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渔夫和国王的门卫 

 
                                  译者：因敏推        

——缅甸驻华使馆供稿  

                    

从前，有一位非常喜欢吃炸鱼的国王，没有炸鱼就不入宴

席，所以侍从们每天都要给他找炸鱼献给他。 

有一天，因为风暴的原因，渔民们都不敢出海打渔，所以

侍从们没法为国王献上炸鱼。因为没有炸鱼，国王拒绝吃自己

的早饭，并有些恼怒。到午餐的时候还是没有一条鱼，这时国

王就很生气了。就这样，晚餐的时间越来越近了，还看不到任

何能吃到炸鱼的迹象，国王就非常非常生气了。于是他命令到：

“发布公告，如果有哪个渔夫能给我献上一条鱼，他要什么我

就奖励他什么！” 

然而，风暴继续肆虐，水面仍然波涛汹涌。 

最后，在黄昏时分，一名渔夫抓到了一条肥美的鱼，然后

赶紧跑到王宫里给国王进献鱼。看见渔夫手中的鱼，守卫们打

开了王宫的大门，渔夫毫无阻碍地抵达了王宫。但到了国王的

卧室门口，门卫说：“答应我，把你的奖励给我一半，我就让

你进去。” 

渔夫说：“我可以把奖励的十分之一给你。”门卫说：

“必须给一半，不能少。” 
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这时渔夫实在没有办法，只好表示同意。门卫非常高兴，

于是向国王禀报，有一位渔夫来献鱼。国王也非常高兴，拉着

渔夫的手赶紧来到厨房。 

鱼炸好后给国王端上来作为晚餐，国王高高兴兴地吃完后

对渔夫说：“你想要什么奖励？说吧！是珍贵的红宝石？还是

高官厚禄？或者是从我王后的宫里挑一位姑娘？” 

渔夫跪下说：“我什么都不需要，只想要 20 下鞭子。”国

王心想：“也许是他还没想好要什么奖励，也许他根本不知道

自己在说什么，可怜的渔夫！”于是国王又和颜悦色地问到：

“渔夫，你说的是想要 20 颗红宝石吗？还是 20 头大象？还是

20 匹马？你说清楚点儿！” 

渔夫又回答到：“我什么也不需要，只需要 20 下鞭子。” 

这时国王说到：“这样我心里很难过，但是我要兑现自己

的诺言，我只能按你的要求打你 20 鞭”，国王一边说一边取了

一条鞭子轻轻的抽打渔夫。 

渔夫说：“国王您别这么轻地打我，打重点！”国王觉得

很烦，于是就按渔夫的想法用力的打了起来。当打到第 10 下的

时候，渔夫跳开了。 

看到这种情况，国王怜悯地问到：“渔夫呀！是不是我打

得太重了？” 

渔夫说到：“国王陛下，我不是因为疼，是因为剩下的 10

鞭是属于您的门卫的。” 
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这时，门卫向国王坦白了一切。但是门卫说：“国王陛下，

我要的是渔夫的奖赏，不是他的惩罚。” 

渔夫说：“这鞭刑就是我的奖赏，不是惩罚。”于是，国

王叫来了一位熟悉法律的公主，让她来审判这一案件。公主到

了以后，听了两位当事人的陈述后向国王禀报到：“国王陛下，

这位门卫和渔夫就给您献鱼这件事达成了协议，当两人合作做

一件事情时，不是只共享利益，而是共享风险与利益、投资与

收益、成功与失败、奖赏与惩罚。”国王接受公主的判决，打

了门卫 10 鞭。 

之后，国王说道：“现在，你们俩的合作已经结束，你们

的工作也结束了。但是我的门卫因为受贿，道德败坏，不忠诚

等原因，已被解除职务，渔夫接任门卫之职。” 

 

   翻译自貌廷昂的 

《Fisherman and the King’s Chamberlain》 
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တငံါသညန်ငှ့်် ဘရုင့််တခံါါးမ ါး 

ဘာသာပြနသ်-ူ ယဉ်မင််းထ  ်း (စာထြဗိမာန)် 

 

တစ်ရံထရာအခါက ငါ်းထ ကာ်အလ နက်ကြိိုက်သည့်် ဘရုငက်က ်းတစ်ြါ်း ရ ိထလ၏။ 

ငါ်းထ ကာ်မြါလျှင ် စာ်းထတာ်ြ ွဲကိြုင ် မတညန်ိငုသ်ပြင့်် သူ ့်အာ်း ထန ့်စဉ်ငါ်းမ ာ်း ရ ာထြ  

ဆက်သ ကရ၏။  

တစ်ထန ့်တ င ် ထလပြင််းမနုတ်ိုင််းကက ်းတစ်ခု တိကုခ်တသ်ည့််အတ က ်

တငံါသည်တို ့်သည ် ြငလ်ယပ်ြငသ်ို ့် ငါ်းြမ််းမ  ကရ်ွဲ ကထြ။ သို ့်အတ က် 

ဘရုငက်က ်း၏ စာ်းထတာ်ြ ွဲတ င ် ငါ်းထ ကာ်ကိ ု မဆက်သနိငုခ်ွဲ့်ထြ။ ဘရုငက်က ်းသည် 

ငါ်းထ ကာ်မြါသပြင့်် နနံကစ်ာြ ွဲထတာ်ကိ ုမသံ်ုးထဆာငဘ်ွဲ မ ာ်းစ ာ စိတ်ကသကိထအာက် 

ပြစ်ခွဲ့်ရသည။် ထန ့်လယ်စာ စာ်းသံ်ုးရနအ်ခ ိန ် က ထရာက်သည့််တိငု ် ငါ်းတစ်ထကာင ်

တထလကိမု  မရရ ိသည့််အခါ ဘရုငက်က ်းသည ် မ ာ်းစ ာစိတဆ်ို်းထ ါသပြစ်ထလ၏။ 

ဤသို ့်ပြင့်် ညစာ ြ ွဲထတာ်တညရ်မည့်် အခ ိနသ်ို ့် တပြည််းပြည််း န ်းကြ်လာခွဲ့်သည်။ 

သို ့်ထသာ် ငါ်းထ ကာ်ကို သံ်ုးထဆာငရ်မည့်် အထပခအထန လံ်ုးဝမရ ိသည့််အခါ 

ဘရုငက်က ်းသည ်အလ နအ်မင််း ထ ါသပြစ်လ က ်ဤသို ့် မိန် ့်ထတာ်မ၏ူ။ 

 “ငါကိယုထ်တာ်ပမတအ်တ က ် ငါ်းတစ်ထကာငမ်ျှ ဆကသ်နိငုသ် ူ တငံါသညက်ို 

သအူလိရု ိရာ ဆထုတာ် လာဘထ်တာ်မ ာ်း ထြ်းသနာ်းထတာ်မမူည်ဟု ထမာင််းခတ်၍ 

ထ ကညာထစ” 

 သို ့်ထသာ် မနုတ်ိငု််းသည ် ဆကလ်ကပ်ြင််း နဆ်ွဲပြစ်ပြ ်း 

လ ငိ််းတံြိ်ုးတို ့်သည်လည််း ထ ါမာနတ်ကက ်း ရုိကခ်တလ် ကရ် ိသည်။ 

 ထနာကဆ်ံု်း ထနဝငြ် ိြို်းြ အခ ိနတ် င ် တငံါသညတ်စ်ဦ်းသည် အဆ အသာ်း 

ပြည့််ဝ ထနထသာ ငါ်းတစ်ထကာငက်ိ ု မျှာ်းယူရရ ိသပြင့်် ဘရုငက်က ်း ဆံက်သရန ်

နန််းထတာ်သို ့် အထပြ်း ထရာကရ် ိလာခွဲ့်သည။် နန််းထတာ်ထစာင့်် ရွဲမက်တို ့်သည် 

တငံါသည၏် လက ်ွဲမ  ငါ်းကိ ုပမငထ်တ ွေ့ သည့််အခါ နန််းထတာ်၏ အဝငဝ်တခံါ်းမ ာ်းကိ ု

ြ င့််ထြ်း က၏။ တငံါသည်သည် ဘရုငက်က ်း၏ နန််းထတာ် ွဲသို ့် အတာ်းအဆ ်း 
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အထန ာင့််အယ ကမ်ရ ိဘွဲ ဝငထ်ရာကန်ိငုခ်ွဲ့်သည။် သို ့်ထသာ် ဘရုငက်က ်း၏ 

အြ်ိခန််းထဆာငတ်ခံါ်းဝသို ့် ထရာက်သည့််အခါ တံခါ်းမ ်းက တငံါသညအ်ာ်း… 

 “ သငရ်ရ ိထသာ ဆုလာဘ၏်တစ်ဝက်ကိ ု ကျွန်ြ်ုအာ်းထြ်းမည်ဟု ကတပိြြိုြါ။ 

သို ့်မ သာ သင့််ကိ ုနန််းထဆာင ်ွဲသို ့် ဝငခ် င့််ပြြိုမည”် ဟဆုိ၏ု။ 

 တငံါသည်က “ ကျွန်ြ်ုရမည့်် ဆလုာဘ၏် ဆယြံ်ုတစ်ြံုကို ထြ်းြါမည”် ဟ ု

ကတိပြြို သည။် သို ့်ထသာ် တခံါ်းမ ်းက “ တစ်ဝက ် ထြ်းရမည။် ယင််း က် 

ထလ ာ့်၍မရ” ဟ ုဆိ၏ု။ 

  ိအုခါ တံငါသည်က မတတ်သာဘွဲ “သထဘာတြူါသည်” ဟု 

ပြနလ်ညထ်ပြ ကာ်း ခွဲ့်သည။်  ိအုခါ တခံါ်းမ ်းသည ် အလ နဝ်မ််းသာအာ်းရပြစ်လ က် 

တငံါသည်တစ်ဦ်း ငါ်းဆက်သရန ် ထရာကရ် ိ လာထ ကာင််းကိ ု ဘရုငက်က ်း  ံ

ထလျှာက် ာ်းလိုကထ်လသည။် ဘရုငက်က ်းသည်လည််း ဝမ််းထပမာကထ်ြ ာ်ရွှင ် လ က ်

တငံါသညက်က ်း၏လက်ကို  ဆ ွဲထခေါ်ကာ မ ်းြို ထဆာင ်ွဲသို ့် အလ ငစ်လို 

ဝငထ်ရာက်သ ာ်းထလ၏။ 

  ိငုါ်းကိ ု ထ ကာ်ခ ကပ်ြ ်းထနာက ် ဘရုငက်က ်း၏ ထရ ွေ့ထမ ာက်တ င ် ညစာ 

တညခ်င််းလိကုထ်လ၏။ ဘရုငက်က ်းသည ် ဝမ််းထပမာက်ဝမ််းသာ 

စာ်းထတာ်ထခေါ် ပြ ်းထနာက် တံငါသညက်ို 

 “ အသငတ်ံငါသညက်က ်း ကျွန်ြ်ု၏ ကတိအတိငု််း ဆထုတာ်ခ  ်းပမြှင့််ြါမည။် 

သငအ်လိရု ိ ရာ ဆလုာဘက်ိထုတာင််းြါ။ အြို်းအနဂ္ဃ ိကု်တနတ်ွဲ့် ြတတ ပမာ်းကိထုလာ၊ 

 ါမ မဟုတ ် ရာ ်ူး ဌာနနတရ တစ်ခုခုကိထုလာ၊  ါမ မဟတု် ငါ ့်မိြုရာ်း၏ 

အထဆာငထ်တာ်မ  အြ ိြိုထတာ် တစ်ဦ်းဦ်း ကိထုလာ” ဟ ုထမ်းပမန််း လိကုထ်လသည။် 

 တငံါသည်က “ မညသ်ည့််အရာကိမုျှ ကျွနထ်တာ်မ ိြို်း အလိမုရ ိြါ။ 

အရ ငမ်င််းကက ်း မံ  ကကိမ် ဏ ် အခ က်၂၀ ကိုသာ အလိရု ိြါသည်”ဟု  ်ူးထ ာက၍် 

ထလျှာက် ာ်းလိုကထ်လ သည။် “ဆထုတာ်လာဘ ် ထတာ်ထတ ကိ ု

သမူထမျှာ်မ န််း ာ်းဘ်ူး ငြ်ါရွဲ ့်။ သဘူာထပြာမိမ န််း သူ ့်ကိယု်သထူတာင ် မသဘိ်ူးနွဲ ့် 

တြူါတယ။် သနာ်းစရာထကာင််းတွဲ့် တံငါသညက်က ်းြါလာ်း” ဟ ု ဘရုငက်က ်းက 

ထတ ်းမိထလ၏။  ို ့်အတ က ် ဘရုငက်က ်းက  “ အသငတ်ငံါသည ် သငဆ်ိလုိုတာက 
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ြတတ ပမာ်းအလံု်း ၂၀ လာ်း၊  ါမ မဟုတ ် ဆငအ်ထကာင ် ၂၀ လာ်း၊  ါမ မဟုတ် 

ပမင််းထကာငထ်ရ ၂၀ ကိလုာ်း။ ရ င််းရ င််းလင််းလင််း ထပြာြါ” ဟု ခ ိြိုသာစ ာ 

 ြ်မံထမ်းပမန််းထတာ်မပူြန၏်။ တံငါသည်က 

 “ မညသ်ည့််အရာကိမုျှ ကျွနထ်တာ်မ ိြို်း အလိုမရ ိြါ။ အရ ငမ်င််းကက ်းရွဲ ့် ကကိမ် ဏ ်

အခ က ်၂၀ ကိသုာ အလိုရ ိြါသည်’’ ဟ ု ြ်မံထလျှာက် ာ်းပြန၏်။ 

  ိအုခါ ဘရုငက်က ်းက “   လိလုုြ်ရမ ာကိုထတာ့် စိတမ်ထကာင််းြါဘ်ူး၊ 

 ါထြမွဲ့်လည််း ငါကိယုထ်တာ်ရွဲ ့် ကတကိိ ု တညရ်မ ာပြစ်တွဲ့်အတ က် 

ထမာငမ်င််းထတာင််းဆိုတွဲ့်အတိငု််း ကကမ်ိ ဏထ်ြ်းရ ထတာ့်မ ာထြါ ့်” လို ့် ထပြာ ကာ်းရင််း 

ကကမိ်လံ်ုးတစ်လံု်းကိုယ၍ူ တငံါသညက်ိ ုပြည််းညင််းစ ာ ရုိကထ်တာ်မူ၏။ တံငါသညက် 

 “ အရ ငမ်င််းကက ်း ကျွနထ်တာ်မ ိြို်းကိ ု ပြည််းညင််းစ ာ ရုိကထ်တာ်မမူြါနွဲ ့်။ 

ပြင််း နစ် ာ ရုိကထ်တာ်မြူါ” ဟ ု ထလျှာက် ာ်းပြနထ်သာထ ကာင့်် ဘရုငက်က ်းသည် 

စိတအ်ထန ာင့််အယ က ် ပြစ်လ ကန် င့််ြင ်သူ ့်ဆနဒအတိငု််း အာ်းန င့််လွှွဲ၍ ရုိက်ထလသည။် 

သို ့်ထသာ်  ိသုို ့်ရုိက်၍ ကကမ်ိ ဏ ် ၁၀ ခ က ် ပြည့််သည့်် အခါတ င ် တငံါသည်သည် 

အရုိကခ်ံထနရာမ  ခုန ် ကသ် ာ်းခွဲ့် ထလသည်။  ိအုပခင််းအရာကိ ု ဘရုငက်က ်းပမငထ်သာ် 

သနာ်း ကငန်ာမ ပြင့်် 

 “ တငံါသညက်က ်း… ငါကိယုထ်တာ်ပမတသ်ည ် သင့််အာ်း အလ နပ်ြင််း နစ် ာ 

ရုိကမ်ိ ြါသထလာ” ဟ ုထမ်းပမန််းထလ၏။  ိအုခါ တငံါသည်က 

 “ အရ ငမ်င််းကက ်း နာက င၍်မဟုတြ်ါ။ က နသ်ည့်် ကကမိ် ဏ ် ၁၀ ခ က်သည် 

အရ ငမ်င််းကက ်း၏ နန််းထဆာငထ်စာင့်် တခံါ်းမ ်းကက ်း၏ ထဝစုပြစ်ြါသည”် ဟ ု ပြနလ်ည် 

ထလျှာက်တငထ်လ၏။  

  ိအုခါ တခံါ်းမ ်းသည ် ဘရုငက်က ်း၏ ထရ ွေ့ထတာ်ထမ ာကတ် င် 

ပြစ်ြ ကခ်ွဲ့်သမျှအလံ်ုးစံုကိ ုအမ န ်အတိုင််း ဝနခ်ံထလျှာက်တငရ်ထတာ့်သည။် သို ့်ထသာ် 

တခံါ်းမ ်းက 

 “ အရ ငမ်င််းကက ်း ကျွနထ်တာ်မ ိြို်းသည ် တံငါသညရ်ရ ိမည့်် ဆုလာဘ၏် 

တစ်ဝက်ကိသုာ မျှထဝယရူန ် ထတာင််းဆိခုွဲ့်ပခင််းပြစ်ြါသည။် သ၏ူ ပြစ် ဏက်ို 

ထတာင််းဆိပုခင််းမဟုတြ်ါ” ဟ ုထလျှာက် ာ်းထလရာ တငံါသည်ကလည််း 
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 “ဤကကိမ် ဏမ် ာ ကျွန်ြ်ုရရ ိထသာ ဆုလာဘပ်ြစ်သည။် ပြစ် ဏမ်ဟုတြ်ါ” ဟု 

ပြနလ်ည ် ထခ ြထပြာဆိထုလ၏။ ဤတ င ် ဘရုငက်က ်းသည ် ယင််းအမ ကို 

စ ရငဆ်ံ်ုးပြတရ်နအ်တ က် ဥြထ  ကျွမ််းက ငထ်သာ မင််းသမ ်းတစ်ဦ်းကို 

ဆင့််ထခေါ်လိကု်ထလသည်။ မင််းသမ ်း ထရာကရ် ိလာပြ ်း အမ သည ် န စ်ဦ်း၏ 

  ကဆ်ိခု က်မ ာ်းကိ ု ကာ်းနာပြ ်းထနာက်- 

 “အရ ငမ်င််းကက ်း၊ ဤတခံါ်းမ ်းန င့်် တံငါသညက်က ်းတို ့်သည ် အရ ငမ်င််းကက ်း  ံ

ငါ်းဆက်သသည့်် အလုြ်ကိ ု စြ်တူလြ်ုကိငုရ်န ် သထဘာတခူွဲ့် ကသမူ ာ်းပြစ်သည်။ 

လြ်ုငန််း စြ်တူလုြ်ကိငု ်ကရာတ င ် ရရ ိလာသည့်် အက ိြို်းအပမတ်ကိုသာ 

ခ ွဲထဝ ကရမည ် မဟုတ်ထြ။ အရ ံ်းန င့််အပမတ၊် ဝငထ်င န င့််  ကထ်င ၊ ထအာငပ်မငမ် န င့်် 

ရ ံ်းနမ်ိ့်မ ၊ ဆုလာဘန် င့်် ပြစ် ဏ ်စတာထတ ကိြုါ အည အမျှ ခ ွဲထဝယ ူကရမညပ်ြစ်သည ်

အရ ငမ်င််းကက ်း” 

 ဟ ု အမ ကိ ု စစ်ထဆ်းစ ရငခ်ွဲ့်ထလသည။် ဘရုငက်က ်းသည ် မင််းသမ ်း၏ 

အဆံ်ုးအပြတက်ိ ုသထဘာတူလကခ်ံခွဲ့်ပြ ်း တခံါ်းမ ်းကိ ုကကိမ် ဏ ်၁၀ ခ က ်ပြင််း နစ် ာ 

ရုိကထ်လသည။် 

  ို ့်ထနာက ်ဘရုငက်က ်းက 

 “ယခုဆိုလျှင ် သငတ်ို ့်၏ စြ်တူလြ်ုငန််းသည ် တရာ်းဝငြ် က်သမ်ိ်းပြ ်း 

ပြစ်သည့်် အထလ ာက် သငတ်ို ့်၏ လြ်ုငန််းသည်လည််း အဆံ်ုးသတပ်ြ ပြစ်သည။် 

သို ့်ထသာ် ငါ၏ တံခါ်းမ ်းသည ် လာဘထ်ြ်းလာဘယ်ူပြြိုကာ အက င့််ြ ကပ်ြာ်းပခင််း၊ 

သစစာထစာင့််သမိ  မရ ိပခင််း တို ့်အတ က ် သူ ့်ကိ ု ရာ ်ူးမ  တုြ်ယပ်ြ ်း သ၏ူ 

တခံါ်းမ ်းရာ ်ူးတ င ်ဤ တငံါသညက်က ်းကိ ုခန် ့် ာ်းထစ” ဟ ုမိန် ့်ထတာ်မခူွဲ့်သည။် 

 

ထမာင ်ငထ်အာင ်ထရ်းသာ်းသည့်် စာအုြ်မ  

 “The Fisherman and the King’s Chamberlain” 

ြံပုြငက်ိ ုဘာသာ ပြနသ်ည။် 
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The Fisherman and the King’s Chamberlain 

By Maung Htin Aung 

——Provided by Myanmar Embassy in Beijing 

 

Once there was a King who could not eat any meal unless there was 

included a dish of fried fish. One day, there blew a great storm and fishermen 

could not catch any fish. The King could not eat any breakfast because there 

was no fried fish and he was very annoyed. Lunch time came, but there was no 

fish and the King was very angry. Dinner time approached, but still there was 

no prospect of any fried fish, and the King was now desperate. ‘Let it be 

announced by beat of gong and drum’, ordered he, ‘that the Fisherman who 

brings me but one single fish will be given any reward that he may name’. 

However, the storm continued to rage, and the waters remained turbulent. At 

last at dusk, a Fisherman, trying with a mere line and hook, caught a fat and 

oily fish, and he ran with all his might to the King’s palace. The guards, seeing 

the fish in the Fisherman’s hand, threw open the gates, and the Fisherman 

reached the King’s chamber without let or hindrance. But at the chamber door, 

the Chamberlain said, ‘Promise me half your reward and I will let you in.’ 

‘One-tenth’, promised the Fisherman. ‘Oh, no,’ said the Chamberlain, ‘one half, 

and no less,’ ‘Agreed’, replied the Fisherman, and in great glee, the 

Chamberlain announced to the King the arrival of a Fisherman with a fish. The 

King, in great joy, seized hold of the fish, and the Fisherman’s hand, and 

rushed into the kitchen. 

 

 After the fish had been fried, the dinner laid before the King, and the 

King and eaten, he sat back hugging his well-filled stomach, and asked, 

‘Fisherman, name your reward. Do you want to have a priceless ruby, or a 

well-paid post, or a pretty maid from the queen’s bower?’ ‘No, Sire, no, Sire, 

‘replied the Fisherman, falling on his knees, ‘I want twenty lashes with your 
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cane.’ ‘The poor fellow is flabbergasted’, mused the King, ‘and he does not 

know what he is saying.’ So he said gently to the Fisherman, ‘My man, you 

mean twenty rubies, or twenty elephants or even twenty horses.’ ‘No, Sire, no, 

Sire,’ replied the Fisherman, ‘I want just twenty lashes with your cane.’ ‘I am 

sorry’, sighed the King, ‘but I must keep my promise and give you what you 

ask.’ So saying, he took up a cane and beat the Fisherman gently. ‘No, Sire, no, 

Sire,’ said the Fisherman, ‘ not so soft, Sire, please hit me hard.’ The King 

feeling annoyed, wielded the cane with some vigour, but when he had given the 

Fisherman ten lashes, to his astonishment he saw the Fisherman jump away, 

‘ Have I hit you too hard?’ the King inquired with concern and pity. ‘No, Sire, 

no, Sire,’ explained the Fisherman, ‘but the remaining ten lashes are your 

Chamberlain’s share.’ ‘The poor Chamberlain now had to confess what he had 

done, but pleaded, ‘My Lord, I asked for a half share of his reward and not of 

his punishment.’ ‘But this is my reward, and not my punishment’, argued the 

Fisherman. The King sent for the Princess Learned-in-the-law to come and 

decide the case. ‘My Lord King,’ said the Princess Learned-in-the-Law after 

she had arrived and listened to the two litigants, ‘the Chamberlain and the 

Fisherman were partners in a business, ‘to wit, to supply a fish to the King, and 

they agreed to share. But, my lord, in a partnership, the agreement to share does 

not mean that only the profits are to be shared, but it means that gain and loss, 

income and expenditure, success and failure, reward and punishment are to be 

equally shared.’ The King accepted the judgement of the Princess, and gave the 

Chamberlain ten good lashes with his cane. Then he said, ‘The partnership is 

now dissolved as the business has ended. As a consequence, however, I order 

that the Chamberlain be dismissed for corruption and disloyalty, and the 

Fisherman appointed Chamberlain in his place.’  

 

The Fisherman and the King’s Chamberlain 

 (By Maung Htin Aung)  


