ဆ

ေးဖက်အသေးဝင် မြင်ေးခွာပင်
ဒ ေါ်မိုးမိုးသနိုး
ဉိုးစိုးအရာရ၊ဖွံဖဖ ိုးဒရိုးဌာနစတ

မ ေး - ဆရာမ ၊ မင်္ဂလာပါ။
မ ြေ - ဟတက၊ဲ့ မင်္ဂလာပါ။
မ ေး-

ယခတစပတ

သတအဖဖာဖဖာ

တငိုးရငိုးဒဆိုးပညာအစအစဉမာ

ဆရာမအဒနနဲ့

ဘယ

အဒ ကာငိုးအရာက ဒဖပာဖပဒပိုးမာလရင။
မ ြေ - ဟတကဲ့ပါရင။ ယခတစပတ သတအဖဖာဖဖာ တငိုးရငိုးဒဆိုးပညာအစအစဉမာ ကျမအဒနနဲ့
ဒဖပာဖပဒပိုးမညဲ့ အဒ ကာငိုးအရာကဒတာဲ့ဖမငိုးခာပငက ဟငိုးလျာဖဖငဲ့ချကဖပ တစာိုးဒသာက ရွံသာ
မက ဒဆိုးဝါိုးဓါတစာအဖဖစလညိုးအသွံိုးဖပ သငဲ့ဒ ကာငိုး ဒသာတရငဒတသရဒအာင ဒဖပာဖပ ဒပိုးမာ
ဖဖစပါတယရင ။
မ ေး - ဟတကဲ့ပါ ဆရာမ။ ဖမငိုးခာပငအဒ ကာငိုးက ဒဖပာဖပဒပိုးပါဦိုးဆရာမ။
မ ြေ - ဟတကဲ့ပါရင၊ ဖမငိုးခာပငရဲ့ ရကခဒေ အမညမာ Centella asiatica Hrbon.
မျ ိုးရငိုးမာ Apiaceae ဖဖစပါတယ၊

ဖဖစဖပိုး

ဖမငိုးခာပငရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်က ဒဖပာရမညဆလျှင ဖမငခာပငဟာ

အဖမစမိုးအပငငယမျ ိုးဖဖစဖပိုး ဒဖမဒပေါ်တငအဖမစမျာိုးတာိုးသာိုးဖပိုး ဒပါကတတကာ အဆစတငိုးတင
ဒသိုးငယတဲ့

အဖမစမျာိုးထကဖပိုး

ဒဖမမာကတတယ

တစပငချငိုးသိုးဖခာိုးဒပါကတဲ့ဖမငိုးခာပင၊

ဒနတဲ့အပငဖဖစပါတယ၊

နယချငိုးဆကဖပိုးဒပါကတဲ့ဖမငိုးခာပင

ဖမငိုးခာပငက
အနဒရာငကျငဲ့

ကျငဲ့ရဖပိုး အရွက ကမိုးတဲ့ အညာဖမငိုးခာပင နငဲ့ အရွကဒဖပာင ဒချာဖပိုး အရွယကကိုးတဲ့ ဒရဖမငိုးခာပင
စတဲ့ အပငပုံသဏ္ဍာန်ဒပေါ်မူတညဖပိုး ဒခေါ်ဆ ကပါတယ။ ဖမနမာနငငွံအနွံဲ့အဖပာိုးမာ ဒပါက ဒရာကဖပိုး
အထူိုးသဖဖငဲ့ ဒရအင ဒရစပဒတမာဒပါကပာိုးတတဖပိုး သဘာဝဒပါကပင အဖဖစလညိုးဒကာငိုး
စကပျ ိုးပငအဖဖစလညိုးဒကာငိုးဒပါမျာိုးစာဒတဲ့ရနငပါတယ၊ဒဆိုးအဖဖစအသွံိုးဖပ မယဆလျှင

အရ

သာခါိုးဖပိုး ပူရနိုးရနိုးအရသာရတဲ့ တစပငချငိုးဖမငိုးခာနငဲ့ နယဖမငိုးခာတဲ့က အသွံိုး ဖပ ကပါတယ။
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တငိုးရငိုးဒဆိုးကျမိုးအဆရ

ဖမငိုးခာပငဟာ

ဒအိုး၍ခါိုး သကသကအရသာရဖပိုး ဒအိုးသကပငဲ့

အာနသငရပါတယ။အစာဒ ကဖပိုးဒလကသကဒစတယ

။အဒရဖပာိုးဒရာင်္ါ

ယာိုးနာ

၊အနာဒပါက

အသာိုးဝါဒရာင်္ါ၊ ဒချာငဆိုး၊ အဖျာိုး နငဲ့ အဆပသငဲ့နာတက
ဲ့ သကသာဒစတဲ့အာနသငရ ပါတယ််။
ဆိုးကရွှငဒစဖပိုး ဆိုးပူဆိုးဒအာငဲ့ ဆိုးနညိုးဖခငိုးတဲ့က သကသာဒစပါတယ။အသွံက ဒကာငိုးမနဒစဖပိုး
ဦိုးဒနာကမတဉာဏကတိုးပာိုးဒစပါတယ။ အာိုးကဖဖစဒစဖပိုး အသကကရညဒစပါတယ။
မ ေး- - ဖမငိုးခာပငရဲ့ ဒဆိုးအသွံိုးဖပ ပွံဒတက ဒဖာဖပဒပိုးပါဦိုးရင။
မ ြေ - ဟတကဲ့ပါ၊ ဒဆိုးအသွံိုးဖပ ပွံဒတကဒတာဲ့ သနဲ့စငဖပိုး ဖမငိုးခာပငပဥ္စငါိုးပါိုးက
အဒဖခာကလမိုး အမှုနဲ့ဖပ ဖပိုး ပျာိုးရညနငဲ့မဝဒပိုးပါက (ရသာယနဒခေါ် အသကကရည

ဒနရပမာ
ဒဆိုးအဖဖစ

အသွံိုးဖပ နငသလ insomniaဒခေါ် အပမဒပျာတဲ့သူဒတအဒနနဲ့ ဖမငိုးခာရွကအမှုနဲ့က ပျာိုးရညနငဲ့
လျကဒပိုးပါက နစဖခ ကစာ အပဒပျာဒစပါတယ။
ဖမငိုးခာရွကကကကတဖပိုးရရတဲ့အရည ဟငိုးစာိုးဇနိုးတစဇနိုးက ပျာိုးရညနငဲ့ဆတူဒရာစပဖပိုး တစဒနဲ့
(၂)ကကမဒသာကဒပိုးပါက ခနအာိုးက တိုးပာိုးဒစဖပိုး အဒမာအပနိုးကခွံနငဒစပါတယ။
ဆိုးပူဆိုးဒအာငဲ့ဆိုးနညိုးတဲ့သူဒတအတက ဖမငိုးခာရွကသတတ ရည ဟငိုးစာိုးဇနိုးတစဇနိုးက သ ကာိုး
လကဖကစာိုးဇနိုးတစဇနိုးနငဲ့ ဒသာကပါက သကသာဒစပါတယ။
ဒသိုးဝမိုးသာိုးဖခငိုး၊ ဆိုးတငဒသိုးပါဖခငိုး ၊ဆိုးချ ပဖခငိုးဖဖစလျှငဖမငိုးခာရွကသတတ ရည ဟငိုးစာိုးဇနိုး
တစဇနိုးက သွံပရာ ၊သ ကာိုးတန
ဲ့ ငဲ့ ဒဖျာရညဖပ လပဖပိုးဒသာကဒပိုးပါက သကသာဒစပါ တယ ။
ကဒလိုးမျာိုးဝမိုးကကဒနလျှင

ဖမငိုးခာရွကသွံိုး၊ဒလိုးရွကက

သ ကာိုး၊စမွံဖဖြူအနညိုးငယထညဲ့

ကကတဖပိုးခွံဲ့ဒပိုးပါက သကသာဒစပါတယ ။
ဖမငိုးခာရွကမှုနဲ့က မိုးဖဖငဲ့အနညိုးငယအပူဒပိုးကာမနညငိုးဆနငဲ့ဒဖျာဖပိုး ရငဘတမာလမိုးဒပိုးလျှင
ကဒလိုးဒတမာဖဖစတတတဲ့ ဒချာငိုးဆိုးနာက သကသာဒစပါတယ။
ကဒလိုးမျာိုး ဝမိုးကကဖပိုး ေကနာတယဆလျှင ဖမငိုးခာရွက(ရ)ရွကက သ ကာိုးတစဒရွိုး စမွံနက
တစဒရွိုးတန
ဲ့ ငဲ့ဒရာကကတဖပိုး အနညငယစခွံဲ့ဒပိုးဖခငိုးဖဖငဲ့ သကသာဒစပါတယ။
ခနဓာကယမာအနာစကဒတဒပါကဒနပါက ဖမငိုးခာရွကပဉ္စငါိုးပါိုး ကကတရညဆတဒပိုးလျှင သကသာ
ဒစပါတယ ။
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အနာစမိုး၊ ဒသိုးစနာဒတဒပါကဖပိုး

ဖပညနငဲ့အဖမစမျာိုး ကျနဒနပါက ဖမငိုးခာရွကကစပါိုးလငနငဲ့

ဆတူကကတဖပိုး အွံဒပိုးမယဆလျှငအနာအဖမစကထကဒစပါတယ ။
ခနဓာကယမာ ယာိုးနာဒတဒပါကပါက ဖမငိုးခာရွကသတတ ရညက နမိုးဆ( ါမမဟတ) အနိုးဆနငဲ့ ဒရ
ခနိုးဒအာင ဆချကဖပိုး တစဒနဲ့ (၂)ကကမ (၃)ကကမလမိုးဒပိုးပါက သကသာဒစပါတယ။
ခနဓာကယမာထခကရနာဖဖစတာ

အပူဒလာငနာတာဒတဖဖစတယဆလျှင

ဖမငိုးခာရွကကကတရည

ကလမိုးကျွံ ဒပိုးဖခငိုးဖဖငဲ့ သကသာဒစပါတယ ။
ဖမငိုးခာရွကအမှုနဲ့ကနာိုးနဲ့၊သ ကာိုးတန
ဲ့ ငဲ့ဒသာကဒပိုးပါကဦိုးဒနာကက ကညလငဒစဖပိုး

မတဉာဏ

က ဒကာငိုးဒစပါတယ ။
စကာိုးထစတဲ့သူ ဆွံဲ့အနာိုးမ ကာိုးတဲ့သူဒတအဒနနဲ့ ဖမငိုးခာရွကက သပစာိုးမယ၊တစ
ဲ့ ာိုးမယ ဟငိုးခါိုး
ချကဖပိုးဒသာကဒပိုးမယဆလျှင သကသာဒစပါတယ ။
ဖမငိုးခာရွကက လကဖကဒဖခာကသဖယ ဒရဒနိုးမာ ခတဖပိုးဒသာကဒပိုးမယဆလျှင ဒသိုးတိုးဒရာင်္ါ
က သကသာဒစပါတယ။
ဖမငိုးခာရွကမထတထာိုးတဲ့ ဖမငိုးခာဆဟာဆွံပငကနကဒစတဲ့

အာနသငရသညဲ့ အဖပင ဦိုးဒနာက

က ကညလငဒစပါတယ ။
မိုးယပဒသိုး အဆငိုးလနဒနလျှင ဖမငိုးခာရွက၂ကျပသာိုး၊သ ကာိုး၂ကျပသာိုးတက
ဲ့
ဒရ ၁၅ကျပသာိုး
ထညဲ့၍ ထကဝကခနဲ့ကျ ဖပိုး နွံနကတစကကမ ညတစကကမ တစခါဒသာကလျှင

ဟငိုးစာိုးဇနိုး

နစဇနိုးခနဲ့ဒသာကဒပိုးပါက သကသာဒစပါတယ ။
ဒမာပနိုးနမိုးနယဖပိုး အာိုးအငကနခနိုးဒနပါက ဖမငိုးခာရွကနငဲ့ပတချငိုးသိုးတက
ဲ့
ဆတူကကတဖပိုး
နွံနက(၄)ပ ၊ည(၄)ပစာိုးဒပိုးဖခငိုးဖဖငဲ့သကသာဒစပါတယ။
ဖမငိုးခာပငက အချ ဲ့နငငွံဒတမာ မတဉာဏထကသနဒဆိုး ၊အသွံဒကာငိုးဒဆိုး ၊စတဖငမဒဆိုးမျာိုး
ဒဖာစပရာတငအသွံိုးဖပ ကပါတယ။
မ ေး- - ဖမငိုးခာပငနငဲ့ ပတသကဖပိုးသဒတသနဒတဲ့ရချကဒတရလျှင ဒဖပာဖပဒပိုးပါဉိုးရင။
မ ြေ -ဟတကဲ့ပါရင ။
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သဒတသနဒတဲ့ရချကမျာိုးအရ ဖမငိုးခာပငဟာ အနာကျကဒစဒသာအာနသင စတဖစိုးမှုကဒလျာ
ကျဒစဖပိုး စတဖငမဒစတဲ့အာနသငနငဲ့ မတဉာဏနငဲ့ဉာဏရညဉာဏဒသိုး ဖမငဲ့မာိုးဒစတဲ့ အာနသင
ဒတရဖပိုး စတဒ ကာငဲ့ဖဖစတတတအ
ဲ့ စာအမနာက သကသာဒစတဲ့အာနသငဒတ ရဒ ကာငိုး ဒဖာဖပ
ထာိုးပါတယ။
မ ေး- - ဖမငိုးခာပငမာ ဒဘိုးထကဆိုးကျ ိုးဒတရလျှင ဒဖပာဖပဒပိုးပါဦိုးရင။
သာမနသွံိုးဖခငိုးအာိုးဖဖငဲ့

အနတရယဖဖစဒစနငဒလာကသညဲ့

ဒဘိုးထကဆိုးကျ ိုးမရဒသာလညိုး

လမိုးဒဆိုးအဖဖစ သွံိုးစမညဆပါက၎ငိုးမာပါဝငတဲ့ Ascaticosideဓာတဒပါငိုးဟာ ကကကဖဖြူဒတက
အကကမကကမ အထပအထပ အသွံိုးဖပ ဖခငိုးဖဖငဲ့ အဒရဖပာိုးကငဆာဖဖစနငဒချရတယလဲ့ ဆထာိုး
ဒသာလညိုးခငလွံဒသာ အဒထာကအထာိုးမရဒသာပါ။
မ ေး- - ဟတကဲ့ပါ၊ဆရာမယခလဖမငိုးခာပငအဒ ကာငိုးက ဖပညဲ့ဖပညဲ့စွံစွံ ဒဖပာဖပဒပိုးတဲ့ ဆရာမက
ဖမနမာဲ့အသွံက ဒကျိုးဇူိုးအထူိုးတငပါတယရင ။
မ ြေ - ဟတကဲ့ပါ၊ ကျမကလညိုး

ယခလဖမငိုးခာပငရဲ့ဒဆိုးအသွံိုးဖပ ပွံဒတက

ဖပညသူလူထ

သရဒအာင စစဉဒပိုးတဲ့ ဖမနမာဲ့အသွံကလညိုး ဒကျိုးဇူိုးအထူိုးတငပါတယရင။
ကျမ်းက်းစာရင်း
-

တငိုးရငိုးဒဆိုးပညာဦိုးစိုးဌာန၊

လကဒတဲ့အသွံိုးချဒဆိုးဖကဝငအပငမျာိုးဒပါငိုးချ ပ၊

၂၀၁၀

ခနစ၊ ဇငဘာလ
-

ဒဆိုးသဒတသနဦိုးစိုးဌာန (အထကဖမနမာဖပည)၊ ဖမနမာဲ့ဒဆိုးဖကဝငအပငမျာိုး၊ ၂၀၀၆ခနစ၊
နဝငဘာလ

-

သနိုးထနိုး(ဦိုး)၊ ကထက၊ တငိုးရငိုးဒဆိုးတကကသလ၊ သငဲ့ကျနိုးမာဒရိုးအတကဒဆိုးဖကဝင
အပငမျာိုး ၂၀၀၉ ခနစ၊ ဒမလ
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