
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

န ောကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ်

ဖု ််းနခေါ်ဆ ရု ် ကျွန်ပ်ုတ ု ို့ထသံ ု ို့ဝငက်ကညို့ရ် ်

န ငုင်အံန ံ ို့ရ  မ သော်းစုမျော်းအနပေါ် သကန်ရောကမ်ှုရ  သညို့်

ကနလ်းန ု ို့မှု ို့် ပပတလ်ပ်မှုနကကောငို့်

န ငို့် မဟတုန်သော ၊

ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်န ငို့် ပတသ်ကသ်ညို့် နအောကပ်ါ

အချကအ်လကမ်ျော်းက ု သ ထော်းနပ်းပါ

အ မ်တငွ် ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်က ု မ မ ဘောသော မပပြုလပ်ုပါန ငို့်

သငို့က်နလ်း ဘဝ၏ ပထမဆံ်ုးန စသ်ည် သငို့က်နလ်း၏ ခနဓောက ယုန် ငို့်

ဦ်းနန ောက် တ ်ုးတက်ရ ် အဓ ကကျနသော အချ  ် ပဖစပ်ါသည်။

သငို့က်နလ်းသည် မ  ်က ်နသော အောဟောရဓောတ် မရရ  ပါက ကောလရ ညက်ကော

အနတရောယ် ကကံြုရန ငုပ်ါသည။်

ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်

ရ ောမနတွွေ့ဘ ်းလော်း။

နဆ်းခ ််း တညန် ရောမျော်း

သငို့က်နလ်း၏ ကျ ််းမောနရ်းက

ကျွန်ပ်ုတ ု ို့၏ ဦ်းစော်းနပ်းပါ

ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်န ငို့် ပတသ်ကန်သော အနရ်းကက ်း

အချကအ်လကမ်ျော်း

    

     



သငို့က်နလ်း၏ ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်တငွ် နရနရောပခင််း

သ ု ို့မဟတု် ကျျဲနအောငလ်ပ်ုပခင််း သ ု ို့မဟတု်

အပခော်းအစ ုငအ်ချဲမျော်းထညို့ပ်ခင််း မလပ်ုပါန ငို့်

ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့် အညွှန့်ေးပါ ညွှန့်ကကာေးချက့်စာမျာေး သ  ို့မဟ တ့်

သငို့့်ကလ ေး၏ ဆရာဝန့်က သငို့့်အာေး လပေးအပ့်ထာေးသညို့့်

ညွှန့်ကကာေးချက့်စာမျာေးက  အမမြဲ   က့်နာလပေးပါ။

ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်တွင့် လရထပ့်ထညို့့်ခခင့်ေးက အနတရာယ့်မျာေးန  င့်မပ ေး

အ ွန့်ဆ  ေးရွာေးလသာ ကျန့်ေးမာလရေး ခပဿနာမျာေး ခြစ့်လစန  င့်ပါသည့်။

အရ

အင့်တာနက့်လပေါ် ရ  အ မ့်  ပ့် ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်   ပ့်နည့်ေးမျာေးက

စ တ့်မချရဘြဲ သငို့့်ကလ ေး၏ အာဟာရ   အပ့်ချက့်မျာေးက  

မခြညို့့်ဆည့်ေးလပေးန  င့်ပါ။

အလမရ ကန့်ခပည့်လထာင့်စ ရ  န  ို့စ  ို့ကလ ေး ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်မျာေးသည့်

ပါဝင့်ပစစည့်ေးမျာေးန ငို့့် ပတ့်သက့်လသာ တင့်ေးကျပ့်သညို့့်

စည့်ေးကမ့်ေးချက့်မျာေး ခပညို့့်မ ပါသည့်။

အ မ့်  ပ့် ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့် လရာစပ့်မှုမျာေးတွင့် သဓံာတ့်န ငို့့် ဗ တာမင့်ဓာတ့်မျာေး

မ ံ လ ာက့်န  င့်ပါ။

၎င့်ေးတ  ို့တွင့် သငို့့်ကလ ေး၏ လကျာက့်ကပ့်မျာေးက

မက  င့်တွယ့်န  င့်သညို့့် အာဟာရဓာတ့် အ ွန့်အမင့်ေး

ရ  လနန  င့်ပါသည့်။

ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်က ု အစော်းထ ်ုးရ ် အပခော်း

နဘ်းကင််းနသော န ု ို့မှု ို့် နရွ်းချယစ်ရောမျော်း မရ  ပါ
ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်က  အစာေးထ  ေးရန့် ပံ မ န့် နာွေးန  ို့သ  ို့မဟ တ့်

အခခာေး န  ို့ထကွ့်မဟ တ့်လသာ န  ို့က  အသံ ေးခပြုရန့်မ ာ

စ တ့်မချရပါ။ အဆ  ပါ အခခာေးလရွေးချယ့်စရာမျာေးတွင့်

အသာေးဓာတ့်၊ သဓံာတ့်န ငို့့် ဗ တာမင့်မျာေး အပါအဝင့်

မ န့်ကန့်လသာ အာဟာရပမာဏမျာေး မရ  ပါ။

မသ လသာ ရင့်ေးခမစ့် သ  ို့မဟ တ့် သစူ မ့်ေးထမံ ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်

သ  ို့မဟ တ့် မ ခင့်န  ို့က  မဝယ့်ပါန ငို့့်။

သငို့က်နလ်းငယအ်တကွ် ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်အစော်း

နအောကပ်ါတ ု ို့က ု မသံ်ုးပါန ငို့်

ပံ မ န့် နာွေးန  ို့၊  မ့်ေးလ  ာက့်ခါစအရွယ့် န  ို့မျာေး၊ ဆ တ့်န  ို့မျာေး

ပြဲန  ို့၊ အယ့် ့်မွန့်န  ို့သ  ို့မဟ တ့် အ တ့်ဂျံြုန  ို့ကြဲို့သ  ို့

အပင့်အလခခခပြု န  ို့အစာေးထ  ေးပစစည့်ေးမျာေး

ခွငို့ပ်ပြုချကရ် ကနလ်းန ု ို့မှု ို့်က ု

ရ ောနဖွပခင််းအတကွ် အကကပံပြုချကမ်ျော်း

စတ  ေးဆ  င့်တွင့် သင့်အ   ရ  လသာ ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့် ရ  ၊ မရ  

လစျေးမဝယ့်ခင့် ြ န့်ေးလခေါ်ဆ  ပါ။

 ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်မရ  ပါက ခပန့်ရန  င့်မညို့့်အချ န့်က  လမေးပါ။

 ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်  က့်ဝယ့်ရ  ပါက ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်  ာယူမညို့့်

 မ့်ေးလကကာင့်ေးမ ာ သင့်ရ  လနချ န့်တွင့် သငို့့်အတွက့် ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်က  

ယူထာေးလပေးပါရန့် သံ ေးစွြဲသဝူန့်လဆာင့်မှုအာေး အကူအည လတာင့်ေးပါ။

 သင့်က ပါဝင့်သခူြစ့်လကကာင့်ေးန ငို့့် ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်ဘေူး ဘယ့်န စ့်ဘေူး

   အပ့်လကကာင့်ေး လသချာလခပာခပလပေးပါ။

သငို့့်ဆရာဝန့်၏ လဆေးခန့်ေးက  ြ န့်ေးလခေါ်ဆ  မပ ေး ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့် က မပဏ ထမံ 

နမူနာတစ့်စံ တစ့်ရာ ရ  ၊ မရ  လမေးခမန့်ေးပါ။

ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့် စ စဉ်လပေးထာေးန  င့်သညို့့် သငို့့်ဧရ ယာတွင့်ေးရ  အစာေးအလသာက့်

အခန့်ေးမျာေး အစာေးအလသာက့် ဘဏ့်မျာေးဆ  င့်ရာ အကူအည န ငို့့်

အချက့်အ က့်မျာေးအတွက့် သင့်၏ လေသနတရရံ ေးခန့်ေးသ  ို့ြ န့်ေးလခေါ်ဆ  ပါ။

သင့်၏ န  ို့စ  ို့ကလ ေးက အထေူးသ ေးသန ို့့် ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့်က  လသာက့်သံ ေးလနရပါက

အခခာေး ကလ ေးန  ို့မှုန ို့့် လရွေးချယ့်စရာမျာေးန ငို့့် ပတ့်သက့်မပ ေး သင့်၏ လေသနတရ

ရံ ေးခန့်ေး သ  ို့မဟ တ့် ဆရာဝန့်၏ ရံ ေးခန့်ေးက  လမေးခမန့်ေးပါ။


