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story 38 知人不易 ts�̄: ŋìn pùt jîː อยา่ตดัสินคนอ่ืนอยา่งง่ายๆ 

 

孔子有一摆带等学生出门, 钱用净哩. 七日无饭食， 

 khuŋ31 tsɨ31 jīw jìt paj31 táj ten31 hók sēn tshùt mùn tshièn júŋ tshiáŋ ʔè, tshìt ŋìt mòː 

fán sɨ́t,  

 ขงจ่ือ มี  1 คร้ัง  นาํพา  ลูกศิษย ์  ออก  ประตู   เงิน   ใช ้  เกล้ียง  แลว้  เจด็ วนั   ไม่มี  ขา้ว กิน 

净 食 滴 把 杂粮。 一日, 睡等 当昼  目 颜回 唔 知  哪里  拿 来  一袋  米. 

tshiáŋ sɨ́t tít paː31 tsháp liɔ̀ŋ. jìt ŋìt sój ten31 tōŋ tsúː mùk ŋiàn fìː m̩̀ tīː ŋáj ʔèː nāː lòj jìt thój  

miː31. 

กินแต่  นิดหน่อย อาหารท่ีเป็นธญัพืช  1  วนั   นอนอยู ่กลางวนั  เหยยีนหุ๋ย  ไม่รู้  ท่ีไหน    หยบิ  มา   1 กระสอบ  

ขา้ว 

煮 来 食 .恁对 孔子  睡 呀  醒， 看  倒  颜回 打开  烳锞  盖   拈 

 tsuː31 lòj sɨ́t. ʔan31 túj khuŋ31 tsɨː31 sój ʔáː siaŋ31 khón taw31 ŋièn fìː taː31 khōj phùː lòː kój 

ŋiām 

หุง  มา  กิน   พอดี   ขงจ่ือ  นอน  แลว้  ต่ืน    เห็นเขา้  เหยียนหุ๋ย  เปิดออก      หมอ้    ฝา   หยบิ 

饭 食. 尾下, 颜回 喊 先生 食 饭. 先生 话 “头先  发梦 看 倒 吾 爸. 

 fán sɨ́t. mīː hāː ŋiàm fìː hám sīn sāŋ sɨ́t fán. sīn sāŋ wáː thèw siēn ŋàj pòt múŋ khón taw31  

ŋāː pāː.  

ขา้ว  กิน  สุดทา้ย  เหยยีนหุ๋ย   เรียก  อาจารย ์ กิน  ขา้ว  อาจารย ์วา่   ตอนแรก  ฉนั  ฝัน  เห็น  ของฉนั  พอ่ 

 今 想 装 一碗 饭 先 拜 哩 啊爸 正 来 食.” 

ŋàj kīn siɔŋ31 tsōŋ jìt won31 fán, siān  páj ʔèː ʔāː pāː tsáŋ lòj sɨ́t. 
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ฉนั ตอนน้ี  คิด ตกั  1 ชาม    ขา้ว  ก่อน  ไหว ้  คุณพอ่  จึงจะ มา กิน 

颜回  话： “唔好, 饭 唔  伶俐. 头先 有 烟 屎 跌  落 饭 煲 里.  愐 

 ŋiàm fìː wáː  “m̩̀ haw31 fán m̩̀ làŋ líː. thèw siēn jīw jān sɨː31 tièt lók fán pōː ʔè. ŋàj 

men31 

 เหยยีนหุ๋ย  วา่   ไม่ดี   ขา้ว  ไม่     สะอาด              ตอนแรก  มี  ข้ีเถา้  ตกลง  ขา้ว หุง  ใน   ฉนั คิด 

倒 丢 撇 又唔 好,就 拈 来 食 撇 哩。” 

taw31 tīw phèt jîw m̩̀ haw31, tshíw ŋiām lòj sɨ́t phèt lèː” 

วา่ ทิ้ง  หมด  อีก  ไม่ ดี  ก็  หยบิ  มา  กิน  หมด เลย 

     孔子 听 倒 透下大气, 话: “亲眼  看倒,都 信 唔 过。 

       khuŋ31 tsɨː31 thāŋ taw31, thew31 háː tháj híː wáː “tshīn ŋian31 khón taw31 tūː sín m̩̀ kuó  

ขงจ่ือ  ไดย้นิ เขา้  ถอนหายใจใหญ่  วา่           ตาตวัเอง   เห็น  เขา้    ทั้งหมด  เช่ือ ไม่ได ้

心里 愐 个,也  靠唔住.大家 记 等,爱 真真 知得 一个 人，唔 係 恁容

易. 

sīm ʔèː men31 kéː, jāː kháw m̩̀ tsúː. tháj kāː kíː ten31 ʔój tsɨ̄n tsɨ̄n tīː tèt jìt kéː ŋìn m̩̀ héː         

ʔan31 jùŋ jíː 

ในใจ คิด นั้น  ก็       ไม่ถูกตอ้ง              ทุกคน จาํไว ้ ตอ้ง  จริงๆ  รู้ ได ้ 1  คน   ไม่ใช่     วา่ ง่าย 

 

มีคร้ังหน่ึงขงจ้ือพาลูกศิษยไ์ปตามเมืองต่างๆ จนใชเ้งินจนหมด ไม่มีเงินซ้ือขา้วกิน อดอยากอยู ่7 วนั ไม่มี

อะไรจะกิน กินแต่ธญัพืชนิดหน่อย มีอยูว่นัหน่ึง ตอนเท่ียง ขณะท่ีขงจ่ือนอนหลบัอยู ่ลูกศิษยค์นหน่ึงช่ือ เหยยีนหุ๋ย 

(เป็นลูกศิษยท่ี์ฉลาดท่ีสุด) ไม่รู้ไปนาํขา้วสารมาจากไหน  1 กระสอบมาหุงกิน ขณะท่ีหุงขา้วอยูน่ั้น ขงจ่ือก็บงัเอิญต่ืน

มาเห็น เหยยีนหุ๋ยกาํลงัเปิดฝาหมอ้ หยบิขา้วกิน แต่ขงจ่ือก็ไม่ไดพู้ดอะไร (แต่สงสัยวา่ลูกศิษยจ์ะขโมยขา้วกินก่อน) 

พอขา้วสุก เหยยีนหุ๋ยก็เรียกขงจ่ือกินขา้ว ขงจ่ือจึงเล่าใหฟั้งวา่ ขณะท่ีนอนอยูไ่ดฝั้นถึงพ่อของขงจ่ือ จึงอยากใหเ้หยยีน

หุ๋ยตกัขา้ว 1 ขามไปไหวพ้อ่ของขงจ่ือ แลว้จึงมากินขา้วดว้ยกนั เหยยีนหุ๋ย ตอบวา่ ไม่ดี เพราะวา่ขา้วน้ีไม่สะอาด ตอน

แรกเขาเห็นวา่ข้ีเถา้หล่นลงไปในหมอ้ขา้ว เขาจึงหยบิขา้วตรงส่วนนั้นออก คิดวา่จะไปทิ้ง แต่ก็เสียดาย จึงใส่ปาก
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ตวัเอง ถึงจะสกปรกก็จะกิน จึงกินเอง ขงจ่ือไดฟั้งดงันั้น ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ (ท่ีคิดไม่ดีกบัลูกศิษย ์เขา้ใจผดิท่ีคิด

วา่ลูกศิษยแ์อบขโมยขา้วกินก่อน) วา่แลว้ ขงจ่ือจึงสอนลูกศิษยค์นอ่ืนๆวา่ ถึงแมจ้ะเห็นกบัตา แต่ก็ยงัเช่ือไม่ไดว้า่เป็น

ความจริง ส่ิงท่ีคิดอาจจะไม่ถูกเสมอไป ทุกคนจงจาํไว ้จะรู้จกัใครสักคนจริงๆไม่ใช่เร่ืองง่าย 

 


