ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္မည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ
မတုိင္မွီကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးၿပီး ေထာက္ပံ့ညီညႊတသ
္ ည့္ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္လာေစေရး
၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံအဖဲြ႔ႀကီးမွ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ႏွင့္
ဟိႏၵဴဘာသာမ်ားကို

ကုိယ္စားျပဳသည့္

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္

လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမုိင္းတြင္မည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပ၌
ဲြ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြငး္ ရွိ
ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံးတုိ႔အတြက္

ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာေအာင္

ကတိကဝတ္အသစ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ ယေန႔
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္
လင္းလက္ေတာက္ပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္
အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ား အားလုံးတုိ႔ကုိ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ယွဥ္တေ
ြဲ နထုိင္ေစလုိၿပီး

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိကာ

အမွီသဟဲျပဳေနထုိင္ၾကၿပီး

မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဓေလ့မ်ိဳးကုိမွ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
က်ြႏု္ပ္တို႔ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနၿဖင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္

မၾကာမီွက်င္းပမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကို

လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး

ၿဖစ္ေစဖိ႔ု

အဘက္ဘက္မွ

ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးစားေပးၾကပါရန္လည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
အာဟာရျပည့္၀ေစ၊

အေကာင္းဆုံးေသာ
ပညာသင္ယူႏိုင္ေစ၊

ဘ၀မ်ား

ပ႗ိပကၡ၊

စစ္ပြဲ၊

စတင္ႏုိင္ေအာင္

က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး

အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔မွ

ကင္းေ၀းေစေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းညီညတ
ြ ္ေသာ

ဘ၀မ်ားရရွိပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္

ႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္ၾကသည့္

ဘာသာတစ္ခုႏွင့္

တစ္ခုၾကားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ တန္ဖိုးထားဆက္ဆံမႈ တုိ႔ရွိေသာ
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္မာွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး၏ တာ၀န္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငရ
ံ ွိ ဘာသာႀကီးေလးခု၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားဘ၀
ပုိမိုလွပစုိေျပေစေရး

အေလးေပး၍

မိမိတ႔ဘ
ုိ ာသာျခားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းကာ

အတတ္ႏို္င္ဆုံးေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လည္း သံႏၷိဌာန္ျပဳအပ္ပါသည္။
ကဲျြ ပားျခားနားမႈမ်ားရွိေစကာမူ မတူကျဲြ ပားမႈမ်ားအၾကားမွ ညီညြတ္မႈကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီး တစ္ဘာသာႏွင့္
တစ္ဘာသာအၾကား

ေလးစားသမႈႏွင့္

အျပန္အလွန္ညSိႏင
ိႈ ္းေျပာဆုိဆက္ဆံၾကျခင္းအားျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ အနာဂတ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကမည္ဟုလည္းထပ္ေလာင္း သံႏၷိဌာန္ျပဳအပ္ပါသည္။

ကေလး…

ကေလး

-

ကေလးကုိ

အထင္မေသးနဲ႔။

ကေလးေတြကုိ

ခ်ီးေျမႇာက္ပါ။

အနာဂတ္ကမာၻရဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ယေန႔ကေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။
ကေလး… ကေလး - ကေလးေတြကုိ ပစ္မထားၾကပါနဲ႔၊ လူႀကီးေတြက ကေလးကျဖစ္လာၾကတာပါ။
ယေန႔ကေလးေတြဟာ မၾကာခင္လူႀကီးျဖစ္လာၾကမွာပါ။ ယေန႔လူႀကီးေတြဟာ ယမန္ေန႔က ကေလးေတြပါ။
ျမတ္ဗုဒၶက

ေဟာၾကားခဲ့တယ္

တူညီတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ

“မတူညီတဲ့

ဦးတည္ထားလ်က္

အခ်က္ေတြကုိ

ငါတို႕ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္လိုက္ၾကပါစုိ႔။

အဘယ့္ေၾကာင့္

အျငင္းပြားေနၾကဦးမွာလဲ”။
ဒီ့အတြက္

ျမန္မာေျမေပၚမွာ

ရိွေနၾကတဲ့

တျခားဘာသာတရားေတြနဲ႔

ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြ၍
ဲ

ေနထိုင္သြားပါလုိ႔ မူ (၅)ခ်က္ျဖင့္ တုိက္တြန္းပါတယ္။
(၁) အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ျပီး ေနသြားၾကပါစို႔။
(၂) ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ ရိေ
ု သ ေလးစားစြာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
ေလးေလးစားစားဆက္ဆံျပီးေတာ့ ေနသြားၾကပါစို႔။
(၃)

ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုက

အျခားဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းသိ႔ု

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳဘဲနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္သြားပါစို႔။
(၄) ဆူပူေသာင္းၾကမ္းျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွား၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တ၍
ြဲ အတူေနထိုင္သြားၾကပါစို႔။
(၅) ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္စြာ သီးခံျခင္းတရားကိုလက္ကိုင္ထား၍ မည္သည့္ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တျြဲ ပီးေတာ့ အတူေနထိုင္သြားၾကပါစို႔။
တစ္ေယာက္

တစ္ေယာက္

နားလည္မႈရေအာင္ယူမယ္။

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံမယ္။ တစ္ဘာသာက တစ္ဘာသာထဲကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ဘာမွ
မျပဳဘူး။ ပဋိပကၡျဖစ္တာကို ၾကိဳးစား၍ေရွာင္မယ္။ ၾကီးမားေသာ သည္းခံျခင္းနဲ႔ ျမန္မာေျမေပၚမွာရိွတဲ့
ဘယ္ဘာသာဝင္မ်ားနဲ႔မဆို

အားလံုး

ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း

လက္တေ
ြဲ နထိုင္သြားၾကပါစို႔လို႔

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

မူ(၅)ခ်က္ကို ေၾကညာျခင္းနဲ႔အတူ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။
ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆရ (သီတဂူဆရာေတာ္)
သီတဂူ ကမာၻ႔ဗဒ
ု ၶသာသနာျပဳတကၠသုိလ္

"ကေလးသူငယ္မ်ားငါ့ထံသို႔လာၾကပါေစ၊

-----

အေၾကာင္းမူကား

ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္သည္

ထိုသူငယ္တို႔၏ ႏုိင္ငံျဖစ္၏'"(မာေတဦး၁၉း၁၄) သခင္ေယဇူး၏ မိန႔မ
္ ွာခ်က္
လူအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု၏

ၾကီးျမတ္မႈသည္

ထိုအသိုင္း၀ိုင္းရွိ

ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူမ်ား၊

အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားကို အေလးေပးဆက္ဆံမႈအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ မိန႔မ
္ ွာခ်က္

မုခ်ဧကန္ အၾကင္သူမ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႔ၾကရေပမည္။ အကယ္၍ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေနာက္၌
အင္အားခ်ည့္န႔ေ
ဲ သာ ကေလးမ်ားကို စြန႔ထ
္ ား၍ေသဆံုးၾကရသည္ရွိေသာ္ ထိုကေလးမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍
စိုးရိမ္ပူပန္ၾကေပမည္။

သို႔ျဖစ္ေပရာ

ထိုသူတို႔သည္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား

ေၾကာက္ရြ႔ံၾကရေပမည္။

၄င္းျပင္

(ဖမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္
(တရားမွ်တေသာ)

ပက္သက္၍)
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္

ေသာစကားကို ေျပာဆိုရေပမည္။ (ကုရ္အာန္ ၄ း ၉)
ဥစၥာပစၥည္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊

သားသမီးမ်ားသည္လည္းေကာင္း

ေလာကီဘ၀၏

တင့္တယ္

မႈမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ကုရ္အာန္(၁၈း၄၆)
“မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ျမင့္တင္ေရးကို ေရွးရႈ၍
ေဆာင္ရြက္ေသာ မိဘတိ႔အ
ု ား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကူညီေတာ္မူအ့ံ။” အိဗ္ေန႔ အဘီရိႈန္ဗာၾသ၀ါဒက်မ္း
ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလွမွာ မတူကျြဲ ပားမႈမ်ားအတြင္း၌ သဟဇာတ
ရွိေနမႈျဖစ္၏။
မိမိတို႔ရင္ေသြးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေအးေစရာ ထိုအလွကို မပ်က္ယြင္းေအာင္ လူႀကီးမိဘမ်ားမွ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္။
အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မြဖ္သီ ႏူးရ္မိုဟမၼဒ္ (ခ) ဦးကိုေလး မွ ေျပာၾကားခ်က္။

ဟိႏၵဴဘာသာသည္
ေလာက၌ရွိေသာ

လူသားတုိင္းကုိ
အရာရာကုိ

အစစအရာရာ၌

ဘုရားသခင္၏အစိတ္အပုိင္းကဲ့သို႔

ၾကည္ညိဳေလးစားေရးကုိ

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေလသည္။

ေတြ႔ျမင္၍

ေ၀ဒက်မ္းမ်ားအရ

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံးသည္ မယ္ေတာ္ပထ၀ီ၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။
သတၱ၀ါတုိင္းအား

လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္

စားေရရိကၡာမ်ားဖူလုံေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကမာၻႀႀကီးေကာင္းမြန္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စုေပါင္း၍

ႀကိဳးစားၾကရမည္။

ဟိႏၵဴဘာသာ၌

တစ္ဦးတည္းအခြင့္အေရးကုိ ရရွိခံစားေစရန္ မေတြးေခၚဘဲ၊ အားလုံးကုိ အဆင့္ဆင့္မိသားစုအသင္းအဖဲြ႔ႏင
ွ ့္
ဘုရားရွင္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အၿမဲယုံၾကည္ၾကပါသည္။
ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးကုိ ဦးစားမေပးဘဲ တာ၀န္၀တၱရားကုိသာ
ဦးစားေပးရမည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး၏

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္

ကေလးသူငယ္မ်ားအား

တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး

သနားၾကင္နာစြာျဖင့္

လူတုိင္းအတူတကြေနထုိင္ျခင္းျဖင့္

ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ

ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ

ဘက္စုံဖ႔ၿံြ ဖိဳးေရးကုိ ရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်မ္းစာမ်ား၌ သင္ၾကားေပးသည္မွာ လူတုိင္းအားေရာဂါဘယမ်ား ကင္းေ၀းပါေစ၊ လူတုိင္း
မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္

ျပည့္စုံႏုိင္ပါေစ၊

လူသားတုိင္းက်န္းမာခ်မ္းသာႏုိင္ၾကပါေစ၊
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏

စိတ္ႏွလုံးသားမ်ားသည္

မည္သူမွ်ဆင္းရဲဒုကၡမခံစားရပါေစႏွင့္။
အတူတကြရင္းႏွီးတုိင္ပင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကပါေစ။
တူညီ၍

ေခတ္အဆက္ဆက္က

ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။
ေဒါက္တာလွထြန္း
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရးအဖဲြ႔

