လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္၏ ရာဇ၀
ရာဇ၀င္
လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ Aမည္နာမAားျဖင့္ ေဖၚျပေသာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားAနက္မွ
တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ရာဇ၀င္သမိုင္းကို က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာတို႔တင
ြ ္ ေဖၚျပပါရွိ၍၊
သမၼာက်မ္းစာတြင္ ကိုယ္ေတာ္Aား ေလာတ ဟု ေခၚတြင္ေပသည္။

ပါးစပ္ရာဇ၀င္လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္သည္ ညစ္ညမ္းေသာ ေမထံုမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေတာ္လွန္ရေသာ ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္
သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ိဳးတို႔သည္ သဘာ၀ဓမၼကို ေက်ာ္လြန္၍ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ဖိုမဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို
ရြံမုန္းလွ်က္၊ ေယာက္်ားခ်င္း ေမထံုကာမမႈ၌ ေပ်ာ္ျမဴးၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တနည္းAားျဖင့္ ေမထံုမႈ၌ စည္း
ေဖါက္ဖ်က္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ထိုသို႔ ေမထံုမႈစည္းေဖါက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္က တားျမစ္ပိတ္ပင္သည္။ သစၥာတရားထံသို႔
ျပန္လာရန္ သူ၏ Aမ်ိဳးသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ လူမ်ိဳးမ်ားက ကိုယ္ေတာ္Aား သူတို႔၏ မိရိုး
ဖလာခြင့္ ျပဳထားမႈ ေပ်ာ္ပါးျမဴးထူးမႈမ်ားကို Aေႏွာက္Aယွက္ေပးသူ၊ မိရိုးဖလာကို ေစာ္ကားသူ၊ သူ႔ထက္ ပညာ
တတ္၊ Uစၥာႂကြယ္၊ Aာဏာရွိေသာ သူမ်ားကပင္ ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိသည္ကို သူက လူတင
ြ ္က်ယ္လုပ္၍ ပိတ္ပင္
တားဆီးသူ စသည္ျဖင့္ Aမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စြဲ ဒုကၡေပးၾကေပသည္။
သူထံသ႔ို ေရာက္လာေသာ နတ္ေဒ၀တာ (ေကာင္းကင္တမန္)မ်ားကိုပင္ သူ၏ လူမ်ိဳးမ်ားက ခ်မ္းသာမေပးဘဲ
ေမထံုျပဳက်င့္ရန္ ေတာင္းဆိုခံရေသာေၾကာင့္ သူသည္ AႀကီးAက်ယ္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ရသည္။ လူမ်ားစုႀကီး၏
Aႏၱရာယ္မွ Eည့္သည္မ်ားကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုေကာင္း
ကင္တမန္ (နတ္ေဒ၀တာ)မ်ားက သူ႔Aား သူေနသည့္ Aရပ္မွ ထြက္ခြာသြားရန္ Aသိေပးၿပီး၊ လူ႔က်င္၀
့ တ္
စည္းဖ်က္ေသာ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားAား ပ်က္စီးတိမ္ေကာေစခဲ့သည္- ဟု ျဖစ္သည္။

သမၼက်မ္းစာပါ လု(တ္) ေခၚ ေလာတ၏ Aေၾကာင္း
သမၼာက်မ္းစာတြင္ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္Aား ေလာတဟု ေခၚတြင္၍ သူ၏ Aေၾကာင္းကို ဓမၼေဟာင္း ကမၻာUီး
က်မ္းတြင္ ေဖၚျပေပသည္။
ေလာတသည္ သမၼာက်မ္းစာAရ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလံုးAား ေရျမဳပ္ၿပီးေသာ Aသက္ရွင္က်န္ေနခဲ့ေသာ ေနာE
၏ သားမ်ားAနက္ ေရွမ၏ မ်ိဳးဆက္မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ကမၻာUီးက်မ္း ၁၁း၁၀-၂၈ တြင္ ေဖၚျပထား
သည္။
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Aာၿဗံ (Aီဗရာဟီးမ္)သည္ ေလာတ၏ Uီးေလးျဖစ္၍ Aတူေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး- ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြခ
ဲ ြာ၍ ေနခဲ့သည္။
ေလာတမွာ ေသာဒံုၿမိဳ႔Aနီးတြင္ ေနခဲ့၍ Aာၿဗံသည္ ခါနန္ျပည္တင
ြ ္ ေနေနခဲ့သည္၊ ကမၻာUီး (၁၃း၁၃)။
ေလာတေနေသာ ေသာဒံုၿမိဳ႔သားတို႔သည္ မတရားေသာ Aမႈကို က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ထိုAခါ ေကာင္းကင္တမန္
နတ္ေဒ၀တာ (၂) ပါးေရာက္လာ၍ ေလာတက သူ႔Aိမ္တင
ြ ္ ေတာင္းပန္မႈျဖင့္ သူ႔Aိမ္တင
ြ ္ တည္းခိခ
ု သ
ဲ့ ည္။
ထိုAခါ ၿမိဳ႔သားတို႔ ေရာက္လာ၍ ေကာင္းကန္တမန္ (နတ္ေဒ၀တာ)တို႔Aား သူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ Aတင္း
ေတာင္းဆိုေသာAခါ၊ ေလတမွာ မခုခံႏိုင္ေလာက္ေAာင္ ျဖစ္ရသည္။ ေကာင္းကန္တမန္ (နတ္ေဒ၀တာ) တို႔က
ေလာတ၊ သူ၏ဇနီး၊ သူ၏သမီးႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ၿမိဳ႔ကို ေနာက္လွည့္ မၾကည့္ေစဘဲ ေျပးခိုင္းသည္။ ထို႔ေနာက္
ထိုေန႔မိုးလင္းခ်ိန္နီးတြင္ ထာ၀ရဘုရားက ေသာဒံုၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔တို႔Aေပၚသို႔ ကန္႔ႏွင့္ မီးမိုဃ္းကို ရြာေစ၍
ၿမိဳ႔ေဒသ ပတ္၀န္းက်င္ကို မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ သူ၏ ဇနီးမွာ ေနာက္သို႔ လွည့္ၾကည့္ေသာေၾကာင့္ ဆားတိုင္
ျဖစ္သြားသည္။
ေလာတသည္ ေဇာရၿမိဳ႔မွထြက္၍ သမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ Aတူ ေတာင္ေပၚမွာေနသည္။ သူ႔သမီးႏွစ္ေယာက္က
Aဘျဖစ္သူ ေလာတAား စပ်စ္ရည္တိုက္၍ ဖခင္မူးၿပီးAိပ္ေပ်ာ္ေနစU္တင
ြ ္ ဖခင္ႏွင့္Aတူ Aိပ္၍ ပဋိသေႏၶယူ
ၾကသည္။ ေလာတႏွင့္ သမီးAႀကီးတို႔ ေပါင္းဘက္၍ ရေသာ သားသည္ ေမာဘ ဟုျဖစ္၍၊ ယေန႔တိုင္ေAာင္
ေမာဘမ်ိဳးႏြယ္ဟူ၍ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ေလာတႏွင့္သမီးAငယ္ ေပါင္းဘက္၍ ရေသာသားကို ေဗနမၼိဟုေခၚ
၍ ယေန႔တိုင္ေAာင္ရွိေနေသာ Aမၼဳန္Aမ်ိဳးသားတို႔၏ Aဘ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္၊ (ကမၻာUီး ၁၉း၁-၃၈)။

ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္လာ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္၏ သမိုင္း
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္Aား Aမည္နာမAားျဖင့္ ၂၇ ႀကိမ္ေဖၚျပ၍၊ ထိုAမည္မ်ားႏွင့္ တြဲ
လွ်က္ သက္ဆိုင္ရာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားတြင္ သူ၊ သူ၏၊ သူ႔ကို ဟူေသာ နာမ္စားမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပထားေပသည္။
Aမည္နာမAားျဖင့္ ေဖၚျပေသာ သုတ္ေဒသနာေတာ္မ်ားမွာ- ၁၁း၇၀။ ၁၁း၇၄။ ၁၁း၈၁။ ၁၁း၈၉။ ၁၅း၅၉။
၁၅း၆၁။ ၂၂း၄၂။ ၂၆း၁၆၀။ ၂၆း၁၆၁။ ၂၆း၁၆၇။ ၂၇း၅၆။ ၂၉း၂၆။ ၃၈း၁၃။ ၅၀း၁၃။ ၅၄း၃၃။ ၅၄း၃၄။ ၆၆း၁၀။၆း၈၇။ ၇း၈၀။ ၁၁း၇၇။ ၂၁း၇၁။ ၂၁း၇၄။ ၂၆း၅၄။ ၂၉း၂၈။ ၂၉း၃၂။ ၁၉း၃၃။ ၃၇း၁၃၃။ တို႔ ျဖစ္သည္။
က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္သည္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပသည္။ (၆း၈၅။ ၁၁း၈၉။
၅၄း၃၃-၄၀) သူ၏ လူမ်ိဳးသည္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္လွ်က္ Aမ်ိဳးသားခ်င္း ေမထံုသံ၀ါသ ျပဳက်င့္ၾက
သည္ကို သူက တရားေဟာေျဖာင့္ဖ်၍ ထိုမဖြယ္မရာေသာ Aက်င့္မ်ားကို မျပဳက်င့္ရန္ သြန္သင္သည္၊ သို႔
ေသာ္ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားက သူ႔Aားလက္မခံ ေမာင္းထုတ္ပစ္သည္၊( ၇း၈၀-၈၄)။ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ Aီဗရာဟီးမ္
ကိုယ္ေတာ္တို႔သည္ နီးစပ္မႈ ရွိေၾကာင္း (၁၁း၆၉၊၇၀) ေဖၚျပေသာ္လည္း Aမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈ ရွိသည္ဟု ေျပာဆို
ထားျခင္း မရွိေခ်။ Aက်င့္ပ်က္ေနေသာ လု(တ္)၏ လူမ်ိဳးAား ဆံုးမပညာေပးရန္ Aျခားေသာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
(ရစူလ)္ မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို ဉာဏ္စU္ေဆာင္ (ရစူလ)္ မ်ားကို သူက ကၽြႏ္ုပ္၏ Eည့္သည္မ်ား ﻲﻔﻀﻴ

ဆြိဳင္းဖီ ဟု သံုးေပသည္ (၁၅း၆၈)။
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ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား Aေပါင္းတို႔သည္ ထိုEည့္သည္မ်ားAား မဖြယ္မရာ ဆက္ဆံရန္ေတာင္းဆိုၾကသည္။ လု(တ္)
ကိုယ္ေတာ္က သူ၏ လူမ်ိဳးAား Eည့္သည္မ်ားAား ခ်မ္းသာေပးရန္၊ သူ႔Eည့္သည္မ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းသည္
သူA
႔ ား မ်က္ႏွာပ်က္ရေAာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္ တူညီေၾကာင္း ေျပာဆို၍- သင္တို႔ Eည့္သည္မ်ားAစား
သမီး မ်ားAား ေပါင္းသင္းၾကရန္ Eည့္သည္မ်ားAား ကာကြယ္၍ ေတာင္းပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လု(တ္)
ကိုယ္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႔မွ ထြက္ေျပးရသည္။ ထိုဒုစရိုက္ေကာင္မ်ားAား ဖ်က္Aားေကာင္းေသာ မိုး၊ ေက်ာက္စရစ္
မိုးAားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။
ကုရ္Aံက်မ္းAဆိုႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာAဆို ကြဲျပားမႈမ်ား
(၁) သမၼာက်မ္းစာက လု(တ္) (ေလာတ) ထံသို႔ ေရာက္လာသူ ႏွစ္Uီးမွာ ေကာင္းကင္တမန္ ႏွစ္ပါးဟု ဆိုသည္။
ကုရ္Aံကမူ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား (ل
ُﺴ
 ﺭ ရိုဆိုလ)ို႔ ဟု ဆိုသည္။
ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားဟု ဆို၍ Aာရ္ဗီသဒၵါAရ Aနည္းဆံုး သံုးUီးထက္Aမ်ားျဖစ္သည္။ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္Aရ
ထိုေခတ္ထိုAခါက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး၊ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္သြယ္ေပါင္းကူးမႈ Aားနည္းေနေသး
၍ စုေပါင္းေနၿမိဳ႔ျပယU္ေက်းမႈ Aားမေကာင္းေသးေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ လူမ်ိဳးတိုင္းကိုယ္စီAတြက္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
မ်ား ပြင့္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားတြင္လည္း Aခန္းက႑Aလိုက္ သိနားလည္ခင
ြ ့္ရေသာ ဉာဏ္စU္
ေဆာင္မ်ား ရွိေန၍၊ လူတစ္မ်ိဳးတည္းတြင္ပင္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား ပြင့္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ Uပမာ- ကိုယ္
ေတာ္Aီဗရာဟီးမ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္လ(ု တ္)သည္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင္ ကိုယ္ေတာ္Aီဗရာဟီးမ္ ပရိ
နိဗၺာန္ မျပဳမွီပင္ Aျခား ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ သားေတာ္ Aီစၥမာလ္Aီလ္ႏွင့္ သားေတာ္ Aီစၥဟာ့က္တို႔
ေမြးဘြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိုယ္ေတာ္Aားလံုးသည္ ဉာဏ္စU္Aသိကို ဆြတ္ခူးခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သိခင
ြ ့္ရေသာ Aခန္းက႑မ်ား မတူညီမႈရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ Aခ်ိဳ႔က စစ္ျဖစ္
မည္ကို ႀကိဳတင္သိခင
ြ ့္ရသည္။ Aခ်ိဳ႔က သဘာ၀ Aႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္မည္ကို ႀကိဳတင္သိခင
ြ ့္ရခဲ့သည္စသည့္ က႑လိုက္သိခင
ြ ့္ရသည့္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာပင္ ေခတ္ၿပိဳင္ ပြင့္ေပၚခဲ့ဟု က်မ္းျမတ္ကုရ္
Aံ၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာဆိုထားေပသည္။
(၂) သမၼက်မ္းစာတြင္ ထိုဒုစရိုက္ေကာင္မ်ားAား ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းမွာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္
သည္။
ကုရ္Aံက်မ္းစာကမူ-၊ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ျပဌာန္းၿပီးသား ေလာကဓမၼ၏ Aက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုAခ်က္ကို ၁၁း၈၂ တြင္

ﺭﻨﹶﺎ ﺎﺀ َﺃﻤﺎ ﺠﹶﻓ ﹶﻠﻤ

ဟု သံုးထားၿပီး၊ ၁၁း၈၃ တြင္

ဖလာမ္မာ ဂ်ာA Aမ္ရိနာ ငါAရွင္၏ စီမံခ်က္ ေရာက္ရွိလာေသာ္

ﻙ
 ﺒ ﺭ ﺩ ﻨﻤ ﹰﺔ ﻋ ﻭ ﺴ
 ﻤ

မိုေဆာင္း၀၀
္ မာတန္ Aင္းဒ ရဗၺိက ၎သည္ သင့္ကံၾကမၼာရွင္

၏ ထံ၌ ပံုေဖၚၿပီးျဖစ္သည္ ဟု သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္Aေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္လွ်င္
မည္သည့္ Aက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေစမည္ ဆိုသည္မွာ ကံၾကမၼာတို႔၏ မူလဇစ္ျမစ္Aရွင္ ျဖစ္သည့္ Aလႅာဟ္Aရွင္က
ေလာကဓမၼကို ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္သည္၊ (၁၀း၃)။ လု(တ္)၏ လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ လူတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးAတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္
ျဖင့္ သီးျခား ျပဌာန္းထားျခင္း မဟုတ္ေခ်။ မည္သူမဆို မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္လွ်င္ မေကာင္းမႈ၏ Aက်ိဳးဆက္
Aား ခံစားရမည္။ ေကာင္းမႈAား ျပဳက်င့္လွ်င္ ေကာင္းမႈ၏ Aက်ိဳးဆက္Aား ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။
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(၃) သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ကုရA
္ ံ၏ Aဓိက ကြဲလခ
ြဲ ်က္မွာ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေလာတသည္ သူ၏ သမီးႏွစ္Uီး
တိုက္ေသာ Aရက္ကို ေသာက္၍၊ မူးလွ်က္ Aိပ္ေပ်ာ္သြားကာ သမီးAရင္းႏွင့္ ေမထံုကာမဆက္ဆံ၍ မ်ိဳးဆက္
ယူသည္ဟူေသာ Aခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
ကုရ္Aံက်မ္းစာကမူ လူသားAေပါင္း၏ စာရိတၱ၊ Aက်င့္စရိုက္မ်ားAား ျပဳျပင္ရန္- မိရိုးဖလာAေမွာင္က်မႈမ်ားမွ
ကယ္တင္ရန္ Aတြက္ Aလႅာဟ္Aရွင္က ဉာဏ္စU္ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးသည္ Aရက္ေသစာ မူးရူး
ေသာက္စားသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ သမီးAရင္းမ်ားျဖင့္ ေမထံုမႈျပဳသည္ဟု လည္းေကာင္း ထိုသို႔ မဖြယ္မရာ
မ်ား က်ဴးလြန္မိေလာက္သည္ထိ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ရသည္ဟုလည္းေကာင္း မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ ဆို
မထားေပ။ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္သည္သာ မဟုတ္ မည္သည့္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္၏ သမိုင္းတြင္မွ်လည္း မေကာင္းမႈ
က်ဴးလြန္ရန္ သတိလက္လြတ္ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာမထားေပ။ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္သည္ တရားမ၀င္ေသာ၊ မသန္႔
ရွင္းေသာ ေမထံုမႈမ်ားAား ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ရန္ ပြင့္ေပၚလာေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍၊ သူကိုယ္တိုင္က သမီး
Aရင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သည္ဆိုျခင္းမွာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္တစ္ပါး၏ ဂုဏ္သိကၡာAား ေစာ္ကားျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့
သည္။
က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္သည္- သူႏွင့္ သူ႔သမီးႏွစU
္ ီးတည္းသာ ရာဇ၀တ္သင့္ေသာ Aရပ္မွ ထြက္ခြာ
သြားျခင္း မဟုတ္ဟု AတိAက်ဆိုသည္၊ သူ၏ စကားကို နားေထာင္ေသာ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ ထြက္ခြာ သြား
ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ၁၅း၆၅။ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ား ဆိုသည္မွာ Aာရ္ဗီသဒၵါAရ Aမ်ားကိန္းျဖစ္၍- သမီးႏွစ္Uီးတည္း
သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားျခင္း မရွိသည့္ Aျပင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မတရားေသာ ေမထံုမႈAား က်ဴးလြန္သူ
မဟုတ္ သူကိုယ္တိုင္ ထိုAမႈကို ေတာ္လွန္သူ၊ ရြံမုန္းသူ၊ ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္သည္ဟုသာ ဆိုထားေပသည္။
ဤသည္ လု(တ္)ကိုယ္ေတာ္၏ ရာဇ၀င္ျဖစ္၍၊ သမိုင္းမွ စာရႈသူမ်ားAေနျဖင့္ Aားသန္ရာကို လက္ခံနာယူႏိုင္
ေပသည္။

ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ပါ- ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးခ်င္းစီ၏ Aေၾကာင္းAရာမ်ားAား ႀကိဳးစား၍ တင္ျပသြားပါမည္။
ေဌးလြင္Uီး (islammyanmar.com)
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