
 
 

 
 
 
 
 
 

အမိေ္နာကေ္ဖးေျမကြကတ္ြငတ္ေီကာငအ္မ်ိဳ းမ်ိဳ းကိအုသုးံျပဳ ၍ေျမေဆြးေျမ ၾသဇာျပဳ 
လပု ္ေသာစနစမ္်ား - ျမနမ္ာႏုိငင္ံမဥွပမာမ်ား 
 
ဘရုစ္ ကာဒီနာ 
ေနေရာင္ျခည္ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ျမန္မာ-မွေရးသားတင္ျပသည္။ 
 
(အယဒ္ီတာမတွ္ခ်က္ -ဘရုစ္သည္ Solar Rootsစီမံကိနး္မွ စမီံခန္႔ခြဲသူျဖစ၍္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၊ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔ 
တြင္ေသးငယ္ ေသာသရပု္ျပလယ္ယာတစခ္ုကိတုည္ေထာင္ထားပါသည္။ 
ဘရုစသ္ည္အင္ဂ်ငန္ီယာတစ္ဦးုျဖစ္၍သူ၏ေနေရာင္ျခည္(ဆိုလာ)စြမ္းအင္နည္းပညာမ်ားႏွင့္တီေကာငအ္မ်ိဳး
မ်ိဳးေမြးျမဴအသံးျပဳျခင္းျဖင့္ေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခငး္စနစ္မ်ားကိုအျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာ 
၍ပုံမွနသ္ငတ္န္းေပးသူျဖစသ္ည္။ဘရုစအ္ားေဖၚျပထားေသာလင့္ခ္မွဆကသ္ြယႏ္ိုငပ္ါသည္ 
bruce.gardiner@yahoo.com) ။ 
 
အသးီအရြကမ္်ား၊အစာအကၽြငး္အက်နမ္်ားကိေုျမေဆြးေျမၾသဇာျပဳလပုရ္ာတြငအ္ 
သုးံျပဳသည့္တေီကာင ္ေမြးျမဴျခငး္ႏငွ့္မတိဆ္ကျ္ခငး္ 
 
ကမၻာေပၚတြငတ္ီ ေကာငမ္်ိဳးစိတ္ ၆၀၀၀ထက္မကရွ၍ိ မ်ားစြာေသာ မ်ိဳးစတိ္မ်ားကို အမည္ေပးျခငး္သို႔ 
မဟတု္ေလ့လာ ျခငး္ပင္မျပဳလုပ္ၾကပါ။သို႔ေသာ္လယသ္မားမ်ားသည္(ေျမ)တီေကာငအ္မ်ိဳးအစားထမဲွအဓကိ
ႏွစ္မ်ိဳးကိုစတိ္၀င္စားၾကသည္၊၎တို႔မွာ“နက္သည့္ေျမက်င္းတြငေ္နထိုင္သမူ်ား(တီေကာင္)”ႏွင့္“မ်က္ႏွာျပင္
တြင္ေနထိုငသ္ူမ်ား(တေီကာင္)”တို႔ျဖစ္သည္။နက္သည့္ေျမက်ငး္တြင္ေနေသာတီေကာင္မ်ားတြငသ္ာမန္ဥ
ယ်ာဥ္ၿခံတေီကာင္သို႔မဟတုည္ဘက္တြားသြားသည့္တီေကာင္(မီးခိုးေရာင္/ပန္းေရာငရ္ွိ၍၁၅စမခန္႔ရွည္သည္)ပါ၀င္၍
၎တို႔သည္ေျမႀကီးႏွင့္ေဆြးေျမ႔ေနေသာေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းအေရာအေႏွာကိုစားၾကသည္။အေစာပိုင္းကာ 
လတီေကာငက္ၽြမ္းက်ငပ္ညာရွင္တစ္ဥးီမွာ ခ်ားစ ္ ဒါ၀င္ ျဖစ္၍သသူည္ ေျမတီေကာင္မ်ား ၏လုပ္ငနး္ 
စဥ္မ်ားႏွင့္ေျမဆီမ်ားကိအုဆုးံမရွိေျမၾသဇာတက္ေစျခင္း၊ႏငွ့္၎တို႔မရွိပါကကၽြန္ပတ္ို႔သိေနေသာလယယ္ာ
စိုက္ပ်ိဳ းလုပက္ိုင္ေနျခင္းသည္ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟတုသ္ည္ကိုေဖၚထတု္ခဲေ့သာသူျဖစသ္ည္။နကသ္ည့္ေျမက်င္း 
တြင္ေနထိုင္ေသာတီေကာငမ္်ားသည္ ၆ေပအနက္အထိ ဆင္းနိုငသ္ည္ ့ေျမာင္းမ်ားကို ဖန္တးီ ၾက သျဖင့္ထိ ု
အေပါက္မ်ားမတွဆင့္ေရႏွင့္ေအာက္ဆဂီ်င္းမ်ားထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ျခင္းကိုျဖစေ္ပၚေစသည္။တစခ္်ိန္ 
တည္းမွာပင္နကသ္ည့္ေျမက်င္းတြငေ္နထိုင္ေသာတီေကာင္မ်ားသည္ေျမဆီမ်ားတြင္ေပါင္းစီးမႈမျဖစ္ႏိုငသ္ည့္ပစၥည္း 
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မ်ားကိုေျမျပင္ေပၚသို႔ယူေဆာင္လာၾကသည္။လယ္သမားမ်ားအတြက္(ေျမ)တီေကာငမ္်ား၏တန္ဖိုးမွာေဖၚျပ
၍ပင္မကုန္ႏိငု္ပါ။သို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္သည္ဤစာေစာငတ္ြင္မ်က္ႏွာျပင္၌ေနေသာတီေကာင္၊ေဆြးျမည့္ေစ 
သည့္တီေကာင္ဟူ၍လည္းေခၚ ေသာတေီကာငအ္မ်ိဳးအစားကိအုဓကိထား၍ေဖၚျပသြား မည္ျဖစ္သည္ ။ေဆြး  
ျမည္ ့ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိသုည္မွာ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေဆြးျမည့္သြားရန္ႏွင့္တည္ၿငိမမ္ႈ 
ရွိေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္၊ထိုျဖစ္စဥတ္ြင္မိကုခ္ရို ေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ား၏လပုေ္ဆာင္မႈမွတဆင့္ပိုမို 
က်ယျ္ပန္႔သည့္တီေကာငအ္ပါအ၀ငေ္ဆြးျမည္႔ေစေသာအရာမ်ားျဖင့္ျပဳလပု္သည္။ေဆြးျမည့္ျခင္းသည္ကၽြန္ပတ္ို႔၏ 
ပတ္၀နး္က်င္တြင္သ ဘာ၀အေလ်ာက ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွ၍ိ ဤျဖစစ္ဥက္ို အားေပးျခင ္းႏွင့္တိုးျမွင့္ေ ပး 
ျခင္းျဖင့္လယသ္မားမ်ားသည္ေဆြးျမည့္သည့္ျဖစ္စဥ္ကိပုို၍လွ်င္ျမန္ေစႏုိင္ၿပီးေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ား ၏အရည္အေ 
သြးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတိုးလာမည္ျဖစ္သည္။အေျခခံအားျဖင့္ေဆြးျမည့္ျခင္းသည္ရႈပ္ေထြးေန 
သည့္ျဒပ္ေပါင ္းမ်ားကိ ု သာမာန္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလေဲစ၍အပင္မ်ားမွပိုမိလုြယက္ူစြာစားသုံးႏုိင္သည္။ တီေကာင္မ်ား  
ျဖင့္ေဆြးျမည့္ေစျခင္းကို “တီေကာငအ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိအုသုံးျပဳ၍ေဆြးျမည္႔ေစျခင္း” ဟေုခၚဆို၍ ဤအရာသည္အ 
လြန္ေကာင္းမြနသ္ည့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈကိထုုတလ္ုပ္ေပးသည္၊ဆိလုိသုည္မွာ၎တြင္မိငုခ္ရုဘ္မ်ား(အဏုဇီ၀ရုပ္) 
ႏွင့္အဟာရမ်ားစြာပါ၀င၍္အလြန္ေကာင္းမြနသ္ည့္ေရထိနး္ျခင္းႏွင့္ေျမဆီအေဆာကအ္အုံသြင္ျပငလ္ 
ကၡဏာမ်ားရွိျခငး္ျဖစသ္ည္။ 
 
အမည္ေပးပုံစနစ္မတွ္ခ်က ္ - ဤနယ္ပယ္တြင္အသုးံျပဳသည့္ ေ၀ါဟာရအမ်ိဳးမ်ိဳးရွ၍ိ ၎တို႔၏အဓိပၸါယက္ိုကမၻာ 
တခြငလ္ုံးမအွေဘာတထူားျခင္းမရွိေသးပါ။ေအာကေ္ဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ကၽြန္ပ္၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္အသုံး 
ျပဳမႈမ်ားျဖစ္သည္ - 
 

၁။ ေဆြးျမည့္ေစရနအ္တြက္ျပဳလုပရ္ာတြင္အသုံးျပဳသည့္တီေကာင္မ်ားေမြးျမဴျခင္း - ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္(ေျမ) 
တီ ေကာငမ္်ားကိုပ်ိဳ းေထာင္ျခင္းသို႔မဟတု္ေမြးျမဴျခင္းႏငွ့္၎တို႔၏စြမ္းရည္ျဖင့္ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း 
မ်ားထုတလ္ုပ္ျခင္း။  

 
၂။ တေီကာင္ေျမေဆြးေျမၾသဇာ(တကီ်စ္စာ)/တီေကာင္ေျမေဆြးေျမၾသဇာ(တီက်စ္စာ)ျပဳလုပ္ျခင္း - တီေကာင္ 
မွထတု္လပု္သည့္မစင္(ေရာေႏွာျခင္းမရွေိသးေသာ)ယခငအ္ရည္အေသြးနိမ့္က်မႈမရွိေသးသည့္ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း 
မ်ားမွခြဲထြက္ျခင္း။ျပဳျပင္မႈအခ်ိ ႔ဳျပဳလုပ္ျခငး္ျဖင့္ေရာေထြးမႈမရွိေသးေသာတကီ်စ္စါမ်ားကိုစည္၏ထိပ္
ပိုင္ းမွရယူႏုိင္သည္။ 

 
၃။ တေီကာင္မ်ားကိအုသုံးျပဳ၍ေဆြးျမည့္ေအာငျ္ပဳလုပ္ျခင္း - အသုးံျပဳႏုိင္သည့္ေအာ္ဂနဲစ္ျပဳျပင္မႈမ်ားကိုဖန္တးီ 
ရန္ရည္ရြယ္၍တီေကာငမ္်ားကိုအသုံးျပဳၿပးီေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားကိုခြဲျခားရနသ္ို႔မဟတု“္ဇီ၀-နိမ့္က်ေစရန”္ျပဳ 
လုပ္ျခငး္။  
 
၄။ တေီကာင္မ်ားကိအုသုံးျပဳ၍ျပဳလုပ္ေသာတီေျမေဆြးေျမၾသဇာ -သန္႔စင္ၿပီးသားတီေျမေဆြးေျမၾသဇာ(တကီ်စ္ 
စာ)၊အစာအကၽြငး္အက်န္ႏငွ့္အခင္းမ်ားကိုပုံးမစွုသမိ္းၿပီးသည့္ေနာကက္်န္ရွေိသာအေရာအေႏွာ။ 
 
 
 

 



ေနာကခ္ႏံငွ့္ သမိငုး္ေၾကာငး္   
 
တီေကာင္မ်ားသည္အသြငတ္မ်ိဳးသို႔မဟတုအ္ျခားအသြင္ျဖင့္ႏွစ္သန္းေပါင္း၁၅၀ကတည္းကရွိႏွင့္ေနၿပဟီုမတွယ္ ူ
ၾကသျဖင့္ေဆြးျမည့္ေစရန္ျပဳလုပသ္ည့္အခါအသုံးျပဳေသာတီေကာင္ေမြးျမဴျခင္းသည္အခ်ိနအ္
ေတာ္ၾကာကပင္ျဖစ္ ေပၚလ်က္ရွသိည္ဟုယုံၾကည္ရသည္။သို႔ေသာ္၎ကိအုေလးထားေလလ့ာျခငး္ 
ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာကရယိာအျဖစတ္ိုးတကလ္ာျခင္းမွာလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါငး္၁၅၀တြင္ျဖစ္သည္။ 
အလြန္တိးုတကသ္ည့္စြမ္းအားျမင့္သည့္မွန္ဘလီူးမ်ား ေပၚေပါကလ္ာျခငး္ေၾကာင့္ကၽြနပ္္တို႔သည္အဏု
ၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္သာျမင္ႏိငု္သည့္ ပိုးမႊား(အဏုဇီ၀ရုပ္)၏ဆန္း ၾကယလ္ွေသာကမၻာကိုေတြ႔ျမင္ႏို 
င္ခဲ့သည္။လယသ္မားမ်ားသည္မိမိတို႔၏လယယ္ာမ်ားတြငသ္န္႔စင္ၿပီးသားတီေျမ ေဆြးေျမၾသဇာမ်ား(တီကီ်စ္စာမ်ား)
ကိုမသိဘႏွဲင့္တိိရစၦာန္စြန္႔ေျမေဆြးမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာကာႏွစေ္ထာင ္ေပါငး္မ်ားစြာ အသုးံျပဳခဲ့ၾက 
သည္။စြန္႔ပစထ္ားသည့္အပုသံို႔မဟုတတ္ိရစၦာန္ေနာက္ေခ်းအပုရံွိေသာေနရာတိုငး္တြင္တီေကာင္မ်ားကိုေတြ႔ရပါ 
သည္။ယခအုခါတြငတ္ီေကာင္ျဖင့္ေဆြးျမည့္ေအာငျ္ပဳလုပျ္ခင္းသည္အသအိမတွ္ျပဳသည့္အေၾကာင္း 
အရာႏွင့္နည္းပညာတခုျဖစလ္ာၿပီးတကသၠိလု္မ်ားစြာတို႔၏သင္ရိးုညႊန္းတမ္းမ်ားတြငလ္ည္းပါ၀ငလ္ာသည္။ 
 
တေီကာငအ္မ်ိဳ းအစားမ်ား   
 
ေဆြးျမည့္ေစေသာတီမ်ားတြင္“အိမ္ေမြးတိရစၦာန္အျဖစ္ေမြးျမဴ”ထားေသာမ်ိဳးစိတ္၆သို႔မဟတု္၇မ်ိဳးခန္႔ရွိ၍သူ 
တို႔ထုတလ္ုပ္ေသာအရာမ်ားကိုျပနလ္ည္အသုးံျပဳရန္ထားၾကသည္။အၾကယ္ျပန္႔ဆုံးပ်ံ႔ပြားသည့္တီ ေကာင္မွာ 
တြန္႔လိန္ခါယမ္းသည့္အနီေရာင္တီေကာင္ျဖစသ္ည္(Eisenia fetida)၊ထိတုီေကာငမ္်ိဳးကို ဘရနဲး္ဒလင္း (Brandling) 
သို႔မဟုတ ္ တိငု္းကားတီေကာင္ (Tiger worm)ဟေုခၚဆိုၾကသည္။ ဤတီေကာငအ္မ်ိဳးအစား သည္ဥေရာ 
ပ၏မူလတီေကာငအ္ မ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခအုခါတြငက္မၻာတ၀ွမ္းရွ ိ တီေကာင္ေမြးျမဴေသာၿခမံ်ား 
တြင္ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္အေရွ႔ ေတာင္အာရွေတာေတာငအ္ရပ္မ်ားတြင္မူ အမ်ားအျပားေတြ႔ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မလူရွႏွိင့္သည့္တီေကာင ္ ႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံအၾကားရွိေနရာအႏံွ႔ အျပား 
တြင္ေတြ႔ရေသာ တီေကာင္အမ်ိဳ းအစားမလွာေသာ မေလးရွန္းဘလူး (မေလးရွားအျပာေရာငတ္ီေကာင္) 
တီေကာင္(Perionyxexcavatus)မ်ိဳးစတိ္ျဖစ၍္အိႏၵိယအျပာ ေရာငတ္ီေကာငဟ္လုည္း ေခၚဆိုသည္။ ျမန္မာ
ႏ ုိင္ငံတြင္ေဆြးျမည့္ေစေသာ တီေကာင္မွာဒုတယိအမ်ိဳးအစားျဖစ၍္ အာဖရိကညတြားတီေကာင္ (Eudrilus 
eugeniae) ျဖစ္သည္။ ၎၏ အမည္အတိငု္းပင္ ဤတီေကာငသ္ည္မူလရွိႏွင့္သည့္တီေကာငအ္မ်ိဳး 
အစားမဟတု္ေသာ္လည္းဤႏိုင္ငံသို႔NGOမ်ားသို႔မဟုတစ္မီံကိန္းမ်ားမယွူေဆာငလ္ာပုရံသည္။ကၽြနပ္္သည္မေလး 
ရွားအျပာေရာငတ္ီေကာငႏ္ွင့္အာဖရကိညတြားတီေကာငႏ္ွစ္မ်ိဳးစလုံးကိုေမြးျမဴ၍၎တို႔မွာအလြန္ပငက္ြာျခား 
ၾကသည္။ 
 
မေလးရွားအျပာေရာငတ္ီေကာင္မ်ား - ဤေဒသရွိတီေကာင္မ်ားကိုသတူို႔ အလြန္ႀကိဳက္ႏွစသ္က္သည့္ ႏြားေခ်းပုံမ်ား 
တြငအ္မ်ားအျပားေတြ႔ရသည္။ ၎တို႔သည္ ၈စမမွ ၁၅စမရွည္၍ အနီေရာင္အရင့္/အညိဳေရာင္ရွိ 
ၾကသည္။အလြန္ထးူ ျခားေသာသြင္ျပငလ္ကၡဏာတစ္ခမုွာအလင္းေရာင္ႏွင့္ေတြ႔ထိေသာအခါ၎တို႔၏ေခါင္းမ်ားသ 
ည္ေတာက္ပေသာအ လင္းေဖါကအ္ရည္လည္သည့္ အျပာေရာင္ ျဖစ္သြားသည္(ပုံ ၁) ။ထိ္ုတီေကာငမ္်ားသည္အ 
လြန္တကၾ္ကြေသာတ ီ ေကာင္မ်ိဳ းျဖစ၍္ ၎တို႔ကိတုို႔ထိေသာအခါ သို႔မဟုတ္အလငး္ေရာင္ႏငွ့္ေတြ႔ေသာအခါ 
အမ်ားအားျဖင့္လႈပယ္မ္းၾက သည္။မေလးရွား အျပာေရာင္တ ီေကာငသ္ည္လွ်င္ျမန္စြာျပနလ္ည္ရွငသ္နထ္တုလ္ုပ ္
၍ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားစြာတို႔ကိလုွ်င္ျမနစ္ြာထတု္ႏိငု္ၾကသည္။ထိသုို႔ဆိုေစကာမူ ကမၻာေပၚတြငအ္ဘယ္ေၾကာင့္နံပါတ္ 



၁မျဖစသ္နည္း။၎တြငအ္ဓကိအားနည္းခ်က္တခရုွိ၍၎မွာလွည့္လည္သြားလာသည့္သဘာ၀ျဖစသ္ည္။သတူို႔
ႏွစ္သကသ္ည္ ့ေနရာမ်ိဳးမဟတု္ပါ ကသို႔မဟုတ္မိးုႀကိဳးမုန္တိုငး္တိကု္ခတ္ပါက ၎တို႔သည္လြတ္ေျမာက္ရနက္်ိဳး 
စားၾကသည္၊ ေသႏုိင္သည့္  အေျခ အေနရွေိနပါကလည္း လြတ္ေျမာက္ရနရ္ုန္းကန္ၾကသည္။ လြန္ခဲေ့သာႏွစ္မိုးတြငး္ 
ကာလတြင္ကၽြန္ပ္၏အိမတ္ြငေ္မြး ေသာၿခမံွေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာမေလးရာွးအျပာေရာင္တီေကာင္မ်ား 
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲသ့ည္။ဤအျပဳအမကူိကုၽြန္ပတ္ို႔အျပည့္အ၀နားမလည္ပါ၊သို႔ေသာ္မေလးရွား
အျပာေရာင္တေီကာင္မ်ားကိ ု အိမတ္ြငး္၌ေမြးျမဴျခင္းကိ ု လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးေစသည္။ ကေံကာင္း ေထာက္မ 
စြာျဖင့္၎တို႔သည္အျပင္ဘကတ္ြင္ရွငသ္န္ႏိုင္ၾကသည္။ 
 

 
 
အာဖရကိ ညဘကတ္ြားသြားသည့္တီေကာင္မ်ား - ဤတငသ္ြင္းသည့္တီေကာင္မ်ားကို ေယဘယု်အားျဖင့္၀ယယ္ူရ 
၍ ေစ်းႏႈန္းမွာအရြယ္ေရာကေ္သာ တေီကာင္တစ္ေကာငလ္ွ်င ္၁၀၀၀က်ပ္(၇ ဆင့္ US)ျဖစ္သည္။ စတငလ္ုပက္ိုင္ရန္ 
အတြကအ္နည္းဆုံးအေကာင္ ၂၀၀လိုအပ္သည္။ အာဖရကိညဘက္တြားသြားသည့္ တီေကာင္မ်ားသည္ပို၍ 
က်ယ္သည္၊ပိ၍ုအားရွိေသာတီေကာင္မ်ိဳ းျဖစ၍္၁၅စမအထိရွည္လာႏုိင္သည္၊၎သည္လည္းနႏွင့္ေတြထိ 
ပါကေတာက္ပ ေသာ အျပာေရာင္ျဖစလ္ာသည့္ ထူးျခားေသာလကၡဏာရွိသည္(ပံု၂)။ သို႔ေသာ္၎သည္မေ လး 
ရွားအျပာေရာငတ္ီ ေကာငက္ဲသ့ို႔မလႈပ္ရွားရလွ်င္မေနႏုိင္ေသာဗဇီမ်ိဳးမရွိပါ၊ၿငိမသ္ကေ္သာပငက္ိုစရိုကရ္ွိ၍အ စာမ်ား 
၏အေပၚတြင္ပ်ငး္ရိ ပ်ငး္တြဲေနထိုငလ္ိုၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ကၽြန္ပသ္ည္ယခုႏွစ္မိ္ုးရာသီ အ တြက္အေျပာငး္အလဲ 
တစ္ခုျပဳလပု္ခဲ့သည္၊ မေလးရွားအျပာေရာငတ္ီ မ်ားကိအုျပငဘ္က္ရွိ ေနာက္ေခ်းပုံမ်ားတြင္ထား၍အာဖ 
ရိကညတြားတီမ်ားကိုမူအတြင္းဘက္ရွိစည္တြငေ္ဆာကထ္ားသည့္ေနရာ၌ထားပါမည္။  

 

 
 
 

ပု ံ၁။ 
မေလးရွားအျပာေရာင္တီေကာငမ္်ား(Perionyx 
excavatus) ကုိလင္ဗန္းမွေရြးထုတ္ျခင္း၊ 
အိႏၵိယအျပာေရာင္ တီေကာင္ဟုလည္းေခၚသည္။ 
 

ပု ံ၂။  
အာဖရိကညတြား(Eudrilus eugeniae) 
တီေကာင္မ်ား၊ထူးျခားသည့္ေတာ
က္ပ ေသာအျပာေရာင္ကုိသတိျပဳပါ။ 
 



ႀကးီထြားရနအ္တြကႏ္စွသ္က္သည့္အေျခအေနမ်ား  
      
ေျမေဆြးျဖစ္ေအာငလ္ုပသ္ည့္ တီေကာငမ္်ားသည္အၾကမ္းခသံည့္ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾက၍ အေကာင္းဆုံးအေျခေနမ်ိဳးမ 
ဟတု္သည့္ေနရာမ်ားတြငလ္ည္း ရွငသ္နႏ္ိုငသ္ည္၊ သို႔ေသာ္ေအာင္ျမငမ္ႈရရနအ္တြက္ ၎တို႔တြင္ေအာကတ္ြငေ္ဖၚျပ 
ထားသည့္အေျခအေနမ်ားလိုအပ္သည္ - 
 

• အပူခ်ိန္-ေဆြးျမည့္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးသည့္တီေကာငမ္်ားသည္၁၅ႏွင့္၂၅ဒီကရီစီ(၅၉-၇၇ဒီဂရီဖ)ၾကားတြငရ္ွင္ 
သန္ႏိုငသ္ည္၊ သို႔ေသာ္အပသူို႔မဟုတအ္ေအးလြနက္ပဲါကေ သႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ပ၏္မေလးရွားႏွင့္အာဖရကိ 
ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္အပူပိုငး္တေီကာငး္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ထိအုေနအထားတြင္အမ်ားအားျဖင့္သက္ေတာင့္ 
သက္သာရွိၾကပါသည္။တီေကာင္မ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္အတြက္၎တို႔ႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးအပူခ်ိနက္ိ ု
ရွာႏိုင္ရနအ္ပုံအ ႀကးီႀကးီလုပ္ေပးရနလ္ို အပ္သည္။ ေဆာငး္တြငး္ကာလတြငအ္ ပူခ်ိနက္်ဆငး္သျဖင့္ 
တီေကာင္မ်ား၏ ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ — အစာစားျခင္း၊ က်င္ႀကီးက်င္ငယ ္(အညစအ္ေၾကး)စြန္႔ျခင္း 
ႏွင့္ျပနလ္ည္ထတုလ္ုပ္ျခင္း — မ်ားသည္ထင္ရွားစြာေႏွးသြားမည္၊သို႔ေသာ္ရာသီဥတုေႏြးလာသ ည့္ 
အခါတဖန္ျပန္၍အလ်င္မွလီာမည္။ 

 
• စိုထိုင္းမႈ - တီေကာင္မ်ားအတြက္စိုထိငု္းမႈလိအုပ္သည္၊အေလးခ်ိနအ္ားျဖင့္၈၀%ခန္႔ျဖစ္၍အခင္းမ်ား သည္ 

ေရညွစ္ထားသည့္ေရျမွပ္ကဲသ့ို႔ျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ိဳးျဖစသ္ည္။ညွစလ္ိကု္ပါကေရတစစ္က္ႏွစ္စကက္်လာရ 
မည္၊ ထိထုက္မပိုရပါ။ တီေကာင္၏ေတာက္ပေနေသာ အေရခြသံည္မွနက္နသ္ည့္အစိုဓါတ၏္ လကၡဏာျဖစ္ 
သည္။စတင္ေမြးျမဴေသာသမူ်ားမၾကာခဏျပဳလပု္တတသ္ည့္အမွားတစ္ခမုွာတီေကာငမ္်ားထားသည့္ပုံး 
တြင္ေရႏႈတ္ေျမာင္းနည္းပါးသျဖင့္ေအာကဆ္ီဂ်င္မဲေ့စျခင္းသို႔မဟတု္ေအာက္ဆဂီ်င္ 
 ေလ်ာနည္းေစျခင္းျဖစသ္ည္။တီေကာင္မ်ား၏အစာအမ်ားစုတြငေ္ရပါ၀င္မႈျမင့္ပါသည္၊ သို႔ေစကာ မူပူေသာ 
အေျခအေနမ်ိဳ းတြင္ ေန႔စဥ္ေရ ျဖန္းေပးရနလ္ိအုပသ္ည္။  
 

• ေလသြင္းျခင္း - တီေကာင္မ်ားသည္အေရခြမံွတဆင့္ “အသက္ရွဴ” ၍ေဆြးျမည့္ေစေသာျဖစ္စဥ္မွ ထတုလ္ႊတ ္
ရမည့္အျခားေသာဓါတ္ေငြ႔မ်ားကိ ုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပေ္ပးရနလ္ိသုည္၊ ထိုေၾကာင့္ေလသြင္းျခငး္အေျမာက္ 
အမ်ားလိအုပ္ပါသည္။သငသ္ည္တီေကာင္မ်ားႏွင့္အိမ္ရငွ္ဘက္တးီရီးယား၊မႈိႏွင့္အျခားေသာ
 ေဆြးျမည့္ေစရန္ ျပဳလုပ္ ေပးသည့္သတၱ၀ါ မ်ားအတြက္အေကာင္း ဆုံးေသာ အေနအထားကို 
ဖန္တီး ေပးေနသည္ကိသုတယိပါ။ 
  

• အစားအစာ - ေျမေဆြးျဖစ္လာရန္လပု္ေပးေသာတီေကာင္မ်ား သည္မီးဖိုေခ်ာင္အကၽြင္းအက်န္မ်ား၊ 
စိုက္ပ်ိဳ း ေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ပတုသ္ြားသည့္ သစ္ရြက္မ်ား သို႔မဟတု္ တိရစၦန္အညစအ္ေက်းမ်ားအစရွသိည့္ 
မည္သည့္ ေဆြးျမည့္ေသာေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းကိုမဆို စားႏုိင္ၾကသည္။ တဖန္ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ 
ကာလၾကာရွည္စြာ ဆကလ္က္ရွငသ္န္မႈ တို႔အတြက္စဥ္းစားရမည္၊ တီေကာင္မ်ားသည္ ႀကီးထြား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသလား သို႔မဟတု ္ ဆက္လက္ရငွ္သနရ္ုသံာ ျဖစ္သလား - စဥ္းစားရပါမည္။ တစ္သ 
မတတ္ည္း ျဖစ္ရနအ္တြကအ္ဆင့္ျမင့္တီ ေကာငျ္ဖင့္ေဆြးျမ ည့္ေျမၾသဇာ ျပဳလပု္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာအစာ၊ 
အရည္အေသြးျမင့္သည့္အစာႏွင့္တစသ္မတ္ တည္းေကၽြးရန္လိအုပသ္ည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရနအ္တြကအ္ခ်နိ္၊ 
အားထတု္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးမႈမ်ားပိ၍ု လိုအပ္သည္။  



တီေကာင္မ်ားမႏွစ္သက္ေသာအစာမ်ားတြင္အခ်ဥသ္ီး၊ၾကကသ္ြန္ကဲသ့ို႔အနံ႔အရသာျပငး္သည့္ဟင္းသီးဟငး္ 
ရြက္/ဟင္းခတအ္ေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ျငဳပ္သီးမ်ား၊အသား၊ႏို႔ထြက္ပစၥည္းႏွင့္အဆီမ်ားေသာအစာမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ 
၎တို႔သည္ထိုအစာမ်ားကိုေရွာင္ရွား၍အျခားေသာအစာမ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြားစားသည္ကိုေလ့လာ
ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္ (ဥပမာ-ေရႊဖရုံသီး၊ႏူးည့ံသည့္အသီးမ်ားစသည္ျဖင့္)။ အေရးႀကီးသည့္အေျခအေနတစ္ခုမာွ 
အစာမ်ား ကို အတိငု္းအတာတစ္ခအုထိ ေဆြးျမည့္ရန္ႀကိဳတငလ္ုပထ္ားရမည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ 
ဟင္းသီးဟငး္ရြကအ္စိမး္မ်ားကိုေကၽြးျခင္းသည္ေဆြးျမည့္ျခင္းကိလုွ်င္ျမန္စြာစတငေ္စႏုိင္ပံုရ၍တီေကာင္မ်ား 
မခံစားႏုိင္ေလာကသ္ည့္ အပူခ်ိနက္ိ ု ထုတ္ေပးသည္။ စိထုိုင္းမႈျမင့္မားျခင္း၊ အနံ႔ျပင္းသည့္အ 
မေဲရာင္အနယအ္ႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ ေအာကဆ္ီဂ်ငက္ိုမွ်တေစႏုိင္သည္။အစာမ်ားကိုႀကိဳတင္ေဆြးျမည့္ေစ 
ရမည္၊ႏတု္ႏတု္စင္းထားရမည္၊၁သို႔မဟတု္၂လကၼအျမင့္အထသိာေပါင္းထည့္ေပးရမည္။အလြနအ္ကၽြ ံ 
ေကၽြးျခင္းသည္အစာေလ်ာ့ေကၽြးျခင္းထက္ ျပႆနာပိ၍ုျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
 

• အခင္း - သင္၏ေျမေဆြးပုးံကို ျပဳလပု္သည့္အခါ သငသ္ည္တီေကာင္မ်ားႏွင့္ကိကုညီ္ သည့္ေနရာျဖစ္ေစ 
ရန္အတြက္အခငး္ပစၥည္းမ်ားကို ၁၅စမ အထထိားေပးရမည္။ ကၽြနပ္္သည္အနည္းဆုံးတႏွစ္အေဆြးခထံား 
သည့္ေျမေဆြးကိအုသုံးျပဳသည္၊ သို႔ေသာ္ရင့္ေသာ(ၾကာရွည္စြာထားေသာ) ႏြားေခ်း၊အုံးဆံ သို႔မ   ဟတု ္  
သစ ္ ေဆြးေျမကိလုည္းသုးံသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သစ္ေဆြးေျမကိအုၿမမဲရႏုိင္ပါ၊ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပအ္ေနျဖင့္ 
၎ႏွင့္ပတသ္က၍္ေဖၚျပထားျခင္းမွာကၽြန္ပ္တို႔ရွာေဖြအသုးံျပဳေနသည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည္ကိုဥပ 
မာေပးျခငး္ သာျဖစသ္ည္။ အခင္းမ်ားသည္စိမ့္၀င္ႏိုငသ္ည့္အရာျဖစ္ရန္သာမက ေကာင္းစြာေရစးီႏုိင္ေသာ 
ပစၥည္းလည္း ျဖစ္ရမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္အစားအစာသည္ပင္လွ်င္အခင္းျဖစလ္ာႏုိငသ္ည္။ 
ကၽြန္ပသ္ည္ငကွ္ေပ်ာအကူိုႏြား ေခ်းႏွင့္ေရာ၍ေကၽြးသည္၊၎သည္အစာလည္းျဖစ္အခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

• အလင္းေရာင္ - ေျမေဆြးျပဳလုပ္ရနသ္ုံးသည့္တီေကာင္မ်ားသည္ျပင္းေသာအလင္းေရာင္ကိုမခႏုိံင္ၾကပါ။၎ 
တို႔၏အေရခြသံည္အလင္းေရာင္ႏွင့္ ပတ္သက၍္ အလြနထ္ိခိကု္လြယ၍္ေနေရာငထ္ိပါက၎တို႔သည္အ 
ခင္း ေအာက္သို႔ ခ်က္ခ်ငး္ထိုး၀ငၾ္ကသည္၊ မေလးရွားအျပာေရာင္တေီကာင္မ်ား သည္ထိုသို႔ျပဳလုပ္စဥအ္ 
လြန္ပင ္လႈပ္ယမ္းၾကသည္။ 
 

 
တေီျမေဆြးေျမၾသဇာ(တကီ်စစ္ာ)၏အက်ိဳ းေက်းဇးူမ်ားႏွင့္သမိး္ယေူသာနညး္မ်ား   
  
တီေကာင္မ်ားသည္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္းမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာေခ်ဖ်က္ႏိုင၍္ တည္ၿငိမမ္ႈရွသိည့္သန္႔စင္ၿပီးသားတီေျမေဆြး 
မ်ားကို ပိုမိုေကာငး္မြနသ္ည့္ တည္ေဆာက္ပုံ၊ အဏုဇီ၀ရုပပ္ါ၀င္မႈရွ၍ိ သာမိုဖလိစ္ေျမေဆြးထက္အဟာရပါ၀င္မႈ ပိမု်ား 
သည္။ အျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ေရထိနး္ႏိုင္ျခငး္၊ အျမစ္ႀကီးထြားမႈကိုတိးုတက္ေစျခင္း ႏွင့္သာလြန္ေကာင္း 
မြန္ေသာေျမဆီ၏ အဟာရထိန္းထားႏုိင္မႈႏွင့္ လလဲယႏ္ိုင္မႈစြမ္းရည္တို႔ျဖစ္သည္။ အတိအုားျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီးသား 
တီ ေျမေဆြးေျမၾသဇာမ်ားသည္လယ္သမားမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္သည့္အေကာင္းဆုံးသဘာ၀၊ေအာ္ဂနဲစ္ေျမဆီျဖည့္စြ ကမ္ႈ 
ျဖစ္ ႏိုငသ္ည္။ 
 
အိုးထတဲြင္စိကု္ပ်ိဳးရန္အတြကသ္န္႔စင္ၿပီးတေီျမေဆြးေျမၾသဇာ(တကီ်စ္စာ)၂၀%ေပါငး္ထည့္ေပးျခငး္သည္
အသုးံ၀ငဆ္ုံးျဖစ္ႏိုငသ္ည္။ပ်ိဳ းပင္မ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႔စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါလကတ္ဆတု္ခန္႔မွ်ကိအုေပါက္ 
၏ေအာကဘ္ကတ္ြငထ္ည့္ေပးႏုိင္သည္။ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခငး္ျဖင့္အပငသ္စက္ိုေကာငး္ေသာစတင္ျခင္း၊



အျမစ္ပိ၍ုသန္မာေစျခင္းႏွင့္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကိုခံႏုိင္ျခင္းစသည့္အရည္အေသြးမ်ားတိးုလာေစသည္။အပင္မ်ား 
ကိုပ်ိဳးေထာင္ရနအ္တြကသ္န္႔စင္ၿပီးတီေျမေဆြးအေပၚပိုငး္မ်ားကိုထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ၾသဇာဓါတ္ၾကြယ္၀ေစျခင္ း 
၊အစိုဓါတထ္ိနး္ျခင္းႏငွ့္ေျမဆအီေျခအေနကိဆုကလ္ကတ္ိးုတက္ေစႏုိင္သည္။သန္႔စင္ၿပီးတီ
ေျမေဆြးလၻက္ရည္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း ထိုေျမေဆြးမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳ ေသာနည္းျဖစသ္ည္။ 
ကၽြန္ပ၏္သာမန္နည္း မွာ၅-၁၀လကဆ္ုပ္စာတီေျမေဆြးကို ေရစ စအ္တိတ္ြင္ထည့္ၿပီး  ေရေပၚတြင္ ေပၚႏုိင္သည္ ့ 
အတုးံ၆တုံးကိုစည္းထားသည့္ ငါးအလွေမြးကနတ္ြငအ္သုးံျပဳသည့္ပန္႔ႏွင့္အတူ ေရ၅ဂါလံျဖည့္ထားသည့္ ပုံးထသဲို႔ 
ထည့္ပါ။ကၽြန္ပသ္ည္၎အထသဲို႔တင္လရဲည္လၻက္ရည္ဇြန္း၁ဇြန္းႏငွ့္ထိေရာက္မႈရွသိည့္မိုက္ခရိေု အာ္ဂနဲစ္စငလ္ၻက္   
ရည္ဇြန္း၂ဇြနး္ထည့္ၿပီးအျမႈပထ္ြက္လာသည္အထိ၂၄-၄၈နာရီထားသည္။အက်ိဳ းသကေ္ရာက္မႈျဖစ္ေသာလၻက္ 
ရည္သည္ အဏုဇီ၀ရုပ္မ်ားျဖင့္ ေဖြးေဖြးလႈပလ္ာ၍ပထမ ၁၂နာရီအတြင္း အသုးံျပဳသင့္သည္။ ၎ကိုအရြက္ဖ်န္းေဆး 
သို႔မဟုတေ္ရေလာင္းသည့္ပုံးျဖင့္ေျမႀကီးကို စိုရႊေဲအာင္ေလာင္းႏိုင္သည္။ ေရာဂါမ်ားကိတုြန္းလွန္ေနရေသာအပငမ္်ား 
သို႔မဟုတရ္ွငသ္န္ရန္ရုနး္ကနေ္နရေသာအပင္မ်ားအတြကအ္လြန္အက်ိဳးရွသိည္ကိေုတြ႔ရသည္။ 
 
ေရြးခ်ယ္ရနသ္ိမ္းယူေသာနည္းမ်ားစြာရွိပါသည္ -  
အလင္းေရာင္နည္း - သန္႔စင္ၿပီးသာတေီျမေဆြးေျမၾသဇာကို ျပန္႔ေနေသာမ်က္ႏာွျပငတ္စ္ခု အေပၚတြင္ပုထံားၿပီး အ 
လင္းေရာင္မ်ားသည့္ေနရာတြငထ္ားပါ။ တီေကာငမ္်ားသည္ခ်က္ခ်င္းပငအ္လင္းေရာင္မွ လြတ္ေသာေနရာသို႔ငံု႔ဆင္း 
သြားမည္။ ၁၀မိနစ္ေနာကပ္ိုင္းတြင္ထပိ္ပိုင္းအလႊာကိ ု ကတုယ္ူပါကတီေကာင္မပါသည့္ တကီ်စ္စာကိုရရွိမည္။ 
တီ ေကာငမ္်ားသာက်နသ္ည္အထိဤသို႔ဆက္လကလ္ပု္ေဆာငပ္ါ။ 
 
ေျပာင္းေရႊ႔ေသာနည္း - ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာတြငအ္လ်ားလိကု ္သို႔မဟုတ္ ေထာင့္မွန္ျပဳလုပ္ႏိုငသ္ည္။ တီေကာငမ္်ား ကိ ု
၂ပတ္ခန္႔အစာမေကၽြးဘထဲားပါ၊ထိုေနာကအ္စာမ်ားကိုပုံး၏ထိပ္ပိငု္းသို႔မဟုတ္ေဘးတဘက္တြငထ္ားပါ။ 
ဆာေလာင ္ေနေသာ တီေကာင္မ်ားသည္အစာရွိရာသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားမည္၊ ထိုအခါတြငက္်နသ္ည့္ အပိုင္း မ်ား 
တြငတ္ီေကာင္မရွ ိေတာ့ပါ။ကၽြန္ပသ္ည္ျပဳတ၍္ႀကတိထ္ားသည့္အာလူးမ်ား၊ကန္ဇြနး္ဥမ်ားႏွင့္မုန္လာဥနီအေရာ 
အေႏွာျဖင့္၎တို႔ကိုမွ် ားေခၚသည္။ 
 
အဆက္မျပတေ္တာက္ေလွ်ာက္စီးဆငး္ေသာနည္းႏငွ့္အပုံလိကု္ထားေသာနည္းမ်ားကိလုည္းကၽြန္ပအ္
သုံးျပဳပါသည္၊ေအာကတ္ြင္အေသးစိတ္ေဖၚျပထားပါသည္။ 
 
တေီကာငမ္်ားကိအုသုးံျပဳ၍ေဆြးျမည့္ေအာငျ္ပဳလပုေ္သာနညး္စနစမ္်ားၿခဳငံုသံုးံသပျ္ခငး္ 
 
တီေကာင္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ေဆြးျမည့္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခငး္ကိုမည္သည့္အတိုငး္အတာမဆိုျပဳလုပ္ႏိငု္သည္၊ 
မီးဖိုေဆာင္မအွကၽြင္းအက်နက္ိုအသုံးျပဳသည့္အေသးဆုးံအတိငု္းအတာမွႀကိဳတင္ေဆြးျမည့္ေအာင္ ျပဳ 
လုပထ္ားသည့္ ေနာက္ ေခ်းကိုအသုံးျပဳ၍တြန္းလွည္းမ်ား၊ ထြန္စက္မ်ားျဖင့္သယယ္သူည့္က်ယ္ျပန္႔သည့္ အတိငု္း 
အတာမ်ားအထိ လုပ္ႏိုင္ သည္။ တီေကာငထ္ည့္ေသာပုံးမ်ားကို ပလပ္စတစ္၊ သစ္သား၊ အဂၤေတ သို႔မဟတုမ္ိုး 
ကာရြက္ဖ်ငျ္ဖင့္ ပင္ျပဳလုပႏ္ိုင္ သည္။ အေသးစတိ္ေဖၚျပႏုိင္သည့္ ၀က္(ဘ)ဆိကု္ႏွင့္ အြနလ္ိုင္းဗြီဒယီိုမ်ားစြာ 
ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကၽြန္ပတ္ို႔၏ ျခတံြငအ္သုးံျပဳလ်က္ရွိေသာစနစ္ႏွစ္ခကုိလုွ်င္ျမန္စြာေဖၚျပလိုပါသည္။ 
 
အဆက္မျပတေ္တာက္ေလွ်ာက္စီးဆငး္ေသာနည္း - ျပဳလုပ္ပုအံေျခခသံေဘာတရားမွာေအာက္ေျခကိသုိမ္းယူရနအ္ 
ဆငသ္င့္ျဖစ္သည္အထိ ပတိထ္ားေသာ္လည္းပုံး၏ ထိပ္ႏငွ့္ေအာက္ေျခတြင္ဖြင့္ (ေဖါက)္ထားရမည္။ အစာကိုထပိ္ပိငု္း 



တေလွ်ာက ္၃မွ၆စမ အလႊာျဖစ္ေအာငထ္ည့္ရမည္။ ၃လမွ၆လေနာကပ္ိုင္း တီေျမေဆြး(တကီ်စ္စာ) ကိေုအာက္ပိငု္းမွ 
သိမ္းယူႏုိင္သည္၊ ထိသုို႔ျပဳလုပ္ေသာအခါပုံး၏ အလယ္ပိုင္းတြငရ္ွိေနေသာ တီေကာငအ္မ်ားစုကိအုေႏွာကအ္ယကွ ္
မျဖစ္ေစပါ။ 
 
ကၽြန္ပသ္ည္ဤစနစ္မ်ားကိ ု ေကာ္တူရာ-ႏွင့္ဆငတ္သူည့္ ေက်ာပိးုအတိ္ပစၥည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၊၂၀၀လတီာ ဆီပုံး 
မ်ား၊ႏွင့္သသံတၱဳသို႔မဟုတဓ္ါးအိမ္ပုံစကံိအုထပသ္ားႏွင့္အမိ္အမိုးသတၱဳ(သြပ္)ျပားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္ းျပဳ
လုပသ္ည္။ ေကာ္တူရာႏွင့္ဆင္တသူည့္ေက်ာပိးုအတိ္ပစၥည္းကိုေဒသရွိစက္ဆိငု္မ်ားအားအတိငု္းေပး၍ခ်ဳပ္ခိုငး္ သည္။ 
အိတမ္်ားကိတုိုင္၄တိုငတ္ြင္ခ်ဳပ္ၿပီး ကန္ေတာ့ပုစံံျဖစ္ေအာင္ ေအာကဘ္က္တြငစ္ုစည္းသည္(ပု ံ ၃)။ အတိုင္း 
အတာမ်ားကိုေအာက ္ တြငပ္ုံစံမ်ားျဖင့္ေဖၚျပထားသည္(ပုံ၄)။ ဤပစၥည္းမ်ားသည္ေရစိုခံႏုိင္စြမ္းရွိသည္၊ 
အသကလ္ည္းရွဴ ႏုိင္သည္။ ကၽြနပ္္ သည္သငယ္ူမႈ ျပဳလုပ္ေသာ အခ်ိနတ္ြငဤ္ အတိ္အမ်ိဳးအစားကိုမ်ားစြာ 
အသုးံျပဳခဲသ့ည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္တီ ေကာင္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ခ်က္ခ်ငး္လက္လွမး္မွီ
ႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့လည္းေကာင္း၊လာေရာက္ေလလ့ာသည့္ေက်ာင္း သားမ်ားအားျပသႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
၎တို႔သည္ေအာကဘ္က္မ ွ သိမ္းယူရနလ္ြယ္ကသူည္ သို႔မဟုတ ္ အစာ မ်ားႏွင့္မွ်ားေခၚရန္ေျပာင္းေရႊ ႔ေသာ 
စနစ္ကိအုသုံးျပဳသည့္အခါလြယ္ကသူည္။ 
  
ပိုမိုက်ယ၍္အၾကမ္းခံေသာ စီအက္(ဖ)တီပုးံကိ ု လတီာ၂၀၀ဆန္႔ဆီပုံးအလြတ္ျဖင့္ျပဳလပု္ထားပါသည္(ပုံ ၅)။ထပိ္ပိုငး္ 
ကိကုၽြန္ပ္ျဖတထ္ားၿပီးက်နသ္ည့္အေျခအနီးတြင္ ၃၀စမ×၄၅စမ အပါက္ေဖါက္ပါသည္။ ဤအေပါကအ္ထကန္ားတြင္ 
ကၽြန္ပသ္ည္အေပါက္ငယ ္၇ေပါကေ္ဖါက္၍ ၂၅မမသြပ္ေရစိမ္ပိုကထ္ည့္ပါသည္၊ ၎ကို၀က္အစူကရႏွူင့္ဆကပ္ါသည္ 
(ပုံ၆)။ ဤသို႔ပိုက္မ်ားႏွင့္ကတၳဴျပား ၃သို႔မဟတု္၄ခ်ပက္ို ၀ကအ္ူမ်ားႏွင့္ဆက္ၿပီးေပၚတြငထ္ားျခင္းျဖင့္“အခင္း”ျဖစ္လာ 
၍၎အေပၚတြင၁္၅စမအထရူွိေသာအခငး္ကိုျပဳလုပ္သည္၊ထိုေနာကတ္ီေကာငမ္်ား၊ေနာကဆ္ုံးတြငအ္စာမ်ား 
ကိတုင္ပါသည္။ေနာကဆ္ုံးအေနျဖင့္ကၽြန္ပသ္ည္ပံုးအားလုးံ၌ကတၳဴ၊ေလွ်ာ္မွ်င္မ်ားႏွင့္ေလွ်ာ္မ်ားျဖင့္ယကထ္ား 
သည့္အထည္ ၾကမ္းတို႔ျဖင့့္ ေနာကထ္ပအ္ထပတ္စ္ထပ္ျပဳလုပသ္ည္။ တီေကာင္မ်ားသည္ထိကုတၳဴ ျပားကိ ု စား၍ 
တကီ်စ္စာမ်ားကို ေအာက္ေျခတြငအ္စိုငအ္ခအဲပုကံိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္၃လခန္႔ၾကာပါသည္။၆လၾကာၿပီးေနာက္
ပုံးသည္ျပည့္လုနီးပါးျဖစလ္ာ၍တကီ်စ္စာမ်ားကို သမိ္းယူႏုိင္သည္၊ ထိသုို႔သိမ္းယူရန္ပိကု္အေပၚတြင္ရွိေသာ 
လက္ကိုငမ္်ားကိလုွည့္၍ေအာက ္ ဆုးံမွ၅၀မမအျမင့္ရွိ ေျခာက္ေနေသာတကီ်စစ္ာမ်ားကိကုုတယ္ူႏုိင္သည္၊ ထိသုို႔ျပဳ 
လုပ္ျခငး္ျဖင့္အေပၚတြင္အစာစားေန ေသာတီေကာငမ္်ားအား အေႏွာက္အယကွ္မျဖစ္ေစပါ။ ဤစနစ္မ်ားဆကလ္က္ 
ျဖစ္ထြနး္ပါက လုပ္ရမည့္အလုပ္နည္း သြား၍ပုံမွနတ္ကီ်စ္စာမ်ားကိထုတု္ေနမည္ျဖစသ္ည္။ 
 

 
ပု ံ၅။ 
တီေကာင္ကုိအသံုးျပဳ၍ေျမကုိေဆြးျမည့္ေစရန္အဆ
က္မျပတ္ ေတာက္ ေလွ်ာက္စီးဆင္းေသာနည္းကုိ၂၀၀လီတာ
ပုံးျဖင့္လုပ္သည့္ ပုံစံ(၀)ဲ။ ပီဗြစီီ 
လက္ကုိင္မ်ားကုိေအာက္ဆံုးတြင္ရွိသည့္ သိမ္းရန္အ 
ဆင္သင့္ျဖစ္ ေနေသာတီက်စ္စာမ်ားကုိလွည့္၍ ထုတ္ရန္အသံုးျပဳ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
ပု ံ၆။ တီေကာင္ကုိအသံုးျပဳ၍ ေျမကုိေဆြးျမည့္ ေစရန္ 
အဆက္မျပတ္ ေတာက္ေလွ်ာက္စီးဆင္းေသာ နည္းကုိ ၂၀၀ 
လီတာပုံးကုိအသံုးျပဳသည့္ပုံစံ။တီေကာင္ေျမေဆြးမ်ားသည္ 
လည္ေနသည့္ဤ “အခင္း” ေပၚတြင္ရွိေနသည္၊ ဤအခင္း 
ကုိလွည့္ ၍ေအာက္ေျခတြင္ရွိေသာတီက်စ္စာမ်ားကုိသိမ္း 
ယူႏိုင္သည္။ 



 
 
အစု/အပုံနည္း - ဤကဲသ့ို႔ေသာ အပုံမ်ားကိုႏြားေခ်း သို႔မဟတု္ႀကိဳတင၍္ ေဆြးျမည့္ေအာငလ္ုပ္ထားသည့္ 
ပစၥည္းမ်ား ျဖင့္ ျပဳလုပသ္ည္၊၎ကိုေျမႀကးီေပၚတြငထ္ား၍ ပိုကသ္ို႔မဟတု္၀ါးျဖင့္ အ၀ိုင္းပုကံာထားသည္။ 
အစာမ်ားကိုပုံမွနထ္ည့္ ေပးျခင္း၊အပုကံိုေနေရာင္ျခည္ႏွင့္မိုးေရတို႔မွကာကြယ္ေပးထားပါက ေဒသမ်ိဳးစတိ္ျဖစသ္ည္ ့ 
မေလးရွားအျပာေရာငတ္ီ ေကာင္မ်ားသည္အလိအုေလ်ာက္ ေရာက္လာ၍ ၆လခန္႔ၾကာသည့္အခါသိမ္းယူႏုိင္ေသာ 
တကီ်စ္စာမ်ားကိထုုတလ္ုပ ္ ၾကမည္။ ၎တို႔သည္မိးုမ်ားစြာ ရြာသည့္ အခ်ိန၌္ထြကသ္ြားမည္ဆိုပါကလည္း  
ျပန္လာၾကပါမည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုပတ္၀န္းက်င္တြငထ္ိအုစာသည္အေကာင္း 
ဆုံးအစာျဖစေ္သာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 
အက်ဥး္ခ်ဳပ ္   
 
တီေကာင္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ေျမေဆြးေျမၾသဇာျပဳလုပ္ျခငး္ သည္လယသ္မားမ်ားအတြက္အလြနအ္ားေကာငး္ေသာ 
လက္နကက္ရယိာတစ္ချုဖစသ္ည္၊သတူို႔၏လယယ္ာတည္ေဆာက္မႈႏွင့္သူ/သူမ၏ေျမႀကီးကိုေျမၾသဇာျပ
ည့္၀ေစရနသ္ဘာ၀အေလ်ာက္ျပဳလုပ္ႏိငု္သည္။၎သည္ေစ်းနည္း၍တန္ဖိးုကိအုကျဲဖတ္ႏိုငသ္ည္။လယ္သမား 
မ်ားအပိ္ေနေသာအခ်ိနတ္ြငမ္ွာပင္တေီကာင္မ်ား သည္အရည္အေသြး အေကာင္းဆုးံျဖစ္ေအာင္ေျမႀကီး မ်ား 
ကို ျပဳျပငထ္တု္လပု္ေနၾက သည္။ ၀ယယ္ူစားသုံးသူမ်ားသည္အစားအစာမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအတြက္ပူပန္ၾကသျဖင့္ သဘာ၀စိကု္ပ်ိဳးေသာေအာ္ဂနဲစ္သီးႏံွေစ်းကြက္မွာ ပိ၍ုက်ယ္လာမည္သာ 
ျဖစ္သည္။တီေကာင္မ်ားကိအုသုးံျပဳ၍ေဆြး ျမည့္ေအာင္ျပဳလုပျခင္းကိ ု က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လူ႔အ ဖြဲ႔အ 
စည္းကိ ုေအာ္ဂနဲစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္အက်ိဳး ျပဳႏုိင္၍ တန္ဖိုးရွသိည္ေဘးထြက္ထတုလ္ုပ္မႈကို ေပးႏုိင္သည္။ 
ကၽြန္ပအ္ေနျဖင့္ စာဖတသ္ူမ်ားအား နိမ့္က်သည္တီ ေကာငမ္်ားႏွင့္ သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပနလ္ည္သုံး  
သပ္ရနတ္ိကုတ္ြန္းလိုပါသည္။ တီေကာင္မ်ားသည္လ ူ သားမ်ား၏အျခား ေသာ အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြ 
ပင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္! 
 
 
 
 
 

ပု ံ၇၊  
အျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ေနာက္ေခ်း 
ကုိတီေကာင္မ်ားမွေဆြးျမည့္ေအာင္ျပဳလု
ပ္ထားသည့္အပုံအားပူေသာေန႔တြင္ေရျဖန္းျ
ခင္းျဖင့္စိုစြတ္ေစျခင္း။ 
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