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ဖ  ော်ပြချကော် - ကကယော်တ ရ နငှ ော် နကခတော်မျ ျား 

 

သာမာနမ်ျက်စိန ဲ့ဆိိုရင ်ညဖက်မ ာ ကမဘာမ မကမန မမရတွက်နိိုငတ် ဲ့ကကယ်မတကွိို  မငန်ိိုငပ်ါတယ်။ 
ဘယ်ကကယ်က ဘယ်မနရာမ ာဆိိုတာဘယ်လိိုသနိိိုငမ်လ ? ကကယ်မတွက 

အမမ တမ််းအတူတူပ လာ်း?  ကျွနမ်တိို ဲ့န ဲ့အတ ူနကခတတ်ာရာကကညဲ့မ် န ်ပြုလိုပ်မပ ်း 
နကခတ်တာရာမတွအမကကာင််းကိို မလဲ့လာကကရမအာင။် ကကယ်မတွကိို 
ဘာလိို ဲ့မန ဲ့ဘက်မ ာမ မငရ်တာလ ဆိိုတာကိိုလည််း  ပသာွ်းပါမယ်။ နကခတတ်ာရာ ပံိုစံန ဲ့ ဒ စမ််းသပ်မှုရ ဲ့ 
အမသ်းစိတ်မဖာ် ပချက်ကိို မအာက်က ဝက်ဘဆ်ိိုဒမ် ာ PDF ပံိုစံန ဲ့ မဒါင််းလိုပ်လိုပ်နိိုငပ်ါတယ်။ 
link: http://www.gub-bw.de/img/uploads/literatur/Sterne%20und%20Sternbilder_Beschreibung_ 

Video.pdf  

 

 

သငော်ဖ  ကော်ကြူစ္စညော်ျားမျ ျား  
 

ဓာတ်မ ်း၊ အမိ်သာသံို်းစကက ူ၊ အနက်မရာငသ်ိုတ်မဆ်း၊ မဆ်းသိုတ်တံ၊  ဖတ်စက်၊ မကာ်၊ စကက ူ ဖူ၊ 
အနက်မရာငရွ်ံ ွံ့မစ်း ကတထ် ူပာ်း၊ ခ တံ၊ ကတ်မကက်း၊ ပငအ်ပ်၊ ချညက်တ်ထ ူပာ်းတစ်ခို 
 

ပြငော်ဆငော်ပခငော်ျား 
 

ညဖက်မ ာ သငမ်ကာင််းကငက်ိိုမမာဲ့ကကညဲ့လ်ိိုက်မယဆ်ိိုရင ်

မမရတွက်နိိုငတ် ဲ့ကကယ်မတနွ ဲ့ ပညဲ့မ်နတာကိိုမတွွံ့ရမ ာပါ။ ဘယ်ကကယ်က 

ဘယ်မ ာလ ဆိိုတာကိိုဘယလ်ိိုသနိိိုငမ်လ ? သမိိုင််းမတငမ် ခငအ်ချနိက်တည််းက လူမတွက 

ကကယ်တစ်ခိုချင််းစ ကိို စိတထ် ကမနဆက်စပ်ကကညဲ့မ်ပ ်း ပံိုမတွမဖာ်ခ ဲ့ကကပါတယ်။ဒ မန ဲ့မခတ်မ ာမတာဲ့ 
မကာင််းကငမ်ပေါ်မ ာ သငလ်မ််းမမပျာက်ဖိို ဲ့ရာကူည ဖိို ဲ့ တရာ်းဝင ်နကခတ် ရ စ်ခိုရ ိပါတယ်။ 
မကာင််းကငမ်ပေါ်မ ာ ပံိုရိပ်တစ်ခိုချင််းစ ကိို အလွယ်တကူရ ာမဖနွိိုငဖိ်ို ဲ့အတွက ်နကခတာရာကကညဲ့မ် နက်ိို 
 ပြုလိုပ်နိိုငပ်ါတယ်။ 
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ပြြုလြုော်ြ ုအဆင ော်ဆင ော် 
 

သန ဲ့စ်ငခ်န််းသံို်းစကက ူကိို အနက်မရာငသ်ိုတ်လိိုက်ပါ။ အတွင််းဖက်ကိိုပါ သိုတ်နိိုငရ်ငပိ်ိုမကာင််းပါတယ်။ 
မ ခာက်သာွ်းရငမ်တာဲ့ စကက ူလိပ်အလညတ်စ်ဝက်မကျာ်မလာက်မ  မနမပ ်း  ဖတစ်က် ဖငဲ့ ်အစွနမ်  ၁ 

စငတ် မ တာ အကာွမ အလပ်ိကိို စကက ူ ဖူမပေါ်မ ာတငမ်ပ ်း မဘာပငက်ိို တစ်ကကိမ်လိိုက်မ  ွံ့ပါ။ 
ဒ စက်ဝိိုင််းထ မ ာ နကခတ်ပံိုဆွ လိို ဲ့ရပါမပ ။ စာအိုပ်ထ က သိို ဲ့ အငတ်ာနကက် ဒါမ မဟိုတ် 
ကိိုယဲ့်စိတ်ကကိြုက်နကခပံိုစတံစ်ခိုကိိုမရွ်းချယ်နိိုငပ်ါတယ်။ မပ ်းရငမ်တာဲ့ သငဲ့ရ် ဲ့ပံိုကိို စကက ူအနက်မပေါ်မ ာ 
ကပ်လိိုက်မပ ်း စကက ူပံိုစံ ဖတ်လိိုက်ပါ။ တ ခာ်းနည််းကမတာဲ့  ဖတ်ထိုတဖိ်ို ဲ့ 
နကခတ်တာရာအစိုအမဝ်းအငယ်တစ်ခိုကိို ရ ာမဖွမပ ်း မဖာ် ပချက်ရ ဲ့မနာက်ဆံို်းမ ာ မကာ်န ဲ့ကပ်နိိုငပ်ါတယ်။ 
 

ကကယ်အမ တ်တစ်ခိုချင််းစ ကိို ပံိုန ပ်ိထိုတ်လိိုက်ပါ။ စက်ဝိိုင််းကိို စကက ူလိပ်ထ ကိို ထညဲ့လ်ိိုက်မပ ်း 
အခန််းမမ ာငထ် ကိိုသာွ်းလိိုက်ပါ။ စကက ူလိပ်အတငွ််းကိို ဓာတ်မ ်းထိို်းလိိုက်မပ ်း အလင််းတန််းကိို 
နရံံမ  ာငဖ်က်ကိို ထိို်းလိိုကပ်ါ။ နကခတ်ပံိုမပေါ်လာပါတယ်။ မနာက်တစ်ခါ ညဖက် 
မကာင််းကငက်ိိုကကညဲ့တ် ဲ့အခါ ညမကာင််းကငယ်ံမ ာ သငဲ့ရ် ဲ့ နကခတ်တာရာကိို ရ ာမဖွကကညဲ့ပ်ါ။ 
 

အခို သငဲ့ရ် ဲ့နကခတ်တာရာကိို နရံံမပေါ်မ ာ မ ်းထိို်းကကညဲ့လ်ိိုက်မပ ်း အခန််းထ က 

မျက်န ာကကက်အလင််းမရာငက်ိို ဖငွဲ့က်ကညဲ့လ်ိိုက်ရင ်ဘာ ဖစ်မလ  ကကညဲ့က်ကညဲ့ပ်ါ။ နကခတ်တာရာက 

ရ ိမနမသ်းမပမယဲ့ ်နကခတတ်ာရာပံိုကမတာဲ့ မပျာကသ်ာွ်းပါတယ်။ အခန််းကျယရ် ဲ့အလင််းက သငဲ့ရ် ဲ့ 
ဓာတ်မ ်းအလင််းမရာငထ်က ်ပိိုလင််းသာွ်းမပ ်း မျက်စအိ မငမ် ာ မပျာက်သာွ်းတာ ဖစ်ပါတယ်။ 
 

ဖန ကော်ခ အဖကက ငော်ျားအရ  
 

မန ဲ့ဘက်မ ာ မနရ ဲ့အလင််းမရာငဟ်ာ ကကယ်မတွရ ဲ့အလင််းမရာငထ်က ်အလနွမ်တာက်ပမပ ်း 
ကကယ်အလင််းမရာငက်ိို အိုပ်မိို်းသာွ်းပါတယ်။ မမ ာငသ်ာွ်းတ ဲ့အချိနမ် ာသာ ကကယ်မတွရ ဲ့အလင််းမရာငက်ိို 
ကျွနမ်တိို ဲ့မတွွံ့  မငန်ိိုငပ်ါတယ်။ ဒါမကကာငဲ့ ်ကကယ်မတကွ မန ဲ့ဘက်မ ာလည််း မတာက်ပမနပါတယ်။ 
ကျွနမ်တိို ဲ့ကသာ မ မငန်ိိုငတ်ာပါ။ 
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ညဘက်မ ာ ကျွနမ်တိို ဲ့မမိြုွံ့မတွရ ဲ့အလင််းမရာငက်လည််း အမရာငမ်ဖျာဲ့တ ဲ့ကကယ်မတွကိို 
ဖံို်းကွယ်လိိုက်ပါတယ်။ သာမာနမ်ျက်စိန ဲ့ကကညဲ့မ်ယ်ဆိိုရင ်မကာင််းကငမ် ာ ကကယမ်ပါင််း ၂၀၀၀ မ  
၆၀၀၀အထ ိ မငန်ိိုငမ်ပ ်း မမိြုွံ့  ပရ ဲ့ အန ်းတစ်ဝိိုက်မ ာမတာဲ့ ၁၀၀၀ မအာက်သာ မငန်ိိုငပ်ါတယ်။  
 

 

တချိြုွံ့ကမတာဲ့ “အလင််းမရာငည်စ်ညမ််းမှု” လိို ဲ့မတာငမ် ပာကကပါတယ်။ ဒါမကကာငဲ့ ်နကခတတ မ ဒဆိိုငရ်ာ 
မလဲ့လာမှုမတွအမျာ်းစိုကိို မမိြုွံ့  ပန ဲ့မဝ်းရာမ ာလိုပ်ကကတာ ဖစ်ပါတယ်။ 
 

စိုစိုမပါင််းအမနန ဲ့  အကကမ််းဖျင််း ၁၀၀ဘ လ ယံနဂါ်းမငွွံ့တန််းရ ိမပ ်း နဂါ်းမငွွံ့တန််းတစ်ခိုမ ာ ကကယ်မပါင််း 
၁၀၀ဘ လ ယံရ ိပါတယ်။ 
 

သမိိုင််းမတိိုငခ်ငအ်ချိနက်တည််းက မကာင််းကငက်ကညဲ့သ်မူတွဟာ စိတ်မ န််းန ဲ့ ကကယ်မတွကိို 
ပံိုရိပ်မတွအ ဖစ်ဆက်သယွ်ကကညဲ့က်ကပါတယ်။ မရ ်းခတ်ဂရိလူမျိူ်းမတွဟာ သတူိို ဲ့ရ ဲ့ ဒဏ္ဏ ာရ ကိို 
နကခတ်အ ဖစ်မ ပာင််းခ ဲ့ကကပါတယ်။ ဒ ဇာတ်လမ််းမတကွိို ဒ မန ဲ့အထဖိတ်နိိုငပ်ါမသ်းတယ်။ ၂၀ 

ရာစိုအစပိိုင််းမ ာမ  ညမကာင််းကငက်ိို နိိုငင်တံကာအစိုအမဝ်းမ  သတ်မ တ်ခ ဲ့မပ ်း ဒ မန ဲ့မခတ်မ ာ 
အကျံူ်းဝငတ် ဲ့ နကခတ် ၈၈ အခိုအ ဖစ်ကွ ထကွ်သာွ်းပါတယ်။ 
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