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( နမ -နေမာ- �ိခိုး�ိေသမ�ကို၊ ကရ - �ပေတာမ်ူဟန ်)

အထကက် ပံကုေတာ ့နမက� ာရ မြုဒာ �ပ်ပာွးေတာ ်သေက� တ ပါ၊ဘရုား�င်အတကွ် မဟုတ်ဘဲ

သတ� ၀ါအားလံးုအတကွ ်ြဖစဟ်နတ်ပူါတယ၊်
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( တိဏ -ြမက်�ှစ် ဆုတ်ကုိ၊ ဟတ� - လက်ေတာ်မှ �ကဲြဖန ့ေ်တာ်မူဟန ်)

တိဏ ဟတ�  �ုပ်ပွားေတာ်ကုိ ကုိးကွယ်သူသည် အ�ကံအစည် မှနသ်မ� ေအာင်ြမင်�ိင်ု

ြခင်း၊ ဆုထူး လာဘ်ထူး ရ�ိှြခင်၊ စီးစိမ် တိးုတက်များြပား�ိင်ုြခင်၊ ကံေကာင်းးြခင်း၊ ရာထူး

�ာန���ရ အသစ်အသစ်ကုိ ရ�ိှတတ်ြခင်း၊ တနခုိ်း သိဒ�ိထူးကုိ ပုိင်ဆုိင်�ိင်ုြခင်း၊ 

ေနရာ ထုိင်စရာ အိမ် ေကျာင်း ဇရပ် စေသာ အေဆာက်အဦးေကာင်းတိ� ကုိ ပုိင်ဆုိင်ရတတ်

ြခင်း၊ လယ်ယာ ကုိင်းက�နး် ြဖစ်ထွနး်ေအာင်ြမင်ြခင်း၊ သီး�ှစံပါး ေပါများ�ကယ်ဝ ြခင်း စ

ေသာ ေလာကီ အကျ�ိးထူးတိ� ကုိ ခံစားရသည် ဟ ုမဟာယာန တ��ရ ကျမ်းများက ဖွင့်ဆုိ

ေပသည်၊
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ဝိတက�  မုြဒာ �ုပ်ပွားေတာ်ကုိ ထုလပ်ု စီရင်ကုိးကွယ်သူသည် အ�ကံအစည် ထုိးထွင်း

ေအာင်ြမင်ြခင်း၊ စိတ်ကူးဥာဏ် ဆနး်သစ် တီထွင်�ိင်ုြခင်း၊ အဘိဓမ�ာ သေဘာတရားတိ�

ကုိ ဟတ်ုတိင်ုးမှနစွ်ာ သိြမင်�ိင်ုြခင်း၊ ဗဟဿုုတ ေပါများ�ကယ်ဝြခင်း၊ ဥာဏ်ပညာ

ထက်ြမက်ြခင်း၊ သမာဓိဥာဏ် ရင့်သနလ်ယ်ွြခင်း၊ ထူးြခား ဆနး်ြပားေသာ အယူဝါဒများကုိ

သိြမင်လယ်ွ နားလည်လယ်ွြခင်း၊ တီထွင် ဆနး်သစ်သမ� ေအာင်ြမင်ေပါက်ေရာက်ြခင်း၊

ြဖစ်ေပသည်၊ 

ထူးြခားချက်ကား ဤ �ုပ်ပွားေတာ် �ိှေသာ ေနရာ အရပ်ေဒသ များတင်ွ ပညာ�ိှ

သူေတာ်စင်များ ေပ�ေပါက် ထွနး်ကားတတ်သည် ဟ ုပဋိမာ သိက�ာဝလိ ကျမ်းက ဆုိေပ

သည်၊ 
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( ပတ� - သပတိေ်တာ ်ကိ၊ု ဟတ� - လကေ်တာ၌်ပိုက်ထားေတာမ်ူဟန ်)
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ပတ�  ဟတ�  မြုဒာ �ပပ်ာွးေတာက်ို ကိးုကွယ ်ဆည်းကပ်သသူည် စားေသာက်စရာ ေပါမ�း

�ကယဝ် ြခငး်၊ စးီစမိဥ်စ�ာကံုလံ ုြပည့်ဝြခငး်၊ ဆေုတာင်းြပည့်ြခင်း၊ အင်အား �ကးီမားြခင်၊

တနခ်ိးုအာ�ေုဘာ ်�ကးီမား ထကြ်မကြ်ခငး်၊ အလိဆု�� ြပည့်ဝ�ိင်ုြခင်၊ မေကာင်းေသာ �ဂိလ်စီး �ဂိ

လန်ငး် တိ�မ ှလတွ�်ငမိး်ချမး်သာြခငး်၊ စေသာ အက�းထးူတိ�ကိ ုရ�ိ�ိင်ုေပသည်၊

ဘဖူဿ မြုဒာ ေြမကိ ုသကေ်သ��နး်ဟန ်( ဘမူဖိဿ ဟူ၍လည်း �ိပါသည်၊ ဘမိူ ေြမ�ကးီကိ ု၊

ဖဿ - ထေိတ��၍ သကေ်သတည်ေတာမ်ဟူန၊်

ြမနမ်ာတိ� �ကားဖးူေသာ ဇာတလ်မး်၌ ြမတစ်ာွဘရုား�င်သည် ဘရုားြဖစ်ကာနးီ မာနတ် လာ

ေရာက ်ေ��ှကယ်ကှေ်လေသာအခါ  
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ဤ အပရာဇိတ ပလ� ငက်ား ငါဘရုားကိုယတ်ိငု ်ေလးသေခ� ျ �င့်ှ ကမ�ာ တစ်သနိး် ပါရမီ

ြဖည့်ဆည်း�ပးီမ ှရ�ိြခငး် ြဖစ်ေပတယ၊် သငမ်ာနတ်�ငှ့ ်လံးုဝ မဆိင်ု၊ ငါဘရုား သည်သေုမဓာ

ရေသဘ့၀မ ှစ၍ ေဝဿ��ရာ မငး်ဘ၀တိုငေ်အာင ်ဒါန ပါရမီ ကို ြဖည့်ဆည်းခဲ့�ပီး ဤေြမ�ကးီ

ေပ�မာှ ေရစကခ်ျ သကေ်သ�ွနး်ခဲသ့ည်၊ 

ယခ ုအချိနဝ်ယ ်သက၇်ှသိတ� ၀ါေတကွို ငါဘရုား မတုိင်တည်လိေုပ၊ သက်မဲ့ ြဖစ်ေသာ ဤ ကမ�ာ

ေြမ�ကးီသည် မသေိလေရာသ့လား- ဟ ုမ�ိေ်တာမ်ူ�ပးီ လကေ်တာြ်ဖင့် မဟာ ပထ၀ီ ေြမ�ကးီကို

�ွနြ်ပေတာမ်ရူာ မဟာပထ၀ီ ေြမ�ကီးသည် အိးုထနိး်စကသ်ဖွယ ်သွကသ်ွကခ်ါေအာင် တနုလ်�ပ်

သြဖင့ ်မာနတစ်စတ်ပလ် ဲလ�ြ်ဖ�က်ာ ထကွ်ေြပးေသာ ဟ၏ူ၊

ထိ�ေ�ကာင့ပ်င ်ယခ ုအခါဝယ ်အလ�ဒါန �ပ�ပးီ ေရစက်ချ အမ�ေဝရာ၌ ေြမေပ�သိ� သွနး်ေလာင်း

ြခငး် တနည်းအားြဖင့ ်သကေ်သထားြခင်း ြဖစေ်ပသည်။ ေမးစရာကား ေရစကမ်ချရင်ေကာ

ဒါန မေြမာကဘ်းူလား ဟ ုေမးခဲေ့သာ ်ေြမာကပ်ါသည်၊ ေရစကခ်ျြခင်းကား သက်ေသ တည်

ြခငး် သကသ်ကသ်ာ ြဖစေ်ပသည်၊ အကယ်၍ အခအဲခဲ တစုံတရာ �ကေံတ�ရချိနဝ်ယ် ေြဖ�င်းဖိ�

အတကွ ်သကေ်သ�ပ သစ�ာ ဆိကု ေြပေပ�က�်ိငု်ေသာေ�ကာင့် �ပလပု်သင့်ပါသည်၊
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ဒါကေတာ ့အ�လကီရ - လက်အပု်ချီဟန ်မုြဒာ  
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ဈာန မြုဒာ- ဈာနသ်မာပတ ်၀င်စားေနေတာမ်ဟူန၊် ( ဓ�န မုြဒာ ၊ သမာဓိ မုြဒာ ဟူ၍လည်း ေခ�ဆို

ေန�ကေပသည်၊ 

လက�်ဖှကယ်ကှက်ာ လကမ် ထပိ�်စှခ် ုထထိားေသာ �ပ်ပံုေတာ၊် 
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လလတိ မြုဒာ- တင့်တယ ်စံပယ်ဟန၊်

ဘယေ်ြခကိ ုတငပ်လ� ငခ်ျိတ်�ပးီ ညာေြခကိ ုေအာက်သိ� တွေဲလာင်းချထားေသာေ�ကာင့် အထူး

အားြဖင့ ်ခံအုြမင့မ်ာှ 

ထိငုေ်သာအခါ သတီငး်သံုးဟန ်ြဖစပ်ါသည်၊ လလိတ ပံုေတာက်ို �ာေဖွေသာလ်ည်း မေတ�ရ

ေသးပါ၊

အြခားေသာ မြုဒာ အမ�းေပါငး် ၂၀၀ ေက��ိ်သည် ဟု ပဋိမာသကိ�ာဝလိ ကျမ်းက ဆိေုပသည်၊

အငး်ေလးေဖာငေ်တာဦ်းဘရုား ကိ ုအသာွး အေသာကမင်း ေကာင်းမ�ေတာြ်ဖစ်ေသာ အလိေုတာ်

ေပါက ်ဘရုား အတငွး်က ေ�းခတ် အ�ပုညာ လက်ရာေလးကိ ုသေဘာကျလိ� မှတတ်မ်းတင်

ထားတာပါ၊
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ေဖာငေ်တာဦ်း ဘရုားကိ ုေရာကဖ်းူသ ူတိငုး် က စမိ်းြမ �ကည်လင်ေနတဲ့ ေရြပင်ကျယ�်ကးီမှာ

ေအးြမ သ��်ငး် လတဆ်တတ်ဲ့ သဘာဝ ေလေအးေအးေလးေတွ ��ိက်ရင်း သွားခဲ့ရသမ� ခရီး

ရဲ� ပငပ်နး်မ�ေတကွိ ုေြဖေဖ�ကေ်ပးတယ ်ဆိ�ုပးီ လမွ်းတတ်�ကပါတယ်၊ ဇင်ေယာင်ှကေ်လးေတွ

ရဲ� အစာ စားဖိ� လိကုလ် ံေနတဲ ့ြမင်ကငွး်ေလးေတကွလဲ ေမ့လိ� မရ�ိင်ုပါဘးူ။ အံ�့သစရာက

ဘရုားကိ ုအသာွးမာှ သတူိ�အတကွ ်အစာ ၀ယလ်ာတတ�်ကတယ ်ဆိတုာ သလိိ� လိကုလ်ာ�ကေပ

မယ့ ်အြပနခ်ရီးမာှေတာ ့လည့်ှေတာင ်မ�ကည့်�ကေတာပ့ါ၊ 

ဆိ�ိုးေလးေတာ ့�ိသား သေူသ ကိယုစ်ား ကိုယ်ေသ သစူား ဆိလုား - ဆိလုိတုာက အင်းသူ

အငး်သားေတေွသရင ်တချိ�က အငး်ထမဲာှပ ဲအေလာင်းကိ ုေက�က်ခဲဆွ�ဲပီး �မ�ပ်�ကတယ၊်

အေလာငး်ကိ ုအငး်ထကဲ ငါးေတွက စားမှာေပါ။့ �ပီးေ��က ်အဒဲ ီငါးေတကွိုပဲ လေူတကွ ြပနစ်ား

ေန�ကတာေလ ။ အားလံးုကို ေကျးဇူးတငလ်ျက ်-

posted by အ�ငသ်ုန���လက� ာရ
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