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story 55 天知地知 thiān tīː thîː tīː  ฟ้าดินรู้ 

 

汉朝 人 杨震 分 皇帝 派去 做 东莱 郡 1 个 太守。去 上任 个 路上， 

hôn tshàw ŋìn jòŋ tsɨn31 pūn fòŋ tîː pháj híː tsóː tūŋ lòj kiun31 kéː tháj suː31. híː sōŋ jím kéː 

lúː hóŋ,  

สมยัฮัน่ คนช่ือ หยง่จ่ึน ถูก ฮ่องเต ้ส่ง ไป เป็น  “ตุงหล่อย” เขตปกครอง ของ  ผูว้า่ราชการจงัหวดั ไป รับตาํแหน่ง ท่ี 

ทางบน 

经过  昌邑 县。县令  王密  係  杨震  推荐  来个。佢 知倒 杨震  过境， 

kīn kuó tshōŋ jìp ján, ján lín wòŋ mét héː jòŋ tsɨn31 thūj tsién lòj kéː. kìː tīː táw jòŋ tsɨn31 kuó 

kín,  

ผา่น  อาํเภอ ชงหยบิ นายอาํเภอช่ือ หวอ่งเมด็  เป็น  หยง่จ่ึน  แนะนาํ  มา นั้น   เขา รู้วา่  หยง่จ่ึน  ผา่นทางน้ี   

就 十分 恭 敬 去 接 待 佢。 

tshíw súp fūn kiūŋ kín híː tsiàp tháj kìː. 

ก็  มาก      เคารพ, นบัถือ  ไป  ตอ้นรับ  เขา   

该晡夜，王密 带等 十斤 黄金 送 分 杨震。杨震话：“  同 你係 

kéː pūː jáː, wòŋ mét táj ten31 sɨ́p kīn wòŋ kīm sûŋ pūn jòŋ tsɨn31. jòŋ tsɨn31 wáː  

“ŋàj thùŋ ŋìː héː 

คืนนั้น  หวอ่งเม็ด    นาํไป  10 ชัง่   ทอง  ส่ง  ให ้ หยง่จ่ึน    หยง่จ่ึน  วา่   ฉนั  กบั คุณ  เป็น    

老朋友。 了解你，你 做么个 唔 了解  呢？” 

 law31 phèn jīw, ŋàj liaw31 kiaj31 ŋìː, ŋìː tsóː màk kéː m̩̀ liaw31 kiaj31 ŋàj neː?” 
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เพื่อนเก่า   ฉนั  เขา้ใจ คุณ   คุณ  ทาํไม  ไม่ เขา้ใจ  ฉนั  นะ 

王密 答话：“恁夜 无 人 知。” 

wòŋ mét tàp wáː “ʔan31 jáː mòː ŋìn tīː” 

หวอ่งเม็ด     ตอบวา่   มืดคํ่า ไม่มี คน  รู้ 

杨震 话：“天知，地知， 你知， 知。做么个 会 无 人知？” 

jòŋ tsɨn31 wáː “thiān tīː, thîː tīː,ŋìː tīː, ŋàj tīː. tsóː màk kéː wój mòː ŋìn tīː?” 

หยง่จ่ึน  วา่    ฟ้า  รู้  ดิน  รู้  คุณ  รู้    แน  รู้  ทาํไม   จะ  ไม่มี  คน  รู้ 

王密 听倒  十分 无好意思，走出来。 

wòŋ mét thāŋ taw31, súp fūn m̩̀ haw31 jíː sɨ́ː, tsew31 tshùt lòj. 

หวอ่งเม็ด     ไดย้นิเขา้  มาก  ละอายใจ  เดิน  ออก มา 

 

สมยัฮัน่มีคนช่ือ หยง่จ่ึน ฮ่องเตส่้งไปเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัช่ือ ตุงหล่อย ระหวา่งทางท่ีเดินทางไปรับตาํแหน่ง ได้

ผา่นอาํเภอ ชงหยบิ นายอาํเภอช่ือ หวอ่งเมด็ ซ่ึงเป็นคนท่ี หยง่จ่ึน แนะนาํมารับตาํแหนงท่ีน่ี พอเขารู้วา่ หยง่จ่ึน จะ

ผา่นมาท่ีอาํเภอน้ี ก็ไดเ้ตรียมตวัตอ้ยรับอยา่งดี คืนนั้นพอตอ้นรับเสร็จแลว้ เวลากวางคืน นายอาํเภอ หวอ่งเม็ด ถือ

ทองคาํสิบชัง่ไปให ้หยง่จ่ึน แต่หยง่จ่ึน บอกวา่ ฉนักบัเธอเป็นเพื่อนเก่าแก่ ฉนัเขา้ใจเธอ แต่เธอทาํไมไม่เขา้ใจฉนั 

หวอ่งเม็ด ตอบวา่ มืดแลว้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ หยง่จ่ึน บอกวา่ ฟ้าดินรู้ ฉนักบัเธอก็รู้ ทาํไมบอกวา่ไม่มีคนรู้ หวอ่ง

เมด็ไดย้นิดงันั้น ก็รู้สึกละอายใจ จึงไม่ไดใ้หท้องคาํกบัหวอ่งเมด็ 

 


