အခန်း(၈) ဝမ်ယွင်(Wang Yun) ၏ မဟာစီမံကိန်း

"ခွိင်လျန်"(Kuai Liang) ေြပာသည် မှာ ဤသို ြဖစ်သည် ။
"အခု စွန်းကျန် (Sun Jian) က ေသသွားခဲ့ပီ။ သူသားေတွကလည်း
ငယ်ငယ်ေလးေတွ ရှိေသးတယ်။ ဒီအခွင့်အေရးကို အသုံးချပီးေတာ့ ချန်
ဆားကို ဝင်တိုက်သင့်တယ်။ အခုအချိန်မှာ အေလာင်းကို ြပန်ေပးပီး ငိ
မ်းချမ်းေရး ယူလိုက်ရင် ရန်သူကို အင်အားကီးေအာင် အချိန်ေပးလိုက်
သလိုပဲ။ ေနာင်အချိန်မှာ အဲဒီရန်သူက ကျင်ကျိးကို ြပန်လာတိုက်လိမ့်မ
ယ်"
"ငါက ဘာလို ဟွမ်ကျ(Huang Zu) ကို လက်လွတ်ခံရမှာ တုန်း"
"ြပည်နယ်တစ်ခု

ရဖို

အတွက်

စစ်ံးပီး

သုံပန်းြဖစ်သွားတဲ့

စစ်သူကီးကို လက်လွတ်ခံလိုက်ပါလား"
"ဒါေပမဲ့ သူက ငါ့အတွက် ခင်မင်ရင်းှီး ရတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ေဆွ
ေလ၊ အဲဒီလိုလုပ်တာ မှားတယ်"
သိုှင့်ပင် "စွန်းကျန"် (Sun Jian) ၏ အေလာင်းကို တစ်ဖက်သို ြပန်
ပိုေပးခဲ့ပီး ှစ်ဦးှစ်ဖက် ငိမ်းချမ်းေရး ယူခဲ့ေလသည် ။ "စွန်းကျန"် (Su
n Jian) ကို ခဲ့ေြမြပန်တွင် ြမပ်ှံခဲ့သည် ။ ဈာပန အခမ်းအနားပီးေသာ်
"စွန်းချဲ"(Sun Ce) သည် စစ်တပ်ကို ဦးေဆာင်ကာ အိမ်သို ြပန်ေလသည်
။ "စွန်းချဲ"(Sun Ce) သည် အသက် ငယ်ေသာ်လည်း ချန်ဆားကို

ေကာင်းေကာင်း အုပ်ချပ်ိုင်ခဲ့သည် ။ ိုကျိးမှင့် ရက်ေရာတတ်မတို
ေကာင့်

သူလက်ေအာက်တွင်

သူရဲေကာင်း၊

ပညာရှိတို

ဝင်ကာ

အမထမ်းက ေလသည် ။
မိေတာ် ချန်အန်းတွင် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် "စွန်းကျန"် (S
un Jian) ၏ ေသဆုံးမ အေကာင်းကို ကားလင်
"ငါ့ကို

ဒုကေပးိုင်မယ့်

မိစာတစ်ေကာင်ကေတာ့

ဇီဝိန်ချပ်

သွားရှာပီ" ဟု ဆိုသည် ။
ထိုေနာက် "စွန်းကျန"် (Sun Jian) ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ သားသမီးတို ကို
ေမးရာ အကီးဆုံးသားမှာ ဆယ့်ခုနစ်ှစ်သာ ရှိေသးသည် ဆိုသြဖင့် င
ယ်ေသးသြဖင့် အရာယ် မေပးိုင်ေသး ဟူေသာ အေတွးြဖင့် စိတ်ချလ
က်ချပင် ေနေလသည် ။
"တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ၏ ေမာက်မာမတို သည် ကား အရင်ကထ
က် အဆေပါင်းများ စွာ ဆိုးရွားလာသည် ။ ညီြဖစ်သူ "တုန်မင်"(Dong M
in) ကို ဟွာကျိးမိစား ရာထူးအြပင် ဘယ်ေတာင်ပံတပ်၏ စစ်သူကီး
ရာထူးလည်း ေပးေလသည် ။ တူြဖစ်သူ "တုန်ဟွမ"် (Dong Huang) ကိုမူ
နန်းတွင်းတွင် အမထမ်းေစကာ နန်းေတာ် အေစာင့်တပ် တပ်မှးရာထူး
ေပးေလသည် ။ ထိုြပင် သူ၏ ေဆွမျိးသားချင်း ကီးကီးငယ်ငယ် မည်သူ
ကိုမဆို ေြမာက်စားေလ၏။
ထိုြပင် မိေတာ်မှ မိုင်ရှစ်ဆယ်ေဝးေသာ အရပ်တွင် ေမေဝဟု ေခ
ေသာ မိေတာ်ချန်အန်းှင့် တေထရာတည်း တူေသာ မိသစ်တစ်ခု
ေဆာက်ေစသည် ။ လူေပါင်း ှစ်သိန်းခွဲတို ကို အသုံးချကာ ထိုမိသစ်
ကို တည်ေစသည် ။ ထိုမိဝယ် သိုေလှာင်ထားေသာ ပစည်းတို မှာ ှစ်ှ
စ်ဆယ်အထိ ဖူလံိုင်သည် ဆို၏။ ထိုြပင် အလှဆုံး၊ အေချာဆုံး အမျိးသ

မီး ရှစ်ရာကို ေရွးချယ်ကာ ထိုမိတွင် ေနေစသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Z
huo) ၏ ကွယ်ဝမကား တွက်ချက်၍ ပင် မရိုင်။ သူ၏ မိသားစုဝင်များ
၊ လက်ေအာက်ငယ်သား တို သည် ထိုမိသစ်၏ ေလးပုံတစ်ပုံကို ေနရာ
ယူထားကသည် ဟု ဆိုသည် ။
"တုန်ကျိး" (Dong Zhuo) သည် ထိုမိကို တစ်လ တစ်ေခါက်မ သွား
သည် ။ သွားသည့်အခါတိုင်း ရှင်ဘုရင် တိုင်းခန်းလှည့်လည် သကဲ့သို ရံ
ေရွေတာ်၊ ကိုယ်ရံေတာ်၊ အမတ်တို ကို ြခံရံကာ သွားေလသည် ။

တစ်ခါေသာ် ထိုမိသိုမသွားမီ သူ၏ ချမ်းသာကွယ်ဝမ၊ ခမ်းနားမတို
ကို ြပရန် လူအများ တို ကို ဖိတ်ကားေစပီး အစားအေသာက်တို ြဖင့် ဧ
ည့်ခံ ေကးေမွးသည် ။ ထိုအခိုက်တွင် ေြမာက်ပိုင်းမှ သူပုန်တို လက်နက်
ချသြဖင့် ထိုသူပုန်တို ကို မိေတာ် ေခလာသည် ဟု သတင်း ေရာက်လာ

သည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် ထိုသူပုန်တို ကို ေရှေမှာက်သို
ေခေစကာ အချိကို ေြခြဖတ်ေစသည် ၊ အချိကို လက်ြဖတ်ေစသည် ၊
အချိေသာ သူတို ၏ မျက်လုံးတို ကို ထိုးေဖာက်ေစသည် ၊ အချိကိုမူ
လာကိုြဖတ်ေစ၏။ အချိေသာ သူတို ကိုမူ ပွက်ပွက်ဆူေနေသာ ေရေွး
အိုးတွင် ထည့်ကာ သတ်ေစသည် ။ နာကျင်ေသာေကာင့် ေအာ်ေသာ အ
သံတို ကား ေကာင်းကင်သိုတိုင် တိုက်ေလသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zh
uo) အနီးရှိ နန်းတွင်းသူတို က ထိုအြခင်းအရာကို ြမင်ေသာအခါ ေကာ
က်လွန်း၍

မူးေမ့ကုန်သည်

။

"တုန်ကျိး"

(Dong

Zhuo)

ကား

စကားေြပာရင်း ြပံးကာ ရယ်လျက်ှင့် ဘာမှ မြဖစ်သည့် အလားပင်....
တစ်ရက်တွင် မှးကီးမတ်ရာတို ှင့် အတူ လိုင်းှစ်လိုင်းစီကာ
ထိုင်ကပီး စားေသာက်ပွဲ ကျင်းပကသည် ။ အချိန်အနည်းငယ် ကာ
ေသာ် ခန်းမေဆာင်ထဲသို "လွီပ"ု (Lu Bu) ဝင် လာပီး "တုန်ကျိး"(Dong
Zhuo) နားကပ်ကာ တီးတိုး ေြပာသည် ။ ထိုအခါ "တုန်ကျိး"(Dong Zhu
o) သည် ြပံးကာ
"သူက အရင်တည်းက အဲဒီလိုပဲ၊ ဝန်ကီးကျန်းဝမ် (Zhang Wan) ကို
အြပင် ဆွဲထုတ် သွားကစမ်း" ဟု ဆိုသည် ။
အကုန်လုံး လန်သွားကသည် ။ ခဏကာေသာ် လူတစ်ေယာက်သ
ည် အဖုံး ဖုံးထားေသာ ဟင်းခွက်ပန်းကန် တစ်ခုကို ကိုင်ကာ ဝင်လာသ
ည် ။ ထိုေနာက် ထိုအဖုံးကို ဖွင့်ကာ ဧည့်သည် များ ဘက်သို ြပလိုက်သ
ည် ။ ပန်းကန်ေပတွင် "ကျန်းဝမ်"(Zhang Wan) ၏ ေခါင်းြဖစ်သည် ။
အမတ်အားလုံး ေသမတတ် ေကာက်ရွံ သွားကေလသည် ။ "တုန်ကျိး"
(Dong Zhuo) က ြပံးလျက် စကားဆိုသည် ။
"မေကာက်ပါနဲ ၊ ဝန်ကီးကျန်းဝမ်(Zhang Wan) က ယွမ်စု(Yuan Sh

u) နဲ ေပါင်းပီး ကျပ်ကို သတ်မလို ကံေနတာ၊ အဲဒီကံစည်တဲ့ အေကာ
င်း ေရးထားတဲ့ စာက အေကာင်းေကာင်းေကာင့် ကျပ်သားလက်ထဲ
ေရာက်သွားေတာ့ သက်ေသရှိပီမိုလို သူကို သတ်ပီး အြပစ်ေပးလိုက်
တာ။ ခင်ဗျားတို ကေတာ့ ဘာမှ ေကာက်စရာ အေကာင်း မရှိပါဘူး"
အမတ်ကီးတို သည် အလျင်အြမန်ပင် စားဝိုင်းမှ ထွက်ခွာ ကကုန်
သည် ။ ထိုအမတ်တို ထဲမှ တစ်ဦးသည် ကား အတွင်းဝန် "ဝမ်ယွင်"(Wa
ng Yun) ြဖစ်သည် ။ သူသည် ဝမ်းနည်းစွာ ေတွးေတာရင်းြဖင့် အိမ်သို ြပ
န်လာသည် ။ ထိုညသည် လသာေသာည ြဖစ်ေလရာ "ဝမ်ယွင်"(Wang Y
un) သည် တုတ်ေကာက်ကို ကိုင်ကာ သူြခံထဲတွင် လမ်းေလာက် ထွက်
ေလသည် ။ ထိုေနာက် ွယ်ပင်တို အနားဝယ် မတ်တတ်ရပ်ကာ
ေကာင်းကင်ကီးကို ေငးေမာကည့်ရင်း စိတ်မေကာင်းကီးစွာ မျက်ရည်
တို ကျလာသည် ။ ုတ်တရက် လူေလာက်လမ်း အနီးတွင် အသံတစ်သံ
ကားလိုက်ရပီး သက်ြပင်းချေသာ အသံကိုပါ ကားလိုက်သြဖင့် သွားက
ည့်ေသာအခါ အိမ်ေတာ်မှ ကေချသည် တစ်ဦး ြဖစ်ေသာ "ေသာင်းချမ်"(
Diao Chan) ြဖစ်ေနသည် ။
(မှတ်ချက် - Diao Chan ကို ေတျာက်ချမ်ဟု ြပန်လင် မူရင်းအသံထွ
က်ှင့် ပို၍ နီးစပ်ေသာ်လည်း ြမန်မာပရိသတ်တို သည် ကား ေသာင်းချ
မ်ဟူေသာ အသံှင့် ပိုရင်းှီးသြဖင့် ေသာင်းချမ်ဟု သာ ဘာသာြပန်ပါမ
ည်။)
ထိုမိန်းကေလးကို ငယ်ငယ်တည်းမှ အိမ်ေတာ်သို ေခလာခဲ့ပီး အဆို
ှင့်အကတို ကို သင်ေစခဲ့သည် ။ ယခုအခါ အသက်ှစ်ဆယ့်တစ် ရှိေနပီ
ြဖစ်ပီး အလှေသွး ကွယ်ေနေသာ အချိန် ြဖစ်သည် ။ ေချာေမာသည့်အြပ
င် ာဏ်ရည် ထက်ြမတ်ေသာ အမျိးသမီး ြဖစ်သည် ။ "ဝမ်ယွင်"(Wang

Yun) သည် သူကို အေစခံတစ်ဦးကဲ့သို သေဘာမထား၊ သမီးအရင်းပမာ
ချစ်ခင်ေလသည် ။

"ဝမ်ယွင်" (Wang Yun) သည် "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) သက်ြပင်း
တချချ ြဖစ်ေနသည် ကို ခဏတာမ ကည့်ပီးေနာက် ုတ်တရက် လှမ်း

ေခလိုက်သည် ။
"ေဟ့.... သူငယ်မ.... ခိုးေကာင်ခိုးဝှက်နဲ ဘာလုပ်ဖို ကံေနတာတုန်း"
ထိုအခါ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) သည် ုတ်တရက် လန်သွားကာ
ဒူးေထာက်ပီး
"ကန်ေတာ်မျိးမက ဘယ်လိုများ မဟုတ်တာ လုပ်ရဲမှာ တုန်း" ဟု
ဆိုသည် ။
"ဒါဆို ဘာလို အေမှာင်ထဲမှာ တစ်ေယာက်တည်း ရပ်ပီး သက်ြပင်း
ချ ေနရတာတုန်း"
"ကန်ေတာ်မျိးမ ရင်ထဲက အေကာင်းအရာေတွကို ဖွင့်ေြပာလို ရပါ
မလား"
"အကုန်သာ ေြပာပါ။ ဘာမှ ထိမ်ချန်မထားနဲ "
"သခင်ကီးက ကန်ေတာ်မျိးမလို အေစခံေလးကို ေမတာနဲ ေကာင်း
ေကာင်း ဆက်ဆံပါတယ်၊ ဒါ့အြပင် အဆိုအကေတာင် သင်ေပးခဲ့တယ်။
ေကျးဇူးေတွ များ လွန်းလှတဲ့ အတွက် သခင့်အတွက် အသက် အေသခံ
ခဲ့ရင်ေတာင် သခင့်ေကျးဇူးရဲ တစ်ေထာင်ပုံ တစ်ပုံေတာင် ဆပ်ိုင်ဦးမှာ
မဟုတ်ဘူး ။ အခုတေလာ သခင်ကီးဟာ တိုင်းြပည်အေရးအတွက် မျက်
ေမှာင်ကံတ်ပီး စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ပုံေပေနတာကို သတိထားမိပါတယ်
၊ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်မျိးမဟာ နိမ့်ကျတဲ့ အေစခံမိုလို သခင်ကီးကို မေမး
ဝံ့ပါ၊ ဒီညေနမှာ သခင်ကီးက အရင်ကထက်ပိုပီး စိတ်ညစ်ေနတာ ြမင်
ရတဲ့ အတွက် ကန်ေတာ်မျိးမလည်း စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ပီး သက်ြပင်း ချ
မိတာပါ။ ကန်ေတာ်မျိးမသာ သခင့်အတွက် အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် အခါ
တစ်ေသာင်း ေသသည့်တိုင်ေအာင် ေနာက်မတွန်ပါဘူး"

ထိုအခါ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် ုတ်တရက် အကံတစ်ခု ေပ
လာကာ တုတ်ေကာက်ကို ေြမြပင်ှင့် ေခါက်လိုက်ပီး
"ဟန်တိုင်းြပည်ရဲ အနာဂတ်က မင်းအေပ အများကီး မူတည် ေန
လိမ့်မယ်လို ဘယ်သူထင်ပါ့မလဲ။ ငါနဲ လိုက်ခ"ဲ့ ဟု ဆိုသည် ။
"ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) သည် လည်း "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) ှင့်
အတူ အိမ်အတွင်းသို လိုက်သွားသည် ။ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် အိ
မ်အတွင်းရှိ အေစခံတို ကို အြပင်ထွက်ေစလျက် "ေသာင်းချမ်"(Diao Ch
an) ကို ခုံြမင့်ေပတွင် ထိုင်ေစကာ ခါးကိုတ်ပီး အိုအေသ ေပးေလ
သည် ။ ထိုအခါ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) သည် ေကာက်လန်ကာ ထို
င်ခုံမှ ြပန်ထပီး အဘယ်ေကာင့် ထိုသိုြပမူရေကာင်း ေမးသည် ။ ထိုအ
ခါ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည်
"ဟန်တိုင်းြပည်ရဲ ြပည်သူလူထုေတွကို သနားပါ" ဟု ဆိုကာ မျက်ရ
ည်တို ကျလာသည် ။
"သခင်ကီး၊ ကန်ေတာ်မျိးမ ေြပာပီးခဲ့ပါပီေကာ.... သခင့်အတွက်
ဆို ဘာြဖစ်ြဖစ် လုပ်ေပးမယ်လို "
"ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် ဒူးေထာက်ပီး ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာ
သည် ။
"လူေတွက ေသေကျပျက်စီး ကရေတာ့မယ်၊ မင်းသားနဲ တြခား အ
မတ်ေတွလည်း ဘယ်ေတာ့ အရာယ် ကျေရာက်မလဲဆိုတာ မသိိုင်
ဘူး။ မင်း တစ်ေယာက်တည်းသာ ဒါေတွမြဖစ်ေအာင် ကယ်တင်ိုင်မယ်
။ တုန်ကျိး(Dong Zhuo) က ဘုရင်ကိုေတာင် နန်းချချင်ေနပီ။ ငါတို အမ
တ်ေတွထ ဲမ ှာ သူကို တားိုင်တဲ့ လူ တစ်ေယာက်မှ မရှိဘူး။ သူဆီမှာ
ေမွးစားသား

တစ်ေယာက်ရှိတယ်။

လက်ုံးရည်အရာမှာ ပိင်စံရှား

ေအာင် ေတာ်တဲ့ လူပဲ။ ဒါေပမဲ့ သားအဖ ှစ်ေယာက်လုံးက မိန်းမေချာဒ
ဏ် မခံိုင်ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ငါက သူတို ရဲ အဲဒီေပျာ့ကွက်ကို အသုံးချပီး
ငါ့ရဲ မဟာစီမံကိန်းကို လုပ်ေဆာင်မယ်။ ပထမဆုံး မင်းကို လွီပ(ု Lu Bu)
နဲ လက်ဆက်ေစမယ် ဆိုပီး စကားကမ်းလှမ်း လိုက်မယ်၊ ပီးရင် မင်းကို
တုန်ကျိး(Dong Zhuo) ဆီကို ပိုလိုက်မယ်၊ မင်းက အခွင့်အခါ ကံတိုင်း
သားအဖှစ်ဦးကို ရန်တိုက်ေပးပါ၊ ေနာက်ဆုံး လွီပ(ု Lu Bu) က သူေမွး
စားအေဖကို သတ်လိုက်ရင်ေတာ့ ပီးပီပဲ။ အားလုံး မင်းအေပ မူတည်
တယ်၊ ဒါကို လုပ်မလား"
"ကန်ေတာ်မျိးမက အသက်ပင်ေသေသ၊ အေရပင်ခန်းခန်း၊ သခင့်
အကျိးေတာ် အတွက်ဆို အေကာင်းဆုံး လုပ်ေဆာင်ပါမယ်"
"ဒီကံစည်မသာ ေပါက်ကားသွားရင် ငါတို ေတာ့ အသတ်ခံရမယ်"
"စိတ်မပူပါနဲ ၊ ကန်ေတာ်မျိးမ ှတ်မလုံခဲ့ရင် ဓားေပါင်းများ စွာ လ
က်ချက်နဲ ေသဆုံးပါေစ"
"ေကျးဇူးပဲ။ တကယ် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်"
ထိုေနာက် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် ဘိုးဘွားပိုင်ရတနာြဖစ်သ
ည့် ပုလဲများ စွာတို ကို အသုံးချကာ ေရြဖင့်သွန်း၍ ပုလဲြဖင့် တန်ဆာ ဆ
င်ထားေသာ ေခါင်းေဆာင်းကို "လွီပ"ု (Lu Bu) ထံ လက်ေဆာင်ေပးပို လို
က်သည် ။ ထိုအခါ "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) ကို
ေကျးဇူးတင်သြဖင့် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) ၏ အိမ်ေရာက်လာသည် ။
ထိုအခါ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် အစားေကာင်း အေသာက်ေကာင်း
တို ြဖင့် တည်ခင်းပီး "လွီပ"ု (Lu Bu) အား ြမင့်ြမတ်ေသာ ေနရာတွင် ထို
င်ေစသည် ။
"ကန်ေတာ်က

ဝန်ကီးချပ်

လက်ေအာက်က

အမထမ်းြဖစ်ပီး

ခင်ဗျားကေတာ့ ိုင်ငံရဲ ဝန်ကီးပဲဗျာ.... ဘာလို ဒီလို လက်ေဆာင် ေပးရ
တာလဲ"
"ဘာလို လဲဆိုေတာ့ ေလာကကီးမှာ ခင်ဗျားကို ယှဉ်ိုင်မယ့် သူရဲ
ေကာင်း မရှိလို ပါ။ ကန်ေတာ်ဆိုတဲ့ ဝမ်ယွင်(Wang Yun) က ရာထူး အ
ဆင့်အတန်းကို အိုအေသေပးတာ မဟုတ်၊ အစွမ်းအစရှိတဲ့ လူကို ေလး
စားလို လက်ေဆာင် ေပးရတာပါ"
ထိုစကားတို သည် "လွီပ"ု (Lu Bu) ကို အင်မတန် ေပျာ်ရင်သွားေစသ
ည် ။ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) အရက်တိုက်ရင်းြဖင့် ဆက်လက်ကာ ေြမာ
က်ပင့်စကားတို ကို ဆိုေလသည် ။ "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် ကား ရယ်ကာ
ေမာကာှင့် အိမ်ရှင်ေပးေသာ အရက်တို ကို အားပါးတရ ေသာက်သည်
။ ထိုေနာက် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် ေဘးပတ်ဝန်းကျင်၌ အေစအ
ပါးတို ကို အြပင်သို ထွက်ေစပီး အနည်းငယ်သာ ထားသည် ။ "လွီပ"ု (L
u Bu) အရက် ေရချိန်ကိုက်ေသာအခါ တွင် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) က
"သူကို ဝင်လာခိုင်းေချ" ဟု ဆိုလိုက်သည် ။
ထိုအခါ ေဘးတွင် ရံေရွေတာ် ှစ်ဦးှင့်အတူ အလယ်မှ လှလှပပြဖ
င့် အြဖေရာင် ဝတ်ဆင်ထားေသာ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ထွက်လာ
သည် ။
"သူက ဘယ်သူလ"ဲ
"သူက ကန်ေတာ့်ေမွးစားသမီး ေသာင်းချမ်(Diao Chan) ပါ။ ကန်
ေတာ့်သမီးကို ခင်ဗျားနဲ ရင်းှီးေစချင်လို ပါ"
ထိုေနာက် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan)
ကို အရက် ငှဲခိုင်းလိုက်သည် ။ ထိုအခိုက်တွင် "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan

) ှင့် "လွီပ"ု (Lu Bu) တို အကည့်ချင်း ဆုံေလသည် ။
"ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် မသိကျိးကန်ြပကာ စကားဆိုသည် ။
"စစ်သူကီးကို ကန်ေတာ့်သမီးက အရက် ထပ်ေသာက်ပါဦးလို ဆို
တယ်ဗျ... ကန်ေတာ်တို တစ်အိမ်လုံးက ခင်ဗျားအေပ မှီေနရတာပါ"
"လွီပု"(Lu Bu) သည် "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) အား မတ်တတ်ရပ်
ေနရာမှ ထိုင်ရန် ဆိုသည် ။ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) က ထိုအခန်းထဲ
မှ ြပန်ထွက်ချင်ဟန် ြပမူေလသည် ။ ထိုအခါ "ဝမ်ယွင"် (Wang Yun) မှ
ဝင်၍ ဤေနရာမှာ ပင် ခဏေနသင့်ေကာင်း၊ ဧည့်သည် မှာ သူ၏ သူင
ယ်ချင်းေကာင်း ြဖစ်ေကာင်း စသည် ြဖင့် ေြပာဆိုေလသည် ။ ထိုအခါမှ
သာ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) က သူ၏ သခင်အနားဝယ် ိုကျိးစွာ ထို
င်သည် ။
"လွီပု"(Lu Bu) သည် အရက်ကို တစ်ခွက်ပီး တစ်ခွက် ေသာက်ေန
ေသာ်လည်း အကည့်သည် ကား "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ထံမှ မခွာ။
"ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) မှ
"ကန်ေတာ့်ေမွးစားသမီးကို ခင်ဗျား အိမ်ေတာ်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို လ
က်ေဆာင် ေပးမယ်ဆို ခင်ဗျား လက်ခံမလား" ဟု ေမးသည် ။ ထိုအခါ "
လွီပ"ု (Lu Bu) သည် ထကာ
"ဒီလို ဆိုရင်ေတာ့ ခင်ဗျားကို ေကျးဇူး အလွန်တင်မိမှာ ပဲ" ဟု ဆိုသ
ည် ။
"ကန်ေတာ် ရက်ေကာင်းရက်သာ ေရွးပီး သူကို ခင်ဗျား အိမ်ေတာ်
ပိုေပးပါ့မယ်"
ထိုေနာက် "လွီပ"ု (Lu Bu) ြပန်ရန် အချိန်တန်သြဖင့် "ဝမ်ယွင်"(Wan

g Yun) မှ ဤသို ေြပာသည် ။
"ကန်ေတာ်က ခင်ဗျားကို ကန်ေတာ့်အိမ်မှာ ပဲ တစ်ညတာ ေနခိုင်း
ေစချင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုဆို ဝန်ကီးချပ်က တစ်မျိး ထင်ိုင်တယ်
"
သိုှင့် "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) အား ေကျးဇူးတ
င်စကား ေြပာပီးေနာက် ထွက်ခွာ သွားေလသည် ။
ရက်အနည်းငယ် ကာေသာ် နန်းေတာ်ထဲ၌ "လွီပု"(Lu Bu) မရှိေသာ
အခါတွင် "ဝမ်ယွင်" (Wang Yun) သည် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ထံ
သွားကာ
"ဝန်ကီးချပ်ခင်ဗျား၊ စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် ကန်ေတာ့်အိမ်မှာ ထမင်း
စား ကွပါ" ဟု ဆိုသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ကလည်း
"ခင်ဗျားသာ ဖိတ်ရင် ကျပ် ချက်ချင်း လာစားမယ်" ဟု ြပန်ေြပာသ
ည် ။
"ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာပီးေနာက် အိ
မ်သိုြပန်ကာ တစ်ိုင်ငံလုံးတွင် အေကာင်းဆုံးဟု ဆိုိုင်သည့် အစားအ
စာတို

ကို

ဝယ်ေစသည်

။

ထိုေနာက်

အခန်းကို

လှေအာင်

ြပင်ထားေစပီး ဝန်ကီးချပ် ထိုင်မည့်ေနရာကို လှပစွာ ခင်းကျင်း ထား
ေလသည် ။ ေနာက်ရက် ညေနတွင် ဝန်ကီးချပ် ေရာက်လာေသာအခါ "
ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် အေပါက်ဝမှ ဆီးကိသည် ။ "တုန်ကျိး"(Do
ng Zhuo) တွင် ကိုယ်ရံေတာ်တစ်ရာ ပါ လာေလသည် ။ ခန်းမေဆာင်သ
ည် ကား ကိုယ်ရံေတာ်တို ြဖင့် ြပည့်သွားသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo
) သည် ြမင့်ေသာ ေနရာတွင် ထိုင်ပီး ေအာက်တွင် ကိုယ်ရံေတာ်တို က
ဘယ်ညာ လိုင်းှစ်လိုင်း ခွဲ၍ ေနရာယူထားသည် ။ ပထမေသာ် "ဝမ်ယွ

င်"(Wang Yun) သည် လည်း ေအာက်ဘက်တွင် ထိုင်ေနေလရာ ေနာက်
တွင် မှ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) က သူေဘးတွင် စားပွဲခင်းကာ ထိုင်ေစ
သည် ။ "ဝမ်ယွင"် (Wang Yun) မှ ဤသို ေြပာသည် ။
"ဝန်ကီးချပ်ရဲ ကိုယ်ကျင့်တရားက ေတာင်ကီးလိုပဲ ြမင့်မားလှပါတ
ယ်။ ဟိုးအရင်က လူေတွေတာင် မီိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး "
"တုန်ကျိး" (Dong Zhuo) သည် ြပံးသည် ။ ထိုေနာက် စားပွဲတို တ
ည်ခင်းပီး အတီးအမတ်တို ြဖင့် ေဖျာ်ေြဖေစသည် ။ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yu
n) သည် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ကို ေြမာက်ပင့်ပီးရင်း ေြမာက်ပင့်
ေလသည် ။ အချိန်အတန်ကာ၍ အရက် အေတာ်အတန် ေသာက်ပီးက
ေသာ် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ကို အခန်းအတွင်းသို ဖိတ်ေခသည် ။ "
တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ကလည်း သူကိုယ်ရံေတာ်တို ကို အြပင်၌ပင်
ေစာင့်ခိုင်းေစကာ အထဲသိုဝင်သည် ။
ထိုေနာက် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် အရက်ကရားကို ကိုင်ကာ
ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာသည် ။
"ကန်ေတာ် ငယ်ငယ်တည်းက နကတ်တာရာေတွကို ေလ့လာခဲ့ပါ
တယ်။ ကန်ေတာ် ကည့်ရသေလာက် ကေတာ့ ဟန်ေခတ်ကီးရဲ သက်
တမ်းက သိပ်ရှည်မှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး။ ဝန်ကီးချပ်ရဲ လုပ်ေဆာင်မေတွ
က တစ်ေလာကလုံးကိုေတာင် အုပ်ချပ်ိုင်ေလာက် ပါတယ်၊ ဟိုးေရှးယ
ခင်က အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူေတွက ဘုရင်ရာထူးကို ယူသလိုမျိးေပါ့"
"ကျပ် ဒီေလာက်ေတာ့ ဘယ်ေမာ်လင့်ရဲပါ့မလဲ"
"ဟိုးေရှးေခတ်တည်းက မေကာင်းတဲ့ လူေတွရဲ ရာထူးကို ေကာင်း
တဲ့ လူက အစားထိုးခဲ့ကတာ မဟုတ်လား။ ကိုယ်ကျင့်တရား မရှိတဲ့ လူ
က ရှိတဲ့ လူကို မယှဉ်ိုင်ဘူးေလ။ ဘယ်သူက ကံတရားရဲ အလိုဆကို

ရင်ဆိုင်ိုင်ပါ့မလဲ"
"အကယ်၍ ကျပ်သာ ေကာင်းကင်ဘုံရဲ ဆကို ခံယူရပီး အဲဒီလိုရာ
ထူးရခဲ့ရင် ခင်ဗျားကို ပထမဆုံး ပစားေပးပါ့မယ်"
ထိုအခါ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ကို
ခါးတ်ကာ အိုအေသ ေပးသည် ။
ထိုေနာက် မီးတို ကို ထိန်ထိန် ထွန်းေစကာ အေစာင့်တို ကို အြပင်သို
ထွက်ေစ၍ ကညာပျိေလးတို အား ဟင်းတို ကို ဆက်သေစေလသည် ။
ထိုေနာက် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) က ဤသိုေြပာသည် ။
"ပုံမှန် ဂီတပညာရှင်ေတွရဲ ေဖျာ်ေြဖမေတွကို ဝန်ကီးချပ်က ြမင်ဖူး
ေနကျ ဆိုေတာ့ ိုးေနမှာ ပါ။ ဝန်ကီးချပ်ကို ေကျနပ်ေအာင် ေဖျာ်ေြဖေစ
မယ့် အိမ်ေစ မိန်းကေလးတစ်ဦး ရှိပါတယ်"
"ေကာင်းတာေပါ့"
ထိုေနာက် ကန်လန်ကာကို ဖွင့်လာကာ အတွင်းမှ "ေသာင်းချမ်"(Dia
o Chan) ထွက် လာပီး ကြပေဖျာ်ေြဖ ေလသည် ။ ထိုအက ပီးသွားေသာ
အခါ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) က "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ကို
ေရှေမှာက်ကို ေခေစလိုက်သည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် "
ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ၏ အလှှင့် ကျက်သေရရှိမတို ကို ြမင်ကာ ှ
စ်သက် သွားသည် ။
"သူက ဘယ်သူတုန်း"
"သူက ကေချသည် ေလးပါ၊ ေသာင်းချမ်(Diao Chan) လို ေခပါတ
ယ်"
"သူ သီချင်းေကာ ဆိုတတ်လား"

ထိုအခါ "ဝမ်ယွင"် (Wang Yun) က "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ကို
သီချင်း ဆိုေစသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် အားရစွာြဖင့် ထို
ကေချသည် ေလးကို ချီးမွမ်းသည် ။ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) သည် "ေသာ
င်းချမ်"(Diao Chan) အား "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ထံ အရက်ခွက် ငှဲေစ
သည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) က "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ၏ အ
သက်ကို ေမးသည် ။
"ကန်ေတာ်မျိးမက ှစ်ဆယ့်တစ် ရှိပါပီ"
ထိုအခါ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) က မတ်တတ်ရပ်ကာ ဤသို ေြပာသ
ည် ။
"ဝန်ကီးချပ်က စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် ကန်ေတာ်က ဒီကေချသည် ေလး
ကို ဆက်သပါ့မယ်"
"ဒီလို ဆိုရင်ေတာ့ ေကျးဇူးတင် မဆုံးေအာင် ရှိေနမှာ ပဲ"
"သူမသာ ဝန်ကီးချပ်ရဲ အေစခံြဖစ်မယ် ဆိုရင် ဒါ သူရဲ ကံေကာင်း
မပါပဲ"
"တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) ကို ေကျးဇူး
အလွန်တင်ေလ၏။ ထိုေနာက် "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ကို တင်ေဆာ
င်သွားရန် ထမ်းယာဉ်ြပင်ေစသည် ။ မကာမီပင် "တုန်ကျိး"(Dong Zhu
o) ြပန်ေလရာ "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) ကလည်း "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo
) ှင့် အတူ အိမ်ေတာ်သို လိုက်ပါသွားသည် ။
"ဝမ်ယွင်"(Wang Yun) အိမ်ြပန်ရာ လမ်းတစ်ဝက် အေရာက်တွင် လှံ
ကိုကိုင်လျက် ြမင်းနီကို စီးလာေသာ "လွီပ"ု (Lu Bu) ှင့် ေတွသည် ။ "ဝ
မ်ယွင"် (Wang Yun) ကို ေတွသည် ှင့် "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် ချက်ချင်း

လာကာ လည်ကုပ်ကို ဆွဲကိုင်ပီး ေဒါသြဖင့် ေမးသည် ။
"ခင်ဗျားေြပာေတာ့ ေသာင်းချမ်(Diao Chan) ကို ကျပ်ကို ေပးမယ်
ဆို၊ အခု ဘာလို ဝန်ကီးချပ်ကို ေပးလိုက်တာတုန်း၊ ဒါ ကျပ်ကို အူးလု
ပ်တာလား"
"ဒ ီမ ှာ စကား ေြပာလို မေကာင်းဘူး၊ ကန်ေတာ့်အိမ် လိုက်ခဲ့ပါ။
ရှင်းြပပါ့မယ်"
သိုှင့် ှစ်ေယာက်သား အိမ်သိုသွားပီးေနာက် "ဝမ်ယွင်"(Wang Yun
) သည် "လွီပ"ု (Lu Bu) အား ဤသို ေြပာသည် ။
"ဘာလို စစ်သူကီးက ကန်ေတာ့်အြပစ်လို ထင်ရတာတုန်း"
"ခင်ဗျားက ေသာင်းချမ် (Diao Chan)ကို ဝန်ကီးချပ်အိမ် လိုက်ပိုတ
ယ်လို လူေတွ ေြပာသံကားလို ၊ ဒါက ဘာအဓိပာယ်တုန်း"

"ခင်ဗျား အထင်လွဲလည်း အထင်လွဲစရာပါပဲ။ မေနက နန်းေတာ်မှာ
ဝန်ကီးချပ်က ကန်ေတာ့်အိမ်မှာ ေြပာစရာစကား ရှိတယ် ဆိုေတာ့ က
န်ေတာ်ကလည်း သူလာတဲ့ အခါမှာ ြပင်ဆင်စရာရှိတာ ြပင်ထားတာေပါ့
။ စားပွဲမှာ သူက ဒီလိုေြပာတယ်ဗျ။

'ခင်ဗျားအိမ်မှာ ေသာင်းချမ် (Diao Chan)ဆိုတဲ့ မိန်းကေလးကို ကျပ်
သား လွီပ(ု Lu Bu) ကို ေပးမယ်ဆိုပီး ေြပာထားတာ ရှိတယ် မဟုတ်လား
၊ ေကာလာဟလလို ထင်ေပမဲ့ ဟုတ်လား မဟုတ်လား ေမးကည့်တာ၊
တကယ် ဆိုရင်ေတာ့ သူကို ြမင်ချင်တယ်'
ကန်ေတာ်က သူကို ဘယ်ဖီဆန်ိုင်ပါ့မလဲ။ အဲဒီေတာ့ ေသာင်းချမ်(D
iao Chan) ကို ေခထုတ်လိုက် ရတာေပါ့၊ ေနာက်ေတာ့ သူက ေသာင်းချ
မ်(Diao Chan) ကို ေခသွားပီး စစ်သူကီးနဲ ေပးစားမယ်လို ဆိုလို ထည့်
ေပးလိုက်တာပါ၊ ကန်ေတာ်က သူကို ဘယ်တားိုင်ပါ့မလဲ"
"ခင်ဗျား မမှားပါဘူး၊ ကန်ေတာ် ခင်ဗျားကို အထင်လွဲမိတာ ေတာင်း
ပန်ပါတယ်"
"မဂလာဝတ်စုံေတွကို ကန်ေတာ် ခင်ဗျားဆီ ပိုေပးလိုက်ပါ့မယ်"
"လွီပု"(Lu Bu) သည် ေကျးဇူးတင်စကား ဆိုပီး ထွက်သွားသည် ။
ေနာက်ရက် နန်းေတာ်ထဲသို ေရာက်ေသာအခါ အေကာင်းအရင်းမှန်ကို
သိေသာ်လည်း ဘာမှ မကားိုင်ေတာ့။ ထိုေနာက် နန်းေဆာင်အတွင်း
သွားကာ ရံေရွေတာ်တို ကို "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) အေကာင်း ေမး
သည် ။ တစ်ဦးက ဝန်ကီးချပ်သည် ယမန်ေန မိန်းကေလး တစ်ဦးကို
ေခလာရာ ယခုထိ အိပ်ရာမှ မထေသးဟု ဆိုသည် ။ ထိုအခါ "လွီပ"ု (Lu
Bu) သည် ေဒါသမိုးမန်ကာ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) အိပ်ရာ အခန်းအ
တွင်းသို ခိုးဝင်သွားသည် ။
ထိုအချိန်တွင်

"ေသာင်းချမ်"(Diao

Chan)

သည်

အိပ်ရာိုးေနပီြဖစ်ပီး ြပတင်းေပါက် အနီးဝယ် ဆံပင်တို ကို ြပင်ေနသ
ည် ။ သူမသည် အြပင်ဘက်ရှိ ေရကန်မှ လူတစ်ဦး၏ အရိပ်ကို ေတွလို
က်သည် ။ ထိုအရိပ်မှ ေခါင်းေဆာင်းသဏာန်ကို ြမင်ေလရာ "လွီပ"ု (Lu

Bu) ၏ ေခါင်းေဆာင်းြဖစ်မှန်း သိေလသည် ။ ထိုေကာင့် သူမသည် မျက်
ေမှာင်ကိုကတ်ကာ သက်ြပင်း တေတွေတွချလျက် ပဝါကိုကိုင်ပီး မျက်
ရည်သုတ်သည့်ဟန် ြပေလသည် ။ "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် မတ်တတ်ရပ်
ကာ အကာကီး ကည့်ေန၏။
ထိုေနာက် "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ထံ အခ
စားဝင်ရာ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) က ကိစအေကာင်းထူး တစ်စုံတစ်
ရာ ရှိပါ၏ ေလာဟု ေမးလင် "လွီပ"ု (Lu Bu) က "မရှိဘူး" ဟု တုံးတိတိ
ြပန်ေြဖေလသည် ။ "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) နံန
က်စာ စားေနခိုက် နံေဘးတွင် ရပ်ေနသည် ။ ထိုအခါ ကန်လန်ကာ ေနာ
က်ကွယ်မှ အမျိးသမီးတစ်ဦးသည် သူကို ကည့်ေနသည် ဟု ခံစားမိ၍ "
လွီပ"ု (Lu Bu) က သူချစ်ရသူ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ဟု ထင်ကာ လှ
ည့်ကည့်သည် ။ ထိုအခါ "လွီပ"ု (Lu Bu) ၏ ထူးဆန်းေသာ အမူအရာကို
ြမင်လင် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) မသကာ ြဖစ်ေလသည် ။ "တုန်ကျိး"(
Dong Zhuo) မှ
"မင်း ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိဘူးဆို သွားလို ရပီ" ဟု ေြပာလိုက်သည် ။
သိုှင့် "လွီပု"(Lu Bu) မှာ မသွားချင် သွားချင်ှင့် သွားရသည် ။
"တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် ကား သူ၏ အသစ်စက်စက် မယား
ေချာေချာေလးမှ လွဲပီး ဘာကိုမ အာုံမလာေတာ့။ တစ်လေကျာ်မ
တိုင်းြပည်အေရးကို လျစ်လျထားသည် ။ ေပျာ်ရင်မဘက်သာ အာုံ
ထားေတာ့သည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် "ေသာင်းချမ်"(Diao C
han) ကို မိမိအနားမှ မခွာဘဲ ေနေစသည် ။ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan)
ကလည်း "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ၏ အလိုဆ အလုံးစုံတို ကို လိုက်
ေလျာေလရာ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ၏ ှစ်သက်ြခင်း ခံရေလသည် ။

တစ်ရက်တွင် "လွီပု"(Lu Bu) သည် သူေမွးစားအေဖကို သာေကာင်း
မာေကာင်း ေမးရန် အခန်း အတွင်းသို ဝင်လာသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong
Zhuo) ကား အိပ်ေပျာ်ေနပီး "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) မှာ အိပ်ရာထ
က်ဝယ် ထိုင်ေနသည် ။ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) သည် "လွီပ"ု (Lu Bu)
ကို ြမင်လင် လက်ညိး တစ်ေချာင်းကို မိမိ၏ ှလုံးကို န်ြပပီး လက်
ညိးတစ်ဖက်က "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ကို န်ကာ မျက်လုံးမှ မျက်ရ
ည်များ ကျ လာေလသည် ။ ၎င်းကိုြမင်ေသာ "လွီပ"ု (Lu Bu) ကား အသ
ည်းကွဲမတတ် ခံစားရေလ၏။ ထိုအချိန်တွင် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo)
သည် အိပ်ရာမှ ထ လာပီး "လွီပု"(Lu Bu) က "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan
) ကို ကည့်ေနသည် ကို ြမင် လိုက်ေလလင်
"ငါ့အေချာအလှေလးကို မင်းက ကိက်ရဲတယ်" ဟု ေအာ်ေငါက်ကာ
လတ်လိုက်သည် ။ ထိုြပင်
"ဒီေကာင့်ကို ဘယ်ေတာ့မှ အထဲေပးမဝင်နဲ " ဟု အေစာင့်တို ကို
ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
"လွီပု"(Lu Bu) သည် အင်မတန် ေဒါသထွက်ပီး အိမ်သို ြပန်သွားသ
ည် ။ လမ်းတွင် အကံေပး "လီု"(Li Ru) ှင့် ေတွရာ ြဖစ်ေကာင်း ကုန်
စင်ကို ေြပာ လိုက်ေလသည် ။ "လီု"(Li Ru) သည် သူသခင်ထံ အြမန်
သွားကာ
"သခင်ကီး၊ တိုင်းြပည်ကို အုပ်ချပ်ချင်ရင် ဘာေကာင့် အြပစ်ေလး
တစ်ခုနဲ စစ်သူကီးကို မာန်မဲရတာလဲ။ အကယ်၍ သူသာ ပုန်ကန်ရင်
သွားပီပဲ" ဟု ဆိုသည် ။
"ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ"
"မနက်ြဖန် သူကို ေခပီး ေကာင်းေကာင်း မွန်မွန် ဆက်ဆံပါ၊ လက်

ေဆာင်ေတွ ဘာေတွ ေပးလိုက်ရင် သူလည်း စိတ်ေြပသွားမှာ ပါ"
ေနာက်ရက်ဝယ် "တုန်ကျိး" (Dong Zhuo) သည် "လွီပ"ု (Lu Bu) ကို
ေခပီး
"မေနက ငါေြပာတာ နည်းနည်း လွန်သွားတယ်၊ စိတ်မရှိပါနဲ ။ ငါ့
ကို ခွင့်လွတ်ပါ" ဟု ဆိုသည် ။
ထိုေနာက် "လွီပ"ု (Lu Bu) အား ေရသုံးရာေအာင်စှင့် အထည်လိပ်
ှစ်ဆယ်တို ကို လက်ေဆာင် ေပးသည် ။ သိုှင့် ှစ်ဦးသား ြပန်ေြပလ
ည် သွားကသည် ။ "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ှင့်
အတူရှိေနခဲ့ေသာ်လည်း စိတ်ကား "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ဆီ၌ပင်။
ထိုေနာက် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် နန်းေတာ်ထဲသို ဝင်ကာ
ဘုရင်ှင့် ေတွသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် ဘုရင်ှင့် စကား
စြမည် ေြပာေနခိုက်

"လွီပ"ု (Lu Bu) သည် အြပင်သို ထွက်ပီး

"တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) အိမ်ေတာ်သို သွားသည် ။ အိမ်ေတာ်ဝတွင်
ြမင်းကိုချီကာ လှံကို ကိုင်လျက် အထဲဝင်သွားပီး "ေသာင်းချမ်"(Diao Ch
an) ှင့် ေတွသည် ။ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) က သူမသည် ပန်းြခံထဲ
သို သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ "လွီပ"ု (Lu Bu) ကို အရင်သွားခိုင်းကာ မိမိ
ေနာက်မှ လိုက်လာမည် ြဖစ်ေကာင်း ေြပာသည် ။ "လွီပ"ု (Lu Bu) ကလ
ည်း ပန်းြခံအတွင်း အရင်သွားှင့်ကာ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ကို
ေစာင့်ေနသည် ။
အချိန် အတန်ကာေသာအခါ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ေပလာသ
ည် ။ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ကား လေပမှ နတ်သမီးတစ်ပါးှယ်
လှေချ၏။
ထိုေနာက် "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) သည် ငိုကာ

"ကန်မဟာ ဝန်မင်းရဲ သမီးအရင်း မဟုတ်ေပမဲ့ ဝန်မင်းက သမီးအ
ရင်းလိုပဲ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်၊ သူက ကန်မကို စစ်သူကီးနဲ ေပးစားမယ်
လို ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ကန်မဘဝဟာ ပီးြပည့်စုံသွားခဲ့ပီလို ထင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါေပမဲ့လည်း ဝန်ကီးချပ်က ကန်မကို သိမ်းပိုက် သွားခဲ့တယ်၊ အမှန်က
ေတာ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်ေသမလို ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ရှင့်ကို ြမင်ပီး ဒီစ
ကားေတွ ေြပာပီးမှ ပဲ ေသမယ်လို ဆုံးြဖတ်ပီး ေအာင့်အည်းေနခဲ့တာပါ
။

ကန်မစကားေတွ

အမှန်ြဖစ်ေကာင်း

သက်ေသြပတဲ့

အေနနဲ

ရှင့်ေရှမှာ ေသြပမယ်" ဟု ဆိုသည် ။
ထိုေနာက် အနီးရှိ ေရကန်အတွင်း ခုန်ချရန် ဟန်ြပင်သည် ။ ထိုအခါ
"လွီပု"(Lu Bu) က ဆွဲလိုက်ပီး သူရင်ခွင်ထဲဝယ် ေထွးပိုက်လိုက်သည် ။
"ငါ သိပါတယ်။ မင်း ခံစားေနရတာကို အမဲ သိေနခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုှ
စ်ေယာက် စကားေြပာဖို အေြခအေန မေပးခဲ့လို သာေပါ့"
"ကန်မက ဒီဘဝမှာ ေတာ့ ရှင့်ဇနီး မြဖစ်ိုင်ေတာ့ဘူး။ ေနာင်ဘဝ
ဆိုတာ ရှိေသးရင်ြဖင့် ဇနီးေမာင်ှံ ေတာ်ကတာေပါ့"
"မင်းကို ဒီတစ်သက် လက်မထပ်ရင် ငါက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူရဲ
ေကာင်းလို မခံယူထိုက်ေတာ့ဘူး"
"အို၊ တစ်ရက်ဆိုတာ တစ်ှစ်ပမာ ကာရှည်လွန်းတယ်လို ထင်ရပါ
တယ်၊ သနားပါ ကန်မကို ကယ်တင်ပါ၊ သခင်"
"အခုေတွဖို အချိန်ခဏပဲ ရတယ်။ အကာကီး ရှိေနရင် အဘိုးကီး
ရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်၊ ဒါေကာင့် ဒီမှာ အကာကီး ရှိေနလို မြဖစ်ဘူး"
"ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) သည် "လွီပ"ု (Lu Bu) ကို မှီလျက်
"ရှင် အဲဒီသူခိုးအဘိုးကီးကို ေကာက်ေနရင် ကန်မ ေနာက်ရက် ေန

ထွက်တာေတာင် ြမင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး " ဟု ဆိုသည် ။
"ငါ့ကို စဉ်းစားဖို အချိန် နည်းနည်းေပးပါ"
ထိုေနာက် "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် လှံကို ကိုင်လျက် ြပန်ရန် ြပင်သည်
။
"ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) က
"ဒီလို အြပင်ေလာကနဲ အဆက်အသွယ် မရှိတဲ့ ေနရာလိုမျိးမှာ
ေတာင် ကန်မက ရှင့်ရဲ ရဲရင့်မေတွ၊ စွမ်းအားေတွ အေကာင်း ကားရ
တယ်။ ရှင်က တြခားလူေတွထက် သာတဲ့ လူ မဟုတ်လား။ ဘာလို
သူများ လက်ေအာက်မှာ

ငိမ်ေနရတာတုန်း" ဟု ေြပာကာ မျက်ရည်

ကျြပန်သည် ။
ထိုအခါ "လွီပ"ု (Lu Bu) ၏ မျက်ှာတွင် ရှက်ေယာင်သန်းသွားပီး လှံ
ကို အနီးတွင် ေထာင်လျက် ေနာက်ြပန်လှည့်ကာ "ေသာင်းချမ်"(Diao C
han) ကို ရင်ခွင်ထဲသို ဆွဲသွင်းလိုက်ပီး ှစ်သိမ့်သည် ။ ဤသိုှင့် ချစ်သူ
 ှစ ်ဦ းမ ှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး

ဖက်ကာ

ှတ်ဆက်စကား

မဆိုိုင်ပဲ

ရှိေနကသည် ။
"တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် "လွီပ"ု (Lu Bu) ေပျာက်ေနသည် ကို
သတိြပမိသြဖင့် နန်းေတာ်မှ အြမန်ထွက်လာကာ အိမ်သို ြပန်လာသည်
။ အိမ်ေရှတွင် "လွီပ"ု (Lu Bu) ၏ နာမည်ကီးြမင်း "ယုန်န"ီ ချိတ်ထားသ
ည် ကို ေတွလိုက်ရာ အေစာင့်တို ကို ေမးေသာ် "လွီပ"ု (Lu Bu) အထဲ ဝင်
သွားေကာင်း ေြပာသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် ေနာက်လိုက်
တို ကို ထားခဲ့ကာ တစ်ဦးတည်း အခန်းေဆာင်ထဲ ဝင်သွားေလသည် ။ "
လွီပ"ု (Lu Bu) ကို မေတွ၊ "ေသာင်းချမ်"(Diao Chan) ကို ေခသည် ၊ အ
သံမကား။ သိုှင့် အိမ်အကူတို ကို ေမးြမန်းေလရာ ပန်းြခံအတွင်း ဝင်

သွားေကာင်း ေြပာသည် ။
"တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် ပန်းြခံအတွင်း ဝင်သွားရာ ချစ်သူှစ်
ဦး ကည်ူးေနသည် ကို ေတွလိုက်ရာ ေဒါသြဖင့် ေအာ်လိုက်ရာ ှစ်ဦး
သား လန်သွားကသည် ။"လွီပ"ု (Lu Bu) သည် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo)
ြဖစ်မှန်း သိေသာအခါ ေြပးေလသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) ကလ
ည်း "လွီပ"ု (Lu Bu) ေထာင်ထားေသာ လှံကို ကိုင်လျက် ေနာက်မှ လိုက်
သည် ။ "လွီပ"ု (Lu Bu) မှာ အရပ်ရှည်သူြဖစ်ပီး "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo
) မှာ ဝပီး ပုသူြဖစ်ေသာေကာင့် ေနာက်မှ လိုက်ေသာ်လည်း မမီေချ။ "
တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) သည် လက်တွင် ကိုင်ထားေသာ လှံြဖင့် "လွီပ"ု (
Lu Bu) ကို လှမ်းပစ်ရာ"လွီပ"ု (Lu Bu) က ေရှာင်လိုက်ေသာေကာင့် မ
ထိပဲ ေြမ၌ စိုက်သွားသည် ။ "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) က လှံကို ေကာက်
ယူ၍ ဆက်လိုက်သည် ။ ထိုအချိန်ဝယ် "လွီပ"ု (Lu Bu) သည် အေဝးသို
ေရာက်ေနပီ ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် "တုန်ကျိး"(Dong Zhuo) က ဆက်လို
က်ပီး ပန်းြခံဂိတ်အဝ အေရာက်တွင် တစ်ဖက်မှ ေြပးလာေသာ လူတစ်
ဦးှင့် တိုက်မိပီး လဲကျသွားေလသည် ။
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