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าธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
อันยาวนานหลายพันป เมื่อมีการเปดประเทศใหคนภายนอกไดเขามาสัมผัสความ
ยิ่งใหญของอารยธรรมเหลานั้น ทำใหประชาชนทั่วโลกไดประจักษวา “จีน” ใน
ปจจุบันมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปนมหาอำนาจของโลกที่นาจับตา
มอง
แมในปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความเจริญเติบโตทางภาค
เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม แต ก็ ยั ง มี ป ระวั ติ ศ าสตร ค วามเป น มาทางด า น
วัฒนธรรมเกาแกเปนอันดับตนๆ ของโลก ไมวาจะเปนสถานที่สำคัญๆ ประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง อารยธรรมทางดานวัตถุ การศึกษาและวรรณกรรม
เหลานี้ลวนแลวแตเปนอารยธรรมที่นาศึกษาและคนควาหาขอมูลเปนอยางยิ่ง
หากพูดถึงสาขาทางดาน “วรรณกรรม” แลวมีอยู 4 เรื่องดวยกันที่ถูกจัด
ใหอยูใน 4 อันดับแรกของวรรณกรรมจีน ภาษาจีนเรียกวา
sì dà
míng zh หรือสี่สุดยอดวรรณกรรมของจีน ประกอบดวย
1.
Xī yóu jì ไซอิ๋ว
2.
Sān guó yǎn yì สามกก
3.
Shuǐ xǔ zhuàn ซองกั๋ง หรือ (108 ผูกลาแหง
เขาเหลียงซาน)
4.
Hóng lóu mèng ความฝนในหอแดง
ทั้ง 4 เรื่อง ถูกยกยองและยอมรับใหเปนวรรณกรรมอันยิ่งใหญและมี
อิ ท ธิ พ ลต อ นั ก อ า นชาวจี น มากที่ สุ ด ในแต ล ะเรื่ อ งต า งก็ ถู ก นำมาสร า งเป น
ภาพยนตรและละครแลวนับไมถวน

หากพูดถึงเรื่อง “ไซอิ๋ว” ก็จะนึกถึงเรื่องราวระหวาง
ลิงที่มีอิทธิฤทธิ์สูงสง
Sūn wúkòng “ซุนหงอ
คง”
Zhū bājiè “ตือโปยกาย” ปศาจหมูเจาชูจอม
ตะกละและ
Shā h shāng หรื อ
Shāsēng “ซัวเจง” คอยคุมครองพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระ
ไตรปฎกที่ชมพูทวีป
เรื่องไซอิ๋วคนไทยรูจักกันดีเพราะถูกสรางออกมาทั้งเปน
ภาพยนตรและละครมาแลวหลาย Version เหลือเกิน จุดเดนของ
วรรณกรรมชิ้นนี้ คือ การเลาเรื่องอยางสนุกสนานดวยการผจญ
ภัยกับเหลาภูตผีปศาจที่ตองการมีชีวิตเปนอมตะดวยการกินเนื้อ
พระถังซัมจั๋ง โดยสอดแทรกเรื่องราวของตำนานเทพเจาและ
ศาสนาเขาไป ในระหวาง 30 ปมานี้ เชื่อวาทานผูอานนาจะได
เห็นละครซีรีสของฮองกงนำภาพยนตรเรื่องไซอิ๋วกลับมา remake
ใหมอยูหลายตอนเลยทีเดียว ลาสุดก็เพิ่งจะนำมาฉายซ้ำใหมเมื่อ
ชวงตนปมานี้ ยังไมนับรวมกับทางจอแกวของจีนนำมาสรางเปน
ละคร

“สามก ก ” เป น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร
สงคราม การเมืองการปกครอง การใชแผนกลยุทธวัดกึ๋น
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กอนจะมารวมตัวเพื่ออุดมการณเดียวกัน คือ กำจัดเหลาขุนนางฉอราษฎรบังหลวง
ทั้งหลายใหสิ้นซาก เพื่อใหผืนแผนดินสงบสุข จุดเดนของเรื่องซองกั๋งอยูที่การพูดถึง
คุณธรรมและความรักชาติบานเมืองของเหลาผูกลา

ของผูนำทั้ง 3 กก เพื่อความเปนหนึ่ง จุดเดนของสามกก คือ
การเลาเรื่องอิงประวัติศาสตรผานตัวละครเดนๆ มากมาย การชิง
ไหวชิงพริบกันระหวางผูนำเหลาทัพ การวางแผนโจมตีคูตอสู
ขณะที่เปนฝายเสียเปรียบ พรอมทั้งยังสอดแทรกสุภาษิต โคลง
กลอนและคำคมตางๆ ไวมากมายซึ่งยังมีใชกันอยูถึงในปจจุบัน
เชื่อวาเรื่องสามกก เปนเรื่องราวที่แตงโดยอิงประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก แมแตในหลักสูตรการเรียน
การสอนของไทยยังบรรจุเรื่องราวบางตอนของสามกกไวสำหรับ
เรียน

Sòng jiāng “ซ อ งกั๋ ง ” เป น นิ ย ายอิ ง

ประวัติศาสตร กลาวถึงเรื่องราวของผูกลา 108 คน ที่รวม
ตัวกันเพื่อกำจัดขุนนางคดโกง ปกปองบานเมือง โดยที่ตัว
ละครทุกคนลวนแลวแตมีที่มาคลายกัน คือ ถูกขุนนางผูมีอำนาจ
ใสรายปายสี เริ่มตนเรื่องเปนการเลาถึงที่มาของตัวละครเดนๆ

“ความฝนในหอแดง” เปนวรรณกรรมเกี่ยวกับความรัก มีชื่อภาษา
อังกฤษวา The Dream of the Red Chamber เปนเรื่องราวระหวางหนุมสาวใน
ตระกูลชั้นสูง มีตัวละครเอกฝายชาย คือ
Bǎoy นางเอกในเรื่องชื่อ
Dàiy แตงโดย
Cáo xuěqín ตั้งแตป พ.ศ.2297 มี
ทั้งหมด 120 ตอน ทวาผูแตงเสียชีวิตขณะที่เขียนออกมาไดเพียง 80 ตอน ระหวาง
นั้นมีนักแตงมากมายที่มาเขียนนวนิยายเรื่องนี้ตอ แตมีเพียงคนเดียวที่ไดรับการ
ยอมรับและเขียนขึ้นมาอีก 40 ตอนนามวา
Gāo è เปนคนเขียนตอจนจบ
โดยสมบูรณ
วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง ถูกแตงขึ้นมาเปนเวลานับรอยป ซึ่งลวนแลวแต
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเป น อยู ข องชาวจี น ในแต ล ะยุ ค สมั ย แสดงให เ ห็ น ถึ ง
อุดมการณ ความคิดและคานิยมเรื่องการรักชาติรักแผนดินซึ่งสอดแทรกอยูในเนื้อ
เรื่อง จึงจะเห็นไดวาการที่ “จีน” เติบโตและยิ่งใหญมาจนถึงทุกวันนี้ สืบเนื่องมา
จากการไมลืมรากเหงาของตน รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและอารยธรรมของ
ตน วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องที่กลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นความ
เปนชาตินิยมที่เปนรากฐานหนุนใหจีนยิ่งใหญเปนมหาอำนาจในปจจุบัน
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