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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (219) 成语故事 (二一九)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

นทิานสภุาษติจนี (219) 成语故事 (二一九)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในสปัดาหน์ี�คอื 金石为开/金石為開 jīn shí wéi kāi (จนิ ฉอื เหวย ไค) โดย คําวา่ 金jīn (จนิ) แปลวา่
ทอง ในที�นี�จะหมายถงึโลหะ 石 shí  (ฉอื) แปลวา่ หนิ 为开/為開 wéi kāi (เหวย ไค) แปลวา่ เปิดออก ผา่ทะล ุหลกีทางให ้ยอมให ้เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ
โลหะ และหนิแข็งกย็งัทะลผุา่นไปได ้สภุาษิตคํานี�มกัตอ้งใชก้บั 精诚所至,金石为开/精誠所至,金石為開 jīnɡ chénɡ suǒ zhì, jīn shí wéi kāi (จงิ เฉงิ
ส ั�ว จื�อ, จนิ ฉอืเหวย ไค) รวมเป็นภาษิตแปดคํา หมายความวา่ หากทําการสิ�งใดๆ ถา้มคีวามมุง่มั�น มจีติใจที�แน่วแน่ แมแ้ตส่ ิ�งที�แข็งแกรง่ดงัเหล็กและหนิยงั
ยอมหลกีทางให ้หรอืมคีวามจรงิใจที�จะทําอะไรแลว้ อปุสรรคตา่งๆ กย็อ่มจะผา่นพน้ไปได ้มาดตูวัอยา่งจากนทิานสภุาษิตจนีนี�กนั

จนีในยคุราชวงศฮ์ั�นตะวนัตกตอนตน้ 西汉初期/西漢初期 Xī Hàn chūqī (ซ ีฮ ั�น ชูช)ี เป็นชว่งที�เพิ�งเริ�มกอ่รา่งสรา้งตวัขึ�นมาจากซากหกัปรักพังของบา้น
เมอืงที�เป็นผลจากศกึสงครามที�ยาวนาน ทําใหร้าชวงศฮ์ั�นในชว่งแรกๆนั�น มคีวามออ่นแอมาก ดงันั�น พวกขา้ศกึนอกชนเผา่อยา่งเชน่ซวงหนู 匈奴 Xiōnɡnú
(ซยงหน)ู จงึมกัสง่กําลงัเขา้มารกุรานปลน้ชงิสิ�งของตามเมอืงชายแดนภาคเหนอืเป็นประจํา จนถงึจักรพรรดฮิั�นเหวนิตี�  เมื�อ 166 ปีกอ่นครสิตศกัราช นักรบ
เผา่ซวงหนูไดย้กพลอนัยิ�งใหญห่มายจะบกุโจมตเีมอืงหลวงราชวงศฮ์ั�น หากเป็นชว่งยคุกอ่ตั �งราชวงศฮ์ั�น เหลา่ผูนํ้าตอ้งสง่คนไปเจรจา ตอ้งยอมสง่สิ�งของและ
มอบสาวงามใหเ้ป็นเครื�องบรรณาการใหแ้กพ่วกซวงหนู

แตฮ่ั�นเหวนิตี�มขีนุศกึผูม้ากความสามารถในการรบคนหนึ�งนามวา่ หล ีกวา่ง 李广/李廣 Lǐ Guǎnɡ เขาเป็นขนุศกึที�มเีกง่กาจในการรบบนหลงัมา้ โดยเฉพาะ
ทกัษะการยงิธนูบนหลงัมา้ที�แมน่ดงัจับวาง เมื�อเขาถกูสั�งใหนํ้าทพัออกตั �งรับ กองทพัของเขาที�ยนัขา้ศกึจงึสามารถสงัหารผูนํ้าขา้ศกึไปไดม้ากมายดว้ยพลธนู

วนัที� 10 เมษายน 2564 - 17:38 น.

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของเว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ
นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละนโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา

ยอมรับ เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
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จนทําใหข้า้ศกึพา่ยแพล้า่ถอยไป หลงัจากนั�น หล ีกวา่ง กไ็ดรั้บแตง่ตั �งเป็นแมท่พัดแูลชายแดนดา้นเหนอืของจนี ตลอดชวีติที� หล ีกวา่งคมุชายแดนภาคเหนอื
ขา้ศกึหลากหลายชนเผา่ตอ้งพา่ยแพ ้และไมก่ลา้ที�จะยกทพัลงมากอ่กวนชายแดนของจนีอกีตอ่ไป

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

มเีรื�องเลา่วา่ ในยามที�วา่งจากภารกจิครั �งหนึ�ง หล ีกวา่งไดนํ้ากําลงัออกลา่สตัว ์ตอนพลบคํ�าของวนัหนึ�งหลงัการลา่สตัว ์ ขณะที�เขาขี�มา้ชมววิอยูนั่ �น เขา
บงัเอญิเหลอืบไปเห็นเสอืโครง่ตวัใหญต่วัหนึ�ง กําลงัทําทา่หมอบหมายจะกระโจนเขา้มาโจมตเีขา เขาตื�นเตน้รบีควา้ธนูขึ�นมาเหนี�ยวแลว้ยงิไปยงัเสอืโครง่ใหญ่
ตวันั�นทนัทดีว้ยความชํ�าชอง ในความมดืสลวั เขาเห็นเสอืตวันั�นโดนธนูเขา้อยา่งจัง แตว่า่มนักลบัไมม่ปีฏกิริยิาใด ยงัคงหมอบนิ�งมไิหวตงิ เขาสงสยัแตก่ไ็มก่ลา้
ที�จะเขา้ไปด ูจงึควบมา้กลบัคา่ย แลว้เลา่เรื�องนี�ใหเ้หลา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฟัง พลนัสั�งทหารใหไ้ปตรวจดใูหช้ดัในวนัรุง่ขึ�น เมื�อเชา้วนัใหมม่า ทอ้งฟ้าสวา่งแลว้
พวกทหารหลายนายมุง่ไปยงัจดุที�นายพลหลกีวา่งพดูไว ้กเ็ห็นเสอืตวัหนึ�งหมอบนิ�งอยูก่บัพื�น แตม่นัไมไ่หวตงิเลยแมส้กันดิ ทกุจงึคดิวา่มนัคงตายแลว้ จงึ
คอ่ยๆ ยอ่งเขา้ไปใกล ้ๆ  แลว้สิ�งที�ปรากฏตอ่หนา้ทกุคนกค็อื มนัไมใ่ชเ่สอื แตเ่ป็นหนิแกะสลกัรปูเสอืหมอบ โดยที�ลําตวัของเสอืหนินั�น มลีกูธนูปักอยูด่อกหนึ�ง
ลกูธนูนี�ปักเขา้ไปในหนิลกึมาก และแน่นมากจนดงึไมอ่อก พวกทหารจงึนําความกลบัไปรายงานแมท่พัหล ีกวา่ง

แมท่พัหลี�ไมเ่ชื�อวา่ตนเองจะมพีละกําลงัยิ�งธนูทะลเุสอืหนิแกะสลกันั�นได ้จงึนําธนูออกไปทดสอบยงิอกีครั �งหนึ�ง แตไ่มว่า่จะยงิอยา่งไร กไ็มอ่าจจะยงิเขา้ไปได ้
ลกูธนูเหลา่นั�นทั �งหกั ทั �งกระเด็นไปทกุทศิ  แมท่พัหลี�ไมเ่ขา้ใจในสิ�งที�เกดิขึ�น เพราะเมื�อคนืลกูธนูของตนกลบัสามารถยงิทะลเุขา้ไปในตวัเสอืหนิได ้แตต่อนนี�
กลบัไมอ่าจทําเชน่นั�นไดอ้กี ตอ่มาเขาไดพ้บกบันักปราชญท์า่นหนึ�ง จงึถามเรื�องที�เกดิขึ�น นักปราชญต์อบวา่ หากเวลาที�เรามคีวามมุง่มั�น มสีมาธอินัแน่วแน่
จดจอ่ทําการสิ�งใด  กจ็ะไดรั้บผลสําเร็จ ดงันั�น ในชว่งที�แมท่พัเจอกบัเสอืหนิแกะสลกันี� ดว้ยความกลวั และมคีวามรูส้กึตอ้งป้องกนัตวัเองขึ�นมาอยา่งที�สดุ
สมาธทิั �งหลายของทา่นจงึจดจอ้งไปที�เป้าหมาย พลงัแหง่ความมุง่มั�นในตอนนั�นเกดิขึ�นมากมายมหาศาล ลกูธนูที�ปลอ่ยออกไปจงึมกํีาลงัมากจนสามารถทะลุ
หนิไดนั้�นเอง

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：只要专心诚意去做，什么疑难问题都能解决。

成語比喻：只要專心誠意去做，什麽疑難問題都能解決。

Chénɡyǔ bǐyù：Zhǐyào zhuānxīn chénɡyì qù zuò, shénme yínán wèntí dōu nénɡ jiějué.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  จื�อเหยา้ จวานซนิ เฉงิอี� ชวี� จั �ว , เฉนิเมอะ อี�หนาน เวิ�นถ ีโตว เหนงิ เจี�ยเจว๋

สภุาษิตเปรยีบวา่ ขอเพยีงทําดว้ยความตั �งใจ ปัญหาและอปุสรรคใดๆยอ่มแกไ้ขได ้

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

我们是老师，职责就是教书育人，所以要懂得精诚所至，金石为开的道理。

我們是老師，職責就是教書育人，所以要懂得精誠所至，金石為開的道理。

Wǒmen shì lǎoshī, zhízé jiùshì jiāoshū yù rén, suǒyǐ yào dǒnɡdé jīnɡ chénɡ suǒ zhì,jīn shí wéi kāi de dàolǐ.

หวั�วเหมนิ ฉื�อ เหลา่ฌอื, จื�อเจอ๋ จิ�วฉื�อ เจี�ยวฌ ูยวี� เหรนิ, สวัอี� เหยา้ ตง่เตอ๋ จงิ เฉงิ สั�ว จื�อ, จนิ ฉือ เหวย ไค เตอะ เตา้หลี�.

พวกเราเป็นครบูาอาจารย ์มหีนา้ที�ใหค้วามรูแ้ละอบรมคน ดงันั�นตอ้งเขา้ใจเหตผุลที�วา่ ความมุง่มั�นและความตั �งใจ สามารถทะลผุา่นเหล็กกลา้และหนิผาได ้
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