
ျမန္မာျပည္မွစာ ျပခန္းတခုမွ ႐ုပ္ပံုမ်ား

ကၽြန္မ ႏွစ္သက္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္အခ်ဳိ႕ထမဲွာ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ျပတုိက္မ်ားဆက္ႏြယ္ေနတာေတြ ပါ
ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးကေတာ့ “အက္႐ွမုိလီယံ” ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီေနရာကုိ ၿမိဳ႕လယ္ကေန ကၽြန္မ
အိမ္အျပန္လမ္းကုိ သယ္ေဆာင္ေပးဘုိ႔ လုိအပ္တဲ့စက္ဘီးကို ရုတ္တရက္ ေကြ႕လုိက္တာပါ။
လူ႐ွင္းေနတဲ့ ေျမညီထပ္ၾကမ္းျပင္မွာ ကၽြန္မေလွ်ာက္လွမ္းေနတုန္း သုိင္းၿခံဳလာတဲ့ ၿငိမ္သက္ျခင္းဟာ
တ႐ုတ္ေႄကြထည္မ်ားရ႕ဲ လင္းလက္ေတာက္ပျခင္းကုိ ပုိမုိလာေစတယ္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္း
နဲ႔လက္ရာေျမာက္တဲ့ ပန္းအုိးတလုံးေ႐ွ႕မွာကၽြန္မရပ္ၿပီး၊ စိတ္ထမဲွာ အေထြအထူးခံစားမႈမ႐ွိပါပလဲ်က္
ဆက္လက္ေငးေမာၾကည့္လုိတဲ့ဆႏၵနဲ႔သာ ေငးၾကည့္ေနမိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ “ဝိတုိရိယေခတ္ရ႕ဲ အက်ည္းတန္ျခင္းမ်ား”႐ိွတဲ့တကၠသုိလ္ျပတုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ သမုိင္းဦး
အ႐ိုးမ်ားနဲ႔ ေနရာတကာပ်ံ႕လြင့္ေနတဲ့ ေဆးရနံ႔မ်ားျဖင့္လုိက္ဖက္ေနပါတယ္။ အၿမတဲမ္းသင့္ေလ်ာ္
ေကာင္းမြန္တဲ့အတိတ္ရ႕ဲအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ေနရာျဖစ္တာကုိ အျပည့္အဝသတိမူရ
ဘုိ႔ ၫႊန္းျပပါတယ္။ ပနဲ္နေလာ့ပ္ လုိက္ဗ္လီရ႕ဲ “ ေနာဟမ္ဂါးဒနဲ္စ္ ႐ိွ အိမ္” စာအုပ္ကုိ သားမ်ားအား
ဘတ္ျပေပးၿပီးေနာက္ “ပစ္ရစ္ဗား”ျပတုိက္ဟာ အထူးတလည္ရင္းႏွီးလာခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
ပါပူအာနယူးဂီနီ မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးအေျခစုိက္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတေယာက္က
သူေန႔စဉ္အလုပ္သြားစဉ္ ရန္ဘက္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွ ပစ္ခတ္တဲ့ျမားေတြကုိေ႐ွာင္တိမ္းရတဲ့ ထိတ္လန္႔
ဘြယ္ဇာတ္လမ္းမ်ား ေျပာျပတဲ့အခါေတြမွာေပါ့။ ျပတိုက္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားဘို႔ ျဖစ္ေစတာေတြဟာ
ပတ္ဝန္းက်င္လား၊ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေတြးျမင္ယူဆခ်က္လားဆိုတာ တခါ
တရံ  ကၽြန္မအံ့ၾသမိခဲ့မိပါတယ္။

ပန္းခ်ီျပပြဲကို သြားေရာက္ၾကည့္ျခင္းဟာ  ျပတိုက္ကိုသြားျခင္းနဲ႔ အလုံးစုံကြာျခားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး
သြားခဲ့တဲ့ျပပြတဲုန္းက ယခင္ရင္းႏွီးခံစားမႈျဖစ္တဲ့ “ေငးၿပီးရင္းေငး ေငးၿပီးရင္းေငး” ကုိပ ဲကၽြန္မ ဖမ္းစားခံ
ခဲ့ရတာကုိ ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ျပပြဲကုိ ႀကီးမားတဲ့ဟိုတယ္ခန္းမႀကီးထမဲွာ က်င္းပပါတယ္။
အဝတ္ျဖဴမ်ားခင္းထားတဲ့ စားပြဲေတြေပၚမွာ စားစရာမ်ားျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္းက်င္ရ႕ဲ
အမွတ္ထားစရာအႏွစ္ခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေတြးျမင္ယူဆမႈကုိ ပန္းခ်ီ႐ုပ္ပုံမ်ားတြင္သာ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။



ပန္းခ်ီကားမ်ားရ႕ဲ အဓိကေဖာ္ၾကဴးမႈကေတာ့ အလြန္ ႐ိုးစင္းလွပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း႐ိွဘုရား
မ်ားတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးနဲ႔တန္ခုိးအႀကီးဆုံးဘုရားႏွစ္ဆူျဖစ္ၾကတဲ့ ေ႐ႊတိဂုံနဲ႔က်ိဳက္ထီး႐ိုး ႏွစ္ဆူရ႕ဲ
ပုံေတာ္ေတြပျဲဖစ္ပါတယ္။ သီးျခားကုိယ္ပုိင္ထူးျခားတဲ့ဟန္႐ိွၾကတဲ့ ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာေလးဦးန႔ ဲစကၤာ
ပူပန္းခ်ီဆရာတဦးတုိ႔ ရ႕ဲလက္ရာမ်ားကုိျပသထားပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားတိုင္းမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ ႐ႈခင္း
မ်ားရ႕ဲသ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားဟာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အမ်ားစုအတြက္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ပုဂၢိဳလ္ေရး စံေတြျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရ႕ဲ ရင္တြင္းအကန္႔ေတြမွာ လွ်ိဳသြင္းခံစားၾကရပါတယ္။

ပန္းခ်ီကားတခုဆီမွတခုသုိ႔ ၾကည့္သြားရာမွာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားရ႕ဲ
ရည္႐ြယ္ခ်က္ထက္ ပန္းခ်ီကားမ်ားက ကၽြန္မရ႕ဲကုိယ္ပုိင္ခံစားခ်က္အရသာကုိ ေျပာျပေနသလုိလုိ႔ ထင္
ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား ႀကိဳးစားေဝမွ်တဲ့ အမွာစကားကုိ နားလည္ဘုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္
ထန္ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာစိန္ျမင့္ရ႕ဲလက္ရာေတြကေတာ့ ကၽြန္မကုိ အစဉ္အၿမဆဲြဲေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆဲုိ
ေတာ့ ကၽြန္မဟာ ေရေဆးကုိႏွစ္သက္လုိ႔ပါ။ သူ အက္ခရလဲစ္ေဆးသုံးေသာ္လည္း သူ႔ရ႕ဲမတုပႏိုင္တဲ့
စြဲမက္ဘြယ္ ညက္ေညာမႈစုတ္ခ်က္ေတြက အရည္လည္ထုိးေဖာက္တဲ့အရိပ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစကာ
ၾကည္လင္တဲ့ေရေဆးနဲ႔ေရးဆြဲပုံကုိ ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္ပါ။ ေ႐ႊသစ္႐ြက္ကုိ ရသေပၚေစဘုိ႔ထက္ ပုိမုိတုိးႃမႇင့္
ေအာင္ ဖန္တီးေစတဲ့ ဒီ ႏူးညံ့မႈကုိျဖည့္စြက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ပန္းခ်ီကားမ်ားဟာ မီးခုိးနဲ႔
ပယင္းေရာင္တို႔ရ႕ဲေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အေရာင္အေသြးနဲ႔  အရည္လုိင္းမ်ားရ႕ဲ ေတာက္ပတဲ့ေပါင္းစပ္မႈမ်ား
ျဖစ္လာပါတယ္။ ကင္းဘတ္စအျပားေပၚမွာ အလင္းနဲ႔ေ႐ြ႕လ်ားမႈကုိ ေဖာက္ထားတဲ့ ေ႐ႊတိဂုံနဲ႔က်ဳိက္
ထီး႐ိုးဘုရား ေတြရ႕ဲ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ကၽြန္မေငးၾကည့္လုိက္ခ်ိန္မွာ “အက္႐ွ္မုိလီယန္”က ေႂကြပန္းအုိးမ်ား
ကုိ အမွတ္ရမိလုိက္ပါတယ္။ လုိင္းေၾကာင္းရ႕ဲတူညီတဲ့ေၾကာ့႐ွင္းသပ္ယပ္မႈ၊ နည္းစံနစ္ရ႕ဲ တူညီတဲ့
မဝင့္ႂကြားတဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈ  အလင္းနဲ႔ေ႐ြ႕လ်ားမႈရ႕ဲ တူညီတဲ့ဖန္တီးမႈ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ အလတ္
တန္းစားနဲ႔ အသုံးျပဳတဲ့ပစၥည္းေတြထက္သာပါတယ္။ ကၽြန္မကုိ ေငးေမာၿပီးရင္းေငးေမာေစခ့ဲတဲ့အရာ
ဟာ ထက္ျမက္တဲ့အႏုပညာအရည္အေသြး၊ သန္႔စင္တဲ့ပါရမီနဲ႔ စိတ္ဝင္စားေအာင္ဖမ္းစားမႈ အရည္အ
ခ်င္းေတြမွာ အာ႐ံုဝင္စားဘုိ႔ပလဲုိ႔ ကၽြန္မစတင္နားလည္လုိက္ပါတယ္။

ျပခန္းထမဲွာ အာ႐ုံကုိဖမ္းစားေစတဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈကုိႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားစြာ ႐ိွေနပါတယ္။
ဆရာေအာင္မင္းရ႕ဲ ပလက္ဇီလတ္စ္ေပါင္းဖြဲ႕မႈ ၂ ခုဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲ အယူအဆရဲ႕မူရင္း၊  ဘုရားတဆူစီရ႕ဲ
အလုံးစုံေသာတင့္တယ္မႈကုိဖန္တီးေပးတဲ့ သတၱဳေရာင္ျပန္အလင္းမ်ားရဲ႕ ယွက္ႏြယ္မႈေတြကုိ ေနာက္ခံ
ရ႕ဲအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ လန္းဆန္းတက္ႂကြေနေစပါတယ္။ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရ႕ဲ ရရဲင့္စြာ စိတ္ကူး
ေဖာ္ၾကဴးတဲ့ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီပုံေတာ္ကလဲ ၫႇဳိ႕ဓါတ္အျပည့္႐ိွေနပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္မွာေတာ့
ေတာင္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတြ၊ ေကာင္းကင္ပင္လွ်င္ ေခ်ာ္ရည္ပူအေရာင္ေတာက္လ်က္ အျပာကြက္



ေျပာက္မ်ား ပါ႐ံုမွ်သာ႐ိွပါသည္။ ပန္းခ်ီကားတခုလုံးဟာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႕ဲကြန္းခုိရာမ်ားအျဖစ္ ဘုရား
ေစတီေတာ္မ်ားကုိ အမ်ားခံယူခ်က္နဲ႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ားဆန္႔က်င္ေနတာကုိ ေဖာ္ၫႊန္းေနပါတယ္။
အျခားပန္းခ်ီကားမွာေတာ့ ေ႐ႊေက်ာက္တုံးဟာ ေကာင္းကင္ရ႕ဲ ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့အေရာင္မ်ားတြင္
အႃမႇဳပ္ပလုံစီထေနတဲ့ တိမ္ပင္လယ္ျပင္မွာ ထင္းထင္းလင္းလင္း ကြဲျပားစြာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရ႕ဲပန္းခ်ီကားကုိ အခ်ိန္ကုိသတိမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေငးေမာရင္း ေငးေမာရင္း
ၾကည့္ေနမိတာကေတာ့ ပိတ္ေလွင္ေၾကာက္လြန္ေနတဲ့အစုအေဝးတြင္ေမ်ာေနတဲ့ ေက်ာက္တုံးကမၻာရ႕ဲ
လဟာျပင္ၾကယ္စုရ႕ဲအစိတ္အပုိင္းအေနနဲ႔ ေ႐ႊေက်ာက္တုံးႀကီးနဲ႔ ေစတီႀကီးကိုျဖစ္ေစေနတာပါပ။ဲ
ၾကည့္ျမင ္ေနသူအဖို႔ေတာ့ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေနမွာလုိ႔ ကၽြန္မ ေတြးထင္မိပါတယ္။

ဆရာ မင္းေဝေအာင္ရ႕ဲလက္ရာကေတာ့ ေစတီပုထုိးမ်ားကုိ
ဘာသာေရးအမွတ္အသားမ်ားထက္ ယုံၾကည္သူမ်ား
အတြက္ ပူေဇာ္ရာသက္ဝင္ေနရာမ်ားအျဖစ္ အေျခခံက်စြာ
ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္မကုိသတိထားမိေစပါတယ္။ သူရ႕ဲ
ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ရ႕ဲ ရင္ျပင္ေပၚက ႐ႈခင္းမ်ားကုိ သ႐ုပ္
ေဖာ္ခ်က္က  ကၽြန္မကုိ အျပည့္အဝ စိတ္ဝင္စားေစခ့ဲပါ
တယ္၊ ပန္းမ်ားပူေဇာ္မႈ၊ ၾကည္ညိဳထိုက္သူမ်ားကုိ လက္အုပ္
ခ်ီကန္ေတာ့မႈ၊ အမည္းနဲ႔အနီေရာင္ေခါင္းေလာင္းႀကီးကုိ

ထုိးေနခဲ့တဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ငယ္စဉ္ ကေလးမ်ားဘဝဆီ ေခၚေဆာင္သြးပါတယ္။ စကၤာပူပန္းခ်ီဆရာ
အြန္ခင္မ္ဆနဲ္ရ႕ဲ ပန္းခ်ီကားမ်ားကလ ဲေ႐ႊတိဂုံနဲ႔က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေေတာ္မ်ားမွာ ဘုရားဝတ္ျပဳေနတဲ့
႐ႈခင္းမ်ားကုိေရးဆြဲထားတာပါ။ ဒါေပမင့္ သူ႔ရ႕ဲအလယ္အလတ္တန္း ရသခံစားမႈေရေဆးသုံးစြဲမႈက
ေရေဆးကုိခုံမင္ႏွစ္သက္တဲ့ကၽြန္မကုိ အလြန္ဆြေဲဆာင္မႈ႐ိွတာေတြ႕ရပါတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ငွက္ေျပာ႐ြက္
ေရးခ်က္က ႐ိုး႐ုိးေလးပ ဲအခါခါၾကည့္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ႐ုကၡေဗဒရ႕ဲအပုိင္းအစေလးကုိ အလွအပရ႕ဲ
နမူနာပံုစံမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေနေစပါတယ္။

ဒီဟာက ကၽြန္မကုိေပ်ာ္႐ႊင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ႏူးညံ့တဲ့ငွက္ေျပာ႐ြက္ကေနတဆင့္ ျပခန္းမွ႐ုပ္ပုံမ်ားမွ
ကၽြန္မကုိ မ်ားစြာစြဲလမ္းေစခဲ့တာကေတာ့ အႏုပညာရ႕ဲ အသြင္ေျပာင္းေပးႏိုင္မႈတန္ခုိးဆုိတာ
ကၽြန္မေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

(ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၁ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ မိုင္အိနိခ်ိေန႔စဉ္သတင္းစာပါ ေဒးေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
PICTURES OF AN EXHIBITION ေဆာင္းပါးကိုျပန္ဆိုပါသည္။)

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ ၂၀၁၁ ႏုိဝင္ဘာ ၃၀


