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story 59 瓜田李下 kuā thièn liː31 háː หลีกเลี่ยงความสงสัยที่อาจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้

瓜田就係种瓜个田地。李下就係李子树下。瓜田李
kuā thièn tshíw héː tsûŋ kuā kéː thièn thîː. liː31 háː tshíw héː iː31 ʔè sûː háː. kuā thièn
liː31

กวาเถี่ยน ก็คือ ปลูก แตง ของ ที่นา ลี่หา้ ก็ คือ บริ เวณ ใต้ตน้ ลี่ กวาเถี่ยนลี่หา้
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下连起来係么个意思呢？爱先知得 其 来历。这两个词係中国
háː lièn hiː31 lòj héː màk kéː jîː sɨ̄ neː? ʔój siēn tīː tèt kéː lòj lít. ʔeː31 liɔŋ31 kéː tshɨ̀ː héː tsūŋ
kuèt

ต้องรู ้วา่ เป็ น อะไร ความหมาย ต้อง ก่อน รู ้วา่ ของมัน ที่มา ประวัติ สองคํา นี้ ใช่ ประเทศจีน
古诗《君子行》底背 两句 薮里节略出来个。这首诗开头
kuː31 sɨ̄ː (kiūn tsɨː31 hàŋ) tīː pój liɔŋ31 kîː téw ʔè tsièt liɔ́k tshùt lòj kéː. ʔeː31 suː31 sɨ̄ː khōj
thèw

บทกลอนโบราณ “กรุ นจื่อหัง่ ” ที่แท้ สองคํา
几句话：
kiː31 kîː wáː.

君子防未然，不处嫌疑间。瓜田不纳履，
“kiūn tsɨː31 fòŋ wíː jàn, pùt tshuː31 hiàm ŋìː kiān. kuā thièn pùt náp liː31,

李下不正冠。嫂叔不亲授，长约不比肩。。。”
liː31 háː pùt tsɨ́n kuōn. saw31 sùk pùt tshīn súː, tsoŋ31 jíw pùt piː31 kiān….”
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คําแสดงความเป็ นเจ้ าของ
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瓜田不纳履. 李下不正冠，个意思就係，行过瓜田，
kuā thièn pùt náp liː31. liː31 háː pùt tsɨ́n kuōn” kéː jíː sɨ̄ː tshíw héː, hàŋ kuó kuā thièn.

唔好蹲下来着鞋，莫分人愐自家想偷瓜子来食。行过
m̩̀ haw31 tshùn háː lòj tsòk hàj. mók pūn ŋìn men31 tshɨ̂ː kāː siɔŋ31 thēw kuā ʔè lòj sɨ́t. hàŋ
kuó

李子树下，唔好迓起手来戴正帽子，惊怕有人愐自家
liː31 ʔè súː háː. m̩̀ haw31 ŋià hiː31 suː31 lòj táj tsáŋ máw ʔè, kiāŋ phâː jīw ŋìn men31
tshɨ̂ː kāː

想偷摘李子。也就係教人爱防老成，唔好做出使人怀疑
siɔŋ31 thēw tsàk liː31 ʔè. jāː tshíw héː kāw ŋìn ʔój fòŋ law31 sɨ̀n, m̩̀ haw31 tsóː tshùt sɨː31
ŋìn fàj ŋìː

个行动。
kéː hàŋ thúŋ.
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