Tawaaf Is a Cosmic Law- မဟာစၾကာဝဠာရဲ႔ Uပေဒသ
ေက်ာ္ေက်ာ္Uီး၀ါ့ဒ္ပရက္စ္ေဒါ့ကြန္းမွ ကူးယူေဖၚျပသည္။
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ Post တခုကို မိတ္ေဆြ Navedz ရဲ႔ blog မွာ ဖတ္မိတယ္။ ဒါနဲ႔ ဒီလင့္က

post ေလးကိုပုံေတြ Aျဖစ္ေျပာင္းၾကည့္မိတယ္။ ဟာ့ဂ်္ ခရီးစU္မွာ ကာ့Aဘာလိ႔ု သိၾကတဲ့လူ သားတို႕ရဲ့
ကမၻာဦး ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားဟာ နာရီလက္တံရဲ႔ဆန္႔ က်င္ဘက္ လားရာ Aတိုင္း
လွည့္ပတ္ရပါတယ္။ ဒါကို သာဝါ့ဖ္ လုပ္တယ္လို႔ Aာရပ္ ဘာသာစကားနဲ႔ ေခၚပါတယ္။
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Aရွင္သည္ ည၊ေန႔၊ ေန၊လ တို႔ကို ျဖစ္တည္ေစ၍၊ တို႔ကို ကိုယ္စီ ၿဂိဳလ္ပတ္လမ္းေပၚ၌ စီးေမ်ာေနေစ၏။
(၂၁း၃၃)- (ေက်ာ္ေက်ာ္Uီးသေလာ့ဂ္တင
ြ ္ Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖၚျပထားေသာ ပါဒေတာ္Aား ျမန္မာ
စာဖတ္သူမ်ားAတြက္ ျမန္မာျပန္တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

က်မ္းျမတ္ကုရA
္ န္မွာ ေနလနဲ႕ၾကယ္AပါAဝင္ စၾကာဝဠာတြင္ ရွိရွိသမွ်တိသ
ု႔ ည္ မိမိတို႔ ရဲ႔ပတ္ လမ္း မွာ
လွည့္ပတ္ေနတယ္ လိဆ
ု႔ ိုပါတယ္။ ေAာက္ကပုံကိုၾကည့္ပါ-
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ကြၽန္ေတာ္တို႕ေနတဲ့ ကမၻာၿဂိဳယ္ဟာ ေနမိသားစုထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ေနမိသားစုဝင္ ၿဂိဳယ္ေတြ Aားလုံး
ဟာ မိမိရဲ့ပတ္လမ္းAသီးသီးနဲ႕ ေနကိုဗဟိုျပဳျပီးလွည့္ပတ္ေနပါတယ္။ ကမၻာမွာ Aရံျဂိဳယ္ ျဖစ္တဲ့ လ
ကကမၻာကိုတလကိုတပတ္ လွည့္ပတ္ပါတယ္။ ေနမိသားစုဝင္ ၿဂိဳယ္မ်ားAားလုံးမွာ လလို Aရန္ျဂိဳယ္
Aားလုံး ၆၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေနမိသားစုရွိတဲ့ ဂယ္လက္ဆီကို Milky Way Galaxy လို႕
ေခၚပါတယ္။ ဒီ ဂယ္လက္ဆီ မွာၾကယ္ေပါင္း သန္းေပါင္း၁၃၀ ဘီလွ်ံ ရွိျပီး ဒီၾကယ္ေတြ Aားလုံးဟာ
ဂယ္လက္ဆီ ရဲဗ
႔ ဟိုကိုမိမိတို႔ရဲ႔ ပတ္လမ္းAသီးသီးနဲ႕ ပတ္ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေနဟာ Milky

Way Galaxy မွာရွိတဲ့ ၾကယ္ေတြထဲက Aလတ္စား ၾကယ္တခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

Aားလုံးသိၾကတဲ့ Aတိုင္းကမၻာကို လ က တလ တခါ တပတ္ျပည့္ေAာင္ ပတ္ပါတယ္။ ေနစၾကာ
ဝဠာမွာ ရွိတဲ့ ျဂိဳယ္ေတြAားလုံးက ေနကိုသူ႔ ပတ္လမ္းAသီးသီးနဲ႔ ပတ္ေနပါတယ္။ ေနစၾကာဝဠာနဲ႔
တကြ Milky Way ဂယ္လက္ဆီမွာ ရွိတဲ့ၾကယ္မ်ား Aားလုံးဟာ ဂယ္လက္ဆီရဲ႔ ဗဟိုကိုပတ္ၿပီး
ပတ္လမ္း Aသီးသီးနဲ႔လွည့္ေနၾကပါတယ္။
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ဒီလို လွည့္ပတ္ေနတာဟာ ဖန္ဆင္းရွင္Allah ရဲ့ဝဟီAမိန္႔ကို နာခံတဲ့ သဘာဝ တခုပါ။ ဒီUပေဒသကို
လူေတြရဲ့မ်က္ေစ့နဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ Aက္တမ္လို႔ သိၾကတဲ့ Aႏုျမဴမံႈေလးေတြမွာလည္း လိုက္နာေနတာ
ေAာက္ကပုံ Aတိုင္း ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

Aက္တမ္သည္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေနလနကၡတ္တာရာတို႔ရဲ႔ Aေျခခံ ယူနစ္ပါ။
ေAာက္ကပုံက လူရဲ႔ Aေျခခံယူနစ္ျဖစ္တဲ့ ဆဲကလပ္စည္းရဲ့ပံုပါ။ လူ႔ရဆ
ဲ႔ ဲ ကလပ္စီး တခုမွာ Aလယ္
ဗဟိုမွာ ရွိတဲ့ႏ်ဴကလိယကို ပတ္လည္ ဝိုင္းထားတဲ့ Cytoplasm ကိုေAာက္ပါ Aတိုင္း ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

Aထက္က ေဖာ္ျပထားတဲ့ မဟာစၾကာဝဠာမွ Aစ Aက္တမ္ Aႏုျမဴမႈံ ေလးမ်ား Aဆုံး
(၁) သတ္မွတ္ေသာ ဗဟိုခ်က္ကို လွည့္ပတ္ျခင္း
(၂) လွည့္ပတ္မႉမ်ား Aားလုံးသည္ နာရီလက္တံ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္လားရာ Aတိုင္း ျဖစ္ျခင္းကို
Aံ့ဘြယ္ တူညီမႉAျဖစ္ေတြရ
႔ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Aတက္က Uပမာေတြကို ေသခ်ာစြာ ဆင္ျခင္ရင္ Allah ရဲ႔ ဖန္ဆင္းခံမ်ား ျဖစ္တဲ့ Aရြယ္Aစား
Aလြန္ႀကီးမားတဲ့ စၾကာဝဠာမ်ားမွ Aလြန္ေသးငယ္တဲ့ Aက္တမ္ Aႏုျမဴမႈံ ေလးမ်ားAထိ ဖန္
ဆင္းရွင္ရဲ႔ ဝဟီAမိန္႔ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ “သတ္မွတ္ေသာ ပတ္လမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္တဲ့ Aခ်ိန္Aထိ
သတ္မွတ္ထားေသာ Aရာကို ဗဟိုျပဴၿပီးလွည့္ပတ္ရသည္” ဆိုတဲ့ သစၥာတရားကို သိျမင္ရပါ တယ္။
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ငါသည္ Aီဗရာဟီးမ္Aား Aိမ္ေတာ္တည္ရာကို သတ္မွတ္ေပးေသာ Aခါ၊ ငါ ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ မေရာႁပြန္း
ေစရ၊ တရားထိုင္သူ၊ Uီးၫႊတ္သူ၊ Uီးခ်သူတို႔Aတြက္ ငါ၏ Aိမ္ေတာ္ကို သန္႔စင္ေစရမည္ဟု (မိန္႔၏)။- ဟာ့ဂ်္ျပဳ
ရန္ လူသားတို႔ Aား ေၾကျငာေလာ့။ သင့္ထံသို႔ ေျခလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ Aားလံုးကိုယ္စီ ခရီးပန္းျခင္းေပၚ၌ ျဖစ္ေစ၊ လာ
ေရာက္ၾကမည္၊ ေ၀းကြာ လြန္းေသာ ခရီးရွညက
္ ိုယ္စီမွ လာေရာက္ၾကမည္မွာ-။ သူတို႔၏ Aက်ိဳးAတြက္ သက္
ေသခံရန္၊ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ဂုဏ္ ေတာ္Aား သတိရဘာ၀နာပြားရန္ ျဖစ္၏။ ------------ (၂၂း၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈)
(မူရင္းေက်ာ္ေက်ာ္Uီး၏ ဘေလာ့ဂ္တင
ြ ္ Aဂၤလိပ္ ဤပါဒေတာ္မ်ားAား Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖၚျပထား၍ျမန္မာ စာဖတ္သူမ်ား Aလို႔ငွာ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။- ဤပါဒေတာ္မ်ားမွ- ခရီးပန္းျခင္း ဆိုသည္မွာ
ေ၀းကြာလြန္းေသာ ခရီးရွညက
္ ို ဆိုလိုသည္။)

ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားသည္ Allah ရဲ႔ ဝဟီAမိန္႔ေတာ္ကို နာခံၿပီးကမၻာဦး ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဟာ့ဂ်္
ျပဳရန္ လာတဲ့Aခါ သာဝတ္ဖ္ျပဳရပါတယ္။ ကာ့Aဘာ ေက်ာင္းေတာ္ကို သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ Islam ဘာသာ
ဝင္မ်ား နာရီလက္တံရဲ႔ ဆန္႔က်င္လားရာ Aတိုင္း ပတ္ၿပီး သဝတ္ဖ္ျပဳျခင္းဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႔ Aမိန္႔
ေတာ္ကို ဖန္ဆင္းရွင္ရA
ဲ႔ ျခား ဖန္ဆင္းခံမ်ားရဲ႔ သဘာဝAတိုင္း မဟာစၾကာဝဠာရဲ႔ Uပေဒသကို လိုက္
နာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စU္းစားဆင္ျခင္တတ္သူမ်ား Aတြက္ တဆူတည္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ မွလ၍
ြဲ Aျခား
ကိုးကြယ္ရာ မရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာ သိႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Adapted/ Original post
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