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“ေနထိ�င်မ�ဘဝြပ�မည့်သ�ြဖစ်သည့်�ိ�င်ငြံခားသား”များအတွက် 

ဂျပန်ဘာသာစကားေလ့လာသင်ယ�မ�ြပ��ိ�င်ေသာဝက်ဘ်ဆိ�က်

ချိတဆ်က်ချဲ�ထငွ�်ပီး

ဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့ေ်နထိ�ငြ်ခငး်

ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွေ်နထိ�ငသ်ည့�်ိ�ငင်ြံခားသားများ 

ေနထိ�ငမ်�ဘဝတငွလ်ိ�အပ်မည့ ်ဂျပနစ်ကားသငယ်�ရနအ်တကွ်

ဂျပနဘ်ာသာစကားေလလ့ာသငယ်�မ�ြပ��ိ�ငေ်သာဝကဘ်ဆ်ိ�ကြ်ဖစပ်ါသည။်

ဝကဘ်ဆ်ိ�ကသ်ည ်ဤလင့ခ်ြ်ဖစ်

ကနွြ်ပ�တာ��င့ ် စမတဖ်�နး်တိ� ့ြဖင့် အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည်
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ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွေ်နထိ�ငေ်နသည့�်ိ�ငင်ြံခားသားများအားေခါငး်စဉ်��င့သ်ကဆ်ိ�ငသ်ည့်

အေတွ�အ�က�ံများကိ�အငတ်ာဗျ�းေမးြမနး်ထားသည့ေ်ဆာငး်ပါးကိ�တငြ်ပထားပါသည။်

အသံ�းဝငေ်သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျား 〈ေကာ်လ〉ံ

ေလလ့ာသငယ်�မည့ေ်ခါငး်စဉ်��င့ပ်တသ်ကဆ်က�်ယွေ်သာအချကမ်ျားကိ�သ�ိ�ပိါက၊

အသံ�းဝငေ်သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျား၏ဗီွဒယီိ�ကိ��ကည့ ်�� �နားေထာင�်ိ�ငပ်ါမည။်

အသံ�းဝငေ်သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျား 〈ဗီွဒယီိ�〉

အသံ�းြပ�နညး်

ဘာသာစကားများစာွ��င့�ိ်�မာဂျီးြဖင့ ်ပံပိ့�း

ထားပါသည။်

ဘာသာစကားများစာွြဖင့ရ်���ိိ�ငြ်ခငး်

ဂျပန,်အဂင်္လပ်ိ,တ��တ ်(လကေ်ရးတိ�・
လကေ်ရး��ည)်, စပိန,် ေပါ်တ�ဂီ, ဗီယကန်မ်, 

အငဒ်ိ�နးီ��ား, ဖိလစပိ်�င,် နေီပါ, ခမာ (ကေမ�ာ

ဒးီယား), ကိ�ရီးယား,ထိ�ငး်, ြမနမ်ာ, မနွဂိ်�, ယ�

ကရိနး်,����ား

ေနထိ�ငမ်�ဘဝထ�ဲ�အိေြခအေနများကိ� ြပန်

လညေ်ဖာထ်�တထ်ားသည့ ်ဗီွဒယီိ�များ၊ ဝါ

ကျပံ�စမံျားကိ� ��ငး်ြပထားသည့ဗီွ်ဒယီိ�များ 
စသညြ်ဖင့ ်အြမငအ်ာ�ံ�၊ အ�ကားအာ�ံ�တိ� ့

ြဖင့ ်နားလညရ်လယွက်��ိ�ငမ်ည့ ်သငေ်ထာက်

က�များကိ� အများအြပား စံ�စံ�လငလ်ငရ်���ိိ�ငပ်ါ

သည။်

ဗီွဒယီိ�ဗဟိ�ြပ�ေလလ့ာြခငး်

ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွေ်နထိ�ငမ်ည့�်ိ�ငင်ြံခားသားများ�က�ံေတွ�ရမည့ ်
ေနထိ�ငမ်�ဘဝအေြခအေနများ၌ သံ�းစွရဲမည့ဂ်ျပနစ်ကား

များကိ� သငယ်��ိ�ငရ်န ်အထ�းသးီသန ့ဖ်နတ်းီေပးထား

ပါသည။်

ေနထိ�ငမ်�ဘဝအေြခအေနများအတကွ ်
အထ�းသးီသန ့ဖ်နတ်းီထားြခငး်

အချက်1

အချက်2

အချက်3

ဂျပနဘ်ာသာစကား၏ထ�းြခားချကမ်ျား��င့ ်�ကိ

ယာသံ�းစွပံဲ�များစသညြ်ဖင့ ်
ဂျပနဘ်ာသာစကားကိ� မသငယ်�မီ သထိားပါ

က အဆငေ်ြပေစ�ိ�ငမ်ည့ ်အချကအ်လက်

များကိ�လညး် အေရအတကွမ်ျားစာွ တင်

ဆကေ်ပးထားပါသည။်

ဂျပနဘ်ာသာစကားဆိ�ငရ်ာ 
အေြခခဗံဟ�သ�တများကိ�လညး် တငဆ်ကထ်ားြခငး်အချက်4

ဂျပနဘ်ာသာစကားသည ်စာလံ�းအမျိ�းအစား 
များစာွ��ိ�ပီး ခကသ်ညဟ်�ခစံားရသည့သ်�များ

လညး် များစာွ���ိိ�ငပ်ါသည။် ဤက�တငွ်

ေနထိ�ငမ်�ဘဝ၌�က�ံေတွ�ရမည့ ်အေရးအဖတ်

အတကွ ် နညး်လမ်းေကာငး်များ၊ အေရးအဖတ်

��င့ ် အက�မ်းတဝင�်�လိာေစမည့ ်နညး်လမ်းများ

ြဖင့ ်မိတဆ်ကေ်ပးထားပါသည။်

အေရးအဖတ ်ေလလ့ာသငယ်�မ�အတကွလ်ညး် 
အေထာကအ်က�ေပးထားြခငး်အချက်5

ဂျပနဘ်ာသာစကားကိ�မသငယ်�မီ 
မိမိ၏ ဂျပနဘ်ာသာစကားစမ်ွးရညသ်ည ်
မညသ်ည့အ်ဆင့ြ်ဖင့ ်ကိ�ကည်ေီ�ကာငး်ကိ�

စစေ်ဆးအတညြ်ပ��ိ�ငပ်ါသည။်

စစေ်ဆးအတညြ်ပ��ိ�ငပ်ါသည။်အချက်6

ဗီွဒယီိ�ထ�ဲ� ိဒိ�ငယ်ာေလာခ့အ်ားလံ�းကိ� စာရငး်ြဖင့�်ကည့�်ိ�ငပ်ါသည။်

ဗီွဒယီိ�ထတဲငွပ်ါသည့ ်အေရး�ကးီေသာေဝါဟာရ��င့်

ယငး်၏အဓိပ�ာယက်ိ� သငယ်��ိ�ငပ်ါသည။်

ဗီွဒယီိ�ထတဲငွပ်ါသည့ ်အေရး�ကးီေသာစကားစ�များကိ�

အတအိကျေလလ့ာသငယ်��ိ�ငပ်ါသည။်

ဇာတ�်�န်းစာသား

ဤစကားစ�များကိ� မ�တသ်ား�ကရေအာင်

ဤေဝါဟာရများကိ� မ�တသ်ား�ကရေအာင်

ြပကကွအ်သးီသးီတငွ ်တငဆ်ကထ်ားသည့်

ေဝါဟာရများ��င့ဆ်ကစ်ပ်�ပီး

အသံ�းဝငေ်သာေဝါဟာရများကိ� 

ေဝါဟာရစာရငး်တငွ ်�ကည့�်ိ�ငပ်ါသည။်

အသံ�းဝငေ်သာေဝါဟာရများ

ြပကကွအ်သးီသးီ�� ိေခါငး်စဉ်��င့်

ပနး်တိ�ငတ်ိ�က့ိ� ေဖာ်ြပေပးပါသည။်

မိမိ��င့က်ိ�ကည်ေီသာအဆင့ြ်ဖင့ ်သငယ်��ိ�ငေ်စရန်

အဆင့မ်ျား ခွေဲပးထားပါသည။်

ေခါငး်စဉ်၊ ပန်းတိ�င်

ဘာသာစကားေရွးချယြ်ခငး်

အဆင့ ်ေရွးချယြ်ခငး်

ဤစာမျက�်�ာတငွ ်သငယ်��ိ�ငမ်ည့်

အဓိကစကားလံ�းများကိ� ေဖာ်ြပေပးထားပါသည။်

အဓိကစကားလံ�းများ

ေခါငး်စဉ်��င့လ်ိ�ကဖ်ကည်သီည့ဗီွ်ဒယီိ�များကိ� တငဆ်ကေ်ပးထား

ပါသည။်

ဗီွဒယီိ�များ

ဗီွဒယီိ�ထတဲငွ ်ဒိ�ငယ်ာေလာခ့မ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပထားပါသည။်

စာတနး်ထိ�းအတကွ ်ဂျပနဘ်ာသာ၊ Romaji၊ �ိ�ငင်ြံခားဘာသာတိ�က့ိ�

ေရွးချယ�်ိ�ငပ်ါသည။်

စာတန်းထိ�း



ဆကလ်ကေ်လလ့ာသငယ်�နညး်��င့ ်ဝကဘ်ဆ်ိ�ကတ်ငွ်

တငထ်ားသည့ ်အေ�ကာငး်အရာများကိ� အေသးစတိ်

စ�စညး်ထည့သ်ငွး်ထားပါသည။် (ဂျပနဘ်ာသာြဖင့သ်ာ)

အသံ�းြပ�နညး်လမ်း��န်စာအ�ပ်
Tsunahiroကိ�အသံ�းြပ��ပီးေလလ့ာနညး်ကိ�နားလညလ်ယွက်�

စာွ��ငး်လငး်ြပသထားသည့ဗီွ်ဒယီိ�ြဖစပ်ါသည။်(ဘာသာစကား

များစာွြဖင့ ်ပံပိ့�းထားသည)်

ေလလ့ာနညး် လမ်း��န်
ဗီဒယီိ�ကိ��ကည့�်ပီး "Tsunahiro" တငွ ်ေလလ့ာနညး်

ဤြပကကွမ်ျိ�းြဖင့ ်သငယ်��ိ�ငပ်ါသည။်

အရငဆ်ံ�းမ�တသ်ား
�ကရေအာင!်

ဂျပနဘ်ာသာစကား�� ိ
အဆငေ်ြပလယွက်�ေသာ

စကားစ�များ

အဆင့ ်1

အဆင့ ်2

အဆင့ ်3

▼ေနထိ�ငသ်�အြဖစမ်�တပံ်�တငဖိ်� ့ 
 စာရွကစ်ာတမ်းေတလွ�ပ်ေဆာငေ်ပးပါ။

▼〇〇ေပျာကေ်ဆးပါ။

▼မ�ာဖိ� ့
 ဆံ�းြဖတ�်ပီးသာွး�ပီလား��င။်

▼ေလ�ာကလ်မ်းကျဉ်းေသာ ဆိ�ငအ်တငွး်

ဟိ�ေလ၊ က�နေ်တာက် ေဆးေသာကရ်င ်အပ်ိငိ�ကတ်ဲအ့ခါများလိ� ့
ဒေီဆးကေရာ ဘယလ်ိ�ပါလခဲငဗ်ျာ။
Anoo, watashi, kusuri o nomu to, nemuku naru koto ga
ooin desu kedo, kono kusuri wa doo desu ka.

ဟ�တတ်ယေ်နာ။် ဒေီနရာမ�ာလညး်ေရးထားေပမယ့ ်
နညး်နညး်အပ်ိငိ�ကလ်ယွပ်ါတယ။်
Soo desu ne. Koko ni mo kaite arimasu kedo,
chotto nemuku nari yasui desu yo.

ဒါဆိ�ရင ်ေနထိ�ငသ်�အြဖစမ်�တပံ်�တငဖိ်� ့စာရွကစ်ာတမ်းေတလွ�ပ်ေဆာငေ်ပးပါ။
Dewa, juumin-tooroku no tetsuzuki o onegaishimasu.

Juumin…tooroku…ဆိ�တာ ဘာလခဲငဗ်ျာ။
“Juumin…tooroku”…tte, nan desu ka.

မ�ာဖိ�ဆ့ံ�းြဖတ�်ပီးသာွး�ပီလား��င။်
Gochuumon wa okimari desu ka.

ဟ�တက်ဲ၊့ ဒဟီာကိ� ေပးပါ။
Hai, kore, onegaishimasu.

အဆငေ်ြပပါသလား။
Daijoobu desu ka.

ေကျးဇ�းတငပ်ါတယ။်
Arigatoogozaimasu.

သြိမငန်ားလည�်ိ�ငသ်ည့အ်ေထာကအ်က�များ

ဝကဘ်ဆ်ိ�က၏်အေ�ကာငး်အရာအ��စခ်ျ�ပ်

ကိ� ဗီွဒယီိ�ြဖင့ ်��ငး်ြပထားပါသည။် 

(ဘာသာစကားများစာွြဖင့ ်ပံပိ့�းေပးထားသည)်

လ�ထ�ဆကဆ်ေံရးပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာဗီွဒယီိ�
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