
  //   ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မစိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ေနလား။  
ဒါမွမဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနသလား။

  //   ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မဟာ မိမိကိုယ္ကို အနာတရျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔ 
ေတြးမိေနၿပီလား။

  //   ရုတ္တရက္ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္းမ်ားကုိ ခံစားေနရပါသလား။

  //   ခံစားေနရတာေတြက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ အရက္  
ဒါမွမဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါး တစ္ခုခု သုံးစြေဲနရၿပီလား။

  //   ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မဟာ ေဒါသူပုန္ထေနတတ္သလား။  
တျခားသူေတြအေပၚ ႐ိင္ုးပ် ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံေနမိၿပီလား။

//   ေသဖို႔အေၾကာင္းကို ေတြးေနမိလား၊ ေရးေနမိလား၊  
 ဒါမွမဟုတ္ ခဏခဏေျပာေနမိလား။ 

//   ကိုယ္ပိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြကို သူမ်ားကိုေပးပစ္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ “ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ဖို႔” ေတြးမိေနလား။

//   မၾကာေသးတဲ့ကာလက သမီးရည္းစားျပတ္စတဲာလုိမ် ိဳး 
အကြအဲၿပဇဲာတ္လမ္းတစ္ခုခု ႐ွခိဲ့လား။ 

//   ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသဖို႔နည္းလမ္းေတြကို ေလွ်ာက္ေတြးေနမိၿပီလား။

မိမိကုိယ္ကုိသတ္ေသျခင္းမျဖစ္ပြားေစရန္ 
  ေဆြးေႏြးသည့္စကားဝုိင္းမ်ားအတြက္ 
အသုံးဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

မိမိကုိယ္ကုိသတ္ေသျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ျခင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ 

လူငယ္လူ႐ြယ္တို႔အၾကားတြင္ မိမိကိုယ္ကုိသတ္ေသျခင္းသည္ ေသဆံုးျခင္းအေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္ေနေသာ 

အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္လက္အသက္မ႐ွင္လိုသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ 

အမ် ိဳးမ် ိဳးရေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအသက္ကုိ ေျခပစ္ျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္ေပ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ႏွင့ ္မိမိ ဤကဲ့သုိ႔ခံစားေနရျခင္း 

အေၾကာင္းတရားကုိ ေျဖ႐ွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုခု အၿမတဲမ္း ႐ွေိနပါသည္။ မိမိစိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသူတစ္ေယာက္ကုိ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ျခင္းသည္ 

မိမိႀကံဳေတြ႕ ျဖတ္သန္းေနရသည့္အရာတို႔ကို စတင္ နားလည္လာေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရန္ ႐ိုး႐ွင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး 

ထိုက္တန္ေသာအကူအညီတစ္ခုလည္း ရ႐ွလိာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အနာတရျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ သတ္ေသရန္ အေတြးမ်ား 

စတင္ေရာက္႐ွလိာသည့္အခ်နိ္တြင္ ယင္းအေတြးမ်ားကို ဆက္လက္မေတြးပါႏွင့္။ အဆိုပါ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အေတြးမ်ားသည္ 

ဘာသာဘယ္ေတာ့မွ ထြက္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ မကုစားဘဲဆက္လက္ ထား႐ွလိိုက္ပါက ပိုမိုဆိုး႐ြားလာႏိုင္သည့္ အေတြးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မိမိကိုယ္ကုိသတ္ေသႏိုင္သည့ ္သတိေပးလကၡဏာမ်ား အခ် ိဳ႕သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကုိ သတ္ေသပစ္လုိက္ရန္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ဆုံးျဖတ္တတ္ၾကသည္။ အခ် ိဳ႕ကမူ အခ်နိ္ၾကာ႐ွည္စြာ 

စီစဥ္ၿပီး သတ္ေသတတ္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေနာက္ျပန္လွည့္မရႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနသုိ႔ မေရာက္မီ သတိေပးလကၡဏာမ်ားကုိ ေစာႏုငိ္သမွ် ေစာစီးစြာ သိျမင္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာ 

အေရးႀကီးျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္မိမိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ ေမးခြန္းအနည္းငယ္ကုိ “ဟုတ္တယ္” ဟု ေျဖဆုိရၿပီဆုိလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး
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ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈကုိ မည္သုိ႔စတင္မည္နည္း။ အျခားသူတစ္ဦးကို မိမိကိုယ္မိမိသတ္ေသခ်င္သည့္ အေတြးမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း 

ေျပာျပရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ မွားသည္မွန္သည္ ဟူ၍ မ႐ွတိတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ  

စတင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုအက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္း အဆင့္မ်ားလည္း ႐ွေိနပါသည္။

သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ေနရာႏွင့္အခ်နိ္ကို ေ႐ြးပါ။ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္ သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား 

ကင္းေဝးေစမည့္ ေအးေဆးသည့္ေနရာ မည္သည့္ေနရာမဆို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္းေတြအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါ။ မိမိေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မည့္သူအေနျဖ

င့္ သင့္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ပုိမုိသိခ်င္ေကာင္း 

သိခ်င္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းဘက္ကေမးလာႏိင္ုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႐ိးု႐ိးုသားသား၊ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ ေျဖဆုိေျပာျပလုိက္ပါ။

စကားဝိုင္းကို အလ်င္စလိုမႏိုင္ပါႏွင့္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္  

မိမိေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မည့္ပုဂၢ ိဳလ္အတြက္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။  

သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔အား မိမိေျပာျပသမွ်ကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ အခ်နိ္ေပးၿပီး 

မိမိေျပာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီစဥ္ေျပာျပပါ။

ျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေျဖ႐ွင္းဖို႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ယခုကဲ့သို႔ေဆြးေႏြး

ရင္ဖြင့္ျခင္းသည္ ေျဖ႐ွင္းရန္ အစပ် ိဳးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူထားဖို႔ 

လိုအပ္ပါသည္။

ဂုဏ္ယူပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ မိမိခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေျပာျပႏိင္ုရန္အတြက္ 

သတၱ႐ွိရိန္ လုိအပ္ပါသည္။

မိမိေျပာလိုသည္မ်ားကို စီစဥ္ပါ။ သင္၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ေရးခ်ပါ သို႔မဟုတ္ 

မွန္ေရွ႕တြင္ စကားေျပာဆိုမႈကို ေလ့က်င့္ပါ။

ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ရမည့္ပုဂၢ ိဳလ္ကိ ု
ဘယ္လိုမွန္ကန္စြာ႐ွာေဖြမလဲ။.   
မိမိအေနျဖင့္ မည္မွ်အထီးက်န္ခံစားေနရသည္ျဖစ္ေစ၊ အစဥ္သျဖင့္ 

အသင့္႐ွကိာ ကူညီခ်င္စိတ္ ႐ွသူိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာမူ အၿမတဲမ္း 

႐ွေိနတတ္ပါသည္။ မိမိက စိတ္ေရာဂါကုဆရာဝန္တစ္ဦးဦးႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္လုိစိတ္ မ႐ွလွိ်င္လည္း ကိစၥမ႐ွပိါ။ မိမိယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး 

စိတ္လက္ေပါပ့ါးစြာ ေျပာျပႏိင္ုသည့္၊ မိမိေျပာသမွ်ကုိ ေသခ်ာဂ႐ုတစုိက္ 

နားေထာင္ေပးမည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္လုိက္ပါ။ 

မိမိေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္ရမည့္သူမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္ေသျခင္းကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳ႐ွထိားရန္ မလုိအပ္ပါ။ မိမိ၏ အေတြးမ်ား၊ 

ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ေသာကမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္ 

နားေထာင္ခံစားေပးကာ မိမိအား ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု  

လွမ္းႏုင္ိရန္ ကူညီႏိင္ုဖို႔သာ လုိအပ္ပါသည္။

မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ -

မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး ေက်ာင္းမွ ေဆြးေႏြးေပးသည့္ဆရာ/
ဆရာမ

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဦးဆရာ/ဆရာမ

အားကစားနည္းျပဆရာ/
နည္းျပဆရာမ

ရင္းႏီွးခင္မင္ေသာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း 
တုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

မိမိဘက္က ေျပာျပႏိုင္သည္မ်ားမွာ - 

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ဆက္အသက္႐ွင္ဖို ႔ 

အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုေလာက္ေတာင္ 

မ႐ွိေတာ့သလိုခံစားေနရတယ္။ 

ဘာလုပ္ရမွန္းလည္းမသိဘူး။”

“အဲဒီအေၾကာင္းကို ေျပာျပဖို႔က ကၽြန္ေတာ္/

ကၽြန္မအတြက္ ခက္ခဲလွတယ္။ ဒါေပမဲ့ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသဖို႔ စဥ္းစားေနမိတယ္။”

“ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိခုိက္အနာတရျဖစ္ေအာင္လုပ္မိမွာကို 

စိုးရိမ္ေနတယ္။”

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ခုတေလာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိသတ္ေသဖို႔ 

အေတြးေတြ ေတြးေနမိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အကူအညီ 

တစ္ခုခုေတာ့ လိုအပ္ေနၿပီထင္တယ္။”

JustTellOne.org သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ သုိ႔မဟုတ္ 

716.245.6JT1 သုိ႔ ေခၚဆို၍ မိမိေဒသတြင္ 

ရ႐ွႏိိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ွာေဖြပါ။ 

ပထမဆုံး ေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈ အျပီးမွာ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ပထမဆံုးေဆြးေႏြးရင္ဖြင့္မႈအၿပီး တြင္ စိတ္သက္သာမႈတစ္စံုတစ္ရာခံစားရႏိုင္ၿပီး 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ႐ွလိာႏိုင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ရန္ 

ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ မိမိယံုၾကည္စိတ္

ခ်ရေသာပုဂၢ ိဳလ္ႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္မျပတ္ေနၿပီး 

သင္ခံစားရသမွ်ကို 

အဆက္မျပတ္  

သူ႔ကို ေျပာျပေနပါ။

၂။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈသည္ 

သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို မျဖစ္ခဲ့ပါကလည္း 

စိတ္မပူပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ လက္မေလွ်ာ့ပါႏွင့္။ 

ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ၿပီး အကူအညီေပးႏိုင္မည့္  

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူေနာက္တစ္ေယာက္ကို 

႐ွာေဖြပါ။

၃။ သင့္တင့္မွ်တစြာ 

စားေသာက္ျခင္း၊ 

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

အိပ္စက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ 

ဘဝပံုစံကိုလည္း 

ေ႐ြးခ်ယ္ေနထိုင္ပါ။

၄။ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး 

ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ဆင့္ျဖစ္သည့္ 

ေရာဂါ႐ွာေဖြ ကုသမႈတစ္ရပ္ရပ္ ခံယူရန္ 

အဆင့္ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ၿပီဆုိပါက 

ကၽြမ္းက်င္သူသမားေတာ္ႏွင့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆး႐ံေုဆးခန္းတစ္ခုခုတြင္ 

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။


