
 

 

ဆ ေးဖက်ဝင်သက်ရင်ေးကက ေးပင်အဆ ကြောင်ေးသိဆကြောင်ေးစရြော 

ဒ ေါ်ဒေဒေန ိုငရ်ည် 

လက်ဒ ောက်ညွှေ်ကကောြားဒရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌောေစ တ်) 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောဦြားစ ြားဌောေ 

ဒမြား -  ရောမ မင်္ဂလောပါ။ ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က်တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်ေ ဲ့ 

သိုတအဖဖောဖဖောတ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားအစ အစဉ်တ ိုဲ့မ  တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားေ ဲ့ပတ်သက်လ ိုဲ့ဘယ်လ ိုအဒကကောင်ြား 

အရောက ို တင် က်ဒပြားပါအ ိုြားမလ ရ င။်  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ မင်္ဂလောပါ။ ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က်တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်ေ ဲ့ 

သိုတအဖဖောဖဖောတ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားအစ အစဉ်တ ိုဲ့မ  ကျမအဒေေ ဲ့ ဒ ြားဖက်ဝင ် သက်ရင်ြားကက ြားပင် 

အဒကကောငြ်ား သ ဒကောင်ြားစရော    ိုတ ဲ့ အဒကကောင်ြားအရောက ို ဒ  ြားဒန ြားတငဖ်ပသ ောြားမ ောဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။  ါ  ိုရင် ဒ ြားဖက်ဝင် သက်ရင်ြားကက ြားပင် အဒကကောင်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြား ရောမ။ 

ဒဖဖ-- ဟိုတ်က ဲ့ပါ။သက်ရင်ြားကက ြားပင်က ိုရိုကခဒေ အမည်အောြားဖဖင်ဲ့ Croton oblongifolius Roxb 

ဖဖစ်ပါတယ်။ ဖမေ်မောအမည် သက်ရငြ်ားကက ြား၊ ပါဠ အမည် ောင်္ နတ ၊ ရ မ်ြားအမည် ဟောယ ိုငြ်ားလ ိုြား 

ဖဖစ်ပါတယ်။သက်ရင်ြားကက ြားပင်ရ ွံ့ပ ိုသဏ္ဌောေ်ကဒတောဲ့သက်ရင်ြားကက ြားပငဟ်ောပင်လတ်မျ   ဖဖစ်ပါတယ်။ 

သက်ရင်ြားကက ြားပငရ် ွံ့အဒခါက်မ ောစ မ်ြားဒဖျောဲ့ဒဖျောဲ့ကောက ဒရောငဖ်ဖစ်ပါတယ်။အရွက်မ ောရ ည်ဖပ ြားသ ယ်ပါ

တယ်။အရွက်၏ဒဘြားစ ေ်ြားမျောြားသည်ဒခွ ွြားသ ောြားစ ပ်ကဒလြားမျောြားရ  သည်။အရွက်မ ောအလျောြား၈လက်မ

မ ၁၂ လက်မ   ရ ည်၍အေ မ ော၃လက်မမ ၅လက်မ  ရ  ပါတယ်။ သက်ရင်ြားကက ြားပင်ဟောဖမေ်မောန ိုင်င  

အန  အဖပောြားတ င် သဘောဝအဒလျောကဒ်ပါက်ပင်အဖဖစ်လည်ဒကောင်ြား၊ စ ိုက်ပျ   ြားပငအ်ဖဖစ်လည်ြား 

ဒကောင်ြားဒပါက်ဒရောက်ပါတယ်။  အ  ြားသဖဖင်ဲ့ ဖမေ်မောန ိုငင် အလယ်ပ ိုင်ြားတ င်ဒပါဒပါမျောြားမျောြား 

ဒပါက်ဒရောကတ်ော ဒတ ွံ့ရပါတယ်။     



 

 

ဒမြား- ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ သက်ရငြ်ားကက ြားပင်ရ ွံ့ဘယ်အစ တ်အပ ိုင်ြားဒတ က ို ဒ ြားဖက်မ ော 

အသ ိုြားဖပ ပါသလ ။ သက်ရငြ်ားကက ြားပင်ရ ွံ့ ဒ ြားဖက်အောေ သငဒ်တ က ိုလ ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားရ င်။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ သက်ရင်ြားကက ြားပငရ် ွံ့အရွက်၊အဒခါက်၊အဖမစ်တ ိုဲ့က ို ဒ ြားဖက်မ ောအမျောြား  ိုြား 

အသ ိုြားဖပ ပါတယ်။ ဒ ြားဖက်အောေ သငဒ်တ ကဒတောဲ့သက်ရငြ်ားကက ြားဟော ပ ၊ခါြား၊စပ် အရောသောရ  ဖပ ြား 

ဝမ်ြားမ ြားဒတောကဖ်ခငြ်ား၊အစောဒကကဖခငြ်ား၊ဝမ်ြားသက်ဒစဖခငြ်ား၊ဝမ်ြားတ င်ြားရ  ဒသ ြားပိုပ်၊ဒလပိုပ်တ ိုဲ့က ို ဒကကဒစ 

န ိုငဖ်ပ ြားဒလသလ ပ်က ိုန ိုငဖ်ခင်ြားစဒသော အကျ  ြားဒကျြားဇ ြားမျောြားက ိုရရ  န ိုငပ်ါတယ်။ ေရသိုခ ဒ ြား 

ကျမ်ြား ရောတ ိုဲ့က သက်ရင်ြားကက ြားန င်ဲ့ပတ်သက်၍ “သက်ရင်ြားကက ြားသည် ခ ိုြားပ ည ြား၍၊ဓောတ်မ ြားတ ိုဲ့န င်ဲ့ 

တ ဒလဖခင်ြားဒကကောင်ဲ့၊ကျလင်ဲ့မဒေ၊ဝမ်ြားဒလျောဒစ၍ဒကကသည်ဲ့ဝါဒယော၊အောဒပါမသင်ဲ့ဟို၍ ဖပ  ို ောြား 

ခ ဲ့ကကပါတယ်။  

ဒမြား- ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။ သက်ရင်ြားကက ြားေ ဲ့ပတ်သက်ဖပ ြား ဒ ြားအသ ိုြားဝငပ် ိုဒတ က ိုလည်ြား ဒဖပောဖပ 

ဒပြားပါအ ိုြားရ င်ဲ့။ 

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ အရ င်ောင်္သ ေ်၏ပ ိုဖပဒ ြားအဘ ဓောေ်ကျမ်ြားအရ  ဒလချ ပ၊် ဒလ ေ်၍ 

အခ ိုြားအဒင ွံ့မျောြားအ က်သ ိုဲ့တက်ခါဇက်ဒကကောတက်ဖခငြ်ား၊ဇက်ဒကကော  ိုြားဖခငြ်ား၊သေ်ြားဒဝဖခငြ်ားဖဖစ်လျှင်

သက်ရင်ြားကက ြားရွက်နိုနိုက ိုဒရဒန ြားဒဖျော၍ သိုပ်စောြားဖခင်ြား၊ တ ိုဲ့ဖမ  ပစ်ောြားဒပြားဖခင်ြားဖဖင်ဲ့ ဝမ်ြားသက်ဒစဖပ ြား 

ဒစောဒစောကလကခဏ္ောဒတ က ို သက်သောဒစပါတယ်။ သောမေ်ခါြားောဖဖစ်ပါကသက်ရငြ်ားကက ြား 

ရွက်မျောြားက ိုအ ပ်ရောခငြ်ားပါြားပါြားဒအောက်တ င်ဖဖေ်ဲ့ခငြ်ားဖပ ြားအ ပ်ပါက သက်သောဒပျောက်ကင်ြားဒစပါတယ်။ 

 ါ ဲ့အဖပင ် သက်ရင်ြားကက ြားဖမစ်က ို ေ်ပိုေ်ြားဒရဖဖင်ဲ့ ဖမ  ပ်ဒအောငတ်စ်ပတ်စ မ်ဖပ ြား ဒရစစ်ကော အဒဖခောက် 

လ ေ်ြားပါ။ ဒဖခောက်ဒသ ွံ့သ ောြားဒသောအခါ အမှုေ်ဲ့ဖပ လိုပ်ဖပ ြား သ ဒနဓာ ောြားန င်ဲ့သင်ဲ့သလ ိုဒရောကော 

လျက်ဒ ြားအဖဖစ်သ ိုြားစ  ပါကအပ အပိုပ်ဒချောငြ်ား၊ောတောရ ည်ဒချောင်ြား  ိုြားဒရောင်္ါက ိုသက်သောဒပျောက်

ကင်ြားဒစပါတယ်။ တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒ ြား ရောကက ြားမျောြား၏ လက်ဒတ ွံ့ကို  ိုြားမျောြားအရ  အ ိုတ် 

အဒအြားမ ဖခငြ်ား၊ အ ိုတ်ဒရောင်ဖခငြ်ား၊အ ိုတ်ပ ဖခင်ြားမျောြား၌ သက်ရင်ြားကက ြားအဖမစ်ဒခါက်မှုေ်ဲ့ လက်ဖက် 



 

 

စောြားဇ ေ်ြား(၁)ဇ ေ်ြားစောက ိုတစ်ဒေဲ့၃ကက မ်ဒသောကဒ်ပြားဖခင်ြား၊ဒကျော၊ရင်တ ိုဲ့က ိုအဖမစ်ဒသ ြားဒရလ မ်ြားဒပြားဖခငြ်ား၊

အရွက်က ိုကကပ် ိုပ်လိုပ်၍ ကကပ် ိုပ်  ိုြားဒပြားဖခင်ြားဖဖင်ဲ့ သက်သောဒပျောက်ကင်ြားဒစပါတယ်။ 

အမျ   ြားသမ ြားမျောြားရိုပ်ဝရိုပ်စ ိုရ  လျက် ဓမမတောဒသ ြားငိုပ်ဖခင်ြား၊ ဒသ ြား ငြ်ားေည်ြားဖခင်ြား၊ မ ြားဖ ောြားဖပ ြားဒောက် 

ဒသ ြားပိုပ်ဒသ ြားကက င်ြားမျောြားကျေ်၍ အ က်သ ိုဲ့အခ ိုြားမျောြားတက်ဖပ ြား အ က်ပ ိုင်ြားတ င်အဖပစ်ဖပ  

တတ်ဒသောမ ြားယပ်ဒခါငြ်ားက ိုက်ဖခင်ြား၊ အဒကကောတက်ဖခငြ်ား၊ဝမ်ြားချ ပ်ဖခင်ြားမျောြားအတ က် သက်ရင်ြားကက ြား 

ဖမစ်ဒသ ြားရည်ဟင်ြားစောြားဇ ေ်ြား၃ဇ ေ်ြား၊ အရက်ဟင်ြားစောြားဇ ေ်ြား၃ဇ ေ်ြားေ ဲ့ဒရောစပ်ဖပ ြား တစ်ကက မ်ဒသောက် 

လက်ဖက်ရည်ဇ ေ်ြား၁ဇ ေ်ြားစောတစ်ဒေဲ့၂ကက မ် ဒသောက်ဒပြားဖခင်ြား၊ သက်ရင်ြားကက ြားရွက်နိုမျောြားက ို ဒရဒန ြား 

ဒဖျော၍သိုပ်စောြားဖခငြ်ား၊တ ိုဲ့ဖမ  ပစ်ောြားသ ိုြားဒပြားဖခင်ြားဖဖင်ဲ့အ က်သ ိုဲ့တက်ဒေဒသော အပ အပိုပဒ်သ ြားဒလမျောြား 

ဒအောက်သ ိုဲ့သက်ဒစဖပ ြားဝမ်ြားဒလမ ေ်ကော အ က်ပါမ ြားယပ်ဒရောင်္ါမျောြားက ို သက်သောဒပျောက်ကင်ြား 

ဒစပါတယ်။  ဝမ်ြားအလ ေ်ချ ပ်ဖပ ြား စဖမင်ြားခ ဖခငြ်ားမျောြားဖဖစ်ပါက သက်ရင်ြားကက ြားဖမစ်က ိုအဒဖခောက်လ ေ်ြား 

အမှုေ်ဲ့ဖပ လိုပ်ဖပ ြား သက်ရင်ြားကက ြားမှုေ်ဲ့၁၀ ကျပ်သောြားတ င် အ မ်သ ိုြား ောြား ၂ကျပ်သောြားေ ဲ့ဒရောစပ်ဖပ ြား 

၎င်ြားဒ ြားမှုေ်ဲ့လက်ဖက်ရည်ဇ ေ်ြား၁ဇ ေ်ြားစောက ိုဒရဒအြားဖဖင်ဲ့ညအချ  ေ် တစ်ဒေဲ့တစ်ကက မ် ဒသောက်ပါက 

ဝမ်ြားသက်ဖပ ြားစဖမငြ်ားဒကကဒစပါတယ်။  

ဒမြား- ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။ အဒဖောဒရောင်္ါဒတ မ ော သက်ရင်ြားကက ြားက အကျ  ြားမျောြားစ ောဖပ တယ်လ ိုဲ့ 

ေဟိုသိုတအဒေဖဖင်ဲ့ကကောြားဖ ြားပါတယ်။ အ  ါဒလြားက ိုလည်ြားဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြား ရောမ။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ အဒဖောဒရောင်္ါအတ က်  ို သက်ရငြ်ားကက ြားဖမစ်က ို ဒသ ြားလ မ်ြားဒပြားဖခငြ်ား၊ 

အရွက်ဖပ တ်ရည်ဖဖင်ဲ့ဒရချ   ြားဒပြားဖခင်ြား၊ ဒခ ြား ိုတ်ဒပြားဖခငြ်ားဖဖင်ဲ့ အဒဖောဒရောင်္ါမျောြားအတ က် 

အကျ  ြားမျောြားဒစပါတယ်။  

ဒမြား- ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။ တ ိုင်ြားရင်ြားဒ ြားရ ိုဒတ မ ော ကကပ် ိုပ်  ိုြားကိုသတောဒတွ က ို ဒတ ွံ့ရ 

ပါတယ်ရ င်ဲ့။   ဒေရောမ ောသက်ရင်ြားကက ြားက ို မပါမဖဖစ်အသ ိုြားဖပ ကကတယ်လ ိုဲ့ သ ရပါတယ်ရ င်ဲ့။ 



 

 

ကကပ် ိုပ်ဖပ လိုပ်ပ ိုေ ဲ့ဘယ်လ ို အကျ  ြားသက်ဒရောက်မှုရ  တယ်  ိုတောက ိုလည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြား 

 ရောမ။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ သက်ရင်ြားကက ြားရွက်ဟော ကကပ် ိုပ်  ိုြားရောမ ောမပါမဖဖစ် အဓ ကပါဝင်တ ဲ့ဒ ြား 

ဖဖစ်ပါတယ်။ ဘောဒကကောင်ဲ့လ   ိုဒတောဲ့ သက်ရငြ်ားကက ြားရ ွံ့အကျ   ြားအောေ သင်ဒတ   က ေရသိုခ  

ဒ ြားကျမ်ြားအလ ိုအရ ဒကကသည်ဲ့ဝါဒယော၊အောဒပါမသင်ဲ့ဟို  ို ောြားဒသောဒကကောင်ဲ့  ဏ္်ဒကကဒစသည်ဲ့ 

သတတ ရ  ဒသောဒကကောင်ဲ့ဖဖစ်ပါတယ်။ကကပ် ိုပ်မ ောပါဝငတ် ဲ့ဒ ြားပစစည်ြားဒတ ကဒတောဲ့သက်ရငြ်ားကက ြားရွက် 

၅ကျပ်သောြား ၊ကကက်  ရ ိုြားေ ရွက်၅ကျပ်သောြား၊ ပ  ိုင်ြားရွက်၅ကျပ်သောြား ၊ဒကကောင်ပေ်ြားရွက်၅ကျပ်သောြား၊ 

ဒရ ောကရ်ကွ်၅ကျပ်သောြား၊ ဖ ိုြားမသ ေ်ရွက်၅ကျပ်သောြားတ ိုဲ့ပါဝင်ဖပ ြား စိုစိုဒပါငြ်ား၃၀ကျပ်သောြား ပါဝငက်က 

ပါတယ်။ အရွက်အောြားလ ိုြားက ို ဒသြားငယ်စ ောက ိုက်ည ပ်ဖပ ြားဒတောဲ့ သမဒအောငဒ်ရောဒမွှပါ။ ဖပ ြားရင် 

အရွက်မျောြားန မ်ြားဒအောင် အပ ဒပြားရပါမယ်။ အေည်ြားငယ်န မ်ြားဖပ   ိုရင် အသင်ဲ့ဖဖတ် ောြားဒသော 

တစ်ဒပပတ်လည်စတိုရေ်ြားပ ို အဖဖ ဒရောင်ပ တ်စ(သ ိုဲ့မဟိုတ်) ချည်စ ပ်ကျယ်စ၃ခို  က ို 

အည အမျှ ည်ဲ့ဖပ ြား အဖခောြားအဝတ်စတစ်ခိုေ ဲ့ တငြ်ားကျပ်ဒအောငစ်ညြ်ားဒန ာင ်ောြားဖခင်ြားဖဖင်ဲ့ အသင်ဲ့ 

  ိုြားလ ိုဲ့ရတ ဲ့ ကကပ် ိုပ်မျောြားရရ  မ ောဖဖစ်ပါတယ်။ ကကပ် ိုပ်ရ ွံ့အကျ   ြားသက်ဒရောက်မှုကဒတောဲ့ 

အဒကကောအရ ိုြားအ စ်ဒရောင်္ါမျောြား ၊ဒလငေ်ြားဒရောင်္ါမျောြား၊ ကျ ြားဒပါင်ြားဒရောင်္ါမျောြား ၊ ဏ္ေ်ာမျောြားအတ က် 

အသ ိုြားဖပ ကကပါတယ်။  

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။  ဒ ြားဖက်ဝင်သက်ရင်ြားကက ြားပင်အဒကကောငြ်ားသ ဒကောင်ြားစရောေ ဲ့ 

ပတ်သက်ဖပ ြား ဖပညဲ့်ဖပညဲ့်စ ိုစ ိုဒဖပောဖပဒပြားသ ောြားတ ဲ့အတ က် ရောမက ို ဖမေ်မောဲ့အသ ေ ဲ့ရိုပ်ဖမငသ် ကကောြား 

ကအ  ြားပ ဒကျြားဇ ြားတငရ်  ပါတယ်ရ င။်  

ဒဖဖ -  ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ ကျမကလည်ြား တ ိုင်ရင်ြားဒ ြားေ ဲ့ပတ်သက်ဖပ ြား ဖပည်သ လ  ိုက ို ကျေ်ြားမောဒရြား 

အသ ပညောဒပြားခ ငဲ့်ရတ ဲ့ ဖမေ်မောဲ့အသ ေ ဲ့ရိုပ်ဖမငသ် ကကောြားက ိုအ  ြားပ ဒကျြားဇ ြားတငရ်  ပါတယ်ရ င။်  


