
   

 



 
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม 

 
 

 24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) 
 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 
 

โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2561 

 
 

 

 



24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) 
พิมพ์ครั้งแรก  :  มิถุนายน 2561 
 
ข้อมูลบรรณานุกรม 
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน.  (2561) 24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า).  
  สมุทรปราการ : โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
  เฉลิมพระเกียรติ, 62 หน้า. 

 1. วรรณกรรมจีน. II. ชื่อเรื่อง. 
ISBN 978-616-8010-25-9 
 
จัดพิมพ์โดย :  โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  18/18 ถ.เทพรัตน กม. 18  ต.บางโฉลง  อ.บางพล ี
  จ.สมุทรปราการ  10540 
  โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1511 
 
พิมพ์ที ่  : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจนพริ้นท์ติ้ง     
   25/90 หมู่บ้านไลโอ ถนนกาญจนาภิเษก  
   แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  
   กรุงเทพมหานคร 10230 
 
ออกแบบปก : นายกฤตพล คุณนันทปรีดา 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 



 

24 กตัญญู (ยี่จับส่ีเฮ่า) 

《二十四孝》 

 

 

 

 

 

 

 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

          เรียบเรียง 



 



   

ค ำน ำ 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม 
เน้นพัฒนานักศึกษา บุคลากร  ยึดคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตย์  กตัญญู)  และจริยธรรม 4 ประการ (ตรงเวลา  พูดจาดี  แต่ง
กายเหมาะสม  ความคิดบวก)  เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาตนและสังคม 

 ความซื่อสัตย์กตัญญูเป็นพื้นฐานคุณธรรมประการส าคัญที่สุด ของ
วัฒนธรรมไทยและจีน รวมทั้งวัฒนธรรมโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติได้ยึดถือปลูกฝังให้กับทุกคนในมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้น 
 ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ได้ปรารภว่า
มหาวิทยาลัยควรมีหนังสือ “24 กตัญญู” อันมีชื่อเสียงของจีน ฉบับ
ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเองสักเล่มหนึ่ง   ผมได้หารือกับอาจารย์
ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี ผู้ช่วยอธิการบดี และขอให้รองศาสตราจารย์ 
ดร .พรพรรณ  จันทโรนานนท์  คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มอบหมายอาจารย์ของคณะช่วยกัน
ด าเนินการ  ซึ่งอาจารย์ประพฤทธิ์ได้ช่วยแปลเรื่องที่ 1  
 ผมขอขอบคุณอาจารย์ในคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ช่วยกัน
ด าเนินการจัดแปล และขอบคุณอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์ ที่ช่วยประสานงานและ
ขัดเกลาภาษาไทย 
 
 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์   พุ่มวิเศษ) 
                               อธกิารบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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บทน ำ 

หนังสือ “24 กตัญญู”หรือ“เอ้อร์สือซื่อเสี้ยว”《二十四孝》
ชื่อเต็มว่า“เฉวียนเซี่ยงเอ้อร์สือซื่อซือเสวี่ยน"《全相二十四诗选》

เป็นหนังสือที่กล่าวกันว่าเขียนขึ้นโดยกัวจวีจิ้ง (郭居敬) ซึ่งเป็นผู้รู้ในสมัย
ราชวงค์หยวน (ค.ศ.1206-1368) ดังข้อมูลที่กล่าวไว้ในหนังสือ "ซวี้เหวิน
เสี้ยนทงเข่า ตอน ที่ 71 ตอนเจี๋ยอ้ีเข่าเสี้ยวจื่อ" 《续文献通考.卷七十

一.节义考.孝子》ของหวางฉี (王圻)  ที่กล่าวไว้ว่า "กัวจวีจิ้งเป็นชาว
โหยวซี (尤溪人) เป็นผู้ที่มีความกตัญญู ได้เขียนเรื ่อง "24 กตัญญู" ไว้
เป็นค าสอนแก่เด็ก แต่ก็มีบางข้อมูลกล่าวว่าเรื่อง 24 กตัญญูนี้เป็นการ
เขียนของน้องชายของเขาชื่อ กัวโส่วเจิ้ง (郭守正) และบ้างก็กล่าวว่าเป็น
การเขียนของกัวจวีเยี้ย (郭居业) ดังที่พันโส่วเหลียน (潘守廉) กล่าวไว้ใน
ค าน าของหนังสือชื่อ“เอ้อร์สือซ่ือเสี้ยวถูซัวปิ้งซือ”《二十四孝图说并诗》 
ว่า กัวจวีเยี้ยได้รวบรวมเรื่องความกตัญญูจากเรื่องราวของคนสมัยโบราณ
รวม 24 คน แล้วเขียนเป็น “24 กตัญญ”ู ไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่าน 

 เรื่อง 24 กตัญญู เป็นการรวบรวมของตระกูลกัว (郭) ที่ได้รวบรวมขึ้น
เป็นเล่มในสมัยราชวงศ์หยวน ( 元 ค.ศ.1206-0368) และเนื่องจากหนังสือ 
“24 กตัญญู”มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกัน คือตั้งแต่ยุคโบราณ 
(上古) ต่อลงมาจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง (宋 ค.ศ.960-1279.) และในเวลา
ต่อมา ได้มีผู้รวบรวมเรื่องเช่นเดียวกันนี้มากขึ้น โดยการน าเนื้อเรื่องมา
รวมเข้าเป็นเล่ม และมีภาพวาดประกอบในเรื่อง เช่น “เออร์สือซื่อเสี้ยวถู”
《二十四孝图》 ผู้รู้ในยุคต่อมาจัดให้เป็นหนังสือที่ใช้ในการรณรงค์
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เรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความกตัญญู และเป็นหนังสือที่ง่ายต่อการอ่าน
และการสอนด้านความกตัญญูด้วย 

 เนื้อเรื่องของ“24 กตัญญู”เป็นเรื่องราวที่รวบรวมจากหนังสือเรื่อง
“เสี้ยวจื่อจ้วน”《孝子传》ของหลิวเซี่ยง (刘向) นักปราชญ์ที่ได้รับการยก
ย่องมากในสมัยราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก ( ก่อนคริสต์ศักราช 206ปี -ค.ศ.220 ) แต่ก็
มีบางเรื่องที่ได้มาจากหนังสือ“อ้ีเหวินเล่ยจวี้”《艺文类聚》และหนังสือ 
"ไท้ผิงอวี้หลั่น”《太平御览》  

          คนในยุคหลังที่รวบรวมเรื่อง “24 กตัญญู”ขึ้นนั้น ต่างตั้งชื่อ
หนังสือให้แตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาที่ตนเรียบเรียง เช่นตั้งชื่อว่า“เอ้อร์
สือชื่อเสี้ยวถูซัว”《二十四孝图说》บ้าง หรือตั้งชื่อว่า “หนี่ว์เอ้อร์สือซื่อ
เสี้ยวถู”《女二十四孝图》เป็นต้น เรื่อง “24 กตัญญู” ได้รับความ
นิยมจากสังคมจีนในทุกชนชั้นมาทุกยุคทุกสมัย จึงท าให้เรื่องราวของความ
กตัญญูถูกเผยแพร่ออกไปในทุกรูปแบบ ซึ่งนอกจากที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
แบบร้อยแก้วร้อยกรอง หรือโคลงกลอนแล้ว ยังมีภาพแกะสลักเรื่อง
“24 กตัญญู”ลงบนแผ่นไม้แผ่นหินหรือแผ่นอิฐ ภาพปูนปั้นหรือเป็น
ภาพวาดที่วาดลงบนผนังอาคาร เพ่ือเป็นสิ่งประดับสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนาโดยเฉพาะที่ผนังด้านหน้าสองข้างของประตูทางเข้าศาลเจ้าบาง
แห่งในกรุงเทพ ฯ และในจังหวัดสมุทรปราการ  จนต่อมาท าให้ภาพ
เหล่านี้กลายเป็นภาพสิริมงคลที่อยู่คู่กับศาลเจ้าไปในที่สุด เนื่องจากผู้
รวบรวมหนังสือ“24 กตัญญู” ตั้งแต่ยุคโบราณต่อลงมาจนปัจจุบัน มี
จุดมุ่งหมายในการจัดท าหนังสือที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังนิยมตั้งชื่อเรื่องให้
แตกต่างจากเดิมด้วย เป็นเหตุให้การเรียงล าดับของเรื่องทั้ง 24 
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เรื่องมีล าดับก่อนหลังที่แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้ไม่มีการจ าเพาะเจาะจงว่า

ทั้ง 24 เรื่องนั้น เรื่องใดเป็นล าดับที่เท่าใด และเรื่องใดควรมาก่อนเรื่องใด 

ทั้งหมดข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายและความต้องการของผู้รวบรวม 

          หนั งสือเรื่ อง“24กตัญญู”ที่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียบเรียงขึ้นเล่มนี้ เป็นหนังสือที่
เรียบเรียงจากเนื้อหาของหนังสือ “เอ้อร์สือซื่อเสี้ยวไป๋หว้าเสียงเจี่ย”《二
十四孝. 白话详解》 ที่หวังเจ้า (王照) รวบรวมและพิมพ์ขึ้น ปี ค.ศ. 1992 
เป็นหลัก และมีหนังสือเกี่ยวข้องกับ 24 กตัญญูเล่มอ่ืนๆประกอบ การเรียงล าดับ
เรื่องก่อนหลัง จึงอาจแตกต่างจากหนังสือเล่มอ่ืน ดังที่ปรากฏในสารบัญของหนังสือ  

        ความจริงเนื้อหาบางเรื่องใน “24 กตัญญู” ดูไม่เข้ากับยุคสมัยเท่าใด
นักเพราะการแสดงออกถึงความกตัญญูมากเกินไป จนดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระ 
ที่คนในยุคปัจจุบันยากที่จะเข้าใจได้ เช่น เรื่อง “ฝังบุตรเพ่ือมารดา”《为
母埋儿》หรือ “ล่อยุ งกิน เลือด”《恣蚊饱血》หรือ เรื่อง  “ชิม
อุจจาระบิดา”《尝粪心忧》 ในยุคนี้คงไม่มีใครฝังบุตรตนเองให้ตาย 
เพ่ือมารดาจะไม่ต้องห่วงและกังวลถึงหลาน จนรับประทานอาหารไม่อ่ิม
(เพราะต้องเหลือบางส่วนให้หลานรับประทาน) หรือเรื่องที่ปล่อยตัวล่อให้
ยุงกินเลือดของตนจนอ่ิม จะได้ไม่ไปกัดบิดา เพ่ือให้บิดาสามารถนอนหลับ
สบาย ทั้งนี้เพราะการแก้ไขเรื่องยุงกัดก็มีอีกหลายวิธี หรือการชิมอุจจาระ
บิดา เพ่ือดูอาการของโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คนยุคนี้อาจจะเห็นว่าไม่
ถูกต้อง แต่อย่างไรเสีย เราก็ไม่สามารถเอาความรู้สึกของคนในยุคนี้ไป
ตัดสินความคิด การปฏิบัติตนของคนในยุคเก่าๆได้อย่างแน่นอน เพราะยุค
สมัยผิดกัน บรรทัดฐานทางสังคมผิดกัน ทั้งเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรือง
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ต่างกัน วิถีชีวิตและแนวคิดของผู้คนก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย ประเทศจีน
ได้ยึดเรื่องความ “กตัญญู” (孝) เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมประเทศมาโดย
ตลอด ข้าราชการนอกจากต้องมีความจงรักภัคดีต่อพระจักรพรรดิแล้ว ยัง
ต้องมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วย สิ่งนี้เป็นแนวปฏิบัติของสังคมทุกยุค
ทุกสมัยของจีน หากใครชอบดูอุปรากรจีน เรื่อง“เปาบุ้นจิ้น”ตอนประหาร
จอหงวนเฉินซื่อเหม่ย (陈世美) ด้วยเครื่องประหารหัวเสือ ก็เป็นค าตอบใน
เรื่องความกตัญญูได้เป็นอย่างดี องค์พระจักรพรรดิเองก็ต้องมีความกตัญญู
ต่อแผ่นดินเช่นกัน หาไม่แล้วก็จะเกิดวิบัติในประเทศ มีการ เปลี ่ยน
ผู้ปกครองประเทศใหม่ตามบัญชาการของสวรรค์ ค าว่า “เสี้ยว” (孝) 

จึงเป็นค าที่ชาวจีนยึดถือ เป็นหลักใหญ่ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของ
สังคม ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดังมีค าพูดเกี่ยวกับความกตัญญูเสมอว่า 
“ 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 ความกตัญญูเป็นสิ่งก าหนดวิถีชีวิตที่งดงามในประเพณี
จีน และเป็นเรื่องที่ผู้รู้นักปราชญ์ในสังคมจีนถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ส าคัญ
ที่สุดของสังคมจีนทุกยุค ในหนังสือ “เสี้ยวจิงกู้ซื่อ”《孝经故事》หรือ 
“นิทานเรื่องความกตัญญู” ได้ยกเรื่องราวของบุตรผู้มีความกตัญญูอีกหลาย
ท่านขึ้นมาเล่าขาน เพ่ือให้ผู้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามเช่น เรื่อง
ความกตัญญูของ ขงจื ่อ (孔子)ที่มีต่อมารดาซึ ่งถือเป็นแบบอย่างของ
สังคมมาทุกยุคทุกสมัย เรื ่องของแม่นางเฉินถังเฉียน  (陈堂前) ที่มีต่อ
มารดาของสามี และบุคคลอื่นๆที่มีความกตัญญูสูงสุดจนได้รับการยกย่องอีก
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หลายท่าน ล้วนถูกน ามาเล่าไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว ซึ่งเป็นการเน้นให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าในสังคมชาวจีนนั้น บนบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งเหนือสิ่งใด คือ เรื่อง “ความกตัญญู” หรือ “孝” ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาว
จีนทุกครอบครัวได้ถูกปลูกฝังเข้าไปอยู่ในสายเลือด นับมาถึงปัจจุบันนี้ 
 เมื่อชาวจีนอพยพออกนอกประเทศ เรื่อง “ความกตัญญู” (孝) 
ก็ติดตัวตามมาด้วย ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีชาวจีนอยู่มากที่สุด รัฐบาลยุค
หนึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่อง “ความกตัญญู” เป็นอย่างมาก และ
เห็นว่าควรรณรงค์ให้บุตรหลานชาวจีนได้เห็นความส าคัญของเรื่องนี้ วัดพระ
โพธิสัตว์กวนอิมที่ถนนจูเจียต (如切观音堂) (Kuan Im Tng Temple, 
Joo Chiet Road) ซึ่งมีชาวจีนเข้าไปกราบไหว้บูชามาก ได้ตอบรับการรณรงค์
เรื ่อง“ความกตัญญู” จึงมีการจัดพิมพ์หนังสือเรื ่อง“24 กตัญญู” ขึ้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการพิมพ์เพ่ือแจกและห้ามจ าหน่าย ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแรง
หนึ่งที่ช่วยรัฐบาลส่งเสริมการปลูกฝังให้ลูกหลานชาวจีนในสิงคโปร์ได้ตระหนัก
ถึงเรื่องความกตัญญูมากขึ้น และปรับปรุงการปฏิบัติตนต่อบิดามารดา
ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น อีกทั้งเพ่ือแจกจ่ายให้ผู้เข้ามากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมได้น า
กลับไปสอนบุตรหลาน เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษมานาน 
ลูกหลานชาวจีนบางคนอ่านภาษาจีนไม่ออก ทางวัดจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ
ดังกล่าว เป็น 2 ภาษาคือจีนและอังกฤษ พิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.2006 ได้
พิมพ์เผยแพร่ 2 ครั้ง และในปี ค.ศ. 2007 อีก2 ครั้ง ในค าน าของหนังสือ
ได้อธิบายความเป็นมาว่าการจัดพิมพ์หนังสือ 24 กตัญญูนี้  ก็ เ พ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคม อันเป็นนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ในยุคนั้น
และได้กล่าวไว้ว่าแม้ เรื่อง 24 กตัญญูจะมีบางเรื่องที่ดูไม่ทันสมัยนัก แต่เมื่อ
พิจารณาอีกครั้งเก่ียวกับหนุ่มสาวยุคใหม่แล้ว ต่างเห็นสมควรว่า ควรจัดพิมพ์
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ให้ครบทั้ง 24 เรื่อง แม้ว่าบางเรื่องไม่เหมาะกับยุคสมัย แต่ก็ยังทรงคุณค่าใน
เรื่องความกตัญญูที่ไม่มีวันเสื่อมหายไปในสังคมของชาวจีน 

ดังนั้นแม้ว่าเรื่องราวต่างๆใน “24 กตัญญู”อาจดูล้าสมัยตาม
ความคิดแบบเก่า แต่ “ความกตัญญู” อันเป็นแนวทางที่บุตรหลานควร
ปฏิบัติต่อผู ้บังเกิดเกล้า หรือผู้น้อยควรปฏิบัติต่อผู้อาวุโส ย่อมเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ายิ่งในสังคม อันจะส่งผลให้สังคมนั้นพัฒนาต่อไปอย่างมีคุณภาพ สงบ
สุข มั่งคง ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป                                                             

  
                      

                  รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ 
                                   คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

1. พระราชาผู้เป็นยอดกตัญญู《孝感动天》 

ตามต านานจีนยุคโบราณ สมัย 5 พระราชา (ก่อน ค.ศ.2550 – 
ก่อน ค.ศ.2140) การขึ้นครองราชย์พระราชา เกิดขึ้นโดยการแต่งตั้งจาก
บุคคลผู้มีคุณสมบัติอันประเสริฐมิใช่เกิดขึ้นจากการสืบทอดสู่รัชทายาท 

พระราชาซุ่น ผู้เป็นยอดกตัญญูซึ่งได้ครองราชย์สืบต่อจากพระราชา
เหยา นอกจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่ประชาชนชื่นชม
ยกย่องเลื่อมใสแล้วที่ส าคัญ คือ เป็นยอดกตัญญู 

ตามต านานกล่าวว่า พระราชาซุ่นมีพระนามเดิมว่า ซุ่น เป็นผู้ที่มี
จิตส านึกตั้งแต่อายุยังเยาว์ในเรื่องกตัญญูต่อบิดามารดา บิดาของซุ่นเป็น
คนมีอุปนิสัยดื้อรั้น และไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีส่วนมารดาถึงแก่กรรมตั้งแต่ยัง
เยาว์ ต่อมาซุ่นมีมารดาเลี้ยง แต่เป็นคนมีจิตใจคับแคบ ขี้อิจฉาริษยา ส่วน
น้องชายซึ่งเกิดจากแม่เลี้ยงก็มีนิสัยเกเรโอหัง แต่บิดามารดาก็รักใคร่เป็นพิเศษ 

ชีวิตของซุ่นจึงจ าเป็นต้องอยู่ในสภาพที่เลวร้าย เคยมีอยู่หลายกรณี
ที่บิดาซึ่งไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีร่วมมือกับมารดาเลี้ยงและน้องชายวางแผน
ก าจัดซุ่นไม่ส าเร็จ ซุ่นก็มิได้โกรธแค้นแต่อย่างใดตรงกันข้าม กลับประพฤติ
ตนกตัญญูต่อบิดา และมารดาเลี้ยงมากยิ่งขึ้น  พร้อมกันนั้นก็รักใคร่เอ็นดู
น้องชายไม่เสื่อมคลาย 

พฤติกรรมของซุ ่น เป ็นที ่ประทับใจของฟ้า  ดิน และเทวดา 
ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐของซุ่นท าให้บังเกิด 
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ปรากฏการณ์ประหลาด กล่าวคือ เมื่อถึงเวลาที่ซุ่นท านา ก็มีช้างจ านวน
มากเรียงแถวและเอางวงไถนา นอกจากนั้นยังมีนกหลายชนิดจ านวนมาก
ใช้ขาของมันช่วยปราบหญ้า  

ความประเสริฐของซุ่น ทราบถึงพระราชาเหยา จึงพระราชทานชาย 
9 คน ให้ไปใช้งาน และยกธิดา 2 องค์ คือ ธิดาเอ๋อหวง กับหนี๋อิง เป็นภริยา
ของซุ่นทั้งสององค ์

ครั้นต่อมา เมื่อพระราชาเหยาทรงชราภาพมากจึงยกบัลลังก์ให้แก่ซุ่น 
ให้สืบทอดเป็นพระราชาสืบต่อมา 

พระราชาซุ่นทรงขึ้นครองราชย์ เนื่องจากกตัญญูต่อบิดามารดา 
และเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ทั้งที่แต่เดิมเป็นสามัญชนคนธรรมดา
โดยแท ้

 

ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

2. เล่นสนุกให้บิดามารดาดู《戏彩娱亲》                                                                                    

สมัยราชวงศ์โจว  ที่แคว้นฉู่มีผู้เฒ่านามว่า “เหล่าไล่จื่อ” เบื่อหน่าย
ความวุ่นวายอันเกิดจากสงครามจึงย้ายบ้านจากเหอหนันมาอยู่ที่หูเป่ย เหล่า
ไล่จื่อมีความกตัญญูต่อบิดามารดามาก อีกทั้งดูแลปรนนิบัติท่านทั้งสองด้วย
ความเคารพนบนอบเป็นที่สุด 

ทุกวันเขาจะน าอาหารมาให้บิดามารดาทั้ง 3 เวลา  อาหารที่น ามา
นั้นล้วนเป็นอาหารนุ่ม มีรสกลมกล่อม และกรอบที่สุด ทั้งนี้เพราะบิดา
มารดาอายุมากแล้ว  ไม่มีฟัน หากไม่ใช่อาหาร นุ่ม รสดี และกรอบมากๆ
แล้วพวกเขาจะรับประทานไม่ได้เลย   

เหล่าไล่จื่ออายุ 70 ปีแล้ว  แต่เขาไม่เคยพูดถึงค าว่า “แก่” ให้บิดา
มารดาได้ยินเลย เพราะเกรงว่าค าว่า “แก่” จะเน้นความชราภาพของบิดา
มารดาให้เพ่ิมขึ้น และเมื่อบิดามารดารู้สึกว่าตนเองชราภาพมากแล้วก็อาจจะ
เกิดความกังวลกับวันที่ต้องจากไปจนท าให้บิดามารดามีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง  

ดังนั้นเพ่ือให้บิดามารดามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  เขามักจะสวมใส่
เสื้อผ้าหลากสีสดใสสวยงาม  และแสดงอากัปกริยาคล้ายเด็กเล่นอยู่ข้างกาย
บิดามารดา  

เขามักจะหาบน้ า 2 ถังเดินเข้ามาในห้องรับแขก แล้วแกล้งล้มลงกับ
พ้ืน  พร้อมแกล้งร้องไห้โฮออกมาเป็นเสียงเด็กเพ่ือให้บิดามารดาเห็นแล้ว
หัวเราะอย่างมีความสุข 

 

ไพศาล ทองสัมฤทธิ์  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

3. น ้านมกวางรักษาดวงตา《鹿乳奉亲》 

ในสมัยราชวงศ์โจว  มีบุคคลหนึ่งชื่อว่าถันจื่อ  เนื่องจากบิดามารดา
ของเขาแก่ชราและป่วยเป็นโรคตาร้ายแรง ถันจื่อเป็นเด็กที่มีความกตัญญู
รู้คุณ เขาเคยได้ยินว่าน้ านมกวางสามารถน ามารักษาโรคตาให้หายได้ 
ขณะเดียวกันบิดามารดาของเขาก็ชอบดื่มน้ านมกวางมาก แต่กวางนั้นเป็น
สัตว์ที่มีสัญชาตญาณตื่นตัวไวและวิ่งได้เร็ว การที่จะน าน้ านมกวางมาได้
นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ถันจื่อเองรู้สึกว่า ตนอาจไม่สามารถท าตามที่หวังได้ 
แต่ความกตัญญูท าให้เขาเกิดปัญญา และสามารถหาวิธีการได้ โดยวิธีการ
สวมหนังกวางปลอมตัวเป็นลูกกวางไปปะปนอยู่ในฝูงกวาง หาช่วงจังหวะ
โอกาสในการรีดนมแม่กวาง ครั้นแล้วเขาจึงไปซื้อหาหนังกวางมาผืนหนึ่ง 
น ามาคลุมตัว และสวมรองเท้าขากวาง จากนั้นเข้าไปในป่าลึก ปะปนอยู่ใน
ฝูงกวาง กวางเองก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมนุษย์ปลอมตัวเข้ามาปะปนในฝูง  

เป็นไปอย่างที่คาดไว้ ถันจื่อค่อยๆ รีดนมกวาง และในขณะที่เขาน า
น้ านมกวางกลับมา ไม่คาดคิดเลยว่าถูกนายพรานกลุ่มหนึ่งคอยซุ่มดักจับ
กวางอยู่ ซึ่งพวกนายพรานต่างพากันคิดว่าเขาเป็นกวางจริงๆ เลยเตรียม
น้าวคันธนูหันมาเพ่ือจะยิง เมื่อถันจื่อเห็นแล้วก็รู้สึกตกใจกลัว รีบลุกขึ้น
ตะโกนบอกว่า “ฉันไม่ใช่กวาง แต่เป็นคน เนื่องจากบิดามารดาของฉันเป็น
โรคตา ปรารถนาจะดื่มน้ านมกวาง ฉันเลยปลอมตัวเป็นกวาง เพ่ือแอบเข้า
มาในฝูงกวางรีดน้ านมกวาง โปรดอย่ายิงธนูท าให้ฉันบาดเจ็บเลย ” 
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นายพรานจึงรู้ว่านั่นไม่ใช่กวางจริง แต่เป็นเด็กกตัญญูคนหนึ่ง 
จากนั้นจึงเก็บคันธนูลง อีกทั้งยังรู้สึกเคารพและยกย่องเขาว่าเป็นลูก
กตัญญู 

 

เบญจวรรณ  ศิริคันธรส  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

4. หาข้าวมาเลี ยงบิดามารดา《为亲负米》 

ในสมัยราชวงศ์โจว ปรมาจารย์ขงจื่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนามว่า 
จงโหยว จื้อ จื่อลู่  ลูกศิษย์คนนี้ ไม่เพียงแต่เป็นผู้มีความรู้ ทั้งยังเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมและความกตัญญูอย่างสูง ครอบครัวของเขาค่อนข้างยากจน 
อาหารที่เขากินทุกวันเป็นเพียงธัญพืช  แต่ส าหรับบิดามารดาแล้ว  เขายอมที่
จะเดินทางไปร้อยลี้เพ่ือหาข้าวมาเลี้ยงดูบิดามารดา  

เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลง เขาได้ท่องเที่ยวทัศนาจรไปยังแดนใต้ 
ไปไกลจนถึงแคว้นฉู่ เมื่อเดินทางไปถึงผู้น าของแคว้นฉู่ ได้เห็นถึงความรู้
และความเป็นคนกตัญญูในตัวเขา จึงได้เชิญเขาให้เข้ารับราชการ หลังจาก
ที่เขาเข้ารับราชการเป็นขุนนางแล้ว สถานภาพของเขาก็เปลี่ยนไป ไม่ว่า
เขาจะเดินทางไปที่แห่งใด ล้วนมีรถม้าคอยติดตามเป็นร้อยคัน  ทั้งข้าวและ
ธัญพืชต่างๆก็มีมากกว่าหมื่นยุ้งฉาง เวลาที่เขานั่ง ที่นั่งของเขาก็รองด้วย
พรมหลายชั้น แม้แต่เวลาที่เขารับประทานอาหาร ก็จะมีอาหารมากมาย
หลายชนิดวางไว้ตรงหน้า  

ถึงแม้ว่าเขาจะร่ ารวยเพียงใด แต่ในใจของเขา ก็ยังคงถวิลหาบิดา
มารดาอยู่ตลอดเวลา ยังคงพร่ าเพ้อประโยคเดิมๆว่า “ถึงแม้ว่าตอนนี้ฉัน
จะร่ ารวยมาก แต่ก็ยังอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ กินผักป่า กิน
ธัญพืช และยังอยากเดินทางร้อยลี้ เพ่ือแบกข้าวกลับมาเลี้ยงบิดามารดา”  
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แต่น่าเสียดายที่บิดามารดาไม่สามารถฟ้ืนกลับมามีชีวิตดังเดิมได้  ถึงแม้ว่า
เขาจะต้องการทดแทนบุญคุณบิดามารดามากเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะท า
ได้อีกแล้ว 

 

จันทิมา จิรชูสกุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

5. มารดากัดนิ วลูกเจ็บที่หัวใจ《啮指心痛》 

ในสมัยราชวงศ์โจว มีบุคคลที่มีพร้อมทั้งคุณงามความดี และมีความ
กตัญญูต่อบิดามารดา คนๆนี้แซ่เจิง นามว่า  ชัน  จื้อ “จื่ออวี๋” เป็นหนึ่งใน
ลูกศิษย์ที่น่าภาคภูมิใจของปรมาจารย์ขงจื่อ  

ครั้งหนึ่งเขาขึ้นภูเขาไปตัดฟืน  คาดไม่ถึงว่าที่บ้านมีแขกมาเยือน 
เพราะมารดาเห็นว่าลูกของนางไม่อยู่บ้าน อีกทั้งที่บ้านก็ไม่มีเงินที่จะจัดเตรียม
สิ่งของต้อนรับ  ภายในใจรู้สึกร้อนรนอย่างผิดปกติ  เพียงแค่หวังว่าลูกชายจะ
กลับมาบ้านอย่างเร็วไว  นางรอคอยอยู่ตั้งนาน  ลูกชายก็ยังไม่กลับมา   

ในช่วงที่มารดารีบเร่งร้อนรนมาก  พลันคิดขึ้นได้ว่าสายสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูกนั้นเชื่อมโยงกันด้วยสายเลือด ครั้นแล้วนางจึงใช้ฟันกัดที่
นิ้วมือของตัวเองจนเลือดออก  ขณะนั้น เจิงชันอยู่บนภูเขารู้สึกเจ็บหัวใจ
อย่างฉับพลัน คาดว่าที่บ้านต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึนอย่างแน่นอน  

ครั้นแล้วเขาจึงรีบแบกฟืนกลับบ้าน  คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของ
มารดาแล้วถามมารดาว่า  ที่ตนเองจู่ๆเจ็บที่หัวใจนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด  
มารดาก็ตอบกลับลูกว่า “เมื่อครู่ที่บ้านของเรามีแขกมาเยือน เป็นเพราะว่า
ลูกไม่อยู่บ้าน แม่คนเดียวต้อนรับขับสู้ไม่ไหว จ าต้องกัดนิ้วให้เลือดออก 
เพ่ือให้ลูกรับรู้ความรู้สึกนี้ แล้วเร่งรีบกลับบ้าน”  

 

                                      สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

6. กตัญญูต่อแม่เลี ยง 《单衣顺母》                                                                                  

ในสมัยราชวงศ์โจว ปรมาจารย์ขงจื่อมีลูกศิษย์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มี
ความประพฤติดีมีคุณธรรมสูงส่ง  นามว่า หมิ่นสุ่น จื้อ จื่อเซียน หมิ่นจื่อ
เซียนโชคร้ายก าพร้าแม่ตั้งแต่วัยเยาว์ ส่วนบิดาได้แต่งงานมีภรรยาใหม่  
ตั้งแต่นั้นมาจื่อเซียนก็ถูกแม่เลี้ยงใจร้ายเลี้ยงดูให้เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างล าบาก 
สองสามปีต่อมา แม่เลี้ยงก็ได้ให้ก าเนิดบุตรชายอีกสองคน ซึ่งบุตรทั้งสองนี้
เป็นที่รักของแม่เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเอง  

ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัด แม่เลี้ยงก็ได้เย็บเสื้อผ้าที่บุนวมเส้น
ใยฝ้ายซึ่งสามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ให้กับบุตรชาย
ทั้งสองของเธอได้สวมใส่ เนื่องจากจื่อเซียนไม่ใช่ลูกแท้ๆของตน นางจึง
รังเกียจจื่อเซียนมาก แม่เลี้ยงน าดอกอ้อมาบุในตัวเสื้อแทนนวมที่เป็นเส้น
ใยฝ้ายซึ่งไม่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายจื่อเซียนได้  

         วันหนึ่ง บิดาใช้ให้จื่อเซียนเป็นสารถีขับรถม้าออกไปท าธุระข้าง
นอก แต่ด้วยเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่บางมาก ดังนั้นร่างกายของเขาที่ต้องปะทะ
กับความหนาวเย็น จึงท าให้สั่นเทิ้มไปทั้งตัว จนร่างกายชาไร้ความรู้สึก 
เป็นเหตุให้เชือกบังคับรถม้าหลุดไปจากมือ เมื่อบิดาเห็นอาการของเขาที่
หนาวสั่นมากถึงเพียงนี้ คิดว่าจะต้องมีสาเหตุบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
จึงน าเสื้อผ้าที่จื่อเซียนสวมใส่มาพิจารณาอย่างละเอียด จนทราบว่าเสื้อที่จื่อ
เซียนสวมใส่เป็นเพียงเสื้อที่ใช้ดอกอ้อมาบุในตัวเสื้อเท่านั้นจึงรู้สึกโกรธมาก 
อยากจะขับไล่แม่เลี้ยงให้ออกจากบ้าน  
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จื่อเซียนเห็นดังนั้น จึงพูดกับบิดาว่า “ถ้าหากแม่เลี้ยงยังอยู่กับเรา
ที่บ้าน ก็จะมีลูกเพียงคนเดียว ที่ต้องรับความเหน็บหนาว แต่ถ้าหากขับไล่
แม่เลี้ยงออกจากบ้าน ลูกๆทั้ง 3 คนจะโดดเดี่ยว ไม่มีคนดูแล” 

เมื่อแม่เลี้ยงได้ยินค าพูดนี้ ก็รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมาก และที่คาด
ไม่ถึงยิ่งไปกว่านั้นก็คือแม่เลี้ยงรู้สึกละอายใจและส านึกในความผิดที่เคย
กระท าต่อจื่อเซียน 

 

จันทิมา  จิรชูสกุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

7. ชิมพระโอสถด้วยพระองค์เอง《亲尝汤药》 

พระเจ้าฮ่ันเหวินตี้หลิวเหิง (203-157 ปีก่อนคริสตศักราช) แห่ง
ราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้าฮ่ันเกาจู่
หลิวปัง (256-195 ปีก่อนคริสศักราช) ที่ประสูติแต่พระสนมในพระเจ้าฮ่ัน
เกาจู่ นามว่าปั๋วจี ( ?-155 ปีก่อนคริสตศักราช) ก่อนที่พระเจ้าหลิวเหิงจะ
เสด็จขึ้นครองราชย์นั้น พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาให้เป็นไต้อ๋อง เป็น
ผู้ปกครองเมืองไต้โจว  

 ขณะที่เป็นอ๋องแห่งเมืองไต้โจวนั้น ทรงแสดงออกถึงพระปรีชา
สามารถยิ่ง ทรงรักและห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาราษฎร์ อีกทั้งยัง
ทรงวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน เมื่อพระเจ้าฮ่ันหุยตี้หลิวอ๋ิง 
(210-188 ปีก่อนคริสตศักราช) สวรรคตลง บรรดาขุนนางในราชส านักต่าง
พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์ข้ึนครองราชสมบัติ ทรงพระนามว่าพระเจ้าฮ่ัน
เหวินตี้(179-163 ปีก่อนคริสตศักราช)  

หลังจากท่ีพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ทรงสถาปนาพระราช
มารดาขึ้นเป็นไทเฮา พระองค์ทรงปรนนิบัติพระมารดาเป็นอย่างดี ควรแก่
การยกย่องให้เป็นยอดกตัญญู มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระมารดาทรงประชวรหนัก 
ซึ่งการประชวรครั้งนี้กินเวลานานถึง 3 ปี ในช่วงเวลา 3 ปีนั้น พระเจ้าฮ่ัน
เหวินตี้ทรงดูแลปรนนิบัติอย่างครบถ้วนไม่เคยห่าง พระองค์ไม่เพียงปฏิบัติ
แต่ในยามทิวาเท่านั้น แม้ในยามราตรีก็ทรงปรนนิบัติอย่างดีไม่มีบกพร่อง 
ขณะดูแลพระมารดา ถึงจะทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ไม่ยอม 
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ข่มพระเนตรลงพักผ่อน แม้ในยามเข้าบรรทม ก็ทรงบรรทมทั้งชุดทรงงาน 
ไม่ได้เปลี่ยนฉลองพระองคเ์ป็นชุดส าหรับบรรทมแต่อย่างใด  

ทุกครั้งที่หมอหลวงปรุงพระโอสถส าหรับพระมารดาเสร็จ หาก
ไม่ได้ผ่านการลองชิมพระโอสถด้วยพระองค์เองแล้ว พระองค์ก็จะไม่ทรงน า
พระโอสถนั้นถวายให้แก่พระมารดาเสวยเป็นอันขาด เรียกได้ว่าพระโอสถ
ทุกขนาน ล้วนต้องผ่านการลองชิมด้วยพระองค์เองก่อนทั้งสิ้น 

 เนื่องด้วยพระองค์ทรงกตัญญูต่อพระมารดาเช่นนี้ ท าให้ชื่อเสียง
ด้านความกตัญญูของพระองค์ขจรขจายไปทุกสารทิศ จึงไม่มีผู้ใดไม่รู้จัก
พระองค์ และไม่มีผู้ใดไม่สรรเสริญพระองค์ 

 

ธนดล  จิรสันติวงศ ์ เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

8. เก็บผลหม่อนฝากมารดา《拾葚供亲》 

สมัยปลายราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก (206 ปีก่อนคริสตศักราช– ค.ศ. 25) 
หวางหมั่งก่อกบฏแย่งชิงราชบัลลังก์ (ค.ศ.9 – ค.ศ.23) บ้านเมืองเกิดความ
วุ่นวาย ประจวบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภัยแล้งไปทั่วทุกแห่งหน 
เรือกสวนไร่นาพ้ืนดินแตกระแหงเป็นวงกว้าง ผืนดินแม้แต่หญ้าสักนิ้วเดียว
ก็ไม่มี ในช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีใครเอ่ยถึงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เลย 
ประชาชนต้องใช้ชีวิตด้วยความยากล าบาก ต้องอดๆ อยากๆ ขณะนั้น ที่
เมืองอานเฉิง (ปัจจุบันอยู่ที่มณฑลเหอหนาน) มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนาม
ว่า ช่ายซุ่น จื้อ จวินจง บิดาของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุ 3 ขวบ มารดา
ของเขาเลี้ยงดูเขามาโดยล าพัง เขาจึงเป็นเด็กที่กตัญญูต่อมารดามาก เพื่อ
ไม่ให้มารดาต้องหิวโหย ทุกวันเขาจะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกหม่อนในป่า
มาให้มารดารับประทานแก้หิว 

ตั้งแต่นั้นมา ทุกวันเขาจะเข้าป่าเ พ่ือเก็บผลหม่อนให้มารดา
รับประทานประทังความหิว เวลาที่ช่ายซุ่นไปเก็บผลหม่อน เขาจะต้องน า
ตะกร้าติดตัวไป 2 ใบ ใบหนึ่งใส่ผลหม่อนสีด า อีกใบหนึ่งใส่ผลหม่อนสีแดง 
วันหนึ่ง เขาบังเอิญพบกับกลุ่มโจรคิ้วแดง พวกโจรเห็นผลหม่อนในตะกร้า
ก็นึกรู้ทันทีว่าเขาคงจะเก็บผลหม่อนไปรับประทานแทนอาหารเป็นแน่ 
แต่พวกมันรู้สึกประหลาดใจที่เห็นเขาแยกผลหม่อนออกเป็น 2 ตะกร้า จึง
ถามช่ายซุ่นว่า “เจ้าแยกผลหม่อนออกเป็น 2 ตะกร้าเพราะเหตุใด” 
ช่ายซุ่นตอบว่า  
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 “ลูกหม่อนสีด ามีรสหวาน เก็บไว้ให้มารดารับประทาน ลูกสีแดงมี

รสเปรี้ยว ข้าเก็บไว้รับประทานเอง” 
เมื่อหัวหน้ากลุ่มโจรคิ้วแดงได้ฟังก็รู ้สึกสงสารและชื่นชมที่เขา 

แม้อายุยังน้อยก็รู้จักกตัญญู จึงสละข้าวสาร 3 ทนานและขาโค 1 ขา
ให้ช่ายซุ่นน ากลับไปเลี้ยงมารดา 

                                                                                

กิติกา  กรชาลกุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

9. ฝังบุตรเพื่อมารดา《为母埋儿》                                                                                             

ในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ.220) มีชายคน
หนึ่ง แซ่ กัว นามว่า จวี้  บิดาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว  บรรดาพ่ีน้องต่างได้
น าเงินที่บิดาทิ้งไว้ให้หนีไปใช้ชีวิตยังต่างเมือง เหลือแต่กัวจวี้ผู้ซึ่งเป็นลูก
กตัญญูเพียงผู้เดียวที่คอยอยู่ปรนนิบัติมารดาผู้ชรา  

เขาและภรรยาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างท างานทั่วไป  โดยแลกกับ
ค่าตอบแทนอันน้อยนิดส าหรับใช้ในการด ารงชีพ  เมื่อถึงปีที่เกิดภัยพิบัติ  
คนมีเงินที่สามารถจ้างลูกจ้างให้ท างานก็นับวันยิ่งน้อยลง  สถานที่ที่จะ
จ้างกัวจวี้ให้ไปท างานก็ค่อยๆลดลงตามไปด้วย  การไม่มีอาหารทานครบสาม
มื้อเป็นเรื่องปกติของครอบครัวเขา  แต่ไม่ว่าการด ารงชีพจะล าบากยากแค้น
สักเพียงใด  กัวจวี้และภรรยาก็ยอมอดอยาก  แต่ไม่ยอมให้มารดาอดแม้
เพียงมื้อเดียว และพยายามท าให้มารดามีความสุข  แต่สิ่งที่เป็นปัญหา
สร้างความยุ่งยากให้กับเขาก็คือลูกชายตัวน้อยที่มีอายุเพียง 3 ขวบ  
เนื่องจากมารดาของกัวจวี้รักและเอ็นดูหลานชายคนนี้มาก จึงมักน าอาหาร
ที่มีเพียงน้อยนิดแม้ซ่ึงนางจะกินคนเดียวก็ยังไม่พอ แต่นางกลับแบ่งอาหาร
บางส่วนให้กับหลานชายด้วยเสมอ  กัวจวี้เห็นมารดาท าเช่นนี้  จึงปรึกษา
กับภรรยาว่า  บ้านเรายากจนอย่างนี้ล าพังอาหารที่จะกินให้ครบสามมื้อยัง
ล าบาก ส่วนการที่จะหาอาหารดีมาบ ารุงเลี้ยงดูมารดาก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง  
ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถท าให้มารดาอ่ิมท้องได้ สุขภาพของมารดาก็อ่อนแอ
ลงทุกวัน   ถ้ายังปล่อยให้มารดาแบ่งอาหารให้ลูกเรากินเช่นนี้อีกต่อไป ไมช่้า 
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ร่างกายของท่านจะยิ่งอ่อนแอลง และล้มป่วยลงในที่สุด ข้าคิดว่าเราควร
เอาลูกไปฝังเสียเถิด มารดาจะได้มีอาหารกินอ่ิมท้อง  ลูกนั้นเราจะมีใหม่
เมื่อใดก็ได้ แต่มารดานั้นไม่อาจมีใหม่ได้อีก  

ภรรยาเขาเมื่อได้ฟังค าสามี แม้จะรักลูกมากดั่งดวงใจ  แต่ก็ไม่กล้า
โต้แย้งความคิดเห็นของสามีจึงยอมตกลงแต่โดยดี  เขาทั้งสองได้อุ้มลูกชาย
พร้อมน าจอบติดตัวไปด้วยเพื่อขุดหลุมฝังลูกชาย   

 ครั้นเมื่อเขาขุดหลุมลึกลงไปได้ประมาณ 3 ฟุต ก็พบทองแท่งจ านวน
มากมายฝังอยู่ตรงนั้น  เมื่อพิจารณาทองแท่งเหล่านั้นก็พบว่ามีอักษรจารึก
ไว้บนทองแท่งว่า “ฟ้าประทานแก่ลูกกตัญญูกัวจวี้ ห้ามหลวงยึดกลับ 
ห้ามราษฎรมาช่วงชิง” 

 

รัตนา  จันทรสารโสภณ  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

10. ขายตัวฝังศพบิดา《卖身葬父》 

ในสมัยราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก (ก่อนค.ศ.206 ปี – ค.ศ.25) ผู้คนต่างรู้จัก
และชื่นชมยกย่องในความกตัญญูของต๋งหย่ง  เขาสูญเสียมารดาไปตั้งแต่ยัง
เล็ก  จึงต้องอาศัยอยู่กับบิดาเพียงล าพัง บิดาก็แก่เฒ่าชราลง ในขณะที่เขา
ก็เติบโตขึ้นทุกวัน ไม่นานบิดาก็ทรุดหนักด้วยอาการป่วยไข้มากขึ้น เขาจึง
คอยปรนนิบัติดูแล และเก็บออมเงินที่หามาได้เล็กน้อยจากการท างาน
ยอมอดอาหารเพ่ือซือ้ของที่บิดาชอบมาปรนนิบัติบิดา  

บิดาป่วยไข้ไม่นานก็เสียชีวิตลง ต๋งหย่งยากจนไม่มีเงินซื้อหีบศพใส่
ศพบิดา เขาทนไม่ได้ที่จะทิ้งร่างบิดาโดยไม่มีหีบศพใส่ เขาจึงไปที่บ้าน
เศรษฐีเพ่ือขอให้ท่านเศรษฐีซื้อตัวเขาเข้าไปท างานในบ้าน โดยขอยืมเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือมาเป็นค่าท าศพให้กับบิดา หลังจากเขาท าพิธีฝังศพ
บิดาเสร็จ ก็จะรีบเดินทางเข้าไปท างานที่บ้านท่านเศรษฐีทันที ระหว่างทาง
ได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่ง ซึ่งหญิงสาวผู้นั้นก็แสดงความประสงค์ที่จะขอใช้
ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยากับเขา ต๋งหย่งจึงได้ตกลงรับปากตามค าขอของหญิง
สาวผู้นั้น จากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านเศรษฐีด้วยกัน 

เมื่อไปถึงที่บ้านเศรษฐี ท่านเศรษฐีก็ก าชับว่า “จะต้องทอผ้าให้ได้
สามร้อยพับ จึงจะมีเงินพอที่จะแลกเป็นเงินค่าไถ่ตัวคืน แล้วจึงจะอนุญาต
ให้กลับบ้านได้” ต๋งหย่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากภรรยา ในเวลาเพียง
เดอืนเดียว ก็สามารถทอผ้าได้ครบสามร้อยพับ จึงขอแลกเป็นเงินค่าไถ่ตัวคืน 
จากนั้นจึงพาหญิงสาวผู้นั้นกลับบ้านไปด้วยเมื่อเดินทางมาถึงใต้ต้นไฮว๋ 
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ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท้ังสองพบกันครั้งแรก หญิงสาวผู้นั้นจึงกล่าวอ าลาจากเขาไป  
เล่ากันว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเทพธิดาแปลงกายลงมาจากสวรรค์ เนื่ องจาก
ซาบซึ้งในความกตัญญูของต๋งหยง จึงแปลงกายลงมาช่วยภารกิจให้เขา
ส าเร็จสมความปรารถนา 

 

เบญจวรรณ  ศิริคันธรส  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

11. สลักรูปบิดามารดาไว้บูชา 《刻木事亲》 

สมัยราชวงศ์ฮ่ัน (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ.220) มีลูกกตัญญู

คนหนึ่งนามว่า ติงหลัน เขาโชคร้ายที่บิดามารดาทยอยเสียชีวิตไปตั้งแต่เขา

อายุยังน้อย เขาจึงไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุพการี ท าให้เขารู้สึกคับแค้นใจยิ่ง

นักท่ีชาตินี้ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาที่ทั้งให้ก าเนิด เลี้ยงดู 

และอบรมสั่งสอนเขา จึงได้พยายามคิดหาวิธีทดแทนบุญคุณท่านทั้งสอง

เรื่อยมาจนในที่สุดก็คิดออก 

       เขาเรียกช่างไม้ฝีมือดีมาคนหนึ่ง และหาท่อนไม้มา 2 ท่อนเพ่ือให้ช่าง

ไม้แกะสลักเป็นรูปเหมือนบิดามารดา จากนั้นน าไปตั้งบนแท่นบูชาในห้องโถง

ที่บ้าน เขาท าการเซ่นไหว้รูปไม้แกะสลักทั้งสองทั้งเช้าและเย็นทุกวันมิเคย

ขาด เขาปฏิบัติกับรูปไม้สลักราวกับว่ารูปสลักทั้งสองคือบิดามารดาที่ยังมี

ชีวิตอยู่ เช้าก่อนไปท างานก็ต้องเข้ามากล่าวลารูปไม้แกะสลัก เย็นกลับมาถึง

บ้านก็ต้องเข้าไปหาเพ่ือบอกกล่าวคารวะ ส่วนภรรยาของเขา เมื่อต้องท าการ

เซ่นไหว้รูปไม้แกะสลักพ่อแม่สามีนานวันเข้าเริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย หน าซ้ ายัง

รู้สึกร าคาญจนทนไม่ไหว  

วันหนึ่ง เมื่อติงหลันออกไปท างาน ภรรยาของเขาก็น าเข็มไปทิ่มที่นิ้ว

ของรูปสลัก ทันใดนั้น ก็มีเลือดไหลออกมาจากนิ้วของรูปสลักทันทีตอนเย็น  
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เมื่อติงหลันกลับมาบ้าน รูปปั้นก็มีน้ าตาไหลออกมาต่อหน้าติงหลัน ติงหลัน
เห็นดังนั้นก็รู้สึกตกใจและสงสัยมาก จึงเรียกภรรยาเข้ามาสอบถาม เมื่อทราบ
ความจริงเขาก็โกรธภรรยามากจนเลิกกับภรรยาของเขาในที่สุด       

 

กิติกา  กรชาลกุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

12. ปลาหลีจ่ากน ้าพุ《涌泉跃鲤》                                                                                                  

         กล่าวกันว่าในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ.220) 
มีชายนามว่าเจียงซือ ปกติเป็นคนที่กตัญญูต่อมารดามาก ต่อมาได้แต่ง
หญิงจากตระกูลผางมาเป็นภรรยา นางผางก็มีความกตัญญูมากเช่นกัน 
เมื่อแต่งเข้ามาอยู่บ้านสามีแล้ว นางก็มีความกตัญญูต่อบิดามารดาของ
เจียงซือเป็นอย่างมาก  กล่าวได้ว่านางกตัญญูมากกว่าเจียงซือเสียอีก 

        เมื่อนางรู้ว่ามารดาของเจียงซือชอบน าน้ าในแม่น้ ามาชงชา และ
น ามาท าอาหาร  นางก็ไม่ปฏิเสธในความยากล าบากนั้นแม้แต่น้อย  ทุกวัน
นางจะเดินทางไปหาบน้ าที่ริมแม่น้ าซึ่งไกลจากบ้าน 7 ลี้ เพ่ือเอาน้ ามาให้
มารดาสามีใช้ นอกจากนั้น มารดาของเจียงซือยังชอบรับประทานปลา
น้ าจืดที่น ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ สามีภรรยาทั้งคู่ก็ไปจับปลาน้ าจืดที่แม่น้ า
ทุกวันมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปรุงอาหารให้มารดารับประทาน อีกทั้งยังได้เชิญ
หญิงชราที่บ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมรับประทานกับมารดาของตน การ
รับประทานอาหารหลายๆคนจะยิ่งท าให้การรับประทานของมารดา
มีรสชาติมากยิ่งขึ้น  

เจียงซือและภรรยากตัญญูต่อมารดาเช่นนี้ทุกวัน เหนื่อยยากล าบาก
มาสิบกว่าปีมานี้ไม่เคยบ่น หรือกล่าวต าหนิมารดาเลยแม้แต่น้อย ความ
กตัญญูเช่นนี้หาได้ยากมาก   

ต่อมาวันหนึ่งข้างบ้านที่เขาอาศัยเกิดมีน้ าพุพุ่งออกมา แม้ว่าจะเป็น
น้ าพุที่พุ่งออกมาจากบริเวณข้างบ้าน แต่กลับมีรสชาติหวานเหมือนกับน้ าใน 
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แม่น้ าเลยทีเดียว  ไม่เหมือนกับน้ าทั่วไปที่มีรสฝาดและเค็ม ซึ่งทุกวันที่น้ าพุ
นี้จะมีปลาหลี่กระโดดออกมาวันละสองตัวอีกด้วย  

ตั้งแต่นั้นมา สามีภรรยาทั้งสองก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงแม่น้ าเพ่ือ
หาบน้ าและจับปลาอีกต่อไป 

 

นริศ  วศินานนท์  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

13. ซ่อนส้มให้มารดา《怀桔橘遗亲》                                                                                        

ในปลายสมัยราชวงศ์ฮ่ันตะวันออก ( ค.ศ.25-ค.ศ.220 ) มีคนหนึ่ง
นามว่า ลู่จี้ จื้อ กงจี้ ในวัยเยาว์เป็นเด็กเฉลียวฉลาด อุปนิสัยดี คล่องแคล่ว
ปราดเปรื่อง เป็นที่รักใคร่ของผู้คนใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดาและ
มารดาของเขารักและทะนุถนอมเขาประหนึ่งแก้วตาดวงใจ   

ในปีที่ เขามีอายุได้ 6 ขวบได้ติดตามบิดาของเขาไปทัศนาจร
ท่องเที่ยวที่เมืองจิ่วเจียง การไปจิ่วเจียงในครั้งนี้บังเอิญบิดาของเขาต้องเข้า
ไปเยี่ยมคารวะสหายเก่าคือหยวนสู้อย่างเลี่ยงไม่ได้ หยวนสู้ผู้นี้เป็นบุคคลที่
มากด้วยบารมีและชื่อเสียงของเมืองจิ่วเจียง ลู่จี้จึงจ าต้องติดตามบิดาของ
เขาเข้าไปเยี่ยมคารวะด้วย เมื่อถึงจวนที่พ านักของหยวนสู้ เจ้าภาพคือท่าน
หยวนสู้ได้น าผลส้มจ านวนมากมายมาท าการต้อนรับ ระหว่างที่บิดาของลู่จี้
และหยวนสู้ก าลังสนทนากันอยู่นั้น เด็กน้อยลู่จี้อาศัยจังหวะที่ทุกคนไม่สนใจ
น าส้มสองผลมาซ่อนไว้ในชายแขนเสื้อ  

เมื่อถึงเวลากลับ ลู่จี้ต้องแสดงการคารวะเพ่ืออ าลาตามมารยาท 
ขณะที่เขาก้มค านับเพ่ือกล่าวลาท่านหยวนสู้นั้น ผลส้มที่ซ้อนไว้ในชายเสื้อ
ทั้งสองผลได้กลิ้งตกลงมาบนพ้ืน หยวนสู้เห็นดังนั้นจึงได้ยิ้มพร้อมทั้งเอ่ย
วาจาเย้าแหย่เด็กน้อยขึ้นว่า “เจ้าหนูลู่จี้เอ๋ย เจ้านั้นมาเยือนเป็นแขกผู้เยาว์
ของข้า ไฉนเลยจึงแอบลักส้มของข้ากลับไปด้วยเล่า ?” ลู่จี้ก้มลงคุกเข่า
เบื้องหน้าท่านหยวนสู้พร้อมกับกล่าวขึ้นว่า “เหตุเพราะมารดาของข้าน้อยนั้น 
นิยมบริโภคผลส้มเป็นอันมากและท่ีเมืองของเราก็ไม่มีการปลูกส้ม ข้าน้อย  
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จึงถือวิสาสะหยิบส้มสองผลของท่านกลับบ้านเพ่ือให้มารดาของข้าน้อยได้
ลิ้มรสในผลส้มอันเลิศรสนี้ด้วยเช่นกัน” 

หยวนสู้มองดูเด็กน้อยที่อยู่เบื้องหน้าของตนด้วยความประหลาดใจ 
แม้นจะเยาว์วัยหากแต่มีความคิด รู้จักระลึกถึงมารดาและมีใจที่ กตัญญู
เช่นนี้ ทา่นจึงได้กล่าววาจาชื่นชมออกไปว่า" เด็กน้อยนี้แม้อายุเพียง 6 ขวบ 
แต่ก็รู้จักกตัญญู เป็นเรื่องที่หายากยิ่ง จะไม่ถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด
ได้อย่างไร" 

 

ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล  เรียบเรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

24 กตัญญ《ู二十四孝》 

14. พัดหมอนเสริมไออุ่น《扇枕温衾》                                                                                          

สมัยราชวงศ์ฮ่ัน (206 ปีก่อนคริสตศักราช – ค.ศ. 220) มีคนหนึ่ง
นามว่า หวงเซียง จื้อ “เหวินเฉียง” เมื่ออายุ 9 ขวบมารดาของเขาได้ล้ม
ป่วยและตายจากไป หวงเซียงอายุยังน้อย สูญเสียซึ่งความรักจากมารดา 
ภายในจิตใจเจ็บปวดรวดร้าว ไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนเขาคิดถึง
มารดาอยู่เสมอ มักจะร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่คนเดียวเสมอๆ  

       วันเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ความกตัญญูที่ เขาปฏิบัติต่อมารดาของเขา
ค่อยๆเป็นที่เลื่องลือกระจายออกไปทั่ว คนในหมู่บ้านต่างขนานนามว่า 
“เด็กน้อยผู้มีความกตัญญู” ในขณะเดียวกันที่หวงเซียงคิดถึงมารดาที่เสีย
ไป ก็ได้แสดงความกตัญญูต่อบิดาอย่างมากเช่นกัน พยายามอย่างเต็มที่
เพ่ือจะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ในช่วงฤดูร้อน เขาหยิบพัดด้ามหนึ่งมาเตรียม
พัดที่นอน เสื่อ และหมอนของบิดาเพ่ือให้เกิดความเย็น หลังจากนั้นจึง
เรียกให้บิดาเข้านอน ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเหน็บ เขาก็ใช้ร่างกาย
ตนเองไปนอนบนที่นอน บนผ้าห่ม บนฟูกซึ่งเป็นที่นอนของบิดา เพ่ือให้
เกิดความอบอุ่น ท าให้บิดารู้สึกอบอุ่นนอนหลับสบาย 

       หลายปีมานี้ หวงเซียงไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ท าแบบนี้เลย แม้นว่า
กิตติศัพท์ความกตัญญูจะท าให้เขามีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล จนเป็นเรื่องเล่า
ขานสืบต่อกันไปท่ัว และผู้คนที่ชื่นชมเขาก็ยิ่งมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ      

       ในขณะนั้นมีเจ้าเมืองของเมืองเจียงเซี่ย มีแซ่ว่า “หลิว” นามว่า “ฮู้” 
ได้ยินชาวบ้านพูดกันถึงลูกกตัญญูอยู่คนหนึ่ง และรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่ใคร 
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คนหนึ่งจะสามารถท าให้ส าเร็จอย่างนี้ได้ จึงเป็นตัวแทนแจ้งไปยังราชส านัก 
ให้ท าการประกาศยกย่องสรรเสริญในการปฏิบัติตนด้วยความกตัญญูของ
หวงเซียง ชื่อเสียงของหวงเซียงจึงถูกเล่าขานสืบต่อกันเช่นนี้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  

 

สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

15. เจียงเก๋อแบกมารดา《行佣供母》                                                                                       

ในสมัยราชวงศ์ฮ่ันตะวันออก (ค.ศ.25 – ค.ศ.220) รัฐฉี อ าเภอ
หลินจือ มีเด็กกตัญญูคนหนึ่งนามว่า เจียงเก๋อ บิดาของเขาเสียชีวิตลงเมื่อ
เขาอายุเพียง 10 ขวบ เหลือเขาท่ีเป็นลูกก าพร้าและมารดาที่แก่ชราเพียง 2 
คน ต้องด ารงชีวิตท่ามกลางความยากล าบาก อีกทั้งยังเป็นช่วงที่บ้านเมือง
อยู่ในสถานการณ์ไม่สงบ มีโจรขโมยชุกชุม บ้านเมืองเกิดการจลาจล โจร
สลัดต่างฉวยโอกาสนี้ปล้นสะดมชาวบ้าน ฆ่าคน วางเพลิงและท าโจรกรรม
ไปทั่ว ชาวบ้านต่างก็ต้องทยอยโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนเพ่ือความอยู่รอด  

เจียงเก๋อในขณะนั้นก็ได้แต่แบกมารดาขึ้นหลังเพ่ือลี้ภัยเฉกเช่น
ชาวบ้านคนอ่ืนๆ แต่ในระหว่างทางก็ต้องเจอกับโจรดังกล่าว ซึ่งโจรเหล่านี้
ต้องการจะจับตัวเขาไปเป็นสมาชิกกลุ่มโจร เจียงเก๋อได้แต่ร่ าไห้กับโจร
พร้อมกล่าวว่า “ตัวข้ายังมีแม่ที่แก่ชราอยู่ หากข้าต้องไปอยู่กับพวกท่าน 
แม่ของข้าก็ต้องขาดคนดูแลปรนนิบัติ” โจรเห็นถึงความรักความกตัญญูที่
เขามีต่อมารดา ก็เกิดความเมตตาสงสารขึ้น ใจไม่แข็งพอที่จะจับเขาไปเป็น
โจร จึงได้ปล่อยสองแม่ลูกไป  

         สองแม่ลูกได้ลี้ภัยไปถึงเซี่ยผี่  (มณฑลเจียงซูในปัจจุบัน) เขาต้อง
ประสบกับความยากล าบากถึงขีดสุด ขัดสนแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์และ
รองเท้าทีส่วมใส่ เจียงเก๋อจึงได้ไปรับจ้างท างานและน าเงินที่ได้มาซื้อของใช้
จ าเป็นเพื่อปรนนิบัติมารดาด้วยความกตัญญูต่อไป  

วิชญากร  ศรีวิภากุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

16. แม่จ๋าไม่ต้องกลัว《闻雷泣墓》 

ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 – ค.ศ.280) รัฐเว่ยมีผู้ที่มีความกตัญญูคน
หนึ่งนามว่าหวังโผว จื้อ เว่ยหยวน บิดาชื่อ หวังอ้ีเคยรับราชการเป็นทหาร
ของพระเจ้าจิ้นหมิงตี้  

มีครั้งหนึ่งเนื่องจากหวังอ้ีรบแพ้ จึงถูกพระเจ้าจิ้นหมิงตี้สั่งประหาร
ชีวิต หลังจากที่บิดาเสียชีวิตลง มารดาของเขาทุกข์ระทมโศกเศร้ายิ่งนัก 
เขาได้ใช้ความกตัญญูมาบรรเทาความเศร้าโศกของมารดา แต่ต่อมาไม่นาน
มารดาเขาก็เสียชีวิตลง แต่เขาก็ยังไม่ลืมค าว่า “กตัญญู” ต่อไป  

เมื่อครั้งที่มารดามีชีวิตอยู่นั้น เป็นคนขี้กลัวมากและกลัวเสียงฟ้าร้อง
ฟ้าผ่าอย่างจับใจ ทุกครั้งที่มีเสียงนี้เกิดขึ้นเขาจะรีบไปอยู่กับมารดาเพ่ือไม่ให้
มารดาต้องตกใจกลัวและต้องอยู่คนเดียว เมื่อครั้นมารดาเสียชีวิตลง ยามใดก็
ตามที่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืน เขาก็ยังคง
รีบเร่งไปยังหลุมฝังศพของมารดา คุกเข่าต่อหน้าหลุมฝังศพและพูดด้วยน้ าเสียง
สะอึกสะอ้ืนกับมารดาว่า “ลูกมาอยู่กับแม่แล้ว แม่ไม่ต้องกลัวแล้วนะ”  

ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความกตัญญูอย่างยิ่งของเขา ถึงแม้มารดา
จะเสียชีวิตลง แต่เขาก็ยังคงมีความกตัญญูและปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด         
ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรักและกตัญญูต่อบิดามารดาเช่นหวังโผว จึงเป็น
ที่น่ายกย่องและเป็นเยี่ยงอย่างให้กับชนรุ่นหลังได้สรรเสริญต่อไปอย่างยิ่ง 

  วิชญากร  ศรีวิภากุล  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

17. หาหน่อไม้นอกฤดู《哭竹生笋》                                                                        

ยุคสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 – ค.ศ.280) มีลูกยอดกตัญญูอยู่ผู้หนึ่ง
นามว่า เมิ่งจง จื้อ กงอู่ เมิ่งจงก าพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก อยู่กับมารดาสองแม่
ลูก ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก เพราะว่าฐานะทางบ้านยากจนต้องกินมื้ออด
มื้อ จึงเป็นเหตุให้สุขภาพร่างกายของมารดาอ่อนแอ และได้รับความทุกข์
ทรมานต่อโรคภัยที่เป็นอยู่  

เนื่องจากสภาพครอบครัวเป็นเช่นนี้ เมิ่งจงซึ่งยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ต้อง

มาแบกรับภาระหน้าที่ทุกอย่างของครอบครัว ทุกอย่างต้องอาศัยเขาเพียง

คนเดียว เขาต้องออกไปเก็บฟืนมาขาย เพ่ือแลกกับเงิน หรือไม่ก็ท างาน

เป็นกรรมกร แบกหามเพ่ือหามาเลี้ยงครอบครัว        

       ช่วงฤดูหนาวของปีนี้ มารดาของเมิ่งจงป่วยหนัก ทุกครั้งที่มารดา
รับประทานทานยาหรืออาหารลงไป ก็จะต้องอาเจียนออกมา เมิ่งจงต้อง
คอยลูบหลังและคอยหนวดให้กับมารดาด้วยน้ าตา มีอยู่วันหนึ่ง มารดาได้
พูดกับเมิ่งจงว่า อยากกินหน่อไม้ต้มกับขิง เมิ่งจงได้ยินเช่นนั้นแล้ว ได้
ครุ ่นคิดอยู ่นาน ด้วยช่วงนี ้เป ็นฤดูหนาว ทุกที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
กลายเป็นแผ่นน้ าแข็ง พ้ืนดินทุกแห่งหนถูกปิดสนิท แล้วจะไปขุดหาหน่อไม้
สดได้ที่ไหน  ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องยากมากส าหรับเมิ่งจง ที่เขาท าได้ก็เพียงแต่
วิ่งเข้าไปในป่าไผ่ กอดกอไผ่แล้วร้องไห้ออกมาด้วยเสียงอันดัง ด้วย
อานุภาพ แห่งความกตัญญูของเขา ฟ้าดินดลบันดาลให้พ้ืนที่ตรงกอไผ่แยก 
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ออกมีหน่อไม้ผุดขึ้นมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ เมิ่งจงดีใจเป็นอย่างมาก 
จึงได้ขอบคุณฟ้าดิน แล้วรีบขุดหน่อไม้เอาไปปรุงอาหารใส่ขิงให้มารดา
รับประทาน จากนั้นมาอาการป่วยของมารดาก็หายวันหายคืนจนเป็นปกติ 

 

ชงฆฎิษด์  ภูสด  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

18. รอปลาในน ้าแข็ง《卧冰求鲤》                                                                                  

ในสมัยราชวงศ์จิ้น (ค.ศ.265 – ค.ศ.420) เขตหลางเสีย ในอ าเภอ
หลินอ๋ี มีเด็กชายยอดกตัญญูคนหนึ่ง นามว่า “หวางเสียง” มารดาผู้ให้
ก าเนิดเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเล็ก ต่อมาไม่นาน บิดาของหวางเสียงได้
แต่งงานใหม่กับหญิงสาวคนหนึ่ง แน่นอนว่าหญิงคนนั้นได้กลายเป็นแม่
เลี้ยงของหวางเสียง 

หญิงคนนี้เป็นผู้ที่ขาดศีลธรรมและความเมตตา ไม่เพียงแต่นางไม่
มีความรักและเมตตาให้แก่หวางเสียงแม้แต่น้อยแล้ว นางยังมักสร้าง
เรื่องโกหกเพื่อใส่ร้ายหวางเสียงต่อหน้าบิดาของเขาเสมอ บิดาของหวาง
เสียงก็เชื่อในค าพูดยุเหย่ของภรรยาใหม่ ท าให้ค่อยๆ หมดความรักและ
ความเอ็นดูในตัวหวางเสียง แต่ว่าหวางเสียงยังคงมีความกตัญญูต่อบิดา
และมารดาเลี้ยงของตนเช่นเดิม  

        แม่เลี้ยงของหวางเสียงชอบกินปลาสดๆ อย่างที่สุด เมื่อถึงฤดูหนาว 
อากาศที่หนาวเหน็บ จนน้ าในแม่น้ าจับตัวกลายเป็นแผ่นน้ าแข็ง ในสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ ไม่อาจหาปลาสดๆ ที่ไหนมากินได้เลย  

        หวางเสียงผู้ซึ่งมีความกตัญญูต่อมารดาเลี้ยงอย่างแท้จริง คิดวิธี
ออกมาได้อย่างคาดไม่ถึง เขาถอดเสื้อผ้าของตนออกเหลือเพียงร่างกายที่
เปลือยเปล่า จากนั้นได้นอนราบลงบนผืนแผ่นน้ าแข็ง เพื่อหวังให้ความร้อน
จากร่างกายช่วยละลายแผ่นน้ าแข็งนั้นความกตัญญูของหวางเสียงได้
สะเทือนไปยังบนฟ้าทันใดนั้นเอง ได้เกิดฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหว 
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 แผ่นน้ าแข็งในแม่น้ าได้แตกแยกออก เกิดเป็นร่อง จากนั้น มีปลาหลี่สอง
ตัวกระโดดขึ้นมาจากร่องที่เป็นรอยแยกของแผ่นน้ าแข็ง แล้วดิ้นไปมาอยู่
บนพื้นน้ าแข็งนั่น หวางเสียงดีใจเป็นอย่างมาก รีบน าปลาปลาหลี่ กลับบ้าน 
ไปปรุงเป็นอาหารให้มารดาเลี้ยงรับประทาน 

 

ธุมวดี  สิริปัญญาฐิติ  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

19. ขู่เสือช่วยบิดา《扼虎救父》 

ในสมัยราชวงศ์จิ้น (ค.ศ.205 – ค.ศ.420)  มีลูกกตัญญูคนหนึ่งอายุ 
14 ปี นามว่าหยางเซียง  มารดาของหยางเซียงเสียชีวิตหลังคลอดหยาง
เซียง เขาจึงอยู่กับบิดาซ่ึงอาศัยอยู่ไม่ห่างจากภูเขานัก  

หยางเซียงมคีวามกตัญญูมาก เห็นบิดาชรามากแล้ว งานหนักต่างๆ
ในการท าไร่ไถนาจึงรับมาท าเสียเอง สองพ่อลูกพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ออก
จากบ้านไปท าไร่ไถนา พระอาทิตย์ตกดินก็กลับบ้านพักผ่อนนอนหลับ 
ถึงจะล าบากเพียงใดแต่ก็มีความสุข  เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวสองพ่อลูกก็
ช่วยกันลงนาเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีความสุข 

วันหนึ่งขณะที่พวกเขาก้มหน้าก้มตาท านากันอยู่  ก็ได้กลิ่นสาบโชย
มาตามลม ทันใดนั้นเสือหน้าผากขาวตัวใหญ่โตและดุร้ายตัวหนึ่งก็กระโจน
ออกมาตรงเขา้ไปตะครุบผู้เป็นบิดาและคาบหนีไป หยางเซียงตกใจมากแม้
ในมือจะไม่มีอาวุธสักชิ้นเหล็กสักท่อน  แต่หากไปช่วยบิดาล่าช้าเพียงชั่วครู่ 
ก็จะรักษาชีวิตบิดาไว้ไม่ได้  ในภาวะอันตรายเช่นนี้ เขารู้แต่เพียงว่าชีวิต
ของบิดาส าคัญที่สุด โดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองแม้แต่น้อย 
เขาไล่ตามเสือไปด้วยความกล้าหาญ ใช้สองมือเปล่าจับคอเสือไว้แน่น 
กระโดดขึ้นไปขี่บนหลังเสือ  เหวี่ยงก าปั้นทุบเสือด้วยเรี่ยวแรงที่มีทั้งหมด  
พร้อมกับร้องตะโกนว่า “เจ้าเสือร้าย  รีบปล่อยบิดาข้าเสีย  มิฉะนั้นข้าจะ
ทุบเจ้าให้ตาย” พอสิ้นค าหยางเซียงก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นจริงๆ  เสืออ้าปาก
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ปล่อยบิดาของหยางเซียงแล้ววิ่งหายไป  เสือหนีไปแล้ว  บิดาของหยาง
เซียงก็ปลอดภัย 

 

สายฝน วรรณสินธพ  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

20. ล่อยุงกินเลือด《恣蚊饱血》                                                                                                            

สมัยราชวงศ์จิ้น (ค.ศ. 265 – ค.ศ.420) มีเด็กชายกตัญญูคนหนึ่ง
ชื่ออู๋เหมิง อายุเพียง 8 ปี มีใจกตัญญูและรู้บุญคุณของบิดามารดาว่ายิ่งใหญ่
ที่สุดในโลก ครอบครัวอู๋เหมิงยากจน ไม่มีเงินพอที่จะท าให้ท้องอ่ิมได้ถึง
สามมื้อ นับปะสาอะไรกับการซื้อของใช้อ่ืนๆภายในบ้าน แม้แต่มุ้งกันยุงที่
ใช้อยู่ทุกวันก็ปะแล้วปะอีก เพราะไม่สามารถท่ีจะจับจ่ายหาซื้อใหม่ได้  

เมื่อฤดูร้อนมาถึง ในห้องนอนจะมีเสียงยุงดังหึ่งหึ่ง อู๋เหมิงรู้สึก
ล าบากใจในเรื่องนี้มาก เพราะเขามักจะตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกและเห็นพ่อ
แม่ตื่นขึ้นมาตบยุงจนไม่เป็นอันหลับนอน เขาจึงคิดหาวิธีการที่ไม่ให้บิดา
มารดา ถูกยุงกัด และไดน้อนหลับอย่างมีความสุข เขาคิดแล้วคิดอีก ที่สุดก็
คิดหาวิธีได้ เขาตัดสินใจที่จะปล่อยให้ยุงสูบเลือดของเขาจนอ่ิม เพราะว่า
ยุงเมื่อสูบเลือดเขาตามใจชอบจนอ่ิมหน าส าราญแล้ว ก็จะไม่ไปรบกวนกัด
บิดามารดาของเขาอีก  

ดังนั้น ทุกคืนอู๋เหมิงอาศัยช่วงที่ยุงชุมที่สุดเข้าไปในห้อง จากนั้นเขา
เปลื้องเสื้อออก และปล่อยให้ยุงกินเลือดของเขาจนอ่ิม บางคืนเขาถูกยุงกัด
จนเกิดอาการคันและเจ็บ บางคืนก็ถูกยุงกัดจนกลายเป็นตุ่มไปทั้งตัว     

ถึงแม้อู๋เหมิงจะเจ็บปวดเพียงใด เพ่ือบิดามารดาแล้ว เขาทนได้
ทั้งนั้น เพราะเขารู้ว่าหากไล่ยุงไปก่อนที่มันจะกินเลือดอ่ิม มันก็จะไป
รบกวนกัดบิดามารดาของเขาอีก 
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อู่เหมิงอายุน้อยเพียงแค่นี้ ยังรู้จักแทนคุณบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า
ได้มากถึงขนาดนี้ สมควรเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังในเรื่องของความ
กตัญญู 

 

ธเนศ  อ่ิมส าราญ  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

21. ชิมอุจจาระบิดา《尝粪心忧》                                                                                              
สมัยราชวงศ์ฉีใต้ (ค.ศ.479 – ค.ศ.502) มีชายกตัญญูผู้หนึ่งนามว่าเกิง

เฉียนโหลว เขาได้รับต าแหน่งเป็นนายอ าเภอของอ าเภอฉานหลิงได้ไม่ถึง 10 วัน 
อยู่มาวันหนึ่ง เขารู้สึกว่าหัวใจเขาเต้นเร็วและเหงื่อกาฬแตกตลอดเวลา 
เหมือนเม็ดไข่มุกที่หล่นลงมาจากเส้นด้ายที่ร้อยไว้อย่างไม่ขาดสาย เขารู้ว่า
เมื่อมีเหงื่อกาฬแตกเช่นนี้ ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล จึงคาดการณ์ว่าที่บ้านอาจจะเกิด
เรื่องร้ายขึ้น คิดได้ดังนั้นจึงลาออกจากราชการและเดินทางกลับบ้านในทันที  

เมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน พบว่าบิดาของเขาป่วยได้สองวันแล้ว 
เขาจึงรีบเชิญหมอมาท าการตรวจรักษาบิดา เมื่อหมอตรวจดูอาการของ
บิดาเรียบร้อยแล้ว จึงหันมากล่าวกับเขาว่า “หากต้องการจะทราบอาการ
ของโรคว่าร้ายแรงเพียงใด เพียงชิมอุจจาระของผู้ป่วยก็จะสามารถทราบได้
ในทันที หากอุจจาระมีรสขม แสดงว่าอาการยังไม่ร้ายแรงสามารถท าการ
รักษาให้หายได้ แตห่ากอุจจาระมีรสหวาน นั่นแสดงว่ารักษายากมาก” 

เมื่อได้ยินดังนั้น เกิงเฉียนโหลวไม่รอช้า รีบชิมอุจจาระของบิดา
ในทันที ปรากฎว่าอุจจาระของบิดามีรสหวาน นั่นท าให้เกิงเฉียนโหลวรู้สึก
ทุกข์ใจและร้อนใจเป็นอย่างมาก ตกดึกคืนนั้นเขาพร่ าวิงวอน ค านับเทพ
เป่ยจี๋ซิง (เทพปั๊กเต้า) ร้องขอให้เอาชีวิตของเขาไปแทนบิดา เรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูของเกิงเฉียนโหลวที่มี
ต่อบิดาผู้เป็นที่รัก  

ศิริเพ็ญ ก าแพงแก้ว  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

22. ให้นมยืดอายุ《乳姑不怠》 

ในสมัยราชวงศ์ถัง(ค.ศ.618– ค.ศ.907) มีชายคนหนึ่งนามว่าชุยซาน
หนาน  ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวใหญ่มีคนหลายรุ่นอยู่ร่วมชายคา
เดียวกัน ทั้งย่าทวด ย่า ตัวเขา และลูกหลานอีกมากมาย ย่าทวดสกุลจ่างซุน 
แก่เฒ่าสูงวัยมากแล้ว ฟันในปากไม่เหลือแม้แต่ซี่เดียว  

ถังฟูเหรินผู้เป็นย่าของชุยซานหนาน  ทุกเช้าหลังตื่นนอน เมื่อนาง
ล้างหน้าแต่งตัวเสร็จแล้ว ก็จะไปที่ห้องโถง เพ่ือให้ย่าทวดจ่างซุนดูดนม
ตนเอง  นางท าเช่นนี้มาตั้งแต่ยังสาวติดต่อกันเป็นเวลาหลายสิบปี  ย่าทวด
จ่างซุนได้น้ านมของถังฟูเหริน แม้จะไม่มีฟันกินข้าวไม่ได้ แต่ร่างกายก็
แข็งแรงมาก   

อยู่มาวันหนึ่ง ย่าทวดจ่างซุนล้มป่วยอย่างกะทันหัน อาการทรุดหนัก
มาก ย่าทวดจ่างซุนรู้ตัวเองดีว่าคงอยู ่ได้อ ีกไม่นาน จึงเร ียกทุกคนใน
ครอบครัวมาพร้อมหน้า แล้วพูดว่า“ลูกสะใภ้ข้าถังฟูเหรินมีความกตัญญู
ต่อข้ามานานหลายปี กล่าวได้ว่าปรนนิบัติข้าอย่างดีที่สุดแล้ว บุญคุณนี้
ชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสได้ตอบแทนนางแล้ว  ได้แต่หวังว่าเหลนและเหลน
สะใภ้ทุกคนจะกตัญญูต่อนางเช่นเดียวกันกับที่นางกตัญญูต่อข้า ท าได้
เช่นนี้  ข้าก็พอใจแล้ว” 

 

สายฝน วรรณสินธพ  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

23.  เทถังอุจจาระ《亲滌溺器》 

สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.960 – ค.ศ.1127) หวงถิงเจียน จื้อ 
หลู่จื๋อ เรียกตนเองว่า ซานกู่เต้าเหริน เป็นบัณฑิต เปี่ยมด้วยความรู้ ใน
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียงร้อยแก้ว ร้อยกลอน โคลงกลอน ทุกอย่าง
มีความเชี่ยวชาญมาก 

ในสมัยพระเจ้าซ่ง เจ๋อ หยวน รัชศกหยวนโหย้ว (ค.ศ.1086) ได้รับ
ราชการด ารงต าแหน่งไท้สือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป หวงถิงเจียนเป็นคน
เรียบง่าย ไม่เคยหยิ่งยะโส ท าตัวเหมือนเดิมเหมือนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้รับ
ราชการ  

เขาเป็นผู้ที่มีความกตัญญูมาก งานกิจวัตรประจ าวันที่เขาท าคือการ
ปรนนิบัติมารดา ถึงแม้ว่าภาระกิจในราชส านักจะมีมากเพียงใดก็ตาม เขาก็
ยังเข้าไปท าความเคารพมารดาที่ห้องทุกเช้าเย็น หวงถิงเจียนไม่เพียงแต่
คอยอยู่ข้างกายปรนนิบัติมารดาทุกเมื่อเชื่อวัน เท่านั้น เรื่องเบ็ดเตล็ด
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับมารดา เขาก็ต้องจัดการด้วยตนเอง แม้กระทั่งถังถ่าย
อุจจาระของมารดา เขาก็จัดการท าความสะอาดเอง โดยไม่เคยคิดเลยว่า 
ตนเองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้ว จะละเลยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการ
ดูแลมารดา 

พฤติกรรมของหวงถิงเจียนเป็นที่โจษขานของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราว
เหล่านี้ มีบางคนกล่าวว่า “การเทถังอุจจาระเป็นเรื่องที่ควรให้บ่าวไพร่ท า  
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ขุนนางขั้นสูงเช่นท่านเหตุใดจึงต้องเสียเกียรติไปท าสิ่งนั้นด้วยตัวเองเล่า” 
หวงถิงเจียนเมื่อได้ยินเช่นนั้น จึงตอบกลับไปว่า “การปรนนิบัติมารดาเป็น
หน้าที่ของบุตร ข้าท าสิ่งนี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย เหตุใดเมื่อเติบใหญ่แล้วถึงจะท า
ไม่ได้เล่า จะมีต าแหน่งเป็นขุนนางขั้นสูงหรือไม่ การดูแลปรนนิบัติมารดา
ด้วยตัวเองต่างหาก ที่จะเป็นสิ่งที่ท าให้ใจเป็นสุขได้”เมื่อได้ยินดังนั้น ผู้คน
ต่างกล่าวชื่นชมถึงความกตัญญูของหวงถิงเจียนที่มีต่อมารดาของเขา ท า
ให้เรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกกล่าวขานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

 

ศิริเพ็ญ ก าแพงแก้ว  เรียบเรียง 
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24 กตัญญ《ู二十四孝》 

24. ออกจากราชการตามหามารดา《弃官寻母》 

สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960 – ค.ศ.1279) มีชายผู้หนึ่ง นามว่า จูโซ่ว
ชาง มารดาของจูโซ่วชางคือนางหลิว เป็นภรรยาน้อยของบิดา เธอถูก
ภรรยาหลวงริษยาเป็นอย่างมาก ภรรยาหลวงเป็นหญิงเจ้าเล่ห์เพทุบาย  

เมื่อจูโซ่วชางอายุเพียง 7 ขวบ มีอยู่วันหนึ่งบิดาของจูโซ่วชาง ต้อง
เดินทางไปท างานยังต่างถิ่น และในช่วงนี้เอง ภรรยาหลวงสบโอกาส 
จึงขายนางให้เป็นภรรยาของชายอ่ืน และต้องไปอยู่ยังมณฑลส่านซี  

กระทั่งถึงรัชสมัยของพระจักรพรรดิซ่งเสินจง จูโซ่วชางได้เป็นขุน
นางชั้นสูง แต่ในใจเขาหามีความสุขไม่ ด้วยระลึกถึงมารดาผู้ให้ก าเนิดอยู่
เสมอ นับตั้งแต่สองแม่ลูกได้พรากจากกันมา เป็นเวลานานถึง 50 ปี 

มีอยู่วันหนึ่ง จูโซ่วชางได้พูดกับคนในบ้านว่า เรานึกถึงมารดาผู้ให้
ก าเนิดอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้เราได้ตัดสินใจแล้ว จะไปส่านซีตามหามารดา 
เราไปครั้งนี้ แม้จะยากล าบากเพียงใด หรือพานพบสิ่งใดที่ทุกข์ยากก็
จะต้องหามารดาให้พบจนได้ แม้นว่าจะหามารดาไม่พบก็จะไม่กลับมาที่
บ้านนี้อีก  

ดังนั้นเขาตัดสินใจลาออกจากราชการเดินทางไปส่านซีเพ่ือตามหา
มารดา ความกตัญญูของเขาเป็นที่สะเทือนใจต่อเทพบนฟ้ายิ่งนักใน
ช่วงเวลาไม่ถึง 1 ปี เขาก็ได้พบมารดาที่เมือง ถงโจว ขณะนั้นมารดาก็อายุ 
70 กว่าแล้ว      
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การที่เขาสละต าแหน่งราชการไปหามารดาเป็นการแสดงให้เห็นว่า
เขาไม่ยึดมั่นในยศศักดิ์ และความร่ ารวยแต่เพราะความกตัญญูอันเป็น
อุปนิสัยที่ล้ าเลิศของเขา ควรแก่การยกย่องของผู้คนรุ่นหลังต่อไป 

 

ชงฆฎิษด์  ภูสด  เรียบเรียง 
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