
    

    

    

    
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္    ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား((((permaculture

ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား    ((((permaculture) ) ) ) ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္

ဆက္ျခင္းဆက္ျခင္းဆက္ျခင္းဆက္ျခင္း၊၊၊၊ဘရက္ ၀ပ္တ္ မွေရးသားေဖၚျပသည္။

[[[[အယ္ဒီအယ္ဒီအယ္ဒီအယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္တာမွတ္ခ်က္တာမွတ္ခ်က္တာမွတ္ခ်က္    ----    ဘရက္ဘရက္ဘရက္ဘရက္    ၀၀၀၀ပ္တ္ပ္တ္ပ္တ္ပ္တ္    သည္သည္သည္သည္
အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္
ေဆာင္းပါးကုိေရးသားခ့ဲသည္။ေဆာင္းပါးကုိေရးသားခ့ဲသည္။ေဆာင္းပါးကုိေရးသားခ့ဲသည္။ေဆာင္းပါးကုိေရးသားခ့ဲသည္။    ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္
အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။
တြက္တြက္တြက္တြက္အဖုိးတန္ေသာအဖုိးတန္ေသာအဖုိးတန္ေသာအဖုိးတန္ေသာ    ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍

ထားထားထားထားပါသည္။ပါသည္။ပါသည္။ပါသည္။    သင္တုိသင္တုိသင္တုိသင္တုိ႔ထံမွတံု႔ျပန္မႈမ်ား႔ထံမွတံု႔ျပန္မႈမ်ား႔ထံမွတံု႔ျပန္မႈမ်ား႔ထံမွတံု႔ျပန္မႈမ်ား    ရရရရ

 

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

ပါမာကားလ္ခ်ား((((permaculture))))ဟူေသာေ

ပတ္သက္သည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္မဂ

သည္။ ပါမာကားလ္ခ်ား((((permaculture

သာမာန္ ပုံစံထုတ္ကရိယာတစံုလား။ 

((((permaculture) ) ) ) အားရႈေထာင့္မ်ိဳးမ်ိဳးမွၾကည့္၍ေျဖဆုိထားပါသည္။

အေျခခံက်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္သာမန္အေလ့အထမ်ားကုိအက်ဥ္း

ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကၽြန္ပ္သည္

၎၏အသံုး၀င္မႈကိ ု လူထုမ်ား၏လုိအပ္သည့္

ရႈေထာင့္ (ဥပမာ - ပါမာကားလ္ခ်ားပညာရွင္မ်ား၏တုိးတက္ဖြံ႔ေျ

သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

လည္းေကာင္း ပါမာကားလ္ခ်ားသည္ကၽြန္ပ္၏ကုိယ္ပုိင္အသက္တာႏွင့္အလုပ္ကုိ

ထားပါသည္။    

အီအီအီအီးးးးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ားစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား    

    အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၃၀၃၀၃၀၃၀    

    ေဖေဖၚေဖေဖၚေဖေဖၚေဖေဖၚ၀၀၀၀ါရီ  ါရီ  ါရီ  ါရီ  ၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇    

permaculture)))) 

ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    စုိက္ပ်ိဳးေစုိက္ပ်ိဳးေစုိက္ပ်ိဳးေစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ရးဆုိင္ရာတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ရးဆုိင္ရာတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ရးဆုိင္ရာတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္၎ကုိအသံုးျပဳျခင္းကုိအသံုးျပဳျခင္းကုိအသံုးျပဳျခင္းကုိအသံုးျပဳျခင္း

မွေရးသားေဖၚျပသည္။ 

သည္သည္သည္သည္    အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    ဖေလာ္ရီဒါအဖြဲ႔ဖေလာ္ရီဒါအဖြဲ႔ဖေလာ္ရီဒါအဖြဲ႔ဖေလာ္ရီဒါအဖြဲ႔၀၀၀၀င္တစ္ဦးျဖစ္၍င္တစ္ဦးျဖစ္၍င္တစ္ဦးျဖစ္၍င္တစ္ဦးျဖစ္၍    
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္    ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္    ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍    အလြန္ေကာင္းမြန္အလြန္ေကာင္းမြန္အလြန္ေကာင္းမြန္အလြန္ေကာင္းမြန္

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္    ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားအေအေအေအေၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍ၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍ၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍ၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍
အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။အတြက္မည္သို႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိေမးျမန္းၾကသည္။    ထုိ႔ေၾကာင့္စိတ္ထုိ႔ေၾကာင့္စိတ္ထုိ႔ေၾကာင့္စိတ္ထုိ႔ေၾကာင့္စိတ္၀၀၀၀င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္၍    ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္

ရရရရရိွရိွရိွရိွမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။]]]]    

ဟူေသာေ၀ါဟာရကုိ ရည္ရွည္တည္တ့ံစြာအက်ိဳးျပဳျခင္းႏွင့္

စာအုပ္မ်ားႏွင့္မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင ္ အႀကိမ္မ်ားစြာတုိးျမင့္ေဖၚျပလာ

permaculture))))ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထုိအရာသည္ လႈပ္ရွားမႈလား၊

 ဤေဆာင္းပါးတြင ္ ကၽြန္ပ္သည္အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကုိ

မ်ိဳးမွၾကည့္၍ေျဖဆုိထားပါသည္။ ပထမအေနျဖင္ ့

အဓိကက်ေသာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္သာမန္အေလ့အထမ်ားကုိအက်ဥ္း

ကၽြန္ပ္သည္ ပါမာကားလ္ခ်ားအား ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိေဆြးေႏြး

လူထုမ်ား၏လုိအပ္သည့္ အစားအစာ၊ ေရ ႏငွ့္အရိပ ္ မ်ားကုိ ပုံေဖၚသည့္

ပါမာကားလ္ခ်ားပညာရွင္မ်ား၏တုိးတက္ဖြံ႔ေျဖိဳးေသာအျမင္မွတဆင့္ၾကည့္ရႈျခင္း

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္

ပါမာကားလ္ခ်ားသည္ကၽြန္ပ္၏ကုိယ္ပုိင္အသက္တာႏွင့္အလုပ္ကုိ မည္သုိ႔လႊမ္းမိုးထား

ကုိအသံုးျပဳျခင္းကုိအသံုးျပဳျခင္းကုိအသံုးျပဳျခင္းကုိအသံုးျပဳျခင္း    ကုိမိတ္ကုိမိတ္ကုိမိတ္ကုိမိတ္    

    မၾကာမီကထုတ္ခ့ဲသည္မၾကာမီကထုတ္ခ့ဲသည္မၾကာမီကထုတ္ခ့ဲသည္မၾကာမီကထုတ္ခ့ဲသည္    
အလြန္ေကာင္းမြန္အလြန္ေကာင္းမြန္အလြန္ေကာင္းမြန္အလြန္ေကာင္းမြန္    သသသသည့္ည့္ည့္ည့္    

ၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍ၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍ၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍ၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားကုိရရိွခ့ဲ၍    စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ    
င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍င္စားၾကသည့္အလားအလာရိွ၍    အမ်ားအအမ်ားအအမ်ားအအမ်ားအ    

ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္ဤစာေစာင္တြင္ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ထည့္၀၀၀၀င္င္င္င္    

ရည္ရွည္တည္တ့ံစြာအက်ိဳးျပဳျခင္းႏွင္ ့ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ 

အႀကိမ္မ်ားစြာတုိးျမင့္ေဖၚျပလာၾကပါ 

လႈပ္ရွားမႈလား၊ ဒႆနိကေဗဒလား၊ 

ေမးခြန္းမ်ားကုိပါမာကားလ္ခ်ား 

 ပါမာခါးလ္ခ်ား၏သမုိင္း၊ 

အဓိကက်ေသာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္သာမန္အေလ့အထမ်ားကုိအက်ဥ္း ခ်ဳပ္ေဖၚ 

ဖန္ခ်က္မ်ားကုိေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 

ပုံေဖၚသည့္ အေျခခံက် သည့္ 

သာအျမင္မွတဆင့္ၾကည့္ရႈျခင္း) ကုိရွင္းျပပါ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ ္သားအေနျဖင့္ 

မည္သုိ႔လႊမ္းမိုးထား သည္ကုိမွ်ေ၀ 



    

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ာပါမာကားလ္ခ်ားဟူေသာေ၀ါဟာရကုိ ၎၏တြဲဘက္ တည္ေထာင္သူ ေဘးလ္ ေမာ္လိစန္မွ 

စကားလံုးထြင္ခဲ့၍ “ပါမင့္နစ(္permanent)” ႏွင္ ့“အဂရီကားလ္ခ်ား(agriculture)” ဟူေသာစကားလံုးတုိ႔မ ွပံုသြင္းခ့ဲ 

သည္။ (ပါမင့္နစ ္= အျမဲတမ္း၊ အဂရီကားလ္ခ်ား = စိုက္ပ်ိဳးေရး)  ပါမာခါးလ္ခ်ား ၏သေဘာတရားကုိ စကားလံုးအ 

နည္းငယ္ျဖင္ ့ ရွင္းျပ ရန္ခက္ခပဲါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤေ၀ါဟာရကုိကမၻာေပၚတြင္အသက္ရွင္ျခင္းႏွင္ ့

ဒီဇုိင္းပုံစံထုတ္ထား သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အေလ့အထတစ္စုံအတြက္ ကမၻာ့အျမင္ရႈေထာင့္/ဒႆန 

အျမင္(အေတြး အျမင္)ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကုိေဖၚျပရန္(အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္) အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

 

ေဘးလ္ ေမာ္လိစန ္ သည္သူ၏ ဤအဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္တြင ္ ဒႆနအျမင္ရႈေထာင့္မွ အသားေပးေဖၚျပထားသည္။ 

“ပါမာကားလ္ခ်ားသည္သဘာ၀ကုိဆန္႔က်င္သည္ထက္သဘာ၀ႏွင့္အတူတကြအလုပ္လုပ္ျခင္းဟူေသာ အေတြးအ 

ျမင၊္ ရွည္လ်ားစြာႏွင္ ့စဥ္းစားဆင္ျခင္းမႈကင္းမဲ့စြာလုပ္ေဆာင္မႈထက္ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားႏွင္ ့စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈရွိသည့္ 

ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ႏွင္ ့ အပင္မ်ားႏွင့္တိရစၦာန္မ်ားကုိ တစ္ႀကိမ-္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္အတြက္အသံုးျပဳ သည့္ 

မည္သည့္အရာမဆုိက့ဲသို႔ ဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္ဘဲ သူတုိ႔၏ အသံုး၀င္မႈအားလံုးကုိၾကည့္ရႈဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။” 

(ေမာ္လိစန္ ၁၉၈၈)။ 

 

ရာဖ္တာ ဖါဂူစန ္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ပါမာကားလ္ခ်ားသုေတသနျပဳသူႏွင့္က်င့္သုံးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။  

သူ႔တြင ္ ပါမာကားလ္ခ်ား၏က႑မ်ားစြာကိ ုလြယ္ကူက်နစြာပုံေဖၚေသာနည္းမ်ားရိွသည္။ “ပါမာကားလ္ခ်ားသည္လူ 

သားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဂဟစနစ္အားက်န္းမာလ်က္တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္စဥ ္ ျဖည့္စည္းေပးျခင္းျဖစ္ 

သည္” (ဖါဂူစန္ ၂၀၁၂)။ အျခားေသာေကာက္ခ်က္အားလံုးမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသက္ေသျပ၍ တစ္ခုတည္းေသာ 

ေကာက္ခ်က္ သာမွန္ေၾကာင္းသက္ေသျပသည့္စနစ္ ကုိကာကြယ္ရန္အတြက ္ ရာဖ္တာ သည္သတိျပဳရန္ထုတ္ျပန္ 

ခ်က္တစ္ခုကုိ သူ၏အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ “အေျခခံက်သည့္ ခက္ခရဲႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိေမွး 

မွိန္သြားေစျခင္းထက္ အေျခခံသေဘာတရားတစ္ခုကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိျခင္းျပဳပါ က 

တုိတုိႏွင့္ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားသည့္မည္သည့္အဓိပၸါယ္ဖြင္ဆုိ့ခ်က္အတြက္ကိုမဆုိကၽြန္ပ္လက္ခံ ပါသည္” (ဖါဂူစန္ 

၂၀၁၃ ဘီ)။ 

ပါမာကားလ္ခ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ပ္၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ ပါမာကားလ္ခ်ား 

သည္ မိမိတြင ္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာသတၱ၀ါမ်ားအားလံုးအတြက္ ႀကံ႔ႀကံံ႔ခံႏိုင္၍ ျပည့္စုံၾကြယ္၀စြာတည္ရွိမႈကုိ ေသခ်ာ 

ေစသည့္ေဂဟစနစ္၏ထိန္းေၾကာင္းမႈကိုလမ္းညႊန္ရန္အကူအညီီေပးေသာ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ား၊ အေျခခံသေဘာ 

တရားမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားတုိ႔၏ ညီညြတ္ေပါင္းစပ္မႈတစ္စုံျဖစ္သည္။ 

 



 

    

ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား    ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္    ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား    ပံုစံထုတ္သူမ်ားပံုစံထုတ္သူမ်ားပံုစံထုတ္သူမ်ားပံုစံထုတ္သူမ်ား((((ဒီဇုိင္နာမ်ားဒီဇုိင္နာမ်ားဒီဇုိင္နာမ်ားဒီဇုိင္နာမ်ား))))    

ပါမာကားလ္ခ်ားလႈပ္ရွားမႈသည္ အလြန္ပြင့္လင္းသည့္အရင္းအျမစ္ျဖစ္၍ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္သည့္စနစ္မဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္ 

ကုိ ပါမာခါးလ္ခ်ားပညာရွင ္ သုိ႔မဟုတ ္ ပါမာကားလ္ခ်ား ဒီဇိုင္နာ ဟုေခၚတြင္လုိေသာ သူတစ္ဦးသည္ သင္တန္း 

ဆင္း၍သင္တန္းတြင္သင္ၾကားႏုိင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳရိွသည့္ ဆရာတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ဆရာမ်ားအဖြဲ႔မ ွ ဦးေဆာင ္

ေသာ ပါမာကားလ္ခ်ား ဒီဇိုင္းဆုိင္ရာ သင္တန္း (ပ ီဒ ီစ)ီ (Permaculture Design Course (PDC) ကိုတက္ေရာက္ 

ၿပီးစီးရပါမည္။ သင္တန္းမ်ားကုိ တကၠသိုလ္မ်ားမွတဆင္ ့ ပါမာကားလ္ခ်ားအေျခခံ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ပုံစံေဖၚ 

ထားသည့္ အေသးစားလယ္ယာမ်ားႏွင္ ့ ၿမိဳ႔တြင္/ၿမိဳ႔ျပင္မ်ားတြင္ပင္ျပဳလုပ္ပါသည္။ သင္တန္းတစ္ခုစီတြင ္ ေဘးလ္ 

ေမာ္လိစန္(၁၉၈၈) ေရးသားသည့္“ ဒီဇိုင္နာတစ္ဦး၏ လက္စြဲစာအုပ္” တြင္ေဖၚျပ ထားသည့္အတုိင္း ပါမာခါးလ္ခ်ား 

တြင္အဓိကက်သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္ ၍ပုိ႔ခ်သည္။ သင္တန္းမွာ ၇၂ 

နာရီၾကာပါသည္။ သင္တန္းမ်ားကုိအမ်ိဳးမ်ိဳးဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။ ႏွံ႔စပ္စြာသင္ၾကား သည့္သင္တန္းမွာကုိးရက္ဆက္တုိက္ 

ၾကာ၍ စေန၊တနဂၤေႏြသင္တန္းမ်ားသည္ စေနႏွင္ ့ တနဂၤေႏြြအပတ္မ်ားစြာဆက္တုိက္သင္ၾကားသည္။ အြန္လိုင္း 

သင္တန္းမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကုိးပတ္ၾကာပါသည္။  

 

လူမ်ားစြာတုိ႔သည္မိမိတို႔ကုိယ္ကုိ ပါမာကားလ္ခ်ားဒီဇိုင္နာဟုမေခၚဘဲ ပါမာကားလ္ခ်ား ကုိက်င့္သံုး၍ ပီဒီဒ ီသင္တန္း 

ကုိလည္းမတက္ၾကပါ။ ဥပမာ ေဖါ့(ထ)မာယာတြင္ရွိသည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္ယာသည္ ပါမာ 

ကားလ္ခ်ား အေျခခံသေဘာတရားမ်ားျဖင့္တိတိက်က်ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္းအလြန ္ ေကာင္း 

ေသာ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ု နည္းပညာဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာတုိ႔တြင ္ “ပါမာ 

ကားလ္ခ်ား”ဟူေသာအမွတ္တံဆိပ္ကိုအသံုးမျပဳဘ ဲပါမာကားလ္ခ်ား အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ျပန္လည္ အသံုး 

ျပဳျခင္းကုိ အေသးစိတ္ေဖၚျပထားသည္။  

ပံ ု၁။ အီးစီအိပ္ခ်္အုိရွိ လူထု ပါမာခါးလ္ခ်ား - 

ဒီဇိုင္းပုံစ ံဥယ်ာဥ ္ေနရာ။ ရင္းျမစ ္- ဘက္စတီ 

လန္းေဖါဒ္ ့

 



 

အဓိကက်ေသာအဓိကက်ေသာအဓိကက်ေသာအဓိကက်ေသာ    ပုဂပုဂပုဂပုဂၢိဳလ္ိဳလ္ိဳလ္ိဳလ္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    စာေပအရင္းအျမစ္စာေပအရင္းအျမစ္စာေပအရင္းအျမစ္စာေပအရင္းအျမစ္    

ေဘးလ္ ေမာ္လိစန ္(၁၉၂၃တြင္ေမြးဖြားသည္) သည္။ ပါမာကားလ္ခ်ား ၏ဖခင္ဟု သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၈ တြင္ 

ေမာ္လိစန္သည္ ေဒးဗစ္ ဟုမ္းဂရမ္ႏွင္ ့ ပူးေပါင္း၍ အေျခခံစာအုပ္ျဖစ္သည့္ ပါမာကားလ္ခ်ား တစ္ ကိုေရးသားခ့ဲၾက 

သည္။ ေမာ္လိစန္သည္လည္း ပါမာကားလ္ခ်ား - ဒီဇိုင္နာမ်ား၏လက္စြဲစာအုပ ္ ကုိ ၁၉၈၈ တြင ္ ေရးသားခ့ဲသည္။ 

ဤစာမ်က္ႏွာ ၄၀၀ ပါသည့္စာအုပ္သည္ ပါမာကားလ္ခ်ား၏သေဘာတရားခံယူခ်က္မ်ား၊ အေျခခံသေဘာတရား 

မ်ား ႏွင့္အေလ့အထမ်ားကုိအုတ္ျမစ္ခ်ေပးခ့ဲသည္။ ေမာ္လိစန ္ သည္ တပ္စေမးနီးယားႏုိင္ငံတြင ္ ပါမာကားလ္ခ်ား 

တကၠသိုလ္ ကုိတည္ေထာင္ခဲ့၍ ပါမာကားလ္ခ်ား  ဟူေသာအမုိးေအာက္တြင္အျခားေသာသူမ်ားအားေလ့က်င့္ေပး 

ရန္သင္တန္းစနစ္တစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။     

    

ေဒးဗစ္ ဟုမ္းဂရမ(္၁၉၅၅ တြင္ေမြးဖြားသည္) သည္ ေမာလိစန္ႏွင္ ့ ပါမာကားလ္ခ်ားအယူအဆကုိတြဲဘက္-တီထြင္ 

သူျဖစ္သည္။ ဟုမ္းဂရမ္း သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား ပါမာကားလ္ခ်ား ဒီဇုိင္နာျဖစ္၍ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ပညာ 

ေပးသူ ႏငွ့္ေရးသားသူလည္းျဖစ္သည္။ သူ၏၂၀၀၂ခုႏွစ္စာအုပ္ျဖစ္သည့္  ပါမာကားလ္ခ်ား - ရည္ရွည္ တည္ တံ့ျခင္း 

ထက္ သာလြန္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား- သည္ ပါမာကားလ္ခ်ား ၏အေျခခံ သေဘာ 

တရား မ်ား၏လမ္ညႊန္မႈသုိ႔လက္လွမ္းမီွနိုငရ္န္ မ်ားစြာဖြင့္ျပခဲသ့ည္။ ဟုမ္းဂရမ္ သည္ ထိုသေဘာ တရားမ်ား ကုိ 

သူလက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္၂၅ႏွစ္ထက္မကေသာကာလအတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။  

 

ပါမာကားလ္ခ်ား၏သေဘာတရား အယူအဆမ်ားကုိ ထင္ရွားစြာ အသားေပးေရးသားခ့ဲသည့္ အျခားေသာ စာေရး 

သူႏွစ္ဦးမွာ ပီ၊ ေအ၊ ရီအိုမန္း (၁၉၄၀ - ၁၉၈၄) ႏွင္ ့မာစာႏိုဘု ဖူခူအိုကာ (၁၉၁၃ - ၂၀၀၈) တို႔ျဖစ္သည္။  

 

ပီ၊ ေအ၊ ရီအိုမန္း သည္ လယ္ယာမ်ားတုိးတက္လာရန္ႏွင္ ့၎တို႔၏အထြက္တိုးတက္လာရန္အသံုးျပဳသည့္ “ခီးလုိင္း 

(အဓိကလမ္းေၾကာင္း) စနစ”္ကုိတီထြင္ခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။ ရီအုိမန္း၏ ခီးလုိင္း သေဘာ 

တရားမ်ားသည္ ယခုအခါတြင ္ေကာလိပ္ ႏွင့္တကၠသုိလ္မ်ား၏ ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာသင္တန္း 

မ်ားအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားတြင ္ က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ပါ၀င္ပါသည္။ ရီအုိမန္းသည္စာအုပ္ေလးအုပ ္ ကုိေရး 

သားခ့ဲပါသည္။ ခီးလုိင္းအစီအစဥ္၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၏စိန္ေခၚမႈ၊ လယ္ယာတုိင္းအတြက္ေရ ႏွင္ ့ ၿမိ ႔ဳျပသစ္ေတာ 

တုိ႔ျဖစ ္သည္။ 

 

မာစာႏုိဘု ဖူခူအိုကာသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးျဖစ္၍ ဒႆနပညာရွင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမလုပ္၊ 

ေပါင္းသတ္ေဆးမပါ သည့္ အႏံွစိုက္ပ်ိဳးသည့္လယ္ယာနည္းလမ္းစသည္တုိ႔ကုိလူသိမ်ားရန္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ “သဘာ၀ 

လယ္ယာ လုပ္ငန္း” သုိ႔မဟုတ္ “ဘာမွ်မလုပ္သည့္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္း” တို႔အတြက္ရည္ညႊန္းသည့္ လယ္ယာ 



စိုက္ပ်ိဳးျခင္း အတြက္နည္းကုိသီးသန္႔တ္ီထြင္ခဲ့သည္။ ဖူခူအုိကာ သည္ ဂ်ပန္စာအုပ္၊ သိပၸံဆိုင္ရာစာတန္းမ်ားႏွင္ ့

အျခားေသာထုတ္ေ၀မႈမ်ားစြာကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ ေကာက္ရိုး - တစ္မွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး သည္အထူးမွတ္သားဖြယ္ရာ 

ျဖစ္သည္။ 

 

ပါမာကားလ္ခ်ား၏မၾကာေသးမီက လူသိမ်ားလာျခင္းေၾကာင္၎့ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားမ်ားကုိပို၍သိျမင္ 

နားလည္ႏုိင္ရန ္သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားစနစ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေလ့အထမ်ားကုိ ပိုမိုနက္နစဲြာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ 

စာအုပ္မ်ားကုိပိုမိုေရးသားလာၾကသည္။ ပါမာကားလ္ခ်ား စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ အေျမာက္အမ်ားတုိ႔၏စာရင္း 

ကုိ ဤေဆာင္းပါး၏အဆံုးတြင္ေတြ႔ရပါမည္။ 

   

လႈပ္ရွားလႈပ္ရွားလႈပ္ရွားလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္    ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား    

ပါမာကားလ္ခ်ားက်င့္သုံးသူမ်ားႏွင့္သင္ျပသူမ်ားသည္ သဘာ၀စနစ္မ်ားကုိအေလးအနက္ထား၍စဥ္းစားၾကပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္လူသားမ်ားႏွင့္ထုိစနစ္မ်ားအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကုိစဥ္းစားၾကပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

နည္းပညာမ်ားသည္ လူသားတုိ႔အား ေဂဟစနစ္တစ္ခုလုံးကုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္အတုိင္းအတာ ႏွင့္လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလ ဲ

ေစေသာပမာဏ ပိုမုိမ်ားျပားလာေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည။ ပါမာကားလ္ခ်ားက်င့္သံုးသူ မ်ားကုိယ္တိုင္သည္လည္း 

ဤကမၻာၿဂိဳလ္ႀကီး၏ ရည္ရွည္-က်န္းမာေ ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ တပ္မက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႔တန္းမွရင္ဆုိင္ေနရ 

သည္ဟု မိမိတို႔က္ုိယ္ကုိသိၾကသည္။ ဤနည္းျဖင္ ့သဘာ၀စနစ္မ်ားႏွင္ ့ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ အလြန္အမင္းအျမတ္ထုတ ္

ျခင္းကုိထိန္းသိမ္းလုိသူမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈေလ်ာ့သြားေစရန္/ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းလုိသူမ်ားအဖြဲ႔တြင္ပါမာကားလ္ခ်ားသည္ 

က်ယ္ျပန္႔သည့္လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္လာသည္။ ပါမာကားလ္ခ်ား၏အသံသည္ ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္တန္ဖုိးရွိပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေဖၚျပထားသည့္အေျခ အေနအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ လက္ေတြ႔ျပဳ လုပ္ႏိုင္သည့္ 

ေရြးခ်ယ္စရာဒီဇုိင္းမ်ားကုိေပးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ ္သည္။     

    

လူသားလူသားလူသားလူသားအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္    သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ေဂဟစနစ္မ်ားကုိပံုစံေဂဟစနစ္မ်ားကုိပံုစံေဂဟစနစ္မ်ားကုိပံုစံေဂဟစနစ္မ်ားကုိပံုစံ((((ဒီဇုိင္းဒီဇုိင္းဒီဇုိင္းဒီဇုိင္း))))    ေရးဆြဲရန္အတြက္အစီအစဥ္အျဖစ္ေရးဆြဲရန္အတြက္အစီအစဥ္အျဖစ္ေရးဆြဲရန္အတြက္အစီအစဥ္အျဖစ္ေရးဆြဲရန္အတြက္အစီအစဥ္အျဖစ္    ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား    

ပါမာကားလ္ခ်ားဖြဲ႔စည္းမႈေဘာင္ကုိအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ပုံစံေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆင့္မ်ားစြာကုိျဖတ္သန္း 

လာခ့ဲသည္။ ၎အစီအစဥ္သည္က်င့္၀တ္မွစတင္၍ ထုိ႔ေနာက္အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ ထုိမွတဆင့္ပုံစံဒီဇုိင္း 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ေနာက္ဆံုုးတြင္ နည္းပညာ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ေရးဆြဲျခင္းသို႔ေရြ႔လ်ားသြားသည္။ 

    

၁။၁။၁။၁။    က်င့္က်င့္က်င့္က်င့္၀၀၀၀တ္မ်ားတ္မ်ားတ္မ်ားတ္မ်ား    

ပါမာကားလ္ခ်ားကုိ ဒႆနိကပညာ၊ လႈပ္ရွားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံဒီဇိုင္းျဖစ္စဥ ္စသျဖင့္မည္သုိ႔ ရႈျမင္ေစကာမူ အေျခခ ံ

ေက်ာရုိးသံုးခုအေပၚတြင္တည္ရွိေနပါသည္။  ၁။ ကမၻာေျမႀကီးအတြက္ထိခိုက္မႈမရိွေစရန္ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ၂။လူမ်ားကုိဂ 



ရုစိုက္ျခင္းႏွင့္၊ ၃။ သုံးစြဲသည့္ပမာဏကုိကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အပုိအလွ်ံမ်ားကုိျပန္ လည္ျဖန္႔ 

ေ၀ျခင္း(ဟုမ္း ဂရင ္၂၀၀၂)။ လူအမ်ားတုိ႔သည္ ပထမႏွစ္ခုကုိသေဘာတူႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ျခင္းႏွင္ ့ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍အျငင္းပြားစရာမ်ားရိွေနပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပါမာကားလ္ 

ခ်ားေရးသားသူမ်ားႏွင့္သင္ၾကားသူမ်ားသည္ တတိယက်င့္၀တ္အေျခခံသေဘာတရားကုိ“ မွ်တေသာ ပါ၀င္မႈအစု” 

သုိ႔မဟုတ ္“အနာဂတ္အတြက္ဂရုစိုက္ျခင္း” ဟူ၍လြယ္ကူူရန/္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၾကသည္။  

 

၂။၂။၂။၂။    အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေျခခံသေဘာတရားမ်ား    ----    ေဘးလ္ေဘးလ္ေဘးလ္ေဘးလ္    ေမာ္လိစန္ေမာ္လိစန္ေမာ္လိစန္ေမာ္လိစန္    

ပါမာကားလ္ခ်ား တြင ္-ပုံစံေရးဆြဲသူမ်ား(ဒီဇိုင္နာမ်ား)၏လက္စြဲစာအုပ ္ကိ ုေမာ္လိစန္သည္ ၁၉၈၈ တြင္ေရးသားခဲ့၍ 

ပါမာကားခ်ား ပံုစ(ံဒီဇို္င္း)၏ အဓိကအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ေရးသားခ့ဲသည္ 

[စာေရးသူထံမွ အေသးစိတ္ေဖၚျပထား၍ အနက္ရင့္ေရာင္ျဖင့္ေရးသားထားသည္] 

သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ကုိဆန္႔က်င္သည္ထက္ကုိဆန္႔က်င္သည္ထက္ကုိဆန္႔က်င္သည္ထက္ကုိဆန္႔က်င္သည္ထက္    သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ႏွင့္အလုပ္လုႏွင့္အလုပ္လုႏွင့္အလုပ္လုႏွင့္အလုပ္လုပ္ပါ။ပ္ပါ။ပ္ပါ။ပ္ပါ။    ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ေပၚလြင္သည္ဟုထင္ရသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔လူသားမ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔တီထြင္ေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းလာသည့္အခါ 

“ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင္ ့ ကုိယ္လုပ္ခ်င္သလုိျပဳလုပ္ၾကသည္”။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မလုိအပ္ေသာဆံုးရႈံး 

မႈမ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ မတန္တဆအသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင္ ့ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ျဖစ္ေစမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေစသည္။ တစ္ခုတည္းေသာေကာက္ပသီဲးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္အ 

တုိင္းအတာျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သဘာ၀ကုိဆန္႔က်င္လုပ္ေဆာင္သည့္ အေကာင္းဆံုးဥပမာျဖစ္သည္။  

    

ျပႆနာသည္ျပႆနာသည္ျပႆနာသည္ျပႆနာသည္    အေျဖရွာျခင္းျဖစ္သည္။အေျဖရွာျခင္းျဖစ္သည္။အေျဖရွာျခင္းျဖစ္သည္။အေျဖရွာျခင္းျဖစ္သည္။    ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ျပႆနာကုိရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွၾကည့္ရႈရန္ဆႏၵရွိပါက 

“ျပႆနာ” သည္အမွန္အားျဖင္ ့ ေဂဟစနစ္(သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႔)၏အျခားေသာအပုိင္းအတြက္ အရင္းအ 

ျမစ္ျဖစ္သည္ကုိရွာေဖြေတြ႔ရွိလာမည္။ ေကာင္းေသာဥပမာတစ္ခုမွာ ေမာလိစန္၏ လူသိမ်ားသည့္ထုတ္ျပန္ 

ခ်က္ျဖစ္သည့္ “ သင့္မွာ ေႏွးေကြးေသာျပႆနာမရိွပါ၊ သင္မွာ ငုတ္လွ်ိဳးေနေသာဟာကြက္တစ္ခုရိွသည္။” 

 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္အႀကီးဆံုးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္အႀကီးဆံုးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္အႀကီးဆံုးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္အႀကီးဆံုးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္    အနည္းဆံုးေသာေျပာင္းလဲမႈကုိျပဳလုပ္ပါ။အနည္းဆံုးေသာေျပာင္းလဲမႈကုိျပဳလုပ္ပါ။အနည္းဆံုးေသာေျပာင္းလဲမႈကုိျပဳလုပ္ပါ။အနည္းဆံုးေသာေျပာင္းလဲမႈကုိျပဳလုပ္ပါ။    

ေဂဟစနစ္(သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႔)အတြင္း လႊမ္းမုိးမႈအမွတ္ကုိရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ စဥ္းစား 

ဆင္ျခင္မႈျဖင့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံထားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ 

အက်ိဳးေက်းဇူးကုိျပန္လည္ရရွိေစသည္။ ဤအေျခခံသေဘာတရားအတြက္ဥပမာတစ္ခုမွာ ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳး 

ေရးအတြက္(အက္စ ္ ေအ အယ္လ္ တီ (စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိငရ္ာအတြက ္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင ္ ကြန္တုိမ်ဥ္းေဖၚ၍ 

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း-  (S.A.L.T.- (Sloping Agricultural Land Technology) ျဖစ္သည္။ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားတ 

ေလွ်ာက္ သစ္ပင္မ်ားစုိက္ျခင္း(ထိန္းခ်ုဳပ္ထားသည့္အမွတ္ေနရာ)ျဖင့္ တိုက္စားမႈကုိနည္းေစ၍ ေလွကားထစ္မ်ား 



ကုိျဖစ္ေပၚေစသည္သာမက ေျမဆီလႊာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိထိန္းထားႏုိင္သည္။တုိးျမင့္ေစႏုိင္သည့္အလားအလာ လည္း 

ရွသိည္။ 

သေဘာတရားေရးရာအရဆုိရလွ်င္သေဘာတရားေရးရာအရဆုိရလွ်င္သေဘာတရားေရးရာအရဆုိရလွ်င္သေဘာတရားေရးရာအရဆုိရလွ်င္    စနစ္တစ္ခု၏ျဖစ္ထြန္းမႈသည္စနစ္တစ္ခု၏ျဖစ္ထြန္းမႈသည္စနစ္တစ္ခု၏ျဖစ္ထြန္းမႈသည္စနစ္တစ္ခု၏ျဖစ္ထြန္းမႈသည္    အအအအကန္႔အသတ္မႈမရိွပါ။ကန္႔အသတ္မႈမရိွပါ။ကန္႔အသတ္မႈမရိွပါ။ကန္႔အသတ္မႈမရိွပါ။    ေဂဟစနစ္တစ္ခု၏ 

ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာတုိးတက္မႈကိုကၽြန္ပ္တို႔၏အသိပညာႏွင့္စိတ္ကူးမ်ားကသာလွ်င ္ ကန္႔သတ္သည္ဟူေသာ 

အဆုိကုိ ဤအေျခခံသေဘာတရားမွေဖၚျပထားသည္။  ပါမာကားခ်ားဒီဇိုင္နာတစ္ဦးသည္ ေဂဟစနစ္ တစ္ခုအ 

တြင္းရွ ိမတူညီေသာ ေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ားဆက္သြယ္ပူးေပါင္းသည့္အလႊာမ်ားကုိဖန္တီးရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾက 

သည္။ ဤသေဘာတရားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္သည့္စနစ္တြင္ ေကာင္းစြာ ေတြ႔ရိွရ 

သည္။မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတို႔ကုိ အတူတကြေပါင္းစည္းကာ တစ္မ်ိဳးကုိတစ္မ်ိဳးကာကြယ္၍အက်ိဳးျပဳျခင္း၊ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 

၏အထြက္ႏွင္ ့ တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ အထြက္ကုိတုိးေစႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းစုပု၍ံလုပ္ေနျခင္းသည္ ဤအ ေျခခံသ 

ေဘာတရားကုိပုံေဖၚေသာအျခားသေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္၊လုပ္ငန္းတစ္ခုထက္ပုိ၍လုပ္ရျခင္းႏွင္ ့ ထုတ္ကုန ္

တစ္ခုမကထြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးအတြက္ အပင္မ်ားႏွင့္တိရစၦာန္မ်ားကုိ ဒီဇိုင္းတစ္ခုတြင္ေရြးခ်ယ္ ျခင္းကုိဆုိလုိ 

သည္။ ၾကက္တအုပ္သည္ ဤအေတြးအေခၚ အတြက္ေကာင္းေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾကက္သည္ အစာ၊ 

အေမႊး၊ ၾကက္ေခ်း၊ ထြန္ယက္မႈ၊ ေပါင္းပင္ထိန္းထားမႈ၊ ပိုးမႊားထိန္းထားမႈ စသျဖင့္။  

    

အရာအားလံုးအရာအားလံုးအရာအားလံုးအရာအားလံုးဥယ်ာဥ္ဥယ်ာဥ္ဥယ်ာဥ္ဥယ်ာဥ္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား( ( ( ( သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    မိမိ၏မိမိ၏မိမိ၏မိမိ၏ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္ကုိန္းက်င္ကုိန္းက်င္ကုိန္းက်င္ကုိ    ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း))))။။။။    ေဂဟစနစ္၏ အပိုင္း 

တစ္ခုစီသည္ စနစ္၏အျခားေသာသီးျခားအပုိင္းမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္လႊမ္းမုိးမႈရိွ၍ စနစ္တစ္ခုလံုး၏အေပၚတြင္မူ 

ေယဘုယ်လႊမ္းၿခံဳမႈရွသိည္။ ရႈပ္ေထြးေနေသာစနစ္မ်ားတြင ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ မရည္ရြယ္သည့္ အက်ိဳး 

ဆက္မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

သည္ မရည္ရြယ္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းကုိနည္းေစသည္။ 

 

၃။၃။၃။၃။    အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေျခခံသေဘာတရားမ်ား    ----    ေဒးဗစ္ေဒးဗစ္ေဒးဗစ္ေဒးဗစ္    ဟုမ္းဂရမ္ဟုမ္းဂရမ္ဟုမ္းဂရမ္ဟုမ္းဂရမ္        

သူ၏ ပါမာကားလ္ခ်ား စာအုပ ္ - ရည္ရွည္တည္တ့ံျခင္းထက္ သာလြန္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္လမ္း 

ေၾကာင္းမ်ား (၂၀၀၂) ထတဲြင ္ဟုမ္းဂရမ္ သည္ ပါမာကားလ္ခ်ား၏အေျခခံသေဘာတရားအေရအတြက္ကုိ ၁၂ ခု 

သုိ႔တုိးခ်႔ဲခဲ့သည္ [စာေရးသူထံမ ွ အေသးစိတ္ေဖၚျပထား၍ အနက္ရင့္ေရာင္ျဖင့္ေရးသားထားသည္]။ သူ၏ခ်ဥ္းကပ္ 

နည္းသည္ ရႈပ္ေထြး၍ အစဥ္ေျပင္းလဲေနသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားတြင ္ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရ 

သည့္အခါပိုမို၍မသိသာကြဲျပားၿပီးစနစ္က်သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စတင္ႏိုင္ေစသည္။  

ေလ့လာၾကည့္ရႈ၍ေလ့လာၾကည့္ရႈ၍ေလ့လာၾကည့္ရႈ၍ေလ့လာၾကည့္ရႈ၍    တံု႔ျပန္မႈျပဳပါ။တံု႔ျပန္မႈျပဳပါ။တံု႔ျပန္မႈျပဳပါ။တံု႔ျပန္မႈျပဳပါ။    ေဂဟစနစ္တစ္ခုကုိ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္မျပဳလုပ္မီ  

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာၾကည့္ရႈရန္အခ်ိန္ယူပါ။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔အား အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေသာ ကၽြမ္း 

က်င္မႈႏွင္ ့ၾကာရွည္တည္တ့ံသည့္ တည္ေဆာက္မႈကုိျဖစ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 



စြမ္းအင္ကုိဖမ္း၍သ္ုိေစြမ္းအင္ကုိဖမ္း၍သ္ုိေစြမ္းအင္ကုိဖမ္း၍သ္ုိေစြမ္းအင္ကုိဖမ္း၍သ္ုိေလွာင္လွာင္လွာင္လွာင္ပါ။ပါ။ပါ။ပါ။    မည္သည့္စြမ္းအင္အမ်ိဳးအစားမဆုိ ေဂဟစနစ္အားလံုးအတြင္းသုိ႔စီး၀င ္ စီးထြက္ၾက 

သည္။ ဤရင္းျမစ္မ်ားကုိအမ်ားဆံုးရႏိုင္ရန္ၾကိဳးစား၍ ေပ်ာက္ဆံုးမႈတခုမွ်မရိွေစရန္ေဆာင္ ရြက္ပါ။ စြမ္းအင္ 

ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ - ေနေရာင္ျခည္၊ ေရ၊ အေစ့မ်ား၊ ရွိရင္းစြဲအပူရွိန ္(ေက်ာက္တံုးမွားႏွင့္ေရ မ်ားအတြင္းတြင ္ရွိေန 

ေသာအပူ)၊ ေလ ႏွင့္ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း (ေျမဆီလႊာႏွင့္ေျမေဆြးမ်ားအထဲတြင္) တုိ႔ပါ၀င ္သည္။     

အက်ိဳးအျမတ္ကုိရယူပါ။အက်ိဳးအျမတ္ကုိရယူပါ။အက်ိဳးအျမတ္ကုိရယူပါ။အက်ိဳးအျမတ္ကုိရယူပါ။    အစာ၊ ေလာင္စာ၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ ္အလွအပ အတြက္အပင္မ်ားကုိစိုက္ပ်ိဳ းေသာအခါ 

အက်ိဳးအျမတ္ကုိရယူလုိၾကပါသည္။ ေကာင္းေသာထိန္းသိမ္းမႈသည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔မွ်ေ၀ႏုိင္သည့္ ၾကြယ၀္ျပည့္စုံျခင္း 

ႏွင္ ့ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာပင္ျဖစ္သည္။ 

ကုိယ္ပုိင္ကုိယ္ပုိင္ကုိယ္ပုိင္ကုိယ္ပုိင္စည္းမ်ဥ္းကုိက်င့္သံုး၍စည္းမ်ဥ္းကုိက်င့္သံုး၍စည္းမ်ဥ္းကုိက်င့္သံုး၍စည္းမ်ဥ္းကုိက်င့္သံုး၍    အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္    သေဘာထားအျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသေဘာထားအျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသေဘာထားအျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသေဘာထားအျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိကုိကုိကုိ    တံု႔ျပန္ပါ။တံု႔ျပန္ပါ။တံု႔ျပန္ပါ။တံု႔ျပန္ပါ။    

အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားအျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ တည္တ့ံမႈမရွိသည့္နည္းလမ္းမ်ားသုိ႔ 

လမ္းညႊန္ႏိုင္၍ အနည္းငယ္ကြဲျပား၍လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္သင့္သည္ဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ကေဲသာ အျပဳ 

သေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားတံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အျခားေသာစနစ္မ်ားကုိထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ 

ပန္းတိုင္မွာ ညီမွ်မႈ ျဖစ္သည္။စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင္/ု့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာအစဥ္ 

အတန္းအေနျဖင့္ ၾကည့္ရႈရန္က်င့္သားရေနသူ၊ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈသေဘာ ထားမ်ားကုိ 

ဖတ္ရန္က်င့္သားရေနသူတစ္ဦးအတြက္ လြယ္ကူေပလိမ့္မည္။ လြန္ကသဲည့္အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ 

သေဘာထားတံု႔ျပန္မႈမ်ားအားစီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ႏွင္ ့သိျမင္ႏိုင္ရန္ပို၍ခက္ ခမဲည္။ ဥပမာ 

- ဆယ္စ ု ႏွစ္မ်ားစြာတြင ္ ႀကီးက်ယ္ေသာအတုိင္းအတာ(စေကး)ျဖင့္ တစ္မ်ိဳးတည္းကုိသာစုိက္ ပ်ိဳးျခင္းသည္ 

ေခတ္သစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတြင ္ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထျဖစ္သည္။ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းမႈဆုိင္ရာႏွင့္ 

လူသားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ ဤစနစ္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာေမ ့ ေပ်ာက္ေစႏုိင္သည္၊ 

သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ  ႀကီးမားသည့္ပမာဏျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ ကယ္လိုရီမ်ား ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 

ေပါင္းစည္းႏုိင္မႈအတြက္ ရွင္းျပရန္လြယ္ကူသည္။ကၽြန္ပ္တုိိ႔သည္ လူႏွင့္ကမၻာၿဂိဳလ္ႏွစ ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ကုန္က် 

မႈရွိမည္ဟုသတိျပဳမိေသာ္လည္း တိုေတာင္းသည့္ ကာလအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ား စြာရနုိင္ေသာ အင္အား 

ႀကီးသည့္စနစ္တြင္“ မရပါ/မဟုတ္ပါ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟုေျပာရန္မလြယ္ကူပါ (လြန္ကသဲည့္ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္ သေဘာထားတံု႔ျပန္မႈ)။  

 

အသစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အသစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အသစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အသစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္    ၀၀၀၀န္ေဆာင္န္ေဆာင္န္ေဆာင္န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိအသံုးျပဳပါ၊မႈမ်ားကုိအသံုးျပဳပါ၊မႈမ်ားကုိအသံုးျပဳပါ၊မႈမ်ားကုိအသံုးျပဳပါ၊    တန္ဖုိးထားပါ။တန္ဖုိးထားပါ။တန္ဖုိးထားပါ။တန္ဖုိးထားပါ။    အသစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ 

၍မရသည့္ရင္းျမစ္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းပါ၊ ရင္းျမစ္မ်ားကုိအစဥ္သျဖင့္ မူလအတုိင္းျဖစ္ရန္ထိန္းသိမ္းပါ။ မည္သည့္ 

အရာသည္ ရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေတြးအေခၚမ်ားတြငခ္်ဲ႔ထြင္စဥ္းစားပါ။  

ေလလြင့္မႈမရိွေစပါႏွင့္ေလလြင့္မႈမရိွေစပါႏွင့္ေလလြင့္မႈမရိွေစပါႏွင့္ေလလြင့္မႈမရိွေစပါႏွင့္။။။။    လုိအပ္ေသာအရာအားလံုးတုိ႔ကုိ တည္ေနရာ(ဆုိက)္တြင္ျပဳလုပ္သည္မွာ စံတင္ေလာက္ပါ 

သည္။ ေဘးထြက္ပစၥည္းအားလံုးသည္လည္း ဒီဇုိင္း၏အျခားေသာအပုိင္းအတြက္ ျဖည့္သြင္းသည့္အရာျဖစ္လာ 

သည္။  



အဆင္မွအဆင္မွအဆင္မွအဆင္မွ    အေသးစိတ္အေသးစိတ္အေသးစိတ္အေသးစိတ္    ပံုစံပံုစံပံုစံပံုစံ((((ဒီဇုိင္းဒီဇုိင္းဒီဇုိင္းဒီဇုိင္း))))မ်ား။မ်ား။မ်ား။မ်ား။    ပထမဦးစြာျမင္ကြင္းက်ယ္အျဖစ္ပုံေဖၚၾကည့္ပါ၊ ထုိ႔ေနာက္အရာအားလံုး သည္ 

ေနရာတက်ျဖစ္ေနမည္။ ျမင္ကြင္းက်ယ္အျဖစ္ပုံေဖၚရာတြင ္ရာသီဥတု၊ ေျမျပင္အေျခအေန ႏွင့္ေန စ သည္တုိ႔၏ 

က႑ပါ၀င္သည္။ ဤက႑မ်ားကုိ အစကတည္းကထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းသည္ ေနာက္လာမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီး၍ သူတုိ႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဒီဇုိင္းပုံစံ၏အဆင္ကုိဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ပါမာ 

ကားလ္ခ်ား ပံုစံေရးဆြဲသ(ူဒီဇိုင္နာ)တစ္ဦးသည္ အခန္းက႑မ်ား၊ ဇုံမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားကုိိ အ 

သံုးျပဳၾကသည္ (ေအာက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားကုိၾကည့္ပါ)။ထုိ႔ေနာက္ သူ/သူမတုိ႔သည္ သီးျခား သတ္မွတ္ထား 

သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင္ ့အပင္မ်ားသုိ႔ေရႊ ႔ၾကသည္။  

သီးျသီးျသီးျသီးျခားခြဲထားျခင္းထက္ခားခြဲထားျခင္းထက္ခားခြဲထားျခင္းထက္ခားခြဲထားျခင္းထက္    ေပါင္းစပ္ျခင္း။ေပါင္းစပ္ျခင္း။ေပါင္းစပ္ျခင္း။ေပါင္းစပ္ျခင္း။    စနစ္တစ္ခုအတြင္းရိွ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တုိင္းတြင ္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင္ ့

အားနည္းခ်က္မ်ားရိွၾကသည္။ ပါမာကားလ္ခ်ားတြင ္ ဤအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္ဖက္သည့္ေပါင္းစပ္မႈ 

မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္၊ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ခု 

ကုိတစ္ခ ု ပုံမွန္ႀကီးထြားလာရန္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္စသည္။ဥပမာေသာ့ - ေသာ့တံထည့္သည့္ ေသာခ 

ေလာက္အေပါက္ပုံစံရွိသည့္ဥယ်ာဥ္ရိွေျမေဆြးစနစ္သည္ ဥယ်ဥ္အခင္းေပၚသုိ႔တုိက္ရိုက္ေပါင္းစည္းထားသည္။ 

ဤေသာ့တံထည့္သည့္ ေသာခေလာက္အေပါက္ပုံစရံွိသည့္ ဥယ်ာဥ္ကုိ မီးဖုိေဆာင္အနီးတြင္ထားျခင္းသည္ 

လတ္ဆတ္သည့္အစိမ္းေရာင္မ်ားထုတ္သည့္ ေနရာကိုထားေပးျခင္းႏွင္ ့ လီွးျဖတ္ထားသည့္အရာႏွင့္ အေလအ 

လြင့္မ်ားကုိထည့္သည့္ေနရာအျဖစ္ထားျခင္းအားျဖင့္ စနစ္မ်ားကုိေပါင္းစည္းေစသည္။ ဤနည္းျဖင့္လုပ္အား 

ကုိနည္းေစသည္။ 

ေသးငယ္၍ေသးငယ္၍ေသးငယ္၍ေသးငယ္၍    ေႏွးေေႏွးေေႏွးေေႏွးေသာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိသာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိသာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိသာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ    အသံုးျပဳပါ။အသံုးျပဳပါ။အသံုးျပဳပါ။အသံုးျပဳပါ။    ေသးငယ္၍ ေႏွးေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ခံႏိုင္ရည္ရွိ၍ 

ကြဲျပားမႈရွသိည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စနစ္ကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစ၍ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရွိဘဲ 

အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 

ကြဲျပားမႈကုိအသံုးျပဳပါ၊ကြဲျပားမႈကုိအသံုးျပဳပါ၊ကြဲျပားမႈကုိအသံုးျပဳပါ၊ကြဲျပားမႈကုိအသံုးျပဳပါ၊    တန္ဖုိးထားပါ။တန္ဖုိးထားပါ။တန္ဖုိးထားပါ။တန္ဖုိးထားပါ။    ကြဲျပားသည့္ပံုစံမ်ားသည္ ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း၏အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။  

အစြန္အနားမ်ားအစြန္အနားမ်ားအစြန္အနားမ်ားအစြန္အနားမ်ားကုိအသံုးျပဳပါ၊ကုိအသံုးျပဳပါ၊ကုိအသံုးျပဳပါ၊ကုိအသံုးျပဳပါ၊    အရာႏွစ္ခုကုိစည္းတားအရာႏွစ္ခုကုိစည္းတားအရာႏွစ္ခုကုိစည္းတားအရာႏွစ္ခုကုိစည္းတားထားေထားေထားေထားေသာနယ္စပ္သာနယ္စပ္သာနယ္စပ္သာနယ္စပ္ကုိတန္ဖုိးထားပါ။ကုိတန္ဖုိးထားပါ။ကုိတန္ဖုိးထားပါ။ကုိတန္ဖုိးထားပါ။    ေဂဟစနစ္ ဇံုမ်ားႏွင့္ 

ရာသီဥတုအေသးစားမ်ားအၾကားရိွနယ္စပ္ သို႔မဟုတ္အစြန္အနားမ်ားသည္ ကြဲျပားမႈမ်ား၍ အလားအလာမ်ား 

စြာရွိသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤဇုံမ်ား၏ ႏွစ္ဘက္စလံုး ရွင္သန္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ အလားအလာေကာင္း 

မ်ားျဖစ္၍ စနစ္တစ္ခုလံုး၏ထုတ္လုပ္မႈကိုတုိးတက္ေစႏုိင္သည္။     

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္    တီထြင္ႀကံဆ၍တီထြင္ႀကံဆ၍တီထြင္ႀကံဆ၍တီထြင္ႀကံဆ၍    အသံုးျပဳပါ၊အသံုးျပဳပါ၊အသံုးျပဳပါ၊အသံုးျပဳပါ၊    တံု႔ျပန္ပါ။တံု႔ျပန္ပါ။တံု႔ျပန္ပါ။တံု႔ျပန္ပါ။    အရာအားလံုးသည္ အစဥ္အျမဲေျပင္းလေဲနလိမ့္မည္။ 

ထုိအရာသည္ဧကန္အမွန္ျဖစ္သည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 

တံု႔ျပန္ပါ၊ အရႈံးမေပးပါႏွင့္။  



 

ပု ံ၂။ ရီအိုမန္း ၏ တည္ျမမဲႈ၏ ခီးလိုင္းစေကး သည ္တည္ေနရာတစ္ခ ုသို႔မဟုတ ္ေဂဟစနစ္ ကိ ုေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ ္သည့္အခါ 

တြင ္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္စြမ္းအင ္ကိုဆင္ျခင္ေတြးေတာသည္။  အိ၀ုင္ ဟာဘလူဇာ၏ တည္ျမဲမႈ အတိုင္းအတာမွ ကိုးကား 

ထားသည့္ဇယားျဖစ္သည္။ 

 

၄။၄။၄။၄။    ပံုစံပံုစံပံုစံပံုစံ////ဒီဇုိင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ားဒီဇုိင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ားဒီဇုိင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ားဒီဇုိင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ား    

ပါမာကားလ္ခ်ား၏ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ဆက္စပ္ရန္ သီးျခားေနရာ(ဆုိက)္တစ္ခ ုအတြက္ 

ဒီဇုိင္းဖြဲ႔စည္းမႈေဘာင္ လုိအပ္သည္။ ဒီဇိငု္းပညာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏အေတြးမ်ားကုိစုစည္းရန္အတြက္ နည္းလမ္းအ 

မ်ိဳးမ်ိဳးကုိအသံုးျပဳ၍ သူတုိ႔၏အယူအဆမ်ားကုိရွင္းလင္းစြာေဖၚထုတ္သည္။  

    

ရီအုိမန္းရီအုိမန္းရီအုိမန္းရီအုိမန္း    ၏၏၏၏    တည္ျမဲမႈ၏တည္ျမဲမႈ၏တည္ျမဲမႈ၏တည္ျမဲမႈ၏    ခီးလုိင္းစေကးခီးလုိင္းစေကးခီးလုိင္းစေကးခီးလုိင္းစေကး    (ပု ံ၂) သည္ တည္ေနရာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ေဂဟစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ 

သည့္အခါတြင္ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္စြမ္းအင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကုိဆင္ျခင္ေတြးေတာသည္။ အတုိင္းအတာအျပင္ အခ်ိန္ 

ႏွင္ ့အားထုတ္မႈႏွစ္ခုစလံုး၏၀င္ရုိးမွာ“ရာသီဥတု” ျဖစ္သည္၊ ဤက႑တြင ္ေျပာင္းလရဲန္အခ်ိန္မ်ားစြာႏွင္ ့စြမ္းအင္လုိ 

အပ္မည္။ စေကး၏ေအာက္တြင္“ေျမဆီလႊာ” ရွိသည္။     

    

အခန္းကအခန္းကအခန္းကအခန္းက႑မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား(ပု ံ၃) သည္ တည္ေနရာ(ဆိုက္)တစ္ခုႏွင္ ့အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 

ေဖၚထုတ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ အခန္းက႑မ်ားတြင္ တည္ေနရာကုိျဖတ္သြားသည့္ေန၏လမ္းေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုမ်ား 

လမ္းေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အဓိကက်သည့္ေလ၊ လူသားႏွင့္တိရစၦာန္ဆက္သြယ္မႈပုံစံ၊ အသံႏွင့္ျမင္ႏိုင္သည့္အက်ိဳးျဖစ ္

ထြန္းမႈ - စသည့္သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

 



ဇံုမ်ားဇံုမ်ားဇံုမ်ားဇံုမ်ား    သည္ တည္ေနရာတစ္ခု၏တိက်သည့္ဧရိယာကုိ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္လုိအပ္သည့္လူသားမ်ား၏ 

ၾကားေနေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိေဖၚထုတ္သည္။ မူလအားျဖင္ ့ဇု ံ၆ခုရွိ၍ နံပါတ္ ၀ - ၅ျဖစ္သည္။ ဇံ ု၀ သည္ လူမ်ား ေန 

ထုိင္ေသာရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ား၏အိမ ္သုိ႔မဟုတ္ စီပြားေရးအေဆာက္အအံုကုိ ေဖၚထုတ္ 

သည္။ ဇု ံ ၁ သည္ တည္ေနရာရွိလူထူထပ္သည့္ေနရာျဖစ္သည္၊ ေနထုိင္ေသာရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ဇု ံ ၁ သည္ အိမ ္

၀င္းထဲသုိ႔ကား၀င္ထြက္ရာလမ္းႏွင္ ့အိမ္ေရွ႔တံခါးၾကားရိွ ေလွ်ာက္လမ္းျဖစ္မည္။ အိမ္ေရွ႔ေပၚတီကုိ သုိ႔မဟုတ္ အနီးရိွ 

မီးဖုိေဆာင္/ေဆးဖက္၀င္အပင္ဥယ်ာဥ္လည္းပါႏိုင္သည္။ ဇု ံ ၂ တြင္ ႏွစ္စဥ္စုိက္သည့္ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္အခင္းမ်ား 

ႏွင္ ့ ၾကက္မ်ား၊ ဇု ံ၃ တြင ္သစ္သီးပင္မ်ားႏွင္ ့စားက်က္မ်ား၊ ဇု ံ၄ တြင္ေလာင္စာထင္း၊ ႏွင္ ့ဇု ံ၅ တြင ္သဘာ၀မွေလ့ 

လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကုိဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ေျမရုိင္းအျဖစ္ထား ခဲ့သည္။ 

    

၅။၅။၅။၅။    အေလ့အထမ်ားအေလ့အထမ်ားအေလ့အထမ်ားအေလ့အထမ်ား////နည္းပညာမ်ားနည္းပညာမ်ားနည္းပညာမ်ားနည္းပညာမ်ား    

    

မ်ိဳးစိပ္မ်ိဳးစိပ္မ်ိဳးစိပ္မ်ိဳးစိပ္    ----    ေပါင္းစံုေပါင္းစံုေပါင္းစံုေပါင္းစံု    ေပါင္းစည္းျခင္းေပါင္းစည္းျခင္းေပါင္းစည္းျခင္းေပါင္းစည္းျခင္း    (အပင္ အစုအစည္း)။ပါမာကားလ္ခ်ား ဒီဇိုင္နာမ်ားသည္ ကြဲျပားမႈကုိသိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ့

စနစ္အတြင္းအထြက္တုိးရန္၊ ခံႏုိင္ရည္တုိးလာေစရန္ အပင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုေပါင္းထားသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား 

(အျမင့္ဆံုးအဆင့္မ်ား) ကုိ “အပင္အစုအစည္းမ်ား” တြင္စုေပါင္းထားသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာေရာေႏွာ စုိက္ 

သည့္ေတာ ႏွင့္သစ္ေတာဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ အပင္အစုအစည္း၏နမူနာ အမ်ိးအစားျဖစ္သည္။ အပူပိုင္းေဒသအပင္ 

အစုအစည္း၏နမူနာမွာသရက္ပင္ကုိ အရိပ္ႀကိဳက္သည့္ ဘာရ္ဘာဒုိ ခ်ယ္ရီမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ ၎တုိ႔၏ေအာက္ 

တြင္ အရြက္က်ယ္၍အေမႊးမ်ားထူၿပီး အျဖဴေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ ခရမ္းေရာင္ ေခါင္းေလာင္းပံုအပြင္ ့ ပြင့္သည့္အပင္ ႏွင့္ 

ၾကက္သြန္ျဖဴအမိတ္မ်ားကုိစိုက္သည္။     

    

စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေင့္သစ္ေင့္သစ္ေင့္သစ္ေတာေရာေႏွာစုိက္သည့္ေတာတာေရာေႏွာစုိက္သည့္ေတာတာေရာေႏွာစုိက္သည့္ေတာတာေရာေႏွာစုိက္သည့္ေတာ(အဆင့္-မ်ိဳးစံု၊ ႏွစ္ရွည္-အေျချပဳအစာ၊ ေလာင္စာႏွင္ ့ ဖိုင္ဘာ 

စနစ္မ်ား)။ အထက္တြင္ေဖၚျပထားသည္ အပင္စုစည္းျခင္းဥပမာသည္လည္း ေကာင္းေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ 

ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဴးျခင္း၏ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။  စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဴးေရးစနစ္မ်ားကုိ  အ 

ဆင့္-မ်ိဳးစံုစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္သစ္ေတာမွလူသားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ရန္ဒီဇိုင္းျပဳ 

လုပ္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္၍ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္သစ္ေတာမ်ား၏ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိထိန္းသိမ္းကာ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ျပဳလုပ္ 

သည္။     



 

ေရကုိေႏွးေကြးေစ၍ေရကုိေႏွးေကြးေစ၍ေရကုိေႏွးေကြးေစ၍ေရကုိေႏွးေကြးေစ၍    ထိန္းသိမ္းျခင္း။ထိန္းသိမ္းျခင္း။ထိန္းသိမ္းျခင္း။ထိန္းသိမ္းျခင္း။    ေရသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္း 

ေသာ ပါမာကားလ္ခ်ားဒီဇိုင္းသည္ စံထားေလာက္သည့္စိုစြတ္မႈအဆင့္ကိုစနစ္အတြင္းအျမင့္ဆံုးစြမ္းအင္တစ္ခုအ 

ျဖစ္ထည့္၀င္မႈျပဳလုပ္ေပးနုိငသ္ည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ပုိေနေသာေရကုိတျခားသုိ႔လႊ၍ဲ ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီတြင္ေရ 

ကုိထိန္းထားသည္၊ ထို႔ျပင္ ေရကုိမ်က္ႏွာျပင္မွတဆင့္ အပင္မ်ား၏အျမစ္ဇုံအထိေရာက္ရန္ထုိးေဖါက္ေစသည္။  

 

ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ေဆြးေျမ႔ေစျခင္း။ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ေဆြးေျမ႔ေစျခင္း။ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ေဆြးေျမ႔ေစျခင္း။ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ေဆြးေျမ႔ေစျခင္း။    ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ေဆြးေျမ႔ေစျခင္းသည္ အတြင္းပိုင္းတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အဟာရ 

မ်ားရိွေနသည္ကုိိထင္ရွားစြာျပသျခင္းျဖစ္၍ ေဂဟစနစ္မွတဆင့္ျပန္၍လည္ပတ္သည္။ သာမန္ေဆြးေျမ႔ေသာအပံုမ ွ

တီေကာင္ျဖင့္ေဆြးေျမ ႔ေစျခင္း၊ အိမ္သာမ်ားတြင္ေဆြးေျမ ႔ေစေသာစနစ္မ်ားအထိ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔သည္တန္ဖိုး 

ရွိ၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးထိန္းသိမ္းထားရမည္။  

 

သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀အေဆာက္အဦ။အေဆာက္အဦ။အေဆာက္အဦ။အေဆာက္အဦ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေက်နပ္သည္အထိ အရိပ္လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ား 

တြင္အရိပ္ရႏိုင္ရန္အတြက ္ ေဒသတြင္ရႏိုင္၍ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိအသံုးျပဳသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ 

ျခင္းျဖင့္ေဒသစီပြားေရးကုိအားေပးရာေရာက္၍ အသစ္လ၍ဲမရသည့္ရင္းျမစ္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းရာေရာက္သည္။ လံုျခံဳ 

မႈရွိ၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာအိမ္သည္ အေနာက္ႏိငု္ငံဆင္ေျခဖံုးႏွင့္တူရန္မလုိပါ။ သက္ေတာင့္သက္ သာမႈ 

အခန္းက႑မ်ား(ပံု ၃) သည ္တည္ေနရာ(ဆိုက္)တစ္ခုႏွင္ ့

အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ု

ေဖၚထုတ္ရန ္အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

 



မရွိ၊ လံုျခံဳမႈမရွိေသာအေျခအေနသုိ႔ဦးတည္ေစႏုိင္သည့္သြင္းကုန္မ်ားမျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း အရာ 

အတြက္ ေကာင္းေသာဥပမာတစ္ခုမွာ ထန္းလက္အမိုးကုိသတၱဳအမုိးႏွင့္အစားထုိးျခင္းျဖစ္သည္။ သတၱဳအမုိး သည္ 

အမ်ားအားျဖင့္ ဟာရီကိန္းေလဒါဏ္ကိုမခံႏိုင္ပါ၊ အပူပုိင္းေဒသတြင ္ ေနေရာင္မွ အပူကုိထုတ္လႊင့္၍ ပူေသာေန႔ 

မ်ားတြင ္သည္းမခံႏုိင ္ေလာက္ေအာင္အိမ္ကိုပူေစသည္။ 

 

ပါမာကားလ္ခ်ားအားပါမာကားလ္ခ်ားအားပါမာကားလ္ခ်ားအားပါမာကားလ္ခ်ားအား    ေေေေ၀၀၀၀ဖန္ေလ့ရိွသည့္ဖန္ေလ့ရိွသည့္ဖန္ေလ့ရိွသည့္ဖန္ေလ့ရိွသည့္အခ်က္မ်ားအခ်က္မ်ားအခ်က္မ်ားအခ်က္မ်ား 

ပါမာကားလ္မ်ားအား (တစ္ခါတစ္ရံ တိက်သည္)ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားထဲမ ွ မိမိတုိ႔တင္ျပသည့္အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားျဖစ္သည့္ အက်ုိးအျမတ္ရရွိႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခံႏုိင္ရည္ရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာအခ်က္ 

အလက္ျပည့္စုံမႈမရွိဘဲေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပါမာကားလ္ခ်ား၏အေလ့အထမ်ားကုိ လူ 

သိမ်ားရန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္ ့မွတ္တမ္းေရးသားျခင္းတုိ႔သည္ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းမရွိပါ၊  ပါမာကားလ္းခ်ားကုိက်င့္သံုး 

ေနေသာသူမ်ားႏွင္ ့ပါမာကားလ္ခ်ား၏အေၾကာင္းမ်ားကုိေျပာေသာသူမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအား က်ိဳးေၾကာင္းညီ 

ညြတ္စြာတင္ျပမည့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ပါမာကားလ္ခ်ားအုပ ္

စုအတြင္း ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သတိထားရန္၊ ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္သည့္ 

သိပၸံပညာျဖင့္အတည္ျပဳရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ လူႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိရွာေဖြရန္၊ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔ေဖၚထုတ္ႏိုင္သည့္လူထုမ်ား၏လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈစြမ္းရည္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ 

ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ္ ပုိမိုတိက်သည့္သုေတသနျပဳရန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အားရစရာေကာင္းသည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိျပဳ 

လုပ္ခဲ့သည္။  

 

ပါမာကားလ္ခ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလးနက္မႈမရွိသည့္ ဒုတိယ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ ၎ႏွင့္အေထာက္အထားျပဳ 

သူမ်ား၏ေနထုိင္မႈပုံစံမ်ားကုိဗဟုိျပဳသည္။ အေနာက္ႏုိင္င ံပုံစံမ်ားႏွင့္ ပိတ္မိေနေသာသူမ်ားတုိ႔သည္ ေ၀ဖန္ရန္ေသြး 

ေဆာင္မႈခံရ၍ မတူညီေသာသံုးသပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအေပၚ နားလည္ရန္ႀကိဳးစားမည့္အစား ထုိသူမ်ားကုိ အားနည္းေစ 

သည္။ အထူးသျဖင့္ ထုိျခားနားသည့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏အသက္တာကုိ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ 

ေစေသာ အခ်ိဳ ႔ေသာအေလ့အထမ်ားအားစိန္ေခၚသည့္အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

    

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္    ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား    

ပါမာကားလ္ခ်ားပညာရွင္မ်ားစြာတုိ႔သည္ အနာဂတ္၏ လြန္ခဲ့သည့္စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအျမင္ကုိပုံမွန္ၾကည့္ရႈသုံး 

သပ္ၾကသည္။ ပါမာကားလ္ခ်ားကုိ စက္ကရိယာအစားထုိးအသံုးျပဳျခင္းနည္းေစရန္၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ၀ါဒအျဖစ္ျပဳ 

လုပ္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင္ ့ၿမိဳ႔ျပပံုစံအျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္းနည္းေစရန္အသံုးျပဳသည့္ လက္နက္ကရိယာတစ္ခု အျဖစ္ 

ျမင္ၾကသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ အေနာက္တုိင္း မူရင္းရိုးရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ားထက္ ပါမာကားလ္ခ်ား သမားမ်ားတုိ႔ 

သည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္္ကုိ ကြဲျပားစြာျမင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအျမင္သည္ ပါမာကားလ္ခ်ား ပညာရွင္မ်ားအား 



‘ပို၍ေကာင္းသည့္အနာဂတ္’ စံျဖင့္ ပုံသြင္းေပးသည္၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္အားႏွင့္ရင္း ျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္ 

သက္သည့္ ဦးစားေပးမႈအဆင့္မ်ားေရြး ခ်ယ္ရာတြင ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစသည္။  

လြန္ကသဲည့္ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ေက်းလက္တြင္ရွိသည့္အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ အလုပ္လုပ္သည့္အေနာက္ 

တုိင္း ရိုးရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမၻာလံုးဆုိင္ရာေစ်းကြက္ကိ ု လက္လွမ္း 

မွီႏိုင္ရန ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ျဖန္႔ေ၀မႈကြင္းးဆက္ ကုိဖန္တီီးေကာင္းဖန္တီးမည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံ(ပ စၥည္း)-

မပါ၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္အရာမပါ သည့္ရင္းျမစ္မ်ားကုိထုိေဒသထသုိဲ႔ ေကာက္ပသီဲးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း၏ 

အထြက္တုိး ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္စိုက္သီးႏံွအထြက္တုိးရန္တင္သြင္းလာႏုိင္သည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းရငွ္လယ္သ 

မားမ်ားအား အခ်ိန္တုိအတြင္း အက်ိဳးမ်ားစြာရႏိုင္သည္၊ လုပ္အားအနည္းငယ္ကုိသာသံုး၍  ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး 

က်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ငန္းအျဖစ ္ ဖန္တီးေပးသည္သာမက ၀င္ေငြပိုရမည္ဟုယူဆေစမည္။ ဤအားထုတ္မႈအားလံုး 

တို႔ကုိ ေခတ္မွီစက္မႈကမၻာသည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အနာဂတ္အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ဟူေသာအျမင္၏လမ္းညႊန္ 

မႈျဖင့္လုပ္ေဆာင္ ၾကမည္ျဖစ္သည္၊ စားသံုးသူမ်ားတုိးလာရန္ဖန္တီးျခင္းကုိ အေျခခံသည့္ စီီးပြားေရးတြင ္မည္သည္ ့

နည္းပညာမွ် မေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္ ရင္းျမစ္အဆီးအတားမ်ားမရိွပါ၊ ပင္ပန္းစြာအလုပ္လုပ္ရျခင္းမရွိ၊ ေက်းလက္ေဒ 

သသဘာ၀ေနထုိင္မႈမ်ိဳးမွကင္းလြတ္ႏိငု္သည္။  

 

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ထိုေနရာမ်ိဳးတြင္အလုပ္လုပ္သည့္ ပါမာကားလ္ခ်ား ဒီဇုိင္နာသည္ ေက်းလက္ေဒသရိွလူထု 

၏ လြတ္လပ္မႈကုိအားျဖည့္၍ အျပင္မွလႊမ္းမုိးမႈမွကာကြယ္မည္။သူ/သူမသည္ ေဂဟစနစ္တခုႏွင့္ လူသားမ်ား၏အ 

ေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေပးသည့္လူမႈေရးစနစ္ကုိဖန္တီးမည္၊ ထို႔ေနာက္ သက္ရွိသတၱ၀ါအမ်ိဳးမ်ိဳးပူးတြဲ 

ေနထုိင္ႏိုင္မႈအျမင့္ဆံုးျဖင္ ့ အလွ်ံပယ္ရႏိုင္သည့္အရာမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္မည္။ စားသံုးသူမ်ားကုိဖန္တီး 

မည့္အစား ေကာင္းေသာ ပါမာကားခ်ားသမားတစ္ဦးသည္ ထုိေျမတြင္ေနထုိင္၍ မိမိတုိ႔၏အသက္တာသည္ တန္ဖိုး 

ရွိ၍ လုပ္ေသာအလုပ္သည္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားထဲမွတခုျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္ရွိသည္ဟု သေဘာေပါက္သည့္ ႀကံ ႔ခိုင္၍ေအာင္ျမင္ 

ေသာ ထုတ္လုပ္သူကိုရွာေဖြသည္။ 

 

ကၽြန္ပ္၏ကုိယ္ကၽြန္ပ္၏ကုိယ္ကၽြန္ပ္၏ကုိယ္ကၽြန္ပ္၏ကုိယ္ပုိင္ပုိင္ပုိင္ပုိင္ပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ားပါမာကားလ္ခ်ား    ဇာတ္လမ္းဇာတ္လမ္းဇာတ္လမ္းဇာတ္လမ္း    

ေကာင္းမြန္သည့္ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတဆင့္ ဒီဇိုင္းကရိယာႏွင့္စံနမူနာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအျဖစ္ျမင္ရန္ကၽြန္ပ္၏ကုိယ္ပုိင ္ ပါမာ 

ကားလ္ခ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ယံုၾကည္မႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၁၁ ႏွစ္ခန္႔က စတင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္သည္ “ 

လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး/စိုက္ပ်ိဳးေရးသာသနာျပဳ“ အျဖစ္အလုပ္အသစ္ကိုစတင္လုပ္ကုိင္သည့္အခ်ိန ္ ႏွင္ ့ ကၽြန္ပ္၏မိသား 

စုအား အသစ္ေသာဓေလ့ထံုစံႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္အသစ္သုိ႔ေျပာင္းလသဲည့္အခါ ကၽြန္ပ္သည္ မိမိကိုယ္ကုိ အလြန္အ 

ေျခခံ က်ေသာေမးခြန္းကုိေမးခဲ့ပါသည္။ ထုိေမးခြန္းမွာ “ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ဘာအတြက္လည္း” ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။  

 



ကၽြန္ပ္တြင ္အေတြ႔အႀကံဳအေပၚတြင္အေျခခံသည့္အေျဖရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္သည္ ရည္ရွည္တည္တ့ံျခင္းဟုေခၚ 

ဆုိၾက သည့္ အမွန္တကယ္ ရည္ရွည္တည္တံ့မႈမရွိသည့္သဘာ၀မ်ားကုိျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ လူ႔ဘ၀အသက္ တာ 

ကုိအရည္ အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု ကတိေပးသည့္ ေခတ္သစ္ကမၻာႀကီးသည္ ပုိ၍နက္နသဲည့္ ကံဆုိး မိုး 

ေမွာင္က်ျခင္းႏွင္ ့ စိတ္ပ်က္ျခင္းသုိ႔ဦးတည္ေနသည္ကုိ ကၽြန္ပ္ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ကၽြန္ပ္သည္ “ဖြံၿဖိဳးမႈ” ဟူေသာ 

စကားလံုးကုိေျပာသည့္ အခါ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လူလတ္တန္းစားကုိျမင္မိ၍ ထုိအသက္ရွင္မႈစနစ္ 

သည္ ကမၻာ့ေဂဟစနစ္ မ်ားကုိ သူတုိ႔၏သဘာ၀အေလ်ာက္တည္တံ့မႈမရွိျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေနသည္ဟုျမင္ပါသည္။ 

 

ကၽြန္ပ္သည္ အျခားေသာအေျဖကုိရွာရန္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္၏စာဖတ္ျခင္းႏွင့္သုေတသနျပဳျခင္းတုိ႔သည္ ကၽြန္ပ္ 

အားပါမာကာလ္းခ်ား၏အယူအဆသေဘာထားသုိ႔ဦးတည္ေစပါသည္။ ပါမာကာလ္းခ်ားသည္လူတစ္ဦးအားတီ ထြင္ 

မႈကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္းျခင္းႏွင္ ့ ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင ္ အက်ုိဳးရွိစြာ၊ ျပည့္စုံေသာအသက္တာျဖင့္မည္သုိ႔ 

အသက္ရွင္ရမည့္နည္းလမ္းအသစ္ကိုေပးပါသည္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာအျမင္ကုိခ်မွတ္သည္ထက္ ပါမာ ကားလ္ 

ခ်ားဒီဇိုင္း လက္ကုိင္စာအုပ ္ႏွင္ ့အျခားေသာ ပါမာကားလ္ခ်ားစာေပမ်ားသည္ ကၽြန္ပ္၏ပတ္၀န္းက်င္ရွ ိသဘာ၀စနစ္ 

ကုိ စီစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားမႈ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ေပး၍ စနစ္က်စြာျဖင္ ့ ထိုစနစ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ 

ႀကံ႔ခိုင္မႈ ႏွင္ ့ ျပည့္၀မႈကုိေပးသည္ဟု ကၽြန္ပ္ျမင္ပါသည္။ ပါမာကားလ္ခ်ား ဒီဇိုင္းသည္ ကၽြန္ပ္အား ျမင္ကြင္းက်ယ္ 

ျဖင့္ၾကည့္ရ မည့္ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားသည့္နည္းကုိေပး၍ အစဥ္အနည္းငယ္တုိးတက္မႈရွိသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 

အျမဲစစ္ေဆးရန္ သိေစပါသည္။ 

 

ပါမာကားလ္ခ်ားသည္ ေကာင္းသည့္ထိန္းသိမ္းမႈျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္အတြက္မွာမ ူ ၎သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အလုပ္လုပ္ရန္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္သည္ ပါမာကားလ္ခ်ား၏ က်င့္၀တ္အုတ္ျမစ္မ်ား 

(ဤစာေစာင္၏အေစာပုိင္းတြင ္ ေဖၚျပထားသည္) ကိ ု အျခားေသာျမင္ကြင္းမွတဆင့္ၾကည့္ပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င ္

ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္လာပါမည္ - ၁။ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ပုံသ႑န္ေတာ္ကုိေဖၚေဆာင္သူမ်ားအား စိတ္ထဲမွခ်စ္ရန္၊  

၂။ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းကုိ လုံ႔လရိွစြာထိမ္းသိမ္းရန္၊ ၃။ တင္းတိမ္ေရာင့္ရစဲြာအသက္ရွင္၍ ထာ၀ရ 

ဘုရားသခင္မွေပးထားေသာအရာမ်ားကုိ ၀မ္းသာအားရစြာမွ်ေ၀ရန္။  

 

ကၽြန္ပ္သည္ ပါမာကားလ္ခ်ား အေျခခံမ၀ူါဒမ်ားကုိ မိမိဘာသာႏွစ္အနည္းငယ္က်င့္သုံးၿပီးသည့္အခါ ကၽြန္ပ္၏ ကၽြမ္း 

က်င္မႈတုိးတက္ရန္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းစနစ္မ်ားကုိအသံုးျပဳရာတြင္ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈရိွေစရန္ ပါမာကားလ္ခ်ား ဒီဇိုင္း 

သင္တန္းကုိတက္ခဲ့ပါသည္။ အတန္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၍ အလြန္အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင္ ့

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိဖလွယ္ျခင္း၊ သင္တန္းေဖၚေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့ ပေရာ္ဖက္ဆာမ်ားမွ ဒီဇိုင္းအယူအဆမ်ားကုိ 

စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔မွာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ပါ။ အေစာပုိင္းတြင္ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ပါမာကားလ္ခ်ား အတန္းမ်ား 

ကုိ ပုံစအံမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေပးၾကသည္။ ရင္းျမစ္က႑သည္ အလြန္ေလးစားဖြယ္ေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္။  

 



နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    

ပါမာကားလ္ခ်ားသည္ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ-စုိက္ပ်ိဳးေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏တုိးပြားလာသည့္လူထု၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ပိငု္း 

ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးရိွ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အစိုးရ-မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ 

တန္ဖိုး ရွိသည့္ဒီဇိုင္းနည္းပညာအျဖစ္ လွ်င္ျမန္သည့္လက္ခံမႈရရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဂဟစနစ္ႏွင္ ့ ဓေလ့ 

ထံုးစံတုိင္း ႏွင့္ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိငု္၍ ေငြေရာင္က်ဥ္ဆံကဲ့သုိ႔ေသာျပႆနာေျဖရွင္းနည္းထက္ လက္လွမ္း 

မွီႏိုင္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ကရိယာမ်ားကုိေပးသည္။ ေဂဟစနစ္ႏွင့္လူမႈစနစ္တုိ႔ကုိ တစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ျမင၍္ 

ေကာင္း သည့္ ထိန္းသိမ္းမႈကုိအေထာက္အကူျပဳသည္၊ အမွန္တကယ္ ရည္ရွည္တည္တ့ံမႈ၊ ႀကံ ႔ခုိင္မႈႏွင့့္ျပည့္စုံၾကြယ္ 

၀မႈ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုကုိေပးသည္။ 

    

အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္    မီွျငမ္းမ်ားမီွျငမ္းမ်ားမီွျငမ္းမ်ားမီွျငမ္းမ်ား    
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