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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (232) 成语故事 (二三二)
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นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 难兄难弟/難兄難弟 nán xiōnɡ nán
dì (nàn xiōnɡ nàn dì) (หนาน ซฺยง หนาน ตี� หรอือา่นไดอ้กีแบบคอื น่าน ซฺยง น่าน ตี�) โดย คําวา่ 难/
難 nán (หนาน) แปลวา่ ยาก ลําบาก 兄 xiōnɡ (ซฺยง) แปลวา่ พี� พี�ชาย 第 dì (ตี�) แปลวา่ นอ้ง นอ้ง
ชาย เมื�อรวมกนัแลว้จะหมายถงึ การตดัสนิที�จะใหพ้ี�กลํ็าบากใจ ใหน้อ้งกลํ็าบากใจ เพราะทั �งคูม่คีวาม
เหมอืนกนั ซึ�งกค็อืสองสิ�งนั�นมคีวามเสมอภาคกนั ไมว่า่จะกลา่วถงึดา้นด ีดา้นเดน่ หรอืดา้นที�ไมด่ ีแตถ่า้
อา่นออกเสยีงวา่ น่าน ซฺยง น่าน ตี� จะหมายถงึ ตกทกุขไ์ดย้ากมาดว้ยกนั ซึ�งในบทความนี�จะอธบิาย
เฉพาะคําที�ออกเสยีงแบบแรกเทา่นั�น มาอา่นนทิานตวัอยา่งกนั

จนีในชว่งราชวงศฮ์ั�นตะวนัออก 东汉/東漢  Dōnɡ Hàn มเีรื�องเลา่หนึ�งไดพ้ดูถงึขา้ราชการระดบัทอ้งถิ�น
คนหนึ�งมนีามวา่ เฉนิฉอื 陈实/ 陳實 Chén Shí เมื�อยามเป็นเด็ก เขากม็คีวามแตกตา่งจากเด็กอื�นๆ ใน
ละแวกนั�น เขาเป็นเด็กที�มคีวามมุง่มั�นตั �งใจเรยีน รักในความซื�อสตัย ์และความยตุธิรรมยิ�ง เมื�อเขาเตบิโต
และสําเร็จการศกึษาแลว้ เขากส็อบไดเ้ป็นขา้ราชการทอ้งถิ�น จนสดุทา้ยกา้วขึ�นถงึนายอําเภอ เขากทํ็า
หนา้ที�ไดอ้ยา่งดเียี�ยม จนเป็นที�รักใครช่ื�นชอบของชาวบา้นยิ�ง เฉนิฉือมลีกูชายสองคน ลกูทั �งสองกล็กูไม ้
หลน่ไมไ่กลตน้ ทั �งเรยีนเกง่ และมนีสิยัด ีเมื�อเตบิโตขึ�นกไ็ดบ้รรจเุป็นขา้ราชการเชน่กนัทั �งสองคน ดว้ย
ความที�สามพอ่ลกูนี�ทําหนา้ที�ไดด้ ีมคีวามซื�อสตัย ์จงึมชีื�อเสยีง และเป็นที�เคารพนับถอืของประชาชนใน
ยคุนั�นไดใ้นระดบัหนึ�ง
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ที�มาภาพ： https://image.baidu.com/search

ตอ่มาลกูชายทั �งสองของเฉนิฉือกไ็ดแ้ตง่งาน และมหีลานชายใหก้บัเฉนิฉือคนละคนเชน่กนั หลานรักทั �ง
สองจงึไดรั้บความรักความเอ็นดจูากเฉนิฉือในฐานะปู่ เป็นอยา่งยิ�ง มวีนัหนึ�งหลานทั �งสองเกดิทะเลาะกนั
เรื�องพอ่ของตนเอง ตา่งฝ่ายตา่งกบ็อกวา่ พอ่ของตนเกง่กวา่พอ่ของอกีคน หลานทั �งสองเถยีงกนัอยูน่าน
กไ็มอ่าจจะเอาชนะกนัได ้จงึตกลงกนัวา่เอาเรื�องนี�ไปใหค้ณุปู่ ตดัสนิ เมื�อเรื�องถงึคณุปู่ ซ ึ�งกค็อืเฉนิฉือ
นั�นเอง

เฉนิฉือจงึคดิหนัก ไมรู่จ้ะตดัสนิวา่ลกูชายสองคนใครเกง่กวา่ใคร หรอืใครดกีวา่ใคร เมื�อหลานรบเรา้จะ
เอาคําตอบใหไ้ด ้เขาจงึบอกหลานไปวา่ จะใหปู้่ บอกวา่พอ่ของเจา้เกง่ กส็งสารพอ่ของเจา้ เชน่นี�แลว้จะ
ใหค้นพี� หรอืคนนอ้งเกง่ ยอ่มลําบากยิ�งสําหรับขา้ เอาเป็นวา่พอ่ของเจา้ทั �งสองเกง่ และดเีสมอกนั ดงันั�น
คําวา่ใหพ้ี�กลํ็าบาก ใหน้อ้งกลํ็าบาก คําๆ นี� จงึมคีวามหมายตามนทิานเรื�องนี�

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

成语比喻：两人难分高下，都一样。

成語比喻：兩人難分高下，都一樣。

Chénɡyǔ bǐyù： Liǎnɡ rén nán fèn ɡāo xià,dōu yīyànɡ.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี�:  เหลี�ยง เหรนิ หนาน เฟิน เกา เซี�ย, โตว อยีา่ง

สภุาษิตเปรยีบวา่ ยากที�จะตดัสนิวา่ใครเกง่กวา่ใคร  ลว้นเสมอกนั

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

我真的不明白你为什么总要抱怨说在工作上你多付一些，其实我们现在是难兄难弟啊。

我真的不明白你為什麽總要抱怨說在工作上你多付一些，其實我們現在是難兄難弟啊。

Wǒ zhēn de bù mínɡbái nǐ wèishénme zǒnɡ yào bàoyuàn shuō zài ɡōnɡzuò shànɡ nǐ
duō fù yīxiē, qíshí wǒmen xiànzài shì nán xiōnɡ nán dì ɑ.

หวั�ว เจนิ เตอะ ปู้  หมงิไป๋ หน ีเวย่เฉนิเมอะ จง่ เหยา้ เป้าเยวี�ยน ฌวั จา้ย กงจั�ว ฉั�ง หนี� ตวั ฟู่   อเีซยี,
ฉีฉือ หวั�วเมนิ เซี�ยนจา้ย ฉื�อ หนานซฺยง หนาน ตี� อา

ผมไมเ่ขา้ใจจรงิๆ วา่ทําไมคณุถงึชอบบน่วา่ในการทํางานคณุทํามากกวา่ผม ซึ�งจรงิๆ แลว้เราเสมอกนันะ
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