"စပါးေကာက်လိင်းစည်းများရဲ မီး"
"ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူး"လို ဂိုဟီအီ သူ ဘာသာသူေရရွတ် ပီး အိမ်အြပင်ကို
ထွက်ခဲ့တယ်။ ေမ
ြ ငလျင်ဟာ တစ်ဦးချင်းလိုက် ပီး ရက်စက်ကမ်း က တ်တာမျိ းေတာ့
မဟုတ်ေပမယ့် အချိန်ကာလာတာနဲ အမ တဖ
ြ ည်းြဖည်းချင်း တုန်လပ်ေချာက်ချားဖွယ်ရာ
ေတာ်လဲသံ ကီးနဲ အတူ တစ်စုံတစ်ခု ြဖစ်ေတာ့မယ်ဆိုတာကို အသက်အရွယ်အရ
ဂိုဟီအီဟာ အမဲအေတွ အကံ ရှိသူ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ "နိမိတ်မေကာင်းဘူး" စိုးရိမ်ပူပန်စွာနဲ သူ ရဲ ပန်း ခံကေန ေအာက်ပိုင်းမှာ
ရှိတဲ့ရွာကို လှမ်း ကည့်လိုက်တယ်။ ရွာသားေတွကေတာ့ သူတို ရဲ ေကာက်ရိတ်သိမ်း
ပွဲေတာ်အတွက် အလွန်စိတ်ဝင်စားစွာ ကိ တင် ြပင်ဆင်မေတွ ြပ လုပ်ေနကတဲ့အတွက်
ေမ
ြ ငလျင်လပ်တာကို ဂ ုြပ စရာမလိုဘူးလို ထင်မှတ်ေနကပါတယ်။
ဂိုဟီအီဟာ သူ ရဲ မျက်လုံးေတွကို ပင်လယ်ဘက်ဆီသို လှမ်း ကည့်လိုက်တဲ့အခါ
ြမင်လိုက်ရတဲ့ ြမင်ကွင်းေကာင့် ကက်ေသေသသွားခဲ့ရတယ်။ လိင်းေတွဟာ ေလကို
ဆန် ကျင် ပီး ပင်လယ် ြပင်ကေန ရွာဘက်ဆီသို ေရွ လျားေနကတယ်။ အဲဒီေနာက်
တိုေတာင်းလှတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ တစ် ြပင်လုံး သဲနဲ အနက်ေရာင်ေကျာက်လုံးေတွဟာ
ြမင်ကွင်းထဲကို ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ "ဘုရားသခင်! ဆူနာမီ ြဖစ်ေနပီ"လို ဂိုဟီအီ စဥ်းစားမိ
လိုက်တယ်။
သူတစ်စုံတစ်ရာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင်ေတာ့ ရွာသားအေယာက်(၄၀၀)ရဲ
အသက်ေတွဟာ ရွာနဲ အတူ ဝါးမျိ ြခင်းကို ခံရေတာ့မယ်။ ဒါေပမယ့် သူဘာလုပ် ိုင်မလဲ
လို စဥ်းစားလိုက်တယ်။ တစ်မိနစ်ေတာင်မှ သူဟာ အချိန်မြဖ န်း ိုင်ေတာ့ဘူး။
"ဟာ ဟုတ် ပ"ီ သူငို ပီး အိမ်ထဲကို အေပ
ြ းအလားဝင်ခဲ့တယ်။ စကန် အနည်းငယ်
အကာမှာပဲ ကီးမားပီး အားနည်းတဲ့ မီးတုတ်နဲ အတူ သူေ ြပးထွက်လာခဲ့တယ်။ အနီး
တဝိုက်မှာ စပါးေကာက်လိင်းစည်းေတွ အများကီးပဲ၊အသင့်ေရွးချယ်ဖို ေကာင်းတယ်ေလ။
"ဒါဟာ ကံဆိုးမိုးေမှာင်ကျတာပဲ၊ ငါဒါေတွကို မီး ိ ပစ်ရမယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီလိုလုပ်လို
ငါဟာ ရွာသားေတွရဲ အသက်ကို ကယ်ဆယ်ေကာင်း ကယ်ဆယ် ိုင်လိမ့်မယ်ေပါ့။"
ဂိုဟီအီဟာ တစ်ခုေသာ ေကာက်လိင်းစည်းကို မီး ိ လိုက်တယ်။ ချက်ချင်းပဲ
ှင်းဆီေရာင်မီးေတာက် ကီးဟာ ေလအားနဲ ေတာက်ေလာင်လာပါေတာ့တယ်။ သူဟာ
သုတ်သုတ်ပျာပျာနဲ ေပ
ြ းြပီး ေကာက်လိင်းစည်းေတွအားလုံးကို မီး ိ လိုက်ပါတယ််။
အဲဒီေနာက် တုတ်မီးကိုလတ်ချလိုက်ြပီး မိန်းေမာေတွေဝစွာ မတ်တပ်ရပ် ပီး ပင်လယ် ြပင်
ကို စိုက်ကည့်ခဲ့ပါတယ်။
ေနဝင် ပီး အေမှာင်ထုဟာ ကီးစိုးလာခဲ့ပါေတာ့တယ်။ စပါးေကာက်လိင်းများရဲ
ှင်းဆီေရာင်မီးေတာက်ေတွဟာ ေကာင်းကင်အထက်ကို တိုးထွက်ေနပါေတာ့တယ်။
တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသူဟာ မီးကိုြမင်တာနဲ ေတာင်ေပ မှာရှိတဲ့ ဘုရားေကျာင်း
ရဲ ေခါင်းေလာင်းထိုးသံကို စတင် ကားရပါတယ်။ "မီးေဟ့! ေမ
ြ ပိုင်ရှင်ကီးအိမ်ကေဟ့"
ရွာကလူငယ်ေတွဟာ ေအာ် ပီးေတာင်ကုန်းေပ ကို ချက်ချင်းေြပးတက်လာကပါတယ်။
သက်ကီးရွယ်အိုေတွ၊ အမျိ းသမီးေတွနဲ ကေလးေတွလည်း ေနာက်ကေန လိုက်ပါလာ
ကပါတယ်။

ဂိုအီဟီဟာ စိတ်မရှည်စွာနဲ ေတာင်ကုန်းေပ ကေန ေအာက်ကို ငုံ ကည့်ေနခဲ့
ပါတယ်။ သူတို လာေနတာ ပုရတ
ွ ်ဆိတ်များလို ေ ှးေကွးတယ်လို ထင်ရတယ်ေလ။
ေနာက်ဆုံးမှာေတာ့ လူငယ်အေယာက် (၂၀) ဟာ သူ ဆီကို အေပ
ြ းအလားေရာက်လာ
ကပါတယ်။ သူတို ဟာ မီးကိုစ ပီး ြငှိမ်းသတ်ပါေတာ့တယ်။ "ထွက်က၊ ထွက်က!
ဒီေနရာမှာ ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ေနပီ၊ ရွာသားေတွအားလုံး လာကလို " ဂိုဟီအီဟာ
သူရဲ ကျယ်ေလာင်တဲ့အသံကီးနဲ ေအာ်ေြပာခဲ့ပါတယ်။
ရွာသားေတွဟာ တစ်ေယာက် ပီးတစ်ေယာက် စု ုံးေရာက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
သက်ကီးရွယ်အိုေတွ လူငယ်ေတွနဲ အမျိ းသမီးေတွ သူတို လာေနတာကို ဂိဟ
ု ီအီ
ေရတွက်ကည့်မိပါတယ်။ လူေတွအားလုံးဟာ ဂိုဟီအီနဲ မီးေလာင်ေနတဲ့ ေကာက်လိင်း
ေတွကို စိုက် ကည့်ေနခဲ့ ကပါတယ်။
၎င်းေနာက်မှာပဲ သူက အားလုံးကို ေအာ်ေြပာလိုက်ပါတယ်။ "ဟိုမှာ ကည့်လိုက်!
လာေနပီ" သူတို တစ်ေတွဟာ ဂိုဟီအီ ဘယ်ေနရာကို န်ြပေနတယ်ဆိုတာကို ေနဝင်ရီ
တေရာ
အလင်းေရာင်ေမှးမှိန်ေနတာကို
ြဖတ် ပီး
အားစိုက်ကည့်ကပါတယ်။
သူတို ေတွဟာ ပင်လယ်ရဲ အစွန်အဖျားအကွာေလာက်မှာ ပါးလာပီး ေမှာင်မိုက်တဲ့
လိင်းကို ေတွ ြမင်ရပါတယ်။ သူတို ကည့်ေနတုန်းမှာပဲ ကျယ် ြပန် ပီး ထူထပ်တဲ့ လိင်းေတွ
ဟာ ြမင့်သထက် ြမင့်တက်လာပီး လျင် ြမန်စွာနဲ ေချာက်ကမ်းပါးဆီကို တလိမ့်လိမ့်နဲ
တက်လာပါေတာ့တယ်။
"ဒါ ဆူနာမီပဲ!" ဆို ပီး တချိ က ငို ကပါတယ်။ သူေ ြပာပီးတဲ့ေနာက်မှာ အလွန်
ကီးမားလှတဲ့ လိင်းေတွပို လတ် ပီး ကုန်းေမ
ြ ကို ြဖတ်ကာ ကမ်းေခ
ြ ှင့် ထုထည်ကီးမား
လှတဲ့ေတာင်ကို သိမ့်သိမ့်တုန်ခါသွားေစပါတယ်။ အသံကေတာ့ ရာေပါင်းများစွာေသာ
မိုးချ န်းသံများ တစ်ခါတည်း စုေပါင်း ကားလိုက်ရသလိုပါပဲ။
လူေတွဟာ အမှတ်မထင်ဘဲ ေနာက်ကို ခုန်မိကတယ်။
တိုေတာင်းတဲ့
အချိန်အတွင်း ပင်လယ်ေရဖွားေတွဟာ ေတာင်ကုန်းကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ တိမ်ေတွလိုပါပဲ။
သူတို ေတွဟာ ကည့်ေန ုံဘဲေပါ့။ အဲဒီေနာက် သူတို ေတွဟာ အဖ
ြ ေရာင်ပင်လယ် ြပင်
ကီးမှ ေကာက်လန် ဖွယ်ရာ လိင်းလုံး ကီးများဟာ သူတို ရဲ ရွာကို ေရှ ေနာက် ှစ်ကိမ်၊
သုံး ကိမ်ခန် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ြဖတ်သန်းသွားတာကို ြမင်ေတွ ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ေတာင်ကုန်းေပ မှာ ဒီအ ြဖစ်အပျက်ေ ကာင့် တိတ်ဆိတ်
ငိမ်သက်ေနခဲ့ပါတယ်။ ရွာသားေတွဟာ ဗလာဖ
ြ စ် ပီး တုန်လပ်ေချာက်ချားေနရာဖ
ြ စ်
သွားခဲ့တဲ့ သူတို ရွာေလးကို ငုံလို စိုက်ကည့်ခဲ့ ကပါတယ်။ ဘာတစ်ခုမှ မကျန်ရှိ ိုင်
ေလာက်ေအာင် လိင်းေတွက ပွတ်တိုက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ ပီေလ။
စပါးေကာက်လိင်းများရဲ မီးေတွဟာ ေလတိုက်ခတ်လို ထပ်မံေပ ထွက်လာခဲ့
ပါတယ်။ ထိအ
ု ရာကပဲ ေမှာင်မိုက်ေနတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလင်းေရာင်ေပးခဲ့ပါတယ်။
ရွာသားေတွဟာ မီးေကာင့် သူတို အာ ုံခံစားမနဲ အသက်ရှင်ေနထိုင် ိုင်တာလို
နားလည်သေဘာေပါက်ခဲ့ ကပါတယ်။ ဒါေကာင့်ရွာသားေတွဟာ ဂိုဟီအီရဲ ေရှ ေမှာက်မှာ
တိတ်ဆိတ် ငိမ်သက်စွာ ဒူးေထာက် ပီး အ ိုအေသေပးခဲ့ ကပါတယ်။

မှတ်ချက်။

။ "The Fire of Rice Sheaves" ကို ဆူနီဇိုနာကအီဆိုသူက
ဂျပန်ဘာသာမှ အဂလိပ်ဘာသာသို ြပန်ဆိုေရးသားခဲ့ပါသည်။
ကန်ေတာ်၏ ပါေမာက ဖူမီကီမားတား၏ ေစခိုင်းချက်အရ ြမန်မာ
ဘာသာသို ြပန်ဆိုေရးသားခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာပ
ြ ည်သူ ြပည်သားများ
ဆူနာမီ ှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ ဘာသာပ
ြ န်
ဆိုပါသည်။ ကန်ေတာ်သည် ဘာသာပ
ြ န်ဆရာတစ်ဦး မဟုတ်သည့်
အတွက် အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပ
ြ န်ဆိုခဲ့ပါသည်။ သို ပါ၍အမှားပါလင်
ခွင့်လတ်ေပးပါရန် ပန်ကားအပ်ပါသည်။

ေကျးဇူးအထူးတင်လ က် …..
ဘာသာပ
ြ န်ဆိုသူ
ဦးေအာင်ဟိန်းထက်
မိုးေလဝသ ှင့်ဇလေဗဒ န်ကားမဦးစီးဌာန

