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Business or Medium ုာီး ?

အင္တာနက္္မာ ဘလန္ီးတစ္ခပ တည္းောက္ကကပိေကပတာ..

အင္တာနက္ကကပ စ ီးပြားာီးးလီးုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ အးနနနိ ပ ီး္မာုာီး ? 
ဒါ္မ္ဟပတ္

းကကာ္တငာကကပိအတးက္ ကကာီးခ ေက္ း္ ္းလီးု္္ီးးကကာင္ီးတစ္ခပ အတကစ္ပြာန 
 ပ ီးးနတာုာီး ေကပတာ  ကလ္္္။

ဥပြားဒ  # ၁



ဥပြားဒ အ္မတ္ (၁) Business or Medium ု ာီး ? 

အင္တာနက္္မာ ဘလန္ီးတစ္ခပ တည္းောက္ကကပ  ေကပတာ ကကပ္္ က
အင္တာနက္ကကပ စ ီးပြားာီးးလီးုပပြာ္ငန္ီးတစခ္ပ အးနနန    ပီး္မာုာီး ဒါ္မ္ဟပတ္
းကကာ္တငာကကပ  အတးက္ ကကာီးခ ေက္ း္္းလီးု္ီ္းးကကာငီ္းတစခ္ပ အတကစ္ပြာန
  ပီးးနတာုာီး ေကပတာ  ကလ္္္။

ကကပ္္ ုပပြာ္ငန္ီးအတးက္ အင္တာနက္းပြာပ္မာစ ီးပြားာီးးလီးုပပြာင္န္ီးတစ္ခပ
တည္းောက္ င္ ္ င္ ေကပတာ အဓကက အခသက္ (၅) ခသက္းပြာပ္္တည္တ္္။

(၁) းလာင္ီးတန ကပန္ပြာစၥည္ီးက ပြာကပ  ခ းုာက္းတာငး္စသီး္လကမပြာနိွပဲ၊ ပြာကပ  ခ က
ပြာကပးစသီးကက ီးးန ုာီး ? 
(၂) းစသီး က္ ာစးာနန  းလာင္ီးခသ ကပင္တန ပြာစၥည္ီး္သက ီးုာီး ? 
(၃) ကက္လမင္နန   က္ေကပင္တန ပြာစၥည္ီး္သက ီးးလာင္ီးခသတန ုပပြာ္ငန္ီးုာီး ? ဥပြာ္ာ ..  
အကသ ိွပဲ၊ကကနပြာ္။
(၄) ထကးတး  ကကပင္တး္္ုကပ  လတန ပြာစၥည္ီးုာီးိွပဲ၊ ဒ ဂသစ္တ္္အတကစ္ းတပြာာင္ီး ကပင္ုာီး ? 
(၅) းလးီးခသ္္စလာအ္သက ီးအစာီး္သာီးတပြာာီးတန ုပပြာ္ငန္ီး္သက ီးုာီး ? 
အထက္ပြာါ း္ီးခးန္ီး (၅) ခပ က ကကပ္္ ုပပြာ္ငနီး္ ကကပ အးန္ုကပင္ီး္မာ
စ ီးပြားာီးးလီးုပပြာ္ငနီး္တစခ္ပအးနနန  လပြာ္တည္ င္ ိွပဲ၊ ္ င္ ကကပ စဥ္ီးစာီးလာ္မာ
အးထာက္အက္တကစ္းစတပြာ ီး အးတးီးအးခပတစ္ခပကကပ းပြာီးးစတန 
း္ီးခးန္ီး္သာီးတကစ္ပြာါတ္္။

( း္ီးခးန္ီး(၅) ခပု ပီးကကပ " ္ာ င္ ၏ စ ီးပြားာီးးလီးစာအပပြာ္ိွပဲ၊ အ မစ္ခသ ပြာ္ ဗး ဒ ္ကပ" ္မာ
အး ီးစကတ္လမင္ီးတပြာထာီးပြာါတ္္။
ဗး ဒ ္ကပကကည္ လန္ နကပြာ္ပြာါ >>  

https://mar-thin.com/courses/video-book/


အတပြာန္အုမန္ေက္ း္္းောင္္းက္တခင္ီး (Interactivity) ေကပတာ
အင္တာနက္စ ီးပြားာီးးလီး္မာ အးလီးးက ီးတ္္။

Interactivity ္လမကပြာနနနိ ဘလန္ီးတစ္ခပ ္လ ကပင္ဘ္ီး။

Interactivity ္လမကလင္ ဘလန္ီးတစ္ခပက ု္ ာီး္ေန္ဘ္ီး။

ဥပြားဒ  # ၂



ဥပြားဒ အ္မတ(္၂) အတပြာနအ္ုမနေ္က ္း္ း္ောငလ္းကတ္ခငီ္း ေကပတာ
အင္တာနကစ္ ီးပြားာီးးလီး္မာ အးလီးကက ီးတ္။္

အတပြာန္အုမန္ေက္ း္ ္းောင္လးက္တခငီ္းေကပတာ… 
ေလာ၀န္တစ္း္ာက္ေ ကကပ းေီးခန္ီး းာီးတပြာတာနန  တ္တ္္။
းေီးခန္ီးးလာက္တာနန  ုန္ာကကပ ေလာ၀န္က
းေီးထကပီးိွပဲ၊းေီးး ာက္းပြာီးတာ္ဟပတ္ဘ္ီး။
ေလာ၀န္ကး္ီးတ္္။ ု္နာက းတကတ္္။
ေလာ၀န္က   ပီး ပြာ္တ္္။ ု္နာက နာခ တ္္။
ဒ ု ကပ း္ီး ကုပက္ိွပဲ၊းတက ကုပက္ နန  ု္နာအတးက္ အကကပက္ည ေ ပီးိွပဲ၊
အ င္ းုသာ္ေ ပီး ကပ ္ႈးပြာီးတာကကပ Interactivity 
အတပြာန္အုမန္ေက္ း္ ္းောငတ္ခင္ီးုကပ  းခပတ္္။

“အင္တာနက္ ပုပြာ္ငန္ီး္မာ ဒ ုကပ Interactivity ေကပတာ
အးလီးကက ီးေ ပီးပြာန။
Interactivity ္လကမပြာနနန ဘလန္ီးတစ္ခပ ္လ ကပင္ဘ္ီး။
Interactivity ္လကမလင္ ဘလန္ီးတစ္ခပက ု္ ာီး္ေန္ဘ္ီး။”



း္ဘ္္သေန္တန  နာ္ည္ိွပဲ၊စကာီးုပ ီး ္ ပ ီး္ကးစနနိ။

ဘလန္ီးေကပတာ နာ္ည္းကာင္ီးပြာန။ 
နာ္ည္္းပြာီးတတ္လင္ ဘလန္ီးးကာင္ီးတစ္ခပ ္တကစ္ ကပင္ဘ္ီး။

ဥပြားဒ  # ၃



ဥပြားဒ အ္မတ္(၃) အင္တာနက္စ ီးပြားာီးးလီး ပုပြာင္နီ္းကကပ နာ္ညး္ပြာီးလာ္မာ
း္သဘ္္ သေနတ္န နာ္ညး္တး္ းပြာီး္ကးစကကပ  အးလီးကက ီးတ္။္

တပြာက င္ေကပင္္ႈ္သာီးတန အင္တာနက္းစသီးကးက္္မာ နာ္ည္းကာင္ီးေကပတာ
အးလီးကက ီးတ္္။

အင္တာနကစ္ ီးပြားာီးးလီး္မာ တန္ကကပီးအလကမေ ပီးပြာကပငေ္ကပင္္ ႈကကပ တပြာပြာါေကပလင္
နာ္ညး္ကာငီ္းတစ္ု  ပီးေကပတာ တန္ကကပီးအလကမေ ပီးပြာန။

ဒါးကကာင္ နာ္ည္းပြာီးတတ္ကကပ  ုကပတ္္။ ္ဟပတ္လင္ .. 
ုပပြာ္ငန္ီး္စစး ီးဘ္ီး ..လ မ ီးးနတပြာ ။



နာ္ည္းပြာီးလာ္မာ ကုပက္နာ င ္တန အခသက္ (စ) ခသက္

အင္တာနက္္မာ ကကပ  ္္စ ီးပြားာီးးလီးကကပ ု းန္ီးလင္ 
ုပပြာ္ငန္ီးနာ္ည္နနို းန္ီးလတ္္။

ဒါးကကာင ္ အင္တာနက္္မာ 
နာ္ည္တစ္ ပု ီးေကပတာ 

းနလားကာင္ီးတစ္ခပုကပပြာန အင္္တန္အကကပီးတန္တ္္။

ဥပြားဒ  # ၄



ဥပြားဒ အ္မတ္(၄) နာ္ညး္ပြာီးလာ္မာ ကုပက္နာ င္ တန အခသက္ (စ) ခသက္

အတပြာင္္မာ ေကပင္ကးင္ လင္ းနလားကာင္ီးလကကပ  အးလီးကက ီးတ္္ေကပတာ
ုပပြာ္ငန္ီးလမင္တကပင္ီး ကပြာါတ္္။
းနလားကာင္ီးလင္ အုပပြာ္တကစ္ကကပ  အုာီးအုာ္သာီးတ္္။
္ာီးကက္တင္ီး ပုပြာ္လတာ  က္ ာ းာီးတ္္။ ဒါးကကာင္ 
အနဒ းနလားကာင္ီးအတးက္ကကပပြာန းစသီးကက ီးးပြာီးိွပဲ၊ းငးကပန္ခ တပြာ ီး
းနလားကာင္ီးတစ္ခပကကပ တကစ ္ကပင္လင္ လးအာင္ုပပြာ္ကကလတ္္။

“အငတ္ာနကစ္ ီးပြားာီးးလီး္မာ းနလားကာငီ္းေကပတာ
္လကမဘီ္း။

နာ္ညး္ကာငီ္းေကပတာ းနလားကာငီ္းပြာန။”

အတပြာင္္မာ ကကပ္္ ေကပင္ကကပ ညးန္ီးလင္ းနလာုကပြာ္စားတပြာာတပြာ ီးညးန္ီးလ ကုပ ိွပဲ၊
အင္တာနက္္မာ ကကပ္္ စ ီးပြားာီးးလီးကကပ ညးန္ီးလင္
ုပပြာ္ငန္ီးနာ္ည္နန  ညးန္ီးလတ္္။ ဒါးကကာင္ အင္တာနက္္မာ
နာ္ည္တစ္  ုပီးေကပတာ းနလားကာင္ီးတစ္ခပ ကုပပြာန
အင္္တန္အကကပီးတန္တ္္။
နာ္ည္းပြာီးလာ္မာ ုကပက္နာစဥ္ီးစာီး င္ တန အခသက္ (စ) ခသက္လကမတ္္။
အာီး  ုပီးကကပ " ္ာ င္ ၏ စ ီးပြားာီးးလီးစာအပပြာ္ိွပဲ၊ အ မစ္ခသ ပြာ္ဗး ဒ ္ကပ" ္မာ
လမင္ီးတပြာထာီးတ္္။



အင္တာနက္္မာ တစ္ဦီးတည္ီးးက ီးစကပီးတခင္ီး( Singularity ) 
္္ဝါဒးက ီးစကပီးတ္္။

ကကပ္္းက ီးစကပီး ကပင္္္ ္န္္ပြာ္္တစ္ခပကကပ လမာပြာါ။ ္လမကလင္ ကန္တ ီးပြာါ။

ဥပြားဒ  # ၅



ဥပြားဒ အ္မတ္ (၅) အင္တာနက္္ မာ တစ္ဥ ီးတညီ္းကက ီးစကပီးတခငီ္း( 
Singularity ) ္္၀ါဒကက ီးစကပီးတ္။္

အင္တာနက္ ပုပြာ္ငန္ီးးစသီးကးက္္မာ ုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပက
းစသီးကးက္အကက ီးေ ပီးကကပ ပြာကပင္ေကပင္တပြာ ီး ကသန္တန ပုပြာ္ငန္ီး္သာီးက
အလကပီးအလင္ီးးစသီးကးက္း ီးး ီး္ောီး္ောီးပြာနလးု လကမတ္္။

ဒါးကကာင္ ကကပ္္ကက ီးစကပီး ကပင္္ ္္ န္္ပြာ္တ္စခ္ပကကပလမာလုက္ ္ ္္။္
Blue Ocean းစသီးကးကတ္စခ္ပးပြာါ ။ ္လကမလင္ု န ကန္တ ီး္လ္္္။္

ဒါ္မ ကကပ္္က းစသီးကးက္ ကက ီးစကပီးတန  ္တကစ္ုာ္္္။
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အင္တာနက္းဈီးကးက္္မာ ပြာသ ံ မ ိးစတခင္ီးေကပတာ းကကာ္တငာတခင္ီးထက္ပြာကပထက
ီးထက္ပြာကပထကးလာက္တ္္။

းကကာ္တငာတစ္ခပက းဈီးကးက္ထန္မာ လမကးပြာ္္ ္ 
ု္းတး္ ကကည ္ိွပဲ၊ 

ု္းတးလနံစကတ္ထန နု ္းလာက္လင္ ကးတ္္လဓာီးေပ ီးိွပဲ၊ းငးကပန္ု္ပြာန္ီးတကစ္တာ
စ္တာပြာန။

ဒါးကကာင ္ .… းကကာ္တငာတခင္ီးထက္ ပြာသ ံ မ ိးစပြာါ။

ဥပြားဒ  # ၆



ဥပြားဒ အ္မတ(္၆) အင္တာနကး္စသီးကးက္္ မာ ပြာသ   မ  းစတခငီ္းေကပတာ
းကကာ္တငာတခငီ္းထကပ္ြာကပထကးလာကတ္္။္

းကကာ္တငာတ္္ေကပတာ တကကပ္္းကာင္ီးေန္တ္္။
ကကပ္္ ကပန္ပြာစၥည္ီးးကာင္ီးးကကာင္ီးကပကပြာနးတပြာာလတ္္။
တကကပ္္းကာင္ီးေန္တန အးတပြာာ္သက ီးကကပ အင္တာနက္းစသီးကးက္္မာ
ု္းတး ္ကကည္ ခသင္ ကုပိွပဲ၊ အ္ ပအကကည္္လကမဘ္ီး။

ပြာသ   မ  းစတ္္ေကပတာ ကကပ္္ အးကကာင္ီးကကပ  ္္သာီးကးတပြာာတာ။
 ္က  ္  ္ကတ္းေး္သာီးအတးက္ းကာင္ီးကသက ီးလကမ ကပင္တန အတးက္္မသး၀တာ။
အ္သာီးအကသက ီးေန္တ္္။ ပြာသ   မ  တခင္ီးကကပ ု္းတးု က္ခ တ္္။
စကတ္းစသီးကးက္ထနကကပ းလာက္ းု္္တ္္။
းကကာ္တငာတစ္ခပက းစသီးကးက္ထန္မာ လကမးပြာ္္္ ု္းတး္ ကကည္ ိွပဲ၊
ု္းတးလန  စကတ္ထန နု ္းလာက္လင္ ကးတ္္လဓာီးေ ပီးိွပဲ၊
းငးကပန္ု္ပြာန္ီးတကစ္တာပြာန။

ဒါးကကာင္ .… းကကာ္တငာတခငီ္းထက္ ပြာသ   မ  းစပြာါ။
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ကပန္ပြာစၥည္ီးေကပတာ ုက္းတးံတကစ္လပြာ္္မန္ (Reality) ကကပအးတခခ ံပြာ ီးိွပဲ၊
ဘလန္ီးေကပတာကးတာ  စကတ္အတ္င္ (Perception) ကကပ အးတခခ တ္္။

ဘလန္ီးတည္းောက္းလီး္မာ အင္္တန္္မ အးလီးးက ီးတန  အးတးီးအးခပတ
ခပတစ္လပြာ္တကစ္ပြာါတ္္။

ဥပြားဒ  # စ



ဥပြားဒ အ္မတ္ (စ) ကပန္ပြာစၥညီ္းေကပတာ ုက္းတး  တကစလ္ပြာ္္ မန္
(Reality) ကကပအးတခခ တပြာ ီးိွပဲ၊ ဘလနီ္းေကပတာကးတာ စကတ္အတ္င္
(Perception) ကကပ အးတခခ တ္။္

ဘလန္ီးတည္းောက္းလီး္မာ အင္္တန္္မ အးလီးကက ီးတန 
အးတးီးအးခပတစ္လပြာ္တကစ္ပြာါတ္္။
ကပန္ပြာစၥည္ီးတစ္ခပ လန  ပြာ ပလကပြာ္ကကပတည္းောက္လာ္မာ Reality ကကပ
အးတခခ တန အတးက္ Quality းကာင္ီးးအာင္ဂလပစကပက္လပြာါတ္္။

ဘလနီ္းေကပတာကးတာ စကတ္အတ္င္ (Perception) 
ကကပအးတခခ တန အတးက္ အတ္င္ းကာငီ္းးအာင္ ဂလပစကပကလ္ပြာါတ္။္
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အင္တာနက္စ ီးပြားာီးးလီး္မာ နာ္ည္တစ္ုပ ီးတည္းောက္ကကပိအတးက္ "F" 
 ပ ီး ပု ီး အးလီးးက ီးတ္္။

အင္တာနက္စ ီးပြားာီးးလီး ပုပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ 
းအာင္တ္င္ကကပိဘာုပပြာ္လ္ုနိွပဲ၊ တစ္ခပတည္ီးးတကပြာါ ုကပိကးိန္းတာ ္ကကပး္ီးလင္ 

ကးိန္းတာ္ းတက္္ ္ အးတက ည္ ဒ  "F"  ပ ီးုပ ီးပြာနတကစ္ပြာါတ္္။

ဥပြားဒ  # ၈



ဥပြားဒ အ္မတ္ (၈) အင္တာနက္စ ီးပြားာီးးလီး္မာ
နာ္ညတ္စ္ု  ပီးတညး္ောကက္ကပ  အတးက္ "F"   ပီးု ပီး အးလီးကက ီးတ္။္

(၁) Fast တ္န္ေန္တခင္ီး
(၂) First ပြာထ္တကစ္တခင္ီး
(၃) Focus အာလ ပစ္ီးစကပက္တခငီ္း တကပ  တကစ္ပြာါတ္္။

အင္တာနက္စ ီးပြားာီးးလီး ပုပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ းအာင္တ္င္ကကပ  ဘာ ပုပြာ္လ္ နုိွပဲ၊
တစ္ခပတည္ီးးတကပြာါ ုကပ  ကးသန္းတာ္  ကကပး္ီးလင္ ကးသန္းတာ္ းတက္္္ 
အးတက ည္ ဒ "F"   ပီးု ပီးပြာနတကစ္ပြာါတ္္။

အင္္တန္္ မ းကာငီ္းတပြာ ီး ိွပဲ၊ အင္္တန္္ မ
မုပြာတန အးတးီးအးခပတကစပ္ြာါတ္္။

စားလီးတပြာ ီးလမင္ီးတပြာလင္ အ္သာီးကက ီးလမင္ီးတပြာလ္မာတကစ္တန အတးက္ "္ာ င္ ၏
စ ီးပြားာီးးလီးစာအပပြာ္ိွပဲ၊ အ မစ္ခသ ပြာ္ ဗး ဒ က္ပ" ္မာ အး ီးစကတ္လမင္ီးတပြာထာီးပြာါတ္္။

ဗး ဒ ္ကပ ကပ  >>>>   

https://mar-thin.com/courses/video-book/
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ဘလန္ီးဘဝင္္တ္င ္နနိ။

ဘလန္ီးတစ္ခပးပြာါက္ံပြာ ီး ုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ းအာင္တ္င္ုာလင္ 
..းနာက္ထပြာ္ုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ္မာုန 

ဒ ဘလန္ီးကကပ ပ ီးလင္ းအာင္တ္င္ုက္ ္္္္ုကပိထင္တာ 
ဘလန္ီးဘဝင္တ္င ္တခင္ီးပြာါပြာန။

ဥပြားဒ  # ၉



ဥပြားဒ အ္မတ္ (၉) ဘလနီ္းဘ၀င္္ တ္င္ နန  ။

ဘလန္ီးတစ္ခပးပြာါက္တပြာ ီး ုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ းအာင္တ္င္ုာလင္
..းနာက္ထပြာ္ုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ္မာုန ဒ ဘစန္ီးကကပ  ပီးလင္
းအာင္တ္င္ ကု္္ ္္္ ကုပ  ထင္တာ ဘလန္ီးဘ၀င္တ္င္ တခင္ီးပြာါပြာန။
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ဘလ ္ပီးတကာထးက္တခင္ီး  မင ္ းပြာါင္ီးစပတခင္ီးနက္ာ္

ဘလန္ီးေကပတာ တကာထးက္ုကပိလပြာါတ္္။ ဒါကကပ Divergence 
ုကပိးခပပြာါတ္္။ ဒါးပြာ္္ ္ းပြာါငီ္းစပုကပိ္လဘ္ီး။

ဥပြားဒ  # ၁၀



ဥပြားဒ အ္မတ(္၁၀) ဘလန္ပီးတကာထးကတ္ခငီ္း  မင္ းပြာါငီ္းစပတခငီ္းနက္ ာ္

ဘလန္ီးေကပတာ တကာထးက္ုကပ  လပြာါတ္္။ ဒါကကပ Divergence ုကပ  းခပပြာါတ္္။

္တ္ည တန အးကကာငီ္းအလာ မစခ္ပကကပ းပြာါငီ္းစပြာက္ကပ  ေကပတာ
ဘလနီ္းအ္မာီးကသ ီးုးန္ု ကပကတ္ခငီ္းပြာါပြာန။

ဗး ဒ ္ကပ ကကည္ လန္ >>>

https://mar-thin.com/courses/video-book/
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းတပြာာင္ီး နုတခငီ္း နက္ာ္

းကက က္ ည္တကစ္းစိွပဲ၊ ္းကက က္ ည္တကစ္းစ အငတ္ာနက္ေကပတာ 
ု္းတာ္းတာ္္သာီး္သာီးလနံ ု္းန္ႈပြာပ စ ကကပ းတပြာာင္ီး နုပြာစ္္ မာ အ္မနပ္ြာါပြာန။

ဥပြားဒ  # ၁၁



ဥပြားဒ (၁၁) းတပြာာငီ္းုနတခငီ္း နက္ာ္

ကကက က္ ညတ္ကစ္းစိွပဲ၊ ္ကကက က္ ညတ္ကစ္းစ အင္တာနက္ေကပတာ
ု္းတာ္းတာ္္သာီး္သာီးလန  ုး္န္ႈပြာ ပစ ကကပ းတပြာာင္ီးုနပြာစ္္မာ အ္မန္ပြာါပြာန။
ု္းတးက အတပြာင္ဘ၀ နန  အင္တာနက္ဘ၀ ေကပတပြာ ီး ဘ၀
 မစ္ခပလကမုာတ္္။
းစသီးကးက္ေကပတာ ု္းတးနန  တည္းောက္ထာီးတာတကစ္တန အတးက္
းစသီးကးက္ေကပတာ နု  မစ္ကးက္တကစ္ုာပြာါတ္္။

အးန္ုကပင္ီးးစသီးကးက္ နန  အတပြာင္ းစသီးကးက္းပြာါ ။

ဒါးကကာင္ …  အတပြာင္္မာ ုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ
လကမ  ္ပနန  ္  ုပးုာက္းတာ ပြာါဘ္ီး။
အးန္ုကပင္ီး္မာုန ုပပြာ္ငန္ီးတစ္ခပ လကမကကပ  ုကပု ာပြာါတပြာ ။

“ဘ္ ္ ္က ကပင္္ ုန .. တစ္ခသကန္္ မာ
အးန္ု ကပငီ္းးစသီးကးက္ေကပတာ အတပြာငး္စသီးကးက္ထက္
ပြာကပကက ီးုာ ကပငတ္္း္ု။”



စာအပပြာ္တစ္အပပြာ္ု ပီး၏ အဓကကအကပင္ဒ ္ာ
အးတးီးအးခပကကပ ုကပတကပလမင္ီး
အကသဥ္ီးခသ ပြာ္ထာီးးပြာီးတခင္ီးတကစ္ပြာါတ္္။

"္ာ င္ ၏ စ ီးပြားားလီးစာအပပြာ္ိွပဲ၊ အ မစ္ခသ ပြာ္ ဗး ဒ ္ကပ" 
အစ အစဥ္ ္မာ အး ီးစကတ္
အကပင္ဒ ္ားပြာါင္ီး္သာီးစးာနန အတ္ လမင္ီးတပြာထာီးပြာါတ္္။

 းာီးးလာက္ကကည္  ကပင္ပြာါတ္္။

ကးသန္းတာ္ ကကပ းကာ္က တစ္ခးက္းုာက္းတာ 
တကပက္လပြာါ က္ု ္ ္္္ခင္ဗသာ။
းကာ္က တစ္ခးက္စာ (၅၀၀၀) ကသပြာတ္ကစ္ပြာါတ္။္

ဗး ဒ ္ကပကကည္ လန္ >>>

https://mar-thin.com/courses/video-book/

