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အႏုပညာရွင္၀ါႏု၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ေမာင္၀ဏၰ (၁၉၄၆-၂၀၁၁)သည္ ကတၱီပါ ဖိနပ္စီး ေ႐ႊထီးေဆာင္း (၁၉၇၁) ႏွင့္ 

ခုႏွစ္စဥ္အလြမ္း (၁၉၉၀) ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီဆု ႏွစ္ဆုကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္အတူ ေျခဖ၀ါးေတာ္ႏုႏု (၁၉၇၃)႐ုပ္ရွင္ကားသည္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေ႐ႊေခတ္၏ 

သမိုင္း၀င္ပုံရိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေမာင္၀ဏၰမိန္႕ဆိုခဲ့ေသာ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္မႈႏွင့္ယွဥ္သည္႕ ကမာၻကိုဖန္တီးျခင္း၊ 

အႏုပညာသမိုင္းပုံေဖာ္သူ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ သူ၏ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ 

T.K. Sabapathy အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။ ၀ါႏုႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း ၁၉ မတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

Aung Min၊ Myanmar Contemporary Art I၊ Yangon: TheArt.com၊ ၂၀၁၇၊ စာ ၂၁၃။

 ျမန္မာႏို ုင္ငံတြင္ ၁၉၈၀ေက်ာ္ ခုႏွစ္မ်ားအထိ ေခတ္ေပၚပန္းခ်ီကို စိတၱဇပန္းခ်ီ၊ အရူးေခ်းပန္း 

ပန္းခ်ီစသည္ျဖင္႔ မဖြယ္မရာေသာ အသံုုးအႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ အႏုပညာေလာက၏ အညစ္အေၾကးတစ္ခု

သဖြယ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကရာ ယင္းအေျခအေနမ်ားၾကား ႏွစ္ဖက္တိုင္း လက္ရာႏွင့္ တင္းတိမ္မႈမရွိသည့္ 

ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕သည္ ပိုမိုက်ယ္ေျပာသည္႕ အသုံးျပဳပစၥည္းနွင့္ နည္းစနစ္အသစ္မ်ားကို 

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရွိေသးေသာ ယင္း

အႏုပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏လက္ရာမ်ားအားလည္း ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာဟူ၍ မသတ္မွတ္ခဲ့ေပ။ 

၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စံမင္းသည္ ‘စားေသာက္ဆိုင္’အမည္ရ ၎၏ လမ္းေဘးေခါက္ဆြဲဆိုင္ ပန္းခ်ီကား

ေရွ႕တြင္ ေခါက္စားပဲြ ကုလားထိုင္မ်ား တည္ခင္း၍ ပရိ္သတ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳခြင့္ကို 

လက္ခံခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ထဲမွာပင္ ပိုပိုသည္ သူ၏အက်ႌေက်ာေနာက္တြင္ အေတြးစမ်ားေရးျခစ္ၿပီး 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရ၀ဏ္ထဲတြင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။၂ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္မ ူ

ပိုပို၏ ပထမဆုံး တစ္ဦးတည္းအႏုပညာလက္ရာမ်ားျပပြဲ ‘အမည္မဲ့’ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ 

ျဒပ္မဲ့ပန္းခ်ီကား ၃၁ ကားႏွင့္ အင္စေတာ္ေလးရွင္း ၆ခု ျပသခဲ့သည္။ ယင္းေခတ္ကာလက ေရွ႕ေဆာင္

ကမာၻ႕အဆင့္အတန္း မီခ်င္တယ္ ဘာညာ ေျပာေနၾကတယ္။ ကမာၻဆိုတာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ 

အျပင္ဘက္မွာ ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ဟာ ကမာၻထဲမွာပါ။

-ေမာင္၀ဏၰ၁

တို႔ေတြ ဘယ္ကလာ၊ ဘယ္သူ၊ ဘယ္ကို ဦးတည္တာ – ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 

— ယဥ္ကာ ေရးသားသည္။

ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာက အတြင္းေရးျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း
ပိုပို၊ ထြန္းဝင္းေအာင္၊ ဝါႏု၊ မင္းသိမ္းစြန္၊ ယဥ္ကာ တို႔၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
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အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္၏ အခၽြန္ဆုံးလက္ရာ အသစ္အဆန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ 

အဆိုပါ အႏုပညာလက္ရာတို႕သည္ အႏုပညာစီစစ္ေရး၏ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းကို မခံရသည္႕အျပင္ 

ပရိသတ္မ်ား၏ တစ္ခဲနက္အားေပးမႈေၾကာင့္ ျပပြဲရက္အား ႏွစ္ရက္ထပ္မံတိုးကာ ျပသခဲ့ရသည္။ 

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ၏ ၾကန္အင္လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ အမွတ္ရေစခဲ့သည္႕ သူ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့အႏုပညာဟုဆိုလိုက္လ်ွင္ ပန္းခ်ီအႏုပညာကိုသာ ျမင္ေယာင္တတ္သည္႕ 

အေလ့အထကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ေခတ္ေပၚျဖစ္မႈ၏ စကားစပ္အနက္အရ 

“ပန္းခ်ီ”ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရကို “အႏုပညာ”ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားၾကား မၾကာခဏ

ဆိုသလို သုံးစြဲေနခဲ့ၾကျခင္းပင္။

 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ပါရီၿမိဳ႕ရွိ Centre Georges Pompidou ႏွင့္ Parc de la Villette ၏ 

Grand Halle ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ‘Magiciens de la terre’ အမည္ရ အႏုပညာျပပဲြသည္ ေခတ္ၿပိဳင္

အႏုပညာေလာက တစ္ေခတ္ဆန္းေစရန္ ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုဆုိႏိုင္ရာ ကဲြျပားျခားနားေသာ္လည္း 

အခ်က္အခ်ာက်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ကြဲျပားျခားနားၿပီး ေလးနက္ေသာ ေရးသားေဟာေျပာခ်က္

မ်ား ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပြင့္သစ္စ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာကအေနႏွင့္လည္း ဤ ေျပာင္းလဲမႈ

ဒီေရလိႈင္း၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္မွာ အမွန္ပင္။ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာက၏ 

ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ၌လည္း ေနာက္ထပ္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္သည္အထိ ခ်ိန္ထိုး

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လြန္ခဲ႔သည္႔ ဆယ္႔တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကက်င္းပခဲ႔သည္႔  

ပိုပိုႏွင့္ သူ၏ အထင္ကရျပပဲြအေၾကာင္းကို ယခုဆက္လက္ထုတ္ေ၀ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ The Arts 

Magazine တြင္ ‘After the Exile: Art in Myanmar’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာမူရွင္ မသိဂၤ ီက ေရးသား

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၃ မသိဂၤ ီသည္ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာ

ေလာကသုံးေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ ပထမဆုံးေရးသားခဲ့သူျဖစ္ျပီး ယင္းစာမူျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာပရိသတ္ႏွင့္ 

ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာကၾကား ေပါင္းကူးတံတားထိုးေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ အကယ္

စင္စစ္ ျမန္မာ့အႏုပညာေလာက၏ အခ်က္အခ်ာဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့

အႏုုပညာရွင္မ်ားက ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ၏ နယ္နမိတ္ကို ဆန္းစစ္ခဲ်႕ထြင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ဆယ္ရာစု

အလယ္မွစ၍ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတိုင္သည္အထိျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္း

မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္႕ ကံ့ေကာ္ရြာကဲ့သို႕ေသာ အစည္းအ႐ုံးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

အႏုပညာတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္သည္႕ Studio Square ႏွင့္ New Zero Art 

Ma Thanegi၊  ‘After the Exile: Art in Myanmar’ ၊ The Arts Magazine ၊ ဇန္န၀ါရီလ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ 

၁၉၉၈၊ စာ ၃၅-၃၇။ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ The Esplanade မွ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့

သည္။ ယင္းမဂၢဇင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအေၾကာင္း တင္ဆက္ထားသည္။  
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က့ံေကာ္႐ြာကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ Studio Square ကို၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ New Zero Art Space ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တို႕တြင္ 

တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကံ့ေကာ္႐ြာႏွင့္ပတ္သက္၍ Contemporary Asian Artist VI: Freedom in Blossom! 

Gangaw Village and Experimental Art in 1980s Burma (ျပပဲြ မွတ္တမ္း)၊ Fukuoka: Fukuoka Asian Art 

Museum၊ ၂၀၁၂ ကိုၾကည္႕ပါ။ 

‘Beyond Pressure’  ပြဲကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္၊ http://www.beyondpres-

sure.org/။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏုပညာစီစစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည္႕ နည္းနာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပထားသလို သာတူညီမွ် 

က်င့္သုံးျခင္း မရွိပါ။ “ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ”ဟူသည္႕ ေ၀ါဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ထို႕အတူပင္။ ျပည္ပတြင္ 

ျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ား မေကာင္းလွ။ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါး၏ စာ ၁၀၇ ကို ၾကည္႕ပါ။

‘plAy: Art from Myanmar Today’ ပြဲကို Osage Art Foundation  အကူအညီျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Osage Gallery တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယဥ္ကာ၏ ‘Why Play? An Outsider’s Point of View on 

Making and Seeing Art in Myamar Today’, SouthEastAsia: Spaces of the Curatorial  (ed. Ute Meta 

Bauer and Brigitte Oetker)၊ Berlin: Sternberg Press ၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာ ၁၀၄-၂၄ ကို ၾကည္႕ပါ။  

Space အစရွိေသာ အႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။၄ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ကဗ်ာ

ရြတ္ပြဲႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲမ်ားပါ၀င္သည္႕၊ စိတ္တူကိုယ္တူ အႏုပညာရွင္မ်ား အတူတကြ ထူေထာင္

ထားသည္႕ ‘Beyond Pressure’ ကဲ့သို႕ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။၅ အခ်ိဳ႕ေသာ အႏုပညာရွင္

မ်ားမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပသခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္ တစ္ဆယ့္သုံးဦးပါ၀င္

သည္႕  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးေသာ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာျပပြဲျဖစ္သည္႕  ‘plAy: Art from Myanmar 

Today’ အား စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေလသည္။၆ ယင္းေခတ္ကာလတြင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ 

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရာေထြး သတ္မွတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ

ဟူေသာေ၀ါဟာရအား လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ျပည္တြင္း၊ 

ျပည္ပရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပပဲြတင္ဆက္သူမ်ားေၾကာင့္လည္း ဤကဲ့သို႔ လဲြမွားေသာ 

အယူအဆတစ္ရပ္သည္ ယေန႕ထိတိုင္ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ရသည္။၇

 ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍ အႏုပညာႏွင့္စာေပယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို အစိုးရ

အေနျဖင့္ ေလ်ွာ့ခ်ေပးခဲ့ရာ ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္အႏုပညာေလာက တစ္ခန္းသစ္ဖို ႕ရာ အစျပဳခဲ့သည္။ 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား ယခင္ကထက္ မ်ားျပားလာသည္။ ႏိုင္ငံတကာျပတိုက္မ်ား၊ အႏုပညာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ 

အာရွပစိဖိတ္ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ပြဲမ်ားကဲ့သို အထင္ကရျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ဖို ႕ရန္ 

မခဲယဥ္းေတာ့ေပ။ ယခုဆိုလ်ွင္ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအေနျဖင့္ Fukuoka Asian Art Museum၊ 

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ Mori Art Museum၊ National Gallery Singapore၊ Queensland Art Gallery၊ 

Singapore Art Museum ႏွင့္ နယူးေယာက္ရွိ Solomon R. Guggenheim Museum တို႕တြင ္



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၫွိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ်ဘားမားေခတ္က 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုဌာနအျဖစ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံး၌ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။  ၂၀၀၅ 

ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ႐ုံးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားသည္႕အခါ ျပတိုက္အျဖစ္ အဆိုျပဳခံခဲ့ရၿပီး ပထမဆုံး

အေနျဖင့္ ဂ်ာမန္အႏုပညာရွင္ Wolfgang Laib ၏ Where the Land and Water End ပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါေနရာ၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းေၾကာင္းကို ေလ့လာလိုပါက ေမာင္ေမာင္၊ A 

Trial in Burma: The Assassination of Aung San ၊ Dordrecht: Springer ၊ ၂၀၁၂ ကို ဖတ္ပါ။ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံး၌ 

က်င္းပခဲ့ေသာ Laib ၏ျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Lilian Kalish ၊ ‘When Pollen Becomes Political: Wolfgang Laib 

in Myanmar’၊ ARTnews၊ ၁၆ မတ္လ ၂၀၁၈ ၊ http://www.artnews.com/2017/03/16when-pollen-be-

comes-political-wolfgang-laib-in-myanmar/ တြင္ ဖတ္ႏိုင္သည္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ သမိုင္း၀င္ မင္းကြန္း႐ြာ၌က်င္းပခဲ့ေသာ အႏုပညာရွင္ၿဖိဳးႀကည္ (၁၉၇၇-

၂၀၁၈) ဦးေဆာင္သည္႕  အလုပ္႐ုံအျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ မင္းကြန္း ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာျပတိုက္ စီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံ

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား အတူတကြပုံေဖာ္ထားသည္႕ အႏုပညာလက္ရာမ်ားႏွင့္ အင္စေတာ္ေလးရွင္း၊

ပါေဖာမန့္စ္လက္ရာမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ အလားတူ စုေပါင္းအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္႕  သူရဲတန္း 

အႏုပညာအျဖစ္အပ်က္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကို တည္ေထာင္သူ ေအာင္ကိုႏွင့္ငယ္ေလး၏ 

ဧရာ၀တီျမစ္ေဘးရွိ ဇာတိခ်က္ေႂကြ႐ြာေလး၏ နာမည္အတိုင္းမွည္႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သာဓကတစ္ခုမွာ၂၀၁၈ ေမလတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံး၏ ပဥၥရသ ျပခန္း၌ က်င္းပ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္႕ 3-ACT Cinema 

Magazine ျဖစ္သည္။ 3-ACT Films ကို https://www.facebook.com/3actmyanmar/; ‘Pyinsa Rasa Art 

Space @ the Secretariat’ တြင္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ပဥၥရသ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို http://www.pyinsarasa.com/

post-226 တြင္ၾကည္႕ႏိုင္သည္။
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ေနရာယူလာႏိုင္ေလၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း New Zero ႏွင့္ Myanm/art ကဲ့သို႕ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ 

အႏုပညာရပ္၀န္းမ်ားတြင္ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခြင့္မ်ား ေပးလာသည္။ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ အႏုပညာ

စုံညီပြဲေတာ္မ်ားစြာထြက္ေပၚလာသလို ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာကို လူၾကီးလူငယ္မ်ားၾကား ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္

လာေအာင္ ေစ့ေဆာ္သည္႕အစီအစဥ္မ်ားရွိလာသည္။ အႏုပညာျပခန္းမ်ားကလည္း ျပည္တြင္းေခတ္ၿပိဳင္

အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လက္ရာမ်ားကို ထည္႕သြင္းျပသလာၿပီး ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 

သင္တန္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ကိုလည္း မၾကာခဏဆိုသလို က်င္းပလာၾကသည္။ သမိုင္း၀င္ အေမြအႏွစ္

တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအထိမ္းအမွတ္ျပဳ ၀န္ၾကီးမ်ား႐ုံး

သည္လည္း ယခုအခါ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုုပညာျပပဲြမ်ားျဖင့္ ေ၀ဆာလ်က္ရွိေပသည္။၈ေခတ္ၿပိဳင္အနုပညာရွင္

မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး မင္းကြန္း ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ ျပတိုက္ စီမံကိန္းႏွင့္ 

သူရဲတန္းအႏုပညာအျဖစ္အပ်က္ကဲ့သို႕ နယ္ေ၀းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိ ေျခဆန္႕ႏိုင္ခဲ့သည္။၉ ယခင္ကဲ့သို႕ 

ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ အမွီအခုိနည္းလာၿပီး ျပည္တြင္း 

စာေရးဆရာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္

စီစဥ္လာၾကသည္။၁၀ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အႏုပညာေက်ာင္းဆင္း လူငယ္မ်ားလည္း ျမန္မာျပည္တြင္းသို႕ 

ျပန္လာၾကေလၿပီ။



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ ၅

ယေန႕ေခတ္ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာကအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္႕အခက္အခဲမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ 

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႕က တ႐ုတ္ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာက ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္႕လမ္းခရီးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ 

မတူသည္႕အခ်က္မွာ မလိုလားအပ္ေသာ ေစ်းကြက္လႊမ္းမိုးမႈမရွိျခင္းပင္။ Carol Yinghua Lu ၊ ‘Back to 

Contemporary: One Contemporary Ambition, Many Worlds’ ၊ Global Studies: Mapping 

Contemporary Art and Culture (ed. Hans Belting, Jacob Birken, Andrea Buddensieg and Peter 

Weibel) ၊ Ostfildern: Hatje Cantz ၊ ၂၀၁၁၊ စာ ၁၀၈-၁၉။

အထက္တြင္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည္႕ ‘တို႕ေတြဘယ္ကလာတယ္၊ ငါတို႕ ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနတာလဲ’  

(၁၈၉၇-၉၈)အမည္ရ ဂူဂန္၏ ပန္းခ်ီကားကို တဟီတီကၽြန္းတြင္ ေရးျခယ္ခဲ့သည္။ Charles Gorham ၏ 

The Gold of their Bodies (၁၉၅၅)ႏွင့္ W. Somerset Maugham ၏ The Moon and Sixpence (၁၉၁၉)

တို႕၏ ဘာသာျပန္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူ၏ လႊမ္းမိုးမႈ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေခတ္ေပၚပန္းခ်ီ၏ 

ေရွ႕ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ပန္းခ်ီေအာင္စိုးအေနျဖင့္လည္း သူ၏ ခံယူေနထိုင္ပံုတို႕ကို အတုယူေလ့လာခဲ့သည္။

၁၁

၁၂

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကာလာရွည္ၾကာ အဆက္

အသြယ္ျပတ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းသည္႕ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခံစား

ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ားသူငါၾကား အေပ်ာ္ကူးစက္ေနသလို အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားကို လက္ကမ္း

ႀကိဳဖို ႕ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား တစ္ပုံတစ္ပင္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ အကူးအေျပာင္း

ကာလတြင္ အနည္းငယ္ရဲတင္း႐ုံမွ်ျဖင့္ အခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္တတ္ပါက နာမည္တစ္လုံး၊ 

ေနရာတစ္ေနရာ ရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ေခတၱခဏမ်ွ အခ်ိန္ယူကာ ေလ့လာသုံးသပ္

ၾကည္႕ၾကဖို႕  တာ၀န္ကလည္း ရွိလာျပန္သည္။၁၁ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေရွ႕မ်ိဳးဆက္

ျဖစ္ေသာ လြန္ခဲ့သည္႕ရာစုႏွစ္အတြင္းက အႏုပညာရွင္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈႀကီးခဲ့သည္႕ ေပါလ္ဂူဂန္၏ 

“တို႕ေတြဘယ္ကလာတယ္၊ ငါတို႕ ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနတာလဲ”ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ 

အရိပ္အႁမြက္သတိေပးခ်က္ကို ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ဖို ႕ရာ လိုလာပါၿပီ။၁၂ ပဓာနက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို 

ေထာက္ျပရမည္ဆိုလ်ွင္ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိတ္၀င္စားမႈ၊ က်ယ္ျပန္႕

လာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တေျပးညီ အဘယ္ကဲ့သို႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပုံေဖာ္သြား

မည္နည္း – အႏုပညာရွင္အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဆက္ဆံမႈအျပင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည္႕  ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျဖစ္သည္႕ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပပဲြတင္ဆက္

သူမ်ား၊ အႏုပညာ အစည္းအ႐ုံးမ်ားအစရွိသည္တို႕ႏွင့္ မည္သို႕မည္ပုံ ယွဥ္တြဲေနထိုင္သြားၾကမည္နည္း – 

ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၾသဇာရွိသည္႕ စုေဆာင္းသူမ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ 

ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ ၫိွႏိႈင္းမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္နည္း။ အစရွိသည္႕

ေမးခြန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္သူ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ အစည္းအ႐ုံးမ်ား ျပည္႕စုံစြာ မေျဖၾကားႏိုင္

ေသးေပ။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္၌ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထည္႕သြင္း

စဥ္းစားသည့္အခါ ဆန္းစစ္သင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာတင္ျပႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ

က်န္ရွိသည္႕အျခင္းအရာတို႕ကို သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးသင့္ေပသည္။ 



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ ၆

ေအာင္ျမင့္၏ ‘ဘုရားျဖဴမွာ ေ႐ႊမလို’ကို The Solomon R. Guggenheim Foundation Collection Online [web-

site], https://www.guggenheim.org/artwork/31261 တြင္ၾကည္႕ႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္သည္႕ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာတမ္းမွာ တစ္ေစာင္သာရွိသည္။ Isabel Ching ၏ 

‘Art from Myanmar: Possibilities of Contemporaneity?’၊ Third Text ၊ အတြဲ၂၅၊ အမွတ္၄၊ ဇူလိုင္၂၀၁၁၊ 

စာ ၄၃၁-၄၆။

‘ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား’ကို  Roots [website]  https://roots.sg/learn/collections/listing/1029096 

တြင္ ၾကည္႕ႏိုင္သည္။ ‘ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား’ကို Singapore Art Museum ၌မဟုတ္ဘဲ National Gallery 

Singapore တြင္ျပသထားေၾကာင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေရးထားသည္။ စံမင္း၏ ‘တိရစာၦန္ဦးေခါင္းႏွင့္လူပုံမ်ား၊ 

ေသနတ္၊ စားသုံးသူ’ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aung Min၊ Myanmar Contemporary Art I၊ (အေရွ႕တြင္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည္) 

စာ၂၁၄-၁၉ကို ၾကည္႕ပါ။

၁၃

၁၅

၁၄

 “တို႕ေတြ ဘယ္ကလာသလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို အႏုပညာသမိုင္းေၾကာင္းအရ အေျဖရွာမည္

ဆိုလ်ွင္ ျမန္မာ့ေခတ္ေပၚႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာသည္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္အစဥ္အတိုင္း တစ္ဆင္႔ခ်င္း 

ေပၚထြန္းလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္စြာ ေရာေထြးႀကီးထြားလာသည္။ ဤအျခင္း

အရာကို အႏုပညာရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 

သာဓကဆိုရလ်ွင္ ေအာင္ျမင့္သည္ ေခတ္ေပၚအႏုပညာကိုမစြန္႕ဘဲ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းကို 

ကူးေျပာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ‘ဘုရားျဖဴမွာ ေရႊမလို’ဟူသည္႕ လက္ရာကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အခဲရဲလစ္

ေဆးႏွင့္ ေရႊဆိုင္းသုံးၿပီး ဖန္တီးေနခ်ိန္တြင္ပင္ အင္စေတာ္ေလးရွင္း ႏွင့္ ပါေဖာမန္႕စ္အႏုပညာရွင္ဟူ၍ 

နာမည္ရေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၃ ထို႕အျပင္ အမ္ပီပီရဲျမင့္ႏွင့္ စံမင္းကဲ့သို႕ ေခတ္ေပၚႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္

ၾကားက နယ္စည္းမ်ဥ္းေပၚမွာ လႈပ္ရွားသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုသူတို႕သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ 

ျဖစ္ေပၚတည္ရွိျခင္းဟူသည္႕ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ ျဖစ္ရွိမႈ သေဘာတရားကို ေခတ္သစ္၊ 

ေခတ္ၿပိဳင္ဟူေသာ အမည္တံဆိပ္ကို ယူတင္၀တ္ဆင္ျခင္းမရွိပဲ ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားခဲ့သည္။ အမ္ပီပီ

ရဲျမင့္၏ ‘ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား’ ႏွင့္ စံမင္း၏ ‘တိရစာၦန္ဦးေခါင္းႏွင့္လူပုံမ်ား၊ ေသနတ္၊ စားသုံးသူ’ 

အစရွိသည္႕ လက္ရာမ်ားသည္ ၎၀ိေရာဓိ အက်ဥ္းအက်ပ္အား ထင္ဟပ္ေစသည္။၁၄ ဤေဆာင္းပါး၏ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအတိမ္အနက္ကို အဓိကထား 

ေလ့လာလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလ်ွင္ ေခတ္ေပၚျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈထက္  

ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ၏ ကနဦးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပုံေဖာ္ေပးခဲ့သူမ်ားႏွင္႔ ယေန႕ေခတ္ ပုံရိပ္မ်ား 

အစရွိသည္တို႕ကို သုံးသပ္တင္ျပလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ အရွိန္ရခါစ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာသည္ 

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္ဖို ႕လိုေသးသည္၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ား အားနည္းေနေသး

သည္။၁၅ ဆက္လက္၍ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ သေဘာေပါက္နားလည္ဖို ႕၊ တာ၀န္ယူမႈအျပည္႕ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္

ေရးသားေဖာ္ထုတ္မိတ္ဆက္ဖို ႕ရာ မည္သည္႕အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသလဲဟူ၍ 



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 

မသိဂၤ ီထံမွ အီးေမးလ္၊ ၅ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇။

ကိုလိုနီေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ အႏုပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 

အႏုပညာသမိုင္းအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၾကသည္၊ သာဓကအားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွ Sindudarsono 

Sudjojono (၁၉၁၃-၈၆)ႏွင့္ Jim Supangkat(၁၉၄၈-)၊ မေလးရွားမွ Redza Piyadasa (၁၉၃၉-၂၀၀၇) 

တို႕ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး Redza Piyadasa ႏွင့္ T.K. Sabapathy ေရးသားခဲ့ေသာ Modern Artists of 

Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၁၉၈၃ ႏွင့္ 

Jim Supangkat ႏွင့္အျခား၊ Outlet: Yogyakarta Within the Contemporary Indonesian Art Scene၊  

Yogyakarta: Cemeti Art Foundation၊ ၂၀၀၁။

၇

၁၆

၁၇

ေမးရန္ရွိသည္။  ဤေနရာတြင္ မသိဂၤ ီ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္႕ ပထမဆုံးေသာ 

ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေဆာင္းပါးကို ျပန္ၾကည္႕ေစခ်င္သည္။ သူသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေစ့ေေဆာ္မႈ၊ 

ျပပြဲတင္ဆက္သူတစ္ေယာက္က္၏႐ႈေထာင့္မွ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ေ၀ဖန္သုံးသပ္လုိမႈေၾကာင့္ 

ေရးသားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို အမ်ားသိရွိေစလိုသည္႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

႐ိုးအီေနျပီျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထပ္ထပ္ အခါခါ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚတုန္႕ျပန္လိုသည္႕

စိတ္ျဖင့္သာ တင္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၆ အႏုပညာသမိုင္းပညာရွင္ သို႕မဟုတ္ ေ၀ဖန္ေရးဆရာ

တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျပင္ပမွ အသိဉာဏ္၊ သမိုင္းဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳ၊ အႏုပညာအစဥ္အလာမွ 

ရရွိသည္႕ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ အဆိုမ်ား၊ တည္ေဆာက္ပုံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့ ေခတ္ၿပိဳင္

အႏုပညာအေၾကာင္း ေလ့လာမည္ဆိုပါက လိုရာခရီးေရာက္ဖို ႕ခက္သည္ျဖစ္ရာ အတိမ္းအေစာင္း

နည္းႏိုင္သည္႕ခ်ဥ္းကပ္ပုံတစ္ခုကို ၫႊန္ျပရမည္ဆိုလ်ွင္ျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား

ေျပာႏိုင္သည္႕ ဌာေနအႏုပညာရွင္မ်ား၏ စကားသံကို နားေထာင္ျခင္းပင္။၁၇ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သည္႕ထက္ပို အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ခ်ဥ္းကပ္လိုပါက ယင္းေလာကမွ အေရးပါသည္႕

ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အထင္အျမင္၊ အယူအဆမ်ားမွတစ္ဆင့္ သမိုင္းေၾကာင္းေကာက္ကာ 

ျပဳစုရမည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဘယ္သူေတြရဲ႕စကားသံကို မွတ္တမ္းတင္သြားမည္နည္းဟူသည္႕ 

ေမးခြန္းကို ေမးရေပမည္။

 ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရပ္္၀န္းသည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ား မ်ားေျမာင္

လွသည္၊ ၀ါဒစြဲ၊ ပညာစြဲမ်ားျဖင့္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ပညာရွင္မ်ားၾကားတြင္ပင္ 

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မတူညီၾကေခ်။ ႐ႈခင္းပန္းခ်ီ၊ ကိုယ္လုံးတီးပန္းခ်ီ

မ်ားကို ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာဟု အမည္တပ္ကာ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ေသာ 

ျပခန္းမ်ားတြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသလို ျပတိုက္က တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာလည္း ယင္းမူအတိုင္း က်င့္သုံး

ၾကသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ဖတ္ခဲ့

ရသည္႕ ‘ျမန္မာေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ-၁’ စာအုပ္တြင္လည္း ေခတ္ေပၚအႀကိဳ (pre-modernism) ၊



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 

Aung Min၊ Myanmar Contemporary Art I၊ (အေရွ႕တြင္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည္)။

အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္လုံးတီးပုံႏွင့္ အစိုးရေ၀ဖန္သည္႕ အႏုပညာလက္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႏုပညာစီစစ္ေရးေလွ်ာ့

ခ်ေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအႏုပညာေလာက၌ “လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္”ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳလာၾက

ေသာ္လည္း အႏုပညာေလာကအတြင္းမွ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ခ်ိန္ထိုးေ၀ဖန္သည္႕ နည္းစနစ္မ်ား မရွိေသးသည္႕

အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းလစ္ဟာခ်က္ကို ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ တေထာင့္တေနရာမွ ျဖည္႕ဆည္းေပးႏိုင္ရန္  

ရည္႐ြယ္ပါသည္။

၈

၁၈

၁၉

ေခတ္ေပၚ (modernism) ၊ ေခတ္ေပၚလြန္ (post-modernism) ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ (contemporary) 

ဟူသည္႕  ေ၀ါဟာရတို႕ကို တိက်စြာ ရွင္းလင္းထားျခင္းမရွိေပ။၁၈ ဆိုရလ်ွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ 

ရာစုႏွစ္မွစ၍ ယေန႕ေခတ္ထိ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ မည္သည့္အႏုပညာလက္ရာကိုမဆို “ျမန္မာ့

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ”ဟု အနက္ဖြင့္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာ့အႏုပညာ

ရပ္၀န္းအတြင္းမွ စကားသံတိုင္းကို အျပင္မွလူေတြအေနျဖင့္ အကုန္အစင္ၾကားေနရျခင္းမဟုတ္ေပ။ 

အခ်ိဳ႕က လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာေပၚတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ေယာက္ပမာ က်ယ္က်ယ္

ေလာင္ေလာင္ရွိလွေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေပ။ အေၾကာင္းဖန္လာသည္႕

အခါမွာေတာ့ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေန၍မရ၊ ေျပာသင့္သည္မ်ားကို ဖြင့္ေျပာဖို ႕သင့္ေပသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ 

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အႏုပညာရွင္ေလးဦးျဖစ္ေသာ ပိုပို၊ ထြန္း၀င္းေအာင္၊ ၀ါႏု၊ 

မင္းသိမ္းစြန္ တို႕ႏွင့္သာ သီးျခားေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ

ေလာက၏ အျဖာျဖာေသာ ဗဟုအျမင္ကို လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း မရွိပါ။ ဤအႏုပညာရွင္ေလးဦး ဖလွယ္

ခဲ့ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဤေဆာင္းပါးမွတစ္ဆင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္

သုံးသပ္ၾကဖို႕၊ တန္ျပန္ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ႏိုင္ၾကဖို႕ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ထပ္ဆင့္ေျပာရလ်ွင္ ျမန္မာ့

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ၏ ရသဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည္႕ အျမင္၊ ႐ႈေထာင့္၊ 

လုပ္ပံုကိုင္ပုံမ်ား ထပ္မံျဖည္႕စြက္ႏိုင္ဖို ႕ရန္အတြက္ ဘယ္သူေတြက အေရးပါေသာေ၀ဖန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ေပးႏိုင္သနည္း၊ ဆက္လက္၍ (ႏိုင္ငံတကာႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ျမန္မာျပည္ႏွင့္သာဆက္ဆိုင္သည္႕)အတြင္းေရး

ျပႆနာမ်ားကို ဘယ္သူေတြက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုႏိုင္သနည္း အစရွိသည္တို႕ကို 

အဓိကထား ေဇာင္းေပးလို၍ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ေလးဦး၏ ႐ႈေထာင့္မွ ဦးစားေပးထုတ္ေဖာ္

ခဲ့သည္႕ အဆိုငါးခု၌လည္း ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ရွာရွာေဖြေဖြ ေမးခဲ့သမွ် အေျဖမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္သည္႕ ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ သုံးသပ္မႈ၊ သြယ္၀ိုက္ေျပာဆိုမႈမ်ားပါ 

ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္သုံးသပ္ခဲ့႐ုံမွ်မက အျခားအျမင္တစ္ဖက္မွေနလည္း သတိျပဳ 

ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြး၍ ထည္႕သြင္းခဲ့ပါသည္။၁၉

 ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာကအတြက္ အဆိုငါးခုထဲမွ ပထမတစ္ခ်က္ သို႕မဟုတ္ 

အတြင္းေရးျပႆနာဆိုသည္မွာ ယင္းအႏုပညာရွင္ေလးဦး၏ အေတြးအေခၚ၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ား



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 
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အရ “ေခတ္ၿပိဳင္”ဟူသည္႕အနက္ကို မမွားမယြင္း ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပုံေဖာ္သြားျခင္းပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား အနက္ဖြင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း အားနည္းသည္႕အေလ်ာက္ 

အနည္းငယ္ေသာအႏုပညာရွင္မ်ားသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခံစားခ်က္အား အေလးေပးသည္႕  အစဥ္

အဆက္မွ ေခတ္ေပၚအႏုပညာသေဘာတရားထက္ေက်ာ္လြန္၍ အႏုပညာလက္ရာမ်ား ဖန္တီးၾကသည္။ 

ယင္းလက္တစ္ဆုပ္စာ အႏုပညာရွင္မ်ားအနက္မွ ပိုပို၊ ထြန္း၀င္းေအာင္၊ ၀ါႏုႏွင့္ မင္းသိမ္းစြန္တို႕သည္ 

မိမိတို႕က်င္လည္ရာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ပတ္၀န္းက်င္၊ အခ်ိန္အခါအေပၚတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္စူးစမ္း

ေလ့လာမႈမွတစ္ဆင့္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္အနက္ဖြင့္ကာ မွန္ကန္သည္႕အသြင္သို႕  ကူးေျပာင္းဖို ႕  နည္းသြယ္၊ 

လမ္းစုံ၊ အခင္းအက်င္း အဖုံဖုံျဖင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပုံေဖာ္ဖန္တီးၾကသည္ကို 

ေတြ႕ရသည္။ ထိုသူတို႕ တည္မွီေရာက္ရွိေနရာ ကမာၻ႕ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအျမင္မွ ၎တို႕၏ အႏုပညာ

လက္ရာကို သုံးသပ္ရမည္ဆိုလ်ွင္ တယ္ရီစမစ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္႕ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာျဖစ္ထြန္းမႈအဆင့္

လိႈင္းသုံးခုအနက္ ပထမႏွစ္ခုျဖစ္သည္႕ ျပင္းထန္သည္႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ အေငြ႕အသက္လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာတန္းမီလိုမႈေနာက္သို႔ အဆင္အျခင္မဲ့စြာ လိုက္ျခင္းအစရွိသည္တို႕ကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ၊ 

ေၾကာင္းက်ိဳးခိုင္မာစြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲေနေသာ 

သေဘာတရားအတြင္း ထုသားေပသားက်က်ႏွင့္ ကမာၻဆန္မႈ၌ေပါင္းစည္းဖို ႕ရန္ ပိုမိုက်ယ္ေျပာေသာ 

စူးစမ္းအားထုတ္ထိေတြ႕မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။၂၀

 ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ေလးဦးအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း 

အႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပခန္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈနည္းျခင္းျဖစ္သည္။ လုံး၀ကင္းကြာသြားျခ

င္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ၎တို႕၏ အေတြးအေခၚ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သီးသန္႕ဆန္သည္႕ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာကို 

ေတြ႕ရေပမည္။ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္သကဲ့သို႕ ေနာက္လိုက္အေပါင္းအပါမ်ား ေမွ်ာ္ကိုး

ေနျခင္းမ်ား မေတြ႕ရေခ်။ နမူနာျပရလွ်င္ျဖင့္ ပိုပိုသည္ အထင္ႀကီးေလးစားစရာေကာင္းေသာ ေနရာသို႕

ေရာက္ရွိေနသူကဲ့သို႕ျဖစ္ရာ အားက်သူလူငယ္မ်ား၏ စံျပပုဂၢိဳလ္အေနအထားမေရာက္ေစရန္အတြက္ 

ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါတ္သက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေခ်။ ထိုုသိုု ႔ေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့အႏုပညာ

ေလာက၏ အျပင္လူမ်ားျဖစ္လာၾကေသာ္လည္း အဆိုပါကြဲျပားထူးျခားမႈေၾကာင့္ပင္ ၎တို႕၏ျမန္မာ့

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာကအား သုံးသပ္မႈအျမင္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားအား 

ၫွိႏိႈင္းေစ့စပ္မႈ၊ ပုံေဖာ္ျပသခဲ့မႈမ်ားအျပင္ က်င္လည္ရပ္တည္မႈ၊ တည္ေဆာက္ခဲ့မႈမ်ားကို လြတ္လပ္



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 

မင္းသိမ္းစြန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ၂၉ ဧၿပီလ ၂၀၁၈။

ပိုပိုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၈။
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၂၂

စြာျဖင့္ အကဲခတ္ ေလ့လာႏိုင္ေစခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကား အေရးႀကီးေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္

ဆိုေသာ္ ေလာက၀တ္ေက်ႁပြန္မႈႏွင့္ ဂါရ၀တရားဦးထိပ္ထားေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ လိုုက္ေလ်ာ 

အႀကိဳက္ေဆာင္ျခင္းကိုု အားေပးေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားၾကား မတူေသာ အယူ၀ါဒအျမင္မ်ားကို 

ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေ၀ဖန္ခ်ိန္ထိုး ေထာက္ျပရျခင္းမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိလွေပ။ ဤကဲ့သုိ႕ 

ထုံးတမ္းအစဥ္အလာသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႕ စနစ္တက်ဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုု အဟန္႔အတား

ျဖစ္ေစၿပီး ေရရွည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႐ိုးေျဖာင့္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို ႕ ရန္ ခဲယဥ္းေစသည္။

 တတိယအခ်က္မွာ အတားအဆီး၊ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအား လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ ထိုးထြင္း

ဉာဏ္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ “တို႔ဆီမွာ ျပပြဲျပင္ဆင္ဖို ႔အတြက္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ 

မရွိပါဘူး။ အားလံုးကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေလ့လာ၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လုပ္၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျပင္ဆင္

ရတာပဲ”ဟု မင္းသိမ္းစြန္က ေျပာျပခဲ့သည္။၂၁ ဆင္ဆာကန္႕ကြက္မႈေၾကာင္႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား၊ 

ဥပေဒအရကန္႕သတ္မႈမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ဟန္႕တားမႈမ်ားသည္ ၎တို႕အား မွတ္ေက်ာက္

တင္သည္႕ပမာ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ “ႏိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ နဲ႔ 

ပတ္ဝန္းက်င္ အကန္႔အသတ္ အခက္အခဲေတြ ၾကီးလာေလ အနုပညာလက္ရာရဲ႕ ရလဒ္ဟာ ေကာင္း

ေလပဲ” ဟု ပိုပိုက ဆိုသည္။၂၂ ကိုလိုနီေခတ္၊ စစ္အစိုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္းမွ ထူးခၽြန္ေသာ 

ျမန္မာလူမ်ိဳး အေတြးအေခၚပညာရွင္၊ အႏုပညာရွင္မ်ားတြင္လည္း အလားတူ အႏိုင္မခံ အ႐ံႈးမေပးေသာ

စိတ္ဓါတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္ျဖစ္ရာ ကမာၻက သမား႐ိုးက်ပညတ္ထားသကဲ့သို႕ ျမန္မာ့

အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းကို သိသာေစသည္။ လူထုအားေပးမႈ၊ 

စနစ္တက် ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၊ ေက်ာင္းဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္မႈအစရွိသည္တို႕မွာ 

အႏုပညာသစ္ အစျပဳခဲ့ရာ ၿဗိတိသ်ွဘားမားေခတ္မွစ၍ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္

အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈမ်ား၊ နည္းစနစ္က်သည္႕ အႏုပညာေလာက ေပၚထြန္း

ေစေရးအတြက္ အဟန္႕အတားမ်ားကို ယေန႕ေခတ္ထိတိုင္ ခံစားေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ 

အႏုပညာေထာက္ပံ့မႈရန္ပုံေငြ လုံေလာက္စြာရရွိသည္႕ စင္ကာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက 

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ႐ုန္းကန္ရသည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္

ျဖင့္ ရပ္တည္ၾကရသည္။၂၃ ႏို ုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသူအနည္းငယ္မွလြဲ၍ အမ်ားစုေသာ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုု ိက္ကူးသူမ်ား၊ ဓါတ္ပုံဆရာမ်ား၊ ဒီဇိုင္နာမ်ား ႏွင့္ ဂီတပညာရွင္မ်ား 

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခြင့္ေပးသည္႕ ပဥၥရသသည္ အတည္တက်မရွိေသာ အႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္းထဲသို႕ 

လတ္တေလာမွ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ပဥၥရသႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး http://www.pyinsarasa.com/ တြင္ 

ၾကည္႕ႏိုင္သည္။

၂၃



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 

မင္းသိမ္းစြန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ၁ ဧၿပီလ ၂၀၁၈။

၁၁

၂၄

ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္မ်ားမွာ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ေလ့လာရသည္ကားမ်ားသည္။ အနည္းငယ္သာ

ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္႕ အႏုပညာေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ

တကၠသိုလ္ အစရွိသည္တို႕တြင္ ျပဌာန္းထားသည္႕ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွာလည္း စုံစုံလင္လင္

မရွိလွေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ အေနာက္တိုင္းအေတြး

အေခၚမ်ား လႊမ္းမိုးခံရမႈနည္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ “ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတြးပံု အလုပ္လုပ္ပံုဟာ 

သူမ်ားေတြနဲ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ကြဲျပားေနတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပဲ။ ဒါကလည္း သူဟာသူ တစ္မ်ဳိးေတာ့ 

ေကာင္းတာပါပဲ” ဟု မင္းသိမ္းစြန္က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။၂၄ တဖက္တြင္လည္း ေထာက္ပ့ံမႈ 

အရင္းအျမစ္ရွားပါးျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းတို႕က စိတ္ကူးလက္ရာမ်ားကို ဆန္းသစ္ေစၿပီး 

အသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေစသည္။

 စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ အႏုပညာလက္ရာမွေပးသည္႕ ရသဆိုင္ရာအရည္အေသြးကို ေရွ႕တန္း

တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာကို အျခားေသာသူမ်ား ဟု ႏွိမ့္ခ်ပုံေဖာ္ခံရမည္႕ လက္ရာမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတုိင္း ထုတ္ကုန္ပမာ လုပ္ယူဖန္တီးေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ 

ႏိုင္ငံျခား ျပပြဲတင္ဆက္သူမ်ားအႀကိဳက္လိုက္၍ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေရပန္းစားေနေသာ သီအိုရီအသစ္၊ 

ေ၀ါဟာရအသစ္မ်ားေနာက္လိုက္ျခင္း၊ ၀ယ္သူ႕အႀကိဳက္ ယဥ္ေက်းမႈ အမွတ္အသားမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ 

မူလ ကိုလိုနီ ကစားကြက္ထုံးစံအတိုင္း ျမန္မာ့ပုံရိပ္အား ႏိုင္ငံေရးသေဘာအရ မရွိအရွိလုပ္ထားသည္႕ 

လက္ရာမ်ားေနာက္သို႕မလိုက္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေက်နပ္မႈအတြက္လုပ္ၾကသည္။ ၎တို႕ 

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည္႕ အတိုင္းအတာႏွင့္ အေျခအေနအေပၚလိုက္၍ ဖန္တီးလိုသည္႕လက္ရာကို 

အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ပုံေဖာ္ႏိုင္မည္႕ နည္းလမ္း၊ ကုန္ၾကမ္းတို႕ရွာေဖြေနရင္းသာ နပမ္းလုံးေနတတ္

ၾကသည္။၂၅ အေျခအေနမွန္တစ္ခုသဖြယ္ ထင္ရေသာ “ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္အားလုံး ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူခ်ည္းပဲ” “ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္မွန္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ လုပ္ကို

လုပ္ၾကတယ္” အစရွိသည္႕  က်ဥ္းေျမာင္းေသာေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနခဲ့ၾကသည္။၂၆ 

ပိုပို၏ Narcissus(၁၉၈၇-၉၄)၊ Road to Nirvana (၁၉၉၃-၂၀၁၃) ႏွင့္ VIP Project #1(၂၀၁၀-၁၅) 

ထြန္း၀င္းေအာင္၏ The Train (၂၀၀၃-၀၉)၊ ၀ါႏု၏ Cloud စီးရီး (၂၀၀၂-)၊ ထြန္း၀င္းေအာင္ႏွင့္ ၀ါႏုတို႕၏ 1000 

Pieces (of White) (၂၀၀၉-) ႏွင့္ The Name (၂၀၀၈-)၊ ႏွင့္ မင္းသိမ္းစြန္၏ Restroom (၂၀၀၈-၁၀) ႏွင့္

Another Realm စီးရီး (၂၀၁၁-)။

ပိုပိုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၈၊ မသိဂၤ ီထံမွ အီးေမးလ္၊ ၂၁ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Gallery 

65 ၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ကိုမင္းလြင္က “ျမန္မာ အႏုပညာရွင္အမ်ားစုက အတိုက္အခံဘက္ကဆိုေပမယ့္ သူတို႕ဟာ 

ႏိုင္ငံေရးသက္သက္နဲ႕ အႏုပညာလုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ရွင္းခ်က္ထုတ္သည္။ Chloe Carlens, ‘Burmese 

artists caught in self-censorship’, HuffPost, ၂၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ကို https://www.huffingtonpost.

com/chloe-carlens/burmese-artists-caught-in_b_8861660.htmlတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

၂၅

၂၆



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ ၁၂

အမွန္စင္စစ္ အဆိုပါအႏုပညာရွင္မ်ားသာလွ်င္ ျမန္မာႏို ုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ

တို႕ကိုလွစ္ဟျပသေသာ နိစၥဓူ၀ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ လူမႈအေျခအေနမ်ားကို သိမ္ေမြ႕သည္႕ အႏုပညာ

မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ ေ႐ြးထုတ္ျပသႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသူတို႕၏ေမ့ေလ်ာ့ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္လည္း အထက္

ေဖာ္ျပပါ သေဘာထားမ်ားသည္ သတင္းဌာနမ်ားတြင္သာမက အႏုပညာေလာကတြင္ပါ က်ယ္က်ယ္

ျပန္႕ျပန္႕လက္ခံသုံးစြဲေနၾကေလၿပီ။ အဆိုပါ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းတြင္ 

အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အေပၚယံ

အလွ ဗန္းျပ႐ုံေလာက္သာ ပြဲထုတ္တတ္သည္႕ ဗဟုသုတနည္းပါးသည္႕ ျပပြဲတင္ဆက္သူမ်ားအား 

အေလွ်ာ့မေပး၊ မလိုက္ေလ်ာတတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဟန္ဆယ္ဘယ္လ္တင္၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ 

အဆိုပါျပပြဲတင္ဆက္သူမ်ားသည္ “၎တို႕ အထင္ႀကီးေလးစားရသည္႕ ကမာၻတလႊားက ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္

ပြဲမ်ားႏွင့္ အႏုပညာပြဲေစ်းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေ႐ႊပြဲလာမ်ား၏ အျမင္ကို မွန္းေမွ်ာ္၍ ျခားနားေသာ

အႏုပညာေလာကအသီးသီးအား တစ္တန္းတည္းထား၍ ၾကည္႕ၾကသူေနာက္ေပါက္ေလးမ်ား” 

ျဖစ္ၾကသည္။၂၇ ထပ္ေလာင္းေျပာရလွ်င္ ၎တို႕ေလ့လာခဲ့သည္႕ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ သို႕မဟုတ္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားသည္ အႏုပညာႏွင့္ဆိုင္သည္႕ ႏိုင္ငံေရး သို႕မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါ အႏုပညာ သီအိုရီႏွင့္ အႏုပညာ

တင္ဆက္ပုံမ်ားသည္ အႏုပညာသမိုင္းအား ဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစသည္သာျဖစ္သည္။၂၈ 

ရွိေစေတာ့။ (အေနာက္တိုင္းလႊမ္းမိုးမႈအေျခခံသည္႕ )ကမာၻတစ္၀န္း၌ ေရပန္းစားေနမႈမွန္သမွ်ကို အားရ 

သေဘာက်တတ္သည္႕ ႏိုင္ငံတြင္က်င္လည္သည္႕ အဆိုပါအႏုပညာရွင္မ်ားသည္ (အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံ

ရာတြင္) အေတြးေခါင္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ အကာအကြယ္ျပဳ လႈပ္ရွားေနၾကသည္

သာ ျဖစ္ေပသည္။

 ပဥၥမေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ႀကီးထြား

က်ယ္ျပန္႕လာေသာ ျမန္မာ့အႏုပညာေလာကအတြက္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း ျပင္ဆင္ထားမႈ ရွိျခင္းပင္။ 

တစ္ဖက္၌လည္း ျပပြဲတစ္ခုကို အတူတကြစီစဥ္တင္ဆက္သည္႕အခါ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညွိႏိႈင္း

ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ၊ ပညာသင္ဆုခ်ီးႁမွင့္မႈ အစရွိသည္႔ အႏုပညာေလာက တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မ်က္ႏွာဖုံးေအာက္မွ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္၊ စိတ္ဖိစီးဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိၾက

Hans Belting ၏ ‘The Plurality of Art Worlds and the New Museum’ ၊ The Global Contemporary and 

the Rise of New Art Worlds၊ အေရွ႕တြင္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည္၊ စာ၂၄၇။

Hans Belting ၏ ‘From World Art to Global Art: View on a New Panorama’ ၊ The Global

Contemporary and the Rise of New Art Worlds၊ အေရွ႕တြင္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည္၊ စာ ၁၈၄။

၂၇

၂၈



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါေဖာ့မန္႔စ္ အႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိရွိလိုပါက ငယ္႐ြယ္ေသာ္လည္း ႀကံရည္ဖန္ရည္

ရွိသူ အႏုပညာရွင္မိုးစက္ တင္ဆက္ခဲ့သည္႕ ‘Short  Introduction to Myanmar Performance Art’၊

Modern Art ၊ အမွတ္ ၁၇၃၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄၊ စာ ၇၆-၈၀ ကို ၾကည္႕ပါ။

၀ါႏုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ၁၉ မတ္လ ၂၀၁၈။

၁၃

၃၀

၂၉

ေၾကာင္းကိုလည္း ထိုအႏုပညာရွင္မ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ “တို႕ဆီမွာေတာ့ ေခတ္ၿပိဳင္

အႏုပညာဟာ အားရေလာက္တဲ့ တိုးတက္မႈမရွိေသးပါဘူး”ဟု ၀ါႏုက အေလးအနက္ ေကာက္ခ်က္

ခ်သည္။၂၉ ယခင္ကထက္စာလ်ွင္ အေထာက္အပ့ံ၊ အသိအျမင္ႏွင့္ ေဖာ္ျပစရာနည္းလမ္းမ်ား တိုးတက္

လာသည္မွာ မွန္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ 

လက္၀ယ္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို  ေစ့ေစ့ငုငု အကဲခတ္ရန္လည္း လိုုေသးသည္။ သံသယျဖစ္စရာ 

ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ “ကၽြမ္းက်င္သူ”အမည္ခံမ်ားသည္လည္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡႏွင့္ 

သာမေညာင္ညအဆင့္ျဖင့္ ဟန္ေရးျပလုပ္ေဆာင္ၾကသည္မွာလည္း တိုးတက္မႈ စံနမူနာမရွိသည္႕

အနက္မွ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ၀ိုင္း၊ယ္ ၀ိုင္း၊ယ္ ၀က္၊စ္ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွျပကြက္တစ္ခုကို 

သ႐ုပ္ေဖာ္ေနသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနေပသည္။ အမွန္ပင္ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာႏွင့္ဆိုင္သည္႕ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ရပ္လုံးပါ ပ်က္စီးရာလမ္းေၾကာင္းသို႕ဦးတည္ေနရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း 

ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ႏိိ ုင္ငံတကာမွ စိတ္၀င္စားမႈရရွိသည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါေဖာ့မန္႕စ္ အႏုပညာ

နယ္ပယ္ကို ၾကည္႕လွ်င္ ပါေဖာမန္႕စ္ အႏုပညာသည္ ႏိုင္ငံျခားသြားဖို ႕လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ 

တည္ရွိေနသည္။၃၀ အလိုလိုက္သည္႕ မိဘမ်ားကလည္း “ပါေဖာမန္႕စ္လုပ္ရင္ ႏိုင္ငံျခားသြားရတယ္” 

ဟုဆိုုကာ သားသမီးမ်ားကိုု ပါေဖာ့မန္႕စ္အႏုပညာရွင္လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းလာသည္။ ဗဟုသုတ

နည္းပါးေသာ အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ အေဖာ္အခၽြတ္ပါမွ ပါေဖာမန္႕စ္အႏုပညာ

ျဖစ္မည္ဟူသာ မူမမွန္သည္႕သေဘာထားမ်ားျဖင့္ လက္ကိုင္က်င့္သုံးေနျခင္းမွာ အႏုပညာကို 

တည္တည္တံ့တံ့ ဖန္တီးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစ႐ုံသာမက အႏုပညာေလာက 

တိုးတက္ေရးကိုပါ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာသည္ 

ေခတ္မီလက္သုံးစကားတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနရာ “ ျမန္မာ” ႏွင့္တြဲ၍ “လူ႕အခြင့္အေရး”၊ “ဆင္ဆာ

ျဖတ္ေတာက္မႈ”၊ “အမ်ိဳးသမီး အႏုပညာရွင္” အစရွိေသာ ေခါင္းစီးတပ္႐ုံမွ်ျဖင့္ အရည္အေသြးမီသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ မမီသည္ျဖစ္ေစ မည္သည္႔ အႏုုပညာလက္ရာမ်ိဳးကိုမဆို ႏိုင္ငံျခားသို႕ တင္ပို ႕ေရာင္းခ် 

ႏိုင္ေတာ့သည္။ 

 ျမန္မာ့ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာေလာကအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ဆက္မည္ဆိုလွ်င္ ကမာၻ

တစ္၀ွမ္းမွ အႏုပညာထုတ္ကုန္အေျခအေနသည္ အထက္ေအာက္အသြင္စီးဆင္းျခင္းပုံေဆာင္သည္႕ 



ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာအတြက္ အဆိုေတြ ၁၄

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ လကၡဏာအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္႕ အင္အားႀကီး ပတ္သက္

ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ရာ။ သို႕ေသာ္လည္း ယူ႐ိုအေမရိကားႏွင့္ ၾသဇာခံႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ 

ျပပြဲတင္ဆက္သူမ်ား၊ ေ၀ဖန္သုံးသပ္သူမ်ား ၫႊန္းဆိုေနၾကေသာ ကမာၻ႔ေရးရာအလွည္႕အေျပာင္း

မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အျပင္၌ ရွိေသးသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအျဖစ္ ျဖစ္ရွိျခင္းသည္ ကမာၻ႕ေခတ္ၿပိဳင္

အႏုပညာေလာက၏ အျပင္လူအျဖစ္ ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အား ရပ္တည္ေစသည္။ ယင္း

အေျခအေနသည္ပင္ ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိေနသည္႕ေနရာႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစသည္။ 

ေမာင္၀ဏၰ မခံခ်ိမခံသာေျပာခဲ့သည္႕အတိုင္း ျမန္မာျပည္ႀကီးတည္ရွိရာ ဤကမာၻတြင္ ျမန္မာ့

ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ “ျမန္မာ”ဟူသည္ ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္သာ တည္ရွိေနဆဲ၊ ႏိုင္ငံေရး

မိႈင္းလုံးမ်ားႏွင့္ ေဖာင္ဖြဲ ႕ေျပာဆိုေနၾကသည္႕ အေရွ႕တိုင္း၀ါဒ ၂.၀၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦး

အျဖစ္သာ တည္ရွိေနဆဲပင္။ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ အလုံပိတ္အက်ဥ္း

တိုက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း ဂူဂန္၏ ပန္းခ်ီကားထဲမွ လူ႐ုပ္မ်ားကဲ့သို႕ ပိုမိုစြမ္းအားႀကီးသည္႕

မျမင္ႏိုင္သည္႕ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားကဲ့သို႕ျဖစ္ရာ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ သတိခ်ပ္ဖို ႕ 

လိုေပသည္။ ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာ၏ အနာဂတ္သစ္ကို မိမိတို႕လက္အစုံျဖင့္ ပုံေဖာ္ထုဆစ္ရန္၊ 

ကမာၻကို ဖန္တီးသူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို ႕ရန္အတြက္ ယခုခ်ိန္ထိ လစ္ဟာေနခဲ့ေသာ ပညာ 

သင္ၾကားပို ု ႔ခ်သူ ဆရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ စီမံဦးစီးသူမ်ား၊ ျပပြဲတင္ဆက္သူမ်ား၊ 

အႏုပညာစုေဆာင္းသူမ်ား၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားအစရွိသျဖင့္ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္မွ အမွန္တကယ္ပင္ 

နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ ႕စည္းထားေသာ ႀကီးပြားတိုးတက္သည္႕ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း

ေပၚေပါက္လာရန္ အထူးပင္လိုအပ္လွၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေျပလည္သည္႕ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို 

တည္ေဆာက္ရေပမည္။ ဤေနရာတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးကား အႏုပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကမာၻ႕အဆင့္အတန္းမီေစရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို တုပ 

မွီျငမ္းစရာမလိုသည္႕အျပင္ ေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရသမွ်ကို မ်က္စိမွိတ္၊ နားပိတ္လက္မခံဘဲ မိမိတို႕

ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားပါမွ

သာလွ်င္ အသိပညာႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳ စီးဆင္းရင့္သန္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ခဲြျခားသိျမင္ ပဲ့ကိုင္ႏိုင္သည္႕၊  

မိမိကိုယ္ကုိ သိနားလည္ျခင္း၌အေျခခံေသာ အသိပညာအုတ္ျမစ္ကို ေရရွည္တည္တံ့စြာ တည္ေဆာက္

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ “ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိဖို ႕ ေကာင္းၿပီ” ဟူေသာ ထြန္း၀င္းေအာင္၏ 

(မိတ္ေဆြမ်ားကို ေျပာတတ္သည္႕) စကားတစ္ခြန္းကိုကိုးကားရင္း ဤေနရာတြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုပါသည္။၃၁

ထြန္း၀င္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ၁၉ မတ္လ ၂၀၁၈။

(ဘာသာျပန္သူ - ဇြန္အိထက္၊ တည္းျဖတ္သူ-ျဖဴႏွင္းေဖြး)
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