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ထုိက္က်ိနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူတုိင္းေျပးျမင္မိၾကတာကေတာ့ က်န္းစန္းဖုန္း (Zhang Sanfeng) ပါပဲ…
ထုိက္က်ိသမိုင္းကိုေျပာမယ္ဆုိရင္

မပါမျဖစ္ပါရမယ့္သူကလည္း

က်န္းစန္းဖုန္းျဖစ္ပါတယ္…

ထုိက္က်ိနဲ႔

က်န္းစန္းဖုန္း... က်န္းစန္းဖုန္းနဲ႔ထုိက္က်ိ ခြျဲ ခားလို႔မရေလာက္ေအာင္ တစ္သားတည္းျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္...
အဲ့ဒီက်န္းစန္းဖုန္းအေၾကာင္းကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ေလး ေလ့လာၾကည့္လုိက္ၾကရေအာင္… သူက
တ႐ုတ္ရဲ့ တကယ့္ဂႏၳဝင္ပုဂၢိဳလ္ပါပဲ... သူေတာ္စင္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး... တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ မေသႏုိင္တဲ့သူလို႔ေတာင္ယံုၾကတယ္...
တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း

ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီအသက္ရွည္တဲ့သူလို႔ ဆုိၾကတယ္... သူ႔နာမည္က က်န္းစန္းဖန္း

(Zhang

Sanfeng) လို႔ဆုိေပမယ့္ အရင္ကေတာ့ က်န္းကၽြန္းေပါင္ (Zhang Junbao) လို႔သိရပါတယ္.. မိဘေတြက
အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစခ်င္ေပမဲ့ သူကအရာရွိမလုပ္ခ်င္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတစ္လႊား လွည့္လည္သြားလာ
ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္..... အရင္က ေရွာင္လင္ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ဖူးတယ္... ေနာက္ေတာ့ ဟြာေတာင္...
ၿပီးေတာ့ ဝူတန္ေတာင္ (Wudang) မွာ အေျခခ်ေနသြားပါတယ္...
သူ႔ရဲ့ပံုစံကေတာ့ အရပ္ ခုနစ္ေပရွိတယ္လို႔ဆုိတယ္... ႀကိဳးၾကာပံုအရိုးအဆစ္နဲ႔ ပံုစံကထင္းရွဴးပင္ႀကီးလုိ
ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား...

သံလ်က္ပံုျဖစ္ေနတဲ့

ႏႈတ္ခမ္းေမြးမုတ္ဆိတ္ေမြးေတြကုိပုိင္ဆုိင္ပါတယ္...

သူေမြးတဲ့

အခ်ိန္ကိုေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကတယ္... 960၊ 1247 နဲ႔ 1279 ဆုိၿပီးေတာ့ေတြ႔ရပါတယ္.. သူကတစ္ေန႔ကို လီ
တစ္ေထာင္ သြားႏုိင္တယ္လို႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္... လီတစ္ေထာင္ဆုိတာ 580 ကီလိုမီတာ ဒါမွမဟုတ္ မုိင္
350

ေလာက္

ရွိတဲ့အတြက္

စဥ္းစားစရာအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္....

ျမက္ဦးထုပ္ကို

ေက်ာမွာလြယ္ထားေလ့

ရွိတယ္လို႔လည္းဆုိပါတယ္... သူက ဆုန္မင္းဆက္၊ ယြမ္မင္းဆက္နဲ႔ မင္မင္းဆက္ေတြမွာေနထုိင္သြားတယ္...
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တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့

တ႐ုတ္ဘုရင္ႏွစ္ပါးက

က်န္းစန္းဖုန္းဆီကို

အႀကံဥာဏ္ေတာင္းဖုိ႔

အဖြ႕ဲ ေတြလႊတ္ဖူးတယ္

လို႔လည္းဆုိထားတယ္... ဒါေပမဲ့ တစ္ဖြဲ႕မွ သူ႔ကိုမေတြ႕ခဲ့ၾကဘူးလုိ႔သိရတယ္... သူ႔ရဲ့ေတြးေခၚမႈပံုစံကေတာ့
တာအုိဝါဒ (ေတာက္ဝါဒ) နဲ႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒႏွစ္ခုေရာေထြးေနတယ္...
က်န္းစန္းဖုန္းကို လူသိမ်ားလာတာကေတာ့ 1961 မွာထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ က်င္းယုန္ (Jin Yong) ေရးတဲ့
နဂါးႏုိင္ဓား (The Heavenly Sword and Dragon Saber) စာအုပ္ကေနျဖစ္ပါတယ္... တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း
က်န္းစန္းဖုန္းက တကယ္မရွိခ့ဖ
ဲ ူးဘူးလို႔ သံုးသပ္ၾကတယ္... က်န္းစန္းဖုန္းရဲ့ရာဇဝင္ကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အပိုင္း
သံုးပုိင္းခြျဲ ခားသိျမင္ႏုိင္တယ္... ပထမပုိင္းကေတာ့ 1669 မတိုင္မီကေပါ့... အဲ့ဒီအခ်ိန္က က်န္းစန္းဖုန္းကို
မေသႏုိင္တဲ့ တာအုိဝါဒီတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ပဲေဖာ္ျပၾကတယ္... 1669 ေနာက္ပုိင္းမွာက်ေတာ့ အေပ်ာ့သုိင္းေတြရဲ့
မူလပညာရွင္အျဖစ္

ရည္ၫႊန္းတာေတြ

ေတြ႕လာရတယ္...

1900

ေနာက္ပိုင္းမွာက်ေတာ့

ထုိက္က်ိခၽြမ္ရဲ့

တီထြင္သူအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိလာၾက ပါတယ္...
က်န္းစန္းဖုန္းအေၾကာင္းအေစာဆံုးေတြ႕ရတာကေတာ့ ဟြမ္ဇုန္ရွိ (Huang Zongxi) ေရးတဲ့ ဝမ္က်န္းနန္
အတြက္သခ်ၤဳိင္းစာ (Epitaph for Wang Zhengnan) ဆုိတဲ့ စာအုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္... အဲ့ဒီစာအုပ္ဟာ တ႐ုတ္
သုိင္းပညာကို

ေရွာင္လင္ရဲ့အမာသုိင္းနဲ႔

အေပ်ာ့သုိင္းပညာဆိုၿပီး

ပထမဆံုးခြျဲ ခားႏႈိင္းယွဥ္ျပသြားတဲ့

စာအုပ္

လည္းျဖစ္ပါတယ္... အဲ့ဒီေခတ္က မန္ခ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးေခတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစာအုပ္ထဲကအေၾကာင္းအရာေတြ
ဟာလည္း

မန္ခ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးရဲ့

အရိပ္လကၡဏာေတြပါေနပါတယ္...

တစ္နည္းအားျဖင့္

တုိင္းတစ္ပါး

ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္ပါတယ္... သုိင္းပညာအေနနဲ႔ဆုိရင္ ေရွာင္လင္သိုင္းဟာ ဆရာေတာ္ေဗာဓိဓမၼက အိႏၵိယကေန
လာေရာက္ ျဖန္႔ျဖဴးသင္ၾကားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ေတြရဲ့ပညာစစ္စစ္လို႔ လက္ခံရမွာ စႏုိးစေႏွာင့္ျဖစ္ေန
ဟန္တူပါတယ္... ဒါေၾကာင့္တ႐ုတ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ျဖစ္တဲ့ တာအုိသူေတာ္စင္ က်န္းစန္းဖုန္းကို သိုင္းေလာကထဲ
ဆြေ
ဲ ခၚခဲ့ၾကပါတယ္... အေပ်ာ့သုိင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ က်န္းစန္းဖုန္းရဲ့ ဝူတန္းကို အမာသုိင္းကိုကိုယ္စားျပဳ
တဲ့ ေရွာင္လင္နဲ႔ ေပးေတြ႕လုိက္တာပါပဲ... ဒီေရႊ႕ကြက္ထဲမွာ မင္မင္းဆက္ရဲ့ ႏုိင္ငံေရး လူမ်ိဳးေရးေတြအမ်ားႀကီး
အက်ံဳးဝင္ေနပါတယ္... အဲ့ဒီလိုနဲ႔ က်န္းစန္းဖုန္းဟာ အေပ်ာ့သုိင္းရဲ့ဖခင္ႀကီးျဖစ္လာပါတယ္...
အဲ့ဒီေနာက္ပုိင္းမွာ ျပဳစုေရးသားလာတဲ့စာအုပ္ေတြမွာေတာ့ အေပ်ာ့သုိင္းရဲ့ဖခင္ျဖစ္တဲ့ က်န္းစန္းဖုန္းဟာ
အေပ်ာ့သိုင္းျဖစ္တဲ့ ထုိက္က်ိရဲ့ဖခင္လည္း တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္... က်န္းစန္းဖုန္းနဲ႔ ထုိက္က်ိခၽြမ္တုိ႔
ပထမဆံုး ေပါင္းစည္းသြားတဲ့စာအုပ္ကေတာ့ 1912 မွာ ဂြမ္ပုိင္ယိ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝတဲ့ Taijiquan Classics
ဆုိတဲ့

စာအုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္...

ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့

မူလစာအုပ္ေတြကို

ျပန္လည္ကိုးကားေရးသားရင္း

က်န္းစန္းဖုန္းကို ထုိက္က်ိခၽြမ္ရ့တ
ဲ ီထြင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးသားလာၾကပါေတာ့တယ္...
ဒီကေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ လူအမ်ားလက္ခံထားၾကတာကေတာ့ က်န္းစန္းဖုန္းဟာ တ႐ုတ္အေပ်ာ့သိုင္းပညာရဲ့
တီထြင္သူဆုိတာပါပဲ... သူ႔အသက္ ၁၃၀ ေက်ာ္ေလာက္မွာ ငွက္တစ္ေကာင္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္တုိက္ခိုက္
တဲ့

ေျမႊရဲ့

ဟန္ကိုအတုယူၿပီး

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို

တီထြင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း

ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္...

အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို လူတုိင္းကိုမသင္ေပးဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲတဲ့ ကန္႔သတ္ထားတဲ့
ပညာရပ္အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္... သူကေနၿပီး တျဖည္းျဖည္းဆင့္ပြားလာခဲ့တဲ့ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို ေရွးဦး
ထုိက္က်ိပညာရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လက္ခံထားၾကပါတယ္...
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ဒီကေန႔ေခတ္ရဲ့ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္အတြင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာတာျဖစ္ပါတယ္... အထင္အရွား ေက်းဇူးျပဳ ခဲ့သူကေတာ့ ခ်န္းဝန္တင္ (Chen Wangting) (15801660) ျဖစ္ပါတယ္... သူဟာ မင္မင္းဆက္က်ဆံုးၿပီး ခ်င္မင္းဆက္အစျပဳခ်ိန္ေလာက္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရာထူးကေန
အနားယူၿပီး ကြန္ဖူးပညာကို ဆက္လက္ေလ့လာဖို႔ ေမြးရပ္ေျမကိုျပန္ခဲ့ပါတယ္... သူဟာ ေရွာင္လင္သုိင္း ပညာကို
နက္နက္နဲနဲအကၽြမ္းတဝင္ရွိခ့ၿဲ ပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြျဲ ပားျခားနားတဲ့ ကြန္ဖူးပညာ ပံုစံေတြရဲ့
သီအိုရီန႔ဲ နည္းပညာေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ စုေဆာင္းဖုိ႔ အခြင့္အေရးလည္းရရွိခဲ့ပါတယ္...
သူ႔ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ ဟိုနန္ျပည္နယ္ ဝမ္ရွန္းစီရင္စုက ခ်န္းေက်းရြာ (Chen's Village) မွာ သူ
သင္ၾကားျပသခဲ့တဲ့ ကြန္ဖူးပံုစံကုိေတာ့ အေစာပုိင္း ကာလေတြမွာ ကိုယ္ဟန္ (၁၃) မ်ိဳး (13 gestures)
လို႔ေခၚၾကပါတယ္... ဒီပညာဟာ အတြင္းအားသံုးကြန္ဖူး တစ္နည္းအားျဖင့္ အေပ်ာ့သိုင္းကြန္ဖူးပညာရပ္ျဖစ္
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ၿပီး ေခတ္သစ္ ထိုက္က်ိခၽြမ္ပညာရဲ့ မူလဇစ္ျမစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္... ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆုိရရင္ ခ်န္းပံုစံ ထိုက္က်ိရဲ့
အစပထမလည္းျဖစ္ပါတယ္...
တ႐ုတ္အမ်ားစုလက္ခံယံုၾကည္ထားတာကေတာ့

ထိုက္က်ိခၽြမ္ပညာကို

ဒ႑ာရီသုိင္းပညာရွင္ႀကီး

က်န္းစန္းဖုန္းတီထြင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ... ဒါေပမဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာရပ္ေတြကေတာ့
ခ်န္းေက်းရြာကေန စတင္ခဲ့တယ္လို႔သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္... ခ်န္းေက်းရြာရဲ့ သိုင္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆ
ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္.. ပထမအယူအဆကေတာ့ က်န္းစန္းဖုန္းကေနဆင္းသက္လာတ့ဲ ဝူတန္ကပညာရပ္နဲ႔ ဝမ္ဇုန္ယု
(Wang Zongyue) ဆီကရရွိတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ေပါင္းစည္းထားတာလို႔ဆုိပါတယ္...
ေနာက္အယူအဆတစ္မ်ိဳးကေတာ့ ခ်န္းဝမ္တင္ရဲ့ စစ္ေျမျပင္ကေနရရွိလာတဲ့ သုိင္းပညာအယူအဆေတြ
ကို ေပါင္းစည္းတီထြင္ခဲ့တာလို႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္... ခ်န္းေက်းရြာမိသားစုရဲ့သမိုင္းအရေတာ့ ခ်န္းေက်းရြာကို
တည္ေထာင္ တဲ့သူဟာ ခ်န္းပု (Chen Bu) ဆုိတဲ့ သိုင္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္... ခ်န္းမိသားစုေတြဟာ
မူလက

ရွန္ရွီးျပည္နယ္

ဝမ္စီရင္စုကို
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ဟြန္ေဒါင္းမွာေနထုိင္ၾကပါတယ္...
ခုႏွစ္မွာေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး

အဲ့ဒီကေန

ခ်န္းပုဦးေဆာင္ၿပီး

ေက်းရြာတည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္...

ဟုိနန္ျပည္နယ္

အရင္ကေတာ့

အဲ့ဒီ

ရြာေလးကို ေခ်ာင္းယန္းခြန္ ဒါမွမဟုတ္ ေနျခည္ျဖာရြာ လို႔ေခၚပါတယ္... ေနာက္ပုိင္း ခ်န္းမိသားစုဝင္ေတြ
အမ်ားအျပား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လာတဲ့အတြက္ ခ်န္းက်ားဂို (Chen Jia Gou) ဒါမွမဟုတ္ ခ်န္းမိသားစု
စမ္းေခ်ာင္းရြာလိ႔ု အမည္တြင္သြားပါတယ္...
ခ်န္းေက်းရြာဟာ

ရြာသားေတြရဲ့သိုင္းပညာေၾကာင့္

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါတယ္...

ခ်န္းေက်းရြာနဲ႔

ထုိက္က်ိခၽြမ္တုိ႔ ဆက္စပ္သြားတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ခ်န္းမိသားစုရဲ့ နဝမေျမာက္မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့
ခ်န္းဝန္တင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္...
နဲ႔

ေပါင္းစပ္ၿပီး

သူဟာ

ခ်န္းမိသားစုရဲ့

သိုင္းပညာအသစ္တစ္မ်ိဳးကို

ရွိရင္းစြသ
ဲ ုိင္းပညာကို

ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္...

တျခားသိုင္းပညာရပ္ေတြ

သုိင္းပညာရပ္ထဲမွာ

တ႐ုတ္ဒႆနိက

အေတြးအေခၚေတြကိုလည္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္... အတြင္းအားသံုးသိုင္းပညာ ဒါမွမဟုတ္ အေပ်ာ့သိုင္း
အျဖစ္ထြက္ေပၚလာေအာင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္အက်ိဳးျပဳခဲ့သူကေတာ့ ခ်န္းဝန္တင္ျဖစ္ပါတယ္...
သူဟာ

ယင္ယန္သီအုိရီရ့ဲ

ဥပေဒသေတြ..

ဆြင
ဲ င္အားနဲ႔

တြန္းကန္အား

သီအုိရီေတြ...

တ႐ုတ္႐ိုးရာေဆးပညာရပ္ထဲမွာပါတဲ့ ဥပေဒသေတြကိုလည္း သိုင္းပညာရပ္ထဲ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္... အဲ့ဒီအျပင္
မင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့

ခ်ီက်ီကြမ္း

တုိက္ခိုက္မႈနည္းလမ္းသစ္မ်ား"

ဆိုတဲ့

(Qi

Jigunag)

စာအုပ္ထဲက

ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့
ကြျဲ ပားျခားနားတဲ့

"ထိေရာက္ေသာ
သုိင္းပညာရပ္

၁၆

မွတ္တမ္းဝင္
မ်ိဳးကိုလည္း

အစီအစဥ္တက် ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသြားခဲ့ပါတယ္... ခ်န္းဝန္တင္ရဲ့ သိုင္းပညာရပ္မွာ မူလထုိက္က်ိသုိင္းပံုစံ
ငါးမ်ိဳး.. အေဝးေရာက္လက္သီးလို႔ဆုိတဲ့ (Long Fist/Changquan) သုိင္းပညာ ၁၀၈ ကြက္နဲ႔ အေျမာက္လက္သီး
လို႔ဆုိႏုိင္တဲ့ (Cannon Fist) ပညာရပ္ေတြပါဝင္ပါတယ္...
ခ်န္းဝန္တင္ဟာ လက္တြန္းေလ့က်င့္ခန္းေတြကို စတင္တီထြင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္... ခ်န္းမိသားစုေတြ
ဟာ ေရွာင္လင္ပညာရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေလ့က်င့္တဲ့အတြက္ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာရပ္မွာ ေရွာင္လင္သုိင္းကြက္
တစ္ခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္... တစ္ခ်ိဳ႕သမုိင္းအေထာက္အထားေတြကေတာ့ ေရွာင္လင္
သိုင္းပညာရပ္ေတြမွာလည္း ထုိက္က်ိရဲ့ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ျပထားပါတယ္...
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ထိုက္က်ိရဲ့သမုိင္းကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ မပါမျဖစ္ပါရမယ့္ အေက်ာ္ေဇယ်တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဝမ္ဇုန္ယု
(Wang Zongyue) ျဖစ္ပါတယ္... သူကတစ္ကိုယ္ေတာ္သိုင္းသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ထုိက္က်ိသီအုိရီပုိင္းမွာ
ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ပါတယ္... တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သူဟာ က်န္းစန္းဖုန္းဆီက လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲတဲ့ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာ
ရပ္ေတြကို အေမြဆက္ခံသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္... ဒါေပမဲ့ က်န္းစန္းဖုန္းထင္ရွားေက်ာ္ၾကား
ခဲ့တဲ့ကာလနဲ႔

သူအသက္ရွင္ေနထုိင္သြားတဲ့ကာလတုိ႔ကို

ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့

က်န္းစန္းဖုန္းရဲ့

တပည့္ရင္းမျဖစ္ႏုိင္ဘဲ တပည့္သားေျမးအဆင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္... ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါမွာေတာ့
ထုိက္က်ိသုိင္းပညာရပ္ေတြကို အကၽြမ္းက်င္အပိုင္ႏုိင္ဆံုးျဖစ္ေနတာကုိေတာ့ ျငင္းပယ္လို႔မရပါဘူး...
ဝမ္ဇုန္ယုေနထုိင္ရွင္သန္ခဲ့တဲ့

အခ်ိန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကေပမဲ့

၁၅

ရာစုေလာက္က

ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ထိုက္ကူ (Tai Gu) စီရင္စုမွာ ေနထိုင္ခ့တ
ဲ ယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ပိုၿပီးနီးစပ္ပါတယ္... အဲ့ဒီ
ကေန ေရွးေဟာင္းထုိက္က်ိသုိင္းပညာရပ္ေတြကို ေပါင္က်ီ (Bao ji) စီရင္စုက က်င္းထိုက္ (Jing Tai) တာအို
ဘုရားေက်ာင္းမွာ

ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္...

တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့

သူ႔ရဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကေတာ့

ဝမ္ဇုန္ယုဟာ

ၿမိဳ႕ငယ္ေလးေတြမွာ

အဆင့္ျမင့္သုိင္းသမား
ကေလးေတြကိုစာသင္ေပး

တဲ့ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္...
ဝမ္ရ့ထ
ဲ င္ရွားတဲ့တပည့္ေတြကေတာ့ ခ်န္းက်ိဳတုန္ (Chen Zhou Tong) နဲ႔ က်င္းဖွ (Jiang Fa) တုိ႔
ပဲျဖစ္ပါတယ္...

ခ်န္းက်ိဳတုန္ကေနတစ္ဆင့္

ခ်န္းေက်းရြာက

ခ်န္းမိသားစုေတြဆီကို

ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး

ခ်န္းဝန္တင္လက္ထက္ေရာက္တဲ့အခါ သူ႔ရဲ့တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနဲ႔အတူ ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္... က်င္းဖွ
ကေနတစ္ဆင့္ ေက်ာင္ေပါင္/က်ားပါ့ (Zhaobao) ပံုစံထိုက္က်ိဆုိၿပီး မူကတ
ြဲ စ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္... ဒီပံုစံႏွစ္မ်ိဳး
ဟာ ေခတ္သစ္ထိုက္က်ိပညာရပ္ရဲ့ ေရွးဦးမူကမ
ြဲ ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္... ဒီပံုစံေတြကေနတစ္ဆင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္
ထုိက္က်ိပညာအျဖစ္ ကမာၻနဲ႔အဝွမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔လာေအာင္ အဆင့္ဆင့္အက်ိဳးျပဳႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္...
ေနာက္ထပ္ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ကေတာ့ က်င္းဖွဟာ မင္မင္းဆက္က စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထုိက္က်ိ
သုိင္းပညာရပ္ကို ဝမ္ဇုန္ယုဆီက သင္ၾကားခဲ့တယ္ဆုိတာပါပဲ.. အဲ့ဒီယူဆခ်က္မွာပဲ က်င္းဖွဟာ ခ်န္းေက်းရြာဆီကို
ထိုက္က်ိပညာ ယူေဆာင္လာသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္... စစ္ေဘးေၾကာင့္ ခ်န္းေက်းရြာကို ေရာက္
ရွိလာၿပီး အေစခံလုပ္ခ့တ
ဲ ဲ့ က်င္းဖွဟာ ခ်န္းမိသားစုဝင္ေတြကို ထုိက္က်ိခၽြမ္ပညာကို သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔
ဆုိထားပါတယ္...
ဒီယူဆခ်က္ကေတာ့ ထိုက္က်ိခၽြမ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Taijiquan Xiaoxu) ဆိုတဲ့စာအုပ္ေရးသားသူ လီယိယူ
(Li Yi Yu) (1832-1892) ဆီကေန ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္... လီရဲ့အဆုိအရ ထိုက္က်ိခၽြမ္ကို တီထြင္ခဲ့သူ
ကို ဘယ္သူလုိ႔မေျပာႏုိင္ပါဘူး... ဒါေပမဲ့ ဝမ္ဇုန္ယုဟာ ထိုက္က်ိပညာကိုအေသးစိတ္ဖြင့္ဆုိခဲ့ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္
ဝမ္ဇုန္ယုဟာ ထုိက္က်ိကုိ တီထြင္ခဲ့သူျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္... က်င္းဖွဟာ ဝမ္ဇုန္ယုဆီကသင္ၾကားခဲ့ၿပီး
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ခ်န္းေက်းရြာက ခ်န္းမိသားစုေတြကိုဆက္လက္သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔ ယူဆထားတာျဖစ္ပါတယ္...
ထိုက္က်ိပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ဝမ္ရဲ့အေက်ာ္ၾကားဆံုး

စာတမ္းကို

၁၉

ရာစုမွာမွ

ေဘက်င္းၿမိဳ႕က

ဆားဆုိင္တစ္ဆုိင္ရ့ဲ အေနာက္ဖက္ခန္းထဲမွာ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္... အဲ့ဒီစာတမ္းကေတာ့ ဆားဆုိင္
လက္စြဲက်မ္း (Salt Shop Manual) လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ထုိက္က်ိက်မ္း (The T'ai Chi Treatise) ျဖစ္ၿပီး ထုိက္က်ိရဲ့
သီအိုရီေတြအမ်ားအျပားပါဝင္ပါတယ္...

ဒီစာအုပ္ဟာ

ထုိက္က်ိသုိင္းသင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ

လက္စြဲထား

သင္ၾကားရတဲ့ ဂႏၳဝင္ထုိက္က်ိက်မ္းေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္...
ဝမ္ဇုန္ယုဟာ ဒီသုိင္းပညာကို ထုိက္က်ိခၽြမ္လို႔ စတင္ေခၚေဝၚခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္... သူ႔စာတမ္းမွာ
ထိုက္က်ိခၽြမ္ရဲ့ ဥပေဒသေတြကို ယင္ယန္သီအုိရီကိုအသံုးျပဳၿပီး စနစ္တက်ၿခံဳငံုေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္... ဝမ္ဇုန္ယုရဲ့
အဲ့ဒီစာအုပ္ဟာ ဝူရွိထုိက္က်ိေက်ာင္း (Wushi School Taichi) တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဝူရွိရွန္း (Wushi Xiang)
အတြက္ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာေလ့က်င့္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရ
ပါတယ္...
ယူဆခ်က္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔

ထုိက္က်ိသမုိင္းဟာ

႐ႈပ္ေထြးေနေပမဲ့

ေသခ်ာတာကေတာ့

ဝမ္ဇုန္ယု

ဟာ ေမ့ေဖ်ာက္ခ်န္ရစ္ခ့လ
ဲ ို႔မရတဲ့ ထုိက္က်ိသီအိုရီပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ေတာ့ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦး
မွာ ျဖစ္ပါတယ္...
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ထုိက္က်ိရဲ့သမုိင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီကေန႔ေခတ္
ထုိက္က်ိရယ္လို႔ျဖစ္ေပၚေစမယ့္

အလွည့္အေျပာင္းကို ဖန္တီးခဲ့သူက

ခ်န္းခ်န္ရွင္း (Chen Changxing) (1771-1853) ျဖစ္ပါတယ္... သူ႔ကို
လူအမ်ား

သိထားတဲ့အခ်က္ကေတာ့

ယန္ပံုစံထုိက္က်ိရဲ့

ကနဦး

ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ယန္လူခ်န္း (Yang Luchan) ရဲ့ဆရာ ဆုိတဲ့ အခ်က္ျဖစ္
ပါတယ္...

ယန္လူခ်န္းေၾကာင့္

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို

လူေတြ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိျမင္ က်င့္ႀကံႏုိင္ခ့သ
ဲ လို ယန္လူခ်န္းကို ပညာ
သင္ေပးဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ခ်န္းခ်န္ရွင္းရဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကလည္း ဒီျဖစ္စဥ္မွာ
အဓိကအခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္...
ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ ခ်န္းေက်းရြာရဲ့ ၁၄ ဆက္ေျမာက္မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သလို ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိရဲ့ ၆ ဆက္ေျမာက္
သုိင္းဆရာလည္းျဖစ္ပါတယ္... ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိခၽြမ္ရဲ့သမုိင္းမွာ ႀကီးျမတ္တဲ့ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ၿပီး
မားမားမတ္မတ္န႔အ
ဲ ေျခခိုင္တဲ့သူ႔ပံုစံေၾကာင့္ ဦးေက်ာက္တုိင္ (Mr Ancestral Tablet) လို႔ နာမည္ေပးထားၾက
ပါတယ္... သူ႔ရဲ့ဆရာကေတာ့ သူ႔အေဖျဖစ္တဲ့ ခ်န္းပင္းဝန္ျဖစ္ပါတယ္... ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ သူ႔ဘဝသက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္ ကိုယ္ရံေတာ္အလုပ္ကုိ ၾကာရွည္လုပ္ခ့ၿဲ ပီး သူ႔ရဲ့ လက္နက္ကိုင္တြယ္မႈစမ
ြ ္းရည္နဲ႔အတူ ေက်ာ္ၾကား
ပါတယ္...

ခ်န္းခ်န္ရွင္းရဲ့

စ႐ုိက္လကၡဏာက

ပေဟဠိဆန္ၿပီး

သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

အျငင္းပြားစရာေတြလည္း

အေတာ္မ်ားပါတယ္...
ခ်န္းခ်န္ရွင္းအေၾကာင္းမဆက္ခင္ ခ်န္းေက်းရြာအေၾကာင္းကို ျပန္အစေဖာ္ပါဦးမယ္... နဂိုကတည္းက
သုိင္းသမားေတြစုေဝးေနထုိင္ခ့တ
ဲ ဲ့ ခ်န္းေက်းရြာမွာ ခ်န္းဝန္တင္လက္ထက္ေရာက္တဲ့အခါ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာ
ရယ္လ႔ို

ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာပါတယ္...

အဲ့ဒီမတုိင္ခင္က

ဝူတန္းကလာတဲ့

ထုိက္က်ိပညာ...

ဝမ္ဇုန္ယုဆီက

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနခဲ့မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ၾကပါတယ္... ေနာက္ပုိင္း ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိျဖစ္လာ
တဲ့အခါမွာေတာ့ ထုိက္က်ိသုိင္းဟာ မိသားစုသုိင္းပညာျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အျပင္လူေတြကို သင္ၾကားေပးျခင္းမရွိေတာ့
ပါဘူး...

ထိုက္က်ိသုိင္းပညာဟာ

ခ်န္းမ်ိဳး႐ိုး

ခ်န္းမိသားစုဝင္ေတြသာ

သီးသန္႔သင္ၾကားေလ့က်င့္ရတဲ့

လွ်ိဳ႕ဝွက္သုိင္းပညာတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္လည္း သိုင္းဝတၳဳေတြ သုိင္းကားေတြမွာ ထုိက္က်ိသုိင္း
သင္ေပးတဲ့ဆရာတုိင္းဟာ

ခ်န္းမ်ိဳး႐ိုးေတြျဖစ္ေနေလ့ရွိတာကို

သတိထားမိပါလိမ့္မယ္...

အဲ့ဒီေလာက္အထိ

ခ်န္းေက်းရြာဟာ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္...
ခ်န္းခ်န္ရွင္းလက္ထက္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ယူလိုစိတ္ျပင္းျပၿပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ယန္လူခ်န္း
ကို သင္ၾကားေပးဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္... ဒီအေၾကာင္းကို ျပန္႐ိုက္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္းရွိပါတယ္...
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Tai Chi Zero တို႔ Tai Chi Hero တို႔မွာ မင္းသမီးရဲ့အေဖဟာ ခ်န္းခ်န္ရွင္းျဖစ္ပါတယ္.. တစ္ခ်ိဳ႕ဇာတ္ကားေတြမွာ
လည္း ယန္လူခ်န္းက ခ်န္းခ်န္ရွင္းရဲ့သမီးနဲ႔ ရည္ငံတယ္ဆုိၿပီး ဇာတ္လမ္းဆင္ထားတာေတြရွိပါတယ္... တကယ့္
အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းေတြေလာက္ စိတ္ကူးယဥ္မဆန္ခဲ့သလို လြယ္လည္းမလြယ္ကူခဲ့ပါဘူး...
ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ ခ်န္းမိသားစုဝင္မဟုတ္သူကုိ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို ပထမဆံုးတရားဝင္ သင္ၾကားေပး
ခဲ့တဲ့သူအျဖစ္

မွတ္တမ္းဝင္ခ့ေ
ဲ ပမဲ့

သံုးသပ္ျပတာကေတာ့
ခ်န္းခ်န္ရွင္းက

အဲ့ဒီအခ်က္မွာလည္း

ဒီကေန႔ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိနဲ႔

ယန္လူခ်န္းကို

အျငင္းပြားစရာေတြရွိေနပါေသးတယ္...

ယန္ပံုစံထုိက္က်ိတို႔ရဲ့

ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိသင္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့

မတူညီတဲ့ပံုစံေတြကို
အခ်က္အေပၚ

တစ္ခ်ိဳ႕

ေထာက္ျပၿပီး

ဆန္းစစ္ၾကပါတယ္...

သူတို႔အဆုိအရေတာ့ ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ ခ်န္းပံုစံကေနကြထ
ဲ ြက္ၿပီး တမူထားျခားတဲ့ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာရပ္ေတြကို
တီထြင္ေလ့က်င့္ၿပီး ယန္လူခ်န္းကို အဲ့ဒီပညာေတြကိုသာ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔ဆုိပါတယ္... အဲ့ဒီပညာရပ္ေတြ
မွာ က်င္းဖွဆီကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ ပညာရပ္သေဘာတရားေတြ ပါဝင္ေနတယ္လို႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္...
က်င္းဖွဆုိတာက

ဝမ္ဇုန္ယုရဲ့တပည့္ျဖစ္တာကိုေတာ့

ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိမူကေ
ြဲ တြကို

သူ႔ကိုယ္ပိုင္ဟန္နဲ႔

အမွတ္ရၾကမွာပါ...
ေပါင္းစပ္တီထြင္ၿပီး

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း

ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ

ယန္လူခ်န္းဆီကို

လက္ဆင့္ကမ္း

သင္ၾကားခဲ့တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္... ဒါေပမဲ့ ဘယ္ယူဆခ်က္ကိုမွ အတည္ျပဳလက္ခံၾကျခင္းမရွိဘဲ
အခုအခ်ိန္ထိ အျငင္းပြားေနရဆဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ...
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက

အထင္ႀကီးေလးစားရေလာက္ေအာင္လည္း

ခ်န္းခ်န္ရွင္းက

အရည္အခ်င္း

ရွိပါတယ္... ခ်န္းဝန္တင္ေနာက္ပုိင္း ခ်န္းမိသားစုရဲ့ အထူးခၽြန္ဆံုးသူလို႔ေတာင္ တင္စားေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္...
ခ်န္းခ်န္ရွင္းက ထုိက္က်ိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ‘10 essentials of Taijiquan’ ၊ ‘Key Elements to Display One’s Talents in Taijiquan’ နဲ႔ ‘Taijiquan Fighting’ ဆုိတဲ့ စာအုပ္ သံုးအုပ္ေရးသားခဲ့ပါတယ္...
ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ
ကို

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းၿပီး

ပညာျပည့္ဝသူျဖစ္ပါတယ္...

ခ်န္းမိသားစုရဲ့

စနစ္က်ေအာင္ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးခဲ့ပါတယ္...

ရွိရင္းစြထ
ဲ ုိက္က်ိပညာရပ္ေတြ
သူဟာ

အသင္အျပေကာင္းတဲ့

ဆရာလည္းျဖစ္ပါတယ္... မ်က္ေမွာက္ေခတ္ထုိက္က်ိပညာရပ္ေတြမွာ သူ႔ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန
ပါတယ္...

သူ႔ရဲ့ထင္ရွားတဲ့တပည့္ေတြကေတာ့

သားျဖစ္သူ

ခ်န္းဂ်န္းယန္၊

ယန္လူခ်န္း၊

ခ်န္းဟူေမနဲ႔

ခ်န္းဟြိဳက္ယြမ္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္...
သူ႔အရည္အခ်င္းေတြထဲမွာ

အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး

အခ်က္ကေတာ့

အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့အခ်က္ပါပဲ...

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို ခ်န္းမိသားစုပုိင္ ပညာရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ရင္ လူနည္းစုေလးကသာ
ထိေတြ႕ေလ့က်င့္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္... အဲ့ဒီလူနည္းစုထဲမွာ ပညာအေမြကိုမဆက္ခံႏုိင္တဲ့သူေတြ... အရည္အခ်င္း
နိမ့္ပါးသူေတြမ်ားခဲ့ရင္ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာဟာ က်ဆင္းေမွးမွိန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္ ယန္လူခ်န္းတို႔လို
အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့တဲ့အျပင္ သူကေနတစ္ဆင့္ ဆက္လက္သင္ၾကားေစ ခဲ့တဲ့အတြက္
ဒီကေန႔ထုိက္က်ိပညာဟာ ကမာၻအႏွ႔ံ အဆင့္ဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္... ခ်န္းခ်န္ရွင္းရဲ့ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့
လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔

သမုိင္းသစ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့အတြက္

ထုိက္က်ိဆုိတာကုိ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထိေတြ႕ခြင့္

ရခဲ့တယ္

ဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ ျငင္းမရတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္လုိ႔ ဆုိလိုက္ခ်င္ပါတယ္...
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ထိုက္က်ိအေၾကာင္းေျပာရင္ မပါမျဖစ္ပါတဲ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ယန္လူခ်န္း (Yang Luchan)
(1799-1872) ျဖစ္ပါတယ္... သူဟာ ေခတ္သစ္ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈအရွိဆံုး သူတစ္ဦး
လည္းျဖစ္ပါတယ္... သူဟာ ခ်န္းမိသားစုဝင္မဟုတ္ဘဲ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို ပထမဆံုးသင္ၾကားခဲ့ရသူအျဖစ္
မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သလုိ ယန္ပံုစံထုိက္က်ိကို စတင္တီထြင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္...
ယန္လူခ်န္းဟာ ဟုိေပျပည္နယ္၊

ဂြမ္ပင္းစီရင္စုနယ္၊

ယြန္နင္းစီရင္စုက

ဆင္းရဲတဲ့

အလုပ္သမား/

လယ္သမား မိသားစုဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္... ယန္ဟာ ငယ္စဥ္ဘဝက သူ႔အေဖရဲ့ ေကာက္စုိက္တဲ့အလုပ္မွာ
က်ပန္းဝင္လုပ္ဖူးပါတယ္... ႀကံဳရာက်ပန္းအလုပ္ေတြလုပ္ရင္း ယြန္နင္းၿမိဳ႕အေနာက္ပုိင္းက ထုိက္ဟီးတန္ ေဆး
ဆုိင္မွာ လက္တိုလက္ေတာင္းအလုပ္ကို ဝင္လုပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္... အဲ့ဒီေဆးဆုိင္ပုိင္ရွင္ကေတာ့ ဟိုနန္ျပည္နယ္၊
ဟြိဳင္ခ်င္းစီရင္စုနယ္၊ ဝမ္ရွန္းစီရင္စု၊ ခ်န္းေက်းရြာက ခ်န္းတီဟူ ျဖစ္ပါတယ္... ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့
ယန္ဟာ သိုင္းပညာကုိ စိတ္ဝင္စားၿပီး ေခ်ာင္ခြမ္း (Changquan) ဆုိတဲ့ အေဝးေရာက္လက္သီး (Long Fist)
သုိင္းပညာကို အဆင့္တစ္ဆင့္အထိ တတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္...
တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေဆးဆုိင္က သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ဟာ သူတစ္ခါမွမျမင္ဖူးတဲ့ သုိင္းဟန္ကို
သံုးၿပီး ပစၥည္းလာခိုးတဲ့သူအုပ္စု တစ္စုကို အလြယ္တကူ အႏုိင္တုိက္ခုိက္လိုက္တာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္
လုိက္ရပါတယ္...

ဒါေၾကာင့္

ယန္ဟာ

သူ႔ေဆးဆုိင္ပုိင္ရွင္ျဖစ္တဲ့

ခ်န္းတီဟူကို

အဲ့ဒီသုိင္းပညာသင္ေပး

ဖို႔ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္... ခ်န္းတီဟူက စိတ္ဆႏၵအလြန္အမင္းျပင္းျပေနတဲ့ ယန္လူခ်န္းကို ခ်န္းေက်းရြာက
ခ်န္းခ်န္ရွင္းဆီမွာ သြားသင္ဖုိ႔ လမ္းၫႊန္ေပးလိုက္ပါတယ္...
ယန္ဟာ ခ်န္းေက်းရြာကို ေရာက္တဲ့အခါ သူ႔ကို ထုိက္က်ိပညာသင္ေပးဖို႔ တပည့္လိုက္ခံပါတယ္...
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ဒါေပမဲ့ ခ်န္းမိသားစုဝင္မဟုတ္တဲ့သူ႔ကို ဘယ္သူကမွ မသင္ေပးၾကပါဘူး... ဒါနဲ႔ယန္ဟာ ဧရာမအႀကံႀကီးကို
ႀကံပါေတာ့တယ္... သူ႔ကိုယ္သူ ဆြံ႕အနားမၾကားပံုစံဟန္ေဆာင္ၿပီး ခ်န္းခ်န္ရွင္းရဲ့အိမ္မွာ အေစခံအျဖစ္ဝင္လုပ္
ပါတယ္... ထၾကြလံု႔လရွိတဲ့ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကိုအိမ္သားေတြက ယံုၾကည္လာခဲ့ၿပီး
အိမ္ထဲမွာ ေနရာအႏွ႔ံသြားလာခြင့္ရလာပါတယ္... ထုိက္က်ိခၽြမ္ေလ့က်င့္ေရးခန္းမရဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္က အခန္းေတြ
ကုိ ဖြင့္ခင
ြ ့္ရတဲ့ ေသာ့ကိုင္အျဖစ္ပါ အသိအမွတ္ျပဳခံလာရပါတယ္...
ယန္ဟာ သုိသုိဝွက္ဝွက္ေနထုိင္ၿပီး ခ်န္းမိသားစုဝင္ေတြ ထုိက္က်ိေလ့က်င့္တာကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္
မွတ္သားပါတယ္...

ညဘက္ေရာက္လို႔

အားလံုးအိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ

ေန႔လည္က

ေတြ႕ျမင္မွတ္သားခဲ့

တာေတြကို ျပန္ၿပီးေလ့က်င့္ပါတယ္... ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔အတြက္ ယန္ဟာ အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ ညေပါင္းမ်ားစြာကုိ
ႏွစ္ေတြအေတာ္ၾကာတဲ့အထိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္ဆုိတာကို သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး...
အဲ့ဒီကာလဟာ

ခ်န္းပံုစံ

ထိုက္က်ိခၽြမ္ဆရာျဖစ္တဲ့

ခ်န္းခ်န္ရွင္းအဖို႔

အၾကပ္႐ိုက္ေနတဲ့ကာလ

လည္း ျဖစ္ပါတယ္... သူ႔ရဲ့ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြ ထုိက္က်ိပညာအေပၚ အေလးအနက္ထား သင္ၾကားမႈကို သူလံုးဝ
အားမရႏုိင္ပါဘူး... သူ႔မိသားစု သုိင္းပညာျဖစ္တဲ့ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာ ေပ်ာက္ဆံုးသြယ္မယ့္အေရးကိုေတြးၿပီး
ရင္ေလးေနတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္...
တစ္ညမွာေတာ့

ထိုက္က်ိေလ့က်င့္တာကို

ခိုးၾကည့္ေနတဲ့

ယန္ကို

ဖမ္းမိသြားပါတယ္...

သူ႔ကို

ထုိက္က်ိခၽြမ္ေလ့က်င့္ေရးခန္းမထဲ ဆြေ
ဲ ခၚလာၾကပါတယ္... သူတို႔သုိင္းပညာကို ခိုးယူေလ့လာေနတဲ့ ယန္ကို
ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ရမလဲဆုိတာကို

တိုင္ပင္ေနၾကပါတယ္...

အနာဂတ္ရဲ့

ထုိက္က်ိပညာရွင္ျဖစ္တဲ့

ယန္ဟာ

ပထမဆံုးႀကိမ္စကားေျပာျခင္းအျဖစ္ ေတာင္းပန္းစကားကို တဖြဖြေျပာေနပါတယ္...
ႏွစန
္ ဲ႔ခ်ီၾကာေအာင္ ဆြ႕ံ အနားမၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနထုိင္ႏုိင္တဲ့ ယန္လူခ်န္းရဲ့ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈ
ကို

ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ

တစိမ့္စိမ့္ေတြးမိလာပါတယ္...

ခ်န္းခ်န္ရွင္းကိုေတာင္းပန္ပါတယ္...

ယန္လူခ်န္းက

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့

သူ႔ကိုထုိက္က်ိသိုင္းပညာသင္ေပးဖို႔

သူ႔ကိုျပစ္ဒဏ္စီရင္မ့သ
ဲ ူေတြနဲ႔

ယန္လူခ်န္းဟာ

တစ္ေယာက္ခ်င္းရင္ဆုိင္ရပါေတာ့တယ္... ခ်န္းမိသားစုဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႔ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈအရွိဆံုး ထုိက္က်ိ
သုိင္းကြက္ေတြကို အသံုးျပဳတုိက္ခိုက္ခဲ့ေပမဲ့ ယန္လူခ်န္းက အားလံုးကိုအႏုိင္ယူႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္...
ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ သူ႔ပညာအေမြဆက္ခံႏုိင္မယ့္ အရည္အခ်င္းရွိသူကိုရွာေနသူျဖစ္တာနဲ႔အညီ စနစ္တက်
သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ပုိင္းတစ္စအသိနဲ႔တင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ႏုိင္တဲ့ ယန္လူခ်န္းရဲ့ အရည္
အခ်င္းကို ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်သြားခဲ့ပါတယ္... ယန္လူခ်န္းရဲ့စ႐ုိက္လကၡဏာကို သံုးရက္ေလာက္ စမ္းသပ္
အကဲခတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ခ်န္းခ်န္ရွင္းဟာ တပည့္အျဖစ္လက္ခံခ့ပ
ဲ ါတယ္... ယန္လူခ်န္းဟာ ခ်န္းေက်းရြာမွာ ၁၈
ႏွစ္

တိတိ

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာရပ္မ်ားကုိ

သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီးမွ

သူ႔ဆရာရဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔အတူ

ထိုက္က်ိ

သုိင္းပညာရပ္ေတြကို ျပန္လည္သင္ၾကားျပသဖို႔ ခ်န္းေက်းရြာက ထြက္ခြာလာခဲ့ပါေတာ့တယ္....
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ယန္လူခ်န္းဟာ

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို

ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သြားတဲ့အခါ သူ႔ဆရာျဖစ္တဲ့
ခ်န္းခ်န္ရွင္းရဲ့
ပါတယ္...

ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔
အဲ့ဒီမွာ

ေဘက်င္းကုိထြက္လာခဲ့

ခ်င္မင္းဆက္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီထဲက

အရာရွိေတြျဖစ္တဲ့ ဝူယုစင္း (Wu Yu-hsiang) တို႔
ညီအစ္ကိုေတြအပါအဝင္ တပည့္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေမြး
ထုတ္ ေပးခဲ့ပါတယ္... ၁၈၅၀ မွာ ယန္ဟာ ေဘက်င္းရဲ့
Forbidden City မွာရွိတဲ့ မန္ခ်ဴးေတာ္ဝင္ အေစာင့္
တပ္ေတာ္က

စစ္သည္ေတြကို

သင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာ

ေတာ္ဝင္မိသားစုရဲ့

ငွား

ရမ္းျခင္းကို ခံခ့ရ
ဲ ပါတယ္... အဲ့ဒီတပ္ဖြဲ႕ထဲမွာ ထင္ရွား
တဲ့ တပည့္ကေတာ့ ဝူပံုစံထုိက္က်ိကို စတင္တီထြင္
ခဲ့တဲ့ ဝူခၽြန္းယု (Wu Ch'uan-yu) ျဖစ္ပါတယ္...
ဒီကာလေတြမွာ

ထိုက္က်ိခၽြမ္ပညာရပ္ေတြ

ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းက ေက်းရြာေလးတစ္ရြာရဲ့ မိသားစုသုိင္းပညာရပ္ကေန ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္း
ကုိ ေရာက္ရွိလာဖို႔ အစပ်ိဳးေနတဲ့ကာလေတြပဲျဖစ္ပါတယ္... ထုိက္က်ိသုိင္းပညာအေပၚ ယန္လူခ်န္းရဲ့လႊမ္းမိုးမႈနဲ႔
သူ႔သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြအပါအဝင္
ၾကည့္မယ္ဆုိရင္

ထုိက္က်ိသိုင္းပံုစံ

သူေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့တဲ့
၅

မ်ိဳးရွိတဲ့အနက္

၄

မ်ိဳးဟာ

ထုိက္က်ိပညာရွင္အေရအတြက္တို႔ကို
ယန္လူခ်န္းကေန

ဆင္းသက္လာတဲ့

ပညာရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္...
ခ်န္းေက်းရြာကထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ယန္လူခ်န္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွမ႐ႈံးနိမ့္ခ့သ
ဲ လို သူ႔ရဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္
ဘက္ေတြကိုလည္း ဆုိးဆုိးဝါးဝါးဒဏ္ရာမရရွိေစခဲ့တဲ့အတြက္ အထူးေက်ာ္ၾကားပါတယ္... သုိင္းပညာစြမ္းရည္
အဆံုးစြန္ျမင့္မားတဲ့အတြက္ ယန္လူခ်န္းဟာ အ႐ႈံးမဲ့ယန္ (Yang Wudi/ Yang the Invincible) ဆုိၿပီး လူသိမ်ား
ပါတယ္... ယန္လူခ်န္းသုိင္းပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ကာလမွာ သုိင္းပညာအမ်ိဳးအစားေတြ မႈိလိုေပါက္ေအာင္
မ်ားလွပါတယ္... သုိင္းကားေတြ သုိင္းဝတၳဳေတြထဲမွာ ဒီသိုင္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတြ႕ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္... ဒါေပမဲ့
ဘယ္သုိင္းပညာအမ်ိဳးအစားကမွ ယန္လူခ်န္းအေပၚ လႊမ္းမိုးဖို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး... ယန္လူခ်န္းရဲ့ လူသိမ်ား
တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြကို ၾကည့္လုိက္ရေအာင္...
ၿမိဳ႕ေတာ္မွာေနထုိင္တဲ့

ေတာ္ဝင္မ်ိဳး႐ိုးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့

မင္းသားဂ်ဴအန္

(Duan)

ရဲ့

အိမ္ေတာ္မွာ

သုိင္းသမားေတြ နပန္းသမားေတြအမ်ားအျပားရွိပါတယ္... အဲ့ဒီထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ယန္လူခ်န္းနဲ႔ အရမ္းၿပိဳင္ခ်င္ၾက
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ပါတယ္... ယန္လူခ်န္းကေတာ့ သူတို႔စိမ္ေခၚတုိင္း ျငင္းလိုက္တာခ်ည္းပါပဲ... တစ္ေန႔က်ေတာ့ ၾသဇာတိကၠမ
ႀကီးမားတဲ့

နာမည္ႀကီးသုိင္းသမားတစ္ေယာက္ဟာ

စိမ္ေခၚပါေတာ့တယ္...

သုိင္းဆရာက

ယန္လူခ်န္းကို

ဘယ္သူပိုသာတယ္သိရေအာင္

ထုိင္ခံုတစ္လံုးစီေပၚမွာထုိင္ရင္း

ၿပိဳင္ဖို႔

ညာလက္တစ္ဖက္ထဲယွဥ္ထုိးၾကဖို႔

အႀကံျပဳပါတယ္... ယန္လူခ်န္းကလည္း ျငင္းဖို႔မတတ္သာေတာ့ လက္ခံရေတာ့တာေပါ့... သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ့
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစတာနဲ႔ မင္းသားရ့ဲသုိင္းဆရာဟာေခၽြးျပန္လာပါေတာ့တယ္... တခဏအတြင္းမွာပဲ သူ႔ထုိင္ခံုက်ိဳးက်ၿပီး
တစ္စစီျဖစ္သြားပါတယ္...

ယန္ကေတာ့

သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ေတြကို

အၿမဲေလးေလးစားစားဆက္ဆံတာနဲ႔အညီ

လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတဲ့သူေတြကို ဒီဆရာရဲ့ပညာကတကယ္ေကာင္းေၾကာင္း သူ႔ထုိင္ခံုက ယန္ရဲ့ထိုင္ခံုေလာက္
မခုိင္တဲ့အတြက္ ဒီလိုျဖစ္ရေၾကာင္းကို ညင္ညင္သာသာမွတ္ခ်က္ေပးသြားပါတယ္...
တစ္ခါကလည္း ကန္တစ္ကန္မွာငါးမွ်ားေနတုန္း တျခားသုိင္းဆရာႏွစ္ေယာက္ဟာ ယန္ကိုေရကန္ထဲ
တြန္းခ်ၿပီး အရွက္ခြဲဖို႔ႀကံစည္ၾကပါတယ္... သူတို႔တိုက္ခိုက္လာတာကို အာ႐ံုကသိလုိက္တာနဲ႔ ယန္ဟာ ျမင္း
လည္ဆံေမြးကို ပြတ္သပ္ျခင္းဆိုတဲ့ High Pat on Horse technique ပံုစံကေနတစ္ဆင့္ တု႔ံျပန္တုိက္ခုိက္
လိုက္တဲ့အခါ လာေရာက္တုိက္ခိုက္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္လံုးေရထဲက်သြားပါတယ္.. ယန္ကသူတို႔ကို ဒီတစ္ေခါက္
သက္ညွာလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

ေျမႀကီးေပၚတက္လာရင္ေတာ့

ဒီထက္ထိထိေရာက္ေရာက္အျပစ္ေပးမယ္

ဆုိတဲ့

အေၾကာင္းေျပာလိုက္ေတာ့ အဲ့ဒီသုိင္းဆရာႏွစ္ေယာက္ဟာ ေရကူးၿပီး အျမန္ထြက္ေျပးသြားၾကပါတယ္...
ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ ေခ်ာင္လို႔ေခၚတဲ့ သူေဌးတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္... သူက ယန္ရဲ့ သုိင္းပညာစြမ္းရည္ကို
ၾကားရတဲ့အခါ သိုင္းပညာစြမ္းျပဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္... ယန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဘယ္လုိမွ သုိင္းသမားပံုစံ
မေပါက္တဲ့သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး

ေခ်ာင္က

အထင္မႀကီးပါဘူး...

ဒါေၾကာင့္

ယန္ကိုသာမန္ညစာေလာက္နဲ႔သာ

တည္ခင္းေကၽြးေမြးပါတယ္.. ယန္လူခ်န္းကေတာ့ သူ႔အိမ္ရွင္ရ့စ
ဲ ိတ္သေဘာကို အကဲခတ္မိေပမဲ့ ဂုဏ္သေရရွိ
ဧည့္သည္တစ္ေယာက္လိုမူမပ်က္ပါပဲ... ေနာက္ေတာ့ ေခ်ာင္က ယန္ရဲ့ထိုက္က်ိခၽြမ္ဟာ အလြန္ေပ်ာ့တဲ့အတြက္
လူေတြကိုႏုိင္ေအာင္တိုက္ႏုိင္ပါ့မလားလို႔ေမးလာပါတယ္... အထင္ကရသိုင္းသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚ
လာခဲ့တဲ့ ယန္လူခ်န္းအေပၚ သူ႔ရဲ့ေမးခြန္းဟာ တစ္နည္းတစ္ဖံုေစာ္ကားလုိက္တာပါပဲ... ယန္က သူမႏုိင္တဲ့လူ
သံုးမ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း... အဲ့ဒီသူေတြကေတာ့ ေၾကးလူသား၊ သံလူသားနဲ႔ သစ္သားနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ လူသားေတြ
လို႔ ျပန္ေျပာပါတယ္... ဒါနဲ႔ ေခ်ာင္ဟာ ယန္ကုိစမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ သူ႔ရဲ့အေတာ္ဆံုးသက္ေတာ္ေစာင့္ျဖစ္တဲ့ လိယူ
(Liu) ကို ေခၚလိုက္ပါတယ္... လိယူဟာ ယန္ကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဝင္လာပါတယ္.. ယန္ကေတာ့ ႐ိုးရွင္း
တဲ့ အားလႊဲနည္းစနစ္နဲ႔တင္

လိယူကိုၿခံအျပင္ေရာက္သြားေစခဲ့ပါတယ္...

ေခ်ာင္ဟာ ယန္ကိုအရမ္းေလးစား

သြားၿပီး ယန္အတြက္ ညစာစားပြႀဲ ကီးတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းစီစဥ္ပါေတာ့တယ္... ေနာက္ပုိင္းမွာယန္ကို သူ႔ဆီမွာ
အလုပ္လုပ္ဖ႔ို ေငြပံုေပးၿပီး ကမ္းလွမ္းလာပါတယ္... ယန္ကေတာ့ ေခ်ာင္ရဲ့စ႐ိုက္ကိုသိတဲ့အတြက္ ျငင္းပယ္ခဲ့
ပါတယ္...
ယန္ဟာ Guangping မွာရွိတုန္းက ရဲတိုက္ရဲ့နံရံေပၚမွာ လူေတြနဲ႔ မၾကာမၾကာတိုက္ခိုက္ရပါတယ္...
အဲ့ဒီမွာ

ၿပိဳင္ဖက္တစ္ေယာက္ဟာ

ယန္ရဲ့တုိက္ခိုက္မႈကိုမခံႏုိင္ဘဲ

နံရံအစြန္းကိုလႊင့္သြားပါတယ္...

သူဟာ

ဟန္ခ်က္ကိုမထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ အစြန္းကေနျပဳတ္က်မတတ္ျဖစ္ေနပါတယ္... သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ျပဳတ္မက်ခင္အခ်ိန္ေလး
မွာပဲ ယန္ဟာ ေရွ႕ေပသံုးဆယ္အကြာအေဝးကုိ ခုန္ထြက္ၿပီး သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ရဲ့ေျခေထာက္ကို ဆြဖ
ဲ မ္းရင္းေအာက္ကို
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ျပဳတ္က်ေသမယ့္အျဖစ္က ကယ္တင္ႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္...
ယန္လူခ်န္းအေၾကာင္းကိုျပန္႐ိုက္တဲ့

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားလည္း

အမ်ားအျပားရွိပါတယ္...

ဒါေပမဲ့

သူ႔ဘဝျဖစ္စဥ္ကို ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းသေဘာအရ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္႐ိုက္ကူးၾကတာမ်ားပါတယ္...
တကယ့္မူရင္းအျဖစ္အပ်က္ကေတာ့

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြထက္ကို

စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္...

ေနာက္

တစ္ခ်က္ကေတာ့ ယန္လူခ်န္းရဲ့ သိုင္းပညာျဖစ္ပါတယ္... ခ်န္းခ်န္ရွင္းက ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိကိုမသင္ေပးခဲ့ဘဲ
သူတီထြင္ထားတဲ့မူကတ
ြဲ စ္ရပ္ကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔ ယူဆခ်က္ေတြရွိေပမဲ့ ခ်န္းရြာသားေတြေလ့က်င့္တာကို
ခိုးၾကည့္ၿပီးေလ့က်င့္သင္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ယန္လူခ်န္းဟာ ခ်န္းပံုစံထုိက္က်ိဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာကို ခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္စမ
ြ ္း
ရွမ
ိ ာွ ပါပဲ...

ဒါေၾကာင့္

ယန္ပစ
ုံ ထ
ံ က
ို က
္ ်ိဟာ

ခ်န္းခ်န္ရင
ွ း္ ရဲတ
့ ထ
ီ ြငမ
္ ဆ
ႈ တ
ို ာထက္

ယန္လခ
ူ ်န္းရဲ့

တီထြငမ
္ ႈ

လို႔ ေျပာတာက ပုိၿပီးသဘာဝက်ပါတယ္... သမုိင္းတစ္ေကြ႕မွာ ဆရာေကာင္းနဲ႔ တပည့္ေကာင္းတို႔ရဲ့ ဆံုဆည္းမႈ
ကတစ္ဆင့္

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာဟာ

ကမာၻ႔သုိင္းပညာတစ္ရပ္အျဖစ္

မွတ္ေက်ာက္တင္ခံခ့ရ
ဲ တာျဖစ္တယ္လို႔

ဆုိလိုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္....
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ထုိက္က်ိသုိင္းပညာမွာ အဓိက ပံုစံ ၅ မ်ိဳးရွိပါတယ္...
ခ်န္းပံုစံထိုက္က်ိဟာ

ခ်န္းဝန္တင္လက္ထက္မွာ

ယန္ပံုစံထိုက္က်ိကေတာ့
တာျဖစ္ပါတယ္...

စတင္ခဲ့ၿပီး

ယန္လူခ်န္းလက္ထက္မွာ

ေနာက္ထပ္ပံုစံတစ္မ်ိဳးကေတာ့

စတင္ခဲ့

ဝူ(ေဟာင္)

Wu (Hao) ပံုစံထုိက္က်ိျဖစ္ပါတယ္... ဒီပံုစံကုိ စတင္ခဲ့တဲ့ သူ
ကေတာ့ ဝူယုရွန္း/ဝူရွိရွန္း (Wu Yuxiang/ Wu Yu-hsiang/
Wushi Xiang) (1812-1880) ျဖစ္ပါတယ္... သူကေန ဆင္း
သက္

လာတဲ့

ထုိက္က်ိပံုစံကုိ

Wushi

ပံုစံထုိက္က်ိလို႔

လည္းေခၚပါတယ္...
ဝူယုရွန္းဟာ
ဟာ

ေျမပုိင္ရွင္သူေဌးမ်ိဳးရိုးျဖစ္ပါတယ္...

သုိင္းပညာကိုဝါသနာထံုသလို

လည္း

ေျပျပစ္ပါတယ္...

သူ

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး

ယန္လူခ်န္းက

ခ်န္းေက်းရြာကေန

ထြက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ သူနဲ႔မိတ္ေဆြေတြျဖစ္ခ့ၾဲ ကပါတယ္...
သူဟာ သူ႔အစ္ကုိႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဝူခ်န္းခ်င္းနဲ႔ ဝူက်ဴခ်င္းတုိ႔န႔အ
ဲ တူ ယန္လူခ်န္းဆီမွာ ထုိက္က်ိပညာကုိ
ဆည္းပူးသင္ယူခဲ့ပါတယ္...
ဝူဟာ ယန္လူခ်န္းရဲ့တပည့္ျဖစ္ေပမဲ့ ယန္လူခ်န္းဆီက ပညာကုန္မရခဲ့ပါဘူး... ဒါေၾကာင့္သူဟာ ထုိက္က်ိ
ပညာကုိဆက္ၿပီးေလ့လာဖို႔အတြက္ ခ်န္းေက်းရြာကို သြားခဲ့ပါတယ္... ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ခ်န္းခ်န္ရွင္းက
ဆံုးပါးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်န္းေက်းရြာက ဘယ္သူကမွ သူ႔ကိုသုိင္းပညာမသင္ေပးခဲ့ပါဘူး... ဒါေၾကာင့္သူဟာ
ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးႏုိင္မယ့္ေနရာရွာေဖြရင္းနဲ႔ ခ်န္းရြာသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခ်န္းခ်င္းပင္ (Chen Ching Ping)
(1795-1868) နဲ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္... ဝူဟာ ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႔ပဲ ခ်န္းခ်င္းပင္ဆီမွာ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကုိ
ဆက္လက္ဆည္းပူးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္...
ဝူယုရွန္းရဲ့သုိင္းပညာ ပိုမုိျမင့္မားလာဖုိ႔ ေနာက္ထပ္ အေထာက္အပံ့တစ္ခုကေတာ့ ဝူရန္စီရင္စုက အရာရွိ
တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ သူ႔အစ္ကိုတစ္ေယာက္ဟာ ဝမ္ဇုန္ယုရဲ့ ထုိက္က်ိသီအုိရီစာအုပ္ကို ဆားဆုိင္တစ္ဆုိင္ကေန
မထင္မွတ္ဘဲ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္... အဲ့ဒီစာအုပ္ထဲက ထုိက္က်ိသေဘာတရားေတြကိုေလ့လာရင္း ယန္လူခ်န္းနဲ႔
ခ်န္းခ်င္းပင္တုိ႔ဆီက

သုိင္းပညာေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္လိုက္တဲ့အခါ

ဝူယုရွန္းဟာ

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာမွာ

ဆရာတစ္ဆူျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တစ္မူထူးျခားတဲ့ ထုိက္က်ိပံုစံတစ္ခုကို တီထြင္လာႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္...
ဝူယုရွန္းရဲ့ ထင္ရွားတဲ့ တပည့္ကေတာ့ သူ႔ရဲ့တူျဖစ္တဲ့ လီယိယု (Li Yiyu/ Li l-yu) (1832-1892) ျဖစ္ပါ
တယ္... လီကေနဆင္းသက္လာတဲ့ ထိုက္က်ိသုိင္းပညာဟာ ေဟာင္ေဝခ်န္း (Hao Wei-chen) (1849-1920)
လက္ထက္မွာေတာ့ ပုိၿပီးထင္ရွား ျပန္႔ပြားလာပါတယ္... သူ႔ရဲ့ ဝူရွီပံုစံထုိက္က်ိသုိင္းပညာဟာလည္း သူ႔နာမည္နဲ႔
ဝူယုရွန္းတိ႔န
ု ာမည္ကိုအစြျဲ ပဳၿပီး

ဝူ(ေဟာင္)

Wu

(Hao)

ပံုစံ

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာအျဖစ္

ထင္ရွားလာပါ

တယ္... ေဟာင္ေဝခ်န္းရဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆန္းပံုစံထုိက္က်ိကုိ အစပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ဆန္းလုတန္
(Sun Lu-tang) (1861-1932) ကို ထုိက္က်ိသုိင္းပညာသင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္...
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ထုိက္က်ိသမိုင္းမွာ

ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိတဲ့သူေတြကို

ေျပာ

မယ္ဆုိရင္ ခ်န္ထားလို႔မရတဲ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ ကေတာ့ ဝူခၽြန္းယု
(Wu Quanyou/ Wu Ch'uan-yu) (1834-1902) ျဖစ္ပါတယ္... သူ
ဟာ ေႏွာင္းေခတ္ တရုတ္အင္ပါယာရဲ့ ထင္ရွားတဲ့ သိုင္းဆရာတစ္ဦး
လည္းျဖစ္ပါတယ္...
ဝူခၽြန္းယုဟာ ခ်င္မင္းဆက္ တပ္မေတာ္ရဲ့ အလံဝါတပ္ဖြဲ႔က
အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သလို ေတာ္ဝင္သက္ေတာ္ေစာင့္တပ္ဖဲြ႔က အရာရွိ
တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္...
မေလ့လာခင္ကတည္းက

ဝူခၽြန္းယုဟာ

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကို

ကြန္ဖူးပညာကို

အဆင့္ျမင့္ျမင့္

တတ္ေျမာက္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္...
အဲ့ဒီအခ်ိန္က ယန္လူခ်န္းဟာ ခ်င္မင္းဆက္ရဲ့တပ္ဖြဲ႔ေတြကို
ထုိက္က်ိသုိင္းပညာ
ယန္လူခ်န္းဆီမွာ
ယန္လူခ်န္း

သင္ေပးေနတဲ့

အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္...

အရာရွိေပါင္းမ်ားစြာ

စိတ္တုိင္းက်တဲ့အထိ

တပည့္ခံသင္ၾကားေနေပမဲ့

ႀကိဳးစားသင္ယူႏုိင္တာကေတာ့

ဝန္ခ်န္၊ လင္းရွန္နဲ႔ ခၽြန္းယုတို႔သံုးေယာက္ပဲရွိပါတယ္...
ဒါေပမဲ့

သူတို႔သံုးေယာက္လည္း

ယန္လူခ်န္းရဲ့

တပည့္

ရင္းေတြ မျဖစ္လာခဲ့ၾကပါဘူး... ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ယန္လူခ်န္းက ရွီလွ်ိဳနန္နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ယုဂ်ိခ်န္တို႔လို
အဆင့္ျမင့္

အရာရွိႀကီးႏွစ္ေယာက္ကိုသင္ေပးေနရတဲ့

အခ်ိန္ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ...

အလယ္အလတ္တန္းစား

အရာရွိေတြျဖစ္တဲ့ ဝူခၽြန္းယုတို႔သံုးေယာက္ဟာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ အတူတကြ ပညာသင္ၾကားခြင့္
မရွိလုိ႔ပါပဲ...
တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အသက္အရြယ္ရလာၿပီျဖစ္တဲ့ ယန္လူခ်န္းက ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္... အဲ့ဒီ
အခ်ိန္မွာ

ေလးစားအားက်စိတ္အရင္းခံၿပီး

ဝူခၽြန္းယုဟာ

ယန္လူခ်န္းကို

အနီးကပ္ျပဳစုေပးခဲ့ပါတယ္...

ဒီေက်းဇူးေၾကာင့္ ယန္လူခ်န္းဟာ သူ႔သားျဖစ္သူ ယန္ပန္႔ဟုိ (Yang Pan-hou/ Yang Banhou) (1837-1892)
ကေန

ဝူခၽြန္းယုကို

အနီးကပ္သင္ၾကားေပးဖုိ႔

စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္...

ယန္ပန္႔ဟုိဟာ

ယန္လူခ်န္းရဲ့

သား

အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး မန္ခ်ဴး တပ္မေတာ္မွာ နည္းျပဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္...
ဝူခၽြန္းယုဟာ

စစ္တပ္ကေနအနားယူတဲ့အခါမွာေတာ့

ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ

သုိင္းသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု

တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္... ဝူခၽြန္းယုဟာ ယန္ပန္႔ဟုိဆီကရခဲ့တဲ့ ထုိက္က်ိသိုင္းပညာကို သူနားလည္တတ္ကၽြမ္း
ထားတဲ့ ကြန္ဖူးပညာသေဘာတရားေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ထုိက္က်ိပံုစံအသစ္တစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ပါတယ္...
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သူ႔သားျဖစ္တဲ့

ဝူခ်ိန္းခၽြန္

(Wu

Chein-ch'uan)

(1870-1942)

ရဲ့

လက္ထက္မွာေတာ့

သူ႔

သုိင္းပညာရပ္ေတြဟာ ဝူပံုစံထိုက္က်ိအျဖစ္ ပ်ံ႕ႏွ႔ထ
ံ င္ရွားလာခဲ့ပါတယ္... ဝူပံုစံထုိက္က်ိဟာ တျခားပံုစံေတြနဲ႔
ယွဥ္ရင္ ပုိေႏွးသလို ပိုၿပီးေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာပါတယ္... ကိုယ္ေနဟန္ေျပာင္းလဲမႈကို အဓိကထားၿပီး အားကို
သံုးခဲပါတယ္...

ဝူခၽြန္းယုဟာ

အားသံုးတုိက္ခိုက္လာမႈကို

ညင္သာတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔တံု႔ျပန္တဲ့ပံုစံကို

အထူး

ကၽြမ္းက်င္ခဲ့ၿပီး ဒီပညာရပ္ဟာ ထုိက္က်ိပညာကို သိုင္းပညာရပ္အျဖစ္အသံုးျပဳရာမွာ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့
ပါတယ္...
ဝူခၽြန္းယုရဲ့သား ဝူခ်ိန္းခၽြန္ကလည္း ျမင္းတပ္အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ထုိက္က်ိသုိင္းဆရာလည္း ျဖစ္
ပါတယ္....

သူ႔လက္ထက္မွာ

ဝူပံုစံထုိက္က်ိဟာ

ယန္ပံုစံကေန

သူကေနတစ္ဆင့္

ဝူပံုစံထုိက္က်ိဟာ

ေဘက်င္း၊

ရွန္ဟုိင္းနဲ႔

ဝူပံုစံထုိက္က်ိဟာ

ဒီကေန႔ကမာၻမွာ

ယန္ပံုစံထုိက္က်ိၿပီးရင္

သိသိသာသာ

ေဟာင္ေကာင္တုိ႔အထိ
ဒုတိယေနရာက

ကြထ
ဲ ြက္လာပါတယ္...
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါတယ္...

အေက်ာ္ၾကားအထင္ရွားဆံုး

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာရပ္ျဖစ္ပါတယ္...
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ဆန္းလုတန္ (Sun Lu-t'ang/ Sun Lutang) (1860-1933) ကို
တရုတ္အေပ်ာ့သုိင္းပညာမွာ

ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္

သတ္မွတ္ထားၾက

ပါတယ္... သူဟာ ဆန္းပံုစံထုိက္က်ိကို စတင္တီထြင္သူျဖစ္သလို တျခား
အေပ်ာ့သုိင္းပညာရပ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ရွင္းဂ်ီခၽြမ္ (xingyiquan) နဲ႔ ပါ့ကြေခ်ာင္း
(baguazhang)

တို႔မွာလည္း

အထူးကၽြမ္းက်င္ပါတယ္...

ထိုက္က်ိကို

စမသင္ခင္ ကတည္းက ဒီသိုင္းပညာႏွစ္မ်ိဳးကုိ တတ္ေျမာက္ၿပီးသားလို႔
သိရပါတယ္... ဒီသုိင္းပညာရပ္ႏွစ္မ်ိဳးမွာလည္း သူ႔ကို ယွဥ္ႏုိင္သူမရွိဘူး
လို႔ေတာင္ဆုိၾကပါတယ္...
သူ႔ကို

ဟုိေပျပည္နယ္မွာေမြးဖြားခဲ့ၿပီး

သူ႔မိဘေတြ

ေပးခဲ့တဲ့

နာမည္ကေတာ့ ဆန္းဖူခၽြမ္ (Sun Fuquan) ျဖစ္ပါတယ္... ဆန္းလုတန္
ဆုိတဲ့နာမည္ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ ပါ့ကြသုိင္းဆရာ ခ်န္းတင္းဟြာေပးခဲ့တဲ့နာမည္ျဖစ္ပါတယ္... သူ႔မိဘေပးထားတဲ့
နာမည္ကိုလည္း စာအုပ္ေတြေရးတဲ့ေနရာမွာ ဆက္လက္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္...
ရွင္းဂ်ီခၽြမ္ပညာကိုကိုေတာ့

လီေကြ႔ယြမ္ဆီမွာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး

ဆက္လက္ဆည္းပူးသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္...

ေနာက္ပိုင္းမွာ

ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကိုေတာ့

ေကာင္ဟူရွန္းဆီမွာ

ဝူ(ေဟာင္)ပံုစံထုိက္က်ိသုိင္း

ကို ေဟာင္ေဝခ်န္းဆီမွာ သင္ယူဆည္းပူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္...
ရွင္းက်ီသုိင္းကုိ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္ကစတင္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ပါ့ကြသုိင္းကိုေတာ့ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေလ့လာ
ခဲ့ပါတယ္... ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကုိေတာ့ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္က်မွ စတင္ေလ့လာသင္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္... သူဟာ
အေပ်ာ့သုိင္းပညာသီအုိရီေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာလည္း ေရးသားခဲ့ပါတယ္..
ဆန္းဟာ ဘဝရဲ့ေနာက္ပုိင္းအခ်ိန္ေတြက်မွ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာကုိ ေလ့လာခဲ့ေပမဲ့ သူေလ့လာခဲ့တဲ့
သုိင္းပညာရပ္ႏွစ္ခုဟာ ထုိက္က်ိသုိင္းပညာေလ့လာရာမွာ သာမန္ထက္ပိုမုိျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တတ္ကၽြမ္းေအာင္
အေထာက္အကူေပးႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္...
ဆန္းလုတန္ဟာ

၁၉၁၄

ခုႏွစ္ကေန

၁၉၂၈

အထိ

ယန္ေရွာင္ဟုိ၊

ယန္ခ်န္းဖူနဲ႔

ဝူခ်ိန္းခၽြမ္တ႔ရ
ို ဲ့

ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ႔ ေဘက်င္းမွာ လူထုကုိ ထုိက္က်ိပညာကို သြားေရာက္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္... အဲ့ဒီကာလေတြ
ဟာ ဒီကေန႔ေခတ္ ထုိက္က်ိသိုင္းပညာပံုစံကေ
ြဲ တြျဖစ္တဲ့ ယန္၊ ဝူ နဲ႔ ဆန္းပံုစံ ထုိက္က်ိေတြအျဖစ္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္...
ဒီကေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ဆန္းပံုစံထုိက္က်ိဟာ ထုိက္က်ိမူကင
ြဲ ါးမ်ိဳးအနက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔
ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ပဥၥမေနရာမွာရွိၿပီး ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားမႈမွာေတာ့ စတုတၳေနရာကလိုက္ေနပါတယ္....
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