ေနသားအလိုက် အသက်အပိုင်းအြခားြဖင့် သင့်ကံကမာကို ေဟာ
ေပးထားပါသည် ။
ြပလုပ်ရမည့် ယတာများ လည်း ေဖာ်ြပထားသည် ။
ယတာှင့် အေဆာင်ပုံများကို ရှင်းလင်းချက်များ ေဖာ်ြပထားသည် ။

မင သခ

အထက်ပါ သကရာဇ်တစ်ခုခုတွင် ေမွးဖွားသူသည် မည်သည့် ေန
သားမဆို ေအာက်ပါေဟာချက်များ ှင့် အကျံးဝင်၏။
(၁)လူအများ

ှင့်

စပ်တူလုပ်ကိုင်ရာတွင်

လုပ်ငန်းများ

တွင်

အဆင်ေြပမည် မဟုတ်ပါ။ အကျိးလည်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
(၂)မိဘေမာင်ဖွား၊ ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ၊ သားသမီး၊ အိမ်ေထာင်ရှင်တို
၏ ချစ်ခင်ယုယမကို ခံရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
(၃)လူမေရး၊ အသင်းအဖွဲများ ှင့် လုံးဝအကျိးမြပပါ။
(၄)အများ စုအတွက် ကိုယ်က အနစ်နာခံ၍ လုပ်ကိုင်ေပးရတတ်၏။
(၅)လူယုံေမွး၍ မရပါ။ ဆရာေမွး၊ တပည့်ေမွး၊ အကျိးမြပပါ။ ကိုယ့်
ထူးကိုယ်ခန် လုပ်ကိုင်မှ သင့်ေတာ်ေပလိမ့်မည်။

(၆)မိတ်ေဆွ အေပါင်းအသင်းများ သူ ြဖစ်ပါက မိတ်ေဆွများေကာင့်
သိကာကျတတ်၏။
(၇)ခန်ညားထည်ဝါစွာ ေနထိုင်ရတတ်၏။ ဗုဒဟူး၊ ကာသပေတး၊
တနလာ၊ ေသာကာ သားသမီးများ ြဖစ်ပါက ထီမကာခဏ ေပါက်တတ်
သည် ။ အေမွအှစ်များ လည်း ရတတ်သည် ။
(၈)မည်မ

စိတ်ရင်း

ေစတနာထား၍

လုပ်ကိုင်ေပးေစကာမူ

လူအများ ၏ မနာလိုမ၊ ယှဉ်ပိင်မ ြပစ်တင်တ်ချမ၊ သိကာချမများကို
မကာခဏ ကံေတွရတတ်၏။
(၉)ဝါဆိုလ၊ တပိုတွဲလတို ၌ အေရးကီးေသာ လုပ်ငန်းများ ၊
စီမံကိန်းများ လုပ်ပါက ပျက်စီး ဆုံးံးရတတ်သည် ။
(၁၀)အေရးကီးေသာ လုပ်ငန်းများကို နယုန်လ၊ သီတင်းကတ်လတို
တွင် လုပ်ကိုင်မိပါက ေအာင်ြမင်မ၊ ရှိတတ်သည် ။
(၁၁)လိပ်ေခါင်းေရာဂါ၊

ေလေရာဂါ၊

အစာအိမ်၊

ရင်ေခါင်းတွင်

ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ေရာဂါ၊ ဝမ်းဗိုက်တွင် ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ေရာဂါ၊ ဒူ
လာ၊ မီးယပ် စသည် တို ြဖစ်ပွားတတ်သည် ။
(၁၂)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ သူတို သည် သင့်တင့်ေသာ အရွယ်
တွင် အိမ်ေထာင်ကျတတ်သည် ။ ကာသပေတး၊ ေသာကာ၊ စေနသား
သမီးတို ှင့် အိမ်ေထာင်ြပအပ်၏။ တနဂေွ၊ တနလာတို ကို ေရှာင်လ
င် ပို၍ ေကာင်း၏။
(၁၃)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ တနဂေွ၊ တနလာသားသမီးတို သ
ည် အိမ်ေထာင်ကို ေစာေစာြပတတ်၍ ေစာေစာ အိမ်ေထာင် ကွဲတတ်သ
ည် ကို သတိြပပါ။

(၁၄)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ သူတို သည် ဝန်ထမ်းအလုပ်၊ ကုန်
သည် ကီးအလုပ်၊ သွပ်၊ သံ၊ သစ်အလုပ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဆရာလုပ်င
န်းတို ြဖင့် အကျိးေပး၏။
(၁၅)အုပ်ချပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်သည် ကေလးလုပ်ငန်း၊ ေကျာက်ှင့်
ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်းများ ၊ ကားှင့် ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်းများ အ
ကျိးမေပးပါ။
(၁၆)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာသူများ အေနြဖင့် ထာဝရေဆာင်ရမ
ည့် ၊ လှဒါန်းရမည့် ပန်းြမတ်မာလာ အေဆာင်ပန်းများကို ေအာက်တွင်
ေနအလိုက် ေဖာ်ြပပါမည်။

တနဂေွသားသမီးများ အတွက် - ေမမိ(၅) ပွင့်၊ သီဟိုဠ်(၆) ွန်
တနလာသားသမီးများ အတွက် - သီဟိုဠ်(၆)ွန်ှင့် ှင်းဆီ (မည်
သည့် အေရာင်မဆို) (၇)ပွင့်၊ စံပယ်(၃) ကုံး။
အဂါသားသမီးများ အတွက် - ှင်းဆီ (မည်သည့် အေရာင်မဆိ)ု (၇)
ပွင့်၊ စံပယ်(၃) ကုံး (သို) ေဇာ်စိမ်း (၃)ွန်။
ဗုဒဟူးသားသမီးများ အတွက် - ေမမိ(၅) ပွင့်။
ကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - သီဟိုဠ(် ၆)ွန်၊ စံပယ် (၃)
ကုံး၊ ေမမိ(၅)ပွင့်။
ေသာကာ သားသမီးများ အတွက် - စံပယ်(၃)ကုံး၊ ှင်းဆီ(မည်သည့်
အေရာင်မဆို) (၇)ပွင့်။
စေန သားသမီးများ အတွက် - ေမမိ (၅)ပွင့်၊ ှင်းဆီ (မည်သည့် အ

ေရာင်မဆိ)ု (၇)ပွင့်။

(၁၇)ေကျာက်မျက်ရတနာ အေနြဖင့် နီလာကို ဝတ်ဆင်သင့်ေပသည်
။ ဒုတိယဝတ်ဆင် သင့်ေသာ ရတနာမှာ ြမ၊ ပတြမား၊ သာ ြဖစ်၏။
(၁၈)အေရာင်အေနြဖင့် အေရာင်ရင့်များ ၊ အနက်ေရာင်များ သည်
သင့်ေတာ်ေသာ အေရာင်ြဖစ်သည် ။
(၁၉)အကံြပလိုသည် မှာ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ သက်ကီးရွယ်အိုတို
အား မကာခဏ ပူေဇာ်ေပးပါ။ မည်သူကိုမ မာမာတင်းတင်း မဆက်ဆံ
ပါှင့် ။
(၂၀)တစ်သက်လုံး ကိုးကွယ်မည့် ဘုရားဆင်းတုေတာ်အား ထိန်
သားြဖင့်

ထုလုပ်၍

ရှင်သီဝလိအား

ေပါက်သား၊

ပျဉ်းမသားြဖင့်

ထုလုပ်ပီး ရှင်ဥပဂုတ်ကိုမူ သီးသားြဖင့် ထုလုပ်သင့်ပါသည် ။

***

အထက်ပါ သကရာဇ်တစ်ခုခုတွင် ေမွးဖွားသူသည် မည်သည့် ေန
သားမဆို ေအာက်ပါ ေဟာချက်များ ှင့် အကျံးဝင်၏။
(၁)လူမဆက်ဆံ ေပါင်းသင်းေရးတို တွင် ေခါင်းမာသူ၊ တစ်ယူသန်
သူ၊ တစ်ဇွတ်ထိုးြပမူ ေဆာင်ရွက်တတ်သူဟု အထင်ခံရတတ်၏။
(၂)မိဘေမာင်ဖွား အုပ်ထိန်းသူတို ၏ လမ်းန်မ၊ ဆိုဆုံးမမတို ကို
မခံယူဘဲ မိမိ၏ စိတ်ဆ အေလျာက် လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်တတ်သူ ြဖစ်
၏။
(၃)ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂုမထားဘဲ ေကာင်းေကာင်း ဆိုးဆိုး တစ်ယူ
သန် တစ်ဇွတ်ထိုး ြပမူေြပာဆို လုပ်ကိုင်တတ်၏။
(၄)လုပ်ချင်သည့် ကိစကို မှားသည် ြဖစ်ေစ၊ မှန်သည် ြဖစ်ေစ၊ လုပ်
ကိုင်တတ်။ မိသားစုကိစ၊ အိမ်တွင်းေရး ကိစများကိုလည်း ြပန်၍ လှည့်
မကည့်တတ်ေပ။
(၅)မှားယွင်းစွာ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ အလုပ်တစ်ခုကို မှားမှန်းသိလျက်ှင့်
လုံးဝြပန်မြပင်ိုင်ြခင်း။
(၆)ပညာသင်ကားချိန်တွင် ကျန်းမာေရးညံ့ကံြခင်း၊ ပူပင်ေသာက
တစ်ခုခု ေရာက်လာတတ်ြခင်း။
(၇)ပညာတတ်ပါက ပို၍ ေခါင်းမာ၏ ၊ တစ်ယူသန်၏ ၊ အေတွးအ
ေခ အယူအဆ ြပတ်သားရဲရင့်စွာ ေတွးေခတတ်မေကာင့် အများ သူငါ
ှင့် အမဲလိုလို ဆန်ကျင်ဖက်ြဖစ်ေန တတ်၏။

(၈)ကာသပေတး၊ ေသာကာ သားသမီးများ စိတ်ညစ်စရာ ကံေတွ
ပါက ဂုစိုက်ပါေလ။
(၉)ဝါေခါင်လ၊

တေပါင်းလတို

၌

အေရးကီးေသာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပါက ပျက်စီးတတ်ပါသည် ။
(၁၀)တန်ခူးလှင့်

တန်ေဆာင်မုန်းလတို

၌

အေရးကီးေသာ

လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မိပါက ေအာင်ြမင်တတ်၏။
(၁၁)အေဆာင်ေကျာက်အြဖစ် ဝတ်လိုပါက ပတြမားကို ဝတ်ဆင်ိုင်
ပါသည် ။ ကံေကာင်းေသာ အေရာင်မှာ အနီေရာင်၊ ကက်ေသွးေရာင်တို
ြဖစ်ပါသည် ။
(၁၂)ဦးေှာက်ှင့် အာုံေကာေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ အစာအိမ်ေရာဂါ
များ ြဖစ်ပွားတတ်၏။
(၁၃)တစ်ဇွတ်ထိုး

ြပမူ

ေြပာဆိုလုပ်ကိုင်မကို

ေရှာင်ပီး

မိဘအုပ်ထိန်းသူတို ၏ ဆိုဆုံးမမကို ခံယူပီး လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ပါက
ေအာင်ြမင်တိုးတက်မများ ရလိမ့်မည်။
(၁၄)သင့်တင့်ေသာအရွယ်တွင်

အိမ်ေထာင်ကျတတ်ပါသည်

။

ေသာကာ၊ စေန၊ တနဂေွ သားသမီးတို ှင့် အိမ်ေထာင်ကျပါက အိမ်
ေထာင်ေရး အဆင်ေြပလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
(၁၅)အုပ်ချပ်ေရးအလုပ်၊ ဝန်ထမ်းအလုပ်၊ ကုန်သည် ကီး အလုပ်တို
ှင့် အကျိးေပးသည် ။
(၁၆)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာသူများ အေနြဖင့် ထာဝရေဆာင်ရမ
ည့် ပန်းြမတ်မာလာ အေဆာင်ပန်းများကို ေအာက်တွင် ေနအလိုက်
ေဖာ်ြပပါမည်။

တနဂေွ သားသမီးများ အတွက် - သီဟိုဠ် (၆)ွန်၊ အုန်း(၁) ွန်
တနလာ သားသမီးများ အတွက်

- သီဟိုဠ် (၆)ွန်ှင့် ှင်း

ဆီအြဖေရာင်(သိ)ု ပန်းေရာင် (၇)ပွင့်
အဂါ သားသမီးများ အတွက် - ှင်းဆီအနီေရာင် (သို) ပန်းေရာင်(၇)
ပွင့်၊ ရွက်လ(ှ ၄)ွန်၊ အုန်း(၁)ွန်
ဗုဒဟူး သားသမီးများ အတွက် - အုန်း(၁) ွန်၊ ရွက်လှ (၄)ွန်
ကာသပေတး သားမီးများ အတွက် - သေြပ (၆)ွန်
ေသာကာ သားသမီးများ အတွက် - ှင်းဆီအြဖေရာင်(သို) ပန်း
ေရာင် (၇)ပွင့်၊ ရွက်လှ (၄) ွန်၊ သီဟိုဠ် (၆)ွန်
စေန သားသမီးများ အတွက် - ရွက်လ(ှ ၄)ွန်၊ အုန်း(၁)ွန်၊ ှင်းဆီ
အနီေရာင် (၇)ပွင့်။

(၁၇)တစ်သက်လုံး ကိုးကွယ်ရမည့် ဆင်းတုေတာ်အား အင်သားြဖင့်
ထုသင့်၏။ ရှင်သီဝလိကို သီဟိုဠ်သားြဖင့် ထုသင့်၏။ ရှင်ဥဂုတပုံကို ထိ
န်သားြဖင့် ထုလုပ် ကိုးကွယ်သင့်၏။
(၁၈)အရက်၊ ဘိန်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါး တစ်ခုခု စွဲတတ်သည် ။ ဂုြပပါ
။
(၁၉)ေဗဒင်၊

ေဆးပညာ

အထက်ဂိုဏ်းတစ်ခုခု ဝင်တတ်၏။

တစ်ခုခုကို

လိုက်စားတတ်၏။

***

အထက်ပါ သကရာဇ်တစ်ခုခုတွင် ေမွးဖွားသူသည် မည်သည့် ေန
သားမဆို ေအာက်ပါ ေဟာချက်များ ှင့် အကျံးဝင်၏။
(၁)ငယ်ရွယ်စဉ်မှ စ၍ အေြပာင်းအေရများ မကာခဏ ကံေတွရတ
တ်ပါသည် ။
(၂)မိမိက သူတစ်ပါးကို မပိင်ဆိုင်ေသာ်လည်း သူတစ်ပါးက မိမိကို
မကာခဏ လာေရာက် ပိင်ဆိုင်လိမ့်မည်။ အတိုက်အခံလည်း လုပ်တ
တ်ပါသည် ။
(၃)စကားများများ ေြပာမိပါက အတိုက်အခံြဖစ်ပီး ြငင်းခုံရတတ်ြခ
င်း၊ ရန်များ ြခင်း ကံရလိမ့်မည်။ ထိုေကာင့် စကားနည်းိုင်သမ
နည်းပါေစ။
(၄)ေမွးတာတစ်ေနရာ ကီးတာတစ်ေနရာ ေကျာ်ကားတာ တစ်ေန
ရာ ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
(၅)ြပည်တွင်း၌ မိရွာအှံ၊ ေနရာအှံ သွားေရာက် ေနထိုင်ရတတ်

၏။
(၆)ိုင်ငံရပ်ြခား ခရီးေဝးများ မကာခဏ သွားေရာက် ရတတ်ပါသ
ည် ။
(၇)မေမာ်လင့်ဘဲ အိမ်ေထာင်ကျတတ်ပါသည် ။ ထိုသိုကျလင် မမဲ
ဘဲ ကွဲေပလိမ့်မည်။ တနဂေွ၊ တနလာ၊ စေနေနများ သည် အိမ်ေထာင်
ဖက် ေကာင်းများ ြဖစ်တတ်ပါသည် ။ အဂါ၊ ဗုဒဟူးေန သားသမီးများကို
အိမ်ေထာင်မြပလင် ပို၍ ေကာင်းပါသည် ။
(၈)မေမာ်လင့်ဘဲ ေငွအစုလိုက်၊ အပုံလိုက်ရကာ ချမ်းသာတတ်ပါသ
ည် ။
(၉)ဘဝတစ်ေလာက်လုံးတွင် လပ်ရှားမမျာစွာ ကံေတွလိမ့်မည်။
(၁၀)ကုန်သည် အလုပ်၊ ဝန်ထမ်းအလုပ်၊ အုပ်ချပ်ေရး အလုပ်များ ှ
င့် အကျိးေပးသည် ။
(၁၁)ဤှစ်ဖွား အမျိးသမီးများ သည် ရပ်ေဝးတွင် အလုပ်လုပ်ေသာ
ေယာက်ျားမျိးှင့် အိမ်ေထာင်ကျတတ်သည် ။
(၁၂)ဤခုှစ်တွင် ဖွားေသာ အဂါသမီး၊ ေသာကာသမီး၊ စေနသမီး
တို သည် မိမိစိတ်ထင်ရာကို တစ်ဇွတ်ထိုး လုပ်ကိုင်တတ်သည် ။
ထိုေကာင့် မိဘ၊ ေမာင်ှမများ ၏ ဝိုင်းပယ်ြခင်း၊ စွန်လတ်ြခင်းကို ခံရ
တတ်သည် ။ အသက်ေလးဆယ်ေကျာ်မှ သာ တည်ငိမ် ေအးေဆးသွား
လိမ့်မည်။
(၁၃)အေရးကီးေသာ အလုပ်များကို ေတာ်သလင်းလ၊ နယုန်လတွင်
လုပ်မိပါက ပျက်စီး ဆုံးံးတတ်သည် ။
(၁၄)အေရးကီးေသာ အလုပ်များကို ကဆုန်လ၊ နတ်ေတာ်လများ

တွင် ြပလုပ်ပါ ေအာင်ြမင်လိမ့်မည်။
(၁၅)အေဆာင်အြဖစ် ဝတ်ဆင်လိုပါက ေဂမုတ်ေကျာက်ကို ဝတ်ဆ
င်ပါ။ သင့်ြမတ်ေသာ အေရာင်မှာ အြဖေရာင် ြဖစ်ပါသည် ။
(၁၆)ကျန်းမာေရးှင့် ပတ်သက်၍ ေသွးတိုးေရာဂါ၊ မျက်စိေရာဂါ၊
ဆီးချိေရာဂါများ ြဖစ်ပွားတတ်သည် ။
(၁၇)အကံြပလိုသည် မှာ မျက်ှာချိချိထား၍ ှတ်ချိစွာ ေြပာတတ်
ရန် ေလ့ကျင့်ထားပါ။ မည်သည့် လုပ်ငန်းကို လုပ်သည် ြဖစ်ေစ အေလာ
သုံးဆယ် မလုပ်ဘဲ ြဖည်းြဖည်းေဆးေဆး လုပ်ပါ။
(၁၈)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ လူများ အေနြဖင့် ထာဝရေဆာင်ရ
မည့် လှဒါန်းရမည့် ပန်းြမတ်မာလာ အေဆာင်ပန်းများကို ေအာက်တွင်
ေနအလိုက် ေဖာ်ြပပါမည်။

တနဂေွ သားသမီးများ အတွက် - ေမမိ(၅)ပွင့်၊ ကံ့ေကာ် (၂)ွန်၊
အုန်း(၁) ွန်
တနလာ သားသမီးများ အတွက်

- ှင်းဆီအြဖေရာင် (သို) ပ

န်းေရာင်(၇)ပွင့်၊ ကံ့ေကာ်(၂)ွန်
အဂါ သားသမီးများ အတွက် - ှင်းဆီအနီေရာင်(၇)ပွင့်၊ အုန်း(၁) ွ
န်
ဗုဒဟူး သားသမီးများ အတွက် - အုန်း(၁)ွန်၊ ကာပန်း(၂)ပွင့်၊
ေမမိ (၅)ပွင့်
ကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - ကာပန်း(၂)ပွင့်၊ ေမမိ(၅)ပွ

င့်
ေသာကာ သားသမီးများ အတွက် - ှင်းဆီအြဖေရာင်(သို) ပန်း
ေရာင် (၇)ပွင့်
စေန သားသမီးများ အတွက် - အုန်း(၁)ွန်၊ ေမမိ(၅)ပွင့်၊ ှင်းဆီ
အနီေရာင် (၇)ပွင့်

(၁၉)တစ်သက်လုံး ကိုးကွယ်မည့် ဆင်းတုေတာ်အား ကံ့ေကာ်သားြဖ
င့် ထုလုပ်ပါ။ ရှင်သီဝလိ
ပုံေတာ်အား ထိန်သားြဖင့် ထုလုပ်ပါ။ ရှင်ဥပဂုတပုံေတာ်အား အင်
သားြဖင့် ထုလုပ်၍ ကိုးကွယ်သင့်ပါသည် ။
(၂၀)ေမွးစားမိဘ ရှိတတ်သည် ။
(၂၁)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ ကေလးငယ်များကို မိဘများ သည်
ေသချာစွာေလ့လာ၍ စိတ်ဓာတ်ကို ြပြပင်၍ ေမွးဖွားသင့်ပါသည် ။ ထို
သိုမဟုတ်ပါက မိန်းမလျာ၊ ေယာက်ျားလျာများ ြဖစ်သွားတတ်ပါသည် ။

***

အထက်ပါ သကရာဇ်တစ်ခုခုတွင် ေမွးဖွားသူသည် မည်သည့် ေန
သားမဆို ေအာက်ပါ ေဟာချက်များ ှင့် အကျံးဝင်၏။
(၁)မည်သည့် ပညာရပ်ကိုမဆို သင်လင် တတ်လွယ်သူ ြဖစ်၏။
(၂)မည်သည့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ရသည် ြဖစ်ေစ ေကျနပ်ြခင်းမရှိဘဲ
ေြပာင်းလဲ လုပ်ကိုင်တတ်၏။ ထိုေကာင့် အလုပ်အမျိးမျိးကို ေြပာင်းလဲ
လုပ်ကိုင်တတ်၏။
(၃)ဘဝတွင် အသက်အရာယ် နီးကပ်ေသာ ေဘးဥပါဒ်များ ကံ
ေတွရတတ်သည် ။ (ကားေမှာက်၊ ေရနစ်၊ အြမင့်မှ ကျ)
(၄)ေလာဘကီးြခင်း၊ မာနကီးြခင်းတို ေကာင့် လုပ်သမ အလုပ်များ
ပျက်စီးတတ်၏။
(၅)မည်သည့် အလုပ်ကို လုပ်ရသည် ြဖစ်ေစ၊ အပိင်အဆိုင်၊ အတို
က်အခံ၊ အခက်အခဲများ ေတွရတတ်၏။ ထိုသို ေတွရသည့် အခါ၌ မုချ
ေအာင်ြမင်ရမည်ဟု သေဘာေပါက်ပါေလ။
(၆)မည်သည့် ြဖတ်လမ်း စီးပွားေရးကိုမ မလုပ်ပါှင့် ။ အကျိးမေပး
ပါ။

(၇)အလုပ်တစ်ခုခုကို ေစာက်ချလုပ်ကိုင်ပါက မုချေအာင်ြမင်လိမ့်မ
ည်။
(၈)အေနအထိုင် ပိပိရိရိရှိပီး ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွစွာ ေြပာဆို ဆက်ဆံ
တတ်ပါက လွန်စွာ အကျိးေပးလိမ့်မည်။
(၉)ခရီးသွားရာတွင် အေဖာ်မပါဘဲ မသွားတတ်ေပ။ အေဖာ်သည်
ေကာင်းကျိးေပးသူ ရှိသကဲ့သို ဆိုးကျိးေပးသူရှိသည် ကို သတိြပပါေလ
။
(၁၀)ဝါဆိုလ၊

သီတင်းကတ်လတို

၌

စတင်

လုပ်ကိုင်ေသာ

၌

စတင်

လုပ်ကိုင်ေသာ

အလုပ်များ ပျက်စီးတတ်ပါသည် ။
(၁၁)နယုန်လ၊

ေတာ်သလင်းလတို

အလုပ်များ ေအာင်ြမင်တတ်ပါသည် ။
(၁၂)ှလုံးေရာဂါ၊ အေကာှင့် ပတ်သက်ေသာ ေရာဂါ၊ ေလနာေရာ
ဂါတို ြဖစ်တတ်သည့် အြပင် အသက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ှင့် ဆံပင်များ
ကတ်တတ်ပါသည် ။
(၁၃)ထိုသကရာဇ်တွင် ေမွးဖွားေသာ အမျိးသမီးများ သည် သိုက်စွဲ
လိုလို၊ နတ်စွဲလိုလို၊ ပေယာဂလိုလို ေရာဂါမျိးများ ြဖစ်တတ်ပါသည် ။
ထိုြပင် ေသွးလုံး၊ ေလလုံးရှိေသာ ေရာဂါများ လည်း ြဖစ်တတ်ပါသည် ။
(၁၄)အကံေပးလိုသည် မှာ ေလာဘစိတ်၊ မာနစိတ်များ မထားဘဲ အ
စစအရာရာတွင် သည်းခံတတ်ပါက မုချ ချမ်းသာေပလိမ့်မည်။
(၁၅)တစ်ခု သိထားရမည်မှာ ကံဇာတာညံ့ေသာ ှစ်များ တွင် အိမ်
ေထာင် ပိကွဲတတ်ပါသည် ။
(၁၆)အေဆာင်အြဖစ် ေကျာက်မျက်ရတနာကို ဝတ်ဆင်လိုပါက ဥ

ဿဖလား၊ စိန်၊ ေဂမုတ်တို ကို ဝတ်ဆင်ရမည်။ သင့်တင့်ေသာ အေရာ
င်မှာ အြဖေရာင်၊ အနီေရာင်၊ အညိေရာင်များ ြဖစ်သည် ။
(၁၇)သင့်တင့်ေသာ အလုပ်မှ စစ်၊ စက်၊ ေဆးလုပ်ငန်းများ ၊ ကုန်သ
ည် လုပ်ငန်းများ ၊ အုပ်ချပ်ေရး လုပ်ငန်းများ ြဖစ်သည် ။
(၁၈)စီးပွားတက်ေသာ အချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်တတ်သည် ။
မလုပ်ပါနဲ ။
(၁၉)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ လူများ အေနြဖင့် ထာဝရေဆာင်ရ
မည့် လှဒါန်းရမည့် ပန်းြမတ်မာလာ အေဆာင်ပန်းများကို ေအာက်တွင်
ေနအလိုက် ေဖာ်ြပပါမည်။

တနဂေွ သားသမီးများ အတွက် - ကာပန်း(၂)ပွင့်၊ သေြပ(၆)ွန်၊
အုန်း(၁)ွန်
တနလာ သားသမီးများ အတွက်

- သေြပ(၆)ွန်၊ စံပယ်(၃)

ကုံး၊ ကံ့ေကာ်(၂)ွန်
အဂါ သားသမီးများ အတွက် - အုန်း(၁)ွန်၊ စံပယ်(၃)ကုံး
ဗုဒဟူး သားသမီးများ အတွက် - အုန်း(၁)ွန်၊ ကာပန်း(၂)ပွင့်၊
ကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - ကာပန်း(၂)ပွင့်၊ သေြပ(၆)
ွန်၊ စံပယ်(၃)ကုံး
ေသာကာ သားသမီးများ အတွက် - စံပယ်(၃)ကုံး၊ သီဟိုဠ် (၆)ွန်
စေန သားသမီးများ အတွက် - အုန်း(၁)ွန်

(၂၀)တစ်သက်လုံးအတွက် ဘုရားကိုးကွယ်လိုပါက ေဇာင်းသား၊ ဇီး
သား၊ ေညာင်သား တစ်ခုခုကို ဘုရားထုပါ။ ရှင်သီဝလိပုံေတာ်အား အင်
သားြဖင့် ထုလုပ်ပါ။ ရှင်ဥပဂုတပုံေတာ်အား ကံ့ေကာ်သားထုပါ။

***

အထက်ပါ သကရာဇ် တစ်ခုခုတွင် ေမွးဖွားသူသည် မည်သည့် ေန
သားမဆို ေအာက်ပါ ေဟာချက်များ ှင့် အကျံးဝင်၏။
(၁)အိမ်ေထာင် မတည်မဲြခင်း။
(၂)အိမ်ေထာင်ဘက်ှင့် လည်းေကာင်း၊ အိမ်ေထာင်ဘက်၏ အသိုင်း
အဝိုင်းှင့် လည်းေကာင်း၊ မကာခဏ မသင့်ြမတ်ြဖစ်ြခင်း။
(၃)မိသားစုှင့် ခွဲခွာ၍ ရပ်ေဝးတွင် စီးပွားရှာေဖွရတတ်ြခင်း။

(၄)အစိုးရုံးဌာနတို တွင် အကီးအကဲရာထူး ရတတ်ြခင်း။
(၅)အိမ်ေထာင်ေရး၌ လည်းေကာင်း၊ သားေရး၊ သမီးေရး၌ လည်း
ေကာင်း အထင်လွဲစရာ၊ ဂုဏ်သိကာ ကျစရာများ ကံတတ်ြခင်း။
(၆)သားသမီး သုံးေယာက်ထိသာ ရတတ်၏။ အကယ်၍ ပို၍ ရပါက
လည်း သားသမီးကို အေကာင်းြပေသာ စိတ်ေရာဂါများ ၊ ပူပင်စရာများ
ေတွကံရတတ်၏။
(၇)အိမ်ေထာင်ဘက်သည် ကြပားမျက်ှာမျိး၊ လူမျိးြခား မျက်ှာမျိး
ြဖစ်တတ်၏။
(၈)အေတွးအေခနက်နဲ၍ ြဖတ်ထိုးာဏ် ေကာင်းသူများ ြဖစ်တတ်
၏။ ပညာကို ပီးဆုံးေအာင် သင်ယူရတတ်၏။
(၉)မကာခဏ ထီေပါက်တတ်၏။
(၁၀)ေငွေကး၊ ဥစာကို မရရေအာင် ရှာေဖွိုင်ေသာ စွမ်းအင်ရှိ၏။
(၁၁)တန်ခူးလ၊ တန်ေဆာင်မုန်းလ၌ စတင်၍ လုပ်ေသာ အလုပ်များ
ပျက်စီးတတ်သည် ကို သတိြပပါေလ။
(၁၂)ဝါဆိုလ၊ တပိုတွဲလတို တွင် စတင်၍ လုပ်ေသာအလုပ်များ
ေအာင်ြမင်တတ်သည် ကို သတိြပပါေလ။
(၁၃)ေကျာက်မျက်ရတနာကို အေဆာင်အြဖစ် ေဆာင်လိုပါက ပုလဲ၊
ေဂမုတ်၊ စိန်။ သင့်ေတာ်ေသာ အဝတ်အစားအေရာင်မှာ အစိမ်းေရာင်၊
အြဖေရာင်တို ြဖစ်၏။
(၁၄)ထာဝရ ကိုးကွယ်ရမည့် ဘုရားကို လင်းလွန်းသားြဖင့် ထုပါ။ ရှ
င်သီဝလိပုံေတာ်ကို ကံ့ေကာ်သားြဖင့် ထုပါ။ ရှင်ဥပဂုတပုံေတာ်ကို ေညာ

င်သား၊ ဇီးသား၊ စစ်သားြဖင့် ထုပါ။
(၁၅)ဤခုှစ်တွင် ဖွားေသာ သူများ သည် အိမ်အြပင်ဘက်တွင် အ
လွန်အဆင်ေြပ၍ အိမ်တွင်း၌ အဆင်မေြပေပ။
(၁၆)ဤခုှစ်တွင် ဖွားသူများ သည် ကုန်သည် ေလးအလုပ်၊ စစ်၊ စ
က်၊ ေဆးအလုပ်၊ အုပညာ၊ အလှပညာ အလုပ်များ အကျိးေပး၏။
(၁၇)ဤခုှစ်ဖွားများ သည် ေယာက်ျားြဖစ်ပါက ဦးေှာက်ေရာဂါ၊ မိ
န်းမြဖစ်က မီးယပ်ေရာဂါ၊ သားအိမ်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားတတ်သည် ။
(၁၈)အိမ်ေထာင်ေရးတွင် တနလာ၊ အဂါ၊ ဗုဒဟူးတို ှင့် ကျေသာ် သ
င့်ေတာ်၏။ များ ေသာအားြဖင့် စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ အိမ်ေထာင်ဘက်များ
ရိုင်ခဲ၏။ လူမျိးခွဲ၊ ဘာသာခွဲများ ြဖစ်တတ်၏။ သတိြပပါ။
(၁၉)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ လူများ အေနြဖင့် ထာဝရေဆာင်ရ
မည့် လှဒါန်းရမည့် ပန်းြမတ်မာလာ အေဆာင်ပန်းများကို ေအာက်တွင်
ေနအလိုက် ေဖာ်ြပပါမည်။

တနဂေွ သားသမီးများ အတွက် - ကာပန်း(၂)ပွင့်
တနလာ သားသမီးများ အတွက်

- စံပယ်(၃) ကုံး၊

ှင်းဆီအြဖေရာင်(သို) ပန်းေရာင်(၇)ပွင့်၊ ကံ့ေကာ် (၂)ွန်
အဂါ သားသမီးများ အတွက် - ှင်းဆီအနီေရာင်(၇)ပွင့်၊ ရွက်လ(ှ ၄)
ွန်၊ စံပယ်(၃)ကုံး
ဗုဒဟူး သားသမီးများ အတွက် - ကာပန်း(၂)ပွင့်၊ ရွက်လ(ှ ၄)ွန်
ကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - ကာပန်း(၂)ပွင့်၊ စံပယ်(၃)

ကုံး
ေသာကာ သားသမီးများ အတွက် - စံပယ်(၃)ကုံး၊ ှင်းဆီအြဖေရာ
င်(သို) ပန်းေရာင်(၇)ပွင့်၊ ရွက်လ(ှ ၄)ွန်
စေန သားသမီးများ အတွက် - ရွက်လှ(၄)ွန်၊ ှင်းဆီအနီေရာင် (၇
)ပွင့်။

***

အထက်ပါ သကရာဇ် တစ်ခုခုတွင် ေမွးဖွားသူသည် မည်သည့် ေန
သားမဆို ေအာက်ပါ ေဟာချက်များ ှင့် အကျံးဝင်၏။
(၁)ဤသကရာဇ်တွင် ေမွးဖွားေသာ ေယာက်ျား၊ မိန်းမမဟူ ဘဝအ

စပိုင်းတွင် ခက်ခဲကမ်းတမ်းစွာ ြဖတ်ေကျာ်ရေပမည်။ မိဘ၊ ေဆွမျိးသား
ချင်းများ ှင့် ခွဲခွာ၍ ေနရတတ်သည် ။
(၂)ဘဝအစပိုင်း ခက်ခဲကမ်းတမ်းပီး အိုဇာတာတွင် အလွန်ေကာင်း
သူများ ြဖစ်သည် ။
(၃)ဤခုှစ်ဖွားသူများ သည် အသက်တစ်ှစ်ကီးေလ တစ်ှစ်ပို၍
ေကာင်းသူများ ြဖစ်သည် ဟု ဆိုရေပလိမ့်မည်။
(၄)ဝင်ေငွ အလွန်ေကာင်းပီး ေငွေကး ကုန်ကျမသည် များ သူများ
ြဖစ်တတ်၏။
(၅)ဤခုှစ်ဖွား သူများ သည် အချစ်ေရး၊ အိမ်ေထာင်ေရး ကံဆိုးသူ
များ ြဖစ်တတ်၏။
(၆)စိတ်ကူး၊

စိတ်သန်း

အလွန်ေကာင်းသူများ

ြဖစ်တတ်၏။

ေကျာ်ကားေသာ စာေရးဆရာများ ၊ ုပ်ရှင်ဒါိုက်တာများ သည် ဤခုှ
စ်ဖွားသူများ ြဖစ်တတ်၏။
(၇)ဤခုှစ်ဖွားသူများ သည် ၎င်းတို ၏ စိတ်ထဲတွင် ရှိသည် ကတစ်
မျိး၊ ပါးစပ်က ေြပာသည် က တစ်မျိး ြဖစ်တတ်၏။
(၈)အဝတ်အစားကို အချိးကျကျ ဝတ်ေလ့မရှိေပ။ ပိုသည် ပတ်သည်
ဝတ်တတ်၏။
(၉)ဤခုှစ်ဖွား မိန်းမများ သည် သီလရှင်ြဖစ်ပီးမှ ေသဆုံးတတ်၏။
(၁၀)ဤခုှစ်ဖွားများ သည် ဆရာအလုပ်၊ စစ်၊ စက်၊ ေဆးအလုပ်၊
အုပညာ၊ အလှပညာ အလုပ်များ ှင့် အကျိးေပး၏။
(၁၁)ဤခုှစ်ဖွားများ အဖို ထာဝရ ကိုးကွယ်ရမည့် ဘုရားကို ေပါက်

သားြဖင့် ထုလုပ်၍ ရှင်သီဝလိကို ေညာင်သားြဖင့် ထုလုပ်ပီး ရှင်ဥပဂုတ
ကို လင်းလွန်းသားြဖင့် ထုလုပ် ကိုးကွယ်သင့်ပါသည် ။
(၁၂)ေကျာက်မျက်ရတနာကို အေဆာင်အြဖစ် ေဆာင်လိုပါက ပုလဲ
ကို ေဆာင်သင့်၏။ ပတြမားှင့် ြမကို ေဆာင်သင့်၏။ သင့်တင့်ေသာ အ
ေရာင်မှာ အဝါုေရာင်များ ၊ ေရေရာင်များ ၊ အစိမ်းေရာင်များ ြဖစ်ပါသ
ည် ။
(၁၃)ြဖစ်တတ်ေသာ ေရာဂါများမှာ အေကာေရာဂါ၊ သွားေရာဂါ၊ ရင်
ကျပ်ေသာေရာဂါ၊ အနားမယူဘဲ အလုပ်လွန်စွာ လုပ်ေသာေကာင့် ပင်ပ
န်းေသာေရာဂါ။
(၁၄)ေအာင်ြမင် ေကျာ်ကားြခင်း ြဖစ်တတ်၏။
(၁၅)ဤခုှစ်ဖွားများ သည် တစ်စုံတစ်ရာကို လိဝှက်မျိသိပ်၍ ထား
တတ်ေသာ သဘာဝရှိ၏။
(၁၆)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ လူများ အေနြဖင့် ထာဝရေဆာင်ရ
မည့် လှဒါန်းရမည့် ပန်းြမတ်မာလာအေဆာင် ပန်းများကို ေအာက်တွင်
ေနအလိုက် ေဖာ်ြပပါမည်။

တနဂေွ သားသမီးများ အတွက် - ေမမိ (၅)ပွင့်၊ အုန်းွန် (၁)ွန်
တနလာ သားသမီးများ အတွက်

- စံပယ် (၃)ကုံး

အဂါ သားသမီးများ အတွက် - ရွက်လ(ှ ၄)ွန်၊ အုန်းွန် (၁)ွန်၊ စံ
ပယ် (၃)ကုံး
ဗုဒဟူး သားသမီးများ အတွက် - အုန်းွန် (၁)ွန်၊ ေမမိ (၅)ပွင့်၊

ရွက်လှ (၄)ွန်
ကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - စံပယ် (၃)ကုံး၊ ေမမိ (၅)ပွ
င့်
ေသာကာ သားသမီးများ အတွက် - စံပယ် (၃)ကုံး၊ ရွက်လှ (၄)ွန်
စေန သားသမီးများ အတွက် - ရွက်လှ (၄)ွန်၊ အုန်းွန် (၁)ွန်၊
ေမမိ (၅)ပွင့်။

***

အထက်ပါ သကရာဇ်တစ်ခုခုတွင် ေမွးဖွားသူသည် မည်သည့် ေန

သားမဆို ေအာက်ပါ ေဟာချက်များ ှင့် အကျံးဝင်၏။
(၁)စိတ်အေြပာင်းလဲ ြမန်ဆန်၏။ သနားလွယ်၏။ သိုရာတွင် ရက်စ
က်စွာ ြပမူရမည့် ကိစ၌ လည်း လွန်စွာမှ ရက်စက်တတ်၏။ ဘဝတွင်
အမချပ်၊ ေထာင်၊ ဂတ် တစ်ကိမ် ကံတတ်၏။
(၂)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ အမျိးသမီးြဖစ်ပါက ရည်းစားဦး လွဲ
တတ်သည် ။ အိမ်ေထာင် တစ်ဆက်တည်းှင့် မမဲတတ်ပါ။
မိမိထက် အသက်ကီးသူများ ၊ မလွတ်လပ်ေသာ ေယာက်ျားများ ှင့်
နီးစပ်စွာ မေနပါှင့် ဟု အကံေပးလိုပါသည် ။
(၃)အလုပ်လုပ်ပါကလည်း အထက်လူကီးများ ၏ အကူအညီအမစ
ကို များ စွာ ရတတ်၏။
(၄)ပါးစပ်မှ အမှတ်တမဲ့ ေြပာလိုက်ေသာ စကားများ သည် အံ့သဖွ
ယ်ရာ မှန်ေနသည် ကို မကာခဏ ေတွကံရတတ်၏။
(၅)တစ်စုံတစ်ခုေသာ

အခက်အခဲ၊

အေှာင့်အယှက်ကို

စိတ်စွမ်းအင်ြဖင့် ကိတင်သိေန၏။
(၆)စီးပွားေရး အကျပ်တည်း ေတွချိန်၌ ကူညီမည့် သူ ုတ်တရက်
ေပေပါက်လာတတ်၏။
(၇)စကားေြပာေသာအခါ၌ ယုတိရှိေအာင် ချဲကား ေြပာဆိုတတ်၏။
(၈)နယုန်လ၊ ြပာသိုလတို တွင် စတင်လုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်များ ပျ
က်စီးသွားတတ်၏။
(၉)ေတာ်သလင်းလ၊

ကဆုန်လတို

အလုပ်များ ေအာင်ြမင်တတ်၏။

၌

စတင်လုပ်ကိုင်ေသာ

(၁၀)ှလုံးေရာဂါ၊ မျက်စိေရာဂါ၊ ဇက်ေကာ ေနာက်ေကာ တက်
ေသာေရာဂါ၊ စိတဇဆန်ေသာ ပေယာဂဆန်ေသာ ေရာဂါများ ြဖစ်ေပ
တတ်၏။
(၁၁)ဘဝတွင် ကုန်သည် ကီးအလုပ်၊ အုပညာအလုပ်၊ အလှပညာ
အလုပ်၊ ဆရာအလုပ်များ အလွန် အကျိးေပးတတ်သည် ။
(၁၂)တစ်သက်တာအတွက် ပူေဇာ်ရန် ဘုရားကို သီးသားြဖင့်ထု၍ ရှ
င်သီဝလိကို လင်းလွန်းသားြဖင့် ထုပီး ရှင်ဥပဂုတကို ေပါက်သားြဖင့်
ထုလုပ် ကိုးကွယ်ပါေလ။
(၁၃)အိမ်ေထာင်ေရးမှာ သင့်တင့်ေသာ အရွယ်တွင် အိမ်ေထာင် ကျ
တတ်ပါသည် ။ ဗုဒဟူး၊ ကာသပေတး၊ ေသာကာေန သားသမီးများ ှင့်
အိမ်ေထာင်ကျလင် အလွန် သင့်ြမတ်ပါသည် ။
(၁၄)ေကျာက်မျက်ရတနာများကို အေဆာင်အြဖစ် ဝတ်ဆင်လိုပါက
သာေကျာက်၊ ပုလဲ၊ ြမ တို သည် လွန်စွာ သင့်ေတာ်၏။
(၁၅)ဤခုှစ်တွင် ေမွးဖွားေသာ လူများ အေနြဖင့် ထာဝရေဆာင်ရ
မည့် လှဒါန်းရမည့် ပန်းြမတ်မာလာ အေဆာင်ပန်းများကို ေအာက်တွင်
ေနအလိုက် ေဖာ်ြပပါမည်။

တနဂေွ သားသမီးများ အတွက် - ေမမိ (၅)ပွင့်၊ ကာပန်း (၂)ပွင့်၊
သေြပ (၆)ွန်
တနလာ သားသမီးများ အတွက်
(၂)ွန်

- သေြပ (၆)ွန်၊ ကံ့ေကာ်

အဂါသား သမီးများ အတွက် - ရွက်လ(ှ ၄)ွန်
ဗုဒဟူး သားသမီးများ အတွက် - ေမမိ (၅)ပွင့်၊ ကာပန်း (၂)ပွင့်၊ ရွ
က်လှ (၄)ွန်
ကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - ရွက်လ(ှ ၄) ွန်၊ ေမမိ(၅)
ပွင့်
ေသာကာ သားသမီးများ အတွက် - ရွက်လှ (၄) ွန်၊ သီဟိုဠ် (၆) ွ
န်
စေန သားသမီးများ အတွက် - ကာပန်း (၂) ပွင့်၊ သေြပ (၆) ွန်၊
ေမမိ (၅)ပွင့်

(၁၆)စကားကျယ်ေလာင်စွာ ေြပာတတ်ေသာ အကျင့်ရှိပါက ြပြပင်
လိုက်။ ချမ်းသာလိမ့်မည်။
(၁၇)ဤသကရာဇ်

ေမွးသူများ

သည်

အသက်ကေလး

နည်းနည်းကီးလာလင် တရားစကား အလွန်ေြပာတတ်၏။ ဤသိုမြဖစ်
ရန် ဂုစိုက်ပါ။ ဤသိုြဖစ်လင် လူကဲ့ရဲ စရာ ြဖစ်တတ်၏။ ဤသိုမြဖစ်
လင် လူေလးစားစရာ ြဖစ်မည်။

***

-သင့်ဘဝတစ်သက်တာ အတွက် လွန်စွာမှ တိကျမှန်ကန်ေသာ

ေဟာစာတမ်း ြဖစ်ပါတယ်။
-သင့်ဘဝ၏ အခက်အခဲများကို ကိတင်သိရှိပီး ကူညီေြဖရှင်းိုင်ေစ
ရန် အတွက် မင်းသိခဆိုသည့် လူသား တစ်ဦး တွက်ချက်စီရင် ေရးသား
ေပးထားပါတယ်။
-ကန်ပ်ကိုယ်တိုင် မရှိေတာ့သည့် ေနာက်ပိုင်း ကန်ပ်၏ ဝိညာဉ်သ
ည် သင်တို အနားမှာ တဝဲလည်လည်ြဖင့် သင်တို ၏ အခက်အခဲများကို
ကူညီ ေြဖရှင်း ေပးေနဦးမှာ ပါ။

သ ဗသတ ကမဿက
မင သခ
***

အသက (၁ စ၊ ၉ စ၊ ၁၇ စ၊ ၂၅ စ၊ ၃၃ စ၊ ၄၁ စ၊ ၄၉ စ၊ ၅၇
စ၊ ၆၅ စ၊ ၇၃ စ၊ ၈၁ စ၊ ၈၉ စ၊ ၉၇ စ၊ ၁၀၅ စ) အတက

သင်ဒီှစ်ထဲမှာ အိုးပိုင်၊ အိမ်ပိုင်မရှိေသးရင် အိုးပိုင်၊ အိမ်ပိုင် ရတတ်
ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ရင်လည်း အိမ်ေနရာ ေြပာင်းေရရတတ်ပါသည် ။
လုပ်ငန်းတိုးတက်ြခင်း၊ ရာထူးတိုးတက်ြခင်းမျိး ကံေတွရပါလိမ့်မ
ယ်။ ခါတိုင်းှစ်နဲ မတူဘဲ သင်သည် သင့်ရဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တန်ခိုးသ
ဇာေတွ

ြမင့်တက်လာမယ်။

ေကျာ်ကားလာမယ်။

ေကာင်းေသာ

ေပျာ်စရာေကာင်းတဲ့

ဂုဏ်သတင်းေတွနဲ
အလုပ်ေတွကိုလည်း

လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ လူဆိုလင် လုပ်ငန်းေတွ
တိုးချဲရပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းမှာ ေနရာေကာင်းေတွ ရတတ်ပါလိမ့်မယ်။

ဘုရားဖူးထွက်တာမျိး၊

အလှအတန်း

ကိစအတွက်

ခရီးထွက်တာမျိး ကံရတတ်ပါသည် ။ ရပ်ေဝးခရီး ိုင်ငံြခားခရီး သွား
ရတာမျိးလည်း ကံေတွရတတ်ပါတယ်။
သင်ပိုင်ေသာ ပစည်းေတွကိုေတာ့ သတိထားပီး သိမ်းဆည်းပါ။ ဒီှ
စ်မှာ သူခိုး ခိုးခံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် ေကာင်းတယ် ဆိုေပမယ့်
အ လ ုပ ်မ ှာ အတိုက်အခံေတာ့

ရှိတယ်။

မိမိအထက်လူကီးက

မိမိအေပမှာ အထင်လွဲတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီလိုကံေကာင်းတဲ့ ှစ်မျိးမှာ သူများ လာအပ်တဲ့ ပစ
ည်းေဟာင်းေတွ၊ အဖိုးမတန်တဲ့ ေကျာက်မျက်ရတနာေတွကို လက်မခံ
သင့်ပါ။ လက်ခံလိုက်ပါက လာဘ်တိတ် သွားမယ်။
ရှင်သီဝလိပုံေတာ်ေတွ၊ ဘုရားဆင်းတုေတာ်ေတွ၊ ဓာတ်ေတာ်ေတွ
အိမ်ကို ကွလာတတ်တယ်။ ဒီလိုှစ်ပိုင်းမှာ အမျိးသားများ ဆိုလင် ဒုလ
ဘရဟန်း ဝတ်ရလိမ့်မယ်။
လူမျိးြခား

ဘာသာြခားေတွ

မစတတ်ပါတယ်။

တစ်ခု

သတိထားရမှာ ကေတာ့ မုဆိုးမဧည့်သည် ညအိပ်လက်ခံမိလင် မေမာ်
လင့်ဘဲ အမြဖစ်တတ်ပါတယ်။
အလွန်ရင်းှီးေသာ မိတ်ေဆွတစ်ဦးက အထင်လွဲပီး မုန်းသွားတတ်
တယ်။
မ ျက ် ှာမ ှာ အဖုအပိမ့် အနာေလးေတွ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာမှ
ေဆးမလိမ်းပါနဲ ။ ေဆးလိမ်းရင် ပွားလာလိမ့်မယ်။ အပူေလာင်တတ်တ
ယ်။ ေရေွးအပူတို ၊ မီးအပူတို ၊ လပ်စစ်ေတွကိုင်ရင် သတိထားပါ။
ေြခေထာက်မျက်တက်၊ နာတတ်ပါတယ်။

ေဆွမျိးအကီးအကဲတစ်ဦး ေနထိုင်မေကာင်း အကီးအကျယ် ြဖစ်တ
တ်ပါတယ်။
ကားရှိရင်ေတာ့ ရပ်တဲ့ အခါ သတိထားပါ။ သူများကားက ပွတ်တို
က်သွားြခင်း၊ ချိတ်သွားြခင်း၊ ကံေတွရတတ်ပါတယ်။
ေငွေတွကေတာ့ ဒလေဟာ ဝင်ေနလိမ့်မယ်။ ထွက်တာေတွကလည်း
အရမ်း ထွက်ေနလိမ့်မယ်။ တစ်ခု သတိထားရမှာ က အိမ်ကို ဆရာအတု
အေယာင်ေတွ ေရာက်လာတတ်တယ်။ စက်ေတွဘာေတွ ဝယ်မယ်ဆိုရ
င်လည်း သတိထားပါ။ ကည့်တုန်းကေတာ့ အေကာင်းပဲ ကိုယ့်လက်ထဲ
ေရာက်မှ အပျက်ြဖစ်ေနတတ်တယ်။ နားလည်တဲ့ သူကို ြပပီးဝယ်တာ
အေကာင်းဆုံးပါပဲ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ သင့်အဖို ကံေကာင်းတဲ့ ှစ်လို ယူဆပါ။ မြပ
ည့်စုံတာေတွ

ြပည့်စုံလာမယ်။

ြဖစ်ချင်တာေတွ

မုချြဖစ်ရလိမ့်မယ်။

အကံေကာင်းတစ်ခု ေပးချင်တာကေတာ့ မကာမကာ သက်သတ်လွတ်
စားေပးပါ။
အိုးပိုင်အိမ်ပိုင် မရှိေသးရင်ေတာ့ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အိုးအိမ်တိုက်တာ
အေဆာက်အဦေတွ ပိုင်ဆိုင်ရေတာ့မယ်။ အိမ်ေနရာ၊ အလုပ်ေနရာ ေြပာ
င်းေရ ရတာမျိးလည်း ကံတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းမှာ ရာထူးတိုးတက်တာ
မုချကံေတွလာလိမ့်မယ်။ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ စီးပွားလည်း တက်တတ်ပါ
တယ်။ လုပ်ငန်းေတွ တိုးချဲလုပ်ကိုင် ရတာမျိးလည်း ကံရပါလိမ့်မယ်။
ယတာ
မိတ်ေဆွ . . . ဒီှစ်အဖို ေကာင်းတယ် ဆိုေပမယ့် အညံ့ေလးေတွ
ေတာ့

နည်းနည်းပါးပါးေတာ့

ရှိတာေပါ့ဗျာ။

ယတာဆိုတာေတာ့ လိုတာေပါ့ဗျာ။

အဲဒီအညံ့ေတွအတွက်

မကာမကာ အဓိာန်ြပပီး သက်သတ်လွတ် စားေပးပါ။ ဗုဒဟူးေန
တိုင်း ေရှာက်သီးသုပ် ဆွမ်းေတာ် ကပ်ေပးပါ။ တနဂေွေန ညေနတိုင်း
ေစတီေတာ်တစ်ဆူရဲ တနဂေွေထာင့်မှာ မီးသက်ေစ့ ပူေဇာ်ေပးပါ။ ဘဲ
သားကို အုန်းိုနဲ ချက်၊ ေလးဆင့်ချိင့်နဲ ထည့်ပီး ဘုန်းကီးေကျာင်းကို ပို
ပါ။ အဲဒါကိုလည်း ဗုဒဟူးေနမှာ လုပ်ပါ။ သင်ကံေတွရမယ့် အညံ့ေတွ
ေြပေပျာက် သွားပါလိမ့်မယ်။

***

အသက (၂ စ၊ ၁၀ စ၊ ၁၈ စ၊ ၂၆ စ၊ ၃၄ စ၊ ၄၂ စ၊ ၅၀ စ၊
၅၈ စ၊ ၆၆ စ၊ ၇၄ စ၊ ၈၂ စ၊ ၉၀ စ၊ ၉၈ စ၊ ၁၀၆ စ) အတက

သင် ဒီှစ်ထဲမှာ မေမာ်လင့်ဘဲ ုတ်တရက် ေငွေတွ ဝင်လာတတ်တ
ယ်။ အေမွေတွဘာေတွ ရစရာရှိရင် ဒီှစ်ထဲမှာ ရတတ်တာေပါ့။ ေငွလ
ည်း စုေဆာင်းမိိုင်တာေပါ့။ တစ်ခုပဲ သတိထားရမယ်။ တစ်ချီထဲ
အပွကံတာမျိးေတာ့ မလုပ်နဲ ။ လုပ်ရင်ေတာ့ မေကာင်းဘူးေပါ့၊ ထီေတွ
ဘာေတွလည်း ေပါက်တတ်ပါတယ်။ ဝါသနာပါရင် တနလာေန(၁၁) နာ
ရီတိတိမှာ ေရှက (၇၇)ှစ်လုံးပူးတဲ့ ထီမျိးထိုးရမယ်။
အိမ်ေထာင်ရှိတဲ့ လူများကေတာ့ သတိထားရပါမယ်။ ဘာြဖစ်လို လဲ
ဆိုေတာ့ ဒီှစ်ဟာ မျက်ှာပွင့်တယ်။ လာဘ်လာဘလည်း အလွန်ရင်မ
ယ်။ လူအေနနဲ ကလည်း ဒီှစ်ထဲမှာ ေအာင်ြမင်တတ်ပါတယ်။
အလုပ်အတွက် စိတ်ညစ်စရာေတွ ေပတတ်တယ်။
လခစား အလုပ် ဆိုရင်ေတာ့ ဒီှစ်ထဲမှာ ထွက်ချင်စိတ် ေပတတ်ပါ
တယ်။ မထွက်သင့်ေသးပါ။
သားသမီးရှိရင် သားသမီးအတွက် စိတ်ေသာက ေရာက်ရတတ်ပါတ
ယ်။ မေမာ်လင့်ဘဲ အိမ်မှာ အလှလုပ်ြဖစ်လိမ့်မယ်။ လုပ်ေတာ့လည်း
ေသးေသးလုပ်မယ်ဆိုပီး ကီးသွားတတ်ပါတယ်။ ေကာင်းပါတယ်။
ဆရာသမားလို ပုဂိလ်မျိး အိမ်ကိုေရာက် လာပီး ဒုကေပးတတ်ပါ
တယ်။ ဒီှစ်မှာ အရင်အရင့်က ကိုယ်နဲ မသင့်ြမတ်သူေတွနဲ ြပန်လည်
သင့်ြမတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကေကာင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ။
အေတာ့်ကို ေကာင်းတဲ့ ှစ်လို ဆိုရမှာ ပါ။ ဆင်းရဲမွဲေတ ေနသူေတွ
ေတာင် ဒီလိုှစ်မျိး ေရာက်တဲ့ အခါ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်ေတွ ြဖစ်သွား
ေတာ့တာပါပဲ။
ဒီှစ်မျိးဟာ ေြခေထာက်မှာ ေဗွပါတာမျိးေပါ့။ မကာခဏ ခရီး ထွ

က်ရတတ်ပါတယ်။
ရာထူးေတွ ဘာေတွ တက်တာလည်း ဒီှစ်မျိးမှာ တက်တာပါပဲ။
ေနာက်တစ်ခုက ဒီှစ်မှာ ဘာေတွပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ဘာေတွပဲကံကံ၊ ှစ်
ခါှစ်ခါ ြဖစ်တတ်တဲ့ သေဘာရှိတယ်။
အ ိမ ်မ ှာ အရွယ်ေရာက်ပီးတဲ့ ေယာက်ျားေလး၊ မိန်းကေလးရှိရင်
ေတာ့ သတိထားပါဦး။ အိမ်က ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။
အဖိုးမတန်ဘူးဆိုပီး ဘူးထဲခွက်ထဲမှာ ဖွက်ထားတဲ့ ေကျာက်ကေလး
တစ်လုံး ရှိေနတယ်။ ဘာေကျာက်ပဲြဖစ်ြဖစ် အေရာင်ကေတာ့ ခပ်ေဖျာ့
ေဖျာ့ပါပဲ။ ထိပ်မှာ အနာကေလးပါတယ်၊ အဲဒီ ေကျာက်ကေလးကိုရှာပီး
ေငွလက်စွပ်ကွင်းပီး မိတ်ေဆွရဲ လက်မှာ ဝတ်ထားလိုက်ပါလား။ အဲဒါ
အလွန်ေကာင်းတဲ့ အေဆာင်ြဖစ်တယ်။
ဒီလိုှစ်မျိးမှာ သင့်အိမ်ကို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သည် ေရာက် လာပီး ည
အိပ်ညေန တည်းခိုရင်၊ ေခါင်းမူးတတ်တယ်၊ ဗိုက်ေအာင့်တတ်တယ်၊ ဝ
မ်းေတွ ဘာေတွလည်း ပျက်တတ်တယ်။ အဲဒီလိုများ ြဖစ်ခဲ့ရင်ေတာ့
အုန်းရည် (၄)ခွက်နဲ ေလှကားကို ပက်ပီး ေဆးပစ်လိုက်ပါ။ ေဆးတာက
ေတာ့ ဗုဒဟူးေန ညေနဆိုရင် ပိုေကာင်းပါတယ်။

ယတ
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာလည်း သင့်အဖို ကံေကာင်းေသာ ှစ်ပါပဲ။ ဒါ
ေပမဲ့ မေြပာပေလာက်တဲ့ အညံ့အခိုက်ေလးေတွ ရှိပါတယ်။
အဲဒါေလးေတွ ေြပေပျာက်သွားေအာင် ယတာကေတာ့ လိုမယ်။ ဒီ
ေတာ့ မိတ်ေဆွအေနနဲ ယတာေလးေတွ ေချေပးပါဦး။

အေမးနံသာေရှင့် တနလာေထာင့်က ဆင်းတုေတာ်ကို တနလာေန
မှာ ေရသပာယ်ေပးပါ။ ကာဖူး(၂)ပွင့်၊ သစာပန်း (၆)ပွင့်ကိုလည်း ၎င်းဘု
ရားမှာ ပဲ ကပ်လှပူေဇာ်လိုက်ပါ။ နဂါးုံဘုရားမှာ ထန်းလျက် (၁၁)ခဲကို
ေတာ့ စကကေတာ့ထဲ ထည့်ပီး ကပ်လှပူေဇာ်လိုက်ပါ။
အဲဒီလို လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီှစ်ပိုင်းမှာ မိတ်ေဆွကံေတွရမယ့်
အခိုက်အညံ့ေလးေတွ ေြပေပျာက်သွားမှာ ပါပဲ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ
မိတ်ေဆွအဖို ကံေကာင်းတဲ့ ှစ်တစ်ှစ်ပါပဲ။

***

အသက (၃ စ၊ ၁၁ စ၊ ၁၉ စ၊ ၂၇ စ၊ ၃၅ စ၊ ၄၃ စ၊ ၅၁ စ၊ ၅
၉ စ၊ ၆၇ စ၊ ၇၅ စ၊ ၈၃ စ၊ ၉၁ စ၊ ၉၉ စ၊ ၁၀၇ စ) အတက

သင် . . . ဒီှစ်ပိုင်းမှာ မေမာ်လင့်ဘဲ လက်ေအာက်ငယ်သားများ ၏
ဆန်ကျင် ေတာ်လှန်မေတွကို ကံေတွရလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းေတွမှာ အခ
က်အခဲေတွ ေတွရမယ်။ မေမာ်လင့်ဘဲ စိတ်ညစ်စရာေတွ ေရာက်လာတ
တ်ပါတယ်။ လုပ်ေနရတဲ့ အလုပ်ကိုယ်လည်း စိတ်မဝင်စားေတာ့ပဲ စိတ်
ေလေနတတ်ပါတယ်။
စီးပွားေရး မေကာင်းပါ။ စီးပွားတက်ေတာ့မလိုနဲ တြဖည်းြဖည်း ကု
န်သွားတတ်ပါတယ်။ အြဖစ်ထက် အပျက်ဘက်က ပိုများ ေနပါတယ်။
ေကွးတင်မယ်။ သိုမဟုတ် ေကွးမရြဖစ်မယ်။
လက်ရှိအလုပ်ကေန တြခားကို ေြပာင်းလိုစိတ် ေပတတ်ပါတယ်။ မ
ေြပာင်းပါနဲ ။ လက်ရှိအလုပ်က ေတာ်ပါေသးတယ်။ ေနာက်ေြပာင်းမည့်
အလုပ်က သင့်ကို အကျိးမေပးပါ။
ပဲ၊ ှမ်း ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကားမနဲ အကျိးေပးမယ်။ ကက်သွန်
ေလှာင်ပါက ံးမယ်။
သွားကိုက် ခါးနာ တစ်မျိးမျိးြဖစ်မယ်။
သူခိုး ခိုးခံရတတ်ပါတယ်။
ေြမအေရာင်းအဝယ်ကိစ ေပမယ်။ ေအာင်ြမင်မယ်။
ပညာေရး အထူးေကာင်းမယ်။ ိုင်ငံြခားခရီးေတွ ရှိတယ်။ သင်တန်း
ကိစ၊ စာေမးပွဲကိစေပမယ်။ ိုင်ငံြခားသို ပညာေရးကိစှင့် လည်း သွား
ရမယ်။
အမိ၊ အဖ တစ်ဦးဦးကျန်းမာေရး ညံ့မယ်။
အိမ်ေထာင်ရှိပါက အိမ်ေထာင်ေရး စိတ်ညစ်ရမယ်။

အချစ်ေရး ညံ့ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ ခွဲခွာရကိန်း ရှိတယ်။
ထီ ကံေကာင်းတယ်။ သင် . . . ထီထိုးပါက ‘၅’ အစ ‘၇’ အဆုံး ေအာ
င်ဘာေလထီထိုးပါ။ ေြမွြမင်လင်၊ ေြမွအိပ်မက် မက်လင် ထီ မုချေပါက်
မယ်။
လမ်းထဲမှာ နာေရးေပမယ်။ မသွားသင့်ပါ။
စာချပ်စာတမ်းများ ြပလုပ်ရမယ်။ ေကာင်းေသာလုပ်ြခင်း ြဖစ်ပါတ
ယ်။

အထူးမှာ ကားချက်
တနဂေွသားသမီး

မည်သူမဆို

အသက်

(၂၇)ှစ်

(၃၅)ှင့်

အရွယ်များ တွင် အထူးဂုစိုက်ရမယ်။ အမအခင်းြဖစ်ြခင်း၊ လက်ေြခတို
၌ ြပင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရြခင်း စသည် တို ေတွကံရတတ်ပါတယ်။
ထိုေကာင့် တစ်ခုေသာ အဂါေန ညေန (၃)နာရီတွင် သစာပန်း(၃)ပွင့်၊
သရက်ွန် (၈)ွန်ကို ဘုရားပန်းအြဖစ် အိမ်ဘုရား၌ပင် လှဒါန်းပီး
ထိုသိုမြဖစ်ရန် ဆုေတာင်းပါေလ။ ြဖစ်ိုင်လင် သက်သတ်လွတ် (၈)ရ
က်စားပါက ေတွကံရမည့် ဒုကများ ေြပငိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အိုးေဟာ
င်းကို တနဂေွေနမှာ ေရေမာရမယ်။ ထီးေဟာင်းတစ်လက်ကို အိမ်၏
အေနာက်အရပ်မှာ စွန်ပါ။

ယတာ
စေနေန စေနေထာင့်မှာ ထီးြဖ(၇)လက် ကပ်လှပါ။

ေနစဉ် ဆွမ်းငါးပွဲ ကပ်လှပါ။ ဆွမ်းေပမှာ ေပါက်ေပါက်ထည့်ပီး
ကပ်ပါ။
ေသာကာေနမှာ သခွားသီးတစ်လုံးတွင် သင်၏ နံမည်ှင့် ေမွးေနသ
ကရာဇ်ကို ေရးပီး ေရေမာပါ။ တနဂေွေနမှာ သင်၏ အကျေဟာင်း တ
စ်ထည်ကို ေရေမာပါ။

***

အသက (၄ စ၊ ၁၂ စ၊ ၂၀ စ၊ ၂၈ စ၊ ၃၆ စ၊ ၄၄ စ၊ ၅၂ စ၊
၆၀ စ၊ ၆၈ စ၊ ၇၆ စ၊ ၈၄ စ၊ ၉၂ စ၊ ၁၀ဝ စ၊ ၁၀၈ စ) အတက

သင်မေမာ်လင့်ဘဲ

ဒီှစ်ထဲမှာ အမအခင်း

ြဖစ်တတ်ပါတယ်။

ေြဖရှင်းစရာ ြပဿနာေတွ ေပတတ်ပါတယ်။ မနာလိုတဲ့ သူေတွလုပ်လို
လုပ်ငန်းေတွ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်ချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ
တာေတွ ကံေတွရလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာေရးလည်း ညံ့တတ်တယ်။
ပီးေတာ့ ဒီှစ်မှာ နားရတယ် မရှိိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ေတွ တစ်ခုပီးတ
စ်ခု လုပ်ေနရလို အလွန်ကို ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။
ေငွေကးေတွလည်း ဆုံးပါးတတ်တယ်။ ဘယ်လို အရသာရှိတဲ့ အ
စားအေသာက်ကိုပဲ စားစား ခံတွင်းမေတွပဲ ြဖစ်ေနတတ်တယ်။ အိမ်က
ပစည်းေတွ ေရာင်းရတဲ့ အထိ ေငွြပတ်သွားတတ်တယ်။
ေဆွမျိးသားချင်းေတွထဲက အသက်အရွယ်ကီးသူေတွ ဆုံးပါးတတ်
ပါတယ်။
အသက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ ကာမဂုဏ်စိတ် ကုန်ခန်းသွားတတ်တ
ယ်။
သူတစ်ပါးက စုန်းအတတ်၊ ပေယာဂအတတ်ေတွနဲ ကိုယ့်ကို မေကာ
င်းကံတတ်တယ်။
အိမ်ေထာင်ရှိလင်လည်း တကျက်ကျက် ြဖစ်ေနတတ်ပါတယ်။ အိမ်
ေထာင်ေရး ညံ့ပါတယ်။
အလုပ်မှာ စိတ်မဝင်စားသလို ြဖစ်ေနတတ်တယ်။ အလုပ်မှာ ြပဿ
နာ ေပတတ်တယ်။
ကိုယ်က ေပးစရာရှိတဲ့ ေငွက ချက်ချင်းေပးရမယ်။ ရစရာရှိတဲ့ ေငွ
ကေတာ့ မရဘဲ ရှိေနလိမ့်မယ်။
ေအာက်လက်ငယ်သားေတွ၊

တပည့်တပန်းေတွ

ကိုယ့်ဆီက

ထွက်သွားပီး ကိုယ်နဲ မတည့်တဲ့ လူဆီ ေရာက်သွားတတ်ပါတယ်။

ပညာတစ်ခု ရလိမ့်မယ်။ ပညာထူးြဖစ်တယ်။
သွားကိုက်သွားနာ ြဖစ်လိမ့်မယ်။ မေရာက်ဖူး မသွားဖူးတဲ့ ခရီးကို ု
တ်တရက် သွားရတတ်တယ်။ မိမိအိမ်ေြခရင်းမှာ အသုဘေပတတ်တ
ယ်။ ေပရင်ေတာ့ (၅) ဂဏန်းအစ ထီထိုးေပးပါ။ ထီဆုကီး ေပါက်တတ်
ပါတယ်။
အထ မ က ခ က
တနဂေွသားသမီး မည်သူမဆို အသက်(၃၆)ှစ်ပိုင်းအတွင်း ရင်းှီး
သူများ ှင့် ုတ်တရက် ခွဲခွာသွားတတ်တယ်။ သက်သတ်လွတ်စားြခင်း
ဥပုပ်ေစာင့်ြခင်းများ မကာမကာ ြပလုပ်ပါ။ ထိုသိုြပလုပ်လင် ထိုေဘး
မှ လွတ်ပါမည်။
အထ မ က ခ က
တနဂေွသားသမီး မည်သူမဆို အသက် (၄၄)ှစ်အပိုင်းတွင်း အလု
ပ်အကိုင် ဆုံးံးပျက်စီး တတ်ပါတယ်။ ခာကိုယ်ကို ထိခိုက်တတ်ေသာ
ေဘးဥပါဒ်များ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသတိထားပါ။ သမေဒဂါထာ
ကို ေနစဉ်ပုတီး(၉)ပတ်စိပ်ပါမှ ထိုေဘးဥပါဒ်အရာယ်မှ လွတ်ပါမည်။
ယတ
ဒီှစ်ဟာ ကံဇာတာညံ့တဲ့ ှစ်လို ဆိုရပါမယ်။ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကိမ်
ေလာက် ေစတီေတာ် တစ်ဆူဆူကို သွားပီး အဓိာန်ပုတီးစိပ်ပါ။ ေကာ
င်းတာကေတာ့ ဗုေဒါဆိုတဲ့ ဂုဏ်ေတာ်ကို စိပ်သင့်ပါတယ်။ အခါကီးရ
က်ကီးေတွမှာ သက်သတ်လွတ် စားေပးပါ။
စေနေန မနက်(၁၀) နာရီေလာက်မှာ ဒံေပါက်တစ်ထုပ်ဝယ်ပီး ဆွမ်း
ခံကွတဲ့ ဘုန်းကီးကို ေလာင်းလိုက်ပါ။

ရန်ကုန်မှာ ေနတဲ့ မိတ်ေဆွေတွ၊ ေမျာက်သတဝါနဲ နီးစပ်တဲ့ မိတ်
ေဆွေတွကေတာ့

ငှက်ေပျာသီးကိုေခပီး

ေမျာက်ေတွကို

ေပျာ်ရင်

ဝမ်းေြမာက်လာေအာင် ပစ်ေပါက်၍ ေကးပါ။

***

အသက (၅ စ၊ ၁၃ စ၊ ၂၁ စ၊ ၂၉ စ၊ ၃၇ စ၊ ၄၅ စ၊ ၅၃ စ၊
၆၁ စ၊ ၆၉ စ၊ ၇၇ စ၊ ၈၅ စ၊ ၉၃ စ၊ ၁၀၁ စ၊ ၁၀၉ စ) အတက

သင် . . . ဒီှစ်ထဲမှာ အညံ့အနည်းငယ် ရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာ
လည်း အခက်အခဲေတွနဲ ေတွလိမ့်မယ်။ အလုပ်ကလည်း ပင်ပန်းတဲ့ အ
လုပ်မျိး ြဖစ်ေနတတ်သည် ။ ကျိန်းေသေအာင်ြမင် ြဖစ်ထွန်းမည့် အရာ
ေတွနဲ လည်း လွဲေချာ်ေနတတ်သည် ။ ကျန်းမာေရးလည်း ညံ့တတ်ပါတ
ယ်။

ဒုကေတွ တစ်ခုပီးတစ်ခု ေရာက်လာတတ်တယ်။ ေသာကာ သားသ
မီးတစ်ေယာက်

သင့်အိမ်မှာ ညအိပ် တည်းခိုလိုက်ရင်ေတာ့ အဲဒီဒုက

ေတွက လွတ်သွားလိမ့်မယ်။
အလုပ်အကိုင် ထိခိုက်တတ်တယ်။ အိမ်သားေတွလည်း တစ်ေယာ
က်ပီး တစ်ေယာက် ကျန်းမာေရးညံ့လို ေဆးခန်း ပိုရတတ်သည် ။
သူတစ်ပါးက သင့်ကို အေကာင်းမဲ့ တိုက်ခိုက်ပီး အကျိးမဲ့ေအာင် ြပ
လုပ်တတ်တယ်။ ပီးေတာ့ မေကာင်းသတင်းလည်း လင့်တတ်ပါေသးတ
ယ်။
ရပ်ေဝးက သက်ကီးရွယ်အိုေတွ ကိုယ့်ဆီ လာပီး တည်းခိုတတ်သ
ည် ။ ပီးေတာ့ ုတ်တရက် ကျန်းမာေရး ညံ့ပီး ဆုံးပါးတတ်ပါတယ်။ လ
က်မခံရင် အေကာင်းဆုံးပါပဲ။
သူများ အတွက် သက်ေသ လိုက်ရတတ်သည် ။ အမအချပ် ေရာက်
ေနတဲ့ သူကို အာမခံနဲ သွားပီး ထုတ်ေပးရတတ်တယ်။ ပီးေတာ့ အဲဒီလူ
ကပဲ ကိုယ့်ကို အေကာင်းမေြပာဘဲ ေကျးဇူးကန်းတာကို ခံရလိမ့်မယ်။
ပီးခဲ့တဲ့ ှစ်က ကံညံ့လို ေငွေကးဥစာပစည်းေတွ ကုန်ကျခဲ့တယ်။
ကျန်တာေလးေတွ ဒီှစ်ထဲမှာ ထပ်ပီး ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ ကံဇာတာ ညံ့
ေနတယ်။ အထူး သတိထားပါ။
ေငွေတွဘာေတွ ေပျာက်တတ်တယ်။ အသက်ကို မထိခိုက်တဲ့ တိုင်
ေအာင် ကားနဲ ေတာ့ တိုးမိတတ်တယ်။ ပွတ်သွားတာမျိး ခံရတတ်ပါတ
ယ်။
ခွဲစိတ်ကုသခံရဖို ကိန်းေတွ ကံတတ်တယ်။ ုတ်တရက် ေလေအာ
င့်တာတို ဘာတို ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ အရွယ်ေရာက်ပီးတဲ့ သားသမီးေတွ

ဘာေတွရှိရင်လည်း သတိထားရမယ်။ ဒီှစ်ထဲမှာ အိမ်ေထာင်ကျတတ်
တယ်။
ေသွးကို အေကာင်းြပတဲ့ ေရာဂါေတွ ရတတ်ပါတယ်။
အထ မ က ခ က
တနဂေွသားသမီး မည်သူမဆို အသက်(၅၃)ှစ်အရွယ်တွင် ေသွး
ထွက်သံယိုြဖစ်ြခင်း၊ ထိခိုက်မိြခင်း၊ အမအခင်းြဖစ်ပီး၊ စီးပွားေရး အကျ
ပ်အတည်း ြဖစ်ြခင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံရမည့် ေရာဂါ မျိး ြဖစ်ြခင်းများ ြဖစ်
တတ်ပါတယ်။ ထိုအရာယ်မျိးမှ လွတ်ေြမာက်ိုင်ရန် အတွက် မကာခ
ဏ

(၈)

ပါးသီလ၊

(၉)ပါးသီလများ

ေဆာက်တည်ရပါမယ်။

ေဘးမဲ့လတ်ြခင်းများ ၊ ငါးလတ်ြခင်း၊ ကက်လတ်ြခင်းများ ြပလုပ်ရပါမ
ယ်။ ထိုြပင် စေနေနညေန (၃)နာရီ၌ ပဲခူးမိမှ ဝယ်ေသာ ပန်းကန်ေပ
တွင် ဖေယာင်းတိုင် (၅)တိုင်စိုက်ထူပီး အထက်ပုဂိလ် ဝိဇာမိုရ်ကီးများ
ထံတွင် တိုင်တည်ပီး ေဘးဥပါဒ်အရာယ်များ ကင်းလွတ်ရန် ဆုေတာ
င်းပါေလ။
ယတ
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ ညံ့ေနတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ေမွးေနညေနပို
င်းမှာ ငါးသက်ေစ့ လတ်ေပးပါ။ လတ်ရင် ြမစ်ေချာင်းထဲမှာ သွားလတ်
ပါ။ စေနေန မနက်ေစာေစာ စေနေထာင့်မှာ ထီးနီသက်ေစ့ လှလိုက်ပါ။
ဘုန်းကီးကိုလည်း စတုမဓုလှပါ။
စေနေန မနက်ပိုင်းမှာ ွားကို အစာေကးပါ။
ေြမချိင့်ေတွ ဘာေတွရှာပီး အုန်းခွံနဲ လမ်းခင်းေပးပါ။
သီလရှိသူကို ရှာပီး ထီးတစ်လက်လှလိုက်ပါ။

***

အသက (၆ စ၊ ၁၄ စ၊ ၂၂ စ၊ ၃၀ စ၊ ၃၈ စ၊ ၄၆ စ၊ ၅၄ စ၊
၆၂ စ၊ ၇၀ စ၊ ၇၈ စ၊ ၈၆ စ၊ ၉၄ စ၊ ၁၀၂ စ) အတက

သင် . . . ဒီှစ်မှာ ကံဇာတာ ေကာင်းတယ်လို လည်း မေြပာိုင်ပါ
ဘူး။
ဘာပဲလုပ်လုပ် အပင်ပန်းခံရသေလာက် အကျိးမရှိ ြဖစ်တတ်ပါတ
ယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရမလို၊ ဒီဟာလုပ်ရမလိုနဲ အချိန်ကုန် သွားတတ်ပါတယ်
။ အလုပ်ေတွလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ ြဖစ်ေန တတ်ပါတယ်။
ေငွေတွလည်း ဝင်စရာရှိတာ မဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်ေနမည်။ လုပ်ေန
ကျ လုပ်ငန်းကိုရပ်ပီး လုပ်ငန်းအသစ် ေြပာင်းလုပ်ဖို စိတ်ကူးေပမယ်။

မလုပ်ပါနဲ လို အကံေပးချင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း ေြပာင်းလုပ်ရင် ဆုံးံးမ
ည်။ ကိုယ်တင် ဒုကေရာက်တာ မဟုတ်ဘူး ။ အိမ်သူအိမ်သားေတွလည်း
သူနည်းနဲ သူ ဒုကေတွ ေတွေနတတ်ပါတယ်။ အိမ်ကို ဘိုးေတာ်လိုလို၊
ဘာလိုလိုနဲ ညာတဲ့ လူေတွ ေရာက်လာတတ်တယ်။ မယုံပါနဲ ။ ပါသွား
လိမ့်မယ်။
ေြမကိစ၊

အေမွကိစ

စကားများ

ရတတ်ပါတယ်။

အိမ်ေထာင်ရှိသူများကေတာ့ သတိထားေနပါ။ အိမ်ေထာင်ဘက်က ကို
ယ့်ကို အထင်လွဲတတ်ပါတယ်။ ဒီှစ်ကံဇာတာက ဘာမှ မလုပ်ဘဲေနရင်
နည်းနည်း သက်သာမယ်။ လုပ်တတ်လို ေလာက်ပီး လုပ်ရင်ေတာ့ လုပ်
ေလ ကုန်ေလြဖစ်မှာ ပဲ။ မကာခဏ ေခါင်းကိုက်လိမ့်မယ်။ ေငွအတွက်
လည်း ပူပင်ေသာက ေရာက်ရလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာ သုံးတဲ့ ေရပိုက်၊ ေရက
န်ေတွ ြပြပင်ရတတ်ပါတယ်။ ခရီးထွက်ပီးလို ြပန်လာရင်ေတာ့ သင့်ရဲ
ညံ့ေနတဲ့ ကံေတွ ေကာင်းသွားပီလို ယူဆပါ။
ယတ
အသက်ကီးေသာ လူမမာကို ေဆးဖိုး၊ ဓာတ်စာဖိုးများ လှဒါန်းပါ။
အုန်းသီးအစိမ်းတစ်လုံးကို အဝြဖတ်ပီး အရည်ေတွ သွန်ပစ်လိုက်ပါ
။ ပီးရင် ဆားများများ သိပ်ပါ။ အဲဒီေနာက် ုကစိုးစင်မှာ သွားလှလိုက်
ပါ။ အဲဒီယတာကို အဂါေန နံနက်ေစာေစာ ြပလုပ်ပါ။
ြမန်မာလ လဆန်း ၉ ရက်၌ ြဖစ်ေစ၊ လဆုတ် ၉ ရက်၌ ြဖစ်ေစ နံန
က် ၉ နာရီတိတိမှာ သင်၏ အိမ်ဘုရားစင်မှာ ပဲ ေကာ်ဖီ (၁)ခွက်နဲ ကိတ်
မုန် ၉ ချပ်ကပ်လှပါ။ အညံ့ေတွ ေြပေပျာက် သွားပါလိမ့်မယ်။
ကာသပေတးေန ညေန (၃)နာရီေလာက်မှာ စမူဆာ (၅)ခုဝယ်ပီး

လမ်းေပကေခွးကို ေကးပါ။

***

အသက (၇ စ၊ ၁၅ စ၊ ၂၃ စ၊ ၃၁ စ၊ ၃၉ စ၊ ၄၇ စ၊ ၅၅ စ၊
၆၃ စ၊ ၇၁ စ၊ ၇၉ စ၊ ၈၇ စ၊ ၉၅ စ၊ ၁၀၃ စ) အတက

သင် . . . ဒီှစ်မှာ သင့်ကို မေလးစားတဲ့ သူေတွကေတာင် ကည်ညိ
ေလးစား လာကလိမ့်မယ်။ ဒီှစ်ဟာ ကံေကာင်းတဲ့ ှစ်လို ဆိုရလိမ့်မ
ယ်။
ကိုယ်က ြဖစ်သလို ဝတ်စားတာကို ေဘးလူက ကည့်လို ေကာင်းေန
တတ်တယ်။ ထမင်းစားတဲ့ အခါလည်း ဟင်းေကာင်းဖို မလိုဘူး။ ဘာနဲ
ပဲ စားရစားရ ထမင်းမိန်ေနတတ်တယ်။ ကံေကာင်းေနပီကိုး။
ကိုယ်က တလွဲအကံေပးလိုက်တယ်။ လုပ်တဲ့ သူကလည်း လိုက်ပီး
လုပ်တယ်။ သူဟာနဲ သူ အေပါက်အလမ်း တည့်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ပဲ

ကိုယ့်ကို ေကျးဇူးတင်ေတာ့တာပါပဲ။ ကံေကာင်းေနေတာ့လည်း ေြပာတို
င်း ြဖစ်တာေပါ့ေလ။
ကိုယ်က အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ေငွမရှိဘူး။ ေငွရှိတဲ့ သူဆီ
က သူေငွေတွကို ယူပီးလုပ်ပါ။ ေပးချင်တဲ့ အခါမှ ြပန်ပီးေပးပါဆိုပီး
ေငွထုပ်ကို လာပီး အပ်တတ်တယ်။ ကံေကာင်းေနတာကိုး။
ေသမေလာက် ေရာဂါခံေနရတဲ့ သူကို ကိုယ်က ကားဖူးတဲ့ ေဆးမီး
တိုကေလး ေပးလိုက်တယ်။ သူကလည်း ယုံကည်စွာနဲ ေသာက်တယ်။
အဲဒ ီမ ှာ ေရာဂါေပျာက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုလည်း ဇီဝကေလာက် ထင်
သွားတယ်။
လုပ်ငန်းသစ်ေတွ စရတတ်တယ်။ မေမာ်လင့်တဲ့ ဆီက ေငွေတွဝင်
လာတတ်တယ်။ ဆုံးပီလို ထင်တဲ့ ေငွေတွ ြပန်ရတတ်တယ်။ အလုပ်
ေတွ အကျိးေပးတတ်တယ်။
ဘုရားဆင်းတုေတာ်ေတွ၊ ဘုရားပုံေတာ်ေတွ အိမ်ကို ကွလာတတ်
တယ်။

အထူးမှာ ကားချက်
တနဂေွသားသမီး မည်သူမဆို အသက် (၃၁)ှစ်၊ (၃၉)ှစ်၊ (၄၇)ှ
စ် အရွယ်တို တွင် ပစည်းဥစာများ ဆုံးံးြခင်း၊ ဂုဏ်သိကာ ထိခိုက်ြခင်း၊
ရင်းှီးေသာ ေဆွမျိးသားချင်း ေသဆုံးြခင်း၊ အိုးအိမ် ေနရာထိုင်ခင်းများ
အခက်အခဲကံြခင်းများ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသတိြပပါ။ ြဖစ်ိုင်လ
င် ရိပ်သာတစ်ခုခု၌ အနည်းဆုံး (၄၉)ရက် တရားဝင်ပါ။ ထိုသိုြပလုပ်လ
င် ထိုအရာယ်များမှ လွတ်ကင်းိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုြပင် တစ်ခုေသာ ဗုဒ

ဟူးေနညေန (၃) နာရီတွင် ဘုရားစင်ေရှတွင် စားပွဲတစ်လုံးခင်းပါ။ ထို
စားပွဲေပတွင် ဖန်ခွက်တင်ပါ။ ထိုဖန်ခွက်ထဲတွင် ကတတ်ွန် (၇)ွန်
ထည့်ပီး အထက်ကေဖာ်ြပခဲ့တဲ့ ေဘးဥပါဒ်များ ကင်းေဝးေစရန် ေလး
ေလးနက်နက် ဆုေတာင်းပါ။
တစ်ခုအကံေပးချင်တာက ဒီလိုကံေကာင်းတဲ့ ှစ်မှာ ကိုယ့်အလုပ်
ကိုယ်ကိးစားပီးလုပ်ပါ။ ဘယ်အသင်းအဖွဲမှ မဝင်ပါနဲ ။ မုချ ချမ်းသာမ
ယ့်ှစ်ြဖစ်မယ်။ ကိးစားရင် ကိးစားသေလာက် အကျိးရှိမှာ ြဖစ်တယ်။
အလွန်ေကာင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခု ကားရတတ်ပါတယ်။ လူချစ်လူခ
င် များ မယ့်ှစ်လည်း ြဖစ်တယ်။ အလှလုပ်ရတတ်တယ်။ လုပ်ရမယ့်
အလှကလည်း

ရည်ရွယ်တုန်းက

ေသးေသး

တကယ်လုပ်ေတာ့

ကီးသွားလိမ့်မယ်။ ဒီှစ်ထဲမှာ ဆိတ်သားဟင်း ေရှာင်ထားပါ။
ကားပိုင်မရှိေသးရင်ေတာ့ ကားပိုင်ရလိမ့်မယ်။ ပထမရတဲ့ ကားက
ေတာ့ မကာခဏ ပျက်လိမ့်မယ်။ အဲဒီပျက်တဲ့ ကားကိုလဲပီး ေနာက်ရမ
ယ့်ကားကမှ အေကာင်းစီးရမှာ ေနာ်။ ကားရှိပီးသား ဆိုရင်ေတာ့ ကား
သစ်ရပီဆိုပီး သိပ်လည်း ေပျာ်မေနနဲ ဦး။ ေဘးမှာ ပွတ်တိုက်ထားတဲ့ ဒ
ဏ်ရာရှိတယ်။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်မှာ သင်ဟာ ချမ်းသာမှာ ပါပဲ။ အိမ်ေထာင်ေရးနဲ
ပတ်သက်တဲ့ ြပဿနာများ ကံရတတ်ပါတယ်။ ေငွကုန်ေကးကျ များ ြခ
င်း၊ ရေသာေငွ မမဲြခင်းများ ကံရတတ်ပါတယ်။
ယတ
ဒီှစ်မှာ အေတာ့်ကို ကံေကာင်းေနပီပဲ။ ဒါေပမဲ့ မေြပာပေလာက်တဲ့
အညံ့အခိုက်ေတွလည်း ရှိတာေပါ့။ အဲဒါေလးေတွကို ေြပေပျာက်သွားဖို
အတွက် ေစတီေတာ်တစ်ဆူဆူမှာ ယပ်သက်ေစ့ လှလိုက်ပါ။ ေရသက်

ေစ့ သပာယ်ပါ။ ုပ်ပွားေတာ်ရဲ ရင်ပတ်ေတာ်မှာ ေရ (၁၂) ြပားချပါ။
ေလာကဝိဒူ ဂုဏ်ေတာ်ကို အဓိာန်နဲ စိပ်ေပးပါ။
ေရထီး ၂ လက်ကို ဗုဒဟူးေထာင့်မှာ ကက်ေြခခတ်ပီး လှပါ။ ကာ
ပန်းအြဖေရာင် လှပါ။ အဲဒီလို လှလိုက်မယ်ဆိုရင် အညံ့အခိုက်ေတွ
ဟာ ေြပေပျာက်သွားမှာ ပါပဲ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ အေတာ့်ကို ကံ
ေကာင်းတဲ့ ှစ် ြဖစ်ပါတယ်။

***

အသက (၈ စ၊ ၁၆ စ၊ ၂၄ စ၊ ၃၂ စ၊ ၄၀ စ၊ ၄၈ စ၊ ၅၆ စ၊
၆၄ စ၊ ၇၂ စ၊ ၈၀ စ၊ ၈၈ စ၊ ၉၆ စ၊ ၁၀၄ စ) အတက

သင်သည် ဒီှစ်မှာ သင့်အတွက် ကံေကာင်းတဲ့ ှစ် တစ်ှစ်ပါပဲ။ ခ
ရီးေဝး၊ ခရီးနီး ှစ်မျိးစလုံး ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် သွားရတတ်သည် ။ ရာထူး
ေတွလည်း တိုးလိမ့်မည်။ ဆုံးမလို ြဖစ်ေနေသာ ပစည်းေတွလည်း ြပန်ရ
တတ်ပါတယ်။ ပစည်းသစ်ေတွ၊ အဝတ်အစားသစ်ေတွလည်း ဝင်လာလိ
မ့်မည်။ ခါတိုင်းှစ်နဲ မတူပါ။ စည်းစိမ်ဥစာေတွလည်း တိုးတက်လိမ့်မ
ယ်။ ေကျးဇူးရှင်ေတွ မိဘေတွကိုလည်း ြပန်ပီး ကည့်ိုင်လိမ့်မယ်။ ေငွ
ေတွကလည်း ဝင်လာမှာ တေသာေသာပါပဲ။ စည်းစိမ်ဥစာနဲ ြပည့်စုံမည့်
ှစ်ပါပဲ။
အထက်လူကီး၊ ဆရာသမားလို ပုဂိလ်မျိးကလည်း ကည့်လိမ့်မယ်။
မိတ်ေကာင်း ေဆွေကာင်းေတွလည်း ရလိမ့်မယ်။ စက်ေတွ စိန်ေတွလ
ည်း ဝင်တတ်တယ်။ မဂလာကိစေတွလည်း ေဆာင်ရွက်ေပးရတတ်တ
ယ်။ လွတ်လပ်ပီး အရွယ်ေရာက်သူ ဆိုရင်ေတာ့ အိမ်ေထာင်ကျတတ်ပါ
တယ်။
ဒီှစ်ကေတာ့ စိတ်တိုင်းကျ ေကာင်းမည့် ှစ်ပါ။ မိမိေမာ်လင့်မထား
တဲ့ အဆင့်အတန်းကို ေရာက်သွားလိမ့်မယ်။ ရာထူးကီးေတွ ြမင့်တက်
သွားမယ်။ အလွန်ေကာင်းတဲ့ ှစ်ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မေြပာပေလာက်တဲ့ အညံ့
အခိုက်ေလးေတွေတာ့

ရှိတာေပါ့ဗျာ။

အဲဒါေလးေတွ

အတွက်ေတာ့

ယတာေချဖို လိုလိမ့်မယ်။
မေတွတာ ကာပီြဖစ်ေသာ မိတ်ေဆွများ ှင့် ြပန်လည် ေတွဆုံရတ
တ်ပါတယ်။
ယတ
အိပ်ရာ ေရအိပ်လိုက်ပါ။ ဆင်းရဲွမ်းပါးသူကို ခရီးစရိတ် ေထာက်ပံ့

ေပးပါ။
ြမန်မာြပည်တစ်ပတ် ဘုရားစုံ လှည့်ဖူးလိုက်ပါဦး။ အဂါေနတိုင်း ဆီ
ထင်း (၅)ပွဲ ဘုရားမှာ လှပါ။
အုန်းသီး မထည့်နဲ ေနာ်။ ကာသပေတးေန ကာသပေတးေထာင့်မှာ
မုန်စိမ်းေပါင်း (၃) ပန်းကန် လှပါ။ အုန်းသီး မထည့်ပါနဲ ။

***

တနလ သ သမ မ
အတက ဟ စ တမ

(တနလ သက ရ က)

အသက (၁ စ၊ ၉ စ၊ ၁၇ စ၊ ၂၅ စ၊ ၃၃ စ၊ ၄၁ စ၊ ၄၉ စ၊ ၅၇
စ၊ ၆၅ စ၊ ၇၃ စ၊ ၈၁ စ၊ ၈၉ စ၊ ၉၇ စ၊ ၁၀၅ စ) အတက

သင် ဒီှစ်ထဲမှာ မေမာ်လင့်ဘဲ ုတ်တရက် ေငွေတွ ဝင်လာတတ်တ
ယ်။ အေမွေတွ ဘာေတွရစရာရှိရင် ဒီှစ်ထဲမှာ ရမယ်။ ေငွလည်း စု
ေဆာင်းမိိုင်မယ်။ အိမ်ေထာင်ရှိတဲ့ လူများကေတာ့ သတိထားရမယ်။
ဘာြဖစ်လို လည်း ဆိုေတာ့ ဒီှစ်ဟာ မျက်ှာပွင့်တယ်။ ဆရာသမားလို
ပုဂိလ်မျိး အိမ်ကို ေရာက် လာပီး ဒုကေပးတတ်ပါတယ်။ ဒီှစ်မှာ အရ
င့်အရင်က ကိုယ်နဲ မသင့်ြမတ်သူေတွနဲ ြပန်ပီး သင့်ြမတ်တတ်တယ်။ ဒါ
ေကာင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ရာထူးေတွဘာေတွ တက်တာလည်း ဒီှစ်မျိးမှာ တက်တာပါပဲ။ လ
ခစား အလုပ်ဆိုလင် ဒီှစ်ထဲမှာ ထွက်ချင်စိတ် ေပတတ်ပါတယ်။ မထွ
က်သင့်ေသးပါ။ ထီေတွဘာေတွလည်း ေပါက်တတ်ပါတယ်။ ဝါသနာပါ
ရင် တနလာေန (၁၁)နာရီတိတိမှာ ေရှက (၇၇) ှစ်လုံးပူးတဲ့ ထီမျိးထိုး
ရမယ်။

ဒီှစ်မျိးဟာ ေြခေထာက်မှာ ေဗွပါတာမျိးေပါ့။ မကာခဏ ခရီးထွ
က်ရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာေရးေတာ့ နည်းနည်း ဂုစိုက်ပါ။ ဦးေခါင်း
နဲ ဝမ်းဗိုက် ဒုကေပးတတ်ပါတယ်။ ေခါင်းမူးတတ်တယ်။ ဗိုက်ေအာင့်တ
တ်တယ်။ ဝမ်းေတွဘာေတွလည်း ပျက်တတ်တယ်။ အဲဒီလိုများ ြဖစ်ခဲ့ရ
င်ေတာ့ အုန်းရည် (၄)ခွက်နဲ ေလှကားေတွကို ပက်ပီး ေဆးပစ်လိုက်ပါ။
ေဆးတာကေတာ့ ဗုဒဟူးေနညေနဆိုရင် ပိုေကာင်းပါတယ်။
မျက်စိ အားနည်းတတ်တယ်။ မျက်မှန်တပ်သူ ဆိုရင်ေတာ့ ဒီှစ်မျိး
မှာ မျက်မှန်ပါဝါ တိုးသွား တတ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ဒီှစ်မှာ ဘာ
ေတွပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ဘာေတွပဲ ကံကံ တစ်ခါတည်းနဲ မပီးဘူး၊ ှစ်ခါှစ်ခါ
ထပ်ပီး ြဖစ်တတ်တဲ့ သေဘာ ရှိပါသည် ။ ဒီလိုှစ်မျိးမှာ သင့်အိမ်ကို ကို
ယ်ဝန်ေဆာင်သည် ေရာက် လာပီး ညအိပ်ညေန တည်းခိုရင်၊ ဒါမှ မဟု
တ်

သင့်အိမ်မှာ နဂိုကတည်းက

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သည်

ရှိေနခဲ့ရင်

ထီဆုကီး ေပါက်တတ်ပါတယ်။ အေတာ့်ကို ေကာင်းတဲ့ ှစ်လို ဆိုရမှာ
ပါ။ ဆင်းရဲ မွဲေတေနသူေတွေတာင် ဒီလိုှစ်မျိး ေရာက်တဲ့ အခါမှာ အိမ်
ပိုင်၊ ကားပိုင်ေတွ ြဖစ်သွားေတာ့တာပါပဲ။
အဖိုးမတန်ဘူးဆိုပီး ဘူးထဲ ခွက်ထဲမှာ ပစ်ထားတဲ့ ေကျာက်ကေလး
တစ်လုံး ရှိေနတယ်။ ဘာေကျာက်ပဲြဖစ်ြဖစ် အေရာင်ကေတာ့ ခပ်ေဖျာ့
ေဖျာ့ပါပဲ၊ ထိပ်မှာ အနာကေလးပါတယ်၊ အဲဒီေကျာက်ကေလးကို ရှာပီး
ေငွလက်စွပ်ကွင်းပီး မိတ်ေဆွရဲ လက်မှာ ဝတ်ထားလိုက်ပါလား၊ အဲဒါ
အလွန်ေကာင်းတဲ့ အေဆာင်ြဖစ်တယ်။
လာဘ်လာဘလည်း အလွန်ရင်မယ်။ လူအေနနဲ လည်း ဒီှစ်ထဲမှာ
ေအာင်ြမင်တတ်ပါတယ်။
ယတ

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာလည်း သင့်အဖို ကံေကာင်းေသာ ှစ်ပါပဲ။ ဒါ
ေပမဲ့ မေြပာပေလာက်တဲ့ အညံ့အခိုက်ေလးေတွ ရှိပါတယ်။
အဲဒါေလးေတွ ေြပေပျာက်သွားေအာင် ယတာကေတာ့ လိုမယ်။ ဒီ
ေတာ့ မိတ်ေဆွအေနနဲ ယတာေလးေတွ ေချေပးပါဦး။
အေမးနံသာေရှင့် တနလာေထာင့်က ဆင်းတုေတာ်ကို တနလာေန
မှာ ေရသပာယ်ေပးပါ။ ကာဖူး (၂)ပွင့်၊ သစာပန်း (၆)ပွင့်ကိုလည်း ၎င်း
ဘုရားမှာ ပဲ ကပ်လှပူေဇာ်လိုက်ပါ။ နဂါးုံဘုရားမှာ ထန်းလျက် (၁၁)ခဲ
ကို စကကေတာ့ထဲ ထည့်ပီး ကပ်လှပူေဇာ်လိုက်ပါ။
အဲဒီလို လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီှစ်ပိုင်းမှာ မိတ်ေဆွကံေတွရမယ့်
အခိုက်အညံ့ေလးေတွ ေြပေပျာက်သွားမှာ ပါပဲ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ
မိတ်ေဆွအဖို ကံေကာင်းတဲ့ ှစ်တစ်ှစ်ပါပဲ။

***

တနလ သ သမ မ
အတက ဟ စ တမ

(အဂ သက ရ က)
အသက (၂ စ၊ ၁၀ စ၊ ၁၈ စ၊ ၂၆ စ၊ ၃၄ စ၊ ၄၂ စ၊ ၅၀ စ၊
၅၈ စ၊ ၆၆ စ၊ ၇၄ စ၊ ၈၂ စ၊ ၉၀ စ၊ ၉၈ စ၊ ၁၀၆ စ) အတက

သင် . . . ဒီှစ်ပိုင်းမှာ အိမ်မှာ ေနရတာကို မေပျာ်ပိုက်ဘဲ ရှိလိမ့်မယ်။
အေကာင်းအမျိးမျိးနဲ ြမည်တွန် ေတာက်တီးစရာေတွ ေပေနလိမ့်မယ်။
မနက်ေစာေစာထပီး သမာေဒဝ နတ်ေကာင်း နတ်ြမတ်ေတွကို ေမ
တာပိုေပးပါ။ သူတို က နိမိတ်ေကာင်းေတွ ေပးရင်ေတာ့ အညံ့ေတွ ေပျာ
က်သွားတတ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းေရးလည်း မသာမယာ ြဖစ်တတ်ပါတ
ယ်။
ဒီှစ်အတွင်းမှ

မိတ်ေဆွဟာ

မေမာ်လင့်ဘဲ

လက်ေအာက်ငယ်သားများ ရဲ ဆန်ကျင်ေတာ်လှန်မေတွကို ကံေတွရ
လိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းေတွမှာ အခက်အခဲေတွ ေတွရမယ်။ မေမာ်လင့်ဘဲ
စိတ်ညစ်စရာေတွ ေရာက်လာတတ်ပါတယ်။ လုပ်ေနရတဲ့ အလုပ်ကိုလ
ည်း စိတ်မဝင်စားေတာ့ဘဲ စိတ်ေလေနတတ်ပါတယ်။
စီးပွားေရး မေကာင်းပါ။ စီးပွားတက်ေတာ့ မလိုလိုနဲ တြဖည်းြဖည်း
ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ အြဖစ်ထက် အပျက်ဘက်က ပိုများ ေနပါတယ်
။ ခါးနာတာတို ၊ ေြခေထာက် နာတာတို လည်း ြဖစ်တတ်ပါေသးတယ်။

လက်ရှိအလုပ်ကေန တြခားကို ေြပာင်းလိုစိတ် ေပတတ်ပါတယ်။ မ
ေြပာင်းပါနဲ ။ လက်ရှိအလုပ်က ေတာ်ပါေသးတယ်။ ေနာက်ေြပာင်းမည့်
အလုပ်က သင့်ကို အကျိးမေပးပါ။
သူတစ်ပါးအတွက် အာမခံတာမျိး၊ ကိုယ်စားလိုက်ပီး ေြပာတာမျိး
မလုပ်ပါနဲ ။ ဒုကေရာက်တတ်ပါတယ်။
ညံ့ေနတဲ့ အထဲကေနပီး ေြမေတွ ဘာေတွ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီ
ှစ်မျိးမှာ မေမာ်လင့်ဘဲ အမအခင်းေတွ ဘာေတွ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ သ
တိထားပါ။
အထူးမှာ ကားချက်
တနလာသားသမီး

မည်သူမဆို

အသက်

(၂၆)ှစ်

(၃၄)ှင့်

အရွယ်များ တွင် အထူး ဂုစိုက်ရမယ်။ အမအခင်းြဖစ်ြခင်း၊ လက်ေြခ
တို ၌ ြပင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရြခင်း စသည် တို ေတွကံရတတ်ပါတယ်။
ထိုေကာင့် တစ်ခုေသာ အဂါေနညေန (၃)နာရီတွင် သစာပန်း (၃)ပွင့်၊
သရက်ွန် (၈)ွန်ကို ဘုရားပန်းအြဖစ် အိမ်ဘုရား၌ပင် လှဒါန်းပီး
ထိုသိုမြဖစ်ရန် ဆုေတာင်းပါေလ။ ြဖစ်ိုင်လင် သက်သတ်လွတ် (၈)ရ
က်စားပါက ေတွကံရမည့် ဒုကများ ေြပငိမ်း သွားပါလိမ့်မယ်။ အိုး
ေဟာင်းကို တနဂေွေနမှာ ေရေမာရမယ်။ ထီးေဟာင်းတစ်လက်ကို အိ
မ်၏ အေနာက်အရပ်မှာ စွန်ပါ။
ယတာ
တနလာသားသမီး မည်သူမဆို အသက် (၁၈)ှစ်အရွယ်တွင် စိတ်ည
စ်စရာများ မကာခဏ ကံေတွရတတ်ပါတယ်။ ထိုသို မြဖစ်ေစရန်အတွ
က် ဂုဏ်ေတာ် (၉)ပါးကို မကာခဏ ပုတီးစိပ်ေပးရပါမယ်။ ထိုြပင် အဂါ
ေနညေန (၃)နာရီတွင် အုန်းိုေခါက်ဆွဲ (၁)ပန်းကန်၊ အုန်းို (၁) ခွက်ကို

မိမိထက် အသက်ကီးသူအား ေကးေမွးလှဒါန်း၍ မိမိေတွကံမည့် အခ
က်အခဲများကို ေြပေပျာက်ေစရန် ဆုေတာင်းရပါမယ်။
မိတ်ေဆွ ဒီှစ်ဟာ မိတ်ေဆွအတွက် ညံ့တဲ့ ှစ်ပါ။ အဲဒီအညံ့ေတွ
ေြပေပျာက်သွားေအာင် မကာခဏ သကန်းလှေပးပါ။ ဘုရားေဝယျာဝ
စေတွ လုပ်ေပးပါ။ မကာခဏ ဗုေဒါဆိုတဲ့ ဂုဏ်ေတာ်ကို ပုတီးစိပ်ေပးပါ
။ အခါကီး ရက်ကီးေတွနဲ ဆုံရင် သက်သတ်လွတ် စားေပးပါ။
စေနေန

မနက်မှ

ဆုေတာင်းပီး

ထန်းသီးတစ်လုံးကို

ေရေမာလိုက်ပါ။
တနလာေနညေနမှာ ေချာင်းထဲြမစ်ထဲမှာ ငါး (၂၆)ေကာင် လတ်လို
က်ပါ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ မိတ်ေဆွအဖို စိတ်ညစ်စရာေတွ ကံေတွရမ
ယ့်ှစ် ြဖစ်ပါတယ်။ မကာခဏ တရားအားထုတ်ေပးဖို လိုပါတယ်။
ဘုန်းကီးေကျာင်းကို သွားပီး ချိင့်ခွက်ရှိတဲ့ ေနရာကို သွားပီး ေြမဖို
ေပးလိုက်ပါ။
သင်ေနတဲ့ ေဒသမှာ ရှိတဲ့ သိမ်မှာ သိမ်ကိုသွားတဲ့ လမ်းကို ေရနံဆီ
သံပုံးနဲ သဲခင်းေပးပါ။ သိမ်အပျက်ကို သွားတဲ့ လမ်းဆိုရင် ပိုပီး ေကာင်း
ေတာင် ေကာင်းေသးတယ်။

***

တနလ သ သမ မ
အတက
ဟ စ တမ
(ဗဒဟ သက ရ က)

အသက (၃ စ၊ ၁၁ စ၊ ၁၉ စ၊ ၂၇ စ၊ ၃၅ စ၊ ၄၃ စ၊ ၅၁ စ၊
၅၉ စ၊ ၆၇ စ၊ ၇၅ စ၊ ၈၃ စ၊ ၉၁ စ၊ ၉၉ စ၊ ၁၀၇ စ)အတက

သင် . . . မေမာ်လင့်ဘဲ ဒီှစ်ထဲမှာ အမအခင်း ြဖစ်တတ်ပါတယ်။
ေြဖရှင်းစရာ ြပဿနာေတွ ေပတတ်တယ်။ မနာလိုတဲ့ သူေတွလုပ်လို
လုပ်ငန်းေတွ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်ချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ
တာေတွ ကံေတွရလိမ့်မယ်။
ေငွေကးေတွလည်း ဆုံးပါးတတ်တယ်။ ဘယ်လိုအရသာရှိတဲ့ အစား
အေသာက်ကိုပဲ စားစား ခံတွင်းမေတွဘဲ ြဖစ်ေနတတ်တယ်။ အိမ်ကပစ

ည်းေတွ ချေရာင်းရတဲ့ အထိ ေငွြပတ်သွားတတ်တယ်။
ေအာက်လက်ငယ်သားေတွ

တပည့်တပန်းေတွ

သင့်ဆီက

ထွက်သွားပီး သင်နဲ မတည့်တဲ့ လူဆီ ေရာက်သွားတတ်ပါတယ်။ အလု
ပ်မှာ စိတ်မဝင်စားသလို ြဖစ်ေနတတ်တယ်။ အလုပ်မှာ ြပဿနာ ေပတ
တ်ပါတယ်။
မိတ်ေဆွ . . . မေမာ်လင့်ဘဲ ဒီှစ်ထဲမှာ အမအခင်း ြဖစ်တတ်ပါသည်
။ ေြဖရှင်းစရာ ြပဿနာေတွ ေပတတ်တယ်။ မနာလိုတဲ့ သူေတွ လုပ်လို
လုပ်ငန်းေတွ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်ချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ
တာေတွ ကံေတွရလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာေရးလည်း ညံ့တတ်တယ်။
ကိုယ်က ေပးစရာရှိတဲ့ ေငွက ချက်ချင်း ေပးရမယ်။ ရစရာရှိတဲ့ ေငွ
ကေတာ့ မရဘဲ ရှိလိမ့်မယ်။ မိမိအိမ်ေြခရင်းဘက်မှာ အသုဘေပတတ်
တယ်။ ေပရင်ေတာ့ (၅)ဂဏန်းအစ ထီထိုးေပးပါ။ ထီဆုကီး ေပါက်တ
တ်ပါတယ်။
သွားကိုက်သွားနာ ြဖစ်လိမ့်မယ်။ မေရာက်ဖူး မသွားဖူးေသာ ခရီးကို
ုတ်တရက် သွား ရတတ်ပါတယ်။ အငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ ကာမဂုဏ်စိ
တ် ကုန်ခန်းသွားတတ်တယ်။
ယတ
တနလာသားသမီး မည်သူမဆို အသက် (၂၇)ှစ်အရွယ်၊ (၃၅)ှစ်
အရွယ်တို ၌ ကျန်းမာေရး ညံ့တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခာ၌ ထိခိုက်မိြခင်း
များ ကံတတ်ပါတယ်။ မကာခဏ ေရသန် (၅)ခွက် ဘုရားကို လှ၍ သ
မာသမေဒါ ဂုဏ်ေတာ်ကို တစ်ေနလင် ပုတီး (၁)ပတ် (၄၉)ရက်ခန် စိပ်
ေပးပါ။ ထိုြပင် ဗုဒဟူးေန ညေန(၃)နာရီတွင် ဆားထည့်ရန်အတွက် အိုး
အရွဲတစ်လုံးကို ဝယ်၍ အေဒကီးတစ်ဦးအား လက်ေဆာင်ေပးလိုက်ပါ

။ ထိုသို ေပးပီးေနာက် မိမိေတွကံရမည့် အခက်အခဲများအား ဆုေတာ
င်းပါ။
ဒီှစ်ဟာ ကံဇာတာညံ့တဲ့ ှစ်လို ဆိုရပါမယ်။ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကိမ်
ေလာက် ေစတီေတာ် တစ်ဆူဆူမှာ သွားပီး အဓိာန်ပုတီးစိပ်ပါ။ ေကာ
င်းတာကေတာ့ ဗုေဒါဆိုတဲ့ ဂုဏ်ေတာ်ကို စိပ်သင့်ပါတယ်။ အခါကီး ရ
က်ကီးေတွမှာ သက်သတ်လွတ် စားေပးပါ။
စေနေနမနက် (၁၀)နာရီေလာက်မှာ ဒံေပါက်တစ်ထုပ်ဝယ်ပီး ဆွမ်း
ခံကွတဲ့ ဘုန်းကီးကို ေလာင်းလိုက်ပါ။ ရန်ကုန်မှာ ေနတဲ့ မိတ်ေဆွက
ေတာ့ ငှက်ေပျာသီးကို ေခပီး ေမျာက်ေတွကို ေပျာ်ရင် ဝမ်းေြမာက်လာ
ေအာင် ပစ်ေပါက်၍ ေကးပါ။

***

တနလ သ သမ မ
အတက ဟ စ တမ

(စ နသက ရ က)

အသက (၄ စ၊ ၁၂ စ၊ ၂၀ စ၊ ၂၈ စ၊ ၃၆ စ၊ ၄၄ စ၊ ၅၂ စ၊
၆၀ စ၊ ၆၈ စ၊ ၇၆ စ၊ ၈၄ စ၊ ၉၂ စ၊ ၁၀၀ စ၊ ၁၀၈ စ၊

သင် . . . ပီးခဲ့တဲ့ ှစ်က ညံ့လို ေငွေကးဥစာ ပစည်းေတွ ကုန်ကျခဲ့မ
ယ်။ ကျန်တာေလးေတွ ဒီှစ်ထဲမှာ ထပ်ပီး ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ ကံဇာ
တာ ညံ့ေနတယ်။ အထူး သတိထားပါ။
သူတစ်ပါးက သင့်ကို အေကာင်းမဲ့ တိုက်ခိုက်ပီး အကျိးမဲ့ေအာင် ြပ
လုပ်လိမ့်မယ်။ ပီးေတာ့ မေကာင်းသတင်းလည်း လင့်တတ်ပါေသးတ
ယ်။
ခွဲစိတ် ကုသခံရဖို ကိန်းေတွ ကံတတ်တယ်။ ုတ်တရက် ေလေအာ
င့်တာတို ဘာတို ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ အရွယ်ေရာက်ပီးတဲ့ သားသမီးေတွ
ဘာေတွရှိရင်လည်း သတိထားရမယ်။ ဒီှစ်ထဲမှာ အိမ်ေထာင်ကျတတ်
တယ်။
ရပ်ေဝးက သက်ကီးရွယ်အိုေတွ ကိုယ့်ဆီမှာ လာပီး တည်းခိုတတ်
တယ်။ ပီးေတာ့ ုတ်တရက် ကျန်းမာေရး ညံ့ပီး ဆုံးပါတတ်တယ်။ လ
က်မခံရင် အေကာင်းဆုံးပါပဲ။
ဒီှစ်ထဲမှာ အညံ့အနည်းငယ် ရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အ

ခက်အခဲေတွနဲ ေတွလိမ့်မယ်။ အလုပ်ကလည်း ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်မျိး ြဖ
စ်ေနတတ်တယ်။

ကျိန်းေသေအာင်ြမင်

ြဖစ်ထွန်းမည့်

အရာေတွနဲ

လည်း လွဲေချာ်ေနတတ်တယ်။ ကျန်းမာေရးလည်း ညံ့တတ်ပါတယ်။
သူများ အတွက် သက်ေသ လိုက်ရတတ်တယ်။ အမအချပ် ေရာက်
ေနတဲ့ လူကို အာမခံနဲ သွားပီး ထုတ်ေပးရတတ်တယ်။ ပီးေတာ့ အဲဒီလူ
ကပဲ ကိုယ့်ကို အေကာင်းမေြပာဘဲ ေကျးဇူးကန်းတာကို ခံရလိမ့်မယ်။
ေငွေတွဘာေတွ ေပျာက်တတ်တယ်။ အသက်ကို မထိခိုက်တဲ့ တိုင်
ေအာင် ကားနဲ ေတာ့ တိုးမိတတ်တယ်။ ပွတ်သွားတာမျိး ခံရတတ်ပါတ
ယ်။
ေသွးကို အေကာင်းြပတဲ့ ေရာဂါေတွ ရတတ်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင် ထိခိုက်တတ်တယ်။ အိမ်သားေတွလည်း တစ်ေယာ
က်ပီး တစ်ေယာက် ကျန်းမာေရးညံ့လို ေဆးခန်း ပိုရတတ်တယ်။
ဒုကေတွ တစ်ခုပီးတစ်ခု ေရာက်လာတတ်တယ်။ ေသာကာသားသ
မီး တစ်ေယာက် သင့်အိမ်မှာ ညအိပ် တည်းခိုလိုက်ရင်ေတာ့ အဲဒီဒုက
ေတွ လွတ်သွားလိမ့်မယ်။
ယတ
တနလာသားသမီး မည်သူမဆို အသက် (၄၄)ှစ်အရွယ်တွင် ကျန်း
မာေရး ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ မေတာ်တဆ ထိခိုက်မိြခင်းများ ကံေတွ
တတ်ပါတယ်။ ထိုေကာင့် အေမးတိုင် (၄)တိုင်ကို ဘုရားတွင် လှဒါန်း၍
ဝိဇာစရဏ သမောဂုဏ်ေတာ်ကို တစ်ေနလင် ပုတီး(၇)ပတ်ကျ စိပ်ပါ။
(၄၉)ရက်တိုင်တိုင် စိပ်ပါေလ။ ထိုြပင် စေနေနညေန (၃)နာရီတွင်
ေခါင်းတုံးေြပာင်ှင့်

လူကိုရှာ၍

ဘုရားကန်ေတာ့ရန်

ပန်း(၅)ပွင့်

လှဒါန်းပီး မိမိ၌ ေတွကံရမည့် အခက်အခဲများ ေြပေပျာက်ေစရန် ဆု
ေတာင်းပါေလ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ ညံ့ေနတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ေမွးေနညေနပို
င်းမှာ ငါး သက်ေစ့လတ် ေပးပါ။ လတ်ရင် ြမစ်ေချာင်းထဲမှာ သွားလတ်
ပါ။

စေနေန

မနက်ပိုင်းမှာ ွားကို

အစာေကးပါ။

ေြမချိင့်ေတွ

ဘာေတွရှာပီး အုန်းခွံနဲ လမ်းခင်းေပးပါ။
စေနေန မနက်ေစာေစာ စေနေထာင့်မှာ ထီးနီသက်ေစ့ လှလိုက်ပါ။
မိတ်ေဆွ၊ ဘုန်းကီးကိုလည်း စတုမဓူလှပါ။ သီလရှိသူကို ရှာပီး ထီးတ
စ်လက် လှလိုက်ပါ။

***

တနလ သ သမ မ
အတက ဟ စ တမ

( က သပ တ သက ရ က)

အသက (၅ စ၊ ၁၃ စ၊ ၂၁ စ၊ ၂၉ စ၊ ၃၇ စ၊ ၄၅ စ၊ ၅၃ စ၊
၆၁ စ၊ ၆၉ စ၊ ၇၇ စ၊ ၈၅ စ၊ ၉၃ စ၊ ၁၀၁ စ၊ ၁၀၉ စ) အတက

သင် . . . ဒီှစ် ကံဇာတာက ဘာမှ မလုပ်ဘဲေနရင် နည်းနည်း သက်
သာမယ်။ လုပ်တတ်လို ေလာက်ပီးလုပ်ရင်ေတာ့ လုပ်ေလ ကုန်ေလြဖစ်
မှာ ပဲ။
ဒီှစ်ဟာလည်း ကံဇာတာ ေကာင်းတယ်လို မေြပာိုင်ပါဘူး။ ဘာပဲ
လုပ်လုပ် အပင်ပန်းခံရသေလာက် အကျိးမရှိ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဟိုဟာ
လုပ်ရမလို၊ ဒီဟာလုပ်ရမလိုနဲ အချိန်ကုန်သွား တတ်ပါတယ်။ အလုပ်
ေတွလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ ြဖစ်ေနတတ်ပါတယ်။
ေြမကိစ၊ အေမွကိစနဲ စကားများ ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ေထာင် ရှိသူ
များကေတာ့ သတိထားေနပါ။ အိမ်ေထာင်ဘက်က ကိုယ့်ကို အထင်လွဲ
တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်တင် ဒုကေရာက်တာ မဟုတ်ဘူး ။ အိမ်သူအိမ်သားေတွလည်း
သူနည်းနဲ သူ ဒုကေတွ ေတွေနတတ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ သုံးတဲ့ ေရပိုက်၊ ေရကန်ေတွ ြပြပင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်
နဲ မေရှးမေှာင်းမှာ ပဲ ကိုယ်ေနတဲ့ လမ်းထဲမှာ အသုဘ ေပတတ်ပါတ
ယ်။
ေငွေတွလည်း ဝင်စရာရှိတာ မဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်ေနမယ်။

အိမ်ကို ဘိုးေတာ်လိုလို၊ ဘာလိုလိုနဲ ညာတဲ့ လူေတွ ေရာက်လာတတ်
တယ်။ မယုံပါနဲ ။ ပါသွားလိမ့်မယ်။
လုပ်ေနကျ လုပ်ငန်းကိုရပ်ပီး လုပ်ငန်းအသစ် ေြပာင်းလုပ်ဖို စိတ်
ကူးေပမယ်။ မလုပ်ပါနဲ လို အကံေပးချင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းေြပာင်းလုပ်
ရင် ဆုံးံးမယ်။
အဲဒီ နိမိတ်ေတွပီးရင် သင်ဟာ ခရီးထွက်ရလိမ့်မယ်။ ခရီးထွက်ပီး
လို ြပန်လာရင်ေတာ့ သင့်ရဲ ညံ့ေနတဲ့ ကံေတွ ေကာင်းသွားပီလို ယူဆပါ
။
မကာခဏ ေခါင်းကိုက်လိမ့်မယ်။ ေငွအတွက်လည်း ပူပင်ေသာက
ေရာက်ရလိမ့်မယ်။
ယတ
အသက်ကီးတဲ့ လူမမာကို ေဆးဖိုး၊ ဓာတ်စာဖိုးများ လှဒါန်းပါ။
အုန်းသီးအစိမ်း

တစ်လုံးကို

အဝြဖတ်ပီး

အရည်ေတွ

သွန်ပစ်လိုက်ပါ။ ပီးရင် ဆားများများ သိပ်ပါ။ အဲဒီေနာက် ုကစိုးစင်မှ
သွားလှလိုက်ပါ။ အဲဒီယတာကို အဂါေန နံနက်ေစာေစာ ြပလုပ်ပါ။
ကာသပေတးေန ညေန (၃)နာရီေလာက်မှာ စမူဆာ (၅)ခု ဝယ်ပီး လမ်း
ကေခွးကို ေကးပါ။ ြမန်မာလဆန်း ၉ ရက်၌ ြဖစ်ေစ၊ လဆုတ် ၉ ရက်၌
ြဖစ်ေစ နံနက် ၉ နာရီတိတိမှာ သင့်ရဲ အိမ်ဘုရားစင်မှာ ပဲ ေကာ်ဖီ(၁)ခွ
က်နဲ ကိတ်မုန် ၉ ချပ် ကပ်လှပါ။ အညံ့ေတွ ေြပေပျာက်သွားလိမ့်မယ်။

***

တနလ သ သမ မ
အတက ဟ စ တမ

(ရ ဟ သက ရ က)

အသက (၆ စ၊ ၁၄ စ၊ ၂၂ စ၊ ၃၀ စ၊ ၃၈ စ၊ ၄၆ စ၊ ၅၄ စ၊
၆၂ စ၊ ၇၀ စ၊ ၇၈ စ၊ ၈၆ စ၊ ၉၄ စ၊ ၁၀၂ စ) အတက

သင် . . . တစ်ခု အကံေပးချင်တာက ဒီလို ကံေကာင်းတဲ့ ှစ်မှာ ကို
ယ့်အလုပ် ကိုယ်ကိးစားပီး လုပ်ပါ။ ဘယ်အသင်းအဖွဲမှ မဝင်ပါနဲ ။ အ
ချိန်ြဖန်းသလို လုပ်ရတဲ့ ကျားထိုးတာတို ချက်ထိုးတာတို ေဘာလုံးပွဲက
ည့်တာတို မလုပ်ပါနဲ ။ မုချ ချမ်းသာမယ့်ှစ်ြဖစ်မယ်။ ကိးစားရင် ကိး
စားသေလာက် အကျိးရှိမှာ ြဖစ်တယ်။
မေမာ်လင့်တဲ့ ဆီက ေငွေတွ ဝင်လာတတ်တယ်။ ဆုံးပီလို ထင်တဲ့

ေငွေတွ ြပန်ရတတ်တယ်။ အလုပ်ေတွ အကျိးေပးတတ်တယ်။
ဒ ီ ှစ ်ထ ဲမ ှာ ဆိတ်သားဟင်း

ေရှာင်ထားပါ။

ထမင်းစားတဲ့

အခါလည်း ဟင်းေကာင်းဖို မလိုဘူး။ ဘာနဲ ပဲစားရစားရ ထမင်းမိန်ေန
တတ်တယ်။ ကံေကာင်းေနပီကိုး။
ဒီ ှစ ်မ ှာ တြခားှစ်နဲ မတူဘူး။ ကိုယ့်ကို မေလးစားတဲ့ လူေတွက
ေတာင် ကည်ညိေလးစား လာတတ်ကပါတယ်။ ဒီှစ်ဟာ ကံေကာင်း
တဲ့ ှစ်လို ဆိုရလိမ့်မယ်။
ကိုယ်က ြဖစ်သလို ဝတ်စားတာကို ေဘးလူက ကည့်လို ေကာင်းေန
တတ်တယ်။
ကားပိုင်မရှိေသးရင်ေတာ့ ကားပိုင်ရလိမ့်မယ်။ ပထမရတဲ့ ကားက
ေတာ့ မကာခဏ ပျက်လိမ့်မယ်။ အဲဒီပျက်တဲ့ ကားကိုလဲပီး ေနာက်ရမ
ယ့်ကားမှ အေကာင်းစီးရမှာ ေနာ်။ ကားရှိပီးသား ဆိုရင်ေတာ့ ကားသစ်
ရပီဆိုပီး သိပ်လည်း ေပျာ်မေနနဲ ဦး။ ေဘးမှာ ပွတ်တိုက်ထားတဲ့ ဒဏ်
ရာရှိတယ်။ လူချစ်လူခင် များ မယ့်ှစ်လည်း ြဖစ်တယ်။
ေသမေလာက်ေရာဂါ ခံေနရတဲ့ သူကို ကိုယ်က ကားဖူးတဲ့ ေဆးမီး
တိုကေလး ေပးလိုက်တယ်။ သူကလည်း ယုံကည်စွာနဲ ေသာက်လိုက်တ
ယ်။ အဲဒီမှာ ေရာဂါေပျာက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုလည်း ဇီဝကေလာက်
ထင်သွားတယ်။ ကံေကာင်းေနတာကိုး။
ကိုယ်က တလွဲ အကံေပးလိုက်တယ်။ လုပ်တဲ့ သူကလည်း လိုက်ပီး
လုပ်တယ်။ သူဟာနဲ သူ အေပါက်အလမ်း တည့်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ပဲ
ကိုယ့်ကို ေကျးဇူးတင်ေတာ့တာပါပဲ။ ကံေကာင်းေနေတာ့လည်း ေြပာတို
င်း ြဖစ်တာေပါ့ေလ။ အလွန်ေကာင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခု ကားရတတ်ပါ
တယ်။

အလုပ်ေတွ

အကျိးေပးတတ်တယ်။

ဒီှစ်မှာ သင်ဟာ

ချမ်းသာမှာ ပါပဲ။
ဘုရားဆင်းတုေတာ်ေတွ၊ ဘုရားပုံေတာ်ေတွ အိမ်ကို ကွလာတတ်
တယ်။
ကိုယ်က အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ေငွမရှိဘူး။ ေငွရှိတဲ့ သူက
သူေငွေတွကို ယူပီးလုပ်ပါ။ ေပးချင်တဲ့ အခါမှ ြပန်ပီးေပးပါဆိုပီး ေငွထု
ပ်ကို လာပီး အပ်တတ်တယ်။ ကံေကာင်းေနတာကိုး။ အလွန်ေကာင်းတဲ့
သတင်းတစ်ခု ကားရတတ်ပါတယ်။ လူချစ်လူခင်များ မယ့် ှစ်လည်း
ြဖစ်တယ်။ အလှလုပ်ရတတ်တယ်။ လုပ်ရမယ့် အလှကလည်း ရည်ရွ
ယ်တုန်းက ေသးေသး တကယ်လုပ်ေတာ့ ကီးသွားလိမ့်မယ်။
အိမ်ေထာင်ေရးနဲ ပတ်သက်ေသာ ြပဿနာများ ကံရတတ်ပါတယ်။
ေငွကုန်ေကးကျ များ ြခင်း၊ ရတဲ့ ေငွ မမဲြခင်းများ ကံရတတ်ပါတယ်။
ယတ

ဒီှစ်မှာ အေတာ့်ကို ကံေကာင်းေနပီပဲ။ ဒါေပမဲ့ မေြပာပေလာက်တဲ့
အညံ့အခိုက်ေတွလည်း ရှိတာေပါ့။ အဲဒါေလးေတွကို ေြပေပျာက်သွားဖို
အတွက် ေစတီေတာ် တစ်ဆူဆူမှာ ယပ်သက်ေစ့ လှလိုက်ပါ။ ေရသက်
ေစ့ သပာယ်ပါ။ ုပ်ပွားေတာ်ရဲ ရင်ဘတ်ေတာ်မှာ ေရ (၁၂)ြပားချပါ။
ေလာကဝိဒူ ဂုဏ်ေတာ်ကို အဓိာန်နဲ စိပ်ေပးပါ။
ေရထီး ၂ လက်ကို ဘုရားမှာ ကက်ေြခခတ်ပီး လှပါ။
ကာပန်းအြဖေရာင် လှပါ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီှစ်ဟာ အေတာ့်ကို ကံေကာင်းတဲ့ ှစ် ြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီလို

လှလိုက်မယ်ဆိုရင်

အညံ့အခိုက်ေတွဟာ

ေြပေပျာက်သွားမှာ ပါပဲ။

***

တနလ သ သမ မ
အတက ဟ စ တမ

( သ က သက ရ က)

အသက(၇ စ၊ ၁၅ စ၊ ၂၃ စ၊ ၃၁ စ၊ ၃၉ စ၊ ၄၇ စ၊ ၅၅ စ၊
၆၃ စ၊ ၇၁ စ၊ ၇၉ စ၊ ၈၇ စ၊ ၉၅ စ၊ ၁၀၃ စ) အတက

သင်သည် ခါတိုင်းှစ်နဲ မတူပါ။ စည်းစိမ်ဥစာေတွလည်း တိုးတက်
လိမ့်မယ်။ ေကျးဇူးရှင်ေတွ မိဘေတွကိုလည်း ြပန်ပီး ကည့်ိုင်လိမ့်မယ်
။ ေငွေတွကလည်း ဝင်လာမှာ တေသာေသာပါပဲ။ စည်းစိမ်ဥစာနဲ ြပည့်စုံ
မယ့်ှစ်ပါပဲ။ ဒီှစ်ကေတာ့ စိတ်တိုင်းကျ ေကာင်းမည့် ှစ်ပါ။ စက်ေတွ
စိန်ေတွလည်း ဝင်တတ်တယ်။
မိတ်ေဆွ ဒီှစ်မှာ သင့်အတွက် ကံေကာင်းတဲ့ ှစ် တစ်ှစ်ပါပဲ။ ခရီး
ေဝး၊ ခရီးနီး ှစ်မျိးစလုံး ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် သွားရတတ်တယ်။ ရာထူး
ေတွလည်း တိုးလိမ့်မယ်။ ဆုံးမလို ြဖစ်ေနတဲ့ ပစည်းေတွလည်း ြပန်ရတ
တ်ပါတယ်။ ပစည်းသစ်ေတွ၊ အဝတ်အစားသစ်ေတွလည်း ဝင်လာလိမ့်
မယ်။ မိမိေမာ်လင့် မထားတဲ့ အဆင့်အတန်းကို ေရာက်သွားလိမ့်မယ်။
မဂလာကိစေတွလည်း ေဆာင်ရွက်ေပးရ တတ်တယ်။ လွတ်လပ်ပီး
အရွယ်ေရာက်သူ ဆိုရင်ေတာ့ အိမ်ေထာင် ကျတတ်ပါတယ်။ ရာထူးကီး
ေတွ ြမင့်တက်သွားမယ်။
အထက်လူကီး၊ ဆရာသမားလို ပုဂိလ်မျိးကလည်း ကည့်လိမ့်မယ်။
မိတ်ေကာင်း ေဆွေကာင်းေတွလည်း ရလိမ့်မယ်။ မေတွတာ ကာပီြဖစ်
ေသာ မိတ်ေဆွများ ှင့် ြပန်လည်ေတွဆုံရ တတ်ပါတယ်။

အထူးမှာ ကားချက်
တနလာသားသမီး မည်သူမဆို အသက် (၄၇)ှစ် အရွယ်တွင်
ပစည်းဥစာများ ဆုံးပါးြခင်း၊ အမအခင်း ြဖစ်ပွားြခင်း၊ ုတ်တရက် ထိခို
က်မိြခင်း ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာေရးလည်း မကာခဏ ညံ့သွားတ
တ်ပါတယ်။ ထိုအရာယ်များ လွတ်ေြမာက်ေစရန်အတွက် ဆလတ်ရွက်
(၇) ရွက်ခင်းပီး ထိုဆလတ်ရွက်များ ေပတွင် ဆိတ်သား (၉)တုံးတင်ပီး

လမ်းမှ ေခွးကို ည (၉)နာရီခန်တွင် ေကးပါ။ ထိုသို ြပလုပ်လိုက်လင်
ေတွကံရမည့် အရာယ်များ လွတ်ကင်း သွားပါလိမ့်မည်။
ယတ

အလွန် ေကာင်းတဲ့ ှစ်ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မေြပာပေလာက်တဲ့ အညံ့အခို
က်ေလးေတွေတာ့ ရှိတာေပါ့ဗျာ။ အဲဒါေလးေတွ အတွက်ေတာ့ ယတာ
ေချဖို လိုလိမ့်မယ်။
အိပ်ရာ ေရအိပ်လိုက်ပါ။ ဆင်းရဲွမ်းပါးသူကို ခရီးစရိတ် ေထာက်ပံ့
ေပးပါ။
ြမန်မာြပည်တစ်ပတ် ဘုရားစုံ လှည့်ဖူးလိုက်ပါဦး။ အဂါေနတိုင်း ဆီ
ထမင်း (၅)ပွဲ ဘုရားမှာ လှပါ။
အုန်းသီး မထည့်နဲ ေနာ်။ ဒီှစ်ဟာ မိတ်ေဆွအတွက် အလွန်ကို ေပျာ်
ဖို ေကာင်းတဲ့ ှစ်ပါပဲ။ ကာသပေတးေနတိုင်း မုန်စိမ်းေပါင်း (၃)ပန်းက
န်လှပါ။ အုန်းသီး မထည့်ပါနဲ ။

***

တနလ သ သမ မ
အတက ဟ စ တမ

(တနဂ

သက ရ က)

အသက (၈ စ၊ ၁၆ စ၊ ၂၄ စ၊ ၃၂ စ၊ ၄၀ စ၊ ၄၈ စ၊ ၅၆ စ၊
၆၄ စ၊ ၇၂ စ၊ ၈၀ စ၊ ၈၈ စ၊ ၉၆ စ၊ ၁၀၄ စ) အတက

သင်ဒီှစ်ထဲမှာ ေအာက်ပါ အြဖစ်အပျက်များ ကံေတွရတတ်ပါတ
ယ်။
ေပျာ်စရာေကာင်းတဲ့ အလုပ်ေတွကိုလည်း လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
လုပ်ငန်း တိုးတက်တာမျိး၊ ရာထူး တိုးတက်တာမျိး ကံေတွရပါလိ
မ့်မယ်။
လူမျိးြခား

ဘာသာြခားေတွ

မစတတ်ပါတယ်။

တစ်ခု

သတိထားရမှာ ကေတာ့ မုဆိုးမဧည့်သည် ညအိပ်လက်ခံမိလင် မေမာ်
လင့်ဘဲ အမြဖစ်တတ်ပါတယ်။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီလိုကံေကာင်းတဲ့ ှစ်မျိးမှာ သူများ လာအပ်တဲ့ ပစ
ည်းေကာင်းေတွ၊ အဖိုးမတန်တဲ့ ေကျာက်မျက်ရတနာေတွကို လက်မခံ
သင့်ပါ။ လက်ခံလိုက်ပါက လာဘ်တိတ်သွားမယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာ
က အိမ်ကို ဆရာအတုအေယာင်ေတွ ေရာက်လာတတ်သည် ။ စက်ေတွ
ဘာေတွ ဝယ်မယ် ဆိုရင်လည်း သတိထားပါ။ ကည့်တုန်းကေတာ့ အ
ေကာင်းပဲ။ ကိုယ့်လက်ထဲေရာက်မှ အပျက် ြဖစ်ေနတတ်တယ်။ နားလ
ည်တဲ့ သူကို ြပပီးဝယ်တာ အေကာင်းဆုံးပါပဲ။
ဘုရားဖူးထွက်တာမျိး၊

အလှအတန်း

ကိစအတွက်

ခရီးထွက်တာမျိး ကံရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ေဝးခရီး၊ ိုင်ငံြခားခရီး သွား
ရတာမျိးလည်း ကံေတွရတတ်ပါတယ်။
ကားရှိရင်ေတာ့ ရပ်တဲ့ အခါ သတိထားပါ။ သူများကားက ပွတ်တို
က်သွားြခင်း၊ ချိတ်သွားြခင်း၊ ကံေတွရတတ်ပါတယ်။
ခါတိုင်းှစ်နဲ မတူပဲ သင်သည် သင့်ရဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တန်ခိုးသဇာ
ေတွ ြမင့်တက်လာမယ်။ ေကာင်းတဲ့ ဂုဏ်သတင်းေတွ ေကျာ်ကားလာမ
ယ်။
ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ လူဆိုလင် လုပ်ငန်းေတွ တိုးချဲရပါလိမ့်မ
ယ်။
အလုပ်အကိုင် ေကာင်းတယ် ဆိုေပမယ့် အလုပ်မှာ အတိုက်အခံ
ေတာ့ ရှိတယ်။ မိမိအထက်လူကီးက မိမိအေပမှာ အထင်လွဲတတ်ပါတ
ယ်။ သင်ပိုင်ေသာ ပစည်းေတွကိုေတာ့ သတိထားပီး သိမ်းဆည်းပါ။ ဒီှ
စ်မှာ သူခိုး ခိုးခံရတတ်တယ်။

မ ျက ် ှာမ ှာ အဖုအပိမ့် အနာေလးေတွ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာမှ
ေဆးမလိမ်းပါနဲ ။ ေဆးလိမ်းရင် ပွားလာလိမ့်မယ်။
ရှင်သီဝလိပုံေတာ်ေတွ၊ ဘုရားဆင်းတုေတာ်ေတွ၊ ဓာတ်ေတာ်ေတွ
အိမ်ကို ကွလာတတ်တယ်။ ဒီလိုှစ်ပိုင်းမှာ အမျိးသားများ ဆိုလင် ဒုလ
ဘရဟန်း ဝတ်ရလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းမှာ ေနရာေကာင်းေတွ ရတတ်ပါလိ
မ့်မယ်။ အလွန်ရင်းှီးေသာ မိတ်ေဆွတစ်ဦး၏ အထင်လွဲပီး မုန်းသွား
တတ်တယ်။ အပူေလာင်တတ်တယ်။ ေရေွးအပူတို ၊ မီးအပူတို ၊ လပ်စ
စ်ေတွကိုင်ရင် သတိထားပါ။ ေြခေထာက်မျက်တတ်၊ နာတတ်ပါတယ်။
ဒီအသက်ပိုင်းမှာ စီးပွားလည်း တက်တတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းေတွ တိုးချဲ လုပ်ကိုင်ရတာမျိးလည်း ကံရပါလိမ့်မယ်။
လုပ်ငန်းမှာ ရာထူးတိုးတက်တာ မုချကံေတွပါလိမ့်မယ်။
အိမ်ေနရာ၊ အလုပ်ေနရာ ေြပာင်းေရရတာမျိးလည်း ကံတတ်တယ်
။
အိုးပိုင်အိမ်ပိုင် မရှိေသးရင်ေတာ့ ဒီအသက်ပိုင်းမှာ အိုးအိမ်တိုက်တာ
အေဆာက်အဦေတွ ပိုင်ဆိုင်ရေတာ့မယ်။
ယတ
မိတ်ေဆွ . . . ဒီှစ်အဖို ေကာင်းတယ် ဆိုေပမယ့် အညံ့ေလးေတွ န
ည်းနည်းပါးပါးေတာ့ ရှိတာေပါ့ဗျာ။ အဲဒီအညံ့ေတွအတွက် ယတာဆို
တာေတာ့ လိုတာေပါ့ဗျာ။
ဗုဒဟူးေနတိုင်း ေရှာက်သီးသုပ် ဆွမ်းေတာ် ကပ်ေပးပါ။
မကာ မကာ အဓိာန်ြပပီး သက်သတ်လွတ် စားေပးပါ။

တနဂေွေနတိုင်း ေစတီေတာ်တစ်ဆူရဲ တနဂေွေထာင့်မှာ မီးသ
က်ေစ့ ပူေဇာ်ေပးပါ။ ဘဲသားကို အုန်းိုနဲ ချက်၊ ေလးဆင့်ချိင့်နဲ ထည့်ပီး
ဘုန်းကီးေကျာင်းကို ပိုပါ။ အဲဒါကိုလည်း ဗုဒဟူးေနမှာ လုပ်ပါ။ သင်
ေတွကံရမယ့် အညံ့ေတွ ေြပေပျာက် သွားပါလိမ့်မယ်။

***

