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1

บทที่1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
เก็ นจิ โมะโนะงะตะริ ( 源氏物語) เป็ นวรรณคดี เอกในสมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1192) ของ
ประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับแง่มมุ ต่าง ๆ ของความรักในกลุ่มชนชันสู
้ ง โดยมี ฮิกะรุ เก็นจิ
(光源氏 Hikaru Genji) เป็ นตัวละครเอก ประพันธ์ โดย มุระซะกิ ฌิกิบุ ( 紫式部 Murasaki
Shikibu) เขียนเสร็ จสมบูรณ์ในราวปี ค.ศ. 1008 นับเป็ นผลงานชิ ้นเอกในวรรณคดีญี่ปนโบราณ
ุ่
นิยายเรื่ องนีใ้ ห้ ความรู้ ความคิดในแง่ มุมต่างๆอย่างสมบู รณ์ ทัง้ ด้ านประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒ นธรรม ซึ่ง มี ทงั ้ รู ปธรรมและนามธรรมที่ เป็ นเหตุเป็ นผลกัน จึงทาให้ ตัวละครหลายสิบตัวที่
ปรากฏในผลงานเรื่ องนี ้มีชีวิตชีวาราวกับมีชีวิตจริ งๆ อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นวรรณคดีชิ ้นเอกของญี่ปนุ่
และเกิดขึ ้นก่อนผลงานของเช็คสเปี ยร์ ผ้ เู ป็ นกวีเอกของอังกฤษและของโลกนับพันปี นอกจากนี ้เก็น
จิ โมะโนะงะตะริ ยงั มีอิทธิพลอย่างมากต่อนิยาย รวมทังนิ
้ ยายอิงประวัติศาสตร์ และบทละครของ
ญี่ปนในสมั
ุ่
ยต่อมา
มุระซะกิ ฌิ กิบุ เป็ นบุตรสาวของฟุจิวะระ โนะ ทะเมะโตะกิ ( 藤原為時 Fujiwara no
Tametoki) ซึง่ เป็ นขุนนางในตาแหน่งซุเรี ยว (受領 sury )1 ทังยั
้ งเป็ นกวีและนักปราชญ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ภาษาและวรรณคดี จี น นอกจากนี ป้ ู่ ของ มุร ะซะกิ ฌิ กิบุ ยัง มี ชื่ ออยู่ใน “36

กวี ผ้ ูมี ชื่ อเสี ย ง”

(三十六歌仙 sanj rokkasen) ดังนันนางจึ
้
งได้ ใกล้ ชิดกับวรรณคดีจีน ตลอดจนบทกวีวะกะต่างๆ
และฉายแววพรสวรรค์ทางด้ านนี ้ตังแต่
้ ในวัยเยาว์ มุระซะกิ ฌิกิบุแต่งงานตอนอายุยี่สิบกว่าปี กับ
ฟุจิวะระ โนะ โนะบุตะกะ (藤原宣孝 Fujiwara no Nobutaka) ซึ่งสูงวัยกว่านางมาก และมี
บุตรสาวด้ วยกัน 1 คน บุตรสาวผู้นี ้หลังจากแต่งงานแล้ วมีชื่อเรี ยกว่า ดะอินิ โนะ ซัมมิ (大弐三位
Daini no Sanmi) ตามตาแหน่งของสามีนาง แต่หลังจากที่ดิอะนิ โนะ ซัมมิผ้ เู ป็ นบุตรสาวมีอายุได้
1

ซุเรี ยว 受領 sury คือตาแหน่งเจ้ าเมือง เป็ นตาแหน่งหนึง่ ของขุนนางในสมัยเฮอันซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ ปกครองในแต่ละเมือง

(全訳国語辞典,2003 :ออนไลน์ )
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เพี ย ง 2 ปี โนะบุต ะกะ ก็ เ สี ย ชี วิ ต ลง หลายปี หลัง จากนัน้ มุร ะซะกิ ฌิ กิ บุไ ด้ เ ข้ า ท างานเป็ น
นางสนองพระโอษฐ์ รับใช้ ใกล้ ชิ ดพระนางโฌฌิ (彰子 Sh shi) ธิ ดาคนโตของ ฟุจิ วะระ โนะ
มิชินะงะ (藤原道長 Fujiwara no Michinaga) ภายหลังพระนางโฌฌิได้ รับการสถาปนาเป็ นพระ
มเหสีของจักรพรรดิอิชิโจ (一条天皇 Ichij Tenn )
กล่าวกันว่า มุระซะกิ ฌิกิบเุ ริ่ มเขียนเก็นจิโมะโนะงะตะริ หลังจากที่สามีเสียชีวิตลง ในช่วง
ประมาณปี ค.ศ.1001 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งก่ อ นที่ จ ะเข้ ามาท างานรั บ ใช้ ในวัง และสัน นิ ษ ฐานกั น ว่ า
มุระซะกิ ฌิกิบนุ า่ จะถึงแก่กรรมหลัง ค.ศ.1030
เก็นจิโมะโนะงะตะริ ประกอบด้ วย 54 ตอน แบ่งเป็ น 3 ส่วน มีบทกวีวะกะแทรกอยู่ทงหมด
ั้
795 บท มีเนื ้อเรื่ องย่อโดยสังเขปดังนี ้


เนื ้อเรื่ องช่วงที่ 1 เริ่ มตังแต่
้ ตอนที่ 1 คิริท์ซุโบะ (桐壺 Kiritsubo) จนถึงตอนที่ 33 ฟุจิ โนะ
อุระบะ (藤裏葉 Fuji no Uraba)
เจ้ าชายฮิกะรุ เป็ นพระโอรสในจักรพรรดิคิริท์ซุโบะ กับนางสนมคิริท์ซุโบะ (桐壺の更衣

Kiritsubo no k i) แต่ถกู ลดบรรดาศักดิ์ให้ เป็ นเพียงสามัญชน โดยได้ รับพระราชทานนามสกุลว่า
เก็นจิ (源氏 Genji) ในส่วนที่หนึง่ นี ้เป็ นเรื่ องราวความรักของฮิกะรุเก็นจิ กับหญิงสาวมากหน้ าหลาย
ตา เขาแอบตกหลุมรักพระสนมฟุจิท์ซุโบะ (藤壺の女御 Fujitsubo no Ny go) พระสนมคนใหม่
ของจักรพรรดิ ซึ่งมีฐานะเป็ นแม่เลีย้ ง แม้ จะเป็ นความรักต้ องห้ ามที่ไม่มีทางสมหวัง แต่เก็นจิ ก็
ลักลอบมี ความสัม พันธ์ กับ พระสนมฟุจิ ท์ ซุ โบะจนทรงตัง้ พระครรภ์ ในระหว่างนัน้ เขายัง ได้ มี
สัม พันธ์ รักกับหญิ ง สาวหลายคน หนึ่งในนัน้ คือโระกุโจ โนะ มิ ยะซุ โดะโกะโระ ( 六条の御息所
Rokuj no Miyasudokoro) พระชายาในรัชทายาทพระองค์ก่อน
ในตอนที่ เ ก็ น จิ ป่ วยเป็ นไข้ มาลาเรี ย และได้ เดิ น ทางไปรั ก ษาตั ว ที่ คิ ต ะยะมะ
(北山 Kitayama) เขาได้ พบกับเด็กหญิงมุระซะกิ (紫の上 Murasaki no Ue) ผู้มีหน้ าตาละม้ าย
คล้ ายพระสนมฟุจิ ท์ซุโบะที่เขาแอบหลงรักมานาน ภายหลังเก็นจิได้ รับตัวมุระซะกิมาเลีย้ งดูที่
คฤหาสน์ และเมื่ อ นางโตขึน้ ก็ ไ ด้ ก ลายเป็ นภรรยาที่ เ ขารั กมากที่ สุด นอกจากนี เ้ ก็ น จิ ไ ด้ ผ่า น
ช่วงเวลาที่ประสบเคราะห์กรรม โดยต้ องหลบไปอยู่ที่เมืองซุมะ (須磨 Suma) แต่เกิดพายุฝนพัด
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กระหน่า นักบวชอะกะฌิมาช่วยเก็นจิ พร้ อมทังยก
้ อะกะฌิ โนะ คิมิ (明石の君 Akashi no Kimi)
บุตรสาว ให้ แต่งงานกับเก็นจิ อะกะฌิ โนะ คิมิมีบตุ รสาวกับเก็นจิหนึ่งคน ซึ่งเก็นจิส่งให้ มรุ ะซะกิ
โนะ อุเอะช่วยเลี ้ยงดู ภายหลังเมื่อบุตรสาวโตขึ ้นก็ได้ เข้ าถวายตัวเป็ นพระมเหสีในจักรพรรดิคินโจ
( 今上帝 Kinj tei) หลัง จากที่ เ ก็ น จิ ก ลับ สู่เ มื อ งหลวงแล้ ว ก็ ไ ด้ ส ร้ างคฤหาสน์ ห ลัง ใหญ่ ชื่ อ ว่ า
คฤหาสน์ โ ระกุ โ จ ( 六条院 Rokuj in) จนในที่ สุ ด ก็ ไ ด้ เลื่ อ นต าแหน่ ง เป็ นถึ ง รองจั ก รพรรดิ
(准太政天皇 Jundaij tenn ) ซึง่ เป็ นช่วงที่รุ่งโรจน์สงู สุดในชีวิตของเก็นจิ
ในเนื อ้ เรื่ อ งช่วงที่ 1 นี ม้ ี บทกวี วะกะรวมทัง้ หมด 458 บท ในจ านวนนัน้ มี วะกะของ
มุระซะกิ โนะ อุเอะจานวน 15 บท


เนื อ้ เรื่ องช่วงที่ 2 เริ่ ม ตัง้ แต่ตอนที่ 34 วะกะนะ ( 若菜上 Wakana) จนถึง ตอนที่ 41
มะโบะโระฌิ (幻 Maboroshi)
เป็ นช่วงที่ ความรุ่ ง โรจน์ ของเก็ นจิ เริ่ ม ตกต่าลง ภรรยาคนใหม่ที่ชื่อ อนนะซัน โนะ มิ ยะ

(女三宮 Onnasan no Miya) ได้ ลกั ลอบมีความสัมพันธ์กับคะฌิวะงิ (柏木 Kashiwagi บุตรชาย
คนโตของโท โนะ ชูโจซึ่งเป็ นเพื่อนรักของเก็นจิ ) จนให้ กาเนิดลูกชายชื่อคะโอะรุ (薫 Kaoru) ทาให้
เก็นจิร้ ูสกึ หวาดกลัวในผลกรรมของความผิดเมื่อครัง้ ยังหนุ่ม ยิ่งไปกว่านัน้ มุระซะกิ โนะ อุเอะหญิง
ที่เขารักมากที่สดุ ก็เสียชีวิตลง
เนื ้อเรื่ องช่วงที่ 2 มีบทกวีวะกะรวมทังหมด
้
107 บท ในจานวนนี เ้ ป็ นของ มุระซะกิ โนะ
อุเอะ 8 บท


เนื ้อเรื่ องช่วงที่ 3 เริ่ มตังแต่
้ ตอนที่ 42 นิโอ โนะ มิยะ (匂宮 Ni no Miya) จนถึงตอนที่ 54
ยุเมะ โนะ อุกิฮะฌิ (夢浮橋 Yume no Ukihashi)
เป็ นเรื่ องราวหลังจากที่เก็นจิเสียชีวิต ฉากของเรื่ องเปลี่ยนไปอยู่ที่เมืองอุจิ (宇治 Uji) ที่นนั่

ไม่มี ค วามรุ่ ง เรื อ งเหมื อ นอย่า งในเมื อ งหลวง คะโอะรุ (บุต รชายของอนนะซัน โนะ มิ ยะ และ
คะฌิวะงิ) ผู้ที่มีชาติกาเนิดอันเป็ นปริศนา ได้ จมอยูก่ บั ความปวดร้ าวขมขื่นจากความรักที่ไม่สมหวัง
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กับ บุตรสาวของอุจิ โนะ ฮะชิมิยะ (宇治八宮の姫君 Ujihachi no Miya no Himegimi) 3 คน
ได้ แก่ โอกิมิ (大君 kimi) นะกะ โนะ คิมิ (中君 Naka no Kimi) และ อุกิฟเุ นะ (浮船 Ukifune)

เก็นจิ โมะโนะงะตะริ ให้ แง่คิดที่มองดูชีวิตเป็ นเรื่ องเศร้ าสะเทือนใจ มีความงดงามของการ
ดาเนินเรื่ องที่ความแปรเปลี่ยน และความรักที่ซาบซึ ้งในขณะนันๆ
้ ลีลาของนิยายเรื่ องนี ้จึงมีหลาย
รสชาติ ทังความอ่
้
อนหวานและการยอมรับที่น่าเศร้ าสะเทือนใจ แต่ก็ไม่ใช่ความสิ ้นหวัง ทาให้ เกิด
รสสัมผัสแห่งความงามที่เรี ยกว่า โมะโนะ โนะ อะวะเระ (もの の あはれ mono no aware) ซึ่ง
อาจแปลว่า “ความเศร้ าสร้ อยของสิ่งทังหลาย”
้
หรื อ “ความมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายต่อสิ่งทังหลาย”
้
(โมะโตะโอะริ โนะรินะงะ อ้ างถึงใน จานง ทองประเสริฐ, 2545 : 204)
คาว่าอะวะเระ ในยุคโบราณ เป็ นคาที่แสดงการอุทานออกมาด้ วยความประหลาดใจ หรื อ
ดีใจ ต่อมาค านี ค้ ่อยๆถูกใช้ เ ป็ นค าคุณศัพ ท์ ม ากขึน้ ตามปกติก็เ พื่ อ หมายถึ ง “น่าพอใจ” หรื อ
“น่าสนใจ” แต่จากจารึ กตังแต่
้ ค.ศ.763 ได้ ปรากฏคาว่า อะวะเระ ที่ใช้ พรรณนาถึงอารมณ์ของ
ผู้เขียนในเวลาที่เห็นฝนตกในฤดูใบไม้ ผลิ เพราะฉะนันค
้ าว่า อะวะเระ จึงค่อยๆมีความหมายไป
ในทางความเศร้ ามากขึ ้น ต่อมาคานี ้ได้ กลายเป็ นคาที่แสดงการที่กวีมีอารมณ์อ่อนไหว เอาใจใส่ตอ่
รู ปหรื อเสียง ต่อความงามและความอนิจจังแห่งรู ปและเสียงนัน้ บางครัง้ ก็ทาให้ เห็นความรู้ สึกที่
อ่อนไหวง่ายของกวีซึ่งจมอยู่ในความเศร้ าโศกที่ได้ เห็นโลกรอบๆตัวเองมากยิ่งขึน้ (จานงค์ ทอง
ประเสริฐ, 2545 : 203)
บทกวี วะกะ (和歌 waka) ในพจนานุกรม นิฮ งโกะกุโงะ (日本国語大辞典, 2006) มี
ความหมายว่า เป็ นบทกวี แบบญี่ ปุ่น เช่น โชกะ (長歌 ch ka) ทังกะ ( 短歌 tanka) เซะโดกะ
(旋頭歌 sed ka) เป็ นต้ น ซึ่งมี กาหนดรู ปแบบในการใช้ คา 5 และ 7 พยางค์ แต่ความหมายได้
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปั จจุบนั โดยทัว่ ไปแล้ ว เมื่อกล่าวถึงวะกะ จะหมายถึงทังกะ
ยะมะดะ ฮิโระท์ซุงุ (山田洋嗣 Yamada Hirotsugu,2000 : ออนไลน์) ได้ อธิบายเกี่ยวกับ
บทกวีวะกะไว้ ว่า หมายถึงบทกวีทงั กะที่มี 31 พยางค์ หรื อกลอนญี่ปนุ่ เป็ นหนึ่งในรู ปแบบบทวีที่
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สื บ ทอดมาตั ง้ แต่ โ บราณ นั บ ตัง้ แต่ ยุ ค เก่ า ( 古代 kodai) 2 โดยเฉพาะในยุ ค ก่ อ นยุ ค กลาง
(中世 ch se)3 และยุคใหม่ (近世 kinsei) 4 นัน้ ถื อว่าบทกวีวะกะเป็ นศูนย์กลางของวรรณศิลป์
หลังจากนันเป็
้ นต้ นมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั คุณค่าของบทกวีวะกะได้ มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่การ
ปฏิวตั ิทงั กะในสมัยเมจิ (ค.ศ.1868-1912) ทาให้ เปลี่ยนจากการเรี ยก “บทกวีวะกะ” เป็ น “ทังกะ”
โดยมีเนื ้อหา และการถ่ายทอดบทกวีที่แ ตกต่างไปจากเดิม ดังนันในปั
้
จจุบนั หากพูดถึง “บทกวีวะ
กะ” จะหมายถึง บทกวีโบราณก่อนถึงสมัยเอโดะ (ค.ศ.1603-1867) วะกะ ประกอบด้ วย 5 วรรค
31 พยางค์ มีรูปแบบเป็ น 5-7-5-7-7

วะกะเป็ นรู ปแบบหนึ่งในการแสดงความรู้ สึกนึกคิดส่วน

บุคคล ยิ่งไปกว่านัน้ ยังได้ สร้ างความงาม และอารมณ์ ความรู้ สึกแบบญี่ ปนุ่ และมีรสสัมผัสแห่ง
ความงาม หรื อ โมะโนะ โนะ อะวะเระ
กล่าวโดยสรุ ป บทกวีวะกะ หมายถึงบทกวีโบราณก่อนสมัยเอโดะ ประกอบด้ วย 5 วรรค
31 พยางค์ มีรูปแบบ 5-7-5-7-7 พยางค์
มะท์ซุดะ ฌิเงะโอะ (増田繁夫 Matsuda Shigeo,1997 : 15-16) ได้ กล่าวถึงวะกะในสมัย
เฮอัน (ค.ศ.794-1192) ว่า “บทกวีวะกะในสมัยนี ้แตกต่างจากวะกะโบราณในหนังสือรวมบทกวีมนั
โยฌู (万葉集 Many sh )5 อย่างชัดเจน วะกะในหนังสือรวมบทกวีโคะกินฌู (古今集 Kokinsh )6
2
3
4
5

ยุคเก่า (古代) โดยทัว่ ไปหมายถึงสมัยนารา (ค.ศ.710-784) และ สมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1192)
ยุคกลาง (中世) หมายถึงสมัยคะมะกุระ (ค.ศ.1185-1333) และสมัยมุโระมะชิ (ค.ศ.1336-1573)
ยุคใหม่ (近世) หมายถึงสมัยอะสุชิโมะโมะยะมะ (ค.ศ.1573-1600) และสมัยเอโดะ (ค.ศ.1603-1867)
หนังสือรวมบทกวีมนั โยฌู (万葉集) เป็ นหนังสือรวมบทกลอนญี่ปนที
ุ่ ่เก่าแก่ที่สดุ รวบรวมขึ ้นเสร็ จสมบูรณ์ในคริ สต์ศตวรรษที่ 8 โดย

โอโตะโมะ โนะ ยะกะโมะชิ (大伴家持 tomo no Yakamochi) เขียนด้ วยอักษรจีนทังโดยยื
้
มเอาแต่เสียงอ่านทังแบบจี
้
นและแบบญี่ปนมา
ุ่
เขียนเป็ นภาษาญี่ปนที
ุ่ ่เรี ยกว่า มันโยงะนะ (万葉仮名 many gana) มีทงหมด
ั้
20 เล่ม มีบทกลอนทังหมดประมาณ
้
4,500 บท
6

หนังสือรวมบทกวีโคะกินฌู (古今集) หรื อ โคะกินวะกะฌู (古今和歌集) เป็ นหนังสือรวมบทกวีวะกะที่จกั พรรดิดะอิโงะ (醍醐天

皇 Daigotenn

) (ค.ศ.897-930) ทรงมีพระบรมราชโองการให้ กวี 4 คน ได้ แก่ คิ โนะ ท์ซุระยุกิ (紀貫之 Ki no Tsurayuki) คิ โนะ โทะโมะโนะริ

(紀友則 Ki no Tomonori) โอฌิโกชิ โนะ มิท์ซุเนะ (凡河躬恒 shik shi no Mitsune) และ มิบุ โนะ ทะดะมิเนะ (壬生忠岑 Mibu no
Tadamine) รวบรวมขึ ้นเป็ นเล่มแรกเมื่อ ค.ศ. 905 มีทงหมด
ั้
20 เล่ม มีบทกวีประมาณ 1,100 บท มีคานาที่เขียนด้ วยอักษรจีน (真名序
manajo) โดย คิ โนะ โยะฌิมะชิ (紀淑望 Ki no Yoshimochi) และ คานาที่เขียนด้ วยตัวอักษรญี่ปนุ่ (仮名序 kanajo) โดย คิ โนะ ท์ซุระยุกิ
(紀貫之 Ki no Tsurayuki)
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ซึ่งเป็ นตัวแทนของบทกวีวะกะในสมัยเฮอันนัน้ โดยมากจะเป็ นการพรรณนาความในใจของผู้แต่ง
มากกว่าจะเป็ นการบรรยายธรรมชาติอย่างบทกวีในมันโยฌู ซึ่งมีความน่าสนใจในการแสดงสภาพ
ของจิตใจมนุษย์ ถึงแม้ ว่าบทกวีวะกะในโคะกินฌูจะมีการบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติอนั งดงาม
ต่างๆอยูม่ าก แต่สิ่งเหล่านันมั
้ กเป็ นสัญลักษณ์หรื อการอุปมาอุปไมยกับความรู้สึกภายในใจของตน
ในคานาที่เขียนด้ วยตัวอักษรญี่ ปนุ่ (仮名序 kanajo) ของโคะกินฌูมีช่วงหนึ่งกล่าวไว้ ว่า “บทกวี
ญี่ปนนั
ุ่ นเป็
้ นรากเหง้ าของจิตใจมนุษย์ ก่อเกิดถ้ อยคา(บทกวี)อีกมากมาย” เป็ นการแสดงให้ เห็นว่า
บทกวีวะกะเป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้สกึ ภายในใจในรูปของภาษา”
ซุสุกิ ฮิเดะโอะ (鈴木日出男 Suzuki Hideo,1978 อ้ างถึงใน ซุสุกิ ฮิโระโกะ 鈴木宏子
Suzuki Hiroko,2007: 5) ได้ กล่าวเกี่ยวกับการประพันธ์ ว่า “ร้ อยแก้ วทาหน้ าที่อธิบายวิเคราะห์
เรื่ องราวอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ส่วนบทกวีวะกะนัน้ แต่เดิมทาหน้ าที่แสดงออกถึงความรู้ สึกในใจ
ทังหมดอย่
้
างต่อเนื่อง โดยไม่ตงอยู
ั ้ บ่ นหลักเหตุผล ทาให้ เห็นความรู้สึกนันอย่
้ างเป็ นรูปธรรม ซึ่งใน
เรื่ องเก็นจิโมะโนะงะตะริ ก็มีตวั อย่างหน้ าที่การทางานของร้ อยแก้ วและวะกะ เช่นในช่วงที่เล่าถึง
เรื่ อ งฟุจิ ท์ ซุ โ บะ ร้ อยแก้ วท าหน้ าที่ บ รรยายสถานการณ์ และการตัด สิ น ใจของตัว ละคร ส่ว น
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ เก็นจิซงึ่ เป็ นตัวละครเอกนัน้ จะพรรณนาอยูใ่ นวะกะ”
นิ ย ายเรื่ อ งเก็ น จิ โ มะโนะงะตะริ ท าให้ ผ้ ู อ่ า นเกิ ด อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก สะเทื อ นใจ หรื อ
โมะโนะโนะอะวะเระ และวะกะเองก็มีบทบาทหน้ าที่สาคัญในการถ่ายทอด และพรรณนาอารมณ์
ความรู้ สึกภายในใจของผู้คนในสมัยเฮอัน ดังนันวะกะที
้
่แต่ละตัวละครโต้ ตอบกันก็ดี หรื อวะกะที่
ราพึงพรรณนาความในใจของตนก็ดี มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ ้งกับความรู้สึกของตัวละครและ
สถานการณ์ในเรื่ อง ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่านิยายเรื่ องเก็นจิ โมะโนะงะตะริ มีวะกะแทรกอยู่ถึง 795
บท ดังนันวะกะจึ
้
งมีบทบาทสาคัญที่จะขาดเสียมิได้ ในนิยายเรื่ องนี ้
นอกจากนี ้ การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับนิยายเรื่ องเก็ นจิ โมะโนะงะตะริ รวมทัง้ บทกวีวะกะที่
ปรากฏในนิยาย เป็ นไปอย่างกว้ างขวางและแพร่ หลาย ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาวะกะในเก็นจิ
โมะโนะงะตะริ กบั วรรณกรรมเอกชิ ้นอื่นๆในยุคเดียวกัน หรื อศึกษาร่วมกับหนังสือรวมบทกวีวะกะ
การศึกษาวะกะในเก็นจิ โมะโนะงะตะริ กับบทกวีโบราณ การศึกษาตีความความหมายของคาที่
ปรากฏในวะกะในเก็นจิ โมะโนะงะตะริ แม้ แต่การศึกษาวะกะบทเด่นๆของแต่ละตัวละครสาคัญใน
เรื่ องก็มีอยูม่ ากมาย แต่การศึกษาจุดเด่นของบทกวีวะกะที่เชื่อมโยงกับบุคลิกของตัวละครหญิงแต่
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ละตัวนัน้ ยัง มี อยู่ไ ม่ม ากนัก และเนื่ องจากโดยธรรมชาติเพศหญิ งเป็ นเพศที่ มี อารมณ์ อ่อนไหว
มากกว่าเพศชาย ประกอบกับบริ บทสังคมในสมัยเฮอัน (ค.ศ.795-1192) ที่ผ้ ชู ายสามารถมีภรรยา
ได้ หลายคนโดยมิได้ ขดั ต่อจารี ตประเพณี ความรู้สกึ ของหญิงที่มีคนรักเป็ นชายที่ มีความสัมพันธ์กบั
หญิงสาวมากหน้ าหลายตาอย่าง ฮิกะรุ เก็นจิ ตัวละครเอกในนิยายเรื่ องนี ้ จะแสดงออกมาเป็ นบท
กวีได้ เช่นไรนัน้ ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาบทกวีวะกะของตัวละครมุร ะซะกิโนะอุเอะ ซึ่งเป็ นตัวละคร
เอกหญิ งที่ อยู่ในฐานะเด็กหญิ งในความดูแล จนกระทั่งได้ เป็ นภรรยาซึ่ง เป็ นหญิ งคนรักที่ฮิกะรุ
เก็ น จิ รั ก มากที่ สุด จากการทบทวนงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้วิ จัย ยัง ไม่พ บงานวิ จัย ในลัก ษณะ
วิเคราะห์บทกวีวะกะของตัวละคร มุระซะกิ โนะ อุเอะโดยละเอียด ทังในด้
้ านความหมายที่สะท้ อน
ให้ เห็นถึงบุคลิกของตัวละคร รวมไปถึงกลวิธีการประพันธ์ในบทกวีทกุ บท ผู้วิจยั จึงหยิบยกหัวข้ อนี ้
มาศึกษาวิเคราะห์ นอกจากนี ้ เพื่อให้ การวิเคราะห์ได้ ผลดีมากขึ ้นจึงวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับบทกวี
ของตัว ละครฟุจิ ท์ ซุ โ บะ และ อนนะซัน โนะ มิ ย ะ ซึ่ง เป็ นตัว ละครหญิ ง ที่ มี ค วาม สัม พัน ธ์ ท าง
สายเลือดกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ และเป็ นตัวละครที่มีความสาคัญอย่างมากในเรื่ อง

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. ศึกษาบุคลิก ความคิด ตลอดจนอารมณ์ความรู้ สึก ของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะที่

ถ่ายทอดจากบทกวีวะกะ ในวรรณกรรมเรื่ องเก็นจิโมะโนะงะตะริ
2. ศึกษาลักษณะเด่นของบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
1. บทกวี ว ะกะสะท้ อ นให้ เ ห็ น บุค ลิ ก ความคิ ด และอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของตัว ละคร

มุระซะกิ โนะ อุเอะ ได้ อย่างลึกซึ ้ง มากกว่าที่ร้อยแก้ วบรรยายไว้
2. บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ เมื่อเปรี ยบเทียบกับบทกวีของตัวละครหญิงตัว

อื่นที่มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือด มีลกั ษณะเด่นอยู่ที่ความเรี ยบง่ายตรงไปตรงมา
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และสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวชีวิตของตัวละครดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ ในวัยเด็กจนกระทัง่
ถึงช่วงสุดท้ ายของชีวิต
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
1. ศึกษาบทกวีวะกะทังหมดของตั
้
วละครมุระซะกิโนะอุเอะ จานวน 23 บท
2. ศึกษาบทวิเคราะห์ และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. ศึกษาบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ และ อนนะซัน โนะ มิยะ เพื่อใช้
เปรี ยบเทียบกับบทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ

1.5 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. ผู้วิจยั จะใช้ ต้นฉบับภาษาโบราณจากหนังสือ ชุด 『日本古典文学全集

源氏物語

(nihonkotenbungaku Genjimonogatari)』ฉบับสานักพิมพ์ 小学館(Shōgakukan)
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ปี ค.ศ.1979
2. การวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ ผู้วิจยั ใช้ การอ้ างอิงจากหนังสือชุด 『日本古典文学
全集

源氏物語』ฉบับสานักพิมพ์ 小学館 พิมพ์ครั ง้ ที่

2 ปี ค.ศ.1979 , หนังสือชุด

เก็ น จิ โ มะโนะงะตะริ ฉบั บ แปลเป็ นภาษาญี่ ปุ่ นปั จจุ บั น ของฌิ บุ ย ะ เอะอิ อิ ชิ
(渋谷栄一 Shibuya Eiichi , 2000) และ หนังสือชุดเก็นจิโมะโนะงะตะริ ฉบับแปล
เป็ นภาษาญี่ ปุ่ นปั จ จุบัน ของ ทะนิ ซ ะกิ จุน อิ ชิ โ ร

(谷崎潤一郎

Tanisaki

Junichirō ,1965)
3. การถอดอักษร
วิทยานิพนธ์ฉบับนี.้ใช้ ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นผลงานวิจยั ของคณาจารย์จาก
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย แห่งคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย กาหนดการถอดอักษรภาษาญี่ปนที
ุ่ ่เขียนด้ วยอักษรโรมัน
(อักษรโรมะจิ) เป็ นอักษรไทย ดังนี ้
สระ
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a,
i,
u,
e,
-ya,-y
-yu,-y
-yo,-y
พยัญชนะ
p เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
b
m
f
w
t เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
ts
ch
d
n
n ที่เป็ นพยัญชนะก่อพยางค์ทาหน้ าทีค่ ล้ ายตัวสะกด
เมื่อเกิดหน้ า p, b, m
เมื่อเกิดหน้ า k, g, w
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
n’ (ทาหน้ าที่เป็ นตัวสะกด และตามด้วยสระ)
s
sh
z
j

อะ, อา
อิ, อี
อุ, อู
เอะ, เอ
เอียะ, เอีย
อิว, อีว
เอิยว, เอียว
พ
ป
บ
ม
ฟ
ว
ท
ต
ท์ซุ
ช
ด
น
ม
ง
น
น
ซ
ฌ
ส
จ
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r
y
k เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
g เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
h

ร
ย
ค
ก
ก
ง
ฮ

อนึง่ คาบางคาที่ใช้ แพร่หลายแล้ วยังคงใช้ ตามความนิยมเช่นเดิม เช่น ซามูไร เกียวโต
นารา ชิโกะกุ ซากุระ เฮอัน เมจิ เอโดะ ไฮกุ เป็ นต้ น
4. การเรี ยกชื่อนักวิจยั ญี่ปนุ่
เนื่องจากคนญี่ปนจะเรี
ุ่
ยกนามสกุลก่อนชื่อตัว ในกรณีที่มีชื่อนักวิจยั ปรากฏในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี ้จึงขอใช้ ตามแบบญี่ปนุ่ คือ ขึ ้นต้ นด้ วยนามสกุลก่อน
5. การใช้ คาราชาศัพท์
เนื่องจากฉากส่วนใหญ่ในเรื่ องอยูใ่ นวัง รวมทังตั
้ วละครสาคัญหลายตัวมีเชื ้อสายจักรพรรดิ
ผู้วิจยั เห็นว่าการใช้ คาราชาศัพท์จะช่วยแสดงให้ เห็นสถานะทางสังคมได้ เป็ นอย่างดี

จึงจะใช้ คา

ราชาศัพท์กบั ตัวละครที่มีเชื ้อสายจักรพรรดิ และอ้ างอิงจากระดับภาษาในต้ นฉบับ
6. การแปลความหมายบทกวี หรื อข้ อความที่ยกมาอ้ างอิงจากภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นภาษาไทย
ผู้วิจยั เป็ นผู้แปลด้ วยตนเองทังหมด
้

1.6 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. เข้ าใจความหมายของบทกวี

และอารมณ์ ความรู้สกึ ของตัวละครที่ถ่ายทอดผ่านบท

กวีวะกะ รวมทังเข้
้ าใจกลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ ในบทกวีวะกะของมุระซะกิโนะอุเอะ
2. เข้ าใจวรรณคดีญี่ปนในยุ
ุ่
คโบราณ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาภาษา วัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปนุ่
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3. เป็ นแนวทางการศึกษาบทกวี วะกะ และกลวิ ธี ก ารประพัน ธ์ ที่ป รากฏในงานเขี ย น

ประเภทโมะโนะงะตะริสมัยเฮอัน

1.7 วิธีดำเนินงำนวิจัย
1. ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. วิเคราะห์บทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิโนะอุเอะ ทังในแง่
้
ความหมาย และกลวิธี
การประพันธ์
3. ศึกษาบุคลิกของมุระซะกิโนะอุเอะ
4. วิเคราะห์บคุ ลิกตัวละครกับบทกวีวะกะ
5. เสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์

1.8 ลำดับขึน้ ตอนในกำรเสนอผลกำรวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ วิธีศกึ ษาค้ นคว้ าโดยศึกษาจากเอกสารและหนังสือเป็ นหลัก โดยดาเนินตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะจากหนังสือที่กาหนดตามข้ อตกลง
เบื ้องต้ น และหนังสือเล่มอื่นๆที่มีการตีพิมพ์เก็นจิโมะโนะงะตะริภาษาโบราณควบคู่
กับภาษาปั จจุบนั รวมถึงเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับบทกวีของตัวละครดังกล่าว
2. ศึกษาบทกวีวะกะทังด้
้ านเนื ้อหา อารมณ์ของตัวละคร และกลวิธีการประพันธ์
3. วิเคราะห์ลกั ษณะเด่น และพัฒนาการของบทกวีวะกะของตัวละครตามลาดับที่
ปรากฏในเนื ้อเรื่ อง
4. เรี ยบเรี ยงข้ อมูล สรุปผลที่ได้ จากการศึกษา และนาเสนอเป็ นรูปเล่มวิทยานิพนธ์
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1.9 ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
คะวะมุระ ยูโกะ (川村裕子 Kawamura Y ko, 2005 : 76-101) ได้ กล่าวเกี่ยวกับวะกะใน
วิถีชีวิตของชนชันสู
้ งในสมัยเฮอัน ซึ่งมีใจความโดยสรุ ปว่า วะกะมีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับ
ความรักและการแต่งงานในสมัยเฮอัน อาจกล่าวได้ ว่าวะกะเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในความสัมพันธ์รัก
และการแต่งงานในสมัยนัน้ ความรักของชายหญิ งในสมัยเฮอันเริ่ มจากการที่ฝ่ายชายได้ ยินกิติ
ศัพท์คาร่ าลือเกี่ยวกับหญิงสาว หรื อจากการที่ฝ่ายชายได้ เห็นเพียงเงาของนางผ่านฉากกัน้ แล้ วตก
หลุมรัก จากนันจึ
้ งเริ่มส่งจดหมายที่มีวะกะแทรกอยูไ่ ปหานาง หากมีจดหมายตอบกลับมาจากฝ่ าย
หญิงก็ถือเป็ นสัญญาณที่ดีในการสานต่อความสัมพันธ์ ทว่าเมื่อมีจดหมายสารภาพความในใจจาก
ฝ่ ายชายมาถึง หรื อในระหว่างการส่งจดหมายโต้ ตอบกันนี ้เอง ฝ่ ายหญิงจะไม่เปิ ดโอกาสให้ ฝ่าย
ชายง่ายๆ พวกนางจะไม่ตอบกลับด้ วยบทกวีอนั อ่อนหวาน หรื อไม่ตอบรับความรู้ สึกของฝ่ ายชาย
ในทันที แต่ในระหว่างที่แลกเปลี่ยนบทกวีกนั อยู่นี ้เอง หญิงสาวจะสัง เกตนิสยั ใจคอต่างๆ รวมถึง
ความรู้สกึ ของฝ่ ายชายผ่านสิ่งที่เขาเขียนลงในจดหมาย
แต่เดิมวิถีชีวิตของชาววังถือกาเนิดมาจากความรู้ สึกดื่มด่ากับธรรมชาติ และพืชพรรณที่
ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล วะกะก็คือการถ่ายทอดดอกไม้ ใบหญ้ าตามฤดูกาล หรื อธรรมชาติที่
เปลี่ยนไปในแต่ละฤดูออกมาเป็ นถ้ อยคา ในจดหมายที่ชายหญิงส่งหากันจะต้ องมีบทกวีวะกะที่
พรรณนาอารมณ์ ความรู้ สึก สอดแทรกอยู่เ สมอ ซึ่ง ในบทกวี สัน้ ๆเพี ย ง 31 พยางค์ นีไ้ ด้ รวม
ความรู้สกึ ที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น ความทุกข์ใจที่มิได้ พบหน้ าคนรัก ความดีใจที่ได้ พบกัน ความ
ขมขื่นที่ต้องพลัดพราก หรื อความชอกช ้าจากการถูกหักหลัง เป็ นต้ น ความรู้สึกเหล่านี ้ร้ อยเรี ยงเป็ น
บทกวีที่ส่งผ่านไปยังจิตใจของอีกฝ่ าย บทกวีวะกะเป็ นถ้ อยคาอันงดงามที่มีความสาคัญในการ
สื่อสารทางจิตใจ หากไม่สามารถแต่งบทกวีวะกะได้ ก็เป็ นเรื่ องยากที่จะสมหวังในรั ก หรื อได้
แต่งงานในสมัยเฮอัน
โอโมะริ จุนโกะ (大森純子 mori Junko,1997 : 124) ได้ อธิบายเกี่ยวกับบทกวีวะกะใน
นิยายสมัย เฮอันว่า “บทกวี เ ป็ นสิ่ ง ที่ จ ะขาดไม่ไ ด้ ในนิยายสมัย เฮอัน ” นอกจากนี ้ โทะกิ เ อะดะ
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โทะโมะกิ (時枝誠記 Tokieda Tomoki อ้ างถึงใน 大森純子

mori Junko,1997 : 124) ได้

อธิ บ ายว่า “วะกะ มี บทบาทเป็ นการสนทนา และยัง เป็ นเครื่ องมื อส าคัญในการแสดงออกถึ ง
อารมณ์ ค วามรู้ สึก ในเชิ ง อุป มาอุป ไมยได้ อ ย่ า งอิ ส ระ” มะซุ ด ะ คะท์ ซุ มิ ( 益田勝実 Masuda
Katsumi อ้ างถึงใน 大森純子 mori Junko,1997 : 124) ได้ กล่าวว่า “บทกวีคือวิถีชีวิต เป็ นพิธี
การในการดาเนินชีวิตด้ วยถ้ อยคาที่สรรค์สร้ างเรี ยงร้ อยออกมา บทกวีจึงเป็ นการพรรณนาอารมณ์
บทกวีในนิยายนันมี
้ ความเกี่ยวข้ องอย่างลึกซึ ้งกับการแสดงออกซึ่งความรู้สึกภายในจิตใจและการ
สร้ างตัวละคร”7
โอโมะริ จุนโกะ ยังได้ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เก็นจิโมะโนะงะตะริ ด้วยว่า “ในนิยายเรื่ องนี ้มี
ความเปรี ยบที่เป็ นการอ้ างอิงจากบทกวีโบราณ หรื อถ้ อยคาในบทกวีโบราณอยู่มาก อีกทังวะกะ
้
ของตัวละครที่มีจานวนมากถึง 795 บทนี ้เป็ นต้ นกาเนิดในการสรรค์สร้ างเหตุการณ์ในนิยายตลอด
ทังเรื
้ ่ อง และเป็ นกุญแจสาคัญในการตีความนิยายเรื่ องนี ้ด้ วย” ในงานวิจยั ของ โคะมะชิยะ เทะรุ ฮิ
โกะ (小町谷照彦 Komachiya Teruhiko อ้ างถึงใน 大森純子 mori Junko,1997 : 124) ซึ่งเป็ น
หนึ่งในงานวิจยั เกี่ยวกับบทกวีวะกะหลายๆชิ ้น ได้ แสดงให้ เห็นถึงหน้ าที่ของบทกวีวะกะในนิยาย
เรื่ องเก็นจิโมะโนะงะตะริ
นอกจากนี ้ โอโมะริ จุนโกะ ยังชี ้ให้ เห็นว่า บทกวีวะกะ กับ นิยายในสมัยเฮอันนันมี
้ ความ
เกี่ยวข้ องกันอย่างมีนัยสาคัญ บทกวีวะกะมิใช่เพียงแค่เครื่ องมือในการเขียนนิยาย มิใช่เพียงแค่
การสะท้ อนให้ เห็นว่าบทกวีทาหน้ าที่ในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในบทสนทนา หรื อในวิถี
ชีวิตของชนชันสู
้ งในสมัยเฮอันเท่านัน้ แต่บทกวีวะกะยังเป็ นมากกว่าการพรรณนาอารมณ์สะเทื อน
ใจ (โมะโนะ โนะ อะวะเระ)
อะกิยะมะ เค็น (秋山虔 Akiyama Ken อ้ างถึงใน 藤原克己 Fujiwara Yoshina,1995:76)
กล่าวว่า ความหมายของการแต่ง บทกวีในนิยายนัน้ แตกต่างจากถ้ อยคาที่ใช้ ในชีวิตประจ าวัน

7

“waka to seikatsu” (和歌と生活) ตีพมิ พ์ในวารสาร kaishaku to kankaku (解釈と鑑覚) ฉบับที่ 59
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เพราะไม่ใช่ถ้อยคาที่แสดงออกถึงความคิด ความตังใจทั
้ ่วไป แต่จะมี ความหมายลึกซึง้ และให้
ภาพพจน์ในตัวของมันเอง
ด้ า นงานวิ จัย ของ ซุ สุกิ ฮิ เ ดะโอะ ( 鈴木日出男 Suzuki

Hideo, 1990:128-131) ก็

กล่ า วถึ ง บทกวี ว ะกะว่ า ค าที่ ใ ช้ ใ นบทกวี เ ป็ นสิ่ ง ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ จิ ต ใจผู้อื่ น ในขณะเดี ย วกัน ก็
แสดงออกถึงความเปล่าเปลี่ยวในใจของผู้แต่งบทกวี เหมือนอย่างบทกวีในหนังสือรวมกลอน โคะ
กินฌู (古今集) ที่มีความหมายซ้ อนกันอยู่ และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่ องเพศ
ทะกะฮะฌิ ฮิเดะโกะ (高橋秀子 Takahashi Hideko, 2009 : 172-176) ได้ อธิบาย
เกี่ยวกับบทกวีโต้ ตอบสมัยเฮอันว่า บทกวีโต้ ตอบในสมัยเฮอันได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก มีทงั ้
การส่งบทกวีโต้ ตอบด้ วยปากเปล่า และการเขียนบทกวีสง่ ให้ อีกฝ่ ายทางจดหมาย
การส่งบทกวีทางจดหมายนันบ่
้ อยครัง้ มีการเลือกประดับกิ่งไม้ ดอกไม้ หรื อใบไม้ เพิ่มเติม
ลงไปด้ วย ทะกะฮะฌิ แบ่ง กิ่ งประดับจดหมายเหล่านัน้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ การส่งจดหมาย
พร้ อมกิ่งประดับจดหมาย การส่งแต่กิ่งประดับจดหมายอย่างเดียว และการเขียนบทกวีลงไปบนกิ่ง
ประดับจดหมาย ในเก็นจิโมะโนะงะตะริ สะท้ อนให้ เห็น เกี่ยวกับการส่งกิ่งประดับจดหมายเหล่านี ้
ว่า กิ่งประดับจดหมายมีความสัมพันธ์กบั ตัวละคร เพราะสะท้ อนให้ เห็นสภาพจิตใจของตัวละคร มี
ความสัมพันธ์ ลึกซึ ้งกับเนื ้อหาของบทกวี และยังแสดงให้ เห็นถึงการมีความรู้ และความมีรสนิยม
ของตัวละคร ซึง่ ไม่สามารถสังเกตได้ จากคาพูดของตัวละครเท่านัน้
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บทที่ 2
บทอธิบำยบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
เรื่ องเก็นจิ โมะโนะงะตะริ มีบทกวีวะกะแทรกอยู่โดยตลอดทังเรื
้ ่ องรวม 795 บท โดยมีบท
กวี ว ะกะของตัว ละครมุร ะซะกิ โนะ อุเ อะทัง้ หมด 23 บท ในที่ นี จ้ ะยกบทกวี ทัง้ 23 บทขึน้ มา
วิเคราะห์อย่างละเอียดทังด้
้ านกลวิธีการประพันธ์ และเนื ้อหา โดยเรี ยงลาดับตามลาดับก่อน-หลังที่
ปรากฏในเนื ้อเรื่ อง และจะตีความบทกวีโต้ ตอบของบทกวีนนๆด้
ั ้ วย เพื่อให้ เข้ าใจได้ ดียิ่งขึ ้น ผู้วิจยั
จะอธิ บายกลวิธีกรประพันธ์ ในครั ง้ แรกที่ ปรากฏ และจะรวบรวมคาอธิ บายกลวิธี การประพันธ์
ทังหมดไว้
้
ในภาคผนวก
2.1 บทกวีบทที่ 1
かこつべき ゆゑを知らねば おぼつかな いかなる草の

ゆかりなるらん

Kakotsubeki yuewoshiraneba obotsukana ikanarukusano yukarinaruran
ใยจึงเอ่ยความเศร้ ามิเข้ าใจ ท่านกล่าวถึงเรื่ องอะไรมิอาจรู้ แท้ จริ งแล้ วตัวข้ าเป็ นสายสัมพันธ์กบั บุปผาใด

2.1.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในเล่มที่ 1 ตอน วะกะมุระซะกิ（若紫 Wakamurasaki）เล่ม 1
หน้ า 334 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อ ดังนี ้
เป็ นช่วงหลังจากที่เก็นจิแอบพามุระซะกิจากคิตะยะมะ กลับมายังคฤหาสน์นิโจแล้ ว เขาก็
สอนให้ นางแต่งบทกวีและวาดภาพ เก็นจิเขียนลงบนกระดาษสีมว่ งว่า “ครัน้ เอ่ยถึงทุง่ มุซะฌิก็ทอด
ถอนใจ” (武蔵野といへばかこたれぬ) เขายังเขียนบทกวีที่ตนแต่งเองเพิ่มลงไปข้ าง ๆ ข้ อความ
ว่า “แม้ ยงั มิได้ ร่วมเรี ยงเคียงหมอน แต่หวั ใจกลับหวัน่ ไหวลึกซึ ้ง ดัง่ มิอาจย่าฝ่ าน ้าค้ างกลางทุง่
มุซะฌิ โอ้ เจ้ าผู้มีเชื ้อสายแห่งพวงดอกไม้ สีมว่ งที่มิอาจได้ พานพบเอ๋ย (ねは見ねど

あはれとぞ
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思ふ武蔵野の

露わけわぶる

草のゆかりを)”

จากนันเขาก็
้
ให้ มรุ ะซะกิเขียนบทกวีตอบ นาง

เขียนบทกวีตอบว่า
“ใยจึง เอ่ยความเศร้ ามิเข้ าใจ ท่านกล่าวถึงเรื่ องอะไรมิอาจรู้ แท้ จ ริ งแล้ วตัวข้ าเป็ นสาย
สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ป ผ า ใ ด ” ( かこつべき

ゆゑを知らねば おぼづかな いかなる草の

ゆかりなるらん)

2.1.2 วิเคราะห์บทกวี
2.1.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
ねは見ねど あはれとぞ思ふ 武蔵野の 露わけわぶる 草のゆかりを

Newaminedo awaretozoomou musashinono tsuyuwakewaburu kusanoyukiwo
บทกวีของเก็นจิมีความหมายว่า แม้ จะยังไม่ได้ แต่งงานกัน แต่ข้ากลับรู้สกึ รักเจ้ ามาก
เหลือเกิน เพราะข้ ามิอาจได้ พบท่านผู้นนอี
ั ้ กแล้ ว เจ้ าจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของท่านผู้นนั ้ เป็ นบทกวี
ที่มีที่มาจากข้ อความว่า

「武蔵野といへばかこたれぬ」ซึง่ ข้ อความดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของ

บทกวีในหนังสือรวมบทกวีโคะกิงวะกะโระกุโจ (古今和歌六帖 Kokinwakarokuj )
知らねども 武蔵野といへば かこたれぬ よしやさこそは 紫のゆゑ

Shiranedomo musashinotoieba kakotarenu yoshiyasakosowa murasakinoyue
มีความหมายว่า ก็ ไม่ ร้ ู เพราะเหตุใด ครั น้ เอ่ยถึง ทุ่งมุซ ะฌิขึน้ มาที ไรก็ ร้ ู สึกเศร้ า ด้ วยหวนหาใน
ดอกไม้ สีมว่ งซึง่ อยูท่ ี่แห่งนัน้
บทกวีดงั กล่าวนี ้มีที่มาจากหนังสือรวมบทกวีโคกินฌู (古今集) เล่มที่ 17 ซึง่ อยูใ่ นหมวด
เบ็ดเตล็ดเล่มแรก เป็ นบทกวีบทที่ 867 ไม่ทราบผู้แต่ง
むらさきの ひともとゆゑに 武蔵野の 草はみながら あはれとぞ見る

Murasakino hitomotoyueni musashinono kusawaminagara awaretozomiru
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มีความหมายว่า เพราะดอกฟุจิ เพียงช่อเดียว ทาให้ มองดูดอกฟุจิ ทั่วทัง้ ทุ่ง มุซ ะฌิด้วย
ความรักใคร่ บทกวีบทนี ้กล่าวกันว่า ไม่น่าจะเป็ นบทกวีที่แต่งขึ ้นตอนที่เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติจริ ง
แต่เป็ นการประพันธ์ โดยเปรี ยบหญิ งคนรักเป็ นดัง่ ดอกฟุจิ (紫草 Murasakigusa) และกวีคงจะ
หลงรักทุกคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับหญิงผู้นนั ้ (全訳古語辞典第 3 版,2003:ออนไลน์)
ซึ่งในบทกวีของเก็นจิได้ เปรี ยบพระสนมฟุจิท์ซุโบะเป็ น ดอกฟุจิ (พวงดอกไม้ สีม่วง 紫草)
และผู้ที่มีเชือ้ สายนัน้ ก็หมายถึงหญิ งสาวที่เป็ นหลานสาวของนาง ในที่นีก้ ็คือมุระซะกิ ส่วนที่ว่า
“มิอาจย่าฝ่ าน ้าค้ าง (露わけわぶる)” มีความหมายรวมถึง แม้ อยากพบพระสนมฟุจิท์ซุโบะมาก
เพียงไร แต่ก็มิอาจได้ พบ
2.1.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
かこつべき ゆゑを知らねば おぼづかな いかなる草の ゆかりなるらん

Kakotsubeki yuewoshiraneba obotsukana ikanarukusano yukarinaruran
かこつ



kakotsu = คร่ าครวญ , ราพัน

おぼつか

obotsuka = ไม่ชดั เจน , ไม่เข้ าใจ , น่าสงสัย

いかなる

ikanaru = ชนิดไหน , แบบไหน

กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ไม่มีการใช้ กลวิธีการประพันธ์
โดยรวมบทกวีนี ้มีความหมายว่า ทาไมท่านจึงพูดเรื่ องเศร้ าเช่นนี ้ ข้ ามิเข้ าใจ ท่านกล่าวถึง

เรื่ องอะไร แท้ จริงแล้ วตัวข้ าเป็ นสายเลือดของผู้ใด
สาหรับบทกวีที่มรุ ะซะกิเขียนตอบนัน้ ตอบไปโดยไม่ได้ ล่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเก็นจิ
กับพระสนมฟุจิท์ซุโบะ ในหนังสือ 新日本古典文学大系 Shinnihonkotenbungakutaikei กล่าว
ไว้ วา่ บทกวีตอบของมุระซะกิได้ หยิบยืมคาในบทกวีที่เก็นจินามาใช้ อ้างอิง (引歌 hikiuta) คือคาว่า
「かこつ kakotsu」「ゆゑ yue」「知らぬ shiranu」ตอบกลับไปอย่างใสซื่อ ในขณะเดียวกัน
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ก็เป็ นการตอบที่สมกับเป็ นบทกวีของหญิงสาว แสดงให้ เห็นถึงพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวีของ
ตัวละครมุระซะกิ
ผู้วิจัยเห็นว่าบทกวี บทนี ข้ องมุระซะกิ แสดงให้ เห็นถึง ความไร้ เดียงสาของเด็กสาว ซึ่ง
ถ่ายทอดลงในบทกวีได้ อย่างตรงไปตรงมา โดยนอกจากการยกบทกวีที่เก็นจินามาอ้ างมาใช้ ในบท
กวีบทนี ้แล้ ว ก็มิได้ มีกลวิธีการประพันธ์อื่นใดเป็ นพิเศษ
ซุ สุ กิ ฮิ โ ระโกะ ( 鈴木宏子 Suzuki

Hiroko, 2009:32) กล่ า วถึ ง บทกวี บ ทนี ว้ ่ า

มุระซะกิ ไม่อาจทราบถึงความนัยของเก็นจิที่ว่า อยากจะนาหญิงสาวที่มีสายเลือดของ พระสนม
ฟุจิท์ซุโบะมาเป็ นของตน ในบทกวีที่นางตอบเก็นจิ ใช้ คาว่า 「かこつ kakotsu」「草のゆかり
kusa no yukari」ซึ่งมีอยู่ในบทกวีที่เก็นจิส่งมา เป็ นการแต่งบทกวีโต้ ตอบอย่างถูกหลัก แต่ก็มิได้
เข้ าใจความหมายที่ แ ท้ จริ ง ของเก็ น จิ ค าว่ า 「おぼつかな obotsukana」แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความรู้ สึก ที่ สับ สนอย่า งจริ ง ใจ เพราะท่า ที ข องเก็ น จิ นัน้ อยู่ร ะหว่ า งผู้ป กครองที่ อ บรมเลี ย้ งดู
เด็กหญิง และชายหนุ่มที่มองนางอย่างคนรัก และมุระซะกิใช้ คาในบทกวีของเก็นจิส่งตอบไป เป็ น
การตอบรับความรักจากเก็นจิ

2.2 บทกวีบทที่ 2
千尋とも いかでか知らむ

さだめなく

満ち干る潮の のどけからぬに

Chihirotomo ikadekashiramu sadamenaku michihirushiono nodokekaranuni
ท่านว่าจะรักข้ าลึกซึ ้งยิง่ นัก แต่จะประจักษ์ ได้ เช่นไร เพราะใจท่านนันเหมื
้ อนดัง่ กระแสน ้า ขึ ้นลงตาม
กระแสสมุทรสุดจะหยัง่ ถึง

2.1.2 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน อะโอะอิ （葵 Aoi）เล่ม 2 หน้ า 22 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบท
กวีโดยย่อ ดังนี ้
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เป็ นตอนที่เก็นจิตดั ผมให้ มรุ ะซะกิด้วยตนเอง ก่อนที่จะออกไปชมงานเทศกาล เก็นจิชกั ชวน
มุระซะกิไปชมงานเทศกาลอะโอะอิด้วยกัน เก็นจิตดั ผมให้ นางเสร็จก็เอ่ยบทกวีขึ ้นว่า
“ในภายหน้ าที่ผมเจ้ าจักยาวสลวย ดัง่ พวงสาหร่ายใต้ ทะเลลึกสุดหยัง่ วัด ข้ าคนนี ้เพียงผู้
เดียวจะขอปกป้องดูแลเจ้ า (はかりなき 千尋の底の 海松ぶさの 生ひゆく末は 我のみぞ見
む)”
เมื่อเก็นจิกล่าวเช่นนัน้ มุระซะกิจงึ เขียนลงในกระดาษว่า “ท่านว่าจะรักข้ าลึกซึ ้งยิ่งนัก แต่
จะประจักษ์ได้ เช่นไร เพราะใจท่านนันเหมื
้ อนดัง่ กระแสน ้า ขึ ้นลงตามกระแสสมุทรสุดจะหยัง่ ถึง
(千尋とも いかでか知らむ さだめなく 満ち干る潮の のどけからぬに)”
2.2.2 วิเคราะห์บทกวี
2.2.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
はかりなき 千尋の底の 海松ぶさの 生ひゆく末は 我のみぞ見む

Hakarinaki chihitonosokono mirumebusano oiyukusuewa warenomizomimu
บทกวีของเก็นจิมีความหมายว่า ในอนาคตที่ผมของเจ้ าจะยาวสลวย เจริญงอกงามดัง่ พวง
สาหร่ายที่ใต้ ทะเลซึ่งอยู่ลึกจนมิอาจหยัง่ วัดไว้ ได้ นนั ้ ตัวข้ าเพียงผู้เดียวที่จะดูแลปกป้องเจ้ า ในที่นี ้
เก็นจิตงใจจะดู
ั้
แลนางเพียงผู้เดียว ไม่ยกให้ ชายอื่นเด็ดขาด ตังใจจะให้
้
นางเป็ นของเขา เก็นจิอยาก
เฝ้าดูมุระซะกิเจริ ญเติบโตเป็ นหญิงในอุดมคติดงั ที่ตนปรารถนา ผู้วิจยั คิดว่านี่เป็ นบทกวีที่เก็นจิ
แสดงความต้ องการครอบครองเป็ นเจ้ าของมุระซะกิ โนะ อุเอะ และรู้ สึกรักและหวงแหนนางเป็ น
อย่างยิ่ง
2.2.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
千尋とも いかでか知らむ さだめなく 満ち干る潮の のどけからぬに

Chihirotomo ikadekashiramu sadamenaku michihirushiono nodokekaranuni
千尋（ちひろ chihiro）=

สูงมาก , ลึกมาก
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いかでか

ikadeka = ทาไม (どうして…か)

のでけ・し nodekeshi =



(คลื่นลม)สงบ , (อากาศ)แจ่มใส

กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)8：คาว่า 満ち干る (michihiru) แปลว่า(น ้า)ขึ ้นและ
(น ้า)เหือดแห้ ง เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า 千尋 (chihiro) ที่แปลว่า ลึกมาก
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu) 9：คาว่า

千尋

แปลว่า ความลึก ในที่นี ้เป็ นความ

เปรี ยบกับความลึกซึ ้งในรักที่เก็นจิมีตอ่ ตนเอง (มุระซะกิ)
บทกวีตอบของมุระซะกิมีความหมายว่า ท่านกล่าวว่าจะเฝ้าปกป้องดูแลอนาคตของพวง
สาหร่ายใต้ ทะเลลึก ซึ่งในที่นี ้อาจตีความได้ ว่าหมายถึงความรักที่เก็นจิมีตอ่ ตัวนาง (ท่านว่าความ
รักที่ท่านมีต่อข้ านัน้ ลึกซึง้ นัก) แต่ข้าจะรู้ ได้ เช่นไรว่าความรักนันลึ
้ กซึ ้งเพียงไร เพราะท่านมีหวั ใจ
เหมื อ นดั่ง กระแสน า้ บางครั ง้ ก็ เ ต็ ม ตลิ่ ง บางครั ง้ ก็ แ ห้ งเหื อ ด ใจท่ า นดั่ง มหาสมุ ท รเช่ น นี ้
เอาแน่เอานอนมิได้ ผู้วิจัยคิดว่า บทกวีนี ้เป็ นการตัดพ้ อและหยอกเย้ าในความเจ้ าชู้หลายใจของ
เก็นจิอย่างแยบยล มุระซะกิในวัยประมาณ 14 ปี ได้ แสดงให้ เห็นว่าตัวนางเองก็ร้ ู ดีว่าเก็นจิมี
ความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากหน้ าหลายตา ไหนเลยจะรักนางอย่างลึกซึ ้งเพียงคนเดียว การเปรี ยบ
เปรยความรักของเก็นจิดงั่ กระแสน ้า ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา แต่สถานะของนางในขณะนันยั
้ ง
เป็ นเพียงเด็กหญิ งในความดูแลของเก็นจิ ผู้วิจัย จึงคิดว่าบทกวีบทนีม้ ิได้ แสดงความรู้ สึกตัดพ้ อ
อย่างหญิงสาวที่มีต่อชายคนรัก แต่ความรักที่กล่าวถึงน่าจะตีความได้ ว่าเป็ นไปในลักษณะของ
น้ องสาว หรื อลูกสาวที่หวงพ่อหรื อพี่ชายมากกว่า
8

คาสัมพันธ์ (縁語 engo) (ยอดสวรรค์ อิกูจิ 2544 : 26) เป็ นกลวิธีการประพันธ์ ประเภทหนึ่งซึง่ พบมากในบทกวีญี่ปนุ่ เมื่อกวี

ต้ องการสื่อหรื อแสดงถึงแนวคิดสาคัญในบทกวี จะมีการเลือกสรรถ้ อยคาที่มีความเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กันทางความหมายอย่างลึกซึ ้งกับคาหลัก
หรื อคาสาคัญมาใช้ ในบทกวีหนึง่ ๆ ทาให้ ผ้ อู ่านเกิดความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิง่ ที่มีความสัมพันธ์กนั และความคิดเชื่อมโยงนี ้ก่อให้ เกิดจิตนาการที่
กว้ างไกล ลึกซึ ้ง มีการต่อเนื่องทางด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ กล่าวกันว่าเป็ นกลวิธีการประพันธ์ ที่ให้ อรรถรสที่ละเอียดอ่อนและละเมียดละไมต่อ
ความหมายของบทกวี
9

อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu) การเปรี ยบเทียบสิง่ หนึง่ เหมือนอีกสิง่ หนึง่
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2.3

บทกวีบทที่ 3

風吹けば

先づぞみだるる

色変る 浅茅が露に かかるささがに

Kazefukeba mazuzomidaruru irokawaru asajigatsuyuni kakarusasagani

ใยแมงมุมที่ห้อยระโยงอยูท่ ี่น ้าค้ างบนดอกหญ้ าแห้ งเหี่ยว ยามต้ องลมก็พนั กันยุ่งเหยิง ตัวข้ าที่ยดึ เอา
ใยแมงมุมที่ห้อยระโยงอยูท่ ี่น ้าค้ างบนดอกหญ้ าที่เปลีย่ นสี ยามต้ องลมก็พนั กันยุง่ เหยิง

2.3.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน ซะกะกิ （賢木 Sakaki）เล่ม 2 หน้ า 110 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ อง
ช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
หลังจากที่อดีตจักรพรรดิคิริท์ซุโบะทรงพระประชวรอย่างหนักจนเสด็จสวรรคต อดีตพระ
มเหสีฟุจิท์ซุโบะทรงทุกข์ทรมานในความรักที่มีต่อเก็นจิ อีกทัง้ ทรงประชวร จึงตัดสินพระทัยออก
ผนวช เก็นจิร้ ู สึกเสียใจอย่างยิ่ง เขาจึงไปพานักอยู่ที่วดั อุนริ นอินเพราะพระเชษฐาของพระมารดา
เป็ นพระราชาคณะอยูน่ ี่นี่ และส่งข่าวคราวแลกเปลี่ยนกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ เขาส่งจดหมายไปว่า
“อยากลองดูวา่ จะสละทางโลกย์ ใช้ ชีวิตอย่างนักบวชได้ หรื อไม่ จึงได้ พกั อยูท่ ี่วดั ระยะหนึง่
แต่วิถีชีวิตที่วดั ช่างเงียบเหงา ยิ่งทาให้ ร้ ูสกึ หวาดหวัน่ ยิ่งขึ ้น ถึงกระนันก็
้ ยงั มีพระธรรมที่ต้องเล่า
เรี ยนจากหลวงพ่ออยู่อีก จึงจะพักอยูท่ ี่วดั ต่ออีกระยะหนึง่ แล้ วเจ้ าล่ะเป็ นอย่างไรบ้ าง”
นอกจากนี ้ยังมีบทกวีที่แสดงความในใจแนบมาด้ วยว่า
“ทิ ้งเจ้ าไว้ ลาพังในเรื อนที่ไม่มนั่ คงเหมือนดัง่ น ้าค้ างบนดอกหญ้ า ข้ าอยู่ที่นี่ได้ ยินเสียงพายุ
จากทั่วทิศทางก็พลันคิดถึงเจ้ า จิตใจข้ ามิอาจสงบเป็ นสุขได้ เลย (あさぢふの
君をおきて

四方のあらしぞ

露のやどりに

静心なき)”

มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะเมื่ อ ได้ อ่า นจดหมายก็ ร่ า ไห้ เขี ย นตอบกลับ ไปในกระดาษสี ข าว
เช่นเดียวกับที่เก็นจิส่งมาว่า “ใยแมงมุมที่ห้อยระโยงอยู่ที่น ้าค้ างบนดอกหญ้ าที่เปลี่ยนสี ยามต้ อง
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ลมก็พนั กันยุ่งเหยิง (ตัวข้ าที่ยึดเอาหัวใจที่แปรเปลี่ยนง่ายดายของท่านเป็ นที่ พึ่งนัน้ ต้ องอยู่แต่กับ
ความกังวลใจ) (風吹けば

まづぞみだるる

色かはるあさぢが露に かかるささがに)”

2.3.2 วิเคราะห์บทกวี
2.3.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
あさぢふの 露のやどりに 君をおきて 四方のあらしぞ 静心なき

Asajūno tsuyunoyadorini kimiwookite yomonoarashizo shizugokoronaki
บทกวีของเก็นจิมีความหมายว่า เพราะทิ ้งเจ้ าไว้ ลาพังในเรื อนที่ไม่มนั่ คงเหมือนดัง่ น ้าค้ าง
บนดอกหญ้ า อยู่ทางนี ไ้ ด้ ยินเสียงพายุจากทัว่ ทิศทางก็พลันคิดถึงเจ้ า รู้ สึกเป็ นห่วงมุระซะกิ โนะ
อุเอะ จนจิตใจมิอาจสงบได้ เรื อนที่ไม่มนั่ คงในที่นี ้อาจตีความได้ ถึง โลกใบนี ้ที่มีแต่ความไม่เที่ยงแท้
เสียงพายุในที่นี ้ก็อาจตีความได้ ถึงข่าวคราว หรื อข่าวลือเรื่ องราวไม่ดีตา่ ง ๆ ในเมืองหลวง เป็ นการ
แสดงความเป็ นห่วงมุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นอย่างมาก บทกวีนี ้จึงเต็มเปี่ ยมไปด้ วยความรู้ สึกของ
เก็นจิที่อดั แน่น ทาให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ ถึงกับร้ องไห้ ด้วยความซาบซึ ้งใจ
2.3.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
風吹けば まづぞみだるる 色かはる あさぢが露に かかるささがに

Kazefukeba mazuzomidaruru irokawaru asajigatsuyuni kakarusasagani
あさぢ（浅茅

ささがに

asaji）= ต้ นหญ้ า

sasagani = แมงมุม , ใยแมงมุม

 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คากวี (歌詞 utakotoba)10：คาว่า ささがに sasagani หมายถึง แมงมุม
10

คากวี (歌詞 utakotoba) เป็ นคาที่ใช้ เฉพาะในบทกวีเท่านัน้ ไม่นามาใช้ ในชีวิตประจาวัน
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 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：คาว่า 色変る irokawaru แปลว่า สีเปลี่ยน ใน
ที่นีเ้ ป็ นความเปรี ยบกับ หัวใจเก็ นจิที่จะเปลี่ ยนใจจากตน (มุระซะกิ ) ไปหา
หญิงอื่น เปรี ยบใยแมงมุม (ささがに

sasagani) เป็ นจิตใจตนเอง คือมุระ

ซะกิ โนะ อุเอะ และเปรี ยบน ้าค้ างที่อยู่บนใบหญ้ า (あさぢが露) เป็ นหัวใจ
ของเก็นจิที่กลิ ้งกลอก เอาแน่เอานอนไม่ได้
บทกวีของมุระซะกิมีความหมายว่า ใยแมงมุมที่ห้อยระโยงอยู่ที่น ้าค้ างบนหญ้ าแห้ งเหี่ยว
จนสีได้ เปลี่ยนไปแล้ วนัน้ ยามที่ต้องลมก็พนั กันยุ่งเหยิงไปคนละทิศทาง เจ้ าแมงมุมจะเร่ร่อนไปอยู่
แห่งหนใดไม่อาจรู้ ได้ เลย ใยแมงมุมนันก็
้ เหมือนดัง่ หัวใจของข้ าที่ยงั ต้ องพึ่งพิงท่าน ในบทกวีบทนี ้
เปรี ยบต้ นหญ้ าเป็ นเก็น จิ ที่เจ้ าชู้เปลี่ยนใจง่ายดัง่ นา้ ค้ างที่กลิง้ ไปมาอยู่บนใบหญ้ า และเปรี ยบ
หัวใจตนเองเป็ นใยแมงมุมที่เกาะเกี่ ยวอยู่บนนา้ ค้ าง หมายถึงตนที่ยึดเอาหัวใจที่แปรเปลี่ยนได้
อย่างง่ายดายของเก็นจิเป็ นที่พึ่งนัน้ มีแต่ต้องอยู่กับความกังวลใจ ผู้วิจยั เห็นว่าในที่นี ้อาจตีความ
ว่า ตัวนางยึดถื อความรักอันไม่เที่ยงแท้ ของชนชัน้ สูงอย่างเก็นจิเป็ นที่พึ่ง ซึ่งเปรี ยบเสมือนกับใย
แมงมุมที่เกาะเกี่ยวอยู่บนน ้าค้ างยอดหญ้ า เพียงแค่ลมพัดแผ่วเบาก็แทบจะปลิวไปตามลม เพราะ
ชนชันสู
้ งในสมัยเฮอันสามารถมีภรรยาได้ หลายคน มุระซะกิ โนะ อุเอะจึงอาจรู้สึกได้ ว่าอนาคตของ
ตนไม่มนั่ คง

2.4 บทกวีบทที่ 4
別れても

影だにとまる ものならば 鏡を見ても

なぐさめまし

Wakaretemo kagedanitomaru mononaraba kagamiwomitemo nagusamemashi
แม้ จาต้ องพรากจาก แต่อย่างน้ อยหากเก็บเงาท่านไว้ ได้ ยามที่มองกระจกคงปลอบประโลมใจได้ กระมัง

2.4.1 ที่มาของบทกวี
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บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน ซุมะ （須磨 Suma）เล่ม 2 หน้ า 165 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วง
บทกวีโดยย่อดังนี ้
เป็ นตอนก่อนที่เก็นจิจะออกเดินทางไปยังซุมะ เก็นจิและมุระซะกิ โนะ อุเอะ ต่างโศกเศร้ า
เก็นจิพดู กับมุระซะกิ โนะ อุเอะว่าหากแม้ ว่าวันเวลาล่วงเลยผ่านไปนานแล้ วเขายังมิได้ รับ
พระราชทานอภัยโทษอีก ต่อให้ เป็ นสถานที่รกร้ างกันดารเพียงไรก็จะกลับมารับนางให้ ได้ เพียงแต่
ในตอนนี ้หากผู้อื่นรู้ว่านางร่ วมทางไปด้ วยคงไม่เหมาะ เขาใช้ เวลาร่ าลากับมุระซะกิ โนะ อุเอะอยู่
นาน
เจ้ าชายโฮะตะรุ เฮียวบุเกี ยว โนะ มิยะน้ องชายของเก็นจิ และโทโนะชูโจ มาเยี่ยมเยียน
เก็นจิจึงแต่งตัวเพื่อออกไปต้ อนรับ เมื่อเขาส่องกระจกก็พบว่าตนเองโทรมลงไปมาก เขาเห็นท่าที
เศร้ าสร้ อยของมุระซะกิ โนะ อุเอะ จึงเอ่ยบทกวีขึ ้นว่า “แม้ ตวั ข้ าต้ องจากจร แต่เงาข้ าในกระจกจะ
อยู่ ข้ าง ๆ เจ้ าไม่ จ ากไปไหน ( 身はかくて

さすらへぬとも

君があたり

去らぬ鏡の

影は離れじ)”

เมื่อได้ ยินเก็นจิกล่าวคากลอนดังนัน้ นางจึงตอบเป็ นบทกวีกลับไปว่า “แม้ จาต้ องพรากจาก
แต่อย่างน้ อยหากเก็บเงาท่านไว้ ได้ ยามที่ม องกระจกคงปลอบประโลมใจได้ กระมัง ( 別れても
影だにとまる

ものならば

鏡を見ても

なぐさめてまし)”

2.4.2 วิเคราะห์บทกวี
2.4.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
身はかくて さすらへぬとも 君があたり 去らぬ鏡の 影は離れじ

Miwakakute sasuraenutomo kimigaatari saranukagamino kagewahanareji
บทกวีของเก็นจิมีความหมายเรี ยบง่ายว่า ตัวต้ องจากไปไกล แต่เงาของตนที่สะท้ อนอยู่ใน
กระจกซึ่งอยู่ข้างๆมุระซะกิ โนะ อุเอะนันจะคงอยู
้
่ตรงนันตลอดไม่
้
จากไปไหน เป็ นการปลอบใจให้
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มุระซะกิ โนะ อุเอะรู้สึกว่าแม้ ตวั ต้ องห่างกันแต่ยงั ใจยังผูกพัน ให้ กระจกบานนี ้เป็ นสิ่งแทนตัวเขา
เพื่อให้ นางรู้สกึ ว่าเก็นจิยงั อยูด่ ้ วยตลอดเวลา ให้ นางรู้สกึ อุน่ ใจ
อนึง่ ในสมัยโบราณ ยามที่จะแยกจากกันดูเหมือนว่าจะมีธรรมเนียมในการให้ กระจกเป็ น
ของดูตา่ งหน้ าแก่อีกฝ่ าย ดัง่ ในบทกวีโบราณที่ว่า
身を分くる 事の難しさに ます鏡 影ばかりをぞ 君に添へつる
（古今六帖五）

Miwowakuru kotonokatashisani masukagami kagebakariwozo kiminisoetsuru
มีความหมายว่า จะแยกร่างก็ลาบากนัก จึงได้ แต่ให้ เงาในกระจกบานนี ้อยูเ่ คียงข้ างเจ้ า
ในเรื่ องเก็นจิโมะโนะงะตะริ ฉากนี ้คงจะเป็ นการบอกว่า เก็นจิทิ ้งกระจกบานที่ตนใช้ เป็ น
ประจาให้ ไว้ กบั มุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นเพราะมีความเชื่อของชาวบ้ านที่สืบทอดกันมาว่า วิญญาณ
ของคนที่ส่องกระจกจะสถิตอยูใ่ นกระจกบานนัน้
2.4.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
別れても 影だにとまる ものならば 鏡を見ても なぐさめてまし

Wakaretemo kagedanitomaru mononaraba kagamiwomitemo nagusamemashi
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ไม่มีการใช้ กลวิธีการประพันธ์
บทกวีบทนี ้มีความหมายว่า หากทิ ้งเงาไว้ บนกระจกได้ จริ ง ยามเมื่อมองกระจกก็คงจะช่วย
ปลอบประโลมจิ ต ใจของนางได้ ซึ่ง ในตอนนี เ้ ก็ นจิ ถูก ถอดยศ และจะต้ องเนรเทศไปยัง ซุ ม ะที่
ห่างไกล ซึ่งไม่ร้ ู ว่าเมื่อไหร่ จะได้ รับอภัยโทษกลับมา ผู้วิจยั คิดว่า บทกวีโต้ ตอบทังสองบทนี
้
้แสดง
ความรู้สึกเศร้ าโศกของสามีภรรยาที่รักกันมาก และแสดงให้ เห็นถึงความอาลัยอาวรณ์ที่ต้องพลัด
พรากจากกัน นอกจากนันการที
้
่มุระซะกิอยากจะเก็บเงาบนกระจกนันไว้
้ เพราะนางคงรู้ สึกเหงา
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และหวาดหวั่น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ชี วิ ต เพี ย งล าพัง เนื่ อ งจากในสมัย เฮอัน ผู้ช ายถื อ เป็ นเสาหลัก ของ
ครอบครัว
มีตานานของจีนเกี่ยวกับหงส์ (鸞) ว่า กล่าวกันว่า หงส์เป็ นสัตว์ที่รักคูข่ องมันมาก หงส์ที่
สูญเสียคูข่ องมันไปจะโศกเศร้ าอยูห่ น้ ากระจกที่สะท้ อนเงาของคูข่ องมัน (จริง ๆ ก็คือเงาของตัวเอง)
จมอยูก่ บั ความเศร้ าโศกเสียใจจนตรอมใจตายตามไป（古典文学探索教室
室 ,

源氏物語探索教

2007 : online）11 ในสถานการณ์นี ้ผู้วิจยั คิดว่า อาจตีความได้ ว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะเองก็

อาจจะหมายถึง หากเก็นจิต้องประสบเคราะห์กรรมเสียชีวิตไป ตัวนางเองก็คงจะเศร้ าโศกและ
ตรอมใจตายตามไปดัง่ เช่นในตานานหงส์นี ้

2.5 บทกวีบทที่ 5
惜しからぬ

命にかへて 目の前の 別れを暫し とどめてしかな

Oshikaranu inochinikaete menomaeno wakarewoshibashi todometeshikana
ชีวิตนี ้(แม้ ตายก็)ไม่เสียดาย อยากจะขอแลกชีวติ เพียงเพื่อเลือ่ นเวลาที่จะต้ องพลัดพรากออกไป ให้ นาน
ขึ ้นอีกแม้ เพียงสักเล็กน้ อย

2.5.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน ซุมะ （須磨）เล่ม 2 หน้ า 178 ซึ่งมีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวี
โดยย่อดังนี ้
เป็ นตอนที่เก็นจิร่ าลามุระซะกิโนะอุเอะ วันที่เก็นจิต้องเดินทางไปยังซุมะ ในช่วงกลางดึก
เขากล่าวล่าลา แต่เกรงว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะกาลังเศร้ ามาก หากพูดอะไรออกไปจะทาให้ ร้ ูสึกหดหู่
ใจยิ่งขึ ้นไปอีก เก็นจิจงึ เอ่ยบทกวีขึ ้นว่า

11

古典文学探索教室

源氏物語探索教室 .[online] . 2007. Available

from :http://www4.ocn.ne.jp/~crossgm/sumakyouran.htm [2013, July 2]
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“สัญญากับเจ้ าไว้ วา่ ชัว่ ชีวิตนี ้จะไม่พรากจาก โดยหารู้ไม่ว่า แท้ จริงแล้ วยังมีการพลัดพราก
ทาให้ เราต้ องจากกัน (生ける世の

別れを知らで

契りつつ

命を人に

かぎりけるかな)

โอ้ อนิจจา”
มุระซะกิ โนะ อุเอะ ตอบบทกวีว่า “ชีวิตนี ้แม้ ตายก็ไม่เสียดาย อยากจะขอแลกชีวิตเพียง
เพื่อเลื่อนเวลาที่จะต้ องพลัดพรากออกไป ให้ นานขึ ้นอีกแม้ เพียงสักเล็กน้ อย (惜しからぬ
かへて

目の前の

別れを暫し

命に

とどめてしかな)”

2.5.2 วิเคราะห์บทกวี
2.5.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
生ける世の 別れを知らで 契りつつ 命を人に かぎりけるかな

Ikeruyono wakarewoshirade chigiritsutsu inochiwohitoni kagirikerukana
บทกวีนี ้มีความหมายว่า ไม่ร้ ูวา่ ชีวิตนี ้ยังจะมีการพลัดพรากจากกัน เก็นจิจึงเคยสัญญากับ
มุระซะกิ โนะ อุเอะไว้ ว่าจะอยู่ด้วยกันตราบชัว่ ชีวิต อาจตีความได้ ว่า เก็นจิเคยคิดว่าคงมีเพียงแค่
ความตายเท่านันที
้ ่จะพรากพวกเขาสองคนให้ จากกันได้ โดยไม่ได้ คาดคิดถึงเหตุการณ์ที่ต้องหลบ
ไปอยู่ซุ ม ะ ผู้วิจัยเห็นว่าตรงนี เ้ ก็นจิ แสดงให้ เห็นถึง ความรั กที่ เขามี ต่อมุระซะกิ โนะ อุเอะ ตรง
ข้ อความที่ว่ามีเพียงความตายเท่านันจึ
้ งจะพรากจากกันได้ นัน่ หมายความว่าเขาตังใจจะอยู
้
่ก ับ
นางตลอดไป ดัง่ ที่ได้ เคยให้ สญ
ั ญาไว้
อย่างไรก็ตามจากบทบรรยายร้ อยแก้ ว จะเห็นว่าเก็นจิเป็ นห่วงความรู้สึกของมุระซะกิ โนะ
อุเอะมาก เขาจึงพยายามพูดด้ วยนา้ เสียงธรรมดา เพื่อมิใ ห้ ฟังดูเศร้ าโศก และใช้ บทกวีพูดแทน
ความในใจ
2.5.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
惜しからぬ 命にかへて 目の前の 別れを暫し とどめてしかな

Oshikaranu inochinikaete menomaeno wakarewoshibashi todometeshikana
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暫し shibashi =

ชัว่ ครู่

 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ไม่มีการใช้ กลวิธีการประพันธ์
บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะบทนี ้มีความหมายว่า นางไม่เสียดายชีวิตของตนหากชีวิตจะ
สันลง
้ เพื่อแลกกับการ เลื่อนเวลาที่จะต้ องลาจากกันนี ้ให้ ยาวนานออกไป อาจเป็ นเพราะมุระซะกิ
โนะ อุเ อะ คิด ว่าการแยกจากเก็ นจิ ใ นครั ง้ นี แ้ ล้ ว ไม่ร้ ู ว่า เมื่ อ ไรจะได้ ก ลับ มาพบกัน อี ก ครั ง้ จึง
อยากจะหยุดช่วงเวลาที่ยงั ได้ อยู่ด้วยกันนี ้ไว้ ผู้วิจยั คิดว่านี่เป็ นการแสดงให้ เห็นว่า มุระซะกิ โนะ
อุเอะ ให้ ความสาคัญกับเก็นจิเป็ นอย่างมาก ดังที่ไ ด้ แสดงไว้ ในเนื ้อเรื่ องของกลอนบทที่ 4 ว่า นาง
เหลือเพียงเก็นจิเป็ นที่พงึ่ เพียงผู้เดียว จึงไม่แปลกที่นางคิดจะสละชีวิตของตนเพื่อแลกกับการได้ อยู่
กับเก็นจินานขึ ้น อีกทังจากบทกวี
้
้นี ้ยังแสดงให้ เห็นว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นผู้ที่ให้ ความสาคัญ
กับปั จจุบนั มากกว่าอนาคต นางไม่สนใจว่าจะมีชีวิตยืนยาวเพียงไร แต่ต้องการให้ ตอนนีไ้ ด้ อยู่
กับเก็นจิ เป็ นบทกวีที่แสดงความรู้สึกด้ วยถ้ อยคาที่ตรงกับใจคิด โดยไม่มีการใช้ กลวิธีการประพันธ์
ใดๆ

2.6 บทกวีบทที 6
浦人の

しほくむ袖に くらべみよ

波路へだつる

夜のころもを

Urabitono shiokumusodeni kurabemiyo namijihedatsuru yorunokoromowo
เปรี ยบเทียบกันดูเถิด ระหว่างแขนเสื ้อของท่านทีช่ ่มุ น ้าตาราวกับน ้าทะเลริ นหลัง่ กับชุดนอนของข้ าที่ช่มุ
เปี ยกน ้าตา เพราะมิอาจจะได้ พบท่าน ทะเลกันขวางสองเราแสนไกล
้

3.6.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน ซุมะ
โดยย่อดังนี ้

（須磨）เล่ม

2 หน้ า 184 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวี
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เป็ นช่วงหลังจากที่เก็นจิได้ ไปอยู่ที่ซุมะ เขาส่งจดหมายหาผู้คนต่างๆที่อยู่ในเมืองหลวง
ได้ แก่ อดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะ โอะโบะโระสุกิโยะ (นะอิฌิ โนะ คะมิ) และมุระซะกิ โนะ อุเอะ และ
ผู้คนเหล่านันก็
้ สง่ จดหมายตอบกลับมา
จดหมายจากมุระซะกิ โนะ อุเอะ เขียนไว้ ว่า “เปรี ยบเทียบกันดูเถิด ระหว่างแขนเสื ้อของ
ท่านที่ชมุ่ น ้าตาราวกับน ้าทะเลรินหลัง่ กับชุดนอนของข้ าที่ชมุ่ เปี ยกน ้าตา เพราะมิอาจจะได้ พบท่าน
ทะเลกัน้ ขวางสองเราแสนไกล ( 浦人の

しほくむ袖に

くらべみよ

波路へだつる

夜の

ころもを)” พร้ อมกันนี ้นางยังได้ สง่ ชุดนอนมาด้ วย เป็ นชุดที่มีโทนสีเข้ ากันได้ อย่างสวยงาม

2.6.2 วิเคราะห์บทกวี
2.6.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
จากตัว บทในหนัง สื อ เก็ น จิ โ มะโนะงะตะริ ( 源氏物語) ฉบับ ส านัก พิ ม พ์ โฌกั ก คัน
(小学館 , 1972:181-184) เขียนบรรยายด้ วยร้ อยแก้ วไว้ วา่ หลังจากที่เก็นจิได้ ที่อยู่ที่ซุมะ เข้ าที่เข้ า
ทางแล้ ว ก็ไ ม่ค่อยมีผ้ ูคนมาเยี่ ยมเยี ยน ช่วงนัน้ เป็ นช่วงฤดูฝนเดือนห้ ากาลังเข้ าสู่ฤดูร้อน เก็นจิ
คิดถึงบรรดาคนที่ตนรักที่อยู่ที่เมืองหลวง จึงเขียนจดหมายไปหา ในตัวบทมีการบรรยายถึงบทกวี
ที่เก็นจิส่งให้ อดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ และนะอิฌิ โนะ คะมิ (โอะโบะโระสุกิโยะ) และมีเนื ้อความ
อย่างคร่ าวๆเกี่ยวกับจดหมายที่ส่งให้ ที่บ้านเสนาบดีฝ่ายซ้ าย แต่สาหรับจดหมายที่ส่งให้ มรุ ะซะกิ
โนะ อุเอะนันกลั
้ บไม่มีรายละเอียด มีเพียงแค่การบรรยายว่าส่งไปหามุระซะกิ โนะ อุเอะที่คฤหาสน์
นิโจ
2.6.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
浦人の しほくむ袖に くらべみよ 波路へだつる 夜のころもを

Urabitono shiokumusodeni kurabemiyo namijihedatsuru yorunokoromowo
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
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 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)12 : คาว่า

夜（よる

yoru）แปลว่า กลางคืน พ้ อง

เสียงกับคาว่า 寄る（よる yoru）แปลว่า (คลื่น)ซัดสาด
คาว่า

浦（うら ura）แปลว่า

อ่าว พ้ องเสียงกับคาว่า

裏（うら ura）

แปลว่า ผ้ าซับใน
คาว่า へだつる hedatsuru แปลว่า ขาด, แยกจาก ในที่นี ้ ใช้ กบั คาว่า 波
路

ซึง่ มีความหมายว่า เส้ นทางเดินเรื อ จะตีความหมายได้ วา่ เส้ นทางเดินเรื อ

(ทะเล) แยกให้ หา่ งกันจากเมืองหลวง และเมื่อใช้ คาว่า へだつる hedatsuru กับ
คาว่า

夜の衣

yorunokoromo จะตีความได้ วา่ แยกคนในชุดนอนทังสองให้
้
ไม่ได้

ร่วมเรี ยงเคียงหมอนกัน หรื อทาให้ หนุม่ สาวไม่สามารถพบกันได้
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo) : คาว่า 浦 ura แปลว่า อ่าว , 潮 shio แปลว่า กระแสน ้า
ในทะเล ,

波路

namiji แปลว่า เส้ นทางเดินเรื อ ,

よる（寄る

yoru ）แปลว่า

(คลื่น) ซัดสาด เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า 波 nami แปลว่าคลื่น
คาว่า 袖 Sode แปลว่า ชายแขนเสื ้อ , うら（裏 ura）แปลว่า ผ้ าซับใน
เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า 衣 koromo แปลว่า เสื ้อผ้ า
บทกวีบทนี ้มีความหมายว่า ให้ ลองเปรี ยบเทียบดู ระหว่างชายแขนเสื ้อของชาวประมงที่
หาดซุมะ (ในที่นี ้หมายถึงเก็นจิ) ที่เปี ยกน ้าทะเล กับชายแขนเสื ้อนอนของนางที่เปี ยกน ้าตา เพราะ
ต้ องนอนเพียงลาพังคนเดียว เนื่องจากเก็นจิอยู่ในสถานที่ห่างจากเมืองหลวงไปไกลแสนไกล ต้ อง
ข้ ามน ้าข้ ามทะเลไป ซึ่งแน่นอนว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะหมายความว่า ก็ต้องเป็ นแขนเสื ้อของนางที่
เปี ยกมากกว่า เพราะนางโศกเศร้ าเป็ นอย่างมาก
ซุสกุ ิ ฮิโระโกะ (鈴木宏子 Suzuki Hiroko,2009:33) กล่าวว่าบทกวีบทที่ 6 นี ้เป็ นบทกวีที่
ส่งแนบไปกับชุดนอนที่ปักให้ เก็นจิ ที่แปลกคือมันคล้ ายกับบทกวีที่เก็นจิส่งมาให้ ในเช้ าหลังคืน
12

คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba) กลวิธีการใช้ คาพ้ องเสียง โดยคาหนึง่ คาสามารถแปลความหมายได้ มากกว่า 2 ความหมายขึ ้นไป การ

ใช้ กลวิธีคาพ้ องเสียงเช่นนี ้ช่วยให้ สามารถย่อความหมายทาให้ ช่วยลดพยางค์ของคาในบทกวีให้ กระชับลงได้ และยังช่วยให้ เกิดความประทับใจ
ต่อบทกวี
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แต่ ง งาน ( 「あやなくも隔てけるかな夜を重ねさすがに馴れしよるの衣を」เล่ ม 2 ตอน
อะโอะอิ 葵 หน้ า 64) กล่าวคือท่อน 「波路へだつる」รับกับท่อน 「隔てけるかな」และใช้ คา
ในวรรคที่ 5 เหมื อ นกัน คื อ 「夜の衣えを」 คะวะฌิ ม ะ คิ นุเ อะ ( 川島絹江

Kawashima

Kinue,1997 อ้ างถึงใน ซุสกุ ิ ฮิโระโกะ , 2009: 33 - 34) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า บทกวีบทที่ 6 นี ้เป็ นบทกวีที่
รองรับบทกวีของเก็นจิ โดยทิง้ ห่างทัง้ ช่วงบทและระยะเวลา หรื อก็คือเป็ นรู ปแบบหนึ่งของบทกวี
โต้ ตอบ
นอกจากนัน้ มิตะมุระ มะซะโกะ (三田村雅子 Mitamura Masako,2004 อ้ างถึงใน ซุซุกิ
ฮิโระโกะ 鈴木宏子, 2009 : 33) กล่าวว่า ความรักระหว่างทัง้ สองคนมีการประสานกันด้ วย
ระยะทางที่ ห่า งไกล กล่า วคื อ “หลัง จากแต่ง งานมา 3 ปี ท่า มกลางคื น วัน ที่ โ ชคร้ าย ในที่ สุด
ความสัมพันธ์ของทังสองก็
้
ผกู พันกัน ” นอกจากนี ้ หลังจากที่ทงสองคนพบกั
ั้
นได้ 7 ปี ผ่านคืนวันที่
ชิดใกล้ สนิทสนมฉันท์พี่ช ายน้ องสาว ผ่านช่วงเวลาที่ต้องพลัดพรากระหว่างเมืองหลวงกับซุม ะ
ในที่สดุ ความสัมพันธ์ของเก็นจิ กับ มุระซะกิ โนะ อุเอะก็สกุ งอม และดูเหมือนกว่าบทกวีจากเก็นจิที่
ถูกมุระซะกิ โนะ อุเอะปฏิเสธ ไม่ ตอบกลับในเช้ าหลังคืนแต่งงานจะได้ รับ ตอบบทกลับไปอย่าง
สมบูรณ์ในตอนนี ้นี่เอง
ทว่า ทะกะงิ คะสุโกะ (高木和子 Takagi Kazuko, 2008: 140) กลับให้ ความเห็นว่าบทกวี
บทดังกล่าว ในเนื ้อเรื่ องไม่ได้ เขียนถึงบทกวีที่เก็นจิเป็ นฝ่ ายส่งไปให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะก่อน จึงมี
ความเป็ นไปได้ สงู ว่าอาจจะเป็ นบทกวีราพึงราพันของมุระซะกิ โนะ อุเอะ แต่หากพิจารณาถึงว่า
นางส่งบทกวีมาพร้ อมกับชุดนอน ทะกะงิ จึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็ นบทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ
เป็ นฝ่ ายส่งหาเก็นจิก่อนด้ วยความกระตือรื อร้ น
ผู้วิจยั เห็นด้ วยกับ ซุสกุ ิ ฮิโระโกะ ที่ว่า เป็ นไปได้ มากว่าบทกวีบทนี ้อาจนับได้ ว่าเป็ นบทกวี
ตอบของบทกวีที่เก็นจิส่งให้ ในคืนแรกที่แต่งงาน เนื่องจากเมื่อพิจารณาดูจากบทร้ อยแก้ ว ทัง้ ๆ ที่
จดหมายที่สง่ ให้ ตวั ละครอื่นมีระบุบทกวีที่เก็นจิสง่ ไว้ ชดั เจน แต่มีเพียงจดหมายถึงมุระซะกิเท่านันที
้ ่
ผู้แต่งไม่ได้ ระบุรายละเอียด นอกจากนัน้ ในบทกวียงั แสดงให้ เห็นว่านางรักเก็นจิมากเพียงไร จึง
เป็ นหนึง่ ในสิ่งที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างทังสองได้
้
เป็ นอย่างดี
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2.7 บทกวีบทที่ 7
浦風や

いかに吹くらむ 思ひやる

袖うちぬらし

波間なき頃

Urakazeya ikanifukuramu omoiyaru sodeuchinurashi namimanakikoro
โอ้ ลมทะเลเอ๋ย เจ้ าจะพัดแรงเพียงไหนหนอ แขนเสื ้อของคนไกลที่เป็ นห่วงท่านเช่นตัวข้ านี ้ เปี ยกชุ่มน ้าตา
มิได้ แห้ งเลย

2.7.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน อะกะฌิ （明石 Akashi）เล่ม 2 หน้ า 214 ซึ่งมีเนื ้อเรื่ อง
ช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ฝนตกกระหน่าลงมาอย่างต่อเนื่อง คนรับใช้ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะฝ่ าพายุฝนมาหาเก็นจิ
ที่ซุมะ คนรับใช้ นาจดหมายของมุระซะกิ โนะ อุเอะมามอบให้ ในจดหมายเขียนไว้ วา่
“อากาศช่วงนี ้ที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดแม้ สกั ช่วงเวลาหนึง่ นันน่
้ าช่างน่ากลัว
นัก ความรู้สกึ ข้ าราวกับอัดแน่นอยูเ่ ต็มผืนฟ้า แต่จะคอยเฝ้าดูทา่ นได้ จากทางไหน ไม่มีหนทางเลย”
พร้ อมกันนี ้ยังได้ แนบบทกวีมาด้ วยว่า “โอ้ ลมทะเลเอ๋ย เจ้ าจะพัดแรงเพียงไหนหนอ แขนเสื ้อของคน
ไกลที่เป็ นห่วงท่านเช่นตัวข้ านี ้ เปี ยกชุม่ น ้าตามิได้ แห้ งเลย (浦風や

いかに吹くらむ 思ひやる

袖うちぬらし 波間なきころ)”

2.7.2 วิเคราะห์บทกวี
2.7.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
ในที่นีต้ วั บท ไม่ได้ มีการบรรยายว่าเก็ นจิ ตอบจดหมายของมุระซะกิ โนะ อุเอะกลับไป
หรื อไม่ ตัวบทตัดฉากที่สนทนากับคนรับใช้ ไว้ เพียงเท่านัน้ หลังจากนันเปลี
้ ่ยนไปบรรยายถึงสภาพ
อากาศอันเลวร้ ายที่ซุมะ และความรู้สึกผิดในบาปของเก็นจิ บทกวีของเก็นจิบทแรกที่พบหลังอ่าน
จดหมายเป็ นบทกวีวิงวอนต่อเทพเจ้ าแห่งท้ องทะเล
2.7.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
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浦風や いかに吹くらむ 思ひやる 袖うちぬらし 波間なきころ

Urakazeya ikanifukuramu omoiyaru sodeuchinurashi namimanakikoro
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo) : คาว่า 浦風 urakaze แปลว่า ลมทะเล เป็ นคาสัมพันธ์กบั
คาว่า 波間 namima แปลว่าช่วงระหว่างคลื่น
เป็ นบทกวีที่แนบมาในจดหมายที่มุระซะกิ โนะ อุเอะ ส่งหาเก็นจิซึ่งขณะนันหลบไปอยู
้
่ที่
เมืองซุมะ มีความหมายว่า ลมฝนที่หาดซุมะนันจะรุ
้ นแรงเพียงไรกันหนอ ตัวนางซึ่งอยู่เมืองหลวง
ห่างจากซุมะมาก ใช้ ชีวิตอยู่กับความเศร้ าโศก และเป็ นห่วงเก็นจิยิ่งนัก มีแต่น ้าตาเปี ยกชายแขน
เสื ้อจนชุม่ อยูต่ ลอดเวลา ราวกับคลื่นที่หาดซุมะ ซัดสาดมาถึงชายแขนเสื ้อของนาง หรื ออาจตีความ
อีกนัยหนึ่งได้ ว่า เก็นจิใช้ ชีวิตอย่างเศร้ าโศกเดียวดายที่ชายหาดซุมะ ซึ่งทาให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะก็
รู้สกึ เศร้ าโศกเช่นเดียวกัน ราวกับคลื่นจากหาดซุมะได้ ซดั สาดมาถึงยังเมืองหลวงทาให้ แขนเสื ้อของ
นางเปี ยก ในบทก่อนหน้ าบทอะกะฌิ ไม่ได้ มีเขียนไว้ วา่ เก็นจิสง่ จดหมายไปหาอีกครัง้ มีเพียงบทกวี
พรรณนาความรู้สกึ ของเก็นจิเพียงเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม ซุสกุ ิ ฮิโระโกะ (鈴木宏子 Suzuki Hiroko, 2009:33) ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทกวีบทนี ้ว่า บทกวีบทที่ 6,7 ของ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ถูกจัดว่าเป็ นบทกวีที่นางเป็ นฝ่ าย
ส่ ง หาเก็ น จิ แต่ บ ทกวี เ หล่ า นั น้ อยู่ ใ นจดหมายที่ ส่ ง แลกเปลี่ ย นกั บ เก็ น จิ ร ะหว่ า งที่ เ ขาอยู่ ที่
ซุมะ ทาให้ อาจมองได้ วา่ บทกวีที่เก็นจิเขียนมาในจดหมายถูกละไว้ และนี่เป็ นบทกวีที่สง่ ตอบไป
ผู้วิจยั คิดว่า เนื ้อความในจดหมายของมุระซะกิ โนะ อุเอะ สามารถตีความได้ ว่า ตัวนาง
เหมือนอยู่บนท้ องฟ้า คอยลอบมองเก็นจิอย่างห่วงใยจากด้ านบนนัน้ แต่ช่วงนี ้มีแต่พายุฝนตกลม
พัดแรงตลอดเวลา ท้ องฟ้ามืดมัวไปด้ วยเมฆฝน จนไม่มีช่องว่างให้ นางได้ มองเห็นเก็นจิได้ เลย หาก
พิจารณาจากเนื ้อความในจดหมายก็สามารถตีความได้ ทงสองอย่
ั้
างว่า อาจเป็ นจดหมายที่ส่งตอบ
เก็นจิก็ได้ แต่ผ้ วู ิจยั มีความเห็นว่าจดหมายฉบับนี ้ น่าจะเป็ นจดหมายที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเป็ นฝ่ าย
ส่งหาเก็นจิก่อน เพราะหากเป็ นจดหมายตอบจริ งก็ควรมีเนื อ้ ความพาดพิงถึงจดหมาย หรื อ คาพูด
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ของเก็นจิบ้าง แต่ดเู หมือนว่าในจดหมายฉบับนี ้มีเพียงเรื่ องตัวเอง และแสดงความเป็ นห่วงเก็นจิ ซึ่ง
หากเป็ นจดหมายตอบ ก็นา่ จะรู้วา่ เก็นจิยงั ปลอดภัยดี

2.8 บทกวีบทที่ 8
うらなくも

思ひけるかな

契りしを まつより波は

越えじものぞと

Uranakumo omoikerukana chigiriwo matsuyorinamiwa koejimonozoto
เชื่อท่านอย่างจริ งใจมาโดยตลอด เพราะท่านได้ สญ
ั ญาอย่างหนักแน่น ว่าจะไม่มีวนั เปลีย่ นใจ เหมือนดัง่ ที่
คลืน่ มิเคยซัดสาดข้ ามยอดเขาสน

2.8.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน อะกะฌิ （明石）เล่ม 2 หน้ า 249 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบท
กวีโดยย่อดังนี ้
หลังจากที่นักบวชอะกะฌิ นาทางเก็ นจิ สู่อะกะฌิ และต้ องการยกบุตรสาวให้ แต่งงาน
กับเก็นจิ และเก็นจิจะส่งข่าวเรื่ องนี ้อย่างเป็ นนัยแก่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ
เก็นจิเขียนจดหมายหานางด้ วยข้ อความที่ยาวกว่าปกติมากนัก ในช่วงท้ ายของจดหมาย
เขียนไว้ วา่
“อันที่จริงก็คือ ในแต่ละครัง้ ที่ข้านอกใจเจ้ า พอนึกถึงบางครัง้ ตอนที่ถกู เจ้ าโกรธเกลียดแล้ ว
ก็เจ็บปวดหัวใจยิ่งนัก ทังๆที
้ ่เป็ นเช่นนันแต่
้ ก็ยงั ฝั นประหลาด (เป็ นการบอกเป็ นนัยถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเก็นจิกบั อะกะฌิ โนะ คิมิ) การที่ข้าสารภาพกับเจ้ าโดยที่เจ้ ายังมิได้ เอ่ยถามขึ ้นมาก่อน
เช่นนี ้ กรุณาเข้ าใจความรู้สึกของข้ าที่ไม่อยากปิ ดบังเจ้ าด้ วยเถิด ข้ าเชื่อมัน่ ดัง่ ในบทกวีโบราณที่ว่า
หากผิดคาสาบานรักแล้ วไซร้ ย่อมจะได้ รับการลงทัณฑ์จากเทพเจ้ าแห่งเขามิกะซะ (忘 れ じ と
誓ひしことを

あやまたば

三笠の山の

神もことわれ

Wasurejito chikaishikotowo

ayamataba mitakanoyamano kamimokotoware)” และยังเขียนต่ออีกว่า “ไม่ว่าเกิดอะไรขึ ้นก็
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ตาม ‘คิดถึงเจ้ าแล้ วน ้าตาไหล แต่การพบกับหญิงชัว่ คราวที่นี่ ก็เหมือนดัง่ สาหร่ายที่เป็ นของเล่น
ของชาวประมง (しほしほと
れ ど も)’”

まづぞ泣かるる

かりそめの

みるめはあまの

すさびな

จดหมายตอบจากมุระซะกิ โนะ อุเอะนัน้ นางเขียนได้ อย่างน่าเอ็นดูและไร้ อคติ

“แม้ จะถามเกี่ยวกับเรื่ องความฝั นที่ทา่ นสารภาพมานัน้ ก็ยงั คงมีเรื่ องให้ คดิ อีกมาก แต่
‘เชื่อท่านอย่างจริงใจมาโดยตลอด เพราะท่านได้ สญ
ั ญาอย่างหนักแน่น ว่าจะไม่มีวนั เปลี่ยนใจ
เหมือนดัง่ ที่คลื่นมิเคยซัดสาดข้ ามยอดเขาสน (うらなくも

思ひけるかな

契りしを

松よ

り浪は 越えじものぞと)’ ”

หลังจากที่เก็นจิได้ รับจดหมายตอบจากมุระซะกิ โนะอุเอะแล้ ว ก็มิได้ ไปค้ างแรมกับอะ
กะฌิ โนะ คิมิอยูเ่ ป็ นเวลานาน
2.8.2 วิเคราะห์บทกวี
2.8.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
しほしほと

まづぞ泣かるる

かりそめの

みるめはあまの

すさびなれども

Shioshioto mazuzonakaruru karisomeno mirumewaamano susabinaredomo
บทกวีของเก็นจิมีความหมายว่า เมื่อนึกถึงเจ้ าอันเป็ นที่รักแล้ วก็ร้องไห้ สะอึกสะอื ้น การที่
ได้ พบและผูกสัมพันธ์ รักกับหญิงสาวที่นี่เป็ นเพียงแค่ความสัมพันธ์ ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราวเท่านัน้ เปรี ยบ
นางดัง่ สาหร่ ายทะเล ซึ่งเป็ นเหมือนของเล่นของชาวประมงอย่างข้ า หากพิจารณาเทคนิคการ
ประพันธ์ จะพบว่า มีการใช้ อุปมาอุปไมย และการเล่นคาสัมพันธ์ (縁語 engo) เกี่ยวกับทะเล คือ
คาว่า 「しほ shio น ้าทะเล」「みるめ mirume สาหร่ายทะเล」「あま ama ชาวประมง」
ผู้วิจยั คิดว่าเก็นจิแสดงให้ เห็นว่าเขาให้ ความสาคัญกับมุระซะกิ โนะ อุเอะเหนือผู้หญิงคน
อื่นทุกคนผ่านทางกวีบทนี ้ และจากบทบรรยายร้ อยแก้ ว จะเห็นได้ ว่าหลังจากที่เก็นจิได้ รับจดหมาย
ตอบจากนางแล้ ว ก็มิได้ ไปหาอะกะฌิ โนะ คิมิอีกพักใหญ่ จุดนี ้อาจเป็ นสิ่งที่เก็ นจิต้องการพิสจู น์ให้
เห็นว่าตนรักมุระซะกิ โนะ อุเอะมาก และรู้สึกผิดต่อนางที่เชื่อใจเขาอยู่โดยตลอด นอกจากนี ้การที่
เขาเลือกที่จะสารภาพเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับอะกะฌิ โนะ คิมิด้วยตนเอง ก่อนที่มรุ ะซะกิ
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โนะ อุเอะจะเอ่ยถามขึ ้นนัน้ ก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ย ้าให้ เห็นว่าลึกๆแล้ วเก็นจิระลึกถึงนางอยู่ตลอด แม้
ในบทร้ อยแก้ วจะกล่าวไว้ ว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะ ระแคะระคายเรื่ องที่เก็นจินอกใจ และรู้ สึกแค้ น
เคือง แต่ดเู หมือนว่าเก็นจิมิได้ ลว่ งรู้วา่ นางพอจะรู้เรื่ องนี ้แล้ ว แต่เขารู้สกึ ผิดต่อนางจึงส่งจดหมายไป
หา
2.8.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
うらなくも

思ひけるかな

契りしを

松より浪は

越えじものぞと

Uranakumo omoikerukana chigiriwo matsuyorinamiwa koejimonozoto
うらなく

uranaku = อย่างซื่อตรง, อย่างไม่ปิดบัง

 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba) :

คาว่า うら ura พ้ องเสียงคาว่า 「心（うら）

Ura」แปลว่าหัวใจ และ 「浦（うら）ura」 แปลว่าอ่าว
คาว่า まつ matsu พ้ องเสียงคาว่า 「待つ（まつ）matsu」แปลว่า รอ
และ 「松（まつ）matsu」แปลว่าต้ นสน
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo) : คาว่า 浦 ura แปลว่าอ่าว เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า
波 nami แปลว่าคลื่น

 อ้ างอิงบทกวีโบราณ13 契りきな
波越さじとは

かたみに袖を しぼりつつ 末の松山

Chigirikina kataminikamiwo shiboritsutsu

suenomatsuyama namikosajitowa ดังที่จะกล่าวต่อไป
บทกวีบทนี ้ของมุระซะกิ โนะ อุเอะอยู่ในจดหมายที่ส่งตอบเก็นจิ มีความหมายว่า เชื่อใจ
ท่านมาโดยตลอด เพราะท่านได้ ให้ คามัน่ สัญญาไว้ แล้ ว ว่าจะมัน่ คงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนดัง่ คลื่น
ที่มิสามารถซัดข้ ามยอดเขาสน (末の松山) ได้ ดังบทกวีโบราณที่ว่า ‘หากข้ าทิ ้งเจ้ าไว้ แล้ วมีใจรัก
13

การอ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta) การยกบางส่วนของบทกวี โบราณมากล่าวอ้ างในบทกวีของตน เพื่อให้ ความหมายกิ น

ความเชื่อมโยงไปยังบทกวีโบราณดังกล่าว และแสดงให้ เห็นถึงความรอบรู้ ของผู้แต่งบทกวีด้วย
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ผู้อื่นแล้ วละก็ คลื่ นก็ คงจะซัดสาดข้ ามยอดเขาสนได้ อย่างแน่นอน (君をおきて
我が持たば

末の松山

波も越えなむ

Kimiwookite

adashikokorowo

あだし心を

wagamotaba

suenomatsuyama namimokoenamu)’ ด้ วยเชื่อมัน่ ในสัญญาที่ท่านให้ ข้ าจึงมิเคยคิดว่าท่านจะ
นอกใจ
ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้แม้ จะมีการแสดงให้ เห็นว่านางเชื่อใจและไว้ ใจเก็นจิมาโดยตลอด
แต่ผ้ วู ิจยั คิดว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะตัดพ้ อต่อว่าเก็นจิในทางอ้ อม ทาให้ เก็นจิร้ ูสึกสานึกผิดว่า ทังๆที
้ ่
เก็นจิได้ เคยสัญญากับนางไว้ และนางเองก็เชื่อใจมาโดยตลอดแต่เก็นจิกลับคิดหักหลังนางโดยการ
นอกใจเช่นนี ้หรื อ เป็ นการแสดงความซื่อสัตย์ในรักและเชื่อมัน่ ในตัวเก็นจิ แต่ในขณะเดียวกันก็ทา
ให้ เก็นจิร้ ูสึกผิดต่อตนเองและผิดต่อนาง ซึ่งการตัดพ้ อโดยนัยเช่นนี ้ก็สามารถทาให้ เก็นจิไม่ออกไป
พบอะกะฌิ โนะ คิมิได้ พกั ใหญ่ แสดงให้ เห็นว่าบทกวีวะกะบทนี ้ ก็เป็ นหนึ่งในกลวิธีดงึ ดูดใจเก็นจิ
ด้ วยถ้ อยคาที่เรี ยบง่าย แต่แฝงความหมายโดยนัยไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
อนึ่ง บทกวีโบราณข้ างต้ นที่ว่า 君をおきて
心を 我が持たば

末の松山

波も越えなむ

あだし

มาจากบท

กวีอะสุมะ (東歌 asuma) ในหนังสือรวมบทกวีโคะกินฌู ม้ วน
ที่ 20 บทที่ 1093 ไม่ทราบผู้แต่ง ซึ่งมีความหมายว่า หากข้ าทิ ้ง
เจ้ าไว้ แล้ วมีใจรักผู้อื่นแล้ วละก็ คลื่นก็คงจะซัดสาดข้ ามยอดเขา
สนได้ อย่างแน่นอน ซึ่งเป็ นที่ชัดเจนว่าคลื่นไม่สามารถซัดข้ าม
ยอดเขาสนได้ นัน่ หมายถึงว่ากวีจะไม่นอกใจหญิงคนรักอย่าง
แน่นอน กล่าวกันว่าบทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่ชายแสดงความรู้สึก
ภาพจาก :

เศร้ าโศกเสียใจต่อ หญิ งที่เปลี่ยนใจไปรักผู้อื่น ซึ่ง

http://blogs.yahoo.co.jp/mas_k2513/27528452.html

บทกวีบทนีภ้ ายหลังเป็ นที่มาของบทกวีในเฮียะกุ

นินอิชฌุ ได้ แก่
契りきな

karaminikamiwo

かたみに袖を

shiboritsutsu

しぼりつつ

末の松山

suenomatsuyama

波越さじとは

Chigirikina

namikosajitowa ประพัน ธ์ โ ดย
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คิโยะฮะระ โนะ โมะโตะซุเกะ (清原元輔 Kiyohara Motosuke)14 อยู่ในหนังสือรวมบทกวี
โกะฌูอิวะกะฌู (後拾遺和歌集

Goshūiwakashū) บทกวีรักม้ วนที่ 4 ซึง่ มีความหมายว่า ข้ ากับ

เจ้ าได้ สญ
ั ญากันไว้ แล้ วว่า “คลื่นมิอาจซัดสาดข้ ามยอดเขาสนฉันใด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ ้น เราก็จะ
ไม่เปลี่ยนใจรักที่มีต่อกันฉันนัน”
้ แต่กลับไม่รักษาสัญญา ทาให้ เราสองต่างก็แขนเสื ้อเปี ยกชุ่มไป
ด้ วยน ้าตา
“ยอดเขาสน ( 末の松山) ที่ ปรากฏในบทกวี นี ้ มี ร่อ งรอยหลงเหลื ออยู่ที่ เนินหลังศาสน
ส ถ า น แ ห่ ง ย ะ ว ะ ต ะ อ า เ ภ อ ท ะ ง ะ โ จ จั ง ห วั ด มิ ย ะ งิ ( 宮城県多賀城市八幡 Miyagi้
นทะเล
ken,Tagajō,Yawata) ซึ่งมีต้นสนอยู่ 2 ต้ น ดูเหมือนว่าในสมัยโบราณ ใกล้ ๆตรงนันเคยเป็
ยอดเขาสนนิยมนามาใช้ เป็ นสานวนในบทร้ อยกรอง โดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวกับสัญญารัก เป็ นการ
เปรี ยบเทียบการที่คลื่นจะซัดข้ ามยอดเขาสนนันไม่
้ มีทางเป็ นไปได้ ว่าเป็ นเหมือนสิ่งที่แสดงให้ เห็น
ว่าหัวใจรักไม่มีทางเปลี่ยนแปลง
ฟุจิวะระ โนะ คิโยะซุเกะ (藤原清輔 Fujiwara no Kiyosuke) กวีในปลายสมัยเฮอัน ได้
อธิบายเกี่ยวกับบทกวีข้างต้ นไว้ ในตาราบทกวีโองิโฌ (奥義抄 ōgishō)15 มีความหมายว่า เขา
สน แสดงถึงชายหญิงในสมัยโบราณ เปรี ยบใจที่แปรเปลี่ยนเหมือนคลื่นที่ซดั สาด ยอดเขาสนนัน้
อยู่ห่างจากทะเลมาก ดังนันไม่
้ มีทางที่คลื่นจะซัดมาถึง ตราบใดที่ไม่เห็นคลื่นซัดข้ ามเขาสน ก็ขอ
สัญญาว่าจะลืมเวลาที่คลื่นจะซัดเข้ ามา (ไม่มีวนั ที่จะเปลี่ยนใจ) จึงใช้ สานวนนี ้ในความหมายว่า

14

คิโยะฮะระ โนะ โมะโตะซุเกะ (清原元輔 Kiyohara Motosuke) เป็ นกวี ใ นสมัยเฮอัน เป็ นหนึ่งใน 36 เซียนกวี ที่มีชื่อเสีย ง

ซึง่ ฟุจิวะระ โนะ คินโต (藤原公任 Fujiwara no Kintō) กวีในสมัยเฮอันเป็ นผู้รวบรวมบทกวีของทัง้ 36 เซียนกวีไว้ ในหนังสือรวมบทกวีซนั จู
โระกุนินเซ็น (三十六人撰) และ คิโยะฮะระ โนะ โมะโตะซุเกะ เป็ นบิดาของเซะอิโฌนะงน (清少納言 Seishōnagon ผู้ประพันธ์ มะกุระโนะ
โซฌิ 枕草子 Makuranosōshi) ในรัชสมัยของจักรพรรดิมรุ ะกะมิ (村上天皇 Murakami Tennō ขึ ้นครองราชย์ในช่วงปี ค.ศ.946-967) เป็ น
1 ใน 5 กวีผ้ ถู อดความบทกวี ในหนังสือรวมบทกวีมนั โยฌู (万葉集) และเป็ นหนึ่งในผู้รวบรวมหนังสือรวมบทกวีโกะเซ็นวะกะฌู (後撰和歌
集)

15

ตาราบทกวีโองิโฌ (奥義抄 ōgishō) เป็ นตาราบทกวีในช่วงปลายสมัยเฮอัน มีทงหมด
ั้
3 ม้ วน ผู้แต่งคือ ฟุจิวะระโนะคิโยะซุเกะ

(藤原清輔 Fujiwara no Kiyosuke) เขียนขึ ้นในช่วงปี ค.ศ.1135-1144 แบ่งเป็ นแบบแผนการประพันธ์ (ม้ วนที่ 1) และการตีความ (ม้ วนที่
2,3) ในส่วนของการตีความมี การตีความถ้ อยคาและวลีของบทกวีโบราณในหนังสือรวมบทกวี มนั โยฌู และหนังสือรวมบทกวีตามพระราช
โองการ ตังแต่
้ โคะกินฌูไปจนถึงโกะฌูอิวะกะฌู
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เป็ นไปไม่ไ ด้ ซึ่งหมายถึงสัญญารักที่ ช ายหนุ่ม จะไม่มีวันเปลี่ยนใจชั่วนิรันดร์ เป็ นไปไม่ได้ ที่จ ะ
เปลี่ยนใจ16

2.9 บทกวีบทที่ 9
思ふどち

なびく方には あらずとも

われぞけぶりに

さきだちなまし

Omoudochi nabikukataniwa arazutomo warezokeburini sakidachinamashi
ท่านทังสองรั
้
กกัน ดัง่ ที่ทา่ นเคยกล่าวไว้ วา่ จะเป็ นดัง่ ควันที่ลอยล่องไปหากัน ตัวข้ ามิได้ อยูร่ ่วมในทิศทาง
นัน้ ก็อยากจะจางหายไปเสียก่อน

2.9.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน มิโอะท์ซุกฌ
ุ ิ （澪標 Miotsukushi）เล่ม 2 หน้ า 283 ซึง่
มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
หลังจากเก็นจิกลับเข้ าเมืองหลวงเกียวโต จักรพรรดิซุสะกุทรงสละราชสมบัติ จักรพรรดิ
เระอิเซะอิเสด็จขึ ้นครองราชย์ เก็นจิได้ เลื่อนขันเป็
้ นนะอิดะอิจิน เก็นจิร้ ูข่าวว่าอะกะฌิ โนะ คิมิได้ ให้
กาเนิดบุตรสาวอย่างปลอดภัยตามคาทานาย เขาจึงคัดเลือกแม่นมด้ วยตนเองเพื่อส่งไปดูแ ลท่าน
หญิงน้ อยที่อะกะฌิ และเล่าเรื่ องเกี่ยวอะกะฌิ โนะ คิมิให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะฟั ง
นอกจากนี ้เก็นจิยงั เล่าเรื่ องราวของ 2 คืนก่อนที่เขาจะเดินทางกลับเมืองหลวงว่า มีควัน
บางเบาจากการเผาสาหร่ายทาเกลือลอยมาปกคลุม เป็ นทิวทัศน์ที่เห็นแล้ วก็ชวนให้ โศกเศร้ าเป็ น
อย่างยิ่ง เก็นจิส่งบทกวีหาอะกะฌิ โนะ คิมิด้วยความอาลัยอาวรณ์ที่จะต้ องจากลา แม้ บทกวีของ
นางจะไม่ได้ เป็ นที่ประทับใจเท่าไรนัก แต่เรื อนร่างของนางที่เห็นเพียงสลัวในคืนนันยั
้ งติดตรึงอยู่ใน
ใจ แม้ จะเห็นร่ างของนางเพียงราไร แต่เค้ าหน้ าก็งดงามนัก และเสียงโคะโตะของนางก็ไพเรา ะ
16

末の松山浪こゆるといふことは、むかし男女に末の松山をさして、彼(かの)山に浪のこえむ時ぞわするべき

と契りけるがほどなく忘れにけるより、人の心かはるをば浪こゆると云ふ也。彼（かの）山にまことに浪のこゆる
にあらず。あなたの海のはるかにのきたるには浪の彼（かの）松山のうへよりこゆるやうに見ゆるを、あるべくも
なき事なれば、誠にあの浪の山こえむ時忘れむとは契るなり。
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จับ ใจ ความผูก พัน ตลอดช่ว งเวลาที่ ผ่า นมาช่า งเป็ นสิ่ ง ที่ ล บเลื อ นได้ ย ากยิ่ ง เมื่ อ ได้ ยิ น ดัง นัน้
มุระซะกิ โนะ อุเอะจึงพูดขึน้ ว่า ทัง้ ๆที่ตวั ข้ านัน้ มีเพียงคืนวันที่เศร้ าโศกอยู่รอคอยท่านอยู่ที่เมือง
หลวง แต่ทา่ นกลับโลเลปั นใจให้ หญิงอื่นชัว่ คราวกระนันหรื
้ อ
มุระซะกิ โนะ อุเ อะราพึง ราพัน ขึน้ ว่า ทัง้ ที่ ก่อนเราเคยรั กใคร่ ผูกพันเป็ นหนึ่ง เดียว แต่
ความสัมพันธ์ของสองเราในวันนี ้ช่างน่าอนิจจานัก และเอ่ยบทกวีขึ ้นว่า
“ท่านทังสองรั
้
กกัน ดัง่ ที่ท่านเคยกล่าวไว้ ว่า จะเป็ นดัง่ ควันที่ลอยล่องไปหากัน ตัวข้ ามิได้
อยู่ ร่ วมในทิ ศ ทางนั น้ ก็ อ ยากจะจางหายไปเสี ย ก่ อ น (อยากตายไปเสี ย ) ( 思ふどち
なびく方には

あらずとも

われぞけぶりに

さきだちなまし)”

เก็นจิตอบว่า "พูดอะไรเช่นนันเล่
้ า .. ‘แต่ที่ทาให้ ต้องเดินทางอย่างไร้ จุดหมายไปยังทะเล
ภูเ ขาในโลกที่ ทุกข์ ทรมานใบนี ้ ที่ ข้าที่ จ มอยู่ในนา้ ตาซึ่ง ไหลอยู่มิ ขาดสายนี่ เพื่ อใคร ( 誰により
世をうみやまに

行きめぐり

絶えぬ涙に

うきしづむ身ぞ)’ เอาเถิด เขาจะทาให้ นางเห็น

ถึงความรู้สกึ ที่แท้ จริงของข้ า เพียงแต่ชีวิตเท่านัน้ ที ่ไม่อาจเป็ นดัง่ คิ ดได้17 เขาคงจะตายไม่ได้ หากยัง
มิได้ แสดงให้ นางเห็นใจจริ ง อาจฟั งดูเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ แต่การที่ไม่อยากให้ เจ้ า ถูกหญิ งอื่นเคือง
แค้ นนันก็
้ เพื่อเจ้ า”
2.9.2 วิเคราะห์บทกวี
2.9.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
思ふどち なびく方には あらずとも われぞけぶりに さきだちなまし

Omoudochi nabikukataniwa arazutomo warezokeburini sakidachinamashi
なびく nabiku = เอนลูไ่ ปตามแรงลมหรื อน ้า, มีใจเอนเอียง

17

เก็นจิเรี ยกร้ องความสนใจ โดยบอกว่าไม่อยากตายทัง้ ๆ ที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะยังไม่เข้ าใจตนเช่นนี ้ โดยอ้ างอิงบทกวีที่ว่า ‘หากแม้ น

อย่างน้ อยมีชีวิตอยู่ได้ ดงั่ ใจคิด หากมีชีวิตอยู่รอจนท่านกลับมาได้ ละก็ ใยการแยกจากจึงต้ องโศกเศร้ า (命だに 心にかなふ ものなら
ば 何か別れの 悲しからまし Inochidani kokotonikanau mononaraba nanikawakareno kanashikaramashi)’ (จากหนังสือ
รวมบทกวีโคะกินฌู บทที่ 387 เป็ นบทกวีที่มินะโมะโตะโนะซะเนะ 源実 Minamoto no Sane แต่งขึ ้นในตอนเช้ าที่จะออกเดินทางจากท์ซุกฌ
ุ ิ
筑紫 Tsukushi ไปยังโทจิ 湯治 Tōji ด้ วยความอาลัยอาวรณ์ที่ต้องพรากจากหญิงขายบริ การที่ริมผา)
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 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 อ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta) :
思わぬ方に

なびきにけり

須磨の海人の

塩焼く煙

風をいたみ

Sumanoamano shioyakukeburi kazewoitami

omowanukatani nabikinikeri （จากหนังสือรวมบทกวีโคะกินฌู เรื่ องความรัก
ม้ วนที่ 4 บทกวีบทที่ 708 ไม่ทราบผู้แต่ง）มีความหมายว่า ควันจากการเผาเกลือ
ของชาวประมงที่หาดซุมะ ยามต้ องลมก็ลอยไปยังทิศทางที่มิได้ คาดคิดไว้ เป็ นบท
กวีที่คร่ าครวญในรักที่มิอาจสมดัง่ ใจคิด ในที่นี ้เปรี ยบควันไฟจากการเผาทาเกลือ
เป็ นดัง่ หัวใจของคนรัก เปรี ยบลมเป็ นดัง่ การยัว่ ยวนจากผู้อื่น (藤原定家『拾遺
愚草』全注釈 参考資料, 2012 : online)

18

เป็ นบทกวี ที่ มุร ะซะกิ โนะอุเ อะส่ง ให้ เ ก็ น จิ ก่อ น หลัง จากที่ ฟั ง เก็ นจิ เ ล่า เรื่ อ งราวความ
ประทับใจในตัวอะกะฌิโนะคิมิ มีความหมายว่า ท่านเคยเอ่ยบทกวีกบั ท่านหญิงผู้นนว่
ั ้ า ‘ครัง้ นี ้แม้
จาต้ องพรากจาก แต่ข้าจะไปรับเจ้ าไปอยู่ด้วยกันยังเมืองหลวงที่ข้าอยู่ จะไปหาดัง่ ทิศทางเดียวกับ
ควันเผาสาหร่ ายทาเกลือที่ลอยไปหาเจ้ า’ (このたびは
は同じ

かたになびかむ Konotabiwa

立ちわかるとも

藻塩焼く

けぶり

tachiwakarutomo moshioyaku keburiwaonaji

kataninabikamu : ตอน อะกะฌิ หน้ า 254) ... มุระซะกิ โนะ อุเอะจึงตอบไปว่ า ท่านทังสองรั
้
กกัน
ดัง่ ควันจากการเผาสาหร่ ายทาเกลือที่จะล่องลอยไปหานาง รับมาอยู่ด้วยกัน ส่วนตัวข้ าซึ่งอยู่กัน
คนละทิศทางนัน้ อยากจะเป็ นควันหายจางหาย ตายไปเสียก่อนหน้ าพวกท่านจะได้ อยูด่ ้ วยกัน
ซุสกุ ิ ฮิโระโกะ (鈴木宏子 Suzuki Hiroko, 2009:34) แสดงทัศนะเกี่ยวกับบทกวีบทนี ้ ซึ่ง
มีเนื ้อหาโดยสรุปว่า ในบทกวีของเก็นจิ 「同じかたになびく煙」เป็ นสัญลักษณ์ หมายถึง ควันที่
จะลอยไปหาอะกะฌิ โนะ คิมิ แต่ควัน (煙 keburi) ที่ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ใช้ ในบทกวีของนาง
หมายถึง ควันในงานศพของตน เป็ นการแสดงความรู้สึกต่อต้ านของนาง เก็นจิที่พดู มากเกินไปจึง
รี บส่งบทกวีตอบเพื่อปรับความเข้ าใจกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ และแม้ ว่าบทกวีบทที่ 9 จะเป็ นบทกวีที่
มุระซะกิ โนะ อุเอะเป็ นฝ่ ายส่งให้ ก่อน แต่ก็เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวที่เก็นจิเล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาง
18

藤原定家『拾遺愚草』全注釈 参考資料,[online]. 2012. Available from :

ymst/yamatouta/teika/t_siryou.html [2013, July 29]

http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-
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ได้ ใช้ คาที่เ ก็นจิพูดมาแต่งลงในบทกวีด้วย จึง มีลักษณะเป็ นการรับ (うけみ ukemi) หรื อก็ คือมี
ลัก ษณะเป็ นบทกวี ต อบ และการแสดงถึ ง ความรู้ สึก อิ จ ฉาริ ษยาอย่างพอประมาณในระดับ ที่
เหมาะสมเช่นนี ้ ยังเป็ นการดึงดูดความสนใจของเก็นจิอีกด้ วย
ผู้วิจยั มีความเห็นว่า บทกวีบทนี ้เป็ นการตัดพ้ อเก็นจิด้วยความน้ อยใจ และแฝงความรู้สึ ก
ประชดประชันโดยการใช้ คาในบทกวีที่เก็นจิเคยส่งให้ อะกะฌิ โนะ คิมิ มาใช้ ในบทกวีของตน แม้ ใน
บทร้ อยแก้ วจะไม่ได้ ระบุว่า เก็นจิเล่าเรื่ องบทกวีโต้ ตอบระหว่างตนกับอะกะฌิ โนะ คิมิไว้ ละเอียด
เพียงไร แต่จากบทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ทาให้ สามารถอนุมานได้ ว่า เก็นจิเล่าเหตุการณ์ให้
นางฟั งอย่างละเอียด จึงเป็ นธรรมดาที่มุระซะกิ โนะ อุเอะ จะเกิดความรู้ สึกหึงหวงแค้ นเคือง และ
น้ อยใจ ซึง่ แม้ จะแสดงออกมาด้ วยคาพูดแล้ ว แต่ความหมายในบทกวีย ้าให้ เห็นชัดเจนยิ่งกว่า ที่ว่า
อยากจะตายไปเสีย ผู้วิจยั ตีความว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะคงน้ อยใจ และโกรธเคื องเก็นจิเป็ นอย่าง
มาก อี กทัง้ ตัวนางในขณะนัน้ คงรับไม่ได้ หากเก็ นจิ จะใช้ ชี วิตร่ วมกับอะกะฌิ โนะ คิมิ จริ งดังใน
บทกวีที่เก็นจิสง่ ให้ ทางนัน้ จึงคิดว่าตนยอมตายเสียดีกว่าจะต้ องทนเจ็บปวดใจเช่นนัน้
2.9.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
誰により 世をうみやまに 行きめぐり 絶えぬ涙に うきしづむ身ぞ

Dareniyori yowoumiyamani ikimeguri taenunamidani ukishizumumizo
บทกวี บทนี เ้ ป็ นบทกวี ที่เ ก็ นจิ ตอบมุระซะกิ โนะ อุเอะ มี ความหมายว่า ที่ ทาให้ ข้าต้ อง
เดินทางอย่างไร้ จดุ หมายไปยังทะเลภูเขาในโลกที่ทกุ ข์ทรมานใบนี ้ ที่จมอยู่ในน ้าตาซึ่งไหลอยู่มิขาด
สาย ที่ต้องจมอยูใ่ นความเศร้ านี่เพื่อใคร ก็เพียงเพื่อเจ้ าผู้เดียว เป็ นบทกวีที่เก็นจิพยายามจะแก้ ตวั
จากการที่เขาเพิ่งรู้สกึ ตัวว่าเล่าเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับอะกะฌิ โนะ คิมิมากเกินไป จนทา
ให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะรู้ สึกโกรธเคืองและน้ อยอกน้ อยใจ ถึงกับเอ่ยบทกวี ในเชิงตัดพ้ อต่อว่าและ
ประชดประชัน

43

2.10 บทกวีบทที่ 10
ひとりゐて

嘆きしよりは

あまのすむ

かたをかくてぞ 見るべかりける

Hitoriite nagekishiyoriwa amanosumu katawokakutezo mirubekarikeru
ครัง้ นันข้
้ าถูกทิ ้งให้ อยูล่ าพัง โศกเศร้ าอยูท่ เี่ มืองหลวง ภาพชายหาดที่ทา่ นวาดควรจะได้ เห็นตังแต่
้ ตอนนัน้

2.10.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนีป้ รากฏในตอน เอะอะวะเซะ （絵合 Eawase）เล่ม 2 หน้ า 368 ซึ่งมี
เนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
จัก รพรรดิเ ระอิ เ สะอิ ท รงโปรดปรานภาพวาดและการวาดภาพเป็ นอย่า งมาก ท าให้
ผู้ปกครองของฝ่ ายพระสนมทังสอง
้
ซึ่งก็คือ กนชูนะงน และเก็นจิตา่ งพากันรวบรวมหาภาพเพื่อใช้
ในการประชัน
เก็นจินากล่องที่เก็บภาพวาดประจาวันสมัยที่อยู่ซุมะ,อะกะฌิออกมา ทาให้ มุระซะกิ โนะ
อุเอะได้ มีโอกาสเห็นภาพวาดเหล่านันเป็
้ นครัง้ แรก ในตอนนันนางไม่
้
คอ่ ยได้ รับรู้ถึงความรู้สึกในใจ
ของเก็นจิ แต่ภาพนีแ้ ม้ แต่คนที่เพิ่ งได้ เห็นเป็ นครัง้ แรก แต่ขอเพียงเป็ นผู้ที่พอจะมีวิจารณญาณ
แยกแยะอารมณ์และเหตุผลได้ จะรู้สึกถึงรสนิยมและเสน่ห์ของภาพนี ้ที่ทาให้ ร้ ูสึกประทับใจจนถึง
ขนาดมิอาจกลันน
้ า้ ตาไว้ ได้ มุ ระซะกิ โนะ อุเอะจึงตัดพ้ อที่เก็นจิมิเคยนาภาพเหล่านี ้ให้ นางดูมา
ก่อน
“‘ครัง้ นันข้
้ าถูกทิ ้งให้ อยูล่ าพัง โศกเศร้ าอยูท่ ี่เมืองหลวง ภาพชายหาดที่ทา่ นวาดควรจะได้
เห็นตังแต่
้ ตอนนัน้ (ひとりゐて
りける)’

嘆きしよりは

あまのすむ

かたをかくてぞ

見るべか

ทังที
้ ่หากเป็ นเช่นนันก็
้ คงปลอบประโลมจิตใจที่หวาดหวัน่ ของข้ าได้ ” มุระซะกิ โนะ อุเอะ

พูดขึ ้น รู้สกึ เจ็บปวดทรมานใจ
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เก็นจิตอบบทกวีของนางว่า “ความทรงจาอันขมขื่นที่ต้องระเหเร่ร่อนอยู่ริมทะเล ในวันนี ้ได้
ดู รู ปอี กครั ้ง ก็ เหมื อนได้ ย้ อนกลั บ ไปในอดี ต ที่ ผ่ า นมา น า้ ตายิ่ ง ล้ นเอ่ อ ( うきめ見し
そのおりよりも

今日はまた

過ぎにしかたに

かへる涙か)”

2.10.2 วิเคราะห์บทกวี
2.10.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ひとりゐて

嘆きしよりは

あまのすむ

かたをかくてぞ

見るべかりける

Hitoriite nagekishiyoriwa amanosumu katawokakutezo mirubekarikeru
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 ค า พ้ อ ง ( 掛詞 kakekotoba)：ค า ว่ า かた（絵 kata）แ ป ล ว่ า ภ า พ ว า ด
พ้ องเสียงกับคาว่า かた（潟 kata）แปลว่าทะเลสาบ
คาว่า 見る อ่านว่า みる miru แปลว่าดู พ้ องเสียงกับคาว่า みる（海松
miru）แปลว่าสาหร่ายทะเล
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)：คาว่า あま（海人 ama）แปลว่าชาวประมง 、潟
kata แปลว่า ทะเลสาป、海松 miru แปลว่าสาหร่ ายทะเล เป็ นคาสัมพันธ์ ที่
ความหมายเกี่ยวกับทะเล
เป็ นบทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเป็ นฝ่ ายส่งหาเก็นจิ หลังจากเห็นรูปที่เก็นจิวาดตอนอยู่ซุมะ
ซึ่งเขาไม่เคยให้ นางดูมาก่อน ซึ่งบทกวีมีความหมายว่า แทนที่ข้าจะต้ องถูกทิ ้งให้ อยู่เพียงลาพังที่
เมืองหลวง ต้ องจมอยู่ในความเศร้ า แต่หากได้ เห็นภาพของท่านเสียตังแต่
้ ตอนนัน้ คงจะช่วยให้ ข้า
คลายความกังวลและคลายความคิดถึงท่านได้ บ้าง
ผู้วิจยั คิดว่าเนื ้อความในบทกวีมีลกั ษณะตัดพ้ อเก็นจิด้วยความน้ อยใจ ที่เก็นจิไม่เคยนา
ภาพวาดเหล่านี ้ให้ นางได้ ดมู าก่อน เพราะนางคงทังคิ
้ ดถึงและเป็ นห่วงเก็นจิที่ต้องอยู่ในที่ห่างไกล
เช่นนัน้ หากนางได้ เห็นภาพนี ้ในตอนนันคงไม่
้
ต้องทุกข์ทรมานใจขนาดนัน้ จากบทบรรยายร้ อ ยแก้ ว
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แสดงให้ เ ห็ น ว่า ภาพดัง กล่ า วเป็ นภาพที่ ส วยงาม และท าให้ ผ้ ูที่ ไ ด้ ช มภาพนัน้ เกิ ด ความรู้ สึ ก
ประทับใจ และสะเทือนใจอย่างประหลาด จึงน่าจะเป็ นภาพที่ถ่ายทอดเรื่ องราวและความรู้สึกของ
เก็นจิระหว่างอยูท่ ี่ซุมะได้ เป็ นอย่างดี แต่ทงๆที
ั ้ ่เป็ นภาพที่สวยงามและสื่ออารมณ์ของเก็ นจิถึงเพียง
นี ้ แต่เ ขากลับไม่เ คยให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะซึ่ง เป็ นคนรั กดูเลย จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่ นางจะรู้ สึก
น้ อยใจ และเอ่ยบทกวีเช่นนี ้
2.10.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
うきめ見し

そのおりよりも

今日はまた

過ぎにしかたに

かへる涙か

Ukimemishi sonooriyorimo kyōwamata suginishikatani kaerunamidaka
เป็ นบทกวีที่เก็นจิตอบมุระซะกิโนะอุเอะ มีความหมายว่า ความทรงจาอันขมขื่นตอนที่อยู่
ริมทะเล ในวันนี ้ได้ ดรุ ูปอีกครัง้ ก็เหมือนได้ ย้อนกลับไปในอดีตตอนนัน้ น ้าตายิ่งไหลมากขึ ้น เพราะ
รู้สกึ เศร้ า
จากเนื ้อหาบทกวีในข้ างต้ น ประกอบกับบทบรรยายร้ อยแก้ วที่อยู่ ถดั มา ทาให้ ผ้ วู ิจยั คิดว่า
เก็นจิ ตอบอย่างเลี่ยงๆ มุระซะกิโนะอุเอะน้ อยใจที่เก็นจิไม่เคยให้ นางดูภาพนี ้ เก็นจิตอบเพียงว่า
เมื่อเห็นภาพแล้ วนึกถึงอดีตทาให้ ร้ ู สึกเศร้ า ซึ่งแม้ ว่าอาจจะตีความได้ ว่าเป็ นเหตุผลหนึ่ง ที่เขาไม่
อยากคิดถึงความหลังในครัง้ นัน้ เพราะรู้สึกเจ็บปวดใจ แต่เหตุผลที่แท้ จริ งคือเขาต้ องอยากให้ อดีต
พระมเหสีฟุจิท์ซุโบะทอดพระเนตรภาพนี ้เพียงพระองค์เดียว อาจเป็ นภาพที่แสดงความรู้ สึกทุกข์
ทรมานใจที่เคยได้ ทาบาปต่อพระนาง (ลักลอบมีความสัมพันธ์ กัน ) เก็นจิคิดอยู่เสมอว่าการที่ตน
ต้ องหลบหนีไปอยูซ่ ุมะนันส่
้ วนหนึง่ ก็เป็ นเพราะความผิดบาปนี ้
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2.11 บทกวีบทที่ 11
舟とむる をちかた人の なくはこそ

あすかへりこむ

夫と待ちみめ

Funatomuru ochikatahitono nakuwakoso asukaerikomu ottotomachimime
หากไม่มคี นไกลหยุดเรื อไว้ ท่านคงจะกลับวันพรุ่งดัง่ คาที่พดู ไว้ ข้ าคงเฝ้ ารอจะได้ พบท่านกลับมาพรุ่งนี ้

2.11.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน อุซุงุโมะ （薄雲 Usugumo）เล่ม 2 หน้ า 429 ซึ่งมี
เนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เก็ น จิ ข อให้ มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะรั บ ท่า นหญิ ง น้ อ ยอะกะฌิ เ ป็ นบุต รบุญ ธรรม ถึ ง แม้ ว่ า
ทางด้ า นอะกะฌิ โนะ คิมิ ก็ ร้ ู สึก ลาบากใจเป็ นอย่า งมากในการตัดสิ น ในยกท่า นหญิ ง น้ อ ยให้
มุระซะกิ โนะ อุเอะเลี ย้ งดู แต่ในที่สุดนางก็ ตัดสินใจยกท่านหญิ งน้ อยให้ เป็ นบุตรบุญธรรมของ
มุระซะกิ โนะ อุเอะ ท่านหญิ งน้ อยย้ ายเข้ ามายังคฤหาสน์นิโจ ในช่วงปลายปี หลังจากเก็นจิเข้ า
ถวายพระพรปี ใหม่แก่องค์ จักรพรรดิแล้ ว ก็จะไปเยี่ยมอะกะฌิ โนะ คิมิที่โออิ เขาแต่งกายอย่าง
ประณี ต พิ ถี พิ ถัน กว่าปกติม าก มุระซะกิ โนะ อุเ อะทอดสายตาส่ง เก็ น จิ ด้ ว ยความรู้ สึก อิ จ ฉา
อะกะฌิ โนะ คิมิ ที่เก็นจิบรรจงแต่งองค์ทรงเครื่ องออกไปพบ
ท่านหญิงน้ อยอะกะฌิไร้ เดียงสานัก ตามติดชายฮะกะมะ (指貫 sashinuki) ของเก็นจิไม่
ยอมห่ า ง และดูเ หมื อ นว่ า จะตามเก็ น จิ อ อกไปข้ า งนอกมู่ลี่ ไ ม้ ไ ผ่ด้ ว ย เก็ น จิ จึง หยุด เดิน และ
ปลอบโยนท่านหญิงน้ อยว่า “จะกลับมาพรุ่ งนี ”้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเนื ้อเพลงซะอิบะระ (催馬楽
saibara) 19 แล้ วเดินออกไป มุระซะกิ โนะ อุเอะ รออยูท่ ี่ประตูระเบียงทางเชื่อม นางให้ ชโู ฌซึง่ เป็ น
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ในเนื ้อเพลงท่อนหลังมีสว่ นที่ภรรยาแสดงความเจ็บแค้ นสามี ดังนันมุ
้ ระซะกิโนะอุเอะที่ฟังอยู่ข้า งๆ จึงเข้ าใจว่านี่เป็ นสิง่ ที่เก็นจิพดู

เป็ นนัยถึงตน เนื ้อเพลงมีความหมายว่า “สามีแบ่งที่นาออกเป็ น 10 เขต จึงจะไปวนดูรอบๆและบอกว่าจะกลับพรุ่งนี ้ อีกด้ านหนึง่ ภรรยาก็บอกว่า
สามีที่มีภรรยาอีกคนอยูใ่ นที่ไกลๆ พรุ่ งนี ้คงไม่กลับมาหรอก แค่ลมปากจะพูดอะไรก็ได้ ” เป็ นความสัมพันธ์ที่เย็นชา แสดงให้ เห็นถึงคูส่ ามีภรรยา
ที่สญ
ู เสียความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
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สาวใช้ คนหนึง่ ของเก็นจิเอ่ยบทกวีแทนนางว่า
“หากไม่มีคนไกลหยุดเรื อไว้ (หากไม่มีทา่ นหญิงผู้นนอยู
ั ้ ่) ท่านคงจะกลับวันพรุ่งดัง่ คาที่พดู
ไว้ ข้ าคงเฝ้ารอจะได้ พบท่านกลับมาพรุ่งนี ้ (舟とむる

をちかた人の なくはこそ

あすかへ

りこむ 夫と待ちみめ)”

เก็นจิตอบบทกวีวา่ “ข้ าไปแล้ วจะกลับมาพรุ่งนี ้แน่นอน ทางโน้ นคงขุน่ เคืองที่ไปพบได้ เพียง
ไม่นาน (行きてみて

あすもさねこむ なかなかに をちかた人は 心おくとも)”

2.11.2 วิเคราะห์บทกวี
2.11.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
舟とむる をちかた人の なくはこそ あすかへりこむ 夫と待ちみめ

Funatomuru ochikatahitono nakuwakoso asukaerikomu ottotomachimime
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：ในที่นี ้อุปมา เรื อ (舟 fune) เป็ นเก็นจิ และ อุปมา คน
ที่อยูไ่ กล (をちかた人 ochikata) เป็ นอะกะฌิ โนะ คิมิ
เป็ นบทกวีที่มุระซะกิ โนะ อุเอะ ให้ สาวใช้ ชูโฌเอ่ยบทกวีแก่เก็นจิแทนนาง ตอนที่เก็นจิ
กาลังจะออกไปหาอะกะฌิ โนะ คิมิ เนื ้อหาในบทกวีมีความหมายตรงตัวว่า หากไม่มีคนที่อยู่ไกล
หยุดเรื อไว้ พรุ่งนี ้คงได้ รอสามีกลับมา ซึ่งตีความได้ ว่าหากไม่มีท่านผู้นนคอยรั
ั้
ง้ ท่านไว้ ละก็ ข้ าก็คง
จะรอพบท่านกลับมาในวันพรุ่งนี ้ ดัง่ ที่ทา่ นได้ ลนั่ วาจาไว้ วา่ จะกลับมาในวันรุ่งขึ ้น
ซุสกุ ิ ฮิโระโกะ (鈴木宏子 Suzuki Hiroko,2009:36) ได้ กล่าวเกี่ยวกับบทกวีบทนี ้ว่า บท
กวีบทที่ 11 นี ้ อาจมองได้ ว่าเป็ นบทกวีที่แสดงถึงความอิจฉาริ ษยาของมุระซะกิ โนะ อุเอะอย่างที่
เก็นจิหวังไว้ บทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเป็ นฝ่ ายส่งหาเก็นจิ มีที่มาจากคาพูดและการกระทาของ
เก็นจิ และแต่งขึ ้นตามความต้ องการลึกๆของเก็นจิ ซึ่งถือเป็ นจุดเด่น และนับเป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นจาก
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ความสัมพันธ์ของทังสองคนมากกว่
้
าจะกล่าวว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะ ใส่ใจกับความรู้สึกของเก็นจิ
มากเป็ นพิเศษ
ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้มีน ้าเสียงประชดประชันแฝงอยู่ จากบทบรรยายร้ อยแก้ วก็แสดงให้
เห็นว่าในตอนแรกนางรู้สึกอิจฉาอะกะฌิ โนะ คิมิ ที่เก็นจิบรรจงแต่งกายอย่างประณีตเพื่อไปพบ
นาง จึงให้ สาวใช้ เอ่ยบทกวี ซึง่ มีความหมายประชดประชันว่า เก็นจิคงจะไม่กลับมาในวันพรุ่งนี ้จริ ง
ดัง่ ที่ได้ กล่าวไว้ เพราะทางโน้ นมีอะกะฌิ โนะ คิมิที่เก็นจิรักมากอยู่ทงคน
ั ้ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการ
แสดงความน้ อยใจแล้ ว ยัง อาจตี ค วามได้ ว่ า มี ค วามรู้ สึ ก อิ จ ฉาและแค้ น เคื อ งอะกะฌิ โนะ
คิมิแฝงอยู่ด้วย แม้ ว่าหลังจากเอ่ยบทกวีแล้ ว ความน่ารัก น่าเอ็นดูของท่านหญิงน้ อยอะกะฌิจะทา
ให้ นางคลายความแค้ นเคือง และความอิจฉาต่ออะกะฌิ โนะ คิมิลงได้ ก็ตาม
2.11.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
行きてみて

あすもさねこむ

なかなかに

をちかた人は

心おくとも

Ikitemite asumosanekomu nakanakani ochikatahitowa kokorookutomo
บทกวีตอบของเก็นจิมีความหมายว่า ไปแล้ วจะกลับมาพรุ่งนี ้จริ งๆ ซึ่งทางโน้ นก็คงรู้สึกขุ่น
เคืองที่ข้าอุตส่าห์ไปหาทังที
้ แต่กลับอยู่ด้วยกันได้ เพียงแค่ชวั่ ครู่ จะกลับมาในวันรุ่งขึ ้นอย่างแน่นอน
ซึง่ ใช้ สว่ นหนึง่ ของเนื ้อเพลงซะอิบะระ20ด้ วย กล่าวคือใช้ ทอ่ นที่วา่ 「さねこじゃ sanekoja」
ผู้วิจยั คิดว่า เป็ นบทกวีที่เก็นจิพยายามทาให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเชื่อใจตน โดยชี ้ให้ เห็นว่า
คนที่ควรจะแค้ นเคืองไม่ใช่นาง แต่เป็ นอะกะฌิ โนะ คิมิ ที่เขากาลังจะไปหา เพราะเขาจะกลับมา
ในวันพรุ่ งนี ้จริ งๆ มุระซะกิ โนะ อุเอะจึงไม่ต้องเป็ นกังวล ดังนัน้ หมายความว่า เก็นจิจะไปอยู่กับ
อะกะฌิ โนะ คิมิได้ เพียงไม่นาน ซึ่งทังๆที
้ ่ไม่ได้ พบกัน มานานแต่กลับอยู่ด้วยกันได้ เพียงชัว่ ครู่ หาก
จะมีใครต้ องแค้ นเคืองใจ ก็คงจะเป็ นทางโน้ นมากกว่า

20

เนื ้อเพลงซะอิบะระ

桜人、その舟止め、島つ田を十町作れる、見て帰り来んや、そよや、あす帰り来ん、

そよや（夫の詞）言をこそ、明日ともいはめ、遠方に、妻さる夫（妻ぞある夫、の約）は、明日もさね来じゃ、そ
よや、さ、明日もさね（まことに、の意）来じゃ、そよや（妻の詞）
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2.12 บทกวีบทที่ 12
こほりとぢ

石間の水は

ゆきなやみ

そらすむ月の

かげぞながるる

Kōritoji ishimanomizuwa yukinayami sorasumutsukino kagezonagaruru
น ้าระหว่างช่องหินที่ถกู น ้าแข็งกักกันไว้
้ ไหลไปได้ ยากนัก เงาจันทร์ บนท้ องฟ้ ากระจ่างเคลือ่ นคล้ อยไปทาง
ทิศตะวันตก

2.12.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน อะซะงะโอะ （朝顔 Asagao）เล่ม 2 หน้ า 484 ซึง่ มีเนื ้อ
เรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
หลังจากอดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะสิ ้นพระชนม์แล้ ว โมะโมะโสะ โนะ เฮียวบุเกียว โนะ มิยะ
ผู้เป็ นบิดาของ ซะอิอินอะซะงะโอะ ก็เสียชีวิตด้ วยเช่นกัน นางไว้ ทกุ ข์ให้ บิดา และออกจากตาแหน่ง
ซะอิอิน21 เก็นจิผ้ เู คยมีใจเสน่ห์หาต่ออะซะงะโอะ จึงถือโอกาสอ้ างว่าไปเยี่ยมท่านน้ าอนนะโงะ โนะ
มิยะ22 น้ องสาวของโมะโมะโสะ โนะ เฮียวบุเกียว โนะ มิยะซึ่งอาศัยอยู่ในคฤหาสน์เดียวกัน เพื่อไป
พบท่า นหญิ ง อะซะงะโอะ ต่อมาเก็ นจิ สารภาพความในใจกับนาง แต่ถูก ปฏิ เสธ เก็ น จิ จึง เล่า
เรื่ องราวความสัมพันธ์ระหว่างตนกับท่านหญิงอะซะงะโอะ และพรรณนาความดีงามของหญิงสาว
อื่นๆที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะฟั ง นางจึงเอ่ยบทกวีขึ ้นมาว่า
“น ้าระหว่างช่องหินที่ถกู น ้าแข็งกักกันไว้
้
ไหลไปได้ ยากนัก เงาจันทร์ บนท้ องฟ้ากระจ่าง
เคลื่อนคล้ อยไปทางทิศตะวันตก (ทังที
้ ่ข้าเป็ นหญิงที่ถกู ขังอยูใ่ นบ้ าน มิร้ ูจะใช้ ชีวิตเช่นไร ท่านก็มีแต่
จะโกหก มองหน้ าท่านที่ไม่รักข้ าแล้ วน ้าตาไหลริ น) (こほりとぢ

石間の水は

ゆきなやみ

そらすむ月の かげぞながるる)”

21

ซะอิอิน (斎院) เป็ นหญิงสาวที่เป็ นตัวแทนจักรพรรดิเดินทางไปบรวงสวงและรับใช้ เทพเจ้ าที่ศาลเจ้ าคาโมะ ในจังหวัดเกียวโต โดย

จะคัดเลือกหญิงสาวที่มีเชื ้อพระวงศ์และยังไม่แต่งงานเป็ นผู้รับหน้ าที่ (全訳国語辞典,2003 :ออนไลน์ )
22

อนนนะโงะ โนะ มิยะ เป็ นพระขนิษฐาในอดีตจักรพรรดิคริ ิ ท์ซุโบะ ส่วนโมะโมะโสะ โนะ เฮียวบุเกียว โนะ มิยะ เป็ นพระอนุชาใน

อดีตจักรพรรดิคริ ิ ท์ซุโบะ ทังสองพระองค์
้
ตา่ งมีศกั ดิเ์ ป็ นน้ าของเก็นจิ
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เก็นจิจงึ ราพึงราพันตอบบทกวีวา่ “ในคืนหิมะโปรยปราย ราลึกถึงเรื่ องราวมากมายในอดีต
ยินเสียงนกเป็ ดน ้า คลอเคลียเคียงคูช่ ิดใกล้ เห็นแล้ วยิ่งเศร้ าโศกระทมใจ เพราะมิอาจได้ เคียงคูท่ งั ้
ท่ า น ผู้ ที่ ล่ ว ง ลั บ จากไปแล้ ว ( かきつめて

むかし恋しき

雪もよに

あはれを添ふる

鴛鴦のうきねか)”

2.12.2 วิเคราะห์บทกวี
2.12.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
こほりとぢ

石間の水は ゆきなやみ そらすむ月の かげぞながるる

Kōritoji – Ishimanomizuwa – Yukinayami – Sorasumutsukino – Kagezonagaruru
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 ค าพ้ อง ( 掛詞 kakekotoba)：ゆき yuki แปลว่ า ไป คั น จิ เ ขี ย นว่ า

行き ซึ่ ง

สามารถอ่านออกเสียงว่า いき iki ได้ ด้วย ซึ่งพ้ องเสียงกับคันจิ 生き iki ที่แปลว่า
มีชีวิตอยู่
すむ sumu （澄む）แปลว่าสดใส พ้ องเสียงกับคาว่า すむ sumu（住
む）แปลว่า อยู่อาศัย ในที่นี ้หมายถึงแต่งงานอยู่กินกัน
そら sora（空）แปลว่าท้ องฟ้า พ้ องเสียงกับคาว่า そらごと soragoto

แปลว่าเรื่ องโกหก
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：เปรี ยบตนเองเป็ น นา้ ระหว่างซอกหิน ( 石間の水)
และเปรี ยบเก็นจิเป็ นเงาจันทร์ (月のかげ)
เป็ นบทกวี ที่ มุ ร ะซะกิ โนะ อุ เ อะเอ่ ย ขึ น้ หลั ง จากที่ เ ก็ น จิ เ ล่ า เรื่ อ งราวหญิ ง สาวที่ มี
ความสัม พันธ์ กับตนมากมาย โดยที่ เขาชื่ นชมพวกนางแต่ละคนเป็ นอย่างยิ่ง เช่น ชมว่า อดีต
พระมเหสี ฟุจิ ท์ ซุ โ บะเป็ นหญิ ง ที่ มี ความอ่อ นโยน เป็ นกุล สตรี เพรี ยบพร้ อมด้ วยมารยาท และ
การศึกษา ส่วนอะซะงะโอะ มีนิสยั คล้ ายพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะมาก เมื่อได้ คยุ ด้ วยก็ทาให้ เขาคลาย
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ความเหงาและความกังวลใจลงได้ อะกะฌิ โนะ คิมิ เป็ นหญิงที่งดงามอ่อนช้ อย ถ่อมตน และ
ฮะนะชิรุซะโตะ เป็ นหญิงที่บริ สทุ ธิ์ออ่ นหวาน
บทกวีมีความหมายว่า ตนเองที่เป็ นดัง่ น ้าระหว่างซอกหินนันถู
้ กน ้าแข็งกักกันไว้
้ ไม่สามารถ
ไหลไปไหนได้ แต่เงาจันทร์ กลับเคลื่อนคล้ อยไปทางทิศตะวันตก มีความหมายซ้ อนอยู่ว่า ตัวนางที่
เปรี ยบดัง่ น ้าระหว่างซอกหิน ถูกน ้าแข็งกักกัน้ หมายความว่า ต้ องถูกกักขังอยูแ่ ต่ในบ้ านไม่สามารถ
ออกไปไหนมาไหนตามใจต้ องการได้ ไม่ร้ ูจะใช้ ชีวิตเช่นไร แต่ตวั เก็นจิที่เปรี ยบดัง่ เงาจันทร์ นนกลั
ั้ บ
สามารถเดินทางไปที่อื่นได้ ทังๆที
้ ่เป็ นเช่นนี ้แต่ท่านก็ยงั หลอกลวงข้ า พอเห็นหน้ าท่านที่ดจู ะไม่รัก
ข้ าแล้ วก็เศร้ าเสียใจ
ผู้วิจยั คิดว่า บทกวีบทนี ้ก็ เป็ นการตัดพ้ อต่อว่า โดยที่ลึกๆแล้ วแฝงความรู้สึกหึงหวงไว้ ด้วย
เพราะเก็นจิได้ เล่าถึงความสัมพันธ์ของตนกับหญิงสาวถึง 5 นาง ได้ แก่ อดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ
อะซะงะโอะ นะอิฌิ โนะ คะมิ (โอะโบะโระสุกิโยะ) ฮะนะชิรุซะโตะ และ อะกะฌิ โนะ คิมิ ทังยั
้ งชื่น
ชมถึงความงามและความดีในด้ านต่างๆของพวกนาง เก็นจิที่มีอิสระสามารถไปแห่งหนใดก็ได้
ตามที่ต้องการ เอาแต่ออกไปพบและมีความสัมพันธ์กบั หญิงอื่น มุระซะกิ โนะ อุเอะผู้เป็ นภรรยาจึง
รู้ สึกหึงหวงและน้ อยใจเป็ นธรรมดา บทกวีบทนี ้ดูเหมือนว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะต้ องการเน้ นย ้าให้
เก็นจิเห็นถึงความแตกต่างระหว่างนางกับเขา โดยมีความหมายโดยนัยว่า นางถูกกักขังด้ วยน ้าแข็ง
(อยู่แต่ในบ้ าน) จึงไม่เคยคิดเปลี่ยนใจจากเก็นจิไปหาชายอื่น มีแต่เก็นจิต่างหากที่มีหัวใจที่แปร
เปลี่ยนไปรักท่านหญิงคนอื่นๆ เหมือนเงาจันทร์ ที่คล้ อยไป(ทางทิศตะวันตก) อยูเ่ รื่ อยๆ
2.12.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
かきつめて むかし恋しき 雪もよに あはれを添ふる 鴛鴦のうきねか

Kakitsumete mukashikoishiki yukimoyoni awarewosofuru oshinoukineka
ในบทบรรยายร้ อยแก้ วไม่ ไ ด้ ร ะบุว่ า บทกวี บ ทนี ้ เป็ นบทกวี ที่ เ ก็ น จิ ต อบมุร ะซะกิ โนะ
อุเอะ หลังจากบทกวีของเก็นจิ เนื ้อเรื่ องก็ตดั ไปเป็ นหลังจากเข้ าไปในเรื อน เป็ นฉากที่เก็นจิฝันเห็น
อดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุบะ ดังนัน้ จึงอนุมานได้ ว่า บทกวีบทนีเ้ ป็ นบกทวีที่เก็นจิราพึงราพันขึ ้น ซึ่งมี
ความหมายว่า เก็นจิตกอยู่ในภวัง ค์คิดถึง เรื่ องราวต่างๆในอดีต หนึ่งในนัน้ มีเ รื่ องราวของอดีต
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พระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ สวนหย่อมยามค่าคืนปกคลุมไปด้ วยหิมะ ขณะนันเองก็
้
ได้ ยินเสียงร้ องของ
นกเป็ ดน ้า เมื่อมองไปก็เห็นนกเป็ ดน ้ากาลังคลอเคลียคูข่ องมัน แต่ตนเองมิอาจได้ อยู่เคียงคูท่ ่านผู้
นัน้ (อดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ) อีกแล้ ว ช่างเศร้ าใจนัก นกเป็ ดน ้าที่คนทัว่ ไปใช้ เปรี ยบกับความรัก
มัน่ คงของคูส่ ามีภรรยานัน้ สาหรับข้ าทาให้ ร้ ูสกึ เศร้ าโศกยิ่งนัก
สาหรับนกเป็ ดนา้ หรื อ เป็ ดแมนดาริ น เป็ นนกนา้ ที่มี สีสันสวยงามที่ สุดในบรรดานกนา้
ด้ วยกัน ในประเทศจีน นกเป็ ดน ้าเป็ นสัญลักษณ์แทนความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างชายหญิง
คนจีนส่วนมากจึงนิยมมอบภาพวาดหรื อรู ปปั น้ คู่ของนกเป็ ดน ้า ส่วนในประเทศญี่ปนนกเป็
ุ่
ดน ้าก็
เป็ นสัญลักษณ์แห่งความรักเช่นเดียวกัน โดยจะเรี ยกสามีภรรยาที่รักใคร่สนิทสนม และอยู่เคียงข้ าง
กันตลอดเวลาว่า โอะฌิโดะริ ฟูฟุ (おしどり夫婦) หรื อคูส่ ามีภรรยานกเป็ ดน ้า เนื่อ งจากเรามัก
เห็นนกเป็ ดน ้าตัวผู้สีสนั สวยงามอยู่เคียงข้ างนกเป็ ดน ้าตัวเมียที่สีทึมๆอยู่ตลอดเวลานัน่ เอง ในบท
กวีบทนี ้ เสียงร้ องของนกเป็ ดน ้ากลับทาให้ เก็นจิร้ ูสึกโศกเศร้ า เพราะอิจฉาที่ตนไม่อาจได้ ครองคูก่ บั
หญิงที่ตนรักเหมือนอย่างนกเป็ ดน ้าที่กาลังส่งเสียงร้ องอยู่

2.13 บทกวีบทที่ 13
風に散る 紅葉はかろし 春のいろを 岩ねの松に

かけてこそ見め

Kazenichiru momijiwakaroshi harunoirowo iwanenomatsuni kaketekosomime
ใบเมเปิ ล้ สีแดงที่ร่วงหล่นยามต้ องลมนันบอบบางนั
้
ก อยากให้ (ท่าน)ชมความงามของสนแห่งฤดูใบไม้ ผลิ
ที่มีสเี ขียวตลอดกาล

2.13.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน โอะโตะเมะ （少女 Otome）เล่ม 3 หน้ า 76 ซึ่งมีเนื ้อ
เรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ในฤดูใ บไม้ ร่ ว งบรรดาหญิ ง สาวของเก็ น จิ ต่า งก็ ไ ด้ ย้ า ยเข้ า มาอยู่ใ นคฤหาสน์ โ ระกุโ จ
พระมเหสีอะกิโกะโนะมุทรงย้ ายเข้ ามาเป็ นคนสุดท้ าย
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เมื่อเข้ าสูเ่ ดือน 9 ใบไม้ เปลี่ยนสี สวนหน้ าเรื อนที่ประทับของพระมเหสีมีทิวทัศน์สวยงาม
จนมิอาจบรรยายด้ วยถ้ อยคาใดๆได้ ในยามเย็นที่ลมพัดแรง พระมเหสีอะกิโกะโนะมุพระราชทาน
ของขวัญให้ แก่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นกล่องหินฝนหมึก ซึง่ บนฝากล่องมีดอกไม้ ตามฤดูกาล และ
ใบไม้ สีแดงหลายชนิดวางประดับอยู่ อีกทังแนบจดหมายมาด้
้
วย ใน จดหมายมีบทกวีเขียนไว้ วา่
“ฤดูใบไม้ ผลิที่ทา่ นโปรดปรานยังอีกนานนัก อย่างน้ อยก็อยากให้ ได้ ชมความงามของใบไม้
เปลี่ ย นสี ที่ นี่ ผ่ า นทางสายลมโชย ( こころから

春まつ苑は

わがやどの

紅葉を風の

つてにだにみよ)”

มุระซะกิ โนะ อุเ อะ ปูต้นมอสลงบนฝากล่อง ประดับด้ วยก้ อนหิน และกิ่งสนญี่ ปุ่น ดูมี
รสนิยม นางตอบบทกวีกลับไปว่า “ใบเมเปิ ล้ สีแดงที่ร่วงหล่นยามต้ องลมนันบอบบางนั
้
ก อยากให้
ท่า นได้ ช มความงามของสนแห่ง ฤดูใบไม้ ผลิ ที่มี สี เ ขี ย วตลอดกาล ( 風に散る
春のいろを

岩ねの松に

紅葉はかろし

かけてこそ見め)”

ฝ่ ายพระมเหสี ร้ ู สึ ก ชื่ น ชมมาก การที่ น างสามารถคิ ด พลิ ก แพลงหาสิ่ ง ใหม่ ๆ มาตอบ
พระมเหสีได้ ในเวลาอันรวดเร็วนันท
้ าให้ เห็นถึงความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบของนาง
2.13.2 วิเคราะห์บทกวี
2.13.2.1 บทกวีของตัวละครพระมเหสีอะกิโกะโนะมุ
こころから 春まつ苑は わがやどの 紅葉を風の つてにだにみよ

Kokorokara harumatsusonowa wagayadono momijiwokazeno tsutenidanimiyo
เป็ นบทกวีที่พระมเหสีอะกิโกะโนะมุแนบกับของขวัญที่พระราชทานให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ
หลังจากเสด็จมาประทับที่เรื อนฤดูใบไม้ ร่วงแห่งคฤหาสน์โระกุโจ ของขวัญดังกล่าวคือ กล่องหินฝน
หมึก ซึ่ง บนฝากล่อ งประดับ ด้ ว ยดอกไม้ ต ามฤดูก าล และใบไม้ สี แ ดงหลายชนิด บทกวี ที่ ท รง
พระนิพนธ์ มีความหมายว่า ฤดูใบไม้ ผลิที่ท่านโปรดปรานยังอีกนานกว่าจะมาถึง ท่านคงเฝ้ารอ
ต้ นไม้ ใบหญ้ าแห่งฤดูใบไม้ ผลิในสวนของท่านเบ่งบาน แต่ความงามแห่งฤดูใบไม้ ร่วงที่สวนของข้ า
เวลานี ้นัน้ อย่างน้ อยก็อยากให้ สายลมที่พดั ผ่านนี ้ส่งให้ ท่านได้ เชยชม กรุณาชมความงามของฤดู
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ใบไม้ ร่วงผ่านทางใบ้ ไ ม้ เ หล่านี เ้ ถิ ด สายลมที่ กล่าวถึง ในบทกวี นี ้ เป็ นสายลมที่พัดมาขณะที่ รง
พระนิพนธ์บทกวีนี ้อยู่
พระมเหสีอะกิโกะโนะมุ เดิมทีเป็ นพระธิดาของพระนางโระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระกับ
อดีตองค์รัชทายาท ครัง้ หนึ่งพระมเหสี อะกิโกะโนะมุทรงเคยรับตาแหน่งเป็ นซะอิงู ก่อนที่พระนาง
โระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระ จะสิ ้นพระชนม์ก็ได้ ฝากฝั งอนาคตของพระธิดาไว้ กับเก็นจิ โดยกาชับ
ว่าห้ ามเก็นจิมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระธิดา เก็นจิจึงรับพระธิดาไว้ เป็ นบุตรบุญธรรม และให้
เข้ าถวายตัวเป็ นพระสนมในจักรพรรดิเระอิเสะอิ ดังนันมุ
้ ระซะกิ โนะ อุเอะซึ่งเป็ นภรรยาของเก็นจิ
จึงมีฐานะเป็ นพระมารดาบุญธรรมของพระมเหสีอะกิโกะโนะมุ แม้ ว่าพวกนางจะมีอายุห่างกัน
เพียงประมาณ 1 ปี ก็ตาม
ผู้วิจยั คิดว่า การที่พระมเหสีอะกิโกะโนะมุเป็ นฝ่ ายพระราชทานของขวัญ และบทกวีแก่
มุระซะกิ โนะ อุเอะ แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างทังสอง
้
อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็นถึงน ้า
พระทัยของพระมเหสีที่มีพระประสงค์อยากเผื่อแผ่ แบ่งปั นความงามของทิวทัศน์ในสวนหน้ าเรื อน
ที่ประทับแก่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ นอกจากนี ้ผู้วิจยั คิดว่า อาจจะเป็ นจดหมายทักทายจากพระมเหสี
ด้ วย เนื่องจากหากพิจารณาจากตัวบทร้ อยแก้ ว จะพบว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะย้ ายเข้ ามายังคฤหาสน์
โระกุโจในฤดูใบไม้ ร่วง ก่อนหน้ าพระมเหสี 5-6 วัน จึงอาจตีความได้ อีกอย่างหนึ่งว่า พระมเหสีทรง
มอบบทกวีและของขวัญทักทายตามมารยาท ในฐานะที่มุระซะกิ โนะ อุเอะเป็ นภรรยาเอกของ
เก็นจิผ้ เู ป็ นเจ้ าของคฤหาสน์ และยังเป็ นพระมารดาบุญธรรมของนางอีกด้ วย
2.13.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
風に散る 紅葉はかろし 春のいろを 岩ねの松に かけてこそ見め

Kazenichiru momijiwakaroshi harunoirowo iwanenomatsuni kaketekosomime
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 การอ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta) 常盤なる
今ひとしおの 色まさりけ Tokiwanaru

imahitoshiono iromasarike

松の緑も 春くれば

matsunomidorimo harukureba

ดังที่จะกล่าวต่อไปนี ้
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เป็ นบกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะตอบพระมเหสีอะกิโกะโนะมุ พร้ อมกับส่งของขวัญตอบกลับ
โดยปูต้นมอสบนฝากล่อง ประดับด้ วยก้ อนหินและกิ่งสนญี่ปนุ่ บทกวีมีความหมายว่า ใบเมเปิ ล้ ที่
ร่วงหล่นยามต้ องลมนันบอบบางเกิ
้
นไป ขอยกทิวทัศน์แห่งฤดูใบไม้ ร่วงให้ ทา่ น ส่วนข้ าก็อยากให้
ท่านได้ ชมทิวทัศน์ความงามแห่งฤดูใบไม้ ผลิที่ข้าชื่นชอบ ทังมอสสี
้
เขียวเข้ มที่ปกคลุมก้ อนหิน และ
กิ่งสนที่เขียวชอุม่ ไม่เปลี่ยนแปลง ล้ วนแต่เป็ นความงามอันน่าหลงใหลของฤดูใบไม้ ผลิ
ผู้วิ จัย คิ ด ว่ า บทกวี บ ทนี แ้ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ของมุร ะซะกิ โนะ อุเ อะได้
เป็ นอย่างดี กล่าวคือ ทังๆที
้ ่อยูใ่ นฤดูใบไม้ ร่วง แต่นางกลับสามารถคิดพลิกแพลงหาทางโต้ ตอบบท
กวีกับพระมเหสี โดยการชี ้ชวนให้ ชมความงามของสีเขียว ซึ่งเป็ นตัวแทนของฤดูใบไม้ ผลิ นางใช้
สัญลักษณ์เด่นๆที่สามารถสื่อถึงฤดูใบไม้ ผลิ และเป็ นสิ่งที่หาได้ แม้ ในฤดูกาลนี ้อย่างเช่นกิ่งสนที่มีสี
เขียวตลอดปี นอกจากนี ้บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะยังแสดงให้ เห็นถึงอุปนิสยั ที่ชื่นชอบในสีสนั
ของฤดูใบไม้ ผลิของนางได้ เป็ นอย่างดี
บทกวีตอบบทนี ้ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีการอ้ างอิงบทกวีโบราณที่วา่
常盤なる

松の緑も

matsunomidorimo

春くれば

harukureba

今ひとしおの

imahitoshiono

色まさりけ Tokiwanaru

iromasarike จากหนังสือรวมบทกวี

โคะกิ น ฌู ม้ วนที่ 1 บทกวี ฤ ดู ใ บไม้ ผลิ ม้ วนแรก บทกวี บ ทที่ 24 ผลงานการประพั น ธ์ ข อง
มินะโมะโตะ โนะ มุเนะยุกิ (源宗于 Minamoto no Muneyuki) มีความหมายว่า แม้ แต่ต้นสนที่มี
สีเขียวตลอดกาล ยามเมื่อฤดูใบไม้ ผลิมาเยือนก็ยิ่งเขียวสะพรั่ง

2.14 บทกวีบทที่ 14
くもりなき 池の鏡に よろづ代を

すむべきかげぞ

しるく見えける

Kumorinaki ikenokagamini yorozuyowo sumubekikagezo shirukumiekeru
ผิวน ้าในบ่อทีใ่ สดัง่ กระจก ไร้ ความขุน่ มัว เห็นเงาเราสองเคียงข้ างชัว่ นิรันดร์

2.14.1 ที่มาของบทกวี
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บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน ฮะท์ซุเนะ （初音 Hatsune）เล่ม 3 หน้ า 139 ซึ่งมี
เนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เมื่อถึงช่วงปี ใหม่

สวนด้ านหน้ าเรื อนฤดูใบไม้ ผลิงดงามเป็ นพิเศษแตกต่างจากเรื อนอื่นๆ

บรรดาสาวใช้ รวมตัวกันในที่ตา่ งๆ จัดพิธีอวยพรอายุยืนยาว (齢固めの祝「はがため」)23 พร้ อม
ทังน
้ าโมจิสาหรับเซ่นไหว้ ไปด้ วย และร้ องเพลง

เพลงร่มเงาพันปี ) 24

千年の蔭 (ちとせのかげ

อย่างร่าเริง และกล่าวคาอวยพรมากมายให้ ปีใหม่นี ้มีแต่ความสุข
เก็นจิวนุ่ วายอยูก่ บั การต้ อนรับแขก เมื่อตกเย็นเขาจึงจะออกไปอวยพรปี ใหม่แก่ทา่ นหญิง
ทังหลายในคฤหาสน์
้

เขาพูดกับมุระซะกิ โนะ อุเอะอย่างทีเล่นทีจริงว่า เมื่อเช้ าข้ าเห็นบรรดา

สาวใช้ ที่นี่อารมณ์ดี รู้สกึ อิจฉาจริงๆ เจ้ าเองก็เอาขนมโมจิมาอวยพรปี ใหม่ข้าด้ วยสิ พลางเอ่ยบทกวี
อวยพรนางว่า
“นา้ แข็ง แผ่นบางๆละลาย ทาให้ ผิวนา้ ในบ่อราวกับกระจก สะท้ อนเงาของสองเราที่ มี
ความสุขที่สดุ ในโลก (うす氷

とけぬる池の

鏡には

世にたぐひなき

かげぞならべる)”

มุระซะกิ โนะ อุเอะตอบว่า “ผิวน ้าในบ่อที่ใสดัง่ กระจก ไร้ ความขุ่นมัว เห็นเงาเราสองเคียง
ข้ างชัว่ นิรันดร์ (くもりなき

23

池の鏡に

よろづ代を

すむべきかげぞ

しるく見えける)”

พิธีอวยพรอายุยืนยาว 歯固め (はがため hagatame) มีที่มาจาก 歯 ha เป็ นส่วนหนึง่ ของคาว่า 齢 (よわい yowai) ซึง่ แปลว่า

อายุ, วัย เป็ นงานพิธีอวยพรให้ อายุยืนยาวในช่วงต้ นปี มีความหมายว่าให้ มีอายุมนั่ คง โดยพิธีดงั กล่าวจะจัดขึ ้นวันปี ใหม่ ต่อเนื่องไป 3 วัน โดยมี
การรับประทานหัวไชเท้ า แตง โมจิปัน้ รู ปกลมแบนวางซ้ อนกัน 2 ขนาดสาหรับเซ่นไหว้ ในช่วงปี ใหม่ เนื ้อหมู เนื ้อกวาง ปลาอะยุหมักเกลือ เป็ น
ต้ น
24

มาจากบทกวี 「万代を

まつにぞ君を

いはひつる 千年のかげに 住まむと思へば

Yorozuyowo

matsunizokimiwo iwaitsuru chitokenokageni sumamutoomoeba 」จากหนังสือรวมบทกวีโคะกินฌู บทที่ 356 มีความหมายว่า
คาดหวังให้ ทา่ นอายุยืนยาวหมื่นปี ขออวยพรอนาคตของท่านพ่อดัง่ ต้ นสน เพราะข้ าตังใจจะมี
้
ชีวิตอยูใ่ ต้ ร่มเงาอายุไขพันปี
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ทังสองต่
้
างเอ่ยบทกวีอวยพรแลกเปลี่ยนกันด้ วยความรักใคร่สนิทสนม ให้ เป็ นคูส่ ามีภรรยา
ที่มีความสุขตราบนานเท่านาน วันนันบั
้ งเอิญเป็ นวันชวดแรกของปี (子の日)25 จึงเป็ นวันที่เหมาะ
จะอวยพรให้ อายุยืนยาว
2.14.2 วิเคราะห์บทกวี
2.14.2.1 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
うす氷 とけぬる池の 鏡には 世にたぐひなき かげぞならべる

Usukōri tokenuruikeno kagaminiwa yonitaguinaki kagezonaraberu
เป็ นบทกวีที่เ ก็ นจิ กล่าวอวยพรมุระซะกิ โนะ อุเอะในช่วงปี ใหม่ มีความหมายว่า แผ่น
น ้าแข็งบ่อน ้าเริ่ มละลาย ดูราวกับเป็ นกระจกที่สะท้ อนเงาของ 2 เรา คือเจ้ ากับข้ าที่มีความสุข อยู่
ร่วมคืนวันด้ วยความรัก ซึง่ บทกวีนี ้ได้ อ้างอิงบทกวีโบราณ 2 บท ได้ แก่
年を経て

花の鏡と なる水は

ちりかかるをや

雲るといふらん

Toshiwohete

hananokagamito narumizuwa chirikakaruwoya kumorutoiuran จากหนังสือรวมบทกวีโคะ
กินฌู ม้ วนที่ 1 บทกวีฤดูใบไม้ ผลิม้วนแรก บทที่ 44 มีความหมายว่า ผิวน ้าใสดัง่ กระจกที่สะท้ อน
ภาพดอกไม้ นนดู
ั ้ จะขุน่ มัวเล็กน้ อย เพราะดอกไม้ ร่วงหล่นลงบนผิวน ้า
春の日の

kagesouikeno

影そふ池の

kagaminiwa

鏡には

柳のまゆぞ

yaginomayuzo

まづはみえける

Harunohino

mazuwamiekeru จากหนังสือรวมบทกวี

โกะเซ็นฌู ม้ วนที่ 3 บทกวีฤดูใบไม้ ผลิม้วนหลัง บทที่ 94 มีความหมายว่า ในบ่อน ้าที่ใสราวกระจกมี
เงาของฤดูใบไม้ ผลิ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นใบอ่อนของต้ นหลิว
2.14.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
くもりなき 池の鏡に よろづ代を すむべきかげぞ しるく見えける

25

子の日（ねのひ）เป็ นวันที่ตรงกับวันชวด (ねずみ)

ใน 12 นักษัตร ในวันชวดวันแรกของปี จะออกไปเด็ดกิ่งสน แล้ วขอพรให้ อายุ

ยืนยาว นอกจากนันยั
้ งมีการเก็บพืชผักที่แตกใบอ่อนในฤดูใบไม้ ผลิ จัดงานเลี ้ยง และมีการอวยพรให้ อายุยืนยาว
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Kumorinaki ikenokagamini yorozuyowo sumubekikagezo shirukumiekeru
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า すむ sumu พ้ องเสี ยงคาว่า すむ

(住む

sumu) แปลว่า อยู่ (อย่างสามีภรรยา) กับคาว่า すむ (澄む sumu) แปลว่าใส
 คาสัม พันธ์ ( 縁語 engo)：คาว่า くもり kumori แปลว่ามัว ไม่แจ่มชัด , คาว่า
すむ (澄む sumu)

แปลว่าใส และคาว่า かげ Kage แปลว่า เงา เป็ นคาสัมพันธ์

กับคาว่า 鏡 kagami แปลว่ากระจก เป็ นคาสัมพันธ์ ที่มีความหมายเกี่ ยวกับ
กระจก
เป็ นบทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะที่อวยพรตอบเก็นจิ มีความหมายว่า บนผิวน ้าในบ่อที่ใส
ดัง่ กระจก สะท้ อนให้ เห็นเราสองครองรักเคียงคูช่ วั่ นิรันดร์ อย่างชัดเจน ไม่มีขนุ่ มัวแม้ แต่น้อย
บทกวีทงสองบทข้
ั้
างต้ นเป็ นบทกวีที่เก็นจิและมุระซะกิ โนะ อุเอะต่างอวยพรซึ่งกันและกัน
ใบบทบรรยายร้ อยแก้ วเองก็ได้ มีการย ้าให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ของทังสองแนบแน่
้
น
เหมือนดัง่ ในบทกวีที่เก็นจิเอ่ย ผู้วิจยั คิดว่า บทกวีบทนี ้ของมุระซะกิ โนะ อุเอะมีความหมายชัดเจน
ตรงไปตรงมา สอดประสานกับบทกวีของเก็นจิเป็ นอย่างดี จึงเป็ นสิ่งที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ ของ
พวกเขาในเวลานัน้ และยัง แสดงให้ เห็นว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะได้ ใช้ ชี วิตคู่ร่วมกับเก็ นจิ อย่างมี
ความสุข

2.15 บทกวีบทที่ 15
花ぞのの

こてふをさへや

下草に 秋まつむしは

うとく見るらむ

Hanazonono koch wosaeya shitakusani akimatsumushiwa utokumiruramu
จิ ้งหรี ดที่รอคอยฤดูใบไม้ ร่วงอยูใ่ ต้ เงาต้ นหญ้ า(เช่นพระองค์) คงจะทอดพระเนตรมองผีเสื ้อเริงระบา
ท่ามกลางมวลหมูด่ อกไม้ ในสวนด้ วยความแหนงหน่ายกระมัง
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2.15.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน โคะโช （胡蝶 Koch

）เล่ม 3 หน้ า 164 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ อง

ช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เก็นจิจดั งานฉลองฤดูใบไม้ ผลิ โดยจัดให้ มีการลอยเรื อรู ปหงส์และมังกรในสระน ้าจาลอง
ซึ่ง อยู่ร ะหว่างเรื อ นฤดูใบไม้ ผ ลิ และเรื อ นฤดูใบไม้ ร่ ว งของพระมเหสี อ ะกิ โ กะโนะมุ วัน ต่อ มา
พระมเหสีทรงจัดงานสวดปรัชญาปารมิตาสูตร 26 ขึ ้นที่เรื อนฤดูใบไม้ รวง มุระซะกิ โนะ อุเอะจึงส่ง
ของขวัญแห่งฤดูใบไม้ ผลิไปตอบแทนที่พระมเหสีเคยพระราชทานของขวัญแห่งฤดูใบไม้ เปลี่ยน
สีมาให้ เมื่อครัง้ ก่อน
มุระซะกิ โนะ อุเอะ เตรี ยมดอกไม้ ถวายพระ นางคัดเลือกเด็กสาวนางราเป็ นผู้ถวายดอกไม้
พร้ อมกันนี ้ยังได้ แนบจดหมายมาด้ วย ซึง่ ยูงิริ โนะ ชูโฌ เป็ นผู้อา่ นให้ ฟัง ความว่า
“จิ ้งหรี ดที่รอคอยฤดูใบไม้ ร่วงอยู่ใต้ เงาต้ นหญ้ าเช่นพระองค์ คงจะทอดพระเนตรมองผีเสื ้อ
เริ งระบ าท่ า มกลางมวลหมู่ ด อกไม้ ในสวนด้ วยความแหนงหน่ า ยกระมั ง ( 花ぞのの
こてふをさへや

下草に

秋まつむしは

うとく見るらむ)”

หลังจากนันเด็
้ กสาวนางราต่างร่ ายราอย่างอ่อนช้ อย พระมเหสีก็พระราชทานรางวัลแก่
นางราและยูงิริ ด้ วยเสื ้อผ้ าที่เลือกสรรมาอย่างประณีต และทรงตอบจดหมายบทกวีวา่
“เมื่อวานไปเยือนมิได้ รู้ สึกอิจฉาท่านมากแทบร่ าไห้ (นกอุงุอิซุส่งเสียงร้ องจากบนกิ่งต้ น
บ๊ วย ราวกับรักกิ่งบ๊ วยมากจนร้ องไห้ ) ‘ผีเสื ้อเชื ้อเชิญเช่นนี ้ ก็อยากออกไปตามคาชวน หากทิวเขา
และรั ว้ ดอกยะมะบุ กิ ซ้ อนมิ ไ ด้ ขวางกั น้ ข้ าไว้ ( こてふにも
八重山吹を
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さそはれなまし

心ありて

へだてざりせば)’”

พระปรัชญาปารมิตาสูตร (大般若経

般若波羅蜜多心陀羅尼) หรื อพระปรัชญาปารมิตาหฤทัยธานี แปลเป็ นภาษาอังกฤษ

ได้ ว่า The heart Sutra
สันสกฤต: ตทฺยถา โอม คเต คเต ปารคเต ปารสคเต โพธิ สฺวาหา (ไป ไป ไปสูฝ่ ั่ งโน้ น ฝั่ งแห่งพุทธะ สวาหา)
ในพระมหาปรัชญาปารมิตาสูตรกล่าวว่า อันธารณีบทนี ้สามารถช่วยให้ สาเร็ จซึง่ ปั ญญาบารมี ยังให้ สรรพสัตว์บงั เกิดพระอนุตรสัมโพธิจิต หาก
มีบุคคลบาเพ็ญณานสมาธิ ในป่ าเขาแล้ วหากมี สตั ว์ อนั ตราย สิงโต เสือ หมาใน และภูตผี ต่างๆมาทาร้ าย ให้ ภาวนาธารณี นี ้ 108 จบก็ จะมิ
หวาดกลัว และจะหลุดพ้ นจากภยันตรายทังปวงนั
้
น้
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2.15.2 วิเคราะห์บทกวี
2.15.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
花ぞのの こてふをさへや 下草に 秋まつむしは うとく見るらむ

Hanazonono koch wosaeya shitakusani akimatsumushiwa utokumiruramu
まつむし = เป็ นจิ ้งหรี ดประเภทหนึง่

 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า まつ matsu พ้ องเสียงกับคาว่า 待つ matsu
แปลว่ารอ และ 松 matsu แปลว่าต้ นสน
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)：คาว่า 下草(shitakusa)แปลว่าวัชพืชที่ขึ ้นอยู่ใต้ ต้นไม้
เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า むし(mushi) แปลว่าแมลง และคาว่า 松(matsu) แปลว่า
ต้ นสน เป็ นคาสัมพันธ์ที่มีความหมายเกี่ยวกับพืชและแมลง
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：秋まつむし akimatsumushiในที่นี ้เป็ นความเปรี ยบ
หมายถึง พระมเหสีอะกิโกะโนะมุ ผู้โปรดปรานฤดูใบไม้ ร่วง
เป็ นบทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเป็ นฝ่ ายส่งไปให้ พระมเหสีอะกิโกะโนะมุ พร้ อมกันนันยั
้ งให้
เหล่านางรานาดอกซากุระ และยะมะบุกิไปร่ วมถวายพระ และให้ พวกนางร่ ายราต่อหน้ าแขกใน
งานสวดพระปรัช ญาปารมิ ตาสูตรของพระมเหสีด้วย บทกวี บทนีม้ ี ความหมายว่า พระมเหสี ที่
เปรี ยบดัง่ จิ ้งหรี ดน้ อย รอคอยฤดูใบไม้ ร่วงอยูใ่ ต้ เงาต้ นหญ้ า คงจะรู้สึกเบื่อหน่ายมวลหมู่ผีเสื ้องามที่
เริ ง ระบาท่ามกล่างสวนดอกไม้ กระมัง ซึ่ง ผู้วิจัยคิดว่า มี ความหมายโดยนัยว่า พระมเหสี อะกิ
โกะโนะมุที่ทรงโปรดปรานฤดูใบไม้ ร่วงเป็ นอย่างยิ่งนัน้ คงจะไม่ทรงโปรดฤดูใบไม้ ผลิกระมัง
จากบทบรรยายร้ อยแก้ ว พระมเหสีอะกิโกะโนะมุทรงทราบได้ ในทันทีว่า บทกวีบทนี ้เป็ น
อีกหนึง่ บทกวีตอบของบทกวีที่เคยพระราชทานให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะในฤดูใบไม้ ร่วง อีกทังบทกวี
้
นี ้
ยังได้ รับคาชื่นชมว่าแสดงถึงสีสนั อันสวยงามแห่งฤดูใบไม้ ผลิได้ เป็ นอย่างดี
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ผู้วิจยั คิดว่า เป็ นบทกวีที่ให้ ภาพพจน์สีสนั ได้ เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งมีการเล่นคาตรงกันข้ าม
กัน และมีอปุ มาอุปไมยเปรี ยบเปรยพระมเหสีอะกิโกะโนะมุเป็ นจิ ้งหรี ดในฤดูใบไม้ ร่วง ซึ่งนับเป็ น
บทกวีที่นา่ สนใจ เพราะหากพิจารณาบทกวีอื่นๆที่ผ่านมาของมุระซะกิ โนะ อุเอะ จะพบว่ ามีความ
เรี ยบง่าย และตรงไปตรงมากว่ามาก ซึ่งอาจตีความได้ ว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะพยายายามนาเสนอ
ภาพลักษณ์ของฤดูใบไม้ ผลิที่ตนชื่นชอบให้ แก่พระมหสีอะกิโกะโนะมุผ้ ทู รงโปรดปรานฤดูใบไม้ ร่วง
ว่าฤดูใบไม้ ผลิมีสีสนั สดใสและงดงามไม่แพ้ ฤดูใบไม้ ร่วง นอกจากนันลึ
้ กๆแล้ ว มุระซะกิ โนะ อุเอะ
อาจจะต้ องการตอบสนองไมตรี และในขณะเดียวกันก็มีความรู้ สึกอยากเอาชนะพระมเหสีที่เคย
พระราชทานใบไม้ สีแดงให้ นางในฤดูใบไม้ ร่วง ด้ วยการจัดเตรี ยมช่อซากุระและดอกยะมะบุกิมา
ถวายเป็ นการตอบแทน
2.15.2.2 บทกวีของตัวละครพระมเหสีอะกิโกะโนะมุ
こてふにも さそはれなまし 心ありて 八重山吹を へだてざりせば

Kochōnimo sasowarenamashi kokoroarite yaeyamabukiwo hedatezariseba
บทกวี ร อบของพระมเหสี อ ะกิ โ กะโนะมุมี ค วามหมายว่ า ผี เ สื อ้ ชวนให้ ม า (ผี เ สื อ้ ใน
ภาษาญี่ปนคื
ุ่ อคาว่า こちょう kochō ซึ่ง こ ko พ้ องเสียงกับคาว่า 来 ko แปลว่า มา) ก็คงจะไป
หา หากทิวเขาที่ซ้อนกันนีไ้ ม่ขวางกัน้ เอาไว้ คาว่า やへやまぶき yaeyamabuki เป็ นชื่อดอกไม้
ชนิดหนึง่ สีเหลืองลักษณะซ้ อนกันคล้ ายดอกดาวเรื อง แต่ในบทกวีนี ้ดูเหมือนจะใช้ คาว่า やへやま
yaeyama ที่แปลว่า ทิวเขาที่ซ้อนกันหลายชัน้ ในการตีความ
ผู้วิจยั คิดว่า やへやま yaeyamaในที่นี ้น่าจะหมายถึง เขาจาลองกลางสระน ้าในสวนของ
คฤหาสน์โระกุโจ ซึ่งอยู่ระหว่างเรื อนใบไม้ ร่วงที่ประทับของพระมเหสี กับเรื อนฤดูใบไม้ ผลิของ
มุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นการปฏิเสธบทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ได้ อย่างนุ่มนวล ที่ว่าจิ ้งหรี ดที่รอ
คอยฤดูใบไม้ ร่วงอย่างพระองค์คงจะเบื่อหน่ายเหล่าผีเสื ้อที่เริ งระบาในสวน แท้ จริ งแล้ วมิใช่เช่นนัน้
จิ ้งหรี ดก็อยากไปเริงระบาในสวนด้ วยเช่นกัน หากมิถกู ทิวเขาขวางกันไว้
้
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อย่ า งไรก็ ต าม จากบทบรรยายร้ อยแก้ วที่ เ ป็ นการเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ของ
มุระซะกิ ฌิกิบุ ผู้เขียนได้ บรรยายไว้ ว่า บทกวีทงของพระมเหสี
ั้
อะกิโกะโนะมุ และ มุระซะกิ โนะ
อุเอะ ธรรมดาเกินไป ไม่สมกับสถานะของพวกนาง

2.16 บทกวีบทที่16
目に近く

移ればかはる 世の中を

行くすゑとほく

たのみけるかな

Menichikaku utsurebakawaru yononakawo ikusuetōku tanomikerukana
แม้ ความสัมพันธ์สองเราในตอนนี ้จะเปลีย่ นแปลง แต่อนาคตต่อจากนี ้ไปก็ยงั คงมีเพียงท่านเป็ นที่พงึ่ มิ
แปรเปลีย่ น

2.16.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนแรก （若菜上 Wakanajō）เล่ม 4 หน้ า
58 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
อดีตจักรพรรดิซุสะกุประชวรอย่างหนัก จึงทรงมีพระประสงค์จะออกผนวช แต่ยงั มีเรื่ องที่
ทรงเป็ นกัง วลอยู่ คื อ อนาคตของพระธิ ด าอนนะซัน โนะ มิ ย ะ ซึ่ ง พระมารดาของพระธิ ด าก็
สิ ้นพระชนม์ไปแล้ ว อดีตจักรพรรดิจึงทรงคัดเลือกชายที่เหมาะสมที่สดุ เพื่ออภิเษกกับพระธิดา แม้
จะมีขนุ นางหนุม่ ชันสู
้ งมากมาย พากันเสนอตัวเป็ นผู้ดแู ลพระธิดา แต่อดีตจักรพรรดิทรงประสงค์ให้
พระธิดาได้ อภิเษกกับผู้มีอานาจยิ่งใหญ่ ซึง่ ทรงหมายปองให้ เก็นจิมาเป็ นราชบุตรเขย ในที่สดุ เก็นจิ
ก็รับปากจะดูแลพระธิดาอนนะซัน โนะ มิยะ หลังพิธีโมะงิของอนนะซัน โนะ มิยะ อดีตจักรพรรดิก็
ทรงออกผนวช เก็นจิเล่าเรื่ องราวของอนนะซัน โนะ มิยะ ให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะฟั ง หลังจากพิธี
ฉลองอายุยืนครบ 40 ปี ของเก็นจิ อนนะซัน โนะ มิยะ ก็ย้ายเข้ ามายังคฤหาสน์โระกุโจ ประมาณ
กลางเดือน 2
ตลอดช่วง 3 วันของพิธีอภิเษก มีการจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ทัง้ จากอดีตจักรพรรดิ
ซุสะกุ และเก็นจิ ส่วนมุระซะกิ โนะ อุเอะก็ร้ ู สึกจิตใจไม่สงบ ในระหว่างช่วง 3 วันนี ้ เก็นจิออกไป
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หาอนนะซัน โนะ มิยะ มิได้ ขาด ทาให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ซึ่งหลายปี ที่ผ่านมาไม่ค้ นุ ชินกับการที่
เก็นจิออกไปหาหญิงอื่นนัน้ รู้สกึ เจ็บปวดอย่างมาก
เขาหันไปพูดกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ ว่า เพียงแค่คืนนี ้คืนเดียวเท่านัน้ กรุณายกโทษให้ ข้าที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้ ด้วยเถิด ต่อจากนี ้หากมีคืนที่ข้าต้ องห่างเจ้ าไปอีก ข้ าเองก็คงจะทนไม่ได้ แต่
หากอดีตจักรพรรดิทรงทราบว่าข้ าไม่เอาใจใส่อนนะซัน โนะ มิยะ ไม่ไปหานางเลยก็ค งจะทรงกังวล
พระทัยอย่างแน่นอน เก็นจิพดู ด้ วยหัวใจที่สบั สน และรู้สกึ เจ็บปวดเหลือเกิน
มุระซะกิ โนะ อุเอะ ตอบว่า ทังๆที
้ ่ดเู หมือนว่าตัวท่านเองยังตัดสินใจไม่ได้ เลย แล้ วข้ าจะรู้
ได้ เช่นไรว่านัน่ เป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จริงหรื อไม่ แล้ วสุดท้ ายจะเป็ นเช่นไร จากนันจึ
้ งหยิบแป้น
หมึกและพูก่ นั ขึ ้นมาเขียนบทกวีวา่
“แม้ ความสัมพันธ์ สองเราในตอนนี ้จะเปลี่ยนแปลง แต่อนาคตต่อจากนี ้ไปก็ยงั คงมีเพียง
ท่านเป็ นที่พึ่งมิแปรเปลี่ยน (目に近く

移ればかはる

世の中を

行くすゑとほく たのみ

けるかな)"

นอกจากนันนางยั
้
งได้ เขียนบทกวีโบราณต่างๆลงไปด้ วย เก็นจิเขียนบทกวีตอบว่า
“อายุขยั ต่างหากที่มีวนั สิ ้นสุด ไม่เหมือนโลกอันไม่เที่ยงแท้ นี ้ สายสัมพันธ์ของเราสองจะไม่
มีวนั สิ ้นสุด (命こそ

絶ゆとも絶えめ

さだめなき

世のつねならぬ

なかのちぎりを)”

2.16.2 วิเคราะห์บทกวี
2.16.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
目に近く 移ればかはる 世の中を 行くすゑとほく たのみけるかな

Menichikaku utsurebakawaru yononakawo ikusuetōku tanomikerukana
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ไม่พบกลวิธีกาประพันธ์
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เป็ นบทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเขียนราพันความในใจอยู่คนเดียว เพียงแต่เก็นจิมาเห็นข้ า
เขาจึงเขียนบทกวีตอบนางด้ วย บทกวีนี ้ความหมายว่า แม้ จะเห็นว่าใจตอนนี ้ความสัมพันธ์ของเรา
สองก าลัง เปลี่ ย นไป แต่ใ นอนาคตต่อ จากนี ไ้ ปตัว ข้ า ก็ ยัง คงมี แ ต่ท่า นเป็ นที่ พึ่ง เหมื อ นเดิม ไม่
เปลี่ยนแปลง
ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้แฝงความรู้สกึ ผิดหวังในตัวเก็นจิ ผิดหวังในชีวิตคู่ และเป็ นไปในเชิง
ตัดพ้ อว่า แม้ วา่ ต่อจากนี ้ตัวนางจะมิได้ เป็ นภรรยาเอกของเก็นจิอีกต่อไป เพราะอนนะซัน โนะ มิยะ
มีฐานันดรสูงศักดิก์ ว่า และถึงแม้ วา่ มุระซะกิ โนะ อุเอะจะเป็ นภรรยาที่เก็นจิรักมากที่สดุ และอาศัย
อยู่กับเก็ นจิ ม าตังแต่
้ เ ด็ก แต่เพราะนางอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ห ลังเดียวกับเก็ นจิ จึง ไม่ไ ด้ จัดพิธี
แต่งงานอย่างถูกต้ องตามประเพณี กล่าวคือพิธีแต่งงานที่ถกู ต้ องตามประเพณีสมัยเฮอัน คือการที่
ฝ่ ายชายไปหาฝ่ ายหญิงติดต่อกัน 3 คืน และจัดพิธีรับประทานโมจิและพิธีแต่งงานขึ ้นในคืนที่ 3 แต่
ในกรณีของมุระซะกิ โนะ อุเอะกับเก็นจิ แม้ ว่าจะมีพิธีรับประทานโมจิในคืนที่ 3 แต่เพราะไม่ได้
ออกไปหาเจ้ าสาว จึงไม่มีพิธีแต่งงานเกิดขึน้ ทาให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะไม่ไ ด้ รับการยอมรับจาก
สังคมในฐานะที่เป็ นภรรยาที่แต่งงานถูกต้ องตามประเพณี ดังนันการที
้
่เก็นจิแต่งงานกับอนนะซัน
โนะ มิยะในครัง้ นี ้ นับเป็ นการแต่งงานอย่างถูกต้ องตามประเพณี ครัง้ แรก นับตังแต่
้ อะโอะอิ โนะ
อุเอะ ภรรยาเอกที่ถูกต้ องตามประเพณีของเก็นจิเสียชีวิตไป ประกอบกับอนนะซัน โนะ มิยะ มี
ศักดิเ์ ป็ นถึงพระธิดาของอดีตจักรพรรดิ อนนะซัน โนะ มิยะ จึงกลายเป็ นภรรยาเอกของเก็นจิอย่าง
ถูกต้ องสมบูรณ์ แม้ ว่าสถานะของมุระซะกิ โนะ อุเอะ จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม แต่หวั ใจของนาง
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นางยังคงมีเก็นจิเป็ นทังคนรั
้ กและที่พงึ่ เพียงคนเดียวของนาง
แม้ วา่ ในใจของมุระซะกิ โนะ อุเอะ จะเจ็บช ้าเพียงไร แต่นางก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้ ยังคง
อบเสื ้อผ้ าให้ เก็นจิ เพื่อให้ เขาใส่ออกไปพบอนนะซัน โนะ มิยะในคืนที่ 3 ซึง่ เป็ นคืนสาคัญที่ทาให้
สถานะของนางต้ องเปลี่ยนไป ผู้วิจยั คิดว่าการที่บทกวีของนางไม่ได้ แสดงถึงความเศร้ าโศกเสียใจ
อย่างรุนแรงนัน้ ก็เหมือนกับพฤติกรรมของนางที่แม้ ภายนอกจะดูเศร้ าซึมไม่มาก เพราะกลบเกลื่อน
ความรู้สกึ ไว้ แต่แท้ จริงแล้ วภายในใจเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ภายใต้ เนื ้อหาที่เรี ยบง่ายของบทกวีบทนี ้
ได้ ซอ่ นความขมขื่นของหญิงที่เหมือนถูกหักหลัง
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2.16.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
命こそ 絶ゆとも絶えめ さだめなき 世のつねならぬ なかのちぎりを

Inochikoso tayutomotaeme sadamenaki yonotsunenaranu nakanochigiriwo
เป็ นบทกวีที่เก็นจิตอบบทกวีราพึงราพันของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ซึ่งนางมิได้ ตงใจให้
ั้
เขาเห็น
บทกวีของเก็นจิมีความหมายว่า อายุขยั ต่างหากที่มีวนั สิ ้นสุด จึงไม่อาจฝากหัวใจไว้ ได้ เพราะเมื่อ
เวลามาถึงก็คงต้ องตายจากกัน ไม่เหมือนกับโลกอันไม่เที่ยงแท้ ใบนี ้ที่ไม่มีวนั สิ ้นสุด สายสัมพันธ์
ระหว่างเรานันก็
้ จะไม่มีวนั สิ ้นสุดเช่นเดียวกัน
ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นบทกวีที่แสดงคาสัญญามัน่ ในรักอย่างแรงกล้ า และแสดงให้ เห็นถึงความ
เจ็บปวด เป็ นการพยายามพูดเพื่อให้ คนรักกลับมาเชื่อใจตนอีกครัง้ เก็นจิต้องการบอกมุระซะกิ โนะ
อุเอะว่า ถึงแม้ สถานะของนางจะเปลี่ยนไป แต่ความสัมพันธ์ ระหว่างเขากับนางก็ยงั คงเป็ นสามี
ภรรยาที่รักกันมากเหมือนเดิม เพราะจากบทบรรยายร้ อยแก้ ว ทาให้ เห็นว่าเก็นจิร้ ู สึกผิดหวังใน
ตัวอนนะซัน โนะ มิยะ มาก เพราะนางยังมีความเป็ นเด็กอยู่มาก ทาให้ เขายิ่งรู้ สึกคิดถึงความงาม
อันมิเสื่อมคลายของมุระซะกิ โนะ อุเอะ มาตอนนี ้เขารู้สกึ เสียใจอย่างมากต่อการกระทาของตนเอง
ที่นอกใจไปหาหญิ ง สาวที่เ ขาคิดว่างามพร้ อมทัง้ รู ปโฉมและมารยาทเช่นเดียวกับมุระซะกิ โนะ
อุเอะ แต่ในความเป็ นจริ งกลับไม่ใช่เช่นนัน้ ยิ่งไปกว่านันยั
้ งเป็ นการทาร้ ายจิตใจของมุระซะกิ โนะ
อุเอะ คนที่เขารักมากที่สดุ อย่างรุนแรงและเจ็บปวดที่สดุ เก็นจิร้ ูดีกว่าเขาไม่อาจะกลับไปแก้ ไขการ
กระทาของตน และไม่สามารถยกเลิกงานแต่งงานนี ้ได้ เขาจึงทาได้ เพียงย ้าให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะรู้
ว่าหัวใจของเขายังเป็ นของนางอยูเ่ ช่นเดิม
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2.17 บทกวีบทที่ 17
背く世の

うしろめたくは

さりがたき

ほだしをしひて かけな離れそ

Somukuyono ushirometakuwa sarigataki hodashiwoshiite kakenahanareso
หากยังมีหว่ งกังวล มิอาจละทิ ้งโลกได้ แล้ วไซร้ เหตุใด(ท่าน)จึงออกบวช

2.17.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนแรก（若菜上）เล่ม 4 หน้ า 69 ซึง่ มีเนื ้อ
เรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ในเดือนเดียวกับที่ อนนะซัน โนะ มิยะแต่งงานกับเก็นจิ อดีตจักรพรรดิซุ สะกุเสด็จแปร
พระราชฐานไปยังวัดบนภูเขา บางครัง้ ก็ทรงส่งจดหมายไต่ถามข่าวคราวหาเก็นจิ แน่นอนว่าเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับอนนะซัน โนะ มิยะ
เนื ้อความในจดหมายมีใจความว่า ไม่ต้องเกรงใจว่าพระองค์จะทรงรู้ สึกเช่นไรหากได้ ยิน
เรื่ อง เพียงแต่อยากให้ เก็นจิเอาใจใส่ดแู ลอนนะซัน โนะ มิยะด้ วย เก็นจิได้ รับจดหมายที่มีเนื ้อความ
ในลักษณะนี ้ส่งมาอยูเ่ นืองๆ เพราะอดีตจักรพรรดิทรงเป็ นกังวลในความเป็ นเด็กของอนนะซัน โนะ
มิยะ
นอกจากนี ้อดีตจักรพรรดิยงั ทรงส่งจดหมายถึงมุระซะกิ โนะ อุเอะด้ วย มีเนื ้อความว่า
“นางยังเป็ นเด็กไม่ร้ ูเดียงสา ถือเสียว่าให้ นางย้ ายไปอยู่ที่นนั่ เพียงเพื่อให้ มีผ้ ปู กครองคอย
สนับสนุนเท่านันเถิ
้ ด รบกวนดูแลนางด้ วย อย่างไรพวกเจ้ าก็มีสายสัมพันธ์ เป็ นพี่น้องกันอยู่ ‘ออก
บวชก็ ค วรจะต้ อ งละทิ ง้ เรื่ อ งทางโลก แต่หัว ใจของพ่อ ที่ เ ป็ นห่ว งลูก จนละทิ ง้ การปฏิ บัติธ รรม
(背きにし

この世にのこる

心こそ

入るやまみち

のぼだしなりけれ)’

การส่ง จดมาย

มาขอร้ องด้ วยหัวใจที่หมองหม่นเพราะเป็ นห่วงลูกเช่นนี ้ เจ้ าคงคิดว่าช่างโง่เขลาสินะ”
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มุระซะกิ โนะ อุเอะ รู้สึกอึดอัดใจ แต่ก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะต้ องปั น้ แต่งความรู้สกึ นางจึง
ตอบบทกวีไปตามความรู้สกึ ที่แท้ จริงว่า
“หากยัง มี ห่ ว งกัง วล มิ อ าจละทิ ง้ โลกได้ แ ล้ ว ไซร้ เหตุใ ดท่ า นจึ ง ออกบวช ( 背く世の
うしろめたくは

さりがたき

ほだしをしひて

かけな離れそ)”

ลายมือของมุระซะกิ โนะ อุเอะที่เขียนตอบมานันสวยงามมาก
้
เมื่ออดีตจักรพรรดิซุสะกุได้
ทอดพระเนตรก็ทาให้ ยิ่งทรงรู้สกึ ว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะเป็ นหญิงสาวที่เพียบพร้ อมทุกด้ าน อนนะซัน
โนะ มิยะที่ยงั มีความเป็ นเด็กอยูม่ ากมิอาจเทียบนางได้ เลยแม้ แต่น้อย ทาให้ ทรงเจ็บปวดพระทัยยิ่ง
นัก
2.17.2 วิเคราะห์บทกวี
2.17.2.1 บทกวีของตัวละครอดีตจักรพรรดิซุสะกุ
背きにし この世にのこる 心こそ 入るやまみち のぼだしなりけれ

Somukinishi konoyoninokoru kokorokoso hairuyamamichi nobodashinarikere
เป็ นบทกวี ที่ อ ดี ต จัก รพรรดิ ซุ ส ะกุท รงแนบในจดหมายที่ ส่ ง ให้ มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะ มี
ความหมายว่า ออกบวชแล้ วก็ควรจะตัดกิเลสตัณหา ละเรื่ องทางโลกย์ได้ แล้ ว แต่หวั ใจของคนเป็ น
พ่ออย่างข้ านันยั
้ งเป็ นห่วงลูกเหลือเกิน จนทาให้ ต้องละทิ ้งการปฏิบตั ธิ รรม เป็ นบทกวีที่แสดงให้ เห็น
ความรู้สกึ ของพ่อที่เป็ นห่วงลูกสาวมาก แม้ จะออกบวชแล้ วแต่ก็ยงั ไม่สามารถตัดเรื่ องทางโลกย์ ยัง
ไม่สามารถทาจิตใจให้ สงบได้ ถึงกับต้ องส่งจดหมายและบทกวีมาขอร้ องมุระซะกิ โนะ อุเอะ ให้
ช่วยดูและพระธิดาของพระองค์ โดยไม่ได้ คานึงถึงความรู้สกึ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะเลย
ผู้วิจยั คิดว่า แม้ ว่าในมุมหนึ่งจะเป็ นบทกวีที่แสดงให้ เห็นถึงความรู้สึกของพ่อที่เป็ นห่วงลูก
น่าชื่ นชมและน่าเห็นใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึง ความเห็นแต่ตัวของอดีต
จักรพรรดิซุสะกุด้วย ว่าทรงตรัสเช่นนี ้ จะทาให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ซึ่งเคยเป็ นภรรยาเอก และอยู่
ร่วมกับเก็นจิอย่างมีความสุขมานานจะรู้สึกเช่นไร และหากจะมองย้ อนกลับไป ผู้ที่เป็ นสาเหตุหลัก
ที่ทาให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะต้ องทุกข์ทรมานใจเช่นทุกวันนี ้ก็คือจักรพรรดิซุสะกุนนั่ เอง
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2.17.2.2 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
背く世の うしろめたくは さりがたき ほだしをしひて かけな離れそ

Somukuyono ushirometakuwa sarigataki hodashiwoshiite kakenahanareso
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ไม่พบกลวิธีการประพันธ์
เป็ นบทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ เขียนตอบอดีตจักรพรรดิซุสะกุ มีความหมายว่า หาก
พระองค์ยงั ทรงมีหว่ งกังวลพระธิดา ยังมิอาจตัดขาดเรื่ องทางโลกย์ได้ แล้ วเหตุไฉนพระองค์จงึ ทรง
ออกผนวช เป็ นบทกวีที่แสดงความรู้สกึ ของนางได้ อย่างตรงไปตรงมา
ผู้วิจยั คิดว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะ ได้ ระบายความอึดอัด และความอัดอันตั
้ นใจของตนลงไป
ในบทกวี โดยใช้ ความหมายเรี ยบง่ายตรงไปตรงมา แต่ซอ่ นน ้าเสียงโกรธ ไม่พอใจ และต่อว่าในการ
กระทาของอดีตจักรพรรดิที่ทรงรับสั่งขอให้ เก็นจิแต่งงานกับอนนะซัน โนะ มิยะ ซึ่งนั่นเป็ นการ
ทาลายความสุขในชีวิตคูข่ องนางโดยสิ ้นเชิง ซึ่งมีต้นเหตุมาจากอดีตจักรพรรดิเองที่มีพระประสงค์
ออกผนวช แต่ก็เป็ นห่ว งอนาคตพระธิดา บทสรุ ปจึงกลายเป็ นมุระซะกิ โนะ อุเอะที่ต้องเจ็บปวด
หากอดีตจักรพรรดิไม่คดิ ออกผนวช ก็ยงั ทรงสามารถดูแลพระธิดาของพระองค์ตอ่ ไปได้ ป่ านนี ้นาง
ก็ยงั ครองคูก่ บั เก็นจิได้ อย่างมีความสุขในช่วงบันปลายชี
้
วิต

2.18 บทกวีบทที่ 18
身にちかく 秋や来ぬらむ

見るままに

青葉の山も うつろひにけり

Mimichikaku akiyakonuramu mirumamani aobanoyamamo utsurohinikeri
ฤดูใบไม้ ร่วงคงจะมาถึงข้ าแล้ วกระมัง ภูเขาทีเ่ คยเขียวขจี บัดนี ้กาลังเปลีย่ นสี (เหมือนหัวใจของท่านที่
เปลีย่ นแปรไป ท่านคงเบื่อข้ าเสียแล้ ว)
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2.18.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีวะกะบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนแรก（若菜上）เล่ม 4 หน้ า 82 ซึง่ มีเนื ้อ
เรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
หลังจาก มุระซะกิ โนะ อุเอะ ออกไปทักทายอนนะซัน โนะ มิยะ แม้ ว่าในใจจะรู้สึกเสียหน้ า
นางก็ เ ขี ยนบทกวี โบราณที่ มี เ นื อ้ หาเกี่ ย วกับความสุข ในการคัดลายมื อ การเลื อกแต่บ ทกวี ที่ มี
ความหมายดี ทาให้ นางตระหนักว่าตนมีแต่เรื่ องทุกข์ใจ ในตอนนันเก็
้ นจิก็เข้ ามา
มุระซะกิ โนะ อุเอะ รี บนากระดาษที่นางเขียนบทกวีเล่นซ่อนใต้ แท่นฝนหมึก แต่เก็นจิเห็น
เข้ าจึงดึงออกมาดู ในกระดาษใบนันเขี
้ ยนไว้ ว่า “ฤดูใบไม้ ร่วงคงจะมาถึงข้ าแล้ วกระมัง ภูเขาที่เคย
เขี ย วขจี บัด นี ก้ าลัง เปลี่ ย นสี เหมื อ นหัว ใจของท่ า นที่ เ ปลี่ ย นแปรไป ท่ า นคงเบื่ อ ข้ า เสี ย แล้ ว
(身にちかく

秋や来ぬらむ

見るままに

青葉の山も

うつろひにけり)”

เก็นจิเขียนเพิ่มลงไปว่า “แม้ ฤดูใบไม้ ร่วงจะมาเยือน แต่ปีกสีเขียวของนกน ้าอย่างข้ าก็มิเคย
เปลี่ยนสี แต่ใบไม้ ใต้ ต้นฮะกิอย่างเจ้ าต่างหากที่เปลี่ยนไปจากเดิม (水 鳥 の
かはらぬを はぎのしたぞ

青羽はいろも

けしきことなれ)”

2.18.2 วิเคราะห์บทกวี
2.18.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
身にちかく 秋や来ぬらむ 見るままに 青葉の山も うつろひにけり

Mimichikaku akiyakonuramu mirumamani aobanoyamamo utsurohinikeri
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：秋 (あき aki) แปลว่าฤดูใบไม้ ร่วง พ้ องเสียงกับ
คาว่า 飽き(あき aki) แปลว่า เบื่อ
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：เปรี ยบเก็นจิเป็ นภูเขาสีเขียว ที่ใบใม้ จะเปลี่ยนเป็ นสี
แดงยามฤดูใบไม้ ร่วง
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 อ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta): 白露は
山の 色づくみれば

うつしなりけり 水鳥の 青葉の

Shiratsuyuwa utsushinarikeri mizutorino

aobanoyamano irozukumireba และ 紅葉する

秋は来にけり 水鳥の 青葉

の山の 色づく見れば Momijisuru akiwakonikeri mizutorino aobayamano

irozukumireba ดังที่จะกล่าวต่อไป
เป็ นบทกวีราพึงราพันที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะพรรณนาความในใจของตนอยู่เพียงลาพัง แต่
เก็นจิบงั เอิญมาเห็นเข้ า บทกวีนี ้มีความหมายว่า ฤดูใบไม้ ร่วงคงจะมาถึงตัวข้ าแล้ วกระมัง ภูเขาที่
แต่เดิมเคยมีสีเขียวขจี บัดนี ้กาลังเปลี่ยนสี ก็เหมือนกับหัวใจของท่าน (เก็นจิ) ที่เปลี่ยนใจจากข้ าไป
หาหญิงอื่น ท่านคงจะเบื่อข้ าเสียแล้ ว (ในภาษาญี่ปนุ่ คาว่า あき(秋 aki) แปลว่าฤดูใบไม้ ร่วง พ้ อง
เสียงกับคาว่า あき (飽き aki) แปลว่า เบื่อ)
ผู้วิจยั คิดว่า บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีทีแสดงความรู้สึกตัดพ้ อน้ อยใจเก็นจิ นางคิดไปว่าการที่
เก็นจิแต่งงานใหม่กบั อนนะซัน โนะ มิยะ อาจะเป็ นเพราะเบื่อนางแล้ ว จึงเปลี่ยนใจจากนางไปหา
หญิงอื่น
อนึ่ง อะเบะ อิสมุ ิ (阿部泉 Abe Izumi, 2013:180) ได้ กล่าวถึงบทกวีฤดูใบไม้ ร่วง ว่า ใน
บรรดาบทกวี เ กี่ ย วกับ ฤดูก าลที่ บัน ทึ ก อยู่ใ นหนัง สื อ รวบทกวี มัน โยฌู และหนัง สื อ รวมบทกวี
โคะกินฌู มี บทกวีที่เกี่ ยวกับฤดูใบไม้ ร่วงมากที่ สุด แต่หนังสือรวมบทกวี มันโยฌู และโคะกินฌู
ตลอดจนหนังสือรวมบทกวีที่เกิดขึน้ หลังโคะกินฌู มีข้อแตกต่างกันที่ชัดเจน กล่าวคือบทกวีฤดู
ใบไม้ ร่วงในมันโยฌูจะไม่ให้ ความรู้สกึ เหงาอ้ างว้ าง แต่ในขณะที่บทกวีนบั ตังแต่
้ ในโคะกินฌูเป็ นต้ น
มา จะมี “โมะโนะโนะอะวะเระ” และให้ ความรู้สึกเหงาอ้ างว้ างในบทกวีอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งจุดนี ้
นับว่าเป็ นจุดที่แตกต่างจากบทกวีฤดูใบไม้ ผลิอย่างชัดเจน
แต่เมื่อพิจารณาจากเนื ้อเรื่ องจะพบว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะเขียนบทกวีบทนี ้ขึ ้นในช่วงฤดู
ร้ อน ยิ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้สกึ ของนางที่วา่ แม้ ในขณะนี ้จะเป็ นฤดูร้อน แต่สาหรับนาง ความ
อ้ างว้ างเงียบเหงาของฤดูใบไม้ ร่วงคงได้ มาเยือนแล้ ว
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อย่างไรก็ ต ามในหนัง สื อฉบับ แปลภาษาญี่ ปุ่ นปั จ จุบันของ ฌิ บุย ะ เอะอิ ชิ ( 渋谷栄一
Shibuya Eiichi , 2000) วิเคราะห์ว่าบทกวีบทนี ้ได้ อ้างอิงบทกวีโบราณที่ว่า 白露は
けり

水鳥の

青葉の山の

aobanoyamano

色づくみれば

うつしなり

Shiratsuyuwa utsushinarikeri mizutorino

irozukumireba จากหนังสือรวมบทกวีโคะกินโระกุโจ เล่ม 2 บทที่ 921 ซึ่งมี

ความหมายว่า หยาดน ้าค้ างสีขาวแปรเปลี่ยนไปแล้ ว แต่ยงั คงเห็นสีเขียวราวป่ าเขาชอุ่มของนกน ้า
และบทกวีโบราณ 紅葉する

秋は来にけり 水鳥の 青葉の山の 色づく見れば

Momijisuru

akiwakonikeri mizutorino aobayamano irozukumireba จากหนังสือรวมบทกวีโคะกินโระ
กุโจ เล่ม 3 บทที่ 1468 มีความหมายว่า ใบไม้ เปลี่ยนสี ฤดูใบไม้ ร่วงมาถึง แต่ยงั เห็นสีเขียวราวป่ า
เขาชอุม่ ของนกน ้า
2.18.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
水鳥の 青羽はいろも かはらぬを はぎのしたぞ けしきことなれ

Mizudorino aohawairomo kawananuwo haginoshitazo keshikikotonare
เป็ นบทกวีที่เก็นจิเขียนตอบบทกวีราพึงราพันของมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความหมายว่า แม้
ฤดูใบไม้ ร่วงจะมาเยือน แต่ปีกสีเขียวของนกน ้า ดังเช่นตัวข้ างนี ้มิเคยเปลี่ยนสี แต่ใบไม้ ใต้ ต้นฮะกิ
อย่างเช่นตัวเจ้ าต่างหากที่เปลี่ยนสีไปจากเดิม
ผู้วิ จัย คิด ว่า เป็ นบทกวี ที เ ก็ น จิ พ ยายามปรั บ ความเข้ า ใจกับ มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะ เขา
พยายามอธิบายว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนใจจากนางเลยแม้ แต่น้อย ดังเช่นสีเขียวบนปี กนกน ้าที่แม้ ว่า
ฤดูกาลจะเปลี่ยนผันเช่นไร แต่สีเขียวก็ยังคงเป็ นสีเขียวสดอยู่เช่นเดิม และมีการตัดพ้ อมุระซะกิ
โนะ อุเ อะเล็ กน้ อยด้ วยว่า นางต่างหากที่เปลี่ ยนไป เป็ นเหมือนใบไม้ ยามเมื่อถึง ฤดูใบไม้ ร่วงก็
เปลี่ยนไปเป็ นสีแดง ในที่นี ้ผู้วิ จยั คิดว่าสามารถตีความได้ 2 อย่าง กล่าวคือ 1. หมายถึงมุระซะกิ
โนะ อุเอะที่เปลี่ยนไป ไม่เชื่อมั่นในความรักที่เขามีให้ นาง และ 2. มุระซะกิ โนะ อุเอะ คงรักเขา
น้ อยลง ต่างจากเดิม เพราะเขาทาผิดที่นอกใจนาง ซึ่งการที่นางตัดพ้ อเขาเช่นนันอาจเป็
้
นเพราะ
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ เขาเปลี่ยนแปลงไป
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2.19 บทกวีบทที่19
住の江の 松に夜ぶかく おく霜は

神のかけたる

ゆふかづらかも

Suminoeno matsuniyobukaku okutsuyuwa kaminokaketaru yūkazurakamo
ต้ นสนที่ซุมิ โนะ เอะ ยามเช้ ามืดที่น ้าค้ างแข็งเกาะนัน้ งดงามมากราวกับพูป่ ระดับเครื่ องสวมศีรษะของ
เทพเจ้ า

2.19.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนหลัง (若菜下 Wakanage) เล่ม 4 หน้ า 165 ซึ่งมี
เนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
หลัง จากที่ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ขออนุญาตเก็นจิให้ ตนออกบวช แต่เก็นจิ ปฏิ เสธ เขาจึง
วางแผนจะไปนมัสการศาลเจ้ าซุมิโยะฌิ
มีการจัดการร่ ายราที่ เป็ นไปอย่างสนุกสนาน และน่าประทับใจ ปกติมุระซะกิ โนะ อุเอะ
เคยแต่ชมทิวทัศน์จากภายในคฤหาสน์ เคยได้ ชมได้ ฟังดนตรี ในแต่ละฤดูทงค
ั ้ ่าจนชินตา แต่ไม่คอ่ ย
ได้ ออกไปเที่ยวชมธรรมชาติด้านนอก และยิ่งไม่เคยได้ ออกมาเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาตินอก
เมืองหลวงเช่นนี ้มาก่อน จึงรู้สกึ ตื่นตาตื่นใจมาก นางเอ่ยบทกวีขึ ้นว่า
“ต้ นสนที่ซุมิ โนะ เอะ ยามเช้ ามืดที่น ้าค้ างแข็งเกาะนัน้ งดงามมากราวกับพูป่ ระดับเครื่ อง
สวมศีรษะของเทพเจ้ า (住 の 江 の

松に夜ぶかく

おく霜は

神のかけたる

ゆふかづらかも)”

เมื่อจินตนาการถึงหิมะยามเช้ าที่ โอะโนะ โนะ ทะกะมุระ กวีและนักปราชญ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ภาษาจีนได้ เคยกล่าวถึงในผลงานชิ ้นหนึง่ ของเขา ก็ยิ่งรู้สกึ ว่า นี่คงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่าเทพเจ้ า
คงรับรู้ถึงเจตนารมณ์ในการจัดงานครัง้ นี ้ของเก็นจิแล้ ว
พระสนมอะกะฌิตอบบทกวีวา่ “ใบซะกะกิที่พระถือนัน้ มีน ้าค้ างแข็งสีขาวเกาะราวกับ
ประดับพูส่ ีขาว (神人の

手にとりもたる 榊葉に ゆふかけ添ふる ふかき夜の霜)”
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นะกะท์ซุกะซะ สาวใช้ ที่ตดิ ตามมุระซะกิ โนะ อุเอะ ตอบบทกวีวา่ “สีขาวของน ้าค้ างแข็งทา
ให้ ม องเห็นเป็ นพู่ประดับของเหล่าเทพเจ้ า คงจริ ง ดัง่ ที ท่านกล่าวว่าเป็ นหลักฐานที่เทพเจ้ ารับรู้
(祝子が

ゆふうちまがひ

おく霜は

げにいちじるき

神のしるしか)”

2.19.2 วิเคราะห์บทกวี
2.19.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
住の江の 松に夜ぶかく おく霜は 神のかけたる ゆふかづらかも

Suminoeno matsuniyobukaku okutsuyuwa kaminokaketaru yūkazurakamo
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาเชื่อมโยงสถานที่ (歌枕 utamakura)：住の江 suminoe
 อุปลักษณ์ (見立て mitate)：เห็นน ้าค้ างแข็งเป็ นพู่
เป็ นบทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ เอ่ยขึ ้นเมื่อได้ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติอนั งดงามตอนที่เดินทาง
ไปนมัสการศาลเจ้ าซุมิโยะฌิ มีความหมายว่า ต้ นสนที่ซุมิ โนะ เอะ ยามเช้ ามืดที่น ้าค้ างแข็งเกาะ
นันงดงามมาก
้
มองเห็นราวกับเป็ นพูป่ ระดับเครื่ องสวมศีรษะของเทพเจ้ า
จากบทบรรยายร้ อยแก้ วพบว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะไม่คอ่ ยได้ ออกจากคฤหาสน์ไปไหนมา
ไหน ดังนันการที
้
่ได้ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่นางสามารถสัมผัสได้ นี ้นับเป็ น
เรื่ องแปลกใหม่ เพราะโดยปกติจะได้ ชมทิวทัศน์จากในคฤหาสน์เท่านัน้
ผู้วิจัยคิดว่าจากบทกวี นีส้ ะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่ อเกี่ ยวกับเทพเจ้ าว่า เทพเจ้ าเป็ นสิ่ง
ศักดิส์ ิทธิ์สงู ค่า และเป็ นสิ่งที่สวยงาม
2.19.2.2 บทกวีของตัวละครพระสนมอะกะฌิ
神人の 手にとりもたる 榊葉に ゆふかけ添ふる ふかき夜の霜

Kamibitono tenitorimotaru sakakibani yūkakesofuru fukakiyonoshimo
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เป็ นบทกวีที่พระสนมอะกะฌิตอบมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความหมายว่า ใบซะกะกิที่พระถือ
นัน้ มีน ้าค้ างแข็งสีขาวมาเกาะ ดูราวกับเป็ นการประดับพู่สีขาวบริ สุทธิ์ เป็ นการตอบรับบทกวีของ
มุระซะกิ โนะ อุเอะ
2.19.2.3 บทกวีของตัวละครสาวใช้ นะกะท์ซุกะซะ
祝子が ゆふうちまがひ おく霜は げにいちじるき 神のしるしか

Hafurikoga yūuchimagai okushimowa geniichijiruki kaminoshirushika
เป็ นบทกวีที่สาวใช้ ตอบมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความหมายว่า สีขาวของนา้ ค้ างแข็งทาให้
มองเห็นเป็ นพู่ประดับของเหล่าเทพเจ้ า คงจะเป็ นจริ งดัง่ ที่ท่านมุระซะกิ โนะ อุเอะกล่าว นี่คงเป็ น
หลักฐานที่แสดงว่าเทพเจ้ ารับรู้ถึงเจตนารมณ์ของพวกเรา

2.20 บทกวีบทที่ 20
消えとまる

ほどやは経べき

たまさかに 蓮のつゆの かかるばかりを

Kietomaru hodoyawafubeki tamasakani hachisunotsuyuno kakarubakariwo
ชีวิตข้ าก็เปรี ยบเหมือนน ้าค้ างทีย่ งั หลงเหลืออยูบ่ นดอกบัว คงจะอยูไ่ ด้ อีกไม่นาน ดัง่ ช่วงสันๆก่
้ อนทีน่ ้าค้ าง
จะเหือดแห้ ง

2.20.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนหลัง (若菜下) เล่ม 4 หน้ า 236 ซึ่งมีเนื ้อเรื่ องช่วง
บทกวีโดยย่อดังนี ้
หลังจากเก็นจิจดั งานดนตรี เสร็ จ สิ ้นลง มุระซะกิ โนะ อุเอะก็ล้มป่ วย และย้ ายไปพักรักษา
ตัวที่คฤหาสน์นิโจ ตอนเดือนสาม อาการของมุระซะกิ โนะ อุเอะทรุ ดลงหนัก เนื่องจากวิญญาณ
ของโระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระทาร้ าย พอย่างเข้ าเดือนห้ า ท้ องฟ้าแจ่มใส ทาให้ อาการป่ วยของ
นางก็ดีขึ ้นกว่าเดิมเล็กน้ อย แต่ เก็นจิทาบุญ และสวดพระสัทธรรมบุณฑริ กสู ตรทุกวัน วันละบท
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เพื่อเป็ นการช่วยให้ วิญญาณของโระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระ หลุดพ้ นตามที่นางขอร้ องไว้ ด้วย
นอกจากนันเก็
้ นจิยงั คัดเลือกพระที่สวดมนต์ได้ อย่างไพเราะมาสวดมนต์อย่างต่อเนื่องอยู่ใกล้ ๆที่
นอนของมุระซะกิ โนะ อุเอะที่นอนซมอยู่
มีช่วงหนึ่ง ที่มุระซะกิ โนะ อุเอะ อาการดีขึน้ พอจะพยุงตัวขึน้ ได้ บ้าง เก็ นจิพูดชี ช้ วนให้
นางชมดอกบัว มุระซะกิ โนะ อุเอะ พยุงตัวขึ ้นมอง แต่เพราะนางนอนซมไม่ได้ ลกุ ขึ ้นมาชมทิวทัศน์
เช่นนี ้ได้ มาเป็ นเวลานาน เก็นจิจึงรู้ สึกยินดีมาก เขาพูดทังน
้ ้าตาว่า ได้ เห็นเจ้ าอาการดีขึ ้นมาเช่นนี ้
ราวกับฝั นไป ที่ผา่ นมาอาการเจ้ าทรุดหนักมากเสียจนแม้ แต่ตวั ข้ าในบางครัง้ ก็ยงั เผลอคิดว่าเจ้ าจะ
จากข้ าไปเสียแล้ ว คาพูดของเก็นจิทาให้ นางรู้สกึ ตื ้นตัน จึงเอ่ยบทกวีขึ ้นว่า
“ชีวิตข้ าก็เปรี ยบเหมือนน ้าค้ างที่ยงั หลงเหลืออยู่บนดอกบัว คงจะอยู่ได้ อีกไม่นาน ดัง่ ช่ว ง
สันๆก่
้ อนที่น ้าค้ างจะเหือดแห้ ง(消えとまる

ほどやは経べき

たまさかに 蓮のつゆの か

かるばかりを)”

เก็ นจิ ตอบบทกวี ว่า “โปรดจงสัญญา ไม่เพียงแต่ชาตินี ้ แม้ ช าติหน้ าก็ของให้ ไ ด้ เกิดบน
ดอกบั ว เดี ย วกั น เหมื อ นน า้ ค้ างที่ ป ระดั บ อยู่ บ นใบบั ว ( 契りおかむ
蓮葉に

玉ゐる露の

この世ならでも

こころへだつな)”

2.20.2 วิเคราะห์บทกวี
2.20.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
消えとまる ほどやは経べき たまさかに 蓮のつゆの かかるばかりを

Kietomaru hodoyawafubeki tamasakani hachisunotsuyuno kakarubakariwo
 กลวิธีการประพันธ์ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo) :

消え kie แปลว่า เลือนหาย

露 tsuyu ที่แปลว่าน ้าค้ าง และคาว่า かかる

เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า

kakaru แปลว่า (น ้าค้ าง) เกาะ
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คาว่า 玉 tama แปลว่า ลูกแก้ ว หรื อ สิ่งที่มีลกั ษณะกลม เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า
露 tsuyu ที่แปลว่าน ้าค้ าง

เป็ นบทกวีที่มุระซะกิ โนะ อุเอะเอ่ยขึ ้นหลังจากที่เก็นจิแสดงความดีใจอย่างมากที่อาการ
ป่ วยของนางดูจะดีขึ ้นมาเล็กน้ อย มีความหมายว่า ชีวิตข้ าเปรี ยบเหมือนน ้าค้ างบนกลีบดอกบัวที่
ยังคงหลงเหลืออยู่ คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ อีกไม่นาน เพราะน ้าค้ างจะอยู่ได้ เพียงแค่ในช่วงเวลา
สันๆ
้ อีกไม่นานน ้าค้ างนันก็
้ จะแห้ งเหือดและหายไป เพียงแค่ตอนนี ้บังเอิญอาการป่ วยดีขึ ้นก็เท่านัน้
ผู้วิจยั คิดว่า บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่แสดงความตื ้นตันใจที่เก็นจิมีท่าทียินดีที่นางดูเหมือน
จะอาการดีขึ ้น แต่นางกลับต้ องการบอกเขาโดยอ้ อมว่า โปรดอย่าดีใจไป เพราะนางรู้ตวั ดีว่าตนเอง
คงมีชีวิตอยูไ่ ด้ อีกไม่นาน เพราะนางเกรงว่าหากนางตายจากไปจริ ง เก็นจิคงต้ องยิ่งเศร้ าโศกเสียใจ
มาก นอกจากนันบทกวี
้
บทนี ้ยังแสดงให้ เห็นว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะ รู้ สึกปลง และแฝงน ้าเสียงสิน้
หวังในชีวิต นางไม่ได้ คดิ ที่จะหาทางยื ้อชีวิตตนเอง หรื อรู้ สึกมีความหวังว่าสักวันอาการป่ วยจะหาย
และสามารถกลับมาใช้ ชีวิตตามปกติได้ แต่กลับเปรี ยบเทียบชีวิตตนเองเป็ นน ้าค้ างที่ใกล้ จะแห้ ง
เหือดหายไป และเป็ นการบอกให้ เก็นจิเตรี ยมทาใจไว้ โดยอ้ อมด้ วย
2.20.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
契りおかむ この世ならでも 蓮葉に 玉ゐる露の こころへだつな

Chigiriokamu konoyonarademo hachisuhani tamairutsuyuno kokorohedatsuna
เป็ นบทกวีที่เก็นจิตอบมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีควาหมายว่า โปรดสัญญากับข้ าว่า ไม่เพียงแต่
ชาตินี ้ แม้ แต่ชาติหน้ าก็ขอให้ เราได้ เกิดมาบนดอกบัวเดียวกัน เหมือนนา้ ค้ างที่ประดับบนใบบัว
หมายถึงเกิดมาเป็ นคูก่ นั อีกในชาติหน้ าไม่วา่ จะเกิดในภพภูมิใดก็ตาม
ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นบกทวีที่เก็นจิแสดงให้ เห็นถึงความรักที่เขามีตอ่ นาง แม้ ว่าชาติหน้ าก็อยาก
ได้ เกิดมาร่ วมภพร่ วมชาติเป็ นคู่กันอี ก ความตายในชาตินีไ้ ม่อาจพรากเขาทัง้ สองให้ จากกันไป
ตลอดกาลได้ แต่วา่ ที่นา่ แปลกใจก็คือ นอกจากมุระซะกิ โนะ อุเอะ เก็นจิยงั ได้ เอ่ยบทกวีในลักษณะ
เดียวกันนี ้ กล่าวคือ การไปเกิดบนดอกบัวดอกเดียวกันในชาติหน้ า กับอนนะซัน โนะ มิยะด้ วย

77

(ในตอนซุสุมุฌิ) ยิ่งไปกว่านัน้ ยังเป็ นบทกวีที่เก็นจิเป็ นฝ่ ายส่งไปก่อน แต่ทว่าอนนะซัน โนะ มิยะ
กลับตอบบทกวีมาในทานองที่วา่ ไม่เชื่อว่าเก็นจิอยากจะร่วมดอกบัวเดียวกับนางจริง

2.21 บทกวีบทที่ 21
惜しからぬ

この身ながらも

かぎりとて 薪尽なん ことの悲しさ

Oshikaranu konominagaramo kagiritote takigizukinan kotonokanashisa
ตัวข้ าแม้ ตายก็ไม่เสียดาย แต่กลับเศร้ าทีช่ ีวิตจะต้ องสิ ้นสุด เหมือนฟื นที่มอดไหม้ หมดไป

2.21.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน มิโนะริ (御法 Minori) เล่ม 4 หน้ า 483 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบท
กวีโดยย่อดังนี ้
อาการป่ วยของมุระซะกิ โนะ อุเอะทรุดหนักลง และไม่ได้ ออกบวชอย่างที่ตงใจไว้
ั้
นางจึง
จัดงานทาบุญสัทธรรมบุณฑริ กสูตรที่คฤหาสน์นิโจ ซึ่งนางถือว่าเป็ นบ้ านเกิดของตน มุระซะกิ โนะ
อุเ อะซึ่ง เป็ นผู้หญิ ง คนหนึ่ง สามารถจัดพิธี ทางศาสนาได้ อย่างละเอี ยดรอบคอบและไม่ขาดตก
บกพร่องได้ เช่นนัน้ ทาให้ เก็นจิร้ ูสกึ ประทับใจในความใกล้ ชิดศาสนาของนาง
ทังจั
้ กรพรรดิ องค์รัชทายาท อดีตพระมเหสีอะกิโกะโนะมุ พระมเหสีอะกะฌิ รวมทังท่
้ าน
หญิงทังหลายแห่
้
งคฤหาสน์โระกุโจ ต่างก็มาร่วมงานกันอย่างพร้ อมหน้ า
มุระซะกิ โนะ อุเอะ ให้ องค์ชาย3 ซึง่ เป็ นพระโอรสในพระมเหสีอะกะฌิ เป็ นผู้สง่ บทกวี
ถึงอะกะฌิ โนะ คิมิ ว่า “ตัวข้ าแม้ ตายก็ไม่เสียดาย แต่กลับเศร้ าที่ชีวิตจะต้ องสิ ้นสุด เหมือนฟื นที่
มอดไหม้ หมดไป (惜しからぬ

この身ながらも かぎりとて 薪尽なん ことの悲しさ)”
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อะกะฌิ โนะ คิมิ ตอบบทกวี ว่า “ความปรารถนาที่จะได้ อุทิศตนแก่พระสัทธรรมบุณฑริ ก
สูตรนันวั
้ นนี ้เป็ นครัง้ แรกที่ได้ ทา แต่หนทางสู่ธรรมะนันยั
้ งห่ างไกลมากนัก (薪こる
ふを はじめにて

この世にねがふ

おもひはけ

法ぞはるけき)”

2.21.2 วิเคราะห์บทกวี
2.21.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
惜しからぬ

この身ながらも

かぎりとて

薪尽なん

ことの悲しさ

Oshikaranu konominagaramo kagiritote takigizukinan kotonokanashisa
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba) : คาว่า このみ konomi พ้ องเสียงคาว่า この身
konomi แปลว่าตัวเอง กับคาว่า 菓 konomi แปลว่าผลไม้ เป็ นการเชื่อมโยงคา
ว่า 菓 ที่อยูใ่ นสัทธรรมบุณฑริกสูตร
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu) : คาว่า 薪尽なん takigizukinan อุปมาเป็ นความตาย
เป็ นบทกวีที่มุระซะกิ โนะ อุเอะส่งหาอะกะฌิ โนะ คิมิ ซึ่งเข้ าร่ วมงานสวดพระสัทธรรม
บุณฑริกสูตรที่ตนจัดขึ ้น บทกวีมีความหมายว่า ตัวข้ าแม้ ต้องตายก็ไม่เสียดาย แต่กลับรู้สึกเศร้ าใจ
ที่ชีวิตต้ องสิ ้นสุด เหมือนฟื นที่มอดไหม้ หมดไป
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีแรกและบทสุดท้ ายที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะส่งให้ อะกะฌิ โนะ คิมิ ตาม
เนื อ้ เรื่ องแม้ ว่าในช่วงแรกมะรุ ซ ะกิ โนะ อุเอะจะรู้ สึกอิจ ฉาและหึง หวง อะกะฌิ โนะ คิมิ แต่ใน
ภายหลังที่นางได้ พบหน้ ากับ ความสงบเสงี่ยมและการวางตัวที่นา่ ชมเชยของอะกะฌิ โนะ คิมิ ก็ทา
ให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะเข้ าใจแล้ วว่าเหตุใดเก็ นจิจึงรักอะกะฌิ โนะ คิมิ และรู้ สึกชื่นชมในความ
เสียสละของอะกะฌิ โนะ คิมิ ที่ยอมยกท่านหญิงน้ อยอะกะฌิให้ นางเป็ นผู้เลี ้ยงดู ในขณะที่อะกะฌิ
โนะ คิมิ ผู้ถ่อมตนก็ร้ ู สึกว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นท่านหญิงที่มีความงามทังรู
้ ปลักษณ์ภายนอก
และกริยาอาการ สมกับเป็ นภรรยาที่เก็นจิรักมากที่สดุ ความสัมพันธ์ของหญิงสาวทังสองจึ
้
งเป็ นไป
ด้ วยดี
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มุระซะกิ โนะ อุเอะ ใช้ บทกวีบทนี ้แทนคาอาลา โดยท่อนหนึ่งยกมาจากคานาของบทสวด
พระสัทธรรมบุณฑริ กสูตร (薪尽なん takigizukinan) ผู้วิจยั คิดว่า ความหมายที่ว่ารู้ สึกเศร้ า อาจ
ตีความได้ ว่า เศร้ าที่ตนยังมิอาจได้ ออกบวชบาเพ็ญบุญตามความตังใจ
้ เพราะเก็นจิไม่อนุญาต
และเศร้ าที่จะต้ องจากอะกะฌิ โนะ คิมิ คูแ่ ข่งทางความรักที่นางยกย่อง
2.21.2.2 บทกวีของตัวละครอะกะฌิ โนะ คิมิ
薪こる おもひはけふを はじめにて この世にねがふ 法ぞはるけき

Takigikoru omoiwakyōwo hajimenite konoyoninegau norizoharukeki
เป็ นบทกวีที่อะกะฌิ โนะ คิมิ ตอบมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความหมายว่า วันนี ้เป็ นครัง้ แรกที่
ความปรารถนาที่จะได้ อุทิศตนแก่พระสัทธรรมบุณฑริ กสูตรได้ เป็ นจริ งสมดัง่ หวัง แต่หนทางที่จะ
เข้ าสูพ่ ระพุทธธรรมนันยั
้ งอยูอ่ ีกห่างไกลนัก
บทบรรยายร้ อยแก้ วได้ อธิบายไว้ วา่ อะกะฌิ โนะ คิมิ พยายามตอบบทกวีให้ เป็ นกลางมาก
ที่สุด เพื่อไม่ให้ ซา้ เติมหรื อกระทบกระเทือนความรู้ สึกของมุระซะกิ โนะ อุเอะ อีกทัง้ ยังเป็ นการ
ป้องกันผู้อื่นนาไปนินทาลับหลังด้ วย ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้ อะกะฌิ โนะ คิมิ ต้ องการจะแสดง
ความรู้ สึกขอบคุณมุระซะกิ โนะ อุเอะ ที่จดั งานสวดพระสัทธรรมบุณฑริ กสูตรขึ ้น ทาให้ นางได้ มี
โอกาสร่ วมงานบุญใหญ่ครัง้ นี ้ด้ วย ส่วนหนทางสู่ธรรมะยังอีกไกลนัน้ ผู้วิจัยตีความว่า หมายถึง
หนทางที่ นางจะไปแทนที่ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ในใจของเก็นจิ นัน้ ยัง อีกไกลนัน้ หรื อก็ คือนางไม่
สามารถแทนที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะได้ เลย เป็ นการให้ เกียติ และยกย่องมุระซะกิ โนะ อุเอะ

2.22 บทกวีบทที่ 22
絶えぬべき

みのりながらぞ

頼まるる

世々にと結ぶ 中の契りを

Taenubeki minorinagarazo tanomaruru yoyonitomusubu nakanochigiriwo
ตัวคิดว่านี่คงเป็ นงานบุญสุดครัง้ สุดท้ าย แต่ด้วยผลบุญของงานบุญครัง้ นี ้ก็คงหวังพึง่ จะเชื่อมสายสัมพันธ์
กับท่านในภพหน้ าได้
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2.22.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน มิโนะริ (御法) เล่ม 4 หน้ า 485 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อ
ดังนี ้
(เนื ้อเรื่ องต่อจากบทกวีบทที่ 21) มุระซะกิ โนะ อุเอะ คิดว่าวันนี ้คงจะเป็ นวันสุดท้ ายที่จะได้
เห็นการแสดง ท่วงท่าร่ายราของเหล่านางรา ตลอดจนฟั งเสียงดนตรี อนั ไพเราะ เมื่อนางคิดเช่นนัน้
จึงมองหน้ าผู้คนด้ วยความเศร้ าสร้ อย หลังงานบุญจบ แม้ แต่ในตอนที่ทา่ นหญิงแต่ละคนกาลัง
ทยอยกันกลับ มุระซะกิ โนะ อุเอะก็คิดว่า นี่คงเป็ นการลาจากครัง้ สุดท้ าย ทาให้ ร้ ูสึกโศกเศร้ าเป็ น
อย่างยิ่ง จึงส่งบทกวีให้ ท่านหญิงฮะนะชิรุซะโตะ ว่า
“คิดว่านี่คงเป็ นงานบุญครัง้ สุดท้ าย (ตัวข้ าคงถึงเวลาต้ องจากโลกนี ้ไป) แต่ด้วยผลบุญของ
ง าน บุ ญ ครั ้ง นี ก้ ็ ค ง ห วั ง พึ่ ง จะ เชื่ อม สา ยสั ม พั น ธ์ กั บ ท่ า นใ นภ พ ห น้ า ไ ด้ ( 絶えぬべき
みのりながらぞ

頼まるる

世々にと結ぶ

中の契りを)”

ท่านหญิงฮะนะชิรุซะโตะ ตอบบทกวีกลับมาว่า “เพียงแค่หากท่านจัดงานบุญเล็กๆก็ร้ ูสึก
ขอบคุณเหลือเกินแล้ ว ชีวิตข้ าที่ก็เหลืออยู่อีกไม่มาก คงผูกสัมพันธ์กบั ท่านด้ วยงานบุญใหญ่ครัง้ นี ้
(結びおく

ちぎりは絶えじ

おほかたの

残りすくなき

みのりなりとも)”

2.22.2 วิเคราะห์บทกวี
2.22.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
絶えぬべき みのりながらぞ 頼まるる 世々にと結ぶ 中の契りを

Taenubeki minorinagarazo tanomaruru yoyonitomusubu nakanochigiriwo
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba) : คาว่า み mi พ้ องเสียงคาว่า 身 mi แปลว่าตัวเอง
กับ mi ในคาว่า 御法 minori แปลว่าวิถีพทุ ธ ในที่นี ้หมายถึงงานที่เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา (งานบุญ) และยังเป็ นชื่อตอนอีกด้ วย
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เป็ นบทกวีที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะส่งให้ ทา่ นหญิงฮะนะชิรุซะโตะในงานสวดพระสัทธรรม
บุณฑริกสูตร มีความหมายว่า ตัวข้ างคงถึงเวลาต้ องจากโลกนี ้ไป แต่ด้วยผลบุญของงานบุญใน
ครัง้ นี ้ ขอให้ เชื่อมสายสัมพันธ์กบั ท่านในภพหน้ า
เป็ นบทกวีบอกลาท่านหญิงฮะนะชิรุซะโตะ เช่นเดียวกับที่ส่งให้ อะกะฌิ โนะ คิมิ บทกวีบท
นี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อเรื่ องผลบุญผลกรรม ผู้วิจยั คิดว่าการที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ เอ่ยปากว่า
ขอให้ ผลบุญนี ้ผูกสัมพันธ์กบั ฮะนะชิรุซะโตะในชาติหน้ า แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของพวกนาง
ทังสองว่
้
า มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน แม้ วา่ ฮะนะชิรุซะโตะ จะเป็ นคนรักอีกคนหนึ่งของเก็นจิก็ตาม
แต่ดเู หมือนว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะไม่เคยคิดแค้ นเคืองนาง
จากบทกวีทงั ้ 2 บทที่ส่งถึงอะกะฌิ โนะ คิมิ และ ฮะนะชิรุซะโตะ ซึ่งต่างก็เป็ นคนรักอีกคน
หนึ่งของเก็นจิ ทาให้ เห็นว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะ แม้ จะเคยมีนิสยั หึงหวงเก็นจิในวัยสาว แต่ขณะนี ้
อาจจะเป็ นเพราะวัยที่มีวฒ
ุ ิภาวะมากขึ ้น ประกอบกับนิสยั และความประพฤติของท่านหญิงทัง้ สอง
ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน คือ เป็ นผู้นอบน้ อมถ่อมตน ยังอาศัยอยู่ในคฤหาสน์โระกุโจด้ วยกัน ทา
ให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ รู้สกึ เป็ นมิตรกับพวกนาง และในวาระสุดท้ ายของชีวิตนี ้เองก็ได้ ส่งบทกวีเพื่อ
อาลาและเป็ นเครื่ องยืนยันถึงความรู้สกึ และสัมพันธภาพของตนกับท่านหญิงทังสอง
้
2.22.2.2 บทกวีของตัวละครฮะนะชิรุซะโตะ
結びおく ちぎりは絶えじ おほかたの 残りすくなき みのりなりとも

Musubioku chigiriwataeji ōkatano nokorizukunaki minorinaritomo
เป็ นบทกวีที่ฮะนะชิรุซะโตะตอบมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความหมายว่า หากท่านเพียงแค่จดั
งานบุญเล็กๆ ข้ าก็ร้ ู สึกขอบคุณเหลือเกินแล้ ว แต่ท่านก็กรุ ณาจัดงานบุญยิ่งใหญ่เช่นนี ้ ชีวิตข้ าที่
เหลืออยูอ่ ีกไม่มากนักนี ้ก็คงจะได้ ผกู สัมพันธ์กบั ท่านด้ วยงานบุญใหญ่ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นบทกวีที่ฮะนะชิรุซะโตะ ตอบรับไมตรี ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ อีกทังยั
้ งเป็ น
การแสดงให้ เห็นด้ วยว่า ตัวนางเองก็เคารพและรู้ สึกยินดีที่จะได้ ผกู สัมพันธ์กับมุระซะกิ โนะ อุเอะ
นอกจากนี ้จากบทกวีบทนี ้ยังแสดงให้ เห็นถึงความอ่อนน้ อมถ่อมตนของฮะนะชิรุซะโตะอีกด้ วย
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2.23 บทกวีบทที่ 23
おくと見る

程そばはかなき

ともすれば 風に乱るる 荻の上露

Okutomiru hodosobahakanaki tomosureba kazenimidaruru oginouwatsuyu
แม้ ทา่ นจะเห็นข้ าลุก(ขึ ้นมาจากเตียง)ได้ เช่นนี ้ แต่ก็เหมือนกับน ้าค้ างบนดอกโอะงิยามที่ต้องลมก็ร่วงหล่น

2.23.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน มิโนะริ (御法) เล่ม 4 หน้ า 491 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อ
ดังนี ้
ฤดู ใ บไม้ ร่ ว ง อากาศรอบๆเริ่ ม เย็ น ลง มุ ร ะซะกิ โนะ อุ เ อะรู้ สึ ก สดชื่ น ขึ น้ เล็ ก น้ อย
พระมเหสีอะกะฌิเสด็จออกจากพระราชฐานกลับมาเยี่ยมมุระซะกิ โนะ อุเอะได้ ระยะหนึ่งแล้ ว แต่
ขณะที่ จ ะทรงเสด็จ กลับพระตาหนัก มุระซะกิ โนะ อุ เอะก็ขอร้ องให้ ทรงประทับอยู่ต่ออี กชั่วครู่
พระมเหสีเสด็จมาพบนาง มุระซะกิ โนะ อุเอะ ซูบผอมลงไปมาก แต่ทว่าก็ ดงู ามอย่างหาที่เปรี ยบ
ได้ ยากยิ่ง
ในตอนนันเก็
้ นจิก็เข้ ามาพอดี เขาดีใจที่อาการของมุระซะกิ โนะ อุเอะดีขึ ้น แต่นางกลับคิด
ว่าหากนางต้ องสิ ้นใจไปจริง เขาจะเสียใจและโศกเศร้ ามากมายเพียงไร เมื่อคิดดังนันแล้
้ วนางก็เอ่ย
บทกวีขึ ้นด้ วยความโศกเศร้ าว่า
“แม้ ท่ า นจะเห็ น ข้ าลุ ก (ขึ น้ มาจากเตี ย ง)ได้ เ ช่ น นี ้ แต่ ชี วิ ต ข้ าก็ เ หลื อ เวลาอี ก ไม่ ม าก
เหมือนกับน ้าค้ างบนดอกโอะงิยามที่ต้องลมก็ร่วงหล่น (ทังๆที
้ ่กาลังมองอยู่ แต่ก็เหมือนจะเลือน
หายไป) (おくと見る

程そばはかなき

ともすれば

風に乱るる

荻の上露)”

เมื่อมองไปที่สวน ก็เห็นดอกโอะงิที่ดจู ะเอนหักไปตามแรงลม นา้ ค้ างบนดอกไม้ ตอนนีด้ ู
เหมือนกาลังจะร่วงหล่น มุระซะกิ โนะ อุเอะเปรี ยบชีวิตอันไม่เที่ยงแท้ ของตน เป็ นดัง่ น ้าค้ างนัน้ ใน
ตอนนันเก็
้ นจิก็ร้ ูสกึ เศร้ าเป็ นอย่างมาก เขามองออกไปที่สวนหน้ าเรื อนและเอ่ยบทกวีตอบว่า
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“ในโลกที่ต้องแก่งแย่งชิงดีอนั ไม่เที่ยงแท้ เหมือนโลกของน ้าค้ างนัน้ ข้ าไม่อยากตายจาก
เจ้ าไปก่อน และไม่อยากให้ เจ้ าตายจากข้ าไปก่อน อยากจะตายไปพร้ อมๆกับเจ้ า (ややもせば
消えをあらそふ

露の世に

おくれ先だつ

ほど経ずもがな)” เขาเอ่ยบทกวีพลางร้ องไห้

พระมเหสีอะกะฌิก็ทรงตอบบทกวีว่า “สายลมฤดูใบไม้ ร่วงพัดไม่ขาดสาย โลกอันไม่เที่ยง
แท้ ดั่งนา้ ค้ างนี ้ ใครจะคิดว่าเหมือนแค่อยู่บนใบหญ้ า ชีวิตข้ าก็ ไม่จี รัง เฉกเช่นเดียวกัน ( 秋風に
しばしとまらぬ

つゆの世を

たれか草葉の

うへとのみ見ん)”

ในช่วงที่กาลังย่ารุ่งนันเอง
้ มุรซะกิ โนะ อุเอะ ก็จากไปอย่างสงบ
2.23.2 วิเคราะห์บทกวี
2.23.2.1 บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
おくと見る 程そばはかなき ともすれば 風に乱るる 荻の上露

Okutomiru hodosobahakanaki tomosureba kazenimidaruru oginouwatsuyu
 กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
 คาพ้ อง ( 掛詞 kakekotoba)：ค าว่า おく oku พ้ องเสี ยงกับค าว่า 置く oku
แปลว่าวาง และคาว่า 起く oku ที่แปลว่าลุก
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：เปรี ยบนา้ ค้ างที่ต้องลมก็ร่วงหล่น เป็ นเหมือนชีวิต
ของตนที่ไม่เที่ยงแท้
เป็ นบทกวีบทสุดท้ ายของมุระซะกิ โนะ อุเอะ นางขอร้ องให้ พระมเหสีอะกะฌิทรงประทับ
อยู่ต่อ พอดีกับที่เก็นจิเข้ ามา นางรู้ สึกโศกเศร้ าจึงเอ่ยบทกวีขึน้ มีความหมายว่า น ้าค้ างบนดอก
โอะงิที่เห็นอยูน่ ี ้ คือความไม่เที่ยงแท้ ยามต้ องลมน ้าค้ างก็ร่วงหล่นหายไป เช่นเดียวกับตัวข้ า แม้ จะ
เห็นว่าลุกจากเตียงได้ เช่นนี ้ แต่ก็เป็ นเพียงชัว่ ขณะเท่านัน้ ตัวข้ าคงจะตายไปในอีกไม่นาน
ผู้วิจยั คิดว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะ ต้ องการเตือนสติเก็นจิ ไม่ให้ หลงดีใจที่ดเู หมือนอาการ
ป่ วยของนางจะดีขึ ้น จนสามารถลุกจากเตียงได้ ยิ่งเก็นจิดีใจมากเท่าไร ยามที่นางต้ อ งตายไปจริ งๆ
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เขาคงยิ่ง เศร้ าโศกมากเท่านัน้ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ไม่มี บุตรธิ ดา นางจึง ไม่มี ห่วงให้ ต้องกัง วล
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ แต่สิ่งเดียวที่นางเป็ นห่วงก็คือความรู้สึกของเก็นจิ แม้ ว่าที่ผ่านมาเก็นจิจะทาให้ นาง
ต้ องเจ็บช ้าน ้าใจหลายครัง้ เรื่ องการนอกใจ แต่นางก็ไม่เคยคิ ดเปลี่ยนใจจากเขา หรื อแม้ แต่รักเขา
น้ อยลงเลย จวบจนกระทัง่ วาระสุดท้ ายของชีวิต
ผู้วิจยั คิดว่านอกจากจะเป็ นบทกวีที่เตือนสติเก็นจิแล้ ว ยังเป็ นบทกวีที่แสดงให้ เห็นว่า มุระ
ซะกิ โนะ อุเอะมองทุกสิ่งเป็ นอนิจจัง แม้ ในบทบรรยายร้ อยแก้ วจะมีกล่าวว่า นางรู้สึกโศกเศร้ า เมื่ อ
คิดถึงความรู้สกึ ของเก็นจิ แต่หากพิจารณาความหมายจากในบทกวีเพียงอย่างเดียว จะพบว่าไม่มี
ความหมายที่เป็ นไปในเชิงเศร้ า มีแต่ความรู้สกึ ถึงความเป็ นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ ของสรรพสิ่ง
2.23.2.2 บทกวีของตัวละครเก็นจิ
ややもせば 消えをあらそふ 露の世に おくれ先だつ ほど経ずもがな

Yayamoseba kiewoarasō tsuyunoyoni okuresakidatsu hodotazumogana
เป็ นบทกวีที่เก็นจิตอบ มุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความหมายว่า ในโลกที่มีแต่การแก่งแย่งชิงดี
อันไม่ที่ยงแท้ ราวกับโลกของน ้าค้ างนัน้ ข้ าไม่อยากตายจากเจ้ าไปก่อน และไม่อยากให้ เจ้ าตาย
จากข้ าไปก่อน ข้ าอยากจะตายไปพร้ อมๆกับเจ้ า
ผู้วิจยั คิดว่า เป็ นบทกวีที่เก็นจิเอ่ยขึ ้นด้ วยความเศร้ าโศกอาลัยอาวรณ์ และบอกถึงความ
ปรารถนาลึกๆในใจของเขาว่า อยากจะตายไปพร้ อมๆกับนาง บทกวีบทนี ้เป็ นการแสดงความรู้สึกที่
เก็นจิมีต่อมุระซะกิ โนะ อุเอะอย่างลึกซึง้ การที่เขากล่าวว่าอยากตายไปพร้ อมๆกันนัน้ นัยหนึ่ง
ตีความได้ ว่า เขาคงไม่อยากมีชีวิตต่อไป หากไม่มีนางเคียงข้ าง ชีวิตคงไร้ ความหมาย และที่ไม่
อยากตายไปก่อนก็คงเพราะเป็ นห่วงความรู้ สึก และเป็ นห่วงอนาคตของนางที่จะไม่มีสามีคอย
ปกป้องดูแล ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นบทกวีบอกรักที่มีความหมายมากที่สดุ ของเก็นจิ
2.23.3.3 บทกวีของตัวละครพระมเหสีอะกะฌิ
秋風に しばしとまらぬ つゆの世を たれか草葉の うへとのみ見ん

Akikazeni shibashitomaranu tsuyunoyowo tarekakusabano uetonomimin
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เป็ นบทกวีที่พระมเหสีทรงตอบมะระซะกิ โนะ อุเอะ มีความหมายว่า สายลมในฤดูใบไม้
ร่วงพัดมาไม่ขาดสาย โลกอันไม่เที่ยงแท้ ดงั่ น ้าค้ างนี ้ ใครจะคิดว่าเราเหมือนมีชีวิตอยู่บนใบหญ้ า
ชีวิตข้ าก็ไม่จีรังเฉกเช่นเดียวกับท่าน
เป็ นบทกวีที่ตอบรับ และแสดงให้ เห็นว่าพระมเหสีทรงเข้ าใจในสิ่งที่มุระซะกิ โนะ อุเอะ
กาลังคิด ทรงตระหนักดีวา่ ชีวิตของพระองค์ก็ไม่เที่ยงแท้ และสักวันก็คงต้ องร่วงโรยไป

ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ และตีความบทกวีวะกะ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ อย่ างละเอียดในแต่ละ
บทตามที่ปรากฏข้ างต้ น ซึ่งจะเน้ นการวิเคราะห์เรื่ องกลวิธีการประพันธ์ และเนื ้อหาของบทกวีใน
ภาพรวมอย่างละเอียดมากขึ ้นในบทต่อไป
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บทที่ 3
วิเครำะห์ บทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
3.1 กลวิธีกำรประพันธ์ บทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
3.1.1 กลวิธีการประพันธ์บทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ผู้วิจยั พิจารณากลวิธีการประพันธ์ โดยอ้ างอิงจากที่นกั วิจยั ชาวญี่ปนได้
ุ่ วิเคราะห์ไว้ แล้ วใน
หนังสือชุด เก็นจิโมะโนะงะตะริ ของสานักพิมพ์ โฌกักคัน , หนังสือชุด เก็นจิโมโนะงะตะริ ฉบับ
ทะนิสะกิ จุนอิชิโร (谷崎潤一郎 Tanizaki Junichirō , 1965) และ หนังสือตีความเก็นจิ (源氏釈)
ฉบับ ฌิบยุ ะ เอะอิอิชิ (渋谷栄一 Chibuya Eiichi , 2000)
ซึง่ สามารถสรุปเป็ นตารางได้ ดงั นี ้
บทกวีวะกะ
1

กลวิธีการประพันธ์

かこつべき ゆゑを知らねば おぼつかな いか
なる草の

ゆかりなるらん

Kakotsubeki yuewoshiraneba obozukana
ikanarukusano yukarinaruran

2

千尋とも

いかでか知らむ

ち干る潮の

さだめなく

満

のどけからぬに

満ち干る(michihiru) -- 千尋 (chihiro)

(คาสัมพันธ์)

千尋 (chihiro) =หัวใจของเก็นจิ (อุปมาอุปไมย)

Chihirotomo ikadekashiramu sadamenaku
michihirushiono nodokekaranuni

3

4

風吹けば 先づぞみだるる
露に かかるささがに

色変る

浅茅が

ささがに (sasagani)

(คาสร้ อย 歌詞)

Kazefukeba mazuzomidaruru irokawaru

irokawaru, asajigatsuyu =หัวใจของเก็นจิ

asajigatsuyuni kakarusasagani

(อุปมาอุปไมย)

別れても
見ても

影だにとまる

ものならば

なぐさめまし

Wakaretemo kagedanitomaru mononaraba

鏡を
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kagamiwomitemo nagusamemashi

5

惜しからぬ
暫し

命にかへて

目の前の

別れを

とどめてしかな

Oshikaranu inochinikaete menomaeno
wakarewoshibashi todometeshikana

6

浦人の

しほくむ袖に

だつる

夜のころもを

くらべみよ

波路へ

yoru: 夜・寄る (คาพ้ อง)
ura: 浦・裏 (คาพ้ อง)

Urabitono shiokumusodeni kurabemiyo
namichihedatsuru yorunokoromowo

hedatsuru(ควาหมาย) :波路・夜のころも(คาพ้ อง)
浦(ura)-- しほ(shio)-- 波路(namiji)-- 寄る(yoru)--波

(nami) (คาสัมพันธ์)
袖(sode) -- 浦(ura) --ころも(koromo) (คาสัมพันธ์ )

7

浦風や

いかに吹くらむ

ぬらし

波間なき頃

思ひやる

袖うち

浦風 (urakaze)--波間(namima)

(คาสัมพันธ์)

Urakazeya ikanifukuramu omoiyaru
sodeuchinurashi namimanakikoro

8

うらなくも 思ひけるかな
より波は 越えじものぞと

契りしを

まつ

ura: 心・浦 (คาพ้ อง)
matsu: 松・待つ(คาพ้ อง)

Uranakumo omoikerukana chigirishiwo
matsuyorinamiwa koejimonozoto

うら(ura)-- 波(nami) (คาสัมพันธ์ )

อ้ างอิงบทกวีโบราณ
9

思ふどち

なびく方には

ぞけぶりに

あらずとも

われ

さきだちなまし

อ้ างอิงบทกวีโบราณ

Omoudochi nabikukataniwa arazutomo
warezokeburini sakidachinamashi

10

ひとりゐて

嘆きしよりは

たをかくてぞ

あまのすむ

見るべかりける

Hitoriite nagekishiyoriwa amanosumu

か

kata: 絵・潟 (คาพ้ อง)
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katawokakutezo mirubekarakeru

miru: 見る・海松 (คาพ้ อง)
あま(ama)-- かた(kata)-- 見る(miru)

11

舟とむる

をちかた人の

かへりこむ

なくはこそ

あす

夫と待ちみめ

(คาสัมพันธ์)

舟(fune) =เก็นจิ (อุปมาอุปไมย)
をちかた(ochikata) =อะกะฌิ โนะ คิมิ (อุปมาอุปไมย)

Funetomuru ochikatahitono nakuwakoso
asukaerikomu ottotomachimime

12

こほりとぢ
すむ月の

石間の水は

ゆきなやみ

そら

かげぞながるる

yuki (iki): 行き・生き(คาพ้ อง)
sumu: 澄む・住む(คาพ้ อง)

Kooritochi ishimanomizuwa yukinayami
sorasumutsukino kagezonagaruru

sora: 空・そらごと(คาพ้ อง)
石間の水(ishimanomizu) =ตัวเอง (อุปมาอุปไมย)
月のかげ(tsukinokage) =เก็นจิ (อุปมาอุปไมย)

13

風に散る

紅葉はかろし

の松に

春のいろを

岩ね

かけてこそ見め

อ้ างอิงบทกวีโบราณ

Kazenichiru momijiwakaroshi harunoirowo
iwanenomatsuni kaketekosomime

14

15

くもりなき
きかげぞ

池の鏡に

よろづ代を

すむべ

しるく見えける

sumu: 澄む・住む (คาพ้ อง)

Kumorinaki ikenokagamini yorozuyowo

くもり(kumori)--すむ(sumu)--かげ(kage)--鏡

sumubekikagezo shirokumikeru

(kagami) (คาสัมพันธ์)

花ぞのの
むしは

こてふをさへや

下草に

秋まつ

うとく見るらむ

Matsu: 松・待つ (คาพ้ อง)

Hanazonono kochouwosaeya shitakusani

下草(shitakusa)--むし(mushi)--松(matsu) (คา

akimatsumushiwa utokumiruramu

สัมพันธ์)
秋まつむし(akimatsumushi) =

มุ (อุปมาอุปไมย)
16

目に近く

移ればかはる

世の中を

行くす

พระมเหสีอะกิโกะโนะ
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ゑとほく

たのみけるかな

Menichikaku utsurebakawaru yononakawo
yukusuetooku tanomikerukana

17

背く世の

うしろめたくは

だしをしひて

さりがたき

ほ

かけな離れそ

Somukuyono ushitometakuwa sarigataki
hodashiwoshiite kakenahanareso

18

身にちかく
葉の山も

秋や来ぬらむ

見るままに

青

うつろひにけり

青葉の山(aobanoyama) =เก็นจิ (อุปมาอุปไมย)

Minichikaku akiyakinuramu mirumamani
aobanoyamamo utsuroinikeri

19

住の江の

松に夜ぶかく

けたる

aki: 秋・飽き(คาพ้ อง)

อ้ างอิงบทกวีโบราณ
おく霜は

神のか

ゆふかづらかも

Suminoeno matsuniyorubukaku okushimowa

คาเชื่อมโยงสถานที่ : suminoe (住の江)
อุปลักษณ์

kaminokaketaru yūkazurakamo

20

消えとまる
蓮のつゆの

ほどやは経べき
かかるばかりを

たまさかに

Kietomaru hodoyawafubeki tamasakani

惜しからぬ

この身ながらも

薪尽なん

(คา

สัมพันธ์)
たま(tama)--つゆ(tsuyu) (คาสัมพันธ์ )

hachisunotsuyuno kakarubakariwo

21

消え(kie) --つゆ(tsuyu)--かかる(kakaru)

かぎりとて

ことの悲しさ

Oshikaranu konominagaramo kagiritote

konomi: この身・菓(คาพ้ อง)
薪尽なん(takigizukinan) = การตาย (อุปมาอุปไมย)

takigizukinan kotonokanashisa

22

絶えぬべき
世々にと結ぶ

みのりながらぞ

頼まるる

中の契りを

mi: 御(法)・身(คาพ้ อง)

Taenubeki minorinagarazo tanomaruru
yoyonitomusubu nakanochikiriwo
23

おくと見る
風に乱るる

程そばはかなき
荻の上露

ともすれば

oku: 置く・起く(คาพ้ อง)
荻の上露

(oginouuwatsuyu) = ชีวติ ของตนเอง
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Okutomiru hodosobahakanaki tomosureba

(อุปมาอุปไมย)

kazenimidaruru oginouuwatsuyu
ตาราง1 ตารางแสดงกลวิธีการประพันธ์บทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ

3.1.2 วิเคราะห์การใช้ กลวิธีการประพันธ์
จากตารางข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ แม้ วา่ ตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ จะมีจานวนบทกวีวะกะ
มากที่สดุ ในบรรดาตัวละครเอกหญิงทังหมด
้
แต่มีบทกวี ถึง 5 บทที่ไม่มีการใช้ กลวิธีการประพันธ์ ที่
ผู้วิจยั ได้ หยิบยกขึ ้นมาศึกษาในครัง้ นี ้
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดตามประเภทกลวิธีการประพันธ์ จะเป็ นไปตามตารางด้ านล่าง
นี ้
กลวิธีกำรประพันธ์
คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)
อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)
คาสัมพันธ์ (縁語 engo)

จำนวนบทกวี
(ทัง้ หมด 23 บท )
10
8
8
0

คาตรงข้ าม (対比 taihi)27
คากวี (歌詞 utakotoba)
1
คาประดับ (歌枕 utamakura)
1
การมองเหมือน (見立て mitate)
1
อ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta)
4
ไม่ปรากฏกลวิธีการประพันธ์
5
ตาราง2 ตารางแสดงจานวนกลวิธีการประพันธ์ที่พบในบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ

วะตะนะเบะ ยะซุอะกิ (渡部泰明 Waktanabe Yasuaki 2007: 97) กล่าวว่า กลวิธีการใช้
คาพ้ อง เป็ นกลวิธีการประพันธ์ บทกวีที่สามารถสื่อให้ เห็นความในใจของผู้ประพันธ์ บทกวีได้ มาก
ที่ สุด และจากการศึก ษาของอรรถยา สุว รรณระดา (2555:282)

พบว่า หนัง สื อ รวมบทกวี

เฮียะกุนินอิฌฌุ ที่รวบรวมบทกวีวะกะตังแต่
้ สมัยนาระ จนถึงช่วงต้ นสมัยคามะคุระ ปรากฏบทกวีที่

27

คาตรงข้ าม (対比 taihi) การใช้ คาที่มีความหมายตรงกันข้ ามในบทกวีเดียวกัน เพื่อเน้ นความหมาย
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ใช้ กลวิธีคาพ้ องเป็ นจานวนมาก รองจากกลวิธีการใช้ ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น จึงเป็ นไปได้ ว่าในช่วง
ยุคสมัยดังกล่าว กลวิ ธี การประพันธ์ คาพ้ องได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก แต่เมื่ อพิจ ารณาใน
ภาพรวม การที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะใช้ กลวิธีการประพันธ์คาพ้ อง ในจานวนที่น้อยกว่าครึ่งของบทกวี
ทังหมดนั
้
น้ อนุมานได้ ว่าบทกวีของนางมีความเรี ยบง่ายตรงไปตรงมา ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมใน ข้ อ
3.3
จากตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ขอแจกแจงรายละเอียดกลวิธีการประพันธ์คาพ้ อง ที่ปรากฏในทัง้
10 บทข้ างต้ น และวิเคราะห์วา่ กลวิธีคาประพันธ์คาพ้ องที่ใช้ ในแต่ละบทกวีดงั กล่าวมีความซับซ้ อน
หรื อไม่ โดยใช้ เกณฑ์ว่า หากคาพ้ องดังกล่าวไม่ได้ ใช้ ในการตีความหมายทัง้ 2 คาที่พ้องกัน หรื อ
เป็ นไปเพื่อการใช้ เชื่ อมโยงกับกลวิธีคาประพันธ์ คาสัมพันธ์ โดยไม่ได้ ใช้ ตีความหมายอื่นใดเป็ น
พิเศษจะจัดว่าเป็ นการใช้ กลวิธีคาพ้ องที่ไม่ซบั ซ้ อน
1) บทกวีบทที่ 6 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.6.2.2 หน้ า 28)
くらべみよ

波路へだつる

浦人の

夜のころもを มี คาพ้ องอยู่ท งั ้ หมด

しほくむ袖に

3 คู่ คือ คาว่า 夜

แปลว่า กลางคืน พ้ องเสียงกับคาว่า 寄る แปลว่า (คลื่น)ซัดสาด ; คาว่า 浦 แปลว่า อ่าว
พ้ องเสียงกับคาว่า 裏 แปลว่า ผ้ าซับใน ; คาว่า へだつる แปลว่า ขาด, แยกจาก ใน
ที่นี ้ ใช้ กับคาว่า 波路 ตีความหมายได้ ว่า เส้ นทางเดินเรื อ (ทะเล) แยกให้ ห่างกันจาก
เมืองหลวง และใช้ กบั คาว่า 夜の衣 ตีความได้ ว่า แยกคนในชุดนอนทังสองให้
้
ไม่ได้ ร่วม
เรี ยงเคียงหมอนกัน หรื อทาให้ หนุม่ สาวไม่สามารถพบกัน
ในบทกวีใช้ คนั จิ 夜 และ 浦 แต่คาที่พ้องเสียงคือคาว่า 寄る กับ 裏 นัน้ จะ
เป็ นคาที่ใช้ ในเทคนิคการประพันธ์คาสัมพันธ์ 2 กลุม่ ได้ แก่
เป็ นคาสัมพันธ์ที่ความหมายเกี่ยวกับทะเล และ
ความหมายเกี่ยวกับเสื ้อผ้ า แต่คาว่า

へだつる

袖

--

浦 -- 潮 -- 波路 -- 寄る -- 波

裏

--

衣

เป็ นคาสัมพันธ์ที่

เนื่องจากใช้ ในความหมายเดียวกันแต่

สามารถตีความได้ 2 อย่าง จึงไม่ได้ นามาพิจารณาร่วมด้ วย
จะเห็นได้ ว่าคาพ้ องที่ซ้อนอยู่นนไม่
ั ้ ได้ ใช้ ในเชิงความหมายซ้ อนที่ต้องตีความ
แต่ใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับกลวิธีการประพันธ์คาสัมพันธ์ ผู้วิจยั จึงเห็นว่าเป็ นคาพ้ องที่ไม่ ต้อง
มีการตีความซับซ้ อน

92

2) บทกวีบทที่ 8 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.8.2.2 หน้ า 34)
契りしを 松より浪は 超えじものぞと

เสียงคาว่า

心

แปลว่าหัวใจ และ

浦

うらなくも

思ひけるかな

มีคาพ้ องอยูท่ งหมด
ั้
2 คู่ ได้ แก่ うら พ้ อง

แปลว่าอ่าว ; คาว่า

まつ

พ้ องเสียงคาว่า

待つ

แปลว่ารอ และ 松 แปลว่าต้ นสน
ในบทกวีใช้ คาว่า うらなく（心無く） ซึ่งแปลว่า ซื่อตรงไม่ปิดบัง แต่คาว่า 浦
ที่ ม าพ้ องเสี ยงนัน้ ไม่ไ ด้ ใช้ แ ปลความหมาย แต่ใ ช้ ใ นกลวิธี ก ารประพัน ธ์ ค าสัม พัน ธ์
浦--浪 เป็ นคาสัม พัน ธ์ ที่ความหมายเกี่ ยวกับทะเล

แต่คาพ้ อง 待つ อาจตีความได้ ว่า

มุระซะกิ โนะ อุเอะ เฝ้ารอ และเชื่อใจเก็นจิมาโดยตลอด ในบทนี ้คูห่ นึ่งของคาพ้ องเป็ น
คาพ้ องที่ไม่ได้ มีความหมายซับซ้ อน ใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับกลวิธีการประพันธ์คาสัมพันธ์
3) บทกวีบทที่ 10 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.10.2.1 หน้ า 43)
は

あまのすむ

かた（絵）

かたをかくてぞ

見るべかりける

ひとりゐて 嘆きしより

มีคาพ้ องทังหมด
้
2 คู่ ได้ แก่

แปลว่า ภาพวาด กับคาว่า かた（潟）แปลว่า ทะเลสาบ; 見る แปลว่า

ดู พ้ องเสียงกับคาว่า みる（海松）แปลว่า สาหร่ายทะเล
ในบทกวี ใช้ คาว่า 絵

ที่ แปลว่าภาพวาด และ 見る ที่ แปลว่าดูในการแปล

ความหมาย แต่คาว่า 潟 และ 海松 ใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับกลวิธีการประพันธ์ คาสัมพันธ์
ได้ แก่ あま（海人）--潟--海松 เป็ นคาสัมพันธ์ที่ความหมายเกี่ยวกับทะเล
คาพ้ องทัง้ 2 คูจ่ งึ เป็ นคาพ้ องที่ไม่ซบั ซ้ อน เนื่องจากไม่ได้ ใช้ ความหมายจากคาที่
พ้ องเสียง เพื่อตีความ แต่ใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับกลวิธีการประพันธ์คาสัมพันธ์ จึงเป็ นคา
พ้ องที่ไม่ต้องมีการตีความหมายซับซ้ อน
4) บทกวีบทที่ 12 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.12.2.1 หน้ า 49)
は ゆきなやみ
ゆき แปลว่า

そらすむ月の かげぞながるる

こほりとぢ

石間の水

มี คาพ้ องทัง้ หมด 3 คู่ ได้ แก่

ไป คันจิเขียนว่า 行き ซึ่งสามารถอ่านออกเสียงว่า いき ได้ ด้วย ซึ่งพ้ อง

เสียงกับคันจิ 生き แปลว่ามีชีวิตอยู;่ 澄む แปลว่าสดใส กับคาว่า 住む แปลว่า อยู่อาศัย
ในที่นี ้หมายถึงแต่งงานอยู่กินกัน ;
โกหก

空 แปลว่าท้ องฟ้ ากับคาว่า そらごと แปลว่าเรื่ อง

93

ในบทกวีนี ้ คาที่ มาพ้ องเสียงสามารถตีความบทกวีได้ ด้วย เป็ นความหมายที่
ซ้ อนอยู่ในบทกวี ตีค วามได้ ว่า ทัง้ ที่ ตน เป็ นหญิ ง ที่ ถูกขัง อยู่ใ นบ้ านเหมื อนนา้ ที่ อ ยู่
ระหว่างช่องหินที่กนด้
ั ้ วยน ้าแข็ง เก็นจิมีแต่จะโกหก และต้ องอยู่กบั คาลวงของเก็นจิ จึง
อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นคาพ้ องที่ซบั ซ้ อน เนื่องจากต้ องมีการตีความหมายคาที่พ้องเสียงกัน
ทัง้ 2 คา
5) บทกวีบทที่ 14 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.14.2.2 หน้ า 55)

くもりなき 池の鏡に

よろづ代を すむべきかげぞ しるく見えける มีคาพ้ อง 1 คู่ คือ 住む แปลว่า อยู่

(อย่างสามีภรรยา) กับคาว่า 澄む แปลว่าใส
ในบทกวีบทนี ้ใช้ คาว่า 澄む ในการแปลความหมายหลัก หมายถึงกระจกใส ไร้
ความขุ่นมัว แต่ก็ยังสามารถตีความถึงการที่มุระซะกิ โนะ อุเอะ และเก็นจิอยู่กินกัน
อย่างสามีภรรยาอย่างมีความสุข ซึ่งเป็ นเงาที่สะท้ อนอยู่ในกระจก ดังนั น้ อาจกล่าวได้
ว่าเป็ นคาพ้ องที่ต้องมีการตีความซับซ้ อน
6) บทกวีบทที่ 15 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.15.2.1 หน้ า 58) 花ぞのの
や

下草に 秋まつむしは うとく見るらむ

こてふをさへ

มีคาพ้ อง 1 คู่ คือ 待つ ที่แปลว่ารอ

และ 松 ที่แปลว่าต้ นสน
ในบทกวีบทนี ้ใช้ คาว่า

まつむし

ในการแปลความหมาย หมายถึงจิ ้งหรี ด แต่

คาว่า まつ ก็ยงั ใช้ ในการตีความว่า แมลงที่รอคอยฤดูใบไม้ ร่วง และพ้ องกับคาว่า 松
ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยงกับกลวิธีกาประพันธ์คาสัมพันธ์ ได้ แก่

下 草--む し--松

ซึง่ เป็ นคา

สัมพันธ์ที่มีความหมายเกี่ยวกับพืชและแมลง ดังนันค
้ าพ้ องในบทนี ้จึงถือว่าเป็ นคาพ้ อง
ที่ต้องมีการตีความซับซ้ อน
7) บทกวีบทที่ 18 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.18.2.1 หน้ า 68) 身にちかく
む

見るままに 青葉の山も うつろひにけり

มีคาพ้ อง 1 คู่ คือ

秋や来ぬら
秋

แปลว่าฤดู

ใบไม้ ร่วง กับคาว่า 飽き แปลว่า เบื่อ
ในบทกวีบทนี ้ใช้ คาว่า 秋 ในการแปลความหมายเป็ นหลัก แปลว่า ฤดูใบไม้ ร่วง
คงจะมาถึงแล้ ว เพราะเขาที่เขียวชอุ่มเปลี่ยนสีไป แต่ในขณะเดียวกันมีความหมายว่า
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เก็นจิคงจะเบื่อนางแล้ วซ่อนอยู่ ดังนันค
้ าพ้ องในบทนี ้จึงถือว่าเป็ นคาพ้ องที่ ต้องมีการ
ตีความซับซ้ อน
8) บทกวีบทที่ 21 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.21.2.1 หน้ า 77) 惜しからぬ
らも かぎりとて

บทกวีบทนี ้มีคาพ้ อง 1 คู่ คือ คาว่า

薪尽なん ことの悲しさ

この身 แปลว่าตัวเอง กับคาว่า 菓

แปลว่าผลไม้ , สูตร

ในบทกวีบทนี ้ใช้ ความหมายคาว่า
ตนจะต้ องสิ ้นสุด ส่วนคาว่า

菓

この身なが

この身

ในการแปลความ ซึง่ จะแปลว่า ชีวิต

เป็ นการเชื่อมโยงคาว่า

菓

ที่อยูใ่ นสัทธรรมบุณฑริก

ไม่ได้ มีความหมายโดยนัยเป็ นพิเศษ จึงอาจกล่าวได้ วา่ คาพ้ องในบทกวีนี ้เป็ นคาพ้ องที่
ไม่ต้องตีความซับซ้ อน
9) บทกวีบทที่ 22 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.22.2.1 หน้ า 79) 絶えぬべき
らぞ
み

頼まるる

世々にと結ぶ

พ้ องเสียงคาว่า

(งานบุญ) กับ

み

ในคาว่า

中の契りを
御 法

みのりなが

บทกวีบทนี ้มีคาพ้ อง 1 คู่ คือคาว่า

ในที่นี ้หมายถึงงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา

身 แปลว่าตัวเอง

ในบทกวีบทนี ้ใช้ ความหมายของคาว่า 御法 ในการแปลความเป็ นหลัก หมายถึง
งานบุญ ครั ง้ สุดท้ าย แต่ก็ยัง มี ความหมายโดยนัยว่า ชี วิตของตัวเองก็ คงจะถึง วาระ
สุดท้ ายด้ วย ดังนันจึ
้ งจัดเป็ นคาพ้ องที่ต้องมีการตีความซับซ้ อน
10) บทกวีบทที่23 (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.23.2.1 หน้ า 82) おくと見る
なき

ともすれば

風に乱るる

荻の上露

程そばはか

บทกวีบทนี ้มีคาพ้ อง 1 คู่ คือคาว่า

置く ที่แปลว่าวาง และคาว่า 起く ที่แปลว่าลุก

ในบทกวี บทนี ใ้ ช้ ความหมายคาว่า 置く ในการแปลความเป็ นหลัก หมายถึ ง
น ้าค้ างที่ (วาง)อยู่บนดอกโอะงิ แต่มีความหมายโดยนัย หมายถึงการที่มุระซะกิ โนะ
อุเอะ ลุกจากเตียงได้ ด้วย ดังนันจึ
้ งจัดเป็ นคาพ้ องที่ต้องมีการตีความซับซ้ อน
ดังที่แจกแจงในข้ างต้ น มีการใช้ คาพ้ องที่มีความหมายไม่ซบั ซ้ อน 4 บท และคาพ้ องที่
มีความหมายซับซ้ อน 6 บท จะเห็นได้ ว่า แม้ มุระซะกิ โนะ อุเอะจะใช้ กลวิธีการประพันธ์ คา
พ้ องมากที่สุด แต่เกื อบครึ่ งในจ านวนนัน้ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็ นคาพ้ องที่เชื่อมโยงกับกลวิธี การ
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ประพันธ์คาสัมพันธ์ ไม่ได้ ใช้ ความหมายในการตีความ อย่างไรก็ตามแม้ ในที่นี ้ผู้วิจยั จะจัดว่า
คาพ้ องที่ใช้ ตีความความหมายโดยนัยได้ เป็ นคาพ้ องที่ซับซ้ อน แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
แล้ ว ความหมายโดยนัยนันก็
้ สามารถเข้ าใจได้ จากฉากเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ผู้วิจยั จึงคิดว่า อาจ
กล่าวได้ ว่าบทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ สามารถเผยให้ เห็นความในใจของตัวละครได้ อย่าง
ไม่ซบั ซ้ อน
เมื่อพิจารณาถึงผู้ที่สง่ บทกวีโต้ ตอบกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ พบว่า บทกวีทงั ้ 23 บทของ
มุระซะกิ โนะ อุเอะ ส่งโต้ ตอบแลกเปลี่ยนกับเก็นจิมากถึง 17 บท ส่วนบทกวีที่ไม่ปรากฏกลวิธี
การประพันธ์มีอยู่ทงหมด
ั้
5 บท ซึ่งในจานวนดังกล่าวมีบทกวีที่ส่งโต้ ตอบแลกเปลี่ยนกับเก็นจิ
ถึง 4 บท และอีก 1 บทส่งโต้ ตอบกับอดีตจักรพรรดิซุสะกุ
ในกรณีที่ส่งแลกเปลี่ยนกับเก็นจิแสดงให้ เห็นว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะ ซึ่งอาศัยอยู่กบั เก็นจิ
มาตัง้ แต่ในวัยเด็ก มี ความสนิทสนม และมี ความสัม พัน ธ์ อย่างลึก ซึง้ อย่างมาก จึง ไม่มี ความ
จาเป็ นต้ องใช้ กลวิธีการประพันธ์ในบทกวีมากมายเพื่อสื่อความในใจ หรื อเพื่อเรี ยกร้ องความสนใจ
เช่นหญิงอื่นในสมัยเฮอัน ซึ่งฌู เทะอิฌกุ ุ (秋貞淑 Sh Teishuku, 2005:364) ได้ กล่าวถึงความรัก
ระหว่างเก็นจิกับ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ว่า ความรักจากเก็นจิ ทาให้ นางสงบเยือกเย็น นอกจากนัน้
คะนะสะวะ ฮะรุฮิโกะ (金沢春彦 Kanazawa Haruhiko, 2005:373) ยังกล่าวว่า แม้ มรุ ะซะกิ โนะ
อุเอะจะไม่มีลกู กับเก็นจิ แต่นางก็ได้ รับความรักที่ไม่เสื่อมคลายจากเก็นจิ และเพราะว่าไม่มีลกู ทา
ให้ ความรักของเก็นจิสดใหม่อยู่เสมอ และนางก็ได้ รับความรักนัน้ โดยตรง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงคิดว่า
ความสัมพันธ์และความรักระหว่างเก็นจิและมุระซะกิ โนะ อุเอะ ผูกพันลึกซึง้ จนสามารถเอ่ยความ
ในใจได้ อย่างตรงไปตรงมา
ส่วนในกรณีบทกวีตอบอดีตจักรพรรดิซุสะกุ ผู้วิจยั คิดว่า เป็ นความน้ อยใจ และความทุกข์
ที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะแสดงออกได้ อย่างตรงไปตรงมา แสดงให้ เห็นถึงความจริ งใจของมุระซะกิ โนะ
อุเอะที่ถ่ายทอดออกมาเป็ นบทกวี
เมื่อพิจารณาประเภทของกลวิธีการประพันธ์จะพบว่า ตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะมีการใช้
กลวิธีการประพันธ์ที่หลากหลาย มากถึง 8 ชนิดกลวิธี โดยเฉพาะกลวิธีการอ้ างอิงบทกวีโบราณ ซึ่ง
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มีใช้ อยู่ 4 บท การอ้ างอิงบทกวีโบราณนี ้จาเป็ นต้ องมีความรู้ เรื่ องบทกวี และวรรณคดีพอสมควร
กล่าวคือต้ องได้ รั บการศึกษาเป็ นอย่างดี ผู้วิจยั คิดว่าอาจเป็ นสิ่งหนึ่งที่อาจช่วยชี ้ให้ เห็นถึงความ
รอบรู้ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ที่แม้ ว่าฐานันดรของตนไม่ได้ สูงนัก แต่ก็ได้ รับการอบรม และได้ รับ
การศึกษาที่ดีจากการดูแลของเก็นจิ

3.2 ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบทกวีวะกะ กับ เรื่องรำวชีวิตของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
จากบทกวีทงั ้ 23 บทข้ างต้ น ผู้วิจยั แบ่งเป็ นช่วงตามเนือ้ เรื่ อง และช่วงชีวิตของตัวละคร
ดังนี ้
ช่วงที่ 1 ได้ แก่บทกวีบทที่ 1-2 เป็ นช่วงวัยเด็กก่อนที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะจะแต่งงานและใช้
ชีวิตในฐานะภรรยาของเก็นจิ บทกวีจะแสดงให้ เห็นถึงความไร้ เดียงสาของเด็กสาว
ช่วงที่ 2 ได้ แก่บทกวีบทที่ 3-12 เป็ นเรื่ องราวความรักในช่วงแรก ก่อนที่เก็นจิจะกลับมารับ
ตาแหน่งยิ่งใหญ่ และรุ่งเรื องสูงสุด เริ่ มตังแต่
้ หลังจากมุระซะกิ โนะ อุเอะแต่งงานกับเก็นจิ แต่ต้อง
อยู่ลาพังเพราะเก็นจิไปเก็บตัวที่วดั อุนริ นอิน เนื่องจากเสียใจที่อดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะทรงออก
ผนวช เรื่ อยไปจนถึงตอนที่เก็นจิต้องไปอยู่ที่ซุมะ และหลังจากที่เขากลับมาสารภาพเรื่ องอะกะฌิ
โนะ คิมิ ตลอดจนสารภาพเรื่ องหญิงคนอื่นๆ เนื ้อหาในช่วงที่สองนันผู
้ ้ วิจยั ของแบ่งย่อยออกเป็ น 2
ส่วน
-บทกวีบทที่ 3-8

เป็ นช่วงที่เก็นจิกาลังออกเดินทางไปซุมะ และเป็ นช่วงที่เขาใช้

ชีวิตอยู่ที่นนั่ เนื ้อหาเกี่ยวกับความเศร้ าโศกเสียใจ ที่ต้องพลัดพราก ความคิดถึง เป็ นห่วง
รักและเชื่อใจเก็นจิ
-บทกวีบทที่ 8-12

หลังจากที่เก็นจิกลับมายังเมืองหลวง และเล่าเรื่ องอะกะฌิ

โนะ คิมิ และหญิ ง สาวคนอื่ น ๆ ให้ มุระซะกิ โนะ อุเ อะฟั ง เนื อ้ หาจะเป็ นความหึง หวง
น้ อยใจ และประชดประชัน รวมทังความแค้
้
นเคืองใจ
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ช่วงที่ 3 ได้ แ ก่บ ทกวี บ ทที่ 13-15

เป็ นบทกวี ที่มี ความหมายดี เป็ นช่วงที่ เ ก็ น จิ ส ร้ าง

คฤหาสน์โระกุโจเสร็ จ และท่านหญิงต่างๆย้ ายไปอยู่ที่นนั่ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นช่วงที่มุระซะกิ โนะ
อุเอะน่าจะมีความสุขมากที่สดุ
ช่วงที่ 4 ได้ แก่บทกวีบทที่ 16-18

เป็ นช่วงที่เก็นจิแต่งงานใหม่กบั อนนะซัน โนะ มิยะ บท

กวีจะมีเนื ้อหาเศร้ าสร้ อย น้ อยใจ เสียใจ และทุกข์ใจที่เก็นจิมีหญิงใหม่ รวมไปถึงการตัดพ้ อต่อว่า
อดีตจักรพรรดิซุสะกุด้วย
ช่วงที่ 5 ได้ แก่บทกวีบทที่ 19-23

เป็ นบทกวีที่มีเนือ้ หาปลงต่อชีวิต และเห็นถึงความ

อนิจจัง และสัจธรรมของชีวิต เป็ นช่วงหลังจากที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะขออนุญาตเก็นจิ ให้ ตนได้ ออก
บวช แต่เก็นจิไม่อนุญาต และมีบทกวีอาลาอยูห่ ลายบท
นอกจากการแบ่งช่วงบทกวีดงั ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ นแล้ ว ยังอาจแบ่งช่วงบทกวีแบบ
อื่นได้ อีก ยกตัวอย่างเช่น มุเนะยุกิ ฌูโส ได้ แบ่ง ช่วงตังแต่
้ ช่วงบทที่ 2 เป็ นต้ นมา โดยแบ่งย่อย
อย่างละเอียด ใช้ ความรู้สกึ ที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ มีตอ่ เก็นจิเป็ นเกณฑ์ ดังนี ้
A ได้ แก่ บทกวีบทที่ 9-11 เป็ นบทกวีที่แสดงความรู้ สึกต่อการนอกใจของเก็นจิ
กล่าวคือมีความรู้สกึ หึงหวงต่ออะกะฌิ โนะ คิมิ
B ได้ แก่ บทกวีบทที่ 12, 16, 18, 20 เป็ นบทกวีที่แสดงให้ เห็นถึงความรู้ สึกไม่
มั่น คงในสถานะของตน มี ค วามรู้ สึ ก หึ ง หวงต่อ อะซะงะโอะในบทกวี บ ทที่ 12 และ
ความรู้สกึ หึงหวงต่ออนนะซัน โนะ มิยะในบทกวีบทที่ 16, 18 และ 20
C ได้ แก่ บทกวีบทที่ 23 เป็ นบทกวีที่เอ่ยกับเก็นจิ และพระมเหสีอะกะฌิ ซึ่งเป็ น
บทกวีบทสุดท้ ายของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
จะเห็นได้ ว่าแต่ละช่วงของบทกวี ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง ชีวิต และความรู้ สึกนึกคิดของตัว
ละครมุระซะกิ โนะ อุเอะได้ เป็ นอย่างดี ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นจุดเด่นที่นา่ สนใจอีกจุดหนึ่งของบทกวีวะกะ
ของตัวละครตัวนี ้ และยังเห็นพัฒนาการทางอารมณ์ของตัวละครที่เป็ นไปตามวัย กล่าวคือช่วงวัย
เด็กมีความใสซื่อ และตัดพ้ อเก็นจิที่ปันใจให้ หญิงอื่น พอเข้ าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ก็ มีความสุขุมมากขึ ้น
แม้ จะเจ็บปวดใจกับการที่เก็นจิแต่งงานใหม่ แต่ก็แสดงออกโดยนัยจากบทกวี และบันปลายชี
้
วิตก็
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คิดอยากออกบวช แม้ จะไม่ได้ รับอนุญาตจากเก็นจิ แต่ความคิดเกี่ยวกับความอนิจจังก็แสดงให้
เห็นอยูใ่ นบทกวี
จากบทกวีทงั ้ 23 บทดังกล่าว จะเห็นได้ ว่ามีบทกวีจานวนกว่าครึ่งที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะส่ง
แลกเปลี่ยนกับเก็นจิ ตังแต่
้ ในช่วงต้ น กระทัง่ บทสุดท้ าย แม้ ว่าในบทสุดท้ ายจะไม่ได้ เอ่ยกับ เก็นจิ
เพียงคนเดียวก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผู้ที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเอ่ย บทกวีโต้ ตอบด้ วยแล้ วจะพบว่ามี
ความสอดคล้ อ งกับเนื อ้ เรื่ องเป็ นอย่างดี และอาจกล่าวได้ ว่า ในช่ว งเวลากว่า 30 ปี ในเรื่ องที่
มุระซะกิ โนะ อุเอะปรากฏตัวขึ ้น ตังแต่
้ วยั เด็ก (ช่วงอายุประมาณ 10 ขวบ) กระทัง่ วาระสุดท้ ายของ
ชีวิต (อายุประมาณ 43 ปี ) นางได้ รับความรักจากเก็นจิไม่เคยเปลี่ยนแปลง
นอกจากนันเมื
้ ่อพิจารณาเนื ้อหาของบทกวี จะพบว่าบทกวีไ ม่มีเนื ้อหาที่เป็ นลักษณะของ
ความทุกข์ใจที่ชายคนรักไม่มาพบ ไม่มีลกั ษณะการปฏิเสธความรักจากเก็นจิ และไม่มีการแสดง
ความรู้สกึ ขมขื่นใจในความรักที่มิอาจเปิ ดเผยให้ ผ้ ใู ดรู้ เหมือนบทกวีของตัวหญิงอื่นๆทัว่ ไปที่พบได้
มากในสมัยเฮอัน จะมีเพียงการตัดพ้ อน้ อยใจในความแปรเปลี่ยนง่ายดายของเก็นจิเท่านัน้
อนึ่ง ฌู เทะอิฌกุ ุ (秋貞淑 Sh Teishuku, 2005:364) ได้ กล่าวเกี่ยวกับบทกวีของมุระซะ
กิ โนะ อุเอะไว้ ว่า หากพิจารณาบทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะโดยไม่คานึงถึงกลวิธี
การประพันธ์ จะพบว่ามีการสอดแทรกความสาเร็จในชีวิตที่ตนได้ รับ นอกจากนันตั
้ งแต่
้ ตอนที่เก็นจิ
ออกจากเมืองหลวงไปยังซุมะ นางก็เป็ นผู้ดแู ลคฤหาสน์ นิโจ หลังจากนันก็
้ ยงั เลี ้ยงดูอะกะฌิ โนะ
ฮิเมะกิมิ เป็ นอย่างดี ต่อมาภายหลังจากที่เก็นจิแต่งงานใหม่ กบั อนนะซัน โนะ มิยะ นางก็ได้ แสดง
ความเด็ดเดี่ยวให้ เห็น และความเศร้ าที่มกั ปรากฏให้ เห็นในบทกวีวะกะของหญิงสาวทัว่ ไปก็ไม่มีอยู่
ในบทกวีของนาง
ซึง่ คากล่าวดังกล่าวได้ สอดคล้ องกับความคิดเห็นของมุเนะยุกิ ฌูโส (宗雪修三 Muneyuki
Shuz , 2002:83-88) ที่ว่า บทกวีวะกะบางบทของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงบทบาททาง
สังคมของนางที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ แก่ บทกวีที่ส่งโต้ ตอบกับอดีตจักรพรรดิซุสะกุ แสดงให้ เห็นถึง
บทบาทจากเดิมที่เป็ นเพียงเด็กหญิงในความดูแลของเก็นจิ กระทัง่ ได้ เป็ นนายหญิงแห่งคฤหาสน์
โระกุโจะ และแม้ ว่าเก็นจิจะแต่งงานกับอนนะซัน โนะ มิยะ ซึ่งมีฐานันดรสูงศักดิ์ ทาให้ อนนะซัน
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โนะ มิยะ มีฐานะเป็ นภรรยาเอกที่ถูกต้ อง แต่การที่อดีตจักรพรรดิซุสะกุส่งบทกวีหามุระซะกิ โนะ
อุเอะเพื่อขอร้ องให้ นางช่วยดูแลอนนะซัน โนะ มิยะนัน้ นับเป็ นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้ เห็นว่า
อดีตจักรพรรดิซุสะกุยอมรับนางในฐานะที่เป็ นภรรยาของเก็นจิ และเป็ นนายหญิ งที่แท้ จริ งแห่ง
คฤหาสน์โระกุโจ
นอกจากบทกวีดงั กล่าวแล้ ว ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทอื่นของมุระซะกิ โนะ อุเอะที่ส่งโต้ ตอบ
กับ ตัว ละครอื่ น นอกเหนื อ จากเก็ น จิ ก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น บทบาททางสัง คมของนางด้ ว ย
ยกตัว อย่ า งเช่ น บทกวี เ กี่ ย วกับ ความงามแห่ ง ฤดูใ บไม้ ร่ ว ง และฤดูใ บไม้ ผ ลิ ที่ ส่ ง โต้ ต อบกับ
พระมเหสีอะกิโกะโนะมุ พระมเหสีอะกิโกะโนะมุ เดิมเป็ นธิดาของโระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระ
ก่อนที่โระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระ จะเสียชีวิตนางก็ได้ ฝากฝั งให้ เก็นจิช่วยดูแลธิดาของธิดาของ
โระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระ จึงมีฐานะเป็ นลูกเลี ้ยงของมุระซะกิ โนะ อุเอะด้ วย แม้ ว่าอายุของ
พวกนางจะห่างกันเพียง 1 ปี ก็ตาม ต่อมาเก็นจิให้ ธิดาของโระกุโจ โนะ มิยะซุโดะโกะโระ ถวายตัว
เป็ นพระสนมของจักรพรรดิเระอิเสะอิ และได้ รับตาแหน่งเป็ นพระมเหสีอะกิโกะโนะมุ บทกวีที่ทงั ้ 2
ส่งแลกเปลี่ยนกันนี ้ แสดงให้ เ ห็นว่าพระมเหสีอะกิโกะโนะมุยังให้ ความสาคัญกับมุระซะกิ โนะ
อุเอะในฐานะแม่เลี ้ยง และนายหญิงแห่งคฤหาสน์โระกุโจ จึงเป็ นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยสนับสนุนบทบาท
ทางสังคมของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
เช่ น เดี ย วกัน กับ บทกวี ที่ ส่ ง แลกเปลี่ ย นกับ อะกะฌิ โนะ คิ มิ , ฮะนะชิ รุ ซ ะโตะ และ
พระมเหสีอะกะฌิ ทาให้ เห็นว่า อะกะฌิ โนะ คิมิ และ ฮะนะชิรุซะโตะ กับ มุระซะกิ โนะ อุเอะ มี
ความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน แม้ ว่าต่างก็ มีฐานะเป็ นภรรยาของเก็ นจิ แต่ทงั ้ อะกะฌิ โนะ คิมิ และ
ฮะนะชิรุซะโตะ ต่างเคารพ และให้ เกียรติมรุ ะซะกิโนะอุเอะ ในฐานะที่นางเป็ นภรรยาเอกของเก็นจิ
แม้ ว่า ในขณะนัน้ เก็ น จิ จ ะแต่ง งานใหม่กับ อนนะซัน โนะ มิ ย ะแล้ ว ก็ ต าม ส าหรั บ ในกรณี ข อง
พระมเหสีอะกะฌิ ซึ่งเดิมคือ อะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิมิ ลูกแท้ ๆของอะกะฌิ โนะ คิมิ แต่มรุ ะซะกิ โนะ
อุเ อะก็เ ลีย้ งดูนางด้ วยความรักไม่ต่างจากแม่แท้ ๆมาตังแต่
้ เด็ก ในภายหลัง จากที่ อะกะฌิ โนะ
ฮิเมะงิมิ ถวายตัวกับจักรพรรดิคินโจ และได้ เลื่อนตาแหน่งเป็ นพระมเหสีอะกะฌิแล้ ว ก็ยงั มาเยี่ยม
เยี่ยนมุระซะกิ โนะ อุเอะที่ป่วยหนัก บทกวีที่ส่งแลกเปลี่ยนกันนี ้นอกจากจะเป็ นสิ่งยืน ยันถึงสาย
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สัมพันธ์แม่-ลูก ของทังสองแล้
้
ว ยังสามารถเป็ นแสดงบทบาททางสังคมของมุระซะกิ โนะ อุเอะได้
ด้ วย
ผู้วิจัยคิดว่า แม้ เ ก็ นจิ จ ะมี บทบาทสาคัญอย่า งมากในชี วิตของมุระซะกิ โนะ อุเอะ แต่
ท้ ายที่ สุ ด แล้ ว บทกวี ก็ แ สดงให้ เห็ น ว่ า นางไม่ ไ ด้ ปั ก ใจอยู่ กั บ เก็ น จิ เ พี ย งคนเดี ย ว แต่ ยัง ให้
ความสาคัญกับคนอื่นๆ เช่น พระมเหสีอะกะฌิ ซึ่งมีฐานะเป็ นลูกเลี ้ยงด้ วย ตรงจุดนี ผ้ ้ วู ิจยั ตีความ
ว่า เป็ นเพราะมุระซะกิ โนะ อุเอะอยากมีลกู กับเก็นจิ แต่ทว่านางไม่มี (อาจเป็ นเพราะผลกรรมที่เก็น
จิเคยลักลอบมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับอดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ ซึ่ งมีฐานะเป็ นแม่เลี ้ยง ทาให้
ทรงตังพระครรภ์
้
) การให้ ความสาคัญกับพระมเหสีอะกะฌิ จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิตนันอาจจะ
้
เป็ นการแสดงถึงความปรารถนาที่ไม่เป็ นจริ งที่ซ่อนอยู่ส่วนลึกในจิตใจของนาง ซึ่งจะอธิบายอย่าง
ละเอียดในหัวข้ อ 3.2.3

3.3 วิเครำะห์ บุคลิกของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ ผ่ ำนบทกวีวะกะ
บทกวีวะกะเป็ นสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้ ในสมัยเฮอัน และยังสะท้ อนให้ เห็นถึงอารมณ์
ความรู้สกึ ของผู้ประพันธ์บทกวีได้ ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในบทนา ในที่นี ้ผู้วิจยั จะวิเคราะห์แง่มมุ ของ
ลักษณะตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ ที่สะท้ อนจากบทกวีวะกะ
3.3.1. ควำมหึงหวง
Zhao Wen-Zhen

(趙文珍, 2009:173)

กล่าวว่า คากล่าวที่ว่าความหึงหวงของ

มุระซะกิ โนะ อุเอะเป็ น “ความหึงหวงในอุดมคติ” “ความหึงอย่างมีชนเชิ
ั ้ ง” “เสน่ห์อย่างประหลาด”
เหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นความหึงหวงที่มีต่ออะกะฌิ โนะ คิมิ ความหึงหวงดังกล่าวนี ้ตรงกับความหึง
หวงที่ตวั ละคร ซะมะ โนะ คะมิ (左馬頭 Sama no Kami) กล่าวถึงในช่วงวิพากษ์ วิจารณ์คืนฝน
พรา (雨夜の品定め Amayo no Shinasadame) ดังนี ้
いと口惜しくねぢけがましきおぼえだになくは、ただひと
へにものまめやかに、静かなる心のおもむきならむよるべをぞ、
つひの頼みどころには思ひおくべかりける。あまりのゆゑよし心
ばせうち添へたちむをばよろこびに思ひ、すこし後れたる方あら
むをもあながちに求め加へじ。うしろやすくのどけきところだに
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強くは、うはべの情はおのづからもてつべきわざをや。艶にもの
恥して、恨み言ふべきことをも見知らぬさまに忍びて、上はつれ
なくみさをづくり、心ひとつに思ひあまる時には、言はん方なく
すごき言の葉、あわれなる歌を詠みおき、しのばるべき形見をと
どめて、深き山里、世離れたる海づらなどに這ひ隠れぬるをりか
し。(略) 心ざし深からん男をおきて、見る目の前につらきころあ
りとも、人の心を見知らぬやうに逃げて隠れて、人をまどはし心
を見んとするほどに、永き世のもの思ひになる、いとあぢきなき
ことなり。(ตอน ฮะฮะกิงิ เล่ม 1 หน้ า 141-142)

"หากเพียงแค่ไม่ใช่หญิงที่จิตใจไม่ซื่อตรง แต่เป็ นหญิงที่ม่งุ มัน่ ใจ
เดียว อารมณ์สุขุมต่างหากถึงจะเป็ นศรี ภรรยาผู้ที่เราจะพึ่งพิงไปชัว่ ชีวิต
ถ้ าหากยิ่งมีพรสวรรค์ด้านดนตรี ศิลปะ และจิตใจดีเพิ่มเติมได้ ด้วยก็ยิ่งดี
แม้ อาจจะมีจุดบกพร่ องไปบ้ าง แต่ก็อยากได้ มาเคียงคู่ ถ้ ามั่นใจว่าเป็ น
หญิ งที่ แม้ ในอนาคตก็จะไม่มีพ ฤติกรรมไม่น่าไว้ วางใจ ไม่ขีห้ ึงแล้ วล่ะ ก็
เรื่ องรสนิยมภายนอกเป็ นสิ่งที่สามารถเพิ่มกันได้ แต่ก็มีหญิงบางคนที่ เมื่อ
มีเ รื่ องเจ็บแค้ นใจที่ ควรบอกสามี กลับอายไม่พูด ภายนอกทาเป็ นไม่มี
อะไรเกิ ดขึน้ ทว่า เก็ บความทุกข์ ใ จนัน้ ไว้ ล าพัง จนสุดท้ ายก็ ท นไม่ไ หว
เขียนจดหมายและบทกวีอนั โศกเศร้ าสะเทือนอารมณ์ ทิ ้งของดูตา่ งให้ ไว้
ให้ สามี ส่วนนางนันหนี
้ เข้ าหลบซ่อนตัวในป่ า หรื อแถวชายทะเลห่างไกล
ผู้คน (…) ทิ ้งชายที่รักนางไว้ แม้ ว่าเขาจะทาให้ นางเจ็บแค้ นใจมากก็ตาม
แต่การที่หนีไปเหมือนไม่เข้ าใจความรู้ สึกผู้ชาย และปล่อยให้ เขากระวน
กระวายใจ การทดสอบความรู้ สึกผู้ชายเช่นนี ้ แม้ ความสัมพันธ์ จะจบลง
กลายเป็ นแค่ความทรงจาที่ตดิ ไปชัว่ ชีวิตนันเป็
้ นเรื่ องที่นา่ เบื่อจริงๆ"
また、なのためにうつろふ方あらむ人を恨みて、気色ばみ
背かん、はたをこがましかりなん、心はうつろふ方ありとも、見
そめし心ざしいとほしく思はば、さる方のよすがに思ひてもあり
ぬべきに、さやうならむたぢろきに、絶えねべきわざなり。すべ
て、よろづのこと、なだらかに、怨ずべきことをば、見知れるあ
まにほのめかし、恨むべからむふしをも、憎からずかすめなさ
ば、それにつけて、あはれもまさりぬべし。多くはわが心も見る
人からをさまりもすべし。あまりむげにうちゆるべ、見放ちたる
も、心やすくらうたきやうなれど、おのづからかろきかたにぞお
ぼえはべるかし。(ตอน ฮะฮะกิงิ เล่ม 1 หน้ า 143-144)
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"..และ ถ้ า สามี ดูจ ะมี ใ จให้ ห ญิ ง อื่ น เล็ ก น้ อ ย ก็ เ จ็ บ แค้ น ท าให้
ความสัมพันธ์ร้าวฉาน เป็ นเรื่ องใหญ่โตนี่ก็ไร้ สาระสิ ้นดี ควรจะคิดว่าถึงแม้
สามีจะปั นใจให้ หญิงอื่นไปบ้ าง แต่เขาก็ให้ ความรักความสาคัญกับภรรยา
ที่แต่งงานกันมา ทว่าภรรยากลับนาเรื่ องนี ้มาทะเลาะกันและถึงขันตั
้ ดขาด
ความสัมพันธ์ โดยทัว่ ไปแล้ วถ้ าฝ่ ายหญิงสุขมุ พูดเป็ นนัยให้ ฝ่ายชายรู้ตวั
ว่านางกาลังหึง และพูดความเจ็บแค้ นโดยอ้ อมไม่ให้ น่าเกลียดแล้ วล่ะก็
ฝ่ ายชายจะรู้สกึ รักนางมากขึ ้น ส่วนมากฝ่ ายชายจะหยุดนอกใจหรื อไม่นนั ้
ขึ ้นอยู่กับท่าทีของภรรยา แต่ถ้าปล่อยให้ สามีเป็ นอิสระมากเกินไปโดยไม่
ยุ่งเกี่ ยวเลย แม้ สามีจะรู้ สึกสบายใจ และภรรยาก็ดเู หมือนใจดี แต่ที่จริ ง
แล้ วจะถูกมองว่าเป็ นภรรยาที่ไม่เอาใจใส่สามี"
จากข้ อความที่ยกมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ความหึงหวงที่ดีนนั ้ จะต้ องเป็ นการพูดเป็ นนัย ให้
ฝ่ ายชายรู้ ตัว พูดโดยอ้ อม ไม่แสดงออกถึงความเจ็ บแค้ นใจจนน่าเกลี ยด ไม่นาเรื่ องนอกใจมา
ทะเลาะจนทาให้ ต้องตัดความสัมพันธ์ แต่ก็ไม่ใช่เอาแต่เก็บความทุกข์ใจไว้ คนเดียวจนในที่สดุ ก็หนี
ไปหรื อปล่อยให้ สามีนอกใจได้ อย่างอิสระ
เมื่ อพิจ ารณาเกี่ ยวกับความหึง หวง ที่ มุระซะกิ โนะ อุเอะ มี ต่อ อะกะฌิ โนะ คิมิ แล้ ว
ระหว่างทังสองตั
้
วละครนี ้ มี 2 สิ่งสาคัญที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้ แก่ ชาติตระกูล และการมี
บุตร มุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นธิ ดาของเชื ้อพระวงศ์ ในขณะที่อะกะฌิ โนะ คิมิ เป็ นเพียงบุตรสาว
ของเจ้ าเมืองเล็กๆคนหนึ่งเท่านัน้ แม้ ว่ามุ ระซะกิ โนะ อุเอะ จะเป็ นภรรยาที่เก็นจิรักมาก แต่นาง
กลับไม่ส ามารถมี บุตรให้ กับเก็ นจิ ไ ด้ ผิดกับอะกะฌิ โนะ คิมิ ที่ ให้ กาเนิดบุตรสาวแก่เก็ นจิ ซึ่ง
ภายหลัง บุต รสาวผู้นี ไ้ ด้ รั บ ต าแหน่ ง เป็ นถึ ง พระมเหสี ข องจัก รพรรดิ และบุต รสาวผู้นี ม้ ี ค วาม
เกี่ยวข้ องอย่างมากต่อความรุ่งเรื องของตระกูลเก็นจิ ความหึงหวงที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะมีตอ่ อะกะฌิ
โนะ คิมิ จึงเป็ นการหึงหวงต่อหญิงที่มีชาติกาเนิดซึ่งมิอาจเทียบเคียงกับตนได้ ผิดไปจากความหึง
หวงที่มีตอ่ ซะอิอิน อะซะงะโอะ และ อนนะซัน โนะ มิยะ ซึง่ มีสถานะทางสังคมสูงกว่าตน
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มีบางทฤษฏีอ้างว่า แม้ ว่าอะกะฌิ โนะ คิมิจะให้ กาเนิดบุตรสาวแก่เก็นจิ แต่ชาติกาเนิด
ของนางที่ต่าต้ อยนันก็
้ ทาให้ ไม่สามารถอยู่เหนือกว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะได้ แม้ ว่าทฤษฎีดงั กล่าวดู
เหมือนจะเป็ นที่ยอมรับ แต่ในงานวิจยั ก่อนหน้ ามีการชี ้ให้ เห็นว่าสาเหตุที่แท้ จริ งของความหึงหวงที่
มุระซะกิ โนะ อุเอะมีตอ่ อะกะฌิ โนะ คิมินนั ้ ก็คือการที่อะกะฌิ โนะ คิมิให้ กาเนิดบุตรสาวนัน่ เอง
ยกตัวอย่างเช่น ซะอิโต อะกิโกะ (斉藤暁子 Sait Akiko，1973 อ้ างถึงใน 趙文珍 Zhao WenZhen , 2009 : 173) ยืนยันความคิดที่ว่า “ความหึงหวงของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ที่มีตอ่ อะกะฌิ โนะ
คิมินนั ้ มีที่มาจากการที่อะกะฌิ โนะ คิมิ ให้ กาเนิดบุตรสาว ซึ่งถือว่าเป็ นความพ่ ายแพ้ ที่ร้ายแรงใน
ฐานะของสตรี ”
ในตอนซุมะ เก็นจิต้องไปใช้ ชีวิตที่ซุมะ มุระซะกิ โนะ อุเอะก็มีความสามารถในการจัดการ
ดูแ ลคฤหาสน์ และพัฒ นาสู่ก ารเป็ นภรรยาในอุด มคติ ซึ่ง อยู่ใ นสถานะที่ อ าจเรี ย กได้ ว่า เป็ น
คุณสมบัตขิ องภรรยาเอก แต่ก็ปรากฏให้ เห็นลักษณะของหญิงขี ้หึงเมื่อ อะกะฌิ โนะ คิมิ ปรากฏตัว
ขึ ้น
ในตอนอะกะฌิ หลังจากที่เก็นจิมีความสัมพันธ์กบั อะกะฌิ โนะ คิมิ เก็นจิก็เลือกที่จะเขียน
จดหมายสารภาพความจริ งแก่มุระซะกิ โนะ อุเอะ ด้ วยตนเอง มุมมองของนิยายเน้ นฝ่ ายเก็นจิ
อย่างชัดเจน ดังที่มีในบทบรรยายว่า
二条の君の、風の伝てにも漏り聞きたまはむことは、戯れ
にても、心の隔てありけると、思ひうとまれたてまつらんは、心
苦しう恥づかしう思さるるも、あながちなる御心ざしのほどなり
かし。 かかる方のことをば、 さすがに心とどめて 恨みたまへり
しをりをり…(ตอนอะกะฌิ เล่ม2 หน้ า 248)

แม้ จ ะรู้ ว่าถ้ าข่าวลื อเรื่ องนีร้ ้ ู ถึงหูมุระซะกิ โนะอุเอะ นางก็คงไม่
แค้ นเคือง แต่หากเขาเก็บเรื่ องนี ้เป็ นความลับก็ร้ ูสึกละอายนัก เก็นจิย้อน
คิดไปว่า "ตลอดเวลาที่ผา่ นมาเรื่ องราวความสัมพันธ์ระหว่างเก็นจิกบั ท่าน
หญิงอื่นๆนัน้ ก็มีบางครัง้ ที่นางรู้สกึ ติดใจแค้ นเคือง"
จากบทบรรยายแสดงให้ เห็นว่าเก็นจิรับรู้ถึงความหึงหวงของมุระซะกิ โนะ อุเอะเป็ นอย่าง
ดีตงแต่
ั ้ ก่อนหน้ านี ้ แต่ตรงนี ้ไม่เห็นว่ามีการวิพากษ์ วิจารณ์ถึงความหึงหวงของนางเลยแม้ แต่น้อย

104

เก็นจิอาจจะรู้ดีว่าความหึงหวงคือรูปแบบหนึ่งของการแสดงความรัก สาเหตุที่เก็นจิเป็ นผู้สารภาพ
ก่อนโดยที่นางยังไม่ได้ ท้วงถามนัน้ คงเป็ นเพราะหากข่าวลือเรื่ องอะกะฌิ โนะ คิมิล่วงรู้ ถึงหูนาง
แล้ ว เกิ ดนางไม่ใ ส่ใ จ เอาใจออกห่า งขึน้ มา เขาคงทุก ข์ ท รมานใจ และดัง ในจดหมายที่ ส่ง ให้
มุระซะกิ โนะ อุเอะที่มีเขียนไว้ วา่
「…かう聞ゆる問はず語りに、隔てなき心のほどは思しあ
はせよ。…」(ตอนอะกะฌิ เล่ม 2 หน้ า

249)

“การที่ข้าสารภาพกับเจ้ าโดยที่เจ้ ายังมิได้ เอ่ยถามขึ ้นมาก่อนเช่นนี ้
กรุณาเข้ าใจความรู้สกึ ของข้ าที่ไม่อยากปิ ดบังเจ้ าด้ วยเถิด”
เก็นจิสารภาพเพื่อให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเข้ าใจว่าเขาไม่ได้ เอาใจออกห่างจากนาง เมื่อเขา
อ่านจดหมายตอบจากมุระซะกิ โนะ อุเอะ เก็นจิก็คิ ดว่า คาตอบของนางเป็ นการพูดเป็ นนัยให้ เขา
รู้ตวั จึงดูสงบเยือกเย็นต่างจากหญิงอื่ น ทาให้ เขายิ่งรู้ สึกรักนาง ปฏิก ริ ยาของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
ตรงกับทรรศนะความหึงหวงของเก็นจิ ที่เคยพูดคุยกับซะมะ โนะ คะมิ ในคืนวันฝนพรา ที่ได้ ยกขึ ้น
มากล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว การพูดเป็ นนัยให้ ร้ ู ตัวนัน้ เป็ นการแสดงให้ เห็นว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะไม่ ได้
เอาใจออกห่างจากเขา ซึง่ ดูเหมือนว่าเก็นจิร้ ูสกึ พอใจในจุดนี ้
ในความสัมพันธ์ระหว่างเก็นจิกบั มุระซะกิ โนะ อุเอะ ภรรยาที่เขารักมากที่สดุ สิ่งที่ต้องการ
ก็คือการที่ทงสองต่
ั้
างใส่ใจซึ่งกันและกัน ไม่เอาใจออกห่าง การที่เก็นจิร้ ูสึกชอบท่าทางการหึงหวง
ของมุระซะกิ โนะ อุเอะนัน้ คงเป็ นเพราะแม้ จะเป็ นความหึงหวงที่แสดงออกเพียงเล็กน้ อย แต่ก็
แสดงให้ เห็นถึงความรู้ สึกในใจของนาง เก็นจิ จึงเป็ นตัวละครที่แตกต่างจากบรรดาตัวละครชาย
อื่นๆในนิยายสมัยต่อมา ที่ชื่นชอบหญิ งที่ไม่แสดงความหึงหวง และดูเหมือนว่าเก็นจิถูกเขียนให้
เป็ นชายในอุดมคติที่ให้ ความสาคัญกับความรู้สกึ ที่แท้ จริงของผู้หญิง
ในตอนมิโอะท์ซุกฌ
ุ ิ (澪標 Miotsukushi) มีตอนหนึง่ เก็นจิกล่าวขึ ้นมาว่า
「さこそあなれ。あやしうねぢけたるわざなりや。さもお
はせなむと思すあたりには心もとなくて、思ひの外に口惜しくな
ん。女にてあなれば、いとこそものしけれ。尋ねしらでもありぬ
べき事なれど、さはえ思ひ棄つまじきわざなりけり。呼びにやり
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て見せたてまつらむ。憎みたまふなよ」 (ตอน

มิโอะท์ซุกฌ
ุ ิ เล่ม 2

หน้ า 281)
“ได้ ยินมาว่าทางโน้ นคลอดลูกสาวแล้ ว

แต่ดจู ะไม่คอ่ ยราบรื่ น

เท่าไรนัก ใจก็อยากให้ เจ้ ามีลกู ให้ ข้าสักคน แต่ก็ไม่มีวี่แววเลย น่าเสียดาย
นัก ได้ ยินว่าทางโน้ นเป็ นลูกหญิงก็ร้ ูสกึ เสียดาย ถ้ าจะปล่อยปะละเลยไม่
สนใจเลยก็คงไม่เป็ นไร แต่ข้าก็ทิ ้งขว้ างขนาดนันไม่
้ ลงจริงๆ ว่าจะไปรับมา
ให้ เจ้ าช่วยเลี ้ยงดู อย่าคิดเกลียดชังเด็กคนนันเลยนะ”
้
เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ มุระซะกิ โนะ อุเอะก็หน้ าแดง และตอบด้ วยความแค้ นเคืองว่า
あやしう、常にかやうなる筋のたまひつくる心のほどこそ、
我ながらうとましけれ。もの憎みはいつならふべきにか」 (ตอน

มิ

โอะท์ซุกฌ
ุ ิ เล่ม 2 หน้ า 281)
“แปลกนะเจ้ าคะ ข้ าได้ รับคาตักเตือนจากท่านเรื่ องจิตใจคิดอิจฉา
ริ ษยาเช่นนี ้ รู้ สึกละอายเหลือเกิน แต่ข้าเป็ นผู้ที่จงเกลียดจงชังผู้อื่นตังแต่
้
เมื่อไหร่ กันเจ้ าคะ (หากมีจิตอิจฉาริ ษยาผู้ใดก็เป็ นเพราะท่านอบรมเลี ้ยงดู
ข้ ามาเช่นนัน)”
้
เมื่อเก็นจิพดู ว่า อย่าเกลียดชังอะกะฌิ โนะ คิมิ และบุตรสาวของนาง มุระซะกิ โนะ อุเอะ
ก็หน้ าแดง ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ มีจิตใจที่หงึ หวงเช่นนัน้ และยังถามเก็นจิกลับว่า “ข้ าเป็ นผู้ที่จงเกลียด
จงชังผู้อื่นตังแต่
้ เมื่อไหร่ กัน ” เก็นจิคิดว่าท่าทางเช่นนัน้ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ น่าเอ็นดู เขายิม้
ออกมาอย่างพอใจ แต่ก็คิดว่านี่คงเป็ นการหึงหวงของนาง สุดท้ ายเขาก็ถึงกับน ้าตาไหล ทางด้ าน
มุระซะกิ โนะ อุเอะนัน้ นางคิดถึงความรักของนางกับเก็ นจิที่รักกันมานาน นางคิ ดว่าหญิ งสาว
เหล่านันคงเป็
้
นเพียงผู้ที่ช่วยปลอบประโลมใจให้ เก็นจิในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความเจ็บ แค้ นที่นางมี
ต่อหญิงสาวเหล่านันจึ
้ งหายไป แต่นี่เป็ นฉากที่นางเพิ่งรู้ว่าอะกะฌิ โนะ คิมิ ให้ กาเนิดบุตรสาว นาง
มีความรู้ สึกพิเศษบางอย่างกับอะกะฌิ โนะ คิมิ และไม่เกลียดชัง อะกะฌิ โนะ คิมิ แม้ แต่น้อย แต่
สิ่งที่นางเจ็บแค้ นคงเป็ นการที่เก็นจิไปมีความสัมพันธ์กบั อะกะฌิ โนะ คิมิ ต่อจากนัน้ เก็นจิได้ เล่า
เรื่ องราวของเขากับอะกะฌิ โนะ คิมิอย่างละเอียด ดังข้ อความที่ยกมาด้ านล่างนี ้
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あはれなりし夕の煙、言ひしことなどまほならねどその夜
の容貌ほの見し、琴の音のなまめきたりしも、すべて御心とまれ
るさまにのたまひ出づるにも、我はまたなくこそ悲しと思ひ嘆き
しか、すさびにても心を分けたまひけむよ、(ตอน มิโอะท์ ซุกฌ
ุ ิ

เล่ม

2 หน้ า 282)
มีควันบางเบาจากการเผาสาหร่ ายทาเกลือลอยมาปกคลุม เป็ น
ทิวทัศน์ที่เห็นแล้ วก็ชวนให้ โศกเศร้ าเป็ นอย่างยิ่ง เก็นจิส่งบทกวีหาอะกะฌิ
โนะ คิมิด้วยความอาลัยอาวรณ์ที่จะต้ องจากลา แม้ บทกวีของนางจะไม่ได้
เป็ นที่ประทับใจเท่าไรนัก แต่เรื อนร่างของนางที่เห็นเพียงสลัวในคืนนันยั
้ ง
ติดตรึ งอยู่ในใจ แม้ จะเห็นร่ างของนางเพียงราไร แต่เค้ าหน้ าก็งดงามนัก
และเสียงโคะโตะของนางก็ไพเราะจับใจ ความผูกพันตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมาช่างเป็ นสิ่งที่ลบเลือนได้ ยากยิ่ง
มุระซะกิ โนะ อุเอะคิดว่า ทังที
้ ่นางมีแต่เก็นจิเพียงคนเดียว แต่เก็นจิกลับมีหญิงอื่น
我はまたなくこそ悲しと思ひ嘆きしか、すさびにでも心を

ุ ิ เล่ม 2 หน้ า 282)
分けたまひけむよ(ตอน มิโอะท์ซุกฌ
ทังๆที
้ ่ตวั ข้ านันมี
้ เพียงคืนวันที่เศร้ าโศกอยูร่ อคอยท่านอยู่ที่เมือง
หลวง แต่ท่านกลับโลเลปั นใจให้ หญิงอื่นชัว่ คราวกระนันหรื
้ อ
ตรงนี ้จากบทบรรยายข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ มุระซะกิ โนะ อุเอะ ไม่ได้ หงึ เพราะอะกะฌิ โนะ คิ
มิเป็ นมารดาของ อะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิมิ แต่มีความเป็ นไปได้ วา่ มุระซะกิ ฌิกิบุ ผู้เขียนคงจะต้ องการ
ชี ้ให้ เห็นว่านางหึงอะกะฌิ โนะ คิมิ ในฐานะที่อะกะฌิ โนะ คิมิเป็ นต้ นแบบของกุลสตรี ชนยอดคน
ั้
หนึง่ ที่มีกริ ยามารยาทและวางตัวที่ดี ซึง่ ขัดแย้ งกับความคิดเห็นของ ซะอิโต อะกิโกะ ในข้ างต้ นที่วา่
ความหึงหวงของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ที่มีตอ่ อะกะฌิ โนะ คิมินนั ้ มีที่มาจากการที่อะกะฌิ โนะ คิมิ
ให้ กาเนิดบุตรสาว
เมื่อเก็นจิเห็นอาการงอน และการต่อว่าของมุระซะกิ โนะ อุเอะ เขากลับชอบ และคิดว่า
อาการหึงเช่นนี ้ของนางมีเสน่ห์
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なかなか愛敬づきて腹立ちなしたまふを、をかしう見どこ
ろあえいと思う(ตอน มิโอะท์ซุกฌ
ุ ิ เล่ม 2 หน้ า 283)

“การที่นางโกรธเช่นนี ้ช่างมีเสน่ห์นกั และเป็ นคูร่ ักที่น่าสนใจจริงๆ”
นี่อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นสิ่งที่สนับสนุนว่าเก็นจิเป็ นชายในอุดมคติ ที่เข้ าใจดีวา่ ความหึงหวง
ของผู้หญิงเป็ นการแสดงความรักอย่างเป็ นรูปธรรม
ในตอนมัทซุกะเสะ (松風 Matsukaze) เก็นจิมีกาหนดไปรับตัวอะกะฌิ โนะ คิมิมาอยูท่ ี่
เรื อนตะวันออกของคฤหาสน์นิโจ แต่อะกะฌิ โนะ คิมิ ตระหนักถึงฐานันดรของตนดี จึงไปอยูบ่ ้ านที่
โออิ ซึง่ ได้ รับสืบทอดจากท่านตานะกะท์ซุซะ โนะ มิยะ เก็นจิไปเยี่ยมเยียนอะกะฌิ โนะ คิมิ เป็ นครัง้
คราว ทาให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ ยิ่งรู้สกึ หึงหวงเก็นจิที่ไปมาหาสูท่ ี่โออิมากขึ ้น เนื ้อเรื่ องหลังจากเก็นจิ
กลับมายังคฤหาสน์หลังจากไปโออิมานัน้ ไม่ได้ เขียนถึงความหึงหวงของมุระซะกิ โนะ อุเอะอย่าง
เป็ นรูปธรรม ที่มีเขียนไว้ คือการรับมือของเก็นจิตอ่ ความหึงหวงของนาง เขาพยายามทาให้ มรุ ะซะกิ
โนะ อุเอะอารมณ์ดีขึ ้น ในเนื ้อเรื่ องช่วงนี ้จะเห็นวิธีที่เก็นจิปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดีตอ่ มุระซะกิ โนะ อุเอะ
หญิงสาวที่เขารักมากที่สดุ
เนื ้อเรื่ องในตอนอุซุงโุ มะ (薄雲 Usugumo) ฉากที่นางส่งเก็นจิไปหาอะกะฌิ โนะ คิมิ
山里のづれをも絶えず思しやれば、公私もの騒がしきほど
過ぐして渡りたまふとて、常よりことにうち化粧じたまひて、桜
の御直衣にえならぬ御衣ひき重ねて、たきしめ、装束きたまひ
て、罷申したまふさま、隈なき夕日にいとどしくきよらに見えた
まふえを、女君ただならず見たてまつり送りたまふ。姫君は、い
はけなく御指貫の裾にかかりて慕ひきこえたまふほどに、外にも
出でたまひぬべければ、立ちとまりて、いとあはれと思したり。
こしらへおきて、源氏「明日帰り来む」と口ずさびて出でたまふ
に、渡殿の戸口に待ちかけて、中将の君して聞こえたまへり。
紫の上 舟とむる をちかた人の なくはこそ あすかへり
こむ 夫と待ちみめ
いたう馴れて聞こゆれば、いとにほひやかにほほ笑みて、
源氏 行きてみて あすもさねこむ なかなかに をちか
た人は 心おくとも
何ごととも聞き分かで戯れ歩きたまふ人を、上はうつくし
と見たまへば、をしかた人のめざましきもこよなく思しゆるされ
にたり。(ตอน อุซุงโุ มะ เล่ม 2 หน้ า 428-429)
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เก็นจิร้ ูสึกเป็ นห่วง อะกะฌิ โนะ คิมิที่อาศัยอยู่ที่คฤหาสน์แถวโออิ
เพราะเกรงว่านางจะเบื่อและเหงา หลัง จากเสร็ จ งานปี ใหม่ทัง้ งานใน
พระราชวัง และงานส่วนตัวแล้ วจึงจะไปเยี่ยมเยียนนาง เก็นจิ แต่ง กาย
อย่างประณีต พิถีพิถนั กว่าปกติ สวมโนฌิสีซากุระซะเนะ (ด้ านหน้ าสีขาว
ด้ านหลังสีแดง) สวมทับด้ วยชุดชันดี
้ สวยงาม ที่อบกลิ่นหอมเตรี ยมไว้ แล้ ว
ร่างของเก็นจิที่เข้ ามากล่าวคาอาลามุระซะกิ โนะ อุเอะ ถึงในมุมห้ องก่อน
ออกจากคฤหาสน์ นั น้ ช่ า งงดงามไม่ แ พ้ แสงอาทิ ต ย์ ย ามเย็ น นาง
ทอดสายตาส่งเก็นจิด้วยความรู้ สึกอิจฉา อะกะฌิ โนะ คิมิ ที่เก็นจิบรรจง
แต่งองค์ทรงเครื่ องออกไปพบ
ท่า นหญิ ง น้ อ ยอะกะฌิ ยัง ไร้ เดี ย งสานัก ตามติด ชายฮะกะมะ
(指貫) ของเก็นจิไม่ยอมห่าง และดูเหมือนว่าจะตามเก็นจิออกไปข้ างนอก
มู่ลี่ไม้ ไผ่ด้วย เก็นจิจึงหยุดเดิน และคิดว่าท่านหญิงน้ อยช่างน่าเอ็นดูเสีย
เหลือเกิน เก็นจิจึงปลอบโยนท่านหญิงน้ อยว่า “จะกลับมาพรุ่งนี ้” ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึง่ ของเนื ้อเพลงซะอิบะระ (催馬楽)28 แล้ วเดินออกไป มุระซะกิ โนะ
อุเอะรออยู่ที่ประตูระเบียงทางเชื่อมให้ ชูโฌ สาวใช้ คนหนึ่งของเก็นจิเอ่ย
บทกวีแทนนางว่า
“หากไม่มีคนไกลหยุดเรื อไว้ (หากไม่มีทา่ นหญิงผู้นนอยู
ั ้ ่) ท่านคง
จะกลับวันพรุ่งดัง่ คาที่พดู ไว้ ข้ าคงเฝ้ารอจะได้ พบท่านกลับมาพรุ่งนี ้ (舟と
むる

をちかた人の

なくはこそ

あすかへりこむ

夫と待ちみ

め)”

สาวใช้ ชโู ฌเอ่ยบทกวีอย่างคล่องแคล่ว

รอยยิ ้มสดใสของเก็นจิ

ปรากฏขึ ้น เก็นจิตอบกลอนกลับมาว่า
28

ในเนื ้อเพลงท่อนหลังมีสว่ นที่ภรรยาแสดงความเจ็บแค้ นสามี ดังนันมุ
้ ระซะกิโนะอุเอะที่ฟังอยู่ข้างๆ จึงเข้ าใจว่านี่เป็ นสิง่ ที่เก็นจิ พดู

เป็ นนัยถึงตน เนื ้อเพลงความหมายว่า “สามีแบ่งที่นาออกเป็ น 10 เขต จึงจะไปวนดูรอบๆและบอกว่าจะกลับพรุ่ งนี ้ อีกด้ านหนึง่ ภรรยาก็บอกว่า
สามีที่มีภรรยาอีกคนอยูใ่ นที่ไกลๆ พรุ่ งนี ้คงไม่กลับมาหรอก แค่ลมปากจะพูดอะไรก็ได้ ” เป็ นความสัมพันธ์ที่เย็นชา แสดงให้ เห็นถึงคูส่ ามีภรรยา
ที่สญ
ู เสียความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
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“ข้ าไปแล้ วจะกลับมาพรุ่งนี ้แน่นอน ทางโน้ นคงขุ่นเคืองที่ไปพบได้
เพียงไม่นาน (行きてみて
人は

あすもさねこむ

なかなかに

をちかた

心おくとも)”

ท่ า นหญิ ง น้ อยที่ ยั ง ไร้ เดี ย งสา ไม่ ร้ ู ความ เดิ น เล่ น อยู่ ร อบๆ
มุระซะกิ โนะ อุเอะรู้สึกว่าท่านหญิงน้ อยน่ารักน่าเอ็นดูมาก ทาให้ นางลืม
ความขุน่ ข้ องหมองใจต่อท่านหญิงผู้นนไป
ั้
การที่อะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิมิ ทาให้ ความรู้สึกหึงหวงที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ มีตอ่ อะกะฌิ โนะ
คิมิ คลายลงได้ นนั ้ ต่อให้ เป็ นผู้ที่รักเด็กมากเพียงไรก็คงเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก สาหรับผู้คนในสมัย
เฮอันที่ ค้ ุนเคยกับนิยายประเภทแม่เลี ย้ งกลั่นแกล้ ง ลูกเลี ย้ งนัน้ คงจะเห็นถึง ความเป็ นหญิ ง ใน
อุดมคติของมุระซะกิ โนะ อุเอะได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ มุระซะกิ โนะ อุเอะ มีส่วนร่วมอยู่ในความ
รุ่ ง เรื อ งของเก็ นจิ จ ากการที่ นางเป็ นผู้อบรมเลี ย้ งดู อะกะฌิ โนะ ฮิ เมะงิ มิ (จนภายหลัง ได้ เป็ น
พระมเหสีของของจักรพรรดิพระองค์ถดั ไป) การที่นางมีส่วนสนับสนุนให้ เก็นจิมีความรุ่งเรื องนันก็
้
กล่าวได้ วา่ เป็ นคุณสมบัตหิ นึง่ ที่ขาดไม่ได้ ของหญิงในอุดมคติ
แม้ วา่ การรับอะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิมิมาเลี ้ยงดูนนั ้ ทาให้ ความหึงหวงของ มุระซะกิ โนะ อุเอะ
ที่ มี ต่ อ อะกะฌิ โนะ คิ มิ สงบลง แต่ ห ลั ง จากนั น้ ไม่ น านในตอน ทะม ะกะสุ ร ะ ( 玉鬘
Tamakazura) , ฮะท์ซุ เนะ (初音 Hatsune) บทบาทของอะกะฌิ โนะ คิมิก็โดดเด่นขึน้ คงเป็ น
เพราะนางก็มีเสน่ห์ในฐานะที่เป็ นคนสาคัญคนหนึ่งของเก็นจิ และเป็ นหญิงที่มีค่าควรจะหึงหวง
เมื่อเนื ้อเรื่ องดาเนินมาถึงตอน ฟุจิ โนะ อุระบะ (藤裏葉 Fujinouraba) อะกะฌิ โนะ คิมิก็ได้ พบ
กับบุตรสาวของตนเป็ นครัง้ แรกหลังจากที่สง่ ให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะเลี ้ยงดู และในที่สดุ มุระซะกิ โนะ
อุเอะ ก็ปรองดองกับ อะกะฌิ โนะ คิมิ
นอกจากนี ้ในตอน อะซะงะโอะ (朝顔 Asagao) มีตอนที่เก็นจิกล่าวชมหญิงสาวอื่นๆที่เขา
เคยมีความสัมพันธ์ให้ มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะฟั ง
「ひと年、中宮の御前に雪の山作られたりし、世に古りたる
事なれど、なほめづらしくもはかなきことをしなしたまへりしな。
何のをりをりにちけても、口惜しう飽かずもあるかな。いとけ遠く
もてなしたまひて、くはしき御ありさまを見ならしたてまつりしこ
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とはなかりしかど、御まじらひのほどに、うしろやすきもののは思
したりきかし。うち頼みきこえて、とある事かかるをちにつけて、
何ごとも聞こえ通ひしに、もて出でてらうらうじきことも見えたま
はざりしかど、言ふかひあり、思ふさまに、はかなき事わざをもし
なしたまひしはや。世にまたさばかりのたぐひありなむや。やはら
かにおびれたるものから、探うよしづきたるところの、並びなくも
のしたまひしを、君こそは、さいへど紫のゆゑこよならかずものし
たまふめれど、すこしわづらはしき気添ひて、かどかどしさのすす
みたまへるや苦しからむ。前斎院の御心ばへは、またさまことにぞ
みゆる。さうざうしきに、何とはなくとも聞こえあはせ、我も心づ
かひせらるべきあたり、ただこの一ところや、世に残りたまへらむ」
とのたまふ
「尚侍こそは、らうらうじくゆゑしき方は人にまさりたまへ
れ。浅はかなる筋など、もて離れたまへりける人の御心を、あやし
くもありけることどもかな」とのたまへば
「さかし。なまめかしう容貌よき女の例には、なほひき出で
つべき人ぞかし。さも思ふに、いとほしく悔しきことの多かるか
な。まいて、うちあだけすきたる人の、年つもりゆくままに、いか
に悔しきこと多からむ。人よりはこよなき静けさと思ひしだに」な
ど、のたまひ出でて、尚侍の君の御ことにも涙すこしは落したまひ
つ。
「この数にもあらずおとしめたまふ山里の人こそは、身のほ
どにはややうち過ぎ、ものの心などえつべけれど、人よりことなる
べきものなれば、思ひあがれるさまをも見消ちてはべるかな。いふ
かひなき際の人はまだ見ず。人は、すぐれたるは難き世なりや。東
の院にながむる人の心ばへこそ、古りがたくらうたけ。さはたさら
にえあらぬものを。さる方につけての心ばせ人にとりつつ見そめし
より、同じやうに世をつつましげに思ひて過ぎぬるよ。今、はた、
かたみに背くべくもあらず、探うあはれと思ひはべる」など昔今の
御物語に夜更けゆく。
月いよいよ澄みて、静かにおもしろし。女君、
こほりとぢ石間の水はゆきなやみそらすむ月のかげぞながる
る

(ตอนอะซะงะโอะ เล่ม 2 หน้ า 481 - 484)

“2-3 ปี ก่อน ที่สวนหน้ าพระตาหนักอดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ ก็ปัน้
ภูเขาหิมะกัน สมัยนัน้ นับเป็ นความคิดแปลกใหม่ให้ ได้ เล่นกัน แต่ตงแต่
ั ้ ที่
สิ ้นพระชนม์ไปก็ร้ ู สึกเสียดาย และเหงามาก ข้ าไม่มีโอกาสได้ ใกล้ ชิดพระ
นางเลย จึงไม่ได้ เห็นพระอาการ แต่ตอนที่ข้าอาศัยอยู่ในพระราชวังก็ทรง
อ่อนโยน และกรุณาต่อข้ ามาก ข้ าก็ได้ พึ่งพาพระองค์ ปรึกษาเรื่ องราวต่างๆ
ทัง้ ๆที่ ตอนนัน้ ไม่ไ ด้ ท รงแสดงออกว่าเป็ นผู้มี ปัญ ญาเฉลี ย วฉลาด แต่ถึ ง
ตอนนี ้ข้ ากลับรู้ สึกว่าทรงเป็ นเช่นนันจริ
้ งๆ ทังงานศิ
้
ลปะ ดนตรี ต่ างก็ทรงมี
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ฝี มือยอดเยี่ยม ซึ่งคงจะไม่มีผ้ ใู ดอีกแล้ วบนโลกนี ้ที่เทียบเท่าได้ กบั ท่านผู้นนั ้
ทั ง้ อ่ อ นโยน เป็ นกุ ล สตรี แต่ ก็ พ ร้ อมด้ วยการศึ ก ษา และมารยาทที่
เพียบพร้ อม ทังที
้ ่คงไม่มีใครสามารถเทียบเท่าท่านผู้นนได้
ั ้ แต่ เจ้ ามีเชื ้อสาย
ของท่านผู้นนั ้ ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ ได้ แตกต่างกันมากนัก แต่เจ้าขี ้หึงจนทา
ให้ข้าลาบาก แต่จะให้ ตดั สินว่าใครเหนือกว่าก็ยากนัก อดีตซะอินก็มีนิสัย
เหมือนท่านผู้นนั ้ ไม่มีผิด ยามที่ร้ ู สึกเหงา พอได้ พูดคุยสัพเพเหระก็คลาย
ความกังวลใจลงได้ คนที่ทาให้ ร้ ูสึกเช่นนี ้ได้ บนโลกนี ้คงมีเพียงท่านหญิงผู้นี ้
เพียงผู้เดียวกระมัง” เก็นจิพดู
“ท่านนะอิฌิ โนะ คะมิ (โอะโบะโระสุกิโยะ) ต่างหากที่เฉลียวฉลาด
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นเลิศ ท่านที่มีนิสยั ไม่จริงจังแต่กลับคิดเรื่ องเช่นนี ้ได้ คิดดูแล้ ว
ก็แปลกนะเจ้ าคะ” มุระซะกิโนะอุเอะพูด
เก็นจิจึงพูดขึ ้นว่า “ใช่น่ะสิ ในฐานะที่เป็ นตัวแทนของหญิงที่งดงาม
อ่อนช้ อย อย่างไรเสียก็เป็ นผู้ที่ควรมีความสัมพันธ์ ด้วย แต่ ข้ากลับมีเรื่ องที่
ทาให้ ต้องเสียใจในภายหลังอย่างเจ็บปวดมากมาย คนที่เจ้ าชู้รักสนุก เมื่อ
อายุมากขึ ้นจะมีเรื่ องให้ ต้องเสียใจภายหลังมากมายเพียงไรหนอ แม้ แต่ตวั
ข้ าที่เมื่อเทียบกับผู้อื่นแล้ ว ยังนับว่าสงบอยู่มาก” เก็นจิเล่าย้ อนเรื่ องนะอิฌิ
โนะ คะมิ
“ส่วนท่านผู้นัน้ ที่ อาศัยอยู่ที่โออิ (อะกะฌิ โนะ คิมิ) แม้ จะมี ผ้ ูคน
มากมายดูหมิ่นดูแคลน แต่เพราะความที่ตระหนักถึงสถานภาพของตนดี จึง
รู้อะไรควรไม่ควรเป็ นอย่างดี แต่กระนันก็
้ มิอาจเทียบเคียงในสถานะเดียวกับ
ท่านหญิงท่านอื่นได้ ดังนันจึ
้ งเป็ นผู้ที่ ดอู ย่างไรก็ไม่ทระนงตัวแม้ แต่น้อ ย แต่
ข้ าก็ยัง มิเ คยพานพบกับหญิ ง ที่ไ ม่มีข้อดีเลยสักข้ อ แต่หญิ งที่ ทัง้ งามและ
เพียบพร้ อมในทุกๆด้ านนัน้ คงอยากได้ ยากเต็มทีบนโลกใบนี ้ ท่านหญิงแห่ง
ตาหนักตะวันออก (ฮะนะชิรุซะโตะ) ที่ใช้ ชีวิตในแต่ละวันอย่างเงียบเหงานัน้
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ก็ยงั คงบริ สุทธิ์ อ่อนหวานเหมือนเช่นเดิมมิเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผ้ อู ื่นไม่
สามารถลอกเลียนได้ เพราะเหตุนี ้ตังแต่
้ ข้าอุปการะนางมา ความสัมพันธ์
ระหว่างข้ ากับนางก็มิเคยเปลี่ยน นางยังคงเกรงอกเกรงใจข้ าเสมอมา มาถึง
ตอนนี ค้ วามสัม พันธ์ ร ะหว่า งเราลึกซึง้ ถึ ง ขั น้ ที่ มิ อาจแยกขาดจากกันได้ ”
เก็นจิเล่าถึงเรื่ องราวในอดีตจนฟ้าเริ่มสาง
ดวงจัน ทร์ ส่ อ งแสงกระจ่ า งยิ่ ง ขึ น้ มองดูง ดงามและเงี ย บสงบ
มุระซะกิ โนะ อุเอะเอ่ยบทกวีขึ ้นมาว่า “น ้าระหว่างช่องหินที่ถกู น ้าแข็งกักกัน้
ไว้ ไหลไปได้ ยากนัก เงาจันทร์ บนท้ องฟ้าเคลื่อนคล้ อยไปทางทิศตะวันตก
ทังที
้ ่ข้าเป็ นหญิงที่ถูกขังอยู่ในบ้ าน มิร้ ู จะใช้ ชีวิตเช่นไร ท่านก็มีแต่จะโกหก
มองหน้ าท่านที่ไม่รักข้ าแล้ วน ้าตาไหลริ น (こほりとぢ
きなやみ

そらすむ月の

石間の水は

ゆ

かげぞながるる)”

จะเห็นได้ ว่า ในข้ อความข้ างต้ นที่ยกมา เก็นจิกล่าวชื่นชมความดีงามของหญิงสาวหลาย
คนที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วย มุระซะกิ โนะ อุเอะ เพียงแต่เอ่ยบทกวีออกมาเท่านัน้ แต่ผ้ วู ิจยั คิด
ว่า ภายใต้ ท่าทีอนั สงบเยือกเย็นนัน้ นางคงได้ อดกลันความหึ
้
งหวงอยู่ภายใน จากข้ อความข้ างต้ น
ในบทพูดของเก็นจิก็ได้ แสดงให้ เห็นชัดเจนว่า เก็นจิร้ ูสกึ ว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะเป็ นหญิงขี ้หึง
อย่างไรก็ตาม ความหึงหวงของมุระซะกิ โนะ อุเอะถูกเขียนขึ ้นจากมุมมองของเก็นจิ แต่
ฉากที่เก็นจิสารภาพเรื่ องอะกะฌิ โนะ คิมิกับนาง และการที่อะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิมิ ทาให้ ความหึง
หวงบรรเทาลง บทพรรณนาร้ อยแก้ วเพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับความในใจของนาง ทาให้ ผ้ วู ิจยั คิดว่า
นางไม่ได้ หึงหวง หรื ออิจฉาที่อะกะฌิ โนะ คิมิมีบุตรสาว ซึ่งชี ใ้ ห้ เห็นถึงคุณสมบัติของแม่เลี ้ยงใน
อุดมคติ และที่ ความหึงหวงที่เกิ ดจากรั กบริ สุทธิ์ ของนางสงบลงก็เพราะความเอ็นดูบุตรสาวของ
อะกะฌิ โนะ คิมิ นัน่ เอง
ดังนันช่
้ วงก่อนที่อะกะฌิ โนะ คิมิ จะเข้ าเมืองหลวง ลักษณะการหึงหวงของมุระซะกิ โนะ
อุเอะที่เขียนผ่านมุมมองของเก็นจิ ก็ตรงกับคุณสมบัตขิ องความหึงหวงที่หญิงในอุดมคติพงึ มีตาม
ทรรศนะของเขา
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จากบทวิเคราะห์ที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ามี 2 ฉากที่เกี่ยวกับความหึงหวงของ
มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะ ที่ มี ก ารเอ่ ย บทกวี โ ต้ ต อบกับ เก็ น จิ ได้ แ ก่ ในตอน มิ โ อะท์ ซุ กุฌิ ( 澪標巻)
หลังจากที่ เก็ นจิบอกมุระซะกิ โนะ อุเอะ ว่าอย่าเกลี ยดชัง อะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิ มิ เก็นจิก็ไ ด้ เ ล่า
เรื่ องราวระหว่างเขากับอะกะฌิ โนะ คิมิอย่างละเอียด มุระซะกิ โนะ อุเอะ จึงเป็ นฝ่ ายเอ่ยบทกวี
ขึ ้นมาว่า
“ท่านทังสองรั
้
กกัน ดัง่ ที่ท่านเคยกล่าวไว้ ว่า จะเป็ นดัง่ ควัน ที่ลอย
ล่ อ งไปหากัน ตัว ข้ ามิ ไ ด้ อ ยู่ร่ ว มในทิ ศ ทางนัน้ ก็ อ ยากจะจางหายไป
เสี ยก่อน (อยากตายไปเสีย ) ( 思ふどち
われぞけぶりに

なびく方には

あらずとも

さきだちなまし)”

เก็นจิตอบว่า “พูดอะไรเช่นนันเล่
้ า .. ‘แต่ที่ทาให้ ต้องเดินทางอย่าง
ไร้ จดุ หมายไปยังทะเลภูเขาในโลกที่ทกุ ข์ทรมานใบนี ้ ที่ข้าที่จมอยูใ่ นน ้าตา
ซึง่ ไหลอยูม่ ิขาดสายนี่เพื่อใคร (誰により

世をうみやまに 行きめぐ

り 絶えぬ涙に うきしづむ身ぞ)’ ”

และในตอนอุซุงโุ มะ (薄雲巻) ก่อนที่เก็นจิจะออกไปหาอะกะฌิ โนะ คิมิ นางก็ได้ เป็ นฝ่ าย
เอ่ยบทกวีก่อน โดยพูดผ่านสาวใช้
“หากไม่มีคนไกลหยุดเรื อไว้ (หากไม่มีทา่ นหญิงผู้นนอยู
ั ้ ่) ท่านคง
จะกลับวันพรุ่งดัง่ คาที่พดู ไว้ ข้ าคงเฝ้ารอจะได้ พบท่านกลับมาพรุ่งนี ้ (舟と
むる

をちかた人の

なくはこそ

あすかへりこむ

夫と待ちみ

め)”

เก็นจิตอบบทกวีกลับมาว่า

“ข้ าไปแล้ วจะกลับมาพรุ่งนี ้แน่นอน

ทางโน้ นคงขุน่ เคืองที่ไปพบได้ เพียงไม่นาน (行きてみて

あすもさねこ

む なかなかに をちかた人は 心おくとも)”

จะเห็นได้ ว่าบทกวีทัง้ 2 มี ลักษณะที่เหมื อนกันอย่างหนึ่ง คือ เป็ นบทกวีที่มุระซะกิ โนะ
อุเอะ เป็ นฝ่ ายเริ่ มเอ่ยขึน้ ก่อน แต่ในงานวิจยั ของ ซุสุกิ ฮิโระโกะ (鈴木宏子,2009:33-36) เรื่ อง
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「紫の上の和歌

―

育まれ、そして開かれていく歌―」กล่ า วว่ า

แม้ ทัง้ สองบทกวี นี จ้ ะ

เป็ นบทกวีที่มุระซะกิ โนะ อุเอะเป็ นฝ่ ายเอ่ยขึ ้นมาก่อน แต่ก็ล้วนแล้ วแต่มีที่มาจากการกระทาของ
เก็นจิ จึงยิ่งย ้าให้ เห็นถึงความหึงหวงของมุระซะกิ โนะ อุเอะ และเป็ นสิ่งที่สนับสนุนความเป็ นหญิง
ในอุดมคติของนาง
ถึง แม้ ผ้ ูวิ จัยจะพยายามชี ใ้ ห้ เห็ นว่า มุร ะซะกิ โนะ อุเอะ ที่ ไ ด้ รั บยกย่องว่าเป็ นหญิ ง ใน
อุดมคติ แต่กลับแต่งบทกวีที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน แต่ทว่าในบทกวีที่เรี ยบง่าย ซื่อตรงต่อความรู้สึก
ของตัวเองนี ้ กลับเป็ นสิ่งช่วยสนับสนุนความเป็ นอุดมคติของนาง
3.3.2 ควำมเข้ มแข็งเด็ดเดี่ยว
3.3.2.1 ตอนดูแลคฤหาสน์ตอนเก็นจิไม่อยู่ ไปซุมะ
ตอนที่เก็นจิหลบไปอยู่ยงั ซุมะ ผู้ที่ทาหน้ าที่ดแู ลคฤหาสน์นิโจทังหมดก็
้
คือ มุระซะกิ โนะ
อุเอะ ระหว่างที่เก็นจิอยูซ่ ุมะ นางได้ สง่ จดหมายโต้ ตอบกับเขาหลายฉบับ และส่งชุดนอนไปให้ ด้วย
แม้ กระทัง่ ในช่วงที่พายุฝนตกหนัก มุระซะกิ โนะ อุเอะก็ยงั ให้ คนรับใช้ ฝ่าพายุนาจดหมายของนาง
ไปให้ เขา ในจดหมายแต่ละฉบับก็จะมีบทกวีที่แสดงถึงความโศกเศร้ าที่ต้องห่างไกลกัน ความรัก
ความเป็ นห่วงและความคิดถึง (ดูบทที่ 2 ข้ อ 2.6 - 2.8) โดยไม่มี ข้อความที่ แสดงถึง ความ
ยากล าบาก หรื อความขัด สนที่ ต้ องอยู่โ ดยไม่มี เสาหลั ก ของครอบครั ว เลย จึง อาจกล่าวได้ ว่า
มุระซะกิ โนะ อุเอะ สามารถทาหน้ าที่ภรรยาที่ดีในการดูแลบ้ านขณะที่สามีไม่อยูไ่ ด้ เป็ นอย่างดี
3.3.2.2 การเผชิญหน้ ากับความทุกข์
แม้ ว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะ เมื่อดูเผินๆแล้ ว อาจเห็นว่าเป็ นตัวละครที่มีความสุข มีชีวิตที่
สมบูรณ์ ใช้ ชีวิตอยู่ในคฤหาสน์หรูหรา มีความเป็ นอยูท่ ี่สขุ สบาย และดูเหมือนจะได้ รับความรักจาก
เก็นจิไม่เคยขาด แต่ในความสุขที่เห็นนัน้ มีความทุกข์ซอ่ นอยู่ ซึง่ ผู้วิจยั วิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
3.3.2.3 ความทุกข์ ที่ไม่มีลกู กับเก็นจิ
จากบทกวีบทสุดท้ ายของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ที่ไม่ได้ ส่งให้ เก็นจิเพียงผู้เดียว แต่ยังส่ง
ให้ กบั พระมเหสีอะกะฌิ ซึ่งมีฐานะเป็ นลูกบุญธรรมของนางด้ วย ผู้วิจยั คิดว่า การให้ ความสาคัญ
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กับพระมเหสีอะกะฌิ จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิตนันอาจะเป็
้
นการแสดงถึงความปรารถนาที่ไม่เป็ น
จริงที่ซอ่ นอยูส่ ว่ นลึกในจิตใจของนางที่อยากจะมีลกู กับเก็นจิ
คะนะสะวะ ฮะรุ ฮิโกะ (金沢春彦 Kanazawa Haruhiko, 2005:371-374) วิเคราะห์
เกี่ยวกับความทุกข์ของมุระซะกิ โนะ อุเอะไว้ ว่า ความทุกข์ที่หนักหนาที่สดุ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
คงจะเป็ นการที่นางไม่มีลกู กับเก็นจิ หากมองภาพรวมของชีวิตมุระซะกิ โนะ อุเอะ จากเด็กกาพร้ าผู้
โชคร้ าย ได้ กลายมาเป็ นภรรยาที่เก็นจิรักมากที่สดุ และได้ รับความรักจากเก็นจิไม่เคยขาด ก็คงจะ
เห็นว่านางน่าจะเป็ นผู้หญิงที่มีความสุขที่สดุ คนหนึ่ง แต่แม้ ว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะ จะเป็ นคนฉลาด
มีไหวพริบ มีความงามเพรี ยบพร้ อม และได้ รับความรักจากเก็นจิมากเพียงไร แต่สดุ ท้ ายนางก็ มิได้
เป็ นแม่ผ้ ใู ห้ กาเนิด หากมองมุระซะกิ โนะ อุเอะในฐานะหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่ง อาจกล่าวได้ ว่า
นางไม่มีความสุขเลยมาโดยตลอด ในทัศนะของคะนะสะวะ เขาคิดว่าแม้ มุระซะกิ โนะ อุเอะ จะ
เป็ นตัวละครที่เขียนขึ ้นมาให้ เป็ นหญิงในอุดมคติมากที่สดุ ในเรื่ อ งเก็นจิโนะงะตะริ และได้ รับความ
รักมากที่สดุ แต่การไม่มีลกู ซึ่งถือเป็ นการตกผลึกของความรัก เป็ นโศกนาฏกรรมยิ่งใหญ่ที่สดุ ของ
มุระซะกิ โนะ อุเอะ ส่วนผู้มีที่คณ
ุ สมบัติเป็ นนางเอกที่แท้ จริ ง เป็ นผู้ซึ่งได้ ลิ ้มรสชาติความสุขอย่าง
แท้ จริงในฐานะผู้หญิงน่าจะเป็ น อะกะฌิ โนะ คิมิ
นอกจากนัน้ อิมะอิ ฮิซะโยะ (今井久代 Imai Hisayo, 2001:195) ยังได้ กล่าวไว้ ว่า
มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะ ได้ รั บ ความรั ก มากที่ สุด แต่เ ป็ นเพี ย งตัว แทนของฟุจิ ท์ ซุ โบะ แม้ น างจะมี
ความสุขแต่ก็ไม่มีลกู เป็ นภรรยาที่อยู่ในฐานะคลุมเครื อระหว่างคนรักอย่างฟุจิท์ซุโบะ กับ อะกะฌิ
โนะ คิมิ แต่เพราะมีฐานะเช่นนี ้ทาให้ นางเป็ นคูช่ ีวิตของเก็นจิที่มิอาจมีใครมาแทนที่ได้
ผู้วิจยั เห็นด้ วยกับความคิดเห็นข้ างต้ น มุระซะกิ โนะ อุเอะ เผชิญกับความทุกข์ที่ไม่อาจมี
ลูกกับเก็นจิได้ มาโดยตลอด แต่นางก็ยงั คงเข้ มแข็งยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ในใจ ในช่วงแรกที่
นางรับบุตรสาวของอะกะฌิ โนะ คิมิ มาเลี ้ยงดูนนั ้ ผู้วิจยั คิดว่านางคงรู้สึกเจ็บปวดในฐานะภรรยา
คนหนึ่ง แต่สดุ ท้ ายนางก็รักบุตรสาวของอะกะฌิ โนะ คิมิ ราวกับเป็ นบุตรสาวของตนเอง และให้
ความส าคัญ จนกระทั่ง วาระสุ ด ท้ ายของชี วิ ต บทกวี บ ทสุ ด ท้ ายที่ น างส่ ง ให้ ทัง้ เ ก็ น จิ และ
พระมเหสีอะกะฌิ นับเป็ นหลักฐานที่ดีในการยืนยันว่า นอกจากเก็นจิแล้ ว ยังมีพระมเหสีอะกะฌิ ที่
แม้ จะเป็ นเพี ยงบุตรบุญ ธรรม แต่นางก็ รักและเอ็นดูพระมเหสี อะกะฌิไม่ต่างจากบุตรสาวของ
ตนเอง เพื่อทดแทนที่นางไม่มีบตุ ร ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่า บุตรสาวของอะกะฌิ โนะ คิ มิ ได้ เข้ ามา
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เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของมุระซะกิ โนะ อุเอะ และหลาน(โอรสในพระมเหสีอะกะฌิ) ก็ได้ สร้ าง
สีสนั ให้ กบั บันปลายชี
้
วิตของนาง
3.3.2.4 ความทุกข์ใจที่ต้องเผชิญหน้ ากับฐานะของตนที่ไม่มนั่ คง
มิมรุ ะ ยุกิ (三村友希 Mimura Yuki, 2005:320) กล่าวว่า แม้ ว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะจะ
มีบทบาทเป็ นแม่เลี ้ยงของอะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิมิ แต่การที่นางไม่มีลกู กับเก็นจินนท
ั ้ าให้ ฐานะภรรยา
สัน่ คลอน ผู้วิจยั เห็นด้ วยกับมิมรุ ะ แต่อย่างไรก็ตามมุระซะกิ โนะ อุเอะ ก็ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะแม่
บุญธรรมได้ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และภายหลังเมื่ออะกะฌิ โนะ ฮิเมะงิ มิ ถวายตัวกับจักรพรรดิ
คินโจ และได้ เป็ นพระมเหสีอะกะฌิแล้ ว ผู้วิจยั กลับคิดว่าฐานะแม่บญ
ุ ธรรมนี ้เป็ นสิ่งที่ทาให้ สถานะ
ทางสังคมของมุระซะกิ โนะ อุเอะมัน่ คงขึ ้น ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในข้ อ 2
มิมรุ ะ ยุกิ (三村友希 Mimura Yuki, 2008:16-17) ยังได้ กล่าวอีกว่า มุระซุกิ โนะ อุเอะ
พยายามรับมือกับเรื่ องการแต่งงานระหว่างเก็นจิ กับ อนนะซัน โนะ มิยะ อย่างเป็ นผู้ใหญ่ แม้ ว่าใน
ใจจะเศร้ าโศก แต่ก็ ไ ม่ไ ด้ ฟูม ฟาย โวยวาย มี เ พี ย งการระบายความทุก ข์ ใ จออกมาเป็ นบทกวี
กล่าวคือบทกวีบทที่ 16-18 ดังที่ได้ อธิบายไว้ ในบทที่ 2 ข้ อ 2.16 – 2.18
ผู้วิจยั คิดว่าสิ่งที่สนั่ คลอนฐานะภรรยาของมุระซะกิ โนะ อุเอะอย่างแท้ จริ งก็คือ การที่
เก็นจิแต่งงานกับอนนะซัน โนะ มิยะ แต่แม้ ว่าฐานะทางสังคมของนางจะเปลี่ยนแปลงไป แต่การ
แต่งงานครัง้ นี ้กลับทาให้ เก็นจิตระหนักถึงความงาม และความเป็ นหญิ งในอุดมคติของมุระซะกิ
โนะ อุเอะมากขึ ้น
คะนะสะวะ ฮะรุ ฮิ โกะ (金沢春彦 Kanazawa Haruhiko, 2005:373)

กล่าวว่า

ความสัมพันธ์ ระหว่างเก็นจิกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความเชื่อใจ และความรักเป็ นที่ตงั ้ ซึ่งทาให้
มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะมี ค วามสุข ที่ สุด แต่ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ ท าให้ น างทุก ข์ ที่ สุด ด้ ว ย ซึ่ง ผู้วิ จัย มี
ความเห็นตรงกันกับ คะนะสะวะ ฮะรุฮิโกะ เพราะมุระซะกิ โนะ อุเอะ ได้ เริ่ มต้ นชีวิตที่สดใสเพราะ
การอุปการะจากเก็นจิ ได้ รับความรัก และการดูแลจากเขา จนกระทัง่ เป็ นคนรัก แต่ก็ต้องเจ็บปวด
จากการแต่งงานใหม่ของเก็นจิ และคิดอยากออกบวช แต่ความปรารถนานันก็
้ ไม่สมหวังเพราะ
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เก็นจิไม่อนุญาต สุดท้ ายนางก็สิ ้นลมหายใจในขณะที่เก็นจิตระหนักดีแล้ วว่านางคือหญิงที่สาคัญ
ที่สดุ สาหรับเขา
3.3.3 ควำมจริงใจ ตรงไปตรงมำ
เกี่ยวกับเรื่ องความตรงไปตรงมา ผู้วิจยั ได้ ย ้าให้ เห็นหลายครัง้ แล้ วในบทที่ 2 และช่วงการ
วิเคราะห์บทกวีที่กล่าวไว้ ข้างต้ นว่า บทกวีวะกะ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ถ่ายทอดความในใจของ
ตัวละครได้ อย่างตรงไปตรงมา ในบทกวีหลายๆบทแม้ จะมีการใช้ อุปมาอุปไมย แต่ก็เป็ นความ
เปรี ยบที่เข้ าใจได้ ง่าย และเห็นภาพพจน์ชดั เจน
ยกตัวอย่างเช่น บทกวีบทที่ 3 風吹けば

まづぞみだるる

かかるささがに เป็ นบทกวี ที่ส่งโต้ ตอบกับเก็นจิ

色かはる

あさぢが露に

ในที่นี ้กล่าวถึงความรู้สึกไม่มนั่ คงของความรัก

ตน ที่เปรี ยบเหมือนใยแมงมุมเกาะอยู่บนน ้าค้ าง ทาให้ เห็นภาพความบอบบาง และดอกหญ้ า
เปลี่ยนสี เปรี ยบเหมือนจิตใจของเก็นจิ ที่นางคิดว่าแปรเปลี่ยนง่ายดาย
บทกวี บ ทที่ 5 惜しからぬ

命にかへて

目の前の

別れを暫し

とどめてしかな

เป็ นบทกวีที่สง่ โต้ ตอบกับเก็นจิ ซึ่งไม่ได้ ใช้ กลวิธีการประพันธ์เป็ นพิเศษ สามารถตีความได้ โดยง่าย
ว่าอยากจะขอแลกชีวิตเพียงเพื่อยืดเวลาที่ต้องพลัดพราก ให้ นานขึ ้นอีกแม้ เพียงสักเล็กน้ อ ย เป็ น
บทกวีที่เข้ ากับสถานการณ์ ทาให้ ผ้ อู า่ นสามารถเข้ าใจความรู้สกึ ของตัวละครได้ ลกึ ซึ ้งยิ่งขึ ้น
บทกวีบทที่ 17 背く世の
離れそ

うしろめたくは

さりがたき

ほだしをしひて

かけな

เป็ นบทกวีที่ส่งโต้ ตอบกับอดีตจักรพรรดิซุสะกุ ไม่ได้ ใช้ กลวิธีการประพันธ์ เป็ นพิเศษ มี

ความหมายตรงไปตรงมาว่า หากยังมีห่วงกังวล ไม่อาจละทิ ้งโลกได้ แล้ วเหตุใดท่านจึงออกบวช
ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความตรงไปตรงมาของมุระซะกิ โนะ อุเอะได้ ดีที่สดุ
เพราะเป็ นบทกวีเรี ยบง่ายที่ไม่มีกลวิธีการประพันธ์เพียงบทเดียว (จากทังหมด
้
5 บท) ที่ส่งโต้ ตอบ
กับตัวละครอื่นนอกเหนือจากเก็นจิ และเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอนนะซั น โนะ มิยะ ซึ่งทาให้ นางทุกข์ใจ
แม้ วา่ มุระซะกิ โนะ อุเอะรู้สกึ อึดอัดใจที่จะต้ องตอบบทกวีของอดีตจักรพรรดิซุสะกุ แต่สดุ ท้ ายนางก็
เลือกที่จะถ่ายทอดความรู้สกึ อย่างตรงไปตรงมา
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3.4 สรุปกลวิธีกำรประพันธ์ บทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ
จากการวิ เ คราะห์ ทัง้ หมดข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่า บทกวี ว ะกะของมุร ะซะกิ โนะ อุเ อะ
สามารถสะท้ อนเรื่ องราวชีวิต และ ความคิดตลอดจนลักษณะนิสัยบางอย่างของมุระซะกิ โนะ
อุเอะ ซึง่ ไม่มีเขียนบรรยายไว้ ในบทร้ อยแก้ วได้ เป็ นอย่างดี
กล่าวคือ หากพิจารณาในด้ านกลวิธีการประพันธ์ จะพบว่า แม้ บทกวีวะกะของมุระซะกิ
โนะ อุเอะจะมีจานวนมากที่สดุ ในบรรดาตัวละครเอกหญิง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนแล้ ว การใช้
เทคนิคการประพันธ์ มีน้อยกว่าตัวละครอื่นๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดต่อไปในบทที่ 4 โดยมาก
เป็ นบทกวี ที่ เ รี ย บง่ า ย แสดงความในใจได้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารใช้ ก ลวิ ธี ที่
หลากหลาย ผู้วิ จัยเห็น ว่าเป็ นการแสดงให้ เห็ นว่า มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะมี ความรอบรู้ และได้ รั บ
การศึกษาเป็ นอย่างดี
เมื่ อ พิ จ ารณาด้ า นเนื อ้ หาบทกวี จ ะพบว่า มี ลัก ษณะพิ เ ศษคื อ บทกวี ทัง้ 23 บทของ
มุระซะกิ โนะ อุเอะ สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวชี วิตของตัวละครได้ ตงแต่
ั ้ ในวัยเด็กกระทั่งวาระ
สุดท้ ายของชีวิต และยังสามารถวิเคราะห์เห็นถึงลักษณะตัวละคร ได้ แค่ความหึงหวง ความทุกข์
และความเด็ดเดี่ยว ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
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บทที่ 4
เปรี ยบเทียบบทกวีวะกะของตัวละครหญิงอื่น กับ มุระซะกิ โนะ อุเอะ
การศึก ษาบทกวี ว ะกะของตัว ละครมุร ะซะกิ โนะ อุเ อะ ซึ่ ง เป็ นตัว ละครเอกหญิ ง ใน
วรรณกรรมเรื่ องเก็นจิโมะนะงะตะรินนั ้ ผู้วิจยั คิดว่าหากมีการนาไปเปรี ยบเทียบกับบทกวีวะกะของ
ตัวละครอื่นจะทาให้ สามารถวิเคราะห์จดุ เด่นต่างๆได้ ง่ายขึ ้น ในที่นี ้ผู้วิจยั เลือกหยิบยกบทกวีวะกะ
ของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ และตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ ขึ ้นมาวิเคราะห์ประกอบ เนื่องจากทังตั
้ ว
ละครทัง้ 2 นีม้ ีความสัมพันธ์ ทางสายเลือดกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ กล่าวคือ ฟุจิท์ซุโบะ เป็ นธิ ดา
พระองค์ที่ 4 ในจักรกระพรรดิพระองค์ก่อน และเป็ นน้ องสาวท้ องเดียวกับ เฮียวบุเกี ยว โนะ มิยะ
บิดาของมุระซะกิ โนะ อุเอะ หรื อก็คือ ฟุจิท์ซุโบะมีศกั ดิ์เป็ นอาของมุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นรักแรก
ของเก็นจิ ส่วนอนนะซัน โนะ มิยะเป็ นธิดาพระองค์ที่ 3 ในจักรพรรดิซุสะกุ พระมารดาเป็ นน้ องสาว
ต่างแม่ของฟุจิท์ซุโบะ หรื อก็ คือฟุจิท์ซุโบะมี ศกั ดิ์เป็ นป้าของอนนะซัน โนะ มิยะ นอกจากที่ ทงั ้ 3
ตัวละครจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันแล้ ว ยังมีจดุ ร่วมกันอีกหนึ่งอย่างคือ ทัง้ 3 ต่างก็ยงั เป็ น
ภรรยาของเก็นจิอีกด้ วย แม้ วา่ ฟุจิท์ซุโบะ จะไม่ได้ เป็ นภรรยาของเก็นจิอย่างเป็ นทางการ แต่เก็นจิ ก็
แอบลักลอบมีความสัมพันธ์ ลึกซึง้ กับนาง เป็ นคนรักคนแรกของเก็นจิ และทาให้ เก็นจิลักพาตัว
มุระซะกิ โนะ อุเอะมาอยู่ด้วยกัน และเกิดความสนใจในตัวอนนะซัน โนะ มิยะ เมื่อรู้ ว่านางเป็ น
หลานของฟุ จิ ท์ ซุ โ บะ ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะเลื อ กบทกวี ข องตัว ละครทัง้ 3 มาวิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบกัน
4.1 บทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
ฟุจิท์ซุโบะมีบทกวีวะกะในเรื่ องเก็นจิโมะโนะงะตะริ ทงั ้ หมด 12 บท ผู้วิจัยจะขออธิ บาย
เนื ้อหาของบทกวีโดยคร่าวๆดังต่อไปนี ้
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4.1.1 บทกวีบทที่ 1
世がたりに

人や伝へん たぐひなく

うき身を醒めぬ 夢になしても

Yogatarini hitoyatsutaen taguinaku ukimiwosamenu yumeninashitemo
เรื่ องน่าอับอายเช่นนี ้ จะไม่เป็ นทีน่ ินทาของคนรุ่นหลังหรื อ ถึงแม้ ตวั ข้ าที่ทกุ ข์ตรอมตรมเหลือเกินอยากจะ
หายไปในความฝั น

4.1.1.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ป้ รากฏในตอน วะกะมุระซะกิ （若紫 Wakamurasaki）เล่มที่ 1 หน้ า 306
ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
พระสนมฟุจิท์ซุโบะประชวร จึงเสด็จกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเกิด แม้ เก็นจิจะรู้สึกเห็นใจ
จักรพรรดิที่ทรงกังวลพระทัยเกี่ยวกับอาการประชวรของพระสนมเป็ นอย่างมาก แต่อีกใจหนึ่งเขาก็
คิดว่านี่ เ ป็ นโอกาสอันดีที่จ ะได้ ล อบไปพบนาง ในที่ สุดเก็ นจิ ก็ใ ห้ โอเมี ยวบุ สาวใช้ คนสนิทของ
พระสนมฟุจิท์ซุโบะช่วยนาทางให้ เขาได้ ลกั ลอบพบกับพระสนม โอเมียวบุวางแผนให้ เก็นจิสามารถ
เข้ า ไปพบพระสนมได้ โดยลอดพ้ น จากสายตาผู้คน ในคืน นั น้ เก็ นจิ ลักลอบมี ความสัม พัน ธ์ กับ
พระสนมฟุจิท์ซุโบะอย่างหักห้ ามใจมิได้ หลังจากนันตั
้ วเขาเองรู้สกึ เสียใจในการกระทาของตน พระ
สนมเองก็ทรงเจ็บปวดกับเรื่ องอัปยศที่เกิดขึ ้น เก็นจิเอ่ยบทกวีขึ ้นทังน
้ ้าตาว่า
“แม้ตอนนีจ้ ะได้พบกัน แต่การจะได้พบท่านอี กครั้งคงเป็ นไปได้ยากนัก หม่อมฉันอยากจะ
หาย(ตาย)ไปในความฝั นที ่แสนสุขเช่นนี ้ （見てもまた
まぎるる

わが身ともがな

あふよまれるる

夢の中に

やがて

Mitemomata auyomareruru yumenonakani yagatemagiruru

wagamitomogana）”
พระสนมฟุจิท์ซุโบะ ทรงตอบบทกวีกลับไปว่า “(ท่านว่าช่างเป็ นความฝั นแสนสุข) แม้ตวั ข้า
ที ่ทุกข์ ตรอมตรมเหลื อเกิ นอยากจะหาย(ตาย)ไปในความฝั น แต่เรื ่องน่าอับอายเช่นนี ้ จะไม่เป็ นที ่
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นิ นทาของ คนรุ่ นหลั ง หรื อ （世がたりに

人や伝えへん

たぐひなく

うき身を醒めぬ

夢になしても）”

4.1.1.2 วิเคราะห์บทกวี
世がたりに 人や伝えへん たぐひなく うき身を醒めぬ 夢になしても



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
ไม่พบกลวิธีการประพันธ์
บทกวีบทนี ้ เป็ นบทกวีตอบเก็นจิ หลังจากที่เขาลักลอบเข้ ามาหา และมีความสัมพันธ์ กับ

ฟุจิท์ซุโบะ เนื ้อเรื่ องช่วงร้ อยแก้ วบรรยายไว้ ชดั เจนเกี่ยวกับความรู้สกึ ของฟุจิท์ซุโบะดังนี ้
宮もあさましかりしを思し出づるだに、世とともの御もの
思ひなるを、 さてだにやみなむと 深う思したるに、 いとうく
て、 (ตอน วะกะมุระซะกิ เล่ม 1 หน้ า 305)

พระสนมฟุจิท์ซุโบะทรงคิดถึงเรื่ องที่เคยเกิดขึ ้นก่อนหน้ านี ้ (เก็นจิ
เคยลักลอบพบนางก่อนหน้ านี ้แล้ วครัง้ หนึ่ง ) ซึ่งเป็ นต้ นเหตุของความทุกข์
ใจที่ ร้ ู สึ ก ผิ ด บาปจนมิ อ าจลื ม ได้ ชั่ ว ชี วิ ต ทั ง้ ๆที่ ตั ง้ ใจอยากจะจบ
ความสัม พันธ์ ล งตัง้ แต่ในครั ง้ นัน้ (แต่ก ลับเกิ ดเรื่ องเช่นนี ไ้ ด้ ) รู้ สึกเศร้ า
เหลือเกิน
ผู้วิ จัย คิด ว่า ความหมายในบทกวี ที่ ว่า “เรื ่ อ งน่ า อับ อายเช่ น นี ้ จะไม่ เ ป็ นที ่นิ น ทาของ
คนรุ่นหลังหรื อ” มีเบื ้องหลัง เป็ นความรู้สึกทุกข์ใจที่ก่อนหน้ านี ้เก็นจิเคยลักลอบเข้ ามาพบนางแล้ ว
ครัง้ หนึ่ง ซึ่งยังเป็ นความผิดที่ติดอยู่ในใจ การกระทาอันอุกอาจของเก็นจิในครัง้ นี ้เหมือนเป็ นการ
ตอกย ้าความรู้ สึกผิดในใจให้ รุนแรงมากขึ ้น จนกลัวว่าความผิดนี ้จะแพร่งพรายออกไป ความรู้ สึก
อันซับซ้ อนภายในจิตใจของฟุจิท์ซุโบะ ได้ แสดงออกมาในรูปแบบของบทกวี
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4.1.2 บทกวีบทที่ 2
から人の

袖ふることは 遠ければ

立ちゐにつけて

あはれとは見き

Karahitono sodefurukotowa tōkereba tachiinitsukete awaretowamiki
ข้ ามิคอ่ ยรู้เรื่ องราวของดนตรี จีนเพลงนันที
้ ่ทา่ นร่ายรา แต่ข้าที่เฝ้ ามองท่านอยูไ่ กลๆก็ร้ ูสกึ ดืม่ ด่ากับท่วงท่า
ร่ายราของท่าน

4.1.2.1 ที่มาของบทกวี

บทกวีบทนี ้ปรากฏใน ตอนโมะมิจิ โนะ กะ（紅葉賀 Momijinoga）เล่มที่ 1 หน้ า 385
ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
จักรพรรดิคริ ิท์ซุโบะทรงจัดงานดนตรี ยิ่งใหญ่ เมื่อครัง้ เสด็จประพาสพระราชวังซุสะกุ เก็นจิ
และ โท โนะ ชูโจ ร่วมกันร่ายราในบทเพลงคลื่นทะเลสีคราม（青海波 seigaiha ）เช้ าวันรุ่งขึ ้น
หลังงานดนตรี เก็นจิเขียนจดหมายและบทกวีถึงพระสนมฟุจิท์ซุโบะ ความว่า
“เมื่อวานทอดพระเนตรหม่อมฉันร่ายราเป็ นอย่างไรบ้ าง หม่อมฉันร่ายราทังที
้ ่หวั ใจว้ าวุน่
ทุกข์ทรมานใจเหลือเกิน หัวใจหม่อมฉันว้าวุ่นแทบมิ อาจร่ ายราได้ แต่จะทรงทราบหรื อไม่ว่า
ที ห่ ม่อมฉันยังฝื นวาดแขนเสื ้อร่ ายรา เป็ นเพราะทรงทอดพระเนตรอยู่ （もの思ふに
べくも あらぬ身の 袖うちふりし 心知きりきや

立ち舞ふ

Monoomouni tachimaubekumo

aranumino sodeuchifurishi kokoroshirukiya）แล้ วท่านจะว่าเช่นไร”
พระสนมฟุจิท์ซุโบะเองก็ทรงทอดพระเนตรเก็นจิร่ายราในงานดนตรี โดยมิวางตา จนแทบ
สะกดกันความรู
้
้ สกึ ที่อดั แน่นในพระทัยไว้ ไม่ได้ ทรงตอบจดหมายไปว่า
“ข้ามิ ค่อยรู้ เรื ่ องราวของดนตรี จีน(โบราณ)เพลงนัน้ ที ่ท่านร่ ายรา แต่ข้าที ่เฝ้ ามองท่านอยู่
ไกลๆก็รู้สึกดื ม่ ด่ากับท่วงท่าร่ ายราของท่าน （から人の
つけて

袖ふることは

遠ければ

立ちゐに

あはれとは見き）ไม่คด
ิ ว่าธรรมดาเลย”

เก็นจิอา่ นจดหมายตอบจากพระสนมฟุจิท์ซุโบะด้ วยความดีใจเป็ นอย่างยิ่ง เขาเก็บรักษา
จดหมายฉบับนี ้เป็ นอย่างดี และอ่านซ ้าๆอยูเ่ ช่นนัน้
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4.1.2.2 วิเคราะห์บทกวี
から人の 袖ふることは 遠ければ 立ちゐにつけて あはれとは見き



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 คาพ้ อง (掛 詞 kakekotoba)：คาว่า

ふる

(furu) พ้ องเสียงคาว่า

振る

แปลว่า โบก (มือ), สัน่ กับคาว่า 古 แปลว่า โบราณ
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่ฟุจิท์ซุโบะตอบจดหมายของเก็นจิ หลังจากจบงานดนตรี เมื่อครัง้
จักรพรรดิคริ ิท์ซุโบะเสด็จประพาสพระราชวังซุสะกุ ในเนื ้อความของบทกวีมีกล่าวว่า เมื่อเห็นเก็นจิ
ร่ายรา ก็ร้ ูสึกดื่มด่ากับท่วงท่าร่ ายราของเขา ในที่นี ้ผู้วิจยั คิดว่า นอกจากจะหมายถึ งชื่นชมท่วงท่า
ร่ายราที่งดงามของเก็นจิแล้ ว ยังเป็ นความนัยบอกว่า นางยังคงเฝ้าดูเขาอยู่แม้ จะไม่ได้ อยู่ใกล้ กัน
และ แขนเสื ้อที่วาดแขนร่ายรานันมั
้ นทาให้ ใจของนางสัน่ ไหว (ตีความจากความหมายของคาว่า
振る)

เก็ นจิ ยัง ทาให้ ฟุจิ ท์ซุ โบะรู้ สึกหวั่นไหว นั่นเป็ นเพราะลึกๆแล้ วนางยัง คงรั กเขาอยู่ แม้ ว่า

ภายนอกไม่ อ าจแสดงท่ า ที ใ ดๆที่ จ ะท าให้ ผ้ ูอื่ น ล่ ว งรู้ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งนางและเก็ น จิ ไ ด้
ความรู้ สึกภายในใจที่ ซ่อนไว้ ในบทกวี บทนีท้ าให้ อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นบทกวี ที่ ต้องมี การตี ความ
ซับซ้ อน

4.1.3 บทกวีบทที่ 3
袖ぬるる

露のゆかりと 思ふにも

なほうとまれぬ

やまとなでしこ

Sodenururu tsuyunoyukarito omounimo naoutomarenu yamatonadeshiko
เมื่อคิดว่าดอกนะเดะฌิโกะ (พระโอรส) นี ้มีความสัมพันธ์กบั น ้าตาที่เปี ยกชายแขนเสื ้อของท่านแล้ ว ก็
เกลียดไม่ลงจริ งๆ

4.1.3.1 ที่มาของบทกวี

บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน โมะมิจิ โนะ กะ (紅葉賀) เล่มที่ 1 หน้ า 402 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วง
บทกวีโดยย่อดังนี ้
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หลังจากที่พระสนมฟุจิท์ซุโบะให้ กาเนิดพระโอรส ก็ร้ ู สึกเจ็บปวดใจในบาปที่เกิดขึน้ เมื่อ
พระโอรสเสด็จเข้ าวัง ก็เป็ นที่โปรดปรานยิ่งขององค์จกั รพรรดิ ซึง่ ทาให้ พระสนมเป็ นทุกข์ใจยิ่งขึ ้น
หลัง จากเก็ น จิ ไ ด้ พ บพระโอรส เขารู้ สึก สับสนทัง้ ตืน้ ตัน ดีใจ เสี ยดาย และเสี ย ใจ เขา
กลับไปพักที่คฤหาสน์นิโจ เห็นต้ นไม้ ดอกไม้ ในสวนที่ปลูกไว้ ก่อนหน้ านี ้ บัดนี ้เขียวชอุ่ม เขาจึงเด็ด
ดอกนะเดะฌิ โ กะที่ บ านสะพรั่ ง สดใส แนบไปกั บ จดหมาย โดยให้ โอเมี ย วบุ น าไปถวายให้
พระสนมฟุจิท์ซุโบะ เนื ้อหาในจดหมายความว่า
“เปรี ยบพระโอรสเป็ นดอกนะเดะฌิ โกะ แม้จะมองพระโอรสเป็ นตัวแทนของท่าน แต่ ก็
มิ อาจปลอบประโลมใจหม่อมฉันได้ น้าค้างบนดอกนะเดะฌิ โกะก็เปรี ยบเหมื อนน้ าตาของหม่อม
ฉั น ที ่ ไ ห ล ริ น อ อ ก ม า

（よそへつつ

見るに心は

慰まで

露けさまさる

なでしこ

Yosoetsutsu mirunikokorowa nagusamade tsuyukesamasaru nadeshikonohana）ทังๆ
้
ที่ ห ม่อ มฉัน เฝ้ าคอยอยากให้ ด อกไม้ บ าน แต่ค วามสัม พัน ธ์ ของสองเราในตอนนี น้ ัน้ ช่างเปล่า
ประโยชน์”
ฟุจิท์ซุโบะตอบบทกวีโดยเขียนลงบนกลีบดอกไม้ ด้วยหมึกสีดาจางๆว่า
“เมื ่อคิ ดว่าดอกนะเดะฌิ โกะ (พระโอรส) นี ้มีความสัมพันธ์ กบั น้ าตาที ่เปี ยกชายแขนเสื ้อ
ของท่านแล้ว ก็ เกลี ยดไม่ ลงจริ ง ๆ （袖ぬるる

露のゆかりと

思ふにも

なほうとまれぬ

やまとなでしこ）”

โอเมียวบุนาจดหมายตอบจากพระสนมไปให้ เก็นจิ เก็นจิร้ ูสกึ ดีใจมากจนน ้าตาไหล
4.1.3.2 วิเคราะห์บทกวี
袖ぬるる 露のゆかりと 思ふにも なほうとまれぬ やまとなでしこ



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า
こ แปลว่า ดอกนะเดะฌิโกะ

こ

(ko) พ้ องเสียงคาว่า

กับคาว่า 子 แปลว่า ลูก

（なでし）
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 สัมพันธ์ (縁語 engo)：คาว่า 露 (tsuyu) แปลว่า น ้าค้ าง เป็ นคาสัมพันธ์กบั
คาว่า ぬるる (nururu) แปลว่า เปี ยก
บทกวีบทนีอ้ ยู่ในจดหมายตอบเก็นจิ หลังจากที่เก็นจิร้ ู ว่าพระโอรสคือลูกของตน และมี
โอกาสได้ เข้ าเฝ้าพระโอรสแล้ ว ทางด้ านฟุจิท์ซุโบะเมื่อเห็นพระโอรสเป็ นที่โปรดปรานของจักรพรรดิ
คิริท์ซุโบะก็ยิ่งรู้สกึ ผิด และทุกข์ใจมากขึ ้น
ความหมายของบทกวี บ ทนี ค้ ่ อ นข้ างตี ค วามซั บ ซ้ อน เนื่ อ งจากในหนั ง สื อ เก็ น จิ
โมะโนะงะตะริ ฉบับสานักพิมพ์ โฌกักคัน (小学館) ตีพิมพ์เมื่อปี 1979 ตีความหมาย บทกวีนี ้ว่า
เมื ่อคิ ดว่าดอกนะเดะฌิ โกะ (พระโอรส) นี ้มีความสัมพันธ์ กบั น้ าตาที ่เปี ยกชายแขนเสื ้อของท่าน
แล้ว ก็เกลี ยดไม่ลงจริ งๆ แต่ เซะโตะอุชิ จักกุโช (瀬戸内寂聴 Setouchi Jakuchō 2009 : 284)
ตีความหมายบทกวีบทนี ้ว่า พระโอรสที ่น่ารักน่าชังราวกับดอกนะเดะฌิ โกะ ทาให้ชายแขนเสื ้อข้า
เปี ยก เพราะเป็ นต้นเหตุแห่งน้าตา จึงเจ็บแค้น ชิ งชัง
อย่างไรก็ตามผู้วิจยั ไม่เห็นด้ วยกับการตีความของ เซะโตะอุชิ จักกุโ ช เพราะเมื่อพิจารณา
จากเนื ้อเรื่ อง ฟุจิท์ซุโบะมีใจรักเก็นจิจริ ง แต่ต้องเก็บซ่อนความรู้ สึกมาโดยตลอด นอกจากนันบท
้
บรรยายร้ อยแก้ วหลังจากที่เก็นจิได้ รับจดหมายตอบฉบับนี ้กล่าวไว้ วา่
よろこびながらたてまつれる、「 例のことなれば、しる
しあらじかし」と、くづほれて眺め臥したまへるに、胸うち騒ぎ
て、いみじくうれしきにも涙落ちぬ。(ตอน

โมะมิ จิ โนะ กะ เล่ม 1

หน้า 403)
โอเมียวบุนาคาตอบจากฟุจิท์ซุโบไปให้ เก็นจิด้วยความดีใจ เก็นจิ
ที่กาลังเหม่อมองไปด้ านนอกเพราะคิดว่า “คงไม่มีคาตอบจากฟุจิท์ซุโบะ
เช่นเคย” เมื่อได้ เห็นจดหมายก็ร้ ูสกึ ดีใจเป็ นอย่างมากจนน ้าตาไหล

ผู้วิจัยคิดว่า ที่เก็นจิดีใจ นอกจากจะเป็ นเพราะฟุจิท์ซุโบะตอบจดหมายเขา ทัง้ ๆที่ปกติ
นางไม่ค่อยตอบ และเนื ้อหาในจดหมายน่าจะทาให้ เก็นใจรู้ สึกดีใจได้ นอกจากนี ้ในบทกวี บทที่ 8
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(ข้ อ 4.1.8) ก็ ไ ด้ มี การกล่าวว่านางรู้ สึกรั กและเป็ นห่วงพระโอรส จึง คิดว่า บทกวี บทนี น้ ่าจะมี
ความหมายว่า เมื ่อคิ ดว่าดอกนะเดะฌิ โกะ (พระโอรส) นี ้มีความสัมพันธ์ กบั น้าตาที ่เปี ยกชายแขน
เสือ้ ของท่านแล้ว ก็เกลียดไม่ลงจริ งๆ มากกว่าที่จะตีความว่าเกลียดพระโอรส
คาว่าดอกนะเดะฌิโกะที่ใช้ ในบทกวีโต้ ตอบทังของเก็
้
นจิ และ ฟุจิท์ซุโบะนัน้ มีความหมาย
โดยนัยหมายถึง พระโอรส ซึ่งแท้ จริ งแล้ วเป็ นลูกของทังสอง
้
เพราะผู้วิจยั คิดว่าเป็ น ความนั ยที่หาก
ไม่ใช่ทงสองคงจะไม่
ั้
สามารถเดาความหมายที่แท้ จริ งได้ เพราะเป็ นความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นอย่าง
ลับๆ นอกจากนันยั
้ งอาจตีความได้ วา่ เพราะพระโอรสเป็ นเลือดเนื ้อเชื ้อไขของเก็นจิ แม้ นางจะรู้สึก
ขมขื่นอยู่บนความผิดบาปที่เหมือนเป็ นการทรยศต่อความรักของจักรพรรดิคิริท์ ซุโบะ แต่นางก็
เกลียดเด็กคนนี ้ที่เหมือนเป็ นตราบาปไม่ลง ซึ่งเป็ นเพราะลึกๆแล้ วนางยังรักเก็นจิอยู่นนั่ เอง ดังนัน้
อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นบทกวีที่ต้องมีการตีความซับซ้ อน

4.1.4 บทกวีบทที่ 4
おほかたに

花の姿を みましかば

露も心の おかれましやは

ōkatani hananosugatawo mimashikaba tsuyumokokoromo okaremashiyawa
หากเป็ นผู้อื่นทัว่ ไปมองดอกไม้ (เก็นจิ) ก็คงไม่ร้ ูสกึ ผิดในใจแม้ แต่น้อย

4.1.4.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏใน ตอน ฮะนะ โนะ เอ็น（花宴巻 Hananoen）เล่มที่ 1 หน้ า 425 ซึ่ง
มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ช่ว งประมาณเดื อ นสอง มี ก ารจัด งานชมดอกซากุร ะขึน้ ที่ พ ระต าหนัก ของจัก รพรรดิ
พระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ และองค์รัชทายาท (พระโอรสในพระสนมโคะกิเด็น) ประทับอยู่ด้านซ้ ายและ
ขวาของจักรพรรดิ วันนันเป็
้ นวันที่อากาศแจ่มใส ทาให้ ทกุ คนรู้สกึ เบิกบานใจ
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จัก รพรรดิท รงเตรี ย มงานดนตรี ไ ว้ พร้ อม ทุก คนต่า งเพลิ ด เพลิ น กับ การชมการร่ า ยร า
องค์รัช ทายาท ทรงนึกถึง การร่ ายราของเก็ นจิ ตอนฤดูใบไม้ ร่วง จึ ง ทรงพระราชทานกิ่ ง ดอกไม้
ประดับเครื่ องสวมศีรษะให้ เก็นจิและขอให้ เขาร่ายราให้ ทอดพระเนตร เก็นจิปฏิเสธรับสัง่ ไม่ได้ ลุก
ขึ ้นวาดชายแขนเสื ้อร่ ายรา ซึ่งสวยงามหาที่เ ปรี ยบไม่ได้ จักรพรรดิทรงคะยันคะยอให้
้
โท โนะ ชูโจ
ร่ า ยร าด้ ว ย เขาร่ า ยร าได้ อ ย่ า งนุ่ม นวลกว่ า เก็ น จิ เ ล็ ก น้ อยและสวยงามมาก จัก รพรรดิ ท รง
พระราชทานชุดเสื อ้ ผ้ าเป็ นรางวัล หลังจากนัน้ บรรดาขุนนางต่างก็ออกมาร่ ายรากัน ตอนงาน
ประชันบทกวี บทกวีของเก็นจิก็ไพเราะ จนผู้ดาเนินรายการไม่สามารถอ่านจบได้ ในรวดเดียว ต้ อง
ยกทีละท่อนขึ ้นมากล่าวชมเชย ทาให้ เก็นจิโดดเด่นมากในงาน
พระมเหสีฟุจิท์ซุโบะทอดพระเนตรมองเก็นจิไม่วางตา และไม่เข้ าใจว่าเหตุใดพระสนม
โคะกิเด็นจึงรู้สึกแค้ นเคืองเก็นจินกั และทรงรู้สึกว่าที่ทรงคิดเช่นนี ้เป็ นเพราะพระองค์เองคงจะหลง
เสน่ห์ของเก็นจิ ทาให้ ทรงเสียพระทัยยิ่ง จึงเอ่ยบทกวีราพึงราพันขึ ้นว่า
“หากเป็ นผู้อืน่ ทัว่ ไปมองดอกไม้ (เก็นจิ ) ก็คงไม่รู้สึกผิ ดในใจแม้แต่น้อย

（おほかたに

花の姿を みましかば 露も心の おかれましやは）”

4.1.4.2 วิเคราะห์บทกวี
おほかたに 花の姿を みましかば 露も心の おかれましやは



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 ค าพ้ อง ( 掛詞 kakekotoba) ：ค าว่ า

つゆ

(tsuyu) พ้ องเสี ย งค าว่ า

露

แปลว่า น ้าค้ าง กับคาว่า つゆ เป็ นคาวิเศษณ์ แปลว่า ไม่...แม้ แต่น้อย
 สัมพันธ์ (縁語 engo)：คาว่า

おかれ

(okare มาจากคาว่า おく) แปลว่า

วาง เมื่อใช้ กับคาว่าน ้าค้ าง จะแปลว่า (น ้าค้ าง) ตก เป็ นคาสัมพันธ์ กับคาว่า
露

(tsuyu) แปลว่า น ้าค้ าง และเป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า 花 (hana) แปลว่า

ดอกไม้ (สื่อถึงน ้าค้ างที่ตกลงบนดอกไม้ )
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：คาว่า 花の姿 (hananosugata) แปลว่า รู ปร่ าง
ของดอกไม้ ในที่นี ้เป็ นความเปรี ยบหมายถึงเก็นจิ
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 อ้ างอิงบทกวีโบราณ ：露ならぬ
に

もの思ひぞつく

心を花に

おきそめて

風吹くごと

(Tsuyunaranu kokorowohanani okisomete

kazefukugotoni monoomoizotuku) จากหนังสือรวมบทกวีโคะกินฌู หมวด
ความรัก เล่ม 2 ประพันธ์โดย คิ โนะ ท์ซุระยุกิ มีความหมายว่า หัวใจของข้ าที่
หนักแน่น มิใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ ดงั่ น ้าค้ าง เมื่ออยู่บนดอกไม้ ทุกครัง้ ที่ลมพัดก็จะ
ร่วงหล่น ให้ ร้ ูสึกโศกเศร้ า
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีราพึงราพันที่ฟุจิท์ซุโบะเอ่ยขึ ้นหลังจากเห็นการร่ายราอันงดงามของ
เก็นจิ หากแปลความหมายตรงตัวจะแปลว่า โดยทัว่ ไปเมื่อ มองดอกไม้ งาม ก็คงจะไม่มีน ้าค้ างแห่ง
ความรู้สกึ ผิดเกิดขึ ้นในใจ ผู้วิจยั คิดว่าสามารถตีความได้ ว่า ผู้คนทัว่ ไปเมื่อชมการร่ายราอันงดงาม
ของเก็ น จิ ก็ มี แ ต่ชื่ น ชม ผิ ดกับ นางที่ เ ห็ นเขาแล้ ว ก็ เ หมื อนเป็ นการตอกย า้ ความรู้ สึก ผิ ดในใจ
เนื่องจากเคยลักลอบมีความสัมพันธ์กนั อย่างลับๆ จึงเป็ นบทกวีที่ต้องมีการตีความซับซ้ อน

4.1.5 บทกวีบทที่ 5
ながき世の うらみを人に

残しても

かつは心を

あだと知らなむ

Nagakiyono uramiwohitoni nokoshitemo katsuwakokorowo adatoshiranamu
แม้ ทา่ นจะชิงชังอาฆาตข้ าไปยังโลกหน้ า แต่ท้ายที่สดุ ก็เป็ นเพราะหัวใจทีแ่ ปรเปลีย่ นง่ายดายของท่านเอง

4.1.5.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏใน ตอน ซะกะกิ

（賢木巻

Sakaki ）เล่มที่ 2 หน้ า 104 ซึง่ มีเนื ้อ

เรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
โระกุโ จโนะมิ ย ะซุ โ ดะโกะโระตัด สิ น ใจไปอิ เ ซะพร้ อมพระธิ ด าของตน ทางด้ า นอดี ต
จักรพรรดิคริ ิท์ซุโบะก็ทรงประชวรหนัก ทรงฝากให้ เก็นจิดแู ลองค์รัชทายาทที่ยงั ทรงพระเยาว์ พร้ อม
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พระราชทานพระตาหนักที่ประทับให้ เป็ นสมบัติขององค์รัชทายาท หลังจากนันทรงเสด็
้
จสวรรคต
เก็ น จิ แ ละอดีต พระมเหสี ฟุจิ ท์ซุ โบะทรงเศร้ าเสี ยพระทัย เป็ นอย่างยิ่ง เก็ นจิ หาทางไปพบอดี ต
พระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะตามลาพัง
เก็นจิหาทางลอบเข้ าไปยังห้ องบรรทมของอดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ และทังสองสนทนากั
้
น
จนฟ้าเริ่ มสาง โอเมียวบุและเบ็ง สาวใช้ ทงสองนางต่
ั้
างเร่งให้ เก็นจิรีบกลับไปยังคฤหาสน์ของเขา
เก็นจิเอ่ยบทกวีขึ ้นกับอดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะว่า
“หากการทีจ่ ะได้พบพระองค์ยงั ยากเย็นเช่นนีต้ ่อไป ต่อให้หม่อมฉันต้องตายแล้วเกิ ดใหม่กี่
ชาติ ก็ ค งจะโศกเศร้ า คิ ดถึ ง พระองค์ อ ยู่ เ ช่ น นี ้ เ รื ่ อ ยไป
かぎらずは

いまいく世をか

嘆きつつ経ん

（逢ふことの

かたきを今日に

Aukotono katakiwokyōni kagirazuwa

imaikuyowoka nagekitsutsufun）”
อดีตพระมเหสีทรงตอบบทกวีวา่ “แม้ท่านจะชิ งชังอาฆาตข้าไปยังโลกหน้า แต่ท้ายที ่สดุ ก็
เป็ นเพราะหัวใจทีแ่ ปรเปลี ่ยนง่ายดายของท่านเอง

（ながき世の

うらみを人に

残しても

かつは心を あだと知らなむ）”

4.1.5.2 วิเคราะห์บทกวี
ながき世の うらみを人に 残しても かつは心を あだと知らなむ
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 คาพ้ อง (掛 詞 kakekotoba)：คาว่า

あだ

(ada) พ้ องเสียงคาว่า

徒

แปลว่า สูญเปล่า, ไร้ ประโยชน์ กับคาว่า 仇 แปลว่า ศัตรู
 คาตรงข้ าม (対比 taihi)

：คาว่า 徒

แปลว่า สูญเปล่า ในที่นี ้แปลว่า ไม่

จริงใจ ล่องลอย เป็ นคาตรงข้ ามกับคาว่า な がき世 (nakagiyo) ที่แปลว่า
อนาคตข้ างหน้ าอันยาวไกล (โลกหน้ า)
บทกวี บ ทนี เ้ ป็ นบทกวี ที่ ฟุจิ ท์ ซุ โ บะตอบเก็ น จิ ตอนที่ เ ขาลัก ลอบเข้ า มาพบนางอี ก ครั ง้
หลังจากอดีตจักรพรรดิคิริท์ซุโบะเสด็จสวรรคต คาว่า

仇 ที่ แปลว่า

ศัตรู นันใช้
้ เพื่อตอบรับคาว่า
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かたき(kataki)

ที่อยูใ่ นบทกวีของเก็นจิ ซึง่ เป็ นคาพ้ องเสียงคาว่า 難き แปลว่ายาก และคาว่า 敵 ที่

แปลว่าศัตรู และคาว่า ながき世 ก็เป็ นคาที่ตอบรับกับคาว่า いまいく世 (imaikuyo) แปลว่า
ตอนนี ้ ความหมายโดยรวมของบทกวีบทนี ้คือ แม้ เก็นจิจะบอกว่าเจ็บแค้ นในรักที่มีต่อนางไปจน
โลกหน้ า แต่ที่จริงแล้ วเหตุผลหนึ่งเป็ นเพราะเก็นจิเจ้ าชู้เปลี่ยนใจง่ายดาย ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้มี
คาที่ตอบรับกับบทกวีเก็นจิอยู่หลายคา แม้ เนื ้อหาโดยรวมเป็ นไปในเชิงต่อว่า และเฉยชาต่อบทกวี
พรรณนาความรักของเก็นจิ แต่การที่มีคาซึง่ สอดรับกับบทกวีเก็นจิอยู่ถึง 2 คานัน้ อาจตีความได้ ว่า
เป็ นความรู้สกึ ที่แท้ จริงของฟุจิท์ซุโบะ ที่ต้องซ่อนความรักที่มีตอ่ เก็นจิไว้ ภายใต้ การวางตัวนิ่งเฉย จึง
เป็ นบทกวีที่มีความซับซ้ อน

4.1.6 บทกวีบทที่ 6
ここのへに

霧やへだつる

雲の上の

月をはるかに 思ひやるかな

Kokonoeni kiriyahedatsuru kumonoueno tsukiwoharukani omoiyarukana
มีหมอกรายล้ อม ได้ แต่จินตนาการถึงดวงจันทร์ ในกลีบเมฆที่อยูแ่ สนไกล

4.1.6.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏใน ตอน ซะกะกิ เล่มที่ 2 หน้ า 118 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เก็นจิมาหาอดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะที่พระตาหนัก ที่ประทับ อดีตพระมเหสีทอดพระเนตร
แสงจันทร์ สว่างสดใสที่สาดส่อง ทาให้ นึกถึงอดีตในคืนพระจันทร์ ทอแสงงดงามที่อดีตจักรพรรดิ
คิริท์ซุโบะทรงจัดงานดนตรี ใช้ ชีวิตอยูอ่ ย่างหรูหรา ทังๆที
้ ่ขณะนี ้ก็อยู่พระตาหนักเดียวกับในครัง้ นัน้
ทว่ามีหลายสิ่งเปลี่ยนไปจากอดีต คิดแล้ วรู้สึกเศร้ า และให้ โอเมียวบุเป็ นผู้เอ่ยบทกวีแทนตนให้ แก่
เก็นจิวา่
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“มี หมอกรายล้อม ได้แต่จินตนาการถึงดวงจันทร์ บนเมฆทีม่ องไม่เห็น ― ในพระราชวัง
คงรายล้อมไปด้วยผูม้ ี เจตนาร้ายมิ ให้ข้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าจักรพรรดิ
る

（ここのへに 霧やへだつ

雲の上の 月をはるかに 思ひやるかな）”

เก็นจิตอบบทกวีวา่ “แสงจันทร์ ไมได้เปลี ย่ นแปลงไปจากฤดูใบไม้ร่วงเมื ่อครั้งอดี ตเลย แต่
คืนนีท้ ีห่ มอกปกคลุมจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ นนั้ เจ็บปวดเหลือเกิ น ― หัวใจของท่านทีเ่ ฉยเมย
ออกห่างจากข้านัน้ ทาให้เจ็บปวดนัก （月かげは
の

つらくもあるかな

見し世の秋に

かはらぬを

へだつる霧

Tsukikagewa mishiyonoakini kawaranuwo hedatsurukirino

tsurakumoarukana）”
4.1.6.2 วิเคราะห์บทกวี
ここのへに 霧やへだつる 雲の上の 月をはるかに 思ひやるかな
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 คาพ้ อง (掛 詞 kakekotoba)：คาว่า

ここのへ

(kokonoe) แปลได้ 2

ความหมาย คือ แปลว่า หลายชัน้ และแปลว่า พระราชวัง
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：คาว่า

月(tsuki)

แปลว่า พระจันทร์ ในที่นี ้เป็ น

ความเปรี ยบหมายถึง จักรพรรดิซุสะกุ
คาว่า 霧(kiri) แปลว่า หมอก ในที่นี ้เป็ นความเปรี ยบหมายถึง ผู้ที่มีเจตนาไม่
ดีที่รายล้ อมจักรพรรดิซุสะกุ
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่ฟจุ ิท์ซุโบะให้ โอเมียวบุ สาวใช้ เป็ นผู้ท่ายทอดให้ แก่เก็นจิ ตอนที่เขา
มาพบนาง เนือ้ หาของบทกวี หากแปลตรงตัวจะแปลว่า มี หมอกรายล้อม ได้แต่จิ นตนาการถึ ง
ดวงจันทร์ ในกลี บเมฆที ่อยู่แสนไกล แต่บทกวีบทนี ้กลับมีความหมายโดยนัยที่ซ่อนอยู่ หมายความ
ว่า ในพระราชวังมีแต่ผ้ คู นที่เจตนาไม่ดี (หมายถึงพรรคพวกของเสนาบดีฝ่ายขวา) รายล้ อม ทาให้
นางไม่มีโอกาสได้ เข้ าเฝ้าจักรพรรดิซุสะกุ เป็ นบทกวีที่ใช้ ความเปรี ยบทังหมดในการตี
้
ความหมาย
ผู้วิจยั จึงเห็นว่าเป็ นบทกวีที่ซบั ซ้ อน
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4.1.7 บทกวีบทที่ 7
ながらふる

ほどはうけれふど

ゆきめぐり 今日はその世に

あふ心地して

Nagarafuru hodowaukerefudo yukimeguri kyōwasonoyoni aukokochishite
มีชีวติ อยูย่ ืนยาวด้ วยความขมขื่น วันครบรอบวันสวรรคตเวียนมา วันนี ้ที่เต็มไปด้ วยหิมะนันรู
้ ้ สกึ ราวกับได้
กลับไปอยูใ่ นรัชสมัยทีย่ งั ทรงพระชนม์ชีพอยู่

4.1.7.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน ซะกะกิ เล่มที่ 2 หน้ า 121 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
อดี ต พระมเหสี ฟุจิ ท์ ซุ โบะทรงท าบุญอุทิ ศ ส่วนกุศ ลให้ อ ดี ตจัก รพรรดิคิริท์ ซุ โ บะ ในวัน
ครบรอบวันสวรรคต ทรงจัดเตรี ยมงานสวดมนต์ตา่ งๆ ในช่วงต้ นเดือน 11 หิมะตกลงมาทับถมกัน
มากมาย เก็นจิสง่ จดหมายถึงอดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะ ว่า
“วันทีต่ ้องพรากจากอดีตจักรพรรดิ นนั้ เวี ยนมาครบแล้ว แต่วนั ทีจ่ ะได้พบพระองค์
(ฟุจิท์ซุโบะ) อีกครั้งนัน้ จะต้องอ้อนวอนไปถึงเมื ่อไร （別れにし
ゆきあふほどを いつとたのまん

けふは来れども 見し人に

Wakarenishi kyōwakoredomo mishihitoni

yukiauhodowo itsutotanoman）”
ในวันนี ้ทุกคนต่างโศกเศร้ า อดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะตอบกลับมาว่า “มี ชีวิตอยู่ยืนยาวด้วย
ความขมขื ่น วันครบรอบวันสวรรคตเวี ยนมา วันนี ท้ ี เ่ ต็มไปด้วยหิ มะนัน้ รู้สึกราวกับได้กลับไปอยู่ใน
รัชสมัยที ย่ งั ทรงพระชนม์ ชีพอยู่ （ながらふる

ほどはうけれふど ゆきめぐり 今日はそ

の世に あふ心地して）”

4.1.7.2 วิเคราะห์บทกวี
ながらふる ほどはうけれふど ゆきめぐり 今日はその世に あふ心地して
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 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า
る

ふる

(furu) ซึง่ อยูใ่ นคาว่า ながらふ

(nagarafuru) คือ แปลว่า เวลาผ่านไปยาวนาน พ้ องเสียงคาว่า

降る

(furu) แปลว่า (หิมะ)ตก
คาว่า ゆき(yuki) พ้ องเสียงคาว่า 行き ที่แปลว่าไป และคาว่า 雪 แปลว่า
หิมะ
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)

：คาว่า 雪(yuki)

แปลว่าหิมะ เป็ นคนสัมพันธ์กบั

คาว่า 降る แปลว่า (หิมะ) ตก
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่ฟุจิท์ซุโบะตอบจดหมายของเก็นจิ ในวันครบรอบวันสวรรคตของ
อดีตจักรพรรดิคริ ิ ท์ซุโบะ มีความหมายว่า ฟุจิท์ซุโบะมีชีวิตอยู่มาด้ วยความขมขื่น เพราะจักรพรรดิ
คิริท์ซุโบะผู้เ ปรี ยบเหมื อนที่ พึ่ง ของนางสวรรคตไปแล้ ว วันนี เ้ ป็ นวันครบรอบวันสวรรคต ก็ ร้ ู สึก
เหมือนได้ ย้อนกลับไปในวันวาน ทาให้ หวนคิดถึงยิ่งนัก คาว่า 雪 ที่แปลว่าหิมะ ซึ่งในบทนี ้เป็ นคา
พ้ องเสียงกับคาว่า ゆき แม้ ไม่ได้ ใช้ ในการตีความบทกวี แต่เป็ นการพรรณนาโดยนัยถึงสภาพ
บรรยากาศขณะกาลังตอบบทกวี ดังที่ได้ มีบรรยายไว้ วา่
中宮は、院の御はての事にうちつづき、 御八講のいそぎを、
さまざまに心づかひせさせたまひけり。霜月の朔日ごろ、御国忌
なるに、雪いたう降りたり。 (ตอน ซะกะกิ เล่ม 2 หน้ า 120)

อดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะตังใจจั
้ ดงานสวดพระสัทธรรมบุณฑริก
สูตรให้ อดีตจักรพรรดิคิริท์ซุโบะ เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต ในช่วงต้ น
เดือน 11 หิมะตกลงมาทับถมกันมากมาย
ซึ่งการใช้ คาพ้ อง ゆき เป็ นการใช้ คาพ้ องเดียวกับบทกวีของเก็นจิที่ส่งมา นอกจากจะทา
ให้ เห็นภาพบรรยากาศแล้ ว ดูเหมือนจะเป็ นส่วนที่สอดรับกับบทกวีของเก็นจิด้วย ผู้วิจยั คิดว่ายัง
น่าจะเป็ นการแสดงเป็ นนัยว่านางยังไม่สามารถตัดขาดเก็นจิได้ จริ ง เพราะเมื่อพิจารณาเนื ้อหาบท
กวี แล้ ว พบว่าบทกวีของเก็นจิเ ป็ นการเรี ยกร้ องความรั กจากฟุจิท์ซุโบะ แต่บทกวี ตอบของนาง
ดูเ หมื อ นจะพูด ถึ ง แต่ เ รื่ อ งของอดี ต จัก รพรรดิ และค าว่ า その世にあふ心地して (เหมื อ นได้
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ย้ อนกลับไปในวันวาน) อาจตีความได้ ว่า นางคิดถึงวันวานที่เคยได้ ใกล้ ชิดกับเก็นจิ ก่อนที่เขาจะ
เข้ าพิธี บรรลุนิติภ าวะ และไม่สามารถพบกันตามลาพัง ได้ อีก 29 จึง อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นบทกวี ที่
ซับซ้ อน

4.1.8 บทกวีบทที่ 8
おほかたの

うきにつけては

いとへども いつかこの世を 背きはつべき

ōkatano ukinitsuketewa itoedomo itsukakonoyowo somukiwatsubeki
โลกนี ้มีแต่ความขมชื่น แม้ จะออกบวชแล้ ว แต่เมื่อไรจะตัดขาดทางโลกย์ออกจากวังวนความมืดมิดในใจ
ได้

4.1.8.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบททนี ้ปรากฏใน ตอน ซะกะกิ เล่มที่ 2 หน้ า 125 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ในพิธีออกผนวชของอดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะ เก็นจิเอ่ยบทกวีขึ ้นว่า
“จันทร์ กระจ่างใสเช่นคืนนี ้ แม้จะทรงตัดสิ นพระทัยออกผนวช แต่ก็คงจะหลงทางในความ
มื ด(แห่งความเป็ นห่วงพระโอรส)กระมัง （月のすむ
やみになほやまどはむ

雲ゐをかけて

Tsukinosumu kumoiwokakete

したふとも

shitōtomo

このよの

konoyonoyamini

naoyamadowan）”
อดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะตอบกลับมาว่า “โลกนีม้ ี แต่ความขมขื ่น (แม้จะออกบวชแล้ว) แต่
เมื ่อไรจะตัดขาดทางโลกออกจากวังวนความมื ดมิ ดในใจ(ที เ่ ป็ นห่วงลูก)ได้

（おほかたの

うき

につけては いとへども いつかこの世を 背きはつべき）”

29

ประเพณีในสมัยเฮอัน เมื่อชายหญิงเข้ าพิธีบรรลุนิติภาวะแล้ ว หากไม่ใช่คนในครอบครัวชายหญิงจะไม่สามารถพบกันตามลาพังได้ อีก

ชายหญิงจะต้ องพบกันผ่านมูล่ ี่ไม้ ไผ่ หรื อฉากกั ้นห้ อง (คะวะมุระ ยูโกะ 川村裕子 Kawamura Yūko, 2005: 76-84)
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4.1.8.2 วิเคราะห์บทกวี
おほかたの うきにつけては いとへども いつかこの世を 背きはつべき



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า

この

(kono) พ้ องเสียงคาว่า

此の

แปลว่า ..นี ้ กับคาว่า 子の แปลว่า (ของ) ลูก
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีตอบเก็นจิ ตอนที่ฟุจิท์ซุโบะออกบวช มีความหมายว่า เพราะว่าโลก
นี ้มีแต่ความทุกข์ นางจึงหนีความทุกข์ด้วยการออกบวช แต่เมื่อคิดถึงลูกแล้ ว ก็ร้ ูสึกเป็ นห่วงจนไม่ร้ ู
ว่าจะตัดขาดจากโลกได้ เมื่อไร ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้มีความหมายค่อนข้ างตรงตัวไม่ซั บซ้ อน เป็ น
การแสดงความรู้สกึ รัก และเป็ นห่วงลูกอย่างตรงไปตรงมา

4.1.9 บทกวีบทที่ 9
ありし世の

なごりだになき

浦島に 立ち寄る浪の

めづたしきかな

Arishiyono nagoridaninaki urashimani tachiyorunamino mezutashikikana
อุระฌิมะแห่งนี ้ ซึง่ ไม่มเี หลือแม้ ร่องรอยในอดีต การที่คลืน่ ซัดสาดมานันเป็
้ นเรื่ องที่หายาก (การที่ทา่ นมา
เยี่ยมข้ าเช่นนี ้ช่างกรุณานัก)

4.1.9.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏใน ตอน ซะกะกิ เล่มที่ 2 หน้ า 128 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ปี ใหม่ เก็นจิมาอวยพรปี ใหม่แก่อดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะ ที่คฤหาสน์ซนั โจ ซึ่งบัดนี ้ทรงออก
ผนวชเป็ นชี ในขณะที่ ผ้ ู คนต่ า งเดิ น ทางไปอวยพรปี ใหม่ ที่ บ้ านอุ ด ะอิ จิ น อดี ต พระมเหสี
ทอดพระเนตรธรรมชาติดงั เช่น น ้าแข็งแผ่นบางๆในบ่อน ้าที่เริ่ มละลาย และยอดอ่อนของต้ นหลิว
ริมน ้าที่ไม่ลืมฤดูกาลที่เพิ่งแตกหน่อ เก็นจิเอยบทกวีขึ ้นว่า
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“คฤหาสน์ มะท์ ซุงะอุระฌิ มะที ่เมื ่อเห็นว่าเป็ นที ่ที่แม่ชี (ชาวประมง)จมอยู่ในห้วงความคิ ด
แล้ว น้ า ตาก็ ไ หล
島

（ながめかる

あまのすみかと

見るからに

まづしほたるる

松が浦

Nagamekaru amanosumikato murukarani mazushiotaruru matsugaurashima）”
อดีตพระมเหสีทรงตอบบทกวีวา่
“ทีอ่ รุ ะฌิ มะแห่งนี ้ ซึ่งไม่มีเหลือแม้ร่องรอยในอดี ต การที ่คลืน่ ซัดสาดมานัน้ เป็ นเรื ่องที ่หา

ยาก (การทีท่ ่านมาเยี ่ยมข้าเช่นนีช้ ่างกรุณานัก)（ありし世の

なごりだになき 浦島に 立

ち寄る浪の めづたしきかな）”

4.1.9.2 วิเคราะห์บทกวี
ありし世の なごりだになき 浦島に 立ち寄る浪の めづたしきかな



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 คาพ้ อง ( 掛詞 kakekotoba)：คาว่า
名残

なごり

(nagori) พ้ องเสี ยงคาว่า

แปลว่า ร่ องรอยที่หลงเหลืออยู่ กับคาว่า 余波 แปลว่า คลื่นที่ซดั สาด

เข้ าฝั่ ง
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo) ：คาว่า

立ち寄る(tachiyoru)

แปลว่า (คลื่น)

ซัดสาด เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า 浪 (nami) แปลว่า คลื่น
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：คาว่า 浪 (nami) แปลว่า คลื่น ในที่นี ้เป็ นความ
เปรี ยบหมายถึง เก็นจิ
คาว่า

浦島(urashima) เป็ นขื่อสถานที่

ในที่นี ้เป็ นความเปรี ยบ หมายถึง

คฤหาสน์ของฟุจิท์ซุโบะ
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่ฟุจิท์ซุโบะตอบเก็น จิ ซึ่งมาเยี่ยมเยียนอวยพรปี ใหม่ที่คฤหาสน์ของ
นางหลังจากที่นางออกบวชแล้ ว บทกวีมีความหมายว่า อุระฌิ มะแห่งนี ้ ซึ่ งไม่มีเหลื อแม้ ร่องรอย
ในอดี ต การที ่คลื ่นซัดสาดมานัน้ เป็ นเรื ่องที ่หายาก ซึ่งตีความได้ ว่า คฤหาสน์ที่ไร้ ซึ่ง ความรุ่ งเรื อง
เนื่องจากนางออกบวช และไร้ สามีเป็ นที่พึ่งนัน้ ไม่มีแขกมาหาเป็ นเวลานาน การที่เก็นจิมาเยี่ยม
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เยียนเช่นนี ้ ช่างมีเมตตากับนางเหลือเกิน บทกวีบทนี ้ก็เป็ นการตีความความเปรี ยบทัง้ หมด จึง
กล่าวได้ วา่ เป็ นบทกวีที่มีความซับซ้ อน

4.1.10 บทกวีบทที่ 10
見しはなく

あるは悲しき

世のはてを

背きしかひも なくなくぞ経る

Mishiwanaku aruwakanashiki yonohatewo somukishikaimo nakunakuzofuru
ที่อยูก่ ินกันมาเสียชีวติ จากไปแล้ ว คนที่ยงั อยูก่ ็เศร้ าโศก แม้ จะออกบวชหันหลังให้ โลกที่โศกเศร้ านี ้ไป
ก็ไร้ ประโยชน์ ยังคงร้ องไห้ เสียใจอยูท่ กุ วัน

4.1.10.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบททนี ้ปรากฏใน ตอน ซุมะ（須磨巻 Suma）เล่มที่ 2 หน้ า 172 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ อง
ช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
หลังจากล่าลาฮะนะชิรุซะโตะแล้ ว เก็นจิก็เตรี ยมตัวออกเดินทางไปซุมะ ในคืนนันเก็
้ นจิ
ตังใจจะไปยั
้
งคิตะยะมะเพื่อตังใจจะเคารพสุ
้
สานของอดีตจักรพรรดิคิริท์ซุโบะ แต่เขาแวะไปเยี่ยม
อดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะก่อน เก็นจิถามอดีตพระสนมว่า เขาจะไปเคารพสุสานอดีตจักรพรรดิ นาง
มีอะไรจะฝากบอกกับอดีตจักรพรรดิหรื อไม่ อดีตพระเมหสีจงึ เอ่ยบทกวีขึ ้นว่า
“ผู้ที่อยู่กินกันมาเสี ยชี วิตจากไปแล้ว คนที ่ยงั อยู่ก็เศร้ าโศก แม้จะออกบวช หันหลังให้โลก
ที ่โศกเศร้านี ้ไปก็ไร้ ประโยชน์ ยังคงร้ องไห้เสี ยใจอยู่ทุกวัน （見しはなく
はてを

背きしかひも

あるは悲しき

世の

なくなくぞ経る）”

เก็นจิตอบบทกวีวา่ “ตอนที ่อดี ตจักรพรรดิ ทรงเสด็จสวรรคตก็โศกเศร้าเสียจนคิ ดว่าคงไม่มี
สิ่ งใดทาให้เศร้าได้เท่านี อ้ ี ก แต่ทว่าครั้งนี ้ความทุกข์ ระทมกลับยิ่ งทวี คูณ
は

尽きにしを

またぞこの世の

うさはまされる

tsukinishiwo matazokonoyono usawamasareru）”

（別れしに

悲しきと

Wakarenishi kanashikitowa
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4.1.10.2 วิเคราะห์บทกวี
見しはなく あるは悲しき 世のはてを 背きしかひも なくなくぞ経る



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า

なく

(naku) พ้ องเสียงคาว่า

無く

แปลว่า ไม่มี กับคาว่า 泣く แปลว่า ร้ องไห้
 อุปมาอุปไมย (比 喩 hiyu)：คาว่า

見 し (mishi)

แปลว่า เห็น ในที่นี ้เป็ น

ความเปรี ยบหมายถึง อดีตจักรพรรดิคริ ิท์ซุโบะ
คาว่า ある (aru) แปลว่า มี ในทีนี ้เป็ นความเปรี ยบหมายถึง เก็นจิ
คาว่า

背きし

(somuku) แปลว่า หันหลัง (ออกบวช) ในที่นี ้เป็ นความ

เปรี ยบหมายถึง อดีตพระเมหสีฟจุ ิท์ซุโบะ
 อ้ างอิงบทกวีโบราณ
いづれの
集) ม้ วนที่

あるはなく

日まで嘆かむ

無きは数そふ

世の中に

あはれ

(จากหนังสือรวมบทกวี ฌินโคะกินฌู (新古今

8 บทที่ 850 ประพันธ์โดย โอะโนะ โนะ โคะมะชิ 小野小町 Ono

no Komachi) มีความหมายว่า ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ก็ตายจากไป โลกใบนีท้ ี่
จานวนคนที่ตายไปแล้ วก็เพิ่มมากขึ ้นนัน้ ฉันจะต้ องอยู่อย่างโศกเศร้ าไปถึง
เมื่อไร
บทกวีบทนีเ้ ป็ นบทกวีที่ฟุจิท์ซุโบะเอ่ยกับเก็นจิ ตอนที่เก็นจิมาร่ า ลาก่อนจะหลบไปอยู่ที่
ซุมะ และเก็นจิถามนางว่า เขาจะไปเคารพสุสานอดีตจักรพรรดิคิริท์ซุโบะ นางมีอะไรอยากฝาก
บอกหรื อไม่ ซึ่งบทกวีมีความหมายว่า ที ่อยู่กินกันมา(อดีตจักรพรริ ดคิริท์ซุโบะ)เสี ยชี วิตจากไปแล้ว
คนที ่ ยั ง อยู่ ( เก็ น จิ ) ก็ เ ศร้ า โศก แม้ จ ะออกบวชหัน หลัง ให้ โ ลก(ฟุ จิ ท์ ซุ โ บะ)ที ่ โ ศกเศร้ า นี ้ ไ ป
ก็ไร้ ประโยชน์ ยังคงร้ องไห้เสี ยใจอยู่ทกุ วัน ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้มีการใช้ ความเปรี ยบแทนบุคคล
เล็กน้ อย แต่ก็สามารถเข้ าใจความหมายจากลาดับเหตุการณ์ในเรื่ องได้ ผู้วิจยั จึงคิดว่าไม่ใช่บทกวี
ที่ต้องใช้ การตีความซับซ้ อน
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4.1.11 บทกวีบทที่ 11
しほたるる

ことをやくにて

松島に 年ふるあまも

嘆きをぞつむ

Shiotaruru kotowoyakunite matsushimani toshifuruamamo nagekiwozotsumu
เฝ้ ารอการกลับมาอยู่ทีเ่ กาะมัท์ซฌ
ุ ิ มะมานานปี ชาวประมง เช่นตัวข้านี ้ แขนเสือ้ เปี ยกน้าตา

4.1.11.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏใน ตอน ซุมะ เล่มที่ 2 หน้ า 183 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เก็นจิใช้ ชีวิตอย่างเงียบเหงาอยู่ที่ซุมะ เขาส่งจดหมายถึงอดีตพระมเหสีฟุจิท์ซุโบะ โดยมี
บทกวีแนบไปด้ วยว่า
“ตัวข้าที ่อาศัยอยู่ที่อ่าวซุมะ ใช้ชีวิตด้วยความเศร้าโศก แล้วพระองค์ ทีท่ รงเป็ นนักบวชจะ
ทรงเป็ นเช่นไรบ้าง（松島の

あまの苫屋も

いかならむ

須磨の浦人

しほたるるころ

Matsushimano amanotomayamo ikanaramu sumanourabito shiotarurukoro）”
อดีตพระมเหสีทรงตอบจดหมายโดยแนบบทกวีกลับมาว่า “เฝ้ ารอการกลับมาอยู่ที่เกาะ
มัท์ซุฌิมะมานานปี ชาวประมง (ผู้ที่ออกบวชเป็ นชี คาว่ า

เป็ นคาพ้องเสี ยง แปลว่ า

あま

ชาวประมง และ แม่ ชี ) เช่ น ตัว ข้ า นี ้ แขนเสื ้ อ เปี ยกน้ า ตา （しほたるる
松島に

年ふるあまも

ことをやくにて

嘆きをぞつむ）”

4.1.11.2 วิเคราะห์บทกวี
しほたるる ことをやくにて 松島に 年ふるあまも 嘆きをぞつむ



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า
แปลว่า ชาวประมง กับคาว่า 尼 แปลว่า ชี

あま

(ama) พ้ องเสียงคาว่า

海人
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คาว่า

やく

(yaku) พ้ องเสียงคาว่า 焼く แปลว่า เผา, ย่าง กับคาว่า

役 แปลว่า บทบาท, หน้ าที่

คาว่า

まつ (matsu) พ้ องเสียงคาว่า 松

แปลว่า ต้ นสน กับคาว่า 待つ

แปลว่า รอ
คาว่า

なげき

(nageki) พ้ องเสียงคาว่า

嘆き

แปลว่า คร่ าครวญ ,

โศกเศร้ า กับคาว่า 投げき แปลว่า กิ่งไม้ ที่ร่วงหล่น
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)

：คาว่า 投げき แปลว่า

กิ่งไม้ ที่ร่วงหล่น เป็ นคา

สัมพันธ์กบั คาว่า つむ (tsumu 積む) แปลว่า ทับถม
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่ ฟุจิท์ซุโบะตอบจดหมายเก็นจิ แปลตามตัวว่า ชาวประมงแก่ๆที่ทา
นาเกลืออยู่ที่เกามะท์ซุฌิมะก็เศร้ าเสียใจ แต่ยงั สามารถตีความได้ อีกว่า ชายแขนเสื ้อของแม่ชีเช่น
ตัวข้ านี ้เปี ยกชุม่ น ้าตา แม้ จะออกบวชไปแล้ วแต่ก็ยงั มีความโศกเศร้ าอยู่มาก และยังเฝ้ารอคอยการ
กลับมาของท่าน เป็ นการเผยความรู้สึกของตนโดยนัย ผู้วิจยั คิดว่าความโศกเศร้ าของฟุจิท์ซุโบะใน
ที่นี ้น่าจะหมายถึงเรื่ องความผิดบาประหว่างนางกับเก็นจิ และโศกเศร้ าที่เก็นจิมีความผิดติดตัว
ต้ องหนีไปอยู่ยงั ซุมะ อีกทังลึ
้ กๆแล้ ว นางยังเฝ้ารอคอยการกลับมาของเขา ซึ่งจะเห็นได้ ว่าบทกวี
บทนี ้ใช้ ความหมายที่ซ้อนอยูใ่ นการตีความเกือบทังหมด
้
จึงกล่าวได้ วา่ เป็ นบทกวีที่มีความซับซ้ อน

4.1.12 บทกวีบทที่ 12
見るめこそ

うらふりむらめ

年へにし

伊勢をのあまの 名や沈めむ

Mirumekoso urafurimurame toshienishi isewoamano natashizumemu
อิเซะโมะโนะงะตะริ ที่เห็นว่าเก่าแก่ แต่จะทาให้ ชื่อเสียงที่มีมาเก่าแก่หายไปได้ เช่นไร

4.1.12.1ที่มาของบทกวี
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บทกวีบททนี ้ปรากฏใน ตอน เอะอะวะเซะ（絵合巻 Eawase）เล่มที่ 2 หน้ า 372 ซึง่ มี
เนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ในงานประชันภาพวาดในพระราชวัง

ฝ่ ายที่ประชันภาพวาดทังสองต่
้
างเอ่ยถึงข้ อดีของ

ภาพของตน อดีตพระมเหสีฟจุ ิท์ซุโบะจึงเอ่ยบทกวีแสดงความคิดเห็นว่า
“อิ เ ซะโมะโนะงะตะริ ที่เ ห็นว่าเก่ าแก่ แต่ จะทาให้ชื่อเสี ยงที ่มีม าเก่ าแก่ หายไปได้เช่ นไร
（見るめこそ

うらふりむらめ

年へにし

伊勢をのあまの

名や沈めむ）”

แต่ก็ยงั มิสามารถตัดสินลงความเห็นให้ ฝ่ายใดเป็ นผู้ชนะได้
4.1.12.2 วิเคราะห์บทกวี
るめこそ うらふりむらめ 年へにし 伊勢をのあまの 名や沈めむ



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า
見る目

みるめ

(mirume) พ้ องเสียงคาว่า

แปลว่า ตา (ที่มอง) กับคาว่า 海松布 แปลว่า สาหร่าย

คาว่า うら (ura) พ้ องเสียงคาว่า 心 แปลว่า ใจ กับคาว่า 浦 แปลว่า อ่าว
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)

：คาว่า 海松布(mirume)

คาสัมพันธ์กบั คาว่า

(ura) แปลว่า อ่าว , คาว่า

浦

ชาวประมง และคาว่า

沈 め(shizume)

แปลว่า สาหร่าย เป็ น
あ ま(ama)

แปลว่า

แปลว่า จม เป็ นคาสัมพันธ์ที่มี

ความหมายเกี่ยวกับทะเล
บทกวี บ ทนี เ้ ป็ นบทกวี ที่ ฟุจิ ทุซ์ โบะเอ่ย ขึน้ ในงานประชันภาพวาด โดยที่ ฝ่ ายพระสนม
อุเมะท์ซุโบะ (ภายหลังเป็ นพระมเหสีอะกิโกะโนะมุ) เลือกภาพวาดของนิทานโบราณที่มีชื่อเสียง
ส่วนฝ่ ายของพระสนมโคกิเด็ง (บุตรสาวของโท โนะ ชูโจ) เลือกภาพนิทานสมัยใหม่ซึ่งมีชื่อเสียงมา
ประชัน บทกวีของฟุจิท์ซุโบะมีความหมายว่า อิ เซะโมะโนะงะตะริ ที่เห็นว่าเก่ าแก่ แต่จะทาให้
ชื ่อเสียงทีม่ ี มาเก่าแก่หายไปได้เช่นไร ซึ่งแสดงให้ เห็นว่านางเลือกฝ่ ายภาพวาดนิทานโบราณ ในคา
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พ้ องของบทกวีบทนี ้ไม่ได้ ใช้ เพื่อตีความ แต่ใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับกลวิธีคาสัมพันธ์ ผู้วิจยั จึงเห็นว่าเป็ น
บทกวีที่ไม่ซบั ซ้ อน

4.1.13 สรุปกลวิธีกำรประพันธ์ บทกวีของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
บทกวีวะกะ
1

กลวิธีการประพันธ์

世がたりに 人や伝えへん たぐひなく う
き身を醒めぬ 夢になしても

Yogatarini hitoyatsutaen taguinaku
ukimiwosamenu yumeninashitemo
2

から人の
につけて

袖ふることは 遠ければ 立ちゐ
あはれとは見き

furu:古・振る(คาพ้ อง)

Karahitono sodefurukotowa tōkereba
tachiinitsukete awaretowamiki
3

袖ぬるる
とまれぬ

露のゆかりと 思ふにも なほう
やまとなでしこ

Sodenururu tsuyunoyukarito omounimo
naoutomarenu yamatonadeshiko
4

おほかたに 花の姿を
の おかれましやは

みましかば 露も心

Ōkatani

hananosugatawo mimashikaba
tsuyumokokoromo okaremashiyawa

5

ながき世の うらみを人に
は心を あだと知らなむ

残しても かつ

Nagakiyono uramiwohitoni nokoshitemo
katsuwakokorowo adatoshiranamu
6

ここのへに 霧やへだつる
はるかに 思ひやるかな

雲の上の 月を

Kokonoeni kiriyahedatsuru kumonoueno
tsukiwoharukani omoiyarukana

7

ながらふる ほどはうけれふど ゆきめぐり
今日はその世に あふ心地して

Nagarafuru hodowaukerefudo yukimeguri

ko : 撫子・(この)子(คาพ้ อง)
露(tsuyu)-- ぬるる(nururu) (คาสัมพันธ์ )
tsuyu: 露・つゆ(คาวิเศษณ์) (คาพ้ อง)
おかれ(okare มาจากคาว่า おく)-- (tsuyu) (คา
สัมพันธ์)
露(tsuyu)-- 花(hana) (คาสัมพันธ์ )
花の姿(hananosugata) =เก็นจิ (อุปมาอุปไมย)
อ้ างอิงบทกวีโบราณ
Ada: 仇・徒(คาพ้ อง)
あだ(ada)・ながき世(nagakiyo) (คาตรงข้ าม)
ここのへ (kokonoe) (ความหมาย): ซ้ อนกันหลาย

ชัน้ ・พระราชวัง(คาพ้ อง)
月(tsuki) =จักรพรรดิ (อุปมาอุปไมย)
霧 (kiri) =คนที่เจตนาไม่ดีที่รายล้ อมจักรพรรดิ
(อุปมาอุปไมย)
furu: (永ら)ふる・降る(คาพ้ อง)
Yuki: 雪・行き(คาพ้ อง)
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8

kyōwasonoyoni aukokochishite

降る(furu) --雪(yuki)

(คาสัมพันธ์ )
(คาพ้ อง)

おほかたの うきにつけては いとへども
いつかこの世を 背きはつべき

kono: 此の・子の

Ōkatano

ukinitsuketewa itoedomo
itsukakonoyowo somukiwatsubeki
9

nagori: 名残・余波(คาพ้ อง)
立ち寄る(tachiyoru)-- 浪(nami) (คาสัมพันธ์ )
Arishiyono nagoridaninaki urashimani
浪(nami) = เก็นจิ (อุปมาอุปไมย)
tachiyorunamino mezutashikikana
浦島(urashima) =คฤหาสน์ของฟุจิท์ซุโบะ
(อุปมาอุปไมย)
10 見しはなく あるは悲しき 世のはてを
naku: 無く・泣く(คาพ้ อง)
背きしかひも なくなくぞ経る
Mishiwanaku aruwakanashiki yonohatewo 見し(mishi) = อดีตจักรพรรดิคิริท์ซุโบะ
(อุปมาอุปไมย)
somukishikaimo nakunakuzofuru
ある(aru) =เก็นจิ(อุปมาอุปไมย)
背き(somuki) =ฟุจิท์ซุโบะ (อุปมาอุปไมย)
อ้ างอิงบทกวีโบราณ
11 しほたるる ことをやくにて 松島に 年ふ ama: 海人・尼(คาพ้ อง)
るあまも 嘆きをぞつむ
Shiotaruru kotowoyakunite matsushimani yaku: 役・焼く(คาพ้ อง)
matsu: 松・待つ(คาพ้ อง)
toshifuruamamo nagekiwozotsumu
nageki: 嘆き・投げき(คาพ้ อง)
投げき(nageki)--つむ(積む tsumu) (คา
สัมพันธ์)
12 見るめこそ うらふりむらめ 年へにし 伊 mirume: 見る目・海松布(คาพ้ อง)
勢をのあまの 名や沈めむ
urafuri: 心ふり・浦古り(คาพ้ อง)
Mirumekoso urafurimurame toshienishi
海松布(mirume)-- うら(Ura)-- あま(ama)-isewoamano natashizumemu
沈め(shizume) (คาสัมพันธ์ )
ตาราง3 ตารางแสดงกลวิธีการประพันธ์บทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
ありし世の なごりだになき 浦島に
寄る浪の めづたしきかな

立ち

กลวิธีกำรประพันธ์
คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)
อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)
คาสัมพันธ์ (縁語 engo)

จำนวนบทกวี
(ทัง้ หมด 12 บท )
11
4
6
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คาตรงข้ าม (対比 taihi)
1
คากวี (歌詞 utakotoba)
0
คาประดับ (歌枕 utamakura)
0
การมองเหมือน (見立て mitate)
0
อ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta)
1
ไม่ปรากฏกลวิธีการประพันธ์
1
ตาราง 4 ตารางแสดงจานวนกลวิธีการประพันธ์ที่พบในบทกวีวะกะของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ

4.1.14 วิเครำะห์ บทกวีของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ
จากตารางข้ างต้ น เห็นได้ ชดั ว่า บทกวีเกือบทุกบทของตัวละครฟุจิท์ซุโบะ มีการใช้ กลวิธี
การประพันธ์คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba) นอกจากนันมี
้ การใช้ กลวิธีคาสัมพันธ์ (縁語

Engo)

และ อุปมาอุปไมย (比喩 Hiyu) ค่อนข้ างมาก
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดดังที่ได้ วิเคราะห์ไว้ ในข้ างต้ นแล้ วจะพบว่า มีบทกวีอยู่หลาย
บทที่ต้องตีความความหมายของคาพ้ อง ในภาพรวมบทกวีของฟุจิท์ซุโบะที่มีทงหมด
ั้
12 บท ผู้วิจยั
วิเคราะห์ว่าเป็ นบทกวีที่ซับซ้ อนอยู่มากถึง 9 บท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 75 ซึ่งตรงกับที่
ซุสุกิ ฮิโระโกะ (2004: 93-105) ได้ เคยกล่าวว่า การตีความหมายของบทกวีของฟุจิท์ซุโบะ หรื อ
บริ บทในช่วงก่อน หรื อ หลังบทกวี มีความคลาดเคลื่อนกันเป็ นอย่างมาก บางครัง้ อาจมีผ้ ตู ีความ
ตรงข้ ามกัน เช่นบทกวีบทที่ 3 (ข้ อ 4.1.3) เป็ นเพราะบทกวีวะกะของฟุจิท์ซุโบะ ไม่มีการใช้ คายาก
หรื อกลวิธีการประพันธ์ ที่ซบั ซ้ อน แต่ร้ ู สึกได้ ว่ามีความในใจทับซ้ อนกันอยู่ หลายชันในค
้ าเพียง 31
พยางค์นี ้ จึงตีความยาก เพราะมีความซับซ้ อน
ผู้วิจยั คิดว่า บทกวีของฟุจิท์ซุโบะ อัดแน่นไปด้ วยความรู้สกึ หลายๆอย่างที่นางมีตอ่ เก็นจิ
ทังรั้ ก ทังเจ็
้ บปวด โศกเศร้ า สับสน ซึง่ ยากที่จะพรรณนาความในใจออกมาเป็ นถ้ อยคาชัดเจน หรื อ
เอ่ยออกมาตรงๆเป็ นร้ อยแก้ วได้ จึงถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปแบบของบทกวีวะกะที่มีความนัย ดังนัน้
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การตีความบทกวีวะกะของฟุจิท์ซุโบะเป็ นเรื่ องยาก
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4.2 บทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
อนนะซัน โนะ มิยะ มีบทกวีวะกะในเรื่ องเก็นจิโมะโนะงะตะริ ทงหมด
ั้
7 บท ผู้วิจยั จะขอ
อธิบายเนื ้อหาของบทกวีโดยคร่าวๆดังต่อไปนี ้
4.2.1 บทกวีบทที่ 1
はかなくて うはの空にぞ

消えぬべき

風にただよふ 春のあは雪

Hakanakute uwanosoranizo kienubeki kazenitadayou harunoawayuki
ปุยหิมะในฤดูใบไม้ ผลิที่ลมพัดล่องลอยนัน้ คงจะมลายหายไปบนท้ องฟ้ า (ท่านไม่มาหาข้ า จิตใจจึงมิอาจ
สงบได้ ราวกับตัวข้ าจะเลือนหายไป)

4.2.1.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนแรก （若菜上巻 Wakanajō) เล่ม 4 หน้ า 65
ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เก็ นจิ แต่ง งานกับอนนะซัน โนะ มิ ยะ ทาให้ มุระซะกิ โนะ อุเอะเศร้ าโศกเสี ยใจ คืนวัน
แต่งงานเก็นจิฝันเห็นนางจึงรี บกลับไปหาในเช้ าวันรุ่ งขึ ้น แต่ก็ต้องส่งจดหมายหาอนนะซัน โนะ
มิยะตามธรรมเนียม
ในจดหมายของเก็นจิเขียนไว้ วา่ "เมื่อเช้ าหิมะตก รู้สึกไม่คอ่ ยสบายจริงๆ จึงกลับมาพักที่
เรื อน ปุยหิ มะที ่ตกลงมาเมื ่อเช้า ใช่ว่าจะขวางกัน้ เรื อนเจ้ากับเรื อนข้า เพียงแต่ทาให้หวั ใจว้าวุ่น
ไปพบเจ้าไม่ได้น่าเสียดายนัก (中道を

へだつるほどは

なけれども

心みだるる

けさ

Nakamichiwo hedatsuruhodowa nakeredomo kokoromidaruru

の あ は 雪

kesanoawayuki)" และเก็นจิยงั ได้ แนบกิ่งดอกบ๊ วยสีขาวไปด้ วย
อนนะซัน โนะ มิยะ ตอบบทกวีกลับมาว่า "ปุยหิ มะในฤดูใบไม้ผลิ ทีล่ มพัดล่องลอยนัน้ คง
จะมลายหายไปบนท้องฟ้ า
หายไป) (はかなくて

(ท่านไม่มาหาข้า

จิ ตใจจึงมิ อาจสงบได้

ราวกับตัวข้าจะเลือน

うはの空にぞ 消えぬべき 風にただよふ 春のあは雪)"

4.2.1.2 วิเคราะห์บทกวี
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はかなくて うはの空にぞ 消えぬべき 風にただよふ 春のあは雪



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
 อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)：คาว่า

あはゆき

(awayuki) แปลว่า ปุยหิมะ

ในที่นี ้เป็ นความเปรี ยบหมายถึงตัวเอง
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่อนนะซัน โนะ มิยะตอบจดหมายเก็นจิ มีความหมายว่า ปุยหิมะใน
ฤดูใบไม้ ผลิที่ถกู ลมพัดล่องลอยตามสายลม ดูราวกับจะหายไปบนท้ องฟ้า ซึ่งในที่นี ้หมายถึงการที่
เก็นจิไม่อยู่กบั นาง (รี บร้ อนออกไปตังแต่
้ ตอนฟ้ายังไม่สาง) ทาให้ นางรู้ สึกกระวนกระวายว้ าวุ่นใจ
ตัวนางที่ไม่จีรังนันแทบขาดใจ
้
ราวกับหิมะที่จะหายลับไปในท้ องฟ้า โดยเปรี ยบตนเองเป็ นดัง่ ปุย
หิมะในฤดูใบไม้ ผลิ ต้ องลมที่ลอ่ งลอยไม่สามารถพึง่ พาได้
ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นการใช้ ความเปรี ยบที่ต้องมีการตีความ นอกจากนี ้ยังแฝงความรู้สึกที่มีต่อ
เก็ นจิ ด้วย กล่าวคือ เหตุการณ์ ดงั กล่าว เป็ นคืนที่ อนนะซัน โนะ มิ ยะ ได้ อยู่กับเก็ นจิ อย่างสามี
ภรรยา แต่แล้ วตกดึกคืนนันเก็
้ นจิกลับทิ ้งนาง กลับไปหามุระซะกิ โนะ อุเอะ ผู้วิจยั คิดว่า ด้ วยความ
ที่นางเป็ นเด็ก อาจไม่ได้ ตดั พ้ อเก็นจิในฐานะคนรัก แต่อาจมองได้ ในลักษณะลูกสาวรักพ่อ ความ
กระวนกระวายใจของนางที่ถ่ายทอดอยู่ในบทกวีนนน่
ั ้ าจะเป็ นความกระวนกระวายใจที่ ขาดที่พึ่ง
จึงอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นบทกวีที่ต้องมีการตีความหมายซับซ้ อน

4.2.2 บทกวีบทที่ 2
あけぐれの

空につき身は

消えななん

夢なりけりと 見てもやむべく

Akegureno soranitsukimiwa kienanan yumenariterito mitemoyamubeku
ตัวข้ าที่ทกุ ข์ตรอมตรมอยากจะหายไปในท้ องฟ้ าสลัวยามเช้ ามืดนี ้ จะคิดเสียว่าเรื่ องทีเ่ กิดขึ ้นเมื่อคืนมัน
เป็ นเพียงฝั น

4.2.2.1 ที่มาของบทกวี
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บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนหลัง（若菜下巻 Wakanage）เล่ม 4 หน้ า
220 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
หลังจากขบวนของเก็นจิไปนมัสการศาลเจ้ าซุมิโยะฌิ เก็นจิก็จดั งานดนตรี เพื่ออวยพรอดีต
จักรพรรดิซุสะกุในงานปี ใหม่ โดยให้ อนนะซัน โนะ มิยะ ร่วมบรรเลงดนตรี ด้วย เก็นจิสอนนางเล่น
โคโตะ และเปรี ยบเทียบหญิงสาวทัง้ 4 กับดอกไม้ ต่อมามุระซะกิ โนะ อุเอะเกิดล้ มป่ วยกะทันหัน
จึงขอไปพักรักษาตัวที่คฤหาสน์นิโจในเดือนสาม
ทางด้ านคะฌิวะงิ เขาหลงใหลในตัวอนนะซัน โนะ มิยะ อย่างหัวปั กหัวปา ในที่สุดด้ วย
ความช่วยเหลือจากโคะจิจู สาวใช้ คนสนิทของอนนะซัน โนะ มิยะ ทาให้ คะฌิวะงิ สามารถเข้ า
ใกล้ ชิด อนนะซัน โนะ มิ ยะ เขาลักลอบเข้ าไปหานางถึง ในห้ องนอน พรรณนาความในใจและ
ลักลอบมีความสัมพันธ์กบั นางในคืนนัน้
ช่วงรุ่งสาง ก่อนที่คะฌิวะงิจะจากไป เขาเอ่ยบทกวีด้วยความเศร้ าสร้ อยว่า
"ในความมื ดสลัวยามย่ ารุ่ งที ่ตื่นขึ้ นมาแล้วไม่ รู้จะไปแห่งหนใดนัน้ มี น้ าค้างที ่ใดมาเกาะ
ชายแขนเสื ้ อ เสี ย จนเปี ยกชุ่ ม
かかる袖なり Okiteyuku

（起きてゆく

空も知られぬ

あけぐれに

いづくの露の

soramoshirarenu akegureni izukunotsuyuno kakarusodenari)"

อนนะซัน โนะ มิยะ ตอบบทกวีด้วยเสียงอันอ่อนแรงว่า
"ตัวข้าที ่ทุกข์ ตรอมตรมอยากจะหายไปในท้องฟ้าสลัวยามเช้ามื ดนี ้ จะคิ ดเสี ยว่าเรื ่ องที ่
เกิ ด ขึ้ น เมื ่ อ คื น มัน เป็ นเพี ย งฝั น (あけぐれの

空につき身は

消えななん

夢なりけりと

見てもやむべく)"

4.2.2.2 วิเคราะห์บทกวี
あけぐれの 空につき身は 消えななん 夢なりけりと 見てもやむべく



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า

あけぐれ

(akegure) พ้ องเสียงคาว่า

明け暮れ แปลว่า ช่วงเช้ ามืด หรื อช่วงหัวค่า กับคาว่า 開暗 แปลว่าแสงสลัว

 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)

：คาว่า 見ても(mitemo)

สัมพันธ์กบั คาว่า 夢 (yume) แปลว่าความฝั น

แปลว่า เห็น เป็ นคา
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เป็ นบทกวีอนนะซัน โนะ มิยะ ตอบคะฌิวะงิ หลังจากที่เขาลักลอบเข้ ามามีความสัมพันธ์
กับนาง มีความหมายว่า ตัวข้าที ่ทกุ ข์ ตรอมตรมอยากจะหายไปในท้องฟ้าสลัวยามเช้ามื ดนี ้ จะคิ ด
เสียว่าเรื ่องทีเ่ กิ ดขึ้นเมื ่อคืนมันเป็ นเพียงฝั น
อิโนะ โยโกะ (井野葉子, 2009:192) วิเคราะห์บทกวีบทนีไ้ ว้ ว่า แม้ จะเห็นว่า อนนะซัน
โนะ มิยะ ใช้ คาที่สอดรับกับบทกวีของคะฌิวะงิ แต่ที่มาของคาว่า あけぐれ (akegure) ที่ใช้ ในบท
กวีของนาง มาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นกับเก็นจิในคืนหลังแต่งงานที่เก็นจิฝันเห็นมุระซะกิ โนะ
อุเอะ แล้ วเขาก็รีบกลับไปในช่วงเช้ ามืด ในตอนนัน้ นางได้ แต่มองเก็ นจิจ ากในมุมห้ องแล้ วเห็น
ท้ องฟ้ามืดสลัวช่วงกลางดึกใกล้ ย่ารุ่งจากประตูที่แง้ มอยูอ่ ย่างแน่นอน
ความรู้สกึ ไม่สบายใจที่ถกู ชายหนุม่ ทิ ้งในช่วงที่ฟ้ายังมืดนัน้ ดูเหมือนว่าอนนะซัน โนะ มิยะ
นาภาพบรรยากาศขณะที่เก็นจิกาลังกลับมาใช้ ในบทกวีที่ส่งให้ คะฌิวะงิ จึงเป็ นการสอดรับคาใน
บทกวีของเขาและในขณะเดียวกันก็เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความรู้ สึกที่ต้องแยกจากเก็นจิในช่วง
เช้ ามืดตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมานี ้
ผู้วิจยั เห็นด้ วยกับคากล่าวข้ างต้ น และคิดว่าเมื่อพิจารณาจากบทบรรยายร้ อยแก้ วในฉาก
ดังกล่าวจะพบว่า คะฌิวะงิพร่ าพรรณนาความรู้สึกของตนออกมามากมาย แม้ จะมีการบรรยายถึง
อาการของอนนะซัน โนะ มิยะอยู่บ้าง แต่นางก็ไม่ได้ เอ่ยอะไรตอบ นอกจากบทกวีบทนีบ้ ทเดียว
เท่านัน้ เป็ นบทกวีที่แสดงออกถึงความรู้สึกทังหมดของตั
้
วละคร อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นบทกวีที่ ต้องมี
การตีความซับซ้ อน
4.2.3 บทกวีบทที่ 3
夕露に

袖ねらせとや ひぐらしの

鳴くを聞く聞く

起きて行くらむ

Yūtsuyuni sodenerasetoya higurashino nakuwokikukiku okiteyukuramu
ท่านจะกลับไปโดยปล่อยให้ แขนเสื ้อข้ าเปี ยกน ้าค้ างยามเย็นเช่นนี ้หรื อ ทังๆที
้ ่จกั จัน่ ต่างร้ องอ้ อนวอนไม่ให้
ไป ตะวันก็คล้ อยตา่ แล้ ว ท่านตื่นขึ ้นมาแล้ วจะกลับไปหรื อ
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4.2.3.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอน วะกะนะ ม้ วนหลัง เล่ม 4 หน้ า 239 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดย
ย่อดังนี ้
(เนื ้อเรื่ องต่อจากบทกวีบทที่ 2) หลังจากที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ อาการดีขึ ้น เก็นจิจงึ ไปเยี่ยม
อนนะซัน โนะ มิยะที่คฤหาสน์ โระกุโจบ้ าง
อนนะซัน โนะ มิยะรู้สึกผิดอย่างมากที่ลกั ลอบมีความสัมพันธ์กบั คะฌิวะงิ จนรู้สึกละอาย
ที่จะพบหน้ าเก็นจิ ดังนันไม่
้ ว่าเก็นจิจะพูดอะไรมา นางก็ไม่ตอบ ทาให้ เก็นจิคิดว่านางคงรู้ สึกเจ็บ
แค้ นที่เขาไม่ได้ มาหานางเป็ นเวลานาน เขาจึงรู้สึกตาหนิตัวเองและพยายามพูดปลอบประโลมให้
นางรู้ สึกดีขึน้ เก็นจิเรี ยกสาวใช้ สูงวัยมาไต่ถามอาการป่ วยของนางด้ วย สาวใช้ บอกว่าอนนะซัน
โนะ มิยะมีอาการคล้ ายตังครรภ์
้
เก็นจิร้ ู สึกแปลกใจ แต่แม้ ว่าเขาจะยังเป็ นห่วงอาการป่ วยของ
มุร ะซะกิ โนะ อุเ อะ อยู่แ ต่ก็ ไ ม่ส ามารถกลับ ไปหานางที่ ค ฤหาสน์ นิ โ จได้ ใ นทัน ที เขาพัก อยู่ที่
คฤหาสน์โระกุโจ เป็ นเวลา 2-3 วัน ระหว่างนัน้ ก็ นึกเป็ นห่วงมุระซะกิ โนะ อุเอะตลอด จึงเขียน
จดหมายไปหานางอยูเ่ รื่ อยๆ
คืนนันเก็
้ นจิตงใจจะกลั
ั้
บคฤหาสน์นิโจ จึงมาอาลาอนนะซัน โนะ มิยะ เขาอยู่พดู คุยกับนาง
จนตะวันคล้ อยต่าและนอนพักครู่ หนึ่ง เสียงร้ องของจักจั่นปลุกให้ เขาตื่นขึน้ เก็นจิ ตงใจจะออก
ั้
เดินทางในตอนนัน้ แต่อนนะซัน โนะ มิยะรัง้ เขาไว้ พร้ อมทังเอ่
้ ยบทกวีที่ใสซื่อและไร้ เดียงสาว่า
“ท่านจะกลับไปโดยปล่อยให้แขนเสื ้อข้าเปี ยกน้าค้างยามเย็นเช่นนี ้หรื อ ทัง้ ๆที ่จักจั่นต่าง
ร้องอ้อนวอนไม่ให้ไป ตะวันก็คล้อยต่าแล้ว ท่านตื ่นขึ้นมาแล้วจะกลับไปหรื อ (ปกติ มีแต่มาหาตอน
เย็ นแล้ ว กลั บ ไ ปในตอนเช้ า )

（夕露に

袖ねらせとや

ひぐらしの

鳴くを聞く聞く

起きて行くらむ）”

เก็นจิตอบบทกวีว่า “คนที ่รอข้าอยู่ที่คฤหาสน์ นิโจ ป่ านนี ้จะฟั งเสี ยงจักจั่นด้วยความรู้ สึก
เช่ น ไร ช่ า งเป็ นเสี ย งจั ก จั่ น ที ่ ท าให้ หั ว ใจสั บ สนเหลื อเกิ น
かたがたに

心さわがす

ひぐらしのこゑ

Matsusatomo

（待つ里も

いかが聞くらん

ikagakikuran

katagatani

kokorosawagasu higurashinokoe）”
เก็นจิร้ ูสกึ ลาบากใจและสับสน แต่ก็คดิ ว่าหากเย็นชากับทางนี ้ ก็นา่ สงสารนัก เก็นจิจงึ
ตัดสินใจพักที่คฤหาสน์โระกุโจต่ออีกคืน แต่ใจก็กระวนกระวายเป็ นห่วงมุระซะกิ โนะ อุเอะ
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4.2.3.2 วิเคราะห์บทกวี
夕露に 袖ねらせとや ひぐらしの 鳴くを聞く聞く 起きて行くらむ



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า

ひぐらし

(higurashi) พ้ องเสียงคาว่า

蜩 แปลว่า จักจัน
่ กับคาว่า 日暮らし แปลว่า ตังแต่
้ เช้ าจรดค่า, ทังวั
้ น

คาว่า
กับคาว่า

おきて

置きて

起きて

แปลว่า ตื่น, ลุก

แปลว่า วาง

 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)
สัม พัน ธ์ กับ ค าว่ า

(okite) พ้ องเสียงคาว่า

：คาว่า 夕露

置きて(okite)

(yūTsuyu) แปลว่าน ้าค้ าง เป็ นคา

แปลว่า วาง

และค าว่ า 袖ねらせ

(sodenurase) แปลว่า แขนเสือ้ เปี ยกนา้ ตา เป็ นคาสัมพันธ์ ที่มีความหมาย
เกี่ยวกับการร้ องไห้
คาว่า ひぐらし(higurashi) แปลว่า จักจัน่ เป็ นคาสัมพันธ์ กบั คาว่า
鳴く (Naku) แปลว่า ส่งเสียงร้ อง และคาว่า 聞く聞く(kikukiku)

แปลว่า

ฟั ง
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่อนนะซัน โนะ มิยะ ส่งให้ เก็นจิขณะที่เขากาลังจะกลับไปหามุระซะ
กิ โนะ อุเอะ ที่คฤหาสน์นิโจ มีความหมายว่า ท่านจะกลับไปโดยปล่อยให้แขนเสื ้อข้าเปี ยกน้าค้าง
ยามเย็นเช่นนีห้ รื อ ทัง้ ๆทีจ่ กั จัน่ ต่างร้องอ้อนวอนไม่ให้ไป ตะวันก็คล้อยต่าแล้ว ท่านตืน่ ขึ้นมาแล้ว
จะกลับไปหรื อ (ปกติ มีแต่มาหาตอนเย็นแล้วกลับไปในตอนเช้า)
บทกวี บ ทนี ้ อิ โ นะ โยโกะ ( 井野葉子,2009:175) ได้ วิ เ คราะห์ ไ ว้ ว่ า ...

ひぐらし

(higurashi) เป็ นจักจัน่ ประเภทหนึ่งที่จะส่งเสียงร้ อง ในช่วงเช้ าหรื อเย็นของช่วงฤดูฝนไปจนถึงต้ น
ฤดูใบไม้ ร่วง แต่ในวะกะสมัยเฮอันมีบรรทัดฐานว่า “เป็ นสัตว์ที่ส่งเสียงร้ องในยามเย็นของฤดูใบไม้
ร่ วง” โดยมากมักชี ้ถึงช่วงยามเย็น เมื่อพิจารณาจากบทกวีโบราณที่ปรากฏในหนังสือรวมบทกวี
โคะกินฌู ซึง่ มีการใช้ คาว่า ひぐらし ทังหมด
้
5 บท จะพบว่าเป็ นการชี ้ให้ เห็นถึงลักษณะของหญิง
ที่เฝ้ารอการมาเยือนของชายหนุ่มที่ยงั ไม่มาเยี่ยมเยือน จึงเป็ นการโยงเสียงร้ องของจักจัน่ กับเสียง
ร้ องไห้ จ ากความเศร้ าของหญิ ง สาวที่ เฝ้ ารอคอยชายหนุ่ม แต่ในที่ นี ้ อนนะซัน โนะ มิ ยะ ใช้ ใ น
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ความหมายว่า เศร้ าที่ชายหนุ่มตรงหน้ ากาลังจะจากไป อีกทังฤดู
้ กาลในฉากดังกล่าวก็เป็ นฤดูร้อน
ไม่ใช่ฤดูใบไม้ ร่วงตามในแบบแผน จึงนับว่าเป็ นจุดเด่นของบทกวีบทนี ้ นอกจากนันในบทกวี
้
ที่มีการ
ใช้ คาว่า ひぐらし ในสมัยเฮอัน ไม่มีตวั อย่างการใช้ ร่วมกับคาว่า 露 (tsuyu แปลว่า น ้าค้ าง) และ
袖 (sode แปลว่าชายแขนเสื ้อ) และเป็ นการใช้ คาว่า 露 โดยไม่มีการบรรยายในร้ อยแก้ วถึงทิวทัศน์

ที่มีน ้าค้ าง และดูเหมือนว่าบทกวีบทนี ้จะสอดคล้ องกับบทกวีที่คะฌิวะงิส่งให้ อนนะซัน โนะ มิยะ
หลังจากทีเขาลักลอบมีความสัมพันธ์กบั นาง แสดงให้ เห็นถึงจิตใจที่สบั สนของอนนะซัน โนะ มิยะ
ซึง่ เป็ นภรรยาของเก็นจิ แต่กลับมีความสัมพันธ์กบั ชายอื่นจนตังครรภ์
้
แม้ ในบทบรรยายร้ อยแก้ วจะชี ้ให้ เห็นว่าอนนะซัน โนะ มิยะ มีทา่ ทีเกลียดชังคะฌิวะงิ แต่
ลึกๆแล้ วคาในบทกวีของคะฌิวะงิ เข้ าไปอยูใ่ นใจของนาง และกลับกลายเป็ นว่านาคาในบทกวีของ
ชายหนุม่ คนหนึง่ ไปใช้ กบั ชายหนุม่ อีกคนหนึง่ ซ ้ายังทาให้ ชายหนุม่ ผู้นนประทั
ั้
บใจในบทกวีของนาง
จากงานวิจยั ที่ยกมาอ้ างในข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงคิดว่าเป็ นบทกวีที่ต้องตีความซับซ้ อน
4.2.4 บทกวีบทที่ 4
立ちそひて

消えやなまし

うきことを

思ひみだるる 煙くらべに

Tachisoite kieyanamashi ukikotowo omoimidaruru kemurikurabeni
ถ้ าเป็ นไปได้ ข้าก็อยากจะหายไป(ตายไป)พร้ อมกับควันของท่าน ควันแห่งความสับสนว้ าวุน่ ใจของข้ าเมื่อ
เทียบกับควันของท่านแล้ ว อย่างไหนจะรุนแรงกว่ากัน

4.2.4.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนีป้ รากฏในตอนคะฌิวะงิ （柏木巻 Kashiwagi）เล่ม 4 หน้ า 286 ซึ่งมีเนือ้
เรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เก็นจิพบจดหมายที่คะฌิวะงิ (บุตรชายคนโตของอดีตโท โนะ ชูโจ ผู้เป็ นเพื่อนสนิทของ
เก็นจิ และเป็ นพี่ชายของอะโอะอิ โนะ อุเอะ ภรรยาคนแรกของเก็นจิ ซึง่ นางเสียชีวิตตังแต่
้ หลัง
คลอดบุตรชาย) ส่งหาอนนะซัน โนะ มิยะ เพราะนางซ่อนไว้ ใต้ ที่นงั่ แล้ วคืนนันเก็
้ นจิร้ ูสกึ ร้ อนจึงเข้ า
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มาหาพัด และบังเอิญไปพบเข้ า ทาให้ ร้ ูความจริงว่าคะฌิวะงิเป็ นบิดาที่แท้ จริงของบุตรในครรภ์ขอ
งอนนะซัน โนะ มิยะ
คะฌิวะงิล้มป่ วย เขากลัดกลุ้มทรมานใจจากผลของการกระทาของตนเอง ในจังหวะที่คน
ดูแลไม่ได้ อยู่ใกล้ ๆ เขาเขียนจดหมายถึงอนนะซัน โนะ มิยะ ความว่า
“ชีวิตข้ าคงใกล้ ถึงวาระสุดท้ ายแล้ ว คิดว่าท่านเองก็คงจะพอรู้บ้าง การที่ทา่ นไม่แยแสไม่วา่
ข้ าจะเป็ นเช่นไรนันก็
้ เป็ นเรื่ องสมควรแล้ ว แต่ร้ ูสกึ เจ็บปวดเหลือเกิน” และแนบบทกวีว่า “นีค่ งเป็ น
วาระสุดท้าย ควันไฟจากการเผาศพคงคละคลุง้ ไปทัว่ ไม่อาจลอยไปไหน เพราะไฟรักทีม่ ิ อาจตัดใจ
จากเจ้าได้นนั้ ยังคงหลงเหลื ออยู่บนโลกใบนี ้
絶えぬ思ひの なほや残らむ

（いまはとて

燃えむけぶりも

むすぼほれ

Imawatote moemukeburimo musubohore taenuomoino

naoyanokoramu）”
คะฌิวะงิ ยังเขียนความทุกข์ทรมานใจให้ แก่จิจู สาวใช้ คนสนิทของอนนะซัน โนะ มิยะด้ วย
เนื่องจากแม่นมของคะฌิวะงิคือป้าของจิจู ทังสองจึ
้
งสนิทสนมกันมาแต่เยาว์วยั แม้ จิจูจะไม่เห็น
ด้ วยกับความรักต้ องห้ ามของคะฌิวะงิ แต่ด้วยเห็นใจว่าใกล้ จะถึงวาระสุดท้ าย จึงช่วยนาจดหมาย
จากคะฌิวะงิให้ อนนะซัน โนะ มิยะ และขอให้ นางเขี ยนจดหมายตอบเขา อนนะซัน โนะ มิยะตอบ
จดหมายและแนบบทกวีวา่
“ถ้าเป็ นไปได้ข้าก็อยากจะหายไป(ตายไป)พร้อมกับควัน(จากการเผาศพ)ของท่าน

ควัน

แห่งความสับสนว้าวุ่นใจของข้าเมื ่อเทียบกับควัน(จากการเผาศพ)ของท่านแล้ว อย่างไหนจะรุนแรง
กว่ากัน （立ちそひて

消えやなまし

うきことを

思ひみだるる

煙くらべに）ท่านจะ

ทิ ้งข้ าไว้ หรื อ”
หลังจากที่อนนะซัน โนะ มิยะ ให้ กาเนิดบุตรชายอย่างปลอดภัยแล้ ว นางก็ตดั สินใจออก
บวช ทางด้ านคะฌิวะงิที่ล้มป่ วยอยู่เมื่อได้ ยินเรื่ องราวดังกล่าวก็ยิ่งรู้สึกผิดบาปมากขึ ้นจนอาการ
ทรุดหนักลง ก่อนตายเขาได้ สงั่ เสียกับยูงิริเพื่อนรักว่าให้ ดแู ลอนนะนิ โนะ มิยะ ภรรยาของเขา และ
ให้ ชว่ ยปรับความเข้ าใจกับเก็นจิ หลังจากนันเขาก็
้
เสียชีวิตลง
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4.2.4.2 วิเคราะห์บทกวี
立ちそひて



消えやなまし

うきことを

思ひみだるる

煙くらべに

กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
 คาสัมพันธ์ (縁語 engo)：คาว่า
คาว่า

ひ

(火 hi) แปลว่าไฟ เป็ นคาสัมพันธ์กบั

煙 (kemuri) แปลว่า ควัน

บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่อนนะซัน โนะ มิยะ ตอบจดหมายคะฌิวะงิ มีความหมายว่ า ถ้ า
เป็ นไปได้ ก็อยากหายไปพร้ อมกับควันจากการเผาศพของคะฌิวะงิ เปรี ยบควันจากความทุกข์
ทรมานของข้ า กับท่านดูเถิดว่าใครจะรุนแรงกว่ากัน อนนะซัน โนะ มิยะ แสดงความปรารถนาในใจ
ที่อยากตายไปพร้ อมกับคะฌิวะงิ บทบรรยายร้ อยแก้ วกล่าวถึงคะฌิวะงิหลังจากที่อ่านจดหมาย
ของอนนะซัน โนะ มิยะ ว่าเขาอ่านจดหมายด้ วยความโศกเศร้ า และซาบซึ ้ง ทาให้ ผ้ วู ิจยั คิดว่า ลึกๆ
แล้ วอนนะซัน โนะ มิยะ ก็ดูเหมือนจะมีใจให้ คะฌิวะงิ ทังๆที
้ ่ในคืนที่คะฌิวะงิแอบเข้ ามาหาอน
นะซัน โนะ มิยะ และขืนใจนางนัน้ อนนะซัน โนะ มิยะ มีท่าทีเย็นชา แต่บทกวีบทนี ้ผู้วิจยั คิดว่า
อาจตีความได้ ว่า อนนะซัน โนะ มิยะเริ่ มมี ความเห็นใจต่อคะฌิวะงิ และบอกรักเป็ นนัยผ่านบทกวี
บทสุด ท้ า ยที่ ส่ง แลกเปลี่ ย นกับ คะฌิว ะงิ แต่ใ นแง่ ของความหมาย ผู้วิจัยคิด ว่า เป็ นบทกวี ที่ มี
ความหมายไม่ซบั ซ้ อน

4.2.5 บทกวีบทที่ 5
うき世には

あらぬところの

ゆかしくて そむく山路に 思ひこそ入れ

Ukiyoniwa aranutokorono yukashikute somukuyamajini omoikosoire
อยากไปที่อื่นที่ไม่ใช่โลกอันไม่จีรังที่นา่ รังเกียจใบนี ้ อยากไปในป่ าเขาที่ทา่ นพ่อทรงผนวชอยูเ่ หลือเกิน

4.2.5.1 ที่มาของบทกวี
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บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอนโยะโกะบุเอะ（横笛巻 yokobue）เล่ม 4 หน้ า 336 ซึง่ มีเนื ้อ
เรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
เก็นจิทาบุญครบรอบวันตายให้ คะฌิวะงิ ทางด้ านอดีตจักรพรรดิซุ สะกุที่ประทับอยู่บนเขา
ก็โศกเศร้ าที่อนนะนิ โนะ มิยะ (พระธิดาของพระองค์อีกพระองค์หนึ่งที่อภิเษกกับคะฌิวะงิ ) ต้ อง
กลายเป็ นหม้ ายตังแต่
้ ยงั สาว คงจะถูกผู้คนหัวเราะเยาะ ส่วนอนนะซัน โนะ มิยะ มาออกบวชตัด
ขาดจากเรื่ องทางโลก พระธิดาทังสองต่
้
างก็ไม่เป็ นไปตามที่ทรงคาดหวังไว้ แต่นนั่ ก็ทาให้ ไม่มีเรื่ อง
ทางโลกที่ทาให้ ต้องทรงกลัดกลุ้มเป็ นห่วงอีก
ตังแต่
้ อนนะซัน โนะ มิยะออกบวช อดีตจักรพรรดิก็ทรงส่งจดหมายไต่ถามข่าวคราวมิได้
ขาด แม้ แต่ในเรื่ องเล็กๆน้ อยๆ ทรงเก็บหน่อไม้ จากป่ าใกล้ ๆวัดที่ทรงจาพรรษา และหัวมันป่ าจาก
แถวนัน้ ส่งไปให้ อนนะซัน โนะ มิยะ พร้ อมกับแนบจดหมาย ในตอนท้ ายของจดหมายเขียนไว้ วา่
“ป่ าเขาในยามฤดูใบไม้ ผลินนั ้ มีหมอกปกคลุมมองเห็นไม่ชดั เจน แต่อยากให้ เจ้ ารู้สึกดีใจ
จึงไปเก็บหาของพวกนี ้ให้ เจ้ าอย่างละเล็กอย่างละน้ อย หนทางสู่พทุ ธศาสนาที ่ละทิ้ งเรื ่องทางโลกที ่
เจ้ า มาที หลั ง ข้ า แต่ ก็ ข อให้ เ จ้ า ได้ ม ายั ง สวรรค์ ชั้ น เดี ยวกั น
おくるとも

同じところを

君も尋ねよ

Yowowakare

（世を別れ

入りなむ道は

irinamumichiwa okurutomo

onajitokorowo kimimotasuneyo）”
อนนะซัน โนะ มิยะเขียนจดหมายตอบเล็กน้ อย และให้ คนรับใช้ จดั เตรี ยมเสื ้อคลุมสีฟ้า
หม่นเพื่อส่งกลับไป พร้ อมแนบบทกวีวา่ “อยากไปทีอ่ ืน่ ที ่ไม่ใช่โลกอันไม่จีรังทีน่ ่ารังเกี ยจใบนี ้ อยาก
ไปในป่ าเขาที ท่ ่านพ่อทรงผนวชอยู่เหลื อเกิ น

（うき世には

あらぬところの

ゆかしくて

そむく山路に 思ひこそ入れ）”

4.2.5.2 วิเคราะห์บทกวี
うき世には あらぬところの ゆかしくて そむく山路に 思ひこそ入れ



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
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 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า

ところ

(tokoro) พ้ องเสียงคาว่า 所

แปลว่า สถานที่ กับคาว่า 野老 แปลว่า ชายแก่
บทกวี บ ทนี เ้ ป็ นบทกวี ที่ อ นนะซั น โนะ มิ ย ะตอบจดหมายอดี ต จั ก รพรรดิ ซุ ส ะกุ
มีความหมายว่า อยากหนี จากโลกอันทุกข์ระทมนี ้ ไปอยู่กับท่านพ่อในป่ าลึกที่เงียบสงบ ผู้วิจยั คิด
ว่าเป็ นบทกวีที่มีความตรงไปตรงมา ด้ วยความที่อนนะซัน โนะ มิยะ มีความเป็ นเด็กอยู่มาก การที่
นางออกเรื อน และต้ องเผชิญหน้ ากับความทุกข์เพียงลาพังคงจะคิดถึงพ่ออยู่ไม่น้อย แม้ ตอนนี ้จะ
ตัดขาด หนีปัญหาทางโลกด้ วยการออกบวชแล้ ว แต่ในใจก็คงอยากไปอยู่กบั พ่อซึ่งเป็ นผู้ที่น่าจะทา
ให้ นางรู้สกึ อุน่ ใจมากที่สดุ ผู้วิจยั คิดว่าบทกวีบทนี ้สามารถตีความได้ โดยไม่ซบั ซ้ อน

4.2.6 บทกวีบทที่ 6
へだてなく

はちすの宿を

契りても

君がこころや

すまじとすらむ

Hedatenaku hachisunoyadowo chigiritemo kimigakokoroya sumajitosuramu
ถึงจะสัญญามัน่ ว่าจะอยูบ่ นดอกบัวเดียวกันบนโลกหน้ า แต่หวั ใจของท่านคงจะมิได้ อยากอยูร่ ่วมกับข้ า
จริ งดัง่ พูด

4.2.6.1 ที่มาของบทกวี
บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอนซุสมุ ฌ
ุ ิ（鈴虫巻 Suzumushi）เล่ม 4 หน้ า 364 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ อง
ช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
แม่ชีอนนะซัน โนะ มิยะ จัดงานบุญเบิกพระเนตรพระพุทธรูปขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูร้อน
เก็นจิเอ่ยกับนางว่า ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ จดั เตรี ยมงานบุญร่วมกับนาง อย่างน้ อยขอจงคิดว่าเรา
คงได้ อยู่บนดอกบัวเดียวกันในโลกหน้ า และเก็นจิได้ เขียนบทกวีลงบนพัดที่อบกลิ่นหอมว่า
“จงให้สญ
ั ญาว่ า จะได้อยู่บนดอกบัวเดี ยวกันบนโลกหน้า แต่ วนั นี ้ต้องแยกกับเจ้ าที ่หนั
หน้าเข้าศาสนาแล้วนัน้ ช่างเศร้ าเหลื อเกิ น （はちす葉を

おなじ台と

契りおきて

露のわ
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かるる

けふぞ悲しき

Hachisuhawo

onajidaito

chigiriokite

tsuyunowakeruru

kyōzokanashiki）”
อนนะซัน โนะ มิ ยะ เขี ยนบทกวี ตอบกลับมาว่า “ถึ ง จะสัญ ญามั่นว่ าจะอยู่ บนดอกบัว
เดี ยวกันบนโลกหน้า แต่ หัวใจของท่ านคงจะมิ ไ ด้อยากอยู่ร่วมกับข้ าจริ ง ดั่ง พูด （へだてなく
はちすの宿を

契りても

君がこころや

すまじとすらむ）”

4.2.6.2 วิเคราะห์บทกวี
へだてなく はちすの宿を 契りても 君がこころや すまじとすらむ
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 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า

すまじ

(sumaji) พ้ องเสียงคาว่า 住

แปลว่า อาศัยอยู่ (อย่างสามีภรรยา) กับคาว่า 澄まじ แปลว่า ทาใจ
ให้ บริ สทุ ธิ์
まじ

เป็ นบทกวีที่อนนะซัน โนะ มิยะเขียนตอบเก็นจิ มีความหมายว่า ถึงจะให้ สญ
ั ญาว่าจะอยู่
บนดอกบัวเดียวกันบนโลกหน้ า (ผู้วิจยั ตีความว่า หมายถึงได้ อยู่ร่วมเรี ยงเคียงหมอนกันเป็ นสามี
ภรรยา) แต่หวั ใจของท่านคงไม่ได้ อยากอยู่ร่วมกันกับข้ าจริ ง ไม่ได้ บริ สทุ ธิ์ใจที่จะพูดเช่นนัน้ ผู้วิจยั
คิดว่าเป็ นบทกวีที่ตรงไปตรงมาเป็ นอย่างมาก

4.2.7 บทกวีบทที่ 7
おほかたの

秋をばうしと

和りにしを

ふり棄てがたき すず虫のこゑ

ōkatano akiwobaushito agarinishiwo furisutegataki suzumushinokoe
แม้ จะรู้ดถี ึงความเหงาในฤดูใบไม้ ร่วง แต่ก็ร้ ูสกึ ไม่อาจตัดใจจากการฟั งเสียงร้ องของจิง้ หรี ดได้

4.2.7.1 ที่มาของบทกวี
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บทกวีบทนี ้ปรากฏในตอนซุสมุ ฌ
ุ ิ เล่ม 4 หน้ า 370 ซึง่ มีเนื ้อเรื่ องช่วงบทกวีโดยย่อดังนี ้
ในช่วงเย็นของวันที่ 15 เดือน 8 จิ ้งหรี ดส่งเสียงร้ อง ทาให้ บรรยากาศสดใส แม่ชีอนนะซัน
โนะ มิยะ สวดมนต์หน้ าพระพุทธรูป เก็นจิเข้ ามาเหมือนทุกครัง้ เขาพูดขึ ้นว่า เสียงแมลงในฤดูใบไม้
ร่วง ไม่ว่าจะเป็ นแมลงชนิดใดก็มีเสียงที่ไพเราะ แต่พระมเหสีอะกิโกะโนะมุเคยตรัสไว้ ว่า จิ ้งหรี ด
(松虫) นันมี
้ เสียงที่ไพเราะที่สุด ถึงกับทรงให้ จบั จิ ้งหรี ดมาจากในทุ่งอันห่างไกลมาไว้ ในสวนของ

พระองค์ แต่ก็ดูเ หมือนว่าพวกมันจะไม่ค่อยส่ง เสี ยงอย่างที่ เคยร้ องอยู่กลางทุ่ง แต่ถึง จะชื่ อว่า
จิ ้งหรี ด (松虫) ซึ่งเป็ นชื่อที่มีความหมายดี แต่ตวั มันเองกลับมีอายุสนไม่
ั ้ จีรังเหมือนชื่อ 松 (matsu)
การที่มนั สามารถส่งเสียงร้ องทังๆที
้ ่ไม่มีคนฟั งโดยไม่ร้ ู สึกเสียดาย ในป่ าลึกที่ไม่มีผ้ คู นหรื อในทุ่งที่
ห่างไกลนัน้ เป็ นแมลงที่ช่างไม่เข้ าใจความรู้ สึกมนุษย์เอาเสียเลย เมื่อเทียบกับ จิ ้งหรี ด 鈴虫 แล้ ว
มันส่งเสียงร้ องอย่างสดใสน่ารัก
อนนะซัน โนะ มิยะเอ่ยบทกวีด้วยเสียงแผ่วเบาว่า “แม้จะรู้ดีถึงความเหงาในฤดูใบไม้ร่วง
แต่ก็รู้สึกไม่อาจตัดใจจากการฟั งเสียงร้องของจิ้ งหรี ดได้（おほかたの

秋をばうしと

和りに

しを ふり棄てがたき すず虫のこゑ）”

เก็นจิตอบบทกวีวา่ “แม้ว่าเจ้าจักจัน่ จะส่งเสี ยงร้องมาจากที ห่ ่างไกลผู้คน แต่เสี ยงมันก็ยงั
ไพเราะจับใจ ก็ เหมื อนกับเจ้ าที ่แม้จ ะละทิ้ งโลกออกบวชไป แต่ ความงามก็ มิ เคยเปลี ่ยนแปลง
（こころもて

草のやどりを

いとへども

なほすず虫の

声ぞふりせぬ

Kokoromote

kusanoyadoriwo itoedomo naosuzumushino koezofurisenu）”
4.2.7.2 วิเคราะห์บทกวี
おほかたの 秋をばうしと 和りにしを ふり棄てがたき すず虫のこゑ



กลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏในบทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
 คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)：คาว่า

あき

(aki) พ้ องเสียงคาว่า

แปลว่า อาศัยอยู่ (อย่างสามีภรรยา) กับคาว่า
บริ สทุ ธิ์

澄まじ

住まじ

แปลว่า ทาใจให้
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 ค าสั ม พั น ธ์ ( 縁語 engo)

：ค าว่ า 鈴 (suzu)

ที่ อ ยู่ ใ นค าว่ า

鈴虫

(suzumushi) แปลว่ากระดิง่ เป็ นคาสัมพันธ์กบั คาว่า ふり(furi) แปลว่า สัน่
บทกวีบทนี ้เป็ นบทกวีที่อนนะซัน โนะ มิยะเอ่ยกับเก็นจิ ก่อน และเป็ นบทกวีบทสุดท้ ายของ
อนนะซัน โนะ มิยะ มีความหมายว่า แม้ จะรู้ดีความเหงาในฤดูใบไม้ ร่วง แต่ก็ร้ ูสึกไม่อาจตัดใจจาก
การฟั งเสียงร้ องของจักจัน่ ได้ ซึง่ มีความหมายโดยนัยว่า เมื่อเอ่ยถึงฤดูใบไม้ ร่วง ทังๆที
้ ่นางก็เป็ นผู้ที่
เข้ าใจถึงความเจ็บปวดเงียบเหงาและการถูกเบื่อ (飽き) เป็ นอย่างดี แต่กระนันก็
้ ยงั อาวรณ์เสียง
จักจัน่ ไม่อาจตัดใจได้ ลง เป็ นการตัดพ้ อเก็นจิ ดูเหมือนอนนะ โนะ มิยะ จะรู้ตวั ว่าเก็นจิไม่ได้ รักนาง
มากนัก สังเกตได้ จากเนื ้อหาในบทกวีก่อนหน้ า (ข้ อ 4.2.6) ผู้วิจยั ตีความว่า ถึงแม้ อนนะซัน โนะ
มิยะ จะรู้ตวั ดีว่าเก็ นจิไม่รักนาง แต่นางก็ยงั อาลัยอาวรณ์ตดั เขาไม่ขาด เหมือนกับที่ตดั ใจจากการ
ฟั งเสียงร้ องอันไพเราะของจักจัน่ ไม่ได้ เพราะเก็นจิเป็ นที่พึ่งเพียงคนเดียวที่อยู่ใกล้ ตวั นางมากที่สดุ
และยังเป็ นคนเดียวที่จะช่วยดูแล คะโอะรุ บุตรชายของนาง (กับคะฌิวะงิ) ได้ ประกอบกับจากบท
บรรยายร้ อยแก้ วที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่านางมีความเป็ นเด็กอยู่มาก จึงอาจจะต้ องการผู้เป็ นที่พึ่ง
แม้ จะออกบวชไปแล้ วก็ ต าม ผู้ วิ จัย คิ ด ว่ า บทกวี บ ทนี ม้ ี ค วามตรงไปตรงมา แม้ จะมี ก ารใช้
ความหมายของคาพ้ องในการตีความ แต่ก็เป็ นสิ่งที่สามารถเข้ าใจได้ ง่าย

4.2.8 สรุปกลวิธีกำรประพันธ์ บทกวีของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
บทกวีวะกะ
1

はかなくて

うはの空にぞ

風にただよふ

กลวิธีการประพันธ์
あは雪(awayuki) =ตัวเอง (อุปมาอุปไมย)

消えぬべき

春のあは雪

Hakanakute uwanosoranizo kienubeki
kazenitadayou harunoawayuki
2

あけぐれの

空につき身は

なりけりと

見てもやむべく

消えななん

Akegureno soranitsukimiwa kienanan
yumenariterito mitemoyamubeku

夢

akegure: 明暮・開暗 (คาพ้ อง)
見ても(mitemo)-- 夢(yume)

(คาสัมพันธ์)
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3

夕露に

袖ねらせとや

聞く聞く

ひぐらしの

鳴くを

起きて行くらむ

okite: 起きて・置きて(คาพ้ อง)
置きて(okite)-- 露 (tsuyu) (คาสัมพันธ์ )

Yūtsuyuni sodenerasetoya higurashino
nakuwokikukiku okiteyukuramu
4

立ちそひて

消えやなまし

ひみだるる

煙くらべに

うきことを

思

火(hi)-- 煙(kemuri)

(คาสัมพันธ์)

Tachisoite kieyanamashi ukikotowo
omoimidaruru kemurikurabeni
5

うき世には

あらぬところの

そむく山路に

ゆかしくて

思ひこそ入れ

tokoro: 野老・所(คาพ้ อง)

Ukiyoniwa aranutokorono yukashikute
somukuyamajini omoikosoire
6

へだてなく

はちすの宿を

こころや

契りても

君が

すまじとすらむ

sumaji: 住まじ・澄まじ(คาพ้ อง)

Hedatenaku hachisunoyadowo chigiritemo
kimigakokoroya sumajitosuramu
7

おほかたの

秋をばうしと

和りにしを

ふり棄てがたき

すず虫のこゑ

ōkatano akiwobaushito agarinishiwo

aki: 秋・飽き(คาพ้ อง)
ふり(furi)-- すず虫(suzu)

(คาสัมพันธ์)

furisutegataki suzumushinokoe
ตาราง 5 ตารางแสดงกลวิธีการประพันธ์บทกวีของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
กลวิธีกำรประพันธ์
คาพ้ อง (掛詞 kakekotoba)
อุปมาอุปไมย (比喩 hiyu)
คาสัมพันธ์ (縁語 engo)
คาตรงข้ าม (対比 taihi)
คากวี (歌詞 utakotoba)
คาประดับ (歌枕 utamakura)

จำนวนบทกวี
(ทัง้ หมด 7 บท )
5
1
4
0
0
0
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การมองเหมือน (見立て mitate)
0
อ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta)
0
ไม่ปรากฏกลวิธีการประพันธ์
0
ตาราง 6 ตารางแสดงจานวนกลวิธีการประพันธ์ที่พบในบทกวีวะกะของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ

4.2.9 วิเครำะห์ บทกวีของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ
จากตาราง จะเห็นได้ วา่ ในบรรดาบทกวีทงั ้ 7 บทของตัวละครอนนะซัน โนะ มิยะ มีการใช้
掛詞 เป็ นกลวิธีการประพันธ์ ที่โดดเด่นที่สด
ุ

และเมื่อพิจารณาถึงเนื ้อหาในบทกวีจะพบว่า มีบทกวี

ที่ตวั ละครอนนะซัน โนะ มิยะ ได้ รับคาวิพากษ์วิจารณ์จากตัวละครด้ วยกันเองว่า “มีความเป็ นเด็ก”
อยูเ่ ป็ นจานวนมากเช่น
御手、げにいと若く幼げなり。(ตอนวะกะนะ

ม้ วนแรก เล่ม 4

หน้ า 65)
ลายมือของนางดูเด็กจริงๆ
(柏木 )「かう、いとつらき御心にうつし心もうせはべりぬ。
すこし思ひのどめよと思いされば、あはれ、とだにのたませよ」と
おどしきこゆるを、うとめづらかなり、と思して、ものも言はむと

したまへど、わななかれて、いと若々しき御さまなり。 （ตอน

วะ

กะนะ ม้ วนหลัง เล่ม 4 หน้ า219）
“เพราะหัวใจที่เย็นชาของท่าน ทาให้ ข้าขาดสติ หากอยากให้ ข้าสงบ
ลง โปรดเวทนาสงสารข้ า พูดกับข้ าบ้ างเถิด ” คะฌิวะงิขู่ แต่ดเู หมือนจะไม่
เป็ นผล แม้ อนนะซัน โนะ มิยะ ดูเหมือนจะพูดอะไรออกมา แต่ตวั นางก็สนั่
เทา ดูราวกับเป็ นเด็กตัวเล็กๆ
（女三の宮 ）「月待ちて、とも言ふなるものを」と、いと若

やかなるさましてのたまふは憎からずかし 。 （ตอน

หลัง เล่ม 4 หน้ า 239）

วะกะนะ ม้ วน

161

“แม้ แต่ในบทกวีโบราณยังกล่าวว่า

‘รอให้ พระจันทร์ ขึ ้นก่อนค่อย

เดินทาง’” นางพูดอย่างไร้ เดียงสา สีหน้ าใสซื่อน่าเอ็นดู
บทกวีของตัวละคร อนนะซัน โนะ มิยะ ที่ถกู วิพากษ์วิจารณ์วา่ เป็ นเด็ก หรื อ ไร้ เดียงสานัน้
กลับพบการใช้ กลวิธีการประพันธ์ในบทกวีทกุ บท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลวิธีคาพ้ อง (掛詞) และคา
สัมพันธ์ (縁語)
แม้ ว่า มิมรุ ะ ยูกิ (三村友希 Mimura Y ki, 2008:14) จะให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเป็ น
เด็กของอนนะซัน โนะ มิยะว่า ทังความกั
้
งวลของอดีตจักรพรรดิซุสะกุ การแต่งงานกับเก็นจิ รวมถึง
การลักลอบมีความสัมพันธ์กบั คะฌิวะงิ และการที่ความลับดังกล่าวถูกเปิ ดเผย ล้ วนเกิดขึ ้นมาจาก
ความเป็ นเด็กของอนนะซัน โนะ มิยะทังสิ
้ ้น และดูเหมือนว่าความเป็ นเด็กของนางนี ้เองที่ทาให้ เรื่ อง
ดาเนินต่อไป แต่ทว่าผลการวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ใ นข้ างต้ นตรงกับความเห็นของ ทะเกะฮะ
ระ ฮิโระฌิ (武原弘 Takehara Hiroshi อ้ างถึงใน ฌู เทะอิฌกุ ุ 秋貞淑 Sh Teishuku , 2006：
364) ซึง่ ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนหนึง่ ของบทกวีของอนนะซัน โนะ มิยะ ว่า เป็ นสิ่งที่แสดง
ให้ เ ห็นจิ ตใจของอนนะซัน โนะ มิ ยะ ที่ แม้ ว่าลักษณะภายนอกจะมี ความเป็ นเด็กอยู่ม าก ควร
จะต้ องพิจารณาตีความใหม่จากกลวิธีการประพันธ์บทกวี และเอะโนะโมะโตะ มะซะสุมิ (榎本正
純 Enomoto

Masazumi,1988 อ้ างถึงในฌู เทะอิฌกุ ุ 秋貞淑 Sh Teishuku , 2006：364) ยัง

ได้ กล่าวถึงบทกวีของอนนะซัน โนะ มิยะว่า แม้ จะมีความเป็ นเด็ก แต่บทกวีทกุ บทของนางก็แต่งขึ ้น
โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ของนาง และมี ค วามหมายลึ ก ซึ ง้ เมื่ อ น ามาเที ย บกั บ บทกวี ข อง
มุระซะกิ โนะ อุเอะ แล้ วก็ไม่ด้อยมากนัก
แม้ จะมีความเห็นว่า บทกวีของอนนะซัน โนะ มิยะ อาจมีความเป็ นไปได้ ว่า สาวใช้ คนสนิท
เป็ นผู้เขียนบทกวีที่มีความหมายลึกซึ ้งแทน แต่ผ้ วู ิจยั ไม่เห็นเช่นนัน้ เนื่องจากมีบทบรรยายร้ อยแก้ ว
บางตอนในเรื่ อง ได้ กล่าวถึงเก็นจิตาหนิเรื่ องการตอบบทกวีของอนนะซัน โนะ มิยะ ว่าตอบบทกวี
ช้ า และยังมีกล่าวถึงเรื่ องลายมือของอนนะซัน โนะ มิยะ นอกจากนันยั
้ งมีตอนที่คะฌิวะงิ ขอร้ อง
ให้ จิจู สาวใช้ ของอนนะซัน โนะ มิยะ ช่วยบอกให้ อนนะซัน โนะ มิยะตอบบทกวีของเขา ยกตัวอย่าง
เช่น
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御返り、すこしほど降る心地すれば、（略）紅の薄様に、
さざやかにおし包まれたるを、胸つぶれて、「御手のいと若きを。
しばし見せたてまつらであらばや。…」(ตอน

วะกะนะ ม้ วนแรก เล่ม

4 หน้ า 65)
อนนะซัน โนะ มิยะ ใช้ เวลาในการตอบบทกวีเล็กน้ อย (ย่อ) นาง
ตอบบทกวีลงบนกระดาษสีแดงอ่อนสดใสส่งกลับมา ทาให้ เก็นจิร้ ูสกึ ตกใจ
‘ลายมือของอนนะซัน โนะ มิยะดูเป็ นเด็กเหลือเกิน ยังไม่อยากให้ มรุ ะซะกิ
โนะ อุเอะเห็น…’ เก็นจิคิด
御手、げにいと若く幼げなり。さばかりのほどになりぬる
人はいとかくはおはせぬものを…

(ตอน วะกะนะ ม้ วนแรก เล่ม 4

หน้ า 65-66)
ลายมือของอนนะซัน โนะ มิยะเป็ นเด็กมาก ทังๆที
้ ่ตอนี่มรุ ะซะกิ
โนะ อุเอะ อายุเท่านาง ก็มิได้ เป็ นเช่นนี ้เลยแม้ แต่น้อย…
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงคิดว่า บทกวีทงั ้ 7 บทของอนนะซัน โนะ มิยะ น่าจะเป็ นบทกวีที่นางเป็ น
ผู้แต่งเอง
นอกจากนี ผ้ ้ วู ิจยั มีข้อสังเกตว่า บทกวีของอนนะซัน โนะ มิยะ ในช่วง 4 บทกวีแรก ซึ่งเป็ น
ช่วงที่นางยังไม่ได้ ออกบวชนัน้ เป็ นบทกวีที่มีความซับซ้ อนอยูม่ าก แต่บทกวีหลังจากที่นางออกบวช
แล้ ว กล่าวคือบทกวีบทที่ 5 - 7 (ข้ อ 4.2.5 – 4.2.7) กลับมีความเปลี่ยนแปลงไปคือ เป็ นบทกวีที่
ตีความได้ อย่างตรงไปตรงมามากขึ ้น ผู้วิจยั คิดว่าจากจุดนี ้ทาให้ เห็นถึงการพัฒนาของตัวละคร ที่
โตขึ ้น และมีแนวคิดเกี่ยวกับความอนิจจัง
น่าแปลกที่ตวั ละครที่ได้ รับการตาหนิว่าเป็ นเด็ก ไร้ เดียงสา มาโดยตลอดนันกลั
้ บมีความ
ซับซ้ อนในบทกวีที่ต้องตีความค่อนข้ างมาก และมีพฒ
ั นาการของบทกวีช่วงก่อนและหลังการออก
บวชอย่างชัดเจน ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นประเด็นที่นา่ สนใจที่จะศึกษาในโอกาสต่อไป
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4.3 เปรียบเทียบกลวิธีกำรประพันธ์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ กับ บทกวีของ ฟุจิท์ซุโบะ และ อนนะซัน
โนะ มิยะ จะพบว่าบทกวีของทัง้ สองตัวละครมีลักษณะการใช้ กลวิธีการประพันธ์ คล้ ายคลึงกัน
กล่าวคือ มี การใช้ คาพ้ อง ( 掛詞) เป็ นจ านวนมากที่ สุด แต่เมื่ อพิจ ารณาถึง ความซับซ้ อน และ
เนื ้อหาของบทกวีแล้ วพบว่า บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะมีความซับซ้ อนน้ อยที่สดุ
แม้ วา่ บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ จะมีการใช้ กลวิธีคาพ้ องมากที่สดุ แต่ส่วนใหญ่เป็ นไป
โดยการใช้ คาพ้ องดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงกับกลวิธีคาสัมพันธ์ มากกว่าจะใช้ ในการตีความหมาย
ต่างจากบทกวีของฟุจิท์ซุโบะ ที่มีการใช้ คาพ้ องในการตีความค่อนข้ างมาก ส่วนอนนะซัน โนะ มิยะ
แม้ จะมีการใช้ คาพ้ องมาก แต่ความซับซ้ อนของบทกวีของนางอยู่ที่คาในบทกวี ซึ่งเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์เบื ้องหลังมากกว่าการใช้ เทคนิคการประพันธ์ในการเชื่อมโยงความนัย
เป็ นที่น่าสังเกตว่าบทกวีของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ น
หญิงในอุดมคติ (武原弘 Takehara Hiroshi,1978:101-102) นัน้ ซึ่งเกี่ยวกับความเป็ นอุดมคตินี ้
ได้ มีกล่าวไว้ ในเนื ้อเรื่ องด้ วยเช่นข้ อความที่ยกมาต่อไปนี ้
常に書きかはしたまへば、わが御手にいとよく似て、今すこ
しなまめかしう、女しきところ書き添へたまへり。何ごとにつけても、
けしうはあらず生ほし立てたりかし、と思ほす。

(ตอนซะกะกิ เล่ม

2 หน้ า 110)
(หลัง จากได้ รั บบทกวี ตอบจากมุร ะซะกิ โนะ อุเอะ เก็ น จิ ก็ เห็ นว่า
ลายมือของนางสวยขึ ้น) เพราะมุระซะกิเขียนจดหมายแลกเปลี่ยนกับเก็นจิอยู่
เป็ นประจา ทาให้ ลายมือของนางคล้ ายกับลายมือของเก็นจิเป็ นอย่างมาก แต่
มีความอ่อนช้ อยมากกว่า และมีลกั ษณะที่เป็ นลายมือผู้หญิง เก็นจิคิดว่าตน
ได้ เลี ้ยงดูนางได้ เป็ นอย่างดีไม่มีข้อบกพร่องใดๆในทุกด้ าน
จากข้ อความที่ยกมาข้ างต้ น มุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นหญิงในอุดมคติ ที่ไม่มีข้อบกพร่องใน
ทุกๆด้ าน กลับมีการใช้ กลวิธีคาพ้ อง (掛詞) และคาสัมพันธ์ (縁語) ไม่ถึงครึ่งของจานวนบทกวีที่ตวั
ละครดังกล่าวแต่ง แต่ในปริมาณการใช้ กลวิธีการประพันธ์ที่ไม่มากนี ้กลับการใช้ กลวิธีการประพันธ์
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ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ การอ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌) ซึ่งเป็ นการยกบทกวีส่วนหนึ่งของ
โบราณขึ ้นมากล่าวอ้ างในบทกวีของตน เพื่อให้ ผ้ อู ่านนึกเชื่อมโยงถึงความหมายของบทกวีโบราณ
ดังกล่าวด้ วย จุด นีผ้ ้ ูวิจัยคิดว่า แสดงให้ เห็นถึงความรอบรู้ ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ซึ่งได้ รับการ
อบรม และการศึกษามาเป็ นอย่างดีจากเก็นจิ
แต่ในขณะเดียวกัน การใช้ กลวิธีการประพันธ์ ในปริ มาณที่ไม่มากนี ้ ก็เป็ นสิ่งที่ชี ้ให้ เห็นว่า
บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีจดุ เด่นที่ความเรี ยบง่าย มีความหมายตรงไปตรงมา บทกวีกว่าครึ่ง
ของมุระซะกิ โนะ อุเอะ เป็ นบทกวี ที่ส่งโต้ ตอบแลกเปลี่ยนกับเก็นจิมากถึง 17 บท จึงอนุมานได้ ว่า
การที่มรุ ะซะกิ โนะ อุเอะ อยูก่ บั เก็นจิมาตังแต่
้ ยงั เด็ก ทาให้ ทงสองต่
ั้
างสนิทสนม และผูกพันกันมาก
จึงสามารถใช้ บทกวีที่มีความหมายตรงไปตรงมา ต่างจากหญิงสาวอื่นๆที่มกั ใช้ กลวิธีการประพันธ์
ในบทกวีมากมายเพื่อเรี ยกร้ องความสนใจจากฝ่ ายชาย ยิ่งไปกว่านัน้ คะนะสะวะ ฮะรุฮิโกะ (金沢
春彦 Kanazawa Haruhiko, 2005:371) ยังเห็นว่า มุระซะกิ โนะ อุเอะ ไม่เคยขาดความรักจากเก็น

จิ จึงเป็ นอีกเหตุผลที่ตอบคาถามที่วา่ เหตุใดนางจึงไม่จาเป็ นต้ องเรี ยกร้ องความสนใจจากเขา
อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่า แม้ ตัว ละครทัง้ 3 จะมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายเลื อ ด แต่เ มื่ อ
พิจารณาในด้ านบทกวี จะพบว่า บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ ตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่ องเก็น
จิโมะโนะงะตะริ มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ กลวิธีการประพันธ์ที่เรี ยบง่ายตรงไปตรงมา ซึ่งแตกต่างจาก
บทกวีของฟุจิท์ซุโบะ และ อนนะซัน โนะ มิยะ ที่มีความซับซ้ อน และต้ องใช้ การตีความมากว่า
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บทที่ 5
บทสรุ ป
เก็นจิ โมะโนะงะตะริ กล่าวได้ ว่าเป็ นวรรณกรรมชิน้ เอกของประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งเขียนขึน้ ใน
สมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1192) และสะท้ อนสภาพสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมญี่ ปนในสมั
ุ่
ยนันได้
้ เป็ น
อย่า งดี จากการศึก ษาพบว่า บทกวี ว ะกะ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารที่ ส าคัญ อย่า งหนึ่ง ใน
ชีวิตประจาวันของสังคมชันสู
้ งสมัยเฮอัน ซึง่ สะท้ อนออกมาให้ เห็นในวรรณกรรมอย่างชัดเจน ทาให้
เก็นจิ โมะโนะงะตะริ เป็ นนิยายเรื่ องยาวที่มีบทกวีวะกะสอดแทรกอยูม่ ากถึง 795 บท
ผู้วิจยั ได้ หยิบยกบทกวีวะกะของตัวละครเอกหญิง มุ ระซะกิ โนะ อุเอะ ซึ่งนอกจากจะเป็ น
ตัวละครที่มีบทบาทสาคัญกับฮิกะรุ เก็นจิ ตัวเอกของเรื่ องแล้ ว ยังเป็ นตัวละครหญิงที่มีบทกวีมาก
ที่สดุ ในเรื่ อง (23 บท) อีกด้ วย
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ มีความเรี ยบง่าย กล่าวคือมี
ความหมายค่อนข้ างตรงไปตรงมา แม้ จะมีการใช้ กลวิธีคาพ้ อง (掛詞) มากที่สดุ ใน 23 บทนัน้ แต่
ส่วนมาก เป็ นการใช้ คาพ้ องเพื่อเชื่อมโยงกับการใช้ กลวิธีคาสัมพันธ์ มากกว่าจะใช้ ในการตีความ
โดยนัย แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ที่สนิทสนมผูกพันกับเก็นจิ จนสามารถถ่ายทอดความรู้ สึก
ของตนเองได้ อย่างจริ งใจ นอกจากนัน้ ยังมี การใช้ กลวิธีหลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตัว
ละครฟุจิท์ซุโบะ และ อนนะซัน โนะ มิยะแล้ วจะพบว่า มีการใช้ กลวิธีอ้างอิงบทกวีโบราณมากที่สดุ
สะท้ อนให้ เห็นว่ามุระซะกิ โนะ อุเอะ ได้ รับการศึกษาจากเก็นจิมาเป็ นอย่างดี
เมื่อพิจารณาในด้ านเนื ้อหาบทกวี จะพบว่า เนื ้อหาทัง้ 23 บทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวชีวิตของตัวละคร ตังแต่
้ ในวัยเด็กจนกระทัง่ ถึงวาระสุดท้ ายของชีวิตได้
โดยผู้วิจยั แบ่งช่วงเนื ้อหาของบทกวีได้ เป็ น 5 ช่วง ตามวัยของตัวละคร
เนื ้อหาของบทกวีที่สามารถเล่าเรื่ องราวตลอดชีวิตของตัวละครได้ นนั ้ ทาให้ เห็นการพัฒนา
อารมณ์ของตัวละคร และเป็ นจุดเด่นที่แตกต่างจากตัวละครอื่นๆ นอกจากนัน้ บทกวียงั สามารถทา
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ให้ เข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละครได้ ดีขึ ้น เพราะในส่วนของร้ อยแล้ วไม่ได้ มีบรรยายความรู้สึก
ของตัวละครในฉากนันๆไว้
้ อย่างละเอียด
บทกวี วะกะยังสามารถสะท้ อนให้ เห็นลักษณะของตัวละครได้ อีกด้ วย ยกตัวอย่างเช่น
ความหึงหวง ที่บทกวีแสดงออกมาได้ ชดั เจนกว่าบทร้ อยแก้ ว ความเข้ มแข็งเด็ดเดี่ยวของมุระซะกิ
โนะ อุเ อะ ความเชื่ อ ใจ และเชื่ อ มั่น ในความรั ก ความคิด อนิ จ จัง รวมไปถึ ง เป็ นเครื่ อ งยื น ยัน
สถานภาพทางสังคม และการยอมรับ ทางสังคม และแสดงให้ เห็นถึงลักษณะจริ งใจ ตรงไปตรงมา
ของตัวละคนด้ วย
สาหรับตัวละครอื่นที่ผ้ วู ิจยั ยกมาเปรี ยบเทียบในที่นี ้คือ ฟุจิท์ซุโบะ และอนนะซัน โนะ มิยะ
ซึ่งเป็ นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือดกับมุระซะกิ โนะ อุเอะ พบว่า บทกวีของทังสองตั
้
ว
ละครนี ม้ ี อัตราส่วนการใช้ กลวิธีการประพันธ์ มากกว่า โดยเฉพาะการใช้ คาพ้ อง ( 掛詞) แต่กิน
ความหมายมากกว่าที่ใช้ ในบทกวีของมุระซะกิ โนะ อุเอะ
บทกวีของฟุจิท์ซุโบะ มีการใช้ คาพ้ องแทบทุกบท และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า
เป็ นบทกวีที่ซบั ซ้ อนต้ องอาศัยการตีความหลายชัน้ เป็ นบทกวีที่เข้ าใจยาก เนื่องจากตัวละครตัวนี ้มี
ความซับซ้ อนทางความรู้สึกอยู่มาก ส่วนบทกวีของอนนะซัน โนะ มิยะ ซึ่งเป็ นตัวละครที่ถกู กล่า ว
ว่ามีความเป็ นเด็กสูง แม้ จะมีจานวนไม่มาก แต่บางบทต้ องมีการตีความที่ลึกซึ ้งด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละคร และเห็นพัฒนาการของบทกวีช่วงก่อนและหลังจากที่ตวั ละครออกบวช ผู้วิจยั จึง
คิดว่าเป็ นจุดที่นา่ สนใจ ในการศึกษาและตีความใหม่สาหรับตัวละครตัวนี ้ในโอกาสต่อไป
อย่างไรก็ตามทัง้ หมดที่กล่าวมาในข้ างต้ นนัน้ เป็ นเพียงบทประพันธ์ ของมุระซะกิ ฌิกิบุ
นักเขียนหญิง ในสมัยเฮอัน ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่ที่ว่า เก็นจิ โมะโนะงะตะริ เป็ นนิยายเรื่ องยาว ที่มี
ตัวละครจานวนมาก และตัวละครต่างๆก็มีความพัวพัน มีความเกี่ยวข้ องกันสัมพันธ์กนั แล้ ว บทกวี
วะกะของตัวละครต่างๆที่ผ้ วู ยั จัยได้ หยิบยกมาวิเคราะห์นนก็
ั ้ ล้วนแล้ วแต่เป็ นผลงานการประพันธ์
ของนักเขียนคนเดียวกัน การที่มุระซะกิ ฌิกิบุสามารถแต่งบทกวีวะกะให้ แต่ละตัวละครมีความ
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ได้ นัน้ ทาให้ ตัวละครต่างๆมี ชีวิตชี วา และมี ความสมจริ ง มากขึ น้
นับเป็ นสิ่งที่นา่ สนใจมาก
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นอกจากนันยั
้ งทาให้ เห็นว่า การที่มรุ ะซะกิ ฌิกิบใุ ส่ใจในรายละเอียดของบทกวีวะกะของ
แต่ละตัวละครนัน้ เป็ นการเน้ นย ้าให้ เห็นถึงบทบาทของบทกวีวะกะในสมัยเฮอันว่า บทกวีวะกะ
สามารถสะท้ อนให้ เห็นบุคลิก ความคิด และอารมณ์ของตัวละครได้ ลึกซึ ้งกว่ าที่ร้อยแก้ วบรรยายไว้
ซึง่ ผู้วิจยั คิดว่าเป็ นแนวทางที่สาคัญในการศึกษาวรรณคดีประเภทโมะโนะงะตะริในสมัยเฮอันต่อไป
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1.กลวิธีกำรประพันธ์ บทกวีวะกะ
ผู้วิจยั ขออธิบายกลวิธีการประพันธ์วะกะ ที่เป็ นที่พบมากในสมัยเฮอัน โดยเฉพาะในเก็นจิ
โมะโนะงะตะริ ดังต่อไปนี ้
2.1 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทคาพ้ อง (掛詞 kakekotoba) กลวิธีการใช้ คาพ้ องเสียง
โดยคาหนึ่งคาสามารถแปลความหมายได้ มากกว่า 2 ความหมายขึ ้นไป การใช้ กลวิธีคาพ้ องเสียง
เช่นนี ้ช่วยให้ สามารถย่อความหมายทาให้ ช่วยลดพยางค์ของคาในบทกวีให้ กระชับลงได้ และยัง
ช่วยให้ เกิดความประทับใจต่อบทกวี
2.2 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทคาสัมพันธ์ (縁語 engo) (ยอดสวรรค์ อิกูจิ 2544 : 26)
เป็ นกลวิธีการประพันธ์ ประเภทหนึ่ง ซึ่ง พบมากในบทกวีญี่ปุ่น เมื่ อกวี ต้องการสื่ อหรื อแสดงถึง
แนวคิดสาคัญในบทกวี จะมีการเลือกสรรถ้ อยคาที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กันทางความหมาย
อย่างลึกซึ ้งกับคาหลัก หรื อคาสาคัญมาใช้ ในบทกวีหนึ่งๆ ทาให้ ผ้ อู ่านเกิดความคิดเชื่อมโยงไปถึง
สิ่ ง ที่ มี ความสัม พันธ์ กัน และความคิดเชื่ อมโยงนี ก้ ่อ ให้ เ กิ ด จิ ตนาการที่ กว้ า งไกล ลึกซึง้ มี การ
ต่อเนื่องทางด้ านอารมณ์ความรู้สึก กล่าวกันว่าเป็ นกลวิธีการประพันธ์ ที่ให้ อรรถรสที่ละเอียดอ่อน
และละเมียดละไมต่อความหมายของบทกวี
2.3 กลวิธีการประพันธ์ประเภทคาประดับ (枕詞 makurakotoba) เป็ นการใช้ กลุ่มคา หรื อ
วลีที่มีการกาหนดไว้ แน่นอน เพื่อบ่งชี ้บางคาที่ปรากฏในบทกวีนนๆ
ั ้ และประดับให้ บทกวีไพเราะ
สวยงาม โดยทัว่ ไปจะเป็ นกลุ่มคา หรื อวลีที่ประกอบด้ วย 5 พยางค์ แต่ในบางครัง้ อาจมีกลุ่มคาที่
ประกอบด้ วย 4 พยางค์ หรื อ 6 พยางค์ และไม่เป็ นภาษาพูดที่ใช้ โดยทั่วไป เมื่ อแปลบทกวี ไ ม่
จาเป็ นต้ องแปลคาประดับดังกล่าว
2.4 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทคากล่าวนา (序詞 jokotoba) (ยอดสวรรค์ อิกูจิ 2544 :
26) เป็ นกลวิธีการประพันธ์ ชนิดหนึ่งที่ใช้ มากในการแต่งบทกวีญี่ปนุ่ หมายถึงการนาคาหรื อวลี
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หนึ่งๆมากล่าวนาคาหรื อวลีใดๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสารหรื อความหมายของบทกวี เพื่อให้ ผ้ อู ่าน
เกิดภาพพจน์ จิตนาการ รวมทังสามารถเข้
้
าใจความหมายบทกวีได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
2.5 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทการสลับตาแหน่ง (倒置法 tochih ) (อรรถยา สุวรรณ
ระดา 2555 : 5) คือการสลับตาแหน่งคาหรื อวลีในกลอน เพื่อให้ ผ้ อู ่านเกิดความสะดุดใจต่อกลอน
นัน้
2.6 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทการมองเหมือน (見立て mitate) (อรรถยา สุวรรณระดา
2555 : 4) คือการกล่วถึงสิ่งหนึ่งที่มองเห็นโดยยึดถือว่าเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง หรื อเป็ นการกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง
ที่มองเห็นว่าเป็ นสิ่งหนึง่ อันเนื่องมาจากว่าแลดูคล้ ายกันมากจนชวนให้ มองเห็นผิดเป็ นสิ่งนันได้
้
2.7 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทบุคลาธิ ษฐาน (擬人法 gijinh ) (อรรถยา สุวรรณระดา
2555 : 4) คือการให้ สิ่งที่ไม่ใช่บคุ คลมีลกั ษณะเหมือนบุคคล
2.8 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทการจบด้ วยคานาม (体言止め taigendome) (อรรถยา
สุวรรณระดา 2555 : 5) คือการจบกลอนด้ วยคานามหรื อสรรพนามแทนที่จะเป็ นคากริ ยาหรื อ
คาคุณ ศัพท์ แบบประโยคทั่วไป แต่ทัง้ นีห้ ากกลอนลงท้ ายด้ วยคานามอันเนื่ องมาจากการสลับ
ตาแหน่ง ในประโยค เช่น สลับประธานกับภาคแสดง จะไม่ใช่เทคนิคการจบด้ วยนาม แต่เป็ น
เทคนิคการสลับตาแหน่ง
2.9 กลวิธีการประพันธ์ประเภทอุปมาอุปไมย (比喩 hiyu) เการเปรี ยบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือน
อีกสิ่งหนึง่
2.10 กลวิธีการประพันธ์ประเภทการอ้ างอิงบทกวีโบราณ (引歌 hikiuta) การยกบางส่วน
ของบทกวีโบราณมากล่าวอ้ างในบทกวีของตน เพื่อให้ ความหมายกินความเชื่อมโยงไปยังบทกวี
โบราณดังกล่าว และแสดงให้ เห็นถึงความรอบรู้ของผู้แต่งบทกวีด้วย
2.11 กลวิธีการประพันธ์ประเภทคาตรงข้ าม (対比 taihi) การใช้ คาที่มีความหมายตรงกัน
ข้ ามในบทกวีเดียวกัน เพื่อเน้ นความหมาย
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2.12 กลวิธีการประพันธ์ ประเภทคากวี (歌詞 utakotoba) เป็ นคาที่ใช้ เฉพาะในบทกวี
เท่านัน้ ไม่นามาใช้ ในชีวิตประจาวัน
2.13 กลวิธีการประพันธ์ประเภทการใช้ ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น (歌枕 utamakura) (อรรถ
ยา สุวรรณระดา 2555 : 5) คือคาซึง่ เป็ นชื่อเรี ยกของสถานที่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งถูกนามากล่าวเอาไว้ ใน
กลอน โดยคาในชื่อเรี ยกนันสื
้ ่อความหมายเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งอื่นด้ วย ทาให้ ผ้ อู ่านกลอนจินตนาการ
โยงไปถึงสิ่งนันๆได้
้
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2.แผนภูมิแสดงควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงตัวละครเอก

อดีตจักรพรรดิ

น้ องสาวต่างมารดาของฟจิท์โุ บะ
(มารดาของอนนะซัน โนะ มิยะ)

อดีตจักรพรรดิ
คิริท์ซโุ บะ

(บุตรในนาม
อดีตจักรพรรดิ
คิริท์ซุโบะ)

ฟุจิท์ซโุ บะ

จักรพรรดิซสุ ะกุ

นางสนม
คิริท์ซโุ บะ

(มีความสัมพันธ์อย่างลับๆ)

เฮียวบุเกียว โนะ มิยะ

แม่ของมุระซะกิ
โนะ อุเอะ

(พี่ชายฟุจิท์ซุโบะ)

อนนะซัน โนะ มิยะ

ฮิกะรุ เก็นจิ

จักรพรรดิ
เระอิเสะอิ
มุระซะกิ โนะ อุเอะ

(แต่งงาน)

(แต่งงาน)
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