လူသမိ
႔သမိုင္း- လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းႏွင့္ ကမၻာ
၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီ (၃၀) ရက္
ကရုဏာရွင္ Aၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္Aားျဖင့္

ဓမၼမိတ္ေဆြ Aေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ားကၽြန္ေတာ္ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက လူသား Aားလံုးကို Aသိ
Aမွတ္ျပဳဘို႔ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းေတြကို Uီးေဆာင္တည္ေထာင္သြားတဲ့ လူသား ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္
ေတြကို တန္ဘိုးထားဘို႔နဲ႔ လူတစ္Uီး တစ္ေယာက္တည္းကိုသာ ကယ္တင္ရွင္ Aျဖစ္လက္ခံဘို႔ သြန္သင္ထားတာ
မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံရဲ႔ သြန္သင္ၫႊန္ျပခ်က္ကို လိုက္နာပါတယ္လို႔ မိမိကိုယ္မိမိ ခံယူထားတဲ့
Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြဟာ- လူသားAားလံုးကို AသိAမွတ္ျပဳႏိုင္ဘို႔Aတြက္ မိမိတို႔ရဲ႔ Aသိေတြ၊ ခံစား
ခ်က္ေတြကို Aမွန္တကယ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aက
ံ သြန္သင္တဲ့ နည္းUပေဒ Aတိုင္း က်င့္ႀကံဘို႔ လိုAပ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ-- လူေတြAားလံုးကို AသိAမွတ္ျပဳႏိုင္ဘို႔ ေမ့ေလွ်ာ့ေနတဲ့ Aရာ တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ Aဲ့ဒါက
တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Aာဒံ (ကိုယ္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ) ကိုသာ ကမၻာ့ ပထမဆံုး လူသားရယ္လို႔ လက္ခံ
လိုက္ရင္- Aာဒံ (ကိုယ္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ) မေပၚမွီက ဒီကမၻာမွာ Aမွန္တကယ္ လူေတြ မရွိဘူးလားလို႔
စူးစမ္းေလ့လာဘို႔ လို Aပ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ Aာဒံ (ကိုယ္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ) မေပၚမွီက ဒီကမၻာမွာ လူေတြ
မရွိေသးဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေနနဲ႔ Aာဒံ (ကိုယ္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ) က မွ စတဲ့ လူသားေတြကိုပဲ
လူသားရယ္လို႔ AသိAမွတ္ျပဳေပးတာ Aျပစ္ မရွိပါဘူး။ တစ္ကယ္လို႔ Aာဒံ (ကိုယ္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ) မတိုင္မွီ
ကပဲ ဒီကမၻာမွာ လူသားေတြ ရွိေနခဲ့မယ္ ဆိုရင္- ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေနနဲ႔ Aာဒံ (ကိုယ္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ)က မွၿပီး
AသိAမွတ္ျပဳေပးတာဟာ- ကြက္လပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနမယ္။ ေရွးက ေပၚခဲ့တဲ့ လူေတြကို လူေတြရယ္လို႔ Aသိ
Aမွတ္ ျပဳမေပးဘူး ဆိုတဲ့ Aျပစ္တစ္ခုကို က်ဴးလြန္သလို ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
AခုAခါမွာ ကမၻာ့ မႏုႆေဗဒပညာရွင္ေတြ၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္ေတြက ဒီကမၻာမွာ လူသားရယ္
လို႔ ရွိေနတာ ႏွစ္ေပါင္း သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ကာလကပဲ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သက္ေသ Aေထာက္Aထားေတြလည္း ျပၾက
ပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က မ်က္လံုးပိတ္ ဇြတ္ျငင္းမလား၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ AစU္Aလာ နား
လည္ ထားတာကိုမ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မလား ဆိုတာ ႀကီးမားတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔သမိုင္း- လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္း
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ားဟာ သက္Uီးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ား၊ Aာဏာရွင္Aစိုးရမ်ားႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္
Aဆက္ဆက္ေAာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ေနထိုင္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ မိမိတို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္ေနတဲ့
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက-ို သမၼာက်မ္းစာမႈျပဳ နားလည္လက္ခံထားၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာ
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လူ႔သမိုင္းရယ္လို႔ မွတ္တမ္းစတင္ခဲ့တာ Aာဒံ နဲ႔ E၀ က ျဖစ္ၿပီး Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ားက လည္း Aဲ့ဒီ
Aတိုင္းပဲ လက္ခံထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
သမၼာက်မ္းစာပါ ေကာက္ႏွတ္ခ်က္Aရ ျပန္တြက္မယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ ပထမUီးဆံုး လူသားရယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့
Aာဒံ ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွ်သာ ရွိေနေသးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aမွန္တကယ္ လူသားေတြ တည္ရွိေနတာ
Aဲ့ဒီ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္Aေမရိကတိုက၀
္ င္ ကိုလံဘီယာရွိ ဘိုဂိုတို
Aရပ္မွာ ဘီစီ ၁၀၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ (သမၼာက်မ္းစာပါ Aာဒံ မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀) ခန္႔ကပဲ စုေပါင္းေန မုဆိုး
Aသိုင္းA၀ိုင္း ရွိေနခဲ့တယ္လို႔ ဒီေန႔ Aေထာက္Aထားေတြ Aခိင
ု ္ Aမာနဲ႔ ရွိေနပါတယ္။
Aမွန္တကယ္ေတာ့ သမၼာက်မ္းစာကို လိုက္နာယံုၾကည္ရမွာ ခရစ္ယာန္ သာသနာ၀င္ေတြရဲ႔ ၀တၱရားပါ။ ကၽြန္
ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံယံုၾကည္ရမွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aသ
ံ ာ ျဖစ္ပါတယ္။- က်မ္းျမတ္
ကုရ္Aံမွာ လူေတြရဲ႔ သမိုင္းကို ဘယ္လို ေျပာသလဲ ဆိုတာ Aဓိကပါ-က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက ကမၻာ့လူသားသမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး-

۞ﺍﻤﺫﹾﻜﹸﻭﺭ ﺌًﺎﺸﻴ
ﻴﻜﹸﻥ ﹶ  ﹺﺭ ﹶﻝﻡﺩﻫ ﻥ ﺍﻝ
 ﻤ ﻴﻥﻥ ﺤ
ﺎ ﹺﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﹾﺈِﻨﺴ
 ﻫلْ َﺃﺘﹶﻰ
လူသားတို႔ Aေပၚသို႔ သတိရေစရန္ စိုးစU္းမွ် မရွိေသာ ေခတ္ကာလ Aခ်ိန္Aား ေပးေရာက္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။
လို႔ ၇၆း၁ မွာ ဆိုထားပါတယ္။
ဆိုလိုတာက လူသားတို႔ Aေနျဖင့္ သမိုင္းတင္၍ မထားခဲ့ေသာ Aခ်ိန္ကာလ ကတည္းက လူသ
႔ မိုင္း လူမ်ိဳးႏြယ္
ဆိုတာ ရွိေနခဲ့တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ တနည္းAားျဖင့္ လူေတြဟာ စာေပဆိုတာ ေပၚလာမွ သမိုင္းကို မွတ္တမ္း
တင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ Aဲ့ဒီ မတိုင္မွီကတည္းက လူသားဆိုတာ ရွိေနၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ က်မ္းေတာ္က ဆိုပါတယ္။
ဒါဆိ-ု Aာဒံ ဆိုတာ ဘယ္က ေရာက္လာသလဲ။ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္မွာ ေဖၚျပမထားဘူးလားလို႔ ေမးစရာ ရွိပါ
တယ္။
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္မွာ Aာဒံ ဆိုတာကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ Aမည္နာမ Aားျဖင့္ ၂၅ ႀကိမ္တိတိ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ
ေပမယ့္ Aာဒံဟာ ကမၻာ့ ပထမUီးဆံုး လူသားရယ္လို႔ ေဖၚျပထားတာ မရွိပါဘူး။ Aဲ- ဒါေပမယ့္ Aာဒံကို ေဖၚ ျပတဲ့
ေနရာ Aမ်ားစုမွာ Aာဒံႏွင့္ တြဆ
ဲ က္ၿပီး ﺔ
ﺠ ﱠﻨ ﹶ
 ( ﺍﻝﹾဂ်နာတ္) Uယ်ာU္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေဖၚျပေလ့ ရွိၿပီတာကို ေတြရ႔ ပါတယ္။ တနည္း
Aားျဖင့္ Aာဒံ ဆိုတာ လူသားမ်ား Aေျခတက် ေနထုိင္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခတ္မွာ ေမြးဘြားလာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း။
သို႔မဟုတ္ သူဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေခတ္ကို စတင္Uီးေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွာ- လူသားျဖစ္တည္လာမယ့္ သေႏၶသား ျဖစ္စU္ သဘာ၀ကို ေဆးပညာေတြက A့ံၾသ
ေလာက္ေAာင္ကို AတိAက် ေျပာထားပါတယ္။ လူဆိုတာ Aဲ့ဒီ စည္းေဘာင္ထဲကပဲ ပဋိသေႏၶတည္ ေမြးဘြား
ရပါတယ္။ မိုးေပၚက ဖုတ-္ ကနဲ႔ ျပဳတ္က်ၿပီး လူျဖစ္လာတဲ့ သီAိုရီဟာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံထဲက သီAိုရီ မဟုတ္ဘူး
ဆိုတာ နည္းနည္းပါးပါး ဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ပိုၿပီး ရွင္းေAာင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက-
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ﻴ ﹶﻔ ﹰﺔﺨﻠ
ﺽ ﹶ
 ﹺﻲ ﺍ َﻷﺭﻋلٌ ﻓ
 ﺎﺠ

သူ႔Aား ေျမကမၻာ၌ သမၼတမင္း ခန္႔Aပ္ေပးသည္ ဟုလည္း ၂း၃၀ မွာ AတိAက်

ဆိုပါတယ္။ Aာရ္ဗီစကား ခလီဖာဟ္

ﻴ ﹶﻔ ﹰﺔﺨﻠ
ﹶ

ဆိုတာ လူထုAား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္၊ သို႔မဟုတ္

သမၼတ ဟူေသာ ဘြသ
ဲ႔ ာ ျဖစ္ၿပီး၊ Aာဒံႏွင့္ E၀ တည္း ဟူေသာ လင္မယားႏွစ္Uီး ဖြဲ႔စည္းတဲ့ လင္မယား Aဖြဲ႔ Aစည္း
က Aိမ္ေထာင္Uီးစီးဘြဲ႔

ﻜﻴلﻭ

၀ကီးလ္ မဟုတ္ပါ။ သမၼတျဖစ္ဘို႔ တိုင္းျပည္၊ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းႏွင့္ ေခတ္ ကာလ

Aေလွ်ာက္ ဖြဲ႔စည္းပံု Uပေဒမ်ား လိုAပ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ မရွိဘဲ ဘယ္လို သမၼတတင္ေျမႇာက္ႏိုင္ၾကမလဲ။
လူသား AစုAေ၀း မရွိဘ၊ဲ ေက်းရြာ ၿမိဳ႔နယ္ပါယ္ ဆိုတာေတြမရွိဘဲ တိုင္းျပည္တစ္ခု ဆိုတာေကာ ျဖစ္လာႏိုင္
မလား ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စU္းစားဘို႔ မလိုAပ္ဘူးလား။
က်မ္းျမတ္ကုရA
္ ံပါ ဒီ ေဖၚျပခ်က္ေတြကို စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာရင္ Aာဒံ ဆိုတာ ျမန္မာေတြ
နားလည္ေAာင္ေျပာရရင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံက Aေနာ္ရထာမင္းကဲ့သို႔ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aေနာ္ရထာ မတိုင္မွီကပဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူသားမ်ား ရွိေနခဲ့ေပမယ္၊့ ေနာ္ရထာ ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ Eရိယာကို စတင္ သတ္
မွတ္ၿပီး ပထမUီးဆံုး ထူေထာင္ခဲ့သူသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ နားလည္မႈမ်ားဟာ သမၼက်မ္းစာမႈ ျပဳထားတဲ့ နားလည္မႈမ်ား မျဖစ္သင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ
ခရစ္ယာန္မ်ား ေျပာဆို သလို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို လိုက္နာေနသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးပြင့္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
ရဲ႔ ဉာဏ္စU္သိ ဓမၼကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ - Aတိမ္းAေစာင္း၊ Aဖိတ္Aစင္ မရွိတဲ့ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ကို
ႏွလံုးပိုက္လိုက္ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ Aခ်က္ကို ေမ့မထားAပ္ပါဘူး။
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွာ Aာဒံ၏ ဇနီးျဖစ္သူဟာ E၀ ျဖစ္တယ္လို႔ လံုး၀ ဆိုမထားပါဘူး။ E၀ ဆိုတဲ့ နာမည္ကလည္း
သမၼာက်မ္းစာက Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြကို Aေမြေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
Aေနနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာတာကိုယံု။ သမၼာက်မ္းစာမွာ မေျပာတာဆို ကုရ္Aံမွာ ဘယ္လိုပဲ ေဖၚျပေဖၚျပ မယံု
နဲ႔လို႔ Aစြေ
ဲ နၾကမလား။ ဒါဆိရ
ု င္ သမၼာ က်မ္းစာက ေဖၚျပမထားတဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား (ဗုဒၶေဂါတမ)
ႆာလ္ကဖ္
ကဖ္လ၊ိ ကာႏိုင္မင္းႀကီး ﻥ
 ﹺ ﹶﻨﻴﺍﻝﹾ ﹶﻘﺭ

ﻱ ﺫႆီးလ္ကာရ္ႏိုင္းန္-နဲ႔

ﻜﻔﹾ ﹺل ﺫﹶﺍ ﺍﻝﹾ

လု(က္)မန္ ﻥ
 ﺎ( ﹸﻝﻘﹾﻤAေျပာAေဟာေကာင္းသူ)

ဆိုတဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ေတြကို ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။ Aဲ့ဒီ ကိုယ္ေတာ္ေတြရဲ႔ Aမည္နာမက သမၼာက်မ္းစာ မွာ
မပါ၀င္ပါဘူး။ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္မွာပဲ ေဖၚျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ သမၼာက်မ္းစာရဲ႔ ေဖၚျပခ်က္မ်ားဟာ ယခုေခတ္ ကမၻာ့ Aေရွ႔ Aလယ္ပိုင္းရယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့
(ခါနန္ျပည္) ေဒသမွာ ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ားကိုသာ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္A(ံ ၁၀း၄၇။
၃၅း၂၄)က ေျပာသလို ကမၻာတစ္ခုလံုး၌ လူမ်ိဳးရွိ သမွ်တြင္ ဉာဏ္ေဆာင္ မပြင့္ေပၚခဲ့ေသာ လူမ်ိဳး ဟူ၍ မရွိ
ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာထား မရွိပါဘူး။
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က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ Uေပဒကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ Aာရွ-Aာဖရိတိုကသ
္ ာမက ေတာင္Aေမရိက၊ ေျမာက္Aေမရိက
တိုက္ ဘယ္ေနရာ ျဖစ္ျဖစ္ လူသားမ်ား ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မတင္ႏိုင္သည္
ျဖစ္ေစ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ Aုပ္စု ရွိရင္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ ျမတ္ေတြ ပြင့္ေပၚခဲ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို AသိAမွတ္ျပဳ
ေပးပါတယ္။တနည္းAားျဖင့္ Aာဒံ ေပၚၿပီးမွ ျဖစ္လာတဲ့ လူကိုသာ လူလို႔ AသိAမွတ္ျပဳျခင္း မဟုတ္ဘ။ဲ Aာဒံ
ေပၚၿပီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေပၚေသးမွီ ျဖစ္ေစ လူဆိုတာ ရွိေနတယ.္။ ရွိတဲ့ လူသားတိုင္းကို လူသားရယ္လို႔ Aသိ
Aမွတ္ျပဳေပးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံရဲ႔ သြနသ
္ င္မႈကို Aမွန္တကယ္ ျမတ္ႏိုး ယံုၾကည္ရင္ လူသားကို လူသား
ရယ္လို႔ AသိAမွတ္ျပဳေပးၾကပါစို႔--- လို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

Uီးေဌးလြင္Uီး
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