-၁အဆိြု ပေဆွးေွးမည့ေ
် ခါင်းစဉ် (၂)
ေဆွးေွးသူအမည်

ဝိဇာဓရနယ ကုထံုးနည်းစနစ်များ ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေစရန်
ဦးလှမျိးဝင်း၊ နည်းြပ၊ ေဆးပညာဌာန
တိင
ု း် ရင်းေဆးတကသလ
ုိ ၊် မေလး
(တိင
ု း် ရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကယ
ို စ
် ားလှယ)်

၁။ နိဒါန်း
ဝိဇာ ဓရနယတွင် စိတ်ဝိာဉ်ဆိုင်ရာကုထံုးများ၊ စုန်းအတတ်၊ အင်းအတတ်၊ ပေယာဂ
အတတ်၊ ဂါထာ၊ မန်ှင့် ေမွကထ
ု ုံးစသည်ပညာရပ်များအြပင် သတများကို ေဆးစီရင်ြခင်း၊ အဆိပ်
ရှိ အပင်သတဝါများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အဆိပက
် ဖ
ုိ ယ်ထတ
ု ြ် ခင်းအတတ် (Alchemy and
Metallic Medicine ) တိုပါဝင်ပါသည်။
သတများကို ေဆးစီရင်ြခင်းတွင် ုပ်ဓါတ် (၉) ပါးြဖစ်သည့် ေရ၊ ေငွ၊ ေကး၊ သံ စသည်
တိုကိုလည်းေကာင်း၊ နာမ်ဓါတ် (၉) ပါးြဖစ်သည့် စိန်နီြမင်သွား၊ ေကျာက်ေဆးဒါန်း၊ ကန် စသည်တို
ကိုလည်ေကာင်း ဓါတ်လံုးြပလုပ်၍ လက်ချား (B0tax acids) ှင့် ဓါတ်ြပေစလျက် ရရှိလာေသာ
ေချာ်စ သည်တုိကုိ ေရာဂါအလိုက် ကုသေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ုပ်ဓါတ် (၉) ပါး၊ နာမ်ဓါတ် (၉) ပါးတိုကို
ဓါတ်ု ြပာ၊ ဓါတ်လတ်ြပာ၊ ဓါတ်မြပာဟူေသာ ြပာအဆင့်အတန်းသံုးမျိးစီရင်လျက် ေရာဂါအလိုက်
သံုးြပြခင်း၊ သိောဆား၊ အိမသ
် းုံ ဆား၊ ဆားပုပ် စသည် ဆားအမျိးမျိးတိုကို ေတေဇာငိမ်းလျက်
ဆားေတ ေဇာငိမ်းစီမံ၍ ေရာဂါများတွင် ကုသြခင်း၊ ရသာယနေဆးအြဖစ်အသံုးြပြခင်း၊ ြပဒါး၊
စိန်နီြမင်းသွား၊ စသည်တိုကို အသံုးြပလျက် ဝါဠကေရေဆး၊ ေလးပါးေရှာင်ေဆး၊ ခုှစ်ပါးေရှာင်ေဆး၊
ယမ်းေတ ေဇာငိမ်းေဆးဝါးများအြပင် ေယာက်သွားခံုး၊ ကုကမာ စသည် ေရထွက်ပစည်းများကို
ြပာစီမံြခင်း၊ ခေပါင်းေရကည်၊ ဆီမီးေတာက်၊ ဣသရမူလ၊ီ ငဖံုးေဆး စသည် အဆိပ်ရှိအပင်တိုအား
အဆိပ်ကို ထုတ်ပယ်သုဒြပြခင်း၊ ေရာဂါအလိုက် အပင်များအား ုကမူဆားစီရင်ေဆးကုသြခင်းတို
ပါဝင်ပါ သည်။

-၂၂။ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
၁။ ေရှးေဟာင်းကျမ်းလာ ြပာစီမံနည်းများကို သိပံနည်းြဖင့် သံုးသပ်မှတ်တမ်းတင်ိုင်ရန်။
၂။ ကျမ်းစာပါေဆးနည်းများကို လက်ေတွသုေတသနြပလုပ်ပီး မှတ်တမ်းထားရှိိုင်ရန်။
၃။ ဓါတ်ေဆးများအား တစ်ခုချင်းစီ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများကို ဝိဇာ ဓရအြမင်၊ သိပအ
ံ ြမင်
ှင့် ယှဉ်တွဲေလ့လာိုင်ရန်။
၄။ ကွယ်ေပျာက်လုနီးပါးြဖစ်ေနေသာ ေရှးေဟာင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာေပများကို ေဖာ်ထတ
ု ်ပီး
ကျမ်းစာပါ လိဝှကတ
် ေ
့ဲ ဝါဟာရများအား နားလည်ေအာင် အဘိဓာန်စာအုပ်ြပစုိုင်ရန်။
၅။ သင်ိုးြပဌာန်းပါစာများကို လက်ေတွ၊ စာေတွ လုပ်ေဆာင်ိုင်တဲ့

အေြခအေနတစ်ရပ်

ေကာင်းြဖစ်ေစရန် သင်တန်းများတွင် ေခတ်မှီလက်ေတွခန်းှင့်အတူ ယှဉ်တွဲထားရှိိုင်ရန်။
၃။ အဆိြု ပတင်ြပချက်များ
ြမန်မာ့အဂိရတ်အတတ်ပညာ

မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကေသာ ေရှးေဟာင်းကျမ်းများ

ြဖစ်သည့် ဒွါသသိမ်ဓါတ်ကျမ်း (ဓါတ်သမုဌာန်ပိုင်း)၊ ေလာကီသိပံဝိဇဓိုရ်ကျမ်း၊ သဗဓါတုက ဝိဇာ ဓရ
ကျမ်း၊ စတုဓါတုရတနာသိဒိကဝိသာရကျမ်း၊ တိေနတဓာတ်ကျမ်း၊ ဝိဇာကိုးေဆာင်တွဲဓါတ်ကျမ်း၊ တိ
ကစွယ်စံုကျမ်းများတိုသည် ြမန်မာ့အဂရ
ိ တ်နည်းစနစ်များကို မှတ်တမ်းြပစုခဲ့ကသည်။ ထိုအြပင်
သိမ်ြဖဆရာေတာ်ဘာသာြပန်ဆိုထားသည့် ရသာမတကဓါတ်ကျမ်း၊ ဓါတ်သမုဒရာကျမ်း စသည်
ကျမ်းများသည် အာယုေဗဒကျမ်းများကို ဘာသာြပန်ဆိုထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုြပင် ယေန ေခတ်တွင်
စကားေြပြဖင့ေ
် ရသားြပစုထားသည့်
ဘာသာြပန်မှတ်တမ်းတင်
ထိုကျမ်းများကို

ဓါတ်ေဆးကုထံုးအဖွင့်ကျမ်း

ထားသည့်

ကျမ်းကိးု ြပလုပ်

၍

ကျမ်းများလည်းရှိေနပါသည်။
ြပာစီရင်ြခင်း၊

စသည်ြဖင့်

ဓါတ်ေဆးများစီမံရာတွင်

ဓါတ်လံုးစီရင်ြခင်းစသည်ြဖင့်

စီမံလျက်

ေဆးဝါးကုသလျက်ရှိပါသည်။
အဂရ
ိ တ်ပညာ၏

ေရှးေဟာင်းကျမ်းများတွင်

သတအစဉ်

(alchemy

periodic

table)ဓါတ်အမ
ိ ၊် ဓါတ်ဇယားအား ဂဠန်၊ ကျား၊ ြခေ◌သ၊့ ိးု ိးု ဆင်၊ ကွက၊် ပူး၊ နဂါး၊ ဟိုင်းဆင်၊
စသည် ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ က၊ ခ စသည့အ
် ကရာများြဖင့လ
် ည်းေကာင်း ၁၊၂၊ ၃၊ ၄ စသည်
သချာပညတ်များ

-၃ြဖင့်

လည်းေကာင်း၊

သထံုပညတ်၊

တေကာင်းပညတ်၊

သေ◌ဘာလမ်းိးု စသည်ြဖင့်

အမျိးမျိးလိဝှက် စွာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကသည်။
လူခာကိုယ်သည် ုပဓ
် ါတ် (၉) ပါး၊ နာမ်ဓါတ်(၉) ပါး အစုအဖွဲ ြဖစ်သည်ဟု သတ်
မှတ်သည်။ ထိေ
ု ကာင့် အနာေရာဂါေရာက်ပက
ုံ ုိ
-

ဘင်ဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါက ဖျားနာသည်။ (ေရာဂါအားလံုးြဖစ်ေစတတ်သည်။)

-

ေကးဓါတ်ယတ
ု ်ေလျာ့ပါက ေဖာသည်၊ ေယာင်သည်။ (အတွင်းကလီစာများှင့်ပတ်သက်
သည့ေ
် ရာဂါများြဖစ်ေစတတ်သည်။)

-

သံဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါကြမင်းသိုက်နာြဖစ်သည်။ (စအိုတဝိုက်ေရာဂါများြဖစ်ေစတတ်သည်။)

-

ခဲဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါက ဆီးချပ်သည်။ (ေကျာက်ကပ်ှင့်ဆီးလမ်းေကာင်းေရာဂါများြဖစ်ေစ
တတ်သည်။)

-

သွပ်ဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါက ူးသွပသ
် ည်။ (ှလးုံ ၊ ဦးေဏှာက်ှင့်ပတ်သက်ေသာေရာဂါများ
ြဖစ်ေစတတ်သည်။)

-

ေဘာ်ဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါက အိုင်းအမာြဖစ်သည်။ (အနာေပါက်အမျိးမျိးြဖစ်ေစတတ်သည်။)

-

ြပဒါးဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါက အိုးေပျာ့ြဖစ်သည်။ (အိုးေရာဂါအမျိးမျိးြဖစ်ေစတတ်သည်။)

-

ဂတ်ဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါက ဝမ်းချပ်သည်။ (အူလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများ ြဖစ်ေစတတ်
သည်။)

-

ေရဓါတ်ယုတ်ေလျာ့ပါက ကိုယ်သားကိုယ်ရည်ညစ်ွမ်းသည်။ (ကိုယ်ခံစွမ်းအားများကိုထိခိုက်
ေစြခင်းများ ြဖစ်ေစတတ်သည်။) ဟုသတ်မှတ်ြပဆိုထားပါသည်။
ေဆးစီမံရာတွင်လည်း ဓါတ်ေ
ု ဆး၊ ဓါတ်လတ်ေဆး၊ ဓါတ်မေဆးဟူ၍ (၃) မျိး ခွဲြခားသတ်

မှတထ
် ားပါသည်။
၁။ ဝါဠကေရေဆး၊ ေလးပါးေရှာင်ေဆး စသည်ေဆးများကို ဓါတ်ုေဆးအြဖစ်သတ်မှတ်ပီး
အဆိပ်ကုန်စင်ြခင်းမရှိေသးေသာ သမားကိုငေ
် ဆးအုပ်စု
၂။ ဘင်ြပာ၊ ဂတ်ြပာ၊ သွပြ် ပာ စသည်တုိကုိ မီးသက်ကုန်ေအာင် လူတိုစားသံုးိုင်ေသာြပာအ
ဆင့်ေရာက်ေအာင်ဖုတ်ြခင်း၊ ဓါတ်ေသ ဓါတ်လံုးမှာထွက်ေသာ ေချာ်ပယင်း (သိုမဟုတ)်

-4အြဖေရာင်စသည်တိုသည် ဓါတ်လတ်ေဆး အဆိပ်ကင်းစင်ေသာေဆးအုပ်စု
၃။ ေရြပာစသည့် သမထကျင့်စဉ်တိုြဖင့် အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်းေဆး

ုပ်ရပ်ေဆး၊ အသက်

ရှညေ
် ဆးတိုသည် ဓါတ်မေဆးအုပ်စုအြဖစ် အသီးသီးသတ်မှတ်ထားပါသည်။
ေဆးတစ်ခုစီမံရာတွင် မီးဖုတခ
် ျိန်အားလည်း တိကျစွာမှတ်တမ်းမရှိြခင်းှင့် လိဝှက်
ေရးသားခဲ့သည့်အတွက် အရှင်ဣာစရိယဓါတ်ကျမ်းတွင် ြပဆိထ
ု ားသည့် မီးသွားကိန်း (ကမာတည်
ကိန်း၊ ကမာပျက်ကိန်း) စသည် အစဉ်ကိုသာအသံုးြပလျက်ရှိပါသည်။ ဖိုအမျိးအစားတွင်လည်း
ဖားဖိ၊ု မယ်ကင်းဖို၊ ေလဖိ၊ု လိုက်ကွင်း စသည့် ဖိုအမျိးအစားများကို အသံုးြပလျက်ရှိပါသည်။
ထိေ
ု ကာင့် ေဆးစီမံရာတွင် စနစ်တကျှင့် တိကျမရှိေစရန် ကျမ်းစာပါ ဓါတ်အယူအ
ေကာက်များ မှနက
် န်ေစြခင်း၊ မီးေပးပံုနည်းစနစ်တွငလ
် ည်း သိပန
ံ ည်းကျ အပူချိန် ဒီဂရီများြဖင့်
တိကျမှန်ကန်ေစိုင်ြခင်း၊ မီးေပးချိန်အားလည်း (၇) ရက်၊ (၂၄) ရက် စသည်ြဖင့် တိကျမှန်ကန်ေစိုင်
ြခင်းရှိမှသာ အရာယ်ကင်းစင်ေသာ လူတုိစားသံးု အပ်ေသာ ေဆးရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိုေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ေသာ အဂရ
ိ တ်ကျမ်းများြဖစ်သည့က
် ျမ်း
များြဖစ်သည့က
် ျမ်းများကို စုစည်းေစလျက်

အဂိရတ်စာေပအယူအေကာက်များကို

မှတ်တမ်းပီး

စာေပသုေတသနေဆာင်ရွက်ရန် အထူးလိအ
ု ပ်ပါသည်။ သိမ
ု သ
ှ ာ ကျမ်းန်းဆိုေသာ ဓါတ်ေဆး
ပစည်းများ မှန်ကန်မရှိြခင်း၊ ဓါတ်ကူး၊ ဓါတ်ယှက်ဟုေခသည်။ ဓါတ်သတများအတွအ
ဲ ေပါင်းများ မှန်
ကန်ေစြခင်း၊ မီးေပးပံမ
ု းီ သွားကိန်းများသည်လည်း ဓါတ်တွဲရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ဓါတ်သတ်ရာတွင်
လည်းေကာင်း ြပာစီမံရာတွင်လည်းေကာင်း တိကျစွာေပထွကလ
် ာမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဂိရတ်ဟု
ေခေသာ မီးအတတ်ပညာသည် အေရးကီးသည့်အတွက် ဥပမာ- သံှင့်ခဲတိုကို ဓါတ်တွဲပါက ကျမ်း
အဆိုသီအိုရီအရ ဓါတ်ကူးဓါတ်ဆက်ရမည့် ဓါတ်ဟုတ်မဟုတ်ကို တိကျစွာ ခွဲြခားဓါတ်ြပိုင်မည်ြဖစ်
သည့အ
် ြပင်

မီးေပးပံန
ု ည်းစနစ်အားလည်း၊

မီးု၊

မီးရင့၊်

မီးလတ်

စသည်တုိသည်

ဓါတ်သတအတွဲအစပ်ေပ အဘယ်ကသ
့ဲ ုိ အသံုးချရမည်ကို တိကျစွာ တွကခ
် ျက်ေကာက်ယရ
ူ န်လုိ
အပ်ပါသည်။

အဂိရတ်တွင်

မီးတတ်ေစ

ဟုဆိုသည့်အတိုင်း

ေရှးဆရာကီးများသည်

မီးေပးပံုနည်းစနစ်များကို သပနမီး၊ ဉဏှမီး၊ ဒါဟမီး၊ ဇိရဏမီး စသည့် အဖျက်မးီ များ၊ ပါစကမီး၊
ဉသမာမီး စသည့် အြပမီးများဟု သတ်မှတ်ကြ◌ခင်း၊ ပထဝီမီး၊ အာေပါမီး၊ ဝါေယာမီး၊
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ဓါတ်လုံး၊

ဖိခ
ု င
ွ ရ
် 
ိှ ာှ ေပါက်အား

လံုအထားအသိုှင့်သတ်မှတ်ကပါသည်။

ဓါတ်ြပာ စသည့် ေဆးစီမံ ရာတွင် ုပ်ကမ်းဟူေသာ ဓါတ်ပစည်းများကို ုပ်ဟ
ု ုဆုိသည့်

သုခုမုပ်ရေအာင် မီးအတတ်ြဖင့သ
် ာ ေြပာင်းလဲေအာင် စီမံရသည့်အတွက် မီးေပးပံုနည်းနစ်များမှာ
ေရ◌ှ◌းကသတ်မှတ်ထားသည့်

မီးအဓိပာယ်များအား

ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေစရန်

ကျမ်းစာပါ

အတိုင်းအား သိပန
ံ ည်းကျ သတ်မှတ်ေြပာင်းလဲရန်မှာ ဝိဇာ ဓရနယ ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေစရန် အထူးလို
အပ်ပါသည်။
ဥပမာ-

မုခသိုက်စာတွင်

နဂါးစာပံု၊

ဂူသွငး် လို

ဂဠန်သံုးကိမ်တတ်၊

ဂဠန်ပျံြငား

ထိုနဂါး

နီးထွားပင်းလှလဟ
ှ ု ြပဆိထ
ု ားပါသည်။ အနက်မှာ ဓါတ်တွဲရမည်ြဖစ်သည့်အတွက် အလွယ်တကူ
ေကးနီဓါတ်

(copper)၊

ခဲ

(lead)

ှင့်

အေလးတူတွဲစပ်ကရာတွင်

ခဲသည်

မီးနိမ့်ဓါတ်

(ေပျာ်မှတ်နိမ့်ြခင်း)ြဖစ်ပီး၊ ေကးသည် မီးရင့်ဓါတ် (ေပျာ်မှတ်ြမင့်ြခင်း) ြဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ
ေပျာ်မှတ်မတူသည့် ဓါတ်ှစ်ခုေပါင်းစပ်ကရာတွင် မီးု၊ မီးရင့၊်
ေကာက်ယူတွဲဆက်ကသည့်အတွက်

မီးလတ်စသည်ြဖင့် အမျိးမျိး

ခဲသးုံ ကိမသ
် တ်ပီးေသာ်လည်း

ေကးသည်

မနီဘဲ

(ပံုတူပတြမားနီထွားထွား) မြဖစ်ပဲ ေကးေရာင်အတိုင်းသာ
ရှိေနသည့်အတွက် ကျမ်းအဆိုှင့် လက်ေတွမှာ ေပါင်းစပ်ဓါတ်ရရှမ
ိ မ
ူ ာှ အလွန်ကွဲလွဲေနေကာင်း
ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့် မီးဟုဆသ
ုိ ည် အပူဒီဂရီကို ေဆးစီမံပံုအလိုက် တိကျစွာသတ်မှတ်ရန်
အထူးလိုအပ်လျက်ရှိသည့်အြပင်ကျမ်းအဆိမ
ု ျားကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းြပစုထိန်းသိမ်းရန်မှာလည်း
ဝိဇာဓရပညာဖွံ ဖိး

တိုးတက်ေရးအတွက်

အဓိကကတရပ်အြဖစ်

အလွန်အေရးကီးေကာင်း

တင်ြပအပ်ပါသည်။
၄။ သံသ
ု ပ်အြကံြပချက်
ကျမ်းစာပါ ဓါတ်ေဆးပစည်းများကို တိကျစွာေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန်အတွက် ပညာရပ်ဆုိင်
ရာ ေရှးေဟာင်းစာေပများကို စုေဆာင်းြခင်းြပလုပေ
် ပးသင့ပ
် ါသည်။ ထိုြပင် ထိက
ု ျမ်းစာများကို နား
လည်တတ်ကမ်းသည့် ပညာရှငမ
် ျားအား စုစည်းပီး ကျမ်းစာပါ လိဝှက်ေဝါဟာရအေခပညတ်ေတွ
ဓါတ်ေဆးဝါးေတွ၏ အမည်များကို တိကျစွာ ေဖာ်ထုတ်ေပးသင့်ပါသည်။ ထိုြပင် မီးအပူချိန်၊ ကာချိန်

-6စသည်တိုကို ကျမ်းစာေဖာ်ြပပါအနက်အဓိပါ ယ်များကို တိကျစွာ ြပန်ဆေ
ုိ ပးသင့သ
် ည့အ
် ြပင် ဓါတ်
ေဆးဝါးများ လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ လက်ေတွခန်းများ တည်
ေဆာက်ေပးသင့်ပါသည်။ ယမ်းေတေဇာ်ငိမ်း၊ ဆားေတေဇာငိမ်း၊ ုကမူဆားများစသည် (Safe
Profile) ြပလုပ် ပီးေသာ ဓါတ်ေဆးများအား ြပည်နယ်တိုင်းများအတွင်းရှိ ေဆးံ၊ု ေဆးခန်းများတွင်
လူနာများအား ကုသေဆာင်ရွက်မေ
 ပးိင
ု ်ရန် ေဆးဝါးစက်ံုများမှ ထုတ်လပ
ု ြ် ဖနြ် ဖးသင့ပ
် ါသည်။
၅။

နိဂးံု
ယေနတွင် ေရာဂါတိုသည် လူသားတိုအား ေနစဉ်ှင့်အမ ခိမ်းေြခာက်စိန်ေခမများ

ရှိေနပါသည်။ ထိုေကာင့် အပင်ထွက်ေဆးပစည်းများအုပ်စု (Herbal)၊ အပင်ထက
ွ ေ
် ဆးပစည်းှင့်
ဓါတ်ေဆးများေပါင်းစပ်ထားေသာအုပ်စု (Herbominera) ှင့် ဓါတ်ေဆးပစညး် များ (minerals)
ဟူ၍ (၃) မျိးေတွရှိရပီး အပင်ထွက်ေဆးပစည်းထက် ဓါတ်ေဆးပစည်းများသည် စနစ်တကျစီမံက
ပိမ
ု အ
ုိ စွမး် ထက်သည့အ
် ြပင် ေရာဂါများအေပ အလွန်ထိေရာက်ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ အာယုေဗ
ဒေဆးပညာတွင် ေရြပာကို ကေလးေရာဂါများှင့် ေရာဂါေပါင်းစံုတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသံးု ြပ
ေနေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ ထိေ
ု ကာင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ြပစုမှတ်တမ်းတင်ထားေသာ အဂိရတ်
ပညာများကို စနစ်တကျ သုေတသနမှတ်တမ်းြပစုသင့်ပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။
၆။

ေကျးဇူးတင်လာ
ဤစာတမ်းကို ဖတ်ကားခွင့်ြပပါေသာ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန န်ကားေရး

မှးချပ်ှင့်တကွ အြခားတာဝန်ရှိသူများှင့် ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးသူများအားလံုးကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါ
ေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။

ဦးလှမျိးဝင်း
နည်းြပ၊ ေဆးပညာဌာန
တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်
(တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကိုယ်စားလှယ်)

-၇ကျမ်းကိးု စာရင်း
၁။ သန်းွန် (ဦး) (၂၀၁၃)၊

ြမန်မာိုင်ငံပိုင် တိုင်းရင်းေဆးပညာ ဝိဇာ ဓရနယဘာသာရပ်ကီးမှ

ဓါတ်ေဆးပညာ အဖွငက
့် ထ
ု းုံ ကျမ်း၊ ပထမအကိမ်၊ ပထမတွ-ဲ ဒုတိယတွဲ၊ ဝင်းရတနာေအာဖ်ဆက်၊
(၁၀) လမ်း၊ (၇၇×၇၈) လမ်းကား၊ မေလးမိ
၂။ နာဂေသနာဘိဝံသ၊ (၁၉၆၄)၊ ရသာမတ အဂိယလုပ်ရပ်ဓါတ်ကျမ်း၊ ပထမအကိမ၊် အမျိးသားစာ
ပံုှိပ်တိုက်၊ အမှတ် ၂၄၁၊ ကည့်ြမင်တိုက်ေအာက်လမ်း၊ အလံုစာတိုက်အနီး၊ ရန်ကုန်မိ
၃။ ဣာစရိယ (အရှင)် ၊ (၁၉၅၉)၊ တိေနတဓါတ်ြပကျမ်း၊ လယ်တီမိင်ပံုှိပ်တိုက်၊ အမှတ် (၁၆၈)၊
(၄၇) လမ်း၊ ရန်ကုန်မိ
၄။ ေအာင် (ဆရာ)၊ (၁၉၇၈)၊ မဟာဘူတဋီကာဓါတ်ေလးပါးအဖွငေ
့် ဆးကျမ်းကီး၊ ပထမအကိမ်၊
မင်းထွန်းမိုးပံုှိပ်တိုက်၊ အမှတ် (၆၈)၊ (၁၆၅) လမ်း၊ တာေမွ၊ ရန်ကုန်

