သတ်ပ၏ နရာ
မာင်ခင်မင်(ဓနြဖူ)

ebook is created by www.ShanYoma.Org

သတ်ပ၏ နရာ
မာင်ခင်မင်(ဓနြဖူ)
"ြမန်မာစာတွင် သတ်ပနှင့်အပင့်အရစ်သည် အခက် ကီးတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ ဤခက်ကိ လွယ် စလိ
သာ စတနာ ရှ ့ ြပးြဖင့် သ င်မဟာရဌသာရအမှူးြပု သာ စာဆိတိ ့သည် ပျို ့၊ လကာ၊ ဧချင်း၊ မာ်ကွန်း၊ ရ
တ၊ အန်ချင်း၊ လူးတားတိ ့တွင် ကာရန် စာင့်၍ စပ်ဆိခဲ့ ကသည်။ အပင့်အရစ်တိ ့ကိလည်း ခွဲထားြပု၍ စီကးခဲ့
ကသည်။ တစ်ဖန် ထိပျို ့လကာစပ်ထးများကိ ထတ်နတ်ကာ

နှာင်းဆရာများက သတ်ပကျမ်း၊ သတ်ညန်း

ကျမ်း၊ ခွဲထားကျမ်းများကိ ြပုစ ကြပန်သည်။"
တက္က သိလ်ြမန်မာသတ်ညန်းကျမ်းြပုစသူ ဆရာဦးဝန်က ထိကျမ်း၏ကျမ်းဦးစကားတွင် အထက်ပါ
အတိင်း

ရးသားခဲ့ဖူးပါသည်။ ဤ ရးသားချက်အတိင်းပင် ြမန်မာစာ ပသမိင်းတစ် လ ာက်တွင် ပဂ္ဂိုလ်အ

မျိုးမျိုးတိ ့သည်

ရးထးသတ်ပနှင့်ပတ်သက်၍ အားကိးအားထားြပုနိင်သည့်ကျမ်းအမျိုးမျိုးကိ ြပုစခဲ့ က

သည်။ သိ ့ သာ် ထိကျမ်းများသည် တစ်ကျမ်းနှင့်တစ်ကျမ်း အယူအဆချင်း ကွဲြပားမ လးဝမရှိဘဲ တသမတ်
တည်း ညီညတ် န ကသည်မဟတ်။ ြပုစသူပဂ္ဂိုလ်ချင်း ကွဲြပားသည့်အတွက် အယူအဆချင်းလည်း ကွဲြပားရ
သည်။ ထိ ့ ကာင့် တစ်ကျမ်းနှင့်တစ်ကျမ်း အနည်းနှင့်အများဆိသလိ အဆိအမိန် ့ချင်း ကွဲြပားသည်ကိ တွ ရ့
သည်။ ရးထးသတ်ပများကိ လ့လာသည့်အခါ တစ်ကျမ်းတွင် အပင့်ဟြပ၍ တစ်ကျမ်းတွင် အရစ်ဟြပ သာ
စကားလးမျိုးကိ တွ ရသည်
့
။ တစ်ကျမ်းတွင် တသတ်ဟြပ၍ တစ်ကျမ်းတွင် ပသတ်ဟြပ သာ စကားလးမျိုး
ကိလည်း

တွ ရသည်
့
။ တစ်ကျမ်းတွင် နသတ်ဟြပ၍ တစ်ကျမ်းတွင် မသတ်( သး သးတင်)ဟြပ သာ

စကားလးမျိုးကိလည်း တွ ရသည်
့
ပင်။ အများဆး မှားနိင်၊ ယွင်းနိင် ရာ နှာနိင် သာ ရးထးများမှာလည်း
ထိ ရးထးများပင် ြဖစ်သည်။ ထိသိ ရးထးများ ကွဲြပားသည့်အတွက် မူကွဲ၊ ဝါဒကွဲသတ်ပများဟူ၍ ပ ပါက်
လာရသည်။ သတ်ပချင်းမူကွဲသည်အတွက် သတ်ပ လ့လာသူချင်းလည်း မူကွဲလာရသည်။ မိမိနှစ်သက် သာ
ကျမ်းများနှင့်ဆရာသမားများ၏အဆိအမိန် ့များကိ အ ြခြပု၍၄င်း၊ မိမိဉာဏ်သက်သလိ ဆင်ြခင်သးသပ်မ
များကိ အ ြခြပု၍၄င်း၊ "မည်သည့်စကားလးကိ မည်သိ ့ ရးမှ မှန်သည်၊ မည်သိ ့ ရးလ င် မှားသည်"စသည်
ြဖင့် ြပာဆိ က တာ့သည်။ ြငင်း ကခ က တာ့သည်။ ထိအခါ သတ်ပြပဿနာသည် ပိ၍ရပ် ထွးလာရသည်။
အပင့်နှင့်အရစ်၊ တသတ်နှင့်ပသတ်၊ နသတ်နှင့်မသတ်( သး သးတင်)တိ ့ အသချင်း မကွဲ တာ့သည့်အတွက်
မှားယွင်း ရာ နှာနိင်သည့်အထဲတွင် မူကွဲြပဿနာများ ပါဝင်လာသည့်အတွက် ပိ၍ခက်ရ တာ့သည်။ ထိ ့
ကာင့်လည်း ဆရာဦးဝန်က "အခက် ကီးတစ်ရပ်"ဟဆိခဲြ့ ခင်း ြဖစ်ဟန်တူပါသည်။
သိ ့ သာ် ဤမူကွဲြပဿနာများသည် မ ကာမီ ြပလည်သွား တာ့မည်ဟယ ကည်ရသည်။ အစိးရက ဖွဲ ့
ပးထား သာ အဘိဓာန်နှင့် ရးထး ကာ်မီတီက ကွဲလွဲ န သာစာလး ပါင်းများကိ တညီတညတ်တည်းြဖစ်
အာင် ညိနင်း န ပီြဖစ် သာ ကာင့်ပင်။ ညိနင်း ပီးသည့်အခါတွင် ထိညိနင်းချက်အတိင်း အားလးလိက်နာ
ရးသား ကရမည် ြဖစ်သည်။ ထိအခါ သတ်ပ ရးထးလည်း တညီတညတ်တည်း ြဖစ်သွား တာ့မည်။ ပညာ
ရှင်များလည်း သတ်ပအြငင်းရ သက်သာသွား တာ့မည်။
ြမန်မာစာ ရးသားမတွင် ပါဝင် န သာ သတ်ပ၏ နရာကိ ဤ ဆာင်းပါးတွင်
ကည့်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

လ့လာသးသပ်

လ့လာရာ၌ သတ်ပြပဿနာ ကီးမားလာရြခင်းအ ကာင်းရင်းကိ ဦးစွာ စိစစ် ကည့်

သင့်သည်ဟထင်ပါသည်။ ရှး ခတ်အ ရးအသားများြဖစ်သည့်ပဂ ကျာက်စာများတွင် သတ်ပမှားယွင်းမ အ
လွန်နည်းပါးလှသည်။

ကျာက်စာများတွင် တသတ်နှင့်ပသတ်

ရာခဲသည်။ နသတ်နှင့်မသတ်( သး သး

တင်) ရာခဲသည်။ အ ရးအသား တည် ငိမ်လာချိန်တွင် အပင့်နှင့်အရစ်ကိလည်း သူ ့စည်း သူ ့ကမ်းနှင့် ရး က
သည်ကိ လ့လာသိရှန
ိ ိင်ပါသည်။ ြမန်မာစာ ပ စ ပဂ ခတ်တွင် သတ်ပအမှား နည်းရသည်မာှ အဘယ် ကာင့်
နည်း။ အ ကာင်းရှာ ကည့် သာအခါ ရှး ခတ်ြမန်မာများသည် အပင့်သ အရစ်သများနှင့်အဆးသတ်ဗျည်း
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သများ(အသတ်သများ)ကိ ပီပီသသ ရွတ်ဆိခဲ့ ကဖွယ်ရှိ သာ ကာင့် ြဖစ်မည်ဟပညာရှင်များ ယူဆ ကသည်။
ယူဆနိင်စရာ အ ထာက်အထားများလည်း ရှသ
ိ ည်။ ြမန်မာတိ ့က အက္ခရာယူငင်သးစွဲရာြဖစ် သာ မွန်တိ ့သည်
ယခတိင် အဆးသတ်ဗျည်းသများကိ ပီပီသသရွတ်ဆိ န ကသည်။

ရွ ့ လျာ ြပာင်းလဲမ နည်းပါး သာရခိင်

စကားတွင် အပင့်သ အရစ်သများကိ ယခတိင် ထင်ထင်ရှားရှား ကား နရသည်။ ထားဝယ်စကားတွင်လည်း
ပဂ ကျာက်စာများမှာ ရးသကဲ့သိ ့ လဆွဲသများကိ ယခတိင် ကား နရသည်။ အင်း လးနယ်၊ ယာနယ်တိ ့
တွင် ြပာ သာစကားများသည်လည်း ရှးဟန်ကိ ယခတိင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲ ြဖစ်သည်ဟဆိ ကသည်။ ထိ
စကားအမျိုးမျိုးကိ ပညာရှင်များ လ့လာ က ပီး ရှး ခတ်ြမန်မာများသည် အပင့်သ အရစ်သ အသတ်သများ
ကိ ပီပီသသ ရွတ်ဆိခဲ့ ကဖွယ်ရှိသည်ဟယူဆ ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ရှး ခတ်က ထိသိ ့အသကိ ပီပီသသရွတ်
ဆိခဲ့ ကသည့်အတွက် အသချင်း ကွဲြပား နသည်။ ထိ ့ ကာင့် ရးသည့်အခါ သတ်ပမမှားြခင်းြဖစ်သည်ဟဆိ
နိင်သည်။ သိ ့ သာ် အခက်မှအလွယ်သိ ့ တြဖည်းြဖည်း ြပာင်းတတ် သာ သဘာဝအတိင်း နှာင်း ခတ်များ
တွင် ထိသိ ့ပီပီသသ မရွတ် က တာ့သည့်အတွက် အသချင်း ရာကန် တာ့သည်။ အပင့်သနှင့်အရစ်သ အတူတူ
ြဖစ်သွားသည်။ တသတ်နှင့်ပသတ်သ အတူတူြဖစ်သွားသည်။ နသတ်နှင့်မသတ်( သး သးတင်)သ အတူတူ
ြဖစ်သွားသည်။ ဤသိ ့ အသချင်း အတူတူြဖစ်ကန်သြဖင့်

ရးသည့်အခါတွင် မကွဲမြပား

ရာ နှာကန် တာ့

သည်။ ဤသိ ့ြဖင့် သတ်ပြပဿနာသည် ကီးမားလာရ တာ့သည်။ သတ်ပကျမ်းများသည်လည်း အ ရးပါလာ
ရ တာ့သည်။
အသချင်း မကွဲသည့်အခါတွင် အသတူ၍

ရးပကွဲ သာ

ရးထးများကိ မှားယွင်း ရာ နှာ ရးမိနိင်

မည်မှာ ဓမ္မတာပင်။ ဤသိ ့ သတ်ပမှားယွင်းမများ ြဖစ် ပ နိင်သည့်အတွက် အပင့်အရစ် အသတ်အလတ် မှန်
မှန်ကန်ကန်

ရး ကရန် သတိ ပးဆးမသည့်အဆိအမိန် ့အမျိုးမျိုးကိ စာ ပများတွင်

တွ ရသည်
့
။ အက္ခရာ

ပျက်လ င် အနက်တိမ်းယိမ်းမည်။ အနက်တိမ်းယိမ်းလ င် တရားကျမ်းဂန် တိမ်းယိမ်းမည်။ တရားကျမ်းဂန်
တိမ်းယိမ်းလ င် သာသနာကိ ထိခိက်မည်စသည်ြဖင့်

ကာင်းကျိုးဆက်စပ်ြပကာ ဆးမထား သာ အဆိအမိန် ့

များကိ စာ ပများတွင် တွ ရတတ်
့
သည်။
သတ်ပမှား ရးထား သာစာကိ စာပျက်ဟဆိတတ် ကသည်။ ထိစာမျိုး

ရး သာသူကိလည်း လူည့

ဟသတ်မှတ်တတ် ကသည်။ အကယ်ဟတ် မဟတ် မသိရ သာ်လည်း ရှးက သတ်ပမှားလ င် လက်ြဖတ်ခရ
သည်ဟအဆိရှသ
ိ ည်။ သား ရဥဆးမစာအပိဒ်(၇)တွင် "စာ ရးစာမှတ်၊ လူမတတ်ကိ၊ လက်ြဖတ်မင်းဒဏ်၊ စီ
ရင်ဖန်၏"ဟစပ်ဆိထားသည်ကိ

တွ ရသည်
့
။ မည်သိ ့ပင်ြဖစ် စ၊ သတ်ပမှန်ကန် ရးအတွက် အထူးဂရစိက်

က ကာင်းကား ထင်ရှားပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် စာ ပပညာရှင်များသည် သတ်ပမှားသည်ကိ သည်းမခချင် က။
သတ်ပမှား သာစာကိ

တွ လ
့ င် အလန် ့တ ကား ြဖစ်တတ် ကသည်။ ထိစာကိ အထင် သး သာမျက်စိြဖင့်

ကည့်တတ် ကသည်။ သတ်ပမှားလ င် အနက်အဓိပ္ပါယ် ြပာင်းသွားသည်ဆိသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ပစြပရလ င်
အြပင် ရာက် အာင် လပ်သည့်သ ဘာကိ "ထတ်"ဟမ ရးဘဲ "ထပ်"ဟ ရးလ င် အတွင်းသွင်းသည့်သ ဘာ
ြဖစ်သွားသြဖင့် ဆိလိရင်းအနက်ပျက်သွားသည်ဟ ြပာ ြပာ န ကသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သိ ့ သာ် စာ ရးရာ
တွင် သတ်ပမှားလ င် ဆိလိရင်းအနက်သည် မည်သည့်အတိင်းအတာအထိ ပျက်သွားနိင်ပါသနည်း။ အနက်
မှန်ကိ မ ကာက်မိနိင် လာက် အာင် ပျက်သွားနိင်ပါသ လာ။ သတ်ပအမှားသည် စာဖတ်သူ၏စိတ်ကိ အ
နက်မှားဆီသိ ့ လးဝပိ ့ ဆာင် ပးနိင်ပါသ လာ။
ထင်ရှား စရန် လူသိများ သာ သာဓကတစ်ရပ်ကိ တင်ြပလိပါသည်။ ကဝိလက္ခဏာသတ်ပကျမ်းလာ
သတ်ပမှား၍ အဓိပ္ပါယ်ပျက်ပသာဓကများထဲမှ တစ်ခြဖစ်သည်။
"…သာလွန်မင်းတရား ကီးဘရားလက်ထက် မို ့ဝန်ကိ နသတ်၍မ ရး၊ သး သးတင် ရး၍ မို ့ဝန်
မဟတ် ပီ၊ တာမှ ဝြဖစ်သည်ဟ စာကိပစ်လိက်ဖူး ချသည်။ စာ ရးလည်း ရာဇဝတ်ခရဖူး ချသည်"
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စာ ရးလပ်သူက မို ့ဝန်ကိ သး သးတင်နှင့် ရးသြဖင့် သတ်ပမှားသည်။ ထိ ့အတွက် စာဖတ်သူသာ
လွန်မင်းသည် အနက်မှန်ကိ မသိ တာ့ဘဲ ြဖစ်သွားပါသ လာ။ သာလွန်မင်း၏စိတ်ထဲတွင် "ဤစာ ရးသည်
တာထဲမှ ဝကိ ဆိလိြခင်းြဖစ်သည်"ဟသ ဘာ ပါက်ယ ကည်သွားပါသ လာ။ စာသွား စာလာအရ ဤသိ ့ မ
ြဖစ်သွား ကာင်း ထင်ရှား နပါသည်။ သာလွန်မင်းက " မို ့ဝန်မဟတ် ပီ၊ တာမှ ဝြဖစ်သည်"ဟ ြပာသည်ဆိ
ကတည်းက မို ့ဝန်ဟူ သာအနက်မှန်ကိ သူနားလည်လိက် ပီးြဖစ် ကာင်း ထင်ရှား နသည်။ ဆိလိသည်မှာ
စာ ရးက သတ်ပမှား ရး သာ်လည်း သာလွန်မင်းက အမှန်ဘာကိ ဆိလိမှန်း နားလည်သည်။ ထိ ့ ကာင့် "ဝ"
ဟူ သာသတ်ပအမှားသည် သာလွန်မင်း၏စိတ်ကိ အနက်မှားဆီသိ ့ လးဝမပိ ့ ပးနိင် ကာင်း သူ ့စာအရပင်
ထင်ရှား နပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် စာ ရးအြပစ်ခရသည်မှာ စာ ရးလပ် န ပီး နသတ်နှင့် သး သးတင်မှ ခွဲမ
ရးတတ် သာ ကာင့် ြဖစ်သည်ဟသာ ဆိရပါမည်။
ထိသိ ့ဆိသြဖင့် သတ်ပအ ရးမ ကီးဟဆိလိြခင်း မဟတ်ပါ။ သတ်မှတ်ြပဌာန်းထား သာစည်းကမ်း
နှင့်အညီ ရးနိင်ရန် အ ရး ကီးပါသည်။ မည်သည့်အတိင်းအတာအထိ အ ရး ကီးနိင်သည်ဟူ သာ သ ဘာ
ကိ ထင်ရှား စရန် တင်ြပ နရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
သတ်ပနားလည်သူတစ် ယာက်သည် သတ်ပမှား န သာစာကိ ြမင်လ င် "ဟာ - သတ်ပမှား န ပီ"
ဟ

ြပာတတ်သည်။ "မှား န ပီ"ဟ ြပာကတည်းက "အမှန်"ဘာြဖစ်မည်ကိ သူသိ ပီး ြဖစ် နသည်မှာ ထင်

ရှားသည်။ ထိ ့ ကာင့် သူ ့အတွက် သတ်ပမှား ကာင့် အနက်မှား ကာက်မိနိင်သည့်အန္တရာယ် လးဝမရှိနိင်ပါ။
သတ်ပသ ဘာ နားမလည်သူအဖိ ့ဆိလ င်လည်း "ဘယ်စာလးနဲ ့ ရးထားလိ ့ ဘယ်လိအနက် ကာက်မှဘဲ"ဟူ
သည့်သ ဘာကိပင် လးဝမသိသည့်အတွက် အန္တရာယ်တစ်မျိုး ကင်းပါသည်။ သတ်ပးမှား န စကာမူ စကား
ရှ ့ နာက်ဆက်စပ် ကည့် ပီး ဆိလိသည့်သ ဘာမှန်ကိ နားလည်နိင်ပါသည်။ စကားလးများသည် ဘာနှင့်မှ
မပတ်သက်ဘဲ သီးြခားတည် နနိင် ကသည်မဟတ်။ စကားလးများသည် လူတိ ့၏အ ရးအရာအမျိုးမျိုးကိ
ကိယ်စားြပု န သာသ ကတများသာ ြဖစ်သည်။ သ ကတတစ်ခသည် မိမိကိယ်စားြပုထား သာ

နာက်ခ

သ ဘာမပါဘဲနှင့်လးဝအဓိပ္ပါယ်မရှိနိင်။ ထိ ့ ကာင့် ဘာနှင့်မှမပတ်သက်ဘဲ "က ကီးနသတ်ကန်ဆိတာ သတ်
ပမှားသလား မှန်သလား"ဟ မးလ င် ထိ မးခွန်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှ။ိ ထိစကားလးအ ကာင်းကိ

ြပာလ င်

ထိစကားလးက ကိယ်စားြပုထားသည့်သ ဘာတစ်ရပ်ရပ်ကိပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပင်။ ထိသိ ့ဆက်စပ်
စဉ်းစားရသည့်အတွက်လည်း ဆိလိသည့်သ ဘာကိ နားလည်နိင်သည်။ သတ်ပမှားတိ ့မည်သည် အပင့်အရစ်
ပင်လွဲလွဲ၊ အသတ်ပင် လွဲလွဲ၊ အသချင်း တူ န သးသြဖင့် ဆိလိ သာသ ဘာကိ ဖမ်းမိနိင်သည်။ ပစြပပါမည်၊
ယ န ့ ဘတ်စ်ကား တာ် တာ်များများတွင် "လက်မထပ်ရ"ဟစာ ရးထားတတ်သည်ကိကား စီးသူတိင်း တွ ့
နိင်ပါသည်။ အဘယ်ခရီးသည်သည် "လက်ကိ တစ်စတစ်ခနှင့်ထပ်မထားရ"ဟအဓိပ္ပါယ် ကာက်ပါမည်နည်း။
ဘတ်စ်ကားအ နနှင့်လက်ကိ တစ်စတစ်ခနှင့်ထပ်မထားရန် တားြမစ်စရာအ ကာင်း လးဝမရှိ။ ဘာမှမဆိင်။
တားြမစ်ြခင်း တားြမစ်လ င် လက်အြပင်ထတ်သည်က
့ ိစ္စကိသာ ထိခိက်မရှိနိင်ြခင်း ကာင့် တားြမစ် ပမည်။
ဤသ ဘာကိ ခရီးသည်များ နားလည် ပီးြဖစ် နသည်။ ထိ ့ ကာင့် သတ်ပပင်မှား သာ်လည်း ဆိလိသည့် သ
ဘာကိ နားလည် ကသည်။ စာဖတ်ရ ရးသားရာတွင် သတ်ပမှား သာစကားလးကိ အြခားအြခအရအသိင်း
အဝိင်းမပါဘဲ သူတစ်လးတည်းသက်သက်
စကားလးများ ရှိ နသမ သူကိယ်စားြပုရာ

ရးြပရသည့်အလပ်မျိုး ရှိရန် ခဲယဉ်းပါသည်။ သူ ့အသိင်းအဝိင်း
နာက်ခသ ဘာရှိ နသမ ဆိလိရင်းအနက်မှန်ကိ

မခဲယဉ်းပါ။
"သတ်ပ၏ နရာ"ကိ ထင်ရှား စရန် အာက်ပါဝါကျ ၄ ခကိ တင်ြပလိပါသည်။
(၁) ကက်သည် ဆိတ်ကိ ြခထဲမှ ကည့် န၏။
(၂)ကျက်သီဆိပ်ကိချန်ဌဲမှကျိ ဏအိ။
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(၃) ကက်သည်ြခထဲမှဆတ
ိ ်ကိ ကည့် န၏။
(၄) ကက်ကိဆိတ်သည်ြခထဲမှ ကည့် န၏။
ဝါကျ(၁)သည် ဆိလိရင်းြဖစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကိ အလွယ်တကူ နားလည်နိင်ပါသည်။ ကက်သည်
ြခထဲမှာ ရှသ
ိ ည်။ ထိ ကက်သည် မိမိရှိ နရာ ြခထဲမှ န၍ မည်သည့် နရာတွင် ရှိသည်ဟ ဖာ်ြပမထား သာ
ဆိတ်ကိ ကည့် နသည်ဟဆိလိ ကာင်း ထင်ရှားပါသည်။
ဝါကျ(၂)သည် ဝါကျ(၁)ကိ ရပ်ပျက်ဆင်းပျက်ြဖစ်သွား အာင် သတ်ပဖျက် ရးထား သာဝါကျြဖစ်
သည်။ အ ရး ကီးသည့်အပင့်အရစ် အသတ်အလတ်များသာမက ဖျက်၍မရနိင်သည့်စာလးမှန်သမ ဖျက် ရး
ထားသည်။ သိ ့ သာ် ဤဝါကျကိ အသထွက်ဖတ် ကည့်ပါက ဝါကျ(၁)၏အသအတိင်းပင် ထွက်ပါသည်။ ရစ
ရာမရှိ အာင် သတ်ပ ရးထးပျက် န သာ်လည်း ဝါကျ(၁)နှင့်အသထွက်တူ နသြဖင့် ဖတ်သူသည် ဆိလိရင်း
ကိ ဝါကျ(၁)အတိင်း ကာက်ယူနားလည်နိင်ပါသည်။
ဝါကျ(၃)သည် ဝါကျ(၁)ကိ ပဒ်အထားအသိ တစ်ချက်သာြပင် ပီး ြပန် ရးထား သာဝါကျြဖစ်၏။ "ြခ
ထဲမ"ှ ဟူ သာပဒ်နှင်"့ ဆိတ်ကိ"ဟူ သာပဒ်ကိ

နရာချင်း ြပာင်းထားသည်။

နရာက လး တစ်ချက် ြပာင်း

လိက်ရနှင့်ဆိလိချက်မှာ ဝါကျ(၁)အတိင်း မဟတ် တာ့ဘဲ တစ်မျိုး ြပာင်းသွားသည်ကိ တွ နိ့ င်ပါသည်။ ဝါ
ကျ(၁)တန်းက ကက်သည် ြခထဲမှာ ရှသ
ိ ည်။ ဝါကျ(၃)တွင်မူ ဆိတ်သည် ြခထဲသိ ့ ရာက်သွား တာ့သည်။ မည်
သည့် နရာတွင် ရှိသည်ဟ ဖာ်ြပမထား သာ ကက်သည် ြခထဲရှိ ဆိတ်ကိ ကည့် နသည်ဟအဓိပ္ပါယ် ပါက်
သွားသည်။
ဝါကျ(၄)သည် ဝါကျ(၁)မှ နာက်ဆက် ၂ ခကိသာ
တွအများ ကီးမှားစဉ်က အနက်မှန်ကိ

နရာ ြပာင်းထား သာဝါကျြဖစ်သည်။ သတ်ပ

ကာက်နိင် သး သာ ဝါကျသည် "သည်"ဟူ သာ ကတ္တ ား နာက်

ဆက်နှင့်"ကိ"ဟူ သာ က နာက်ဆက် စကားလးက လး ၂ လး နရာထားမှားရနှင့်အဓိပ္ပါယ် ြပာင်းြပန်ြဖစ်
၍သွား တာ့သည်။ ဤဝါကျတွင် ဆိတ်သည် ကည့်သူ၊ ကက်သည် အ ကည့်ခရသူ ြဖစ်သွား တာ့သည်။
ထိ ့ ကာင့် စာ ရးရာတွင် ပင့်ရစ် သတ်လတ် ရပ်ပျက် ဆင်းပျက်မှား စကာမူ မူလအသအတိင်းထွက်
သာ ကာင့် အနက်မှန်ကိ ကာက်နိင် သးသည်။ ဝါကျအထားအသိ တစ်ချက်မှားသွားလ င် သဒ္ဒါအသးအ
နန်း တစ်ချက်မှားသွားလ င် အနက်မှန်မ ကာက်နိင်ဘဲ အနက်တစ်မျိုး ြပာင်းသွားသည်ကိ တွ နိ့ င်ပါသည်။
သတ်ပမှားလ င် အနက်ပျက် သာ်လည်း အနက်မှန်ကိ မ ကာက်မိနိင် လာက် အာင် ပျက်ြခင်းမျိုးမဟတ်။
သတ်မှတ်သည့် ရးထးနှင့်အညီ မ ရးသြဖင့် စာအရပ်ဆိးသွားြခင်းသာ ြဖစ်သည်ဟသ ဘာ ပါက်မိပါသည်။
စကားလးသည်

နာက်ခသ ဘာတစ်ခခကိ ကိယ်စားြပုသည်။ ထိ ့ ကာင့် စကားလးသည် အမှတ်တဆိပ်

ြဖစ်၍ နာက်ခသ ဘာသည် "ကန်ပစ္စည်း"ြဖစ်သည်ဟဆိချင်ပါသည်။ သတ်ပမှားြခင်းသည်လည်း စီးကရက်
ဗူးကိ ဆပ်ြပာတဆိပ် မှားကပ်မိသည့်သ ဘာမျိုး ြဖစ်သည်ဟယူဆပါသည်။ တဆိပ်မှားကပ်သြဖင့် အရပ်ဆိး
သွားသည်။ သိ ့ သာ် တဆိပ်က အဓိကမဟတ်။ စီးကရက်ကသာ အဓိကြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် စီးကရက်မှန်း
သိဖိ ့မခဲယဉ်းလှပါ။ စာတစ်ပဒ်သည် အဖက်ဖက်မှ ကာင်းမွန် ပီး သတ်ပတစ်လးစ နှစ်လးစ မှား နလ င် လှ
ပ သာမိန်းမပျို၏မျက်နှာတွင် ဝက်ြခတစ်လးစ နှစ်လးစ

ပါက် နသကဲ့သိ ့ြဖစ်ပါသည်။ ဝက်ြခများရှိသြဖင့်

အရပ်ဆိးချင်ဆိးမည်။ မမှတ်မိနိင် လာက် အာင် ြဖစ်သွားမည် တာ့ မဟတ်ပါ။ သဒ္ဒါဝါကျမှားလ င်မူ နှာ
ခါင်းနှင့်ပါးစပ် နရာ ြပာင်းတပ်သကဲ့သိ ့ ပပျက်ပန်းပျက် ြဖစ်သွားနိင်ပါသည်။
သတ်ပ၏ နရာနှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးသင့်အ ကာင်းသင့် ညိနင်း ဆွး နွးထား သာ ဆွး နွးချက်
မျိုးကိ အလွန် တွ ရခဲ
့ ပါသည်။ မှတ်မှတ်ရရအ နနှင့် ၁၉၆၂ ခ၊ ဩဂတ်လထတ် ငွတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် အယ်ဒီ
တာက "သတ်ပထက် သဒ္ဒါသည် အဓိက"ဟူ သာ ခါင်းစဉ်ြဖင့် ဆွး နွးတင်ြပခဲ့ဖူးသည်ကိ
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ဆွး နွးချက်၏သ ဘာမှာ သတ်ပသည် အ ရး ကီး သာ်လည်း သဒ္ဒါက သတ်ပထက် အဆများစွာ ပိမိအ
ရး ကီးသည်ကိ လက် တွ သိ
့ ရ သာ ကာင့် ြမန်မာစာ ရးရာ၌ သတ်ပထက် သဒ္ဒါကိ ပိ၍ အ လး ပးသင့်
ကာင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ သတ်ပ၏ဝါဒကွဲရှိမ၊ အတိမ်းအ စာင်းမခမကိ၄င်း၊ သဒ္ဒါဝါကျဖွဲ ့ထး၏အတိမ်းအ
စာင်းမခမသ ဘာကိ၄င်း သာဓကများြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ သတ်ပနှင့်ပတ်သက်သည့်သာဓကအချို ့ကိ
ပထမ ကာက်နတ်တင်ြပလိပါသည်။
"ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပ အ ြခခစည်းမျဉ်းဥပ ဒကိ စီးြမင်းဥပ ဒဟ
တွင်

ရးမိသည်ဆိပါစိ ့။ ထိအခါ ြမင်းပွဲ

ဂျာ်ဂီများ စီး န သာ သတ္တ ဝါတိ ့၏ဥပ ဒဟအဓိပ္ပါယ် ကာက် ကပါမည် လာ။ မည်သူကမ ဤသိ ့အ

ဓိပ္ပါယ် ကာက် ကမည် မဟတ် ပ။ တစ်ဖန် (ဝန် ကီးချုပ်)ကိ (ဝ ကီးချုပ်)ဟပင် ရးမိ စကာမူ တာနက် ကီး
ထဲက မည်းမည်းသတ္တ ဝါတိ ့၏အ ကီးအကဲဟူ၍ မည်သူကမ အနက် ဖာ်လိမ့်မည် မဟတ် ပ။ ဤကား က န်ပ်
တိ ့က အလွန်အကျူး ြပာလိက်ြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ စာလး ပါင်းသတ်ပတိ ့ကိ အတန်အသင့် လ့လာထားသူ
တိ ့အဖိ ့ ဤအထိ မှားယွင်းလိမ့်မည်မဟတ် ပ။"
သဒ္ဒါနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ြပရာ၌ သဒ္ဒါကိ ဂရမြပုဘဲ "ဦးဘနှင့်ဇနီး"ဟ မ ရးဘဲ "ဦးဘနှင့်ဇနီးများ"
ဟ ရးလ င် ဦးဘတွင် ဇနီးတစ် ယာက်ထက်မက ပိရှိ နသည်ဟအဓိပ္ပါယ်ထွက် နမည်ြဖစ် ကာင်း။ တစ်ခါ
က စာ ပအစည်းအ ဝးတစ်ခတွင် အခမ်းအနားမှူးက "သဘာပတိကိ၄င်း၊ ပရိသတ်ကိ၄င်း

ကျးဇူးတင်ပါ

သည်"ဟ ြပာရမည့်အစား "သဘာပတိကိ သာ်၄င်း၊ ပရိသတ်ကိ သာ်၄င်း ကျးဇူးတင်ပါသည်"ဟသဒ္ဒါစည်း
ကမ်းနှင့်မညီဘဲ

ြပာသြဖင့် ပရိသတ်များ ကသိက အာက် ြဖစ်သွားရဖူး ကာင်းတိ ့မှစ၍ သဒ္ဒါအ ရး ကီးပ

ကိ သာဓကများြဖင့် တင်ြပထားပါ သးသည်။ ဤ ဆွး နွးချက်၏အနှစ်သာရမှာ စာ ရးရာတွင် သဒ္ဒါသည်
ပထမ၊ သတ်ပသည် ဒတိယအ ရး ကီးသည်ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။ ထိသိ ့ ဆွး နွးသည့်အပိင်းက ဆွး နွး သာ်
လည်း အချို ့ကမူ ကာင်းကျိုးသင့် အာင် မြပဘဲ "သတ်ပသာ အ ရး ကီးဆး"ဟ အတွင် ြပာဆိ န ကသည်။
စာ ပအ ကာင်း ြပာလ င် သတ်ပကိစ္စကိသာ ရှ တန်
့ းတင် န ကသည်။ လးဝအတိမ်းအ စာင်း မခသည့်သ
ဘာမျိုး ြပာ န ကသည်။ အမှန်အားြဖင့်မူ သတ်ပသည် ထိမ လာက် မတင်းမာပါ။ ပျာ့ ပျာင်းမရှိပါသည်
ရွ ့ လျာ ြပာင်းလဲမ ရှိပါသည်။
ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း အပင့်နှင့်အရစ် တသတ်နှင့်ပသတ်၊ နသတ်နှင့်မသတ်( သး သးတင်)ဟူ သာ
ရးထးသးမျိုးသည် အများဆး မှားယွင်း ရာ နှာနိင်ပါသည်။ (လး ကီးတင်ဆခတ်နှင့်ညသတ်၊ ြငနှင့်ည၊ ယ
နှင့်ရ စသည်တိ ့သည်လည်း မှားယွင်း ရာ နှာနိင်သည်။ သိ ့ သာ် ဖာ်ြပပါ ရးထးသးမျိုး လာက် မှား လ့မရှိ
သြဖင့် ချန်ခဲ့ပါမည်။) ထိ ရးထးသးမျိုးသည် မှား ရးမိလ င် အနက် ြပာင်းသည့်အတွက် အတိမ်းအ စာင်း
မခ သာ

ရးထးများ ြဖစ်သည်ဟဆိချင် ဆိနိင်သည်။ သိ ့ သာ် အတိမ်းအ စာင်းမခ သာ ထိ ရးထးများ

သည်ပင် ရွ ့ လျာ ြပာင်းလဲမများ ရှိခဲ့ ကာင်း သာဓကများ ရှိပါသည်။
အပင့်နှင့်အရစ်။ ။"အသွယ်အမ င်"ဟအနက်ရ သာ စကားလးကိ ယခ ခတ်"ချည်"ဟ အပင့်ြဖင့် အ
ရးများ သာ်လည်း (ပဂ ခတ်တစ် လ ာက်လးတွင် "ြခည်"ဟအရစ်ြဖင့်

ရးခဲ့ ကသည်။ သာဓကအနည်း

ငယ်တင်ြပလိပါသည်။ ပဂ ခတ် စာလး ပါင်းကိ ယခ ခတ် စာလး ပါင်းနှင့်ဖလှယ်ထားသည်။)
" ကျာက်ပထိးကိးကား ဆး ရး၍

ကးြခည်နှင့်ခက်၏"(မင်းအနန္တသူ ကျာက်စာ

ကာင်း ရ ၁၁

-၁၂)
"ြပတားသည်

ပးသ လး ပြခည်ဖျင် ၁-ထည် ခဆီး ၁-ထည်။"(အသဝတ်ဓမ္မာသချုင်းဂူဘရား

ကျာက်စာ ၁၇-၁၈)
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ပဂ ခတ်က "ြခည်"ဟအရစ်ြဖင့် ရးလာ သာစာလးသည် နှာင်း ခတ်များတွင် ရွ ့ လျာ ြပာင်းလဲ
မများ ရှိလာရသည်။ ဝ
"ချည်"ဟအပင့်ြပသည်။

ဗာဓနသတ်အင်း၊ ြမန်မာသ ယာဂဒီပနီ၊ ကဗျာသာရတ္ထ သဂဟသတ်ပတိ ့တွင်
ဝါဟာရတ္ထ ပကာသနီ၊ ဝိဘဇ္ဇဌပိတခွဲထားတိ ့တွင်မူ "ြခည်"ဟအရစ်ြပသည်။ ယခ

ခတ်တွင် "ချည်"ဟအ ရးများသည်။ ထိနည်းတူ ကြခင်းြဖင့် အသက် မွးသူဟအနက်ရ သ "က ြခသည်"
ကိ ပဂ ခတ်က အရစ်ြဖင့် ရးခဲ့သည်။ ခမဝရဘရား ကျာက်စာ၊ ကာင်း ရ ၄ တွင် "က ြခသဘင်"ဟ တွ ့
ရသည်။ ဝ

ဗာဓနနှင့်ကဗျာသာရတ္ထ သဂဟတိ ့ကမူ "က ချ"ဟအပင့်ြဖင့် ြပသည်။ ြမန်မာသ ယာဂက "က

ြခ"ဟပင် အရစ်ြဖင့်ြပသည်။ ထိ ့ြပင် ချက်ချင်း ချက်ြခင်း၊ ချင- ြခင၊ ချိုးချ- ခိုးြခ၊ ချုတ်ချယ်-ြခုတ်ြခယ်
စသည့်ပင့်ရစ်ဝါဒကွဲ ရးထး များစွာပါ သးသည်။ ဤသာဓကများက အပင့်အရစ် ရွ ့ လျာနိင်သည့်သ ဘာ၊
အ ြပာင်းအလဲခသည့်သ ဘာကိ ထင်ရှား စပါသည်။
တသတ်နင
ှ ့်ပသတ်။

။ယခ"မိးချုပ်"ဟ ပသတ်ြဖင့်

ရး န သာစကားလးကိ ပဂ ခတ်က တ

သတ်ြဖင့် ရးခဲ့သည်။
"မိးချုတ်ရကား"( လာကထိပ်ပန်မင်စာ၊ စာမျက်နှာ ၅၆၊ ၇၂၊ ၇၃)
"မဒ္ဒီမိးမချုတ်မီလာရကား"(ယင်း၊ စာမျက်နှာ ၇၃)
နှာင်း ခတ်သတ်ပကျမ်းများတွင်မူ "မိးချုပ်"ဟပသတ်ြဖင့် အြပများ ကသည်။ ဝ
အင်း၊ တွင်းသင်းသတ်ညန်းသစ်၊ ကဗျာသာရတ္ထ သဂဟသတ်ပတိ ့တွင် ပသတ်ြဖင့် ြပ ကသည်။

ဗာဓနသတ်
ဝါဟာရတ္ထ

ပကာသနီက "မိးြခုပ်"ဟအရစ်ပသတ်ြပသည်။ ယခ ခတ်တွင် "မိးချုပ်"ဟ အ ရးတွင် နသည်။
ပသတ် ရးမှမှန်သည့်စကားလးကိပင် ပဂ ခတ်က တသတ် ြပာင်း ရးဖူး ကာင်း တွ ရ့ သးသည်
"ဇမ္ဗူဒိပ်"ဟူ သာစကားသည် "ဇမ္ဗူဒီပ"ဟူ သာပါဠိမှလာသြဖင့် ပသတ် ရးရမည်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် ပဂ
ခတ်က တသတ် ရးခဲ့သည်ကိပင် တွ ရသည်
့
။ မလာြဖစ် ဘရား ကျာက်စာ၊

ကာင်း ရ ၄ တွင် "ဇမ္ဗူဒိတ်

က န်းနက် နသကဲ့သိ ့ အ ရာင် တာက်ထ သာ"ဟ ရးခဲ့သည်ကိ သာဓကြပလိပါသည်။ ထိ ့ြပင် စိတ်ပတီး-စိပ်
ပတီး၊ (နတ်ြဖင့်)စတ်သည်-စပ်သည်၊ ချည်ခင်စွတ်ငှက်-ချည်ခင်စွပ်ငှက်၊ တရတ်-တရပ် စသည့် တသတ်၊ ပ
သတ် ဝါဒကွဲ ရးထးများလည်း ရှိပါ သးသည်။ ဤ ရးထးများက တသတ်၊ ပသတ်

ရွ ့ လျာနိင်သည့်သ

ဘာ၊ အ ြပာင်းအလဲခသည့်သ ဘာကိ ထင်ရှား စပါသည်။
နသတ်၊ မသတ်( သး သးတင်)။ ။"လိမ်းကျသည်"ဟူ သာ စကားမှ"လိမ်း"ကိ ယခ မသတ် ရး န
ကသည်။ ပဂ ခတ် ရးထးကား နသတ်သာ ြဖစ်သည်။ ကျာက်စာများတွင် "လိန်း"ဟ တွ ရသည်
့
။
"တိက်ရ-လိန်း သာ"(အသဝတ်ဓမ္မာသချုင်းဂူဘရား ကျာက်စာ၊ ကျာ၊ ၃)
"အ ပါင်း ကီး ကူထွတ်လိန်း သာ ရ ၂၃-ကျပ်"(အ စာ ကမ်း ကျာက်စာ၊ ၃၄)
"အမရ ဒဝီဦး ခါင်းထက်ထမင်းလိန်း၏"( လာကထိပ်ပန်မင်စာ၊ စာ-၆၆)
နှာင်း ခတ်များတွင်မူ မသတ်ဖက်သိ ့ ယိင်လာသည်။
ဆ တာင်းခန်းပျို ့၊ ၁၆၁ တွင် " မတ္တ ာချိုလိန်း၊ ြမတ် စာထိန်းသည်၊

လးသိန်းမ လာက်"ဟ န

သတ်စပ် သာ်လည်း ကိးခန်းပျို ့၊ ၁၈ဝ တွင် " ကိုင်န ့မလိမ်း၊ စိတ်မ ငိမ်းမူ၊ သိမ်းသိမ်းဆည်းဆည်း"ဟ မ
သတ်စပ်သည်ကိ

တွ ရသည်
့
။

ဝါဟာရတ္ထ ပကာသနီက နသတ်နှစ်သက်၍ ဝ

ဗာဓနနှင့်ကဝိလက္ခဏာ

သတ်ပတိ ့က မသတ် နှစ်သက် ကသည်။ ယခမူ နသတ်နှင့်လိန်းဟ ရးလ င် အမှားဟပင် ထင် ကသည်။
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ကလျာဏီ ကျာက်စာတွင် "ကသိမ"ဟ ရး သာ ကသိမ(် ပသိမ)် မို ့ကိ ကိးခန်းပျို ့နိဂးအပိဒ် ၃ တွင်
သ င်မဟာရဌသာရက "ရှင် စာပတူ၊ လက်ဆူ ကျာ်ရှိန်၊ ပသိန်မင့် ြမး"ဟ နသတ်စပ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် ဝ
ဗာဓနသတ်အင်းတွင် "ကသိမ် မို ့"ဟ မသတ်ြပ သာ်လည်း ဘးမှ"နသတ်စပ် လ၏"ဟမှတ်ချက်ြပမှာထား
သည်ကိ တွ ရသည်
့
။ ယခ ခတ်တွင်မူ ၂ မျိုးစလး နှစ်သက်ရာ ရး န ကသည်။ ထိ ့ြပင် ကန် တာ့-က တာ့၊
ခတ်ဆန်၊ ခတ်ဆ၊ ဆန်းြဖတ်-ဆးြဖတ်၊ တန်တား-တတား၊ ထန်ကျဉ်-ထကျဉ် စသည့်နသတ် မသတ်( သး
သးတင်)ဝါဒကွဲ ရးထးများလည်း ရှိပါ သးသည်။ ဤ ရးထးများက နသတ် မသတ်( သး သးတင်) ရွ ့
လျာနိင်သည့်သ ဘာ၊ အ ြပာင်းအလဲခသည့်သ ဘာကိ ထင်ရှား စပါသည်။
ြမန်မာသတ်ပကိစ္စတွင် ယခတင်ြပခဲ့သည့် ရးထး ၃ မျိုးသည် အ ရး ကီးလှပါသည်။ အ ရး ကီးလှ
သာ ထိ ရးထးများသည်ပင် အ ြခအ နအရ တသမတ်တည်း မတည်နိင်ပဲ ရွ ့ လျာ ြပာင်းလဲမများ ရှတ
ိ န်
သ လာက် ရှိခဲ့ ကာင်း ထင်ရှား လာက်ပါ ပီ။ အဘယ် ကာင့် ရွ ့ လျာ ြပာင်းလဲခဲ့ပါသနည်း။ အ ြပာင်းအ
လဲခနိင် သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ရွ ့ လျာ ြပာင်းလဲြခင်းြဖင့် ဆိလိရင်းသ ဘာ ပျက်မသွား သာ ကာင့်ြဖစ်
ပါသည်။ အ ရး ကီး သာသဒ္ဒါအသးအနန်းများကိ ခတ်အဆက်ဆက် ြပာင်းလဲသးနန်းခဲ့သည့်သာဓကမျိုး
ကိမူ မ တွ ရပါ။
့
အဘယ် ကာင့်

ြပာင်းလဲမသးခဲ့ပါသနည်း။ အ ြပာင်းအလဲ မခနိင် သာ ကာင့် ြဖစ်ပါ

သည်။ ြပာင်းလဲသးလ င် ဆိလိရင်းသ ဘာ ပျက်သွားနိင် သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ဤမ ဆိလ င် သတ်ပ၏
နရာသည် ပ လွင် လာက် ပီထင်ပါသည်။
စာ ရးရာတွင် သတ်ပအ ရး ကီးပါသည်။ သတ်ပသည် စာ ပ၏အထိန်းအကွပ်ဆိသည်မှာလည်း မှန်
ပါသည်။ သိ ့ သာ် အလွန်စည်းကမ်း ကီး သာ၊ အတိမ်းအ စာင်းမခ သာ အထိန်းအကွပ်မျိုး မဟတ်။ အ ြခ
အ နကိ လိက်၍ သင့်သလိ ဆက်ဆထိန်းကွပ်တတ် သာ၊ အလွန်သ ဘာ ကာင်း သာ အထိန်းအကွပ်မျိုးြဖစ်
သည်ဟဆိချင်ပါသည်။ သိ ့ သာ် သတ်ပနှင့်ဆက်ဆ နသူအချို ့က သတ်ပကိ အလွန် ကာက်စရာ ကာင်း
သာ အထိန်းအကွပ် ကီးအြဖစ် သတ်မှတ် န ကသည်။ "မမှားနှင့်၊ မှားလ င် စားမည်"ဟူသည့်သ ဘာမျိုးယူ
ဆ န ကသည်။ သူများတကာကိလည်း ထိသိ ့ယ ကည်သွား အာင် လပ် န ကသည်။ အချို ့က သတ်ပကိတိက်
ခိက်စရာလက်နက်အြဖစ် သးစွဲ န ကသည်။ သတ်ပနှင့်ဆက်ဆ နသူအချို ့ဟဆိရာ၌ စာ ပလိက်စားသူ၊ စာ
ပ ရးသားသူ၊ စာ ပသင် ကားပိ ့ချသူများထဲမှ ပဂ္ဂိုလ်အချို ့ကိ ဆိလိပါသည်။ စာ ပသင် ကားပိ ့ချမအပိင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် တင်ြပလိပါသည်။ စာ ပကိစ္စတွင် သတ်ပတစ်ခတည်းသာ ပါဝင်သည်မဟတ်ပါ။ ထိ ့
ကာင့် စာ ပသင် ကားပိ ့ချမတွင် သတ်ပတစ်ခတည်းကိသာ အားြပု န၍ မြဖစ်ပါ။ ကျာင်းသားများ သတ်
ပမှန်မှန် ရးနိင် စရန် သင့် လျာ် သာ လမ်းညန်ြပသမမျိုး ြပုလပ်ရမည်မှာ မှန်ပါသည်။ သိ ့ သာ် အတိမ်းအ
စာင်း ခသင့်သ လာက် သာသတ်ပကိ အတိမ်းအ စာင်း လးဝမခသည့်အ နမျိုး

ရာက် အာင်

ရှ တန်
့ း

တင်ကာ အချိန်ရှိသ ရွ ့ သတ်ပကိသာ အာရြပု နလ င် သတ်ပမှအပြဖစ် သာ အြခားကိစ္စများတွင် လစ်ဟင်း
သွားတတ်ပါသည်။ သဒ္ဒါအသးအနန်းမှန်ကန်မ၊ ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ ရးသားနိင်မ၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ
ရးသားနိင်မ၊ အသက်ဝင်လပ်ရှား အာင် ရးသားနိင်မ၊ တင်ြပလိ သာအ ကာင်းအရာကိ စည်းလး ြပြပစ်
စွာ တင်ြပနိင်မ၊ ကိယ်စွမ်းကိယ်စ ကိယ်ပိင်အ တွးအ ခ အယူအဆများကိ ထတ် ဖာ်နိင်မ စသည့်ကိစ္စများ
စွာတိ ့သည်

ကျာင်းသားများကိ အ ရးတ ကီး လမ်းညန် လ့ကျင့် ပးသင့်သည့်ကိစ္စများ ြဖစ်သည်ဟထင်ပါ

သည်။ သတ်ပကိ အားြပုလွန်းလ င် ထိကိစ္စများ လစ်ဟင်းသွားနိင်ပါသည်။ သတ်ပကိ အားြပုလွန်းသူသည်
သတ်ပကိသာ ကည့်၍ စာကဲြဖတ်ချင်တတ်ပါသည်။ "သတ်ပ-သတ်ပ"ဟူ သာအသကိ ြပုလျက်

ကျာင်း

သား၏စာထဲတွင် သတ်ပအမှား ဘယ်နှစ်လးပါသည်ကိ မှန်ဘီလူးနှင့် ကည့်၍ ရှာချင်တတ်ပါသည်။ ကျာင်း
သားတွင် ရှိသင့်သည့် ဖာ်ြပခဲ့ သာ အြခားအရည်အ သွးများကိမူ မိမိရရမြမင်နိင်ဘဲ ရှိတတ်ပါသည်။ ထိအ
ရည်အ သွးများကိ မ ကည့်ဘဲ သတ်ပအမှားနည်းလ င် စာ ကာင်း၊ သတ်ပအမှားများလ င် စာည့ဟ ြပာ၍ မ
ြဖစ်ပါ။ ကိယ်စွမ်းကိယ်စလည်း မပါ ၊ အ ရးအသား အတင်အြပလည်း မ ြပြပစ် သာ စာမျိုးကိ သတ်ပအ
မှားနည်းကာမ ြဖင့် စာ ကာင်းဟမဆိသင့်ပါ။ ကိယ်စွမ်းကိယ်စလည်းပါ အ ရးအသား အတင်အြပလည်း ြပ
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ြပစ် သာ စာမျိုးကိ သတ်ပအမှားများကာမ ြဖင့် စာည့ဟမဆိသင့်ပါ။ စာ ရးသားမတွင် သတ်ပထက်ပိ၍ အ
လး ပးသင့် သာ၊ ပိ၍ ရှ တန်
့ းတင်သင့် သာ အရည်အ သွးများ ရှိ နပါသည်။ စာ ပနှင့်ပတ်သက်သမ
သာ နရာတိင်းတွင် ထိ ့အတူ သ ဘာထားသင့်သည်ဟထင်ပါသည်။
စကားလးဟူသည် လူ ့ကိစ္စကိ ကိယ်စားြပု သာ သ ကတသာြဖစ်ပါသည်။ သ ကတသာြဖစ်သည်
ဆိသြဖင့် "အဓိပ္ပါယ် ကာက်နိင်ရင် ပီး ရာ သတ်ပ မှားမှားမှန်မှန် ရးချင်သလိ ရး"ဟဆိလိြခင်း မဟတ်။
စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ရးချင်သလိ ရး၍မြဖစ်ပါ။ ယင်းသ ကတများြဖင့် လူ ့ကိစ္စကိ ဖာ်ြပရာတွင် သ ကတ
ချင်းကွဲလွဲ နပါက ညီ အာင် ြပန်ညိလိက်လ င် ြပဿနာရှင်းနိင်ပါသည်။ ညိထား သာသ ကတများအတိင်း
စည်းကမ်းတကျလိက်နာ ရးသားရမည်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ အဖက်ဖက်မှ ညီညတ် အာင် ညိနင်းနိင်သူများမှာ
ပညာရှင်များသာ ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်လည်း ပညာရှင်များ ညိနင်း န က ပီြဖစ်သည်။ ပီးလ င် မူကွဲဝါဒကွဲ
ြပဿနာများ ြပလည်သွား ပမည်။ ထိအခါတွင် တစ်မူတည်း သာ ရးထးအတိင်း လိက်နာ ရးသားရန်သာ
ြဖစ်သည်။ ထိ ့ြပင် စာ ရးသားရာတွင် သတ်ပသည် မည်သည့်အတိင်းအတာအထိ အ ရးပါသည်။ မည်သည့်
နရာတွင် ရှိသည်ဟူ သာ အချက်များကိ အ သအချာ စိစစ် ဝဖန် ကည့်ရန်လည်း လိပါသည်။ သတ်ပကိ ရှ ့
တန်းတင်လိသူများသည် သတ်ပ၏ရှိသင့် သာ နရာကိ အဖက်ဖက်မှ ဝဖန်စိစစ်ကာ သတ်ပကိချည်း တစ်
ဖက်သတ် ရှ တန်
့ းမတင်ဘဲ အ လး ပးသင့်သည့်အြခားကိစ္စများကိ အာရြပု ဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟ ထင်
ြမင်ပါသည်။
မာင်ခင်မင်(ဓနြဖူ)

မှတ်ချက်။

။၁၉၆၆ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ်(၇၅)ထတ်

လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

8

ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၅၄-၆၁)၌

