
သတ္တ ဗေဒ (ပါဏဗေဒ) ဆ ိုသည်မ ှာ သတ္တ ဝါမ ှာျားအဗ ကှာငျ်ားက ို ဗလေ့လှာသညေ့် ပညှာတ္ရပ်ဖြစ်ပပ ျား ဇ ဝဗေဒမ  

ခွွဲထကွလ်ှာသညေ့် ဘှာသှာ တ္စမ်   ျားဖြစသ်ည။် သတ္တ ဗေဒမ ှာ သတ္တ ဝါ၏ ြွွဲွဲ့စည်ျားတ္ည်ဗဆှာက်ပ ို၊ အသ ိုျားဝငပ် ို၊ 

ဖပ မဗူေထ ိုငပ် ိုန ငေ့ ်ဆငေ့က်ွဲဗဖပှာငျ်ားလွဲပ ိုမ ှာျားအှာျား အဓ ကထှာျားဗလေ့လှာသ ိုျားသပ်သညေ့် 

သကရ်  ဆ ိုငရ်ှာ သ ပပ ပညှာတ္စရ်ပ်ပင ်ဖြစသ်ည။် 

 

ကဏ္ဍ:သတ္တ ဗေဒ 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

 

Wikimedia 

Commons တ္ွင ်Zoology န ငေ့ ်

ပတ္်သက်ဗသှာ မ ဒ ယှာ 

ရ  သည်။ 

သတ္တ ဗေဒ သတ္တ ဝါမ  ျားနငှ ့် သက့်ဆ ိုင့်ဗသ  ဗဆ င့်ျားပါျားမ  ျားက ို စိုစည့်ျားထ ျားသည့်။ 

ဤကဏ္ဍ၏ အဓ က ဗဆ င့်ျားပါျားမှ  သတ္တ ဗေဒ ဖြစ့်သည့်။ 

ကဏ္ဍခ ွဲမ  ျား 

ဤကဏ္ဍတ္ င့် စိုစိုဗပါင့်ျား ၂ ခို အနက့်မှ ဗအ က့်ပါ ကဏ္ဍခ ွဲ ၂ ခို ရှ သည့်။ 

ခ 

•  ခနဓ ဗေဒ (၅ ကဏ္ဍ, ၄၃ စ မ က့်န ှ) 

တ္ 

•  တ္ ရစဆ န့် (၁၅ ကဏ္ဍ, ၅၀ စ မ က့်န ှ) 

ကဏ္ဍ "သတ္တ ဗေဒ" မှ စ မ က့်န ှမ  ျား 

စိုစိုဗပါင့်ျား ၂၆ အနက့်မှ ဗအ က့်ပါ စ မ က့်န ှ ၂၆ ခိုသည့် ဤကဏ္ဍတ္ င့် ရှ သည့်။ 

  

• သတ္တ ဗေဒ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%8D:%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%8D:%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://my.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zoology
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/H:CATS
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%8D:%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%8D:%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92


က 

• ကနိုကမ  

• ကမ  

• က မ လဗေဒ 

• ဗက ့်ဒ တ့္် 

ခ 

• ခရိုခ ွံ 

• ဒက့်အတ္လီ 

• ခရင့်ျားဗက င့် 

• ခရိုမ   ျား 

• ခူဗက င့် 

င 

• ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္် 

ဇ 

• ဇင့်ျားဗ က လ ပ့် 

တ္ 

• တ္ ရစဆ န့် 

• တ္ ရစဆ န့်စရ ိုက့် 

မ 

• မ   ျားစဉ် 

• မ   ျားစ တ့္် 

• မ   ျားစို 

• မ   ျားဗပါင့်ျား 

• မ   ျားရင့်ျား 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%9C%E1%80%AE
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8


• ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါမ  ျား 

• ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံဗရဗန တ္ ရစဆ န့်မ  ျား 

လ 

• ဗလ က (ဇီဝဗေဒ) 

သ 

• သတ္တ ဝါ 

• သေ   

• ဗသ ျားဗအျားသတ္တ ဝါ 

အ 

• အ ြရ ကတ္ ိုက့်၏ တ္ ရစဆ န့်မ   ျားက ွဲမ  ျား 

ကနိုကမှာ 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

ကနိုကမ [ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ခွံိုျား၊ ကမ ၊ ဗ  က့်သ  ျားစဗသ  ခရိုခ ွံမ  ျားတ္ င့် အထပ့် ၃ ထပ့်ရှ သည ့်အနက့် အခ   ျို့ဗသ  ခရိုခ ွံတ္ ို  ၌ 

ဗအ က့် ဆွံိုျား သ ို  မဟိုတ့္် အတ္ င့်ျားြက့်အက ဆွံိုျား အထပ့်မှ  ဗခ  မ ွှတ့္် ဗဖပ င့်လက့်၍ ပိုလွဲဗရ င့် 

ထဗနသည့်က ို ဗတ္ ျို့ဘျူား ကဗပမည့်။ ဤအထပ့်မှ  ကနိုကမ အထပ့်ဖြစ့်၍ ဤအထပ့်မ   ျား ပါရှ သည ့် 

ခရိုခ ွံမ  ျားက ို ကနိုကမ ဟို ဗခေါ်  ကသည့်။ 

ကနိုကမ အထပ့်တ္ င့် ပါဝင့်ဗသ ပစစည့်ျားမ  ျားမှ  ပိုလွဲတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  ပစစည့်ျားမ  ျားနငှ ့် အတ္ူတ္ူပင့် 

ဖြစ့်သည့်။ ထွံိုျားဓ တ့္် ပါဗသ  ပစစည့်ျားနငှ ့် ဦျားခ   ကွဲ သ ို  မ ဗသ  ပစစည့်ျားတ္ ို  သည့် အဆင ့်ဆင ့် အထပ့်ထပ့် 

တ္ည့်ဗန ကသည့်။ ထ ိုအထပ့်မ  ျား ဗပေါ်သ ို   အလင့်ျားက ဗရ က့်ဗသ အခါ အထပ့်တ္ ို  ၏ လ တ့္်ဗန ဗသ  

အစ န့်ျားမ  ျားက အလင့်ျားက ို   ိုင့်ဗစဗသ ဗ က င ့် စ မ့်ျား၊ န၊ီ ဝါ၊ ဖပ  စဗသ  သက့်တ္ွံ ဗရ င့်မ  ျား 

ဖြစ့်ဗပေါ်လ ၍ လှပဗသ  ကနိုကမ ဗရ င့် ထ က့်လ သည့်။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80_(%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%97%E1%80%BB%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%81%8F_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC#searchInput
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B2
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%B6%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&redlink=1


ကနိုကမ အထပ့်ပါဗသ  ခရိုခ ွံမ  ျားက ို ကမ္  အပူပ ိုင့်ျားဗဒသ မ  ျား၏ ကမ့်ျားရ ိုျားတ္န့်ျားမ  ျားတ္ င့် 

ဗတ္ ျို့ရတ္တ့္်သည့်။ ဗတ္ င့်ပင့် လ ့်ကျွန့်ျားမ  ျား (ပစ ြ တ့္်ဗတ္ င့်ပ ိုင့်ျားကျွန့်ျားမ  ျား)၊ ြ လစ့်ပ ိုင့် ကျွန့်ျားစို၊ 

ဩစဗ တ္ျားလီျား  ျားတ္ ိုက့်၊ ပန ျားမ ျားန ိုင့်ငွံ၊ က လီြ ိုျား နျီား  ျား ဖပည့်ဗတ္ င့်ပ ိုင့်ျား၊ ဂ ပန့်ကျွန့်ျားတ္ဝ ိုက့်နငှ ့် 

မလလ   ို ကျွန့်ျားဆ  ့် (ပသ  ျားကျွန့်ျားစ  ့်)တ္ ို  တ္ င့် အထျူားဗပါမ  ျားသည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ 

ပင့်လ ့်ကမ့်ျားရ ိုျားတ္န့်ျား တ္ဗလ  က့်တ္ င့်လည့်ျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။ အဗက င့်ျားဆွံိုျား ကနိုကမ မ  ျားက ို 

ဩစဗ တ္ျား လီျား  ျားတ္ ိုက့်နငှ ့် သဟီ ိုဠ့်ကျွန့်ျားတ္ ို  မှ ရသည့်။ ပန ျားမ ျား န ိုင့်ငွံမှရဗသ  ကနိုကမ မှ  

ဗသျားင ့်၍ အသ ျားထသူည့်။ ဗဖမ က့်အဗမရ ကတ္ ိုက့်၊ မစ့်စစ့်စပီဖမစ့်နငှ ့် အဖခ ျားဖမစ့်မ  ျားရှ  

ဗရခ   ခွံိုျားဗက င့်မ  ျားမှလည့်ျား ကနိုကမ မ  ျားက ို ရရှ တ္တ့္်ဗပသည့်။ ကနိုကမ ဖြင ့် ရင့်ထ ိုျား၊  က ့်သျီား၊ 

လည့်ဆ ွဲစဗသ  လက့် ဝတ့္်တ္န့်ဆ မ  ျားက ို၎င့်ျား၊ ဗဆျားလ ပ့်ခ က့်၊ ဖပ ပန့်ျားကန့်၊ ဓ ျားရ ိုျား၊ ထျီားရ ိုျား၊ 

ဓ တ့္်ပွံိုဗဘ င့်စဗသ  လူ  အသွံိုျားအဗဆ င့်မ  ျားက ို၎င့်ျား ဖပ  လိုပ့် ကသည့်။ 

သစ့်သ ျား၊   န့်ျားထည့်စသည့်တ္ ို  နငှ ့် ြက့်စပ့်၍ လည့်ျား တ္ူရ   နငှ ့် အ မ့်သွံိုျားပရ ဗဘ ဂမ  ျားတ္ င့် 

ပန့်ျားက က့်မ  ျား ဗြေါ်ရ ၌ ကနိုကမ က ို အသွံိုျားဖပ  ကဗသျားသည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ကနိုကမ ဖြင ့် 

ဖပ လိုပ့်ဗသ  ပစစည့်ျား အသွံိုျားအဗဆ င့် မ  ျားက ို အထျူားသဖြင ့် မမ တ့္်န ့်မှ ဖပ လိုပ့်ဗရ င့်ျားခ ဗလ ရှ သည့်။ 

 ခိုအခါ ပလပ့်စတ္စ့်ဖြင ့်လည့်ျား ကနိုကမ အတ္ိုက ို ဖပ လိုပ့်  ကရ  ကနိုကမ အတ္ိုမှ  ကနိုကမ စစ့် 

ကွဲ သ ို  ပင့် လှပ၍ ကနို ကမ  အစစ့်ထက့် အြ ိုျားခ   သည့်။ 

[၁] 

က မ လဗေဒ 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

 

မတ္ူသည ့် ပ ိုျားဗတ္ င့်မ  မ   ျားစ တ့္်မ  ျား 

ကမိိလဗေဒ(Entomology )သည့် အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားမ  ျားအ ျား ဗလ လ သည ့် သတ္တ ဗေဒ ပည ရပ့် 

မ   ျားက ွဲတ္စ့်ရပ့် ဖြစ့်သည့်။ ကမ္ ဗပေါ် ရှ  သက့်ရှ မ   ျားစ တ့္် ၁.၃ သန့်ျား အနက့် အင့်ျားဆက့်မ   ျားစ တ့္်မှ  

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9A%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%8A%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Beetle_collection.jpg
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92


သွံိုျားပွံိုနစှ့်ပွံိုခန  ့်ရှ သည့်။ အခ   ျို့မ   ျားစ တ့္်မ  ျားမှ  လ န့်ခွဲ သည ့် နစှ့်ဗပါင့်ျား သန့်ျား ၄၀၀ ခန  ့်ကတ္ည့်ျားက 

ရှင့်သန့်က က့်စ ျားခွဲ  ကသည့် 

ဗကှာ်ဒ တ္် 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

ဗ  ော်ဒတိ္ော် 

(Chordates) 

Temporal range: 

(Fortunian) – (Holocene), 535–0 Ma  
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https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#searchInput
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortunian
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene
https://en.wikipedia.org/wiki/Megaannum
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Precambrian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambrian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordovician&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Silurian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Devonian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Carboniferous&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Permian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Triassic&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/Jurassic
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Cretaceous&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleogene&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Neogene&action=edit&redlink=1


 

 

မ   ျားဗပါငျ်ားစိုဗသျား ၄-ခိုမ  ဗကှာ်ဒ တ္်မ ှာျား၏ ဥပမှာ၊ ဆ ိုက်ဗဘျားရ ျားယှာျားက ှာျား 

(Siberian Tiger) ((Vertebrata)) တ္စ်ဗကှာင၊်(Polycarpa 

aurata) (Tunicata) တ္စ်ဗကှာင၊် Ooedigera peeli (Vetulicolia) 

တ္စ်ဗကှာင၊် (Branchiostoma lanceolatum) (Cephalochordata) 

တ္စ်ဗကှာင။် 

မ ိ ျိုးရိ ျိုးခ ွဲခခ ျိုးခခငော်ျိုး  

ဗလှာက: 
Animalia 

ဗလှာကဗသျား: 
Eumetazoa 

Clade: Bilateria 

Clade: Nephrozoa 

Superphylum: Deuterostomia 

မ   ျားဗပါငျ်ားစို: 
Chordata 

Haeckel, 1874[၁][၂] 

Subgroups 

• Cephalochordata 

• †(Pikaiidae) 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Chordata_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_Tiger
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://en.wikipedia.org/wiki/Polycarpa_aurata
https://en.wikipedia.org/wiki/Polycarpa_aurata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunicate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ooedigera
https://en.wikipedia.org/wiki/Vetulicolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Branchiostoma_lanceolatum
https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalochordata
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8_(%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA:Taxonomy/Chordata
https://my.wikipedia.org/wiki/Animal
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Eumetazoa&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilateria&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Nephrozoa&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuterostome&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-Nielsen2012-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalochordate
https://en.wikipedia.org/wiki/Pikaiidae


• (Olfactores) 

o †(Vetulicolia)[၃] 

o (Tunicata) 

o Vertebrata 

o †(Palaeospondylus) 

o †(Zhongxiniscus) 

And see text 

ဗက ော်ဒတိ္ော် (/ˈkɔːrdeɪt/) ဆ ိုသည့်မှ  ဗက ့်ဗဒတ္ (Chordata) မ   ျားဗပါင့်ျားစို (phylum) 

ဝင့် အဗက င့်မ  ျား (animal) က ို ဆ ိုလ ိုသည့်။ (န ိုတ္ဗက  ဒ့် ((notochord)) ရှ သမူ  ျားက ို ဗက ့်ဗဒတ္  

မ   ျားဗပါင့်ျားစိုဝင့်ဟို ဗခေါ်  ကသည့်။) 

Deuterostomes   Ambulacraria   
Hemichordates 

  

  
Echinoderms 

  
 

  

Chordates   
Cephalochordates 

  

Olfactores   
Tunicates 

  

  
Craniates (ဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျား) 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

ဗက ့်ဒ တ့္် မ သ ျားစိုဝင့်မ  ျားဆက့်စပ့်ပွံိုဇ  ျား (family tree)[၄] 

ခနဓ ဗေဒ[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

 
ြန့်ငါျားခူ (glass catfish သ ို  မဟိုတ့္် Kryptopterus vitreolus)သည့် ဗက  ရ ိုျား(backbone)က ို အဖပင့်မှ ဖမင့်န ိုင့်သည ့် 

ဗက ့်ဒ တ့္်အခ   ျို့ မှ တ္စ့်မ   ျား ဖြစ့်သည့်။ ဗက  ရ ိုျားအ ရွံိုဗ က (spinal cord)သည့် ဗက  ရ ိုျားအတ္ င့်ျား၌ ရှ သည့်။ 

ဗက ့်ဒ တ့္်မ  ျားသည့် ၎င့်ျားတ္ ို  ဘဝအဆင ့်အခ   ျို့တ္ င့် ဗအ က့်ပါ ခနဓ ဗေဒသ င့်ဖပင့်လကခဏ မ  ျားရှ ဗသ  

တ္ ရ စဆ န့်ဗလ က(Animalia Kingdom)အတ္ င့်ျားရှ  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္စ့်ခိုအဖြစ့် သတ့္်မှတ့္်သည့်။[၅] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Olfactores
https://en.wikipedia.org/wiki/Vetulicolia
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-Paterson2014-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunicata
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate
https://en.wikipedia.org/wiki/Palaeospondylus
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhongxiniscus
https://en.wikipedia.org/wiki/Chordate#Classification
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%B8:IPA_for_English
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/phylum
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/animal
https://en.wikipedia.org/wiki/notochord
https://en.wikipedia.org/wiki/Deuterostome
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambulacraria
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemichordate
https://en.wikipedia.org/wiki/Echinoderm
https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalochordate
https://en.wikipedia.org/wiki/Olfactores
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunicate
https://en.wikipedia.org/wiki/Craniate
https://en.wikipedia.org/wiki/family_tree
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-Ruppert2005-4
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Kryptopterus_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kryptopterus_vitreolus
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebral_column
https://en.wikipedia.org/wiki/spinal_cord
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-RychelSmithShimamotoSwalla2006-5


• န ိုတ္ဗက  ဒ့် (notochord)။ ခနဓ က ို ့်၏ အတ္ င့်ျားပ ိုင့်ျားတ္စ့်ဗလ  က့်တ္ င့် အရ ိုျားနိုဖြင ့် 

ြ ွဲျို့စည့်ျားထ ျားသည ့် အတ္န့်အသင ့်မ ဗသ  အဗခ  င့်ျား။ ဗက  ရ ိုျားရှ  

သတ္တ ဝါအမ   ျားအစ ျားတ္ င့် ၎င့်ျားသည့် ဗက  ရ ိုျား (spine) အဖြစ့်သ ို   ြ ွံျို့ မြ  ျားသည့်။ 

ဗရဗနမ   ျားစ တ့္်မ  ျားတ္ င့် ၎င့်ျားသည့် အမမီျားက ို အ ျားဖြည ့်ဖခင့်ျားဖြင ့် ဗရကူျားရ တ္ င့် 

အဗထ က့်အကူဖပ သည့်။ 

• ဗက  ရ ိုျားအ ရွံိုဗ က သ  ျားပ ိုက့် (dorsal neural tube) 

• ြွဲရွဲန့်ဂ ီျား  ့်က ွဲဗ က င့်ျား (Pharyngeal slit) 

• အမမီျား (Post-anal tail) 

• အွဲန့်ဒ ိုစတ္ ိုင့်လ့် (Endostyle)။ လည့်ဗခ  င့်ျားဝ (pharynx)၏ ဗအ က့်ပ ိုင့်ျားနွံရွံ (ventral 

wall) တ္ င့်ရှ ဗသ  ဗဖမ င့်ျား (groove)။ ဗရစ စစ့်စ ျားဗက င့်မ  ျား (Filter feeder) 

မ   ျားစ တ့္်တ္ င့် ၎င့်ျားသည့် အစ အပ ိုင့်ျားအစမ  ျားက ို စိုဗဆ င့်ျားရန့်နငှ ့် အဗီဆ  ြစ့်ဂပ့်စ့် 

(esophagus)သ ို   သ ့်သ  ျားရန့် အဗထ က့်အကူဖပ သည ့် အက  အချွွဲမ  ျား သ ို  မဟိုတ့္် 

သလ ပ့်ရည့်တ္ ို  က ို ထိုတ့္်လိုပ့်ဗပျားသည့်။[၄] ၎င့်ျားသည့် အ ိုင့်အ ိုဒင့်ျားက ို သ ိုဗလှ င့်န ိုင့်မပီျား၊ 

ဗက  ရ ိုျားရှ  သတ္တ ဝါတ္ ို  တ္ င့် သ ိုင့်ျားရ   က့်ဂလင့်ျား (thyroid gland) ၏ 

ဗရှျို့ဗဖပျားဟိုဆ ိုန ိုင့်သည့်။[၅] 

 
1 = ဗက  ရ ိုျားအ ရွံိုဗ က တ္ င့် 

ဗြါင့်ျားဗနဗသ ဗနရ  ("ဦျားဗန ှက့်") 

2 = နိိုတ္ဗက ော့ဒော် 

3 = ဗက  ရိို ိုးအ ရ ိုဗ က  

4 = အမမ ိုး 

5 = စအ ို 

6 = အစ ဗဖခလမ့်ျားဗ က င့်ျား 

7 = ဗသ ျားလည့်ပတ့္်မှုစနစ့် 

8 = atriopore 

9 = လည့်ဗခ  င့်ျားဝအဗပေါ် 

10 = ဖဲရဲနော်ဂ  ိုးယယော်က ဗဲ က ငော်ိုး (ပ ိုးဟကော်) 

11 = လည့်ဗခ  င့်ျားဝ 

12 = vestibule 

https://en.wikipedia.org/wiki/notochord
https://en.wikipedia.org/wiki/neural_tube
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharyngeal_slit
https://en.wikipedia.org/wiki/Endostyle
https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_feeder
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-Ruppert2005-4
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-RychelSmithShimamotoSwalla2006-5
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:BranchiostomaLanceolatum_PioM.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/spinal_cord
https://en.wikipedia.org/wiki/notochord
https://en.wikipedia.org/wiki/dorsal_nerve_cord
https://en.wikipedia.org/wiki/anus
https://en.wikipedia.org/wiki/alimentary_canal
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8_%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/atriopore
https://en.wikipedia.org/wiki/pharynx
https://en.wikipedia.org/wiki/pharyngeal_slit
https://en.wikipedia.org/wiki/gill
https://en.wikipedia.org/wiki/pharynx
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestibule_of_mouth


13 = oral cirri 

14 = ပါျားစပ့်ဗပါက့် 

15 = gonads ((သ ျားအ မ့်) / (ဗဝှျားဗစ )) 

16 = အလင့်ျားဗရ င့်ခွံ 

17 = အ ရွံိုဗ က မ  ျား 

18 = metapleural fold 

19 = hepatic caecum ((အသည့်ျား)ကွဲ သ ို  ဗသ အ တ့္်) 

 

 
(cephalochordate) (Amphioxus)တ္စ့်ဗက င့်၏ ခနဓ ဗေဒ သရိုပ့်ဖပပွံို။ ဗက ့်ဒ တ့္်မ  ျား၏ ဘဝအဆင ့်အခ   ျို့တ္ င့် ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ဗသ  

တ္ဖခ ျား မ   ျားဗပါင့်ျားစိုမ  ျားမှ က ွဲလ ွဲသည ့် ခနဓ ဗေဒသ င့်ဖပင့်လကခဏ မ  ျားတ္ ို  က ို စ လွံိုျားမည့်ျားဖြင ့် ပ ိုထင့်ရှ ျားဗအ င့် ဖပထ ျားသည့်။ 

အမ   ျားအစ ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဗအ က့်ပါ အမ   ျားအစ ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျားဇ  ျားသည့် ၂၀၀၄-ခိုနစှ့်ထိုတ့္် 

ဗက  ရ ိုျားရှ သတ္တ ဝါဆ ိုင့်ရ  န ခါတ္ကဗေဒစ အိုပ့်မှ ဖြစ့်သည့်။[၆][၇] ဗက  ရ ိုျားမွဲ  ဗက ့်ဒ တ့္်မ   ျားဗပါင့်ျားမ  ျား 

(invertebrate chordate classes) မှ မူ ကမ္  ငါျားမ  ျား (Fishes of the World) စ အိုပ့်မှ 

ဖြစ့်သည့်။[၈] 

• ဗက ော်ဒတိ္ော်မ ိ ိုးဗပ ငော်ိုးစို (Phylum Chordate) 

o †Vetulicolia? 

o မ   ျားဗပါင့်ျားစိုဗသျား (Subphylum) Cephalochordata (Acraniata) – 

(lancelets၊ မ   ျားစ တ့္် ၃၀-ခို) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) Leptocardii (lancelets) 

o Clade Olfactores 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျားစိုဗသျား (Subphylum) Tunicata (Urochordata) – 

(tunicates၊ မ   ျားစ တ့္် ၃,၀၀၀-ခို) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) Ascidiacea (sea squirts) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) Thaliacea (salps) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) Appendicularia (larvaceans) 

https://en.wikipedia.org/wiki/cilium
https://en.wikipedia.org/wiki/gonad
https://en.wikipedia.org/wiki/ovary
https://en.wikipedia.org/wiki/testicle
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8_%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC
https://en.wikipedia.org/wiki/metapleural_fold
https://en.wikipedia.org/wiki/hepatic_caecum
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:BranchiostomaLanceolatum_PioM.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File
https://en.wikipedia.org/wiki/cephalochordate
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphioxus
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA&action=edit&section=2
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-Benton2004-6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Fishes_of_the_World
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Vetulicolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalochordata
https://en.wikipedia.org/wiki/Leptocardii
https://en.wikipedia.org/wiki/Urochordata
https://en.wikipedia.org/wiki/Ascidiacea
https://en.wikipedia.org/wiki/Thaliacea
https://en.wikipedia.org/wiki/Appendicularia


▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) Sorberacea 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျားစိုဗသျား (Subphylum) Vertebrata (Craniata) 

(ဗက  ရ ိုျားရှ သတ္တ ဝါမ  ျား (vertebrates)၊ မ   ျားစ တ့္် ၅၇,၆၇၄-ခို) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျားကကီျား (Superclass) 

'Agnatha' paraphyletic (ဗများရ ိုျားမွဲ  

ဗက  ရ ိုျားရှ သတ္တ ဝါမ  ျား (jawless vertebrates)၊ 

မ   ျားစ တ့္် ၁၀၀ ဗက  ့်) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) Cyclostomata 

▪ Infraclass Myxinoidea o

r Myxini (hagfish၊ 65 

မ   ျားစ တ့္်) 

▪ Infraclass Petromyzonti

da or Hyperoartia (lam

preys) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) †Conodonta 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) 

†Myllokunmingiida 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) 

†Pteraspidomorphi 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) †Thelodonti 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) †Anaspida 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) 

†Cephalaspidomorphi 

▪ Infraphylum Gnathostomata (ဗများရ ိုျားနငှ ့် 

ဗက  ရ ိုျားရှ သတ္တ ဝါမ  ျား) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) 

†Placodermi (Paleozoic 

armoured forms; paraphyletic in 

relation to all other 

gnathostomes) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sorberacea
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://en.wikipedia.org/wiki/Craniata
https://en.wikipedia.org/wiki/Agnatha
https://en.wikipedia.org/wiki/paraphyletic
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclostomata
https://en.wikipedia.org/wiki/Myxinoidea
https://en.wikipedia.org/wiki/Myxini
https://en.wikipedia.org/wiki/Petromyzontida
https://en.wikipedia.org/wiki/Petromyzontida
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperoartia
https://en.wikipedia.org/wiki/Conodonta
https://en.wikipedia.org/wiki/Myllokunmingiida
https://en.wikipedia.org/wiki/Pteraspidomorphi
https://en.wikipedia.org/wiki/Thelodonti
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaspida
https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalaspidomorphi
https://en.wikipedia.org/wiki/Gnathostomata
https://en.wikipedia.org/wiki/Placodermi


▪ မ   ျားဗပါင့်ျား 

(Class) Chondrichthyes (အရ ိုျားနို 

ငါျားအမ   ျားအစ ျားမ  ျား (cartilaginous 

fish)၊ မ   ျားစ တ့္် ၉၀၀ ဗက  ့်) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား (Class) 

†Acanthodii (Paleozoic "spiny 

sharks"; paraphyletic in relation 

to Chondrichthyes) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား 

(Class) Osteichthyes (အရ ိုျားမ  

ငါျားအမ   ျားအစ ျားမ  ျား၊ မ   ျားစ တ့္် ၃၀,၀၀၀ 

ဗက  ့်ရှ ) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျားဗသျား 

(Subclass) Actinopter

ygii (ဆူျားဗတ္ င့်ဆက့် 

ငါျားအမ   ျားအစ ျားမ  ျား (ray-

finned fish)၊ မ   ျားစ တ့္် 

၃၀,၀၀၀ ခန  ့်ရှ ) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျားဗသျား 

(Subclass) Sarcoptery

gii (ဆူျားဗတ္ င့်ြို 

ငါအမ   ျားအစ ျားမ  ျား (lobe-

finned fish)၊ မ   ျားစ တ့္် ၈-

ခို) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျားကကီျား 

(Superclass) Tetrapoda (ဗဖခဗလျား

ဗခ  င့်ျားနငှ ့် ဗက  ရ ိုျားရှ သတ္တ ဝါမ  ျား၊ 

မ   ျားစ တ့္် ၂၈,၀၀၀ ဗက  ့်) 

(ဗအ က့်ဗြ ့်ဖပပါ မ   ျားရ ိုျားအခ ွဲမ  ျားသည့် 

Benton 2004 စ အိုပ့်[၆]မှ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chondrichthyes
https://en.wikipedia.org/wiki/Acanthodii
https://en.wikipedia.org/wiki/Osteichthyes
https://en.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
https://en.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcopterygii
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcopterygii
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrapoda
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-Benton2004-6


 ူထ ျားဖခင့်ျားဖြစ့်မပီျား၊ 

အဆင ့်အတ္န့်ျားအဗဖခဖပ  

လင့်ျားနျီား ပ့်၏ မ   ျားရ ိုျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျားစနစ့် 

(Linnaean taxonomy)နငှ ့်လည့်ျား 

ဗပါင့်ျားစပ့်ထ ျားက ၊ 

ဆင ့်ကွဲဗဖပ င့်ျားလွဲမှုဖြစ့်စဉ်အရ 

ဆက့်စပ့်မှုမ  ျားက ိုလည့်ျား 

ထင့်ဟပ့်ထ ျားဗစသည့်။  ခင့်က 

ပ ိုမ ိုဖမင ့်မ ျားဗသ  မ   ျားရ ိုျားခ ွဲအဆင ့် 

သတ့္်မှတ့္်ခွံထ ျားရဗသ ့်လည့်ျား 

Benton သည့် ဆူျားဗတ္ င့်ြို 

ငါအမ   ျားအစ ျားမ  ျား (lobe-finned 

fish)မှ tetrapods မ  ျား၏ 

တ္ ိုက့်ရ ိုက့်ဆင့်ျားသက့်မှုက ို 

ထင့်ဟပ့်ဗစရန့် မ   ျားဗပါင့်ျားကကီျား 

Tetrapoda က ို မ   ျားဗပါင့်ျားဗသျား 

Sarcopterygii 

တ္ င့်ထည ့်သ င့်ျားခွဲ သည့်။) 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား 

(Class) Amphibia (ကို

န့်ျားတ္စ့်ပ ိုင့်ျား 

ဗရတ္စ့်ပ ိုင့်ျားသတ္တ ဝါ၊ 

မ   ျားစ တ့္် ၈,၁၀၀ 

ဗက  ့်ရှ )[၉] 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား 

(Class) Sauropsida (

တ္  ျားသ  ျားသတ္တ ဝါမ  ျား(ငှ

က့်မ  ျားအပါအဝင့်၊ 

မ   ျားစ တ့္် ၁၉,၀၀၀ဗက  ့် – 

ငကှ့်မ   ျားစ တ့္် ၁၀,၀၀၀ 

ဗက  ့်နငှ ့် 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amphibian
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://en.wikipedia.org/wiki/reptile


တ္  ျားသ  ျားသတ္တ ဝါ မ   ျားစ တ့္် 

၉,၅၀၀ ဗက  ့်)[၁၀][၁၁] 

▪ မ   ျားဗပါင့်ျား 

(Class) Synapsida (န ို  

တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါမ  ျား၊ 

မ   ျားစ တ့္် ၅,၇၀၀ ဗက  ့်) 

ခရိုခွ  

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

 
အဖမင့်ဗလျားမ   ျားဖြင ့် ကိုန့်ျားခရိုခ ွံ 

ခရိုခ ွံဆ ိုရ ၌ ခရို၊ ကမ ၊ ရပှ့်၊ ဗ  က့်သ  ျား စဗသ  ခရိုမ   ျားဝင့် တ္ ရစဆ န့်အမ   ျားမ   ျားတ္ ို  ၏ 

အခ ွံအ ျားလွံိုျားက ို ဆ ိုလ ိုသည့်။ ခရိုအခ ွံသည့် ခရိုဗက င့်၏ ခနဓ က ို ့်ထက့်ကကီျားက  

အဖပင့်ြက့်၌တ္ည့်ရှ ၍ အက အက  ့်အလ ို  င ှဖြစ့်သည့်။ သ ို  ဗသ ့် ပက့်က  ၊ ကင့်ျားမ န့်၊ ဘဝွဲ 

စဗသ အဗက င့်မ  ျားတ္ င့် အခ ွံသည့် ခနဓ က ို ့်အတ္ င့်ျား၌ တ္ည့်ရှ တ္တ့္်သည့်။ ထ ိုအခ ွံမ   ျားသည့် 

မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် ဗသျားင ့်တ္တ့္်သည့်။ အခ   ျို့ခရိုမ   ျား၌က ျား အခ ွံဟူ၍ လွံိုျားဝမပါရှ ဗခ ။ ခရိုခ ွံမ  ျားက ို 

ပင့်လ ့်ကမ့်ျားဗဖခ၌ ဗတ္ ျို့ရြန့်မ  ျားတ္တ့္်သည့်။ သ ို  ဗသ ့် ပင့်လ ့်ထွဲ၌လည့်ျား အနှွံ  အဖပ ျား ရှ သည့်။ 

အခ   ျို့ မှ  ပင့်လ ့်ကမ့်ျားရ ိုျားတ္န့်ျားရှ  ရ ွံ ျို့ န ွံမ  ျားဗအ က့်၌ နစ့်ဖမ ပ့်ဗန၍၊ အခ   ျို့ မှ  ပင့်လ ့်ဗအ က့်သ ို   

က ဗနတ္တ့္်သည့်။ တ္ခါတ္ရွံ ကမ့်ျားမှ မ ိုင့်ဗပါင့်ျားမ  ျားစ  က  သည ့် ပင့်လ ့်ဗရဖပင့်၌ 

ဗပါဗလ ဗမ  ဗနသည ့် ခရိုခ ွံမ  ျားလည့်ျား ရှ သည့်။ ဗရငန့်ရပ့်တ္ င့်သ မဟိုတ့္် ဗရခ   ရပ့်၌လည့်ျား 

ခရိုခ ွံအမ  ျားက ို ဗတ္ ျို့ န ိုင့်သည့်။ လ န့်ဗလမပီျားဗသ အခါက ဗပေါ်ဗပါက့်ခွဲ ဗသ  

ပင့်လ ့်သမိုဒဒရ တ္ ို  သည့် ဗန ှင့်ျားက လ၌ တ္ မ့်ဗက သ  ျားတ္တ့္်သည့်။ ထ ိုအခါ ပင့်လ ့်ဗအ က့်ရှ  

ဗဖမသည့် ဗပေါ်လ မပီျားလ င့် ဖမင ့်မ ျားဗသ  ကိုန့်ျားဖမင ့်ဗတ္ င့်တ္န့်ျားဖြစ့်လ တ္တ့္်သည့်။ ထ ိုဗဒမ  ျား၌ 

ခရိုခ ွံတ္ ို  ၏ ဗက  က့်ဖြစ့်ရိုပ့်ကကင့်ျားမ  ျားက ို တ္စ့်ခါတ္စ့်ရွံ တ္ူျားဗြ ့်ရရှ တ္တ့္်သည့်။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-10
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Synapsida
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Arianta_arbustorum_-_Braunau-1968.jpg


 
အတ္ င့်ျားပ ိုင့်ျား ြ ွဲျို့စည့်ျားပွံိုက ို ဖပသရန့်အတ္ က့် ပ က့်စီျားဗနဗသ  ကိုန့်ျားခရိုခ ွံတ္စ့်ခို 

 

မ တ္ကိ  

• ၁ဖြစ့်ဗပေါ်လ ပွံို 

• ၂အမ   ျားအစ ျား ခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျားနငှ ့် ဗတ္ ျို့ ရှ ရဗသ  ဗနရ မ  ျား 

• ၃အသွံိုျားဖပ ပွံို 

• ၄က ိုျားက ျား 

ဖြစ့်ဗပေါ်လ ပွံို[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ခရိုက ို ့်၏ ဗက  မှ စ မ ့်၍ထ က့်လ ဗသ  အရည့်သည့် စစ့်၍ ဗဖခ က့်သ  ျားဗသ အခါ 

ခရိုခ ွံဖြစ့်လ သည့်။ ထ ိုအခ ွံမ  ျားတ္ င့် အဓ က ပါဝင့်ဗသ  ပစစည့်ျားတ္ ို  မှ  ထွံိုျားဗက  က့်၊ ဗဖမဖြ ၊ 

စက င့်ဗက  က့် စသည့်တ္ ို  ၏ အရင့်ျားခွံပစစည့်ျားဖြစ့်ဗသ  က ့်လဆ ီမ့် က ေ န့်န တ့္်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ို  ဗ က င ့် ခရိုခ ွံမ  ျားက ို မီျားဖပင့်ျားတ္ ိုက့်လ င့် ထွံိုျားရစမမွဲဖြစ့်၏။ ခရိုဗက င့်ကကီျားမ ျားလ ဗလဗလ၊ 

အခ ွံလည့်ျား ထလူ ဗလဗလဖြစ့်သည့်။ 

ခရိုခ ွံတ္ င့် အလွှ သွံိုျားလွှ ရှ သည့်။ အဖပင့်ြက့်ဆွံိုျားအလွှ သည့် ခ   သ ျားဖြစ့်၍ ထွံိုျားဓ တ့္်မပါဝင့်ဗခ ။ 

ထ ိုဗအ က့်ရှ  ဒိုတ္  အလွှ ၌ က ့်လဆ ိုက့်ဓ တ့္်ဖြင ့် မပီျားဗသ  ဗသျားင ့်သည ့် ပရစ့်ဇမ့်ပွံို 

ပစစည့်ျားကဗလျားမ  ျား ပါရှ သည့်။ ဗအ က့်ဆွံိုျားအလွှ မှ  ပိုလွဲဗရ င့်ထ၍ ဗခ  ဗမ ျို့ဗဖပ င့်လက့်ဗနဗသ  

ကနိုကမ အလွှ ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအလွှ တ္ င့် ထွံိုျားဓ တ့္်ပါဝင့်ဗသ  ပစစည့်နငှ ့် ခ   သ ျားပါဝင့်ဗသ  

ပစစည့်ျားတ္ ို  သည့် တ္စ့်လွှ ဗပေါ်တ္စ့်လွှ ဆင ့်၍ တ္ည့်ဗန ကသည့်။ ထ ိုသ ို   အလွှ ျားလွှ ျားထပ့်ဗနဗသ  

အဆင ့်တ္ ို  ၌ လ တ့္်ဗနဗသ  အစ န့်ျားမ  ျား ရှ သည့်။ ထ ိုအစ န့်ျားမ  ျားသ ို   အလင့်ျားဗရ င့်ဖြတ့္်သ  ျားသည ့်အခါ 

အလင့်ျားဗရ င့်သည့်   ိုင့်သ  ျားမပီျားလ င့် စ မ့်ျား၊ န၊ီ ဝါ၊ ဖပ  စဗသ  သက့်တ္ွံဗရ က့်မ  ျားသည့် 

ဖြစ့်ဗပေါ်လ ဗလသည့်။ ထ ို  ဗ က င ့် ကနိုကမ အထပ့်သည့် အမ  ျားက နစှ့်သက့် 

တ္န့်ြ ိုျားထ ျားရဗလ က့်ဗအ င့် ဗတ္ က့်ဗဖပ င့်လှပဗလသည့်။ အဖပင့်ြက့်ရှ  ခရိုခ ွံ၏ အဗရ င့်သည့် 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Czescimuszli_shells.jpg
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6#%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6#%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8_%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC_%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6#%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6#%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6&action=edit&section=1


အမ   ျားမ   ျားရှ သည့်။ သ ို  ဗသ ့် အစ မ့်ျားဗရ င့်ခ ည့်ျားဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ 

အဖပ ဗရ င့်ခ ည့်ျားဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျားမရှ ဗခ ။ အဗရ င့်အမ   ျားမ   ျား ဗဒ ျားဗရ  ကှ့်တ္င့် ရှ တ္က့်သည့်။ 

အပူပ ိုင့်ျား ဗဒသမ  ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  ခရိုခ ွံမ  ျားသည့် သမပ ိုင့်ျားဇိုန့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  ခရိုခ ွံမ  ျားထက့် 

ပ ို၍ လှပဗတ္ က့်ဗဖပ င့်သည့်။ 

အမ   ျားအစ ျား ခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျားနငှ ့် ဗတ္ ျို့ ရှ ရဗသ  ဗနရ မ  ျား[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ခရိုခ ွံမ  ျားတ္ င့် ပွံိုသဏ္ဌ န့် အမ   ျားမ   ျား ရှ  ကဗသ ့်လည့်ျား အ ကမ့်ျားအ ျားဖြင ့် နစှ့်မ   ျားနစှ့်သ ျား 

ခ ွဲဖခ ျားထ ျားသည့်။ တ္စ့်မ   ျားမှ  ခရိုလွံိုျား၊ ခရိုဗစတ္ီ တ္ ို  ကွဲ သ ို   အခ ွံတ္စ့်ခိုတ္ည့်ျားသ  ရှ ၍  င့်ျားက ို 

အခ ွံထျီားဟို ဗခေါ်သည့်။ အဖခ ျားတ္စ့်မ   ျားမှ  ရှပ့်၊ ကမ ၊ ဗ  က့်သ  ျားတ္ ို  ကွဲ သ ို   တ္စ့်ဗနရ တ္ င့် 

ပတ္တ  သဗဘ ဖြင ့် ဆက့်ဗနဗသ  အခ ွံနစှ့်ခိုရှ ၍၊  င့်ျားက ို အခ ွံမမ  ျားသ  ဖြစ့် က၍၊ ဗရခရိုမ   ျားတ္ ို  ၏ 

အခ ွံမ  ျားတ္ င့် အခ ွံထျီားဗရ  အခ ွံစွံိုပါ နစှ့်မ   ျားစလွံိုျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။  ဗန  အထ  အကကီျားဆွံိုျားဗသ  

ခရိုခ ွံမ  ျားက ို အ နဒ  နငှ ့် ပစ ြ တ့္်သမိုဒဒရ တ္ ို  တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ထ ိုအခ ွံမ  ျားမှ ကမ ခ ွံ 

အကကီျားစ ျားမ   ျားနငှ ့် သဏ္ဌ န့်တ္ူ၍ အခ င့်ျား ၂ဗပမှ၊ ၃ ဗပ အထ  ရှ မပီျားလ င့် အဗလျားခ  န့်မှ  တ္စ့်ခါတ္စ့်ရွံ 

ဗပါင့် ၄၀၀ ပင့် ဗက  ့်တ္တ့္်ဗပဗသျားသည့်။ ထ ိုအခ ွံကကီျားမ  ျားသည့် အလ န့်မ ဗသ ဗ က င ့် 

က ့်ရ ိုလ ိုင့်ျားကျွန့်ျားမ  ျားရှ  တ္ ိုင့်ျားရင့်ျားသ ျားတ္ ို  သည့်  င့်ျားအခ ွံမ  ျားက ို ပိုဆ န့်မ  ျားဖပ လိုပ့်၍ 

သွံိုျားစ ွဲ ကသည့်။ ပိုလွဲနငှ ့် ဗရဖမ  ပ့်ငိုပ့်သမ ျားမ  ျားသည့် ပင့်လ ့်ဗအ က့်၌ တ္စ့်ခါတ္စ့်ရွံ 

ထ ိုအဗက င့်ကကီျားမ   ျား အည ပ့်ခွံရသဖြင ့် ဗရနစှ့်ဗသဆွံိုျား ကရသည့်။ တ္စ့်ခါတ္စ့်ရွံလည့်ျား 

အည ပ့်ခွံရဗသ  ဗဖခလက့်က ို ပ ိုင့်ျားဖြတ့္်၍ က ို ့်လ တ့္်ရိုန့်ျားခွဲ ရဘျူားသည့်ဟို ဆ ိုဗလသည့်။ 

 
ဓ တ့္်မှန့်ရ ိုက့် ူထ ျားဗသ  ပင့်လ ့်ခရိုခ ွံပွံို 

အသွံိုျားဖပ ပွံို[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ခရိုခ ွံမ  ျား၏ ကနိုကမ အလွှ မှ ရင့်ထ ို၊  က ့်သျီား၊ လည့်ဆ ွဲ စဗသ ပစစည့်ျားမ  ျားက ို ဖပ လိုပ့် 

ဗရ င့်ျားခ ဗလ ရှ သည့်။ ဗဆျားလ ပ့်ခ က့်၊ ဖပပန့်ျားကန့်၊ အစရှ ဗသ  စ ျားပ ွဲတ္င့် အသွံိုျားအဗဆ င့်မ  ျားလည့်ျား 

ဖပ လိုပ့် ကသည့်။ ဗရှျားက သည ့် လူမ   ျားအခ   ျို့သည့် ခရိုခ ွံမ  ျားက ို ဗ ကျားဗင ပ ိုက့်ဆွံအဖြစ့်ဖြင ့် 

အသွံိုျားဖပ  က၏။ အ နဒ  နငှ ့် ပစ ြ တ့္် သမိုဒဒရ အတ္ င့်ျားရှ  ကျွန့်ျားဗန တ္ ိုင့်ျားရင့်ျားသ ျားအခ   ျို့သည့် 

လည့်ျားဗက င့်ျား၊ အ ြရ ကတ္ ိုက့် အတ္ င့်ျားပ ိုင့်ျားရှ  တ္ ိုင့်ျားရင့်ျားသ ျား အခ   ျို့သည့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ခရိုခ ွံမ  ျားက ို 

 ဗန  တ္ ိုင့်ဗအ င့် ဗင ဗ ကျားအဖြစ့် အသွံိုျားဖပ လ က့် ရှ ဗသျားဗ က င့်ျား သ ရဗလသည့်။[၁] 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6&action=edit&section=2
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:2-Dolium_geant.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6&action=edit&section=3
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6#cite_note-1


ဒက်အတ္လ  

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

ဇီဝဗေဒ အလ ိုအ ျားဖြင ့် ဒက့်အတ္လီ (Dactyly) ဟိုဗခေါ်သည ့် ဗဖခလက့်အဂဂ ါ ဗနရ ခ ထ ျားမှုသည့် 

လက့်ြဝါျား၊ ဗဖခြဝါျားဗပေါ် ရှ  ဗဖခလက့်အဂဂ ါမ  ျား(လက့်ဗခ  င့်ျားမ  ျားနငှ ့် ဗဖခဗခ  င့်ျားမ  ျား)၏ အစဉ်လ ိုက့် 

စီရီဗနရ ခ ထ ျားမှုက ို ဗခေါ်ဆ ိုမပီျား တ္စ့်ခါတ္ရွံတ္ င့် တ္ကထ ရ  ဗပါ   (Tetrapod) ဗခေါ် 

ဗဖခဗလျားဗခ  င့်ျားသတ္တ ဝါမ  ျား၏ ဗတ္ င့်ပွံမ  ျားက ို ရည့်ညွှန့်ျားရ တ္ င့် အသွံိုျားဖပ သည ့် ဂရ ဘ သ စက ျား 

δακτυλος = "finger" မှ ဆင့်ျားသက့်လ သည ့်အသွံိုျား ဖြစ့်သည့်။ တ္စ့်ခါတ္ရွံတ္ င့် "-dactylia" ဟို 

ဆွံိုျားသည ့်အသွံိုျားဖပ မှုမ  ျားလည့်ျား ရှ သည့်။ န မဝ ဗသသနမ  ျားအ ျား အသွံိုျားသတ့္် "-dactyl" သ ို  မဟိုတ့္် 

"-dactylous" ဟူ၍ ဗရျားသ ျား ကသည့်။ 

 

ငကှ့်ဗဖခဗထ က့် ြ ွဲျို့စည့်ျားပွံိုနငှ ့် အမည့်သတ့္်မှတ့္်ပွံို 

ခရငျ်ားဗကှာင ်

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

Barnacles 

Temporal range: Mid Cambrian–Recent  
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https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%9C%E1%80%AE#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%9C%E1%80%AE#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Bird-feets.png
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA#searchInput
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Precambrian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambrian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordovician&action=edit&redlink=1
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"Cirripedia" from Ernst 

Haeckel's Kunstformen der Natur (1904). The 

crab at the centre is nursing the externa of 

the parasitic cirripede Sacculina 

 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Silurian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Devonian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Carboniferous&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Permian&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Triassic&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/Jurassic
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Cretaceous&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Paleogene&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Neogene&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Haeckel_Cirripedia.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Haeckel&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Haeckel&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunstformen_der_Natur&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacculina&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Chthamalus_stellatus.jpg


Chthamalus stellatus 

မ ိ ျိုးရိ ျိုးခ ွဲခခ ျိုးခခငော်ျိုး 

ဗလှာက: Animalia 

မ   ျားဗပါငျ်ားစို: Arthropoda 

မ   ျားဗပါငျ်ားစိုဗသျား: Crustacea 

မ   ျားဗပါငျ်ား: Maxillopoda 

မ   ျားဗပါငျ်ားဗသျား: Thecostraca 

Infraclass: Cirripedia 

 

Burmeister, 1834 

Superorders 

Acrothoracica 

Thoracica 

Rhizocephala 

Synonyms 

Thyrostraca, Cirrhopoda (meaning 

"curl-footed"), Cirrhipoda, and 

Cirrhipedia. 

ခရင့်ျားဗက င့်[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ပင့်လ ့်ကမ့်ျားဗဖခသ ို   ဗရ က့်ဘျူားသတူ္ ို  သည့် ဗက  က့် ဗဆ င့်၊ တ္ွံတ္ ျားတ္ ိုင့်၊ သစ့်တ္ွံိုျား 

သစ့်လွံိုျားမ  ျားဗပေါ်၌ အစိုအဖပွံ  လ ိုက့် တ္  ့်ကပ့်ဗနဗသ  ခရင့်ျားဗက င့်မ  ျားက ို ဗတ္ ျို့ဘျူား ကဗပ မည့်။ 

ခရင့်ျားဗက င့် တ္ ို  သည့် ခ က့်ပွံိုရှ ဗသ  အခ ွံအတ္ င့်ျား၌ ဗနထ ိုင့် က၍၊  င့်ျားတ္ ို  အဗပေါ်က ို ြ နပ့်မပါဘွဲ 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Chthamalus_stellatus&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8_(%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92)
https://my.wikipedia.org/wiki/Animal
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthropod&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Crustacean&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxillopoda&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Thecostraca&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Burmeister&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Superorder&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Acrothoracica&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Thoracica&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizocephala&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Synonym_(taxonomy)&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&section=1


တ္က့်နင့်ျားမ လ င့် ဗဖခြဝါျားက ို ပွဲ သ  ျားဗအ င့် စူျားရှတ္တ့္်သည့်။ အခ ွံ၏အတ္ င့်ျား၌ ထ ပ့်ဝက ိုလ ိုသလ ို 

ပ တ့္်န ိုင့် ြ င ့်န ိုင့်ဗသ  ဗလျားရ က့်ဆ ိုင့်ထ ပ့်ြွံိုျား မ  ျား ပါရှ သည့်။ ဗရက ၍ ခရင့်ျားဗက င့်မ  ျားဗပေါ်ဗနခ  န့်၌ 

ကိုတ့္် ဖခစ့်သွံကွဲ သ ို   အသွံသွဲ သွဲ   က ျားရတ္တ့္်ရ ၊ ထ ိုအသွံမှ  အခ ွံ အတ္ င့်ျားရှ  ခရင့်ျားဗက င့်လှုပ့်ရှ ျား၍ 

ထ ပ့်ြွံိုျားအခ ွံကဗလျားမ  ျား အခ င့်ျားခ င့်ျား ပ တ့္်တ္ ိုက့်မ ရ မှ ထ က့်ဗပေါ်လ ဗသ အသွံ ဖြစ့် သည့်။ 

ခရင့်ျားဗက င့်က ို အမ  ျားကပင့် ခရိုတ္စ့်မ   ျားဟို ထင့်မှတ့္် ဗန ကသည့်။ သ ို  ဗသ ့်  င့်ျားတ္ ို  သည့် 

အမှန့်စင့်စစ့် ခရိုမ   ျားတ္ င့် မပါဝင့်ဘွဲ ပိုဇ န့်တ္ိုပ့်ကကီျား ကနန့်ျားမ   ျားတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  ဗရ သတ္တ ဝါတ္စ့်မ   ျား 

ဖြစ့်သည့်။ 

ခရင့်ျားဗက င့်အမ   ျားမ   ျားရှ သည့်။ အခ   ျို့ မှ  အထက့်တ္ င့်ဗြ ့်ဖပ သကွဲ သ ို   

ဗက  က့်ဗဆ င့်မ  ျားဗပေါ်၌လည့်ျားဗက င့်ျား၊ အခ   ျို့ မှ  တ္ွံတ္ ျားတ္ ိုင့်၊ သစ့်တ္ွံိုျား သစ့်လွံိုျားမ  ျားသ မက 

ဗလှသဗဘဂ တ္ ို  ၏ဝမ့်ျားပ ိုက့်၊ ပွဲ  တ္က့်မနငှ ့် ငမန့်ျား ပ့် ပန့်က မ  ျားဗပေါ်၌လည့်ျားဗက င့်ျား 

တ္  ့်ကပ့်ဗနတ္တ့္် သည့်။ အခ   ျို့ မှ  လ ပ့်ဗက  ကိုန့်ျားဗပေါ်၌ တ္  ့်ကပ့်တ္တ့္်၍၊ ဗဝလငါျားက ို ့်ဗပေါ်၌ 

တ္  ့်ကပ့်ဗနတ္တ့္်ဗသ  အမ   ျားလည့်ျား ရှ သည့်။ 

ဗတ္ င့်အဗမရ ကတ္ ိုက့် ခ လီီန ိုင့်ငွံ၌ ဗက  က့်ဗဆ င့်မ  ျား ဗပေါ်တ္ င့် တ္  ့်ကပ့်ဗနဗသ  

ခရင့်ျားဗက င့်မ  ျားမှ  အခ င့်ျား ၃ လက့်မ အလ  ျား ၉ လက့်မခန  ့် အထ  ကကီျားမ ျား၍ ၊ ထ ို 

အဗက င့်မ  ျား၏အသ ျားက ို စ ျားဗက င့်ျား ဗသ က့်ြ  ့်တ္စ့်ခို အဗနနငှ ့် စ ျားဗသ က့် ကသည့်။ 

ဂ ပန့်န ိုင့်ငွံတ္ င့် ခရင့်ျားဗက င့် အင ့်စ ျားတ္စ့်မ   ျား တ္  ့်ကပ့်ဗအ င့် ဝါျားလွံိုျားမ  ျားက ို ကမ့်ျားဗဖခ၌ 

တ္မင့်တ္က  ခ ထ ျားမပီျားဗန က့် သွံိုျားလတ္စ့်ကက မ့်ဗလ က့် ခရင့်ျား ဗက င့်မ  ျားက ို ရ ိုက့်ခ   ူ၍ 

ဗဖမဩဇ  ဖပ လိုပ့် ကသည့်။ သ ို  ဗသ ့် အထျူားသဖြင ့် ပင့်လ ့်ကူျားသဗဘဂ ကကီျားမ  ျားတ္ င့် ဝမ့်ျားပ ိုက့်၊ 

ပွဲ တ္က့်မနငှ ့် ငမန့်ျား ပ့်မ  ျား၌ သ န့်ျားသန့်ျားကိုဗေနငှ ့် ခ ီ၍ တ္  ့်ကပ့်တ္တ့္်ဗသ  ခရင့်ျားဗက င့်မ   ျားမှ  

လူတ္ ို  အ ျား ကကီျား စ  ဗသ  အဗန ှင ့်အ ှက့်က ို ဗပျား က၏။ တ္စ့်ဗက င့်ခ င့်ျား ဆ ိုလ င့် ဘ မ  

အဗရျားမဖပ ဗလ က့်ဗသ ့်လည့်ျား၊ ထိုထ ့်ကကီျား မ ျားစ  နငှ ့် စိုဗပါင့်ျား တ္  ့်ကပ့်မ ဗသ အခါ 

 င့်ျားတ္ ို  သည့် သဗဘဂ ၏အသ  ျားနှုန့်ျားက ို ထက့်ဝက့်နျီားပါျားပင့် ဗလ   သ  ျားဗစန ိုင့် သည့်။ ထ ို  ဗ က င ့် 

သဗဘဂ တ္ည့်ဗဆ က့်သနူငှ ့် သဗဘဂ သ ျားတ္ ို   သည့် အဆ ိုပါ ခရင့်ျားဗက င့်မ   ျား တ္  ့်ကပ့်သည ့် 

အနတရ  ့်က ို ဗင ကိုန့်ဗ ကျားက ခွံ၍ အမမွဲတ္ န့်ျားလနှ့် မြ  ြ က့်ဗန ကရသည့်။ ခရင့်ျားဗက င့်တ္ ို  ၏ 

ကကီျားဖပင့်ျားပွံိုသဘ ဝမှ  အဗတ္ ့်ပင့် ထျူားဆန့်ျားသည့်။ ခရင့်ျားဗက င့်သည့် ဗပါက့်ြ  ျားစ အခ  န့်၌ စ န့် 

(ဗလတ္ွံခ န့်)နငှ ့် ပွံိုသဏ္ဌ န့်တ္ူ၍၊  င့်ျားတ္ င့် ခ   ကဗလျားနစှ့် ဗခ  င့်ျား၊ အမမီျားရှည့်ကဗလျားတ္ဗခ  င့်ျား၊ 

ပပန့်ပွံိုပါျားစပ့်တ္စ့်ခို၊ မ က့်စ  တ္စ့်လွံိုျားနငှ ့် ဗရကူျားရန့် ဗဖခဗထ က့်ဗဖခ က့်ဗခ  င့်ျား ပါလ  သည့်။ 

ထ ိုအဗက င့်ကဗလျားသည့် ဗရထွဲ၌ ပက့်လက့်လနှ့်က  ဗဖခဗထ က့်မ  ျားက ို ဗဆ င ့်ကန့်ကန့် င့်ျား 

ကူျားခတ့္်သ  ျားလ ၍ ဗနသည့်။ ပိုဇ န့်တ္ိုပ့်ကကီျား ကနန့်ျားမ   ျားဖြစ့်သည ့်အတ္ ိုင့်ျား အဗရမ  ျား က ို 

အကက မ့်ကက မ့်လွဲ င့်ျားနငှ ့် ကကီျားဖပင့်ျားလ ရ မှ အခ ွံနစှ့်ထပ့် ဗပါက့်လ သည့်။ မ က့်စ နစှ့်လွံိုျား 



ဗဖခဗထ က့်ဆ  ့်နစှ့်ဗခ  င့်ျား ဖြစ့်လ မပီျား၊ အ ရွံိုမ င့်ကဗလျားနစှ့်ဗခ  င့်ျားလည့်ျား ဗပါက့်လ သည့်။ 

ထ ိုအခ  န့်တ္ င့် ဗရအကူျားရပ့်က  ဗရဗအ က့်သ ို   ဦျားဗခါင့်ျားြက့်မှ နစ့်ဆင့်ျားသ  ျားမပီျားလ င့် 

ဗက  က့်ဗဆ င့်သစ့်တ္ွံိုျား စသဖြင ့် ရရ  အမီှ တ္စ့်ခိုခိုဗပေါ်တ္ င့် မ မ က ို ့်မှထိုတ့္်ဗသ  

ဗက ့်ဗစျားတ္စ့်မ   ျား ဖြင ့် အမမွဲတ္မ့်ျား တ္  ့်ကပ့်လ ိုက့်သည့်။ 

ဤသ ို   တ္  ့်ကပ့်မပီျားဗသ အခါ ခရင့်ျားဗက င့်ကဗလျားသည့် မ မ ဗက ့်ဗစျားဖြင ့် ဆက့်လက့်၍ 

မ မ ဗနထ ိုင့်ရန့် အခ ွံက ို ဗဆ က့် လိုပ့်သည့်။ အခ ွံမပီျားစီျားသ  ျားဗသ အခါ မ မ က ို ့်မှ အဗရခ ွံနစှ့်ထပ့် က ို 

စ န  ့်ပစ့်လ ိုက့်သည့်။ မ က့်စ မ  ျား ဗပ  က့်က  ့်သ  ျားမပီျားဗန က့် ဗဖခဗထ က့်မ  ျားလည့်ျား ငကှ့်ဗမ ျားကွဲ သ ို   

ြ  ထ က့်လ သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တ္ ို   ဖမင့်ဗတ္ ျို့ရဗသ  ခရင့်ျားဗက င့်မ  ျားမှ  ထ ိုကွဲ သ ို   ဗနသ ျားတ္က  

ဖြစ့်ဗနဗသ  အဂဂ ါစွံို ခရင့်ျားဗက င့်မ  ျားပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ခရင့်ျားဗက င့်တ္ ို  ၏ စ ျားဗသ က့်ပွံိုမှ လည့်ျား ထျူားဆန့်ျား၏။ ဗရက ၍ ခရင့်ျားဗက င့်ခ ွံထ ပ့် 

ြွံိုျားပ တ့္်ဗနခ  န့်တ္ င့် ခရင့်ျားဗက င့်၏ ဗဖခဗထ က့်မ  ျားက ို ကျွန့်ိုပ့်တ္ ို   မဖမင့်ရဗခ ။ သ ို  ဗသ ့် ဗရြွံိုျားလ  

ဗသ အခါ ခရင့်ျားဗက င့်သည့် ထ ပ့်ြွံိုျားက ို ြ င ့်၍ မ မ ဗဖခဗထ က့် မ  ျားက ို အဖပင့်သ ို   ထိုတ့္်လ ိုက့်သည့်။ 

ဗဖခဗထ က့်ကဗလျားမ  ျား သည့် ဟ ိုမှ သည့်မှ လှုပ့် မ့်ျား၍ဗန က၏။ ထ ိုဗဖခဗထ က့် 

ကဗလျားမ  ျားသည့် ခရင့်ျားဗက င့်အြ ို   အစ ြမ့်ျား ူဗသ  ပ ိုက့်က န့် ပင့် ဖြစ့်ဗပသည့်။ ဗရထွဲ၌ 

မှုန့်မှုန့်မ ွှ ျားမ ွှ ျားပါလ ဗသ  အစ မ  ျား အဗတ္ ့်အသင ့်ကပ့်မင ဗသ အခါ ခရင့်ျားဗက င့်သည့် 

ဗဖခဗထ က့် မ  ျားက ို အခ ွံတ္ င့်ျားသ ို   ဆ ွဲသ င့်ျားမပီျားလ င့် ထ ိုအစ မ  ျားက ို စ ျား ဗသ က့်သည့်။ [၁] 

ခရိုမ   ျား 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

 

မ တ္ကိ  

• ၁ခရိုမ   ျား 

o ၁.၁(၁) ဂက့်စထရ ိုပဒါ(Gastropoda)၊ 

o ၁.၂(၂) လမ ့်လီေရန့်ကီျား  ျား(Lamellibranchia)။ 

o ၁.၃(၃) ဆ ့်ြဗလ ပဒါ(Cephalopoda)။ 

o ၁.၄(၄) အမ့်ြီန  ရ (Amphineura)။ 

o ၁.၅(၅) စကက့်ြ ိုပဒါ(Scaphopoda)။ 

• ၂က ိုျားက ျား 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#(%E1%81%81)_%E1%80%82%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%91%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AB(Gastropoda)%E1%81%8A
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#(%E1%81%82)_%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%97%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%B8(Lamellibranchia)%E1%81%8B
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#(%E1%81%83)_%E1%80%86%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AB(Cephalopoda)%E1%81%8B
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#(%E1%81%84)_%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%AE%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%AC(Amphineura)%E1%81%8B
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#(%E1%81%85)_%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AB(Scaphopoda)%E1%81%8B
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8


ခရိုမ   ျား[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ခရိုအမ   ျားမ   ျားပါဝင့်ဗသ  ခရိုမ   ျားဗပါင့်ျားစိုကကီျားတ္စ့်ခိုလွံိုျားက ို ပါဏဗေဒအရ 

ဗမ ့်လပ့်စက ျား(Mollusca)ဟို ဗခေါ် တ္ င့်၍ ထ ိုဗဝါဟ ရမှ  က ို ့်ခနဓ ဗပ   ဗသ  သတ္တ ဝါမ   ျားဟို 

အဓ ပပ  ့်ဗပါက့်ဗလသည့်။ ခရိုမ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ခရိုပက့်က  ၊ ဗ  က့်သ  ျား၊ ကမ နငှ ့် 

ပက့်က  တ္ ို  သ မက၊ ကင့်ျားမ န့်၊ ကင့်ျားမ န့်ဘွဲလ ပ့်၊ ဘဝွဲ စဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျားလည့်ျား ပါဝင့်သည့်။ 

ထ ိုသတ္တ ဝါမ  ျား၌ မ  ျားဗသ အ ျား ဖြင ့် က ို ့်ခနဓ က ို ြွံိုျားအိုပ့်က က  ့်ထ ျားဗသ  အခ ွံမ မ  ျား ရှ  က 

ဗသ ့်လည့်ျား အခ   ျို့တ္ င့် လွံိုျားဝမပါဗခ ။အခ   ျို့တ္ င့် ပါဖပန့်ကလည့်ျား ဗသျားင ့်၍ဗသ ့်၎င့်ျား၊ သ ို  မဟိုတ့္်၊ 

က ို ့်ထွဲ၌ နစ့်ဖမ ပ့်၍ဗသ ့်၎င့်ျား ရှ တ္တ့္်သည့်။ အခ ွံပါရှ ခွဲ ဗသ ့် ခရိုလွံိုျားကွဲ သ ို   အခ ွံတ္စ့်ခိုတ္ည့်ျား 

ပါရှ ဗသ  ခရိုမ   ျားဖြစ့်က ခ ွံထျီားခရိုဟူ၍၎င့်ျား ဗ  က့်သ  ျားကွဲ သ ို   အခ ွံနစှ့်ဖခမ့်ျားစပ့်ပါရှ က 

အခ ွံစွံိုခရိုဟူ၍၎င့်ျား ဗခေါ်သည့်။ အခ ွံပါ သည့်ဖြစ့်ဗစ မပါသည့်ဖြစ့်ဗစ အခ ွံဖြစ့်ဗပေါ်ြန့်တ္ျီားဗပျားန ိုင့်ဗသ  

အဗပေါ် ွံ အဗရခ ွံတ္စ့်ထပ့်က ျား အ ျားလွံိုျားမှ ပင့် ပါရှ  က၏။ ဗရငန့်တ္ င့် ခရိုမ   ျားဗပါင့်ျားစွံိုက ို ဗတ္ ျို့ရ၏။ 

သ ို  ဗသ ့် ဗရခ   နငှ ့် ကိုန့်ျားတ္ င့်ဗနဗသ ခရိုမ   ျားလည့်ျား ရှ ဗသျားသည့်။ 

ကမ္ အရပ့်ရပ့်၌  ခိုအခါ ခရိုမ   ျားဗပါင့်ျား ၆၅ဝဝဝ ခန  ့်မ  ရှ ၍  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗအ က့်ပါအတ္ ိုင့်ျား 

မ   ျားဗပါင့်ျား ၅ မ   ျား ခ ွဲဖခ ျား ထ ျားသည့်။ 

(၁) ဂကော်စထရိိုပဒ (Gastropoda)၊[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဤဗဝါဟ ရမှ  ဝမ့်ျားပ ိုက့်ဖြင ့် သ  ျားဗသ သတ္တ ဝါမ  ျားဟို အဓ ပပ  ့်ရ၍၊ 

ဤမ   ျားဗပါင့်ျားတ္ င့် ပက့်က  နငှ ့်တ္က  ဗရခ   ၊ ဗရငန့်အဖပင့် ကိုန့်ျားမှ ပါဗတ္ ျို့ရဗသ  ခရိုလွံိုျား၊ 

ခရိုဗစတ္ီမ  ျား ပါဝင့်သည့်။ ကမ္ အရပ့်ရပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရ ဗသ  ခရိုမ   ျားအ ျားလွံိုျားအနက့် 

တ္ဝက့်ဗက  ့်ဗက  ့်သည့် ဤမ   ျား ဗပါင့်ျား၌ ပါဝင့်သည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် မ မ တ္ ို  ၏ ဝမ့်ျားပ ိုက့်အဗရ 

ဖပ ျားက ို ဗဖမဗပေါ်၌ တ္ န  ့်၍ တ္ န  ့်၍ တ္စ့်ဗနရ မှ တ္စ့်ဗနရ သ ို   တ္  ျားသ  ျား ကသည့်။ 

ဦျားဗခါင့်ျားဦျားခ   သဏ္ဌ န့် ဦျားမှင့်တ္စ့်စွံို ပါတ္တ့္်သည့်။ ထ ိုဦျား မှင့်မ  ျား၏ထ ပ့်ြ  ျား၌ 

မ က့်စ တ္စ့်လွံိုျားစီပါသည့်။ အက ့်၍ ဦျားမှင့်နစှ့်စွံိုရှ ပါက ဗန က့်ပ ိုင့်ျားအစွံိုတ္ င့် မ က့်စ မ  ျား ပါရှ သည့်။ 

ပက့်က  ကွဲ သ ို  ဗသ  အဗက င့်မ   ျား အခ   ျို့တ္ င့် အခ ွံလွံိုျားဝမရှ ဘွဲ အခ   ျို့တ္ င့် အလ န့်ဗသျားင ့်ဗသ  

အခ ွံကဗလျားသည့် က ို ့် အတ္ င့်ျား၌ နစ့်ဖမ ပ့်ဗနသည့်။ က န့်အခ ွံရှ ဗသ  အမ   ျားတ္ ို  တ္ င့် အခ ွံသည့် 

အခ ွံထျီားဖြစ့်၍၊ ဝက့်အူလ မ့်အရစ့်မ  ျားဖြင ့် ကဗတ္   ပွံိုမ  ျား လည့်ျား ရှ တ္တ့္်သည့်။ 

(၂) လမယော်လ ေရနော်က ိုးယ ိုး(Lamellibranchia)။[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဤမ   ျားဗပါင့်ျားတ္ င့် ရှပ့်၊ ခွံိုျား၊ ဗ  က့်သ  ျား၊ ကမ  စဗသ  ဗရဗနအခ ွံစွံို ခရိုအ ျားလွံိုျား ပါဝင့် 

သည ့်အတ္ က့်၊ သ မန့်အ ျားဖြင ့် အခ ွံစွံိုခရိုမ   ျားဟိုလည့်ျား ဗခေါ်  က သည့်။ အခ ွံနစှ့်ဖခမ့်ျားသည့် 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&section=1
https://species.wikimedia.org/wiki/Mollusca
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AD&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA
https://species.wikimedia.org/wiki/Gastropoda
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&section=2
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AD
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&section=3


တ္စ့်ဗနရ ၌ ပတ္တ  ဆက့် ဆက့်ဗန၍၊ ထ ိုအခ ွံမ  ျားက ို အလ ိုရှ သလ ို ပ တ့္်န ိုင့် ြ င ့်န ိုင့်သည့်။ ဤခရိုမ   ျား 

၏ ဗဖခဗထ က့်မှ  ပိုဆ န့်သ  ျားပွံိုသဏ္ဌ န့်ရှ ၍၊ တ္စ့်ခါတ္စ့်ရွံ  င့်ျားတ္ ို  က ို 

ပ ့်လီဆ ိုင့်ဗပါ  (ပိုဆ န့်သ  ျားပွံိုဗဖခဗထ က့်ရှ  သတ္တ ဝါ) ဟိုလည့်ျား ဗခေါ်  ကသည့်။ ဤဗဖခဗထ က့်ဖြင ့် 

သတူ္ ို  သည့် သွဲထွဲ ရွှွံ ျို့ထွဲ၌ တ္ င့်ျားတ္ူျားမပီျား ခ ိုဗအ င့်ျားန ိုင့် ကသည့်။ 

လမ ့်လီေရန့်ကီျား  ျား(Lamellibranchia)ဟို ဗခေါ် ဖခင့်ျားမှ  ဤခရိုမ   ျား၏ ပါျားဟက့်မ  ျားသည့် 

သစ့်ရ က့်သဏ္ဌ န့် ဖပ ျားခ ပ့်၍ အထပ့်ထပ့်ပါရှ ဗသ ဗ က င ့် ဖြစ့်သည့်။ (လမ ့်လီ၊ 

ပါျားလွှ ဗသ အဖပ ျား၊ ေရန့်ကီျား  ျား၊ ပါျားဟက့်)။ 

(၃) ဆယော်ဖဗလ ပဒ (Cephalopoda)။[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဤဗဝါဟ ရမှ  ဦျားဗခါင့်ျားတ္ င့် ဗဖခဗထ က့်ဗပါက့်ဗသ  သတ္တ ဝါမ   ျားဟို အဓ ပပ  ့်ဗပါက့်သည့်။ 

ခရိုမ   ျားအ ျားလွံိုျားတ္ င့် ဤသတ္တ ဝါမ   ျားသည့် က ို ့်အဂဂ ါအစ တ့္် အပ ိုင့်ျား အဖပည ့်စွံိုဆွံိုျား 

အဆင ့်အတ္န့်ျားအဖမင ့်ဆွံိုျားဖြစ့်၍၊ အသ  ဉ ဏ့်အရ ၌ ဗက  ရ ိုျားရှ တ္ ရစဆ န့်မ  ျားနငှ ့် အနျီားစပ့်ဆွံိုျား ဖြစ့် 

သည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် ဗရငန့်သတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့် ကသည့်။ ဤ ခရိုမ   ျား၏ ဦျားဗခါင့်ျားတ္ င့် 

မ က့်စ နစှ့်လွံိုျားပါရှ ၍၊ ပါျားစပ့်ပတ့္်လည့် ၌ စိုတ့္် ူန ိုင့်ဗသ  အဂဂ ါအြိုကဗလျားမ  ျားနငှ ့် ဖပည ့်စွံိုဗနသည့်။ 

ဦျားမှင့် ၈ ဗခ  င့်ျားဗသ ့်၎င့်ျား၊ ၁ဝ ဗခ  င့်ျားဗသ ့်၎င့်ျား ပါရှ သည့်။ ပါျားစပ့်တ္ င့်  ကက့်တ္ူဗရ ျားနှုတ့္်သျီားကွဲ သ ို   

မ ဗက  ဗသ နှုတ့္်သျီား တ္စ့်မ   ျားလည့်ျား ပါရှ တ္တ့္်သည့်။ ဘဝွဲ၊ ကင့်ျားမ န့်နငှ ့် ကင့်ျားမ န့် ဘွဲလ ပ့်တ္ ို  သည့် 

ဤမ   ျားဗပါင့်ျားတ္ င့် ပါဝင့်သည့်။ သတူ္ ို  သည့် အစ က ိုဖြစ့်ဗစ၊ ရန့်သကူ ိုဖြစ့်ဗစ၊ ဦျားမှင့်မ  ျားဖြင ့် 

ရစ့်ပတ့္်က  ရိုန့်ျားမလ တ့္်န ိုင့်ဗအ င့် ြမ့်ျားစိုတ့္်ထ ျားမပီျားလ င့် နှုတ့္်သျီားဖြင ့် က ိုက့် ဖြတ့္်စ ျားမ   ဗလ ရှ သည့်။ 

ဤခရိုမ   ျားတ္ င့် ရန့်သနူငှ ့်ဗတ္ ျို့က အက  အက  ့်အလ ို  င ှ ပန့်ျားထိုတ့္်န ိုင့်ဗသ  မင့်ရည့်အ တ့္်လည့်ျား 

ပါရှ  တ္တ့္်၍၊ ထ က့်ဗဖပျားလ ိုဗသ အခါ ထ ိုအရည့်က ို မှုတ့္်ထိုတ့္်မပီျား ဗရက ို ဗန က့်က  ဗစ၍၊ 

တ္စ့်ဟိုန့်ထ ိုျား ဗန က့်ဆိုတ့္်ဗဖပျားတ္တ့္် သည့်။ င့်ျားတ္ ို  အနက့် ဗန  တ္ီလပ့်(Nautilus)ဟိုဗခေါ်ဗသ  

လှပသည ့်ပင့်လ ့် ခရိုလွံိုျားတ္စ့်မ   ျားတ္ည့်ျားတ္ င့်သ  အခ ွံပါရှ ၍ က န့်ခရိုမ   ျားတ္ ို  ၌ လွံိုျားဝ အခ ွံမပါဗခ ။ 

ပါဖပန့်လ င့်လည့်ျား ဗသျားင ့်၍ က ို ့်ထွဲ၌ နစ့်ဖမ ပ့် ဗနသည့်။ 

(၄) အမော်ဖ န ျူရ (Amphineura)။[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဤခရိုမ   ျားသည့် ဗရငန့်သတ္တ ဝါသက့် သက့် ဖြစ့်သည့်။ မ ဗသ အခ ွံရှ ၍ 

အမ့်ြီန  ရ (Amphineura)ဟို ဗခေါ်သည့်။ က ို ့်ထည့်မှ  ခပ့်ဝ ိုင့်ျားဝ ိုင့်ျားဖပ ျားဖပ ျားဖြစ့်၍ 

ဦျားဗခါင့်ျားသျီားဖခ ျား မရှ ဗခ ။ က ို ့်အဗပေါ် ပ ိုင့်ျားတ္ င့်သ  ဗသျားင ့်ဗသ  အခ ွံပါရှ ၍ အခ ွံမှ  ပါျားလွှ က  

တ္စ့်ခိုဗပေါ်တ္စ့်ခို ထပ့်လ က့်ရှ တ္တ့္်သည့်။ က ို ့်ဗအ က့်ပ ိုင့်ျား တ္စ့်ပ ိုင့်ျားလွံိုျားမ ှ 

ဗဖခဗထ က့်သြ  ့်ဖြစ့်၍၊ ဤဗဖခဗထ က့်က ို တ္  ျားသ  ျားရန့်နငှ ့် ဗက  က့်တ္ င့် ကပ့်တ္  ့် ဗနရန့် 

အသွံိုျားဖပ သည့်။ 

https://species.wikimedia.org/wiki/Lamellibranchia
https://species.wikimedia.org/wiki/Cephalopoda
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&section=4
https://species.wikimedia.org/wiki/Nautilus
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&section=5
https://species.wikimedia.org/wiki/Amphineura


(၅) စကကော်ဖိိုပဒ (Scaphopoda)။[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဤခရိုမ   ျား၌ ဆင့်စ  ့်နငှ ့် ပွံိုသဏ္ဌ န့် တ္ူဗသ  အခ ွံရှ ၍ စကက့်ြ ိုပဒါ(Scaphopoda)ဟိုဗခေါ်သည့်။ 

ဤမ   ျားဗပါင့်ျားတ္ င့် အမ   ျားအနည့်ျားင ့်သ ပါ၍၊ အထက့်တ္ င့်ဗြ ့်ဖပခွဲ ဗသ  မ   ျားဗပါင့်ျား တ္ ို  ဗလ က့် 

မထင့်ရှ ျားဗခ ။  င့်ျားတ္ ို  သည့် ဗသျားင ့်ဗသ  ဗရ သတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့် က၏။ သတူ္ ို  ၏အခ ွံမှ  

တ္စ့်ြက့်သ ို   ရှ ျားသ  ျား ဗသ  ပပန့်ဗက က့်ကဗလျားသြ  ့်ဖြစ့်၍ ထ ပ့်နစှ့်ြက့်စလွံိုျား၌ အပ တ့္်မရှ ဘွဲ 

ပ င ့်ဗနသည့်။ ခရိုဆင့်န ှဗမ င့်ျားဟို ဗခေါ်ဗသ  ခရိုမ   ျားသည့် ဤမ   ျားဗပါင့်ျားတ္ င့် ပါဝင့်သည့်။ ခရိုမ   ျားဝင့် 

သတ္တ ဝါတ္ ို  ၏အရ  ့်မှ  အစ ျားစ ျားရှ သည့်။ အလ န့်ဗသျားင ့်ဗသ  အဗက င့်မ  ျားလည့်ျားရှ ၍ 

ကင့်ျားမ န့်ဘွဲလ ပ့် အကကီျားစ ျားမ  ျားမှ  အလ  ျားဗပ ၃ဝ ဗက  ့်အထ  ရှ သဖြင ့် ဗက  ရ ိုျားမွဲ သတ္တ ဝါထွဲ၌ 

အရှည့်လ  ျားဆွံိုျားပင့် ဖြစ့်သည့်။  င့်ျား တ္ ို  သည့် မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် ဗနျှားဗက ျား က၏။ သ ို  ဗသ ့် ကင့်ျားမ န့် 

ဘွဲလ ပ့်၊ ဘဝွဲစဗသ  အဗက င့်အခ   ျို့ မှ  အလ န့်လ င့်ဖမန့် ြ တ့္် လတ့္် ကသည့်။ 

ကမ ဗက င့်သည့်လည့်ျား င ့်ရ  ့်စဉ်က ြ တ့္် လတ့္်၍ ကကီျားဖပင့်ျားလ ဗသ အခါက မှ ဗက  က့်တ္ွံိုျား 

ဗက  က့် ဗဆ င့်မ  ျားတ္ င့် တ္  ့်ကပ့်မပီျား မလှုပ့်မရှ ျားဘွဲ ဗနသည့်။ ကမ္ တ္ င့် ခရိုမ  ျားဗပေါ်စက 

 င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားသည့် ပင့်လ ့်၌သ  က က့်စ ျားခွဲ  ကဗ က င့်ျားက ို တ္ူျားဗြ ့်ရရှ ဗသ  ဗရှျားဖြစ့် 

ဗက  က့်ဖြစ့်ရိုပ့်ကကင့်ျားမ  ျားမှ ဗလ လ သ ရှ ရဗပသည့်။ ထ ို  ဗန က့် ဗရခ   တ္ င့် အခ   ျို့ 

က က့်စ ျားလ  က၍ ဗန င့်ဗသ ့် ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့်ပါ က က့်စ ျားလ  ကသည့်။  ခိုအခါ ပါဏဗေဒ 

အလ ိုအရ ဂက့်စရ ိုပဒါ ခရိုမ   ျားတ္ ို  သည့် ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါအဗပါင့်ျား တ္ င့် အမ   ျားမ  ျားဖပ ျားဗသ  

မ   ျားဗပါင့်ျားတ္စ့်ခို ဖြစ့်ဗနဗ က င့်ျား သ ရသည့်။ 

ခရိုတ္ ို  ၏ အခ ွံမ  ျားသည့် ပွံိုသဏ္ဌ န့်အမ   ျားမ   ျားရှ ၍ အလ န့် လှပသည့်။ ခရိုတ္စ့်မ   ျား၏ 

အခ ွံက ို ခရိုသင့်ျားဟို ဗခေါ်၏။ ခရို သင့်ျားက ို ပင့်လ ့်ကမ့်ျားဗဖခ၊ အင့်ျားအ ိုင့်ကကီျားမ  ျား၏ ကမ့်ျားပါျားနငှ ့် 

ဖမစ့်ကမ့်ျားပါျားတ္ ို  တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ခရိုသင့်ျားသည့် ဗပ   ဗပ  င့်ျား ဗသ  ခရိုက ို ့်ခနဓ က ို က က  ့်ဗသ  

အဖပင့်ခ ွံဖြစ့်သည့်။ ထ ိုအခ ွံ၌ ထွံိုျားနငှ ့် ထွံိုျားဗက  က့် စသည ့်ပစစည့်ျားမ  ျား၏ မူလ အဗဖခခွံဖြစ့်ဗသ  

က ့်လဆ ီမ့် က ေ န့်န တ့္်က ို ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ခရိုသင့်ျားအခ ွံတ္ င့် အလွှ သွံိုျားလွှ  ပါရှ သည့်။ အဖပင့် 

လွှ သည့် မ ဗက  ၍ ပါျားလွှ ၏။ ထ ိုအလွှ တ္ င့် ထွံိုျားဓ တ့္် မပါရှ ဗခ ။ အလ ့်လွှ သည့် 

က ့်လဆ ီမ့်က ေ န့်န တ့္် ပါရှ ဗသ အလွှ  ဖြစ့်သည့်။ ဗအ က့်ဆွံိုျားအလွှ က ျား ဗရ င့်ဗဖပျား အလွှ  

သ ို  မဟိုတ့္် ကနိုကမ နငှ ့် တ္ူဗသ အလွှ  ဖြစ့်သည့်။  က ့်သျီား၊ ရင့်ထ ိုျားစဗသ  

မ န့်ျားမတ္ ို  ၏အလှသွံိုျားပစစည့်ျားမ  ျားက ို ထ ိုအလွှ မှ ဖပ လိုပ့် ူ ကသည့်။ 

ဖမန့်မ လူမ   ျားတ္ ို  သည့် မဂဂလ အခမ့်ျားအန ျားဖြစ့်ဗသ  လက့်ထပ့်မဂဂလ ၊ ရှင့်ဖပ မဂဂလ  စသည့်တ္ ို  တ္ င့် 

ဗရှျားထွံိုျားစဉ်လ  အရ ခရိုသင့်ျားမှုတ့္်ထရှ  ကသည့်။ ဟ နဒ လူမ   ျားတ္ ို  ၏ ဘိုရ ျားရှ ခ ိုျား 

ဗက  င့်ျားမ  ျားတ္ င့်လည့်ျား ခရိုသင့်ျား မှုတ့္်ရ ိုျားထွံိုျား ရှ သည့်။ ခရိုမ   ျားဝင့်သတ္တ ဝါအမ   ျားမ   ျားက ိုပင့် 

ကမ္ အရပ့်ရပ့်ရှ  လူမ   ျား တ္ ို   စ ျားသွံိုျား ကရ  အမ  ျားဆွံိုျား စ ျားသွံိုျား ကဗသ  ခရိုမ   ျားတ္ ို  မှ  

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&section=6
https://species.wikimedia.org/wiki/Scaphopoda
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%92%E1%80%B0%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&redlink=1


ပင့်လ ့်မှရဗသ  ကမ ၊ ဗ  က့်သ  ျား၊ ရှပ့်၊ စသည့်တ္ ို   ဖြစ့်  ကသည့်။ လူတ္ ို  စ ျားသွံိုျားရန့် 

ဟင့်ျားလ  အလ ို  င ှ အခ   ျို့ န ိုင့်ငွံ၌ ကမ ၊ ဗ  က့်သ  ျား စဗသ  ခရိုမ   ျားက ို အကကီျားအက  ့် ဗမ ျားဖမ  

 ကသည့်။ ခရိုြင့် လ မ့်က ိုလည့်ျား စ ျား က၏။ ကင့်ျားမ န့်ဘွဲလ ပ့် နငှ ့် ဘဝွဲတ္ ို  က ိုမူ အခ   ျို့အရပ့်ဗဒသမ  ျား၌ 

စ ျားဗက င့်ျားဗသ က့် ြ  ့် အဗနနငှ ့် တ္န့်ြ ိုျားထ ျား၍ စ ျားဗသ က့် ကသည့်။ ကင့်ျားမ န့် လ ို 

အဗက င့်မ   ျားက ို  ခိုအခါ ဖပည့်ကကီျားငါျားဟို ဆ ို၍ စ ျား က သည့်။ ခရိုတ္ ို  ၏အသ ျားက ို 

ငါျားြမ့်ျားရန့်အတ္ က့် ငါျားစ အဖြစ့်ဖြင ့် လည့်ျား အခ   ျို့ န ိုင့်ငွံ၌ အဗဖမ က့်အဖမ ျား အသွံိုျားဖပ  က၏။ ဗရခ   မှ 

ရဗသ  ခရိုမ   ျားက ိုက ျား စ ျားသွံိုျားဗလ မရှ  ကဗပ။ ခရိုခ ွံအခ   ျို့၌ ပိုလွဲ ဗရ င့်ထဗနဗသ  ကနိုကမ အထပ့် 

ပါရှ ၍ ထ ိုအခ ွံမ   ျားမှ  က ့် သျီား၊ ရင့်ထ ိုျား၊ ဗဆျားလ ပ့်ခ က့် စဗသ  အလှသွံိုျားကနိုကမ ထည့် မ  ျား 

ဖပ လိုပ့် ကသည့်။ အခ   ျို့ကမ မ   ျားမှ အြ ိုျားထ ိုက့်တ္န့်ဗသ  ပိုလွဲမ  ျားက ိုလည့်ျား ရရှ သည့်။[၁] 

ခူဗကှာင ်

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

လ ပ့်ဖပ ၏ဘဝဖြစ့်စဉ်၌၊ လ ပ့်ဖပ သည့် ဥမှဗပါက့်လ င့်ဗပါက့်ဖခင့်ျား လ ပ့်ဖပ ဟူ၍ ဖြစ့်မလ ဗခ ။ 

ပ ိုျားဗလ င့်ျားဗက င့် ဘဝမှတ္စ့်ဆင ့် လ ပ့်ဖပ ဘဝသ ို   အသ င့်ဗဖပ င့်ျား ရဗသျားသည့်။ ထ ိုလ ပ့်ဖပ ဖြစ့်ရမည ့် 

ပ ိုျားဗလ င့်ျား ဗက င့်က ို ခူဟ၍ူလည့်ျားဗက င့်ျား၊ ဗပါက့်ြတ့္်ဟူ၍၎င့်ျား ဗခေါ်  ကသည့်။ ခူနငှ ့် 

ဗပါက့်ြတ့္်ဖခ ျားန ျားခ က့်မ ှ ခူ၌အဗမ ျားရှ ၍ ဗပါက့်ြတ့္်၌ အဗမ ျားမရှ ဖခင့်ျား ပင့်တ္ည့်ျား။ လ ပ့်ဖပ ဥမှ 

ဗပါက့်ြ  ျားလ ပွံိုမှ  ဤသ ို   ဖြစ့်သည့်။ 

ဗပါက့်ြ  ျားလ ပွံို[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ပထမတ္ င့် လ ပ့်ဖပ မ  ျားသည့် မ မ တ္ ို  ၏ ဥမ  ျားက ို သစ့်ရ က့်မ  ျားဗပေါ်တ္ င့် ဥ က၏။ 

လ ပ့်ဖပ မတ္စ့်ဗက င့်သည့် တ္စ့်ကက မ့်လ င့် ဥဗပါင့်ျား ၁၀၀၀ မှ ၁၂၀၀ ခန  ့်အထ  ဥ၏။ 

လ ပ့်ဖပ ဥတ္ ို  သည့် ပိုလွဲလွံိုျားကဗလျားမ  ျားနငှ ့် တ္ူ၍ တ္စ့်ခိုနငှ ့် တ္စ့်ခိုစပ့်က  သစ့်ရ က့်မ  ျားဗပေါ်တ္ င့် 

အထပ့်လ ိုက့် ကပ့်လ က့်ရှ  က၏။ ဥမ  ျားဥမပီျားဗန က့် ၄၊ ၅ ရက့်အ က တ္ င့် ဥမ  ျားမှ 

ခူဗက င့်ကဗလျားမ  ျား ဗပါက့်လ သည့်နငှ ့်တ္စ့်မပ  င့်နက့် အစ က ို ဗလ ဘတ္ကကီျား 

စတ္င့်စ ျားဗသ က့်တ္တ့္် ကဗလသည့်။ ထ ိုခူ ဗက င့်ကဗလျားမ  ျား ဗပါက့်ခါစ၌ ရက့်အဗတ္ ့် က မ  

သစ့်ရ က့်ဗပေါ်တ္ င့် တ္စ့်စိုတ္စ့်ဗဝျားတ္ည့်ျားဗန၍ သစ့်ရ က့်မှ အစ မ့်ျားဗရ င့် တ္စ့်ရှ ျားမ  ျားက ို 

ဝ ိုင့်ျား၍စ ျား ကသည့်။ အရ က့်အ ျားလွံိုျားက ိုက ျား မစ ျား ကဗခ ။ ထ ို  ဗ က င ့် ခူဗက င့်က ဗသ အပင့်၏ 

အရ က့်က ို ကည ့်လ င့် အဖြ ဗရ င့်ရှ ၍ ဆန့်ခါကွဲ သ ို   ထိုတ့္်ခ င့်ျားဗပါက့် ဖမင့်န ိုင့်သည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် 

အနည့်ျားင ့်ကကီျားထ  ျားလ မပှင့် အိုပ့်စိုခ ွဲ၍ အရ က့်မ  ျားက ို အ ျားလွံိုျားစ ျား ကသည့်။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%98%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%98%E1%80%9D%E1%80%B2&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B2
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%BA_%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&section=1


 

ခူဗက င့်သည့် အပင့်မ  ျားက ို ြ က့်ဆျီားတ္တ့္်သည့်။  င့်ျားတ္ ို  ၏ရန့်က ို က က  ့်ရန့်မှ  ဥမ  ျားနငှ ့် 

ပ ိုျားဗက င့်ကဗလျားမ  ျားရှ ဗသ  အရ က့်တ္ ို  က ို သိုတ့္်သင့်ပစ့် ရသည့်။ ဤကွဲ သ ို   ကက  တ္င့်က က  ့်ဖခင့်ျား 

မဖပ လိုပ့်လ င့် ထ ိုဥမ  ျားနငှ ့် ပ ိုျားဗက င့်ကဗလျားမ  ျားသည့် အသျီားအနှွံ စ ိုက့်ခင့်ျားမ  ျားက ို အကကီျားအက  ့် 

ြ က့်ဆျီားန ိုင့် ကသည့်။ ခူဗက င့်မ  ျားသည့် တ္ဖြည့်ျားဖြည့်ျား ကကီျားထ  ျားလ ဗသ အခါ 

အဗပေါ် ွံအဗရဖပ ျားသည့် အဖခ ျားတ္ ရစဆ န့် မ  ျားကွဲ သ ို   မကကီျားဘွဲ အလ န့်တ္င့်ျားက ပ့်၍လ ၏။ ထ ိုအခါ 

မ မ တ္ ို  က ို ့်တ္ င့်ရှ ဗသ  အဗရဖပ ျားက ို ခ  ထိုတ့္်ပစ့်ရန့် ကက  ျားစ ျား က၏။ မ က မီအတ္ င့်ျား 

ဦျားဗခါင့်ျားအရင့်ျားန ျားမှစ၍ အဗရဖပ ျားသည့် က ွဲထ က့်သ  ျား၏။ ထ ိုအခါ က ို ့်က ို တ္ န  ့်လ မ့်၍ 

အဗရဖပ ျားအတ္ င့်ျားမှ ထ က့်လ  က၏။ ထ ိုဗန က့် ခူဗက င့်၏က ို ့်ဗပေါ်တ္ င့် နျူားညွံ ဗသ အဗရဖပ ျား 

အသစ့်တ္စ့်ထပ့် ြွံိုျားလွှမ့်ျားလ ဖပန့်သည့်။ ထ ိုအဗရဖပ ျားသည့် ခ  ထိုတ့္်လ ိုက့်ဗသ  

အဗရျားဖပ ျားဗဟ င့်ျားဗအ က့်တ္ င့် ရှ ဗနဗသ  အဗရဖပ ျားတ္စ့်ထပ့်ပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

ဗန က့်ရက့်အနည့်ျားင ့်အတ္ င့်ျား ထ ိုအဗရဖပ ျားသည့်လည့်ျား ကနဦျား စ န  ့်ပစ့်လ ိုက့်ဗသ  

အဗရဖပ ျားကွဲ သ ို  ပင့် က ို ့်မှ ကျွတ့္်ထ က့်သ  ျားဖပန့်သည့်။ ခူဗက င့်သည့် ဗက င့်ျားစ  မကကီျား ထ  ျားမီ ၄၊ ၅ 

ကက မ့်မ  အဗရလွဲ၏။ သမပ ိုင့်ျားဇိုန့်ဗဒသမ  ျား၌ ခူဗက င့်ဘဝသည့် ၂ လ၊ ၂ လမ   က ၏။ 

အလ န့်ဗအျားဗသ  ဗဒသမ  ျား၌ ခူဗက င့်ဘဝမှ လ ပ့်ဖပ ဘဝသ ို   ဗဖပ င့်ျားလွဲရန့် ၂ နစှ့် ၃ နစှ့်မ ပင့် 

 က ၏။ 

 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံကွဲ သ ို   န ိုင့်ငွံမ  ျား၌မူ ရက့်ဗပါင့်ျား ၂၀ မှ တ္စ့်လဗက  ့်မ  က သည့်။ ခူဗက င့်၌ 

အမ  ျားအ ျားဖြင ့် ဦျားဗခါင့်ျားမှအပ အပ ိုင့်ျား ၁၂ ခို ရှ ၏။ ဦျားဗခါင့်ျားပ ိုင့်ျားမှစ၍ ဗရတ္ က့်ဗသ ့် ပထမအပ ိုင့်ျား ၃ 

ခိုတ္ င့် တ္စ့်ခိုစီ၌ အဆစ့် ၅ ခိုစီရှ ဗသ  ဗဖခဗထ က့်မ  ျားရှ ၏။  င့်ျားတ္ ို  သည့် ဗန င့်အခါတ္ င့် 

က ို ့်လက့်အဂဂ ါ ဖပည ့်စွံိုဗသ  အင့်ျားဆက့်ပ ိုျား၏ ဗဖခဗထ က့်မ  ျား ဖြစ့်လ  က၏။ ရင့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့်လည့်ျား 

ဗဖခဗထ က့်ငိုတ့္်တ္ ိုကဗလျားမ  ျား ရှ ဗသျား၏။ သ ို  ဗသ ့်  င့်ျားတ္ ို  သည့် မှန့်အ ျားဖြင ့် ဗဖခဗထ က့်မ  ျား 

မဟိုတ့္် ကဘွဲ ဗန က့်ဆွံိုျားခ  ထိုတ့္်လ ိုက့်ဗသ  ခူဗက င့်၏ က ို ့်မှ အဗရဖပ ျား နငှ ့် ကပ့်၍ 

ပါသ  ျား ကဗလသည့်။ ဦျားဗခါင့်ျားတ္စ့်ြက့်တ္စ့်ခ က့်၌ မ က့်စ နငှ ့်တ္ူဗသ  အက က့် ကဗလျား ၆ ခို ရှ ၏။ 

ထ ိုအက က့်တ္ ို  သည့် မ က့်စ အတ္ိုမ  ျား ဖြစ့်သည့်။ ထ ိုမ က့်စ အတ္ိုမ  ျားဖြင ့် မဖမင့် ကဗခ ။ 

ခူဗက င့်သည့် မ မ က ို ့်က ို တ္စ့်ဗနရ မှ တ္စ့်ဗနရ သ ို   ဗရ ျို့လ  ျားရ ၌ ဦျားဗခါင့်ျားတ္ င့်ရှ ဗသ  

အဆစ့်မ  ျားရှ သည ့် ဦျားမှင့် ၂ ခိုဖြင ့် စမ့်ျား၍သ  ျား၏။ ခူဗက င့်၏ က ိုက့်န ိုင့်ဗသ  ပါျားစပ့်သည့် အရည့်က ို 

စိုတ့္် ူန ိုင့်ဗသ  လ ပ့်ဖပ ၏ပါျားစပ့်နငှ ့် အလ န့်ပင့် က  ဖခ ျားသည့်။ ခူဗက င့်၏ က ို ့်သည့် 

ဗဖပ င့်ဗခ  ၍ဗသ ့်လည့်ျား ြွံိုျားလွှမ့်ျားလ က့်ရှ သည့်။ ခူဗက င့်၏ အဗမ ျားတ္ င့် ဗတ္ က့်ဗဖပ င့်ဗသ  

အဗရ င့်မ  ျား ရှ တ္တ့္်သည့်။ 



 

တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  သည့် မ မ တ္ ို  ၏ ခနဓ က ို ့်က ို အပူအဗအျားနငှ ့် ရန့်သဗူဘျားရန့်မှ က က  ့်န ိုင့်ရန့်အလ ို  င ှ 

သဘ ဝက ြန့်တ္ီျားဗပျားသည့်။  င့်ျားသ ို  ဖြစ့်ရ  ခူဗက င့်မ  ျားသည့်လည့်ျား မ မ တ္ ို  က ို ့်က ို 

က က  ့်န ိုင့်ဗသ  အရည့်အခ င့်ျားနငှ ့် ဖပည ့်စွံို၏။ အခ   ျို့ ခူဗက င့်မ  ျားသည့် အပင့်မ  ျားဗပေါ်၌ ဗနစဉ် 

 င့်ျားတ္ ို  က ို လ  ့်ကူစ   မဖမင့်န ိုင့်ဗအ င့် ပတ့္်ဝန့်ျားက င့်ရှ  အဗရ င့်မ  ျားက ို ဆင့်ထ ျားတ္တ့္် က၏။ 

အခ   ျို့၌ ဆ ိုျားရ  ျား ဗသ အနွံ  ရှ သည ့် အရည့်တ္စ့်မ   ျားက ို ထိုတ့္်န ိုင့်ဗသ  ဂလင့်ျားမ  ျားပါရှ ၏။ ထ ို  ဗ က င ့် 

ခူဗက င့်မ  ျားက ို ငကှ့်နငှ ့် အဖခ ျားတ္ ရစဆ န့်င ့်မ  ျားသည့် မနစှ့်သက့် ကဗခ ။ အ ြရ ကတ္ ိုက့်ရှ  

ခူဗက င့် တ္စ့်မ   ျား၏အဗမ ျားမ  ျားသည့် အဆ ပ့်ဖြစ့်ဗစသဖြင ့် ထ ိုအဗမ ျားမ  ျားက ို ဖမ ျားဆ ပ့်အဖြစ့် 

အသွံိုျားဖပ  ကသည့်။ ခူဗက င့်မ  ျားသည့် မ က့်စ အတ္ိုမ  ျားဖြင ့် မ မ တ္ ို  ၏ ရန့်သကူ ို ဗဖခ က့်လှန  ့် က၏။ 

ထ ို  ဖပင့် ခူဗက င့်တ္ ို  ၏ ဗက  တ္ င့်ရှည့်၍  က ပ တ့္်နငှ ့်တ္ူဗသ  အမ င့်မ  ျား ပါရှ သည့်။ 

ထ ိုအမ င့်မ  ျားက ို ဗမ ွှျို့ရမ့်ျားဖခင့်ျားဖြင ့် မ မ တ္ ို   က ို ့်က ို က က  ့်န ိုင့် ကဗလသည့်။ 

ဤကွဲ သ ို   မ မ တ္ ို  က ို ့်က ို က က  ့်န ိုင့် ကဗသ ့်လည့်ျား အစဉ်မဖပတ့္် ဗပါက့်ြ  ျားလ က့်ရှ ဗသ  

ခူဗက င့်မ  ျားသည့် အနည့်ျားင ့်မ ဗလ က့်သ  လ ပ့်ဖပ ဘဝသ ို   ဗရ က့်န ိုင့် ကဗလသည့်။ 

အဘ ့်ဗ က င ့်ဆ ိုဗသ ့် မ မ တ္ ို  ထက့်ကကီျားဗသ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျား၏ အစ ျားက ို ခွံ ကရသည ့်ဖပင့် 

အလ န့်င ့်ဗသ  ပါရ ဆ ိုက့် ပ ိုျားဗက င့်ကဗလျားမ  ျားကလည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  က ို ဖပန့်၍ ရန့်မူဗသ ဗ က င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

[၁] 

ငါျားကက ျားအေြ်တ္် 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

 

ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္် 

ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%BA#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Ambergris.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%BA&action=edit&section=1


တ္စ့်ခါတ္စ့်ရွံ ဗရဗမ ွှျားတ္ င့် ပါရှ ဗသ  အဗမ ွှျားအကက  င့်က ို စပ ့်ပန့်ျား၊ နငှ့်ျားပန့်ျား စသည့်တ္ ို  မှ 

ဗပါင့်ျားခွံမ ူဘွဲ ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်ဗခေါ် ဗဝလငါျား၏ အူအတ္ င့်ျားမှ ရရှ ဗသ ပစစည့်ျား တ္စ့်မ   ျားမှ 

ဗပါင့်ျားခွံ ူ ကသည့်။ ထ ိုပစစည့်ျား၌ ဗသ ျားဖပန့်ဗ က မ  ျား ပါရှ ဖခင့်ျားဗ က င ့် အဗရ င့်မှ  ညစ့်ပိုပ့်ပိုပ့် 

ဖြစ့်သည့်။ ပင့်လ ့် တ္ င့် ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်မ  ျားက ို အစိုလ ိုက့် အဖပွံ လ ိုက့် ဗမ  ဗန သည့်က ို 

ဗတ္ ျို့ရတ္တ့္်၏။ အတ္တလနတ တ့္် သမိုဒဒရ တ္ င့် ဗပါင့် ၂ဝဝ ဗက  ့်မ  အဗလျားခ  န့်စီျားဗသ  

ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်မ  ျားက ို ဗတ္ ျို့ရတ္တ့္်သည့်။ တ္စ့်ခါတ္စ့်ရွံ ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်က ို ဘရ ဇီျားန ိုင့်ငွံ၊ 

မက့်ဒါဂက့်စတ္ ကျွန့်ျား၊ အ ြရ ကတ္ ိုက့်နငှ ့် အဗရှျို့တ္ ိုင့်ျားန ိုင့်ငွံ တ္ ို  ၏ ကမ့်ျားဗဖခမ  ျားတ္ င့် 

ဗတ္ ျို့ရဗလသည့်။ အစ မ့်ျားလ ိုက့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်မ  ျားတ္ င့် မနစှ့်မမ  ျို့ ြ  ့်ဗက င့်ျားဗသ  အနွံ   

ရှ ၏။ ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်က ို အ ့်လ့်က ိုဗဟ နငှ ့် အဗင ျို့ပ ွံဆမီ  ျား တ္ င့် ဗြ  ့်၍ အဗမ ွှျားအကက  င့်မ  ျားတ္ င့် 

အနည့်ျားင ့်ထည ့်မပီျား အသွံိုျားဖပ  က ဗသျားသည့်။ အခ   ျို့ န ိုင့်ငွံမ  ျားတ္ င့် အစ ျားအစ က ို ဗမ ွှျားကက  င့်ဗအ င့် 

ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္် အက ဉ်ျားထည ့်၍ သွံိုျားဗဆ င့် တ္တ့္် ကသည့်။ ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်သည့် 

အလ န့်အြ ိုျားတ္န့်၏။ တ္စ့်ခါက ဗပါင့် ၂၆ဝ ရှ ဗသ  ငါျားကကီျားအန့်ြတ့္်က ို ဗရွှဒဂဂ ါျား ဗပါင့် ၆၆ဝဝဝ 

ဗပျား၍ ဖပင့်သစ့်ဗရဗမ ွှျားကိုမပဏ ီတ္စ့်ခိုက ဝ ့် ူခွဲ ဘျူားသည့်။ 

[၁] 

ဇငျ်ားဗ ကှာလ ပ် 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

ဇငော်ျိုးဗ   လပိော် 

 

သဘ ဝထနိော်ျိုးသမိော်ျိုးခခငော်ျိုး အဗခခအဗန 

 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%98%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9F%E1%80%B1%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%BA#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:LeatherbackTurtle.jpg


Critically Endangered (IUCN 3.1) 

မ ိ ျိုးရိ ျိုးခ ွဲခခ ျိုးခခငော်ျိုး 

ဗလှာက: Animalia 

မ   ျားဗပါငျ်ားစို: Chordata 

မ   ျားဗပါငျ်ား: Sauropsida 

မ   ျားစဉ်: Testudines 

မ   ျားစဉ်ဗသျား: Cryptodira 

Superfamily: Chelonioidea 

မ   ျားရငျ်ား: Dermochelyidae 

 

Fitzinger, 1843 

မ   ျားစို: Dermochelys 

 

Blainville, 1816[၁] 

မ   ျားစ တ္:် D. coriacea 

ဒ နိ မ 

Dermochelys coriacea 

(Vandelli, 1761) 

Synonyms 

Testudo coriacea Vandelli, 1761 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Critically_endangered_species&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=IUCN_Red_List&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8_(%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92)
https://my.wikipedia.org/wiki/Animal
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Chordate&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Reptile&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Turtle&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptodira&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelonioidea&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Leopold_Fitzinger&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Marie_Ducrotay_de_Blainville&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA#cite_note-Rhodin94-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8_%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Domenico_Vandelli&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Synonym_(taxonomy)&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Domenico_Vandelli&action=edit&redlink=1


ဇင့်ျားဗ က လ ပ့်[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဇင့်ျားဗ က လ ပ့်သည့် ပင့်လ ့်လ ပ့် အမ   ျားအစ ျား ဖြစ့်သည့်။ 

တ္ ရစဆှာေ ်

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

 

ဤarticle သည ်မပပ ျိုးစ ျိုးဗသျိုးပါ။ ဗက ျားဇူျားဖပ ၍ အဗ ကှာငျ်ားအရှာ 

ပ ိုမ ိုဖပညေ့စ် ိုလှာဗစရေအ်တ္ကွ် ဆကလ်ကဗ်ရျားသှာျားန ိုငသ်ည် 

သ ို ေ့မဟိုတ္ ်ဗဆွျားဗနျွားခ ကစ်ှာမ က်န ှာ တ္ွင ်ဝငဗ်ရှာကဗ်ဆွျားဗနျွားန ိုငသ်ည။် 

 

ဤဗဆှာငျ်ားပါျားက ို သတ္တ ဝါ န ငေ့ ်ဗပါငျ်ားစပ်ရေ ်အ က ဖပ ထှာျားပါသည။် (ဗဆွျားဗနျွားရေ)် 

 

ဝစ်ရ ငေ်ရ ၊ 

အခမွဲေ့အဘ ဓှာေတွ်္င ်တ္ရိ စဆ နော် က ို 

ရ ှာဗြွ ကညေ့်ရှုပါ။ 

 
လက့်  ရစ့် အဗပေါ်ဘ ့်ဘ ့်ပ ိုင့်ျား ကစ - Loligo vulgaris (a mollusk)၊ Chrysaora quinquecirrha (a 

cnidarian)၊ Aphthona flava (an arthropod)၊ Eunereis longissima (an annelid) နငှ ့် Panthera tigris (a chordate). 

တ္ရိ စဆ နော်သည့် ဒ ိုမ န့်ျား  ူက ရ ိုတ္ အိုပ့်စိုကကီျား၏ဗအ က့်တ္ င့် ရှ သည့်။ တ္ ရစဆ န့်ဗလ ကဟို 

သ ရ ၏။ ဒ ိုမ န့်ျား  ူက ရ ိုတ္ ဗအ က့်တ္ င့် ၎င့်ျားအပါအဝင့် ဗန က့်ထပ့် ဗလ က သွံိုျားခို ရှ ၏။ 

၎င့်ျားတ္ ို  မှ  (၁) ပရ ိုတ္စစတ္  ဗလ က(၂) အပင့် ဗလ က (၃) မှု  ဗလ က ဟူ၍ မှတ့္်သ ျားရသည့်။ 

 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#searchInput
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%86%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA:%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%A1%E1%80%8A%E1%80%AE:Merging_and_moving_pages
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%86%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA:%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/Special:Search/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Animalia_diversity.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AC_%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%AF_%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80&action=edit&redlink=1


မ တ္ကိ  

• ၁ဗဝါဟ ရ ဖြစ့်ဗပေါ် ပွံို 

• ၂အရည့် 

• ၃မူလ 

• ၄တ္ ရစဆ န့်မ   ျားစိုမ  ျား 

o ၄.၁Deuterostomes 

o ၄.၂Ecdysozoa 

o ၄.၃Platyzoa 

o ၄.၄Lophotrochozoa 

• ၅က ိုျားက ျား 

ဗဝါဟ ရ ဖြစ့်ဗပေါ် ပွံို[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

တ္ ရစဆ န့်သည့် ပါဠ သဒဒါဖြစ့်သည့်။ အဂဂလ ပ့်အမည့် "animal" သည့် 

လက့်တ္င့်သဒဒါ animale (ပင ့်သက့်အရှင့်) မှ ဆင့်ျားသက့်လ သည့်။ ဇီဝဗေဒတ္ င့် အသွံိုျားဖပ ဗသ  

သဒဒါသည့် ဗလ က (Kingdom) က ိုညွှန့်ျားသည့်။ 

အခ   ျို့ န ိုင့်ငွံဗဒသမ  ျား၌ သ ပပွံနည့်ျား မက ဗသ  အသွံိုျားအနှုန့်ျားမ  ျားက ို က ိုင့်စ ွဲက  တ္ ရစဆ န့်ဟူဗသ  

ဗဝါဟ ရမှ လူသ ျားမ  ျားက ို ြ ့်ထိုတ့္်ထ ျားသည့်။ အနှသီတူ္ ို   ဆ ိုလ ိုသည့်မှ  တ္ ရစဆ န့် ဗလ ကတ္ င့် 

လူသ ျားမဟိုတ့္်ဗသ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျား ပါဝင့်က  လူသ ျားနငှ ့် လ န့်စ   နျီားစပ့်ဗသ  

အဖခ ျားန ို  တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါမ  ျားနငှ ့် ဗက  ရ ိုျားရှ တ္ ရစဆ န့်မ  ျားက ိုမူ ချွင့်ျားခ က့် မရှ  ထည ့်သ င့်ျားထ ျား၏။ (In 

everyday non-scientific usage the word excludes humans – that is, "animal" is often 

used to refer only to non-human members of the kingdom Animalia; often, only 

closer relatives of humans such as mammals, or mammals and other vertebrates, are 

meant.)[၁] 

တ္ ရစဆ န့်ဟူဗသ  ဗဝါဟ ရက ို ဇီဝဆ ိုင့်ရ  အဓ ပပါ ့်ြ င ့်ဆ ိုခ က့်၌ ဗရဖမ  ပ့်ဗက င့်မ  ျား၊ ပင့်လ ့်ခူ၊ 

အင့်ျားဆက့်မ  ျား နငှ ့် လသူ ိုးမ  ိုးအထ  လွှမ့်ျားဖခွံ ထ ျားဗသ  တ္ ရစဆ န့် ဗလ ကအတ္ င့်ျားရှ  

အြ ွဲျို့ဝင့်အ ျားလွံိုျားက ို ဆ ိုလ ိုသည့်ဟို ြ င ့်ဆ ို၏။ (The biological definition of the word refers to 

all members of the kingdom Animalia, encompassing creatures as diverse as 

sponges, jellyfish, insects, and humans.) [၂] 

အရည့်[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%9B_%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#%E1%80%99%E1%80%B0%E1%80%9C
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#Deuterostomes
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#Ecdysozoa
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#Platyzoa
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#Lophotrochozoa
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%9B
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA#cite_note-2
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&section=2


မူလ[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

Вы сошли с ума. 

တ္ ရစဆ န့်မ   ျားစိုမ  ျား[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

Deuterostomes[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

Deuterostomes ဒိုတ္  အဗပါက့် ပါရှ ဗသ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျားတ္ င့် အဓ ကအ ျားဖြင ့် ပါဝင့်လ က့်ရှ ဗသ  

Phylum မ  ျားမှ  Echinoderm (ပင့်လ ့်ဗမ   နငှ ့်  က ့်ငါျား) နငှ ့် ဗက  ရ ိုျားရှ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျား 

(Chordata) ဟူ၍ နစှ့်မ   ျားခ ွဲထ ျားသည့်။ ဗက  ရ ိုျားရှ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျားတ္ င့် ငါျား၊ ကိုန့်ျားဗနဗရဗန 

သတ္တ ဝါ၊ တ္  ျားသ  ျားသတ္တ ဝါ၊ ငကှ့်နငှ ့် န ို  တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါမ  ျားပါသည့်။ 

တ္ ရစဆှာေစ်ရ ိုက် 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  ၏ စရ ိုက့်က ို ဆင့်ဖခင့် ကည ့်ဗသ ့်၊ တ္ ရစဆ န့် တ္ ို  သည့် လူတ္ ို  ဖပ မူက င ့် ကွံ ကသကွဲ သ ို   

ဖပ မူက င ့် ကွံ ကဗလ သဗလ ဟူ၍ ဗတ္ ျားထင့်စရ အဗ က င့်ျားမ  ျားက ို ဗတ္ ျို့ရ၏။ တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  သည့် 

ဗန င့်ဗရျားက ို ဗဖမ ့်တ္တ့္်သည ့် လကခဏ ရှ  သည့်။  င့်ျားတ္ ို  အြ ို   သက့်သ ရ  သက့်သ ဗ က င့်ျားက ို 

ရှ  တ္တ့္် ကသည့်။ သတ္ ရှ  ကသည့်။ အစိုအဗဝျားနငှ ့်ဗနလ င့် အင့် အ ျားရှ သည့်က ို သ  ကသည့်။ 

မ ိုျားဥတ္ိုအတ္ က့်အစ က ို သ ိုဗလှ င့် ထ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ အခ  န့်မလင ့်မီ အပ က့်က ို ဖပ ဖပင့်တ္တ့္် က 

သည့်။ အရ ခပ့်သ မ့်ျားသည့် က လွံဗဒသွံအလ ိုက့် ဖြစ့်ပ က့်တ္တ့္် သည ့် သဗဘ က ိုလည့်ျား 

န ျားလည့် ကဟန့်တ္ူသည့်။ 

အရ ိုျားဆွံိုျား တ္ ရစဆ န့်ဖြစ့်သည ့် ပင ့်ကူက ို ကည ့်ပါ။ ပင ့်ကူ သည့် အင့်ဂ င့်န ီ ကွဲ သ ို   ပင ့်ကူအ မ့်က ို 

ြ ွဲျို့တ္တ့္်သည့်။ သ  ျား ရန့်လမ့်ျားက ို တ္စ့်မ   ျားလိုပ့်၍၊ ပ ိုျားဗက င့်ြမ့်ျားရန့် ဗထ င့်ဗခ  က့် ဗနရ က ို 

တ္စ့်မ   ျားလိုပ့်တ္တ့္်သည့်။ ပရ က့်ဆ တ့္်က ို  ကည ့်ပါဦျား။ ပရ က့်ဆ တ့္်တ္ ို  သည့် နငှ့်ျားဆပီင့်က ိုစ ျားသည ့် 

ပ ဗက င့်မ  ျားက ို ြမ့်ျားဆျီား ကသည့်။ ထ ိုပ ဗက င့်မ  ျားက ို ဗမ ျားဖမ ထ ျားမပီျားလ င့်၊  င့်ျားတ္ ို  မှရဗသ  

န ို  ဗရက ို မီှဝွဲ ကသည့်။ ပ ဥမ  ျားက ို မ   ျားပ  ျား ဗအ င့် က က  ့်ဗပျား ကသည့်။ 

ပ ဗက င့်ကဗလျားမ  ျားဗပါက့်လ  ဗသ အခါ၊ ထ ိုပ ဗက င့်ကဗလျားမ  ျားက ို အစ ရှ ရ သ ို  ဗခေါ်ဗဆ င့် 

သ  ျား ကသည့်။ အစ ဝ ကဗသ အခါ ဖပန့်ဗခေါ်လ ၍ထ န့်ျားဗက  င့်ျား ထ ျား ကဖပန့်သည့်။ 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&section=3
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&section=4
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&section=5
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA#searchInput


လူတ္ ို  ၌ တ္ တ္မွံြ ို  ဗသ  ဓဗလ မဗပေါ်ဗပါက့်ဗသျားမီ ဗရှျား ပဗဝဏကီပင့် ေီေ ြ ွံတ္ ို  သည့် 

တ္ တ္မွံဗဆ က့် လိုပ့်ခွဲ  ကသည့်။ ေီေ ြ ွံတ္ ို  သည့် ဗခ  င့်ျားမ  ျားက ိုဖြတ့္်၍ တ္မွံဆည့်က  ဗရတ္ွံခါျား 

င ့်မ  ျားက ိုဖပ လိုပ့်ခွဲ  ကသည့်။ ထ ိုတ္မွံ၌ ခ ိုဗအ င့်ျားဗနထ ိုင့်ရန့် အ မ့်က ိုလည့်ျားဗက င့်ျား၊ 

ဗဆ င့်ျားဥတ္ိုအတ္ င့်ျား အစ မ  ျားသ ိုဗလှ င့်ရန့်က ီက ို လည့်ျားက င့်ျားဗဆ က့်လိုပ့်ထ ျား ကသည့်။ 

ဗရခွဲဗသ အခါ အစ  ူသ င့်ျား န ိုင့်ရန့် ဗရတ္ွံခါျားဗပါက့်က ိုလည့်ျား ဗြ က့်လိုပ့်ထ ျား ကသည့်။ 

ပ  ျားတ္ ို  သည့် အွံ ြ  ့်ဗက င့်ျားဗလ က့်ဗအ င့် စည့်ျားရွံိုျားမှုရှ  က သည့်။ လွံို  လကကီျားစ  နငှ ့် အသ ိုက့်အအွံို 

တ္ည့်ဗဆ က့် က၏။ အစ သ ိုဗလှ င့် က၏။ စည့်ျားကမ့်ျားက ို လ ိုက့်န  က၍၊ စည့်ျားကမ့်ျား 

ပ က့်သမူ  ျားအ ျား အဖပစ့်ဒဏ့်ဗပျား က၏။ အသ ိုက့်အအွံိုက ို ခ စ့်ခင့် ဗသ  စ တ့္်သည့် လူတ္ ို  ဗမ  ့်မှန့်ျား၍ 

မရန ိုင့်ဗလ က့်ဗအ င့်ပင့် ပ  ျားတ္ ို  ၌ ရှ ဗလသည့်။ 

ဤအွံ ဩြ  ့် တ္ ရစဆ န့်စရ ိုက့်က ို ဇ တ္ စ တ့္်ဟိုဗခေါ်သည့်။ ဗခ ျားသည့် ဗတ္ ၌ လမ့်ျားဗပ  က့်ဗသ အခါ၊ 

ဇ တ္ စ တ့္်က ိုသွံိုျား လ က့်၊ ခရီျားဗဝျားက  ရ မှ အ မ့်သ ို  ဖပန့်လ န ိုင့်သည့်။ ပင ့်က၊ူ ပရ က့်ဆ တ့္်၊ ေီေ ြ ွံ၊ 

ပ  ျားနငှ ့် ဗခ ျားတ္ ို  သည့် လူသ ျားမ  ျားနငှ ့် မတ္ူဘွဲ၊ က   ျားဗ က င့်ျားဆင့်ဖခင့်တ္တ့္်ပွံို မရဗပ။ သ ို  ဗသ ့်  င့်ျား 

တ္ ို  ၏ အဗတ္ ျို့အ ကွံ  အ ျားဖြင ့်ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ရ ိုျားရ  အဗတ္ ျို့အ ကွံ  အ ျားဖြင ့်ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား 

 င့်ျားတ္ ို  အ ျား အက   ျားဖြစ့်ထ န့်ျားဗစမည ့်အခ က့် တ္ ို  က ို ဇ တ္ စ တ့္်ဖြင ့် သ  ကသည့်။ 

ဥမှဗပါက့်လ ဗသ  မ ဗက  င့်ျားသည့် ဗခ  င့်ျားက ိုရှ ၍ ဆင့်ျား သည့်။ ြ ျားက ိုဗရမှြမ့်ျား ူ၍ 

ဗဝျားရ ၌လွှတ့္်လ ိုက့်လ င့် ဗရထွဲသ ို   ပင့်ဖပန့်လ သည့်။ ပင့်လ ့်၌ မကကီျားန ိုင့်ဗသ  ငါျားရှည ့်င ့်သည့် 

ဒထီဗသ ဗခ  င့်ျားက ို စ န  ့်၍ ဖမစ့်ည သ ို  ဆန့်တ္က့်၏။ ဥအိုရန့် အခ  န့်တ္န့်ဗသ အခါမှ မှ 

ပင့်လ ့်သ ို  ဆင့်ျားလ သည့်။ ခ ွံမ သတ္တ ဝါဖြစ့်ဗသ  ခရင့်ျားဗက င့်၌ မ က့်စ မရှ ဗပ။ 

သ ို  ရ တ္ င့် ခရင့်ျားဗက င့်သည့် ဗက  က့်တ္ င့်ရှ ဗသ  မ မ ဗနရ က ို မှတ့္်မ ၏။ ဗရဖပည ့်ဗသ အခါ 

ထ က့်၍အစ ရ ှ၏။ ထ ိုဗန က့် ဗနရ ရင့်ျားသ ို  ဖပန့်လ တ္တ့္်သည့်။ အဂဂလန့်ဖပည့်ရှ  ဗတ္ င့်ထ ပ့် 

တ္စ့်ခို၌ ဗပါက့်ပ  ျားဗသ  န ိုက့်တ္င့်ျားဗဂျားငကှ့်သည့် အ ြရ က တ္ ိုက့်သ ို  ဗရ က့်ဗအ င့် 

ပ ွံသ  ျားတ္တ့္်ဗသ ့်လည့်ျား၊ အခ  န့်တ္န့်လ င့် ထ ိုငကှ့်သည့် မူလဗနရ မှန့်သ ို   ဖပန့်လ န ိုင့်သည့်မှ  

ဇ တ္ စ တ့္် ဗ က င ့်ပင့်ဖြစ့်ဗပမည့်။ ခ ိုတ္စ့်ဗက င့်သည့် ဗရ မမမ  ျို့ မှ အဂလဂန့် ဖပည့်ရှ  

ဗနရင့်ျားအရပ့်သ ို  အဗရ က့် ခရီျားမ ိုင့်ဗပါင့်ျား ၁ဝဝဝ က ို တ္စ့်လ က မ  ပ ွံသန့်ျားခွဲ ဘျူား၏။ လမ့်ျားခရီျားတ္ င့် 

ဗတ္ င့်တ္န့်ျား တ္စ့်တ္န့်ျားနငှ ့် မ ိုင့် ၂ဝ ရှ ဗသ  ပင့်လ ့်က ိုဗက  ့်ဖြတ့္်ခွဲ ရဗလသည့်။ ဖမင့်ျားသည့် 

မ က့်စ လည့်လမ့်ျားမှ ျားဗသ  သခင့်က ို ညအခ  န့် ၌ အ မ့်သ ို  ဖပန့်ပ ို  န ိုင့်၏။ ဖမင့်ျားသည့် 

သခင့်၏အဗလ င့်ျားက ို သ ့် ဗဆ င့်လ က့် အသ  ျားအလ ရှုပ့်ဗသ  မမ  ျို့ ကကီျားက ိုဖြတ့္်က  

အဗရ က့်ဖပန့်လ န ိုင့်၏။ ဗ က င့်က ို ဗသတ္တ  တ္ င့်ထည ့် ူသ  ျား ၍၊ မ ိုင့် ၁ဝဝ ခရီျား၌ လွှတ့္်လ ိုက့်လ င့်၊ 

ထ ိုဗ က င့်သည့် ဗနရပ့် ဗဟ င့်ျားသ ို   ဖပန့်လ တ္တ့္်သည့်။ စ န့်ေ ျားနတ့္်ဗခ ျားမ   ျားသည့် နငှ့်ျား 

ထွဲတ္ င့်နစ့်ဗနဗသ  ခရီျားသည့်က ို ဗြ ့် ူမပီျားလ င့် အကူအညကီ ို ဗခေါ်ဗပျားတ္တ့္်သည့်။ 



န ူျားဇီလန့်ကျွန့်ျားရှ  ဗဘျားအနတရ  ့်မ  ျားဗသ  ပင့်လ ိုရပ့် ဗရလက့် က ျားရှည့်တ္ င့် 

လင့်ျားပ ိုင့်တ္စ့်ဗက င့်သည့် သဗဘဂ မ  ျား က ို အနစှ့် ၂ဝ  က မ  လမ့်ျားဖပခွဲ ဘျူားသည့်။ ဗရလက့် က ျားရှည့် 

အတ္ င့်ျားသ ို   သဗဘဂ ဝင့်လ လ င့် ထ ိုလင့်ျားပ ိုင့်သည့် ခ ိုဗအ င့်ျား ဗနရ မှ ရိုတ့္်ဖခည့်ျားထ က့်လ သည့်။ 

ထ ိုဗန က့် သဗဘဂ ဗရှျို့ မှ ဗန၍ မှန့်မှန့်ကူျားက  လမ့်ျားဖပသ  ျား၏။ ဗဘျားကင့်ျားဗသ  ဗနရ  သ ို  ဗရ က့်မှ 

ဗရဗအ က့်တ္ င့် ဗပ  က့်သ  ျားဗတ္  သည့်။ 

ပါဗမ ကခ ရ ိုမန့်န၌ီ အမည့်က ို ဗခေါ်လ ိုက့်လ င့် ထျူားတ္တ့္် ဗသ  ြ ျားတ္စ့်ဗက င့်ရှ ခွဲ ဘျူားသည့်။ 

ဆ ဂ   ျားဇက့်ေင ့်သည့် ဗခါင့်ျား ဗလ င့်ျားထ ိုျားဗသ အခါ၊ ထ ိုဗခါင့်ျားဗလ င့်ျား ထ ိုျားရ သ ို  လ  ကဗသ  

ငါျားမ  ျားလည့်ျားရှ သည့်။ အဂဂလန့်ဖပည့် ဆွဲလေိုန့်ျားမမ  ျို့အနျီား၌ လ ပ့် တ္စ့်ဗက င့်သည့် အစ ဗကျွျားသည ့် 

မ န့်ျားမကကီျားထွံ နွံနက့်တ္ ိုင့်ျား သ  ျားတ္တ့္်သည့်။ ဗ က င့်က ိုခ စ့်ခင့်ဗသ  မ ဗက  င့်ျားလည့်ျားရှ  သည့်။ 

ဗပမတ္စ့်ဗက င့်သည့် သခင့်နငှ ့်ခ ွဲဗနရဗသ အခါ န မ့်ျား ဗနတ္တ့္်မပီျားလ င့် သခင့်ဖပန့်လ ဗသ အခါ 

ဖမ ျားတ္ူျားဗနတ္တ့္် ဗ က င့်ျား အမှတ့္်အသ ျားမ  ျားရှ သည့်။ ဖမင့်ျားနငှ ့်ဗခ ျားတ္ ို   ခ စ့်ကျွမ့်ျား ဝင့်ပွံိုက ိုပင့် 

 က ျားသ ဘျူား ကဗပလ မ ့်မည့်။ 

ဗတ္ င့်အ ြရ ကတ္ ိုက့် မက့်တ္ ေီလလီန့်န ့်ရှ  ကျွွဲမ  ျား သည့် မူလက ဗန  တ္ င့်သ  

အစ ရှ ခွဲ  ကသည့်။ တ္ခါဗသ ့် ထ ိုကျွွဲမ   ျား၌ ပလ ပ့်ဗရ ဂါ က ဗရ က့်ခွဲ ၏။ ထ ိုအခ  န့်မှစ၍ 

ထ ိုကျွွဲတ္ ို  သည့် နဂ ိုဓဗလ က ိုဗဖပ င့်ျားလ ိုက့်  ကမပီျား၊ ဗန  အခါတ္ င့် အစ မရှ ဘွဲ၊ ညအခါ၌သ  

အစ ရှ  က၏။ ဤသည့်က ို ဗထ က့်ရှုဗသ ့်၊  င့်ျားကျွွဲတ္ ို  သည့် ပလ ပ့်ဗရ ဂါပ ိုျားက ို သ ့် 

ဗဆ င့်ဗသ  စက့်စီ င့်တ္ ို  ၏ ဗန  အခါပ ွံသန့်ျားတ္တ့္်၍ ညအခါ မပ ွံတ္တ့္်ပွံိုက ို သ ဗလသဗလ ဟို 

ဗတ္ ျားဗတ္ ြ  ့်ဖြစ့်၏။ 

အခ   ျို့တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  သည့် ဗန င့်ဗရျားအတ္ က့် ပူပန့်၍ အစ  က ို သ ိုဗလှ င့်ထ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ 

ငကှ့်ဘလီူျားသည့် အစ ဖြစ့် ဗသ  သ ျားဗက င့်က ို ဆူျားဗတ္ ၌ထ ျား၍၊ စ ျားလ ိုသည ့်အခါမှ လ ၍ 

စ ျားတ္တ့္်သည့်။ ရှည ့်၊ ေ တ့္်ကိုလ ျားနငှ ့် သစ့်ဗတ္ က့်ငကှ့် တ္ ို  သည့်လည့်ျား ဗန င့်ဗရျားအတ္ က့် အစ က ို 

သ ိုဗလှ င့်တ္တ့္် က သည့်။ အဗမရ ကန့်ရှ  မမီသွံဗပျားဗပမမ  ျားသည့် သင့်ျားြ ွဲျို့၍ ဗထ ျား ဗန ျားစ   

ဗဆ င့်ျားခ ိုတ္တ့္် ကသည့်။ သ ို  ဗသ ့် အစ ရှ ဗြ ခ  န့် က  ဗရ က့်ဗသ အခါ သင့်ျားခ ွဲလ ိုက့်တ္တ့္်သည့်။ 

သင့်ျားြ ွဲျို့၍ဗနက အစ မလွံိုဗလ က့်မည့်က ို စ ိုျားဗသ ဗ က င ့် သင့်ျားခ ွဲလ ိုက့်ဟန့်တ္ူ သည့်။ 

တ္ ရစဆ န့်ဗလ ကတ္ င့် အခ   ျို့တ္ ရစဆ န့်တ္ ို   သ ျားင ့်မ  ျားက ို ဗစ င ့်ဗရှ က့်ပွံိုမှ  စ တ့္်ဝင့်စ ျားစရ  

ဗက င့်ျားဗပသည့်။ မ ဗက  င့်ျား သည့် ဥမ  ျားက ို သွဲပူတ္ င့် ဖမ ပ့်ထ ျားခွဲ မပီျားဗန က့်၊ မ ဗက  င့်ျား 

ကဗလျားမ  ျား ဗပါက့်ခ  န့်တ္ င့် သွဲမ  ျားက ို  က့်၍သ ျားင ့်မ  ျားက ို ဗြ ့်ဗပျားသည့်။ နက  ့်ဗက င့်သည့် 

မ မ အိုခွဲ ဗသ ဥမှ သ ျားင ့် မ  ျားမဗပါက့်မီ ဗသဗလ ရှ သည့်။ သ ို  ဗသ ့် နက  ့်ဗက င့်သည့် 

မဗပါက့်ဗသျားဗသ  သ ျားင ့်မ  ျားအတ္ က့် မ မ  မဗသမီ က ို ့် တ္ ိုင့်အစ က ို သ ိုဗလှ င့်ထ ျားဗပျားသည့်။ 



ပင့်ျားဂ င့်ျားငကှ့်သည့် ညတ္ ရှည့်လ  ျားဗသ  ဗဒသတ္ င့် သတီ္င့်ျားပတ့္် ဗပါင့်ျားမ  ျားစ   ဥမ  ျားက ို 

ဗဖခဗထ က့်ဖြင ့်ညပ့်လ က့် ဗထ ျားဗန ျားစ   ထ ျားတ္တ့္်သည့်။ 

သ ပပွံည ရှင့်တ္ ို  သည့် တ္ ရစဆ န့်စရ ိုက့်မ  ျားက ို စနစ့်တ္က  ဗလ လ န ိုင့်ရန့် အ ျားထိုတ့္်လ က့်ရှ  ကသည့်။ 

အန မ ့်တ္န့်ျားစ ျား သတ္တ ဝါမ  ျား၌ အလင့်ျား၊ အပူ၊ အဗတ္ ျို့၊ အထ စဗသ  ဖပင့်ပအ ရွံို 

ခွံစ ျားလ ိုစ တ့္်မ  ျားရှ ဗ က င့်ျားက ို ဗလ လ  က၏။ ပ ိုျားြလွံတ္ ို  သည့် မီျားဗရ င့်က ို ဗရွှဗတ္ င့်ထင့်လ က့် 

တ္ ိုျားမှ ျားမ ဗသ ဗ က င ့်၊ ဗသပ ွဲ ဝင့် ကရဗ က င့်ျားက ို သ ပပွံပည ရှင့်တ္ ို   သ  ကဗလသည့်။ 

တ္ ရစဆှာေစ်ရ ိုက် 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  ၏ စရ ိုက့်က ို ဆင့်ဖခင့် ကည ့်ဗသ ့်၊ တ္ ရစဆ န့် တ္ ို  သည့် လူတ္ ို  ဖပ မူက င ့် ကွံ ကသကွဲ သ ို   

ဖပ မူက င ့် ကွံ ကဗလ သဗလ ဟူ၍ ဗတ္ ျားထင့်စရ အဗ က င့်ျားမ  ျားက ို ဗတ္ ျို့ရ၏။ တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  သည့် 

ဗန င့်ဗရျားက ို ဗဖမ ့်တ္တ့္်သည ့် လကခဏ ရှ  သည့်။  င့်ျားတ္ ို  အြ ို   သက့်သ ရ  သက့်သ ဗ က င့်ျားက ို 

ရှ  တ္တ့္် ကသည့်။ သတ္ ရှ  ကသည့်။ အစိုအဗဝျားနငှ ့်ဗနလ င့် အင့် အ ျားရှ သည့်က ို သ  ကသည့်။ 

မ ိုျားဥတ္ိုအတ္ က့်အစ က ို သ ိုဗလှ င့် ထ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ အခ  န့်မလင ့်မီ အပ က့်က ို ဖပ ဖပင့်တ္တ့္် က 

သည့်။ အရ ခပ့်သ မ့်ျားသည့် က လွံဗဒသွံအလ ိုက့် ဖြစ့်ပ က့်တ္တ့္် သည ့် သဗဘ က ိုလည့်ျား 

န ျားလည့် ကဟန့်တ္ူသည့်။ 

အရ ိုျားဆွံိုျား တ္ ရစဆ န့်ဖြစ့်သည ့် ပင ့်ကူက ို ကည ့်ပါ။ ပင ့်ကူ သည့် အင့်ဂ င့်န ီ ကွဲ သ ို   ပင ့်ကူအ မ့်က ို 

ြ ွဲျို့တ္တ့္်သည့်။ သ  ျား ရန့်လမ့်ျားက ို တ္စ့်မ   ျားလိုပ့်၍၊ ပ ိုျားဗက င့်ြမ့်ျားရန့် ဗထ င့်ဗခ  က့် ဗနရ က ို 

တ္စ့်မ   ျားလိုပ့်တ္တ့္်သည့်။ ပရ က့်ဆ တ့္်က ို  ကည ့်ပါဦျား။ ပရ က့်ဆ တ့္်တ္ ို  သည့် နငှ့်ျားဆပီင့်က ိုစ ျားသည ့် 

ပ ဗက င့်မ  ျားက ို ြမ့်ျားဆျီား ကသည့်။ ထ ိုပ ဗက င့်မ  ျားက ို ဗမ ျားဖမ ထ ျားမပီျားလ င့်၊  င့်ျားတ္ ို  မှရဗသ  

န ို  ဗရက ို မီှဝွဲ ကသည့်။ ပ ဥမ  ျားက ို မ   ျားပ  ျား ဗအ င့် က က  ့်ဗပျား ကသည့်။ 

ပ ဗက င့်ကဗလျားမ  ျားဗပါက့်လ  ဗသ အခါ၊ ထ ိုပ ဗက င့်ကဗလျားမ  ျားက ို အစ ရှ ရ သ ို  ဗခေါ်ဗဆ င့် 

သ  ျား ကသည့်။ အစ ဝ ကဗသ အခါ ဖပန့်ဗခေါ်လ ၍ထ န့်ျားဗက  င့်ျား ထ ျား ကဖပန့်သည့်။ 

လူတ္ ို  ၌ တ္ တ္မွံြ ို  ဗသ  ဓဗလ မဗပေါ်ဗပါက့်ဗသျားမီ ဗရှျား ပဗဝဏကီပင့် ေီေ ြ ွံတ္ ို  သည့် 

တ္ တ္မွံဗဆ က့် လိုပ့်ခွဲ  ကသည့်။ ေီေ ြ ွံတ္ ို  သည့် ဗခ  င့်ျားမ  ျားက ိုဖြတ့္်၍ တ္မွံဆည့်က  ဗရတ္ွံခါျား 

င ့်မ  ျားက ိုဖပ လိုပ့်ခွဲ  ကသည့်။ ထ ိုတ္မွံ၌ ခ ိုဗအ င့်ျားဗနထ ိုင့်ရန့် အ မ့်က ိုလည့်ျားဗက င့်ျား၊ 

ဗဆ င့်ျားဥတ္ိုအတ္ င့်ျား အစ မ  ျားသ ိုဗလှ င့်ရန့်က ီက ို လည့်ျားက င့်ျားဗဆ က့်လိုပ့်ထ ျား ကသည့်။ 

ဗရခွဲဗသ အခါ အစ  ူသ င့်ျား န ိုင့်ရန့် ဗရတ္ွံခါျားဗပါက့်က ိုလည့်ျား ဗြ က့်လိုပ့်ထ ျား ကသည့်။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA#searchInput


ပ  ျားတ္ ို  သည့် အွံ ြ  ့်ဗက င့်ျားဗလ က့်ဗအ င့် စည့်ျားရွံိုျားမှုရှ  က သည့်။ လွံို  လကကီျားစ  နငှ ့် အသ ိုက့်အအွံို 

တ္ည့်ဗဆ က့် က၏။ အစ သ ိုဗလှ င့် က၏။ စည့်ျားကမ့်ျားက ို လ ိုက့်န  က၍၊ စည့်ျားကမ့်ျား 

ပ က့်သမူ  ျားအ ျား အဖပစ့်ဒဏ့်ဗပျား က၏။ အသ ိုက့်အအွံိုက ို ခ စ့်ခင့် ဗသ  စ တ့္်သည့် လူတ္ ို  ဗမ  ့်မှန့်ျား၍ 

မရန ိုင့်ဗလ က့်ဗအ င့်ပင့် ပ  ျားတ္ ို  ၌ ရှ ဗလသည့်။ 

ဤအွံ ဩြ  ့် တ္ ရစဆ န့်စရ ိုက့်က ို ဇ တ္ စ တ့္်ဟိုဗခေါ်သည့်။ ဗခ ျားသည့် ဗတ္ ၌ လမ့်ျားဗပ  က့်ဗသ အခါ၊ 

ဇ တ္ စ တ့္်က ိုသွံိုျား လ က့်၊ ခရီျားဗဝျားက  ရ မှ အ မ့်သ ို  ဖပန့်လ န ိုင့်သည့်။ ပင ့်က၊ူ ပရ က့်ဆ တ့္်၊ ေီေ ြ ွံ၊ 

ပ  ျားနငှ ့် ဗခ ျားတ္ ို  သည့် လူသ ျားမ  ျားနငှ ့် မတ္ူဘွဲ၊ က   ျားဗ က င့်ျားဆင့်ဖခင့်တ္တ့္်ပွံို မရဗပ။ သ ို  ဗသ ့်  င့်ျား 

တ္ ို  ၏ အဗတ္ ျို့အ ကွံ  အ ျားဖြင ့်ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ရ ိုျားရ  အဗတ္ ျို့အ ကွံ  အ ျားဖြင ့်ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား 

 င့်ျားတ္ ို  အ ျား အက   ျားဖြစ့်ထ န့်ျားဗစမည ့်အခ က့် တ္ ို  က ို ဇ တ္ စ တ့္်ဖြင ့် သ  ကသည့်။ 

ဥမှဗပါက့်လ ဗသ  မ ဗက  င့်ျားသည့် ဗခ  င့်ျားက ိုရှ ၍ ဆင့်ျား သည့်။ ြ ျားက ိုဗရမှြမ့်ျား ူ၍ 

ဗဝျားရ ၌လွှတ့္်လ ိုက့်လ င့် ဗရထွဲသ ို   ပင့်ဖပန့်လ သည့်။ ပင့်လ ့်၌ မကကီျားန ိုင့်ဗသ  ငါျားရှည ့်င ့်သည့် 

ဒထီဗသ ဗခ  င့်ျားက ို စ န  ့်၍ ဖမစ့်ည သ ို  ဆန့်တ္က့်၏။ ဥအိုရန့် အခ  န့်တ္န့်ဗသ အခါမှ မှ 

ပင့်လ ့်သ ို  ဆင့်ျားလ သည့်။ ခ ွံမ သတ္တ ဝါဖြစ့်ဗသ  ခရင့်ျားဗက င့်၌ မ က့်စ မရှ ဗပ။ 

သ ို  ရ တ္ င့် ခရင့်ျားဗက င့်သည့် ဗက  က့်တ္ င့်ရှ ဗသ  မ မ ဗနရ က ို မှတ့္်မ ၏။ ဗရဖပည ့်ဗသ အခါ 

ထ က့်၍အစ ရ ှ၏။ ထ ိုဗန က့် ဗနရ ရင့်ျားသ ို  ဖပန့်လ တ္တ့္်သည့်။ အဂဂလန့်ဖပည့်ရှ  ဗတ္ င့်ထ ပ့် 

တ္စ့်ခို၌ ဗပါက့်ပ  ျားဗသ  န ိုက့်တ္င့်ျားဗဂျားငကှ့်သည့် အ ြရ က တ္ ိုက့်သ ို  ဗရ က့်ဗအ င့် 

ပ ွံသ  ျားတ္တ့္်ဗသ ့်လည့်ျား၊ အခ  န့်တ္န့်လ င့် ထ ိုငကှ့်သည့် မူလဗနရ မှန့်သ ို   ဖပန့်လ န ိုင့်သည့်မှ  

ဇ တ္ စ တ့္် ဗ က င ့်ပင့်ဖြစ့်ဗပမည့်။ ခ ိုတ္စ့်ဗက င့်သည့် ဗရ မမမ  ျို့ မှ အဂလဂန့် ဖပည့်ရှ  

ဗနရင့်ျားအရပ့်သ ို  အဗရ က့် ခရီျားမ ိုင့်ဗပါင့်ျား ၁ဝဝဝ က ို တ္စ့်လ က မ  ပ ွံသန့်ျားခွဲ ဘျူား၏။ လမ့်ျားခရီျားတ္ င့် 

ဗတ္ င့်တ္န့်ျား တ္စ့်တ္န့်ျားနငှ ့် မ ိုင့် ၂ဝ ရှ ဗသ  ပင့်လ ့်က ိုဗက  ့်ဖြတ့္်ခွဲ ရဗလသည့်။ ဖမင့်ျားသည့် 

မ က့်စ လည့်လမ့်ျားမှ ျားဗသ  သခင့်က ို ညအခ  န့် ၌ အ မ့်သ ို  ဖပန့်ပ ို  န ိုင့်၏။ ဖမင့်ျားသည့် 

သခင့်၏အဗလ င့်ျားက ို သ ့် ဗဆ င့်လ က့် အသ  ျားအလ ရှုပ့်ဗသ  မမ  ျို့ ကကီျားက ိုဖြတ့္်က  

အဗရ က့်ဖပန့်လ န ိုင့်၏။ ဗ က င့်က ို ဗသတ္တ  တ္ င့်ထည ့် ူသ  ျား ၍၊ မ ိုင့် ၁ဝဝ ခရီျား၌ လွှတ့္်လ ိုက့်လ င့်၊ 

ထ ိုဗ က င့်သည့် ဗနရပ့် ဗဟ င့်ျားသ ို   ဖပန့်လ တ္တ့္်သည့်။ စ န့်ေ ျားနတ့္်ဗခ ျားမ   ျားသည့် နငှ့်ျား 

ထွဲတ္ င့်နစ့်ဗနဗသ  ခရီျားသည့်က ို ဗြ ့် ူမပီျားလ င့် အကူအညကီ ို ဗခေါ်ဗပျားတ္တ့္်သည့်။ 

န ူျားဇီလန့်ကျွန့်ျားရှ  ဗဘျားအနတရ  ့်မ  ျားဗသ  ပင့်လ ိုရပ့် ဗရလက့် က ျားရှည့်တ္ င့် 

လင့်ျားပ ိုင့်တ္စ့်ဗက င့်သည့် သဗဘဂ မ  ျား က ို အနစှ့် ၂ဝ  က မ  လမ့်ျားဖပခွဲ ဘျူားသည့်။ ဗရလက့် က ျားရှည့် 

အတ္ င့်ျားသ ို   သဗဘဂ ဝင့်လ လ င့် ထ ိုလင့်ျားပ ိုင့်သည့် ခ ိုဗအ င့်ျား ဗနရ မှ ရိုတ့္်ဖခည့်ျားထ က့်လ သည့်။ 

ထ ိုဗန က့် သဗဘဂ ဗရှျို့ မှ ဗန၍ မှန့်မှန့်ကူျားက  လမ့်ျားဖပသ  ျား၏။ ဗဘျားကင့်ျားဗသ  ဗနရ  သ ို  ဗရ က့်မှ 

ဗရဗအ က့်တ္ င့် ဗပ  က့်သ  ျားဗတ္  သည့်။ 



ပါဗမ ကခ ရ ိုမန့်န၌ီ အမည့်က ို ဗခေါ်လ ိုက့်လ င့် ထျူားတ္တ့္် ဗသ  ြ ျားတ္စ့်ဗက င့်ရှ ခွဲ ဘျူားသည့်။ 

ဆ ဂ   ျားဇက့်ေင ့်သည့် ဗခါင့်ျား ဗလ င့်ျားထ ိုျားဗသ အခါ၊ ထ ိုဗခါင့်ျားဗလ င့်ျား ထ ိုျားရ သ ို  လ  ကဗသ  

ငါျားမ  ျားလည့်ျားရှ သည့်။ အဂဂလန့်ဖပည့် ဆွဲလေိုန့်ျားမမ  ျို့အနျီား၌ လ ပ့် တ္စ့်ဗက င့်သည့် အစ ဗကျွျားသည ့် 

မ န့်ျားမကကီျားထွံ နွံနက့်တ္ ိုင့်ျား သ  ျားတ္တ့္်သည့်။ ဗ က င့်က ိုခ စ့်ခင့်ဗသ  မ ဗက  င့်ျားလည့်ျားရှ  သည့်။ 

ဗပမတ္စ့်ဗက င့်သည့် သခင့်နငှ ့်ခ ွဲဗနရဗသ အခါ န မ့်ျား ဗနတ္တ့္်မပီျားလ င့် သခင့်ဖပန့်လ ဗသ အခါ 

ဖမ ျားတ္ူျားဗနတ္တ့္် ဗ က င့်ျား အမှတ့္်အသ ျားမ  ျားရှ သည့်။ ဖမင့်ျားနငှ ့်ဗခ ျားတ္ ို   ခ စ့်ကျွမ့်ျား ဝင့်ပွံိုက ိုပင့် 

 က ျားသ ဘျူား ကဗပလ မ ့်မည့်။ 

ဗတ္ င့်အ ြရ ကတ္ ိုက့် မက့်တ္ ေီလလီန့်န ့်ရှ  ကျွွဲမ  ျား သည့် မူလက ဗန  တ္ င့်သ  

အစ ရှ ခွဲ  ကသည့်။ တ္ခါဗသ ့် ထ ိုကျွွဲမ   ျား၌ ပလ ပ့်ဗရ ဂါ က ဗရ က့်ခွဲ ၏။ ထ ိုအခ  န့်မှစ၍ 

ထ ိုကျွွဲတ္ ို  သည့် နဂ ိုဓဗလ က ိုဗဖပ င့်ျားလ ိုက့်  ကမပီျား၊ ဗန  အခါတ္ င့် အစ မရှ ဘွဲ၊ ညအခါ၌သ  

အစ ရှ  က၏။ ဤသည့်က ို ဗထ က့်ရှုဗသ ့်၊  င့်ျားကျွွဲတ္ ို  သည့် ပလ ပ့်ဗရ ဂါပ ိုျားက ို သ ့် 

ဗဆ င့်ဗသ  စက့်စီ င့်တ္ ို  ၏ ဗန  အခါပ ွံသန့်ျားတ္တ့္်၍ ညအခါ မပ ွံတ္တ့္်ပွံိုက ို သ ဗလသဗလ ဟို 

ဗတ္ ျားဗတ္ ြ  ့်ဖြစ့်၏။ 

အခ   ျို့တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  သည့် ဗန င့်ဗရျားအတ္ က့် ပူပန့်၍ အစ  က ို သ ိုဗလှ င့်ထ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ 

ငကှ့်ဘလီူျားသည့် အစ ဖြစ့် ဗသ  သ ျားဗက င့်က ို ဆူျားဗတ္ ၌ထ ျား၍၊ စ ျားလ ိုသည ့်အခါမှ လ ၍ 

စ ျားတ္တ့္်သည့်။ ရှည ့်၊ ေ တ့္်ကိုလ ျားနငှ ့် သစ့်ဗတ္ က့်ငကှ့် တ္ ို  သည့်လည့်ျား ဗန င့်ဗရျားအတ္ က့် အစ က ို 

သ ိုဗလှ င့်တ္တ့္် က သည့်။ အဗမရ ကန့်ရှ  မမီသွံဗပျားဗပမမ  ျားသည့် သင့်ျားြ ွဲျို့၍ ဗထ ျား ဗန ျားစ   

ဗဆ င့်ျားခ ိုတ္တ့္် ကသည့်။ သ ို  ဗသ ့် အစ ရှ ဗြ ခ  န့် က  ဗရ က့်ဗသ အခါ သင့်ျားခ ွဲလ ိုက့်တ္တ့္်သည့်။ 

သင့်ျားြ ွဲျို့၍ဗနက အစ မလွံိုဗလ က့်မည့်က ို စ ိုျားဗသ ဗ က င ့် သင့်ျားခ ွဲလ ိုက့်ဟန့်တ္ူ သည့်။ 

တ္ ရစဆ န့်ဗလ ကတ္ င့် အခ   ျို့တ္ ရစဆ န့်တ္ ို   သ ျားင ့်မ  ျားက ို ဗစ င ့်ဗရှ က့်ပွံိုမှ  စ တ့္်ဝင့်စ ျားစရ  

ဗက င့်ျားဗပသည့်။ မ ဗက  င့်ျား သည့် ဥမ  ျားက ို သွဲပူတ္ င့် ဖမ ပ့်ထ ျားခွဲ မပီျားဗန က့်၊ မ ဗက  င့်ျား 

ကဗလျားမ  ျား ဗပါက့်ခ  န့်တ္ င့် သွဲမ  ျားက ို  က့်၍သ ျားင ့်မ  ျားက ို ဗြ ့်ဗပျားသည့်။ နက  ့်ဗက င့်သည့် 

မ မ အိုခွဲ ဗသ ဥမှ သ ျားင ့် မ  ျားမဗပါက့်မီ ဗသဗလ ရှ သည့်။ သ ို  ဗသ ့် နက  ့်ဗက င့်သည့် 

မဗပါက့်ဗသျားဗသ  သ ျားင ့်မ  ျားအတ္ က့် မ မ  မဗသမီ က ို ့် တ္ ိုင့်အစ က ို သ ိုဗလှ င့်ထ ျားဗပျားသည့်။ 

ပင့်ျားဂ င့်ျားငကှ့်သည့် ညတ္ ရှည့်လ  ျားဗသ  ဗဒသတ္ င့် သတီ္င့်ျားပတ့္် ဗပါင့်ျားမ  ျားစ   ဥမ  ျားက ို 

ဗဖခဗထ က့်ဖြင ့်ညပ့်လ က့် ဗထ ျားဗန ျားစ   ထ ျားတ္တ့္်သည့်။ 

သ ပပွံည ရှင့်တ္ ို  သည့် တ္ ရစဆ န့်စရ ိုက့်မ  ျားက ို စနစ့်တ္က  ဗလ လ န ိုင့်ရန့် အ ျားထိုတ့္်လ က့်ရှ  ကသည့်။ 

အန မ ့်တ္န့်ျားစ ျား သတ္တ ဝါမ  ျား၌ အလင့်ျား၊ အပူ၊ အဗတ္ ျို့၊ အထ စဗသ  ဖပင့်ပအ ရွံို 

ခွံစ ျားလ ိုစ တ့္်မ  ျားရှ ဗ က င့်ျားက ို ဗလ လ  က၏။ ပ ိုျားြလွံတ္ ို  သည့် မီျားဗရ င့်က ို ဗရွှဗတ္ င့်ထင့်လ က့် 

တ္ ိုျားမှ ျားမ ဗသ ဗ က င ့်၊ ဗသပ ွဲ ဝင့် ကရဗ က င့်ျားက ို သ ပပွံပည ရှင့်တ္ ို   သ  ကဗလသည့်။ 



မ   ျားစဉ် 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

 
ဇီဝဗေဒဆ ိုင့်ရ  မ   ျားရ ို ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား၌ အဓ ကအဆင ့်ကကီျား (taxonomic ranks) ၈-ခို ရှ သည့်။ မ   ျားဗပါင့်ျား (class) 

တ္စ့်ခို၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစဉ် (Order) တ္စ့်ခိုဖြစ့်ဗစ၊ အမ  ျားဖြစ့်ဗစ ရှ သည့်။ အဖခ ျားအဆင ့်ခ ွဲင ့်မ  ျားက ို ဤဗနရ တ္ င့် 

မဖပပါ။ 

သတ္တ ဗလ ကရှ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျားအ ျား အမ   ျားတ္ူဗသ  အိုပ့်စိုမ  ျား 

ခ ွဲဖခ ျားထ ျားဖခင့်ျားက ို မ   ျားဗပါင့်ျား (Class)ဟို ဗခေါ်သည့်။ 

• မ   ျားဗပါင့်ျား၏ ဗအ က့်တ္ င့် မ ိ ိုးစဉ် (Order) ရှ သည့်။ 

• မ   ျားစဉ်၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားရင့်ျား (Family) ရှ သည့်။ 

မ   ျားစ တ္် 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Biological_classification_L_Pengo_vflip.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/taxonomic_rank
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/class_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Class_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA#searchInput


 
ဇီဝဗေဒဆ ိုင့်ရ  မ   ျားရ ို ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား၌ အဓ ကအဆင ့်ကကီျား (taxonomic ranks) ၈-ခို ရှ သည့်။ မ   ျားစို (Genus) 

တ္စ့်ခို၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစ တ့္် (Species) တ္စ့်ခိုဖြစ့်ဗစ၊ အမ  ျားဖြစ့်ဗစ ရှ သည့်။ အဖခ ျားအဆင ့်ခ ွဲင ့်မ  ျားက ို ဤဗနရ တ္ င့် 

မဖပပါ။ 

သတ္တ ဗလ ကရှ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျားအ ျား အမ   ျားတ္ူဗသ  အိုပ့်စိုမ  ျား ခ ွဲဖခ ျားထ ျားဖခင့်ျားက ို မ   ျားဗပါင့်ျား (Class)ဟို ဗခေါ်သည့်။ 

• မ   ျားဗပါင့်ျား၏ ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစဉ် (Order) ရှ သည့်။ 

• မ   ျားစဉ်၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားရင့်ျား (Family) ရှ သည့်။ 

• မ   ျားရင့်ျား၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစို (Genus) ရှ သည့်။ 

• မ   ျားစို၏ဗအ က့်တ္ င့် မ ိ ိုးစိတ္ော် (Species) ရှ သည့်။ 

မ   ျားစို 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Biological_classification_L_Pengo_vflip.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/taxonomic_rank
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Species
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Class_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Species
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF#searchInput


 
ဇီဝဗေဒဆ ိုင့်ရ  မ   ျားရ ို ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား၌ အဓ ကအဆင ့်ကကီျား (taxonomic ranks) ၈-ခို ရှ သည့်။ မ   ျားရင့်ျား (family) 

တ္စ့်ခို၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစို (Genus) တ္စ့်ခိုဖြစ့်ဗစ၊ အမ  ျားဖြစ့်ဗစ ရှ သည့်။ အဖခ ျားအဆင ့်ခ ွဲင ့်မ  ျားက ို ဤဗနရ တ္ င့် မဖပပါ။ 

သတ္တ ဗလ ကရှ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျားအ ျား အမ   ျားတ္ူဗသ  အိုပ့်စိုမ  ျား ခ ွဲဖခ ျားထ ျားဖခင့်ျားက ို မ   ျားဗပါင့်ျား (Class)ဟို ဗခေါ်သည့်။ 

• မ   ျားဗပါင့်ျား၏ ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစဉ် (Order) ရှ သည့်။ 

• မ   ျားစဉ်၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားရင့်ျား (Family) ရှ သည့်။ 

• မ   ျားရင့်ျား၏ဗအ က့်တ္ င့် မ ိ ိုးစို (Genus) ရှ သည့်။ 

မ   ျားဗပါငျ်ား 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Biological_classification_L_Pengo_vflip.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/taxonomic_rank
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Family_(biology)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Class_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8#searchInput


 

ဇီဝဗေဒဆ ိုင့်ရ  မ   ျားရ ို ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား၌ အဓ ကအဆင ့်ကကီျား (taxonomic ranks) ၈-ခို ရှ သည့်။ မ   ျားဗပါင့်ျားစို (Phylum) 

တ္စ့်ခို၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားဗပါင့်ျား (class) တ္စ့်ခိုဖြစ့်ဗစ၊ အမ  ျားဖြစ့်ဗစ ရှ သည့်။ အဖခ ျားအဆင ့်ခ ွဲင ့်မ  ျားက ို ဤဗနရ တ္ င့် 

မဖပပါ။ 

သတ္တ ဗလ ကရှ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျားအ ျား အမ   ျားတ္ူဗသ  အိုပ့်စိုမ  ျား ခ ွဲဖခ ျားထ ျားဖခင့်ျားက ို မ   ျားဗပါင့်ျား 

(Class)ဟို ဗခေါ်သည့်။ မ   ျားဗပါင့်ျား၏ ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစဉ် (Order) ရှ သည့်။ 

တ္ ရစဆ န့်မ  ျားတ္ င့် ငကှ့်သည့် မ   ျားဗပါင့်ျား တ္စ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ 

မ   ျားရငျ်ား 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Biological_classification_L_Pengo_vflip.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/taxonomic_rank
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://en.wikipedia.org/wiki/class_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Class_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8#searchInput


 
ဇီဝဗေဒဆ ိုင့်ရ  မ   ျားရ ို ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား၌ အဓ ကအဆင ့်ကကီျား (taxonomic ranks) ၈-ခို ရှ သည့်။ မ   ျားစဉ် (Order) 

တ္စ့်ခို၏ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားရင့်ျား (family) တ္စ့်ခိုဖြစ့်ဗစ၊ အမ  ျားဖြစ့်ဗစ ရှ သည့်။ အဖခ ျားအဆင ့်ခ ွဲင ့်မ  ျားက ို ဤဗနရ တ္ င့် 

မဖပပါ။ 

သတ္တ ဗလ ကရှ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျားအ ျား အမ   ျားတ္ူဗသ  အိုပ့်စိုမ  ျား 

ခ ွဲဖခ ျားထ ျားဖခင့်ျားက ို မ   ျားဗပါင့်ျား (Class)ဟို ဗခေါ်သည့်။ 

• မ   ျားဗပါင့်ျား၏ ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားစဉ် (Order) ရှ သည့်။ 

• မ   ျားစဉ်၏ဗအ က့်တ္ င့် မ ိ ိုးရငော်ိုး (Family) ရှ သည့်။ 

ဖမေမ်ှာန ိုငင်  ကိုေျ်ားသတ္တ ဝါမ ှာျား 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါမ  ျား[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါဆ ိုသည့်မှ  ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် ဗနထ ိုင့်ဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျား 

ဖြစ့်သည့်။ ဗက  ရ ို ျားမွဲ သတ္တ ဝါမ  ျားအနက့် အင့်ျားဆက့်ပ ိုျား၊ ပ ိုျားနသန့်ဗက င့်၊ ကင့်ျားဗဖခမ  ျား အစရှ သည့်တ္ ို   ပါဝင့်ဗသ  

မီရီအက့်ဗပါ  မ  ျားနငှ ့် ပင ့်ကူ၊ ကင့်ျားမမီျားဗက က့် အစရှ သည့်တ္ ို   ပါဝင့်ဗသ  အ ရက့်နစ့်မ  ျားသည့် ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် 

အမ  ျားဆွံိုျား ဗတ္ ျို့ရဗသ  ဗက  ရ ို ျားမွဲ  သတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့် ကသည့်။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Biological_classification_L_Pengo_vflip.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/taxonomic_rank
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(biology)
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Family_(biology)&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Class_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%89%E1%80%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_(biology)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#searchInput
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&redlink=1


 

ဗက  ရ ို ျားရှ သတ္တ ဝါမ  ျားအနက့် ဆ ိုဖပန့်လ င့်ကိုန့်ျားဗနဗရဗန 

သတ္တ ဝါ၊ တ္  ျားသ  ျားသတ္တ ဝါ၊ ငကှ့်နငှ ့် န ို  တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါမ   ျားသည့် ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါတ္ င့် အမ  ျားဆွံိုျား ပါဝင့် ကသည့်။ 

ကိုန့်ျားအရပ့် ဗဒသမှ ဖြ ထ က့်ဗသ  လမ့်ျားအသ  ့်သ  ့်ရှ သည့်။အခ   ျို့ဗသ  ကိုန့်ျားဗနသတ္တ ဝါတ္ ို  သည့် 

အစ ရှ ဗြ ရန့် ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ဗဘျားရန့်မ  ျားမှ အက အက  ့်  ရူန့်ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ 

မ   ျားဆက့်ဗပါက့်ပ  ျားရန့်ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား ဗရအရပ့်ဗဒသသ ို   ဖပန့်လည့်သ  ျားတ္က့် ကသည့်။ 

ကိုန့်ျားဗနဗရသတ္တ ဝါအ ျားလွံိုျားသည့် မ   ျားဆက့်ဗပါက့်ပ  ျားရန့် ဗရအရပ့်ဗဒသသ ို   အစဉ်အမမွဲ ဖပန့်လည့်သ  ျားရသည့်။ 

တ္  ျားသ  ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  လည့်ျား ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါ စစ့်စစ့်ဖြစ့်သည့်။ သ ို  ရ တ္ င့် အခ   ျို့သည့် ဗရအရပ့်ဗဒသသ ို   အမမွဲတ္မ့်ျား 

ဖပန့်လည့်သ  ျားဗရ က့် ဗနိုထ ိုက့် ကသည့်။ 

ဤကွဲ သ ို  ဖပန့်လည့်သ  ျားဗသ  တ္  ျားသ  ျား သတ္တ ဝါတ္ ို  တ္ င့် မ ဗက  င့်ျားမ  ျား၊ လ ပ့်မ  ျားနငှ ့် ပင့်လ ့်ဗပမ၊ ဗရဗပမ 

အစရှ ဗသ  ဗပမအစိုင ့်အခ   ျို့တ္ ို  ပါဝင့် ကသည့်။ အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားတ္ ို  နငှ ့် ငကှ့်တ္ ို  သည့် ဗလထွဲတ္ င့် 

ပ ွံဝွဲသ  ျားလ န ိုင့် ကဗသ  သတ္တ ဝါတ္ ို  ဖြစ့် ကသည့်။ သ ို  ရ တ္ င့် ဗဖမဗပေါ်တ္ င့် မ  ျားဗသ ျားအ ျားဖြင ့် 

ဗနထ ိုင့် ကဗသ ဗ က င ့်  င့်ျားတ္ ို  က ို ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါမ  ျား မဟိုတ့္်ဟို မဆ ိုန ိုင့်ဗပ။ န ို  တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါတ္ ို  အနက့် 

အမ  ျားစိုသည့် ကိုန့်ျားဗနသတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့် ကသည့်။ န ို  တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါ အခ   ျို့တ္ ို  သည့် ရွံြန့်ရွံခါဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ 

မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် ဗသ ့်လည့်ျားဗက င့်ျား သစ့်ပင့်ဗပေါ်တ္ င့် ဗနထ ိုင့်တ္က့် ကမပီျားလ င့်၊ အခ   ျို့တ္ ို  သည့် ဗရထွဲတ္ င့် 

အမမွဲတ္မ့်ျား ဖပန့်လည့် ဗနထ ိုင့် ကသည့်။ 

 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် သတ္တ ဝါ ဦျားဗရနငှ ့် အမ   ျားအစ ျားဗပါမ  ျားလှသည့်။ အဗ က င့်ျားမှ  ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ၏ ဗဖမမ က့်န ှဖပင့်နငှ ့် 

ရ သဦတ္ို အဗဖခအဗနအရဆ ိုလ င့် ဧရ ဝတ္ီ ဖမစ့်တ္စ့်ဗလ  က့်ရှ  ဗဖမဖပန  ့်လ င့်ဖပင့်မ  ျား၊ စ တ့္်စ ို၍ 

သစ့်ဗတ္ ထထူပ့်ဗသ  တ္နသဂ ရီနငှ ့် ပွဲခူျားဗတ္ င့်တ္န့်ျားမ  ျား၊ ဗဖခ က့်ဗသ ျို့ဗသ  အပူပ ိုင့်ျားဗဒသ၊ ဗတ္ င့်ထထူပ့်၍ 

ဗအျားဗသ  ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံဗဖမ က့်ပ ိုင့်ျား ဗတ္ င့်ကိုန့်ျားဗဒသ ၊ရှမ့်ျားကိုန့်ျားဖပင့်ဖမင ့်အစရှ သဖြင ့် 

ဗဒသအမ   ျားမ   ျားရှ သည ့်အဗလ  က့် တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  လည့်ျား ထျူားဖခ ျားစ   အမ   ျားအစ ျား မ  ျားဖပ ျားလသှည့်။ 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံက ို ထင့်ရှ ျားဗသ  သတ္တ ဗေဒဆ ိုင့်ရ  ဗဒသကကီျားနစှ့်ခို ခ ွဲဖခ ျားန ိုင့်ဗပဗသျားသည့်။  င့်ျားဗဒသတ္ ို  မှ  

(၁) သစ့်ဗတ္ ့်ြွံိုျားအိုပ့်လ က့်ရှ ဗသ  ဟ မဝနတ ၊ အ သွံနငှ ့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံဗဖမ က့်ပ ိုင့်ျားမသှည့် ဗတ္ င့်ဘက့်သ ို   

မမ တ့္်အနျီားအန ျားတ္စ့်ဝ ိုက့်အထ  ပါဝင့်သည ့်ဗဒသနငှ ့် 

(၂)မလလ   ိုကျွန့်ျားဆ  ့်၏ တ္စ့်စ တ့္်တ္စ့်ဗဒသဖြစ့်ဗသ  တ္နသဂ ရီဗတ္ င့်ပ ိုင့်ျားပါဝင့်သည ့် ဗဒသတ္ ို  ဖြစ့် ကသည့်။ 

 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံရှ  ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါမ  ျားအဗ က င့်ျား ဗရျားသ ျားရ တ္ င့် အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားတ္ ို  နငှ ့်တ္စ့်က   င့်ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  အဖပင့် 

အဗရျား ကကီျားဗသ  ဗက  ရ ို ျားရှ  ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  အဗ က င့်ျားက ို အတ္ ိုခ ွံ ျား၍ ဖပန့်လည့်ဗရျားသ ျားတ္င့်ဖပရမည့် 

ဖြစ့်ဗပသည့်။ ဤကွဲ သ ို   ဗရျားသ ျားရ တ္ င့် အဆင ့်ဗအ က့်တ္န့်ျားက ဗသ  သတ္တ ဝါင ့်တ္ ို  မှ စရဗပမည့်။ 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံသည့် အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားဗလ လ သတူ္ ို   နှွံ  စပ့်စ   မဗလ လ ရဗသျားဗသ  အရပ့်ဖြစ့်သည့်။ ပ တ္ိုန့်ျား၊ လ ပ့်ဖပ နငှ ့် 

ြ က့်ဆျီားတ္တ့္်ဗသ  အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားအခ   ျို့က ိုသ  စိုဗဆ င့်ျားရှ ဗြ က  ဗရျားသ ျားဗြ ့်ဖပထ ျားမပီျားဖြစ့်သည့်။ သ ို  ရ တ္ င့် 

အင့်ျားဆက့်ပ ိုျား အမ  ျားစို အဗ က င့်ျားက ိုမကူ ျား ဗရျားသ ျားဗြ ့်ဖပထ ျားဖခင့်ျား မရှ ဗသျားဗခ ။  င့်ျားတ္ ို  သည့် ကျွန့်ိုပ့်တ္ ို   

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&redlink=1


န ိုင့်ငွံ၏ထ က့်ကိုန့်မ  ျားအတ္ က့် အဗရျားမပါဗသ  အစ တ့္်အပ ိုင့်ျားဖြစ့်သည့်ဟို မည့်သ ို  မ မဆ ိုန ိုင့်ဗပ။ ခ  ပ့်ထ က့်ဗသ  

အင့်ျားဆက့်ပ ိုျား၊ ပ  ျားနငှ ့် ပ ိုျားမ င့် ထ က့်သည ့် ြလွံဗက င့်တ္ ို  သည့် မ မ တ္ ို  မရှဗသ  အသွံိုျားဝင့် 

ပစစည့်ျားမ  ျားအတ္ က့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ပ ိုျားစိုန့်ျား က ျားနငှ ့် လ ပ့်ဖပ တ္ ို  သည့်  င့်ျားတ္ ို  ၏ လပှဗသ  

ဂိုဏ့်အဂဂ ါဗ က င ့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ဖခမ  ျား၊ အပင့်က ို ပ က့်စီျားဗစဗသ  အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားမ  ျားနငှ ့် ဗပါက့်ြတ့္်တ္ ို  သည့် 

 င့်ျားတ္ ို  ၏ ြ က့်ဆျီားတ္တ့္်ဗသ  အဗလ ဗ က င ့်လည့်ျားဗက င့်ျား ဗတ္ ဖခင့်မ  ျား၊ ဖခင့်ပိုန့်ျားမ  ျား၊ အဗလှျားအမ ွှ ျား၊ သန့်ျားနငှ ့် 

 ကမ့်ျားပ ိုျားတ္ ို  သည့် လတူ္ ို  က ို အဗန ှင ့်အ ကှ့် ဗပျားဖခင့်ျား ဗ က င ့်လည့်ျားဗက င့်ျား အဗရျားပါ ကသည့်။ 

ပ ိုျားနသန့်ဗက င့်မ  ျား၊ ပင ့်ကမူ  ျားနငှ ့် ကင့်ျားမမီျားဗက က့်၊ ကင့်ျားမလက့်မည့်ျားတ္ ို  သည့်လည့်ျား လတူ္ ို  က ို 

ဗန ှင ့် ကှ့်ဖခင့်ျားဗ က င ့် အဗရျားကကီျားသည့်။ 

ကိုန့်ျားဗဒသတ္ င့် ဗနထ ိုင့် ကဗသ  ဗက  ရ ို ျားရှ  သတ္တ ဝါမ  ျားအနက့် ဗရှျားအက ဆွံိုျား သတ္တ ဝါတ္ ို  မှ  

အမ့်ြ ေ ီ မ   ျားဗပါင့်ျားတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  ကိုန့်ျားဗနဗရသတ္တ ဝါတ္ ို  ဖြစ့်သည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် 

ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် ဗန ကသည့်။ သ ို  ဗသ ့် ဗပါက့်ပ  ျားရန့် ဗရထွဲသ ို   ဖပန့်သ  ျား ကရသည့်။ ဗပါက့်ခါစ အရ  ့်တ္ င့်လည့်ျား 

ဗရထွဲ၌ပင့် ဗနတ္တ့္်သည့်။ မ   ျားစဉ်ဆစီလီီအ ဒျီားမှ  မူ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် အလ န့်ရှ ျားပါျားမပီျားလ င့် နစှ့်မ   ျားသ ရှ သည့်။ 

 င့်ျားတ္ ို  မှ  အစ့်သ ီ ိုြစ့် ဂလတူ္ီန ိုဆမ့်နငှ ့် အစ့်သ ီ ိုြစ့် မ ိုန ိုခရ ို မ့်တ္ ို   ဖြစ့် ကသည့်။ ဆလမန့်မဒျီားဒျီားမ   ျားစဉ်တ္ င့် 

ပါဝင့်ဗသ  အဗက င့်မ  ျားအနက့် တ္ ိုင့်လ ိုကတ္  င့်တ္န့် ေ ရိုက ိုဆပ့် တ္စ့်မ   ျားသ ရှ သည့်။  င့်ျားတ္ ို  က ို ဆစ့်ကင့်နငှ ့် 

ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားရှ  စ တ့္်စ ိုဗသ  ဗတ္ တ္ ို  တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ရ နဒီျီားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  မ   ျားစိုအမ  ျားပင့် ရှ သည့်။  င့်ျားတ္ ို  အနက့် အခ   ျို့သည့် ဗရတ္ င့်အဗနမ  ျားသည့်။ 

သ ို  ရ တ္ င့် အမ  ျားစိုသည့် ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် ဗန ကသည့်။ ဇီန ိုြရစ့်မ န့်တ္ီက ိုလ ဗခေါ် ြ ျားမ   ျားသည့် ပွဲခူျားနငှ ့် ဆစ့်ကင့်တ္ င့် 

ဗတ္ ျို့ ရှ ရသည့်။ က ့်လ ိုြရ ိုင့်နပ့် အင့်တ္ လနီဗီအတ္ သည့် ဗအ က့်ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံရှ  စ တ့္်စ ိုဗသ  ဗတ္ မ  ျား၌ 

ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျားဗအ က့်တ္ င့် ခ ိုလှုွံ ဗနတ္တ့္်သည့်။ မ ိုက့်ခရ ိုြ ိုင့်လ  က ဗနတ္ကီ ၊ မ ိုက့်ခရ ိုြ ိုင့်လ  ေဒ့်မ ိုရ ိုင့်၊ 

ဂလစ့်ြ ိုဂဗလ  ဆပ့် ဗမ ့်လဆပ့်၊ က ့်လူလ  ပလူခရ နငှ ့် က ့်လူလ  ဂတ့္်တ္ဗူလတ္  ြ ျားခိုန့်ညင့်ျားတ္ ို  က ို 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ ဗအ က့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရမပီျားလ င့် လက့်ပတ္ ိုေရက့်ကီ  မ့် ဟက့်ဆ ့်လတ္ကီ ို ရခ ိုင့်ရ ို ျားမ 

ဗတ္ င့်ဗပေါ်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ဗဖခဗခ  င့်ျားလက့်ဗခ  င့်ျား အြ  ျားမ  ျားတ္ င့် က  ့်ဖပန  ့်မပီျားလ င့် ဗသ ျားသ င့်ျားက  

က ိုင့်တ္  ့်န ိုင့်ဗသ  စိုပ့်က က့်မ  ျားရှ ဗသ  ြ ျားလည့်ျားအမ  ျားပင့်ရှ သည့်။ ထင့်ရှ ျားဗသ  အမ   ျားတ္ ို  မှ  

ဗပေါ်လပီီဗဒတ္ီျားမ   ျားစို၊ အ တ့္်ဗဇလပ့်နငှ ့် ဟ ိုင့်လ ဗခေါ် ြ ျားပ ွံမ   ျားစွံိုတ္ ို   တ္ င့် ပါဝင့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  က ို 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံအနှွံ  အဖပ ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ေူြ ိုြ ျားဖပ ပ့်မ   ျားစိုတ္ င့် ထင့်ရှ ျားဗသ  မ   ျားစ တ့္်နစှ့်ခိုပါဝင့်သည့်။  င့်ျားတ္ ို  မှ  ေူြ ိုမလီန့်န ိုစတ္စ့်တ္ပ့်နငှ ့် 

ေူြ ိုအက့်စပါတ္ ို   ဖြစ့် ကမပီျားလ င့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အရပ့်ရပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ တ္  ျားသ  ျား သတ္တ ဝါတ္ ို  သည့် 

ကိုန့်ျားဗနသတ္တ ဝါအစစ့် ဖြစ့်သည့်။ သ ို  ရ တ္ င့်  ခိုတ္ ိုင့်ရှ  ကဗသ  တ္  ျားသ  ျားသတ္တ ဝါတ္ ို   ပါဝင့်သည ့် 

မ   ျားစဉ်သွံိုျားခိုအနက့် စက  ဗမတ္ တ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  ပိုတ့္်သင့်မ   ျား၊ ဗပမမ   ျားတ္ ို  သည့် ကိုန့်ျားဗနသတ္တ ဝါတ္ ို   ဖြစ့်သည့်။ 

အဖခ ျား မ   ျားစဉ်နစှ့်ခိုဖြစ့်ဗသ  ကဗရ  က ိုဒလီ ီ နငှ ့် ကလီ ိုန   တ္ ို  တ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  မ ဗက  င့်ျားမ   ျား၊ လ ပ့်မ   ျားတ္ ို  သည့် 

မ မ တ္ ို   တ္စ့်သက့်တ္ တ္ င့် ဗရ၌ အမ  ျားဆွံိုျား အခ  န့်ကိုန့်  ကသည့်။ 

 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ပိုတ့္်သင့်မ   ျားတ္ ို   ပါဝင့်သည ့် မ   ျားရင့်ျားရှစ့်ခိုရှ သည့်။ သ ို  ရ တ္ င့် မ   ျားရင့်ျားသွံိုျားခိုတ္ င့် ပါဝင့်သည ့် မ   ျားစ တ့္် 

တ္ ို  က ိုသ  အမ  ျားဆွံိုျားဗတ္ ျို့ရသည့်။  င့်ျားမ   ျားရင့်ျား သွံိုျားခိုတ္ ို  မှ  ဗတ္ က့်တ္ွဲ တ္ ို  ပါဝင့်ဗသ  ဂက့်က ိုနဒီျီား၊ ပိုတ့္်သင့်တ္ ို   



ပါဝင့်ဗသ  အက့်ဂါမီျားဒျီားနငှ ့် ကင့်ျားလ ပ့်ဗခ  တ္ ို   ပါဝင့်ဗသ  ဆကင့်ဆဒီျီားတ္ ို   ဖြစ့် ကသည့်။ ဗတ္ က့်တ္ွဲ မ   ျားတ္ င့် 

ပါဝင့်ဗသ  ဟ ့်မဒီျားက့်တ္ီ လပ့် မ   ျားစိုဝင့် အ မ့်ဗဖမ|ာ င့်မ  ျားနငှ ့် ဗတ္ က့်တ္ွဲ တ္ ို  သည့် လသူ မ  ျားဗသ  အဗက င့်မ  ျား 

ဖြစ့် ကသည့်။ ဗတ္ တ္ င့် ဗန ကဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့်  ကသည့်။ ပိုတ့္်သင့်ပ ွံတ္ ို  က ို တ္နသဂ ရီတ္ ိုင့်ျားမှ 

ဗဖမ က့်ဘက့်သ ို   ရှမ့်ျားဖပည့်ဗတ္ င့်ပ ိုင့်ျားအထ  ဗတ္ ျို့ရသည့်။ တ္စ့်န ိုင့်ငွံလွံိုျားတ္ င့် အမ  ျားအဖပ ျား ဗတ္ ျို့ရဗသ  

ပိုတ့္်သင့်မ   ျားမှ  က ့်လ ိုတ္ီျားမ   ျားစိုဝင့်မ  ျား ဖြစ့် ကသည့်။ 

အလီ ိုလက့်ပစ့် မ   ျားစိုတ္ င့်ပါဝင့်ဗသ  ပိုတ္တ့္်မ  ျားက ို ရခ ိုင့်၊ ပွဲချူားနငှ ့် တ္နသဂ ရီတ္ ိုင့်ျားတ္ ို  တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ပိုတ္က့်တ္ ို  သည့် ဟင့်ျားသျီားဟင့်ျားရ က့်မ  ျားက ိုသ  မှဝီွဲဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့် ကသည ့် အဗလ  က့် ဗန ဦျားဗပါက့်စတ္ င့် 

ပ င ့်တ္တ့္်ဗသ  ပိုတ္တ့္်စ ပ င ့်မ  ျားက ို စ ျားသည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါ သက့်သက့်ဖြစ့်မပီျားလ င့် 

ဗဖမတ္ င့်ျားတ္ူျားက  ဗနတ္တ့္်သည့်။ အိုပ့်ြ ွဲျို့၍ ဗနတ္တ့္်ဗသ အဗလ  ရှ သည့်။ အခ   ျို့လမူ  ျားသည့် ပိုတ္တ့္်က ို 

အလ န့်တ္န့်ြ ိုျားထ ျားက  စ ျား ကသည့်။ ကင့်ျားလ ပ့်ဗခ   ၁၂ မ   ျားမ  ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် အနှွံ  အဖပ ျားရှ သည့်။ အထျူားသဖြင ့် 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ ဗတ္ င့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့် အမ  ျားဆွံိုျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ထ ိုအဖပင့် ြ တ့္်သွံိုျားမ   ျားခန  ့်ရှ သည့်။ ြ တ့္်သ ျားနငှ ့်ြ တ့္်ဥက ို 

အခ   ျို့လမူ  ျား ထျူားထျူားဖခ ျားဖခ ျား နစှ့်သက့်  ကသည့်။ 

 

ဗပမမ  ျားအနက့် တ္ င့်ျားထွဲ၌ အမမွဲပွံိုျားဗအ င့်ျားဗနတ္တ့္်ဗသ  ဆင့်ပစ့် ဗပမင ့်မ   ျားမစှ၍ ကကီျားမ ျားဗသ  စပါျားအွံိုဗပမကကီျား 

မ  ျားအထ  အမ  ျားအပ  ျားရှ သည့်။ စပါျားအွံိုဗပမကကီျားမ  ျားသည့် သစ့်ပင့်ရ ပ့်က ို လ ဗရ က့်ခ ိုလှုွံဗသ  

တ္ ရစဆ န့်င ့်ိုတ္ ို  က ို ြမ့်ျား၍စ ျားရန့် သစ့်ပင့်ထ ပ့်ြ  ျားတ္ ို  ၌ ဗနတ္တ့္် ကသည့်။ ဆင့်ပစ့်ဗပမမ  ျားအဗ က င့်ျား 

စ တ့္်ဝင့်စ ျားြ  ့် ဒဏ္ဍရမီ  ျားရှ သည့်။  င့်ျားဒဏ္ဍ ရမီ  ျားအရဆ ိုလ င့် ဆင့်ပစ့်ဗပမသည့် အြ  ျား နစှ့်ဘက့်လွံိုျား၌ 

ဗခါင့်ျားတ္စ့်လွံိုျားစီရှ သည့်။ ထ ိုဗ က င ့် မ မ တ္ ို   ကက  က့်သလ ို ဗရှျို့သ ို  ဗဖပျားလ ိုက့် ဗန က့်သ ို   ဗဖပျားလ ိုက့် ဖပ လိုပ့်န ိုင့်ဖခင့်ျား 

ဖြစ့်သည့်။  င့်ျားဗပမက ို ထက့်ပ ိုင့်ျားဖြတ့္်လ ိုက့်လ င့် တ္စ့်ပ ိုင့်ျားသည့် တ္စ့်ဘက့်သ ို   ဗဖပျားမပီျားလ င့် အဖခ ျားတ္စ့်ပ ိုင့်ျားသည့် 

အဖခ ျားတ္စ့်ဘက့်သ ို   ဗဖပျားသည့်။ အခ   ျို့ကလည့်ျား  င့်ျားဗပမတ္ င့် ဗခါင့်ျားတ္စ့်လွံိုျား အမမီျားတ္စ့်ခိုရှ မပီျားလ င့် 

ဗဖခ က့်လတ္စ့်ကက မ့် အမမီျားနငှ ့် ဗခါင့်ျား ဗနရ ဗဖပ င့်ျားသည့်ဟို ဆ ိုသည့်။ မ မ က ို ့်က ိုဗဖခ က့်ဗပအဖမင ့် ခိုန့်မပီျားဗသ ့် 

ဆင့်ဗပေါ်သ ို   ဗရ က့်န ိုင့်သည့်။  င့်ျားဗပမ က ိုက့်လ ိုက့်သည့်နငှ ့် တ္စ့်မပ  င့်နက့် ဆင့်လည့်ျား   မ့်ျား  ိုင့်သ  ျားက  

ခ က့်ခ င့်ျားပင့် ဗဖမသ ို  လွဲက ဗသသည့်ဟို ဆ ိုသည့်။ ထ ို  ဗ က င ့်လည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  က ို ဆင့်ပစ့်ဗပမဟို 

ဗခေါ် ဖခင့်ျားဖြစ့်ဗလသည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် အဆ ပ့်ရှ ဗသ  ဗပမမ   ျားဗပါင့်ျား ဗဖမ က့်မ  ျားစ  ရှ သည့်။ ဗပမဗဟ က့်၊ 

ငန့်ျားဗတ္ ့်က  ျား၊ ဗပမဗပ ျား၊ ဗပမစ မ့်ျားမမီျားဗဖခ က့်မ  ျားက ို အနှွံ  အဖပ ျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။ မ မ တ္ ို  ၏ အစ ဖြစ့်ဗသ  

သတ္တ ဝါင ့်တ္ ို  က ို ြမ့်ျားဆျီားရ တ္ င့် အဆ ပ့်က ို အသွံိုျားဖပ သည့်။ သ ို  ရ တ္ င့် လူ၊ တ္ ရစဆ န့်အကကီျားမ  ျားနငှ ့် 

ဗတ္ ျို့ဗသ အခါ ခိုခွံက က  ့်ဗသ  သဗဘ နငှ ့် အဆ ပ့်က ို အသွံိုျားဖပ ဗသျားသည့်။  င့်ျားတ္ ို  ရှ ဖခင့်ျားသည့် လတူ္ ို  က ို 

ဗဘျားအနတရ  ့်ဖြစ့်ဗစသည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံကွဲ သ ို   လ ့်   စ ိုက့်ပ   ျားဗသ  တ္ ိုင့်ျားဖပည့်တ္ င့် နစှ့်စဉ် ဗပမဆ ပ့်ဗ က င ့် 

အသက့်ဆွံိုျားရှု ွံျားရသမူ  ျားမှ  ဗထ င့်ဗပါင့်ျားမ  ျားစ  ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံရှ  ဗပမအ ျားလွံိုျားက ို သိုဗတ္သန 

မဖပ လိုပ့်ရဗသျားဗပ။ သ ို  ရ တ္ င့် အ နဒ  -ဖမန့်မ ဆ ိုင့်ရ  ဗပမ အဗ က င့်ျားစ  ဗပအရဆ ိုလ င့် မ   ျားရင့်ျား ၁၁ခိုရှ မပီျားလ င့် 

မ   ျားစို ၉ဝ၊ မ   ျားစ တ့္် ၃၈၈ ရှ သည့်။  င့်ျားတ္ ို  အနက့် မ   ျားရင့်ျား သွံိုျားခိုသ  အဆ ပ့်ရှ သည့်။ ထ ိုမ   ျားရင့်ျား သွံိုျားခိုတ္ င့် မ   ျားစို 

၂၂ခိုနငှ ့် မ   ျားစ တ့္် ၈၁ခိုပါဝင့်သည့်။ အထက့်ပါ စ ရင့်ျားအရ အဆ ပ့်မရှ ဗသ  ဗပမသည့် အဆ ပ့်ရှ ဗသ  ဗပမထက့် 

ဦျားဗရမ  ျား ဗ က င့်ျားသ ရဗပသည့်။ 



 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ ငကှ့်မ  ျားအဗ က င့်ျားက ို သိုဗတ္သအီမ  ျားပင့် ဗရျားသ ျားြ ့်ဖပခွဲ မပီျားဖြစ့်သည့်။ သ ို  ဖြစ့်၍ အမ  ျားသ  ကဗသ  

ငကှ့်မ   ျားအခ   ျို့က ိုသ  ဗြ ့်ဖပလ ိုဗပသည့်။ သစ့်ဗတ္ က့်ငကှ့်တ္ ို  ပါဝင့်ဗသ  ပ ဆ မ   ျားစဉ်တ္ င့် ငကှ့်မ   ျားဗပါင့်ျား ၃၄မ   ျား 

ရှ ၍ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အနှွံ  အဖပ ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ငကှ့်ပန့်ျားထ မ့်၊ ြ ိုျားဗခါင့်၊ ကိုပ့်ကဗလ င့်၊ ငကှ့်ခါျား၊ ဗ  င့် င့်ျား၊ 

ဗအ က့်ခ င့်ျား၊ ဗ  င့် င့်နက့်၊ ဗတ္ င့်ပီစူျား၊ ပတ္ူငကှ့်၊ ပ န့်ညင့်ျား၊ ထိုတ္တ ရူ(ထပ့်တ္ )ူ၊ ပ ွံလွှ ျား 

အစရှ ဗသ ငကှ့်တ္ ို  သည့် ဗေ လစ့်တ္ ိုရီျားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ပါဝင့်၍  င့်ျားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ၁ဝ၆ မ   ျားပါဝင့်မပီျားလ င့် 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံအရပ့်ရပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ ရှ န ိုင့်သည့်။ ဥ0x100သ၊ ဝါြဗလျား၊ ဘိုတ့္် အစရှ ဗသ ငကှ့် ၂၄ မ   ျားတ္ ို  သည့် 

စကန့်ဆ ိုရီျားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ပါဝင့်သည့်။ ဗဖမဗည|ာ င့်(မမီျားဗည|ာ င ့်)၊ ေ တ့္်ြင့်န၊ီ စ ၊ က ီျား၊ က ီျားအတ္ ို  သည့်အမ   ျားဗပါင့်ျား 

၃ဝဝ-၄ဝဝ အထ ရှ ဗသ  ပက့်ဆ ရီျားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ပါဝသည့်သည့်။ ခ ို၊ခ   ျား၊ခ   ျားပ န့်တ္ူျား တ္ ို  သည့် ဗက လမ့်ေီျား 

မ   ျားစဉ်တ္ င့်ပါဝင့်၍ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ၃၈ မ   ျားခန  ့်ရှ သည့်။ ဥဗဒါင့်ျား၊ ဗဒါင့်ျားကိုလ ျား၊ ဗတ္  ကက့်တ္ ို  သည့် 

ဂ ့်လီနျီားမ   ျားစဉ်တ္ င့်ပါဝင့်၍ ၂၆ မ   ျားရှ သည့်။ ကက  ျား က ၊ ခရိုစိုတ့္်၊ ကလကူ က့်တ္ ို   ပါဝင့်ဗသ  ဂရ ့်လီျားမ   ျားစဉ်တ္ င့် 

အမ   ျားဗပါင့်ျား ၁၃ဝ ခန  ့်ရှ သည့်။ ဗတ္ ဝမ့်ျားဘွဲနငှ ့် ဘွဲမ   ျားတ္ ို  သည့် အန့်ဆ ရီျားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ပါဝင့်၍ ၅ဝခန  ့်ရှ သည့်။ 

လင့်ျားတ္၊ သ မ့်ျား၊ ခ   ျားသ မ့်ျား၊ ဝွံလ ို၊ ဝွံလက့်၊ ဗဒါင့်ျားစ န့်ျား၊ သ မ့်ျားက  ျား၊ စ န့်ဗခါင့်ျားဖြ ၊ စ န့်၊ ငကှ့်ဆ ိုျား၊ တ္ီျားတ္ိုတ့္်၊ ဇ က က့်၊ 

ခင့်ပိုပ့်တ္ ို  မှ  ၉၂မ   ျားရှ မပီျားလ င့် ရပ့်ပတ္ ိုရီျားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ပါဝင့်သည့်။  ကက့်တ္ူဗရ ျား၊ ဗက ျားသနတ တ္ ို  မှ  ၂၄ မ   ျားရှ ၍ 

ဆစ့်တ္ စီဒျီားမ   ျားစဉ်တ္ င့် ပါဝင့်  ကသည့်။ တ္စ့်ဖပည့်လွံိုျားတ္ င့် အနှွံ  အဖပ ျား ဗတ္ ျို့ရဗသ  

ဗဇ ျို့ ငကှ့်မ   ျားစ တ့္်ဗလျားခိုရှ သည့်။  င့်ျားတ္ ို  ၏ ဗဒသမှ  ပွဲခူျား၊ ဧရ တ္ီအထက့် ပ ိုင့်ျားနငှ ့် နကီ ိုေ ကျွန့်ျားမ  ျားဖြစ့် ကသည့်။ 

လင့်ျားန ို  နငှ ့်လင့်ျားဆ ွဲ မ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ၅၄ ခိုက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရ၏။  င့်ျားတ္ ို  အနက့် က ိုျားမ   ျားသည့် အသျီားအနှွံ 

စ ျား၍ က န့် ၄၁ မ   ျားသည့် အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားဗက င့်မ  ျားစ ျားတ္တ့္်သည့်။ 

ဗမ  က့်ဗလ င့်ျားပ ွံတ္ ို  က ိုမူက ျား တ္နသဂ ရီ၊ ပွဲခူျားနငှ ့် ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားတ္ ို  တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗ က င့်ျား သ ရှ ရသည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ 

ဗဖမ က့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့် သင့်ျားဗခ ခ ပ့် နစှ့်မ   ျားဗတ္ ျို့ရသည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် ခါခ ဉ်ဗက င့်မ  ျားက ို စ ျားတ္တ့္်၍ က ို ့်တ္ င့် 

အဗ ကျားမ  ျား ရှ သည့်။ ဗနျှားဗက ျား၍ န ှတ္ွံရှည့်ဗသ  ဗမ  က့်မ   ျား ဖြစ့်သည ့် ဗမ  က့်ဗမ င့်ျားမက ို အ သွံမှ 

ဗေ န ီ ိုအထ  ဗတ္ ျို့ရဗသ ့်လည့်ျား ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် အမ  ျားအဖပ ျားမရှ ဗခ ။ အမမီျားမရှ ဗသ  ဗမ  က့်လွှွဲဗက  ့် 

နစှ့်မ   ျားဗတ္ ျို့ရသည့်။ တ္စ့်မ   ျားသည့် ဧရ ဝတ္ီဖမစ့်ဝမှ့်ျားတ္ င့် ဗနထ ိုင့်ဗသ  ဗမ  က့်လွှွဲဗက  ့်မ က့်က င့်ျားဖြ  ဖြစ့်မပီျားလ င့် 

အဖခ ျားတ္စ့်မ   ျားသည့် တ္နသဂ ရတီ္ ိုင့်ျားတ္ င့် ဗနထ ိုင့်ဗသ  ဗမ  က့်လွှွဲဗက  ့်လက့်ဖြ  ဖြစ့်သည့်။ မက ကပ့်ဗမ  က့် 

ဗဖခ က့်မ   ျားခန  ့်ရှ သည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် တ္နသဂ ရီတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  ဗမ  က့်ပိုတ္ီျား၊ ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားနငှ ့် 

ဧရ ဝတ္ဖီမစ့်ဝမှ့်ျား က ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  ဗမ  က့်န၊ီ စစ့်ဗတ္ ဗတ္ င့်ဘက့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  ကနန့်ျားစ ျား ဗမ  က့်တ္ွံငါ၊ 

ကခ င့်ဗတ္ င့်မ  ျားမှ အ သွံအထ ဖြစ့်ဗသ  ဗတ္ င့်မ  ျားဗပေါ်တ္ င့် ဗနထ ိုင့်ဗသ  ဗမ  က့်မမီျားတ္ ို၊ ဧရ ဝတ္ဖီမစ့်ဝမှ့်ျား 

တ္စ့်ဗလ  က့် ေန့်ျားဗမ ့်ဗအ က့်တ္ င့် အစိုလ ိုက့်အိုပ့်ြ ွဲျို့ဗနတ္တ့္်ဗသ  မက ကပ့် အက့်ဆမ့်မန့်ဆစ့်နငှ ့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ 

အနှွံ  အဖပ ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  မက ကပ့်ရီျားဆပ့်တ္ ို  ဖြစ့် ကသည့်။ 

ဆမ့်န ိုပ သ ကပ့် မ   ျားစိုတ္ င့်ပါဝင့်ဗသ  ဗမ  က့်မ   ျားစ တ့္် ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ငါျားမ   ျားရှ သည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် မက ကပ့် 

ဗမ  က့်မ  ျားထက့် ကကီျားမပီျားလ င့် ဗဖခလက့်နငှ ့် အမမီျားပ ို၍ရှည့်သည့်။ ဆမ့်န ိုပ သ ကပ့် ေ ေ ိုင့်တ္ ို  ၏ဗဒသမှ  

တ္ ပါရဗတ္ င့်မ  ျား၊ ကခ င့်ဗတ္ င့်မ  ျားနငှ ့် မနတဗလျားအထက့် ဧရ ဝတ္ီဖမစ့်ဝမှ့်ျား တ္စ့်ဗလ  က့်တ္ ို  ဖြစ့်သည့်။ 

ဆမ့်န ိုပ သ ကပ့် ပီလီဗအလပ့်တ္ ို  က ိုမကူ ျား တ္ ပါရဗတ္ င့်မ  ျားမှ ဧရ ဝတ္ဖီမစ့်ဝမှ့်ျားတ္စ့်ဗလ  က့်အဖပင့် 

ဗတ္ င့်ဘက့်သ ို  တ္နသဂ ရီတ္ ိုင့်ျား တ္ ိုင့်ဗအ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ဆမ့်န ိုပ သ ကပ့် ဗအ  စကိုရပ့် ဗခေါ် ဗမ  က့်ည  နငှ ့် 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B0
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BB%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B0
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B0
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%B6%E1%80%84%E1%80%AB


ဆမ့်န ိုပ သ ကပ့် ခရ ိုင့်အ ို ဂတ့္်စတ္ တ္ ို  ၏ ဗဒသသည့် တ္နသဂ ရီတ္ ိုင့်ျား ဖြစ့်မပီျားလ င့်၊ ဆမ့်န ိုပ သ ကပ့် 

ကရစစဗတ္ျားတ္ပ့်ဗခေါ် ဗမ  က့်မ  ျား၊ မ က့်က င့်ျားဖြ တ္ ို  ၏ ဗဒသမ ှ ရခ ိုင့်နငှ ့် တ္နသဂ ရီတ္ ိုင့်ျားတ္ ို  ဖြစ့် ကသည့်။ 

ရှဉ ့်အမ   ျားဗပါင့်ျား ၂၁ မ   ျားက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ အမ  ျားဆွံိုျား ဗတ္ ျို့ရဗသ  အမ   ျားမှ  ရှဉ ့် အမည့်ျားကကီျားမ   ျားဖြစ့် 

သည့်။ ဗဖမကကက့် မ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ၁၈ ခို၊ ကကက့်စိုတ့္် မ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ရှစ့်ခိုနငှ ့် ဗပ ျားမ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ငါျားခိုရှ သည့်။ 

ဖြ မ   ျားစ တ့္် နစှ့်ခိုအနက့် တ္စ့်ခိုက ို ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရမပီျားလ င့် အဖခ ျားတ္စ့်ခိုက ို တ္နသဂ ရတီ္ ိုင့်ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

 ိုန့်မ   ျားစ တ့္် တ္စ့်ခိုတ္ည့်ျားသ ရှ ၍  င့်ျားက ို ပွဲခူျားဗဖမ က့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ဗ က င့်ကတ္ ိုျားနငှ ့် တ္စ့်က   င့်ျားနငှ ့် နျီားစပ့်ဗသ  မ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ခိုနစ့်ခိုရှ သည ့်အနက့် ေီေရီ  ဇီေက့်သ ဗခေါ် 

မီျားခ ိုျားဗရ င့် ဗ က င့်ဖမင့်ျားသည့် အမ  ျားဆွံိုျားဗတ္ ျို့ရဗသ  အဗက င့်ဖြစ့်သည့်။ ေေီီရ  တ္န့်ဂလန့်ဗဂါဗခေါ် 

ဗ က င့်ကတ္ ိုျားအက  ျား မ   ျားက ို ဖပည့်မမ  ျို့ မှ ပီနွံအထ  ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ေေီီရ ကလူ  မလက့်ဆင့်ျားစစ့်ဗခေါ် 

ဗ က င့်ကတ္ ိုျားမ   ျားက ိုမကူ ျား ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံအနှွံ  အဖပ ျား တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်  င့်ျားတ္ ို  ၏ စစ့်ထ က့်ရည့်သည့် 

ဖမန့်မ ဗဆျားဘက့်ဝင့် ပစစည့်ျားတ္စ့်မ   ျားဖြစ့်သည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အနှွံ  အဖပ ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗသ  အဖခ ျားဗ က င့်ျားတ္စ့်မ   ျားမှ  

ဗ က င့်ဝွံပ ိုက့်ဖြစ့်သည့်။ အစင့်ျားသွံိုျားဗ က င့်ျားရှ ဗသ  ဗ က င့်နဂါျားတ္ ို  က ို တ္နသဂ ရီနငှ ့် 

ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားတ္ ို  တ္ င့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ဗ က င့်န ျားရ က့်ဖြ တ္ ို  က ို ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားမှ တ္နသဂ ရီအထ လည့်ျားဗက င့်ျား၊ 

ဗမ  က့်က  ျားတ္ ို  က ို မလလ   ိုကျွန့်ျားဆ  ့်တ္ ိုင့်ျားဖပည့်မ  ျားမှ အ သွံဖပည့်အထ လည့်ျားဗက င့်ျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ဗပမပါမ   ျားစ တ့္် သွံိုျားခိုက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အရပ့် ရပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ြွဲလစ့်မ   ျားစိုတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  မ   ျားစ တ့္်ရှစ့်ခိုရှ ရ ၊ ြွဲလစ့်တ္ ိုက့်ဂရစ့်ဗခေါ် က  ျားက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အနှွံ  အဖပ ျား 

ဗတ္ ထထူပ့်ဗသ  ဗဒသမ  ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ြွဲလစ့်ပါဒတ့္်ဗခေါ် သစ့်မ  ျားနငှ ့် သစ့်က  ျားနက့်တ္ ို  က ို 

ထ ျားဝ ့်ခရ ိုင့်တ္ င့် အမ  ျားအဖပ ျားဗတ္ ျို့ရသည့်။ ငါျားြမ့်ျား၍ စ ျားတ္တ့္်ဗသ  က  ျားဗ က င့်၊ သစ့်ဗ က င့်၊ 

ဗက  က့်ဖြ ဗရ င့် ရှ ဗသ  က  ျား၊ ဗ က င့်နငှ ့် သ မန့်ဗ က င့်တ္ ို  က ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အရပ့်ရပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ဟီလတ့္်ဗတ္   မဗလ  နတ့္်ဗခေါ် ဝက့်ဝွံတ္ ို  ၏ ဗဒသသည့် တ္နသဂ ရီဖြစ့်မပီျားလ င့် အ နဒ  ဝက့်ဝွံနက့်က ို 

ဗတ္ င့်ငအူနျီား တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရဗ က င့်ျား တ္င့်ဖပထ ျားသည့်။ ဗခ ျားတ္ူ ဝက့်တ္ကူ ို ရခ ိုင့်နငှ ့် စစ့်ဗတ္ င့်ျားဖမစ့်ဝမ့်ျားတ္ င့် 

ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ဗတ္ ဗခ ျားက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် အနှွံ  အဖပ ျား ဗတ္ ျို့ရမပီလ င့် ဗဖမဗခ ျားက ို ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားအတ္ င့်ျား ဗတ္ င့်ဘက့် နတ့္်ဖမတ့္်သ ို   

တ္ ိုင့်ဗအ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ဆပ့်စမ   ျားစိုဝင့် ဗတ္ ဝက့်မ   ျားစ တ့္် နစှ့်ခိုရှ  ဗ က င့်ျားသ ရသည့်။ 

 

ရူဆ  အရစ့်တ္ ိုတ္ ့်လီျားဗခေါ် ဆတ့္်သည့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ပ ွံျို့ နှွံ  ၍ ဗနသည့်။ ဟလီက့်ဘက့် ဗပေါ် စီနပ့်ဗခေါ် ဒရ ့်က ို 

တ္နသဂ ရီဖမစ့်ဝမှ့်ျားနငှ ့် စစ့်ဗတ္ င့်ျားတ္ င့်ရှ ဗသ  လ င့်ဖပင့်တ္ ို  တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ပန့်န ိုလီ  အ ့်လဒဗီခေါ် သမင့်တ္ ို  က ို 

ပွဲခူျား၊ တ္နသဂ ရီနငှ ့် မမ တ့္်အစရှ သည ့် ဗဒသတ္ ို  တ္ င့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ဆ ေူလတ့္် ဩရီ ပ့်ဗခေါ် ဗခ ၊ ဗတ္ ဆ တ့္်နငှ ့် 

ဗဖပ င့်တ္ ို  က ို တ္စ့်ဖပည့်လွံိုျားတ္ င့် ပ ွံျို့ နှွံ  လ က့်လည့်ဗက င့်ျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။ စ ိုင့်က ို 

ပွဲခူျားတ္ ိုင့်ျားတ္ င့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ရခ ိုင့်တ္ င့်လည့်ျားဗက င့်ျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။ ေ ေလပ့် အ နဗီခေါ် ကျွွဲရ ိုင့်ျားက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ 

အနှွံ  အဖပ ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ရသည့်။ တ္ ကင့်ဗခေါ် သ ျားမင့်ျားက ို မစ့်ရှမီဗတ္ င့်၊ တ္ ေက့်အဗရှျို့ ပ ိုင့်ျား၊ အ သွံ၊ ဖမန့်မ နငှ ့် 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8


တ္ီေက့်န ့်ဖခ ျား၊ ကခ င့်ဖပည့်နငှ ့် သွံလ င့် ဧရ ဝတ္ီခ ွဲရ  ဗဒသအသျီားသျီားရှ  ဖမင ့်မ ျားဗသ  ဗတ္ င့်တ္ ို  ဗပေါ်တ္ င့် အိုပ့်ြ ွဲျို့၍ 

ဗန က င့်ျားသ ရသည့်။ 

 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့်  ကွံ မ   ျားဗပါင့်ျား သွံိုျားမ   ျားရှ ၏။  င့်ျားအနက့် နစှ့်မ   ျားမှ  ဦျားခ   နစှ့်ဗခ  င့်ျားရှ ၍ က န့်တ္စ့်မ   ျားမှ  ဦျားခ    

တ္စ့်ဗခ  င့်ျားသ လ င့်ရှ ၏။ ဦျားခ   တ္စ့်ဗခ  င့်ျားရှ ဗသ   ကွံ ဆင့်မ   ျား (ရ ိုင့်န ိုဆ ရပ့် ဆ န့်ဒ ိုင့်ကပ့်)သည့် တ္နသဂ ရီဗဒသရှ  

လူမနျီားဗသ  ဖမစ့်ကမ့်ျားပါျားကကီျားမ  ျားနငှ ့် ဗတ္ င့်မ  ျားဗပေါ်တ္ င့် ဗန က င့်ျားသ ရသည့်။ ဦျားခ   နစှ့်ဗခ  င့်ျားရှ   ကွံ ဗလ  ့်မ   ျားမှ 

ရ ိုင့်န ိုဆ ရပ့် လက့်ဆအီ ိုတ္စ့်  ကွံ မ   ျားသည့် ရခ ိုင့်ရ ို ျားမဗတ္ င့်နငှ ့် ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အထက့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့် ဗန က၍ 

 င့်ျားတ္ ို  သည့် အန ျားတ္ န  ့်ဗသ  န ျားရ က့်ရှ သည ့်  ကွံ မ   ျားဖြစ့်သည့်။ အဖခ ျား ခ   နစှ့်ဗခ  င့်ျား  ကွံ မ   ျားမှ  ရ ိုင့်န ိုဆ ရပ့် 

ဆူမ  တ္င့်ဆစ့်ဖြစ့်၍ တ္နသဂ ရီမှ မလလ   ို ဗဒသတ္ ိုင့် ဗန က င့်ျား သ ရသည့်။  င့်ျား ကွံ တ္ ို  သည့် ရ ိုင့်န ိုဆ ရပ့် 

လက့်ဆအီ ိုတ္စ့်ထက့် င ့်သည့်။ 

တ္စ့်ရရှ ျား၊ သ ို  မဟိုတ့္်  ကွံ သဗူတ္ ့် (တ္စ့်ပီျားရပ့်မဗလ  နပ့်)မ   ျားသည့် ထ ျားဝ ့်၊ မမ တ့္်န ့်မ  ျားမှ 

မလလ   ိုဗဒသတ္ ိုင့် ဗနထ ိုင့်ဗ က င့်ျားသ ရှ ရသည့်။ 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ဆင့်တ္စ့်မ   ျားတ္ည့်ျားဗသ  ရှ ၍  င့်ျားတ္ ို  သည့် ဗတ္ ဆင့်ရ ိုင့်ျား (အွဲလီြတ့္် အင့်ဒ ကပ့်)မ  ျား 

ဖြစ့်မပီျားလ င့် ထထူပ့်ဗသ  ဗတ္ ဗတ္ င့်မ  ျားတ္ င့် ဗန ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် အ နဒ  ဆင့်မ  ျားနငှ ့် တ္စ့်မ   ျားတ္ည့်ျား 

ဖြစ့်သည့်ဟို အမ  ျားက  ူဆ ကဗလသည့်။ [၁] 

ဖမေမ်ှာန ိုငင် ဗရဗေ တ္ ရစဆှာေမ် ှာျား 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံဗရဗန တ္ ရစဆ န့်မ  ျား[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဗရဗန တ္ ရစဆ န့်၊ သ ို  မဟိုတ့္် ဗရသတ္တ ဝါ ဆ ိုသည့်မှ  ဗရတ္ င့် အမမွဲဗနထ ိုင့် က က့်စ ျား ဗပါက့်ပ  ျားဗသ  

သတ္တ ဝါမ   ျားက ို ဆ ိုလ ိုသည့်။  င့်ျားတ္ ို  သည့် ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါမ  ျားထက့် ဦျားဗရနငှ ့် အမ   ျားအမည့် မ  ျားဖပ ျား၏။ 

ကိုန့်ျားသတ္တ ဝါ မ  ျားကွဲ သ ို  ပင့်  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗက  ျားရ ို ျားမွဲ နငှ ့် ဗက  ျားရ ို ျားရှ  ဗရသတ္တ ဝါဟူ၍ နစှ့်မ   ျား ခ ွဲဖခ ျားထ ျားရ ၊ 

ဗက  ရ ို ျားမွဲ  သတ္တ ဝါမ  ျားက ပ ိုမ ို လ န့်ကွဲမ  ျားဖပ ျား၏။ အဗသျားအနိုတ့္်ဆွံိုျားဗသ  ဗရသတ္တ ဝါဗလျားမ  ျားက ို 

သ မန့်မ က့်စ ဖြင ့် မဖမင့်န ိုင့်ဗခ ။ မ ိုကက ရ ိုစကိုပ့်အ ျားဖြင ့်သ  ဗတ္ ျို့ ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ငါျားကကီျားမ  ျားနငှ ့် လင့်ျားပ ိုင့်မ  ျားသည့် 

ဖမန့်မ   ဗရသတ္တ ဝါတ္ ို  တ္ င့် အကကီျားဆွံိုျား ဖြစ့် ကသည့်။ ဖမန့်မ   ဗရသတ္တ ဝါသည့်လည့်ျား အဗဖမ က့်အဖမ ျား 

ရှ ဗသ ဗ က င ့်  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗစ ငိုစ   ဗလ လ ရန့် မလ  ့်ကဗူခ ။ ကမ္ ဗပေါ် ရှ  အဖခ ျားန ိုင့်ငွံတ္ ို  ၏ ဗရသတ္တ ဝါမ  ျား 

ဗလ လ မှုသည့်လည့်ျား ဆွံိုျားခန့်ျားတ္ ိုင့်ဗရ က့်ရန့် မ  ျားစ  ပင့် လ ိုဗသျား၏။ ဖမန့်မ   ဗရသတ္တ ဝါမ  ျားက ို အဆင ့်အတ္န့်ျား 

လ ိုက့်၍ ဆွဲ ငါျားမ   ျားခန  ့် ခ ွဲဖခ ျားထ ျားသည့်။ ဗရသတ္တ ဝါတ္ ို  တ္ င့် အန မ ့်က ဆွံိုျားနငှ ့် ဗရှျားဦျားအက ဆွံိုျား ဖြစ့်ဗသ  

သတ္တ ဝါတ္ ို  မှ  ပရ ိုတ္ ိုဇ န့်ျားဗက င့်ဗခေါ် ဗရသတ္တ ဝါကဗလျားမ  ျား ဖြစ့် ကသည့်။ ပရ ိုတ္ ိုဇ တ္ ို  ၏ ခနဓ က ို ့်တ္ င့် 

ဆွဲတ္စ့်ခိုစသီ  ရှ ဗသ ဗ က င ့် အလ န့်တ္ရ  ဗသျားင ့်သဖြင ့် မ ိုကက ရ ိုစကိုပ့် အ ျားဖြင ့်သ   င့်ျားတ္ ို  က ို 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#cite_note-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#searchInput
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%87%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA


ထင့်ထင့်ရှ ျားရှ ျား ဗတ္ ျို့ ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ဗရကန့်မှ လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ဗရဗဖမ င့်ျားမှ လည့်ျားဗက င့်ျား ဗရတ္စ့်စက့်က ို ူ၍ 

မ ိုကက ရ ိုစကိုပ့်နငှ ့် စမ့်ျားသပ့်  ကည ့်ရှုလ င့် ပရ ိုတ္ ိုဇ  ကဗလျားမ  ျားက ိုဗတ္ ျို့ ဖမင့် န ိုင့်သည့်။ 

 

အလ  ့်တ္ကူ စမ့်ျားသပ့် ဗတ္ ျို့ ရှ န ိုင့်ဗသ  ဗရခ   ဗန ပရ ိုတ္ ိုဇ ကဗလျားမ  ျားမှ  ပါရ မီျားဆ ီမ့်၊ အမီျားေ ျားနငှ ့် 

 ူဂလီျားန ျားတ္ ို  ဖြစ့် ကသည့်။ 

 

န  မ  လ ိုက့်ကွဲ သ ို  ဗသ  ဗရငန့်ဗန ပရ ိုတ္ ိုဇ  ကဗလျားမ  ျားသည့် ရခ ိုင့်ကမ့်ျားဗဖခအနျီား ပင့်လ ့်ဗအ က့်တ္ င့် 

က က့်စ ျားဗနထ ိုင့်  ကရ ၊  င့်ျားတ္ ို  ၏ အရ ိုျားခ ွံမ  ျားက ို ကမ့်ျားစပ့် သွဲဗသ င့်မ  ျားတ္ င့် မ က ခဏ ဗတ္ ျို့ရတ္တ့္်သည့်။ 

အခ   ျို့ဗသ  ပရ ိုတ္ ိုဇ တ္ ို  သည့် တ္စ့်ဗက င့်နငှ ့်တ္စ့်ဗက င့် တ္ ွဲဆက့်၍ ဗနတ္တ့္် က၏။  င့်ျားကွဲ သ ို   တ္ ွဲဆက့်ဗနဗသ  

ပရ ိုတ္ ိုဇ  အခ   ျို့ မှ  တ္စ့်ဗက င့်က အစ ရရှ ရန့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ အဖခ ျားတ္စ့်ဗက င့်က မ   ျားပ  ျားရန့်လည့်ျားဗက င့်ျား 

တ္စ့်တ္ ွဲလွံိုျားအတ္ က့်လ ိုအပ့်ဗသ  လိုပ့်ငန့်ျားအသျီားသျီားက ို ခ ွဲဗဝ၍ ထမ့်ျားဗဆ င့်တ္တ့္် ကဗသျားသည့်။ အဗက င့် 

ပမ ဏပင့် ဗသျားင ့်ဗသ ့်လည့်ျား အခ   ျို့ မှ  လနူငှ ့် ဗမ ျားဖမ ထ ျားဗသ  တ္ ရစဆ န့်တ္ ို  က ို ဗရ ဂါဘ  

ဖြစ့်ဗစတ္တ့္်ဗသ ဗ က င ့်  င့်ျားပရ ိုတ္ ိုဇ  ကပ့်ပါျားမ  ျားက ို ဗလ လ ရန့် အဗရျားကကီျားဗပသည့်။ ဗရခ    ဗရငန့် 

နစှ့်ရပ့်စလွံိုျားတ္ င့် လ တ့္်လပ့်စ   ဗနထ ိုင့် ကဗသ  ပရ ိုတ္ ိုဇ  အမ  ျားသည့် အဖခ ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  တ္ င့် အဗဖခခွံ 

အစ တ္ရပ့်လည့်ျားဖြစ့်သည့်။ ဗရသတ္တ ဝါတ္ ို  တ္ င့် ပရ ိုတ္ ိုဇ  မ  ျားထက့် အဆင ့်အတ္န့်ျားဖမင ့်ဗသ  အဖခ ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  ၏ 

ခနဓ က ို ့်၌ ဆွဲဗပါင့်ျား ဗဖမ က့်ဖမ ျားစ  ရှ သဖြင ့်  င့်ျားတ္ ို  က ို သ မန့်မ က့်စ နငှ ့် ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ထ ိုဆွဲမ  ျားဗသ  သတ္တ ဝါ 

အ ျားလွံိုျားက ို သ ပပွံအလ ိုအ ျားဖြင ့် မက့်တ္ ဇ ဟို ဗခေါ်ဗဝေါ်၍ အဓ ပပါ ့်မှ  ဆွဲမ  ျားသတ္တ ဝါဗလ က ဖြစ့်သည့်။ 

 င့်ျားဆွဲမ  ျားသတ္တ ဝါ ဗလ က၏ ဗအ က့်ဆွံိုျားအဆင ့်တ္ င့် စပန့်ျား ဗရဖမ  ပ့်အမ   ျားမ   ျားတ္ ို   ပါဝင့် ကသည့်။ 

 

ဗရခ    ဗရငန့် နစှ့်ရပ့်စလွံိုျားရှ  ဗရဖမ  ပ့်ဗနဗသ  ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျား၊ သစ့်ပင့်မ  ျားတ္ င့် တ္  ့်ကပ့်၍ ဗန ကသည့်။ 

 င့်ျားတ္ ို  တ္ င့် အဗရ င့်နငှ ့် ပမ ဏ အမ   ျားမ   ျားရှ  က၍ အခ   ျို့သည့် သစ့်က ိုင့်ျား သစ့်ခက့်မ  ျားကွဲ သ ို   

ပွံိုသဏ္ဌ န့်ရှ ဗသ ဗ က င ့် သစ့်ပင့်မ  ျားပင့် ဖြစ့်သည့်ဟို အခ   ျို့က  ဆူ ကသည့်။ စပန့်ျား ဗရဖမ  ပ့် ခ။က ို ့်ထွဲတ္ င့် ဆွဲ 

နစှ့်လွှ ရှ ဗသ ့်လည့်ျား ထ ိုဆွဲမ  ျားသည့် အလွှ လ ိုက့် စနစ့်တ္က  မရှ သည ့်ဖပင့်၊ အခ   ျို့ဆွဲ မ  ျားမှ  

တ္စ့်ဗနရ မတှ္စ့်ဗနရ သ ို   ကူျားဗဖပ င့်ျား သ  ျားတ္တ့္် က ဗသျားသည့်။ စပန့်ျား ဗရဖမ  ပ့်တ္ ိုင့်တ္ င့် ခနဓ က ို ့်၌ 

အဗပါက့်င ့်ကဗလျား အဗဖမ က့်အဖမ ျား ပါရှ ဗသ ဗ က င ့်  င့်ျားတ္ ို  က ို ပ ိုဗရျားြရ  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုဟဗူသ  

သ ပပွံအမည့်က ို ဗပျားထ ျား၏။  င့်ျားတ္ ို  တ္ င့် ခနဓ က ို ့် မဗပ   အ ဗအ င့် ထ န့်ျားထ ျားဗသ  ဆူျားကဗလျားမ  ျားရှ ရ  

အခ   ျို့ မှ  ကျွတ့္်ဆတ့္်၍ အခ   ျို့ မှ  ပ ဉ်ျားတ္ ွဲသည့်။ ဖမန့်မ  ဗရဖမ  ပ့်မ  ျားက ို အင့်ျားအ ိုင့်ဗရကန့်မ  ျားနငှ ့် 

ပ ့်လ ့်ကမ့်ျားဗဖခ တ္စ့်ဗလ  က့် ဗတ္ ျို့ ဖမင့်န ိုင့်ဗသ ့်လည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗလ လ ၍ အသွံိုျားဖပ ဖခင့်ျား မရှ ဗသျားဗခ ။ 

 

စပန့်ျား ဗရဖမ  ပ့်တ္ ို  ထက့် အဆင ့် တ္စ့်ဆင ့်ဖမင ့်ဗသ  ဆွဲမ  ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  က ို ဆလီင့်တ္ ဗရျားတ္ ျား မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် 

ထည ့်သ င့်ျားထ ျားသည့်။  င့်ျား သတ္တ ဝါတ္ ို  သည့် ဗရသတ္တ ဝါခ ည့်ျားသ  ဖြစ့် က၍ ဗရခ    ဗရငန့် နစှ့်ရပ့်စလွံိုျားတ္ င့် 

ဗနထ ိုင့် ကရ ၊ ဗရငန့်တ္ င့် အထျူားမ  ျားဖပ ျား ကသည့်။  င့်ျားသတ္တ ဝါတ္ ို   ခနဓ က ို ့်၌ ဆွဲလွှ  နစှ့်ထပ့် စနစ့်တ္က  

တ္ည့်ရှ သည ့်အဖပင့် အခ   ျို့တ္ င့် လ င့်အဂဂ ါမ  ျား ထင့်ထင့်ရှ ျားရှ ျား ရှ  ကဗသျားသဖြင ့် စပန့်ျားဗရဖမ  ပ့်တ္ ို  ထက့် 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%97%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8_%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&redlink=1


အဆင ့်ဖမင ့် က သည့်။ င့်ျားသတ္တ ဝါတ္ ိုင့်ျားတ္ င့် ခနဓ က ို ့် အဖပင့်လွှ ၌ နမီက့်တ္ ိုေလတ့္်ဗခေါ် အထျူားဆွဲမ  ျား ရှ  ကရ  

ထ ိုဆွဲမ  ျားက ို အစ ြမ့်ျား ရူ တ္ င့် လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ရန့်သူ က က  ့်ရ တ္ င့် လည့်ျားဗက င့်ျား အသွံိုျားဖပ သည့်။ 

က ို ့်တ္ င့်ျား ဗခါင့်ျားနငှ ့် အစ  ဗ က င့်ျား ခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျားမရှ ဗသျားသည ့် အဖပင့် လ င့်မွဲ မ   ျားပ  ျားဖခင့်ျားက ို 

ဖပ လိုပ့်န ိုင့်ဗသျားဗသ ဗ က င ့် သတ္တ ဗလ ကတ္ င့် ဗအ က့်ဆင ့်မှ ပင့် ရှ ဗသျားသည့်ဟို ဆ ိုရဗပမည့်။ 

ခနဓ က ို ့်ပမ ဏသည့် သ မန့်မ က့်စ နငှ ့် ဖမင့်န ိုင့်ရွံိုအရ  ့်အစ ျားမှ လှည့်ျားဘျီားနျီားပါျားအထ  

ရှ သည့်။ ဟ ိုင့်ဖဒ ဗက င့် အပါအဝင့်ဖြစ့်ဗသ  ဖမန့်မ  ဗရခ    ဆလီင့်တ္ ရ တ့္်မ  ျားသည့် အလ န့်ဗသျားင ့်၍ 

ဖမက့်ပင့်ဗပါင့်ျားပင့် ထထူပ့်ဗသ  ဗရကန့်၊ အင့်ျားအ ိုင့်မ  ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ န ိုင့်ဗသ ့်လည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗသခ  စ   

ဗလ လ မတှ့္်သ ျားဖခင့်ျား မရှ ဗသျားသဖြင ့် အမ  ျားက မသ  ကဗခ ။ 

 

ဗရငန့်တ္ င့် ဗနထ ိုင့်ဗသ  ဆလီင့်တ္ ရ တ့္်မ  ျားသည့် အဗက င့် ကကီျားမ ျားသည ့်အဖပင့် အဗရ င့်အမ   ျားမ   ျား၊ 

ပွံိုသဏ္ဌ န့်အမ   ျားမ   ျား ရှ  က၍ အခ   ျို့ မှ  ဗဆျားဘက့်ဝင့်သည့်ဟို  ဆူဗသ ဗ က င ့်  င့်ျားတ္ ို  က ို 

အမ  ျားကသ ရှ  ကသည့်။ ဗက  က့်မ  ျားတ္ င့် တ္  ့်ကပ့်ဗနဗသ  ဗက  က့်ခက့်ဗက  က့်ပန့်ျား ဖြစ့်ဗစသည ့် 

သနတ ဗက င့်၊ ပင့်လ ့် ကမ့်ျားဗဖခသွဲဗသ င့်တ္ င့် စ ိုက့်ဗနဗသ  ပင့်လ ့်မှု ဗက င့်၊ ပင့်လ ့်ဗရတ္ င့်ဗပေါ်၍ 

လှု င့်ျားပိုတ့္်ခတ့္်ရ သ ို   ပါသ  ျားတ္တ့္်ဗသ  ပင့်လ ့်ခအူမ   ျားမ   ျားတ္ ို  သည့် ဖမန့်မ ဆလီင့်တ္ ရ တ့္်မ  ျားဖြစ့်သည့်။ 

• ငထျီား 

 

ပလက့်တ္ီဟ ့်လမင့်သျီားစ မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် သတ္တ ဝါင ့်အဗတ္ ့်မ  ျားမ  ျား ပါဝင့် ကသည့်။  င့်ျား သတ္တ ဝါမ  ျား၏ 

ခနဓ က ို ့်မ  ျားသည့် မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် ဖပ ျားခ ပ့်ဗနသည ့်အဖပင့် ဗခါင့်ျားပ ိုင့်ျား၊ ြင့်ပ ိုင့်ျားနငှ ့် ဗက  ဘက့်၊ ဝမ့်ျားဘက့်ဟူ၍ 

ပ ိုင့်ျားဖခ ျား သ ရှ န ိုင့်ဗသ ဗ က င ့် ပ ့်လ ့်မှု ဗက င့်၊ ပ ့်လ ့်ခူနငှ ့် သနတ ဗက င့်တ္ ို  ထက့် အဆင ့်အတ္န့်ျား 

ဖမင ့်မ ျားသည့်။ ဗရခ    ဗရငန့် နစှ့်ရပ့်လွံိုျားတ္ င့် ဗနထ ိုင့်က က့်စ ျားဗသ  ပလက့်တ္ဟီ ့်လမင့်သျီားစ တ္ ို  က ို ဗရထွဲရှ  

ဗက  က့်တ္ွံိုျား၊ သစ့်တ္ွံိုျားစဗသ  အရ ဝတ္တ  တ္ ို   ဗအ က့်တ္ င့်ဗတ္ ျို့ ရှ န ိုင့်သည့်။ ပက့်က  မ  ျားကွဲ သ ို   တ္  ျားသ  ျားတ္တ့္်ဗသ  

သတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့် ကသည့်။ က ို ့်တ္ င့်ျား၌ ြ ို-မလ င့်အဂဂ ါ စွံိုတ္ ွဲပါရှ ၍ ဥအိုတ္တ့္်ဗသ  သတ္တ ဝါဗက င့်ျားမ  ျားလည့်ျား 

ဖြစ့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  ၏ နျူားညွံ ဗပ   ဗပ  င့်ျားဗသ  ခနဓ က ို ့်သည့် မ က ခဏ ပ န့်ျားပွဲ စိုတ့္်ဖပတ့္်၍ သ  ျားဗသ ့်လည့်ျား 

ဗသဗလ က့်ဗအ င့် မထ ခ ိုက့်ဗခ ။ အသ ျားတ္က့်မပီျား ဖပကဗတ္ အတ္ ိုင့်ျား ဖပန့်ဖြစ့် လ န ိုင့်သည့်။ ဗရထွဲတ္ င့် 

လ တ့္်လပ့်စ   ဗနတ္တ့္်ဗသ  ဖမန့်မ ပလက့်တ္ဟီ ့်လမင့်သျီားစမ  ျားက ို အသင ့်အတ္င ့်သ  စူျားစမ့်ျား ဗလ လ ခွဲ မပီျား 

ဖြစ့်ဗသ ့်လည့်ျား လူသ  မမ  ျားဗခ ။ ကပ့်ပါျားဖြစ့်ဗသ  ပလက့်တ္ီဟ ့်လမင့်သျီားစမ  ျားက ိုမူ ပ ိုမ ို၍ဗလ လ  

ထ ျားသဖြင ့်  င့်ျားတ္ ို  ခနဓ က ို ့် တ္ည့်ဗဆ က့်ပွံိုနငှ ့် ရှည့်လ  ျားဗသ  ဘဝသမ ိုင့်ျားမ  ျားက ို အဗတ္ ့်မ  ျားမ  ျားက 

သ ထ ျား ကသည့်။ ထ ိုကပ့်ပါျားတ္ ို  တ္ င့် အသည့်ျားပ ိုျား၊ အဆစ့်မွဲ  တ္ိုတ့္်ဖပ ျားဗက င့်နငှ ့် အဆစ့်ရှ  တ္ိုတ့္်ဖပ ျားဗက င့်တ္ ို   

ပါဝင့် ကသည့်။ သွံဗက င့်မ  ျားက ို နမီက့်ဟ ့်လမင့်သျီားစမ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ထည ့်သ င့်ျားထ ျား၏။ အထက့်ဗြ ့်ဖပပါ 

ပလက့်တ္ီဟ ့် လမင့်သျီားစ မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျားကွဲ သ ို   အသက့်ရှ အဂဂ ါနငှ ့် 

ဗသ ျားအြ ွဲျို့အစည့်ျားကင့်ျားမွဲ သည့်။ အရ  ့် ပမ ဏအ ျားဖြင ့် သွံဗက င့်တ္စ့်မ   ျားနငှ ့် တ္စ့်မ   ျား က  ဖခ ျားဗသ ့်လည့်ျား 

ပွံိုသဏ္ဌ န့်မှ  တ္ ူက၍ အ ျားလွံိုျားတ္ င့် လွံိုျား၍ ရှည့်လ  ျားဗသ  က ို ့်ခနဓ မ  ျား ရှ  ကသည့်။ သွံဗက င့်မ  ျားက ို 

ပ ိုျားကပ့်ပါျားအဖြစ့် ဗရှျားမဆ ကပင့် သ ရှ ခွဲ ဗသ ့်လည့်ျား စ ိုစ တ့္်ဗသ  ဗနရ မ  ျားနငှ ့် ဗရထွဲတ္ င့် ဗန ကဗသ  သွံဗက င့် 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%91%E1%80%AE%E1%80%B8&action=edit&redlink=1


အဗဖမ က့်အဖမ ျား ရှ ဗ က င့်ျားက ို အမ  ျားက မသ  ကဗခ ။  င့်ျားတ္ ို   အဗ က င့်ျားက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် 

ပည ရပ့်တ္စ့်ခိုအဗနဖြင ့် ဗလ လ ထ ျားသည့်က ိုလည့်ျား မဗတ္ ျို့ရဗခ ။ ေရက့်ခအီ ိုပ ိုျားဒါျားမ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ဗ  က့်သ  ျား 

ကွဲ သ ို  အခ ွံနစှ့်ဖခမ့်ျားပါရှ ဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျားပါဝင့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  တ္ င့် အသက့်ရှ အဂဂ ါနငှ ့် 

ဗသ ျားအဂဂ ါအြ ွဲျို့မ  ျားရှ သဖြင ့် သွံဗက င့် တ္ိုတ့္်ဗက င့်တ္ ို  ထက့် ပ ို၍ အဆင ့်အတ္န့်ျားဖမင ့်သည့်ဟို ဆ ိုရဗပမည့်။ 

သ ို  ရ တ္ င့် ခနဓ က ို ့်တ္ည့်ဗဆ က့်ပွံိုမှ  ြ ွံျို့ မြ  ျားတ္ ိုျားတ္က့်မှု မရှ ဗသျားဗ က င့်ျား ထင့်ရှ ျားသည့်။ ဖမန့်မ  ဗရဖပင့်တ္ င့် 

က င့်လည့် က က့်စ ျားဗသ  ေရက့်ခအီ ိုဗပါ   တ္မ   ျားသ လ င့်ဗတ္ ျို့ ရှ ရ   င့်ျားက ို ထ ျားဝ ့်နငှ ့် မမ တ့္်န ့်မ  ျားတ္ င့် 

ပက့်ကလ ဟို ဗခေါ်  ကသည့်။ ဤအရပ့်မ  ျားတ္ င့်  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗ  က့်သ  ျားမ  ျားကွဲ သ ို  ပင့် စ ျားဗသ က့်တ္တ့္် ကသည့်။ 

အကီ ိုင့် န ိုဒါမ တ္  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ဗရငန့်ရပ့်၌သ  ဗနထ ိုင့် ကဗသ  ဗက  ရ ို ျားမွဲ  သတ္တ ဝါမ  ျား ပါဝင့် ကသည့်။ 

မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် အခ ွံမ ၍ အခ   ျို့သ လ င့် အခ ွံဗပ    ကသည့်။ ပွံိုပန့်ျား သဏ္ဌ န့် အရ  ့်အစ ျား အဗရ င့်အဆင့်ျား 

အမ   ျားမ   ျား ရှ  ကဗသ ့်လည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားတ္ င့် ဗရဒ ီမ့်အလ ိုက့် ငါျားဖခမ့်ျားညီဗသ  ခနဓ က ို ့်ရှ  က၍ 

အဗခါင့်ျားပ မပီျားလ င့် နျူားညွံ  ဗပ   ဗပ  င့်ျားဗသ  ဗဖခဗထ က့်မ  ျား ရှ  ကသဖြင ့် ဗဖြျားဗဖြျားသ လ င့် သ  ျားလ လှုပ့်ရှ ျား 

န ိုင့် ကသည့်။ ခနဓ က ို ့်က ို ထ ခ ိုက့်မ ၍ အဗတ္ ့်အတ္န့် ပ က့်စီျား သ  ျားဗသ ့် အလ  ့်တ္ကူ 

ဗပ  က့်ကင့်ျားသ  ျားန ိုင့်ဗသ  သတ္တ ဝါမ   ျားလည့်ျား ဖြစ့်သည့်။ ဖမန့်မ   အကီ ိုင့် န ိုဒမ့်ဗက င့်မ  ျားအနက့် ရခ ိုင့်နငှ ့် 

တ္နသဂ ရီကမ့်ျားဗဖခ အရပ့်ဗဒသမ  ျားတ္ င့် ဗနဗသ  ဗရလက့်ဝါျားဗက င့်မ  ျား၊ ပင့်လ ့်ဖြ  

ဗက င့်မ  ျား၊ ပ ့်လ ့်ဗဖမ   မ  ျား (ဆင့်ဗဖမ   မ  ျား)၊ ပင့်လ ့်ပန့်ျားမ  ျားနငှ ့် ပ ့်လ ့်ခ ပ့်ဖပ ျားမ  ျားက ိုသ  အမ  ျားက 

ဗတ္ ျို့ဘူျား ဖမင့်ဘူျား ကသည့်။ 

 

 က ့်ပွံိုသဏ္ဌ န့်ရှ ဗသ  ဗရလက့်ဝါျားဗက င့်မ  ျားသည့် ဗက  က့်ဗဆ င့် ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျား ဗအ က့်ဘက့်ရှ  ရ ွံ ျို့ နငှ ့် 

သွဲဗရ ဗသ  ဗနရ မ  ျားတ္ င့် ဗနတ္တ့္် ကသည့်။ အခ   ျို့သည့် ဗရအတ္န့်င ့်နက့်ဗသ  ဗနရ ရှ  ဗက  က့်ဗဆ င့် 

ဗက  က့်ခက့် မ  ျားက ို အက အက  ့်ဖပ ၍ ဗနတ္တ့္် ကသည့်။ ကနန့်ျား၊ ကမ နငှ ့် ဗ  က့်သ  ျားမ  ျားက ို 

စ ျားတ္တ့္်ဗသ  အသ ျားစ ျား သတ္တ ဝါ မ  ျားလည့်ျား ဖြစ့် ကသည့်။ ထ ိုဗ က င ့် ပိုလွဲဗမ ျားဖမ ဗရျားလိုပ့်ငန့်ျားက ို 

အက   ျားပ က့်ဖပ ျားဗစဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျားလည့်ျား ဖြစ့် ကသည့်။ ပင့်လ ့်ဖြ ဗက င့်မ  ျားသည့် ဗက  က့်ကက  ဗက  က့် 

 က ျားတ္ င့်ဗန၍ အဗသဗက င့်မ  ျားက ို စ ျားတ္တ့္် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  ၏ ခ။က ို ့်သည့် လွံိုျားဝ ိုင့်ျား၍ မ ဗသ  

အခ ွံရှ သည့်။ မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် အည  ဗရ င့်၊ ခရမ့်ျားဗရ င့် ရှ  ကမပီျားလ င့် အခ   ျို့တ္ င့် အစ မ့်ျားနိုဗရ င့် 

ရှ တ္တ့္် ကသည့်။ အခ ွံမ ဗပေါ်တ္ င့် ဖြည့်ျားည|င့်ျားစ   လှုပ့်ရှ ျားန ိုင့်ဗသ  ဆူျားရှည့်ကကီျားမ  ျား ရှ ဗသ ဗ က င ့်  င့်ျားတ္ ို  က ို 

အမ  ျားက ဗရှ င့်ရှ ျား ကသည့်။ ဆူျားမ  ျားမှ  အသင ့်အတ္င ့် အဆ ပ့်ရှ ၍ စူျားမ လ င့် ထ င့်ရန့် မလ  ့်ကူဗခ ။ 

ပင့်လ ့်ဗဖမ   ၊ သ ို  မဟိုတ့္် ဆင့်ဗဖမ   ဗခေါ် အကီ ိုင့်န ိုဒမ့်ဗက င့်မ  ျားသည့် ဗက  က့်နငှ ့် သွဲစပ့်စပ့်ရှ ၍ ဒဗီရြွံိုျားက  

ဆင့်ဗဖခဗလ  ဖြစ့်ဗသ  အရပ့်ဗဒသမ  ျားတ္ င့် စိုရွံို ျား၍ ဗနတ္တ့္် ကသည့်။ အရ  ့်အစ ျား အဗရ င့်အဆင့်ျား 

အမ   ျားမ   ျားရှ သည့်။ မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် အည  ဗရ င့်၊ ခရမ့်ျားဗရ င့် ရှ  ကသည့်။ လွံိုျားရှည့်ရှည့် သဏ္ဌ န့်ရှ ၍ 

အခ ွံဗပ   ဗသ  ဗက  ရ ို ျားမွဲ  သတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့် ကမပီျားလ င့် ခနဓ က ို ့်က ို က ွံ ျို့ န ိုင့် ပ န ိုင့် ကသည့်။ အခ   ျို့ဗဒသမ  ျားတ္ င့် 

 င့်ျားတ္ ို  က ို စိုသ မ့်ျား၍ အထူိုတ့္်၊ အခ ွံဖခစ့်၊ ဆ ျားန ့် မပီျားဗသ ့် ဗနလှန့်ျား ကသည့်။ ပင့်လ ့်ဗဖမ   ဗဖခ က့်က ို ဟင့်ျားခ    

ခ က့်စ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ ပင့်လ ့်ပန့်ျားမ  ျားသည့် အဖခ ျားအကီ ိုင့်န ိုဒမ့် ဗက င့်မ  ျားကွဲ သ ို   မဟိုတ့္်ဘွဲ ဗရတ္ င့် 

လ တ့္်လပ့်စ   ကူျားခတ့္်သ  ျားလ  န ိုင့် က သည့်။ခနဓ က ို ့်သည့် ပန့်ျားပ င ့် သဏ္ဌ န့် ရှ မပီျားလ င့် မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် 

အဝါဗရ င့်၊ အည  ဗရ င့်နငှ ့် ခရမ့်ျားဗရ င့်ရှ သည့်။  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗက  က့်ဗဆ င့်၊ ဗက  က့်ခက့်နငှ ့် 

ပင့်လ ့်ဗမှ ့်မ  ျားရှ ဗသ  ဗနရ မ  ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ န ိုင့်သည့်။  င့်ျားတ္ ို  ၏အစ မှ  ဗရတ္ င့်ရှ ဗသ  အမှုွံဗက င့်မ  ျား 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%BE%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%B7&action=edit&redlink=1


ဖြစ့် ကသည့်။ ပ ့်လ ့် ခ ပ့်ဖပ ျားမ  ျားတ္ င့် ဝ ိုင့်ျား၍ ဖပ ျားခ ပ့်ဗသ  ခနဓ က ို ့်ရှ သည့်။အခ ွံမ ဗ က ၍ အခ ွံဗပေါ် ရှ  

ဆူျားတ္ ိုကဗလျားမ  ျားက ို လှုပ့်ရှ ျား၍ တ္စ့်ဗရ ျို့ဗရ ျို့ သ  ျားန ိုင့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  က ို သွဲဗသ င့်စပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ရတ္တ့္်သည့်။ 

မ ိုလပ့်စက ျား မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ဗရ၌က က့်စ ျားဗသ  ဗက  ရ ို ျားမွဲ သတ္တ ဝါ အမ   ျားအမည့် အဗရအတ္ က့် 

အဗတ္ ့်မ  ျားမ  ျား ပါဝင့်သည့်။ 

• ခရိုမ   ျား 

အခ   ျို့က ဗရငန့်တ္ င့် ဗန က၍ အခ   ျို့က ဗရခ   တ္ င့် ဗန ကမပီျားလ င့် က န့်အခ   ျို့ မှ  စ တ့္်စ ိုဗသ  ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် 

ဗနတ္တ့္် ကသည့်။ ခနဓ က ို ့် အတ္ င့်ျားသ ျား ဗပ   ဗပ  င့်ျား၍ အခ   ျို့တ္ င့်မ ဗသ  အခ ွံရှ မပီျားလ င့်၊ အခ   ျို့တ္ င့် 

အခ ွံကင့်ျားမွဲ ဗန ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားတ္ င့် က ို ့်ဆစ့်မ  ျားကင့်ျားမွဲ ၍ အဂဂ ါအြ ွဲျို့မ  ျားသည့် မင့်တ္ ့်ဗခေါ် 

အဗမှျားဖြင ့် ြွံိုျားအိုပ့်လ က့်ရှ သည့်။ အခ   ျို့က ဗရဗအ က့် ဗဖမကကီျားထွဲတ္ င့် စိုရွံို ျားဗနတ္တ့္် က၍၊ အခ   ျို့က သစ့်တ္ွံိုျား 

ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျားက ို တ္  ့်ကပ့် ဗန ကမပီျားလ င့်၊ အခ   ျို့က လ တ့္်လပ့်စ   ကူျားခတ့္်န ိုင့် ကသည့်။ ခရို၊ ဗကကပိုပ့်၊ 

ဗ  က့်သ  ျား၊ င ို၊ ကပ့်က  ၊ ကမ ၊ မိုတ့္်ဗက င့်၊ ဘဝွဲ၊ ကင့်ျားမ န့် စသည့်တ္ ို  သည့် ဖမန့်မ   ပင့်လ ့် ကမ့်ျားဗဖခတ္ င့် ဒဗီရ 

ပိုတ့္်ခတ့္်သည ့် ဗနရ မှ အဗတ္ ့် နက့်ရှု  င့်ျားဗသ  ဗနရ မ  ျားအထ  ဗနထ ိုင့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားက ို 

လူတ္ ို  စ ျားသွံိုျား ကသည့်။ 

• ပက့်က  နငှ ့် ခရိုပက့်က   

 

ဗရခ    ခရိုနငှ ့် ဗ  က့်သ  ျားမ  ျားအနက့် အခ   ျို့က လတူ္ ို  က ို အက   ျားဖပ ၍ အခ   ျို့က လတူ္ ို  အ ျား အက   ျားမွဲ ဗစသည့်။ 

ဗရခ   ခရိုနငှ ့် ဗ  က့်သ  ျားမ  ျားက ို ဗက ျားရ  ဗနလူတ္ ို   စ ျားသွံိုျားတ္တ့္် ကသည့်။ လင့်မနျီား  ဗအ ့်ရီ က  လ ရီျား နငှ ့် 

လင့်မနျီား  ေရီီဒစ့်ဗခေါ် ဗရတ္ မ့်ခရို မ   ျားမ  ျားသည့် ကျွွဲ န  ျားမ  ျားတ္ င့် အသည့်ျားပိုပ့်ဗစဗသ  ဗရ ဂါဖြစ့်ဗပေါ် 

ဗစတ္တ့္်သည့်။ ခရိုမ က့်မပွဲတ္ ို  သည့် စပါျားဗည  င ့်မ  ျားက ို က ိုက့်ဖြတ့္်တ္တ့္်သည့်။ ဗရငန့် ခရို၊ ဗ  က့်သ  ျားတ္ ို  အနက့် 

ဒပီ ိုျားဗခေါ် ဗ  က့်သ  ျားင ့်မ   ျားသည့် သစ့်သ ျားဖြင ့် ဖပ လိုပ့်ထ ျားဗသ  ဗလှ၊ သဗဘသမ ၊တ္ွံတ္ ျားနငှ ့် 

အဖခ ျားအဗဆ က့်အအွံိုမ  ျားက ို ြ က့်ဆျီားတ္တ့္်သည့်။ဗ  က့်သ  ျားအကကီျားစ မ  ျားနငှ ့် မိုတ့္်ဗက င့် အခ ွံမ  ျားက ို 

 က ့်သျီားမ  ျား၊ ဘျီားမ  ျားမစှ၍ အလအှပပစစည့်ျားမ  ျားက ို ဖပ လိုပ့်ရသည့်။ ပိုလွဲရဗသ  မိုတ့္်ဗက င့်မ  ျားသည့် 

မမ တ့္်ကျွန့်ျားစို တ္စ့်ဝ ိုက့်တ္ င့် ရှ  က၍  ခင့်က ပိုလွဲငိုပ့်လိုပ့်ငန့်ျားသည့် အဗတ္ ့်အသင ့် ဖြစ့်ထ န့်ျားသည့်။ 

 ခိုမူန ိုင့်ငွံအစ ိုျားရက မိုတ့္်ဗက င့်မ  ျားက ို ပိုလွဲရဗအ င့် စနစ့်တ္က  ဗမ ျားဖမ ဗနသည့်။ ဗရခ    ခရိုနငှ ့် 

ဗ  က့်သ  ျားမ  ျားကွဲ သ ို   ပင့်လ ့်ခရိုနငှ ့် ဗ  က့်သ  ျားမ  ျားက ိုလည့်ျား စ ျားရသည့်။ အရသ ဗက င့်ျားသဖြင ့် ဗ ျားလည့်ျား 

ဗက င့်ျား၏။ ဗရတ္ င့် ကူျားခတ့္်န ိုင့်ဗသ  မ ိုလပ့်စက ျားဗက င့်မ  ျားက ို မမ တ့္်စက ျားဖြင ့် ကင့်ျားမ န့်ဗခေါ်၍ ရခ ိုင့်စက ျားဖြင ့် 

ဗရ ကက့်ဟို ဗခေါ်သည့်။ ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျားတ္ င့် တ္  ့်ကပ့်၍ လ တ့္်လပ့်လ င့်ဖမန့်စ   သ  ျားန ိုင့်ဗသ  

မ ိုလပ့်စက ျားဗက င့်မ  ျားက ို မမ တ့္်စက ျားဖြင ့် ဘဝွဲဗခေါ်၍၊ ရခ ိုင့်စက ျားဖြင ့် ဗရဗမ  က့်ဟိုဗခေါ်  ကသည့်။ 

 င့်ျားနစှ့်မ   ျားစလွံိုျားက ို အမ  ျားအဖပ ျား ရှ ဗြ ြမ့်ျား ူ၍ အဗဖခ က့်လှန့်ျား မပီျားလ င့် ဗဖပကကီျားငါျားဟို ဗခေါ်၍ တ္ရိုပ့်တ္န့်ျား 

ဗ ျားမ  ျားတ္ င့် ဗရ င့်ျားခ  ကသည့်။ အင့်နလီဒီါ မ   ျားဗပါင့်ျား စိုတ္ င့် တ္ီ၊ ကျွတ့္်နငှ ့် ဗဖမ   ကွဲ သ ို   က ို ့်ဆစ့် ရှ မပီျားလ င့် 

ဗပ   ဗပ  င့်ျားဗသ  သတ္တ ဝါတ္ ို   ပါဝင့် က၍၊ အခ   ျို့က ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် ဗနတ္တ့္် ကဗသ ့်လည့်ျား၊ အမ  ျားစိုသည့် 

ဗရခ   နငှ ့် ဗရငန့် အရပ့်မ  ျားတ္ င့် ဗန ကသည့်။ ဗရဗန အင့်နလီ ပ့်ဗက င့်မ  ျားအနက့် ဗရခ   ရပ့်တ္ င့် ဗဖမ   မ  ျားက ို 

အမ  ျားသ  ကသည့်။ ဗသ ျားစိုတ့္်သတ္တ ဝါဖြစ့်၍ ဦျားဗခါင့်ျားပ ိုင့်ျားရှ  ပါျားစပ့်တ္ င့် ဓ ျားကွဲ သ ို  ထက့်ဗသ  သ  ျားမ  ျားရှ သည့်။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AD&action=edit&redlink=1


 င့်ျားတ္ ို  ၏တ္ွံဗထ ျားသည့် ဗသ ျားရည့်က ို မခွဲဗစဗသ  ဗဆျားဝါျားပါရှ ရ   င့်ျားက ို ဟီရူဒင့်ဟိုဗခေါ်သည့်။ 

ဗဖမ|ာ ာ  အမ   ျားမ   ျားတ္ ို  သည့် ကျွွဲ န  ျားမ  ျားက ို တ္  ့်တ္တ့္်သည ့် အဖပင့်၊ ဗက က့်စ ိုက့်ခ  န့်တ္ င့် 

ဗက က့်စ ိုက့်သူမ  ျားက ိုလည့်ျား တ္  ့်တ္တ့္် ကဗလသည့်။ ထ ိုဗ က င ့် ဗက က့်စ ိုက့်သမူ  ျားသည့် တ္  ့်ဗသ  

ဗဖမ   ဖပ တ့္်က  ဗစန ိုင့်ဗသ  ထွံိုျား၊ ငရိုတ့္်၊ ဗဆျားရ က့် စသည့်တ္ ို  က ို ဗရ စပ့်၍ထ ျားဗသ  ဗဖမ   ေူျားမ  ျားက ိုဗဆ င့်ထ ျား 

 ကရသည့်။ အခ   ျို့ဗဒသတ္ င့် ဗဖမ   က ို အန မှဗသ ျားပိုပ့် စိုတ့္်ထိုတ့္်ရန့် အသွံိုျားဖပ  ကသည့်။ ဗဖမ   မ  ျားသည့် အင့်ျား၊ အ ိုင့်၊ 

ဗခ  င့်ျား၊ ဗဖမ င့်ျားမ  ျားနငှ ့် ဗရလွှမ့်ျားမ ိုျား ဗသ လ ့်က က့်နငှ ့် က င့်ျားဖပင့်မ  ျားတ္ င့် ဗနထ ိုင့် ကသည့်။ အမ   ျားအမည့် 

အသင ့်အတ္င ့် ရှ ဗသ ့်လည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားက ို ဗစ စပ့်စွံိုလင့်စ   မ   ျားခ ွဲ၍ မှတ့္်တ္မ့်ျား တ္င့်မထ ျားဗခ ။ 

ပင့်လ ့်တ္ င့်ဗနဗသ  အင့်နလီ ပ့်ဗက င့်မ  ျားက ို လူသ မမ  ျား  ကဗခ ။ အခ   ျို့သည့် ရွှွံ ျို့ န ွံမ  ျား၊ ဗက  က့်ကက   

ဗက  က့် က ျား မ  ျားတ္ င့် ဗနတ္တ့္်၍ အခ   ျို့သည့် သွဲထွဲတ္ င့် တ္ င့်ျားတ္ူျားဗနတ္တ့္်  ကသည့်။ အခ   ျို့ကလည့်ျား 

မ မ တ္ ို  က ို ့်မှ ထ က့်ဗသ  အက  အချွွဲဖြင ့် ပပန့်မ  ျားဖပ လိုပ့်မပီျား ဗနတ္တ့္် ကသည့်။ ပင့်လ ့် ဝမ့်ျားဗက င့်မ  ျားအနက့် 

ထ ျားဝ ့်နငှ ့် မမ တ့္်အနျီားရှ  သွဲပလိုပ့်မ  ျားက ို ြမ့်ျား ူ စ ျားတ္တ့္် ကရ  အလ န့် အရသ ရှ သည့်ဟို ဆ ို ကသည့်။ 

မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် ရင ့်ဗသ  အဗရ င့်ရှ  ကဗသ ့်လည့်ျား အခ   ျို့ဗသ ပင့်လ ့်ဝမ့်ျားဗက င့်မ  ျားတ္ င့် ဗတ္ က့်ပဗသ  

အဗရ င့်အဆင့်ျားရှ တ္တ့္်သဖြင ့်  ကည ့်ခ င့်စြ  ့် ဖြစ့်သည့်။ အ သရ ိုပ ိုျားဒါျား မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် အခ ွံမ ၍ 

ဗဖခအဆစ့်ရှ ဗသ  ပိုစ န့်၊ ကနန့်ျား၊ ကင့်ျားဗဖခမ  ျား၊ ပ ိုျားနသွံဗက င့်၊ ပင ့်က၊ူ ကင့်ျားမမီျားဗက က့် စသည ့် သတ္တ ဝါမ   ျားတ္ ို   

ပါဝင့်သည ့်အနက့် တ္စ့်မ   ျားနငှ ့်တ္စ့်မ   ျား ပွံိုပန့်ျား သဏ္ဌ န့်နငှ ့် ဂိုဏ့်အင့်လကခဏ မ  ျား က  ဖခ ျား ကသည ့်အဖပင့် 

အဗရအတ္ က့်လည့်ျား အလ န့်မ  ျားဖပ ျား  ကဗသ ဗ က င ့်  င့်ျားတ္ ို  က ို အိုပ့်စိုဗလျားစိုခ ွဲ၍ မ   ျားဗပါင့်ျား ဗလျားမ   ျားတ္ င့် 

ထည ့်သ င့်ျားထ ျားသည့်။ 

 

 င့်ျားမ   ျားဗပါင့်ျားတ္ ို  မှ  ကရပ့်စဗတ္ျားရှ ျား၊ အ ရက့်နဒီါျား၊ ဒစ့်ပလ ိုပ ိုျားဒါျားနငှ ့် အင့်ျားဆက့်တ္ ျားတ္ ို  ဖြစ့် ကသည့်။ 

 င့်ျားတ္ ို  အနက့် ကရပ့်စဗတ္ျားရှ ျား မ   ျားဗပါင့်ျားတ္စ့်ခိုလွံိုျားတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  အဗက င့်မ  ျားမှ  ေိုစ န့်၊ ကနန့်ျား၊ ဝင့်ကစ တ့္် 

စသည့်တ္ ို  ဖြစ့်၍ ဗရထွဲတ္ င့် အမမွဲတ္ဗစဗနန ိုင့် ကသည့်။ ဗရငန့် ဗရခ    နစှ့်ရပ့်စလွံိုျားတ္ င့်  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗတ္ ျို့ န ိုင့်သည့်။ 

ဗရထွဲတ္ င့် အမမွဲဗနန ိုင့်ရန့်အတ္ က့် ဗရထွဲမှ ဗအ က့်ဆဂီ င့်က ို ရ အူသွံိုျားဖပ န ိုင့်ဗသ  ပါျားဟက့်နငှ ့် ဗရတ္ င့် 

ဗက င့်ျားစ   ကူျားခပ့် သ  ျားလ န ိုင့်ရန့် က ို ့်ဗန ဟန့်ထ ျားနငှ ့် ဗဖခလက့်မ  ျားလည့်ျားရှ   ကသည့်။ က န့်မ   ျားဗပါင့်ျားမ  ျားမှ  

ကိုန့်ျားဗနသတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့်  ကသည့်။ သ ို  ရ တ္ င့် အင့်ျားဆက့်ပ ိုျား အနည့်ျားင ့်တ္ ို  မှ  ဗရတ္ င့် 

ဗနထ ိုင့်က က့်စ ျား ကသည့်။ ဝါျားတ္ ျားစကတ္  က့်ဒါတ္ ို  မှ  ဗရတ္ င့် အမမွဲဗန ကသည့်။ အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားတ္ ို  ဖြစ့်သည ့် 

ဖခင့်အမ   ျားမ   ျားနငှ ့် ပိုစဉ်ျားအမ   ျားမ   ျား၏ သ ျားဗလ င့်ျားမ  ျားလည့်ျား အဗတ္ င့်မဗပါက့်မီအတ္ င့်ျား ဗရထွဲတ္ င့် 

အတ္န့် က ဗအ င့် ဗနထ ိုင့် ကသည့်။ အခ   ျို့တ္ င့် ပါျားဟက့်သြ  ့် ဗလရှ အဂဂ ါမ  ျားရှ ၍ အခ   ျို့က 

ဗရမ က့်န ှဖပင့်သ ို  တ္က့်မပီျား ဗလက ိုရှ ရသည့်။ ဗက ့်ဒက့်တ္  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုမှ ပရ ိုတ္ ို ဗက ့်ဒ ့်တ္  မ   ျားဗပါင့်ျားခ ွဲတ္ င့် 

ပါဝင့်ဗသ  ဖမန့်မ   ဗရသတ္တ ဝါမ  ျားမှ  လသူ မမ  ျားဗခ ။  င့်ျားတ္ ို  အနက့် မ   ျားဗပါင့်ျား က  နကီ တ့္်တ္  (တ္နည့်ျား) 

 ူရ ိုဗက ့်ဒက့်တ္ က ို က ို ့်စ ျားဖပ ဗသ  က  နကီ တ့္် ဗက င့်မ  ျားသ လ င့် အခ   ျို့က သ  ကသည့်။ 

 င့်ျားက  နကီ တ့္်ဗက င့်မ  ျားက ို တ္နသဂ ရီနငှ ့် ရခ ိုင့်ကမ့်ျားဗဖခ တ္စ့်ဗလ  က့်ရှ  ဗက  က့်ဗဆ င့်၊ ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျားဗပေါ် 

တ္ င့်ဗသ ့် လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ထ ိုဗက  က့်ဗဆ င့်၊ ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျားဗအ က့်တ္ င့်ဗသ ့် လည့်ျားဗက င့်ျား ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ရခ ိုင့်တ္ ိုင့်ျားတ္ င့်  င့်ျားက  နကီ တ့္်ဗက င့်မ  ျားက ို ဗရအ တ့္်ဟိုဗခေါ်  ကသည့်။ င့်ျားအဗက င့်မ  ျားသည့် ဒဗီရြွံိုျားဗသ  

ဗက  က့်ဗဆ င့်ဗက  က့်တ္ွံိုျားမ  ျား ဗအ က့်ဘက့်နငှ ့် အဗပေါ်ဘက့်တ္ င့် တ္  ့်ကပ့်၍ ဗနတ္တ့္် ကသည့်။ က ို ့်ခနဓ ၏ 

ပွံိုသဏ္ဌ န့်မှ  အ တ့္်သြ  ့်ဖြစ့်၍ အရ  ့် အစ ျားသည့် ဗဖခမဗလ က့်သ ရှ သည့်။ အဗက င့်၏ အဗပေါ်ဘက့်တ္ င့် 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B0&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA


အဗပါက့်င ့် နစှ့်ခိုရှ ၍ ဗက  က့်မ  ျားက ို လှန့်လ ိုက့်ဗသ  အခါတ္ င့်ဖြစ့်ဗစ၊ သ ို  မဟိုတ့္်  င့်ျားတ္ ို  က ို 

က ိုင့်တ္  ့်လ ိုက့်ဗသ  အခါတ္ င့်ဖြစ့်ဗစ အဗပါက့်င ့်နစှ့်ခိုမှ ဗရမ  ျားပန့်ျားထ က့် လ သည့်။ ပရ ိုတ္ ို 

ဗက ့်ဒက့်တ္ မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် သတ္တ ဝါအမ   ျားအမည့် အဗတ္ ့်မ  ျားမ  ျား ပါဝင့် ကသည့်။  င့်ျားသတ္တ ဝါစို တ္ ို  သည့် 

စ တ့္်ဝင့်စ ျားြ  ့် ဗက င့်ျားသည့်။ အဘ ့်ဗ က င ့်ဆ ိုဗသ ့်  င့်ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  သည့် ဗက  ့်ရ ို ျားမွဲ  သတ္တ ဝါတ္ ို  ၏ 

လကခဏ မ  ျား အသင ့်အတ္င ့် ဖပသည ့်အဖပင့် ဗက  ရ ို ျားရှ  သတ္တ ဝါတ္ ို  ၏ လကခဏ မ  ျားက ိုလည့်ျား ဖပဗသ  ဗ က င ့် 

ဖြစ့်သည့်။ ဗက  ရ ို ျားမွဲ  သတ္တ ဝါတ္ ို  ၏ လကခဏ မ  ျားပါဗသ ဗ က င ့် အဆင ့်အတ္န့်ျားန မ ့်သည့်ဟို ဆ ိုရမည့် 

ဖြစ့်ဗသ ့်လည့်ျား အဗရျားပါဗသ  ဗက  ရ ို ျားရှ  သတ္တ ဝါတ္ ို  ၏ လကခဏ မ  ျားလည့်ျား ပါရှ ဖပန့်ဗသ ဗ က င ့် ဗက  ရ ို ျားရှ  

သတ္တ ဝါ အိုပ့်စိုနငှ ့်အတ္ူ သတ္တ ဗေဒပည ရှင့်မ  ျားက ပူျားတ္ ွဲထ ျားဗလ ရှ သည့်။  င့်ျားအဗရျားပါသည ့် 

ဗက  ရ ို ျားရှ သတ္တ ဝါတ္ ို  ၏ လကခဏ မ  ျားမှ  ဗရထွဲတ္ င့် အသက့်ရှ န ိုင့်ဗသ  ပါျားဟက့်မ  ျား၊ က ို ့်ခနဓ က ို 

အလ  ျားလ ိုက့် ထ န့်ျားထ ျားဗသ  န ိုတ္ ိုဗက  နငှ ့် အဗခါင့်ျားပါဗသ  ဦျားဗန ှက့်နငှ ့် ဗက  ရ ို ျားနေ့်ဗ က  မတ္ ို  ဖြစ့် ကသည့်။ 

ဗက ့်ဒက့်တ္  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ဖမန့်မ   ဗက  ရ ို ျားရှ  သတ္တ ဝါအိုပ့်စိုကကီျား ငါျားစိုပါဝင့်သည့်။  င့်ျားအိုပ့်စို ငါျားစိုအနက့် 

အန မ ့်ဆွံိုျား အဆင ့်ဖြစ့်ဗသ  ပ ိုက့်ဆမီ   ျားဗပါင့်ျားတ္ င့် ငါျားသတ္တ ဝါမ  ျား ပါဝင့် ကသည့်။ ငါျားဟဗူသ  သတ္တ ဝါတ္ ို  သည့် 

ဗရတ္ င့် ပါျားဟက့်ဖြင ့် အသက့်ရှ န ိုင့်၍ ဗရ က့်မ  ျားဖြင ့် ဗရတ္ င့် က င့်လ င့်စ   ကူျားခတ့္် သ  ျားလ န ိုင့်ဗသ  

ဗက  ရ ို ျားရှ  သတ္တ ဝါမ   ျား ဖြစ့် ကသည့် 

 

ဗရခ   နငှ ့် ဗရငန့် နစှ့်ရပ့်စလွံိုျားတ္ င့် ဗနထ ိုင့်က က့်စ ျားသည ့် သတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့်ဗသ  ငါျားတ္ ို  သည့် အမ   ျားအမည့် 

အဗရအတ္ က့် အလ န့် မ  ျားဖပ ျား ကသည့်။ နစှ့်စဉ်နစှ့်တ္ ိုင့်ျား  င့်ျားတ္ ို  က ို ြမ့်ျား ူ စ ျားဗသ က့် ကဗသ ့်လည့်ျား 

အလ န့်ပ  ျားမ  ျားဗသ  သတ္တ ဝါမ   ျားဖြစ့်ဗသ ဗ က င ့် အမ   ျားမဖပ တ့္်န ိုင့်ဗခ ။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ဗက  ရ ို ျားရှ  

ဗရသတ္တ ဝါတ္ ို  အနက့်  င့်ျားတ္ ို  သည့် အမ  ျားဆွံိုျား ဖြစ့်၏။ သ ို  ရ တ္ င့် ဗန င့်လ ဗန က့်သ ျားတ္ ို  အတ္ က့် အစ ြလူွံိုမှုက ို 

ရည့်စူျား၍ စည့်ျားကမ့်ျားစနစ့်ဖြင ့် ြမ့်ျား ူသင ့်ဗပသည့်။ ဗရခ   ငါျားမ  ျားထက့် ဗရငန့်ငါျားမ  ျားက 

အမ   ျားအမည့်အဗရအတ္ က့် ပ ိုမ ိုမ  ျားဖပ ျားသည့်။ အရ  ့်အစ ျားအ ျားဖြင ့် အကကီျား ဆွံိုျားဗသ  ငါျားမ  ျားက ို 

ဗရငန့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့်သ  ဗတ္ ျို့ ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ဗ ျားတ္ င့် တ္င့်ဗရ င့်ျားဗသ  

ဗရခ   ငါျားမ  ျားမှ  ငါျားက ည့်ျား၊ ငါျားခူ၊ ငါျားပဗန ့်၊ ငါျားဗဖပမ၊ ငါျား ကင့်ျား၊ ငါျားသ ိုင့်ျား၊ ငါျားနက့်ဖပ ၊ ငါျားမ က့်ဆန့်န၊ီ ငါျားဖမင့်ျား၊ ငါျားပ

တ့္်၊ ငါျားသဗလ က့် စသည့်တ္ ို   ဖြစ့် ကသည့်။ 

ဗရငန့်ငါျားမ  ျားမှ  ငါျားမိုတ့္်၊ငါျားဓ ျားလ  ့်၊ငါျားက န့်ျားသ ပ့်၊ ငါျားဇဉ်ျားဖပ ျား၊ ငါျားနဗီလျား၊ ကကူရန့်၊ ကသဗပါင့်ျား၊ ငါျားမန့်ျား၊ ငါျားလ 

ပ့်ဗက  က့် စသည့်တ္ ို   ဖြစ့် ကသည့်။ 

 

ဖမန့်မ   ငါျားအမ  ျားအဖပ ျားတ္ ို  သည့် ဗရထွဲတ္ င့် ဗနတ္တ့္် ကဗသ ့်လည့်ျား အခ   ျို့တ္ ို  မှ  ရ ွံ ျို့ န ွံထွဲတ္ င့် ဗနတ္တ့္် က 

ဗသျားသည့်။  င့်ျားတ္ ို  မှ  ငါျားရှဉ ့်၊ ငါျားလင့်ပန့်ျား၊ ငါျားဗပမထ ိုျားနငှ ့် ငါျားပ ွံမ  ျားဖြစ့် ကသည့်။ 

 

ဖမန့်မ  ဗရခ   ငါျားမ  ျားအနက့် ငါျားက ည့်ျား၊ ငါျားခူ၊ ငါျားရွံ   အမ   ျားမ   ျားနငှ ့် ငါျားဗဖပမတ္ ို  သည့် ဗရတ္ င့် 

အသက့်ရှ န ိုင့်သည ့်အဖပင့် ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့်လည့်ျား ဗလက ို ရှ န ိုင့်ဗသ  ငါျားမ  ျားဖြစ့် ကသည့်။ ထ ိုဗ က င ့် 

 င့်ျားငါျားအရှင့်မ  ျားက ို ဗ ျားမ  ျားတ္ င့် တ္စ့်နစှ့်ပတ့္်လွံိုျား ရန ိုင့်သဖြင ့် လတ့္်ဆက့်စ   စ ျားသွံိုျားန ိုင့် ကသည့်။  င့်ျားကွဲ သ ို   

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B0
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%99
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AE&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%9A%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%95%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%87%E1%80%89%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%9E%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%89%E1%80%B7%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BB%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%B7


ဗလရှ န ိုင့်ဖခင့်ျား၏ အဗ က င့်ျားရင့်ျားမှ  ပါျားဟက့်အ မ့် အဗပေါ် ပ ိုင့်ျားတ္ င့် ဗလထွဲမဗှအ က့်ဆဂီ င့်က ို 

ထိုတ့္်နိုတ့္် နူ ိုင့်ဗသ  အဂဂ ါရပ့်မ  ျား ရှ ဗသ ဗ က င ့်ဖြစ့်သည့်။  င့်ျားအဂဂ ါရပ့်မ  ျားမှ  ဗသ ျားဗ က ျားမ  ျားဖြင ့် 

ရှက့်သန့်ျားလ က့်ရှ ၏။ ဖမန့်မ  ငါျားမ  ျားအနက့် ဗရခ   ဗရငန့် နစှ့်ရပ့်စလွံိုျားတ္ င့် ဗနဗသ  ငါျားပူတ္င့်ျားမ  ျားနငှ ့် ငါျားဆတ့္်ဗခေါ် 

ငါျားမ  ျား၏ အသ ျားတ္ င့် အဆ ပ့်ပါရှ သည့်ဟိုဆ ို၏။ ထ ိုဗ က င ့်  င့်ျားငါျားမ  ျားက ိုလတူ္ ိုင့်ျား မစ ျားဗခ ။ ဤငါျားမ  ျားက ို 

စ ျားခွဲ လ င့် အဆ ပ့်စိုသည ့် အသည့်ျား၊ သည့်ျားဗခ  စသည့်တ္ ို  က ို သတ္ နငှ ့် ြ ့်ရှ ျား၍ ခ က့်စ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ 

ငါျားက ည့်ျား၊ ငါျားခူ၊ ငါျားဇင့်ရ ိုင့်ျား၊ ငါျားဗ က င့်ျား၊ ငါျားအ ိုင ့် စသည ့် ငါျားမ  ျား၏ ဗရ က့် ဆူျားဗတ္ င့်သည့် စူျားမ ပါက 

အဗတ္ ့်ပင့် န က င့်တ္တ့္်သည့်။ ငါျားမ  ျားသည့်လည့်ျား အဖခ ျားသတ္တ ဝါတ္ ို  ကွဲ သ ို   အသ ျားစ ျား၊ အပင့်စ ျား၊ အစွံိုစ ျား၊ 

အညစ့်အဗ ကျားစ ျား ဟူ၍ မည့်သည ့် အစ စ ျားသည့်က ို လ ိုက့်မပီျားဗသ ့် ခ ွဲဖခ ျား သတ့္်မှတ့္်န ိုင့်သည့်။ ငါျားမ  ျားသည့် 

ဗ ဘို  အ ျားဖြင ့် အိုတ္တ့္်ဗသ ့်လည့်ျား၊ အခ   ျို့ မှ  အဗက င့်ဗပါက့်ြ  ျား  ကဗသျားသည့်။  င့်ျားတ္ ို  အနက့် 

ဗရခ   ပ ိုင့်ျားဗန ငါျားဗသ င့်ဖမင့်ျားနငှ ့် ဗရငန့်ပ ိုင့်ျားဗန ငါျားမန့်ျားအခ   ျို့လည့်ျား အပါအဝင့်ဖြစ့်သည့်။ အင့်ြီျားေီျား  ျား 

မ   ျားဗပါင့်ျားသည့် ဗက ့်ဒက့်တ္  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ပါဝင့်သည့်။ ငါျားမ  ျားထက့် အဆင ့်ဖမင ့်၍ တ္  ျားသ  ျား 

သတ္တ ဝါမ  ျားထက့်န မ ့်၏။ အင့်ျားြီေီျား  ျား ဗက င့်မ  ျားက ို ကိုန့်ျားဗန ဗရသတ္တ ဝါဟိုလည့်ျား ဗခေါ်  ကသည့်။ 

သ ျားဗလ င့်ျားဘဝတ္ င့် ဗရထွဲ၌ က က့်စ ျား၍ ငါျားကွဲ သ ို   ပါျားဟက့်ဖြင ့် အသက့်ရှ န ိုင့်ဗသ ့်လည့်ျား 

အရ  ့်ဗရ က့်ဗသ အခါ အဆိုတ့္်ဖြင ့်ဗလရှ ဗသ  သတ္တ ဝါမ   ျားဖြစ့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို   မ   ျားပ  ျားရန့်အတ္ က့် ဗရသည့် 

အလ န့်အဗရျားကကီျားသဖြင ့် မ ိုျားဦျားက စအခ  န့်၌  င့်ျားတ္ ို  က ို ဗရအ ိုင့်၊ ဗရကန့်မ  ျားတ္ င့် စိုရွံို ျားဗန ကသည့်က ို 

ဗတ္ ျို့ ဖမင့်န ိုင့်သည့်။ ဗရထွဲတ္ င့် အမမ  ျားက ဥအိုခ မပီျားဗန က့် ဥမ  ျားမှ ြ ျားဗလ င့်ျား (ြ ျားတ္စ့်ပ ိုင့်ျား ငါျားတ္ပ ိုင့်ျား)မ  ျား 

ဖြစ့်လ  ကသည့်။ သ ျားဗလ င့်ျားမ  ျား အရ  ့်ဗရ က့်ခါနျီား အဆိုတ့္်မ  ျားက ို ့်တ္ င့်ျား၌ ဖြစ့်ဗပေါ်လ ၍ 

အမမီျားတ္ ိုသ  ျားမပီျားလ င့် ကိုန့်ျားဗပေါ်သ ို   တ္က့်လ  ကသည့်။ ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ြ ျား၊ ြ ျားဖပ တ့္်၊ ြ ျားခိုန့်ညင့်ျား၊ 

သစ့်ပင့်တ္က့်ြ ျား စသည့်ဖြင ့် ြ ျားအမ   ျားသွံိုျား ဆ ့်ဗက  ့်ရှ သည ့်အနက့် ဗရနငှ ့်အနျီားကပ့်ဆွံိုျားဗနဗသ  ြ ျားမ  ျားတ္ င့် 

စ တ့္်စ ိုဗသ  အဗရခ ွံရှ မပီျားလ င့်၊ ဗဖခဗခ  င့်ျားမ  ျားမှ  တ္စ့်ခိုနငှ ့်တ္စ့်ခို အဗရဖပ ျားဖြင ့် ဆက့်စပ့်ဗန၍ ဗပါင့်တ္ွံရှည့်မ  ျား 

ရှ သဖြင ့် ဗရတ္ င့် က င့်လ င့်စ   ကူျားသန့်ျားန ိုင့် ငိုပ့်န ိုင့် ကဗလသည့်။ 

 

ရ န မ   ျားရင့်ျားတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  ြ ျားမ  ျားက ို ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံ အခ   ျို့ဗဒသ၌ စ ျားဗလ ရှ  ကသည့်။ ြ ျားအမ   ျားမ   ျားသည့် 

အင့်ျားဆက့်ပ ိုင့်ျားဗက င့် စ ျားဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့် ကသဖြင ့် လူတ္ ို  အ ျား အက   ျားဖပ ဗသ  သတ္တ ဝါမ  ျားဟို 

ဆ ိုရဗပမည့်။ ဗက ့်ဒက့်တ္  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုမှ ရက့်ပတ္ီျားလ  ျား မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  တ္  ျားသ  ျား 

သတ္တ ဝါမ  ျားအနက့် ဗပမ၊ ြ တ့္်၊ မ ဗက  င့်ျားနငှ ့် လ ပ့်မ  ျားသ  ဖမန့်မ   ဗရဖပင့်မ  ျားတ္ င့် က က့်စ ျား ကသည့်။ 

 င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားပင့် ဗရထွဲတ္ င့် က င့်လ င့်စ   ကူျားခတ့္်သ  ျားလ န ိုင့်ဗသ ့်လည့်ျား ဗလရှ သတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့် က၍ 

ဗရဗအ က့်တ္ င့် အမမွဲမဗနန ိုင့်  ကဗခ ။ထ ိုအဖပင့် မ   ျားပ  ျားရန့်အတ္ က့် ကိုန့်ျားဗပေါ်သ ို   တ္က့်လ   ကရဗသျား၏။ ဖမန့်မ   

ဗရခ   ရပ့်ဖြစ့်သည ့် အင့်ျား၊ အ ိုင့်၊ ဗခ  င့်ျား၊ ဗဖမ င့်ျားမ  ျားအတ္ င့်ျားရှ  ဖမက့်ပင့်ဒ ိုက့်ပင့်တ္ ို  က ိုမှခီ ို၍ ဗန ကဗသ  ဗရဗပမ၊ 

ကနဂိုတ့္်ဗပမ၊ ဒ ိုက့်ဗပမတ္ ို  သည့် ဗရထွဲရှ  ြ ျားငါျားမ  ျားက ို အစ အလ ို  င ှ ြမ့်ျား ူ စ ျားဗသ က့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  တ္ င့် 

အဗရ င့်အဆင့်ျား အရ  ့်အစ ျား အမ   ျားမ   ျားရှ  က၍ အဆ ပ့်ကင့်ျားမွဲ ၏။ ဖမန့်မ   ဗရငန့်ရပ့်ဖြစ့်ဗသ  တ္နသဂ ရီနငှ ့် 

ရခ ိုင့်ကမ့်ျားဗဖခ တ္စ့်ဗလ  က့်ရှ  ဗက  က့်တ္ွံိုျားဗက  က့်ဗဆ င့် မ  ျားက ို အက  ့်အက  ူ၍ 

ဗနထ ိုင့် ကဗသ  ဂ ပ့်ဗပမဗခေါ် ပင့်လ ့်ဗပမ အမ   ျားမ   ျား ရှ  ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  တ္ င့် ဗထ င့်လ ိုက့် 

ဖပ ျားဗသ အမမီျားမ  ျားရှ သဖြင ့် အဖခ ျားဗရဗပမမ  ျားထက့်ဗရတ္ င့် က င့်လ င့်စ   သ  ျားလ န ိုင့် ကသည့်။ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%B1


 

ဂ ပ့်ဗပမမ   ျားအ ျားလွံိုျား၌ ဖပင့်ျားထန့်ဗသ  အဆ ပ့်ရှ သဖြင ့်  င့်ျားတ္ ို  သည့် ဗပမဆ ိုျားစ ျားရင့်ျားဝင့်မ  ျား ဖြစ့် ကသည့်။ 

အဗရ င့်အရ  ့်အစ ျား အမ   ျားမ   ျားရှ ဗသ ့်လည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားပင့် ဗ က င့်က  ျားဗသ  အဆင့်ျားရှ သည့်။ အခ   ျို့ မှ  

ဗရငန့်ဗရ က့်ဗသ  ဖမစ့်မ  ျား ဗခ  င့်ျားမ  ျားအထ  လ ဗရ က့် က က့်စ ျားဗနထ ိုင့် ကသည့်။ ဗရတ္ င့် 

အမမွဲက က့်စ ျားဗသ  အထက့်ပါ ဗပမအ ျားလွံိုျားပင့် ကိုန့်ျားဗပေါ်၌ ဗက င့်ျားစ   မဗရ ျို့လ  ျားန ိုင့် ကဗခ ။ 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ြ တ့္်သွံိုျားမ   ျားနငှ ့် ြ တ့္်မ ဗက  င့်ျား တ္စ့်မ   ျားရှ သည့်။ြ တ့္်ရ ို ျားရ ို ျားတ္ ို  မှ  အဗရ င့်မ ွဲဗဖခ က့်ဗဖခ က့် 

ဖြ ဗ  ့်ဗ  ့် ရှ ဗန၍ အရ  ့်အစ ျား အသင ့်အတ္င ့် ကကီျားမ ျားသည့်။ 

 

ြ တ့္်မ ဗက  င့်ျားမှ မူ ခိုနစ့်ဗပအထ ရှည့်လ  ျား၍ ဗရတ္ င့် ပ ိုမ ိုက င့်လ င့်၏။ အဗရ င့်အဆင့်ျားမှ  အရ  ့်ဗရ က့် 

အကကီျားဆွံိုျားလ င့် မည့်ျားနက့်၍ ဗက  ့်ဘက့်တ္ င့် အဝါက က့်မ  ျား ကန  ့်လန  ့်လ ိုက့် စီဗန၏။ ြ တ့္်နငှ ့် 

ြ တ့္်မ ဗက  င့်အသ ျားက ို စ ျားဗက င့်ျားသည့်ဟို အမ  ျားက  ဆူ ကသည့်။ ဖမန့်မ  ဗရဖပင့်တ္ င့် 

ဗတ္ ျို့ရဗသ  မ ဗက  င့်ျား နစှ့်မ   ျားရှ သည့်။ 

 

ကဗရ  က ို ဒလီပ့်ပ ့်လတ့္် စ တ္စ့်ဗခေါ် မ ဗက  င့်ျားမှ  မက့္်တ္ ို၍  င့်ျားက ို 

သရက့်မမ  ျို့အနျီား ဧရ ဝတ္ဖီမစ့်အထက့်ပ ိုင့်ျားရပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ န ိုင့်သည့်။ ကဗရ  က ို ဒလီပ့်ဗပေါ် ရ ိုဆပ့်ဗခေါ် မ ဗက  င့်ျားမှ  

ဇက့်ဗသျားသ  ့်၍ အဗက င့် ကကီျားမ ျားသည့်။ အခ   ျို့ မှ  ဗပသွံိုျားဆ ့်အထ ကကီျားမပီျားလ င့် လူနငှ ့် 

တ္ ရစဆ န့်ကကီျားမ  ျားက ိုပင့် ခိုခွံတ္တ့္် ကဗသ ဗ က င ့် ဗ က က့်မက့် ြ  ့်ရ ဗက င့်ျား၏။ မ ဗက  င့်ျားအသ ျားက ို 

အခ   ျို့စ ျားတ္တ့္် က ဗသ ့်လည့်ျား အမ  ျားက မကက  က့်ဗခ ။ ဗရခ   တ္ င့် က က့်စ ျားဗသ  ဖမန့်မ ဗရလ ပ့်မ  ျားမှ  

အဗက င့် မကကီျားမ ျားလှဗခ ။ ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့်လည့်ျားဗက င့်ျား၊ ဗရထွဲတ္ င့်လည့်ျားဗက င့်ျား ဗက င့်ျားစ  သ  ျားလ န ိုင့်၍ 

ဗဖခဗခ  င့်ျား  က ျားတ္ င့် အဗရဖပ ျားရှ  ကသည့်။ ဗရခ   လ ပ့်အ ျားလွံိုျားပင့် အပင့်စ ျား သတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့် က၏။ ဖမန့်မ   

ပင့်လ ့်လ ပ့်မ  ျားမှ မူ အဗက င့်ကကီျားမ ျားလှ၍ အခ   ျို့ မှ  ငါျားဗပခ ွဲမှ ဗဖခ က့်ဗပအထ  ရှည့်သည့်။ 

ပင့်လ ့်လ ပ့်တ္ ို  သည့် ကိုန့်ျားသ ို  တ္က့်၍ အို ကရ ၊  င့်ျားတ္ ို   ဥခ ဗသ  သျီားသန  ့်ထ ျားသည ့် ကမ့်ျားဗဖခမ  ျားတ္ င့် 

ဥမ  ျားဗက က့် သ မ့်ျားရန့်အတ္ က့် အစ ိုျားရထွံ အခ န့်ဗပျားရ၏။ အခ   ျို့ဗသ  ဖမန့်မ  ပင့်လ ့်လ ပ့်အခ ွံမှ အြ ိုျားတ္န့် 

လ ပ့်ခ ွံဘျီားမ  ျား ဖပ လိုပ့်ရ၏။ လ ပ့်သ ျားက ို ကမ့်ျားဗဖခတ္ င့် ဗနထ ိုင့်သူအမ  ျားပင့် စ ျားဗသ က့် က၏။ 

ဗအေမီ   ျားဗပါင့်ျားသည့် ဗက ့်ဒက့်တ္  မ   ျားဗပါင့်ျားစိုတ္ င့် ဒိုတ္   အဖမင ့်ဆွံိုျားဖြစ့်၍ ငကှ့်မ  ျားပါဝင့်သည့်။ ဗရတ္ င့် 

က င့်လည့်က က့်စ ျားဗသ  ဖမန့်မ  ဗရငကှ့် အမ   ျားမ   ျားရှ ဗသ ့်လည့်ျား  င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျားပင့် အဆိုတ့္်ဖြင ့် 

ဗလရှ  ကသဖြင ့် ဗရသတ္တ ဝါ စစ့်စစ့် မဟိုတ့္် ကဗခ ။ ခနဓ က ို ့်အစ တ့္်အပ ိုင့်ျားနငှ ့် အဗလ အထက ို ဗထ က့်ရှု၍ 

ဖမန့်မ  ဗရငကှ့်မ  ျားက ို သွံိုျားမ   ျားသွံိုျားစ ျားခ ွဲဖခ ျား ထ ျားန ိုင့်သည့်။ ပထမ အမ   ျားအစ ျားတ္ င့် ခနဓ က ို ့် ပိုဝ ိုင့်ျား၍ 

ဖပ ျားဗသ နှုတ့္်သျီား ရှ  ကမပီျားလ င့် ဗဖခဗခ  င့်ျားမ  ျား တ္စ့်ခိုနငှ ့်တ္စ့်ခို အဗရ ဖပ ျားဖြင ့် ဆက့်စပ့်ဗနသည့်။ ထ ို  အဖပင့် 

ဗဖခဗထ က့်မ  ျားသည့် တ္ ို ကသည့်။ တ္စ့်နည့်ျားအ ျားဖြင ့် ဘွဲမ   ျားဟိုလည့်ျား ဗခေါ် န ိုင့်ဗပ သည့်။ ဗရဝမ့်ျားဘွဲ၊ 

ငကှ့်ကကီျား ဝွံပ ိုငကှ့်၊ စစ့်စလီ၊ ကလကတ့္်၊ ဇင့်ဗ  ့်၊ တ္င့်က ီျားစဗသ  ငကှ့်မ  ျား ဤအမ   ျားတ္ င့် ပါဝင့်သည့်။ 

 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%96%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A7%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9D%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%85%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA


ဗရထွဲမှ ငါျားမ  ျား ပ ိုျားဗက င့်မ  ျားက ိုလည့်ျားဗက င့်ျား၊ အမှုွံဗက င့်မ  ျားက ိုလည့်ျားဗက င့်ျား 

ြမ့်ျား ူျားစ ျားဗသ က့်တ္တ့္် ကသည့်။ ဗရတ္ င့်က င့်လ င့်စ   ကူျားခတ့္်န ိုင့်၊ ငိုပ့်န ိုင့်ဗသ  ငကှ့်မ   ျားဖြစ့် ကသည့်။ ဒိုတ္   

အမ   ျားအစ ျားက ို ရှည့်လ  ျားဗသ  နှုတ့္်သျီား၊ ဗဖခဗထ က့်၊ ဗဖခဗခ  င့်ျားမ  ျားဖြင ့် အလ  ့်တ္ကူ သ န ိုင့်သည့်။ 

ဗရစပ့်၌ရှ ဗသ  ဖမက့်ဗတ္ ၊ ေ က့်ဗတ္ မ  ျားတ္ င့် လမ့်ျားဗလ  က့်က  ပ ိုျားဗက င့်၊ မ  ျားဗက င့်ျားနငှ ့် ငါျား၊ ြ ျားမ  ျားက ို 

ရှ ဗြ  စ ျားသွံိုျားဗသ  ငကှ့်မ   ျားဖြစ့် ကသည့်။ 

ဤအိုပ့်စိုတ္ င့် ေ   င့်ျား၊ လင့်ျားဝက့်၊ ခရိုစိုတ့္်ငကှ့်၊ ငကှ့်က  ျား၊ စန ိုက့်ငကှ့်၊ ကက  ျား က ၊ ဗရ ကက့်၊  က ြက့်နင့်ျားငကှ့်နငှ ့် 

စ မ့်ျား စဗသ ငကှ့်တ္ ို   ပါဝင့်  ကသည့်။ 

 

တ္တ္   ဗရငကှ့်မ   ျားတ္ င့် ပ န့်ညင့်ျားငကှ့်နငှ ့် ပ ွံလွှ ျားတ္ ို   ပါဝင့်သည့်။ 

 

 င့်ျားတ္ ို   သည့် ဖမင ့်မ ျားဗသ  ဗနရ တ္ င့် သစ့်က ိုင့်ျားမ  ျား၊ သွံကက  ျားတ္န့်ျား မ  ျားဗပေါ်၌ န ျားဗနရန့်အတ္ က့် သင ့်ဗလ  ့်ဗသ  

ဗဖခဗထ က့်မ  ျား ရှ သည့်။  င့်ျားသ ို   န ျားဗနရ မှ ဗရမ က့်န ှဖပင့်ဗပေါ်သ ို   တ္က့်လ ဗသ  ငါျားင ့်မ  ျား၊ 

အင့်ျားဆက့်ပ ိုျားမ ွှ ျားမ  ျားက ို သိုတ့္်ြမ့်ျားစ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ ပ ွံလွှ ျားမ  ျားမှ  ဗရမ က့်န ှဖပင့်အနျီား လ င့်ဖမန့်စ  ပ ွံဝွဲမပီျားမှ 

ဗရထွဲမှ ပ ိုျားဗက င့်မ  ျားဗက င့်မ  ျားက ို က င့်လ င့်စ   ြမ့်ျား ူတ္တ့္်ဗသ  ငကှ့်မ   ျားဖြစ့်သည့်။ ဗရတ္ င့် 

က က့်စ ျားဗပါက့်ပ  ျားဗသ  ဖမန့်မ  န ို  တ္ ိုက့် သတ္တ ဝါသွံိုျားမ   ျားခန  ့်ရှ ရ   င့်ျားတ္ ို  မှ  ြ ွံမ   ျား၊ လင့်ျားပ ိုင့်(လပ ိုင့်) 

မ   ျားနငှ ့် ဗဝလငါျားဗခေါ် ငဆင့်မ   ျားတ္ ို   ဖြစ့် ကသည့်။  င့်ျားတ္ ို  အ ျားလွံိုျား၌ပင့် ဗလရှ ဖခင့်ျား၊ အဗက င့်လ ိုက့် ဗမ ျားဖခင့်ျား၊ 

အမ က န ို  တ္ ိုက့်ဖခင့်ျားနငှ ့် ခနဓ က ို ့်ဗပေါ်တ္ င့် အဗမ ျားရှ ဖခင့်ျား စသည ့်န ို  တ္ ိုက့် သတ္တ ဝါတ္ ို  ၏ ဂိုဏ့်လကခဏ မ  ျား 

ရှ  ကသည့်။ ဗရတ္ င့် က င့်လည့် က က့်စ ျားရန့် သင ့်ဗလ  ့်ဗသ  ခနဓ က ို ့်အဗနအထ ျားရှ သဖြင ့် 

ကိုန့်ျားဗနန ို  တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါတ္ ို  နငှ ့် ပွံိုပန့်ျားသဏ္ဌ န့် အဗတ္ ့်က  ဖခ ျား ကသည့်။ ဗရခ   ရပ့်၌ရှ ဗသ  

အင့်ျားအ ိုင့်ဗခ  င့်ျားဗဖမ င့်ျားမ  ျားတ္ င့် က က့်စ ျားသည ့် ြ ွံနစှ့်မ   ျားရှ သည့်ဟို မတှ့္်တ္မ့်ျားတ္င့်ထ ျားသည့်က ို ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

 င့်ျားနစှ့်မ   ျားလွံိုျား၌ပင့် ရှည့်လ  ျားဗသ  ခနဓ က ို ့်၊ တ္ ိုဗသ  ဗဖခလက့်မ  ျားအဖပင့် ဖပ ျားဝ ိုင့်ဗသ  ဗဖခြ  ျားလက့်ြ  ျားနငှ ့် 

အမမီျားတ္ ို  ရှ  ကဗသ ဗ က င ့် ဗရတ္ င့် က င့်လ င့်စ   က က့်စ ျားန ိုင့်  ကသည့်။ ဖမန့်မ ြ ွံကကီျားမ   ျားသည့် ဗက  တ္ င့် 

ည  ဗမ င့်ျားဗသ  အဗရ င့်ရှ ၍ ဝမ့်ျားဘက့်တ္ င့် အဖြ ဗရ င့်သန့်ျားလ က့် ရှ တ္တ့္်သည့်။ ဖမန့်မ  ြ ွံင ့်မ  ျားမှ မူ 

ဗနထ ိုင့်က က့်စ ျားရ  အရပ့်ဗဒသသ ို   လ ိုက့်၍ အဗရ င့် က ွဲဖပ ျားမပီျားလ င့် ဆ ့်ဗက င့်၊ ဆ  ့်နစှ့်ဗက င့်ခန  ့်ထ  

အိုပ့်ြ ွဲျို့၍ ဗနတ္တ့္် ကသည့်ဟို ဆ ိုသည့်။ လင့်ျားပ ိုင့်ျား နစှ့်မ   ျားက ို မှတ့္်တ္မ့်ျားတ္င့်ထ ျားသည ့်အနက့် တ္စ့်မ   ျားသည့် 

ဗရငန့်ရပ့်တ္ င့်သ  က က့်စ ျား၍၊ က န့်တ္စ့်မ   ျား သည့် ဗရခ   ရပ့်အထ  လ ဗရ က့်ဗနထ ိုင့် က က့်စ ျားသည့်ဟို 

ဆ ိုသည့်။  င့်ျားတ္ ို  အနက့် ဒိုတ္  မ   ျားသည့် ခိုနစ့်ဗပခ ွဲခန  ့် အလ  ျားရှ သည့်ဟို ဗဒါက့်တ္ ဗမဆင့်က ဆ ိုသည့်။ 

ထ ိုလင့်ျားပ ိုင့်မ   ျားသည့် ဗက  ဘက့်တ္ င့် မွဲနက့်နက့် အဗရ င့်ရှ မပီျားလ င့် ဝမ့်ျားဘက့်တ္ င့် အဗရ င့်ဗြ   သည့်။ ပထမ 

အမ   ျားက ို နကီ ိုေ ျားကျွန့်ျား တ္စ့်ဝ ိုက့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ ခွဲ သည့်ဟို ေလ ိုက့်ဆ ိုသကူ အဗရ င့်ျား အဆင့်ျားရှ ဗ က င့်ျားက ိုက ျား 

ဗြ ့်မဖပခွဲ ဗခ ။ လင့်ျားပ ိုင့်နစှ့်မ   ျားမှ  ဗအ ့်ဆ ့်လ  ြလူေဗီ တ္ီျားလစ့်နငှ ့် ဒွဲလြီန ိုရင့်ျားခပ့် ဗရ  စဗ တ္ျားတ္ပ့်တ္ ို   

ဖြစ့် ကသည့်။ ဖမန့်မ   ဗရငန့်ပ ိုင့်နက့်အတ္ င့်ျား ရွံြန့်ရွံခါ ဗတ္ ျို့ရဗသ  ငဆင့် ( ဗဝလငါျား ) နစှ့်မ   ျားက ို 

မှတ့္်တ္မ့်ျားတ္င့်ထ ျားသည့်။  င့်ျားတ္ ို  မှ  ေ လီျားဗန  ပတ္ွဲရ  အင့်ဒ က နငှ ့် ေ လီျားဗန  ပတ္ွဲရ  အက့်ဒနတီ္ ို   

ဖြစ့် ကသည့်။ ပထမ အမ   ျားက ို ရခ ိုင့်ကမ့်ျားရ ို ျားဗဖခ တ္ င့် အဗသဗက င့် ဗတ္ ျို့ ရှ ခွဲ ဘူျား၍ ဒိုတ္   အမ   ျားက ို 

သွဲဖြ ဗခ  င့်ျား၏ ဗသ င့်ကမ့်ျားစပ့်တ္ င့် ဗတ္ ျို့ ခွဲ ရသည့်ဟို ဆ ိုသည့်။ အလ န့် ကကီျားမ ျားဗသ  တ္ ရစဆ န့်မ  ျား 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%97%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9D%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%8A%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BB%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%BB%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8


ဖြစ့် ကမပီျားလ င့် ရွံြန့်ရွံခါသ လ င့် ဖမန့်မ  ဗရငန့်ပ ိုင့်ျား၌ ဗတ္ ျို့ရသဖြင ့်  င့်ျားတ္ ို  အဗ က င့်ျားက ို ဗက င့်ျားစ   

မသ ရဗသျားဗခ ။ [၁] 

ဗလှာက (ဇ ဝဗေဒ) 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

 
ဇီဝဗေဒဆ ိုင့်ရ  မ   ျားရ ို ျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား၌ အဓ ကအဆင ့်ကကီျား (taxonomic ranks) ၈-ခို ရှ သည့်။ န ့်ပ ့် (domain) 

တ္စ့်ခို၏ဗအ က့်တ္ င့် ဗလ က (kingdom) တ္စ့်ခိုဖြစ့်ဗစ၊ အမ  ျားဖြစ့်ဗစ ရှ သည့်။ အဖခ ျားအဆင ့်ခ ွဲင ့်မ  ျားက ို ဤဗနရ တ္ င့် 

မဖပပါ။ 

ဇီဝဗေဒတ္ င့် ဗလ က (Kingdom) သည့် ဇီဝမ   ျားရ ိုျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျား အဆင ့်(Taxonomic 

Rank)၌ န ့်ပ ့်(Domain) မပီျားလ င့် ဒိုတ္  ဗဖမ က့် အဖမင ့်ဆွံိုျားအဆင ့်တ္ င့်ရှ သည့်။ ဗလ က ၏ 

ဗအ က့်တ္ င့် မ   ျားဗပါင့်ျားစို(Phyla)ဟို ဗခေါ်သည ့် အိုပ့်စိုမ  ျား ထပ့်မွံခ ွဲဖခ ျားထ ျားသည့်။ 

အဗမရ ကန့်ဖပည့်ဗထ င့်စို၏ ဖပဋ္ဌ န့်ျားစ အိုပ့်မ  ျားတ္ င့် ဗလ က (၆)မ   ျား 

(တ္ ရ စဆ န့်၊ အပင့်၊ မှု ၊ ပရ ိုတ္စ့်တ္ ၊ အ ခီျားရ ျား နငှ ့် ဘက့်တ္ီျားရီျား  ျား)ဟူ၍ 

ခ ွဲဖခ ျားထ ျားမပီျား မေ တ္ န့်၊ ဩစဗ တ္ျားလ ၊ လက့်တ္င့်အဗမရ က နငှ ့် အ နဒ   စတ္ွဲ န ိုင့်ငွံဗတ္ မှ ဗတ္   

ဗလ က (၅)မ   ျား(တ္ ရ စဆ န့်၊ အပင့်၊ မှု ၊ ပရ ိုတ္စ့်တ္  နငှ ့် မ ိုနရီ ) သတ့္်မှတ့္် ကသည့်။ 

ဗခတ့္်ဗပေါ် က ိုင့်ျားခ ွဲသတ့္်မတှ့္်နည့်ျား(cladistics)က ို အဗဖခခွံမပီျားသတ့္်မှတ့္်တ္ွဲ  

မ   ျားခ ွဲဖခ ျားနည့်ျားမ  ျားတ္ င့်'ဗလ က' ဆ ိုသည ့်ဗဝါဟ ရက ို အတ္ အလင့်ျား ြ ့်ရှ ျားထ ျား ကသည့်။ 
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အဗ က င့်ျားမှ  လက့်ဗဟ င့်ျား ဗလ ကမ  ျားသတ့္်မှတ့္် ခ ွဲဖခ ျားနည့်ျားသည့် ဘွံိုမ   ျားရင့်ျားခွံတ္စ့်ခိုရွဲ   

မ   ျားဆက့်ခွံသက့်ရှ ဗတ္ အ ျားလွံိုျားက ို ထည ့်သ င့်ျားန ိုင့်ဖခင့်ျား မရှ ၍ဖြစ့်သည့်။ 

သမ ိုင့်ျား[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

အက ဉ်ိုးခ  ပော်[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 
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ဇီဝဗေဒ ဗလ က (Kingdom) အဆင ့်က ို သက့်ရှ ရိုပ့်စို (organisms) မ  ျားအ ျား အိုပ့်စိုြ ွဲျို့ရ ၌ 

အသွံိုျားဝင့်ဗသ နည့်ျားလမ့်ျားတ္စ့်ခိုအဖြစ့် က  ့်က  ့်ဖပန  ့်ဖပန  ့်အသွံိုျားဖပ ဗနဆွဲဗသ ့်လည့် 

သဗဘ ထ ျားက ွဲလ ွဲမှု ဖပဿန အခ   ျို့ ရှ ဆွဲဖြစ့်သည့်။ အဆ ိုပါ ဖပဿန တ္ ို  မှ  - 

• Protozoa ကွဲ သ ို  ဗသ  ဗလ ကအဆင ့်က ို ဇီဝဗေဒကလ တ့္်ဒ့် (clade)အဖြစ့် 

 ူမည ့်အစ ျား ဇီဝဗေဒဂရ တ့္်(grade)အဖြစ့် က ို ့်စ ျားဖပ  

ဗြေါ် ဖပ ကသဖြင ့် phylogenetic classification စနစ့်မ  ျားမှ လက့်မခွံပါ။ 

•  ူကွဲရီျား ိုတ့္်စ့် (eukaryotes) က ို လတ့္်တ္ဗလ သိုဗတ္သနမ  ျား၏ 

ဗတ္ ျို့ ရှ ခ က့်မ  ျားအဗပေါ် မတူ္ည့်လ င့် မည့်သည ့် လက့်ရှ  မ   ျားရ ိုျားခ ွဲဖခ ျားဖခင့်ျားစနစ့်မ  ျားအရ 

အိုပ့်စိုခ ွဲဖခ ျားသတ့္်မှတ့္်ရန့် မဖြစ့်န ိုင့်ဗသျားပါ။ ၂၀၁၀-ခိုနစှ့် ဧမပီလအထ  သ ရှ ခ က့်မ  ျားအရ 

မည့်သည ့် ဗလ က (Kingdom) အဆင ့် အိုပ့်စိုမှ က  ့်က  ့်ဖပန  ့်ဖပန  ့်လက့်ခွံမှုရရှ ရန့် 

လွံိုဗလ က့်ဗသ  သိုဗတ္သန အဗထ က့်အထ ျားမ  ျား မရှ ဗသျားပါ။ ၂၀၀၉-ခိုနစှ့်တ္ င့် 
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https://en.wikipedia.org/wiki/organisms
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https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8_(%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_(biology)


Andrew Roger နငှ ့် Alastair Simpson တ္ ို  က ရှ ဗြ ဗတ္ ျို့ ရှ မှုအသစ့်မ  ျားက ို 

ဆန့်ျားစစ့်ရ တ္ င့် ဂရိုတ္စ ိုက့်နငှ ့် လွံို  လဝီရ  အထျူားရှ ရန့် လ ိုအပ့်ဗ က င့်ျားက ို 

" ူကွဲရီျား ိုတ့္် (eukaryote) သက့်ရှ အိုပ့်စိုလမ့်ျားဗ က င့်ျား (tree of life)နငှ ့် 

ပတ့္်သက့်ဗသ  ကျွန့်ိုပ့်တ္ ို  ၏ လက့်ရှ န ျားလည့်မှုမှ  အရှ န့်အဟိုန့်ဖြင ့် 

ဗဖပ င့်ျားလွဲဗနမှုဗ က င ့် သတ္ အထျူားထ ျားက  ဆက့်လက့်လိုပ့်ဗဆ င့်သင ့်သည့်။"ဟို 

အဗလျားဗပျား ဗဖပ  က ျားခွဲ သည့်။[၁ 

သတ္တ ဝါ 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ူျားရေရ် ှာဗြရွေ ်ခိုေက်ူျားမည ်

 

ဤဗဆှာငျ်ားပါျားက ို တ္ ရစဆှာေ ်န ငေ့ ်ဗပါငျ်ားစပ်ရေ ်အ က ဖပ ထှာျားပါသည။် 

(ဗဆွျားဗနျွားရေ)် 

သတ္တ ဝါဆ ိုသည့် အသက့်ရှ ဗသ  အရ အ ျားလွံိုျားက ို ဗခေါ်ဆ ိုပါသည့် 

 

မ တ္ကိ  

• ၁အပင့်နငှ ့် သတ္တ ဝါ ခ ွဲဖခ ျားပွံို 

• ၂န ို  တ္ ိုက့် သတ္တ ဝါမ  ျား(Mammals) 

• ၃တ္  ျားသ  ျား သတ္တ ဝါမ  ျား(Reptiles) 

• ၄ဗရဗနကိုန့်ျားဗန သတ္တ ဝါမ  ျား(Amphibians) 

• ၅ငကှ့်မ  ျား(Birds) 

• ၆ငါျားမ  ျား(Fish) 

• ၇ဗဖခဆစ့်မ  ျား သတ္တ ဝါမ  ျား(Arthropods) 

• ၈က  ချွွဲ သတ္တ ဝါမ  ျား([[Mollusc's) 

အပင့်နငှ ့် သတ္တ ဝါ ခ ွဲဖခ ျားပွံို[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

လှုပ့်ရှ ျားသ  ျားလ န ိုင့်မပီျား အစ က ို ပါျားစပ့်ဖြင ့် စ ျားဗသ က့်တ္တ့္်ဗသ  သက့်ရှ မှန့်သမ က ို Animal 

(ဗခေါ်) သတ္တ ဝါ ဟို အပင့်တ္ ို  နငှ ့် က ွဲဖပ ျားဗစရန့် ခ ွဲဖခ ျားအဓ ပပ  ့် သတ့္်မှတ့္်ပါသည့်။ 

သတ္တ ဝါ မ  ျားက ို မ   ျားတ္ူရ  အိုပ့်စိုခ ွဲ လ ိုက့်လ င့် ဗအ က့်ပါအတ္ ိုင့်ျား ခိုနစှ့်မ   ျား ခ ွဲဖခ ျားန ိုင့်ပါသည့်။ 

န ို  တ္ ိုက့် သတ္တ ဝါမ  ျား(Mammals)[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

https://en.wikipedia.org/wiki/eukaryote
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80_(%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92)#cite_note-18
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%B0%E1%80%A1%E1%80%8A%E1%80%AE:Merging_and_moving_pages
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%86%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA:%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB_%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8(Mammals)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8(Reptiles)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B1_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8(Amphibians)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8(Birds)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8(Fish)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8(Arthropods)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%BD%E1%80%B2_%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8([[Mollusc's)
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&section=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&section=2


အက  ့်တ္ဝင ့် ဗြ ့်ဖပထ ျားဗသ ဗဆ င့်ျားပါျား - န ို  တ္ ိုက့်သတ္တ ဝါ 

သ ျားင ့်က ို မ ခင့်န ို  တ္ ိုက့်ဗကျွျားသည ့် အဗလ အထရှ ဗသ  အဆင ့်ဖမင ့် ဗက  ရ ိုျားရှ  

ဗသ ျားဗန ျားသတ္တ ဝါမ  ျား ဖြစ့် ကသည့်။ လူအပါအဝင့် မ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ၄၀၀၀ ခန  ့်ရှ သည့်။ (ဗမ  က့်၊ ဗခ ျား၊ 

ကျွွဲ၊ န  ျား၊ က  ျား၊ ဆင့်၊ လင့်ျားပ ိုင့်၊ ဗဝလငါျား၊ ြ ွံ စသည့်) 

 
ကိုန့်ျားဗနအကကီျားဆွံိုျား န ို  တ္ ိုက့် သတ္တ ဝါ၊ အ ြရ ကဆင့် 

တ္  ျားသ  ျား သတ္တ ဝါမ  ျား(Reptiles)[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

အက  ့်တ္ဝင ့် ဗြ ့်ဖပထ ျားဗသ ဗဆ င့်ျားပါျား - တ္  ျားသ  ျားသတ္တ ဝါ 

အဗ ကျားအခ ွံပါဗသ  ဗက  ရ ိုျားရှ  ဗသ ျားဗအျားသတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့် ကမပီျား အမ  ျားစိုမှ  ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် 

ဗမ ျားြ  ျား ကသည့်။ မ   ျားစ တ့္် ၆၀၀၀ ဗက  ့်ရှ သည့်။ (ဗပမ၊ လ ပ့်၊ ြ တ့္်၊ ပိုတ့္်သင့်ည   စသည့်) 

ဗရဗနကိုန့်ျားဗန သတ္တ ဝါမ  ျား(Amphibians)[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

ဗက  ရ ိုျားရှ  ဗသ ျားဗအျား သတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့် ကမပီျား ဗရတ္ င့်ဗပါက့်ြ  ျားက  ကိုန့်ျားဗပေါ်တ္ င့် 

အရ  ့်ဗရ က့် ကသည့်။ မ   ျားစ တ့္် ၃၀၀၀ ခန  ့်ရှ သည့်။ (ြ ျား၊ ဆ ့်လ့်မင့်ဒါ စသည့်) 

ငကှ့်မ  ျား(Birds)[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

အက  ့်တ္ဝင ့် ဗြ ့်ဖပထ ျားဗသ ဗဆ င့်ျားပါျား - ငကှ့် 

အခ ွံမ ဗသ  ဥမှဗပါက့်ြ  ျားမပီျား အရ  ့်ဗရ က့်လ င့် အဗမ ွှျားအဗတ္ င့်မ  ျားရှ ဗသ  အမ  ျားစို 

ပ ွံသန့်ျားန ိုင့်သည ့် ဗက  ရ ိုျားရှ  ဗသ ျားဗန ျားသတ္တ ဝါမ  ျားက ို ငကှ့်ဟိုဗခေါ်သည့်။ မ   ျားစ တ့္် ၈၀၀၀ ခန  ့်ရှ သည့်။ 

(က ီျား၊ ဇီျားက က့်၊ သ မ့်ျားငကှ့်၊ ငကှ့်ကိုလ ျားအိုပ့်၊ ပင့်ဂ င့်ျား စသည့်) 

ငါျားမ  ျား(Fish)[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:African_Elephant.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&section=3
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&section=4
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&section=5
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&section=6


အက  ့်တ္ဝင ့် ဗြ ့်ဖပထ ျားဗသ ဗဆ င့်ျားပါျား - ငါျား (တ္ ရစဆ န့်) 

 
ငါျား၏ က ို ့်အဂဂ ါအစ တ့္်အပ ိုင့်ျား 

ဗရတ္ င့် ပါျားဟပ့်ဖြင ့် အသက့်ရှုက  ဆူျားဗတ္ င့်ဗရ က့်မ  ျားဖြင ့် ကူျားခတ့္်တ္တ့္်မပီျား အဗ ကျားခ ွံရှ ဗသ  

ဗက  ရ ိုျားရှ  ဗသ ျားဗအျား သတ္တ ဝါမ  ျားဖြစ့်သည ့် ငါျားမ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ၂၁၀၀၀ ခန  ့်ရှ သည့်။ 

(ငါျားမန့်ျား၊ ဗရနဂါျား၊ ဆ ့်လမ န့်၊ ထဗရ က့် စသည့်) 

 
အကကီျားဆွံိုျား ဗရဗနသတ္တ ဝါ ၊ ဗဝလငါျား 

ဗဖခဆစ့်မ  ျား သတ္တ ဝါမ  ျား(Arthropods)[ဖပင့်ဆင့်ရန့်] 

အဆစ့်အပ ိုင့်ျားမ  ျားဖြင ့်ြ ွဲျို့စည့်ျားထ ျားသည ့် ဗဖခဗထ က့်သွံိုျားစွံိုထက့်မနည့်ျားရှ က  ဗက  ရ ိုျားမပါပွဲ 

မ ဗက  ဗသ အခ ွံက ို အရ ိုျားအဗနဖြင ့် ြ ွဲျို့စည့်ျားတ္ည့်ဗဆ က့်ထ ျားသည ့် အကကီျားမ ျားဆွံိုျားဗသ  

အိုပ့်စိုဖြစ့်သည့်။ မ   ျားစ တ့္်ဗပါင့်ျား ၈၀၀၀၀၀ ဗက  ့်ရှ က  အင့်ျားဆက့်မ  ျားသည့်လည့်ျား ထ ိုအိုပ့်စိုတ္ င့် 

အပါအဝင့်ဖြစ့်သည့်။ (ပိုရ က့်၊ နှွံဗက င့်၊ ဗခ ျားပ ိုျားထ ိုျား၊ ပင ့်ကူ၊ ကဏန့်ျား၊ ပိုဇ န့် စသည့်) 

က  ချွွဲ သတ္တ ဝါမ  ျား([[Mollusc's) 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8_(%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:FISH1.jpg
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%82%E1%80%AB%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%86%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%91%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Southern_right_whale.jpg
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB&action=edit&section=7
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B0&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%8F%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%87%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1


အရ ိုျားလွံိုျားဝမပါပွဲ က  ချွွဲဗပ   တ္ ွဲဗသ  က ို ့်ရှ မပီျား ပ တ့္်တ္ ိုက့်ဗရ ျို့လ  ျားသ  ျားလ တ္တ့္်သည ့် 

အိုပ့်စိုဖြစ့်သည့်။ အခ   ျို့မ   ျားစ တ့္်မ  ျားတ္ င့် ဗပ   တ္ ွဲဗသ က ို ့်က ို အခ ွံမ တ္စ့်ခိုဖြင ့် 

က က  ့်ထ ျားတ္တ့္် ကသည့်။ (ခရို၊ ပက့်က  ၊ ဗမ   ၊ ဗရဘဝွဲ၊ ကင့်ျားမ န့်၊ ဗ  က့်သ  ျား၊ ကမ ၊ 

 က ့်ငါျား စသည့်တ္ ို  ) 

သေ ှာ 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

Windowpane oyster 

 

A cleaned shell of the capiz ready for processing, with the V-

shaped ligament ridge showing 

မ ိ ျိုးရိ ျိုးခ ွဲခခ ျိုးခခငော်ျိုး  

Unrecognized 

taxon (fix): 

Placuna 

မ   ျားစ တ္:် Template:Taxonomy/PlacunaP. placenta 

ဒ နိ မ 

Placuna placenta 

Linnaeus, 1758 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%97%E1%80%BB%E1%80%AC#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%97%E1%80%BB%E1%80%AC#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Capizshell.jpg
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8_(%E1%80%87%E1%80%AE%E1%80%9D%E1%80%97%E1%80%B1%E1%80%92)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA:Taxonomy/Placuna
https://my.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&title=Template:taxonomy/Placuna&preload=Template:Taxonomy/preload
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Placuna&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA:Taxonomy/Placuna&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8_%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Linnaeus&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=10th_edition_of_Systema_Naturae&action=edit&redlink=1


သေ   (အဂဂလ ပ့်: Windowpane oyster; (Placuna placenta)) သည့် ခရိုဗက င့် 

အမ   ျားအစ ျားထွဲတ္ င့် ပါဝင့်ဗသ  အခ ွံမ နစှ့်ဖခမ့်ျားြ င ့်ပ တ့္်ရဗသ  ကမ ကွဲ သ ို  ဗသ သတ္တ ဝါဖြစ့်သည့်။ 

ကမ ဗက င့်ကွဲ သ ို  ပင့် အသ ျားက ိုစ ျား၍ရဗသ ့်လည့်ျား အခ ွံက ိုလ ို၍ ြမ့်ျားဆျီားခွံရမှု ပ ိုမ  ျားသည့်။ 

သေ  ခ ွံသည့် ကမ ခ ွံကွဲ သ ို   အနည့်ျားင ့်မ  မခွံိုျားဘွဲ ဖပ ျားခ ပ့်ပါျားလှပ့်ဗနသည့် ဟို ဗဒသခွံမ  ျားက 

ဆ ိုစမှတ့္်ဖပ သည့်။ သေ  ခ ွံက ို အလှအပအဆင့်တ္န့်ဆ ၊ လက့်ဝတ့္်ရတ္န အဖြစ့်သ  မကဘွဲ 

ဖပတ္င့်ျားတ္ွံခါျားခ ပ့် အဗနဖြင ့်ပါ အသွံိုျားဖပ ခွဲ  ကသည့်။ ကမ ခ ွံထက့် ပ ိုပါျားလွှ ၍ 

အလင့်ျားမှုန့်ဗပါက့်ဗရ က့်မှု ပ ိုမ  ျားသဖြင ့် မီျားအ မ့် မီျားဆ ိုင့်ျား ဖပ လိုပ့်ရ တ္ င့်လည့်ျား အသွံိုျားဖပ  ကသည့်။[၁] 

ဖမန့်မ န ိုင့်ငွံတ္ င့် ငရိုတ့္်ဗက င့်ျားကျွန့်ျားနငှ ့် ဗမ ့်တ္င့်စ န့်ျားအနျီားရှ  ဟ ိုင့်ျားကကီျားကျွန့်ျားအနျီား 

န ွံဗပါမ  ျားရ ဗဒသမ  ျားတ္ င့် ဗတ္ ျို့ ရှ န ိုင့်သည့်။ ရခ ိုင့်ဖပည့်န ့်ဘက့်တ္ င့်လည့်ျား ဗတ္ ျို့ ရှ န ိုင့်သည့် ဟို 

သ ရသည့်။[က ိုျားက ျားခ က့်လ ိုသည့်] 

အ ြရ ကတ္ ိုက့်  ီမင့်န ိုင့်ငွံ ဗအဒင့်ပင့်လ ့်ဗက ျို့ မှသည့် ြ လစ့်ပ ိုင့်ကျွန့်ျားစိုမ  ျားအထ  

အမ  ျားအဖပ ျားဗတ္ ျို့ရသည့်။ ၎င့်ျားဗဒသရှ  က ပ ဇ့်ဖပည့်န ့်သည့် သေ  ဖြင ့် ဖပ လိုပ့်ဗသ  

ကိုန့်ပစစည့်ျားအမ  ျားအဖပ ျားထ က့်ရ ဗဒသအဖြစ့် ဗက  ့် က ျားသည့်။ 

ဗသျွားဗအျားသတ္တ ဝါ 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

ဗသ ျားဗအျားသတ္တ ဝါမ  ျား၏ အဗရဖပ ျားသည့် ဗဖခ က့်ဗသ ျို့ မပီျား အဗ ကျားခ ွံမ  ျား အိုပ့်ထ ျားလ က့်ရှ သည့်။ 

ဗသ ျားဗအျားသတ္တ ဝါအ ျားလွံိုျားနျီားပါျား ဥ ဥ ကသည့်။ န ိုင့်ငွံတ္ ိုင့်ျား၊ တ္ ိုင့်ျားဖပည့်တ္ ိုင့်ျားမှ  

ဗသ ျားဗအျားသတ္တ ဝါဗတ္ က ို ဗတ္ ျို့ ရှ န ိုင့်ဗပမွဲ  အထျူားသဖြင ့် ကမ္  အပူပ ိုင့်ျားဗဒသဗတ္ မှ  

အဗတ္ ျို့ရမ  ျားသည့်။ 

အှာြရ ကတ္ ိုက်၏ တ္ ရစဆှာေမ်   ျားကွွဲမ ှာျား 

ဝ က ပ ျားဒ ျားယှာျား မ  

အညွှေျ်ားသ ို ေ့ ခိုေက်ျူားရေရ် ှာဗြွရေ ်ခိုေက်ူျားမည် 

အ ြရ ကတ္ ိုက့် သစ့်ဗတ္ ဗဒသ၌ သ ျားဗက င့်မ  ျား အလ န့်ဗပါ မ  ျားသည့်။ 

အ ြရ တ္ ိုက့်ဗဖမ က့်ဘက့်ပ ိုင့်ျားတ္ င့် ဥဗရ ပတ္ ိုက့် ဗတ္ င့်ပ ိုင့်ျား၌ ဗတ္ ျို့ရဗလ ရှ ဗသ  တ္ ရစဆ န့်မ   ျားက ို 

ဗတ္ ျို့ရသည့်။ အထျူားသဖြင ့် ဆဟ ရသွဲကနတ ရ၏ 

ဗတ္ င့်ဘက့်တ္ င့် ဗတ္ ဆ တ့္်၊ သစ့်ကိုလ ျားအိုပ့်၊ ဖမင့်ျားက  ျား၊ ကျွွဲ၊  ကွံ ၊ ဆင့်၊ ဖခဗသဂ ၊ သစ့်နက့်၊ က  ျား

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%AF
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%97%E1%80%BB%E1%80%AC#cite_note-MSL-1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%B8:Citation_needed
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9D%E1%80%AB#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%81%8F_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%81%8F_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%86%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%9E%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%9B
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%BD%E1%80%B2
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B6%E1%80%B7
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%B7
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA


သစ့်၊ ဟ ိုင့်ျားအနီ ဗက င့်၊ ဗခ ျားအ၊ ဗမ  က့်ဝွံတ္ ို  ကွဲ သ ို   ဗတ္ ရ ိုင့်ျားတ္ ရစဆ န့်မ  ျားက ို ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

ဗရှျားအခါက အ ြရ ကတ္ ိုက့်တ္ င့် ဆင့်မ  ျား အမ  ျားအဖပ ျား ဗတ္ ျို့ ခွဲ ရဗသ ့်လည့်ျား  ခိုအခါတ္ င့် 

အစ  ့်အလ ို  ငါှ ဆင့်မ  ျားက ို ြမ့်ျားဆျီား သတ့္်ဖြတ့္် ကဗသ ဗ က င ့် မ  ျားမ  ျားစ ျားစ ျား မဗတ္ ျို့ရဗတ္  ဗခ ။ 

သွဲကနတ ရမှတ္စ့်ပါျား အဖခ ျားဗနရ မ  ျား၌ငကှ့်နငှ ့် တ္  ျားသ  ျားဗက င့်မ  ျားက ို ဗတ္ ျို့ရသည့်။ 

အ ြရ ကတ္ ိုက့်ရှ  ငကှ့်မ  ျားသည့် မ  ျားဗသ အ ျားဖြင ့် အဗမ ျားအဗတ္ င့်မ  ျား အလ န့်လှပဗသ ့်လည့်ျား 

အသွံသ   စ   မဗအ ့်ဖမည့်တ္တ့္် ကဗခ ။ သွဲကနတ ရ ခရီျားသည့်မ  ျားအတ္ က့် 

အလ န့်အသွံိုျားဝင့်ဗသ  ကိုလ ျားအိုပ့်မ  ျားက ိုလည့်ျား ဗတ္ ျို့ ရှ ရသည့်။ ဆဟ ရသွဲကနတ ရ၏ ဗတ္ င့်နငှ ့် 

အဗန က့်ဘက့်တ္ ို  တ္ င့် ငကှ့်ကိုလ ျားအိုပ့်မ  ျား ရှ သည့်။ မ ဗက  င့်ျားဗခါင့်ျားရှည့်နငှ ့် ဗရဖမင့်ျားမ  ျားက ိုမူ 

စ မ ့်မ  ျားနငှ ့် ဗခ  င့်ျားမ  ျား၌ ဗတ္ ျို့ န ိုင့်သည့်။ [၁] 

သတ္တ ဗေဒ၏အဗရျိုးပါပ  နငှ ော်မ ိ ျိုးသ ဉျိုးမှုခပဿန  
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https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AE%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%A1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%BE%E1%80%80%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%8A%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%81%8F_%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8#cite_note-1
https://www.scienceclubyu.com/author/admin/
https://www.scienceclubyu.com/2021/01/10/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%97%e1%80%b1%e1%80%92%e1%81%8f%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba/
https://www.scienceclubyu.com/2021/01/10/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%97%e1%80%b1%e1%80%92%e1%81%8f%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba/#respond
https://www.scienceclubyu.com/2021/01/10/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%97%e1%80%b1%e1%80%92%e1%81%8f%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba/#respond


 

သတ္တ ဗေဒ၏အဗရျိုးပါပ  နှင ော်မ ိ ျိုးသ ဉျိုးမှုခပဿန  

ကျွန့်ိုပ့်တ္ ို  လူသ ျားမ  ျားဗနထ ိုင့် ကသည ့်ဤကမ္ ဗဖမကကီျားသည့်ကျွန့်ိုပ့်တ္ ို  နငှ ့်တ္ ိုက့်ရ ို

က့်အခ   ျားက ဗနသည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်တ္ ို  သက့်ရှ မ  ျားမရှ လ င့်ဤကမ္ ဗဖမကကီျားမဖြစ့်ဗပေါ်လ န ိုင့်သကွဲ သ ို   

ဤကမ္ ဗဖမကကီျားမရှ လ င့်လည့်ျားကျွနိုာ့်ာ့်ပ့်တ္ ို  လူသ ျားမ   ျားစ တ့္်ဆ ိုသည့်မှ လည့်ျား

က  ့်ဗပ  က့်ဗနဗပလ မ ့်မည့်။ 

အဓ ကအ ျားဖြင ့်သက့်ရှ မ  ျားအနက့်ကျွန့်ိုာ့်ပ့်တ္ ို  လူသ ျားမ   ျားစ တ့္်မ  ျားသည့်အဗရျားပါ

သကွဲ သ ို  ၊ အဖခ ျားသက့်ရှ မ  ျားသည့်လည့်ျားအထျူားအဗရျားပါလှသည့်။ 



အဖခ ျားသက့်ရှ မ  ျားအနက့် ခိုအခ  န့်တ္ ိုင့်တ္ည့်ရှ လ က့်ရှ သည ့်မ   ျားစ တ့္်မ  ျားရှ သ

ကွဲ သ ို   

 

မ   ျားသိုဉ်ျားဗပ ှာကက်ယွလ်ိုေ ျားေ ျားဖြစ်ဗေသညေ့မ်   ျားစ တ္်မ ှာျားလညျ်ားရ  ဗပသည။် 

ထ ို ေ့အဖပငအ်ခ   ွဲ့မ   ျားစ တ္မ် ှာျားသညလ်ညျ်ားလ ိုျားဝမ   ျားသိုဉ်ျားသှွာျားသညမ် ှာျားလညျ်ားရ  သည။် 

ဥပမှာအှာျားဖြငေ့ ် ဗရဒ ိုငန် ိုဗဆှာမ   ျားစ တ္်မ ှာျား၊ ဗ ေါ် ဇ လှာမ   ျားစ တ္်မ ှာျား၊ လူဝ ကက ျားမ   ျားစ တ္်မ ှာျား 

န ငေ့ ် အဖခှာျားဗသှာမ   ျားစ တ္်မ ှာျားသည ်

ဤကမဘှာဗဖမဗပေါ်မ မ   ျားသိုဉ်ျားဗပ ှာကက်ယွသ်ှွာျား ကပပ ဖြစ်သည။် 

ယခိုန စအ်ဗတ္ှာအတ္ွငျ်ား၌မ   ျားသိုဉ်ျားလိုေ ျားေ ျားမ   ျားစ တ္်မ ှာျားမ ှာ Vaquita( ဗရဗေနှွာျားမ   ျားစ တ္်)၊ 

Sumatran 



 

ဆငမ်   ျားမ ှာျား၊ Orangutan ဗမ ှာက်ကက ျားမ   ျားမ ှာျား 

န ငေ့ ်အဖခှာျားဗသှာသကရ်  မ ှာျားသညလ်ညျ်ားမ   ျားသိုဉ်ျားကယွဗ်ပ ှာကလ်ိုေ ျားေ ျားဖြစ်ဗေသည်။  

IUCN Red List၌ထညေ့သ်ငွေ့ဗ်ြှာ်ဖပထှာျားဖခငျ်ားခ ရသညေ့ ်

မ   ျားတ္ ိုျားလိုေ ျားေ ျားသက်ရ  မ   ျားစ တ္်မ ှာျားစှာရငျ်ားမ ှာဗတ္ှာေ့ “(Amphibians 41%) 

ကိုေျ်ားဗေဗရဗေမ   ျားစ တ္်မ ှာျား၊ (Mammals 26%) န ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ   ျားစ တ္်မ ှာျား၊ (Birds 14%) 

င က်မ   ျားစ တ္်မ ှာျား န ငေ့ ်(Sharks 30%) ငါျားမေျ်ားမ   ျားစ တ္်မ ှာျား” ဟိုဗလေ့လှာဗတ္ွွဲ့ ရ  ရသည။် 

ထ ို ေ့ဖပငသ်တ္တ ဝါသက်ရ  မ ှာျားသှာမက အပငသ်ကရ်  အခ   ွဲ့သညလ်ညျ်ား IUCN Red 

List၌ဗြှာ်ဖပထှာျားဖခငျ်ားခ ထှာျားရသည။် (Conifer 34%) န ငေ့ ်(Coral reef 33%) 

သနတှာဗက ှာကတ်္ေျ်ားတ္ ို ေ့ဖြစ်သည။်အထကဗ်ြှာ်ဖပပါအဗ ကှာငျ်ားအရှာမ ှာျားသည ်ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့

အသကရ် ငဗ်ေထ ိုငရ်ှာကမဘှာဗဖမကက ျားရ   



မ   သိုဉ်ျားဗပ ှာကက်ယွလ်ိုေ ျားေ ျားမ   ျားစ တ္်မ ှာျားအဗ ကှာငျ်ားဖြစ်သည။်သ ို ေ့ဆ ိုလျှငက်ျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့အဗေ

ဖြငေ့ ်ထ ို ေ့ကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာ’’မ   ျားစ တ္်ပ ကသ်ိုဉ်ျားမှုမ ှာျားဖြစ်ဗပေါ်လှာသညမ် ှာအဘယေ့်ဗ ကှာငေ့လ်ွဲ?’’ 

ဆ ိုသညမ် ှာစဉ်ျားစှာျားြယွအ်ခ ကတ်္စခ် က်ဖြစ်လှာသည။် ရ ိုျားရ ငျ်ားဗသှာအဗဖြတ္စ်ခိုမ ှာ 

ကျွန်ိုပ် တ္ ို ေ့လသူှာျားမ ှာျားအဗေဖြငေ့ ်သက်ရ  မ   ျားစ တ္်မ ှာျားန ငေ့ပ်က်သက၍်အသ ပညှာ၊ 

ေဟိုသိုတ္ေညျ်ားပါျားခွဲေ့သညေ့အ်တ္ကွ်ပငဖ်ြစ်သည။် အဘယေ့ဗ် ကှာငေ့ဆ် ိုဗသှာ် 

သက်ရ  မ   ျားစ တ္်မ ှာျားသညလ်ညျ်ားကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့လသူှာျားမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ပင ်သက်တ္မ်ျားရ  သညေ့ ်

အဗလ ှာက်၄ငျ်ားတ္ ို ေ့သည၄်ငျ်ားတ္ ို ေ့၏ဗေရှာဗဒသန ငေ့လ် ိုက်ဗလ ှာည ဗထစွွှာဗေထ ိုငန် ိုငမ်ှုရ   က

သည။် 

သ ို ေ့ဗသှာက်ျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့လသူှာျားမ ှာျားအဗေန ငေ့လ်ညျ်ား၄ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုအေညျ်ားန ငေ့အ်မ ှာျားဗထှာက်ပ ေ့ဗပျားန ိုင်

ရမည။် တ္စ်ေညျ်ားအှာျားဖြငေ့ ်၄ငျ်ားတ္ ို ေ့အတ္ကွ်မလိုပ်သငေ့သ်ညက် ိုမလိုပ်ဘွဲ၊ 

လိုပ်သငေ့သ်ညေ့အ်ရှာမ ှာျားက ိုသှာလိုပ်ဗပျားရမည။် 

ဆ ိုလ ိုသညမ် ှာ ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့လသူှာျားမ ှာျားအဗေဖြငေ့၄်ငျ်ားတ္ ို ေ့အြ ို ေ့ဆငဖ်ခငသ်ငေ့သ်ညမ် ှာျားက ိုဆငဖ်ခ

ငဗ်ပျားမ သှာလျှင၄်ငျ်ားတ္ ို ေ့သကတ်္မ်ျားဗစေ့အသက်ရ ငသ်ေန် ိုငမ်ညဖ်ြစ်သည။် 

အထက်ပါဗများခေွျ်ားက ိုဖပေဆ်က်မညဆ် ိုလျှင ်

န ိုငင် တ္စန် ိုငင် ၏သကရ်  မ   ျားစ တ္်မ ှာျားမ   ျားသိုဉ်ျားဗပ ှာကက်ယွ်မှုမရ  ဗစရေ ်

ထ ိုန ိုငင် ၏အစ ိုျားရသညလ်ညျ်ားအဗရျားပါသလ ို 

ထ ိုန ိုငင် အတ္ွငျ်ားရ  မ   ျားဆကသ်စလ်ူငယ်မ ှာျား၏ပညှာဗရျားမ ှာလညျ်ားအထျူားအဗရျားပါလ သည။် 

အထျူားသဖြငေ့ ်

သက်ရ  မ ှာျားအဗ ကှာငျ်ားက ိုဗလေ့လှာသင ်ကှာျားဗေရသညေ့က်ျွနိ်ု ပ််တ္ ို ေ့လ ိုသတ္တ ဗေဒဗက ှာငျ်ား

သ၊ူ ဗက ှာငျ်ားသှာျားမ ှာျားသညအ်ေှာ တ္အ်ြ ို ေ့အထျူားအဗရျားပါလ သည။် သတ္တ ဗေဒဆ ိုသညမ် ှာ 

အဗပေါ်ယ  ကညေ့မ်ညဆ် ိုလျှငသ်က်ရ  မ ှာျားအဗ ကှာငျ်ားဗလေ့လှာရသညေ့ဘ်ှာသှာရပ်တ္စ်ခိုသှာ

ဖြစ်သည။် သ ို ေ့ဗသှာ် 

သတ္တ ဗေဒ၏အေက်အဓ ပပှာယက် ိုအတ္ွငျ်ားက က ဗလေ့လှာ ကညေ့မ်ညဆ် ိုလျှင ်

သတ္တ ဗေဒဘှာသှာရပ်တ္ွင ်သက်ရ  တ္ ို ေ့၏က ိုယခ်နဓှာ၌ဖြစ်ဗပေါ်သညေ့ဇ် ဝကှာမဖြစ်ပ က်ပ ိုမ ှာျား၊ 

သက်ရ  မ ှာျား၏ရိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ှာအဗ ကှာငျ်ားအရှာမ ှာျား၊ 

သက်ရ  မ ှာျား၏ဖပ မူပ ိုအမူအက ငေ့မ် ှာျားစသဖြငေ့ ်

သက်ရ  မ   ျားစ တ္တ်္စ်ခိုခ ငျ်ားစ ၏အဖပငဘ်က်စရ ိုကလ်ကခဏှာမ ှာျားသှာမက၊ 



အတ္ွငျ်ားဘက်ခနဓှာဗေဒမ ှာျားန ငေ့ပ်က်သကသ်ညတ်္ ို ေ့က ိုဗလေ့လှာရသညေ့ဘ်ှာသှာရပ်တ္စ်ခိုပင်

ဖြစ်သည။် ကျွန်ိုပ်ယခိုတ္က်ဗရှာကဗ်ေသညေ့ ် ရေက်ိုေတ်္ကကသ ိုလ် 

၏သတ္တ ဗေဒဌှာေတ္ွငတ်္က်ဗရှာကဗ်ေ ကသညေ့ဗ်က ှာငျ်ားသှာျား၊ 

ဗက ှာငျ်ားသအူမ ှာျားအဖပှာျားရ  သည။် ၄ငျ်ားတ္ ို ေ့အေက် 

သတ္တ ဗေဒဘှာသှာရပ်က ိုအမ ေတ်္ကယ်စ တ္်ဝငစ်ှာျားဗသှာဗ ကှာငေ့ ်

ဗရွျားခ ယတ်္က်ဗရှာကသ်မူ ှာျားလညျ်ားရ  သကွဲေ့သ ို ေ့၊ 

မ မ ၏တ္ကကသ ိုလ်ဝငတ်္ေျ်ားဗအှာငစ်ှာရငျ်ားရ  အမ တ္်ဗပါငျ်ားအဗလ ှာက်မထငမ် တ္ဘ်ွဲတ္က်

ဗရှာကဗ်ေ ကရသမူ ှာျားလညျ်ားရ  ဗပလ မေ့်မည။် ထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာဗက ှာငျ်ားသှာျား န စ်မ   ျားအေက် 

အမ ေတ်္ကယ်စ တ္်ဝငစ်ှာျား၍တ္က်ဗရှာကဗ်ေသညေ့ဗ်က ှာငျ်ားသှာျားပမှာဏသည် 

သတ္တ ဗေဒဌှာေရ  ဗက ှာငျ်ားသှာျားဦျားဗရ၏၄ပ ို၁ပ ိုခေ ေ့သ်ှာရ  လ မေ့်မညဟ်ိုကျွနိ်ု ပ််အဗေဖြငေ့ထ်င်

ဖမငမ် ပါသည။် ကျွန်ိုပ်က ိုယတ်္ ိုငသ်ညလ်ညျ်ား 

ထ ို၄ပ ို၁ပ ိုခေ ေ့သ်ှာရ  သညေ့ဗ်က ှာငျ်ားသှာျားစှာရငျ်ားထွဲမပါဝငခ်ွဲေ့ပါ။ သ ို ေ့ဗသှာ ်

အထကတ်္ေျ်ားန ငေ့တ်္ကကသ ိုလ်ဝငတ်္ေျ်ားတ္ကဗ်ရှာက်စဉ်အခ  ေက်တ္ညျ်ား၌ပငက်ျွန်ိုပ်သည ်

ဇ ဗဝေဒ ဘှာသှာရပ်က ိုအထျူားသဗဘှာက ခွဲေ့သည။် 

တ္ကကသ ိုလ်သ ို ေ့ဗရှာကလ်ှာခ  ေတ်္ွငလ်ညျ်ား သတ္တ ဗေဒဆ ိုသညက် ို 

မညသ် ို ေ့မညဘ်ယ်မ ေျ်ားမသ ရ  ခွဲေ့ပါ။ 

တ္က်ဗရှာကသ်ညေ့အ်ခ  ေက်ှာလ ကှာဖမငေ့လ်ှာသညန် ငေ့အ်မျှ 

သတ္တ ဗေဒဘှာသှာရပ်က ိုစ တ္်ဝငစ်ှာျားမ သည။် 

သတ္တ ဗေဒဘှာသှာရပ်က ိုသင ်ကှာျားရဖခငျ်ားဖြငေ့ ်ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့သည ်

သက်ရ  မ ှာျားအဗ ကှာငျ်ားက ိုသ ရ  ရရ ိုသှာမကကျွနိ်ု ပ််တ္ ို ေ့၏ကမဘှာဗဖမကက ျား၌၄ငျ်ားသက်ရ  မ   ျားစ 

တ္်မ ှာျားသညအ်ဗရျားပါသညေ့အ်ခေျ်ားကဏ္ဍတ္စ်ရပ်တ္ွငပ်ါဝငသ်ညေ့အ်တ္ကွ်၄ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုထ ေျ်ားသ 

မ်ျားကှာကယွ်ဗပျားရေလ် ိုအပ်ဗ ကှာငျ်ားက ိုလညျ်ားသ ရ  လှာရသည။် 

ထ ိုသ ို ေ့သ ရ  လှာသညန် ငေ့အ်ည  ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့၏ပတ္ဝ်ေျ်ားက ငရ်  သက်ရ  မ   ျားစ တ္အ်ဗ ကှာငျ်ားက ို

ဗက ှာငျ်ားသငခ်ေျ်ားစှာထက်ပ ို၍ဗလေ့လှာခ ငစ် တ္မ် ှာျားဖြစ်ဗပေါ်လှာမည။် ဤသ ို ေ့ဖြငေ့ ်

မ မ တ္ ို ေ့စ တ္်ဝငစ်ှာျားသညေ့ ်မ   ျားစ တ္တ်္စ်မ   ျား၊ ထ ို ေ့ဗေှာက် ဗေှာက်မ   ျားစ တ္တ်္စ်မ   ျား၊ 

စသဖြငေ့တ်္စ်စန ငေ့တ်္စ်စ ကျွနိ်ု ပ််တ္ ို ေ့ပတ္ဝ်ေျ်ားက ငရ်  သက်ရ  မ ှာျား၏အမူအက ငေ့၊် 

ခနဓှာဗေဒတ္ ို ေ့န ငေ့ပ်က်သက၍်တ္စ်ဗေ ေ့ထက်တ္စ်ဗေ ေ့ေဟိုသိုတ္န ငေ့အ်သ ပညှာမ ှာျားတ္ ိုျားတ္က်



လှာဗပလ မေ့်မည။် ထ ို ေ့သ ို ေ့အသ ပညှာ၊ ေဟိုသိုတ္မ ှာျားတ္ ိုျားတ္ကလ်ှာသညန် ငေ့အ်မျှ 

အထက်၌ဗြှာ်ဖပခွဲေ့သညေ့”်မ   ျားစ တ္်ပ ကသ်ိုဉ်ျားမှုမ ှာျားဖြစ်ဗပေါ်လှာသညမ် ှာအဘယေ့ဗ် ကှာငေ့လ်ွဲ

?”ဆ ိုသညေ့ဗ်များခွေျ်ားအတ္ ိုငျ်ား ကျွန်ိ်ု ပ်တ္ ို ေ့ဗလေ့လှာခွဲေ့ ကရသညေ့အ်သ ပညှာမ ှာျားန ငေ့အ်တ္၊ူ 

အဖခှာျားဗသှာကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့န ငေ့ဝ်ါသေှာတ္ူည သညေ့ ်ဗက ှာငျ်ားသှာျား၊ ဗက ှာငျ်ားသမူ ှာျား၊ 

ဆရှာသမှာျားမ ှာျား၊ 

သက်ရ  မ ှာျားန ငေ့ပ်ကသ်က၍်တ္တ္သ် ကျွမ်ျားက ငဗ်သှာပါဗမှာကခဆရှာ၊ဆရှာမမ ှာျားန ငေ့အ်တ္ူင

ပူျားဗပါငျ်ား၍ န ိုငင် အတ္ကွ် 

မ   ျားသိုဉ်ျားလိုေ ျားေ ျားမ   ျားစ တ္အ်ခ   ွဲ့က ိုကှာကယွဗ်ပျားန ိုငလ် မေ့်မညဟ်ိုဗမျှှာလ်ငေ့မ် ပါသည။် 

ဤသညမ် ှာအထက်၌တ္ငဖ်ပခွဲေ့သညေ့ ်

“မ   ျားစ တ္်ပ ကသ်ိုဉ်ျားမှုမ ှာျားဖြစဗ်ပေါ်လှာသညမ် ှာအဘယေ့ဗ် ကှာငေ့လ်ွဲ?’’ဆ ိုဗသှာဗများခေွျ်ား၏အ

ဗဖြပငဖ်ြစ်သည။် အထက်၌ကျွန်ိုပ်တ္ငဖ်ပခွဲေ့သညေ့အ်ဗ ကှာငျ်ားအရှာမ ှာျားက ိုြတ္ရ်ှုပပ ျားဗေှာက် 

“သတ္တ ဗေဒသညန် ိုငင် ဗတ္ှာ်အတ္ကွအ်ွဲေ့သညဗ်လှာကဗ်တ္ှာငမ်ျှအဗရျားပါသလှာျား?”ဆ ိုသညေ့်

ဗများခေွျ်ားမ   ျားက ိုစှာြတ္သ်မူ ှာျားဗတ္ျွားမ  ကလ မေ့်မညထ်ငပ်ါသည။် 

အမ ေတ်္ကယ်မ ှာဖြငေ့’်’သတ္တ ဗေဒသညန် ိုငင် ဗတ္ှာ်အြ ို ေ့အဗရျားပါသလှာျား’’ဆ ိုသညေ့ဗ်များခေွျ်ား

ထက်၊   



 

“သကရ်  မ ှာျားသညန် ိုငင် ဗတ္ှာအ်တ္ွကအ်ဗရျားပါသလှာျား?”ဆ ိုသညေ့ဗ်များခေွျ်ားသညပ် ို၍သငေ့်

ဗတ္ှာလ် မေ့်မည။် သက်ရ  မ ှာျားသညက်ျွနိ်ု ပ််တ္ ို ေ့ဗ်ေ ေ့စဉ်ဘဝ၌မရ  မဖြစ်အဗရျားပါလ သည။် 

စ ျားပွှာျားဗရျားဘကတ်္ွငလ်ညျ်ား အဗရျားပါသကွဲေ့သ ို ေ့၊ 

ကျွနိ်ု ပ််တ္ ို ေ့၏စှာျားဗရျားဗသှာကဗ်ရျားအတ္ကွလ်ညျ်ားအဗရျားပါဗပသည။် 

 ဥပမှာဗပျားရမညဆ် ိုလျှင ်“ငါျားြမ်ျားသမှာျားန ငေ့စ်ှာျားသ ိုျားသ”ူ( Fisherman and Consumer). 

ဤဗခါငျ်ားစဉ်သညအ်ငမ်တ္ေရ် ိုျားရ ငျ်ားလ ပါသည။် သ ို ေ့ဗသှာ်အဓ ပပါယ်မ ှာျားစွှာပါဝငသ်ည။် 

ပထမတ္စ်ခ က်မ ှာ ငါျားြမ်ျားသသူညင်ါျားြမ်ျားပ ိုက်ဖြငေ့င်ါျားမ ှာျားက ိုြမ်ျားဆ ျားကှာဗရှာငျ်ားခ သည။် 

စှာျားသ ိုျားသသူညလ်ညျ်ား 



ဗ ျားသ ို ေ့လှာကှာထ ိုငါျားဗရှာငျ်ားသဆူ မ  စှာျားဗရျားအတ္ကွ်ငါျားမ ှာျားက ိုဝယယ်ူ ကသည။် 

ထ ိုဖြစ်စဉ်က ို ကညေ့မ်ညဆ် ိုလျှင ်ငါျားြမ်ျားသမှာျားသညလ်ညျ်ား 

ငါျားမ ှာျားက ိုစ ျားပွှာျားဖြစ်ဗရှာငျ်ားခ ရှာမ ဝငဗ်ငရွ ှာသလ ို၊ 

စှာျားသ ိုျားသသူညလ်ညျ်ားမ သှာျားစိုဝမ်ျားဗရျားအတ္ကွင်ါျားမ ှာျားဝယယ်ူပပ ျားခ က်ဖပ တ္်စှာျားဗသှာက်

 ကရသည။် 

န စ်ဦျားန စ်ြကအ်ဆငဗ်ဖပဗရျားအတ္ကွ်အသက်စဗတ္ျားလ ိုက်ရသညေ့င်ါျားဗလျားမ ှာျားသညမ်ရ  မ

ဖြစ်လ ိုအပ်သည။် ဤဥပမှာသညရ် ိုျားရ ငျ်ားဗသှာဥပမှာတ္စ်ခိုပငဖ်ြစ်သည။် 

သ ို ေ့ဗသှာလ်ွေခ်ွဲေ့ဗသှာန စ်မ ှာျားမ စ၍လသူှာျားမ ှာျားသညင်ါျားြမ်ျားရှာတ္ွငလ်ျှပ်စစ်မ ှာျားအသ ိုျားဖပ ဖခ

ငျ်ား၊ ဓှာတ္ိုဗဆျားဝါျားမ ှာျားအသ ိုျားဖပ ဖခငျ်ား၊ 

သှာျားဗပါက်မညေ့င်ါျားမမ ှာျားအှာျားလညျ်ားမဆငမ်ဖခငြ်မ်ျား ကဖခငျ်ားဗ ကှာငေ့အ်ခ   ွဲ့ဗသှာငါျားမ   ျားစ 

တ္်မ ှာျားသညတ်္စ်န စ်ထကတ်္စ်န စ်ဗလ ှာေ့ပါျားလှာပပ ဖြစ်သည။်  

ထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ငါျားအဗရအတ္ကွ်ဗလ ှာေ့ေညျ်ားလှာရဖခငျ်ားမ ှာ Overheating 

Oceans(သမိုဒဒရှာမ ှာျားပဗူနျွားလှာဖခငျ်ား) န ငေ့ ်Overfishing(ငါျားမ ှာျားအလွေအ်ကျွ ြမ်ျားဆ ျားဖခငျ်ား) 

တ္ ို ေ့ဗ ကှာငေ့ပ်ငဖ်ြစ်သည။် ဗလေ့လှာခ က်မ ှာျားအရ 

၁၉၃၀ခိုန စ်ကတ္ညျ်ားမ စ၍ကမဘှာတ္စ်ဝ မျ်ားရ   

၄.၁ရှာခ ိုငန်ှုေျ်ားဗသှာငါျားမ ှာျားသညသ်မိုဒဒရှာမ ှာျားပူဗနျွားလှာဖခငျ်ားန ငေ့င်ါျားမ ှာျားအလွေအ်ကျွ ြမ်ျား

ဆ ျား ကဖခငျ်ားတ္ ို ေ့ဗ ကှာငေ့ဗ်လ ှာေ့ေညျ်ားရဖခငျ်ားဖြစ်သည။် 

ထ ိုသ ို ေ့ငါျားအဗရအတ္ွကမ် ှာျားမဗလ ှာေ့ေညျ်ားဗစရေက်ျွနိ်ု ပ််တ္ ို ေ့ဗက ှာငျ်ားသ၊ူ ဗက ှာငျ်ားသှာျားမ ှာျား၊ 

န ငေ့န် ိုငင် သှာျားအှာျားလ ိုျား၌တ္ှာဝေရ်  ဗပသည။် 

ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့သ်ကရ်  မ ှာျားသညက်ျွနိ်ု ပ််တ္ ို ေ့န ိုငင် အြ ို ေ့အထျူားပငအ်ဗရျားပါလ ပါသည။် 

ထ ို ေ့ေညျ်ားတ္ူစွှာသကရ်  မ ှာျားအဗ ကှာငျ်ားဗလေ့လှာသင ်ကှာျားရသညေ့သ်တ္တ ဗေဒဘှာသှာရပ်သည်

လညျ်ားန ိုငင် အတ္ွကအ်ထျူားအဗရျားပါသညဟ်ိုကျွန်ိ်ု ပ်အဗေဖြငေ့ထ်ငဖ်မငမ် ပါသည။် 

 ဤသ ို ေ့ဖြငေ့မ် မ ကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာအသက်ရ  သညေ့သ်ကရ်  မ ှာျားအှာျားသက်တ္မ်ျားမကိုေဆ် ိုျားမ ဗသဆ ိုျားမှု

မ ှာျားမဖြစ်ဗပေါ်ဗစရေန် ငေ့ဗ်ေှာက်ထပ်ဗသှာမ   ျားသိုဉ်ျားမှုမ ှာျားမဖြစ်ဗပေါ်ဗစရေအ်တ္ွကက်ျွနိ်ု ပ််

တ္ ို ေ့လသူှာျားမ ှာျားအှာျားလ ိုျားအတ္ူတ္ကွပူျားဗပါငျ်ားဖခငျ်ားဖြငေ့က်ှာကယွန် ိုငလ် မေ့်မညဟ်ိုဗမျှှာလ်ငေ့မ် 

ပါသည။် သတ္တ ဗေဒဗက ှာငျ်ားသ၊ူ 

ဗက ှာငျ်ားသှာျားမ ှာျားအဗေန ငေ့လ်ညျ်ားမ မ မသ ဗသျားဗသှာသကရ်  ဗလျားမ ှာျား၏အဗ ကှာငျ်ားအရှာ



မ ှာျားက ိုစ တ္်ဝငတ်္စှာျားဗလေ့လှာဖခငျ်ားဖြငေ့မ် မ ပတ္ဝ်ေျ်ားက ငရ်  သက်ရ  ဗလျားမ ှာျားအှာျားမ   ျားသိုဉ်ျားမှု

မ ှာျားမဖြစဗ်ပေါ်ဗစရေတ်္တ္်စွမ်ျားသဗလှာက်ဝ ိုငျ်ားဝေျ်ားကှာကယွဗ်ပျား ကပါကေတ်္ ိုကတ်္ေွျ်ားရငျ်ား

ဖြငေ့ေ်   ိုျားခ  ပ်လ ိုက်ရပါသည။် 

 

 

 

Branches of သတ္တ ဗေဒ 

Anthropology · Anthrozoology 

Apiology · Arachnology 

Cetology · Conchology 

Cryptozoology · Entomology 

Ethology · Herpetology 

Ichthyology · Malacology 

Mammalogy · Myrmecology 

Neuroethology · Ornithology 

Planktology · Paleozoology 

Primatology 

 

ထငရ် ှာျားဗက ှာ် ကှာျားဗသှာ သတ္တ ဗေဒ ပညှာရ ငမ် ှာျား 

Georges Cuvier · Charles Darwin 

William Kirby · Carolus Linnaeus 

Konrad Lorenz · Thomas Say 

Alfred Russel Wallace · 

သမ ိုငျ်ား 

pre-Darwin 

post-Darwin 

 

This box: view • talk • edit 

ဇ ဝဗေဒ (biology) ၏ ဘှာသှာရပ်ခွွဲ ဖြစ်ဗသှာ သတ္တ ဗေဒ (zoology) သည် သတ္တ ဝါမ ှာျားက ို ဗလေ့လှာသည်။ 



 

ဘှာသှာ ရပ်ခွွဲမ ှာျား 

တ္ ရစဆှာေ ်မ ှာျားက ိုဗလေ့လှာခွဲေ့သည်မ ှာ ဗရ ျားကပငဖ်ြစ်ဗသှ်ာလည်ျား သတ္တ ဗေဒ မ ှာခတ္်သစ ်ေည်ျားပညှာ 

ဖြစ်ပါသည်။ ဘှာသှာရပ် ခွွဲမ ှာျားမ ှာ - 

 

က ိုယ်ခနတှာတ္ည်ဗဆှာက်ပ ိုက ိုန  ူငျ်ားယ ဉ်ဗလေ့လှာဗသှာဘှာသှာရပ်(comparative anatomy) 

ဇ ဝကမမဗေဒ(physiology) 

သတ္တ ဝါတ္ ို.၏ သဗဘှာသဘှာဝက ို ဗလေ့လှာဗသှာ ethology 

သတ္တ ဝါတ္ ို.၏အဖပ အမူန ငေ့သ်ဘှာဝက ိုဗလ.လှာဗသှာဘှာသှာရပ်(ecology) 

ဆငေ့က်ွဲဗဖပှာငျ်ားလွဲမှုက ို ဗလေ့လှာဗသှာဘှာသှာရပ် (evolutionary biology) 

မ   ျားစ တ္်ခွွဲ (taxonomy) 

ဗက ှာက်ဖြစ်ရိုပ်ကကငျ်ားမ ှာျားက ို ဗလေ့လှာဗသှာဘှာသှာရပ်( palaeontology) 

 

ဖ ွဲ ွဲ့စညော်ျိုးခခငော်ျိုး, အလယော်တ္နော်ျိုးပည ဗရျိုးနငှော် ဗ   ငော်ျိုးမ  ျိုး 

သတ္တ ဗေဒ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်မှု၏အဗဖြအက ဉ်ျားခ  

ပ်သမ ိုငျ်ား။ သမ ိုငျ်ားမ တ်္တ္ ိုငမ် ှာျားသတ္တ ဗေဒ 
ဖပညသ်ူ ေ့ဗရ ျားဗခတ္်အခ  ေက်ဗေပတ္်ဝေျ်ားက ငသ်က်ရ  တ္စ်ခိုအက   ျားစ ျားပွှာျားရ  ခွဲေ့ပါတ္ယ်။ 

သတ္တ ဗေဒအဖြစ်သတူ္ ို ေ့ရွဲ ေ့အကူအည ေွဲ ေ့ထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာသ ပပ စူျားစမ်ျားပါ။ 

https://my.atomiyme.com/category/%E1%80%96%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8/
https://my.atomiyme.com/category/%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1/


ဘယ်လ ိုအစဖပ န င်ေ့ြွ ွဲ့ ပြ  ျားဗရျား၏အဘယ်အရှာက ိုစငဗ်ပေါ်မ ှာကယခိုဖြစ်သေညျ်ား 

 

Ads by optAd360 

ဗ ှျိုးဗခတ္ော်အသပိည  

သ ပပ မ ှာျား၏သမ ိုငျ်ား, "သတ္တ ဗေဒ" ဗရ ျားကှာလ၌အဖမစ်ရ  ပါတ္ယ်။ ယခိုပငလ်ျှင ်ဘ စ , 

လူဗတ္ွအခေျ်ားကဏ္ဍက ိုတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအဗ ကှာငျ်ားက ိုအလ ိုအဗလှာက်အသ ပညှာစိုဖပ  န ိုငခ်ွဲေ့ ကတ္ယ်သူ

တ္ ို ေ့စ စဉ်ဗပျားဖခငျ်ားန င်ေ့အဖပေအ်လ ေဆ်က်နယွ်ပ ို, ကစှာျားန ိုငပ်ါတ္ယ်။ သ ပပ အစအရစစတ္ ိုတ္ယ်, 

ဗရ ျားဗဟှာငျ်ား ရ အဗတ္ွျားအဗခေါ်ပညှာရ ငန် င်ေ့သ ပပ ပညှာရ င၏်အက ငေ့ရ် ှာဗတ္ွွဲ့ န ိုငပ်ါသည။် သဟူှာ 452 

မ   ျားစ တ္်ဗြှာ်ဖပထှာျားသညေ့တ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျား 

'န ငေ့သ်မ ိုငျ်ားန င်ေ့သက်ရ  မ ှာျား၏ဗပေါ်ဗပါက်ဗရျားဗပေါ် ရ  အဖခှာျားအက ငေ့က် ိုက ငေ့၏်အစ တ္်အပ ိုငျ်ားမ ှာျားတ္ွငအ်

က ငေ့က် ိုက ငေ့ ်"ဟိုဗရျားသှာျားခွဲေ့သည။် သကူသက်ရ  မ ှာျား၏ြွွဲွဲ့စညျ်ားတ္ညဗ်ဆှာက်ပ ိုန င်ေ့ ပတ္်သက်. 

ရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  မှုက ိုပ ိုငဆ် ိုငဖ်ခငျ်ားန င်ေ့သ သှာထငရ် ှာျားဗသှာ။ ဗေှာက်ထပ်ထျူားချွေသ် ပပ ပညှာရ င ်Multi-

အသ အတ္ ိုျားအက ယ် "သဘှာဝသမ ိုငျ်ားဖပတ္ ိုက်" ြေဆ်ငျ်ား Pliniy Starshy ခွဲေ့သည။် 

ဤစှာအိုပ်မ ှာဗတ္ှာေ့သကူလူသှာျားတ္ ို ေ့အှာျားထ ိုအခ  ေက်ှာလမ ှာတ္ ရစဆှာေဗ်တ္ွက ိုလသူ မ ှာျားအဗပါငျ်ားတ္ ို ေ့၏

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.atomiyme.com


ဗြှာ်ဖပခ က်ဗပျားထှာျားတ္ယ ။ ထ ို ေ့ဗေှာက်သတ္တ ဗေဒ၏သ ပပ သ ိုျားစွွဲြ ို ေ့န ိုငခ်ွဲေ့သညဗ်သှာအဗကှာငျ်ားဆ ိုျားက မ်ျား, 

ဖြစ်ခွဲေ့သည။်  

အလယော်ဗခတ္ော်နငှော်  RENAISSANCE 

ပဗဒသရှာဇ်ဗခတ္်တ္ွငဥ်ဗရှာပအလွေအ်မငျ်ားစ တ္်စ တ္်အမ ွှှာမ ွှှာကက ျားန င်ေ့လူ ေ့အြွွဲွဲ့အစညျ်ားအဗပေါ်မညသ်

ည်ေ့သ ပပ ပညှာ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်ဗရျားက ိုဗန ှာင်ေ့ဗန ျားရှာဘှာသှာ, ကလွှမ်ျားမ ိုျား။ ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့,် 

သတ္တ ဗေဒ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်မှု၏အက ဉ်ျားသမ ိုငျ်ားအကကငျ်ားမွဲေ့အှာဏှာရပ်တ္ေ၏်တ္ခဏအဖြစ်ဤကှာ

လအတ္ွငျ်ားဗြှာ်ဖပသည။် 

စှာဖြင်ေ့ဗရျားသှာျားမျှမသစ်က ိုရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  ဖခငျ်ားန င်ေ့သ သှာထငရ် ှာျားဗသှာအက ငေ့က် ိုက ငေ့ေ် ျားပါျားအဘယ်သူ

မျှမလိုပ်ခွဲေ့တ္ယ်မျှတ္ ရ စဆှာေဗ်လေ့လှာမှုတ္ခိုရ  ၏။ အဆ ိုပါအဗဖခအဗေသည ်Renaissance 

ကှာလအတ္ွငျ်ားအလွေက်က ျားဗဖပှာငျ်ားလွဲခွဲေ့ပါသည။် 

သတ္တ ဗေဒ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်မှု၏အဓ ကအဆင်ေ့ဆင်ေ့အ မ်ခေျ်ား, မဗြှာ်ဖပထှာျားဖခငျ်ားကှာလအခါ, 

ဗက ှာ် ကှာျားခရ ျားသှွာျားမ ှာျားအတ္ွက်, ထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာမက်  လေ,် က ိုလ ဘတ္်န င်ေ့မှာက ိုပ ိုလ ိုအဖြစ်, 

ဥဗရှာပတ္ ိုက်သှာျားမ ယခငက်မသ ဗသှာဗဝျားကွှာဗသှာတ္ ိုက်ကက ျား, 

ကဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားအဗ ကှာငျ်ားသတ္ငျ်ားအခ က်အလကဗ်ဆှာငခ်ွဲေ့အလွေအ်သ ပညှာကကယ်ဝဗစရေသ် ပပ 

ပညှာရ ငမ် ှာျားခွင်ေ့ဖပ ခွဲေ့ပါပပ ။ revival ဗေှာက်ထပ်စေစတ်္ညဗ်ဆှာက်ဖခငျ်ားလ ိုအပ်ဗသှာအရှာ, 



ပညှာအတ္တ္်စိုဗဆှာငျ်ားဖခငျ်ားဗေတ္ွဲေ့အခ  ေဖ်ြစ်ခွဲေ့သည။် 
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ပနော်ျိုးပ င ော်အခ ိနော် 

သ ပပ သတ္တ ဗေဒဗတ္ွွဲ့  က  ရဗသှာဗေှာက်တ္စ်ဗေ ေ့ကှာလ, 

ကမဘှာပ   ဟ်၏ကွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာအစ တ္်အပ ိုငျ်ားမ ှာျား၏မေမ် ှာျားအဗပေါ်ရရ  န ိုငအ်သ ပညှာမ ှာျားဗပါငျ်ားစပ်

၏အခ  ေဖ်ြစ်ခွဲေ့သည။် ဤက စစန င်ေ့စပ်လ ဉ်ျားအမ ှာျားဆ ိုျားထျူားချွေတ်္စ်ခိုက ယ်ဖပေ် ေ့စွယ်စ ိုက မ်ျား 

"တ္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏သမ ိုငျ်ား" wrote သတူ္စ်ဥ ျားဆွစ်ဇှာလေသ် ပပ ပညှာရ င ်Hesperus ခွဲေ့သည။် 

ဆယ်ခိုေစ်ရှာစိုတ္ င ကဏိုတ္ ထငွခ်ွဲေ့သည။် 

သတ္တ ဗေဒ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်မှု၏အဗဖြအက ဉ်ျားခ  ပ်သမ ိုငျ်ားအဗရျားအပါဆ ိုျားတ္ဥ ျားအဖြစ်ဤအခ က်က

ဗြှာ်ဖပသည။် 

အဆ ိုပါသ ပပ ပညှာရ ငမ် ှာျားအလွေဗ်သျားငယ်ဗသှာသက်ရ  တ္စ်ကမ်ဘှာရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  ရေအ်ဖြစ်ဗတ္ွအ

မ ှာျားကက ျားအဗလှာငျ်ားဗတ္ွ၏အဗကှာငျ်ားဆ ိုျားဗသှာြွွဲွဲ့စညျ်ားပ ိုက ိုဗလေ့လှာန ိုငခ်ွဲေ့သည။် 

ဤဗဖမကွက်၌အထျူားသဖြင်ေ့ဗလျားအသ အတ္ ိုျားအက ယ်က ိုြေတ်္ ျားခွဲေ့သဒူတ္ ခခ သဘှာဝ 

Leeuwenhoek ကထကွရ်ပ် 

"ဟိုအဆ ိုပါအဏိုဗအှာကမ် ှာရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  သဗဘှာသဘှာဝမ ှာျား၏လျှ  ွဲ့ ဝ က်ခ ကမ် ှာျားက ို။ " ဒါဟှာ 

ciliates ၏တ္ညရ်  မှုက ိုရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  ဗသှာသမူူကှာျားခွဲေ့ဗသျွားေ ဆွဲလ်မ ှာျားန င်ေ့ကကကသ်ှာျားက ိုဗလေ့လှာ 

ထှာျားတ္ွဲေ့တ္ ရစဆှာေ၏်တ္စ်ရ  ျား။ သတူ္ ို ေ့အှာျားအကက မ်ဗေှာက်ထပ်ဗလျားေက်ပညှာရ ငအ် တ္လ  Malyshgi 

ခွဲေ့, 
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ဗသျွားဗ ကှာမျှငက်ဗလျားမ ှာျား၏န င်ေ့ဗက ှာရ ိုျားရ  ၏ဗသျွားလညပ်တ္်မှုစေစ်ကဗြှာ်ဖပထှာျားနှု က်နှု က်ချွတ္်ချွ

တ္်အဆ ိုပါ excretory က ိုယ်တ္ွငျ်ားအ ဂ ါက ိုဗလေ့လှာ ကန င်ေ့မ   ျားစ တ္်အမ   ျားမ   ျားြ ိုျားလွှမ်ျား။ 

အသစော်ဗသ စ ော်မှုလ ပော်ငနော်ျိုးမ  ျိုးဗပေါ်ဗပါ ော်ဗရျိုး 

သတ္တ ဗေဒ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်မှု၏အဗဖြအက ဉ်ျားခ  ပ်သမ ိုငျ်ားကှာလတ္စ်ဗြှာ်ဖပခ က်မပါဘွဲမဖပညေ့စ် ိုပါ

လ မ်ေ့မယ,် ဒါဗ ကှာင်ေ့သ ပပ ပညှာ၏မ ှာျားစွှာဗသှာဗခတ္သ်စ်အက ိုငျ်ားအခက်မ ှာျားအတ္ွက် Starting 

Point သ ို ေ့ဖြစ်လှာခွဲေ့သည။် ဆယ်ရ စ်န စ်ရှာစိုအထ ကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာအဗ ကှာငျ်ားအရှာမ ှာျားရ  ခွဲေ့ 

တ္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏စေစ်တ္က  န င်ေ့သတ္တ  ဓှာတ္်ဗလေ့လှာဗေသညဟ်ိုဗက ှာက်ဖြစ်ရိုပ်ကကငျ်ား။ 

တ္စ်ဥ ျားမယ ို ကညန် ိုငဗ်လှာက်ဗအှာငြ်  ေ့ြွ  ျားတ္ ိုျားတ္သ ပပ ပညှာရ ငမ် ှာျားန င်ေ့ Servet Harvey ၏လိုပ ငန ျား, 

အဗသျားစ တ္ ထွဲမ ှာဗသျွားလညပ်တ္်မှုစေစ်ကဗြှာ်ဖပထှာျားရ  ရှာဇ ဖဝြစ်စဉ်က ိုလယထ်ွဲမ ှာဖြစ်ပ က်ခွဲေ့သ

ည။် Cuvier 

ဖပညတ်္ွငျ်ားဗရျားက ိုယတ်္ွငျ်ားအ ဂ ါအဗပါငျ်ားတ္ ို ေ့သညသ်တူ္စ်ပါျား၏အဗဖခအဗေတ္ွငသ်တူ္ ို ေ့ထွဲကတ္ဥ ျားတ္

ညျ်ား၏သက်ဗရှာက်မှုမ ှာျားကွေေ်ကရ် ငက်ရ ငျ်ားဖပသညရ်ှာသ သ သှာသှာဆက်စပ်ေ ယှာမ, 

တ္ ထငွထ်ိုတ္်လိုပ်န ိုငခ်ွဲေ့သည။် မ မ အအဗရျားကက ျားဗသှာအက ငေ့က် ိုက ငေ့ ်

"ဟိုအဆ ိုပါတ္ ရ စဆှာေန် ိုင င ဗတ္ ှာ၏ Iconography ။ " "တ္ ရ စဆှာေန် ိုငင် ဗတ္ှာ်" တ္ ို ေ့ပါဝငသ်ညန် င်ေ့ 

အဆ ိုျားစွေဗ်သှာယခိုပငပ်ညှာဗရျားစှာဗပမ ှာျားတ္ွငအ်သ ိုျားဖပ ထှာျားသည်ေ့ 450 စှာျားပွွဲန င်ေ့ 6,200 ဗရျားဆွွဲ, 

ပါဝငသ်ည။် ဗေှာက်ထပ်အဗရျားကက ျားတ္ွဲေ့စှာအိုပ် - 

"၏မ က်န ှာဖပငဗ်ပေါ်မ ှာဖြစ်ခွဲေ့တ္ွဲေ့ပဋ ပကခဗတ္ွဗပေါ်သိုတ္  ကမဘှာလ ိုျား , 

သတူ္ ို ေ့ထိုတ္်လိုပ်ရဗသှာအဗဖပှာငျ်ားအလွဲမ ှာျားသည။် " 

ဤလိုပ်ငေျ်ားက ိုကမဘှာပ   ဟ၏်အလွှှာအတ္ွက်ဗက ှာကဖ်ြစ်ရိုပ်ကကငျ်ားမ ှာျားဖြေ် ေ့ဖြ ျား၏သ အ ိုရ အထကွ်တ္

င ်က၏။  
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ဒါဝငော် ှ ဗဖ ဗတ္ ွဲ့  ိှမှု 

သတ္တ ဗေဒ၏အက ဉ်ျားြ  ေ့ြွ  ျားတ္ ိုျားတ္ပါဝငဗ်သှာဗေှာကတ်္စ်ဗေ ေ့ကှာလ, 

ရ  သမျှသ ပပ ၏အဗဖခခ အဖြစ်ဆင်ေ့ကွဲဖြစ်စဉ်သ အ ိုရ န င်ေ့၎ငျ်ား၏ကဗလျားဗမွျားစှာျားဖခငျ်ားဗလေ့လှာမှုဖြစ်ပါတ္

ယ်။ 

ရ ိုျားရ ငျ်ားပ ိုစ မ ှာျားအဗေဖြင်ေ့ရှုပ်ဗထျွားပပ ျားသတ္တ ဝါမ ှာျားအထ ဗတ္ှာရ ိုငျ်ားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏တ္ဖြညျ်ားဖြညျ်ားြွ ွဲ့ ပြ  ျား

တ္ ိုျားတ္က်မှု၏စ တ္်ကူျားမ ှာျားက ိုစ တ္်ဝငစ်ှာျားဖပညသ်ူ ေ့။ 

ဒ သ အ ိုရ ၏ြ  ေ့ြွ  ျားတ္ ိုျားတ္ဒါဝငရ်ွဲ ေ့ရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  မှုမ သှာလှူဒါေျ်ားခွဲေ့သည,် 

ဒါဗပမယ်ေ့လညျ်ားအလိုပ်မလိုပ်ဖခငျ်ားန င်ေ့သစ်ပငပ်ေျ်ားမေမ် ှာျားန င်ေ့မေမ် ှာျား၏စညျ်ားလ ိုျားည ညွတ္်မှုက ိုတ္စ်ဥ ျား

အဖမငဗ်ပျားဗသှာ Shvapna Shleydepa, ပါပပ ။ ဗေှာက်ထပ်ထျူားချွေသ် ပပ ပညှာရ င ်Lamarck 

ဖြစ်လှာခွဲေ့သည။် သ ူLinnaeus အှာျားဖြင်ေ့အဆ ိုဖပ ထှာျားတ္ွဲေ့ taxonomy 

ြွ ွဲ့ ပြ  ျားပပ ျားန င်ေ့ ရိုတ္စ ိုက်ဗက ှာရ ိုျားဗလှာက သှာျားတ္ ို ေ့သညဗ်လေ့လှာခွဲေ့သည။် "သတ္တ ဗေဒဒဿေ ကဗေဒ" 

အလိုပ်မလိုပ်, 1809 ခိုန စ်တ္ွငဖ်ြေ် ေ့ခ  , 

သူ ေ့အသက်ဗမွျားဝမ်ျားဗက ှာငျ်ားအတ္ွက်အဗရျားကက ျားဆ ိုျားထွဲကတ္စ်ခိုဖြစ်လှာခွဲေ့သည ်- 

သမူ၏သ ပပ ပညှာရ ငအ်တ္ကွ်တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုအပမွဲအတ္ူတ္ူပငရ်  ဗေဆွဲန င်ေ့သမှာဓ ရ  သည်ေ့သက်ရ  ဖပငပ်

၏ သဇှာလွှမ်ျားမ ိုျားမှုဗအှာက်မ ှာအသငွဗ်ဖပှာငျ်ားထှာျားတ္ွဲေ့အတ္ွက်အ ေ ိုလူျားရ ငျ်ားသ အ ိုရ ထကွ်သတ္်မ တ္်ထှာျား

ဗ ကှာငျ်ားအဆ ိုျားမရ  တ္ွဲေ့အဖမငမ် ှာျားက ိုဖငငျ်ားပယ်ဖခငျ်ားန င်ေ့ ဖပညတ်္ွငျ်ားဗရျားဖြစ်စဉ်မ ှာျား။ Timiriazev 

အရ  ဆ ိုျားဖပည်ေ့စ ိုတ္စ်ဥ ျားအဖြစ်ဒ သ အ ိုရ ကမ တ္်, 

ဒါဗ ကှာငေ့သ်ငအ်လွယ်တ္ကူသတ္တ ဗေဒ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်မှု၏အဓ ကအဆင်ေ့ဆင်ေ့က ိုတ္က်ဗစအဗရျား

ကက ျားဗသှာကှာလမ ှာျားစှာရငျ်ားက ိုဗစန ိုငသ်ည။် 

 



ဗခတ္ော်သစော်  လ 

ဒါဟှာသတ္တ ဗေဒန စ်ဆယ်န စ်ဆယ်ရှာစို၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္က်မှု၏သမ ိုငျ်ားအက ဉ်ျားန င်ေ့အတ္ူအဆ ိုျားသတ္်ခွဲေ့

သည။် ဤအခ  ေ,် ေညျ်ားပညှာသစ်ဗတ္ွဘှာသှာရပ်က စစ, 

ကမဘှာလ ိုျားဆ ိုငရ်ှာရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  န င်ေ့သ ပပ မ ှာျား၏ခ ိုငခ် ေ့ဌှာေခွွဲဗပေါ်ဗပါက်ဗရျား။ 

သတ္တ ဗေဒ၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားဗရျားစ ိုက်ပ   ျားဗရျားန င်ေ့တ္ ရ စဆှာေဗ်မွျားဖမ ဗရျား, 

မိုဆ ိုျားမ ှာျားန ငေ့အ်ဖခှာျားအလှာျားတ္ူဗဒသမ ှာျား၏ကက ျားထှွာျားမှုက ိုတ္ ိုက်ရ ိုက်ဆက်စပ်ဗေပါတ္ယ်။ 

ထ ို ေ့အဖပငလ်ူ ေ့က ေျ်ားမှာဗရျားက ိုစ တ္်ဝငစ်ှာျားမှုမ ှာျား၏သက်ဗရှာက်မှု။ 

ယခိုအခ  ေတ်္ငွမ် ှာလူသှာျားတ္ ို ေ့က ိုလ ိုက်ြ ို ေ့န င်ေ့သ အ ိုရ အခ က်အလက်မ ှာျား၏ကက ျားမှာျားတ္ွဲေ့ဗငပွမှာဏရ  ပါတ္

ယ်။ 

အဆ ိုပါဖြစ်စဉ်က ိုဗေှာကထ်ပ်ကမဘှာ၏ဗဝျားလ ဗခါငြ် ှာျားဗဒသမ ှာျားမ ဗစလွှတ္်ဗသှာဗရတ္ွငျ်ားတ္စတ်္ွငျ်ား-

တ္ပ်ဆငထ်ှာျားသတ္တ ဗေဒဗလေ့လှာဗရျားခရ ျားသှွာျားအတ္ကွ် data ဗတ္ွက ိုလက်ခ ရယူသည။် 

အဘယ်သမူျှမဗလ ှာေ့ေညျ်ားအဗရျားကက ျားဗသှာအဆ ိုပါဗမှာ်လ က  ျားမ ှာျားန င်ေ့မ   ျားေ ဇအဆင်ေ့တ္ွငအ်က ငေ့အ်

ဖြစ်သဘှာဝပတ္်ဝေျ်ားက ငက် ေျ်ားမှာဗရျားန င်ေ့ဗဘျားကငျ်ားလ ိုဖခ  မှုစညျ်ားမ ဉ်ျားမ ှာျားအဗေဖြင်ေ့တ္ ရ စဆှာေက်မဘှာ

ကက ျားဗလေ့လှာဗေ၏လိုပ ငန ျားဖြစ် ကသည။် အသှာျား, အ DNA က ို strands 

၏က ိုယ်ပွှာျားမ ှာျားန င်ေ့ဖပ ဖပငမွ်မ်ျားမ န င်ေ့အတ္ူစမ်ျားသပ်ခ က်အဖြစ်သဘှာဝပတ္်ဝေျ်ားက ငည်စ်ညမ်ျားမှုြ ို ေ့ဥ ျား

ဗဆှာငလ်မ်ျားဖပဗ ကှာငျ်ားစ ိုက်ပ   ျားဗရျားမ   ျားစ တ္်မ ှာျား၏ဗမွျားဖမ ဗရျား, 

ပထမဥ ျားဆ ိုျားဌှာေ၌စ ိုျားရ မ်ပူပေသ် ပပ ပညှာရ ငမ် ှာျားအစှာစှာျားဖခငျ်ားကဖပဿေှာက ိုဗသှာက်။ 

က  ေျ်ားဗသသ ပပ ေညျ်ားက အသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ားအဘ ို ေ့န ငေ့လ်ှာမညေ့ဆ်ယ်စိုန စ်အေညျ်ားငယအ်တ္ွငျ်ားဆက်စပ်မှုဆ ိုျား

ရှု  ျားမညမ်ဟိုတ္်ဗသှာဤက စစမ ှာျားန ငေ့အ်တ္ူကခ  တ္်ဆက်ြ ို ေ့လ ိုအပ သည ွဲ့ထ ိုဗကွှာင ွဲ့, 

ဗေှာက်ထပ်ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္ကမ်ှုအဖမငမ် ှာျား။ 

သတ္တ ဗေဒဗလ လ မှု ဘ လွဲ။ 

The သတ္တ ဗေဒ Animalia Kingdom အြွွဲွဲ့ဝငအ်ှာျားလ ိုျား၏ဘဝ၊ 

ြွ ွဲ့ ပြ  ျားမှုန ငေ့ဆ်ငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်က ိုဗလေ့လှာသညေ့ဇ် ဝဗေဒန ငေ့ဆ် ိုငဗ်သှာစည်ျားကမ်ျားခ ကတ်္စ်ခိုဖြစသ်ည်။ဇ ဝဗေဒန ငေ့ဆ်က်စ

ပ်မှုအဖပငသ်တ္တ ဗေဒသည်ဇ ဝကမမဗေဒ၊ hape သိုကပ် ိုျားပ ိုသဏ 

 

 



အဗ   ငော်ျိုးအရ : 

• အဗထ ဗထ သတ္တ ဗေဒ 

• shape သ  ော်ပိ ျိုးပ  သဏ္ဌ နော် 

• ဇ ဝ မမဗေဒ 

• ခနဓ ဗေဒ 

• သဗနဓသ ျိုး 

• Ethology 

• အထ ျိုးသတ္တ ဗေဒ 

• အခ ိ ျိုးအစ ျိုး 

• Palaeozoology 

•  ိ ျိုး  ျိုးခ  ော်မ  ျိုး 
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The သတ္တ ဗေဒ Animalia Kingdom အြွွဲွဲ့ဝငအ်ှာျားလ ိုျား၏ဘဝ၊ 

ြွ ွဲ့ ပြ  ျားမှုန ငေ့ဆ်ငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်က ိုဗလေ့လှာသညေ့ဇ် ဝဗေဒန ငေ့ဆ် ိုငဗ်သှာစည်ျားကမ်ျားခ ကတ်္စ်ခိုဖြစသ်ည။် 

ဇ ဝဗေဒန ငေ့ဆ်ကစ်ပ်မှုအဖပငသ်တ္တ ဗေဒသည်ဇ ဝကမမဗေဒ၊ shape သိုကပ် ိုျားပ ိုသဏ္ဌှာေ၊် 

ဗ ဟဗေဒန ငေ့သ်မ ိုငျ်ားန ငေ့ပ်တ္ဝ်ေျ်ားက ငဆ် ိုငရ်ှာအဖခှာျားဗလေ့လှာမှုမ ှာျားန ငေ့လ်ည်ျားဆကစ်ပ်သည်။ 

 
တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏ဝ ဗသသလကခဏှာမ ှာျားက ိုဗလေ့လှာရေရ်ည်ရွယ်ခ ကမ် ှာန စဗ်ထှာငဗ်ပါငျ်ားမ ှာျားစွှာ ကှာပပ ဖြစသ်ည။် 

Aristotle 

က ိုပထမဆ ိုျားသတ္တ ဗေဒပညှာရ ငအ်ဖြစ်သတ္မ် တ္ခ်ွဲေ့ဗသှာဗ ကှာငေ့၎်ငျ်ား၏ပထမဆ ိုျားမ တ္တ်္မ်ျားမ ှာျားက ိုဗရ ျား ရ တ္ွငထ်ိုတ္်

လိုပ်ခွဲေ့သည်။ 

ဤအဗတ္ွျားအဗခေါ်ပညှာရ ငသ်ည်သူဗတ္ွွဲ့ ရ  ခွဲေ့သညေ့တ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏သွငဖ်ပငလ်ကခဏှာမ ှာျားက ိုဗြှာ်ဖပသညေ့်အလိုပ်မ ှာျား

က ိုဖပ လိုပ်ခွဲေ့သည်။ သတ္တ ဗေဒ၏သ ပပ ဆ ိုငရ်ှာဝ ဗသသလကခဏှာမ ှာျားက ိုဗခတ္်သစဗ်ခတ္်အစတ္ွင ်Renaissance 

ဖြငေ့စ်တ္ငခ်ွဲေ့သည်။ 

 
 
 

QUANTUM CODE  
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https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=9AMPFLYt3DFk9dumfPjFQCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-pdm1nZexnU7htPf8US1oxE&rid=525c7d7d-122b-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=9AMPFLYt3DFk9dumfPjFQCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-pdm1nZexnU7htPf8US1oxE&rid=525c7d7d-122b-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=9AMPFLYt3DFk9dumfPjFQCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-pdm1nZexnU7htPf8US1oxE&rid=525c7d7d-122b-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
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LEARN MORE  

သတ္တ ဗေဒြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္ကမ်ှုက ိုမ တ္သ်ှာျားဗြှ်ာဖပသညေ့အ်ဖြစအ်ပ ကတ်္စ်ခိုမ ှာ Anton van Leeuwenhoek 

မ အဏို ကညေ့မ် ေဗ်ဖပှာငျ်ားက ိုတ္ ထငွဖ်ခငျ်ားဖြစသ်ည။် 

အခ  ေ ်ကှာလှာသည်န ငေ့အ်မျှတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏တ္စ်ရ  ျားမ ှာျားန ငေ့က် ိုယတ်္ွငျ်ားအ ဂ ါမ ှာျားက ိုအဗသျားစ တ္ခ်ွွဲဖခမ်ျားစ တ္်ဖြှာဗလေ့

လှာခွဲေ့သည်။ 

 
ဒါကတ္ ရ စဆှာေဗ်လေ့လှာမှုက ိုပ ိုပပ ျားဗစေ့ဗစေ့စပ်စပ်တ္ က မ ေက်ေဗ်စသည်။ 

ထ ို ေ့အဖပငဤ်က ရ ယှာဖြငေ့တ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏ကမဘှာက ိုလူ ေ့မ ကစ် ဖြငေ့မ်ဖမငန် ိုငဗ်သှာမတ္ကူွွဲဖပှာျားဗသှာမ   ျားစ တ္မ် ှာျားက ိုဗလေ့

လှာန ိုငဖ်ခငျ်ားအှာျားဖြငေ့တ်္ ိုျားခ ွဲွဲ့ ခွဲေ့သည်။ 

00:14 / 01:32 

ဗေှာက်ဆ ိုျားတ္ွငသ်တ္တ ဗေဒ၏စိုစညျ်ားမှုသညက်ွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာဇ ဝဗေဒပညှာရ ငသ် ပပ ပညှာ၏သ အ ိုရ 

အရခ ဉ်ျားကပ်န ိုငသ်ည။် 

၁၇၀၀ 

ဖပညေ့်န စဗ်ရှာကဗ်သှ်ာဇ ဝဗေဒပညှာရ ငက်ှာျားလ်ေေွလ်ငျ်ားသည်တ္ ရစဆှာေမ်   ျားစ တ္မ် ှာျားန ငေ့အ်ပငအ်မ   ျားမ   ျားက ိုပထမန ငေ့်

အမ   ျားအစှာျားခွွဲဖခှာျားဗလေ့လှာသတူ္ ို ေ့တ္ွငပ်ထမဆ ိုျားဖြစ်သည။် 

Ads by optAd360 

တ္ ရစဆှာေမ် ှာျားန ငေ့ ်ပတ္သ်က်၍ ယခငက်ဖမငဗ်တ္ွွဲ့ ခွဲေ့ရဗသှာဖြစရ်ပ်မ ှာျားအှာျားလ ိုျား၏ေှာျားလည်မှုမ ှာ Charles Darwin 

န ငေ့သ်ူ၏ဆငေ့က်ွဲဗဖပှာငျ်ားလွဲမှုသ အ ိုရ ၊ 

လူက ိုအဖခှာျားမ   ျားစ တ္မ် ဆငေ့က်ွဲဗဖပှာငျ်ားလွဲလှာဗသှာတ္ ရ စဆှာေအ်ဖြစ်ေှာျားလည်သဗဘှာဗပါကဖ်ခငျ်ားန ငေ့အ်တ္ူဗရှာကလ်ှာ

သည။် 

 
 
 

BITCOINS  

Single Mom From Sydney Earns $900/Day Thanks To This Free 
App! 

LEARN MORE  

ဒါဝငန် ငေ့အ်တ္ယူဗေ ေ့တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအှာျားလ ိုျားသည်ဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်မ ထကွ်ဗပေါ်လှာပပ ျားဤဖြစ်စဉ်သည်မရပ်တ္ေ ေ့ဗ် ကှာငျ်ား

ေှာျားလည်ခွဲေ့သည်။ 
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အဗထ ဗထ သတ္တ ဗေဒ 

သတ္တ ဗေဒအမ   ျားအစှာျားသည်တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏အဗထဗွထဝွ ဗသသလကခဏှာမ ှာျားက ိုအဗပေါ်ယ န ငေ့ေ်က်ရှု  ငျ်ားဗသှာရှု

ဗထှာငေ့မ် ဗလေ့လှာဖခငျ်ားမဟိုတ္်၊ 

၎ငျ်ား၏အမ   ျားအစှာျားမ ှာျားထွဲတ္ွငအ်ဖခှာျားသူမ ှာျားအ ကှာျား shape သိုကပ် ိုျားပ ိုသဏ္ဌှာေ,် ခနဓှာဗေဒ, 

ဇ ဝကမမဗေဒသ ို ေ့မဟိုတ္သ်ဗနဓသှာျား၏ပါဝငသ်ည်။ 

shape သ  ော်ပိ ျိုးပ  သဏ္ဌ နော် 

၎ငျ်ားသည်အဗထဗွထသွတ္တ ဗေဒန ငေ့သ်က်ဆ ိုငဗ်သှာအမ   ျားအစှာျားတ္စခ်ိုဖြစသ်ည်။ 

၎ငျ်ားသညတ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏အဖပငပ်ေျ်ားက ိုအထျူားအဗလျားဗပျားဗသှာရိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ှာလကခဏှာမ ှာျားက ိုဗလေ့လှာရေရ်ည်ရွ

ယ်သည။် 

အလှာျားတ္ပူင၎်ငျ်ားသညအ်တ္ွငျ်ားပ ိုငျ်ားက ိုယ်တ္ွငျ်ားအ ဂ ါပ ိုသဏ္and်ှာေန် ငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုထ ိုက ေျ်ား ဏေျ်ားမ ှာျားက ိုရရ  ဗစသညေ့်

ဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်ဇှာစ်ဖမစ်မ ှာျားဗလေ့လှာဖခငျ်ားက ိုလည်ျားအှာရ ိုစ ိုကသ်ည်။ 

ဇ ဝ မမဗေဒ 

ဇ ဝကမမဗေဒသည်သတ္တ ဗေဒ၏တ္စစ် တ္တ်္စပ် ိုငျ်ားအဗေဖြငေ့ရ်ိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ှာန ငေ့ဓ်ှာတ္ိုဗေဒေယ်ပယမ် ှာျားတ္ွငသ်က်ရ  တ္

စ်ခိုစ ၏လိုပ်ငေျ်ားဗဆှာငတ်္ှာမ ှာျားက ိုဗလေ့လှာသညေ့်ဌှာေခွွဲဖြစသ်ည်။ 

Ads by optAd360 

 
 
 

BITCOINS  

Single Mom From Sydney Earns $900/Day Thanks To This Free 
App! 

LEARN MORE  

ဤဌှာေခွွဲသည်ခနဓှာက ိုယ်၏အစ တ္အ်ပ ိုငျ်ားတ္စ်ခိုစ ၏လိုပ်ဗဆှာငမ်ှုမ ှာျားန ငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့လိုပ်ဗဆှာငရ်ေအ်တ္ွကရ်ည်ရွယ်ခ 

က်မ ှာျားက ိုဗစေ့ဗစေ့စပ်စပ်ဆေျ်ားစစ်ဗလေ့လှာဖခငျ်ားန ငေ့ဗ်လေ့လှာဖခငျ်ားဖပ လိုပ်သည်။ 

အဖပေအ်လ ေအ်ှာျားဖြငေ့၎်ငျ်ားက ိုဌှာေခွွဲန စ်ခိုအဖြစခ်ွွဲထှာျားသည် - ဗယဘူယ ဇ ဝကမမဗေဒ၊ 

ရရ  ထှာျားသညေ့ေ်ဟိုသိုတ္အဗပေါ် အဗဖခခ ၍ 
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သကရ်  မ ှာျား၏လိုပ်ဗဆှာငမ်ှုမ ှာျားက ိုဗလေ့လှာဖခငျ်ားန ငေ့သ် အ ိုရ အသစမ် ှာျားက ိုအဆ ိုဖပ ဖခငျ်ားန ငေ့က် ိုယ်တ္ွငျ်ားအ ဂ ါမ ှာျား၏လို

ပ်ဗဆှာငခ် ကမ် ှာျားက ိုပ ိုမ ိုဗလေ့လှာရေစ်မ်ျားသပ်သညေ့်ဇ ဝကမမဗေဒ။ 

ခနဓ ဗေဒ 

ခနဓှာက ိုယ်အဗ ကှာငျ်ားဗဖပှာရငခ်နဓှာဗေဒအဗ ကှာငျ်ားဗဖပှာတ္ယ။် 

သတ္တ ဗေဒ၏တ္စစ် တ္တ်္စ်ပ ိုငျ်ားအဖြစ်ေှာျားလည်န ိုငဗ်သှာဤသ ပပ သည်တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏ခနဓှာက ိုယ်ြွွဲွဲ့စည်ျားမှုန ငေ့သ်တူ္ ို ေ့၏

ကွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာဆက်နယွဗ်သှာဆက်နယွမ်ှုမ ှာျားက ိုဗလေ့လှာသည်။ 

ပ ိုသဏ,္်ှာေ၊် 

ဗယဘိုယ အှာျားဖြငေ့အ်ခ   ျားက မှုန ငေ့၎်ငျ်ားတ္ွငပ်ါဝငဗ်သှာက ိုယတ်္ငွျ်ားအ ဂ ါမ ှာျားအဖပငအ်ရွယအ်စှာျားန ငေ့ဆ်ကသ်ွယမ်ှုန စခ်ို

လ ိုျားသညခ်နဓှာဗေဒဗလေ့လှာမှုတ္ွငပ်ါဝငဗ်သှာလမူ ှာျား၏လိုပ်ဗဆှာငခ် က်မ ှာျားဖြစသ်ည်။ 

သဗနဓသ ျိုး 

၎ငျ်ား၏အမည်ကဗြှ်ာဖပသညေ့အ်တ္ ိုငျ်ား၎ငျ်ားသည်ဗမွျားဖမ သညေ့သ်တ္တ ဝါမ ှာျားတ္ွငသ်ဗနဓသှာျားဗလှာငျ်ား၏ြွွဲွဲ့စည်ျားဖခငျ်ားန ငေ့ြ်ွ ွဲ့

ပြ  ျားမှုက ိုဗလေ့လှာရေသ် ပပ ဆ ိုငရ်ှာဌှာေတ္စ်ခိုဖြစ်သည်။ 

ဒ သ ပပ အတ္ွငျ်ားမ ှာသဗနဓသှာျားက ို taxonomic 

အိုပ်စိုမ ှာျားန ငေ့စ်မ်ျားသပ်ဆွဲသဗနဓသှာျားဆ ိုငရ်ှာဗလေ့လှာမှုမ ှာျားန ငေ့န် ှု ငျ်ားယ ဉ်သညေ့် morphological န ငေ့န် ှု ငျ်ားယ ဉ်ဖခငျ်ား၊ 

Ethology 
Ads by optAd360 

၎ငျ်ားသညအ်ဗထဗွထသွတ္တ ဗေဒ၏ဌှာေခွွဲဖြစ်သည်။ တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏အဖပ အမမူ ှာျားန ငေ့သ်တူ္ ို ေ့၏သဘှာဝပတ္် ၀ 

ေျ်ားက ငရ်  သတူ္ ို ေ့၏အဖပ အမမူ ှာျားက ိုဗလေ့လှာရေတ်္ှာဝေရ်  သည်။ 

Ethology သည်အဖပ အမူန ငေ့ဆ်ကစ်ပ်ဗသှာအရှာအှာျားလ ိုျားက ိုဗလေ့လှာသည်။ 

ထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာလိုပ်ဗဆှာငမ်ှုမ ှာျားက ိုဖြစ်ဗပေါ်ဗစသညေ့အ်ဗ ကှာငျ်ားရငျ်ားမ ှာျား၊ 

တ္ ရ စဆှာေသ်မ ိုငျ်ားတ္စ်ဗလျှှာကတ်္ွငသ်တူ္ ို ေ့၏ဆငေ့က်ွဲဗဖပှာငျ်ားလွဲမှုန ငေ့သ်ူတ္ ို ေ့ဗပေါ်ဗပါက်လှာသညေ့ပ်ငက် ိုယ်ေ ဇ။ 

ဗရ ျားဗဟှာငျ်ားသိုဗတ္သေပညှာအှာျားဖြငေ့တ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်သတ္်မ တ္်ထှာျားဗသှာပတ္ဝ်ေျ်ားက ငတ်္ွငမ်ည်သညေ့အ်ရှာန ငေ့်

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့အှာျားတ္စစ် ိုတ္စ်ရှာဗသှာဖပ မဗူဆှာငရွ်ကမ်ှုက ိုဆ ိုျားဖြတ္်ရေဖ်ြစ်န ိုငသ်ည်။ 

အထ ျိုးသတ္တ ဗေဒ 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.warbletoncouncil.org


၎ငျ်ားသညအ်ဖခှာျားဗသှာသတ္တ ဗေဒအမ   ျားအစှာျားဖြစ်သည။် 

၎ငျ်ားသညအ်လွေက်ွွဲဖပှာျားဗသှာareasရ ယှာမ ှာျားက ိုတ္ှာဝေခ် သည်။ 

သ ို ေ့ဗသှ်ာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏ခနဓှာက ိုယြ်ွွဲွဲ့စည်ျားမှုန ငေ့ပ်တ္် ၀ 

ေျ်ားက ငရ်  သတူ္ ို ေ့၏အဖပ အမူန ငေ့တ်္ ိုက်ရ ိုကသ်ကဆ် ိုငသ်ည်မဟိုတ္်ဘွဲခွွဲဖခှာျားဖခငျ်ားန ငေ့ဆ်ငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်ဗလေ့လှာဖခငျ်ားတ္ ို ေ့န ငေ့်

သကဆ် ိုငသ်ည်။ဒ သတ္တ ဗေဒအမ   ျားအစှာျားအှာျားဖြငေ့ဗ်ြ ှ်ာဗဖြဗဒသမ ှာျား၏အခ   ွဲ့ဗသှာဗအှာက်ပါဖြစ ်ကသည်။ 

အခ ိ ျိုးအစ ျိုး 

 
တ္ ရ စဆှာေန် ိုငင် မ ှာျားက ိုအဖပညေ့အ် ၀ ေှာျားလည်န ိုငရ်ေအ်တ္ကွ်၊ 

မ သှာျားစိုကက ျားတ္စ်ခိုတ္ွငမ်ညသ်ညေ့်ဗေရှာတ္ွငမ်ည်သညေ့်ဗေရှာ၌ရ  သညက် ိုသ ရေမ်ရ  မဖြစလ် ိုအပ်သည်။ 

ဒ အဗ ကှာငျ်ားဖပခ က်အတ္ကွ် taxonomy 

တ္ှာဝေခ် သ ပပ ပညှာရ ငမ် ှာျားသည်မ   ျားစ တ္်တ္စခ်ိုစ ၏မည်သညေ့်မ သှာျားစိုန ငေ့မ်ည်သညေ့ဗ်ေရှာတ္ွငတ်္ည်ရ  သငေ့သ်ည်က ို

ရ ှာဗြွရေန် ငေ့အ်သစန် ငေ့က်ွွဲဖပှာျားဗသှာအမ   ျားအစှာျားခွွဲဖခှာျားဖခငျ်ားမ ှာျားြေတ်္ ျားရှာတ္ွငပ်ါ ၀ ငသ်ည။် 

Palaeozoology 
Ads by optAd360 

သတ္တ ဗေဒ၏ဤဌှာေခွွဲသည်အဓ ကအှာျားဖြငေ့မ်   ျားသိုဉ်ျားဖခငျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ္ဗ်ပ ှာက်ကယွ်ဖခငျ်ားမရ  ဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဗလေ့

လှာဖခငျ်ားက ိုအဓ ကထှာျားသည။် 

ဤေည်ျားအှာျားဖြငေ့မ်   ျားစ တ္တ်္စ်ခိုသ ို ေ့မဟိုတ္်တ္စ်ခိုလ ိုျား၏မ သှာျားစိုတ္စခ်ို၏သမ ိုငျ်ား၊ ၎ငျ်ား၏တ္ပ်ြ က်သ မ်ျားဖခငျ်ား၊ 

ဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်သ ို ေ့မဟိုတ္မ်   ျားသိုဉ်ျားဖခငျ်ား၏အဗ ကှာငျ်ားရငျ်ားမ ှာျား၊ 

လွှမ်ျားမ ိုျားဖခငျ်ားမ ရပ်စွဲဗသှာဝ ဗသသလကခဏှာမ ှာျားက ိုအဖခှာျားအဗဖခအဗေမ ှာျားတ္ွငဗ်လေ့လှာန ိုငသ်ည်။ 

 
ဗေှာကဆ် ိုျားအဗေဖြငေ့သ်တ္တ ဗေဒဆ ိုငရ်ှာဌှာေခွွဲမ ှာျားသည်ဇ ဝကမမဗေဒ၏ သဇှာလွှမ်ျားမ ိုျားမှုအေည်ျားငယ်ရ  ဗသှ်ာလည်ျား၎ငျ်ား

သည်တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအ ကှာျားဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်န ငေ့သ်ကဆ် ိုငသ်ညေ့အ်ရှာအှာျားလ ိုျားက ိုေှာျားလည်ရေန် ငေ့ေ်ှာျားလည်ရေန် ငေ့ဗ်လေ့

လှာရေတ်္ှာဝေရ်  သည။် 

Phylogeny သည်န စ်ဗပါငျ်ားသေျ်ားခ  ။ 

အမ   ျားမ   ျားဗသှာမ   ျားစ တ္မ် ှာျား၏ြွ ွဲ့ ပြ  ျားတ္ ိုျားတ္ကမ်ှုန ငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့၏ဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်န ငေ့မ်တ္ကူွွဲဖပှာျားဗသှာလမ်ျားဗ ကှာငျ်ားမ ှာျား

က ိုဗလေ့လှာဗစသညေ့အ်ဗ ကှာငျ်ားရငျ်ားမ ှာျားက ိုဗလေ့လှာသည။် 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.warbletoncouncil.org


Phylogeny က ိုဗလေ့လှာဖခငျ်ားသည်အလ ညေ့်၌ Planet Earth သမ ိုငျ်ား၏ကက ျားမှာျားဗသှာအစ တ္အ်ပ ိုငျ်ားက ိုဗလေ့လှာဖခငျ်ား၊ 

ဇ ဝဗေဒဆ ိုငရ်ှာေယပ်ယ်မ ေှာျားလည်သဗဘှာဗပါကဖ်ခငျ်ားန ငေ့ယ်ဗေ ေ့တ္ည်ရ  ဗေဗသှာတ္ ရ စဆှာေက်မဘှာန ငေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ည်။ 

 ိ ျိုး  ျိုးခ  ော်မ  ျိုး 

1. Cliffe, ခ (စက်တ္ငဘ်ှာလ 18, 2012) ။ ဘှာဗတ္ွဗလေ့လှာြ ို ေ့လ ိုပါသလွဲ။ သတ္တ ဗေဒ။ လွတ္လ်ပ်ဗသှာ။ 

theindependent.co.uk မ ဖပေလ်ည်ရယသူည။် 

2. El Pensante (s.f. ) သတ္တ ဗေဒဆ ိုတ္ှာဘှာလွဲ။ The Pensante ။ educacion.elpensante.com 

မ ဖပေလ်ည်ရယူထှာျားသည်။ 

3. Eisenhour, D. , Hickman, C တ္ ို ေ့, ငါ -Anson, အ ပ်ခ ်, Larson, ဗအန ငေ့ ်Roberts သည,် အယလ်် 

(2006) ။ သတ္တ ဗေဒ၏ဗပါငျ်ားစည်ျားအဗဖခခ မ။ူ MacGraw & ဗဟျားလ။် 

4. González-Serrano, ဗ  န ငေ့ဆ်ေတ်္ ို, တ္  (1998) ။ သတ္တ ဗေဒ: 

တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏မတ္ကူွွဲဖပှာျားမှုန ငေ့အ်ြွွဲွဲ့အစည်ျားမ ဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်ခ ဉ်ျားကပ်မှု။ မကဒ်ရစ် - 

အယဒ် တ္ှာေ့အှာဗဘှ်ာ။ 

5. Moreno, ဗအ (s.f. ) ။ သတ္တ ဗေဒ၏မ တ္စ်ိုမ ှာျား။ Complutense မကဒ်ရစ်တ္ကကသ ိုလ။် ucm.es. 

မ ဖပေလ်ည်ရရ  ခွဲေ့သည် 

6. Nordqvist, C. (မတ္လ် ၇၊ ၂၀၁၇) ။ ခနဓှာဗေဒ - ဘှာလွဲ၊ ဘှာဗ ကှာငေ့အ်ဗရျားကက ျားတ္ှာလွဲ။ 

ယဗေ ေ့ဗဆျားဘကဆ် ိုငရ်ှာသတ္ငျ်ား။ medicalnewstoday.com မ ဖပေလ်ည်ရယသူည။် 

7. ဗတ္ှာငပ် ိုငျ်ားအှာြရ က၏သတ္တ ဗေဒလူ ေ့အြွွဲွဲ့အစည်ျား (s.f. ) ။ သတ္တ ဗေဒအမ   ျားအစှာျားမ ှာျား။ 

ဗတ္ှာငပ် ိုငျ်ားအှာြရ ကသတ္တ ဗေဒလူ ေ့အြွွဲွဲ့အစည်ျား။ zssa.co.za. မ ဖပေလ်ှာဗသှာ 

 

Feline တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား 

  ှာမေ ်Portillo | 28/07/2021 09:51 | ပတ္်ဝေျ်ားက င ်

မ တ္်ခ က်မရ  ပါ 
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https://www.renovablesverdes.com/my/feline-%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/#comments


 

ဗကှာငျ်ားဗသှာအဖမငအ်ှာရ ိုန ငေ့ြ်ွ ွဲ့ ပြ  ျားပပ ျား ကှာျားေှာပါဗစ feline 

တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး ဗခတ္ရ်ွဲ ေ့သကွလ်က်တ္ွဲေ့တ္ ိုကဗ်လယှာဉ်ဖြစ်ဗပမယေ့်အဗရျားအကက ျားဆ ိုျားက

ဗတ္ှာေ့အလွေလ် မမှာပါျားေပ်ပါ။ လက်ရ  တ္ွငမ်တ္ကူွွဲဖပှာျားဗသှာမ   ျားစ တ္် ၄၀ 

ခေ ေ့ရ်  ပပ ျားကက ျားမှာျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားန ငေ့အ် မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားဟိုသတ္်မ တ္ထ်ှာျားသညေ့အ်

ဖခှာျားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအ ကှာျားရ  သည။် ဗလေ့လှာမှုမ ှာျားအရ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည ်Oligocene 



ကှာလမ စပပ ျား Paleocene န ငေ့ ်Eocene 

ကှာလမ ှာျားရ  န ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားမ သှာျားစိုမ တ္ဖြညျ်ားဖြညျ်ားဗဖပှာငျ်ားလွဲလှာပပ ျားန စ်ဗပါငျ်ား ၃၂ 

သေျ်ားခေ ေ့တ်္ညရ်  ခွဲေ့ဗ ကှာငျ်ားဖပသခွဲေ့သည။် 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဗလေ့လှာရေအ်လေွစ် တ္်ဝငစ်ှာျားြ ို ေ့ဝ ဗသသလကခဏှာမ ှာျားရ  သည။် 

ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့၊် ဤဗဆှာငျ်ားပါျားက ိုကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့ရညည်ွှေျ်ားပပ ျား၊ feline တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၊ 

သတူ္ ို ေ့၏စရ ိုက်မ ှာျားန ငေ့ဘ်ဝပ ိုစ အဗ ကှာငျ်ားသငသ် ထှာျားသငေ့သ်မျှက ိုဗဖပှာဖပရေသ်ှွာျားပါမည။် 

အညွှနော်ျိုး နိော်ျိုး 

• 1 ဗ ကှာငတ်္ ရစဆှာေအ်မ   ျားအစှာျားမ ှာျား 

• 2 ဗသှာေ့ခ က် features ဗတ္ွ 

• 3 သှာျားဗကှာငမ် ှာျား၏မ   ျားပွှာျားဖခငျ်ားန ငေ့က် က်စှာျားရှာဗေရှာ 

• 4 အ မ်ဗမွျားဗ ကှာငမ် ှာျား 

ဗ ကှာငတ်္ ရစဆှာေအ်မ   ျားအစှာျားမ ှာျား 

https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Tipos_de_animales_felinos
https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Tipos_de_animales_felinos
https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Caracteristicas_principales
https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Caracteristicas_principales
https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Reproduccion_y_habitat_de_los_animales_felinos
https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Reproduccion_y_habitat_de_los_animales_felinos
https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Gatos_domesticos
https://www.renovablesverdes.com/my/animales-felinos/#Gatos_domesticos


 

အဗတ္ှာ်မ ှာျားမ ှာျားက feline ေမူေှာဥဗရှာပန ငေ့အ်ှာရ သ ို ေ့ဗဖပှာငျ်ားဗရွှွဲ့ ခွဲေ့သည။် Miocene 

အဆ ိုျားတ္ွင ်saber သှွာျားဟိုဗခေါ်သညေ့အ် သှွာျားအပါအ ၀ င ်feline 

ေမူေှာအဗဖမှာကအ်ဖမှာျားရ  ပပ ျားဖြစသ်ည။် 

အငယ်ဆ ိုျားသညပ်ထမဆ ိုျားအှာြရ ကန ငေ့အ်ဗမရ ကမ တ္စ်ဆငေ့ဗ်ဖပှာငျ်ားဗရွှွဲ့ န ိုငသ်ည။် 



တ္ရိိ စဆနော်တ္ရိ စဆ နော်အ ျိုးလ  ျိုး၏ဘ  လ ခဏ မှ ၎ငော်ျိုးတ္ိ  ၏သ ျိုးဗ  ငော်ဆနော်ဗသ ေ ဇခဖစော်သညော်

။ တ္ ရ စဆေတ်္ ရစဆှာေအ်ဗသဗကှာငဗ်တ္ကွ ိုဆွွဲဗဆှာငြ် ို ေ့ဆ ိုတ္ှာမဖြစ်န ိုငသ်ဗလှာက်ပါပွဲ။ 

သတူ္ ို ေ့ဟှာသတူ္ ို ေ့လညပ်ငျ်ားက ိုြမ်ျားပပ ျားတ္ က စွှာသတ္်ပစ်န ိုငတ်္ွဲေ့အထ အစှာျားအစှာက ိုလ ိုက်ြမ်ျား

ခ င ်ကတ္ယ်။ 

ဗ ကှာငအ်မ   ျားအစှာျားအမ   ျားမ   ျားသညအ် မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားန ငေ့ဖ်ခဗသဂေ့မ ှာျားန ငေ့က် ှာျားမ ှာျားကွဲေ့

သ ို ေ့ဗဖမကက ျားဧရ ယှာမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကသည။် သတူ္ ို ေ့သညက်ွွဲဖပှာျားဗသှာလူမ   ျားမ ှာျားမ  လှာ၍ 

က ိုယ်ပ ိုငလ်ကခဏှာမ ှာျားရ  သည။် အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏အဓ က elemental 

အိုပ်စိုမ ှာျားမ ှာအဘယေ်ညျ်ား။ 

• Felisဗယဘယူ အှာျားဖြငေ့ ်lynx၊ ဗတ္ှာရ ိုငျ်ားဗ ကှာင၊် အ မဗ်မွျားဗ ကှာင၊် 

၎ငျ်ား၏အရွယအ်စှာျားဗသျားငယတ်္ွဲေ့အဗေဖြငေ့အ်လတ္်စှာျားကွွဲဖပှာျားန ိုငသ်ည။် 

• Neofelisဗဖြ - 

ဒ အြွွဲွဲ့ ရွဲ ေ့အဖငငျ်ားပွှာျားြယွမ်ရ  တ္ွဲေ့ဗခါငျ်ားဗဆှာငက်ပ ိုကက ျားဗပမယေ့်ဗ ကှာငဗ်တ္ွေွဲ ေ့ဆကန် ွှ

ယ်ဗေတ္ွဲေ့တ္ မက်ငျ်ားစငတ်္ွဲေ့ Panther ပါ။ 

• Acinoyxဗဖြ - ဒ  cheetahs မ   ျားစ တ္်အှာျားလ ိုျားက ိုဒ မ ဉ်ျားမ ှာအိုပ်စိုြွွဲ ွဲ့ထှာျားတ္ယ်။ 

• Phanteraက ှာျား၊ 

က ှာျားသစ်န ငေ့က် ှာျားသစ်မ ှာျားသညဤ်အမ   ျားအစှာျားတ္ွငပ်ါဝငသ်ည။် 

• Cougar: pumas န ငေ့ ်"ဗ ကှာငေ် " 

ဟိုဗခေါ်ဗသှာဤအမ   ျားအစှာျားတ္ွငသ်ှာပါဝငသ်ည်။ 

Panthera အမ   ျားအစှာျားသညက်မဘှာေ့အကက ျားဆ ိုျားဗ ကှာငမ် ှာျားဖြစ်သည။် 

သတူ္ ို ေ့၏သေမ်ှာဗသှာက ိုယ်ခနဓှာမ ှာျား၊ 

ထက်ဗသှာသှွာျားမ ှာျားန ငေ့အ်စွမ်ျားထက်ဗသှာဗဖခသညျ်ားမ ှာျားသညသ်တူ္ ို ေ့က ိုသမင၊် 

ဗတ္ှာဝကန် ငေ့မ် ဗက ှာငျ်ားမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ကက ျားမှာျားဗသှာတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားအှာျားအစှာဗကျွျားဗစသည။် 

၎ငျ်ားသညက်မ်ဘှာေ့အကက ျားဆ ိုျားက ှာျားဗကှာငန် ငေ့သ်၏ူတ္ ိုက်ပွွဲဗ ကှာငေ့ဗ်က ှာ ်ကှာျားသည။် ၎ငော်ျိုး

သညော် မဘ ဗပေါ်တ္ ငော်အက  ျိုးဆ  ျိုးဗ   ငော်ခဖစော်ပပ ျိုး  လိ  ၃၀၀ အထအိဗလျိုးခ ိနော် ိှသညော်။ 



ဗ ကှာငက်က ျားမ ှာျားအှာျားလ ိုျားေ ျားပါျားသညအ်ှာြရ ကန ငေ့ဗ်တ္ှာငအ်ှာရ တ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကပပ ျားစှာေှာျား

ေှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္ဗ်တ္ှာတ္ွငျ်ား၌ဗေထ ိုင ်ကသည။် တ္စ်ခိုတ္ညျ်ားဗသှာခခငျ်ားခ က်မ ှာ Jaguar 

ဖြစ်သည။် 

ေဟ ိုအှာရ ၏ဗဝျားလ ဗခါငသ် ဗသှာဗတ္ှာငတ်္ေျ်ားဗဒသမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုငဗ်သှာန ငျ်ားက ှာျားသစ်မ 

အပတ္ ရစဆှာေအ်ှာျားလ ိုျားအှာျားလသူ မ ှာျားသည။် 

၎ငျ်ားသညအ်ထျူားသဖြငေ့အ်ဖြ ဗရှာငဗ် ကှာငေ့၎်ငျ်ားသညဆ် ျားန ငျ်ားြ ိုျားဖခငျ်ားအတ္ကွ်ခွငေ့ဖ်ပ သည။် 

ဗသှာေ့ခ က် features ဗတ္ွ 



 



ဗ ကှာငတ်္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏ ဦျား 

ဗခါငျ်ားသညလ် ိုျားဝေျ်ားပပ ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့၏တ္ ိုဗတ္ှာငျ်ားဗသှာတ္ ဗတ္ွျားသညအ်ှာျားဗကှာငျ်ားဗသှာဗများဗစေ့န 

ငေ့အ်ဆ ိုျားသတ္သ်ည။် အဗ ကှာငျ်ားရငျ်ားတ္စ်ခိုဗ ကှာငေ့သ်တူ္ ို ေ့၏ incisors 

န ငေ့အ် သှွာျားမ ှာျားသညမ် ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့ဗ်သျားငယသ်ည။် 

သတူ္ ို ေ့၏အစွမ်ျားသတ္တ  ရ  ဗသှာဗခွျားမ ှာျားသညဗ်ေရှာယထူှာျားရေလ် ိုအပ်သည။် Feline 

မ  ျိုးသညော်၎ငော်ျိုးတ္ိ  ၏ဗခခဗထ  ော်မ  ျိုး ိ အလိ အဗလ   ော်ဆန  ော်ထ တ္ော်နိ ငော်စ မော်ျိုး ိှသညော်။ 

သ ို ေ့ဗသှာလ်တူ္ ိုငျ်ားမလိုပ်န ိုငပ်ါ။ 

ဤဝ ဗသသလကခဏှာမရ  ဗသှာတ္စခ်ိုတ္ညျ်ားဗသှာဗ ကှာငသ်ည် cheetah 

ဖြစ်ပပ ျား၎ငျ်ား၏ဗဖခဗထှာက်မ ှာျားက ိုသစ်ပငမ် ှာျားသ ို ေ့တ္က်ရေန် ငေ့အ်ေှာျားယရူေအ်သ ိုျားဖပ သည။် 

ဆ ပငော်အမ ိ ျိုးအစ ျိုးသညော်မ ိ ျိုးစတိ္ော်နငှ ော်၎ငော်ျိုး၏ဗနထိ ငော်ရ ဗနရ ဗပေါ်မ တ္ညော်သညော်။ 

ပ ိုမ ေအ်ှာျားဖြငေ့က် ှာျားသညဗ်ဖခှာကဗ်သွွဲ့။ ထထူပ်ဗသှာဖမကခ်ငျ်ားဖပင၌်ဗေထ ိုငသ်ည၊် 

ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့၎်ငျ်ား၏ရငျ်ားန  ျားဗသှာလ ဗမမှာဗ်ရှာငသ်ညြ် ိုျားကယွ်ရေလ်ယွက်ူပပ ျားမထငမ် တ္ဗ်သှာ

သှာျားဗကှာငက် ိုမဗတ္ှာတ်္ဆြမ်ျားမ ရေလ်ယွက်ဗူစသည။် အဖခှာျားတ္စ်ြကတ်္ွငသ်တူ္ ို ေ့၏ 

jaguars 
မ ှာျားသညသ်တူ္ ို ေ့၏ညက ိုအဗရှာငဗ်ြ ှာေ့ဗြ ှာေ့အဖြစ်သ ိုျားန ိုငဗ်သှာဗ ကှာငေ့ည်ဉေ့်န ိုျားမိုဆ ိုျားမ ှာျားသ

ညစ် ဖပညဖြစ်သည။် 

felines 

၏အဗလျားခ  ေန် ငေ့အ်ရွယအ်စှာျားက ိုအလေွက်ွွဲဖပှာျားန ိုငသ်ည။် အခ  ိ ွဲ့သညော်အ ှညော်သ  ျိုးမ တ္ ခ ွဲခ

န  ော် ိှပပ ျိုးအဗလျိုးခ ိနော် ၂၈၀   လိ ဂရမော်အထ ိှိသညော်။ 

အဗသျားဆ ိုျားမ ှာအ မ်ဗမွျားဗ ကှာငမ် ှာျားဖြစသ်ည်။ 

သတူ္ ို ေ့၏စ တ္အ်ှာျားထကသ်ေမ်ှုဗ ကှာငေ့သ်တူ္ ို ေ့သညအ်လွေဗ်ကှာငျ်ားဗသှာမိုဆ ိုျားမ ှာျားဖြစသ်ည။် 

န စ်ဗတ္တွ္စ်ဗလျှှာကသ်တူ္ ို ေ့ရွဲ ေ့အဖမငအ်ှာရ ိုေွဲ ေ့အ ကှာျားအှာရ ိုြွ ွဲ့ ပြ  ျားမှုကသတူ္ ို ေ့က ိုခကခ်ွဲတ္ွဲေ့သှာျား

ဗကှာငဗ်တ္ကွ ိုဗတ္ွွဲ့ န ိုငဗ်စခွဲေ့တ္ယ။် သင၏်အဖမေန်ှုေျ်ားသညလ်ညျ်ားအဗရျားကက ျားသည။် 

သမူက ိုဗက ျားဇူျားတ္ငပ်ါတ္ယ် သ တ္ိ   အစချွနော်ထ ော်ဗသ ဗခခသညော်ျိုးမ  ျိုးနငှ ော်ခပငော်ျိုးထနော်ဗသ 

ဗမျိုးရိ ျိုးမ  ျိုးနငှ ော်အတ္ အစ လ ငော်ခမနော်စ  ဖမော်ျိုးနိ ငော်သညော်။ ထျူားဆေျ်ားတ္ွဲေ့အခ ကက်ဖခဗသဂေ့ဗတ္သွှာ

အိုပ်စိုဗတ္ကွ ိုလ ိုက်ရ ှာတ္ယ်၊ 



သှာျားဗကှာငမ် ှာျား၏မ   ျားပွှာျားဖခငျ်ားန ငေ့က် က်စှာျားရှာဗေရှာ 

 



ဗယှာက ှာ်ျားဗလျားမ ှာျားန ငေ့မ် ေျ်ားကဗလျားမ ှာျားသည ်ကှာရ ညမ်ဗေရ။ 

မ တ္လ် ိုက်ရ ိုေွဲ ေ့လ ိုဗလှာကတ်္ယ် 

အဖခှာျားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားေညျ်ားတ္ူဗ ကှာငအ်ထ ျားမ ှာျားသညအ်မ   ျားသမ ျားမ ှာျားထက်ပ ိုမ ှာျားသည။် 

ဖြစ်ရပ်န စ်ခိုစလ ိုျားတ္ွငင်ါျားန စ်ခေ ေ့အ်တ္ွငျ်ားလ ငပ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ှာရငေ့က် က်မှုသ ို ေ့ဗရှာကသ်ည။် 

အထျူားသ, ခခဗသသ သညော်လငိော်ဆိ ငော်ရ ဘဝ၌အလ နော်တ္ ော်က ဗသ ဗ   င ော်ဤ  လအတ္ ငော်ျိုး

သ တ္ိ  သညော်တ္စော်ဗန  လျှငော်အမ ိ ျိုးသမ ျိုးမ  ျိုးနငှ ော်အက မိော်ဗပါငော်ျိုးမ  ျိုးစ  မိတ္ော်လိ  ော်  သညော်။ 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသညအ်ပငဗ်ပါမ ှာျားဗသှာအသ ျားအရွက်မ ှာျားန ငေ့အ်စှာအလယွတ်္ကရူန ိုင်

ဗသှာဗေရှာမ ှာျားတ္ွငပ် ိုဗတ္ွွဲ့ရမ ှာျားဗသှာလ်ညျ်ားကမဘှာတ္စ်ဝ မ်ျားလ ိုျားတ္ွငဖ်ပေ ေ့န်   ေ့သှွာျားသည။် 

သတူ္ ို ေ့သညလ်ညျ်ားသွဲကနတှာရတ္ွငဗ်ကှာငျ်ားမွေစွ်ှာဗေထ ိုငန် ိုငသ်ည။် felines 

မ ှာျားအတ္ကွ်သဘှာဝက က်စှာျားရှာဗေရှာမရ  ဗသှာတ္စ်ခိုတ္ညျ်ားဗသှာဗေရှာမ ှာျားမ ှာမှာဒါ က်

စကှာ၊  သစဗ တ္ျားလ န ငေ့အ်နတှာတ္ ကတ္ ိုက်တ္ ို ေ့ဖြစ်သည။် 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသညအ်ခ   ွဲ့ဗသှာဗဒသမ ှာျား၌ပ ိုမ ေတ်္ ရစဆှာေမ် ှာျားဖြစ်ဗသှာ်လညျ်ားအဖခှာျားဗေ

ရှာမ ှာျားတ္ွင၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုကှာကယွ်ဧရ ယှာဟိုဗခေါ်ဗသှာထ ေျ်ားခ  ပ်ထှာျားဗသှာပတ္်ဝေျ်ားက ငထ်ွဲသ ို ေ့

မ တ္ဆ်ကဗ်ပျားခွဲေ့သည။် ခခဗသသ မ  ျိုးသညော်အဓ ိအ ျိုးခဖင ော်အ ဖရိ တ္ ငော်ဗနထိ ငော်  ပပ ျိုးအန

 ော်ဗရ ငော် Panther 

မ  ျိုးသညော်အဗမရိ အလယော်ပိ ငော်ျိုးဗဒသမ  ျိုးတ္ ငော်ဗနထိ ငော်ရနော်ပိ မိ ခဖစော်နိ ငော်သညော်။ 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သညအ်လေွပ် ိုငေ်ကတ်္ ရစဆှာေမ် ှာျား၊ မ   ျားစ တ္တ်္ူေမေူှာမ ှာျားပငဖ်ြစ်သည။် 

စငစ်စ်အှာျားဖြငေ့ဖ်ခဗသဂေ့မ အပမ ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့သညမ် ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့သ် ပ်သညျ်ား

ဗသှာလူ ဦျား ဗရတ္ွငမ်ဗေပါ အဖ ွဲွဲ့ဝငော် ၃၀ အထနိငှ ော်အ ပော်စ ဖ ွဲ ွဲ့လိ သညော်. 

ဤအသှာျားဗကှာငတ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသညလ်သူှာျားမ ှာျားက ိုအမွဲလ ိုကရ်ှာတ္ွငအ်မ ှာျားဆ ိုျားသတ္်ဖြ

တ္်ဗသှာတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားအေက်မ တ္စခ်ိုဖြစသ်ည။် 

ထ ိုသတူ္ ို ေ့သညလ်သူှာျားတ္စ်ဗကှာငအ်ှာျားမ မ လိုယူရှာဥစစှာအဖြစ်သတ္်မ တ္်ရေမ်ဟိုတ္ဘ်ွဲသူ

တ္ ို ေ့၏ဗေရှာမ ဗဝျားရှာသ ို ေ့ဗရွှွဲ့ဗဖပှာငျ်ားရေတ်္ ိုကခ် ိုကလ် မေ့်မည။် Panther, lynxes န ငေ့ ်jaguars 

မ ှာျားသညလ်အူဗဖမှာကအ်မ ှာျားက ိုြမ်ျားဆ ျားဖခငျ်ားဗ ကှာငေ့မ်   ျားသိုဉ်ျားမညေ့အ်နတရှာယ်ရ  သည။် 



အ မ်ဗမွျားဗ ကှာငမ် ှာျား 

အ မ်ဗမွျားဗ ကှာငတ်္စဗ်ကှာငသ်ှာရ  သည။်Felis silvestris catus), 

ကမဘှာ၏ကွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာအစ တ္်အပ ိုငျ်ားမ ှာျားဗေထ ိုငဗ်သှာရ ိုငျ်ားဗ ကှာငမ်   ျားစ ိုမ ှာျား၏ဗရ ွဲ့

ဗမ ှာက်၌။ 

အ မ်ဗမွျားဗ ကှာငမ် ှာျားသညအ်ဗက ှာ် ကှာျားဆ ိုျားဥပမှာမ ှာျားထွဲမ တ္စ်ခိုဖြစသ်ည် သမိ ငော်ျိုးတ္စော်

ဗလျှ  ော်လ  ျိုးတ္ ငော်လ သ ျိုးမ  ျိုး ဗမ ျိုးခမြူခခငော်ျိုးခဖင ော်ခဖစော်ဗစ၊ 

သ တ္ိ  ၏  မပဏ အတ္  ော်ခဖစော်ဗစ၊ အ မ်ဗမွျားဗ ကှာငမ် ှာျားအဗေဖြငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့အှာျားအဗြှာတ်္ ရစဆှာ

ေမ် ှာျားအဖြစသ်တ္်မ တ္် ကပပ ျားတ္စခ်ါတ္စ်ရ ဒဏ္my်ှာရ ပ ိုဖပငမ် ှာျားအဖြစ်ယဆူ ကပပ ျားအှာရ ၊ 

သတူ္ ို ေ့ဟှာရ ြေရ် ခါဌကစ်ှာစှာျားတ္ှာကလွွဲပပ ျားအသှာျားစှာျားတ္ွဲေ့အစှာျားအစှာက ိုလ ိုက်ေှာ ကတ္ယ်၊ 

သတူ္ ို ေ့ကလ ငဖ်မေသ်ကွလ်က်မှုေွဲ ေ့အဗမ ှာငထ်ွဲမ ှာဖမငန် ိုငစွ်မ်ျားရ  တ္ွဲေ့တ္ ရ စဆှာေဗ်လျားဗတ္ွရွဲ ေ့အမွဲ

လ ိုကသ်မှာျားဗတ္ဘွွဲ။ 

တ္ရိိ စဆ နော်မ ိ ျိုးတ္  ျိုးမှု လ  ိ ထခိိ  ော်နိ ငော် 
၂၀ ဇွေ ်၂၀၁၅ 

 

ဓှာတ္်ပ ို ရငျ်ားဖမစ်,NHPA 

ဓှာတ်္ပ ို ပ ိုစှာ, 

တ္ ရ စဆှာေ ်မ   ျားစ တ္် အဗတ္ှာမ် ှာျားမ ှာျားဟှာ မ   ျားတ္ ိုျားမယ်ေ့ အနတရှာယ်  က  ဗေရ 

 မဘ က  ျိုး ဟ  သတ္တ ဝါဗတ္  မ ိ ျိုးတ္  ျိုး ဗပ   ော်  ယော်မှု ခဖစော်စဉသစော် တ္ခ ဆ  ဝငော်ဗရ  ော် ဗနပပ ျိုး 

အွဲဒ ထွဲမှ  လ သ ျိုး ဗတ္ လညော်ျိုး ထခိိ  ော်မှု  ိှနိ ငော် တ္ယော်လိ   သပိပ  ပည  ှငော် ဗတ္   သတ္ဗိပျိုး 

လိ  ော်ပါတ္ယော်။ 



သတ္တ ဝါ မ   ျားစ တ္် ဗတ္ဟွှာ လူဗတ္ွရွဲ ေ့ ပဗယှာ  မပါဘွဲ ဗပ ှာက်ကွယ ်န ိုငတ်္ွဲေ့ နှုေျ်ားထက် အဆ ၁၀၀ 

ဗလှာက် ပ ိုဖမေတ်္ွဲေ့ နှုေျ်ားေွဲ ေ့ စ ိုျားရ မ်စရှာ ဗကှာငျ်ားဗလှာက်ဗအှာင ်ဗပ ှာက်ကွယ ်ဗေ ကတ္ယ် လ ို ေ့ 

ဗလေ့လှာခ က ်သစ ်တ္ခိုက ဆ ိုပါတ္ယ်။ 

တ္ ရ စဆှာေဗ်တ္ွ ရ ငသ်ေ ်ဗေထ ိုငတ်္ွဲေ့ သဘှာဝ ဗေရှာဗတ္ွ ဗပ ှာကက်ွယ် ကိုေသ်လ ို၊ ပတ္်ဝေျ်ားက င ်

ညစ်ဖငမ်ျားမှုေွဲ ေ့ ရှာသ ဥတ္ို ဗဖပှာငျ်ားလွဲမှု ဗတ္ွဗ ကှာင်ေ့ သတ္တ ဝါဗတ္ွ မ   ျားတ္ ိုျား ကိုေရ်တ္ှာ ဖြစ်ပါတ္ယ်။ 

ဒ လ ို တ္ ရ စဆှာေ ်မ   ျားစ တ္်ဗတ္ွ ဗပ ှာကက်ွယ် ကိုေတ်္ွဲေ့ အတ္ွက် လူဗတ္ရွွဲ ေ့ အသကရ် င ်ဗေထ ိုငမ်ှုက ို 

အဗထှာက်အကူ ဖပ ဗေတ္ွဲေ့ စ ေစ်ဗတ္ွက ို ြ က်ဆ ျားပစ်ရှာ ဗရှာကတ်္ယ်လ ို ေ့ သိုဗတ္သေ အြွွဲွဲ့ဝင ်သ ပပ  

ပညှာရ င ်တ္ဦျားက ဗဖပှာပါတ္ယ်။ 

လွေခ်ွဲေ့တ္ွဲေ့ န စ်ဗပါငျ်ား ၆၅ သေျ်ားဗလှာက်က ဒ ိုငန် ိုဗဆှာ သတ္တ ဝါဗတ္ွ မ   ျားတ္ ိုျား ဗပ ှာက်ကွယ် ပပ ျားတ္ွဲေ့ 

ဗေှာက်ပ ိုငျ်ား အခိုအခါ အလျှင ်ဖမေဆ် ိုျား နှုေျ်ားေွဲ ေ့ သတ္တ ဝါ မ   ျားစ တ္်ဗတ္ွ ဗပ ှာက်ကယွ် ဗေ ကတ္ယ် 

လ ို ေ့ဆ ိုပါတ္ယ်။ 

ေယျူားဇ လေင် က်မ ှာျားန ငေ့တ်္ ရစဆှာေမ် ှာျား 



 

ေယူျားဇ လေက် ိုကမဘှာေ့ပငလ်ယ်ကမ်ျားဗဖခပမ  ွဲ့ဗတ္ှာ်အဖြစလ်ူသ မ ှာျားပပ ျားထ ိုေည်ျားတူ္ကမဘှာဗပေါ် ရ  မည်သညေ့်ဗေ

ရှာတွ္ငမ်ျှမဗေထ ိုငဗ်သှာဗတ္ှာအိုပ်အမ   ျားမ   ျားရ  ရှာဗေရှာလညျ်ားဖြစ်သည။် 

ေယူျားဇ လေရ်  င က်ဗမွျားသတ္တ ဝါမ ှာျားသည်ထျူားဖခှာျားစွှာထျူားဖခှာျားရသညေ့်အဗ ကှာငျ်ားရငျ်ားမ ှာျားစွှာရ  သည်။ 

၎ငျ်ားသညမ် ှာျားစွှာဗသှာအရှာတ္ ို ေ့သည်ပ  တ္တ်္ဗသှာသတ္တ ဝါက ိုပ  န ိုငဗ်သှာသတ္တ ဝါဖြစဗ်စသညေ့်စမွ်ျားအှာျားမရ  

ဖခငျ်ားန ငေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ည်။ 

Flightlessness 

သည်ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့၏ဗတ္ှာငပ် တ္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏ထျူားဖခှာျားမှုက ိုထပ်မ ဖြညေ့်စွက်သညေ့်ကိုေအ်မ တ်္တ္ ဆ ပ်တ္စ်ခို



သှာဖြစ်သည်။ 

ေယူျားဇ လေရ်  အဗမွျားအဗတ္ှာငအ်ဗဖမှာက်အမ ှာျားသည်အစဉ်အပမွဲတ္ညဗ်ေပ ိုရပပ ျားအရွယ်အစှာျားအေည်ျားငယ်

သှာရ  သညေ့်ဥမ ှာျားကက ျားမှာျားစှွာဗမွျားြှွာျားနှုေျ်ားမ ှာေညျ်ားပါျားသည။် တ္ ရစဆှာေမ်   ျားစ တ်္အေည်ျားငယ်သည်ညအခ  ေ ်

ဖြစ်၍ အဖခှာျားသမူ ှာျားမ ှာမခူနဓှာက ိုယ်အရွယ်အစှာျားကက ျားမှာျားသည်။ 

ဤအဗပေါ်လွငမ် ှာျားထွဲမ တ္စခ်ိုစ သည်သူတ္ ို ေ့၏ြ က်ဆ ျားဖခငျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ်္ပ က်စ ျားယ ိုယွငျ်ားဖခငျ်ားမ ှာျားက ိုဗပါငျ်ားစ

ပ်ထှာျား ကသည။် 

က ဝ  

ေယူျားဇ လေန် ိုငင် ၏သက်ရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားက ိုရ ှာဗြဗွြှာ်ထိုတ်္န ိုငဖ်ခငျ်ားမရ  သညေ့်တ္ ိုငန် ိုငင် ၏လူကက  က်အမ ှာျား

ဆ ိုျားပ  တ္တ်္ဗသှာသတ္တ ဝါမ ှာျားက ိုရည်ညွှေျ်ားဖခငျ်ားမရ  ဘွဲမပပ ျားဆ ိုျားန ိုငပ်ါ။ က ဝ  (အပမွဲတ္မ်ျားစှာလ ိုျားအဗသျား၊ 

လူန ငေ့ဗ်ဆွျားဗနျွားဖခငျ်ားမ လွွဲလျှင)် သည်အလွေဗ်လျားေက်။ စ တ်္ဝငစ်ှာျားြွယ်ဗကှာငျ်ားဗသှာင က်ဖြစ်သည။် 

၎ငျ်ားသညပ်  သေျ်ားန ိုငဖ်ခငျ်ားမရ  ဘွဲ ၂၅ န စမ်  ၅၀ န စ်အတွ္ငျ်ားဗေထ ိုငန် ိုငသ်ည်။ 

ဆ ပငက်ွဲေ့သ ို ေ့အပူရ  ေရ်  သညေ့အ်ဖပငဗ်ဖခဗထှာက်အစ ိုငအ်ခွဲမရ  ဗပ။ 

ထျူားဖခှာျားဗသှာက ဝ အမ   ျားအစှာျားငါျားမ   ျားရ  သည။် 

၎ငျ်ားသညလ်မူှုဗရျားအရေ ျားကပ်မှုဗ ကှာငေ့ဗ်တ္ှာငပ် တ္ ရ စဆှာေသ်ည်အဖမစဖ်ပတ်္တ္ ိုက်ြ က်ဖခငျ်ားခ ဗေရသည။် 

ေယူျားဇ လေသ်မိုဒဒရှာဖခဗသဂေ့ 

ဗရ ျားဗဟှာငျ်ားသိုဗတ္သေဆ ိုငရ်ှာအဗထှာက်အထှာျားမ ှာျားအရေယူျားဇ လေ၏်ကမ်ျားရ ိုျားတ္ေျ်ားတ္စ်ဗလျှှာက်လ ိုျား

တွ္ငဗ်ဒသခ သမိုဒဒရှာဖခဗသဂေ့မ ှာျားက ိုဗဖမှာက်ကျွေျ်ားမ စတူ္ျားဝပ်ကျွေျ်ားန ငေ့အ်နတှာတ္ တ်္ကျွေျ်ားမ ှာျားအထ ရ ှာဗြွဗတွ္ွဲ့

ရ  ခွဲေ့သည။် ဝမ်ျားေည်ျားစရှာမ ှာလူ ဦျား 

ဗရယ ိုယွငျ်ားမှုကယဗေ ေ့ဗခတ်္တွ္ငက်က ျားမှာျားဗသှာအဏဏ ဝါဗကှာငျ်ားစွှာဖြစ်ဗပေါ်လှာဗသှာသတ္တ ဝါမ ှာျားသည် 

Otago န ငေ့ ်Southland ဗဒသမ ှာျားန ငေ့အ်နတှာတ္ တ်္ကျွေျ်ားစိုမ ှာျားန ငေ့သ်ှာသက်ဆ ိုငဗ် ကှာငျ်ားဗြှာ်ဖပဗေသည်။ 

သမိုဒဒရှာဖခဗသဂေ့အထ ျားမ ှာျားသည်အမ   ျားသမ ျားမ ှာျားထက်အဗရှာငဗ်မ ှာငလ်ှာပပ ျားမ   ျားစ တ်္သည် ၂၅ 

န စ်သက်တ္မ်ျားရ  သည။် 

တ္ ိုရှာ 

တ္ ိုရ ိုအှာသည်ကမဘှာဗပေါ်တွ္ငအ်ဗဖပှာငဗ်ဖမှာက်ဆ ိုျားန ငေ့အ်ကက ျားမှာျားဆ ိုျားပငလ်ယ်င က်မ ှာျားအေက်တ္စ်ခိုဖြစ်သ

ည်။ ၎ငျ်ား၏ဗတ္ှာငပ် သည် ၃ မ တ္ှာအထက်သ ို ေ့တ္က်န ိုငသ်ည်။ 



အဗဖခခ ဗမွျားဖမ ဗရျားဖပည်ေယ်သည်ခ တ်္တ္မ်ကျွေျ်ားမ ှာျားဗပေါ်တွ္ငတ်္ည်ရ  သည်။ 

အဖခှာျားတ္စ်ြက်တွ္ငဒ်ေွေ် ဒငန် ငေ့ေ် ျားဗသှာတ္ ိုငရ်ှာအှာအှာဗခါငျ်ားအေ ျားတွ္ငအ်ဗဖခခ ဗေထ ိုငမ်ှုအေည်ျားငယ်ရ  သ

ည်။ Royal Albatross စငတ်္ှာသည်အဓ ကအှာျားလပ်ရက်ခရ ျားဖြစသ်ည။် 

Korimako 
Korimako သည်င က်ဗကှာင၏်အခွငေ့အ်ှာဏှာတ္စခ်ိုဖြစသ်ည်။ ၎ငျ်ားသည်သ ခ ငျ်ားက ို 

"စ ေမူေှာဖပအေ မေ့်အဖမငေ့မ် ှာျား" အဖြစ်ပ ိုဗြှာ်ခွဲေ့ဗသှာ Captain Cook 

က ိုယ်တ္ ိုငက်သူခ စှာျားခွဲေ့ရဗသှာအရည်အဗသွျားတ္စခ်ိုဖြစ်သည။် 

ထ ိုေည်ျားတူ္စွှာသူတ္ ို ေ့သည်ခ စစ်ရှာဗကှာငျ်ားဗသှာအစ မျ်ားဗရှာငက်ိုတ်္အကက န ငေ့ ်ိုဏဖ်ပ ခ ရပပ ျားဝတ်္ရည်အတွ္

က်ခ   ဗသှာသွှာျားလည်ျားရ  သည်။ ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့အှာျားခရစစခ ှာေ့ခ ၏် Port Hills တွ္ငဗ်တွ္ွဲ့ န ိုငသ်ည်။ 

အဝါဗရှာငမ် ကလ် ိုျားပင ်ွငျ်ားင ကမ် ှာျား 

ကမဘှာေ့အရ ှာျားပါျားဆ ိုျားပင ်ွငျ်ားင က်တ္စ်ဗကှာငအ်ဖြစလ်ူသ မ ှာျားဗသှာဟ ဟ ိုျား (အဝါဗရှာင ်- 

 ကညေ့်သညေ့ပ်င ်ွငျ်ားင က်မ ှာျား) 

သည်အ မ၏်ေ ပါတ္်မ ှာျားသ သ သှာသှာက ဆငျ်ားဖခငျ်ားက ိုဗတွ္ွဲ့ ခွဲေ့ရသဖြငေ့၎်ငျ်ားငျ်ား၏ဘ ိုသဘှာဝဝေျ်ားက ငတွ်္ငလ်ူ ေ့

အှာျားေည်ျားခ က်က ိုမ ှာျားစွှာအသ အမ တ်္ဖပ ခွဲေ့သည်။ အကယ်၍ 

သငေ့ဗ်တ္ှာ်ဗသှာသ ျားဖခှာျားခွွဲထှာျားပါကဗတ္ှာငပ် ရ  ဘဏမ် ှာျားကျွေျ်ားဆွယ် (ခရစစခ ှာေ့စအ်ေ ျား)၊ 

စတူ္ျားဝပ်ကျွေျ်ားန ငေ့၎်ငျ်ား၏ပတ်္ ၀ ေျ်ားက ငရ်  ဤဗတ္ှာငပ် သတ္တ ဝါမ ှာျားက ိုရ ှာဗြဗွတွ္ွဲ့ ရ  န ိုငသ်ည်။ 

အေညျ်ားဆ ိုျားအဖပှာပင ်ွငျ်ား 

ေယူျားဇ လေန် ိုငင် ရ  အဖြ ဗရှာငပ်င ်ွငျ်ားင က် ၁၀ 

ဗကှာငသ်ည်အရပ်အေ မေ့ပ် ိုငျ်ားသ ို ေ့ဗရှာက်ရ  လှာပပ ျားကမဘှာေ့အေ မေ့်ဆ ိုျားဖြစဖ်ခငျ်ားဗ ကှာငေ့ထ်ငရ် ှာျားသည။် 

ဤအဗသျားစှာျား critters 

မ ှာျားသည်တ္စ်န ိုငင် လ ိုျားအတ္ ိုငျ်ားအတ္ှာဖြငေ့ပ် ိုမ ေဖ်ြစခ်ွဲေ့ဗသှာ်လညျ်ားမ ှာျားစှွာဗသှာသူတ္ ို ေ့သည်ပငလ်ယ်ဓှာျားဖပ

မ ှာျားဗ ကှာငေ့သ်ှာျားဗကှာငမ် ှာျားဗ ကှာငေ့ဗ်ဖပှာငျ်ားဗရွှွဲ့သွှာျားဖခငျ်ားဖြစ်သည်။ ဗေရှာခ ထှာျားဖခငျ်ားက ိုအထျူားသဖြငေ့ ်

Oamaru န ငေ့ ်Taiaroa Head တ္ ို ေ့တွ္ငအ်ထျူားသဖြငေ့ ်Omaru န ငေ့ ်Taiaroa Head တ္ ို ေ့တွ္ငဗ်တွ္ွဲ့ န ိုငသ်ည်။ 

Kereru 



ဒ လ ိုမ မဟိုတ်္ရငေ်ယူျားဇ လေသ်စ်သှာျားခ ိုလ ို ေ့ဗခေါ်  ကတ္ွဲေ့ kereru 

ဟှာကက ျားမှာျားတ္ွဲေ့ပ  သေျ်ားတ္ွဲေ့သတ္တ ဝါတ္စ်ဗကှာငဖ်ြစ်ပပ ျားအဖြ ဗရှာငအ်ကက ေွဲ ေ့ဗခါငျ်ားဗပေါ်မ ှာစ မျ်ားလေျ်ားစ ိုဗဖပဗေတ္ို

ေျ်ားပွဲ။ ဒ  rundown မ ှာရညည်ွှေျ်ားထှာျားတ္ွဲေ့တ္ ရ စဆှာေဗ်တွ္အမ ှာျားကက ျားေွဲ ေ့လ ိုျားဝမတူ္ပါ။ kereru 

ဟှာအနတရှာယ်မရ  ပါဘူျား။ 

အေ ျားအေှာျားမ ှာရ  တ္ွဲေ့သစ်ဗတ္ှာဗဒသဗတွ္ေွဲ ေ့ဘယ်ဗေရှာမ ှာမဆ ိုရ ှာဗြွဗတွ္ွဲ့ ရ  န ိုငပ်ါတ္ယ်။ 

၎ငျ်ား၏ဗတ္ှာငပ် မ ှာျားသည်ေယူျားဇ လေ၏်ဗဒသတ္ တ္ှာျားတ္စ်ဗလျှှာက်တွ္ငက် ယ်ဗသှာအသ ဆူည သ က ိုဖပ လို

ပ်ဗသှာဗ ကှာငေ့လ်ူသ မ ှာျားသည်။ 

ခ စသ် ူ

whio သည်ဘွဲဗခမမ သှာျားစိုတွ္င ်၀ တ်္ဆငထ်ှာျားသညေ့်ပ  တ္တ်္ဗသှာသတ္တ ဝါမ ှာျား ကှာျားတွ္ငထ်ျူားဖခှာျားသည်။ 

အလွေထ်ျူားဆေျ်ားပပ ျားဗက ေပ်အှာျားရသညေ့် whio သည်ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့၏ဗဒေါ်လှာ ၁၀ မ တ်္ (ဗေှာက်ထပ်အဖပှာ) 

၏ဗေှာက်ဗက ှာတ္ွငမ် ျားဗမှာငျ်ားထ ိုျားဖပထှာျားသည်။ Whio က ိုဗတ္ှာငက်ျွေျ်ားရ   Great Walks 

၏အဗတ္ှာ်မ ှာျားမ ှာျားဗသှာဗေရှာမ ှာျားတွ္ငဗ်ရလမ်ျားခရ ျားမ ှာျားန ငေ့ေ် ျားကပ်စွှာဗတွ္ွဲ့ န ိုငသ်ည်။ 

သငသူ်တ္ ို ေ့က ိုထပ်မ ရ ှာဗြွဗတွ္ွဲ့ ရ  ပါလ မေ့်မယ်တ္ ရစဆှာေရ် ိုန ငေ့တ်္ ိုငျ်ားဖပည်တ္စဝ် မျ်ား untamed ဘဝရရ  ထှာျားသူ။ 

PIWAKAWAKA 
ကျွမ်ျားဘှာျားအှာျားကစှာျားန ငေ့တ်္က်ကက piwakawaka Maori 

ရ ိုျားရှာပ ိုဖပငထ်ွဲမ ှာခ ိုငမ်ှာဗသှာအေ ျားကပ်န ငေ့အ်တူ္ေယူျားဇ လေန် ငေ့အ်တူ္ေက်ရှု  ငျ်ားစွှာဆက်သွယ်မှုရ  ပါတ္ယ်။ 

အေည်ျားငယ်သှာဖြစ်ဗသှာလ်ည်ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ဗတ္ှာက်ပဗသှာအဖမစ်တွ္ယ်ဗေဗသှာရငသ်ပ်ရှုဗမှာြွယ်ရင်

ဘတ်္န ငေ့ ်ကှာရ ည်စွှာကတ္ည်ျားကအပမ ျားက ိုခ ွဲွဲ့ထငွရ်ေခ်က်ခွဲဗသှာလ်ည်ျားဘှာမ မထျူားပါ။ 

ပ ိုမ ေဗ်တ္ှာငပ် တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုဖမငန် ိုငပ်ါတ္ယ်။ ဗအျားဗဆျားတ္ည်ပင မ်တ္ွဲေ့ဗက ျားလက်ဗဒသဗတွ္၊ 

ပ   ျားခငျ်ားဗတွ္၊ 

KAKA 
ေယူျားဇ လေရ်  ကက ျားမှာျားဗသှာဗဒသခ  ကက်တူ္ဗရွျားမ ှာျားအေက်တ္စ်ခိုမ ှာကှာကှာဖြစ်သည်။ 

သူတ္ ို ေ့ဟှာ ကက်တူ္ဗရွျားဗတွ္ဗတ္ှာငမ် ဗ ကျားေ ဖြစ်တ္ှာဗ ကှာငေ့ထ်ငရ် ှာျားပါတ္ယ်။ 

ထျူားဖခှာျားဗသှာဗဖပှာငျ်ားလွဲမှုတ္စ်ခိုသည်ခရ ျားသွှာျားမ ှာျားအတွ္က်ဗတ္ှာက်ပဗေဗသှာအရှာမ ှာျားက ိုယူဗဆှာငဖ်ခငျ်ား

ဖြစ်သည် (သငသ်တ္ ဗပျားထှာျားသည်) ။ သူတ္ ို ေ့သည်သစ်ပငစ်ညမ် ှာျားထွဲ၌ ဗေ၍ 



ဗတ္ှာငက်ျွေျ်ား၏အဗေှာက်ဘက်ကမ်ျားဗဖခတွ္ငဗ်တွ္ွဲ့ န ိုငသ်ည်။ သငသ်ညထ် ိုေည်ျားတူ္ Kapiti ကျွေျ်ားန ငေ့ ်

Barrier ကျွေျ်ားမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာကျွေျ်ားမ ှာျားဗပေါ်တွ္ငရ် ှာဗြွဗတွ္ွဲ့ ရ  လ မေ့်မည်။ 

Weta 
Weta ဆ ိုသညမ် ှာဗရ ျားဗခတ်္ကကတ္ည်ျားကပတ်္ ၀ ေျ်ားက ငရ်  လ ပဗသှာ spineless 

သတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ်သည။် 

ဤသတ္တ ဝါမ ှာျားသည်အရွယ်အစှာျားန ငေ့မ်တူ္ကွွဲဖပှာျားဗသှာလ်ညျ်ားကွွဲဖပှာျားဗသှာက ိုယ်ခနဓှာမ ှာျား၊ 

ဗဖခဗထှာက်မ ှာျားန ငေ့ဗ်ကွျားညွှတ်္မ ှာျားကထ ဗရှာက်စွှာရ ပ်မ  ကသည်။ Weta 

အမ   ျားအစှာျားအသစမ် ှာျားက ိုဆက်လက်ဗတွ္ွဲ့ ရ  ဗေဆွဲဖြစသ်ည်။ 

ဗေှာက်ဆ ိုျားဗတွ္ွဲ့ ရ  ခ က်သညလ်ွေခ်ွဲေ့ဗသှာန စ်ဗပါငျ်ား ၃၀ ကပငရ် က်ဗ ကှာက်ဖခငျ်ားခ ခွဲေ့ရသည်။ 

ဗယဘူယ အှာျားဖြငေ့ ်Weta မ   ျားစ တ်္ ၇၀ ဗက ှာ်ရ  သည်။ ၁၆ ခိုမ ှာအနတရှာယ်ရ  သည်ဟိုယူမ တ်္သည်။ 

တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုမညသ် ို ေ့ ကညေ့ရ်ှုဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာက်ရမ

ညေ်ညျ်ား။ 

ဗမှာ်ေ ကှာဆေ ်| | သ ခ ငစ် တ္် 

မ တ္်ခ က်မရ  ပါ 

https://www.notigatos.es/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%BA/
https://www.notigatos.es/my/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA/
https://www.notigatos.es/my/%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%82%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8/#comments


 

တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး ိ ဂရ စိ  ော်ခခငော်ျိုးသညော်အပမွဲလပှဗသ အဗတ္ ွဲ့အ    ခဖစော်သင ော်သညော်သငက်က  က်

န စ်သကဗ်သှာ furry မ ှာျားန ငေ့အ်ဆက်အသယွ်ရ  ဖခငျ်ား၊ 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုခ စ်ဖမတ္န် ိုျားဖခငျ်ားန ငေ့မ် မ က ိုယက် ိုခ စ်ဖမတ္်န ိုျားဗစဖခငျ်ားေညျ်ားလမ်ျားဖြစ်သည။် 

သတူ္ ို ေ့မ ှာဘှာမျှမရ  တ္ွဲေ့အစှာျားအစှာ၊ ဗရ၊ 

လ ိုဖခ  တ္ွဲေ့ဗေရှာတ္စခ်ိုအတ္ကွ်ခ စ်ဖခငျ်ားဗမတ္တ ှာမ ှာျားစှွာဗပျားန ိုငပ်ါတ္ယ်။ 

သတူ္ ို ေ့ဟှာဇ မ်ခ ပစစညျ်ားက ိုမလ ိုခ ငဘ်ျူား၊ 

ဘှာဗ ကှာငေ့လ်ွဲဆ ိုဗတ္ှာေ့သတူ္ ို ေ့ဟှာသတူ္ ို ေ့က ိုခ စ်တ္ွဲေ့သဗူတ္ေွွဲ ေ့အတ္ဗူေမယဆ် ိုရငဘ်ိုရငလ် ိုပွဲခ 

စှာျားရလ ို ေ့ပွဲ။ 



ဤအဗ ကှာငျ်ားဗ ကှာငေ့ ်၎ငော်ျိုးတ္ိ  သညော်တ္စော်ခါသ  ျိုးပစစညော်ျိုးမ  ျိုးမဟ တ္ော်ဗ   ငော်ျိုးစတိ္ော်စ ွဲမှတ္ော်ထ ျိုး

ရနော်အလ နော်အဗရျိုးက  ျိုးသညော်အွဲဒ အစှာျားသတူ္ ို ေ့မ ှာခ စှာျားခ က်ရ  တ္ယ်၊ 

သတူ္ ို ေ့လ ိုခ ငတ်္ှာက ိုဗလျားစှာျားရမယ်။ လ ိုခ ငတ်္ွဲေ့အဗကှာငျ်ားဆ ိုျားမ တ္်ဗဆတွ္စ်ဗယှာက်။ 

တ္ ရစဆှာေမ် ှာျားသညဗ်အှာက်ပါတ္ ို ေ့က ိုလ ိုအပ်သည ်- 

အညွှနော်ျိုး နိော်ျိုး 

• 1 အစှာ 

• 2    

• 3 ဗလေ့က ငေ့ခ်ေျ်ား (  မ်ျားမ ှာျား) 

• 4 ကိုသဗရျားဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာက်မှု 

• 5 ခ စ်ခငရ်ပါဗသှာ 

အစှာ 

၎ငျ်ားသညအ်ဗဖခခ ဖြစသ်ည။် သိ  ဗသ ော် ျွနော် ပော်တ္ိ  သညော်သင ော်အ ျိုးမညော်သည ော်အစ ျိုးအစ မျှမ

ဗပျိုးနိ ငော်ပါ၊ သိ  ဗသ ော်သင ော်ခနဓ  ိ ယော် ိ ဗလျိုးစ ျိုးဗသ အရ တ္စော်ခ ခဖစော်သညော်။ အကယ၍် 

၎ငျ်ားသညဗ် ကှာငက်ွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာအသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါတ္ ရစဆှာေဖ်ြစ်လျှင၎်ငျ်ားသညသ် ျားန  မ ှာျားက ို

ဗပျားစရှာမလ ိုပါ၊ 

အရညအ်ဗသျွားဖမငေ့မ်ှာျားဗသှာအစှာပငလ်ျှင၎်ငျ်ားအတ္ွက်ပပ ျားဖပညေ့စ် ိုဗသှာအရှာမဟိုတ္်ပါ။ 

အဗကှာငျ်ားဆ ိုျားကဗတ္ှာေ့အသှာျားဆ ိုငမ် ှာအသှာျားဗပျားရမယ်။ ၎ငျ်ားက ိုဆူပကွ်ဗစန ိုငသ်ည။် 

ထ ို ေ့ဗေှာကအ်ဗအျားခ ။ ခွငေ့ဖ်ပ သည။် 

ဖပproblemေှာကကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့၏လဗူေမှုအဆငေ့အ်တ္ေျ်ားဗ ကှာငေ့င်ါထငသ်ညသ်ူ ေ့က ိုဗပျားသည ်

(သူ ေ့အတ္ကွ်မဟိုတ္၊် သူ ေ့က ို) က ပ ို၍ ထ ိုကသ်ည။် 

ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့တ္ွငအ်ဖခှာျားဗရွျားခ ယ်စရှာမရ  ပါကသငေ့အ်ှာျား Acana, Orijen, Applaws, Taste of 

the Wild သ ို ေ့မဟိုတ္အ်ဖခှာျားအရညအ်ဗသျွားဖမငေ့ဗ်သှာအစှာက ိုသငေ့အ်ှာျားဗပျားန ိုငပ်ါသည။် 

   

https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Comida
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Comida
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Agua
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Agua
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Ejercicio_juegos
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Atencion_veterinaria
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Atencion_veterinaria
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Carino
https://www.notigatos.es/my/como-cuidar-animales/#Carino


ဗရသညအ်ဗရျားကက ျားသည ်(သ ို ေ့) အစှာျားအစှာထက် ပ ို၍ အဗရျားကက ျားသည။် 

တ္ခါတ္ရ တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသညတ်္စ်ဗေ ေ့လျှငတ်္စ်ကက မ်သှာဗသှာကရ်မညဟ်ိုထငဗ်သှာလူမ ှာျား

ရ  ပပ ျားဗသှာကသ်ကူ ိုသေ ေ့ရ် ငျ်ားဗအှာငမ်ဗန ှာငေ့ယ် က်ပါန ငေ့။် 

၎ငျ်ားသညအ်လေွဗ်လျားေက်ဗသှာအမ ှာျားတ္စခ်ိုဖြစ်သည် ဗရဓ တ္ော်ခနော်ျိုးဗခခ  ော်ခခငော်ျိုး ခပငော်ျိုး

ထနော်ဗသ ဆ ျိုးဗရ ဂါ  ျိုးစ ော်ဗစနိ ငော်သညော်. 

ထ ိုဗကှွာင ွဲ့,  ျွနော် ပော်တ္ိ  သညော်၎ငော်ျိုးတ္ိ  တ္ ငော်အပမွဲတ္မော်ျိုးဗရရ ိှရနော်ဗသခ  ဗစရ  သ မ ထိ ဗရသ

ညော်သန  ော် ှငော်ျိုးပပ ျိုးလတ္ော်ဆတ္ော်သညော်. 

ဗလေ့က ငေ့ခ်ေျ်ား (  မ်ျားမ ှာျား) 

တ္ရိိ စဆ နော်တ္ိ ငော်ျိုးသညော်ဗလ   င ော်ခနော်ျိုးလ ပော်ရနော်လိ အပော်သညော်။ 

ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့လမ်ျားဗလျှှာကရ်ေသ်ှွာျားဖခငျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ္မ် မ က ိုယက် ိုသေ ေ့ရ် ငျ်ားဗစရေဗ်ဖပျားဖခငျ်ားကွဲေ့သ ို ေ့

ပငက်ျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့၏တ္ ရစဆှာေမ် ှာျားသညလ်မ်ျားခရ ျားတ္ငွက်ျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့န ငေ့အ်တ္ူ လ ိုက်ပါ၍ 

ဗခွျားဖြစ်လျှငသ် ို ေ့မဟိုတ္တ်္ ရစဆှာေမ် ှာျားန ငေ့အ်တ္တူ္ကူစှာျားန ိုငရ်မည။် 

 စ ျိုးစရ အခ ိ ွဲ့ ိ ဝယော်ယ ရနော်နငှ ော် ျွနော် ပော်တ္ိ  ၏အဗမ ျိုးထ ဗသ သ ငယော်ခ ငော်ျိုးမ  ျိုး ိ ဗဖ  ော်ဗခဖ

ရနော်ဗန  စဉသ တ္ိ   ိ အသ  ျိုးခပ ရနော်အလ နော်အ   ဗပျိုးသညော်။ ဗဘှာလ ိုျားတ္စခ်ို၊ 

တ္ ရစဆှာေတ်္စ်ဗကှာငသ် ို ေ့မဟိုတ္်ရ ိုျားရ ို ျားကက  ျားတ္စ်ခိုသညသ်တူ္ ို ေ့က ိုစွမ်ျားအငဗ်လှာငက်ျွမ်ျားဗစပပ ျား

အခ  ေမ် ှာျားစွှာဗပျားရလ မေ့မ်ည။် 

ကိုသဗရျားဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာက်မှု 

တ္ရိ စဆ နော်မ  ျိုးလညော်ျိုးဖ  ျိုးန   သညော်။ 

သတူ္ ို ေ့ဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာကသ်မူ ှာျားအဗေဖြငေ့က်ျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့သည၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့လ ိုအပ်သညေ့အ်ခါတ္ ိုငျ်ားသတူ္ ို ေ့

ဗဆျားကိုသမှုဆ ိုငရ်ှာဖပ စိုဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာက်မှုရရ  ရေဗ်သခ ှာသည။် 

ဆ ိုလ ိုသညမ် ှာ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သညအ်ြ ှာျားရ  ဖခငျ်ား၊ အစှာစှာျားခ ငစ် တ္်၊ ဗတ္ွွဲ့ ပပ ။ 

ခ စ်ခငရ်ပါဗသှာ 



ဗကှာငျ်ားမွေဗ်သှာအတ္ယူ ဉ်တ္ွွဲဗေထ ိုငရ်ေန် ငေ့သ်တူ္ ို ေ့ဝမ်ျားေညျ်ားဖခငျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ္်စ တ္်ဓှာတ္က် ဖခ

ငျ်ားမခ စှာျားရဗစရေအ်တ္ကွ်၊ သ တ္ိ  အမိော်ခပနော်ဗရ  ော်သည ော် ဗန  မှစ၍ 

ခ စော်ခခငော်ျိုးဗမတ္တ  ဗပျိုးရနော်လိ အပော်သညော်. သတူ္ ို ေ့န ငေ့အ်တ္ူအ ပ်ပါဗစ မငျ်ားမ ှာမရ  ဘျူား ဓှာတ္်မတ္

ည-် န ငေ့သ်တူ္ ို ေ့သညဖ်ြစ်န ိုငသ်မျှကှာလပတ္လ် ိုျားအဘ ို ေ့သငေ့က် ိုအတ္လူ ိုက်ပါဗ ကှာငျ်ား။ 

သတူ္ ို ေ့ဘယ်လ ိုဗပ ှာ်ဗမွွဲ့တ္ယ်ဆ ိုတ္ှာက ိုသငဗ်တ္ွွဲ့လ မေ့်မယ်။ 

 

ဒါဗ ကှာငေ့သ်တူ္ ို ေ့ဘ ၀ ေွဲ ေ့ရ ငတ်္ ို ေ့န  စ်ဗယှာက်စလ ိုျားပ ိုပပ ျားဖပညေ့စ် ို ကပါလ မေ့်မယ ်

အ ဗ  တ္ သစော်ဗတ္ တ္ရိိစဆ နော်မ  ျိုး 

Share 
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From A Poor Waitress To One Of The Richest Women In Sydney 
Immediate Edge 

 

 

 

That Is The Easiest Way To Start Making Money Online In Sydney 
Immediate Edge 

 

 
 

These 2 Vegetables Will Kill Your Belly Fat Overnight! 
Valentin Bosioc 

အ ဗကွတ္ှာသစ်ဗတ္ှာသညက်မဘှာပ   ဟ်ဗပေါ် ရ  ထျူားဖခှာျားသညေ့ဗ် ဟစေစ်ဖြစ်သည။် 

ဒ မ ှာအပမွဲတ္မ်ျားဗနျွားဗေတ္ယ၊် ဒါဗပမယေ့်ဗေ ေ့တ္ ိုငျ်ားလ ိုလ ိုမ ိုျားရွှာလ ို ေ့ဗရစ ိုဗေတ္ယ်။ 

https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449541/0/pp/1/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHoT6-UcucXkgBgkO3fpWILpo9fim12htrFEia4tzhj-m&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449541/0/pp/1/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHoT6-UcucXkgBgkO3fpWILpo9fim12htrFEia4tzhj-m&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449541/0/pp/1/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHoT6-UcucXkgBgkO3fpWILpo9fim12htrFEia4tzhj-m&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449541/0/pp/1/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHoT6-UcucXkgBgkO3fpWILpo9fim12htrFEia4tzhj-m&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/2/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHp6HjPffnug2Lk__qmnwC9tL1mSSMxK1DKlMeu504o_x&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/2/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHp6HjPffnug2Lk__qmnwC9tL1mSSMxK1DKlMeu504o_x&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/2/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHp6HjPffnug2Lk__qmnwC9tL1mSSMxK1DKlMeu504o_x&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/2/1?h=2yqoCoLtMPzzif8LfR8lHp6HjPffnug2Lk__qmnwC9tL1mSSMxK1DKlMeu504o_x&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449541/0/pp/3/1?h=66DO7wpM1aboqOiv1mvQRfgMELc-S3UKw6eM9ozseQeNvCXsc3p9Y1ihaKdEVp_I&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449541/0/pp/3/1?h=66DO7wpM1aboqOiv1mvQRfgMELc-S3UKw6eM9ozseQeNvCXsc3p9Y1ihaKdEVp_I&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449541/0/pp/3/1?h=66DO7wpM1aboqOiv1mvQRfgMELc-S3UKw6eM9ozseQeNvCXsc3p9Y1ihaKdEVp_I&rid=a98794ec-122c-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


တ္ ရ စဆှာေန် ငေ့င် က်မ   ျားစ တ္်မ ှာျားစွှာသညထ် ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာအဗဖခအဗေမ   ျားတ္ွငဗ်ေထ ိုငရ်ေအ်လ ိုက်သငေ့ဗ်ေ

ထ ိုင ်ကသည။် 

သစ်ပငမ် ှာျားသညအ်လွေထ်ထူပ်စွှာကက ျားထှွာျားလှာသညန် ငေ့အ်မျှသစ်ဗတ္ှာသညသ်ှွာျားလှာရေခ်က်ခွဲပ ိုရ

သည၊် ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့ဤ်သညမ် ှာသတ္တ ဝါမ ှာျားကမဘှာက ိုဗလေ့လှာရေအ်ေညျ်ားငယ်သှာဖြစ်သည။် 

သ ပပ ပညှာရ ငမ် ှာျားကကမဘှာဗပေါ် ရ  သက်ရ  သတ္တ ဝါအှာျားလ ိုျား၏ ၂/၃ 

ခေ ေ့သ်ညအ် ဗကွတ္ှာရ ယ ိုသစ်ဗတ္ှာအလွှှာအသ ျားသ ျားတ္ငွဗ်ေထ ိုင ်ကသညဟ်ိုဆ ိုသည်။ 

သစ်ဗတ္ှာဗအှာက်ပ ိုငျ်ားအလွှှာ၏က ိုယစ်ှာျားလ ယမ် ှာျား 

အငျ်ားဆက်ပ ိုျားမ ှာျားန ငေ့က်ကကမ် ှာျားသညဗ်အှာက်ပ ိုငျ်ားအလွှှာတ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကသည။် 

လ ပ်ဖပှာန ငေ့ပ် ိုျားဗတ္ှာငမ်ှာမ ှာျားစွှာရ  သည။် 

သှာဓကအှာျားဖြငေ့အ် ဗကတွ္ှာသစ်ဗတ္ှာတ္ွငဗ် ါလ တ္ပ် ိုျားသညက်မဘှာပ   ဟ်ဗပေါ်တ္ငွအ်ဗလျားဆ ိုျားဗသှာပ ိုျား

ဗတ္ှာငမ်ှာဖြစ်သည။် ပ ငျ်ားရ သ၊ူ ကူမငရ်ယ်၊ ခ ိုျားယူသ၊ူ armadillos၊ 

ပငေ့က်ူဗမ ှာက်မ ှာျားက ိုအဆငေ့အ်မ   ျားမ   ျားတ္ွငဗ်တ္ွွဲ့ရသည။် 

 ကမ်ျားပ ိုျားမ ှာျားသညသ်စ်ဗတ္ှာ ကမ်ျားဖပငတ်္စ်ဗလျှှာက်ဗရွွဲ့လ ှာျားဗေ ကသည။် 

လငျ်ားန ို ေ့ဗတ္လွညျ်ားဒ မ ှာရ  တ္ယ်။ 

Goliath ပိ ျိုး 



ပ ငော်ျိုးရိ 



  မော်ျိုးခခ   နော်ျိုး 

ပင ော်  ဗမ   ော်မ  ျိုး 



လငော်ျိုးနိ   

 



အ ဗကွတ္ှာသစ်ဗတ္ှာသှာျားဗကှာငဗ်တ္ွက ို 

အကက ျားမှာျားဆ ိုျားသှာျားဗကှာငမ် ှာျားထွဲတ္ွင ူ်န ငေ့က် ှာျားသစ်မ ှာျားပါဝငသ်ည။် Jaguars 

မ ိုat််် ျားမလငျ်ားမ  အမွဲသှွာျား။ 

သတူ္ ို ေ့သညဗ်မ ှာက်မ ှာျားန ငေ့င် က်မ ှာျားက ိုလ ိုက်ရ ှာ ကပပ ျားအထျူားသဖြငေ့တ်္ ရစဆှာေအ်မ   ျားမ   ျားက ိုသတ္်ပစ် က

သည။် ဤ felines 

မ ှာျားတ္ွငအ်လွေအ်စွမ်ျားထက်ဗသှာဗများရ ိုျားမ ှာျားရ  ပပ ျားလ ပ်တ္စ်ခို၏အခွ က ိုက ိုက်န ိုငသ်ည။် 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသညအ်လွေဗ်ရကူျားတ္တ္် ကသည်။ 

Jaguar 

   ျိုးသစော် 



က ှာျားသစ်မ ှာျားက ိုဗေရှာအမ   ျားမ   ျားတ္ငွဗ်တ္ွွဲ့ ရ  ရသည။် 

သတူ္ ို ေ့ကကငျ်ားထ ိုျားပပ ျားတ္စ်ဗယှာက်တ္ညျ်ားလ ိုက်ရ ှာ ကတ္ယ်။ 

သတူ္ ို ေ့သညလ်ညျ်ားသှာျားဗကှာငက် ိုတ္ တ္တ်္ဆ တ္်ခ ိုျားယူပပ ျားသမူက ိုတ္ ိုက်ခ ိုက်သည။် 

အဗရှာငက်သငေ့အ်ှာျားပတ္်ဝေျ်ားက ငန် ငေ့ြ် ိုျားကွယရ်ေခ်ငွေ့ဖ်ပ သည။် 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသညသ်စ်ဗတ္ှာမ ှာျားတ္ငွဗ်ေထ ိုငပ်ပ ျားသစ်ပငမ် ှာျားသ ို ေ့တ္က်န ိုငသ်ည။် 

ကိုေျ်ားဗေဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့တွ်္ှာျားသှွာျားသတ္တ ဝါ 

ဗရဗလ ှာငက်ေတ်္ငွင်ါျားဗထှာငဗ်က ှာ်က ိုဗတ္ွွဲ့ န ိုငပ်ပ ျားဗတ္ှာအိုပ်မ ှာျား၌ြှာျားမ ှာျားက ိုဗတ္ွွဲ့ န ိုငသ်ည။် 

အခ   ွဲ့ဗသှာမ   ျားစ တ္်မ ှာျားသညသ်စ်ပငမ် ှာျားဗပေါ်တ္ွငမ် ိုျားဗရထွဲတ္ွငဥ်မ ှာျားက ိုဥထှာျား ကသည။် 

သစ်ဗတ္ှာအမှု က်ပ ိုတ္ွငဗ်ခမမ ှာျား၊ Pythons မ ှာျားန ငေ့ပ်ိုတ္သ်ငည်  မ ှာျားဗတ္ွွဲ့ ရ  န ိုငသ်ည။် 

အဗမရ ကန ငေ့အ်ှာြရ ကဖမစ်မ ှာျားရ   hippos န ငေ့မ် ဗက ှာငျ်ားမ ှာျားက ိုသငဗ်တ္ွွဲ့ ရ  န ိုငသ်ည။် 

Python  ိ  



ဗရန ဗခ  ငော်ျိုး 



မိဗ   ငော်ျိုး 



 

င က်ကမဘှာ 

အဗမွျားအဗတ္ှာငန် ငေ့ဖ်ပညေ့စ် ိုဗသှာသစ်ဗတ္ှာမ ှာျားကမဘှာသညစ် တ္်ဝငစ်ှာျားစရှာဗကှာငျ်ားပပ ျားကွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျား

သည။် ဗသျားငယ်တ္ွဲေ့ဝတ္်ရညင် က်မ ှာျားရ  ပါတ္ယ်, သတူ္ ို ေ့ဗတ္ှာက်ပဗသှာအဗမွျားအဗတ္ှာငရ်  သည။် 

သတူ္ ို ေ့သညထ်ျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျားဗသှာပေျ်ားမ ှာျားဝတ္်ရညက် ိုစှာျား ကသည။် 

သစ်ဗတ္ှာ၏အဖခှာျားပမ  ွဲ့သှာျားမ ှာျားသည ်touchans ဖြစ် ကသည။် 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုကက ျားမှာျားဗသှာအဝါဗရှာငန်ှုတ္်သ ျားန ငေ့ဗ်တ္ှာက်ပဗသှာအဗမွျားမ ှာျားဖြငေ့ခ်ွွဲဖခှာျားထှာျားသည။် 

သစ်ဗတ္ှာမ ှာျားသညအ်မ   ျားမ   ျားဗသှာ ကက်တ္ူဗရွျားမ ှာျားဖြငေ့ဖ်ပညေ့န် က်ဗေသည။် 

Nectarine င ှော် 



သပိတ္ော်ဗမှ  ော် 

အ ဗကွတ္ှာဗတ္ှာအိုပ်မ ှာျားသညအ် ေ့ သြွယ်ဗကှာငျ်ားဗသှာသဘှာဝဖြစ်သည။် 



အဆ ိုပါသစ်ပငပ်ေျ်ားမေက်မဘှာတ္ွငဗ်ထှာငဗ်ပါငျ်ားမ ှာျားစွှာ၏မ   ျားစ တ္်ရ  ပါတ္ယ်။ 

သစ်ဗတ္ှာထထူပ်ဗသှာဗတ္ှာမ ှာျားန ငေ့မ်ဖြတ္န် ိုငသ်ညေ့အ်တ္ွက်သစ်ပငပ်ေျ်ားမေမ် ှာျားန ငေ့တ်္ ရစဆှာေမ် ှာျားက ို

ဗလေ့လှာမှုေညျ်ားပါျားဗသှာ်လညျ်ားအေှာ တ္တ်္ွငအ် ေ့ြယွ်ဗကှာငျ်ားဗသှာမ   ျားစ တ္်မ ှာျားစွှာက ိုရ ှာဗြွဗတ္ွွဲ့ ရ  လ 

မေ့်မည။် 

တ္စော်အက  ျိုးစ ျိုးတ္ရိိစဆ နော်တ္ရိိစဆ နော်ဗဆျိုး  ဆရ ဝနော်

ခဖစော်ခခငော်ျိုးအဗ   ငော်ျိုးဗလ လ ပါ 

• by မှာရ ကဗမျှှ်ာလငေ့ခ် က် Kramer 

ဗယှာဘသညတ်္ှာဝေ,် လစှာန င်ေ့ဗေှာက်ထပ်အဗ ကှာငျ်ားအလိုပ်ရ ှာဗြွဗရျားအငြ် ို Get 

 အကက ျားစှာျားတ္ ရ စဆှာေတ်္ ရ စဆှာေဆ်ရှာထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာနှွာျား, ဖမငျ်ား, သ ိုျား, 

ဆ တ္်မ ှာျားန င်ေ့ဝကအ်ဖြစ်ဗမွျားဖမ ဗရျားမ   ျားစ တ္်မ ှာျား၏က ေျ်ားမှာဗရျားစ မ ခေ် ေ့ခွွဲဗ ကှာငျ်ားဗယှာ  ဖြစ် ကသည်

။ 

လိုပ်ငေျ်ားတ္ှာဝေမ် ှာျား 

အကက ျားစှာျားတ္ ရ စဆှာေတ်္ ရ စဆှာေဆ်ရှာဗမွျားဖမ ဗရျားမ   ျားစ တ္်က ိုထ ခ ိုက်ဗ ကှာငျ်ားဗရှာ ါရ ှာဗြွဗရျားမ ှာမ ှာျားန င်ေ့

ဆက်ဆ ြ ို ေ့ဗလေ့က င်ေ့သင ်ကှာျားဖြစ်ဗ ကှာငျ်ားတ္ ရ စဆှာေက် ေျ်ားမှာဗရျားပညှာရ ငမ် ှာျားလ ိုငစ်ငရ်ဗေ ကသည။် 

အကက ျားစှာျားတ္ ရ စဆှာေဆ်ရှာဗလေ့နှွာျား, ဖမငျ်ား, သ ိုျား, ဆ တ္်မ ှာျားန င်ေ့ဝက်ဆက်ဆ ပါ။ 

သတူ္ ို ေ့ဟှာလယယ်ှာမ ကှာခဏလ ိုအပ်ဗသှာဗဆျားပစစညျ်ားက ရ ယှာမ ှာျားန င်ေ့အတ္ူ outfitted 

တ္စ်စ တ္်ကက  က်ထရပ်ကှာျားသ ိုျားပပ ျားသတူ္ ို ေ့ရွဲ ေ့လူေှာမ ှာျားက ိုသှွာျားဗရှာက်ဗခေါ်ဆ ိုဗစဗလေ့ရ  ပါတ္ယ်။ 



ကက ျားမှာျားတ္ွဲေ့တ္ ရ စဆှာေ ်VET မ ှာျားအတ္ွက်ပ ိုမ ေအ်တ္ ိုငျ်ားလိုပ်ရ ိုျားလိုပ်စဉ်, 

က ေျ်ားမှာဗရျားစှာဗများပွွဲက ငျ်ားပကှာကွယ်ဗဆျားထ ိုျားဗပျားဖခငျ်ား, ဗသျွား drawing, ဗဆျားဝါျားမ ှာျား, 

သေ် ေ့ရ ငျ်ားဗရျားန င်ေ့ suturing အေှာမညွှေ ်ကှာျား, ultrasound ယူပပ ျား, X-rays 

ယူပပ ျားန င်ေ့ခွွဲစ တ္်ဗြ ှာ်ဗဖြပါဝငသ်ည။် အခွှာျားဗသှာတ္ှာဝေမ် ှာျားက ို, 

ဗမွျားဖမ ဗရျားစဗတ္ှာေ့ရ ယ်ယှာမ ှာျား၏မ   ျားဆက်ပွှာျားက ေျ်ားမှာဗရျားဗစှာင်ေ့ ကည်ေ့ဗြ ှာ်ဗဖြပါဝငန် ိုငပ်ါသည ်

၂၂ ဗတ္ ရိ ငော်ျိုးတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး၊ 

The ဗတ္ှာရ ိုငျ်ားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားမဟိုတ္်၊ 

လူသှာျားမ ှာျားန ငေ့အ်တ္ဗူေထ ိုငရ်ေပ်ညှာမရ   ကဗသှာမ   ျားစ တ္မ် ှာျားဖြစသ်ည်။ 

သူတ္ ို ေ့သည်ကမဘှာဗပေါ် ရ  ဗ ဟစေစမ် ှာျားက ိုမည်သညေ့်ဗေရှာတ္ငွမ်ဆ ိုဗေထ ိုငသ်ည်၊ သ ို ေ့ဗသ 

 

Ads by optAd360 

အဗ   ငော်ျိုးအရ : 

• ၂၂ ရိ ငော်ျိုးတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုးစ ရငော်ျိုး 

• 1- သ ျိုးပိ  ော်ဗ  ငော် 

• 2- Macaw 

•      

• 4- Koala 

• 5- Orca 

• ၆ 

• ၇  ျွွဲ 

• 8- Bullfrog 

• ၉- ပငော်ဂ ငော်ျိုး 

• 10- သစော်  လ ျိုးအ တ္ော် 

• 11- ဗတ္ ငော်အဗမရိ  Wildcat 

• 12- ဗတ္ ဝ ော် 
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• 13- dwarf Hippo 

• 14- Gorilla 

• 15- ဝငော်ရိ ျိုးစ နော်ျိုးဝ ော်ဝ  

• 16- Fox   

• ၁၇- Moose 

• ၁၈- Tapir 

• 19- ပနော်ျိုးဗရ ငော်  ိ ငော်ျိုး 

• လဂါျိုး ၂၀ 

• 21- Fennec Fox   

• 22- အဗနျှိုး Loris 

Ads by optAd360 

The ဗတ္ ရိ ငော်ျိုးတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားမဟိုတ္်၊ 

လူသှာျားမ ှာျားန ငေ့အ်တ္ဗူေထ ိုငရ်ေပ်ညှာမရ   ကဗသှာမ   ျားစ တ္မ် ှာျားဖြစသ်ည်။ 

သူတ္ ို ေ့သည်ကမဘှာဗပေါ် ရ  ဗ ဟစေစမ် ှာျားက ိုမည်သညေ့်ဗေရှာတ္ငွမ်ဆ ိုဗေထ ိုငသ်ည်၊ 

သ ို ေ့ဗသှ်ာလသူှာျားတ္ ို ေ့၏ကမဘှာအဗပေါ်အက   ျားသကဗ်ရှာကမ်ှုမ ှာျားကသတူ္ ို ေ့၏ပတ္ဝ်ေျ်ားက င၊် သဘှာ ၀ ပတ္ ်၀ 

ေျ်ားက ငန် ငေ့ဘ်ဝပ ိုစ မ ှာျားက ိုတ္ ိုကရ် ိုက်လမ်ျားဖြငေ့သ်က်ဗရှာကသ်ည်။ 

သှာျားရ ိုငျ်ားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်အဖပ အမမူ ှာျားန ငေ့အ်စှာျားအစှာမ ှာျားဖြငေ့သ်တူ္ ို ေ့၏အ မ်ဗမွျားခ ငျ်ားတ္သူမူ ှာျားန ငေ့အ်လေွက်ွွဲဖပှာျား

ဗသှာဘဝလမ်ျားစဉ်ရ  သည။် ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်သတူ္ ို ေ့၏ဘ ၀ 

သ သရှာက ိုဖြညေ့်ဆည်ျားရေရ် ငသ်ေရ်ပ်တ္ညမ်ှုဆ ိုငရ်ှာပငက် ိုအသ မ ှာျားဗ ကှာငေ့ဖ်ပငပ်အကူအည မလ ိုဘွဲကက ျားမှာျားဗသှာပခ 

မ်ျားဗဖခှာကမ်ှုမ ှာျားန ငေ့ ်က  ဗတ္ွွဲ့ရဗလေ့ရ  သည်။ 

 

ဗတ္ှ်ာဝငစ်ပ ေအ်ကယဒ်မ ၏အဆ ိုအရ "ရ ိုငျ်ား" ဟဗူသှာဗဝါဟှာရသညဗ်တ္ှာရ ိုငျ်ား၊ 

တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားတ္ွငအ် မဗ်မွျားမဟိုတ္်ဗသှာမ   ျားစ တ္မ် ှာျားက ိုခွွဲဖခှာျားရေအ်သ ိုျားဖပ သည်။ 

Ads by optAd360 

 
 
 

BITCOINS  

Single Mom From Sydney Earns $900/Day Thanks To This Free 
App! 
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https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/5?h=8Gtrfn4zTtNZI3YEw3jTqqlsSNYITTvZkwNkxZFVbyfJNWm6FkIkgizRLrg0naHx&rid=00cf9129-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1102315fcPaGXIzS_9ffXvPiikJfXvPitFlffMTc0*DE5MA%3D%3Df!fP!f!fWffMzY0*DIwNC45MjE4NzU%3DffffQf*faHR0cHM6Ly9te%2453YXJibGV0b25jb3VuY2lsLm9yZy9hbmltYWxlcy1zaWx2ZXN0cmVzLTM5OTY%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df%3BfMTc0*DM3NjJ8MzAy*DM1OTQ%3DfMHww*DB8Mg%3D%3DfMHwwf!fcfMjA0*DM2NHwxMjB8MjI%3DfVWfMAf!f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkzLjAuNDU3Ny42MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DffV2luMzI%3DfNjAwfMXwxMDA%3DfMTM2Nnw2ODY%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!fqfQff*f*&crst=1631274579&wrst=1631274583&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/5?h=8Gtrfn4zTtNZI3YEw3jTqqlsSNYITTvZkwNkxZFVbyfJNWm6FkIkgizRLrg0naHx&rid=00cf9129-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/5?h=8Gtrfn4zTtNZI3YEw3jTqqlsSNYITTvZkwNkxZFVbyfJNWm6FkIkgizRLrg0naHx&rid=00cf9129-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/5?h=8Gtrfn4zTtNZI3YEw3jTqqlsSNYITTvZkwNkxZFVbyfJNWm6FkIkgizRLrg0naHx&rid=00cf9129-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


LEARN MORE  

လတ္တ်္ဗလှာတ္ွငသ်ဘှာဝပတ္်ဝေျ်ားက ငဆ် ိုငရ်ှာသကဗ်ရှာက်မှုမ ှာျားန ငေ့က်ူျားသေျ်ားဗရှာငျ်ားဝယ်ဗရျားပစစည်ျားေမူေှာမ ှာျားလူ

ကိုေက်ူျားဖခငျ်ားသည်ဤအမ   ျားအစှာျားက ိုအနတရှာယ်ဖပ သည။် 

လူအမ ှာျားတ္ ို ေ့သည်သူတ္ ို ေ့၏ဗေရငျ်ားဗဒသဗဖပှာငျ်ားလွဲမှုမ ှာျားဗ ကှာငေ့အ်တ္ေျ်ားမ ှာျားစွှာဗပ ှာကက်ယွသ်ွှာျားဖခငျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ္၎်

ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ဒိုကခသည်မ ှာျားရ ှာဗတ္ွွဲ့သညေ့်အဖခှာျားဗဒသမ ှာျားသ ို ေ့ဗဖပှာငျ်ားဗရွှွဲ့ ဖခငျ်ားမ ှာျားက ိုဖြစ်ဗပေါ်ဗစသည်။ 

မ သှာျားစိုအှာျားလ ိုျားန ငေ့ဗ် ဟစေစအ်ှာျားလ ိုျားတ္ွငဗ်တ္ှာရ ိုငျ်ားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားရ  ပပ ျားသစ်ဗတ္ှာ၊ ဆှာေှာျားေှာျား၊ 

လယက်ွငျ်ားမ ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္သ်ွဲကနတှာရမ ှာျားရ  သည်။ တ္ ရ စဆှာေအ်စှာစှာျားဖခငျ်ား၊ အသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့သ်တ္တ ဝါမ ှာျား၊ 

မိုဆ ိုျားမ ှာျားန ငေ့သ်ှာျားဗကှာငမ် ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္်မ   ျားသိုဉ်ျားမညေ့်အနတရှာယ်ရ  သည်။ 

အဘယသ်ူမျှမသမ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ှာစ ခ  ေလ်ည်ျားမရ  အခ   ွဲ့ဗသှာ။ 

ဗေှာကက်မဘှာပ   ဟ်ဗပေါ် ရ  သကရ်  သတ္တ ဝါအခ   ွဲ့က ိုဖပေလ်ညသ် ိုျားသပ်ပါမည။် 

သငသ်ညဗ်နျွားဗထျွားဗသှာရှာသ ဥတ္ိုရ  ဗသှာက ိုယ်စှာျားဖပ ဗသှာတ္ ရစဆှာေ ်၁၀ ဗကှာငန် ငေ့လ်ည်ျားဗတ္ွွဲ့ဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

၂၂ ရိ ငော်ျိုးတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုးစ ရငော်ျိုး 

1- သ ျိုးပိ  ော်ဗ  ငော် 

 
မ သှာျားစိုန ငေ့သ်ကဆ် ိုငသ်ည် Macropodinaeဤခ စ်စရှာတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားသည်Australianစဗ တ္ျားလ ဖမက်ခငျ်ားဖပင၏်

ဇှာတ္ ဖြစ်သည။် 

သူတ္ ို ေ့ရွဲ ေ့ထျူားဖခှာျားခ က်ဗတ္ွထွဲမ ှာသူတ္ ို ေ့ကဗလျားငယဗ်တ္ကွ ိုဝမ်ျားေ ိုကတ်္ွငျ်ားသဘှာဝအ တ္တ်္စ်လ ိုျားထွဲခိုေဗ်က ှ်ာသယ်

ဗဆှာငန် ိုငစ်ွမ်ျားရ  တ္ယ်။ 

Ads by optAd360 

 
 
 

QUANTUM CODE  

This Video May Soon Be Banned. Watch Before It's Deleted 

LEARN MORE  

သှာျားပ ိုက်ဗကှာငမ် ှာျားသည်အပငစ်ှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ် ကပပ ျားညတ္ွငျ်ားခ ငျ်ားဖြစ်ဗသှာဗ ကှာငေ့သ်တူ္ ို ေ့သည်တ္စ်ဗေ ေ့တ္ှာလ ိုျား

စှာျားသ ိုျားဗေ ကဆွဲဖြစသ်ည။် 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်အိုပ်စိုမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုငပ်ပ ျားရ ည်လ ှာျားဗသှာကကကသ်ှာျားအပမ ျားက ိုထ ေျ်ားထှာျားန ိုငပ်ပ ျား၎ငျ်ားသည်ဟေခ် ကက် ိုထ 

ေျ်ားသ မ်ျားထှာျားန ိုငသ်ည။် 

https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/5?h=8Gtrfn4zTtNZI3YEw3jTqqlsSNYITTvZkwNkxZFVbyfJNWm6FkIkgizRLrg0naHx&rid=00cf9129-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.warbletoncouncil.org
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/6?h=m3GEWmyZ50UipORWWU02sCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-qfmuRoU_cG_5UpjxOSl7m0&rid=00cfa8a7-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1102315fcTTgEUb-25ffXvPiikTfXvPiqjRffMjE3*DIxMQ%3D%3Df!fP!f!fM%3DffMzY0*DIwNC45MjE4NzU%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly9te%2453YXJibGV0b25jb3VuY2lsLm9yZy9hbmltYWxlcy1zaWx2ZXN0cmVzLTM5OTY%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df%3BfMjE3*DM5NzV8MzAy*DM4NjQ%3DfMHww*DB8Mg%3D%3DfMHwwf!fcfMjA0*DM2NHwxMjB8MTAwfVWfMAf!f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkzLjAuNDU3Ny42MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DffV2luMzI%3DfNjAwfMXwxMDA%3DfMTM2Nnw2ODY%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!fqfQff*f*&wrst=1631274573&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/6?h=m3GEWmyZ50UipORWWU02sCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-qfmuRoU_cG_5UpjxOSl7m0&rid=00cfa8a7-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1102315fcTTgEUb-25ffXvPiikTfXvPiqjRffMjE3*DIxMQ%3D%3Df!fP!f!fM%3DffMzY0*DIwNC45MjE4NzU%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly9te%2453YXJibGV0b25jb3VuY2lsLm9yZy9hbmltYWxlcy1zaWx2ZXN0cmVzLTM5OTY%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df%3BfMjE3*DM5NzV8MzAy*DM4NjQ%3DfMHww*DB8Mg%3D%3DfMHwwf!fcfMjA0*DM2NHwxMjB8MTAwfVWfMAf!f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkzLjAuNDU3Ny42MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DffV2luMzI%3DfNjAwfMXwxMDA%3DfMTM2Nnw2ODY%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!fqfQff*f*&wrst=1631274573&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/6?h=m3GEWmyZ50UipORWWU02sCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-qfmuRoU_cG_5UpjxOSl7m0&rid=00cfa8a7-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/6?h=m3GEWmyZ50UipORWWU02sCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-qfmuRoU_cG_5UpjxOSl7m0&rid=00cfa8a7-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/6?h=m3GEWmyZ50UipORWWU02sCpKcVybsJ7p2tC90zl0V-qfmuRoU_cG_5UpjxOSl7m0&rid=00cfa8a7-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


2- Macaw 

 
ဤ ကကတ်္ူဗရွျားင ကမ်   ျားစ တ္သ်ညမ်   ျားစ တ္ ်၁၄ မ   ျားဖြငေ့ြ်ွွဲ ွဲ့စည်ျားထှာျားပပ ျားဗတ္ှာတ္ွငျ်ား၌ ဗေ၍ 

အဗရှာငအ်ဗသွျားစ ိုသညေ့အ်ဗမွျားအဗတ္ှာငမ် ှာျားဖြငေ့ြ်ွွဲ ွဲ့စည်ျားထှာျားသည်။ အဓ ကအှာျားဖြငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုလက်တ္ငအ်ဗမရ က၊ 

မကကဆ က ိုန ငေ့အ်ှာ  ငတ်္ ျားေှာျားဗဖမှာကပ် ိုငျ်ားအ ကှာျားရ  က ယ်ဖပေ ေ့ဗ်သှာေယဗ်ဖမတ္ွငဗ်တ္ွွဲ့ရသည်။ 

macaws 

မ ှာျား၏အရည်အဗသွျားသည်၎ငျ်ားတ္ ို ေ့၏မ   ျားစ တ္အ်လ ိုကက်ွွဲဖပှာျားဗသှ်ာလည်ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့အှာျားလ ိုျားသည်သစပ်ငမ် ှာျားတ္ွငဗ်ေ

ထ ိုငပ်ပ ျားသ ျားကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာအငျ်ားဆက်ပ ိုျားမ ွှှာျားမ ှာျားန ငေ့သ်စသ် ျားမ ှာျားက ိုစှာျားသ ိုျား ကသည်ဟူဗသှာအခ က်က ိုမျှဗဝသည်။ 

Ads by optAd360 

     

 
ဤန ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါသည်ကက ျားမှာျားပပ ျား၎ငျ်ား၏အမည်မ ှာလက်တ္ငစ်ကှာျားဖြငေ့“် horned nose” က ိုဆ ိုလ ိုသည။် 

 က ေ့မ ှာျားသည်လ ိုကဗ်လ ှာည ဗထစွွှာဗေထ ိုငန် ိုငရ်ေထ်ျူားဖခှာျားဗသှာစမွ်ျားရည်ရ  ပပ ျားမတ္ကူွွဲဖပှာျားဗသှာဗ ဟစေစမ် ှာျားတ္ွင၊် 

ဆှာေှာျားေှာျားမ သညသ်စဗ်တ္ှာမ ှာျား၊ အပပူ ိုငျ်ားဗဒသန ငေ့အ်ပပူ ိုငျ်ားရှာသ ဥတ္ိုတ္ ို ေ့တ္ွငဗ်ေထ ိုငန် ိုငသ်ည်။ 

 
 
 

BITCOINS  

Single Mom From Sydney Earns $900/Day Thanks To This Free 
App! 

LEARN MORE  

 က ေ့မ ှာျား၏မ   ျားစ တ္်ငါျားခိုမ တ္်တ္မ်ျားတ္ငထ်ှာျားဗသှာ။ သူတ္ ို ေ့အှာျားလ ိုျားသည်အပငစ်ှာျားဖခငျ်ား၊ 

ထပူပ ျားခ န ိုငရ်ည်ရ  သညေ့အ်သှာျားအဗရ၊ အေ ေ့န ငေ့ ်ကှာျားန ိုငစ်မွ်ျားရ  ဗသှ်ာလည်ျားအဖမငအ်ှာရ ိုအကေ ေ့အ်သတ္်ရ  သည်။ 

4- Koala 
Ads by optAd360 

 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.warbletoncouncil.org
https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/7?h=JPg_Ko5IzmTpSfORXpMZcKlsSNYITTvZkwNkxZFVbye8M0NurHOiSP0kQEusx3SE&rid=00f36706-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/7?h=JPg_Ko5IzmTpSfORXpMZcKlsSNYITTvZkwNkxZFVbye8M0NurHOiSP0kQEusx3SE&rid=00f36706-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/7?h=JPg_Ko5IzmTpSfORXpMZcKlsSNYITTvZkwNkxZFVbye8M0NurHOiSP0kQEusx3SE&rid=00f36706-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10165371/i/57436203/0/pp/1/7?h=JPg_Ko5IzmTpSfORXpMZcKlsSNYITTvZkwNkxZFVbye8M0NurHOiSP0kQEusx3SE&rid=00f36706-122d-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
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ဤ marsupials 

မ သှာျားစိုမ သှာအသက်ရ ငက် ေရ်စသ်မူ ှာျားဖြစ ်ကသည် Phascolarctidae သတူ္ ို ေ့သည်တ္စ်ဗေ ေ့လျှငေ်ှာရ  ၂၀ 

အထ အ ပ်စက်န ိုငသ်ညေ့်အထ ိုငမ် ှာျားသညေ့ဘ်ဝက ိုဗေထ ိုင ်ကသည်။ 

သူတ္ ို ေ့သည်သစ်ဗတ္ှာမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကပပ ျားယကူလစပ်ငသ်စပ်ငမ် ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကသည်၊ Koalas 

သည်မ ျားခ ိုျားဗရှာငအ်ဗမွျားမ ှာျားဖြငေ့ခ် ိုငခ် ေ့ဗသှာက ိုယ်ခနဓှာရ  ပပ ျားမ ကှာခဏ သစဗ တ္ျားလ ဗတ္ှာငပ် ိုငျ်ားန ငေ့အ်ဗရ ွဲ့ ပ ိုငျ်ားဗဒသ

မ ှာျားတ္ွငဗ်တ္ွွဲ့ရသည။် 

5- Orca 

 
ဤgigရှာမန ငေ့သ်ကွ်လက်ဗသှာဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားသည်၎ငျ်ားတ္ ို ေ့မ   ျားတ္ွငအ်ကက ျားဆ ိုျားမ   ျားစ တ္တ်္စခ်ိုဖြစသ်ည်။ သူတ္ ို ေ့မ ှာ 

၁.၈ မ တ္ှာအထ ရ  တ္ွဲေ့ dorsal 

ဗတ္ှာငပ် တ္စ်ခိုရ  ပပ ျားအရ ည်က ိုျားမ တ္ှာေွဲ ေ့အဗလျားခ  ေက် ိုျားတ္ေအ်ထ ဗရှာက်န ိုငတ်္ွဲေ့ခနဓှာက ိုယ်ရ  တ္ယ်။ 

၎ငျ်ား၏က ိုယ်ခနဓှာသည်အဖြ ဗရှာငအ်စကမ် ှာျားဖြငေ့အ်ေကဗ်ရှာငရ်  သည်၊ 

အခ   ွဲ့ဗသှာငါျားဗမွျားကေမ် ှာျားန ငေ့ရ်ိုပ်ရ ငမ် ှာျားတ္ွငဗ်တ္ွွဲ့ရဖခငျ်ားဗ ကှာငေ့ဗ်က ှ်ာ ကှာျားခွဲေ့သည်။ 

သ ို ေ့ဗသှ်ာလသူတ္်သမှာျားမ ှာျားသည်အ မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားမဟိုတ္် ကပါ။ ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ခွေအ်ှာျား၊ 

အဖမေန်ှုေျ်ားန ငေ့ဥ်ှာဏရ်ည်တ္ ို ေ့ဖြငေ့ဗ်ပါငျ်ားစပ်ထှာျားဗသှာသှာျားရ ိုငျ်ားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဖြစ် ကပပ ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့အှာျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့အှာျားအမ   ျား

မ   ျားဗသှာသှာျားဗကှာငမ် ှာျားဖြစလ်ှာဗစသည်။ 

၆ 

 
ဤအဖြ ဗရှာငင် ကမ်   ျားစ တ္ရ် စမ်   ျားရ  ပပ ျားအဝါဗရှာငန်ှုတ္်သ ျားဖြငေ့န်  ှာသ ျားရ  သည်။ သတူ္ ို ေ့သည်ဗေထ ိုငသ်ည်၊ 

သ ိုျားစိုတ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကသည၊် က ိုလ ိုေ ေယ်ဗဖမတ္ွငဗ်မွျားဖမ ကှာပူျားဗပါငျ်ားလိုပ်က ိုင ်ကသည်။ 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ကွွဲဖပှာျားဗသှာဗ ဟစေစမ် ှာျား၊ 

အပပူ ိုငျ်ားဗဒသဇိုေမ် ှာျားမ အလယ်အလတ္ရ်  ဗသှာဗေရှာမ ှာျားအထ ဗေထ ိုငန် ိုငသ်ည။် သတူ္ ို ေ့က ိုဗတ္ှာတ္ွငျ်ား၊ 

သစဗ်တ္ှာန ငေ့ဖ်မကခ်ငျ်ားဖပငမ် ှာျားတ္ွငဗ်တ္ွွဲ့ ဖမငန် ိုငသ်ည်။ 

သ ို ေ့ဗသှ်ာ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ဝငရ် ို ျားစေွျ်ားဗဒသမ ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္်သမိုဒဒရှာမ ှာျား၌မဗေထ ိုငန် ိုငပ်ါ။ 
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ဒ ကက ျားမှာျားတ္ွဲေ့န ို ေ့တ္ ိုက်သတ္တ ဝါက ိုအဗမရ ကေ ်bison လ ို ေ့လည်ျားဗခေါ်တ္ယ။် ၎ငျ်ားသည်ဗဖမှာက်အဗမရ က၏လွငဖ်ပင၊် 

မကကဆ က ိုဗဖမှာကပ် ိုငျ်ားမ ကဗေဒါအထ အဗမရ ကေဖ်ပည်ဗထှာငစ်ိုတ္စခ်ိုလ ိုျား၏က ယ်ဖပေ ေ့ဗ်သှာဗေရှာတ္ွငဗ်ေထ ိုငသ်ည်

။ 

၄ ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်နှွာျားမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုငပ်ပ ျား ၁.၈ မ တ္ှာအဖမငေ့န်  ငေ့ ်၃ မ တ္ှာအထ ရ  သည်။ 

သူတ္ ို ေ့ကတ္စတ်္ေထ်ကပ် ိုအဗလျားခ  ေန် ိုငပ်ါတ္ယ။် 

8- Bullfrog 

 
ဗရကေမ် ှာျားန ငေ့ရ် ွှ ွဲ့ န ွ မ ှာျား၌ဗေထ ိုငဗ်သှာဤ anuran 

ကိုေျ်ားဗေဗရဗေသတ္တ ဝါသည်တ္စ်က လ ိုေ ျားပါျားအဗလျားခ  ေရ်  ပပ ျားအည  ဗရှာငအ်ည  ဗရှာငမ် အစ မ်ျားဗရှာင၏်အရ ပ်အမ   ျား

မ   ျားန ငေ့က်ွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာအဗရှာငက် ိုတ္ငဖ်ပဖခငျ်ားဖြစ်သည်။ 

ဤမ သှာျားစိုရ  အဖခှာျားမ   ျားစ တ္မ် ှာျားန ငေ့မ်တ္ဘူွဲနှွာျားလှာျားသည်ဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါဗသျားဗသျားဗလျားမ ှာျားက ိုစှာျားသ ိုျားန ိုငသ်ည်။ 

၉- ပငော်ဂ ငော်ျိုး 

 
ဒ ပ  သေျ်ားမှုမရ  တ္ွဲေ့ပငလ်ယ်င ကမ် ှာျားဟှာကမဘှာဗတ္ှာငဘ်က်ဖခမျ်ားမ ှာဗေထ ိုငပ်ပ ျားသူတ္ ို ေ့ရွဲ ေ့ဗတ္ှာငပ် မ ှာျားဗ ကှာငေ့ဗ်ရငိုပ်န ိုငစ်ွ

မ်ျားရ  သည်။ 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ယခိုန စ်ရှာသ အလ ိုက်ဗဖပှာငျ်ားဗရွှွဲ့ဗေထ ိုငသ်ညေ့က် ိုလ ိုေ ကက ျားမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကသည်။ 

သူတ္ ို ေ့ကအဓ ကအှာျားဖြငေ့င်ါျားက ိုဗကျွျားသည်။ အထ ျားမ ှာျားသည်ဥမ ှာျားက ို ရိုစ ိုကဗ်စှာငေ့ဗ်ရ ှာက်ရေတ်္ှာဝေရ်  သည်။ 

10- သစော်  လ ျိုးအ တ္ော် 

 
ဒ န ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါသည်ဆှာေှာျားေှာျားန ငေ့အ်ှာြရ ကသစ်ဗတ္ှာမ ှာျားမ ဇှာတ္ ဖြစ်ပပ ျားကမဘှာဗပေါ်တ္ွငအ်ဖမငေ့ဆ် ိုျားတ္ ရစဆှာေဖ်ြစ်

သည။် ၎ငျ်ားသည်အဖမငေ့ဗ်ဖခှာကမ် တ္ှာအထ ဗရှာကရ်  န ိုငသ်ညေ့လ်ည်ပငျ်ားန ငေ့န်  စမ် တ္ှာရ ည်သည်။ 
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သစက်ိုလှာျားအိုတ္မ် ှာျားသည်အနတရှာယက်ငျ်ားရေလ်တွ္လ်ွတ္လ်ပ်လပ်လှုပ်ရ ှာျားန ိုငစ်မွ်ျားရ  ပပ ျားသစပ်ငမ် ှာျား၏အသ ျားအပွငေ့်

မ ှာျားက ိုစှာျားသ ိုျား ကဗသှ်ာလည်ျားသူတ္ ို ေ့၏ပါျားစပ်မ အသ ထိုတ္လ်ွှတ္်မှုက ိုမ တ္တ်္မ်ျားမတ္ငရ်ဗသျားပါ။ 
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သ ပပ ပညှာက၎ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုသတူ္ ို ေ့မထိုတ္်လိုပ်ဘူျားလှာျား၊ 

ဒါမ မဟိုတ္လ်ူ ေ့ေှာျားအတ္ကွ်သ ပ်ေ မေ့က် တ္ွဲေ့နှုေျ်ားေွဲ ေ့ဖြစ်ဗပေါ်တ္ှာလှာျားဆ ိုတ္ှာမဆ ိုျားဖြတ္်န ိုငဘ်ူျား။ 

11- ဗတ္ ငော်အဗမရိ  Wildcat 

 
၎ငျ်ားသညဗ်တ္ှာငအ်ဗမရ ကရ  အသ ိုျားအမ ှာျားဆ ိုျားရ ိုငျ်ားစ ိုငျ်ားဗသှာသတ္တ ဝါဖြစသ်ည။် 

ဤက ယ်ဖပေ ေ့ဗ်သှာေယ်ဗဖမတ္ငွဗ် ဟစေစ်အမ   ျားမ   ျားကွွဲဖပှာျားသည်။ 

၎ငျ်ားသည်အဓ ကအှာျားဖြငေ့အ်ဖခှာျားသက်ရ  မ ှာျားမ အသှာျားက ိုသှာဗကျွျားသည်။ 

ဤဗ ကှာငမ် ှာျားသည်အ မတ်္ွငျ်ားဗ ကှာငမ် ှာျားန ငေ့ဆ်ငတ်္ဗူသှ်ာလည်ျားရ ိုငျ်ားပ ဗသှာသဗဘှာထှာျားမ ှာျားရ  တ္ ိုကပ် တ္်တ္ ရ စဆှာ

ေမ် ှာျားဖြစ်သည်။ သတူ္ ို ေ့ဟှာတ္ကယေ့က် ိုအဖမငအ်ှာရ ိုဗကှာငျ်ားပပ ျားညဘကဗ်တ္မွ ှာသွကလ်ကတ်္ွဲေ့မိုဆ ိုျားဗတ္ပွါ။ 

12- ဗတ္ ဝ ော် 

 
ဤန ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါသည်အှာြရ က၊ 

အဗမရ ကန ငေ့အ်ှာရ ရ  ဗ ဟစေစ်အမ   ျားမ   ျားက ိုဗေထ ိုငပ်ပ ျားကမဘှာဗပေါ် ရ  အဆ ိုျားရွှာျားဆ ိုျားထ ိုျားဗြှာကန် ိုငဗ်သှာထျူားဖခှာျားဆေျ်ား

ဖပှာျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအေကမ် တ္စခ်ိုဖြစသ်ည်။ 

ဗတ္ှာဝကမ် ှာျားသည်အှာဟှာရဖပညေ့ဝ်ပပ ျားအသှာျားန ငေ့ဟ်ငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွကမ် ှာျားက ိုစှာျားသ ိုျားန ိုငပ်ပ ျားအဗလျားခ  ေမ် ှာ ၉၀ 

က လ ို ရမ်ရ  သည။် သူတ္ ို ေ့မ ှာအေ ေ့အလေွဗ်ကှာငျ်ားပပ ျားမ တ္ှာ ၁၀၀ 

အကွှာမ ှာအစှာျားအစှာက ိုရ ှာဗြဗွတ္ွွဲ့ ရ  န ိုငဗ်ပမယေ့်အဖမငအ်ှာရ ိုခ   ွဲ့တ္ွဲေ့တ္ယ်။ 

13- dwarf Hippo 
ဤတ္ ိုကပ် တ္ဖ်ခငျ်ားန ငေ့တ်္စ်ညတ္ှာန ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားသည်အဗေှာက်အှာြရ ကရ  သစဗ်တ္ှာမ ှာျားန ငေ့ရ် ွှ ွဲ့ဗစျားမ ှာျားတ္ွငဗ်ေ

ထ ိုင ်ကသည။် ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်သှာမေ ်hippos 

မ ှာျားထကဗ်သျားငယ်ပပ ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ကိုေျ်ားတ္ွငျ်ားပ ိုငျ်ားဗ ဟစေစက် ိုအလွယတ်္ကူလ ိုက်ဗလ ှာည ဗထဖွြစဗ်အှာငဗ်ေထ ိုင်

န ိုငဗ်သှ်ာလည်ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ဗေထ ိုငရ်ေဗ်ရလ ိုအပ်သည်။ 

Ads by optAd360 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်ဗေ ေ့လည်ပ ိုငျ်ားတ္ွငမ် မ တ္ ို ေ့က ိုယက် ိုဗကျွျားဗမွျားရေမ် ိုျားဗရထွဲမ ထကွ်လှာပပ ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်တ္စ်ဗေ ေ့လျှ

င ်၆ ေှာရ အထ ရငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န  န ိုငသ်ည်။ 
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သူတ္ ို ေ့တ္ငဖ်ပဗသှာထျူားဖခှာျားခ ကမ် ှာျားထွဲမ တ္စ်ခိုမ ှာဗရွွဲ့လ ှာျားရေအ်ဖခှာျားမ   ျားစ တ္မ် ှာျားမ ြွငေ့လ် စ်ဗသှာလမ်ျားဗ ကှာငျ်ား၏

အှာျားသှာခ က်က ိုယူရေသ်တူ္ ို ေ့၏စမွ်ျားရည်ဖြစသ်ည်။ 

14- Gorilla 

 
ဗဖခဗလျားဗခ ှာငျ်ားဖြငေ့ဗ်ရွွဲ့လ ှာျားဗေဗသှာဤန ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားသည်သူတ္ ို ေ့၏ DNA န ငေ့ ်၉၇% 

ဗသှာလူသှာျားမ ှာျားန ငေ့အ်တ္တူ္ူဖြစ်သည်။ ၄ ငျ်ားတ္ ို ေ့သည် ၁.၈ မ တ္ှာ၊ က လ ိုမ တ္ှာ ၂၀၀ 

အဗလျားခ  ေရ်  ပပ ျားမ   ျားစ တ္ခ်ွွဲဖခှာျားန ိုငသ်ည။် 

လူသှာျားမ ှာျားန ငေ့သ်ူတ္ ို ေ့၏မ   ျားရ ို ျားေ ဇတ္ညူ မှုမ ှာျားဗ ကှာငေ့သ်တူ္ ို ေ့သည်အလေွဥ်ှာဏရ်ည်ရ  ပပ ျားအခ   ွဲ့ဗသှာလကဟ်ေဖ်ပဘှာ

သှာစကှာျားမ ှာျားက ိုြွငေ့န် ိုငသ်ည်။ Gorillas မ ှာျားသည်တ္ရှာျားမဝငြ်မ်ျားဆ ျားသမူ ှာျားန ငေ့သ်တူ္ ို ေ့၏သဘှာ ၀ ပတ္ ်၀ 

ေျ်ားက ငြ် က်ဆ ျားမှုဗ ကှာငေ့မ်   ျားသိုဉ်ျားမညေ့အ်နတရှာယ်ရ  သည်။ 

15- ဝငော်ရိ ျိုးစ နော်ျိုးဝ ော်ဝ  

 
အဆ ိုပါဝငရ် ို ျားစေွျ်ားဝကဝ် အှာတ္ တ္်တ္ွငဗ်ေထ ိုငဗ်သှာတ္စခ်ိုတ္ည်ျားဗသှာစပူါအသှာျားစှာျားသည။် 

၎ငျ်ားသညက်မဘှာပ   ဟဗ်ပေါ်တ္ွငအ်ကက ျားမှာျားဆ ိုျားဗသှာသတ္တ ဝါတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားဖြစသ်ည်။ 

ဤဝ မ ှာျားသည်ရ ငသ်ေရ်ေအ်ပခူ  ေေ် မေ့်ရေလ် ိုအပ်သည်၊ 

ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့သ်တူ္ ို ေ့သည်ဗဖမှာကဘ်က်ဖခမ်ျားရ  ပ ိုလှာဗဒသမ ှာျားတ္ငွဗ်ေထ ိုင ်ကသည်။ 

သတူ္ ို ေ့ကဗရခွဲဗပေါ်မ ှာလမ်ျားဗလျှှာက်ဖခငျ်ားန ငေ့ဗ်ရကူျားဖခငျ်ားအတ္ကွ်န စ် ဦျား 

စလ ိုျားအလေွအ်မငျ်ားြွ ွဲ့ ပြ  ျားပပ ျားဗသှာဗဖခဗထှာကမ် ှာျားရ  သည် 

၎ငျ်ား၏က ိုယ်ခနဓှာတ္ွငအ်လငျ်ားဗရှာငရ်  ဗသှာအကက ရ  ပပ ျားေှာျားရွကန် ငေ့အ်ပမ ျားအလွေေ်ည်ျားပါျားပပ ျားခနဓှာက ိုယအ်ပူက ိုထ ေျ်ား

ထှာျားန ိုငပ်ပ ျားအဗအျားဒဏမ်ခ န ိုငသ်ည။် ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်အဖခှာျားမ   ျားစ တ္မ် ှာျား၏အသှာျား၊ 
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က ိုယဝ်ေဗ်ဆှာငခ်  ေအ်တ္ွငျ်ားအမ   ျားသမ ျားမ ှာျားသည ်hibernate ဖြစဗ်သှာ်လည်ျားဗယှာက် ှာျားမ ှာျားမ ှာမလ ိုအပ်ပါ။ 

ရှာသ ဥတ္ိုဗဖပှာငျ်ားလွဲမှုဗ ကှာငေ့ဗ်ရခွဲအရည်ဗပ ှ်ာမှုဗ ကှာငေ့မ်   ျားစ တ္မ် ှာျားမ   ျားသိုဉ်ျားမညေ့်အနတရှာယ်ရ  သည်။ 

16- Fox   
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vulpins 

မ ှာျားဟိုလည်ျားလသူ မ ှာျားသည်မ ှာ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ကမဘှာဗပေါ် ရ  ဗ ဟစေစအ်မ   ျားမ   ျားန ငေ့က် ကစ်ှာျားရှာဗေရှာမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ို

ငဗ်သှာကွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာမ   ျားစ တ္ ်၂၇ မ   ျားပါဝငသ်ည။် 

ကမဘှာေ့ဗဒသအခ   ွဲ့တ္ွင၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုပ ိုျားမ ွှှာျားတ္စခ်ိုအဖြစသ်တ္မ် တ္် ကသည်။ 

ဗဖမဗခွျားသညလ်ူကက  ကမ် ှာျားဗသှာယဉ်ဗက ျားမှုတ္ွငအ်မ ှာျားဆ ိုျားရ  ဗေဖခငျ်ားဖြစ်ပပ ျားစ တ္က်ူျားယဉ်ဇှာတ္်လမ်ျားမ ှာျားတ္ွငသ်ရိုပ်

ဗဆှာငသ်ည်။ ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်သတူ္ ို ေ့၏ဘ ၀ 

၏အေ ျားတ္စ်ဝ ိုက်ရ  အဖခှာျားသကရ်  မ ှာျားက ိုအစှာဗကျွျားဗသှာဗ ကှာငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့က ိုအခွငေ့အ်ဗရျားယူသညေ့်အသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါ

မ ှာျားအဖြစသ်တ္မ် တ္် ကသည်။ 

၁၇- Moose 

 
ဒ အပငစ်ှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားက ိုစကတ်္ငဘ်ှာလန ငေ့ဗ်အှာကတ်္ ိုဘှာလမ ှာျားအတ္ွငျ်ားမ   ျားပွှာျားဖခငျ်ားဖြငေ့သ်ွငဖ်ပငလ်ကခဏှာရ  သ

ည်။ 

သူတ္ ို ေ့သည်ကွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာဗ ဟစေစ်န ငေ့ရ်ှာသ ဥတ္ိုန ငေ့လ် ိုက်ဗလ ှာည ဗထစွွှာဗေထ ိုငန် ိုငဗ်သှ်ာလည်ျားခွွဲဖခှာျားသတ္်

မ တ္ဖ်ခငျ်ားမရ  သညေ့်အမွဲလ ိုက်ဖခငျ်ားဖြငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့၏ဖြေ ေ့ဖ်ြ ျားဗသှာဗေရှာက ိုဗလျှှာေ့ခ ခွဲေ့သည်။ 

လက်ရ  တ္ွင၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ဥဗရှာပန ငေ့အ်ှာရ ၏ Nordic သစ်ဗတ္ှာမ ှာျားရ  ေမေူှာ ၁၀ ဗကှာငမ်  ၁၅ 

ဗကှာငမ်ျှဗသှာအိုပ်စိုမ ှာျားတ္ွငဗ်ေထ ိုင ်ကပပ ျားအဗမရ ကတ္ွငမ် သှာျားစိုအခ   ွဲ့ ရ   ကသည်။ 

သူတ္ ို ေ့ကအထ ျားက ေတ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဖြစ် ကသည်။ 

အထ ျားမ ှာျားသည်ကက ျားမှာျားပပ ျားအ ေ့ သြယွ်ဗကှာငျ်ားဗသှာဗက ှာေ့ကငွျ်ားမ ှာျားရ  ပပ ျားဗဆှာငျ်ားရှာသ တ္ွငက် ပပ ျားဗန ွဦျား 

ရှာသ တ္ွငေ်မေူှာတ္စ်ခိုစ တ္ွငပ် ိုစ အမ   ျားမ   ျားဖြငေ့အ်သစ်ဖပေဗ်ပေါ်လှာသည်။ 
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၀ 

က်ဖခ မ ှာျားသည်က ှာျားမအလ ိုကခ်ွွဲဖခှာျားရေန် ငေ့အ်ဖခှာျားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္ေ်မေူှာမ ှာျား၏တ္ ိုကခ် ိုကမ်ှုမ မ မ တ္ ို ေ့က ိုယက် ို

ကှာကယွ်ရေအ်သ ိုျားဖပ သည်။ 

၁၈- Tapir 

လကတ်္ငအ်ဗမရ ကန ငေ့အ်ဗရ ွဲ့ဗတ္ှာငအ်ှာရ ရ  သစဗ်တ္ှာofရ ယှာမ ှာျား၌ဗေထ ိုငသ်မူ ှာျားသညက်မဘှာဗဖမမ က်န ှာဖပငဗ်ပေါ်

တ္ွငန် စဗ်ပါငျ်ား ၅၅ သေျ်ားမျှဗေထ ိုငခ်ွဲေ့သညေ့်သမ ိုငျ်ားဝငအ်ပငမ် ှာျားဖြစသ်ည်။ 
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Tapirs သညအ်စ၊ အရွကမ် ှာျားန ငေ့အ်ပငမ် ှာျားက ိုစှာျားသ ိုျားရေအ်တ္ွကစ်ယွ်စ ိုရ  ဗသှာစည်ရ  သညေ့စ်ရ ိုက်လကခဏှာ၊ 

သူတ္ ို ေ့ကမ ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့ည်အခ  ေတ်္ွငသ်တူ္ ို ေ့၏လိုပ်ဗဆှာငမ်ှုမ ှာျားက ိုလိုပ်ဗဆှာင ်ကသည်။ 

အထျူားသဖြငေ့မ်ကကဆ က ိုပ ိုငေ်ကေ်ယ်ဗဖမတ္ွငခ်ွွဲဖခှာျားဆက်ဆ မှုမရ  ဗသှာအမွဲလ ိုက်ဖခငျ်ား၊ 

မ   ျားပွှာျားန ိုငဖ်ခငျ်ားစမွ်ျားရည်ေ မေ့်က ဖခငျ်ားန ငေ့သ်တူ္ ို ေ့၏ဗေရငျ်ားဗဒသမ ှာျားပ ကစ် ျားဖခငျ်ားတ္ ို ေ့ဗ ကှာငေ့မ်   ျားသိုဉ်ျားမညေ့အ်နတရှာယ်ရ  သ

ည်။ 

19- ပနော်ျိုးဗရ ငော်  ိ ငော်ျိုး 

ပေျ်ားဗရှာငန်  ဗကှာငမ် ှာျားသည်က   ငျ်ားဗကှာငမ် ှာျား၏မ   ျားကွွဲမ ှာျားန ငေ့က် ိုကည် သည်။ သ ပပ ပညှာအရက   ငျ်ားဗကှာင ်၅၀၀ 

လျှင ်၁ ဗယှာကသ်ညပ်ေျ်ားဗရှာငဗ်မွျား ကသည်၊ ကကငျ်ားဗသှာအရှာမ ှာျားသညအ်စ မ်ျား၊ အည  သ ို ေ့မဟိုတ္အ်ဖြ ဖြစ်သည်။ 

သူတ္ ို ေ့၏ခနဓှာက ိုယ်ဗမ ျားမ  ေမ်ှုမ ှာျားသည်သှာျားဗကှာငမ် ှာျား၏မ ကလ် ိုျားမ ှာျားက ိုဆွွဲဗဆှာငဗ်သှာဗ ကှာငေ့သ်ူတ္ ို ေ့၏ရ ငသ်ေမ်ှု

သည်အနတရှာယ်က ဗရှာကဗ်စသည။် 

လဂါျိုး ၂၀ 

က ှာျားသညက်မဘှာဗပေါ် ရ  အထျူားသဖြငေ့တ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအေကမ် တ္စခ်ိုဖြစသ်ည်။ 

၎ငျ်ားသည်ဖခဗသဂေ့အထ ျားန ငေ့က် ှာျားမတ္ ို ေ့အ ကှာျားဖြတ္်သေျ်ားရှာ ၄ မ တ္ှာအရ ည်ရ  သည်။ 

အရွယ်အစှာျားကက ျားမှာျားဗသှာ်လည်ျားကက ျားမှာျားဗသှာအရွယ်အစှာျားရ  ဗသှ်ာလည်ျားဤမ   ျားစ တ္မ် ှာျားတ္ွငဗ်ယှာက် ှာျားမ ှာျားသ

ည်ဖမ  ဗေဗသှာဖပhasေှာရ  သည။် 

ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့၎်ငျ်ား၏ရ ငသ်ေရ်ပ်တ္ည်မှုသည်အဖခှာျားမ   ျားစ တ္မ် ှာျားကူျားဗဖပှာငျ်ားဖခငျ်ားအဗပေါ်မူတ္ညသ်ည်။ 

သူတ္ ို ေ့သည်သှာျားရွဲတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားဖြစ ်ကပပ ျားသူတ္ ို ေ့၏တ္ည်ရ  မှုသည်စ တ္်ကူျားယဉ်ဇှာတ္လ်မ်ျားမ ှာျားန ငေ့ဆ်က်န ွှယသ်ည်။ 

၎ငျ်ား၏တ္ည်ရ  မှုရိုရ ှာျားမ ှာသက်ဗသဖပခွဲေ့သည်။ ဗတ္ှာရ ိုငျ်ားတ္ွငေ်မေူှာမ ှာျားမ တ္်တ္မ်ျားမရ  ပါ။ 

21- Fennec Fox   

ဤဆှာဟှာရသွဲကနတှာရမ ထျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေသ်ည်ဤအမ   ျားအစှာျားအေည်ျားဆ ိုျားမ သှာျားစိုဖြစ်ပပ ျားအလ ဆ ိုျား

ဖြစသ်ည။် Fénecဗဖမဗခွျားတ္ွငဗ်လဝငဗ်လထကွ်ဗကှာငျ်ားသညေ့်ေှာျားမ ှာျားရ  သည်။ 

ဒ မ   ျားစ တ္ဟ်ှာသှာျားရွဲတ္ ရစဆှာေဗ်တ္ွရွဲ ေ့အကက  ကဆ် ိုျားသှာျားဗကှာငတ်္စခ်ိုဖြစတ်္ယ။် ၎ငျ်ားသညည်အခ  ေတ်္ွင ်၄ 

ငျ်ား၏ဘဝသ သရှာအမ ှာျားစိုက ိုလိုပ်ဗဆှာငသ်ည။် အငျ်ားဆကပ် ိုျားမ ှာျား၊ တ္ွှာျားသွှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျား၊ ကကကမ် ှာျား၊ 

င က်မ ှာျားန ငေ့သ်တူ္ ို ေ့၏ဥမ ှာျားက ိုစှာျားသည်။ 



ထ ို ေ့အဖပငဤ်ဗဖမဗခွျားမ ှာျားသည်အ ကှာျားအှာရ ိုအလွေဗ်ကှာငျ်ားမေွပ်ပ ျားယငျ်ားတ္ ို ေ့သည်သူတ္ ို ေ့၏အဗပါကမ် ှာျားအတ္ွငျ်ား၌ရ  

ဗေစဉ်ဗတ္ှာငမ် သတူ္ ို ေ့၏သှာျားဗကှာငမ် ှာျား၏ဆူည သ က ို ကှာျားရေခ်ွငေ့ဖ်ပ ထှာျားသည်။ 

22- အဗနျှိုး Loris 

တ္ဖြည်ျားဖြည်ျားဗမ ှာကဟ်ိုလညျ်ားလူသ မ ှာျားဗသှာဤပ ငျ်ားရ ဗမ ှာက်ဗမ ှာကသ်ညအ်ှာရ တ္ွငဗ်ေထ ိုငပ်ပ ျားတ္ က ဗသှာမ တ္်

တ္မ်ျားမရ  ဗသှာထျူားဆေျ်ားဗသှာဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ်သမ ိုငျ်ားရ  သည်။ 
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၎ငျ်ားသညမ်   ျားသိုဉ်ျားရေအ်နတရှာယ်ရ  သညေ့မ်   ျားစ တ္တ်္စ်ခိုဖြစပ်ပ ျား၊ 

ဤက စစတ္ွငလ်ူ ေ့သ ို ေ့မဟိုတ္်ရှာသ ဥတ္ိုဆ ိုငရ်ှာသဗဘှာထှာျားမ ှာျားဗ ကှာငေ့သ်ှာမက၎ငျ်ားသည်၎ငျ်ား၏သှာျားဗကှာငမ် ှာျားက ို

ကှာကယွ်ရေမ်ည်သညေ့အ်မ   ျားအစှာျားမျှမရ  ဗသှာဗ ကှာငေ့ဖ်ြစသ်ည်။ 

သူ၏တ္စ်ခိုတ္ည်ျားဗသှာကှာကယွ်ဗရျားမ ှာလက်ေကမ် ှာျားမ အဆ ပ်က ိုထိုတ္ပ်စ်ဗသှာ လငျ်ားဖြစသ်ည။် 

အ မဗ်မွျားတ္ ရ စဆှာေအ်ဗေဖြငေ့သ် ို ေ့မဟိုတ္အ် မတ်္ွငျ်ားသ ိုျားပစစည်ျားမ ှာျားအတ္ကွ် loris 

က ိုတ္ှာျားဆ ျားသညေ့က်မဘှာလ ိုျားဆ ိုငရ်ှာတ္ှာျားဖမစခ် ကတ်္စခ်ိုရ  ပါသည်။ 

တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုးအမ ိ ျိုးအစ ျိုးခ ွဲခခ ျိုးခခငော်ျိုး 

(ပ  မ  ျိုးနငှ ော်ဥပမ မ  ျိုးခဖင ော်) 

တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုအပငမ် ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ေည်ျားအမ   ျားမ   ျားဖြငေ့ခ်ွွဲဖခှာျားသတ္်မ တ္်န ိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်၎ငျ်ားတ္ ို ေ့စှာျားသညေ့အ်ရှာ၊ 

ဗေထ ိုငရ်ှာအရ၊ မ   ျားပွှာျားပ ိုန ငေ့ပ်ငအ်ရ ို ျားစိုရ  ၊သက်ရ  အမ   ျားအစှာျားခွွဲဖခှာျားဖခငျ်ားသည်အသစအ်ဆေျ်ားမဟိုတ္ပ်ါ။ 

 

အဗ   ငော်ျိုးအရ : 

• တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး ိ မညော်သိ  ခ ွဲခခ ျိုးသတ္ော်မှတ္ော်နိ ငော်သနညော်ျိုး။ 

• ယငော်ျိုး၏မ ိ ျိုးပ  ျိုးသညော်နငှ ော်အည ခ ွဲခခ ျိုး 

• Oviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

• Viviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 
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• Ovoviviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

• ၎ငော်ျိုး၏ဗနရငော်ျိုးဗဒသမ  ျိုးအရသရိသညော်ခ ွဲခခ ျိုး 

• ပ  တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

• ဗရဗနတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

• ဗခမတ္ရိ စဆ နော်မ  ျိုး 

• ၎ငော်ျိုး၏အရိ ျိုးအရသရိသညော်ခ ွဲခခ ျိုး 

• ဗ   ရိ ျိုး ိှသတ္တ ဝါမ  ျိုး 

• ဗ   ရိ ျိုးမွဲ သတ္တ ဝါမ  ျိုး 

• သင ော်ရွဲ  အစ ျိုးအစ အရသရိသညော်ခ ွဲခခ ျိုး 

• အစ စ ျိုးခခငော်ျိုးတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

• အသ ျိုးစ ျိုးတ္ရိ စဆ နော်မ  ျိုး 

• အစ စ ျိုးတ္တ္ော်ဗသ သတ္တ ဝါမ  ျိုး 

•  ိ ျိုး  ျိုးခ  ော်မ  ျိုး 
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တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုအပငမ် ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ေည်ျားအမ   ျားမ   ျားဖြငေ့ခ်ွွဲဖခှာျားသတ္်မ တ္်န ိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်၎ငျ်ားတ္ ို ေ့စှာျားသညေ့အ်ရှာ၊ 

ဗေထ ိုငရ်ှာအရ၊ မ   ျားပွှာျားပ ိုန ငေ့ပ်ငအ်ရ ို ျားစိုရ  ၊ 

သကရ်  အမ   ျားအစှာျားခွွဲဖခှာျားဖခငျ်ားသည်အသစအ်ဆေျ်ားမဟိုတ္ပ်ါ။ ၁၈ 

ရှာစိုတ္ွငက်ှာျားလ ို ေ့စလ်ငျ်ားေပ်စအ်မည်ရ  အမ   ျားသှာျားတ္စ် ဦျား သညသ်ကရ်  မ ှာျားက ိုအပငမ် ှာျားမ  စတ္င၍် 

ခွွဲဖခှာျားပပ ျားစေစတ်္က ခွွဲဖခှာျားသတ္မ် တ္သ်ညေ့စ်ေစတ်္စ်ခိုက ိုတ္ ထငွခ်ွဲေ့သည်။ 

 

taxonomy 

သည်တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုခွွဲဖခှာျားသတ္်မ တ္်ရေန် ငေ့အ်မည်ဗပျားရေတ်္ှာဝေရ်  သညေ့စ်ည်ျားကမ်ျားဖြစ်သည်က ိုယဗေ ေ့ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့သ 

သည။် ၄ ငျ်ားက ိုသူ ေ့အခ  ေတ်္ွင ်Linnaeus မ န ိုငင် ဗတ္ှာ်၊ Phylum၊ Class, Order, Family, Genus န ငေ့ ်Species 

အဆငေ့ ်၇ ဆငေ့တ်္ွငဖ်ြေ ေ့ဗ်ဝသည်။ 

တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး ိ မညော်သိ  ခ ွဲခခ ျိုးသတ္ော်မှတ္ော်နိ ငော်သနညော်ျိုး။ 

တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုခွွဲဖခှာျားရေအ်ဓ ကေည်ျားလမ်ျား ၄ ခိုရ  သည။် 
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• သူတ္ ို ေ့ရွဲ ေ့မ   ျားပွှာျားသည်န ငေ့အ်ည : oviparous, viviparous န ငေ့ ်ovoviviparous ။ 

• ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့၏ဗေရငျ်ားဗဒသမ ှာျားအရဗဝဟင၊် ဗရဗေန ငေ့ဗ်ဖမဖပင။် 

• ၎ငျ်ား၏အရ ိုျားစိုအရဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့ဗ်က ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါတ္ ို ေ့ဖြစသ်ည်။ 

• သူတ္ ို ေ့ရွဲ ေ့အစှာျားအစှာအရ: အသှာျားစှာျား၊ 

ယငော်ျိုး၏မ ိ ျိုးပ  ျိုးသညော်နငှ ော်အည ခ ွဲခခ ျိုး 
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မ   ျားပွှာျားဖခငျ်ားအမ   ျားအစှာျားသ ိုျားမ   ျားက ိုတ္ ရ စဆှာေန် ိုငင် တ္ွငဗ်ြှ်ာဖပထှာျားသည်။ 

• Oviparous: ဥဥမ ှာျားက ိုတ္ငဗ်သှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား။ 

• Viviparous: ငယရွ်ယအ်သကရ် ငရ်ေဗ်မွျားြွှာျားဗပျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား။ 

• Ovoviviparous: 

မ ခငအ်တ္ွငျ်ား၌က ေဗ်ေဗသှာ ကက်ဥမ ှာျားတ္ွငထ်ိုတ္်လိုပ်ဗသှာငယ်ရွယ်နိုပ   ဗစရေဗ်မွျားြွှာျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေ်

မ ှာျား။ 

Oviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 
Oviparous တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်သဗနဓသှာျားြွ ွဲ့ ပြ  ျားမှုဖြစဗ်ပေါ်သညေ့်ဥမ ဗမွျားြွှာျားလှာသညေ့်တ္ ရစဆှာေမ် ှာျားဖြစသ်ည်။ 
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ဗဝါဟှာရ oviparous စှာသှာျားအရ "ဥ" န ငေ့ ်"ဗမွျားြွှာျားဖခငျ်ား" က ိုဆ ိုလ ိုသည။် 

သူတ္ ို ေ့ကမ   ျားပွှာျားရှာတ္ွငမ်   ျားပွှာျားပပ ျားဗေှာက်သဗနဓသှာျားြ ကခ် ပပ ျားဗေှာက်ဖြစ်ဗပေါ်လှာဗသှာအကှာအကယွ်အခွ ပါဗသှာ

သတ္တ ဝါအှာျားလ ိုျားက ိုဗြှာ်ဖပရေအ်သ ိုျားဖပ သည်။ 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသညဗ်ဖမဖပင၊် 

ဗဝဟငသ် ို ေ့မဟိုတ္ဗ်ရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစန် ိုငပ်ပ ျားသတူ္ ို ေ့၏ဥမ ှာျားက ိုဥမ ှာျားထှာျားရ  ဖခငျ်ားသည်မ   ျားစ တ္်တ္စ်ခိုမ တ္စ်ခိုသ ို ေ့အ

လွေက်ွွဲဖပှာျားသည။် 

ဗယဘိုယ အှာျားဖြငေ့ ်oviparous 

တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား၏ဥမ ှာျား၌အစှာမစှာျားခင၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့အတ္ွငျ်ားရ  သဗနဓသှာျားြွ ွဲ့ ပြ  ျားရေအ်တ္ကွ်ဗေရှာန ငေ့အ်စှာျားအစှာအလ ိုအ

ဗလှာကပ်ါရ  သည။် 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်သဗနဓသှာျားဗလှာငျ်ားက ိုပတ္ဝ်ေျ်ားက ငန် ငေ့သ် ျားဖခှာျားခွွဲထိုတ္်ထှာျားသညေ့်ဗေရှာမ ှာျားဖြစ်ပပ ျား၎ငျ်ားသည်၎ငျ်ား၏ြွ ွဲ့

ပြ  ျားမှုအတ္ွငျ်ားကွွဲဖပှာျားဖခှာျားေှာျားဗသှာအဗဖခအဗေမ ှာျားက ိုခိုခ တ္ွေျ်ားလ ေရ်ေက်ူည သည်။ 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားတ္ွငမ်   ျားပွှာျားဖခငျ်ား (လ ငဆ်ွဲလမ် ှာျား၊ သှာျားဥအ မန် ငေ့သ်ိုကပ် ိုျားမ ှာျားဗပါငျ်ားစပ်ဖခငျ်ား) 

သည်န စမ်   ျားရ  န ိုငသ်ည။် 

• ဖပငပ်ဓှာတ္်ဗဖမ သဇှာ - gametes (သ ို ေ့) လ ငဆ်ွဲလ် (၂) ခိုက ိုဗရဗေပတ္ဝ်ေျ်ားက ငသ် ို ေ့ထိုတ္်လွှတ္န် ိုငသ်ည် 

• အတ္ွငျ်ားပ ိုငျ်ားဓှာတ္်ဗဖမ သဇှာ - မ ဘတ္စ် ဦျား သည်အဖခှာျားဆွဲလတ်္စခ်ို၏ gametes 

က ိုလက်ခ ဖခငျ်ားဖြငေ့လ် ငဆ်ွဲလန် စ်ခိုလ ိုျားအ ကှာျားဆက်သယွမ်ှုက ိုဖြစဗ်ပေါ်ဗစသည်။ 
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oviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုးဥပမ : င ကအ်ှာျားလ ိုျားသည ်oviparous ဖြစပ်ပ ျားငါျားမ ှာျား၊ 

ကိုေျ်ားဗေဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့တ်္ွှာျားသွှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားစွှာလည်ျားရ  သည်။ 

 
 
 

QUANTUM CODE  

This Video May Soon Be Banned. Watch Before It's Deleted 

LEARN MORE  

Viviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.warbletoncouncil.org
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/10?h=irDTe5RqaoMMeOyiaAj9_SpKcVybsJ7p2tC90zl0V-ofCUjWhUxa5UGL6iMZQ_mX&rid=5cc2020e-122d-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/10?h=irDTe5RqaoMMeOyiaAj9_SpKcVybsJ7p2tC90zl0V-ofCUjWhUxa5UGL6iMZQ_mX&rid=5cc2020e-122d-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/10?h=irDTe5RqaoMMeOyiaAj9_SpKcVybsJ7p2tC90zl0V-ofCUjWhUxa5UGL6iMZQ_mX&rid=5cc2020e-122d-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/10?h=irDTe5RqaoMMeOyiaAj9_SpKcVybsJ7p2tC90zl0V-ofCUjWhUxa5UGL6iMZQ_mX&rid=5cc2020e-122d-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/10?h=irDTe5RqaoMMeOyiaAj9_SpKcVybsJ7p2tC90zl0V-ofCUjWhUxa5UGL6iMZQ_mX&rid=5cc2020e-122d-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


လူသှာျားမ ှာျား၊ 

န ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့အ်ဖခှာျားသူမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာခွေအ်ှာျားကက ျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်မ မ တ္ ို ေ့၏ကဗလျားငယ်မ ှာျားက ို

ဗမွျားြွှာျားဗပျားဗသှာတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားဖြစသ်ည။် 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားတ္ွငသ်ဗနဓသှာျားဗလှာငျ်ားမ ှာျားသည်အထျူားသဖြငေ့အ်မ   ျားသမ ျားမ ှာျား၏အထျူားြွွဲွဲ့စည်ျားတ္ည်ဗဆှာကပ် ိုမ ှာျား

၌ြွ ွဲ့ ပြ  ျားပပ ျား၊ ၎ငျ်ားသညဓ်ှာတ္ဗ်ငွွဲ့ြလ ယ်ဖခငျ်ား၊ 

အစှာအဆကမ်ဖပတ္ရ်ရ  ဖခငျ်ားန ငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့၏စွေ ေ့ပ်စပ်စစည်ျားမ ှာျားက ိုြယ်ရ ှာျားန ိုငသ်ည်။ 
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ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဗကျွျားဗသှာတ္စ်ရ  ျားက ိုသဗနဓသှာျားဗလှာငျ်ား၏ပထမအဆငေ့တ်္ွငြ်ွွဲွဲ့စည်ျားထှာျားသညေ့်အဝါဗရှာငဟ်ိုဗခေါ်

သည။် 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်မ ဘဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာကမ်ှုဗပျားဗသှာ oviparous 

တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားန ငေ့မ်တ္ူဘွဲတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားစွှာသည်သူတ္ ို ေ့၏ငယရွ်ယ်မှုက ိုလန ငေ့ခ်  ပပ ျားန စမ် ှာျားအထ ပငက်ှာကယွ်ဗပျားဗသှာ

ဗ ကှာငေ့ဖ်ြစသ်ည်။ န ို ေ့တ္ ိုက်သတ္တ ဝါမ ှာျားသည် viviparous တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအတ္ွကစ် ေမေူှာဗကှာငျ်ားဖြစသ်ည်။ 

viviparous တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအှာျားလ ိုျားသညမ်   ျားပွှာျားအ ဂ ါအဖပညေ့အ် ၀ 

သွတ္သ်ွငျ်ားထှာျားဗသှာဗ ကှာငေ့မ် ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်လ ငဆ်ွဲလမ် ှာျား (သ ို ေ့) 

လ ငအ် ဂ ါန ငေ့မ် ေျ်ားမက ိုယမ် ှာျားအ ကှာျားအဆကအ်သယွ်ဗသခ ှာဗစရေ ်ရည်ရွယ်၍ 

ြွ ွဲ့ ပြ  ျားပပ ျားပ ိုမ ိုရှုပ်ဗထျွားဗသှာမ   ျားဆကပ်ွှာျားြွွဲွဲ့စည်ျားပ ိုမ ှာျားရ  သည်။ 

viviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုးဥပမ - န ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားအဖပငအ်ဖခှာျားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်ငါျားအခ   ွဲ့၊ 

တ္ွှာျားသွှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျား၊ 

Ovoviviparous တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 
Ovoviviparous တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်ဥမငတ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျားန ငေ့မ်တ္ူသညေ့်အတ္ွကသ်တူ္ ို ေ့ဥမ ှာျားက ိုမသေွျ်ားဗလှာငျ်ားပါ။ 

သဗနဓသှာျားမ ှာျားသညမ် ခငမ် တ္ ိုက်ရ ိုကမ်ဟိုတ္ဘ်ွဲဥအတ္ွငျ်ား၌အှာဟှာရပစစည်ျားမ ှာျားမ ဖြစဗ်ပေါ်လှာသည။် 

မ ခငအ်တ္ွငျ်ား၌ဥမ ှာျားသည်သဘှာဝအှာဟှာရဆ ိုငရ်ှာအဗထှာကအ်ပ ေ့မ ှာျားက ိုတ္ ိုကရ် ိုကမ်ရရ  သညေ့်တ္ ိုင၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့ခ စှာျားရန ို

ငဗ်သှာပတ္ဝ်ေျ်ားက ငဆ် ိုငရ်ှာအနတရှာယမ် ှာျားမ ကှာယပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ှာကှာကယွ်မှုရ  သည်။ 
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ဤသတ္တ ဝါမ ှာျားတ္ွငမ်   ျားဥမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ဓှာတ္်ဗဖမ သဇှာမ ှာျားသည်အတ္ွငျ်ားပ ိုငျ်ား (သ ို ေ့) ဖပငပ်ဖြစ်န ိုငသ်ည် 

(ငါျားမ ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့အ်တ္ွငျ်ားပ ိုငျ်ား) ဖြစ်န ိုငပ်ပ ျားငါျားမ ှာျား၊ ငါျားမေျ်ားမ ှာျား (guppies အပါအ ၀ င)်၊ manta rays၊ 

တ္ွှာျားသွှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့ဗ်က ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါအမ   ျားမ   ျားတ္ွငဗ်တ္ွွဲ့ န ိုငသ်ည်။ 

၎ငော်ျိုး၏ဗနရငော်ျိုးဗဒသမ  ျိုးအရသရိသညော်ခ ွဲခခ ျိုး 

 
ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့သည်တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုသူတ္ ို ေ့ဗေထ ိုငရ်ေပ် ိုမ ိုန စသ်က်သညေ့်ဗေရှာန ငေ့မ်ည်သညေ့ဗ်ေရှာတ္ငွအ်ဗကှာငျ်ားဆ ိုျားဖပ လို

ပ်သည်န ငေ့ ်ပတ္်သက်၍ ခွွဲဖခှာျားန ိုငသ်ည် - ဗလ၊ ဗရ၊ ဗဖမဗပေါ်တ္ငွဖ်ြစသ်ည။် 

ပ  တ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 
ဗဝဟငတ်္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်အဗတ္ှာငပ် ဟိုဗခေါ်ဗသှာအထျူားတ္ည်ဗဆှာက်ပ ိုမ ှာျားဗ ကှာငေ့ဗ်လထိုထွဲတ္ွငဗ်ရွွဲ့လ ှာျားန ိုငသ်

ည်။ သ ို ေ့ဗသှ်ာသူတ္ ို ေ့သည်သူတ္ ို ေ့၏အခ  ေအ်မ ှာျားစိုက ိုဗလထွဲ၌ကိုေဆ် ိုျား ကဗသှ်ာလည်ျားမ ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့သ်စ်ပငမ် ှာျား၊ 

ဗက ှာကမ် ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္ဗ်တ္ှာငမ် ှာျားဗပေါ်တ္ွငအ်သ ိုကလ်ိုပ်ဗလေ့ရ  သည်။ 

မဗရမတ္ကွ်န ိုငဗ်အှာငပ်  သေျ်ားန ိုငဗ်သှာအငျ်ားဆကပ် ိုျားမ ှာျားရ  ဗေဗသှာဗ ကှာငေ့င် ကမ် ှာျားသည်ဤအိုပ်စိုန ငေ့သ်က်ဆ ိုငသ်

ည်သှာမကလငျ်ားန ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားသည်လငျ်ားန ို ေ့မ ှာျားက ိုလည်ျားမဗမေ့သငေ့ပ်ါ။ 

ဗရဗနတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 
ဗရတ္ွငဗ်ေထ ိုငဗ်သှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားအဖြစ်လသူ မ ှာျားသည။် ၄ 

ငျ်ားတ္ ို ေ့တ္ွငအ်ထျူားသဖြငေ့အ်သကရ်  ဖခငျ်ားအတ္ွကဗ်ရဗအှာက်တ္ငွသ်က်ရ  မ ှာျားအတ္ွကအ်ထျူားက ိုယ်အ ဂ ါမ ှာျားရ  သည်။ 

အခ   ွဲ့ဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည် ၄ 

ငျ်ားတ္ ို ေ့၏သကတ်္မ်ျားတ္စ်ဗလျှှာက်ကှာလအတ္ွငျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ္၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့၏ဇ ဝကမမလ ိုအပ်ခ ကမ် ှာျားဗပေါ် မူတ္ည်၍ 

ဗဖမန ငေ့ဗ်ရအ ကှာျားဗဖပှာငျ်ားလွဲဖခငျ်ားဖြစဗ်စ၊ ဗရထွဲတ္ွငဖ်ြစ်ဗစ၊ အဖပင၌်ဖြစ်ဗစအသက်ရ ငန် ိုငသ်ည။် 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့တ္ွငက်ိုေျ်ားဗေဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျား၊ အငျ်ားဆကပ် ိုျားမ ှာျားန ငေ့အ်ဖခှာျားသူမ ှာျားပါဝငသ်ည်။ 

ငါျားအှာျားလ ိုျားသည်ဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ်ဗသှ်ာလည်ျားကမဘှာေ့သမိုဒဒရှာန ငေ့သ်မိုဒဒရှာမ ှာျားတ္ွငလ်ည်ျားငါျားန ငေ့တ်္ူဗသှ်ာလည်ျား

အမ ေတ်္ကယအ်လွေက်က ျားမှာျားဗသှာဗရဗေန ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားဖြစဗ်သှာ cetaceans မ ှာျားလည်ျားရ  သည။် 



ဗရဗေသတ္တ ဝါသညလ်ည်ျားဗက ှာက်စရစဖ်ြစ်သည်။ Beaver 

မ ှာျားသည်ဗရွွဲ့လ ှာျားဗေပပ ျားဗရဗအှာကတ်္ွငအ်ခ  ေ ်ကှာဖမငေ့စ်ွှာဗေန ိုငဗ်သှ်ာလည်ျားကိုေျ်ားဗဖမဗပေါ်တ္ွငဗ်ေထ ိုငန် ိုငဗ်သှာ

ဗ ကှာငေ့ ်Semi- ဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ်သည်။ 

ပငလ်ယ်ငါျားမ ှာျားထွဲတ္ွငပ်င ်ွငျ်ားင က်မ ှာျားန ငေ့ပ်ငလ်ယ်ထွဲသ ို ေ့ေစ်ဖမ ပ်သွှာျားန ိုငသ်ညေ့်အဖခှာျားင ကမ် ှာျားက ိုသတူ္ ို ေ့သှာျားဗကှာင်

အတ္ကွ်“ ငါျားမျှှာျားန ိုငသ်ည်” ဟိုကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့ဗြှ်ာဖပန ိုငသ်ည်။ 

ဗခမတ္ရိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 
ဗေှာကဆ် ိုျားဗတ္ှာေ့ကျွေဗ်တ္ှ်ာတ္ ို ေ့မ ှာတ္ ရ စဆှာေဗ်တ္ွရ  တ္ယ။် ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်သတူ္ ို ေ့၏ဘ ၀ 

အမ ှာျားစိုက ိုဗဖမဗပေါ်တ္ွငအ်သ ိုျားဖပ ပပ ျား၊ 

ဗရဗအှာကအ်သကတ်္ှာအတ္ကွ်အထျူားဗဆှာက်လိုပ်ထှာျားသညေ့်အဗဆှာကအ်အ ိုမ ှာျားမရ  ဗသှာသူမ ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္ဗ်လ

ဗ ကှာငျ်ားမ ဗလယှာဉ်ပ  သေျ်ားရေအ်တ္ကွ်အဆငဗ်ဖပသမူ ှာျားဖြစသ်ည။် 

ကိုေျ်ားသတ္တ ဝါမ ှာျားသည်အဖမငအ်ှာရ ို ၊ အ ကှာျားအှာရ ို ၊ 

အေ ေ့န ငေ့ထ် ဗတ္ွွဲ့ မှုဗကှာငျ်ားဗသှာခ စှာျားမှုရ  ပပ ျား၎ငျ်ားတ္ ို ေ့ဗေထ ိုငရ်ှာပတ္်ဝေျ်ားက ငတ်္ွငလ်ွယက်စူွှာလည်ပတ္်ဗစသည်။ 

ကိုေျ်ားတ္ွငျ်ားပ ိုငျ်ားဖြစ်ဖခငျ်ားဆ ိုသည်မ ှာသစပ်ငမ် ှာျားဗပေါ်တ္ွငသ် ို ေ့မဟိုတ္သ်စ်ပငမ် ှာျား ကှာျားတ္ွင၊် က ယ်ဖပေ ေ့ဗ်သှာဆှာေှာျားေှာျား၊ 

ဗတ္ှာငတ်္ေျ်ားမ ှာျား၊ အပဆူ ိုျားသွဲကနတှာရမ ှာျားတ္ွငန် ငေ့အ်ဗအျားဆ ိုျား tundras ၌ပငဗ်ေထ ိုငဖ်ခငျ်ားက ိုဆ ိုလ ိုသည။် 

ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့ဗဖမဖပငသ်ည်လူသှာျားမ ှာျားဖြစ်သကွဲေ့သ ို ေ့န ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါအှာျားလ ိုျားေ ျားပါျားသည်အငျ်ားဆကပ် ိုျားမ ှာျားန ငေ့တ်္ွှာျားသွှာျားသ

တ္တ ဝါမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ပငဥ်ပမှာ၊  ကက်၊ င ကက်ိုလှာျားအိုတ္၊် 

၎ငော်ျိုး၏အရိ ျိုးအရသရိသညော်ခ ွဲခခ ျိုး 

Ads by optAd360 

 
သူတ္ ို ေ့၏အရ ိုျားစိုအရတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့ဗ်က ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျားအဖြစ်ခွွဲဖခှာျားန ိုငသ်ည်။ 

ဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားတ္ွငဗ်က ှာရ ို ျားန ငေ့အ်ရ ို ျားစေစ်ရ  ပပ ျားဗက ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျားမ ှာမူ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့တ္ငွမ်ရ  ဖခငျ်ားဖြစ်သည်။ 

ဗ   ရိ ျိုး ိှသတ္တ ဝါမ  ျိုး 

 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.warbletoncouncil.org


ဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားသညတ်္ှွာျားသွှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျား၊ င ကမ် ှာျား၊ 

န ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားန ငေ့က်ိုေျ်ားဗေဗရဗေသတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ် ကသည်။ 

ဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားအိုပ်စိုတ္ွငက်မဘှာဗပေါ် ရ  ဆငမ် ှာျား၊ ဗဝလငါျားမ ှာျား၊ တ္ငပ်ါျားဆ ိုရ ို ျား၊ 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့အှာျားလ ိုျားသည်ဗကှာငျ်ားမေွစ်ွှာသတ္မ် တ္်ထှာျားဗသှာ ဦျား ဗခါငျ်ား၊ ပငစ်ည်န ငေ့ ်caudal အပ ိုငျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ္ ်"tail" 

ရ  ဖခငျ်ားဖြငေ့သ်ွငဖ်ပငလ်ကခဏှာရ  သည်။ 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့ကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာအတ္ွငျ်ားပ ိုငျ်ားအရ ိုျားစိုသည်ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့လသူှာျားမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ကက ျားမှာျားဗသှာအရွယအ်စှာျားမ ှာျားဗရှာကရ်  ရေန် 

ငေ့ဗ်ဖြှာငေ့မ်တ္ဗ်သှာလမ်ျားဗလျှှာက်ဖခငျ်ားက ိုပငခ်ွငေ့ဖ်ပ သည်။ 

ထ ို ေ့အဖပငဗ်က ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားသည်ဗဖမဗအှာက်ဗရ၊ viviparous oviparous သ ို ေ့မဟိုတ္ ်ovoviviparous; 

carnivores, herbivores or omnivores ။ 

ဗ   ရိ ျိုးမွဲ သတ္တ ဝါမ  ျိုး 

 
ဗက ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျားသည်ကမဘှာဗပေါ်တ္ွငအ်ဗပါမ ှာျားဆ ိုျားန ငေ့မ်တ္ူကွွဲဖပှာျားဗသှာသတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ်သည်။ 

၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်ဗက ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ်သဖြငေ့ဗ်က ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ကက ျားမှာျားဗသှာအရွယ်အစှာျားသ ို ေ့မဗရှာကရ်  

န ိုငပ်ါ။ 

ဗက ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျားတ္ွငအ်ငျ်ားဆကပ် ိုျားမ ှာျား၊ mollusks မ ှာျား၊  ကယ်ငါျားပွငေ့န်  ငေ့ ် ယလ် ငါျားမ ှာျား၊ 

ဗဖမကက ျားဗကှာငမ် ှာျားန ငေ့လ်ူသှာျားမ ှာျားန ငေ့အ်ဖခှာျားတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားန ငေ့အ်ပငမ် ှာျားကပ်ပါျားသညေ့အ်ဖခှာျားပ ိုျားဗကှာငမ် ှာျားပါဝငသ်

ည်။ 

ဗက ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျားသည်ကမဘှာဗပေါ် ရ  သတ္တ ဝါမ ှာျား၏ ၉၀% ခေ ေ့က် ိုက ိုယ်စှာျားဖပ ပပ ျား ၄ 

ငျ်ားတ္ ို ေ့၏မတ္ကူွွဲဖပှာျားမှုမ ှာျားသည်အထငက်က ျားစရှာဗကှာငျ်ားသည်။ 

ထ ို ေ့ဗ ကှာငေ့လ်သူည်ပငမ်   ျားစ တ္အ်သစမ် ှာျားက ိုဗေ ေ့စဉ်ဆက်လက်ဗြှ်ာဖပသည်။ 

Ads by optAd360 

ဤအဗ ကှာငျ်ားဗ ကှာငေ့က်မဘှာဗပေါ် ရ  ဗ ဟစေစ်အမ ှာျားစိုတ္ွငဗ်က ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျားသည်အဓ ကက ဗသှာအခေျ်ားက

ဏ္ play မ ပါ ၀ ငသ်ည။် 

အထျူားသဖြငေ့စ် ိုကပ်   ျားဗရျားဗ ဟစေစ်က ိုအတ္ိုဖပ လိုပ်ဗသှ်ာလည်ျားအပငမ် ှာျားထိုတ္ယ်ူရေအ်ပငမ် ှာျားက ို ၀ 

တ္်မှုေက်ူျားဗစသညေ့အ်ငျ်ားဆက်ပ ိုျားမ ှာျားအဗပေါ်လ ိုျားဝမ  ခ ိုဗေသည။် 

သင ော်ရွဲ  အစ ျိုးအစ အရသရိသညော်ခ ွဲခခ ျိုး 
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သူတ္ ို ေ့စှာျားဗသှာအရှာအဗပေါ် မတူ္ည်၍ တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားက ိုအပငစ်ှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျား၊ 

အစ စ ျိုးခခငော်ျိုးတ္ရိိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 
အပငစ်ှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားသည်အပငမ် ှာျားက ိုစှာျား ကသည်။ 

ထ ိုဗ ကှာငေ့ဤ်တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်အပငတ်္စသ်ျှ ျားမ ှာျားစှာျားသ ိုျားရေအ်တ္ွကဇ် ဝကမမဗေဒန ငေ့ခ်နဓှာဗေဒအရလ ိုကဗ်လ ှာ

ည ဗထဖွြစဗ်အှာငဖ်ပ လိုပ်ထှာျားသည။် 

ထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာလ ိုက်ဗလ ှာည ဗထဖွြစ်မှုမ ှာျားထွဲတ္ွငက်ျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့သည်အရွကမ် ှာျား၊ အပငမ် ှာျား၊ ပေျ်ားမ ှာျား၊ 

သစသ် ျားမ ှာျားန ငေ့အ်ဖမစ်မ ှာျားက ိုဗခ မှုေျ်ားရေဒ် ဇ ိုငျ်ားဖပ လိုပ်သညေ့ဝ်ါျားစကပ်စစည်ျားမ ှာျားက ိုမ ျားဗမှာငျ်ားထ ိုျားဖပန ိုငသ်ည် 

သူတ္ ို ေ့ကမ ကှာခဏဖပှာျားမ ှာျားန ငေ့မ်ချွေထ်ကဗ်သှာသွှာျားမ ှာျားပါပပ ။ 

အပငစ်ှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားက ိုအစှာကွငျ်ားဆက၏်အဗဖခခ ခ  တ္ဆ်က်အဖြစ်မ တ္ယ်ူန ိုငသ်ည်၊ 

ထ ို ေ့အဖပငက်ျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့သည်၎ငျ်ားတ္ ို ေ့စှာျားဗသှာအပင၏် "အမ   ျားအစှာျား" သ ို ေ့မဟိုတ္ ်"တ္စစ် တ္်တ္စပ် ိုငျ်ား" 

အရအပငစ်ှာျားသ ိုျားဗသှာဗဆျားမ ှာျားက ိုခွွဲဖခှာျားန ိုငသ်ည် - frugivores (အသ ျားမ ှာျား)၊ nectarivores (nectar), 

florivores (ပေျ်ားပွငေ့)်၊ granivores (အဗစေ့၏) ။ (အရွက၏်) ပ ိုဖပငမ် ှာျား 

Omnivores မ ှာျားသညအ်ငျ်ားဆက်ပ ိုျားမ ှာျား၊ နှွာျားမ ှာျား၊ သ ိုျားမ ှာျား၊ 

ဖမငျ်ားမ ှာျားန ငေ့သ်စက်ိုလှာျားအိုပ်မ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ကက ျားမှာျားဗသှာန ို ေ့တ္ ိုကသ်တ္တ ဝါမ ှာျားဖြစသ်ည်။ 

င က်မ ှာျားစွှာကွဲေ့သ ို ေ့အပငစ်ှာျားသ ိုျားန ိုငဗ်သှာငါျားမ ှာျားလည်ျားရ  သည်။ 
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အသ ျိုးစ ျိုးတ္ရိ စဆ နော်မ  ျိုး 

 
အသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားသည်သူတ္ ို ေ့၏ေှာမည်မ ကျွန်ိုပ်တ္ ို ေ့ဗကှာက်ယူန ိုငသ်ကွဲေ့သ ို ေ့အဖခှာျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏အသှာျားက ို

သှာစှာျားသ ိုျား ကသည။် 

ဗယဘူယ စည်ျားမ ဉ်ျားကဗတ္ှာေ့အသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါဗတ္ွဟှာသတူ္ ို ေ့ရွဲ ေ့သှာျားဗကှာငက် ိုသတူ္ ို ေ့စှာျားဗကျွျားြ ို ေ့သတ္်ဖြတ္်ရမယ်၊ 

အပငစ်ှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျား၊ အဖခှာျားအသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျား၊ 

ဤတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်ဗ ဟစေစအ်ှာျားလ ိုျားတ္ွငတ်္ည်ရ  ပပ ျားအပငစ်ှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ပင၎်ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်က ိုယ်ခနဓှာန ငေ့ဇ် 

ဝကမမဆ ိုငရ်ှာအရအမွဲလ ိုက်ဖခငျ်ားန ငေ့အ်စှာစှာျားဖခငျ်ားအတ္ကွ်အဆငဗ်ဖပသည်။ ဖခဗသဂေ့မ ှာျား၊ က ှာျားမ ှာျား၊ Cheetah မ ှာျား၊ 
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cougars မ ှာျား၊ ဝ ပိုဗလမွ ှာျား၊ 

ငါျားမေျ်ားမ ှာျားန ငေ့အ်ဖခှာျားကက ျားမှာျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားသည်အသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစသ်ည်။ 

အစ စ ျိုးတ္တ္ော်ဗသ သတ္တ ဝါမ  ျိုး 

 
Omnivores မ ှာျားသညဘ်ှာက ိုမဆ ိုစှာျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဖြစသ်ည။် 

ဆ ိုလ ိုသည်မ ှာ၎ငျ်ားတ္ ို ေ့သည်တ္ တ္ က က အသှာျားစှာျားသတ္တ ဝါမ ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္တ်္ တ္ က က သတ္သ်တ္်ဖြတ္စ်ှာျားန ိုငဗ်သှာ

အစှာအှာဟှာရမ ှာျားမရ  ပါ - သတူ္ ို ေ့သည်အသှာျား၊ အရွကမ် ှာျား၊ 

ပေျ်ားမ ှာျားန ငေ့သ်စ်သ ျားမ ှာျားက ိုအဟေ ေ့အ်တ္ှာျားမရ  ဘွဲစှာျားန ိုငသ်ည်။ 

သူတ္ ို ေ့၏အစှာအ မသ်ညန် စမ်   ျားစလ ိုျားက ိုအစှာဗ ကဗစရေအ်ဆငဗ်ဖပသည်။ 

အခ   ွဲ့ဗသှာသတ္တ ဝါမ ှာျားသည်၎ငျ်ားတ္ ို ေ့စှာျားက က်စှာျားဗသှာတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားက ိုြမ်ျားစှာျားန ိုငပ်ပ ျားအဖခှာျားသူမ ှာျားကသယ်ယပူ ို ေ့

ဗဆှာငဗ်ရျား၊  ကကဥ်န ငေ့အ်ဖခှာျားသတ္တ ဝါငယ်မ ှာျားက ိုအစှာဗကျွျားန ိုငသ်ည်။ 

Omnivores ၏ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်အစှာျားအစှာသညအ်ပငစ်ှာျားသ ိုျားဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားန ငေ့မ်တ္ပူါ၊ 

အဘယ်ဗ ကှာငေ့ဆ် ိုဗသှ်ာအခ   ွဲ့ဗသှာတ္စရ်  ျားမ ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္အ်ရှာ ၀ 

တ္ထ  မ ှာျား၏အသည်ျားဆွဲလလ်ူျားဇူျားက ိုအစှာမဗ ကန ိုငသ်ညေ့အ်တ္ကွ် 

(မ ှာျားဗသှာအှာျားဖြငေ့အ်သ ျားအန  န ငေ့ဟ်ငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်မ ှာျားက ိုစှာျားသ ိုျားဗလေ့ရ  သည်) ။ 
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လူသှာျားမ ှာျားသညအ်ှာဟှာရဖပညေ့်ဝဗသှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားအတ္ကွ်ဗကှာငျ်ားမွေဗ်သှာဥပမှာတ္စခ်ိုဖြစ်ဗသှာ်လည်ျားခ ငပ်ေဇ် 

ဗမ ှာက်မ ှာျား၊ orangutans မ ှာျား၊ ဝ မ ှာျား၊ ရက်ကွေျ်ားဝ မ ှာျား၊ ကကက်မ ှာျားန ငေ့အ်ဖခှာျားကကကမ် ှာျား၊ 

ဝကမ် ှာျားန ငေ့ ်ကကမ် ှာျားလည်ျားထငရ် ှာျားသည်။ အခ   ွဲ့ဗသှာယငဗ်ကှာငမ် ှာျား၊ 

ပ ိုျားဟပ်မ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့အဖခှာျားအငျ်ားဆကပ် ိုျားမ ှာျားလည်ျားပါ ၀ ငသ်ည။် 

 ိ ျိုး  ျိုးခ  ော်မ  ျိုး 

1. အရ ိုျား, ဆ ိုျားက   ျား, & Moore က, R. (2008) ။ ငါျားမ ှာျား၏ဇ ဝဗေဒ။ ဗတ္လှာ & Francis က 

2. Brusca, R. C. , & Brusca, G. အဗ   (2003) ။ ဗက ှာရ ို ျားမွဲေ့သတ္တ ဝါမ ှာျား (အမ တ္် QL 362. B78 2003) ။ 

ဗရေ ဗခ ှာငျ်ား။ 

3. Kardong, K. V. (2006) ။ ဗက ှာရ ို ျားရ  သတ္တ ဝါမ ှာျား: နှု ငျ်ားယ ဉ်ခနဓှာဗေဒ, function က ို, ဆငေ့က်ွဲဖြစစ်ဉ် 

(အမ တ္် QL805 K35 2006) ။ ေယူျားဗယှာက်: McGraw-Hill ။ 

4. Kattmann, U. (2001) ။ တ္ ရ စဆှာေခ်ွွဲဖခှာျား၏ဗရဗေ, Flyer, Creepers န ငေ့ဗ်ဖမဖပင ်- 

ဗက ှာငျ်ားသှာျားမ ှာျားအတ္ကွ်အဖမငခ် ငျ်ား။ ဇ ဝပညှာဗရျား  ှာေယ်, 35 (3), 141-147 ။ 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.warbletoncouncil.org


5. Kumar က, Y. အ ပ်ခ ်, & Chethan, အ ပ်ခ ်ဗက (2016) ။ တ္ ရ စဆှာေခ်ွွဲဖခှာျားမှုစေစ် - 

လိုပ်ကကွ်အဗဖခဖပ ခ ဉ်ျားကပ်ေည်ျား။ arXiv preprint arXiv: 1609,01829 ။ 

6. Sorensen Jr ကဗအအမ် (1979) ။ တ္ ရ စဆှာေမ်   ျားပွှာျားဖခငျ်ား။ အဗဖခခ မမူ ှာျားန ငေ့အ်ဗလေ့အက ငေ့။် McGraw-
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အဗရ ွဲ့ဗတ္ှာငအ်ှာရ တ္ွင ်သကတ်္မ်ျားအရငေ့ဆ် ိုျားထွဲ၌ ပါဝငဗ်သှာ ရေက်ိုေ ်တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်က ို ြ က်သ မ်ျားကှာ ပေျ်ားဖခ  

(Green Park) အဖြစ် ဗဖပှာငျ်ားလွဲလ ိုဗ ကှာငျ်ား သမမတ္ရ ိုျား ဝေက်က ျား ဦျားစ ိုျားသ မ်ျားက ယမေဗ်ေ ေ့က မ ဒ ယှာမ ှာျားန ငေ့ ်

ဗေဖပည်ဗတ္ှာ်၌ ဗတ္ွွဲ့ဆ ိုရှာတ္ွင ်ဗဖပှာဆ ိုလ ိုကသ်ည။် 



န စ် ၁၀၀ ဗက ှ်ာလှာပပ ဖြစ်ဗသှာ ရေက်ိုေ ်တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်သည် လဗူေထထူပ်သညေ့် ပမ  ွဲ့လည်တ္ွင ်တ္ည်ရ  ရှာ 

အမ ှာျားဖပညသ်ူ က ေျ်ားမှာဗရျားအတ္ွက် မသငေ့ဗ်လ ှ်ာဗ ကှာငျ်ား၊ ထ ို ေ့အတ္ကွ် မ ဂလှာဒ ိုပမ  ွဲ့ေယရ်   ဗလ ှာ်ကှာျား 

သဘှာဝဥယ ှာဉ်သ ို ေ့ ဗဖပှာငျ်ားဗရွွဲ့လ ိုဗ ကှာငျ်ား၊  ဗဖပှာငျ်ားဗရွရေ ်သငေ့၊် မသငေ့ ်ဖပညသ်ူဆနဒက ိုလည်ျား 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစှာျားမညဖ်ြစ်ဗ ကှာငျ်ား ဦျားစ ိုျားသ မ်ျားက ဗဖပှာဆ ိုသွှာျားသည။် 

က ိုလ ိုေ ဗခတ္တ်္ွင ်ဝ တ္ ိုရ ယ ဗအှာကဗ်မေ့ြွယ ်ပေျ်ားဖခ န ငေ့ ်တ္ ရစဆှာေ ်ဥယ ှာဉ် ဥပဗဒအရ ၁၉၀၆ ခိုန စ်က တ္ရှာျားဝင ်

အသ အမ တ္်ဖပ  ခွဲေ့သညေ့် တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်အတ္ွငျ်ား တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျား ယငျ်ားတ္ ို ေ့ သဘှာဝန ငေ့အ်ည  က ကစ်ှာျား ဗေထ ိုငန် ိုငရ်ေ ်

အဗဆှာကအ်အ ိုမ ှာျား၊ သစပ်ငမ် ှာျားက ိုပါ စေစ်တ္က  ဗရွျားခ ယစ် ိုကပ်   ျားထှာျားပပ ျား၊ က ှာျားမ ှာျား ထ ေျ်ားသ မ်ျားသညေ့ ်

အဗဆှာကအ်အ ိုန ငေ့ ်တ္ခ   ွဲ့ဗသှာ အဗဆှာကအ်ဦျားမ ှာ ဗရ ျားက သညေ့် အဗဆှာကအ်ဦျားမ ှာျား ဖြစဗ် ကှာငျ်ား သ ရသည။် 

၁၉၅၁ တ္ွင ်“ရေက်ိုေ ်တ္ ရစဆှာေဥ်ယ ှာဉ်န ငေ့ ်ပေျ်ားဖခ ” ဟူ၍ အမည်ဗဖပှာငျ်ားလွဲခွဲေ့သည်။ 

ရေက်ိုေပ်မ  ွဲ့ခ တ္ဦျားက “ဒ လ ိုသက်တ္မ်ျားရငေ့ ်တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်က ို ြ က်မယဆ် ိုတ္ှာဗတ္ှာေ့ လက်မခ န ိုငဘ်ူျား။ 

တ္ဖခှာျားန ိုငင် ဗတ္ကွ တ္ ရ စဆှာေရ် ိုဗတ္ွ မဗေ ေ့တ္ဗေ ေ့ကမ  ဗဆှာကတ်္ှာ။ က ိုယေ့်န ိုငင် မ ှာ ဒါမ   ျားရ  တ္ှာ  ိုဏယ်ြူ ို ေ့ဗတ္ှာင ်

ဗကှာငျ်ားဗသျားတ္ယ်” ဟို ဆ ိုသည်။ 

တ္ ရ စဆှာေမ်  ထကွ်ရ  သညေ့ ်အေ ေ့အသကမ် ှာျား ရ  လျှငလ်ည်ျား သေ ေ့ရ် ငျ်ားဗရျားစေစက် ို ပ ိုမ ိုဗကှာငျ်ားမွေစ်ွှာ 

လိုပ်ဗဆှာငရ်မညမ် ှာ အစ ိုျားရ၏ တ္ှာဝေသ်ှာဖြစ်ဗ ကှာငျ်ား၊ သေ ေ့ရ် ငျ်ားဗရျားစေစ ်ဗကှာငျ်ားမွေပ်ါက ဤသကတ်္မ်ျားရငေ့ ်

တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်သည် န ိုငင် ဖခှာျားခရ ျားသွှာျားမ ှာျားက ိုပင ်ဆွွဲဗဆှာငန် ိုငမ်ည်ဖြစ်ဗ ကှာငျ်ား အဆ ိုပါ ရေက်ိုေပ်မ  ွဲ့ခ က 

ဗဖပှာသည။် 

ရေက်ိုေတ်္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်သည ်အေယေ်ယအ်ရပ်ရ   မ သှာျားစိုမ ှာျား၊ ဗက ှာငျ်ားသှာျားလူငယမ် ှာျား တ္ ရ စတှာေမ် ှာျားန ငေ့ ်

အပငမ် ှာျား၏ သဘှာဝက ို ေဟိုသိုတ္ရရ  ဗစရေန် ငေ့ ်သဘှာဝပတ္်ဝေျ်ားက ငက် ို ထ ေျ်ားသ မ်ျားတ္တ္်ဗစရေ ်ဗလေ့လှာရှာ 

ဗေရှာတ္ခိုဖြစသ်ညေ့အ်ဖပင ်ကမဘှာဗပေါ်တ္ွင ်မ   ျားတ္ ိုျားဗတ္ှာေ့မည် ရ ှာျားပါသတ္တ ဝါတ္ခ   ွဲ့က ိုလည်ျား စိုဗဆှာငျ်ားဖပသထှာျားသညေ့် 

ဗေရှာဖြစသ်ည။် 

ယခငက် ရေက်ိုေ ်တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်သည် ဗရွှတ္   ိုဘိုရှာျား၊ ကေဗ်တ္ှ်ာကက ျားစသညေ့ ်ထငရ် ှာျားဗသှာဗေရှာမ ှာျားကွဲေ့သ ို ေ့ 

မ သှာျားစို အှာျားလပ်ရက် အပေျ်ားဗဖြသွှာျားဗရှာက်သညေ့် ဗေရှာတ္ခိုဖြစ်ခွဲေ့သည်။ 

ဗခတ္်အဆကဆ်က ်သစဗ်တ္ှာဝေက်က ျားဌှာေမ  ထ ေျ်ားသ မ်ျား ဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာကခ်ွဲေ့ဗသှာ ရေက်ိုေတ်္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်က ို ၂၀၁၀ 

ဖပညေ့်န စတ်္ွင ်စစ်အစ ိုျားရက ဦျားဗတ္ဇပ ိုင ်ထျူားကိုမပဏ က ို င ှာျားရမ်ျားခွဲေ့ဗသှ်ာလည်ျား တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားန ငေ့ ်ပတ္်သက်၍ 

ထ ေျ်ားသ မ်ျားဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာက်ဖခငျ်ား၊ တ္ ရ စဆှာေအ်သစမ် ှာျား ဝယယ်ူဖခငျ်ားက ို သစဗ်တ္ှာဝေက်က ျားဌှာေက 

တ္ှာဝေယ်ဗူဆှာငရွ်က်ဗပျားဗ ကှာငျ်ား သ ရသည်။ 

တ္ ရ စဆှာေရ် ို ဝေထ်မ်ျားဗဟှာငျ်ားတ္ဦျားက “တ္ ရ စဆှာေဗ်တ္ ွဗလ ှ်ာကှာျားက ိုဗဖပှာငျ်ားြ ို ေ့ မဖြစ်န ိုငဘ်ူျား။ ဒ အတ္ ိုငျ်ားစည်ရ ို ျားကှာပပ ျား 

လွှတ္်ထှာျားလ ို ေ့ မရတ္ွဲေ့အတ္ွက ်သူတ္ ို ေ့ဗေန ိုငဗ်အှာင ်ဆ ဗလ ှ်ာတ္ွဲေ့ဝေျ်ားက င ်ြေတ်္ ျားဗပျားရမယ။် အွဲဒ အတ္ွက ်

ဘတ္ ် ကက်ိုေမ်ယ်။ ဗေှာက်တ္ခိုက လှာ ကညေ့မ်ယေ့သ်ူဗတ္ွ အဗဝျားကက ျားက ို လှာ ကညေ့ပ်ါ ေ့မလှာျားဆ ိုတ္ှာ 

စဉ်ျားစှာျားရမယ်” ဟို ဗထှာကဖ်ပသည။် 



ထ ို ေ့အဖပင ်တ္ ရ စဆှာေ ်ဥယ ှာဉ်န ငေ့ ်သဘှာဝဥယ ှာဉ် ဗဘျားမွဲေ့ဗတ္ှာမ ှာ သဗဘှာတ္ရှာျား မတ္ူဗ ကှာငျ်ား၊ 

တ္ ရ စဆှာေရ် ိုအတ္ွငျ်ားဗေ သတ္တ ဝါမ ှာျားမ ှာ ဗရဗေ၊ ကိုေျ်ားဗေ ခွွဲဖခှာျားကှာ  ရိုတ္စ ိုက်ဗမွျားဖမ ထှာျားသညေ့် သတ္တ ဝါမ ှာျားဖြစ်ပပ ျား 

က ေျ်ားမှာဗရျားအတ္ွက ်ထညေ့သ်ငွျ်ားစဉ်ျားစှာျားရမည် ဖြစဗ် ကှာငျ်ား၊ န ိုငင် ဗတ္ှ်ာအဗေဖြငေ့ ်တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်က ို 

ထျူားကိုမပဏ ထ မ  လွှွဲဗဖပှာငျ်ားရယူပပ ျား ပ ိုမ ိုတ္ ိုျားတ္က်ဗအှာင ်လိုပ်သငေ့ဗ် ကှာငျ်ား အဆ ိုပါ ဝေထ်မ်ျားဗဟှာငျ်ားက ဗဖပှာသည။် 

ရေက်ိုေ ်တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်တ္ွင ်ငါျားဖပတ္ ိုက်၊ သဘှာဝသမ ိုငျ်ား ဖပတ္ ိုကမ် ှာျားအဖပင ်တ္ ရ စဆှာေ ်မ   ျားစ တ္ဗ်ပါငျ်ားမ ှာျားစွှာက ို 

ထ ေျ်ားသ မ်ျားထှာျားဗ ကှာငျ်ား သ ရသည။် 

သဘှာဝပတ္ဝ်ေျ်ားက င ်ထ ေျ်ားသ မ်ျားဗရျားန ငေ့ ်သစဗ်တ္ှာပညှာရ င ်ဦျားအိုေျ်ားက ရေက်ိုေတ်္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်က ို ပေျ်ားဖခ  (Green 

Park) အဖြစ် ဗဖပှာငျ်ားလွဲမညဆ် ိုသညက် ို  လကမ်ခ န ိုငဗ် ကှာငျ်ား၊ အမ   ျားသှာျားအဗမွအန စတ်္ခိုအဖြစ် 

ဆကလ်က်ရ  သငေ့ဗ် ကှာငျ်ား ဆ ိုသည။် 

“ရ  ပပ ျားသှာျားက ို ဗကှာငျ်ားဗအှာငလ်ိုပ်တ္ှာ လကခ် န ိုငတ်္ယ။် စဗေ၊ တ္ေ ဂဗန ွအှာျားရကဆ် ို ဗခမဗတ္ွ၊ ဆငဗ်တ္ ွဖပတ္ှာ၊ 

က ှာျားဗတ္ကွ ို  ကဗလျားဗတ္ွ လှာ က ကညေ့် က ဗပ ှ်ာြ ို ေ့ ဘယ်ဗလှာက်ဗကှာငျ်ားလွဲ။ အွဲဒါက ို အှာဏှာပ ိုငက် 

တ္ေြ် ိုျားထှာျားသငေ့တ်္ယ”် ဟို ဗဖပှာသည်။ 

အစ ိုျားရအဗေဖြငေ့ ်ရေက်ိုေပ်မ  ွဲ့ ရ   တ္ ရ စဆှာေ ်ဥယ ှာဉ်က ို ဗဝျားလ ဗသှာဗဒသသ ို ေ့ မဗဖပှာငျ်ားဗရွွဲ့သငေ့ဗ် ကှာငျ်ား၊ 

သဘှာဝပတ္ဝ်ေျ်ားက င ်စ မ်ျားစ ိုမှု က ို လ ိုလှာျားပါက ဖပည်သဥူယ ှာဉ်၊ ဖပငဦ်ျားလွင ်ရိုကခဗေဒဥယ ှာဉ်အပါအဝင ်

တ္ဖခှာျားဗသှာ အမ   ျားသှာျားဥယ ှာဉ်မ ှာျားန ငေ့ ်ဗဘျားမွဲဗတ္ှာမ ှာျားက ို  ဗသခ ှာထ ေျ်ား သ မ်ျား သငေ့ဗ် ကှာငျ်ား 

ဗထှာက်ဖပဗဝြေသ်ည။် 

ဖမေမ်ှာန ိုငင် တ္ွင ်ရေက်ိုေတ်္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ် တ္ခိုတ္ည်ျားသှာရ  ခွဲေ့ဗသှ်ာလည်ျား စစအ်စ ိုျားရက ၁၉၈၉ ခိုန စ်တ္ွင ်မနတဗလျား၊ 

၂၀၀၈ ခိုန စ်တ္ွင ်ဗေဖပည်ဗတ္ှ်ာတ္ ို ေ့၌ ထပ်မ တ္ည်ဗဆှာက်ခွဲေ့သည်။ ထ ို ေ့အတ္ွကလ်ည်ျား ရေက်ိုေတ်္ ရ စဆှာေ ်ဥယ ှာဉ်မ  

တ္ ရ စဆှာေအ်ခ   ွဲ့က ို ဗေဖပညဗ်တ္ှ်ာ တ္ ရ စဆှာေဥ်ယ ှာဉ်သ ို ေ့ လွှွဲဗဖပှာငျ်ားဗပျားခွဲေ့ရသည်။ 

 

Rapper Tyga လ ော်လွှတ္ော်အမိော်ဗမ ျိုးတ္ရိိစဆ နော်   ျိုး 

• by ရ  တ္ွဲေ့ဗဒ ါေ ေ  Kruzer, RVT 



 
ဒါဟှာထျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျားအ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားလ ိုေှာမညဗ်က ှာ် ကှာျားမှုေွဲ ေ့က  ကမမှာန ငေ့အ်တ္ူလူသစ်ဘှာမ 

မဟိုတ္်ပါဘျူား။ 

သတူ္ ို ေ့ကဖပညတ်္ွငျ်ားအ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားသတူ္ ို ေ့က ိုသ ို ေ့မဟိုတ္်၎ငျ်ားတ္ ို ေ့၏ပရ သတ္်မ ှာျားအဖြစ်တ္ိုေလ်ှုပ်ြွ

ယ်မဟိုတ္်, ဒါမ မဟိုတ္်ပ ိုကဆ် ေွဲ ေ့သတူ္ ို ေ့လ ိုခ ငတ်္ွဲေ့သမျှပ ိုငဆ် ိုငပ်ါဝါလှာထငလ် မ်ေ့မည။် 

သမ ိုငျ်ားဗ ကှာငျ်ားအရ, မူပ ိုငန် င်ေ့ခ မ်ျားသှာကကယ်ဝပ ိုငထ်ျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျားဗ ကှာင,် ဆင,် ဝ န င်ေ့ထ ို ေ့ထက် ပ ို. - 

ပ မ်ျားမျှန ိုငင် သှာျားဆညျ်ားပူျားသ ို ေ့မဟိုတ္်မ ှာျားအတ္ွက် ရိုစ ိုက်ြ ို ေ့မတ္တ္်န ိုငဗ် ကှာငျ်ားအ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျား။ 

ထျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျားဗ ကှာငမ် ှာျားအတ္ွက်အဗကှာငျ်ားဆ ိုျားအရှာဖြစ်ရပပ ဗစဖခငျ်ားင ါအမ ှာျား - 

မ ကှာဗသျားခငက် Tyga အမညရ်   ရမ်မ -



အမညစ်ှာရငျ်ားတ္ငသ်ငွျ်ားရက်ပ်ကမဘှာကက ျားက ိုရေသ်၏ူအ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေက် ှာျားချွတ္်ဖပသန ိုငြ် ို ေ့ဆ ိုျားဖြတ္်ခွဲေ့

ပါတ္ယ်။ 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေက် ှာျားန င်ေ့အတ္ူဥပဗဒဗရျားရှာက စစမ ှာျား 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေက် ှာျားအမ ေတ်္ကယ်ဖြစ်ဗ ကှာငျ်ား ဖပညေ်ယ်မ ှာျားလက်တ္ဆိုပ်စှာအတ္ွက်ပ ိုငဆ် ိုငဥ်ပ

ဗဒဗရျားရှာ ခွင်ေ့ဖပ ခ က်မရ  ဘွဲ။ ဒါဗပမယ်ေ့ဘယ်မ ှာ Tyga 

ဗေထ ိုငဗ်သှာအဆ ိုပါရက်ပ်က ိုသတူ္ ို ေ့အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားအဖြစ်ဗစှာငေ့ဗ်စဖခငျ်ားင ှာခွင်ေ့ဖပ မထှာျားဗပ။ 

ကယ်လ ြ ိုျားေ ျားယှာျား Tyga တ္ရှာျားမဝငသ်ညမ် မ က ိုဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာက်ခွဲေ့သညဆ် ိုလ ိုတ္ှာက a 

"က ိုကေ် ေ့သတ္်မ   ျားစ တ္"် အဖြစ်က ှာျား lists အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေက် ှာျား ပပ  ။ 

က ှာျားဘယ်ဗေရှာမ ှာဗမွျားဖမ အေ ျားတ္ွငဖ်ြစ်ဗ ကှာငျ်ားအနတရှာယ်မ ှာျား, ခ ိုငမ်ှာတ္ွဲေ့, 

ရ ိုငျ်ားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားဖြစ် ကသည။် 

သတူ္ ို ေ့တ္စ်ဗတ္ွဗေ ေ့စဉ်အဗဖခခ ဗပေါ်မ ှာအစှာျားအစှာအကက ျားအက ယ်ပမှာဏလ ိုအပ်သညန် င်ေ့ဗကှာငျ်ား

ဗသှာအ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားမရ   ကဗပ။ 

Tyga 

ပ ိုကယ်လ ြ ိုျားေ ျားယှာျားဖပညေ်ယ်အတ္ွက်အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေက် ှာျားပ ိုငဆ် ိုငန် ငေ့အ်တ္ူလိုပ်ြ ို ေ့ရ  ဖခငျ်ားဟှာဥပဗဒ

ဗရျားရှာက စစရပ်မ ှာျားမသ ခွဲေ့ငါျားန ငေ့ဗ်တ္ှာရ ိုငျ်ားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျား၏ကယ်လ ြ ိုျားေ ျားယှာျားဥ ျားစ ျားဌှာေအမညမ်သ အစွ

ေအ်ြ ှာျားတ္ယ်မတ္ ိုငမ် ပို ဂလ ကအမ ိုျားအကှာအတ္ကွက် ှာျားတ္ငလ် ိုက်တ္ယ်။ 

အရှာရ  ဗတ္ွကပပ ျားဗတ္ှာေ့က ှာျားအမ   ျားမ   ျားန ိုင ဗသှာဗဘျားကငျ်ားစက်ရ ိုြ ို ေ့က ှာျားလွှွဲဗဖပှာငျ်ားဗပျားခွဲေ့သည။် Tyga 

တ္စ်ဥ ျားတ္ရှာျားမဝငတ်္ ရစဆှာေအ်ရှာမ ှာျားအတ္ွက်ဒဏဗ်ငမွ ှာျားန င်ေ့အက ဉ်ျားဗထှာငအ်ခ  ေရ်ငဆ် ိုငရ်ဗပမည်

။ 

Ads by optAd360 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေက် ှာျား Rehoming 

တ္စ်ဥ ျားက ှာျားပပ  ရယူဖခငျ်ားတ္ကယ်ဗအျားဖမအသ ။ 

ထ ိုအလအေညျ်ားငယ်အဘ ို ေ့ထ ိုသတူ္ ို ေ့ဗတ္ှာ်ဗတ္ှာ်ဗလျား ကမ်ျားတ္မ်ျား play 

ဗ ကှာငျ်ားဧရှာမဗပါက်ကွဲေ့သ ို ေ့ဖြစ် က၏။ 

သ ို ေ့ဗသှာ်မ ကှာမ သတူ္ ို ေ့ဗပါငရ်ှာဗပါငျ်ားမ ှာျားစွှာဗရှာကရ်  ရေန် င်ေ့အစှာဗကျွျားြ ို ေ့ဗစ ျားကက ျားတ္ွဲေ့ဖြစ်လှာသည။် 

သတူ္ ို ေ့ကသေ် ေ့စငလ်ိုပ်ငေျ်ားမ ှာျားန င်ေ့စူျားစမ်ျားြ ို ေ့ဗသှာဗေရှာမ ှာျားန င်ေ့အတ္ူကက ျားမှာျားဗသှာ, 
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လ ိုဖခ  ပူျားတ္ွွဲလ ိုအပ်သည။် 

ပ မ်ျားမျှလူတ္ဥ ျားအဖပညေ့အ်ဝအရွယ်ဗရှာက်က ှာျားဗစှာင်ေ့ဗရ ှာက်၏စ ှာန ိုင ဖြစ်ပါတ္ယ်။ 

ဒါဗ ကှာင်ေ့ကက ျားထှွာျားလှာက ှာျားန စ်န ငေ့အ်တ္ူလူဘှာလိုပ်သလွဲ? 

သတူ္ ို ေ့ကသတူ္ ို ေ့အဘ ို ေ့လညျ်ားကက ျားမှာျားဗသှာရရ  သှွာျားတ္ွဲေ့တ္စ်ခ  ေက်သတူ္ ို ေ့ပွဲကအသစ်တ္စ်ခိုက ိုအ မ်မ ှာဗတ္ွွဲ့

ပါလ မေ့်မယ်ထငပ်ါတ္ယ။် 

သ ို ေ့ဗသှာ်လိုပ်ြ ို ေ့လွယ်ကူတ္ွဲေ့အရှာဗတ္ှာေ့မဟိုတ္်ပါဘျူား။ 

သငအ်ဘ ို ေ့ ရိုစ ိုက်ြ ို ေ့တ္တ္န် ိုငတ်္ညရ်  ဘယန် စ်ဗယှာကဗ်သှာအရပ်တ္ ို ေ့က ိုမစဉ်ျားစှာျား ကဘျူား ကက ျားဗတ္ွ

ဗ ကှာင ်, ကက ျားမှာျားတ္ွဲေ့ဗ ကှာငတ်္ ို ေ့အတ္ွက် ရိုစ ိုက်ြ ို ေ့အှာကှာသရ  သည,် 

တ္ရှာျားဝငအ်ွဲဒ လ ိုလိုပ်ြ ို ေ့ခွင်ေ့ဖပ ဗေ ကသေညျ်ား 

တ္စ်ဥ ျားက ှာျားမ ှာျားန င်ေ့ဘဝတ္စ်ဥ ျားလက်ခ န ိုငြ်ွယ်အရညအ်ဗသျွားက ိုဗထှာက်ပ ေ့ဗေခ  ေတ်္ွငလ် ိုဖခ  အဗထွ

ဗထလွူဥ ျားဗရန စ်ဥ ျားစလ ိုျားက ိုဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာကရ်ေေ်ညျ်ားလမ်ျားမ ှာျားရ  သညအ်ေညျ်ားငယ်အဗဆှာက်အရ  ပါတ္

ယ်။ ရ ိုစက်ရ ိုမ လ ိုဖခ  စွှာက ှာျားပ ို ေ့ဗဆှာငအ်ကက မ်ဗပါငျ်ားမ ှာျားစွှာအလွေအ်ဘ ိုျားထ ိုက်ဗသှာန ိုငပ်ါတ္ယ်။ 

အွဲဒ မ ှာအေညျ်ားငယက် ှာျားသညမ် ှာျားအဗမရ ကေဖ်ပညဗ်ထှာငစ်ိုတ္လွှှာျားရ  ပါတ္ယ်ဒါဗပမွဲေ့သတူ္ ို ေ့ကသှာအ

ခ  ေက်ဤမျှဗလှာက်မ ှာျားစှွာဗသှာကက ျားမှာျားဗသှာဗ ကှာငမ် ှာျားအတ္ကွ် ရိုမစ ိုက်န ိုငပ်ါ။ 

သတူ္ ို ေ့ရွဲ ေ့အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေက် ှာျား rehome 

ြ ို ေ့ရ ှာဗြွဗေပ ိုငရ် ငမ် ှာျားအတ္ကွ်တ္စ်ဥ ျားဗစှာင်ေ့ဆ ိုငျ်ားစှာရငျ်ားမ ကှာခဏရ  ပါသည။် 

တ္စ်ဗပက ှာျားကဘှာလွဲကိုေက် စရ တ္်ပါသလှာျား? 

ဒါဟှာတ္အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေက် ှာျားဆညျ်ားပူျားြ ို ေ့စဉ်ျားစှာျားဗစဖခငျ်ားင ါထက်ပ ိုမ ိုလွယက်ူသည။် 

အွေလ် ိုငျ်ားဗ ကှာ်ဖငှာဗတ္ွ, နှုတ္်, 

ထျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျားတ္ ရ စဆှာေဗ်လလ န င်ေ့အဖခှာျားဆ ိုငမ် ှာျားတ္ွငပ်ါကဖြစ်သင်ေ့သညထ်က်ပ ိုမ ိုလွယ်ကူမယ်ေ့အ 

မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေက် ှာျားရ ှာဗြမွဗတ္ွွဲ့ ရ  ပါဗစ။ သငေ်ျ်ားက ငက် ိုတ္ငဗ်သှာတ္စ်ဥ ျားအပ ိုဗဆှာငျ်ား $ 2500 မ  $ 

3000 ရ  ပါကက ှာျားပပ  ဝယယ်ူရေန် ိုငဗ်ပမည။် သ ို ေ့ဗသှာရ် ိုကေဥ ျားကိုေက် စရ တ္်ဖြစ်ပါတ္ယ်။ 

(ဤဗ ကှာငခ် ိုငမ်ှာတ္ွဲေ့ဗ ကှာငေ့!်) မ ကှာမ ဗ ကှာင,် တ္ ရစဆှာေဗ်ဆျားကိုသဗရျားကိုေက် စရ တ္် 

(သငက်သင၏်ကက ျားဗတ္ွဗ ကှာငဆ်က်ဆ ြ ို ေ့တ္စ် VET ရ ှာဗတ္ ေ့န ိုင ပါလျှင)်, 

ပူျားတ္ွွဲဖခငျ်ားန င်ေ့ဖပ ဖပငက်က ျားမှာျားဗသှာဖြစ်ြ ို ေ့သငေ့အ်ဘ ို ေ့အထျူားသယ်ယူပ ို ေ့ဗဆှာငဗ်ရျားအဗ ကှာငျ်ားက ိုဗမေ့ဗလ ှာေ့

မဗေပါေွဲ ေ့, အစှာျားအစှာ, အစှာျားအစှာက ိုသ မ်ျားဆညျ်ားဖခငျ်ား, ကစှာျားစရှာ, 

န စ်ဆယ်သ ို ေ့မဟိုတ္်ထ ိုထက်ပ ိုန စ်ဗပါငျ်ားအဘ ို ေ့န ငေ့ပ် ို။ 

https://my.maychola.com/big-%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA/
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သသူညမ် မ က ှာျားပပ  ဝယ်ယဗူသှာအခါ Tyga သ သှာစဉ်ျားစှာျားမခ ခွဲေ့ရ, မသသူိုဗတ္သေဖပ ပါခွဲေ့ဗပ။ 

သကူဗအျားကက ျားအ မ်မ ှာသနူ ငေ့အ်တ္ူမ တ္်တ္မ်ျားတ္ငစ်တ္ဒူ ယ ိုအတ္ွက်အွေလ် ိုငျ်ားဗ ကှာငခ်ျွတ္်ဖပသယူဆခွဲေ့

 ကသည။် သ ို ေ့ဗသှာ်သညအ်ေညျ်ားဆ ိုျားသ ူ(အစပ ိုငျ်ားတ္ွငတ်္စ်ဥ ျားဗခွျားန င်ေ့ဗ ကှာငအ်မ ိုျားအကှာဆ ိုဗသှာ်ဖငှာျား) 

တ္စ်အမ ိုျားအကှာသ ို ေ့ဗ ကှာငတ်္စ်ဗကှာငလ် ည်ေ့ကယ်လ ြ ိုျားေ ျားယှာျားရ  ဗခ ှာငက် ှာျားမသှွာျားပါဗစခွဲေ့ပါဘျူား။ ရွဲ ေ့ 

(သကူမ ကှာဗသျားမ ကသကူယ်ေ့က ိုဖမင်ေ့မှာျားဗသှာဗလဗြှာ်ဖပထှာျားန စ်ဗယှာက်က ှာျားန စ်ဝယ်) 

ရက်ပ်ဖပငသ်စ ်Montana အဖြစ်ဗကှာငျ်ားစွှာသညသ်၏ူအှာရ ိုမ ကကလှာမယ်လ ို ေ့ဗမျှှာ်လင်ေ့ ကပါစ ို ေ့။ 

Enjoy similar articles 

အမိော်ဗမ ျိုးတ္ရိိစဆ နော်   ော် Keeping 

• by ရ  တ္ွဲေ့ဗဒ ါေ ေ  Kruzer, RVT 



 

အ မ်ဗမွျားအဖြစ် ကက်ဗစှာင်ေ့ဗရ ှာက် 

လယ်ယှာတ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဗပမယ်ေ့အမ ှာျားအဖပှာျားဆငဗ်ဖခြ ိုျားဗေအ မ်မ ှာျားစှာျားရေလ်တ္ဆ်တ္်တ္ွဲေ့ ကက်ဥန င်ေ့

အတ္ူသတူ္ ို ေ့က ိုဗပျားအ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေမ် ှာျားအဘ ို ေ့ဝငဗ်ရှာက်ဖခငျ်ားဖြစ်ဗ ကှာငျ်ားအဖြစအ် မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေ်

 ကက်ကပ ိုစဉ်ျားစှာျားန ိုငပ်ါသည။်  ကက်မျှမျှတ္တ္အေ မေ့်ဖပ ဖပငထ် ေျ်ားသ မ်ျားမှုဖြစ်ဗ ကှာငျ်ား, 

သငပ်မ  ွဲ့ကေ် ေ့သတ္်အတ္ွငျ်ားဗရှာက်ဗေလျှငပ်ငအ်မ ှာျားကက ျားဆူည သ ဗစပါဘျူား, 

သင၏်အ မ်သ ို ေ့အေညျ်ားငယတ်္ ိုငျ်ားဖပညထ်ညေ့သ်ငွျ်ားန ိုငပ်ါတ္ယ်။ 



 ကက်အဗဖခခ  

▪ အမညော်: လူကက  က်မ ှာျားတ္ွဲေ့အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေ ်ကက်သှာျားဝတ္်ရည ်(လညျ်ားပ တ္်ပင ်Rocks 

အဖြစ်လူသ မ ှာျား) Plymouth ဗက ှာက်, Rhode Island လ ေှာပူျား, Leghorns, 

  ှာစ  Giants, Americaunas, Wyandottes (Silver, ဇှာ), Australorps, 

Orpingtons, ဖေဟမှာ, ဗတ္ှာက်ပ, Welsumers (Welsummers) တ္ ို ေ့ပါဝငသ်ည ်

▪ Size: အရွယ်အစှာျား ကကသ်ှာျားမ ှာျားဗြှာက်ဖခငျ်ားဖြင်ေ့ကွွဲဖပှာျားဗပမယ်ေ့ပ ိုမ ေအ်ှာျားဖြင်ေ့အဆ ိုပါ 

bantam မ   ျားဗပါငျ်ား 8 ဗပါငန် င်ေ့အမျှဗသျားငယတ်္ွဲေ့ 1.3 အဖြစ်ဗပါင ်ကှာျားကအထ ။ 

▪ သ ော်တ္မော်ျိုး: Bantams ပ ိုမ ေအ်ှာျားဖြင်ေ့သှာ 1-3 

န စ်ကေဗထ ိုင ဒါဗပမယ်ေ့ပ ိုကက ျားတ္ွဲေ့အမ   ျားဗပါငျ်ားဟှာသတူ္ ို ေ့ရွဲ ေ့ဆယ်ဗက ှာ်သက်သ ို ေ့အသက်ရ င်

ရေအ်စ ရငခ် တ္ငဖ်ပဖခငျ်ားန င်ေ့တ္စ်ခါတ္စ်ရ အထ အသက ်20 ပါပပ ။ 

 ကကသ် မ်ျားဆညျ်ားထှာျားပါရေင်ါသညအ်ဘယသ် ို ေ့လ ိုအပ်သလှာျား? 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေ ်ကက်တ္စ်ဗေ ေ့တ္ှာအတ္ငွျ်ားပတ္်ပတ္လ်ညက် ို run ြ ို ေ့ဧရ ယှာန င်ေ့အတ္ူလ ိုဖခ  တ္ွဲေ့ Coop 

အတ္ွက်အ မ်ဖပငဗ်သ ှာရပါမည။် 

အဆ ိုပါရပ်ကွက်အတ္ွငျ်ားရိုမ်ျားမငျ်ားမ သင၏် ကက်က ိုဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာကရ်ေအ်လ ို ေ့င ှာ, 

သငက်ဗအှာက်မ ှာရတ္ွဲေ့ထ မ ထ ိုကွဲေ့သ ို ေ့ဗသှာရက်ကွေျ်ားဝ န င်ေ့ဗဖမဗခွျားအဖြစ်သှာျားဗကှာငဗ်တ္ွက ိုကှာကွယ်

တ္ှာျားဆ ျားြ ို ေ့ဗဖမဖပငသ် ို ေ့န စ်ဗပသပ ဂ ဟ်ဖခငျ်ားက ိုခ ဗ ကှာငျ်ား 

(သတူ္ ို ေ့တ္စ်ဗတ္ွအဗ ကှာငျ်ားဖပခ က် ကက်သှာျားဝါယှာကက  ျားဗခေါ်) လ ိုဖခ  ဖခ စညျ်ားရ ိုျားလ ိုအပ်ပါလ မ်ေ့မယ်။ 

ဗဟှာေ့ကငျ်ားန င်ေ့ဗရွှလငျ်ားတ္သင်ေ့ရွဲ ေ့ဧရ ယှာထွဲမ ှာဖပဿေှာတ္စ်ခိုလျှငင် က်ခငွ ဗထှာအဆ ိုပါဝငျ်ားဗက ှာ် 

taut ပ  ွဲ့ န  ေ့ဗစန ိုငသ်ည။် တ္စဥ် ျားကလ ိုဖခ  , သစ်သှာျား Coop ဖပည၌်ခ ိုငခ် ေ့ဗသှာ-in 

က ိုဖခ သ ို ေ့ခ ဉ်ျားကပ်လမ်ျားဗပေါ်န င်ေ့အတ္ူ 

(သ ို ေ့မဟိုတ္်ပ ိုကက ျားဗသှာဗဒသမ ှာျားတ္ွငခ် ိုင ခ ေ့ဗသှာမ ိုျားလ ိုဗလလ ိုဗဒသမ ှာျားန င်ေ့အတ္ူသေွျ်ားဗလှာငျ်ားသ ို ေ့မဟို

တ္်က  က ိုသ ိုျားပါလ မ်ေ့မယ)် က ို ကက်တ္စ်ဗေ ေ့တ္ှာအတ္ငွျ်ားသ ို ေ့ဆိုတ္်ခွှာရေအ်ဘ ို ေ့အမရရ  န ိုငပ်ါလ မ်ေ့, 

ပပ ျားဗတ္ှာေ့ဗေ ေ့ခ ငျ်ားညခ ငျ်ားထွဲသ ို ေ့ ကက်ဗသှာေ့ခတ္်ရေအ်သ ိုျားဖပ သင်ေ့ပါတ္ယ်။ 

တ္စ်ဥ ျားကဗရတ္ မ်ပ ိုငျ်ားဗရက ငျ်ားမ ှာျားန င်ေ့တ္စ်ဥ ျားအစှာဗကျွျားဖခငျ်ားဟငျ်ားတ္စ်ဗေ ေ့တ္ှာအတ္ွငျ်ားအှာျားလ ိုျားအခ  ေ်

မ ှာျားတ္ွငရ်ရ  န ိုငပ်ါဖြစ်သင်ေ့သည။် 

 ကက်သှာျားအစှာဗကျွျားဖခငျ်ားလယ်ယှာဗထှာက်ပ ေ့ဗရျားစတ္ ိုျားဆ ိုငမ် ှာျားသ ို ေ့မဟိုတ္်အေွလ် ိုငျ်ားမ ှာဝယ်ယနူ ိုငပ်ါ

သည။် 



အ ပ်ယှာဖမက်န င်ေ့ဗအျားဗသှာရှာသ ဥတ္ိုစဉ်အတ္ွငျ်ားရရ  န ိုငပ်ါကပ ိုမ ိုရ  သင်ေ့ပါတ္ယ်ပ ိုမ ေအ်ှာျားဖြင်ေ့ဖြစ်ပါသ

ည။် 

သင်ေ့ရွဲ ေ့ ကက်ဥထိုတ္်လိုပ်မှုလွေျ်ားသ ို ေ့မဟိုတ္်သင်ေ့ ကကမ် ှာျားအတ္ွက်အပူအဘ ို ေ့အဗလ ှာေ့က လျှငအ်လငျ်ား

အ မ်ဗဆှာငျ်ားရှာသ အတ္ွကတ်္ ိုဗတ္ှာငျ်ားရက်ဗပါငျ်ားစဉ်အတ္ွငျ်ားအသ ိုျားဖပ န ိုငပ်ါသည။် 

ငါဘယလ် ိုအဗတ္ှာ်မ ှာျားမ ှာျားက ကက် Get သင ွဲ့သဗလှာ 

သင သည အရပ သင ွဲ့  ကက်အဗရအတ္ွက်သငသ်ညထ် ိုသတူ္ ို ေ့အဘ ို ေ့အရရ  န ိုငရ်  သညမ်ညမ်ျှအှာကှာ

သဗပေါ်မူတ္ညပ်ါလ မ်ေ့မယ်။  ကက် Crowding, ဗရှာ ါမ ထွဲမ ှာရ  တ္ွဲေ့ဥ ျားဗဆှာငလ်မ်ျားဖပ, န င်ေ့ 

(က ိုယ်ေ့အှာျားလ ိုျားလူအစိုအဗဝျားန ငေ့အ်တ္ူရ  ဗသှာဘယ်လ ိုမဗပ ှာ် ကက်စက်ရ ို ဖခ ဗပေါ်စဉ်ျားစှာျား) 

စ တ္်ဓှာတ္် ကက်န င်ေ့အတ္တူ္ငဗ်သှာ ကက်ဥဗလ ှာေ့ေညျ်ားသှွာျားပါလ မ်ေ့မယ်။ 

သင သည အမ ှာျားကက ျားအှာကှာသရ  သညမ်ထှာျားဘျူားဆ ိုရငတ်္စ် bantam 

 ကက်အမ   ျားမ   ျားဗပမယ်ေ့လက်မ၏အဗဖခခ စညျ်ားမ ဉ်ျားက ိုထည်ေ့သငွျ်ားစဉ်ျားစှာျားင က်နှုေျ်ား 3 

စတ္ိုရေျ်ားဗပသည။် 

အရွယ်အစှာျားန င်ေ့အဖခှာျားဝ ဗသသလကခဏှာမ ှာျားဗပေါ်အဗဖခခ ပပ ျားရ ကက်သှာျားအဘယ်အရှာက ိုမ   ျားက ို

ဗရွျားခ ယ်ဖခငျ်ားအဗပေါ်အကအူည ဗတ္ှာငျ်ား ကက်ဗရွျားခ ယ်ဖခငျ်ားထိုတ္်စစ်ဗဆျား: 

အအဗသျားစှာျားလယ်ယှာသ ို ေ့မဟိုတ္် Homestead မ ှာျားအတ္ွက် ကက်က ို Select လိုပ်ပါေညျ်ား။ 

ငါမ ိုျားလ ိုဗလလ ို ကက် Keep န ိုငသ်လှာျား? 

 ကက်အ မ်တ္ွငျ်ားထှာျားရ  မညအ်ထျူားသဖြင်ေ့အခါ, 

ထ ိုဗ ကှာငေ့သ်တူ္ ို ေ့သညအ်လေွရ်ှုပ်ဗထျွားဖြစ် ကသညက် ငလ်ညက် က်ြ ို ေ့အှာကှာသလ ိုအပ်ပါတ္ယ်န င်ေ့ 

housebroken မရန ိုငပ်ါ။ တ္စ်ဥ ျားတ္ညျ်ားကသတူ္ ို ေ့အဗမွျား dander 

န င်ေ့မစငသ်င သည အစဉျအမွွဲသင ွဲ့အ မ အတ္ င ျားရ  အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေအ်ဖြစ် ကက်သှာျားက ိုဗစှာငေ့ဗ်ရ ှာ

က်ရေဗ်ရွျားခ ယ်ဖခငျ်ားဗေှာငတ်္ဖြစ်ဗစမည။် 

ငါ Live ဘယ်မ ှာဗေတ္ွဲေ့ ကကသ်ှာျားပ ိုငဆ် ိုငန် ိုငပ်ါသလှာျား? 

သငတ်္ရှာျားဝငသ်င်ေ့ရွဲ ေ့ပမ  ွဲ့ မ ှာရ  တ္ွဲေ့ ကက်ပ ိုငဆ် ိုငခ်ွင်ေ့ဖပ ခွဲေ့ဖြစ်ဗ ကှာငျ်ားထကွရ် ှာဗတ္ွွဲ့ မ အ ေ့ သသှွာျားဗပမည။် 

 ကက်ဗမွျားဖမ ဗရျားဖခ မ ှာျားန င်ေ့အမ ှာျားအဖပှာျားအဓ ကပမ  ွဲ့ ကက ျားမ ှာျားန င်ေ့ဆငဗ်ဖခြ ိုျားသငအ် မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေ ်က

က်ပ ိုငဆ် ိုငခ်ွင်ေ့ဖပ မယ်ေ့အဘ ို ေ့ဖြစ်သညမ်ဟိုတ္်။ Cleveland, 

အ ိုဟ ိုငျ်ားယ ိုျားဖပညေ်ယ်န ငေ့မ် ှာျားစွှာဗသှာပတ္ ဝန ျားကခင ပမ  ွဲ့ ကက ျားမ ှာျားဥပမှာ, 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေ ်ကက်ခွငေ့ဖ်ပ ပါ။ 



သငသ်ညသ်င၏်ဇိုေခ်ွွဲဖခှာျားသတ္်မ တ္်ဖခငျ်ားထ ိုျားစ စစ်ဗဆျားသင်ေ့ရွဲ ေ့ပမ  ွဲ့ မ ှာရ  တ္ွဲေ့ ကက်ပ ိုငဆ် ိုငန် ိုငမ်ယ်ဆ ိုရင်

အထွဲကရ ှာဗတ္ွွဲ့ မ  (အမ ှာျားဆ ိုျားပမ  ွဲ့ ကက ျားမ ှာျားသတူ္ ို ေ့အွေလ် ိုငျ်ား posted န င်ေ့ဗသှာေ့ခ က်စှာလ ိုျားမ ှာျားက ို 

အသ ိုျားဖပ . လွယ်ကူစွှာရ ှာဗြွဗေ ကသည ်ကပါပပ ) ။ 

 ကကက်ှာကယွဗ်ဆျားလ ိုအပ်ပါသလှာျား 

ပ ိုမ ေအ်ှာျားဖြင်ေ့အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေ ်ကက်ကှာကယွ်ဗဆျားမလ ိုဗသှာ်လညျ်ားတ္ခ   ွဲ့ န ိုငင် ဗတ္ွမ ှာအွဲဒ ဗဒသ

ဗတ္ွအတ္ွက်ပ ိုပပ ျားပ  ွဲ့ န  ေ့ဗေတ္ွဲေ့ဗတ္ွဘှာဗတ္ွရ  တ္ယ်ဆ ိုတ္ှာဗရှာ ါမ ှာျားဗပေါ် မူတ္ည.် 

တ္ က တ္ွဲေ့ ကကင် က်တ္ိုပ်ဗကွျားကှာကွယ်ဗဆျားထ ိုျားအ က ဖပ လ မ်ေ့မည။် သင်ေ့ရွဲ ေ့ထျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျား VET 

( သင သည အေ ျားတ္စ်ထျူားဖခှာျားဆေျ်ားဖပှာျား VET ရ ှာဗတ္ွွဲ့ ) 

သငေ့ ်ကက်သှာျားမဆ ိုကှာကယွ်ဗဆျားထ ိုျားရေလ် ိုအပ်သညဆ် ိုပါကဗသခ ှာဘ ို ေ့အသငဗ်ဖပှာဖပန ိုငပ်ါလ မေ့်မ

ည။် 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေ ်ကကဗ်ရှာ ါမ ှာျား 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေ ်ကက်န င်ေ့အတ္ူဘ ိုက ေျ်ားမှာဗရျားဖပဿေှာမ ှာျားအသကရ်  လမ်ျားဗ ကှာငျ်ားဆ ိုငရ်ှာဗရှာ ါ

မ ှာျား, ဗတ္ှာငပ် , ဗဖခဗထှာက်န င်ေ့ဗဖခမဒဏရ်ှာ, 

အဗမွျားသငွျ်ားဖခငျ်ားန င်ေ့ခငွ ဗကှာင န င်ေ့အလူမ်ျားဗ ကှာငျ်ားကပ်ပါျားဗကှာငမ် ှာျားပါဝငသ်ည။် 

န စ်ပတ္်လညစ်စ်ဗဆျားမှုမ ှာျား-ups 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေ ်ကက်ဘ ို ေ့အ က ဖပ  ကသညဗ်ပမယ်ေ့သင်ေ့ရွဲ ေ့ ကက်မ ှာျားထွဲမ သငသ်ညသ်င၏် ကက်

အှာျားလ ိုျားအတ္ွက်ဗဆှာင ်ကဉ်ျား (သ ို ေ့မဟိုတ္်သတူ္ ို ေ့ပငအ် မ်တ္အ မ်ဗခေါ်ဆ ိုခဗစ) 

ဗအှာငဗ်ရ ှာငရ် ှာျားရေတ်္စ်ဥ ျားေှာမက ေျ်ားရ  ပါတ္ယ်လျှငအ်မ ှာျားကက ျား vets 

သင်ေ့ရွဲ ေ့တ္စ ခိုလ ိုျားက ိုသ ိုျားစိုက ိုအဘ ို ေ့အသင သည ဗဆျားက ိုငါဗပျားမည။် 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရ စဆှာေ ်ကက်ဖပငပ်တ္ွငအ်လိုပ်လိုပ်ဗေဗသှာ, 

အ မ်ဗမွျားတ္ ရစဆှာေဗ်စှာင်ေ့ဗရ ှာက်မှုန င်ေ့ပတ္်သက်ပပ ျားကဗလျားဗတ္ွသငဗ်ပျားြ ို ေ့အလေွက်က ျားစွှာဗသှာလမ်ျားဖြ

စ် ကသညက် ို၎ငျ်ား, ဘယ်လ ိုစှာျားစရှာဘ ို ေ့တ္ ရ စဆှာေမ် ှာျားဖမ ငေ့ရ်ေ။် 
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https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/


10/09/2021, 22:03

3/32

Golden Tortoise Beetle

မသရိငေ်တာ ့ဒအီေကာငေ်လးေတဟွာ လကဝ်တ်
ရတနာပစ�ညး်ေတလွိ�လိ� ဘာလိ�လိ�ထငရ်ပါတယ။် ဒီ
အေကာငေ်လးေတဟွာ သ�တိ�ရဲ့ ့ အေရြပားနဲ ့ 
အေပ�ယအံေြမ�းေလးအကာ�ကားမ�ာ အရညစီ်းဆငး်မ�
ေတကွိ� ြပ�လ�ပ်�ပီး ေရ�ေရာငေ်တာကပ်ေစတယလ်ိ�သ့�ိ�ိ
ရပါတယ။် ဒအီေကာငေ်လးေတဟွာ 
၅ မီလမီီတာကေန ၇ မီလမီီတာအထ�ိကးီထာွး�ိ�ငတ်ယ်
လိ�လ့ညး်သ�ိ�ိရပါတယ။်

Golden Apple Snail

ဒခီျစ်စရာအေကာငေ်လးေတဟွာ က�နး်ေန
ေရေနသတ� ဝါအမျိ�းအစားြဖစ်�ကပါတယ။် သ�တိ�ရဲ့ ့ ဆွဲ
ေဆာငမ်���ိတဲ ့အသငွအ်ြပငေ်�ကာင့ ်အမ်ိေမးွတရိိစ�ာ
နအ်ြဖစ်ေမးွြမ�ဖိ�အ့တကွ ်လ�ေတကွ စိတဝ်ငတ်စား��ိ
�ကပါတယ။် ဒါေပမယ့ ်ဒအီေကာငေ်လးေတဟွာ
စိ�ကပ်ျိ�းေရးကိ�ဖျကစီ်းပစ်�ိ�ငစ်မ်ွး��ိတဲ၊့ အ��ရာယ်
�ကးီမားတဲ ့မျိ�းစိတ ်၁၀၀ ထမဲ�ာပါဝငတ်ယလ်ိ�သ့�ိ�ိရပါ
တယ။် အသက�်�ငသ်နရ်ပ်တည�်ိ�ငေ်ရးအတကွ ်သ�တိ�ရဲ့ ့
အလိ�ကသ်င့ေ်ြပာငး်လ�ဲိ�ငစ်မ်ွးဟာ အလနွြ်မင့မ်ား�ပီး သ�
တိ�မ့�ာ ပါးဟပ်��စ်ခ�ပါ��ိတဲ ့အဆ�တတ်ခ�ပါ��ိပါတယ။်

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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Golden Slender Mongoose

ဒေီ�မပါမျိ�း�ယွေ်တမွ�ာ အေရာငအ်မျိ�းမျိ�း��ိေပမယ့်
အထ�းြခားဆံ�းအေရာငက်ေတာ ့ေရ�ေရာငြ်ဖစ်ပါတယ။်
ဒအီေကာငေ်လးေတကွိ� ဆာဟာရေတာငပိ်�ငး်၊အာဖရိ
ကတလ�ားနဲ ့ ဆာဗားနားြမကခ်ငး်ေတ�ွကားမ�ာ ေတွ� ��ိရ
ပါတယ။်

Golden Eyelash Viper

ဒလီိ�ေတာကပ်တဲေ့ရ�ေရာငအ်ဆငး်��ိတာေ�ကာင့်
သာွးေရာကက်ိ�ငတ်ယွဖိ်�ေ့တာ ့စိတမ်က�းေစချငပ်ါဘ�း။
ရငး်နးီလယွ�်ပီး မကိ�ကတ်တတ်ဲပံ့�သ�ာနမ်ျိ�းဆိ�ေပမယ့်
သ�တိ�မ့�ာ အဆပ်ိ��ိပါတယ။် ဒါေပမယ့ ်သ�တိ�ရဲ့ ့ ေရ�ေရာင်
အဆငး်နဲ ့ ေရ�ေရာငမ်ျကလ်ံ�းေတေွ�ကာင့ ်အမ်ိေမးွတရိိစ္
ဆာနအ်ြဖစ်ေမးွြမ�ဖိ� ့ လ��က�ိကမ်ျား�ကပါတယ။်

Yellow Tang

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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အထ�းသြဖင့ ်အပ�ပိ�ငး်ေဒသမျိ�းစိတေ်တမွ�ာ ဒလီိ�
ေရ�ေရာငန်ဲ ့ အဝါေရာငင်ါးအမျိ�းမျိ�းကိ�ေတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါ
တယ။် ၎ငး်တိ�ထ့ကဲမ� အထ�းြခားဆံ�းအမျိ�းအစား
ကေတာ ့ဟာဝိ�ငရီ်ကမ်း�ိ�းတနး်နဲ ့ ပစိဖိတသ်မ�ဒ�ရာ
သ��ာေကျာကတ်နး်ေတမွ�ာ မ�ကာခဏေတွ� ��ိရတဲ ့အဝါ
ေရာငတ်နင်ါးမျိ�းေတဘွြဲဖစ်ပါတယ။် ဒငီါးအမျိ�းအစား
ေတဟွာ ေရတမ်ိပိ�ငး်ေကျာကတ်နး်များေအာကေ်ြခမ�ာ��ိ
တဲ ့ေရည�မိျားကိ� အဓိကစားသံ�း�ကပါတယ။်

Gee’s Golden Langur

ဒေီရ�ေရာငန်ဲ ့ သေံချးေရာငေ်ရာစပ်ထားသလိ�အေမ �း��ိတဲ့
ေမျာကမ်ျိ�းေတဟွာ အ�ိ�ယိနဲ ့ ဘ�တန�်ိ�ငင်ကံ ေမျာက်
မျိ�းစိတေ်တြွဖစ်�ကပါတယ။် သ�တိ�ရဲ့အ့ေမ �းေတဟွာ
ပထဝီအေနအထားနဲ ့ ရာသဦတ�အလိ�က ်အေရာင်
ေြပာငး်လ�ဲကတယလ်ိ�သ့ရိပါတယ။် လက�်�ိအချိနမ်�ာ
ေတာ ့လ�ေတရဲွ ့ သတြ်ဖတမ်�၊ စားကျကေ်နရာများ
ပျကစီ်းမ�ေ�ကာင့ ်အေကာငေ်ရ ၆၅၀၀ ေလာကဘ်ကဲျန်
��ိပါေတာတ့ယ။်

American Goldfinch

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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ဒေီရ�ေရာငင်�ကအ်မျိ�းအစားေတဟွာ အေမရိကမ�ရငး်
မျိ�းစိတေ်တြွဖစ်�ကပါတယ။် အထးီေတမွ�ာေတာ့
ေတာကပ်တဲေ့ရ�ေရာငအ်ေမ �းေတ�ွ�ိ�က�ပီး အမေတမွ�ာ
ေတာ ့အဝါေဖျာေ့ဖျာအ့ေရာငမ်ျိ�း��ိ�ကပါတယ။်

Golden Poison Dart Frog

ကမ�ာအ့ဆပ်ိအြပငး်ဆံ�းသတ� ဝါေတစွာရငး်ရဲ ့ ထပ်ိ
ဆံ�းေနရာမ�ာ��ိတဲ ့ဒေီရ�ေရာငဖ်ားဟာ ကိ�လဘံယီာပစိ
ဖိတက်မ်း�ိ�းတနး်တေလ�ာကမိ်�းသစ်ေတာေတထွမဲ�ာ
ေတွ�ရတဲ�့�ားပါးမျိ�းစိတမ်ျိ�းဘြဲဖစ်ပါတယ။် ဒေီရ�ေရာင်
ဖားဟာ တ�ကမ်ိတညး်နဲ ့ လ� ၁၀ ေယာကက်ိ� ေသဆံ�းေစ
�ိ�ငေ်လာကတ်ဲအ့ဆပ်ိပမဏကိ� ထ�တလ်�ပ်�ိ�ငစ်မ်ွး��ိ
တယလ်ိ�လ့ညး်သရိပါတယ။်

Bolivian Golden Bat

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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Dmo aung

အေမ �းထ��ပီး တိ�ေတာငး်တဲ ့ေရ�ေရာငအ်ေမ �းေတပွါ��ိ
တာမိ� ့ ဒလီငး်�ိ�ေ့တကွိ� ဘိ�လဗီီးယားေရ�လငး်�ိ�ေ့တလွိ� ့
ေခ�ဆိ�ရြခငး်ြဖစ်�ပီး ဒေီရ�ေရာငလ်ငး်�ိ�က့ိ� ၂၀၁၄ ခ���စ်မ�ာ
မျိ�းစိတအ်သစ်အြဖစ်ေတွ� ��ိမ�တတ်မ်းတင�်ိ�ငခ်ဲပ့ါတယ။်
ဒလီငး်�ိ�ေ့တကွိ� ဘိ�လဗီီးယားဆဗားနားနဲ ့ ပါရာေဂးွတိ� ့
မ�ာ ေတွ� ��ိရပါတယ။် ဒဘီိ�လဗီီးယားေရ�လငး်�ိ�ေ့တဟွာ
ေတာငအ်ေမရိကတိ�ကမ်�ာ ထပ်မံေတွ� ��ိရတဲ ့ေရ�ေရာင်
လငး်�ိ� ့ မျိ�းစိတသ်စ် ၆ မျိ�းထက ်ပိ��ပီး ေရ�ေရာင်
ေတာကပ်တယလ်ိ�လ့ညး်သ�ိ�ိရပါတယ။်

#Lifestyle_Myanmar

#Dmo_aung

#Ref- treehugger

Lifestyle Myanmar မ� ေရးသားေဖာ်ြပ

ေနတဲ ့ေဆာငး်ပါးများကိ� အြခားေသာ

Media ၊ Website များနဲ ့ Facebook

Page များမ�ာ ခငွ့ြ်ပ�ချကမ်��ိဘ ဲက�းယ�

ေဖာ်ြပြခငး်မြပ�ပါရန ်ေလးစားစာွ

အသေိပးအပ်ပါသည။်

  Share Tweet  Share

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/author/aungpyaephyo/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Flifestylemyanmar.com%2F%25e1%2580%259b%25e1%2580%25bd%25e1%2580%25be%25e1%2580%25b1%25e1%2580%259e%25e1%2580%25ac%25e1%2580%25b8%25e1%2580%259c%25e1%2580%25ad%25e1%2580%25af%25e1%2580%25a1%25e1%2580%259b%25e1%2580%25b1%25e1%2580%25ac%25e1%2580%2584%25e1%2580%25ba%25e1%2580%2599%25e1%2580%25bb%25e1%2580%25ad%25e1%2580%25af%25e1%2580%25b8%25e1%2580%2594%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA+%E1%81%81%E1%81%80+%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&url=https%3A%2F%2Flifestylemyanmar.com%2F%25e1%2580%259b%25e1%2580%25bd%25e1%2580%25be%25e1%2580%25b1%25e1%2580%259e%25e1%2580%25ac%25e1%2580%25b8%25e1%2580%259c%25e1%2580%25ad%25e1%2580%25af%25e1%2580%25a1%25e1%2580%259b%25e1%2580%25b1%25e1%2580%25ac%25e1%2580%2584%25e1%2580%25ba%25e1%2580%2599%25e1%2580%25bb%25e1%2580%25ad%25e1%2580%25af%25e1%2580%25b8%25e1%2580%2594%2F
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https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
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https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%86%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%b6%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%9b%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%b8%e1%80%9d%e1%80%84%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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သ�ေတွ
အတကွ်
ေဖာ်ြပ
ေပးလိ�က်
ပါ
တယ။်
၁။
ေရချိ�း
ခနး်
လိ�ကက်ာ
ေတေွပ�
က...

ေခွး
ေလး
ေတွ
ရဲ ့
ခ��ာကိ
ဘာသ
ေတွ
က
ဘာ
ေတွ
ဆိ�လိ�
ပါ
သလ?ဲ
BY

NYEIN

THU



SEPTEMB

3, 2021

 0

ေခးွ
ေလး
ေတဟွာ
မ�ကာခဏ
ဆိ�သလိ�
သ�တိ�ရဲ့ ့
သခင်
ေတကွိ�

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%93%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a/
https://lifestylemyanmar.com/author/nyeinthu/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%93%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%93%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%93%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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သ�တိ� ့
ခ��ာကိ�ယ်
ဘာသာစ
အမ�အရာ
ေတနွဲ ့
ဆက်
သယွ်
စကားေြပ
ေလ�့�ိ
�ကပါ
တယ။် ဒီ
လိ�
ခ��ာကိ�ယ်
ဘာသာစ
ေတရဲွ ့
ေနာကက်ွ
မ�ာ
အဓိပ�ာယ်
များစာွ��ိ
ပါ
တယ။်
သ�တိ� ့
ေလး
ေတွ
ေ�ကာက်
မ�ေတွ
ကိ� ခစံား
ေနရချိန်
မ�ာ
ယံ��ကည်
စိတခ်ျရ
မ�ကိ�
လိ�ချင်
ေနတာ
လညး်
ြဖစ်�ိ�င်
ပါ
တယ။်
ဒါေ့�ကာ
င့ ်ဒီ
ကေနမ့�ာ
ေခးွ
ေလး
ေတရဲွ ့
ခ��ာကိ�ယ်
ဘာသာစ
ေတကွိ�

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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ေဖာ်�ိ�င်
ဖိ� ့
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ကိ�...

မီးဖိ�ေ
က
ြပဿ
အမျာ
စ�ကိ�
ေြဖ
��ငး်
တဲ့
လယွက်
�ိ� း
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ေသာ
နညး်
လမ်း
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SEPTEMB

2, 2021

 0

အမ်ိ
တငွး်
အနံဆ့ိ�း
များ၊ ပ�ပ်
သိ�းေန
ေသာ
ကတွ်
ကးီများ၊
အပ�
ဓာတမ်
��ိေတာ့

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%bf%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac/
https://lifestylemyanmar.com/author/nyeinthu/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%bf%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%bf%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%80-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%bf%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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တဲ ့မိ�က်
ခ�ိ�ေဝဗ့်
အစားအ
များစတဲ့
ေသး
ငယေ်ပ
မယ့်
ေဘးအ��
��ိေသာ
အရာ
အားလံ�း
ကိ� ဒလီိ�
�ိ� း��ငး်
ေသာ
နညး်
လမ်းများ
ြဖင့ ်ကာ
ကယွဖိ်� ့
�ိ�ငပ်ါ
တယ။်
မီးဖိ�ေချာ
ကိ�
စားဖိ�မ�း
�ကးီတစ်
ေယာက်
ကိ�ငတ်ယွ
ေနသလိ�
မျိ�းြဖစ်
ေစဖိ� ့
ပိ�ကဆ်ံ
အများ
�ကးီသံ�း
စရာမ
လိ�ပါ
ဘ�း။ ဒီ
လိ�ေြဖ
��ငး်မ�
အားလံ�း
ဟာာ သ
င့်
��ာေခါငး်
ေအာက်
မ�ာ ��ိပါ
တယ။်
မီးဖိ�ေချာ
ဆိ�တာ
မိသားစ�

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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Trending Comments Latest

ဝ�ဟန်ဗိ�ငး်ရပ်စ၊် တ��တဇီ်ဝ
လကန်ကနဲ် ့ ေနာကက်ယွက်
ဇာစြ်မစက်ိ�
အေထာကအ်ထားများနဲ ့
ေဖာ်ထ�တထ်ား�ပီ
  APRIL 11, 2020

သင့စ်တိဟ်ာ ညစပ်တေ်န
လား? သန ့်��ငး်ေနလား
စစ�်ိ�ငမ်ယ့ ်Mind Test
  APRIL 3, 2020

အထနိာေနတဲ ့အေမရိကန်
အတကွ ်အိ�ဘားမားေပးတဲ့
အ�က၊ံ ကယတ်င�်�ငတ်��တ်
နဲ ့ အေမရိကန်စ�ပါ ပါဝါ
ေနရာက ဆငး်ေပးရမ
လား?
  APRIL 10, 2020

တစ်ခ�
အတကွ်
အေရး�ကီ
တဲေ့နရာ
တစ်ခ�
ြဖစ်တာ
ေ�ကာင့်
ဒလီိ�
ေနရာ
မ�ာ...

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%81%8a-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%9f%e1%80%ac-%e1%80%8a%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%81%8a-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%9f%e1%80%ac-%e1%80%8a%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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A D V E R T I S E M E N THome   Health & Beauty
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ပ�ိ�တငး်များစာွပါဝငေ်သာ �ကကဥ်ေတကွိ� စားသံ�းေပး
ြခငး်ြဖင့ ်က�နမ်တိ�ဆ့�ံယွေ်တရဲွ ့ ကျနး်မာေရးကိ�
ထနိး်သမ်ိးေပး�ပီးသားြဖစ်ပါလမိ့်မယ။် �ကကဥ်ကိ�
အသံ�းြပ��ပီး ဆပံငက်�တြ်ခငး်��င့ ်ဆပံငအ်ဖျားကွြဲခငး်
ကိ� ကာကယွတ်ားဆးီေပး�ိ�ငပ်ါတယ။် ပျကစီ်းေနေသာ
ဆပံငေ်တကွိ� ြပနလ်ညအ်စားထိ�း�ိ�င�်ပီး ဆပံငအ်��ည်
ြမနဖိ်�အ့တကွ ်ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိ�ငပ်ါတယ။် �ကကဥ်အကာ
ကိ� သ�တစ်မျိ�းတညး်ြဖစ်ေစ (သိ�)့ တစ်ြခားပါဝငပ်စ�ညး်
ေတနွဲ ့ြဖစ်ေစ လမ်ိး�ိ�ငပ်ါတယ။်

�ကကဥ်��စ်လံ�းကိ� ယ�ပါ။ အ��စ်ေတကွိ� ချန�်ပီး
အကာေတကွိ�ပဲ ယ�ပါ။ အကာေတကွိ�ပဲ လိ�အပ်ပါ
တယ။်

အ�နး်ဆ ီစားပွဲတငဇွ်နး် (၂) ဇွနး်ထည့ပ်ါ။

ပါဝငပ်စ�ညး်ေတကွိ� ေရာေမ ��ပီး ဆပံငေ်တကွိ�
စိ�စတွေ်အာင ်သ�တေ်ပးပါ။

မိနစ် (၂၀) �ကာေအာင ်ထားပါ။ ေနာကဆ်ံ�းမ�ာ ေရ
ေအးနဲ ့ ေဆးချပါ။

၂။ ��ားေစာငး်လကပ်တ်

��ားေစားလကပ်တက်ိ� သင့ရဲ် ့ ကျနး်မာေရး��င့်
အသားအေရအသငွအ်ြပငအ်တကွ ်ေကာငး်ကျိ�းများစာွ

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 
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��ိတာေ�ကာင့ ်ရာစ���စ်ေပါငး်များစာွ�ကာေအာင ်သံ�းစွဲခဲ့
�ပီးြဖစ်ပါတယ။် ဆပံငအ်ဆြီပနြ်ခငး်၊ ေဘာကထ်ြခငး်၊
ဆပံငေ်ြခာကြ်ခငး်��င့ ်�ကပ်ဆတက်ျိ�းပဲြ့ခငး်တိ�အ့တကွ်
မ��ိမြဖစ်ေကာငး်မနွတ်ဲအ့ရာြဖစ်ပါတယ။် ��ားေစာငး်
လကပ်တဆ်ိ�တာ ဆပံငေ်တကွိ� အစိ�ဓာတထ်နိး်သမ်ိး
ေပး�ိ�ငသ်လိ� ပိ�သနမ်ာြခငး်��င့ ်ဆပံငက်�တြ်ခငး်ကိ�
ေလ�ာခ့ျေပး�ိ�ငပ်ါတယ။် အသံ�းြပ�ပံ�ကိ� �ကည့ရ်ေအာင်
ပါ။

��ားေစာငး်လကပ်တ ်စားပွဲတငဇွ်နး် (၂) ဇွနး်ကိ�
ပနး်ကနတ်စ်လံ�းထထဲည့ပ်ါ။

သလံငွဆ် ီစားပွဲတငဇွ်နး် (၁) ထည့ပ်ါ။

ပါဝငပ်စ�ညး်ေတကွိ� ေရာေမ ��ပီး ဆပံငအ်လယ်
ေလာကက်တညး်က လမ်ိးချပါ။ ဦးေရြပားေပ�မ�ာ
လမ်ိးေပးပါ။

ဆပံငေ်ြခာကေ်သွ� ြခငး်အတကွ ်မိနစ် ၃၀ �ကာ
ထား�ပီး ဆပံငေ်တကွိ� ေလ�ာ်ပါ။

၃။ ေထာပတသ်းီ

ေထာပတသ်းီမ�ာ သဘာဝအဆ၊ီ ကျနး်မာေစေသာ
အကစ်စ်အဆ၊ီ ဗီတာမင�်�င့ ်သတ� �ဓာတမ်ျားစာွ ပါဝင်
တာေ�ကာင့ ်ဆပံငေ်တကွိ� အာဟာရြဖစ်ေစ�ပီး ကျိ�းပဲ့
ြခငး်မ� ကာကယွေ်ပးပါတယ။် ၎ငး်က ေရဓာတခ်ျိ� �တဲေ့န
တဲ ့ဆပံငေ်တအွတကွ ်အထ�းအကျိ�း��ိ�ိ�ငပ်ါတယ။်

ေထာပတသ်းီ ၁ လံ�း

rosemary ဆ ီစားပွဲတငဇွ်နး် ၁ ဇွနး်��င့ ်အ�နး်ဆ ီ၁
ဇွနး်

�ကကဥ်အ��စ်တိ�န့ ဲ ့ ေရာေမ �ပါ။

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 
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၁၀ မိနစ်ကေန ၂၀ မိနစ်အထ ိဆပံငမ်�ာ လမ်ိးထား
�ပီး ေရေအးနဲ ့ ေဆးပါ။

၄။ အ�နး်ဆီ

ဆပံငက်ိ� ထနိး်သမ်ိးတဲေ့နရာမ�ာ အ�နး်ဆကီိ�အသံ�းြပ�
ြခငး်က အစိ�ဓာတြ်ဖည့ေ်ပးြခငး်၊ ပ�ိ�တငး်ဓာတြ်ဖည့်
ေပးြခငး်��င့ ်ကျိ�းေ�ကြခငး်ကေနလညး် ကာကယွေ်ပး
�ိ�ငပ်ါတယ။် ေခါငး်မေလ�ာ်ခင ်အ�နး်ဆကီိ� လမ်ိးေပး�ိ�င်
ပါတယ။် သိ�မ့�သာ သင့ဆ်ပံငက်ိ� ေရေြမာကမ်ျားစာွစ�ပ်
ယ�ြခငး်ကေန ကာကယွေ်ပး�ိ�ငမ်�ာြဖစ်ပါတယ။်
ေခါငး်ေလ�ာ်�ပီးချိနမ်�ာလညး် လမ်ိး�ိ�ငပ်ါတယ။် ၎ငး်က
ဆပံငပိ်���းညံေ့စဖိ��့ �င့ ်ကျိ�းပဲမ့�ေလျာန့ညး်ေစဖိ� ့ြဖစ်ပါ
တယ။်

၅။ င�ကေ်ပျာသးီ

င�ကေ်ပျာသးီမ�ာ silica ပါဝငတ်ာေ�ကာင့ ်သင့ခ်��ာကိ�ယ်
ကိ�ယ ်collagen ပိ�မိ�ထ�တလ်�ပ်ေပး�ိ�င�်ပီး ဆပံငေ်တကွိ�
ပိ�ထ��ပီး ပိ�သနမ်ာေစပါတယ။် သ�တိ�ဟ့ာ သင့ဆ်ပံငေ်တွ
ကိ� ��းညံေ့စပါေသးတယ။်

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020
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https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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င�ကေ်ပျာသးီ ၂ လံ�း(သိ�)့ ၁ လံ�းကိ� ပနက်နတ်စ်လံ�း
ထ ဲထည့ေ်မ �ပါ။

အ�နး်ဆ ီ၁ ဇွနး်ထည့ပ်ါ။

ပါဝငပ်စ�ညး်ေတကွိ� သမေအာငေ်မ ��ပီး သင့ဆ်ပံင်
ေနရာအ��ံ ့ လမ်ိး�ိ�ငပ်ါ�ပီ။ ၁၀ မိနစ်ကေန ၁၅ မိနစ်
အထထိားပါ။ �ပီးတာနဲ ့ ေလ�ာ်ပါ။

၆။ Oatmeal

Oatmeal မ�ာ အမ�ငဓ်ာတမ်ျားစာွပါဝင�်ပီး သင့ဆ်ပံင်
ေတကွိ� အစိ�ဓာတထ်နိး်ေပးြခငး်��င့ ်�ကးီထာွးြခငး်ကိ� ြမ�

င့တ်ငေ်ပးပါတယ။် ဆပံငပိ်�ထ�ဖိ�လ့ညး် အာမခ�ံိ�ငပ်ါ
တယ။် ၎ငး်ကိ� ဆပံငမ်�ာ ဘယလ်ိ�ေပါငး်တငရ်မလ?ဲ

ဂျံ� စားပွဲဝငဇွ်နး် (၃) ဇွနး်

�ာွး�ိ� ့ ဖနခ်ကွ ်တစ်ဝက,် အ�နး်ဆ ီတစ်ဇွနး်��င့်
ပျားရညတ်စ်ဇွနး်

ပါဝငပ်စ�ညး်ေတကွိ� ေရာေ��ာေမ ��ပီး ဆပံငေ်နရာ
အ��ံလ့မ်ိးေပးပါ။ ဦးေရြပားမ�ာ ��ပ်ိနယေ်ပးပါ။

မိနစ် ၃၀ �ကာလမ်ိးထား�ပီး ဆပံငက်ိ� သင့ရဲ် ့ ��နပ်�
နဲ ့ ေလ�ာ်ပါ။

၇။ ပျားရည်

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/


10/09/2021, 22:03

22/32

ပျားရညမ်�ာပါဝငေ်သာ ဗီတာမငဓ်ာတ�်�င့ ်သတ� �ဓာတ်
ေတ�ွ�င့အ်တ� antioxidant ဂ�ဏသ်တ� အိြပည့အ်ဝပါဝင်
တာေ�ကာင့ ်ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ ်ဆသံားေတကွိ� ကျနး်မာေစ
ပါတယ။်

ပျားရညဖ်နခ်ကွ ်တစ်ဝက�်�င့ ်သလံငွဆ် ီ၄ ပံ�၁ ပံ�
ကိ� ဖနလ်ံ�းထ ဲထည့ပ်ါ။

ေရာေမ ��ပီး စက� န ့ ်(၂၀) �ကာ မိ�ကခ်�ိ�ေဝဖ့်ထဲ
ထည့ထ်ားပါ။

ြပနထ်�တ�်ပီး အေအးခထံားပါ။

သင့ရဲ် ့ လကေ်ချာငး်ေတ(ွသိ�)့ brush နဲပဲ့ြဖစ်ြဖစ်
ဦးေရြပားေပ�မ�ာ လမ်ိးြခယေ်ပးပါ။

မိနစ် ၃၀ ထား�ပီး ေခါငး်ေလ�ာ်ရညန်ဲ ့ ေလ�ာပါ။

၈။ Green Tea

Green tea က ဆပံငက်�တတ်ာကိ� သကသ်ာေစ�ပီး
ဆပံင�်ကးီထာွးမ�ကိ� အားေပးပါတယ။် ၎ငး်ကိ� ေသာက်
ြခငး် (သိ�)့ ဆပံငက်ိ� သ�တြ်ခငး်ြဖင့ ်၎ငး်ရဲ ့ antioxidant
ဂ�ဏသ်တ� ကိိ� ခစံား�ိ�ငပ်ါတယ။်

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 
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https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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green tea ၁ အတိ ်(သိ�)့ ��စ်အတိက်ိ� ေရဆ�ဆ�ထ
ည့ထ်ားေသာ ဖနခ်ကွထ်သဲိ� ့ ထည့ပ်ါ။

၅ မိနစ်ခန ့စိ်မ်�ပီး လံ�းဝေအးသညအ်ထ ိ(သိ�)့ ခပ်
ေ�းွေ�းွြဖစ်သညအ်ထ ိထားပါ။

ဆပံငက်ိ� ေလ�ာ်�ပီး green tea နဲ ့ သ�တပ်ါ။

၉။ ဆနေ်ဆးရည်

ဆနရ်ညဟ်ာ ဆပံငေ်တကွိ� သနစ်မ်ွးေစ�ပီး ပျကစီ်းေန
ေသာ ဆသံားေတကွိ� ြပနလ်ညြ်ပ�ြပငေ်ပး�ိ�င�်ပီး
အနာဂတမ်�ာ ဆပံငပ်ျကစီ်းြခငး်ကေန ကာကယွေ်ပးပါ
တယ။် ဘယလ်ိ�လ�ပ်ရမလ?ဲ

ဆန ်၁ ခကွက်ိ� စင�်ကယေ်အာငေ်ဆး�ပီး ၎ငး်ေရ
ကိ� ခထံားပါ။

ေရတစ်ခကွထ်ပ်ထည့�်ပီး ေရာေမ �ပါ။

ဆနရ်ညက်ိ� ၁၂ နာရီကေန ၂၄ နာရီအ�ကာ ထား�ပီး
သတ� �ဓာတ�်�င့ ်ဗီတာမငေ်တထွကွလ်ာပါေစ။

၎ငး်ေရနဲ ့ သင့ဆ်ပံငက်ိ� ေလ�ာ်ချ�ပီး ၂ မိနစ်ကေန ၅
မိနစ်အထ ိထား�ပီးေနာက ်ေဆးချပါ။

၁၀။ �ာွး�ိ� ့

ဆပံငေ်တမွ�ာ အားရပါးရနယ�်ပီး လမ်ိးေပးမယဆ်ိ�ရင်
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https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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ေသာ
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SEPTEMB

10, 2021

 0

ပံ�မ�န်
အားြဖင့်
အမျိ�းသာ
ေတဆွိ�
တာ
အလ�အပ
ကိ�

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/author/nyeinthu/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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တပ်မက်
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ေတွ
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ေသး
တယ။်
ဥပမာ -
ဒလီိ�
အရာ
ေတပွါ။
၁။ ေပျာ်
ရ�ငမ်�
ေ�ကာင့်
ကျတဲ့
မျကရ်ည်
မိနး်ကေလ
ေတရဲွ ့
သဘာဝ
က �ိ� း�ိ� း
ရယ်
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မကဘဲ
အားရပါ
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ေ�ကာ
ေတ.ွ..

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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SEPTEMB

9, 2021

 0

"ဒါက မ
ထိ�ကတ်န်
ပါဘ�း
ကာွ"
,"မငး်
ဝမ်းနညး်
စရာ
အေ�ကာ
မ��ိဘ�း",
"လာပါ၊
ငိ�မေနပါ
နဲ"့, "
မငး်ဒါ
ကိ�
ေကျာ်
ြဖတရ်
မ�ာ" စ
သြဖင့်
ရညရွ်ယ်
ေကာငး်
ေတနွဲ ့
ေြပာတဲ့
ဒလီိ�
စကားစ�
ေတကွိ�
က�နေ်တာ

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%baemotions%e1%80%90/
https://lifestylemyanmar.com/author/nandar/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%baemotions%e1%80%90/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%baemotions%e1%80%90/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%baemotions%e1%80%90/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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SEPTEMB

9, 2021

 0

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%a5%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/author/nyeinthu/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%a5%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%a5%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%a5%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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Trending Comments Latest

ဝ�ဟန်ဗိ�ငး်ရပ်စ၊် တ��တဇီ်ဝ
လကန်ကနဲ် ့ ေနာကက်ယွက်
ဇာစြ်မစက်ိ�အေထာကအ်ထား
များနဲေ့ဖာ်ထ�တထ်ား�ပီ
  APRIL 11, 2020

သင့စ်တိဟ်ာ ညစပ်တေ်နလား?
သန ့်��ငး်ေနလားစစ�်ိ�ငမ်ယ့်
Mind Test
  APRIL 3, 2020

အထနိာေနတဲ ့အေမရိကန်
အတကွ ်အိ�ဘားမားေပးတဲ့
အ�က၊ံ ကယတ်င�်�ငတ်��တ ်နဲ ့
အေမရိကန်စ�ပါ ပါဝါေနရာက
ဆငး်ေပးရမလား?
  APRIL 10, 2020
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ပါ။...

LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%81%8a-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%9f%e1%80%ac-%e1%80%8a%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ba%e1%81%8a-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%9f%e1%80%ac-%e1%80%8a%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9d%e1%80%b0%e1%80%9f%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8/
https://lifestylemyanmar.com/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
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LATEST   TRENDING

ဘိ�းဘာွးဘဘီငေ်တလွကထ်ပ်
ကတညး်က အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ သင့ဆ်�ံယွ်
ေတကွိ� အားြဖည့ေ်ပး�ိ�ငေ်သာ
အစားအေသာကထ်�တက်�န ်(၁၀) မျိ�း
  SEPTEMBER 10, 2021

ချစ်�က�ိကြ်ခငး်က သင့က်ိ�ဆွေဲဆာငမ်�ပိ���ိ
ေစေ�ကာငး် သကေ်သြပေနတဲ ့နညး်
လမ်း (၁၀)ချက်
  SEPTEMBER 10, 2021

အမျိ�းသားေတကွိ� ဆွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာ
အမျိ�းသမီးေတရဲွ ့ အလ�အပမဟ�တေ်သာ
ထ�းဆနး်တဲအ့ရာ(၉) ခ�
 SEPTEMBER 10 2021

ေရ�သားလိ�အေရာငမ်ျိ�းနဲ ့ ထ�းဆနး်တဲ ့တရိိစ္
ဆာနမ်ျိ�းစိတ ်၁၀ မျိ�း
  OCTOBER 13, 2020

Filter 

https://facebook.com/
https://twitter.com/
https://pinterest.com/
https://plus.google.com/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%be%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%94/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%ae%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%91%e1%80%95%e1%80%ba/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad/
https://lifestylemyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84/

