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story 37 昭君和 1番 2tsāw kiūn fòː fān หวงัเจาจวนิ 

 

 往时个皇帝 都 有 係多 宫女 陪佢, 服侍 佢.漢朝个元帝 (48-34 

B.C.) 

wóŋ sɨ̀ː kéː  fòŋ tīː tūː jīw ʔîː tōː kiūŋ ŋ̩31 phìː kìː, fúk sɨ́ː kìː. hôn tshàw kéː ŋiàn tîː  

           สมยัก่อน  ของ  ฮ่องเต ้ ทั้งหมด  มี  มากมาย  สนม  เป็นเพื่อน เขา     ปรนนิบติั     เขา  สมยัฮัน่  หยวนต้ี 

也 一样.因为 人 恁多  認唔清, 佢 就 喎 画师 画 倒 相 来，做 成簿

子, 

jāː jìt jóŋ. jīn wíː ŋìn ʔan31 tōː ŋín m̩̀ tshīn. kìː tshíw woː31 fâː sɨ̄ː fâː taw31 siɔ̂ŋ lòj tsóː sàŋ   

phūː ʔèː.  

ก็ เหมือนกนั    เพราะวา่  คน  มากมาย จาํไม่ไหว      เขา  ก็  สั่ง   ช่างวาดภาพ   วาด  ได ้ภาพ มา   ทาํ  อลับั้ม 

爱 个 时节 就 看 相 喊 人. 

ʔój kéː sɨ̀ː tsièt tshíw khón siɔ̂ŋ hâm ŋìn. 

ตอ้งการ  ช่วงเวลานั้น  ก็  ดู   ภาพ  เรียก คน 

该兜 宫女 都 想 望 自家 个 相画 亮 滴哩,就 都 使 钱 分 

kéː tēw kiūŋ ŋ̩31 tūː siɔŋ31 móŋ tshɨ̄ː kāː kéː siɔ́ŋ fáː  liáŋ tìt ʔèː. tshíw tūː sɨː31 tshièn 

pūn  

เหล่านั้น  สนม  ทั้งหมด  คิด หวงั  ตวัเอง ของ  รูปภาพ สวย  หน่อย   ก็  ทั้งหมด  ใช ้ เงิน  ให ้

画师.搞到 画师 死恬.净 有 一只 王昭君,  愐 倒 自家 够 靓 
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fâː sɨ̄ː. kaw31 táw fâː sɨ̄ː siː31 tiām. tshiáŋ jīw jìt tsàk wòŋ tsāw kiūn men31 taw31 tshɨ́ː kāː 

kéw liáŋ  

ช่างวาดภาพ    ทาํให ้ ช่างวาดภาพ    รวยมาก        มี เพียง  1 คน หวงัเจาจวิน   คิดวา่  ตวัเอง  สวยพอ 

哩. 一只 钱 都 唔 分.结果 元帝 唔 曾 喊 佢 去 见 过. 

ʔèː. jìt tsàk tshièn tūː m̩̀ pūn. kiàt kuo31 ŋiàn tîː m̩̀ thèn hám kìː híː kián kuó 

      1 ลน.  เงิน  ทั้งหมด  ไม่ ให ้   ผลลพัธ์  หยวนต้ี  ไม่ทนั  เรียก  เขา ไป  เห็น  เคย  

尾下，匈奴 个 国王 派 人 来 要求 元帝 分 一只 宫女 分 佢 做 

mīː hāː hiūŋ nùː kéː kuèt wòŋ pháj ŋìn lòj jāw khìw ŋiàn tîː pūn jìt tsàk kiūŋ ŋ̩31 pūn kìː 

tsóː  

สุดทา้ย   ซวงหนู ของ  กษตัริย ์    สั่ง    คน   มา ขอให ้    หยวนต้ี  ให ้ 1 คน  นางสนม ให ้เขา  ทาํ มเหสี 

王后.元帝 拿 相簿 来 看,看 倒 昭君 相貌 平常，就 答应 送 佢 去 匈

奴. 

wòŋ héw. ŋiàn tîː nāː siɔ́ŋ phūː lòj khón, khón taw31 tsāw kiūn siɔ́ŋ máw phìn sòŋ tshíw tàp jín 

súŋ  kìː híː  hiūŋ nùː 

     หยวนต้ี  หยบิ   สมุดรูปภาพ   มาดู     มองเห็น  เจาจวิน   หนา้ตา   ธรรมดา  ก็  ตกลง   ส่ง  เขา  ไป   ซวงหนู 

 等到 昭君  来  辞行, 皇帝 正知 昭 君正係 皇宫  肚里 最 靓 

ten31 táw tsāw kiūŋ lòj tshɨ̀ː hàŋ, fòŋ tîː tsáŋ tīː tsāw kiūn tsáŋ héː fòŋ kiūn tuː31 ʔèː 

tsúj liáŋ  

รอ  ถึง  เจาจวนิ  มา       ลาไป         ฮ่องเต ้  เพิ่งรู้   เจาจวิน  ใช่      นางสนม  ในวงั           ท่ีสุด  สวย 

最 得人惜 个 女子. 侭係 今下 爱 来 变心 就 忒 慢 哩.只好 分 佢 出

门. 
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tsúj tèt ŋìn siàk kéː ŋ̩̀ tsɨː31. kin31 héː kīn háː ʔój lòj pién sīn tshíw  thèt mán nèː. tsɨ̀t haw31  

pūn kìː tshùt mùn 

ท่ีสุด  น่ารัก  ของ  ผูห้ญิง   แต่วา่   ตอนน้ี  ตอ้ง  มา  เปล่ียน  ใจ  ก็  เกินไป  ชา้ แลว้ ไม่มีทางเลือก ให ้ เขา  ออก 

ประตู 

 恁靓 个 女子 走 撇 哩,皇帝 十分 痛心, 就 查 问 画师.正知 画 

ʔan31 liáŋ kéː ŋ̩ ̀tsɨ31 tsèw phèt lèː. fòŋ tíː súp fūn thûŋ sīm. tshíw tshàː mún fâː sɨ̄ː.  

tsáŋ tīː fâː  

มาก สวย ของ  ผูห้ญิง  ไป  เสร็จ แลว้ กษตัริย ์ มาก  เจบ็ใจ  ก็  ตรวจ  ถาม ช่างวาดภาพ  เพิ่ง รู้   ช่างวาดภาพ   

师 食钱 个 事情.就 捉 倒 笼总 画师 来 杀 头.其中 最 有名 

sɨ̄ː sɨ́t tshièn kéː sɨ́ː tshìn. tshíw tsòk taw31 lúŋ tsuŋ31 fâː sɨ̄ː lòj sàt thèw. khìː tsūŋ tsúj jīw     

miàŋ 

   กิน  เงิน ของ  เร่ืองราว   ก็  จบั ได ้ ทั้งหมด  ช่างวาดภาพ  มา  ตดั  หวั    ในจาํนวนนั้น                ท่ีสุด  มี ช่ือ 

个 喊做 毛延寿. 

kéː hám tsóː māw jàn súː. 

นั้น  เรียกวา่  เมาหยนัซู 

 

สมยัก่อนฮ่องเตแ้ต่ละองคก์็มีนางสนมมากมายมาดูแลและปรนนิบติั สมยัฮัน่ มีฮ่องเตช่ื้อ หยวนต้ี (48-

43BC.) ก็เช่นเดียวกนั เน่ืองจากมีสนมจาํนวนมาก ฮ่องเตก้็จาํช่ือของนาวสนมไม่ได ้ จึงใหช่้างวาดภาพ ไปวาดรูปไว้

ใหดู้ และทาํเป็นอลับั้มไว ้ เพื่อเวลาจะเรียกนางสนม จะไดน้าํภาพท่ีวาดมาดูแลว้จะเลือกตามท่ีชอบนั้น  

 

นางสนมแต่ละคน ก็อยากใหช่้างวาดรูปวาดตวัเองใหส้วยกวา่ตวัจริง จึงไดติ้ดสินบนช่างวาดรูป แต่ช่างวาด

รูปก็มีหลายคน แต่ละคนจึงร่ํารวยจากการวาดรูป มีแต่คนท่ีช่ือหวงัเจาจวินเท่านั้น ท่ีคิดวา่วา่ตวัเองสวยอยูแ่ลว้ จึงไม่

ติดสินบนช่างวาดเลย เงินสักเหรียญก็ไม่ใหช่้างวาดภาพ ผลปรากฎวา่ ฮ่องเตก้็ไม่เคยเรียกนางไปเฝ้าเลย 
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ต่อมามีชนเผา่ซวงหนู ซ่ึงอยูติ่ดกบัประเทศจีน ส่งคนมา ขอนางสนมของฮ่องเต ้1 คน เพื่อไปเป็นมเหสี 

แลว้แต่ฮ่องเตจ้ะส่งคนไปให ้ฮ่องเตจึ้งนาํรูปวาดเหล่านั้นมาเลือก แลว้ก็เห็นวา่ หวงัเจาจวนิมีหนา้ตาธรรมดาๆ จึง

ตดัสินใจส่งนางไปใหก้บัประเทศซวงหนู หลงัจากตดัสินใจแลว้นางก็มาลาฮ่องเตต่้อหนา้ เม่ือฮ่องเตเ้ห็นตวัจริงของ

นางก็ตกตะลึงท่ีเห็นนางนั้นสวยกวา่นางสนมคนใดๆท่ีเคยเห็นมา ฮ่องเตเ้สียดายมาก แต่ก็เปล่ียนใจไม่ได ้เพราะได้

ตกลงกนัแลว้ จึงปล่อยใหน้างไปอยูป่ระเทศซวงหนู 

 

หลงัจากหวงัเจาจวนิไปแลว้ ฮ่องเตก้็เสียใจมาก จึงไดส้อบสวนคนในวงั จึงทราบวา่ คนท่ีวาดรูปรับสินบน

กนัทั้งนั้น จึงสั่งประหารชีวิตช่างวาดรูปทุกคน ในจาํนวนนั้นผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุด มีช่ือวา่ เมาหยนัซู 

 


