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ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။
။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးတို႔၏ သားငယ္ ဆရာမုိးဟိန္း
(သားဂ်ာနယ္ေက်ာ္) (၆၇ ႏွစ္) လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ေရႊဂုံတုိင္အထူးကု ေဆး႐ုံတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉
နာရီက ကြယ္လြန္သြားသည္။
လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ စျဖစ္ခဲ့ပံုကို “၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ မိတ္ေဆြၾကီး (မရဏမင္း) ရဲ႕လက္႐ုံးေတာ္
ဦးဗ်ာဓိ ပစ္လႊတ္လိုက္တဲ့ ကင္ဆာျမားဟာ က်ြန္ေတာ့္လည္ပင္း လာမွန္တယ္ေလ” ဟု သူ၏ “မရဏမင္းသို႔
အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ” ေဆာင္းပါး၌ ထည့္သြင္းေရးခဲ့သည္။
ဇီဝိန္ေျခြသည့္ ပါးကြက္အာဏာသားအျဖစ္ အမ်ားက ျမင္ၾကသည့္

မရဏမင္းသည္ တဖက္တြင္လည္း သတိသံေဝဂ ရေစၿပီး တရားေပါက္ႏိုင္မည့္ အႏုႆတိ
ဓမၼစြမ္းအားၾကီးလည္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သူ႔ေဆာင္းပါးက ေဖာ္ျပေနသည္။
ဘာသာေရး၊ စာေပႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေသမင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္
စိတ္ခ်လက္ခ် ရွိပုံေပၚသည္။
“မိဘ၏ စာေပအေမြကို ဆက္ခံဖို႔ ကေလာင္ကို စြဲကိုင္၊ ဆရာသမားေတြ၏ ပညာအေမြကို ျဖန္႔ဖို႔ ေျမျဖဴကို
စြဲကိုင္၊ တေယာက္တစု အကိ်ဳးထက္ အမ်ားအက်ဳိးကို သယ္ဖုိ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို စြဲကိုင္ရင္း စာေရး၊ စာျပ၊
ပရဟိတ အလုပ္ေတြႏွင့္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ဘဝကို အတၱႏွင့္ မခ်ဳပ္လို၊ ပရဟိတႏွင့္သာ ခ်ဳပ္လို။
စာေပ-စာျပႏွင့္သာ မၿပီးလို။ ပရဟိတႏွင့္သာၿပီးလို”သည္ဟု ခံယူခဲ့သည့္အတုိင္း ရန္ကုန္ ပရိယတၱိ သာသနာ့
တကၠသုိလ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ဗုဒၶအဘိဓမၼာႏွင့္ က်င့္ဝတ္တုိ႔ကုိ ပုိ႔ခ်ေပး႐ုံမက ပရဟိတ သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း
အဂၤလိပ္စာ ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။
၂ဝဝ၇ ကစ၍ ပန္းခ်ီဦးမ်ိဳးခင္ တည္ေထာင္သည့္ ေမၿမိဳ ့ စည္သာရြာ “ဒဟတ္စံျပ ပရဟိတပ်ိဳးခင္း” တြင္
ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
ဆရာသည္ ႏြားထိုးၾကီးႏွင့္ ျမင္းၿခံၾကား၊ ေလွ်ာ္ျဖဴႏွင့္ သာယာကုန္းရြာၾကားရွိ ေရႊကူၾကီးေတာရ
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ပရဟိတသမား ကဗ်ာဆရာ မိုးဟိန္း (သား-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္) ကြယ္လြန္
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုဝိုင္း
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ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း အက်ယ္ ၃၆-ေပ၊ အျမင့္ ၃၆ ေပခန္႔ရွိ “မဟာပရိတၱေစတီေတာ္ၾကီး” ကိုလည္း
ကမကထျပဳ တည္ေနသည္။
“ပႏၷက္ခ်ပြဲၿပီးလို႔ အုတ္ခံုပံု ေဖာ္ေနပါၿပီ။ ၿပီးလွ်င္ မုခ္ဝေလးခု၊ လိုဏ္ဂူ၊ အဲဒီအေပၚ ေစတီတည္သြားဖို႔ပါပဲ။
ကြ်န္ေတာ္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးရဆံုး ကိစၥပါ။ ဒီျမင္ကြင္းကို အာ႐ုံျပဳမိတိုင္း ကင္ဆာ ကလပ္စည္းေတြ
က်ံဳ႕သြားသလို ခံစားရပါတယ္။ ေသေပ်ာ္ပါၿပီလို႔ေတာင္ ေျပာမိပါတယ္” သူ၏ ေဆာင္းပါး၌
ပံုေဖာ္ေရးသားခဲ့သည္။
ဘုရားတည္လုိသည္မွာ ၁၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ဆရာမိုးဟိန္းႏွင့္ ေရႊကူၾကီး ေတာရဆရာေတာ္တုိ႔
ျမင္းၿခံပရဟိတ လူငယ္မ်ားမွ တဆင့္ ဆံုၾကရာမွ ေစတီေတာ္ၾကီး တည္ျဖစ္သြားသည္ဟု
ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေဝပုလႅထံမွ သိရသည္။
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ကဗ်ာဆရာ ေဇာ္ေနာင္ကလည္း ဆရာမိုးဟိန္းသည္ ဘာသာေရးသမား ျဖစ္သျဖင့္
ျပႆနာမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာအျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္တတ္ေၾကာင္း ၁၉၉၉ က Harmony of Head and Heart
အမည္ျဖင့္ ထုတ္ခဲ့သည့္ ပင္ကိုေရး အဂၤလိပ္ကဗ်ာ စာအုပ္ကို ေထာက္ျပသည္။
“ သူ႔ကဗ်ာစာအုပ္ကို ဖတ္ရင္ သူ႔ဖေလာ္ေဆာ္ဖီကို သိမွာပဲ။ ဘာသာေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ခဲ့တဲ့
ပုဂၢိဳလ္ပါ” ဟုေျပာသည္။
ငယ္စဥ္က အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဒါဂ်ီလင္ၿမိဳ ့တြင္ သူတုိ႔ ညီအကုိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ အကုိမွာ ကြယ္လြန္သူ
႐ုပ္ရွင္မင္းသား ေမာင္သိန္းတန္ (ႏွမလက္ေလွ်ာ့ ေနေလေတာ့) ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၇က ကြယ္လြန္သူအမ
ေဒါက္တာ ခင္ေလးျမင့္မွာ ထင္ရွားေသာ ျပင္သစ္ဘာသာ ပါရဂူျဖစ္ၿပီး ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး၏ မုန္း၍မဟူႏွင့္
ေသြး ဝတၳဳမ်ားကို ျပင္သစ္လို ျပန္ဆိုခဲ့သလုိ မင္းသားေလး၊ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ျပင္သစ္ေခတ္ေပၚ
ဝတၳဳတိုမ်ားစသည့္ ဘာသာျပန္ လက္ရာမ်ားေၾကာင့္လည္း လူသိမ်ားသည္။
ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေတာတြင္းပါတီမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ၿပီးေနာက္ အျခားေျမေပၚ
ႏုိင္ငံေရး စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား နည္းတူ ဦးမုိးဟိန္း၊ သူ႔မိခင္ႏွင့္ ပေထြးတုိ႔လည္း ႏွစ္ရွည္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။
ထုိ႔ေနာက္ နႏၵာသိန္းဇံ၏ ခေရာင္းလမ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း (Through Life’s Perils) (1983)၊ Sweet Odour
of Padauk and Dokchampa (2002) ကဗ်ာမ်ားကုိ အဂၤလိပ္လုိ ျပန္ဆုိခဲ့သည္။
“ပထမတစ္ဆစ္ခ်ိဳး” ေဆာင္းပါးႏွင့္ ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာလုိ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေဝဒနာၾကားမွ ျပဳစုေသာ
အေမရိကန္ အုိင္အိုဝါ တကၠသုိလ္ ႏုိင္ငံတကာ စာေပခရီးအေျခခံ “ျပင္ပအိပ္မက္ တခု” ခရီးသြားမွတ္တမ္း
ဤႏွစ္ဆန္းက ထြက္လာသည္။ ပဲခူး ၁ဝ-မိုင္ကုန္း ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ပညိႆရ၏ လိုရင္းတိုရွင္း
ဝိပႆနာကို အဂၤလိပ္လို “MIND AND CONCISE VIPASSANA” အမည္ျဖင့္ ျပန္ဆိုခဲ့သည္မွာ မၾကာေသး။
“သန္းေခါင္ယံသက္တန္႔” Midnight Rainbow အမည္ရွိ ပင္ကိုယ္ေရး ဒုတိယ အဂၤလိပ္ ကဗ်ာစာအုပ္မွာ
စီစဥ္ဆဲဟု ဆရာေဇာ္ေနာင္က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ အင္ဒိုနီးရွားသံ႐ုံး စီးပြားေရးဌာနတြင္ အရာရွိအျဖစ္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ခဲ့သည့္ ဆရာမုိးဟိန္းသည္
ၿပီးခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔က အလုပ္မွထြက္၍ ‘စာေပေလာက’ သို႔ အၿပီးတိုင္ ေျခခ်ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ
ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ကဗ်ာဆု တဆုလည္း ရခဲ့သည္။
သူႏွင့္အတူ ဓာတ္ကင္ေနရေသာ ပေထြး ဦးေအာင္ေဇယ် (၈၂ ႏွစ္) မွာလည္း လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာႏွင့္ပင္
မႏွစ္က ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
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