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စာေရးနည္းAၾကံေပးခ်က္စာေရးနည္းAၾကံေပးခ်က္စာေရးနည္းAၾကံေပးခ်က္စာေရးနည္းAၾကံေပးခ်က္    
    
    
    

    စာေရးနည္းAေၾကာင္း ေရးခ်င္တယ္။ စာေရးဆရာမ လမင္းAိမ္ ေရးသားတ့ဲ “စာေရးဆရာႏွင့္ 
ေရးစရာစာ” ဆိုတဲ့ စာAုပ္ကိုဖတ္ရျပီး စာေရးနည္းAေၾကာင္းကို ေရးခ်င္စိတ္ေပၚမိပါတယ္။ ဆရာခ်စ္စံဝင္း 
ကေတာ္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ (စာေရးဆရာမ လမင္းAိမ)္က ပန္းမ်ဳိးတစ္ရာစာေပမွ ထုတ္ေဝတဲ့ သူေရးေသာစာAုပ္ကိ ု
ေနျပည္ေတာ္ရွိ UီးUီးထံသို႔ ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးပို႔လို႔ ေAာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္က လက္ခံရွိခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီစာဟာ မမေမာ္က မိမိဆီကို တကူးတကနဲ႔ ေပးပို႔လိုက္တဲ့ လက္ေဆာင္မြန္စာAုပ္ရဲ့ ပဲ့တင္သံလို႔ဆိုခ်င္လည္း 
ရပါတယ္။ မမေမာ္ေရးတဲ့ စာAုပ္ကို ဂုဏ္ျပဳတ့ဲလက္ခုပ္သံဆိုရင္လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ့စာAုပ္ထမဲွာ - 
 “စာေရးသားၾကည့္ၾကစမ္းပါ။ 
 စာေရးဖုိ႔ စိတ္ကူးၾကည့္စမ္းပါ။” 
 ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္ပတဲူတူ ဆူဆန္ဗီးလ္ေထာင္ၾကီးဟာ AျခားAရာေတြကုိ 
Aတူတူျဖစ္ေAာင္လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ စာေရးတာကုိေတာ့ Aတူတူျဖစ္ေAာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ တစ္Uီးခ်င္းစီဟာ 
စာေရးသားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကြဲျပားျခားနားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္Aေတြး၊ ကိုယ့္ေရးသားခ်က္ေတြဟာ 
သူ႕Aေတြး၊ သူ႕ေရးသားခ်က္ေတြန႔ဲ လံုးဝကြဲျပားျခားနားသြားခဲ့ျပီး AႏုပညာAားလံုးထမဲွာ စာေရးသားျခင္း 
Aတတ္ပညာဟာ လြတ္လပ္မႈAရွိဆံုးပါပ။ဲ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကင္းျပီး ကိုယ္ေရးသားျပဳစုတဲ့ စကားလံုးတိုင္း၊ 
Aကၡရာတုိင္းကို ကုိယ္ပိုင္ပါတယ္။ ကေလာင္ကို ကိုင္လိုက္ျခင္းဟာ ေစလိုရာေစ ေဆးတစ္လုံးကို မ်ဳိခ်လိုက္ 
ရသလိုပါပဲတဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ 
 စာေရးၾကပါ။ 
 စာေရးဖုိ႔ရာ မခက္ပါ။ 
 စာေရးမယ္ဆိုရင္ ေAာက္ပါAခ်က္ေတြကိ ုAၾကံျပဳခ်င္ပါတယ-္ 
၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလ။ဲ တိတိက်က် စU္းစားသတ္မွတ္သင့္တယ္။ 
၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲဆုငိ္တဲ့Aျမင ္ဘာလ။ဲ Aဒဲါရိွရပါမယ္။ 
၃။ ရွင္းရွင္းေတြးရမယ္။ Aေတြးရွင္းလင္းရပါမယ္။ 
၄။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးရမယ္။ ဝါက်ကုိ တိုတိုေရးသင့္တယ္။ 
၅။ AေရးAသားဟာ Aနည္းဆံုးAဆင့္ ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ေတာ့ ရွိရပါမယ္။ ဖတ္ခ်င္ေAာင္ 
ဆြဲေဆာင္ေရးသားသင့္တယ္။ 
၆။ သတ္ပံ ုမွန္ကန္သင့္တယ္။ သတ္ပံုစာAုပ္ ေဆာင္ထားပါ။ မေသခ်ာရင္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ မပ်င္းပါနဲ႔။  
၇။ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈ ဆီေလ်ာ္ရမယ္။ 
၈။ သဒၵါေရးထံုး မွန္ကန္ရပါမယ္။ 
၉။ စာပုိဒ္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင္ ့AစီAစU ္ေရွ႕ေနာက္ေျပျပစ္ညီညြတ္ရပါမယ္။ 
၁၀။ မိမိေရးလိုတဲ့Aခ်က္ကိ ုေပၚလြင္ေAာင္ ေရးျပရမယ္။ 
၁၁။ စာဖတ္သူကို  ဆက္ဖတ္ခ်င္ေAာင္ Aားထုတ္ရပါမယ္။ 
၁၂။ သဒၵါ၊ သတ္ပံု၊ Aဘိဓာန္၊ ပံုျပင္၊  နိပါတ္၊ ဓမၼပဒ၊ ဇာတ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႕ႏွင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာAုပ္မ်ား။ 
လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ စာAုပ္မ်ားကို ၾကိဳးစားျပီးဖတ္ရမယ္။ ဖတ္သင့္တဲ့စာAုပ္ နမူနာAခ်ဳိ႕ကိ ုေဖာ္ျပပါရေစ…။ 
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(၁) ပီမိုးနင္း - ေနရီရ ီ
(၂) တင့္တယ ္- ကမၼဖလ 
(၃) သာဓု - Aတာ 
(၄) ေသာ္တာေဆြ - ကၽြန္ေတာ့္ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း 
(၅) ခင္ႏွင္းယ ု- ေမႊး 
(၆) ေAာင္လင္း - Aရုိင္းစံပယ ္
(၇) ေရႊUေဒါင္း - စုံေထာက္ေမာင္စံရွား 
(၈) တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင ္- သူငယ္ခ်င္းလို႔ပဆဲက္၍ေခၚမည္ခုိင ္
(၉) ျမသန္းတင္ ့- ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍မီးပင္လယ္ကိုျဖတ္မည ္
(၁၀) ခ်စ္Uီးညိဳ - လကၤာဒီပခ်စ္သ ူ
(၁၁) မင္းလူ - သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္Aေၾကာင္း 
(၁၂) သုခ - သုခမွတ္စ ု
(၁၃) နႏၵာသိန္းဇ ံ- ခေယာင္းလမ္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း 
(၁၄) Aရွင္ဇနကာဘိဝံသ - ကုိယ္က်င့္Aဘိဓမၼာ 
(၁၅) ေဒါက္တာလွေဘ - Aေတြ႕AၾကံဳAဆံုAျမင္ႏွင့္AေတြးAျမင ္
(၁၆) ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ) - ျမန္မာစကားေျပAေရးAသား 
(၁၇) Uီးေဘေမာင္တင ္- ျမန္မာစာေပသမိုင္း 
(၁၈) ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလ ွ- ရာဇာဓိရာဇ္Aေရးေတာ္ပံ ု
 
 (ဒီစာAုပ္ေတြကို မဖတ္မီက AသိAျမင္နဲ႔ ဖတ္ရႈေလ့လာျပီး ရရွိလာတဲ့ AသိAျမင္ဟာ မ်ားစြာကြာျခား 
တိုးတက္လာတာ ကို္ယ္ေတြ႕သတိျပဳမိလာပါလိမ့္မယ္။ Aဂၤလိပ္စာAုပ္မ်ား၊ ဘာသာျပန္ ထင္ရွားတဲ့စာAုပ္မ်ား 
ကိုလည္း ဖတ္သင့္ပါတယ္။ Aရည္Aခ်င္းရွိတဲ့ စာေရးသူျဖစ္ေAာင္ ၾကိဳးစားမယ္လုိ႔ ခံယူခ်က္ရွိထားရမယ္ေနာ္။ 
Aေပ်ာ္တမ္းစာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္လို႔၊ နာမည္ေက်ာ္ခ်င္လို႔ဆိုရင္ တာရွည္မခံဘူး။) 
 
၁၃။ စာမ်ားမ်ား ေရးရပါမယ္။ ေန႔စU္မွတ္တမ္းေရးရမယ္။ စိတ္ကူးထေဲပၚရာကို မွတ္စုေရးထားရမယ္။ 
ခရီးသြားရင္ ခရီးသြားမွတ္တမ္းေရးရမယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ Aခ်ိန္ရသမွ် ေရးေနရမယ္ေနာ္။ ေရးစရာ 
စU္းစားမရရင္ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့စာAုပ္ထဲက စာပုိဒ္၊ ဝါက်၊ ကဗ်ာလကၤာေတြကုိ ကူးေရးျခင္းAားျဖင့္ 
ေလ့က်င့္ေနသင့္တယ္။ ဗလာစာAုပ္ေတြဝယ္ထားျပီး ေရးေနရမယ္။ မ်ားမ်ားေရးေလေလ စာေတြ ပိုေခ်ာ 
လာမယ္။ ပိုေကာင္းလာမယ္။ Aရည္Aေသြးတက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္။ Aာေသဝနပစၥယသတၱိဆိုေသာ 
Aၾကိမ္ၾကိမ္ဖန္ဖန္ ျပဳလုပ္ဖန္မ်ားလာရင္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာတဲ့ သေဘာသဘာဝပါပဲ။ 
၁၄။ စာေရးခ်င္တဲ့လူဟာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းနဲ႔ ဝတၳဳစာAုပ္ေတြကို ဖတ္ေနရမယ္။ ဘာေကာင္းသလ။ဲ 
ဘာညံ့သလ။ဲ ငါသာဆိုရင္ ဘယ္လိုေရးလိုက္မလ။ဲ ေဝဖန္ဆန္းစစ္တဲ့Aေတြးနဲ႔ ဂရုတစိုက္ဖတ္ရမယ္။ စာမ်ားမ်ား 
ဖတ္ရမယ္။ စာေရးဆရာမွန္သမွ်ဟာ မ်ားစြာဖတ္လာျပီးမ ွ ရတဲ့Aရည္Aေသြးေၾကာင့္ စာေရးဆရာ 
ျဖစ္လာၾကတယ္။ တစ္ပြဲတိုးန႔ဲ စာေရးဆရာျဖစ္လာသူဟ၍ူ မရိွသေလာက္ပါပ။ဲ ဇြဲရွိရမယ္ေနာ္။ Aတုယူ 
ေလ့လာေနရမယ္။ 
၁၅။ စာစေရးရင္ မိမိAပိုင္ႏုိင္ဆံုး၊ Aရင္းႏွီးဆံုး၊ Aကၽြမ္းက်င္ဆံုး Aေၾကာင္းAရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ မပုိင္တာကို 
မေရးန႔ဲ။ မျဖီးရ မျဖန္းရဘူး။ မေသခ်ာတာ၊ မခိုင္လံုဘူးထင္တာကုိ မေရးနဲ႔။ ကိုယ္ယံုၾကည္တာကိုေရး။ 
၁၆။ ေရးျပီးရင္ ဒီAတိုင္းမပို႔န႔ဲUီး။ လက္ေထာက္ျပီး ဖတ္ပါ။ Aသံထြက္ျပီး ဖတ္ပါ။ Aမွားေတြ႕ရင္ ျပင္ပါ။ 
စာမေခ်ာရင္ ျပင္ေရးပါ။ စစ္ေဆးေလ ေကာင္းေလပ။ဲ 
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၁၇။ သူတစ္ပါးကို မထိခိုက္မနစ္နာေစရ။ မပုတ္ခတ္ရ။ 
၁၈။ စာေရးရာမွာ Aမုန္း၊ ေဒါသ မပါေစရ။ မေထ့ရမေငါ့ရ။ မေလွာင္ရ။ (Aဒဲါမ်ဳိးေရးရင္ ဖတ္သူက ေမတၱာခန္း 
သြားတတ္တယ္။ Aဒဲီစာမ်ဳိးကို ေနာင္မဖတ္ေတာ့ဘူး။ ေရွာင္တယ)္ 
၁၉။ စာဖတ္သူAေပၚ ေဖ်ာ္ေျဖမႈရသျဖစ္ေစ၊ ပညာဗဟုသုတရပါေစ၊ သိပါေစဆုိတဲ့၊ ေစတနာတစ္ခုခုေတာ့ 
ပါရမယ္။ 
၂၀။ စာမေရးမ ီ စိတ္ေကာင္းေမြးပါ။ စာေရးေနစU္ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ထားပါ။ ျပီးရင္ ျဖဴစင္ရုိးသားတဲ့ 
စိတ္ရင္းေကာင္းန႔ဲ ျပန္စစ္ပါ။ တည္းျဖတ္ပါ။ မိမိစာကို Aေကာင္းဆံုးျဖစ္ေAာင္ Aထပ္ထပ္စစ္ျပီး ျပဳျပင္ပါ။ 
 ေရးသမွ်စာတိုင္းဟာ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီရင္ေကာင္းတယ ္သမီးေရ- 
 ဒါေတြဟာ UီးUီးUာဏ္မွီသမွ် ရွာေဖြစုေဆာင္းစU္းစားျပီး ေစတနာနဲ႔ Aၾကံေပးတာေတြပ။ဲ ျပည့္စံုျပီေတာ့ 
မဟုတ္ဘူးေပါ့။ 
 
၁။ မွန္ရမယ္။ 
၂။ တရားမွ်တရမယ္။ 
၃။ ရိုးသားရမယ္။ 
၅။ Aက်ဳိးလိုလားရမယ္။ 
၆။ AႏုပညာရသပါေAာင္ ၾကိဳးစားရမယ္ေနာ္။ 
၇။ Aားထုတ္မႈ ရွိရပါမယ္။ 
၈။ စာေပဂုဏ္ရည္ ရွိရပါမယ္။ 
၉။ AေျခAေနAခ်ိန္Aခါန႔ဲလည္း ကိုက္ညီသင့္တယ္။ 
၁၀။ ေရးဟန္ေလသံက ႏုိင္ငံၾကီးသားပီသယU္ေက်းရမယ္။ (ရုိင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ မေရးရဘူး) 
 
 နည္းမွန္လမ္းမွန္မဟုတ္ရင္ Aင္မတန္ေဝးကြာခက္ခတဲတ္လို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ခရီးေပါက္ေစခ်င္တယ္။ နည္းသိရင္ မခက္ပါဘူး။ စနစ္မွန္ရင္ လြယ္ကူတယ္။ ဘယ္သူမဆို နည္းမွန္စနစ္မွန္နဲ႔ 
ၾကိဳးစားရင္ ေAာင္ျမင္တာပါပ။ဲ ကမာၻေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီးေတြေတာင္မွ Aၾကိမ္ၾကိမ္ျငင္းပယ္ခံရတာကုိ 
ဇြဲမေလ်ာ့ဘ ဲထပ္ခါထပ္ခါ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကလို႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္တဲ့ AေျခAေနAဆင့္ကို ေရာက္လာရတာပါ။ 
 စာေရးၾကစမ္းပါ။ Aၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားလိုက္စမ္းပါ။ 
 စာေရးရင္းခံစားရတဲ့ Aရသာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 
 စာဖတ္ၾကစမ္းပါ။ 
 စာဖတ္တဲ့Aခါ ရရိွလာတဲ့ သုတရသ ဘဝAေတြ႕Aၾကံဳေတြဟာ စာဖတ္သူကို ထူးျခားေAာင္ 
ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး ေတြ႕လာရလိမ့္မယ္။ ခ်စ္လို႔ေျပာတာမွတ္ပါ။ 
သမီးတို႔ဘဝ လွပေAာင္ျမင္ေစခ်င္တာ။ 
 

ခ်စ္စြာေသာခ်စ္စြာေသာခ်စ္စြာေသာခ်စ္စြာေသာ    

ခ်စ္ႏုိင္ခ်စ္ႏုိင္ခ်စ္ႏုိင္ခ်စ္ႏုိင္((((စိတ္ပညာစိတ္ပညာစိတ္ပညာစိတ္ပညာ))))    


