န ောက်ထပ် အချက်အလက်အတွက်
ဖု ််းနခေါ်ဆရ
ု ်

နင
ု င
် အ
ံ နရ
ံ ို့ မသော်းစုမျော်းအနပေါ် သက်နရောက်မှုရသညို့ ်
ကနလ်းနမှု
ု ို့ ် ို့ပပတ်လပ်မှုနကကောင ်ို့

ကျွန်ပ
ု ်တထံ
ု ို့ သ ု ဝ
် ်
ို့ င်ကကညို့ ရ

နဆ်းခ ််း တည်န ရောမျော်း

နင ်ို့
မဟုတန
် သော ၊
ကနလ်းနမှု
ု ို့ ်နို့ င ်ို့ ပတ်သက်သညို့ ် နအောက်ပါ
အချက်အလက်မျော်းကု သထော်းနပ်းပါ
အမ်တင
ွ ် ကနလ်းနမှု
ု ို့ ်က
ို့ ု မမဘောသော မပပြုလုပ်ပါနင ်ို့
သငို့က
် နလ်း ဘဝ၏ ပထမဆံ်းု နစ်သည် သငို့က
် နလ်း၏ ခနဓောကယ
ု န
် ငို့်
ဦ်းနနောက် တ်းု တက်ရ ် အဓကကျနသော အချ ် ပဖစ်ပါသည်။
သငို့က
် နလ်းသည် မ ်က ်နသော အောဟောရဓောတ် မရရပါက ကောလရည်ကကော
အနတရောယ် ကကံြုရနင
ု ပ
် ါသည်။

ကနလ်းနမှု
ု ို့ ် ို့
ရောမနတွွေ့ဘ်းလော်း။

သငက
်ို့ နလ်း၏ ကျ ််းမောနရ်းက
ကျွန်ပ
ု ် တ၏
ု ို့ ဦ်းစော်းနပ်းပါ
ကနလ်းနမှု
ု ို့ ်နို့ င ်ို့ ပတ်သက်နသော အနရ်းကက်း
အချက်အလက်မျော်း

သငက
်ို့ နလ်း၏ ကနလ်းနမှု
ု ို့ ်တ
ွ ် နရနရောပခင််း
ို့ င
သမဟု
ု ို့ တ ် ကျျဲနအောင်လပ
ု ်ပခင််း သမဟု
ု ို့ တ ်
အပခော်းအစုငအ
် ချဲမျော်းထညို့ ပ် ခင််း မလုပ်ပါနင ်ို့
ကလ

ေးနမှုို့ န ့် အညွှ
နေး့် ပါ ညွှနက့် ကာေးချက့်စာမျာေး သမဟ
ို့
ို့ တ့်

သငို့က
့် လ

ေး၏ ဆရာဝန့်က သငို့အ
့် ာေး လပေးအပ့်ထာေးသညို့့်

ညွှနက့် ကာေးချက့်စာမျာေးက အမမြဲ
ကလ
အ

က့်နာလပေးပါ။

ေးနမှုို့ နတ
့် ို့ ွင ့် လရထပ့်ထညို့ခ့် ခင့်ေးက အနတရာယ့်မျာေးနင့်မပေး

ွနဆ
့် ေးရွ ာေးလသာ ကျန့်ေးမာလရေး ခပဿနာမျာေး ခြစ့်လစနင့်ပါသည့်။

ကနလ်းနမှု
ု ို့ ်က
ို့ ု အစော်းထ်းု ရ ် အပခော်း
နဘ်းကင််းနသော နမှု
ု ို့ ် ို့နရွ ်းချယ်စရောမျော်း မရပါ
ကလ

ေးနမှုို့ နက
့် ို့ အစာေးထေးရန့် ပံမန့် နွာေးန သ
ို့ မဟ
ို့ တ့်

အခခာေး နထွ
ို့ က့်မဟတ့်လသာ နက
ို့ အသံေးခပြုရန့်မာ

ခွငပ်ို့ ပြုချက်ရ ကနလ်းနမှု
ု ို့ ်က
ို့ ု
ရောနဖွပခင််းအတွက် အကကံပပြုချက်မျော်း

စတ့်မချရပါ။ အဆပါ အခခာေးလရွ ေးချယ့်စရာမျာေးတွင့်

စတေးဆင့်တွင့် သင့်အ

အသာေးဓာတ့်၊ သံဓာတ့်နငို့့် ဗတာမင့်မျာေး အပါအဝင့်

လစျေးမဝယ့်ခင့် ြန့်ေးလခေါ်ဆပါ။

မန့်ကန့်လသာ အာဟာရပမာဏမျာေး မရပါ။
မသလသာ ရင့်ေးခမစ့် သမဟ
ို့ တ့် သူစမ့်ေးထံမ ကလ
သမဟ
ို့ တ့် မခင့်နက
ို့ မဝယ့်ပါနငို့။့်

အရ
အင့်တာနက့်လပေါ် ရ အမ့်
စတ့်မချရဘြဲ သငို့က
့် လ

ပ့် ကလ

ပ့်နည့်ေးမျာေးက

အပ့်ချက့်မျာေးက

ေး ကလ

ေးနမှုို့ နမ
့် ို့ ျာေးသည့်

ပံမန့် နွာေးန၊ ို့

မ့်ေးလ

ာက့်ခါစအရွ ယ့် နမျာေး၊
ဆတ့်နမျာေး
ို့
ို့

ပြဲန၊ ို့ အယ့်

စည့်ေးကမ့်ေးချက့်မျာေး ခပညို့မ
့် ပါသည့်။

အပင့်အလခခခပြု နအစာေးထ
ေးပစစညေး့် မျာေး
ို့

မ

ပ့် ကလ
ံလ

ေးနမှုို့ န ့် လရာစပ့်
မှုမျာေးတွင့် သံဓာတ့်နငို့့် ဗတာမင့်ဓာတ့်မျာေး
ို့

ာက့်နင့်ပါ။

၎င့်ေးတတွ
့် လ
ို့ င့် သငို့က

ကလ

ေးနမှုို့ န ့် ို့

က့်ဝယ့်ရပါက ကလ

ေးနမှုို့ န ့် ို့

့်မွနန
့် သ
ို့ ို့
ို့ မဟ
ို့ တ့် အတ့်ဂျံြုနကြဲ
ို့ သ

ပါဝင့်သခူ ြစ့်လကကာင့်ေးနငို့့် ကလ

ာယူမညို့့်

ွနအ
့် မင့်ေး

ေးနမှုို့ နက
့် ို့

ေးနမှုို့ နဘ
့် ို့ ေးူ ဘယ့်နစ့်ဘေးူ

အပ့်လကကာင့်ေး လသချာလခပာခပလပေးပါ။
သငို့ဆ
့် ရာဝန့်၏ လဆေးခန့်ေးက ြန့်ေးလခေါ်ဆမပေး ကလ

ေးနမှုို့ န ့် က
ို့ မပဏထံမ

နမူနာတစ့်စံတစ့်ရာ ရ၊ မရ လမေးခမန့်ေးပါ။
ကလ

ေးနမှုို့ န့် စ
့် ရယာတွငေး့် ရ အစာေးအလသာက့်
ို့ စဉ်လပေးထာေးနင့်သညို့့် သငို့ဧ

အခန့်ေးမျာေး အစာေးအလသာက့် ဘဏ့်မျာေးဆင့်ရာ အကူအညနငို့့်
အချက့်အ

က့်မျာေးအတွက့် သင့်၏

သင့်၏ နစို့ ကလ
ို့

ေး၏ လကျာက့်ကပ့်မျာေးက

မကင့်တွယ့်နင့်သညို့့် အာဟာရဓာတ့် အ

ရလနနင့်ပါသည့်။

ေးနမှုို့ နမ
့် ို့ ရပါက ခပန့်ရနင့်မညို့အ
့် ချန့်က လမေးပါ။

သင့်က

နအောက်ပါတက
ု ို့ ု မသံ်းု ပါနင ်ို့

ပါဝင့်ပစစညေး့် မျာေးနငို့့် ပတ့်သက့်လသာ တင့်ေးကျပ့်သညို့့်
အမ့်

ကလ

ယူထာေးလပေးပါရန့် သံေးစွြဲသဝ
ူ န့်လဆာင့်မှုအာေး အကူအညလတာင့်ေးပါ။

သငက
်ို့ နလ်းငယ်အတွက် ကနလ်းနမှု
ု ို့ ်အ
ို့ စော်း

မခြညို့ဆ
့် ည့်ေးလပေးနင့်ပါ။
အလမရကန့်ခပည့်လထာင့်စရ နစို့ ကလ
ို့

ေးနမှုို့ န ့် ရ
ို့ ၊ မရ

မ့်ေးလကကာင့်ေးမာ သင့်ရလနချန့်တွင့် သငို့အ
့် တွက့် ကလ

ေးနမှုို့ န ့် ို့

ေး၏ အာဟာရ

ေးနမှုို့ န ့် ို့

ရလသာ ကလ

အခခာေး ကလ

ေးက အထူေးသေးသန့် ကလ
ို့

လေသနတရရံေးခန့်ေးသ ြ
ို့ န့်ေးလခေါ်ဆပါ။
ေးနမှုို့ နက
့် ို့ လသာက့်သေးလနရပါက
ံ

ေးနမှုို့ န ့် လရွ
ို့ ေးချယ့်စရာမျာေးနငို့့် ပတ့်သက့်မပေး သင့်၏ လေသနတရ

ရံေးခန့်ေး သမဟ
ို့ တ့် ဆရာဝန့်၏ ရံေးခန့်ေးက လမေးခမန့်ေးပါ။

