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ကုရ္အာန္ အသိပညာ ျပန္႔ပြားေရး ေကာ္မတီ
ဆုေတာင္းျပည့္ အစၥလာမ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္
အေၾကာင္းအရာ။

။ တမန္ေတာ္ အီဆာမွာ အေဖရွိ/မရွိ Gmail Debate လုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

၅၉လမ္း၊ ဆုေတာင္းျပည့္ အစၥလာမ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ အေမး အေျဖစာအုပ္၊
ေမးခြန္း နံပါတ္(၃၅)၊ စာမ်က္ႏွာ(၄၇-၄၈) တြင္ တမန္ေတာ္ အီဆာတြင္ အေဖ မရွိေၾကာင္း
ဦးခင္ေမာင္မွ ေျဖဆို ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တမန္ေတာ္ အီဆာတြင္ အေဖရွိသည္ ဟု
ယံုၾကည္လက္ခံထားပါသည္။ အေဖ မရွိဟု ယံုၾကည္လက္ခံထားေသာ လူႀကီးမင္းႏွင့္ Gmail
Debate တစ္ခု အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြး လိုပါသည္။ ေရွးဦးစြာ အေဖမရွိပဲ ကေလးေမြးႏိုင္သည္ ဆို
သည္မွာ Theory အသစ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ထို Theory အသစ္ကို ကုရ္အံမွ လူႀကီးမင္း မည္
ကဲ့သို႔ ထုတ္ယူ ရရွိခဲ့သည္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ေပးေစလိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါမည္ ခင္ဗ်ား။
ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာမႈအေပါင္း ခေညာင္းပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ခ်မ္းၿငိမ္း

စာအမွတ္ - 59 email – 3/2012
တမန္ေတာ္ အီဆာတြင္ အေဖမရွိဘဲ ေမြးဖြားလာရျခင္းကို ကုရ္အာန္မွ မည္ကဲ့သို႔ ထုတ္ယူ ရရွိခဲ့ပါ
သလဲဟု စူးစမ္းေမးျမန္းထားမႈကို တင္ျပပါမည္။
ေမးခြန္းနံပါတ္ (၃၅)ကို ေျဖဆိုခဲ့စဥ္က ကုရ္အာန္ (၃း၄၇)တြင္ ပါ၀င္ေသာ “ကြန္း(န)ဖယကူးန္(န)”
ဟူေသာ ၀ါက်ကို ကိုးကား၍ “အလႅာဟ္သည္ အေရးကိစၥ တစ္ခုကို စီမံေသာအခါ ျဖစ္ေစ ဟု
မိန္႔ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္

ထိုအေရးကိစၥသည္

ျဖစ္ေပၚလာရသည္”

ထို႔ေၾကာင့္

ေယာက္က်ား

တစ္ဦး၏ ထိေတြ႕ျခင္း မရွိပါဘဲလ်က္ မရ္ယမ္သခင္မသည္ အီဆာနဗီကို ကိုယ္၀န္လြယ္ခဲ့ရသည္
ဟု တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ “ကြန္း(န)ဖယကူးန္(န)” ၏ ဆိုလိုရင္းကို ကုရ္အာန္မွ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပ လိုပါသည္။
ကုရ္အာန္ (၂း၁၁၇)တြင္ “ကမၻာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စၾကာ၀ဠာကို မရွိရာမွ ရွိရာသို႔ ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳစီမံ၍ ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ စၾကာ၀ဠာႏွင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္သည္
ျဖစ္ေပၚလာရသည္။” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အထက္ပါ အာယတ္ေတာ္တြင္ မရွိရာမွ ရွိရာသို႔ ျဖစ္ေပၚလာရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ
စီမံသည္ ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက“ကြန္း(န)ဖယကြန္း(န)” ၏ ဆိုလိုရင္းကို ေဖာ္ျပေနပါ
သည္။
တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳစီမံေသာ အရွင္က အလႅာဟ္ျဖစ္သည္
ဆိုေသာ အခ်က္ကို အထူး ဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။
တဖန္ ကုရ္အာန္ (၃၆း၈၂)ႏွင့္ (၃၆း၈၃)တို႔တြင္ အလႅာဟ္သည္ အေရးကိစၥတစ္ခုကို စီမံေသာ
အခါ “ျဖစ္ေစ” ဟု မိန္႔ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ ထိုအေရးကိစၥသည္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ထိုအရွင္သည္
အားနည္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားမွ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ထိုအရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၌သာ
အလံုးစံုကို အစိုးရျခင္း ရွိေပသည္ဟု မိန္႔ၾကားထားပါသည္။
အထက္အာယတ္ေတာ္အရ အလံုးစံုကို အစိုးရေသာ အလႅာဟ္သည္ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္
လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း

ျပဌာန္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလံုး

မျပည့္မစံုႏွင့္

လည္း ထိုအရာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္္ မရ္ယမ္သခင္မသည္ မည္သည့္ေယာက္က်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မထိေတြ႔
မဆက္ဆံခဲ့ပါလ်က္ႏွင့္ အီဆာနဗီကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေမြးဖြားေစႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အီဆာနဗီသည္ အေဖမရွိဘဲ ေမြးဖြားလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကုရ္အာန္

(၃၃း၅)ကိုလည္း

ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါဦး။

အသင္တို႔သည္

သားသမီးမ်ားအား

၎တို႔၏ ဖခင္မ်ားကို ေဖာ္ျပၾကေလကုန္။ ဤသည္သာလွ်င္ အလႅာဟ္ထံေတာ္၌ တရားမွ်တဆံုး
ျဖစ္သည္ …………
အထက္ပါ အာယတ္ေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္အီဆာမွာ ဖခင္မရွိခဲ့လို႔သာ မိခင္ရဲ႕အမည္ႏွင့္
တြဲလ်က္ ထူးထူးျခားျခား ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ႏုတ္ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ကုရ္အာန္ အာယတ္ေတာ္ႏွင့္ တဆက္တည္းမွာပဲ ………. အကယ္၍ သင္တို႔
သည္ ၎တို႔၏ဖခင္မ်ားကို မသိခဲ့ၾကလွ်င္ ၎တို႔သည္ အသင္တို႔၏ သာသနာ၀င္ ညီအစ္ကိုမ်ား
ျဖစ္သည့္အျပင္

အသင္တို႔၏အေဆြခင္ပြန္းမ်ားလည္း

ျဖစ္ၾကကုန္၏…………လို႔

မိန္႔ၾကားထား

ပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္အီဆာ၌ ဖခင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တမန္ေတာ္အီဆာသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မြတ္ဆလင္မ္အားလံုးအတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ တမန္ေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တမန္ေတာ္ အီဆာမွာ ဖခင္ရွိမရွိ ဆိုတာကို online ေပၚမွာ Debate
လုပ္ျခင္းဟာ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္တယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္။ ထပ္မံ
ေဆြးေႏြးလိုတယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္းပဲေတြ႕ဆံုျပီး တမန္ေတာ္ အီဆာမွာ ဖခင္
ရွိမရွိဆိုတာကို အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၾကပါစို႔လို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

ကုရ္အာန္သုေတသီ ဦးခင္ေမာင္ (B.Sc)

အစၥလားမိုအာလိုင္းကြမ္း
မိတ္ေဆြႀကီး ဦးခင္ေမာင္ ခင္ဗ်ား

ကြန္ဖယာကူးန္
လူႀကီးမင္းရဲ႕တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အခ်ိန္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေပးတာကို
အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။
ကြန္ဖယာကူးန္ ကို ရွင္းဖို႔ရာ ကုရ္အံ(၃း၅၈)ကို လွန္လိုက္ၾကရေအာင္…
အင္ႏၷ - ဧကန္ပင္
မဆလာ အီးစား - အီစာ၏ ပမာသည္ကား
အင္ဒဲလႅားဟိ - အလႅာ့ဟ္ထံေတာ္၌

က မာဆေလ အာဒမ္ - အာဒမ္၏ ပမာကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။
ခလကဟူး မင္းသူရားဗင္း - သူ႔အား (အီစာအား) ေျမမႈန္႔မွ ျဖစ္တည္ေစၿပီး
ဆြမၼ ကားလ လဟူး ကြန္ဖယာကူးန္ - "ျဖစ္"ဟုမိန္႔လိုက္ေသာ္ ျဖစ္လာရသည္/မည္။
အလႅာဟ္က ကြန္ဖယာကူးန္ "ျဖစ္"ဟု မိန္႔လိုက္လို႔ တမန္ေတာ္အီစာ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာက ျဖစ္ လို႔ မိန္႔လိုက္တာနဲ႕ တမန္ေတာ္အီစာဟာ ျဗဳန္းစားႀကီး ျဖစ္လာတာလား?
ဒါမွမဟုတ္ မိခင္ရဲ႕၀မ္းတြင္းမွာ သေႏၶတည္၊ မိခင္က ဗိုက္နာၿပီး မီးတြင္းမွာေမြး၊ ၿပီးေတာ့ကေလးဘ၀ကို
ျဖတ္သန္းၿပီး အရြယ္ေရာက္လာတာလား? ဆိုတာကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ကုရ္အံ စူရာဟ္ (၁၉)
ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။
တမန္ေတာ္အီစာ ျဖစ္လာပံုကေတာ့ အဆင့္(၁) ………………………………………………….
အဆင့္(၂) မရ္ယမ္က ကိုယ္၀န္ေဆာင္ပါတယ္။ (၁၉း၂၂)
အဆင့္(၃) ကိုယ္၀န္ေဆာင္တို႔ရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ေသေလာက္ေအာင္နာက်င္ခံစားရၿပီးမွ ကေလးေမြးပါတယ္။
(၁၉း၂၃)
အဆင့္(၄) ထိုကေလးသည္ ကေလးဘ၀ကို ျဖတ္သန္းၿပီး တျဖည္းျဖည္း အရြယ္ေရာက္ လူလားေျမာက္
ခဲ့ရပါတယ္။ (၃း၄၆)
အဆင့္(၅) ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ထံမွ ၀ဟီကို လက္ခံရရွိကာ နဗီတမန္ေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္
ခဲ့ရပါတယ္။ (၁၉း၃၀)
အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျခင္း လံုး၀
မရွိသည္ကို

ျမင္ေတြ႕ရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

(အထက္တြင္

ျဖည့္ေတြးႏိုင္ေစရန္အတြက္

အဆင့္(၁)ကို

ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။)
မလာအိကဟ္(ေတြ)က

မရ္ယမ္ကေလး(အီစာကို)ရမည့္

အေၾကာင္း

အလႅာဟ္ထံမွ

စကားေတာ္ႏွင့္

သတင္းေကာင္း ကို လာေျပာစဥ္မွာ အဲဒီ ကြန္ဖယာကူးန္ ဆိုတဲ့စကားကို ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။(၃း၄၅)
ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မရ္ယမ္ဟာ ခ်က္ခ်င္းကိုယ္၀န္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက သူမဟာ မိသားစုနဲ႔
အတူေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔ေနာက္ မရ္ယမ္ဟာ သူ႔မိသားစုနဲ႔ခြဲၿပီး တစ္ေယာက္တည္း ထြက္ခြာသြားခဲ့တယ္။ (၁၉း၁၆) သူမဆီကို
အလႅာဟ္ထံမွ ရစူလ္တစ္ပါးလာတယ္။ အဲဒီရစူလ္က သူမကို သတင္းလာေပးတာ မဟုတ္ဘဲ ကေလး
လာေပး တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ (၁၉း၁၉) အဲဒီေနာက္မွာမွ မရ္ယမ္ဟာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ၿပီး အီစာကို
ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။ (၁၉း၂၂-၂၃)
ဒါေၾကာင့္

ကြန္ဖယာကူးန္

ဆိုတာ

“ျဖစ္”ဆိုတာနဲ႔

ခ်က္ခ်င္းျဗဳန္းစားႀကီး

ျဖစ္လာတာမ်ိဳး

မဟုတ္ပဲ

အလႅာဟ္က (ကြန္) ျဖစ္လို႔ မိန္႔လိုက္ၿပီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုဟာ (ဖယာကူးန္) မလြဲမေသ (မျဖစ္မေနရ)
ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္နဲ႔ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ (ေသခ်ာေပါက္) ျဖစ္ကိုျဖစ္လာရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

စၾကာ၀ဠာႏွင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္သည္လည္း တဆင့္ၿပီး တဆင့္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေပသည္။ ယေန႔ထိလည္း
ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စၾကာ၀ဠာႏွင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္သည္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ကင္းကြာၿပီး
ကမၻာသည္

သီးသန္႔ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

(၂၁း၃၀)

စၾကာ၀ဠာႀကီးသည္

ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔ေနဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။ (၅၁း၄၇) ဒါေၾကာင့္ စၾကာ၀ဠာႏွင့္ကမၻာၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈအတြက္ ကြန္ဖယာကူးန္ ဆိုတဲ့
စကားဟာလည္း ယေန႔ထိ အက်ံဳး၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

(၃၃း၅)
သူတက
ို႔ ို သူတို႔၏အေဖမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေလာ့။ ယင္းသည္ အလႅာဟ္ထံတြင္ သမာသမတ္က်၏။ (၃၃း၅)
ဒီအာယဟ္မွာပါတဲ့ သူတို႔ ဆိုတာ ဘယ္သူေတြကို ျပန္ညႊန္းတာပါလဲ။ သူတဆ
ို႔ ိုတာ (၃၃း၄) မွာပါတဲ့
ေမြးစားသားေတြကို နာမ္စားျပန္သံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သားတစ္ေယာက္ကို ေမြးစားထားလို႔
လိုအပ္လာရင္ (ဥပမာ- မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ စတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ) ေမြးစားသားရဲ႕
အေဖနာမည္ေနရာမွာ

ေမြးစားဖခင္ရဲ႕နာမည္ကို

သံုးခြင့္မရွိပဲ

ဖခင္အရင္းရဲ႕နာမည္ကိုပဲ

သံုးရမယ္လို႔

သြန္သင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေဖကို ေဖာ္ျပခိုင္းတာပါ။ နာမည္ဆိုတဲ့ စကားလံုး မပါတဲ့အတြက္ အေဖနာမည္
ေခၚခိုင္းတာ မဟုတ္ပါ။ သားသမီးေတြကို အေဖနာမည္ တပ္ေခၚရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ကုရ္အံမွာ အလႅာဟ္က တမန္ေတာ္ႏူးဟ္ကို အေဖနာမည္ တပ္မေခၚပါ။ တမန္ေတာ္လူးတြ္ကို အေဖနာမည္
တပ္မေခၚပါ။ တမန္ေတာ္မူစာကို အေဖနာမည္တပ္ မေခၚပါ။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ကိုလည္း အေဖနာမည္
တပ္မေခၚပါ။
တမန္ေတာ္အီစာဟာ ေမြးစားသား မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ဒီကိစၥနဲ႔ အီစာနဗီလံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါ။

အာဗားေအဟင္မ္
လူႀကီးမင္းတင္ျပထားေသာ(၃၃း၅)တြင္ အေဖမ်ားဆိုသည္ကို အာရဗီလို အာဗားေအဟင္မ္ လို႔ သံုးႏႈန္း
ထားတာေလး မွတ္သားလိုက္ရပါတယ္။
စူရာဟ္(၆) အာယဟ္(၈၃)မွ(၈၆)ထိတြင္ တမန္ေတာ္အီစာ အပါအ၀င္ တမန္ေတာ္(၁၈)ပါး၏ အမည္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားၿပီး (၆း၈၇)တြင္ သူတို႔၏အေဖမ်ား (အာဗားေအဟင္မ္)လို႔ သံုးႏႈန္းထားတာကို ေလ့လာ ၾကည့္
မယ္ ဆိုရင္ တမန္ေတာ္ အီစာမွာလည္း က်န္(၁၇)ေယာက္နည္းတူ အေဖရွိတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားလွ
ပါတယ္။ ထိုေနရာတြင္ တမန္ေတာ္ အီစာအား ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္း မရွိသည္မွာ အေဖရွိ၍ေလာ? သို႔မဟုတ္
(နအူးဇူဘိလႅာဟ္) အလႅာဟ္ကမ်ား ေမ့ၿပီးေဖာ္ျပခဲ့မိျခင္းေလာ? ဆိုသည္ကိုလည္း အထူး စဥ္းစားသင့္ပါ
တယ္။
ဒီေနရာမွာ တမန္ေတာ္ အီစာရဲ႕အေဖကို ကုရ္အံမွာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆဟာလည္း
ပ်က္ျပယ္သြားပါတယ္။

မရ္ယမ္ရဲ႕သားအီစာ

ကုရ္အံက မရ္ယမ္ရဲ႕သားအီစာလို႔ သံုးႏႈန္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕သားကသာ

ဇာတ္ခံုေပၚတက္လာမယ္

ဆိုရင္

သူက

သူ႔ကိုယ္သူ

ျမန္မာႏုိင္ငံေရး(သို႔မဟုတ္

လူမႈေရးနယ္ပယ္)

ကၽြန္ေတာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕သားပါလို႔

မိတ္ဆက္မွာလား။ မိုက္ကယ္အဲရစ္ရဲ႕သားပါလို႔ မိတ္ဆက္မွာလား။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကေရာ
သူ႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕သားလို႔ သိၾက၊ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းၾကမွာလား။ မုိက္ကယ္အဲရစ္ရဲ႕သားလို႔
ေျပာမလား။ သတင္းစာေတြ ဂ်ာနယ္ေတြကေရာ ဘယ္လိုေဖာ္ျပၾကမလဲ။ စဥ္းစားစရာပါ။ ကုရ္အံက
အီစာကို မရ္ယမ္ရဲ႕သားအီစာလို႔ အထူးျပဳ သံုးႏႈန္းထားတာကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္သလို ေျပာျပၾကည့္
တာပါ။
တမန္ေတာ္ အီစာမွာ အေဖရွိတယ္ ဆိုတာကို ေအာက္ပါအခ်က္(၂)ခ်က္ေလာက္ကို စဥ္းစားၾကည့္ရံုနဲ႔
နားလည္ႏုိင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာက္ေပါက္ထားပါတယ္။
၁။ ကုရ္အံမွာ မရ္ယမ္ကို အပ်ိဳစင္လို႔ သံုးႏႈန္းထားတာ လံုး၀ (လံုး၀) မရွိပါ။
၂။ ကုရ္အံဘယ္ေနရာမွာမွ တမန္ေတာ္အီစာဟာ အေဖမဲ့သား၊ အေဖမရွိဘဲေမြးလာတယ္ လို႔ ေဖာ္ျပ
မထားပါ။
လူႀကီးမင္းရဲ႕အခ်ိန္ လူႀကီးမင္းရဲ႕အေတြးေခၚအယူအဆ ေလ့လာထားမႈမ်ားအား တန္ဖိုးထားေလးစားေသာ
ခ်မ္းၿငိမ္း

