
  //    မိသားစုထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြမဲႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုခု ႐ိွခ့ဲပါသလား။

  //   အားအင္ခ်ိနဲ႔ေနသလုိ ခံစားေနရၿပီလား၊ မ်က္လုံးထဲမွာ  
အနီေရာင္လုိင္းေတြ အမ်ားႀကီး ျမင္ေယာင္ေနၿပီလား၊  
ေျပာတ့ဲစကားေတြ ဗလုံးဗေထြးျဖစ္ေနၿပီလား။ 

  //   မွတ္ဉာဏ္ေတြ ထပ္ေနတာ၊ လုံးဝျပန္ေတြးလုိ႔ မရတာ၊  
အာ႐ုံစူးစုိက္ရတာ ခက္ခဲလြန္းေနတာေတြ ျဖစ္ေနၿပီလား။ 

  //   အရင္ကလုပ္ေနက်ေပ်ာ္စရာကိစၥေတြလုပ္ဖုိ႔ စိတ္မပါျဖစ္ေနၿပီလား။

//   စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖုိ႔၊ အပန္းေျဖဖုိ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ သာမန္အတုိင္း  
ခံစားရဖုိ႔ မူးယစ္ေဆးကုိသုံးစြဖုိဲ႔ လုိအပ္တာလား။ 

//  မိသားစုဝင္ေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ပုိၿပီး ရန္ျဖစ္ျငင္းခုန္ေနရၿပီလား။ 

//   တက္ႂကြေပ်ာ္႐ႊင္ဖုိ႔အတြက္ မူးယစ္ေဆးကုိသုံးစြတဲာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 
ေဆးေၾကာင့္အထြတ္အထိပ္ခံစားလုိတ့ဲ အတြက္သုံးတာလား။ 

//   တစ္ေန႔တာကုိျဖတ္သန္းဖုိ႔အတြက္ တစ္ခါေတာ့ ေဆးသုံးလုိက္ဖုိ႔လုိအပ္သလား။

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈဆုိ

င္ရာအသုံးဝင္ေသာအခ်က္အ

လက္မ်ား 

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈစတင္ျခင္း  
လူငယ္မ်ားစြာအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကုသမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ပါ 

စမ္းသုံးၾကည့္တတ္ၾကသည္။ တစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ ေဆးေျခာက္ႏွင့္ ကုိကင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အပန္းေျဖေဆးဝါးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးက့ဲသုိ႔ေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ စြဲလမ္းေစၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ဦးအတြက္ 

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေစၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ 

ဦးတည္ေစပါသည္။ မိမိစိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသူတစ္ေယာက္ကုိ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ျခင္းသည္ မိမိႀကံဳေတြ႕ ျဖတ္သန္းေနရသည့္အရာတုိ႔ကုိ 

စတင္ နားလည္လာေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရန္ ႐ုိး႐ွင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ထုိက္တန္ေသာ အကူအညီ တစ္ခုလည္း 

ရ႐ိွလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ မူးယစ္ေဆးသုံးစြမဲႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္လာပါက ပုိမုိဆုိး႐ြားမလာမီတြင္  

အဆုိပါကိစၥကုိ တစ္စုံတစ္ရာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းကိုင္တြယ္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းရန္  

အခ်ိန္ကာလ ၾကာ႐ွည္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေလေလ၊ ကာလၾကာ႐ွည္ အျမစ္တြယ္ႏုိင္သည့္ ပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈးံမႈမ်ားကုိ  

ခံစားလာရႏုိင္ေလေလ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡပုိေရာက္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။

မူးယစ္ေဆးသုံးစြမဲႈ၏ သတိေပးလကၡဏာမ်ား အကယ္၍ မိမိ၏မိတ္ေဆြမ်ားကပင္ အလားတူမူးယစ္ေဆးဝါးကုိ သုံးစြေဲနလွ်င္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာဝန္တစ္ဦးက သင့္ကုိ ေဆးဝါးမ်ားသုံးစြရဲန္ေဆးညႊန္းေ

ပးလွ်င္ျဖစ္ေစ ေဆးစြျဲခင္းသည္ ဆုိး႐ြားေသာျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးသုံးစြျဲခင္းလကၡဏာမ်ားကုိ သတိျပဳမိလွ်င္ျပဳမိခ်င္း ကုသမႈတစ္ခုခု အလ်င္အျမန္ခံယူသင့္ပါသည္။ု

ေမးခြန္းအနည္းငယ္ကုိ “ဟုတ္တယ္” ဟု ေျဖဆိုရၿပီ ဆုိလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး
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ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္ကိ ု
ဘယ္လိုမွန္ကန္စြာ႐ွာေဖြမလဲ။.   
မိမိအေနျဖင့္ မည္မွ် အထီးက်န္ခံစားေနရသည္ျဖစ္ေစ၊ အစဥ္သျဖင့္ 

အသင့္႐ွိကာ ကူညီခ်င္စိတ္ ႐ွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာမူ အၿမဲတမ္း 

႐ိွေနတတ္ပါသည္။ မိမိက မူးယစ္ေဆး အလြန္အကၽြသုံံးစြမဲႈ ဆုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္လုိစိတ္ မ႐ွိလွ်င္လည္း 

ကိစၥမ႐ွိပါ။ မိမိယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ေျပာျပႏုိင္သည့္၊ 

မိမိေျပာသမွ်ကုိ ေသခ်ာဂ႐ုတစုိက္ နားေထာင္ေပးမည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ 

ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္လုိက္ပါ။့္ 

မိမိေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ရမည့္သူမွာ မူးယစ္ေဆးသုံးစြျဲခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အေတြ႕အႀကံဳ ႐ိွထားရန္ မလုိအပ္ပါ။ မိမိ၏ အေတြးမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ 

စုိးရိမ္ေသာကမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္ နားေထာင္ခံစားေပးကာ မိမိအား 

ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု လွမ္းႏိုင္ရန္ ကူညီႏုိင္ဖို႔သာ လုိအပ္ပါသည္။

မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ -

မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး ေက်ာင္းမွ ေဆြးေႏြးေပးသည့္ဆရာ/
ဆရာမ

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဦးဆရာ/ဆရာမ

အားကစားနည္းျပဆရာ/
နည္းျပဆရာမ

ရင္းႏီွးခင္မင္ေသာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း 
တုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈကုိ မည္သုိ႔စတင္မည္နည္း။ အျခားသူတစ္ဦးကို မိမိသည္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမိေနေၾကာင္းကို ေျပာျပရန္အတြက္ 

နည္းလမ္းမ်ားမွာ မွားသည္မွန္သည္ ဟူ၍ မရွိတတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ စတင္ရန္ႏွင့္ 

ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္း အဆင့္မ်ားလည္း ရွိွိေနပါသည္။

သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ေနရာႏွင့္အခ်နိ္ကို ေ႐ြးပါ။ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္ ေက်ာင္း၊ အိမ္ သို႔မဟုတ္ 

အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကင္းေဝးေစမည့္ ေအးေဆးသည့္ေနရာ မည္သည့္ေနရာမဆို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္းေတြအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါ။ မိမိေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မည့္သူအေနျဖ

င့္ သင့္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုသိခ်င္ေကာင္း 

သိခ်င္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းဘက္ကေမးလာႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႐ုိး႐ုိးသားသား၊ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ေျဖဆိုေျပာျပလိုက္ပါ။

စကားဝိုင္းကို အလ်င္စလိုမႏိုင္ပါႏွင့္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ မိမ ိ

ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မည့္ပုဂၢိဳလ္အတြက္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။  

သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔အား မိမိေျပာျပသမွ်ကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔  

အခ်ိန္ေပးၿပီး မိမိေျပာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီစဥ္ေျပာျပပါ။

ျပႆနာကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေျဖ႐ွင္းဖုိ႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ယခုကဲ့သို႔ေ

ဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ျခင္းသည္ ေျဖ႐ွင္းရန္ အစပ်ိဳးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း 

မွတ္ယူထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ဂုဏ္ယူပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ မိမိမူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြေဲနမိျခင္းအေၾကာင္း 

ေျပာျပႏိင္ုရန္အတြက္ သတၱ႐ွိရိန္ လုိအပ္ပါသည္။

မိမိေျပာလိုသည္မ်ားကို စီစဥ္ပါ။ သင္၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ေရးခ်ပါ သို႔မဟုတ္ 

မွန္ေရွ႕တြင္ စကားေျပာဆိုမႈကို ေလ့က်င့္ပါ။
မိမိဘက္က ေျပာျပႏိုင္သည္မ်ားမွာ - 

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မေတာ့ မူးယစ္ေဆးကို 

အထိန္းအခ်ဳပ္ကင္းမဲ့စြာ သံုးေနမိၿပီထင္တယ္။ 

ဘာလုပ္ရမွန္းလည္း မသိဘူး။”

“အဲဒီအေၾကာင္းကို ေျပာျပဖို႔က ကၽြန္ေတာ္/

ကၽြန္မအတြက္ ခက္ခဲလွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္/

ကၽြန္မေတာ့ မူးယစ္ေဆးကို အလြန္အကၽြစံြလဲမ္းေနၿပီ။”

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မရ႕ဲ မူးယစ္ေဆးသုံးတဲ့ အက်င့္က 

ပုိပုိဆုိး႐ြားလာတဲ့အတြက္ စုိးရိမ္လာၿပီ။”

“တစ္ရက္တစ္ရက္ကုိ မူးယစ္ေဆးမသုံးဘကုိဲ 

မေနႏိင္ုေတာ့ဘူး။ အဒဲါေၾကာင့္ အကူအညီ  

တစ္ခုခုေတာ့ လုိအပ္ေနၿပီထင္တယ္။”

JustTellOne.org သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ သုိ႔မဟုတ္ 

716.245.6JT1 သုိ႔ ေခၚဆုိ၍ မိမိေဒသတြင္ ရ႐ွႏိိင္ုမည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႐ွာေဖြပါ။ 

ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈအၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ကိစၥမ်ား ပထမဆုံးေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈအၿပီးတြင္ စိတ္သက္သာမႈတစ္စုံတစ္ရာခံစားရႏုိင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း 

႐ိွလာႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဘက္သုိ႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားႏုိင္ရန္ ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ မိမိယံုၾကည္စိတ္

ခ်ရေသာပုဂၢ ိဳလ္ႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္မျပတ္ေနၿပီး 

သင္ခံစားရသမွ်ကို 

အဆက္မျပတ္ သူ႔ကို 

ေျပာျပေနပါ။

၂။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈသည္ 

သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ မျဖစ္ခဲပ့ါကလည္း 

စိတ္မပူပါႏွင့ ္သုိ႔မဟုတ္ လက္မေလွ်ာ့ပါႏွင့္။ 

ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ၿပီး အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူေနာက္တစ္ေယာက္

ကို ႐ွာေဖြပါ။

၃။ သင့္တင့္မွ်တစြာ 

စားေသာက္ျခင္း၊ 

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

အိပ္စက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ 

ဘဝပံုစံကိုလည္း 

ေ႐ြးခ်ယ္ေနထိုင္ပါ။

၄။ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး 

ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ဆင့္ျဖစ္သည့္ 

ေရာဂါ႐ွာေဖြ ကုသမႈတစ္ရပ္ရပ္ ခံယူရန္ 

အဆင့္ကို ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ၿပီဆိုပါက 

ကၽြမ္းက်င္သူသမားေတာ္ႏွင့္ 

သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းတစ္ခုခုတြင္ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။


