
    
    

    
    

ေရေေရေေရေေရေလွာင္တမံမ်ားလွာင္တမံမ်ားလွာင္တမံမ်ားလွာင္တမံမ်ား    """"ၾကက္အူပံုစံၾကက္အူပံုစံၾကက္အူပံုစံၾကက္အူပံုစံ
ကပ္ဆုိက္ေရာက္ျခင္းကုိကပ္ဆုိက္ေရာက္ျခင္းကုိကပ္ဆုိက္ေရာက္ျခင္းကုိကပ္ဆုိက္ေရာက္ျခင္းကုိ    တုိက္ခုိက္ပါတုိက္ခုိက္ပါတုိက္ခုိက္ပါတုိက္ခုိက္ပါ

 
"ယခုႏွစ္တြင ္ ပါစပ္ဂ်ိဳလာစဒ္ဆည္တြ
ေဆာက္အဦးေဟာင္းမ်ား ပ်က္စီးသည္ကုုိပင္ေတြ႔ရသည္။
ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ေသာက္ေရကုိမဖန္တီးႏုိင္ပါ။ ေရသည္ေသာက္ရန္ႏွင့္
ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္

    အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊     
    
အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၂၆၂၆၂၆၂၆    
    
ဒီဇင္ဘာလ ဒီဇင္ဘာလ ဒီဇင္ဘာလ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    

ၾကက္အူပံုစံၾကက္အူပံုစံၾကက္အူပံုစံၾကက္အူပံုစံ""""တူးေျမာင္းမ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ား၊    လံုေလာက္သည့္ျဖန္႔ေလံုေလာက္သည့္ျဖန္႔ေလံုေလာက္သည့္ျဖန္႔ေလံုေလာက္သည့္ျဖန္႔ေ၀၀၀၀ျခင္းႏွျခင္းႏွျခင္းႏွျခင္းႏွ
တုိက္ခုိက္ပါတုိက္ခုိက္ပါတုိက္ခုိက္ပါတုိက္ခုိက္ပါ။။။။မိမိအတြက္မိမိအတြက္မိမိအတြက္မိမိအတြက္----လံုေလာက္ေစပါလံုေလာက္ေစပါလံုေလာက္ေစပါလံုေလာက္ေစပါ။။။။    

ပါစပ္ဂ်ိဳလာစဒ္ဆည္တြင ္ ေရအလြန္နည္းသျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊
ပ်က္စီးသည္ကုုိပင္ေတြ႔ရသည္။ ၎သည္အလြန္ဆုိး၀ါးသည့္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကၽြန္ပ္တု႔ိိေရမရွိပါ၊ ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိမလုပ္ႏုိင္ပါ၊
ေရသည္ေသာက္ရန္ႏွင္ ့ သံုးရန္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ ၉ရက္ေဟာေျပာ ပညာေပးခ့ဲပါသည္။
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခ်ိ ႔ဳေသာေနရာမ်ားတြင ္ခ်ိဳးေရသုိ႔မဟုတ္ခ်က္ျပဳ
ရန္ေရမရိွပါ။၎သည္အမွန္တကယ္ကပ္ဆုိက္ျခင္း
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အျခားေသာသူမ်ားထံမွေရသြားေတာင္းေသာ္လည္းသူ
တုိ႔တြင္လည္းေရမရိွပါ။ ဤမွ်ေလာက္ အခက္ 
"ဤအသံမ်ားသည္ ပါစပ ္ ခ်ိဳင္ ့ ၀ွမ္းတြင္ရွ ိ ေသာ
ေဘးကပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိ ေနၾက 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းကၽြန္ပ္တုိ႔တြင ္ကၽြန္ပ္တုိ႔ပိုင္သည့္ေျမမ်ားကုိ

ျခင္းႏွျခင္းႏွျခင္းႏွျခင္းႏွင့္င့္င့္င့္    ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈေရစီမံခန္႔ခြဲမႈေရစီမံခန္႔ခြဲမႈေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ    ----    

ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ အ 
ါးသည့္ ေရကပ္ဆုိက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိမလုပ္ႏုိင္ပါ၊ 

 မရွိိမရိွမျဖစ ္ လုိအပ္ 
ပညာေပးခ့ဲပါသည္။ အဘယ္ 

ခ်ိဳးေရသုိ႔မဟုတ္ခ်က္ျပဳတ္္ 
၎သည္အမွန္တကယ္ကပ္ဆုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အျခားေသာသူမ်ားထံမွေရသြားေတာင္းေသာ္လည္းသူ
ခက္ ေတြ႔ ခဲ့ၾကရပါသည္။ 
ေသာ သူမ်ား ယခုႏွစ္ေရ 
 သည့္စကားသံမ်ားပင္ 

ကၽြန္ပ္တုိ႔ပိုင္သည့္ေျမမ်ားကုိ 



စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္နည္းလမ္းမ်ားရိွပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ေသာမုိိး ေခါင္သည့္အခါတြင ္ "ေတာင္ပိ႔ု႔၊ ေရေလွာင ္
တမံ၊ ႏွင့္စပါးပင္ပုံစံ" ျဖင့္အသက္ရွင္သန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တန္ဘုိလ္ ႏြန ္နို၊ အန္ပါ မူအန္း၊ စာ 
ရာဘူရ ီျပည္နယ္စုမ်ားမွအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္လုပ ္ ကုိင္ခဲ့သည့္နမူနာျဖစ္သည္။ 

 
"ဤေဒသအတြက ္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ယခုအခါတြင ္၃၀၀%ေသာေရကို စုေဆာင္းနိုင္ေၾကာင္းတြက္ခဲ့ပါ သည္။ 
ပထမတြင-္မုိးေရမွ၊ ဒုတိယ-သြင္းသည့္ေရ၊ ႏွင့္ တတိယ-ေရေလွာင္ကန္မရွိ၍၎ကုိမစုေဆာင္းေသာသူမ်ား 
ထံမွျဖစ္သည္။ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္ယာတစ္ခုလုံးသုိ႔ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေရကုိလႊတ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။"မစၥတာ ဘြန္လြမ ္တာအုိခ၀။ဲ" 
 
ဆန္စပါးတစ္ခုတည္းကုိသာစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ဆန္စပါးတစ္ခုတည္းကုိသာစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ဆန္စပါးတစ္ခုတည္းကုိသာစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ဆန္စပါးတစ္ခုတည္းကုိသာစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ျျျျခင္းသည္ခင္းသည္ခင္းသည္ခင္းသည္    အေၾကြးဟုအဓိပၸါယ္ရသည္၊အေၾကြးဟုအဓိပၸါယ္ရသည္၊အေၾကြးဟုအဓိပၸါယ္ရသည္၊အေၾကြးဟုအဓိပၸါယ္ရသည္၊    ေပါင္းစပ္လယ္ယာေပါင္းစပ္လယ္ယာေပါင္းစပ္လယ္ယာေပါင္းစပ္လယ္ယာ    လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္    
ကုိင္ျခင္းသည္ကုိင္ျခင္းသည္ကုိင္ျခင္းသည္ကုိင္ျခင္းသည္    ရည္ရွရည္ရွရည္ရွရည္ရွည္တည္တ့ံေသာအည္တည္တ့ံေသာအည္တည္တ့ံေသာအည္တည္တ့ံေသာအသက္ေမြးသက္ေမြးသက္ေမြးသက္ေမြးမႈဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။မႈဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။မႈဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။မႈဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။    
    
မစၥတာဘြန္လြမ္ တာအုိခ၀ဲသည္ စပါးစုိက္ပ်ိဳးသည့္လယ္သမား၏သားျဖစ္၍ေက်ာင္းၿပီးသည့္အခါတြင္ စီး 
ပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ သူသည္စားေသာက္ရန္အတြက္ ဖူလံုမႈမရွိေသာေၾကာင့္ 
ထုိင္းဘတ္ေငြရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအေၾကြးတင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူသည္အေၾကြးဆပ္ရန ္ ေပါင္းစပ္ 
လယ္ယာလုပ္ကိုင္သည့္ သူ၏ဖခင္ထံမွေငြအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းခဲရ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္သူ၏ဖခင္မ ွ
ထုိသုိ႔ေငြေခ်း ယူမည့္အစားသူ႔အားလယ္သမားျပန္လုပ္ရန္ေျပာခ့ဲသည္။ မစၥတာ ဘြန္လြမ္တာအုိခ၀သဲည္ 
ဖခင္၏အႀကံျပဳမႈကုိလက္ခံရန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ သူ႔အားအေၾကြးတင္ျခင္းမွ ကင္း 
ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟုသူမယုံၾကည္ခဲ့ပါ။ သူသည္အရင္းအႏီွးမ်ားစြာမစုိက္ရသညု့္ကမာမႈိစိုက္ပ်ိဳးရန ္ အ 
တြက္အေဆာက္အအံုေဆာက္ျခင္းမွ စတင္ခဲ့သည္။ တေျဖးေျဖးႏွင့္သူသည္ေဒသတြင ္ ေရာင္းႏိုင္ေလာက္ 
ေအာင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့၍ သူ၏စာ၀တ္ေနေရးစရ္ိတ္အတြက္သက္သာလာေစသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ေငြစု 
နိုင္သည္အထိ ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္ သူ၏အေၾကြးမ်ားကုိဆပ္ႏုိင္သည္ အထိျဖစ္လာသည္။ 
သူ၏တည္တ့ံသည္ဘ၀သည္လြန္ခဲ့သည့္၁၀ႏွစ္မွစတင္ခဲ့သည္။ ထိုအရာသည္သူ႔အေနျဖင့္လုိက္နာေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္သည့္နမူနာကုိေပးခ့ဲသည့္ သူ၏ဖခင္ျဖစ္ေသာထုိင္းႏိုင္ငဘုံရငဧ္ကရာဇ္၏ ေျခရာကုိလိုက္ေလွ်ာက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
လြန္ခဲ့သည္၂၅ႏွစ္သုိ႔ျပန္သြား၍ လံုေလာက္မႈရွိသည့္စီးပြားေရးပညာစင္တာအနီးရွိထုိ ရိုင္(ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဧရိ 
ယာအတုိင္းအတာ)၂၀ကုိျပန္ၾကည့္ပါ။ဤေျမေပၚတြင္ဓါတ္ေျမၾသဇာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိအသံုးျပဳ၍စပါးတစ္မ်ိဳး 
တည္းကုိသာစိုက္ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ မုိးရြာေသာႏွစ္တုိင္းေရမ်ားစြာရိွၿပီးထြက္သည့္ စပါးမ်ားသည္အ 
သက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ႏွင္ ့ အေၾကြးျပန္ဆပ္ရန္ လံုေလာက္မႈရွိသည္။မုိးေခါင္သည့္ႏွစ္ရွိလာပါက အေၾကြးမ်ား 
ပုံလာသည္။ လယ္ယာလုပ္ေလေလ သူတုိ႔မွာအေၾကြးတင္ေလေလျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ဦး 
စီးျဖစ္သည့္ မစၥတာ ဘြန္လြမ္တာအုိခ၀သဲည္ လယ္အပုိငွားရမ္းျခင္း မလုပ္ေတာ့ဘဲမိမိပိုင္သည့္ ၂၀ရုိင ္
ျဖင့္အမ်ားဆံုးရႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကုိသာ ဦးတည္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၀ပ္ မြန္ခိုး ခ်ိုင ္ပတ္တနာ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ေဟာေျပာသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသေဘာတရားမ်ားကုိနားေထာင္ကာ ယခုက့ဲသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ဤေနရာသည္ ဧကရာဇ္မ ွဤနမူနာႏွင့္သေဘာတရားမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ေျမေန 
ရာမ်ားခ်န္ထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ သူသည္ဤအစီအစဥ္မ်ားသုိ႔သြားသည့္အခ်ိန္တုိင္း အိမ္ေရာက္ 
သည့္အခါ သူပိုင္သည့္ ေျမဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံကုိလုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္သည္။ အထူးသျဖင့္ေနာက္ 
ပိုင္းတြင္အသံုးျပဳရန္ေရကုိသုိေလွာင္ႏိုင္သည့္ေနရာဖန္တီးျခင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ အားထားရသည့္ေရ 



သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း(လြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္အေန)မွလြတ္ေျမာက္ရန္ကူညီ၍တစ္မ်ိဳးတည္းသာစုိက္ျခင္းမွေပါင္း
စပ္စုိက္ပ်ိဳျခင္းသုိ႔ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။  
  
ေရေလွာေရေလွာေရေလွာေရေလွာင္တမံတစ္ခုကုိင္တမံတစ္ခုကုိင္တမံတစ္ခုကုိင္တမံတစ္ခုကုိ    နက္သည့္နက္သည့္နက္သည့္နက္သည့္----တိမ္သည့္အဆင့္ႏွတိမ္သည့္အဆင့္ႏွတိမ္သည့္အဆင့္ႏွတိမ္သည့္အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးစ္မ်ိဳးစလံုးစ္မ်ိဳးစလံုးစ္မ်ိဳးစလံုးရိွေနေအာင္ရိွေနေအာင္ရိွေနေအာင္ရိွေနေအာင္တူးပါတူးပါတူးပါတူးပါ။။။။    ၎အားသင္ပုိင္ဆုိင္၎အားသင္ပုိင္ဆုိင္၎အားသင္ပုိင္ဆုိင္၎အားသင္ပုိင္ဆုိင္    
သသသသည့္ေနရာအေပၚတြင္လွည့္ပတ္ေစပါ။ည့္ေနရာအေပၚတြင္လွည့္ပတ္ေစပါ။ည့္ေနရာအေပၚတြင္လွည့္ပတ္ေစပါ။ည့္ေနရာအေပၚတြင္လွည့္ပတ္ေစပါ။    သင္၏ၾကက္အူပံုစံသင္၏ၾကက္အူပံုစံသင္၏ၾကက္အူပံုစံသင္၏ၾကက္အူပံုစံတူးေျမာင္းမွတူးေျမာင္းမွတူးေျမာင္းမွတူးေျမာင္းမွ    ေနရာအားလံုးသုိ႔ေရပုိ႔ေပးလိမ့္မည္။ေနရာအားလံုးသုိ႔ေရပုိ႔ေပးလိမ့္မည္။ေနရာအားလံုးသုိ႔ေရပုိ႔ေပးလိမ့္မည္။ေနရာအားလံုးသုိ႔ေရပုိ႔ေပးလိမ့္မည္။    
 
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ေရသည္အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင့္အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္၍ ၀ပ ္မြန္ခိုး ခ်ိုင ္ပတ္တနာတြင္ေျပာ 
ၾကားခ်က္မ်ားသည္ သူ႔အားသူ၏မူလေရေလွာင္တမံကိုပုိ၍ က်ယ္္ေေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ေစ၍ မိမိပုိင္ 
သည့္ လယ္တြင ္ မိသားစုစားရန္အတြက္လံုေလာက္သည့္စပါးစုိက္ရန္ေျမ၄၇ုိင္ကုိသာခ်န္၍ ေရေလွာင္ 
တမံအသစ္ တစ္ခုကုိလည္းတူးရန္ဆံုးျဖတ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ေရေလွာင္တမံကုိလည္း တူးရန္ဆံုးျဖတ္ေစ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရေလွာင္တမံစိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဗဟုသုတႏွင့္နားလည္မႈအလြန္နည္းေနေသးသည္။ 
သူသိေသာအရာအမွာေျမသယ္သည့္ေျမတူးစက္ျဖင့္ ၆-၇မီတာအနက္အထိေလးေထာင့္ပုံျဖင့္ အေျဖာင့္ 
တူးျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ေရသုိေလွာင္ရန္အတြက္ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိအရာအတြက္သာ အသံုး 
၀င္သည္(ပု၁ံ)။ 
 
ေနာက္ပိုင္း သဘာ၀-စိုက္ပ်ိဳးေရးေဖါင္ေဒးရွင္းတြင ္ အာဂ်ံ ၀ီ၀ပ္ စာလာယာဂန္သြန္းထံမွသြား ေရာက္သင္ 
ယူၿပီးေနာက္ ေကာင္းသည့္ေရေလွာင္တမံတစ္ခုတြင ္ သဘာ၀အေလ်ာက္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ ေရေပါက္မ်ား၏ 
လကၡဏာပါသည္ကုိနားလည္လာသည္။ ၎တုိ႔မွာအနက္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါရိွ၍ အပင္ႏွင့္တိရိစၦာန ္ ႏွစ္မ်ိဳး 
စလံုးကန္အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ ေရေလွာင္ရန္တစ္မ်ိဳးတည္းအတြက္သာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး 
မဟုတ္ပါ။ သူသည္ေရေလွာင္တမံကုိ ယခုႏွစ္အတြင္းေနာက္တစ္ႀကိမ္ခ်ဲ႔သည့္အခါ ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသ၏ 
အေျခအေန ႏွင့္ကုိက္ညီရန္တူးခဲ့သည္။ 
 
"လြန္ခဲသ့ည့္ကလမ်ားတြင္ ဤ ၂၀ရိုင္တြင္ကၽြန္ပ္သည္ ၁ရိုင္တူးထုတ္ခဲ့သည္။ လယ္ေျမပတ္လည္ရွ ိေျမာင္း  
မ်ားပါ၀င္ပါက ၃ရိုင္ခန္႔ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ေျမာင္းကုိတစ္ေနရာတည္းတြင္မတူးပါ။ ယခုႏွစ္တြင ္ကၽြန္ပ္သည္ပုိ 
၍တူးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  ယခုႏွစ္တြင္မိုးေခါင္း၍ ေရမလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဒီမွာၾကည့္ပါ။ အပင္ႏွင့္တိရစၦာန္မ်ား၊အိမ္တြငး္သံုးရန္အတြက္ေရမ်ားခန္းေျခာက္ေနပါသည္။ ကပ္ဆုိက္ 
ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လယ္ေျမအတြင္းရွိသည့္ ေျမာင္းမ်ားအားလံုးေျခာက္ေသြ႔၍ ကန္ႀကီးမ်ားတြင ္ တစ္မ ီ
တာခန္႔သာက်န္ခဲ့သည္။ ေနာက္လ၀က္ေလာက္တြင ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ကုိကူညီရန ္ တူးေျမာင္းေရမ်ားမလႊတ္ပါက 
ကၽြန္ပ ္ တုိ႔ေသရပါလိမ့္မည္။ အသံုးျပဳရန္ေရရွိမည္မဟုတ္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင္ စားသံုးရန္အတြက္ေရမည္မွ်သံုး 
သည္။ လယ္စပါးမ်ားအတြက္ မည္မွ်သံုးမည္။ တိရိစၦာန္ေမြးျမဴရန္အတြက္ မည္မွ်သံုးမည္၊ အပင္ႏွင့္ဟင္း 
သီးဟင္းရြက္အတြက္မည္မွ်သံုးမည္ ---စသည္တုိ႔ကုိတြက္ခ်က္သည့္ လတ္ ခရာဘန္၏နည္းရိွသည္----
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁ကြက္တြင္ေရေလွာင ္တမံအနက္မည္မွ်တူးရမည္။ေရမည္မွ်လုိ သည္ကုိတြက္ခ်က္သည္။" 
  
"ယခုႏွစ္တြင္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၂ကြက္ထပ္၍တူးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုႏွစ္ကဲ့သုိ႔ေနာက္ထပ္ 
မိုးေခါင္ပါက ကၽြန္ပ္တိုတြင္ရွိသည့္ေရေလွာင္တမံႀကီးတစ္ခုျဖင့္ေရမေလာက္ႏိုင္သည္ကုိႀကိဳတင္ျမင္ထား 
ေသာေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထပ္၍တူးပါသည္၊ တႏွစ္လံုးေရလံုေလာက္စြာသံုးႏိုင္ရန္ျဖစ္၍ မိုးမရြာ 
သည့္မည္သည့္ရာသီအတြက္မဆုိပါ၀င္သည္။ အာဂ်ံ ရပ္ခ ္မွေျပာပါသည္၊ ၃၆၅ရက္တြင ္ရက္၆၀သာမုိးရြာ 
မည္။ ရက္ ၃၀၀ မုိးမရြာပါ၊ တစ္ရက္လွ်င္ေရ ၁စမႏႈန္းျဖင့္အေငြ႔ပ်ံမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၃မီတာသာအနက္ 



ရွိသည့္ ေရေလွာင္တမံတစ္ခုသည္လံုေလာက္မည္မဟုတ္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎၏ေရအားလံုး 
အေငြ႔ပ်ံသြား မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေရေလွာင္တမံအသစ္ကုိထပ္တူးပါသည္၊ သုိ႔မွသာကၽြန္ပ္ 
တို႔၏လယ္ေျမမ်ား တြင္အသံုးျပဳရန္ေရလံုေလာက္ပါမည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေရေလွာင္တမံသည္ အဟာင္းတစ္ခုက့ဲသုိ႔ ေလးေထာင့္မဟုတ္ပါ။ တစ္ခါက အာဂ်ံ ရပ္ခ ္ မွ 
လတ္ ခရာဘန္ ပုံစံ - ကိုေတြ႔သည္ကၽြန္ပ္ျမင္ခဲ့ပါသည္။  ေနရာမ်ားကုိမျဖဳန္းတီးပါ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြန္ပ ္
တုိ႔၏လယ္ယာပံုစံအတုိင္း ေရေလွာင္တမံကိုတူးသည္။ ေဘးမ်ားတြင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္စားရသည့္ 
အပင္မ်ားကုိစိုက္ပါသည္။ ပမာဏအားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေလးေထာင့္ေရေလွာင္တမံမွ်ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေနရာတစ္ခုကုိမွ်တူးရန္မခ်န္ခဲ့ရပါ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင္ က်ပ္တည္းသည့္လွည့္ပတ္ျခင္းႏွင္ ့ နက္ 
သည့္အ လွည့္ရိွသည္။ ငါးမ်ားဥေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ တီလားပီးယား၊ ေငြေရာင္ငါး ကဲ့သုိ႔ေသာငါးမ်ား 
သည္ေရ နက္သည့္ေနရာတြင ္ဥၾကသည္။ ေရ ၂ မီတာထက္မနက္သည့္တိမ္သည့္ေနရာတြင္ေနၾကသည္။ 
သူတို႔ သည္ေကာင္းစြာရွင္သန္ၾက၍ႀကီးျမန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိသာ္ ၎တုိ႔သည္ဤအဆင့္တြင္တိုး 
ထြက္၍အသက္ရွူရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရတြင္အသက္ရွင္သည့္အပင္မ်ားသည္-----ေရအလြန္ 
နက္ပါက ကၽြန္ပ္တုိ႔စားရန္မည္သည့္အရာမွ်မရႏုိင္ပါ။ ေရသုိေလွာင္ရန္အတြက္သာေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင ္ ပန္ဒန္ပင္ႏွင္ ့ ဒရင္ေကာက္ညြန္႔ေဟင္းရြက္ပင္မ်ားကဲ့သုိ႔ေရတြင္ရွင္သန္သည့္အပင္ မ်ားႀကီး 
ထြားရန္ေရတိမ္သည့္အပုိင္းရွိသည္။၎တုိ႔အားလံုးသည္ အနက္တစ္မီတာခန္႔ရိွသည့္ေနရာတြင္ ေပါက္ 
သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေရေလွာင္တမံတြင ္ အျခားေသာစားစရာရင္းျမစ္တစ္ခုရွိသည္ကုိဆုိလိုသည္။" ထုိ႔ျပင္ 
၎တုိ႔သည္ၿပိဳက်ျခင္းမွလည္းကာ ကြယ္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔ပထမတူးထားသည့္ေရေလွာင္တမံ ကုိၾကည့္ပါက 
၎အထတဲြင္အပင္မ်ားလံုး၀မေပါက္သည္ကုိေတြ႔ရမည္။ကန္ဇြန္းရြက္ပင္မ်ားမရိွပါ။ ၎သည္ေရကုိသာ သုိ 
ေလွာင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရတိမ္သည့္ေနရာသုိ႔ျပန္လာၾကည့္ပါက အစာမ်ားႏွင့္ေရထည့္ရန္ေနရာကုိ ေတြ႔ရ 
မည္။" 
  
အသစ္တိုးခ်ဲ႔ထားသည့္ေရေလွာင္တမံတြင ္အနက္သုံးမ်ိဳးရွိသည္ - ၁ -၁.၅မီတာအနက္ရွိတိမ္ေသာအဆင့္၊ 
၂ -၃ မီတာရိွ အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင္ ့ ၄ - ၅မီတာမွ ၈ - ၉မီတာရိွ နက္သည့္အဆင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤ 
ေရေလွာင္တမံသည္ ၾကက္အူပုံစံတူးေျမာင္းႏွင္ ့ ၎ႏွင့္ဆက္ေနသည့္အျခားေသာမည္သည့္ တူးေျမာင္း 
ကုိမဆုိေရေပးသည္။ ပုိင္ဆိုင္သည့္ေျမေပၚရိွအပင္အားလံုးကုိေရေပးသည္။  စပါးခင္းတြင္ရွိသည့္အရာအား 
လံုး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဥယ်ာဥ္၊ သစ္သီးျခံမ်ား၊ ၀ါးရုံမ်ားတုိ႔အားတႏွစ္လံုးေရေပးသည္။ 
  
မိုးေရကဲ့သုိ႔ပင ္ဆည္ေျမာင္းမ်ားမွသြင္းသည့္ ေရမ်ားကုိလည္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ေရသြင္းႏုိင္သည္။ 
ဘြန္လြန ္ ေရကုိစုေဆာင္း၍အသံုးျပဳျခင္းသည္လည္းအျခားေသာရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိငု္သည့္ေန 
ရာပတ္၀န္းက်င္တြင ္ မစုေဆာင္းရေသးသည့္ေရမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္အလြန္မ်ားသည့္ေရပမာဏ 
ျဖစ္၍ သူစုေဆာင္းသည့္ေရ၏ႏွစ္ဆျဖစ္သည္။     
        
"ဤေဒသအတြက ္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေရ ၃၀၀%ကုိစုေဆာင္းႏိုင္မည္ဟုတြက္ခ်က္သည္။ ပထမ- 
ဆာရာဘူရီမွမုိးေရပမာဏ တႏွစ္လွ်င ္ ၁၂၀၀ ကုဗမီတာ။ ဒုတိယ- တူးေျမာင္းမွဒုတိယအပုိင္းသုိ 
လႊတ္သည့္ ေရ။ တတိယ - လူမ်ားမစုေဆာင္းသည့္ေရ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ဤေနရာမွစုေဆာင္းႏိုင္သည္။ 
သူတုိ႔တြင ္  ေရေလွာင္တမံမရွိပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္ပိုင္ေသာေနရာသုိ႔ေရာက္လာသည့္ေရအားလံုးကုိ ကၽြန္ပ္ 
တုိ႔ယူသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ေျမအျပင္ဘက္တြင ္ တူးေျမာင္းမ်ားတူးပါသည္၊ ထုိေၾကာင့္ 



ေနရာတုိင္းတြင္ တူးေျမာင္းမ်ားရိွပါသည္။သုိ႔ေသာ္ ပထမဦးစြာေရသည္ကၽြန္ပ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ရွိတူးေျမာင္း 
ငယ္မ်ားႏွင့္ျဖတ္ေက်ာ္စီးဆင္းရမည္၊ ၎တုိ႔ကုိလည္းစစ္ရမည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဘူမီရတ္ အေျခခံမူမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳသည္။ ဆိုးယုတ္ျခင္းတစ္ခုသည္အျခားတစ္ခုကုိႏွိမ္နင္းပါေစ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဟုိင္ယာဆင့္(ေဗ 
ဒါပင္)မ်ားကို ေရစစ္ရန္အသံုးျပဳသည္။ ကၽြန္ပ္တုုိ႔၏ေရေလွာင္တမံမ်ားသည္ေျမႀကီး တမံမ်ားျဖစ္သည္။ 
ေျမႀကီးကုိ ေရစစ္သည့္ပစၥည္းအေနျဖင့္သံုးသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ (RSTUVWXYZ[\]^) ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာအူမိုက္ 
ခရိုေအာ္ဂနဲစ္စင္ကုိ ေရအေျခအေနကုိခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ရန္တစ္လသုိ႔မဟုတ္ႏွစ္လတစ္ခါသံုးသည္"ဟု ဖီး  ဘူလြမ္ 
မွေျပာသည္။  
 
ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိျမွင့္ပါ၊ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိျမွင့္ပါ၊ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိျမွင့္ပါ၊ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိျမွင့္ပါ၊    ေရေလွာင္ပါ၊ေရေလွာင္ပါ၊ေရေလွာင္ပါ၊ေရေလွာင္ပါ၊    ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိပံုေဖၚပါ၊ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိပံုေဖၚပါ၊ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိပံုေဖၚပါ၊ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိပံုေဖၚပါ၊    စားႏုိင္သည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားႏုိင္သည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားႏုိင္သည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားႏုိင္သည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္    
စုိက္ပါ။စုိက္ပါ။စုိက္ပါ။စုိက္ပါ။    
 
ေရေလွာင္တမံတြင ္ေရသုိေလွာင္ျခင္းအျပင္ စပါးပင္မ်ားႏွင့္ေတာင္ပို႔မ်ားကုိလည္း ေရသုိေလွာင္ရန္အတြက္ 
အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
  
"ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဤအေတြးအေခၚအသစ္ကုိစတင္ခဲ့သည့္အခါ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေျမယာမ်ားကုိခြဲလိုက္ပါသည္။ 
ေရေလွာင္တမံတူးရန္၊ စပါးစိုက္ရန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ရန္၊ တိရိစၦာန္ေမြးျမဴရန္ႏွင့္ေနထုိင္ရန္။ ပထမ 
တြင္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေရေလွာင္တမံသည္ဆည္ေျမာင္းမ်ားမွလႊတ္သည့္ေရႏွင့္မိုးေရအေပၚမီွခို၍ ၎တု႔ိႏွစ္မ်ိဳးစ 
လံုးအားျဖင့္ေရျပည့္မည္ဟုထင္မွတ္ခဲ ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ၏ေရလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရႀကီးသျဖင့္ 
ေရလွ်ံခဲ့၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ဤကပ္ေဘးကုိ မည္သုိ႔ေက်ာ္လႊားရမည္ကုိမသိခဲ့ပါ။ ယခုႏွစ္တြင ္ မုိးမရြာသျဖင့္ 
ဆည္ထတဲြင္ေရမရိွပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ေရမလႊတ္ေပးႏုိင္ပါ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္မိုးေခါင္သည့္ေဘးႏွင့္ႀကံဳေနရသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ၃ႏွစ္တြင္ကၽြန္ပ္သည္ဘုရင္၏ေျခရာမ်ားကုိလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ၾကားသိခဲ့
သည္။၎သည္"ေတာင္ပို႔၊ ေရေလွာင္တမံႏွင့္စပါးပင္"နမူနာပုံစံသေဘာတရားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္သည္ထုိေန 
ရာတြင္သြားေရာက္၍ အာဂ်ံ ႏွင့္ အတူေလ့လာႏုိင္ခဲ့သည္၊  "ေတာင္ပို႔၊ ေရေလွာင္တမံႏွင္ ့ စပါးပင္"နမူနာ 
ပုံစံသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကုိသိခဲ့သည္။ 
 
ေရေလွာင္တမံ -ေရေလွာင္တမံတစ္ခုကုိတူးျခင္းႏွင့္မိမိတြင္ရွိသညံ္ေနရာအေပၚမူတည္၍တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား 
မ်ားကုိ လတ္ ခရာဘန္း အေျခခံမူမ်ားအေပၚမူတည္၍ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဤအရာမ်ားကုိယူ၍ေျမယာမည္မွ်ရိွ 
၍ အက်ယ္ ႏွင့္အနက္မည္မွ်တူးရမည္ကုိတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္၊ ၎မွာသင္၏သီးျခားေနရာတစ္ခုအတြက္ေရ 
လုံုေလာက္စြာရရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင ္ ေျမႏႈတ္တူးေျမာင္းမ်ား၏ ထိပ္ပို္င္းသည္ 
ငယ္၍တုိသည္။ စပါးခင္းမ်ားအတြက္သာလံုေလာက္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိအခ်ိန္မွာပင ္ ကၽြန္ပ္သည္၎ 
ကုိပို၍ႀကီးေအာင္တူးရန ္ လိုသည္ကိုသိလာသည္။ ၎ကုိျမွင့္ရန္လိုသည္။ ၁မီတာအက်ယ္္ႏွင့္ ၁မီ 
တာအရွည္ခန္႔။ ပထမတြင္ကၽြန္ပ္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ဤမွ်ရွည္ရန္လိုသည္စဥ္းစားသည္။ ထုိ႔ေနာက္အေျခ 
ခံသေဘာတရား မ်ားကုိနားလည္လာသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏စပါးခင္းမ်ားတြင္ေရစုေဆာင္းႏိုင္ရန္အျပင္ ထိပ္ပို္င္း 
ကုိက်ယ္က်ယ္တူးျခင္းျဖင္ ့ ကၽြန္ပ္တုိ႔စိုက္လုိသည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စားနုိင္သည့္ 
သုိ႔မဟုတ္အသံုး၀င္သည့္အသီး အႏွံႏွင့္အပင္မ်ားကုိလည္းထုိေနရာတြင္စိုက္ႏုိင္သည္။ ေရကုိသာသုိေလွာင္ 
သည့္ေရႏႈတ္ ေျမာင္းျဖစ္မည့္အစား အကိ်ဳးေက်းဇူးေျမာက္မ်ားစြာေပးသည့္ ဤအပင ္ အုပ္စုမ်ားလည္းရိွ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စပါးခင္းတစ္ခုအတြင ္စပါးသာရိွေနမည္မဟုတ္ သုိ႔ေသာ္ေရႏႈတ္ေျမာင္း မ်ားအေပၚတြင္ 



ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ား လည္းရွိသည္။ စပါးမ်ားကုိၾကည့္ၾကည့္ေနသည့္ ၄ လ အေတာအတြင္း ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင္ 
အစားအစာရိွ၍ ၀င္ေငြ လည္းရွသိည္။ 
 
ျမင့္ေသာေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားျဖင့္ျမင့္ေသာေရခ်ိန္အဆင့္ရိွသည္။ ေပါင္းပင္မ်ားသည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စပါးပင္မ်ား 
တြင္မေပါက္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎အထဲတြင္ေရျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါစပါးမ်ား 
သည္ေရအျမင့္ကုိမွရီန္ျပန္႔ေန၍ျ္မင့္၍ရွည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္ထတဲြင္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား 
ကုိမထည့္ဘေဲပါင္းပင္မ်ားကုိထိန္းႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေအာ္ဂနဲစ္လယ္စိုက္ျခင္းကုိျပဳလုပ္ေနပါသည္!" 
    
ေျမေနရာ၏ပံုစံသည္ေျမေနရာ၏ပံုစံသည္ေျမေနရာ၏ပံုစံသည္ေျမေနရာ၏ပံုစံသည္    ေျမႀေျမႀေျမႀေျမႀကီး၊ကီး၊ကီး၊ကီး၊    ေရ၊ေရ၊ေရ၊ေရ၊    ေလ၊ေလ၊ေလ၊ေလ၊    မီးႏွင့္လူမ်ားကုိစဥ္းစားရမည္မီးႏွင့္လူမ်ားကုိစဥ္းစားရမည္မီးႏွင့္လူမ်ားကုိစဥ္းစားရမည္မီးႏွင့္လူမ်ားကုိစဥ္းစားရမည္။။။။    
     
ေျမယာရိွသည့္လူတုိင္းသည္ သူတို႔၏ေရႏွင့္ေျမယာအသံုးျပဳမႈကုိ ပိုမိုထိေရာက္စြာစီမံႏုိင္ရန္အတြက္ရွသိည့္ 
ေျမမ်ားကုိျပန္လည္၍ပံုစံခ်လုိၾကသည္။ စဥ္းစာရန္အခ်ိ ႔ဳေသာေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားရိွပါသည္။ 
 
"သင္၏ေျမေနရာကုိစီစစ္သည့္အခါတြငအ္ေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားမွာ - ေျမႀကီး၊ေရ၊ ေလ၊ မီးႏွင့္လူတုိ႔ျဖစ ္
သည္၊ ေျမႀကီး - သင့္ထံတြင္မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားရိွသည္ကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္၊ ေရ - မည္သည့္ေနရာ  
မည္သည့္လမ္းေၾကာင့္မွေရသည္သင့္ပိုင္နက္ထဲသို႔စီး၀င္သည္၊ ေလ - ဤအရာသည္ သင့္အိမ္တည္ေနရာ 
အတြက္လုိအပ္သည္။ ေလသည္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုမွလာသည္။ အေနာက္ေတာင္ေလသည္ မိုးထဲတြင ္
တုိက္ခတ္သည္။ ေအးသည့္ေျမာက္ေလသည္ အေရ့ွေျမာက္မွလာသည္။ ေျမာက္ေလတုိက္သည့္အခါ စပါး 
ရိတ္ရမည့္အခ်ိန္- ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္န၀ါရီလ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္သည္ကုိကၽြန္ပ္တုိ႔သိသည္။ ၎သည္စပါးအစ 
အနမ်ား ကုိသင္၏အိမ္ထဲသို႔တုိက္မည္။ ၎ကုိအေစာပုိင္းစပါးေလဟုေခၚသည္။ စပါးစုိက္၍အိမ္ကုိဤလမ္း 
ေၾကာင္းတြင ္ ေဆာက္ပါက ထုိအိမ္သည္စပါးဖံုမ်ားႏွင့္ျပည့္ေနမည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အိမ္ကုိေနႏွစ္ဘက္ 
စလံုးရသည့္ ေနရာ - အေရွ႔ႏွင့္အေနာက္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး - တြင္ေဆာက္ပါကတခ်ိန္လံုးပူမည္။ 
  
မီး- မွာေနေရာင္ကုိဆုိလိုသည္။ လုိအပသ္ည့္ေနရာတုိင္းတြင္ အေရွ႔ႏွင့္အေနာက္အရပ ္တြင္အပင္မ်ားစုိက္ 
သင့္သည္။ သင္၏အိမ္ကုိတစ္ခ်ိန္လုံးမပူေစႏွင့္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္မ်ားတြင ္ သီးပင္မ်ားကုိလည္း စိုက္ႏိုင္  
သည္။ အေရွ႔ႏွင့္အေနာက္အရပ္တြင္ စိုက္ပါကအရိပ္မ်ားသည္ စပါးခင္းမ်ားအေပၚက်၍ အရိပ္ျဖစ္မည္။ 
ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္အရပ္တြင္စုိက္ပါကေနေရာင္သည္ေရႏႈတ္ေျမာင္းကုိျဖတ္ေၾကာ္သြား၍အရိပ္သည္လယ္ 
မ်ား အေပၚသုိ႔မေရာက္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ျမင့္သည့္အပင္မ်ားကုိစိုက္သင့္သည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ အေရွ႔ႏွင့္အေနာက္တြင္နိမ့္ေသာအပင္မ်ားကုိသာစုိက္သင့္သည္။ 
 
အေရးအႀကီးဆံုးမွာလူမ်ားျဖစ္သည္။ ပံုစံသည္ထိုေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ား၏ စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ရမည္။ 
ဤသေဘာတရားကုိယူ၍ လူမ်ားဘာလုပ္ခ်င္သနည္း၊ မည္သုိ႔လုပ္ခ်င္သနည္းဟုေတြးလ်က္ျပဳလုပ္ပါ။ သူ 
တုိ႔အတြက္ေတြးေတာေပးပါက သူတုိ႔သည္သူတုိ႔အတြက္ကၽြန္ပ္တုိ႔အတြက ္ စဥ္းစားေပးေသာပံုစံကုိ မႏွစ္ 
သက္ဘဲမေနပါ။ ထုိေၾကာင့္လူသားတုိ႔အေၾကာင့္အရာအားလံုးတုိ႔အထဲတြင္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္မွာထင္ 
ရွားသည္" ဟု မစ္စတာ လြန္လြမ္ မွပုံစံျပဳျခင္း၏အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိေျပာဆုိခဲ့သည္။  
 
 



""""အိမ္တုိင္းတြင္အိမ္တုိင္းတြင္အိမ္တုိင္းတြင္အိမ္တုိင္းတြင္    """"အုန္းသီးအခ်ိဳပြဲေရတြင္းအုန္းသီးအခ်ိဳပြဲေရတြင္းအုန္းသီးအခ်ိဳပြဲေရတြင္းအုန္းသီးအခ်ိဳပြဲေရတြင္း""""ရိွသင့္သည္။ရိွသင့္သည္။ရိွသင့္သည္။ရိွသင့္သည္။    ရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ေရကုိဆည္တစ္ခုရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ေရကုိဆည္တစ္ခုရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ေရကုိဆည္တစ္ခုရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ေရကုိဆည္တစ္ခု    
ေလာက္စုေဆာင္းႏုိင္မေလာက္စုေဆာင္းႏုိင္မေလာက္စုေဆာင္းႏုိင္မေလာက္စုေဆာင္းႏုိင္မည္။ည္။ည္။ည္။""""    
    
ေတာင္ပိ႔ု႔၊ ေရေလွာင္တမံ၊ ႏွင့္စပါးပင္ပုံစံျဖင့္ေရႏွင့္ေျမယာမ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတြင္ 
လယ္ပိုင္ရွင္အတြက္ေကာင္းသည့္ရလဒ္ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းအျပင္ နယ္ပယ္ေဒသႏွင္ ့ ႏုိင္င ံ
ေတာ္အ ဆင့္အထိေကာင္းသည့္ရလဒ္ကုိလည္းရရွိေစသည္။ 
 
"ေတာင္ပုိ႔၊ ေရေလွာင္တမံ၊ ႏွင့္စပါးပင္မ်ားကုိဖန္ျခင္းအားလံုးတုိ႔သည္ ေရကုိသုိေလွာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ ေရလႊမ္းမုိးျခင္းႏွင္ ့ မုိးေခါင္ျခင္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ေရလႊမ္းမိုးပါက 
ေရကုိထုတ္၍ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္ထသုိဲထည့္ႏိုင္၍ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ရွိလူမ်ားကုိသြားရွာမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ပ္ 
တုိ႔သည္ဤပုံစ ံ ကိ ု ပါစပ္ ခ်ိဳင္း၀ွမ္းတြင္တစ္ရာေထာင္ႀကိမ္အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ပါက ပါစပ္ ဂ်ိဳလာစစ္ 
ဆည္၏ပမာဏႏွင္ ့ တူညီမည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင ္ ဆည္ရွိသည္။ သစ္ေတာမ်ားကုိမဖ်က္ဆီး၊ ေျမယာမ်ားကုိအ 
ပိုင္မစီး၊ ထုိေဒသ တြြင္ေနထုိင္သူမ်ားအားထိခိုက္မႈမရွိ၊ ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင္ရိွသည့္ေျမကုိသာအသံုးျပဳျခင္းျဖင္ ့ - ။ 
ထုိ႔ျပင္ကၽြန္ပ္တုိ႔ အသံုးျပဳေသာေျမသည္ကၽြန္ပ္တုိ႔အတြက္အျခားေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားေပးမည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔ 
သည္ ထုိထက္မက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ထုိထက္ႀကီးသည့္ ဆည္ႏွင့္ညီမွ်သည့္အရာကုိရရွိမည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
အလယ္အလတ္အရြယ္ရွ-ိ ေရေလွာင္တမံ -ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ကၽြန္ပ္တုိ႔အားပူေသာေရမွကာကြယ္ နိုင္မည္။ 
မိုးရြာသည့္အခါ မိုးေရသည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေရေလွာင္တမံကုိေရျဖည့္ေပးမည္။  
  
"အျခားတစ္ခုမွာ - "အုန္းသီးအခ်ိဳပြဲေရတြင္းလင္ဗန္း" သေဘာတရားျဖစ္သည္။ မိုးရြာသည့္အခါေရသည္ 
အေပါက္တတ္ခုစီ၏အထဲ သုိ႔မဟုတ ္လင္ဗန္းထဲတြင္စုေနမည္။ အာဂ်ံ ရပ္ခ ္ ေျပာသကဲ့သုိ႔ - ဆာရာဘူရီ 
သည္အုန္းသီးအခ်ိဳပြဲလင္ဗန္းျဖစ္၍ အပုိင္းတခုစီမွေရသုိေလွာင္ပါက - အခ်ိဳ႔မွာနက္၍ အခ်ိဳ႔မွာတိမ္သည္။ - 
လူတစ္ဦးစီ၏ေျမအေပၚတြင္မူတည္၍- ေရလွ်ံျခင္းမျဖစ္ဘ ဲအန္ေကာက္ၿမိဳ႔ရွိလူမ်ားကုိေရမလႊမ္းေတာ့ပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေျမယာမ်ားတြင္ရွိသည့္အေပါက္မ်ားသုိ႔ေရအျမင့္ဆံုးတင္ပါက ေျမညီ 
ပိုင္းတြင္ေရလွ်ံမည္၊ ၁၀၀ လီတာလာ၍ ၁၀၀ လီတာေက်ာ္ထြက္သြားမည္။ သုိ႔ေသာ္ဤအေပါက္မ်ားကုိ တူး 
ပါကေရမ်ားသည္အေပါက္တစ္ခုစီ၏အထဲသို႔ေရမ်ားစီး၀င္မည္။ အျပင္သို႔ျပန္႔မည္။ ဆာရာဘူရီေဒသအ 
တြင္း တြင္လည္းေရစုေဆာင္းေနမည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ဇံုေအာက္ဘက္သည္ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္ႀကဳံရမည္။ ဤအရာ 
သည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေျမယာတြင ္ ေနာက္ပိုင္းအသံုးျပဳရန္အတြက္ ေရသိုေလွာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
စပါးခင္းမ်ားထဲတြင ္ တူေျမာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျမေရႏႈတ္ေျမာင္းျဖစ္ေစ။ ေတာင္ပို႔မ်ားသည္ပင္လွ်င္ေတာင္ 
ကုန္းက့ဲ သုိ႔၎တုိ႔၏အပၚတြင္သစ္ပင္မ်ားစြာ စိုက္၍ေရကုိသုိထားႏုိင္သည္။ မိုးရြာသည့္အခါ ၎၏ေျမ 
ဆီထတဲြင္ေရ ကုိစုပ္္ယူသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္အ နည္းငယ္စီ စိမ့္ထြက္၍ေရစက္မ်ားအသြင္သုိ႔ ေျပာင္း 
သြားသည္။ အပင္မ်ားသည္ေရစက္မ်ားကုိအနည္းငယ္စီထုတ္၍ ေခ်ာင္းျဖစ္လာၿပီးရြာသားမ်ားအတြက္စီး 
ဆင္းသည္။  
 
မိမိ၏လယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ ္လယ္ယာ တစ္စိတ္ကိ ုေရေလွာင္တမံ၊ စပါးပင္ သုိ႔မဟုတ္ေတာင္ပို႔အျဖစ္အ သံုး 
ျပဳ လ္ုိက္ျခင္းသည္ ကုိယ္ပိုင-္လုံေလာက္သည့္ေရကုိရရိွရန္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ က်ယ္ျပန္႔ သည့္ 
အျမင္အရေရစီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္လံုေလာက္မႈရွိေစမည့္တုိးတက္မႈကုိေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလည္း ျဖစ္ 
သည္။  
  



စိတ္၀င္စားပါက ဤေဒသသုိ႔အလည္လာၿပီး အေသးစိတ္ကုိေမးျမန္ပါ။ မစၥတာ ဘြန္လြမ္တာအုိခ၀ ဲ အား 
၈၄/၂ မူး ၇၊ တီ၊ နြန္ႏို၊ ေအေမာင္း၊ ဆာရာဘူရီ၊ ၁၈၀၀၀။ ဖုန္း ၀၈ ၉၀၅၀ ၁၈၁၂ သုိ႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 

 
ပံ ု၁(ထက္)။ ေရသုိေလွာင္ရန္အတြက္တူးထားသည့္စတုရန္းပံုပထမေရေလွာင္တမံ 
ပု ံ၂(ေအာက္)။ ယခုႏွစ္တူးထားသည့္ထပ္ေဆာင္းေရေလွာင္တမံ။ ၎သည္ေျမေနရာ၏သြင္ျပင ္လကၡ ဏာအတုိင္းေကြ႔၀ိုက္ လည္ပတ္ေန၍ 
အနက္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ သဘာ၀အေျခအေနမ်ားကုိ အတုယူထားသည္။ 

 



ပု၃ံ(ထက္)။ ပုိင္ဆုိင္သည့္ေျမယာကုိေဘာင္ခတ္ထားသည့္ေရသြင္းေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားႏွေရ ကုိစုေဆာင္း၍ 
နယ္ေျမမ်ားကုိသတ္မွတ္ရန္လည္းအထာက္အကူျပဳသည္။  
ပု၄ံ(ေအာက္)။ ပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမအားလံုးသုိ႔ ေရျဖန္႔ေပးသည့္ ၾကက္အူပံုစံတူးေျမာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရသြင္းေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား။ 

 



ပံ၅ု(ထက္)ေရသြင္းသည့္ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားတြင ္စားရန္ႏွင့္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ဖါးမ်ားေမြးျမဴျခင္း။ ေရပုိမိုေကာင္းရန္ေရေဗဒါပင္မ်ားစုိက္ပါ။ 
ေကာက္ရုိးမႈိမ်ားကုိလည္းျခင္းေတာင္းမ်ားထဲတြင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ 
ပု၆ံ(ေအာက္)။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ေတာင္ပုိ႔နမူနာ။ေရႀကီးသည့္အခါတြင္ ခိုလႈံေနထုိင္ရန ္အိမ္တစ္ 
လံုးကုိလည္းေဆာက္ႏုိင္သည္။ 



 
ပံ၇ု(ထက္)ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကုိ၁မီတာအျမင့္အထိျမွင့္ပါ၊သင္၏စပါးပင္မ်ားကုိေရလႊမ္းလွ်င ္၎ကုိစုုေဆာင္းလိမ့္မည္။ 
ပု၈ံ(ေအာက္)ေရ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေကာက္ပသီဲးႏွံ၊ သစ္ပင္မ်ားအစဥ္အျမဲရွိေနပါကသင္၏ လယ္သည္အျမစဲိမ္းလန္း မည္။ 

 



 
ပု၉ံ။ေရ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေကာက္ပသီဲးႏွံ၊ သစ္ပင္မ်ားအစဥ္အျမရဲွိေနပါကသင္၏လယ္ သည္အျမစဲိမ္းလန္းမည္။ 

 
 
 
 



 
 
 
 

စပါး 
ပင္( 
ဂ်က္ 
ခူေ၀း  
အမ်ိဳး
အစား 

ဖါးေမြးျမဴရန္ ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္ျခင္း 
 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ား ဥပမာ 
အနံ႔ေမႊးပင္မ်ား၊ ျငဳပ္ပင္မ်ား 

၀ါး 

သီးပင္မ်ားအတြက္ေရသြင္းရန္ေရႏႈတ္ေျမာင္း၊ 
ဥပမာ မရမ္း၊ ငွက္ေပ်ာ၊ မာလကာ၊ ၾကက ္
သြန္ျဖဴႏွင့္ ခရမ္းပင္ႏွင့္ေရာစုိက္သည္ 

 
ကမာမႈိစုိက္ပ်ိဳးရန္အ 
ေဆာက္အဦ 

ဖါးေမြးျမဴရန္ ေရေပၚတြင္ 
ေပၚသည့္ျခင္း 

ၾကက္ၿခ ံ

ထပ္ေဆာင္းေရ 
ေလွာင္တမံ 

ေရေလွာင္တမံ 
ဘက္စုံသံုးအရိပ္ခိ ု
ရန္ကနား ေဆးဘက္၀င္ေသာအ

ပင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သင္ယူႏိုင္သည့္အပင္ 
မ်ားကုိျပင္ဆင္သည္ ့
သရက္ၿခ ံ

အိမ ္

ပုံစံငယ္အေပၚအေျချပဳ
သည့္ေတာင္ပုိ႔ 

ဟင္းသီးဥရြက္ဥယ်ာဥ္ ဥပမာ-ပတ္ေခ်ာင္၊ 
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စတုရန္း
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ေရသြင္းေျမာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ 
ၾကက္အူပံုစံတူး 
ေျမာင္းမ်ား 


