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အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးမ်ားအား အႏုိင္က်င့္ျခင္း 
((((Child abuse))))    

    

ကေလးမ်ားကို အႏုိင္က်င့္သည္ ဆိုျခင္းမွာ 

ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္အရ အသက ္ (၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားကိ ု အရြယ ္
မေရာက္ေသးသူမ်ား (Minor) ဟ ုသတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာစကားျဖင့္ဆိုလွ်င ္ “ကေလး”ဟု ေယဘူယ် 
သံုးႏႈန္းသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလး၊ ကေလးငယ္၊ အပ်ဳိ-လူပ်ဳိ စဝင္သည့္အရြယ္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ 
လူငယ္ ဟူ၍ ကေလးဘဝ၏ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလားပုံ အဆင့္ဆင့္အရ အမည္ သတ္မွတ္ခ်က ္ရွိသည္။ 

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအား အႏုိင္က်င့္ျခင္းမွာ ထိုကေလးအား ကုိယ္ထိလက္ေရာက ္
(သုိ႔) စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရ ထိခုိက္နာက်င္မႈျဖစ္ေအာင ္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္သည္။ အရြယ ္
ေရာက္ၿပီးသူက အႏုိင္က်င့္သည္ျဖစ္ေစ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ အျခားကေလးတဦးက အႏုိင္က်င္ ့
သည္ျဖစ္ေစ အၾကံဳးဝင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ကေလးခ်င္းျဖစ္လွ်င္ အႏုိင္က်င့္သည္ဟ ု သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ 
မိဘအပါအဝင္ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတုိ႔က အရြယ္မေရာက္ေသးသ ူကေလးကုိ အႏုိင္က်င့္မွသာ 
အၾကံဳးဝင္ၿပီး တိုင္တန္းႏုိင္ခြင္ ့ရွိသည္။  

ကေလးအမ်ားစုမွာ သူတို႔ေနထုိင္ရာအိမ္၌ အႏုိင္က်င့္ခံရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ား သြားလာ 
တတ္သည့္ ကေလးထိန္းဌာန၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ကေလးကစားကြင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားရွိခုိး 
ေက်ာင္း အစရိွသည္တုိ႔အျပင ္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္တုိ႔တြင္လည္း ကေလး အႏုိင္က်င့္မႈျပႆနာမ်ား 
ရွိသည္။  

ကေလး ျပန္ေပးဆြဲျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈမွန္း လူတုိင္းသိၾကသည္။ က်ဴးလြန္သူသည္ ထိုရာဇဝတ္မႈ 
အျပင ္ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈကိုပါ တခ်ိန္တည္း က်ဴးလြန္မိလ်က္သား ျဖစ္ေနသည္။ ကေလးမ်ားအေပၚ 
အႏုိင္က်င့္တတ္သည့္ ပုံစံမ်ားအနက ္ ရံဖန္ရံခါတြင ္ စိတ္ရူးေဖာက္ေနသူတဦးက ကေလးမ်ားအား 
ေသနတ္ျဖင္ ့ပစ္ခတ္သြားျခင္းမ်ဳိး၊ ဓါးျဖင့္ ဝင္ရမ္းသြားျခင္းမ်ဳိးလည္း ပါဝင္သည္။  

ယူနီဆက္မွတ္တမ္းတခု၌ ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ်ားအနက ္အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔မွာ ကေလးမ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္ဟ ုဆုိသည္။ ကေလးမ်ားအား လစ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အႏုိင္ 
က်င့္ျခင္း ျပႆနာတုိ႔မွာ မိစံုဘစုံေနရေသာ မိသားစုထက ္မိဘခ်င္း ကြဲေနရေသာ မိသားစုတုိ႔တြင ္ပုိမုိ 
အျဖစ္မ်ားသည္ဟ ုဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကေလးမ်ားကိ ု ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ မဆက္ဆံႏုိင္ေစရန္ အစုိးရမ်ားစြာတို႔က သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံ 
အလုိက ္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္း၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကသည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ 
ကေလးက ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မိလွ်င ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကဲ့သို႔ တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားလည္း ျပဌာန္းထားၾကသည္။  
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ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး 

ကမာၻတလႊားတြင ္ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား၊ လစ္လ်ဴရႈပုံမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ရွိေနၾကသည္။ အႏုိင ္
က်င့္သူတုိ႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ စိတ္ကူးဥာဏ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံအေနအထား၊  
အႏုိင္က်င့္ရန္ လြယ္ကူေသာ ပတ္ဝန္းက်င ္အေျခအေန အစရိွသည္တို႔အေပၚ မူတည္သည္။  

ထို႔ျပင ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင ္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံအေပၚ 
မူတည္၍ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနလ်က္ရိွသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 
ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း အနုိင္က်င့္သူတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ကပင ္ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမွန္း မသိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ 
သည္။ အတိအက် အမ်ဳိးအစားခြဲလိုက္လွ်င ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ႏုိင္စရာရွိသည္။ ထပ္မံ လိုအပ္ေန 
သည္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။  

1. ကေလးမ်ားအား လိင္ဆက္ဆံျခင္း 
2. ပညာသင္ၾကားမႈကိ ုအေၾကာင္းျပ၍ ကေလးမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက ္

ေပးျခင္း 
3. လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ျခင္း 
4. ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ ကေလးမ်ားအား ရုန္းမထြြက္ႏုိင္ေအာင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊  
5. မိသားစုဝင္ (သို႔) ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔က အႏုိင္က်င့္ျခင္း 
6. မိဘတဦးဦး (သို႔) ႏွစ္ဦးစလံုးက လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခား ျဖစ္ေန၍ ယင္းသည္ ထိုကေလး၏  

အားနည္းခ်က ္ျဖစ္သည္ဟ ုတလြဲထင္ကာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း 
7. အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတို႔အား အေရးယူသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ဖမ္းဆီး 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 
8. ကေလးမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းျခင္း (သို႔) အရွက္ရေစရန္ ျပဳမူျခင္း 
9. အာဏာရိွသူတို႔က ကေလးမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
10. ဂုိဏ္းဖြဲ႔၍ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္ျခင္း 
11. ကေလးမ်ားအား စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ညွင္းဆႏိွဲပ္စက္ျခင္း 
12.  ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆိုျပဳမူျခင္း 
13. အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေအာင ္ၾကပ္မတ္ ထိန္းကြပ္ထားျခင္း 
14. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား ခိုင္းေစျခင္း 
15. လြတ္လပ္ခြင္ ့မေပးပ ဲကြၽန္အျဖစ္ ခိုင္းေစျခင္း 
16. ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္း 
17. လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္း 
18. ကေလးစစ္သားအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္း 
19. ကေလးမ်ားအား အဝတ္အစား မရွိေစဘဲ လငိ္စိတ္ၾကြေစေသာ အျပဳအမူ (သုိ႔) လိင္ဆက္ဆ ံ

သည့္ အျပဳအမူမ်ား လုပ္ခုိင္းကာ ဓါတ္ပုံ (သို႔) ဗီဒီယိ ုရိုက္ကူး ျပသျခင္း (Porn sex)။   
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အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ ကေလး အႏုိင္က်င့္မႈ ျပႆနာမ်ား 

အေမရိကန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ကေလးႏွင့္ မိသားစုေရးရာဌာနမွ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ အေမရိကန္ တႏုိင္ငံလံုး၌ ကေလးမ်ားကိ ု အႏုိင္က်င့္မႈ၊ လစ္လ်ဴရႈမႈေပါင္း 
(၈၇၂ဝဝဝ) ေတြ႔ရိွရၿပီး ထိုအထဲမွ ကေလး (၁၄၉ဝ)ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္ဟ ုဆိုသည္။  

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလားတ ူ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က 
ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈေပါင္း (၃၄၄၇၂)မႈကုိ တုိင္တန္းထားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိပမာဏမွာ ၁၉၉ဝ 
ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ေကာက္ယူေသာစစ္တမ္းထက္ 
အဆ (၃ဝ) ပုိမုိေနသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြင္း အႏုိင္ 
က်င့္ခံရမႈေၾကာင့္ ကေလး (၂ဝ၂)ဦး ေသဆုံးသည္ဟ ုေဖာ္ျပထားသည္။  

ထိုပမာဏမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င ္အဆမ်ားစြာ ကြာျခားေနဆ ဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ 
တြင္း၌ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးပြားလာေနသည္မွာ မျငင္းႏုိင္ေအာင္ရိွေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေခတ္သစ္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့စရုိက္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆုတ္ယုတ္ျခင္းကို အထင္အရွား ေဖာ္ျပေနေတာ့သည္။  

ကေလးျပႆနာမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ေလ့လာေနသူ စိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဂ်ဴနိခ်ိ ရွဳိဂ်ိက မ်က္ေမွာက ္
ေခတ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင ္ အလ်င္ျမန္ဆံုး တုိးပြားလာေနသည့္ ကိစၥမ်ား၌ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈက သိသ ိ
သာသာ ပါဝင္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ထို႔ျပင ္ဂ်ပန္စိတ္ပညာရွင္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားအတြက ္ အေလးအနက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ နံပတ္တစ္ ျပႆနာတခုလည္း ျဖစ္ေနသည္ဟ ု
ဆိုသည္။ ဂ်ပန္အစုိးရအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ ေပၚလစီပုိင္းတြင ္ တုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ေန 
ေသာ္လည္း ေႏွးေကြးလြန္းေနဆ ဲျဖစ္သည္ဟ ုျပစ္တင္ေဝဖန္သြားသည္။  

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၅)တြင ္ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈကိ ုတားဆီးေရး၊ ပုဒ္မ (၂၅)တြင ္
ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးးေထာင္ေပးေရးကိ ု ျပဌာန္းထားသည္။ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈ 
မ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္နာက်င ္ ေသဆုံးေစမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ သံုးပုံတပုံမွာ 
ကေလးမ်ားအား လစ္လ်ဴရႈထားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။  

ဥပမာ- မိဘ တဦးဦး (သုိ႔) ႏွစ္ဦးစလံုးက ကေလးကုိ ကားထတဲြင ္ေသာ့ခတ ္ထားခဲ့ၿပီး ေစ်းဝယ္ထြက ္
ေနတတ္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္လည္း Game ဆိုင္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ ကစားေနတတ္ၾကသည့္ လစ္လ်ဴရွႈ 
ပုံမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အလုံပိတ္ထားေသာ ကားထမွဲ ကေလးမွာ 
အသက္ရွဴ မြန္းၾကပ္ၿပီး ေသဆုံးရေလ့ရိွသည္။  

ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အႀကီးမားဆံုး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတို႔မွ လူသ ိ
ရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိ ုျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။ 

လက္ရိွ ျမန္မာအာဏာပုိင္တို႔က သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခ ံ
ဥပေဒတြင ္ကေလးမ်ားဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ား ပါဝင္သည္။ (ပုဒ္မ ၃၅၈) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေက်းကြၽန္ျပဳမႈႏွင္ ့
လူကုန္ကူးမႈကိ ုတားျမစ္သည္။ (ပုဒ္မ ၃၆၆ -ခ ) ဥပေဒျဖင္ ့ျပဌာန္းသည့္ မသင္မေနရ အေျခခံပညာကိ ု
သင္ၾကားရမည္။ (ပုဒ္မ ၃၅၁) မိခင္၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင ္အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားသည္ ဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုအညီအမွ် ခံစားခြင္ ့ရွိေစရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္ 
ႏုိင္ငံက့ဲသို႔ တားဆီးေရးႏွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးမ်ား ထည့္သြင္းမထားသည္ကု ိႏိႈင္းယွဥ္ေတြ႔ရိွရသည္။   
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ကေလးမ်ားအား ႏုိင္ငံအစုိးရကလည္း အႏုိင္က်င့္တတ္သည္ 

ကေလးမ်ားကိ ု အႏုိင္က်င့္သည္ဟ ု ၾကားသိရလွ်င္ အႏုိင္က်င့္သူမွာ ပုိ၍ အင္အားႀကီးသ ူ တဦးဦးက 
အႏုိင္က်င့္သြားသည္ဟုသာ အျမလဲိုလိ ုေတြးထင္တတ္ၾကသည္။ လူအမ်ားက သိေနသည္မွာ လူႀကီး၊ 
မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ဆရာ-ဆရာမတုိ႔က ကေလးကုိ အႏုိင္က်င့္သည္။ ကေလးအခ်င္းခ်င္း အႏုိင္က်င္ ့
သည္။ ဤမွ်ေလာက္သာ သိရိွသေဘာေပါက္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ေလးေလးနက္နက ္မစဥ္းစားမိ 
ႏုိင္ပ ဲရွေိနေတာ့သည္။  

အႏုိင္က်င့္သူတို႔မွာ တဦးခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ေစ အႏုိင္က်င္ ့ဗိုလ္က်ျခင္းမ်ဳိး ရွိသက့ဲသို႔ ႏုိင္ငံ 
အစုိးရကုိယ္တိုင္က က်ဴးလြန္ေနေသာ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ အစုိးရ က်င့္သံုးသည့္  
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေပၚလည္း မူတည္သည္။ 

ႏုိင္ငံတုိင္းနီးပါးေလာက္မွာပင ္ မသမာသူတုိ႔က သမၼာအာဇီဝ မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အစဥ္အျမ ဲ အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြတတ္ျမျဲဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ကေလးမ်ား၏ 
အားနည္းေသာ သဘာဝမ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ စီးပြားရွာတတ္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားအား 
စီးပြားေရးပုံစံတခုျဖင္ ့ခိုင္းေစျခင္းကို ဆိုလုိသည္။  

အခ်ဳိ႕အစုိးရမ်ားမွာ သူတို႔ ပင္ကိုယ္ကပင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ၊ အေျမာ္အျမင္၊ 
လံု႔လစုိက္ထုတ္မႈႏွင့္ ဘ႑ေရးအပုိင္းတို႔တြင ္အားနည္းတတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ ကေလးမ်ား၏ အခြင္ ့
အေရးမ်ားကိ ုလစ္လ်ဴရႈသလုိ ျဖစ္လာရာမွ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးရန္၊ ျမွင့္တင္ေပးရန္အထ ိပ်က ္
ကြက္လာေတာ့သည္။ 

အစုိးရ ကိုယ္တိုင္က ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားတြင ္အားနည္းေနလွ်င ္မသမာသူတို႔က 
ယင္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ကေလးမ်ားကုိ အသံုးခ်ကာ စီးပြားရွာေလ့ရိွၾကသည္။ လူကုန္ကူးျခင္း၊ 
ျပည့္တန္ဆာခန္းဖြင့္ျခင္းတို႔မွာ အစုိးရ၏မူဝါဒမ်ား အားနည္းျခင္းကိ ုေဖာ္ျပသည့္ ျပယုဂ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

တဖန္ အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားက အားေကာင္းေနသည့္တုိင္ မသမာသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔က 
လာဘ္ေပး၍ ဖ်က္ဆီးတတ္ျမ ဲ ျဖစ္သည္။ လာဘ္စားမိေသာ အစုိးရလက္ေအာက္မွ အနီးကပ္ တာဝန္ 
ရွိသူတုိ႔က ကေလးမ်ားအား အႏုိင္က်င့္ေနသည္ကိ ု မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး လစ္လ်ဴရႈလာေတာ့ 
သည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျခစားအက်င့္ပ်က္မႈေၾကာင္ ့ထိုစီးပြားေရးမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင ္အေရး 
မယူႏုိင္သျဖင္ ့ ကေလးအႏုိင္က်င့္ခံရမႈ ျပႆနာမ်ားကိ ု ပေပ်ာက္ေအာင ္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးပ ဲ
ျဖစ္ေနရေတာ့သည္။   

ေနာက္တမ်ဳိးမွာ အစုိးရကိုယ္တိုင္က စနစ္တက် က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထုိအစုိးရတို႔သည္  သူတို႔ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ဟန္ျပသာသာ သေဘာထားလ်က ္အသင္းအပင္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းကာ 
ကေလးမ်ားအား အဓမၼ အႏုိင္က်င့္တတ္သည္။  

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိေသာႏုိင္ငံတုိ႔တြင ္  အစုိးရမဟုတ္သည့္တုိင္ အျခား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက 
ကေလးမ်ားအား စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ အႏုိင္က်င့္တတ္ၾကသည္။  

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ား၌မူကား ကေလးမ်ားအား အႏုိင္က်င့္ျခင္းကိ ု အစုိးရ အတုိင္း 
အတာ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် တားဆီးကာကြယ္ မေပးႏုိင္ဘဲ ရွိေနတတ္သည္။  
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အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ ကေလးမ်ားအား အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ရွိေနတတ္သည္။ 
စစ္သည္တို႔မွာ တာဝန္က်ခ်ိန္တြင ္ စစ္ဝတ္စုံဝတ္၍ လူေသေစေသာလက္နက္မ်ားကိ ု ကုိင္ေဆာင္ထား 
သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ေသာ စစ္ဝတ္စုံ၊ ထိုသို႔ေသာ လူသတ္လက္နက ္အားကိုးျဖင္ ့
မသမာေသာ စစ္သည္တုိ႔က အရပ္သား ျပည္သူတို႔အေပၚ အႏုိင္က်င္ ့ ႏိွပ္စက္တတ္ၾကသည္။ အႏုိင ္
က်င့့္ခံရသူမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ လက္နက္ကုိင္စစ္သည္တို႔အား အရပ္သားျပည္သ ူ
မ်ားႏွင့္ ေဒြးေရာယွက္တင္ နီးကပ္စြာ ထိေတြ႔ေနေအာင္ ည့ံဖ်င္းစြာစီမံေသာ အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။  

ေအာက္ပါတို႔သည္ ေယဘူယ်အားျဖင္ ့အစုိးရတရပ္မွ ကေလးမ်ားအား အႏုိင္က်င့္ပုံမ်ား ျဖစ္သည္။  

1. ကေလးမ်ားအား အစုိးရက ၎စိတ္ႀကိဳက ္ႏုိင္ငံေရး မူဝါဒမိႈင္းမ်ား ရိုက္သြင္းျခင္း၊ 
2. အစုိးရ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကေလးမ်ား အဓမၼ လုပ္အားခိုင္းေစျခင္း၊ 
3. စစ္တပ္အတြင္း ကေလးမ်ားအား စစ္မႈထမ္းခိုင္းျခင္း၊  
4. စစ္တပ္အတြင္းသို႔ စုေဆာင္းေခၚယူလာေသာ ကေလးမ်ားအား လိင္ေဖ်ာ္ေျဖခိုင္းျခင္း၊ ကိုယ-္ 

လက္-အဂၤါမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ 
5. လက္နက္ကုိင္ စစ္သည္အခ်ဳိ႕တို႔က တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ- အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊  
6. ကေလးမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၊ လိင္စီးပြားေရးမ်ားထံမွ အစုိးရ 

ကိုယ္တိုင္က လာဘ္ယူ၍ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ လစ္လ်ဴရႈေနျခင္း၊ စနစ္တက် စီစဥ္ေပး 
ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္၍ တားဆီးကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊  

7. ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးထြားႀကိဳင္းမႈႏွင့္ စာရိတ ၱ တုိးတက္ေရးတို႔ကိ ု
လစ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊  

ဥပမာ-  
• ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထုိးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊  
• အရက္၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲသည့္ကိစၥႏွင့္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယုိကိစၥမ်ားကို 

အေရးမယူျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျဖစ္လာေအာင္ တဖက္လွည့္ျဖင့္ အားေပးေနျခင္း၊  
• ကေလးအခြင့္အေရးမ်ားကိ ုေက်ာင္းသင္ရုိးမ်ား၌ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးမႈ မျပဳျခင္း၊ 
• ကေလးမ်ားအတြက ္ အျခား လူထုပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု မလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္သူတို႔အား အားမေပးျခင္း၊ 
 

8. ကေလးမ်ား၏ သြားလာစရိတ္၊ ရုပ္ရွင္ရုံ၊ ပန္းျခံ၊ ျပတိုက ္စသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
ကိစၥမ်ားတြင ္ကေလးစရိတ ္သက္သာခြင့္မ်ား မေပးျခင္း၊ 

9. ကေလးမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ စီရင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊    
 

အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ ကေလး၌ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာရျခင္း 

အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ ကေလးတုိင္း စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ရုပ္ပုိင္း ႏွစ္ခုစလုံးျဖစ္ေစ၊ တခုခုတြင္ျဖစ္ေစ တုိးတက ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခုိက္ရသည္။ ထိခုိက္သည္ ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားသည္ 
(သုိ႔) လံုးဝ ရပ္တန္႔သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါကေလး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင္ ့
ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား၏ဒဏ္ကိ ု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းအက်ဥ္း 
ျဖစ္ေစ ခံစားရသည္။ ဆက္တုိက ္တေလွ်ာက္လံုး (သို႔) ရံဖန္ရံခါ ခံစားရသည္လည္း ရွိသည္။  
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အခ်ဳိ႕ကေလးတို႔မွာ ေမြးကင္းစ ကေလးဘဝမွာပင ္အႏုိင္က်င့္ခံရသည္။ ထိုကေလးမ်ားအနက္ ၅၂ % 
မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္ (Attachment Disorder)ကုိ ခံစားရသည္ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံလုံး 
ဆိုင္္ရာ ေမြးစားကေလးမ်ားအသင္း (The U.S. National Adoption Center)က ေလ့လာေဖာ္ထုတ္လိုက ္
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ား အႏုိင္က်င့္ခံရမႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံခံရမႈတို႔ကိ ု
ေလ့လာေနသည့္ Dante Cicchetti ဆိုသူကမူ ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္ ခံစားရသူ ၈ဝ% ထိပင ္
ရွိသည္ဟ ုဆိုသည္။  

အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ ကေလးမ်ားတြင ္ ေတြ႔ရတတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္၏ လကၡဏာ 
မ်ားကိ ု အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါမည္။ ယင္းတို႔ကိ ု ေပ်ာ့ည့ံမႈ၊ တင္းမာမႈ၊ ဇေဝဇဝါျဖစ္မႈ၊ လုိခ်င ္
တပ္မက္မႈ ဟူ၍ အပုိင္း (၄)ပုိင္း ခြဲထားႏုိင္သည္။    

ေပ်ာ့ည့ံမႈအပုိင္း 

• မ်က္လံုးခ်င္း ရင္မဆုိင္ရဘဲ ဲရွိေနတတ္သည္။  
• ေျဗာင္လိမ္တတ္သည္။ 
• ဟန္ေဆာင္တတ္သည္။ 
• ဝမ္းနည္းေနတတ္သည္။ 
• အားငယ္ေနတတ္သည္။ 
• မိမိအတြက ္ကယ္တင္ရွင္ကုိ ရွာေဖြေနတတ္သည္။  
• ရွက္ေနတတ္သည္။ 
• စိတ္ပါလက္ပါ အျပဳအမူမ်ား နည္းပါး-ေပ်ာက္ကြယ္ေနတတ္သည္။ 
• စိတ္ဓါတ္က်ေနတတ္သည္။ စိတ္ဓါတ္က်လြယ္သည္။  
• (ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္ျဖစ္မွာကိ)ု စုိးရိမ္ပူပန္ေနတတ္သည္။  
• ေၾကာက္ေနတတ္သည္။ လုံျခံဳမႈ မရွိဟ ုခံစားေနရတတ္သည္။ 
• အျပစ္လုပ္မိသလိ ုခံစားေနရသည္။  
• အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ဟု ခံစားေနတတ္သည္။  
• လက္ရိွဘဝတြင ္ေနရသည္မွာ အဓိပၸာယ ္မရွိေတာ့ဟု ခံစားေနရသည္။ 
• ဘဝေျပာင္းသြားၿပီဟ ုခံစားေနရသည္။  
• အရင္ဘဝကိ ုျပန္မရႏုိင္ေတာ့ဟ ုပူေဆြးေနတတ္သည္။  

 

တင္းမာမႈအပုိင္း 
• တိရိစာၦန္မ်ားကို ညွင္းဆတဲတ္သည္။ 
• သူတုိ႔မသိသူဆိုလွ်င ္စိမ္းစိမ္းကားကား တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုတတ္သည္။ 
• အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတ ူရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့မစားႏုိင္ဘ ဲျဖစ္ေနတတ္သည္။ 
• သက္တူရြယ္တူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေအာင ္မေပါင္းသင္းတတ္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ 
• အေပါင္းအသင္း လုပ္လုိစိတ ္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။  
• သီးျခားေနလိုစိတ ္ရွိတတ္သည္။  
• အစားအေသာက္ ပုံမွန္စားခ်င္စိတ ္မရွိဘဲ စားခ်င္မွစားသည္။ 
• မိမိကုိယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားသူကိုျဖစ္ေစ၊ သက္မဲ့ပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။ 
• ေသေၾကာင္း ၾကံစည္တတ္သည္။  



 7 

• မိမိခံရသက့ဲသို႔ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ဳိး (သို႔) မတရားမႈမ်ဳိးကို ၾကံဳရလွ်င ္မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္တတ္သည္။  
• အျခားသူမ်ားကိ ုအားကိုးလိုစိတ္ မရွိပ ဲတဦးတည္း ႀကိတ္မိွတ္ေျဖရွင္းလိုစိတ ္ရွိတတ္သည္။  
• မိမိကုိယ္တိုင္ တခုခုကိ ုက်ဴးလြန္ရန္ အင္အားတုိးလာေနသည္ဟု ခံစားရတတ္သည္။  
• တခါတရံ ထုိအင္အားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ကလ့ဲစားေခ်ရန္္ ရည္ရြယခ္်က္ထားကာ တစုိက္ 

မတ္မတ္ အားထုတ္ေနတတ္သည္။   
 

ဇေဝဇဝါျဖစ္မႈ အပုိင္း  
• အသိစိတ္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနတတ္သည္။  
• ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆႏၵကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခေဲနတတ္သည္။ 
• ေဒါသေပါက္ကြဲလြယ္သည္။ 
• စာသင္ရာတြင ္ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္သည္။ 
• ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္စြာ မစဥ္းစားတတ္၊ 
• အမွန္အမွား ခြဲျခားသိျမင္စိတ ္နည္းပါးသည္။ 
• မီး (သို႔) အလင္းေရာင ္ (သို႔) ဒဏ္ရာ အစရိွသည့္ တခုတည္းကိုသာ စူးစူးစုိက္စိုက ္ ျဖစ္ေန 

တတ္သည္။ 
• စိတ္မထိန္းႏုိင္ပ ဲစကားတတြတ္တြတ ္ေျပာေနတတ္သည္။ 
• ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္မဲ့ေနတတ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က ္ေပ်ာက္ေနတတ္သည္။  
• တခါတရံ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေခ်ာက္ျခားစရာအျဖစ္ကိ ု ျပန္စဥ္းစား၍မရဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ တခါတရ ံအေသးစိတ္ မွတ္မိေနတတ္သည္။  
• စိတ္ႏွင့္ကိုယ ္ကင္းကြာေနၿပီး မိမိဘာလုပ္ေနသည္ကိ ုသတိမထားမိပ ဲျဖစ္ေနတတ္သည္။    
• အျခားသူမ်ားကိ ုမယံုၾကည္ရဘဲ ဲျဖစ္ေနတတ္သည္။  

 
လိုခ်င္တပ္မက္မႈ အပုိင္း  

• တတြတ္တြတ္ ပူဆာေနတတ္သည္။ 
• မိမိလုိခ်င္ေသာ တခုခုကုိ ရရန္ ၾကံစည္ အားထုတ္ေနတတ္သည္။  
• ကလ့ဲစားေခ်လိုစိတ ္ရွိသည္။ 
• အရြယ္ႏွင့္မလို္က္ေသာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေသာ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ား 

ရွိေနတတ္သည္။  
 
ယခုေဖာ္ျပသည့္ လကၡဏာမ်ားကိ ုC-PTSD (Complex post-traumatic stress disorder) ဟ ုေခၚသည္။ 
ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ျခားစရာ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈမ်ားကိ ု ကေလးမ်ားက ၾကံဳေတြ႔ရၿပီးေနာက္ပုိင္း ခံစား 
ရသည့္အတိုင္း တုန္႔ျပန္ေသာ စိတ္မူမမွန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။  
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တရားခံ ဘယ္သူလဲ 

ပုံမွန္ကေလးမ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘ ဲထိုိသုိ႔ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္၏ အျပဳအမူမ်ား ရွိလာရျခင္း 
မွာ ထုိကေလး၏ ေမြးရာပါ ဗီဇႏွင့္ မဆုိင္ပါ။ ထုိကေလးထက္ အသိတရားပုိျမင့္၍ လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း 
ရွသိူတုိ႔က အႏုိင္က်င့္ေသာေၾကာင္ ့မလုိလားအပ္ပ ဲျဖစ္လာရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳ ိး ျဖစ္သည္။   

 

အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာမိဘမ်ားက ကေလးမ်ားအား ဆက္ဆံပုံကိ ုနမူနာျပလိုသည္။ တတြတ္တြတ ္ ပူဆာ 
ေနေသာ ကေလးကုိ မိဘျဖစ္သူက စိတ္မရွည္ေတာ့သျဖင္ ့ ရိုက္လားပုတ္လား လုပ္ေတာ့သည္။ 
အရိုက္ခံရေသာ ကေလးမွာ နာက်င္ေၾကာက္လန္႔သြားေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ မပူဆာေတာ့ပ ဲ ၿငိမ္ 
သြားေတာ့သည္။ ထုိအခါ မိဘျဖစ္သူ၌ တခဏတာအားျဖင္ ့နားေအးသြားသလိ ုရွိသည္။  

သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ မသိလုိက္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအခ်က္မွာ သူတို႔ကေလးး၌ ေနာက္ဆက္တြ ဲ မူမမွန္ 
စိတ ္စြဲကပ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစိတ္ေၾကာင့္ပင ္ကေလးမွာ ပုိ၍ ပူဆာလာႏုိင္သည္။ ထုိအခါ မိဘက 
ရိုက္သည္။ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရိုက္ခံရေလေလ၊ ရိုက္ခ်က္ျပင္းေလေလ၊ အရုိက္ခံရသ ူ ကေလး 
ထံတြင ္ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္ ပုိ၍ ႀကီးထြားလာေလ ျဖစ္ေတာ့သည္။  

ကေလးက ပူဆာသည္ ဆိုျခင္းမွာ ထိုကေလးသည္ သူလိုခ်င္ေသာ ဆႏၵတခုအတုိင္း ကိုယ္တိုင္ ရယူ 
ႏုိင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္သာ အားကုိးႏုိင္စရာရွိသူထံ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကိ ု
ရိုက္ႏွက္ဆံုးမတတ္ေသာ လူႀကီးသူမ ဆုိသူတုိ႔က သေဘာမေပါက္။ သူတုိ႔၏ပုံမွန္ ကေလးထိန္းနည္း 
ျဖစ္ေသာ ရိုက္ပုတ္ျခင္းမွလြဲ၍ အျခားဘာကိုမွ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ရန္ အသိတရား မရိွ။ “ကေလးပဲ၊ ဘာ 
သိတာ မွတ္လို႔”ဟ ုခပ္ေပါ့ေပါ့ပင ္သေဘာထားတတ္ၾကသည္။  

မည္သူမွ် အရိုက္မခံခ်င္ၾကပါ။ ကေလးလည္း အရိုက္ခံရမည္ကုိ မလုိလားပါ။ အရိုက္ခံရမည္ကိ ု
ေၾကာက္သျဖင္ ့အရိုက္မခံရဘ ဲ လုိခ်င္သည့္အရာကုိ ရယူႏုိင္ရန္ ကေလးက သူနားလည္သလုိ ၾကံဆ 
ေတာ့သည္။ ထြက္ေပါက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သူနားလည္သလုိ ႀကိဳးစားရွာေဖြတတ္သည္။ ဤတြင ္ကေလး၌ 
ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္စြာ မစဥ္းစားတတ္ျခင္း၊ အမွားအမွန္ ခြဲျခားသိျမင္စိတ ္ နည္းပါးျခင္း စသည့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ စာသင္ရမည့္ အရြယ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ 
စာသင္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမွာ သိသာေသာ လကၡဏာတရပ္ ျဖစ္လာသည္။ မိဘတုိ႔၏ ဆင္ျခင္တံုတရား 
နည္းပါးမႈ၊ ဗဟုသုတ အားနည္းမႈေၾကာင္ ့ သူတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္မွာ ပန္းေကာင္းတပြင့္ ျဖစ္လာရန္ 
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသြားရသည္။ မိဘတုိ႔သာမက အကိ-ုအမ၊ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ဆရာ-ဆရာမတုိ႔က 
လည္း အလားတူပင ္လုပ္တတ္ၾကသည္။ 

ရိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္း၊ အမ်ားေရွ႕တြင ္ တဦးတည္း အျပစ္ေပးခံရျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
အၾကမ္းပတမ္း ႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရေသာအခါ၊ အႏုိင္က်င့္ခံရေသာအခါ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ 
အခါ၊ လစ္လ်ဴရႈခံရေသာအခါ ကေလးမ်ားတြင ္ အမွန္ပင ္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား ရွိသည္။ 
အသက္ (၅)ႏွစ္ မတုိင္မီကပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္ျဖင့္ ျပဳမူေနတတ္သည္။ တခါတရ ံ
အလြန္ေခ်ာက္ျခားသြားခဲ့ရေသာ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈကိ ု မေမ့မေပ်ာက္ႏုိင္ပ ဲ အျမလဲိုလိ ု တထိတ္ထိတ ္
တလန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ Trauma ျဖစ္သည္ဟု ေခၚသည္။   
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မဆင္မျခင္ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမ  အျပစ္ေပးသူတုိ႔သာ တရားခံ ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေသး။ ကေလးမ်ားအေပၚ 
အႏုိင္ရလိုမႈ၊ က်ီဆယ္ေနာက္ေျပာင္လုိမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသက္သက္အတြက္ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္သူမ်ား၊ အဓမၼ 
လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားသည္လည္း တရားခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  

တခါတရံတြင ္အဆုိပါ ၾကမ္းတမ္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကေလးငယ္က တိုက္ရုိက ္ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ္ 
လည္း ျမင္ေတြ႔ရရုံႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေခ်ာက္ျခားကာ ေသြးပ်က္သြားသည္မ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ ကေလးအား 
သြယ္ဝုိက္၍ အႏုိင္က်င့္သည့္ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။  

အိ္မ္တြင္းေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အစရိွသည့္ (Domestic Violence) ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားတြင ္ကေလးတို႔မွာ တုိက္ရုိက္ (သို႔) သြယ္ဝုိက္၍ အႏုိင္ 
က်င့္ခံရသည္။         

မိဘျဖစ္သူတို႔ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ စီးပြားေရး အဆင္မေျပျခင္း အစရိွေသာ 
အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာတုိ႔မွတဆင့္ အျပင္းအထန္ ေပါက္ကြဲထြက္လာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးတြင္ ကေလးတုိ႔ 
မွာ အေခ်ာင္သက္သက ္ဓါးစာခံျဖစ္ရသည္။ အေၾကာင္းမဲ ့အရုိက္ခံရသည္။ အျပစ္ေပးခံရသည္။ အဆ ူ
ခံရသည္။ အနည္းဆံုး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရသည္။ ထိုအခါ ကေလးသည္ သူ႔သဘာဝအတုိင္း မေနႏုိင္ 
ေတာ့ဘ ဲလူႀကီးမ်ားကဲ့ ေလာကဓံ အထုအေထာင္းကိ ုခံစားေနရေတာ့သည္။   

ဘာသာေရးတြင္လည္း လူႀကီးျဖစ္ေနသူတို႔က ကေလးတုိ႔အား အတင္းအၾကပ္ ကုိးကြယ ္ကုိင္းရွိဳင္းခိုင္း 
တတ္ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ရႈေထာင့္မွေန၍ လူႀကီးမ်ားက သူတုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္သလုိ ကေလးမ်ားအား  
ပုံသြင္းၾကသည္။ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရ ခြဲဲျခားႏိွမ့္ခ် ေခၚေဝၚဆက္ဆံ၍လည္း ကေလးမ်ားအား 
အႏုိင္က်င့္တတ္ၾကသည္။  

 

ကေလးမ်ားကို အႏုိင္က်င့္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

ပထမအခ်က္မွာ ကေလး၏ အားနည္းခ်က္ကိ ု အခြင့္ေကာင္းယူကာ အႏုိင္က်င့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယင္းကုိ အမ်ဳိးအစားမ်ား ထပ္မံခြဲျခား၍ ရသည္။ 

• လူျဖစ္ခါစကေလးမ်ား မသိနားမလည္ ခြန္အားမရိွေသးသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အႏုိင္ 
က်င့္ျခင္း၊ 

• ဒုကၡိတ ျဖစ္ေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ 

• အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ား ဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ယံုလြယ္တတ္ျခင္းကိ ု
အခြင့္ေကာင္းယူကာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ 

• အားကိုးရာ မိဘ-မိသားစု-ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္း 
ယူကာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ 

• မိဘ-ေဆြမ်ဳိးတြင္ နာမည္ပ်က္စရာ အေၾကာင္းကိစၥ တခုခုရိွျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ 
အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ 

• မိဘ ႏွစ္ပါးစလံုး (သို႔) တဦးဦးက ႏုိင္ငံျခားသား(သုိ႔)ဘာသာျခား ျဖစ္ေနျခင္းကိ ုအခြင့္ေကာင္း 
ယူကာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ 
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• ဆင္းရႏဲြမ္းပါးျခင္း (သို႔) အႏုိင္က်င့္သူေလာက္ ဂုဏ္အရွိန္အဝါ မျမင့္မားျခင္းကို အခြင့္ေကာင္း 
ယူကာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ 

• ပညာရည္ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း (သုိ႔) အႏုိင္က်င့္သူေလာက္ ပညာမတတ္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ 
အႏုိင္က်င့္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ ေပ်ာ္ေစျပက္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ အႏုိင္က်င့္တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း စၾကေျပာင္ၾကသည့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 
ငယ္က်ဳိးငယ္နာ ေဖာ္ထုတ္သည္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဥပမာ- လူႀကီးမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္လုိမႈ 
သက္သက္ျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိ ု ေျမွာက္ပင့္ခ်ီမရင္း အခန္႔မသင့္၍ မိေအာင္ျပန္မဖမ္းႏုိင္သျဖင္ ့ 
ကေလးမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတတ္ၾကသည္။ ကေလးအခ်ဳ ိ႕မွာ တသက္လံုး လူစဥ္မမီျဖစ္ေအာင ္က်ဳိးပဲ့ 
ထိခုိက္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားမွာ အသက္ေသဆုံးရသည္။  

တတိယအခ်က္မွာ မိမိကိုယ္က်ဳိး ရလိုမႈအတြက္ တမင္ရည္ရြယ္ကာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 
ကိုယ္က်ဳိးအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲထုတ္ႏုိင္သည္။  

• ကေလးမ်ားအား လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳျခင္း၊ 
• ကေလးမ်ားအား လိင္ေဖ်ာ္ေျဖခိုင္း၍ စီးပြားရွာျခင္း၊ 
• ကေလးမ်ားအား အလုပ္လုပ္ခုိင္း၍ စီးပြားရွာျခင္း၊ 
• ကေလးမ်ားအား စစ္မႈထမ္းခိုင္းျခင္း၊  
• ကေလးမ်ားအား ပညာသင္မေပးဘ၊ဲ အေပါင္းအသင္း မရွိေစဘ ဲခ်ဳိးႏိွမ္ထားျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ 

ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိ ုထိခုိက္အားနည္းေစၿပီးေနာက္ မိမိအလိုရိွရာမ်ားကိ ုခိုင္းေစျခင္း၊  
• ကေလးမ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား မီွဝေဲစၿပီးေနာက ္ မိမိအလုိရိွရာမ်ားကိ ု ခိုင္းေစျခင္းတို႔ 

ျဖစ္သည္။   

စတုတၴအခ်က္မွာ အိမ္တြင္းျပႆနာ (Domestic Violence) မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းျပႆနာ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားကို 

• မိဘ-မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာ 
• ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာ 
• ယဥ္ေက်းမႈ-ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာ 
• လူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာ ဟူ၍ ခြဲျခားထားႏုိင္သည္။  

 

မိဘႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက ဖန္တီးေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိသည္။ လူ႔ေလာကတြင ္
ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး အစ 
ရွိသည့္ အရင္းခ ံ အေၾကာင္းမ်ားမွတဆင္ ့ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအေပၚ အဆင ္
ေျပေျပ ေနထိုင္ႏုိင္ၾကေသာ မိသားစုမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ပင ္ရွားပါးေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ျပႆနာ 
မ်ား ရွိလာလွ်င ္ေျပလည္ေအာင ္ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း ရွိၾကသည္။  

အခ်ဳိ႕က ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ျပႆနာကုိေျဖရွင္းၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က မေျဖရွင္းႏုိင္။ ထုိအခါ ေျဖရွင္းသည့္ 
နည္းလမ္း မမွန္၍၎၊ လုံးဝ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အတြက္၎ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားမွာ ဓါးစာခ ံျဖစ္ရသည္။  
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နမူနာအားျဖင္ ့မိဘက ဆင္းရလဲွ်င္၊ ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္၊ ဒုကၡိတျဖစ္လွ်င္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ျဖစ္ေန၍ 
သားသမီးကိ ု မျပဳစုတတ္လွ်င္၊ မိဘႏွစ္ပါး ကြဲေနလွ်င္၊ ကေလးမ်ားေရွ႕တြင ္ မိဘတို႔က ရန္ျဖစ္-
ရိုက္ပုတ္ေနၾကလွ်င္၊ မိဘက မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ားကိ ုအျခားကေလးမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတ ူမထားႏုိင္လွ်င္၊ 
ေက်ာင္းမထားေပးႏုိင္လွ်င္ စေသာ မိသားစု ျပႆနာ အမ်ဳိးေပါင္း စုံလင္စြာ ရွိႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင ္ႏုနယ္ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားမွာ အေတာ္ပင ္ထိခုိက္ေအာင ္ခံစားၾကရသည္။  

ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ ေလာကဓံက မိဘကုိ ႏိွပ္စက္သည္။ သားသမီတုိ႔က သြယ္ဝုိက္၍ ခံစားၾက 
ရသည္။ ထုိမွတဆင့္ ထိုကေလးတုိ႔သည္လည္း ေလာကဓံ၏ အထုေထာင္းေအာက္သို႔ က်ေရာက္ရ 
ရွာသည္။  

အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားမွာ မိဘျဖစ္သူတို႔ စီးပြားေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနသည္ကုိ မၾကည့္ရက္ႏုိင္ေတာ့ပ ဲ
ေက်ာင္းထြက္ကာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ေငြရလြယ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားဘက္သို႔ 
ေရာက္ရိွသြားၾကသည္။      

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာအဆင့္ျဖင့္ 
တိုက္ဖ်က္ေနသည့္ၾကားမွ ပုိမုိတိုးပြားလာေနသည္ကိ ုစိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိေနရသည္။ အနည္းဆံုး 
အေၾကာင္းရင္း (၂)ခ်ကက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနသည္။  

ပထမအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာျဖင္ ့ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုတားဆီးထိန္း 
ခ်ဳပ္ျခင္းမွာ လုံးဝ မေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာျဖင္ ့လုပ္ေပးရမည့္ 
စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းမ်ားကိ ုမဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

ထိုႏွစ္ခ်ကက္ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ အစုိးရဟ ု ဆုိေသာ အာဏာပုိင္တို႔ က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ား 
အႀကီးအက်ယ္ မွားယြင္းေနသည္ကိ ုေထာက္ျပလ်က ္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အထက္တြင ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
အိမ္တြင္းျပႆနာ (Domestic Violence)၏ အဓိကတရားခံမ်ား စာရင္းတြင ္ အစုိးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ထုိမူ 
ဝါဒကိ ုေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ဟ ုမွတ္ယူရေပလိမ့္မည္။  

ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ-ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ျပႆနာမ်ားတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ 
အစုိးရတုိ႔ကလည္း အျမတဲမ္း တာဝန္ရွိေနသည္။   

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ အိမ္တြင္းျပႆနာတခုကုိ နမူနာျပပါမည္။ (၁ဝ)ႏွစ္သမီး အန္ဒရီးယားက 
ကေလးမ်ား ေဂဟာသုိ႔ ေရာက္မလာခင ္ပေထြးႏွင့္အတူ ေနရသည္။ အေမရင္းက အိမ္ကပ္သည္ မရွိ။ 
အိမ္ရိွေနသည့္တုိင္ေအာင ္အေမျဖစ္သူက အိမ္ယာမဲ ့Homeless သာသာ သြားခ်င္ရာသြား၊ ၾကံဳသလိ ု
ေနထုိင္သည္။ ပေထြးက အန္ဒရီးယားကိ ု ႏိွပ္စက္သည္။ ရိုးရိုး ရိုက္ႏွက္သည္ပင္ မကေသး။ လိင္ပုိင္း 
ဆိုင္ရာပင္ မဖြယ္မရာျပဳမူ အႏုိင္က်င့္သည္။ တႀကိမ္တခါလည္း မဟုတ္၊ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ။ ကေလး 
မေလးမွာ ထုိအျဖစ္ဆိုးကိ ုခံေနရသည္မွာ (၇)ႏွစ္ သမီးအရြယ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ထြက္ေပါက္ရွာ 
သည့္အေနျဖင့္ အန္ဒရီးယားက သူ႔ကိုယ္သူသတ္ေသရန္ ၾကံစည္အားထုတ္လာသည္။ သူ႔ေမာင္ေလး 
ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တဦးတည္းေသာ ညီမေလးတုိ႔ကိ ု ကုလားမႏုိင္ ရခိုင္မကဲာ အႏုိင္က်င့္ေတာ့သည္။ 
ၿခိမ္းေခ်ာက ္ ႀကိမ္းေမာင္းသည္။ သူခုိးထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိ ု ခြဲမေပးပ ဲ ဖြက္ထားကာ 
တေယာက္တည္း စားေသာက္ပစ္သည္။  
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ေနာက္ဆံုးတြင ္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားက မသကၤာျဖစ္လာၿပီး ရကဲိုတုိင္ရာမွ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား တသီ 
တတန္းႀကီး ေပၚေပါက္လာသည္။ ရကဲ ပေထြးျဖစ္သူကိ ုဖမ္းၿပီး ေထာင္ခ်လိုက္သည္။ အန္ဒရီးယားတို႔ 
ေမာင္ႏွမ တသုိက္ကုိလည္း ကေလးမ်ားေဂဟာသုိ႔ ပုိ႔ထားလိုက္သည္။  

ေဂဟာ၌ အန္ဒရီးယားကိ ုတဦးတည္း သီးသန္႔ထားရသည္။ အျခားမည္သူႏွင့္မွ် မတည့္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ သူကလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် အယံုအၾကည္ မရွိ။ အျမတဲေစ လြယ္ထားေသာ ေက်ာပုိးအိတ ္
ထဲမွ ကစားစရာအရုပ္မ်ားသည္သာ သူ႔အေဖာ္ ျဖစ္သည္။  

ကေလးကိစၥ ကြၽမ္းက်င္သ ူပညာရွင္တို႔က အန္ဒရီးယားကိ ုအထူးဂရုစုိက္၍ ခ်ဥ္းကပ္သည္။  အထူးပုံစံ 
ျဖင္ ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ အမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ စကားေျပာ၊ သီခ်င္းဆိုရေသာ အစီအစဥ္မ်ား၌ 
သူ႔ကုိ ပါဝင္ေစသည္။ ေန႔လည္ဘက္တြင ္ ေဂဟာေက်ာင္းကိ ုတက္ေစသည္။ တႏွစ္မွ် ၾကာလာေသာ္ 
အန္ဒရီးယားတေယာက္ ျပံဳးေပ်ာ္ ရယ္ေမာလာသည္။ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္ေျပေအာင ္
ေပါင္းတတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

အေမျဖစ္သူလည္း ေနာင္တရၿပီး စိတ္ပညာရွင္တဦးထ ံသြားေရာက္၍ လမ္းညႊန္မႈ ခံယူကာ ေလ့က်င္ ့
သည္။ တေန႔က်လွ်င္ မိသားစုအားလံုး ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းလ်က ္
ရွိေနၾကေတာ့သည္။ 

 

ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကို တားဆီးျခင္း 

ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ ျမင္ေတြ႔ရလွ်င ္ လစ္လ်ဴမရႈဘ ဲ ခ်က္ခ်င္း တားဆီးေပးရန္၊ 
မိမိတဦးတည္းမွ မတတ္ႏုိင္ေသာ္ အနီးအနားရွိသူတို႔အား ေအာ္ဟစ္၍ အကူအညီ ေတာင္းကာ 
လူအားျဖင္ ့ ဝုိင္းဝန္းတားဆီးရန္၊ ရမဲ်ားထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္၊ လုိအပ္ပါက ေဆးရံုသို႔ အေၾကာင္း 
ၾကားရန္ သိထားရပါမည္။ 

ဤသို႔ေသာ အေရးေပၚ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိ ု အစုိးရကိုယ္တိုင္က တက္တက္ၾကြၾကြျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကိ ုတားဆီးရန္ အထူးရည္ရြယ္ ဖြဲ႔စည္း 
ထားသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အန္ဂ်ီအိ ု အဖြဲ႔မ်ားကလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိေပးထားရ 
ပါမည္။ ရိုးရိုးသာမန္ ျပည္သူတုိ႔ထက္စာလွ်င ္အဆုိပါအန္ဂ်ီအိုတို႔က ပုိမုိသိရိွ နားလည္ေနေသာေၾကာင့္ 
လိုအပ္သလုိလည္း ကူညီေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။   

ထို႔ျပင ္ ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္း၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးခ်ျခင္း၊ 
အဓမၼ လုပ္အားခိုင္းေစျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ခုိင္းျခင္း အစရွိသည့္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ေတြ႔ရိွပါက 
အေၾကာင္းအခ်က ္စုံလင္စြာ ရယူ၍ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ တိုင္တမ္းထားရပါမည္။  

ဥပေဒဝန္ထမ္းတို႔ကလည္း ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ေနေသာ အဆုိပါအမႈမ်ားတြင ္တိက်မွန္ကန္စြာျဖင္ ့အျမန္ဆံုး 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။    
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ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္း 

ကေလးမ်ား အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိ ုသိထားမွသာ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳတင္ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ု ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါလိမ္ ့
မည္။ တုိးတက္ေခတ္မီေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင ္က်င့္သုံးၾကသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ  

• ကေလး အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကိ ုတားဆီးကာကြယ္ရန္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္၍ တိတိက်က် လိုက္နာ 
ေစျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိ ုထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျခင္း၊  

• အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ ကေလးမ်ားအား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ 
• ထိုကိစၥမ်ားအတြက ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိ ုေမြးထုတ္ျခင္း၊ 
• အသိပညာေပးေရးမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။   

ကေလးမ်ား အႏုိင္က်င့ ္ မခံရေအာင္ တားဆီးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္သ ူ
တို႔က အမ်ားအားျဖင္ ့သူတုိ႔လုပ္ငန္းကိ ုအဆင့္ (၃)ဆင့္ ခြဲျခားထားသည္။  

ပထမအဆင့္ (Primary Prevention)     

ပထမအဆင့္မွာ လူထ ုပညာေပးေရး ျဖစ္သည္။ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား၊ ဂရုမစုိက္ လစ္လ်ဴရႈမႈမ်ားမွာ 
မျဖစ္မီကပင္ ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူေနမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကားတြင္ 
အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးျဖစ္ေအာင ္ ပညာေပးႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္မည့္ အမႈမ်ားကို အနည္း 
ဆံုး  ျဖစ္သြားေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ 

ျပည္သူလူထုက အလြယ္တကူ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင ္ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကိ ုမက်ဴးလြန္ 
ၾကရန္ သတိေပးထားရသည္။ ဥပမာ- သတင္းစာ၊ ေျမစုိက္ပုိစတာ၊ လက္ကမ္းစာရြက္၊ ေရဒီယုိႏွင္ ့
ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အစရွိသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 
အစုိးရကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကတုိ႔မွျဖစ္ေစ ကူညီယိုင္းပင္း ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္သည့္ အေနအထားအရ 
အတတ္ႏုိင္ဆုံး က်ယ္ျပန္႔စြာ ထိေရာက္ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္သည္။ 

ထို႔ျပင ္ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည့္ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည္။ 
မိဘက သားသမီးမ်ားကိ ုေစာင့္ေရွာက္ပုံ၊ အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ ကေလးမ်ား၌ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိး 
ခံစားရပုံ၊ အစရွိသည့္ ဗဟုသုတမ်ားအျပင ္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ေဟာေျပာ 
ရွင္းျပျခင္း၊ ရုပ္ရွင္-ဆလုိက္မ်ားျဖင့္ ျပသျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။  

ဒုတိယအဆင့္ (Secondary Prevetion)      

ဒုတိယအဆင့္မွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေလာကဓံ အထုအေထာင္းကိ ု ခံရေသာ မိဘမ်ားအား  
အိမ္တုိင္ယာေရာက္ တုိက္ရုိက္ ကူညီေထာက္ပ့ံသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာမိဘမ်ား၏ 
ကေလးမ်ားမွာ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈခံရျခင္းမ်ားကိ ုယခု မၾကံဳရေသးသည့္တိုင္ေအာင္ ေနာင ္
တခ်ိန္ခ်ိန္တြင ္အနည္းဆံုး တခုမက ၾကံဳေတြ႔လာႏုိင္သည္ျဖစ္၍ ႀကိဳတင ္ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဤအဆင့္၌ မိဘပညာေပး အစီအစဥ္ႏွင့္တကြ သားဦးသမီးဦးရေတာ့မည့္ မိဘမ်ားအတြက္ ပညာေပး 
အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 

တတိယအဆင့္ (Tertiary Prevention) 
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တတိယအဆင့္မွာ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာသည္ျဖစ္ေစ၊ မေသခ်ာေသးသည္ 
ျဖစ္ေစ ထုိကေလး၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယၿ္ပီး လုပ္ေဆာင္သည္။ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈ 
ကာကြယေ္ရးတြင ္ ပါဝင ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူတို႔က အႏုိင္က်င့္ခံရ၊ လစ္လ်ဴရႈခံရေသာ ကေလးအား 
ေနာက္ထပ္မျဖစ္ရေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာကေ္ပးသည့္ အဆင္ျ့ဖစ္သည္။ မိဘက ကေလးကုိ လစ္လ်ဴရႈ 
မိလွ်င ္ (သုိ႔) အႏုိင္က်င့္မိလွ်င ္ တရားဥပေဒကုိ ရင္ဆုိင္ရသည္။ တရားရံုးက အမိန္႔ခ်ခ် မခ်ခ် အႏုိင္ 
က်င့္ခံရေသာ ကေလးကိ ု မိဘႏွင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုအထိ ခြဲထားလိုက္ၿပီး ကေလးလုပ္ငန္း 
ကြ် မ္းက်ငသ္ူတို႔က တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည္။ 

 

အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း 

ကေလးမ်ား  အႏုိင္က်င့္ခံရလွ်င ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က(္၆)ခု ရွိသည္။  

• လံျုခဳံမႈေပးျခင္း၊ 

• မိမိကုိယ္ပုိင္သဘာဝ၊ အေလ့အထျဖင့္သာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိး လုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊  

• မိမိကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္သာ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ ္ထိန္းသိမ္းေစျခင္း၊ 

• ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ လူသစ္စိတ္သစ္ျဖင္ ့ပါဝင္ေစျခင္း၊ 

• မိတ္ေဆြသစ္မ်ား တုိးပြားေစျခင္း၊ 

• ရလဒ္ေကာင္းထြက္ေပၚေစႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင္ ့တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊  

အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ ကေလးမ်ားအား ကယ္ဆယ္ၿပီးေနာက ္လံုျခံဳမႈေပးရန္မွာ ဦးစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုကေလးမ်ားမွာ အႏုိင္က်င့္ခံရေသာ အျဖစ္ဆိုးမွ လြန္ေျမာက္လာေသာ္လည္း 
မ်ားေသာအားျဖင္ ့အားငယ္ေနတတ္ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ စိတ္ထဲတြင ္ လုံျခံဳသည္ဟ ုခံစားရမည့္ အေျခ 
အေနမ်ားကိ ုတာဝန္ရိွသူတုိ႔က ျဖည့္ဆည္းေပးေနရန္ ျဖစ္သည္။  

လံုျခံဳမႈရိွသည္ဟု ကေလးမ်ား၏စိတ္တြင ္ခံစားလာရၿပီးေနာက္တြင ္သူတို႔၏ဘဝမ်ားကုိ အျခားကေလး 
မ်ားကဲ့သို႔ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အဆင့္လုိက ္ပုံသြင္းယူရသည္။  

ဥပမာ- အႏုိင္က်င့္ခံရသ ူကေလးအား အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မိမိကိုယ္ပုိင္သဘာဝ၊ အေလ့အထ 
ျဖင့္သာ ကုိယ့္အားကိုယ္ကိုး လုပ္ကုိင္ေစရာတြင ္ ဦးစြာအားျဖင့္ အေဖာ္တဦးဦးက အရင္ဦးစြာ လမ္းျပ 
ေပးၿပီးေနာက ္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင ္ ထိုကေလးအား ေဘးမွ ထိန္းေက်ာင္း၍ ကုိယ္တိုင္လုပ္ေစသည္။ 
တတိယတႀကိမ္တြင္ကား ထိုကေလးကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ စီမံေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 
ထိုကေလး၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းေပၚ မူတည္၍ အႀကိမ္အေရအတြက္ကိ ုခ်င့္ခ်ိန္ စီမံရန္ျဖစ္သည္။  

အလားတူပင ္ အႏုိင္ခံရၿပီးေသာ ကေလးအား သူ၏ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင္ ့ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ ္ ထိန္းသိမ္း 
တတ္ေအာင ္  လိုအပ္သလုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္မ်ားကိ ုဖန္တီးေပးရသည္။  
လူသစ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ေပးရသည္။ ထိုအခါ ကေလးတြင ္ စိတ္ခံစားခ်က္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
သည္။ စိတ္ကူးဥာဏ္ အသစ္မ်ားကိ ု စဥ္းစားတတ္လာသည္။ ရည္မွန္းခ်က ္ အသစ္မ်ားကိုလည္း 
ထိုကေလးက လုပ္ခ်င္လာသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီးေသာ အတိတ္အနာေဟာင္းကိ ု
တတ္ႏုိင္သေလာက္ ျပန္လည္သတိမရေစပ ဲပုံစံအသစ္ သြင္း၍ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  
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ထိတ္လန္႔ေျခာက္ျခားစရာ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈကိ ုၾကံဳေတြ႔ရၿပီးေနာက္ ခံစားရသည့္အတုိင္း မူမမွန္ တုန္႔ျပန္ 
မႈ (C-PTSD) ရေနသည့္ ကေလးအား ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာေအာင ္လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ အဆိုပါ ပညာရပ္တြင ္
ကြၽမ္းက်င္သ ူ(Therapist) တို႔က စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင္ ့ကုသေပးႏုိင္သည္။  

ပထမနည္းလမ္းမွာ စိတ္ပညာကုထုံးအရ C-PTSD ခံစားေနရသည့္ ကေလးႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္း (Dyadic 
Developmental Psychotherapy) ျဖစ္သည္။  

ဥပမာ- ထိုကေလး ခံစားခဲ့ရေသာ အႏုိင္က်င့္ခံရသည့္ အတိတ္ဆုိးကိ ု တတ္ႏုိင္သမွ် ဖုံးကြယ္ေပးႏုိင ္
မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္စီမံထားသည္။ ကေလး၏ အတိတ္ခံစားခ်က္ထက္ လက္ရိွပစၥဳပၸန္မွ ခံစား 
ခ်က္တို႔ကုိ အသားေပး ေဖာ္ထုတ္သည္။ အစီအစဥ္အရ  

• ထိုကေလးႏွင့္ သင့္ေတာ္ရာ တခုခုကုိ ကစားသည္။ (Playful) 

• ထိုကေလးအေပၚ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈကိ ုျပသသည္။ (Loving)   

• ထိုကေလး၏ ေတာင္းဆိခု်က္ကိ ုလက္ခံေပးသည္။ (Accepting) 

• စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ  ကုထံုးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကိ ု ကေလးထံမွ စပ္စု ေမးျမန္းသည္။ 
(Curious) 

• ထိုကေလး၏ ခံစားခ်က္ကုိ အေလးအနက္ ထားေပးသည္။ (Empathic) 

ဤသည္မွာ အႏုိင္က်င့္ခံရေသာေၾကာင့္ C-PTSD ခံစားေနရသည့္ ကေလးကိ ု ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာေအာင ္
ျပဳလုပ္ေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာတမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားလုံး P-L-A-C-E (PLACE) ဟ ု အလြယ္ 
တကူမွတ္ႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕အေနအထားတြင္ PACE ကုိသံုးေလ့ရိွသည္။ လုိရင္းအခ်က္မွာ စိတ္အားငယ ္
စိတ္ပ်က္ေနေသာ ကေလးအား အေဖာ္ျပဳေပးရင္း စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ျဖည့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ထိုကေလး စဥ္းစားေတြးေခၚပုံႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တုိးတက ္
ေကာင္းမြန္လာေအာင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲပးျခင္း (Cognitive Behavioral Therapy) ျဖစ္သည္။ ကေလး 
ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေတြ႔ဆုံရၿပီး ထိုကေလးက ေတြးေတာ ေျပာဆိ ု ျပဳမူသမွ် စိတ္ပညာရႈေထာင္အ့ရ လမ္းမွန ္
ေရာက္လာေအာင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ပုံသြင္းေပးရသည္။  

 

ကေလး အႏုိင္က်င့္မႈ တားဆီးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားကိ ုအႏုိင္က်င္ ့ မခံရေစရန္ တားဆီး 
ေပးေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္မူ တခုတည္းသာ 
ရွိသည္။ International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) ျဖစ္သည္။ 
၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင ္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး အေမရိကန္တြင ္ အေျခစုိက္သည္။ ယင္းတြင ္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ 
ေပါင္း (၁၂ဝ) ရွိသည္။ 

ISPCAN သည္ တကမာၻလံုးရွ ိမည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ ကေလးမ်ားအႏုိင္က်င့္ခံရမႈ၊ ကေလးမ်ားကုိ လစ္လ်ဴ 
ရႈထားမႈႏွင့္ ကေလးမ်ားကိ ု ကိုယ္က်ဳိးရွာ အသုံးခ်ေနမႈမ်ားကိ ု တားဆီးေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။  
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ထို႔ျပင ္ လမ္းေပၚတြင ္ ေတေပေလလြင့္ေနေသာ ကေလး၊ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနေသာ ကေလး၊ 
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းတြင ္ ပါဝင္ေနရေသာ ကေလး၊ အသက္မျပည့္ေသးဘ ဲ အလုပ္ လုပ္ေနရေသာ 
ကေလး၊ မိဘမဲ့ကေလး အပါအဝင ္ မမွန္မကန္ အုပ္ထိန္းခံေနရေသာကေလးတုိ႔၏ကိစၥ အားလုံးကိ ု
တာဝန္ယူေပးသည္။   

ထိုမွ်သာမကေသး၊ တကမာၻလံုးရွ ိ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ ္ တဦးခ်င္းမဆို၊ အဖြဲ႔အစည္းမဆိုအား ကူညီေပး 
သည္။ လစဥ္ဂ်ာနယ္မ်ားကိ ုထုတ္ေဝသည္။ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစရွိသည္တို႔ကိ ု
လည္း ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အတုိင္းအတာျဖင္ ့လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    

Kimberly Svevo, MA, CAE  

ISPCAN Executive Director  

245 W. Roosevelt Rd. 

Building 6, Suite 39  

West Chicago , IL 60185 USA 

Telephone: +1.630.876.6913 

Fax: +1.630.876.6917 

Email: ispcan@ispcan.org  

Website: www.ispcan.org 

 

ကေလးမ်ားဘဝ လွပ ေဝဆာလာရန္  

မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ ု အထူးဦးစားေပး ဂရုစုိက ္ ေစာင္ ့
ေရွာက္သည္။ မဖ်ားမနာရေအာင ္ ကာကြယ္ေပးသည္။ တိရိစာၦန္မ်ား အကုိကမ္ခရံေအာင္ ကာကြယ ္
ေပးသည္။ ယာဥ္ရထားမ်ား အတုိက္မခံရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးၾကသည္။ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကိ ု
တားဆီးကာကြယ္ေပးသည္။ ယင္းတို႔မွာ ကေလးတုိ႔အား ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ 

ကေလးမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကိ ု အားေပးရန္၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ ကေလးတုိ႔တြင္ ရုပ္ပုိင္း၊ 
စိတ္ပုိင္း ႏွစ္ခုစလုံး တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည္ ျဖစ္သည္။   

“စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ    တုိးတက္မႈတုိးတက္မႈတုိးတက္မႈတုိးတက္မႈ”ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ကိုပင ္ မိဘ အုပ္ထိန္းသ ူ လူႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားက 
တိတိက်က် မသိၾကပါ။ အေလးအနက္ထား၍ စဥ္းစားရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကပါ။ မည္မွ်ထ ိ
အက်ဳိးရွိသြားႏုိင္သည္ကုိလည္း ႀကိဳတင္မတြက္ဆတတ္ၾကပါ။ ဆင္းရေဲသာႏုိင္ငံ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏုိဲင္ငံမ်ားမွ 
လူႀကီးမိဘမ်ားသာ ထုိသို႔ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာ၍ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံမွ လူႀကီး 
မိဘမ်ားပင ္ သတိေမ့တတ္ေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ အမွတ္တမ့ဲျဖင့္ လစ္လ်ဴရႈမိသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ၾက 
သည္။ အခ်ဳိ႕အစုိးရမ်ားကပင္ အေလးအနက္ မထားေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။  

သို႔ေသာ္ လူႀကီးမိဘ၊ အစုိးရတို႔က တိတိက်က် မသိသည့္တိုင္ေအာင္၊ လစ္လ်ဴရႈသလုိ ျဖစ္ေနသည့္ 
တိုင္ေအာင္ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထုံးစံအရ၊ ဘာသာေရးအရ အလိုလုိ ျပဳျပင္ေပးမိသြားသည္လည္း 
ရွိတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အလုိလိ ု ပုံသြင္းမိလ်က္သား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ကေလး 
မ်ားအတြက ္ကံေကာင္းေနေသးသည္ဟ ုဆိုရမည္ပင္။  

ထိုသုိ႔ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းမေနျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာတုိးတက္မႈမ်ားကိ ုမည္သည့္ 
ေနရာမွ ရရွိႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေက်ာင္းမေနျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ 
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ကေလးမ်ားတြင ္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရ မည္သို႔ကြာျခားတတ္သနည္း။ ယင္း၏ အက်ဳ ိးဆက္မ်ားသည္ 
ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ဘဝကုိ မည္ကဲသုိ့႔ ျဖစ္သြားေစႏုိင္သနည္း။  

အစုိးရႏွင့္ လူႀကီးမိဘတို႔က ကေလးမ်ားအား အမွန္တကယ္ စနစ္တက် တုိးတက္ေစလုိလွ်င ္
ေလးေလးနက္နက ္ စဥ္းစားသင့္ေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ ၿမ့ိျပမ်ားသာမက ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအထ ိ
လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း၍ သုေတသန လုပ္သင့္ေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ မိမိႏုိင္ငံ၏ ေရေျမ သဘာဝအရ၊ 
ဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈအရ လိုအပ္သလု ိျပဳျပင္ညိွႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။  

ကေလးတုိ႔အား ေန႔စဥ္ပုံမွန္ စားစရာမ်ား ခ်ိန္ဆ၍ ေကြၽးေမြးျခင္းျဖင့္ ကေလးတို႔သည့္ အရြယ္အစား 
အားျဖင္ ့ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးလာမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းထား၍ စာေပပညာမ်ား သင္ယ ူ
ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ မွတ္ဥာဏ္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္။  

အကယ္၍ ကေလးတဦးသည္ အစာစားခ်င္စိတ္ မရိွေအာင ္တခုခုေသာ အေၾကာင္းတြင ္ စိတ္ထိခုိက ္
ေနသည္ ဆိုပါစုိ႔။ အစားအေသာက္ ပ်က္လွ်င္ ထိုကေလး၏ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိ ုထိခုိက္ 
လာကာ လူစဥ္မမီဘဲ ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထို႔ျပင ္ ထိုကေလးသည္ အဆိုပါ စိတ္ထိခုိက ္
မႈေၾကာင္ ့ စာေပပညာ မသင္ယူႏုိင္ေသာ္ မွတ္ဥာဏ္အား မေကာင္းဘ ဲ ျဖစ္လာလွ်င္လည္း လူစဥ ္
မီသည္ဟ ု သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ မည္မွ်ပင ္ အဟာရရိွေသာ အစာကုိေကြၽးသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ မည္မွ်ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းတြင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရ အားနည္းခ်ဳိ႕တဲ့ 
ေနလွ်င္ မည္သုိ႔မွ် အက်ဳိးထူးလာမည္ မဟုတ္ေပ။ 

“စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ”အတြက ္ အဓိကလုပ္ေပးရမည္မွာ ကေလးမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္ေနေအာင္၊ 
အားတက္သေရာ ျဖစ္ေနေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် အဆင္ေျပေျပ ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဥပမာ- လူျဖစ္ခါစ ကေလးတုိ႔အတြက္ ္သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ေတြ႔ျမင္ေနရသမွ် အားလုံးသည္ အသစ္ 
ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေလာကႀကီးတခုလံုးသည္ သူတုိ႔အတြက္ စူးစမ္းစရာမ်ားခ်ည္း ျဖစ္သည္။ 
သူတုိ႔စိတ္ဝင္စားမိလွ်င္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ဟ ု ေမးတတ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ အသိဥာဏ္က 
အနည္းငယ္ ရင့္သန္လာလွ်င ္ဘာေၾကာင့္ ထုိသို႔ျဖစ္ရသည္ကိ ု ေမးတတ္လာသည္။ ထုိအခါ လူႀကီး-
မိဘ၊ အကုိ-အမ၊ ဆရာ-ဆရာမတုိ႔က စိတ္ရွည္စြာ မွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိေပးဖုိ႔ လိုသည္။ မသိသည့္ 
တိုင္ေအာင္ ေျဖရခက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကေလးေက်နပ္သည္အထိ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေျဖေပးဖုိ႔ လိုသည္။      

သတၱဝါမွန္သမွ် ငယ္ရြယ္စဥ္တြင ္ေဆာ့ကစားတတ္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္လည္း ေဆာ့ကစားၾက 
သည္ပင္။ ထုိသုိ႔ေဆာ့ကစားရသည္မွာ သူတို႔၏ စိတ္ကိ ုရႊင္လန္းေစေၾကာင္း သဘာဝအားျဖင္ ့အလိုလုိ 
သိရိွေနတတ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကစားေနရလွ်င ္ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ၾကသည္။ ေပ်ာ္သည့္အတြက ္
ကေလးမ်ား ကစားၾကသည္။ ကစားၿပီးရင ္ဆက္ကစားခ်င္ေနၾကသည္။ ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့ အားလုံးကိ ု
ေမ့ေနတတ္ၾကသည္။ ကစားရျခင္းကိ ု လြန္လြန္ကကဲ ဲ ခံုမင္ႏွစ္သက္တတ္ၾကသည္။ အပူအပင္ ကင္း 
ေနၾကသည္။ ေလးနက္ေသာစကားျဖင့္ ဆိုရလွ်င ္ လြတ္လပ္ျခင္း၏ အရသာကုိ ေဆာ့ကစားေနသည့္ 
ကေလးတုုိ႔က စိတ္ရိွတိုင္း ခံစားေနၾကသည္။  

ဤသေဘာသေဘာဝရိွေနေသာ ကေလးအား ေဆာ့ကစားျခင္းကိ ု ပိတ္ပင္လိုက္ပါက ကေလးမ်ား၏ 
စိတ္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေစေတာ့သည္။ မည္သည့္လူႀကီးမဆုိ စိတ္အညစ္မခံခ်င္ၾက။ စိတ ္
ရႊင္လန္းမႈေနာက္ကိုသာ လုိက္တတ္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လြတ္လပ္ျခင္း၏ အရသာကုိ လိ ု
ခ်င္တပ္မက္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င ္ကေလးမ်ားအေပၚ ကုိယ္ခ်င္းစာသင့္သည္ မဟုတ္ေလာ။ 
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မိဘက ဆင္းရေဲသာ္လည္း သားသမီးကိ ု စိတ္ခ်မ္းသာေအာင ္အျမ ဲအားေပးထားႏုိင္လွ်င္ ကလးမ်ား 
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ား၊ လူႀကီးမိဘတုိ႔က ျဖစ္ေစခ်င္သည္မ်ားကိ ုအားတက္သေရာ 
ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ သုိ႔ျဖင့္ရာ ကေလးမ်ားအတြက္ တိုးတက္ရာ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိသြားေတာ့ 
သည္။ ခ်မ္းသာေသာမိဘ ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးကိ ုလစ္လ်ဴရႈထားလွ်င ္ထိုကေလးမ်ား အားငယ ္
တတ္သည္။ အရြဲ႕တိုက္လာသည္။ ကလန္ကဆန္ ျပဳမူတတ္လာသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ မူမမွန္စိတ္မ်ား 
စြဲကပ္လာသည္။ 

အဆုိပါ ကေလးအမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခုကုိ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င ္ ကေလးမ်ားတြင ္ သူတို႔သဘာဝအရ အရာရာကုိ 
ခ်င့္ခ်ိန္စြမ္းမ်ား ကြာျခားေနသည္ကိ ု ေတြ႔ရသည္။ ကလးမ်ားအား လစ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တုိးတက္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးေနသည္သာမက ကေလးမ်ားအား အႏုိင္က်င့္ျခင္းတမ်ဳိး ျဖစ ္
ေနသည္။      

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကေလးမ်ား အႏုိင္က်င္ ့ မခံရေအာင ္ကာကြယ္ေပးသည့္ကိစၥကိ ု လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
တန္းတူ အသိအမွတ္ျပဳ အေလးအနက္ ထားလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ “ကုိယ့္သားသမီး ကိုယ္ဆုံးမတာပ”ဲ 
ဟ ုၿပီးစလြယ္ဆင္ေျခေပး၍ မရေတာ့ၿပီ။ အလြန္အကြၽံ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အလြန္အကြၽံ အလိုလုိက္ျခင္းသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။ ကေလးမ်ား ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင္ ့
အေရးမ်ားကိ ုလူႀကီးမ်ားနည္းတူ ေလးစားသင့္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနေပၿပီ။ 

ကေလးမ်ားအေပၚ ေကာင္းေစခ်င္သည့္ေစတနာကုိ အသိအမွတ္ျပဳရေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း လူႀကီးမိဘမ်ား သေဘာ 
ေပါက္ထားရန္ လုိအပ္သည္။  

ဒုကၡိတျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေရးကိုလည္း အေလးအနက္ထား လုပ္ 
ေဆာင္သင့္သည္။ အစုိးရမွ တာဝန္ရိွသည့္အတိုင္း အျပည့္အဝ (သိ႔)ု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မလုပ္ေဆာင ္
ႏုိင္ေသးသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင ္ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေနရပါမည္။ ပုဂၢလိက 
အတုိင္းအတာျဖင္ ့တတ္ႏုိင္သူတို႔ကလည္း အန္ဂ်ီအိုမ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ အကူအညီ ေပးသင့္သည္။         

လူထုတရပ္လုံးအား ဗဟုသုတ ပညာေပးေရးမွာ တုိင္းျပည္ခ်မ္းသာမွ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားမွ 
သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္မ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ မည္သူမဆိ ု တဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း တႏုိင္တပုိင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံတဝမွမ္းလံုး တေျပးညီ မျဖစ္ေစကာမူ ကေလးမ်ားအတြက ္ တုိးတက္လာ 
ႏုိင္စရာမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမ်ားအရ အစုိးရႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားက အျပည့္အဝ မလုပ္  
ေပးႏုိင္ေသးသည္ကိ ု ေတြ႔ေနရသည္။ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္က တုိးတက္လာသည့္အေပၚ 
မူတည္၍ ကေလးအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကိ ုတားဆီးေရး၊ ကာကြယ္ေရးတို႔ကိ ု ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ပါလိမ့္ 
မည္။ ကေလးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူထုတရပ္လံုးသို႔ အသိပညာေပးေရးကိုလည္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္စရာ ရွိပါမည္။  

လတ္တေလာအတြက္မွာမူ လူႀကီးမိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူတို႔ ကိုယ္တိုင္က ကေလးမ်ာႏွင့္ ဆိုင္သည့္ 
ဗဟုသုတမ်ားကိ ု လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာသိရိွထားၾကဖုိ႔၊ ကေလးမ်ားကိ ု လက္ေတြ႔က်က် 
အေလးအနက္ထား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ကာကြယ္ေပးထားၾကဖုိ႔ ္အခ်ိန္ယူကာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  
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အထူးသျဖင္ ့ ယခုေခတ္တြင ္ အင္တာနက္ေပၚ၌ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ကေလးပညာေပး ဗဟုသုတ 
မ်ားစြာကိ ုေရးသားေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ယခင္အခါမ်ားကဲ့သို႔ စာၾကည့္တိက္ုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ရွာေဖြ 
ဖတ္ရႈရန္ မလုိ။ ထြက္မလာေသးသည့္ စာအုပ္ကိုလည္း ေစာင့္ေနစရာမလုိ။ အလြန္ပင ္အဆင္ေျပလ ွ
သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္၎၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာျဖင့္၎ လံုေလာက္စြာ 
မေဖာ္ျပႏုိင္ၾကေသးပါ။ မေဝးေသာ အနာဂတ္ကာလတြင ္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ တာဝန္ရိွသူမ်ားက လူထ ု
ပညာေပးေရးကိ ုအေျမာ္အျမင္ရိွရိွ ပုိမုိတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ အားျဖည့္လာႏုိင္ၾကမည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။  

ႏုိင္င့ံအတုိင္းအတာ၊ လူထုအတိုင္းတာ၊ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အတုိင္းအတာ၊ မိသားစု 
အတုိင္းအတာျဖင္ ့ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ စတင္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၿပီဆိုလွ်င ္ ႏုိင္ငံ့ 
အညြန္႔အဖူး ကေလးတုိ႔အတြက ္ဝမ္းသာအားတက္ရပါမည္။  

 

 

လြင္ေအာင္စုိး 

၁၂-၉-၂ဝဝ၈ 


