ဗုဒဟူးသားသမီး များ အတွက်
တစ်သက်တာ ေဟာစာတမ်း
အကယ်၍ သင်သည် ဗုဒဟူးေနတွင် ေမွးဖွားသူြဖစ်ပါလင် သင့်ဘဝ
၏ ေကာင်းကျိး ဆိုးကျိးများ သည် ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပျက်
ကံေတွရပါလိမ့်မည်။
ဤဗုဒဟူးေနတွင် ေမွးဖွားသန်စင်ေသာ သတို သားြဖစ်ေစ လူတိုင်း
သည် စိတ်ထားထက်ြမက်၍ တစ်ဇွတ်ထိုးစိတ်ရှိသည် ၊ စိတ်ရင်းေကာင်း
၍ ေစတနာှင့် ြပည့်ဝသည် ၊ အများ ၏ ချစ်ခင်မကိုခံစားရသည် ၊
အများ ၏ အထင်အြမင်ကီးမကို ခံရမည်၊ ပင်ကိုယ်စိတ်ထားေကာင်း၍
ေဖာ်ေရွတတ်ပါသည် ၊ ပီယဝါစာချိသာ စကားကိုေြပာမည်၊ အများ ၏
ေသာတအာုံထဲတွင် စွဲမက်ေအာင် ေြပာိုင်စွမ်းရှိသည် ၊ စိတ်ချမ်းသာ
ေအာင်ေြပာဆိုိုင်မည်၊ အားေပးစကား ေြပာဆိုတတ်မည်၊ မည်သူမဆို
မိမိှင့်ေတွလင် ကျဆင်းေနေသာ စိတ်ဓာတ်မှာ တက်ကွလာေအာင်
အမဲတမ်းအားေပး ေြပာဆိုတတ်မည်၊ သူများ စိတ်ချမ်းသာေအာင် မြဖ
စ်ြဖစ်ေအာင် ေြပာဆိုိုင်စွမ်းရှိသည် ။
မိမိမှာ ေစတနာ၊ သဒါတရားှင့် ြပည့်စုံပါသည် ၊ ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွ
၍ သန်ရှင်း စင်ကယ်ေသာစိတ်ထားရှိသည် ၊ အရာရာတွင် စိတ်ထားြပ
ည့်ဝမည်၊ ြဖစ်သမကို တင်းတိမ်အားရ၍ ေကျနပ်တတ်ေသာ ေစတနာရှိ
သည် ၊ မိမိစိတ်ဓါတ် ကိုမသိသူများက တဇွတ်ထိုးဟူ၍ ဆိုေကာင်းဆိုေပ

မည်၊ ထိုသိုမဟုတ်ပါ၊ ြဖစ်သလို ေကျနပ်၍ ရရာကို ှစ်သိမ့်ိုင်စွမ်း ရှိပါ
သည် ၊ ခွင့်လတ်ိုင်ေသာ အစွမ်းလည်း ရှိပါသည် ။
မိမိ၏ စိတ်ေနစိတ်ထားကို အေသးစိတ်ေဟာရမည်ဆိုလင် မိမိ၏
အေကာင်းကို မသိသူများ ှင့် မိမိကလုံးဝေပါင်းသင်းိုင်လိမ့်မည် မဟု
တ်ပါ၊ မိမိကိုလည်း အေကာင်းမသိသူများက အထင်ေသးကမည်၊ မိမိ
ကလူတစ်ေယာက်ှင့် ကာရှည် မေပါင်းသင်းိုင်ပါ၊ မဆက်ဆံိုင်ပါ၊ အ
များ ဆုံး ငါးှစ်သာခံမည်၊ မိမိက လူတစ်ေယာက်ကို ေပါင်းမိလင် အူထဲ
အသည်းထဲက တရင်းတှီး ေပါင်းသင်းမည်၊ မိမိကိုလည်း ထိုသိုေပါင်း
သင်း ေစချင်သည် ၊ အကယ်၍ မိမိြဖစ်ေစချင်သလို မေပါင်းသင်းိုင်လ
င်၊ မဆက်ဆံိုင်လင် မိမိဖာသာ အဆက်ြဖတ်ပစ်တတ်ေသာ ဝါသနာရှိ
ပါသည်

၊

မိမိကသူများကို

အေပယံေကာ

မေပါင်းသင်းတတ်ပါ၊

ှတ်ဖျားချိချိှင့် စိတ်ထားပုတ်ေသာ အတန်းအစားကလည်း မဟုတ်ပါ
၊ စိတ်ရင်းြဖစင်သည် ၊ ေစတနာေကာင်းပါသည် ၊ သိုေသာ် ပတ်ဝန်းကျ
င်က မိမိကို ှတ်ဖျားကချိချိှင့် စိတ်ထားပုတ်သည် ဟု ဆိုကမည်၊
ေြပာသူများကလည်း မိမိအေကာင်းကို ဂဃနဏ မသိဘဲအေပယံေလ့
လာပီး ေြပာသူများ ြဖစ်ပါသည် ၊ မိမိအေန ှင့်ခွင့်လတ် ေစချင်ပါသည်
၊ မိမိစိတ်ှင့် မိမိ၏ အေပါင်းအသင်း မိတ်သဂဟတို ၏ စိတ်မှာ မကာခ
ဏ မတိုက်ဆိုင်ြဖစ်မည်၊ မိမိကအေရှဆိုလင် အေပါင်းအသင်းများက
အေနာက်ဟု ၍ ဆိုကမည်။
မည်သူကိုမဆို ခင်မင်တတ်သည် ၊ လိုက်ေလျာတတ်ပါသည် ၊
တရင်းတှီး ဆက်ဆံတတ်ပါသည် ၊ မိမိ၏ ခင်မင်မ ရင်းှီးမ ေစတနာ
ေကာင်းမတို မှာ အလကားြဖစ်မည်၊ မည်မေစတနာရှိေသာ်လည်း လက်
ေတွတွင် မိမိေကာင့် မိမိ၏ ေစတနာများမှာ ေရစုန်ေမျာတတ်မည်၊ အ
ကျိးမရှိြဖစ်တတ်မည်၊ မိမိေကာင့်ြဖစ်သည် ကို မိမိကမသိဘဲ ပတ်ဝန်း

ကျင်ကို အြပစ်တင်ေနမည်၊ လူတိုင်းအေပ ေစတနာရှိပါသည် ၊ လူတိုင်း
ကိုခင်မင်ရင်းှီး ေစလိုသည် ၊ လူတိုင်းြဖစ်ေြမာက် ေအာင်ြမင်ရန် ကူညီ
တတ်မည်၊ သိုေသာ် အထူးခတ်ယွင်းချက်များေကာင့် မိမိလုပ်သမ အ
ကျိးမရှိြဖစ်ေနမည်။
လူတစ်ေယာက်ကို တရင်းတှီးခင်မင်၍ ေစတနာအြပည့်အဝထား
တတ်ေသာ်လည်း ပါးစပ်ကမေြပာတတ်ပါ၊ ေစတနာများ သည် စိတ်ထဲ
မှာ သာရှိေနမည်၊ သူများ လိုပါးစပ်က ေဟာင်ဖွာေဟာင်ဖွာ လုပ်တတ်
သူမဟုတ်ပါ၊ မိမိကကူညီစရာ ရှိလင် ကူညီလိုက်မည် လုပ်ေပးစရာ ရှိ
လင် လုပ်ေပးလိုက်မည်၊ သူများ လိုပါးစပ်က ပျားရည်လိမ်း၍ ချိေနသူ
မဟုတ်ေသာေကာင့် သူများကမိမိကို ဆက်ဆံေရး ညံ့ဖျင်းသူ အေြပာအ
ဆိုရကျပ်သူ ိုင်းစိုင်းသူဟု ထင်ြမင်ေြပာဆို ကမည်၊ အမှန်မှာ မဟုတ်ပါ
၊ စိတ်ရင်းေစတနာေကာင်းမည်၊ အလွန်ိုးသားေသာသေဘာလည်း ရှိပါ
သည် ၊ စိတ်ရင်းိုးသားပါသည် ။
မိမိက ေလာကကီးသည် မိမိအတွက် ေပျာ်စရာအေကာင်းဆုံးဟူ၍
ထင်တတ်မည်၊ စိတ်ေပျာ်ရင်လင် အလွန်ေပျာ်ရင်တတ်ပီး စိတ်ဓါတ်ကျ
လင် အလွန်ကျမည်၊ မိမိကိုးသည် ၊ ေအးသည် ၊ နားေအးပါးေအး သ
ေဘာကျမည်၊ တစ်ေယာက်တည်းေနရေလ ဝမ်းသာေလြဖစ်မည်၊ မိမိမှ
ေချာင်ထဲမှာ ေနရ၍ ေပျာ်ရင်တတ်ေသာ်လည်း လက်ေတွတွင် လူများ စု
ှင့်ေရာလိုေသာ စိတ်လည်း ရှိပါသည် ၊ လူများ စုှင့်ခင်မင် ရင်းှီးစွာ
ေပါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်မည်၊ အနစ်နာခံတတ်မည်၊ အွံတာခံတတ်မ
ည်၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ေယာက်ကသာမိမိထံ အကူညီလာေတာင်းလ
င် မြဖစ်မေနကူညီလိုစိတ်ရှိမည်၊ များ ေသာအားြဖင့် မိမိမှာ ေစတနာဝန်
ထမ်းဇာတာ ေခရမည်၊ ရာခိုင်ှန်းခပ်များများမှာ မိမိကအိတ်စိုက်၍
ကူညီေနရမည်၊ မိမိကိုအားကိုးသူအား အားကိုးရ ကျိးနပ်ေအာင် စိတ်

ေရာကိုယ်ပါ ကူညီတတ်မည်။
တစ်ခါတစ်ရံမိမိကူညီရင်းမှ ေကျးဇူးကန်းမများ ေတွရမည်၊ အနစ်
နာခံစဉ်က မိမိကခံပီး ေကျးဇူးတင်ခံစဉ်က သူများေကျးဇူးတင်ခံရမည်၊
တစ်ခါတစ်ရံ အလွန်စိတ်နာမည်၊ စိတ်မေကာင်းြဖစ်မည်၊ သူများကိုကူ
ညီလိုစိတ် ကုန်မည်၊ သိုေသာ် ခဏသာြဖစ်မည်၊ မိမိမှာ ေခွးမီးေကာက်
ကျည်ေတာက်စွပ် ဆိုသလို လတ်တေလာသာ စိတ်မေကာင်းြဖစ်ပီး ဖာ
သိဖာသာ ေနတတ်ေသာ်လည်း ေနာက်ပိုင်းတွင် လက်ေတွအကူအညီ
လာေတာင်းသူများအား ကူညီမဲကူညီမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကူညီရလွန်း
၍

ေကျးဇူးတင်မခံရသည့်

အြပင်အဆဲခံရမည်၊

မိမိဘဝက

ကိုယ်ေကာင်းေသာ်လည်း ေကျးဇူးမရှိေသာဘဝ ြဖစ်ပါသည် ။
လုပ်ငန်းကိုင်တာတွင် အလွန်စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်တတ်မည်၊ မိမိက
မည်သည့် ကိစမဆို စိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်မည်၊ ( အနည်းငယ် ထုံထိုင်း
ေသာ်လည်း မိမိက ကိးစားမည်ဆိုလင် ဘဝ၌ အထူးေအာင်ြမင်ိုင်ပါမ
ည် ) တစ်ခုခုကို ြဗန်းကနဲ နားလည်မလွယ်တတ်ပါ၊ သိုေသာ် မိမိ ေလ့
လာေသာ ပညာရပ်တိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပါမည်၊ စိတ်ဝင်စားသလိုလည်း
ပညာရပ်များကို ရေအာင်ယူတတ်မည်။
မိမိကို မသိသူများက ပျင်းသည် ေပါ့သည် မကိးစား အပင်ပန်းမခံ
ဟူ၍ ထင်ြမင်ယူဆတတ်မည်၊ အမှန်မှာ မဟုတ်ပါ မိမိ၏ ေနထိုင်ပုံက
ေအးတိေအးစက် ေနသြဖင့် ြဖစ်ပါသည် ၊ အမှန်မှာ မိမိသည် အလွန်အ
ပင်ပန်းခံိုင်သည် ၊ အလွန်ကိးစားသည် ၊ မြဖစ်မေနလုပ်တတ်ေသာ ဇွဲ
ှင့်ဝီရိယရှိသည် ၊ မိမိက အားမေနတတ်ပါ အမဲတမ်းတစ်ခုခုကို စိတ်ပါ
ဝင်စားပီး လုပ်ေနရမှ ေကျနပ်သည် ၊ မိမိလုပ်လင် အလွန်လုပ်သည် ၊ မ
လုပ်လို

ရေသာအခါ

အိပ်ရာထဲက

မထချင်ေလာက်ေအာင်

အပျင်းထူသူြဖစ်မည်၊ ထိုေကာင့်မိမိကို အထင်လွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည် ၊ ဂု
မစိုက်ပါှင့် လုပ်စရာ ရှိသည် တို ကို ဆက်လက်လုပ်ပါ၊ ဘဝ၌
ေအာင်ြမင်ပါမည်။
များ ေသာအားြဖင့် လုပ်ေသာအလုပ်တိုင်း၌ ထင်သေလာက် အကျိး
မရှိ

တတ်ပါ၊

ေမာ်မှန်းသည်

ထက်

အမဲတမ်းေလျာ့နည်းေနမည်၊

ဤသိုြဖစ်ရြခင်းသည် ၊ ကုသိုလ်ကံှင့် လုပ်ရပ်များ အေပ မူတည်ပါသ
ည် ၊ အလုပ်ကို ဇွဲှင့်လုပ်တတ်ေသာ်လည်း အနည်းငယ်ခပ်ေပါ့ေပါ့ဆဆ
လုပ်တတ်မည်၊ မေသမသပ်လုပ်တတ်မည်၊ သူတစ်ပါးကိုအလွန် အား
နာတတ်မည်၊ သနားမည်၊ ညာတာမည်၊ ေထာက်ထားမည်၊ ကင်နာတ
ရား များ ေနတတ်သည် ၊ ယင်းကဲ့သိုေသာ ေပျာ့ကွက်များေကာင့် ထင်
သေလာက်အကျိးမရှိတတ်ပါ၊ ေနာက်တစ်ခုမှာ တာဝန်ေကျပွန်ေသာ်လ
ည်း ရသင့်ရထိုက်ေသာ အခွင့်အေရးများကို မယူတတ်ပါ၊ သိုအတွက် မိ
မိအကျိးရှိေသာ အခွင့်အခါ ေပါင်းများ စွာတို မိမိလက်မှ လွတ်သွားတ
တ်ပါသည် ။
လူအပင်ပန်းခံေသာ်လည်း လုံးဝစိတ်ပင်ပန်း မခံိုင်ပါ၊ မိမိက ဆူး
ေမွရာေပ၌ ေပျာ်ေပျာ်အိပ်ချင်ေသာ်လည်း စိတ်ဒုက၏ ကမာဝဋ် ဆင်း
ရဲတစ်နာရီ ြပည့်ေအာင်မှ မခံလိုပါ၊ ထိုေကာင့် မိမိကလည်း မရှိလည်း
ြပံးြပံး ေနထိုင်တတ်မည်၊ မည်မေပျာ်ရင်သလို ေနထိုင်တတ်လင့်ကစား
မိမိ၏ ေပျာ့ကွက်များေကာင့် မကာခဏ စိတ်ဆင်းရဲရပါမည်၊ စိတ်အ
ေှာက်အယှက် ေတွရမည်။ စိတ်ဒုက ေရာက်မည်၊ ပူပန်ဆင်းရဲမည်၊ စိ
တ်ပျက်ရမည်၊ မိမိဘဝ၌ ြပဿနာအမျိးမျိး ကိုရင်ဆိုင်ေတွရတတ်ပါမ
ည်။
သိုေသာ်သတိေမွးပါ။ ေယာက်ျားတံခွန်လူရည်ခန်က ေကာင်းကင်

တမွတ် ကယ်ကိုဆွတ်လည်း ၊ မလွတ်စမဲတမ်းလည်း ၊ ဟူေသာစကား
အတိုင်း ပင်ပန်းခံပါ၊ ကိးစားပါ၊ မိမိဘဝကို အားမနာတမ်း ဖွင့်ေြပာရမ
ည်ဆိုလင် မိမိ၏ ကံကမာမှာ မွဲေတနစ်မွန်းေနပါသည် ၊ ကံဆိုးသူတစ်
ေယာက် ြဖစ်ပါသည် ၊ သိုပါေသာ်လည်း ကံဆိုးသည် ဟု ဆိုပီး ထိုင်ေန
လင် မိမိ၏ ကံကမာမှာ မွဲေတနစ်မွန်းပါသည် ၊ မိမိ၌ ဇွဲရှိဖို လိုအပ်ပါသ
ည် ၊ ကိးစားဖို လိုအပ်သည် ၊ ဂုစိုက်ဖို လိုအပ်သည် ၊ လုပ်မည်ဆိုလင်
မိမိ၏ ာဏ်ှင့်ဝီရိယ တို သည် မိမိကို အမဲေဖးမ ကူညီေနပါမည်၊ ပူပ
င်စရာမရှိပါ။
ကံေကာင်းသည် ဟု ထိုင်ေနြခင်းထက် အလုပ်ပို၍ လုပ်ကိုင်ြခင်း
ကိးစားြခင်းသည် ၊ ဘဝ၌ ေအာင်ြမင်ြခင်းြဖစ်သည် ၊ စိတ်သေဘာ
ေကာင်းလွန်းပါသည် ၊ စိတ်ှလုံးကည်ြပံး၍ လူတကာ စိတ်ချမ်းသာ
ေရးကို အဓိကထားမည်၊ စိတ်ငိုလင် လူမငိုေသာလူစားမှာ မိမိသာြဖစ်
သည် ၊ ကံဇာတာမှာ ေရာက်လိုရာ ပန်းတိုင်ကို အေထာက်အကူမပါပဲ
အကူအညီမရှိပဲ

သွားရမည်၊

သွားရာလမ်း၌

ြပဿနာအဖုံဖုံ

ဒုကအမျိးမျိး ဥပါဒ်အသွယ်သွယ် ကံေတွရေသာလည်း ဂုမစိုက်ဘဲ
ဆက်၍ ဆက်၍ လုပ်ကိုင်ပါက ေရာက်လိုရာ ကိုေရာက်မည်။
မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသည် ၊ သူများကိုလည်း မတရားမလုပ် မိမိကို မတ
ရားလုပ်လင် သည်းမခံတတ်ပါ၊ စိတ်တွင် ိုးသား၍ တည်ကည်ေြဖာင့်
မတ်ပီး အမှန်တရားဘက်တွင် ရပ်တည်တတ်မည်၊ သိုေသာ်လည်း မိမိ
ကို လူများ စုက စကားပရိယာယ်ကွယ်မည်၊ တင်စီးမည် တစ်ကိုယ်
ေကာင်းဆန်မည်၊ ကိုယ်ကျိးရှာမည်ဟူ၍ အလကားေနရင်း အထင်ေသး
ေနကမည်၊ ဂုမစိုက်ရ ။
မိမိကအနည်းငယ်တစ်ယူသန်စိတ်ရှိပါသည် ၊ မှန်သည် ဟူ၍ ယူဆ

မိလင်

သိကားကလာ၍

ဆုံးမလည်း

လက်ခံတတ်သူမဟုတ်ပါ၊

ထိုေကာင့် မကာခဏ ချိယွင်းမများ ရှိလာမည်၊ အမှားအယွင်းများ ရှိ
လာမည်၊ ြပဿနာအစုံစုံ ကံရမည်၊ မိမိက ေပကပ်ကပ်လုပ်တတ်မည်၊
ေနာက်ဆုံး မိမိအိုင်မရမချင်း ေသပွဲဝင်သည့်အထိ တိုက်ပွဲဝင်လိုေသာ
သတိရှင်ြဖစ်မည်၊ မိမိစိတ်မှာ တိုက်ရမည်ဆိုလင်လည်း အေသအလဲတို
က်ရမှ ေြပာရမည်ဆိုလင်လည်း သူနာကိုယ်နာေြပာရမှ အိုင်ရမှ ေကျ
နပ်တတ်သည် ၊ မိမိဘဝ၌ ံးလင်ံးပါေစ သိုမဟုတ် အြပတ်အသတ်ို
င်ရမည်၊ မည်သည့်အခါမှ သေရပွဲ လုပ်လိုသူမဟုတ်ပါ၊ မိမိမှာ စိတ်ထ
က်သန်၍ ြမင့်မားသေလာက် လက်ေတွမှာ သည်းခံတတ်ပါမည်၊ မိမိက
ေြမွေပွးလို ြဖစ်သည် ၊ ပထမအနာခံမည် ေနာက်မှ မရရေအာင် အိုင်ယူ
တတ်မည်၊ မိမိက လူတစ်ဖက်သားကို လုပ်ပီးလင်လည်း အလွန်သနား
ေနမည်၊ မိမိလုပ်ပီး ြပန်လည်ေတာင်းပန် တတ်ေသာစိတ်ရှိသည် ။
ြဗန်းကနဲ ဆိုလင် အလွန်စိတ်တိုမည်၊ ေဒါသကီးမည်၊ လပ်တစ်ြပ
က် လုပ်တတ်မည်၊ ချက်ချင်းသူေသကိုယ်ေသ လုပ်လိုစိတ်ရှိမည်၊ သို
ေသာ်ကာေလ ေသွးေအးေလြဖစ်မည်၊ ြဗန်းကနဲဆိုလင် မိမိကအမှားအ
မှန် မစဉ်းစားတတ်ပါ၊ လုပ်လိုက်ကိုင်လိုက် ေြပာလိုက်ဆိုလိုက်ရလင်
ေကျနပ်တတ်မည်။
စိတ်ထဲကေဒါသကီး၍ ရက်စက်လိုေသာ်လည်း လက်ေတွ၌ မလုပ်
ပါ၊ လူသားတိုင်းကို ညာတာတတ်မည်၊ သိုေသာ် စကားိုင်ယူလိုစိတ်ရှိမ
ည်၊ သူများ ှင့် ယှဉ်ပိင်လိုက်လင် အိုင်ရလိုသည် ၊ အနည်းငယ် မနာ
လိုစိတ်ရှိမည်၊ သူများကီးပွားချမ်းသာလိုလင် မိမိကလည်း ကီးပွားချမ်း
သာမကိုရယူ လိုလက်ကိးစားမည်၊ အကယ်၍ သာ အတိုက်အခံများ
အပိင်အဆိုင်များ ရှိေနပါလင် မပူေလှင့် မိမိမှာ ဧကန်မုချ အိုင်ယူရ
ပါမည်၊ ေအာင်ပွဲခံရပါမည်၊ မိမိမှာ အထက်စီးက ေနရပါမည်၊ အထက်

တန်းကျကျ ေနထိုင်ေြပာဆို လုပ်ကိုင်တတ်မည်၊ ြဖစ်ေလရာဘဝ၌ အဆ
င့်တန်းြမင့်ြမင့်ေနရမည်။
ေရာက်ရှိေနေသာ ဘဝှင့် မိမိ၏ အယူအဆ အေတွးအေခများမှာ
မတန်ြဖစ်ေနမည်၊ မိမိမှာ အလွန်အမင်းအယူအဆ၌ တိုးတက်ဆန်းသစ်
မည်၊ မိမိ၏ အယူအဆ မိမိ၏ အေတွးအေခ မိမိ၏ ခံယူချက်များမှာ အ
မှန်တဆိုရမူ မိမိဘဝှင့် မထိုက်တန်ပါ၊ မိမိ၏ အားနည်းချက် ေပျာ့ကွ
က်များေကာင့် မိမိမှာ ေအာင်ြမင်သင့်သေလာက် မေအာင်ြမင်ြခင်း တိုး
တက်သင့်သေလာက် မတိုးတက်ြခင်း အကျိးရှိသင့်စေလာက် အကျိးမ
ရှိြဖစ်ေနမည်။
ြဖတ်ထိုးာဏ် ထိုးထွင်းာဏ်ေကာင်းသည် ၊ အသင်အြပ၌ ခက်ခဲ
ေသာ်လည်း လက်ေတွေလ့လာရာတွင် ဇွဲသတိှင့်ြပည့်စုံေသာေကာင့်
သူတစ်ပါးထက် ကမ်းကျင်ပါမည်၊ မိမိမှာ ခုှစ်ရက်ထမင်း မစားပဲေနချ
င်ေနမည်၊ အလုပ်ကို ခုှစ်ရက် မလုပ်ပဲမေနတတ်ပါ၊ မိမိမှာ တာဝန်ကို
ချစ်သည် ၊ အလုပ်ကိုြမတ်ိုးသည် ၊ ဝတရားကို တွယ်တာသည် ၊ ေပးအ
ပ်ေသာ တာဝန်ဝတရားများကို သူများ ထက်ပို၍ ေကျပွန်ေအာင် ေဆာင်
ရွက်တတ်ပါသည် ၊ မိမိမှာ အလုပ်မလုပ်ရလင် တစ်ခုခုအေပ၌ စိတ်ဝင်
စားမမရှိလင် ကျန်းမာေရး ချိတဲ့ မည်၊ စိတ်ဓါတ် တက်ကွစွာ အလုပ်
လုပ်ေနရလင် စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီတ်တ်ှင့်ေပျာ်ရင်စွာ အလု
ပ်လုပ်ေနရလင် အထူးကျန်းမာေရးေကာင်းမည်။
မိမိက တီထွင်လိုမည်၊ အသစ်အဆန်းများကို သေဘာကျမည်၊ တစ်ခု
ခု ေအာင်ြမင်လင် ကွားမဆုံးေအာင် ေြပာမကုန်ေအာင်ြဖစ်ေနမည်၊ မိမိ
လုပ်ခဲ့သမ လုပ်ေလသမတို အေပ၌ မကာခဏဂုဏ်ယူ၍ ေြပာဆိုတ
တ်မည်၊ မိမိမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ေသာအလုပ်၊ တီထွင်ကံဆရေသာ အလု

ပ်များ လုပ်မည်၊ နာမည်ေကျာ်ကား လူသိများ ၍ ဂုဏ်သေရတင့်တယ်
ဖိးေဝလိမ့်မည်။
လခစားေရာ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ှင့်ပါ အကျိးေပးပါလိမ့်မည်၊ သိုေသာ်
သူေနရာှင့်သူ ြဖစ်မည်၊ လခစားလုပ်မည်၊ ပင်ပန်းမည်၊ ကိးစားမည်၊
အလုပ်ကို သူများ ထက်ပိုလုပ်မည်၊ သိုေသာ် နာမည်ရလာေသာအခါ မိမိ
မရပဲ သူများက နာမည်ရမည်၊ သူများကသာလင် ေကျးဇူးတင်ခံရမည်၊
မိမိကကိးစားေလ မိမိကို ှိမ်သူတင်စီးသူများ ှင့် ေတွရမည်၊ မိမိကသူ
များကို ေဖာ်လံမဖားတတ်ပါ၊ မျက်ှာလို မျက်ှာရ မလုပ်တတ်ပါ၊ အထ
က်လူကီးများကို ခပ်တည်တည်ှင့်ဆက်ဆံတတ်မည်၊ ဖာသိဖာသာေန
မည်၊ ကိးစားလင်ြဖစ်ရမည်ဟူေသာ စိတ်ရှိသည် ၊ ထိုေကာင့် မိမိက ပ
င်ပန်းပီး

အခွင့်အေရးေကာင်းများကို

သူများကရယူသွားမည်၊

ရာထူးတိုးခါနီး လခတိုးခါနီးအမဲ ကျန်ခဲ့မည်၊ မိမိစိတ်ကုန်ပီးမှ စိတ်ဓာ
တ်ကျပီးမှ ရာထူးတိုးမည်၊ လခတိုးမည်။
မိမိ၏ စွမ်းရည်သတိကို သိေသာသူများက မိမိကိုလက်မလတ်တတ်
ပါ၊ အထူးယုံကည်အားကိုးမည်၊ ေလးစားမည်၊ အထင်အြမင်ကီးမည်၊
ချစ်ခင်ကမည်၊ မိမိကို ချစ်ခင်ကေသာေကာင့် ဂုဏ်ယူေနရန်မလိုပါ၊ အ
မှန်မှာ မိမိအား ခိုင်းေကာင်းေသာေကာင့် သေဘာကျ ချစ်ခင်ြခင်းြဖစ်ပါ
သည် ၊ မိမိကိုလည်း အချင်းချင်းက ပတ်ဝန်းကျင်က လူုံလူအ၊ လူိုးလူ
မိုက်၊ လူငွားဟု ံချပါမည်၊ မိမိကဂုမစိုက်တတ်ပါ၊ ေစတနာေရှတန်း
တင်တတ်မည်။
တစ်ခု မိမိတွင် ကံေကာင်းသည် မှာ မိမိက ရာထူးလခ မတိုးလင်
သာရှိမည်၊ ရာထူးတိုးလင် အများ အံ့သေလာက်ေအာင်တိုးမည်၊ တစ်
ေနထိပ်တန်းေရာက်ပီးမှ ေသရေသာကံဇာတာ ြဖစ်သည် ၊ ငယ်ဇာတာ

၌ အနည်းငယ် ပင်ပန်းမည်၊ ေမာ်မှန်းသေလာက် အကျိးမရှိတတ်ပါ၊ မိ
မိကစ၍ ှိမ်သူ၊ စီးသူ၊ ဟိန်းေဟာက်သူများ ကားတွင် ေနရပီးမှ
ေအာင်ြမင်မည်၊ ေအာက်သက်ေကျေသာ ကံဇာတာြဖစ်သည် ၊ အေသးစိ
တ်၊ အုစိတ်၊ ပင်ပန်းခံ လုပ်တတ်မည်၊ သူများ လို ပီးစလွယ်ြဖစ်သလို
မလုပ်တတ်ေသာေကာင့်

လုပ်သမအလုပ်တို

မှာ အနည်းငယ် ကာ

ေညာင်းတတ်မည်၊ သိုေသာ်ေအာင်ြမင်ပါမည်၊ အကျိးရှိပါမည်။
အကယ်၍ မိမိက ကိုယ့်အလုပ်လုပ်မည်ဟု ဆုံးြဖတ်လင် ကိုယ်ပိုင်
အလုပ်လုပ်လင် ပထမဆုံးမိမိ၏ ေပျာ့ကွက်များ ချိယွင်းချက်များကို ဖ
ယ်ေဖျာက် ပစ်လိုက်ပါ၊ မိမိချိယွင်းချက်များ ရှိေနသည့် ကာလပတ်လုံး
မည်သည့်အခါမှ ေအာင်ြမင် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ အမဲတမ်း သူများ ေနာ
က်လိုက်ဘဝှင့် မေနလိုပါှင့်၊ မိမိဖာသာ ေအာင်ြမင်ေအာင်ကိးစားပါ၊
ေအာင်ြမင်တိုးတက်ိုင်ေသာ

ကံဇာတာပါသည်

၊

မိမိ၏

ချိယွင်းချက်များကို ြပင်ဆင်ပါ၊ အမှားများကို အမှန်များ ဘက်သိုပိုပါ၊ မု
ချေအာင်ြမင်ရပါမည်။
သူများကို မညာတာပါှင့် မသနားပါှင့် မလိုက်ေလျာပါှင့် ပုံမှန်
သာဆက်ဆံပါ၊ အလုပ်တစ်ခုကို ြပတ်သားပါ၊ ေသချာတိကျပါ၊ ပိုင်ိုင်မှ
လုပ်ပါ၊ အဆန်းထွင်ပါ၊ သူများ စိတ်မကူးေသာ မလုပ်ေသာအလုပ်များ
ကိုလုပ်ပါ၊ သူများ ေနာက်လိုက်မလုပ်ပါှင့်၊ အပင်ပန်းခံပါ၊ ဇွဲရှိပါ၊ မြဖ
စ်မေနလုပ်ပါ၊ သူများ ြပဿနာများကားမပါဝင်ပါှင့်၊ သူများ ဓားစာခံ
ရမည်၊ ညာတာမ၊ အားနာမ၊ လိုက်ေလျာမ တို ေကာင့် မိမိကမလုပ်ပဲှ
င့်လုပ်သည် ဟူ၍ စွပ်စွဲခံရမည်၊ အေြပာခံရမည်၊ အှိမ်ခံရမည်၊ အထင်
အြမင်ေသးခံရမည်၊ မိမိကသာ အထက်ပါချိယွင်းချက်များကို ြပင်ဆင်
ိုင်လင် ဘဝ၌ အေအာင်ြမင်ဆုံး လူပုဂိလ်ြဖစ်မည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၏
အားကိုးအပ်ေသာ ိုေသေလးစားအပ်ေသာ ပုဂိလ်ထူး ပုဂိလ်ြမတ်ြဖစ်

ရပါမည်။

*

