-၁အဆိြု ပေဆွးေွးမည့ေ
် ခါင်းစဉ်(၁)
ြမန်မာတိင
ု ်းရင်းေဆးပညာတွင်

တိမြ် မပ်ေနေသာ

နကတန
 ယဆိင
ု ရ
် ာ

ကုထးံု နည်းစနစ်များ

ြပန်လည်ေဖာ်ထတ
ု အ
် သံးု ြပရန်
ေဆွးေွးသူအမည်

ေဒါက်တာွယ့်ဝင်း၊ ကထိက/ဌာနမှး (ငိမး် ) ခာေဗဒဌာန၊
တိင
ု း် ရင်းေဆးတက သိလ
ု ၊် မေလး)
(တိင
ု း် ရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကယ
ုိ ်စားလှယ)်

၁။ နိဒါန်း
နယကီး (၄) ပါးကုထးုံ နည်းစနစ်များြဖင့် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု
ကျန်းမာေရးအား ေစာင့်
ေရှာက်ေပးရာတွင် အချိေသာ နကတနယနည်းစနစ်များသည် ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါး ြဖစ်ေပလာ
ေနသည်ကိုေတွရှိရေပသည်။

ထိုအြပင်တိုင်းရင်းေဆးပညာအေမွအနစ်များကို

လက်ဆင့်ကမ်း

သင်ကားေပးလျက်ရိှ သည့် တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်၏ ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်ိုးန်းတမ်း၌ပင်
အချိေသာနကတ နယကုထးုံ နည်းစနစ်များ ထည့်သွင်းသင်ကားြခင်းမရှိသည်ကို ေတွရှိရေပသည်။
သိုပါ၍ တိမ်ြမပ်ေနေသာ နကတနယကုထံုးနည်းစနစ်များကို တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ စုေပါင်း
ေဆွးေွးပီး ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်၍ မျိးဆက်သစ်တုိင်းရင်းေဆးပညာရှငမ
် ျားအား လက်ဆင့်ကမ်း
ပညာအေမွေပးိုင်ရန်ှင့် ြပည်သူကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မကတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အသံုး
ြပိုင်ရန်တင်ြပြခင်းြဖစ်ေပသည်။

၂။ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
(က) ေယဘုယျရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်အလာစံုများပါဝင်ေဆွးေွးပီးတိမ်ြမပ်ေနေသာ
နကတနယကုထံုးနည်းစနစ်များြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်အသံုးြပိုင်ရန်။
(ခ) ဝိေသသရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
(၁) တိမ်ြမပ်ေနေသာ နကတနယကုထံုးနည်းစနစ်များကို ြပည်လည်
ေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန်။

-၂(၂) နကတနယကုထံုးနည်းစနစ်များကို

တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ

ကျယ်ြပန်စွာအသံုးြပ၍ ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု

ကျန်းမာေရးကို ေစာင့်

ေရှာက်ိုင်ရန်။
(၃) နကတနယကုထံုးနည်းစနစ်များအား မျိးဆက်သစ်တိုင်းရင်းေဆး
ပညာရှင်များ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ိုင်ရန်။
၃။ ေဆာင်ရက
ွ သ
် ည့န
် ည်းစနစ်
နကတနယကုထံုးနည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ေဆးကျမ်းများှင့် မေလးတိုင်းရင်းေဆးတက
သိလ
ု ၏
် နကတနယသင်ိုးန်းတမ်းများကိုအေြခခံ၍ ေလ့လာတင်ြပြခင်း။
၄။ ေလ့လာေတွရှခ
ိ ျက်င
ှ အ
့် ဆိြု ပတင်သင
ွ း် ချက်များ
(က)

နကတနယေဆးပညာတွင် အကျံးဝင်သည့်ပုဂလပညတ်၊ သဠာရိကသုခုမ၊ အဌမုခ၊

အဂဝိဇာ၊ နကတေဝဒ၊ မဟာဘူတေဝဒဘာသာရပ်များသည် ကမာဦးတည်စကာလ၊ ေနှင့်လ၊
ဂိဟ်နကတမ
် ျား

ေပလာသည်များမှစ၍

စျာန်အဘိညာဉ်ရရေသ့သေ
ူ တာ်စင်များမှ

အဘိညာဉ်

တန်ခိုးြဖင့်ဆင်ြခင်၍ တီထွင်ခဲ့ေသာပညာရပ်များြဖစ်ကပါသည်။ ေနလအပါအဝင်ဂိဟ်များ၊ နကတ်
များကိုအေြခခံ၍ တည်ေဆာက်ထားေသာပညာရပ်များြဖစ်၍ ေဗဒင်၊ နကတ်၊ အဂရ
ိ တ်ပဂ
ု လ
 ပညတ်၊
အဌ မုခစေသာဓါတ်ပညာတိုသည် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ှီးွယ်ဆက်စပ်၍ေနေပသည်။ သိုရာတွင် ပုဂလ
ပညတ်ဓါတ်ပညာအပါအဝင်အဂဝိဇာ ၊ ေဝဒ၊ အဌမုခဓါတ်ပညာများမှာ အသက်ကေ
ုိ မး၊ အမည်ေမး၍
ေဆးေပးရပါသည်။ ဤသည်ကပ
ုိ င် “ ေဗဒင်ဆန်သည်၊ေပါ ့တန်သည်” ဟူေသာစွဲချက်ြဖင့် ပစ်ပယ်ခဲ့
ကပီး

အကျယ်တဝင့်ဖွင့်ဆိုသင်ြပြခင်းမရှိခဲ့ကေပ။

သိုြဖစ်၍ေနာက်မျိးဆက်သစ်ပညာရှင်များမှ

ထိပ
ု ညာရပ်များ တစ်ြဖည်းြဖည်းအလှမ်းေဝးပီး မကာမီပေပျာက်မည့်အေရးရှေ
ိ နပါသည်။ မေလး
တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်သင်ိုး၌လည်း နကတနယဘာသာရပ်ှင့်ပတ်သက်၍အပိုင်း (၂) ပိုင်းခွဲ၍
ြပဌာန်းသင်ကားေသာ်လည်း နကတနယသင်ိုးအပိုင်း (က)တွင်
(၁) ပါပ၊ ေသာမဂိဟ်များှင့် “ အာံုေလးတန်-ဓါတ်ကိက်ဟန်” ဟူေသာ အဆင်း၊ အသံ၊
အနံ၊ အေတွအထိတိုြဖင့်ေပးကုေသာ ပုဂလ
 ပညတ်ကထ
ု းုံ ှင့် ေနစီးနကတ်ဓါတ်စာများ
(၂) “ေအာင်စီမတ်ေထွ၊ ေခးငုတေ
် လ၏” အစချီေသာသဠာရိက၊ သုခုမဓါတ်ပညာှင့်သက်

-3ဆိုင်ေသာေဆာင်၊ ပျက်၊ ခိုက်၊ ငုတ်၊ လွန်၊ ဆံုး၊ ချပ် ဟူေသာသမုဌာန်တိသတ်လကာများ
(၃) “ကာမံုဝတ်ရင့်၊အတင့်ပီးသည်၊သံးု လီစးုိ အုပ်-------” အစချီေသာ အဌမုခဓါတ်ကျမ်းှင့်
ဆိုင် ေသာ “ေွမိုးမေရှာင်၊စန်းှင့်ေြမာင်” ဟူေသာအလကာ
(၄) “သူကိုိုင်လို၊ ဆှင့်ခို၊ လိုရာေဆးေဖာ်သံုး” ၊ “ပထဝီဓါတ်ကုိသတ်မည့်ဂိလ်၊ အာေပါ
ဓါတ်ှင့်ေမ၊ ေရအငံ၊ ေတေဇာဓါတ်ှင့်သတ်------” စေသာဆပွတ်အလကာ၏ ကုထးုံ
ေဆးချက်ြဖင့် ဓါတ်ခိုက်ေြဖြခင်း၊ တိရန်းခိုက်၍ေရာဂါသည်းြခင်း၊ “ပပွတ်ှင့်ဆပွတ်ကို
ေရှာင်” ဟူေသာ ဆရာမလိက
ု အ
် ပ်ေသာအရပ်-စေသာအဂဝိဇာဆိုင်ရာ ကုထးုံ ေဆးချက်
များ
(၅) “စ၊ သာ၊ ေရ၊ ကူ၊ အင်းဝသူ၊ ဆန်ြဖတတင်းေပး” စေသာ ေနာင်းအလကာ၊ စိန်ဥမှာ
နံသာဝင်း၊ သင်းထံုလိင်စေသာတင်းအလကာ၊ ေမွဆိပ်၊ နဂါးဆိပ်၊ မိတနတ်အဆိပ်ှင့်
တူေသာပါဒ်ခိုက်များ၊ ဦးသာဝ၊ တလစိ၊ ဇီမာသေဒွး--- စေသာ ဂိဟ်ရှစ်ခွင်ေပျာ်သမ
အလကာ၊ ေကာဇာြပည့်စန်း၊ နကတ်၊ အာယုနကတ်စသည်တိုသည် နကတ်ေဗဒင်ှင့်
သက်ဆင
ုိ ေ
် သာအဆိအ
ု မိန်များ
(၆) စန်းြပတ်၊ လွန်းြပတ်၊ တွက်နည်းများ၊ မိမေ
ိ နှင့် ေတဇကျေသာအရပ်မှာ ေညာင်
ေထာက်ြခင်း၊ အာယုကျေသာအရပ်များ ငါး၊ ပုဇွနလ
် တြ် ခင်း၊ ပရိဝါရကျေသာအရပ်က
ေကျာင်း၊ ေရကန်၊ ဘုရားမှာဆန်လှြခင်းစေသာ ေဝဒပညာ၏ ဂိဟ်စားသက်ေရာက်အရ
ကံြမင့် ကံဆင့် ယတာေချြခင်း စေသာအစီအရင်များ--စသည်တိုကိုအပိုင်း (၃) ပိုင်းခွဲ၍ အကျဉ်းမေဖာ်ြပထားပီး သင်ိုးအပိုင်း (ခ) ၌သာ နကတဓါတ်
တိုင်ထူ၍ ဓါတ်စာေပးြခင်းနည်းကိုအေသးစိတ်သင်ကားသည်ကိုေလ့လာေတွရှိပါသည်။
(ခ)

သိုပါ၍ ယေနအချိန်အခါသည် အဆိုပါပညာရပ်များကို အသက်ထင်ရှား ရှေ
ိ နကေသာ

နကတနယပညာရှင်များက ေဆွးေွးညိိင်း၍ ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ရမည့် အချိန်အခါပင်ြဖစ်ပါ သည်။
(ဂ)

ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်သင့်ေသာဘာသာရပ်ှင့်နည်းစနစ်များမှာ(၁) ပုဂလ
 ပညတ်ဓါတ်ပညာ
(၂) သဠာရိက၊သုခုမဓါတ်ပညာ

-၄(၃) အဌမုခဓါတ်ပညာ
(၄) အဂဝိဇာပညာ
(၅) နကတှင့်ေဝဒပညာ
(၆) ဓါတ်တိုင်၊ဓါတ်စာြဖင့်ေဆးေပးကုြခင်းစသည်တိုြဖစ်သည်။
(၁)

ပုဂလ
 ပညတ်ဓါတ်ပညာ
ပုဂလ
 ပညတ်ဓါတ်ပညာသည် ခက်ခဲစွာကျက်မှတ်သင်ယူစရာမလိုဘဲ ဂိဟ်ရှစ်ခွင်မှ

ေနနံများကို ပါပ၊ ေသာမခွဲမှတ်၍ ုပေ
် ဆးနာမ်ေဆးအြဖစ် ခွဲြခားအသံုးြပံုြဖင့် ပဏာမကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မကမှာအသံုးြပိုင်ေသာပညာရပ်ြဖစ်ေပသည်။
ပုဂပညတ်ဓါတ်ပညာ၏အားသာချက်များမှာ(၁) “အစာလည်းေဆး၊ေဆးလည်းအစာ” ဓါတ်စာြဖင့်ေရာဂါေဝဒနာများကို ကာကွယ်ကုသ
ေပးိုင်ြခင်း
(၂)

ပတ်ဝန်းကျင်ေနရာတိုင်းတွင် ေဆးရှိေနြခင်း

(၃)

အေရးေပကုသမကိုအချိန်မေရွးေပးိုင်ြခင်း

(၄)

“ေဆးဘက်မဝင်ေသာအပင်မရှ”ိ ဟူေသာဆရာဇီဝက၏အဆိုှင့်ကိုက်ညီြခင်း

(၅)

ေငွေကးကုန်ကျမသက်သာြခင်း

(၆)

ြမန်မာ့ဓါတ်စာပညာြဖင့်ြပည်သူများကိုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်ြခင်း

(၇)

အိမ်ရှင်မတိုင်းအလွယ်တကူသိရှိနားလည်ိုင်ပီး မိသားစုကျန်းမာေရးကို ေစာင်ေ
့ ရှာက်မ
ေပးိုင်ြခင်း

(၈)

ေဘးထွကဆ
် းုိ ကျိးများ

မရှသ
ိ ေလာက်နည်းပါးြခင်းစေသာ

တချိန်က ြပည်သူကားက ြပည်သူေဆးပညာ ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။

အားသာချက်များေကာင့်

-၅အထက်ေဖာ်ြပပါ အားသာချက်များှင့်ြပည့်စံုေနေသာ ပုဂလ
 ပညတ်ဓါတ်ပညာသည်
တကသိုလ်သင်ိုးတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ပါပ၊ ေသာမကို အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ၊ အေတွအထိဟေ
ူ သာ
အာံေ
ု လးပါးြဖင့်ေပးကုေသာ

“အာံေ
ု လးတန်၊ဓါတ်ကိက်ဟန်”

ဟူေသာစာပိုဒ်၏ အဖွင့်ကုထံုး

ကျမ်းပင် ြဖစ်ပါသည်။
သိုပါ၍ ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲတာဝန်ရှိသူများှင့် တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင် ကိုယ်စား
လှယ်ေတာ်ကီးများမှ နကတနယသင်ိုးတွင် သာမန်မေဖာ်ြပထားေသာ ပုဂလပညတ်ဓါတ်ပညာ
ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်အသံုးြပိုင်ေရး အေလးထားစဉ်းစားေပးကပါရန် ေလးစားစွာတိုက်တွန်းအပ်ပါ
သည်။
(၂)

သဠာရိက၊သုခုမဓါတ်ပညာ
သဠာရိက၊

သုခုမဓါတ်ပညာသည်လည်း

ကုန်းေဘာင်ေခတ်မှာ

မကာရေလာပ

ဆရာေတာ်ခင်ကီးေဖျာ်မှ ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ပီး ရတနာပံုေခတ်ဓါတ်ဆရာကီးဦးပို၊ ၎င်းေနာက် ဒီပယ
ဲ င်းမိ
မရကန်ကုန်းတဲရွာေကျာင်းအုပ်ကီးဦးေအာင်ဒင်မှ

ဘုရားေဟာေဒသနာပဋိသမုပါဒ်ကို

ေခတ်ှင့်အညီ

(၁၉၅၆)

ကျိးေကာင်းဆက်ဓါတ်ကျမ်းကို

ခုှစ်မှာလည်းေကာင်း၊

အေြခခံ၍
ဗုဒန
 ည်းကျ

သဠာရိက၊ သုခုမဓါတ်ကျမ်းလကာကို (၁၉၆၀) ခုှစ်မှာလည်းေကာင်း၊ နရသုခိအေြဖသစ်ကျမ်းကို
(၁၉၇၀) ခုှစ်မှာလည်းေကာင်း၊ သဠာရိက၊ သုခုမှင့်ဆိုင်ေသာကျမ်းကီး (၃) ကျမ်းကိြု ပစု၍
ြမန်မာြပည်အှံသင်တန်းများပိုချေပးခဲရ
့ ာ ယေနအချိန်ထိ မံရ
ု ာွ ၊ ေရဘို၊ မေလး၊ ေပျာ်ဘွယ်၊ ရန်ကုန်
စေသာေနရာအှံ သဠာရိက၊ သုခုမဓါတ်ပညာနည်းြဖင့် ကုသေပးေနေသာ ဆရာအများအြပား
ရှိေနပါေသးသည်။ အဆိုပါ သဠာရိက၊ သုခုမဓါတ်ပညာသည်လည်း ေဆးဝါးမပါ ဓါတ်စာြဖင့်ပင်
ေရာဂါများကိုကာကွယ်ကုသေပးိုင်ေသာ

ဓါတ်စာပညာြဖစ်၍

ေသာ “ေအာင်စည်မတ်ေထွ- ေခးငုတ်ေလ၏---”
ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍

ိုင်ငံေတာ်ှင့်

တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနမှ

တကသိုလ်သင်ိုးလက်စွဲမှာပါဝင်

အစချီေသာ တိသတ်လကာ၏ အဖွင့်ကျမ်းပင်

ထိုဓါတ်ပညာများအရှည်သြဖင့်
တာဝန်ယူ၍

ြပန်ပွားထိန်းသိမ်းိုင်ေရးအတွက်
ြမန်မာ့ေဆးပညာအေမွအှစ်အြဖစ်

ဆက်လက် ထိနး် သိမး် သင်ပ
့ ါေကာင်း ထပ်ေလာင်းတင်ြပအပ်ပါသည်။

-၆(၃)

အဌမုခဓါတ်ကျမ်း
၎င်းကျမ်းသည်လည်း မကာရေလာပဆရာေတာ်ခင်ကီးေဖျာ်မှ ေရးသားခဲ့ေသာကျမ်း

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကျမ်းကို လိနတလကာ (၃၁) ပိုဒ်ြဖင့် ေရးဖွဲ ထားရာ အများသိရန်ခက်ခဲသြဖင့်
ေကာလင်းစီရင်စု၊

လာဂါရွာဆရာေတာ်ဦးေသာမမှ

အဌမုခဝိတာ ရဒီပနိဟေ
ူ သာ

အဖွင့်ကျမ်း

တစ်ေစာင်ကုိ (၁၂၈၂) ခုှစက
် ေရးသားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအဌမုခဓါတ်ပညာြဖင့် ကုသသူ ေရဘိုမှာ
ဆရာကီးတစ်ဦးရှိခ့ဲဖးူ ၍ ယခုကွယ်လွန်သွားပီဟုသိရပါသည်။ ၎င်းနည်းြဖင့် ကုသေနသူဆရာများ
ကိုစံုစမ်းလျက်ရှိပါသည်။ အချိနမ
် ီမေဖာ်ထုတ်ပါက ထိုအဌမုခဓါတ်ပညာ ကွယ်ေပျာက်ေတာ့မည့်
အေြခအေနတွင်ရှိပါသည်။
ထိုအဌမုခဓါတ်ပညာသည်လည်း

တကသိုလ်နကတသင်ိုးတွင်

ေဖာ်ြပထားေသာ

“ကာမံုဝတ်ရင့်၊ အတင့်ပီးသည်၊ သံးု လီစးုိ အုပ်---” အစချီေသာ “ေွမိုးမေရှာင် စန်းှင့်ေြမာင်”
ဟူေသာအပိုဒ်ှင့် စန်းသုဉး် ၊ စန်းငုတ် ဟူေသာစာပိုဒ်တိုကို ကျမ်းတစ်ေစာင်ေပတစ်ဖွဲြဖင့် အခိုင်အခံ့
ေဖာ်ြပထားေသာပညာရပ်ြဖစ်၍လည်း

တတ်ကမ်းသူဆရာများကို

ရှာေဖွစုစည်း၍

ြပန်လည်

ေဖာ်ထတ
ု ထ
် န
ိ ်းသိမး် သင်ေ
့ သာ ပညာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
အဌမုခဝိတာရဒီပနီမှာ

ေဖာ်ြပထားေသာ

ကုထံုးေဆးချက်တိုကိုေခတ်ှင့်အညီ-

Health Resort၊ Health Trip၊ Health Sport၊ Health Spa၊ Health Entertainment တိုအြဖစ်
ြပြပင်ဖန်တီးေပးလိုက်ပါက အေရှေတာင်အာရှတိုင်းရင်းေဆးေလာကမှာ တမူထူးြခားေသာ ြမန်မာ
တို၏ မူပိုင်ကုထံုးအသစ်အဆန်းများ ေပထွက်လာိုင်ပါသည်။ သိုပါ၍ ထိုအဌမုခဓါတ်ပညာကို
ိုင်ငံေတာ်မှ ြမန်မာ့ေဆးပညာ၏ အေမွအှစ်အြဖစ် ြပန်လည်ေဖာ်ထတ
ု ်သင့်ပါေကာင်း အေလး
အနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
(၄)

အဂဝဇပညာ
၎င်းပညာသည် ပုဂံေခတ်ကပင်ရှိေနခဲ့ပီး ကုန်ေဘာင်ေခတ်ခင်ကီးေဖျာ်မှ အကျယ်ဖွင့်

ဆိေ
ု ရးသားခဲပ
့ ါသည်။

“သူကိုိုင်လိုဆှင့်ခို၊

လိရ
ု ာေဆးေဖာ်သးုံ ၊

ပပွတ်ှင့်

ဆပွတ်ကိုေရှာင်၊

တိရန်းှင့် စတုရန်းကိုေဆာင် အြမစ်အန်၊ ဘယ်မလွတ်၊ ဆပွတ်သွတ်၍ြကံ၊ အထက်ေဆာင်ပန်း၊
ေအာက်နင်းကမ်း၊ တခန်းယူမးီှ က၊ တိစတုနင်းကမ်းြပေလာ့” စေသာ

အဂဝဇာနည်းများသည်

-၇လည်း ေရာဂါေပျာက်ကင်းေစရန် ကာကွယ်ကုသေသာနည်းများပင်ြဖစ်ပါသည်။
တကသိုလ် သင်ိုးလက်စွဲတွင် အမွတ်မေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာ
ရှငမ
် ျား၏ ြပင်ပမှာ ယေနတင
ုိ ် တွင်တွငက
် ျယ်ကျယ် အသံုးြပေနကဆဲ၊ ထိန်းသိမ်းထားဆဲ ေတွရပါ
သည်။
(၅)

နကတ
 င
ှ ့် ေဝဒပညာ
“စ၊ သာ၊ ေရ၊ ကူ၊ အင်းဝသူ၊ ဆန်ြဖတတင်းေပး” အစချီေသာလကာြဖင့် (၁၂) ရာသီ

ဂိဟ်နကတ်နဝင်းတို၏ တည်ေနပံုှင့် ဂိဟ်တို၏တည်ေနရာ ကာလတိုကို တကသိုလ်သင်ိုးမှာ
အကျဉ်းမေဖာ်ြပခဲ့ေသာ်လည်း

နကတ်ေဗဒင်လက်ိုးကျမ်းတိုမှာ

လဂ်ရာသိမှစ၍

ဓု၊

ကဋမ၊

သဟဇစသည်ြဖင့် အတန်များ၊ ဥစ်၊ ကသစ်၊ နဝင်းတိုြဖင့် အကျယ်ဖွဲ၍ လူနာတို၏ကံကမာကို
မည်သည့်လ၊ ရာသီ၊ အချိန်တုိမာှ မည်သည့်ေရာဂါ၊ မည်သည်ဥ
့ ပါဒ်အရာယ် ခံစားရမည်၊ ြကံိုင်
သည်၊ သက်သာမည်၊ ဆိးု မည်၊ အသက်အရာယ်ရှိသည်စသည် ြဖင့်ကိတင်သိရှိကာကွယ်ိုင်ေသာ
လက်းုိ ၊ လက်ဆန်း၊ နကတ်ေဗဒင်ပညာ၊ ေမွးဖွားစဉ်က ဂိဟ်အေနအထားကံကမာ၊ အသက်
အလိက
ု ေ
် ကာင်းကျိး၊ ဆိးု ကျိး၊ အေြပာင်းအလဲများသိရိှင
ုိ ေ
် သာ မူလ၊ ေကာဇာ၊ အသက်စေသာ
မဟာဘုတ်ကိန်းများ၊ ဂိဟ်စားသက်ေရာက်အရ ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ၊ ြဖစ်ေပေနေသာ ေရာဂါ
ေဝဒနာများ၊ စိတ်ှင့်သက်ဆိုင်ေသာြပဿနာများ၊ ကားေမှာက်၊ ဗိုက်ခွဲ၊ ေမွကုိက၊် ေရနစ်၊ ေလြဖတ်
စသည်ြဖင့် အမည်တပ်၍ မှန်းဆိုင်ေသာ ေရှြဖစ်လာိုင်ေချရှိေသာ ဥပါဒ်အရာယ်များကို ေရှာင်လွဲ
ကုသိုင်သည့် သာဝိတဆ
ိ န်းစေသာ ေဗဒင်ပညာရပ်များသည် ယတာများြဖင့် ကုသံုသာမက
ြဖစ်လာိုင်ေချရှိေသာ ေရာဂါေဝဒနာ၊ ဥပါဒ်အရာယ်များကိုလည်း ြမန်မာ့နည်း ယတာပညာြဖင့်
ကိတင်ကာကွယ်ေရှာင်လွဲ၍ရပါသည်။
တနည်းအားြဖင့် အေနာက်တိုင်းေဆးပညာမှ စက်များြဖင့်စမ်းသပ်ြခင်း၊ ဓါတ်ခွဲစစ်
ေဆးြခင်းြဖင့် ေရာဂါများကို တှစ်တစ်ခါေဆးစစ်၍ ကာကွယ်ကုသကသကဲ့သို ြမန်မာ့ေဆးပညာ
မှာလည်း နကတေဝဒှင့်ေဗဒတနယနည်းတိုြဖင့် လူတစ်ဦးချင်း၏ ေရှလာမည့်ကံကမာ၊ ေရာဂါ
ေဝဒနာ၊ ဥပါဒ်အရာယ်များကို နကတေဝဒနည်းများြဖင့် ဂိဟ်များကိုစစ်ေဆး၍ ကာကွယက
် ုသိုင်
ပါေကာင်း-

-၈သိုပါ၍ နကတသင်ိုးလက်စွဲမှာ အမွက်မေဖာ်ြပခဲ့ေသာ နကတှင့် ေဝဒဆိုင်ရာ
နဒီနကတ်ပညာ၊ မဟာဘုတ်ှင့် သာဝိတဆ
ိ န်းပညာကဲသ
့ ုိေသာ ေဝဒပညာများကိလ
ု ည်း ြပည်လည်
အားေပး၍ ြမန်မာ့ေဆးပညာ၏ ကံကမာဂိဟ်စစ်ေဆး၍ ယတာတိုြဖင့်ကာကွယ်ြခင်း၊ ကုသြခင်း
ကတစ်ရပ်အြဖစ် အားေပးေဖာ်ထတ
ု ်သင့်ပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။
(၆)

ဓါတ်တင
ုိ ဓ
် ါတ်စာြဖင်ေ
့ ပးကုသြခင်း
တကသိုလ်သင်ိုးမှာ နကတ်ဓါတ်တိုင်ထူ၍ ဓါတ်စာေပးကုြခင်းပညာရပ်ကို အကျယ်

တဝင့်သင်ြပထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ဓါတ်တိုင်ဓါတ်စာြဖင့်ေပးကုေသာ ဆရာများမှာ အလွန်
ရှားပါးေကာင်းသိရပါသည်။ ထိုဓါတ်တိုင်နည်းြဖင့် ေပးကုေနေသာဆရာများ ြပန်လည်အားြဖည့်
စုစည်း၍ ဓါတ်စာ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများကို သုေတသနြပလုပ်ပါက နကတနယ၏ ဓါတ်စာ
က ြပန်လည်ဦးေမာ့လာိုင်ပါေကာင်း အြကံြပအပ်ပါသည်။
၇။ သံးု သပ်အြကံြပချက်
(က) ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါးြဖစ်ေနေသာ နကတနယဆိုင်ရာ ေဆးကျမ်းများ၊ ကုထးုံ နည်းစနစ်
များကို ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန်အတွက် နကတနယဆိုင်ရာ ပညာရပ်ေဆွးေွးပွဲများ
ေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း အြကံြပအပ်ပါသည်။
(ခ) ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ရရှိေသာ နကတနယ ကုထုံးနည်းစနစ်များကို မျိးဆက်သစ် တိုင်းရင်း
ေဆးပညာရှင်များအား လက်ဆင့်ကမ်းသင်ကား၍ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာ၏ အမျိးသား
အေမွအှစမ
် ျားကို ထိန်းသိမ်းိုင်ရန် ဦးစီးဌာနှင့် ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း
တိုကပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း အြကံြပအပ်ပါသည်။
(ဂ) ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ရရှိေသာ နကတနယ ကုထံုးနည်းစနစ်များအား စနစ်တကျ သုေတသန
ြပလုပ၍
်
ြပည်သူ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မတွင် လက်ေတွအသံးု ချ ေဆာင်ရွက်သင့်
ေကာင်း အြကံြပအပ်ပါသည်။

-၉၅။

နိဂးံု
အထက်ေဖာ်ြပပါ နကတနယဆိုင်ရာ ကုထံုးနည်းစနစ်များကို စနစ်တကျြပန်လည်

ေဖာ်ထတ
ု ၍
်
ပညာသည်

ြပည်သူကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မကို
ြပည်သူကားတွင်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါက

ပိမ
ု တ
ုိ းို တက်ဖံွ ဖိးလာမည်ဟု

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆး

ယံုကည်မိပါေကာင်း

တင်ြပရင်း

နိဂးုံ ချပ်အပ်ပါသည်။
၆။

ေကျးဇူးတင်လာ
ဤစာတမ်းကိဖ
ု တ်ကားခွငြ့် ပပါေသာ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး

ချပ်ှင့် စာတမ်းအားစိစစ် အကဲြဖတ်ေပးပါေသာဦးစီးဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဤစာတမ်းေရးသား
ရာတွင်

ကိးု ကားိင
ု ်ရန်

ကျမ်းအသီးသီးအား

ေဖာ်ထုတ်ေရးသားခဲ့ကသည့်

ဆရာများအား

လည်းေကာင်း၊ သင်ဆရာ၊ ြမင်ဆရာ၊ ကားဆရာ အားလံုးသိုလည်းေကာင်း ထာဝရဦးခိက
ု ် ေကျးဇူး
တင် လျက်ရပ
ိှ ါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။

ေဒါက်တာွယ့်ဝင်း
ကတိကဌာနမှး (ငိမ်း)
တိင
ု း် ရင်းေဆးတကသလ
ုိ ်
(တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကိုယ်စားလှယ်)

-၁၀ကျမ်းကိးု စာရင်း
၁။ ဂျာနယ်ေကျာ်မမေလး၊ ပုဂလ
 ပညတ် (၃) ေစာင်တွဲကျမ်း
၂။ ဂျာနယ်ေကျာ်မမေလး၊ ြမန်မာ့ေဆးပညာေပါင်းချပ်၊၁၉၆၂
၃။ ဆရာကီးဦးသာတင့်၊ ပုဂလပညတ်အေြခခံဓါတ်ကျမ်း
၄။ ေဒါက်တာွယဝ
့် င်း၊ ြပည်သူကားက ြပည်သူေဆးပညာ ပုဂလပညတ်အေြခခံဓါတ်စာ (သင်ပုန်း
ကီးအဆင်)့ ှင့် ဆရာြဖစ်သင်တန်းလက်စွဲ
၅။ ေနလဝိဇာဓါတ်ဆရာဦးေကျာ်လင်း၊ သီတဥဏှပါစကေတေဇာဓါတ်ကျမ်း၊ အေြခခံပထမတွ၊ဲ ၂၀၀၄
၆။ ေနလဝိဇာဓါတ်ဆရာဦးေကျာ်လင်း၊ ေနလပညာှင့်ပါစကေတေဇာဓါတ်ကျမ်း၊၂၀၀၄
၇။ ေနလဝိဇာဓါတ်ဆရာဦးေကျာ်လင်း၊ ပုဂလပညတ်အဖွင့်ကျမ်းြဖစ်ေသာ

ေနလဝိဇာေဆးပညာ

ဓါတ်ကျမ်း၊ ၂၀၀၉
၈။ ပထမေကျာ်ဆရာသိန်း၊ ပုဂလပညတ်အလင်းြပဓါတ်ကျမ်း၊ ၁၉၈၂
၉။ ေလာကဓါတ်ဆရာကည်၊ သမုတိဓါတ်ကျမ်း၊ ၁၉၇၀
၁၀။ သခင်ဗသွင်၊ ေနလကမာပုဂလပညတ်ဓါတ်ကျမ်း၊ ၁၉၆၉
၁၁။ သင်ခန်းစာြပစုေရးေကာ်မတီ၊ တတိယှစ်နကတနယသင်ခန်းစာ၊ တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်

