ကေယာကမဘာဦးကျမ်းပုံြပင်ဦးေဆာင်သူသင်တန်း

၈-၁၁ ဧြပီ လ၊၂၀၁၅

၆မို င်၊လွိ ုင်ေကာ်

ကေယာကျမ်းစာပုံြပင်ဦးေဆာင်သူသင်တန်း
နိဒါန်း
ကေယာကျမ်းစာပုံြပင်သင်တန်းကို (၆)မို င်လွိုင်ေကာ်တွင်ဧြပီ လ(၈)ရက်ေန့မှ(၁၁)ေန့အထိ ြုပလုပ်ခဲ့ပါသ
ည်။ပါဝင်သူ(၁၅)ဦးနှ င့်ဦးေဆာင်သူ(၄)ဦးပါရှိပါသည်။ဤသင်တန်းသည်ကေယာဘာသာစကားြဖင့်တီ ထွင်ထား
သည့် ကမဘာဦးကျမ်း(၁၀)ပု ဒ်ကိုြပန်လည်စမ်းသပ်ြပီ းမိ မိလူမျ ိုးအတွ က်မည်ကဲ့သို ့ြပန်လည်အသုံးြုပနို င်မည်ကိုေဆွ း
ေနွးပို ့ချသည့် သင်တန်းြဖစ်ပါသည်။

သင်တန်းရည်ရွယ်ချက်များ
၁။ပါဝင်သူသင်တန်းသားများသည်ကျမ်းစာပုံြပင်ဦးေဆာင်သူများြဖစ်လာရန်။
၂။ပါဝင်သူများသည်ပုံြပင်ေဝမျှြခင်းနည်းလမ်းကို သိ ရှိရန်။
၃။ပါဝင်သူများသည်ကေယာဘာသာြဖင့်တီ ထွင်ထားေသာပုံြပင်(၁၀)ပု ဒ်ကိုသိ ရှိရန်။
၄။ပါဝင်သူများမှပုံြပင်ကိုမည်သည့် ေနရာတွ င်ြပန်လည်အသုံးြုပနို င်မည်နည်းကို သိ ရှိရန်။

သင်တန်းတွ င်ပါဝင်သည့် အရာများ
ေအာက်ပါတို ့သည်သင်တန်းတွ င်ပါဝင်မည့် အေြကာင်းအရာများြဖစ်ပါသည်။

၁။သင်တန်းအချိန်ဇယား
သင်တန်းအချိန်ဇာယားမှာေအာက်ပါအတို င်းြဖစ်ပါသည်။ကေယာကမဘာဦးကျမ်းပုံြပင်(၁၀)ပု ဒ်ကိုဤသင်
တန်းတွ င်အသုံးြုပပါသည်။ပထမပုံြပင်(၅)ပု ဒ်ကိုသင်တန်းဦးေဆာင်သူများမှေဝငှ ၍ကျန်(၅)ပု ဒ်ကိုသင်တ
န်းသားများမှအလှ ည့် ကျဦးေဆာင်ပါသည်။
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၂။သင်တန်းသားများ၏သက်ေသခံ ချက်
ကေယာလူ မျ ိုးအတွ က်ကျမ်းစာပုံြပင်သင်တန်းကို (၆)မို င်လွိုင်ေကာ်တွင်ဧြပီ လ(၈)ရက်မှ-၁၁ရက်
ေန့အထိ ြုပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ေနွရာသီ ြဖင့်သည့် အေလျာက်လူမှု ေရးကိ စစများေပျာ်ပွဲရွှင်ပွဲများရှိသြဖင့်ရွာအ
သီ းသီ းမှ(၁၅)ဦးသာပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ဤပါဝင်သူများမှ ာရွာေပါင်း(၆)ရွာမှြဖစ်ပါသည်။အမျ ိုးသမီ းေခါင်း
ေဆာင်(၄)ဦးအမျုးသားေခါင်
ိ
းေဆာင်(၃)ဦးခရစ်ယာန်ဘုန်းေတာ်ြကီ း(၁)ပါး၊မာသာရ်(၁)ပါး၊မယ်ေတာ်သမီ း(၃)ဦး
နှ င့်ဓမမ ဆရာ(၃)စုစုေပါင်း(၁၅)ဦးပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။
ပါဝင်သူများသည်ကေယာကမဘာဦးကျမ်းပုံြပင်များနှ င့်ပု ံ ြပင်များဦးေဆာင်သည့် နည်းလမ်းကို သင်ယူခဲ့ ပါသ
ည်။ေဆွ းေနွးသည့် အချိန်တွင်ပါဝင်သူများသည်၎င်းတို ့ဘဝအတွ က်သက်ေသခံ ချက်များကို ေဝငှ ြပီ းသမမ ာကျမ်းစာ
သွ န်သင်မှုများသည်သူတို ့၏နှ လု ံ းသားကို မည်သို့ထိထိမိမိရှိသည်ကိုေဝမျှြကပါသည်။
ပါဝင်သူအမျ ိုးသမီ းတဦးမှကာဣနနှ င့်အာေဗလပုံြပင်ကိုြကားနာြပီ းအချိန်တွင်ဘုရားသခင်သည်အလွ န်ရ
က်စက်သည်ဟုသူ မထင်မိပါသည်။သို ့ရာတွ င်ဆက်လက်၍ပုံြပင်တစ်ပုဒ်ြပီ းတစ်ပုဒ်သင်ယူြပီ း
သည့် အခါအြပစ်သားများအေပါ်ထားရှိသည့် ဘုရာ၏ေမတတ ာေတာ်ကိုသူ မခံ စားခဲ့ ရပါသည်။ရလဒ်အား
ြဖင့်ကက်သလစ်ဘုန်းေတာ်ြကီ းတစ်ပါးထံ တွ င်သူမ၏ဘဝြပဿနာများအတွ က်လာေရာက်အြကံ ညဏ်
ေတာင်းခံ လို ေြကာင်းေြပာပါသည်။အားနာအသင်းေခါင်းေဆာင်လည်းြဖစ်၊ေြမးများ၏အဖွ ားတစ်ဦးြဖစ်သူကညေန
တို င်းသင်တန်းြပီ း၍အိ မ်ြပန်ေရာက်ချိန်တွင်သူမ၏ေြမးများအားသင်ယူခဲ့ ေသာပုံြပင်များကို ြပန်လည်ေြပာြပပါသ
ည်ဟုဆို သည်။ကေလးများကကျမ်းစာပုံြပင်နားေထာင်ရသည်ကိုနှ စ်သက်ြပီ းပု ံ ြပင်များထပ်ေြပာရန်ေတာင်းဆို သ
ည်။ဤကဲ့ သို ့ေြမးများကကျမ်းစာပုံြပင်နားေထာင်ရန်ဆနဒရှိသည့် အတွ က်သူမအလွ န်ေပျာ်သည်ဟုဆို ပါသည်။မူ ြုကိ
ေကျာင်းဆရာမတစ်ဦးမှဤပု ံ ြပင်များသည်သူ၏ေကျာင်းသာငယ်
များအတွ က်အလွ န်အကျ ိုးရှိသည်ဟုေြပာဆို ပါသည်။

၃။ပါဝင်သူများ၏ေမျာ်လင့် ချက်နှင့် သင်တန်းအေပါ်သု ံ းသပ်ချက်
(က))ဘာေတွ သင်ယူခဲ့ ရသလဲ့ ၊ဘာေတွ ပါဝင်ခဲ့သလဲ
ကမဘာဦးကျမ်းအေြကာင်းကို ယ်တိုင်ေဆွ းေနွးခဲ့ သည်၊ကျမ်းစာအေြကာင်းေဝမျှြခင်း၊ေလ့ကျင့်ခန်းသီ ချင်း၊
သင်ေထာက်ကူပစီ ည်းအားြဖင့်ပု ံ ြပင်ေြပာြခင်း၊မဲ နိုက်စနစ်ြဖင့်ပုံြပင်ေြပာခို င်းြခင်း၊(၂)ဦးစီ တိုင်ပင်ေဆွ းေနွးြခင်း၊ကျ
မ်းစာအေြကာင်းသုံးသပ်ြခင်း၊ပုံြပင်ဦးေဆာင်အခန်းကဏဏ ပါဝင်ြခင်း၊ဘုရာအေြကာင်း၊လူ အေြကာင်းေလ့လာြခင်း၊ရု
ပ်ြပပု ံ ဆွဲ ြခင်း၊ပု ံ ြပင်သရု ပ်ေဆာင်ြခင်း၊သီ ချင်းစပ်ဆို(ကျမ်းစာနှ င့်ပတ်သက်၊ကဗျာရွံ ့ဆို ြခင်း(ကျမ်းပု ဒ်ြဖင့်)စသည့်
အေြကာင်းအရာများကို ဤသင်တန်းတွ င်ေဆွ းေနွးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
(ခ))အခက်အခဲ
် ည်း၊လူ ေတွ ရှိသင့်သေလာက်မရှိ၊မလာနို င်ြကပါ၊ကျမ်းစကားကို က
သီ ချင်း၊ကဗျာနည်း၊အချိနန
ေယာဘာသာစကားြဖင့်စကားလုံးရှာရန်ခက်ခဲြခင်း၊စသည့် အခက်ခဲများရှိပါသည်။
(ဂ))အကျိုးေကျးဇူ း
ပု ံ ြပင်ကိုဦးေဆာင်မှုနည်းလမ်းသိ လာြခင်း၊ဝိ ညာဥ်ခွန်အားရရှိြခင်း၊ြပန်လည်ေဝမျှနိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိလ
Aာြခင်း၊ကျမ်းစာပု ံ ြပင်ဟာခေလးအတွ က်အေရးြကီ းေြကာင်းသိ ရလာ၊ရှိထားတဲ့ စကားလု ံ းြပန်သိရှိလာ၊ပု ံ ြပင်အစီ အ
လို က်သိရှိလာ၊ကျမ်းစာနှ င့်ပတ်သက်ြပီ းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိ ရှိလာတယ်၊ပုံြပင်တစ်
ဆင့်ြခင်းစီ သိရှိလာြခင်း၊ပုံြပင်အားြဖင့်သင်ခန်းစာရယူ ြခင်း၊မသိ တာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိ ရှိလာြခင်း-ဥပမာသက်တန်က
့ ဘာလည်း၊ဆို သည့် အကျ ိုးေကျးဇူ းများရရှိခဲ့ပါသည်။
(ဃ))ဘယ်ေနရာမှာသု ံ းမလဲ
ဘုရားစကားအခန်းတွ င်ဆင့်ပွ ားသွ န်သင်ြခင်း၊တရားေဟာရန်ေနရာ၊ဘုရားေကျာင်းတွ င်ဆင့်ပွ ားနို င်၊ဘုန်း
ေတာ်ြကီ း၊စီ စသာရ်၊ဓမမ ဆရာများသုံးနို င်၊မူ ြုကိေကျာင်း၊ကေလး၊အားနာအသင်း၊မယ်ေတာ်သမီ း၊စီ ေအအဖွဲ အ
့ စည်း၊
အသင်းအဖွဲ အ
့ သင်းဥပုဒ်ေန့ေြပာြပေဝမျှနို င်တယ်။

၄။သင်တန်းဦးေဆာင်သူများ၏သု ံ းသပ်ချက်များ
(င))ဘာေတွ လုပ်ခဲ့သလဲ
ပု ံ ြပင်ဦးေဆာင်ေဆွ းေနွးြခင်း၊မိ စာဆ းေတာင်းခံ ြခင်း၊ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်လုပ်ခဲ့၊နှုတ်သမမ ာတရားပုံြပင်(CD)
ြဖင့်ေဆွ းေနွးပွဲ ပါဝင်သူအားထုတ်ေပးြခင်း၊ကဗျာ၊သီ ချင်းစပ်နိုင်ရန်ပုံြပင်ေလ့ လာြခင်း၊ကေယာသမမ ာကျမ်းစာဘာ
သာြပန်အဖွဲ ေ့ တွ ဆ
့ ု ံ ေဆွ းေနွးခဲ့ ၊ေနရာထို င်ခင်းစီ စဥ်ြခင်း၊(OSE)သွ င်းခဲ့ ၊ပုံြပင်(၂၀)ပု ဒ်ကို(BackTranslation)လု

ပ်ခဲ့၊ပု ံ ြပင်(၁၀)ပု ဒ်ကို(Retelling)လုပ်ခဲ့ေမးခွ န်းေမးရန်နည်းလမ်း၊ပု ံ ြပင်(၅)တွ င်သင်တန်းသားများမှဦးေဆာင်ြခင်
Aးအစရှိသည်တို့ကိုလု ပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။
(ခ))သင်ခန်းစာ
ေဆွ းေနွးပွဲ မှာတက်ေရာက်ခဲ့တဲ့ လူ ြကီ းေတွ ကိုြကည့် ြခင်းအားြဖင့်နိမ့်ချေသာအသက်တာကို အ
သက်ရှင်ဖို၊့ တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက်ေလးစားတန်ဘိုးထားဖို လ
့ ို ၊ဆရာတပည့် သင်ယူမှု ပုံစံ မဟု တ်ဘဲအချင်းချင်း
အြပန်အလှ န်သင်ယူြခင်းကားေကာင်းသည်ကိုသင်ခန်းစာရရှိြခင်း၊နည်းလမ်းအသစ်ေတွ ကို
သင်ြကားတဲ့ အခါမှာပါဝင်သူေတွ အေပါ်စိ တ်ရှည်နားလည်တတ်ဖို့လိုအပ်ြခင်း၊ဥပမာ-သူ တို ့ေရးမှတ်ြခင်း
နားမလည်နိုင်ြခင်း၊ပု ံ ြပင်ဦးေဆာင်ြခင်းရဲ အေတွ
့
အ
့ ြုကံ၊ပရိ ပ်သပ်ရဲေမးခွ
့
န်းေတွ ကိုပါးနပ်စွာေြဖဆို နို င်ရန်၊ဘာေတွ လု
ပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာများရရှိြခင်း။
(ဂ))အားရေကျနပ်စရာ
တစ်ပါတ်အတွ င်းမှာပု ံ ြပင်(၁၀)ပု ဒ်အြပီ းေဆွ းေနွးခဲ့ ၊ပု ဒ်(၂၀)အြပီ း(Back Translation)လုပ်ခဲ့
(၁၀)ပု ဒ်အြပီ း(Retelling)လုပ်ခဲ့၊ပါဝင်သူမှခွ န်အားရရှိသည့် အတွ က်အားရေကျနပ်ြခင်း၊ကေယာဘာသာစကား
ကို လည်းပို မို သိ ရှိလာ(ဥဗမာ)ေလှ၊သက်တမ်း၊ရဲ တို
့ က်ကေယာလို သိ ရှိလာြခင်း၊ပု ံ ြပင်ေြပာတဲ ခါ
နည်းလမ်းပို ြပီ းသိ လာတဲ့ အတွ က်ေကျနပ်တယ်၊သုတို ့ရဲစိ့ တ်ဝင်စားမှု ရှိတာကို ေတွ ရ့ ြပီ းေကျနပ်တယ်၊က
ေယာလူ မျ ိုးစု၏ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များကို ယ်တိုင်ပါဝင်တက်ေရာက်သည့် အတွ က်အားရေကျနပ်
တယ်၊သင်တန်းသားေတွ ကလူ ြကီ း၊ငယ်မေရွးတက်တက်ြွကြွကပါဝင်ခဲ့တဲ့ အတွ က်ေကျနပ်တယ်၊
ပထမဦးဆုံးပု ံ ြပင်သင်တန်းအေတွ းအြုကံရရှိြခင်း၊အဖွ င့ ်ေန့မှာဆရာေတာ်ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ြကည့် ရှု
အားေပးတဲ့ အတွ က်၊အားလုံးအတူ တကွ ပါဝင်ြခင်းကို ေတွ ရ့ သည့် အတွ က်စသည့် အားရေကျနပ်စရာများ
ရရှိခဲ့ပါသည်။
(ဃ))အခက်အခဲြပဿနာ
ယခင်ရှိထားတဲ့ အသိ ေြကာင်းကျမ်းစာထည့် မှာပု ံ ြပင် ၊ြပင်တာကို ထပ်ခါထပ်ခါြပန်ေြပာြခင်း
သင်တန်းသူ ၊သားများရဲ ဘာသာစကားအခက်
့
ခဲ့၊ဖိ တ်ေခါ်ထားေသာသူ အြပည့် အစုံမလာနို င်ြခင်းစသည့် အခက်အခဲ
ြပဿနာအနဲငယ်ရှိခဲ့ပါသည်။
(င))ေရှလု
့ ပ်ငန်းစဥ်
ကေယာစာေပလု ပ်ငန်းတွ င်ပါဝင်ကူညီ ရန်၊ကျမ်းစာပု ံ ြပင်များကို လူ ငယ်သင်တန်းတွ င်ပို့ချေပးရန်၊ကျမ်းစာ
ပု ံ ြပင်မှထွ င်ထားတဲ့ သီ ချင်း၊ကဗျာေတွ ကိုစုေဆာင်းြခင်း၊ကို ယ်ေတာ်ေဇာ်ခင်နှင့်ကေယာ
(Tamajo)ေဆွ းေနွးရန်သမမ ာေဟာင်းရှိကျမ်းပို င်းနှ င့်ဆက်စပ်နိုင်တဲ့(Tamajo)စသည့် လုပ်ေဆာင်စရာမျာကို ေရှ ့
လုပ်ငန်းစဥ်အြဖစ်ေဆွ းေနွးခဲ့ ပါသည်။

(စ))ေကျးဇူ းေတာ်ချီ းမွ မ်းစရာ

ကျမ်းစာဘာသာြပန်အဖွဲ က
့ ို အခို င်အမာဖွဲ စ့ ည်းနို င်တဲ့အတွ က်၊လွ တ်လပ်စွာြဖင့်အေဆာင်ေပးသုံးတဲ့ အတွ
က်၊အခက်ခဲ့မရှိသည့် အတွ က်၊တစ်ပတ်အတွ င်းမှာပု ံ ြပင်(၁၀)ပု ဒ်ေကာင်းမွ န်စွာေဆွ းေနွးြပီ းခဲ့ ၊ပုဒ်
(၂၀)BackTrasilaytionလုပ်ြပီ း(၁၀)ပု ဒ်Retellingလုပ်ြပီ းခဲ့ နှ င့်လု ပ်ေဆာင်စရာအားလုံးကို ြပီ းေြမာက်ခဲ့
သည့် အတွ က်၊နှုတ်သမမ ာတရားပုံြပင်ေဆွ းေနွးပွဲ အ
့ တွ က်ြပင်ဆင်လမ်းဖွ င့ ်ေပးေသာဘုရားသခင်အားေကျးဇူ းေတာ်
ချီးမွ မ်းပါသည်၊(စား၊ေန၊အချိန်ေပးသည့် အတွ က်၊ပု ံ ြပင်ဦးေဆာင်သူေတွ ကအချင်းချင်းတစ်
ေယာက်နှင့်တစ်ေယာက်ချိတ်ဆက်မိြပီ းေကာင်းမွ န်စွာလု ပ်ေဆာင်၊ဦးေဆာင်သွားနို င်ခဲ့သည့် အတွ က်၊ဘာသာေရးေ
ေAါင်းေဆာင်ေတွ နဲဆ
့ က်သွယ်မှုအဟန်းအတားေတွ ေလျှက်နည်းလာတဲ့ အတွ က်ေကျးဇူ းေတာ်ချီးမွ မ်းြခင်း၊နှုတ်သ
မမ ာတရားပု ံ ြပင်ေတွ ကိုချက်ချင်းြပန်လည်အသုံးြုပနို င်တဲ့ေနရာများကို စဥ်းစားနို င်တဲ့အတွ က်စသည့် ေကျးဇူ းေတာ်ချီ
Aးမွ မ်းစရာများကို ေတွ ရ့ ှ ိ ခဲ့ပါသည်။

(ဆ))ဆု ေတာင်းချက်
သမမ ာကျမ်းစာဘာသာြပန်အတွ က်ေနရာနှ င့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ေရးအတွ က်(ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်(၁)စီ း
ရရှိရန်)အတွ က်၊ဗီ ဒိယိုကင်မင်ရာ၊Recoderရရှိဖိုးရန်အတွ က်၊ပု ံ ြပင်ဆ င့်ပွ ားမည့် သူ ကို ဘုရားသခင်ဝိညာဥ်ခွန်အား
အလင်းေကျးဇူ းေပးဖို းရန်၊လို ေလာက်ေသာေငွေရး၊ေြကးေရးကူ ညီ ေထာက်ပ့ ံ သည့် အတွ က်၊ကို ယ်တာဝန်ထမ်းေဆ
Aာင်ရသည့် အခန်းကဏဏ မှာေကျပွ န်စွာလု ပ်ေဆာင်နိုင်ေသာအသိ ပညာရရှိြပီ းအြပန်အလှန်ေဝမျှနိုင်ဖိုးအတွ က်၊က
ေယာကျမ်းစာဘာသာြပန်လုပ်ငန်းအတွ က်ေထာက်ပ့ ံ မည့် သူ များနှ င့်ညှိနိုင်းေဆွ းေနွးတဲ့ အခါမှာေကာင်းမွ န်စွာ၊ရှင်း
လင်းြမင်သာစွ ာညှိနှုိင်းနို င်ရန်အတွ က်၊

နိဂုံး
ဤကေယာကျမ်းစာပုံြပင်သင်တန်းသည်ပါဝင်သူများအတွ က်ေသာ်၎င်း၊ဦးေဆာင်သူများအတွ က်ေသာ်
၎င်းပထမဦးဆုံးအေတွ အ
့ ြုကံြဖစ်ပါသည်။ဆရာတပည့် မရှိဘဲ့အချင်းချင်းသင်ယူသည်မှာလည်းအလွ န်
ေပျာ်စရာေကာင်းပါသည်သက်ေသခံ ချက်များစကားလု ံ းအသစ်များ၊စကားလုံးေဖာ်ထုတ်ြခင်းများကို ေပျာ်ရွှင်စွာြုပ
လုပ်ခဲ့ြကပါသည်။ထို ထက်ပို၍ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၏အားေပးပါဝင်မှုကလည်းပါဝင်သူများအတွ က်စိတ်
အားတက်စရာြဖစ်ပါသည်။စီ စဥ်ထားသည့် အတို င်းအတိ အကျမြဖစ်ေသာ်လည်းပါ
ဝင်သူများအချင်းချင်းသင်ယူမှု ကဦးေဆာင်သူများအတွ က်စိတ်ြကည်နူးမှု ကိုြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။

သင်တန်းဓါတ်ပုံများ

ကေယာဘာသာြပန်သူတဦးမှ ပု ံ ြပင်ဦးေဆာင်ေနစဥ်

မာသာရ်တဦးမှရု ပ်ပုံြဖင့် ပုံြပင်ေြပာြပေနစဥ်

သင်တန်းသားများမှဖန်ဆင်းြခင်းပုံြပင်ကိုသရု ပ်ေဆာင်ေနပုံ

သင်တန်းသားများမှကျမ်းစာပုံြပင်အားကဗျာစပ်ေနပုံ

နှ စ်ေယာက်တတွဲပုံြပင်အြပန်အလှ န်ေြပာေနပုံ

ကေယာကျမ်းစာပုံြပင်သင်တန်းတွ င်ပါ၀င်သူများ

