
good-thinking.uk

စိိတ််ချျမ််း�သာာရေး�� 
နည််း�လမ််း� ငါးး�သွာယ််နှှင်ါး် 
ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ
NHS မှှအကြံ�ံပြု�သည့််�အတုို� င်း�� သင်း�၏စုိတို��ျန်း��မှာချျမှ��သာရေး���ု�  တုို� �တို��ရေးစိ�န်း� 
ရေးအာ���ါအဆင််း�င်းါ�ဆင််း��ု�  ထည့််�သွင်း��စိဉ်း��စိာ�ခြချင်း��� သင််း�အတွို�� အသ�ံ �ဝင်း�မုှရုှှိနုို� င်း�
�ါသည့်�။ ရေးန်း်စိဉ်း� သာယာာဝရေးခြ�ာရေး�� အတွို�� န်းည့်��လမှ�� င်းါ�သွယာ��ု�  �ျင််း�ကြံ�ံခြချင်း��ရေးကြံ�ာင််း� 
သင်း�၏ စုိတို�ရေးန်းစုိတို�ထာ�နှိုင််း� စုိတို�ချျမှ��သာရေး��တုို� ်အတွို�� အပြု�သရေး�ာရေးဆာင်း�သည့််� 
သ��ရေး�ာ��မုှ�ရုှှိနုို� င်း��ါသည့်�။
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တစ််

အခြား�း�သူူများ�း�နှှင့််� 
ဆက်�သွူယ်�ပါါ

ရေးလာ်ခ်ျရေးဒ္ဓးငါး်� ကန််သာတ််ချျက်မ်းျာ� ရေး��ာငါး်�လဲသာည်််းအတွ်က်၊ အ�ချာ� အိမ််းရေး�ာငါး်စုိမ်းျာ�
နှှင်ါး်အတူ် ရေး�ာရေးနှှာ�ချငါး်�နှှင်ါး် �တ််သာက်ရေးသာာ စိည််း�မ်းျဉ််း�စိည််း�ကမ််း�သာစ်ိမ်းျာ�အတွ်က် UK 
Government ဝဘ်ာဆုိိုဒ္ဓ် သုိာမ််းဟုုတ်် သာငါး်၏ ရေးဒ္ဓသာဆုိိုငါး်�ာ အာဏာာ�ုိငါး် ဝဘ်ာဆုိိုဒ္ဓ်တုိ်တွ််ငါး် 
ရေးကျ�ဇူူး�ပြု�၍ စိစ်ိရေးဆို��း။

2

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus


→  အခြချာ�သူမှျာ�လည့်�� ရု� န်း���န်း�ကြိုး�ု��မှ��ရေးန်းကြံ��သည့်�

→  အခြချာ�သူမှျာ�လည့်�� �ာသာရေး��လမှ��ရေးကြံ�ာင်း��ရေး�်တွိုင်း� ရေးလာာ��လှမှ��ရေးန်းကြံ�
သည့်�

→  ချျစိ�ခြချင်း��ရေးမှတိုာာ ပြု�စိ� �ျု��ရေးထာင်း�ခြချင်း�� စိသည့််� �ာသာရေး�� အရေးလ်အ�ျင််း�မှျာ�� 
လူတိုစိ�ဦး�၏ �ု� ယာ�တုို� င်း��ု� ယာ��ျ စုိတို�ချျမှ��သာရေး��သာမှ� အခြချာ�သူမှျာ��ု�  �ု� မုှ�  
လု� လာ�လ��ခံျမုှရုှှိရေးစိ�န်း�လည့်�� �ျု��ရေးထာင်း�ရေး��နုို� င်း�သည့်�

→  �ာသာရေး�� အရေးလ်အ�ျင််း�မှျာ��ု�  တုို�ျခြ�တို�သာ�ရေးသာ န်းယာ�နု်းမုှတို�မှျာ�နှိုင််း� 
ဟန်း�ရေးဆာင်း� �ု� င်း��ခြချာ�မုှမှျာ�ခြ�င််း�  �န်း်�သတို�ထာ�ခြချင်း�� မှရုှှိနုို� င်း��ါသည့်�

စိိတ််ချျမ််း�သာာမု်းသာည််း ကွနှ်ု �်တုိ်နှ်ှင်ါး် အ�ချာ�သူာမ်းျာ�တုိ်အ်ကြားကာ� 
ရေးကာငါး်�မွ်းန်ရေးသာာ ရေး�းငါး်�သာငါး်�ဆိုက်ဆံိုရေး��မှ်း �ရိှှိသာည်််း ရေးကာငါး်�မွ်းန်ရေးသာာ 
စိိတ််အာဟုာ�မှ်း လာ�းသာည််း။ သာတိ်�ဋ္ဌာာန်တ်�ာ�ရိှှိ�ချငါး်�နှှင်ါး် သာင်ါး်�မ်းတ််
ရေးလျာ်ကန်ရေးသာာ စိိတ််အရေး�ချအရေးနမ်းျာ�အတွ်က် အ�ချာ�အ�ည််းအရေးသွာ�
မ်းျာ�ကုိ ပြု�စုိ�ျိ��ရေး�ာငါး်�ချငါး်�တုိ်ကုိ် အ�ချာ�သူာမ်းျာ�နှှင်ါး်အတူ် သာတိ်�ဋ္ဌာာန်နှှင်ါး်
တ်�ာ��ုိငါး်ရေးလ်ကျင်ါး်�ချငါး်���င်ါး် သိာ�မ်းငါး်လာရေးစိနုိှငါး်သာည််း။

လူမု်းဆိုက်ဆံိုရေး��မ်းျာ�က သာင်ါး်အာ� ရေးအာက်�းတုိ်ကုိ် �မ်းငါး်သာာရေးအာငါး် ကူညီ်း
ရေး��နုိှငါး်ရေးသာာရေးကြားကာင်ါး် သာငါး်၏ စိိတ််ချျမ််း�ရေး��အတွ်က် အရေး��ကြီးကီ��းသာည််း-

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာတွ်ငါး် �တ်နာသံုာ��း�ရိှှိသာည်််းအနက်မှ်း တ်တိ်ယ်ရေး�မ်းာက် �တ်နာမှ်းာ 
သံာဃာာ �တ်နာ��စ်ိသာည််း- 
လူအ်သုိာငါး်�အဝုိငါး်�အစုိအ�ဲွမ််းျာ�သာည််း ဘာာသာာရေး��လမ််း�ရေးကြားကာငါး်�ရေး�်၌ ရေးလာာက်
လှမ််း�ရေးနကြားကသာည််း။ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝငါး်မ်းျာ�သာည််း သံာဃာာ�တ်နာကုိ ယံု်ကြားကည််း
ဆိုည််း�က�်ကုိ�ကွယ််၏။ 

အ�ချာ�သူာမ်းျာ�ကုိဂရုုစုိိက်�ချငါး်�နှှင်ါး်အတူ် စိိတ််ရေးစိတ်နာ�ာ�ရိှှိ
�ချငါး်�သာည််း ဘာာသာာရေး�� အရေးလ်အကျင်ါး်��စ်ိသာည််း။ �ွင်ါး်လှစ်ိ
ရေးသာာနှှလံု�သာာ�သာည််း နှှလံု�အိမ််း၌ အကန််အသာတ််မ်းရိှှိ၊ အမြဲမဲ်း
�ုိငါး်ဆုိိုငါး်ရေးသာာနှှလံု�သာာ���စ်ိသာည််း။

ရေးမ်းတ်ာာ�ွာ�မ်းျာ��ချငါး်�အတွ်က် ဘာာဝနာကျင်ါး်စိဉ််း- 
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နှှစ််

ကုို� ယ််လက်ိုလုပ််ရှား� �းမုှု
ရှား� ုပ်ါစေေ
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→  သင်း�သတုို�သည့််�အချါတုို� င်း�� ချနိုာာ�ု� ယာ�တွိုင်း� ခြ�စိ��ျ��ရေးန်းသမှာ�ု�  
သတုိုရုှှိရေးအာင်း�ကြိုး�ု�စိာ��ါ

→  သတုိုမူှခြချင်း��သည့်� ချနိုာာ�ု� ယာ�တိုရေးလာာ�� ခြ�န်း်��ျ��လျ��ရုှှိ
ရေးသာရေးကြံ�ာင််း� မှတူိုညီ့်ရေးသာ ရေးန်း�ာမှျာ�ရုှှိ အရေးတွိုအ်ထုအာရု�ံ မှျာ��ု�  
သတုိုပြု��ါ

→   ချျမှ��သာသ� ချ �ု� မုှ� ခုျ� င်း�မှာမုှရုှှိရေးသာ အာရု�ံ ခံျစိာ�မုှတိုစိ�ချ� �ု�  ခြ�စိ�တိုည့်�နုို� င်း�
ရေးစိ�န်း� အလု� ်ငှ်းာ ချနိုာာ�ု� ယာ�တွိုင်း� ခြ�စိ��ျ��ရေးန်းသမှာ�ု�  သတုိုရုှှိရေးအာင်း� 
ကြိုး�ု�စိာ��ါ

→  စုိတို�အရေးနှိုာင််း�အယှာ��ခြ�စိ�ရေးန်းမှည့််�အစိာ� ချနိုာာ�ု� ယာ�အတွိုင်း��  အာရု�ံ �စူိ�
စုိ� ��မုှ ဗဟု� ချျ�� �ု� မုှ� ခုျ� င်း�မှာလာရေးအာင်း� ရေးလ်�ျင််း��ါ

→  စုိတို�ချျမှ��သာသ� ချ ပြု�စိ� �ျု��ရေးထာင်း��န်း� မှာတိုရေးသာ န်းည့်��လမှ��
�ု�  �ျင််း�ကြံ�ံ�ါ။ ၎င်း��သည့်� ချနိုာာ�ု� ယာ�၊ နှိုလ� ံ �သာ�နှိုင််း� စုိတို��ု�  ပြု�စိ�
ရေးစိာင််း�ရေးရှှိာ���န်း� န်းည့်��လမှ��မှျာ�မှှ ခြ�စိ�တိုည့်�နုို� င်း�ပြီး�ီ� – ထု� သ� ံ �ချ� စိလ�ံ ��ု�  
တူိုတို�ွ ဂရု� စုိ� ��သည့်�

တ်က်ကြွကလု�်ရှှိာ��ချငါး်�က သာငါး်၏ရုု�်�ုိငါး်�ဆုိိုငါး်�ာကျန်�မ်းာရေး��
နှှင်ါး်ကြားက်ံခုိျငါး်မု်းအတွ်က် ရေးကာငါး်�မွ်းန်ရံုုသာာမ်းက စိိတ််ချျမ််း�သာာသုာချကုိ 
တုိ်�တ်က်ရေးစိနုိှငါး်သာည််း။

ကုိယ််လက်လု�်ရှှိာ�မု်းရိှှိရေးစိ�န် နည််း�လမ််း�မ်းျာ�စွိာရိှှိ�းသာည််း- 
ရေး�ာဂျကျင်ါး်စိဉ််း၊ �ုိက်ချျိ၊ ခိျဂုန်အာ�ကစိာ�တုိ်အ်��ငါး် ဉယ်ျာဉ််း
စုိိက်�ျိ��ရေး��က်ဲသုိာရ်ေးသာာ ��ငါး်�ကုိယ််လက်လု�်ရှှိာ�မု်း၊ ကခုျန်�ချငါး်�
က်ဲသုိာရ်ေးသာာ အရေးဆိုာက်အံုတွ်ငါး်� ကုိယ််လက်လု�်ရှှိာ�မု်းမ်းျာ� – နှှင်ါး် 
မိ်းမိ်းလု�်ကုိငါး်ရေးသာာ မ်းည််းသာည်််းအ�ာကုိ��စ်ိရေးစိ စိိတ််ရေး�ာကုိယ််�း 
နှှစ်ိ�မှ်း�်လု�်ကုိငါး်�ချငါး်�။ 

“                                                                                                                                 ဤချနှဓာကုိယ််သာည််း ရေး�မ်းအုိ�တ်စ်ိလံု�က်ဲသုိာနု်ှနယ််သာည််းကုိ သိာ၍ ခုိျငါး်ခ်ံျရေးသာာ
မြို့မိ်း ်တ်စ်ိမြို့မိ်း ်က်ဲသုိာ ်ဤစိိတ််ကုိခုိျငါး်ခ်ံျရေးစိ�း။ မ်းာ�်နတ််ကုိ �ည်းာ၏ဓားာ�နှှင်ါး်
တုိ်က်ရေးလာ်။  အနာ�ယူ်�ချငါး်�မ်းပြု�ဘဲာ သာငါး်၏နယ််ရေး�မ်းကုိကာကွယ််
ရေးစိာင်ါး်ရေးရှှိာက်ရေးလာ်။” 

 DHAMMAPADA (ဓားမ်းမ�ဒ္ဓ) V 40

Māra* - အ�� သု� လ�စုိတို�အရေးခြချအရေးန်းမှျာ�၏ခြ�ယာ� ဂ�တိုစိ�ချ� ခြ�စိ�သည့်�
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သုံးး� �

တစ််နေ့�့တာတု� င်း်�တွင်း် 
အတတ်ပညာာ အသစ််
တစ််ခု� ကုို�  သင်း်ယူူပါ
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အ�ု� �� သူ၏ရေးခြမှ�အာ� �ဝအရေးကြံ�ာင်း��သင်း�ကြံ�ာ�ရေး��ခ့်ျသည့်�။

“ င်းါ်�င်း�ထ့မှှာ တုို� ���့ွတိုစိ�ချ�  ခြ�စိ�ရေးန်းတိုယာ�” လု� ် လူင်းယာ��ု� ရေးခြ�ာတိုယာ�။ “ဝံ�� ရေးလွနှိုစိ�ရေး�ာင်း�ကြံ�ာ��
�န်း��့ွ။

ရေးမှှာင်း�မုှ� ��သည့််� ဝံ�� ရေးလွ� ရေး�ါသ၊ မှန်းာလု� မုှ၊ ဝမှ��န်းည့်��မုှ၊ ရေးန်းာင်း�တို၊ ရေးလာ�ကြီး�ီ�ခြချင်း��၊ ရေးမှာ��မှာ
ခြချင်း��၊ မုှမုှ�ု� ယာ��ု� သန်းာ�ခြချင်း��၊ အခြ�စိ�ရုှှိခြချင်း��၊ န်းာကြံ�ည့်��ခြချင်း��၊ သုမှ�င်းယာ�ခြချင်း��၊ မှ� သာဝါ�၊ မှှာ�ယွာင်း��ရေးသာ
မှာန်း၊ သာလွန်း�ခြချင်း��နှိုင််း�အတိုာတုို� ် ခြ�စိ�သည့်�။

အလင်း��ဝံ�� ရေးလွ� ရေး�ျာ�ရှုင်း�ခြချင်း��၊ ပြီးငု်းမှ��ချျမှ��ခြချင်း��၊ ချျစိ�ခြချင်း��၊ ရေးမှာာ�လင််း�ခြချင်း��၊ တိုည့်�ပြီးငု်းမှ��ရေးအ�ချျမှ��ခြချင်း��၊ 
နုှိုမ်ှ�ချျခြချင်း��၊ ကြံ�င်း�န်းာမုှ၊ ရေးစိတိုန်းာ၊ စိာန်းာမုှ၊ ���ရေး�ာမုှ၊ အမှှန်း�တို�ာ�နှိုင််း�သန်းာ�စိာန်းာမုှတုို� ် ခြ�စိ�သည့်�။

ရေးခြမှ�ရေးလ��့ ် စုိတို�ထ့မှှာလည့်�� �ီတုို� ���့ွ� ဆ��ခြ�စိ�ရေးန်းတိုယာ�။ �ီ�မှ ာာရေးခြမှခြ�င်း�� တိုခြချာ�လူရေးတွို
တုို� င်း��မှှာလည့်�� �ီတုို� ���့ွ ခြ�စိ�ရေးန်းတိုာ�့'

ရေးခြမှ�� �ါ�ု� ချဏ စိဉ်း��စိာ�လု� ��ပြီး�ီ� '�ယာ�ဝံ�� ရေးလွ�အနုို� င်း��လုမ်ှ�မှလ့' လု� ်ရေးမှ�တိုယာ�။

အ�ု� ��ပြု�ံ�ပြီး�ီ� 'မှင်း��အစိာရေး�း�တ့်ိုသူ' လု� ်ရုု� �ရုု� �ရေးလ��့ရေးခြ�ာခ့်ျတိုယာ�'။

wဝံ�ုရေးလွနှှစ်ိရေးကာငါး်�ဲ ်ဇူးာတ််လမ််း�
ဇူးာတ််လမ််း�ကုိ သာငါး်ကုိယ််သာငါး် ��ည််း���ည််း�ချျငါး်��တ််ကြားကည်််း�း၊ မ်းည််းသာည်််းစိကာ�လံု� / စိကာ�စုိမ်းျာ�
က ရေး�်လွငါး်�ငါး်ရှှိာ�သာည််းကုိ သာတိ်ပြု��း

→  အရေးတွိုအ်ကြုံ�ံသစိ�မှျာ�နှိုင််း�ထုရေးတွိုခ်ြချင်း��� လန်း��ဆန်း��မုှ�ု�  ရေးဆာင်း��ျဉ်း��ရေး��ပြီး�ီ� ပြီးငီ်း�ရေးငွ်းမု်ှ
�ု� ရေး�ျာ�လှာ�နုို� င်း�သည့်�

→  မုှမုှ�ု� ယာ��ု�  ယာ�ံ ကြံ�ည့်�မုှ ခြမှှင််း�တိုင်း�ခြချင်း��၊ ရေးလ�စိာ�မုှ�ု�  ခြမှှင််း�တိုင်း�ရေး��ခြချင်း��နှိုင််း� စုိတို�ဓာာတို�
�ျခြချင်း���ု� ရေးလာာ်ချျရေး��ခြချင်း��တုို� ်အခြ�င်း� �ည့်�ရွုယာ�ချျ��တိုစိ�ချ� ချ�  �ရုှှိ�န်း� �ူညီ့်ရေး��သည့်�

→  ချနိုာာ�ု� ယာ�၊ နှိုလ� ံ �သာ�နှိုင််း� စုိတို�တုို� ်အာ� သတုိုပြု�မုှ�ု�  ရေးလ်�ျင််း�ခြချင်း��

→  စူိ�စိမှ��လု� စုိတို�ရုှှိခြချင်း��၊ စူိ�စိမှ��ရှှိာရေး�ွခြချင်း��နှိုင််း� တီိုထွင်း��န်း�တီို�နုို� င်း�စွိမှ��ရုှှိခြချင်း��

အတ်တ််�ည်းာ��်အသာစ်ိမ်းျာ�ကုိ သာငါး်ယူ်�ချငါး်���င်ါး် သာငါး်၏ စိိတ််ချျမ််း�သာာ
သုာချကုိ ရေးအာက်�းတုိ်အ်ာ���င်ါး် တုိ်�တ်က်ရေးစိနုိှငါး်သာည််း-

က�်ရေး�ာဂးကြီးကီ�က ကွနှ်ု �်တုိ်အ်ာ� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာနှှင်ါး် �ုိမုိ်း�ငါး်�နီှှ�ကွမ််း�ဝငါး်�ချငါး်�
ကုိ �ုိမုိ်း�င်ါး်သာန်လာရေးစိ�န် အခွျင်ါး်အလမ််း�ကုိရေး��သာည််း။ 

ဤ ထု��တိုန်း��တို�ကသု� လ�မှျာ�မှှဗ� �ာ�ာသာဆု� င်း��ာအချမ့်ှသင်း�တိုန်း��မှျာ�စိာ�င်း�� free 
courses on Buddhism from top universities � အသ�ံ �ဝင်း�ရေး�ာင်း��ဝင်း�နုို� င်း��ါ
လုမ်ှ�မှည့်� သု� ်မှဟ� တို� မူှ�င်း���ာသာစိ�ာ�မှျာ�ရုှှိ အရေးစိာ�ု� င်း�� စိာသာ� read the early 
text in the original languages (ဉ်း�မှာ။ �ါဠုိ/သ�ကတို�ာသာ)မှျာ��ု�  �တို�ရုု�န်း� 
သင်း�ယူာကြံ�ည့််��ါ။
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→  အပြု�သရေး�ာရေးဆာင်း�ရေးသာ ခံျစိာ�ချျ��မှျာ�နှိုင််း� လ� ����ျု��န်း��သည့်�ဟူ                                                              ရေးသာ ခံျစိာ�
ချျ���ု�  �န်း�တီို��ါ

→  �ည့်�ရွုယာ�ချျ��နှိုင််း� မုှမုှ�ု� ယာ��ု� တိုန်း��ု� �ထာ�မုှရုှှိသည့်�ဟူ                                                              ရေးသာ ခံျစိာ�ချျ���ု�
ရေး��သည့်�

→  သင််း�အာ� အခြချာ�သူမှျာ�နှိုင််း� ဆ��သွယာ��န်း� �ူညီ့်ရေး��သည့်�

ရေး��ကမ််း�စွိန်် ကြီးကဲမု်းနှှင်ါး် သာနာ�ကြားကငါး်နာမု်းရိှှိသာည်််း အ��အမူ်းမ်းျာ�သာည််း 
ရေးအာက်�းတုိ်အ်ာ���င်ါး် စိိတ််ချျမ််း�သာာရေး��ကုိ တုိ်�တ်က်ရေးစိ�န် ကူညီ်း
ရေး��သာည််းဟူု၍လည််း� လူသိာမ်းျာ��းသာည််း-

အ�ချာ�သူာမ်းျာ�ကုိကူညီ်း�န် �ုိစိိတ််ဝငါး်စိာ�ရေးကြားကာငါး်� ရေး��ာကြားကာ�သူာမ်းျာ�
သာည််း သူာတုိ်ကုိ်ယ််သူာတုိ်ရ်ေး�ျာ်ရှုငါး်မု်းရိှှိသာည််းဟုု�ုိမုိ်းသာတ််မှ်းတ််ရေးလ်ရိှှိကြားကသာည််း။ 
သာနာ�ကြားကငါး်နာတ်တ််သာည်််း အပြု�အမူ်း ရေးသာ�ရေးသာ�ရေးလ�တ်စ်ိခုျမှ်းစိ၍ �ုိမုိ်း၍ �ံု
မှ်းန်အာ���င်ါး် ရေး��ကမ််း�စွိန်် ကြီးကဲမု်းရိှှိလာရေးစိ�န် ဦး�တ်ည််းလျက် လူတုိ်ငါး်�ကုိ 
သာနာ�ဂရုုဏာာ�ာ�တ်တ််ရေးစိ�န် ကွနှ်ု �်တုိ် ်ကြိုးကိ��မ််း�အာ��ုတ််သာင်ါး်သာည််း။

“ ကွနှ်ု �်တုိ်တ််စ်ိဉီ�စီိတုိ်ငါး်�သာည််း လူသာာ�မ်းျိ��နွှယ််အာ�လံု�အတွ်က် 
တ်ာဝန်ရိှှိသာည််း။ ကွနှ်ု �်တုိ် ်တ်စ်ိရေးယ်ာက်ကုိတ်စ်ိရေးယ်ာက် စိစ်ိမှ်းန်တ်ဲ် 
ညီ်းအစ်ိကုိ ညီ်းအစ်ိမ်းရေးတွ်လုိ သာရေးဘာာ�ာ��ုိလုိ်တ်ယ််၊ သူာတ်စ်ိ�း��ဲ ်ဆိုငါး်��ဲ
ဒု္ဓကခရေးတွ်ကုိ ရေးလျာ်�း�ရေးအာငါး် ကြိုးကိ�စိာ��မ်းယ််။ စိည််း�စိိမ််းဉ်းစိာာ �ယူ်�ုိတ််စ်ိ
ခုျတ်ည််း�အတွ်က် အလု�်လု�်တ်ာ�က် အဓိား�ာာယ််ရိှှိတ်ဲ်အ�ာတ်စ်ိခုျလု�်�ုိ၊် 
လူသာာ�ဆိုန်မု်းတ်စ်ိ��်ဆီိုသုိာ ်အရေးလ�အနက် ဦး�တ်ည််းတ်ဲ်အ�ာတ်စ်ိခုျလု�်�ုိ်
လုိတ်ယ််။” 

 HH DALAI LAMA (ဒ္ဓလုိငါး်�လာ�မ်းာ�)
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→  သင်း�၏ အာရု�ံ စူိ�စုိ� ��မုှ� လ��ရုှှိ�စုိ��ပန်း�အရေးခြချအရေးန်းမှှ အကြီး�ုမှ�
မှည့်�မှာ လွင််း�ရေးမှျာသွာ�တိုတို�သည့်��ု�  သတုိုထာ�မုှခြချင်း��၊ အတုိုတို�
�လ� �����မှျာ��ု�  ခြ�န်း�သွာ�ကြံ�ည့််�ခြချင်း�� သု� ်မှဟ� တို� ခြ�စိ�မှလာ
ရေးသ�သည့််� အန်းာဂတို�အခြ�စိ�အ�ျ��မှျာ�အတွို�� အကြီး�ုမှ�မှည့်�
မှာ စုိတို��ူရေးန်းတိုတို�ခြချင်း��

→  �ု� မုှ� ရေး�ာင်း��မွှန်း�ရေးသာ အတွိုင်း��စုိတို�ခံျစိာ�ချျ���ု�  �ံွဖ်ြိုး�ု�ရေးအာင်း�
�ူညီ့်�န်း� အာရု�ံ စူိ�စုိ� ��မုှ�ု�  လ��ရုှှိအခုျ� ��အတိုန်း်�သု� ် ခြ�န်း�ယူာ�န်း� 
ကြိုး�ု�စိာ�အာ�ထ� တို��ါ

→  လ��ရုှှိ�စုိ��ပန်း�အရေးခြချအရေးန်းရုှှိ စုိတို�နှိုင််း� ချနိုာာတုို� ်အတွို�� 
ရေးအ�ရေးဆ�တိုည့်�ပြီးငု်းမှ�သည့််�အရေးခြချအရေးန်းမှျာ��ု�  တိုည့်�ရေးဆာ��
ခြချင်း��

→   စုိတို�နှိုင််း� ချနိုာာတုို� ် ရေးအ�ရေးဆ�တိုည့်�ပြီးငု်းမှ�လာသည့်��ု�  သုခြမှင်း�ခြချင်း��
� �ု� မုှ� ကြံ�ည့်�လင်း�ရေးသာ သုခြမှင်း�မုှနှိုင််း� န်းာ�လည့်�မုှတုို� ်ဆီသု� ် ဉီီး�
တိုည့်�သွာ�နုို� င်း�သည့်�

လက်ရိှှိရေး�ာက်ရေးနတ်ဲ်အချျိန်မှ်းာရိှှိရေးန�ချငါး်�နှှင်ါး် သာငါး်၏ အရေးတွ်�အရေးချ်
မ်းျာ�၊ ခံျစိာ�ချျက်မ်းျာ�၊ သာငါး်် ချနှဓာကုိယ််နှှင်ါး် သာင်ါး်�တ််ဝန်�ကျငါး်တ်ဝုိက်ရိှှိ 
ကမ်းာာကြီးကီ�ကုိ သိာရိှှိရေးန�ချငါး်�က သာငါး်၏ စိိတ််ချျမ််း�သာာသုာချကုိ တ်က်
ရေးကာငါး်�မွ်းန်ရေးစိနုိှငါး်တ်ယ််။ 'သာတိ်�ဋ္ဌာာန်တ်�ာ�ရိှှိ�ချငါး်�' ဟုု ရေးချ်ဆုိိုရေးလ်
ရိှှိမြဲ�ီ�၊ ၎ငါး်�က သာင်ါး်ကုိယ််သာငါး် နာ�လည််းသိာရိှှိလာရေးစိ�န်၊ စိိန်ရေးချ်မု်း
မ်းျာ�အာ� သာငါး်ချျဉ််း�က�်�ံု ချျဉ််း�က�်နည််း�ကုိ ရေး��ာငါး်�လဲရေး��မြဲ�ီ� ဘာဝ
ကုိ �ုိမုိ်းရေး�ျာ်ရေးမွ်းလ်ာရေးစိ�န် ကူညီ်းရေး��နုိှငါး်သာည််း။

ရေးအာက်�းတုိ်အ်ာ� လု�်ရေးဆိုာငါး်�ချငါး်�အာ���င်ါး် သာငါး်စိတ်ငါး်
ပြု�လု�်နုိှငါး်သာည််း-

“  အဲဒီ္ဓစိိတ််ဆုိိုတ်ဲ်အ�ာက တ်စ်ိရေးယ်ာက်နဲ ်တ်စ်ိရေးယ်ာက် မ်းသိာတ်ဲ်၊ ရေး�မ်းာက်
မ်းျာ�စွိာရေးသာာ မ်းရေး�မ်းတွ်က်နုိှငါး်တ်ဲ် �ံုစံိအမ်းျိ��မ်းျိ��ကုိ �ုတ််ရေး�ာ်��သာ�ုိ ်
ဘာယ််ရေးတ်ာ်မှ်း ��်မ်းသွာာ�ဘူာ�။ �န်�ချျီဆို�ာတ်စ်ိရေးယ်ာက်ဟုာ သူာကုိယ််တုိ်ငါး်
�ဲ ်စိိတ််ကုိ မ်းသိာနုိှငါး်၊ သုိာရ်ေးသာာ်လည််း� သူာစိ်ိတ််စိဉ််း�ာကုိလုိက်မြဲ�ီ� ရေးဆို��ချယ််
တ်တ််သာလုိဘဲာ၊ အ�ာအာ�လံု�တုိ်�ဲ် ် သာရေးဘာာသာဘာာဝသာည််းလည််း� 
�ုိနည််း�တူ်�ငါး်��စ်ိသာည််း။”
THICH NHAT HAHN(တ်စ်ိနာဟုန်)

11



ကွနှ်ု �်တုိ်အ်ရေးကြားကာငါး်�
Good Thinking (ရေး�ာင်း��မွှန်း�ရေးသာစိဉ်း��စိာ�ရေးတွို�ရေးချ်မုှ) �ု�  NHS နှိုင််း� London borough 
ရေး�ာင်း�စီိမှျာ�တုို� ်မှှ �ူညီ့်ရေးထာ���်ံသည့်�။ �းနို�� ��တုို� ်သည့်� လန်း��န်း�ဖြိုးမုှ ်သူဖြိုးမုှ ်သာ�၏ စုိတို��ျန်း��မှာရေး��
ဆု� င်း��ာ အကြံ�ံဉာဏ�မှျာ�ရေးတိုာင်း��ဆု� သူမှျာ�အာ� ၎င်း��တုို� ်ချ�ီ�လမှ��ရေး�်ရုှှိ ရေး�ာ��ရုှှိ�ာရေးန်း�ာ မှခ့ွျခြချာ�
�့ တိုစိ�ရေးန်း်လာင်း� ၂၄န်းာ�ီ �စိ�ဂျစိ�တိုယာ�အရေးထာ��အ�်ံ အ�ူအညီ့်ရေး��သည့်�။ �းနို�� ��တုို� ်သည့်� 
အလွယာ�တို�ူ ဝင်း�ရေး�ာ��အသ�ံ �ပြု�ခွျင််း��ရုှှိ�န်း�နှိုင််း� ရှှိာရေး�ွသွာ�လာ�န်း� လွယာ��ူရေးသာ အရေးထာ��အ�်ံ
နှိုင််း� �ု� ယာ�တုို� င်း�ရေးစိာင််း�ရေးရှှိာ��မုှ ရေးရွု�ချျယာ�နုို� င်း�ခွျင််း�မှျာ��ု�  ၂၄န်းာ�ီ�တို�လ�ံ � ရေး��အ���ါသည့်�။

ကွနှ်ု �်တုိ်ခံ်ျယူ်�ာ�သာည်််း တ်ာဝန်
လူတိုစိ�ဦး�ချျင်း��စီိသည့်� ၎င်း��တုို� ်၏စုိတို�ချျမှ��သာသ� ချ�ု�  ၎င်း��တုို� ်အတွို�� အရေး�ာင်း��ဆ�ံ �ခြ�စိ�ရေးစိမှည့််� 
န်းည့်��လမှ��တိုစိ�ချ� ခြ�င််း� ကြံ�ည့််� ရုုရေးစိာင််း�ရေးရှှိာ��နုို� င်း�ရေးစိ�န်း� �းနို�� ��တုို� ်ရေးထာ���်ံရေး��သည့်�။
 လူတုို� င်း��သည့်� ၎င်း��တုို� ်၏စုိတို��ျန်း��မှာရေး��နှိုင််း� �တို�သ��၍ တို��ကြွ�စွိာကြိုး�ု��မှ��လ� ��ရေးဆာင်း�ကြံ��န်း� 
�းနို�� ��တုို� ်အာ�ရေး��ပြီး�ီ�၊ ၎င်း���ု�  �်ံ�ု� ��န်း��ု�ုယာာမှျာ�နှိုင််း� လမှ��ညှွှန်း�မုှမှျာ� ရေး���ါသည့်�။
 ဤအကြံ�ံဉာဏ�မှျာ� သု� ်မှဟ� တို� Good Thinking (ရေး�ာင်း��မွှန်း�ရေးသာစိဉ်း��စိာ�ရေးတွို�ရေးချ်မုှ) အတွို�� 
အ�င်း��အခြမှစိ�မှျာ�သည့်� သင််း�အတွို��အသ�ံ �မှဝင်း��ါ� သင််း�အတွို�� �ု� မုှ� အရေးထာ��အ�ူခြ�စိ�ရေးစိမှည့််� 
အခြချာ�အ�ာမှျာ�အရေးကြံ�ာင်း���ု�  သင်း�၏ဆ�ာဝန်း�နှိုင််း�ရေးဆွ�ရေးနွို�ကြံ�ည့််��ါ။

ရေးနာက်��်သာတ်ငါး်�အချျက်အလက်မ်းျာ��ယူ်�န်အတွ်က် www.good-thinking.uk

ဤစိာသာ��ု�  Keith Munnings နှိုင််း� Mariano Marcigaglia တုို� ်� Network of 
Buddhist Organisations (ဗ� �ာ�ာသာအ�့ွအ်စိည့်��မှျာ�၏�ွန်း�ယာ��)နှိုင််း� The Buddhist 
Society (ဗ� �ာ�ာသာအသင်း��) တုို� ်မှှ ရေးထာ��ခံျချျ��ခြ�င််း� ခြ�န်း�လည့်�ခြ�င်း�ဆင်း�ခ့်ျသည့်�။ 

https://www.good-thinking.uk/%20ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ

