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1 ເຈົາ້ຊວີດິໄຊຣສັສັງ່ໃຫປ້ະຊາຊນົອສິຣາເອນກບັຄນືນະຄອນເຢຣຊູາເລມັ 
End of the Babylonian Captivity 
(2 ຂຄວ 36:22-23) 

1 ໃນຣຊັການປ ທີີນ່ຶງຂອງເຈ້ົາໄຊຣັສ ເຈ້ົາຈັກກະພັດແຫ່ງເມືອງເປ ເີຊັຽ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງດົນບັນດານຈິດໃຈໃຫ້
ພຣະອົງ  ອອກຄ າໍສ່ັງແລະຂຽນຂ້ໍຄວາມນ້ັນອອກ ເພ່ືອປະກາດທ່ົວທກຸຫົນທຸກແຫ່ງ ທ່ົວຈັກກະພົບຂອງພຣະ  
ອ ງົ ການກະທໍາດ່ັງນ້ີ ກ ເໍພ່ືອໃຫ້ຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຊົງກ່າວຜ່ານມາທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເຢເຣມີຢາ 
ກາຍເປັນຄວາມຈີງ 

2 ຄໍາສ່ັງເຈ້ົາຊີວິດໄຊຣັສແຫ່ງເປີເຊັຽມີດ່ັງນ້ີວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ ຊງົໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈ້ົາປົກຄອງທ່ົວທັງໂລກນ້ີ ແລະຊົງໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຮັບຜິດຊອບສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະອົງທ່ີນະຄອນເຢ
ຣູຊາເລັມທ່ີປະເທດຢູດາ 

3 ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢ  ູ່ທ່ານ ຜູ້ທີເ່ປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ພວກທ່ານຈະຕ້ອງໄປນະຄອນເຢຣູຊາເລັມທ່ີປະ
ເທດຢຸດາ ເພ່ືອສ້າງພຣະວີຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນ ແລະພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີຕົນ
ນະມສັການຢູ່ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

4 ຖ້າວ່າ ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄົນໃດທ່ີຢູ່ຕ່າງຖ່ິນຢາກກັບຄືນມາ ຂໍໃຫ້ຄົນບ້ານໃກ້ເຮ ືອນຄຽງຊ່ອຍເຫລືອພວກ
ເຂົາ ພວກເຂົາຕ້ອງຈັດຫາເງ ນິຄໍາ ສະບຽງອາຫານ ສັດສາວາສ່ິງພ້ອມທັງເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ ເພ່ືອເປັນຂອງປະ
ທານໃຫ້ແກ່ພຣະວີຫານຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມî 

5 ແລ້ວຫົວຫນ້າຄອບຄົວຂອງຕະກູນຢູດາ ແລະຕະກູນເບັນຢາມິນ ພວກປະໂຣຫິດ ພວກເລວີພ້ອມທັງບຸກຄົນທ່ີ
ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາກໍໃຫ້ພ້ອມກັນໄປສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

6 ພວກບ້ານໃກ້ຄຽງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຂົາຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ ເຊ່ັນວາ່ ເຄ່ືອງໃຊ້ເປັນເງິນ ຄໍາ ສະບຽງອາ
ຫານ ສັດສາວາສ່ິງ ສ່ິງຂອງອ່ືນໆທ່ີມຄ່ີາ ພອ້ມທັງເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາເພ່ືອເປັນການປະທານແກ່ພຣະວີຫານ 

7 ເຈ້ົາໄຊຣສັໄດ້ມອບຖ້ວຍ ແລະຈອກໃຫ້ພວກເຂົາ ຊຶງ່ເປັນຂອງທ່ີເຈ້ົາເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ ເອົາມາຈາກນະຄອນ
ເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ເອົາໄປໄວ້ໃນວິຫານພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອ ງົ  

8 ພຣະອົງໄດ້ເອົາສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີສ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ ມິດເຣດາດ ຫົວຫນ້າຄັງປະຈໍາພຣະຣາຊວັງ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເຮັດ
ບັນຊ ສ່ິີງຂອງແລ້ວມອບໃຫ້ແກ່ ເຈ້ົາເຊສບັສຊາຜູ້ປົກຄອງຢູດາ  

9 ຊ່ຶງມີດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີຄື ອ່າງຄໍາສາມສິບ ອ່າງເງິນນ່ຶງພັນໃບ ມດີຊາວເກ້ົາອັນ 
10 ຖ້ວຍຄໍາສາມສິບ ຖ້ວຍເງິນສ່ີຮ້ອຍສິບ ພາຊນະອ່ືນໆນ່ຶງພັນ 
11 ພາຊນະທີທໍ່າດ້ວຍຄໍາແລະທໍາດ້ວຍເງ ນິທັງສ້ິນຮວມຫ້າພັນສ່ີຮ້ອຍ ທັງຫມດົນ້ີເຈ້ົາເຊສບັສຊາໄດ້ນໍາຂ້ຶນມາ 

ເມ່ືອໄດ້ນໍາພວກຊະເລີຍຂ້ຶນມາຈາກກຸງບາບີໂລນເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
 



2 ລາຍຊືຊ່ະເລຍີທີກ່ບັຄນື 
List of the Returned Exiles 
(ນຫມ 7:6-73) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນປະຊາຊົນແຫ່ງມົນທົນທ່ີຂ້ຶນມາຈາກການເປັນຊະເລີຍໃນພວກທ່ີຖືກກວາດໄປ ຊ່ຶງເນບຸກາດເນສ
ຊາຣ ໌ພຣະຣາຊາແຫງ່ບາບີໂລນໄດ້ກວາດເອົາໄປເປັນຊະເລີຍຍັງກຸງບາບີໂລນ ແລະກັບໄປຍັງເຢຣູຊາເລມັ 
ແລະຢູດາ ຕ່າງກໍໄປຍ ງັເມືອງຂອງຕົນ 

2 ເຂົາທັງຫລາຍມາກັບເຊຣບຸບາເບນ ເຢຊູອາ ເນເຫມີ ເຊຣຍັຢາ ເຣເອລັຍຢາ ໂມເດກັຍ ບີນຊານ  
ມສີປາ ບິກວັຍ ເຣຮູມ ແລະບາອານາ ຈ ໍານວນປະຊາຊົນອິສຣາເອນຄ ື 

3 ເຊ້ືອສາຍປາໂຣສ ສອງພັນນ່ຶງຮ້ອຍເຈັດສິບສອງຄົນ 
4 ເຊ້ືອສາຍເຊຟາຕິຢາ ສາມຮ້ອຍເຈັດສິບສອງຄົນ 
5 ເຊ້ືອສາຍອາຣາ ເຈັດຮ້ອຍເຈັດສິບຫ້າຄົນ 
6 ເຊ້ືອສາຍປາຮັທໂມອາບ ຄືເຊ້ືອສາຍຂອງເຢຊູອາ ແລະໂຢອາບ ສອງພັນແປດຮ້ອຍສິບສອງຄົນ 
7 ເຊ້ືອສາຍເອລາມ ນ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ີຄົນ 
8 ເຊ້ືອສາຍຊັດຕູ ເກ້ົາຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າຄົນ 
9 ເຊ້ືອສາຍຊັກກັຍ ເຈັດຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ 
10 ເຊ້ືອສາຍບານີ ຫກົຮ້ອຍສ່ີສິບສອງຄົນ 
11 ເຊ້ືອສາຍເບບັຍ ຫົກຮ້ອຍຊາວສາມຄົນ 
12 ເຊ້ືອສາຍອັສກາດ ນ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍຊາວສອງຄົນ 
13 ເຊ້ືອສາຍອາໂດນີກາມ ຫກົຮ້ອຍຫົກສິບຫົກຄົນ 
14 ເຊ້ືອສາຍບິກວັຍ ສອງພັນຫ້າສິບຫົກຄົນ 
15 ເຊ້ືອສາຍອາດີນ ສ່ີຣ້ອຍຫ້າສິບສ່ີຄົນ 
16 ເຊ້ືອສາຍອາເຕີ ຄືເຮເຊກີຢາ ເກ້ົາສິບແປດຄົນ 
17 ເຊ້ືອສາຍເບຊັຍ ສາມຮ້ອຍຊາວສາມຄົນ 
18 ເຊ້ືອສາຍໂຢຣາ ນ່ຶງຮ້ອຍສິບສອງຄົນ 
19 ເຊ້ືອສາຍຮາຊູມ ສອງຮ້ອຍຊາວສາມຄົນ 
20 ເຊ້ືອສາຍກິບບາ ເກ້ົາສິບຫ້າຄົນ 
21 ເຊ້ືອສາຍຊາວເບັດເລເຮັມ ນ່ຶງຮ້ອຍຊາວສາມຄົນ 
22 ຊາວເນໂທຟາ ຫ້າສິບຫົກຄົນ 
23 ຊາວອານາໂທດ ນ່ຶງຮ້ອຍຊາວແປດຄົນ 
24 ເຊ້ືອສາຍອັສມາເວທ ສີສິ່ບສອງຄົນ 
25 ເຊ ື ້ອສາຍຊາວກີຣີອາດອາຣິມ ຊາວເກຟີຣາ ແລະຊາວເບເອໂຣດ ເຈັດຮ້ອຍສ່ີສິບສາມຄົນ 
26 ເຊ້ືອສາຍຊາວຣາມາ ແລະຊາວເກບາ ຫກົຮ້ອຍຊາວເອັດຄົນ 
27 ຊາວມິກມັສ ນ່ຶງຮ້ອຍຊາວສອງຄົນ 
28 ຊາວເບັດເອນ ແລະຊາວອາອີ ສອງຮ້ອຍຊາວສາມຄົນ 
29 ເຊ້ືອສາຍຊາວເນໂບ ຫາ້ສິບສອງຄົນ 
30 ເຊ້ືອສາຍຊາວມັກບິສ ນ່ຶງຮ້ອຍຫ້າສິບຫົກຄົນ 
31 ເຊ້ືອສາຍເອລາມອີກຄົນນ່ຶງ ນ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ີຄົນ 



32 ເຊ້ືອສາຍຊາວຮາຣີມ ສາມຮ້ອຍຊາວຄົນ 
33 ເຊ້ືອສາຍຊາວໂລດ ຊາວຮາດີດ ແລະຊາວໂອໂນ ເຈັດຮ້ອຍຊາວຫ້າຄົນ 
34 ເຊ້ືອສາຍຊາວເຢຣີໂກ ສາມຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າຄົນ 
35 ເຊ້ືອສາຍເຊເນອາສາມພັນຫົກຮ້ອຍສາມສິບຄົນ 
36 ບັນດາປະໂຣຫິດຄື ເຊ້ືອສາຍເຢດັຍຢາ ຕະກູນເຢຊູອາ ເກ້ົາຮ້ອຍເຈັດສິບສາມຄົນ 
37 ເຊ້ືອສາຍອິມເມີ ນ່ຶງພັນຫ້າສິບສອງຄົນ 
38 ເຊ້ືອສາຍປັສເຮີ ນ່ຶງພນັສອງຮ້ອຍສ່ີສິບເຈັດຄົນ 
39 ເຊ້ືອສາຍຮາຣິມ ນ່ຶງພັນສິບເຈັດຄົນ 
40 ຄົນເລວີ ຄືເຊ້ືອສາຍເຢຊູອາ ແລະກັດມີເອນ ຝ່າຍເຊ້ືອສາຍໂຮດາວີຢາ ເຈັດສິບສ່ີຄົນ 
41 ພວກນັກຮ້ອງ ຄືເຊ້ືອສາຍອາສາບ ນ່ຶງຮ້ອຍຊາວແປດຄົນ 
42 ເຊ້ືອສາຍຄົນເຝ້ົາປະຕູ ຄືເຊ້ືອສາຍຊັນລູມ ເຊ້ືອສາຍອາເຕີ ເຊ້ືອສາຍຕັນໂມນ ເຊ້ືອສາຍອັກກູບ ເຊ້ືອສາຍຮາຕິ

ຕາ ແລະເຊ້ືອສາຍໂຊບັຍ ຮວມກັນ ນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບເກ້ົາຄົນ 
43 ຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວຫີານ ຄືເຊ້ືອສາຍຊີຮາ ເຊ້ືອສາຍຮາຊູຟາ ເຊ້ືອສາຍຕັບບາໂອດ 
44 ເຊ້ືອສາຍເກໂຣສ ເຊ້ືອສາຍຊີອາຮາເຊ້ືອສາຍປາໂດນ  
45 ເຊ້ືອສາຍເລບານາ ເຊ້ືອສາຍຮາກາບາ ເຊ້ືອສາຍອັກກູບ  
46 ເຊ້ືອສາຍຮາກາບ ເຊ້ືອສາຍຊາມລັຍ ເຊ້ືອສາຍຮານານ 
47 ເຊ້ືອສາຍກີດເດນ ເຊ້ືອສາຍກາຮາ ເຊ້ືອສາຍເຣອາຢາ  
48 ເຊ້ືອສາຍເຣຊີນ ເຊ້ືອສາຍເນໂກດາ ເຊືອ້ສາຍກັສຊາມ  
49 ເຊ້ືອສາຍອູສຊາ ເຊ້ືອສາຍປາເຊອາ ເຊືອ້ສາຍເບຊັຍ  
50 ເຊ້ືອສາຍອັສນາ ເຊ້ືອສາຍເມອູນິມ ເຊ້ືອສາຍເນຟີຊມິ  
51 ເຊ້ືອສາຍບັກບຸກ ເຊ້ືອສາຍຮາກູຟາ ເຊ້ືອສາຍຮາຮູ 
52 ເຊ້ືອສາຍບັສລູດ ເຊ້ືອສາຍເມຮີດາ ເຊ້ືອສາຍຮາຊາ  
53 ເຊ້ືອສາຍບາໂກສ ເຊ້ືອສາຍຊີເຊຣາ ເຊ້ືອສາຍເຕມາ  
54 ເຊ້ືອສາຍເນຊີຢາ ແລະເຊ້ືອສາຍຮາຕີຟາ 
55 ເຊ້ືອສາຍຂ້າຣາຊການຂອງໂຊໂລໂມນ ຄືເຊ້ືອສາຍໂຊຕັຍ ເຊ້ືອສາຍຮັສໂຊເຟເຣດ ເຊ້ືອສາຍເປຣູດາ 
56 ເຊ້ືອສາຍຢາອາລາ ເຊ້ືອສາຍດາໂກນ ເຊ້ືອສາຍກີດເດນ 
57 ເຊ້ືອສາຍເຊຟາຕີຢາ ເຊ້ືອສາຍຣັດຕີນ ເຊ້ືອສາຍໂປເຄເຣັດຮັສເຊບາອິມ ແລະເຊ້ືອສາຍອາມີ 
58 ຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວີຫານ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າຣາຊການຂອງໂຊໂລໂມນທັງຫມດົເປ ນັສາມຮ້ອຍເກ້ົາສິບ

ສອງຄົນ 
59 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບັນດາຜູ້ທ່ີຂ້ຶນມາຈາກເຕນເມລາ ເຕນຮາຊາ ເຄຣຸບ ອັດດານ ແລະອິມເມີ ເຖິງແມ່ນເຂົາຈະພິສູດ

ຕະກູນຂອງເຂົາຫລືເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ ວ່າເຂົາເປ ນັຄົນອິສຣາເອນຫລືບ່ໍ ຄື 
60 ເຊ້ືອສາຍເດລັຍຢາ ເຊ້ືອສາຍໂຕບີຢາ ເຊ້ືອສາຍເນໂກດາ  ຮວມຫົກຮ້ອຍຫ າ້ສິບສອງຄົນ 
61 ແລະຈາກເຊ້ືອສາຍປະໂຣຫິດດ້ວຍ ຄືເຊ້ືອສາຍຮາບາຢາ ເຊ້ືອສາຍຮັກໂກສ ແລະເຊ້ືອສາຍບາຊີນລັຍ  (ຜູ້ໄດ້

ເມຽັຈາກທດິາຂອງບັນຊີນລັຍ ຄົນກີເລອາດຈ່ຶງໄດ້ຊ່ືຕາມນ້ັນ) 
62 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເມ່ືອຄ້ົນຫາຊ່ືໃນທະບຽນທ່ີເຂົາຂ້ຶນໄວ້ໃນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍກໍບ່ໍພົບ ຈ່ຶງຖືວ່າເປັນຄົນສາມັນ 

ແລະຖືກຕັດອອກຈາກພວກປະໂຣຫິດ 



63 ຜ  ູ້ວ່າຣາຊການເມືອງສ່ັງເຂົາບ່ໍໃຫ້ຮັບອາຫານບໍຣິສຸດທ່ີສຸດຈ ນົກວ່າຈະມີປະໂຣຫິດທ່ີຈະປຶກສາກັບ ອູຣມິ ແລະ
ທູມມິມເສັຽກ່ອນ 

64 ຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດຮວມກັນມີສ່ີຫມືນ່ສອງພັນສາມຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ 
65 ນອກເຫນືອຈາກຄົນໃຊ້ຊາຍຍີງຊ່ຶງມີຢູ່ເຈັດພັນສາມຮ້ອຍສາມສິບເຈັດຄົນ 
66 ມ້າຂອງເຂົາມີເຈັດຮ້ອຍສາມສິບຫົກໂຕ ລໍສອງຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າໂຕ 
67 ອູດຂອງເຂົາສ່ີຮ້ອຍສາມສິບຫ້າໂຕ ແລະລາຂອງເຂົາຫົກພັນເຈັດຮ້ອຍຊາວໂຕ 
68 ຫວົຫນ້າຄອບຄົວບາງຄົນ ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງທ່ີພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊ່ຶງຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖວາຍ

ຕາມໃຈສມັກເພ່ືອພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະສ້າງພຣະວີຫານຂ້ຶນໃນທ່ີເດີມ 
69 ເຂົາຖວາຍຕາມກໍາລັງຂອງເຂົາແກ່ກອງທັບເພ່ືອພຣະຣາຊກິດ ເປັນທອງຄໍາຫົກຫມືນ່ນ່ຶງພັນດາຣິກ  ເງ ນິຫ້າ

ພັນມີນັສ ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມປະໂຣຫິດນ່ຶງຮ້ອຍໂຕ 
70 ບັນດາປະໂຣຫິດ ຄົນເລວີ ແລະປະຊາຊົນສ່ວນນ່ຶງອາໄສໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະທ່ີບໍຣິເວນອ້ອມຮອບ ແລະນັກ

ຮ້ອງຄົນເຝ້ົາປະຕູ ແລະຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວຫີານຢູ່ຕາມເມືອງຂອງຕົນ ແລະອິສຣາເອນທັງປວງຢູ່ຕາມເມ ອືງ
ຂອງເຂົາ 

 

3 ອສິຣາເອນເລີມ້ຕົນ້ນະມສັການພຣະເຈົາ້ທີເ່ຢຣຊູາເລມັ 
Worship Restored at Jerusalem 

1 ຕ່ໍມາໃນເດືອນທີເຈັດ ຊາວອິສຣາເອນກໍໄດ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ຕາມບ້ານເມືອງຂອງເຂົາ ແລ້ວທຸກໆຄົນໄດ້ໂຮມກັນ
ທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

2 ເຢຊູອາລູກຊາຍຂອງເຢຊາດັກ ພອ້ມດ້ວຍຫມູເ່ພ່ືອນທ່ີເປັນປະໂຣຫິດ ເຊຮຸບບາເບນລູກຊາຍຂອງເຊອັນທິ
ເອນພ້ອມທັງຍາດຕິພ່ີນ້ອງໄດ້ພາກັນສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມຂອງໂມເຊຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

3 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຢ້ານຊົນຊາດອ່ືນທ່ີອາສັຍໃນປະເທດນ້ັນກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍຍັງຕ້ັງແທ່ນບູຊາໄວ້ບ່ອນ
ເກ່ົາຂອງມັນເອງທຸກໆເຊ້ົາແລະແລງ ພວກເຂົາໄດ້ເຜົາຖວາຍບູຊາຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊານ້ັນເປັນປະຈໍາ 

4 ພວກເຂົາທໍາພິທີວັນສລອງຢູ່ຕູບຕາມທ່ີບັນທຶກໄວ້ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາປະຈໍາວັນຕາມຈໍານວນທ່ີກໍານົດ
ໄວໃ້ນແຕ່ລະມ້ື 

5 ນອກຈາກນ້ີພວກເຂົາຍັງໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໃຫ້ສມໍາ່ສເມີ ທງັເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາໃນວັນເດືອນອອກໃຫມ່ 
ທັງທຸກສິ່ງທີກໍ່ານົດໄວ້ໃນເທສການທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກໍານົດໄວ້ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕາມໃຈສມັກຂອງ
ຕົນ ປະຊາຊົນຍັງບ່ໍທັນຕ້ັງຕ  ້ົນສ້າງພຣະວິຫານ 

6 ແຕ່ໃນມ້ືທໍາອິດຂອງເດືອນເຈັດນ້ັນ ພວກເຂົາຍັງເລ້ີມຕ້ົນຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ 
7 ປະຊາຊົນໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຊ່າງກ ໍ ່ຫີນ ຊ່າງໄມ້ ແລະໄດ້ເອົາອາຫານ ເຄ່ືອງດ່ືມ ນ້ໍາມັນຫມາກກອກແກ່ຄົນຊີ

ໂດນ ແລະຄົນຕີໂຣ ເພ່ືອໃຫ້ນໍາໄມສົ້ນຈາກເມືອງເລບານອນໄປເຖິງທະເລ ເຖິງເມືອງໂຢບຟາຕາມທ່ີເຂົາໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດມາຈາກເຈ້ົາຊີວິດໄຊຣ ສັແຫ່ງເປີເຊັຽ 
ອສິຣາເອນລງົມສືາ້ງພຣະວຫີານ 
Foundation Laid for the Temple 

8 ໃນເດືອນທີສອງຂອງປີທີສອງ ຫລັງຈາກກັບມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມບ່ອນທ່ີມີພຣະວຫີານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ລົງມືເຣັດວຽກ ເຊຣຸບບາເບນ ເຢຊູອາພອ້ມທັງພວກຢູດາອ່ືນໆອີກຄື ພວກປະໂຣຫິດ ແລະ



ພວກເລວີໄດ້ມາຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາ ຕາມຄວາມຈີງທຸກຄົນທ່ີມາຈາກບາບີໂລນໄດ້ຊ່ອຍໃນວຽກນ້ີຫມດົ ຊາວເລ
ວີທີມີ່ອາຍຸຊາວປີຂ້ຶນໄປໄດ້ບັນຈຸເຂ້ົາເປັນຜູ້ດູແລວຽກການຢູ່ໃນພຣະວີຫານ 

9 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢຊວຍຄົນເລວີພ້ອມທັງບຸດຊາຍແລະຍາດຕ ພ່ີິນ້ອງ ກັດມີເອນພ້ອມທັງບຸດຊາຍຄືຄອບຄົວຂອງໂຮ
ດາວອີາ ໄດ້ດູແລວຽກການຢູ່ໃນພຣະວີຫານ ຊາວເລວີໃນຕະກູນເຮນາດັດໄດ້ຊ່ອຍວຽການນ້ີຄືກັນ 

10 ເມ່ືອພວກເຂົາເລ້ີມຕ້ົນວາງຮາກຖານພຣະວີຫານ ພວກປະໂຣຫິດຢູ່ໃນຊຸດເສ້ືອຍ່າມຖືແກຢືນປະຈໍາບ່ອນ 
ສ່ວນພວກເລວີທ່ີເປ ັນຄອບຄົວດຽວກັນກັບອາສາບໄດ້ຖືຊິງຢືນຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ພວກເຂົາສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງກະສັດດາວິດ 

11 ພວກເຂົາພາກັນຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍຫລໍາໄປຫລໍາມາວາ່, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊົງປະກອບ
ດ້ວຍຄວາມດີ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊົງມຕ່ໍີພວກອິສຣາເອນຕລອດໄປî ທຸກໆຄົນໄດ້ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມສຸດອົກສຸດໃຈ ເພາະວ່າຮາກຖານຂອງພຣະວີຫານໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນແລ້ວ 

12 ແຕ່ມພີວກປະໂຣຫິດອະວຸໂສ ແລະພວກເລວີບາງຄົນ ທັງພວກຫົວຫນ້າຄອບຄົວບາງຄົນທ່ີໄດ້ເຄີຍເຫັນພຣະວີ
ຫານຄ້ັງທໍາອິດກໍພາກ ນັຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນ ພວກຄົນອ່ືນໆທ່ີຢູ່ບ່ອນນ້ັນພາກັນຮ້ອງໂຮ່ຍິນດີ ໃນຂນະທ່ີພວກເຂົາ
ຄອຍຖ້າເບ່ິງຮາກຖານ 
ພຣະວີຫານຕ້ັງຂ້ຶນນ້ັນ 

13 ບໍ່ມໃີຜສັງເກດຮູ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຮ້ອງຍິນດີ ແລະການຮ້ອງໄດ້ ເພາະວ່າມັນດັງໂພດ ແລະສຽງນ້ັນກໍໄດ້
ຍິນໄປຫລາຍຫລັກ 

 

4 ປຣໍະປກັຍບັຍັງ້ງານ 
Resistance to Rebuilding the temple 

1 ເມ່ືອປໍຣະປັກຂອງຢູດາແລະເບັນຢາມິນໄດ້ຍິນວ່າພວກທີຖື່ກກວາດໄປເປັນຊະເລ ຍີໄດ້ກັບມາ ກໍາລັງສ້າງພຣະ
ວີຫານຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

2 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາມາຫາເຊຣຸບບາເບນ ແລະຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນແລະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາສ້າງດ້ວຍ
ກັນກັບທ່ານ ເພາະວ່າພວກເຮົານະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຢ່າງທ່ານທັງຫລາຍ ແລະເຮົາໄດ້ຖວາຍສັດບູ
ຊາແກ່ພຣະອົງ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເອຊາຮັດໂດນພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽໄດ້ນໍາເຮົາມາທ່ີນ້ີ 

3 ແຕ່ເຊຣຸບບາເບນ ເຢຊູອາ ແລະຄົນອ່ືນໆທ່ີເປັນພວກຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນອິສຣາເອນເວ້ົາກັບເຂົາ
ທັງຫລາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍມີສ່ວນກັບເຮົາໃນການສ້າງພຣະວີຫານຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແຕ່
ພວກເຮົາຈະສ້າງແຕ່ 
ລໍາພັງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຕາມທ່ີກະສັດໄຊຣັສພຣະຣາຊາແຫ່ງເປີເຊັຽຊົງບັນ
ຊາໄວ້ແກ່ເຮົາî 

4 ແລ້ວປະຊາຊນົແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນໄດ້ກະທໍາໃຫປ້ະຊາຊົນຢູດາທ້ໍຖອຍ ແລະກະທ ໍາໃຫ້ເຂົາຢ້ານທ່ີຈະສ້າງ 
5 ແລະໄດ ຈ້້າງທ່ີປຶກສາໄວ້ຂັດຂວາງເຂົາບ່ໍໃຫ້ເຂົາສົມຫວັງຕາມຈຸດປະສົງຂອງເຂົາ ຕລອດຣັຊສມັຍຂອງໄຊຣັສ 

ພຣະຣາຊາແຫ່ງເປເີຊັຽ ຈນົເຖງີຣຊັສມຍັຂອງດາຣິອຸສພຣະຣາຊາແຫ່ງເປີເຊັຽ 
Rebuilding of Jerusalem Opposed 

6 ແລະໃນຣັຊການອາຮາຊູເອຣສັ ຕ້ົນຣັຊການຂອງພຣະອົງ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຂຽນຟ້ອງຊາວຢູດາ ແລະເຢຣູຊາ
ເລມັ 



7 ແລະໃນຣັຊສມ ຍັຂອງອາຕາເຊີຊີສນ້ັນ ບິສລາມ ແລະມິດເຣດາດ ແລະທາເບເອນ ແລະພວກຜູ້ຮ່ວມງານ
ທັງຫມົດຂອງເຂົາໄດ້ຂຽນໄປທູນອາຕາເຊີເຊສພຣະຣາຊາແຫ່ງເປີເຊັຽ ຈົດຫມາຍນ້ີໄດ້ຂຽນຂ້ຶນເປັນອັກສອນ
ອາຣາມແລ້ວກໍແປເປັນພາສາອາຣາມ 

8 ເຣຮູມຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ແລະຊີມຊັຍເລຂາທີການໄດ້ຂຽນຫນັງສືປັກປໍາເຢຣູຊາເລັມຖວາຍອາຕາເຊີເຊສພຣະຣາ
ຊາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ 

9 ແລ້ວເຮຣູມຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ຊິມຊັຍເລຂາທິການ ກັບຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ແລະບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ພວກທູດ 
ຂ້າຣາຊການ ຊາວເປີເຊັຽ ຄົນເອເຣກ ຊາວບາບີໂລນ ຊາວຊຸຊາ ຄືຄົນເອລາມ 

10 ແລະຄົນຂອງປະຊາຊາດອ່ືນໆ ຜູ້ຊ່ຶງໂອສນັປປາ ເຈ້ົານາຍຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ສ່ົງມາໃຫ້ຕ້ັງຢູ່ໃນຫົວເມືອງຊາມາເຣັຽ 
ແລະໃນສ່ວນທ່ີເຫລືອຂອງມົນທົນທາງຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ 

11 ແລະນ້ີເປັນສ ໍາເນົາຈົດຫມາຍທ່ີເຂົາສ່ົງໄປວ່າ, ìກາບທູນອາຕາເຊີເຊສພຣະຣາຊາ ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ 
ຄືຄົນຂອງມົນທົນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ 

12 ບັດນ້ີຂໍພຣະຣາຊາຊົງຊາບວ່າ ພວກຢິວຊ່ຶງມາຈາກພຣະອົງ ມາຫາຂ້າພຣະອົງນ້ັນໄດ້ໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາ
ກໍາລັງກ່ໍສ້າງເມືອງທ  ່ີມັກກະບົດ ແລະຊ່ົວຮ້າຍຂ້ຶນໃຫມ່ ເຂົາກໍາລັງຈະທໍາກໍາແພງເມືອງແລ້ວແລະຊ່ອມແຊມ
ຮາກຖານ 

13 ບັດນ້ີຂໍພຣະຣາຊາຊົງຊາບວ່າ ຖ້າເມືອງນ້ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລະກໍາແພງເມືອງສໍາເຣັດ ເຂົາຈະບ່ໍສ່ົງບັນນາການ 
ຄ່າທັມນຽມ ຫລືຄ່າພາສີ ແລະເງ ນິລາຍໄດ້ຂອງຫລວງກໍຈະຂາດຕົກບົກພ່ອງໄປ 

14 ເພາະເມ່ືອຂ້າພຣະອົງໄດ້ສາບານວ່າຈະພັກດີຕ່ໍຣາຊບັນລັງ ຈ່ຶງບ່ໍສົມຄວນທ່ີຂ້າພຣະອ ົງທັງຫລາຍຈະເຫັນການ
ເສ່ືອມກຽດຂອງພຣະຣາຊາ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈ່ຶງສ່ົງມາກາບທູນແກ່ພຣະຣາຊາ 

15 ເພ່ືອວ່າຈະໄດ້ຄ້ົນດູໃນຫນັງສືບັນທຶກຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະພົບໃນຫນັງສືບັນທຶກວ່າ 
ເມືອງນ້ີເປັນເມືອງມກັກະບົດ ເປັນພ ັຍອັນຕະຣາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາພຣະຣາຊາແລະມົນທົນທັງຫລາຍ ແລະໄດ້ມີ
ການປຸກປ່ັນຂ້ຶນຈາກສມັຍ 
ເກ່ົາກ່ອນ ເພາະເຫດນ້ີເອງເມືອງນ້ີຈ່ຶງຖືກທໍາລາຍ 

16 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຂໍກາບທູນໃຫ້ພຣະຣາຊາຊົງຊາບວ່າ ຖ້າເມືອງນ້ີໄດ້ສ້າງໃຫມເ່ສັດ ແລະກໍາແພງເມືອງກ ໍ
ສໍາເຣັດແລ້ວ ພຣະອົງຈະບ່ໍມີກໍາມະສິດໃນມົນທົນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກî 

17 ພຣະຣາຊາຊງົສ່ົງພຣະຣາຊສານຕອບໄປວ່າ, ìເຖິງເຣຮູມຜູ້ບັງຄ ບັບັນຊາແລະຊີມຊັຍເລຂາທິການ ແລະຜູ້
ຮ່ວມງານທັງປວງຂອງເຂົາຜູ້ອາສັຍໃນຊາມາເຣັຽ ແລະໃນສ່ວນທ່ີເຫລືອຂອງມົນທນົທາງຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາ
ເວັນຕົກ ຂໍຄໍານັບມາ 

18 ບັດນ້ີຫນັງສືທ່ີທ່ານສ່ົງໄປຍັງເຮົາໄດ້ໃຫ້ແປຕ່ໍຫນ້າເຮົາ 
19 ແລະເຮົາໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງ ແລະໄດ້ສອບສວນແລ້ວ ເຫັນວ່າເມືອງນ້ີແຕ່ກ ອ່ນນ້ັນໄດ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ພຣະຣາຊາ ແລະ

ການກະບົດແລະການປຸກປ່ັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເມືອງນ້ັນ 
20 ເຄີຍມີກະສັດຜູ້ຊົງອໍານາດໄດ້ຄອງເຢຣູຊາເລັມ ເປັນຜູ້ຊົງປົກຄອງມົນທົນທັງສ້ີນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ

ຊ່ຶງເຂົາຖວາຍບັນນາການ ຄ່າທັມນຽມແລະພາສີໃຫ້ 
21 ເພາະສະນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງອອກຄໍາສ່ັງວ່າ ໃຫຄົ້ນເຫລ່ົານ້ີຢຸດ ແລະບ່ໍຕ້ອງເຮັດສ້າງເມືອງນ້ີໃຫມ່ ຈົນກວ່າ

ເຮົາຈະອອກຄໍາສ່ັງໃຫມ່ 
22 ແລະຂໍລະວັງຢ່າຢ່ອນໃນເຣ່ືອງນ້ີ ເປັນຫຍັງຈະໃຫ້ຄວາມເສ່ືອມເສັຽເກີດຂ້ຶນເປັນພັຍອັນຕະລາຍຕ່ໍພຣະຣາຊາî 



23 ແລ້ວເມ່ືອໄດ້ອ່ານສໍາເນົາຣາຊສານຂອງກະສັດອາຕາເຊີເຊສຕ່ໍຫນ້າເຣຮູມແລະຊິມຊັຍເລຂາ ແລະຜູ້ຮ່ວມງານ
ທັງຫລາຍຂອງທ່ານ ທາ່ນທງັຫລາຍກໍຮິບໄປຫາຢິວທ່ີເຢຣຊູາເລມັ ແລະໃຊກໍ້າລັງແລະອໍານາດກະທໍາໃຫ້ເຂົາ
ຢຸດ 

24 ງານພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມຈ່ຶງຢຸດຈົນເຖີງປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການດາຣິອຸສພຣະຣາຊາ
ແຫ່ງເປີເຊັຽ 

 

5 ສາ້ງພຣະວຫີານຂຶນ້ໃຫມ່ 
Restoration of the Temple Resumed  
(ຮກຍ 1:1; ຊຄຢ 1:1) 

1 ຝ່າຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ມຮັີກກັຍ ແລະເຊຄາຣີຢາບຸດອີດໂດ ໄດ້ພຍາກອນແກ່ພວກຢິວຜູ້ຢູ່ໃນຢູດາແລະເຢຣູ
ຊາເລັມໃນ    ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

2 ແລ້ວເຊຣຸບບາເບນບຸດເຊອັນທິເອນແລະເຢຊູອາບຸດໂຢຊາດັກໄດ້ລຸກຂ້ຶນຕ້ັງຕ້ົນສ້າງພຣະວີຫານແຫ່ງພຣະເຈົ້າ
ຊ່ຶງຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ກັບທ່ານຊ່ອຍເຫລືອທ່ານ 

3 ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນຕ ດັເທນັຍ ຜູ້ວ່າຣາຊການມົນທົນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ ແລະເຊທາໂບເຊນັຍ ແລະ
ຄນະຂອງເຂົາໄດ້ມາຫາທ່ານ ແລະເວ້ົາກັບທ່ານດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຜູ້ໃດທ່ີສ່ັງໃຫ້ພວກເຈ້ົາສ້າງພຣະວິຫານແລະໂຄງ
ຮ່າງນ້ີຈົນສໍາເຣັດî 

4 ເຂົາຖາມທ່ານຢ່າງນ້ີດ້ວຍວ່າ, ìຜູ້ທ່ີກໍາລັງສ້າງຕຶກນ້ີນ້ັນມີຊືໃ່ຜແດ່î 
5 ແຕ່ພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ເຫນືອພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພວກຢິວ ແລະເຂົາກໍຢັບຢ້ັງເຂົາທັງ

ຫລາຍບ່ໍໄດ້ຈົນກວ່າເຣ່ືອງນ້ີຈະຊາບເຖິງດາຣິອ ສຸ ແລະມີຄໍາຕອບເປັນຫນັງສືກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີມາ 
6 ສໍາເນົາຈົດຫມາຍຊ່ຶງຕັດເທນັຍຜູ້ວ່າຣາຊການມົນທົນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ ແລະເຊທາໂບເຊນັຍ ແລະ

ຄນະຂອງທ່ານຊຶງ່ເປ ນັຜູ້ກວດຣາຊການຢູ່ໃນມົນທົນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກສ່ົງໄປທູນດາຣິອ ສຸພຣະຣາຊາ 
7 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ສ່ົງຫນັງສືຊຶງ່ມີຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີ ìກາບທູນດາຣິອຸສພຣະຣາຊາ ຂໍຊົງພຣະຈະເຣີນ 
8 ຂໍພຣະຣາຊາຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍໄປຍັງມົນທົນຢູດາ ເຖິງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຊ່ຶງ

ກໍາລັງສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍຫີນ ແລະວາງໄມ້ໄວເ້ທິງແຜ່ນຝາ ງານນ້ີໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຂຍ ນັຂັນແຂງແລະຈະເຣີນຂ້ຶນ
ໃນມຂືອງເຂົາ 

9 ແລ້ວຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ຖາມພວກຜູ້ໃຫຍ່ເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìຜູ້ໃດທ່ີໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານແລະທໍາກໍາແພງຈົນ
ສໍາເຣັດî 

10 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ຖາມຊ່ືຂອງເຂົາດ້ວຍ ເພ່ືອກາບທູນໃຫ້ພຣະອົງຊົງຊາບ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຂຽນຊ່ື
ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຂົາລົງໄວ້ 

11 ແລະນ້ີເປັນຄໍາຕອບຂອງເຂົາແກ່ຂ້າພຣະອົງ ìເຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຟ້າສວັນ ແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກ ແລະເຮົາກໍາລັງສ້າງພຣະວິຫານຊ່ຶງໄດ້ສ້າງມາຫລາຍປີແລ້ວຂຶ້ນໃຫມ ່ຊຶ່ງພຣະຣາຊາຜູຍ່ິ້ງໃຫຍ່ຂອງອິສ
ຣາເອນໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ສໍາເຣັດ 

12 ແຕ່ເພາະວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາໄດ້ກະທ ໍາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຟ້າສວັນຊົງພິໂຣດ ພຣະອົງຊົງມອບທ່ານເຫລ່ົາ
ນ້ັນໄວ້ໃນ   ພຣະຫັດຂອງເນບູກາດເນສຊາຣ໌ ພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບີໂລນ ຄົນຄານເດອານຜູ້ຊົງທໍາລາຍພຣະວີ
ຫານນ້ີ ແລະຊົງກວາດເອົາປະຊາຊົນໄປຍັງບາບີໂລນ 

13 ເຖ ງິຢ່າງໃດກໍດ ໃີນປີຕ້ົນແຫ່ງຣັຊການໄຊຣັສ ພຣະຣາຊາໄດຊົ້ງອອກຫນັງສືໃຫ້ສ້າງພຣະວີຫານຫລັງນ້ີຂອງພ
ຣະເຈ້ົາຂຶ້ນໃຫມ ່



14 ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທອງຄໍາແລະເງິນຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ໄດ້ຊົງກວາດໄປຈາກພ
ຣະວີຫານຊຶ່ງຢູ່ໃນເຢຣຊູາເລັມນ້ັນ ແລະຊົງນ າໍໄປຍັງພຣະວີຫານຂອງບາບີໂລນ ສ  ່ິງເຫລ່ົານ ີ ້ໄຊຣັສພຣະຣາຊາ
ຊົງນໍາອອກມາຈາກ 
ພຣະວີຫານຂອງບາບິໂລນ ແລະຊົງມອບໄວ້ກັບຄົນນ່ຶງຊ່ື ເຊສບັສຊາ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງຕ້ັງໃຫເ້ປັນຜູ້ວ່າຣາຊ

ການເມືອງ 
15 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບທ າ່ນດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງຮ ັບເຄ່ືອງໃຊ້ເຫລ່ົານ້ີໄປເກັບໄວ້ໃນພຣະວິຫານຊ່ຶງຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ 

ແລະຈ່ົງສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໃຫມ່ໃນທ່ີເດີມນ້ັນî 
16 ແລ້ວເຊສບັສຊາຄົນນ້ີໄດ້ມາວາງຮາກພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ັນຈົນ

ບັດນ້ີກ ກໍໍາລັງສ້າງຢູ່ແລະຍັງບ່ໍສໍາເຣັດî 
17 ເພາະສະນ້ັນຖ້າພຣະຣາຊາຊົງເຫັນດີກ ຂໍໍຊົງໃຫຄ້ົ້ນເບ່ິງໃນທ່ີເກັບເອກສານທ່ີໃນບາບີໂລນ ເພ່ືອດູວ່າໄຊຣສັພ

ຣະຣາຊາ ຊົງອອກຫນັງສືໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານຫລັງນ້ີຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໃຫມ່ໃນເຢຣູຊາເລັມຫລືບ່ໍ ແລະຂໍພຣະ
ຣາຊາຮັບສ່ັງແກ່ຂ້າ 
ພຣະອົງທັງຫລາຍຕາມພພໍຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃນເຣ່ືອງນ້ີî 

 

6 ອສິຣາເອນຄົນ້ພບົຫນງັສຂືອງເຈົາ້ຊວີດິໄຊຣສັ 
The Decree of Darius 

1 ເຈ້ົາດາຣິອຸສໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ຊອກຫາ ເອກສານທ່ີມຽ້ນໄວ້ໃນຫອ້ງເກັບເອກສານທ່ີກຸງບາບ ໂີລນ  
2 ແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ພົບຫນັງສືມ້ວນນ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງເອກບາທານາແຂວງເມເດັຽ ຊ່ຶງມເີນ້ືອຄວາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ 
3 ìໃນຣັຊການປີທີນ່ຶງຂອງເຈ້ົາໄຊຣສັ ພຣະອົງໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ສ້າງພຣະວີຫານຂ້ຶນທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

ແລະໃຫ້ມີບ່ອນຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຢູ ່ໃນພຣະວິຫານ ພຣະວີຫານສູງຫົກສິບສອກ ແລະກວ້າງຫົກສິບສອກ 
4 ໃຫສ້້າງຝາດ້ວຍຫີນເປັນສາມຊ້ັນ ແລະໃຫ້ໃສ່ໄມຢູ່້ເທິງຫີນນ້ັນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົກເປັນເງິນຂອງພຣະຄັງຫລວງ 
5 ສ່ວນເຄ່ືອງໃຊ້ເປັນເງິນເປັນຄໍາທ່ີເຈ້ົາເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ໄດ້ນໍາມາແຕ່ພຣະວິຫານນະຄອນເຢຣູຊາເລັມນ້ັນກໍ

ໃຫນໍ້າເອົາກັບຄືນມາໄວ້ໃນບ່ອນເກ່ົາຂອງມັນທ່ີພຣະວິຫານໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລ ມັî 
6 ແລ ້ວເຈົ້າຊວິີດດາຣິອ ສຸໄດ້ສ່ັງດ່ັງນ້ີ, ìເຖິງຕັດເທນັຍຜູ້ວ່າຣາຊການມົນທົນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ ເຊທາ

ໂບເຊນັຍແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານທ່ີເປັນກວດຣາຊການຊ່ຶງຢູ່ໃນມົນທນົຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ ຈ່ົງໄປ
ເສັຽໃຫ້ຫ່າງເຖີດ 

7 ຢ່າຍ່ືນມືເຂ້ົາມາຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນການກ່ໍສ້າງນ້ີ ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງແລະພວກຜູ້ນໍາຊາວຢູດາສ້າງພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໃຫມ່ໃນບ່ອນເກ່ົາ 

8 ດ້ວຍການນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສ່ັງໃຫ້ທ່ານຊ່ອຍເຫລືອໃນການກ່ໍສ້າງ ຈ່ົງເອົາເງິນຈາກຄັງຫລວງທ່ີໄດ້ມາຈາກການ
ເສັຽສ່ວຍໃນແຂວງເອີຟຣາດຕາເວັນຕົກຈ່າຍເປັນຄ່າແຮງງານໃຫ້ພວກເຂົາທັນທີໂລດ ເພ່ືອວ່າບ່ໍໃຫ້ວຽກຢຸດ
ຊະງັກລົງ 

9 ສ່ິງໃດທ່ີພວກປະໂຣຫິດໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະມ້ືນ້ັນ ຈ່ົງເອົາໃຫ້ພວກທ່ານເປັນຕ້ົນວ່າ 
ງົວນ້ອຍ ແກະ ຫລືແບ້ນ້ອຍ ເພ່ືອເຜົາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຟາ້ສວັນ ພອ້ມທັງເຂ້ົາບເລ ເກືອ 
ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະນ້ໍາມັນຫມາກກອກ 

10 ເພ່ືອວ່າເຂົາຈະໄດ້ເອົາສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີຖວາຍບູຊາໃຫ້ຖືກຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຟ້າສວັນ ແລະ
ໃຫເ້ຂົາອ້ອນຂໍພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາແລະພວກບຸດຊາຍ 



11 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສ່ັງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງນ້ີ ໃຫ້ຖອນໄມ້ຂ່ືເຮືອນຂອງຜູ້ນ້ັນອອກ ແຫລມປາຍແລ້ວ
ສຽບເຂົາເທິງໄມນ້ັ້ນ ແລະເຮືອນຂອງເຂົາກໍຈະກາຍເປັນກອງຂ້ີເຫຍ່ືອ 

12 ຂໃໍຫພ້ຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເລືອກເອົາກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນບ່ອນປະທັບ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນນະມັສການພຣະອົງນ້ັນຊົງກໍາຈັດ
ເຈ້ົາຊີວິດ     ທ ຸກຄົນ ຫລຊົືນຊາດໃດໆທ່ີລະເມີດຄໍາສ່ັງນ້ີ ແລະພຍາຍາມທໍາລາຍພຣະວິຫານ ຂ້າພະເຈ້ົາດາຣິ
ອຸສອອກຄໍາສ່ັງນ້ີທຸກຄົນຕ້ອງຟັງແລະປະຕິບັດຕາມດ້ວຍຄວາມຂຍັນຂັນແຂງ 
ອສິຣາເອນຈດັງານສລອງພຣະວຫິານ 
Completion and Dedication of the Temple 

13 ແລ້ວຜູ້ປົກຄອງຕັດເທນັຍຜູ້ວ່າຣາຊການມົນທົນຟາກແມ່ນ້ໍາຂ້າງຕາເວັນຕົກ ເຊທາໂບເຊນັຍ ພອ້ມຂ້າຣາຊ
ການຂອງທ່ານທັງສອງກໍປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຣາຊາຢ່າງເຄ່ັງຄັດ 

14 ພວກຜູ້ນໍາຊາວຢູດາໄດ້ກ່ໍສ້າງພຣະວິຫານຢ່າງກ້າວຫນ້າດີ ຊຶງ່ເປັນໄປຕາມຄໍາທໍານວາຍຂອງຮັກກັຍ ຜູ້ປະ
ກາດພຣະທມັແລະເຊຄາຣຢີາບຸດອິດໂດ ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານສໍາເຣັດລົງຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະຂອງໄຊຣັສ ດາຣີອຸສ ແລະອາຕາເຊີເຊສ ພຣະຣາຊາແຫ່ງເປີເຊັຽ 

15 ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງສໍາເຣັດລົງໃນມ້ືທສີາມຂອງເດືອນສິບສອງ ຊ່ຶງເປ ັນຣາຊການປີທີຫົກຂອງເຈ້ົາດາຣີອຸສ  
16 ແລ້ວຊາວອິສຣາເອນ ພວກປະໂຣຫິດ ຊາວເລວີ ແລະຄົນອ່ືນໆທ່ີກັບຄືນມາຈາກຕ່າງຖ່ິນໄດ ້ຮ່ວມກັນອຸທິດ

ຖວາຍພຣະວິຫານຢ່າງມ ວ່ນຊືນ່ໃນການອຸທິດຖວາຍນ້ີ 
17 ພວກເຂົາໄດ້ເອົາງົວນ້ອຍຮ້ອຍໂຕ ແກະສອງຮ້ອຍໂຕ ແກະນ້ອຍສ່ີຮ້ອຍໂຕ ຖວາຍບູຊາແລະເຂົາໄດ້ເອົາແບ້ຜູ້

ສິບສອງໂຕຕາມຕະກູນເຜ່ົາອິສຣາເອນຖວາຍສາລະພາບບາບ 
18 ພວກເຂົາຍັງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກເລວີເປັນເຮັດວຽກໃນພຣະວິຫານທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

ຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນປ້ືມຂອງໂມເຊ 
ງານເທສການປສັຄາ 
The Passover Celebrated  
(ພບຍ 16:1-8) 

19 ພວກປະຊາຊົນທີກັ່ບມາແຕ່ການເປັນຊະເລີຍຢູ່ຕ່າງຖ່ິນ ໄດ້ສເລີມສລອງເທສການປັສຄາໃນວັນທີສິບສ່ີຂອງ
ເດືອນທີນ່ຶງ 

20 ຝ່າຍປະໂຣຫິດແລະພວກເລວີ ທຸກຄົນໄດ້ທໍາຕົນໃຫ້ສະອາດບໍຣິສຸດຕາມປະເພນີ ພວກເຂົາຂ້າສັດສໍາລັບ
ຖວາຍບູຊາປັສຄາແກ່ປະຊາຊົນທ່ີກັບຄືນມາແລະເພ່ືອພວກປະໂຣຫິດອ່ືນໆ ແລະເພ່ືອເຂົາເອງ 

21 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນທ່ີກັບຄືນມາຈາກການຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະຜູ້ທ່ີໄດ້ສົມທົບກັບພວກເຂົາ ແລະ
ແຍກຕົວອອກຈາກມົນທິນຂອງບັນດາປະຊາຊາດແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນ ເພ່ືອຈະນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ
ເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ກໍໄດ້ພາກັນຮ ບັປະທານເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ 

22 ພວກເຂົາໄດ້ສເລີມສລອງເທສການເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງເປັນເວລາເຈັດປີ ພວກເຂົາມີຄວາມມ່ວນຊ່ືນຢ່າງຍ່ິງ 
ເພາະວ່າ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ເຈົ້າຊວິີດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽເພິ່ງພໃໍຈໃນພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງໄດ້ສນັບ
ສນຸນໃຫ້ເຂົາສ້າງພຣະວິຫານພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

 

7 ເອ ັຊຣາມາຮອດກງຸເຢຣຊູາເຣັມ  
The Coming and Work of Ezra 

1 ຫລາຍປີຕ່ໍມາ ເມ່ືອອາຕາເຊີເຊສ ເປ ນັເຈ້ົາຈັກກະພັດແຫ່ງເປີເຊັຽ ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເອັຊຣາ ເອຊັຣາເປັນບຸດ
ຂອງເຊຣັຍຢາ ຜ  ູ້ເປັນບຸດຂອງອາຊາຣິຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງຮີນກີຢາ  



2 ຜູ້ເປັນບຸດຂອງຊັນລູມ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງຊາໂດກ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາຮີທູບ  
3 ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາມາຣີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາຊາຣຢີາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງເມຣາອີໂຢດ  
4 ຜູ້ເປັນບຸດຂອງເຊຣາຮີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອຸສຊ  ີຜູ້ເປັນບຸດຂອງບຸກກີ  
5 ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາບີຊູອາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງຟີເນຮັສ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງເອເລອາຊາ ຜູ້ເປ ນັບຸດຂອງອາໂຣນມະຫາປະ

ໂຣຫດິ 
6 ເອັຊຣາເປັນຜູ້ຮ ັບຮູ້ໃນດ້ານພຣະທັມ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ໂມເຊ ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້

ໃຫທຸ້ກສ່ິງຕາມທ່ີເອັຊຣາຂໍ ເພາະວ່າທ່ານເປັນຜູ້ມີພຣະພອນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເອັຊຣາໄດ້ເດີນທາງຈາກບາບີ
ໂລນສ  ູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

7 ມບີາງຄົນໃນຄົນອິສຣາເອນ ຊຶງ່ມີບັນດາປະໂຣຫິດ ບັນດາຄົນເລວີ ນັກດົນຕຣີປະຈໍາວິຫານ ຜູເ້ຝ້ົາວິຫານແລະ
ກ າໍມະກອນ ປີນ້ີແມ່ນປີທີເຈັດທ່ີເຈ້ົາອາຕາເຊີເຊສເປັນຜູ້ປົກຄອງເອງ 

8 ແລະທ່ານໄດ້ມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນວັນທີນ່ຶງເດືອນຫ້າ ຊຶງ່ເປັນປີທີເຈັດຂອງພຣະຣາຊາ 
9 ເພາະໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີນ່ຶງທ່ານໄດ້ເລ້ີມຂ້ຶນໄປຈາກບາບີໂລນ ແລະໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີຫາ້ທ່ານ

ມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ ດ້ວຍຄວາມຊົດຊ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
10 ເອັຊຣາ ອຸທິດຕົນເອງຮ່ໍາຮຽນພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທັງຝຶກຝົນແລະສ່ັງສອນພຣະທັມນ້ີເປັນປະຈໍາແກ່

ປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 
 The letter of Artaxerxes to Ezra 

11 ເຈ້ົາຊີວິດອາຕາເຊີເຊສ ໄດ້ມອບເອກສານໃຫ້ ເອັຊຣາຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດ ແລະເປັນຜູ້ຮອບຮູ້ໃນດ້ານວີຊາຄວາມ
ຮູ້ຝ່າຍພຣະທັມ ແລະພຣະຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ແກ່ຊາວອິສຣາເອນ ດ່ັງມີເນ້ືອຄວາມຕ່ໍລົງໄປນ້ີ 

12 ìຈາກພຣະມະຫາກະສັດອາຕາເຊີເຊສ ເຖິງປະໂຣຫິດເອັຊຣາ ຜູ້ຮອບຮູ້ໃນດ້ານພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າ
ສວນັ 

13 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄປທ່ົວຈັກກະພົບໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ທັງພວກປະໂຣຫິດ ແລະຄົນເລວີທ່ີອາສາສມັກ
ໃຫໄ້ປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມນໍາທ່ານ 

14 ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ເປັນເຈົ້າຊວິີດ ພອ້ມທັງຜູ້ປຶກສາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຈັດທ່ານຂໍສ່ົງທ່ານໄປສືບສວນຫາຕ້ົນປາຍສາຍ
ເຫດທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະແຂວງຢູດາ ເພ່ືອເບ່ິງວ່າ ພຣະທັມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້
ແກ່ທ່ານນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ ຍັງມີຄົນເຊ່ືອຟັງຢູ່ຫລືບ່ໍ 

15 ທ່ານຈ່ົງນໍາເອົາຄໍາ ແລະເງິນໄປຖວາຍດ້ວຍ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາພອ້ມທັງທ່ີປຶກສາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາປາຖນາຢາກ
ຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຊ່ຶງມີພຣະວິຫານທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

16 ສ່ວນຄໍາ ແລະເງິນທ່ີທ່ານຮວບຮວມໄດທ່ົ້ວແຂວງບາບີໂລນ ພ້ອມທ ັງຂອງທ່ີຊາວອິສຣາເອນ ແລະປະໂຣຫິດ
ທັງຫລາຍຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະວີຫານພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາທ່ີກຸງເຢຣຊູາເລັມນ້ັນ 

17 ໃຫທ່້ານເອົາໄປຖວາຍບູຊາຄືກັນ ໃຫທ່້ານຈ່າຍເງິນນ້ີຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃຫຊ້ືງົ້ວ ແກະ ແກະນ້ອຍ ເຂ້ົາ ນ້ໍາອະ
ງຸ່ນ ແລະ  ເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຖວາຍຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊາ ທ່ີພຣະວີຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

18 ທ່ານອາດຈະເອົາເງິນ ແລະຄໍາທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ນ້ີໃຊ້ຕາມໃຈຂອງທ່ານ ແລະເພ່ືອນຮ່ວມປະເທດຂອງທ່ານຕາມ
ຄວາມປາຖນາ ແຕ່ໃຫເ້ປັນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 

19 ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທຸກຢ່າງທ່ີໄດ້ມອບໃຫແ້ກ່ທ່ານ ສໍາລັບໃຊ້ສອຍໃນພິທີທ່ີພຣະວີຫານນ້ັນ ໃຫ້ຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ  

20 ຖ້າວ່າ ທາ່ນຕ້ອງການສ່ິງອ່ືນໆອີກສໍາລັບພຣະວິຫານ ທ່ານຈ່ົງເອົາໄດ້ຈາກພຣະຄັງຫລວງ 



21 ຂ າ້ພະເຈ້ົາ ເຈ້ົາຊີວິດອາຕາເຊີເຊສ ໄດ້ສ່ັງໃຫ້ບັນດາຂ້າຣາຊການພະແນກຄັງເງິນຕາມແຂວງເອີຟຣາດທິດຕາ
ເວັນຕົກ ໃຫ້ຈັດຫາທຸກສ່ິງຢ່າງຮີບດ່ວນແກ່ເອັຊຣາຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດ ແລະຜູ້ຮອບຮູ້ຝ່າຍພຣະທັມ ແລະພຣະຄໍາ
ສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາເທິງ 
ຟ້າສວັນ ໃນທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານຮ້ອງຂໍຕາມຂອບເຂດຈໍາກັດ 

22 ເຖິງຈ າໍນວນເງີນນ່ຶງຮ້ອຍຕາລັນ ເຂ້ົາບເລເຖິງນ່ຶງຮ້ອຍໂກຣ໌ (Cors) ເຫລ້ົາອະງຸ່ນນ່ຶງຮ້ອຍບັທ (Baths)  ນ້ໍາ
ມັນນ່ຶງຮ້ອຍບັທ ແລະເກືອບ່ໍຈໍາກັດຈໍານວນເທ່ົາໃດ 

23 ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າສວັນຕ້ອງການສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອເປັນການຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ພຣະ
ອົງຈະບ່ໍຊົງພຣະພິໂຣດຣາຊອານາຈັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີຈະຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບ ດັແທນຂ້າພະເຈ້ົາ 

24 ທ່ານບ່ໍຄວນເກັບຄ່າທັມນຽມຈາກບັນດາປະໂຣຫິດ ຄົນເລວີ ນັກດົນຕຣີ ຄົນເຝ້ົາປະຕູ ຄົນໃຊປ້ະຈໍາພຣະວິ
ຫານ ຫລືຜູ້ຮັບໃຊ້ອ່ືນໆທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົານ້ີ 

25 ìສ່ວນເຈ້ົາ ເອັຊຣາເອີຍ ທ່ານຈ່ົງໃຊ້ສະຕິປັນຍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານນ້ັນ ແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ປົກ
ຄອງ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງປະຊາຊົນທຸກຄົນທ່ີແຂວງເອີຟຣາດທິດຕາເວັນຕົກ ຄືທຸກຄົນທ່ີຮູ້ຈັກພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງສ່ັງສອນພຣະທັມນ້ີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍທັນຮູ້ຈັກ  

26 ຖ້າວ່າຜູ້ໃດບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະທັມພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຫລືກົດບັນຍັດຂອງຈັກກະພົບ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຖືກລົງໂທດ
ທັນທີ ຄປືະຫານຊີວິດ ຖືກເນຣະເທດ ຖືກຍຶດຊັບ ຫລືຖືກຄຸກກໍໄດ້î 

27 ຂໍສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ເຈົ້າຊວິີດຖວາຍກຽດແດ່ 
ພຣະວີຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

28 ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ຊົງບັນດານຂ້າພະເຈ້ົ າ່ໄດ້ຮັບຄວາມກະຣຸນາຈາກເຈ້ົາຊີວິດ ແລະທ່ີປຶກສາຂອງ
ພຣະອົງ ແລະຕ່ໍຫນ້າບັນດາຂ້າຣາຊການທັງຫມດົທ່ີມອໍີານາດຂອງພຣະຣາຊາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີໃຈກ້າຂ້ຶນ 
ເພາະພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮວບຮວມບຸກຄົນຊ້ັນຜູ້ນໍາ
ຈາກອິສຣາເອນຂ້ຶນໄປກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 

 

8  
 Heads of Families Who Retutned with Ezra 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະນ້ີເປັນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີຂ້ຶນໄປກັບ
ຂ້າພະເຈ້ົາຈາກບາບີໂລນ ໃນຣັຊການອາຕາເຊີເຊສພຣະຣາຊາຄື 

2 ຈາກເຊ້ືອສາຍຟີເນຮັສ ມີ ເກີໂຊມ ຈາກເຊ້ືອສາຍອີທາມາ ມີ ດານີເອນ ຈາກເຊ້ືອສາຍດາວິດ ມ ີຮັດທຸສ 
3 ຈາກເຊ້ືອສາຍເຊການີຢາ ຈາກເຊ້ືອສາຍປາໂຣຊ ມີເຊຄາຣຢີາ ພອ້ມກັບທ່ານ ມຜູ້ີຊາຍຂ້ຶນທະບຽນໄວ້ນ່ຶງຮ້ອຍ

ຫ້າສິບຄົນ 
4 ຈາກເຊ້ືອສາຍປາຮັດໂມອາບ ມີ ເອລີເອໂຮເອນັຍ ບຸດເຊຣາຮີຢາ ພອ້ມກັບທ່ານ ມີຜູ້ຊາຍສອງຮ້ອຍຄົນ 
5 ຈາກເຊ້ືອສາຍຊັດທູ ມ ີເຊຄາຣີຢາ ບຸດຂອງຢາຮາຊີເອນ ພອ້ມກັບທ່ານ ມຜູ້ີຊາຍສາມຮ້ອຍຄົນ 
6 ຈາກເຊ້ືອສາຍອາດີນ ມ ີເອເບດ ບຸດຂອງໂຢນາທານ ພອ້ມກັບທ່ານ ມຜູ້ີຊາຍຫ້າສິບຄົນ 
7 ຈາກເຊ້ືອສາຍເອລາມ ມເີຢຊາອີຢາ ບຸດຂອງອາທາລີຢາ ພອ້ມກັບທ່ານ ມີຜູ້ຊາຍເຈັດສິບຄົນ 
8 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເຊຟາທຢີາ ມເີຊບາດີຢາ ບຸດຂອງມີຄາເອນ ພອ້ມກ ັບທ່ານ ມີຜູ້ຊາຍແປດສິບຄົນ 
9 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢອາບ ມ ີໂອບາດີຢາ ບຸດຂອງເຢຮີເອນ ພ້ອມກັບທ່ານ ມີຜູ້ຊາຍສອງຮ້ອຍສິບແປດຄົນ 
10 ຈາກເຊ້ືອສາຍບານີ ມ ີເຊໂລມິທ ບຸດຂອງໂຢຊີຟີຢາ ພ້ອມກ ບັທ່ານ ມີຜູ້ຊາຍນ່ຶງຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ 
11 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເບບັຍ ມີ ເຊຄາຣຢີາ ບຸດຂອງເບບັຍ ພ້ອມກັບທ່ານ ມຜູ້ີຊາຍຊາວແປດຄົນ 



12 ຈາກເຊ  ້ືອສາຍຂອງອັສກາດ ມີ ເຢຮານານ ບຸດຂອງຮັກກາທານ ພອ້ມກັບທ່ານ ມີຜູ້ຊາຍນ່ຶງຮ້ອຍສິບຄົນ 
13 ຈາກເຊ້ືອສາຍອາໂດນີກາມ ມີຜູ້ທ່ີມານໍາຫລັງ ນ້ີເປັນຊ່ືຂອງເຂົາຄື ເອບີເຟເລດ ເຢອູເອນ ແລະເຊມັຍຢາ 

ພ້ອມກັບພວກເຂົາ ມຜູ້ີຊາຍຫົກສິບຄົນ 
14 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງບິກວັຍ ມີ ອູທັຍ ແລະຊັກເກີ ພອ້ມກັບພວກເຂົາ ມີຜູ້ຊາຍເຈັດສິບຄົນ 

Servants for the Temple 

15 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮວບຮວມເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາຍັງແມ່ນ້ໍາທ່ີໄຫລໄປສູ່ອາຮາວາ ເຮົາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີນ້ັນສາມມ້ື 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາສໍາຣວດເບ່ິງປະຊາຊົນ ແລະປະໂຣຫິດ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຫັນເຊ້ືອສາຍຂອງເລວີທ່ີນ້ັນເລີຍ 

16 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຫ້ໄປເອ້ີນເອລີເອເຊີ ອາຣີເອນ ເຊມັຍຢາ ເອນນາທານ ຢາຣິບ ເອນນາທານ ນາທານ ເຊ
ຄາຣຢີາ ແລະເມຊູນລາມ ບຸກຄົນຊ້ັນຫົວຫນ້າ ແລະໃຫ້ຫາຢົວອາຣິບ ແລະເອນນາທານ ຜູ້ເປັນຄົນມີຄວາມ
ຮອບຮູ້ 

17 ແລະສ່ົງເຂົາໄປຫາທ່ານອີດໂດ ບຸກຄົນຊ້ັນຫົວຫນ້າຍັງສະຖານທ່ີບ່ອນຊ່ືກາຊີຟອີາ ຄືໃຫ້ບອກທ່ານອິດໂດ 
ແລະພີນ້່ອງຂອງທ່ານຜູ້ເປັນຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານວ່າ ຂໍສ່ົງຜູ້ບົວລະບັດສໍາລ ບັພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຂອງເຮົາມາຫາເຣົາ 

18 ແລະໂດຍພຣະຫັດອົງຊົງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຢູ່ກັບເຮົາ ເຂົາໄດ້ນໍາຄົນທ່ີມຄີວາມສຸຂຸມມາໃຫເ້ຮົາ 
ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງມາລີ ບຸດເລວີ ຜູ້ເປັນບຸດອິສຣາເອນ ຊ່ືເຊເຣບິຢາ ກ ບັບຸດຊາຍແລະຍາດຕິພ່ີນ້ອງ ຮວມສິບ
ແປດຄົນ 

19 ທັງຮາຊາບິຢາ ແລະເຢຊາອີຢາ ເຊ້ືອສາຍຂອງເມຣາຣີກັບຍາດຕິພ່ີນ້ອງ ແລະບຸດຂອງເຂົາຮ ່ວມຊາວຄົນ 
20 ແລະຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວຫິານ ຊ່ຶງດາວິດແລະຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງໄດ້ຈັດຕ້ັງຂ້ຶນໄວ້ ເພ່ືອບົວລະບັດຄົນ

ເລວ ີມຄົີນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວິຫານສອງຮ້ອຍຊາວຄົນ ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດມີຊື່ຈົດໄວ ້ທັງນັ້ນ 
Fasting and Prayer for Protection 

21 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍປະກາດໃຫ້ຖືສີນອົດອາຫານທ່ີນ້ັນ ຄືທີແ່ມ່ນ້ໍາອາຮາວາ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຖ່ອມຕົວ
ລົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເພ່ືອຈະທູນຂໍຫົນທາງອັນປອດພັຍຈາກພຣະອົງສໍາລັບເຮົາ ລູກຫລານຂອງເຣົາ ແລະ
ເຂ້ົາຂອງທັງຫມດົຂອງເຮົາ 

22 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາລະອາຍທີຈ່ະທູນຂໍກອງທະຫານ ແລະພົນມາ້ຈາກພຣະຣາຊາເພ່ືອຊ່ອຍເຮົາສູ້ສັດຕຣູຕາມ
ທາງຂອງເຣົາ ໃນເມ່ືອເຮົາໄດ້ຂາບທູນ 
ພຣະຣາຊາແລວ້ວ່າ, ìພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຢູ່ກັບບັນດາຜູ້ທ່ີສແວງພຣະອົງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແຕ່ຣິດ
ທານຸພາບແລະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງຕ່ໍສູ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີປະຖ້ິມພຣະອົງ 

23 ເຮົາຈ່ຶງອົດອາຫານແລະອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາເພ່ືອເຣ່ືອງນ້ີ ແລະພຣະອົງຊົງຟັງສຽງຮ້ອງທູນຂອງເຮົາ 
Gifts for the Temple 

24 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກຕ້ັງປະໂຣຫິດໃຫຍ່ສິບສອງຄົນ ຄື ເຊເຣບີຢາ ຮາຊາບີຢາ ແລະຍາດຂອງເຂົາທ່ີຢູ່ກັບ
ເຂົາສິບຄົນ 

25 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ັງເງິນ ແລະຄໍາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ກັບເຄ່ືອງບູຊາສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງເຮົາມອບໃຫ້ເຂົາທັງ
ຫລາຍຊ່ຶງ  ພຣະຣາຊາແລະທ່ີປຶກສາແລະເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງ ແລະຄົນອິສຣາເອນທັງປວງທ່ີນ້ັນໄດ້ຖວາຍ
ໄວ ້

26 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ັງໃສ່ມືຂອງເຂົາເປັນເງິນຫົກຮ້ອຍຫ້າສິບຕະລັນ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີທໍາດ້ວຍເງິນມີຄ່ານ່ຶງຮ້ອຍຕະ
ລັນ ແລະຄໍານ່ຶງຮ້ອຍຕະລັນ 

27 ຊາມຄໍາຊາວໃບມຄ່ີານ່ຶງພັນດາຣິກ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທອງສໍາລິດເນ້ືອລະອຽດສຸກໃສສອງໃບມີຄ່າເທ່ົາກັບຄ າໍ 



28 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາບອກເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ກໍບໍຣິສຸດ ແລະເງິນກັບຄໍາເປັນ
ຂອງຖວາຍດ້ວຍໃຈສມັກແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍ 

29 ຈ່ົງເຝ້ົາດູແລໄວ້ຈົນກວ່າທ່ານຊ່ັງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍຫນ້າປະໂຣຫິດໃຫຍ່ແລະຄົນເລວີ ແລະຫົວຫນ້າຕະກູນອິສຣາ
ເອນໃນເຢຣູຊາເລັມພາຍໃນຫ້ອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 

30 ບັນດາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີຈ່ຶງຮັບເງິນແລະຄໍາທ່ີໄດ້ຊ່ັງ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ ເພ່ືອນໍາໄປທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ທີ່ພຣະວິ
ຫານຂອງ    ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
 
The Return to Jerusalem 

31 ແລະເຮົາກໍອອກຈາກແມ່ນ້ໍາອາຮາວາ ໃນວັນທີສິບສອງຂອງເດືອນຕ້ົນ ເພ່ືອໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຢູ່ກັບເຮົາ ແລະພຣະອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ເຮົາໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກມຂືອງສັດຕຣູແລະຈາກພວກຊຸ່ມ
ຄອຍຢູ່ຕາມທາງ 

32 ເຮົາມາເຖິງເຢຣູຊາເລັມ ແລະພັກຢູ່ທ່ີນ້ີສາມມ້ື 
33 ໃນວັນທີສ່ີພາຍໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ກໍຊັງ່ຄໍາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ໃສ່ມືຂອງເມເຣໂມດປະໂຣຫິດ 

ບຸດຂອງອູຣິອາ ແລະຄົນທ່ີຢູ່ກັບເຂົາ ຄືເອເລອາຊາບຸດຟີເນຮັສ ແລະຄົນທ່ີຢູ່ກັບເຂົາທັງຫລາຍຄື ໂຢຊາບາດ 
ບຸດຂອງເຢຊູອາ ແລະໂນອາດີຢາ ບຸດຂອງບີນນູອີ ຄົນເລວີ 

34 ເຂົາຊ່ັງແລະນັບທັງຫມດົ ແລະບັນທຶກນ້ໍາຫນັກຂອງທຸກສ່ິງໄວ້ 
35 ໃນວັນນ້ັນບັນດາຜູ້ທ່ີຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລ ຍີ ຊຶງ່ມາຈາກການເປັນຊະເລີຍໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແກ່ພຣະ

ເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ມີງົວເຖິກສິບສອງໂຕສໍາລັບພວກອິສຣາເອນທັງປວງ ແກະເຖິກເກ້ົາສິບຫົກໂຕ ແລະແກະ
ເຈັດສິບເຈັດໂຕ ແລະແບ້ຜູ້ສິບສອງໂຕເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ທັງຫມົດນ້ີເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຖວາຍພຣະເຈ້ົາ 

36 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ມອບພຣະຣາຊໂອງການໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປົກຄອງຂອງພຣະຣາຊາ ແລະແກ່ຜູ້ວ່າຣາຊການມົນທົນ
ຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ແລະທ່ານເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຊອ່ຍເຫລືອປະຊາຊນົແລະພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ 

 

9 ຄາໍອອ້ນວອນສາລະພາບຂອງເອຊັຣາ 
      Denunciation of Mixed Marriages 
1 ພາຍຫລ ັງເຫດການເຫລ່ົານ້ີ ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີກໍເຂ້ົາມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìຊົນຊາດອິສຣາເອນແລະບັນດາປະ

ໂຣຫິດກັບຄົນເລວີບ່ໍໄດ້ຮັກສາຕົວ ແຍກອອກຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍແຫ່ງແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ັນເຂົາໄດ້ເຮັດໃນ
ສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງດ່ັງດຽວກັນກັບພວກນ້ີໄດ້ເຮັດ ຄືຈາກຄົນການາອານ ຄົນຮິດຕີ ຄົນເປຣິສຊີ ຄົນເຢບຸສ ຄົນ
ອັມໂມນ ຄົນໂມອາບ ຄົນເອຢິບ ແລະຄົນອາໂມຣິດ 

2 ເພາະເຂົາຮັບບຸດຍິງຂອງຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ີເປັນເມັຽຂອງເຂົາເອງ ແລະຂອງລູກຊາຍຂອງເຂົາ ດ່ັງນ້ັນເຊ້ືອສາຍ
ບຣໍສຸິດໄດ້ປະປົນກັບຊົນຊາດທັງຫລາຍຂອງແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ັນ ນ້ີແຫລະໃນຄວາມຜິດຂ້ໍນ້ີ ມືຂອງເຈ້ົາຫນ້າທີ່
ຊ້ັນຫົວຫນ້າ ແລະຜູ້ຄອງເມືອງໄດ້ເດ່ັນທ່ີສຸດî 

3 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຢ່າງນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈີກເສ້ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງເສ້ືອຄຸມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະດຶງຜົມອອກ
ຈາກຫົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະດຶງຫນວດ ແລະນ່ັງລົງດ້ວຍຄວາມເປັນທຸກໃຈ 

4 ແລ້ວບັນດາຄົນທ່ີສ່ັນສະທ້ານໄປດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເຫດດ້ວຍຄວາມຜິດຂອງພວກ
ຊະເລີຍທ່ີໄດ້ກັບມາ ໄດ້ມາປະຊຸມຕ່ໍຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົານ່ັງງົງຢູ່ຈົນເຖິງເວລາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃນ
ຕອນແລງ 



ຄາໍອອ້ນວອນຂອງເອຊັຣາ 
Ezraís Prayer 

5 ໃນເວລາບູຊາຕອນແລງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລຸກຂ້ຶນຈາກການອົດອາຫານ ມີເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍ ແລະເສ້ືອຄຸມຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາຈີກຂາດ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກ ຄຸໍເຂ່ົາລົງ ແລະຊູມຂ້ຶືນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

6 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອ ົງ ຂ້າພຣະອົງລະອາຍທ່ີຈະເງີຍຫນ້າຫາພຣະອົງພຣະ
ເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າຄວາມບາບຊ່ົວຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍສູງຂ້ຶນກວ່າຫົວຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະ
ກັມຊ່ົວຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກອງຂ້ຶນໄປເຖິງຟ້າສວັນ 

7 ຂ້າພຣະອ ງົທັງຫລາຍມີກັມຊ່ົວຍ່ິງໃຫຍ່ຕ້ັງແຕ່ສມັຍບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ າ້ພຣະອົງທັງຫລາຍ ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
ແລະເພາະຄວາມບາບຊ່ົວຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ທັງບັນດາພຣະຣາຊາຂອງຂ້າພ
ຣະອົງ ແລະບັນດາປະໂຣຫິດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງແຜ່ນ
ດິນເຫລ່ົານ້ັນ ໃຫແ້ກ່ດາບ ແກ່ການເປັນຊະເລີຍ ແກ່ການປຸ້ນ ແລະແກ່ການອົດສູຢ່າງທ່ີສຸດ ຢ່າງທຸກວັນນ້ີ 

8 ແຕ່ບັດນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທ ງັຫລາຍຊົງສໍາແດງພຣະກະຣຸນາ ພພໍຣະທັຍຊ່ົວບຶດນ່ຶງ
ສ້ັນໆ ແລະໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມີຄົນທີເ່ຫລືອຢູ່ແລະມທ່ີີຍຶດຫມ້ັນໃນທ່ີບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ 
ເພ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ 
ພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງໃຫຕ້າຂອງຂ ້າພຣະອົງທ ັງລາຍແຈ້ງ ພຣະອ ົງໄດ ້ໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຫນີພົ້ົນ້ຈາກ
ການເປັນທາດມາໄດ້ ແລະທັງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມີຊວີິດໃຫມ ່

9 ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງທ ັງຫລາຍເປັນທາດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງປະປ່ອຍຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນ
ຄວາມເປັນທາດ ແຕ່ຊົງບັນດານໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມີຄວາມຊອບຕ່ໍພຣະພັກບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງເປີ
ເຊັຽ ຊົງໃຫຂ້້າພຣະອົງທັງຫລາຍມີຊວິີດຢູ່ຕ່ໍໄປ ເພ່ືອຈະຕ້ັງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍຂ້ຶນໄວ້ ເພ່ືອຈະແປງທ່ີສລັກຫັກພ ງັ ເພ່ືອຈະປະທານກໍາແພງແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນຢູດາ ແລະໃນ
ເຢຣູຊາເລ ມັ 

10 ìແລະບັດນ້ີ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຕ່ໍຈາກນ້ີຂ້າພຣະອົງຈະທູນສ່ິງໃດອີກ ເພາະຂ້າພຣະ
ອົງທັງຫລາຍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 

11 ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນຊາໄວ້ ໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຮ ບັໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ ìແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຈ້ົາກໍາລັງເຂ້ົາໄປ
ເພ່ືອຍຶດເປັນກໍາມະສິດນ້ັນເປັນແຜ່ນດິນມົນທິນ ດ້ວຍເຫດຄວາມມົນທິນຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍແຫ່ງແຜ່ນດິນ
ເຫລ່ົານ້ັນ ດ້ວຍການຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງຂອງເຂົາ ຊ່ຶງເຕັມໄປຫມົດຕ້ັງແຕ່ປາຍຂ້າງນ້ີເຖິງປາຍຂ້າງນ້ັນ ດ້ວຍ
ຄວາມມົນທິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

12 ເພາະສະນ້ັນຢ່າມອບພວກລູກຍິງຂອງເຈ້ົາແກ່ພວກບຸດຊາຍຂອງເຂົາ ຫລືຢ່າຮັບພວກລູກຍິງຂອງເຂົາໃຫ້ພວກ
ລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາ ຫລືຢ່າເສີມສວັດດີພາບແລະຄວາມຈະເຣີນມ່ັງຄ່ັງຂອງເຂົາທັງຫລາຍເປັນນິດ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຈະແຂງແຮງແລະກິນຂອງດີໆແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະມອບແຜ່ນດິນນ້ັນໄວ້ເປັນມໍຣະດົກແກ່ລູກຫລານ
ຂອງເຈ້ົາທ ັງຫລາຍເປັນນິດ 

13 ແລະເມ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຮັບໂທດເພາະການຊ່ົວຮ້າຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະເພາະກັມຊ່ົວອັນຍ່ິງໃຫຍ່
ຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະເມ່ືອພຣະອົງ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ຊົງລົງໂທດຂ້າພຣະອົງ ເຫດ
ຄວາມບາບຊ່ົວຂອງຂ້າ 
ພຣະອົງນ້ອຍກວ່າທ່ີຄວນຈະໄດ້ຣັບ ແລະຊົງປະທານຄົນທ່ີເຫລືອຢ  ູ່ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຢ່າງນ້ີ 



14 ສົມຄວນທ່ີຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະຫັກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງອີກ ແລະເຂ້ົາແຕ່ງງານກັບຊົນຊາດທັງຫລາຍ
ຜູ້ປະພຶດສ່ິງຫນ້າກຽດຊັງເຫລ່ົານ້ີຫລື ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈົນພຣະອົງທໍາລາຍ
ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເສັຽ ຈົນບ່ໍມີຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດອົດໄດ້ເລີຍຫລື 

15 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ພຣະອົງຊອບທັມ ເພາະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພ
ຣະອງົ ມກັີມຊົວ່ຂອງຂ້າພຣະອົງຢູ່ ເພາະບ່ໍມີໃຜຈັກຄົນດຽວທ່ີຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງໄດ້ເຫດເຣ່ືອງນ້ີî 

 

10 ການທີຕ່ອ້ງຖິມ້ເມຽັທີເ່ປຍັຍງິຕາ່ງຊາດແລະບດຸ 
The Peopleís Response 

1 ຂນະທ່ີເອັຊຣາອ້ອນວອນ ແລະທໍາການສາລະພາບຮ້ອງໄຫ້ຖ້ິມຕົວລົງຕ່ໍຫນ້າພຣະວິຫານຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ ມຊີຸມນຸມຊົນຫມູໃ່ຫຍ່ອັນຫລວງຫລາຍທັງຊາຍຍິງແລະເດັກ ຈາກອິສຣາເອນປະຊຸມຕ່ໍຫນ້າທ່ານ 
ເພາະປະຊາຊນົໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງຂົມຂ່ືນ 

2 ແລະເຊການິຢາ ບຸດຂອງເຢຮີເອນ ເຊ້ືອສາຍເອລາມກ່າວແກ່ເອັຊຣາວ່າ, ìພວກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພ
ຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາເສັຽແລ້ວ ແລະໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງຕ່າງຊາດຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍຂອງແຜ່ນດິນນ້ີ ແຕ່ເຖິງ
ຈະມີເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີ ກໍຍັງມີຄວາມຫວັງໃນອິສຣາເອນຢູ່ 

3 ເພາະສະນ້ັນ ໃຫ້ເຮົາກະທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທ່ີຈະຖ້ິມເມັຽ ແລະລູກເຫລ່ົານ້ີຊ່ຶງເກີດມາ
ຈາກເຂົາທັງຫລາຍເສັຽທັງສ້ິນ ຕາມຄໍາປຶກສາຂອງເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂອງບັນດາຜ  ູ້ທ່ີສ່ັນສະທ້ານ
ດ້ວຍພຣະບັນຍັດຂອງ  ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຂໍໃຫ້ກະທໍາຕາມກົດຫມາຍເຖີດ 

4 ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນເຖີດ ເພາະເປັນຫນ້າທ່ີຂອງທ່ານ ແລະເຮົາທັງຫລາຍສນັນສນຸນທ່ານ ຂໍຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະກະທໍາເສັຽ
ເຖີດî 

5 ແລ້ວເອັຊຣາໄດ້ລຸກຂ້ຶນໃຫ້ບັນດາປະໂຣຫິດໃຫຍ່ ແລະເລວີ ແລະອິສຣາເອນທັງປວງກະທໍາສັດສາບານວ່າ ເຂົ
າຈະກະທໍາຕາມທີໄ່ດ້ເວ້ົາແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງກະທໍາສັດສາບານ 
Foreign Wives and Their Children Rejected 

6 ແລ້ວເອັຊຣາກໍຖອຍໄປຈາກຕ່ໍຫນ້າພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງຂອງເຢໂຮຮານັນ ບ ຸດຂອງເອລີ
ອາຊິບ ເມ່ືອມາເຖິງທ່ີນ້ັນແລ້ວກໍບ່ໍຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີ ຫລືດ່ືມນ້ໍາ ເພາະທ່ານໂສກເສ້ົາດ້ວຍເຣ່ືອງພວກຊະເລີຍ
ທ່ີກັບມາໄດ້ທໍຣະຍົດ 

7 ແລະເຂົາທໍາການປ່າວຮ້ອງທ່ົວຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມ ແກ່ພວກຊະເລີຍທ່ີໄດ້ກັບມາທັງສ້ິນວ່າ ໃຫມ້າຊຸມນຸມ
ກັນທ່ີເຢຣູຊາເລັມ 

8 ແລະຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍມາພາຍໃນສາມວັນ ຕາມຄໍາສ່ັງຂອງເຈ້ົາຫນ້າທ່ີ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ທັງຫລາຍ ຈະຕ້ອງຮິບສົມ
ບັດຂອງເຂົາເສັຽທັງຫມດົ ແລະຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຂາດຈາກຊຸມນຸມຊົນຂອງພວກຊະເລ ຍີ 

9 ແລະຊາຍທັງປວງຂອງຢູດາ ແລະເບັນຢາມິນໄດ້ຊຸມນ ຸມກັນທ່ີເຢຣູຊາເລັມພາຍໃນສາມວັນ (ໃນເດືອນທີເກ້ົາ 
ໃນວັນທີຊາວຂອງເດືອນນ້ັນ) ແລະປະຊາຊົນທັງປວງນ່ັງລົງທ່ີເດ່ີນຫນ້າພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຕົວສ່ັນສະ
ທ້ານດ້ວຍເຣ່ືອງນ້ີ ແລະດ້ວຍເຣ່ືອງຝົນຕົກຫນັກ 

10 ແລະເອັຊຣາປະໂຣຫິດໄດ້ລຸກຂ້ຶນເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ລະເມີດ ແລະໄດ້ແຕ່ງງານກັບ
ຍິງຕ່າງຊາດ ຈ່ຶງໄດ້ທະວີກັມຊົວ່ຂອງອິສຣາເອນ 

11 ເຫດສະນ້ັນ ຈ່ົງສາລະພາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣ ດຸຂອງທ່ານ ແລະກະທໍາຕາມນ້ໍາພຣະ
ທັຍຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງແຍກຕົວທ່ານອອກເສັຽຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍແຫ່ງແຜ່ນດິນ ແລະຈາກເມັຽຕ່າງຊາດî 

12 ແລ້ວຊຸມນຸມທ ງັສ້ິນໄດ້ຕອບດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ, ìເປັນດ່ັງນ້ັນແຫລະ ເຮົາຕ້ອງກະທໍາຕາມທ່ີທ່ານເວ້ົາແລ້ວî 



13 ແຕ່ມປີະຊາຊົນມາກມາຍ ແລະຝົນຕົກຫນັກ ພວກເຮົາຢູ່ກາງແຈ້ງບ່ໍໄຫວ ແລະຈະຈັດໃຫ້ແລ້ວໃນມ້ືສອງມືກໍ້ບ່ໍ
ໄດ້ ເພາະເຮົາໄດ້ລະເມີດໃນເຣ່ືອງຫລາຍແລ້ວ 

14 ຂໃໍຫເ້ຈ້ົາຫນ້າທີຂ່ອງເຮົາທໍາການແທນຊຸມນຸມຊົນທງັສ້ິນ ແລະໃຫ້ບັນດາຄົນໃນຫົວເມືອງຂອງເຮົາທ່ີໄດ້ຮ ັບ
ເມັຽຕ່າງຊາດມາຕາມເວລາກໍານົດ ພ້ອມກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ຕັດສິນຂອງທຸກເມືອງ ຈົນກວ່າພຣະພິໂຣດ
ອັນແຮງກ້າຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ທີຊົ່ງມີໃນເຣ່ືອງນ້ີຫັນຫນີໄປຈາກເຮົາທັງຫລາຍî 

15 ໂຢນາທານ ບຸດຂອງອາຊາເຮນ ແລະຢາຊັຍຢາ ບຸດຂອງຕິກວາເທ່ົານ້ັນທ່ີຄັດຄ້ານເຣ່ືອງນ້ີ ແລະເມຊູນລາມ 
ແລະຊາບເບທຍັ ຊນົເລວສີນັບສນຸນເຂົາທັງສອງ 

16 ແລ້ວພວກທ່ີຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ຊ່ຶງກັບມາກໍໄດ້ກະທໍາຕາມ ເອັຊຣາປະໂຣຫິດ ແລະຫົວຫນ້າຂອງຕະ
ກູນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ແຕ່ລະຄົນທ່ີລະບຸຊ່ືໄວ້ໄດ້ຖືກເລືອກ ໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດ ອືນທີສິບ ເຂົານ່ັງປະຊຸມກັນ
ພຈິາຣະນາເຣ່ືອງນ້ີ 

17 ພເໍຖີງວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີນ່ຶງ ເຂົາກໍຈົບເຣ່ືອງທ່ີຊາຍທັງປວງໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງຕ່າງຊາດ 
18 ເຊ້ືອສາຍຂອງປະໂຣຫິດຜູ້ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງຕ່າງຊາດ ຈາກເຊ້ືອສາຍເຢຊູອາ ບຸດຂອງໂຢຊາດັກແລະພ່ີນ້ອງ

ຂອງທ່ານ ມີ ມາອາຊັຍຢາ ເອບີເອເຊີ ຢາຣິບ ແລະເກດາລີຢາ 
19 ເຂົາທ ງັຫລາຍສາບານຕົນວ່າ ເຂົາຈະຖ້ິມເມັຽຂອງເຂົາເສັຽ ແລະເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ກັມຊ່ົວຂອງເຂົາ ຄືແກະເຖິກຕົວ

ນ່ຶງຈາກຝູງແບ້ແກະ ເພ່ືອຊໍາຮະກັມຊ່ົວຂອງເຂົາ 
20 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງອີມເມີ ມ ີຮານານິ ແລະເຊບາດີຢາ 
21 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງຮາຣິມ ມີ ມາອາຊັຍຢາ ເອລີຢາ ເຊມຍັຢາ ເຢຮີເອນ ແລະອຸສຊີຢາ 
22 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງປັສເຮີ ມ ີເອລີໂອອີນັຍ ມາອາຊັຍຢາ ອິຊມາເອນ ເນທານເອນ ໂຢຊາບັດ ແລະເອລາຊາ 
23 ຈາກພວກຊົນເລວ ີມີ ໂຢຊາບດັ  ຊເີມອີ ເກລັຍຢາ (ຄື ເກລີຕາ) ເປທາຮີຢາ ຢູດາ ແລະເອລີເອເຊີ 
24 ຈາກພວກນັກຮ້ອງ ມີ ເອລ ອີາຊິບ ຈາກຄົນເຝ້ົາປະຕູ ມ ີຊັນລູມ ເຕເລມ ແລະອູຣີ 
25 ແລະຈາກພວກອິສຣາເອນ ຄືຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງປາໂຣສ ມ ີຣາມີຢາ ອິສຊີຢາ ມັນຄີຢາ ມຢີາມີນ ເອເລອາຊາ 

ຮາຊາບີຢາ ແລະເບນັຍຢາ 
26 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເອລາມ ມີ ມັດຕານີຢາ ເຊຄາຣີຢາ ເຢຣີເອນ ອັບດີ ເຢຣີໂມທ ແລະເອລີຢາ 
27 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງຊັດຕູ  ມີ ເອລີໂອເອນັຍ ເອລີອາຊິບ ມັດຕານີຢາ ເຢເຣໂມດ ຊາບາດ ແລະອາຊີຊາ 
28 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເບບັຍ ມ ີເຢໂຮຮານານ ຮານານີຢາ ຊບັບັຍ ແລະ ອັດລັຍ 
29 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງບານີ ມີ ເມຊູນລາມ ມັນລຸກ ອາດັຍຢາ ຢາຊູບ ເຊອານ ແລະເຢເຣໂມດ 
30 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງປາຮັທໂມອາບ ມີ ອັດນາ ເຄລັຍ ເບນາອີຢາ ເມອາຊັຍຢາ ມດັຕານີຢາ ເບຊາເລນ ບີນນູອີ 

ແລະມານັສເຊ 
31 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງຮາຣິມ ມີ ເອລີເອເຊີ ອິສຊຢີາ ມນັຄີຢາ ເຊມັຍຢາ ຊເີມໂອນ 
32 ເບັນຢາມິນ ມັນລັກ ແລະເຊມາຣີຢາ 
33 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງຮາຊູມ ມ ີມັດເຕນັຍ ມັດຕັດຕາ ຊາບາດ ເອລີຟາເລທ ເຢເຣມັຍ ມານັສເຊ ແລະຊີເມອີ 
34 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງບານີ ມີ ມາອາດາອີ ອັມຣາມ ອູເອນ 
35 ເບນາອີຢາ ເບດັຍຢາ ເຄລູຮີ 
36 ວານີຢາ ເມເຣໂມດ ເອລີອາຊິບ 
37 ມັດຕານີຢາ ມັດເຕຣັຍ ແລະຢາອາຊູ 
38 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງບີນນູອີ ຊເີມອີ 
39 ເຊເລມຢີາ ນາທານ ອາດັຍຢາ 



40 ມສັນາເດບັຍ ຊາຊັຍ ຊາຣັຍ 
41 ອາຊາເຣນ ເຊເລມີຢາ ເຊມາຣີຢາ 
42 ຊັນລູມ ອາມາຣີຢາ ແລະໂຢເຊັບ 
43 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເນໂບ ມີ ເຢອີເອນ ມັດຕີທ ຢີາ ຊາບາດ ເຊບີນາ ຊັດດັຍ ໂຢເອນ ແລະເບນາອີຢາ 
44 ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ິນໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງຕ່າງຊາດ ບາງຄົນມີລູກເກີດຈາກເມັຽເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ 
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