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နတ်ထိပ် တာင် ပ က က လးကဗျာ
ဝင်း အာင်( အာင်ပန်း)
ရွာငနယ်သိ ့

ြခချလိက်သည်နှင့်အဓိကရ တာင်တစ် တာင်ကိ

စတင်ထိ တွ ရသည်
့
။

နတ်ထိပ်

တာင်။ အ ဝးက ကည့်လ င် မိးသိ ့ ထိးတက် နသည့်အလား တိမ်ဂွမ်းစိင်များက ထွးဖက်ထားသည်။ ဝင်
လဆဲ န ရာင်ပျပျတွင် ြမူခိးများ ရက်ရှယ်ထားသြဖင့် ပန်းန ရာင်သမ်း နသည်။ စိင် လာ၊ ဆတ် လာ၊
ငှက်နှင့် စာ ရငှက် ြမည် ကးသက တာင် ြခတစ်ခလး ည နသည်။ နွားဝန်တင်တိ ့၏ခ လာက်သမှာ ဒိးဒိး
ဒါင် ဒါင် ြမည် နသည်။
ကိးရာစ နာက်ပိင်းခန် ့တွင် တိဗက် ြမန်မာအပ်စဝင်လူမျိုးစများသည် တရတ်ြပည်အ နာက်ဖက် ဒ
သမှ တစိမ့်စိမ့်ဝင် ရာက်လာ ပီး ဤနတ်ထိပ် တာင်လမ်း ကားမှတစ်ဆင့် နွားပလားပတိ ့ြဖင့် ြမန်မာြပည် ြမ
ြပန် ့အရပ်ရပ်သိ ့ သက်ဆင်းခဲ့ ကသည်။

ရှးြမန်မာလူမျိုးစများြဖန် ့ကျက်ရာ သက်ဆင်းရာ နတ်ထိပ် တာင်

လမ်း ကားကား သမိင်းတွင် ထင်ရှား နသည်။ ထိနတ်ထိပ် တာင်လမ်း ကာနှင့် ြမလတ်တစ်ဝိက် နရစ်သူ
တိ ့ကလည်း "နတ်ထိပ် တာင်"မှာ သူတိ ့အတွက် ကဗျာဖွဲ ့စရာအ ကာင်းအရာ ြဖစ်လာသည်။
နတ်ထိပ်က ကျူး၊
ရှိဘူးတဲ့ မာင့်အြပင်၊
ရှမ်း မို ့ ကိးခွင်၊
ရှမ်းကိးခွင် မာင့်အြပင်မရှိ၊
တ ြပ ထာင် တ ကာင် ပါက်တယ်၊
ထွန်း ြမာက်ပါဘိ။
၄င်းကဗျာ၌ မိန်းမပျိုမှာ မိမိချစ်သူအား နတ်ထိပ်နယ်တစ်ဝိက်တွင် မည်သူနှင့်မ အယှဉ်မခနိင်
ကာင်း၊ တစ်နိင်ငတွင် တစ်ဦးသာ ထွန်းထွန်း ပါက် ပါက်ရှိ ကာင်း၊ ဂဏ်ြပုတင်စား လသည်။
ဘာက်ကယ်တီးရိး၊
ထမင်းချိုး၊
ဒိ ့ဖိးကန်သည် လာလိမ့်မယ်၊
ဘာဟင်းချက်မလဲ၊
ဒါင်းလန်း မှာက်ခ၊
ဗလသီးဟင်း ချက်ထားမယ်။

။

နတ်ထိပ် တာင်လမ်း ကားမှာ တိဗက်ြမန်မာအပ်စဝင် လူမျိုးစများ ြဖန် ့ကျက်ရာတွင် နွားပတိ ့ အသး
ြပုခဲ့သည်ဟဆိခဲ့ပါသည်။ ထိနွားပတိ ့ြဖင့် ြဖတ်သန်းရာ၊ နွားဝန်တင်လမ်းတစ် လ ာက်၊ နွားဝန်တင်ကန်သည်
များ စခန်းချ နားခဲ့ နခဲ့ ပမည်။ စခန်းချရာ နရာ၌ ထမင်းဟင်းများ ချက်ြပုတ်စား သာက် ကမည်။ နွားဝန်
တင်ကန်သည်တိ ့၏ထမင်းချိုးနှင့်ထမင်းကျန်များကိ က လးသူငယ်များအား က း မွးြပုစ ကမည်။ က လး
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သူငယ်တိ ့က

ကျးဇူးတန် ့ြပန်သည့်အ နြဖင့် အထက်ပါကဗျာကိ သီဆိ ကသည်။ ၄င်းကဗျာတွင်

ဘာက်

ကယ်မှာ ဝါးလက်ခပ်ကိ ဆိလိ၍ ကန်သည်မှာ နွားဝန်တင်ကန်သည်ကိ ဆိလိပါသည်။
ဘာက်ကယ်တီးတီး၊
ဘ ကီး လာလာ၊
ငှက် ပျာချိုနဲ ့ ကချိုပါ၊
ဘာက်ကယ် တီးတီး၊
ဘ ကီး လာလာ၊
ငှက် ပျာချိုနဲ ့ ကချိုပါ။
နွားဝန်တင်ကန်သည်နှင့်က လးသူငယ်တိ ့မှာ အထူးက မ်းဝင်ရင်းနှီး နသည်။ နွားဝန်တင်ကန်သည်
လာလ င် သူတိ ့အတွက် ချို မး သာငှက် ပျာသီးနှင့် ကများ ပါလာမည်ကိ အတပ်သိ န ကသည်။ ထိ ့ ကာင့်
လည်း က လးသူငယ်တိ ့က နွားဝန်တင်ကန်သည်တိ ့ကိ မ ာ် န ကသည်။ လူ ကီးမိဘတိ ့ကလည်း က လးသူ
ငယ်တိ ့ ငိလ င် " ဘာက်ကယ်တီးတီး၊ ဘ ကီး လာလာ၊ ငှက် ပျာချိုနဲ ့ ကချိုပါ"ဟူ သာကဗျာြဖင့် ချာ့ြမူ က
သည်။
တ ့တင် လး တ ့တင်၊
ပွးလှဆင်၊
တ ့တင် လး တ ့ တး၊
နာ်တ ခါ စျး၊
လးပင်တိင် တွင်းမတူး၊
သားပဲ့လှတယ်၊
ကျူး လး လးကျူး။

။

နာ်တ ခါမှာ ပွးလှြမု ့အ နာက်ဖက်တွင်ရှိ သာ အရပ်ြဖစ်သည်။ ရှးက ငါးရက်လ င်တစ် စျး ခင်း
ကျင်း ကသည်။ ငါးရက်တစ် စျး ခင်းကျင်းသည့်ြပင် ဝးလ သာအရပ် ဒသမှလာ ရာက် စျး ရာင်း ကသ
ြဖင့် စျးဆိင်များကိ အခိင်အခန် ့မလပ်၊ လးပင်တိင် တဲ လးများ ထိး၍

ရာင်းချ ကသည်။ ထိ နာ်တ ခါ

စျးကိ ဆင်ြဖင့် သွား၍ စျး ရာင်းပကိ က လးငယ်အား ြပာြပ၍ ချာ့ြမူထားပါသည်။
ဦးဦ လ ဦးဦ၊
ငှက် ကီး ပါင် မွးထူ၊
အိပ်ပါ တာ့လား၊
ငန်း တာ် ြခနဲ ့ မမင်းသား၊
ဦးဦ လ ဦးဦ။

။
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အထက်ပါကဗျာတွင်
ဖွယ်က လးငယ်အား

ရှးပြပင်ထဲမှ ငှက် ကီးနှင့် မမင်းသားအ ကာင်းကိ

ြပာြပ၍လည်း ချစ်စ

ချာ့ြမူထားသည်။ က လးငယ်တိ ့ကလည်း ငှက် ကီးနှင့်ထူးဆန်း သာ

မမင်းသား

အ ကာင်းကိ ကားနာရင်း အိပ် ပျာ်ခဲ့ ကသည်။
စိန်တာလီ ကိမ်ပခက်ကယ်နဲ ့၊
အိပ် အာင်သာ မ မကျူးမယ်၊
အိပ် တာ့ ချစ်ဦး၊
ပခက် လးရယ်တဲ့ န ့သာ၊
ကိုး လးမာ၊
အိပ် အာင်သာ မ မလွဲမယ်၊
အိပ် တာ့ ချစ်ခဲ။ ။
သမီးငယ်နှင့်သားငယ်တိ ့အိပ် သာ ပခက်မှာ ကိမ်ပခက်ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် အ မးန ့သာတိ ့ ဆွတ်ပျ ့
လင် နသည်။ ပခက် ကိုး လး ချာင်းတွင် ပန်းပွားများ တပ်ထားသြဖင့် ကည့်၍ ကာင်း နသည်။ က လး
ငယ်မှာ လှ သာပန်းပွားနှင့် မး သာရန ့ကိ ခစားရင်း အိပ် ပျာ်သွားပါသည်။
အမယ် လး ချီလိ ့သိပ်တယ်၊
လး မိတ်စ ဗ ကီး ပ မှာ၊
ပျာ်ြပန် ပါ့ တ ရး၊
ဘာ်နှဲသ လ လ လးရယ်နဲ ့၊
နိးြပန်ရ သး။

။

ကည်လင်ဝင်းပ သာ သမီးငယ်မှာ အ မိတ် လးခရှိ သာ ဂွမ်းပ ပ တွင် နှစ်နှစ် ခိုက် ခိုက် အိပ် မာ
ကျ နသည်။ သိ ့ သာ် အပျိုလှည့်လာ သာလူပျို၏နှဲသ ကာင့် လန် ့နိးလာသည်။ လူပျို၏နှဲသမှာ သူ ့ချစ်သူ
အား အရီအြပုး ြဖစ် စမည်မှာ သချာသည်။ သိ ့ သာ် က လးငယ်အတွက် အိပ်ဖန်ပျက် စခဲ့သည်။
ဖိးတ ပါင်တ၊
အ ပါင်ဘယ်သွား၊
သရက်သီး ကာက်သွား၊
မှန်း သရက်သီး၊
ဆမှာ ထာင်းစား ပီ၊
မှန်း ဆ၊
ြခစား ပီ၊
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မှန်း ြခ၊
ကက် ကာက် ပီ၊
မှန်း ကက်၊
လးနဲ ့ ပစ်လိက် ပီ၊
မှန်း လး၊
မီးနဲ ့ ရ လိ
့ က် ပီ၊
မှန်း မီး၊
ရနဲ ့ ငိမ်းလိက် ပီ၊
မှန်း ရ၊
မိး ပ ပျသွား ပီ၊
ကျီး သာက်၊ အာ လာက် လာက်၊
အာ လာက် လာက်။

။

အဖိးဘယ်မှာလဲ၊ အဖွား ကာ ဘယ်သွားလဲဟ ပလီတာတာြဖင့် အဖိးအဖွားထသွား၍ လိမ်ညာမန် ့
တာင်း လ့ရှိ သာက လးငယ်က ချစ်စဖွယ် မးပါသည်။ မင်းတိ ့အဖွား - သရက်သီး ကာက်သွားတယ်၊ မရှိ
ဘူးဟ က လးချစ်သူ အဘိးအိက ြပန် ြဖ လသည်။ ထိသိ ့ အ မးအ ြဖြပုရင်း ဆန်းသစ် သာက လးကဗျာ
တစ်ပဒ် ြဖစ်ထွန်းလာသည်။ ထိအ မးနှင့်အ ြဖ ကားတွင် တွးစရာ စဉ်းစားစရာများ ြဖစ် စသြဖင့် က လး
ငယ်အား ဦး နှာက်ရင့်သန် စပါသည်။

တွးစရာများ

တွးရ၍လည်း က လးငယ်မှာ

ပျာ်ြမူးလာသည်။

"အာ လာက် လာက်"၊ "အာ လာက် လာက်"ဟူ၍ ဆိတ်ြမူကလူရင်း က လးသူငယ်အား အရယ်အြပုးြဖစ်
စ လသည်။
ငးပဲ့ မီးတိ၊
တိရင် နင်ဆက်၊
ဘတ်စအိနီ၊
နီရင် နင်ရက်၊
မှက် မှက် ခါင်ြပား၊
ဖား ဖား ပါင်ရှည်၊
ဝ လ လ ဝ လ လ။ ။
၄င်းကဗျာကိ သီဆိ၍လည်း က လးငယ်အား ပျာ်ရင်မကိ ြဖစ် စသည်။ ငးပဲ့မှာ ငးငယ်ကိ ဆိလိပါ
သည်။
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စာပ လာင်း စာပ လာင်း၊
စပါး ထာင်း၊
စိမ်စာ စိမ်စာ၊
စပါးြပာ၊
က ဲ ကျာင်းကလက်၊ က ဲ ကျာင်းကလက်၊
ထမင်းချက်၊
ချိုးတူး ချိုးတူး၊
ထမင်းခူး၊
ငှက်မ မီရှည် ရခပ်သွား၊
ဟားဟား-ဟားဟား။

။

၄င်းကဗျာတွင် စာပ လာင်းမှာ စာဗူး တာင်း၊ စိမ်စာမှာ စာက လး၊ က ဲ ကျာင်းကလက်မှာ ဆက်
ရက်၊ ချိုးတူးမှာ ချိုးတိ ့ကိ ဆိလိပါသည်။ က လးငယ်တိ ့ တွ ့ နကျ၊ ြမင် နကျြဖစ် သာ ငှက်က လးများ
တစ် နရာမှ တစ် နရာ ခန်ဆွခန်ဆွ

ြပး နပ၊ တစ် ကာင်နှင့်တစ် ကာင် ကလူ ချာ့ြမူပ၊ ကျီစယ်ပတိ ့ကိ

ကည့်၍ သူတိ ့၏လပ်ရှားဟန်များမှာ စပါး ထာင်းဟန်၊ ထမင်းချက်ဟန်၊ ရခပ်ဟန်များအြဖစ် မျက်စိထဲတင
ွ ်
ြမင် ယာင်လာ ပီး ရယ်စရာ ကည်စရာ ဟားစရာများ ြဖစ်လာပါသည်။ ထိအ ကည်၊ ထိအြပုး၊ ထိအရယ်၊ ထိ
အဟားတိ ့ြဖင့် ဓနက လးငယ်တိ ့မှာ ကီးြပင်းလာခဲ့သည်။ သန်မာဖွ ဖ
့ ိုးလန်းဆတ်လာခဲ့ လသည်။
ဝင်း အာင်( အာင်ပန်း)

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အတွဲ(၃၂)၊ အမှတ်(၃၈၁)ထတ် ရမဝရပ်စမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ

(၉ဝ မှ ၉၂)ထိ၌ လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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