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การศึกษา

เรียนไทยไดŒจีน : นิทานสุภาษิตจีน (253) 成语故事 (二五三)

ที�มา คอลมัน ์"เรยีนไทยไดจ้นี"

ผูเ้ขยีน อ.ซอ่ซงิ เมธาธารณก์ลุ ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนีสรินิธร มฟล.

เรยีนไทยไดจ้นี : นทิานสภุาษติจนี (253) 成语故事 (二五三)

นทิานสภุาษิตจนีที� “เรยีนไทยไดจ้นี” จะนําเสนอในฉบบันี�คอื 解铃还须系铃人/解鈴還須系鈴人 jiě
línɡ hái xū xì línɡ rén (เจี�ย หลงิ ไหซว ีซี� หลงิ เหรนิ) โดย คําวา่ 解jiě (เจี�ย) แปลวา่ แก ้ปลด
铃/鈴 línɡ (หลงิ) แปลวา่ กระดิ�ง 还须/還須 hái xū (ไหซว)ี แปลวา่ ยงั ยงัตอ้ง คงตอ้ง 系 xì (ซี�)
แปลวา่ ผกู มดั 人 rén (เหรนิ) แปลวา่ คน ดงันั�น เมื�อรวมกนัแลว้หมายถงึ แกก้ระดิ�งที�ผกูกต็อ้งใชค้นที�
ผกูกระดิ�ง คนผกูกระดิ�งกต็อ้งแกก้ระดิ�งที�ผกูเอง ซึ�งตรงกบัของไทยเรากค็อื เรยีนผกูตอ้งเรยีนแก ้หรอื
ใครเป็นคนกอ่เหต ุกต็อ้งไปแกเ้อง มาดนูทิานตวัอยา่งกนัครับ

เมื�อวนัที� 18 มนีาคม 2565 ที�ผา่นมา มกีารเจรจาอนัยาวนานครั�งหนึ�งระหวา่งผูนํ้าสหรัฐอเมรกิากบัผูนํ้า
จนี ในประเด็นเหตกุารณรั์สเซยี-ยเูครน ในการเจรจากนัของทั �งสองฝ่ายตลอดกวา่สองชั�วโมงนั�น มี
สภุาษิตจนีอยูส่องคําที�ผูนํ้าจนีไดพ้ดูตอ่ผูนํ้าสหรัฐอเมรกิา นั�นกค็อืคําวา่ 一个巴掌拍不响/一個巴掌拍
不響 Yīɡè bāzhɑnɡ pāi bù xiǎnɡ (อเีกอ้ ปาจาง ไพ ปู้ เส ี�ยง) ตบมอืขา้งเดยีวมนัคงไมด่งั (ยมืคํา

วนัที� 27 มนีาคม 2565 - 10:33 น.
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แปลมาจากเพลงของอรสิมนัต)์ และอกีคําคอื 解铃还须系铃人/解鈴還須系鈴人 jiě línɡ háixū xì
línɡ rén (เจี�ย หลงิ ไหซว ีซี� หลงิ เหรนิ) ผูผ้กูกระดิ�งตอ้งเป็นผูแ้กก้ระดิ�งนั�นเอง หรอืเรยีนผกูตอ้ง
เรยีนแก ้เรยีนไทยไดจ้นีฉบบันี�ผูเ้ขยีนจงึขอเลา่นทิานเกี�ยวกบัที�มาของสภุาษิตที�ผูนํ้าจนีพดูในวนันั�นให ้
เขา้ใจอกีทอดหนึ�ง แตจ่ะขอเลา่เพยีงเรื�องเดยีวกอ่น คอื 解铃还须系铃人

จนีในชว่งถงัใต ้南唐 Nán Tánɡ (หนานถงั) ของจนี (จนีในยคุแตกแยกหลงัราชวงศถ์งัลม่สลาย กอ่ให ้
เกดิยคุหา้ราชวงศ ์โดยหนานถงัคอืหนึ�งในหา้นั�น) ที�วดัพทุธแหง่หนึ�งทางใต ้มเีจา้อาวาสฉายาวา่ 法灯/
法燈 Fǎ dēnɡ ฝ่าเตงิ (แสงธรรม) เป็นผูท้ี�เขา้ถงึธรรมชั �นสงู เป็นพระเถระชั �นผูใ้หญอ่งคห์นึ�งในยคุนั�น
และเป็นที�เคารพของศษิยานุศษิย ์แตก่ม็เีรื�องเลา่เกี�ยวกบัตวัทา่นเมื�อยงัเด็กอยูม่ากมาย หนึ�งในนั�น
เกี�ยวขอ้งกบัสภุาษิตคํานี� นั�นคอื เมื�อพระฝ่าเตงิยงัเป็นพระเด็กวยัรุน่อยู ่เป็นคนที�ไมค่อ่ยอยูใ่นกรอบใน
กฎ ไมช่อบการนั�งสวดมนตอ์ยา่งเครง่ครัด ไมช่อบการนั�งสมาธนิานๆ สรปุกค็อืไมช่อบเลา่เรยีนตาม
ครรลองของพระทั�วไป เขาจงึชอบหลบหนไีปเดนิเลน่อยูเ่สมอๆ ทําใหพ้ระฝ่าเตงิไมเ่ป็นที�ชอบใจของ
บรรดาศษิยค์นอื�นๆ และใครๆ กค็ดิวา่เขาไมม่อีนาคต จงึไมม่ใีครคบดว้ย มแีตเ่จา้อาวาสในยคุนั�น ที�มอง
เห็นความสามารถของเขา และแน่ใจวา่พระฝ่าเตงิคนนี�ที�จะกลายเป็นพระเถระในอนาคตได ้จงึไดเ้พยีร
พยายามอบรมสั�งสอน พยายามเขา้ใจพระฝ่าเตงิ และใหโ้อกาสพระฝ่าเตงิเสมอๆ

ที�มาภาพ : https://image.baidu.com/search 

มคีรั �งหนึ�ง ขณะที�เจา้อาวาสเทศนาธรรมใหแ้กบ่รรดาลกูศษิยท์ั �งหมดอยูนั่ �น เจา้อาวาสไดถ้ามปรศินา
ธรรมขอ้หนึ�งวา่ กระดิ�งทองที�ผกูอยูก่บัคอของเสอืรา้ยตวัหนึ�ง ใครจะเป็นผูไ้ปแกก้ระดิ�งทองใบนั�นได ้
บรรดาลกูศษิยท์ั �งหลายไดแ้ตซ่บุซบิ ปรกึษากนันานแสนนาน กไ็มม่ใีครสามารถแกป้รศินาธรรมนี�ได ้
บงัเอญิในขณะนั�น พระฝ่าเตงิที�แอบไปเที�ยวเลน่กลบัมา กเ็ห็นทกุคนนั�งทําหนา้เครง่เครยีดกนัอยู ่จงึ
เขา้ไปสอบถาม แลว้ทา่นเจา้อาวาสกเ็มตตาจงึถามปรศินาธรรมซํ�าอกีรอบหนึ�ง พระฝ่าเตงิไมค่ดิมาก
ตอบอยา่งสบายใจวา่ 解铃还须系铃人 ใครเป็นคนผกูกระดิ�งทองนั�นไวท้ี�คอเสอื คนผูนั้�นกต็อ้งเป็นคน
ไปแกก้ระดิ�งนั�นเองส ิสิ�นคําตอบ เจา้อาวาสยิ�ม และกเ็ป็นที�แน่นอนวา่
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

ตอ่มากาลภายหลงั เมื�อสิ�นเจา้อาวาสองคเ์ดมิแลว้ เจา้อาวาสองคใ์หมก่ค็อืพระฝ่าเตงินั�นเอง ตอ่มา
คําถามปรศินาธรรมนี�กถ็กูใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในประเทศจนี ทั �งในหมูนั่กบวชหรอืฆารวาสทั�วไป จน
กลายมาเป็นคําสภุาษิตจนี ซึ�งเราอาจยอ่ใหส้ั �นลงเหลอืเพยีงสี�คํากไ็ด ้คอื 解铃系铃/解鈴系鈴 jiě línɡ
xì línɡ (เจี�ย หลงิ ซี� หลงิ)

ขอ้คดิจากประโยคสภุาษตินี�

成语比喻：谁惹出来的麻烦，就由谁去解决。

成語比喻：誰惹出來的麻煩，就由誰去解決。

Chénɡyǔ bǐyù：Shéi rě chūlái de máfɑn, jiù yóu shéi qù jiějué.

เฉงิยหวี� ปี�ยวี� :  เฉย เหรอ่ ชไูหล เตอะ หมาฝ่าน , จิ�ว โหยว เฉย ชวี� เจี�ยเจว๋

สภุาษิตเปรยีบวา่ ใครสรา้งปัญหาขึ�นมา กใ็หค้นนั�นไปแกเ้อง

ประโยคตวัอยา่งที�ใชส้าํนวนสภุาษตินี� เชน่

你跟她吵架，怎么让我去跟她讲呢？我说啊！解铃还须系铃人。

你跟她吵架，怎麽讓我去跟她講呢？我說啊！解鈴還須系鈴人。

Nǐ ɡēn tā chǎojià, zěnme rànɡ wǒ qù ɡēn tā jiǎnɡ ne? Wǒ shuō ɑ! Jiě línɡ háixū xì línɡ rén.

หนี� เกนิ ทา เฉ่าเจี�ย, เจิ�นเมอะ รา่ง หวั�ว ชวี� เกนิ ทา เจี�ยง เนอะ, หวั�ว ฌวั อา, เจี�ย หลงิ ไหซว ี ซี� หลงิ
เหรนิ.

คณุทะเลาะกบัหลอ่น แลว้จะใหผ้มไปเครยีรก์บัหลอ่นไดอ้ยา่งไรหละ่ ผมวา่นะ เรยีนผกูกต็อ้งเรยีนแกเ้อง
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