စာေရးသူ၏ ကိုယ်ေရးအကျဉ်း

အမည် = ေဒါက်တာထွန်းဝင်း
ကေလာင်အမည် = ေဒါက်တာထွန်းဝင်း
လက်ရှိဘွဲလက်မှတ်များ = MBBS. HGP . Dip DS. MPA. Dip IN PSY
CHOLOGY (UK)
အမှန်တကယ်ရှိေသာပညာအရည်အေသွး = သင်ယူဆဲပါ၊ မြပည့်ဝ
ေသးပါ။
သာမည ပညာရှာခဲ့ေသာ ေနရာေဒသများ = ေဆးတကသိုလ်၊ စီးပွား
ေရးတကသိုလ် ၊
ိုင်ငံတကာ ON LINE သင်ကားေရးဌာနများ
work shop Semiuar
အင်တာေနရှင်နယ် ညီလာခံများ အခု (၈၀)ခန်
အဓိကပညာရှာရာဌာန = ကမာကီးဟူေသာတကသိုလ်
လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာအလုပ်အကိုင်များ = ြပင်ပဆရာဝန်၊ LNGO ေဆးအ
ရာရှိ၊ UN ှင့် INGO တို တွင်
မိနယ်စီမံကိန်းအရာရှိ ၊ အမျိးသားစီမံကိန်းအရာရှိတာဝန်များ
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် = စာေရးဆရာှင့် FRELANCE CONSULTANT
TO INGO, & COMPANIES

FRELANCE CONSULTANT လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ
HR . PROJECT MANAGEMENT , GOOD GOVERNANCE POLICY DE

VELOMENT
ေရးသားခဲ့ေသာေဆာင်းပါးအေရအတွက် = ၁၆၀၀ ခန်
ေရးသားထုတ်ေဝပီး လုံးချင်း

စ

= ( ၅၀)

ရ သ မ မန သ ဆလ ဘ

မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်က မင်းတုန်းမင်း၏ သမီးေတာ်များကို တ
ရားစာေပသင်ကားေပးရန် သီလရှင်ဆရာကီးမယ်ကင်းကို မင်းတုန်းမ
င်းက အကူအညီေတာင်းခဲ့၏။ သီလရှင်မယ်ကင်းက အဖိုးအခအြဖစ် က
တိတစ်ခုသာေတာင်း၏။ ၎င်းကတိက မိမိအား ဘာဆု၊ ဘာဘွဲတံဆိပ်မှ
မေပးရန် ြဖစ်၏။ သီလရှင်မယ်ကင်းကို အားကျ၍ စာေရးသူေမာ်မှန်း
ေသာ ဆုလာဘ်သည် ဗလာဆုသာြဖစ်သည် ။

ဤစ အပအတက မ လငခ က
အုပ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်စာအကျိးြပမည် ေမာ်လင့်၏။

စာေရးသူ၏ အမှာ စာ

မည်သည့် အရပ်ေဒသတွင် မဆို လိင်ြပဿနာများ စွာရှိပါသည် ။
လိင်ြပဿနာများ သည် ခာကိုယ်ှင့် သာ သက်ဆိုင်သည် မဟုတ်ဘဲ စိ
တ်ှင့် ဆိုင်ေနတာေတွလည်း များ စွာရှိပါသည် ။
ဖွံဖိးပီးိုင်ငံများ တွင် လိင်ြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရာတွင် စိတ်ပ
ညာရှင်တို ၏ ကသည် အေရးပါ ပါသည် ။ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ တွင်
ေတာ့ လိင်ြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရာတွင် ဆရာဝန်ကိုသာအပ်ကာ
အားကိုးကပါေသး၏။ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ ၏ လိင်စိတ်ပညာအေြခအေန
ကို ဖွံဖိးပီးိုင်ငံတို က လိင်စိတ်ပညာအေြခအေနသို အမီလိုက်ရာတွင်
ဤစာအုပ်သည် အနည်းဆုံးအုပ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်စာေတာ့ အေထာက်
အကူရမည်ဟု ယုံကည်ပါေကာင်း။
*****

လိင်မဆိုင်ရာစိတ်ပညာ
ဒ ကတ ထန ဝင
Sexual Psychology ဆသည မ
ယခုတင်ြပအံ့ေသာ ေဆာင်းပါးနဲ ပတ်သက်လို ဦးစွာနည်းနည်းရှင်း
ရရင်ေတာ့ ဤေဆာင်းပါးဟာ ေဆးပညာေဆာင်းပါးမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပ
ညာေဆာင်းပါးလို ဆိုိုင်ပါတယ်။ ယခုတင်ြပေသာအေကာင်းေတွက
ေတာ့ စာေရးသူ၏ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ Own Idea ကိုေရးတာမဟုတ်ဘဲ

စိတ်ပညာသီအိုရီကို တစ်ဆင့်ေဖာက်သည် ချတာြဖစ်ပီး ဤအေကာင်း
အရာေတွကို ေဆးပညာစာအုပ်များ ေဆးပညာတစ်ဝက်ဆိုဒ် (အင်တာန
က်) ၌ ရှာရင်ေတွရန်မလွယ်ဘဲ စိတ်ပညာစာအုပ်များမှာ ေတွိုင်သလို
Psychology Website ေတွမှာ ရှာရင် ေတွရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
လိင်မကိစဆိုတာက ခာကိုယ်ှင့် ေဆးပညာတို ှင့် သာ သက်ဆိုင်
တာမဟုတ်ဘဲ စိတ်နဲ လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ လူငယ်တစ်ေယာက် လိင်ြဖစ်
စဉ်ကို Sexual Pyscho Process ကိုသိြခင်းဟာ Normal ေခပုံမှန်လိင်ကိ
စကိုသိတာပါ။ ပုံမှန် Normal သိမှ သာ ပုံမှန်မဟုတ်ြခင်း ABNORMAL
ကိုသိမှာ ပါ။ ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ လိင်မြပဿနာေတွကိုေြဖရှင်းရန် ပုံမှန်
လိင်မကိစဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။
Sexual Motivation
လိင်မကိစိုးကားမေကာင့် မျိးဆက်ပွားကရာ Life is Sexually Tr
ansmitted လိင်ိုးကားမေကာင့် ဘဝေတွြဖစ်တယ်လို စိတ်ပညာရှင်
ေတွကဆိုပါတယ်။

လိင်မကိစကို

ေစ့ေဆာ်မဆိုတာ

Internal

(ကိုယ်တွင်းေစ့ေဆာ်မ) ှင့် External (ြပင်ပေစ့ေဆာ်မဆိုတာရှိပါတယ်)
လငဆကဆ ခင ဗဇဝကမ ဖစစ

(သမဟတ) The Physiology

of Sex
ေဒါက်တာဝီလျံမာစတာှင့် ဗာဂျီးနီးယားဂန်ဆင်ဆိုသူက ၁၉၆၀ ြပ
ည့်ှစ်လွန်များက သုေတသနလုပ်ရာ လိင်ဆက်ဆံရာ၌ အဆင့်(၄)ဆင့်
ရှိေကာင်း သတ်မှတ်ပါတယ်။
အဆင(၁)
စဦး လိင်စိတ်လပ်ရှားြခင်း (Initial excitement Phase)

ဤအဆင့်၌ လိင်စိတ်စတင်ိုးကားြခင်း
အဆင(၂)
Plateau Phase အရှိန်ရေသာအဆင့်
ဤအဆင့်၌ ေသွးဖိအားတက်ြခင်း၊ ှလုံးခုန်ြမန်ြခင်းေတွြဖစ်ပါတ
ယ်။
အဆင(၃)
Orgasm အထွတ်အထိပ်ေရာက်ေသာအဆင့်
ဤအဆင့်၌ သုတ်လတ်ြခင်းြဖစ်ေပပါသည် ။
အဆင(၄)
Pesolution Phase
ဤအဆင့်၌ ဆက်လက်၍ လိင်မဆက်ဆံလိုေတာ့ဘဲ အနားယူချင်
သွားပါတယ်။

အချိန်တစ်ခုကာပီးေနာက်

ြပန်လည်၍

လိင်ဆက်ဆံလိုပါက အဆင့်(၁)ကိုြပန်ေရာက်ရာ လိင်စိတ်သံသရာ Sex
ual Response Cycle လို ေခပါတယ်။
အထက်ပါသေဘာတရားကိုသိရင် လိင်ြပဿနာကို သတ်မှတ်လို ရ
ိုင်ပါတယ်။ အဆင်(့ ၄)ပီး အဆင့်(၁)ြပန်မစြခင်း၊ Refractory Phase
ဟာ (၆)လထက်မနည်းကာေနရင် ပန်းေသတယ်လို တချိကသတ်မှတ်
ပါတယ်။ အဆင့်(၁)မှ အဆင်(့ ၃)သို ချက်ြခင်းေရာက်သွားရင် သုတ်လ
တ်ေစာြခင်း (သိုမဟုတ်) Premature Ejaculation လို ေခပါတယ်။ လိင်
ကိစအဆင်(့ ၁)(၂)(၃)ေတွကို ေကာင်းေကာင်း မြဖတ်သန်းိုင်ရင် (Erect
ile Dysfunction) လို ေခပီး ပန်းညိးြခင်းအမျိးမျိးြဖစ်ိုင်ပါတယ်။

အမျိးသမီးေတွမှာ ေတာ့ ပန်းညိးတယ်လို

( ပုံ ) မေခဘဲ Orga

smic Dysfunction Psycho Sexual Clinils ေခ လိင်ှင့် စိတ်အထူးကု
ေဆးခန်းေတွရှိပါတယ်။ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံေတွမှာ ေတာ့ ဆရာဝန်များ နဲ စိ
တ်ပညာရှင်တို

( အန်းစာ) ကပဲ ကုေပးသင့်ပါတယ်။

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒါေတွက ကုသနည်းေတွရှိတယ်ဆိုတာကေတာ့ လူ
နာကသိထားရပါမယ်။
လင ဟ မန မ
အဓိကေဟာ်မုန်းှစ်မျိးရှိပါတယ်။ ကျားေဟာ်မုန်းကို Testostrone
လို ေခပီး မေဟာ်မုန်းကို Estorgen လို ေခပါတယ်။ ေဟာ်မုန်းတို ရက်
အဓိကလုပ်ငန်း (၂)မျိးကေတာ့
(၁) လငအသငအ ပငမ
ဥပမာ

ဖဖ

ေယာက်ျားေလးဆိုရင်

စ ခင
မုတ်ဆိတ်ေမး

ပါးသိုင်းေမးနဲ

ကျားကျားလျားလျားြဖစ်ရပီး မိန်းမေဟာ်မုန်းကေတာ့ ရင်သား၊ တင်
သားများကီးထွားြခင်း၊ အသားအေရူးညံ့ြခင်း စတာေတွြဖစ်လာပါတ
ယ်။
(၂) လငစတ ဖစ ပ ခင
ေဟာ်မုန်းေကာင့် လိင်စိတ်ကိုအားေပးပါတယ်။ ွားထီးတစ်ေကာင်
ကိုသင်းကွတ်တဲ့ အေနနဲ ေဝှးေစ့ထုတ်လိုက်ရင် ကျားဟိုမုန်းမထွက်
ေတာ့လို

မိတ်လိုက်လိုစိတ်မရှိေတာ့ပါဘူး။

ေဟာ်မုန်းဆိုင်ရာ

ြပဿနာများေကာင့် လည်း လိင်ြပဿနာေတွြဖစ်ေပိုင်ပါတယ်။ ိုင်ငံ
ြခားေတွမှာ ေတာ့ ေဟာ်မုန်းအထူးကုပညာရှင် Endocrinologist အေရ
အတွက်ေတာ်ေတာ်များ ေနပါပီ။

လငစတပည လိင်ိုးကားမကို ေစ့ေဆာ်မှစ်မျိးမှာ (၁) အြပင်ေစ့ေဆာ်မ (၂) အ
တွင်းေစ့ေဆာ်မ ဟူ၍ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပင်ပေစ့ေဆာ်မကေတာ့

လိင်ိုးကားမြဖစ်ေစေသာအရာကိုြမင်ရ၊

ကားရတာေတွြဖစ်တယ်။ ဥပမာ လိင်ဆွဲေဆာင်မရှိေသာ မိန်းကေလး
ကို ြမင်ြခင်းအတွင်းေစ့ေဆာ်မဆိုတာကေတာ့ စိတ်ထဲက ေစ့ေဆာ်မပါ။
ဥပမာ

လိင်

အိပ်မက်၊

လိင်စိတ်ိုးကားပါတယ်။

လိင်အေကာင်း
ဒါေကာင့်

စိတ်ကူးမေတွေကာင့်
ဦးေှာက်ထိခိုက်ရင်

လိင်ြပဿနာြဖစ်ေပိုင်ပီး စိတ်ြပဿနာြဖစ်ရင်လည်း လိင်ြပဿနာ
ေပိုင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် လိင်ြပဿနာကို ေြဖရှင်းရာမှာ စိတ်ပညာ P
sychology ဟာ အေရးကီးတဲ့ အခန်းကကေန ပါဝင်တယ်လို ဆိုချင်
ပါတယ်။
ဆယ က သကလင ပဿန မ
ဆယ်ေကျာ်သက်လိင်ြပဿနာဆိုတာေတွကေတာ့

အသက်

၆၀

ေကျာ်မှ ြဖစ်တဲ့ ပန်းေသပန်းညိးေရာဂါေတွနဲ ဆန်ကျင်ဘက်သေဘာ
ေဆာင်ပီး လိင်ကိစိုးကားမေကာင့် အေမရိကန်မှာ ဆယ်ေကျာ်သက်
ကိုယ်ဝန်ရတာေတွ လက်မထပ်ဘဲကိုယ်ဝန်ရတာေတွ များ လွန်းလှပါ
တယ်။ လက်မထပ်ရေသးဘဲ ဆယ်ေကျာ်သက်ေတွမှာ လည်း Sexual Re
spore Cycle အဆင်(့ ၁)(၂)(၃)(၄)ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါေကာင့် မိဘေတွ
က ဆယ်ေကျာ်သက်သားသမီးေတွကို ကီးကပ်မ အထူးလိုအပ်ပါေကာ
င်း။
****

အမျိးသမီးများ ြဖစ်ေလ့ရှိေသာ
စိတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးတစ်မျိး

(သိုမဟုတ)်
HISTRONIC PERSONALITY DISORDER
ဒ ကတ ထန ဝင
တစ်ခါတုန်းက ဂျာနယ်တစ်ခုရဲ အဆိုအရ ဖွံဖိးပီးအေနာက်ိုင်ငံ
တစ်ခုမှာ အသက် ၅၈ ရှိမုဆိုးမကီးတစ်ဦးက ရဲစခန်းကိုအေရးေပဖုန်း
ဆက်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုေတာ့ မိမိအိမ်ထဲကိုသူခိုးဝင်လို ရဲတစ်
ေယာက်လာပါ။ အြမန်လာကယ်ပါဆိုပီး ဖုန်းဆက်ရာ အသက် ၃၀ အရွ
ယ်ရဲတပ်ကပ်ကီးက ေစတနာအြပည့်၊ တာဝန်သိစိတ်ဓာတ်အြပည့်နဲ
ကူညီရန်ေရာက်သွားပါတယ်။ မုဆိုးမကီးက တစ်အိမ်လုံးမှာ တစ်ေယာ
က်တည်းေနပါတယ်။

ဟိုေရာက်ေတာ့

ဘာသူခိုးမှ

မရှိပါဘူး။

ရဲကိုလိမ်ပီး အိမ်ေခလိုက်တာပါ။ အဲဒီမုဆိုးမကီး ရဲတပ်ကပ်ကီးကို မ
ရှက်မေကာက်ိုင်ေတာ့ဘဲ ရှင်းြပတာကေတာ့ မိမိရဲ လင်သားဆုံးသွား
တာ ှစ် ၃၀ ရှိပါပီ။ ဒီေတာ့ မိမိကိုသနားေသာအားြဖင့် မိမိဘဝကို စာ
နာနားလည်ေသာအားြဖင့် မိမိကိုလိင်ဆက်ဆံေပးပါဆိုပီး ေဆာင်းဆိုပါ
ေတာ့တယ်။ ထိုအခါ ရဲတပ်ကပ်ကီးက ေခါင်းနားပန်းကီးပီး ရဲစခန်း
ကို သုတ်ေြခတင်ြပန်ေြပးလာခဲ့ရပါတယ်။ ၎င်းေနာက် မုဆိုးမကီးအား
ရဲကိုလိမ်လည်မ၊ မေတာ်မတရားလိင်ကိစ ဖိတ်ေခမနဲ အမဖွင့်ရာကစ
၍ ဂျာနယ်မှာ သတင်းအြဖစ် ပါလာတာပါ။ စိတ်ပညာရှင် MASLOW ရဲ
အဆိုအရ လူသားေတွမှာ အေြခခံလိုအပ်ချက် ၄ ခုရှိရာ အသက်ရှရန်
ေလ၊

အစားအစာ၊

ေသာက်ရန်ေရှင့်

လိင်မကိစြဖစ်ပါတယ်။

မုဆိုးမကီးက လိင်ဆက်ဆံြခင်းမြပရတာ ှစ် ၃၀ ရှိပီဆိုေတာ့ လိင်မ
ကိစလိုအပ်ချက်ေကာင့် MASLOW ရဲ သီအိုရီက ဒီလိုြဖစ်တာလား၊ ဒါမှ
မဟုတ် မုဆိုးမကီးမှာ STRIONIC PERSONALITY DISORDER ေခ ဟစ်စ

တီးယားကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး မူမမှန်မူြဖစ်တာလားဆိုတာ မသဲကွဲပါဘူး
။ ဘာြဖစ်တာလဲေသေသချာချာ သိချင်ရင်ေတာ့ စိတ်ပညာရှင် Psycholo
gist နဲ စစ်ေဆးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီေဆာင်းပါးကို ဘာြဖစ်လို ေရးတာလဲဆိုရင် တစ်ခါကုံးတစ်ုံးကို
ကန်ေတာ်အလည်ေရာက်သွားေရာ

ကန်ေတာ့်မိတ်ေဆွအရာရှိအမျိး

သားတစ်ဦးက အမျိးသမီးအရာရှိတစ်ဦးနဲ တစ်ခန်းထဲုံးထိုင်ေနတာ
ေတွရတယ်။ အမှန်က စာေရးေတွကို HALL ထဲမှာ ုံးထိုင်ေစပီး အရာရှိ
ေတွုံးထိုင်ရန် ုံးခန်းတစ်ေယာက်ခန်း ေပးထားေသာအခန်းမေလာက်
၍ ှစ်ေယာက်တစ်ခန်းထိုင်ေနရပီး အခန်းကလုံလွန်းပါတယ်။ အရာရှိ
မမှာ Hysteria ေဝဒနာခံစားရရင် ြပဿနာေပိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လုပ်
ငန်းခွင်စီမံခန်ခွဲမဘာသာရပ်မှာ သတိထားရမယ့် ကိစတစ်ခုပါ။ Hysteri
onic Personalim discorder ရဲ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကေတာ့ It is Char
acteriged by dramatic atterlim Seeking intensively expressed bela
vor Individuals with this disorders are prome to emotionaly displa
y, Such an angry outbursts and tantrums they are often perceived
by others an shallow and fickle in their relatinslimps. They may be
superficially chorming but are frequently demanding inamsiderale
of others Their behavior is sexually seductive or Provocature and t
hey demand to be ceutre of attention အဓိပာယ်ကေတာ့ ဤကဲ့သို
ေသာ စိတ်သာန်မျိးဟာ ဒရာမာဆန်ချင်တယ်၊ ဂုစိုက်တာခံချင်တ
ယ်၊ ေပလွင်ချင်တယ်၊ စိတ်လပ်ရှားလွယ်တယ်၊ စိတ်မထိန်းိုင်ဘူး၊ အ
ေပယံအားြဖင့် သေဘာေကာင်းပုံရပီး ေပါင်းကည့်ေတာ့မှ မလွယ်ဘူး
ဆိုတာ သိလာရတယ်။ လိင်မကိစဖိတ်ေခတတ်တဲ့ အမူအကျင့်ရှိတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ

ေဆွမျိးေတွကို

မိမိကိုယ်ကိုသတ်ေသမိမှာ

ဘဲဆိုပီး

ခိမ်းေြခာက်တတ်တယ်။ ဟစ်စတီရီယားကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးရှိေကာင်း
ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုရင် ေအာက်ပါ ေရာဂါလကဏာ(၈)ခုအနက်
အနည်းဆုံး(၅)ခုေတွရရင် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ၎င်းတို ကေတာ့ (၁) ၎င်း
ပုဂိလ်သည် ဂုစိုက်ခံရဆုံးလူမဟုတ်ပါက ေနမထိထိုင်မသာြဖစ်ြခင်း (
၂)

၎င်းပုဂိလ်နဲ

ေပါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့

အခါ

လိင်မကိစဖိတ်ေခမခံရပီး ၎င်းဖိတ်ေခမမှာ လည်း ှစ်လိုဖွယ်မရှိြခင်း
(၃) အာုံစိုက်ခံရေအာင် ကိုယ်အမူအယာလုပ်ြပြခင်း (၄) စိတ်လပ်ရှားမ
များ မကာခဏြဖစ်ြခင်း (၅) အထင်ကီးခံချင်ေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် စ
ကားေြပာြခင်း (၆) လမ်းမိုးမ အလွယ်တကူခံရိုင်ြခင်း (၇) ချဲကားေြပာ
ဆိုတတ်ြခင်း (၈) လွန်လွန်ကဲကဲ ရင်းှီးစွာေနထိုင်လိုြခင်းတို ြဖစ်ပါတ
ယ်။ ၎င်းစိတ်အေြခအေနမျိးဟာ အမျိးသမီးေတွမှာ အြဖစ်များ ပါတယ်
။ အေမရိကန်စိတ်ပညာရှင်အသင်း American Psycliatric Associalain
ရဲ ထုတ်ြပန်ချက်အရ လူထုလူဦးေရရဲ ၂ ရာခိုင်ှန်းဟာ လက်စတီးရီး
ယားကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးရှိေနကတယ်လို

ဆိုပါတယ်။

ထိုြပင်

စိတ်ကျန်းမာေရးအထူးကုေဆးခန်းများ သို လာေရာက်ြပသသူများ ၏
၁၀

မှ

၁၅

ရာခိုင်ှန်းဟာ

၎င်းေဝဒနာရှင်များ

ဆိုပါေကာင်း။

*****

ြဖစ်တယ်လို

