပစ်ကိ

လတ်ေစြခင်းငှါ ဆေတာင်း ရမည်ဟငါမဆိ။ ၁၇ မတရားေသာအမမည်သည်ကား

ဒစ ိက်ြဖစ်၏။ သိ့ေသာ်လည်း ေသြပစ်မသင့် ေသာဒစ ိက် ှ ိ၏။ ၁၈

ဘရားသခင်၏သားြဖစ်သမ ေသာသတိ့သည် ဒစ ိက်ကိမ ပတတ်သည်ကိ

ငါတိ့သိ က၏။ ဘရားသခင် ြဖစ်ဘွားေစေတာ်မေသာသသည်၊ မိမိကိမိမိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်သြဖင့် ၊ မာရ်နတ်သည်ထိသကိ မထိမခိက် ိင်ရာ။ ၁၉ ငါတိ့သည်

ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်သည်ကိ၎င်း၊ ေလာကီသားအေပါင်းတိ့သည် မာရ်နတ်၏လက်၌

ှ ိ ကသည်ကိ၎င်း ငါတိ့သိ က၏။ ၂၀ ဘရားသခင်၏သားေတာ်သည်ကလာ၍၊

မှန်ေသာဘရားသခင်ကိ သိေသာဥာဏ်ကိ ငါတိ့အား ေပးေတာ်မသည်ကိလည်း

ငါတိ့သိ က၏။ မှန်ေသာဘရားသခင်၌၎င်း၊ သားေတာ်ေယ ခရစ်၌၎င်းငါတိ့သည်

တည်လျက် ှ ိ က၏။ ထိသသည်မှန်ေသာ ဘရားသခင်ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ထာဝရအသက်လည်း

ြဖစ်ေတာ်မ၏။ (aiōnios g166) ၂၁ ချစ်သားတိ၊့ ပ်တဆင်းတကိ ကဥ်ေ ှ ာင်ကေလာ့။
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၁ အသက် ကီးသသည် ြမတ်ေသာသခင်မကိ၎င်း၊ သားသမီးတိ့ကိ၎င်း ကားလိက်ပါ၏။

၂ ငါတိ့၌တည်၍ ငါတိ့တွင် အစဥ်မြပတ် ှ ိလတ့ံေသာ သမာတရားေကာင့် ၊

ငါမှစ၍ သမာတရားကိ သိေသာသအေပါင်း တိ့သည်၊ သခင်မ ှ င့် သားသမီးတိ့၌

မှန်ကန်ေသာချစ်ြခင်းေမတာ ှ ိပါ၏။ (aiōn g165) ၃ ခမည်းေတာ်ဘရားထံေတာ်က၎င်း၊

ခမည်းေတာ်၏သားေတာ်ေယ ခရစ်အထံက၎င်း၊ သမာတရား၊ ေမတာတရား ှ င့်တကွ၊

ေကျးဇး၊ က ဏာ၊ ငိမ်သက်ြခင်းသည် သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ၄ ငါတိ့သည်

ခမည်းေတာ်ဘရားထံ၌ ပညတ်ေတာ်ကိ ခံရသည်အတိင်း၊ သင်၏သားသမီးအချို တိ့့သည်

သမာတရား၌ ကျင်လည်၍ ေနသည်ကိ ငါေတွေ့သာအခါ၊ အလွန်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။

၅ ယခတွင်ပညတ်ေတာ်သစ်ကိ မေရးဘဲလျက်၊ ငါတိ့၌ေ ှ ့ဦးစွာကပင် ှ ိေသာ

ပညတ်ေတာ်ကိေရးထား၍၊ သခင်မ၊ အချင်းချင်းချစ်ြခင်း ေမတာ ှ ိ ကကန်အ့ံဟ

ငါေတာင်းပန်၏။ ၆ ပညတ်ေတာ်တိ့အတိင်း ကျင့် ေစာင့် ြခင်းအရာသည်

ချစ်ရာေရာက်၏။ သင်တိ့သည် ပညတ်ေတာ် ှ င့် အညီကျင့် မည်အေကာင်း၊

ေ ှ ့ဦးစွာကပင်သင်တိ့ ကားရသည်အတိင်း၊ ပညတ်ေတာ်သည်ထိသိ့ေသာ

သေဘာ ှ ိ၏။ ၇ လဇာတိအားြဖင့် ကလာေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်ကိ

ြငင်းပယ်လျက်၊ လှည့် ြဖားေသာ သအများ တိ့သည် ေလာကထဲသိ့ဝင် က ပီ။

ထိသိ့ေသာသသည် လှည့် ြဖားေသာသြဖစ်၏။ အ ိခရစ်လည်းြဖစ်၏။ ၈ ငါတိ့သည်

ကိယ် ပစေသာအရာမေပျာက်မပျက်၊ စံလင်ေသာအကျိုးကိ ရမည်အေကာင်း၊

သင်တိ့သည် ကိယ်ကိကိယ်သတိ ပ၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ကေလာ့။ ၉ ခရစ်ေတာ်၏ေဒသနာ၌

မတည်ဘဲ လွန်ကျူးေသာသမည်သည်ကား၊ ဘရားသခင်ကိမသိ။ ခရစ်ေတာ်

၏ ေဒသနာ၌ တည်ေသာသသည် ခမည်းေတာ် ှ င့် သားေတာ်ကိသိ၏။ ၁၀

ထိေဒသနာေတာ်မပါေသာသသည် သင်တိ့ထံသိ့လာလ င်၊ သကိ့သင့် အိမ်၌ လက်မခံ ှ င့် ။

မဂလာ ှ ိေစ ေသာဟ တ်မဆက် ှ င့် ။ ၁၁ မဂလာ ှ ိေစေသာဟ ထိသကိ တ်ဆက်လင်၊

သ၏ဆိးယတ်ေသာအကျင့် တိ့ ှ င့် ဆက်ဆံရာသိ့ ေရာက်၏။ ၁၂ သင်တိ့အား

ငါေရးစရာအေကာင်း အများ ှ ိေသာ်လည်း၊ စကူေပ ၌မှင် ှ င့် ေရးြခင်းငှါ အလိမ ှ ိ၊

သင်တိ့ဆီသိ့ ငါလာ၍၊ အချင်းချင်း အားရဝမ်းေြမာက်ြခင်းစံလင်မည်အေကာင်း၊ သင်တိ့ ှ င့်

တ်ဆက်၍ စကားေြပာမည်ဟေြမာ်လင့်လျက်ေန၏။ ၁၃ သင်၏ြမတ်ေသာညီမ၏

သားသမီးတိ့သည် သင့် ကိ တ်ဆက် က၏။
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၁ အသက် ကီးသသည်ချစ်အပ်ေသာဂါယကိကားလိက်၏။ငါသည်သင်၌မှန်ကန်ေသာချစ်ြခင်း

ေမတာ ှ ိ၏။ ၂ အချင်းချစ်သ၊ သင်၏စိတ် ှ လံးသည် ေကာင်းစားသက့ဲသိ၊့

သင်သည်အရာရာ၌ေကာင်းစားြခင်း ှ င့် ကျန်းမာြခင်း ှ ိမည်အေကာင်း ငါဆေတာင်း၏။ ၃

သင်သည်သမာတရား၌ ကျင်လည်သည်အတိင်း သင်၌ ှ ိေသာသမာတရား၏အေကာင်းကိ

ညီအစ်ကိ တိ့သည်လာ၍သက်ေသခံကေသာအခါ၊ ငါသည် အလွန်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ ိ၏။ ၄

ငါ၏သားသမီးတိ့သည် သမာတရား၌ ကျင်လည်သည်ကိ ငါကား၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းထက်

သာ၍ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမ ှ ိ။ ၅ အချင်းချစ်သ၊ သင်သည်ညီအစ်ကိတိ့အား၎င်း၊

အာဂ ုတိ့အား၎င်း ပသမ ေသာဝတ်တိ့ကိ သစာ ှ င့် အညီ ပတတ်၏။

၆ ထိသတိ့သည် သင်၏ချစ်ြခင်းေမတာအေကာင်းကိ အသင်းေတာ်ေ ှ ့၌

သက်ေသခံက၏။ သင်သည်ထိသတိ့ကိ ဘရားသခင်၏ အလိေတာ် ှ င့်အညီ

ပိ့လိက်ြပန်လ င်၊ ေကာင်းေသာအမကိ ပလိမ့်မည်။ ၇အေကာင်းမကား၊ ထိသတိ့သည်

နာမေတာ်ကိေထာက်၍၊ သာသနာပလတိ့တွင် အလမခံဘဲသွား က၏။ ၈ ငါတိ့သည်

သမာတရားကိ ကမေသာသ ြဖစ်အ့ံေသာငှါ၊ ထိသိ့ေသာသတိ့အား ဧည့်သည်ဝတ်ကိ

ပအပ်က၏။ ၉အသင်းေတာ်ထံသိ့မှာစာကိ ငါေရး၍ ေပးလိက်ေလ ပီ။ သိ့ေသာ်လည်း၊

အကဲအမးလပ်ချင်ေသာ ဒေယာတရပ်သည် ငါတိ့အားအခွင့် မေပး။ ၁၀ ထိေကာင့် ၊

ငါလာေသာအခါ သသည် မိမိ ပေသာအမကိ မိမိသတိရေစြခင်းငှါ ငါ ပမည်။ ထိသ

သည်၊ ြငူစေသာစကား ှ င့် ငါတိ့ကိ က့ဲရဲသ့ည်သာမက၊ က့ဲရဲ ့ြခင်း ှ င့် စိတ်မေြပဘဲလျက်၊

ညီအစ်ကိတိ့ကိ ကိယ်တိင်လက်မခံ၊ လက်ခံချင်ေသာသတိ့ကိလည်း ြမစ်တား၍၊

အသင်းေတာ်ထဲက ှ င်ထတ်တတ်၏။ ၁၁အချင်းချစ်သ၊ မေကာင်းေသာနည်းကိ မလိက် ှ င့် ၊

ေကာင်းေသာနည်းကိသာလိက်ေလာ့။ ေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသသည်

ဘရားသခင် ှ င့် စပ်ဆိင်၏။ မေကာင်းေသာအကျင့် ကိ ကျင့် ေသာသမကား၊ ဘရားသခင်ကိ

မသိမြမင်ရ ပီ။ ၁၂ လအေပါင်းတိ့သည် ေဒေမတရိ၏ သက်ေသြဖစ် က၏။

သမာတရားသည်လည်း သ၏ သက်ေသ ြဖစ်၏။ ငါတိ့သည်လည်း ထိသဘက်၌

သက်ေသခံက၏။ ငါတိ့၏ သက်ေသခံြခင်းသည် ဟတ်မှန်သည်ကိ သင်တိ့ သိ က၏။

၁၃ ငါေရးစရာအေကာင်းအများ ှ ိေသာ်လည်း၊ မှင် ှ င့် မှင်တံြဖင့် ေရးြခင်းငှာ

အလိမ ှ ိ၊ ၁၄ မကာမြမင့် မီှသင့် ကိ ငါေတွ့ြမင်လ င် အချင်းချင်း တ်ဆက်၍

စကားေြပာမည်ဟ ေြမာ်လင့်လျက် ေန၏။သင်၌ ငိမ်သက်ြခင်း ှ ိပါေစေသာ။ အေဆွတိ့သည်

သင့် ကိ တ်ဆက်က၏။ သင်၌ ှ ိေသာအေဆွတိ့၏ နာမည်ကိ ထတ်၍ တ်ဆက်ေလာ့။
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၁ ေယ ခရစ်၏ ကန်ြဖစ်ေသာယာကပ်ညီ ငါယဒသည် ခမည်းေတာ်ဘရားသခင်

သန့် ှ င်းေစေတာ်မ၍၊ ေယ ခရစ် ေခထားေစာင့် မေတာ်မေသာ သတိ့ကိ

ကားလိက်ပါ၏။ ၂ သင်တိ့၌က ဏာ ှ ိပါေစေသာ။ ငိမ်သက်ြခင်း ှ င့် ချစ်ြခင်းများ

ြပားပါေစေသာ။ ၃ ချစ်သတိ၊့ အညီအမဆက်ဆံေသာ ကယ်တင်ြခင်းအေကာင်းအရာကိ

သင်တိ့ထံသိ့ေရး၍ ေပးလိက် ြခင်းငှါ ငါသည်အလွန် ကိးစားသည်တွင်၊ သန့် ှ င်းသတိ့၌

အထက်ကအပ်ေပးခ့ဲ ပီးေသာ ယံကည်ြခင်း တရား ဘက်မှာ သင်တိ့သည်

ကိးစား၍တိက်လှန်ေစြခင်းငှါ ိးေဆာ်ေသွးေဆာင်၍ ေရးလိက်ရေသာအေကာင်း ှ ိ၏။ ၄

အဘယ်ေကာင့် နည်းဟမကား၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ ေကျးဇးေတာ်ကိ ကိေလသာ၏

ညစ် းြခင်း အလိငှါေမှာက်လှန်လျက်၊ တပါးတည်း အစိးရေတာ်မေသာအ ှ င်၊

ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်ကိ ြငင်းပယ်လျက်၊ အြပစ်ခံေစြခင်းငှါ ေ ှ းကစီရင်

မှတ်သား ှ င့် ေသာ အဓမလအချို ့တိ့သည် ပရိယာယ် ှ င့် အမှတ်တမ့ဲဝင် က ပီ။ ၅

ထိ့ေကာင့် သင်တိ့သည်သိ ှ င့် ေသာ်လည်း ငါသည် သတိေပး၍ ေြပာချင်ေသာ

အေကာင်းအရာ ဟမကား၊ ထာဝရဘရားသည် ဣသေရလ လတိ့ကိ အဲဂတုြပည်မှ

ကယ်လတ်ေတာ်မ ပီးလ င်၊ မယံကည်ေသာ သတိ့ကိတဖန် ဖျက်ဆီးေတာ်မ၏။ ၆

ထိမှတပါး၊ မိမိတိ့အခွင့်အရာကိမေစာင့် ၊ မိမိတိ့ ေနရာအရပ်ကိ စွန့်ပစ်ေသာ

ေကာင်းကင်တမန်တိ့ကိ၊ ကီးစွာေသာေန့၌ စစ်ေကာစီရင်ြခင်းအလိငှါ၊ ထာဝရ

ချည်ေ ှ ာင်ြခင်းအားြဖင့် ေမှာင်မိက် ထဲမှာချုပ် ထားေတာ် မ၏။ (aïdios g126) ၇

ထိနည်းတ၊ ေသာဒံ မိ ့ ှ င့် ေဂါေမာရ မိမှ့စ၍ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ှ ိေသာ မိတိ့့သည်၊

အထက်က ဆိခ့ဲ ပီး ေသာ လဆိးက့ဲသိ့ မတရားေသာ ေမထန်ကိအလွန် ပ၍

ကိယ်ခင်ပွန်းမဟတ်ေသာ သတိ့ ှ င့် မှားယွင်းြခင်းအမ၌ ကျင်လည်ေသာေကာင့် ၊

ထာဝရမီး ှ င့်က မ်းေလာင်ြခင်း ဒဏ်ကိခံရ၍ ပံသက်ေသထင် ှ ားလျက် ှ ိ က၏။ (aiōnios

g166) ၈ယခေယာင်ယမ်းေသာအဓမလတိ့သည်၊ ေ ှ းနည်းတမိမိတိ့ ကိယ်ကိညစ် းေစ၍၊

အာဏာစက် ကိပယ်လျက်၊ ဘန်းတန်ခိး ကီးေသာသတိ့ကိ က့ဲရဲတ့တ်က၏။ ၉

ေကာင်းကင်တမန် မင်းမိေကလမကား၊ ေမာေ ှ ၏ ကိယ်ကိ အေကာင်း ပ၍ မာရ်နတ် ှ င့်

ြငင်းခံေသာအခါ၊ က့ဲရဲစွ့ာေသာ ြပစ်တင်ြခင်းကိမ ပဝ့ံဘဲ၊ ထာဝရဘရားသည်

သင့် ကိဆံးမေတာ်မေစ သတည်းဟ၍ သာေြပာဆိ၏။ ၁၀ ထိသတိ့မကား၊

မိမိတိ့နားမလည်ေသာအရာများကိ က့ဲရဲတ့တ်က၏။ တိရစာန်က့ဲသိ့ ပကတိအတိင်း

မိမိတိ့နားလည်ေသာ အရာများြဖင့် မိမိတိ့ကိပပ်ပျက်ေစတတ်က၏။ ၁၁သတိ့သည်

အမဂလာ ှ ိ က၏။ အေကာင်းမကား၊ ကာဣနေနာက်သိ့လိက် က၏။ အခကိရြခင်းငှါ

ဗာလမ်မှားယွင်းသက့ဲသိ့ အလွန်မှားယွန်းြခင်း ှ ိ က၏။ ေကာရ၏ြငင်းခံြခင်းအြပစ် ှ င့်

ဖျက်ဆီးြခင်းသိ့ေရာက် က၏။ ၁၂ ေမတာပဲွလပ်၍ သင်တိ့ ှ င့်အတ စားေသာက်ေသာအခါ

အားမနာဘဲ၊ မိမိတိ့ကိဝစွာေကး၍ ပဲွ၌ အစွန်းအကွက်ြဖစ် က၏။ ေရမ ှ ိ၊

ေလတိက်၍လွင့် ေသာ မိဃ်းတိမ်က့ဲသိ့၎င်း၊ ိး ွမ်း၍ အသီးမတင်၊ ှ စ် ကိမ် ေသ၍

တ်ပစ်ေသာ သစ်ပင်က့ဲသိ့၎င်း၊ ၁၃ မိမိ ှ က်ြခင်းအေကာင်းကိ ပွက်ေစတတ်ေသာ

လိင်းတံပိး ိင်းက့ဲသိ့၎င်း၊ ကယ်ပျံက့ဲသိ့၎င်းြဖစ် က၏။ ထိ ကယ်ပျံတိ့အဘိ့တခဲနက်ေသာ

ထာဝရေမှာင်မိက်ကိ သိထားလျက် ှ ိ၏။ (aiōn g165) ၁၄ အာဒံမှဆင်းသက်၍

ခ ှ စ်ဆက်ေြမာက်ေသာသ ဧေနာက်က၊ ထာဝရဘရားသည် ခပ်သိမ်းေသာ

သတိ့ကိ တရားစီရင်ေတာ်မ၍၊ မတရားေသာသတိ့သည် မတရားသြဖင့်

ပေသာအဓမအမ ှ ိသမ တိ့၏ အြပစ်ကိ၎င်း၊ မတရားေသာလဆိးတိ့သည် ဘရားသခင်ကိ

ြပစ်မှား၍ ေြပာေသာကမ်းတမ်းေသာ စကား ှ ိသမ တိ့၏ အြပစ်ကိ၎င်းေဘာ်ြပြခင်းငှါ၊ ၁၅

အတိင်းမသိ များစွာေသာ မိမိသန့် ှ င်းသတိ့ ှ င့်တကွကလာေတာ် မလိမ့်မည်ဟ

ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေြပာေလ၏။ ၁၆ ထိသတိ့သည် ြမည်တမ်း၏

အြပစ်တင်တတ်ေသာသ၊ ကိယ်တပ်မက်ြခင်းအတိင်း ကျင့်တတ်ေသာသ၊ ေထာင်လားေသာ

စကားကိေြပာတတ်ေသာသ၊ ကိယ်အကျိုးစီးပွားေကာင့် သမ့ျက် ှ ာကိ ေထာက်ထား

ခန့်ညားတတ်ေသာ သြဖစ်က၏။ ၁၇ ချစ်သတိ၊့ ေနာက်ဆံးေသာကာလ၌၊

မိမိတိ့မတရားေသာ တပ်မက်ြခင်းအတိင်း ကျင့် ေန၍၊ ြပက်ယယ် ပတတ်ေသာ သတိ့သည်

ေပ ကလိမ့်မည်ဟ ၁၈ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်၏ တမန်ေတာ်တိ့သည်

ေဟာေြပာ ှ င့် ေသာ စကားများကိ ေအာက်ေမ့ကေလာ့။ ၁၉ ထိသတိ့သည်သင်းခဲွေသာသ၊

ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် ကင်းေသာ ဇာတိပကတိလြဖစ်က၏။ ၂၀ ချစ်သတိ၊့ သင်တိ့သည်

မိမိတိ့အလွန်သန့် ှ င်းေသာ ယံကည်ြခင်းအေပ မှာ မိမိတိ့ကိ တည်ေဆာက် လျက်၊

သန့် ှ င်းေသာဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ဆေတာင်း ပဌာန ပလျက်၊ ၂၁ ဘရားသခင်ကိ

ချစ်ြခင်းေမတာ၌ ကိယ်ကိကိယ်ေစာင့် ေ ှ ာက်၍ ထာဝရအသက်အလိငှါ၊

ငါတိ့သခင် ေယ ခရစ်၏ က ဏာေတာ်ကိ ေြမာ်လင့် ၍ ေနကာေလာ့။ (aiōnios

g166) ၂၂ ပိင်းြခား၍သိတတ်ေသာ ဥာဏ် ှ ိ၍ အချို ့တိ့ကိ သနား ကေလာ့။

၂၃ ကိယ်ကာယ ှ င့်ညစ် းစွန်းကွက်ေသာ အဝတ်ကိပင် စက်ဆပ် ွံ ှ ာ၍

ေကာက် ွံ ့ြခင်း ှ င့်တကွ၊ အချို ့ တိ့ကိ မီးထဲမှ ဆယ် တ်ကယ်တင် ကေလာ့။ ၂၄ ထိမိ၍

လဲြခင်း ှ င့် ကင်းလွတ်ေစမည်အေကာင်း သင်တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ြခင်းငှါ၎င်း၊ အြပစ်

မ ှ ိဘဲဝမ်းေြမာက်ြခင်း ှ င့် ြပည့်စံလျက် ှ ိေသာ သင်တိ့ကိ ဘန်းအသေရေတာ်ေ ှ ့၌

ဆက်သြခင်းငှါ၎င်း တတ် ိင်ေတာ်မေသာ သတည်းဟေသာ။ ၂၅ ငါတိ့ကိ

ကယ်တင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ တဆတည်းေသာဘရားသခင်သည်၊ ငါတိ့သခင်ေယ ခရစ်

အားြဖင့် ၊ ယခမှစ၍ကမာ အဆက်ဆက်ဘန်းတန်ခိး အာ ေဘာ် ှ င့် အစွမ်းသတိအာဏာ

စက် ှ ိေတာ်မေစ သတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)



ဗျာဒိတ်ကျမ်း667

ဗျာဒိတ်ကျမ်း

၁ ကာလမကာမြမင့် မီှြဖစ်ရမည် အမအရာများကိ ေယ ခရစ်သည်

မိမိအေစခံကန်တိ့အား ြပေစြခင်းငှါ၊ ဘရားသခင်အပ်ေပးေတာ်မေသာ

ထိသခင်၏ ဗျာဒိတ်ေတာ်ကိ ဆိေပအ့ံ။ ထိသခင်သည် မိမိေကာင်း ကင်တမန်ကိ

ေစလတ်၍၊ မိမိအေစခံကန်ေယာဟန်အား ဗျာဒိတ်ေတာ် အရိပ်ကိ

ြပေတာ်မ၏။ ၂ ေယာဟန်သည်လည်း ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ် ှ င့်

ေယ ခရစ်၏ သက်ေသခံေတာ်မချက်ကိ ြမင်သမအတိင်း သက်ေသခံ၏။

၃ ကာလအချိန်ေရာက်လနီး ပီြဖစ်၍၊ ဤအနာဂတိကျမ်းစကားကိကည့်

ဘတ် ွတ်နားေထာင်၍၊ ေရးထားသမ တိ့ကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာ သတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။

၄ ငါေယာဟန်သည် အာ ှ ိြပည်၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်ခ ှ စ်ပါးကိ ကားလိက်ပါ၏။ ပစုပန်၊

အတိတ်၊ အနာဂတ်ကာလအစဥ် ှ ိေတာ်မေသာ ဘရားသခင်အထံေတာ်က၎င်း၊

ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ဝိညာဥ် ခ ှ စ်ပါးအထံက၎င်း၊ ၅ သစာေစာင့် ေသာ

သက်ေသခံြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊ ေသေသာသတိ့တွင်သားဦး ြဖစ်ေတာ်မထေသာ၊

ေလာကီဘရင်တိ့၏ အထွဋ်ြဖစ်ေတာ်မေသာ ေယ ခရစ်အထံေတာ်က၎င်း၊

ေကျးဇးေတာ် ှ င့် ငိမ် သက်ြခင်းသည်သင်တိ့၌ ှ ိပါေစေသာ။ ငါတိ့ကိချစ်၍ မိမိအေသွး ှ င့်

ငါတိ့အြပစ်များကိ ေဆးေကာေတာ်မ၍၊ ၆ မိမိခမည်းေတာ်ဘရားသခင့် ေ ှ ့၌ ငါတိ့ကိ

ှ င်ဘရင်အရာ၌၎င်း၊ ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌၎င်း ခန့် ထားေတာ်မေသာသသည်၊

ကမာအဆက်ဆက် ဘန်းအသေရ၊ အစွမ်းသတိ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။ အာမင်။ (aiōn

g165) ၇ ကည့် ေလာ့။ မိဃ်းတိမ် ှ င့်တကွ ကလာေတာ်မသည်ြဖစ်၍၊ ကိယ်ေတာ်ကိ

ထိးေဖာက်ေသာ သတိ့ ှ င့် ှ ိသမ ေသာသတိ့သည် ကိယ်ေတာ်ကိ ြမင်ရ ကလိမ့်မည်။

ေြမ ကီးသားအမျိုးမျိုး ှ ိသမ တိ့သည် ကိယ်ေတာ်ေကာင့် ငိေကးမည်တမ်းရကလိမ့်မည်။

မှန်ေပ၏။ အာမင်။ ၈ ငါသည် အာလဖြဖစ်၏။ သေမဃလည်း ြဖစ်၏ ဟ

အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မ၍ ၊ ပစုပန် ၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကာလအစဥ် ှ ိေတာ်မေသာ

ထာဝရ အ ှ င် ဘရားသခင် မိန့်ေတာ်မ၏။ ၉ ေယ ခရစ်၏ ဆင်းရဲြခင်းဒကမှစ၍

ိင်ငံေတာ်ကိ၎င်း၊ သည်းခံေတာ်မြခင်းကိ၎င်း၊ သင်တိ့ ှ င့်အတ ဆက်ဆံေသာ

အေဘာ်အဘက၊ သင်တိ့အစ်ကိ ငါ ေယာဟန်သည်၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ် ှ င့် ေယ

ခရစ်၏ သက်ေသခံေတာ်မချက်ေကာင့် ၊ ပတ်မကန်းမှာ ေနရစဥ်တွင် ၊ ၁၀

သခင်ဘရားေန့၌ ဝိညာဥ်ေတာ်ကိခံရ၍ ၊ တံပိး ခရာ အသံက့ဲသိ့ငါ့ေနာက်၌ ြမည်ေသာ

အသံ ကီးကိ ကား၏။ ၁၁ ြမည်ေသာအချက်ဟမကား၊ သင်သည်ြမင်ေသာ အရာကိ

စာေစာင်၌ ေရးထား၍၊ ဧဖက် မိ၊့ စမရန မိ၊့ ေပရဂံ မိ၊့ သွာတိရ မိ၊့ သာဒိ မိ၊့ ဖိလေဒလဖိ မိ၊့

ေလာဒိကိ မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်ခ ှ စ်ပါးထံသိ့ ေပးလိက် ေလာ့ဟဆိသတည်း။ ၁၂

ထိသိ့ ငါ ှ င့် စကားေြပာ၍ အသံြမည်ေသာ သကိြမင်ြခင်းငှါ ငါသည်လှည့် ကည့်လ င် ၊

ေ မီးခွက်ခ ှ စ် လံးကိ၎င်း ၊ ၁၃ ထိမီးခွက်ခ ှ စ်လံးအလယ်၌ လသားေတာ် ှ င့်

တေသာသတဦး ကိ၎င်း ြမင်၏။ ထိသသည်ေြခသိ့ တိင်ေအာင်ဝတ် ခံလျက်၊ ရင်ေတာ်၌

ေ ခါးပန်းကိ စည်းလျက်ြဖစ်၏။ ၁၄ ေခါင်းေတာ် ှ င့် ဆံပင်ေတာ်သည် ြဖူေသာ

သိးေမးက့ဲသိ့၎င်း ၊ မိဃ်းပွင့် က့ဲသိ့၎င်းြဖူ၏။ မျက်စိေတာ် သည်လည်း မီးလံ က့ဲသိ့ ြဖစ်၏။

၁၅ ေြခေတာ်သည်လည်း မီး၌ခ တ် ပီးေသာ ေကးဝါစစ် ှ င့်တ၏။ အသံေတာ်သည်လည်း

သမဒရာသံက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၁၆လက်ျာလက်ေတာ်သည်လည်း ကယ်ခ ှ စ်လံးကိ ကိင်၏။

ခံတွင်းေတာ်ထဲကလည်းထက်ေသာ သန်လျက် ထွက်၏။ မျက် ှ ာေတာ်သည်အ ှ ိန်တန်ခိး ှ င့်

ထွန်း ေတာက်ေသာေနက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၁၇ ထိသကိငါြမင်ေသာအခါ၊ ေသမတတ်ြဖစ်၍

ေြခေတာ်ရင်း၌ လဲလျက်ေန၏။ ထိသသည်လက်ျာ လက်ေထာက်ကိ ငါ့အေပ သိ့

တင်လျက်၊ ေကာက် ွံ ့ ြခင်းမ ှ ိ ှ င့် ။ ငါသည်အဦးဆံးေသာသ၊ ေနာက်ဆံးေသာ

သြဖစ်၏။ ၁၈ အသက် ှ င်ေသာသလည်းြဖစ်၏။ ငါသည် အရင်ေသသည် ြဖစ်၍၊

ကမာအဆက်ဆက်အသက် ှ င့် ြပည့်စံ၏။ မရဏာ ှ င့် မရဏာ ိင်ငံကိလည်းငါအစိးရ၏။

(aiōn g165, Hadēs g86) ၁၉ ထိေကာင့် ၊ သင်သည်ြမင် ပီးေသာ အရာတိ့ကိ၎င်း၊

ယခ ှ ိေသာ အရာတိ့ကိ၎င်း၊ ေနာင်ြဖစ်လတ့ံေသာ အရာတိ့ကိ၎င်း ေရးထားေလာ့။

၂၀ ငါ့လက်ျာလက်၌ ထင် ှ ားေသာကယ်ခ ှ စ်လံး ှ င့် ေ မီးခွက် ခ ှ စ်လံး၏

နက်နဲြခင်းအရာဟမကား၊ မီးခွက်ခ ှ စ်လံးသည်အသင်းေတာ်ခ ှ စ်ပါးြဖစ်၏။

ကယ်ခ ှ စ်လံးသည်လည်းထိခ ှ စ်ပါးေသာ အသင်းေတာ် တိ့ကိ အပ်ေသာတမန်ြဖစ်က၏။

၂ ဧဖက် မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်၏တမန်ကိ ဤသိ့ ေရး၍မှာ လိက်ေလာ့။

လက်ျာလက်၌ ကယ်ခနစ် လံးကိကိင်၍၊ ေ မီးခွက်ခနစ် လံးအလယ်၌

သွားလာေသာသ၏အမိန့်ေတာ်ကား၊ သင်အကျင့်ကျင့် ြခင်း၊ ပင်ပန်းစွာ လပ်ေဆာင်ြခင်း၊

သည်းခံြခင်းကိငါသိ၏။ ၂သင်သည်မတရားေသာသတိ့ကိ လက်မခံ ိင်ေ ကာင်းကိ၎င်း၊

တမန်ေတာ်မဟတ်ဘဲ၊ တမန်ေတာ်ြဖစ် ေယာင်ေဆာင်ေသာသတိ့ကိ စစ်ေဆး၍

လှည့် ြဖားေသာ သြဖစ်သည်ဟ သိေကာင်းကိ၎င်း ၊ ၃ ခ ီ ှ င့် ြပည့်စံ၍။

ငါ၏နာမေကာင့်ဆင်းရဲခံ၍ အားမေလျာ့ေကာင်းကိ၎င်းငါသိ၏။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း၊

သင်သည် ေ ှ ့ဦးစွာေသာ ချစ်ြခင်း ေမတာေလျာ့ ပီဟသင်၌ အြပစ်တင်စရာ ှ ိ၏။ ၅

ထိေကာင့် ၊ သင်သည်မေ ွေ့လျာ့မီှ ၊ အရင်ေနရာ အရပ်ကိ ေအာက်ေမ့ေလာ့ ၊

ေနာင်တရေလာ့။ ေ ှ ့ဦးစွာေသာ အကျင့် ကိ ကျင့် ေလာ့၊ သိ့မဟတ် သင် ှ ိရာ

သိ့ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ ေနာင်တမရလင်၊ သင်၏မီးခွက်ကိေနရာမှေ မ့ည်။ ၆

သိ့ေသာ်လည်း ငါမန်းေသာနိေကာလ တပည့် တိ့၏ အကျင့် ကိ သင်လည်းမန်းသည်ဟ

ေြပာစရာ ှ ိ၏။ ၇ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ၊

နား ှ ိေသာသ မည်သည် ကားကားပါေစ။ အကင်သ သည်ေအာင်ြမင်၏။

ထိသသည်ငါ၏ဘရားသခင် ပရဒိသဥယျာဥ်၌ ှ ိေသာ အသက်ပင်၏ အသီးကိစားေစြခင်းငှါ

အခွင့် ေပးမည်။ ၈ စမရန မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်၏ တမန်ကိ ဤသိ့ေရး၍ မှာလိက်ေလာ့။

အဦးဆံးေသာသ၊ ေနာက်ဆံးေသာ သတည်းဟေသာ၊ အရင်ေသ၍ အသက် ှ င်လျက် ှ ိေသာ

သ၏ အမိန့်ေတာ်ကား၊ ၉ သင်အကျင့်ကျင့် ြခင်း၊ ဒကခံြခင်း၊ ဆင်းရဲြခင်း ကိငါသိ၏။

သိ့ေသာ်လည်း၊ သင်သည် ကယ်ဝြပည့် စံြခင်း ှ ိ၏။ ယဒလြဖစ်ေယာင် ေဆာင်၍

ယဒလမှန်မဟတ်၊ စာတန်၏ အေပါင်းအသင်းြဖစ်ေသာ သတိ့၏ က့ဲရဲ ့ြခင်း ကိလည်း

ငါသိ၏။ ၁၀ သင်သည်ခံရမည့်အရာ တစံတခကိမ မေကာက် ှ င့် ။ သင်တိ့သည်

စံစမ်းြခင်းကိခံရမည် အေကာင်း၊ မာရ်နတ်သည် သင်တိ့တွင် အချို ့ကိ ေထာင်ထဲ၌

ေလှာင်ထား၍၊ သင်တိ့သည် ဆယ်ရက်ပတ်လံး ဆင်းရဲဒကကိခံရကလိမ့်မည်။

ေသသည်တိင်ေအာင် သစာေစာင့် ေလာ့။ သိ့ြဖစ်လ င်၊ အသက်သရဖကိ ငါေပးမည်။ ၁၁

ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ နား ှ ိေသာသ

မည်သည် ကား ကားပါေစ။ ေအာင်ြမင်ေသာ သကိ ဒတိယေသြခင်းသည် မ ှ ဥ်းဆဲရ။ ၁၂

ေပရဂံ မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်၏ တမန်ကိ ဤသိ့ေရး၍ မှာလိက်ေလာ့။

ထက်ေသာသန်လျက် ှ ိေသာ သ၏အမိန့်ေတာ်ကား၊ ၁၃သင်အကျင့်ကျင့် ြခင်းကိ၎င်း၊

စာတန်၏ ရာဇပလင် ှ ိရာ အရပ်တည်းဟေသာသင်၏ေနရာအရပ် ကိ၎င်း ငါသိ၏။

စာတန်၏ ေနရာအရပ်၌ သင်တိ့တွင် အေသသတ်ြခင်းကိခံရေသာ အ ိပသည် သစာ ှ ိ၍

ငါ့ဘက်၌သက်ေသခံရေသာေနရ့က်ကာလတွင်ပင်၊ သင်သည်ငါ၏နာမကိ

စဲွကိင်၏။ ငါ၏ယံကည်ြခင်း တရားကိ မစွန့်မပယ်။ ၁၄ သိ့ေသာ်လည်း

ဣသေရလအမျိုးသားတိ့သည် ပ်တေ ှ မှ့ာ ပေဇာ်ေသာယဇ်ေကာင်ကိ စားေစြခင်းငှါ ၎င်း၊

မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပေစြခင်းငှါ၎င်း ၊ ထိမိ၍ လဲစရာအရာကိ သတိ့ေ ှ ့၌

ချထားမည်အေကာင်း၊ ဗာလက်မင်းကိအ ကံေပးေသာသတည်းဟေသာ

ဗာလမ်၏ အယကိ စဲွလမ်းေသာသတိ့သည် သင်၏ေနရာ ၌ ှ ိ ကသည်ြဖစ်၍၊

သင်၌အနည်းငယ်ေသာအြပစ်တင်စရာ ှ ိ၏။ ၁၅ ထိအယ ှ င့်သေဘာတေသာ

နိေကာလတပည့်တိ့၏ အယကိ စဲွလမ်းေသာ သတိ့သည် ထိနည်းတ သင်၌ ှ ိ က၏။ ၁၆

ထိေကာင့် ေနာင်တရေလာ့။ မရလ င်သင် ှ ိရာသိင့ါသည် အလျင်အြမန်လာမည်။ ထိသတိ့ကိ

ငါ့ခံတွင်း၏သန်လျက် ှ င့် စစ်တိက်မည်။ ၁၇ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား

အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ၊ နား ှ ိေသာသမည်သည် ကား ကားပါေစ။ အကင်သသည်

ေအာင်ြမင်၏။ ဝှက်ထားေသာမ ကိ၎င်း၊ ေကျာက်ြဖူလက်ဖဲွကိ့၎င်း၊ ထိေကျာက်ေပ ၌

အကရာတင်ေသာနာမသစ်ကိ၎င်း ထိသအား ငါေပးမည်။ ထိေကျာက်ကိရေသာသမှတပါး

အဘယ်သမ ထိနာမကိ မသိ ိင်ရာ။ ၁၈ သွာတိရ မိ ့၌ ှ ိေသာအသင်းေတာ်၏

တမန်ကိ ဤသိ့ေရး၍ မှာလိက်ေလာ့။ မီးလ ံ က့ဲသိ့ေသာ မျက်စိ ှ င့် ၎င်း ၊

ေကးဝါစစ် ှ င့်တေသာေြခ ှ င့် ၎င်း၊ ြပည့်စံေသာ ဘရားသခင့်သားေတာ်၏ အမိန့်ေတာ်ကား၊
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၁၉သင်အကျင့်ကျင့် ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ အမေဆာင်ြခင်း၊ ယံ ကည်ြခင်း၊ သည်းခံြခင်းကိ၎င်း

ေနာက်ကျင့် ေသာအကျင့် တိ့သည် အရင်ကျင့် ေသာအကျင့်ထက် သာ၍

များေကာင်းကိ၎င်း ငါသိ၏။ ၂၀ သိ့ေသာ်လည်း၊ ငါ၏အေစခံကန်တိ့သည် မတရားေသာ

ေမထန်ကိ ပေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ပ်တ ေ ှ မှ့ာ ပေဇာ်ေသာ ယဇ်ေကာင်ကိ စားေစြခင်းငှါ၎င်း၊

ပေရာဖက်မဟ၍ ကိယ်ကိေခ ေဝေသာသင်၏ ခင်ပွန်း ေယဇေဗလသည် သွန်သင်၍

မှားယွင်းေစရေသာအခွင့် ကိ သင်သည်ေပးေသာေကာင့် ၊ သင်၌ အြပစ်တင်စရာ ှ ိ၏။ ၂၁

ေနာင်တရသင့် ေသာကာလကိ ငါေပးေသာ်လည်း၊ သသည် မိမိမတရားေသာေမထန်ကိ

ေနာင်တ ရချင်ေသာ စိတ်မ ှ ိ။ ၂၂ ထိေကာင့် ၊ သကိ့အိပ်ရာ၌ငါချထားမည်။ သ ှ င့်အတ

မတရားေသာ ေမထန်ကိ ပ၍၊ ထိသိ့ေသာ အကျင့် ကိေနာင်တမရေသာသတိ့ကိလည်း၊

ကီးစွာေသာ ဆင်းရဲြခင်းသိ့ ေရာက်ေစမည်။ ၂၃ သ၏သားသမီးတိ့ကိလည်း

အေသသတ်မည်။ ငါသည် ှ လံးေကျာက်ကပ်ကိ စစ်ေဆးေတာ်မေသာ သြဖစ်ေကာင်းကိ

ထိသိ့ေသာအားြဖင့် ခပ်သိမ်းေသာ အသင်းေတာ်တိ့သည် သိရကလိမ့်မည်။ သင်တိ့သည်

အသီးအသီးကျင့် ေသာ အကျင့် ှ င့်အေလျာက် အကျိုးအြပစ်ကိ ငါေပးမည်။

၂၄ ထိမိစာဒိဌိအယကိ ယေသာသတိ့ ေခ ေဝ သည် ှ င့်အညီ၊ စာတန်၏

နက်နဲေသာအရာဟေခေဝ ေသာအရာတိ့ကိ မက မ်း၊ ထိမိစာဒိဌိအယကိမယ၊

ကင်းေသာသွာတိရ မိသ့ားတိ့ကိ ငါဆိသည်ကား၊ သင်တိ့ သည် ရသမ ကိ

ငါလာသည်တိင်ေအာင် စဲွကိင် ကေလာ့။ ၂၅ ထိမှတပါး အြခားေသာဝန်ကိ သင်တိ့အေပ ၌

ငါမတင်။ ၂၆ အကင်သသည်ေအာင်ြမင်၍ အဆံးတိင်ေအာင် ငါ့အကျင့် ကိကျင့်၏။

ငါ့ခမည်းေတာ်သည် ငါ့အား အခွင့် ေပးေတာ်မသက့ဲသိ၊့ လမျိုးတိ့ကိ အပ်စိးေစြခင်းငှါ

ထိသအားငါသည် အခွင့် ေပးမည်။ ၂၇ ထိသသည် သတိ့ကိသံလံှတံ ှ င့်အပ်စိး၍၊

ေြမအိးကိခဲွဖျက် သက့ဲသိ့ ခဲွဖျက်လိမ့်မည်။ ၂၈ မိဃ်းေသာက်ကယ်ကိလည်း ထိသအား

ငါေပးမည်။ ၂၉ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ

နား ှ ိေသာသ မည်သည် ကား ကားပါေစ။

၃ သာဒိ မိ ့၌ ှ ိေသာအသင်းေတာ်၏ တမန်ကိ ဤသိ့ေရး၍ မှာလိက်ေလာ့။

ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ် ခနစ်ပါး ှ င့် ကယ်ခနစ်လံး ှ ိေသာသ၏အမိန့်ေတာ်ကား၊

သင်၏အကျင့် ကိငါသိ၏။ သင်သည် အသက် ှ င်ဟန် ှ ိ ေသာ်လည်း ေသလျက်ေနသည်ကိ

ငါသိ၏။ ၂ မအိပ်ဘဲေစာင့် ၍ေနေလာ့။ ကျန်ရစ်၍ ေသလေသာအရာတိ့ ကိ ပစေလာ့။

သင်၏အကျင့်သည် ငါ၏ဘရားသခင်ေ ှ ့၌မစံ မလင် ှ ိသည်ကိငါေတွ့ ပီ။ ၃ ထိေကာင့် ၊

သင်သည်ခံယ၍ နားေထာင် ပီးသည်အရာကိ ေအာက်ေမ့၍ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေလာ။

ေနာင်တရေလာ့။ ေစာင့် ၍ မေနလ င် သခိးက့ဲသိ့ သင် ှ ိရာသိ့ ငါလာမည်။

လာမည့်အချိန်နာရီကိလည်း သင်မသိရ။ ၄ သိ့ေသာ်လည်း၊ သာဒိ မိ ့၌ပင် သင်တိ့တွင်

ကိယ်အဝတ်ကိ မညစ် းေစေသာ သနည်းနည်း ှ ိေသး ၏။ ထိသတိ့သည်

ထိက်တန်ေသာသြဖစ်၍၊ အြဖူ ဝတ်လျက် ငါ ှ င့်အတသွားလာကလိမ့်မည်။ ေအာင်ြမင်

ေသာ သသည် ြဖူေသာအဝတ်ကိ ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ ၅ ထိသ၏နာမကိ အသက်စာေစာင်မှ

ငါသည် အလင်းမေချ။ ငါ့ခမည်းေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း၊ ေကာင်းကင် တမန်ေတာ်တိ့၌၎င်း

သ၏နာမကိ ငါဝန်ခံမည်။ ၆ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့

မိန့်ေတာ်မသည်ကိ နား ှ ိေသာသမည်သည် ကား ကားပါေစ။ ၇ ဖိလေဒလဖိ မိ ့၌ ှ ိေသာ

အသင်းေတာ်၏ တမန်ကိဤသိ့ေရး၍ မှာလိက်ေလာ့။ သန့် ှ င်းေသာသ၊ ဟတ်မှန်ေသာသ၊

ဒါဝိဒ်မင်း၏ တံခါးေသာ့ကိ ကိင်ေသာ သ၊ အဘယ်သမ မပိတ် ိင်ေအာင်

ဖွင့် ၍၊ အဘယ်သမ မဖွင့် ိင်ေအာင် ပိတ်ေသာသ၏ အမိန့်ေတာ်ကား။ ၈

သင်၏အကျင့် ကိငါသိ၏။ အဘယ်သမ မပိတ် ိင်ေသာတံခါး ကိ သင့် ေ ှ ့၌ငါဖွင့်ထား ပီ၊

အေကာင်း မကား၊ သင်သည်အနည်း ငယ်ေသာခွန်အား ှ ိသည် ှ င့် ၊ ငါ၏ တ်ကပတ်ကိ

ေစာင့် ေ ှ ာက်ခ့ဲ ပီ။ ၉ ငါ၏နာမကိလည်း မစွန့်မပယ်။ ယဒလ ြဖစ် ေယာင်ေဆာင်၍

အမှန်မဟတ်ဘဲ ၊ မသာစကားကိေြပာ ေသာသတည်းဟေသာ၊ စာတန်၏

အေပါင်းအသင်းဝင်သ အချို ့တိ့ကိ သင်၌ငါအပ်ေပးမည်။ သတိ့သည်လာ၍

သင်၏ေြခရင်း၌ြပပ်ဝပ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါသည်သင့် ကိ ချစ်သည်ဟ သိေစရြခင်းငှါ၎င်း

ငါ ပမည်။ ၁၀ သင်သည် ငါ၏သည်းခံြခင်း ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ တ်ကပတ်

တရားကိေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာေကာင့် ၊ ေြမ ကီး အေပ ၌ ေနေသာသတိ့ကိ

စံစမ်းေစြခင်းငှါ၊ ေလာကီ ိင်ငံအရပ်ရပ်တိ့ကိ ှ ံ ့ြပားလတ့ံေသာ စံစမ်းရာ ကာလတွင်၊

သင့် ကိငါေစာင့် ေ ှ ာက်မည်။ ၁၁ ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ သင်၏

သရဖကိ အဘယ်သ မ မယေစြခင်းငှါ၊ ရခ့ဲ ပီးေသာ အရာကိ စဲွကိင်ေလာ့။ ၁၂

အကင်သသည် ေအာင်ြမင်၏။ ထိသကိ ငါသည်ငါ၏ဘရား သခင်ဗိမာန်ေတာ်၌

တိင်ြဖစ်ေစမည်။ ေနာင်တဖန်သသည်ြပင်သိ့ မေ ွရ့။ ငါ၏ ဘရားသခင်

နာမေတာ်ကိ၎င်း၊ ငါ၏ဘရားသခင့်အထံေတာ် မှထွက်၍၊ ေကာင်းကင်ဘံမှ

ဆင်းသက်ေသာေယ ှ လင် မိသ့စ် တည်းဟေသာ၊ ငါ၏ဘရားသခင် မိေ့တာ်၏ နာမကိ၎င်း၊

ငါ၏နာမသစ်ကိ၎င်း၊ ထိသအေပ ၌ ငါသည် အကရာတင်မည်။ ၁၃ ဝိညာဥ်ေတာ်သည်

အသင်းေတာ်တိ့အား အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ နား ှ ိေသာ သမည်သည်

ကားကားပါေစ။ ၁၄ ေလာဒိကိ မိ ့၌ ှ ိေသာ အသင်းေတာ်၏ တမန် ကိဤသိ့ ေရး၍

မှာလိက်ေလာ့။ ဘရားသခင်၏ ေဝေနယျသတဝါတိ့အထွဋ်၊ သစာ ှ ိ၍ ဟတ်မှန်ေသာ

သက်ေသခံ၊ အာမင်၏ အမိန့်ေတာ်ကား၊ ၁၅ သင်၏အကျင့် ကိငါသိ၏။ သင်သည်

အဧမဟတ်၊ အပမဟတ်သည်ကိ ငါသိ၏။ ဧြခင်းြဖစ်ေစ။ ပြခင်းြဖစ်ေစ၊ တခခကိ

ငါအလိ ှ ိ၏။ ၁၆ ထိသိ့အဧမဟတ်၊ အပမဟတ်၊ ေ ွး ံ ှ ိေသာေကာင့် ငါ၏ခံတွင်းသည်

သင့် ကိေထွးလ ပီ။ ၁၇သင်ကလည်း၊ ငါသည်ဥစာရတတ်၏။ ဘ ာများကိဆည်းဖး ပီး။

တစံတခကိမ မလိဟေြပာဆိ၍ ကိယ်တိင်ပင်ပန်းြခင်း၊ သနားဘွယ်ြဖစ်ြခင်း၊ ဆင်းရဲြခင်း၊

မျက်စိကန်းြခင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ ြခင်း ြဖစ်သည်ကိ မသိပါတကား။ ၁၈

သင်သည်ဥစာရတတ်ြခင်းငှါ၊ မီး ှ င့် ခတ် ပီးေသာေ ကိ၎င်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ှ ိ၍၊

သတပါး ေ ှ တွ့င် မ ှ က်ေစြခင်းငှါ ခံစရာဘိ၊့ ြဖူေသာအဝတ်ကိ၎င်း ငါ့ထံမှာဝယ်ေလာ့။

သင်၏မျက်စိြမင်ေစြခင်းငှါ၊ မျက်စိ၌မျက်စဥ်းခတ်ေလာ့ဟသင့်အားငါသည် အ ကံေပး၏။

၁၉ ငါချစ်သမ ေသာသတိ့၏အြပစ်ကိငါစစ်ေဆး၍သတိ့ကိဆံး မတတ်၏။ ထိေကာင့်

ကိယ်စိတ်ကိ ကိယ် ိးေဆာ်ေလာ့။ ေနာင်တရေလာ့။ ၂၀ ငါသည်တံခါးေ ှ မှ့ာရပ်၍

ေခါက်လျက်ေန၏။ အကင်သသည် ငါ၏အသံကိ ကား၍တံခါးကိဖွင့် အ့ံ၊

ထိသ ှ ိရာသိ့ငါဝင်၍ သ ှ င့်အတ စားေသာက်မည်။ သသည်လည်းငါ ှ င့်အတ

စားေသာက်ရလိမ့်မည်။ ၂၁ ငါသည်ေအာင်ြမင်၍ ငါ့ခမည်းေတာ်၏ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ

ခမည်းေတာ် ှ င့်အတထိင်ေနသက့ဲသိ၊့ ေအာင်ြမင်ေသာ သသည်ငါ၏ ပလင်ေပ မှာ

ငါ ှ င့်အတ ထိင်ေနရေသာအခွင့် ကိငါေပးမည်။ ၂၂ ဝိညာဥ်ေတာ်သည် အသင်းေတာ်တိ့အား

အဘယ်သိ့ မိန့်ေတာ်မသည်ကိ နား ှ ိေသာသ မည်သည် ကား ကားပါေစဟမိန့်ေတာ်မ၏။

၄ ထိေနာက်မှငါ ကည့်လ င်၊ ေကာင်းကင်၌ တံခါးဖွင့်ထားလျက် ှ ိ၏။

ေ ှ ့ဦးစွာ ကားရေသာ အသံဟမကား၊ ဤအရပ်သိ့တက်ေလာ့။ ေနာင်ကာလ၌

ြဖစ်ရမည်အရာတိ့ကိ ငါြပမည်ဟ ငါ ှ င့် ေြပာလျက် ှ ိ ေသာတံပိးခရာသံ က့ဲသိ့

ြမည်ေလ၏။ ၂ ထိအခါဝိညာဥ်ေတာ်ကိ ငါသည်ချက်ြခင်းခံရ၍၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌

ပလင်တခတည်လျက် ှ ိ၏။ ပလင်ေပ မှာ ထိင်ေသာ သလည်း ှ ိ၏။ ၃ ထိသ၏

အဆင်းအေရာင်သည် နဂါးသဲွေ့ကျာက်၊ ပတြမားေကျာက် ှ င့်တ၏။ ပလင်၏

ပတ်ဝန်း ကျင်၌ကား၊ ြမေကျာက် အဆင်းအေရာင် ှ င့်တေသာ သက်တ့ံ ှ ိ၏။ ၄

ထိပလင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ အြခားေသာ ပလင် ှ စ်ဆယ်ေလး ပလင် ှ ိ၏။

ထိပလင်တိ့အေပ ၌ အသက် ကီးသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ့သည် ြဖူေသာအဝတ်ကိ

ဝတ်ဆင်လျက်၊ ေခါင်းေပ ၌ ေ သရဖကိ ေဆာင်းလျက် ထိင်ေနက၏။ ၅

ပလင်ေတာ်ထဲကလ ပ်စစ်ြပတ်၏။ စကား ေြပာသံ၊ မိဃ်း ကိး သံလည်းြမည်၏။

ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌ ဘရားသခင်၏ဝိညာဥ်ခနစ်ပါးတည်းဟေသာ မီးခွက် ခနစ်လံးတိ့သည်

ထွန်းလျက် ှ ိ က၏။ ၆ ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌လည်း၊ ေကျာက်သလင်း ှ င့် တေသာ

ဖန်ေရကန် ှ ိ၏။ ပလင်ေတာ်၏အတွင်း၌၎င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်း၊ မျက်စိ ှ င့်

တကိယ်လံးြပည့်ေသာ သတဝါေလးပါး ှ ိ၏။ ၇ ပဌမသတဝါသည် ြခေသ့ ှ င့်တ၏။ ဒတိယ

သတဝါသည် ွား သငယ် ှ င့်တ၏။ တတိယသတဝါသည် လမျက် ှ ာ ှ ိ၏။ စတတသတဝါ

သည် ပျံလျက် ှ ိေသာ ေ လင်းတ ှ င့်တ၏။ ၈ ထိသတဝါေလးပါးတိ့၏

ကိယ်ပတ်ဝန်းကျင်၌၊ တပါးတပါးလ င် အေတာင်ေြခာက်ခစီ ှ ိ၍၊ အတွင်း၌

မျက်စိ ှ င့် ြပည့် က၏။ သတိ့ကလည်း၊ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ ပစုပန်၊ အတိတ်၊

အနာဂတ်ကာလ အစဥ် ှ ိေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်သည် သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။
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သန့် ှ င်းေတာ်မ၏ ေန့ညဥ့်မြပတ် ငိမ်၍ မေနဘဲ ေြပာဆိက၏။ ၉ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ

ထိင်၍ ကမာအဆက်ဆက် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာသ၏ ဘန်းအသေရ၊

ဂဏ်ေကျးဇးေတာ်ကိ ထိသတဝါတိ့သည်ချီးမွမ်း ကေသာအခါ၊ (aiōn g165) ၁၀

အသက် ကီးသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ့သည် ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မေသာသေ ှ ့၌

ြပပ်ဝပ်လျက် ၊ ကမာအဆက်ဆက် အသက် ှ င် ေတာ်မေသာ သကိ ကိးကွယ်လျက် ၊ (aiōn

g165) ၁၁ အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်သည် ခပ်သိမ်း ေသာအရာတိ့ကိ

ဖန်ဆင်းေတာ်မ ပီ။ ထိအရာတိ့သည် အလိေတာ်ေကာင့် ြဖစ်၍ ဖန်ဆင်း

လျက် ှ ိ ကပါ၏။ ထိေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်သည်ဘန်းအသေရ တန်ခိးေတာ် ကိ

ခံစားထိက်ေတာ်မ၏ဟေလာက်ဆိ၍၊ ပလင်ေတာ် ေ ှ ့၌ မိမိတိ့သရဖများကိချထားက၏။

၅ ထိအခါတဘက်တချက်၌ အကရာတင်၍ တံဆိပ်ခနစ်ချက် ခတ်ေသာ

စာေစာင်ကိ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မေသာသ၏လက်ျာလက်၌ငါြမင်၏။ ၂

အား ကီးေသာေကာင်းကင်တမန်တပါးက၊ ထိစာေစာင်ကိဖွင့် ၍ တံဆိပ်တိ့ကိခွါြခင်းငှါ

အဘယ်သထိက် သနည်းဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ေကးေကာ်လျက် ှ ိသည်ကိ ငါြမင်၏။ ၃

ထိစာေစာင်ကိဖွင့် ၍ကည့် ြခင်းငှါ ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ ေြမ ကီးေအာက်၌

အဘယ်သမ မတတ် ိင်။ ထိစာေစာင်ကိဖွင့် ၍ ကည့်ထိက်ေသာသ

တေယာက်ကိမ ှ ာ၍မေတွေ့သာေကာင့် ၊ ငါသည် များစွာငိေကးေလ၏။ ၄

ထိအခါအသက် ကီးေသာသတပါးက၊ မငိေကး ှ င့် ၊ ယဒအမျိုး ြခေသ့သတည်းဟေသာ

ဒါဝိဒ်၏။ အြမစ်သည် ထိစာေစာင်ကိ၎င်း၊ ၅ တံဆိပ် ခနစ် ချက်တိ့ကိ၎င်း၊

ဖွင့် ြခင်းငှါ ေအာင်ြမင်ေလ ပီဟ ငါ့ကိ ေြပာဆိ၏။ ၆ ထိအခါပလင်ေတာ်မှစေသာ

သတဝါေလးပါး ှ င့်အသက် ကီး သတိ့အလယ်၌၊ အေသသတ် ပီးသက့ဲသိ့ ေသာ

သိးသငယ်သည် ရပ်လျက် ှ ိသည်ကိ ငါြမင်၏။ ထိသိးသငယ်သည် ေြမ ကီးတြပင်လံး၌

လတ်ေသာ ဘရားသခင်၏ ဝိညာဥ်ခနစ်ပါးတည်းဟေသာ မျက်စိ ခနစ်လံး ှ င့်

ချိုခနစ်ေချာင်း ှ ိ၏။ ၇ သသည်လာ၍ ပလင်ေတာ်ေပ မှာထိင်ေတာ်မေသာ သ၏

လက်ျာလက်မှစာေစာင်ကိ ခံယေလ၏။ ၈ ထိစာေစာင်ကိခံယေသာအခါ၊

သတဝါေလးပါး ှ င့် အသက် ကီးသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ့သည်၊ သန့် ှ င်းသတိ့၏

ပဌနာတည်းဟေသာမီး ိရ့ာ နံသ့ာေပါင်း ှ င့် ြပည့် ေသာ ေ ဖလားတိ့ကိ၎င်း၊

ေစာင်းတိ့ကိ၎င်း၊ အသီးသီးကိင်၍ သိးသငယ်ေ ှ ့၌ြပပ်ဝပ်လျက်၊ ၉ ကိယ်ေတာ်သည်

အေသသတ်ြခင်းကိ ခံေတာ် မေသာအားြဖင့် ၊ အသီးအသီးဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ

လအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ့အထဲမှ အက ်ပ်တိ့ကိယ၍၊ အေသွးေတာ် ှ င့် ဘရား သခင်အဘိ့

ေ ွး တ်ေတာ်မ၏။ ၁၀ အက ်ပ်တိ့၏ ဘရားသခင်ေ ှ မှ့ာ၊ ှ င်ဘရင်အရာ၌၎င်း၊

ယဇ်ပေရာဟိတ်အရာ၌၎င်း၊ ခန့်ထား၍၊ ေြမ ကီးေပ မှာ စိးစံရေသာ အခွင့် ကိေပးေတာ်မ၏။

ထိေကာင့် ၊ ကိယ်ေတာ်သည် စာေစာင်ကိ ခံယ၍တံဆိပ်တိ့ကိ ဖွင့် ထိက်ေတာ်မ၏ဟ

အသစ်ေသာသီချင်းကိသီ၍ ေလာက်ဆိက၏။ ၁၁ ထိအခါ ငါ ကည့်၍ ပလင်ေတာ်မှစေသာ

သတဝါတိ့ ှ င့် အသက် ကီးသတိ့၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကေဋ သေချမကအတိင်းမသိ

များစွာေသာ ေကာင်းကင်တမန် တိ့၏ အသံကိ ငါ ကား၏။ ၁၂ ထိသတိ့ကလည်း၊

အေသသတ်ြခင်းကိခံခ့ဲ ပီးေသာ သိးသငယ်သည်၊ တန်ခိး၊ စည်းစိမ်၊ ပညာ၊ အစွမ်း သတိ၊

ဂဏ်အသေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ်၊ ေကာင်း ကီး မဂလာကိခံထိက်ေတာ်မ၏ဟ

ကီးေသာအသံ ှ င့် ေြပာဆိက၏။ ၁၃ ေကာင်းကင်၊ ေြမ ကီး၊ ေြမ ကီးေအာက်၊

သမဒရာအထဲ၊ အရပ်ရပ်တိ့၌ ှ ိ ှ ိသမ ေသာ ေဝေနယျသတဝါ အေပါင်းတိ့က၊

ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မေသာသ ှ င့် သိးသငယ်သည် ကမာအဆက်ဆက်

ေကာင်း ကီး မဂလာ၊ ဂဏ်အသေရ၊ ဘန်းအာ ေဘာ်၊ အစွမ်းသတိ ှ ိ ေတာ်မေစသတည်းဟ

ေြပာဆိကသည်ကိ ငါ ကား ေလ၏။ (aiōn g165) ၁၄ သတဝါေလးပါးတိ့ကလည်း

အာမင်ဟေခ ေဝ က၏။ အသက်ကီးသတိ့သည်လည်း ြပပ်ဝပ်၍ ကိးကွယ်က၏။

၆ သိးသငယ်သည် တံဆိပ်ခနစ်ချက်တွင် တချက်ကိဖွင့် ေသာအခါ ငါ ကည့်လ င်၊

မိဃ်း ကိးသံ ြမည်သက့ဲသိ၊့ သတဝါေလးပါးတွင် တပါးက၊ လာ၍ ကည့်ေလာ့ဟ

ဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၂ ထိအခါငါ ကည့်လ င်၊ ြမင်းြဖူတစီး ှ ိ၏။ ြမင်းစီးေသာသသည်

ေလးကိကိင်၏။ သ၌သရဖကိ ေပးေတာ်မ၏။ ေအာင်ြမင်လျက်၎င်း၊ ေအာင်ြမင်ြခင်းငှါ၎င်း

ထွက်သွား၏။ ၃ ဒတိယတံဆိပ်ကိဖွင့် ေသာအခါ၊ ဒတိယ သတဝါ က၊

လာ၍ကည့်ေလာ့ဟဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၄ ထိအခါြမင်းနီတစီးထွက်၍၊

စီးေသာသသည် ငိမ်ဝပ်ြခင်းကိ ေြမ ကီးက ပ်သိမ်းြခင်းငှါ၎င်း၊ ေြမ ကီး သားတိ့ကိ

အချင်းချင်းအေသသတ်ေစြခင်းငှါ၎င်း အခွင့် ရ၏။ သ၌ထား ကီးကိေပးေတာ်မ၏။ ၅

တတိယတံဆိပ်ကိဖွင့် ေသာအခါ၊ တတိယသတဝါက၊ လာ၍ကည့်ေလာ့ဟ ဆိသည်ကိ

ငါ ကား၏။ ထိအခါ ငါ ကည့်လ င် ြမင်းနက်တစီး ှ ိ၏။ ြမင်းစီးေသာသသည်

ချိန်ခွင်ကိကိင်၏။ ၆ သတဝါေလးပါးအလယ်၌ ေြပာသံဟမကား၊ ေဒနာရိတြပား ှ င့်

ဂျံုဆန်တခွက်ကိရ၏။ မေယာဆန် သံးခွက်ကိရ၏။ ဆီ ှ င့် စပျစ်ရည်ကိ မပျက်ေစ ှ င့်

ဟဆိသည်ကိငါ ကား၏။ ၇ စတတတံဆိပ်ကိဖွင့် ေသာအခါ၊ စတတသတဝါက၊ လာ၍

ကည့် ေလာ့ဟဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၈ ထိအခါငါ ကည့်လ င်၊ ြမင်းမဲွတစီး ှ ိ၏။

ြမင်းစီးေသာသသည် မရဏာဟေသာအမည် ှ ိ၏။ မရဏာ ိင်ငံသည် ထိသေနာက်သိ့

လိက်ေလ၏။ သသည် ေြမ ကီး ေလးစိတ်တစိတ်ကိ အစိးရ၍ ထားေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်းေဘး၊

နာ၍ေသေဘး၊ ေြမသားရဲေဘးအားြဖင့် သတ်ပိင် ေသာ အခွင့် ကိရ၏။ (Hadēs g86) ၉

ပဥမတံဆိပ်ကိဖွင့် ေသာအခါ၊ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေကာင့် ၎င်း၊ မိမိတိ့

သက်ေသခံ ချက်ေကာင့် ၎င်း၊ အေသသတ်ြခင်းကိခံရေသာသတိ့၏ ဝိညာဥ်များကိ

ယဇ်ပလင်ေအာက်၌ ငါြမင်၏။ ၁၀ သတိ့ကလည်း၊ သန့် ှ င်းဟတ်မှန်၍

အစိးပိင်ေတာ်မေသာအ ှ င်၊ ေြမေပ မှာေနေသာ သတိ့သည် ငါတိ့အေသွးကိ သွန်း ကေသာ

အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဒဏ်မေပးဘဲ အဘယ်မ ေလာက်ကာလပတ်လံး ေန ေတာ်မ

မည်နည်းဟ ကီးမားေသာ အသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်က၏။ ၁၁ ထိသတိ့၌ြဖူေသာဝတ်လံကိ

ေပးေတာ်မ၏။ သတိ့နည်းတ အေသသတ်ြခင်းကိခံရလတ့ံေသာ မိမိ

လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ညီအစ်ကိတိ့သည် ြပည့် စံြခင်းသိ့မေရာက်မီှ၊ ခဏ ငိမ်သက်စွာ

ေနရကဦးမည်ဟ သတိ့အားမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၂ဆ မတံဆိပ်ကိဖွင့် ေသာအခါ ငါ ကည့်လ င်

ကီးစွာေသာ ေြမလပ်ြခင်းြဖစ်၏။ ေနသည်အေမွးြဖင့် ရက်ေသာအဝတ်ကမ်းက့ဲသိ့ မည်း၏။

လအလံးသည် အေသွးက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၁၃ သေဘာသဖန်းပင်ကိ ြပင်းစွာေသာ

ေလတိက်လ င်၊ အချိန်မတန်ေသာ အသီးေကသက့ဲသိ၊့ ေကာင်းကင် ကယ်တိ့သည်

ေြမေပ သိ့ ကျက၏။ ၁၄ မိဃ်းေကာင်းကင်သည် စာေစာင်လိပ်သက့ဲသိ့ လွင့် သွား၏။

ေတာင်များ၊ ကန်းများအေပါင်းတိ့သည် မိမိတိ့ေနရာအရပ်မှ ေ ွ ့ က၏။ ၁၅ ေလာကီဘရင်၊

မးမတ်၊ စစ်သ ကီး၊ သေဌး၊ သကယ်၊ ခွန်အား ကီးေသာသမှစ၍ ကန်များ၊ လလွတ်

များအေပါင်းတိ့သည် ေြမတွင်း၌၎င်း၊ ေတာင်ေပ မှာ ှ ိေသာ ေကျာက်များ၌၎င်း၊

ပန်းေ ှ ာင်လျက်ေန၍၊ ထိေတာင်များ၊ ေကျာက်များတိ့ကိ ေခလျက်၊ ၁၆

ငါတိ့အေပ သိ့ကျကပါ။ ပလင်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မေသာသ၏မျက် ှ ာ ှ င့် သိးသငယ်၏

အမျက်ေတာ်ကိ ကွယ်ကာ၍၊ ငါတိ့ကိဖံးအပ်ကပါ။ ၁၇အမျက်ေတာ် ထင် ှ ားေသာေန့ ကီး

ေရာက်ပါ ပီ တကား။ အဘယ်သသည် ခံရပ် ိင်မည်နည်းဟ ေြပာဆိက၏။

၇ ထိေနာက်မှေြမ ကီး၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်များတိ့၌ ေလမလာေစြခင်းငှါ၊

ေကာင်းကင်တမန် ေလးပါးတိ့သည် ေြမ၏ ေလးမျက် ှ ာေလတိ့ကိကိင်၍၊

ေြမေလးမျက် ှ ာ၌ ရပ်ေနသည်ကိ ငါြမင်၏။ ၂အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏

တံဆိပ်ပါေသာ ေကာင်းကင် တမန်တပါးသည် အေ ှ မ့ျက် ှ ာက တက်လာသည်ကိ

ငါြမင်၏။ သသည်လည်း ေြမ ှ င့် ပင်လယ်ကိညဥ်းဆဲရေသာအခွင့် ှ ိေသာ

ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးကိအသံလင့် ၍၊ ၃ ငါတိ့ဘရားသခင်၏

က ်ပ်တိ့ကိနဖး၌ တံဆိပ် မခတ်မီှတိင်ေအာင်၊ ေြမ ၊ ပင်လယ် ၊ သစ်ပင်တိ့ကိ

မ ှ င်းဆဲပါ ှ င့်ဟ ကီးေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်ေလ၏။ ၄ တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကိခံရေသာ

သအေရအတွက်ကိ ငါ ကား၍၊ ဣသေရလအမျိုးသားတိ့၌ အသီးသီးေသာ

အမျိုးအ ွယ်ထဲက လတသိန်း ေလးေသာင်းေလးေထာင်တိ့သည်

တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကိခံရက၏။ ၅ယဒအမျိုးထဲက တေသာင်း ှ စ်ေသာင်း၊ ဗင်အမျိုးထဲက

တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ဂဒ်အမျိုးထဲက တေသာင်း ှ စ်ေထာင်။ ၆ အာ ှ ာအမျိုးထဲက

တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ နဿလိအမျိုးထဲက တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ မနာေ ှ အမျိုးထဲက

တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ၇ ှ ိေမာင်အမျိုးထဲကတေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ေလဝိ အမျိုးထဲက

တေသာင်း ှ စ်ေထာင် ၊ ဣသခါ အမျိုး ထဲက တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ၈ ဇာဗလန်အမျိုးထဲက

တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ေယာသပ်အမျိုးထဲက တေသာင်း ှ စ်ေထာင်၊ ဗယာမိန် အမျိုးထဲက
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တေသာင်း ှ စ်ေထာင်တိ့သည် တံဆိပ်ခတ် ြခင်းကိခံရက၏။ ၉ ထိ့ေနာက်မှ ငါ ကည့်လ င်၊

အသီးအသီး ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာလအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ့ အထဲမှ ထွက်၍၊

အဘယ်သမ မေရတွက် ိင်ေသာ လများအေပါင်းတိ့သည် ြဖူေသာ ဝတ်လံကိ

ဝတ်ဆင် လျက်၊ စွန်ပလံွ ခက်ကိကိင်လျက်၊ ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၊ သိးသငယ်

ေ ှ မှ့ာရပ်ေနက၏။ ၁၀ သတိ့ကလည်း၊ ပလင်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မေသာ ငါတိ့၏

ဘရားသခင် ှ င့် သိးသငယ်သည် ကယ်တင်ေတာ်မြခင်းချမ်းသာ ှ ိေတာ်မေစသတည်းဟ

ကီးေသာ အသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်က၏။ ၁၁ ပလင်ေတာ်မှစေသာ အသက် ကီးသတိ့ ှ င့်

သတဝါေလးပါး၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရပ်ေနေသာ ေကာင်း ကင်တမန်အေပါင်းတိ့သည်၊

ပလင်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ြပပ်ဝပ်၍ ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်လျက်၊ ၁၂ အာမင်။

ငါတိ့၏ ဘရားသခင်သည် ကမာ အဆက်ဆက် ေကာင်း ကီးမဂလာ၊ ဘန်း၊

ပညာ ှ င့်တကွ ေကျးဇးချီးမွမ်းြခင်း၊ ဂဏ်အသေရ၊ တန်ခိးသတိ ှ ိေတာ်မေစသတည်း။

အာမင်ဟေြပာဆိက၏။ (aiōn g165) ၁၃ အသက် ကီးသတပါးကလည်း၊ ြဖူေသာ

ဝတ်လံကိ ဝတ်ဆင်ေသာ ဤသတိ့သည် အဘယ်သနည်း။ အဘယ်အရပ်က

လာကသနည်းဟ ငါအားေမးြမန်းလ င်၊ ၁၄ ငါက၊ သခင်၊ ကိယ်ေတာ်သိပါ၏ဟ

ြပန်ေလာက်၏။ သကလည်း၊ ဤသတိ့သည် ကီးစွာေသာ ဆင်းရဲဒကအထဲက

ထွက်ေြမာက်၍၊ မိမိတိ့ဝတ်လံကိ သိးသငယ်၏အေသွး၌ေလ ာ်၍ ြဖူေစေသာသြဖစ်က

သတည်း။ ၁၅ ထိေကာင့် ၊ ဘရားသခင်၏ ပလင်ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ေနရာကိရ၍၊

ဗိမာန်ေတာ်၌ဘရားဝတ်ကိေန့ညဥ့်မြပတ် ပရက၏။ ပလင်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မေသာ

သသည် သတိ့တွင် ကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ ၁၆ သတိ့သည် ေနာက်တဖန် ေရစာကိ

မငတ်မွတ်ရက။ ေနေရာင်ြခည်အလင်းမထိရ။ အဘယ်အပကိမ မခံရက။ ၁၇

အေကာင်းမကား၊ ပလင်ေတာ်အတွင်း၌ ှ ိေသာ သိးသငယ်သည် သတိ့ကိ လပ်ေကး၍ ၊

အသက် စမ်းေရတွင်းသိ့ လမ်းြပလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည်လည်း သတိ့မျက်စိ၌

မျက်ရည် ှ ိသမ တိ့ကိ သတ်ေတာ် မမည်ဟဆိေလ၏။

၈ သတမတံဆိပ်ကိဖွင့် ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ နာရီဝက်မ တိတ်ဆိတ်စွာ ေနက၏။

၂ ဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်၌ ရပ်ေနေသာေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးကိ ငါြမင်၏။

သတိ့၌ တံပိးခနစ်လံးကိ ေပး၏။ ၃ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည်လာ၍ ေ လင်ပန်းကိ

ကိင်လျက် ယဇ်ပလင်နားမှာရပ်ေန၏။ ပလင် ေတာ်ေ ှ ့၌ ှ ိေသာ ေ ယဇ်ပလင်ေပ မှာ

သန့် ှ င်းသ အေပါင်းတိ့၏ ပဌနာ ှ င့်အတဆက်ကပ်ြခင်းငှါ၊ မီး ိ ့ေသာနံသ့ာေပါင်းအများကိ

ထိသ၌ေပး၏။ ၄ မီး ိေ့သာ နံသ့ာေပါင်း၏ အခိးအေငွသ့ည် သန့် ှ င်းသတိ့၏

ပဌနာများ ှ င့်အတ ေကာင်းကင် တမန်၏လက်ထဲကဘရားသခင့် ေ ှ ေ့တာ်သိ့ တက်ေလ၏။

၅ ေကာင်းကင်တမန်သည် လင်ပန်းကိယ၍ ယဇ်ပလင်၏ မီး ှ င့် ြပည့်ေစ ပီးမှ၊

ေြမ ကီးအေပ သိ့ ချလိက် သည်ြဖစ်၍၊ အသံြမည်ြခင်း၊ မိဃ်းချုန်းြခင်း၊ လ ပ်စစ်ြပက်ြခင်း၊

ေြမ ကီးလပ်ြခင်းြဖစ် က၏။ ၆ တံပိးခနစ်လံး ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတိ့သည်

မတ်အ့ံေသာငှါမိမိတိ့ကိ ြပင်ဆင် က၏။ ၇ ပ မသသည် တံပိးမတ်ေသာအခါ

မိဃ်းသီးြဖစ်၏။ အေသွး ှ င့် ေရာေ ှ ာေသာ မီးလည်းြဖစ်၏။ ေြမ ကီးအေပသိ့ချလိက်၍၊

ေြမသံးစတစ၊ သစ်ပင်သံးစတစ၊ စိမ်းေသာ ြမက်ပင် ှ ိသမ တိ့ကိ က မ်းေလာင်

ေလ၏။ ၈ ဒတိယေကာင်းကင်တမန်သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ မီးေလာင်ေသာ

ေတာင် ကီးကိ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချလိက်သက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊ ပင်လယ်သံးစတစသည်

အေသွးြဖစ်၏။ ၉ ပင်လယ်၌ အသက် ှ င်ေသာ သတဝါသံးစတစလည်းေသ၏။

သေဘာသံးစတစလည်းပျက်၏။ ၁၀တတိယေကာင်းကင်တမန်သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊

မီးခွက်က့ဲသိ့ ထွန်းေတာက်ေသာ ကယ် ကီးသည် ေကာင်းကင်ကကျ၍၊ ြမစ်သံးစတစသိ၎့င်း၊

စမ်းေရတွင်းသိ့၎င်း ေရာက်၏။ ၁၁ ထိကယ်သည် ေဒါန ွက်ဟေသာအမည် ှ ိ၏။

ေရသံးစတစသည် ေဒါန ွက်ြဖစ်၍ေရခါးေသာေကာင့် ၊ လအများတိ့သည် ေသက၏။ ၁၂

စတတေကာင်းကင်တမန်သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ ေနသံးစတစ၊ လသံးစတစ၊ ကယ်သံးစ

တစကတ်၍ သံးစတစမိက်ေလ၏။ ေနသံ့းစတစ၊ ညဥ့်သံးစတစသည် အလင်းမ ှ ိ ၊

၁၃ ထိအခါ ငါ ကည့်လ င်၊ ေ လင်းတေကာင်က၊ ကင်းေသးေသာ ေကာင်းကင်တမန်

သံးပါးမတ်လလတ့ံေသာ တံပိးသံေကာင့် ေြမ ကီးသားတိ့သည် အမဂလာ၊ အမဂလာ၊

အမဂလာ ှ ိ က၏ဟေကာင်းကင် အလယ်၌ ပျံဝဲ၍ ကီးေသာအသံ ှ င့် ဆိသည်ကိငါကား၏။

၉ ပဥမေကာင်းကင်တမန်သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ ကယ်တလံးသည်

ေကာင်းကင်က ေြမ ကီးေပ သိ့ ကျသည်ကိ ငါြမင်၏။ သ၌အနက်ဆံးေသာ တွင်း၏

ေသာ့ကိ အပ်ေပးသည်ြဖစ်၍၊ (Abyssos g12) ၂ သသည်အနက်ဆံးေသာ

တွင်းကိဖွင့်လ င်၊ ကီးစွာေသာ မီးဖိ၏ အခိးက့ဲသိ့ေသာ အခိးသည် တွင်း ထဲက

တက်ေလ၏။ ထိတွင်း၏ မီးခိးေကာင့် ၊ ေန ှ င့် အာကာသ ေကာင်းကင်သည်

ေမှာင်မိက်ေလ၏။ (Abyssos g12) ၃ ကျိုင်းေကာင်တိ့သည် မီးခိးအထဲက

ေြမ ကီးအေပ သိ့ထွက်၍ ေြမကင်း မီးေကာက်တန်ခိးက့ဲသိ့ေသာ တန်ခိးကိရက၏။ ၄

ေြမ၏ြမက်ပင်မှစ၍ စိမ်းေသာအရာများ၊ သစ်ပင်များအေပါင်းတိ့ကိ ထား၍၊

နဖး၌ဘရားသခင် ၏ တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကိ မခံေသာ လတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲမည်

အေကာင်းသတိ့အား ပညတ်ထား၏။ ၅ တံဆိပ်ခတ်ြခင်းကိ မခံေသာသတိ့ကိကား

သတ်ရေသာအခွင့် မ ှ ိ။ ငါးလပတ်လံး ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာ ြဖစ်ေစေသာ အခွင့် ှ ိ၏။

ထိကျိုင်းေကာင် ြဖစ်ေစေသာ ေဝဒနာသည်ကား၊ ကင်း မီးေကာက်သည် လကိထိးေသာ

ေဝဒနာက့ဲသိ့ြဖစ်သတည်း။ ၆ ထိေနရ့က်ကာလ၌ လတိ့သည် ေသြခင်းကိ

ှ ာ ကလိမ့်မည်။ ှ ာေသာ်လည်း မေတွရ့က။ အလွန် ေသချင်ေသာ်လည်း ေသမင်းသည်

သတိ့ထံမှ ေြပးသွားလိမ့်မည်။ ၇ ထိကျိုင်းေကာင်တိ့၏ အဆင်းသ န်သည်

စစ်တိက်ြခင်းငှါ ြပင်ဆင်ေသာြမင်း၏ အဆင်းသ ာန် ှ င့်တ၏။ ေခါင်းေပ မှ

ေ သရဖကိ ေဆာင်းဟန် ှ ိ၏။ မျက် ှ ာသည်လမျက် ှ ာက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၈

ဆံပင်သည်မိန်းမဆံပင်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ သွားသည်လည်း ြခေသ့သွားက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ ၉

ရင်အပ်တန်ဆာသည် သံရင်အပ်တန်ဆာက့ဲသိ့ြဖစ်၏။အေတာင်ခတ်ေသာအသံသည်

စစ်တိက်၍ ေြပးလာေသာ ြမင်းရထားအများ၏ အသံက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၁၀ အ မီးသည်

ကင်း မီးေကာက် ှ င့်တ၏။ အ မီး၌လည်း ဆး ှ ိ၏။ လတိ့ကိ ငါးလပတ်လံး ှ ဥ်းဆဲရေသာ

အခွင့်တန်ခိး ှ ိ၏။ ၁၁သတိ့၏ ှ င်ဘရင်မကား၊ ေဟ ဗဲဘာသာအားြဖင့် အဗဒုန်ဟ၍၎င်း၊

ေဟလသဘာသာအားြဖင့် အေပါ လျုန်ဟ၍၎င်း ေခ ေဝ ေသာ အနက်ဆံးေသာတွင်း

တမန်ြဖစ်၏။ (Abyssos g12) ၁၂ အမဂလာတပါးလွန် ပီ။ ထိေနာက်မှ အမဂလာ

ှ စ်ပါးလာေလဦးမည်။ ၁၃ ဆ မေကာင်းကင်တမန်သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊

ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ှ ိေသာ ေ ယဇ်ပလင်၏ ချိုေလးေချာင်းထဲက ထွက်ေသာ အသံကား၊

၁၄ ဥဖရတ်ြမစ် ကီးနားမှာ ချည်ေ ှ ာင်လျက် ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးကိ

လတ်ေလာ့ဟ တံပိး ှ ိေသာ ဆဌမေကာင်းကင်တမန်အားဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၁၅

ထိအခါ လသံးစတစကိ အေသသတ်ြခင်းငှါ။ တနာရီ၊ တရက်၊ တလ၊ တ ှ စ်

အဘိ့ြပင်ဆင်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်ေလးပါးတိ့ကိ လတ်ေလ၏။ ၁၆

ြမင်းစီးသရဲတိ့၏ အေရအတွက်ကား ၊ ှ စ်သေချ ြဖစ်၏။ ထိအေရအတွက်ကိ

ငါ ကားရ၏။ ၁၇ ထိအတဗျာဒိတ် ပါ ံ ၌ ထင် ှ ားေသာ ြမင်းတိ့ကိ၎င်း၊ ကန်၊့ မီး၊

ဝှါကိ ုေကျာက် ှ င့် ပီးေသာ ရင်အတ် တန်ဆာ ှ ိေသာ ြမင်းစီးသရဲတိ့ကိ၎င်း ငါြမင်ရ၏။

ြမင်းတိ့၏ ေခါင်းသည်ြခေသ့ေခါင်းက့ဲသိ့ ြဖစ်၏။ သတိ့၏ ခံတွင်း ထဲကလည်း ကန်၊့ မီးလ ံ ၊

မီးခိးထွက်က၏။ ၁၈သတိ့၏ခံတွင်းထဲက ထွက်ေသာကန်၊့ မီးလ ံ ၊ မီးခိးတည်းဟေသာ

ေဘးသံးပါးေကာင့် ၊ လသံးစတစ ေသက၏။ ၁၉အေကာင်းမကား၊ သတိ့တန်ခိးသည်

ခံတွင်း၌၎င်း၊ အ မီး၌၎င်းတည်၏။ အ မီးသည် ေခါင်း ှ င့် ြပည့် စံ၍ ေ မ ှ င့်တ၏

။အ မီးအားြဖင့် ှ င်းဆဲတတ်က၏။ ၂၀ ထိေဘးဒဏ်ေကာင့် မေသဘဲကင်းေသာ

လတိ့သည် နတ်တိ့ကိ၎င်း၊ မြမင် ိင်၊ မ ကား ိင်၊ မသွားလာ ိင်ေသာေ ပ်တ၊ ေငွ ပ်တ၊

ေကးနီ ပ်တ၊ ေကျာက် ပ်တ၊ သစ်သား ပ်တတိ့ကိ၎င်း မကိးကွယ်ဘဲ ေနြခင်းငှါ၊

ကိယ်လက် ှ င့် လပ်ေသာ အရာများကိ ေနာင်တမရဘဲေနက၏။ ၂၁ ကိယ်ကျင့် ေသာ

အကျင့်တည်းဟေသာ လအသက်ကိ သတ်ြခင်း၊ သတပါးကိ ပစားြခင်း ၊ မတရား

ေသာေမထန်၌မီှဝဲြခင်း ၊ သ့ဥစာကိခိးြခင်း ၊ အမများကိ လည်း ေနာင်တမရဘဲေနက၏။

၁၀ ခွန်အား ကီးေသာ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် မိဃ်းတိမ်ကိ ဝတ်လျက်၊

ေကာင်းကင်က ဆင်းသက် သည်ကိ ငါြမင်၏။ သ၏ေခါင်းေပ ၌ သက်တ့ံ ှ ိ၏။

သ၏ မျက် ှ ာသည်ေနက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ သ၏ ေြခသည်လည်း မီးခဲတိင်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၂

ဖွင့်ထားေသာ စာေစာင်ငယ်ကိကိင်လျက် ှ ိ၏။ လက်ျာေြခသည်ပင်လယ်ေပ မှာ၎င်း ၊

လက်ဝဲေြခသည် ေြမ ကီးေပ မှာ ၎င်း နင်း၍ ၊ ၃ ြခေသ့ေဟာက်သက့ဲသိ့ ကီးေသာအသံ ှ င့်

ေ ကးေကာ်ေလ၏။ ေကးေကာ် ပီးမှ မိဃ်း ကိးသံ ခနစ်ချက်ြမည်ေလ၏။ ၄ မိဃ်း ကိးသံ
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ခနစ်ချက်ြမည် ပီးမှ ငါသည်ေရးမှတ်မည်ဟအားထတ်ေသာ် ၊ ေကာင်းကင်မှ ထွက်ေသာ

အသံကား၊ မိဃ်း ကိးသံခနစ် ချက်ြမည်ေသာအရာကိ တံဆိပ်ခတ်ေလာ့။ မေရးမမှတ် ှ င့်ဟ

ဆိသည်ကိ ငါ ကား ၏။ ၅ ထိအခါ ငါြမင်၍ ေြမ ှ င့် ပင်လယ်ေပ မှာ ရပ်ေနေသာ

ေကာင်းကင်တမန်သည်၊ လက်ျာလက်ကိ ေကာင်းကင်သိ့ချီ ပီးလ င်၊ ၆ ေြမ ကီး၊

သမဒရာကိ၎င်း ၊ အရပ်ရပ်၌ ှ ိ ှ ိသမ တိ့ကိ၎င်း၊ ဖန်ဆင်း၍ ကမာ အဆက်ဆက်

အသက် ှ င်ေတာ်မေသာသကိ တိင်တည် ၍ကျိန်ဆိြခင်းကိ ပေလ၏၊ (aiōn g165) ၇

ဘရားသခင်၏ ကန်ေတာ်မျိုးပေရာဖက်တိ့အား ဝမ်းေြမာက် စရာသိတင်းကိ

ဗျာဒိတ်ထားေတာ်မသည် ှ င့် စပ်ဆိင်ေသာ ဘရားသခင်၏ နက်နဲေသာ အရာ သည်၊

ကာလမေ ှ းဘဲ သတမေကာင်းကင်တမန် တံပိး မတ်ြခင်း အသံြမည်ေသာ

ေနရ့က်ကာလ၌ ြပည့် စံြခင်းသိ့ ေရာက်မည် ဟေကာင်းကင်။ ၈ ငါ ကားရေသာ

ေကာင်းကင်အသံသည် တဖန် ငါ့အား ေြပာသည်ကား၊ ေြမ ှ င့် ပင်လယ်ေပ မှာ ရပ်ေန

ေသာ ေကာင်းကင်တမန်၏ လက်၌ဖွင့်ထားလျက် ှ ိေသာ စာေစာင်ငယ်ကိ သွား၍

ယေလာ့ဟ ဆိလင်၊ ၉ ငါသည် ေကာင်းကင်တမန်ထံသိ့သွား၍ စာေစာင်ငယ်ကိ

ေပးပါဟ ေတာင်း၏။ သကလည်း ယ၍စားေလာ့။ ဝမ်းကိခါးေစလိမ့်မည်။

သိ့ေသာ်လည်း ပစပ်၌ ပျားရည်က့ဲသိ့ချိုလိမ့်မည်ဟဆိလ င် ၊ ငါသည် စာေစာင်ကိ

ေကာင်းကင်တမန်၏လက်မှ ယ၍စား၏။ ပစပ်၌ပျားရည်က့ဲသိ့ချို၏။ စား ပီးမှ ဝမ်း၌ခါး၏။

၁၀ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သင်သည် အသီးအသီးဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ

လအမျိုးမျိုး တိ့၌၎င်း၊ ှ င်ဘရင်တိ့၌၎င်း၊ တဖန် ပေရာဖက် ပ၍ ေဟာေြပာရမည်ဟ

ဆိေလ၏။

၁၁ တဖန်လံှတံ ှ င့်တေသာ ကျူပင်တလံးကိ ငါ့အား ေပး၍ ငါ့ကိ ေြပာဆိသည်ကား၊

ထေလာ့။ ဘရားသခင်၏ ဗိမာန်ေတာ် ှ င့်ယဇ်ပလင်ကိ တိင်းေလာ့။ ဗိမာန်ေတာ် ၌

ကိးကွယ်ေသာ သတိ့ကိလည်း ေရတွက်ေလာ့။ ၂ ဗိမာန်ေတာ်တန်တိင်းကိ မတိင်း ှ င့် ၊

ပယ်ထားေလာ့။ တပါးအမျိုးသားတိ့၌ အပ်ေပး ပီ။ သတိ့သည် သန့် ှ င်းေသာ မိေ့တာ်ကိ ၊ လ

ေလးဆယ် ှ စ်လပတ်လံး နင်း ကလိမ့်မည်။ ၃ ငါ၏သက်ေသခံ ှ စ်ပါးကိ ငါအခွင့် ေပးမည်။

သတိသ့ည် ေလ ာ်ေတအဝတ်ကိဝတ်လျက် ၊ အရက် တေထာင် ှ စ်ရာေြခာက်ဆယ် ပတ်လံး

ပေရာဖက် ပကလိမ့်မည်။ ၄ ထိသတိ့သည်ကား၊ ေြမ ကီးအ ှ င်၏ ေ ှ ေ့တာ် ၌

စိက်ထားေသာ သံလွင်ပင် ှ စ်ပင် ှ င့် မီးခွက် ှ စ်လံး ြဖစ်သတည်း။ ၅တစံတေယာက်ေသာ

သသည် သတိ့ကိ ှ င်းဆဲြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င်၊ သတိ့၏ ခံတွင်းထဲကမီးထွက်၍ ရန်သတိ့ကိ

မျိုတတ်၏။ တစံတေယာက်ေသာ သသည် ထိသတိ့ကိ ှ ဥ်းဆဲြခင်းငှါ အလိ ှ ိလ င် ၊

ထိသိအ့ေသ သတ်ြခင်းကိ ခံရမည်။ ၆ ထိသတိသ့ည် ပေရာဖက် ပေသာ ေနရ့က်ကာလ၌

မိဃ်းမ ွာေစြခင်းငှါ၊ မိဃ်းေကာင်းကင်ကိ ပိတ်ရေသာအခွင့် ၊ ြမစ်ေရ၊ တွင်းေရကိ

အေသွးြဖစ်ေစ ရေသာအခွင့် ၊ မိမိတိ့အလိ ှ ိသမ ေသာအခါ၌ ေဘးအမျိုး မျိုးြဖင့်

ေြမ ကီးကိ ဒဏ်ခတ်ရေသာ အခွင့် ကိ ရက၏။ ၇သတိ့သည် သက်ေသခံ ပီးေသာအခါ၊

အနက်ဆံးေသာတွင်းထဲက တက်ေသာ သားရဲသည် သတိ့ကိ စစ်တိက်၍

ေအာင်လိမ့်မည်။ အသက်ကိသတ် ပီးမှ၊ (Abyssos g12) ၈ သတိ့သခင်သည်

လက်ဝါးကပ်တိင်မှာ အေသခံေတာ်မေသာ အရပ်တည်းဟေသာ ေသာဒံဟ၍၎င်း၊

အဲဂတုဟ၍၎င်း အတွင်းအနက်အားြဖင့် ေခ ေဝ ေသာ မိ့ ကီး၏ လမ်း၌

အေလာင်းေကာင်တိ့သည် ေနရစ်ကလိမ့်မည်။ ၉အသီးအသီး ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ

လအမျိုးအ ွယ်တိ့သည် သံးရက်ခဲွပတ်လံး အေလာင်း ေကာင်တိ့ကိ ြမင်ရ၍၊

သ ဂဟ်ြခင်းကိ ြမစ်တား ကလိမ့်မည်။ ၁၀ ေြမ ကီးေပ မှာေနေသာ သတိ့သည်

ထိအေလာင်းေကာင်တိ့ကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်၍ ေပျာ်ေမွ ့ြခင်းကိ ပကလိမ့်မည်။

တေယာက်ကိတေယာက် လက်ေဆာင်ေပးလိက် ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား၊

အထက်က ထိပေရာဖက် ှ စ်ပါးတိ့သည် ေြမ ကီးေပ မှာ ေနေသာသတိ့ကိ ြပင်းစွာ

ေ ှ ာင့် ှ က် ှ င်းဆဲကသည်ဟ ငါ့အား ေြပာဆိေလ၏။ ၁၁ ထိေနာက်သံးရက်ခဲွလွန် ပီးလ င်၊

ဘရားသခင့် အထံေတာ်က အသက်ဝိညာဥ်သည် သတိ့၌ဝင်သြဖင့် ၊ သတိ့သည်

မတ်တက်ထ၍ ြမင်သမ ေသာသတိ့သည် အလွန်ေကာက် ွံ ့ က၏။ ၁၂

ေကာင်းကင်ကထွက်ေသာအသံ ကီးကား၊ ဤအရပ်သိ့တက်ကေလာ့ဟ မိမိတိ့အား

ေြပာဆိသည်ကိ သတိ့သည်ကားလ င်၊ မိဃ်းတိမ်ြဖင့် ေကာင်းကင်သိ့ တက်၍

ရန်သတိ့သည် ြမင် က၏။ ၁၃ ထိအချိန်နာရီ၌ ကီးစွာေသာ ေြမလပ်ြခင်း ြဖစ်၍၊

မိ ့ ိ းဆယ်စ တစ ပိေလ၏။ ထိေြမလပ်ြခင်း၌ လခနစ်ေထာင်ေသက၏။ ကင်းေသာ

သတိ့သည် ေကာက် ွံ ့၍ ေကာင်းကင်ဘံ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း က၏။ ၁၄

ဒတိယအမဂလာလွန် ပီ။ တတိယအမဂလာသည် အလျင်အြမန် လာလိမ့်မည်။ ၁၅

သတမေကာင်းကင်တမန်သည် တံပိးမတ်ေသာအခါ၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ကီးေသာ

အသံတိ့ကား၊ ေလာကီ ိင်ငံသည် ငါတိ့အ ှ င်၏ ိင်ငံြဖစ်ေလ ပီ။ ထိအ ှ င်၏

ခရစ်ေတာ် ိင်ငံြဖစ်ေလ ပီ။ သသည်လည်း ကမာအဆက်ဆက် စိးစံေတာ်မမည်ဟ

ေြပာဆိက၏။ (aiōn g165) ၁၆ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ မိမိတိ့ပလင်ေပ မှာထိင်ေသာ

အသက် ကီးသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါးတိ့သည် ြပပ်ဝပ်၍ ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်လျက် ၊ ၁၇

အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့် စံ၍၊ ပစုပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကာလအစဥ် ှ ိေတာ်မေသာ

ထာဝရအ ှ င် ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏ မဟာတန်ခိးေတာ်ကိ ယေဆာင်၍

စိးစံေတာ်မေသာ ေကျးဇးေတာ်ကိ အက ်ပ် တိ့သည် ချီးမွမ်းပါ၏။ ၁၈လမျိုးတိ့သည်

အမျက်ထွက်ကသည်ြဖစ်၍၊ အမျက်ေတာ်သည်လည်းေရာက်ပါ ပီ။ ေသလွန်ေသာ သတိ့ကိ

တရားစီရင်ဆံးြဖတ်ေတာ်မ၍၊ ကိယ်ေတာ်၏ကန်တည်းဟေသာ ပေရာဖက်တိ့အား ၎င်း၊

သန့် ှ င်းသ တိ့အား၎င်း၊ ကိယ်ေတာ်ကိေကာက် ွံ ့ ိေသေသာ သအကီးအငယ်တိ့အား၎င်း၊

ဆေကျးဇးကိ ေပးသနား ေတာ်မ၍ ေြမ ကီးကိ ဖျက်ဆီးေသာ သတိ့ကိ ဖျက်ဆီးေတာ်မေသာ

အချိန်ေရာက်ပါ ပီဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၁၉ တဖန်ေကာင်းကင်ဘံ၌ ဘရားသခင်၏

ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖွင့်ထား၍၊ ဗိမာန်ေတာ်ထဲမှာ ပဋိညာဥ် ေသတာေတာ် ထင် ှ ားေလ၏။

လ ပ်စစ်ြပက်ြခင်း၊ အသံြမည်ြခင်း၊ မိဃ်းချုပ်ြခင်း၊ ေြမလပ်ြခင်း၊ အလံး ကီးစွာေသာ

မိဃ်းသီးကျြခင်းြဖစ်က၏။

၁၂ ေကာင်းကင်၌ ကီးစွာေသာ နိမိတ်လကဏာ ဟမကား၊

မိန်းမတဦးသည် ေနကိဝတ်လျက်၊ လကိ ေြခြဖင့် နင်းလျက်၊ မိမိေခါင်းေပ ၌

ကယ်ဆယ် ှ စ်လံးြဖင့် ပီးေသာ သရဖကိ ေဆာင်းလျက်ေပလာ၏။ ၂ ထိမိန်းမသည်

ကိယ်ဝန်ေဆာင်၍ ဘွားအ့ံေသာ ေဝဒနာြပင်းေသာေကာင့် ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ၃

ေကာင်းကင်၌ အြခားေသာ နိမိတ်လကဏာေပလာသည်ကား၊ အဆင်းနီေသာ

နဂါး ကီးသည် ေခါင်း ခနစ်လံး၊ ချိုဆယ်ေချာင်း ှ င့်တကွ ေခါင်းေပ ၌ သရဖ ခနစ်ဆကိ

ေဆာင်းလျက် ှ ိ၏။ ၄ သ၏အ မီးသည် ေကာင်းကင် ကယ်သံးစတစကိ ဆဲွငင်၍

ေြမ ကီးသိ့ချလိက်ေလ၏။ သားကိဘွားလေသာ မိန်းမသည် ဘွားေသာအခါ၊ နဂါးသည်

ထိသားကိ ကိက်စားမည့်အ ကံ ှ င့် မိန်းမေ ှ ့၌ရပ်ေန၏။ ၅ ထိမိန်းမသည်

လမျိုးတကာတိ့ကိ သံလံှတံ ှ င့် အပ်စိးလတ့ံေသာ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်၏။

ထိသားကိ ဘရားသခင်ထံသိ့၎င်း ၊ ပလင်ေတာ်သိ့၎င်း ချီယေတာ်မ၏။ ၆ မိန်းမသည်

အရက်တေထာင် ှ စ်ရာေြခာက် ဆယ်ပတ်လံး ေတာ၌ ေကးေမွးြခင်းကိ ခံရမည်အ ေကာင်း

ဘရားသခင် ြပင်ဆင်ေတာ်မေသာ အရပ်သိ့ ေြပးေလ၏။ ၇ ေကာင်းကင်၌ စစ်ြဖစ်၏။

မိေကလ ှ င့် သ၏ ေကာင်းကင်တမန်တိ့သည် နဂါးကိ စစ်တိက် က၏။ နဂါး ှ င့်

သ၏တမန်တိ့သည် စစ်တိက်၍ မ ိင် က။ ေကာင်းကင်၌လည်းသတိ့ေနစရာမ ှ ိ။ ၈

ထိအခါ ဤေလာကတ ိင်ငံလံးကိ လှည့် ြဖား၍ မာရ်နတ်စာတန် အမည် ှ ိေသာ

ေ ှ းေ မေဟာင်းတည်း ဟေသာ နဂါး ကီးကိ၎င်း၊ ၉သ ှ င့်အတ သ၏တမန်တိ့ကိ၎င်း၊

ေြမ ကီးသိ့ချလိက် က၏။ ၁၀ ေကာင်းကင်ဘံ၌ ကီးေသာအသံကား၊ ယခမှာ

ကယ်တင်ြခင်းြဖစ်၏။ တန်ခိးေတာ်လည်းြဖစ်၏။ ငါတိ့ ဘရားသခင်၏ ိင်ငံေတာ် ှ င့် သ၏

ခရစ်ေတာ်၏အာဏာေတာ်စက်လည်းြဖစ်၏။ အေကာင်းမကား၊ ငါတိ့ညီအစ်ကိများကိ

ငါတိ့ဘရားသခင်ေ ှ ေ့တာ်၌ ေန့ညဥ့်မြပတ် အြပစ်တင်ေသာရန်သကိ ေအာက်သိ့ ချေလ ပီ။

၁၁ သတိ့သည် သိးသငယ်၏ အေသွးအားြဖင့် ၎င်း၊ မိမိတိ့သက်ေသခံချက်

တ်ကပတ်တရားအားြဖင့် ၎င်း ေအာင်ြမင်၍၊ အေသခံသည်တိင်ေအာင် ကိယ်အသက်ကိ

မ ှ ေြမာက။ ၁၂ ထိေကာင့် ေကာင်းကင် ှ င့် ေကာင်းကင်သားတိ့ င်လန်း ကေလာ့။

ေြမ ကီး ှ င့် ပင်လယ်သည် အမဂလာ ှ ိ၏။ အေကာင်းမကား၊ မာရ်နတ်သည် မိမိကာလ

တခဏသာ ှ ိသည်ကိ သိ၍၊ ြပင်းစွာေသာ ေဒါသအမျက် ှ င့်တကွ သင်တိ့ ှ ိရာသိ့

ဆင်းေလ ပီဟ ဆိကသည်ကိ ငါကား၏။ ၁၃ ထိနဂါးသည် ေြမ ကီးသိ့ ကိယ်ကျသည်ကိ

သိြမင်ေလေသာ်၊ သားေယာက်ျားကိ ဘွားြမင်ေသာ မိန်းမကိ ှ ဥ်းဆဲ၏။ ၁၄
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မိန်းမသည် ထိေ မ ှ င့် လွတ်၍၊ တကာလ၊ ှ စ်ကာလ၊ ကာလတဝက်ပတ်လံး

ေကးေမွးြခင်းကိ ခံရာ အရပ်တည်းဟေသာ ေတာအရပ်သိ့ ပျံ ိင်မည့်အေကာင်း၊

ေ လင်းတ ကီး၏ အေတာင် ှ စ်ဘက်ကိ ရေလ၏။ ၁၅ ထိအခါ၊ မိန်းမကိ ေရအဟန်ြဖင့်

ေမျာသွားေစြခင်းငှါ၊ နဂါးသည် မိမိခံတွင်းထဲက ေြမေရစီးသက့ဲသိ့ ေရကိ မိန်းမေနာက်၌

ထတ်ပစ်ေလ၏။ ၁၆ ေြမ ကီးသည် မိန်းမကိ မစ၍ မိမိခံတွင်းကိ ဖွင့် ပီးလ င်၊

နဂါး၏ ခံတွင်းထဲက ထတ်ပစ်ေသာ ြမစ်ေရ ကိ မျိုေလ၏။ ၁၇ နဂါးသည်

မိန်းမကိ အ ငိးထား၏။ ဘရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့် ၍ ေယ ၏

သက်ေသခံေတာ်မချက်ကိ စဲွလမ်းေသာသတည်းဟေသာ ထိမိန်းမ၌ ကင်းေသာ

အမျိုးအ ွယ်ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှါသွား၏။

၁၃ ပင်လယ်နား၌ သဲေပ မှာ ငါရပ်၍၊ သားရဲ တေကာင်သည် ေခါင်းခနစ်လံး၊

ချိုဆယ်ေချာင်း ှ င့်တကွ ချိုေပ ၌ သရဖဆယ်ဆကိ ေဆာင်းလျက်၊

ေခါင်းေပ ၌ လည်း ဘရားသခင်၏ အသေရေတာ်ကိ တ်ချေသာ နာမ ှ ိလျက်၊

ပင်လယ်ထဲကတက်သည်ကိ ြမင်၏။ ၂ ထိသိ့ ငါြမင်ေသာသားရဲသည် ကျားသစ် ှ င့် တ၏။

သ၏ေြခသည် ဝံေြခက့ဲသိ့ြဖစ်၏။ သ၏ တ်သည် လည်း ြခေသ့ တ်က့ဲသိ့ြဖစ်၏။

နဂါးသည် မိမိတန်ခိး ှ င့် မိမိပလင်ကိ၎င်း၊ ကီးစွာေသာ အာဏာစက်ကိ၎င်း သားရဲ၌

အပ်ေပး၏။ ၃ သားရဲ၏ ေခါင်းတလံးသည် ေသေအာင်ကွပ်မျက် ပီးသက့ဲသိ့ ြဖစ်၍၊

ေသေစေသာဒဏ်ချက်သည် ေပျာက်လျက် ှ ိ၏။ ေြမ ကီးသားအေပါင်းတိ့သည်

သားရဲေနာက်သိ့ လိက်၍ အ့ံသက၏။ ၄ ထိသားရဲ၌ အာဏာစက်ကိ အပ်ေပးေသာ နဂါးကိ

ကိးကွယ် က၏။ သားရဲကိလည်း ကိးကွယ်၍၊ အဘယ်သသည် သားရဲ ှ င့်တသနည်း။

အဘယ်သသည် သကိ့စစ် ပိင် ိင်သနည်းဟ ေြပာဆိက၏။ ၅ ထိသားရဲသည်လည်း

ကီးစွာေသာ စကားကိ၎င်း၊ ဘရားသခင်ကိ ြပစ်မှားေသာစကားကိ၎င်း၊ ေြပာ တတ်ေသာ

တ် ှ င့် ြပည့်စံ၍၊ လေလးဆယ် ှ စ်လပတ်လံး စီရင်ရေသာအခွင့် ကိရ၏။ ၆ ဘရားသခင်ကိ

ြပစ်မှားေသာစကားအားြဖင့် နာမေတာ် ှ င့် တဲေတာ်ကိ၎င်း၊ ေကာင်းကင်သားတိ့ကိ၎င်း၊

ြပစ်မှားြခင်းငှါ တ်ကိ ဖွင့်ထား၏။ ၇ သန့် ှ င်းသတိ့ကိ စစ်တိက်၍ ိင်ရေသာအခွင့်

ကိရ၏။ အသီးအသီး ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ လအမျိုးအ ွယ်ခပ်သိမ်းတိ့ကိ

အပ်စိးရေသာအခွင့် ကိလည်း ရ၏။ ၈ ကွပ်မျက်ေသာသိးသငယ်၏အသက်စာေစာင်၌

ကမာဦးကပင် စာရင်းမဝင်ေသာ ေြမ ကီးသား အေပါင်းတိ့သည် သားရဲကိ ကိးကွယ်က၏။

၉ နား ှ ိေသာသမည်သည်ကား ကားပါေစ။ ၁၀သတပါးကိ ဘမ်းဆီးယသွားေသာသသည်

ကိယ်တိင်ဘမ်းဆီးယသွားြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ထားြဖင့် သတ်တတ်ေသာ

သသည်လည်း ကိယ်တိင် ထားြဖင့် ေသရမည်။ ဤအရာ၌ သန့် ှ င်းသတိ့လည်း

သည်းခံစရာ အေကာင်း၊ ယံ ကည်စရာအေကာင်း ှ ိ၏။ ၁၁ အြခားေသာ

သားရဲတေကာင်သည်၊ သိးသငယ်၏ ချို ှ င့်တေသာ ချို ှ စ်ေချာင်း ှ ိ၍၊ နဂါးက့ဲသိ့

စကားေြပာလျက်၊ ေြမ ကီးထဲက ထွက်သည်ကိ ငါြမင်၏။ ၁၂ ထိသားရဲသည်

သအ့ရင်ြဖစ်ေသာ ပ မသားရဲ၏ အာဏာစက် ှ ိသမ ကိ သံးစဲွ၏။ ေသေစေသာ

ဒဏ်ချက်ေပျာက်ခ့ဲ ပီးေသာ ပ မသားရဲကိ ေြမ ကီးမှစ၍ ေြမ ကီးသားတိ့သည်

ကိးကွယ်ေစြခင်းငှါ ပ၏။ ၁၃ ကီးစွာေသာ နိမိတ်လကဏာတိ့ကိလည်းြပ၏။

လတိ့မျက်ေမှာက်၌ ေကာင်းကင်က ေြမ ကီးအေပ သိ့ မီးကိ ဆင်းေစ၏။ ၁၄

ပဌမသားရဲေ ှ ့၌ ြပပိင်ေသာနိမိတ်လကဏာတိ့အားြဖင့် ေြမ ကီးသားတိ့ကိ လှည့်ြဖား၏။

ထား ှ င့် ခတ်ေသာဒဏ်ချက်ကိ ခံရ၍ အသက် ှ င်ေသးေသာ သားရဲ၏ ပ်တကိ

လပ်ေစြခင်းငှါ ေြမ ကီးသားတိ့ကိ မှာထား၏။ ၁၅သားရဲ၏ ပ်တသည် စကားေြပာ ိင်မည်

အေကာင်း ှ င့် ၊ မိမိကိ မကိးကွယ်ေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိ သတ်ြခင်းငှါ ပ ိင်မည်အေကာင်း၊

ပ်တ၌ အသက်ကိ သွင်းေပးရေသာ အခွင့် ကိလည်းရ၏။ ၁၆ ေငွရတတ်ေသာသ၊

ဆင်းရဲေသာသ၊ ကန်ခံ ရေသာသ ၊ လွတ်ေသာသ၊ အ ကီးအငယ် ှ ိသမ တိ့သည်

လက်ျာလက်၌ြဖစ်ေစ၊ နဖး၌ြဖစ်ေစ၊ တံဆိပ်လက်မှတ်ကိ ခံေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ၁၇

ထိတံဆိပ်လက်မှတ်တည်းဟေသာ သားရဲ၏ နာမြဖစ်ေစ၊ နာမ၏ အေရအတွက်ြဖစ်ေစ၊

တခခကိ မခံေသာသတေယာက်မ မေရာင်းမဝယ်ေစြခင်းငှါ၎င်း စီရင်၏။ ၁၈

ဤအရာ၌ပညာ ှ ိ၏။ ဥာဏ် ှ ိေသာသသည် သားရဲ၏ အေရအတွက်ကိ ေရတွက်ေစ။ လ၏

အေရ အတွက်ြဖစ်၏။ ေြခာက်ရာေြခာက်ဆယ်ေြခာက်လည်း ြဖစ်၏။

၁၄ ထိေနာက်မှ ငါ ကည့်လ င် ၊ သိးသငယ်သည် ဇိအန်ေတာင်ေပ မှာရပ်ေန၏။

သ၏ နာမ ှ င့် ခမည်း ေတာ်၏ နာမကိနဖး၌ အကရာတင်ေသာသ

တသိန်းေလးေသာင်းေလးေထာင်လည်းသ ှ င့်အတ ှ ိ က၏။ ၂သမဒရာေရသံ၊ ကီးစွာေသာ

မိဃ်း ကိးသံက့ဲသိ့ ေကာင်းကင်က အသံကိ ငါ ကား၏။ ထိသိ့ ငါ ကားေသာ အသံသည်

ေစာင်းသမားများ ေစာင်းတီးေသာ အသံ က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ၃ ပလင်ေတာ်ေ ှ ့၌၎င်း၊

သတဝါေလးပါး ှ င့် အသက် ကီးသတိ့ေ ှ ့၌၎င်း၊ သတိ့သည် အသစ်ေသာ သီချင်းကိ

ဆိက၏။ေြမ ကီးမှေ ွး တ်ေသာသတသိန်းေလးေသာင်းေလးေထာင်မှတပါး၊အဘယ်သမ

ထိ သီချင်းကိ သင်၍မရ ိင်။ ၄ ထိသတိ့သည် ကညာြဖစ်၍ေမထန်အမ ှ င့် မညစ် းေသာ

သြဖစ်က၏။ သိးသငယ် သွားေလ ရာရာအရပ်သိ့ ေနာက်ေတာ်၌ လိက်ေသာသြဖစ်က၏။

လတိ့ အထဲကေ ွး တ်၍ ဘရားသခင် ှ င့် သိးသငယ် အဘိ့ အဦးသီးေသာ အသီးြဖစ်က၏။

၅အြပစ် ှ င့်ကင်းလွတ် ကသည်ြဖစ်၍ သတိ့ တ်၌ မသာမ ှ ိ။ ၆ ေြမ ကီးေပ မှာေနေသာ

သတည်းဟေသာ အသီးအသီးဘာသာစကားကိေြပာေသာ လအမျိုးအ ွယ် ခပ်သိမ်းတိ့အား

ထာဝရဧဝံေဂလိတရားကိ ေဟာရေသာ ေကာင်းကင်တမန်တပါးက၊ (aiōnios g166) ၇

ဘရားသခင်ကိေကာက် ွံ ့၍ ချီးမွမ်း ကေလာ့။ တရားစီရင်ေတာ်မေသာအချိန်ေရာက်လာ ပီ။

ေကာင်း ကင်၊ ေြမ ကီး၊ သမဒရာ ှ င့် စမ်းေရတွင်းတိ့ကိ ဖန်ဆင်းေတာ်မေသာအ ှ င်ကိ

ကိးကွယ် ကေလာ့ဟ ကီးေသာ အသံ ှ င့် ေြပာဆိ၍ ေကာင်းကင်အလယ်၌ ပျံဝဲလျက်

ှ ိသည်ကိ ငါြမင်၏။ ၈ ေကာင်းကင်တမန်တပါးကလည်း၊ ဗာဗလန် မိ ့ ကီး ပိလဲ ပီ။

မိမိမတရာေသား ေမထန်၏ အဆိပ် အေတာက်တည်းဟေသာ စပျစ်ရည်ကိ လမျိုးအေပါင်း

တိ့အား တိက်ေလ ပီးေသာ ဗာဗလန် မိ ့ ကိး ပိလဲ ပီဟ လိက်၍ေြပာဆိ၏။ ၉ ထိမှတပါး၊

တတိယေကာင်းကင်တမန်က၊ အကင်သသည် သားရဲ ှ င့် သ၏ ပ်တကိကိးကွယ်၍၊

သတံဆိပ်လက်မှတ်ကိ နဖး၌ ခံသည်ြဖစ်ေစ၊ လက်၌ ခံသည်ြဖစ်ေစ၊ ၁၀

ထိသသည်ဘရားသခင်၏ ေဒါသဖလား၌ ေလာင်းေသာ အမျက်ေတာ်စပျစ်ရည်စစ်ကိ

ေသာက်ရ လိမ့်မည်။ သန့် ှ င်းေသာေကာင်းကင်တမန်တိ့ေ ှ ့၊ သိးသငယ်ေ ှ တွ့င်၊

ကန့် ှ င့် ေရာေသာမီးထဲမှာ ြပင်းစွာ ေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။ ၁၁

ထိ ှ ဥ်းဆဲြခင်း၏ မီးခိးသည် ကမာအဆက်ဆက် တက်လျက် ှ ိ၏။ သားရဲ ှ င့်

သ၏ ပ်တကိ ကိးကွယ် ၍၊ သ၏နာမတံဆိပ်လက်မှတ်ကိ ခံေသာသတိ့သည်

ေန့ညဥ့်မြပတ် သက်သာ မရကဟ၊ လိက်၍ ကီးေသာ အသံ ှ င့် ေြပာဆိ၏။ (aiōn

g165) ၁၂ ဘရားသခင်၏ပညတ်တိ့ကိ၎င်း၊ ေယ ၏ ယံကည်ြခင်းကိ၎င်း၊

ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာ သန့် ှ င်းသ တိ့သည် ဤအရာ၌ သည်းခံစရာအေကာင်း ှ ိ၏။

၁၃ တဖန်တံ၊ ေကာင်းကင်အသံကား၊ ယခမှစ၍ သခင်ဘရား၌ ေသေသာသတိ့သည်

မဂလာ ှ ိ က၏ဟေရးထားေလာ့ဟ ေြပာဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ဝိညာဥ်ေတာ်ကလည်း၊

ထိသိ့မှန်ေပ၏။ ထိသတိ့သည် ပင်ပန်း ြခင်း ငိမ်းမည်အေကာင်း ှ ိ၍၊ သတိ့၏

အကျင့် တိ့သည်လည်း သတိ့ ှ င့်အတ လိက်က၏ဟမိန့်ေတာ်မ၏။ ၁၄ တဖန်ငါ ကည့်လ င်၊

ြဖူေသာမိဃ်းတိမ် ှ ိ၏။ လသားေတာ် ှ င့် တေသာသသည် ေခါင်းေတာ်ေပ ၌ ေ

သရဖကိေဆာင်းလျက်၊ ထက်ေသာ တံစဥ်ကိ ကိင်လျက်၊ မိဃ်းတိမ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မ၏။

၁၅ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ဗိမာန်ေတာ်ထဲက ထွက်၍၊ ကိယ်ေတာ်၏တံစဥ်ကိလတ်၍

စပါးကိ ရိတ်ေတာ်မပါ။ ရိတ်ရေသာအချိန်ေရာက်ပါ ပီ။ ေြမ ကီး၌ ရိတ်စရာစပါးမှည့်ပါ ပီဟ

မိဃ်းတိမ်ေပ မှာ ထိင်ေသာသ ကိ ကီးေသာအသံ ှ င့်ဟစ်ေလ၏။ ၁၆ မိဃ်းတိမ်ေပ မှာ

ထိင်ေသာသသည် မိမိတံစဥ်ကိ ေြမ ကီး၌ သွင်း၍ေြမ ကီး၏ စပါးကိရိတ်ေတာ်မ၏။ ၁၇

ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ေကာင်းကင်ဘံ၌ ှ ိေသာ ဗိမာန်ေတာ်ထဲက ထွက်၍သ၌လည်း

ထက်ေသာ တံစဥ်ပါ၏။ ၁၈ မီးကိအစိးရေသာ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ယဇ်ပလင်

ထဲကထွက်၍ထက်ေသာ တံစဥ်ပါေသာ သကိ ကီးစွာေသာ ေကးေကာ်ြခင်း ှ င့် ေခလျက်၊

သင်၏ ထက်ေသာတံစဥ်ကိလတ်၍ ေြမ ကီး၏ စပျစ်သီး ပတ် တိ့ကိရိတ်ေလာ့။

အသီးမှည့် ပီဟ ေြပာဆိ၏။ ၁၉ ေကာင်းကင်တမန်သည်လည်း မိမိတံစဥ်ကိ ေြမ ကီး၌

သွင်း၍ ေြမ ကီး၏စပျစ်သီးကိရိတ် ပီးမှ၊ ဘရား သခင်၏ အမျက်ေတာ်တည်းဟေသာ

နယ်ရာတန်ဆာ ကီးထဲသိ့ ချေလ၏။ ၂၀ မိ ့ြပင်၌ နယ်ရာတန်ဆာကိဖိနင်း၍ အေသွးသည်

တဆယ်ေြခာက်ယဇနာခရီးတေ ှ ာက်လံး၌ ြမင်း ဇက် ကိးကိ မီှသည်တိင်ေအာင်

နယ်ရာတန်ဆာထဲက ထွက်ေလ၏။
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၁၅ တဖန်တံ၊ ဘရားသခင်၏အမျက်ေတာ်ကိ ပီးစီးေစေသာ ေနာက်ဆံးေဘးဒဏ်

ခနစ်ပါး ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးတည်းဟေသာ၊ ေကာင်းကင်၌

အ့ံဘွယ်ေသာ နိမိတ် ကီးအြခားတပါးကိ ငါြမင်ရ၏။ ၂ မီး ှ င့် ေရာေသာ

ဖန်ေရကန်က့ဲသိ့ ှ ိသည်ကိလည်း ြမင်ရ၏။ သားရဲ ှ င့် ၎င်း၊ သ၏ ပ်တ ှ င့် ၎င်း၊

သ၏နာမအေရအတွက် ှ င့် ၎င်း၊ လွတ်၍ ေအာင်ြမင်ေသာ သတိ့သည်၊ ဘရားသခင်၏

ေစာင်းေတာ်တိ့ကိ ကိင်လျက်၊ ဖန်ေရကန်နားမှာ ရပ်ေနကသည်ကိ ြမင်ရ၏။ ၃

ထိသတိ့သည် ဘရားသခင်၏ကန်ေမာေ ှ ၏ သီချင်း ှ င့် သိးသငယ်၏သီချင်းကိသီ၍၊

အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့် စံေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊ ကိယ်ေတာ်၏

အပအမတိ့သည် ေကာင်းြမတ်၍ အ့ံသ ဘွယ်ြဖစ် ကပါ၏။ လမျိုးတိ့၏ဘရင်၊

ကိယ်ေတာ်၏ အကျင့် ဓေလ့တိ့သည် ေြဖာင့် မတ်ဟတ်မှန် ကပါ၏။ ၄

အိထာဝရဘရား၊ ကိယ်ေတာ်ကိမေကာက် ွံ ဘဲ့၊ နာမေတာ်ကိ မချီးမွမ်းဘဲ

အဘယ်သေနရပါအ့ံနည်း။ ကိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ င် သန့် ှ င်းေတာ်မ၏။

တရားသြဖင့် စီရင်ေတာ်မြခင်းအရာတိ့သည် ထင် ှ ား သည်ြဖစ်၍၊

လမျိုးအေပါင်းတိ့သည်လာ၍ ေ ှ ေ့တာ်၌ ကိးကွယ် ကပါလိမ့်မည်ဟ ေလာက်ဆိက၏။

၅ ထိေနာက် ငါ ကည့်လ င်၊ ေကာင်းကင်ဘံ၌ သက်ေသခံေတာ်မချက် ဌာပနာရာ

တဲေတာ် ှ ိေသာ ဗိမာန်ေတာ်ကိ ဖွင့်ထား ပီ။ ၆ ေဘးဒဏ်ခနစ်ပါး ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန်

ခနစ်ပါးတိ့သည် စင် ကယ်ေြပာင်လက်ေသာ ပိက်ဆန် အဝတ်ကိ ဝတ်လျက် ၊ ရင်၌

ေ ရင်စည်းကိ စည်းလျက် ဗိမာန်ေတာ်ထဲက ထွက်လာက၏။ ၇သတဝါေလးပါးတွင်

တပါးသည် ကမာအဆက်ဆက် အသက် ှ င်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ အမျက် ေတာ် ှ င့်

ြပည့်ေသာေ ဖလား ခနစ်လံးကိ ေကာင်းကင်တမန်ခနစ်ပါးတိ့အားေပး၏။ (aiōn g165) ၈

ဘရားသခင်၏ ဘန်းတန်ခိးအာ ေဘာ်ေတာ် ေကာင့် ၊ ဗိမာန်ေတာ်သည် မီးခိး ှ င့် ြပည့်၍

ေကာင်းကင် တမန် ခနစ်ပါး၏ ေဘးဒဏ်ခနစ်ပါး မကန်မီှတိင်ေအာင် ဗိမာန်ေတာ်ထဲသိ့

အဘယ်သမ မဝင် ိင်။

၁၆ ဗိမာန်ေတာ်ထဲက ကီးေသာအသံကား၊ သွား ကေလာ့။ ဘရားသခင်၏

အမျက်ေတာ် ဖလားခနစ်လံးကိ ေြမ ကီးေပ သိ့ သွန်းေလာင်း ကေလာ့ဟ

ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတိ့အား ေြပာဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၂ ပ မသသည်

သွား၍မိမိဖလားကိ ေြမ ကီးေပ သိ့ သွန်းေလာင်းလ င်၊ သားရဲ၏တံဆိပ်လက်မှတ်ကိ ခံ၍

သ၏ ပ်တကိ ကိးကွယ်ေသာ လတိ့၌ အလွန်ဆိးေသာ အနာစိမ်းေပါက်ေလ၏။ ၃

ဒတိယေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိဖလားကိ ပင်လယ်ေပ သိ့ သွန်းေလာင်းလ င်၊

ပင်လယ်သည် လေသ၏အေသွးက့ဲသိ့ေသာ အေသွးြဖစ်၏။ ပင်လယ်၌ အသက် ှ င်ေသာ

သတဝါအေပါင်းတိ့သည် ေသက၏။ ၄တတိယေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိဖလားကိ

ြမစ်ေပ သိ့၎င်း၊ စမ်းေရတွင်းေပ သိ့၎င်း သွန်းေလာင်း လ င် ထိအရာတိ့သည်

အေသွးြဖစ် က၏။ ၅ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ပစုပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကာလ

အစဥ် ှ ိေတာ်မေသာ အ ှ င်၊ ကိယ်ေတာ် သည် ဤသိ့ တရားစီရင်ေတာ်မသည်အမမှာ

ေြဖာင့် မတ် ေတာ်မ၏။ ၆ ထိသတိ့သည် သန့် ှ င်းသတိ့၏ အေသွး၊ ပေရာဖက်တိ့၏

အေသွးကိ သွန်းေလာင်း ကသည်ြဖစ်၍၊ သတိ့အား အေသွးကိ တိက်ေတာ်မ ပီ။ သတိ့လည်း

ခံထိက် ကပါ၏ဟ ေလာက်ဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၇ ယဇ်ပလင်ကလည်း၊

မှန်ပါ၏။ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင်၊

ကိယ် ေတာ်စီရင်ေတာ်မြခင်း အရာတိ့သည် ဟတ်မှန်ေြဖာင့် မတ် ကပါ၏ဟ

ေလာက်ဆိေသာအသံကိ ငါ ကား၏။ ၈ စတတေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိဖလားကိ

ေနေပ သိ့ သွန်းေလာင်းလ င်၊ ေနသည်လတိ့ကိ မီးေလာင် ရေသာ အခွင့် ကိရ၏။ ၉

ပအား ကီးေသာအ ှ ိန်ြဖင့် လတိ့သည် ေလာင်ြခင်းကိခံရ၍၊ ထိေဘးဒဏ်တိ့ကိ

အစိးပိင်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ နာမေတာ်ကိ ကျိန်ဆဲ က၏။ ဘရားသခင်ကိ

ချီးမွမ်းြခင်းအလိငှါ ေနာင်တမရက။ ၁၀ ပဥမေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိဖလားကိ

သားရဲ၏ ပလင်ေပ သိ့ သွန်းေလာင်းလ င်၊ သ၏ ိင်ငံ သည် ေမှာင်မိက်အတိြဖစ်ေလ၏။

ိင်ငံသားတိ့သည် ပင်ပန်းအား ကီးသည် ှ င့် မိမိတိ့လ ာကိ ကိက်ခဲ က၏။ ၁၁

မိမိတိ့ခံရေသာ ေဝဒနာ ှ င့် အနာစိမ်းများေကာင့် ေကာင်းကင်ဘံ၏ အ ှ င်ဘရားသခင်ကိ

ကျိန်ဆဲ က၏။ မိမိတိ့အကျင့် ကိလည်း ေနာင်တမရက။ ၁၂ဆ မေကာင်းကင်တမန်သည်

မိမိဖလားကိ ဥဖရတ်ြမစ် ကီးေပ သိ့ သွန်းေလာင်းလ င်၊ အေ ှ ့ မျက် ှ ာဘရင်တိ့

သွားရာလမ်းကိ ြပင်ဆင်ေစြခင်းအလိငှါ ထိြမစ်ေရသည် ခန်းေြခာက်ေလ၏။ ၁၃ ထိအခါ၊

နဂါး၏ခံတွင်းထဲက၎င်း၊ သားရဲ၏ ခံတွင်းထဲက၎င်း၊ မိစာပေရာဖက်၏ ခံတွင်းထဲက၎င်း၊

ဘားေကာင်က့ဲသိ့ ညစ် းေသာ ဝိညာဥ်သံးပါးထွက်သည် ကိ ငါြမင်၏။ ၁၄

နိမိတ်လကဏာတိ့ကိြပေသာ နတ်ဆိး၏ ဝိညာဥ်ြဖစ်သတည်း။ ထိဝိညာဥ်တိ့သည် ေလာကီ

တ ိင်ငံ လံးတွင် ှ ိေသာ ှ င်ဘရင်တိထံ့သိ့ ထွက်သွား၍ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာ

ဘရားသခင်၏ ေန့ ကီး၌ စစ်တိက်ြခင်းအလိငှါ စေဝးေစက၏။ ၁၅ ေဟဗဲဘာသာအားြဖင့်

အာေမေဂဒန် အမည် ှ ိေသာအရပ်၌ စေဝးေစက၏။ ၁၆အသံေတာ်ကား၊ သခိးက့ဲသိ့

ငါလာ၏။ အဝတ် အချည်းစည်း ှ င့် သွားလာ၍ သတပါးေ ှ ့၌ ှ က်စရာ အေကာင်း

မ ှ ိေစြခင်းငှါ ိးလျက်ေန၍၊ ကိယ်အဝတ်ကိ ေစာင့် ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏။ ၁၇

သတမေကာင်းကင်တမန်သည် မိမိဖလားကိ အာကသေကာင်းကင်ေပ သိ့

သွန်းေလာင်းလ င်၊ ပီး ပီဟ ကီးေသာအသံသည် ေကာင်းကင်ဗိမာန်ေတာ်၌ ှ ိေသာ

ပလင်ေတာ်ထဲက ထွက်၏။ ၁၈ လ ပ်စစ်ြပတ်ြခင်း၊ အသံြမည်ြခင်း၊ မိဃ်းချုန်းြခင်း၊

ကီးစွာေသာ ေြမလပ်ြခင်းြဖစ် က၏။ ေြမ ကီး အေပ မှာ လတိ့ြဖစ်သည့် ကာလမှစ၍

ထိသိေ့သာ လကဏာ ှ င့် ထိမ ေလာက် ြပင်းထန်စွာေသာ ေြမလပ် ြခင်းသည်မြဖစ်စဖး။ ၁၉

မိ ့ ကီးသည်သံးြဖာကဲွြပား၍ လအမျိုးမျိုးေနေသာ မိတိ့့သည် ပိလဲက၏။

ဘရားသခင်သည် ြပင်းစွာေသာ ေဒါသအမျက်ေတာ်၏ စပျစ်ရည်ဖလားကိ တိက်ြခင်းငှါ

ဗာဗလန် မိ ့ ကီးကိ ေအာက်ေမ့ေတာ်မ၏။ ကန်း ှ ိသမ တိ့သည် လွင့် ေြပး က၏။

ေတာင်များတိ့သည် ကွယ်ေပျာက် က၏။ ၂၀ အချိန်အခွက်တဆယ် ှ ိေသာ

မိဃ်းသီးသည် ေကာင်းကင်က လတိ့အေပ သိ့ ကျေလ၏။ ၂၁ ထိမိဃ်းသီးေဘးဒဏ်

အလွန် ကီးသည်ြဖစ်၍၊ လတိ့သည် မိဃ်းသီးေဘးဒဏ်ေကာင့် ဘရားသခင်ကိ

ကျိန်ဆဲက၏။

၁၇ ဖလားခနစ်လံး ှ ိေသာ ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတိ့တွင် တပါးသည်လာ ပီးလ င်

၊ ငါ့ကိ တ်ဆက် ၍၊ လာခ့ဲပါ။ ေရအေပ မှာ ထိင်ေသာ ြပည်တန်ဆာ ကီး၌

စီရင်ြခင်းအမကိ ငါြပမည်။ ၂ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည် မတရားေသာ ေမထန်ကိ

သ ှ င့် ပက ပီ။ ေြမ ကီးသားတိ့သည် သ၏ မတရားေသာေမထန်၏ စပျစ်ရည် ှ င့်

ယစ်မးက ပီဟ ေြပာဆိလျက်၊ ၃ ငါ့ကိ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ေတာသိ့ေဆာင်သွားေလ၏။

ေခါင်းခနစ်လံး ှ င့် ချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ၍၊ ဘရားသခင်၏ အသေရေတာ်ကိ

တ်ချေသာနာမတိ့ ှ င့် အြပည့် ှ ိေသာ သားရဲနီအေပ မှာ ထိင်လျက် ှ ိေသာ မိန်းမတဦးကိ

ငါြမင်၏။ ၄ ထိမိန်းမသည် အဝတ်နီ၊ အဝတ်ေမာင်းကိ ဝတ်လျက်၊ ေ တန်ဆာ၊

ေကျာက်ြမတ်တန်ဆာ၊ ပလဲ တန်ဆာကိ ဆင်လျက် ှ ိ၏။ စက်ဆတ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ

အရာ ှ င့် ၎င်း၊ မိမိမတရားေသာ ေမထန်၏ညစ် းြခင်း ှ င့် ၎င်း ြပည့် ေသာေ ဖလားကိ

ကိင်လျက် ှ ိ၏။ ၅ နဖး၌အကရာတင်ေသာ ဘဲွမ့ကား၊ နက်နဲေသာ အရာ၊ ဗာဗလန် မိ ့ ကီး၊

ြပည်တန်ဆာတိ့၏ အမိ ၊ ေြမ၌ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာဘွယ်ေသာ အရာတိ့၏ အမိေပတည်း။ ၆

ထိမိန်းမသည် သန့် ှ င်းသတိ့၏ အေသွး၊ ေယ ၏ သက်ေသခံတိ့၏ အေသွး ှ င့်

ယစ်မးသည်ကိ ငါြမင်၏။ ထိသိ့ြမင်ေသာအခါ အလွန်အ့ံ သမိန်းေမာ၍ ေန၏။ ၇

ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊ အဘယ်ေကာင့် အ့ံ သသနည်း။ ထိမိန်းမ၏ နက်နဲေသာ

အရာကိ၎င်း၊ ေခါင်းခနစ်လံး ှ င့် ချိုဆယ်ေချာင်း ှ ိ၍ ထိမိန်းမကိ ေဆာင်ေသာ သားရဲ၏

နက်နဲေသာအရာကိ၎င်း၊ ငါေြပာ မည်။ ၈ယခြမင်ေသာ သားရဲသည် ြဖစ်ဘး ပီ၊ ြဖစ်ဆဲမ ှ ိ ၊

အနက်ဆံးေသာ တွင်းထဲကတက်၍ ဖျက်ဆီးြခင်းသိ့ ေရာက်လိမ့်မည်။ ကမာဦးကပင်

အသက်စာေစာင်၌ စာရင်းမဝင်ေသာ ေြမ ကီးသားတိ့သည် ြဖစ်ဘး၍၊ ြဖစ်ဆဲမ ှ ိ ၊

ြဖစ်လတ့ံေသာသားရဲကိ ြမင်ရေသာအခါ၊ အ့ံ သကလိမ့်မည်။ (Abyssos g12) ၉ဤအရာ၌

ပညာ ှ င့် ြပည့်စံေသာ ဥာဏ် ှ ိ၏။ ေခါင်းခနစ်လံးကား၊ မိန်းမထိင်ေသာ ေထာင်ခနစ်လံး

ြဖစ်၏။ ၁၀ ှ င်ဘရင်ခနစ်ပါးလည်းြဖစ်၏။ ငါးပါးကျ ပီး၊ တပါး ှ ိေသး၏။

တပါးြဖစ်ေလဦးမည်။ ြဖစ်ေသာအခါ တခဏသာတည်လိမ့်မည်။ ၁၁ ြဖစ်ဘး၍

ြဖစ်ဆဲမ ှ ိေသာသားရဲသည် ှ စ်ပါးေြမာက်ေသာ ှ င်ဘရင်ြဖစ်၏။ ခနစ်ပါးအဝင်လည်း

ြဖစ်၏။ ဖျက်ဆီးြခင်းသိ့ ေရာက်ရလိမ့်မည်။ ၁၂ ယခြမင်ေသာ ချိုဆယ်ေချာင်းကား၊

မင်းအာဏာစက်ကိ မရေသးေသာ ှ င်ဘရင်ဆယ်ပါး ြဖစ်၏။ ှ င် ဘရင်၏ အာဏာစက်ကိ
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သားရဲ ှ င့်အတ တချက်တည်း ရကလိမ့်မည်။ ၁၃ ထိသတိ့သည် သေဘာတ၍

မိမိတိ့တန်ခိး အာဏာစက်ကိ သားရဲ၌ အပ်ေပးကလိမ့်မည်။ ၁၄သတိ့သည် သိးသငယ်ကိ

စစ်တိက်၍ သိးသငယ်သည် ိင်ေတာ်မမည်။ အေကာင်းမကား၊ သိး သငယ်သည်

သခင်တိ့၏သခင် ဘရင်တိ့၏ဘရင် ြဖစ်ေတာ်မ၏။ ကိယ်ေတာ် ှ င့် အတ ှ ိေသာ

သတိသ့ည် လည်း ေခေတာ်မေသာသ၊ ေ ွးချယ်ေတာ်မေသာသ၊ သစာ ှ ိေသာသ ြဖစ်က၏။

၁၅ယခြမင်၍ ြပည်တန်ဆာထိင်ေသာ ေရကား၊ အသီးအသီး ဘာသာစကားကိ ေြပာေသာ

လအမျိုးမျိုး အစစ ြဖစ်သတည်း။ ၁၆ ယခြမင်ေသာ ချိုဆယ်ေချာင်း ှ င့် သားရဲသည်

ြပည်တန်ဆာကိ မန်း၍ သ၏စည်းစိမ်ကိ ဖျက်ဆီးလိမ့် မည်။ သ၏အဝတ်တန်ဆာကိခ တ်၍

သ၏အသားကိ ကိက်စားလိမ့်မည်။ ၁၇ သ၏ကိယ်ကိလည်း မီး ိလိ့မ့်မည်။

အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် ဘရားသခင်၏ အလိေတာ်ကိ ပြခင်းငှါ၎င်း၊

တ်ကပတ်ေတာ်မြပည့်စံမီှတိင်ေအာင် သေဘာတ၍ မိမိတိ့ ိင်ငံများကိ သားရဲ၌

အပ်ေပးြခင်းငှါ၎င်း၊ ဘရားသခင်သည် သတိ့၌ အ ကံေပးေတာ်မ၏။ ၁၈ယခြမင်ေသာ

မိန်းမသည်လည်း၊ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့ကိ အပ်စိးေသာ မိ့ ကီးြဖစ်သတည်းဟ

ေကာင်းကင်တမန် ေြပာဆိ၏။

၁၈ ထိေနာက်မှ ေကာင်းကင်တမန် တပါးသည် ကီးစွာေသာ တန်ခိး ှ င့် ြပည့် စံ၍

ေကာင်းကင်က ဆင်းသက်သည်ကိ ငါြမင်၏။ သ၏ ေရာင်ြခည်အားြဖင့်

ေြမ ကီးထွန်းလင်းလျက် ှ ိ၏။ ၂ သသည်ကျယ်ေသာအသံ ှ င့် ေ ကးေကာ်၍၊

ဗာဗလန် မိ ့ ကီး ပိလဲ ပီ။ ပိလဲ ပီ။ နတ်ဆိးေနရာ ြဖစ်ေလ ပီ။ ညစ် းေသာ ဝိညာဥ်မျိုး၏

တွင်းြဖစ်ေလ ပီ။ ညစ် း၍ စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာ ငှက်မျိုး၏ မီှခိရာ ြဖစ်ေလ ပီ။ ၃

အေကာင်းမကား၊ လမျိုးအေပါင်းတိ့သည် သ၏ မတရားေသာ ေမထန်၏

အဆိပ်အေတာက်တည်းဟ ေသာ စပျစ်ရည်ကိေသာက်ကပီ။ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်

မတရားေသာ ေမထန်ကိ သ ှ င့် ပက ပီ။ ေလာကီကန်သည်တိ့သည် သ၏

ကာမဂဏ်စည်းစိမ် ကယ်ဝြခင်းအားြဖင့် ဥစာရတတ်ကပီဟ ေြပာဆိ၏။ ၄အြခားေသာ

ေကာင်းကင်အသံကား၊ ငါ၏ လမျိုးတိ၊့ သ၏ အြပစ်တိ့ကိ ဆက်ဆံြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ သ၏

ေဘးဒဏ်များကိ ခံြခင်း ှ င့် ၎င်း၊ ကင်းလွတ်အ့ံေသာငှါ၊ သ၏အထဲကထွက်ကေလာ့။ ၅

သ၏အြပစ်တိ့သည် ေကာင်းကင်ဘံတိင်ေအာင် မီှ ကသည်ြဖစ်၍၊

သ၏မတရားေသာအမတိ့ကိ ဘရား သခင် သတိရေတာ်မ ပီ။ ၆သသည် အကျိုးအြပစ်ကိ

ဆပ်ေပးသည်နည်းတ သ၌ ဆပ်ေပးကေလာ့။ သ၏အကျင့်အတိင်း ှ စ်ဆထပ်၍

စီရင် ကေလာ့။ သေလာင်းေသာ ဖလား၌ သအ့ဘိ့ ှ စ်ဆတိး၍ ေလာင်း ကေလာ့။ ၇

သသည်ကိယ်ကိ ချီးေြမာက်၍ ကာမဂဏ်၌ ေပျာ်ေမွသ့ည်အတိင်း သ၌ ြပင်းစွာေသာ

ဆံးမြခင်း၊ စိတ်မသာ ညည်းတွားြခင်းကိ ြဖစ်ေစကေလာ့။ ငါကား မိဖရားြဖစ်၏။ မတ်ဆိးမ

မဟတ်။ စိတ်မသာညည်း တွားြခင်းကိ မသိရဟ သသည် ေအာက်ေမ့တတ်၏။ ၈

ထိေကာင့် ၊ သခံရေသာေသြခင်းေဘး၊ စိတ်မသာညည်းတွားြခင်းေဘး၊ မွတ်သိပ်ြခင်း

ေဘးဒဏ်များ တိ့ ှ င့် တေန့ြခင်းတွင်ေတွ ့၍၊ မီးြဖင့်လည်း က မ်းေလာင်ြခင်းကိ ခံရလိမ့်မည်။

သကိ့ စီရင်ေတာ်မေသာ ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသည် ခွန်အားဗလ ကီးေတာ်မ၏။ ၉

မတရားေသာေမထန်ကိ သ ှ င့် ပ၍ ကာမဂဏ်၌ ေပျာ်ေမွေ့သာ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်၊

သကမ်း ေလာင်ရာ မီးခိးကိ ြမင်ေသာအခါ၊ ၁၀ သခံရေသာ ှ ဥ်းဆဲြခင်းေဝဒနာကိ

ေကာက်၍ အေဝးကရပ်လျက်၊ ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ြဖစ်ရေလြခင်း။ ဗာဗလန် မိ ့ ကီး၊ မိစွ့မ်း၊

သင်သည်တနာရီြခင်းတွင် အြပစ်စီရင်ြခင်းသိ့ ေရာက်ပါ ပီတကားဟ၍ သေ့ကာင့်

ငိေကးြမည်တမ်း ကလိမ့်မည်။ ၁၁ ေလာကီကန်သည်တိ့သည် ထိအတ ငိေကး၍

စိတ်မသာ ညည်းတွား ကလိမ့်မည်။ အေကာင်းမကား ၊ သတိ့ ကန်သွယ်ဥစာတည်း

ဟေသာ၊ ၁၂ ေ ၊ေငွ ၊ ေကျာက်ေကာင်း ၊ ပလဲ ၊ ပိတ်ေချာ ၊ ကတီပါ ၊ ဖဲ၊ ပဆိးနီ ၊

အမျိုးမျိုးေသာသိွန်သစ်သား၊ အမျိုးမျိုးေသာဆင်စွယ်တန်ဆာ၊ အမျိုးမျိုးေသာသစ်ေကာင်း

တန်ဆာ၊ ေကးဝါတန်ဆာ၊ သံတန်ဆာ၊ ေကျာက်ြဖူ တန်ဆာ၊ ၁၃သစ် ကံပိး၊ အေမမန်၊

နံသ့ာေပါင်း၊ ဆီေမး၊ ေလာဗန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ မန့်ညက်၊ ဂျံုဆန်၊ ွား၊ သိး၊ ြမင်း၊ ရထား၊

အေစခံကန် ၊ လဝိညာဥ်တိ့ကိ အဘယ်သမ ေနာက်တဖန်မဝယ်ရ။ ၁၄ သင်သည်

အလွန်တပ်မတ်ေသာ သစ်သီးမျိုးလည်း ေပျာက်ကန် ပီ ဆဖျိုးေသာအရာ၊ တင့်တယ်ေသာ

အရာ ှ ိသမ တိ့လည်း ေပျာက်ကန် ပီ။ ေနာက်တဖန် မေတွရ့။ ၁၅ သကိ့အမီှ ပ၍

ထိအရာများကိ ေရာင်းဝယ်သြဖင့် ၊ ေငွရတတ်ေသာ ကန်သည်တိ့သည် သခံရေသာ

ှ ဥ်းဆဲြခင်းေဝဒနာကိ ေကာက်၍ အေဝးကရပ်လျက်၊ ၁၆ ြဖစ်ရေလြခင်း၊

ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ပိတ်ေချာ၊ အဝတ်နီ၊ အဝတ်ေမာင်းကိ ဝတ်၍၊ ေ တန်ဆာ၊

ေကျာက်ြမတ်တန်ဆာ၊ ပလဲတန်ဆာကိ ဆင်ေသာ မိ ့ ကီး၊ ၁၇ဤမေလာက် ကီးစွာေသာ

စည်းစိမ်သည် တနာရီြခင်းတွင် ပျက်စီးပါ ပီတကားဟ ငိေကး၍ စိတ်မသာ

ညည်းတွား ကလိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်းေသာ သေဘာသ ကီး၊ အရပ်ရပ်သိ့ လင့်ကးတတ်ေသာ

သအေပါင်းတိ့ ှ င့် သေဘာသား၊ ပင်လယ်ကန်သည် ှ ိသမ တိ့သည် အေဝးကရပ်၍ ၁၈

သကမ်းေလာင်ရာမီးခိးကိြမင်လ င်၊ ထိ မိ ့ ှ င့် အဘယ် မိ ့ တသနည်းဟ၍၎င်း၊ ၁၉

ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ြဖစ်ရေလြခင်း၊ ပင်လယ်ကး ေသာ သေဘာကိ ပိင်ေသာ သအေပါင်းတိ့အား

ကိယ် စည်စိမ်ကိေပး၍ ေငွရတတ်ေစေသာ မိ့ ကီး၊ တနာရီ ြခင်းတွင် ပျက်စီးပါ ပီ

တကားဟ၍၎င်း ေအာ်ဟစ်လျက်၊ ေြမမန့်ကိ မိမိတိ့ေခါင်းေပ မှာ ပစ်တင်လျက် ငိေကး၍

စိတ်မသာ ညည်းတွား ကလိမ့်မည်။ ၂၀ ေကာင်းကင်မှစ၍ သန့် ှ င်းသတမန်ေတာ်

ပေရာဖက်တိ၊့ သကိ ကည့် ၍ ဝမ်းေြမာက် ကေလာ့။ ဘရားသခင်သည်

သင်တိ့ဘက်၌ေန၍၊ သကိ့ တရားစီရင် ေတာ်မ ပီဟ ေြပာဆိသည်ကိ ငါ ကား၏။ ၂၁

ခွန်အား ကီးေသာ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ကီးစွာေသာ ကိတ်ဆံေကျာက်က့ဲသိ့ေသာ

ေကျာက်ကိ ချီယ၍ ပင်လယ်ထဲသိ့ ချပစ် ပီးလ င် ထိနည်းတ၊ ဗာဗလန် မိ ့ ကီးကိ

ြပင်းထန်စွာ ချပစ်၍ ေနာက်တဖန် မေပမ ှ ိရ။ ၂၂ ေစာင်းသမား၊ အ ငိမ့်သမား၊

ပေလွသမား၊ တံပိးသမားများ တီးမတ်ေသာ အသံလည်း သင့်အထဲ၌ ေနာက်တဖန်မြမည်ရ။

အမျိုးမျိုးေသာ လက်တတ်သမား တိ့တွင် တေယာက်မ သင့်အထဲ၌ ေနာက်တဖန်

မေပ မ ှ ိရ။ ကိတ်ဆံသံလည်း သင့်အထဲ၌ ေနာက်တဖန် မြမည်ရ။ ၂၃

ဆီမီးအလင်းလည်း သင့်အထဲ၌ ေနာက်တဖန် မထွန်းမလင်းရ။ မဂလာေဆာင်

သတိ့သားသတိ့သမီး အသံကိလည်း သင့်အထဲ၌ ေနာက်တဖန် မကားရ။ အေကာင်းမကား၊

ေလာကီမးမတ်တိ့သည် သင်၏ ကန်သည်ြဖစ် က ပီ။ လအမျိုးမျိုးတိ့သည် သင်၏

ပစားြခင်း ပရိယာယ်အားြဖင့် လှည့် ြဖားြခင်းကိ ခံရက ပီဟ ေကာင်းကင်တမန်

ေြပာဆိ၏။ ၂၄ ပေရာဖက်တိ့၏ အေသွး၊ သန့် ှ င်းသတိ့၏ အေသွး၊ ေြမ ကီးေပ မှာ

ကွပ်မျက်ေသာသအေပါင်းတိ့၏ အေသွးကိ ထိ မိ ့၌ေတွ၏့။

၁၉ ထိေနာက်မှ ေကာင်းကင်ဘံ၌ စည်းေဝးေသာ သအများတိ့၏ အသံ ကီးကား၊

ဟာေလ လယ၊ ငါတိ့ဘရားသခင်၏ ကယ်တင်ေတာ်မြခင်း ချမ်းသာ၊

ဘန်းအသေရတန်ခိးေတာ်ေပတည်း။ ၂ စီရင်ေတာ်မြခင်းအရာတိ့သည် ဟတ်မှန်

ေြဖာင့် မတ် က၏။ မိမိမတရားေသာ ေမထန်အားြဖင့် ေြမ ကီးကိ ပပ်ပျက်ေစေသာ

ြပည်တန်ဆာ ကီးကိ စစ်ေကာစီရင်ေတာ်မ ပီ။ ကိယ်ေတာ် ကန်တိ့၏ အေသွး ကိ သ၏

လက်ြဖင့် သွန်းေသာ အြပစ် ှ င့်အေလျာက် ဒဏ်ေပးေတာ်မ ပီဟ ေြပာဆိကသည်ကိ

ငါ ကား၏။ ၃တဖန်တံ၊ ဟာေလလယဟ၍၎င်း၊ သ၏ မီးခိးသည် ကမာအဆက်ဆက်

တက်သည်ဟ၍၎င်း ေြပာဆိက၏။ (aiōn g165) ၄အသက် ကီးသ ှ စ်ဆယ်ေလးပါး ှ င့်

သတဝါ ေလးပါးတိ့သည် ြပင်ဝပ်၍၊ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ် မေသာ ဘရားသခင်ကိ

ကိးကွယ်လျက်၊ အာမင်၊ ဟာေလလယဟ ေလာက်ဆိက၏။ ၅ ပလင်ေတာ်ေပက

ထွက်ေသာအသံကား၊ ဘရားသခင်၏ ကန်အေပါင်းတိ့ ှ င့် ဘရားသခင်ကိ

ေကာက် ွံ ေ့သာသအ ကီးအငယ်အေပါင်းတိ၊့ ငါတိ့ ဘရားသခင်ကိ ချီးမွမ်း ကေလာ့ဟ

ဆိသတည်း။ ၆တဖန်တံ၊ ဟာေလလယ၊ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာ ထာဝရအ ှ င်၊

ငါတိ့ဘရားသခင် သည် စိးစံေတာ်မ၏။ ၇ ငါတိ့သည် ဝမ်းေြမာက် င်လန်း ကကန်အ့ံ၊

ဂဏ်ေတာ်ကိ ချီးမွမ်း ကကန်အ့ံ၊ အေကာင်းမကား၊ သိးသငယ်၏ မဂလာေတာင်ပဲွကိ

ခံချိန် ှ ိ ပီ။ သ၏ မိန်းမသည် ကိယ်ကိ တန်ဆာဆင် ပီဟ စည်းေဝးေသာသအများတိ့၏

အသံ၊ သမဒရာသံ၊ ြပင်းစွာေသာ မိဃ်း ကိးသံက့ဲသိ့ ငါ ကား၏။ ၈ ထိမိန်းမသည်

စင် ကယ်ေြပာင်လက်ေသာ ပိတ်ေချာကိ ဝတ်ဆင်ရေသာအခွင့် ကိ ရ၏။ ထိပိတ်ေချာ မကား၊

သန့် ှ င်းသတိ့၏ ေြဖာင့် မတ်ြခင်း ြဖစ်သတည်း။ ၉ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

သိးသငယ်၏ မဂလာေဆာင်ပဲွသိ့ ေခ ဘိတ်ြခင်းကိ ခံရေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏ဟ

ေရးထားေလာ့ဟ၍၎င်း၊ ဤစကား သည် ဘရားသခင်၏ တ်ေတာ်ထွက်စင်စစ်ြဖစ်၏

ဟ၍၎င်း ငါ့အားေြပာဆိ၏။ ၁၀ ငါသည် ထိသကိ ကိးကွယ်ြခင်းငှါ သ၏ ေြခရင်း၌
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ြပပ်ဝပ်၏ သကလည်း၊ မ ပပါ ှ င့် ၊ ငါကား သင်၏ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ြဖစ်၏။

ေယ ၏ သက်ေသခံေတာ်မချက်ကိ ေဆာင်ေသာ သင်၏ ညီအစ်ကိတိ့၏

လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်လည်းြဖစ်၏။ ဘရားသခင်ကိ ကိးကွယ်ေလာ့။ အေကာင်းမကား၊

ပေရာဖက်ေဟာေသာ စကားချက်သေဘာသည် ေယ ၏ သက်ေသြဖစ်သတည်းဟ

ငါ့အားေြပာဆိ၏။ ၁၁ ထိအခါ ေကာင်းကင်ဘံ ဖွင့် လှစ်လျက် ှ ိသည်ကိ ငါြမင်လ င်၊

ြမင်းြဖူ ှ ိ၏။ ြမင်းစီးေသာ သသည် သစာ ဟေသာမည်၊ သမာဟေသာ အမည် ှ ိသတည်း။

ထိသ သည် တရားသြဖင့် စီရင်တတ်၏။ တရားသြဖင့် စစ်တိက်တတ်၏။ ၁၂

မျက်စိေတာ်သည် မီးလံ က့ဲသိ့ြဖစ်၏။ ေခါင်း ေတာ်ေပ ၌ သရဖများကိ ေဆာင်း၏။

ကိယ်တိင်မှတပါး၊ အဘယ်သမ မသိေသာ နာမေတာ်သည် ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၃

အေသွး၌ ှ စ် ပီးေသာအဝတ်ကိ ဝတ်၏။ ဘရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဟေသာ

အမည် ှ ိ၏။ ၁၄ ေကာင်းကင်ဗိလ်ေြခတိ့သည် ြမင်းြဖူကိ စီးလျက်၊ စင် ကယ်ေသာ

ပတ်ေချာြဖူကိ ဝတ်လျက်၊ ေနာက်ေတာ်သိ့ လိက်က၏။ ၁၅လမျိုးတိ့ကိ ဒဏ်ခတ်စရာဘိ၊့

ထက်ေသာ သန်လျင်သည် ခံတွင်းေတာ်ထဲကထွက်၏။ သတိ့ကိ သံလံှတံ ှ င့်

အပ်စိးေတာ်မမည်။ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ေဒါသအမျက်ေတာ်

၏ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာကိ ဖိနင်းေတာ်မမည်။ ၁၆ ဘရင်တိ့၏ဘရင်၊

သခင်တိ့၏သခင်ဟ ဘဲွန့ာမ ေတာ်သည် အဝတ်ေတာ်၌၎င်း၊ ေပါင်ေတာ်၌၎င်း

ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၇ ေကာင်းကင်တမန်တပါးသည် ေနထဲမှာ ရပ် လျက် ှ ိသည်ကိ

ငါြမင်၏။ ၁၈သသည် မိဃ်းေကာင်းကင်အလယ်၌ ပျံတတ် ေသာ ငှက်အေပါင်းတိ့ကိ

ကီးေသာအသံ ှ င့် ေခ ၍၊ လာကေလာ့။ ှ င်ဘရင်အသား၊ စစ်သ ကီးအသား၊ သရဲအသား၊

ြမင်းအသား၊ ြမင်းစီးေသာသ အသား၊ အေစခံကန်၊ လလတ်၊ အ ကီးအငယ် အမျိုးမျိုးေသာ

လတိ့၏ အသားကိ စားအ့ံေသာငှါ ၊ ကီးြမတ်ေတာ်မေသာ ဘရားသခင်၏ ပဲွေတာ်သိ့

စည်းေဝး ကေလာ့ဟဟစ်ေကာ်၏။ ၁၉သားရဲမှစ၍ ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့ ှ င့် သတိ့၏

ဗိလ်ေြခများတိ့သည်၊ ြမင်းစီးေတာ်မေသာသ ှ င့် ဗိလ်ေြခေတာ်ကိ စစ်တိက်ြခင်းငှါ

စည်းေဝး ကသည်ကိ ငါြမင်၏။ ၂၀ သားရဲကိ ဘမ်းမိ က၏။ သားရဲ၏တံဆိပ်

လက်မှတ်ကိခံ၍၊ သ၏ ပ်တကိ ကိးကွယ်ေသာသတိ့ကိ လှည့် ြဖား၍ သားရဲေ ှ ့၌

နိမိတ်များကိ ြပတတ်ေသာ မိစာပေရာဖက်ကိလည်း ဘမ်းမိ က၏။ အသက် ှ င်

လျက် ှ ိေသာ ထိသ ှ စ်ဦးကိ ကန် ှ င့် ေလာင်ေသာ မီးအိင်ထဲသိ့ ချပစ် က၏။ (Limnē Pyr

g3041 g4442) ၂၁ ကင်းေသာသတိ့သည်၊ ြမင်းစီးေတာ်မေသာသ၏ခံတွင်းေတာ်ထဲက

ထွက်ေသာ သန်လျက် ှ င့် ကွပ်မျက်ြခင်းကိ ခံရက၏။ သတိ့၏ အသားကိ

ငှက်အေပါင်းတိ့သည် ဝစွာစားရက၏။

၂၀ တဖန် ေကာင်းကင်တမန်သည် အနက်ဆံး ေသာတွင်း၏ ေသာ့

ှ င့် သံ ကိး ကီးကိကိင်လျက် ေကာင်းကင်က ဆင်းသက်သည်ကိ ငါြမင်၏။

(Abyssos g12) ၂ ေ ှ းေ မေဟာင်း၊ မာရ်နတ်စာတန်တည်းဟ ေသာ နဂါးကိ ကိင်ဘမ်း၍၊

အ ှ စ်တေထာင်ဘိ့ ချည်ေ ှ ာင်ေလ၏။ ၃အ ှ စ်တေထာင် မကန်မီှတိင်ေအာင်၊ လအမျိုး

မျိုးတိ့ကိ မလှည့်ြဖားရမည်အေကာင်း၊ အနက်ဆံးေသာ တွင်းထဲသိ့ ချပစ်ေလှာင်ထား၍

တံဆိပ်ခတ်ေလ၏။ အ ှ စ်တေထာင်ကန် ပီးမှ တဖန် ခဏလတ်ရဦးမည်။ (Abyssos g12)

၄ ပလင်များကိလည်း ငါြမင်၏။ ပလင်ေပ မှာ ထိင်ေသာသတိ့သည် တရားစီရင်ရေသာ

အခွင့် ကိ ရက၏။ သားရဲ ှ င့် သ၏ ပ်တကိ မကိးကွယ်၊ သ၏ တံဆိပ်လက်မှတ်ကိ

နဖး၌မခံ၊ လက်၌မခံဘဲေန၍ ေယ ၏ သက်ေသခံေတာ်မချက် ှ င့် ဘရားသခင်၏

တ်ကပတ်ေတာ်ေကာင့် ၊ လည်ပင်းြဖတ်ြခင်းကိ ခံရေသာ သတိ့၏ ဝိညာဥ်များကိ ငါြမင်၏။

သတိ့သည် အသက် ှ င်၍ အ ှ စ်တေထာင်ပတ်လံး ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ စိးစံရက၏။ ၅

ကင်းေသာ လေသတိ့သည် ထိအ ှ စ်တေထာင် မကန်မီှ အသက်မ ှ င်ရက။

ဤထေြမာက်ြခင်းကား၊ ပဌမေြမာက်ြခင်းြဖစ်သတည်း။ ၆ ပဌမေြမာက်ြခင်းကိ

ဝင်စားေသာ သသည် မဂလာ ှ ိေသာသ၊ သန့် ှ င်းေသာသ ြဖစ်၏။ ထိသိ့ေသာ သသည်

ဒတိယေသြခင်း၏ လက် ှ င့် ကင်းလွတ်လျက်၊ ဘရားသခင်၏ ယဇ်ပေရာဟိတ်၊

ခရစ်ေတာ်၏ ယဇ် ပေရာဟိတ်ြဖစ်၍ အ ှ စ်တေထာင်ပတ်လံး ခရစ်ေတာ် ှ င့်အတ

စိးစံရကလိမ့်မည်။ ၇ ထိအ ှ စ်တေထာင်ကန် ပီးမှ၊ စာတန်သည် ေထာင်ထဲက

လတ်ေသာအခွင့် ကိရ၍၊ ၈အေရအတွက်အားြဖင့် သမဒရာသဲလံး ှ င့်အမ များေသာေဂါဂ၊

မာေဂါဂတည်းဟေသာ ေြမ ကီး ေလးမျက် ှ ာေပ မှာေနေသာလအမျိုးမျိုးတိ့ကိ လှည့်ြဖား

အ့ံေသာငှာ၎င်း၊ စစ်တိက်ဘိ့ စည်းေဝးေစြခင်းငှာ၎င်း တက်လိမ့်မည်။ ၉ ထိသများတိ့သည်

ေြမ ကီးမျက် ှ ာေပ သိ့ တက်၍၊ သန့် ှ င်းသတိ့၏တပ်ကိ၎င်း၊ ချစ်ဘွယ်ေသာ မိေ့တာ်ကိ၎င်း၊

ဝိင်း က၏။ ထိအခါ ဘရားသခင် အထံေတာ်၊ ေကာင်းကင်မှ မီးကျ၍ သတိ့ကိ မျိုေလ၏။

၁၀ သတိ့ကိလှည့် ြဖားေသာ မာရ်နတ်ကိလည်း၊ သားရဲ ှ င့် မိစာ ပေရာဖက် ှ ိရာ၊

ကန့် ှ င့် ေရာေ ှ ာေသာ မီးအိင်ထဲသိ့ ချပစ်လ င်၊ သတိ့သည် ေနညဥ့်မြပတ်

ကမာအဆက်ဆက် ြပင်းစွာေသာ ေဝဒနာကိ ခံရက လတ့ံ။ (aiōn g165, Limnē Pyr

g3041 g4442) ၁၁ တဖန်တံ၊ ြဖူေသာပလင် ကီကိ၎င်း၊ ပလင်ေပ မှာ

ထိင်ေတာ်မေသာသကိ၎င်း ငါြမင်၏။ ေကာင်းကင် ှ င့် ေြမ ကီးသည် မျက် ှ ာေတာ်ေ ှ မှ့

ေြပးလွင့် ၍ သတိ့ ေနစရာအရပ်မ ှ ိ။ ၁၂ ေသလွန်ေသာသ အ ကီးအငယ်တိ့သည်

ပလင် ေတာ်ေ ှ မှ့ာ ရပ်နကသည်ကိ ငါြမင်၏။ စာေစာင်များ ကိ ဖွင့်ထား၏

အသက်စာေစာင်တည်းဟေသာ အြခား တပါးေသာ စာေစာင်ကိလည်း ဖွင့် ေလ၏။ ေသလွန်

ေသာသတိ့သည် မိမိတိ့အကျင့်အတိင်း၊ စာေစာင်တိ့၌ ေရးထားချက်များ ှ င့်အညီ

တရားစီရင် ြခင်းကိ ခံရက၏။ ၁၃သမဒရာသည် မိမိ၌ ှ ိေသာ လေသတိ့ကိ အပ်ေပး၏။

မရဏ ှ င့် မရဏ ိင်ငံသည်လည်း မိမိတိ့၌ ှ ိေသာ လေသတိ့ကိ အပ်ေပးက၏။

လအသီးအသီး တိ့သည် မိမိတိ့အကျင့်အတိင်း တရားစီရင်ြခင်းကိ ခံရ က၏။ (Hadēs g86)

၁၄ ထိအခါ မရဏ ှ င့် မရဏ ိင်ငံကိ မီးအိင်ထဲသိ့ ချပစ်ေလ၏။ ထိေသြခင်းကား

ဒတိယေသြခင်း ြဖစ် သတည်း။ (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442) ၁၅

အသက်စာေစာင်၌ စာရင်းမဝင်ေသာသ ှ ိသမ တိ့ကိလည်း မီးအိင်ထဲသိ့ ချပစ်ေလ၏။

(Limnē Pyr g3041 g4442)

၂၁ ေကာင်းကင်သစ် ှ င့် ေြမ ကီးသစ်ကိလည်း ငါြမင်၏။ အဘယ်သိ့နည်းဟမကား၊

ေ ှ းေကာင်းကင် ှ င့် ေ ှ းေြမ ကီးသည် ေ သွား က ပီ။ ထိအခါမှစ၍ သမဒရာ

မ ှ ိ။ ၂ သန့် ှ င်းေသာ မိတ့ည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ ့ သစ်သည် မိမိခင်ပွန်းဘိ့

တန်ဆာဆင်ေသာ မဂလာ ေဆာင်သတိ့သမီးက့ဲသိ့ ြပင်ဆင်လျက်၊ ဘရားသခင် အထံေတာ်၊

ေကာင်းကင်ဘံမှ ဆင်းသက်သည်ကိ ငါြမင်၏။ ၃ ေကာင်းကင်မှ ကီးေသာအသံကား၊ ဘရား

သခင်၏ တဲေကာ်သည် လတိ့တွင် ှ ိ၏။ လတိ့ ှ င့်အတကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ သတိ့သည်

ကိယ်ေတာ်၏လ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်တိင် သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေန၍

သတိ့၏ ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ မည်။ ၄ ဘရားသခင်သည် သတိ့၏ မျက်စိ၌

မျက်ရည် ှ ိသမ တိ့ကိ သတ်ေတာ်မမည်။ ေနာက်တဖန် ေသေဘး မ ှ ိရ။ စိက်မသာ

ညည်းတွားြခင်း၊ ေအာ်ဟစ်ြခင်း၊ ပင်ပန်းြခင်းလည်း မ ှ ိရ။ အေကာင်းမကား၊ ေ ှ းြဖစ်

ဘးေသာအရာတိ့သည် ေ ွသွား က ပီ။ ၅ ပလင်ေတာ်ေပ မှာ ထိင်ေတာ်မေသာသက

လည်း၊ ငါသည် ခပ်သိမ်းေသာ အရာတိ့ကိ အသစ် ဖန်ဆင်းသည်ဟ မိန့်ေတာ်မ၏။

တဖန် တံ၊ ေရးထား ေလာ့။ ဤစကားသည် သစာစကား၊ ဟတ်မှန်ေသာ စကားြဖစ်၏

ဟ၍၎င်း၊ ၆ အမ ပီး ပီ။ ငါသည် အာလပြဖစ်၏။ သေမဃ လည်း ြဖစ်၏။

အစ ှ င့်အဆံးလည်းြဖစ်၏။ ေရငတ်ေသာ သအား အသက်စမ်းေရကိ အဘိးမယဘဲ

ငါေပးမည်။ ၇ ေအာင်ြမင်ေသာသသည် ဤအရာတိ့ကိ အေမွ ခံရလိမ့်မည်။ ငါသည် သ၏

ဘရားသခင်ြဖစ်မည်။ သသည်လည်း ငါ၏သား ြဖစ်လိမ့်မည်။ ၈ ေကာက်တတ်ေသာသ၊

မယံကည်ေသာသ၊ စက်ဆပ် ွံ ့ ှ ာ ဘွယ်ေသာသ၊လအသက်ကိသတ်ေသာသ၊ မတရားေသာ

ေမထန်၌ မီှဝဲေသာသ၊ ပစားတတ် ေသာသ၊ ပ်တကိ ကိးကွယ်ေသာသ၊ သစာပျက်ေသာသ

အေပါင်းတိ့မကား၊ ဒတိယေသြခင်းတည်းဟေသာ ကန့် ှ င့် ေလာင်ေသာ မီးအိင်ထဲ၌

မိမိတိ့အဘိ့ကိ ရကလိမ့်မည် ဟ၍၎င်း ငါ့အား မိန့်ေတာ်မ၏။ (Limnē Pyr g3041 g4442)

၉ ေနာက်ဆံးေသာ ေဘးဒဏ်ခနစ်ပါး ှ င့် ြပည့် ေသာ ဖလားခနစ်လံးကိ ေဆာင်ေသာ

ေကာင်းကင်တမန် ခနစ်ပါးတွင် တပါးသည် လာ ပီးလ င် ငါ့ကိ တ်ဆက်၍၊ လာခ့ဲပါ။

သိးသငယ်၏ခင်ပွန်းတည်းဟေသာ မဂလာ ေဆာင်သတိ့သမီးကိ ငါြပမည်ဟေြပာဆိလျက်

၊ ၁၀ ကီးြမင့် ေသာ ေတာင်သိ့ ဝိညာဥ်ေတာ်အားြဖင့် ငါ့ကိ ေဆာင်သွား၍ သန့် ှ င်းေသာ

ေယ ှ လင် မိသ့ည် ဘရားသခင်၏ ဘန်းေတာ် ှ င့် ြပည့်စံလျက်၊ ဘရားသခင့် အထံေတာ်၊

ေကာင်းကင်ဘံမှ ဆင်းသက်သည်ကိ ငါ့အား ြပေလ၏။ ၁၁ ထိ မိ၏့ အေရာင်အဝါသည်၊

ေကျာက်သလင်း နဂါးသဲွက့ဲ့သိ၊့ အြမတ်ဆံးေသာ ေကျာက်မျက်မွန် ှ င့် တ၏။ ၁၂

ကီးြမင့် ေသာ မိ ့ ိ းလည်း ှ ိ၏။ ၁၃အေ ှ ဘ့က်၌ တံခါးသံးေပါက်၊ ေြမာက်ဘက်၌ သံးေပါက်၊
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ေတာင်ဘက်၌သံးေပါက်၊ အေနာက်ဘက်၌ သံးေပါက်၊ တံခါးတဆယ် ှ စ်ေပါက် ှ ိ၏။

ထိတံခါး တဆယ် ှ စ်ေပါက်၌ ေကာင်းကင်တမန် တဆယ် ှ စ်ပါး ှ ိ၏။ ဣသေရလအမျိုး

တဆယ် ှ စ်မျိုး၏ နာမတိ့သည် ထိတံခါးေပ ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ၏။ ၁၄ မိ ့ ိ းအြမစ်သည်

တဆယ် ှ စ်ပါး၏ နာမတိ့ သည် မိ ့ ိ းအြမစ်ေပ ၌ ေရးထားလျက် ှ ိ က၏။ ၁၅

ငါ ှ င့် စကားေြပာေသာသသည်၊ မိကိ့၎င်း၊ တံခါးတိ့ကိ၎င်း၊ မိ ့ ိ းကိ၎င်း တိင်းြခင်းငှါ၊

တိင်းစရာ ေ ကျူလံးပါ၏။ ၁၆ မိသ့ည် စတရန်းေလးေထာင့် ြဖစ်၏။ ထိသ သည်

ကျူလံး ှ င့် မိကိ့တိင်း၍ မိ၏့ အနံ၊ အလျား၊ အြမင့် ၊ ယဇနာတရာ ှ စ်ဆယ်စီ ှ ိ၏။

၁၇ မိ ့ ိ းဒကိ တိင်း၍၊ လအေတာင်က့ဲသိ့ေသာ ေကာင်းကင်တမန် အေတာင်အားြဖင့် ၊

တရာေလးဆယ် ေလးေတာင် ှ ိ၏။ ၁၈ မိ ့ ိ းကိယ်သည် နဂါးသဲွေ့ကျာက်ြဖစ်၏။

မိသ့ည်လည်း ကည်လင်ေသာဖန် ှ င့် တေသာ ေ စင် ြဖစ်၏။ ၁၉ မိ ့ ိ းအြမစ်တိ့သည်

ေကျာက်ြမတ်အမျိုးမျိုး ှ င့် ြပည့်စံ က၏။ ပ မအြမစ်ကားနဂါးသဲွ ့ြဖစ်၏။ ဒတိယအြမစ်ကား

နီလာ၊ တတိယအြမစ်ကား မဟရာ၊ စတတ အြမစ်ကား ြမ၊ ၂၀ ပဥမအြမစ်ကား

ေကာင်၊ ဆ မအြမစ် ကား ေကျာက်နီ၊ သတမအြမစ်ကား ခ သလိတ်၊ အ မ

အြမစ်ကား မျက် ွဲ ၊ နဝမအြမစ်ကား ဥဿဖရား၊ ဒသမ အြမစ်ကား ခ သြပတ်၊

ဧကဒသမအြမစ်ကား ဝှါကိ ၊ ဒွါဒသမအြမစ်ကား ေဂမတ်ြဖစ်သတည်း။ ၂၁ တံခါး ွက်

တဆယ် ှ စ် ွက်အသီးအသီးတိ့သည် ပလဲတြပားစီြဖင့် ပီး၍ ပလဲတဆယ် ှ စ်ြပားြဖစ်က၏။

မိလ့မ်းမသည် ကည်လင်ေသာ ဖန်က့ဲသိ့ေသာ ေ စင် ြဖစ်၏။ ၂၂ မိထဲ့၌

ဗိမာန်ေတာ်ကိငါမြမင်၊ အေကာင်းမကား၊ အန တန်ခိး ှ င့် ြပည့်စံေတာ်မေသာထာဝရအ ှ င်

ဘရားသခင် ှ င့် သိးသငယ်သည် ထိ မိ၏့ ဗိမာန်ြဖစ် ေတာ်မ၏။ ၂၃ ထိ မိသ့ည်

ေန၏အေရာင်၊ လ၏ အေရာင်ကိ အလိမ ှ ိ။ အေကာင်းမကား၊ ဘရားသခင်၏

ဘန်းေတာ် သည် ထိ မိကိ့ လင်းေစ၏။ သိးသငယ်သည်လည်း ထိ မိ၏့ ဆီမီးြဖစ်၏။

၂၄ လအမျိုးမျိုးတိ့သည် ထိ မိ၏့ အလင်းကိ အမီှ ပ ၍ သွားလာကလိမ့်မည်။

ေလာကီ ှ င်ဘရင်တိ့သည်လည်း မိမိတိ့ဘန်းအသေရကိ ထိ မိထဲ့သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ကလိမ့်မည်။

၂၅ မိတံ့ခါးတိ့ကိ ေနအ့ချိန်၌အလင်းမပိတ်တတ်။ညဥ့်မကား မ ှ ိ။ ၂၆လအမျိုးမျိုးတိ့သည်

မိမိတိ့ ဘန်းအသေရကိ ထိ မိထဲ့သိ့ ေဆာင်ခ့ဲ ကလိမ့်မည်။ ၂၇ ညစ် းေသာအရာ၊

စက်ဆပ်ဘွယ်ေသာအရာ၊ သစာပျက်ေသာအရာ တစံတခမ မဝင်ရဘဲ၊ သိးသငယ်၏

အသက်စာေစာင်၌ စာရင်းဝင်ေသာ သတိ့သာလ င် ဝင်ရ၏။

၂၂ တဖန် ၊ ေကျာက်သလင်းက့ဲသိ့ ကည်လင်၍၊ ဘရားသခင် ှ င့် သိးသငယ်၏

ပလင်ေတာ်ထဲက ထွက် ေသာ၊ အသက်ေရစီးရာြမစ်ကိ ေကာင်းကင်တမန်သည်

ငါ့အား ြပေလ၏။ ၂ မိလ့မ်းမအလယ်၌၎င်း၊ ထိြမစ် ှ စ်ဘက်၌၎င်း၊ အသက်ပင် ှ ိ၏။

ထိအသက်ပင်သည် အသီးတဆယ် ှ စ်မျိုးကိ သီးတတ်၏။ မိမိအသီးကိလည်း လတိင်းေပ

တတ်၏။ အ ွက်သည်လည်းလအမျိုးမျိုး တိ့၏ အနာ ေရာဂါ ငိမ်းစရာတိ့ြဖစ်၏။ ၃

ေနာက်တဖန် ကျိန်ြခင်းေဘးတစံတခမ မ ှ ိ။ ထိ မိ ့၌ ဘရားသခင် ှ င့် သိးသငယ်၏

ပလင်ေတာ် ှ ိ၍ ဘရားသခင်၏ ကန်တိ့ သည် ဘရားဝတ်ကိ ပက လိမ့်မည်။ ၄

မျက် ှ ာေတာ်ကိြမင်ရ၍ သတိ့နဖး၌လည်း နာမေတာ်ေရးထား လျက် ှ ိလိမ့်မည်။ ၅

ထိ မိ ့၌ညဥ့်မ ှ ိရ ၊ ဆီမီးကိအလိမ ှ ိ။ ေန၏ အေရာင်ကိလည်း အလိမ ှ ိ။ အေကာင်းမကား ၊

ထာဝရ အ ှ င်ဘရားသခင်သည် သတိ့၌ ေရာင်ြခည်ေတာ်ကိ လတ်ေတာ်မ၍ သတိ့သည်

ကမာအဆက်ဆက် စိးစံရ ကလတ့ံ။ (aiōn g165) ၆ ေကာင်းကင်တမန်ကလည်း၊

ဤစကားသည် သစာစကား၊ ဟတ်မှန်ေသာ စကားြဖစ်၏။ ပေရာဖက် တိ့၏

ဝိညာဥ်ကိ အစိးရေသာ ထာဝရအ ှ င်ဘရားသခင် သည်၊ ကာလမကာမြမင့် မီှြဖစ်ရမည်

အမအရာများကိ မိမိကန်တိ့အား ြပေစြခင်းငှါ၊ ေကာင်းကင်းကင်တမန် ေတာ်ကိ

ေစလတ်ေတာ်မ ပီ။ ၇ ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ ဤစာေစာင်၏ အနာဂတိ

စကားကိေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာသသည် မဂလာ ှ ိ၏ဟ ေြပာဆိ၏။ ၈ ငါေယာဟန်သည်

ဤအရာများကိ ကားြမင်၏။ ကားြမင် ပီးလ င်၊ ထိအရာများကိ ြပေသာ ေကာင်းကင်

တမန်၏ ေြခရင်း၌ကိးကွယ်အ့ံေသာငှါ ြပပ်ဝပ်၏။ ၉ သကလည်း၊ မ ပပါ ှ င့် ။ ငါကား၊

သင်၏လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်ြဖစ်၏။ သင်၏အစ်ကိ ပေရာဖက် တိ့ ှ င့်ဤစာေစာင်၏

စကားကိ ေစာင့် ေ ှ ာက်ေသာ သတိ့၏ လပ်ေဘာ်ေဆာင်ဘက်လည်း ြဖစ်၏။ ဘရား

သခင်ကိကိးကွယ်ေလာ့ဟေြပာဆိ၏။ ၁၀ တဖန်ဘံ ၊ ငါ့အားမိန့်ေတာ်မသည်ကား၊

ဤစာ ေစာင်၏အနာဂတိစကားကိ တံဆိပ်မခတ် ှ င့် ။ အေကာင်းမကား၊ ကာလအချိန်

ေရာက်လနီး ပီ။ ၁၁ မတရားေသာသကသည် မတရားသြဖင့် ပေစ ဦး။ ညစ် းေသာ

သသည် ညစ် းေစဦး။ ေြဖာင့် မတ် ေသာသသည် ေြဖာင့် မတ်ေစဦး။ သန့် ှ င်းေသာသသည်

သန့် ှ င်းေစဦး။ ၁၂ ငါသည်အလျင်အြမန်လာမည်။ ငါသည် အကျိုး အြဖစ်ကိ

ေဆာင်ခ့ဲသည်ြဖစ်၍၊ လအသီးသီးတိ့အား မိမိတိ့အကျင့်အတိင်း ဆပ်ေပး မည်။ ၁၃

ငါသည် အာလဖြဖစ်၏ သေမဃလည်းြဖစ်၏။ အဦးဆံးေသာသ၊ ေနာက်ဆံးေသာ

သြဖစ်၏။ အစ ှ င့် အဆံးလည်း ြဖစ်၏။ ၁၄အသက်ပင် ှ င့် ဆိင်၍၊ မိတံ့ခါးအတွင်းသိ့

ဝင်အ့ံေသာ ငှါ ပညတ်ေတာ်တိ့ကိ ကျင့် ေသာသတိ့သည် မဂလာ ှ ိ က၏။ ၁၅

ြပင်၌ကား၊ ေခွးြဖစ်ေသာသ၊ ပစားတတ်ေသာ သ ၊ မတရားေသာေမထန်၌မီှဝဲေသာသ၊

လအသက်ကိ သတ်ေသာသ၊ ပ်ထ ကိကိးကွယ်ေသာသ၊ သစာပျက် ြခင်းကိ ှ စ်သက်၍

ပေသာသအေပါင်းတိ့သည် ှ ိ က၏။ ၁၆ ငါေယ သည် အသင်းေတာ်တိ့အဘိ့ ဤအရာ

များကိ သင်တိ့အားသက်ေသခံေစြခင်းငှါ၊ ငါ၏ ေကာင်း ကင်တမန်ကိ ေစလတ်၏။

ငါသည်ကား၊ ဒါဝိဒ်၏ အြမစ် ြဖစ်၏။ အ ွယ်လည်းြဖစ်၏။ ထွန်းေတာက်ေသာ မိဃ်း

ေသာက်ကယ်လည်းြဖစ်၏။ ၁၇ ဝိညာဥ်ေတာ် ှ င့် မဂလာေဆာင် သတိ့သမီးက လာခ့ဲပါဟ

ဆိက၏။ ကားေသာသကလည်း၊ လာခ့ဲပါ ဟဆိပါေစ ၊ ေရငတ်ေသာသသည် လာပါေစ။

အလိ ှ ိ ေသာ သသည် အဘိးကိမေပးဘဲ အသက်ေရကိ ယပါေစ။ ၁၈ဤစာေစာင်၏

အနာဂတိစကားကိ ကားေသာသအေပါင်းတိ့ အားငါသက်ေသခံသည်ကား၊ အကင်သ

သည် ဤအရာတိ့၌ထပ်၍ အသစ်သွင်း၏။ ဤစာေစာင် ၌ ေရးထားေသာ ေဘးဒဏ်တိ့ကိ

ထိသအေပသိ့ ဘရားသခင် သက်ေရာက်ေစေတာ်မမည်။ ၁၉ အကင်သသည်

ဤစာေစာင်၏ အနာဂတိ စကားအချို ့ကိ တ်ပယ်၏။ ဤစာေစာင်၌ ေရးထား ေသာ

အသက်ပင် ှ င့် ၎င်း၊ သန့် ှ င်းေသာ မိေ့တာ် ှ င့် ၎င်း ၊ ထိသစပ်ဆိင်ေသာအခွင့် ကိဘရားသခင်

တ်ပယ် ေတာ်မမည်။ ၂၀ ငါသည် အလျင်အြမန်လာမည်မှန်ေပ၏ဟ၊ ၂၁ဤအရာများကိ

သက်ေသခံေသာသ မိန့်ေတာ် မ၏အာမင် ၊ သခင်ေယ ကလာေတာ်မပါ။ ငါတိ့သခင်

ေယ ခရစ်၏ ေကျးဇးေတာ်သည် သန့် ှ င်းသ အေပါင်း တိ့၌ ှ ိေစသတည်း ။





သန့် ှ င်းေသာ မိတ့ည်းဟေသာ ေယ ှ လင် မိ ့သစ်သည် မိမိခင်ပွန်းဘိ့ တန်ဆာဆင်ေသာ မဂလာ ေဆာင်သတိ့သမီးက့ဲသိ့ ြပင်ဆင်လျက်၊ ဘရားသခင်

အထံေတာ်၊ ေကာင်းကင်ဘံမှ ဆင်းသက်သည်ကိ ငါြမင်၏။ ေကာင်းကင်မှ ကီးေသာ အသံကား၊ ဘရား သခင်၏ တဲေကာ်သည် လတိ့တွင် ှ ိ၏။

လတိ့ ှ င့်အတကျိန်းဝပ်ေတာ်မမည်။ သတိ့သည် ကိယ်ေတာ်၏လ ြဖစ်ကလိမ့်မည်။ ဘရားသခင်သည် ကိယ်ေတာ်တိင် သတိ့ ှ င့်အတ ှ ိေန၍ သတိ့၏

ဘရားသခင် ြဖစ်ေတာ်မ မည်။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၁:၂‐၃



စာဖတ်သလမ်း န်

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.

https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
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ခက်ဆစ်

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

https://www.aionianbible.org/Glossary
https://www.aionianbible.org/Glossary
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Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



ခက်ဆစ် +

AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Myanmar-Burmese-Judson/Noted

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

Abyssos
လကာ ၈:၃၁

ေရာမ ၁၀:၇

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၉:၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၉:၂

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၉:၁၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၁:၇

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၇:၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၃

aïdios
ေရာမ ၁:၂၀

ယဒ ၁:၆

aiōn
မဿဲ ၁၂:၃၂

မဿဲ ၁၃:၂၂

မဿဲ ၁၃:၃၉

မဿဲ ၁၃:၄၀

မဿဲ ၁၃:၄၉

မဿဲ ၂၁:၁၉

မဿဲ ၂၄:၃

မဿဲ ၂၈:၂၀

မာက ၃:၂၉

မာက ၄:၁၉

မာက ၁၀:၃၀

မာက ၁၁:၁၄

လကာ ၁:၃၃

လကာ ၁:၅၅

လကာ ၁:၇၀

လကာ ၁၆:၈

လကာ ၁၈:၃၀

လကာ ၂၀:၃၄

လကာ ၂၀:၃၅

ေယာဟန် ၄:၁၄

ေယာဟန် ၆:၅၁

ေယာဟန် ၆:၅၈

ေယာဟန် ၈:၃၅

ေယာဟန် ၈:၅၁

ေယာဟန် ၈:၅၂

ေယာဟန် ၉:၃၂

ေယာဟန် ၁၀:၂၈

ေယာဟန် ၁၁:၂၆

ေယာဟန် ၁၂:၃၄

ေယာဟန် ၁၃:၈

ေယာဟန် ၁၄:၁၆

တမန်ေတာ်ဝတု ၃:၂၁

တမန်ေတာ်ဝတု ၁၅:၁၈

ေရာမ ၁:၂၅

ေရာမ ၉:၅

ေရာမ ၁၁:၃၆

ေရာမ ၁၂:၂

ေရာမ ၁၆:၂၇

၁ ေကာရိ ု ၁:၂၀

၁ ေကာရိ ု ၂:၆

၁ ေကာရိ ု ၂:၇

၁ ေကာရိ ု ၂:၈

၁ ေကာရိ ု ၃:၁၈

၁ ေကာရိ ု ၈:၁၃

၁ ေကာရိ ု ၁၀:၁၁

၂ ေကာရိ ု ၄:၄

၂ ေကာရိ ု ၉:၉

၂ ေကာရိ ု ၁၁:၃၁

ဂလာတိ ၁:၄

ဂလာတိ ၁:၅

ဧဖက် ၁:၂၁

ဧဖက် ၂:၂

ဧဖက် ၂:၇

ဧဖက် ၃:၉

ဧဖက် ၃:၁၁

ဧဖက် ၃:၂၁

ဧဖက် ၆:၁၂

ဖိလိပိ ၄:၂၀

ေကာေလာသဲ ၁:၂၆

၁ တိေမာေသ ၁:၁၇

၁ တိေမာေသ ၆:၁၇

၂ တိေမာေသ ၄:၁၀

၂ တိေမာေသ ၄:၁၈

တိတ ၂:၁၂

ေဟ ဗဲ ၁:၂

ေဟ ဗဲ ၁:၈

ေဟ ဗဲ ၅:၆

ေဟ ဗဲ ၆:၅

ေဟ ဗဲ ၆:၂၀

ေဟ ဗဲ ၇:၁၇

ေဟ ဗဲ ၇:၂၁

ေဟ ဗဲ ၇:၂၄

ေဟ ဗဲ ၇:၂၈

ေဟ ဗဲ ၉:၂၆

ေဟ ဗဲ ၁၁:၃

ေဟ ဗဲ ၁၃:၈

ေဟ ဗဲ ၁၃:၂၁

၁ ေပတ ၁:၂၃

၁ ေပတ ၁:၂၅

၁ ေပတ ၄:၁၁

၁ ေပတ ၅:၁၁

၂ ေပတ ၃:၁၈

၁ ေယာဟန် ၂:၁၇

၂ ေယာဟန် ၁:၂

ယဒ ၁:၁၃

ယဒ ၁:၂၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁:၆

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁:၁၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၄:၉

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၄:၁၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၅:၁၃

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၇:၁၂

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၀:၆

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၁:၁၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၄:၁၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၅:၇

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၃

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂:၅

aiōnios
မဿဲ ၁၈:၈

မဿဲ ၁၉:၁၆

မဿဲ ၁၉:၂၉

မဿဲ ၂၅:၄၁

မဿဲ ၂၅:၄၆

မာက ၃:၂၉

မာက ၁၀:၁၇

မာက ၁၀:၃၀

လကာ ၁၀:၂၅

လကာ ၁၆:၉

လကာ ၁၈:၁၈

လကာ ၁၈:၃၀

ေယာဟန် ၃:၁၅

ေယာဟန် ၃:၁၆

ေယာဟန် ၃:၃၆

ေယာဟန် ၄:၁၄

ေယာဟန် ၄:၃၆

ေယာဟန် ၅:၂၄

ေယာဟန် ၅:၃၉

ေယာဟန် ၆:၂၇

ေယာဟန် ၆:၄၀

ေယာဟန် ၆:၄၇

ေယာဟန် ၆:၅၄

ေယာဟန် ၆:၆၈

https://www.AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Myanmar-Burmese-Judson/Noted
https://www.AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Myanmar-Burmese-Judson/Noted
https://www.AionianBible.org/Bibles/Myanmar---Myanmar-Burmese-Judson/Noted


ေယာဟန် ၁၀:၂၈

ေယာဟန် ၁၂:၂၅

ေယာဟန် ၁၂:၅၀

ေယာဟန် ၁၇:၂

ေယာဟန် ၁၇:၃

တမန်ေတာ်ဝတု ၁၃:၄၆

တမန်ေတာ်ဝတု ၁၃:၄၈

ေရာမ ၂:၇

ေရာမ ၅:၂၁

ေရာမ ၆:၂၂

ေရာမ ၆:၂၃

ေရာမ ၁၆:၂၅

ေရာမ ၁၆:၂၆

၂ ေကာရိ ု ၄:၁၇

၂ ေကာရိ ု ၄:၁၈

၂ ေကာရိ ု ၅:၁

ဂလာတိ ၆:၈

၂ သက်သာေလာနိတ် ၁:၉

၂ သက်သာေလာနိတ် ၂:၁၆

၁ တိေမာေသ ၁:၁၆

၁ တိေမာေသ ၆:၁၂

၁ တိေမာေသ ၆:၁၆

၁ တိေမာေသ ၆:၁၉

၂ တိေမာေသ ၁:၉

၂ တိေမာေသ ၂:၁၀

တိတ ၁:၂

တိတ ၃:၇

ဖိေလမန် ၁:၁၅

ေဟ ဗဲ ၅:၉

ေဟ ဗဲ ၆:၂

ေဟ ဗဲ ၉:၁၂

ေဟ ဗဲ ၉:၁၄

ေဟ ဗဲ ၉:၁၅

ေဟ ဗဲ ၁၃:၂၀

၁ ေပတ ၅:၁၀

၂ ေပတ ၁:၁၁

၁ ေယာဟန် ၁:၂

၁ ေယာဟန် ၂:၂၅

၁ ေယာဟန် ၃:၁၅

၁ ေယာဟန် ၅:၁၁

၁ ေယာဟန် ၅:၁၃

၁ ေယာဟန် ၅:၂၀

ယဒ ၁:၇

ယဒ ၁:၂၁

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၄:၆

Geenna
မဿဲ ၅:၂၂

မဿဲ ၅:၂၉

မဿဲ ၅:၃၀

မဿဲ ၁၀:၂၈

မဿဲ ၁၈:၉

မဿဲ ၂၃:၁၅

မဿဲ ၂၃:၃၃

မာက ၉:၄၃

မာက ၉:၄၅

မာက ၉:၄၇

လကာ ၁၂:၅

ယာကပ် ၃:၆

Hadēs
မဿဲ ၁၁:၂၃

မဿဲ ၁၆:၁၈

လကာ ၁၀:၁၅

လကာ ၁၆:၂၃

တမန်ေတာ်ဝတု ၂:၂၇

တမန်ေတာ်ဝတု ၂:၃၁

၁ ေကာရိ ု ၁၅:၅၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁:၁၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆:၈

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၃

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၄

Limnē Pyr
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၂၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၀

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၄

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀:၁၅

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၁:၈

Sheol
ကမာဦး ၃၇:၃၅

ကမာဦး ၄၂:၃၈

ကမာဦး ၄၄:၂၉

ကမာဦး ၄၄:၃၁

ေတာလည်ရာ ၁၆:၃၀

ေတာလည်ရာ ၁၆:၃၃

တရားေဟာရာ ၃၂:၂၂

၁ ဓမရာဇဝင် ၂:၆

၂ ဓမရာဇဝင် ၂၂:၆

၃ ဓမရာဇဝင် ၂:၆

၃ ဓမရာဇဝင် ၂:၉

ေယာဘ ၇:၉

ေယာဘ ၁၁:၈

ေယာဘ ၁၄:၁၃

ေယာဘ ၁၇:၁၃

ေယာဘ ၁၇:၁၆

ေယာဘ ၂၁:၁၃

ေယာဘ ၂၄:၁၉

ေယာဘ ၂၆:၆

ဆာလံ ၆:၅

ဆာလံ ၉:၁၇

ဆာလံ ၁၆:၁၀

ဆာလံ ၁၈:၅

ဆာလံ ၃၀:၃

ဆာလံ ၃၁:၁၇

ဆာလံ ၄၉:၁၄

ဆာလံ ၄၉:၁၅

ဆာလံ ၅၅:၁၅

ဆာလံ ၈၆:၁၃

ဆာလံ ၈၈:၃

ဆာလံ ၈၉:၄၈

ဆာလံ ၁၁၆:၃

ဆာလံ ၁၃၉:၈

ဆာလံ ၁၄၁:၇

သတံကျမ်း ၁:၁၂

သတံကျမ်း ၅:၅

သတံကျမ်း ၇:၂၇

သတံကျမ်း ၉:၁၈

သတံကျမ်း ၁၅:၁၁

သတံကျမ်း ၁၅:၂၄

သတံကျမ်း ၂၃:၁၄

သတံကျမ်း ၂၇:၂၀

သတံကျမ်း ၃၀:၁၆

ေဒသနာ ၉:၁၀

ေ ှ ာလမန်သီချင်း ၈:၆

ေဟ ှ ာယ ၅:၁၄

ေဟ ှ ာယ ၁၄:၉

ေဟ ှ ာယ ၁၄:၁၁

ေဟ ှ ာယ ၁၄:၁၅

ေဟ ှ ာယ ၂၈:၁၅

ေဟ ှ ာယ ၂၈:၁၈

ေဟ ှ ာယ ၃၈:၁၀

ေဟ ှ ာယ ၃၈:၁၈

ေဟ ှ ာယ ၅၇:၉

ေယဇေကျလ ၃၁:၁၅

ေယဇေကျလ ၃၁:၁၆

ေယဇေကျလ ၃၁:၁၇

ေယဇေကျလ ၃၂:၂၁

ေယဇေကျလ ၃၂:၂၇

ေဟာေ ှ ၁၃:၁၄

အာမတ် ၉:၂

ေယာန ၂:၂

ဟဗကုတ် ၂:၅

Tartaroō
၂ ေပတ ၂:၄

Questioned
၂ ေပတ ၂:၁၇



အာြဗဟံသည် အေမွခံရလတ့ံေသာြပည်သိ့ ထွက်သွားမည်အေကာင်း၊ ဘရားသခင် ေခ ေတာ်မ ေသာအခါ၊ သသည်အဘယ်အရပ်သိ့သွားသည်ကိ ကိယ်တိင်မသိဘဲလျက်၊

ယံကည်ြခင်းအားြဖင့် နားေထာင် ၍ ထွက်သွားေလ၏။ - ေဟ ဗဲ ၁၁:၈



ဣသေရလလတိ့ကိ ဖာေရာဘရင်လတ်ေသာေနာက်၊ ဖိလိတိြပည်ကိ ေ ှ ာက်ေသာလမ်းသည် ေြဖာင့် ေသာ်လည်း၊ ထိလမ်းြဖင့် ဘရားသခင်ေဆာင်ေတာ်မမ။ အေကာင်းမကား၊ သတိ့သည် စစ်မကိ ေတွ ့ြမင်ေသာအခါ စိတ်ပျက်၍၊

အဲဂတုြပည်သိ့ ြပန်ေကာင်းြပန်ကလိမ့်မည်ဟ သိေတာ်မ၏။ - ထွက်ေြမာက်ရာ ၁၃:၁၇
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ေ ွးချယ်ခဲွထား၍ တမန်ေတာ်အရာ၌ ခန့်ထားေသာ ေယ ခရစ်၏ ကန်ငါေပါလသည်၊ - ေရာမ ၁:၁



Creation 4004 B.C.

Resurrected 33 A.D.Jesus Christ born 4 B.C.

New Heavens and Earth
 Adam and Eve created 4004
 Tubal-cain forges metal 3300
 Enoch walks with God 3017
 Methuselah dies at age 969 2349
	 God	floods	the	Earth	 2349
 Tower of Babel thwarted 2247
 Abraham sojourns to Canaan 1922
 Jacob moves to Egypt 1706
 Moses leads Exodus from Egypt 1491
 Gideon judges Israel 1245
 Ruth embraces the God of Israel 1168
 David installed as King 1055
 King Solomon builds the Temple 1018
 Elijah defeats Baal’s prophets 896
 Jonah preaches to Nineveh 800
 Assyrians conquer Israelites 721
 King Josiah reforms Judah 630
 Babylonians capture Judah 605
 Persians conquer Babylonians 539
 Cyrus frees Jews, rebuilds Temple 537
 Nehemiah rebuilds the wall 454
 Malachi prophecies the Messiah 416
 Greeks conquer Persians 331
 Seleucids conquer Greeks  312
 Hebrew Bible translated to Greek 250
 Maccabees defeat Seleucids   165
 Romans subject Judea 63
 Herod the Great rules Judea 37
 (The Annals of the World, James Uusher) 

 Christ returns for his people
1956 Jim Elliot martyrd in Ecuador
1830 John Williams reaches Polynesia
1731 Zinzendorf leads Moravian mission
1614 Japanese kill 40,000 Christians
1572 Jesuits reach Mexico  
1517 Martin Luther leads Reformation
1455	 Gutenberg	prints	first	Bible
1323 Franciscans reach Sumatra
1276 Ramon Llull trains missionaries
1100 Crusades tarnish the church
1054 The Great Schism
997 Adalbert marytyrd in Prussia
864 Bulgarian Prince Boris converts
716 Boniface reaches Germany
635 Alopen reaches China
569 Longinus reaches Alodia / Sudan
432 Saint Patrick reaches Ireland
397	 Carthage	ratifies	Bible	Canon
341	 Ulfilas	reaches	Goth	/	Romania
325 Niceae proclaims God is Trinity
250 Denis reaches Paris, France
197 Tertullian writes Christian literature
70 Titus destroys the Jewish Temple
61 Paul imprisoned in Rome, Italy
52 Thomas reaches Malabar, India
39 Peter reaches Gentile Cornelius
33 Holy Spirit empowers the Church
 (Wikipedia, Timeline of Christian missions)



What are we? Genesis 1:26 - 2:3      Mankind is created in God’s image, male and female He created us

How are we sinful? Romans 5:12-19      Sin entered the world through Adam and then death through sin

Where are we?

             When are we?

Innocence Fallen Glory

Eternity
Past

Creation
4004 B.C.

Fall to sin
No Law

Moses’ Law
1500 B.C.

Christ
33 A.D.

Church Age
Kingdom Age

New Heavens
and Earth

Who
are
we?

God

Father
John 10:30

God’s
perfect
fellowship

Genesis 1:31

God’s
perfect
fellowship
with
Adam
in The
Garden
of Eden

1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light Acts 3:21

Philippians 2:11
Revelation 20:3

God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ 
as Lord
in the
Holy
City

Son John 8:58
Pre-incarnate

John 1:14
Incarnate

Luke 23:43
Paradise

Holy Spirit Psalm 139:7
Everywhere

John 14:17
Living in believers

Mankind

Living

Genesis 1:1

No Creation
No people

Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth

Deceased
believing

Luke 16:22
Blessed in Paradise

Deceased
unbelieving

Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment

Angels

Holy Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command

Imprisoned

Genesis 1:31

No Fall
No unholy Angels

2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus

Matthew 25:41
Revelation 20:10

Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels

Fugitive

1 Peter 5:8, Revelation 12:10

Rebelling against Christ
Accusing mankind

Revelation 20:13
Thalaasa

First
Beast Revelation 19:20

Lake of FireFalse
Prophet

Satan Revelation 20:2
Abyss

Why are we? Romans 11:25-36, Ephesian 2:7     For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all



ဖးစာ

ြမန်မာဘာသာ at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46
and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests
that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that
Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also
know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever
alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while
unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31.
Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is
before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated,
Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus
promised, “the gates of Hades will not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where
is your victory?” 1 Corinthians 15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
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