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หนังสือ ต�ำนานทิง้ คนแก่ในเรือ่ งเล่าญีป่ นุ่ เป็นผลงานหนังสือเล่มที่ 11 ของอรรถยา สุวรรณระดา (ศาสตราจารย์
ดร.อรรถยา สุวรรณระดา) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวรรณคดีโบราณแห่งสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า  อรรถยา  คือผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีญี่ปุ่นคนส�ำคัญในประเทศไทย ที่รังสรรค์
หนั ง สื อ ผลงานวิ จั ย และผลงานวิ ช าการด้ า นวรรณคดี ญี่ ปุ ่ น โบราณมากมาย ผลงานของอรรถยานั บ เป็ น
ผลงานทีม่ คี โุ ณปการอย่างยิง่ ต่อการศึกษาวิจยั ด้านวรรณคดีญปี่ นุ่ ในประเทศไทย ทัง้ ยังมีลกั ษณะเฉพาะตัวบางประการ
นัน่ คือ เป็นผลงานทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งราวทีเ่ ขียนด้วยภาษาญีป่ นุ่ โบราณทีอ่ า่ นและตีความได้ยากจากต้นฉบับออกมาเป็น
ภาษาไทยที่สละสลวย เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในวงกว้าง มิได้จ�ำกัดอยู่เพียงผู้ที่มีความสนใจ
ในวรรณคดีเท่านัน้ ผูท้ มี่ คี วามสนใจในความรูด้ า้ นญีป่ นุ่ ทัว่ ไปก็สามารถอ่านหนังสือ ต�ำนานทิง้ คนแก่ในเรือ่ งเล่าญีป่ นุ่
ได้อย่างมีอรรถรส และได้เปิดโลกทัศน์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของ
คนญี่ปุ่นด้านต่าง ๆ โดยไม่ยาก ผู้เขียนได้วิเคราะห์แนวคิดและบทบาทความส�ำคัญของต�ำนานทิ้งคนแก่ญี่ปุ่นที่มีต่อ
สังคม ที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่า (物語) ของญี่ปุ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดต่าง ๆ ในสมัยเฮอัน เช่น
แนวคิดเรื่องความกตัญญู แนวคิดเรื่องการท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่ว แนวคิดเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ ทั้งยังสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาสังคมในขณะนั้นคือ ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งแนวคิดและปัญหาต่าง ๆ นี้เป็นสิ่งที่ยังคงด�ำรงอยู่
คู่สังคมญี่ปุ่นมาแม้กระทั่งในปัจจุบัน
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หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนแรกคือ บทน�ำ ซึ่งผู้เขียนได้แนะน�ำให้ผู้อ่านรู้จักต�ำนาน
โอะบะซุเตะ（姨捨）หรือทีม่ คี วามหมายว่า  “ต�ำนานทิง้ ป้าแก่” ว่าถูกเล่าไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรกในสมัยเฮอัน
โดยปรากฏในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่าชิ้นส�ำคัญคือ ยะมะโตะโมะโนะงะตะริ และ คนจะกุโมะโนะงะตะริ ใน
บทน�ำนี้มีการแนะน�ำเนื้อหาแบบต่าง ๆ ของต�ำนานทิ้งคนแก่ของญี่ปุ่นว่ามีการแบ่งออกเป็น 4 แบบใหญ่ ๆ ได้แก่
เนื้อหาแบบที่หนึ่ง คือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับลูกที่น�ำพ่อแม่ชราไปทิ้งในป่า  แต่ผู้เป็นหลานพูดจนพ่อของตนกลับใจ จึง
ไปรับพ่อแม่ของตนกลับคืนมา  แบบที่สองคือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองที่มีธรรมเนียมบังคับเรื่องการทิ้งคนแก่ แต่
ด้วยความสามารถทางปัญญาของหญิงชราจึงช่วยคลี่คลายหัวข้อทดสอบที่ประเทศเพื่อนบ้านส่งมาทดสอบเชาวน์
ปัญญาได้ เจ้าเมืองจึงยกเลิกธรรมเนียมทิ้งคนแก่ เนื้อหาแบบที่สามคือหญิงชราถูกลูกสะใภ้หรือหลานสะใภ้รังเกียจ
และกล่าวให้ร้าย ผู้เป็นลูกชายหรือหลานชายจึงน�ำหญิงชราไปทิ้งตามค�ำยุยงของภรรยา  แต่ท้ายที่สุดก็กลับใจได้
จึงไปรับตัวหญิงชรากลับคืนมา แต่ในต�ำนานของบางท้องถิน่ หญิงชราไม่ได้ถกู รับตัวกลับ แต่จะประสบเรือ่ งดี ๆ แทน
และแบบที่สี่ คือหญิงชราที่ยอมรับชะตากรรมเมื่อลูกน�ำตนไปทิ้ง แต่ด้วยความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกจึงหักท่อนไม้
ทิง้ ไว้เพือ่ น�ำทางให้ลกู ของตนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ลูกเกิดความซาบซึง้ ใจจึงไปรับตัวแม่กลับ ผูเ้ ขียนได้น�ำต�ำนาน
ทิ้งคนแก่ที่คนญี่ปุ่นเล่าสืบมาข้างต้นซึ่งมีที่มาจากต�ำนานของประเทศต่าง ๆ ทั้งจากจีน อินเดีย และของญี่ปุ่นเอง
มาถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้ โดยหยิบยกวรรณกรรมส�ำคัญที่ปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับต�ำนานทิ้งคนแก่เหล่านั้น
พร้อมวิเคราะห์แนวคิดและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในเรื่อง ส�ำหรับเนื้อหาในส่วนที่สอง คือ เนื้อหาหลักของหนังสือ
ที่ประกอบด้วย บทที่ 1 ต�ำนานทิ้งคนแก่ของญี่ปุ่น บทที่ 2 ต�ำนานทิ้งคนแก่จากจีน บทที่ 3 ต�ำนานทิ้งคนแก่
จากอินเดีย และบทที่ 4 ท่าทีของสังคมต่อคนแก่จากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่วนเนื้อหาส่วนที่สามซึ่งเป็นส่วนสุดท้าย
คือ บทสรุปของหนังสือเล่มนี้
เนื้อหาในบทที่ 1 ต�ำนานทิ้งคนแก่ของญี่ปุ่นนั้น หนังสือเล่มนี้ได้น�ำเสนอต�ำนานทิ้งป้าแก่ของเมืองฌินะโนะ
ซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่า  เรื่อง ยะมะโตะโมะโนะงะตะริ ของสมัยเฮอัน ที่หลานชายถูกภรรยา
ยุยงให้น�ำป้าผู้ชราที่เลี้ยงดูหลานชายมาตั้งแต่เล็กดุจลูกในอุทรไปทิ้งในป่า  แต่ภายหลังหลานชายเกิดส�ำนึกได้
จึงไปรับป้าผู้ชรากลับบ้าน ผู้เขียนได้ท�ำการแปลเป็นภาษาไทยที่สละสลวย โดยวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีของตัวละครในเรื่อง ทั้งยังสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่มาของชื่อภูเขาต่าง ๆ เช่น ชื่อภูเขา
โอะบะซุเตะ ซึ่งมีที่มาจากวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่า  ยะมะโตะโมะโนะงะตะริ นี้ และชื่อภูเขาฟูจิที่มีที่มาจาก
เรื่องเล่า  ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ ซึ่งจุดร่วมของวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่าทั้งสอง ที่ต่างก็เป็นที่มาของชื่อ
ภูเขาส�ำคัญของญี่ปุ่นคือ ภูเขาโอะบะซุเตะและภูเขาฟูจินั้น สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของวรรณคดีโบราณที่ถูกใช้
ในการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องต้นก�ำเนิด ชื่อ และที่มาของสถานที่ส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งวรรณคดีโบราณยัง
เป็นหลักฐานในการศึกษาเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อของคนญี่ปุ่นในสมัยนั้น เช่น แนวคิดเรื่องความกตัญญู
กตเวที ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทั้งยังถ่ายทอดปัญหาที่เป็นปัญหาสากล และด�ำรงอยู่ข้ามกาลเวลา เช่นปัญหาแม่ผัว
ลูกสะใภ้ ซึ่งผู้วิจารณ์เห็นว่าเป็นแนวคิดและปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม
ทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งผู้วิจารณ์ยังเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า ต�ำนานทิ้งคนแก่ของญี่ปุ่นที่ได้รับการเล่าขานต่อ ๆ กันมา
ในหลายยุคสมัยนั้น ตัวละครเอกในเรื่องมักจะเป็นเพศหญิง เช่น แม่ ป้า  หรือ หญิงชรา และในต�ำนานทิ้งคนแก่ที่
เล่าสืบกันมาในบางท้องถิ่นของญี่ปุ่นยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างผู้หญิงกับเทพด้วย โดย
หญิงชราที่ถูกทิ้งจะได้รับการช่วยเหลือจากเทพในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่ผู้เขียนได้อ้างอิงงานวิจัยของนักวิชาการ
ชาวญี่ปุ่นไว้ในหนังสือเล่มนี้ อีกทั้งผู้วิจารณ์ยังมีความเห็นว่า  ต�ำนานทิ้งป้าแก่นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่
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และความส�ำคัญของผู้หญิงญี่ปุ่นในยุคโบราณ จากการที่ตัวละครหญิงถูกสร้างให้เป็นตัวละครส�ำคัญของเรื่อง เป็นที่
น่าสังเกตว่าแม้ตัวละครหญิงชรานั้นจะต้องประสบกับเคราะห์กรรมในตอนต้น แต่เรื่องก็มักคลี่คลายจากร้ายกลาย
เป็นดีในตอนท้าย โดยที่ตัวละครชายผู้เป็นลูกหรือหลานเกิดการตระหนักรู้ด้วยความส�ำนึกในเรื่องความรู้สึกผิดชอบ
ชัว่ ดี และตระหนักถึงความดีงามของผูเ้ ป็นแม่หรือป้าทีม่ บี ทบาทในฐานะแม่ หรือมิเช่นนัน้ ตัวละครหญิงชราก็จะได้รบั
การอ�ำนวยพรให้ประสบแต่สงิ่ ทีด่ ี ซึง่ สิง่ นีน้ า่ จะเป็นการตอกยำ�้ ให้เห็นถึงการตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นแม่ของ
เพศหญิงที่ได้รับการยอมรับในยุคโบราณ
เนือ้ หาในบทที่ 2 ต�ำนานทิง้ คนแก่จากจีน ผูเ้ ขียนได้น�ำต�ำนานทิง้ คนแก่อกี สายหนึง่ ทีม่ ที มี่ าจากประเทศจีน ซึง่
ปรากฏในหนังสือรวมเรื่องเล่า คนจะกุโมะโนะงะตะริฌู มาถอดความเป็นภาษาไทย และอธิบายว่าต�ำนานทิ้งคนแก่
สายนี้ เน้นสอนให้ผู้อ่านมีความกตัญญูต่อผู้ให้ก�ำเนิด ต่างจากต�ำนานทิ้งคนแก่ที่มาจากญี่ปุ่นเอง ที่ค�ำว่า  “กตัญญู”
แทบไม่มปี รากฏในเรือ่ ง และแม้ตวั ละครลูกชายหรือหลานชายในต�ำนานของเมืองฌินะโนะนัน้ จะกลับใจในตอนท้าย
แต่กเ็ ป็นเพราะความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี ไม่มคี �ำว่า “กตัญญู” (孝)  ปรากฏในเรือ่ งแต่อย่างใด ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้ให้ความ
เห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าคนแก่ในเรื่องเล่าญี่ปุ่นที่มาจากต�ำนานจีนนั้นมักเป็นพ่อหรือปู่ ต่างจากเรื่องเล่าจากประเทศ
ญี่ปุ่นเองที่คนแก่มักเป็นแม่หรือป้า  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดแบบจีนเกี่ยวกับการให้ความส�ำคัญกับชายมากกว่า
หญิง ผู้วิจารณ์มีความเห็นว่าข้อสังเกตนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าการศึกษาแนวคิดเรื่องปิตาธิปไตย
ในเรื่องเล่าโบราณจะเป็นประเด็นหัวข้อที่น่าศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ลึกซึ้ง นอกจากนี้ในบทที่ 2 ของหนังสือ
เล่มนี้ ผู้เขียนยังได้หยิบยกเรื่องเล่าญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความอกตัญญูซึ่งก็มีที่มาจากจีนว่า  หากบุตรหลาน
อกตัญญูแล้ว ผลกรรมที่เกิดจากความอกตัญญูนั้นก็จะคืนกลับมาสู่ผู้กระท�ำในไม่ช้า  อันเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึง
แนวคิดทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาในบทที่ 3 ต�ำนานทิ้งคนแก่จากอินเดียนั้น ผู้เขียนได้อธิบายว่าต�ำนานสายอินเดียมีเนื้อหาที่ค่อนข้าง
แตกต่างจากต�ำนานทิ้งคนแก่จากญี่ปุ่นและจีน เนื่องจากเป็นประเด็นเรื่องกฎระเบียบของประเทศที่ต้องน�ำคนแก่
ไปทิ้ง ไม่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของตัวละครที่เป็นบุตรหลาน หนังสือเล่มนี้ได้น�ำต�ำนานทิ้งคนแก่สายอินเดีย ซึ่ง
ปรากฏในหนังสือรวมเรื่องเล่า  คนจะกุโมะโนะงะตะริฌู มาแปลเป็นภาษาไทย และกล่าวถึงกฎที่ต้องน�ำคนแก่
ไปทิ้งนอกประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้ตัวละครบุตรชายผู้มีความเป็นห่วงแม่ผู้ชราต้องคอยหลบซ่อนแม่ของตนไว้ แต่
ต่อมาประเทศเพื่อนบ้านได้ส่งหัวข้อทดสอบเชาวน์ปัญหามา  ตัวละครหญิงที่เป็นแม่ผู้แก่ชรากลับใช้สติปัญญา
ช่วยคลี่คลายหัวข้อทดสอบนั้นได้ ท�ำให้เจ้าเมืองยกเลิกกฎดังกล่าว และก่อให้เกิดความผาสุก มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์
ให้กับประเทศในเวลาต่อมา  ผู้เขียนได้เล่าถึงที่มาของเรื่องเล่านี้ว่ามีที่มาจากพุทธชาดกของอินเดีย ทั้งยังอธิบายว่า
เรือ่ งเล่าทีม่ เี นือ้ หาคล้ายคลึงกันนีย้ งั ปรากฏในวรรณกรรมเรือ่ งอืน่ ๆ ในสมัยเฮอันเช่น วรรณกรรมประเภทความเรียง
เรื่อง มะกุระโนะโซฌิ ซึ่งหนังสือได้น�ำเสนอข้อสรุปที่ว่า  ต�ำนานทิ้งคนแก่สายอินเดียสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนัก
ในคุณค่าของคนแก่ในฐานะเป็นผู้ที่มีปัญญา และเป็นบุคคลที่คลายวิกฤติให้กับบ้านเมือง และในบทที่ 3 นี้ได้มีการ
น�ำเสนอเรื่องเล่า  โอะบะซุเตะยะมะ ซึ่งกล่าวถึงต�ำนานของหญิงชราที่หักกิ่งไม้ทิ้งระหว่างทางที่ลูกน�ำตนมาทิ้ง เพื่อ
ให้ลูกได้อาศัยกิ่งไม้นั้นน�ำทางให้กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย เนื้อหาในหนังสือมีการอธิบายว่าต�ำนานหญิงชรา
หักกิ่งไม้นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกที่มีในสังคมญี่ปุ่นโบราณ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความมีปัญญาของแม่ผู้ชรา และผู้วิจารณ์มีความเห็นว่าเรื่องเล่าต�ำนานทิ้งคนแก่ในลักษณะนี้เป็นการตอกย�้ำให้เห็น
ถึงบทบาทของวรรณคดีในฐานะเครื่องมือในการถ่ายทอดแนวคิดของคนในยุคสมัยนั้น ที่ปรารถนาให้บุตรหลาน
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ตระหนักในความเมตตากรุณาของพ่อแม่ และเสนอว่าบุตรหลานไม่สมควรทีจ่ ะทอดทิง้ พ่อแม่ผแู้ ก่ชรา เนือ่ งจากการ
กระท�ำเช่นนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
เนื้อหาในบทที่ 4 ท่าทีของสังคมญี่ปุ่นต่อคนแก่จากอดีตสู่ปัจจุบัน ในบทนี้มีการน�ำเสนอข้อสรุปว่าต�ำนานทิ้ง
คนแก่นั้นเป็นเรื่องจริงเพียงใดไม่อาจทราบได้ แต่แม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทิ้งคนแก่อาจไม่ปรากฏอยู่ในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ แต่การที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต�ำนานทิ้งคนแก่ในวรรณกรรมจ�ำนวนหลายต่อหลายเรื่องเช่นนี้
ย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า  ต�ำนานทิ้งคนแก่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ทั้งนี้นักประวัติศาสตร์
ส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อกันว่า ต�ำนานทิ้งคนแก่น่าจะเป็นเรื่องจริงเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นต้องประสบกับภาวะทุพภิกขภัย
หลายต่อหลายครั้งในอดีต การทิ้งพ่อแม่ที่ชราจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูง อย่างไรก็ดีผู้เขียนได้สรุปให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
ได้อย่างชัดเจนในตอนท้ายว่าแนวคิดเรือ่ งการให้ความส�ำคัญกับคนชรา การออกกฎหมายช่วยเหลือคนชรา ล้วนแล้ว
แต่เป็นท่าทีของสังคมในยุคโบราณที่มีต่อผู้สูงอายุ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคกลางที่ประเทศญี่ปุ่นตกอยู่ในสภาวะสงคราม
และความอดอยากแล้ว การออกกฎหมายที่ให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุก็แทบไม่มีปรากฏอีกต่อไป
อีกทัง้ ในโลกยุคปัจจุบนั ทีส่ งั คมญีป่ นุ่ ได้พฒ
ั นาจนกลายมาเป็นสังคมทีก่ า้ วหน้าด้วยเทคโนโลยีแล้ว แต่กลับพบว่าความ
ผูกพันระหว่างบุคคลในครอบครัวค่อยๆจางหายไป และผู้สูงอายุก็ถูกพิจารณาว่าเป็นภาระที่กลายเป็นปัญหาสังคม
ในทีส่ ดุ ซึง่ ผูเ้ ขียนได้เสนอแนวทางว่าการน�ำเรือ่ งเล่าต�ำนานทิง้ คนแก่มาถ่ายทอดเพือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกของคนในสังคม
ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่น่าจะน�ำมาใช้ประกอบการแก้ปัญหาสังคมสูงวัยที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้
ในบทสรุป หนังสือได้กล่าวย�้ำถึงประเด็นการน�ำเสนอเรื่องคนชราในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เรื่องการกตัญญูต่อ
พ่อแม่ การรู้ผิดชอบชั่วดี คุณค่าของคนชรา  และแสดงให้เห็นว่าวรรณคดีมีบทบาทส�ำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิด ความเชื่อ และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงยุคสมัย ในตอนท้ายสุดของหนังสือผู้เขียนเสนออีกครั้งถึงการ
ใช้ต�ำนานทิง้ คนแก่มาช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกของคนญีป่ นุ่ รุน่ ใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ งู อายุ ซึง่ การเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาสังคมญี่ปุ่นของผู้เขียนเช่นนี้ย่อมเป็นตอกย�้ำให้เห็นถึงบทบาทของวรรณคดีในฐานะเครื่องมือในการ
รังสรรค์ให้คนในสังคมเกิดความตระหนักรู้และการใช้วรรณคดีเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเยียวยามนุษย์
จะเห็นได้ว่าต�ำนานทิ้งคนแก่ ถูกน�ำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยน�ำชื่อเรื่องและ
เค้าโครงของต�ำนานโบราณมาดัดแปลงและเล่าใหม่ ตัวอย่างเช่น เรื่องสั้น “อุบะซุเตะ” 『姥捨』ที่ได้รับการรังสรรค์
ใน ค.ศ.1938 โดย ดะสะอิ โอะซะมุ（太宰治）(1909-1948) นักเขียนสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ซึ่งแม้ดะสะอิจะใช้ชื่อเรื่อง
“อุบะซุเตะ” แต่เนื้อเรื่องมิได้มีความเกี่ยวข้องกับการทิ้งคนแก่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีเรื่องสั้นนี้มีเค้าโครงมาจาก
เหตุการณ์จริงใน ค.ศ. 1938 ทีด่ ะสะอิ โอะซะมุ พยายามกระท�ำอัตวินบิ าตกรรมคู（
่ 心中）กับฮะท์ซโุ ยะ（初代 ภรรยา
ในขณะนั้นของเขา  เนื่องจากฮะท์ซุโยะนอกใจดะสะอิไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนคนหนึ่งของดะสะอิเอง อย่างไรก็ดี
ความพยายามนี้ ก ลั บ ล้ ม เหลว ซึ่ ง ดะสะอิ น ่ า จะพยายามเปรี ย บเที ย บการพยายามกระท�ำอั ต วิ นิ บ าตกรรมคู ่
ที่ล้มเหลวและการตัดสินใจแยกทางกับคู่ชีวิตของเขาในเรื่องสั้น “อุบะซุเตะ” นี้ โดยเปรียบเทียบการทิ้งหญิงชรา
(อุบะซุเตะ) เข้ากับความรู้สึกล้มเหลว หมดสิ้นหนทาง และการตัดสินใจทิ้งหญิงคนรักนั้น นอกจากนี้ยังมีผลงาน
ในยุคสมัยใหม่เรือ่ งอืน่ ๆทีใ่ ช้โครงเรือ่ งเกีย่ วกับการทิง้ คนแก่ เช่น เรือ่ งสัน้ “นะระยะมะบุฌโิ ค” 『楢山節考』ทีร่ งั สรรค์
โดย ฟุกะสะวะ ฌิชิโร （深沢七郎）(1914-1987) ใน ค.ศ.1956  ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
ครั้งแรกในชื่อ  “La Ballade de Narayama” และเผยแพร่ต่อมาในต่างประเทศ จากนั้นก็มีการสร้างภาพยนตร์
ในชือ่ เดียวกันนีใ้ นค.ศ.1958 และ 1983 และยังมีการผลิตรายการละครโทรทัศน์ออกอากาศในค.ศ.1960 และ 1964
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และผลิตเป็นรายการวิทยุในค.ศ.1969 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้นชื่อ “โอะบะซุเตะ”『姨捨』ของอิโนะอุเอะ
ยะซุฌ（
ิ 井上靖） (1907-1991) ที่เผยแพร่สู่ผู้อ่าน ใน ค.ศ. 1955 เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องสั้น “โอะบะซุเตะ” นี้
เป็นผลงานที่พิเศษและมีความหมายต่อผู้เขียน คือ อิโนะอุเอะ ยะซุฌิ   เนื่องจากเขาได้เคยอ่านเรื่องเล่าต�ำนานทิ้ง
คนแก่ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กและรู้สึกเศร้าโศกกับเรื่องเล่านี้เป็นอย่างมาก เนื้อหาในเรื่องสั้น “โอะบะซุเตะ” ได้กล่าว
ถึงตัวละครเอกทีร่ ะลึกถึงแม่และความประทับใจทีไ่ ด้อา่ นหนังสือเรือ่ งเล่าต�ำนานทิง้ คนแก่ ซึง่ อิโนะอุเอะยังได้ถา่ ยทอด
ความรูส้ กึ กังวลต่อสภาพสังคมญีป่ นุ่ หลังสงครามโลกทีไ่ ม่ให้ความสนใจกับคนชรามากเท่าทีค่ วร กล่าวสรุปได้วา่ ต�ำนาน
ทิ้งคนแก่นี้ส่งอิทธิพลต่อนักเขียนญี่ปุ่นในสมัยต่อ ๆ มา การน�ำต�ำนานดั้งเดิมมาถ่ายทอดต่อให้เด็ก ๆ รุ่นหลังเรียนรู้
ยังปรากฏใน ““อุบะซุเตะยะมะ” มังงะ นิฮน มุกะฌิบะนะฌิ”（『うばすて山』まんが日本昔話）รายการการ์ตูน
เรื่องเล่าโบราณของญี่ปุ่น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TBS ใน ค.ศ.1976 นอกจากนั้นต�ำนานทิ้งคนแก่ ที่เป็น
ตอนหนึง่ ในวรรณกรรมโบราณประเภทเรือ่ งเล่า ยะมะโตะโมะโนะงะตะริ ยังปรากฏอยูใ่ นหนังสือเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ่
โบราณ ส�ำหรับนักเรียนมัธยมปลายในหลายส�ำนักพิมพ์ดว้ ย การเล่าใหม่หรือการถ่ายทอดต�ำนานหรือเรือ่ งเล่าต่อจาก
รุ่นสู่รุ่นนี้ ท�ำให้ตระหนักว่าชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับมุมมองของคนญี่ปุ่นโบราณที่สะท้อนผ่านต�ำนานนี้เสมอมา
ด้วยเหตุนี้หนังสือ ต�ำนานทิ้งคนแก่ในเรื่องเล่าญี่ปุ่น นี้ จึงมีคุณค่าสมควรแก่การน�ำมาอ่านเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาทั้งในด้านวรรณคดี วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนถ่ายทอดเนื้อหาและใช้ภาษาได้อย่าง
กระชับ เข้าใจง่าย ทั้งยังแปลเรื่องเล่าต่าง ๆ เป็นภาษาไทยได้อย่างสละสลวย เนื้อหาของเรื่องเล่าก็มีความสนุก
น่าสนใจ และประการส�ำคัญคือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมสมัยที่ไม่ไกลตัวจากผู้อ่านอย่างแท้จริง  
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