သူခိုးမ်ားမ်ား- လက္ကို ျဖတ္ၾက
ယခုလက္ရွိ ေခတ္သစ္ကမၻာ၏ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ေထာင္မႈ၊ တရားစီရင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားမ်ားမွာ အစၥလာမ့္
အင္ပါယာမ်ား က်င့္သံုးတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ နည္းနာ နိသယ်မ်ားမွ ကူးယူတုပ သံုးသပ္ဖြင့္ဆိုလွ်က္ ေရးဆြဲ ယူထားမႈမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာသမိုင္းအား ေက်ညက္သူတိုင္း နားလည္ထားရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ အင္ပါယာမ်ားအား
ယံုၾကည္မႈ ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႔ေႏွာင္တည္ေဆာက္ေသာ အင္ယာပါဟု ကမၻာ့သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ကင္ပြန္းတပ္ထားျခင္းပင္
ျဖစ္ေတာ့သည္။
အေနာက္တိုင္းမွ

ေပၚတူဂီ၊

လူလားေျမာက္လာစဥ္က
အင္ယာတို႔ရွိ

အဂၤလိပ္၊

သူတို႔၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

စပိန္၊

ေရွ႔မွ

ျပင္သစ္

စေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္

လူလားေျမာက္ၿပီးသား

တရားစီရင္ေရး

ဥပေဒမ်ားအား

၄င္းတို႔၏

အင္ပါယာမ်ားျဖစ္သည့္

တုပယူခဲ့ျခင္း၊

အစၥလာမ္မစ္

အင္ပါယာမ်ား

ေအာ္တိုမင္ႏွင့္
ေကာ္ဒိုဗာ

မြန္ဂိုး

တကၠသိုလ္၊

ဘကၠဒတ္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပညာရည္ႏို႔မ်ားအား ေသာက္စို႔ ခဲ့ရျခင္းတို႔မွ မကင္းခဲ့ေခ်။
စံထားေလာက္ေသာ အစၥလာမ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထြန္းကားသည့္ေခတ္မ်ားတြင္ ဥပေဒေရးဆြဲမႈမ်ားကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ
သြန္သင္မႈအား အေျခခံေကာက္ယူ ဖြင့္ဆို၍ ေရးဆြဲခဲ့သည္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ အာရဗ္ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား အေရးတယူ
ေနရာေပးခဲ့ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရေပ။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ-

လူ႔အခြင့္အေရး၊

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊

အစၥလာမ္မဟုတ္သူမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ား၊

တရားစီရင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ၌ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္တို႔အား သူတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္း၌ သူတို႔၏ ဥပေဒျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္
ေပးျခင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ားအားလည္း အလားတူအခြင့္အေရးေပးျခင္းမ်ား- ရွိေနၿပီး၊ အစၥလာမ့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္မူ
က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ ဥပေဒ အတိုင္းသာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိုသာ သြန္သင္ထားေပသည္။
အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားအေပၚတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးေပးထားျခင္း၌ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ အဓိပၸါယ္အား
ဖြင့္ဆိုနားလည္မႈမ်ားတြင္
ထို႔ေၾကာင့္

မၾကာခဏ

လြဲမွားျခင္းမ်ားကို

ကမၻာ့လူသားအမ်ားစုႀကီးက

ေတြ႔ေနရမႈမ်ားကိုလည္း

အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႔သည္

၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ႔ေနရေပသည္။

ဂ်ဴးတို႔၏

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာေနာက္သို႔

လိုက္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားသည္မ်ား ရွိေနေတာ့သည္။
အမွန္တကယ္တြင္မူ

က်မ္းျမတ္ကုရ္အံသည္

ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ထံ၌

ကိန္း၀ပ္သိျမင္သည့္

ဥာဏ္စဥ္ေတာ္အား

မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္၍ ဓမၼေဟာင္း ဓမၼသစ္တို႔ႏွင့္ လားလားမွ မသက္ဆိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုအေၾကာင္းအရာတြင္မူ
ခိုးမႈႏွင့္

စပ္လွ်ဥ္း၍မည္သုိ႔

အေရးယူရမည္ဟူသည့္

က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ

ေ၀ါဟာရ

စကားလံုးမ်ားအား

ရွင္းလင္းေဖၚျပမည္ျဖစ္၍ က်မ္းစာသေဘာတရားတို႔အား အက်ယ္မခ်ဲ႔လိုေတာ့ပါ။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အံအား-

ရိုးရာအစဥ္အလာအစြဲျဖင့္

အာေဘာ္ေနာက္သို႔လိုက္၍လူသားအမ်ားစုႀကီးက

သူခိုး၊

အလွ်င္စလို

သူခိုးမတို႔အား

နားလည္ထားလွ်က္

ခႏၶာကိုယ္မွ

အစၥလာမ့္

ဥပေဒသည္

ဖြင့္ဆိုတတ္ေလ့ရွိေသာ
လက္မ်ားကို
အလြန္တရာ

ဗလီဆရာမ်ား၏

ျဖတ္ေတာက္

ပစ္ရမည္ဟု

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည္ဟု

သတ္မွတ္ေလ့ရွိေနေတာ့သည္။
အမွန္တကယ္တြင္
အိမ္ကိုေဖါက္ထြင္းစဥ္

ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာ၏
သူတပါးေတြ႔၍

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း-

ေသေအာင္သတ္ေသာ္လည္း

ထြက္ေျမာက္ရာ

၂၂း၂

ေသစားမေသေစရ။

တြင္

သို႔ေသာ္

သူခိုးသည္
ေနထြက္လွ်င္

ေသစားေသေစရမည္-- ဟု ဥပေဒ သတ္မွတ္ထားေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနမထြက္မွီ (ညဘက္ည) အျခားေသာ
သက္ေသမ်ား မေတြ႔လွ်င္ သူခိုးအား အေသသတ္ပစ္ခြင့္ ရွိေနေၾကာင္း- ကို အတိအက်ေဖၚျပထားေပေတာ့သည္။
ေနထြက္၍

ေန႔ဘက္၌မႈ

အျခားသူငါမ်ားေတြ႔ေနလွ်င္

လူတစ္ဦးအား

အေသသတ္ျခင္းမွာ

အျမင္မေတာ္ျဖစ္ေန၍

ထိုသူခိုးအား ခိုးေသာ ပစၥည္း ၏ ႏွစ္ဆ ျပန္ေလွ်ာ္ေစရမည္- ျပန္ေလွ်ာ္စရာ မရွိလွ်င္ ထုိသူခိုးသည္ မိမိကိုယ္မိမိေရာင္း၍
ကၽြန္ခံေစရမည္ဟု ဥပေဒ သတ္မွတ္ထားေပသည္။
ထိုသို႔ေသာ

ဥေပေဒသည္

မခံစားတတ္သူတို႔အတြက္
အေသသတ္ခံလိုက္ရျခင္း၊

သူခိုးအား
လြန္စြာပင္

လက္ျဖတ္ပစ္ျခင္းထက္
၀မ္းနည္းစရာ

သို႔မဟုတ္

ပိုမို၍

ေကာင္းေတာ့သည္။

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး

ရက္စက္လွသည္ဟု
မိမိ၏

အျပစ္က်ဴးလြန္မႈ

မျမင္တတ္၊
အတြက္

အရွင္လတ္လတ္ေက်းကၽြန္အျဖစ္

ဘ၀အားေပးအပ္လိုက္ရျခင္းသည္

လက္တစ္ဆစ္အားေပးလိုက္ရျခင္းထက္

ပိုမို၍

တရားမွ်တ

ပါ၏ေလာ-

ဟု

ျပန္လည္သံုးသပ္စရာ မေကာင္းလွေပသေလာ။
အျခားတစ္ဘက္တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ရမည့္ အခ်က္မွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံပါ- ေ၀ါဟာရ
အသံုးအႏႈန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ က်မ္းေတာ္၌ သူခိုး၊ သူခိုးမမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍-

ِ ٌ ﻤ َن اﻝﻠّ ِﻪ واﻝﻠّ ُﻪ ﻋ ِز ًﺎرﻗَ ُﺔ ﻓَﺎ ْﻗطَﻌواْ أ َْﻴ ِدﻴﻬﻤﺎ ﺠ َزاء ِﺒﻤﺎ َﻜﺴﺒﺎ َﻨ َﻜﺎﻻ
ِﺴ
ِﺴ
۞ﻴم
 ق َواﻝ
 َواﻝ
ُ ﺎر
َ
ََ َ
َ ََُ
َ
ُ
ٌ ﻴز َﺤﻜ

သူခိုး၊ သူခိုးမတို႔အား သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္အတြက္ သူတို႔၏ လက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၾကေလာ့။
အလႅာဟ္အရွင္၏ထံမွ နမူနာေပးျခင္း ျဖစ္၏။ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဓမၼသတ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
(၅း၃၈)
ဤဥပေဒတြင္ ေျပာဆိုထားေသာ

ﻓَﺎ ْﻗطَ ُﻌواْ أ َْﻴ ِد َﻴ ُﻬ َﻤﺎ

သူတို႔၏လက္္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၾကေလာ့- ဟူေသာ စကားလံုးမွာ

သူတို႔ ကိုယ္အဂၤါမွ လက္မ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း လံုး၀ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထို ဥပေဒအား ဆက္လက္ေဖၚျပထားသည့္ ၅း၃၉
ပါ-

ထိုသို႔

အမိုက္စီးမိၿပီးေနာက္

ခ၀ါခ်

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္-

သူတို႔အား၊

ဧကန္ပင္

အလႅာဟ္အရွင္သည္

သင္ပုန္းေခ်ေပးေတာ္မူ၏၊ ဧကန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ လြတ္ၿငိမ္းေစေသာ အရွင္ အၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဆိုသည့္ စကားက ေထာက္ျပထားေပသည္။ အမွန္တကယ္ လက္ေခ်ာင္း၊ လက္ဆစ္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ၿပီးသူအား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ

မည္သို႔မွ်

ျပန္လည္

လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး၍

မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

(ျဖတ္ၿပီးသားလက္မ်ား

ျပန္လည္၍

အေကာင္းပကတိျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။)
အျခားတဘက္တြင္

အကယ္၍

အမွန္တကယ္ပင္

လက္မ်ားကို

ျဖတ္ပစ္ရမည္ဟု

သတ္မွတ္ေသာ္က

ယေန႔

မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ ဘုရင္မ်ား၊ သမၼတမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အမ်ားစုႀကီး၏ လက္မ်ားကို
အလွ်င္အဦး ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူတို႔သည္
အာဏာသံုးပိုင္ခြင့္အား

အမ်ားသူငါ

ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။

မသိေအာင္
ထိုသို႔

ခိုးသံုး

ႀကီးမားေသာ

ŀ

ျခင္း

ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္မ်ားအား ေမာင္ပိုင္စီးထားျခင္း၊

(အလြဲသံုးစား

ျပဳျခင္း)မ်ားအား

သူခိုးအႀကီးစားႀကီးမ်ား၏

လက္မ်ားကို

အႀကီးအက်ယ္
မျဖတ္ဘဲလွ်က္

ဆင္းရဲမြဲေတ၍ စားစရာ မရွိေသာ သူက ထမီစုပ္ခိုးမိသည္ကိုသာ အျပစ္ယူ လက္ျဖတ္ပစ္မည္ ဆိုက- ထိုဆင္းရဲသား၏
သားသမီး၊ သားမယားတို႔အား မည္သူက လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္အံ့နည္းဟူသည္ကိုလည္း စဥ္းစား စရာ
လိုေပေတာ့သည္။
က်မ္းေတာ္သည္

ထိုသို႔

မညီမွ်ေသာ-

တဘက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေသာ၊

မည္သည့္အခါတြင္မွ ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ျဖစ္၍

ط ُﻌواْ أ َْﻴ ِد َﻴ ُﻬ َﻤﺎ
َ ﻓَﺎ ْﻗ

လူသားမဆန္ေသာ

ဥပေဒမ်ားအား

သူတို႔၏ လက္မ်ား ကို ျဖတ္ေတာက္ၾကေလာ့

ဟူသည့္ စကားလံုး ႏွစ္လံုးအား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုစကားလံုး ႏွစ္လံုးမွ ျဖတ္ေတာက္ၾကေလာ့၊
ျဖတ္ေတာက္သည္

ဟု

အနက္ကိုေပးသည့္

ကတြအ

ْﻗطَﻊ

ဆိုေသာ

စကားလံုးမွာ

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္း၊

အမွန္တကယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအၾကား ေခၚထူးေမးေျပာ မျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျခင္းစသည့္ စကားလံုးမ်ား အျဖစ္သံုးေပသည္။ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္း ဟုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို က်မ္းေတာ္၏ ၂း၂၇ႏွင့္
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး၊ စီးပြားေရး ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ ျခင္းအဓိပၸါယ္ကို ၅း၃၃ တြင္
ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ဆိုသည္တြင္ ရုပ္ျဒဗ္ကုိယ္ခႏၶာကိုယ္
အစိတ္အပိုင္းအား ျဖတ္ေတာက္သည္ဟု နားလည္ယူ၍ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ သားသမီးမ်ားအား အေမြျဖတ္စိတ္နာစရာ
ျဖစ္သည္တြင္ ေျခမ မေကာင္းေျခမ၊ လက္မ မေကာင္းလက္မ ကိုျဖတ္ပစ္မည္ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္၍ အမွန္ တကယ္
ေျခမလက္မတို႔အား ျဖတ္ပစ္သူဟူ၍ မရွိေခ်။

ِ
ထို႔ျပင္ အျခားစကားလံုး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ယဒါي
َ  ْﻴدလက္ဟူသည္မွာလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား၊ ေျခစလက္စ၊

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈလက္ရာမ်ား အျဖစ္ က်မ္းေတာ္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေဖၚျပ သံုးစြဲေပသည္။ ထိုအခ်က္ကို သူတို႔၏

လက္ရာမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ၀ဋ္ေႁကြးႀကီးခံရလတၱံ႔ဟူေသာ ၀ါက်ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ဤ၀ါက်မ်ားတြင္

ဆိုလိုေသာ

သူတုိ႔လက္မ်ားေၾကာင့္

ဆိုသည္မွာ

သူတို႔၏

လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္-

ထိုလုပ္ရပ္ျဖစ္တည္လာရန္

ေစ့ေစာ္ေပးေသာ သူတုိ႔၏ စိတ္၊ စာရိတၱ၊ အက်င့္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု လူတိုင္းနားလည္ႏိုင္ေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ က်မ္းေတာ္တြင္ ေဖၚျပေသာ သူတို႔၏ လက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၾကေလာ့ ဆိုသည္မွာ သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို တားဆီးျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေပသည္။ လူသား၏ စိတ္စရိုက္လႈံ႔ေဆာ္ ခိုးယူတတ္ျခင္းမ်ားကို
အဆင့္ဆင့္ ေစာင့္ၾကပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ထားၾကဟုသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေငြကိုင္စာေရး တစ္ဦး
ေငြစေလးမ်ား မခိုးႏိုင္ေစရန္ သူ႔အား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္၊ စာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရမည္၊ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာမ်ား
ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မွ တားဆီး၍ မရလွ်င္ ထိုခိုးတတ္သူအား ေငြႏွင့္ ေၾကးႏွင့္
သူခိုးယူလိုေသာ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ မပတ္သက္ မထိစပ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ထုတ္ပစ္ရမည္။ စာရိတၱေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားသို႔
ပို႔ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
အျခားတဘက္တြင္ ျပည္သူအမ်ားစု ခိုးတတ္ေသာ အက်င့္မ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ထုိျပည္သူအား ဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ
အာဏာပိုင္မ်ားတြင္လည္း တာ၀န္မကင္းေၾကာင္း ခံယူရဲရမည္။ ျပည္သူတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေခတ္ႏွင့္အညီ
လိုက္ေလွ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ပိုမို၍ ဆင္ျခင္ရမည္မွာ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအား သူခိုးမျဖစ္ေစရန္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိသည္
ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားသည္- မိမိ၏ ဖိနပ္အား မဆင္မျခင္ ခၽြတ္ထားခဲ့သည္- ဘုရား ေက်ာင္းမွ ျပန္လာေသာအခါတြင္
မိမိဖိနပ္ မရွိေတာ့ျခင္းသည္-- မိမိ၏ မဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ဦးမွာ သူခိုးျဖစ္သြားရသည္ဟူေသာ အသိမ်ိဳးအား
ထားမိေစရန္သာျဖစ္သည္။
သူခိုးဟု သတ္မွတ္တိုင္း လက္ျဖတ္ရမည္ ဆိုက-- ထိုသတ္မွတ္သူကိုယ္တိုင္ မိမိ၏ လက္ကို မိမိ အလွ်င္ျဖတ္ပစ္ရမည္သာ
ျဖစ္ေပသည္။ လူတိုင္းနီးပါးသည္ မိဘထံမွ၊ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္း ထံမွ၊ ရပ္ထဲရြာထဲမွ အေပ်ာ္ျဖစ္ေစ၊ ၾကည္စား၍
ျဖစ္ေစ၊ တန္ဘိုးမရွိဟု ယူဆလွ်က္ ျဖစ္ေစ၊ မက္ေမာ၍ ျဖစ္ေစ၊ လိုအပ္လြန္း၍ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းအတိုအထြာေလးမ်ားကို
ယူခဲ့မိသူမ်ားသာ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေက်ာင္းစာေမးပြဲတင
ြ ္ စာေမးပြဲေအာင္လိုေဇာျဖင့္ စာခိုးခ်ခဲ့မႈမ်ား
ရွိေနတတ္ေပသည္။
ကုရ္အံက်မ္းေတာ္တြင္ ေဖၚျပေသာ သူခိုး၊ သူခိုးမ ဟူသည္တြင္ မည္သူ႔ထံမွ မည္မွ်ေလာက္- မည္သည့္အေျခအေနတြင္
ဟု ေဖၚျပမထားသည့္အတြက္ သူတစ္ပါး (သက္ဆိုင္သူ) မသိေအာင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယူမိျခင္းအားလံုးမွာ
အႀကံဳး၀င္ေနေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍-- က်မ္းေတာ္ပါ သြန္သင္ခ်က္အား စနစ္တက် မေလ့လာဘဲလွ်က္ လက္ျဖတ္လိုေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသည္
ခိုးျခင္းမွ ကင္းပါ၏ေလာ ဟူသည္ကို အလွ်င္အဦး ေစာေၾကာ သင့္ လွေပသည္။
ကမၻာ့

ဥပေဒ

ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္

အတုယူ

စံထားေလာက္ေသာ

က်မ္းျမတ္ကုရ္အံ၏

ဥပေဒမ်ားမွာ

ရိုးရာဗလီဆရာမ်ာ၏ ေအာက္၌ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနရမႈမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သင့္ရန္
လိုအပ္ေပေတာ့သည္။
ေဌးလြင္ဦး islammyanmar.com

