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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (217) 成语故事 (二一七)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

นทิานสภุาษติจนี (217) 成语故事 (二一七)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 同病相怜/同病相憐 tónɡ bìnɡ
xiānɡ lián (ถง ปิ� ง เซยีง เหลยีน) คําวา่ 同 tónɡ (ถง) แปลวา่ ดว้ยกนั เหมอืนกนั 病 bìnɡ (ปิ� ง)
แปลวา่ เจ็บป่วย 相 xiānɡ (เซยีง) แปลวา่ซึ�งกนัและกนั ดว้ยกนั 怜/憐 lián (เหลยีน) แปลวา่ สงสาร
เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ คนที�เจ็บป่วยเหมอืนกนักจ็ะเขา้ใจ และสงสารซึ�งกนัและกนั คนที�ประสบชะตา
กรรมเดยีวกนักจ็ะเขา้ใจ และเห็นใจกนั ใชอ้ธบิายถงึความเห็นอกเห็นใจ

จนีในยคุปลายชนุชวิ 春秋末年 Chūnqiū mònián ชุนชวิ ม ั�วเหนยีน ภายในรัฐฉู่ รัฐขนาดใหญภ่าค
ใต ้มอียูช่ว่งหนึ�งที�เต็มไปดว้ยความวุน่วาย เพราะผูนํ้ารัฐนามวา่ ฉูผ่งิหวงั 楚平王 Chǔ Pínɡ wánɡ
เป็นผูท้ี�ข ึ�นชื�อมากในเรื�องหเูบาเชื�อคนงา่ย และโหดเหี�ยมอํามหติมากคนหนึ�งแหง่ยคุ มเีรื�องเลา่วา่ ครั�ง

วนัที� 20 มนีาคม 2564 - 10:23 น.

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของ
เว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละ
นโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา

ยอมรับ เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
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หนึ�ง มทีี�ปรกึษาโฉดคนหนึ�งแจง้แกเ่ขาวา่ องครั์ชทายาทคดิการใหญอ่ยากโคน่ลม้เขา เมื�อเขาไดฟั้งเชน่
นั�น กโ็กรธควนัออกห ูสั�งใหค้นตามจับตวัองครั์ชทายาทมาลงโทษ องครั์ชทายาทเมื�อรูข้า่วรา้ย กร็บีชงิ
พาครอบครัวหลบหนอีอกจากรัฐฉู่ไปเสยี เมื�อฉู่ผงิหวงัตามตวัองครั์ชทายาทมาลงโทษไมไ่ด ้ดว้ยความ
โมโห จงึเอาความผดิทั �งมวลไปลงโทษราชคร ูผูอ้บรบสั�งสอนองครั์ชทายาท

ราชครมูลีกูชายสองคนอยูร่ะหวา่งกําลงัเดนิทางไปยงัตา่งแดน  ฉู่ผงิหวงัหมายจะสงัหารเสยีทั �งโคตร จงึ
ทําทเีป็นสั�งใหร้าชครเูขยีนจดหมายแจง้ใหล้กูชายทั �งสองเดนิทางกลบัเมอืงฉู่เพื�อรับราชการ ราชครผูู ้
ซื�อสตัยไ์มรู่เ้ลห่เ์จา้นายตนเอง จงึพาซื�อเขยีนจดหมายสง่ถงึลกูชายทั �งสอง จดหมายฉบบัหนึ�งถงึลกูอกี
คน สว่นอกีฉบบัไมถ่งึมอืลกูชายอกีคน เมื�อลกูชายคนที�ไดรั้บจดหมายจากพอ่ กร็บีเดนิทางกลบัรัฐฉู่
ทนัท ีเมื�อมาถงึแลว้ ทั �งราชคร ูและลกูชายคนนั�น กถ็กูลงโทษประหารชวีติทั �งคู่

(ที�มาภาพ：http://image.baidu.com/search)

ขา่วนี�แพรอ่อกไป ลกูชายอกีคนที�ไมไ่ดเ้ดนิทางกลบัจงึตอ้งรบีอพยพ หลบหนไีปพึ�งพาอาศยัอยูก่บัรัฐอู๋
吴国 Wú Guó (อูก๋ ั�ว) รัฐเล็กๆ ภาคใต ้ลกูชายคนนี�ตอ่มากค็อื อูจ๋ ื�อซว ี伍子胥 Wǔ Zixū สดุยอด
กนุซอืแหง่รัฐอู ๋เมื�ออูจ๋ื�อซวเีดนิทางมาถงึรัฐอู ๋กเ็ป็นชว่งจังหวะที�รัฐอูม๋คีวามขดัแยง้ภายในไมน่อ้ยเชน่กนั
เขาใหคํ้าปรกึษา และวางแผนชว่งชงิตําแหน่งประมขุแหง่รัฐอูใ่หก้บัเจา้ชายกงจื�อกวาง 公子光
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Gōnɡzǐ ɡuānɡ ผลสดุทา้ยพวกเขากป็ระสบความสําเร็จ ชว่งชงิตําแหน่งสงูสดุมาได ้เจา้ชายกงจื�อก
วางตอ่มากค็อื กษตัรยิเ์หอลวี� 吴王阖闾/呉王闔閭 Wú wánɡ Hé Lǘ อูจ๋ื�อซวไีดรั้บปนูบําเหน็จเป็น
อคัรมหาเสนาบด ีคมุกําลงัทั �งหมดของรัฐอู ๋และเป็นที�ปรกึษาใกลช้ดิของกษัตรยิเ์หอลวี�ดว้ย

หลงัจากรัฐอูม๋คีวามสงบสขุแลว้ บา้นเมอืงกพั็ฒนาไปอยา่งรวดเร็ว ขณะที�รัฐฉู่กย็งัคงมคีวามวุน่วายอยู่
ในชว่งนี�เอง ขนุนางชั �นผูใ้หญอ่กีคนกถ็กูใสร่า้ยตอ้งโทษประหารชวีติทั �งครอบครัว แมค้นในครอบครัวนี�
จะถกูประหารเสยีสิ�นแลว้ แตก่ม็ชีายคนหนึ�งนามวา่ ปั�วผี� 伯嚭 Bó Pǐ ซึ�งเป็นบตุรบญุธรรมของขนุนางที�
รอดชวีติมาได ้เขาโกรธแคน้กษัตรยิฉู่์ผงิหวงัมาก คดิวา่หากยงัอาศยัอยูใ่นรัฐฉู่ตอ่ไป สกัวนัภยัจะมาถงึ
ตนแน่ กอ่นหนา้นี�เขากไ็ดข้า่ววา่บตุรชายคนหนึ�งของราชครกูห็ลบหนไีปอยูท่ี�นั�น ตอ่มายงักา้วหนา้ไดด้ี
อกีดว้ย เขาจงึเดนิทางไปรัฐอู ๋หลงัจากปั�วผี�ไดพ้บกบัอูจ๋ื�อซวแีลว้ กเ็ลา่เรื�องราวที�ตนเองตอ้งประสบมา
อูจ๋ื�อซวรีูส้กึสงสาร และเห็นใจปั�วผี� จงึแนะนําเขาตอ่กษัตรยิเ์หอลวี�แหง่อูท๋นัท ีแตก่ม็คีนทกัทว้งอูจ๋ื�อซวี
วา่ ทา่นกบัปั�วผี�ไมไ่ดรู้จั้กกนัมากอ่น จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่เขาเป็นคนด ีหรอืคนเกง่แคไ่หน เหตไุฉนจงึเชื�อใจ
เขาถงึเพยีงนี� อูจ๋ื�อซวจีงึตอบวา่ เพราะเขาประสบชะตากรรมแบบเดยีวกบัขา้พเจา้ กเ็หมอืนคนป่วยที�ยอ่ม
เขา้ใจคนป่วยดว้ยกนั

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：因为都有同样的遭遇所以互相同情。

成語比喻：因為都有同樣的遭遇所以互相同情。

Chénɡyǔ bǐyù： Yīnwèi dōu yǒu tónɡyànɡ de zāoyù suǒyǐ hùxiānɡ tónɡqínɡ.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี�:  อนิเวย่ โตว โหยว่ โถงยา่ง เตอะ เจายวี� สวัอี� หูเ้ซยีง ถงฉงิ

สภุาษิตเปรยีบวา่ เพราะตา่งกล็ว้นประสบชะตากรรมแบบเดยีวกนั ดงันั�น จงึเห็นอกเห็นใจซึ�งกนัและกนั

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

新型冠状病毒感染对全世界人民的生活有了极大的影响，我们都是同病相怜的，要互相帮
助，才能早日走出危机。

新型冠狀病毒感染對全世界人民的生活有了極大的影響，我們都是同病相憐的，要互相幫
助，才能早日走出危機。

Xīnxínɡ ɡuānzhuànɡ bìnɡdú ɡǎnrǎn duì quán shìjiè rénmín de shēnɡhuó yǒu le jídà de
  yǐnɡxiǎnɡ,wǒmen dōu shì tónɡbìnɡxiānɡlián de,yào hùxiānɡ bānɡzhù,cáinénɡ zǎorì
zǒuchū wéijī.

ซนิสงิ กวานจวา้ง ปิ�งตู ๋กา๋นหรา่น ตุย้ ฉวน ฉื�อเจี�ย เหรหิมนิ เตอะ เฌงิหวั โหยว่ เลอะ จี�ตา้ เตอะ อิ�ง
เสี�ยง, หวั�วเหมนิ โตว ฉื�อ ถงปิ�งเซยีงเหลยีน เตอะ, เหยา้ หูเ้ซยีง ปังจู,้ ไฉเหนงิ จา่วรื�อ โจว่ช ูเหวยจี
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