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ဗုဒၶ၏ ဥာဏ္ေတာ္သည္ အႏွိဳင္းမရွိ

က်ယ္ျပန္႔လွ၏။ စိတ္ဓာတ္

မွာလည္း ေမတၱာ က႐ုဏာ အျပည့္ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶတင
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ေဖာ္ျပ၍ ၊ ၾကင္နာမႈ ႏွလံုးသား အျပည့္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို ား တရားေဒသနာ
ေဟာေတာ္မူေလသည္။

(ေထရ၀ါဒတြင္မူ

ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး

ရွိ

သည္။

တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕)
ဤ
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အုပ္ေရေပါင္း

ေဖာ္ျပထားသည့္

ငါးေထာင္ေက်ာ္တ႔တ
ို င
ြ ္

အေၾကာင္းအရာ၊

အႏွစ္သာရမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အဖိုးတန္လွေပ သည္။
ဤ

သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္

လူမ်ဳိးမေရြး၊

တိုင္းျပည္မေရြး

ကမာၻအႏွံ႔ျပန္႔ပြားသြားျပီး၊ ႏွစ္ ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္

ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည္။ တစ္ေခတ္မွသည္ တစ္ေခတ္သို႔ အဆင့္ဆင့္
လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့သည္။
ဤစာအုပ္ထ၌
ဲ
ပါရွိေသာ ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ လူ႔ဘ၀၏
က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ သက္ဆုိင္၍၊ လူ႔ဘ၀အား အဓိပၸာယ္ ရွိေစေလသည္။

ဓမၼပဒ
*

ဤေလာကမွာ ရန္တုံ႔မူျခင္းျဖင့္ ရန္တို႔သည္ အဘယ္အခါမွ် မျငိမ္း

ေအးႏိုင္ၾကကုန္။

ရန္တု႔ံမမူ

ျခင္းျဖင့္

သာလွ်င္

ရန္ေအးႏိုင္ကုန္၏။

ဤသေဘာကား ေရွးရိုးစဥ္လာ ဓမၼတာပင္တည္း။
*

(၅)

လူမိုက္သည္ မိမိမိုက္သည့္ အျပစ္ကိုသိ၏။ ထိုသို႔သိျခင္းေၾကာင့္

ပညာရွိ

ျဖစ္ႏိုင္ေသး၏။

လူမိုက္

သည္

ငါပညာရွိဟူ၍

မိမိစိတ္ကို

အထင္ေရာက္မူကား ထိုသူကို လူမိုက္စစ္ဟု ေခၚဆိုရေပသည္။
*

အၾကင္သူရေ
ဲ ကာင္းသည္

စစ္ေျမျပင္တင
ြ ္

(၆၃)
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အၾကိမ္တစ္ေသာင္း ေအာင္နိုင္ရာ၏။ အၾကင္သူရေ
ဲ ကာင္းသည္ ကိုယ္တင
ြ ္း
ကိေလသာကို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ် ေအာင္ႏိုင္ရာ၏။ ထိုသူရေ
ဲ ကာင္းသည္
သာလွ်င္ ေအာင္ႏိုင္သူတို႔တင
ြ ္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။
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(အျဖစ္၊အပ်က္)

ထိုသူ

၏

(၁၀၃)

ကို မရွဳျမင္ဘဲ

အႏွစ္တစ္ရာ

အသက္ရွည္ျခင္းသည္

မျမတ္ေခ်။

(အျဖစ္၊အပ်က္)ကို ရွဳျမင္ေသာပုဂၢိဳလ္၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ျခင္းသည္
သာလွ်င္ ျမတ္၏။
*

(၁၁၅)

လူအျဖစ္ကို ရျခင္းသည္ ခဲယဥ္း၏။ သတၱ၀ါတိ႔၏
ု
အသက္ရွင္ျခင္း
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ဘုရားရွင္တ႔ို ပြင့္ထြန္း ေပၚေပါက္လာရျခင္းသည္ ခဲယဥ္း ၏။
*

(၁၈၂)

မေကာင္းမွဳဟူသမွ်ကို မျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳႏွင့္ ျပည့္စံု

ေစျခင္း၊ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစျခင္း၊ ဤသည္ကား ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုး
အမေတာ္ေပတည္း။
*

(၁၈၃)

ေသမင္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ

ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ

သူအား

သားသမီးတို႔

ေသေဘးမွ

မရွိကုန္၊

အမိအဖတို႔

ကယ္ဆယ္
မရွိကုန္၊

အေဆြခင္ပြန္းတို႔လည္း မရွိကုန္၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔တင
ြ ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္သူ
မရွိေခ်။

(၂၈၈)
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