ဆြလာ့
လာ့ဟ္
ကရုဏာရွင္ အၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္အားျဖင့္
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ာဆြလာ့ဟ္ ကို ျမန္မာမူဆလင္မ်ား အပါအ၀င္ မဂိုအင္ပါယာလႊမ္းမိုးရာ ဖာရ္စီစကားေျပာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္တဲ့ အီရန္၊ ပါကစၥတန္၊
အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ တာ့ခ္ေမနစၥတန္ -- (စတန္ ႏိုင္ငံမ်ား)၊ ရုရွား ေဒသခံ မူဆလင္မ်ား၊ အိႏၵိယတိုက္ငယ္
ရွိ အိႏၵိယ ဘဂၤလာေဒါ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ၊ ဘူတန္၊ နီေပါလ္၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ နမာ့ဇ္လို႔ ဘာသာျပန္ ေျပာဆိုၾကၿပီး၊
အာရ္ဗီ စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ အာရ္ရဗ္စတိုင္ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား ဘရူႏိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား ထိုင္း၊
ကန္ေဘာဒီးယား၊ ဗီယက္နာမ္ ေဒသခံမူဆလင္မ်ား အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အာရ္ဗီတိုက္ရိုက္ အသံထြက္
ဆြလာ့ဟ္ လို႔သာ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆြလာ့ဟ္ သို႔မဟုတ္ နမာ့ဇ္ ဆိုတဲ့ ဘာသာ စကား ႏွစ္လံုးကို ေျပာဆို
တတ္ယံုနဲ႔ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ မူဆလင္မ်ားအၾကားမွာ ေျပာဆိုနားလည္ ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္- အဲ့ဒီ နားလည္မႈက မတင္မက် ဂြက်က်နားလည္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး မူဆလင္ျဖစ္ရင္ ဆြလာ့ဟ္ သို႔မဟုတ္ နမာ့ဇ္ကို
ပံုမွန္က်င့္ေဆာင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ နားလည္မႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ့္ တိက်တဲ့ အဓိပၸါယ္-- ဒါမွမဟုတ္ အနီးစပ္ဆံုး
ဆက္စပ္ခံစားႏိုင္တဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးနဲ႔ ရသခံစား နားလည္ထားတာမ်ိဳး မဟုတ္ေပဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အာရ္ရဗ္မဟုတ္တဲ့--သို႔မဟုတ္ ဖာရ္စီစကားေျပာ လူမ်ိဳးမဟုတ္တ့ဲ လူသားေတြက မိမိပတ္၀န္းက်င္ မိဘရိုးရာ
ဘာသာ စကားနဲ႔ အေျခခံၿပီး ဆြလာ့ဟ္ကို ဘာသာျပန္ယူၾကပါတယ္။ ေမးျမန္းလာရင္ ရွင္းျပေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို
ေျပာေတာ့ အဂၤလိပ္လို Prayer ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းလို႔ ဘာသာျပန္တ့ဲ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ရွိသလို၊
အဂၤလိပ္ စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားက ၀တ္ျပဳေက်ာင္းေတြမွာ ဆြလာ့ဟ္ အခ်ိန္ဇယားကို Five Time Prayer လို႔ ေရးသားခ်ိတ္
ဆြဲထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဖာရ္စီနဲ႔ ျမန္မာကို ေပါင္းၿပီး နမာ့ဇ္ဖတ္တယ္၊ အခ်ိဳ႔ကလည္း အိႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္သံုး
ဘာသာစကားမ်ားအစား အာရ္ဗီ အာရ္ဗီ စကားေျပာကို သံုးလိုကာ ဆြလာ့ဟ္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းလို႔ သံုးစြဲေျပာ ဆိုၾက
ပါတယ္။
ဘာသာမျပန္ေတာ့လည္း နားလည္ရခက္၊ ဘာသာျပန္ေတာ့လည္း နားလည္မႈလြဲ ဆိုတာ အဲ့ဒီက စတင္ပါေတာ့တယ္။
ဒီထက္ပိုဆိုးတာက အမ်ားသူငါ နားလည္ေစဘို႔ ဘုရားရွိခိုးျခင္းလို႔ ဘာသာျပန္လိုက္ေတာ့ ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးကုန္ပါေတာ့တယ္။
ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း လို႔ ဘာသာျပန္လိုက္ေတာ့၊ နားလည္ သေဘာေပါက္သူေတြက ရွိခုိးဦးခ်
ရာ တစ္ခုကို ေတာင္းပန္ခယ ဦးခ်- ပူေဇာ္သကၠာယ ျပဳသည့္ သေဘာလို႔ နားလည္ကုန္ေတာ့တယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ဆက္
ေတြးရင္ ဆြလာ့ဟ္ က်င့္စဥ္မွာ အလႅာဟ္ ဟု အကၠဘာရ္ အလႅာဟ္သည္သာ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူ၏ လို႔ ေႂကြး
ေၾကာ္ေလေတာ့-၊ အလႅာဟ္ ဆိုတာ ေတာင္းပန္ခယ ရွိခိုးဦးခ်ေနရတဲ့ ဘုရားႀကီးလို႔ ဆက္တိုက္ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ ျဖစ္ကုန္
ေရာ-- ဆိုပါေတာ့။
ဒီလို လြဲေခ်ာ္မႈေတြ ျဖစ္ေနရလို႔-၊ ေရွးအစဥ္အလာ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို အျပစ္ဆိုေနလို႔လည္း မၿပီး
ျပန္ဘူး။ သူတို႔လည္း သူတို႔ေစတနာနဲ႔သူတို႔ တတ္အားသ၍ အမ်ားသူငါ နားလည္ေစဘို႔ရာ ႀကိဳးစား ျပန္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္-

ငါတို႔ေတြလည္း ဒီလို ဘာသာျပန္မ်ားရဲ႔ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဆိုတာကို တစ္စံုတစ္ရာနားလည္မႈ ရခဲ့တာ ျဖစ္တယ္-၊
ဒါေပမယ့္- ငါတို႔ေခတ္မွာ ငါတို႔ ဘယ္လိုႀကိဳးစားမလဲ-၊ ဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
အရိုးသားဆံုး ၀န္ခံရရင္-- ကၽြန္ေတာ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အံကို ဘာသာျပန္တဲ့အခါမွာ ေ၀ါဟာရ ဖလွယ္မႈ အခက္ခဲဆံုး စဥ္းစား
ရတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြထဲမွာ ဆြလာ့ဟ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ က်မ္းေတာ္မွာ ေဖၚျပတဲ့
ဆြလာ့ဟ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရရဲ႔ ရင္းျမစ္၊ ဆင့္ပြား အားလံုးကို စုစည္းၿပီး စနစ္တက် အခ်ိန္ေပး ဆင္ျခင္ရပါတယ္။ က်မ္းေတာ္
မွာ ဆြလာ့ဟ္ရဲ႔ ရင္းျမစ္၊ ဆင့္ပြား စကားလံုးေပါင္း (၉၉) ႀကိမ္ ေဖၚျပထားၿပီး၊ အစၥလာမ္ သာသနာ မေပၚမွီကတည္းက
ဆြလာ့ဟ္ က်င့္စဥ္မွာ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္- အဓိက ဆိုလိုခ်က္
ကေတာ့-၊ လူတစ္ဦးဟာ မိမိရဲ႔က်င့္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအတြက္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ထိ ေလ့က်င့္ယူျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေန
ျခင္းကို ဆြလာ့ဟ္ လို႔ ေခၚဆိုေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္မတိုင္မွီ လူသားေတြဟာလည္း သူတို႔နည္း
သူတို႔ဟန္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအေလွ်ာက္ ေကာင္းမႈေဆာင္ က်င္၀
့ တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မိမိနဲ႔ တစ္သားတည္း
က်ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ျခင္းကို သူတို႔အတြက္ ဆြလာ့ဟ္ လို႔ ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။
တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ေလ့က်င့္တယ္ ဆိုတာဘာလဲ။- ဆိုေတာ့၊ ဥပမာ- ဘာသာတရားတစ္ခုက အရက္မေသာက္ရ
ဘို႔ တားျမစ္တယ္၊ အဲ့ဒီ ဘာသာမွာ ယံုၾကည္သူဟာ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ မေသာက္ျခင္းရဲ႔ အက်ိဳးအာနိသင္ကို သိသည္
ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ- သူ႔ဘာသာတရားက တားျမစ္ထားရာကို သူနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ၿပီး ဘယ္
ေတာ့မွ အရက္ မေသာက္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ယူတာမ်ိဳးကို ေခၚပါတယ္။ ဒီလို က်င့္ေဆာင္ျခင္းမွာ အျပန္အလွန္ တစ္သား
တည္းခံရျခင္း အက်ိဳးမ်ား ရွိလာပါတယ္။ ဒါကို ေမတၱာလို႔ ေခၚပါတယ္။ ေမတၱာ ဆိုတာက ခ်စ္ခင္ျခင္း လို႔ ေယဘုယ်
အဓိပၸါယ္ကို ေဖၚေဆာင္ေပမယ့္၊ သနား၊ ၾကင္နာ၊ ကရုဏာ မ်ားနဲ႔ အဓိပၸါယ္ ကြာျခားပါတယ္။ ေမတၱာမွာ အျပန္အလွန္
တစ္သေဘာတည္း ခံယူျခင္း၊ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ခံစားမိျခင္း ဆိုတဲ့ ေလးနက္တဲ့ အတြင္းသေဘာေတြ ေဆာင္ေနပါ
တယ္။
သနား၊ ၾကင္နာ၊ ကရုဏာ ဆိုတဲ့ သေဘာက်ေတာ့-- သနားသူ၊ ၾကင္နာသူ၊ ကရုဏာသက္သူက သနားခံရသူ၊ ၾကင္နာခံရ
သူ၊ ကရုဏာ သက္ခံရသူထက္ အေပၚစီး သေဘာ ဆန္ပါတယ္။-- သနားခံရသူက သူနားသူကို ျပန္လည္သနားျခင္း ခံစား
ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚတယ္ဆိုတာ မဆီေလွ်ာ္တဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ေမတၱာက်ေတာ့ အျပန္အလွန္ ေမတၱာသက္ျခင္း
ရွိပါတယ္။
က်မ္းေတာ္မွာ ဆြလာ့သ္ကို ေမတၱာသက္ျခင္း ဆိုတဲ့ တိုက္ရိုက္ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေဖၚျပထားခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ ဥပမာ-- ၃၃း၄၃
မွာ အလႅာဟ္နဲ႔ မလာအိကာဟ္တို႔က သင္တို႔အား အမိုက္ေမွာင္မွ အလင္းေရာင္သို႔ ထုတ္ယူရန္ အလို႔ငွာ ဆြလာ့ဟ္ ျပဳေန
၏ လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာက ဆြလာ့ဟ္ ကို ရွိခိုးဦးခ် ေနျခင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းေနျခင္း လို႔ ဘာသာျပန္ယူလို႔ လံုး၀
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အလားတူ ၃၃း၅၆ မွာ အလႅာဟ္နဲ႔ မလာအိကာဟ္တို႔က နဗီ (ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္) အေပၚ၌ ဆြလာ့ဟ္ျပဳေန
၏၊ ယံုၾကည္သူအေပါင္းလည္း ကိုယ့္ေတာ့အား ဆြလာ့ဟ္ ျပဳၾက- လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေနရာေတြမွာ ေဖၚျပတဲ့ ဆြလာ့ဟ္
ကို ရွိခိုးဦးခ်ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းလို႔ ျပန္ဆိုလိုက္ရင္ အစၥလာမ့္သန
ြ ္သင္ခ်က္နဲ႔ တက္တက္စင္ လြဲေခ်ာ္သြားပါလိမ့္
မယ္။ ဒီေနရာေတြမွာ အလႅာဟ္နဲ႔ မလာအိကာဟ္မ်ားက ေမတၱာသက္ေန၏၊၊ သင္တို႔သည္လည္း ေမတၱာထားၾကေလာ့-ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေပးပါတယ္။ ပိုမို တိက်တဲ့ အဓိပၸါယ္က အလႅာဟ္နဲ႔ မလာအိကာဟ္မ်ားက တစ္လံုးတစ္၀တည္းဟု ခံယူ
ေပးထား၏၊ သင္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ တစ္လံုးတစ္၀တည္း အျဖစ္ ခံယူထားၾက-- ဆိုတာပါပဲ။

ဒီလို ေနရာမ်ိဳးမွာ- ေမတၱာ လို႔ ဘာသာျပန္ၿပီး၊ အျခားေသာ ေနရာမ်ားမွာမွ ဘုရားရွိခိုးတယ္၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းတယ္လို႔
ဘာသာျပန္ဆိုျပန္ရင္လည္း ကုရ္အံက်မ္းေတာ္သည္ ေရွ႔ေနာက္ ကြဲလြဲခ်က္ မရွိဆိုတဲ့ ၄း၈၂ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိေနျပန္ပါတယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ ေရွး-- ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေ၀ါဟာရ ေရွာင္လႊဲၿပီး နမာ့ဇ္ဖတ္တယ္လို႔ ျပန္ဆိုခဲ့တာမွာ အဓိပၸါယ္အရ နားလည္မႈ
ခက္ခဲေသာ္လည္း လႊဲေခ်ာ္မႈကို အေတာ္အတန္ ေရွာင္လႊဲႏိုင္တဲ့ စကားလံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။
အဲ့ဒီ စကားလံုးထဲက ဖာရ္စီေ၀ါဟာရ ျဖစ္တဲ့ နမာ့ဇ္ ဆိုတာကို ဖာရ္စီ ေ၀ါဟာရရွင္းတမ္းမွာ မီးရိႈ႔ပူေဇာ္မႈျဖင့္ ဘုရားရွိခိုးျခင္း
လို႔ ေဖၚျပၿပီး- အဲ့ဒီက ထပ္ဆင့္၊ မီးရိႈ႔တယ္ ဆိုတာက ေခ်းေညာ္၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ား၊ အျပစ္အနာမ်ားအား မီးရိႈးပစ္ျခင္းလို႔
ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ နမာ့ဇ္ဖတ္ တယ္ ဆိုတာက မိမိတြင္ ရွိေနေသာ အျပစ္၊ အကုသိုလ္မ်ား
ကို မီးရိႈ႔ပစ္ရန္ ရြတ္ဖတ္သရဇၹ်ယ္ျခင္းလို႔ ဖြင့္ဆိုရင္ ရႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ား ျဖစ္ရင္ေတာ့-- က်မ္းေတာ္က ေျပာဆို
တဲ့ ဆြလာ့ဟ္နဲ႔ အဓိပၸါယ္ နီးစပ္သလို ခံစားႏိုင္ပါတယ္။
က်မ္းေတာ္မွာ-- ဆြလာ့ဟ္ကို မိမိတို႔၏ ရိုးရာ အစဥ္အလာ ၾကားဘူးနား၀မ်ားအား ပါယ္သတ္လွ်က္ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္မ်ား
တြင္ ကိန္း၀ပ္ေသာ ဉာဏ္စဥ္သိ ဓမၼအားျဖင့္ ဘ၀ ေဆာက္တည္ရန္ ထိုဉာဏ္စဥ္သိ ဓမၼမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္၍ မိမိ
ကိုယ္ကို မိမိ တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုအဆံုးအမ ဓမၼမ်ားနဲ႔ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျဖစ္ရန္ အားထုတ္ျခင္းလို႔ ေဖၚျပ
ပါတယ္။
မိရိုးဖလာ အယူမ်ားအား ပါယ္သတ္ျခင္းနဲ႔ အေလ့အက်င့္သစ္အားျဖင့္ လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္မႈ သေဘာ အဓိပၸါယ္
ေဆာင္တဲ့ ဆြလာ့ဟ္ကို ၁၁း၈၇ မွာ ေဖၚျပထားၿပီး။ မိရိုးဖလာအား ပါယ္သတ္ျခင္း၌ တစ္သားတည္းက်ရန္ က်င့္ေဆာင္လို
မႈမရွိသူမ်ား၏ ဆြလာ့ဟ္ကို ၉း၅၄ မွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး က်မ္းေတာ္က-- ဆြလာ့သ္ျပဳျခင္းကို ေလ့က်င့္မႈအပိုင္း၊ က်င့္ေဆာင္မႈအပိုင္း၊ ဒသနပိုင္း ေတြခြဲၿပီး သြန္သင္
ပါတယ္။ က်င့္ေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ ထိုင္၊ထ၊ ဦးၫြတ္၊ ဦးခ် ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြ ပါ၀င္တယ္ (၄း၁၀၂)။ ၿပီးေတာ့ က်မ္းေတာ္မွာ
နံနက္၊ ေန႔လည္၊ ညေန၊ ေန၀
ေန၀င္၊ ညဦး ဆိုတဲ့ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ေတြ ပါ၀င္တယ္။ အဲ့ဒီ ေလ့က်င့္တဲ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ-- မူဆလင္မ်ား
အေနနဲ႔ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာမ်ားကို ပါယ္သတ္ၿပီး- ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ကိန္းဆိုက္ဆြတ္ခူးျခင္း သိေနသာ ဉာဏ္စဥ္သိ
ဓမၼ ကုရ္အံက်မ္းေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေလ့က်င့္သူ- သင္တန္းသားမ်ား တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ရြတ္ဖတ္ သတိ
ေဖၚေပးေနျခင္းမ်ား ပါ၀င္တယ္။ ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔မွာ ငါးႀကိမ္ေလ့က်င့္ေနတဲ့ သူတစ္ဦးအတြက္ အဲ့ဒီ အေလ့အက်င့္ဟာ သူနဲ႔
တစ္သား တည္း ျဖစ္လာေစဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ လူတစ္ဦးဟာ -- ကၽြန္ျပဴတာ လက္ကြက္မ်ားကို တစ္ေန႔မွာ
၁၀ မီနစ္စီ ငါးႀကိမ္က် ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ သူ႔ရဲ႔ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားနဲ႔ ကြန္ျပဴတာ
လက္ကြက္မ်ား တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားၿပီး-၊ သူေရးလို ရိုက္လိုတဲ့ စာကို မၾကည့္ဘဲ ရိုက္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္လာမွာ
ေသခ်ာပါတယ္။
ေလ့က်င့္မႈ အပိုင္းက တစ္ဆင့္တက္ က်င့္ေဆာင္မႈ အပိုင္းမွာေတာ့-၊လူသားဟာ ဘ၀င္ျမင့္ေစဘို႔ နိမ့္ခ်ေစမႈေတြ ပါ၀င္ပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္က ေျပာတဲ့ ဆြလာ့ဟ္တိုင္းမွာ အျခားလူသားမ်ားကို ေပးကမ္းလႈဒါန္းဘို႔၊ အလႅာဟ္အရွင္အား
အၿမဲသတိရဘို႔ (ဇကိရ္) တြဲဆက္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆြလာ့ဟ္ ေလ့က်င့္ရာ ေနရာဌာနကိုလည္း က်မ္းေတာ္က
နိမ့္ခ်မႈမ်ားေလ့က်င့္ရာ ေနရာ မာ့ဆ္ဂ်ီးဒ္ လို႔ သံုးပါတယ္- (၉း၁၀၇၊ ၁၀၈။ ၆၂း၉)။ ဆြလာ့ဟ္ကို ဘုရားရွိခိုးျခင္းလို႔ ခံစား
ထားတဲ့ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႔ ၀တ္ျပဳရာေနရာကို (ဆြလာ့ဟ္ရဲ႔ ဆင့္ပြား) ဆြလာ၀
ာ၀ါးတြ
ါးတြန္ လို႔ သံုးပါတယ္၊

(၂၂း၄၀)။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား အေနနဲ႔ အသံုးအႏႈံး တူေသာ္ျငားလည္း ခံယူခ်က္ျခင္း မတူ
ေစဘဲ သြန္သင္ေပးတဲ့ က်မ္းေတာ္လာ ဒသနမ်ားကို က်မ္းေတာ္ပါ- ေ၀ါဟာရခ်င္း ခ်ိန္ကိုက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေဖၚတတ္ေစဘို႔
လိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ကေတာ့- ဆြလာ့ဟ္ ဆိုတာ၊ အရာတစ္ခုကို မိမိနဲ႔ တစ္သားတည္း၊ တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္ရန္ က်င့္
ေဆာင္ျခင္း၊ က်င့္ေဆာင္ရင္ အဓိဌာန္ျပဳေလ့က်င့္ျခင္းလို႔ပဲ ဆင္ျခင္နားလည္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႔ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ဘ၀င္
မက်ႏိုင္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေနနဲ႔- ကုရ္အံတစ္အုပ္လံုးမွာ ပါတဲ့ ဆြလာ့ဟ္ ကို ထပ္ဆင့္ ဖြင့္ဆိုလိုရင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔
ေစအ့ံငွာ-- က်မ္းေတာ္ပါ- ဆြလာ့ဟ္ ေ၀ါဟာရမ်ား စာရင္းကို တြဲဆက္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။
ေဌးလြင္ဦး
Islammyanmar.com
၂၀၁၁ ခု ေဖေဖၚ၀
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္

က်မ္းေတာ္ပါါ- ဆြလာ့ဟ္ ေ၀ါဟာရ
၀ါဟာရမ်ား
ဟာရမ်ား
ل ﺼ
َ ၇၅း၃၁။ ၈၇း၁၅။ ၉၆း၁၀
ل ﺼ
َ ُ ﺘ၉း၈၄
ْواﺼﻠ
َ  ُﻴ၄း၁၀၂။ ၄း၁၀၂
ون
َ ﺼﻠ
َ ُ ﻴ၃၃း၅၆
ﻲﺼﻠ
َ  ُﻴ၃း၃၉။ ၃၃း၄၃
ل ﺼ
َ ၉း၁၀၃။ ၁၀၈း၂၀
واﺼﻠ
َ ၃၃း၅၆
ﺼﻼَة
  اﻝ၂း၃၊၄၃၊၄၅၊၈၃၊၁၁၀၊၁၅၃၊၁၇၇၊၂၃၈၊၂၅၅။ ၄း၄၃၊၇၇၊၁၀၁၊၁၀၂၊၁၀၃၊၁၀၃၊၁၀၃၊၁၄၂၊၁၆၂။
၅း၆၊၁၂၊၅၅၊၅၉၊၉၁၊၁၀၆။ ၇း၁၇၀။ ၈း၃။ ၉း၅၊၁၁၊၁၈၊၅၄၊၇၁။ ၁၀း၈၇။ ၁၁း၁၁၄။ ၁၃း၂၁။ ၁၄း၃၁၊၃၇၊၄၀။
၁၉း၃၁၊၅၅၊၅၉။၂၀း၁၄၊၁၃၂။၂၁း၇၃။၂၂း၃၅။၂၄း၃၇၊၅၆၊၅၈၊၅၈။ ၂၇း၃။၂၉း၄၅၊၄၅။၃၀း၃၁။ ၃၁း၄၊၁၇။ ၃၃း၃၃။
၃၅း၁၈၊၂၉။၄၂း၃၇။ ၅၇း၁၃။ ၆၂း၉၊၁၀။ ၇၃း၂၀။ ၉၈း၅။
ﺼﻼَ ﺘَ َك
َ ၉း၁၀၃။ ၁၁း၈၇။ ၁၇း ၁၁၀
ﺼ َﻼ ﺘَ ُﻪ
َ ၂၄း၄၁
ﺼﻼَ ِﺘ ِﻬ ْم
َ ၆း၉၂။၇း၃၅။၂၃း၂။၇၀း၂၃၊၃၄။၁၀၇း၅

ﺼﻼَ ِﺘﻲ
َ ၆း၁၆၂
ات
ٌ ﺼﻠَ َو
َ ၂း၁၅၇၊၂၃၈။ ၉း၉၉။၂၂း၄၀
ﺼﻠَ َو ِاﺘ ِﻬ ْم
َ ၂၃း၉
ﻴن
َ ﺼﻠ
َ  ا ْﻝ ُﻤ၇၀း၂၂။ ၈၄း၄၃။ ၁၀၇း၄
ﻰﺼﻠ
َ  ُﻤ၂း၁၂၅

