အီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အိို အာရွမတ
ွ တ
္ မ္းမ်ား
အမွတစ
္ ဥ္ ၃၇
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၉

ေရႊစပ းခြံ - အေရာအေေႏွာ-လယ္ယာအမ းအစားတင္ စပ းခမ
ြံ ားကအ
ို သိုးြံ ျပ သည့္အရာ ၁၀ မ း
ပက္ထရစ္ ထေရးလ္ မွေရးသားသည္။
[အယ္ဒတ
ီ ာမွတ္ခ က္ - ထိုင္းေႏိုင္ငြံ၊ အီးစီအပ္ခ ္အို အာရွအက းသက္ေရာက္မစ
ႈ င္တာတင္ ကၽန္ပ္တ႔က
ို ယ
ို ္ပိုင္
အေသးစားလယ္ယာရင္း ျမစ္စင္တာကတ
ို ည္ေထာင္သည့္ကာလအတင္း ကၽန္ပတ
္ ႔သ
ို ည္ ပတ္၀န္းက င္တင္
ရွေသာ အဆင္သင့္အသိုြံးျပ ေႏိုင္သည့္ စပ းထိုတလ
္ ိုပ္မႈ “စန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ား” (စပ းအခြံေႏွင့ေ
္ ကာက္ရိုး)တ႔မ
ို ွ
အက းေက းဇးႀကီးမားစာရရွခ့သည္။ “သင့္မွာရွသည့္အရာျဖင့္သင္လအ
ို ပ္သည့္အရာကိုျပ လိုပ္ပ ” ဟေသာ
ကၽန္ပတ
္ ႔အ
ို လန္ေႏွစ္သက္သည့္ကၽန္ပတ
္ ႔၏
ို ေဆာင္ပိုဒထ
္ သ႔က
ို ၽန္ပတ
္ ႔၏
ို ယိုြံၾကည္လက္ခြံမႈကိုေပ င္းထည့္ျခင္း
ျဖင့္ေဒသအတင္းရရွေႏိုင္သည့္ “စန္႔ပစ္/ေလလင့္”ပစၥည္းမ ားသည္တန္ဖးို အလန္ႀကီးမားသည့္ရင္းျမစ္ျဖစ္လာ
၍ အခ ပ္အားျဖင့္ဆိုရပ က ၎တို႔ကအ
ို သိုြံးျပ ျခင္းျဖင့္ကၽန္ပတ
္ ႔၏
ို ကန္ယက္အတက္ အက းမ ားစာရရွၿပီး
တက္ေျခကက
ို ္သည့္ရင္းျမစ္ကိုအသိုြံးျပ ေႏိုင္ပ သည္။]

ပိုြံ ၁။ စပ းခြံမ ား(အခြံမ ား) - စပ းႀကတ္စက္ရိုြံမွ ေဘးထက္ပစၥည္း (အိုရီဇာ ဆာတဗာ)။
ပိုြံ ၂။ ျမန္မာေႏိုင္ငြံရွ ဧရာ၀တီတင
ို ္းေဒသႀကီးရွ ရာတရာ၏အျပင္ဘက္တင္ ေတ႔ရသည့္ စပ းႀကတ္စက္မွ
မၾကာမီကစိုပိုြံထားသည့္ ျမင့္မားေသာစပ းခြံအပိုြံ။

နဒ န္း
ရည္ရွည္တည္တသ
ြံ့ ည့္စိုက္ပ းေရးတစ္ခ၏
ို အႀကီးမားဆိုြံးေသာ စန္ေခၚမႈမ ားထမွတစ္ခမ
ို ွာ အေရာအေေႏွာလယ္ယာအမ းအစားတင္အစားအစာေႏွင့္ ေကၽးေမးရန္ထတ
ို ္လိုပမ
္ ႈအတက္ လိုြံေလာက္၍လက္ခြံေႏိုင္ေသာ
ေအာ္ဂနစ္ (ကာဘန္အေျချပ ) ရင္းျမစ္မ ားကရ
ို ရွေႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမေဆးမ ား၊ ေျမၾသဇာမ ား၊ ေျမေင႔
ထန္းအိုပ္ေပးသည့္

ေျမေဆး/သစ္ရက္ေႏွင့္လယ္ယာမ ားမွထက္သည့္အျခားေသာ

ေအာ္ဂနစ္ထည့္၀င္

ပစၥည္းမ ားတ႔သ
ို ည္ ၎တ႔အ
ို တက္ပင္လွ င္ စန္ေခၚမႈတစ္ခိုျဖစ္၍ လယ္သမားတစ္္ီးစီတ႔သ
ို ည့္ မမတ႔၏
ို
ထိုတ္လိုပမ
္ ႈတစ္ခိုစတ
ီ င္ ၎တ႔၏
ို ကယ
ို ္ပိုင္ပစၥည္းမ ားကို ျပန္လည္ထည့္၀င္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤပစၥည္း
မ ားသည္လယ္ယာမ ားတင္တစ္ခိုေႏွင့္တစ္ခိုတက
ို ္ရက
ို ္ ၿပ င္ဆင
ို ္မႈမ ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚ၍ ပို၍ေသးငယ္
ေသာေျမကက္ပိုငဆ
္ ိုငသ
္ မ ားအတက္ ျပည့္စိုြံလိုြံေလာက္စာထိုတ္ေႏိုင္ရန္ သို႔မဟိုတ္ လိုပသ
္ ားရ ရွေႏိုင္ရန္မွာ
စန္ေခၚ မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ္ပမာ-ေျမေင႔ထန္းအိုပ္ေပးသည့္ ေျမေဆး/ သစ္ရက္တ႔သ
ို ည္ ၿခြံေမးတရစၦာန္အ
စာ ေႏွင့္ တိုက္ရက
ို ္ၿပ င္ဆိုင္မႈျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေႏိုင္သည္၊ ထ႔ေ
ို ၾကာင့္ အစာအတက္ထားရန္ေႏွင့ေ
္ ျမေင႔ထန္းအိုပ္
ေပးသည့္ ေျမေဆး/သစ္ရက္အျဖစ္အသိုးြံ ျပ ရန္ယ္
ွ ္ၿပ င္မျႈ ဖစ္လာသည္။ ထိုပစၥည္းကပ
ို င္ ေျမေဆး သ႔မ
ို ဟိုတ္
ေလာင္စာအျဖစ္အသိုြံးျပ ရန္ထတ
ို ္လိုပပ
္ ကယွ္္ၿပ င္မမ
ႈ ွာပို၍ပင္ႀကီးမားလာသည္။
ေသာအေသးစားလယ္ယာမ ားသ႔သ
ို ားေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္

ေဒသတင္ရွ

အမ းမ း

ေအာင္ျမင္မအ
ႈ မ ားဆိုြံးရေသာလယ္ယာမွာ

သာမန္ခ ္္းကပ္နည္းတစ္ခက
ို ိုေဖၚထိုတက
္ ာမွ ေ၀အသိုြံးျပ ျခင္းျဖစ္၍ေအာ္ဂနစ္”စန္႔ပစ္ပစၥည္း”ထိုတလ
္ ိုပ္မႈမ ား
တင္ လယ္ယာစက
ို ္ပ းမႈမွမဟိုတ္သည့္ပစၥည္းမ ားကို လိုအပ္ေနေသာလယ္ယာမ ားတင္ျပန္လည္အသိုြံးခ ို
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖလစ္ပိုငေႏ
္ ိုင္ငြံရွလယ္ယာတစ္ခတ
ို င္ င းေၾကးခြံမ ားေႏွင့္ င းေစ းမွစန္႔သည့္ပစၥည္းမ ားလအ
ို ပ္၍
၎တ႔က
ို ို ေမးျမဴေရးတရစၦာန္မ ားအားေကၽးသည့္ ပရိုတင္းရစ္ျမစ္ ထပ္ေဆာင္းအစာအျဖစ္အသိုးြံ ျပ သည္။
ထိုင္းေႏိုင္ငြံရလယ္
ွ
ယာတစ္ခတ
ို င္ မမတ႔၏
ို တီေကာင္ကအ
ို သိုးြံ ျပ ၍ေျမၾသဇာျပ လိုပသ
္ ည့္စနစ္အတက္အသိုြံး
ျပ ရန္ေဒသတင္းရွဟင္းရက္ေစ းမွဟင္းသီီးဟင္းရက္စန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားစာလိုအပ္သည္။အျခားေသာလယ္ယာ
မ ားမွာမအနီးအနားတင္ရသည္
ွ
့ ဘီယာခ က္စက္ရမ
ိုြံ ား၊ ဆန္ႀကတ္စက္မ ားမွ အပင္မ ားထိုတလ
္ ိုပ္မအ
ႈ တက္
ေျမေဆး၊ ဘိုင္အိုခ ာေႏွင့္ အစာအတက္ အစားထိုးပစၥည္းမ ားျပ လိုပ္ရန္ ရင္းျမစ္အျဖစ္အေျမာက္အမ ားရရွ
သည္။
ဤေဆာင္းပ းသည္ အေရာအေေႏွာ-လယ္ယာအမ းအစားမွအသိုြံးျပ ေသာက ယ္

ျပန္႔စာရေႏိုင္သည့္ ေဘး

ထက္ပစၥည္းမွ “စန္ပစ္ပစၥည္း” တစ္မ းကိုအက ္္းၿခ းြံ ေဖၚျပထားသည္။ ဤစန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားသည္ အပပင
ို ္း
ေဒသ၏မ ား စာေသာအပိုငး္ မ ားတင္အဆင္သင့္ရေႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ ားျဖစ္သည္ - စပ းခမ
ြံ ား။

စပ းခမ
ြံ ားအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း
စပ းခြံမ ား(သ႔မ
ို ဟိုတ္ အခြံမ ား)သည္ စက္ရတ
ိုြံ င္စပ း(အိုရဇ
ီ ာ ဆာတီဗာ)ႀကတ္သည့္အခ ရရွသည့္ေဘးထက္
ပစၥည္းျဖစ္၍ စပ းစက
ို သ
္ ည့္ေဒသမ ားစာတ႔တ
ို င္ သာမန္အားျဖင့္“စန္႔ပစ္ပစၥည္း”အျဖစ္

သေဘာထာားၾက

သည္။ စပ ားခမ
ြံ ာားသည္ စပ ားေစ့၏အျပင္ဘက္္မ
ရွိ ာေၾကာေသာ အလႊာျဖစ္၍ ဇီ၀ေဗဒအ္ “လမ္ားမာ”အျဖစ္မရီ
ျငမ္ားၿပီား အေစ့ (အင္ဒွိိုစပန္ား)ႏရငစ
့္ ာလရ င္အဟာ္ပ ၀င္မန
ႈ မ
ွိ ့သ
္ ည္။ စပ းခြံမ ားကို ဖေႏိုေႏွင့္မမွားပ ေႏွင့၊္ စက္ရတ
ိုြံ င္
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ႀကတ္ခရာတင္

ဖေႏိုေႏွင့္စပ းခက
ြံ သ
ို တ္သတ္စီခထိုတ၍
္

“အေ္ာင္တင္

သွိ႔မ
ို ဟိုတ္

ဆန္ျဖဴ”္္ရ္
ွိ န္ျပဳလိုပသ
္ ည္ (ပိုြံ ၃)။ ဖႏိုသည္ စပ ားခထ
ြံ က္စာလရ င္အဟာ္ဓ တ္ပွိိုမ ာား၍စန္႔ပစ္ေသာ သွိ႔မ
ို
ဟိုတ္ ေဆားေျမ ႔သည္အထွိပိုြံထာားေလ့္ေ
ရွိ သာ စပ ားခြံထက္စာလရ င္ပ၍
ွိို တန္ဖားွိို ္ရွိသည့္ေဘားထက္ ပစၥည္ား ဟို
ယူဆၾက သည္။

ပိုြံ ၃။ အေျခခြံက သည့္စပ းႀကတ္ျခင္းအဆင့္မ ားတင္ စပ းခြံမ ား(အခြံမ ား)၊ ဖေႏို
ေႏွင့ဆ
္ န္ျဖဴေစ့အျဖစ္တစ္ခို စီချခားသရိုပ္ေဖၚထားပိုြံ (Rice Knowledge Bank)။

အေရာအေေႏွာ-လယ္ယာအမ းအစားမ ားတင္ စပ းခမ
ြံ ားကအ
ို သိုးြံ ျပ ေႏိုငေ
္ ျခရွသည့္အေျခအေန ၁၀ မ း
၁။ ေျမေဆးထိုတလ
္ ပ
ို ျ္ ခင္းေႏွင့္ ေျမဆီတးို တက္မႈ
စပ းခြံမ ားကိုအသိုြံးျပ ရာတင္ ေျမဆီျပ ျပင္မႈျပ လိုပ္ရန္အတက္အသိုြံးျပ ျခင္းသည္ထင္ရွား၍ သာမန္လပ
ို ္ငန္း
တစ္ခိုျဖစ္သည္- ေျမေဆးထိုတ္ လိုပ္ျခင္းပိုြံစြံျဖင္အ
့ သိုြံးျပ ျခင္းျဖစ္သည္။ စပ းခမ
ြံ ားကအ
ို သိုးြံ ျပ ျခင္း၏ အဓက
အားသာခ က္မွာ အေျမာက္အမ ားရေႏိုင္ျခင္းေႏွင့္ ထိုတလ
္ ပ
ို ္ေႏင
ို ္ သည့္ေျမေဆးပမာဏကိုအေျမာက္အမ ားတိုး
ပားေစျခင္းျဖစ္သည္။ စပ းခမ
ြံ ားသည္သပ္သည္းေသာကာဘန္ရင္းျမစ္ကိုေပး၍၎သည္ေဆးေျမ့သည့္အခ
ေျမဆီလႊာ၏ေရေႏွင့္အဟာရထမ္းထားေႏိုင္သည့္ပမာဏကတ
ို ိုးေစသည္၊ေျမဆီေပ င္းစည္းေႏိုင္စမ္း၊စမ့္၀င္ေႏိုင္
စမ္း၊ ထိုးေဖ က္ေႏိုင္စမ္းေႏွင့္အျခားေသာ အဓကက သည့္ေျမဆီအက းျပ ရိုပ္လကၡဏာမ ားကို တိုးတက္ေစ
သည္။

စပ းခြံမ ားတင္ကာဘန္ပ ၀င္မႈျမင့္သည္ကသ
ို တျပ ၍

ေကာင္းစာမွ တမႈရသည္
ွ
့ေျမဆီျပ ျပင္မႈျပ လိုပရ
္ န္အ

တက္၎ကေႏ
ို ိုက္ႀတ ဂ င္ၾကယ္၀ေသာအစမ္းေရာင္ရသည္
ွ
့အရာမ ား၊ ေျမၾသဇာမ ားေႏွင့္ေရာသမပ ။ မွတသ
္ ား
ရမည္အ
့ ခ က္မာွ စပ းခြံမ ားမွေပးသည့္ျမင့္မားေသာက ဘန္ ရာခိုင္ေႏႈန္းသည္ေကာင္းသည့္ေျမဆီအေျခအေန
မ းကိုျပ လိုပ္ေပးသည္ သ႔ေ
ို သာ္ ၎တင္အဟာရပ ၀င္ျခင္းမရွ၊ အပင္မ ားစားသိုြံးရန္လို အပ္သည့္အဟာရ
ေျမာက္မ ားစာေပးေႏိုင္ျခင္းမရွပ ။ ေျပာၾကားခ့သည့္အတိုင္း စပ းခြံမ ားကိုေျမၾသဇာအျဖစ္အသိုြံးျပ ရန္ေျမေဆး
ျပ လိုပမ
္ ည္ဆပ
ို က ၎အားအျခားေသာၾသဇာဓ တ္မ ားသည့္အရာမ ားေႏွင့္ေရာရမည္။ စပ းခြံမ ားကို ေႏားေခ း
သ႔မ
ို ဟိုတေ
္ မးျမဴေရးၾကက္၊ ဘေခ းမ ားေႏွင့္ လည္းေရာေႏိုင္၍ ထပ္ေဆာင္းပစၥည္းအျဖစ္လယ္ကစာအေထာက္
အကျဖစ္ေစသည္ (ပိုြံ ၄)။

ပိုြံ ၄။ ထိုငး္ ေႏိုင္ငြံေျမာက္ပိုင္းရွလယ္သမားမွ
ေမးျမဴေရးၾကက္၊ ဘေခ းမ ားကို ေကာင္းစာ
ျဖန္ေႏ
႔့ ိုင္ရန္ စပ းခြံမ ား(ေႏွင့္ အ၀တ္ေလွ ာ္သည့္
အခ သိုြံးသည့္ခ င္းေတာင္း)ကို ေမးျမဴေရး
တရစၦာန္ေျမၾသဇာအားပ၍
ို ေကာင္းမန္စာျဖန္႔ေႏိုင္
ရန္အသိုြံးျပ ျခင္း၊

* မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ က္- ေျမဆီလႊာထသ႔ို စပ းခြံမ ားကိုၾကာရွည္ေသာကာလတစ္ခိုအတင္း
ထပ္ခ တလလ

တိုက္ရိုကထ
္ ည့္ပ ကေျမဆီ၏ေႏိုက္ႀတ ဂ င္ကိုေပ င္းစပ္ေပးေႏိုင္သည္။

ေျမဆီသည္က န္းမာ

သည့္ မွ တေသာကာဘန္ေႏွင့္ေႏိုက္ႀတ ဂ င္ရွေနရမည္၊ ၎ကို စီ အခ း အန္ဟိုဆၾို ကသည္။ စပ းခတ
ြံ င္ စီ
အခ းအန္ အလန္ျမင့္မားသည္၊ အခ န္ၾကာလာသည္ေႏွင့္အမွ မိုက္ခရိုဘ္မ ားသည္ ဤကာဘႊနက
္ ိုေခ ဖ က္
ၾကသည္၊ သတ႔သ
ို ည္ရေႏိုင္သည့္ေႏိုက္ႀတ ဂ င္မ ားကိုစားသိုြံး၍အပင္မ ားမွအသိုြံးျပ ျခင္းကက
ို န္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေစ
ေႏိုင္သည္။

၂။ ဘင
ို အ
္ ခ
ို ာ ထိုတလ
္ ပ
ို ျ္ ခင္း

စပ းခြံမ ားကိုအသိုြံး၀င္သည့္ေျမဆီျပ ျပင္မအ
ႈ သင္သ႔ေ
ို ျပင္းလျခင္းသည္

“ဘိုငအ
္ ိုခ ာ”ထိုတလ
္ ိုပ္မအ
ႈ တက္

ေနာက္ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္ေႏိုင္သည္။“ပင
ို ရ
္ လ
ို စ္စစ္”(နမ့္ေသာေအာက္ဆဂ
ီ င္ပတ္၀န္းက င္တင္ေလာင္ကၽမ္း
ေစျခင္း) ျဖစ္စ္္မွတဆင့္မည္သည့္ကာဘန္အေျချပ ပစၥည္းမဆမ
ို ီးေသးအျဖစ္သ႔ေ
ို ျပာင္းလသား ေႏိုင္သည္။
မီးေသးကအ
ို ျခားေသာ အဟာရရင္းျမစ္မ ားေႏွင့္ ေပ င္းလက
ို ္သည့္အခ ေျမဆီေျမၾသဇာအျဖစ္အသိုြံးျပ ေႏိုင္
ေသာ စမ္၀
့ င္ေႏင
ို စ
္ မ္းအလန္ျမင္၍
့ တည္ၿငမ္မရ
ႈ သည္
ွ
့ ကာဘန္အသင္ျဖင့္တည္ရသည္
ွ
။ ထပ္ေဆာင္းအဆင့္
ျဖစ္သည့္ မီးေသးကို ေျမေဆးမ ား၊ အျခားေသာေျမၾသဇာရင္းျမစ္မ ားေႏွင့္ေရာေေႏွာျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ “ရင့္
က က္ျခင္း” အဆင့္သည္ ဘွိင
ို ္အွိိုခ ာအာားတမူထူားျခာားေစသည့္အခ က္ပင္ျဖစ္သည္ (အီား စီအွိပ္ခ ္အွိို အာ္ရ
မရတတ
္ မ္ား #၃၅တင္ပ ေသာ ေဒ က္တာ မွိိုကက
္ ယ္ ္ရာဖာ၏ေဆာင္ားပ ားကွိိုၾကည့္ပ )။ ကာဘန္အေျချပ
ပစၥည္းမ ားသည္မမတစ္ခတ
ို ည္းအေနျဖင့္အပင္မ ားအားကာဘန္ေပးေႏိုင္မႈမွာအနည္းငယ္သာရွသည္(အပင္
မ ား သည္ ေနေရာင္မတ
ွ ဆင့္ကာဘန္ေႏွင့္ေရကိုေပ င္းစည္းေပးေသာ ကာလအတင္း မမတ႔၏
ို ကာဘန္မ ားကို
ေလထိုထသ႔ထ
ို တ
ို လ
္ ႊတသ
္ ည္။ ေျမဆီထတင္ရွေသာအျမစ္မ ားမွမဟိုတသ
္ ည္ကို သတရပ ) သ႔ေ
ို သာ္စမ့္

၀င္မႈမ ား သည့္ ဤပစၥည္းမ ားတို႔သည္ ေရျမႈပ္အျဖစ္လိုပင
္ န္းေဆာင္ရက္၍ “ရင့္က က္ျခင္း” အဆင့္ေ္ာက္
သည့္အခ အျခာားေသာအပင္မ ာား မ္ရမ
ွိ ျဖစ္လအ
ိုွိ ပ္သည့္ အဟာ္မ ာား၊ ေ္ႏရင့္ မွိင
ို ခ
္ ္ိုဘ္ မ ာားကွိိုထန
ွိ ္ား ႏွိင
ို ျ္ ခင္ား
ႏရင့္ ေန္ာေပားျခင္ားတွိ႔က
ို ွိိုျပဳလိုပ္ေပားႏွိိုင္သည္၊ ဤသွိ႔ျို ပဳလိုပ္ျခင္ားသည္

ေျမဆီလႊာ ကွိိုျပဳျပင္္န္/တွိိုား တက္

ေကာင္ားမန္လာေစ္န္အတက္ အလန္ပင္အဖွိိုားတန္သည့္အ္ာျဖစ္သည္ (အီားစီအွိပ္ခ ္ အွိိုအာ္ရမတ
ရ ္တမ္ား #၉
တင္ပ ေသာ ဘ္ွိိုငယ
္ န္ ဟူေဂားလ္ ေ္ားသာားသည့္ေဆာင္ားပ ားကွိိုၾကည့္ ပ ။

ျပ ျပင္ေျပာင္းလၿပီးေသာမီးေသးေႏွင့္ဘိုငအ
္ ိုခ ာပိုြံစြံအမ းမ းတ႔က
ို ိုေရစစ္ျခင္းေႏွင့္သန္႔စင္ျခင္းအတက္လည္း
အသိုးြံ ျပ ေႏိုင္သည္။

၎တို႔အမ ားစိုကို

အမ္သိုြံးေသာက္ေရသန္႔အတက္အသိုြံးျပ သည့္

ဇီ၀-သေရစစ္မ ား

တည္ေဆာက္ရာတင္အသိုးြံ ျပ သည္၊၎တင္ပိုးသတ္ေဆးေႏွင့ေ
္ ဆး၀ းထိုတလ
္ ိုပ္ရာမွအၾကင္းအက န္မ ား
ကသ
့ ႔ေ
ို သာ လမ ားမွဖန္တီးထိုတ္လိုပသ
္ ည့္ဓ တိုပစၥည္းမ ားကိုဖယ္ထတ
ို ္ေႏိုင္သည့္စနစ္မ ားလည္းအပ အ ၀င္
ျဖစ္သည္ (ကီအန္းစ္၊ ၂၀၁၄)။

ယခိုအခ တင္ စပ းခအ
ြံ သိုြံးျပ ရန္အတက္အထးတလည္ထတ
ို ထ
္ ားသည့္ဒီဇိုင္းမ ားအပ အ၀င္ လယ္ယာ မ ား
တင္ဘိုငအ
္ ိုခ ာထိုတ္လိုပရ
္ န္အတက္နည္းလမ္းမ ားေႏွင့္ဆေ
ီ လ ာ္မႈရွသည့္နည္းပညာအေျမာက္အမ ားကိုရ ေႏင
ို ္
ၿပီးျဖစ္သည္။

ပိုြံ ၅။ ဘိုင္အိုခ ာထိုတ္လိုပ္ရာ
တင္အသိုြံးျပ ရန္ စပ းခြံျပာ။

၃။ ေလာင္စာေႏွင့္ မီးေသးေတာင့္ထတ
ို လ
္ ပ
ို မ
္ ႈ

လယ္က၍ဆီေလ ာ္မႈရွသည့္နည္းပညာမ ားကိုအသိုြံးျပ ျခင္းအားျဖင့္ စပ းခြံမ ားကလ
ို ယ္ယာမ ားမွရေႏိုင္ သည့္
အျခားေသာကာဘန္-အေျချပ ပစၥည္းမ ားေႏွင့္ေရာေႏိုင္၍ မီးေသးေႏွင့္ထင္းအျဖစ္အစားထိုးအသိုးြံ ျပ

ေႏိုင္သည့္

ေလာင္စာျဖစ္ေသာ “မီးေသးေတာင့္” အျဖစ္ျပ လိုပ္ေႏိုင္သည္ (ပြံို ၆)။ ဤလယ္ကသည့္လိုပ္ငန္း စ္္ေႏင
ွ ပ
့္ တ္
သက္၍ အီးစီအပ္ခ ္အိုနည္းပညာမွတတ
္ မ္း # ၈၅တင္ အစားထးို ေလာင္စာအတက္ေလာင္စာ ေတာင့္ကို
အသိုးြံ ျပ ျခင္း

ေဆာင္းပ းတင္ေဖၚျပထားသည္။

လည္းလိုပ္ေႏိုင္၍

စပ းခမ
ြံ ားကိုေလာင္စာအျဖစ္တိုကရ
္ က
ို ္အသိုြံး

အသိုးြံ ျပ ေႏိုင္ရန္အေတာင့္မ ားအျဖစ္ဖသပ္ရန္မလအ
ို ပ္ပ ၊

ျပ ျခင္းကို

ဤလိုပ္ငန္းစ္္တင္

တန္ဖိုး

ကိုပိုြံမွနအ
္ ားျဖင့္တိုးလာေစ၍ ၀င္ေငတိုးအစီအစ္္အတက္ မီေသးေတာင့္မ ားျပ လိုပ္ေႏိုင္သည္။ လက္ရအ
ွ
သိုြံးျပ ေနၾကသည့္ဂက္စီဖာယာမီးဖိုပိုြံစြံမ ားသည္စပ းခြံမ ားကိုေလာင္စာအျဖစ္အသိုးြံ ျပ ေႏိုင္မည့္

ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပ

လိုပထ
္ ားသည္။ ဤသို႔ေသာပိုြံစြံမ းမ ားသည္ သန္႔ရွင္စာေႏွင့္ထေရာက္စာေလာင္ကၽမ္းရန္ ျပ လိုပထ
္ ားျခင္းျ
ဖစ္သည္။ ထ႔ျို ပင္ ဘိုင္အခ
ို ာအျဖစ္ေျပာင္းလေႏိုင္သည့္ ေဘးထက္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ေလာင္ကၽမ္းၿပီး သား
စပ းအခြံကထ
ို တ
ို လ
္ ိုပသ
္ ည္။

ပိုြံ ၆။ ဖလစ္ပိုင္ေႏိုင္ငြံရွ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္ဖန္း တင္
စပ းခြံမ ားေႏွင့္ျပ လိုပ္ထား သည့္ပတ္၀န္းက င္ ေႏွင့္
လိုက္ေလ ာညီေထမႈရွ ေသာ ေလာင္စာေတာင့္မ ား၊

၄။ ထပ္ေဆာင္း ေဆာက္လပ
ို ေ
္ ရးပစၥညး္
ေျမ-အတ္သ႔မ
ို ဟိုတ္ ထိုရက
ို ထ
္ ားသည့္-ေျမႀကီး(ပိုြံ ၇) ကိုအသိုးြံ ျပ ေသာနည္းပညာကသ
့ ႔ေ
ို သာ သဘာ၀
သ႔မ
ို ဟိုတ္ ရည္ရွည္တည္တသ
ြံ့ ည့္ေဆာက္လပ
ို ္ေရးနည္းပညာမ ားတင္ စပ းခြံမ ားကိုေဆာက္လပ
ို ္ေရး ပစၥည္း
အျဖစ္အသိုးြံ ျပ ေႏိုင္သည္(တိုရ၊ွ ၂၀၁၇)။ စပ းခြံမ ားသည္ ပမာဏေႏွင့္ အေရအတက္မ ားလာေစရန္ အတက္
ျပ လိုပရ
္ ာတင္အသိုြံး၀င္သည္၊ အခ န္အတိုငး္ အတာတစ္ခအ
ို ရ လွ င္ျမန္စာက းပ့ျခင္းမျဖစ္ပ ၊ ေရေင႔မ ားကိုမ
စိုပ္ယေႏိုင္သျဖင့္ မႈတက္ျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဖ း္စျခင္းကိုလည္းမျဖစ္ေစပ ။ ထို႔အျပင္ စပ းခြံ မ ားသည္ ေကာင္း
မန္သည့္အကာအကယ္ေပးပစၥည္းျဖစ္၍ အလန္ပင္ေပ ႔ေသာပစၥည္းလည္းျဖစ္သည္။

ပြံို ၇။ အီးစီအပ္ခ ္အိုအာရွအေသးစားလယ္ယာ
ရင္းျမစ္ဌာနရွ ေျမ-အတ္ မ းေစ့သို ေလွာင္ခန္း။
အတ္မ ားတင္ စပ းခြံအခ ႔ကိုထည့္ထားသည္။

၅။ ၀က္ထးီ /ၾကက္မ ားအတက္ အခင္းမ ားကဖ
ို ယ္ရာွ းျခင္းမျပ ဘထပ္ခင္းသည့္စနစ္မ ား

အာရွတိုကတ
္ င္ စပ းခြံမ ားကတ
ို ရစၦာန္ေမးျမဴေရး၌ မ ားစာအသိုြံးျပ ၾကသည္၊ အထးသျဖင့္ ၿခြံေမးတရစၦာန္
မ ားအတက္အခင္းျပ လိုပ္ၾကသည္။ ၀က္အတက္ အခင္းမ ားကဖ
ို ယ္ရာွ းျခင္းမျပ ဘထပ္ခင္းသည့္စနစ္မ ား
ေႏွင့္ ၾကက္အတက္ အခင္းမ ားကိုဖယ္ရွားျခင္းမျပ ဘထပ္ခင္းသည့္စနစ္မ ားသည္ သမရိုးက ျဖစ္၍ အစ္္အ
လာအရက င့္သိုြံးသည့္စနစ္မ ားအေပၚအက းေျမာက္မ ားစာျဖစ္ေစသည္(အီးစီအပ္ခ ္အိုလထို မွ စိုေဆာင္း
သည့္ရင္းျမစ္မ ားတင္ၾကည့္ပ )။ အျခားပစၥည္းမ ားေႏွင့္ေႏႈင္းယွ္္ပ က စပ းခသ
ြံ ည္အခင္းပစၥည္းအေနျဖင့္အလန္
ေကာင္းသည့္ စီးဆင္းမႈကိုေပး၍ပတ္၀န္းက င္သည္အမ ားအားျဖင့္ေျခာက္ေသ႔သည္၊ တဖက္ တင္ လည္းၿခြံ
ေမး/ေမးျမဴေရးတရစၦာန္အား သက္ေသာင့္သက္သာရွေစေရးေႏွင့္ ေနထိုငရ
္ သည့္အေျခအေနမ ားကို တိုး
တက္ ေကာင္းမန္ေစေရးကပ
ို ို၍တိုးတက္ေစသည္(ပို၈
ြံ )။ စပ းခြံမ ားသည္အနြံ႔မ ားေႏွင့္ ဆိုးရားေသာ အနြံ႔မ ား
ကိုစတ
ို ္ယရန္၊ ဖိုြံမႈန႔မ
္ ားေလ ာ့နည္းေစရန္ဖန္တည္းမႈအတက္အေထာက္အကျဖစ္ေႏိုင္သည္၊ ေနာက္ ဆိုြံးဖယ္
ထိုတ္ၿပီး သည့္ေနာက္တင္ေျမဆီျပ ျပင္ပစၥည္းအျဖစ္အသိုးြံ ျပ ေႏိုင္သည္။ အီးအမ္(ထေရာက္မႈရသည္
ွ
့ မိုက္ခရို
ေအာ္ဂ နစ္စင္)ေႏွင့္ အိုငအ
္ မ္အ(ို အင္ဒဂ
ီ ီးနီယက္စ္ မိုက္ခရိုေအာ္ဂနစ္စင္)ကသ
့ ႔ေ
ို သာ မိုက္ခရဘ
ို ိုငယ
္ ယ္
ျဖန္းေဆးမ ားကို ပိုမ
ြံ န
ွ ျ္ ဖန္းျခင္းအားျဖင့္ ဤစနစ္အတင္းရွပက္သဂ
ို င္မ ားေႏွင့္ ၾသဇာဓ တ္မ ားအားေျခဖ က္
ျခင္းအတက္အ ေထာက္အကျဖစ္ေစမည္။
* မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ က္ - အခင္းမ ားကိုဖယ္ရွားျခင္းမျပ ဘအထပ္ထပ္ခင္းသည့္ပစၥည္းမ ား
ကိုေျမဆီျပ ျပင္မအ
ႈ တက္အသိုြံးျပ မည္ဆပ
ို

ၿခြံမ ားမွထတ
ို ္ၿပီးသည့္ေနာက္

ေဆးေျမ႔ေစရန္အခ န္ပိုေပး

ရပ မည္၊ အေၾကာင္းမွာ ၎တ႔အ
ို ား“ပသည္”(ဆားဓ တ္ျမင့္သည္) ဟိုယဆေႏိုင္၍ထသ
ို ႔ျို ဖစ္ပ ကပ းပင္ မ ား
အတက္ အေႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေႏိုင္သည္။ အျခားမွတသ
္ ားစရာတစ္ခိုမွာလည္း ထိုပစၥည္းမ ား၎ထတင္ ဆိုဒယ
ီ မ္
ပ ၀င္မအ
ႈ လန္ျမင့္မားသျဖင့္ Ph တန္ဖိုးျမင့္ေႏိုင္သည္၊ ထသ
ို ႔ို pH ျမင့္ရျခင္းမွာ ေျမေဆးေျမ ၾသ ဇာမ ားေႏွင့္
ေသးေရမ ားတင္ ဆဒ
ို ီယမ္ပ ၀င္မႈမ ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ထိုသ႔ျို ဖစ္ျခင္းမွာ အက္စစ္ေျမ အမ းအစား
မ ားအတက္ေကာင္းေသာ္လည္းpHသည္ နဂိုလ္ကျမင့္ေနပ က(>၇).ထခက
ို ္မႈျဖစ္ေစမည္။

.

ပိုြံ ၈။ အခင္းမ ားကိုဖယ္ရွားျခင္း မျပ ဘ ထပ္ခင္းသည့္
၀က္ေမးျမဴေရးစနစ္မ ားအတက္စပ းခြံကိုအခင္းပစၥည္းကို
အသိုြံးျပ ျခင္း၊ အာလိုဟာေဟာက္စ္ဖန္း၊ ဖလစ္ပိုင္

၆။ ၿခြံေမးတရစၦာန္ျဖည့္စက္စာ
ၿခြံေမးတရစၦာန္ျဖည့္စက္စာအေနျဖင့္ဆိုပ က စပ းခြံမ ားကို တန္ဖးို နည္းသည့္ အစာၾကမ္းအျဖစ္ယဆၾက
သည္။ ေယဘိုယ အားျဖင့္ စပ းခတ
ြံ င္ ပရိုတင္းပ ၀င္မႈနမ့္သည္ (~၃.၈% အစာေျခာက္)၊ အမွ င္ၾကမ္းမ ား
တင္မ(~၄၀%)ပ ၀င္ေသာေၾကာင့္ ၎တ႔က
ို ို “ေရစစ္”အျဖစ္အသိုးြံ ျပ ၍ တစ္ခ တစ္ရြံ လန္းဆန္းေစသည့္
အရာအျဖစ္အသိုးြံ ျပ သည္။ စပ းခြံမ ားကို

တန္ဖးို နည္းအစာပစၥည္း

တစ္ခအ
ို ေနျဖင့္ယဆၾကေသာ္လည္း

စားၿမ ႔ျြံ ပန္တရစၦာန္ေႏွင ့္၀က္စာမ ားတင္အနည္းငယ္(၁၅%အထ)ထည့္ေႏိုင္သည္ကို မွတသ
္ ားရန္အေရးႀကီးပ
သည္(ေအအက္(ဖ)အာရ္အင
ို ္အက္

၂၀၀၂)။

သိုေတသနေတ႔ရွခ က္မ ားအရ

စပ းခြံမ ားကိုေရေေႏးေင႔

ျဖင့္ေပ င္းျခင္း သို႔မဟိုတ္ႀကတ္ျခင္းအားျဖင့္ပို၍အစာေၾကလယ္သည့္အဟာရျဖစ္ေႏိုင္၍ စပ းခမ
ြံ ားကို အမးို
နီးယား သို႔မဟိုတ္ ယရီးယားျဖင့္ျပ ျပင္ေပးပ က စပ းခြံမ ားသည္အစာေခ စမ္းရည္ေႏွင့္ အဟာရအ ရည္အ
ေသးပ၍
ို မ ားလာေစသည္(အက္ဖ္ေအအ)ို ။ ဤအရာမ ားသည္သာမန္က င့္စ္္မ ား ျဖစ္၍တန္ဖိုး နည္းစပ း
ခြံမ ားကိုစီးပားေရးအရတက္ေျခကက
ို သ
္ ည့္အစာအျဖစ္ယဆေႏိုင္သည္။ မွတသ
္ ားရန္အေရး ႀကီးသည့္အခ က္
တစ္ခ က္မွ စပ းခြံေႏွင့္ဖေႏိုတ႔၏
ို ကျပားမႈကိုသရန္အေရးႀကီးပ သည္။ ဖေႏိုမွာအာဟာရ တန္ဖးို ပ၍
ို ျမင့္မားသည္
(ပိုြံ ၄)။

စပ းခမ
ြံ ား

သဘာ၀
ပရိုတင္း

အန္
ဒီအ
က္ဖ္

အီသာ
အဆီ

ျပာ

ကစီဓ တ္ (ပိုလာ
ရီမင္ထရီ)

အျခား

ပိုြံ ၉။ စပ းခြံေႏွင့္ ဖေႏိုတို႔
၏အဟာရတန္ဖိုးကို
ေႏႈင္းယွ္္ျခင္း(ေအအ
က္ဖ္အာရ္အိုင္အက္စ္
၂၀၀၂)။

ဖေႏို၊ အမွ င္မ ား ၄.၁၁%

သဘာ၀
ပရိုတင္း
အျခား

အန္

အီသာ

ကစီဓ တ္

သၾကား

အဆီ

(ပိုလာ

စိုစိုေပ င္

ရီမင္ထရီ)

း

ျပာ

ဒီအ
က္ဖ္

၇။ အးို တင္ေရာေေႏွာ၍ ထိုတလ
္ ပ
ို ျ္ ခင္း
စပ းခြံမ ားသည္ မမတ႔၏
ို လယ္ယာမ ားတင္ က္ယ
ို ္ပိုငအ
္ ိုးအတင္း အေရာအေေႏွာထိုတလ
္ ိုပ္မႈျပ လိုပ္ရန္ ရည္
ရယ္သမ ားအတက္အသိုြံးျပ ရန္အလန္ေကာင္းသည့္အေျခခြံပစၥည္းျဖစ္သည္။စပ းခြံမ ားကအ
ို ျခားပစၥည္း
(ေျမေဆး၊ ေျမၾသဇာ၊ ေျမဆီ စသည္ျဖင့္……)မ ားေႏွင့္ေရာသည့္အခ ပဏာမမ ားလာျခင္း၊ ေရစီးေကာင္း
ျခင္းေႏွငစ
့္ မ္၀
့ င္ေႏင
ို ျ္ ခင္းတက
႔ို ျို ဖစ္ေစ၍

၎တ႔သ
ို ည္

စိုက္ရန္ခက္ခသည့္ဟင္းသီးဟင္းရက္ေႏွင့္အသီးပင္မ း

ေစ့မ ားအတက္ မရွမျဖစ္လအ
ို ပ္သည္အ
့ ရာမ ားျဖစ္သည္ (ပိုြံ ၁၀)။ စပ းခမ
ြံ ားသည္ ေစ းႀကီး၍အခ ႔ေဒသ
မ ားတင္ရရန္ခက္ခသည့္ေခ ာ္ရည္ဆန္ေသာေျမအစား

ေစ းေတာ္၍လယ္ကစာရေႏိုင္သည့္အစားထိုးပစၥည္း

လည္းျဖစ္ေႏိုင္သည္။ စပ းခမ
ြံ ားသည္ အရည္အခ င္းအားျဖင့္အပင္မ ားအားအဟာရေပးရန္အကန္႔အသတ္ရွ
၍ ဤအေျခအေနမ းတင္ေျမၾသဇာအတက္အသိုြံးျပ ျခင္းထက္ေျမဆီဖ႔ၿြံ ဖ းမႈအတက္”ၾကားခြံပစၥည္း”အျဖစ္အ
သိုြံးျပ သည္။
အိုးတင္းစပ းခအ
ြံ ေရာအေေႏွာမ ား၏ထေရာက္မတ
ႈ ိုးျမင့္လာရန္အတက္ ပ းခင္းမ ားေထာင္သည့္အခ မႈ ေႏွင့္
ဘက္တးီ ရီးယား ပက္သိုဂင္ျပန္႔ေႏွြံ႔မႈကိုကာကယ္ရန္ စပ းခမ
ြံ ားကိုပိုးသတ္ထားမည္ရန္အႀကြံျပ ပ သည္။ စပ းခြံ
မ ားကိုက ပ္တက
ို ္ပ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေျခာက္ေသ႔ေအာင္ထားပ ၊ ထသ
ို ႔ျို ပ လိုပ္ၿပီးေနာက္တင္ေဆးေျမ့ေလာင္ကၽမ္း
သည့္ (ဘိုင္အခ
ို ာ)စပ းခမ
ြံ ားကိုအးို တင္ေရာေေႏွာပ က ထပ္ေဆာင္းအက းမ ားကရ
ို မည္ (AVDRC၊ ၂၀၀၀)။

ပိုြံ ၁၀။ စပ ားခြံမ ာားကွိိုအေျခခြံပစၥည္ားအျဖစ္အသိုြံား
ျပဳ၍ ပ ွိဳားပင္မ ာားအတက္ အေ္ာအေႏရာအွိိုား
ျပဳလိုပ္ျခင္ား

.

၈။ မႈထိုတလ
္ ပ
ို ျ္ ခင္းအတက္ေအာက္ခြံ
မီသလ
ီ ယမ္ကို ကျပားသည့္မည္သည့္ေအာက္ခလ
ြံ ႊာမ းတင္မဆိုမ းပားေစေႏိုင္သည္၊ အမ ားစိုအသိုြံးျပ သည့္
အရာမ ားမွာ ေဒသတင္းရေႏိုင္ေသာ သို႔မဟိုတ္၀ယ္ေႏိုင္ေသာပစၥည္းမ ားအေပၚတင္မတည္သည္။ ကမၻာတခင္
တင္မမ
ႈ ားကိုစက
ို ္ပ းရန္အတက္လႊစာမႈန႔ေႏ
္ ွင့ေ
္ ကာက္ရိုးတ႔သ
ို ည္အမ ားစိုမွ

အသိုြံးျပ ေသာေအာက္ခြံမ ားျဖစ္

ၾကသည္၊ သ႔ေ
ို သာ္ အျခားေသာအစားထိုးအသိုြံးျပ ေႏိုင္သည့္အရာမ ားတင္ အိုြံးခြံဆ၊ြံ ေျမေဆး၊ ႀကတ္ထား
သည့္ေကာ္ဖီအေဟာင္းမ ားေႏွင့္ ……မွန္ပ သည္……စပ းခြံတ႔ပ
ို ၀င္ပ သည္။ ကေႏိုကမာေႏွင့ျ္ ဖဴေနာက္ေသာ
အေရာင္ရသည္
ွ
့မမ
ႈ ားသည္ စပ းခတ
ြံ မ းတည္းသာပ သည့္ ေအာက္ခြံမ းတင္သာမက စပ းခအ
ြံ ေရာအေေႏွာ
တင္လည္း ေပ က္သည္ကိုေတ႔ရသည္။
မႈထိုတ္လပ
ို ္ျခင္းအတက္ စပ းခြံကအ
ို သိုြံးျပ ရာတင္ မႈေႏွင့ဘ
္ က္တးီ ရီးယားမ ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းပ က္စးီ ျခင္း
မျဖစ္ေစရန္

၎ကအ
ို သိုးြံ မျပ မီအျခားေသာေအာက္ခြံမ ားကသ
့ ႔ပ
ို င္အပေပး၍ပိုးသတ္ျခင္း

သ႔မ
ို ဟိုတသ
္ န္႔

စင္ပိုးသတ္ျခင္းမ ားျပ လိုပရ
္ ပ မည္။ ထိုြံးစြံအရဤအရာကို ႀကီးေသာစည္ေႏွင့္ ဆေနေသာေရကို အသိုြံးျပ
ေဆာင္ရက္ၾကသည္၊

သ႔ေ
ို သာ္

၎ကဆ
ို န္းသစ္သည့္ဆလ
ို ာစတိုင္ရဖ
ို န
ို း္ ေသတၱာနည္းကအ
ို သိုြံးျပ သည့္

ဆလ
ို ာအပေပးျခင္းမွတဆင့္လည္းျပ လိုပ္ေႏိုင္သည္ (အီးစီအပ္ခ ္အို အာရွမတ
ွ ္တမ္း #၃၃၊ ေဒ က္တာ တာပ နီ
၏ေဆာင္းပ းကိုၾကည့္ပ )။

သီးျခားသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္မႈအမ းအစားအတက္စပ းခတ
ြံ စ္ခတ
ို ည္းကသ
ို ာသိုြံး

သည့္ေအာက္ခက
ြံ ို အသိုြံးျပ ထိုတ္လိုပၾ္ ကသည္။ အစိုဓ တ္ကိုထန္းေႏိုင္ရန္အတက္ ထိုစပ းခြံမ ား တင္အျခား
ပစၥည္းမ ားျဖစ္သည့္

လႊစာမွန
ို ျ႔္ ဖင့္

ေရာရန္အႀကြံျပ လပ
ို သည္။

(ကေႏိုကမာ)မႈမ းမ ားသည္

စပ းခတ
ြံ စ္

မ းတည္း သာအသိုြံးျပ ထားသည့္ေအာက္ခတ
ြံ င္ေကာင္းစာျဖစ္ထန္းေသာ္လည္း ေနာက္ပိုငး္ တင္ ေကာင္း
စာထိုတလ
္ ိုပ္ ျခင္းမ ားအတက္ ေရေင႔ကိုၾကာရွည္စာမထန္းေႏိုင္သည္ကေ
ို တ႔ရသည္။

၉။ ေျမမစ
့ က
ို ပ
္ းျခင္း/ေရေပၚတင္ေပၚသည့္ပစၥညး္ တင္ေျမမစ
့ ိုကပ
္ းသည့္စနစ္မ ားတင္ ရွငသ
္ န္ေနသည့္ၾကား
ေနပစၥညး္ မ ား၊
ေျမမ့စက
ို ္ပ းျခင္း

သ႔မ
ို ဟိုတ္

ေရေပၚတင္ေပၚသည့္ပစၥည္းတင္ေျမမ့စက
ို ္ပ းသည့္စနစ္စသည့္အပင္မ ားကို

“ေျမမ”႔ စနစ္ျဖင္စ
့ က
ိုွိ ပ
္ ဳွိ ားသည္အ
့ ခ “္ရင္သန္ေနေသာၾကာားခြံ” ကွိိုအသိုြံားျပဳ္န္လအ
ွိို ပ္သည္။ စနစ္အေပၚမူ
တည္၍အသိုြံားျပဳမည့္ပစၥည္ားအမ ွိဳားအမ ဳွိ ားတွိ႔က
ို ွိိုအသိုြံားျပဳႏွိိုင္ပ သည္၊

အျမစ္မ ာားကွိအ
ို ေထာက္အကူျဖစ္ေစ၍

ႀကီားထာားလာသည့္အပင္အာားေျဖာင့္မတ္စာထွိန္ားထာားႏွိိုင္္န္လအ
ွိို ပ္ပ သည္။

အသိုြံားျပဳသည့္သာမန္ပစၥည္ား

မ ာားတင္အားိုြံ ဆြံမရ င္၊ ေက ာက္ခမ ာား၊ ဖန္ကသ
့ ႔ေ
ွိို သာေက ာက္ခ၀ွိိုငား္ ၊ သ၊ စတိုွိင္္ွိိုဖိုန္ား၊ ေက ာက္စ္စ္မ ာားႏရင့္
အျခာားေသာဓ တ္မျပဳသည့္ပစၥည္ားအမ ွိဳားမ ဳွိ ားပ ၀င္သည္။
အာဟာရေပးရန္မဟိုတ္

ႀကီးထားမႈၾကားခြံပစၥည္းမ ားသည္

(၎တ႔က
ို ိုယ၍ေရမွေပးျခင္းျဖစ္သည္)

အပင္မ ားကို

သို႔ေသာ္အပင္၏ရိုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႀကီးထား

မႈအတက္အေထာာက္အကေပးရန္ျဖစ္သည္။ စပ းခြံမ ားသည္လက္ေတ႔က သည့္ေရးခ ယ္မတ
ႈ စ္ချို ဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တ႔သ
ို ည္ ေရကစ
ို ိုပယ
္ ထားျခင္းမရွသည့္ျပင္ လယ္ကစာပ က္စီျခင္းမရွေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎တ႔သ
ို ည္ သဘာ၀ပစၥည္းမ ားကိုရာွ ေဖသမ ားအတက္လ ေကာင္းေသာ ေရးခ ယ္မႈ
ျဖစ္သည္။ ပိုးသတ္ရန္လိုအပ္၍ အေႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေႏိုင္ေသာပက္သိုဂင္မ ားမွ ေျမမ့စက
ို ္ပ းျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္

ေရေပၚတင္ေပၚသည့္ပစၥည္းတင္ေျမမ့စက
ို ္ပ းသည့္စနစ္ကို ပတ္ဆ႔ေ
ို စျခင္းမ ားမျဖစ္ရန္အတက္တ၀က္ျပ တ္
ထားသည့္စပ းခြံမ ားကိုအသိုးြံ ျပ ရန္အႀကြံျပ ပ သည္။

၁၀။ သင္ ကၽန္ပတ
္ ႔က
ို ေ
ို ျပာပ !
အီးစီအပ္ခ ္အအ
ို ာရွ၏ အင္အားသည္ ၎၏ကန္ယက္အဖ႔၀င္မ ားအေပၚတင္ မတည္၍ သင္တ႔၏
ို လိုပ္ငန္း
ခင္မွလက္ေတ႔က သည့္ အေတ႔အႀက မ
ြံ ားျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနပ သည္။ သင္တ႔ထ
ို ြံမွ လက္ေတ႔အက
ဆိုြံးျဖစ္သည့္ ယဆခ က္မ ားေႏွင့္နည္းပညာမ ားကိုၾကားသလိုပ သည္။ စပ းခေႏ
ြံ ွင့္ပတ္သက္၍ ကၽန္ပတ
္ ႔ို ၾကား
သသင့္ေသာ အသိုြံး၀င္ပိုြံမ ားသင္တ႔ေ
ို တ႔ရွထားပ သလား။ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဤအေၾကာင္း အရာေႏွင့္ပတ္ သက္
သည့္ အျခားေသာလက္ေတ႔က ၍ ဆန္းသစ္သည့္အခ က္အလက္မ ားရွပ သလား။ ကၽန္ပ္တ႔ေႏ
ို ွင့္အ စ္္အျမ
ဆက္သယ္လ က္ အသေပးပ !

နဂိုးြံ
ဤသေဘာတရားမ ားသည္ ၀တၱ ရွည္မ ားမဟိုတ္ပ ။ သင္တ႔၏
ို အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနမ ားတင္ရွေႏွင့္
ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပ း၏ ရည္ရယ္ခ က္မာွ ကၽန္ပတ
္ ႔၏
ို စာဖတ္သမ ားအား “ကၽန္ပ္တ႔တ
ို င္ရသည္
ွ
့အရာ
ျဖင့္ ကၽန္ပ္တ႔လ
ို အ
ို ပ္သည့္အရာကိုျပ လိုပ္ျခင္း”သည္ အေသား စာားလယ္ယာလိုပက
္ ွိိုငသ
္ ူမ ာားအတက္ထားူ ျခာား
သည့္ျခာားနာားမႈမ ာားေပား၍ စပ ားခက
ြံ ့သ႔ေ
ွိို သာသာမန္ “စန္႔ပစ္” ပစၥည္ားကွိအ
ို သိုြံားျပဳျခင္ားသည္ လက္ေတ႔က ၍
ထိုတ္လိုပအ
္ ာားေကာင္ားသည္သာမက အက ွိဳားအျမတ္လည္ား္ေစသည္ကွိိုျပန္လည္သတွိေပားျခင္ားျဖစ္ပ သည္။
ထွိက
ို ့သ႔ေ
ွိို သာနည္ားပညာမ ာားကွိိုအမ ာားသွိ္န္ျပဳလိုပ္ျခင္ားသည္သင္၏ေဒသအတင္ားစပ ားခြံမ ာား၏တန္ဖွိိုားကွိို
တွိိုားတက္ေစႏွိိုင္သည္။ စပ ားထိုတ္လိုပသ
္ ူမ ာား(မ ာားစာ္ရွိေနပ သည္)အတက္ထပ္ေဆာင္ား ၀င္ေငျဖစ္ေစႏွိိုင္၍
တစ္ႀကွိမသ
္ ာအသိုားြံ ျပဳသည့္

“စန္႔ပစ္”ပစၥည္ားဟိုယူဆထာားသည့္အ္ာမရတန္ဖားွိို ္ရွိေသာအ္ာအျဖစ္ေျပာင္ားလ

သာားႏွိိုင္သည္။
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