
 
 

 အးီစအီပိခ္်္အိို အာရမွတွတ္မး္မ်ား 
        အမတွစ္ဥ ္၃၅ 

    ေမလ ၂၀၁၈ ခ ုႏွစ ္
 

 
အဆ  းစြနေ္ရာကေ္နေသာအေျခအေနတြင ္ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ အသ  းျပဳရန ္ထားရွအျခငး္ - အရညအ္ေသြး၊ 

ေျမဆမီ ားုႏွင့္ တအ ငး္ထြာျခငး္ 
ေဒါက္တာ မီရွွဲလ ္ရွာဖာ - ၀မ္းဟတ္ ေဖါင္ေဒးရွငး္၊ ေအ- ဖရာအအ ၊ ခ င္းမအ င္၊ ထအ င္းုႏအ င္င  မွေရးသားသည။္ 

 
ေဒါက္တာ မီရွွဲလ ္ရွာဖာသည ္အေမရအကန္ုႏအ င္င တြင္ရွအေသာ ရ ဂါစ ္တကသၠအ လ္မ ွအၿငအမ္းစား ုႏအ င္င ေရးသအပၸ ပါေမာကၡျဖစ ္
၍ ၂၀၀၈ခ ုွႏစ္တြင္ ၀မ္းဟတ ္ေဖါငေ္ဒးရွင္းကအ တည္ေထာင္ခွဲ့သူျဖစ္သည။္ အီးစီအအပ္ခ ္အအ  ညီလာခ တြင္ ဘအ ငအ္အ ခ ာုႏွင့္ 
ပတသ္က၍္သင္ၾကားသအရွအရၿပီးေနာက္ ၀မ္းဟတသ္ည္၂၀၁၃ခ ုွႏစ္တြင္ တအ းတက္ျပဳျပင္ထားသည့္က နက္ စရအတသ္က္ 
သာ၍ နည္းပညာမ ားစြာမလအ အပ္ေသာ ဘအ ငအ္အ ခ ာ-ျပဳလ ပက္ရအာာကအ  ဆင္းရွဲေသာလာသ္မားမ ားအတြက ္ ပ  စ ေရး 
ဆြွဲျခငး္ုွႏင့္ စမး္သပ္ျခင္းတအ ႔ကအ စတင္ျပဳလ ပ္ခွဲသ့ည။္ ၂၀၁၇ ခ ုႏွစ္တြင္ ၀မ္းဟတ ္ ဘအ င္အအ ခ ာအဖြွဲ႔သည ္ ပ  စ  ထ တလ္ ပ္ 
ျခင္း၊ ေက းရြာအဆင့္၊ ဘအ ငအ္အ ခ ာ လ ပ္ငန္းကအ တီ္ထြင္ျခငး္တအ ႔အတြက ္ကမၻာ့စြမ္းအင ္ကမၻာလ  းဆ  (ထအ င္းုႏအ င္င )ကအ  ရရွအခွဲ့ 
သည္။ ထအ အဖြွဲ႔သည ္ “ရခ္ ဒင္“Rak Din.” အမတွ္တ ဆအပ္အမည္ရွအေသာလင့္ခ္မွေန၍ လာသ္မားမ ား၏ ဘအ ငအ္အ ခ ာ 
ထ တ္က နမ္ ားကအ ေရာင္းခ သည္ ့လူမႈလ ပ္ငန္းမ ားကအ  မၾကာမီကစတင္ေဆာငရ္ြကခ္ွဲ့ပါသည္။  
 
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဒါကတ္ာ ရွာဖာမွ ဖြ႔ ၿဖအဳးဆွဲုႏအ င္င မ ားတြင္ ဘအ င္အအ ခ ာကအ လက္ေတြ႔အသ  းခ သည့္  မအမအအေတြ႔အႀကဳ  
မ ားကအ မွ ေ၀ထားပါသည္။ ရႈပေ္ထြးသည့္လာ္ာာ အေျခအေနအမ အဳးမ အဳးတအ ႔ကအ  စာသငခ္န္းမ ားအတြင္းေလလ့ာစမ္း 
သပ္ျခငး္တအ ႔အား ဖြ ႔ၿဖအဳးဆွဲုႏအ င္င မ ားတြင္ ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ ျပန္လည္ေလလ့ာရန္ရည္ရြာ္လ ပေ္ဆာငလ္ က္ရွအသည္။ သူ႔အ 
ေနျဖင့္  “boots-in the-mud” ဖြ ႔ၿဖအဳးမႈဆအ င္ရာ အတတ္ပညာရွင္မ ားအား မအမအတအ ႔သည့္ ဘအ င္အအ ခ ာကအ  စအ က္ကြင္းမ ားတြင ္
ျပဳလ ပ၊္အသ   းျပဳသညသ္ာမကလက္ေတြ႔စမ္းသပ္နအ ငသ္ည့္ အာမခ ခ ကက္အ  ျပန္လညရ္ရွအရန္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။  

 
နအဒါနး္ 
ႀကီးမာမ ားျပားလွေသာစာအ ပ္စာတမး္မ ားမွဘအ င္အအ ခ ာုွႏင့္၎သည္မည္မွ အသ  း၀င္သည္ကအ ေဖၚျပထားလ က္ရွအသည။္ 
ေကာငး္မြနလ္ွေသာတင္ျပခ က္မ ားစြာတအ ႔သည ္ဖြ ႔ၿဖအဳးဆွဲုႏအ င္င မ ားမွ စအ က္ကြင္းလက္ေတြ႔စမ္းသပမ္ႈတငျ္ပမႈတအ ႔မွ အက အဳး 
မ ားစြာရရွအခွဲ့သည္။၁ 
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သအ ႔ေသာ္ သငသ္ည ္ဆငး္ရွဲ၍ အေသးစားလာသ္မားမ ားုႏွင့္အလ ပလ္ ပသ္ည့္အခါ ဘအ င္အအ ခ ာ၏အက အဳးသက္ေရာက ္
မႈမ ားအားေဖၚျပထားသည့္အခ ကအ္လက္မ ားကအ  အေသးအဖြားမအွစ မွတ္သားေလလ့ာရနလ္အ အပ္ပါသည္။ ကၽြနပ္္ 
အေနျဖင့္ အခ ကအ္လက္မ ားေကာင္းမြန္ျခင္းမရွအဟ ဆအ လအ ျခင္းမဟ တပ္ါ။ သူတအ ႔သည ္ အလြန္ေကာင္းၾကပါသည ္ (ပ   
ုႏွအပ္ထ တ္ေ၀ျခင္းမျပဳေသာ ဆ အး၀ါး၍တနဖ္အ းမရွအသည့္ေတြ႔ရွအခ ကမ္ ားျဖင့္ သအပၸ ဆ အင္ရာရလဒအ္မ ားစ ကွဲ႔သအ ႔ပင ္ ရႈပ္ေထြး 
ေသာ္လည္း)။ သင၏္စအတ္၀င္စားမႈကအ သင္သည ္ မည္သည့္ေနရာတြင္အလ ပလ္ ပ ္ ၍မည္သူုွႏင့္အလ ပလ္ ပသ္ည ္ ့အ 
ေပၚ တြင္မ က္ေျခမျပတထ္ားရွအသင့္သည္။ 
 
စမး္သပေ္လလ့ာျခငး္ေလာက ုႏွင့္ သင ္
ဖြ ႔ၿဖအဳးတအ းတက္မႈအတတ္ပညာလက္ေတြ႔က င့္သ  းသူအေနျဖင့္ ဘအအ ငအ္အ ခ ာ လက္ေတြ႔စမ္းသပခ္န္းေလလ့ာမႈလကၡဏာ 
သ  းရပတ္အ ႔သည ္ သင့္အား ကနဦးစမ္းသပ္မႈျပဳလ ပ္မႈုွႏင့္ခြွဲျခားေကာင္းခြွဲျခားေစမည္။ သအပၸ ဆအ င္ရာ ဂ ာနာမ္ ားတြင္ 
ထ တ္လ ပတ္ငျ္ပရနအ္တြကရ္ည္ရြာ၍္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္သူမ ားတအ ႔သည္ ေအာက္ပါအခ က္အလက္မ ားကအ  သအေနရ 
မည္။ (၁) ဘအ ငအ္အ ခ ာ၏အဂၤါလကၡဏာအတအအက ၊ (၂) ေျမဆီ၏ ဓါတ သေဘာုွႏင့္ (၃) ဘအ ငအ္အ ခ ာ၊ ေျမေဆြး၊ ေျမၾသ 
ဇာုႏွင့္ ေျမေစးစသည့္ပါ၀င္ပစၥည္းအခ အနအ္ဆအတအအက တအ ႔ကအ သအေနရမည္။ ဖြ႔ ၿဖအဳးဆွဲကမၻာရွအလာ္ာာမ ားအေနျဖင့္ 
သင္ုွႏင့္သင္ုွႏင့္အတလူ ပ္ငနး္အတတူကြလ ပ္ ေဆာင္မည့္သူမ ားတအ ႔သည ္ ဤအခ ကအ္လက္မ ားကအ  မသအ ုွႏင့္ မသအ 
ုႏအ င္ပါ။ 
 
မညသ္အ ႔လ ပရ္မညန္ညး္။ 
ေလာကဓါတ္ပညာ/သအပၸ ကအ မစြန္႔ပစ္ပါုွႏင့္။ ဘအ င္အအ ခ ာသည ္ေကာငး္ျမတ္ေသာပစၥည္းျဖစ္သည။္ ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ အသ  းျပဳ 
၍မရပါဟ  သင့္အားေျပာလာသည့္ကၽြမ္းက ငပ္ညာရွင္ေၾကာင့္တ နလ္ႈပ္မသြားပါုွႏင္၊့ “ဤ တအရစၦာန္အစာမ ားကအ  အသ  း 
မျပဳပါက၊ ဤ အပူခ အနျ္ဖင့္ေဆြးေျမ့ျခင္းမျပဳပါက၊ ဤ ေျမဆသီအ ႔ ေပါင္းထည့္ျခင္းမျပဳပါက စသည္ျဖင့္…..” 
 
ဘအ ငအ္အ ခ ာ သည ္ သင္ုွႏင့္အတအူလ ပလ္ ပ္ေသာလာသ္မားမ ားအတြက ္ အ ့ၾသဘြာ္ရာမ ားစြာတအ ႔ကအ လ ပ္ေပး ုႏအ င္ 
သည္။ သအ ႔ေသာ္ သငသ္ည ္ဘအ ငအ္အ ခ ာျဖင့့္သင္မည္သည့္အရာကအ  ၾကအဳးစား၍ၿပီးေျမာက္ေအာငလ္ ပ္ေနသည္၊  ေကာင္း 
သည့္စမ္းသပမ္ႈ၏လအ အပခ္ က္မ ားကအ နားလညသ္ည၊္ ုွႏင့္ သင္၏လ ပ္ငန္းကအ အေျခခ ၍ ကန္႔သတ္ခ ကအ္မွန ္ အကန ္
ကအ စအ္တ္ထွဲတြင္ထားရွအျခငး္ စသည့္အခ က္မ ားကအ သင္ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ပါက ဘအ ငအ္အ ခ ာုွႏင့္ ပတ္ 
သက္၍သငာ္ူေသာအခ အန္ုွႏင့္ မအတ္ဆက္ေပးျခင္းတအ ႔သည္ ပအ ၍ထအေရာက၍္အက အဳးရွအမည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ သင ္
အားဘအ ငအ္အ ခ ာုွႏင့္ သငအ္လ ပလ္ ပသ္ည့္အခါ မည္သအ ႔စီမ ခန္႔ခြွဲရမည္ကအ  အႀက ျပဳမွ ေ၀ထားပါသည္။ ဤအႀက ျပဳခ က္ 
မ ားသည ္ကၽြနပ္္တအ ႔၏ ထအ ငး္ုႏအ င္င ၊ ခ င္းမအ ငက္ န္းျမင့္ပအ င္းတြင္ရွအေသာ ဖရာအအ ေဒသပတ၀္န္းက င္မ ွအေတြ႔အႀကဳ  အေပၚ 
တြင္ အေျခခ ထားပါသည။္ ကၽြန္ပသ္ည ္ ၀မ္းဟတ ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ေရးစအ ကက္ြင္း ၃၅ ကြကတ္ြင္ စအ ကက္ြင္းလက္ 
ေတြ႔ စမ္းသပ္ခွဲသ့ည့္ ေလးုွႏစ္အေတြ႔အႀကဳ အေပၚတြင္မတူည၍္ ေထာက္ခ အႀက ျပဳခ က္မ ားကအ ျပဳလ ပထ္ားျခငး္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္မွစ၍ ကၽြန္ပတ္အ ႔သည ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာ-အေျချပဳေျမၾသဇာ ုွႏင့္ေျမၾသဇာအတ (ဓါတ္ေျမၾသဇာ)မ ား 
တအ ႔၏ျခားနားမႈကအ  စမ္းသပ္ခွဲသ့ည္၊ ၎ကအ  ကၽြန္ပတ္အ ႔၏လာ္မ ားုွႏင့္လ ပ္ငန္းတလူ ပသ္ည့္ လာသ္မားမ ား၏လာ ္
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ာာမ ားတြင ္ စမ္းသပ္မႈျပဳလ ပ္ခွဲသ့ည္။ ဤစမ္းသပ္မႈုွႏစ္မ အဳး/ေနရာစလ  းတြင္ ဤေဒသေျမမ အဳး၌ လာ္သမားမ ားျပဳ 
လ ပအ္ သ  းျပဳသည့္ ဘအ င္အအ ခ ာ-အေျချပဳ ေျမၾသဇာမ ားသည ္ ေျမၾသဇာအတ မ ားထက ္ မ ားစြာပအ ၍ထအ ေရာကမ္ႈျဖစ္ 
ေစသညက္အ  ေဖၚ ျပသည္။  
 
ဘအ ငအ္အ ခ ာ အရညအ္ေသြး၊ ေျမဆအီမ အဳ းအစားမ ား၊ ဘအ ငအ္အ ခ ာအသ  း၀ငမ္ႈ ုႏွင့္  စအ ကက္ြငး္မ ားတြင ္ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ  တ အငး္ 
တာျခငး္ 
 
ဘအ ငအ္အ ခ ာျပဳလ ပ္ရန္အတြက ္ အေသးစားလာသ္မားမ ားုႏွင့္လ ပ္ငန္းလ ပသ္ည့္အခါတြင္ အခ ကသ္  းခ ကက္အ စဥ္းစား 
သင့္သည ္ ။ (၁) လာသ္မားမ ားအား သင့္အေနျဖင့္သင္ၾကားေပးုႏအ င္သည့္ဘအ ငအ္အ ခ ာ အရည္အေသြး၊ (၂) သတူအ ႔ 
လာ္ာာစအ ကပ္ အဳးေနသည့္ လာ္ေျမမ ား၏သြင္ျပငလ္ကၡဏာုႏွင့္(၃)အသ  းျပဳရနအ္တြကသ္င္ျပငဆ္ငသ္ည့္အခါ ဘအ င္ 
အအ ခ ာကအ မည္သ အ႔ တအ င္းတာပ  ။ (ဤအခ ကအ္လက္မ ားသည ္ ဓါတ္ခြွဲခန္းသအပၸ ပညာရွင္မ ား စအ းရအပ္ပူပန္သည့္အခ က ္
မ ားုွႏင့္အတူတူပင္ျဖစသ္ည!္)။ ဤအခ ကအ္လကတ္စ္ခ စီတအ ႔သည ္ အဘာေ္ၾကာင့္အလြန္အေရးႀကီးေၾကာငး္ ုွႏင့္ 
သင္ေသာ္လည္းေကာငး္ ၊သင္ုွႏင့္အလ ပ္အတလူ ပသ္ည့္လာ္သမားမ ားသည္လည္းေကာင္း ၎ကအ ကအ ငတ္ြာလ္ ပ ္
ကအ င္ုႏအ င္ျခင္းရွအမည္မဟ တ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖၚျပခ ကမ္ ားစြာတအ ႔ကအ  ႀကအမ္ဖန္မ ားစြာၾကားၿပီးျဖစမ္ည္။ အာရ  မစအ က ္
ပါုွႏင့္။ 
၀မ္းဟတ ္ တြင္ကၽြန္ပတ္အ ႔သည ္ လြာက္ူေသာဒဇီအ င္း ုွႏင့္စမ္းသပ္မႈ၊ လြာက္သူည့္-နည္းပညာစက္မ ား(ာခ အခါတြင္ 
“ဖလအမ္း ကပ ္အအ ဗင”္ ုႏွင္ ့“ျပဳျပင္မြမ္း္မ ထားသည့္ ေဂ  အာရ ္အအ ”)၊ က ာ္ျပန္႔သည့္-အတအ င္းအတာရွအသည့္ ေျမဆေီလ့ 
လာမႈမ ားအတြက ္ လ ပ္ငနး္ခန္႔အပ္ျခငး္၊ ုွႏင့္ စအ ကက္ြင္း လက္ေတြ႔စမ္းသပတ္အ င္းတာမႈစနစ္မ ားျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းမ ား 
ျပဳလ ပပ္ါသည္။ ကၽြန္ပတ္အ ႔အေနျဖင့္ သင္သည္မညသ္ည့္အေသးစား လာသ္မားကအ မဆအ  အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ 
ဘအ ငအ္အ ခ ာမညသ္အ ႔ျပဳလ ပ္ပ  ၊ ေအာင္ျမင္စြာအသ  းရနတ္အ ႔ကအ သင္ၾကားေပးုႏအ င္မည္ဟ  ာ  ၾကည္ပါသည္၊ ဤသအ ႔ျပဳျခင္းျဖင့္ 
သင့္အား သငလ္ ပ္ေနသည့္အရာ၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သူ႔ထ မ ွုွႏင့္ အဘာ္ေၾကာင့္ - စသည့္အခ ကအ္လက္မ ားကအ  
အာရ  စအ က္ေစသည္။ 

 
မၾကာခဏ-စအတရ္ႈပေ္ထြးေစေသာ “ဘအ ငအ္အ ခ ာ အရညအ္ေသြး” ျပႆနာ 
 
ေကာငး္ေသာ သအ ႔မဟ တ ္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဘအ ငအ္အ ခ ာဟသူည ္ အဘာန္ည္း။ သင္မသအပါက သငတ္ဥးီတည္း 
မဟ တ္ပါ။ ဤအရာကအ  ဘအ္ င္အအ ခ ာေလာကမမွည္သမူွ မေဖၚထ တ္ုႏအ င္ေသးပါ။ အေျဖမွာသငသ္ည ္ “မည္သည့္အရာ 
အတြက”္ ဦးတညအ္သ  းျပဳမည္ ုႏွင့္ “မည္သအူတြက”္ ျပဳလ ပေ္ပးမည ္ စသည့္သင၏္ရည္ရြာအ္သ  းျပဳျခင္းအေပၚမ ူ
တည္မည္ျဖစ္သည။္ တစေ္နရာတြင ္“ေကာင္းသည”္ ဟ ဆအ ေသာအရာမွာ အျခားတစေ္နရာတြင္ေကာင္းခ င္မွေကာင္း 
မည္။ ၂  ဤစာေစာင္တြင ္ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ အရညအ္ေသြးရွအသည့္ဘအ ငအ္အ ခ ာသည ္အေသးစားလာသ္မားမ ားအ တြက ္
အထြကတ္အ းေစသည့္ဘအ ငအ္အ ခ ာုွႏင့္ ေျမဆတီအ းတက္မႈကအ ျဖစ္ေစသည့္ဘအ င္အအ ခ ာဟ  ဆအ လအ ျခငး္ျဖစသ္ည္။ ၃ ကၽြန္ပသ္ည ္
ကမၻာအဆင္းရွဲဆ  းေသာသူမ ားပါ၀ငသ္ည့္ အေသးစားလာသ္မားမ ားအသ  းျပဳသည့္ ဘအ ငအ္အ ခ ာ-ျပဳ 
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လ ပ္နည္းမ ားကအ သာေဆြးေုႏြးထားပါသည္။ ဘအ င္အအ ခ ာ၏သြင္ျပငလ္ကၡဏာ ုွႏင့္ အရည္အေသြးကအ  စအ ကက္ြင္းမ ား 
တြင္ထက ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းမ ားတြင ္ တမထူူးျခားစြာအဆ  းအျဖတ္ေပးမည္။ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခနး္နည္းတြင္ 
သ ေတသနျပဳသတူစ္ဦးသည ္ဘအ င္အအ ခ ာ၏ သြင္ျပငလ္ကၡဏာတစ္ခ  သအ ႔မဟ တ ္ဆကု္ႏြာ္မႈရွအသည့္လကၡဏာဟ  ာ   
ၾကည္ရသည့္အရာမ ားကအ ေဖၚ ထ တမ္ည္၊ ဥပမာ - အထြကတ္အ းျခငး္။ သ ေတသနျပဳသသူည ္ ဘအ င္အအ ခ ာအမ အဳးမ အဳးကအ  
စမ္းသပ္ရန္စမး္သပ္မည့္နမူနာမ ားကအ  ျပဳလ ပတ္ည္ေထာငၾ္ကသည္၊ အေၾကာငး္မွာ မည္သည့္ဘအ ငအ္အ ခ ာအမ အဳးအစား 
သည ္ အမ ားမပွအ ၍ုွႏစ္သကသ္ည္၊ “ပအ ၍ေကာင္းသည”္ ကအ ေဖၚထ တ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က ငဘ္က္အေနျဖင့္ စအ ကက္ြင္း 
မ ား၌စမ္းသပ္မႈမ ားတြင္ ဘအ ငအ္အ ခ ာအမ အဳးမ အဳးတအ ႔ကအ  လာသ္မားမ ား၏စအ ကက္ြင္းတြငထ္ား၍ အထြက္/ေျမဆတီအ းတက္မႈ 
မ ားကအ  တ အင္းတာျခငး္ျဖစသ္ည္၊ ဤသအ ႔ျပဳလ ပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ဘအ ငအ္အ ခ ာအမ အဳးအစားသည ္ ပအ မအ ႀကီးမားသည့္ အျပဳ 
သေဘာေဆာင္ေသာ အက အဳ းသက္ေရာက္မႈရရွအေစသညက္အ သအုႏအ င္ရန္ျဖစ္သည္။ ပထမနည္းသည ္ တန္ဖအ းထားေသာ 
အခ က္အလက္မ ားကအ ေပး၍ဘအ ငအ္အ ခ ာ၏မ ကလ္ွည့္ဆနသ္ည့္ ေၾကာင္းက အဳးဆက္ုႏြာသ္ည့္ လ ပထ္  းလ ပ္နည္းမ ားကအ  
နားလညေ္စသည္။ သအ ႔ေသာ္ ဒ တအာနည္းမွာသင္ျပဳလ ပ ္ ေနေသာ ဘအ ငအ္အ ခ ာသည ္ သငလ္ ပ္ငနး္လ ပေ္ဆာင္ရနအ္ 
တြက္အရညအ္ေသြးရွအမရွအ သအရနလ္အ အပ္သည့္အခ ကအ္ားလ  းကအ ေဖၚျပေပးသည္။ (“လ ပ္ငနး္လ ပ္ျခင္း “ဟူသညအ္ 
ဘာ္နည္းဟူေသာအခ က္မာွ ရွင္းလင္းျပတသ္ားေသာဦးတည္ခ က္မဟ တ္ေသာ္လညး္- ဥပမာ သင္ရအတသ္အမ္းသည့္ 
အရာမ ွ၁၀%ရရွအသည္ဆအ ပါစအ ႔၊ သအ ႔ေသာ္ ၎ကအ  ေအာင ္ျမငသ္ည ္သအ ႔မဟ တ ္မေအာင္ျမင္ပါဟ  ဆ  းျဖတ္ေပးုႏအ င္ပါ မည္ 
လား၊ ပအ ၍အဆင့္ျမင့္ေသာဘအ ငအ္အ ခ ားကအ သင္ျပဳလ ပ္ပါ က၂၀%ရရွအုႏအ င္မည္လား၊ ဤလကေ္တြ႔မ င္ျမငအ္ေျခခ ေသာ 
ေမးခြန္းမ ားသည ္ကၽြန္ပတ္အ ႔အားညလ  းေပါက္မအအပ္ရေသာအေျခအေနမ အဳးအျဖစ ္လညး္ေရာက္ေစတတသ္ည)္။ 
 
၀မ္းဟတ္တြင္ သအပၸ ပညာရွင္မရွအပါ၊ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းလည္းမရွအပါ။ ကၽြန္ပ္တအ ႔သည္ ဘအ င္အအ ခ ာ၏အရည္အေသြးကအ  
ဟ ခ ္ မက္လပ္လင္ ၏ အက အဳးသက္ေရာက္မႈ - နအမ့္သည့္စမ္းသပ္မႈမ ားကအ ျပဳလ ပ္ုႏအ င္သည္ (မက္လပ္လင္ ၂၀၁၀)၊ သအ ႔ေသာ္ 
ာခ အခါတြင္မရွအေတာ့ပါ။ ကၽြန္ပ္တအ ႔ျပဳလ ပ္သည့္ တခ တည္းေသာအေရးႀကီးသည့္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခ မွာ “ၾကည့္၊ 
ေစာင့္ၾကည့္၊ သန္႔ရွင္းေသာလက္မ ား”ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ကၽြန္ပ္တအ ႔သည္ဘအ င္အအ ခ ာကအ ကအ င္တြာ္ၿပီးေနာက္ ေရျဖင့္ 
လက္ကအ  ေဆးေၾကာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘအ င္အအ ခ ာကအ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာုႏအ င္လွ င္ေကာင္းေသာ ဘအ င္အအ ခ ာလကၡဏာကအ  ေဖၚျပ 
၍ထ တ္ လ ပ္မႈအတြက္အပူခ အန္မွာလ  ေလာက္ၿပီး အလြန္အေရးပါသည့္ကာဗြန္အလႊာမ ားကအ ထ တ္ုႏအ င္ သည့္အဆင့္ 
ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တအ ႔၏လက္မ ားသည္ အဆီရွအေနေသး၍မွဲေနပါက အပူခ အန္သည္အ လြန္နအမ့္ ေန၍ ခ ာတြင္ အဆီမ ား၊ 
ကတၲရာမ ားုွႏင့္ အျခားေသာ အန ႔မ ားရွအေနေသးသျဖင့္ ခ ာထ တ္လ ပ္သည္ျဖစ္စဥ္မွာ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွအ 
သည္ကအ ေဖၚျပသည္။ ကၽြန္ပ္တအ ႔ ၏ပရအသတ္မ ား - ေဒသရွအလာ္သမားမ ား - တအ ႔သည္ ဓါတ္ခြွဲခန္းတြင္ “ အမွန္တကာ္" 
ရရွအသည့္ရလဒ္ကအ ဂရ မစအ က္ပါ။ သူတအ ႔သည္ လက္ဆ ပ္လက္ကအ င္ျပုႏအ င္ေသာ အေျဖကအ လအ ခ င္ၾကသည္။ သူတအ ႔သည္ အ 
ေၾကာင္းအရာသ  းခ ကအ အထူးသအလအ ၾကသည္ ။ ကၽြန္ပ္တအ ႔၏ဘအ င္အအ ခ ာသည္ အထြက္တအ းေစသလား၊ ေကာက္ပင္မ ား သည္ 
အျမင္အားျဖင့္က န္းးမာၾကသလား၊ ေျမဆီလႊာအေနျဖင့္  အေျခခ တအ င္းတာမႈျဖစ္သည့္ ၾကည့္ျခင္း၊ ထအေတြ႔ စမ္းၾကည့္ 
ျခင္းုွႏင့္ တီေကာင္မ ားရွအေနျခင္းမ ား အရ ပအ ၍က န္းမာေရးေကာင္းသလား - ဟူေသာအခ က္မ ားပင္ျဖစ္သည္။ ဘအ င္အအ  
ခ ာစမ္းသပ္မႈမ ွ အုွႏစ္ခ ဳပ္ရမည္ဆအ ပါ က ဓါတ္ခြွဲစမး္သပခ္န္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ စအ ကက္ြင္း တြင္ျဖစေ္စ က န္ၾကမ္း မ ားကအ  
တအက စြာသတ္မွတထ္ားၿပီးျဖစ္ရမည္။ အေျခခ အခ က္အလက္သတ္မ ွတ္ခ က္မရွအပါက လက္ေတြ႔စမ္း သပ္မႈ၏ရလဒ ္
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မွာ အေျခခ အားျဖင့္အသ  းမ၀င္ပါ။ စအ ကက္ြင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမွာ “လာသ္မားမ ားအား ဘအ ငအ္အ ခ ာျပဳလ ပ္ 
ရန္နည္းလမ္းေပးရာတြင္ သတူအ ႔ အေနျဖင့္ေျမႀကးီထွဲသအ ႔မည္သည့္အရာမ ားကအ  ထည့္သနည္း” လာသ္မားမ ားတအ ႔ 
သည ္သီးုွႏ အၾကြင္းးအက နအ္ မ အဳးမ အဳ းတအ ႔ကအ  အသ  းျပဳၾကမည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည ္သင္၏သင္တန္းကအ  ေျပာင္း 
စအ က္ေသာေနရာတြင္ျပဳလ ပ္ုႏအ င္ သည္ သအ ႔ေသာ္ သငက္ ေကာင္းပါက ထအ သတူအ ႔သည ္ စပါးစအ က္ေသာသူမ ားုွႏင့္ ခ အတ ္
ဆက္၍သတူအ ႔ထ မွေကာက္ရအ းမ ားကအ  ာကူာ ေကာကရ္အ းခ ာမ ားကအ ျပဳလ ပလ္အမ့္မည္။ လာသ္မားတအ ႔သညလ္ည္း 
ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ ျပဳလ ပ္ရန ္နည္းအမ အဳးမ အဳးတအ ႔ ကအ က ာ္ျပန္႔စြာအသ  းျပဳလအမ့္မည္။ လာ္သမားမ ားအား အလြန္တအက သည့္ 
ဘအ ငအ္အ ခ ာလ ပ္နည္းကအ သင္ေပးုႏအ င္မည္ သအ ႔ေသာ္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္သင္ျပရာ ုွႏစ္ဆာ့္ငါး ႀကအမ္ေရာက္ပါက နည္းပ 
ညာဆအ င္ရာအခ က္မ ား အနည္းငာသ္ာ က န္ေနမည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအ ေသာ္ သတူအ ႔သည ္ နည္းပညာကအ မ ွေ၀၍ 
ေျပာင္းလွဲၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒ တအာ အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းမွာ “အအမလ္ ပဘ္အ ငအ္အ ခ ာမ ားကအ  လာသ္မား 
မ ားအသ  းျပဳျခငး္သည ္ထအ ကတ္န္ေသာထအ ေရာက္မႈကအ ျဖစေ္စပါသလား”။  
 
ကၽြန္ပ၏္စအတ္ထွဲတြင္ရွအေသာ အႀကးီဆ  းေမးခြန္းမွာ - “လာသ္မားမ ားအား ဘအ ငအ္အ ခ ာထ တ္လ ပရ္န္အတြက ္အခ အန္ာူ 
ကာအားထ တၿ္ပီးထအ အရာမ ားကအ  သူတအ ႔၏စအ ကက္ြင္းမ ားထွဲသအ ႔ထည့္ပါက သတူအ ႔၏ေကာက္ပွဲသီးုွႏ မ ား ကအ တအ းတက္ေစ 
မည္ဟ  သင့္အေနျဖင့္ လအပ္ျပာသန္႔သန္႔ုႏွင့္ေျပာုႏအ င္ပါမညလ္ား” ဟူေသာေမးခြန္းျဖစသ္ည္။၄ 

 

တအ ေတာငး္ေသာအေျဖ - ေျပာုႏအ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြန္ပမ္ည္သအ ႔သအုႏအ င္ပါမည္နည္း။ 
 
ကၽြန္ပသ္အုႏအ င္ပါသည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအ ေသာ္ ၀မ္းဟတ ္ မွ လာသ္မားမ ားအား တ ီအာ္လ ္ာူ ဒီ (Top Lit Up 
Draft)စည္ေပါင္းအအ းမ ားုွႏင့္ “မီးေတာက ္အဖ  း“flame cap””ေျမာင္းမ ားကအ အသ  းျပဳ၍ဘအ င္အအ ခ ာမည္သအ ႔ လ ပ္ရမည္ကအ  
သင္ၾကားေပးၿပီး သတူအ ႔အားမအမအက အာ္ပအ င ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာျပဳလ ပ္ရနလ္ႊတလ္အ က္ၾကသည။္ ထအ ေနာက ္ ကၽြန္ပတ္အ ႔သညစ္မ္း 
သပ္မည့္အကြကမ္ ားကအ  တြွဲေပးသည။္ ာခင္ကအထြက္ုႏႈန္းတသူည့္မွတတ္မ္းရွအၿပီး ေဘးခ ငး္ာွဥ္လ ကရ္ွအေသာ 
လာ္ကြက ္ - ထအ ႔ေနာက္လာသ္မားမ ားအား တစ္ခ ကအ  သတူအ ႔သ  းေနက ျဖစသ္ည့္ေျမၾသဇာအတ အေရာအေုွႏာအား 
အသ  းျပဳေစ၍ က န္တစ္ကြကတ္ြင္ သတူအ ႔ျပဳလ ပထ္ားသည့္ ဘအ ငအ္အ ခ ာသးီသန္႔ သအ ႔မဟ တ ္ကၽြန္ပတ္အ ႔ေတာင္း ဆအ သည္ ့
အတအ င္း ုႏြားေခ း၊ ၀ကဆ္ီး၊ အီးအမ္ုွႏင့္/သအ ႔မဟ တ ္ရႊ႔ တအ ႔ျဖင့္စပ္ထားၿပီးသား ဘအ င္အအ ခ ာကအ ထည့္ေစသည္။ လထူ မ ွ၎ 
တအ ႔ကအ  ျမင္ုႏအ င္ရန္အတြက ္စမး္သပ္မႈျပဳလ ပ္ေသာအကြကအ္ားလ  းတအ ႔သည္ ေကာင္းစြာက နက္ူး သန္း ေရာငး္၀ာ္လ ပ္ 
သည့္လမ္းမ ားုွႏင့္ဆက္ေနရန္လအ အပသ္ည္။ ျပဳလ ပ္ပ  မ ားကအ  ျပသုႏအ င္ရန္အတြက ္ ႀကီးေသာနဖးူစည္း စာတမ္းမ ားျဖင့္ 
အကြကတ္အ င္းတြင္ခ အတဆ္ြွဲထားသည္။ ဤစမ္းသပ္မႈမ ားကအ  ေလာင္စာအမ အဳ းမ အဳးျဖင့္ျပဳလ ပသ္ည့္ ဘအ ငအ္အ ခ ာမ ားျဖင့္ 
ထပ္ခါတလွဲလွဲျပဳလ ပသ္ည။္ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအ ေသာ္လာ္သမားမ ားသည ္ မအမအတအ ႔ရုႏအ င္ ေသာေလာင္စာမ ားကအ  
အသ  း ျပဳၾကမည္ျဖစ၍္ သီးျခားေနရာတစ္ခ တြင္ မည္သည့္ေလာငစ္ာုွႏင့္ျပဳလ ပသ္ည့္ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ  အသ  းျပဳပါကပအ ၍ 
သင့္ ေလ ာ္မည္ကအ သအုႏအ င္ရန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အထြက္ရလဒမ္ ားသည ္အေျပာင္းအလွဲမရွအပါ ။ အျပဳသေဘာလည္းေဆာင္ပါသည္။ ေအာက္ပါတအ ႔သည ္၂၀၁၆ခ ုွႏစ ္
မွစမ္းသပ္မႈမ ား၏ရလဒမ္ ားျဖစ္သည ္- လာ္သမား၁၀ဦးတအ ႔မွ မလအ ၁၀၅(ဂ က္စ္မင)္ ုွႏင့္ စ ပတ  (ေစးေသာ)ဆန္တအ ႔ကအ  
စအ က္ပ အဳ းၾကပါသည္။ ၅ မွတ္ခ က ္ - မာလအ ၁၀၅ ုွႏင္ ့ စ ပတ  မ အဳးစအတ္မ ား၏အထြကသ္ညက္ြွဲျပားသည။္ အခ ကအ္လက္ 
မ ားသည ္ မ အဳးစအတ္မ ားၾကား မ အဳးကြွဲမ ားုွႏင့္ စီမ ျပဳစ မႈမ ားၾကားကြွဲျပားမႈမ ားကအ ထငဟ္ပ္ေစသည။္ တအ င္းတာမႈမ ားမွာ 
တစ္မတီာစတ ရနး္တကြက၏္အထြကက္အ  ကီလအ ဂရမ္ျဖင့္တအ င္းတာသည္။ စီမ ျပဳစ မႈမ ားမွာေအာက္ပါအတအ င္းျဖစ္သည္ - 
စီမ ျပဳစ မႈ ၁။ ၁း၄၀၀ ေကဂ  ီဘအ ငအ္အ ခ ာကအ  ၀က၏္က င္ငာ(္ဆီး)ျဖင့္ေရာေုွႏာထားသည္။ စီမ ျပဳစ မႈမႈ ၂။ ၂း၁၅ေကဂ  ီ
၅၀း၅၀ ကအ  ၁၆း၂၀း၀  ုွႏင့္ေရာ၍ ၄၆း၀း၀ ေျမၾသဇာအတ  (ဓါတ္ေျမၾသဇာ)ကအ  ဘအ ငအ္အ ခ ာ ၆ေကဂ ီုွႏင့္ေရာသည္။ 
စီမ ျပဳစ မႈမႈ ၃။ ေျမေဆြး ၄၀၀ေကဂ  ီုႏွင္ ့၀က္က င္ငာ္ေရာထားသည့္ ဘအ ငအ္အ ခ ာ။ အကြက္အားလ  းတအ ႔အား ဘအ င္အအ ခ ာ 
၂၅၀g ဘအ ငအ္အ ခ ာ/m၂ အခ အဳးျဖင့္ေပးထားသည္။  

ဇာား ၁။ 

ပ မး္မ ွမ ား 

ဘအ ငအ္အ ခ ာ 
စအ ကက္ြက ္
အထြက ္
(kg/m2) 

အွဲနပ္ေီက 
စအ ကက္ြက ္
အထြက ္
(kg/m2) 

+/- ဘအ ငအ္အ ခ ာ တြင ္
အထြကတ္အ းျခငး္ 

(kg/m2) 
% +/- ဘအ င္အအ ခ ာ တြင ္
အထြကတ္အ းျခငး္ 

ပ မး္မ ွ စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၁ 
 .၂၁၂၅ .၁၉၅၆ .၀၁၆၉ ၈.၈% 
ပ မး္မ ွ စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၂ 
 .၃၆၃၈ .၃၃၃၈ .၀၃ ၉.၁% 
ပ မး္မ ွ စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၃ 
 .၄၂၃၈ .၃၉၅ .၀၂၈၈ ၇.၃% 
ပ မး္မ ွစ ပတ   စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၁ 
 N/A N/A N/A N/A 
ပ မး္မ ွစ ပတ   စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၂ 
 .၅၆၂၅ .၄၆၈၈ .၀၉၃၇ ၂၀.၀% 
ပ မး္မ ွစ ပတ   စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၃ 
 .၅၇၃၈ .၅၂၅ .၀၄၈၈ ၁၁.၆% 
ပ မး္မ ွမာလအ ၁၀၅ စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၁ 
 .၂၂၅ .၂၀၃၁ .၀၂၁၉ ၁၀.၈% 
ပ မး္မ ွမာလအ ၁၀၅ စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၂ 
 .၁၄၁၉ .၁၄၁၉ ၀ ၀.၀% 
ပ မး္မ ွမာလအ ၁၀၅ စမီ ျပဳစ မႈမႈ ၃ 
 .၂၈၁၃ .၂၅၈၁ .၀၂၃၂ ၉.၁% 
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ဤစမ္းသပ္မႈအစအီစဥအ္ေတာအတြင္း (၀မ္းဟတ ္ ၂၀၁၇)၊ ပါ၀င္သည့္လာသ္မားမ ားအား ဗီဒီာအ ျဖင့္လူေတြ႔ေမး 
ျမန္းရာတြင္ ဘအ င္အအ ခ ာစအ ကက္ြက္မ ားတြင္စအ ကသ္ည့္အပင္မ ားသည္ပအ ၍က န္းမာၿပီး စအ က္ပ အဳ းေသာရာသအီေတာအ 
တြင္း ဘအ ငအ္အ ခ ာစအ ကက္ြက္မ ားမွ ေျမဆသီည ္သတအထားမအေလာက္ေအာငတ္အ းတက္လာသညဟ္  လာသ္မားမ ားတအ ႔မ ွ
အျမွဲမတွ္ခ က္ေပးၾကသည။္ (လာသ္မားမ ားသည ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာ၏ အပငုွ္ႏင့္ေျမဆကီ န္းမာေရးအေပၚအက အဳးသက ္
ေရာက္မႈအတြက္အထူး၀မ္းသာၾကသည။္ အခ အနအ္ခါမ ားစြာတအ ႔တြင္ ဤအရာသည ္ အထြကတ္အ းျခင္းထကပ္အ ၍အေရး 
ႀကီးေၾကာင္း လာသ္မားမ ားမွေျပာဆအ ၾက သည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအ ေသာ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာသည ္ အွဲန္ပီေကမ ွ မျပဳလ ပ္ 
ုႏအ င္သည့္ဤအရာမ ားကအ ျပဳလ ပ္ေပးုႏအ င္ေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည္၊ သတူအ ႔သည ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ လြန္စြာုွႏစ္သကၾ္ကသည္)။ 
မလအ၁၀၅ (စီမ ျပဳစ မႈ ၁) ဘအ င္အအ ခ ာ/အွဲန္ပီေက  စအ က္ကြကတ္စ  မွေျမဆကီအ ရအတသ္အမ္းၿပီး ခ က္ျခင္းာ၍ူစမ္းသပသ္ည့္ 
အခါ ဘအ င္အအ ခ ာမ ွေျမဆီလႊာအေပၚ အက အဳးသက္ေရာက္မႈကအ အတည္ျပဳုႏအ င္သည္။၆  
 

စအ ကက္ြက/္စအ ကက္ြငး္ pH %အအ အမ ္ %အွဲန ္
ေဖါစ့ဖ္ရပစ္ ္

mg/kg 
ပအ တကစ္ာီမ ္

mg/kg 
အအ ငာ္ြနး္ 

Cmol(+)/kg 
ဘအ ငအ္အ ခ ာ(၄၀၀ kg 

၀ကက္ င္ငာ္ပါေသာဘအ ငအ္အ ခ ာ  
၅.၀၀ ၈.၆၂ ၀.၁၈ ၄.၂၅ ၉၆.၃၀ ၁၄.၅၄ 

NPK 
အွဲန္ပီေက 

၄.၈၉ ၈.၄၃ ၀.၁၈ ၄.၂၀ ၈၈.၃၀ ၁၃.၄၁၇ 

 
ေျမဆအီမ အဳ းအစားမ ားုွႏင့္ ဘအ ငအ္အ ခ ာ 
 
ေျမဆီုွႏင့္ပတ္သက၍္ ေတြးေတာစရာနည္းလမ္းုွႏစ္ခ ရွအပါသည္။ ဖြ ႔ၿဖအဳးသည့္ုႏအ င္င မ ားရွအစအ က္ပ အဳ းေရးဆအ ငရ္ာ အစအီစဥ ္
မ ားတြင္ သီးျခားစအ ကက္ြကတ္စ္ခ ရွအ တအက ေသာေျမဆ၏ီစရအ ကလ္ကၡဏာကအ ဦးတည၍္ ေဆြးေုႏြးမႈမ ားကအ ျပဳလ ပၾ္က 
သည။္ သအ ႔မဟ တ ္ လာ္ကြကတ္စ္ခ ၏အပအ င္းတစပ္အ င္းတြင္ပင္ျပဳလ ပ္ၾကသည္။၈ ဖြ ႔ၿဖအဳးသည့္ုႏအ င္င အမ ားစ တြင္ ထအ သအ ႔ 
ေသာအခ က္အလက္မ ားကအ မရုႏအ င္ပါ။ သအ ႔ေသာ္ ဘအ င္အအ ခ ာမ ွ သင္၏လာသ္မားမ ားအလ ပလ္ ပသ္ည့္ေျမအၾကာင္း  
သအုႏအ င္ရန္မ ားစြာအေထာကအ္ကူျပဳုႏအ င္ပါသည ္(အထူးသျဖင့္ ေျမျပဳျပင္ျခင္း)။ 
 
သအပၸ ပညာရွင္မ ားသည္ အမ ားအားျဖင့္ေျမဆီလႊာကအ အမ အဳးအစားအေပၚမူတည္၍အတန္းအစားခြွဲျခားၾကသည္-တခ စီ တအ ႔ 
အား၎၏ောဘူာ  စအ က္ပ အဳးေရးဆအ င္ရာျဖစ္ုႏအ င္ေျခေဘာင္အတြင္းရွအသည့္ အဂၤါလကၡဏာကအ ၾကည့္ရႈသည္။ ဖြ ႔ၿဖအဳးဆွဲ 
ကမၻာရွအုႏအ င္င အမ ားစ တအ ႔အတြက္ ေျမဆီအမ အဳးအစားေျမပ  မ ားရုႏအ င္သည္။ သင္သည္ သင္ရွအေသာေနရာတြင္ သင္ုွႏင့္ အတူ 
အလ ပ္လ ပ္ေနေသာ လာ္သမားမ ားအား အဓအကေျမအမ အဳးအစား သအ ႔မဟ တ္ အမ အဳးအစားမ ားကအ ေဖၚထ တ္ရန္ကူ 
ညီုႏအ င္သည္။ ထအ ႔ျပင္ ဆက္ုႏြာ္သည့္အႀက ျပဳခ က္မ ားကအ လွဲျပဳလ ပ္ေပးုႏအ င္သည္။ ဖြ ၿဖအဳးဆွဲကမၻာရွအ အေသးစားပအ င္ဆအ င္သူ/ 
ငွားရမ္းလ ပ္ကအ င္သူမ ားုွႏင့္အလ ပ္လ ပ္ပါက သူတအ ႔လ ပ္ငန္းလ ပ္သည့္လာ္ာာမ ားသည္ ေျမၾသဇာခ အဳ ႔တွဲ့ပ  ေပၚပါသည္။ 
ဘအ င္အအ ခ ာမွထအ ေျမအားျပဳျပင္ေပးုႏအ င္ရန္နည္းလမ္းမ ားရွွအသည္။  
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ကၽြန္ပ္တအ ႔မည္သအ ႔သအရွအမည္နည္း။ 
 
ဘအ င္အအ ခ ာကအ  အာမခ ရန္ဆ  းျဖတ္ခ က္မခ မီ၊ ၀မ္းဟတ္သည္ ေျမဆီဆအ င္ရာသအပၸ ပည္ရွင္ ပီတာ အာ္စနာ(Peter Elstner) 
အားအေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ရွအေသာ ေျမဆီအမ အဳးအစားမ ား၏ ၿခ  ဳင  သ  းသပ္ခ က္မ ားကအ ျပင္ဆင္ရန္ လ ပ္ငန္း အပ္ုွႏ ခွဲ့သည္။ 
ထအ ေနာက္သူ႔အားေျမဆီအမ အဳးအစားတစ္ခ စီ၏အဓအကက ေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ ားကအ သအုွႏင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဘအ င္အအ ခ ာ 
၏အက အဳးရလတ္မ ားုွႏင့္ထ တ္ုႏႈတ္ေဖၚျပေစပါသည္။ဤအရာမွဘအ င္အအ ခ ာသည္တကမၻာလ  းကအ အေျခခ ၍ ေျမတစ္ခ ခ င္း 
စီအလအ က္(အဓအကအားျဖင့္ အပူပအ င္းေဒသ)ေျမဆီကအ ျပဳျပင္သည့္အရာအေနျဖင့္ ဘအ င္အအ ခ ာ၏ျမင့္မား ေသာထအေရာက္မႈကအ  
ကၽြန္ပ္တအ ႔ၿခ  ဳင  ေကာက္ခ က္ခ ုႏအ င္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေျမအမ အဳ းအစားမ ား 
 
သငသ္ည ္ ဖြ ႔ၿဖအဳးဆွဲကမၻာမွ အေသးစားလာသ္မားမ ားုွႏင့္အလ ပလ္ ပ္္ပါက အာခရစစ္အ းလ၊္ လသီအ စအ းလ ္ သအ မဟ တ္ 
နအတအ စအ းလအ္မ အဳးအစားေျမမ ားစြာေတြ႔ရသည့္ ေရပမး္စားသည္ ့ေနရာတြင္လ ပ္ငနး္လ ပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည ္ (ဥပမာ- 
အေရွ႔ေတာငအ္ာရ ွ ျပည္မႀကးီတြင္ ဤေျမအမ အဳးအစားတအ ႔သည ္စ စ ေပါငး္မ က္ုွႏာျပင္ဧရအာာ၏ ၆၀%ထက္မ ားသည။္ 
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ကမၻာေျမပ  သ  းပ  ကအ ၾကည့္ရႈပါက ဖြ ႔ၿဖအဳးဆွဲကမၻာ၏ေျမဆလီႊာမ ားသည ္ အာခရစစ္အ းလ္၊ 
လသီအ စအ းလ ္ သအ ႔မဟ တ ္ နအတအ စအ းလအ္မ အဳးအစားမ ားျဖစ္ေနသညက္အ ေတြ႔ုႏအ င္ပါမည)္ ၉ အာခရစ္စအ းလသ္ညအ္လြန္ဆအ း 
ေသာေျမအမနွ္ျဖစ၍္သာမနအ္ားျဖင့္မ ားစြာေတြ႔ုႏအ င္ပါသည္။ လီသအ စအ းလ ္ ုွႏင့္ နအတအ စအ းလ ္ တအ ႔သည ္ အာခရစ္စအ းလ ္
ုွႏင့္စာလ ွင္ ပအ ၍ုွႏစ္သက္ၾကသည္။ သအ ႔ေသာ္ မည္သည့္အမ အဳးအစားမွ  ရည္ရွည္တည္တ သ့ည့္ စအ က္ပ အဳ းေရးအတြက္ 
အာမမခ ုႏအ င္ပါ။ သအ ႔ေသာ္ ဆအ းရြားသည့္အာခရစ္စအ းလ္ေျမဆီမ ားျဖစ္ေစသည့္ လကၡဏာမ ားသည ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာအတြက္ 
ကြက္တအကအ က္ညီမႈရွအသည္။ ဘအ ငအ္အ ခ ာသည ္ လသီအ စအ းလ ္ ုွႏင္ ့ နအတအ စအ းလ္မ ား၏ ခ အဳ႔တွဲေ့နသည့္အေရးႀကးီေသာအရာ 
မ ားကအ  အစားထအ း၀င္ေရာကု္ႏအ င္သည္။  
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ကမၻာအုွႏ ႔တြင ္အာခရစစ္အ းလမ္ ား ပ   ႔ုႏွ ႔ပ  ကအ ေဖၚျပသည့္ေျမပ   

 
 
အာခရစ္စအ းလ္မ ားသည“္စအ ကပ္ အဳးုႏအ င္ေသာေျမမ ားကအ အသ  းျပဳသည့္အခါ…..အပင္အဟာရဓါတခ္ အဳ ႔တွဲ့မႈမ ား၊ အလူမီနမ္ 
အဆအပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ျပင္းထနသ္ည္ ့ ေဖါ့စ္ဖအ ရက္စ ္ ထ တ္ျခငး္ုႏွင့္စ တာ္ူျခင္း၊ ေလ ာျ့ခင္း/တင္းမာျခင္းုွႏင့္ တအ က္စားမႈကအ မ 
ခ ုႏအ င္ျခင္း စသည့္ကန္႔သတ္မႈမ ားကအ ျဖစ္ေစသည္။ အာခရစ္စအ းလမ္ ားတြင္ ဇီ၀ေဗဒဆအ ငရ္ာတက္ၾကြမႈ နအမ့္ေသာေၾကာင့္ 
သဘာ၀အေလ ွာက ္ ျပနလ္ည္ရွင္သနျ္ခင္း ဥပမာ၊ သဘာ၀လႈပ္ရာွးမႈမ ားေၾကာင့္ အဆင့္နအမ့္ေသာ ေျမဆီမ က္ုွႏာျပင္ 
မ ားသည ္သဘာ၀ုွႏင့္က အဳ းေၾကာင္းဆက္စပ္ေျပာင္းလွဲမႈအလြန္ေုွႏးပါသည”္ အက(္ဖ္)ေအအ ို ၂၀၀၁)။ 
 

ကမၻာအုွႏ ႔တြင ္လသီအ စအ းလမ္ ား ပ   ႔ုႏွ ႔ပ  ကအ ေဖၚျပသည့္ေျမပ   
 

 
 

ပအ ငန္က ္
က ာ ္
ေသာ 

 

ုီွႏးုႏြာ ္
ေသာ 

 

ပါ၀ငျ္ခင္း 

 

ေျမအမ အဳ းမ အဳ း (က န္းတြင္းေရ၊ ေရခွဲျမစ၊္ 
စာရင္းမရွအ 

ုီွႏးုႏြာ ္
ေသာ 

 

ေျမအမ အဳ းမ အဳ း (က န္းတြင္းေရ၊ ေရခွဲျမစ၊္ 
စာရင္းမရွအ 

 

ပအ ငန္က ္
က ာ ္ေသာ 

 
ပါ၀ငျ္ခင္း 
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လီသအ စအ းလ္စအ က္ကြက္မ ားသည္“ေျမၾသဇာမ ာ ်ွားႏင့္/သ ို႔မဟိုတ္ ိုထ တ ို႔က ိုျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေပ ရန္လ ိုအပ္သည္”။တည္ 

ၿင မ္မႈမရွ ေသာေျမဆီတည္ေဆာက္မႈသည္ ေစာင္ ေသာေျမမ ာ တြင္လီသ ိုစ ို လ္အာ  ေပ ာ့သြာ ျခင္ ်ွားႏင့္ တ ိုက္ စာ  ျခင္  

တ ို႔ က ိုျဖစ္ေစသည္။” သူတအ ႔တြင္“ျမင့္မားသည့္အစအ ဓါတ္အေျခခ ရွအေသာေၾကာင့္ အာခရအစအ းလ္မ ားတြင္ ေတြ႔ုႏအ င္သည့္ 
(သူတအ ႔ ၏) အစအ ဓါတ္ထအန္းုႏအ င္သည့္ ဂ ဏ္သတိအထက္ေတာ္ေတာ္ကေလးခအ င္ၿမွဲေသာအေနအထား ရွအသည္…..ရႊ႔ ေစးုွႏင့္ 
ေအာ္ဂွဲ နစ္ပစၥည္းပါ၀င္မႈတူညီေသာ အာခရအစအ းလ္မ ားထက္ အနည္းငာ္ပအ ေကာင္းသည္……… လီသအ စအ းလ္မ ားသည္ 
မအ းဒဏ္ေလဒဏ္ခ ုႏအ င္ေသာေျမမ အဳးျဖစ္ၿပီးရုႏအ င္ေသာၾသဇာဓါတ္မ ားမွာအဆင့္နအမ့္သည္၊ေျမၾသဇာဓါတ္ကအ ထအန္းသအမ္း ုႏအ င္ 
မႈလည္းနအမ့္သည္။သအ ႔ေသာ္လီသအ စအ းလ္တြင္ပါ၀င္ေသာဓါတ ပစၥည္းမ ားတအ ႔သည္အမ ားအားျဖင့္အာခရအစအ းလ္မ ားထက္ ပအ  
ေကာင္းသည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအ ေသာ္ သူတအ ႔၏ေျမဆီ-Ph ပအ ျမင့္၍ ျပင္းထန္သည့္ ေအ အာ္လ္-အဆအပ္ ျဖစ္မႈ 
မရွအေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  လစ္သအ စအ းလ္ ၏နအ္္မ့္၍အျပဳသေဘာေဆာင္ ကာေျပာင္းလွဲုႏအ င္ သည့္သ ဓါတ္ရွအသည့္ေျမဆီ 
တြင္ေျပာင္းလွဲုႏအ င္ သည့္ အေျခခ ပမာဏအျပည့္အ၀သည္ အမ ားအားျဖင့္ 2 cmol(+) kg ၁ ထက္မပအ ပါ………. 
လစ္သအ စအ းလ္ အားျဖင့္ အပင္အဟာရလ  း၀နအမ့္ေသာအဆင့္ုွႏင့္ အျပဳသေဘာသအ ႔ေျပာင္းသည့္ သ ဓါတ္ နအမ့္ျခင္းသည္ ေျမ 
ၾသဇာုွႏင့္/ သအ ႔မဟ တ္ ထ  းတအ ႔အား ျပန္လည္ထည့္၀င္မႈမ ားျဖစ္ေစသည္။ ၎မွာအစဥ္မျပတ္စအ က္ပ အဳးထြန္ာက္ုႏအ င္ 
ရန္အတြက္အႀကအဳအေျခအေနမ ားျဖစ္သည္။ ဓါတ ေဗဒဆ အင္ရာအရုွႏင့္/သအ ႔မဟ တ္ ရ ပ္ပအ င္းဆအ င္ရာအရခ အ ႔ဳ တွဲသ့ည့္ လစ္ 
သအ စအ းလ္မ ားကအ ျပင္းထန္စြာျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမျပဳပါက၎သည္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္အလြန္ေုွႏးေကြးသည္” (အက္(ဖ) 
ေအအအ  ၂၀၀၁)။ 
 

ကမၻာအုွႏ ႔တြင ္နအတအ စအ းလမ္ ား ပ   ႔ုႏွ ႔ပ  ကအ ေဖၚျပသည့္ေျမပ   

 

 
နအတအ စအ းလ္မ ားကအ အပူပအ င္းစအ စြတ္ေသာေဒသမ ားတြင္ေကာင္းေသာေျမဆီဟ ဆင္ျခင္သ  းသပ္ၾကသည္။ အဘာ့္ ေၾကာင့္ 
ဆအ ေသာ္သူတအ ႔သည္တည္ၿငအမ္မႈရွအ၍တအ က္စားျခင္းကအ ခ ခ ုႏအ င္သည္။အျမစ္မ ားကအ နက္ေသာေနရာအထအသြားရန္အခြင့္ ေပး 
၍ေရေကာင္းစြာစီးဆင္းၿပီးေရကအ လည္းထအန္းထားသည္။သူတအ ႔တြင္အာခရအစအ းလ္ုွႏင့္လအသအ စအ းလ္မ ားထက္ေအာ္ဂွဲနစ္ပ 

ပအ ငန္က ္
က ာ ္ေသာ 

 

ုီွႏးုႏြာ ္
ေသာ 

 

ပါ၀ငျ္ခင္း 

 
ေျမအမ အဳ းမ အဳ း (က န္းတြင္းေရ၊ ေရခွဲျမစ၊္ စာရငး္မရွအ 
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စၥည္းုွႏင့္ ဓါတ ဆအ င္ရာအဟာရမ ားပအ မ ားသည္။ သအ ႔ေသာ္ၾသဇာဓါတ္မ ားစြာမပါသျဖင့္ ေကာ္ဖီ၊ ကအ ကအ းုွႏင့္ေရာ္ဘာကွဲ့သအ ႔ 
ေသာပင္ပန္းစြာစအ က္ပ အဳးျခင္းမလ ပ္ရသည့္အပင္းမ ားအတြက္အသ  းျပဳရန္အေကာင္းဆ  းျဖစ္သည္(အက္(ဖ)ေအအအ  
၂၀၀၁)။  
 
ဘအ ငအ္အ ခ ာုွႏင့္ေျမအမ အဳ းအစားမ ား 
 
“အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသမ ား၏ေျမဆီမ ား” အယ္စန္ာ ၏မူရင ္ ေဖၚျပ ေရ သာ ခ က(္၂၀၁၇ - ေတာင္ ဆ ိုပါက ရ 

ယူ်ားႏ ိုင္သည)္တြင္္  ိုင္အ ိုခ ာမအွဓ ကအက    ျဖစ္ေစသည့္အရာမ ာ က ို အက ဥ ္ခ  ပ ္ာ သည။္   ို႔ေနာက္ဆက္စပ္မႈ ရွ  

သည့္အဓ ကေျမဆီအမ    အစာ တစခ္ိုစီတ ို႔၏သြင္ျပငလ္ကၡဏာမ ာ အေပၚက ေရာကသ္ည့္အက    သက္ေရာက္မႈပိုထ စထ 

မ ာ က ို်ားႏႈ င္ ယွဥ္ေဖၚျပ ာ သည္။ သူေရ သာ သည့္အသိုထ ၀င္သည့္ ္ ိုငအ္ ိုခ ာ၏အက    ေက  ဇူ မ ာ အခ  ပတ္ြင္ ္ ိုင္ 

အ ိုခ ာ သည ္- 

• pH ျမင့္ေပးျခငး္ျဖင့္ ေျမဆအီကစ္စေ္ပါကျ္ခငး္ကအ ေလ ာေ့စသည ္
• အျပဳသေဘာသအ ႔ေျပာင္းသည့္သ ဓါတ္ပမာနကအ တအ းေစသည္(စီအီးစီ) 
• အဟာရမ ားေပ ာ္၀င္ျခင္းကအ ေလ ာ့နညး္ေစသည ္
• ေျမတမန္းမ ားကအ တအ းတက္ေစ၍ ေျမဆီခွဲမ ား၏သအပသ္ည္းမႈကအ ေလ ာ့နည္းေစသည္ 
• ေျမဆီေရထအန္းေသာပမာဏကအ တအ းေစသည ္
• အလမူီနမအ္ဆအပျ္ဖစ္ျခငး္ကအ ေလ ာ့ေစသည ္
• ေျမဆသီက္ရွအအဏ ဇီ၀အသကက္အ အေထာကအ္ကူျဖစ္ေစသည ္

 
သသူည ္ အေရွ႔ေတာငအ္ာရတွြင္အမွနတ္ကာ္စမ္းသပ္ခွဲသ့ည့္အတအ ငး္ ေျမဆီအမ အဳးအစားတစ္မ အဳးစီ၏အဂၤါလကၡဏာ 
ကအ အက ဥ္းခ   ဳးသည့္အခါ ဘအ င္အအ ခ ာသည ္ ေနရာတအ င္းတြင္ေျမအမ အဳးအစားအားလ  း၌ က စားသည့္အေျဖမဟ တသ္ည ္
မွာထင္ရာွးသည္။ သအ ႔ေသာ္ သငသ္ည္ေျမဆအီမ အဳးအစားမ ား(ဇာား ၁) ၏ဓါတ ပစၥည္းုွႏင္ ့ သီးုွႏ ုႏွင့္စအ က္ပ အဳးမႈဆအ င္ရာ 
ဂ ဏ္သတိအမ ားကအ စစ္ေဆးသည့္အခါ၊ အာခရအစအ းလ၊္ နအတအ စအ းလ္ုွႏင့္ လအသအ စအ းလ(္လစ္စ္ီစ ို လ)္ ္ ိုငအ္ ိုခ ာက ိုအသိုထ ျပ ျခင္  

မွ အက    ရရွ ၾကသည္က ို ေတြ႔ရပါသည(္ဇယာ  ၂) ။ 
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ဇာား ၁။ အေရွေ့တာငအ္ာရျွပညမ္မ ားုွႏင့္သကဆ္အ ငေ္သာ ေျမအမ အဳ းအစားခ နစမ္ အဳ းတအ ႔၏ သြငျ္ပငလ္ကၡဏာမ ား 
(အာစ္န္ာ ၂၀၁၇မ)ွ 

အာရအ္က ္
ဂ မီ ား 

ေျမၾသဇာ
အရညအ္

ေသြး 
pH စအီးီစ ီ

ေျမဆတီည ္
ေဆာကပ္  / 

အေနအထား 

ေရထအနး္ 
ျခငး္ 

ေရုွႏ တျ္ခငး္ 
သကရ္ွအတအ ႔ 
ရငွသ္နမ္ႈ 

အာခရအစအ းလ ္ နအမ့္ အကစ္စ ္ နအမ့္ 
နအမ့္ေသာတည ္

ၿငအမမ္ႈ 
နအမ့္ ေုွႏးေကြး နအမ့္ 

ဂေလစအ းလ္ 
ေကာင္း
သည္ 

အားနည္းသည့္ 
အက္စစ္မွ  

ႀကားအေျခအ
ေန 

ျမင့္သည္ မရွအပါ မရွအပါ 
ေရျဖင့္ျပည့္၀ 

ေနသည္ 
နအမ့္ 

ကမ္ဘီစအ းလ္ 
ေကာင္း
သည္ 

အားနည္းသည့္ 
အက္စစ္မွ  

ႀကားအေျခအ
ေန 

အလာ္အလတ္ တည္ၿငအမ ္ ေကာင္း 
ေကာင္းစြာ 

စီးသည္ 
ျမင့္သည္ 

လအသအ စအ းလ ္ နအမ့္ 

အားနညး္သည့္ 
အကစ္စမ္ ွ 

ႀကားအေျခအ
ေန 

အလာအ္လတ ္ တညၿ္ငအမ ္ နအမ့္ 
ေကာငး္စြာ 

စးီသည ္
နအမ့္ 

လူွဗီစအ းလ ္
ေကာင္း
သည္ 

အားနည္းသည့္ 
အက္စစ္မွ  

ႀကားအေျခအ
ေန 

အလာ္အလတ္ တည္ၿငအမ ္ မရွအ 
ေကာင္းစြာ 

စီးသည္ 
မရွအ 

ဖလူဗီစအ းလ ္
ေကာင္း
သည္ 

ႀကားအေျခအ
ေန 

အလာ္အလတ္ တည္ၿငအမ ္
ေကာင္း
သည္ 

ေျမျပငေ္ရကအ  
ေအာင္းေစသည္ 

မရွအ 

နအတအ စအ းလ ္ နအမ့္ အကစ္စ ္ နအမ့္ တညၿ္ငအမ ္ နအမ့္ 
ေကာငး္စြာ 

စးီသည ္
ျမင့္ 
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ဇာား ၂။ သာမနျ္ဖစ၍္ ျပႆနာအမ ားဆ  းေသာေျမသ  းမ အဳ းအေပၚ ဘအ ငအ္အ ခ ာ၏အက အဳ းသကေ္ရာကမ္ႈ - အာခရအစအ းလ၊္ 
လအသအ စအ းလ(္လစဇ္စီအ းလ)္ုွႏင့္ နအတအ စအ းလ။္ အပပူအ ငး္ကမၻာဖြ႔ ၿဖအဳ းဆွဲေဒသမ ားတြင ္ဤေျမဆမီ ားသည ္ေျမမ ကုွ္ႏာျပင၏္ 
သ  းပ  -ုႏွစပ္  ကအ ဖ  းအ ပထ္ားသည။္၇ 

 

ေျမအမ အဳ း 
အစား 

ေျမၾသဇာအ
ရညအ္ေသြး 

pH စအီးီစ ီ

ေျမဆတီညေ္ဆာ
ကပ္  / အေန 

အထား 

ေရထအနး္ျခငး္ ေရုွႏ တျ္ခငး္ 
သကရ္ွအတအ ႔ 
ရငွသ္နမ္ႈ 

အာခရအ 
စအ းလ ္

တအ းတက္ ျမင့္တက္ ျမင့္တက္ တအ းတက္ တအ းတက္ တအ းတက္ တအ းတက္ 

လအသအ စအ းလ ္ တအ းတက္ 
တအ းတက္ မ ွ

ၾကားေန 
ၾကားေန ၾကားအေျခေန တအ းတက္ ၾကားအေျခေန တအ းတက္ 

နအတအစအ းလ္ တအ းတက္ ျမင့္တက္ ျမင့္တက္ ၾကားအေျခေန တအ းတက္ ၾကားအေျခေန 
ၾကားအေျခ

ေန 

 
အက ဥ္းခ ဳပ္ရမညဆ္အ လွ င ္သငသ္ည ္အပူပအ င္းေဒသ သအ ႔မဟ တ ္အပူပအ င္းေဒသမက တက ေနရာမ ားတြင္ အေသးစား 
လာ္သမားမ ားုွႏင့္အလ ပ္လ ပ္ပါကထအ လာ္သမားတစ္ဦးစီတအ ႔အတြကအ္ေကာင္းဆ  းရလဒ္ျဖစ္ေစုႏ အင္မည့္ဘအ င္အအ ခ ာ 
အမ အဳးအစားကအ ရုႏအ င္မည္မဟ တ္ပါ။သအ ႔ေသာ္ဘအ ငအ္အ ခ ာမအွက အဳးရရွအုႏအ င္ျခင္းရွအမရွအကအ ေသခ ာသည့္အေၾကာင္းအရာအခ အ ႔ဳ 
တအ ႔ျဖင့္အကွဲျဖတ္ုႏအ င္သည္။ သင္၏ေျမသည ္အာခရအစအ းလျ္ဖစ္ပါက ဘအ ငအ္အ ခ ာ၏ႀကးီမားေသာအက အဳး သက္ေရာက္မႈကအ  
သင္ေမ ွာ္လင့္ုႏအ င္သည္။သတူအ ႔သညလ္စသ္အ စအ းလ္ျဖစ္ပါကေကာင္းေသာရလဒ္၊နအတအ စအ းလ္ျဖစ္ပါကအသင့္အတင့္မွ 
ေကာငး္သည့္ရလဒ္ကအ ရရွအုႏအ င္သည္။ သင္သညေ္မွ ာ္လင့္သညထ္က ္အက အဳ းရရွအုႏအ င္သည။္သအ ႔ေသာ္ သာလြန္ေသာဂတအ 
မည္သည့္အခါမ ွမေပးပါုွႏင့္။ထ တ္က န၊္လ ပ္ငန္းအစအီစဥု္ႏွင့္ဘအ ငအ္အ ခ ာအသ  းျပဳျခင္းတအ ႔ကအ သင္ကအ ာတ္အ င္ပထမဥးီစြာ 
စမ္းသပ္ၿပီးမသွာ လာသ္မား မ ားအားလကဆ္င့္ကမ္းပါ! 
 
 (အျပည္ျပညဆ္အ ငရ္ာအခ ကအ္လက္မ ားမ ွ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဘအ င္အအ ခ ာ၏ အက အဳးရွအမႈကအ အကွဲျဖစ္ရာတြင္ ေရးွရအ းစြွဲ 
ဆနလ္ြန္းသညဟ္ ဆအ ထားပါသည္။ အေမရအကန္ုႏအ င္င ုွႏင့္ ဥေရာပုႏအ င္င  အေကာင္းဆ  းေျမမ ားမ ွစမ္းသပ္မႈမ ားသညပ္င္ 
လွ င ္ အေကာင္းဆ  းေသာရလဒက္အ ေဖၚျပသည္။ သအ ႔ေသာ္ သင္ုွႏင့္တကြ သငုွ္ႏင့္အတူအလ ပလ္ ပ္ေသာလာသ္မား 
မ ားအေနျဖင့္ ေျမဆအီတအအက ကအ မသအုႏအ င္ပါ။ ထအ ေၾကာင့္ အဓအကရုႏအ င္မည့္အေျဖမွာ သင္၏ေျမဆီမ ားဆအ းေနသည့္အ 
ေနအ ထားကအ  ဘအ ငအ္အ ခ ာမွျပဳျပင္ေပးုႏအ င္သည့္ အေျဖပင္ျဖစ္သည)္။ 
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တအ ငး္တာျခငး္ 
 
ဘအ ငအ္အ ခ ာ-အေျချပဳ ေျမၾသဇာျပဳလ ပ္ရနအ္တြက ္ အေသးစားလာသ္ားမ ားုွႏင့္ အလ ပလ္ ပသ္ည့္အခါ တ အင္းတာမႈစ  
မ ားကအ အသ  းျပဳရန္ုွႏင့္ ေျပာျပရန္မွာ သင့္အတြက ္ ခကခ္ွဲသညက္အ ေတြ႔ရမည္။ ဓါတခ္ြွဲစမ္းသပ္မႈျပဳလ ပသ္ည့္ေနရာ 
မ အဳးတြင္ အေကာင္းဆ  းေသာေျခာကေ္သြ႔သည့္ပစၥည္းမ ား သအ ႔မဟ တ ္ “ဒီအမ”္ မ ားျဖင့္အလ ပလ္ ပ္ုႏအ င္မည္။ ၎မွာ 
သငသ္ည ္ဘအ ငအ္အ ခ ာ သအ ႔မဟ တ္ ေျမေဆြးအား မည္မွ သ  းျပဳေနသညက္အ တအက စြာဆ  းျဖတ္ရနျ္ဖစ၍္၊ သငသ္ည ္၎ကအ  
လ  း၀ေျခာက္သညအ္ထအအေျခာက္ခ ပါ၊ ထအ ႔ေနာက္၎ကအ ခ အန္ပါ။ ဓါတခ္ြွဲစမ္းသပ္ခန္းမ ားတြင္ ၀ကက္ ငင္ာ(္ဘအ င္အအ ခ ာ 
တြင္ထည့္သ  းသည့္အရာ)ကွဲသ့အ ႔ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းအစအ အထွဲ၌ဓါတ ပစၥည္းပါ၀င္မႈပမာဏကအ လွဲ ခြွဲျခမ္းစအတျ္ဖာုႏအ င္သည္၊ 
ထအ အခါသင္သည ္ဘအ င္အအ ခ ာတစလ္ီတာတြင ္သင္မည္မွ ထည့္သည္ကအ သအုႏအ င္ရနအ္တြက္ျဖစသ္ည္။ သအ ႔ေသာ္ဤနည္း 
မ ားကအ စအ က္ကြင္းမ ားတြင္မမျပဳလ ပု္ႏအ င္ပါ။ ဘအ ငအ္အ ခ ာသည္စအ ေသာအခါတြင္ ျပန္႔ုႏွ  ျခင္းမရွအဟ သင္မတွ္ာုူႏအ င္သည္၊ 
ပမာဏတအ င္းတာရနအ္တြကတ္ည္ၿငအမ္မႈျဖစ္ေစရန္ထအ သအ ႔စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည ္ - သအ ႔ေသာ္ ထအ အခါတြင္ ေလာငစ္ာ 
တစ္ခ စ ီ(၎တအ ႔ထ တလ္ ပသ္ည့္အရာတြင္ ပအ င္ရအ လစ္စစ္ုွႏင့္အပူခ အန္) တအ ႔သည ္တူညီမႈမရွအသည့္ဘအ င္အအ ခ ာကအ ထ တလ္ ပ ္
ေၾကာငး္သတအရလာမည ္  - တစ္ခ စတီအ ႔၏သအပသ္ည္းမႈျခားနား၍ အခ အန ္ ုႏွင့္အမွ  မတညူီေသာအေျခအေနတြင္က အဳးပွဲ ့
ၾကသည္။ 
 
ဘာလ ပ္ရမည္နည္း 
 
ပထမအေနျဖင့္ ဘအ င္ကအ ခ ာကအ သင္အဘာ္ေၾကာင့္ ပထမဆ  းတ အင္းတာသညက္အ  သင့္ကအ ာသ္ငျ္ပန၍္ သတအေပးပါ။ 
သငသ္ည ္ တအက သည့္ သအပၸ ဆအ င္ရာစမ္းသပ္ျခင္းအတြက ္ ရည္ရြာ၍္တအ င္းတာျခင္းမဟ တ္ပါ။ သင္သည္ျပန္လည ္
အသ  းျပဳုႏအ င္သည့္ဒီဂရီရုႏအ င္ရန္အတြက ္ တအ င္းတာျခငး္ျဖစသ္ည္။ သငသ္အလအ သည ္ - ဤ အရာကအ ကၽြန္ပ္ျပဳလ ပ္ပါက 
ကၽြန္ပမ္ည္သည့္အရာကအ  ရရွအ မည္နည္း။  ထအ  အရာကအ ကၽြန္ပ္ျပဳလ ပ္ပါက ကၽြနပ္္မည္သည့္အရာကအ  ရရွအ မည္နည္း။ 
တအက စြာေရာစပထ္ာသည့္ ဘအ ငအ္အ ခ ာသည ္ သင္၏အထြက္ုႏႈန္း၊ အပငက္ နး္မာေရးုႏွင့္/သအ ႔မဟ တ ္ အရညအ္ေသြးတအ ႔ 
အေပၚမည္သည့္ အက အဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည္ကအ  သငသ္အလအ သည။္  သင္၏လာသ္မားမ ားအမွနအ္တကာအ္ 
သ  းျပဳမည့္ပစၥည္းကရအာာမ ားျဖင့္ ထအေတြ႔ုႏႈအင္းာွဥ္ုႏအ င္သည္ ့ ခ ုႏအ င္ရည္ရွအမႈအကန္႔အသတအ္တြင္း က သျပဳစ မႈ တစခ္  
ုွႏင့္တစ္ခ ကအ  ုႏႈအင္းာွဥရ္န္အခြင့္ေပးသည့္တအ ္င္းတာနည္းကအ သငလ္အ အပ္သည။္ 
 
ထအ ပစၥည္းကရအာာမ ားသည ္- ဆြွဲပ  းမ ားျဖစသ္ည္။ 
 
သင္ုွႏင့္အလ ပ္အတတူလူ ပ္ေသာလာသ္မားမ ားတအ ႔တြင္သတူအ ႔၏ဆန္စပါး သအ ႔မဟ တ ္ အျခားေသာသးီုွႏ မ ားကအ  ခ အန ္
တြာ္ရန ္ ခ အန္ခြင္ရွအမည္ျဖစသ္ည္။ ထအ ႔ေၾကာင့္ ဘအ ငအ္အ ခ ာတြင္ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ ားကအ ခ အနတ္ြာ္ုႏအ င္မည္ျဖစသ္ည္။ 
သအ ႔ေသာ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ ားတြင္ပါသည့္စအ ထအ င္းဆကအ မသအပါက အေလးခ အနတ္အ င္းတာမႈမအွခ က္အလက္မ ားစြာကအ  သအရအွ 
ုႏအ င္မည္မဟ တ။္ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂ အာရ ္ အအ တြင္ျပဳလ ပ္ေသာဘအ ငအ္အ ခ ာသည ္ အက(္ဖ)စ ီ ခြက္တြင္ျပဳလ ပ္ေသာ 
ဘအ ငအ္အ ခ ာထက ္စအ ထအ ငး္ဆမ ားစြာနအမ့္မည္မွာေသခ ာသေလာက္ရွအသည္။ 
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၀မ္းဟတတ္ြင္ရွအေသာကၽြန္ပတ္အ ႔သည့္ စအ ထအ င္းဆကအ တအက စြာမတအ င္းတာုႏအ င္ပါ။ သအ ႔ေသာ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာအသ  းျပဳျခငး္အ 
တြက ္ အျပည္ျပညဆ္အ င္ရာစ မွာ တစဟ္က္တာအတြက ္ တန္ျဖင့္သတ္မတွထ္ားသည(္စအ ထအ င္းဆပါ၀ငမ္ႈကအ  သတ္မတွ္ 
ျခင္းမရွအဘွဲ)၊ ထအ အခါမ အဳးတြင္ ကၽြန္ပတ္အ ႔သည ္ဂရမ္/ကီလအ ဂရမ္မ ားကအ  စတ ရန္းးမီတာျဖင့္အသ  းျပဳရန္အတြက္ခန္႔မွန္း ရန္ 
လအ အပ္သည။္ လာ္သမားမ ားသည ္အစအ ဓါတ္ပါ၀ငမ္ႈကအ စ  တခ  အေနျဖင့္ ေဖၚျပထားျခင္းမရွအဘွဲ ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ  လက ္
ျဖင့္ျဖန္႔ၾကွဲွဲသည့္အခါမ အဳးတြင္ုႏႈန္းတစ္ခ ကအ  ခန္႔မွန္းရန္မွာ အလြန္ခက္ခွဲပါသည။္သအ ႔မဟ တ ္ ၎ကအ တအ င္း 
ရန္ပမာဏထအ သအ ႔ျပဳလ ပ္ရန္ႀကအဳးစားျခငး္သညအ္ဓအပၸါာက္င္းမွဲပ့ါသည္။ဘအ င္အအ ခ ာကအ အသ  းျပဳရန္ “အျပည္ျပညဆ္ ိုင္ရာ 
စထ” (ကမၻာ တခြင္ေလလ့ာမႈမ ားအေပၚအေျခခ ၍) မွာ တစ္ဟက္တာလ ွင ္၁၀တန ္သအ ႔မဟ တ ္၁ စတ ရနး္မီတာလ ွင ္၁ 
ကလီအ ဂရမ္ျဖစ္သည။္ သအပၸ စာေပမ ားအရ သတမ္ွတထ္ားသည့္အတအ ငး္အထြက္ေကာငး္မြန္တအ း တက္ရန္အတြက ္ ေျမ 
ဆီေကာင္း ေလေလ ဘအ ငအ္အ ခ ားမ ားစြာလအ အပ္ေလျဖစသ္ညဟ္ ဆအ သည္။ ၀မ္းဟတတ္ြင္ အဆအ း ဆ  းေသာေျမဆီ 
လြာမ ား(ဥပမာ- ဆ တာ္ တေ္သာ အာခရအစအ းလ)္ အထြကတ္အ းရနအ္တြက ္ဘအ င္အအ ခ ာလအ အပ္မႈေလ ာသ့ညက္အ  အထက္ 
ေဖၚ ျပပါေလလ့ာ မႈုွႏင့္ဆန္႔က င္ဘကေ္တြ႔ရသည္။ ကၽြနပ္္တအ ႔၏လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈတြင္ ၁ စတ  ရန္းမီတာလ ွင ္၂၅၀ 
ဂရမ္ထက္မည္ သည့္အခါမွ ပအ ၍မသ  းပါ။ သအ ႔ေသာ္ ကၽြန္ပတ္အ ႔သည ္အထြကပ္အ မအ  ေကာင္းမြန္ရန ္ရွာေဖြႀက  ဆေသာ္လည္း 
တဘကတ္ြင္ ဆင္းရွဲေသာလာသ္မားမ ား-အမ ားအားျဖင့္ အသက္ႀကီး၍/သအ ႔မဟ တ ္ အဟာရခ အ ႔ဳတွဲ ့
ေသာလာ္သမားမ ားအတြက ္အလ ပ္ပအ မ ားကအ ေလ ာ့ခ ေပးသည။္ 
 
စအ ထအ င္းဆကအ  တအ ငး္တာရနအ္လြန္ခက္ခွဲသည့္အခါ ကၽြန္ပတ္အ ႔သည ္စအ ကက္ြင္းမ ားတြင္ ဘအ ငအ္အ ခ ာ၊ ေျမေဆြး၊ ရႊ႔ ေစး 
သအ ႔မဟ တ ္အျခားေသာပစၥည္းမ ားအၾကား အထြက္ုႏႈန္းျခားနားမႈမ ားကအ ုႏႈအင္းာွဥ္ုႏအ  င္မည့့္နည္းလမ္းတစ္ခ လအ  အပ ္
သည္။ 
 
ပါ၀င္ပစၥည္းမ ား၏ပမာဏကအ တအ င္းတာရာတြင္ အေလးခ အန္တအ င္းတာျခင္းထက္ ပ  းမ ားျဖင့္တအ င္းတာျခင္းသည္မ ားစြာပအ ၍ 
လြာ္ကူသည္။ ဘအ င္အအ ခ ာအေျမာက္အမ ားျဖင့္အစျပဳ၍ သင္အသ  းျပဳရန္စီစဥ္ထားသည့္အျခားေသာအရာမ ားကအ ထည့္ 
ပါ။ သင္ထည့္သည့္အရာမ ားကအ တခ အန္တည္းတြင္ေရာပါ၊ သင္အသ  းျပဳခွဲသ့ည့္ပစၥည္းုွႏင့္ပ  းကအ သာျပန္၍အသ  းျပဳပါ။ 
အေကာင္းဆ  းျဖစ္လာရန္အတြက္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ ားကအ အခ အဳးညီစြာထည့္၀င္ပါ။ သင္၏လာ္သမားမ ားသည္ ထအ တူညီ 
သည့္လိုပ္နည္ မ ာ က ိုယူပါက-သင္သည္  ိုနည္ တူပင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါက-သင္သည္သတ္မွတ္ထားသည့္ စ  
ုွႏင့္အနီးစပ္ဆ  းကအ ရရွအုႏအ င္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
ဆြွဲပ  းျဖင္စ့မ္းသပ္မႈသည ္ သင့္အားသင္၏ေဒသအေျခအေန၊ အေနအထားမအွပ မည္သည့္တအက သည့္အရာကအ မွ  
ေဖၚျပေပးမည္မဟ တ ္ (ေျမဆီအမ အဳးအစား၊ ခ ာပအ င္ရအ လစ္စစ္နည္၊ ေလာငစ္ာ၊ ျပဳျပင္ျခင္းအစီအစဥ္မ ား၊ ဘအ ငအ္အ ခ ာ  
အေျခခ သည့္အခ အန္တာ စသညတ္အ ႔ ပါ၀င္ုႏအ င္သည)္။ သအ ႔ေသာ္ သင၏္စမ္းသပ္မႈကအ စနစတ္က ျပဳလ ပမ္ညဆ္အ ပါက 
ဆအ လအ သညမ္ွာ သင္သည ္ ဤပ  စ ျဖင့္သတအႀကီးစြာျပဳစ ၍ မွန္ကန္စြာ အသ  းျပဳၿပီးအကြက္ခ ပ  စ ကအ ပ  တူျပဳလ ပရ္ာတြင္ 
တသမတတ္ညး္ျပဳလ ပ္ပါက - သငသ္ည ္ျပဳစ ျခင္းတစခ္ စ၏ီတန္ဖအ း အား သင၏္ေဒသအေနအထားအရ ခအ င္မာသည္ ့
အခြင့္အေရးရွအုႏအ င္မည္ျဖစ္သည။္ ဤခ ဥ္းကပ္မႈသည ္ သအပၸ နည္းက မဟ တဟ္ ဆအ လအ ျခငး္ မဟ တ ္ ပါ။ သငအ္လ ပလ္ ပ ္
မည္ ့ အမွနတ္ကာ္ျဖစသ္ည္ ့ အတအ င္းအတာမ ားအတြက ္ စဥ္းစားရမည့္အခ ကအ္လက္မ ားျဖစ၍္ သအပၸ ဆအ င္ရာနည္း 
၏အေျခခ လအ  အပ္ခ ကမ္ ားုွႏင့္ ျပည့္မွီသည္။ သင္၏အေတြ႔အႀက ဳမ ားသည ္ပ  ုွႏအပ္ထ တ္ေ၀ုႏအ င္ေလာကသ္ည့္ရလဒ္မ ား 
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ကအ ရေစုႏအ င္မည္ မဟ တ ္သအ ႔ေသာ္ ၎တအ ႔သည ္သင္၏သီးျခားအေျခအေနမ ားအတြင္းအဓအပၸါာ္ရွအ၍ ျပဳစ မႈမ ားအၾကား 
ုႏအႈင္းာဥွ္ခ က္မ ားျပဳလ ပ ္ ုႏအ ငမ္ည။္ ၎တအ ႔သည ္ သငက္ွဲသ့အ ႔လ ပ္ငန္းမ ားကအ လ ပ္ေဆာင္ေနသည့္အျခားသူမ ားအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ က္မ ား ေပးုႏအ င္မည္။ ဤနည္းအတအ ငး္ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္ပါက သငသ္ညလ္ာသ္မားမ ားအား သတူအ ႔ 
သည ္ ဘအ ငအ္အ ခ ာကအ  ဤသအ ႔ျပဳလ ပ၍္ ထအ ကွဲသ့အ ႔ေရာေုႏွာပါက အတအ င္းအတာတစ္ခ အထအအက အဳးရလဒ္ရုႏအ င္သညဟ္  
မအအမအကအ ာက္အ ာ  ၾကညစ္အတခ္ စြာမွတ္ခ က္ေပးုႏအ င္မည္။ 
 
စဥး္စားရမည့္အေရးႀကးီဆ  းအခ က ္
 

 “ အရည္အေသြးရွအေသာဘအ င္အအ ခ ာ” သည္မညသ္ည့္အရာ်ားႏွင့္ညီမွ သညဟ္ိုေျပာဆို ၾကသည့္အေပၚ လွည့္စာ ျခင္ မခထ 

ပါ်ွားႏင့္။   ိုနည္ တူပင ္ “မွန္ကန္စြာအသိုထ ျပ ရန္အတြက ္မွန္ကနသ္ည့္္ ိုငအ္ ိုခ ာ” သ ို႔မဟိုတ ္“မွန္ကန္စြာတ ိုင ္တာ 

နည္ ” အေပၚတြယတ္ာမေနပါ်ွားႏင့္။ သင္၏သီ ျခာ အေျခအေန၊ သင္မည္သည့္အရာက ိုရရနႀ္က   စာ ေနသည ္ ်ွားႏင္ ့

သင္ရရွ ်ားႏ ိုင္သည့္ရင္ ျမစ္မ ာ စသညတ္ ို႔အတြက ္ “သာ၍ေကာင္ ေသာ” နည္ မ ာ ်ွားႏင္ ့ ပစၥည္ မ ာ က ိုရွာေဖြပါ။ 

ေရွ ေခတ ္ ကာလမ ာ တြင္ပင္ အာရစတ္ ိုတယလ္္မေွျပာခ ့ပါသည။္ တူညီေသာအက    သက္ေရာကမ္ႈအတြက္အရာ 

တစ္ခို - “အရာ၀တ  တခို၏သ္ာ၀အရေပ ်ားႏ ိုင္သည့္အတ ိုင္ အတာမ ာ မ ွေလလ့ာမႈတစ္ခိုစ၏ီတ က မႈ ပမာဏ” က ို 

ရွာပါ (အာရစတ္ ိုတယလ္ ္-္ာသာျပန ္၁၉၆၂)။ 

 
၁ ဘအ င္အအ ခ ာုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တစ္ခ တည္းေသာအေကာင္းဆ  းအခ က္အလက္ရင္းျမစ္ -  သအပၸ ဆအ င္ရာစာရြက္စာတမ္းမ ား၊ ဘအ င္အအ ခ ာ 
က မၸဏီမ ားမွထ တ္ျပန္ခ က္မ ား သအ ႔မဟ တ္ တင္ျပခ က္မ ား - သည္ အျပည္ျပည္ဆအ င္ရာ ဘအ င္အအ ခ ာ ပဏာမေျခလမွ္း(အအ င္ဘီပီ) International 
Biochar Initiative (IBI) ျဖစ္သည္ http://www.biochar-international.org/။ အအ င္ဘပီီသည္ သ ေတသနျပဳလ ပ္နည္း ုႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ စာတန္းငာ္စာစဥ္မ ားကအ လည္းပ  ုွႏအပ္ထ တ္ေ၀သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဤအရာမ ားတအ ႔သည္ စအ က္ကြင္းမ ားတြင္ 
လာ္သမားမ ားုႏွင့္အတူအလ ပ္လ ပ္ေနေသာ သင္တအ ႔အတြက္ နည္းပညာဆန္လြန္းသည္ဟ  ကၽြန္ပ္ျငင္းဆအ ရပါမည္။ ထအ အရာမ ားကအ  မညသ္ည့္ 
ေနရာတြင္လအ အပ္သနည္း၊ သအ ႔ေသာ ္ကၽြန္ပ္တအ ႔ေလာကဓါတ္သအပၸ ကအ ျပဳလ ပ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္တြင ္ထအ အရာမ ားသည္ သအပၸ  
ဆအ င္ရာနည္းလမ္းမ ား၏အဓအကက သည့္စည္းမ ဥ္္းမ ားကအ  လ  း၀ရွင္းလင္းစြာေဖၚထ တ္ပါသလား။ ဆက္လက္ေဖၚျပသည့္အခ က္အလက္မ ားတြင္ 
ကၽြန္ပ္သည္ ဓါတ္ခြွဲခန္းတြင္စမ္းသပ္မႈျပဳလ ပ္သူအေနျဖင့္ျမငရ္မည္မဟ တ္ - ကၽြန္ပ္သည္ ထအ သူမ အဳးမဟ တ္ပါ။ သအ ႔ေသာ္ အထင္မမွားပါုႏွင့္၊ 
ကၽြန္ပ္သည္ ေလ့လာမႈမ ားကအ ျပဳလ ပ္ေသာအခါ သအပၸ ကအ ျပဳလ ပ္ပါသည္။  
 
၂ ဘအ င္အအ ခ ာေရာင္းသည့္က မၸဏီမ ားအတြက္ အင္တာနက္မွစကင္ဖတ္ရန္အခ အန္ေခတိာူပါ။ ထ တ္လ ပ္မႈျခားနားခ က္သင္သည္မညမ္ွ  
ေတြ႔သနည္း။ သင္သည္ကၽြန္ပ္ုႏွင့္တူပါက ကၽြန္ပ္သည္ျခားနားမႈတစ္ခ မွ မေတြ႔ပါ။ 
 
၃ ၀မ္းဟတ္တြင္ ာခ အခါ ကၽြန္ပ္တအ ႔၏ တီအာ္လ္ာူဒီမ ားုႏွင့္ စားက င္း/စားခြက္မွထ တ္သည့္ ဘအ င္အအ ခ ာအရည္အေသြးကအ စမ္းသပ္လ က္ 
ရွအသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ေလးလ ေသာသတိဳမ ား၊ ပအ းသတ္ေဆးမ ားုႏွင့္ေျမဆုွီႏင့္လာ္ထွဲမွစီး၀င္လာေသာေရမွပါလာသည့္အရာမ ားကအ  ဖာရ္ွား 
ရန္ျဖစ္သည္။ သ ေတသနကအ ဆက္လက္လ ပ္ေဆာင္လ က္ရွအျပီး ရရွအလာေသာရလဒ္မွာ အနာဂတ္စာတမ္းအတြက္ျဖစ္မည္။ ဘအ င္အအ ခ ာသည္ 
ဤအရာကအ ေကာင္းစြာလ ပ္ုႏအ င္သည္ဟူေသာလ  ေလာက္သည့္ သအပၸ နည္းက ေသာသာဓကမ ားရွအသည္။ ဥပမာမ ားကအ  ေဟလ္ဘာုွႏင့္ဘူခ ီလီ 
(၂၀၁၀) ုႏွင့္ ရြန္းဂၽြန ္(၂၀၁၄) တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
၄ ဤအခ က္ကအ  အေလးထားရန္လအ အပ္ပါသည္။ ုႏွစ္ခ က္ရွအပါသည္-သ ေတသနျပဳျခင္း၏သီးျခားကမၻာမ ားျဖစ္သည္။ သ ေတသနအတြက္ ျပဳလ ပ္ 
စမ္းသပ္သည့္အရာမ ားုႏွင့္လူေနမႈအသက္တာမ ားကအ တအ းတက္ေစရန္အလားအလာရွအေသာ ဘအ င္အအ ခ ာအတြက္စမ္းသပ္ျပဳလ ပ္ ျခင္း 
တအ ႔ျဖစ္သည္။ ဤစာေစာင္သည္ ဒ တအာတမ အဳးအတြက္ျဖစ္သည္။ သအ ႔ေသာ္ ပထမတမ အဳးတအ ႔အား ၎ကအ ”အမွန္တကာ္”ကမၻာတြင္ ျပန ္
လည္အသ  းျပဳုႏအ င္ရန္က အဳးစားအားထ တ္မႈလည္းျဖစ္သည္။ “ပထမ-ကၽြန္ပ္တအ ႔သည္ မည္သူ႔ကအ မွ မထအခအ က္ေစပါ”ုႏွင့္ “ဒ တအာ- ကၽြန္ပ္တအ ႔ 
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အတတ္ုႏအ င္ဆ  းအေကာင္း လ ပ္သည္”။ ဟရ (ဂ ) မက္လပ္လငု္ႏွင့္ကၽြုႏ္ ပ္္ပ ဂ ၢအဳလ္ေရးအရစကားေျပာစဥ္ ခ က္က လက္က ေဖၚ ျပသည့္ 
လက္ရွအအေျခအေနမွလြနေ္ျမာက္ရန္ ၾကအဳးအဳးစားလအ ေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ “ဘအ င္အအ ခ ာေလာကမွ သ ေတသီမ ားတအ ႔သည္ ေကာင္းသည္-
အဓအကအားျဖင့္ေကာင္းေနေသာအရာ၏ရန္သူ ျဖစ္ေအာင္အားေပးၾကသည္။ မူအရ “`ဤအသအပညာဖူလ  သည့္ေထာက္ပ ့ေရးစီစဥ္ေဆာင ္
ရြက္မႈမျပဳမီ သ ေတသနပအ မအ ေဆာင္ရြက္ရန္လအ အပ္ သည္ဟူေသာ အခ က္ကအ အားေပးၾကသည္။ လူသားတအ ႔ကအ ကာ္တင္ျခင္းသည္ေစာင့္ 
ဆအ င္းုႏအ င္ေသာအရာျဖစ္၍ ခ စားေနရေသာထအ လူကေလး မ ားသည္ ကၽြုႏ္ ္ပ္ပါေမကၡအျပည့္အ၀ျဖစ္သည္အထအ ေတာင့္ခ ုႏအ င္သည္။ သအ ႔မဟ တ္ 
တကၠသအ လ္ အၿငအမ္းစားပါေမကၡကအ ခ ီးျမွင့္ေသာဂ ဏ္ပ ဒ္ရ သည္အထအပင္လွ င္ သင္သည္ကၽြုႏ ပ္္အား၎ကအ လက္လႊတ္ရသည္အထအ 
ထ  အပါက………)” 
 
၅ ဂ က္ဖရီ et al.(၂၀၁၅)၏ မီတာေဒတာတင္ျပခ က္အရ၊ စပါးသည္ ဘအ င္အအ ခ ာတြင္ည ့သည္။ ကမၻာ့ပ မ္းမွ မွာ ၁၅% ပတ္၀န္းက င္ျဖစ္ဟန္တူ သည္၊ 
ပထမုွႏစ္တြင္ ဤစအ က္ကြင္းမ ားမ ား ၁၁%ခန္႔ျဖစ္သည္။ ဇာားတြင္ ေပ ာက္ကြာ္ေန ေသာ ေဒတာအခ က္အလက္ုွႏင့္ စီမ ျပဳစ မႈ ၂  စ ပတ   
၏ျပင္ပမွျပန္ၾကားခ က္မ ားအရ  စီမ ျပဳစ မႈ၂ မွ လာ္သမားမ ား သည္ ကၽြန္ပ္တအ ႔မွ စီမ ျပဳစ မႈအစီအစဥ္ကအ ေပးုႏအ င္ရန္အတြက္ ဆ တ္ခြာခ အန္မွာ 
အလြန္ေနာက္က သည္။ ဘအ င္အအ ခ ာ စပါးစမး္သပ္စအ က္ကြက္တြင္ဖ က္ဆီးေသာပ ပအ းမ ားသည္ မာလအ ၁၀၅ ကအ  စအ က္ပ အဳးေသာလာ္သမားမ ား၏ 
စအ က္ကြက္မ ားတြင္ ပအ ၍ေစာလ င္စြာဖ က္ဆီးသည္။  
 
၆ ဤရလဒ္မ ားတြင္ အေျခခ ကအန္းဂဏန္းမွီျငမ္းခ က္အမ ားစ ပင္လ င္ ေလ ာ့နည္းေနသည္ (ဥပမာ - တအမ္းေစာင္း မႈစ )၊ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအ  ေသာ္ 
၎တအ ႔ကအ  အစအ းရဓါတ္ခြွဲခန္းမ ားမွထ တ္ေ၀ျခင္းမဟ တ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထအ င္းုႏအ င္င  ေျမာက္ပအ င္းရွအေျမဆီအမ အဳးအစားမ ားုႏွင့္အ 
ကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေနသည့္မည္သူမဆအ အတြက္ အအ အမ္ ကအန္ းဂဏန္းမ ားသည္ ျမင့္ေနသည္ဟ ထင္ၾကမည္။ ဤအရာသည္ ရအ းျပတ္မ ားုႏွင့္ အျမစ ္
မ ားရွအသည့္လာ္ကြက္မ ား တြင္ လာ္သမားမ ားထြန္ာက္ျခင္းျဖစ္၍ တုႏွစ္လွ င္ ေကာက္ပွဲသီးုွႏ  ုႏွစ္- သ  းသီးစအ က္ပ အဳးၾကသည္။ 
 
၇ ဓါတ္ခြွဲစမ္းသပ္မႈအေျဖမအတိၱဴမ ားကအ  ၀မ္းဟတ္တြင္ ေတာင္းာူုႏအ င္ပါသည္။ info@warmheartonline.org. 
 

၈ ဂ ီပီအက္စ္လမ္းညႊန္သည့္စက္မ ားသည္ ဓါတ္ေျမၾသဇာထည့္ရာတြင္ေျပာင္းလွဲမႈျဖစ္ေစျခင္းမ ားတအ းပြားလာသည္မွာသာမန္ျဖစ္၍ ၎သည ္
စအ က္ကြက္ကအ ျဖတ္သန္း၍ သာမန္ေျမကြွဲျပားမႈကအ ထအန္းသည္။ 
 
၉ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေျမဆမီ ားုႏွင့္ပတ္သက္သည့္မွီျငမ္းခ က္အားလ  းုႏွင့္ ေျမဆ/ီဘအ င္အအ ခ ာုႏႈအင္းာွဥ္မႈဇာား အား 
လ  းသည္ လာ္စနာ ၂၀၁၇ မွျဖစ္ပါသည္။ ထပ္ေဆာင္း အီးစီအအပ္ခ ္အအ  မွတ္တမ္းလင့္(ခ)။ 
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