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။ လိင္တူခ်စ္သူေတြဆိုတာဘာလဲ။
What is LGBT?

ရည္ရြယခ
္ ်က္။
- လိင္တူခ်စ္သူဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို သိရွိနားလည္ေစရန္။
- အဲဒီလိုလူမ်ိဳးေတြဟာ ေနရာတကာမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို သိရွိေစရန္။

လိအ
ု ပ္ေသာပစၥညး္ မ်ား၊
•

လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူမဟုတ္ေသာသူမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

(မွတ္ခ်က္-အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသား သီသန္႔စီ ပံုျပရန္)
•

စာရြက္အႀကီး၊

•

“လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ” ဖတ္ရႈဖို႔ရန္အတြက္

လက္ကမ္းစာေစာင္၊

လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္။
လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူ မဟုတ္ေသာသူမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို စာအုပ္တစ္ခုလို
စုစည္းရန္။
သင္တန္းသားမ်ားကို လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားအားျပသေပးရန္။
(ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေယာက္်ာေလးႏွင့္မိန္းကေလး ခြဲျခားျပရန္။)

Discussion

•

ဘယ္သူေတြက လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္ႏိုင္သလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေျပာႏိုင္တာလဲ။

•

ဘယ္သူေတြက လိင္တူခ်စ္သူ မဟုတ္ဘူးလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေျပာႏိုင္တာလဲ။

•

ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြက လိင္တူခ်စ္သူ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာကို

သက္ေသျပေနသလဲ။
•

ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာေရာ အဲလိုမ်ိဳးလူေတြကို ေတြ႔ဖူးလား။ သူတို႔ေတြက

ဘယ္လိုမ်ိဳးလူေတြလဲ။

Input
General Knowledge on Homosexual

လိငတ
္ ခ
ူ ်စ္သမ
ူ ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

၁။ What is Homosexual?
လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့သူေတြ ဆိုတာဘယ္သူေတြလဲ။
လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့သူေတြဆိုတာ မိမိႏွင့္ လိင္ခ်င္းတူေသာသူအခ်င္းခ်င္း (ဥပမာ အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း၊ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း) နဲ႔သာ ေမတၱာသက္ဝင္
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးစဲြလမ္းစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ လိင္တူခ်င္းနဲ႔သာ ခ်စ္တင္း ေႏွာသာယာစိတ္ရွိသူေတြကို
ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ံဥၷဥွႏဌၠဗဴ ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုေတာ့ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံက
စတင္ၿပီးသုံးခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီစကားလုံးကို
လိင္တူ ခ်င္းခ်စ္တဲ့သူေတြကုိ ရည္ညြန္းတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းအေနျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
စတင္ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကပါ တယ္။
http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality

၂။ What is Gay?
ေဂးဆိုတာကေရာ ဘယ္သူေတြကိုေခၚတာလဲ။

ေဂးဆိုတဲ့စကားလုံးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ရ ရာစုေလာက္ကမွစတင္ၿပီး ျပင္သစ္၊
ဂ်ာမဏီအစရိွတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဂိုင္းလို႔ေခၚတဲ့ျပင္သစ္အသုံးအႏႈန္းကေနလာတယ္လို႔ ေလ့လာသူ သုေတ တီမ်ားက ဆိုပါတယ္။
အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊငရ
္ ႊင္ ေနထိုင္တတ္သူေတြ ကို
ရည္ညြန္းေျပာဆိုရာမွ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့သူေတြကို
ရည္ညြန္းေျပာ ဆို လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္မွာေတာ့ ေဂးဆိုတဲ့စကားလုံးကို
အမ်ဳိးသားလိုဘဲ ဝတ္စားဆင္ ယင္ၿပီး အမ်ိဳးသားလို ေနထိုင္ျပဳမူသူျဖစ္ေပမယ့္
လိင္တူအမ်ိဳးသားခ်င္းကိုဘ့ဲ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္စံုမက္သူ အမ်ဳိးသား ေတြကိုသာ
ရည္ညြန္းေျပာဆိုလိုသည့္ သေဘာဘက္ကို ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
http://en.wikipedia.org/wiki/Gay

၃။ What is Bisexual?
လိင္တူ၊ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကိုစိတ္ဝင္စားျခင္း (ဒိြခ်စ္သူ) ဆိုတာဘာလဲ။
လိင္တူ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို စိတ္စားျခင္းဆိုတာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္တူ
လိင္ကြဲႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို စိတ္ဝင္စား သူ၊ ေမတၱာသက္ဝင္ခ်စ္ခင္ႏိုင္သူ၊
ခ်စ္တင္းေႏွာသာယာစိတရ
္ ွိသူေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - အမ်ဳိး သမီးတေယာက္ဟာ
မိမိနဲ႔ လိင္ခ်င္းတူတ့ဲ တျခားအမ်ဳိးသမီးတေယာက္နဲ႔ ေမတၱာမွ်ေနႏိုင္သလို ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္
အမ်ဳိးသားနဲ႔လည္း ေမတၱာသက္ဝင္ႏိုင္တာမ်ိဳးကို ဒိြခ်စ္သူလို႔ ေခၚပါတယ္။ သူတို႔ရ႔ဲ
လိင္တူလိင္ကဲြအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈဟာ တခါတရံမွာ လိင္တူလိင္ကဲြႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအေပၚ
စိတ္ဝင္စားတာ ျဖစ္ႏိုင္သလို အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခ်ိန္ကာလေျပာင္းလဲၿပီး တမ်ိဳးစီေပၚ
စိတ္ဝင္စားတတ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၄။ What is Transsexual?
လိင္အဂၤါေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ၿပီးသြားသူ။
လိင္အဂၤါကုိ ေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ထားသူဆိုတာ မိမိရဲ႕ေမြးရာပါလိင္အဂၤါကို
ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲခြဲစတ
ိ ္လိုက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ေတြ ေနထိုင္ျပဳမူသလို
ေနထိုင္သြားလာျပဳမူတဲ့ အမ်ိဳးသားကိုေရာ အမ်ိဳးသမီးကိုေရာ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ What is Transgender Or Transpertite ?
ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္ ျပဳမူေနထိုင္သူ။
ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္ ျပဳမူေနထိုင္သူဆိုတာ မိမိရဲ႕
ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ျဖစ္ေအာင္ လိင္ အဂါၤ ေျပာင္းမထားေပမယ့္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ေတြလို
ဝတ္စားဆင္ယင္ ျပဳမူေနထိုင္ သြားလာရတဲအ
့ ေပၚ ေပ်ာ္ရြင္ အားရ ေက်နပ္ႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့သူေတြကို
ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္လို ဝတ္စား၊ ျပဳမူ၊ ေနထိုင္၊ သြား လာရတဲ့အေပၚ
ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္တ့သ
ဲ ူေတြထဲမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကိုပဲ တပ္မက္စိတ္ဝင္စားတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြ၊
အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း ပါဝင္တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ေတြလို
ဝတ္စားဆင္ယင္ေပမယ့္ ကာမ စိတ္အရ အမွန္တကယ္ သူတို႔စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူေတြကေတာ့
ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္အေပၚမွာသာ ျဖစ္ေနတတ္ပါ တယ္။

၆။ What is Intersex?
က်ား၊ မ လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ဳိးလုံးရိွသူမ်ား။
က်ား၊ မ လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ဳိးလုံး ရိွသူေတြဟာ ေမြးဖြားလာကထည္းက သူတို႔ရဲခ
႔ ႏၶာကုိယ္မွာ
က်ား၊ မ လိင္ အဂၤါႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ပါလာခဲ့တဲ့ သူေတြပါ။ တခါတရံ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ လိင္အဂၤါတမ်ဳိးက
အျခားအဂၤါတမ်ဳိးထက္ နည္းနည္း ပိုေသးေနတတ္ၿပီး အျခားအဂၤါတမ်ဳိးက ပိုၿပီး
ဖြံ႔ၿဖိဳးေနတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ကေတာ့ ငယ္စဥ္မွာ လိင္အဂၤါတမ်ဳိးက သိပ္မထင္ရွားဘဲ
အသက္အရြယ္ ေရာက္လာတဲ့အထိ မထင္မရွားနဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းကာေန
တတ္ပါတယ္။ တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ ဆရာဝန္ေတြက အခုလိုလိင္အဂၤါ
ႏွစ္မ်ဳိးလုံးပါလာတဲ့သူေတြကို ကုိယ့္ရဲ့ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ဘာလဲဆိုတာကို
ကြဲကဲြျပားျပာနားလည္သြားတဲ့ အရြယ္ေရာက္မွ မလိုအပ္တ့ဲ လိင္အဂၤါကို ခြဲစိတ္
ထုတ္ပစ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နားလည္တတ္ကြၽမ္းမႈမရိွတဲ့ ဆရာဝန္ေတြက
ေမြးကထည္းကပင္ လိင္အဂၤါ ႏွစ္ခုထဲက တခုကို သူတို႔စိတ္အထင္န႔ဲ ထင္သလို မွားမွားယြင္းယြင္း
ေရြးခ်ယ္ျဖတ္ထုတ္ ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာကေတာ့ ကေလးက
အရြယ္ေရာက္ၿပီး ကုိယ့္ရဲ့ လိင္စိတ္ခံယူမႈကို သေဘာေပါက္ နားလည္လာတဲ့အခါမွာ
ကုိယ့ရ
္ ဲ႔လိင္စိတ္ခံယူမႈက တျခား ရိွေနတဲ့လိင္အဂၤါက တျခား ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ မလိုလား အပ္ေသာ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

၇။ Metro sexual ?

ၿမိဳ႔ျပ အလွႀကိဳက္။
ၿမိဳ႔ျပအလွႀကိဳက္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႔ပင္ကိုယ္ရုပ္ရည္န႔ဲ အသားအေရအေပၚ
အထူးဂရုစိုက္ထိမ္းသိမ္းတတ္တဲ့သူ၊ အလွအပအသန္႔အျပန္႔ကို အရမ္းဂရုစိုက္တန္ဖိုးထားတတ္သူ
ၿပီးေတာ့ အလွအပအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို အၿမဲ မက္မက္ေမာေမာလိုက္လံဝယ္ယူ
စုေဆာင္းတတ္သူ အမ်ဳိးသားေတြကို ေခၚဆိုတဲ့စကားလုံးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို
အသန္႔အျပန္႔အလွအပႀကိဳက္တ့ဲ အမ်ဳိးသားေတြကို လိင္တူခ်စ္သူအမ်ဳိးသားမ်ားလို႔ အမ်ားက
ထင္ျမင္တတ္ေပမဲ့ သူတို႔က အလွအပကိုဂရုစိုက္ ႏွစ္သက္တတ္ေပမဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကိုဘဲ
ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လိငတ
္ ခ
ူ ်စ္သမ
ူ ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိေကာင္းစရာ အမွတလ
္ ကၡဏာမ်ား

ပန္းေရာင္ ႀတိဂံသေကၤတ (Pink Triangle)
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း ရွင္းလင္းသန္႔စင္ျခင္းဆိုတဲ့ ေပၚလစီအရ ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့
အက်ဥ္းစခန္းေတြမွာ သံုးစဲြဲခ့တ
ဲ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ေျခာက္သန္းေက်ာ္နဲ႔ လိင္တူခ်စ္တ့သ
ဲ ူ
ႏွစသ
္ ိန္း၊ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ကို နာဇီေတြရဲ႕ ေခၽြးတပ္စခန္းအတြင္းမွာ
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့အခါ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြကိုက်ေတာ့ အ၀ါေရာင္ ၾကယ္ အမွတ္တံ ဆိပ္
တပ္ဆင္ထားေပးျပီး လိင္တူခ်စ္သူေတြကိုေတာ့ ပန္းေရာင္ႀတိဂံ အမွတ္အသားကိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕
အက်ၤီရဲ႕ ဘယ္ဖက္ရင္အုံမွာ တပ္ဆင္ထားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီသေကၤတကို
လိင္တူခ်စ္သူေတြ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
အခုသေကၤတဟာ နာဇီတို႔ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈကို ထင္ဟပ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေ၀ဖန္တဲ့အတြက္
အခုေတာ့ သိပ္မသံုးေတာ့ပါဘူး။

အနက္ ႀတိဂံသေကၤတ (Black Traingle)
ဒီအနက္ေရာင္ ႀတိဂံသေကၤတ အမွတ္အသားကိုေတာ့ ဂ်ာမဏီလူမ်ဳိး
စံျပအမ်ဳိးသမီးေကာင္းေတြရဲ႕ စံ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ လြဲေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ
တပ္ဆင္ဖို႔သတ္မွတ္ထားေပးတဲ့ သေကၤတ လကၡဏာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အနက္ေရာင္
ႀတိဂံအမွတ္အသားကို တပ္ဆင္ရတဲ့အုပ္စုထဲမွာ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ တဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊
ဂ်စ္ပစီလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာအမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြလည္းပဲ အက်ဥ္းစ
ခန္းထဲမွာ အဲဒီတံဆိပ္အမွတ္တပ္ၿပီး ခြဲျခားႏွိပ္စက္ခံခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အ၀ါေရာင္ႀတိဂံနဲ႔ ပန္းေရာင္ ႀတိဂံ (Yellow and Pink Triangle)
ေဟာဒီ အ၀ါေရာင္ႀတိဂံနဲ႔ ပန္းေရာင္ ႀတိဂံေရာယွက္ထားတဲ့ ၾကယ္လို
အမွတ္အသားကေတာ့ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး လည္း ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ လိင္တူခ်စ္တဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္လို႔
သတ္မွတ္ခံထားခံရတဲ့ သူမ်ဳိးေတြအတြက္ နာဇီ ေတြက သတ္မွတထ
္ ားခဲ့တဲ့
အမွတ္အသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတံဆိပ္ အမွတ္အသား ရထားတဲ့သူေတြဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ဴး
ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ ခြဲျခားႏွိပ္စက္ခံရရုံတင္မကပဲ လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္ေနတဲ့အတြက္လည္း
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ထပ္ဆင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ခံခ့ၾဲ ကရပါတယ္။

လမ္ဘားဒါး အမွတ္လကၡဏာ (The Lambda)
လမ္ဘားဒါး အမွတ္အသားကို လြန္ခဲ့တ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း (၁၉၇၀) ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တ့ဲ Gay Activist Alliance (GAA လို႔ေခၚတဲ့
လိင္တူခ်စ္သူေတြအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုအသင္းက
စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ အခ်ိန္အခါတုန္းက လိင္တူခ်စ္သူ အခြင့္

အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားဟာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူမည္းမ်ားအတြက္
အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႔ၿပီး မိမိတို႔အခြင့္အေရးအတြက္
လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူ႔ အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူေတြကို
အာဏာပိုင္အစိုးရေတြက လိုက္လံဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္တာေတြကို ျပဳလုပ္ေလ့ ရိွေတာ့
လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက လမ္းဘားဒါးတံဆိပ္ကို မိမိတို႔အဖြဲ႔ရဲ့
အမွတ္အသား တံဆိပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳတဲ့အခါမွာေတာ့ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း သတိျပဳမိရန္
လြယ္ကူသလို အာဏာပိုင္ေတြအတြက္ ေတာ့ အျခား အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ေရာေထြးကာ
ရႈပ္ေထြးစရာေတြျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလ ကစလို႔ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အခြင့္အေရး
လႈပ္ရွားသူေတြဟာ လမ္ဘားဒါး အမွတ္လကၡဏာကို လိင္တူခ်စ္သူမ်ား
အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြရဲ့ အမွတ္အသားသေကၤတအျဖစ္
လက္ခံအသုံးျပဳလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

လမ္ဘားဒါးရဲ့ အဓိပါၸ ယ္ကေတာ့
•

လမ္ဘားဒါးဟာ ဂရိေ၀ါဟာရ စကားလုံး L ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ L ဟာ

“လြတ္ေျမာက္ျခင္း”ကို ကိုယ္စား ျပဳတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
•

ဂရိစပါတန္ လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ လမ္ဘားဒါးကို “စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္း”ကို

ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔လည္း လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါတယ္။
•

ေရာမ လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ လမ္ဘားဒါးကို “ ေမွာင္နက္တြင္းထဲက

ညဏ္ပညာအလင္း”လို႔ဆိုၿပီး အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။

သက္တန္႔ေရာင္အလံ

သက္တန္႔ေရာင္အလံဟာ အခုလက္ရွိကာလမွာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနတဲ့ ကမၻာေပၚရိွ
မတူညီကြဲျပား ေသာ လိင္တူခ်စ္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
ဆန္ဖရန္စၥကိုၿမိဳ႕မွာ လိင္တူခ်စ္သူ အခြင့္အေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားလာခဲ့တဲ့ ၁၉၇၈ခုႏွစ္
ဲ ည္းထားတဲ့
အခ်ိန္ကေန စတင္အသုံးျပဳခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရာင္ စဥ္ ေျခာက္သြယ္နဲ႔ ဖြ႔စ
သက္တန္႔ေရာင္အလံကို ႏိုင္ငံတကာက လိင္တူခ်စ္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့
သေကၤတအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါတယ္။ ထိပ္ဆုံးမွာ အနီေရာင္နဲ႔စတင္ၿပီး ေအာက္ဆုံးမွာ
ခရမ္းေရာင္နဲ႔ အဆုံးသတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရမ္းေရာင္က အသက္၀ိညာဥ္ကို
ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ၿပီး၊ အနီ ေရာင္ကေတာ့ ဘ၀အသက္တာကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။
လိေမၼာ္ေရာင္ကေတာ့ ကုစားျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ အ၀ါေရာင္ကေတာ့ ေနကို
ကိုယ္စားျပဳတယ္။ အစိမ္းေရာင္က တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ အျပာ
ေရာင္ကေတာ့ ဟန္ခ်က္ညီျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရာင္စဥ္ ေျခာက္သြယ္နဲ႔
ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ သက္တန္႔ေရာင္ အလံေတြကိုေတာ့ ဆန္ဖရန္ဆစၥကိုက ကယ္စထရိုနဲ႔
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အစည္းအရုံးအဖြဲ႔ေတြမွာ လြင့္ထူထားတာကို
ေတြ႔ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လိငအ
္ မွတအ
္ သားသေကၤတမ်ား

အေပၚမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ သေကၤတကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရဲ႕ လိင္ကိုဆိုလိုတဲ့
လိင္သေကၤတ အမွတ္အသားျဖစ္ပါတယ္။ စက္၀ိုင္းပုံန႔ဲ အေပါင္းလကၡဏာ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ပုံက
အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ လိင္ကို ေဖာ္ျပတဲ့ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ၿပီး၊ စက္၀ိုင္းပုံနဲ႔ ျမွားပုံ တြဲစပ္ထားတဲ့ပုံက
အမ်ဳိးသားကို ကိုယ္စားျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာဒီပုံေလးကေတာ့ လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့
လိင္အမွတ္အသား လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမွတ္အသား လကၡဏာကေတာ့ လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့
လိင္အမွတ္ အသား လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမွတ္အသား လကၡဏာကေတာ့ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို ႀကိဳက္တဲ့
အမ်ဳိးသားေတြကို ကိုယ္ စားျပဳတဲ့ သေကၤတလို႔ တခ်ဳိ႕က သတ္မွတ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္
(အသုံးျပဳတာနည္းပါတယ္)။

ဒီအမွတ္အသားကေတာ့ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို ခ်စ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို
ကိုယ္စားျပဳေလ့ရွတ
ိ ဲ့ သေကၤတလို႔ တခ်ဳိ႕က သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ မွတ္ခ်က္
(အသုံးျပဳတာနည္းပါတယ္)။

Deepening
- အဲလိုလူမ်ိဳးေတြကို ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတြ႔ဖူးလား။
- ဘယ္လိုပံုစံရွိတ့သ
ဲ ူကို (ေဂး၊ လက္စဘီယံ ----) အျဖစ္ထားတာလဲ။
- MSM (လိင္တူ၊ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၊ ေျပာင္းလဲ)။

Synthesis
- ဘာထူးထူးျခားျခား ေလ့လာမိတာ ရွိပါသလဲ။
- ဘယ္အခ်က္ကို စဥ္းစားမိလိုက္သလဲ။

သင္ခန္းစာ (၂)

သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္။
ရည္ရြယခ
္ ်က္။

“လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏ လိင္စိတ္ခံယူမႈ”
။ လိင္စိတ္ခံယူမႈဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာကို

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။

ပစ္မတ
ွ အ
္ ုပ္စု။
လိအ
ု ပ္သည္ပ
့ စၥညး္ မ်ား။

။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္တူခ်စ္သူမဟုတ္ေသာသူမ်ား အားလံုး။
။ မာကာ၊ စာရြက္၊ ဖလစ္ခ်ပ္

အခ်ိန္။ ။

လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္။
စာရြက္ႏွင့္ေဘာပင္မ်ားကို တေယာက္တစ္ခုစီ ေဝေပးရန္။
ကိုယ့္ရဲ႕လိင္စိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ ကိုယ့က
္ ိုယ္ကို ဘယ္လိုျမင္လဲ။
ကိုယ္ျမင္တဲ့အတိုင္း စာရြက္ေပၚမွာ ပံုဆြဲရန္။
ေဆြးေႏြးခ်က္။
ဘာျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကို အဲလိုမ်ိဳးျမင္ရတာလဲ။
ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုမ်ိဳးပံုစံကုိ ႀကိဳက္ရတာလဲ။
ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကိုေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးပံုစံျဖစ္ေစခ်င္သလဲ။

ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ခ်စ္သူပံုစံကို စာရြက္ေပၚတြင္ ပံုဆြဲရန္။

ေဆြးေႏြးခ်က္။
ဘာျဖစ္လို႔ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကို ဒီလိုမ်ိဳးပံုစံ ျဖစ္ေစခ်င္တာလဲ။
ဘာေၾကာင့္လဲ။

Discussion
•

ဆြဲသြားတဲ့ပံုေတြထဲမွာ ဘာေတြထူးျခားတာ ေတြ႔မိလဲ။

•

ကိုယ့္ရဲ႕လိင္စိတ္ခံယူမႈကို ဘယ္အရြယ္ေလာက္ကတည္းကေန စတင္ သတိထားမိသလဲ။

•

ကိုယ့္ရဲ႕လိင္စိတ္ကိုေရာ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးလား။

•

ဘာျဖစ္လို႔ေျပာင္းလဲခ်င္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

Input
လိငတ
္ ခ
ူ ်င္း ခ်စ္သမ
ူ ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
လိငစ
္ တ
ိ ခ
္ ယ
ံ မ
ူ ဆ
ႈ တ
ို ာဘာလဲ။
လိင္စိတ္ခံယူမႈဆိုတာ မိမိရဲ့စိတ္ကေနၿပီးေတာ့ မိမိစိတ္ထဲကေန ဘယ္လိင္အမ်ဳိးအစားကို
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တယ္၊ ရင္ခုန္တယ္၊ ယုယခ်င္တယ္၊ သမီးရည္းစားလို အတူသြားလာ
ေနထိုင္ခ်င္တယ္၊ ေသြးသားဆႏၵအရလည္း ကာမစိတ္ရိွေနတယ္ စတဲ့ တျခားသူအေပၚ
စိတ္ထဲကေနၿပီး ၾကည္ႏူးသာယာတဲ့ လိင္စိတ္ခံယူမႈမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ - မိန္းကေလးတေယာက္က ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ကို
သမီးရည္းစားတေယာက္လို ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့စိတ္မ်ဳိးကို ဆိုလိုျခင္းပါ။
အဲဒီလိုဘဲ အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့စိတ္မ်ဳိးဟာလည္းဘဲ
လိင္စိတ္ခံယူမႈတခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လိင္စိတ္ခံယူမႈရဲ႔ ထူးျခားတဲ့ခ်က္က ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ဖန္တီးယူလို႔ရတဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။

လိငတ
္ ခ
ူ ်င္း စံမ
ု က္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

လိင္တူခ်င္းစံုမက္တယ္ဆိုတာက ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို စိတ္မဝင္စားဘဲ
ေယာက္်ားေလးက ေယာက္်ား ေလးကိုပဲ မ်က္စိက်တာ၊ မိန္းကေလးက မိန္းကေလးခ်င္းပဲ
မ်က္စိက်တာမ်ိဳးကို ေခၚတာပါ။ အရပ္သံုးစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ လိင္တူခ်င္းမွ
စံုမက္တဲ့ေယာက္်ားကို ‘မိန္းမလ်ာ’၊ ‘အေျခာက္’၊ ‘ဂန္ဒူး’၊ ‘ဂ်ီပန
ု ္း’၊ ‘ဂ်ယ္’ စသျဖင့္ အမ်ိဳးစံု
ေခၚတတ္ၾကတယ္။ လိင္တူခ်င္းမွ စံုမက္တဲ့မိန္းကေလးကိုက်ေတာ့ ‘ေယာက္်ားလ်ာ’ လို႔
အေခၚမ်ားၿပီး အျခားဘန္းစကားေတြကက်ေတာ့ နည္းနည္းရိုင္းလို႔ ထည့္မေရးေတာ့ပါ။
တကယ္ေတာ့ ေလာကမွာ ေယာက္်ားလ်ာ၊ မိန္းမလ်ာေတြဟာ လူေတာမတိုးလွတဲ့
လူတန္းစားတစ္ရပ္ ျဖစ္ ေနပါတယ္။ အမ်ားစုအေနနဲ႔ သူတု႔က
ိ ို မူမမွန္သူမ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း
ေဖာက္ျပန္ေနသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၾကေလတာကိုး။ သတ္မွတ္ၾကဆို အဲသလို
ျဖစ္ေနတာကလည္း လူနည္းစုသာျဖစ္ေနတာက အဓိကပဲလို႔ ပညာရွင္ေတြ၊ သုေတသီေတြက
ဆိုၾကတယ္။ အမ်ားညီရင္ ‘ဤ’ ကို ‘ကြၽဲ’ ဖတ္လို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့စကားအတိုင္းေပါ့ သူတို႔ေတြမွာက
အမ်ားနဲမ
႔ ညီေတာ့ ‘ဤ’ ကို ‘ကြၽဲ’ လို႔ပဲ ျမင္ေနတဲ့ သေဘာပဲေပါ့ေလ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သုေတသနမ်ားအရ ကမ Bာတစ္ဝွန္းလံုးမွာ ေယာက္်ားဆယ္ေယာက္မွာ
တစ္ေယာက္၊ မိန္းမ ဆယ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ေလာက္ကေတာ့
လိင္တူခ်င္းစံုမက္တတ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။
ဒါေပမယ့္ လိင္စိတ္ဆိုတဲ့အမ်ိဳးက မရွင္းလွဘူး။ သူ႔ဘာသာ လိင္တူခ်င္းပဲ စံုမက္စံုမက္၊
လိင္ကြဲမွပဲ ႀကိဳက္ ႀကိဳက္၊ လိင္စိတ္ဆိုတာကိုက ပညာရွင္ေတြေတာင္ က်နေသခ်ာ
မရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ လူ႔အငံုစိတ္တစ္မ်ိဳးပဲ။ လိင္ ကြဲခ်င္းႀကိဳက္တတ္သူ ေယာက္်ား၊ မိန္းမမ်ားပင္လွ်င္
အမွန္တိုင္းဖြင့္ဟဝန္ခံရဲတ့သ
ဲ တၱိမ်ိဳး မရွိရင္သာေနလိမ့္မယ္၊ ဘဝတစ္သက္တာမွာေတာ့
ငယ္ႏုစဥ္အခါတုန္းကျဖစ္ျဖစ္ လိင္တူခ်င္းသာယာမႈ ရွာဖူးခ်င္ ရွာဖူးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။
ယေန႔ကာလမွာ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက လိင္စိတ္ကို အသားေပးလြန္းတယ္လို႔ အေဝဖန္ခံရတဲ့
စိတ္ပညာ ဖခင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေလတဲ့ ပါေမာကၡ ဆစ္ဂမန္(ထ္) ဖရြိဳက္(ထဲ)ကေတာ့ လူရယ္လို႔
ေမြးလာကတည္းက ေယာက္်ားျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမျဖစ္ျဖစ္၊ လိင္စိတ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ပါရွိတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လိင္ကြဲကိုလည္း သာယာတယ္၊ လိင္တူကိုလည္း သာယာတယ္ဆိုတဲ့
စိတ္မ်ိဳးက သူ႔အဆိုအရ ေမြးရာပါတဲ့။ ဒါေပမယ့္ အရြယ္ ေရာက္လာတဲ့အခါ တစ္မ်ိဳးကသာ
လႊမ္းမိုးသြားတယ္ေပါ့။
မ်က္စိေရွ႕မွာတင္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ၿပီး ကေလးေတြေမြးထားတဲ့ က်ားက်ားလ်ားလ်ား
ေယာက္်ားႀကီး တခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လိင္တူခ်င္းမွ ႀကိဳက္တတ္သူမ်ားအျဖစ္ ေျဗာင္က်က်
ဝန္ခံတာေတြ ေတြ႔ခဲ့ဖူးတယ္။ အလားတူပဲ၊ မိန္းမနဲ႔ ရံဖန္ရံခါ ပတ္သက္တတ္တဲ့ မိန္းမလ်ာေတြ၊
ေယာက္်ားနဲ႔ ရံဖန္ရံခါ ပတ္သက္တတ္တဲ့ ေယာ က္်ားလ်ာေတြလည္း သည္ေလာကမွာ
အမွန္တကယ္ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ကာ ေပြလီလွတဲ့ လူ႔ေဘာင္ေလာကမွာ ရာႏႈန္းျပည့္လိင္တူခ်င္းမွ

စံုမက္သူ၊ ရာႏႈန္းျပည့္ လိင္ကြဲကိုမွ တပ္မက္သူရယ္လို႔ အျပတ္အသား ရွိေနတာမ်ိဳး အင္ မတိ
အင္မတန္ကို ရွာပါးလွတယ္လို႔ စိတ္ပညာရွင္ အမ်ားစုက ဆိုထားပါတယ္။
လိင္စိတ္ဆိုတာ ေမြးကတည္းက ကိုယ္ထဲမွာ တစ္သမတ္တည္း တည္ေနေအာင္
ထည့္ေပးလိုက္လို႔ရတဲ့ စိတ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ စိတ္တို႔ရဲ႔သဘာဝအတိုင္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ရင့္မာလာတဲ့သေဘာ၊ မခိုင္က်ည္တဲ့သေဘာ၊ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနတဲ့သေဘာကို
ေဆာင္ေနတယ္။

Deepening
- Statement တစ္ခုလုပ္ရန္ (သင္တန္းသားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္----)။
- ဘာေၾကာင့္ မိမိဒီေနရာကို ေရြးခ်ယ္ရတာလဲ ဆိုတာ ျပန္ၿပီးေျပာေစပါ။
- ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕လိင္စိတ္ခံယူမႈကို ကိုယ္သေဘာေပါက္သလဲ။

ဘာေၾကာင့္ လိင္တူခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ရတာလဲ။
ဘာေၾကာင့္ လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့သူ ျဖစ္ရတာလဲဆိုတာကို ဒီကေန႔ထိတိုင္
သိပၸံပညာရွင္ေတြအၾကားမွာ အျငင္းပြားေနၾကရဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဳိးရိုးဗီဇေၾကာင့္ျဖစ္တာလား၊
ဇီဝေဗဒဖြဲ႔စည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္တာလား၊ ပတ္ ဝန္းက်င္ လူမႈအသိုင္းအဝိုငး္ ရဲ့ ပုံစံသြတ္သြင္းမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ရတာလား ဆိုတဲ့အၿငင္းပြားမႈေတြဟာ ၾကက္ဥနဲ႔ ၾကက္မ ဘယ္ကအရင္စသလဲ ဆိုသလိုမ်ဳိးပဲ
ယေန႔တိုင္ အေျဖရွာေနၾကဆဲပါပဲ။ ဘယ္လိုပဲ ျငင္းခုံေနၾကပါေစ။ လိင္တူခ်င္းခ်စ္သူ ျဖစ္တာဟာ
ေမြးရာပါ လိင္စိတ္ခံယူမႈတခု ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ ေဆးသိပံၸပညာရွင္
အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံသေဘာတူလာၾကသလို လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့သူျဖစ္လာဖို႔ရန္အတြက္
အထက္မွာဆိုခ့တ
ဲ ဲ့ မ်ဳိးရိုးဗီဇ၊ ဇီဝေဗဒႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
စတဲ့အခ်က္သုံးခ်က္စလုံးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေယဘူယ် သေဘာတူလာၾကပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္မေ
ႈ ၾကာင့္ လိငတ
္ ခ
ူ ်င္းခ်စ္သျူ ဖစ္တာလား။
ဒီေမးခြန္းေလးဟာ လိင္တူခ်င္းခ်စ္သူေတြ အၿမဲတမ္းလိုလို အေမးခံရေလ့ရိွတဲ့
ေမးခြန္းေလးတခုပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္ဟာ ေယာက်္ားေလးျဖစ္ခ်င္လား၊
မိန္းကေလးျဖစ္ခ်င္လား ဆိုတာကို မိမိဘာသာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရိွၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။
ေယာက်္ားေလးတေယာက္က မိန္းကေလးတေယာက္ကို ခ်စ္ တယ္၊

မိန္းကေလးတေယာက္ကလည္း ေယာက်္ားေလးတေယာက္ကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုတာေတြက
အမွန္ တကယ္ လုပ္ယူဖန္တီးယူ ေရြးခ်ယ္ယူလို႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးကတည္းကပါလာတဲ့
အသားအေရာင္၊ ဆံပင္ ေရာင္၊ မ်က္လုံးအေရာင္၊ အရပ္အေမာင္း အစရိွတဲ့အရာေတြလိုပဲ
ေမြးကတည္းက ျဖစ္ပ်က္လာခဲ့တာပါ။ ထို႔အတူ ပဲ ေယာက်္ားေလးအခ်င္းခ်င္း၊
မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္း၊ ေယာက်္ားေလးေရာ မိန္ကေလးေရာပါ ခ်စ္တဲ့သူေတြဟာ ေမြးကတည္းက
ျဖစ္ပ်က္လာခဲ့တာပါ။ တမင္ဖန္တီးယူ၊ ျပဳျပင္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရိွခဲ့ၾကပါဘူး။ ဘာနဲ႔ အလား
တူလဲဆိုရင္ မိန္းကေလးေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေယာက်္ားေလးတေယာက္ကို
ေယာက်္ားေလးအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ယူလို႔မရတဲ့
အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔တူပါတယ္။

လိငစ
္ တ
ိ ခ
္ ယ
ံ မ
ူ က
ႈ ို ေျပာင္းလဲပစ္လု႔ိ ရႏိင
ု ္ပါသလား။
လိင္တူခ်င္းအေပၚမွာ စဲြလမ္းႏွစ္သက္ခ်စ္ခင္ေနတဲ့ မိမိရဲ႕စိတ္ကို
ဆုေတာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အထူးကုဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ ကုသလို႔ျဖစ္ေစ၊
ေပ်ာက္သြားေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္းလဲသာြ းေအာင္ ဘယ္လို မွ လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါ။ တကယ္လို႔
ႀကိဳးစားကုသလို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ရင္ေတာင္ သဘာဝေမြးရာပါ မ်က္လုံးနဲ႔ ဆံပင္ေတြ ကို
အေရာင္ဆိုးေဆးနဲ႔ ေျပာင္းထားသလို ေခတၱအေရာင္ေျပာင္းထားတာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လိငတ
္ ခ
ူ ်င္းခ်စ္တစ
ဲ့ တ
ိ ္ကို အမွနတ
္ ကယ္ကသ
ု လိေ
ု႔ ကာ ေပ်ာက္ႏင
ုိ ပ
္ ါရဲ႕လား။
ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မၾကာခဏ ၾကားေနက် စကားရွိပါတယ္။ “သူကအရင္တုန္းကဆို
အေျခာက္ကေလး။ ကႏြဲ႔ကလ်နဲ႔ေနတာ။ မိန္းမထက္ေတာင္ဆိုးေသး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း
ေျပာင္းသြားလိုက္တာမ်ား အခုဆို ျဖတ္ ျဖတ္ လတ္လတ္ က်ားက်ားလ်ားလ်ားပဲ”
ဆိုတ့စ
ဲ ကားမ်ဳိးပါ။ မွန္ပါတယ္ အရင္က မိန္းကေလးလိုေနလာခဲ့တဲ့ ေယာက်္ားေလးေတြ
ေယာက်္ားပံု ျပန္ျဖစ္သြားတာ၊ ေယာက်္ားေလးလို ေနလာခဲ့တဲ့မိနး္ ကေလးေတြ ေနာက္ပိုင္း
မိန္းကေလးပုံ လုံးလုံး ေျပာင္းသြားခဲ့တာေတြကို ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ မွန္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕
စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ႀကိဳး စားမ်က္ကြယ္ျပဳ ဖုန္းကြယ္လိုရႏိုင္ၿပီး လူ႔အက်င့္စရိုက္နဲ႔
ေနထိုင္သြားလာတဲ့ အျပဳအမူေတြကိုသာ ေျပာင္းလဲျပဳ ျပင္ခ်င္ရင္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္
မိန္ကေလးကိုဘဲ စိတ္ဝင္စားတာ၊ ေယာက်္ားေလးကိုဘဲ စိတ္ဝင္စား တာဆိုတဲ့ မိမိရဲ႕ရင္တြင္းက
ခံစားခ်က္ အစစ္အမွန္ကိုေတာ့ ဘယ္လို႔မွ အျမစ္ျပတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Synthesis
တကယ္လို႔လူတေယာက္က “မင္းက လိင္စိတ္ခံယူမႈသင္တန္းကို သြားတက္ထားေတာ့
လိင္စိတ္ခံယူမႈ က ဘာလဲ”လို႔ ေမးလာလို႔ရွိရင္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျပန္လည္
တံု႔ျပန္ေျဖၾကားေပးႏိုင္မလဲ။

သင္ခန္းစာ (၃)
သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္။

။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မွားယြင္းတဲ့

ပံုစခ
ံ ြက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။
ရည္ရြယ္ခ်က္။

။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားတဲ့
ပံုစံခြက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟာ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိသြားေစရန္။
လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ပံုစံခြက္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိသြားေစရန္။

လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္။
• ေဂး(သို႔)လစ္ဘီရန္လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ဘယ္လိုပံုေဖာ္။
• အျမင္၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဘယ္လိုအလုပ္
• လက္စဘီယံလို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ဘယ္လိုပံုေဖာ္၊ ျမင္တဲ့အျမင္၊ ပံုစံနဲ႔အလုပ္။
• အထက္ပါ ပံုစံႏွင့္ အလုပ္မ်ဳိးမဟုတ္ပဲ မတူတဲ့ တျခားအလုပ္ပံုစံေတြ ဘာေတြ
ႀကားဖူးလား၊ျမင္ဖူးလား။
တခါတေလ ဒီပံုစံခြက္ထဲကို မဝင္တဲ့ ေဂးေတြ၊ လက္စဘီယံေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို
ၾကားဖူးလား၊ (ေမးရန္)

Input
ဓါတ္ပံုျပရန္
-

ပံုစံခြက္ထဲကို မဝင္တဲ့ေဂး၊ လက္စဘီယံေတြရဲ႔ ပံုေတြကိုျပရန္။

-

ဘာအလုပ္လုပ္တယ္၊ ဘာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္တယ္။

-

လူေတြဘယ္လိုေလးစားတယ္ဆိုတာကို ျပသေျပာျပရန္။

အဆင့္(၂)
အုပ္စုခြဲခိုင္းရန္။
ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ လိင္တူခ်စ္သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပုံစံခြက္ျဖစ္ေစတဲ့
အေၾကာင္းအ ရာေတြကို ရွာမယ္
(အုပ္စုမ်ားခြဲခိုင္းရန္)
(သစ္ပင္ပံုစံ) Gender Tree
- ကာတြန္း၊ ဟာသပ်က္လံုး၊ ဆိုရိုးစကား၊ သတင္းေဆာင္းပါး
- ဘန္းစကား
- ဥပေဒ၊ ဘာသာေရးေတြက အဆိုးဆံုးမခ်က္

အဆင့္(၃)
-

ပံုျပင္ဖတ္ခိုင္း
(ဟံသာဝတီကေဆာင္းပါး) ကို ဖတ္ခိုင္းေဆြးေႏြးရန္။

Sent
Socialization ( လူမအ
ႈ သိင
ု း္ အဝိင
ု း္ )
Personalization (တဦးခ်င္း)
Institutionalization (ဥပေဒ)

ႀတိဂပ
ံ စ
ံု ခ
ံ ်ျပေဆြးေနြးရန္
Discussion, Synthesis တခုခ်င္းစီရဲ LGBT အေပၚ ခံယူခ်က္၊ ယူဆခ်က္ကိုေျပာျပပါ။

Synthesis
• အဲဒီလို ပံုစံခြက္သတ္မွတ္မႈေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ။
• တဦးခ်င္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဥပေဒေႀကာင့္ ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။

သင္ခန္းစာ (၄)

သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္။

။ လိင္စိတ္ခံယူမႈအေပၚအေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားနွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ရည္ရြယခ
္ ်က္။
• လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္သြားေစရန္။
• ထိုသို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္ကို သေဘာေပါက္နားလည္သြားေစရန္။
• ထိုသို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္။

လုအ
ိ ပ္သည္ပ
့ စၥညး္ မ်ား။
သရုပ္ေဆာင္ေစမယ့္ နာမည္ကတ္ျပား၊
လူအေယာက္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ တတန္းတည္းျဖစ္ေအာင္ တန္းစီႏိုင္သည့္ ခန္းမတခု၊
ေခါင္းေလာင္း၊
မိုက္ကရိုဖုန္း
အခ်ိန္။ ။ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္

လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ (၁)
အတူခစ
ံ ား (Playing Level Field)
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သူမ်ား၏ ပုံသေကၤတအမွတ္အသားမ်ားကို
စာရြက္ျဖတ္ပိုင္းမ်ားအေပၚ တြင္ ခ်ေရးထားပါ။
•

အမ်ဳိးသားျခင္းသာ စိတ္ဝင္စားသူ ေက်ာင္းသားငယ္၊

•

ေဂး၊

•

ေယာက်္ား၊

•

လိင္တူခ်စ္သူ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၊

•

လိင္တူခ်စ္သူ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသား၊

•

မိန္းမ၊

•

အိမေ
္ ထာင္သည္ ေယာက်္ား၊

•

ဆယ္ေက်ာ္သက္ လက္စဘီယံ၊

•

အမ်ဳိးသမီးျခင္းသာ စိတ္ဝင္စားသူ၊

•

က်ား၊ မ လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေမြးဖြားလာသူ၊

•

လိင္ေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ထားၿပီးသူ၊

•

လိင္ေျပာင္းလဲခြဲစိတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသူ အမ်ဳိးသား၊

•

လိင္တူခ်င္း အတူတကြေနထိုင္တာ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသား၊

•

လိင္တူခ်င္း အတူတကြေနထိုင္တာ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင္႔ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး၊

•

လိင္တူခ်စ္သူ ျပည့္တန္ဆာ (Transgender Sexworker) ၊

•

လိင္ေျပာင္းလဲ ခြဲစိတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသူ အမ်ဳိးသမီး၊

•

လိင္ေျပာင္းလဲ ခြဲစိတ္ထားၿပီးသူ၊

လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ (၂)
ညြနၾ္ ကားခ်က္မ်ား
ညြန္ၾကားခ်က္တခ်က္ ေအာ္ဖတ္ၿပီးတိုင္း ေခါင္းေလာင္တခ်က္တီးရန္၊
-

ဥပေဒအရ လက္ထပ္ႏိုင္တဲ့သူ၊

-

ကိုယ့္ရဲ႕လိင္စိတ္ခံယူမႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေၾကာက္ေနတဲ့သူ၊

-

လိင္စိတ္ခံယူမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔အတြက္ စိုးရိမ္ေနရတဲ့သူ၊

-

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အဝတ္အစားေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္ခြင့္မရသူ၊
တားဆီးျခင္းကို ခံရသူ၊

-

ဘာသာေရးတြင္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆံုးမျခင္းကို ခံခ့ရ
ဲ သူ၊

-

ေက်ာင္း၊ စာသင္ခန္းတို႔တြင္ ကိုယ့္ရဲ႕လိင္စိတ္ေၾကာင့္ ေလွာင္ေျပာင္ခံရဘူးသူ၊

-

လိင္စိတ္ခံယူမႈေၾကာင့္ အားငယ္မႈခံစားရသူ၊ သိမ္ငယ္ခံရသူ၊

-

သူငယ္ခ်င္းေတြေရွာင္ဖယ္၊ လမ္းခြဲျခင္းကို ခံရဖူးသူ၊

-

အမ်ားသံုးအိမ္သာ သံုးရာမွာ ခက္ခဲသူ၊

-

တရားဝင္လက္ထပ္ခြင့္ကို ရွိတဲ့၊ ခ်စ္သူရည္းစား ရိွဖူးခဲ့တဲ့သူေတြဆိုရင္

ေရွ့တလွမ္းတိုးပါ၊
-

ကို္ယ္မႀကိဳက္တဲ့ လိင္အဂၤါကို ျဖတ္ေတာက္ခ်င္ေနတဲ့စိတ္နဲ႔

အၿမဲစိတ္ညစ္ေနရတဲ့သူ၊
-

ကိုယ့္ရဲ့လိင္စိတ္ခံယူမႈကို လူေတြသိသြားမွာစိုးတဲ့အတြက္

အၿမဲစိုးရိမ္ပူပန္ေနရတဲ့သူ၊
-

ကိုယ့္ရဲ့လိင္စိတ္ခံယူမႈေၾကာင့္ ေဆးရုံ ေဆးေပးခန္းေတြက ႏွင္ထုတ္မွာကို
စိုးရိမ္ေနရတဲ့သူဆို ရင္ ေနာက္ႏွစ္လွမ္းဆုတ္ပါ၊

-

မွတ္ပုံတင္ျပတိုင္း အျပင္ကပံုပန္းသဏန္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ထဲက လိင္အမွတ္အသားက
မတူညီတဲ့ အတြက္ အၿမဲတမ္း ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခံေနရေလ့ရိွတဲ့သူ
ေနာက္သုံးလမ္းဆုတ္၊

-

ေရွးဘဝက သူမ်ားသားမယားကို ပစ္မွားခဲ့တ့ဲအတြက္ ဒီဘဝမွာ ႏွစ္ပိုင္းတပိုင္း
ဟိုမေရာက္ ဒီမ ေရာက္ ျဖစ္ေနရတဲ့သူေတြလို႔ အေျပာခံေနရတဲ့သူေတြ
ေနာက္တလွမ္းဆုတ္ပါ၊

Discussion
•

ဘယ္လိုခံစားရလဲ။

•

ေနာက္ဆုံးသြားတဲ့သူေတြဘယ္လိုလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ေနာ္ကဆုတ္သြားတာလဲ။

•

ေရွ႕တိုးသြားတဲ့သူေတြေကာ။

•

ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာဘာသတိထားမိလဲ။

•

ဘယ္အေပၚမွာအေျခခံၿပီး ဒီလိုကြဲသြားတယ္လို႔ထင္။

•

ဒီအေျခအေနကို လႈ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္ကေန

ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုဘယ္လိုျမင္လဲ။
•

ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာေရာ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကိုႀကံဳေတြဖူးလား။

Input
Yogyarkartar Principle

Deepening
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရာ္ဂ်ာကာတာနဲ႔မကိုက္ညီတာဘာေတြရွိလဲ။

Synthesis
ေအာက္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အုပ္စုႀကီးထဲမွာ ျပန္လည္၍ ေဆြးေႏြးေစမယ္။
•

ဒီလိုခဲြျခားဆက္ဆံမႈေတြ ပေပ်ာက္သြားေစဖို႔ ဘာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ လိုမလဲ။

•

LGBT ေတြလဲ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသင့္လဲ

သင္ခန္းစာ (၄)
သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္။

။ လိင္စိတ္ခံယူမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားနွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား။
ရည္ရြယခ
္ ်က္။
•

လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္သြားေစရန္။
•

ထိုသို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္ကို သေဘာေပါက္

နားလည္သြားေစရန္။
•

ထိုသို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္။

လုအ
ိ ပ္သည္ပ
့ စၥညး္ မ်ား။
အခ်ိန္။ ။

လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ (၁)
LGBT Knowledge Barometer

•

ေဂးေတြနဲ႔ေပါင္းရင္ ေဂးျဖစ္သြားတတ္တယ္။

•

ေဂး ေတြဟာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္တဲ့သူ ျဖစ္တယ္။

•

လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့ စံုတြဲေတြထဲမွာ တေယာက္က မိန္းမေနရာကိုယူၿပီး
တေယာက္က ေယာက္်ား ေနရာအျဖစ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကတယ္။

•

စအိုမွာ လိင္ဆက္ဆံလို႔ရွိရင္ အိစ္ခ်္အိုင္ဗြီေရာဂါးပိုး ပိုၿပီးကူးစက္ဖို႔ လြယ္ကူတယ္။

•

လိင္တူခ်စ္သူေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။

•

လိင္တူခ်စ္သူေတြဟာ ေနာင္တမလြန္ဘဝမွာ ငရဲေရာက္မယ့္သူေတြျဖစ္တယ္။

•

ကမၻာေပၚမွာ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြ ရွိတယ္။

•

ကမၻာေပၚမွာ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံရင္ ေသဒဏ္ေပးတဲ့ႏိုင္ငံေတြ ရွိတယ္။

•

လိင္တူခ်င္းခ်စ္တာဟာ စိတ္ေရာဂါတစ္ခု မဟုတ္ပါ။

•

ေယာက္်ားကေန လံုးဝ မိန္းမနဲ႔ပံုစံတူေအာင္ ခြဲစိတ္လို႔ရႏိုင္တယ္။

•

ခြဲစိတ္ထားတဲ့ ေယာက္်ားေတြဟာ ကေလးေမြးလို႔ရႏိုင္တယ္။

•

လက္စဘီယံ (လိင္တူခ်င္းခ်စ္တဲ့အမ်ိဳးသမီး) ေတြဟာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ႏိုင္ပါ။

•

လိင္တူခ်င္းခ်စ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

•

ေက်ာင္းဆရာေတြထဲမွာ လိင္တူခ်စ္သူေတြပါရင္ ေက်ာင္းသားေတြလည္း
အတုယူမွားၿပီး လိင္တူ ခ်စ္သူျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

•

ကမၻာေပၚမွာ ေယာက္်ားေရာ မိန္းမကိုပါ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ခ်စ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္။

•

လူေတြမွာ ေယာက္်ားအဂၤါေရာ၊ မိန္းမအဂၤါပါ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါေသာသူေတြ ရွိတယ္

Discussion
-

သင္ခန္းစာ (၅)
သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္။

။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႔မုန္းတီျခင္း။

ရည္ရြယခ
္ ်က္။
လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို မုန္းတီးျခင္းဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ သိရွိနားလည္သြားေစရန္။
လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိရွိသြားေစရန္။

Case Study

-

မိသားစု၊ အလုပ္၊ ေက်ာင္း၊ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ ေဂးေတြ လက္စဘီယံေတြ
ခံရတဲ့ဟာေတြကို အဓိကအေျခခံထားၿပီး စဥ္းစားရန္

(ဒါမွမဟုတ္)
-

Video ျပသေပးရန္

ေဆြးေႏြးခ်က္
- ဘာေတြျဖစ္တာလဲ။
- ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာတာလဲ။
- ေျပာတဲ့သူရဲ႕အတြင္းစိတ္မွာ ဘာေတြရွိႏိုင္သလဲ။
- သူက ဒီစိတ္ရွိတဲ့အတြက္ ဟိုမိုေတြအေပၚမွာ သူဘယ္လို ဆက္ဆံမယ္လို႔ ထင္သလဲ။

Input
Homophobia
Case Study, Homophobic Law, Hate Crime Law
ႏိုင္ငံေတြမွာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ထည့္သြင္းရွင္းျပရန္

Deepening
- ဟိုမိုဖိုဘီးယားလို႔ေျပာတဲ့ မုန္းတီးျခင္းေတြ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတြ႔ဖူးလား။
- ဘာေၾကာင့္ ဟိုမိုဖိုဘီးယားလို႔ေျပာႏိုင္လဲ။
- ဘာေၾကာင့္ေျမာက္လဲ။

Synthesis
အုပ္စုႏွစ္စုကို

•

ဟိုမိုဖိုဘီးယားကို ဆန္႔က်င္တဲ့ေဆာင္ပုဒ္ (လိင္တူခ်စ္သူေတြက တစ္ခု)။

•

လိင္ကြဲခ်စ္သူေတြအေနနဲ႔ လိင္တူခ်စ္သူေတြအေပၚမွာ

မုန္းတီးမႈေတြကိုေလွ်ာ့နည္းသြားေစမယ့္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကို ထြင္ေပးရန္။
(လိင္ကြဲခ်စ္သူေတြအေနနဲ႔ လိင္တူခ်စ္သူေတြအေပၚ အျမင္ၾကည္လင္လာေစ မယ့္ ပံုစံ)

သင္ခန္းစာ (၈)
သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္။

။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအခြင့္အေရးဆက္စပ္မႈ

ရည္ရြယခ
္ ်က္။
•

လူ႔အခြင့္အေရးရိွေနပါေသာ္လည္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအခြင့္အေရး

ထပ္မံေပၚေပါက္လာရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို သိရွိေစရန္။
•

လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အခြင့္အေရးသမိုင္းအေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္။

- UDHR နဲ႔ Yogyarkarter တူတာခ်င္း ယဥ္ျပပါ။
- UDHR မွာပါတဲ့ အေႀကာင္းအရာ ႏွင့္ Yogyarkarter မွာပါတဲ့ အေႀကာင္းအရာကို
ေဖာ္ျပပါ၊
- UDHR နဲ႔ Yogyarkarter တူတဲ့အခ်က္ ကိုေဖာ္ျပပါ။

Yogyarkarter ေပၚေပါက္လာပံု အဆင့္ဆင့္ သမိုင္းေႀကာင္းကိရ
ု င
ွ း္ ျပပါ၊

လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္။

။ လူ႔အခြင့္အေရး အပိုဒ္ (၃ဝ)
(စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ ေရးထားေပးရန္)

အုပ္စု (၃)စု ခြဲရန္။

• အဖြဲ႔(၁)က အပိုဒ္ (၁)ကေန (၁ဝ)အထိယူရန္။
• အဖြဲ႔(၂)က အပိုဒ္ (၁၁)ကေန (၂ဝ)အထိယူရန္။
• အဖြဲ႔(၃)က အပိုဒ္ (၂၁)ကေန (၃ဝ)အထိယူရန္။
အဲဒီလူ႔အခြင့္အေရးအပိုဒ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရႏိုငတ
္ ဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ေလ့လာေဆြးေႏြးရန္။
(ဥပမာႏွင့္ တကြ ေရးသားတင္ျပရမွာျဖစ္တယ္)။

သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔လိုက္တင္ျပေစရန္။

Input
•

LGBT History (World War 2)

•

Stone Wall

•

Yogyarkater

UDHR
•

အပိုဒ္(၁) လူသားတိုင္းဟာ ေမြးဖြားလာကတည္းက တန္းတူညီတူျဖစ္သည္။

•

အပိုဒ္(၃) လူတိုင္း လြတ္လပ္စာအသက္ရွင္လံုၿခံဳခြင့္ရွိသည္။

•

အပိုဒ္(၁၂) ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္။

•

အပိုဒ္(၁၈) လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရွိသည္။

•

အပိုဒ္(၁၉) လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည္။

•

အပိုဒ္(၂ဝ) လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔အစည္းထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ စုရံုးခြင့္ရွိသည္။

•

အပိုဒ္(၂၆) လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။

•

အပိုဒ္(၂၉) တပါးသူ၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားအသိမွတ္ျပဳရန္။

Deepening

အုပ္စု (၃) စုျပန္ခြဲၿပီး
•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအပိုဒ္မ်ားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ာကာတာ

လူ႔အခြင့္ အေရး စံခ်ိန္စံညြန္းအပိုဒ္မ်ား၏ ကြာဟခ်က္မ်ားကို အုပ္စုအတြင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္။

Synthesis
•

ေဂ်ာ္ဂ်ာကာတာစာခ်ဳပ္ထဲမွ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အျဖစ္မ်ားဆံုး

ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတဲ့ အပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ကို ေရြးၿပီး သရုပ္ေဆာင္ရန္။

