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คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เรียบเรียง

คำนำ
มหาวิทยาลั ยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม
เน้นพัฒนานักศึกษา บุคลากร ยึดคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และจริยธรรม 4 ประการ (ตรงเวลา พูดจาดี แต่ง
กายเหมาะสม ความคิดบวก) เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนและสังคม
ความซื่อสัตย์กตัญญูเป็นพื้นฐานคุณธรรมประการสาคัญที่สุด ของ
วัฒนธรรมไทยและจีน รวมทั้งวัฒนธรรมโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติได้ยึดถือปลูกฝังให้กับทุกคนในมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้น
ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
อดี ต อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้ ป รารภว่ า
มหาวิ ทยาลั ย ควรมีห นั ง สื อ “24 กตั ญญู ” อัน มีชื่ อเสี ย งของจีน ฉบั บ
ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นเองสักเล่มหนึ่ง ผมได้หารือกับอาจารย์
ประพฤทธิ์ ศุก ลรัต นเมธี ผู้ช่ว ยอธิก ารบดี และขอให้ร องศาสตราจารย์
ดร.พรพรรณ จั น ทโรนานนท์ คณบดี ค ณะภาษาและวั ฒ นธรรมจี น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายอาจารย์ของคณะช่วยกัน
ดาเนินการ ซึ่งอาจารย์ประพฤทธิ์ได้ช่วยแปลเรื่องที่ 1
ผมขอขอบคุณอาจารย์ในคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ช่วยกัน
ดาเนิน การจัด แปล และขอบคุณ อาจารย์ป ระพฤทธิ์ ศุก ลรัต นเมธี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ ที่ช่ว ยประสานงานและ
ขัดเกลาภาษาไทย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก
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บทนำ
หนังสือ “24 กตัญญู”หรือ“เอ้อร์สือซื่อเสี้ยว”《二十四孝》
ชื่อเต็ม ว่า “เฉวีย นเซี่ย งเอ้อร์ สื อซื่อ ซือเสวี่ย น" 《全相二十四诗选》
เป็นหนังสือที่กล่าวกันว่าเขียนขึ้นโดยกัวจวีจิ้ง (郭居敬) ซึ่งเป็นผู้รู้ในสมัย
ราชวงค์หยวน (ค.ศ.1206-1368) ดังข้อมูลที่กล่าวไว้ในหนังสือ "ซวี้เหวิน
เสี้ยนทงเข่า ตอน ที่ 71 ตอนเจี๋ยอี้เข่าเสี้ยวจื่อ" 《续文献通考.卷七十
一.节义考.孝子》ของหวางฉี (王圻) ที่ กล่ าวไว้ ว่ า "กั ว จวี จิ้ ง เป็ น ชาว
โหยวซี (尤溪人) เป็น ผู้ที่มีความกตัญญู ได้เขียนเรื่อง "24 กตัญญู" ไว้
เป็ นคาสอนแก่เด็ก แต่ก็มีบางข้อมูล กล่ าวว่าเรื่อง 24 กตัญญูนี้เป็นการ
เขียนของน้องชายของเขาชื่อ กัวโส่วเจิ้ง (郭守正) และบ้างก็กล่าวว่าเป็น
การเขียนของกัวจวีเยี้ย (郭居业) ดังที่พันโส่วเหลียน (潘守廉) กล่าวไว้ใน
คานาของหนังสือชื่อ“เอ้อร์สือซื่อเสี้ยวถูซัวปิ้งซือ”《二十四孝图说并诗》
ว่า กัวจวีเยี้ยได้รวบรวมเรื่องความกตัญญูจากเรื่องราวของคนสมัยโบราณ
รวม 24 คน แล้วเขียนเป็น “24 กตัญญู” ไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่าน
เรื่อง 24 กตัญญู เป็นการรวบรวมของตระกูลกัว (郭) ที่ได้รวบรวมขึ้น
เป็นเล่มในสมัยราชวงศ์หยวน ( 元 ค.ศ.1206-0368) และเนื่องจากหนังสือ
“24 กตัญญู”มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกัน คือตั้งแต่ยุคโบราณ
(上古) ต่ อลงมาจนถึ งสมั ยราชวงศ์ ซ่ ง (宋 ค.ศ.960-1279.) และในเวลา
ต่อมา ได้ มีผู้ รวบรวมเรื่ องเช่ นเดี ยวกั นนี้ มากขึ้ น โดยการน าเนื้ อเรื่ องมา
รวมเข้าเป็นเล่ม และมีภาพวาดประกอบในเรื่อง เช่น “เออร์สือซื่อเสี้ยวถู ”
《二十四孝图》 ผู้ รู้ ใ นยุ ค ต่ อ มาจั ด ให้ เ ป็ น หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรณรงค์

ง

เรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความกตัญญู และเป็นหนังสือที่ง่ายต่อการอ่าน
และการสอนด้านความกตัญญูด้วย
เนื้ อเรื่ อ งของ“24 กตัญญู ”เป็ น เรื่ องราวที่ รวบรวมจากหนัง สื อเรื่อ ง
“เสี้ยวจื่อจ้วน”《孝子传》ของหลิวเซี่ยง (刘向) นักปราชญ์ที่ได้รับการยก
ย่องมากในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ( ก่อนคริสต์ศักราช 206ปี -ค.ศ.220 ) แต่ก็
มีบางเรื่องที่ได้มาจากหนังสือ“อี้เหวินเล่ยจวี้”《艺文类聚》และหนังสือ
"ไท้ผิงอวี้หลั่น”《太平御览》
คนในยุ ค หลั ง ที่ ร วบรวมเรื่ อ ง “24 กตั ญ ญู ” ขึ้ น นั้ น ต่ า งตั้ ง ชื่ อ
หนังสือให้แตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาที่ตนเรียบเรียง เช่นตั้งชื่อว่า“เอ้อร์
สือชื่อเสี้ยวถูซัว”《二十四孝图说》บ้าง หรือตั้งชื่อว่า “หนี่ว์เอ้อร์สือซื่อ
เสี้ ยวถู ”《女二十四孝图》เป็ น ต้ น เรื่ อ ง “24 กตัญ ญู ” ได้รั บความ
นิยมจากสังคมจีนในทุกชนชั้นมาทุกยุคทุกสมัย จึงทาให้เรื่องราวของความ
กตัญญูถูกเผยแพร่ออกไปในทุกรูปแบบ ซึ่งนอกจากที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
แบบร้อ ยแก้ว ร้อ ยกรอง หรือ โคลงกลอนแล้ว ยัง มีภ าพแกะสลัก เรื่อ ง
“24 กตัญ ญู” ลงบนแผ่ น ไม้ แ ผ่ น หิ น หรื อ แผ่ น อิ ฐ ภาพปู น ปั้ น หรื อ เป็ น
ภาพวาดที่ว าดลงบนผนั งอาคาร เพื่อเป็ น สิ่ งประดับสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนาโดยเฉพาะที่ผนังด้านหน้าสองข้างของประตูทางเข้าศาลเจ้าบาง
แห่ง ในกรุง เทพ ฯ และในจัง หวัด สมุท รปราการ จนต่ อมาท าให้ ภ าพ
เหล่ านี้ กลายเป็ น ภาพสิ ริ มงคลที่อ ยู่ คู่กั บ ศาลเจ้ าไปในที่สุ ด เนื่อ งจากผู้
รวบรวมหนั ง สื อ “24 กตั ญ ญู ” ตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณต่ อ ลงมาจนปั จ จุ บั น มี
จุดมุ่งหมายในการจัดทาหนังสือที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังนิยมตั้งชื่อเรื่องให้
แตกต่างจากเดิมด้วย เป็นเหตุให้การเรียงลาดับของเรื่องทั้ง 24
จ

เรื่องมีลาดับก่อนหลังที่แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้ไม่มีการจาเพาะเจาะจงว่า
ทั้ง 24 เรื่องนั้น เรื่องใดเป็นลาดับที่เท่าใด และเรื่องใดควรมาก่อนเรื่องใด
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและความต้องการของผู้รวบรวม
หนั ง สื อ เรื่ อ ง“24กตั ญ ญู ” ที่ ค ณะภาษาและวั ฒ นธรรมจี น
มหาวิทยาลั ยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรี ยบเรียงขึ้นเล่มนี้ เป็นหนังสือที่
เรียบเรียงจากเนื้อหาของหนังสือ “เอ้อร์สือซื่อเสี้ยวไป๋หว้าเสียงเจี่ย ”《二
十四孝. 白话详解》 ที่หวังเจ้า (王照) รวบรวมและพิมพ์ขึ้น ปี ค.ศ. 1992
เป็นหลัก และมีหนังสือเกี่ยวข้องกับ 24 กตัญญูเล่มอื่นๆประกอบ การเรียงลาดับ
เรื่องก่อนหลัง จึงอาจแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น ดังที่ปรากฏในสารบัญของหนังสือ
ความจริงเนื้อหาบางเรื่องใน “24 กตัญญู” ดูไม่เข้ากับยุคสมัยเท่าใด
นักเพราะการแสดงออกถึงความกตัญญูมากเกินไป จนดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระ
ที่คนในยุคปัจจุบันยากที่จะเข้าใจได้ เช่น เรื่อง “ฝังบุตรเพื่อมารดา”《为
母埋儿》หรื อ “ล่ อ ยุ ง กิ น เลื อ ด” 《恣蚊饱血》หรื อ เรื่ อ ง “ชิ ม
อุจ จาระบิดา”《尝粪心忧》 ในยุคนี้คงไม่มีใครฝังบุตรตนเองให้ตาย
เพื่อมารดาจะไม่ ต้องห่วงและกังวลถึงหลาน จนรับประทานอาหารไม่อิ่ม
(เพราะต้องเหลือบางส่วนให้หลานรับประทาน) หรือเรื่องที่ปล่อยตัวล่อให้
ยุงกินเลือดของตนจนอิ่ม จะได้ไม่ไปกัดบิดา เพื่อให้บิดาสามารถนอนหลับ
สบาย ทั้งนี้เพราะการแก้ไขเรื่องยุงกัดก็มีอีกหลายวิธี หรือการชิมอุจจาระ
บิดา เพื่อดูอาการของโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คนยุคนี้อาจจะเห็นว่าไม่
ถูกต้อง แต่อย่างไรเสี ย เราก็ไม่สามารถเอาความรู้สึกของคนในยุคนี้ไป
ตัดสินความคิด การปฏิบัติตนของคนในยุคเก่าๆได้อย่างแน่นอน เพราะยุค
สมัยผิดกัน บรรทัดฐานทางสังคมผิดกัน ทั้งเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ฉ

ต่างกัน วิถีชีวิตและแนวคิดของผู้คนก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย ประเทศจีน
ได้ยึดเรื่องความ “กตัญญู” (孝) เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมประเทศมาโดย
ตลอด ข้าราชการนอกจากต้องมีความจงรักภัคดีต่อพระจักรพรรดิแล้ว ยัง
ต้องมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วย สิ่งนี้เป็นแนวปฏิบัติของสัง คมทุกยุค
ทุกสมัยของจีน หากใครชอบดูอุปรากรจีน เรื่อง“เปาบุ้นจิ้น”ตอนประหาร
จอหงวนเฉินซื่อเหม่ย (陈世美) ด้วยเครื่องประหารหัวเสือ ก็เป็นคาตอบใน
เรื่องความกตัญญูได้เป็นอย่างดี องค์พระจักรพรรดิเองก็ต้องมีความกตัญญู
ต่ อ แผ่ น ดิ น เช่ น กั น หาไม่ แ ล้ ว ก็ จ ะเกิ ด วิ บั ติ ใ นประเทศ มี ก ารเปลี ่ย น
ผู้ป กครองประเทศใหม่ตามบัญชาการของสวรรค์ คาว่า “เสี้ยว” (孝)
จึง เป็นคาที่ชาวจีนยึดถือ เป็นหลักใหญ่ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของ
สังคม ที่ทุกคนต้องปฏิบั ติตาม ดังมีคาพูดเกี่ยวกับความกตัญญูเสมอว่า
“ ให้ข้าราชบริพารตาย หากไม่ตายถือว่าไม่จงรักภัคดี บิดาให้บุตรตาย
หากไม่ตาย ถือว่าไม่กตัญญู ” (君教臣死，臣不死不忠；父教子
亡，子不亡不孝)

เรื่องความกตัญญูของจีน มีประวัติความเป็นมายาวนานพร้อมๆ
กับการสร้างประเทศ ความกตัญญูเป็นสิ่งกาหนดวิถีชีวิตที่งดงามในประเพณี
จีน และเป็นเรื่องที่ผู้รู้นักปราชญ์ในสังคมจีนถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่สาคัญ
ที่ สุ ดของสั งคมจี นทุ กยุ ค ในหนั งสื อ “เสี้ ยวจิ งกู้ ซื่ อ”《孝经故事》หรื อ
“นิทานเรื่องความกตัญญู” ได้ยกเรื่องราวของบุตรผู้มีความกตัญญูอีกหลาย
ท่านขึ้นมาเล่าขาน เพื่อให้ผู้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามเช่น เรื่อง
ความกตัญ ญูข อง ขงจื ่อ (孔子) ที่มีต่อ มารดาซึ่ง ถือ เป็น แบบอย่า งของ
สัง คมมาทุก ยุค ทุก สมัย เรื ่อ งของแม่น างเฉิน ถัง เฉีย น (陈堂前) ที่มีต่อ
มารดาของสามี และบุคคลอื่นๆที่มีความกตัญญูสูงสุดจนได้รับการยกย่องอีก
ช

หลายท่าน ล้วนถูกนามาเล่าไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว ซึ่งเป็นการเน้นให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าในสังคมชาวจีนนั้น บนบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งเหนือสิ่งใด คือ เรื่อง “ความกตัญญู” หรือ “孝” ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาว
จีนทุกครอบครัวได้ถูกปลูกฝังเข้าไปอยู่ในสายเลือด นับมาถึงปัจจุบันนี้
เมื่อชาวจีนอพยพออกนอกประเทศ เรื่อง “ความกตัญญู” (孝)
ก็ติดตัวตามมาด้วย ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีชาวจีนอยู่มากที่สุด รัฐบาลยุค
หนึ่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของเรื่อง “ความกตัญญู” เป็นอย่างมาก และ
เห็นว่าควรรณรงค์ให้บุตรหลานชาวจีนได้เห็นความสาคัญของเรื่องนี้ วัดพระ
โพธิสัตว์กวนอิมที่ถนนจูเจียต (如切观音堂) (Kuan Im Tng Temple,
Joo Chiet Road) ซึ่งมีชาวจีนเข้าไปกราบไหว้บูชามาก ได้ตอบรับการรณรงค์
เรื่ อ ง“ความกตั ญ ญู ” จึ ง มี ก ารจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เรื่ อ ง“24 กตัญญู ” ขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมายในการพิมพ์เพื่อแจกและห้ามจาหน่าย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแรง
หนึ่งที่ช่วยรัฐบาลส่งเสริมการปลูกฝังให้ลูกหลานชาวจีนในสิงคโปร์ได้ตระหนัก
ถึง เรื่อ งความกตัญ ญูม ากขึ้น และปรับ ปรุง การปฏิบัติต นต่อ บิด ามารดา
ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อแจกจ่ายให้ผู้เข้ามากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมได้นา
กลับ ไปสอนบุตรหลาน เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษมานาน
ลูกหลานชาวจีน บางคนอ่านภาษาจี นไม่ออก ทางวัดจึงได้จัดพิมพ์หนังสื อ
ดังกล่าว เป็น 2 ภาษาคือจีนและอังกฤษ พิมพ์ครั้ง แรกในปี ค.ศ.2006 ได้
พิมพ์เผยแพร่ 2 ครั้ง และในปี ค.ศ. 2007 อีก2 ครั้ง ในคานาของหนังสือ
ได้ อ ธิ บ ายความเป็ น มาว่ า การจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ 24 กตั ญ ญู นี้ ก็ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคม อันเป็นนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ในยุคนั้น
และได้กล่าวไว้ว่าแม้ เรื่อง 24 กตัญญูจะมีบางเรื่องที่ดูไม่ทันสมัยนัก แต่เมื่อ
พิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับหนุ่มสาวยุคใหม่แล้ว ต่างเห็นสมควรว่า ควรจัดพิมพ์
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ให้ครบทั้ง 24 เรื่อง แม้ว่าบางเรื่องไม่เหมาะกับยุคสมัย แต่ก็ยังทรงคุณค่าใน
เรื่องความกตัญญูที่ไม่มีวันเสื่อมหายไปในสังคมของชาวจีน
ดัง นั้ น แม้ ว่ า เรื่ อ งราวต่ า งๆใน “24 กตั ญ ญู ” อาจดู ล้ า สมั ย ตาม
ความคิดแบบเก่า แต่ “ความกตัญ ญู” อัน เป็น แนวทางที่บุตรหลานควร
ปฏิบัติต่อ ผู ้บังเกิดเกล้า หรื อผู้น้ อยควรปฏิบัติต่อผู้ อาวุโส ย่อมเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ายิ่งในสังคม อันจะส่งผลให้สังคมนั้นพัฒนาต่อไปอย่างมีคุณ ภาพ สงบ
สุข มั่งคง ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
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1. พระราชาผู้เป็นยอดกตัญญู《孝感动天》
ตามตานานจี น ยุ คโบราณ สมัย 5 พระราชา (ก่อน ค.ศ.2550 –
ก่อน ค.ศ.2140) การขึ้นครองราชย์ พระราชา เกิดขึ้นโดยการแต่งตั้งจาก
บุคคลผู้มีคุณสมบัติอันประเสริฐมิใช่เกิดขึ้นจากการสืบทอดสู่รัชทายาท
พระราชาซุ่น ผู้เป็นยอดกตัญญูซึ่งได้ครองราชย์สืบต่อจากพระราชา
เหยา นอกจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่ประชาชนชื่นชม
ยกย่องเลื่อมใสแล้วที่สาคัญ คือ เป็นยอดกตัญญู
ตามตานานกล่าวว่า พระราชาซุ่นมีพระนามเดิมว่า ซุ่น เป็นผู้ที่มี
จิตสานึกตั้งแต่อายุยังเยาว์ในเรื่องกตั ญญูต่อบิดามารดา บิดาของซุ่นเป็น
คนมีอุปนิสัยดื้อรั้น และไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีส่วนมารดาถึงแก่กรรมตั้งแต่ยัง
เยาว์ ต่อมาซุ่นมีมารดาเลี้ยง แต่เป็ นคนมีจิ ตใจคับแคบ ขี้อิจฉาริษยา ส่วน
น้องชายซึ่งเกิดจากแม่เลี้ยงก็มีนิสัยเกเรโอหัง แต่บิดามารดาก็รักใคร่เป็นพิเศษ
ชีวิตของซุ่นจึงจาเป็นต้องอยู่ในสภาพที่เลวร้าย เคยมีอยู่หลายกรณี
ที่บิ ดาซึ่งไม่รู้จั กผิ ดชอบชั่ว ดีร่ว มมือ กับมารดาเลี้ยงและน้องชายวางแผน
กาจัดซุ่นไม่สาเร็จ ซุ่นก็มิได้โกรธแค้นแต่อย่างใดตรงกันข้าม กลับประพฤติ
ตนกตัญญูต่อบิดา และมารดาเลี้ยงมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นก็ รักใคร่เอ็นดู
น้องชายไม่เสื่อมคลาย
พฤติก รรมของซุ ่น เป็น ที ่ป ระทับ ใจของฟ้า ดิน และเทวดา
ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ความเป็นบุคคลผู้ ประเสริฐของซุ่นทาให้บังเกิด
1

ปรากฏการณ์ประหลาด กล่าวคือ เมื่อถึงเวลาที่ซุ่นทานา ก็มีช้างจานวน
มากเรียงแถวและเอางวงไถนา นอกจากนั้นยังมีนกหลายชนิดจานวนมาก
ใช้ขาของมันช่วยปราบหญ้า
ความประเสริฐของซุ่น ทราบถึงพระราชาเหยา จึงพระราชทานชาย
9 คน ให้ไปใช้งาน และยกธิดา 2 องค์ คือ ธิดาเอ๋อหวง กับหนี๋อิง เป็นภริยา
ของซุ่นทั้งสององค์
ครั้นต่อมา เมื่อพระราชาเหยาทรงชราภาพมากจึงยกบัลลังก์ให้แก่ซุ่น
ให้สืบทอดเป็นพระราชาสืบต่อมา
พระราชาซุ่น ทรงขึ้น ครองราชย์ เนื่อ งจากกตัญญูต่อบิดามารดา
และเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ทั้งที่แต่เดิมเป็นสามัญชนคนธรรมดา
โดยแท้
ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี เรียบเรียง
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2. เล่นสนุกให้บิดามารดาดู《戏彩娱亲》
สมัยราชวงศ์โจว ที่แคว้นฉู่มีผู้เฒ่านามว่า “เหล่าไล่จื่อ” เบื่อหน่าย
ความวุ่นวายอันเกิดจากสงครามจึงย้ายบ้านจากเหอหนันมาอยู่ที่หูเป่ย เหล่า
ไล่จื่อมีความกตัญญูต่อบิดามารดามาก อีกทั้งดูแลปรนนิบัติท่านทั้งสองด้วย
ความเคารพนบนอบเป็นที่สุด
ทุกวันเขาจะนาอาหารมาให้บิดามารดาทั้ง 3 เวลา อาหารที่นามา
นั้น ล้ว นเป็ นอาหารนุ่ ม มีรสกลมกล่ อม และกรอบที่สุด ทั้งนี้เพราะบิดา
มารดาอายุมากแล้ว ไม่มีฟัน หากไม่ใช่อาหาร นุ่ม รสดี และกรอบมากๆ
แล้วพวกเขาจะรับประทานไม่ได้เลย
เหล่าไล่จื่ออายุ 70 ปีแล้ว แต่เขาไม่เคยพูดถึงคาว่า “แก่” ให้บิดา
มารดาได้ยินเลย เพราะเกรงว่าคาว่า “แก่” จะเน้นความชราภาพของบิดา
มารดาให้เพิ่มขึ้น และเมื่อบิดามารดารู้สึกว่าตนเองชราภาพมากแล้วก็อาจจะ
เกิดความกังวลกับวันที่ต้องจากไปจนทาให้บิดามารดามีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง
ดังนั้นเพื่อให้บิดามารดามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เขามักจะสวมใส่
เสื้อผ้าหลากสีสดใสสวยงาม และแสดงอากัปกริยาคล้ายเด็กเล่นอยู่ข้างกาย
บิดามารดา
เขามักจะหาบน้า 2 ถังเดินเข้ามาในห้องรับแขก แล้วแกล้งล้มลงกับ
พื้น พร้อมแกล้งร้องไห้โฮออกมาเป็นเสี ยงเด็กเพื่อให้บิดามารดาเห็นแล้ ว
หัวเราะอย่างมีความสุข
ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ เรียบเรียง
3
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3. น้านมกวางรักษาดวงตา《鹿乳奉亲》
ในสมัยราชวงศ์โจว มีบุคคลหนึ่งชื่อว่าถันจื่อ เนื่องจากบิดามารดา
ของเขาแก่ชราและป่วยเป็นโรคตาร้ายแรง ถันจื่อเป็นเด็กที่มีความกตัญญู
รู้คุ ณ เขาเคยได้ยิ น ว่า น้ านมกวางสามารถน ามารั กษาโรคตาให้ ห ายได้
ขณะเดียวกันบิดามารดาของเขาก็ชอบดื่มน้านมกวางมาก แต่กวางนั้นเป็น
สัตว์ที่มีสัญชาตญาณตื่นตัวไวและวิ่ง ได้เร็ว การที่จะนาน้านมกวางมาได้
นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ถัน จื่อเองรู้สึกว่า ตนอาจไม่ส ามารถทาตามที่ห วังได้
แต่ความกตัญญูทาให้เขาเกิดปัญญา และสามารถหาวิธีการได้ โดยวิธีการ
สวมหนังกวางปลอมตัวเป็นลูกกวางไปปะปนอยู่ในฝูงกวาง หาช่วงจังหวะ
โอกาสในการรีดนมแม่กวาง ครั้นแล้วเขาจึ งไปซื้อหาหนังกวางมาผืนหนึ่ง
นามาคลุมตัว และสวมรองเท้าขากวาง จากนั้นเข้าไปในป่าลึก ปะปนอยู่ใน
ฝูงกวาง กวางเองก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมนุษย์ปลอมตัวเข้ามาปะปนในฝูง
เป็นไปอย่างที่คาดไว้ ถันจื่อค่อยๆ รีดนมกวาง และในขณะที่เขานา
น้านมกวางกลับมา ไม่คาดคิดเลยว่าถูกนายพรานกลุ่มหนึ่งคอยซุ่มดักจับ
กวางอยู่ ซึ่งพวกนายพรานต่างพากันคิดว่าเขาเป็นกวางจริงๆ เลยเตรียม
น้าวคันธนูหันมาเพื่อจะยิง เมื่อ ถันจื่อเห็นแล้วก็รู้สึกตกใจกลัว รีบลุกขึ้น
ตะโกนบอกว่า “ฉันไม่ใช่กวาง แต่เป็นคน เนื่องจากบิดามารดาของฉันเป็น
โรคตา ปรารถนาจะดื่มน้านมกวาง ฉันเลยปลอมตัวเป็นกวาง เพื่อแอบเข้า
มาในฝูงกวางรีดน้านมกวาง โปรดอย่ายิงธนูทาให้ฉนั บาดเจ็บเลย ”
5

นายพรานจึ งรู้ ว่า นั่ น ไม่ ใช่ กวางจริ ง แต่ เป็ นเด็ก กตั ญญู คนหนึ่ ง
จากนั้ น จึ ง เก็ บ คั น ธนู ล ง อี ก ทั้ ง ยั ง รู้ สึ ก เคารพและยกย่ อ งเขาว่ า เป็ น ลู ก
กตัญญู
เบญจวรรณ ศิริคันธรส เรียบเรียง
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4. หาข้าวมาเลียงบิดามารดา《为亲负米》
ในสมัย ราชวงศ์โ จว ปรมาจารย์ข งจื่อ มีลูก ศิษ ย์ค นหนึ่ง นามว่า
จงโหยว จื้อ จื่อลู่ ลูกศิษย์คนนี้ ไม่เพียงแต่เป็นผู้มีความรู้ ทั้งยังเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมและความกตั ญญู อย่ างสู ง ครอบครั ว ของเขาค่อ นข้ างยากจน
อาหารที่เขากินทุกวันเป็นเพียงธัญพืช แต่สาหรับบิดามารดาแล้ว เขายอมที่
จะเดินทางไปร้อยลี้เพื่อหาข้าวมาเลี้ยงดูบิดามารดา
เมื่อบิดามารดาเสีย ชีวิต ลง เขาได้ท่องเที่ยวทัศนาจรไปยังแดนใต้
ไปไกลจนถึงแคว้ นฉู่ เมื่อเดินทางไปถึงผู้นาของแคว้นฉู่ ได้ เห็นถึงความรู้
และความเป็นคนกตัญญูในตัวเขา จึงได้เชิญเขาให้เข้ารับราชการ หลังจาก
ที่เขาเข้ารับราชการเป็นขุนนางแล้ว สถานภาพของเขาก็เปลี่ยนไป ไม่ว่า
เขาจะเดินทางไปที่แห่งใด ล้วนมีรถม้าคอยติดตามเป็นร้อยคัน ทั้งข้าวและ
ธัญพืชต่างๆก็มีมากกว่าหมื่นยุ้งฉาง เวลาที่เขานั่ง ที่นั่งของเขาก็รองด้วย
พรมหลายชั้น แม้แต่เวลาที่เขารับประทานอาหาร ก็จะมีอาหารมากมาย
หลายชนิดวางไว้ตรงหน้า
ถึงแม้ว่าเขาจะร่ารวยเพียงใด แต่ในใจของเขา ก็ยังคงถวิลหาบิดา
มารดาอยู่ตลอดเวลา ยังคงพร่าเพ้อประโยคเดิมๆว่า “ถึงแม้ว่าตอนนี้ฉัน
จะร่ารวยมาก แต่ก็ยัง อยากจะกลับ ไปใช้ ชีวิต แบบเดิมๆ กิน ผัก ป่า กิน
ธัญพืช และยังอยากเดินทางร้อยลี้ เพื่อแบกข้าวกลับมาเลี้ยงบิดามารดา”

7

แต่น่าเสียดายที่บิดามารดาไม่สามารถฟื้นกลับมามีชีวิตดังเดิมได้ ถึงแม้ว่า
เขาจะต้องการทดแทนบุญคุณบิดามารดามากเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะทา
ได้อีกแล้ว
จันทิมา จิรชูสกุล เรียบเรียง
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5. มารดากัดนิวลูกเจ็บที่หัวใจ《啮指心痛》
ในสมัยราชวงศ์โจว มีบุคคลที่มีพร้อมทั้งคุณงามความดี และมีความ
กตัญญูต่อบิดามารดา คนๆนี้แซ่เจิง นามว่า ชัน จื้อ “จื่ออวี๋” เป็นหนึ่งใน
ลูกศิษย์ที่น่าภาคภูมิใจของปรมาจารย์ขงจื่อ
ครั้ งหนึ่ งเขาขึ้นภู เขาไปตัดฟืน คาดไม่ถึงว่าที่บ้ านมีแขกมาเยือน
เพราะมารดาเห็นว่าลูกของนางไม่อยู่บ้าน อีกทั้งที่บ้านก็ไม่มีเงินที่จะจัดเตรียม
สิ่งของต้อนรับ ภายในใจรู้สึกร้อนรนอย่างผิดปกติ เพียงแค่หวังว่าลูกชายจะ
กลับมาบ้านอย่างเร็วไว นางรอคอยอยู่ตั้งนาน ลูกชายก็ยังไม่กลับมา
ในช่วงที่มารดารีบเร่งร้อนรนมาก พลันคิดขึ้นได้ว่าสายสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูกนั้นเชื่อมโยงกันด้วยสายเลือด ครั้นแล้ว นางจึงใช้ฟันกัดที่
นิ้วมือของตัวเองจนเลือดออก ขณะนั้น เจิงชันอยู่บนภูเขารู้สึกเจ็บหัวใจ
อย่างฉับพลัน คาดว่าที่บ้านต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ครั้ น แล้ ว เขาจึ ง รี บ แบกฟื น กลั บ บ้ าน คุก เข่ าอยู่ เ บื้อ งหน้า ของ
มารดาแล้วถามมารดาว่า ที่ตนเองจู่ๆ เจ็บที่หัวใจนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด
มารดาก็ตอบกลับลูกว่า “เมื่อครู่ที่บ้านของเรามีแขกมาเยือน เป็นเพราะว่า
ลูกไม่อยู่บ้าน แม่คนเดียวต้อนรับ ขับสู้ไม่ไหว จาต้องกัดนิ้ว ให้เลื อดออก
เพื่อให้ลูกรับรู้ความรู้สึกนี้ แล้วเร่งรีบกลับบ้าน”
สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล เรียบเรียง
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6. กตัญญูต่อแม่เลียง 《单衣顺母》
ในสมัย ราชวงศ์โจว ปรมาจารย์ ขงจื่อมีลู กศิษย์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ มี
ความประพฤติดีมีคุณธรรมสูงส่ง นามว่า หมิ่นสุ่น จื้อ จื่อเซียน หมิ่นจื่อ
เซียนโชคร้ายกาพร้าแม่ตั้งแต่วัยเยาว์ ส่วนบิดาได้แต่งงานมีภรรยาใหม่
ตั้งแต่นั้นมาจื่อเซียนก็ถูกแม่เลี้ยงใจร้ายเลี้ยงดูให้เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างลาบาก
สองสามปีต่อมา แม่เลี้ยงก็ได้ให้กาเนิดบุตรชายอีกสองคน ซึ่งบุตรทั้งสองนี้
เป็นที่รักของแม่เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเอง
ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัด แม่เลี้ยงก็ได้เย็บเสื้อผ้าที่บุนวมเส้น
ใยฝ้ายซึ่งสามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ให้กับบุตรชาย
ทั้งสองของเธอได้ส วมใส่ เนื่องจากจื่อเซียนไม่ใช่ลูกแท้ๆของตน นางจึง
รังเกียจจื่อเซียนมาก แม่เลี้ยงนาดอกอ้อมาบุในตัวเสื้อแทนนวมที่เป็นเส้น
ใยฝ้ายซึ่งไม่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายจื่อเซียนได้
วัน หนึ่ง บิดาใช้ให้จื่ อเซีย นเป็ น สารถีขับรถม้าออกไปทาธุระข้าง
นอก แต่ด้วยเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ บางมาก ดังนั้นร่างกายของเขาที่ต้องปะทะ
กับความหนาวเย็น จึงทาให้สั่นเทิ้มไปทั้งตัว จนร่างกายชาไร้ความรู้สึก
เป็น เหตุให้เชือกบังคับรถม้าหลุดไปจากมือ เมื่อ บิดาเห็นอาการของเขาที่
หนาวสั่นมากถึงเพียงนี้ คิดว่าจะต้องมีสาเหตุบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
จึงนาเสื้อผ้าที่จื่อเซียนสวมใส่มาพิจารณาอย่างละเอียด จนทราบว่าเสื้อที่จื่อ
เซียนสวมใส่เป็นเพียงเสื้อที่ใช้ดอกอ้อมาบุในตัวเสื้อเท่านั้นจึงรู้สึกโกรธมาก
อยากจะขับไล่แม่เลี้ยงให้ออกจากบ้าน
11

จื่อเซียนเห็นดังนั้น จึงพูดกับบิดาว่า “ถ้าหากแม่เลี้ยงยังอยู่กับเรา
ที่บ้าน ก็จะมีลูกเพียงคนเดียว ที่ต้องรับความเหน็บหนาว แต่ถ้าหากขับไล่
แม่เลี้ยงออกจากบ้าน ลูกๆทั้ง 3 คนจะโดดเดี่ยว ไม่มีคนดูแล”
เมื่อแม่เลี้ยงได้ยินคาพูดนี้ ก็รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมาก และที่คาด
ไม่ถึงยิ่งไปกว่านั้นก็คือแม่เลี้ยงรู้สึกละอายใจและสานึกในความผิดที่เคย
กระทาต่อจื่อเซียน
จันทิมา จิรชูสกุล เรียบเรียง
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7. ชิมพระโอสถด้วยพระองค์เอง《亲尝汤药》
พระเจ้ าฮั่น เหวิน ตี้ หลิ ว เหิง (203-157 ปีก่อนคริสตศักราช) แห่ ง
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้าฮั่นเกาจู่
หลิวปัง (256-195 ปีก่อนคริสศักราช) ที่ประสูติแต่พระสนมในพระเจ้า ฮั่น
เกาจู่ นามว่าปั๋วจี ( ?-155 ปีก่อนคริสตศักราช) ก่อนที่พระเจ้าหลิวเหิงจะ
เสด็จขึ้นครองราชย์นั้น พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาให้เป็นไต้อ๋อง เป็น
ผู้ปกครองเมืองไต้โจว
ขณะที่ เป็ น อ๋องแห่ ง เมือ งไต้ โ จวนั้ น ทรงแสดงออกถึง พระปรีช า
สามารถยิ่ง ทรงรักและห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาราษฎร์ อีกทั้งยัง
ทรงวางตนเป็นแบบอย่ างที่ดีให้แก่ประชาชน เมื่อ พระเจ้าฮั่นหุยตี้หลิวอิ๋ง
(210-188 ปีก่อนคริสตศักราช) สวรรคตลง บรรดาขุนนางในราชสานักต่าง
พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติ ทรงพระนามว่าพระเจ้าฮั่น
เหวินตี้(179-163 ปีก่อนคริสตศักราช)
หลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ ทรงสถาปนาพระราช
มารดาขึ้นเป็นไทเฮา พระองค์ทรงปรนนิบัติพระมารดาเป็นอย่างดี ควรแก่
การยกย่องให้เป็นยอดกตัญญู มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระมารดาทรงประชวรหนัก
ซึ่งการประชวรครั้งนี้กิน เวลานานถึง 3 ปี ในช่วงเวลา 3 ปีนั้น พระเจ้าฮั่น
เหวินตี้ทรงดูแลปรนนิบัติอย่างครบถ้วนไม่เคยห่าง พระองค์ไม่เพียงปฏิบัติ
แต่ในยามทิวาเท่านั้น แม้ในยามราตรีก็ ทรงปรนนิบัติอย่างดีไม่มีบกพร่อง
ขณะดูแลพระมารดา ถึงจะทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ไม่ยอม
13

ข่มพระเนตรลงพักผ่อน แม้ในยามเข้าบรรทม ก็ทรงบรรทมทั้งชุดทรงงาน
ไม่ได้เปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดสาหรับบรรทมแต่อย่างใด
ทุกครั้งที่ห มอหลวงปรุงพระโอสถสาหรับพระมารดาเสร็จ หาก
ไม่ได้ผ่านการลองชิมพระโอสถด้วยพระองค์เองแล้ว พระองค์ก็จะไม่ทรงนา
พระโอสถนั้นถวายให้แก่พระมารดาเสวยเป็นอันขาด เรียกได้ว่าพระโอสถ
ทุกขนาน ล้วนต้องผ่านการลองชิมด้วยพระองค์เองก่อนทั้งสิ้น
เนื่องด้วยพระองค์ทรงกตัญญูต่อพระมารดาเช่นนี้ ทาให้ชื่อเสียง
ด้านความกตัญญูของพระองค์ขจรขจายไปทุกสารทิศ จึงไม่มีผู้ใดไม่รู้จัก
พระองค์ และไม่มีผู้ใดไม่สรรเสริญพระองค์
ธนดล จิรสันติวงศ์ เรียบเรียง
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8. เก็บผลหม่อนฝากมารดา《拾葚供亲》
สมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (206 ปีก่อนคริสตศักราช– ค.ศ. 25)
หวางหมั่งก่อกบฏแย่งชิงราชบัลลังก์ (ค.ศ.9 – ค.ศ.23) บ้านเมืองเกิดความ
วุ่นวาย ประจวบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภัยแล้งไปทั่วทุกแห่งหน
เรือกสวนไร่นาพื้นดินแตกระแหงเป็นวงกว้าง ผืนดินแม้แต่หญ้าสักนิ้วเดียว
ก็ไม่มี ในช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีใครเอ่ย ถึงการเพาะปลู กและเก็บเกี่ยวเลย
ประชาชนต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลาบาก ต้องอดๆ อยากๆ ขณะนั้น ที่
เมืองอานเฉิง (ปัจ จุบัน อยู่ที่ม ณฑลเหอหนาน) มีเ ด็ก หนุ่ม คนหนึ่ง นาม
ว่า ช่า ยซุ่น จื้อ จวินจง บิดาของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุ 3 ขวบ มารดา
ของเขาเลี้ยงดูเขามาโดยลาพัง เขาจึงเป็นเด็กที่กตัญญูต่อมารดามาก เพื่อ
ไม่ให้มารดาต้อ งหิว โหย ทุกวัน เขาจะเข้าป่า เพื่อ ไปเก็บลูก หม่อนในป่า
มาให้มารดารับประทานแก้หิว
ตั้ ง แต่ นั้ น มา ทุ ก วั น เขาจะเข้ า ป่ า เพื่ อ เก็ บ ผลหม่ อ นให้ ม ารดา
รับประทานประทังความหิว เวลาที่ช่ายซุ่นไปเก็บผลหม่อน เขาจะต้องนา
ตะกร้าติดตัวไป 2 ใบ ใบหนึ่งใส่ผลหม่อนสีดา อีกใบหนึ่งใส่ผลหม่อนสีแดง
วันหนึ่ง เขาบังเอิญพบกับกลุ่มโจรคิ้วแดง พวกโจรเห็นผลหม่อนในตะกร้า
ก็นึกรู้ทันทีว่าเขาคงจะเก็บผลหม่อนไปรับ ประทานแทนอาหารเป็น แน่
แต่พวกมันรู้สึกประหลาดใจที่เห็นเขาแยกผลหม่อนออกเป็น 2 ตะกร้า จึง
ถามช่ายซุ่น ว่า “เจ้าแยกผลหม่อ นออกเป็น 2 ตะกร้า เพราะเหตุใ ด”
ช่ายซุ่นตอบว่า
15

“ลูกหม่อนสีดามีรสหวาน เก็บไว้ให้มารดารับประทาน ลูกสีแดงมี
รสเปรี้ยว ข้าเก็บไว้รับประทานเอง”
เมื่อ หัว หน้า กลุ่ม โจรคิ้ว แดงได้ฟัง ก็รู้สึก สงสารและชื่น ชมที่เ ขา
แม้อายุยังน้อยก็รู้จักกตัญญู จึงสละข้าวสาร 3 ทนานและขาโค 1 ขา
ให้ช่ายซุ่นนากลับไปเลี้ยงมารดา
กิติกา กรชาลกุล เรียบเรียง
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9. ฝังบุตรเพื่อมารดา《为母埋儿》
ในสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ.220) มีชายคน
หนึ่ง แซ่ กัว นามว่า จวี้ บิดาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว บรรดาพี่น้องต่างได้
นาเงินที่บิดาทิ้งไว้ให้ หนีไปใช้ชีวิตยังต่างเมือง เหลือแต่กัวจวี้ผู้ซึ่งเป็นลูก
กตัญญูเพียงผู้เดียวที่คอยอยู่ปรนนิบัติมารดาผู้ชรา
เขาและภรรยาเลี้ ยงชี พด้ วยการรั บจ้ างท างานทั่วไป โดยแลกกั บ
ค่าตอบแทนอันน้ อยนิ ดสาหรับใช้ ในการดารงชีพ เมื่อถึงปีที่เกิดภัยพิบัติ
คนมีเงิน ที่สามารถจ้างลูกจ้างให้ทางานก็ นับวันยิ่งน้อยลง สถานที่ที่จะ
จ้างกัวจวี้ให้ไปทางานก็ค่อยๆลดลงตามไปด้วย การไม่มีอาหารทานครบสาม
มื้อเป็นเรื่องปกติของครอบครัวเขา แต่ไม่ว่าการดารงชีพจะลาบากยากแค้น
สักเพียงใด กัวจวี้และภรรยาก็ยอมอดอยาก แต่ไม่ยอมให้มารดาอดแม้
เพียงมื้อเดีย ว และพยายามทาให้ มารดามีความสุข แต่สิ่ งที่เป็นปัญหา
สร้า งความยุ่ง ยากให้กับ เขาก็คือ ลูก ชายตัว น้ อ ยที่มีอ ายุเพีย ง 3 ขวบ
เนื่องจากมารดาของกัวจวี้รักและเอ็นดูหลานชายคนนี้มาก จึงมักนาอาหาร
ที่มีเพียงน้อยนิดแม้ซึ่งนางจะกินคนเดียวก็ยังไม่พอ แต่นางกลับแบ่งอาหาร
บางส่วนให้กับหลานชายด้วยเสมอ กัวจวี้เห็นมารดาทาเช่นนี้ จึงปรึกษา
กับภรรยาว่า บ้านเรายากจนอย่างนี้ลาพังอาหารที่จะกินให้ครบสามมื้อยัง
ลาบาก ส่วนการที่จะหาอาหารดี มาบารุงเลี้ยงดูมารดาก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถทาให้มารดาอิ่มท้องได้ สุขภาพของมารดาก็อ่อนแอ
ลงทุกวัน ถ้ายังปล่อยให้มารดาแบ่งอาหารให้ลูกเรากินเช่นนี้อีกต่อไป ไม่ช้า
17

ร่างกายของท่านจะยิ่งอ่อนแอลง และล้มป่วยลงในที่สุด ข้าคิดว่าเราควร
เอาลูกไปฝังเสียเถิด มารดาจะได้มีอาหารกินอิ่มท้อง ลูกนั้นเราจะมีใหม่
เมื่อใดก็ได้ แต่มารดานั้นไม่อาจมีใหม่ได้อีก
ภรรยาเขาเมื่อได้ฟังคาสามี แม้จะรักลูกมากดั่งดวงใจ แต่ก็ไม่กล้า
โต้แย้งความคิดเห็นของสามีจึงยอมตกลงแต่โดยดี เขาทั้งสองได้อุ้มลูกชาย
พร้อมนาจอบติดตัวไปด้วยเพื่อขุดหลุมฝังลูกชาย
ครั้นเมื่อเขาขุดหลุมลึกลงไปได้ประมาณ 3 ฟุต ก็พบทองแท่งจานวน
มากมายฝังอยู่ตรงนั้น เมื่อพิจารณาทองแท่งเหล่านั้นก็พบว่า มีอักษรจารึก
ไว้บ นทองแท่งว่า “ฟ้า ประทานแก่ลูก กตัญ ญูกัว จวี้ ห้ามหลวงยึด กลับ
ห้ามราษฎรมาช่วงชิง”
รัตนา จันทรสารโสภณ เรียบเรียง
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10. ขายตัวฝังศพบิดา《卖身葬父》
ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ก่อนค.ศ.206 ปี – ค.ศ.25) ผู้คนต่างรู้จัก
และชื่นชมยกย่องในความกตัญญูของต๋งหย่ง เขาสูญเสียมารดาไปตั้งแต่ยัง
เล็ก จึงต้องอาศัยอยู่กับบิดาเพียงลาพัง บิดาก็แก่เฒ่าชราลง ในขณะที่เขา
ก็เติบโตขึ้นทุกวัน ไม่นานบิดาก็ทรุดหนักด้วยอาการป่วยไข้มากขึ้น เขาจึง
คอยปรนนิบัติดูแล และเก็บ ออมเงิน ที่ห ามาได้เล็กน้อยจากการทางาน
ยอมอดอาหารเพื่อซือ้ ของที่บิดาชอบมาปรนนิบัติบิดา
บิดาป่วยไข้ไม่นานก็เสียชีวิตลง ต๋งหย่งยากจนไม่มีเงินซื้อหีบศพใส่
ศพบิ ดา เขาทนไม่ไ ด้ที่จ ะทิ้งร่ างบิ ดาโดยไม่มี หี บศพใส่ เขาจึงไปที่บ้า น
เศรษฐีเพื่อขอให้ท่านเศรษฐี ซื้อตัวเขาเข้าไปทางานในบ้าน โดยขอยืมเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อมาเป็นค่าทาศพให้กับบิดา หลังจากเขาทาพิธีฝังศพ
บิดาเสร็จ ก็จะรีบเดินทางเข้าไปทางานที่บ้านท่านเศรษฐีทันที ระหว่างทาง
ได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่ง ซึ่งหญิงสาวผู้นั้นก็แสดงความประสงค์ที่จะขอใช้
ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยากับเขา ต๋งหย่งจึงได้ตกลงรับปากตามคาขอของหญิง
สาวผู้นั้น จากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านเศรษฐีด้วยกัน
เมื่อไปถึงที่บ้านเศรษฐี ท่านเศรษฐีก็กาชับว่า “จะต้องทอผ้าให้ได้
สามร้อยพับ จึงจะมีเงินพอที่จะแลกเป็นเงินค่า ไถ่ตัวคืน แล้วจึงจะอนุญาต
ให้กลับบ้านได้ ” ต๋งหย่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากภรรยา ในเวลาเพียง
เดือนเดียว ก็สามารถทอผ้าได้ครบสามร้อยพับ จึงขอแลกเป็นเงินค่าไถ่ตัวคืน
จากนั้นจึงพาหญิงสาวผู้นั้นกลับบ้านไปด้วยเมื่อเดินทางมาถึงใต้ต้นไฮว๋
19

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งสองพบกันครั้งแรก หญิงสาวผู้นั้นจึงกล่าวอาลาจากเขาไป
เล่ ากั นว่าหญิงสาวผู้ นั้ นเป็ นเทพธิดาแปลงกายลงมาจากสวรรค์ เนื่ องจาก
ซาบซึ้ งในความกตัญญูของต๋ งหยง จึ งแปลงกายลงมาช่ ว ยภารกิ จให้ เ ขา
สาเร็จสมความปรารถนา
เบญจวรรณ ศิริคันธรส เรียบเรียง
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11. สลักรูปบิดามารดาไว้บูชา 《刻木事亲》
สมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ.220) มีลูกกตัญญู
คนหนึ่งนามว่า ติงหลัน เขาโชคร้ายที่บิดามารดาทยอยเสียชีวิตไปตั้งแต่เขา
อายุยังน้อย เขาจึงไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุพการี ทาให้เขารู้สึกคับแค้นใจยิ่ง
นักที่ชาตินี้ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาที่ทั้งให้กาเนิด เลี้ยงดู
และอบรมสั่ งสอนเขา จึ งได้พยายามคิดหาวิธี ทดแทนบุญคุณท่านทั้งสอง
เรื่อยมาจนในที่สุดก็คิดออก
เขาเรียกช่างไม้ฝีมือดีมาคนหนึ่ง และหาท่อนไม้มา 2 ท่อนเพื่อให้ช่าง
ไม้แกะสลักเป็นรูปเหมือนบิดามารดา จากนั้นนาไปตั้งบนแท่นบูชาในห้องโถง
ที่บ้าน เขาทาการเซ่นไหว้รูปไม้แกะสลักทั้งสองทั้ งเช้าและเย็นทุกวันมิเคย
ขาด เขาปฏิบัติกับรูปไม้สลักราวกับว่ารูปสลักทั้งสองคือบิดามารดาที่ยังมี
ชีวิตอยู่ เช้าก่อนไปทางานก็ต้องเข้ามากล่าวลารูปไม้แกะสลัก เย็นกลับมาถึง
บ้านก็ต้องเข้าไปหาเพื่อบอกกล่าวคารวะ ส่วนภรรยาของเขา เมื่อต้องทาการ
เซ่นไหว้รูปไม้แกะสลักพ่อแม่สามีนานวัน เข้าเริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย หนาซ้ายัง
รู้สึกราคาญจนทนไม่ไหว
วันหนึ่ง เมื่อติงหลันออกไปทางาน ภรรยาของเขาก็นาเข็มไปทิ่มที่นิ้ว
ของรูปสลัก ทันใดนั้น ก็มีเลือดไหลออกมาจากนิ้วของรูปสลักทันทีตอนเย็น
21

เมื่อติงหลันกลับมาบ้าน รูปปั้นก็มีน้าตาไหลออกมาต่อหน้าติงหลัน ติงหลัน
เห็นดังนั้นก็รู้สึกตกใจและสงสัยมาก จึงเรียกภรรยาเข้ามาสอบถาม เมื่อทราบ
ความจริงเขาก็โกรธภรรยามากจนเลิกกับภรรยาของเขาในที่สุด
กิติกา กรชาลกุล เรียบเรียง
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12. ปลาหลีจ่ ากน้าพุ《涌泉跃鲤》
กล่าวกันว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ.220)
มีช ายนามว่าเจี ย งซือ ปกติเป็ นคนที่กตัญญูต่อมารดามาก ต่อมาได้แต่ง
หญิง จากตระกูลผางมาเป็นภรรยา นางผางก็มีความกตัญญูมากเช่นกัน
เมื่อแต่งเข้ามาอยู่บ้านสามีแล้ว นางก็มีความกตัญญูต่อบิดามารดาของ
เจียงซือเป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่านางกตัญญูมากกว่าเจียงซือเสียอีก
เมื่อนางรู้ ว่ามารดาของเจี ย งซือชอบน าน้าในแม่น้ามาชงชา และ
นามาทาอาหาร นางก็ไม่ปฏิเสธในความยากลาบากนั้นแม้แต่น้อย ทุกวัน
นางจะเดินทางไปหาบน้าที่ริมแม่น้าซึ่งไกลจากบ้าน 7 ลี้ เพื่อเอาน้ามาให้
มารดาสามีใช้ นอกจากนั้น มารดาของเจีย งซือยังชอบรับประทานปลา
น้าจืด ที่นามาหั่น เป็น ชิ้น เล็ก ๆ สามีภรรยาทั้งคู่ก็ไปจับปลาน้าจืดที่แม่น้า
ทุกวันมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปรุงอาหารให้มารดารับประทาน อีกทั้งยังได้เชิญ
หญิงชราที่บ้านใกล้เรื อนเคีย งมาร่ว มรับประทานกับมารดาของตน การ
รั บ ประทานอาหารหลายๆคนจะยิ่ ง ทาให้ ก ารรั บ ประทานของมารดา
มี รสชาติมากยิ่งขึ้น
เจียงซือและภรรยากตัญญูต่อมารดาเช่นนี้ทุกวัน เหนื่อยยากลาบาก
มาสิบกว่าปีมานี้ไม่เคยบ่น หรือกล่าวตาหนิมารดาเลยแม้แต่น้อย ความ
กตัญญูเช่นนี้หาได้ยากมาก
ต่อมาวันหนึ่งข้างบ้านที่เขาอาศัยเกิดมี น้าพุพุ่งออกมา แม้ว่าจะเป็น
น้าพุที่พงุ่ ออกมาจากบริเวณข้างบ้าน แต่กลับมีรสชาติหวานเหมือนกับน้าใน
23

แม่น้าเลยทีเดียว ไม่เหมือนกับน้าทั่วไปที่มีรสฝาดและเค็ม ซึ่งทุกวันที่น้าพุ
นี้จะมีปลาหลี่กระโดดออกมาวันละสองตัวอีกด้วย
ตั้งแต่นั้นมา สามีภรรยาทั้งสองก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงแม่น้าเพื่อ
หาบน้าและจับปลาอีกต่อไป
นริศ วศินานนท์ เรียบเรียง
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13. ซ่อนส้มให้มารดา《怀桔橘遗亲》
ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ( ค.ศ.25-ค.ศ.220 ) มีคนหนึ่ง
นามว่า ลู่จี้ จื้อ กงจี้ ในวัยเยาว์เป็นเด็กเฉลียวฉลาด อุปนิสัย ดี คล่องแคล่ว
ปราดเปรื่ อง เป็ นที่รั กใคร่ ของผู้ คนใกล้ ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดาและ
มารดาของเขารักและทะนุถนอมเขาประหนึ่งแก้วตาดวงใจ
ในปี ที่ เ ขามี อ ายุ ไ ด้ 6 ขวบได้ ติ ด ตามบิ ด าของเขาไปทั ศ นาจร
ท่องเที่ยวที่เมืองจิ่วเจียง การไปจิ่วเจียงในครั้งนี้บังเอิญบิดาของเขาต้องเข้า
ไปเยี่ยมคารวะสหายเก่าคือหยวนสู้อย่างเลี่ยงไม่ได้ หยวนสู้ผู้นี้เป็นบุคคลที่
มากด้วยบารมีและชื่อเสียงของเมืองจิ่วเจียง ลู่ จี้จึงจาต้องติดตามบิดาของ
เขาเข้าไปเยี่ยมคารวะด้วย เมื่อถึงจวนที่พานักของหยวนสู้ เจ้าภาพคือท่าน
หยวนสู้ได้นาผลส้มจานวนมากมายมาทาการต้อนรับ ระหว่างที่บิดาของลู่ จี้
และหยวนสู้กาลังสนทนากันอยู่นั้น เด็กน้อยลู่จี้อาศัยจังหวะที่ทุกคนไม่สนใจ
นาส้มสองผลมาซ่อนไว้ในชายแขนเสื้อ
เมื่อถึงเวลากลั บ ลู่ จี้ ต้องแสดงการคารวะเพื่ออาลาตามมารยาท
ขณะที่เขาก้มคานับเพื่อกล่าวลาท่านหยวนสู้นั้น ผลส้มที่ซ้อนไว้ในชายเสื้อ
ทั้งสองผลได้กลิ้งตกลงมาบนพื้น หยวนสู้ เห็นดังนั้นจึงได้ยิ้มพร้อมทั้งเอ่ย
วาจาเย้าแหย่เด็กน้อยขึ้นว่า “เจ้าหนูลู่จี้เอ๋ย เจ้านั้นมาเยือนเป็นแขกผู้เยาว์
ของข้า ไฉนเลยจึงแอบลักส้มของข้ากลับไปด้วยเล่า ?” ลู่จี้ก้มลงคุกเข่า
เบื้องหน้าท่านหยวนสู้พร้อมกับกล่าวขึ้นว่า “เหตุเพราะมารดาของข้าน้อยนั้น
นิยมบริโภคผลส้มเป็นอันมากและที่เมืองของเราก็ไม่มีการปลูกส้ม ข้าน้อย
25

จึงถือวิสาสะหยิบส้มสองผลของท่านกลับบ้านเพื่อให้มารดาของข้าน้อยได้
ลิ้มรสในผลส้มอันเลิศรสนี้ด้วยเช่นกัน”
หยวนสู้มองดูเด็กน้อยที่อยู่เบื้องหน้าของตนด้วยความประหลาดใจ
แม้น จะเยาว์วัยหากแต่มีความคิด รู้จั กระลึกถึงมารดาและมีใจที่ กตัญญู
เช่นนี้ ท่านจึงได้กล่าววาจาชื่นชมออกไปว่า" เด็กน้อยนี้แม้อายุเพียง 6 ขวบ
แต่ก็รู้จักกตัญญู เป็นเรื่องที่หายากยิ่ง จะไม่ถือเป็นเรื่องที่ แปลกประหลาด
ได้อย่างไร"
ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล เรียบเรียง
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14. พัดหมอนเสริมไออุ่น《扇枕温衾》
สมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ. 220) มีคนหนึ่ง
นามว่า หวงเซียง จื้อ “เหวินเฉียง” เมื่ออายุ 9 ขวบมารดาของเขาได้ล้ม
ป่วยและตายจากไป หวงเซียงอายุยังน้อย สูญเสียซึ่งความรักจากมารดา
ภายในจิตใจเจ็บปวดรวดร้าว ไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนเขาคิดถึง
มารดาอยู่เสมอ มักจะร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่คนเดียวเสมอๆ
วันเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ความกตัญญูที่ เขาปฏิบัติต่อมารดาของเขา
ค่อยๆเป็ นที่เลื่องลือกระจายออกไปทั่ว คนในหมู่บ้านต่างขนานนามว่า
“เด็กน้อยผู้มีความกตัญญู ” ในขณะเดียวกันที่หวงเซียงคิดถึงมารดาที่เสีย
ไป ก็ได้แสดงความกตัญญูต่อบิดาอย่างมากเช่นกัน พยายามอย่างเต็มที่
เพื่อจะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ในช่วงฤดูร้ อน เขาหยิบพัดด้ามหนึ่งมาเตรียม
พัดที่นอน เสื่อ และหมอนของบิดาเพื่อให้เกิดความเย็น หลั งจากนั้น จึง
เรียกให้บิดาเข้านอน ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเหน็บ เขาก็ใช้ร่างกาย
ตนเองไปนอนบนที่นอน บนผ้าห่ม บนฟูกซึ่งเป็นที่นอนของบิดา เพื่อให้
เกิดความอบอุ่น ทาให้บิดารู้สึกอบอุ่นนอนหลับสบาย
หลายปี ม านี้ หวงเซี ย งไม่เ คยมี วั น ไหนที่ ไ ม่ ท าแบบนี้เ ลย แม้ น ว่ า
กิตติศัพท์ความกตัญญูจะทาให้เขามีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล จนเป็นเรื่องเล่า
ขานสืบต่อกันไปทั่ว และผู้คนที่ชื่นชมเขาก็ยิ่งมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะนั้นมีเจ้าเมืองของเมืองเจียงเซี่ย มีแซ่ว่า “หลิว” นามว่า “ฮู้”
ได้ยินชาวบ้านพูดกันถึงลูกกตัญญูอยู่คนหนึ่ง และรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่ใคร
27

คนหนึ่งจะสามารถทาให้สาเร็จอย่างนี้ได้ จึงเป็นตัวแทนแจ้งไปยังราชสานัก
ให้ทาการประกาศยกย่องสรรเสริญในการปฏิบัติตนด้วยความกตัญญูของ
หวงเซียง ชื่อเสียงของหวงเซียงจึงถูกเล่าขานสืบต่อกันเช่นนี้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล เรียบเรียง
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15. เจียงเก๋อแบกมารดา《行佣供母》
ในสมั ย ราชวงศ์ ฮั่ น ตะวั น ออก (ค.ศ.25 – ค.ศ.220) รั ฐฉี อ าเภอ
หลินจือ มีเด็กกตัญญูคนหนึ่งนามว่า เจียงเก๋อ บิดาของเขาเสียชีวิตลงเมื่อ
เขาอายุเพียง 10 ขวบ เหลือเขาที่เป็นลูกกาพร้าและมารดาที่แก่ชราเพียง 2
คน ต้องดารงชีวิตท่ามกลางความยากลาบาก อีกทั้งยังเป็นช่วงที่ บ้านเมือง
อยู่ในสถานการณ์ไม่สงบ มีโจรขโมยชุกชุม บ้านเมืองเกิดการจลาจล โจร
สลัดต่างฉวยโอกาสนี้ปล้นสะดมชาวบ้าน ฆ่าคน วางเพลิงและทาโจรกรรม
ไปทั่ว ชาวบ้านต่างก็ต้องทยอยโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นเพื่อความอยู่รอด
เจี ย งเก๋ อ ในขณะนั้ น ก็ ได้ แ ต่ แบกมารดาขึ้น หลั ง เพื่ อ ลี้ ภั ย เฉกเช่ น
ชาวบ้านคนอื่นๆ แต่ในระหว่างทางก็ต้องเจอกับโจรดังกล่าว ซึ่งโจรเหล่านี้
ต้องการจะจับตัวเขาไปเป็นสมาชิกกลุ่มโจร เจียงเก๋อได้แต่ร่าไห้กับโจร
พร้อมกล่าวว่า “ตัวข้ายังมีแม่ที่แก่ชราอยู่ หากข้าต้องไปอยู่กับพวกท่าน
แม่ของข้าก็ต้องขาดคนดูแลปรนนิบัติ ” โจรเห็นถึงความรักความกตัญญูที่
เขามีต่อมารดา ก็เกิดความเมตตาสงสารขึ้น ใจไม่แข็งพอที่จะจับเขาไปเป็น
โจร จึงได้ปล่อยสองแม่ลูกไป
สองแม่ลูกได้ลี้ภัย ไปถึงเซี่ย ผี่ (มณฑลเจียงซูในปัจจุบัน ) เขาต้อง
ประสบกับความยากลาบากถึงขีดสุด ขัดสนแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์และ
รองเท้าทีส่ วมใส่ เจียงเก๋อจึงได้ไปรับจ้างทางานและนาเงินที่ได้มาซื้อของใช้
จาเป็นเพื่อปรนนิบัติมารดาด้วยความกตัญญูต่อไป
วิชญากร ศรีวิภากุล เรียบเรียง
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16. แม่จ๋าไม่ต้องกลัว《闻雷泣墓》
ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 – ค.ศ.280) รัฐเว่ยมีผู้ที่มีความกตัญญูคน
หนึ่งนามว่าหวังโผว จื้อ เว่ยหยวน บิดาชื่อ หวังอี้เคยรับราชการเป็ นทหาร
ของพระเจ้าจิ้นหมิงตี้
มีครั้งหนึ่งเนื่องจากหวังอี้รบแพ้ จึงถูกพระเจ้าจิ้นหมิงตี้สั่งประหาร
ชีวิต หลังจากที่บิดาเสียชีวิตลง มารดาของเขาทุกข์ระทมโศกเศร้ายิ่งนัก
เขาได้ใช้ความกตัญญูมาบรรเทาความเศร้าโศกของมารดา แต่ต่อมาไม่นาน
มารดาเขาก็เสียชีวิตลง แต่เขาก็ยังไม่ลืมคาว่า “กตัญญู” ต่อไป
เมื่อครั้งที่มารดามีชีวิตอยู่นั้น เป็นคนขี้กลัวมากและกลัวเสียงฟ้าร้อง
ฟ้าผ่าอย่างจับใจ ทุกครั้งที่มีเสียงนี้เกิดขึ้นเขาจะรีบไปอยู่กับมารดาเพื่อไม่ให้
มารดาต้องตกใจกลัวและต้องอยู่คนเดียว เมื่อครั้นมารดาเสียชีวิตลง ยามใดก็
ตามที่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืน เขาก็ยังคง
รีบเร่งไปยังหลุมฝังศพของมารดา คุกเข่าต่อหน้าหลุมฝังศพและพูดด้วยน้าเสียง
สะอึกสะอื้นกับมารดาว่า “ลูกมาอยู่กับแม่แล้ว แม่ไม่ต้องกลัวแล้วนะ”
ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความกตัญญูอย่างยิ่งของเขา ถึงแม้มารดา
จะเสียชีวิตลง แต่เขาก็ยังคงมีความกตัญญูและปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด
ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรักและกตัญญูต่อบิดามารดาเช่นหวังโผว จึงเป็น
ที่น่ายกย่องและเป็นเยี่ยงอย่างให้กับชนรุ่นหลังได้สรรเสริญต่อไปอย่างยิ่ง
วิชญากร ศรีวิภากุล เรียบเรียง
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17. หาหน่อไม้นอกฤดู《哭竹生笋》
ยุคสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 – ค.ศ.280) มีลูกยอดกตัญญูอยู่ผู้หนึ่ง
นามว่า เมิ่งจง จื้อ กงอู่ เมิ่ง จงกาพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก อยู่กับมารดาสองแม่
ลูก ใช้ชีวิตอย่างยากลาบาก เพราะว่าฐานะทางบ้านยากจนต้องกินมื้ออด
มื้อ จึงเป็นเหตุให้สุขภาพร่างกายของมารดาอ่อนแอ และได้รับความทุกข์
ทรมานต่อโรคภัยที่เป็นอยู่
เนื่องจากสภาพครอบครัวเป็นเช่นนี้ เมิ่งจงซึ่งยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ต้อง
มาแบกรับภาระหน้าที่ทุกอย่างของครอบครัว ทุกอย่างต้องอาศัยเขาเพียง
คนเดียว เขาต้องออกไปเก็บฟืนมาขาย เพื่อแลกกับเงิน หรือไม่ก็ทางาน
เป็นกรรมกร แบกหามเพื่อหามาเลี้ยงครอบครัว
ช่วงฤดูหนาวของปีนี้ มารดาของเมิ่งจงป่วยหนัก ทุ กครั้งที่มารดา
รับประทานทานยาหรืออาหารลงไป ก็จะต้องอาเจียนออกมา เมิ่งจงต้อง
คอยลูบหลังและคอยหนวดให้กับมารดาด้วยน้าตา มีอยู่วันหนึ่ง มารดาได้
พูดกับ เมิ่งจงว่า อยากกิน หน่อ ไม้ต้มกับ ขิง เมิ่งจงได้ยินเช่นนั้น แล้ว ได้
ครุ ่น คิด อยู ่น าน ด้ว ยช่ว งนี ้เ ป็น ฤดูห นาว ทุ กที่ ถู กปกคลุ มไปด้ ว ยหิ มะ
กลายเป็นแผ่นน้าแข็ง พื้นดินทุกแห่งหนถูกปิดสนิท แล้วจะไปขุดหาหน่อไม้
สดได้ที่ไหน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากสาหรับเมิ่งจง ที่เขาทาได้ก็เพียงแต่
วิ่ ง เข้ า ไปในป่ า ไผ่ กอดกอไผ่ แ ล้ ว ร้ อ งไห้ อ อกมาด้ ว ยเสี ย งอั น ดั ง ด้ ว ย
อานุภาพ แห่งความกตัญญูของเขา ฟ้าดินดลบันดาลให้พื้นที่ตรงกอไผ่แยก
33

ออกมีห น่อไม้ผุดขึ้น มากมายอย่างน่าอัศจรรย์ เมิ่งจงดีใจเป็นอย่างมาก
จึง ได้ขอบคุณฟ้าดิน แล้ว รีบ ขุดหน่ อไม้ เอาไปปรุงอาหารใส่ ขิงให้ มารดา
รับประทาน จากนั้นมาอาการป่วยของมารดาก็หายวันหายคืนจนเป็นปกติ
ชงฆฎิษด์ ภูสด เรียบเรียง
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18. รอปลาในน้าแข็ง《卧冰求鲤》
ในสมัยราชวงศ์จิ้น (ค.ศ.265 – ค.ศ.420) เขตหลางเสีย ในอาเภอ
หลิ นอี๋ มีเด็กชายยอดกตัญญูคนหนึ่ง นามว่า “หวางเสียง” มารดาผู้ ให้
กาเนิ ดเสี ยชีวิตไปตั้งแต่เขายั งเล็ ก ต่อมาไม่น าน บิดาของหวางเสี ยงได้
แต่งงานใหม่กับหญิงสาวคนหนึ่ง แน่น อนว่าหญิงคนนั้นได้กลายเป็นแม่
เลี้ยงของหวางเสียง
หญิงคนนี้เป็นผู้ที่ขาดศีลธรรมและความเมตตา ไม่เพียงแต่นางไม่
มีค วามรัก และเมตตาให้แ ก่ห วางเสีย งแม้แ ต่น้ อ ยแล้ว นางยัง มัก สร้า ง
เรื่องโกหกเพื่อใส่ร้ายหวางเสียงต่อหน้าบิดาของเขาเสมอ บิดาของหวาง
เสียงก็เชื่อในคาพูดยุเหย่ ของภรรยาใหม่ ทาให้ค่อยๆ หมดความรักและ
ความเอ็นดูในตัวหวางเสียง แต่ว่าหวางเสียงยังคงมีความกตัญญูต่อบิดา
และมารดาเลี้ยงของตนเช่นเดิม
แม่เลี้ยงของหวางเสียงชอบกินปลาสดๆ อย่างที่สุด เมื่อถึงฤดูหนาว
อากาศที่หนาวเหน็บ จนน้าในแม่น้าจับตัวกลายเป็นแผ่นน้าแข็ง ในสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ ไม่อาจหาปลาสดๆ ที่ไหนมากินได้เลย
หวางเสี ย งผู้ ซึ่งมี ความกตัญญู ต่อมารดาเลี้ ยงอย่างแท้จริง คิดวิ ธี
ออกมาได้อย่างคาดไม่ถึง เขาถอดเสื้อผ้า ของตนออกเหลือเพียงร่างกายที่
เปลือยเปล่า จากนั้นได้นอนราบลงบนผืนแผ่นน้าแข็ง เพื่อหวังให้ความร้อน
จากร่ า งกายช่ ว ยละลายแผ่ น น้ าแข็ ง นั้ น ความกตั ญ ญู ข องหวางเสี ย งได้
สะเทือนไปยังบนฟ้าทันใดนั้นเอง ได้เกิดฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
35

แผ่นน้าแข็งในแม่น้าได้แตกแยกออก เกิดเป็นร่อง จากนั้น มีปลาหลี่สอง
ตัวกระโดดขึ้นมาจากร่องที่เป็นรอยแยกของแผ่นน้าแข็ง แล้วดิ้นไปมาอยู่
บนพื้นน้าแข็งนั่น หวางเสียงดีใจเป็นอย่างมาก รีบนาปลาปลาหลี่ กลับบ้าน
ไปปรุงเป็นอาหารให้มารดาเลี้ยงรับประทาน
ธุมวดี สิริปัญญาฐิติ เรียบเรียง
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19. ขู่เสือช่วยบิดา《扼虎救父》
ในสมัยราชวงศ์จิ้น (ค.ศ.205 – ค.ศ.420) มีลูกกตัญญูคนหนึ่งอายุ
14 ปี นามว่าหยางเซียง มารดาของหยางเซียงเสียชีวิตหลังคลอดหยาง
เซียง เขาจึงอยู่กับบิดาซึง่ อาศัยอยู่ไม่ห่างจากภูเขานัก
หยางเซียงมีความกตัญญูมาก เห็นบิดาชรามากแล้ว งานหนักต่างๆ
ในการทาไร่ไถนาจึงรับ มาทาเสียเอง สองพ่อลูกพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ออก
จากบ้านไปทาไร่ไถนา พระอาทิตย์ตกดิน ก็กลับ บ้านพักผ่อ นนอนหลับ
ถึง จะล าบากเพีย งใดแต่ ก็ มี ค วามสุ ข เมื่ อ ถึ ง ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วสองพ่ อ ลู ก ก็
ช่วยกันลงนาเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีความสุข
วันหนึ่งขณะที่พวกเขาก้มหน้าก้มตาทานากั นอยู่ ก็ได้กลิ่นสาบโชย
มาตามลม ทันใดนั้นเสือหน้าผากขาวตัวใหญ่โตและดุร้ายตัวหนึ่งก็กระโจน
ออกมาตรงเข้าไปตะครุบผู้เป็นบิดาและคาบหนีไป หยางเซียงตกใจมากแม้
ในมือจะไม่มีอาวุธสักชิ้นเหล็กสักท่อน แต่หากไปช่วยบิดาล่าช้า เพียงชั่วครู่
ก็จะรักษาชีวิตบิดาไว้ไม่ได้ ในภาวะอันตรายเช่นนี้ เขารู้แต่เพียงว่าชีวิต
ของบิดาสาคัญที่สุด โดยไม่ได้คานึงถึงความปลอดภัยของตนเองแม้แต่น้อย
เขาไล่ ตามเสื อไปด้ ว ยความกล้ า หาญ ใช้ส องมื อเปล่ าจับ คอเสื อไว้แน่ น
กระโดดขึ้นไปขี่บนหลังเสือ เหวี่ยงกาปั้น ทุบเสือด้วยเรี่ยวแรงที่มีทั้งหมด
พร้อมกับร้องตะโกนว่า “เจ้าเสือร้าย รีบปล่อยบิดาข้าเสีย มิฉะนั้นข้าจะ
ทุบเจ้าให้ตาย” พอสิ้นคาหยางเซียงก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นจริงๆ เสืออ้าปาก
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ปล่อยบิดาของหยางเซียงแล้ววิ่งหายไป เสือหนีไปแล้ว บิดาของหยาง
เซียงก็ปลอดภัย
สายฝน วรรณสินธพ เรียบเรียง
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20. ล่อยุงกินเลือด《恣蚊饱血》
สมัยราชวงศ์จิ้น (ค.ศ. 265 – ค.ศ.420) มีเด็กชายกตัญญูคนหนึ่ง
ชื่ออู๋เหมิง อายุเพียง 8 ปี มีใจกตัญญูและรู้บุญคุณของบิดามารดาว่ายิ่งใหญ่
ที่สุดในโลก ครอบครัวอู๋เหมิง ยากจน ไม่มีเงินพอที่จะทาให้ท้องอิ่มได้ ถึง
สามมื้อ นับปะสาอะไรกับการซื้อของใช้อื่นๆภายในบ้าน แม้แต่มุ้งกันยุงที่
ใช้อยู่ทุกวันก็ปะแล้วปะอีก เพราะไม่สามารถที่จะจับจ่ายหาซื้อใหม่ได้
เมื่ อ ฤดู ร้ อ นมาถึ ง ในห้ อ งนอนจะมี เ สี ย งยุ ง ดั ง หึ่ ง หึ่ ง อู๋ เ หมิ ง รู้ สึ ก
ลาบากใจในเรื่องนี้มาก เพราะเขามักจะตื่นขึ้น มาตอนกลางดึกและเห็นพ่อ
แม่ตื่นขึ้นมาตบยุงจนไม่เป็นอันหลับนอน เขาจึงคิดหาวิธีการที่ไม่ให้บิดา
มารดา ถูกยุงกัด และได้นอนหลับอย่างมีความสุข เขาคิดแล้วคิดอีก ที่สุดก็
คิดหาวิธีได้ เขาตัดสินใจที่จะปล่อยให้ยุงสูบเลือดของเขาจนอิ่ม เพราะว่า
ยุงเมื่อสูบเลือดเขาตามใจชอบจนอิ่มหนาสาราญแล้ว ก็จะไม่ไปรบกวนกัด
บิดามารดาของเขาอีก
ดังนั้น ทุกคืนอู๋เหมิงอาศัยช่วงที่ยุงชุมที่สุดเข้าไปในห้อง จากนั้นเขา
เปลื้องเสื้อออก และปล่อยให้ยุงกินเลือดของเขาจนอิ่ม บางคืนเขาถูกยุงกัด
จนเกิดอาการคันและเจ็บ บางคืนก็ถูกยุงกัดจนกลายเป็นตุ่มไปทั้งตัว
ถึง แม้ อู๋เ หมิ ง จะเจ็ บ ปวดเพีย งใด เพื่ อบิ ดามารดาแล้ ว เขาทนได้
ทั้ง นั้ น เพราะเขารู้ ว่ า หากไล่ ยุ ง ไปก่ อ นที่ มั น จะกิ น เลื อ ดอิ่ ม มั น ก็ จ ะไป
รบกวนกัดบิดามารดาของเขาอีก
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อู่เหมิงอายุน้อยเพียงแค่นี้ ยังรู้จักแทนคุณบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า
ได้มากถึงขนาดนี้ สมควรเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังในเรื่องของความ
กตัญญู
ธเนศ อิ่มสาราญ เรียบเรียง

40

24 กตัญญู《二十四孝》

21. ชิมอุจจาระบิดา《尝粪心忧》
สมัยราชวงศ์ฉีใต้ (ค.ศ.479 – ค.ศ.502) มีชายกตัญญูผู้หนึ่งนามว่าเกิง
เฉียนโหลว เขาได้รับตาแหน่งเป็นนายอาเภอของอาเภอฉานหลิงได้ไม่ถึง 10 วัน
อยู่ มาวันหนึ่ ง เขารู้ สึ กว่ าหั วใจเขาเต้ นเร็ วและเหงื่ อกาฬแตกตลอดเวลา
เหมือนเม็ดไข่มุกที่หล่นลงมาจากเส้นด้ายที่ร้อยไว้อย่างไม่ขาดสาย เขารู้ว่า
เมื่อมีเหงื่อกาฬแตกเช่นนี้ ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล จึงคาดการณ์ว่าที่บ้านอาจจะเกิด
เรื่องร้ายขึ้น คิดได้ดังนั้นจึงลาออกจากราชการและเดินทางกลับบ้านในทันที
เมื่อ เดิน ทางกลับ ถึง บ้า น พบว่า บิด าของเขาป่ ว ยได้ส องวัน แล้ว
เขาจึงรีบเชิญ หมอมาทาการตรวจรักษาบิดา เมื่อหมอตรวจดูอาการของ
บิดาเรียบร้อยแล้ว จึงหันมากล่าวกับเขาว่า “หากต้องการจะทราบอาการ
ของโรคว่าร้ายแรงเพียงใด เพียงชิมอุจจาระของผู้ป่วยก็จะสามารถทราบได้
ในทันที หากอุจจาระมีรสขม แสดงว่าอาการยังไม่ร้ายแรงสามารถทาการ
รักษาให้หายได้ แต่หากอุจจาระมีรสหวาน นั่นแสดงว่ารักษายากมาก”
เมื่อได้ ยิ นดังนั้ น เกิง เฉีย นโหลวไม่ ร อช้า รีบชิมอุ จจาระของบิด า
ในทันที ปรากฎว่าอุจจาระของบิดามีรสหวาน นั่นทาให้เกิงเฉียนโหลวรู้สึก
ทุกข์ใจและร้อนใจเป็นอย่างมาก ตกดึกคืนนั้นเขาพร่าวิงวอน คานับเทพ
เป่ยจี๋ซิง (เทพปั๊กเต้า) ร้องขอให้เอาชีวิตของเขาไปแทนบิดา เรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูของเกิงเฉียนโหลวที่มี
ต่อบิดาผู้เป็นที่รัก
ศิริเพ็ญ กาแพงแก้ว เรียบเรียง
41

42

24 กตัญญู《二十四孝》

22. ให้นมยืดอายุ《乳姑不怠》
ในสมัยราชวงศ์ถัง(ค.ศ.618– ค.ศ.907) มีชายคนหนึ่งนามว่าชุยซาน
หนาน ครอบครั ว เขาเป็ น ครอบครั ว ใหญ่ มี ค นหลายรุ่ น อยู่ ร่ ว มชายคา
เดียวกัน ทั้งย่าทวด ย่า ตัวเขา และลูกหลานอีกมากมาย ย่าทวดสกุลจ่างซุน
แก่เฒ่าสูงวัยมากแล้ว ฟันในปากไม่เหลือแม้แต่ซี่เดียว
ถังฟูเหรินผู้เป็นย่าของชุยซานหนาน ทุกเช้า หลังตื่นนอน เมื่อนาง
ล้างหน้าแต่งตัวเสร็จ แล้ว ก็จะไปที่ห้องโถง เพื่อ ให้ย่าทวดจ่างซุนดูดนม
ตนเอง นางทาเช่นนี้มาตั้งแต่ยังสาวติดต่อกันเป็นเวลาหลายสิบปี ย่าทวด
จ่างซุน ได้น้ านมของถังฟูเหริ น แม้จ ะไม่มีฟัน กินข้าวไม่ได้ แต่ร่างกายก็
แข็งแรงมาก
อยู่มาวันหนึ่ง ย่าทวดจ่างซุนล้มป่วยอย่างกะทันหัน อาการทรุดหนัก
มาก ย่ า ทวดจ่ า งซุ น รู้ ตั ว เองดี ว่ า คงอยู ่ไ ด้อ ีก ไม่น าน จึง เรีย กทุก คนใน
ครอบครัวมาพร้อมหน้า แล้วพูดว่า “ลูกสะใภ้ข้าถังฟูเหรินมีความกตัญญู
ต่อข้ามานานหลายปี กล่าวได้ว่าปรนนิบัติ ข้าอย่างดีที่สุดแล้ว บุญคุณนี้
ชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสได้ตอบแทนนางแล้ว ได้แต่หวังว่าเหลนและเหลน
สะใภ้ ทุกคนจะกตัญญูต่ อนางเช่ น เดีย วกัน กั บ ที่น างกตั ญญู ต่ อข้า ทาได้
เช่นนี้ ข้าก็พอใจแล้ว”
สายฝน วรรณสินธพ เรียบเรียง
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23. เทถังอุจจาระ《亲滌溺器》
สมัย ราชวงศ์ ซ่ ง เหนื อ (ค.ศ.960 – ค.ศ.1127) หวงถิง เจี ยน จื้ อ
หลู่ จื๋ อ เรี ย กตนเองว่า ซานกู่เต้าเหริ น เป็น บั ณฑิต เปี่ยมด้ว ยความรู้ ใน
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียงร้อยแก้ว ร้อยกลอน โคลงกลอน ทุกอย่าง
มีความเชี่ยวชาญมาก
ในสมัยพระเจ้ าซ่ง เจ๋ อ หยวน รัชศกหยวนโหย้ว (ค.ศ.1086) ได้รับ
ราชการดารงตาแหน่งไท้สือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป หวงถิงเจียนเป็นคน
เรี ยบง่าย ไม่เคยหยิ่ งยะโส ท าตัวเหมื อนเดิ มเหมื อนเมื่ อครั้งที่ ยั งไม่ ได้ รั บ
ราชการ
เขาเป็นผู้ที่มีความกตัญญูมาก งานกิจวัตรประจาวันที่เขาทาคือการ
ปรนนิบัติมารดา ถึงแม้ว่าภาระกิจในราชสานักจะมีมากเพียงใดก็ตาม เขาก็
ยังเข้าไปทาความเคารพมารดาที่ห้องทุกเช้าเย็น หวงถิง เจียนไม่เพียงแต่
คอยอยู่ ข้ า งกายปรนนิ บั ติ ม ารดาทุ ก เมื่ อ เชื่ อ วั น เท่ า นั้ น เรื่ อ งเบ็ ด เตล็ ด
ทั้งหมดที่เกี่ย วกับมารดา เขาก็ ต้องจัดการด้วยตนเอง แม้ก ระทั่งถังถ่าย
อุจจาระของมารดา เขาก็จัดการทาความสะอาดเอง โดยไม่เคยคิดเลยว่า
ตนเองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้ว จะละเลยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการ
ดูแลมารดา
พฤติกรรมของหวงถิงเจียนเป็น ที่โ จษขานของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราว
เหล่านี้ มีบางคนกล่าวว่า “การเทถังอุจจาระเป็นเรื่องที่ควรให้บ่าวไพร่ทา
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ขุนนางขั้นสูงเช่นท่านเหตุใดจึงต้องเสียเกียรติไปทาสิ่งนั้นด้วยตัวเองเล่า ”
หวงถิงเจียนเมื่อได้ยินเช่นนั้น จึงตอบกลับไปว่า “การปรนนิบัติมารดาเป็น
หน้าที่ของบุตร ข้าทาสิ่งนี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย เหตุใดเมื่อเติบใหญ่แล้วถึงจะทา
ไม่ได้เล่า จะมีตาแหน่งเป็นขุนนางขั้นสูงหรือไม่ การดูแลปรนนิบัติมารดา
ด้วยตัวเองต่างหาก ที่จะเป็นสิ่งที่ทาให้ใจเป็นสุขได้”เมื่อได้ยินดังนั้น ผู้คน
ต่างกล่าวชื่นชมถึงความกตัญญู ของหวงถิงเจียนที่มีต่อมารดาของเขา ทา
ให้เรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกกล่าวขานสืบทอดจากรุ่นสู่ รุ่นต่อไป
ศิริเพ็ญ กาแพงแก้ว เรียบเรียง
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24. ออกจากราชการตามหามารดา《弃官寻母》
สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960 – ค.ศ.1279) มีชายผู้หนึ่ง นามว่า จูโซ่ ว
ชาง มารดาของจู โ ซ่ว ชางคือนางหลิ ว เป็ น ภรรยาน้อ ยของบิดา เธอถู ก
ภรรยาหลวงริษยาเป็นอย่างมาก ภรรยาหลวงเป็นหญิงเจ้าเล่ห์เพทุบาย
เมื่อจูโซ่วชางอายุเพียง 7 ขวบ มีอยู่วันหนึ่งบิดาของจูโซ่วชาง ต้อง
เดิน ทางไปทางานยัง ต่า งถิ่น และในช่ว งนี้เ อง ภรรยาหลวงสบโอกาส
จึงขายนางให้เป็นภรรยาของชายอื่น และต้องไปอยู่ยังมณฑลส่านซี
กระทั่งถึงรัชสมัยของพระจักรพรรดิซ่งเสินจง จูโซ่วชางได้เป็นขุน
นางชั้นสูง แต่ในใจเขาหามีความสุขไม่ ด้วยระลึกถึงมารดาผู้ ให้กาเนิดอยู่
เสมอ นับตั้งแต่สองแม่ลูกได้พรากจากกันมา เป็นเวลานานถึง 50 ปี
มีอยู่วันหนึ่ง จูโซ่วชางได้พูดกับคนในบ้านว่า เรานึกถึงมารดาผู้ให้
กาเนิดอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้เราได้ตัดสินใจแล้ว จะไปส่านซีตามหามารดา
เราไปครั้ ง นี้ แม้ จ ะยากล าบากเพี ย งใด หรื อ พานพบสิ่ ง ใดที่ ทุ ก ข์ ย ากก็
จะต้องหามารดาให้พบจนได้ แม้นว่าจะหามารดาไม่พบก็จะไม่กลับมาที่
บ้านนี้อีก
ดังนั้นเขาตัดสินใจลาออกจากราชการเดินทางไปส่านซีเพื่อตามหา
มารดา ความกตั ญ ญู ข องเขาเป็ น ที่ ส ะเทื อ นใจต่ อ เทพบนฟ้ า ยิ่ ง นั ก ใน
ช่วงเวลาไม่ถึง 1 ปี เขาก็ได้พบมารดาที่เมือง ถงโจว ขณะนั้นมารดาก็อายุ
70 กว่าแล้ว
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การที่เขาสละตาแหน่งราชการไปหามารดาเป็นการแสดงให้เห็นว่า
เขาไม่ยึ ดมั่น ในยศศักดิ์ และความร่ ารวยแต่เพราะความกตัญญูอันเป็น
อุปนิสัยที่ล้าเลิศของเขา ควรแก่การยกย่องของผู้คนรุ่นหลังต่อไป
ชงฆฎิษด์ ภูสด เรียบเรียง
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