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စာ ပ
မာင်ခင်မင်(ဓနြဖူ)
စာ ပဟူ သာ ဝါဟာရသည် စာနှင့် ပကိ

ပါင်းစပ်ဖွဲ ့စည်းထား သာ

ဝါဟာရ ြဖစ်သည်။

ပဟူ

သည် ပရွက်ကိ ဆိလိြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ ပ ပ တွင် ရးမှတ်ရ သာ ခတ်က ပထက်အက္ခရာတင် သာစာ
ကိ စာ ပဟ ခ ဟန်ရှိ ကာင်း ပညာရှင်တိ ့မိန် ့ဆိ ကသည်။ "စာ ကာင်း ပမွန"် ၊ "စာ ကီး ပ ကီး"၊ "စာတိ ပ
စ" စ သာအသးအနန်းများကိ ကည့်လ င် စာနှင့် ပကိ တွဲသးသည့်အ လ့ရှိ ကာင်း ထင်ရှားသည်။ နာက်
ပိင်းတွင်မူ ပ ပ တွင်သာမက ကျာက်ြပား၊ ပရပိက်၊ စက္က ူ၊ သတ္တ ုြပား စသည့်မည်သည်ပ
့ စ္စည်းကိရိယာ ပ
တွင်ြဖစ် စ အက္ခရာတင်ထားသည့်အ ရးအသားများကိ စာ ပဟူ၍ပင် ခ လ့ရှိသည်။ ြမန်မာစာအဖွဲ ့က ြပု
စ သာ ြမန်မာစာအဘိဓာန်အကျဉ်းချုပ်တွင် စာ ပဟူ သာ
တွ အ
့ ကု၊ အ တွးအ ခ ၊ အြဖစ်အပျက်တိ ့ကိ

ဝါဟာရကိ ဖွင့်ဆိရာ၌ "အ ကာင်းအရာ၊ အ

ရးသားပနှိပ်ထွင်းထထားချက်"ဟူ၍ ြခုငဖွင့်ဆိထားသည်

ကိ တွ ရသည်
့
။
စာ ပ၏နယ်နိမိတ်ကိ သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိရာ၌ ပညာရှင်များ အယူအဆကွဲြပား ကသည်။ အယူအဆ
တစ်ခမှာ "စာ ပဟူသည် အက္ခရာတင်ထားချက်အားလးပင် ြဖစ်သည်"ဟူ သာအယူအဆ ြဖစ်သည်။ ထိအယူ
အဆအရ စာအ ရးအသား စတင် ပ ပါက်သည့်အချိန်မှစ၍ အက္ခရာတင်ထား သာစာအားလးကိ စာ ပဟ
သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိအယူအဆကိ ြငင်းပယ်မများလည်း ရှိသည်။ "အက္ခရာတင်ထားသမ အားလး
ကိသာ စာ ပဟသတ်မှတ်မည်ဆိလ င် စာ ပဟူ သာ ပညာရပ်၏နယ်ပယ် ကီးသည် လူ ့ယဉ် ကျးမနယ်ပယ်
ကီးတစ်ခလးနှင့်တစ်ထပ်တည်း ကျသွားလိမ့်မည်။ သိ ့ဆိလ င် စာ ပဟူ သာပညာရပ်၏သီးသန် ့နယ်ပယ်နှင့်
သီးသန် ့နည်းနာတိ ့ကိ မျက်ကွယ်ြပုရာ ရာက်လိမ့်မည်"ဟသးသပ်လျက် ထိအယူအဆကိ ြငင်းပယ်ြခင်းြဖစ်
သည်။
"စာ ပဟူသည်

စာ ကီး ပ ကီးဟသတ်မှတ်ခရ သာ

လက်ရာများ

ြဖစ်သည်"ဟူ သာအယူအဆ

လည်း ရှိသည်။ ထိအယူအဆရ မည်သည့်အ ကာင်းအရာကိမဆိ စာ ပအရာ ြမာက် အာင် နှစ်သက်ဖွယ်၊
ဖတ်ချင်စဖွယ်ြဖစ် အာင် ရးသားထားလ င် စာ ကီး ပ ကီးစာရင်းဝင် ပီးစာ ပဟ သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်သည်။
ကဗျာ ကီး၊ ဝတ္ထ ု ကီး၊ ြပဇာတ် ကီးများသာမက အ ရးအဖွဲ ့ ကာင်း သာသမိင်း၊ ဒဿနိက ဗဒ၊ စီးပွား ရး၊
နိင်င ရးစသည့်ပညာရပ်ဆိင်ရာစာအပ် ကီးများကိပါ စာ ပအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ အဆိပါပညာ
ရပ်ဆိင်ရာစာအပ် ကီးများကိ စာ ပအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းသည် ထိပညာရပ်များကိ နက်နက်ရင်းရင်းထိးထွင်း
လ့လာ ပီး သတ်မှတ်ြခင်းမဟတ်။ ထိပညာရပ်များကိ မတတ်က မ်းဘဲ ထိသိ ့ထိးထွင်း လ့လာြခင်းမြပုနိင်။
စာ ပအ ရးအသား ကာင်းမွန်မဟူ သာပသဏ္ဌ ာန်ကိစ္စ လာက်ကိသာ အ ပ ယရှပ်၍ လ့လာ ပီး စာ ပအ
ြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်းသာြဖစ်သည့်အတွက် ဤသတ်မှတ်ချက်တွင် အားနည်းချက်ရှိ ကာင်း ထာက်ြပမများ ရှိ
သည်။ ထိ ့ြပင် စာ ပသမိင်းတစ် လ ာက်တွင် လူမ ရး၊ ဘာသာစကား၊ အ တွးအ ခ စသည့် နာက်ခအ ြခ
အ နများနှင့်ဆက်စပ်ကာ

စာ ပအမျိုးမျိုး ပ ထွန်းလာသည့်သဘာဝရှိပါလျက်

စာ ကီး ပ ကီးများကိသာ

ကွက် ပီး စာ ပအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းသည် စာ ပြဖစ်ထွန်းမအစဉ်ကိ မျက် ြခြပတ် အာင် လပ်ရာ ရာက်သည့်
အြပင် နာက်ခအ ြခအ နများကိလည်း မှးမှိန် အာင် လပ်ရာ ရာက်သည်ဟ ထာက်ြပလျက် ထိအယူအဆ
ကိ ြငင်းပယ်မရှိ ကာင်း တွ ရသည်
့
။
အများလက်ခ သာ သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိချက်မှာ "စာ ပဟူသည် စိတ်ကူးဉာဏ်ြဖင့် ဖန်တီး ရးဖွဲ ့ သာ
စာြဖစ်သည်"ဟူ သာဖွင်ဆ
့ ိချက် ြဖစ်သည်။ ထိစာ ပမျိုးကိ ရသစာ ပဟ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ခ ဝ သး
နန်း န ပီြဖစ်သည်။ စာ ရးသူက မိမိ၏အ တွ အ
့ ကုကိ အ ြခြပု၍ စိတ်ကူးဉာဏ်ြဖင့် ဖန်တီး ရးဖွဲ ့ သာစာ
ကိ စာဖတ်သူက ဖတ်ရ သာအခါ စိတ်တွင် ရသ ခ နှစ်သက်မကိ ခစားရသည်။ ထိစာမျိုးကိ ရသစာ ပဟ
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ခ ြခင်းြဖစ်သည်။ ရသစာ ပထဲတွင် အဓိကအားြဖင့် ဝတ္ထ ု၊ ကဗျာ၊ ြပဇာတ်ဟူ သာစာ ပသးမျိုး အကျုးဝင်
သည်။ ထိ ့ြပင် ရသ ြမာက် အာင် ရးဖွဲ ့ထား သာ အတ္ထ ုပ္ပတ္တိ၊ မှတ်တမ်း၊ စာတမ်းငယ်(အက် ဆး)တိ ့သည်
လည်း ရသစာ ပတွင် အကျုးဝင် ကာင်း ပညာရှင်တိ ့ မိန် ့ဆိ ကသည်။
ထိစာမျိုးတိ ့ကိ ဖတ်၍ စိတ်ထဲတွင် ြဖစ် ပ သာခစားမကိ ပျားရည် ထာပတ်တိ ့ကိ စားရ သာအခါ
နှစ်သက်သာယာသကဲ့သိ ့ စိတ်ထဲတွင် နှစ်သက်သာယာအပ် သာသ ဘာဟူ၍ ယာမင်း ကီးဦးဖိးလင်က ဥပ
မာ ပးကာ မိန် ့ဆိဖူးသည်။ အစား ကာင်း စားရ သာအခါ အရသာရှိသကဲသ
့ ိ ့ စိတ်ထဲတွင် အရသာရှိသွား
သာစာ ပမျိုးဟ ဆိနိင်သည်။ ထိအရသာခစား ပီး နာက် ထိခစားမ၏ဂယက်ြဖင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိ သတိ
မူမိ ပီး အသိအြမင်ရရှိြခင်းသည် ရသစာ ပက

ပး သာအကျိုးတရားြဖစ်သည်။ ဤဖွင့်ဆိချက်အရဆိလ င်

ရသစာ ပ မဟတ် သာစာမျိုးကိ စာ ပအြဖစ် မသတ်မှတ်နိင် ပ။
စာ ပ၏နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မနှင့်ပတ်သက်၍ ယခကဲ့သိ ့ ဝိဝါဒများ ရှိသည့်အတွက် စာ ပသမိင်း
တွင် မည်သည့်စာများကိသာ ထည့်သွင်းသင့်သည်၊ မည်သည့်စာများကိ မထည့်သွင်းသင့်ဟူသည့် ဆွး နွး
ြငင်းခန်မများ တွ ရသည်
့
။ ရသစာ ပစစ်ကိသာ စာ ပအြဖစ် သတ်မှတ်မည်ဆိလ င် အစဉ်အဆက် ပ ထွန်း
ခဲ့ သာ ဆးကျမ်း၊ ဗဒင်ကျမ်း၊ နက္ခတ်ကျမ်းစသည်တိ ့ကိ စာ ပသမိင်းတွင် မထည့်ဘဲ ချန်ထားခဲ့ရမည်ြဖစ်
သည်။ ဆရာ မာင်ထင်ကမူ ဤသိ ့သတ်မှတ်လ င် စာ ပနယ်ကျဉ်း ြမာင်းသွားဖွယ်ရာ ရှိ ကာင်း မှတ်ချက်
ချ ပီး တရားစာများ၊ ဗဒင်ကျမ်း၊ ဆးကျမ်း၊ နက္ခတ်ကျမ်း၊ နီတိကျမ်းများစသည့် ကျမ်းဂန်တိ ့ကိ ရးသား
စီရင်ရာတွင် အလကာရသ ပ အာင်

ရးလ င် စာ ပအရာ ြမာက်သည်ဟယူဆ ကရပါမည်"ဟူ၍ မိန် ့ဆိဖူး

ပါသည်။
စာ ပဟူသည် စာအ ရးအသားကိ အ ြခြပု၍ ပ ပါက်ြခင်းြဖစ် သာ ကာင့် စာအ ရးအသား မ
ပ မီက လူတိ ့၏စိတ်ကူးဉာဏ်ြဖင့် ဖန်တီးဖွဲ ့ဆိ သာသီချင်းများ၊ ကဗျာများကိ စာ ပအြဖစ် မသတ်မှတ်နိင်
ဟပညာရှင်အချို ့က ဆိ ကသည်။ သိ ့ သာ လူမျိုးအသီးသီးတွင် စာအ ရးအသားမ ပ မီကပင် သီချင်းများ၊
ကဗျာများကိ စိတ်ကူးဉာဏ်ြဖင့် ဖွဲ ့ဆိကာ နတ်ဆင့်ကမ်းခဲ့ ကသည့်အစဉ်အလာရှိ ကာင်း၊ ထိအဖွဲ ့များသည်
နား ထာင်သည့်ပရိသတ်ကိ ရသဟူသည့်နှစ်သက်မ ပးစွမ်းနိင် ကာင်း၊ ထိ ့ ကာင့် ယင်းတိ ့ကိ "နတ် ြပာစာ
ပ"အြဖစ် သတ်မှတ်သင့် ကာင်း ပညာရှင်အချို ့က မိန် ့ဆိ ကသည်။
"စာ ပဟူသည်

ကာင်းစွာအသးြပုထား သာ ဘာသာစကား ြဖစ်သည်"ဟူ သာဖွင့်ဆိချက်ြဖင့် စာ

ပနှင့်ဘာသာစကားကိ ဆက်စပ်ြပမမျိုး ရှသ
ိ ည်။ ပန်းချီလက်ရာတစ်ခြဖစ်လာ အာင် ဆး၊ စတ်တ၊ စက္က ူ
စသည်တိ ့ြဖင့် ဖန်တီးရသကဲ့သိ ့လည်း ကာင်း၊ ပန်းပလက်ရာတစ်ခြဖစ်လာ အာင် ဆာက်၊ သစ်သားတး စ
သည်တိ ့ြဖင့် ဖန်တီးရသကဲ့သိ ့လည်း ကာင်း၊ စာ ပအ ရးအဖွဲ ့တစ်ခြဖစ်လာ အာင် ဘာသာစကားြဖင့် တည်
ဆာက်ရသည်။ ထိ ့ ကာင့် ဆး၊ ဆာက်၊ သစဉ် စသည်တိ ့သည် ပန်းချီ၊ ပန်းပ၊ ဂီတတိ ့၏ကန် ကမ်းပစ္စည်း
များြဖစ်လာသကဲ့သိ ့ ဘာသာစကားသည် စာ ပ၏ကန် ကမ်းပစ္စည်းြဖစ်သည်ဟမိန် ့ဆိ ကသည်။ စာ ပ ရးဖွဲ ့
ရာတွင် ဘာသာစကား၏အစွမ်းသတ္တ ိကိ အသးြပု၍ ရသအာနိသင်ထက်ြမက် အာင် ဖန်တီးနိင်ပကိ စူးစမ်း
လ့လာ ကသည်။
ြမန်မာစာ ပ၏အစဉ်အလာအရ "စာ ပပရိယတ္တ ိ၊ စာ ပပိဋကတ်၊ စာ ပကျမ်းဂန်"ဟူ သာအသး
များကိ ကည့်လ င် စာ ပဟူသည် ဘရား ဟာပိဋကတ်ကျမ်းဂန်များကိ အဓိကရည်ညန်း ကာင်း တွ ရသည်
့
"ပထိးဘရား၊ ကျာင်းကန်သွား၍၊ တရားစာ ပ၊ နာပါ ချအ့"ဟူ သာ နမိငရဲခန်းပျို ့မှအသး၊ "တရားစာ ပ
ဟာ ပတတ် သာ အရာ၌"ဟူ သာပါရာယနဝတ္ထ ုမှ အသးတိ ့တွင် ထိသ ဘာကိ အထင်အရှား တွ နိ့ င်သည်။
နာက်ပိင်းတွင်

လာကီ ရးရာစာများ

ပ ထွန်းလာ သာအခါ စာ ပဟူ သာ ဝါဟာရ၏အသး ကျယ်ဝန်း

လာသည်ကိ တွ ရသည်
့
။
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ယခ ခတ်တွင်မူ "ရသစာ ပ၊ သတစာ ပ၊ သိပ္ပစာ ပ၊ ခရီးသွားစာ ပ၊ ရည်ညန်းစာ ပ"စသည်ြဖင့်
စာ ပဟူ သာ ဝါဟာရကိ ကျယ်ဝန်း သာအဓိပ္ပါယ်ြဖင့် အသးြပုလျက်ရှိ ကာင်း တွ ရပါသည်
့
။

မာင်ခင်မင်(ဓနြဖူ)

မှတ်ချက်။

။ ။၂ဝဝ၁ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၊ အမှတ်(၂ဝ၁)ထတ် ကလျာမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၃၄-၃၅)တွင်

လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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