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AROMA
သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ယာကုပ)္
ယာကုပ္ ၏နာမည္ကို ကမာၻဦးက်မ္း ၂၅း၂၆ တြင္ ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသည္ ယာကုပ္၏ သား ၁၂ ေယာက္မွ စတင္
သေႏၲတည္ ျဖစ္ထြန္း ေသာႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စစ္စစ္ သူသည္
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သူ၏ ေမြးခ်င္းအမြာ အကိုျဖစ္သူ
ဧေသာ ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး သားႀကီး အရိုက္အရာ ႏွင့္ သားႀကီးသာ ရႏိုင္ခြင့္
ရွိသည့္ ဖခင္၏ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း ကို အရယူသူ ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္
ႀကီးရင့္ၿပီး အျမင္အာရံု မေကာင္းေတာ့သည့္ ဖခင္ႀကီးကို လွည့္ဖ်ား ခဲ့သူျဖစ္သည္။
သူ၏ ေမြးခ်င္း အကိုျဖစ္သူက သူ၏ အသက္ကို သတ္ၿပီး ဂလဲ့စားေခ်ပါမည္ ဟု
သစၥာျပဳျခင္းကို ပင္ခံရေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။
ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အခ်င္းခ်င္း ရန္ဖန္ရန္ခါ ခိုက္ရန္ ပြါးတတ္ၾကပါသည္။ လူ႔
သဘာ၀ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယာကုပ္ႏွင့္ ဧေသာ အမြာ ညီအစ္ကို တို႔အၾကား ခိုက္ရန္
ျဖစ္ျခင္း မတင့္ မျမတ္ျဖစ္ျခင္း သည္ မိခင္၀မ္း အတြင္း၊ သေႏၶလြယ္စဥ္ကတည္းက
စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻဦးက်မ္း (၂၅း၂၁-၂၂) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ဣဇာက္သည္၊ မိမိမယား ေရဗကၠၿမံဳေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရ ဘုရားကို ေတာင္းပန္၍၊ ထာဝရ
ဘုရားနားေထာင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ၏မယားသည္ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူေလ၏။ ဝမ္းအတြင္း၌တည္ေသာ သူငယ္တို႔သည္၊
အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ၾက၏။
ထို႔အျပင္ဘုရားသခင္က ေရဗကၠာ အား သားႏွစ္အားျဖင့္ လူမ်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္လာမည္ဟု မိ္န္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။
မိခင္ ၀မ္းအတြင္းမွ ဧေသာ ဦးစြာ ထြက္လာၿပီး ယာကုပ္သည္ အကို ဧေသာ ၏ ေျခဖေနာင့္ ကိုဆြဲကိုင္
လ်က္ေမြးဖြားလာသည္။ ဧေသာ ထက္ဦးစြာ ထြက္ခ်င္ေသာ္လည္း မရသျဖင့္ အကိုျဖစ္သူ ၏ေျခဖေနာင့္ မွ မရမက
ဆြဲထားျခင္းျဖစ္မည္ ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယံုၾကည္သည္။ ေဟၿဗဲ စကားျဖင့္ ယာကုပ္ (Yaaqob)
သည္ ေျခဖေနာင့္ ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသ စကားတြင္ ယာကုပ္ ၏
အဓိပၸါယ္ကို “ဘုရားသခင္ ကာကြယ္ေစာင့္မသည္ (God protect)” ဟုလည္း ျပန္ဆိုႏိုင္သည္။ ေရဗကၠာ သည္
ဒုတိယ အဓိပၸါယ္ကို ယူ၍ သားငယ္၏ နာမည္ကို မွည့္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ထင္ရသည္။
ယာကုပ္သည္ အိမ္တြင္ အေနမ်ားၿပီး မိခင္၏ အသည္းစြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ အကို ဧေသာ မွာမူ အျပင္ထြက္ျခင္း
ေတာလိုက္ျခင္း အရာမ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး မိသားစု အားလံုး စားေသာက္ရန္ အတြက္ သားေကာင္မ်ားကို
ယူေဆာင္လာတတ္သူ ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္.. သားေကာင္ တစ္ေကာင္မွ မရဘဲ၊ ေမာေမာပန္းပန္း အိမ္ျပန္ေရာက္
လာေသာ အကိုျဖစ္သူ ဧေသာ… တဲအိမ္ အတြင္း၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ ညီျဖစ္သူ ယာကုပ္ ခ်က္ျပဳပ္သည့္ စားခ်င္စဖြယ္
ေမြးႀကိဳင္လြန္းေသာ ဟင္းနံ႔ က ဆီးႀကိဳေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ က်မ္းတတ္ပညာရွင္မ်ားက အကိုျဖစ္သူကို တမင္
ေထာင္ေခ်ာက္၊ အကြက္ဆင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေမာပန္းလာရံုမက ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေသာ ဧေသာက
ယာကုပ္အား ဟင္းတစ္ခြက္ေပးရန္ ေတာင္းရာ ယာကုပ္က “. . .ယေန႔ပင္ သင္၏သားဦးအရာကို၊ ငါ့အား ေရာင္းပါ. .
.” (ကမာၻ ၂၅း၃၁) ဟု အကိုျဖစ္သူအေပၚ အေပးအယူ လုပ္ၿပီး အခြင့္အေရးကို အမိအရယူလိုက္သည္။
ယုဒ လူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ အရ သားႀကီးအရိုက္အရာ ကို ရရွိသူသည္ အေမြဆက္ခံ ေသာအခါ
အျခားသားမ်ားထက္ ႏွစ္ဆကို ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဧေသာ ႏွင့္
ယာကုပ္ တိတ
႔ု ြင္ ဖခင္၏ အေမြကို ခြဲေ၀ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ အေမြအားလံုးကို သံုးပံု ပံုၿပီး သားႀကီး အရိုက္အရာ
ရရွိသူက ႏွစ္ပံုရပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး သားငယ္မွာမူ တစ္ပံု ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဧေသာ သည္ ဤ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို
ယာကုပ္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ဟင္းတစ္ခြက္ႏွင့္ လဲလွယ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္သည္
သားငယ္အား သားဦးအရိုက္အရာကို မေပးရမည္ အေၾကာင္း တရားေဟာရာက်မ္း ၂၁း၁၆ တြင္ ပညတ္ထားသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။
ထိုသူသည္ မိမိအေမြဥစၥာကို ေဝေသာအခါ၊ မုန္းေသာမယား၏ သားဦးကိုႏိွမ့္ခ်၍ ခ်စ္ေသာမယား၏ သားကုိ
သားဦးအရာ၌ မေျမွာက္ရ။
ဖခင္ႀကီး ဣဇက္ အသက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေသာအခါ အျမင္အာရံု အားနည္းလာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သားႀကီး ဧေသာ
သည္ အသက္ (၄၀) အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္က်ၿပီးျဖစ္သည္။ ဣဇက္ သည့္ သူ႔ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္
ေရာက္လုနီးၿပီဟု ထင္မွားၿပီး ဧေသာ ကို သားႀကီးအရိုက္အရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ားကို ေပးရန္
ျပင္ဆင္သည္။ ယုဒတိ႔ု ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရာ သားႀကီးအရိုက္အရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေကာင္းႀကီးဟု ဆိုရာတြင္
ဆုေတာင္းေကာင္းႀကီးေပးျခင္း အျပင္ ျပန္လည္ ႏႈတ္ယူ ၍မရေတာ့ေသာ မိသားစု ကို ဦးေဆာင္ မည့္သူ၊ ဖခင္၏
အရိုက္အရာကို ဆက္ခံမည့္သူ အျဖစ္ တာ၀န္ေပးျခင္း၊ အာဏာကုန္ လြဲျခင္း ျဖစ္သည္။
ဖခင္ ဣဇက္ က ထိုေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးျခင္း အထိမ္အမွတ္၊ အခန္းအနားျပဳလုပ္ရန္ ဧေသာ အား ေတာလိုက္ၿပီး
စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ခိုင္းသည္။ မိခင္ ေရဗကၠာ က ခင္ပြန္းႏွင့္ သားႀကီး တိ႔ု ေျပာဆိုသမွ်ကို
ၾကားၿပီး သားငယ္ ယာကုပ္အား ဖခင္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ကို လုယူရန္ အားေပး တိုက္တြန္းကာ စီစဥ္ေပးသည္။
ဖခင္ႀကီး ႏွစ္သက္သည့္ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ မ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ေပးၿပီး သားငယ္ အား အျမင္အာရံု ခ်ဳိ႕တဲ့ေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ ဖခင္ႀကီးထံ ေကာင္းႀကီးေပးရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ သားႀကီး ဧေသာ သည္ အေမြး ထူထဲသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အေမြးပါေသာ ဆိတ္သားေရ မ်ားကို ပင္ ၀တ္ဆင္ခိုင္းလိုက္ေသးသည္။
ဖခင္ႀကီးက အနည္းငယ္ သံသယျဖစ္ေသာ္လည္း အေသအခ်ာ မျမင္ရေသာ ေၾကာင့္ သားႀကီး အရိုက္အရာ ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းႀကီးအားလံုး ယာကုပ္ အားေပးလိုက္သည့္ အျပင္ ညီအစ္ကို မ်ား ၏ အရွင္ျဖစ္ပါမည့္
႔ ွာ
အေၾကာင္း “သင္သည္ သင္၏ ညီအစ္ကိုတို႔ေရွ႔၌ အရွင္ျဖစ္၍၊ သင့္အမိ၏သားတို႔သည္ သင့္ေရွမ
ဦးညႊတ္ရၾကေစသတည္း။(ကမာၻ ၂၇း၂၉)” ဟု ေကာင္းႀကီးေပးလိုက္သည္။ မၾကာခင္ အမဲလိုက္ရာမွ ျပန္ေရာက္
လာေသာ ဧေသာ သည္ အေျခအေနအားလံုးကို သိေသာအခါ ညီ ယာကုပ္ အေပၚ လြန္စြာ အမ်က္ထြက္ၿပီး ဖခင္ႀကီး
ဆံုးပါးသြားပါက ယာကုပ္ ကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မည္ဟု သံဓိဋာန္ ခ်သည္ (ကမာၻ ၂၇း၄၁)။
မိခင္ ေရဗကၠာ က ဧေသာ ၏ အမ်က္္ ကိုနားလည္သျဖင့္ ဖခင္ ဣဇက္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယာကုပ္ အား သူ၏
ဇာတိခ်က္ ေျမျဖစ္ေသာ ဟာရန္ၿမိဳ႕သိ႔ု တိမ္းေရွာင္ရန္ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ဟာရန္ ၿမိဳ႕သည္ ယေန႔ တူရကီ ႏိုင္ငံ ၏
ေတာင္ဖက္စြန္းတြင္ တည္သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ခါနန္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ေသာ ဧေသာ ကဲ့သို႔
အနီးအနားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ခါနန္ အမ်ဳိး ဘုရားတရား မသိသူ မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ မျပဳမိေစရန္ ႏွင့္ သူမ၏
ေမာင္ လာဘန္ မိသားစုေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕တြင္ ၾကင္ယာ ရွာရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး ေစလႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယာကုပ္သည္ သူတို႔ ေနထိုင္ရာ ေဗရေရွဘ အရပ္မွ ယေန႔ အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ Negev
သဲကႏၲာရကို ျဖတ္ ၿပီး ေျမာက္ဘက္ ကို ခရီးျပဳခဲ့သည္။ မိုင္ ၇၀ ခန္႔ သြားၿပီး၊ ယေန႔ ေဂ်ရုရွလင္ ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္ ၁၂
မိုင္ခန္႔ အကြာ ေရာက္ေသာအခါ ခရီးတေထာက္နား စခန္းခ်သည္။ ထိုအရပ္၌ ေက်ာက္တုံး တစ္တံုးကို ေခါင္းအုန္း
ျပဳလ်က္ အိပ္စက္ အနားယူစဥ္ ေကာင္းကင္သ႔ို ထိုးတက္သြားေသာ ေလွကား တစ္ခုကို အိမ္မက္ တြင္ ျမင္သည္။
ေလွကား ၏ ထိပ္တြင္ ဘုရားသခင္ ကို ျမင္မက္ၿပီး အျဗဟံ အား ဘုရားသခင္က ေပးခဲ့ဘူးသည့္ ထူးဆန္းေသာ
ကတိစကား တစ္ခုကို သူ႔အား ေပးသည္ ဟု ျမင္မက္သည္။ ထိုကတိစကား မူကား သမုႏၵယာ သဲလံုးအမွ် မ်ားေသာ
လူမ်ဳိး မ်ား၏ ဖခင္ျဖစ္ေစမည္ ဟူသည့္ ကတိျဖစ္သည္။
ယာကုပ္ သည္ ထိုအရပ္ကို ေဗသလ (house of God) ဟု အမည္ေပးသည္။ “ငါသည္တဖန္ အဘ၏အိမ္သ႔ို
ၿငိမ္ဝပ္စြာျပန္ေရာက္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ မွတ္တုိင္ ျပဳ၍ ငါထူေထာင္ေသာ
ဤေက်ာက္သည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ရမည္။” (ကမာၻ ၂၈း၂၁)။
ယာကုပ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ရွည္လ်ားသည့္ ဘ၀ဇတ္ခံုတြင္ သူထက္ ပိုဆိုးေသာ၊ မရိုးသားေသာ သရုပ္ေဆာင္
တစ္ေယာက္ရွိေသးသည္။ သူ၏ ဦးေလးအရင္းေခါက္ေခါက္ျဖစ္သူ လာဘန္ ျဖစ္သည္။ ယာကုပ္ အား သူခ်စ္ေသာ
ေခ်ာေမာလွပသည့္ သမီးငယ္ ရာေခလ ႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးမည္ ဟု သေဘာတူ ကာ ၇ ႏွစ္ပတ္လံုး သူထ
႔ ံတြင္
အလုပ္လုပ္ေစေသာ္လည္း (၇) ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ သတိုးသမီးမဂၤလာ မ်က္ႏွာဖံုး ကို အသံုးျပဳ အကြက္ဆင္ၿပီး
သမီးႀကီး ေလအာ ႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးသည္။ ယာကုပ္ သည္ ဦးေလးလာဘန္ အား အမ်က္ထြက္ သည္။ လာဘန္ က
သူတ႔ို ထံုးတမ္းစဥ္လာ အရ သမီးႀကီး မဂၤလာမေဆာင္ မခ်င္း သမီးအငယ္ မဂၤလာေဆာင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သမီးငယ္
႔ ံတြင္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေျပာသည္။
ရာေခလ ကို ခ်စ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ (၇) ႏွစ္ သူထ
ယာကုပ္သည္ သူခ်စ္ေသာ ရာေခလ ကို ရရန္ ေနာက္ထပ္ (၇) ႏွစ္ ဦးေလးလာဘန္ အိမ္တြင္ အလုပ္ အေၾကြးျပဳရင္း
ေနထိုင္ လာခဲ့သည္။ ရာေခလ ႏွင့္ ေလအာ တို႔သည္ လင္ေယာက်ာၤး ယာကုပ္ ၏ အခ်စ္ ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈ ရရန္
တခ်ိန္လံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကရသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ယာကုပ္ အတြက္ သား မ်ားမ်ား ေမြးေပးႏိုင္ရန္ က်ဳိးစားၾကသည္။
သူတ႔ို ႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္ အေစခံကၽြန္မ်ား အားျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ယာကုပ္တြင္ သား ၁၂ ေယာက္ ႏွင့္ သမီး တစ္ေယာက္
ထြန္းကားခဲ့သည္။ မယား ေလအာ အားျဖင့္ သား ေျခာက္ေယာက္ ႏွင့္ သမီး တစ္ေယာက္၊ ေလအာ ၏ အေစခံ
ကၽြန္မ Zilpah အားျဖင့္ သား ႏွစ္ေယာက္၊ ရာေခလ အားျဖင့္ သား ႏွစ္ေယာက္၊ ရာေခလ ၏ အေစခံကၽြန္မ Bilhah
အားျဖင့္ သား ႏွစ္ေယာက္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ဦးေလး လာဘန္ ထံ အလုပ္အေၾကြးျပဳၿပီးေနာက္ ယာကုပ္သည္ မိမိ၏ ေနရင္း အရပ္ကို
ျပန္ခ်င္လာသည္။ သို႔ေသာ္ လာဘန္က ယာကုပ္အား ျပန္ မလႊတ္ခ်င္ေတာ့ပါ၊ ယာကုပ္ ၏ စီမံခန္႔ခြဲ မႈေၾကာင့္
လာဘန္ ၏ တိရိစာၧန္ မ်ားအလြန္႔ အလြန္ တိုးမ်ားလာၿပီး ခ်မ္းသာ လာေသာေၾကာင့္ ယာကုပ္ အားသူ႔ ထံမွျပန္
ထြက္သြားရန္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာကုပ္အား ေမြးဖြါးလာသည့္ တိရိစာၧန္ မ်ားထဲမွ အစင္း၊ အေျပာက္
ရွိေသာ အေကာင္မ်ားကို ယာကုပ္ အားေပးရန္ ကတိဆိုၿပီး အစင္း၊ အေျပာက္ ရွိေသာ တိရိစာၧန္ အားလံုးကို
ယူထားလိုက္သည္။ အစင္း၊ အေျပာက္ မရွိေသာ အေကာင္မ်ားကို သာခ်န္ထားသည္။ အစင္းအေျပာက္ မရွိေသာ
အေကာင္မ်ားမွ ေမြးလာေသာ အေကာင္မ်ားသည္ လည္း အစင္းအေျပာက္ မရွိႏိုင္ဟူေသာ အႀကံႏွင့္ အကြက္ဆင္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကတံုးေပၚ ထိပ္ကြက္ လိုက္ျခင္းပင္။
သို႔ေသာ္ ယာကုပ္သည္ တိရိစာၧန္မ်ား မိတ္လိုက္ သည့္ေနရာ၊ ေရေသာက္သည့္ ေနရာ တိုင္းတြင္ အကြက္၊ အစင္း
မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ တိရိစာၧန္မ်ား ေန႔စဥ္ ျမင္ေတြ႕ရန္ ထားရာ၊ ေမြးလာေသာ တိရိစာၧန္ အားလံုး အစင္း အေျပာက္
အကြက္ ႏွင့္ ေမြးသည္။ ယာကုပ္ အလြန္ ခ်မ္းသာၿပီး၊ လာဘန္၏ သား ၏ မနာလို ၀န္တိုျခင္းကို ခံရသည္။
ဘုရားသခင္က ယာကုပ္ အား မိမိေနရင္း အရပ္သ႔ို ျပန္ရန္ ေျပာသည္။
ဟာရန္ အရပ္ေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေနထိုင္ၿပီး ဦးေလး လာဘန္ အိမ္တြင္ မရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိသားစု၊ အေစခံ
ကၽြန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၧန္ မ်ားစြာ ႏွင့္ အတူ အိမ္ျပန္လာသည္။ ယာကုပ္ ႏွင့္ မိသားစု သူမရွိသည့္ အခ်ိန္တင
ြ ္
ျပန္ေၾကာင္း သိသိျခင္း လိုက္သြားရာ တစ္ပတ္ၾကာ ေသာအခါ မီွလာသည္။ လာဘန္မိသားစုႏွင့္ ယာကုပ္ မိသားစု
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခြဲခြါၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ယာကုပ္ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အျဖစ္တစ္ခု ရွိေသးသည္။ သူ၏ အကိုရင္းျဖစ္သူ ဧေသာ တည္း။ ညီအစ္ကို
ႏွစ္ေယာက္ မခြဲခြါခင္ ညီျဖစ္သူ ယာကုပ္ အား အေသ သတ္ၿပီး ဂလဲ့စားေျခ မည္ဟု သစၥာျပဳခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။
ယခုေခတ္ အေခၚ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံ၊ ထိုစဥ္အခါက ဧဒံု အရပ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အကို ဧေသာ ၏ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္း
ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေရွ႕ေျပး အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ ရာ၊ ဧေသာသည္ လူ ၄၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ အတူ လိုက္လာသည့္ ကို
သတင္းကို ၾကားလိုက္ရသည္။
ယာကုပ္ သည္ ေနာက္ထပ္ ေရွ႕ေျပး အဖြဲ႕မ်ားကို လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္၍ ေစလႊတ္သည္။ ထိုေနာက္ သူ၏
မိသားစု၊ တိရိစာၧန္ အားလံုးတိက
႔ု ို Jabbok ျမစ္ ကို ျဖတ္ကူးေစၿပီး၊ သူ ကိုယ္တိုင္ကမူ ျမစ္ကို မကူးဘဲ
တဖက္ကမ္းတြင္ က်န္ေနခဲ့သည္။ ထိုညတြင္ အေမွာင္ထုအတြင္းမွ အမည္မသိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး သူက
႔ ို
တညလံုး နပန္းသတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ က်မ္းတတ္ဆရာ မ်ားက ထိုအမည္မသိ ပုဂၢဳိလ္သည္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္
လူေယာင္ဖန္ဆင္းထားသူျဖစ္ႏိုင္သည္၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ဟု
ဆိုၾကသည္။ ယာကု ကုိယ္တိုင္ကလည္း ထိုသူကို ဘုရားသခင္ ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ပံု ရပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူက
႔ ို ေကာင္းႀကီး မေပးမျခင္း ေပးမလႊတ္ႏိုင္ ဟု ထိုသက
ူ႔ ို ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယာကုပ္ သည္ ထိုေနရာ ကို ေပေညလ (Peniel) ဟုသမုတ္ လိုက္သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာ (Face of God) ဟု
အဓိပၸါယ္ ရသည္ (ကမာၻ ၃၂း၃၀)။ ထို အမည္မသိ ပုဂၢိဳလ္ က ယာကုပ္ အား အစၥေရးလ္ ဟူေသာ နာမည္သစ္
တစ္ခုေပးခဲ့သည္။ အစၥေရးလ္ ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ “ဘုရားသခင္ႏွင့္ နပမ္းသတ္ေသာသူ” ျဖစ္သည္။
ထိုေန႔မွစ၍ ယာကုပ္ ၏ စရိုက္ သည္ လံုး၀ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သူသည္ အရင္ကဲ့သ႔ို လိမ္လည္တတ္သူ၊
လွည့္ျဖားတတ္သူ၊ ေလာဘႀကီးသူ၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ရက္ေရာသူ၊ သနားၾကင္နာတတ္ေသာ
သူ အျဖစ္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ သူ၏ ေနာက္ပိုင္း ဘ၀ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ တစ္ေန႔ ေသာအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ယာကုပ္
ဤ သိ႔ေ
ု ျပာင္းလဲ လိမ့္မည္ဟု ဘုရားသခင္ ျမင္ခဲ့ သိခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူက
႔ ိုေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္၊ ကာကြယ္
ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
အကို ဧေသာ သည္ ယာကုပ္ ကို ခြင့္လြတ္ခဲ့ယံုမက သူေနထိုင္ရာ ဧဒံု (ယေန႔ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံ) အရပ္တြင္ အေျခခ်
ေနထိုင္ရန္ ပင္ဖိတ္မႏၲက ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ယာကုပ္သည္ ထိုအခ်ိန္ အထိ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေနေသးေသာ
ဖခင္ရွိရာ ေဟျဗဳန္ အထိပင္ မသြားေသးဘဲ၊ ခါနန္ ျပည္၏ အခ်က္အခ်ာ က်သည့္ အရပ္ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရွခင္
ၿမိဳ႕ (Shechem) တြင္ ကာလ အတန္ၾကာ အေျခခ် ေနထိုင္သည္။
ဗက္လင္ ၿမိဳ႕သို႔ သြားသည့္ လမ္းခရီးတြင္ သူအလြန္ခ်စ္ေသာ ဇနီး ရာေခလ ကေလးေမြးစဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
ေမြးလာသည့္ ကေလးကို ဘင္ဂ်မင္ ဟု အမည္ေပးသည္။ ဖခင္ႀကီး ဣဇက္ သည္ အသက္ ၁၈၀ အရြယ္တြင္
ကြယ္လြန္သည္။ ဖခင္ႀကီး၏ ခႏၺာရုပ္အေလာင္း ကုိ ဧေသာ ႏွင့္ ယာကုပ္ တိ႔ု ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္စလံုး
လိုက္ပါလ်က္ အဖိုးျဖစ္သူ အာျဗဟံ (Abraham) ႏွင့္ အဖြါးျဖစ္သူ ဆာရာ (Sarah) တိ႔ု အိပ္စက္ရာ
ေဟျဗဳန္အရပ္ေဒသရွိ ဂူသခၤ်ဴိင္းတြင္ ျမႇပ္ႏွံခဲ့သည္။
ရာစုႏွစ္ အနည္းငယ္ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ယာကုပ္ ၏အသက္ ၁၃၀ ခန္႔ ရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ သူေနထိုင္ေသာ ခါနန္
တျပည္လံုး မိုးေခါင္ ၿပီး ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ကပ္ေဘး ဆိုက္ေရာက္သည္။ အီဂ်စ္ျပည္ သို႔ေရာက္ရွိၿပီး
အီဂ်စ္ဘုရင္ႀကီးလက္ေအာက္တြင္ ၾသဇာတိကၠမ အရွိဆံုးသူ ျဖစ္သြားေသာ သား ေယာသပ္၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္
ယာကုပ္ ႏွင့္ တမိသားစုလံုး အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားၾကသည္။ ယာကုပ္သည္ သူ
အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဇနီး ရာေခလ ႏွင့္ ရသည့္ သားႏွစ္ေယာက္ အနက္ သားႀကီးျဖစ္သူ ေယာသပ္ ကို
အလြန္ခ်စ္ၿပီး အျခားသား မ်ားထက္ ပို၍ မ်က္နာသာ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျခားသား မ်ားက ေယာသပ္ အေပၚ
မနာလို ၀န္တိုျဖစ္ကာ ဖခင္ႀကီး၏ မ်က္ကြယ္တြင္ အီဂ်စ္ျပည္သ႔ို သြားေသာ ကုန္သည္ မ်ားထံ ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းစား
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီးေပးမႈေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ရွင္ဘုရင္
ၿပီးလွ်င္ ၾသဇာတိကၠမ အရွိဆံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သြားသည္။
ယာကုပ္ သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးတို႔၏ ထံုးစံ အတိုင္း အနိစၥ မေရာက္ခင္ သားမ်ားကို
ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း မျပဳလုပ္ခင္မွာပင္ သားေယာသပ္ထံတြင္ သူအနိစၥ ေရာက္လွ်င္ သူ၏ ခႏၺာရုပ္ အေလာင္းအား
အဖိုး၊ အဖြားတိ႔ု လဲေလ်ာင္းရာ ေဟျဗဳန္ အရပ္တြင္ သၤၿဂိဳလ္ ပါမည့္အေၾကာင္း သစၥာကတိျပဳခိုင္းသည္။ ယာကုပ္
ကြယ္လြန္ ေသာအခါ သားမ်ားသည္ ခႏၺာရုပ္ အေလာင္းကို မပ်က္မစီး ေအာင္ေဆးျဖင့္ စီရင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေဟျဗဳန္ အရပ္တြင္ထာ၀စဥ္ လွဲေလ်ာင္းရန္ေျမး၊ ျမစ္တက
ို႔ ေဆာင္သြားၾကသည္။ ေဟျဗဳန္ အရပ္ေဒသရွိ ထို
သခၤ်ဴိင္းတြင္ အာျဗဟံ (Abraham) ႏွင့္ ခ်စ္ဇနီး ဆာရာ (Sarah)၊ ယာကုပ္၏ ဖခင္ ဣဇက္ ႏွင့္ ခ်စ္ဇနီး ေရဗကၠာ၊
ယာကုပ္ ႏွင့္ ဇနီး ေလအာ တိက
႔ု ို ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ထိုေနရာတြင္ အစၥလမ္ဘာသာ ၀င္တိုက
႔ ဗလီ တစ္ခုတည္ ထားကာ
Tomb of the Patriarchs ဟုေခၚသည္။ Tomb of the Patriarchs တြင္ သၤၿဂိဳလ္ျခင္း မခံရေသာသူ မွာ ယာကုပ္၏
အခ်စ္ဆံုး ဇနီး ရာေခလ ျဖစ္သည္။ ရာေခလကို ေဂ်ရုရွလင္ ကိုသြားသည့္ လမ္း တစ္ခုေသာေနရာ တြင္
သၤၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။
ေသာင္းႏိုး
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