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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ละครโนเปนหนึ่งในศิลปะการละครของญี่ปุน
เริ่มมีมาตั้งแตสมัยโบราณและยังมีการ
แสดงนี้อยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไมสามารถระบุไดแนนอนวาละครโนเริ่มมีมาตั้งแตเมื่อใด แตอาจ
กลาวไดวา ละครโนมีตนกําเนิดมาจากการแสดง 散楽 1 [ Sangaku ] ซึ่งเปนศิลปะของจีนที่
ญี่ปุนรับเขามาในสมัย 奈良 [ Nara ] ( ค.ศ.645-794 ) ตอมาในสมัย 平安 [ Heian ] ( ค.ศ.
794-1185 ) ไดพัฒนาการแสดงและใชชื่อวา 猿楽2 [ Sarugaku ] หลังจากนั้นในสมัย 室町
[ Muromachi ] ( ค.ศ.1333-1600 ) การแสดง Sarugaku ไดรับการพัฒนาโดย 観阿弥清次
3
[ Kan’ami Kiyotsugu ] และบุตรชายคือ 世阿弥元清4 [ Zeami Motokiyo ] ทั้งคูเปน
1

Sangaku คือศิลปะการแสดงสมัยโบราณอยางหนึ่งของจีน เปนการแสดงหลายๆอยางประกอบเสียงดนตรีเชน
กายกรรม มายากล การเลียนแบบทาทาง

2

Sarugaku คือศิลปะการแสดงอยางหนึ่งในสมัย Heian ไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนา แสดงตามวัดและ
ศาลเจาในเวลากลางคืน เนนการเลียนแบบทาทางและศิลปะการใชคําพูดเพื่ออธิบายความหมายของพิธีกรรม
ทางศาสนาใหผูคนทั่วไปเขาใจได อักษร 漢字 [ kanji ] ของ Sarugaku มี 2 แบบคือ 猿楽 และ 申楽

3

Kan’ami หรือ Kan’nami ( ค.ศ.1333-1384 ) มีชื่อทางการแสดงวา 観世 [ Kanze ] เปนนักแสดงละครโน
และนักประพันธบทละครโน Kan’ami คือผูกอตั้งสํานัก 結崎 [ Yuuzaki ] ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนสํานัก
観世 [ Kanze ] ตัวอยางบทละครโนที่แตงโดย Kan’ami ไดแก 「自然居士」[ Jinenkoji ],
「卒塔婆小町」[ Sotoba Komachi ], 「通小町」[ Kayoi Komachi ], 「松風」
[ Matsukaze ] เปนตน

4

Zeami ( ค.ศ.1363?-1443? ) เปนนักแสดงละครโนและนักประพันธบทละครโน เปนหัวหนาสํานัก Yuuzaki
รุนที่ 2 ตอจาก Kan’ami ผูเปนบิดา ขณะที่ Zeami มีอายุราว 12 ป ( ประมาณปค.ศ.1375 หรือกอนหนานั้น )
ไดแสดงละครโน ( สมัยนั้นยังเรียกวา Sarugaku ) รวมกับบิดาที่พระนคร 平 安 京 [ Heiankyou ]
( ปจจุบันคือจังหวัด 京都 [ Kyouto ] ) สรางความพอใจ ใหแก 足利義満 [ Ashikaga Yoshimitsu ]
( เปน 将軍 [ shougun ] รุนที่ 3 ของการปกครองแบบ 幕府 [ bakufu ] ในสมัย Muromachi ดํารง
ตําแหนงระหวางค.ศ.1368-1394 มีชีวิตระหวางค.ศ.1358-1408 ) ตอมา Ashikaga Yoshimitsu เปน

2
ผูเพิ่มความประณีตงดงามทําใหการแสดงนี้เปนที่แพรหลาย กลายเปนละครของชนชั้นขุนนาง มี
ขุนนางเปนผูอุปถัมภ รูปแบบที่ไดรับการพัฒนาโดยพอลูกคูนี้สืบทอดมาใหเห็นไดในการแสดงยุค
ปจจุบัน ตอมาในสมัย 江戸 [ Edo ] ( ค.ศ.1600-1868 ) ชื่อการแสดง Sarugaku ไดเปลี่ยนเปน
新猿楽 [ Shin sarugaku ] และเปน 猿楽の能5 [ Sarugaku no nou ] และในสมัย 明
治 [ Meiji ] ( ค.ศ.1868-1912 ) ไดเปลี่ยนเปน 能楽 [ Nougaku ] Nougaku เปนชื่อเรียกรวม
ของการแสดง 能 [ Nou ] และ 狂言6 [ Kyougen ] การแสดง Nou นั้นเรียกเปนภาษาไทยวา
ละครโน
การศึกษาละครโนสามารถกระทําไดหลายแนวทาง เชน ศึกษาเครื่องดนตรีที่ใชประกอบ
การแสดงละครโน ศึกษาทารายรําของแตละสํานัก ศึกษาบทละครโนเพื่อใหเขาใจความหมาย
ศึกษาความแตกตางของบทละครโนของแตละสํานัก ศึกษาประวัติความเปนมาพิจารณาความ
เปลี่ยนแปลงของบทละครโนตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน นอกจากนี้การศึกษาการอางอิงบทกวี
ในบทละครโนก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่สําคัญ บทกวีที่นํามาอางอิงในบทละครโนเปนบทกวีโบราณ
และเปนบทกวีที่มี
ผูแตงบทละครโนจะเลือกบทกวีที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักคุนหูของผูชมละครโน
ความสัมพันธกับเนื้อหาของบทละครโน การนําบทกวีมาอางอิงในบทละครโนไมวาจะเปนการยก
ขอความมาทั้งบทกวีหรือยกขอความเพียงบางสวน ตางชวยเพิ่มความไพเราะและความหมายที่
ลึกซึ้งใหบทละครโนได ความหมายของบทกวีที่นํามาอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ของบทละครโนแตละเรื่อง
บทกวีบทเดียวกันแตปรากฎในบทละครโนตางเรื่องกันก็อาจแสดง
ความหมายที่แตกตางกันได
เปนการแสดงใหเห็นวาบทกวีญี่ปุนแมจะมีจํานวนนอยพยางคแต

ผูอุปถัมภการแสดงของ Kan’ami และ Zeami แตชีวิตในบั้นปลายของ Zeami ไมดีนัก shougun คนหลังๆ
ไมสนับสนุนเขาเหมือนที่ผานมา ผลงานของ Zeami นอกเหนือจากบทละครโนแลวยังเขียนทฤษฎีการละคร
เอาไวดวยเชน 風姿花伝 [ Fuushikaden ], 能作書 [ Nousakusho ], 花鏡 [ Kakyou ] เปนตน
ตัวอยางบทละครโนที่แตงโดย Zeami ไดแก 「高砂」[ Takasago ], 「井筒」[ Izutsu ], 「老
松」[ Oimatsu], 「清経」[ Kiyotsune ] เปนตน
5

เสะอะมิ, ฟูฌิกะเด็น ทฤษฎีการละครญี่ปุนของเสะอะมิ, เขียนและแปลโดย เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล
( กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบํารุงสาสน, 2533 ), หนา 226.

6

Kyougen คือละครชวนหัว ดําเนินเรื่องโดยใชการพูดคุย แสดงทาทางประกอบ ไมใชศิลปะการรองและการ
รายรํา เปนละครที่เลนสลับฉากกับละครโนเพื่อผอนคลายอารมณ

3
สามารถพิจารณาความหมายไดมากมาย นําไปใชไดหลายสถานการณ จึงอาจกลาวไดวาทั้งบทกวี
และบทละครโนตางมีสวนเสริมความหมายซึ่งกันและกัน
ในบรรดาบทกวีญี่ปุนที่มีอยูจํานวนมาก บทกวี 難 波 津 [ Naniwazu ] ไดรับการ
ยกยองวาเปนบทกวีที่มีชื่อเสียงมากและมีประวัติความเปนมาที่ยาวนานบทหนึ่ง ในพจนานุกรม
和歌大辞典7 [ Waka daijiten ] ของสํานักพิมพ 明治書院 [ Meiji shoin ] ซึ่งเปน
พจนานุกรมบทกวีญี่ปุน กลาวถึงบทกวี Naniwazu วาเปนบทกวีตนแบบสําหรับผูเริ่มตนศึกษา
ตัวอักษรภาษาญี่ปุนในสมัยโบราณ และมีการคนพบซากโบราณที่มีบางสวนของบทกวี Naniwazu
เขียนเอาไวอยูดวยอักษร 万葉仮名8 [ man’yougana ] สันนิษฐานวาเปนของสมัย Nara ซึ่ง
ขอความนี้สอดคลองกับขอความที่ปรากฎในพจนานุกรม 広辞苑 [ Koujien ] 第五版 [ dai
go han ] ของสํานักพิมพ 岩波書店 [ Iwanami shoten ] ที่ใหคําจํากัดความหนึ่งของ
Naniwazu วาคือบทกวีที่เปนตนแบบสําหรับผูเริ่มตนศึกษา และในสมัย Nara ก็มีการใชบทกวีนี้
เปนตนแบบสําหรับผูเริ่มตนศึกษาแลว
บทกวี Naniwazu ปรากฎในวรรณกรรมตางๆตลอดจนมีการนําบทกวีนี้ไปอางอิงใน
บทละครโนหลายเรื่อง ในพจนานุกรมบทกวีญี่ปุน 名歌辞典9 [ Meika jiten ] ของสํานักพิมพ
東出版 [ Higashi shuppan ] ไดแสดงรายชื่อวรรณกรรมตางๆที่มีบทกวี Naniwazu ปรากฎ
อยูเชน ใน 仮名序10 [ kanajo ] ของประชุมบทกวี 古今和歌集11 [ Kokinwakashuu ],
ในประชุมบทกวี 和漢朗詠集12 [ Wakan roueishuu ] เลมหลัง, 大鏡13[ Ookagami ]
7

Kiyoshi Inukai et al., Waka daijiten ( Tokyo: Meiji shoin, 1989 ), p.767.

8

man’yougana คืออักษรที่เขียนโดยใชตัวอักษร 漢字 [ kanji ] ( อักษรจีน ) แทนเสียงอานของคําศัพทภาษา
ญี่ปุนเชนเขียนวา 奈美 [ nami ] หมายถึง 波 [ nami ] แปลวาคลื่น

9

Nakamura Kaoru, Meika jiten (Tokyo: Higashi shuppan, 1995), p.384.

10

kanajo คือบทนําที่เขียนดวยอักษร 仮名 [ kana ] ในประชุมบทกวี 古今和歌集 [ Kokinwakashuu ]

11

Kokinwakashuu คือประชุมบทกวีญี่ปุน เสร็จสมบูรณราวค.ศ.905 มี20 เลม บทกวีประมาณ 1,100 บท

12

Wakan roueishuu คือประชุมบทกวีญี่ปุนและจีน รวบรวมโดย 藤原公任 [ Fujiwara no Kintou ] ( ค.ศ.
966-1041 ) เสร็จสมบูรณราวค.ศ.1012 มี 2 เลม ประกอบดวยบทกวีจีน 588 บท บทกวีญี่ปุน 216 บท

13

Ookagami คือนิยายประวัติศาสตร ปกติมี 8 เลม ไมทราบนามผูแตงและระยะเวลาที่แตงอยางแนชัด
ฉากของเรื่องอยูที่วัด 雲林院[ Unrin’in ] รูปแบบการเขียนใชการสนทนาระหวางชายชรา 2 คนขณะรอ
พระออกเทศนา เนื้อหาการสนทนาเปนเรื่องประวัติศาสตรที่ลึกซึ้ง

4
เลมที่หา, 枕草子14 [ Makura no soushi ] บทที่ยี่สิบ, 源氏物語15 [ Genji monogatari ]
ตอน 若紫 [ Waka murasaki ], บทละครโนเรื่อง「難波」[ Naniwa ], บทละครโนเรื่อง
「芦刈」[ Ashikari ] และอื่นๆอีกเปนจํานวนมาก
การอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนมีทั้งการอางอิงทั้งบทกวีและการอางอิงเพียง
บางสวนของบทกวี การรูเพียงขอความของบทกวี Naniwazu โดยไมรูความหมายอยางละเอียด
อาจไมเพียงพอสําหรับการศึกษาบทละครโนที่อางอิงบทกวีนี้ เพราะบทละครโนเหลานี้แตงขึ้นใน
สมัยโบราณและผูชมในสมัยนั้นมีความรูเรื่องบทกวีโบราณเปนอยางดี
แมผูแตงบทละครโนจะ
อางอิงเพียงบางสวนของบทกวี แตก็สามารถสื่ออารมณความรูสึกถึงผูชมในสมัยนั้นได ดังนั้นการ
ศึกษาและเขาใจความหมายของบทกวี Naniwazu จึงมีสวนทําใหสามารถเขาถึงอารมณความรูสึก
ของบทละครโนที่อางอิงบทกวีนี้ไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1 ศึกษาความหมายของบทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu ที่อางอิงในบทละครโน
จํานวน 7 เรื่อง
2 ศึกษาเปรียบเทียบการอางอิงบทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu ในบทละครโน
จํานวน 7 เรื่อง

14

Makura no soushi คือวรรณคดีประเภทความเรียง แตงโดยนางสนองพระโอษฐของพระมเหสี 定 子
[ Teishi ] ในจักรพรรดิ 一条 [ Ichijou ] ไมทราบชื่อนาง แตเรียกตามสวนหนึ่งของชื่อสกุลและชื่อตําแหนง
วา 清少納言 [ Sei Shounagon ] เสร็จสมบูรณราวปค.ศ.1000 แบงไดประมาณ 300 บท มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบรรยายธรรมชาติที่สวยงาม ทัศนคติในการดํารงชีวิตและบันทึกเรื่องราวชีวิตในวัง

15

Genji monogatari คือวรรณคดีประเภทนิทานหรือเรื่องเลา แตงโดยนางสนองพระโอษฐของพระมเหสี 彰子
[ Shoushi ] ในจักรพรรดิ 一条 [ Ichijou ] ไมทราบชื่อนาง แตเรียกกันวา 紫式部 [ Murasaki Shikibu ]
คําวา Murasaki สันนิษฐานวามาจากชื่อตัวละครคนหนึ่งในเรื่อง Genji monogatari หรือมาจากสีมวงของ
ดอก 藤 [ fuji ] ซึ่งเปนชื่อสกุลของนางคือ 藤原 [ Fujiwara ] เรื่อง Genji monogatari สันนิษฐานวา
เริ่มเขียนตั้งแตปค.ศ.1001 แตไมทราบปที่เสร็จสมบูรณ มี 54 ตอน ตัวละครราว 400 คน นอกจากเปน
วรรณคดีชิ้นเลิศของญี่ปุนแลวยังไดรับการยกยองวาเปนวรรณคดีชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของโลกดวย

5

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1 บทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu ที่อางอิงในบทละครโนมีการนําไปใชหลาก
หลายความหมายนอกเหนือจากความหมายตามที่ปรากฎใน Kokinwakashuu
2 บทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu ที่ปรากฎในบทละครโนตางเรื่องกันแสดง
ภาพพจนที่ไมเหมือนกัน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อบทละครโนที่อางอิงบทกวี Naniwazu ตามที่ปรากฎในแหลงขอมูลตางๆ
และรายชื่อบทละครโนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้
ชื่อบทละครโน
「芦刈」
[Ashikari]
「梅」
[ Ume ]
「雲林院」
[ Unrin’in ]
「桜川」
[ Sakuragawa ]
「関寺小町」
[ Sekidera Komachi ]
「難波」
[ Naniwa ]
「弱法師」
[ Yoroboshi ]

แหลงที่ 1

แหลงที่ 2

แหลงที่ 3

แหลงที่ 4

งานวิจัยนี้

6
ผูวิจัยไดคนควาในเบื้องตนจากแหลงขอมูลตางๆ 4 แหลงวามีการระบุชื่อบทละครโนเรื่อง
ใดบางที่นําบทกวี Naniwazu ไปอางอิง โดยผลการคนควาแสดงในตารางขางตน
แหลงขอมูลที่ 1 คือหนังสือ 笠間選書５２ 和歌文学の世界 第４
集16 [ Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai 4 shuu ] ของ 田中允 [ Tanaka
Makoto ] และคณะ ระบุบทละครโน 4 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in, Sakuragawa และ Naniwa
แหลงขอมูลที่ 2 คือหนังสือ 謡 曲 大 観 （ 首 巻 ） 17 [ Youkyoku taikan
( shukan ) ] ของ 佐成謙太郎[ Sanari Kentarou ] ระบุบทละครโน 5 เรื่องไดแก Ashikari,
Unrin’in, Sakuragawa, Naniwa และ Yoroboshi
แหลงขอมูลที่ 3 คือหนังสือ 能楽全書（第３巻）18[ Nougakuzensho ( dai
3 kan ) ] ของ 野上豊一郎 [ Nogami Toyoichirou ] ระบุบทละครโน 2 เรื่องไดแก Ume
และ Naniwa
แหลงขอมูลที่ 4 คือพจนานุกรม 名歌辞典 19 [ Meika jiten ] ของ 中村薫
[ Nakamura Kaoru ] ระบุบทละครโน 5 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in, Sekidera Komachi,
Naniwa และ Yoroboshi
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหลงขอมูลทั้งหมดขางตนปรากฎในหัวขอ 1.8 เอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวามีความแตกตางดานจํานวนของบทละครโนจากแตละแหลงขอมูล แม
จะมี 2 แหลงที่แสดงจํานวนบทละครโนเทากันคือแหลงที่ 2 และ 4 แตรายชื่อบทละครโนแตกตาง
กัน 1 เรื่อง
เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการคนควาในเบื้องตนมีความหลากหลาย รายชื่อบทละครโนไม
ตรงกัน ผูวิจยั จึงคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือรวมบทละครโน 謡曲二百五十番集 20

16

Tanaka Makoto et al., Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai 4 shuu ( Tokyo: Kasama,
1976 ), pp.13-33.

17

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( shukan ) ( Tokyo: Meiji shoin, 1954 ), p.278.

18

Nogami Toyoichirou et al., Nougakuzensho ( dai 3 kan ) ( Tokyo: Tokyo sogensha, 1995 ), pp.116118.

19

Nakamura Kaoru, Meika jiten, p.384.

20

Nonomura Kaizou, Youkyoku nihyakugojuubanshuu (Kyouto: Akaoshou bundou, 1978).
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[ Youkyoku nihyakugojuubanshuu ] ของ 野々村戒三 [ Nonomura Kaizou ] โดยอาน
บทละครโนทุกเรื่องในหนังสือเลมนี้ซึ่งตามสารบัญของหนังสือมี 253 รายการ รวม 翁21 [ Okina ]
เอาไวดวย ผูวิจัยอานบทละครโนทั้งสิ้น 252 เรื่องพบวามี 7 เรื่องที่อางอิงบทกวี Naniwazu ไดแก
เรื่อง Ashikari, Ume, Unrin’in, Sakuragawa, Sekidera Komachi, Naniwa และ Yoroboshi
ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงศึกษาบทกวี Naniwazu ในบทละครโนจํานวน 7 เรื่องซึ่งครอบคลุมมาก
ที่สุดเทาที่เคยมีมา

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย
1 ศึกษาความเปนมาของบทกวี Naniwazu และรวบรวมรายชื่อบทละครโนที่นําบทกวี
Naniwazu ไปอางอิง
2 ศึกษาบทละครโนแตละเรื่องและแปลสรุปเนื้อเรื่องเปนภาษาไทยโดยยอ
3 วิเคราะหความหมายและการอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนแตละเรื่อง
4 สรุปเปรียบเทียบการแสดงภาพพจนของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนแตละเรื่อง

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 รูคุณคาและประโยชนการอางอิงบทกวีในบทละครโน เห็นความเหมือนและความแตก
ตางของการใชบทกวีบทเดียวกันในบทละครโนแตละเรื่อง
2 เขาใจบทกวีของญี่ปุนมากขึ้น แมบทกวีของญี่ปุนจะมีจํานวนนอยพยางค แตสามารถ
นําไปใชไดหลายสถานการณ
3 เปนแนวทางศึกษาการอางอิงบทกวีอื่นๆในบทละครโน
4 เขาใจเนื้อเรื่องของบทละครโนที่ศึกษา เปนประโยชนตอการอานบทละครโน และชม
ละครโนใหไดรับความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
21

Okina แปลวาชายชรา เปนการแสดงอยางหนึ่ง ไมจัดอยูในบทละครโน 5 ประเภท จะแสดงเปนอันดับแรกของ
รายการแสดงในวันนั้น ไมมีเนื้อเรื่องหรือบทกวีที่สละสลวย เปนการสวดของชายชราผูหนึ่ง ขณะรายรําและ
ขับรองจะประสาทพรใหจักรพรรดิและไพรฟามีความเจริญรุงเรือง ในปจจุบันจะแสดงเฉพาะโอกาสพิเศษเชน
วันขึ้นปใหม วันครบรอบ เปนตน
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1.7 ขอตกลงเบื้องตน
1 อักษรภาษาญี่ปุนที่อยูในเครื่องหมายวงเล็บ「 」คือชื่อบทละครโน
2 อักษรโรมะจิที่อยูในเครื่องหมายวงเล็บ [ ] หลังอักษรภาษาญี่ปุนคือวิธีอานคําหรือขอ
ความภาษาญี่ปุนนั้น
3 คํา ขอความหรือตัวเลขที่อยูในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) คือรายละเอียดที่ตองการอธิบาย
เพิ่มเติม
4 ตัวเลขที่อยูหลังเครื่องหมาย # คือลําดับที่ผูวิจัยกําหนดเองเพื่อใชอธิบายขอความหรือ
บทกวีในงานวิจัยนี้ ตัวเลขที่กําหนดขึ้นไมมีความเกี่ยวของกับหมายเลขบทหรือเลขที่ของบทกวีใน
ตนฉบับภาษาญี่ปุน การกําหนดตัวเลขจะเรียงลําดับจากนอยไปหามากและเริ่มตนดวยเลข 1 ทุก
ครั้งเมื่อเริ่มบทละครโนเรื่องใหม
5 คําหรือขอความภาษาญี่ปุนที่ปรากฎในงานวิจัยนี้จะใชอักษรภาษาญี่ปุน และมีอักษร
โรมะจิซึ่งเปนวิธีอานกํากับไวในวงเล็บดานหลัง หากมีการใชคําหรือขอความนั้นอีกอาจใชวิธีการ
เขียนแบบเดิมหรือเขียนดวยอักษรโรมะจิเทานั้น
6 กรณีที่แปลบทกวีญี่ปุนเปนภาษาไทยจะใชฉันทลักษณประเภทกลอนแปด แตการแปล
เพียงบางสวนของบทกวีญี่ปุนเปนภาษาไทย บางกรณีอาจแปลเปนรอยแกวเพื่อใหเขาใจงาย สวน
คําหรือขอความที่ตองการใชทับศัพทเชน ชื่อสถานที่ ชื่อดอกไม จะใชระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุน
เปนอักษรไทยซึ่งเปนผลงานวิจัยของอาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ( ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ,
ผศ.สุชาดา สัตยพงศ, ผศ.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล ) อาจารยภาควิชาภาษาศาสตร
( ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน ) และอาจารยภาควิชาภาษาไทย ( ผศ.ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต )
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
สระ
อักษรโรมะจิ
อักษรไทย
( สระเสียงสั้น, สระเสียงยาว )
a, aa
อะ, อา
i, ii
อิ, อี
u, uu
อุ, อู
e, ee
เอะ, เอ
o, oo
โอะ, โอ
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อักษรโรมะจิ
-ya, -yaa
-yu, -yu u
-yo, -yo u

อักษรไทย
เอียะ, เอีย
อิว, อีว
เอียว, เอียว
พยัญชนะ

อักษรโรมะจิ
อักษรไทย
p
เมื่อเกิดตนคํา
พ
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
ป
b
บ
m
ม
f
ฟ
w
ว
t
เมื่อเกิดตนคํา
ท
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
ต
ts
ทซ
ch
ช
d
ด
n
น
n
( ที่เปนพยัญชนะกอพยางคทําหนาที่คลายตัวสะกด )
เมื่อเกิดหนา p, b, m
ม
เมื่อเกิดหนา k, g, w
ง
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
น
n’
( ทําหนาที่เปนตัวสะกดและตามดวยสระ )
น
s
ซ
sh
ฌ
z
ส
j
จ
r
ร
y
ย
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อักษรโรมะจิ
k
เมื่อเกิดตนคํา
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
g
เมื่อเกิดตนคํา
เมื่อเกิดที่อื่นๆ
h

อักษรไทย
ค
ก
ก
ง
ฮ

หมายเหตุ : ในงานวิจัยฉบับนี้ การถอดอักษรภาษาญี่ปุนที่มีสระเสียงยาวซึ่งเขียนดวยอักษรโรมะจิ
ou จะใชอักษรไทยสระโอ เชนเดียวกันกับอักษรโรมะจิ oo
ตัวอยางคําที่ใชระบบถอดอักษรนี้
อักษรโรมะจิ
higan
kanajo
Naniwazu
sakura
sarugaku
shite
waki
Yoroboshi
Zeami

อักษรไทย
ฮิงัน
คะนะโจะ
นะนิวะสุ
ซะกุระ
ซะรุงะกุ
ฌิเตะ
วะกิ
โยะโระโบะฌิ
เสะอะมิ

1.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ละครโนมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน รูปแบบการแสดงที่เห็นในยุคปจจุบันเปนรูปแบบ
ที่ไดรับการพัฒนาตั้งแตราวศตวรรษที่ 14 ดังนั้นการศึกษาละครโนและเรื่องราวที่เกี่ยวของอื่นๆเชน
การขับรอง การรายรํา จึงมีมาเปนเวลานานแลวเชนกัน บทความ หนังสือหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเรื่องเหลานี้ที่เปนภาษาญี่ปุนมีเปนจํานวนมาก กระจายเก็บรักษาตามสถานที่ตางๆเชน หอง
สมุดขององคกร หองสมุดประชาชน หองสมุดของมหาวิทยาลัย เปนตน บางฉบับอธิบายการแสดง
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ในฉากตางๆของละครโน บางฉบับเปนการสรุปเรื่องโดยยอของบทละครโน สวนเอกสารและงาน
วิจัยเกี่ยวกับละครโนที่เปนภาษาไทยยังมีจํานวนนอยอยู ในที่นี้จะนําเฉพาะฉบับที่เกี่ยวของกับ
บทละครโน 7 เรื่องในงานวิจัยนี้เทานั้น โดยแบงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน 3 ประเภทคือ
1.8.1 เอกสารและงานวิจัยภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวกับบทกวี Naniwazu และการอางอิงบทกวีใน
บทละครโน ไดแก
งานวิจัยเรื่อง 難波津の歌の生成：古今集仮名序古注をめぐ
る一断章22 [ Naniwazu no uta no seisei: Kokinshuu kanajo kochuu o meguru ichi
danshou ] ของ 新谷秀夫 [ Shintani Hideo ] กลาวถึงบทกวี Naniwazu วาในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1998 มีการขุดคนพบซากโบราณซึ่งมีบทกวี Naniwazu เขียนเอาไวอยู คนพบที่
จังหวัด 徳 島 [ Tokushima ] ( ชื่อเดิมคือ 阿 波 [ Awa ] ) บทกวีเขียนดวยอักษร
man’yougana สภาพที่คนพบเหลือเพียงชวงแรกของบทกวีเทานั้นคือ Naniwazu ni saku ya ko
no hana สวนชวงหลังพังสลายไป ซากโบราณนี้สันนิษฐานวาเปนของปลายศตวรรษที่ 7 จึงนับวา
เปนหลักฐานที่ปรากฎบทกวี Naniwazu ชิ้นโบราณที่สุดเทาที่มีอยูในปจจุบัน Shintani Hideo
ศึกษาบทกวี Naniwazu 3 ประเด็นคือหนึ่ง การใชบทกวี Naniwazu ในการศึกษาของคนสมัย
โบราณ สอง บทกวี Naniwazu แตงขึ้นเพื่อสรรเสริญพระบารมีแหงองคจักรพรรดิ 仁 徳
[ Nintoku ] และสาม 王仁 [ Wani ] เปนผูแตงบทกวี Naniwazu
ผลสรุปของการศึกษาประเด็นแรกคือ สันนิษฐานวามีการใชบทกวี Naniwazu เปน
ตนแบบในการศึกษาตัวอักษรภาษาญี่ปุนในราวปลายศตวรรษที่ 7 ถึงตนศตวรรษที่ 8 คือในสมัย
Nara แตซากโบราณที่ขุดคนพบนี้ยืนยันไมไดวาบทกวี Naniwazu ที่ใชเปนแบบเรียนนั้นเปน
บทเดียวกับที่ปรากฎใน Kokinwakashuu หรือไม การศึกษาในประเด็นที่สองสรุปวา แมจะมีความ
เปนไปไดวาบทกวี Naniwazu อาจแตงขึ้นเพื่อสรรเสริญจักรพรรดิองคอื่นเชน จักรพรรดิ 孝徳23

22

Shintani Hideo, “ Naniwazu no uta no seisei: Kokinshuu Kanajo kochuu o meguru ichi danshou , ”
Nihon bungei kenkyuu 51 no.2: 25-42.

23

จักรพรรดิ Koutoku เปนจักรพรรดิองคที่ 36 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.645-654 ในรัชสมัย 大化
[ Taika ] ( ค.ศ.645-649 ) และรัชสมัย 白雉 [ Hakuchi ] ( ค.ศ.650-654 )
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[ Koutoku ] หรือจักรพรรดิ 聖武24 [ Shoumu ] แตจักรพรรดิ Nintoku มีความเปนไปไดสูงสุด
เนื่องจากมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ Naniwa มากที่สุดและประเด็นสุดทายเรื่องผูแตงบทกวี
Naniwazu สรุปไดวามีเพียงบทนําของ Kokinwakashuu เทานั้นที่กลาวโดยตรงวา Wani คือผูแตง
บทกวีนี้ซึ่งเปนแนวคิดที่สืบเนื่องมาจากการที่มีหลักฐานวา Wani คือผูนําหนังสือ 千 字 文 25
[ Senjimon ] เขามาที่ประเทศญี่ปุนเมื่อปค.ศ.285
พจนานุกรม Meika jiten ของ Nakamura Kaoru เปนพจนานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบทกวี
ที่มีชื่อเสียงเรียงตามลําดับอักษรญี่ปุน และบอกรายละเอียดวาบทกวีนั้นมีปรากฎในวรรณกรรม
เรื่องใดบาง สําหรับบทกวี Naniwazu พจนานุกรมเลมนี้ระบุวามีปรากฎในวรรณกรรมตางๆจํานวน
มาก เชน ในสวนบทนําของ Kokinwakashuu, บทละคร 浄瑠璃26 [ Joururi ] หลายเรื่อง รวม
ทั้งบทละครโนดวย ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in, Sekidera Komachi, Naniwa และ
Yoroboshi
หนังสือ Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai 4 shuu ของ Tanaka
Makoto และคณะ ในบทที่ชื่อ 謡曲と和歌 [ Youkyoku to waka ] ( บทละครโนกับบทกวี )
ของ Tanaka Makoto กลาววา Zeami เปนผูใหความสําคัญกับบทกวีเปนอยางยิ่งในฐานะที่ใชเปน
วัตถุดิบในการแตงบทละครโน Tanaka Makoto ระบุจํานวนบทละครโนที่แตงขึ้นโดยไดรับ
แรงบันดาลใจจากบทกวีวามี 62 เรื่องจากบทละครโนในปจจุบันทั้งหมด 236 เรื่อง ในจํานวน 62
เรื่องนั้นมี 4 เรื่องที่อยูในขอบเขตของงานวิจัยนี้คือเรื่อง Ashikari, Unrin’in, Sakuragawa และ
Naniwa
นอกจากนั้นยังสรุปจํานวนบทกวีที่ปรากฎในบทละครโนโดยแยกตามแหลงที่มา ปรากฎวา
จาก Kokinwakashuu มากที่สุดคือ 179 บท รองลงมาไดแก Shinkokinwakashuu และ Wakan
roueishuu จํานวน 87 และ 60 บทตามลําดับ อยางไรก็ตาม Tanaka Makoto ตั้งขอสังเกตวา
แหลงที่มาของบทกวีนั้นบางครั้งตัดสินลําบากเนื่องจากบทกวีบางบทปรากฎในหลายแหลง
24

จักรพรรดิ Shoumu เปนจักรพรรดิองคที่ 45 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.724-749 ในรัชสมัย 神亀
[ Jinki ] ( ค.ศ.724-729 ) และรัชสมัย 天平 [ Tenpyou ] ( ค.ศ.729-749 )

25

Senjimon คือหนังสือที่ใชเปนแบบเรียนอักษร 漢字 [ kanji ] ในสมัยโบราณ มี 1 เลม ประกอบดวย 250 วลี
และแตละวลีประกอบดวยอักษร 4 ตัว รวมทั้งสิ้นมีอักษร 1,000 ตัว

26

Joururi คือการขับลํานําโดยมีตุกตาหุนและเครื่องดนตรีประกอบคือ 三味線 [ shamisen ] ( เครื่องดนตรี
อยางหนึ่งของญี่ปุน อยูในประเภทเครื่องสาย มี 3 สาย ) ปจจุบันเรียกการแสดงนี้วา 文楽 [ Bunraku ]
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หนังสือ Youkyoku taikan ของ Sanari Kentarou เปนหนังสือชุดรวมบทละครโน ในสวน
ทายของ 首巻 [ shukan ] ( เลมนํา ) มีหมวดสรุปรายชื่อบทละครโนที่อางอิงบทกวีจากแหลง
ตางๆ หนึ่งในนั้นคือ Kokinwakashuu และบทละครโนที่นําบทกวี Naniwazu ไปอางอิงมีทั้งสิ้น 5
เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in, Sakuragawa, Naniwa และ Yoroboshi
หนังสือ Nougakuzensho ( dai 3 kan ) ของ Nogami Toyoichirou ในบทที่ชื่อ 謡曲
と和歌 [ Youkyoku to waka ] ( บทละครโนกับบทกวี ) ตอนที่สอง เปนตารางแสดงตัวอยาง
รายชื่อบทละครโนบางสวนที่มีแกนเรื่องมาจากบทกวี หรือเปนบทละครโนที่มีความสัมพันธกับ
บทกวี ตารางแบงออกเปน 5 แถว แถวแรกแสดงชื่อบทละครโน แถวที่สองเปนชื่อผูแตงบทละครโน
แถวที่สามเปนเนื้อหาของบทกวีที่เปนแกนเรื่องหรือมีความสัมพันธกับบทละครโน
แถวที่สี่เปน
แหลงที่มาของบทกวีนั้น และแถวสุดทายเปนชื่อผูแตงบทกวี จากตารางนี้ พบวามีบทละครโน 2
เรื่องที่มีการอางอิงบทกวี Naniwazu ไดแก Ume และ Naniwa
หนังสือ 和 歌 と 謡 曲 考 27 [ Waka to youkyoku kou ] ของ 松 田 存
[ Matsuda Tamotsu ] กลาวถึงความสัมพันธระหวางบทกวีและบทละครโน โดยบทที่ 2 เปนเรื่อง
ประชุมบทกวี Kokinwakashuu กับบทละครโน Matsuda Tamotsu อธิบายความเปนมาและ
รายละเอียดของ Kokinwakashuu ในตอนตนบท ตอมาไดสรุปจํานวนบทละครโนที่นําบทกวี 4 บท
ของ Kokinwakashuu ในสวน kanajo ไปอางอิงวามีทั้งสิ้น 17 เรื่อง และในจํานวน 17 เรื่องนี้เปน
บทละครโนที่นําบทกวี Naniwazu ไปอางอิง 5 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in, Sakuragawa,
Naniwa และ Yoroboshi หลังชื่อบทละครโนมีวงเล็บระบุชื่อผูแตงและประเภทของบทละครโน
หลังจากนั้นมีคําอธิบายแยกรายละเอียดโดยสรุปเนื้อเรื่องอยางยอ บอกแหลงที่มาและยกขอความ
ที่มีการอางอิงบทกวี Naniwazu โดยระบุวามาจากเนื้อเรื่องชวงใดของบทละครโน
วารสาร 観世 [ Kanze ] มีบทความชุด 能と歌---二十四28 [ Nou to uta--nijuuyon ] ตอน 芦刈 [ Ashikari ] ของ 馬場あき子 [ Baba Akiko ] กลาวถึงเรื่อง
Ashikari วามีฉากอยูที่ Naniwa เมืองหลวงเกาสมัยจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย เปนสถานที่
ที่มีชื่อเสียงดานทิวทัศนของดอกบวยและ ashi ( พืชจําพวกออหรือกก ) ดังนั้นจึงมีบทกวีจํานวน

27

Matsuda Tamotsu, Waka to youkyoku kou. ( Tokyo: Oufuusha, 1987 ), pp. 65-77.

28

Baba Akiko, “ Nou to uta---nijyuuyon: Ashikari, ” Kanze ( March 2001 ): 52-55.
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มากที่กลาวอางถึงทิวทัศนของชายหาดที่นี่ และบทละครโนเรื่อง Ashikari ในสวน ク セ 29
[ kuse ] ไดอางถึงบทกวี Naniwazu และบทกวี 安積山 [ Asakayama ] จาก kanajo ของ
Kokinwakashuu
Baba Akiko แสดงความคิดเห็นวาการที่สามีภรรยาตองแยกจากกัน ตอมาสามีผูตกยาก
และภรรยาผูมีความเปนอยูดีขึ้นไดกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งและเขาใจกันได
มีความสุขก็ดวย
อานุภาพของบทกวี
1.8.2 เอกสารและงานวิจัยภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวกับการศึกษาบทละครโนเฉพาะ 7 เรื่องนี้ ไดแก
หนังสือ 世阿弥は天才である30 [ Zeami wa tensai dearu ] ของ 三宅晶
子 [ Miyake Akiko ] กลาวถึงแหลงที่มาของบทละครโนเรื่อง Ashikari วามาจากวรรณคดี
大和物語31 [ Yamato monogatari ] ตอนที่ 148 Miyake Akiko แสดงความคิดเห็นสวนตัว
วาไมชอบเนื้อหาที่ปรากฎใน Yamato monogatari เพราะการที่ฝายหญิงไปหาสามีเกาแตเมื่อได
พบกันแลวกลับแยกจากกันอีก การกระทําเชนนี้ไมเกิดประโยชนแตอยางใด Miyake Akiko กลาว
ถึงขอแตกตางระหวางวรรณคดี Yamato monogatari ตอนที่ 148 และบทละครโนเรื่อง Ashikari
วาฝายหญิงในวรรณคดี Yamato monogatari เดินทางไปเมืองหลวงและไดเปนภรรยารองของ
ขุนนางทานหนึ่งแตในบทละครโนเรื่อง Ashikari เปนแมนมใหบุตรของขุนนาง การวางตัวละคร
เชนนี้ในบทละครโนทําใหการไดกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของภรรยาและสามีเกามีความหมาย
Miyake Akiko กลาวในหนังสือเลมเดียวกันนี้วาเรื่อง Yoroboshi มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พบกันอีกครั้งหนึ่งของบิดาและบุตร การแสดงละครโนเรื่อง Yoroboshi ในสมัยหลังๆนี้ไมแตกตาง
จากละครโนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับคนวิกลจริตคือ 道俊 [ Michitoshi ] ผูเปนบิดาของ 俊徳丸
29

kuse คือการขับรองพรรณนา มีขนาดยาว เปนการขับรองหลักที่สําคัญของการแสดงละครโน Kan’ami เปน
ผูนําเขามาในละครโน

30

Miyake Akiko, Zeami wa tensai dearu (Tokyo: Soushisha, 1995), pp.141-145.

31

Yamato monogatari คือวรรณคดีประเภทนิยายปนบทกวีในสมัย Heian ไมทราบชื่อผูแตง แตสันนิษฐานวา
แตงขึ้นราวปค.ศ. 951 และมีการเพิ่มเติมในภายหลังอีก ครึ่งแรกเปนการบรรยายรอยแกวแทรกดวยบทกวีซึ่งมี
วิธีการคลายวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari สวนครึ่งหลังเปนตํานานตางๆ ลักษณะเดนของวรรณคดีนี้อยูที่
บทกวีเกี่ยวกับความรักซึ่งมีอยูถึง 60 %
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[ Shuntokumaru ] กลาว 名乗り 32 [ nanori ] ตั้งแตตอนตนเรื่อง ผิดกับฉบับคัดลอกจาก
ตนฉบับลายมือของ Zeami ซึ่ง Michitoshi ปรากฎตัวบนเวทีโดยไมไดกลาวอะไรเลย แมกระทั่งถึง
ตอนทายของเรื่องก็ไมไดอธิบายถึงเหตุผลตางๆ
ดังนั้นผูชมจึงไมไดรับรูดวยคําพูดของผูแสดง
แตรับรูผานทางการแสดง เปนความประทับใจที่ล้ําลึก
หนังสือ 謡曲百選（上）33 [Youkyoku hyakusen ( jou )] ของ 里井陸郎
[ Satoi Rikurou ] กลาวถึงบทละครโนเรื่อง Unrin’in ฉบับปจจุบันวามีขอสันนิษฐานถึงผูแกไขจาก
ฉบับเดิมเปนฉบับปจจุบันวาคือ 禅竹34 [ Zenchiku ] เนื่องจากรูปแบบการดําเนินเรื่องมีความ
คลายคลึงกับบทละครโนเรื่อง 「小塩」 [ Oshio ] ซึ่ง Zenchiku เปนผูแตงและตัวละครเอก
ของทั้งสองเรื่องคือ 在原業平35 [ Ariwara no Narihira ] เหมือนกัน
Satoi Rikurou เปรียบเทียบสวนที่เหมือนและตางกันของบทละครโนเรื่อง Unrin’in ฉบับ
เดิมและฉบับปจจุบัน พรอมเสนอความคิดเห็นวาฉบับปจจุบันมีความเหมาะสมที่จะใชถายทอด
เรื่องราวของวรรณคดีเรื่อง 伊勢物語 36 [ Ise monogatari ] ไดดีกวา เพราะฉบับปจจุบันมี
ตัวละครเอกในองกที่ 2 เปน Narihira เนื้อเรื่องจึงดูตอเนื่องจากองกที่ 1 สวนฉบับเดิมนั้นตัวละคร
เอกในองกที่ 2 คือ 藤原基経37 [ Fujiwara no Mototsune ] พี่ชายของ 二条の后 38 [
32

nanori คือการกลาวแนะนําตัวและอธิบายถึงสาเหตุ วัตถุประสงคของการเดินทางหรือการกระทําของตน

33

Satoi Rikurou, Youkyoku hyakusen ( jou ) (Tokyo: Kasama shoin, 1979), pp.88-93.

34

金春禅竹 [ Konparu Zenchiku ] ( ค.ศ.1405-1470 ) เปนนักแสดงและนักประพันธบทละครโนในชวง
กลางสมัย Muromachi เปนบุตรเขยของ Zeami ตัวอยางบทละครโนที่แตงโดย Zenchiku เชน 「芭蕉」
[ Bashou ], 「楊貴妃」[ Youkihi ]

35

Ariwara no Narihira เปน 1 ใน 6 ของยอดกวีสมัย Heian ชวงตน มีชีวิตอยูระหวางค.ศ.825 – 880 เปนบุตร
คนที่ 5 ของเจาชาย 阿保親王 [ Abo Shinnou ]

36

Ise monogatari คือวรรณคดีที่ประพันธขึ้นในชวงกลางสมัย Heian ไมทราบนามผูประพันธแนชัดแตเชื่อวา
ตัวเอกของเรื่องคือ 在原業平 [ Ariwara no Narihira ] มี 1 เลมประกอบดวย 125 ตอน ไมตอเนื่องกัน
ตอนตนจะบรรยายเหตุการณดวยรอยแกวแลวแทรกดวยบทกวี เนื้อเรื่องโดยทั่วไปกลาวถึงความรักระหวาง
หญิงชายคูหนึ่ง วันเวลาและสถานที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเดินทางของตัวเอกในเรื่อง

37

ขุนนางในชวงตนสมัย Heian มีชีวิตระหวางค.ศ.836 - 891

38

พระมเหสีของจักรพรรดิ 清和 [ Seiwa ] ( จักรพรรดิองคที่ 56 ของญี่ปุน ครองราชยระหวาง ค.ศ. 858-876
ในรัชสมัย 貞観 [ Jougan ] ) กอนถวายตัวรับใชในวัง เคยมีความสัมพันธกับ Narihira มากอน
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Nijou no Kisaki ] เนื้อหาจึงดูไมตอเนื่องจากองกที่ 1 และยิ่งกวานั้น Mototsune คือยักษที่กลืน
หญิงสาวเขาไปในคําเดียวตามเนื้อเรื่องที่ปรากฎใน Ise monogatari ตอนที่ 6 จึงไดความรูสึกของ
ความเปนวิญญาณอาฆาตพยาบาท
หนังสือ 能のドラマツルギー39 [ Nou no doramatsurugii ] ของ 渡辺保
[ Watanabe Tamotsu ] กลาวแสดงความคิดเห็นตอบทละครโนเรื่อง Yoroboshi วาไมไดจบลง
อยางมีความสุข ( happy ending ) การที่ Michitoshi ขับไล Shuntokumaru ซึ่งเปนลูกของตน
ออกจากบานไป กอใหเกิดความรูสึกสิ้นหวังภายในใจของ Shuntokumaru อยางรุนแรง และเปน
เหตุให Shuntokumaru กลายเปนผูไมสามารถใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่นในสังคมปกติได สิ่งเดียวที่
เปนความหวังที่เหลืออยูสําหรับ Shuntokumaru คือการทํา 日想観40 [ jis’soukan ] ตอนจบ
ของเรื่องนี้ Michitoshi พา Shuntokumaru กลับไปที่ 高安 [ Takayasu ] แควน 河内 [
Kawachi ] ( พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด 大阪 [ Oosaka ] ในปจจุบัน ) เปนจุดเริ่มตนของ
การดําเนินชีวิตจากนี้ไประหวางลูกผูไมสามารถใชชีวิตในสังคมปกติไดกับพอผูทําใหลูกตองตกอยู
ในสภาพนี้
นอกจากนี้ Watanabe Tamotsu ไดกลาวถึงบทละครโนเรื่อง Sakuragawa ในหนังสือเลม
เดียวกันนี้41 Watanabe Tamotsu กลาววาฉากของบทละครโนเรื่องนี้อยูในโลกแหงจินตนาการ ทุก
อยางลวนเกี่ยวของกับดอก 桜 [ sakura ] ทั้งสิ้น ไมมีพันธุไมชนิดอื่น ไมมีภูเขา ไมมีทองทุง จด
หมายที่ Sakurago เขียนถึงแมมีขอความบอกใหแมออกบวช แสดงวาแมคงมีอาชีพเปนหญิง
คณิกา หาเงินมาประทังชีวิต เรื่อง Sakuragawa มีความเกี่ยวของกับดอก sakura มาก เริ่มตั้งแต
ชื่อลูกคือ Sakurago สถานที่ที่แมอยูคือ Sakura no baba สถานที่ที่แมลูกไดมาพบกันคือแมน้ํา
Sakuragawa
หนังสือ 能百番（下） 42 [ Nou hyakuban ( ge ) ] ของ 増田正造
[ Masuda Shouzou ] กลาวถึงบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi วามีการแสดงเรื่องนี้นอยครั้ง

39

Watanabe Tamotsu, Nou no doramatsurugii ( Tokyo: Kadogawa shoten, 1996 ), pp.59-64.

40

Jis’soukan เปนหนึ่งใน 16 วิธีปฏิบัติเพื่อใหไปถึงแดนสุขาวดีหลังจากเสียชีวิตแลว ปฏิบัติโดยหันหนามอง
พระอาทิตยที่กําลังจะลับขอบฟาทางทิศตะวันตกและระลึกถึงสวรรค

41

Watanabe Tamotsu, Nou no doramatsurugii, pp.192-197.

42

Masuda Shouzou, Nou hyakuban ( ge ), 2nd ed.( Tokyo: Heibonsha, 1983 ), pp.22-24.
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มาก เปนบทละครโนที่เปนความลับคือจะถายทอดจากรุนสูรุน และการที่มีการแสดงเรื่องนี้นอย
ครั้ง เพราะเทคนิคการแสดงยาก ผูแสดงตองอาศัยระยะเวลาในการสะสมประสบการณการแสดง
หนังสือ 能鑑賞案内：岩波講座 能 狂言 ＶＩ43 [ Nou kanshou
annai: Iwanami kouza Nou Kyougen VI ] ของ 小山弘志 [ Koyama Hiroshi ] และคณะ
กลาวถึงบทละครโนเรื่อง Naniwa โดยเริ่มจากการสรุปเนื้อเรื่องยอของบทละคร ตอมาอธิบาย
ลําดับการแสดงบนเวที และสุดทายเปนอธิบายเพิ่มเติมวาการแสดงเรื่องนี้ของทุกสํานักในปจจุบัน
มีตัวละครที่เปนผูติดตามในองกที่หนึ่งเปนชายในวัยเยาว สวนผูติดตามในองกที่สองแสดงเปน
ผูหญิงคือเทพเจาผูสถิตยอยูที่อาว Naniwa มานานแลว มีชื่อวา 木華開耶姫 [ Konohana
Sakuya Hime ]
วารสาร Kanze มีบทความเรื่อง 作品研究「梅」44[ Sakuhin kenkyuu ‘Ume’ ]
( งานวิจัยบทประพันธเรื่อง Ume ) ของ 清田啓子 [ Kiyota Keiko ] กลาวถึงบทละครโนเรื่อง
Ume วาเปนผลงานการประพันธของ 観世大夫元章 [ Kanze dayuu Motoakira ] และ
กลาวถึงสาเหตุที่ Kanze dayuu Motoakira ใชดอกบวยเปนแกนเรื่องเพราะในบรรดาดอกไมที่มี
มากมาย ดอกบวยเปนดอกไมที่งดงาม เปนที่ชื่นชอบและไดรับการยกยอง Kiyota Keiko กลาววา
ที่ประเทศญี่ปุนมีดอกบวยมาตั้งแตยุคเทพเจาแลว เมื่อกลาวถึง 木の花 [ ko no hana ] ก็จะ
หมายถึงดอกบวย
หนังสือ 能楽史新考（１） 45 [ Nougakushishinkou ( 1 ) ] ของ 表章
[ Omote Akira ] ในบท 世阿弥作能考 [ Zeami saku nou kou ] ( แนวคิดตอละครโนที่
เปนผลงานของ Zeami ) กลาวถึงการศึกษาบทละครโนวาเปนผลงานของ Zeami หรือไมและใน
ตอนทายของบทไดสรุปรายชื่อบทละครโนโดยแบงเปน 4 กลุมคือ
1 บทละครโนที่เชื่อวาเปนผลงานประพันธของ Zeami เชน 「高砂 」[ Takasago ],
「老松」[ Oimatsu ] เปนตน

43

Koyama Hiroshi, et al., Nou kanshou annai: Iwanami kouza Nou-Kyougen VI, 3rd ed. ( Tokyo:
Iwanami shoten, 1999 ), pp.41-43.

44

Kiyota Keiko, “ Sakuhin kenkyuu ‘ Ume ’, ” Kanze ( January 1989 ): 38-49.

45

Omote Akira, Nougakushishinkou ( 1 ) (Tokyo: Wanya shoin, 1979), pp.483-504.
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2 บทละครโนที่มีความเปนไปไดสูงมากวาเปนผลงานประพันธของ Zeami เชน
「関寺小町」[ Sekidera Komachi ], 「桜川」[ Sakuragawa ], สวน kuse ของ
「弱法師」 [ Yoroboshi ] เปนตน
3 บทละครโนที่มีความเปนไปไดสูงวาเปนผลงานประพันธของ Zeami เชน 「難波」
[ Naniwa ], 「田村」[ Tamura ] เปนตน
4 บทละครโนที่ Zeami เปนผูดัดแปลงแกไขจากงานประพันธเดิมเชน 「 芦 刈 」
[ Ashikari ], 「松風」[ Matsukaze ] เปนตน
1.8.3 เอกสารและงานวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับการศึกษาบทละครโน 7 เรื่องนี้ ไดแก
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตเรื่อง การอางอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่อง
อิเซะ โมะโนะงะตะริ 46 ของสุนิศา ธรรมาวิวัฒน ศึกษาบทละครโนจํานวน 2 เรื่อง 3 สํานวนคือ
「杜若」[ Kakitsubata ], 「雲林院 」[ Unrin’in ] ฉบับเดิมและฉบับปจจุบัน สุนิศา
ธรรมาวิวัฒนกลาววาในบทละครโนเรื่อง Unrin’in มีการนําบทกวี Naniwazu ไปอางอิงตั้งแต
บาทแรกจนถึง Ima wa ในบาทที่ 2 และตั้งแต harubeto saku ya ko no hana ไดเปลี่ยนเปน Ima
wa utsutsu ni miyakoji no เพื่อใหเขากับบรรยากาศของฉากการเดินทางไปสูเมืองหลวง เนื้อหา
ของบทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu เปนการบรรยายทิวทัศนในฤดูใบไมผลิ และมี
ความหมายแฝงถึงการเริ่มตนรัชสมัยของจักรพรรดิ Nintoku แตในบทละครโนเรื่อง Unrin’in นํา
เฉพาะความหมายตรงตัวคือกลาวถึงดอกไมที่เริ่มเบงบานเทานั้น คําวาดอกไม ( hana ) ในบทกวี
Naniwazu หมายถึงดอกบวยแตบทละครโนเรื่อง Unrin’in นําคําวาดอกไมมาใชในความหมายของ
ดอก sakura แทนเพราะเนื้อหาทั้งเรื่องโดยรวมนั้นกลาวถึงแตดอก sakura และบทกวีที่อางอิง
มาจาก Kokinwakashuu ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in เกือบทุกบทจะกลาวถึงดอก sakura ยกเวน
บทกวีใน kanajo เทานั้น ทั้งนี้เพราะวัด Unrin’in เปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องความงามของดอก
sakura

46

สุนิศา ธรรมาวิวัฒน, “การอางอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริ” ( วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2544 ),หนา 82-86.
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สุนิศา ธรรมาวิวัฒนกลาวในบทสรุปของงานวิจัยวาวิธีการอางอิงวรรณคดีในบทละครโนมี
ทั้งการอางอิงจากบทกวีทั้งบทและอางอิงเพียงบางสวน การนําบทกวีมาอางอิงเพียงบางสวนใน
บางกรณีทําใหอารมณความรูสึกและความหมายของบทกวีแตกตางไปจากตนฉบับเดิม แตกลม
กลืนไปกับบริบทใหมในบทละคร ซึ่งขอความที่วาการอางอิงเพียงบางสวนทําใหความหมายเปลี่ยน
ไปนั้นใชไดกับบทละครเรื่อง Unrin’in ฉบับปจจุบันเทานั้น
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนภาษาญี่ปุนและภาษาไทย
พบวาไมมีเอกสารและงานวิจัยภาษาญี่ปุนฉบับใดเลยที่อธิบายลักษณะการอางอิง หรืออธิบายวา
บทกวีนี้แสดงภาพพจนอยางไรในบทละครโนเรื่องนั้น และไมมีฉบับใดเลยที่เปรียบเทียบการอางอิง
บทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโนเรื่องตางๆวาแสดงภาพพจนแตกตางกันอยางไร สวน
เอกสารและงานวิจัยภาษาไทยพบวามีงานวิจัย 1 ฉบับเรื่อง ‘ การอางอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มี
ที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริ ’ ของสุนิศา ธรรมาวิวัฒนที่กลาวถึงการอางอิงบทกวี Naniwazu
ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in แตสุนศิ า ธรรมาวิวัฒนไมไดอธิบายวาบทกวีนี้แสดงภาพพจนอยางไร
ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in เพียงแตกลาวถึงความแตกตางของความหมายของบทกวี Naniwazu
ที่ปรากฎในบทละครโนเรื่องนี้และความหมายของบทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu
จึงอาจกลาวไดวางานวิจัยฉบับนี้เปนฉบับแรกทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุนที่ศึกษา
ความหมายและภาพพจนของบทกวี Naniwazu ในบทละครโน และเปรียบเทียบภาพพจนของ
บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่องตางๆดวย

1.9 แนะนําบทละครโนโดยสังเขป
องคประกอบของละครโนมี 4 อยางคือการขับรอง การรายรํา ดนตรี และการแสดงเรื่อง
ราว องคประกอบสุดทายมีความสําคัญนอยที่สุด จุดประสงคของละครโนคือการเสนอความงาม
ผานสื่อการขับรอง การรายรําและดนตรี ละครโนในปจจุบันแสดงบนเวทีที่มีลักษณะเฉพาะหลาย
ประการเชน ความกวางของเวทีหลัก 5.4 เมตร มีฉากหลังเปนรูปตนสน มีบันได 3 ขั้นขนาดเล็ก
ดานหนาของเวที ผูแสดงละครโนเปนชายลวน แบงออกเปน シテ [ shite ] ( ตัวละครเอก ซึ่ง
หากปรากฎในองกที่สองของบทละครโนที่มสี ององกจะเรียกวา ノチシテ [ nochi shite ] ),
ワキ [ waki ] ( ตัวรอง ),ツレ [ tsure ] ( ผูติดตาม ซึ่งผูติดตามตัวรองเรียกวา ワキヅレ
[ waki zure ] หากบทละครโนเรื่องนั้นมี tsure ในองกที่หนึ่งและสองเปนคนละคนกัน จะเรียก
tsure ในองกที่หนึ่งวา マエヅレ [ mae zure ] และ tsure ในองกที่สองวา ノチヅレ
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[ nochi zure ] ), 狂言 [ kyougen ] ( สวนใหญจะเปนผูแสดงคั่นระหวางองกที่หนึ่งและสองใน
เรื่องที่มีสององก ) ,子方 [ kokata ] ( ผูแสดงเด็ก ) บทบาทของผูแสดงจะถูกกําหนดเอาไว
โดยเฉพาะ ผูแสดงเปน shite ก็จะฝกฝนบทของ shite ไปตลอด ปจจุบันมีผูแสดงบท shite ทั้งสิ้น 5
สํานักคือ 観世流 [ Kanze ryuu ], 宝生流 [ Houshou ryuu ], 金春流 [ Konparu
ryuu ], 金剛流 [ Kongou ryuu ] และ 喜多流 [ Kita ryuu ] นอกจากผูแสดงในบทบาท
ตางๆแลวยังมีผูรองประสานเสียงที่เรียกวา 地謡 [ jiutai ] มีประมาณ 6-10 คน นั่งอยูดานขาง
ของเวที ทําหนาที่รองบรรยายเรื่องและพูดแทนตัวละคร ดนตรีของละครโน ( 囃子 [ hayashi ] )
ประกอบดวยเครื่องดนตรี 4 ชิ้นคือ 笛[ fue ] หมายถึงขลุย,小鼓[ kotsuzumi ] หมายถึงกลอง
เทินไหล, 大鼓 [ ootsuzumi ] หมายถึงกลองหนีบสีขาง,太鼓 [ taiko ] หมายถึงกลองที่ตี
ดวยไม 2 อัน ผูบรรเลงดนตรีเรียกวา 囃子方 [ hayashikata ]
บทละครที่ใชในการแสดงเรียกวา 謡曲 [ youkyoku ] ( บทละครโน ) ไดรับการยกยอง
วาเปนงานวรรณกรรมอยางหนึ่งที่มีผูนํามาศึกษา วิเคราะหและตีความแยกตางหากจากการแสดง
ละครโน Zeami กลาววาโครงสรางของบทละครโนตั้งอยูบนหลักของ 序 破 急 [ jo ha kyuu ]
สวนแรกของบทละครที่เปนบทนําคือ jo การแสดงจะเปนไปอยางชาๆ ตอมาการแสดงจะมีจังหวะ
หลากหลาย เนื้อหาจะพัฒนาคลี่คลายเปนสวนที่เรียกวา ha และสุดทาย kyuu คือสวนสรุป จะมี
จังหวะที่รวดเร็ว บทละครโนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาวาการแสดงละครโนนั้นอยูใน
ระดับใด Zeami กลาวไวใน 風姿花伝 47[ Fuushikaden ] วาการแสดงละครโนมีทั้งหมด 3
ระดับ โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการแสดง หากบทละครโนดีเลิศมีการอางอิงจากแหลงที่
เชื่อถือไดและนักแสดงสามารถแสดงไดอยางดีเยี่ยมแลวก็ถือวาเปนละครโนระดับที่หนึ่ง หากบท
ละครโนไมดีเลิศ แตไมมีขอผิดพลาดและนักแสดงสามารถแสดงไดดีก็ถือวาเปนละครโนระดับที่
สอง สวนละครโนระดับที่สามคือมีบทละครโนที่ไมดีนัก แตนักแสดงพยายามแสดงอยางดี48
47

Fuushikaden คือทฤษฎีการละครที่ Zeami เขียนขึ้นเปนเลมแรก สันนิษฐานวาเขียนเสร็จราวปค.ศ.1403 มี 7
บท บทที่ 1 กลาวถึงการฝกอบรมในวัยตางๆ บทที่ 2 กลาวถึงการสวมวิญญาณตัวละครในบทบาทตางๆ บทที่
3 เปนการถามตอบเรื่องตางๆ บทที่ 4 เปนประวัติความเปนมาของละครโน บทที่ 5 กลาวถึงความสําคัญของ
การสามารถแสดงไดครบทุกกระบวนลีลา บทที่ 6 กลาวถึงปญหาพื้นฐานในการเขียนบทละครโน บทที่ 7
กลาวถึงหัวใจของ 花 [ hana ] ( hana หมายถึง การสรางความนาสนใจ ความแปลกใหมใหแกผูชม )
48
เสะอะมิ, ฟูฌิกะเด็น ทฤษฎีการละครญี่ปุนของเสะอะมิ, เขียนและแปลโดย เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล,
หนา 92.
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การแตงบทละครโนมักใชชื่อสถานที่ที่มีชื่อเสียง เรื่องราวที่รูจักกันดี เชื่อถือไดใสไวในตอน
สําคัญของเรื่อง บทละครโนมีการอางอิงจากวรรณกรรมโบราณ ตํานานหรือเรื่องเลาตางๆและมี
บทละครโนจํานวนมากที่ผูแตงไดแรงบันดาลใจมาจากบทกวี ตัวอยางบทละครโนที่มีแรงบันดาล
ใจจากบทกวีไดแก บทละครโนเรื่อง 「三山」[ Mitsuyama ] มีแรงบันดาลใจจากบทกวีบทที่
13 ในประชุมบทกวี 万 葉 集 49 [ Man’youshuu ], บทละครโนเรื่อง「 松 虫 」
[ Matsumushi ] มีแรงบันดาลใจจากบทกวีบทที่ 202 ในประชุมบทกวี Kokinwakashuu และบท
ละครโนเรื่อง 「江口」[ Eguchi ] มีแรงบันดาลใจจากบทกวีบทที่ 978 และ 979 ในประชุม
บทกวี 新古今和歌集 50 [ Shinkokinwakashuu ]
Zeami เปนผูใหความสําคัญกับบทกวีมาก Zeami กลาวหามผูแสดงละครโนไปศึกษา
ศิลปะแขนงอื่นอยางลึกซึ้ง ยกเวนศึกษาดานบทกวี การศึกษาบทกวีเปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่งเพราะ
เปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนมาก ขอดีของการมีความรูดานบทกวีคือทําใหสามารถแตงบทละคร
โนไดโดยงาย51
จํานวนบทละครโนที่แตงขึ้นในชวงศตวรรษที่ 14 ถึงปลายศตวรรษที่ 16 มีประมาณ 1,000
เรื่อง และนับตอมาอีกราว 150 ปหรือถึงชวงกลางของสมัย Edo มีบทละครโนที่แตงใหมเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 2,000 เรื่อง รวมเปนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 3,000 เรื่องแตจํานวนบทละครโนที่แสดง
โดย 5 สํานักในปจจุบันมีเพียงประมาณ 240 เรื่องและเปนเรื่องที่แตงขึ้นในชวงศตวรรษที่ 14-16
ทั้งสิ้น บทละครโนมีหลายประเภทและมีวิธีการแบงไดหลายวิธี แตกตางกันไปตามจุดประสงคหรือ
เปาหมาย เชน หากแบงตามฤดูกาลก็สามารถแบงเปนบทละครโนที่มีเหตุการณเกิดขึ้นในฤดูใบไม

49

Man’youshuu คือประชุมบทกวีญี่ปุนเกาแกที่สุดที่มีอยูในปจจุบัน มี 20 เลม บทกวีประมาณ 4,500 บท เขียน
ดวยอักษรจีนทั้งหมด ไมทราบระยะเวลาที่เริ่มรวบรวมแนชัดแตสันนิษฐานวาเสร็จสมบูรณราวครึ่งหลังของ
ศตวรรษที่ 8 ในสมัย Nara โดยมี 大伴家持 [ Ootomo no Yakamochi ] เปนผูรวบรวมขั้นสุดทาย ผูแตง
บทกวีมีหลายชนชั้นตั้งแตจักรพรรดิ ขุนนาง ชาวบาน รวมแลวประมาณ 500 คน บทกวีบางบทก็ไมทราบชื่อ
ผูแตง บทกวีใน Man’youshuu สื่อความรูสึกงายๆ ตรงไปตรงมา สวนใหญเปนการชมธรรมชาติ

50

Shinkokinwakashuu คือประชุมบทกวีญี่ปุนในสมัย 鎌倉 [ Kamakura ] ( ค.ศ.1185-1333 ) เริ่มรวบรวม
ในปค.ศ.1201 และเสร็จสมบูรณในปค.ศ.1205 มี 20 เลม บทกวีประมาณ 1,900 บท มีความเรียบงาย
ถอยคําไพเราะงดงาม ในบทนํากลาวถึงประวัติและลักษณะคําประพันธของบทกวีญี่ปุน

51

Tanaka Makoto et al., Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai 4 shuu (Tokyo: Kasama,
1976), pp.16-17.
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ผลิ ฤดูใบไมรวง เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถแบงบทละครโนตามลําดับการแสดงใน 1 วัน วิธีการ
นี้เริ่มมีมาตั้งแตสมัย Edo ซึ่งแสดงละครโนวันละ 5 เรื่อง เปนการแสดงอยางเปนทางการ โดยชื่อ
ประเภทของบทละครโนจะเรียกเรียงลําดับจากเรื่องที่แสดงเปนอันดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตัวละคร
เอกหรือ shite ของแตละประเภทคือ เทพเจา ผูชาย ผูหญิง คนวิกลจริตและปศาจ ตามลําดับ
ปจจุบันแบบแผนการแสดงตามลําดับเชนนี้ยังคงถือปฏิบตั ิกันอยู แตมักลดจํานวนลงเหลือเพียง 2
หรือ 3 เรื่องใน 1 วัน รายละเอียดของบทละครโนทั้ง 5 ประเภทมีดังนี้
1 脇能物 [ waki nou mono ] หรือ 初番目物 [ shobanme mono ] ( บทละคร
โนประเภทที่ 1 ) คือ เรื่องที่แสดงเปนอันดับแรกของโปรแกรมการแสดง บางครั้งเรียกวา 神能
[ kami nou ] ( kami แปลวา เทพเจา ) สวนมากแลว shite ในองกแรกมักปรากฎตัวในรางคนชรา
ซึ่งเปนรางแปลงของเทพเจา และในองกที่สองจะปรากฎตัวในรางของเทพเจา บทละครโนประเภท
นี้เกี่ยวกับพิธีกรรม แสดงเพื่อบูชาเทพเจา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรใหแผนดินมีความสงบสุข บทละคร
โนประเภทนี้มีทั้งสิ้นประมาณ 40 เรื่องเชน 「 高 砂 」 [ Takasago ], 「 老 松 」
[ Oimatsu ],「難波」[ Naniwa ] เปนตน
2 修羅物 [ shura mono ] ( shura หมายถึง 阿修羅道52 [ ashura dou ] เปน
สวนหนึ่งของนรกภูมิ ) หรือ 二番目物 [ nibanme mono ] ( บทละครโนประเภทที่ 2 ) shite
เปนวิญญาณของนักรบ และปรากฎตัวอธิบายความคับแคนหรือความทุกขยากกอนเสียชีวิต สวน
waki มักเปนพระธุดงค เมื่อไดยินเรื่องราวของ shite จนจบแลว จะสวดมนตใหแก shite บทละคร
โนที่จัดอยูในประเภทนี้มีเพียง 10 กวาเรื่องเทานั้นเชน 「清経」[ Kiyotsune ],「箙」
[ Ebira ],「八島」[ Yashima ] เปนตน shite ของบทละครโนประเภทนี้สวนใหญเปนนักรบ
ของสงคราม 源平53 [ Genpei ]
3 三番目物 [ sanbanme mono ] ( บทละครโนประเภทที่ 3 ) หรือ 鬘物
[ kazura mono ] ( kazura แปลวา วิกใสผม ) ปกติแลว shite จะเปนผูหญิง สวนใหญเปน

52

ashura dou คือสวนหนึ่งของนรกภูมิ เปนที่สถิตยของวิญญาณนักรบหลังเสียชีวิตแลว เปนดินแดนที่มีการ
สูรบกันตลอดกาล ดวยเหตุนี้บทละครโนประเภทที่ 2 จึงเรียกเปนชื่ออื่นไดวา 修羅能 [ shura nou ] หรือ
修羅物 [ shura mono ]

53

สงครามระหวางตระกูล 源 [ Minamoto ] หรือ 源氏 [ Genji ] กับตระกูล 平 [ Taira ] หรือ 平家
Heike ] ซึ่งจบลงดวยความพายแพของตระกูล Taira ที่ขึ้นมามีอํานาจอยูในระยะเวลาอันสั้น

[
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วิญญาณ ปรากฎตัวเปนรางหญิงชาวบานในองกแรกเพื่อเลาเหตุการณในอดีตและปรากฎราง
ที่แทจริงในองกที่สอง บทละครประเภทนี้มีความงดงามสูง ถือเปนยอดแหงบทละครโนทั้งหมด มี
บทละครโนประเภทนี้ประมาณ 40 เรื่องเชน「 松 風 」 [ Matsukaze ], 「 井 筒 」
[ Izutsu ],「関寺小町」[ Sekidera Komachi ] เปนตน
4 四番目物 [ yonbanme mono ] ( บทละครโนประเภทที่ 4 ) บทละครโนที่จัดอยูใน
ประเภทนี้มีจํานวนมาก ประมาณ 90 เรื่อง มีหลากหลายชนิดเชน shite เปนคนวิกลจริต จิตใจ
ฟนเฟอนดวยความทุกขโศกจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก เชน สามี ภรรยา บุตร หรือ
shite เปนวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาท หรือเปนบทละครโนที่ไมจัดอยูในประเภทที่ 1,2,3,5
ก็ใหจัดอยูในบทละครโนประเภทที่ 4 นี้ ตัวอยางของบทละครโนประเภทนี้เชน「隅田川」
[ Sumidagawa ],「芦刈」[ Ashikari ],「梅」[ Ume ],「雲林院」[ Unrin’in ],
「桜川」[ Sakuragawa ], 「弱法師」[ Yoroboshi ] เปนตน
5 切能 [ kiri nou ] หรือ 五番目物 [ gobanme mono ] ( บทละครโนประเภทที่
5 ) คือ เรื่องที่แสดงเปนอันดับสุดทาย shite มีหลายแบบ ทั้งภูติผี ปศาจ สัตวประหลาดที่ไมมี
ในโลกนี้ การรายรําจะรวดเร็ว ครึกครื้น บทละครโนประเภทนี้มีทั้งสิ้นประมาณ 50 เรื่อง เชน
「融」[ Tooru ],「黒塚」[ Kurozuka ],「船弁慶」[ Funabenkei ] เปนตน
จุดเดนของบทละครโนคือมีขนาดสั้น สวนใหญไมมีความขัดแยงระหวางตัวละคร เรื่องราว
ไมสลับซับซอน ผูแตงบทละครโนที่มีชื่อเสียงสวนใหญมีชีวิตราวศตวรรษที่14-15 เชน Kan’ami
Kiyotsugu, Zeami Motokiyo, 観世十郎元雅54 [ Kanze Juurou Motomasa ] บทละครที่
ใชในการแสดงปจจุบันสวนใหญเปนผลงานของทานเหลานี้
ภาษาที่ปรากฎในบทละครจึงเปน
ภาษาในยุคสมัยนั้น ( ภาษาญี่ปุนโบราณ ) หากชมละครโนหรืออานบทละครโนโดยไมเขาใจ
ความหมายของคําหรือขอความที่ปรากฎในบทละครอยางลึกซึ้ง ยอมทําใหการชมหรือการอานนั้น
54

Kanze Juurou Motomasa ( 1400?-1432 ) เปนนักแสดงละครโนและนักประพันธบทละครโนในชวงกลาง
สมัย Muromachi เปนบุตรชายคนโตของ Zeami ปเกิดของ Motomasa ไมทราบแนชัดแตทราบวามีอายุ
นอยกวา 音阿弥 [ On’ami ] ( 1398 – 1467 ) ซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองกันและ Motomasa เสียชีวิตขณะมีอายุ
ไมครบ 40 ปบริบูรณเมื่อวันที่ 1 เดือน 8 ปค.ศ.1432 ที่อาว 伊勢 [ Ise ] ( บริเวณจังหวัด 三重 [ Mie ]
ในปจจุบัน ) Motomasa ไดเปน 観世大夫 [ Kanze dayuu ] ( หัวหนาสํานัก Kanze ) รุนที่ 3 ประมาณป
ค.ศ.1422 ตัวอยางบทละครโนที่แตงโดย Motomasa เชน「隅田川」[ Sumidagawa ],「盛久」
[ Morihisa ]
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ขาดความสมบูรณไป การเขาใจความหมายของคําหรือขอความที่ปรากฎในบทละครโน รวมถึง
การเขาใจในบทกวีที่อางอิงในบทละครโนดวย ในตอนสําคัญของบทละครโนจะมีการอางอิงบทกวี
ซึ่งบทกวีญี่ปุนมีหลายประเภทเชน 短歌 [ tanka ] คือบทกวีที่ประกอบดวย 5 วรรค จํานวน
พยางคของขอความในแตละวรรคคือ 5 – 7 – 5 – 7 - 7 พยางคตามลําดับ เปนบทกวีที่มีขนาดสั้น
และมีการอางอิงบทกวีประเภทนี้ในบทละครโนจํานวนมาก
แตบางครั้งไมปรากฎขอความของ
บทกวีทั้งบท ปรากฎเพียงบางสวนของบทกวี ซึ่งการปรากฎเพียงบางสวนนี้สามารถสื่อความหมาย
ไดกับผูชมละครโน หรือผูอานบทละครโนผูมีความรูเรื่องบทกวีโบราณเปนอยางดี ดังนั้นการศึกษา
และเขาใจความหมายของบทกวีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง หากไมเขาใจความหมายของบทกวี
อยางดีแลว เมื่อชมละครโนหรืออานบทละครโนและเขาใจเฉพาะขอความบางสวนของบทกวีที่
ปรากฎในบทละครโน อาจทําใหไมสามารถเขาถึงอารมณความรูสึกของบทละครโนไดอยางลึกซึ้ง
ในงานวิจัยนี้ ศึกษาบทกวี Naniwazu ในบทละครโน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการชมละคร
โนหรืออานบทละครโน 7 เรื่องที่อางอิงบทกวี Naniwazu นี้และเปนแนวทางศึกษาการอางอิงบทกวี
อื่นๆในบทละครโน นอกจากนี้ยังทําใหเขาใจบทกวีญ่ปี ุนมากขึ้นวาสามารถแสดงความหมายได
หลากหลาย นําไปใชไดหลายสถานการณ ความหมายของบทกวีขึ้นอยูกับบริบท โดยเปลี่ยนแปลง
ไปไดตามบริบทในบทละครโนแตละเรื่อง และการปรากฎขอความเพียงบางสวนของบทกวีสามารถ
สื่อความหมายของบทกวีทั้งบทได

บทที่ 2
แนะนําบทกวี Naniwazu และบทละครโน 7 เรื่อง
ในบทนี้จะแนะนําบทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu และบทละครโน 7 เรื่องโดย
เรียงลําดับตาม 五十音図1 [ gojuu’onzu ] ดังนี้ Ashikari, Ume, Unrin’in, Sakuragawa,
Sekidera Komachi, Naniwa และ Yoroboshi บทละครโนแตละเรื่องแบงเปน 2 หัวขอยอยคือ
สวนที่หนึ่งเปนการแนะนําบทละครโนเรื่องนั้นๆโดยสังเขป
ประกอบดวยความหมายของชื่อ
บทละครโน แหลงที่มา ผูแตงบทละครโน เปนตน สวนที่สองแสดงเนื้อเรื่องยอของบทละครโน การ
แบงเนื้อเรื่องเปนตอนจะยึดตามตนฉบับภาษาญี่ปุนเปนหลัก โดยตนฉบับบทละครโนที่ใชในการ
แปลคือหนังสือ Youkyoku taikan ดังรายละเอียดตอไปนี้
1 เรื่อง Ashikari มาจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) ของ Sanari Kentarou
สํานักพิมพ Meiji shoin หนา 41-63
2 เรื่อง Ume มาจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) ของ Sanari Kentarou
สํานักพิมพ Meiji shoin หนา 423-434
3 เรื่อง Unrin’in มาจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) ของ Sanari Kentarou
สํานักพิมพ Meiji shoin หนา 457-470
4 เรื่อง Sakuragawa มาจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 2 kan ) ของ Sanari
Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา 1223-1240
5 เรื่อง Sekidera Komachi มาจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 3 kan ) ของ Sanari
Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา 1609-1623
6 เรื่อง Naniwa มาจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 4 kan ) ของ Sanari Kentarou
สํานักพิมพ Meiji shoin หนา 2325-2340
7 เรื่อง Yoroboshi มาจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 5 kan ) ของ Sanari
Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา 3315-3329

1

gojuu’onzu คือแผนภาพแสดงตัวอักษรภาษาญี่ปุน 47 ตัว แบงเปน 10 แถว เริ่มตั้งแต あ [ a ], い [ I ], う
[ u ], え [ e ], お [ o ], …, わ [ wa ], を [ o ], ん [ n ]
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2.1 แนะนําบทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu
古今和歌集 [ Kokinwakashuu ] หรือเรียกโดยยอวา 古今集 [ Kokinshuu ]
คือประชุมบทกวีญี่ปุนเลมแรกที่จักรพรรดิทรงโปรดฯใหรวบรวมขึ้น ซึ่งเสร็จสมบูรณราวค.ศ.905
จักรพรรดิ 醍醐2 [ Daigo ] ทรงโปรดฯใหกวี 4 คนเปนผูรวบรวม ไดแก 紀友則 [ Ki no
Tomonori ], 紀貫之 [ Ki no Tsurayuki ], 凡河内躬恒 [ Ooshiko’uchi no Mitsune ]
และ 壬生忠岑 [ Mibu no Tadamine ] โดยมี Ki no Tsurayuki3 เปนผูนําในการรวบรวม
Kokinwakashuu มีบทกวีประมาณ 1,100 บท สวนใหญเปนบทกวีประเภท tanka ผูแตง
บทกวีเปนชนชั้นสูง ถอยคําที่ใชในบทกวีมีความไพเราะ สละสลวย มีความหมายลึกซึ้ง บทกวีแบง
ออกตามเนื้อหาแยกเปน 20 เลม ไดแก 春歌（上）[ haru no uta ( jou ) ] ( บทกวีเกี่ยวกับ
ฤดูใบไมผลิ ( เลมตน ) ), 春歌（下）[ haru no uta ( ge ) ] ( บทกวีเกี่ยวกับฤดูใบไมผลิ
( เลมทาย ) ), 夏歌 [ natsu no uta ] ( บทกวีเกี่ยวกับฤดูรอน ) , 秋歌（上）[ aki no uta
( jou ) ] ( บทกวีเกี่ยวกับฤดูใบไมรวง ( เลมตน ) ), 秋歌（下）[ aki no uta ( ge ) ] ( บท
กวีเกี่ยวกับฤดูใบไมรวง ( เลมทาย ) ), 冬歌 [ fuyu no uta ] ( บทกวีเกี่ยวกับฤดูหนาว ), 賀歌
[ ga no uta ] ( บทกวีเกี่ยวกับความยินดี ), 離別歌 [ ribetsu no uta ] ( บทกวีเกี่ยวกับการ
พลัดพราก ), き旅歌 [ kiryo no uta ] ( บทกวีเกี่ยวกับการทองเที่ยว ), 物名 [ mono no
2

จักรพรรดิ Daigo ( ค.ศ.885-930 ) เปนจักรพรรดิองคที่ 60 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.897-930 ใน
รัชสมัย 昌泰 [ Shoutai ] เปนพระราชโอรสองคที่หนึ่งในจักรพรรดิ 宇多 [ Uda ] ( จักรพรรดิองคที่ 59
ของญี่ปุน )

3

Ki no Tsurayuki ( ค.ศ.868?-945? ) เปนกวีและผูศึกษาบทกวีในสมัย Heian ชวงตน ไดรับการยกยองใหเปน
1 ใน 36 ยอดกวี และมีโอกาสถวายงานแดจักรพรรดิ 2 พระองคคือจักรพรรดิ Daigo และจักรพรรดิ 朱雀
[ Suzaku ] ( จักรพรรดิองคที่ 61 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.930-946 ในรัชสมัย 承平 [ Shouhei ]
เปนพระราชโอรสในจักรพรรดิ Daigo ) นอกจากเปนผูเขียน kanajo ของ Kokinwakashuu แลวผลงานอื่นของ
Ki no Tsurayuki ก็มีเชนเปนผูรวบรวมประชุมบทกวี 新選和歌集[ Shinsenwakashuu ] ( มี 4 เลม
360 บท รวบรวมขึ้นสนองพระบรมราชโองการของจักรพรรดิ Daigo ) และเปนผูเขียนบันทึก 土佐日記
[ Tosa nikki ] ( บันทึกที่เขียนดวยอักษรญี่ปุนหรือที่เรียกวา 仮名 [ kana ] เลมแรกของญี่ปุน มี 1 เลม
เขียนในฐานะสตรี เปนบันทึกการเดินทางกลับจาก Tosa ซึ่งปจจุบันคือแควน 高地 [ Kouchi ] มายังเมือง
หลวงคือ Heiankyou ซึ่งปจจุบันคือจังหวัด Kyouto )
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na ] ( ชื่อสิ่งของ ), 恋歌 [ koi no uta ] ( บทกวีเกี่ยวกับความรัก ) มีเลม 1-5, 哀傷歌
[ aishou no uta ] ( บทกวีเกี่ยวกับความทุกขตรมขมขื่น ), 雑歌（上）[ zou no uta
( jou ) ] ( บทกวีเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ด ( เลมตน ) ), 雑歌（下）[ zou no uta ( ge ) ]
( บทกวีเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ด ( เลมทาย ) ), 雑体 [ zattei ] ( บทกวีตางๆนอกเหนือจากแบบ
tanka ) และ 大歌所御歌 [ oo’utadokoro no oon’uta ] ( บทกวีเพื่องานพิธีและงานเลี้ยง )
ใน Kokinwakashuu มีบทนําที่เรียกวา 仮名序 [ kanajo ] หมายถึงบทนําที่เขียนดวย
อักษร 仮名 [ kana ] ( อักษรของญี่ปุน ) และ 真名序 [ manajo ] หมายถึงบทนําที่เขียน
ดวยอักษร 漢字 [ kanji ] ( อักษรของจีน ) ผูเขียน kanajo คือ Ki no Tsurayuki กลาวถึงความ
เปนมาและความเปลี่ยนแปลงของของบทกวีแบบญี่ปุน รวมทั้งมีบทวิจารณผลงานในเลมดวย นับ
เปนบทวิจารณวรรณคดีชิ้นแรกของญี่ปุน
Ki no Tsurayuki กลาวไวใน kanajo วาบทกวี Naniwazu เปนบทกวีเฉลิมฉลองการเริ่ม
ตนรัชสมัย โดยขอความมีดังนี้
#1
なにはづのうたは、みかどのおほんはじめなり。
おほささぎのみかどの、なにはづにて、みこと
きこえけるとき、東宮をたがひにゆづりて、くらゐ
につきたまはで、みとせに成にければ、王仁といふ
人の、いぶかりおもひてよみてたてまつりけるうた
なり。この 花 は、梅の花をいふなるべし4。
[ Naniwazu no uta wa, Mikado no oon hajime nari.
Oosasagi no mikado no, Naniwazu nite, miko to kikoe keru toki, Touguu
o tagai ni yuzurite, kurai ni tsukitamawa de, mitose ni nari ni kereba, Wani to iu
hito no, ibukari omoite yomite tatematsurikeru uta nari. Ko no hana wa, ume no
hana o iu naru beshi. ]
บทกวี Naniwazu เปนบทกวีเฉลิมฉลองการเริ่มตนรัชสมัย
จักรพรรดิ お ほ さ さ ぎ [ Oosasagi ] ( หมายถึงจักรพรรดิ 仁 徳
[ Nintoku ] )ประทับอยูที่อาว Naniwa ขณะเปนพระราชโอรสอยูนั้น พระองคตางเกี่ยง
กันที่จะเปนมกุฎราชกุมารเพื่อขึ้นครองราชสมบัติ ( ระหวางพระราชโอรส Oosasagi
4

Yamagishi Tokuhei, Hachidaishuu zenchuu, 13th ed. (Tokyo: Yuuseidou, 1985), p.10.
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และพระอนุชา 菟道稚郎子 [ Uji no Wakiiratsuko ] ) เปนเวลา 3 ป บทกวีนี้
Wani แตงขึ้นถวายดวยความรูสึกกังวล ( หมายถึงความกังวลในชวง 3 ปที่พระราชโอรส
Oosasagi ไมขึ้นครองราชย ) ko no hana นาจะหมายถึงดอกบวย

จักรพรรดิ Oosasagi หมายถึงจักรพรรดิ Nintoku ซึ่งเปนจักรพรรดิองคที่ 16 ของญี่ปุน
ครองราชยระหวางค.ศ.313-399 กอนที่จะขึ้นครองราชยมีพระนามวา Oosasagi ( หรือออกเสียง
วา Oosazaki ในงานวิจัยนี้จะใชเสียงอานวา Oosasagi ) เปนพระราชโอรสองคที่ 4 ในจักรพรรดิ
応神 5 [ Oujin ] เมื่อไดขึ้นครองราชยเปนจักรพรรดิ Nintoku แลวมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯใหยกเวนภาษีแกราษฎรเปนระยะเวลา 3 ป
王仁 [ Wani ] ( หรือออกเสียงวา Ou’nin ในงานวิจัยนี้จะใชเสียงอานวา Wani ) เปน
ชาว 百済 [ Kudara ] ( หรือออกเสียงวา Hyakusai หรือ Hakusai ในงานวิจัยนี้จะใชเสียงอาน
วา Kudara คําวา Kudara คือชื่อในสมัยโบราณของดินแดนสวนหนึ่งที่เปนประเทศเกาหลีใตใน
ปจจุบัน ) เดินทางเขาประเทศญี่ปุนในรัชสมัยของจักรพรรดิ Oujin ( ครองราชยระหวางค.ศ.270310 ) และไดนาํ หนังสือ 論語 [ Rongo ] ( หนังสือรวมคําสอนของขงจื๊อ ) กับ 千字文
[ Senjimon ] ( หนังสือเกี่ยวกับตัวอักษร ) มาดวย Wani เปนครูสอนหนังสือใหกับพระราชโอรส Uji
no Wakiiratsuko
หลังจากขอความ # 1 แลว ใน kanajo ของ Kokinwakashuu ยังไมไดแสดงเนื้อหาของ
บทกวี Naniwazu ทันที แตกลาวถึงบทกวี 安積山 [ Asakayama ] วาแตงโดยหญิงคนหนึ่งที่
อดีตเคยเปน 采女6 [ uneme ] ที่มาของบทกวี Asakayama คือมีครั้งหนึ่งเจาชายชื่อ 葛城7
[ Kazuraki ] ไดรับมอบหมายใหไปที่ 陸奥 8 [ Michinoku ] แตขุนนางเดิมของเมืองนั้นแสดง
5

จักรพรรดิ Oujin เปนจักรพรรดิองคที่ 15 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.270-310

6

uneme คือหญิงสาวที่คัดเลือกจากครอบครัวของขุนนางที่ไมไดอยูในเมืองหลวงใหเขาไปถวายงานในวัง

7

Kazuraki หรือ 橘諸兄 [ Tachibana no Moroe ] ( ค.ศ.684-757 ) เปนขุนนางสมัย Nara บิดาของ Moroe
คือ 美努 [ Minu ] ซึ่งเปนหลานรุนที่ 4 ของจักรพรรดิ 敏達 [ Bidatsu ] ( จักรพรรดิองคที่ 30 ของญี่ปุน
ครองราชยระหวางค.ศ.572-585 )

8

Michinoku หรือออกเสียงวา Michi no oku และมีอีกชื่อหนึ่งวา 奥州 [ Oushuu ] คือชื่อของดินแดนทั้ง 5 ใน
อดีตไดแก 磐城 [ Iwaki ] ( ปจจุบันคือพื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด 福島 [ Fukushima ] และทางใต
ของจังหวัด 宮城 [ Miyagi ] ), 岩代 [ Iwashiro ] ( ปจจุบันคือพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด
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กิริยาไมดีนักทําใหเจาชาย Kazuraki รูสึกไมพอใจและไมยอมดื่มเหลาที่จัดเตรียมไว ขณะนั้นเองมี
หญิงคนหนึ่งที่เคยเปน uneme มากอน นางถือแกวเหลามาในมือซายและน้ําเปลามาในมือขวา
เขาไปเคาะที่หัวเขาของเจาชาย Kazuraki และแตงบทกวี Asakayama ขึ้นมา ทําใหเจาชาย
Kazuraki หายจากความไมพอใจ
บทกวี Asakayama คือบทกวีบทที่ 38079 ในเลมที่ 16 ของประชุมบทกวี Man’youshuu
แตใน kanajo ของ Kokinwakashuu ไมไดแสดงเนื้อหาของบทกวี Asakayama มีเพียงขอความ
อธิบายที่มาของบทกวีเทานั้น ขอความถัดมาใน kanajo กลาวถึงบทกวี Naniwazu และบทกวี
Asakayama ทั้ง 2 บทไวดังนี้
#2
此ふたうたは、歌のちちははのやうにてぞてな
らふ人のはじめにもしける10。
[ Kono futa uta wa, uta no chichi haha no you ni te zo tenarau hito no
hajime nimo shi keru. ]
บทกวีทั้ง 2 บทนี้เปนเสมือนพอบทและแมบทสําหรับผูเริ่มตนศึกษาเปนครั้งแรก

ขอความหลังจาก # 2 ใน kanajo เปนการอธิบายพรอมยกตัวอยางรูปแบบของบทกวี 6
ประเภทไดแก そへ歌 [ Soe uta ] ( บทกวีที่แตงขึ้นแสดงความรูสึกโดยเปรียบเทียบกับวัตถุ ),
かぞへ歌 [ Kazoe uta ] ( บทกวีที่แตงขึ้นแสดงความรูสึกโดยกลาวถึงเหตุการณหรือวัตถุ
หลายๆอยาง ), なずらへ歌 [ Nazurae uta ] ( บทกวีที่แตงขึ้นแสดงความรูสึกออกมาโดย
ตรง มีการเปรียบเทียบกับเหตุการณหรือวัตถุอื่น ), たとへ歌 [ Tatoe uta ] ( บทกวีที่แตงขึ้น

Fukushima ), 陸前 [ Rikuzen ] ( ปจจุบันคือพื้นที่สวนใหญของจังหวัด Miyagi และบางสวนของจังหวัด
岩手 [ Iwate ] ), 陸中 [ Rikuchuu ] ( ปจจุบันคือพื้นที่สวนใหญของจังหวัด Iwate และบางสวนของ
จังหวัด 秋田 [ Akita ] ), 陸奥 [ Mutsu ] ( ปจจุบันคือพื้นที่สวนใหญของจังหวัด 青森 [ Aomori ] และ
บางสวนของจังหวัด Iwate )
9

เลขที่ของบทกวีนี้ มาจากหนังสือ 萬葉集（四）－日本古典文学全集５[ Man’youshuu

( 4 ) – Nihon koten bungaku zenshuu 5 ] ของ 小島憲之 [ Kojima Noriyuki ], 木下正俊
[ Kinoshita Masatoshi ], 佐竹昭広 [ Satake Akihiro ] หนา 119
10
Yamagishi Tokuhei, Hachidaishuu zenchuu, 13th ed. , p. 11.
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โดยไมแสดงความรูสึกโดยตรง แตเปรียบเทียบกับวัตถุที่มองเห็นไดภายนอก ), ただこと歌
[ Tadakoto uta ] ( บทกวีที่แตงขึ้นแสดงความรูสึกออกมาโดยตรง ไมมีการเปรียบเทียบ ) และ
いはひ歌 [ Iwai uta ] ( บทกวีอวยพร )
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะบทกวี Naniwazu เทานั้น เนื่องจากบทกวีอื่นๆไมมีความเกี่ยวของ
กับงานวิจัยฉบับนี้ ขอความของบทกวี Naniwazu มีดังนี้
#3
そへうた、おほささぎのみかどをそへたてまつ
れるうた、
なにはづにさくやこの花冬ごもりいまははるべ
とさくやこのはな11
[ Soe uta, Oosasagi no mikado o soe tatematsureru uta,
Naniwazu ni saku ya ko no hana fuyugomori ima wa harube to saku ya
ko no hana ]
บทกวีประเภท Soe uta บทกวีเปรียบเทียบจักรพรรดิ Oosasagi ( หมายถึง
จักรพรรดิ Nintoku )
ณ อาวนะนิวะนี้มีบุปผา ชอผกาผลิบานสะพรั่งไสว
หลังคุดคูในเหมันตอันยาวไกล
สูฤดูใบไมผลิยามนี้แล

ขอความของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโนบางแหงปรากฎเพียงบางสวนของ
บทกวีเทานั้น การนําความหมายของบทกวี Naniwazu ที่แปลเปนภาษาไทยโดยใชฉันทลักษณ
ประเภทกลอนแปดดังปรากฎขางตน โดยนําบางสวนของกลอนแปดไปอธิบายในบทตางๆของงาน
วิจัยฉบับนี้อาจประสบปญหาและทําความเขาใจไดยาก เนื่องจากจํานวนวรรคและจํานวนพยางค
ของบทกวีญี่ปุนประเภท tanka และบทกวีไทยประเภทกลอนแปดแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงแปล
ความหมายของบทกวี Naniwazu แตละวรรคเปนรอยแกวเพื่อนําไปอธิบายในสวนตางๆดังนี้
Naniwazu ni
ที่อาว Naniwa
saku ya ko no hana ดอกไมผลิบาน
fuyugomori
การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
ima wa harube to
บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
11

Ibid. , p.12.
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saku ya ko no hana ดอกไมผลิบาน
Naniwazu แปลวาอาว Naniwa คําวา zu แปลวาอาว คําวา Naniwa เปนชื่อเฉพาะของ
สถานที่ ปจจุบันคือพื้นที่บริเวณจังหวัด 大阪 [ Oosaka ] และจังหวัด 兵庫 [ Hyougo ]
saku เปนคํากริยา แปลวาผลิบาน ya เปนคําชวย ( 助詞 [ joshi ] ) แสดงความรูสึก
ประทับใจหรืออารมณสะเทือนใจ ใกลเคียงกับคําวา โอ ในภาษาไทย
ko ของ ko no hana ใน # 3 นั้นเขียนดวยอักษร 平仮名12 [ hiragana ] แตบทกวี
Naniwazu ที่ปรากฎในแหลงอื่นบางแหลง เขียนดวยอักษร kanji เชน 此 [ ko ] และ 木 [ ko ]
โดย 此の花 [ kono hana ] แปลวา ดอกไมนี้ แหลงที่ใชอักษร kanji ตัว 此 [ ko ] เชน
พจนานุกรม Koujien ( dai go han ) ของสํานักพิมพ Iwanami shoten สวน 木の花 [ ko no
hana ] แปลวาดอกไมที่ผลิบานอยูบนตนไม สวนใหญหมายถึงดอกบวยหรือดอก sakura แหลงที่
ใชอักษร kanji ตัว 木 [ ko ] เชน พจนานุกรม Waka daijiten ของสํานักพิมพ Meiji shoin
นอกจากนี้แลวยังมี ko no hana ที่เขียนดวยอักษร man’yougana ซึ่งเปนสวนหนึ่งของซากโบราณ
ที่ขุดคนพบไดที่จังหวัด Tokushima เมื่อปค.ศ.1998 เปนหลักฐานเกาแกที่สุดในปจจุบันที่มีบทกวี
Naniwazu ปรากฎอยู อักษร man’yougana ของ sa ku ya ko no ha na ที่ปรากฎบนซากโบราณ
นี้คือ 作久矢己乃波奈13
ในการศึกษาคนควาเรื่องราวหรือเหตุการณสมัยโบราณของญี่ปุน เมื่อปรากฎคําวา hana
หากเปนสมัย Nara มักหมายถึงดอกบวย เพราะเปนสัญลักษณของฤดูใบไมผลิในสมัยนั้น หาก
เปนสมัย Heian อาจหมายถึงดอก sakura ไดดวย ในพจนานุกรม 古語辞典 [ Kogo jiten ]
ของสํานักพิมพ 旺文社 [ Oubunsha ] ซึ่งเปนพจนานุกรมภาษาญี่ปุนโบราณ อธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคําวา hana วา hana ที่ใชเฉพาะความหมายของดอก sakura เทานั้นคือ hana ที่ปรากฎ

12

hiragana คือตัวอักษรญี่ปุนประเภทหนึ่ง ประดิษฐขึ้นจากอักษร Kanji ในสมัย Heian ชวงตน เปนอักษรที่
ผูหญิงใชจึงเรียกอักษรประเภทนี้วา 女手 [ onnade ] ในสมัยตอๆมาจึงเปลี่ยนชื่อจากอักษร onnade เปน
อักษร hiragana

13

Shintani Hideo, “ Naniwazu no uta no seisei: Kokinshuu Kanajo kochuu o meguru ichi danshou , ”
Nihon bungei kenkyuu 51 no.2: 38.
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ในวรรณกรรมชวงระยะเวลาเดียวกับประชุมบทกวี 拾遺和歌集14 [ Shuu’iwakashuu ] สวน
ยุคกอนหนานี้เชนประชุมบทกวี Kokinwakashuu หรือประชุมบทกวี 後 撰 和 歌 集 15
[ Gosenwakashuu ] คําวา hana นอกจากหมายถึงดอก sakura แลวยังหมายถึงดอกบวยไดดวย
และในพจนานุกรม 日本国語大辞典（第十六巻）16[ Nihon kokugo daijiten
( dai 16 kan ) ] ของสํานักพิมพ 小学館 [ Shougakukan ] ระบุวาตั้งแตชวงปลายของสมัย
Heian เปนตนไป คําวา hana สวนใหญจะหมายถึงดอก sakura
ดอกบวยจะบานในชวงตนฤดูใบไมผลิกอนตนบวยจะผลิใบใหม ลักษณะของดอกมี 5
กลีบ สงกลิ่นหอม สีของดอกมีทั้งสีแดง สีขาวและสีชมพู มีหลายพันธุทั้งแบบที่มีกลีบดอกชั้นเดียว
และกลีบดอกซอนกันหลายชั้น ตนบวยเปนไมผลัดใบขนาดใหญ อยูในตระกูลเดียวกับกุหลาบ มี
ตนกําเนิดจากประเทศจีน นําเขาประเทศญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ ลําตนมีสีน้ําตาลไหมเกือบดํา
ผลบวยสามารถนําไปดองรับประทานได แตหากนําผลออนไปรับประทานสดๆจะมีพิษ ในสมัย
Nara นับวาตนบวยเปนพันธุไมที่หาไดยาก อักษรภาษาญี่ปุนของคําวาบวยคือ 梅 [ ume ] เดิม
ออกเสียงวา mume แปลวาบวย อาจหมายถึงตนบวย ดอกบวยหรือผลบวยก็ได
fuyugomori ( เดิมออกเสียงวา fuyukomori ) เปนคํานาม หมายถึงการหลบซอนตัวในฤดู
หนาว คือการที่พวกพืชหรือสัตวหยุดการเคลื่อนไหวหรือเจริญเติบโต หรือการที่คนไมเดินทางออก
จากบานในชวงที่อากาศเย็นจัดในฤดูหนาว คําวา fuyugomori ในบทกวี Naniwazu เปน 枕詞17
[ makura kotoba ] ของคําวา harube
14

Shuu’iwakashuu คือประชุมบทกวีที่รวบรวมเสร็จสมบูรณราวค.ศ.1005-1007 มีทั้งหมด 20 เลม บทกวี
ประมาณ 1,300 บท สวนผูรวบรวมนั้น บางก็ระบุวาคือจักรพรรดิ 花山 [ Kazan ] ( จักรพรรดิองคที่ 65 ของ

ญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.984-986 ในรัชสมัย 寛和 [ Kanna ] ) บางก็ระบุวาคือ 藤原公任
[ Fujiwara no Kintou ] ( ค.ศ.966-1041 )
15
Gosenwakashuu คือประชุมบทกวีญี่ปุน มี 20 เลม บทกวี 1,426 บท รวบรวมเสร็จสมบูรณราวค.ศ.951 ตาม
พระราชดำรัสของจักรพรรดิ 村上 [ Murakami ] ( จักรพรรดิองคที่ 62 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.
946-967 ) มีผูรวบรวม 5 คนแตไมมีบทกวีที่แตงโดยผูรวบรวม
16

Nihon daijiten kankoukai, Nihon kokugo daijiten ( dai 16 kan ) ( Tokyo: Shougakukan, 1976 ), p.343.
17
ยอดสวรรค อิกูจิ, “แนวทางการอธิบายกลวิธีการประพันธบทรอยกรองใน อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ( วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 ),
หนา 64. ใหคําจํากัดความ makura kotoba หรือคําประดับวาหมายถึงการนําคําหรือวลีที่มีขนาดความยาว
ประมาณ 5 พยางคมาวางประดับไวดานหนาของคําหรือวลีตางๆที่เปนความหมายสําคัญในบทกวีนั้นๆ

33
ima เปนคํานาม แปลวาขณะนี้ บัดนี้ wa เปนคําชวย ใชเนนสิ่งที่ตองการกลาวถึง สวน
คําวา harube ( เดิมออกเสียงวา harue ) เปนคํานาม แปลวาฤดูใบไมผลิหรืออยูในชวงฤดูใบไมผลิ
ฤดูใบไมผลิเปนฤดูแรกสุดใน 4 ฤดูของญี่ปุน ฤดูใบไมผลิเริ่มจากเดือน 1 ถึงเดือน 3 ตามปฏิทิน
จันทรคติ แตถาตามปฏิทินสุริยคติแลวจะเริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
to เปนคําชวย ใชแสดงผลของการเปลี่ยนแปลง harube to หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเขา
สูฤดูใบไมผลิแลว
ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของบทกวี Naniwazu ใน Kokinwakashuu จากหนังสือและ
งานวิจัยของนักวิชาการชาวญี่ปุนหลายแหลง และนํามาสรุปวาบทกวี Naniwazu มีทั้งความหมาย
ในระดับตื้นและความหมายในระดับลึก ความหมายในระดับตื้น หมายถึงความหมายที่ไดจากการ
พิจารณาความหมายตามตัวอักษรที่ปรากฎในบทกวี ความหมายในระดับตื้นของบทกวีนี้คือการ
แสดงถึงลักษณะทางธรรมชาติของดอกไม ( หมายถึงดอกบวย ) บริเวณอาว Naniwa วาเมื่อ
สวน
เปลี่ยนจากฤดูหนาวที่มีระยะเวลายาวนานเปนฤดูใบไมผลิก็จะผลิดอกบานไปทั่วบริเวณ
ความหมายในระดับลึก หมายถึงความหมายที่แฝงอยูในคําหรือขอความของบทกวี ซึ่งการ
พิจารณาความหมายนั้นตองรูความเปนมาของบทกวี และหากเปนการพิจารณาความหมายใน
ระดับลึกของบทกวีที่ปรากฎในบทละครโน จะตองพิจารณารวมกับบริบทของบทละครโนดวยจึงจะ
สามารถเขาใจได ความหมายในระดับลึกของบทกวี Naniwazu ใน Kokinwakashuu คือการขึ้น
ครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku ผูแตงบทกวีนี้ ( Wani ) ไมกลาวออกมาโดยตรง เปรียบเทียบ
จักรพรรดิ Nintoku เปนดอกบวย การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku ซึ่งตรงกับฤดูใบไมผลิ
เปรียบเสมือนดอกบวยที่ผลิบานในตอนตนของฤดูใบไมผลิ เหตุที่ Wani แตงบทกวีนี้เพราะเฝารอ
การขึ้นครองราชยของพระองคมานานถึง 3 ป ระยะเวลานี้ดุจฤดูหนาวอันยาวนาน เปรียบ
จักรพรรดิ Nintoku เสมือนดอกบวยที่งดงามและมีกลิ่นหอมแตซอนตัวในฤดูหนาว
ความหมายในระดับลึกของ Naniwazu ni คืออาว Naniwa ซึ่งเปนสถานที่ที่พระราชโอรส
Oosasagi ประทับอยู เมื่อไดขึ้นครองราชยเปนจักรพรรดิ Nintoku แลวทรงสถาปนา Naniwa ขึ้น
เปนเมืองหลวงและมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหสรางพระราชวัง 高津 [ Takatsu ] ขึ้นที่
Naniwa
ความหมายในระดับลึกของ saku ya ko no hana นั้น Wani เปรียบจักรพรรดิ Nintoku
วาเสมือนดอกบวย ความหมายระดับลึกจึงหมายถึงการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
ความหมายในระดับลึกของ fuyugomori คือระยะเวลา 3 ปที่จักรพรรดิ Nintoku ยังไม
ยอมขึ้นครองราชย เปนระยะเวลาที่ยาวนานสําหรับ Wani
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ความหมายในระดับลึกของ ima wa harube to คือเวลาที่จักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครอง
ราชยซึ่งตรงกับฤดูใบไมผลิ

2.2 บทละครโนเรื่อง「芦刈」[ Ashikari ]
2.2.1 แนะนําบทละครโนเรื่อง Ashikari โดยสังเขป
คําวา ashi หมายถึงพืชจําพวกออหรือกก kari หมายถึงตัด ashikari จึงแปลวาตัดพืช
จําพวกออหรือกก ในเรื่องนี้หมายถึงตัวละครเอกของเรื่องหรือ shite ซึ่งมีฐานะยากจนตองไปเปน
คนตัด ashi มาขายเพื่อประทังชีวิต เนื้อเรื่องแบงเปน 2 องก องกแรก shite อยูในสภาพคนขาย
ashi ฐานะยากจน องกที่สอง nochi shite ไดพบกับภรรยาแลวและเตรียมตัวเดินทางไปเมือง
หลวง
ใน 五音 [ Go on ] ซึ่งเปนงานเขียนของ Zeami ไดกลาวถึงเนื้อหาสวนที่เปน サシ18
[ sashi ] ของ shite ตั้งแตขอความที่วา 或は男山の昔を[ Aru wa otoko yama no
mukashi o ] จนถึง 縁こそ嬉しかりけれ [ en koso ureshikari kere ] ใน クセ
[ kuse ] ขอความดังกลาวนี้เปนเนื้อหาที่อยูในบทละครโนเรื่อง Ashikari แตใน Go on ระบุชื่อ
บทละครโนวาเปนบทละครโนเรื่อง 難波 [ Naniwa ] จึงสันนิษฐานวาบทละครโนเรื่อง Ashikari
มีชื่อเดิมวา Naniwa เกี่ยวกับชื่อเดิมของบทละครโนเรื่องนี้ ในหนังสือ 能 楽 手 帖 19
[ Nougakutechou ] กลาววามีบางยุคที่เรียกบทละครโนเรื่อง Ashikari วา 難 波 の 芦
[ Naniwa no ashi ] และเรียกบทละครโนเรื่อง Naniwa ในปจจุบันวา 難波の梅 [ Naniwa
no ume ] เพื่อแยกไมใหเกิดความสับสน
ผูแตงบทละครโนเรื่อง Ashikari นั้นในหนังสือ 能鑑賞案内：岩波講座 能
狂言ＶＩ20 [ Nou kanshou annai: Iwanami kouza Nou-Kyougen VI ] กลาววา Zeami
18

sashi คือการขับรองกึ่งพูด เริ่มตนดวยเสียงสูงและจบลงดวยเสียงต่ํา อาจขับรองโดยผูแสดงคนเดียวหรือ
หลายคน หากเปน sashi ของ jiutai ( ผูรองประสาน ) แลวจะอยูกอน kuse
19
Gondou Yoshikazu, Nougakutechou (Tokyo: Shinshindou shuppan, 1979), p.17.
20
Koyama Hiroshi, et al. Nou kanshou annai: Iwanami kouza Nou-Kyougen VI, 3rd ed. (Tokyo:
Iwanami shoten, 1999), p.316.
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ไมใชผูแตงบทละครโนเรื่อง Ashikari แตเปนผูดัดแปลงแกไขโดยยึดตามบทละครโนดั้งเดิมที่มีอยู
แลวเปนหลัก และมีเปนบางสวนที่เปนผลงานของ Zeami แตงเพิ่มขึ้นมา สวนที่เปนผลงานของ
Zeami คือตั้งแต サシ [ sashi ] ของ shite ถึง クセ [ kuse ] ดังกลาวแลวขางตนใน Go on
ซึ่งสอดคลองกับขอความที่ปรากฎใน 申楽談義21 [ Sarugaku dangi ] ที่วามีบันทึกการแสดง
เรื่อง Ashikari ตั้งแตสมัยของ Kan’ami ซึ่งเปนบิดาของ Zeami แสดงวาในสมัยของ Zeami มีบท
ละครโนเรื่องนี้อยูแลว จึงคาดวา Zeami เปนผูดัดแปลงแกไขบทละครโนเรื่อง Ashikari ฉบับ
ปจจุบันและ Omote Akira กลาวไวในหนังสือ Nougakushishinkou ( 1 ) วาบทละครโนเรื่อง
Ashikari นี้จัดอยูในประเภทบทละครโนที่ Zeami เปนผูดัดแปลงแกไข
แหลงที่มาของบทละครโนเรื่อง Ashikari นั้นมาจากตํานานหรือวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับการพลัดพรากและไดกลับมาพบกันอีกของสามีภรรยา ซึ่งเนื้อหาแบบนี้มีปรากฎในวรรณคดี
หลายเรื่องเชน วรรณคดี Yamato monogatari ตอนที่ 148 เนื้อหาของตอนนี้กลาวถึงสามีภรรยา
คูหนึ่งอาศัยอยูที่อาว Naniwa แควน 摂津 22[ Settsu ] แตดวยความยากจนจึงตองแยกจากกัน
สามีบอกใหภรรยาไปเมืองหลวงและหากโชคดีมีความเปนอยูดีขึ้นแลวใหสงขาวมา ถาหากฝายตน
มีความเปนอยูดีขึ้นจะไปรับกลับมาอยูดวย หลังจากใหคํามั่นสัญญา ร่ําลากันดวยความเศราโศก
แลวภรรยาก็เดินทางเขาเมืองหลวงและเปนภรรยารองของขุนนางทานหนึ่ง เมื่อฐานะความเปนอยู
ดีขึ้น หญิงผูนี้คิดถึงสามีเกา นางเดินทางกลับไปที่อาว Naniwa พรอมดวยบริวารแตสามีใหมไมได
รวมเดินทางดวย ระหวางทางนั้นชายผูประกอบอาชีพตัด ashi ก็ปรากฎตัวขึ้น นางมองออกมาจาก
พาหนะที่นั่งเห็นหนาตาชายคนนั้นคลายสามีเกา นางสั่งบริวารใหเรียกซื้อ ashi จากชายผูนั้น เมื่อ
ฝายชายเห็นหนานางก็จํานางได ทิ้ง ashi แลววิ่งหลบหนีไปในบานของคนแถวนั้นดวยความอาย
ในสภาพที่ตนเปนอยูตอนนี้ นางใหบริวารไปตามออกมาพบ แตฝายสามีเกาไมยอมออกมา กลับ
เขียนบทกวีและใหบริวารนําไปมอบใหนางซึ่งนั่งอยูในยานพาหนะ เนื้อหาของบทกวีมีใจความดังนี้

21

Sarugaku dangi หรือเรียกชื่อเต็มวา 世子六十以後申楽談議 [ Zeshi rokujuu igo sarugaku
dangi ] คือหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาระหวาง Zeami และบุตรชายคนรองที่ชื่อ 元能 [ Motoyoshi ]
เสร็จสมบูรณในปค.ศ. 1430 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแตงบทละครโน ศิลปะการแสดง อุปกรณ นักแสดง ฯลฯ
มีการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรมจํานวนมาก
22
Settsu คือพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัด Oosaka คาบเกี่ยวกับทางตะวันออกของจังหวัด Hyougo ใน
ปจจุบัน
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君なくて悪しかりけりと思ふにもいとど難波の
浦ぞ住み憂き23。
[ Kimi nakute ashikarikeri to omou ni mo itodo naniwa no ura zo
sumiuki ]
คิดคํานึงไรเจาเคลาเคียงคู
ตัวพี่อยูตัดกกออทุกขมหันต
ชีวิตที่นะนิวะทุกขอนันต
แทบอาสัญสุดลําเค็ญคูณทวี

เมื่อภรรยาไดอานบทกวีก็รูสึกเสียใจ รองไห และแตงบทกวีตอบกลับ แตไมรูวาเนื้อหาของ
บทกวีเปนอยางไร นางนําบทกวีที่แตงใสลงในเสื้อแลวมอบใหสามีเกา หลังจากนั้นก็เดินทางกลับ
เมืองหลวง เหตุการณตอจากนั้นไมทราบวาเปนอยางไร
เนื้อหาใน Yamato monogatari มีเพียงเทานั้น ไมทราบเนื้อหาบทกวีที่ฝายหญิงแตง แต
เชื่อกันวาเวลาตอมามีผูแตงบทกวีเพิ่มเติมขึ้นและเขียนไวในตอนทายสุดของเรื่อง เนื้อหาของบท
กวีมีดังนี้
悪しからじとてこそ人の別れけめなにか難波の
浦も住み憂き24。
[ Ashikaraji tote koso hito no wakarekeme nani ka Naniwa no ura mo
sumiuki ]
ยามจรจากครานั้นทั้งเราสอง
ตางเห็นพองเพื่อภายหนาที่สุขสันต
มิใหการณยิ่งยุงยากพัลวัน
ยังชีวันนะนิวะใยลําเค็ญ

เนื้อเรื่องของสามีภรรยาที่แยกทางกันและไดกลับมาพบกันอีกที่อาว Naniwa นั้น นอก
เหนือจากปรากฎใหเห็นในวรรณคดี Yamato monogatari แลวยังมีปรากฎในวรรณคดีอื่นดวย ใน
今昔物語集25 [ Konjaku monogatari shuu ] เลมที่ 30 กลาวถึงชายหญิงคูหนึ่งในเมือง

23

Miyake Akiko, Zeami wa tensai de aru (Tokyo: Soushisha, 1995), p.142.
24
Ibid.
25
Konjaku monogatari shuu คือวรรณคดีที่รวบรวมขึ้นราวครึ่งแรกของศตวรรษที่ 12 ไมทราบชื่อผูรวบรวม มี
ทั้งหมด 31 เลม แตปจจุบันเหลือเพียง 28 เลมแบงเปนนิทานพื้นบานของอินเดีย 5 เลม จีน 5 เลมและญี่ปุน
21 เลม มีทั้งสิ้น 1059 เรื่อง เนื้อเรื่องมีทั้งสวนที่เปนตํานานพุทธศาสนาและสวนที่เกี่ยวกับโลกียวิสัยของมนุษย
เนื้อเรื่องของสวนหลังนี้มีมากกวา 1 ใน 3 ของทั้งหมด

37
หลวง ชายเปนผูที่ไมมีความสามารถอะไรเลย ตรงขามกับฝายหญิงซึ่งนอกจากจะงดงามแลวยังมี
ความสามารถดานบทกวีเปนเลิศอีกดวย หญิงนี้เปนที่ตองตามาก ในที่สุดไดเปนภรรยารองของ
ชายอีกผูหนึ่ง สามีเกาไมสามารถทนอยูในเมืองหลวงตอไปไดจึงเดินทางไปประกอบอาชีพตัด ashi
ที่อาว Naniwa ตอมาไมนาน ชายผูเปนสามีใหมไดตําแหนงไปเปนผูดูแลพื้นที่แถบแควน Settsu
ฝายหญิงจึงเดินทางพรอมสามีใหมออกจากเมืองหลวง ระหวางทางผานอาว Naniwa หญิงไดพบ
กับสามีเกาจึงแตงบทกวีมีใจความดังนี้
悪しからじと思ひてこそは別れしかなどか難波
の浦にしも住む26。
[ Ashi kara ji to omoi te koso wa wakare shika nadoka naniwa no ura ni
shimo sumu ]
ยามจรจากครานั้นตางตรองถึง คิดคํานึงถึงภายหนาที่สุขสันต
มีตนสายปลายเหตุอยางไรกัน
ยังชีวันนะนิวะดวยเหตุใด

เมื่อสามีเกาไดอานบทกวีแลวก็ตอบกลับดวยบทกวีเชนกัน หลังจากนั้นก็หนีหายไป ทาง
ฝายหญิงไมไดเลาเรื่องนี้ใหใครอื่นทราบเลย เนื้อหาของบทกวีที่สามีเกาใชตอบเปนบทกวีเดียวกับ
ที่ปรากฎในวรรณคดี Yamato monogatari มีใจความดังนี้
คิดคํานึงไรเจาเคลาเคียงคู
ตัวพี่อยูตัดกกออทุกขมหันต
ชีวิตที่นะนิวะทุกขอนันต
แทบอาสัญสุดลําเค็ญคูณทวี
เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาลกลาวถึงแหลงที่มาของบทละครโนเรื่อง Ashikari ไวใน
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตเรื่อง Intertextuality in the ‘ Yamato monogatari Plays ’ of
the No Theater27 วาวรรณคดี Yamato monogatari ไมนาจะเปนแหลงที่มาของบทละครโนเรื่องนี้
ใน Yamato monogatari ตอนที่ 148 ยังมีบทกวีอีกบทหนึ่งซึ่งไมปรากฎในวรรณคดีอื่นๆเลย มี
เนื้อหาแสดงความรูสึกของฝายภรรยาที่จากสามีคนเดิมมานาน แตบทกวีบทนี้ไมไดนําไปอางอิงใน
บทละครโน แกนเรื่องของตอนที่ 148 คือความระทมทุกขและกลัดกลุมอันเกิดจากการแยกจากกัน
ของสามีภรรยาโดยเนนที่ฝายภรรยาเปนหลัก ความระทมทุกขและกลัดกลุมของฝายภรรยายิ่ง
26

Miyake Akiko, Zeami wa tensai dearu, p.143.

27

Saowalak Suriyawongpaisal, “ Intertextuality in the ‘ Yamato monogatari Plays ’ of the No Theater ”
( Doctoral dissertation, Department of East Asian Languages and Civilizations, Harvard University,
1995 ), pp.121-126.
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สาหัสขึ้นอีกเนื่องจากนางแตงงานใหมแตไมเคยลืมอดีตสามีเลย แกนเรื่องของตอนที่ 148 นี้นาจะ
เปนแหลงที่มาไดดีสําหรับบทละครโนประเภทที่ 3 ที่มี shite เปนผูหญิงมากกวา ขณะที่แกนเรื่อง
ของบทละครโนเรื่อง Ashikari คือการที่บทกวีมีบทบาทสําคัญทําใหสามีภรรยาที่จากกันไปกลับมา
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากวรรณคดี Yamato monogatari แลวยังมีวรรณคดีอื่นๆ
ที่มีความเปนไปไดวาจะเปนแหลงที่มาของบทละครโนเรื่องนี้เชน 神道集 28 [ Shintoushuu ],
Konjaku monogatari shuu, 宝物集 29 [ Houbutsushuu ] แตไมวาเรื่องใดตางก็มีเหตุที่นา
สงสัยวาอาจจะไมใชแหลงที่มาของบทละครโนเรื่อง Ashikari ทั้งสิ้น
2.2.2 เนื้อเรื่องยอของบทละครโนเรื่อง Ashikari 30
บทละครโนเรื่อง Ashikari จัดอยูในประเภท yonbanme mono มีบทละครโนเรื่องนี้ในทั้ง
5 สํานัก ฉากของเรื่องอยูที่อาว Naniwa แควน Settsu ในเดือน 3 ฤดูใบไมผลิ
ตัวละคร
tsure
ภรรยาของ 日下左衛門 [ Kusaka Saemon ]
waki
ผูรวมเดินทางไปกับ tsure
waki zure
ผูรวมเดินทางอีก 2 คน
kyougen
ชาวบานที่ Kusaka
shite
Kusaka Saemon

28

Shintoushuu คือหนังสือเกี่ยวกับลัทธิ 神道 [ Shintou ] มี 10 เลม สันนิษฐานวาเสร็จสมบูรณในสมัย
南北朝 [ Nanbokuchou ] ( ค.ศ.1336-1392 ) มีอิทธิพลเปนอยางมากตอวรรณกรรมในชวงหลังสมัย
Muromachi

29

Houbutsushuu คือหนังสือรวมตํานานเกี่ยวกับพุทธศาสนาในชวงตนสมัย 鎌倉 [ Kamakura ] ( ค.ศ.
1192-1333 ) มีตั้งแตเลมที่ 1 ถึง 7 ผูรวบรวมคือ 平康頼 [ Taira no Yasuyori ]

30

แปลสรุปจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา
41-63
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องกที่หนึ่ง ประกอบดวย 6 ตอน
ตอนที่หนึ่ง tsure, waki และ waki zure ปรากฎตัวขึ้นพรอมกัน waki และ waki zure
บอกจุดหมายการเดินทางวาจะไปที่อาว Naniwa หลังจากนั้น waki แนะนําตัววาเปนบริวารของ
ขุนนางทานหนึ่งในเมืองหลวง ขณะนี้รวมเดินทางกับ tsure ผูเปนพี่เลี้ยงบุตรของขุนนางไปที่
Kusaka แควน Settsu ซึ่งเปนบานเกิดของพี่เลี้ยง เมื่อเดินทางถึง Kusaka แลว waki ถาม
kyougen ซึ่งเปนชาวบานวาละแวกนี้มีคนชื่อ Kusaka Saemon หรือไม ไดรับคําตอบวาเคยอยูที่นี่
แตดวยความขัดสนอยางสาหัส ตอนนี้ยายไปอยูที่อื่นแลว หลังจาก tsure ทราบความนี้จาก waki
ก็รูสึกเสียใจและตั้งใจวาจะอยูตอไปอีกสักระยะเพื่อสืบหาที่อยูใหมของ Kusaka Saemon ผูเปน
สามีเพราะกอนหนานี้เคยใหคํามั่นสัญญากันไว ตอมา waki สนทนากับ kyougen ถึงสิ่งที่นาสนใจ
ของที่นี่ kyougen บอกวามีสถานที่ซื้อขายสินคาแหงหนึ่ง มีชายหนุมคนหนึ่งตัด ashi จากอาว
Naniwa มาขาย ashi เปนพืชที่มีช่อื เสียงของที่นี่และจะเรียกชายคนนั้นมาพบ
ตอนที่สอง shite ปรากฎตัว พรรณนาชื่นชมความงามของอาว Naniwa วาดานอาวมี
อากาศแจมใสผิดกับดานภูเขาที่ปกคลุมไปดวยหมอก และหวนคิดถึงภรรยาแตใชคําพูดดวยความ
เศราวาตนอยูในสภาพแบบนี้ไมควรไปนึกถึงภรรยา รําพึงถึงเรื่องชีวิตที่เกิดมาบนความยากจน
เปนเพราะชาติกอนไมไดฝกปฏิบัติตัวตามครรลองแหงพุทธศาสนา
แมในชาตินี้ก็ไมไดปฏิบัติ
เชนกัน ไมวาจะเปนเมื่อวาน วันนี้หรือพรุงนี้ ชีวิตก็ยังเลื่อนลอย วางเปลาเหมือนน้ําคางบนใบหญา
ปจจุบันเปนคนตัด ashi จากอาว Naniwa ไปขาย ตองเดินทางระหวางอาว Naniwa และ Kusaka
บานเกิดดวยความเหน็ดเหนื่อย เปนอาชีพที่ไมเคยคิดวาจะทํามากอน
ตอนที่สาม waki และ shite สนทนากัน shite บอกวาภรรยาของตนตอนนี้อยูที่เมืองหลวง
สภาพของตนตอนนี้เหมือน ashi ที่เหี่ยวเฉา waki ถาม shite วา yoshi และ ashi เปนพืชชนิด
เดียวกันหรือไม shite อธิบายวาใชและยังมีชื่ออื่นอีก คนที่ 伊勢 31 [ Ise ] เรียกพืชชนิดนี้วา
濱荻 [ hamaogi ] คนที่ Naniwa เรียกวา ashi ตอมา shite ตัดบทดวยการถอมตัววาตนเปน
เพียงชาวประมงผูต่ําตอยไมมีความรูอะไรมากนัก หาเลี้ยงชีพดวยการตัด ashi มาขายในเมือง
แลวก็ชักชวนให waki ซื้อสินคาของตน
ตอนที่สี่ waki ยังไมซื้อสินคาแตคงชวน shite คุยตอไป waki ถามวาชายหาด Mitsu no
hama อยูที่ไหน shite ตอบโดยใชคํายกยองชายหาด waki สงสัยวาทําไมตองใชคํายกยอง shite

31

Ise คือพื้นที่สวนใหญของจังหวัด 三重 [ Mie ] ในปจจุบัน
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จึงอธิบายวาอาว Naniwa เปนสถานที่ที่จักรพรรดิ Nintoku โปรดเกลาฯใหสรางพระราชวังขึ้น หลัง
จากนั้น shite พรรณนาความรมเย็นในรัชสมัยนั้น
ตอนที่หา shite บรรยายความงดงามในฤดูใบไมผลิของอาว Naniwa วามีชื่อเสียง ตนบวย
ผลิดอกบานสงกลิ่นหอม
ตอนที่หก tsure สั่งให waki ซื้อ ashi จาก shite ขณะที่ยังไมทราบวา shite คือ Kusaka
Saemon เมื่อ shite นํา ashi มาให waki เพื่อสงให tsure ซึ่งรออยูในยานพาหนะ waki ไมรับและ
บอกให shite เปนคนมอบใหเอง หลังจาก shite เห็นหนา tsure แลวก็รีบผละหนีไป waki รูสึก
แปลกใจที่เห็นกิริยาของ shite เปนเชนนั้น tsure ไมปดบังอีกตอไป บอก waki วา shite คือสามี
ของตน waki อาสาจะไปพาตัว shite มาพบแต tsure ปฏิเสธโดยใหเหตุผลวาถาทําเชนนั้น shite ก็
จะยิ่งอับอาย tsure จะไปตามดวยตัวเอง พูดเสร็จ tsure ไปยืนอยูหนาสถานที่หลบซอนตัวของ
shite และพูดถึงสัญญาที่มีตอกันในอดีต tsure อธิบายให shite ฟงวาบัดนี้ตนมีความเปนอยูดีขึ้น
แลวจึงมารับ shite ไปอยูดวย แต shite ไมยอมออกมาจากที่หลบซอน tsure จึงตัดพอวา shite คง
เอาใจออกหาง มีภรรยาใหมไปแลว shite ยืนยันวาไมไดมีหญิงใหมและแตงบทกวีมีเนื้อหาดังนี้
君なくてあしかりけりと思ふにぞ。いとど難波
の。浦は住み憂き32。
[ Kimi nakute ashi kari keri to omou ni zo. Itodo Naniwa no. Ura wa sumi
uki ]
คนึงคิดไรเจาเคลาเคียงคู
ตัวพี่อยูตัดกกออทุกขมหันต
ชีวิตที่นะนิวะทุกขอนันต
แทบอาสัญสุดลําเค็ญคูณทวี

tsure ไดยิน shite แตงบทกวีดังนั้นก็ตอบกลับดวยบทกวีเชนกัน บทกวีที่ใชตอบกลับมี
เนื้อหาดังนี้
悪しからじ。善からんとてぞ別れにし。何か難
波の。浦は住み憂き33。
[ Ashi kara ji. Yokaran tote zo wakare ni shi. Nanika Naniwa no. Ura wa
sumi uki ]

32

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) (Tokyo: Meiji shoin, 1991), p.57.

33

Ibid.
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จําจรจากดวยเหตุสุดวิสัย
หมายมาดมีสิ่งดีกล้ํากรายมา

หวังมิใหการณกลับยิ่งหนักหนา
สิ่งใดนาพาทุกขอยูนะนิวะ

เมื่อ shite ไดฟงดังนั้นก็เขาใจและเห็นถึงคุณคาของบทกวีวาสามารถทําใหสามีภรรยาเขา
ใจกันได ในที่สุดก็ยอมออกจากที่ซอนมาพบกับภรรยาซึ่งจากกันมานาน 3 ป และชักชวนให tsure
ไปนั่งพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตใตรมไม
องกที่สอง ประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่เจ็ด nochi shite พรรณนาวาความรักฉันสามีภรรยานั้นสูงสงดุจขุนเขา ลึกซึ้งดัง
มหาสมุทร ยามชายถวิลถึงเรื่องราวในอดีต ยามหญิงขุนเคืองใจ บทกวีทําใหจิตใจเบิกบานขึ้นได
สําหรับตัวเขาเองนั้น ที่ไดพบกับภรรยาและเขาใจกันก็ดวยอานุภาพของบทกวีนั่นเอง nochi shite
ยกบทกวี Naniwazu และบทกวี Asakayama ขึ้นมาและบอกวาทั้ง 2 บทนี้เปนบทกวีแรกสําหรับผู
เริ่มตนศึกษา อานุภาพของบทกวีทําใหจิตใจของภูตวิญญาณที่มองไมเห็นสงบลง คลายความทุกข
โศกของนักรบผูมีจิตใจกลาแกรง ทําใหสามีภรรยาเขาใจจิตใจซึ่งกันและกัน
ตอนที่แปด
nochi shite รายรําแสดงความยินดี ลืมเรื่องทุกขยากในอดีต จิตใจเบิกบานราวกับฤดู
ใบไมผลิที่พนผานฤดูหนาวอันเยือกเย็น เดินทางไปเมืองหลวงพรอมกับภรรยาดวยความปติยินดี

2.3 บทละครโนเรื่อง「梅」[ Ume ]
2.3.1 แนะนําบทละครโนเรื่อง Ume โดยสังเขป
ume แปลวาบวย ตนบวยจะผลิดอกในชวงตนฤดูใบไมผลิ ความสวยงามและกลิ่นหอม
ของดอกบวยเปนที่ชื่นชอบและไดรับการยกยองจากผูคนตั้งแตสมัยโบราณแลว คําวา ume มี
ปรากฎในบทกวีจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตสมัย Heian เปนตนมา
บทละครโนเรื่อง Ume เปนบทละครโนใหมที่แตงขึ้นในสมัย Edo ( ค.ศ.1600-1868 )
คําวาบทละครโนใหมหมายถึงบทละครโนที่แตงขึ้นหลังศตวรรษที่ 16 ไมใชบทละครโนในยุคที่
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Zeami ยังมีชีวิตอยู บทละครโนเรื่อง Ume เปนงานประพันธของ 観世大夫元章34 [ Kanze
dayuu Motoakira ] แตงขึ้นในรัชสมัย 明和 [ Meiwa ] ( ค.ศ.1764 - 1772 ) มีการแสดงเรื่องนี้
นอยครั้ง Motoakira ไดรับการศึกษาอบรมตั้งแตครั้งเยาววัยจาก 田 安 宗 武 [ Tayasu
Munetake ] ( ค.ศ.1715-1771 ) ผูเปนกวีและศึกษาแนวคิด วัฒนธรรมของญี่ปุนสมัยโบราณ
Munetake ชื่นชมยกยองดอกบวยมาก Motoakira ไดรับอิทธิพลทางความคิดที่คํานึงถึงเรื่องสมัย
โบราณและเปนแรงจูงใจใหแตงบทละครโนเรื่อง Ume
2.3.2 เนื้อเรื่องยอของบทละครโนเรื่อง Ume 35
บทละครโนเรื่อง Ume จัดอยูในประเภท sanbanme mono มีบทละครโนเรื่องนี้เฉพาะใน
สํานัก Kanze ryuu เทานั้น เนื้อเรื่องแบงเปน 2 องก ฉากของเรื่องอยูที่อาว Naniwa แควน Settsu
ในเดือน 2 ฤดูใบไมผลิ
ตัวละคร
waki
บุคคลหนึ่งของตระกูล 藤原 [ Fujiwara ]
waki zure
ผูติดตาม ( 2 คน )
shite
ผูหญิงคนหนึ่ง ( รางแปลงของวิญญาณของดอกบวย )
kyougen
ชาวบาน
nochi shite วิญญาณของดอกบวย

34

Kanze dayuu Motoakira ( ค.ศ.1722-1774 ) เปน 観世大夫 [ Kanze dayuu ] ( หัวหนาสํานัก Kanze
ryuu ) รุนที่ 15 ไดแสดงละครโนบนเวทีครั้งแรกในปค.ศ.1732 ขณะอายุ 10 ปที่ 江戸城 [ Edo jou ]
( ปราสาทที่สรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1457 สําหรับเปนที่อยูของ 将軍 [ shougun ] ตระกูล 徳川 [ Tokugawa ]
แตนับจากตนรัชสมัย 明治 [ Meiji ] ( ค.ศ.1868-1912 ) ตราบถึงปจจุบันกลายเปนพระราชวังที่ประทับของ
จักรพรรดิ ) Motoakira ไดศึกษาตําราของ Zeami ซึ่งสืบทอดจากรุนสูรุนจากบิดาคือ 清親 [ Kiyochika ]
ผูเปน Kanze dayuu รุนที่ 14 Motoakira คัดลอกตําราของ Zeami และเขียนอธิบายเพิ่มเติม

35

แปลสรุปจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา
423-434
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องกที่หนึ่ง ประกอบดวย 3 ตอน
ตอนที่หนึ่ง waki ปรากฎตัวและแนะนําตัววาเปนบุคคลหนึ่งของตระกูล Fujiwara อาศัย
อยูละแวก 五條36 [ Gojou ] วันนี้จะเดินทางไปอาว Naniwa เพราะยังไมเคยเห็นมากอน อยาก
ชมทัศนียภาพในฤดูใบไมผลิ เริ่มออกเดินทางจากเมืองหลวงที่สงบรมรื่น ระหวางทางไดผานพื้นที่
山崎37 [ Yamazaki ] ผานแมน้ํา 芥川38 [ Akutagawa ] และในที่สุดก็ถึงอาว Naniwa การที่
ไดพบสภาพทิวทัศนที่ดี ดอกไมบานอยางงดงาม เห็นหมอกปกคลุมขุนเขา ฟองคลื่นสีขาวตัดกับสี
ของน้ําทะเล ทําให waki หวนระลึกถึงบทกวีของ 大伴家持39 [ Ootomo no Yakamochi ] ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับดอก sakura วาผลิบานขณะจักรพรรดิทอดพระเนตรจากพระราชวังที่ Naniwa
( บทกวีที่ 4361 ใน Man’youshuu )
ตอนที่สอง shite ปรากฎตัวและบอกวาบทกวีที่ waki กลาวมานั้นไมตรงกับความเปนจริง
shite อธิบายยกเหตุผลชี้แจงให waki เขาใจ waki ชื่นชมในความรอบรูของ shite และถามวา
shite เปนใคร แตไมไดรับคําตอบ shite สนทนาตอไปถึงคําวา 梅 [ ume ] ( แปลวาดอกบวย )
กับ 花 [ hana ] ( แปลวาดอกไม ) ที่ waki ใชในความหมายของดอก sakura หลังจากนั้น shite
บอกวาถึงแมจะนับเม็ดทรายบนชายหาดไดหมดแตบทกวีมีจํานวนมากมายมหาศาล ขนาดที่นับ
เทาไรก็ไมมีวันหมด waki เสริมวาบทกวีนั้นแตงออกมาจากรากฐานแหงจิตใจมนุษยจึงสามารถ
แตงไดไมรูจบ shite ขยายความตอวาบทกวีคือสิ่งที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณ การแตงบทกวีไม
ไดเกิดจากการบังคับขัดฝน เปนการแสดงความรูสึกของกวีอยางเที่ยงตรงจึงมีอานุภาพใหจิตใจที่
หาวแกรงออนโยนลงได
ตอนที่สาม waki ชมเชย shite วาเปนผูรอบรูดานบทกวีอยางลึกซึ้ง แต shite ถอมตัววา
ไมไดรอู ะไรมากนัก waki รบเราให shite พูดเรื่องบทกวีอีก shite จึงบอกให waki พักผอนรออยูใต
ตนไม เมื่อดวงจันทรทอแสงยามราตรี จะปรากฎตัวอีกครั้งหนึ่ง พูดเสร็จแลวก็เดินเขาไปใตรมเงา
ตนบวยและเลือนหายไป

36

Gojou คือชื่อถนนสายหนึ่ง วิ่งจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก อยูชวงกลางของพระนคร Heiankyou

37

Yamazaki คือชื่อพื้นที่สมัยโบราณ ปจจุบันคือพื้นที่สวนหนึ่งของจังหวัด Kyouto และจังหวัด Oosaka

38

Akutagawa คือชื่อแมน้ําสายหนึ่งที่ไหลผานแควน Settsu

39

Ootomo no Yakamochi ( ค.ศ.717?-785 ) เปนขุนนางและกวีสมัย Nara สันนิษฐานวานาจะเปนผูนําในการ
รวบรวมประชุมบทกวี Man’youshuu
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องกที่สอง ประกอบดวย 4 ตอน
ตอนที่สี่ waki เฝารอทองฟาสลัวใหแสงจันทรยามค่ําคืนในฤดูใบไมผลิปรากฎดวยความ
กระวนกระวาย ใชแขนเสื้อตางหมอนหนุนนอนใตตนบวย ไดกลิ่นหอมของดอกบวยที่โชยมาติด
แขนเสื้อ
ตอนที่หา nochi shite ปรากฎตัว พรรณนาวาความงดงามของบรรยากาศที่เห็นไดจาก
แสงจันทรเหนือทองทะเล Naniwa ยามค่ําคืน ทําใหจิตใจสงบและเปนสุข ทองฟาปลอดโปรง
แสงจันทรสองสวางราวกับกลางวัน ทําใหมองเห็นดอกไมไดอยางชัดเจน nochi shite ขอรอง waki
ไมใหเลาเรื่องราวของตนแกผูอื่นฟง waki ประหลาดใจที่เห็น nochi shite ปรากฎตัวในรางที่งดงาม
กวาตอนกลางวัน ไมนาเชื่อวาจะเปนบุคคลเดียวกัน nochi shite จึงไขขอของใจโดยบอกวา
เนื่องจากตนคือวิญญาณของดอกบวย จึงสามารถปรากฎกายไดหลายลักษณะ และวันนี้จะรายรํา
สรางความสําราญบานใจจึงปรากฎกายในลักษณะที่เห็นนี้ แต waki ก็ยังไมหมดขอสงสัยที่วา
ละแวกนี้ไมมีคนอื่นเลย แลวใครจะเปนผูดีดพิณ เปาขลุย ตีกลอง nochi shite อธิบายวาเสียง
กิ่งสนกิ่งเล็กนั่นคือเสียงพิณ เสียงของตน ashi ( พืชจําพวกออหรือกก ) ตามชายหาดคือเสียงขลุย
เสียงของคลื่นกระทบฝงเปนเสียงของ 覆槽40 [ uke ] เหลานี้เปนเสียงดนตรีจากธรรมชาติ
ตอนที่หก nochi shite กลาววาตามธรรมเนียมสมัยโบราณแลว จะเหยียดหยามตนหญา
วาต่ําตอยและยกยองตนไมวาสูงศักดิ์ และในบรรดาพันธุไมตางๆ ไมมีดอกไมใดจะมีรูปราง สีและ
กลิ่นทัดเทียมดอกบวยได นอกจากตนบวยจะมีดอกที่งดงามแลว ยังมีเมล็ดที่มีสรรพคุณทางยา
ผิวไมที่สวยงามและอยูรวมกันเปนกลุม ดังนั้นจึงเรียกวา うめ [ ume ] ซึ่งมีเสียงใกลเคียงกับ
คําวา うま [ uma ] ( uma เปนคําที่ใชแสดงการชมเชยวาดีเลิศ ) กิ่งและดอกของ ume ใชใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานพระราชพิธีตางๆ เชน 大嘗41 [ ooname ] ผูคนจะนํา
ดอกบวยทัดไวที่ 巾子42 [ koji ] ของ 冠43 [ kanmuri ] และรายรําถวายพระพร nochi shite
บอกวาวันนี้จะเลียนทารายรํานั้นแสดงให waki ชม
40

Uke คือแทนกลวงสําหรับผูรายรําขึ้นไปยืนแลวย่ําใหเกิดเสียง

41

Ooname คือพิธีที่จักรพรรดิเสวยขาวที่เปนผลผลิตใหมเพื่อเปนการถวายแดเทพเจาในเดือน 11 ของปแรกที่
เสด็จขึ้นครองราชย หรือเรียกวาพิธี 大嘗祭 [ daijousai ] หรือ 大嘗祭 [ ooname matsuri ] แตหาก
เปนพิธีที่จัดขึ้นในเดือน 11 ของทุกปที่ไมใชปแรกของการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิจะเรียกวา 新 嘗 祭
[ nii’namesai หรือ shinjousai ] หรือ 新嘗 [ nii’name ]

42

koji คือสวนที่ตั้งสูงอยูทางซีกหลังของ 冠 [ kanmuri ]

45
ตอนที่เจ็ด nochi shite รายรําและสรรเสริญพระบารมีแหงองคจักรพรรดิ พระเมตตาแผ
ไพศาลทั่วทุกหัวระแหง พืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ ไพรฟาอยูเย็นเปนสุข ขณะนั้นใกลรุงสาง
เห็นทองฟาดานปลายเขาทางตะวันออกเปนสีขาว หมอกยังคงปกคลุม ทองฟาเริ่มเปลี่ยนเปนสีฟา
เมฆขาวทอดตัวเรียงกันเสมือนหนึ่งเหลาเทพธิดา nochi shite อธิษฐานใหความรุงเรืองของรัชสมัย
คงอยูตลอดกาลคูกับสวรรคและพื้นพิภพ

2.4 บทละครโนเรื่อง「雲林院」[ Unrin’in ]
2.4.1 แนะนําบทละครโนเรื่อง Unrin’in โดยสังเขป
Unrin’in หรือ Urin’in หรือ Ujii44 เปนชื่อวัดทางพุทธศาสนานิกาย 天台45 [ Tendai ]
ตั้งอยูในพระนคร Heiankyou ( ปจจุบันคือจังหวัด Kyouto ) เดิมเคยเปนสถานที่แปรพระราชฐาน
ของจักรพรรดิ 淳和 46 [ Junna ] ตอมาในปค.ศ.869 ( รัชสมัย Jougan ที่ี 11 ในจักรพรรดิ
Seiwa ) จึงเปลี่ยนสถานภาพเปนวัด คําวา 雲 [ un ] แปลวาเมฆและคํานี้สามารถใชเปรียบเทียบ
กับวัตถุที่มองจากที่ไกลๆแลวดูเหมือนเมฆได เชน ทัศนียภาพของดอก sakura หรือดอก 藤 47
[ fuji ] คําวา 林 [rin] แปลวาปา คําวา 院 [ in ] แปลวาวัด รวมแลว Unrin’in แปลวาวัดแหงปา
เมฆ วัดแหงนี้มีชื่อเสียงเปนที่เลื่องลือในความงามของดอก sakura จึงไดชื่อวาวัด Unrin’in

43

kanmuri คือที่สวมหรือครอบศีรษะเมื่อแตงเครื่องแบบที่เปนทางการ

44

ในพจนานุกรม Koujien ( dai go han ) ของสํานักพิมพ Iwanami shoten ระบุวาเสียงอานของ 雲林院 มี
ทั้ง Unrin’in, Urin’in และ Ujii

45

Tendai คือชื่อนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธ มีตนกําเนิดที่ประเทศจีน พระชาวจีนผูมีนามวา 鑑真 [ Ganjin ]
เปนผูนําเขามาเผยแพรในญี่ปุนเปนคนแรก

46

จักรพรรดิ Junna ( ค.ศ.786-840 ) เปนจักรพรรดิองคที่ 53 ของญี่ปุน ขึ้นครองราชยระหวางปค.ศ.823-833
รัชสมัย 天長 [ Tenchou ] เปนพระราชโอรสองคที่ 7 ในจักรพรรดิ 桓武 [ Kanmu ] ( จักรพรรดิองคที่ 50
ของญี่ปุน )

47

fuji เปนชื่อพันธุไมชนิดหนึ่ง ลําตนสูงกวา 10 เมตร ผลิดอกในฤดูใบไมผลิประมาณเดือนพฤษภาคมหรือ
มิถุนายนตามปฏิทินสุริยคติ มีทั้งดอกสีขาวและสีมวงออน ลักษณะดอกคลายผีเสื้อเปนชอยาว
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บทละครโนเรื่อง Unrin’in มีที่มาจากวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari บทละครโนเรื่อง
Unrin’in มี 2 ฉบับคือฉบับเดิมและฉบับปจจุบัน ฉบับเดิมหมายถึงฉบับคัดลอกที่เปนลายมือของ
Zeami ฉบับนี้ถูกคนพบเมื่อปค.ศ. 1941 รายละเอียดเกี่ยวกับผูแตงบทละครโนเรื่อง Unrin’in มี
กลาวไวหลากหลาย ดังตัวอยางตอไปนี้
1 ไมทราบผูแตงแนชัดแตใน Sarugaku dangi ระบุวามีการแสดงเรื่องนี้ จึงนับไดวาเปน
บทละครโนที่เกาแกเรื่องหนึ่ง48
2 มีการสันนิษฐานถึงผูแกไขบทละครฉบับเดิมมาเปนฉบับปจจุบันวาคือ Konparu
Zenchiku เนื่องจากมีตัวละครเอกหรือ shite คือ Ariwara no Narihira เหมือนกันและมีรูปแบบ
การดําเนินเรื่องคลายกันกับบทละครโนเรื่อง 「小塩」 [ Oshio ] ซึ่ง Zenchiku เปนผูแตง49
บทละครโนเรื่อง Unrin’in ทั้งฉบับเดิมและฉบับปจจุบันมีเนื้อหาขององกที่หนึ่งคลายกัน
แตรายละเอียดบางอยางและลําดับขอความมีสลับกันบาง เนื้อหาขององกที่หนึ่งทั้งในฉบับเดิม
และฉบับปจจุบันกลาวถึงการเดินทางของ waki จากบานเกิดไปยังวัด Unrin’in ตอมา waki หักกิ่ง
ตน sakura และ shite เห็นเขาจึงตอวา waki และตอนทายขององกที่หนึ่ง shite ให waki นอนพัก
ใตตนไม ในฉบับเดิม waki เลารายละเอียดความฝนตั้งแตตนเรื่องหลังจากแนะนําตัวเอง สวนใน
ฉบับปจจุบัน มีรายละเอียดของความฝนในตอนปลายขององกที่หนึ่งคือหลังจาก shite และ waki
พูดจาโตตอบกันเรื่องการหักกิ่งตน sakura แลว shite ถาม waki วาเดินทางมาจากที่ใด waki
จึงตอบและเลาความฝนของ waki วาไดเจอชายหญิงคูหนึ่ง และไดทราบจากคนแถวนั้นวาชาย
ผูนั้นคือ Ariwara no Narihira และหญิงคือ Nijou no Kisaki
องกที่สองของฉบับเดิมและฉบับปจจุบันมีสวนที่เหมือนกัน คือการปรากฎตัวในความฝน
ของ waki เพื่อเปดเผยความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari แต nochi shite ผูที่ปรากฎตัว
มาเลาเรื่องราวเปนคนละคนกัน nochi shite ของฉบับเดิมคือวิญญาณของ Fujiwara no
Mototsune พี่ชายของ Nijou no Kisaki และมีวิญญาณของ Nijou no Kisaki เปน tsure สวน
nochi shite ของฉบับปจจุบันคือ Ariwara no Narihira
เนื้อหาขององกที่สองในฉบับเดิมไดเคาโครงเรื่องสวนหนึ่งมาจากตอนที่ 6 ของวรรณคดี
เรื่อง Ise monogatari ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
48

Yokomichi Mario, Youkyokushuu jou: nihon koten bungaku taikei 40, 10th ed. (Tokyo: Iwanami
shoten, 1969), p.147.

49

Satoi Rokurou, Youkyoku hyakusen ( jou ) (Tokyo: Kasama shoin, 1979), p.88.
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ชายคนหนึ่งไปหลงรักหญิงสาวคนหนึ่ง ( หญิงสาวหมายถึง Nijou no Kisaki )
และลักลอบพานางหนีไป ระหวางทางเกิดฝนตกหนัก จึงใหนางหลบในกระทอม สวนตัว
เองยืนเฝาอยูดานหนา ระหวางที่รอใหถึงเวลารุงสาง มียักษตนหนึ่งจับนางกลืนเขาไปใน
คําเดียวโดยที่ชายคนนั้นไมไดยินเสียงรองของนาง พอรุงสางชายคนนั้นเขาไปดูนางแตก็
ไมพบนางเสียแลว

เนื้อหาขององกที่สองในฉบับเดิมเริ่มดวยการปรากฎตัวของ tsure ในความฝนของ waki
ทั้งคูสนทนากันถึงความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari ตอมา nochi shite ก็ปรากฎตัวและ
แนะนําตัววาคือ Mototsune เปนพี่ชายของ Nijou no Kisaki มารวมเลาเรื่องราวความลับตางๆ
และบอกวายักษที่กลืนรางหญิงสาวเขาไปในคําเดียวก็คือ Mototsune เอง หลังจากนั้น nochi
shite และ tsure พูดถึงความรักระหวาง Ariwara no Narihira และ Nijou no Kisaki ในตอนทาย
สุดของเรื่อง waki ก็ตื่นขึ้นจากความฝน
เนื้อหาขององกที่สองในฉบับปจจุบันไดเคาโครงเรื่องสวนหนึ่งมาจากตอนที่ 4 และ 5 ของ
วรรณคดีเรื่อง Ise monogatari เนื้อหาของตอนที่ 4 มีดังนี้
ชายคนหนึ่งแอบรักหญิงสาวคนหนึ่ง และเดินทางไปเยี่ยมนาง แตวันหนึ่งนางได
ยายไปอยูที่อื่น เปนสถานที่ที่คนทั่วไปไมอาจเขาไปได ชายคนนี้ไดแตคิดถึงนาง และ
ตอมาอีกหนึ่งปในเดือน 1 ชวงดอกบวยผลิบาน ชายคนนี้กลับมาที่หองของนางอีกครั้ง
และรองไหคิดถึงเรื่องราวในอดีต

เนื้อเรื่องตอนที่ 5 ของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari มีดังนี้
ชายคนหนึ่งแอบไปพบหญิงสาวซึ่งอาศัยอยูใกลๆกับตําหนักทางทิศตะวันออก
บนถนนสายที่ 5 อยางลับๆ เขาไมไดเขาออกทางประตู แตผานเขาออกทางกําแพงซึ่งเกา
ผุพัง แมจะไมไดใชเสนทางนี้บอยนักแตเจาของบานก็รูเขาจนได จึงมาเฝายาม ทําใหชาย
คนนี้ไมไดพบกับหญิงสาว ฝายหญิงสาวรูสึก เศราโศกมากจนในที่สุดเจาของบานก็ยอม
ผอนปรนให ( มีขอความอธิบายเพิ่มเติมวาเมื่อเรื่องที่มีชายคนหนึ่งแอบไปพบ Nijou no
Kisaki แพรสะพัดออกไป พี่ชายของ Nijou no Kisaki ไดจัดเวรยามเฝานางไว )

เนื้อหาขององกที่สองในฉบับปจจุบันมี nochi shite คือ Ariwara no Narihira ปรากฎตัว
ขึ้นในฝนของ waki และเปดเผยความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari วาเปนเรื่องราวของ

48
Ariwara no Narihira ที่ไปหลงรักหญิงคนหนึ่งที่อยูในตําหนักของพระราชวัง เมื่อเลาเรื่องตางๆแลว
nochi shite ก็รายรํา และในตอนทายสุดของเรื่อง waki ก็ตื่นขึ้นจากความฝน
บทกวี Naniwazu มีปรากฎในองกที่หนึ่งของบทละครโนเรื่อง Unrin’in ทั้งฉบับเดิมและ
ฉบับปจจุบันแตงานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาความหมายของบทกวี Naniwazu ที่อางอิงในบทละครโน
เรื่อง Unrin’in ฉบับปจจุบันเทานั้นโดยมีเหตุผล 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง ผูวิจัยเห็นพองกับ
แนวคิดของ Satoi Rokurou 50 ที่วาฉบับปจจุบันมีเนื้อหาองกที่หนึ่งและสองตอเนื่องกันมากกวา
ฉบับเดิม shite ในองกที่หนึ่งคือชายชราซึ่งเปนรางแปลงของ Ariwara no Narihira การที่ฉบับเดิม
มี shite ในองกที่สองเปนวิญญาณของ Mototsune และไมมี Ariwara no Narihira ปรากฎตัว
ออกมา ทําใหเกิดความรูสึกวาเนื้อหาบางสวนขาดหายไป และเหตุผลประการที่สองคือ เนื้อเรื่อง
ขององกที่สองในฉบับปจจุบันกลาวถึงการเดินทางหลบหนีของชายหญิงคูหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุการณที่
เกิดขึ้นในเดือน 2 ฤดูใบไมผลิ มีความสอดคลองกับบทกวี Naniwazu คือเปนเหตุการณในฤดูใบไม
ผลิเหมือนกัน
2.4.2 เนื้อเรื่องยอของบทละครโนเรื่อง Unrin’in 51
บทละครโนเรื่อง Unrin’in จัดอยูในประเภท yonbanme mono มีบทละครโนเรื่องนี้ใน 4
สํานักคือ Kanze ryuu, Houshou ryuu, Kongou ryuu และ Kita ryuu เนื้อเรื่องแบงเปน 2 องก
ฉากของเรื่องอยูที่วัด Unrin’in พระนคร Heiankyou ในเดือน 2 ฤดูใบไมผลิ
ตัวละคร
waki
公光 [ Kinmitsu ]
waki zure
ผูติดตาม ( 2 คน )
shite
ชายชรา
kyougen
ชาวบาน
nochi shite Ariwara no Narihira

50

Ibid. ,pp.88-93.

51

แปลสรุปจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา
457-470
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องกที่หนึ่ง ประกอบดวย 3 ตอน
ตอนที่หนึ่ง waki และ waki zure ปรากฎตัวขึ้นบอกวาดอก fuji บานมีสีมวงเหมือนกับ
สีของเมฆ และจะเดินทางไปที่วัด Unrin’in หลังจากนั้น waki แนะนําตัววาชื่อ Kinmitsu อาศัยอยูที่
บานเกิดคือ 蘆屋52 [ Ashiya ] แควน Settsu มีความคุนเคยกับวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari
มาตั้งแตสมัยเปนเด็ก อยูมาวันหนึ่ง waki ฝนประหลาด จึงจะเดินทางไปเมืองหลวง ระหวางทาง
waki บรรยายสภาพแวดลอมที่สวยงามของฤดูใบไมผลิ waki เดินทางผานอาว Naniwa และ
ในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางคือวัด Unrin’in
ตอนที่สอง waki ใชมือหักกิ่ง sakura ตอมา shite ก็ปรากฎตัวในรางชายชรา กลาววา
ใครกันที่ทําใหกิ่ง sakura หัก เปนเพราะลมที่พัดแรงหรือก็เปลา เมื่อ shite เห็น waki จึงรูวา waki
คือผูหักกิ่ง sakura และบอกให waki ถอยออกไปใหหางจากตน sakura ฝาย waki กลาววาที่
ทําไปนั้นดวยมีจิตใจที่ชื่นชมในดอกไม และถึงอยางไรดอกไมก็ตองรวงอยูแลว จะเสียดายไปทําไม
shite บอกวาสิ่งที่นากลัวสําหรับดอกไมคือลมที่พัดแรงเพราะจะทําใหดอกไมรวง แต waki นากลัว
มากกวาเสียอีกเนื่องจากไปหักกิ่งไมลงมา waki จึงยกบทกวีของ 素性53 [ Sosei ] มีใจความวา
見てのみや人に語らん桜花。手毎に折りて家づ
とにせん54。
[ Mite no miya hito ni kataran sakurabana. Tegoto ni orite iezuto ni sen.]
พินิศพิศซะกุระพิไลพริ้ง
พริ้มพรายยิ่งยากสรรวจีขยาย
ดลเด็ดดึงดอกดวยหมายติดกาย
จํานงจายกํานัลคนอยูเรือน

เมื่อไดยินดังนั้น shite จึงอางบทกวีของ 藤原好風 [ Fujiwara no Yoshikaze ] ที่มี
ใจความวา
春風は花のあたりをよぎて吹け。心づからやう
つろふと見ん55。

52

Ashiya อยูระหวางจังหวัด Oosaka และ Koube ในเขตพื้นที่จังหวัด 兵庫 [ Hyougo ]
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Sosei คือกวีในชวงตนของสมัย Heian เคยเปนขาราชบริพารรับใชจักรพรรดิ Seiwa บิดาของ Sosei คือ
遍昭 [ Henjou ] ( Henjou เปนนักบวชและเปน 1 ใน 6 ของยอดกวีสมัย Heian ชวงตน ) Sosei ออกบวช
เปนพระ และอาศัยอยูที่วัด Unrin’in

54

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 1 kan ), p.461.
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[ Harukaze wa hana no atari o yogite fuke. Kokorozukara ya utsurou to
min. ]
วายุวารใบไมผลิเจาเอย
ใครรูหากวายุไมพัดพา

จงพัดเลยพาดผานพนบุปผา
หมูบุปผาจะโรยราเองหรือไร

ทั้ง waki และ shite ตางฝายก็แสดงความคิดเห็น ในที่สุดสรุปไดวาการถกเถียงของทั้งคู
เปรียบเสมือนการประชันสีของดอก sakura และตนหลิวในฤดูใบไมผลิในเมืองหลวง และเปน
ทัศนียภาพที่งามราวผาปกดอก
ตอนที่สาม shite ถาม waki วาเดินทางมาจากที่ไหน waki จึงแนะนําตัวและบอกวาคืน
หนึ่งไดหลับและฝนไปวาไดพบกับผูหญิงคนหนึ่งแตงชุดสีแดงกับผูชายอีกคนหนึ่งถือวรรณคดีเรื่อง
Ise monogatari หลังจากไตถามคนชราแถวนั้นจึงทราบวาชายผูนั้นคือ Ariwara no Narihira สวน
ผูหญิงคือ Nijou no Kisaki สถานที่คือวัด Unrin’in แลวก็ตื่นขึ้นจากฝน waki คิดวาเปนความฝนที่
ประหลาดจึงเดินทางมาที่วัด Unrin’in นี้
shite บอกให waki นอนพักใตตนไมเพื่อจะไดเห็นภาพในฝนตอไป waki ยินดีปฏิบัติตาม
ตอมา waki ถามวา shite เปนใคร เหตุใดจึงรูเรื่องราวโดยละเอียด shite ไมไดตอบโดยตรงวาตน
เปนใคร แต waki คาดวา shite คือ Ariwara no Narihira หลังจากนั้น shite พูดย้ําตอ waki อีกครั้ง
ใหนอนหลับแลว shite ก็เลือนหายไป
องกที่สอง ประกอบดวย 4 ตอน
ตอนที่สี่ waki กลาววาจะนอนใตตนไมที่มีแสงจันทรสองลงมานี้ หลังจากนั้นไดนําแขนเสื้อ
ที่มีดอกไมรวงหลนลงมาปูนอน
ตอนที่หา nochi shite ( Ariwara no Narihira ) ปรากฎตัวขึ้นในความฝนของ waki และ
พูดคุยกันถึงวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari โดย waki ขอรองให nochi shite เลาความลับของ
วรรณคดีเรื่องนี้
ตอนที่หก nochi shite เปดเผยวาตํานานนี้เปนเรื่องราวของ Ariwara no Narihira ซึ่งไป
หลงรักหญิงคนหนึ่ง นางอยูที่ตําหนักในพระราชวัง ทั้งคูพากันหลบหนีออกจากพระราชวังในราว

55

Ibid.
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เดือน 2 สถานที่มีชื่อเสียงที่ถูกเอยอางในวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari แทจริงก็หมายถึงในเขต
พระราชวังนั่นเอง
ตอนที่เจ็ด nochi shite รายรําและบอกวาตํานานนี้จะใหเลาอยางไรก็ไมมีวันจบสิ้นได สุด
ทาย waki ก็ตื่นขึ้นจากความฝน

2.5 บทละครโนเรื่อง「桜川」[ Sakuragawa ]
2.5.1 แนะนําบทละครโนเรื่อง Sakuragawa โดยสังเขป
Sakuragawa คือชื่อแมน้ําที่ใชเปนฉากในองกที่สองของบทละครโนเรื่องนี้ แมน้ําสายนี้อยู
ที่แควน 常陸56 [ Hitachi ] Omote Akira กลาวไวในหนังสือ Nougakushishinkou ( 1 ) วาบท
ละครโนเรื่อง Sakuragawa นี้อยูในบทละครโนประเภทที่มีความเปนไปไดสูงมากวาเปนผลงาน
การประพันธของ Zeami และมีชื่อบทละครโนเรื่องนี้ปรากฎใน Sarugaku dangi ดวย
บทละครโนเรื่อง Sakuragawa จัดอยูในประเภท 狂 女 物 [ kyoujo mono ] คือ
บทละครโนที่มีตัวละครเอกเปนหญิงวิกลจริต เรื่อง Sakuragawa มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการตามหาลูก
権藤芳一 [ Gondou Yoshikazu ] กลาวไวในหนังสือ 能楽手帖57 [ Nougakutechou ]
วาถึงแมเนื้อหาของเรื่อง Sakuragawa จะมีความรูสึกเศราโศก แตบรรยากาศโดยรวมของเรื่อง
กลับราเริงเบิกบาน และบทละครโนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการตามหาลูกนี้ ยังมีเรื่องอื่นอีกเชน
「三井寺」[ Miidera ] แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางเรื่อง Sakuragawa ซึ่งเปนเหตุการณใน
ฤดูใบไมผลิกับเรื่อง Miidera ซึ่งเปนเหตุการณในฤดูใบไมรวงแลว เรื่อง Sakuragawa มีบรรยากาศ
ที่สดชื่นกวา

56

Hitachi คือพื้นที่สวนใหญของบริเวณจังหวัด 茨城 [ Ibaraki ] ในปจจุบัน

57

Gondou Yoshikazu, Nougakutechou, p123.
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2.5.2 เนื้อเรื่องยอของบทละครโนเรื่อง Sakuragawa58
บทละครโนเรื่อง Sakuragawa จัดอยูในประเภท yonbanme mono มีบทละครโนเรื่องนี้
ในทั้ง 5 สํานัก เนื้อเรื่องแบงเปน 2 องก ฉากขององกแรกอยูที่ 桜の馬場 59 [ Sakura no
baba ] แควน 日向60 [ Hyuuga ] ฉากขององกที่สองอยูที่แมน้ํา Sakuragawa แควน Hitachi
ในเดือน 3 ฤดูใบไมผลิ
ตัวละคร
waki zure
ชายประกอบอาชีพคาขายคน
shite
แมของ 桜子 [ Sakurago ]
kokata
Sakurago
waki
พระแหงวัด 磯辺 [ Isobe ]
waki zure
พระ
waki zure
ชาวบาน
nochi shite หญิงวิกลจริต ( แมของ Sakurago )
องกที่หนึ่ง ประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่หนึ่ง waki zure ปรากฎตัว แนะนําวาเปนชาวเมืองทางดินแดนตะวันออก ประกอบ
อาชีพคาขายคน เดินทางมาถึงแควน Hyuuga ที่ 筑紫61 [ Tsukushi ] แหงนี้ เมื่อวานไดซื้อเด็ก
ไวคนหนึ่งชื่อ Sakurago เด็กนั้นขอรองใหนําจดหมายและเงินคาตัวของเขาไปมอบใหแมซึ่งอาศัย
อยูทางทิศตะวันตกของ Sakura no baba
ตอนที่สอง waki zure เดินทางถึงบานของ shite ( แมของ Sakurago ) และทําตามคําขอ
ของ Sakurago เมื่อ shite อานขอความในจดหมายวา ‘ Sakurago ทุกขโศกที่เห็นสภาพความเปน
58

แปลสรุปจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 2 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา
1223-1240

59

Sakura no baba เปนชื่อสถานที่ที่ไมมีอยูจริง แตผูประพันธบทละครโนเรื่องนี้กําหนดขึ้นใหสอดคลองกับคํา
วา sakura ซึ่งเปนคําสําคัญของบทละครโนเรื่องนี้

60

Hyuuga คือพื้นที่บริเวณจังหวัด 宮崎 [ Miyazaki ] บนเกาะ 九州 [ Kyuushuu ] ในปจจุบัน

61

Tsukushi คือชื่อเดิมของเกาะ Kyuushuu
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อยูของแม จึงขายตัวเองใหกับพอคาและเดินทางไปทางทิศตะวันออก ’ shite รูสึกเสียใจอยางยิ่ง
และ shite ไมทราบวาตอนนี้ waki zure ไปที่ไหนเสียแลว shite อานจดหมายตอไป ‘ ครั้งนี้เปน
โอกาสดีที่จะไดออกบวช ขอใหแมออกบวชเถิด ’ ยิ่งอาน shite ก็ยิ่งทวีความเศราโศก พร่ําวาแม
ทุกขยากแตเมื่อไดเห็นหนาลูกก็คลายลงได วิงวอนใหเทพเจา 木華開耶姫62 [ Konohana
Sakuya Hime ] ชวยบันดาลให Sakurago กลับคืนมา shite บอกวา Sakurago เปนบุตรของ
เทพเจาองคนี้ ตอมา shite คิดวาอยูที่นี่ตอไปก็เปลาประโยชน ตัดสินใจออกเดินทางตามหา
Sakurago ดวยสภาพที่น้ําตาเออลน
องกที่สอง ประกอบดวย 9 ตอน
ตอนที่สาม waki, waki zure ( พระ ) และ kokata ปรากฎตัวขึ้นพรอมกัน waki บอกวา
บัดนี้ถึงเวลาที่รอคอยแลว เปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการชมดอก sakura และกลาวชักชวนใหไป
ชมบรรยากาศฤดูใบไมผลิบริเวณทิวเขา หลังจากนั้น waki แนะนําตัววาเปนพระแหงวัด Isobe
แควน Hitachi สวนเด็กที่อยูขางๆ ( หมายถึง kokata ) ไมทราบวาเปนคนจากเมืองใด แตไดมาเปน
ลูกศิษย waki กําลังจะพาเด็กคนนั้นไปยังแมน้ํา Sakuragawa เพื่อชื่นชมดอกไมที่บานสะพรั่ง
Sakuragawa เปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงดานความงดงามของดอกไม waki กลาวชื่นชมบรรยากาศวา
ไมวาจะมองไปทางใดก็เห็นดอก sakura ดาษดื่นราวกับเปนปาแหงเมฆ สีของทองฟาเปลี่ยนเปน
สีของดอกไม ใบของตนสนสดชื่นสมกับอยูในชวงฤดูใบไมผลิ ดอกไมที่รวงหลนเพราะตองลม
ดูเหมือนเกลียวคลื่น
ตอนที่สี่ waki เดินทางถึงแมน้ํา Sakuragawa ไดพบกับ waki zure (ชาวบาน) สนทนากัน
เรื่องดอกไมที่บานสะพรั่งทั่วบริเวณนั้น waki zure ( ชาวบาน ) เลาให waki ฟงวามีหญิงวิกลจริต

62

ตามตํานานเกี่ยวกับเทพเจาใน 古事記 [ Kojiki ] ( หนังสือประวัติศาสตรเกาแกที่สุดของญี่ปุนที่มีอยูใน
ปจจุบัน เสร็จสมบูรณในปค.ศ.712 ) กลาววา Konohana Sakuya Hime เปนธิดาของเทพเจา 大山祇神
[ Ooyama tsumi no kami ] เมื่อครั้งเทพเจา ににぎの命 [ Ninigi no mikoto ] ไดรับคําสั่งใหลงมาที่
โลกมนุษย Ninigi no mikoto ไดมาที่แควน Hyuuga และไดพบกับ Konohana Sakuya Hime เนื่องจาก
Konohana Sakuya Hime มีรูปโฉมที่งดงาม Ninigi no mikoto จึงขอแตงงานกับ Konohana Sakuya Hime
ซึ่งเปนผูบันดาลใหดอกไมผลิบานในฤดูใบไมผลิ ตอมาในยุคหลัง Konohana Sakuya Hime ไดรับการขนาน
นามวาเปนเทพเจาประจําภูเขาไฟ 富士 [ Fuji ] และมีการถวายเครื่องบูชาที่ศาลเจา 浅間 [ Asama ]
( ศาลเจา Asama อยูที่จังหวัด 静岡 [ Shizuoka ] )
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คนหนึ่งถือสวิงสวยงามชอนดอกไมที่ไหลตามกระแสแมน้ํา Sakuragawa และรายรําดวยทวงทา
คนวิกลจริต waki จึงใหตามหญิงนั้นมาพบ
ตอนที่หา nochi shite ( หญิงวิกลจริต ) ปรากฎตัว และถามวามีดอกไมรวงหลนที่แมน้ํา
Sakuragawa หรือเปลา หลังจากนั้นก็พูดตอไปวา โอ..ชางนาเสียดาย ดอกไมบานมากเกินไปแลว
สายน้ําพัดพาดอกไมไปดวย ตองรีบไปชมดอก sakura ที่ดูราวกับหิมะ รองรอยของดอก sakura ที่
ปลิวรวงยามตองสายลมเหมือนเกิดเกลียวคลื่นบนทองฟา ดอก sakura ที่รวงหลนทับถมบนพื้นดิน
ราวกับหิมะนั้นเสมือนเรื่องที่อัดสุมแนนในใจตน ดอกไมที่ไหลระรินตามกระแสน้ําเสมือนน้ําตาที่
ไหลพรากดวยความทุกขโศก หลังจากนั้น nochi shite บอกวาบานเกิดของตนอยูที่แควน Hyuuga
เกาะ Tsukushi พลัดพรากจากลูก ไมรูวาลูกอยู ณ แหงใด จึงออกเดินทางตามหาขามทะเลขาม
ภูเขากระทั่งมาถึงแควน Hitachi หากไมใชดวยความรักผูกพันฉันแมลูกแลว คงไมสามารถเดินทาง
ไกลขนาดนี้ได เหตุที่มาอยูบริเวณแมน้ํา Sakuragawa เพราะสถานที่แหงนี้มีชื่อเสียงดานดอกไม
และชื่อของสถานที่แหงนี้พองกันกับชื่อของลูกคือ Sakurago ตอมา nochi shite รําพึงวาแมลูก
แยกจากกัน ไมรูวาลูกอยูที่ไหน ถาไดพบกันจะจําหนาตากันไดหรือเปลา
ตอนที่หก waki เขาไปใกลๆ nochi shite และถามไถถึงบานเกิดและสาเหตุที่ทําให
วิกลจริต ไดรับคําตอบวาเปนคน Tsukushi พลัดพรากจากลูกซึ่งมีเพียงคนเดียว ลูกเปนเหมือน
สมบัติล้ําคาแทนตัวสามีที่เสียชีวิตไป ทําใหกลายเปนคนวิกลจริต waki ถามตอวาทําไม nochi
shite จึงมาชอนดอกไมอยูที่นี่ nochi shite ตอบวาเทพเจาประจําบานเกิดคือ Konohana Sakuya
Hime ซึ่งคือตน sakura ลูกที่พลัดพรากจากกันไปชื่อ Sakurago และสถานที่แหงนี้มีชื่อวา
Sakuragawa ตนจึงมาชอนดอกไมคิดถึงเรื่องราวตางๆอยูที่นี่ ฝาย waki ไดยินเรื่องราวทั้งหมด
แลวก็บอกวานี่คงเปนชะตาลิขิตไวแตชาติปางกอน ทําใหตองเดินทางไกล nochi shite กลาววาถึง
จะไกลแตแมน้ําสายนี้ก็มีชื่อเสียงมาก แมแต Ki no Tsurayuki ก็เคยแตงบทกวีที่กลาวถึงความ
งดงามของดอก sakura ที่แมน้ํา Sakuragawa นี้คือบทกวีที่มีเนื้อหาวา
常よりも 春辺になれば 櫻川 波の花こそ 間な
く寄すらめ63。
[ Tsune yori mo, harube ni nareba, Sakuragawa, nami no hana koso,
ma naku yosu rame. ]

63

Tanaka Makoto et al., Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai 4 shuu ( Tokyo: Kasama,
1976 ), p.22.
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ซะกุระงะวะแผกยิ่งแดนไหน
บุปผาชาติโรยเกลื่อนเหนือธารา

ครั้นใบไมผลิคราคร่ําบุหงา
คลื่นมาลาระรินเคลื่อนมิเวนวาง

ตอนที่เจ็ด waki ถาม waki zure ( ชาวบาน ) วาที่บอกวาหญิงวิกลจริตผูนี้จะรายรํานั้น
เหตุใดวันนี้จึงไมรายรํา waki zure ( ชาวบาน ) บอกวามีวิธีการทําได หลังจากนั้น waki zure ( ชาว
บาน ) บอก nochi shite วามีดอกไมรวงลงบนแมน้ํา Sakuragawa ตอมา waki กับ nochi shite
สนทนากันถึงเรื่องดอกไมที่รวงหลนเหนือผิวน้ํามองเห็นเปนสีขาว สภาพของดอกไมที่ปลิวรวงหลน
ลงมาเพราะสายลมดูราวกับเมฆ nochi shite รายรําและบอกวาจะชอนดอกไมที่ไหลตามกระแส
น้ํา
ตอนที่แปด nochi shite เพลินไปกับการชอนดอกไม เปรยวาหากไดพบกับ Sakurago ที่นี่
ก็คงเปนดวยชะตาลิขิตไวแตชาติปางกอน ดอกไมไมมีความจีรัง เมื่อรวงโรยก็กลายเปนสิ่งไรคา
ความจริงมนุษยเราก็เชนกัน ชีวิตเปนเหมือนความฝน ไมสามารถคงอยูไดตลอดกาล แตมนุษย
กลับเฝาคิดวาดอกไมเทานั้นเปนสิ่งไมจีรัง
ตอนที่เกา nochi shite ยังคงรายรําและบอกวาสิ่งที่ชอนมาไดจากกระแสน้ํานั้นมีทั้งดอก
sakura และดอกไมอื่น แตไมวาจะเปนดอกไมชนิดใด ตางก็เปนดอกไมที่รวงหลนมาจากตนไม
ทั้งนั้น สิ่งที่ nochi shite ตองการอยางแทจริงคือ Sakurago ลูกที่กําลังตามหาอยู
ตอนที่สิบ waki สนทนากับ nochi shite และบอกวาเด็กคนที่ waki พามาดวยนั้นคือ
Sakurago ลูกที่นางตามหา nochi shite ไดยินดังนั้นก็ดีใจ คิดวาเปนเพียงความฝน จองมองหนา
Sakurago จนแนใจวาเปนลูกของตนที่จากกันมานาน 3 ปแลวก็น้ําตาไหลดวยความปติ
ตอนที่สิบเอ็ด เมื่อแมลูกไดพบกันแลว Sakurago ก็ใหแมปลงผมบวชเสริมชะตาชีวิตและ
เพื่อความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหนา
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2.6 บทละครโนเรื่อง「関寺小町」[ Sekidera Komachi ]
2.6.1 แนะนําบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi โดยสังเขป
คําวา Sekidera เปนชื่อวัดแหงหนึ่งที่แควน 近江64 [ Oumi ] ไดรับการปฏิสังขรณราว
ตนศตวรรษที่ 11 โดย 源信65 [ Minamoto no Makoto ] สวน Komachi เปนชื่อของกวีสตรีคือ
小野小町 [ Ono no Komachi ] มีชีวิตในสมัย Heian ชวงตน รูปโฉมงดงาม มีความสามารถ
ในการแตงบทกวี ผลงานสวนใหญเปนบทกวีเกี่ยวกับความรัก เปน 1 ใน 6 ของยอดกวีในสมัย
Heian ที่เรียกวา 六歌仙66 [ rokkasen ]
ผูประพันธบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi นั้น Omote Akira กลาวไวในหนังสือ
Nougakushishinkou ( 1 ) วาบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi นี้จัดอยูในบทละครโนประเภท
ที่มีความเปนไปไดสูงมากวาเปนผลงานการประพันธของ Zeami แหลงที่มาของบทละครโนเรื่องนี้
มาจากตํานานที่กลาววาชีวิตในบั้นปลายของ Ono no Komachi ทุกขยากและมาใชชีวิตอยูที่
วัด Sekidera แควน Oumi บทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi เปน 1 ใน 3 ของบทละครโนที่
เรียกวา 三老女 [ sanroujo ] หมายถึงบทละครโน 3 เรื่องที่มี shite เปนหญิงชรา สวนอีก 2
เรื่องไดแก「桧垣」[ Higaki ] และ「 姨捨」[ Obasute ] แตหากจัดประเภทโดยยึด
บทละครโนที่เปน 現在能67 [ genzai nou ] แลว sanroujo จะประกอบดวยเรื่อง Sekidera
64

Oumi คือจังหวัด 滋賀 [ Shiga ] ในปจจุบัน

65

Minamoto no Makoto ( ค.ศ.810-868 ) เปนขุนนางในสมัย Heian ชวงตน เปนพระราชโอรสในจักรพรรดิ
嵯 峨 [ Saga ] ( จักรพรรดิองคที่ 52 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.809-823 รัชสมัย 弘 仁
[ Kounin ] )

66

ยอดกวี 6 คนในสมัย Heian ชวงตน ไดแก 在原業平 [ Ariwara no Narihira ], 僧正遍昭 [ Soujou
Henjou ], 喜撰法師 [ Kisen houshi ], 大伴黒主 [ Ootomo no Kuronushi ], 文屋康秀
[ Fun’ya no Yasuhide ] และ 小野小町 [ Ono no Komachi ] มีคําวิจารณบทกวีของทั้ง 6 คนใน
kanajo ของ Kokinwakashuu

67

genzai nou คือบทละครโนที่ shite เปนบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู เปนเหตุการณในโลกมนุษย ไมมีวิญญาณหรือ
เทพเจาออกมาปรากฎตัว ตรงกันขามกับ 夢幻能 [ mugen nou ] คือบทละครโนที่ shite เปนปศาจ
วิญญาณหรือเทพเจา ไมใชบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู มาปรากฎตัวเลาเรื่องราวในอดีตให waki ฟง
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Komachi,「鸚鵡小町」[ Oumu Komachi ] และ「卒塔婆小町」[ Sotoba
Komachi ]
บทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi เปนเรื่องที่ถายทอดการแสดงจากรุนสูรุนเฉพาะคน
ในสายเลือดเดียวกันหรือผูที่มีความสามารถทางการแสดงอยางสูงสงเทานั้น มีการแสดงเรื่องนี้
นอยครั้งมาก
2.6.2 เนื้อเรื่องยอของบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi68
บทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi จัดอยูในประเภท sanbanme mono มีบทละครโน
เรื่องนี้ในทั้ง 5 สํานัก เนื้อเรื่องมี 1 องก ฉากของเรื่องอยูที่แควน Oumi เปนเหตุการณในวันที่ 7
เดือน 7 เทศกาล 七夕69 [ tanabata ]
ตัวละคร
kokata
เด็ก
waki
พระแหงวัด Sekidera
waki zure
พระผูติดตาม ( 2 รูป )
shite
Ono no Komachi
เนื้อเรื่องมี 1 องก ประกอบดวย 7 ตอน
ตอนที่หนึ่ง waki และ waki zure ปรากฎตัวและบอกวาวันนี้คือวันที่ 7 เดือน 7 ถึงวัน
tanabata ที่รอคอยแลว เปนวันที่ดวงดาวทั้งสองจะโคจรมาพบกัน และจะรีบไปงานเทศกาล
tanabata หลังจากนั้น waki แนะนําตัววาเปนพระแหงวัด Sekidera แควน Oumi วันนี้มีเทศกาล
tanabata จะพาพวกเด็กๆไปที่เชิงเขาเพื่อพบกับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งมีความรอบรูดานบทกวี เมื่อ
เดินทางถึงที่พักของหญิงชรา waki ใหเด็กๆคอยอยูหนาที่พัก

68

แปลสรุปจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 3 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา
1609-1623

69

เทศกาล tanabata คือเทศกาลในคืนวันที่ี 7 เดือน 7 เปนวันที่ดาวชายเลี้ยงวัวและดาวหญิงทอผาซึ่งอยูคนฝง
ของทางชางเผือกโคจรมาพบกันปละ 1 ครั้ง เปนตํานานที่มีตนกําเนิดจากประเทศจีน

58
ตอนที่สอง shite ปรากฎตัวและรําพึงถึงชีวิตความเปนอยูที่ขัดสน พูดถึงเรื่องวันเวลาที่
ผานพนไปแลวไมสามารถยอนคืนกลับมาได มนุษยไมสามารถคงความเปนหนุมสาวไดตลอดกาล
คิดถึงอดีตที่ลวงเลยมาแลว
ตอนที่สาม waki กลาวแนะนําตัวกับ shite และบอกวาไดพาเด็กๆที่วัดซึ่งกําลังศึกษาเรื่อง
บทกวีมาเพื่อให shite สอนวิธีการแตงบทกวีและใหเด็กๆไดสอบถามเรื่องราวตางๆจาก shite
shite กลาววาตนคือคนที่ไมมีใครรูจัก เปรียบไดกับไมท่เี กาผุพัง ไมสมควรปรากฎตัวออก
มา ( หมายถึงไมควรออกนอกบานไปพบพวก waki ) อยางไรก็ตาม การที่พวกเด็กๆใหความสนใจ
ตอบทกวีเปนเรื่องที่นายกยอง waki สนทนากับ shite เรื่องแมบทสําหรับผูเริ่มตนศึกษาคือบทกวี
Naniwazu และบทกวี Asakayama shite บอกวาบทกวีนั้นใครๆก็สามารถศึกษาได ไมวาจะเปน
ผูสูงศักดิ์หรือคนธรรมดา ชาวเมืองหรือชาวชนบท และบทกวีมีจํานวนมาก ถึงแมจะนับเม็ดทราย
บนชายหาดไดหมดแตบทกวีมีจํานวนมหาศาล นับเทาไรก็ไมมีวันหมด บทกวีกอเกิดจากจิตใจ แม
กาลเวลาจะผานลวงเลยไป หากถอยคําแหงบทกวียังเหลืออยู บทกวีก็ไมมีวันสูญสิ้น
ตอนที่สี่ waki กลาวยกยอง shite วาเปนสตรีผูรอบรูเรื่องบทกวีซึ่งหาไดยากยิ่ง และกลาว
บทกวีขึ้นมาบทหนึ่งถาม shite วาเปนของกวีสตรีใชหรือไม shite ตอบวาเปนของ 衣通姫 70
[ Sotoori hime ] ซึ่งเปนพระสนมในจักรพรรดิ 允恭71 [ Ingyou ] หลังจากนั้น waki กลาวบทกวี
ขึ้นมาอีกบทหนึ่ง มีเนื้อหาดังนี้
わびぬれば身を浮草の根を終えて。誘ふ水あら
ばいなむとぞ思ふ72。
[ Wabinureba mi o ukikusa no ne o tae te. Sasou mizu ara ba inan tozo
omou. ]
ดวยทุกขยากย่ําแยยิ่งยวดหนา ดุจดังหญาไรรากลองลอยไหว
มาตรวามีธาราพาเคลื่อนไป
จะเลื่อนไหลระรินคลอยคลอสายธาร

70

พระสนม Sotoori มีพระนามเดิมวา 弟姫 [ Otohime ] Sotoori แปลวา ผานเสื้อผา เหตุที่ไดชื่อนี้เพราะ
พระสนมมีสิริโฉมงดงามมาก ความงดงามของผิวพรรณพระสนมสองแสงจาทะลุผานเสื้อผาออกมาได

71

จักรพรรดิ Ingyou คือจักรพรรดิองคที่ 19 ของญี่ปุน ครองราชยระหวางค.ศ.412-453 เปนพระราชโอรสองคที่
4 ในจักรพรรดิ Nintoku ( จักรพรรดิองคที่ 16 ของญี่ปุน )

72

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 3 kan ) (Tokyo: Meiji shoin, 1991), p.1616.

59
waki ถามวาเปนของ Ono no Komachi ใชหรือไม shite ตอบวาตนแตงบทกวีนั้นขึ้น
ตอนที่ 大江の惟章 [ Ooe no Koreakira ] มีใจเปนอื่น เหตุการณนั้นผานมาเนิ่นนานจนลืม
ไปแลว ตอนนี้มาไดยินบทกวีนั้นอีกครั้งหนึ่งทําใหรูสึกเศราใจ ถึงตอนนี้ waki มั่นใจวาแทจริงแลว
shite ก็คือ Ono no Komachi ทั้งจากคําพูดของ shite และการคาดคะเนอายุวาหาก Ono no
Komachi ยังมีชีวิตอยู คงมีอายุราว 100 ปเศษได แต shite อายที่จะยอมรับ
ตอนที่หา shite ยกบทกวีขึ้นมาหลายบท ยอนระลึกถึงเรื่องราวในอดีต ชีวิตในอดีตนั้นแม
แตที่พักคางแรมเพียงคืนเดียวก็จะประดับประดาอยางวิจิตรสวยงามเชน มีดอกไมที่ทําจากทองคํา
ประดับตามรั้ว มีลูกแกวประดับตามประตู เปนตน ผิดกับสภาพปจจุบันที่ตองอยูในที่อยูแคบๆ
ปจจุบันสภาพของตนเหมือนกับดอกไมที่เหี่ยวแหง ไดยินเสียงระฆังของวัด Sekidera ที่บอกถึง
ความอนิจจังของสรรพสิ่ง บัดนี้ตนอยูในวัยชราแลว
ตอนที่หก waki ชักชวนให shite ไปรวมเทศกาล tanabata ที่วัด Sekidera ครั้งแรก shite
ปฏิเสธ แต waki คะยั้นคะยอจนในที่สุด shite ยอมไปรวมงาน ในงานเทศกาลนี้ พวกเด็กๆออกมา
รายรํา
ตอนที่เจ็ด เมื่อ shite เห็นพวกเด็กๆรายรําก็รูสึกครึกครื้นและรวมรายรําไปดวย หลังจาก
รายรําแลว shite คิดถึงอดีตที่ไมมีทางยอนกลับมาได จวบจนไดยินเสียงระฆังแหงวัด Sekidera
เสียงนกรองบอกยามรุงอรุณ shite ก็กลับไปยังที่พัก

2.7 บทละครโนเรื่อง「難波」[ Naniwa ]
2.7.1 แนะนําบทละครโนเรื่อง Naniwa โดยสังเขป
ในหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 4 kan )73 ของ Sanari Kentarou กลาววาบทละครโน
เรื่อง Naniwa มีอีกชื่อหนึ่งวา 難波梅 [ Naniwa no ume ] แตในหนังสือ 謡曲百番74
[ Youkyoku hyakuban ] ของ 西野春雄 [ Nishino Haruo ] และหนังสือ 能謡 100 問

73

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 4 kan ) (Tokyo: Meiji shoin, 1931), p.2325.

74

Nishino Haruo, Youkyoku hyakuban (Tokyo: Iwanami shoten, 1998), p.94.
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100 答75 [ Nou utai 100 mon 100 tou ] ของ 藤城継夫 [ Fujishiro Tsugio ] กลาววา
Naniwa no ume คือชื่อเดิมของบทละครโนเรื่อง Naniwa สวนผูแตงนั้น Omote Akira กลาวไวใน
หนังสือ Nougakushishinkou ( 1 ) วาบทละครโนเรื่อง Naniwa อยูในบทละครโนประเภทที่มี
ความเปนไปไดสูงวาเปนผลงานการประพันธของ Zeami
นับตั้งแตชวงตนของสมัย Edo บทละครโนเรื่อง Naniwa เปนตัวแทนของบทละครโน
ประเภท shobanme mono ( บทละครโนประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีกรรม การบูชาเทพเจา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ความสงบสุขของแผนดิน ) เมื่อกลาวถึงบทละครโนประเภท shobanme mono ก็จะ
นึกถึงเรื่อง Naniwa บทละครโนเรื่องนี้มีความสอดคลองกับบทกวี Naniwazu มาก สถานที่คืออาว
Naniwa ดอกไมหมายถึงดอกบวย และมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองของรัชสมัย บทละครโน
เรื่อง Naniwa ยังคงรักษาความมีชื่อเสียงนี้ไวจนกระทั่งถึงปจจุบัน
Tanaka Makoto กลาวไวในหนังสือ Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai
4 shuu ในบทที่ชื่อ Youkyoku to waka ( บทละครโนกับบทกวี ) วาบทละครโนเรื่อง Naniwa แตง
ขึ้นโดยไดรับแรงจูงใจจากบทกวี Naniwazu76
2.7.2 เนื้อเรื่องยอของบทละครโนเรื่อง Naniwa77
บทละครโนเรื่อง Naniwa นี้มีในทั้ง 5 สํานัก เนื้อเรื่องแบงเปน 2 องก ฉากของเรื่องอยูที่
อาว Naniwa แควน Settsu ในชวงตนฤดูใบไมผลิ
ตัวละคร
waki
ขุนนางในรัชสมัยหนึ่ง
waki zure
ผูติดตาม ( 2 คน )
shite
ชายชรา ( วิญญาณของ Wani )

75

Fujishiro Tsugio, Nou utai 100 mon 100 tou, 4th ed (Tokyo: Taiyou, 1996), p.79.

76

Tanaka Makoto et al., Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai 4 shuu ( Tokyo: Kasama,
1976 ), p.24.

77

แปลสรุปจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 4 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา
2325-2340
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mae zure
kyougen

nochi shite
nochi zure

ชาย ( วิญญาณของตนบวยซึ่งเปนรางแปลงของ Konohana Sakuya
Hime )
วิญญาณของตนบวย ปรากฎตัวคั่นระหวางองกที่หนึ่งและสอง ออกมา
พูดถึงที่มาของบทกวี Naniwazu โดยยอ และเลาเรื่องของ waki ที่ไดพบ
กับ shite สุดทายไดเปาขลุย รายรําและกลับเขาไปหลังมาน
Wani
Konohana Sakuya Hime

องกที่หนึ่ง ประกอบดวย 5 ตอน
ตอนที่หนึ่ง waki และ waki zure ปรากฎตัว ขับรองบทชื่นชมธรรมชาติที่สงบในฤดู
ใบไมผลิ waki แนะนําตัววาเปนขุนนางในรัชสมัยของจักรพรรดิองคปจจุบันและเปนผูมีความ
เลื่อมใสศรัทธาในศาลเจา 三熊野78 [ Mikumano ] เดินทางไปนมัสการเปนประจําทุกป และ
ปนี้ไดเสร็จสิ้นการนมัสการ ประกอบกับยางสูฤดูใบไมผลิแลวจึงเดินทางกลับเมืองหลวง ระหวาง
ทางไดเดินทางถึง Naniwa
ตอนที่สอง shite และ mae zure ปรากฎตัว กลาวถึงความรุงเรืองอันยาวนานในรัชสมัยนี้
และดอกบวยที่ผลิบานเมื่อเขาสูฤดูใบไมผลิ shite บรรยายความสงบรมเย็นที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต
สมัยโบราณและแผไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้ง shite และ mae zure กลาววาไพรฟาทั้งแผนดิน
ตางจงรักภักดี ถวายพระพรแดจักรพรรดิใหมีพระชนมยืนยาว
ตอนที่สาม ขณะที่ shite และ mae zure พูดไปก็ทําความสะอาดบริเวณใตตนบวยไปดวย
waki มาพบเขาจึงถาม shite วาทําไมทําความสะอาดใตตนบวย ทั้งๆที่มีตนไมอื่นอยูอีกมากมาย
หรือวาตนบวยนั้นคือตนไมที่มีชื่อเสียง shite ตอบกลับไปวาการที่ waki ถามเชนนั้นไมสุนทรียเลย
หลังจากนั้น mae zure เสริมวาดอกบวยไดชื่อวาเปนพี่เพราะเปนดอกไมที่บานกอนดอกไมอื่นใน
ฤดูใบไมผลิ shite กลาวตอวาสถานที่ที่ลือชื่อเรื่องดอกบวยมีหลายแหงในประเทศ แตมีบทกวี
78

Mikumanoหรือเรียกวา 熊野三社 [ Kumano sansha ] เปนชื่อเรียกรวมของศาลเจาชินโต 3 แหงคือ
ศาลเจา 熊野座神社 [ Kumano nimasu jinja ], ศาลเจา 熊野速玉神社 [ Kumano
hayatama jinja ] และศาลเจา 熊野那智神社 [ Kumano nachi jinja ] Mikumano อยูที่ 紀伊
[ Ki’i ] ( พื้นที่สวนใหญของ Ki’i คือบริเวณจังหวัด 和歌山 [ Wakayama ] และมีบางสวนที่เปนของ
จังหวัด 三重 [ Mie ] ในปจจุบัน )
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เกี่ยวกับดอกบวยที่อาว Naniwa ปรากฎใน kanojo ของ Kokinwakashuu ตอมา waki จึงเขาใจ
อยางไรก็ตาม waki สงสัยวาทําไมมี 2 ฤดูกาลในบทกวี Naniwazu ดังนั้น shite จึงใหคําตอบวา
บทกวี Naniwazu เปนบทกวีที่ถายทอดความรูสึกโดยเปรียบพระราชโอรส Oosasagi เปน
ดอกบวย และในชวงที่พระราชโอรสยังไมขึ้นครองราชยเปนจักรพรรดินั้น เทียบไดกับดอกบวยที่
หลบซอนตัวในฤดูหนาว สวนเวลาที่ขึ้นครองราชย ปกครองแผนดินเปรียบไดกับดอกบวยที่ผลิบาน
ในฤดูใบไมผลิ
ตอนที่สี่ shite กลาวสรรเสริญพระบารมีแหงองคจักรพรรดิที่ปกครองไพรฟาใหมีความ
สงบสุขถวนหนา มีความเจริญรุงเรืองทุกพื้นที่ ดอกบวยที่อาว Naniwa ก็ผลิบานสงกลิ่นหอมไปทั่ว
ทุกสารทิศ แสดงถึงบรรยากาศฤดูใบไมผลิที่สงบรมรื่น
ตอนที่หา waki กลาวชมวาเรื่องราวของดอกบวยที่อาว Naniwa นาสนใจมาก ขณะนั้น
shite ไดยินเสียงรองของนก 鶯 79 [ uguisu ] จึงเสนอวาจะรายรําชุด 春 鶯 囀 80
[ Shun’nouden ] ใหดู waki ประหลาดใจวาทําไมสามารถแสดงการรายรําที่สูงสงเชนนั้นได จึง
ถามไปวา shite และ mae zure เปนใคร mae zure บอกวาตนคือวิญญาณของดอกบวยที่ผลิบาน
ในฤดูใบไมผลิทุกป และ shite เปดเผยวาตนคือ Wani ชาว Kudara ( ชื่อในสมัยโบราณของ
ดินแดนสวนหนึ่งที่เปนประเทศเกาหลีใตในปจจุบัน ) เปนผูแตงบทกวี Naniwazu จะมารายรําชุด
Shun’nouden แตตอนนี้ให waki นอนพักที่ใตตนบวยกอน
79

นกในตระกูลเดียวกับนกกระจอก ขนาดเล็กเทาๆกับนกกระจอก ขนดานหลังสีเขียวเขม ผิวใตทองสีขาว อาศัย
อยูตามตนไมเตี้ยๆทั้งบนภูเขาสูงและไมสูงนัก ในฤดูหนาวจะอพยพลงมาอยูบนพื้นที่ราบ ตอนตนฤดูใบไมผลิ
จะสงเสียงรองอยางไพเราะ นก uguisu เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของฤดูใบไมผลิ เปนที่ชื่นชอบของผูคนตั้งแต
สมัยโบราณ

80

Shun’nouden มีชื่อเต็มวา 梅花春鶯囀 [ Baika shun’nouden ] คือชื่อชุดหนึ่งของการแสดง 雅楽
[ Gagaku ] มีผูรายรํา 4 คน แตงขึ้นขณะไดยินเสียงรองของนก uguisu ( Gagaku คือการแสดงแบบโบราณ
อยางหนึ่งของญี่ปุน เปนการบรรเลงเครื่องดนตรีและอาจมีการขับรอง การรายรําประกอบดวย เดิมทีหมายถึง
การแสดงดนตรีและการรายรําที่ใชประกอบพิธีกรรมเทานั้น แตตอมาหมายถึงการแสดงดนตรีและการรายรํา
ในราชสํานักเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรคดวย Gagaku มี 3 ประเภทคือ 国風歌舞 [ Kuniburi no Utamai ]
หมายถึงการแสดงการขับรองและการรายรําประกอบพิธีกรรมที่ศาลเจาหรือพระราชวัง , 外 来 楽 舞
[ Gairai Gakubu ] หมายถึงการแสดงดนตรีและการรายรําในงานเลี้ยงสังสรรคของราชสํานักโดยยึดตาม
แบบแผนที่ถายทอดกันมาถึงชวงตนของสมัย Heian และ 歌物 [ Utai Mono ] หมายถึงการขับรองใน
งานเลี้ยงสังสรรคซึ่งเกิดขึ้นราวกลางสมัย Heian )
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องกที่สอง ประกอบดวย 3 ตอน
ตอนที่หก waki และ waki zure กลาววาวันนี้ไดชมดอกไมมาทั้งวัน เมื่อนอนพักใตตนไม
ยามค่ําคืน สิ่งที่มองเห็นมีเพียงแสงจันทร เปนบรรยากาศที่เงียบสงบ ไดยินเสียงดนตรีอยูที่ดอกไม
ชางนาอัศจรรยยิ่ง
ตอนที่เจ็ด nochi shite ( Wani ), nochi zure ( Konohana Sakuya Hime ) ปรากฎตัวใน
ความฝนของ waki ฝาย nochi shite กลาวกับ waki วาอยาเพิ่งตื่นจากความฝนและจะรายรํา
ในรูปแบบ 舞楽81 [ Bugaku ] แสดงให waki ชม สวน nochi zure แนะนําตัววาคือเทพเจา
Konohana Sakuya Hime อยูที่อาว Naniwa มาเปนเวลานานแลว หลังจากนั้น nochi shite
แนะนําตัววาชื่อ Wani เดินทางจาก Kudara มาที่ญี่ปุน และตั้งแตจักรพรรดิ Nintoku ขึ้น
ครองราชย บานเมืองก็มีความรุงเรือง ดอกบวยผลิบานสงกลิ่นหอม ตอมา nochi shite และ nochi
zure รายรําดวยความยินดี
ตอนที่แปด waki กลาววาเสียงดนตรีของการรายรําชุด Shun’nouden นั้นชางนาสนใจ
จริงๆ เปนดนตรีที่เขากับฤดูกาลไดเปนอยางดี หลังจากนั้น nochi shite รายรําชุดอื่นๆตอไปอีก
เชน 秋風楽82 [ Shuufuuraku ],萬歳楽83 [ Banzairaku ] เปนตน waki ถามเปนระยะ
เรื่องเสียงกลองวาการตีกลองของการรายรําแตละอยางเปนเชนไร nochi shite อธิบายความ
แตกตางจนครบ แตในทายที่สุด nochi shite บอกวาเสียงของการตีกลอง taiko ( กลองที่ตีดวยไม
2 อัน ) ที่ไดยินนั้นแทจริงเปนเสียงของคลื่นที่ซัดกระทบฝงและไหลกลับสูทะเลอยางไมมีวันสิ้นสุด
เมื่อเปนเชนนี้จึงนํามาใชเปนเสียงดนตรีเพื่อประกอบการรายรํา และการที่มีนักปราชญปรากฎตัว
ขึ้นในรัชสมัยนี้ บานเมืองสงบสุข สามารถแสดงการรายรําชุด Banzairaku ได นับเปนเรื่องนายินดี

81

Bugaku คือรูปแบบการแสดง Gagaku ประเภทหนึ่งจากทั้งหมด 3 ประเภท Bugaku เปนการแสดงการรายรํา
ประกอบเสียงดนตรี สวนรูปแบบการแสดงอีก 2 ประเภทไดแก 管絃 [ Kangen ] ( การบรรเลงเครื่องดนตรี
แบบเปา แบบเคาะและเครื่องสาย ) และ 歌謡 [ Kayou ] ( การขับรองและบรรเลงเครื่องดนตรี )

82

Shuufuuraku คือชื่อชุดหนึ่งของการแสดง Gagaku มีผูรายรํา 4 คน ใชเครื่องแตงกายตามปกติของ Gagaku
แตไมสวมเครื่องแตงกายชวงบนจากเอวขึ้นไป

83

Banzairaku หรือออกเสียงวา Manzairaku คือชื่อชุดหนึ่งของการแสดง Gagaku มีผูรายรํา 4 หรือ 6 คน ใช
แสดงในวโรกาสจักรพรรดิขึ้นครองราชยหรือในงานมงคล
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2.8 บทละครโนเรื่อง「弱法師」 [ Yoroboshi ]
2.8.1 แนะนําบทละครโนเรื่อง Yoroboshi โดยสังเขป
ชื่อของบทละครโนเรื่อง 弱法師 [ Yoroboshi ] มีเสียงอานสองแบบคือ ในหนังสือ
Youkyokushuu 2: Nihon koten bungaku zenshuu 59 ของ Koyama Hiroshi และ Satou
Ken’ichirou สํานักพิมพ Shougakukan ใหเสียงอานวา yoroboshi ขณะที่ในหนังสือ Youkyoku
taikan ( dai 5 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin ใหเสียงอานวา yoroboushi
ในงานวิจัยฉบับนี้ใชเสียงอานวา yoroboshi คําวา yoroboshi หมายถึงพระหรือพระที่คอยรับ
บริจาคทานซึ่งเดินเตาะแตะ โซเซหรือเดินสะดุดเทา
ผูแตงบทละครโนเรื่อง Yoroboshi นั้นใน 五音 [ Go on ] ซึ่งเปนงานเขียนของ Zeami
ระบุวาบทละครโนเรื่อง Yoroboshi เปนผลงานของ Motomasa ใน Go on นั้น เนื้อหาสวนที่เปน
サシ 84 [ sashi ] เมื่อ shite ปรากฎตัวเปนครั้งแรก Zeami ระบุไววาสวนนี้เปนผลงานของ
Motomasa อยางไรก็ตาม クリ85、サシ、クセ [ kuri, sashi, kuse ] ที่ปรากฎในชวง
ตอมา Zeami ไมไดระบุวาเปนผลงานของ Motomasa การที่ Zeami ไมระบุชื่อผูแตงกํากับไว
แสดงวาสวนนี้นาจะเปนผลงานของ Zeami เอง 86 และ Omote Akira กลาวไวในหนังสือ
Nougakushishinkou ( 1 ) วาสวนที่เปน kuse ของบทละครโนเรื่อง Yoroboshi มีความเปนไปได
สูงมากวาเปนผลงานการประพันธของ Zeami
บทละครโนเรื่อง Yoroboshi มี 2 ฉบับคือฉบับลายมือของ Zeami ( จากนี้ไปเรียกวาฉบับ
เดิม ) และฉบับปจจุบัน โครงสรางบทละครโนของทั้ง 2 ฉบับสวนใหญคลายคลึงกัน แตมีความ
แตกตางกันบาง เชน การปรากฎตัวของ shite ในฉบับเดิมจะปรากฎตัวพรอม tsure ผูเปนภรรยา
สวนฉบับปจจุบัน shite ปรากฎตัวตามลําพัง นอกจากนี้การกําหนดตัวละครของฉบับเดิมและ
84

sashi คือการขับรองกึ่งพูด เริ่มตนดวยเสียงสูงและจบลงดวยเสียงต่ํา อาจขับรองโดยผูแสดงคนเดียวหรือ
หลายคน หากเปน sashi ของ jiutai ( ผูรองประสาน ) แลวจะอยูกอน kuse

85

kuri คือการขับรองดวยเสียงสูง มีขนาดสั้น ขับรองโดย jiutai ( ผูรองประสาน ) หรือตัวละครเอกสลับกับ jiutai
และจะตามดวย sashi

86

Koyama Hiroshi and Satou Kenichirou, Youkyokushuu 2: Nihon koten bungaku zenshuu 59, 2nd
ed. (Tokyo: Shougakukan, 1999), p.137.
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ฉบับปจจุบันแตกตางกัน ในฉบับเดิม waki คือพระแหงวัด 天王寺87 [ Tennou’ji ] ทําหนาที่
เปนผูบริจาคทาน และ waki zure คือ Michitoshi ( พอผูขับไลลูกออกจากบาน ) ขณะที่
ฉบับปจจุบัน waki คือ Michitoshi เปนผูบริจาคทาน ฉบับเดิมมีตัวละครปรากฎมากกวาชวยเนน
บรรยากาศความครึกครื้นของชวง 彼岸88 [ higan ] ในวัด Tennou’ji ไดดีกวาฉบับปจจุบัน89
อยางไรก็ตามการที่ฉบับปจจุบันตัดตัวละคร tsure ออกชวยเนนภาพความมีจิตใจที่แข็งแกรงของ
shite ไดชัดเจนกวาฉบับเดิม90
ตํานานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกบวชเปนพระและกลายเปนผูพิการทางตานั้น มีปรากฎ
หลายแหง ในหนังสือ 能百番を歩く91 [ Nou hyakuban o aruku ] ของ 杉田博明
[ Sugita Hiroaki ] กลาวถึงแหลงที่มาของบทละครโนเรื่อง Yoroboshi วานาจะมาจากวรรณคดี
Konjaku monogatari shuu เลมที่ 4 ตอนที่ 4 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมกุฎราชกุมาร 拘拿羅
[ Tonara ]

87

Tennou’ji เปนชื่อยอของวัด 四天王寺 [ Shitennou’ji ] หรือเรียกวาวัด 難波寺 [ Naniwadera ] มี
ชื่อเดิมวาวัด 荒 陵 寺 [ Arahakadera ] สรางขึ้นตามพระดํารัสของมกุฎราชกุมาร 聖 徳 太 子
[ Shoutoku taishi ] เสร็จสมบูรณกอนปค.ศ.623 วัด Tennou’ji เปนวัดทางพุทธศาสนานิกาย Tendai แหง
แรกในประเทศญี่ปุน ผูคนสมัย Heian เชื่อกันวาวัดนี้คือประตูทางทิศตะวันออกของสวรรค เปนศูนยรวมของ
ความศรัทธา ตอมามีกิจกรรมทางสังคมหลายอยางเกิดขึ้นที่นี่ เชน เปนสถานที่บําบัดโรคของผูเจ็บปวยที่
ยากไร เปนสถานที่ที่ผูพิการทาง รางกายเดินทางมาแสดงศิลปะเพื่อแลกกับการรับบริจาคทาน

88

higan คือชวง 1 สัปดาหกอนหรือหลังวันซึ่งกลางวันกับกลางคืนมีความยาวเทากัน ปหนึ่งมี 2 ครั้งคือ ในเดือน
2 ( ฤดูใบไมผลิ ) และเดือน 8 ( ฤดูใบไมรวง ) ตามปฏิทินจันทรคติ higan ในฤดูใบไมผลิเปนสัญญาณบอก
ใหรูวาเขาสูฤดูใบไมผลิแลว ความหนาวเย็นของฤดูหนาวจะหมดไป สวน higan ในฤดูใบไมรวงเปนจุดสิ้นสุด
ของฤดูรอน

89

Koyama Hiroshi and Satou Kenichirou, Youkyokushuu (Tokyo: Shougakukan, 1979), p.93.

90

Koyama Hiroshi and Satou Kenichirou, Youkyokushuu 2: Nihon koten bungaku zenshuu 59, 2nd
ed. , p.137.

91

Sugita Hiroaki and Mitsu’ura Kousuke, Nou hyakuban o aruku, 3rd ed. (Kyouto: Kyouto shinbunsha,
1990), p.341.
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2.8.2 เนื้อเรื่องยอของบทละครโนเรื่อง Yoroboshi 92
บทละครโนเรื่อง Yoroboshi จัดอยูในประเภท yonbanme mono มีบทละครโนเรื่องนี้ใน
ทั้ง 5 สํานัก เนื้อเรื่องมี 1 องก ฉากของเรื่องอยูที่วัดTennou’ji แควน Settsu ในเดือน 2 ฤดูใบไมผลิ
ตัวละคร
waki
Michitoshi แหง Takayasu
kyougen
ผูติดตาม
shite
Shuntokumaru
เนื้อเรื่องมี 1 องก ประกอบดวย 7 ตอน
ตอนที่หนึ่ง waki ปรากฎตัวและแนะนําตัววาชื่อ 左衛門の尉道俊 [ Saemon no
Jou Michitoshi ] บานเกิดอยูที่ 高安 [ Takayasu ] แควน 河内93 [ Kawachi ] มีบุตรหนึ่งคน
แตเนื่องจากหลงเชื่อคําใสรายของผูอื่นจึงขับไลบุตรของตัวเองออกจากบานไป บัดนี้รูสึกสงสาร
บุตร จึงมาบริจาคทานที่วัด Tennou’ji เปนเวลา 7 วัน เพื่อความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหนาของ
บุตร เมื่อแนะนําตัวเสร็จแลวก็สั่งให kyougen ประกาศใหผูคนมารับบริจาคทาน
ตอนที่สอง shite ปรากฎตัว พรรณนาวาตนตาบอด ไมสามารถแบงแยกเวลากลางวันและ
กลางคืนได ไมมีใครเขาใจความรูสึกที่ขมขื่นภายใตจิตใจลึกๆของตนซึ่งเปรียบไดกับความลึกของ
ทะเล Naniwa และกลาวถึงความทุกขยากที่เกิดเปนมนุษย ตองผานวันคืนที่ลําเค็ญ ไมรูวาชาติ
กอนสรางบาปใดไว ชาตินี้จึงถูกใสรายปายสี เสียใจรองไหจนตาพรามัว บัดนี้กลายเปนคนตาบอด
ตอนที่สาม waki กลาววาวันนี้เปนวันที่อยูระหวางกลางของชวง higan ของเดือน 2
บรรยากาศสงบ จะบริจาคทานใหแกทุกคน shite กลาวขอบคุณในความเมตตาของ waki และ
waki ทัก shite วานี่หรือคือ Yoroboshi ฝาย shite จึงอธิบายวาเพราะตนตาบอดและขาไมแข็งแรง
เวลาเดินจึงโซเซไปมา ใครๆจึงเรียกวา Yoroboshi ตอมาขณะที่รับบริจาคทาน shite ไดกลิ่นหอม
ของดอกไม waki บอกวามีดอกบวยรวงหลนลงบนแขนเสื้อของ shite เมื่อไดยินดังนั้น shite พูดวา
ใหใชคําวา ‘ดอกไม’ ไมใชคําวา ‘ดอกบวย’ เพราะในบทกวี Naniwazu ก็กลาวเพียงคําวา‘ดอกไม’
92

แปลสรุปจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai 5 kan ) ของ Sanari Kentarou สํานักพิมพ Meiji shoin หนา
3315-3329

93

Kawachi คือพื้นที่แถบตะวันออกของจังหวัด Oosaka ในปจจุบัน
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เทานั้น waki บอกวาดอกไมนั้นก็รวมเปนของบริจาคให shite ดวย ทั้งคูสนทนากันตอระยะหนึ่ง
shite บอกวาไดรับของบริจาคมามากมาย และไดกลิ่นหอมของดอกบวย ตอนนี้เขาสูฤดูใบไมผลิ
แลว เมตตาธรรมแหงพุทธศาสนาแผไปทั่วสรรพสิ่ง ไมเวนแมแต shite ผูตาบอดและเขาถึงธรรมะ
แหงพุทธศาสนาไดยาก ความสงบรมรื่นของฤดูใบไมผลิ ดอกไมผลิบานก็ดวยเมตตาธรรมแหง
พุทธศาสนา ณ วัด Tennou’ji
ตอนที่สี่ shite เลาถึงประวัติของวัดแหงนี้วาสรางขึ้นตามพระดํารัสของมกุฎราชกุมาร
聖徳太子94 [ Shoutoku taishi ] เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของผูคนสมัยนั้น มีพระและแมชีขึ้น
เปนครั้งแรกในญี่ปุน อดีตชาติของ Shoutoku taishi คือพระชาวจีนมีนามวา 慧思95 [ Eshi ]
ตอนที่หา waki เริ่มรูวาที่แทแลว shite คือบุตรที่ตนขับไลออกจากบาน ตองกลายเปน
คนตาบอด waki รูสึกสงสารขึ้นมาจับใจ แตตอนนี้เปนชวงกลางวัน ยังมีผูคนสังเกตเห็นได ตั้งใจ
จะรอใหค่ําเสียกอน จึงจะบอกให shite รูวาตนคือใครและจะพากลับไปที่ Takayasu ตอมา waki
เตือน shite วาถึงเวลาทํา jis’soukan แลว ( การหันหนามองพระอาทิตยที่กําลังลับขอบฟาและ
ระลึกถึงสวรรค เพื่อใหตนไปถึงแดนสุขาวดีหลังจากเสียชีวิตแลว ) shite จึงหันหนาไปทิศที่คิดวา
พระอาทิตยจะลับขอบฟา และบอกวาจะเพงไปที่ประตูทางทิศตะวันออกพรอมสวดคําวา 南 無
阿弥陀96 [namuamida] waki แยงวาหันหนาผิดทางแลว นั่นคือประตูทางทิศตะวันตกของวัด
Tennou’ji ตางหาก แต shite ใหเหตุผลวาเมื่อออกจากประตูทางทิศตะวันตกของวัด Tennou’ji ไป
ก็คือประตูทางทิศตะวันออกของแดนสุขาวดี ดินแดนของพระอมิตพุทธ
ตอนที่หก shite ยอนระลึกถึงบรรยากาศบริเวณอาว Naniwa ครั้งยังมีดวงตาดีวาเปน
สถานที่ที่มีแสงจันทรสองสวาง ลมพัดตนสน แมบัดนี้ตาบอดแลวทํา jis’soukan แตยังคงเห็น

94

Shoutoku taishi ( ค.ศ.574 – 622 ) เปนพระราชโอรสในจักรพรรดิ 用明 [ Youmei ] และพระนาง 穴穂
部間人 [ Anahobe no Hashihito ] Shoutoku taishi มีีพระนามจริงวา 厩戸 [ Umayado ] ไดรับการ
สถาปนาขึ้นเปนมกุฎราชกุมารเมื่อคราวจักรพรรดินี 推古 [ Suiko ] ขึ้นครองราชยและดํารงตําแหนงผูสําเร็จ
ราชการแผนดิน มกุฎราชกุมาร Shoutoku taishi เปนผูเลื่อมใสในพุทธศาสนา มีพระดํารัสใหสรางวัดขึ้นหลาย
แหง

95

Eshi คือพระชาวจีนซึ่งมีชีวิตระหวางค.ศ.515-577 เปนผูนําของพุทธศาสนานิกาย Tendai รุนที่ 2 ที่ประเทศ
จีน

96

namuamida เปนคําสวดมนตของผูเลื่อมใสในพระอมิตพุทธ เชื่อวาเมื่อสวดมนตนี้แลวจะไดไปแดนสุขาวดี
หลังจากเสียชีวิต
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พระอาทิตยลับขอบฟาไดดวยใจ เห็นอยางชัดเจนปราศจากเมฆหมอกมาบัง เห็นทิวทัศนที่สวยงาม
บริเวณอาว Naniwa อยางไรก็ตามเมื่อนึกถึงสภาพของตัวเองในปจจุบันแลวนาอาย ตาบอดเดิน
ชนผูคน ตัวเองหกลม เดินโซเซ ผูคนหัวเราะ สมกับที่ใครๆเขาเรียกวา Yoroboshi แตบัดนี้ไม
วิกลจริตแลว จากนี้ไปจะไมวิกลจริตแลว ( วิกลจริต หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งไดรับความกระทบ
กระเทือนทางจิตใจอยางรุนแรงเชน การพลัดพรากจากคนที่รักทําใหสูญเสียสติสัมปชัญญะ แต
อาจไมไดมีสติฟนเฟอนตลอดเวลา จะเปนเฉพาะเวลาที่คิดถึงเหตุแหงความทุกขนั้น สําหรับเรื่องนี้
shite ไดรับความสะเทือนใจ กลายเปนคนตาบอด ออกบวชเปนพระแตบัดนี้ shite มีพระอมิตพุทธ
เปนที่พึ่งทางใจแลว จะไมหมกมุนกับเหตุการณเลวรายอีก )
ตอนที่เจ็ด พอตกดึก บรรยากาศเงียบสงบ ปราศจากผูคน waki ถาม shite วาชื่ออะไร มี
ความเปนมาอยางไร shite แปลกใจจึงถามกลับไปวา waki เปนใคร ทําไมจึงถามเรื่องราวในอดีต
และบอกวาตนชื่อ Shuntokumaru บานเกิดอยูที่ Takayasu เมื่อ waki ไดยินคําตอบก็ดีใจมากและ
บอกวาตนคือ Michitoshi บิดาของ shite ฝาย shite ตื่นเตนจนทําอะไรไมถูก คิดวาเปนเพียงความ
ฝน และหลบหนีดวยความอาย waki ไลตามไป ความือ shite ไวได เสียงระฆังของวัด Tennou’ji
บอกใหรูวาเปนเวลากลางคืน ความมืดเขาปกคลุม ทั้ง waki และ shite เดินทางกลับบานเกิดที่
Takayasu พรอมกัน

บทที่ 3
บทกวี Naniwazu ในบทละครโน
ในบทนี้จะศึกษาความหมายของบทกวี Naniwazu ที่อางอิงในบทละครโนโดยแยกศึกษา
บทละครโนทีละเรื่อง เริ่มตั้งแตเรื่อง Ashikari, Ume, Unrin’in, Sakuragawa, Sekidera Komachi,
Naniwa และ Yoroboshi ตามลําดับ วิธีการศึกษาคือ นําขอความที่ปรากฎบทกวี Naniwazu ใน
บทละครโนแตละเรื่องมาพิจารณาวา ณ ตําแหนงนั้นบทกวี Naniwazu แสดงความหมายอยางไร
และตอนทายของแตละเรื่องจะกลาวถึงภาพพจนของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโน
เรื่องนั้นๆ

3.1 บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Ashikari
บทละครโนเรื่อง Ashikari มีเนื้อหาเกี่ยวกับสามีภรรยาที่แยกจากกันดวยเหตุผลของความ
ยากจน
ตอมาไดกลับมาพบกันใหมและไดอยูรวมกันอีกครั้งอยางมีความสุขดวยอานุภาพของ
บทกวี บทละครโนเรื่อง Ashikari มีบทกวี Naniwazu ปรากฎ 3 แหงคือ แหงแรกอยูในองกที่หนึ่ง
ตอนที่หก เนื้อเรื่องกลาวถึง tsure ( ภรรยา ) ที่ไดพบกับ shite ( สามี ) แลว ครั้งแรก shite ไมยอม
พบหนา กลับหนีเขาไปหลบในบาน ตอมาเมื่อไดพูดคุยกันโดยทั้งคูตางใชบทกวีเพื่ออธิบายความ
ในใจ ทําใหตางฝายตางเขาใจซึ่งกันและกัน shite ซาบซึ้งในอานุภาพของบทกวี ในตอนที่หกนี้
ปรากฎขอความวา Naniwazu Asakayama no michi ไมมีเนื้อหาของบทกวี เปนขอความของ
shite หลังจากไดฟงบทกวีของ tsure ที่ใชตอบกลับบทกวีของ shite แลว shite ก็เขาใจและยอม
ออกมาจากที่ซอน มีขอความดังนี้
#1
げにや難波津浅香山の。道は夫婦の媒なれば 1 。
[ Geni ya Naniwazu Asakayama no. Michi wa fuufu no nakadachi
nareba. ]
เสนทางแหงบทกวี Naniwazu และบทกวี Asakayama เปนสิ่งที่เชื่อมความ
สัมพันธระหวางสามีและภรรยาจริงๆ
1

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 1 kan ) (Tokyo: Meiji shoin, 1991), p.58.
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ขอความวา Naniwazu Asakayama ใน # 1 นั้นหากแปลตามตัวอักษรแลว ไมไดแปลวา
บทกวี Naniwazu และบทกวี Asakayama เพราะโดยทั่วไปแลวบทกวีไมมีชื่อ แตใน Waka
daijiten ของสํานักพิมพ Meiji shoin ซึ่งเปนพจนานุกรมบทกวี กลาวถึง 難 波 津 の 歌
[ Naniwazu no uta ] ( บทกวี Naniwazu ) และ 安積山の歌 [ Asakayama no uta ]
( บทกวี Asakayama ) วาเปน 歌学用語 [ kagaku yougo ] คือคําศัพทเฉพาะดานสําหรับ
การศึกษาบทกวี
และจากบริบทของเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาบทกวีมีอานุภาพเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยาได ผูวิจัยจึงคิดวาขอความ Naniwazu Asakayama no michi ใน # 1 แปลวา
เสนทางแหง Naniwazu และ Asakayama โดย Naniwazu และ Asakayama เปนชื่อของบทกวี
อักษร kanji ของ Asaka นั้นในพจนานุกรม Koujien ( dai go han ) ของสํานักพิมพ
Iwanami shoten ระบุวามี 2 แบบคือ 安積 และ 浅香 เปนชื่อพื้นที่ในแควน Iwashiro
( ปจจุบันคือพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด Fukushima ) แตในพจนานุกรมภาษาญี่ปุน
โบราณ Kogo jiten ของสํานักพิมพ Oubunsha ระบุวา 安積山 [ Asakayama ] คือชื่อภูเขาใน
พื้นที่จังหวัด Fukushima สวน 浅香山 [ asakayama ] เปน makura kotoba ( คําประดับ )
ของ 浅し [ asashi ] ( แปลวา ตื้น )
nakadachi เปนคํานามหมายถึงการผูกหรือรวมคนสองคนใหเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระหวางชายและหญิง
ชื่อของบทกวี Naniwazu และบทกวี Asakayama ใน # 1 ไมไดมีความหมายเฉพาะ
เจาะจงที่บทกวี 2 บทนี้เทานั้น shite ใชชื่อบทกวีทั้งสองเปนตัวแทนของบทกวีญี่ปุนอื่นๆทั้งหมด
การอางอิงบทกวี Naniwazu ในแหงแรกของบทละครโนเรื่อง Ashikari นี้ไมไดใชความหมายของ
บทกวีแตอยางใด
ไมวาจะเปนความหมายที่แสดงธรรมชาติของดอกบวยในฤดูใบไมผลิและ
ความหมายของการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku เหตุที่ยกชื่อบทกวี Naniwazu ขึ้นมา
เพราะตามขอความอธิบายใน kanajo ของ Kokinwakashuu กลาววาบทกวี Naniwazu และ
บทกวี Asakayama เปนตนแบบสําหรับผูเริ่มตนศึกษา ใน # 1 จึงใชชื่อบทกวีทั้ง 2 นี้เปนตัวแทน
ของบทกวีญี่ปุน
ขอความ # 1 นําไปสูการแสดงเนื้อหาของบทกวี Naniwazu ในเนื้อเรื่ององกที่สอง ตอนที่
เจ็ด เปนการขยายความเรื่องอานุภาพของบทกวี ตอนที่เจ็ดนี้อางอิงบทกวีหลายบทรวมทั้งบทกวี
Naniwazu ดวย การอางอิงบทกวี Naniwazu แหงที่สองนี้ ยกมาทั้งบท ขอความที่ปรากฎบทกวี
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Naniwazu เปนขอความของ jiutai ( ผูขับรองบรรยายเรื่องและพูดแทนตัวละคร ) ที่ขับรองแทน
nochi shite ขอความมีดังนี้
#2
難波津に。咲くやこの花冬籠り。今は春べと咲
くや。この花 と栄え給ひける。仁徳天皇と。聞えさ
せ給ひしは難波の御子の御事2、
[ Naniwazu ni. Saku ya ko no hana fuyugomori. Ima wa harube to saku
ya. Ko no hana to sakae tamai keru. Nintoku tennou to. Kikoe sase tamai shi wa
Naniwa no miko no onkoto, ]
บทกวีนี้เปนเรื่องราวการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku ซึ่งก็คือพระราช
โอรสแหง Naniwa
ณ อาวนะนิวะนี้มีบุปผา
ชอผกาผลิบานสะพรั่งไสว
หลังคุดคูในเหมันตอันยาวไกล
สูฤดูใบไมผลิยามนี้แล

การอางอิงบทกวี Naniwazu ใน # 2 นี้เปนตัวอยางหนึ่งเพื่อแสดงใหเห็นวาบทกวีสามารถ
ถายทอดความรูสึกของมนุษยได บทกวี Naniwazu ถายทอดความรูสึกของ Wani หลังจากเฝารอ
การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku มานาน 3 ป คําวา fuyugomori หมายถึงระยะเวลากอน
การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku สวน ima wa harube to หมายถึงเวลาที่จักรพรรดิ
Nintoku ขึ้นครองราชยซึ่งเปนฤดูใบไมผลิ และ Wani เปรียบเทียบจักรพรรดิ Nintoku กับดอกบวย
saku ya ko no hana นอกจากจะหมายถึงดอกบวยผลิบานแลวยังหมายถึงการขึ้นครองราชยของ
จักรพรรดิ Nintoku ดวย การอางอิงบทกวี Naniwazu ใน # 2 นี้สอดคลองกับแกนของบทละครโน
เรื่อง Ashikari ที่กลาวถึงบทกวีวาสามารถถายทอดอารมณความรูสึกของมนุษยได
แหงสุดทายที่มีการอางอิงบทกวี Naniwazu อยูในองกที่สอง ตอนที่แปด การอางอิงแหงที่
สามนี้แตกตางจากแหงที่สองคือเปนการนําขอความเพียงบางสวนของบทกวี Naniwazu มาเทานั้น
เฉพาะขอความที่วา fuyugomori ima wa harube to ปรากฎในตอนทายของเรื่อง หลังจาก nochi
shite รายรําและจะเดินทางไปเมืองหลวงพรอมกับ tsure เปนขอความของ jiutai ที่ขับรองแทน
nochi shite ขอความมีดงั นี้

2

Ibid. , p.60.

72
#3
月も残り。花も盛りに津の国の。こやの住居の
冬ごもり。今は春べと都の空に。伴ひ行くや3。
[Tsuki mo nokori. Hana mo sakari ni Tsu no kuni no. Koya no sumai no
fuyugomori. Ima wa harube to miyako no sora ni. Tomonai yuku ya.]
พระจันทรยังคงสาดแสง บุปผาชาติบานสะพรั่ง เรือนที่อาว Naniwa ไดผานฤดู
หนาว กาวเขาสูฤดูใบไมผลิแลว ขาพเจาจะเดินทางไปเมืองหลวงดวย

fuyugomori แปลวาการหลบซอนตัวในฤดูหนาว ima wa harube to แปลวาบัดนี้เขาสูฤดู
ใบไมผลิแลว ตามความหมายที่ปรากฎในบทกวี Naniwazu หมายถึงชวงตนฤดูใบไมผลิ ดอกบวย
ผลิบานหลังซอนตัวในฤดูหนาว และอีกความหมายหนึ่งคือชวงที่จักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
หลังจากเวลาที่พระองคและพระอนุชาตางตองการใหอีกฝายหนึ่งขึ้นครองราชย แตความหมาย
ของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎเพียงบางสวนใน # 3 นี้ ไมไดหมายถึงชวงเวลาการขึ้นครองราชย
ของจักรพรรดิ Nintoku เพราะเนื้อเรื่องชวงนี้ไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องของจักรพรรดิ
Nintoku เลย
fuyugomori ima wa harube to แสดงความหมาย 2 ประการคือประการแรก แสดงระยะ
เวลาที่ดอกไมบานสะพรั่งดังปรากฎใน # 3 วาเปนดอกไมที่ซอนตัวในฤดูหนาวและเพิ่งผลิบานเมื่อ
เขาฤดูใบไมผลิ ดอกไมในที่นี้หมายถึงดอกบวย เพราะเนื้อหากอนหนานี้คือตอนที่หาไดกลาวไว
แลววาอาว Naniwa เปนสถานที่เลื่องชื่อดานความงดงามของดอกบวย และ # 3 ไดอางอิงบทกวี
Naniwazu ซึ่งดอกไมในบทกวีหมายถึงดอกบวย สวนความหมายประการที่สอง fuyugomori
แสดงถึงระยะเวลาของ nochi shite วาในชวงที่ผานมาหลังจากแยกกับภรรยาแลว ตองทนทุกขกับ
ความยากแคน ประกอบอาชีพดวยการตัด ashi มาขาย เปนเวลาแหงความขมขื่นของ nochi shite
เปรียบไดกับฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็น สวน ima wa harube to แสดงความหมายวาตอนนี้
nochi shite ผานพนชวงเวลาแหงความยากแคนมาแลว เมื่อ nochi shite ไดพบกับ tsure ผูเปน
ภรรยาอีกครั้งหนึ่ง ภรรยามีฐานะความเปนอยูดีขึ้น ชีวิตความเปนอยูของ nochi shite กําลังจะ
เปลี่ยนไป nochi shite จะเดินทางไปใชชีวิตรวมกันกับ tsure ที่เมืองหลวง เปรียบไดกับการกาวเขา
สูฤดูใบไมผลิที่อบอุน

3

Ibid. , p.62.
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ใน # 3 ไมปรากฎขอความ Naniwazu ni และ saku ya ko no hana จากบทกวี
Naniwazu แตสามารถสื่อความหมายของทั้ง 2 ขอความไดดวย โดยขอความ Naniwazu ni แสดง
ความหมายตรงตามบทกวีคือ ที่อาว Naniwa สวน saku ya ko no hana หมายถึงดอกบวย
ผลิบาน เนื่องจากใน # 3 กลาวถึงสภาพแวดลอมที่อาว Naniwa วาดอกไมกําลังผลิบานสะพรั่ง
การที่สามารถสื่อความหมายของขอความที่ไมปรากฎในบทละครโนไดเนื่องจากบทกวี Naniwazu
เปนบทกวีที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีในหมูผูชมละครโน ผูชมละครโนเปนผูมีความรูเรื่องบทกวีอยู
แลว แมจะอางอิงเพียงบางสวนของบทกวี ก็สามารถสื่อความหมายของบทกวีทั้งบทได และผูวิจัย
ไดศึกษาบทกวี Naniwazu และศึกษาบทละครโนที่อางอิงบทกวีนี้โดยละเอียด จึงเห็นวาสามารถมี
ความหมายดังกลาวขางตนได
ความหมายของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโนเรื่อง Ashikari ทั้งหมดแสดงใน
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Ashikari
ขอความในบทกวี Naniwazu
ความหมายในบทละครโนเรื่อง Ashikari
Naniwazu ni
ที่อาว Naniwa
saku ya ko no hana
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
fuyugomori
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
3 ระยะเวลาแหงความทุกขทรมาน หลังจากสามีภรรยา
ตองแยกจากกัน
ima wa harube to
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
3 เวลาแหงความสุข เมื่อสามีภรรยาไดพบกันและเขาใจ
กัน
saku ya ko no hana
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
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จากตารางแสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Ashikari ขางตน
แสดงใหเห็นวา การพิจารณาความหมายของของบทกวีในบทละครโน จําเปนตองศึกษาบทกวีนั้น
อยางละเอียด เพราะการอางอิงบทกวีบางแหง ปรากฎเพียงขอความบางสวนของบทกวีเทานั้น แต
สามารถสื่อความหมายของบทกวีทั้งบทได และความหมายของบทกวีที่ปรากฎในบทละครโนอาจ
แตกตางไปจากบทกวีดั้งเดิมไดโดยขึ้นอยูกับบริบทของแตละเรื่องเชน fuyugomori และ ima wa
harube to ในเรื่อง Ashikari นี้ นอกจากจะแสดงความหมายตรงตามบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎ
ใน Kokinwakashuu แลว fuyugomori ยังหมายถึงระยะเวลาแหงความทุกขทรมานในชวงที่สามี
ภรรยาแยกจากกัน ima wa harube to ยังหมายถึงเวลาแหงความสุขที่กลับมาพบกันและเขาใจกัน
ไดอีกดวย ความหมายที่แตกตางไปจากบทกวีดั้งเดิมนี้เปนความหมายในระดับลึก หมายถึง ความ
หมายที่แฝงอยูในคําหรือขอความ ซึ่งการตีความนั้นตองอาศัยความรูเรื่องบทกวีนั้นและพิจารณา
รวมกับบริบทจึงจะสามารถเขาใจได
ความหมายของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโนเรื่อง Ashikari มีมากมายและ
ความหมายเหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากการตีความของผูวิจัย ความหมายเหลานี้อาจแตกตางไปจาก
ความหมายที่ผูแตงบทละครโนตองการสื่อได
แตผูวิจัยคิดวาเปนสิทธิของผูอานบทละครโนที่
สามารถพิจารณาความหมายของบทกวี
และนึกเห็นหรือสรางจินตนาการในจิตใจเกี่ยวกับบท
ละครโนได การพิจารณาความหมายกอใหเกิดความนึกเห็นในจิตใจ ซึ่งความนึกเห็นในจิตใจนี้เปน
นิยามของคําวาภาพพจน ตามที่เปลื้อง ณ นครกลาวไววา ‘คําวาภาพพจนที่ใชกันในปจจุบันหมาย
ถึง ความนึกเห็นที่เกิดในใจ’4 หลังจากผูวิจัยไดพิจารณาความหมายของบทกวี Naniwazu ในเรื่อง
Ashikari แลวเกิดความนึกเห็นใจจิตใจหรือภาพพจน 3 ประการดังตอไปนี้
1 ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน
2 ภาพพจนแสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
3 ภาพพจนของความยินดี สังเกตไดจากขอความที่มีการอางอิงบทกวี Naniwazu เปน
ขอความในบทละครโนหลังจาก shite ( สามี ) และ tsure ( ภรรยา ) เขาใจกันดีแลว shite จึงรูสึก
ยินดีมีความสุข แตเมื่อเปรียบเทียบความรูสึกชื่นชมยินดีของทั้ง 3 แหงแลวพบวาแหงสุดทายแสดง
ความรูสึกยินดีที่ไดพบกันมากที่สุด การอางอิงบทกวี Naniwazu แหงแรกปรากฎเฉพาะชื่อบทกวี
แสดงความรูสึกยินดีที่ทั้ง shite และ tsure เขาใจกันมากกวาที่จะเปนความยินดีที่ไดพบกัน เพราะ
4

ประจักษ ประภาพิทยากร, ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย ( กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2525 ), หนา 184.
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เนื้อเรื่องของบทละครโนในชวงนี้ความรูสึกของ shite ที่ไดพบ tsure คือกระดากอายจนตองเขาไป
หลบซอนตัวอยู ตอมากระทั่ง tsure อธิบายจนเขาใจ shite จึงยอมออกมาจากที่ซอนตัว การอางอิง
บทกวี Naniwazu แหงที่สอง ปรากฎขอความของบทกวีทั้งบท แสดงความรูสึกยินดีที่บทกวี
สามารถสื่อความรูสึกได ทําให nochi shite และ tsure เขาใจกันได สวนการอางอิงบทกวี
Naniwazu แหงที่สาม แมจะปรากฎขอความเพียงบางสวนของบทกวีแตแสดงความรูสึกยินดีเปน
อยางยิ่งของ nochi shite ที่ไดพบกับ tsure

3.2 บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Ume
บทละครโนเรื่อง Ume มีความสัมพันธกับดอกบวยมาก เริ่มตั้งแตชื่อของบทละครโนคือ
Ume แปลวาบวย shite คือหญิงในรางแปลงของวิญญาณของดอกบวย nochi shite คือวิญญาณ
ของดอกบวย สถานที่ในเรื่องคืออาว Naniwa ซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือดานความงดงามของดอกบวย
บทละครโนเรื่อง Ume เปนเรื่องราวของ waki ( บุคคลหนึ่งของตระกูล Fujiwara ) ที่
เดินทางไปที่อาว Naniwa และไดกลาวบทกวีขึ้นมาบทหนึ่ง เปนบทกวีของ Yakamochi จาก
ประชุมบทกวี Man’youshuu บทที่ 4361 5 แต shite ( ผูหญิงในรางแปลงของวิญญาณของดอก
บวย ) เห็นวาเนื้อหาของบทกวีที่ waki กลาวนั้นไมถูกตอง shite จึงอธิบายให waki รูถึงความ
ไมสอดคลองกันระหวางความเปนจริงในอดีตกับเนื้อหาของบทกวีที่ waki กลาวถึง ตอมา shite
รายรําประสาทพรใหรัชสมัยมีความรุงเรืองตลอดไป
เนื้อหาของบทกวีของ Yakamochi จากประชุมบทกวี Man’youshuu บทที่ 4361 ซึ่ง waki
กลาวขึ้นเมื่อเห็นภาพที่งดงามของอาว Naniwa ปรากฎในตอนทายขององกที่หนึ่งตอนที่หนึ่ง ดังนี้
#1
櫻花 今盛りなり 難波の海。おしてる宮に 聞
こしめすなへ6。
[ Sakurabana, ima sakari nari, naniwa no umi. Oshiteru miya ni,
kikoshimesu nae ]

5
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6

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 1 kan ), p.426.
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ซะกุระเพริศแพรวเพลานี้
ทอดพระเนตรจากถิ่นที่พลับพลา

ชูชอมีดาษดื่นดอกดกหนา
พระมหามนเฑียร นะนิวะ

Oshiteru miya หมายถึงพระราชวัง Takatsu อยูที่อาว Naniwa เปนที่ประทับของ
จักรพรรดิ Nintoku
kikoshimesu nae เปนกริยาในรูปยกยอง หมายถึงการดูหรือมอง ประธานผูกระทํากริยา
นี้คือจักรพรรดิ Nintoku การดูหรือมองในที่นี้หมายถึงจักรพรรดิ Nintoku ดูแลปกครองไพรฟา
เมื่อ shite ไดยินดังนั้นก็แยงขึ้นวาทําไมจึงไมกลาวใหถูกตองกับสภาพความเปนจริง ใน
ความคิดเห็นของ shite นั้น เขาเชื่อวาดอกไมที่ผลิบานในชวงที่จักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
คือดอกบวย ไมใชดอก sakura สวน waki ก็ยืนยันวาบทกวีที่ตนกลาวขึ้นมานั้นตรงตามที่ปรากฎ
ใน Man’youshuu แลว shite อธิบายวาถึงแมใน Man’youshuu จะระบุเชนนั้นแตความเปนจริง
Yakamochi แตงบทกวีนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 13 เดือน 2 รัชสมัย 天平勝宝 [ Tenpyou shouhou ] ที่
7 ( ค.ศ.755 ) ขณะเดินทางมาปฏิบัติราชการที่ Naniwa ในตอนนั้นดอกบวยไดผลิบานแลว และ
Yakamochi แตงบทกวีอีกบทหนึ่งคือบทที่ 4435 7 จากประชุมบทกวี Man’youshuu เมื่อวันที่ 3
เดือน 3 รัชสมัยเดียวกัน มีเนื้อหาดังนี้
#2
ふふめりし 花のはじめに 来しわれや。散りな
ん後に 都へ行かん8。
[ Fufume rishi, hana no hajime ni, koshi ware ya. Chiri nan nochi ni,
miyako e yukan ]
ครั้นยาตราถึงถิ่นแดนดินนี้
มิทันที่บุษบันบานสัณฐาน
คราคืนราชธานีศรีสะคราญ
คงไดกาลโรยราแหงบุษบัน

คําวา hana ที่ปรากฎในบทกวี # 2 หมายถึงดอก sakura เพราะดอกบวยไดผลิบานไป
ตั้งแตเดือน 2 แลว บทกวี # 2 แสดงความหมายวาขณะที่ Yakamochi เดินทางมาถึงอาว Naniwa
ดอก sakura ยังตูมอยูและถัดมาอีกประมาณ 3 สัปดาห เมื่อถึงเวลากลับเมืองหลวงก็เปนเวลาที่
7
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8
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ดอก sakura จะรวงโรย shite จึงมีความเห็นวาบทกวี # 1 ผิดพลาด กลาวคือชื่อดอกไมที่ใชใน # 1
นาจะเปนดอกบวยมากกวาดอก sakura และอีกเหตุผลหนึ่งที่ shite ใชยืนยันวาควรจะเปน
ดอกบวยคือขอความของ shite ที่วา
#3
その上 おしてる宮に聞こし召すなへとは。お
おさざきの天皇の。御位に即かせ給ひしことなれば。
かたがたいかで櫻の歌なるべき9。
[ Sono ue, oshiteru miya ni kikoshimesu nae towa. Oosazaki no
sumerogi no. Mikurai ni tsukase tamaishi koto nareba. Katagata ikade sakura
no uta narubeki ]
ยิ่งกวานั้น oshiteru miya ni kikoshimesu nae หมายถึงเหตุการณหลังจาก
พระราชโอรส Oosazaki ( จักรพรรดิ Nintoku ) ขึ้นครองราชยแลว ดังนั้นจึงไมนาจะ
หมายถึงดอก sakura

ขอความ # 3 กลาวถึงครั้งเมื่อจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย ไมปรากฎขอความจาก
บทกวี Naniwazu แตบทกวี Naniwazu เปนบทกวีที่ Wani แตงขึ้นขณะที่จักรพรรดิ Nintoku ขึ้น
ครองราชย เนื้อหาของบทกวี Naniwazu มีความหมายเปรียบเทียบการขึ้นครองราชยของ
จักรพรรดิ Nintoku วาเหมือนดอกไมที่ผลิบานสะพรั่งในชวงตนฤดูใบไมผลิ ณ บริเวณอาว Naniwa
คําวา hana ( ดอกไม ) ในบทกวี Naniwazu หมายถึงดอกบวย บทกวีนี้เปนบทกวีที่มีชื่อเสียง
บทละครโนเรื่องนี้จึงสามารถสื่อความหมายของบทกวีนี้ไดโดยไมตองแสดงขอความจากบทกวีเลย
มีเพียงขอความจาก # 3 ที่วา Oosazaki no sumerogi no. Mikurai ni tsukase tamaishi koto
nareba ( เหตุการณหลังจากจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย )
บทละครโนเรื่อง Ume เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาการเขาใจความหมายของบทกวี
มีสวนทําใหเขาถึงอารมณความรูสึกของบทละครโนไดลึกซึ้งขึ้น เพราะหากไมเขาใจความหมาย
ของบทกวี Naniwazu แลว เมื่อชมละครโนหรืออานบทละครโนเรื่อง Ume และปรากฎขอความ
# 3 อาจไมทราบวาการกลาวถึงการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku เปนเหตุผลในการปฏิเสธ
วาดอกไมไมไดหมายถึงดอก sakura ไดอยางไร

9

Ibid. , p.427.
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บทละครโนเรื่อง Ume ไมปรากฎขอความจากบทกวี Naniwazu แตสามารถสื่อความ
หมายของบทกวีนี้ได โดยความหมายของบทกวี Naniwazu ในเรื่อง Ume แสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Ume
ขอความในบทกวี Naniwazu
ความหมายในบทละครโนเรื่อง Ume
Naniwazu ni
ที่อาว Naniwa
saku ya ko no hana
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
fuyugomori
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
ima wa harube to
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
saku ya ko no hana
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
เรื่องการนําความหมายของบทกวี Naniwazu มาใชในบทละครโนเรื่อง Ume นี้ มีขอความ
ในเอกสารหลายแหลงที่กลาวถึงเรื่องนี้ ดังตัวอยางตอไปนี้
1 Matsuda Tamotsu กลาวไวในหนังสือ Waka to youkyoku kou เรื่อง 万葉集と
謡曲 [ Man’youshuu to youkyoku ] ( ประชุมบทกวี Man’youshuu กับบทละครโน ) ตอน
江戸の新作「梅」[ Edo no shinsaku ‘ Ume ’ ] ( บทละครโนใหมในสมัย Edo เรื่อง
Ume ) วาบทละครโนเรื่อง Ume ไดอางอิงบทกวี 2 บทที่แตงโดย Ootomo no Yakamochi จาก
ประชุมบทกวี Man’youshuu แตคําวาดอกไมที่ปรากฎในบทกวีทั้ง 2 บทนี้ ไมไดหมายถึงดอก
sakura แตหมายถึงดอกบวย เนื่องจากเปนเหตุการณชวงที่จักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชยและ
ในชวงนั้น Wani ไดแตงบทกวี Naniwazu ซึ่งดอกไมในบทกวีนี้หมายถึงดอกบวย
2 Kiyota Keiko กลาวไวในวารสาร Kanze เรื่อง Sakuhin kenkyuu ‘ Ume ’ ( งานวิจัยบท
ประพันธเรื่อง Ume ) วาคําวา 木の花 [ ko no hana ] ที่ปรากฎในบทกวี Naniwazu ซึ่ง
แตงขึ้นตอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชยนั้นหมายถึงดอกบวย ดังนั้นดอกไมที่ปรากฎในบทกวี
ของ Ootomo no Yakamochi ที่กลาวยกยองจักรพรรดิ Nintoku ก็ตองเปนดอกบวยดวยเชนกัน
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ผูวิจัยเห็นดวยกับ Matsuda Tamotsu และ Kiyota Keiko วาดอกไมที่ปรากฎในบทกวี
ของ Ootomo no Yakamochi ในบทละครโนเรื่อง Ume หมายถึงดอกบวย ซึ่งการที่มีความหมาย
เชนนี้ไดเพราะมีการอางอิงความหมายจากบทกวี Naniwazu และผูวิจัยคิดวาเรื่อง Ume มีความ
สัมพันธกับบทกวี Naniwazu มาก สถานที่คืออาว Naniwa เหมือนกัน เนื้อหากลาวถึงดอกบวยที่
ผลิบานขณะจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชยเหมือนกัน เปนตน การอางอิงความหมายจากบทกวี
Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Ume แสดงภาพพจน 2 ประการไดแก
1 ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน
2 ภาพพจนแสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
ในเรื่องนี้สามารถสื่อความหมายของบทกวี Naniwazu ไดทั้งบท ทั้งๆที่ไมปรากฎขอความ
จากบทกวีเลย shite ใชความหมายของบทกวีที่วาการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku อยูใน
ชวงตนฤดูใบไมผลิ เปนชวงที่ดอกบวยผลิบานสะพรั่งมาเปนเหตุผลหนึ่งในการอธิบายใหเห็นวา
บทกวีที่ waki กลาวนั้นไมตรงกับความเปนจริง

3.3 บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in
บทละครโนเรื่อง Unrin’in เปนเรื่องราวของ waki ( Kinmitsu ) ผูหลงใหลชื่นชอบวรรณคดี
เรื่อง Ise monogatari ตั้งแตเปนเด็ก และคืนหนึ่งฝนประหลาดจึงเดินทางไปเมืองหลวง ภาพของ
บทละครโนเรื่อง Unrin’in องกที่หนึ่งเปนภาพแหงความคลุมเครือ เริ่มตั้งแต waki ชื่นชอบวรรณคดี
เรื่อง Ise monogatari ซึ่งเปนวรรณคดีที่ไมทราบชื่อผูแตงแนชัด ตัวละครเอกของวรรณคดีเรื่อง Ise
monogatari ไมระบุชื่อไวชัดเจน สวนใหญเริ่มตนวา 昔をとこありけり [ Mukashi
otoko arikeri ] แปลวา กาลครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่ง ไมทราบวาหมายถึงผูใด มีเพียงขอสันนิษฐาน
วาหมายถึง Ariwara no Narihira และภาพแหงความคลุมเครือของบทละครโนเรื่องนี้ถูกเสริม
ยิ่งขึ้นอีกดวยฉากบรรยายการเดินทางของ waki เริ่มตนดวยการออกเดินทางตอนกลางคืนในฤดู
ใบไมผลิ ( แสงจันทรยามค่ําคืนของฤดูใบไมผลิคอนขางสลัว ไมชัดเจน 10 ) ระหวางทางมองเห็น
ดอกไมแตเมื่อมองไกลๆแลวไมชัดเจน แยกไมออกวาเปนดอก sakura หรือวาเมฆ เมื่อ waki
เดินทางถึงวัด Unrin’in ไดเด็ดกิ่ง sakura และเมื่อ shite ( ชายชรา ) มาพบเขาก็ตอวา waki วา
10
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ไมควรกระทํา ทั้ง shite และ waki ตางอางอิงบทกวีเพื่อสนับสนุนความคิดของตัวเอง แตทายที่สุด
ก็สรุปอยางชัดเจนไมไดวาควรเด็ดกิ่ง sakura ที่งดงามลงมาหรือควรปลอยใหอยูบนตนเชนนั้น
ตอมา waki แนะนําตัวกับ shite และเลาความฝนใหฟง แตเรื่องราวในความฝนนั้นก็คลุมเครืออีก
เพียงไดพบ Ariwara no Narihira และ Nijou no Kisaki ที่วัด Unrin’in หลังจากนั้น waki ก็ตื่นขึ้น
จากความฝน เปนเหตุให waki ตองการเดินทางมาที่วัด Unrin’in เมื่อเขาสูองกที่สอง เนื้อเรื่องเปน
การเปดเผยตัวของ nochi shite และเลาเรื่องความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatariวาเรื่อง
Ise monogatari เปนเรื่องราวของ Ariwara no Narihira ซึ่งไปหลงรักหญิงคนหนึ่ง ( หมายถึง
Nijou no Kisaki ) นางอยูที่ตําหนักในพระราชวัง ทั้งคูพากันหลบหนีออกจากพระราชวังราวเดือน
2 สถานที่มีชื่อเสียงที่ถูกเอยอางในวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari แทจริงก็หมายถึงเขตพระราชวัง
นั่นเอง
เหตุการณของบทละครโนเรื่อง Unrin’in อยูในฤดูใบไมผลิ มีการกลาวถึงดอก fuji ตั้งแต
ชวงแรกของบทละคร ดอก fuji เปนดอกไมที่ผลิบานประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนในฤดู
ใบไมผลิ ขอความที่กลาวถึงดอก fuji มีดังนี้
#1
藤咲く松も紫の。藤咲く松も紫の。雲の林を尋
11
ねん 。
[ Fuji saku matsu mo murasaki no. Fuji saku matsu mo murasaki no.
Kumo no hayashi o tazunen. ]
ดอก fuji ผลิบานบนกิ่งสน จะไปเยือนปาแหงเมฆสีมวง ณ ทุง Murasaki no
( หมายถึงวัด Unrin’in )

เหตุที่กลาวถึงดอก fuji เนื่องจากดอก fuji มีสีมวงออน มีความสัมพันธกับ 紫の雲 の
林 [ murasaki no kumo no hayashi ] ที่แปลวาปาแหงเมฆสีมวง ณ ทุง Murasaki no ดอก fuji
เมื่อมองไกลๆแลวคลายเมฆ murasaki no kumo แปลวาเมฆสีมวง เมฆแหงความชื่นชมยินดี หรือ
เมฆที่พระอมิตพุทธใชเสด็จมารับผูเลื่อมใสในพุทธศาสนาเมื่อสิ้นลมหายใจแลว 12 ปาแหงเมฆ
สีมวงในที่นี้หมายถึงวัด Unrin’in

11

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 1 kan ), p.458.
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ขอความถัดมาเปนการแนะนําตัวและบอกจุดหมายการเดินทางของ waki ตอมาเปนการ
บรรยายบรรยากาศยามเย็นของฤดูใบไมผลิที่งดงาม มองเห็นดอกไมและเห็นนก uguisu บินกลับ
รัง waki เริ่มออกเดินทาง ระหวางทางไดผานสถานที่หลายแหงและหนึ่งในนั้นคือบริเวณอาว
Naniwa ซึ่งเปนชวงที่มีการอางอิงบทกวี Naniwazu และเปนการอางอิงเพียงแหงเดียวในบทละคร
เรื่องนี้ เปนบทรองรวมระหวาง waki และ waki zure ความวา
#2
…..あたりを問へば難波津に。咲くやこの花冬
ごもり。今は現に都路の。遠かりし。程は桜にまぎ
れある雲の林に着きにけり雲の林に着きにけり13。
[ …..Atari o toeba Naniwazu ni. Saku ya ko no hana fuyugomori. Ima wa
utsutsu ni miyakoji no. Tookari shi. Hodo wa sakura ni magire aru kumo no
hayashi ni tsuki ni keri kumo no hayashi ni tsuki ni keri. ]
ถามไปวาบริเวณนี้คือที่ใด ไดคําตอบวาคืออาว Naniwa ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการ
แตงบทกวีไววา ‘ ณ อาวนะนิวะนี้มีบุปผา ชอผกาผลิบานสะพรั่งไสว หลังคุดคูในเหมันต
อันยาวไกล จากนี้ไป ’ ที่เห็นอยูนี้เปนดอกไมระหวางเสนทางนําไปสูเมืองหลวง เมื่อมอง
ไกลๆแลวแยกไมออกวาเปนดอก sakura หรือวาเมฆกันแน และแลวก็เดินทางถึงปาแหง
เมฆ ( หมายถึงวัด Unrin’in )

เนื้อหาของบทกวี Naniwazu แสดงถึงสภาพแวดลอมบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิ
ดังนั้นการอางอิงบทกวี Naniwazu นี้จึงชวยเสริมภาพพจนความสวยงามของฤดูใบไมผลิในบท
ละครโนเรื่องนี้ การอางอิงนี้ปรากฎขอความเพียงบางสวนของบทกวี Naniwazu เทานั้น แตผูวิจัย
เชื่อวาผูชมละครโนในสมัยโบราณที่รูจักบทกวีนี้เปนอยางดีจะสามารถเขาใจความหมายได บทกวี
ที่ปรากฎใน Kokinwakashuu นั้นหลังจาก fuyugomori, ima wa จะเปน harube to, saku ya ko
no hana ความหมายของ ima wa harube to คือบัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว แตในบทละครโนเรื่อง
Unrin’in เปลี่ยนเปน ima wa utsutsu ni miyakoji no หมายถึงสิ่งที่ปรากฎใหเห็นอยูบนเสนทางไป
เมืองหลวงนี้ ผูวิจัยคิดวาคําวา fuyugomori ในที่นี้แสดงความหมายของระยะเวลาแหงการรอคอย
เปนการรอคอยของ waki ที่จะไดไปเมืองหลวง แมในที่นี้จะไมปรากฎขอความวา harube to จาก
บทกวี Naniwazu แตก็สามารถสื่อความหมายนี้ไดดวย โดย ima wa harube to หมายถึงเวลาที่
13

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 1 kan ), p.459.
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waki ไดไปเมืองหลวง นอกจากนี้ผูวิจัยคิดวาในบริบทนี้ fuyugomori ยังแสดงความหมายของการ
ปดซอนอะไรบางอยางไว ระยะเวลาในฤดูหนาวเปรียบไดกับระยะเวลาที่ความลับของวรรณคดี
เรื่อง Ise monogatari ยังถูกเก็บเอาไว สวนฤดูใบไมผลิเปนชวงเวลาที่นําความลับมาเปดเผย
สาเหตุที่เห็นวาฤดูใบไมผลิมีความหมายถึงชวงเวลาที่เปดเผยความลับเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
บทละครโนเรื่อง Unrin’in เปนเหตุการณในเดือน 2 ฤดูใบไมผลิ เนื้อหาขององกที่สองเปนการเปด
เผยความลับ และความลับที่ถูกเปดเผยก็เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในเดือน 2 เชนกันคือตอนที่
Ariwara no Narihira พาหญิงคนรักหนีออกจากพระราชวังเปนกลางคืนเดือน 2 ในฤดูใบไมผลิ
saku ya ko no hana ในบทกวี Naniwazu มี 2 แหง แตขอความที่ปรากฎในบทละครโน
เรื่องนี้มีเพียงแหงเดียวซึ่งหมายถึงดอกไมที่ผลิบาน ณ อาว Naniwa สวน saku ya ko no hana ที่
ไมไดปรากฎในบทละครโนนั้น ผูวิจัยคิดวาสามารถสื่อความหมายถึงความลับของวรรณคดีเรื่อง
Ise monogatari ไดดวย สาเหตุที่เห็นวาหมายถึงความลับคือความหมายหนึ่งของ fuyugomori ใน
บทละครโนเรื่องนี้หมายถึงระยะเวลาที่ความลับถูกเก็บครอบงําไว ดังนั้น harube to, saku ya ko
no hana ซึ่งแมจะไมปรากฎขอความนี้ในบทละครโน แตสื่อความหมายถึงการเขาสูฤดูใบไมผลิ
แลว ความลับจะถูกเปดเผย ความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in แสดง
ในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in
ขอความในบทกวี Naniwazu
ความหมายในบทละครโนเรื่อง Unrin’in
Naniwazu ni
ที่อาว Naniwa
saku ya ko no hana
1 ดอกไมผลิบาน
2 ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari
fuyugomori
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลาที่เฝารอจะไดไปเมืองหลวง
3 ระยะเวลาที่ความลับถูกเก็บครอบงําเอาไว
ima wa harube to
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 เวลาที่ไดเดินทางไปเมืองหลวง
3 เวลาที่ความลับถูกเปดเผย
saku ya ko no hana
1 ดอกไมผลิบาน
2 ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari
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ความหมายของดอกไมที่ผลิบาน ณ อาว Naniwa ตามที่ปรากฎในขอความ # 2 สามารถ
พิจารณาได 2 กรณีดังนี้
1 การเปลี่ยนชวงทายของบทกวี Naniwazu หลัง ima wa จาก harube to, saku ya ko
no hana เปน utsutsu ni miyakoji no ทําใหไดภาพพจนความสวยงามของฤดูใบไมผลิโดยไมเนน
วาเปนชวงตนฤดู กลาวคือหากใชขอความวา ima wa harube to, saku ya ko no hana เหมือน
บทกวี Naniwazu ที่ปรากฎใน Kokinwakashuu แลวจะไดความรูสึกเหมือนเพิ่งเปลี่ยนจากฤดู
หนาวมาเปนฤดูใบไมผลิ ยังอยูในชวงตนฤดูใบไมผลิอยูเพราะความหมายของ ko no hana ใน
บทกวี Naniwazu หมายถึงดอกบวยซึ่งเปนดอกที่ไดชื่อวาเปนพี่ ผลิดอกบานกอนดอกไมชนิดอื่น
เหตุการณในชวงนี้ของบทละครโนเรื่อง Unrin’in ไมตองการเนนความหมายเชนนั้น เห็นไดจากชวง
แรกของบทละครวากลาวถึงดอก fuji ซึ่งเปนดอกไมที่ผลิบานในฤดูใบไมผลิแตไมไดเนนความเปน
ชวงตนฤดูใบไมผลิ เพราะดอก fuji บานราวเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินสุริยคติ และ
ขอความที่อยูถัดมาจาก ima wa utsutsu ni miyakoji no ใน # 2 คือ tookari shi, hodo wa
sakura ni magire aru, kumo แปลโดยรวมวา ที่เห็นอยูนี้เปนดอกไมระหวางเสนทางไปสูเมือง
หลวง เมื่อมองจากไกลๆแลว แยกไมออกวาเปนดอก sakura หรือวาเมฆกันแน แสดงวาดอกไมที่
เห็นอยูนี้หมายถึงดอกไมบริเวณอาว Naniwa สรุปวาการแปลความหมายของ # 2 ในกรณีแรกนี้
ไมนําความหมายของ ima wa harube to, saku ya ko no hana มาพิจารณาดวยจึงตีความหมาย
ของดอกไมที่ผลิบาน ณ บริเวณอาว Naniwa วาไมใชดอกบวยแตเปนดอก sakura
2 แมใน # 2 จะนําบทกวี Naniwazu มาเพียงบางสวนโดยตัดขอความที่วา harube to,
saku ya ko no hana ออกแตก็จะนําความหมายของสวนที่ตัดทิ้งไปมารวมพิจารณาดวย กรณีนี้
จะถือวา ima wa เปน 掛詞14 [ kake kotoba ] ( คําพองเสียง ) กลาวคือจะแปลความหมายของ
ima wa 2 ครั้ง ครั้งแรกจะเปนความหมายของ ima wa harube to, saku ya ko no hana ตามที่
ปรากฎในบทกวี Naniwazu และครั้งที่สองเปนความหมายของ ima wa utsutsu ni miyakoji no,
14

ยอดสวรรค อิกูจิ, ‘แนวทางการอธิบายกลวิธีการประพันธบทรอยกรองใน อิเซะ โมะโนะงะตะริ ’ ( วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 ),
หนา 37. ใหคําจํากัดความ kake kotoba ชนิด 連鎖型 ( rensagata ) วาหมายถึงคําที่มีรูปแบบของการ
เชื่อมโยงกัน ลักษณะของคําพองเสียงชนิดนี้จะเปนการเชื่อมโยงแนวความคิดถึงกันระหวางความหมายทั้ง
สองของคํา โดยอาศัยการออกเสียงที่พองกันแตใหความหมายแตกตางกัน ความหมายแรกของคําพองเสียง
ชนิดนี้จะทําใหเกิดความคิดเชื่อมโยงไปถึงอีกความหมายหนึ่งซึ่งเปนสารสําคัญของบทกวี ทําใหเกิดการเชื่อม
ตอของสองความหมาย และนําไปสูการขยายความหมายของสารบทกวีโดยรวม
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tookari shi, hodo wa sakura ni magire aru, kumo ความหมายที่ไดในการแปลครั้งแรกจะได
ความหมายตรงตามที่ปรากฎใน Kokinwakashuu คือตีความหมายของ hana วาหมายถึง
ดอกบวย สวนการแปลครั้งที่สอง ดอกไมที่เห็นระหวางเสนทางไปสูเมืองหลวง ไมไดหมายถึง
ดอกไมบริเวณอาว Naniwa แตเปนดอก sakura ที่บานในสถานที่ระหวางอาว Naniwa และ
เมืองหลวงแตเมื่อมองไกลๆแลว แยกไมออกวาเปนดอก sakura หรือวาเมฆ สรุปวาการแปล
ความหมายของ # 2 ในกรณีที่สองนี้ ไดนําความหมายของ ima wa harube to, saku ya ko no
hana มาพิจารณาดวยจึงตีความหมายของดอกไมที่ผลิบาน ณ บริเวณอาว Naniwa วาเปน
ดอกบวย
สรุปแลวบทกวี Naniwazu แสดงภาพพจนในบทละครโนเรื่อง Unrin’in 2 ประการดังนี้
1 ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกไมผลิบาน
2 ภาพพจนของความยินดี สมหวังที่ไดเดินทางไปเมืองหลวง

3.4 บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Sakuragawa
บทละครโนเรื่อง Sakuragawa มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแมและลูกที่พลัดพรากจากกันเพราะลูก
ขายตัวเองใหกับพอคาผูประกอบอาชีพคาขายคน ฝายแมเศราโศกเสียใจจนกลายเปนคนวิกลจริต
แมออกเดินทางตามหาลูกจนในที่สุดเวลาผานไป 3 ปจึงไดพบกันที่แมน้ํา Sakuragawa ใน
บทละครโนเรื่อง Sakuragawa มีการอางอิงบทกวี Naniwazu 1 แหง อยูในชวงทายขององกที่สอง
ตอนที่หา nochi shite ( หญิงวิกลจริต ) ปรากฎตัวเปนครั้งแรก บรรยายที่มาแหงความเศราโศก
นางคร่ําครวญวาพลัดพรากจากลูกมานาน หากไดพบแตจําหนาตากันไมไดจะทําเชนไร ขอความ
ที่ปรากฎบทกวี Naniwazu เปนขอความของ jiutai ที่ขับรองแทน nochi shite มีเนื้อหาดังนี้
#1
冬ごもりして見えずとも。今は春べなるものを
わが子の花はなど咲かぬわが子の花はなど咲かぬ 15 。
[ Fuyugomori shite mie zu tomo. Ima wa harube naru mono o wa ga ko
no hana wa nado sakanu wa ga ko no hana wa nado saka nu. ]

15

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 2 kan ) (Tokyo: Meiji shoin, 1930), p.1231.
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ถึงแมดอกไมจะหลบซอนตัวในฤดูหนาว แตพอเขาฤดูใบไมผลิก็ยังบาน แตลูก
ซึ่งมีคําวา sakura อยูในชื่อดวยทําไมจึงไมปรากฎตัว ( ลูกชื่อ Sakurago )

fuyugomori แปลวาการหลบซอนตัวในฤดูหนาว แตผูวิจัยเชื่อวาในขอความ # 1 นอกจาก
จะหมายถึงระยะเวลาที่ดอกไมหลบซอนตัวในฤดูหนาว ไมยอมผลิบานแลวยังนาจะสื่อความหมาย
ในระดับลึก โดยหมายถึงระยะเวลาที่ nochi shite ไมไดพบหนา Sakurago ดวย เปนระยะเวลาที่
ยาวนาน เปนเวลาแหงความทรมาน
ima wa harube แปลวาในไมชานี้จะเขาสูฤดูใบไมผลิแลว ขอความนี้มาจากบทกวี
Naniwazu แตแตกตางจากขอความเดิมในบทกวีคือ ในบทกวีมีคําวา to แตใน # 1 ไมมีคําวา to
คําวา to เปน joshi ( คําชวย ) ใชแสดงผลของการเปลี่ยนแปลง harube to หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงเขาสูฤดูใบไมผลิแลว เมื่อไมมีคําวา to ในขอความที่อางอิง ทําใหสามารถแปลความ
หมายของ ima เปนอยางอื่นไดอีกนอกเหนือจากแปลวา บัดนี้ ขณะนี้ คือแปลวา ในไมชานี้16 แสดง
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ดังนั้นความแตกตางระหวาง ima wa harube to และ ima wa
harube คือ ima wa harube to มีความหมายเปนปจจุบัน สวน ima wa harube มีความหมาย
เปนอนาคต สําหรับ ima wa harube ในเรื่อง Sakuragawa มีความหมายทั้ง 2 ประการคือหนึ่ง ใช
ในความหมายปจจุบัน เนื่องจากเปนขอความที่อางอิงจากบทกวี Naniwazu หมายถึงบัดนี้เขาสูฤดู
ใบไมผลิแลว เปนเวลาที่ดอก sakura ผลิบานแลว และสอง ใชในความหมายอนาคต หมายถึง
ในไมชานี้จะเขาสูฤดูใบไมผลิ ซึ่งฤดูใบไมผลิแสดงถึงเวลาที่ nochi shite จะไดพบลูก ในที่นี้คือการ
บอกเปนนัยวา nochi shite จะไดพบลูก
saka nu ในขอความ # 1 ตามตัวอักษรหมายถึง ไมบาน แตในที่นี้นํามาใชกับลูก หมายถึง
การที่ Sakurago ยังไมปรากฎตัวหรือการที่ nochi shite ยังหา Sakurago ไมพบ
อักษร kanji ของ ko no hana ใน # 1 แตกตางจากอักษร kanji ของ ko no hana ในบทกวี
Naniwazu ที่มีหลายแบบตามที่ปรากฎในแหลงตางๆ เชน 此の花 [ kono hana ], 木の花
[ ko no hana ] หรือที่เปนอักษร manyougana คือ 己乃波奈 [ ko no ha na ] สําหรับอักษร
kanji ของ ko no hana ในขอความ # 1 คือ 子の花 นอกจากหนังสือ Youkyoku taikan ( dai
2 kan ) ของ Sanari Kentarou ที่เปนตนฉบับในการแปลเนื้อเรื่องยอของงานวิจัยฉบับนี้แลว ใน
16

พจนานุกรม Koujien ( dai go han ) ของสํานักพิมพ Iwanami shoten นิยามความหมายของ 今 [ ima ] ไว
หลายอยางเชน ขณะนี้ อดีตที่ผานไปไมนานนี้ อนาคตอันใกลนี้ เปนตน
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หนังสือ 謡曲集 17 [ Youkyoku shuu ] เลม 中 [ chuu ] ของ 伊藤正義 [ Itou
Masayoshi ] ก็ใชอักษร kanji วา 子の花 เชนกัน ความหมายของ ko no hana ในบทกวี
Naniwazu หมายถึงดอกบวย สวน ko no hana ในขอความ # 1 หมายถึงดอก sakura ซึ่งจะ
อธิบายตอไป และ wa ga ko no hana หมายถึงลูกของขาซึ่งมีชื่อเหมือนดอกไม ( ลูกชื่อ
Sakurago ) การที่ ko no hana มีความหมายซอนกันอยูได เพราะบทกวี Naniwazu เปนที่รูจักดี
แมจะปรากฎขอความเพียงบางสวนก็สามารถสื่อความหมายของสวนอื่นของบทกวีได การอางอิง
บทกวี Naniwazu ในขอความ # 1 สื่อความหมายของบทกวีเกือบทั้งหมด ยกเวนความหมายของ
Naniwazu ni เนื่องจากเรื่อง Sakuragawa ไมไดมีฉากดําเนินเรื่องอยูที่อาว Naniwa และไมมี
ขอความที่แสดงใหเห็นวามีเหตุการณเกิดขึ้นที่อาว Naniwa เลย
เหตุที่กลาววา ko no hana ในขอความ # 1 หมายถึงดอก sakura ซึ่งตางจากความหมาย
ในบทกวี Naniwazu ที่หมายถึงดอกบวยเพราะบทละครโนเรื่อง Sakuragawa มีเนื้อหาเกี่ยวของ
กับดอก sakura มาก เริ่มตั้งแตฉากของเรื่องในองกที่หนึ่งคือ Sakura no baba ซึ่งเปนชื่อที่
ผูแตงบทละครโนเรื่องนี้กําหนดขึ้นมา ไมมีชื่อสถานที่นี้จริง โดยมีวัตถุประสงคใหสอดคลองกับ
เนื้อเรื่องของบทละครโดยรวมที่กลาวถึงดอก sakura 18 ฉากในองกที่สองคือแมน้ํา Sakuragawa
ซึ่งเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงดานดอก sakura วามีจํานวนมากและรวงหลนเกลื่อนผิวน้ํา ดังบทกวีที่
เปนแกนของบทละครโนเรื่องนี้คือ19
#2
常よりも 春辺になれば 櫻川 波の花こそ 間な
く寄すらめ20。

17

Itou Masayoshi, Youkyoku shuu ( chuu ): Shinko Nihon koten shuusei ( dai 73 kai ), 2 nd ed.
( Tokyo: Shinkosha, 1989 ), p. 98.

18

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 2 kan ), p.1225.

19

หนังสือ Nou to koten bungaku ของ Matsuda Tamotsu หนา 44 ระบุวาบทกวีที่เปนแกนของบทละครโน
เรื่อง Sakuragawa คือบทกวีที่มีเนื้อหาวา Tsune yori mo, harube ni nareba, Sakuragawa, nami no
hana koso, ma naku yosu rame.

20

Tanaka Makoto et al., Kasama sensho 52 waka bungaku no sekai dai 4 shuu ( Tokyo: Kasama,
1976 ), p.22.
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[ Tsune yori mo, harube ni nareba, Sakuragawa, nami no hana koso,
ma naku yosu rame. ]
ซะกุระงะวะแผกยิ่งแดนไหน
ครั้นใบไมผลิคราคร่ําบุหงา
บุปผาชาติโรยเกลื่อนเหนือธารา
คลื่นมาลาระรินเคลื่อนมิเวนวาง

นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่มีชื่อเกี่ยวของกับดอก sakura ไดแก ลูกของ shite ที่พลัดพราก
จากกันชื่อ Sakurago ซึ่งเปนชื่อที่ผูประพันธบทละครโนเรื่องนี้แตงขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับ
เนื้อเรื่องของบทละครโดยรวมที่กลาวถึงดอก sakura เชนกัน 21 เทพเจาประจําบานเกิดคือ
Konohana Sakuya Hime ซึ่งคือตน sakura22
ความสัมพันธระหวางดอก sakura กับบทละครโนเรื่อง Sakuragawa นี้มีกลาวไวใน
หนังสือ Nou no doramatsurugii23 ของ Watanabe Tamotsu วาฉากของบทละครโนเรื่องนี้อยูใน
โลกแหงจินตนาการ ทุกอยางลวนเกี่ยวของกับดอก sakura ทั้งสิ้น แต Watanabe Tamotsu ไมได
วิเคราะหแจกแจงรายละเอียด
บทละครโนเรื่องนี้มีคําวา sakura และ hana จํานวนมาก มีคําวา 櫻 ( อักษร kanji แบบ
เดิมของ 桜 [sakura ] ) และ 花[ hana ] ปรากฎทั้งสิ้น 12 และ 52 แหงตามลําดับ ทุกแหงอยูใน
เนื้อหาองกที่สองคือเหตุการณ 3 ปใหหลัง นับจาก nochi shite เริ่มออกเดินทางตามหาลูก คําวา
hana ในเรื่อง Sakuragawa แทบทั้งหมดหมายถึงดอก sakura ยกเวน 5 แหงคือ 3 แหงใช
หมายถึง Sakurago และอีก 2 แหงคือคําวา 花衣24 [ hanagoromo ] ในองกที่สอง ตอนที่หา
และ 花の顔25 [ hana no kao ] ในองกที่สอง ตอนที่สิบ hanagoromo หมายถึงเสื้อผาของฤดู
ใบไมผลิ เสื้อผาที่ใสซอนกันหลายชั้น ชั้นนอกสีขาว ชั้นในสีแดงมวงเขม หรือเสื้อผาตัวเกงที่ใสไป
ชมดอก sakura เสื้อผาที่มีสีสันสดใส และเสื้อผาที่มีดอก sakura รวงหลนลงมา สวน hana no
kao หมายถึงใบหนาหรือสิ่งที่งดงามราวกับดอกไม และลักษณะของดอกไม จํานวนครั้งที่ปรากฎ
คําวา hana และ sakura ในบทละครโนเรื่อง Sakuragawa แสดงในตารางตอไปนี้
21

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 2 kan ), p.1225.

22

Sagara Tooru, Zeami no uchuu ( Tokyo: Perikansha, 1990 ), p.176.

23

Watanabe Tamotsu, Nou no doramatsurugii ( Tokyo: Kadogawa shoten, 1996 ), pp.59-64.

24

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 2 kan ), p.1231.

25

Ibid. , p.1240.

88
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนครั้งที่ปรากฎคําวา hana และ sakura ในบทละครโนเรื่อง Sakuragawa
คําวา hana ( 52 ครั้ง )
คําวา sakura ( 12 ครั้ง )
ในขอความของ
ในขอความของ
ในขอความของ
ในขอความของ
nochi shite
waki
nochi shite
waki
( 38 ครั้ง )
( 14 ครั้ง )
( 10 ครั้ง )
( 2 ครั้ง )
ความ
ความ
ความ
ความ
ความ
ความ
ความ
ความ
หมาย A หมาย B หมาย A หมาย B หมาย A หมาย B หมาย A หมาย B
23 ครั้ง 15 ครั้ง
6 ครั้ง
8 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
2 ครั้ง
หมายเหตุ :

1 ขอความของ nochi shite หมายความถึงขอความของ jiutai ที่ขับรองแทน nochi
shite ดวย
2 ขอความของ waki ( พระแหงวัด Isobe ) หมายความถึงขอความของ waki,
waki zure ( พระหรือชาวบาน ) และ jiutai ที่ขับรองแทน waki, waki zure ดวย
3 ความหมาย A คือหมายถึงดอก sakura ที่รวงหลนหรือไหลไปตามกระแสน้ํา
4 ความหมาย B คือความหมายอื่นที่ไมไดหมายถึงดอก sakura ทีร่ วงหลนหรือ
ไหลไปตามกระแสน้ําเชน ตน sakura หรือการผลิบานของดอก sakura เปนตน

คําวา hana ในขอความของ nochi shite มีทั้งหมด 38 ครั้งเปนการแสดงความหมายของ
ดอก sakura ที่รวงหลนหรือไหลไปตามกระแสน้ํา 23 ครั้ง สวนอีก 15 ครั้งมีความหมายอยางอื่น
คือหมายถึงดอก sakura ผลิบาน 11 ครั้ง หมายถึง Sakurago 2 ครั้ง หมายถึงเสื้อผาที่มีสีสันสดใส
1 ครั้งและหมายถึงใบหนาที่งดงามราวกับดอกไมอีก 1 ครั้ง สวนคําวา sakura ในขอความของ
nochi shite จํานวน 10 ครั้งมีความหมายของดอก sakura ที่รวงหลน 5 ครั้งเทากับที่ใชใน
ความหมายอื่น ในจํานวน 5 ครั้งที่ใชในความหมายอื่นนี้มี 1 ครั้งที่หมายถึงตน sakura สวนอีก 4
ครั้งหมายถึงการผลิบานของดอก sakura ดังนั้นคําวา hana และ sakura ในขอความของ nochi
shite สวนใหญหมายถึงดอก sakura ที่รวงหลนหรือไหลไปตามกระแสน้ําและ nochi shite ใชสวิง
ชอนดอก sakura ขึ้นมา
คําวา hana ในขอความของ waki มีทั้งหมด 14 ครั้ง ในจํานวนนี้มี 6 ครั้งที่หมายถึง
การรวงหลนของดอก sakura เปนการรวงหลนดวยแรงลม 1 ครั้ง สวนอีก 5 ครั้งหมายถึงดอกไมที่
รวงหลนและ nochi shite ใชสวิงชอนขึ้นมา คําวา hana 8 ครั้งที่ไมไดหมายถึงการรวงหลนหรือ

89
ไหลไปตามกระแสน้ํานั้นมี 1 ครั้งที่หมายถึง Sakurago สวนอีก 7 ครั้งหมายถึงการผลิบานของ
ดอก sakura สวนคําวา sakura ในขอความของ waki ทั้ง 2 ครั้งหมายถึงดอก sakura ผลิบาน
ดังนั้น คําวา hana และ sakura ในขอความของ waki สวนใหญใชแสดงบรรยากาศของฤดู
ใบไมผลิที่มีดอก sakura ผลิบานสะพรั่ง
คําวา hana และ sakura ในบทละครโนเรื่องนี้รวมทั้งสิ้น 64 ครั้งนั้น มีเพียงครั้งเดียวที่
ปรากฎในขอความหลังจากที่ nochi shite ไดพบกับ Sakurago แลว สวนอีก 63 ครั้งปรากฎใน
ขอความขณะ nochi shite ตามหาลูก และมากกวาครึ่งหนึ่งของการใชคําวา hana และ sakura
หมายถึงดอก sakura ที่รวงหลนหรือไหลไปตามกระแสน้ํา และ nochi shite ใชสวิงชอนขึ้นมา
นอกจากนี้ การอางอิงบทกวี Naniwazu ในเรื่อง Sakuragawa นี้ แมจะไมปรากฎขอความวา saku
ya ko no hana ในบทละครโน แตจากบริบททําใหผูวิจัยเห็นวาความหมายในระดับลึกของ
ขอความนี้คือ การปรากฎตัวของ Sakurago ( หมายถึง nochi shite จะไดพบลูก ) ดังนั้นผูวิจัยจึง
คิดวาคําวา hana และ sakura ในบทละครโนเรื่องนี้หมายถึงลูกที่ nochi shite ออกตามหา
ความหมายของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโนเรื่อง Sakuragawa มีทั้งที่
เหมือนและแตกตางจากความหมายของบทกวี Naniwazu ใน Kokinwakashuu โดยความหมาย
ทั้งหมดแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Sakuragawa
ขอความในบทกวี Naniwazu
ความหมายในบทละครโนเรื่อง Sakuragawa
Naniwazu ni
saku ya ko no hana
1 ดอก sakura ผลิบาน
2 Sakurago
fuyugomori
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลาแหงความทรมานที่แมและลูกแยกจากกัน
ima wa harube to
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ในไมชานี้จะเขาสูฤดูใบไมผลิ
( เปนเวลาแหงความหวังของแมที่จะไดพบลูก )
saku ya ko no hana
1 ดอก sakura ผลิบาน
2 Sakurago
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จากการวิเคราะหคําวา hana และ sakura ตลอดจนความหมายของบทกวี Naniwazu ใน
บทละครโนเรื่อง Sakuragawa ทําใหผูวิจัยเห็นวาเรื่องนี้มีความสัมพันธกับดอก sakura มากและ
บทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโนเรื่องนี้แสดงภาพพจนของความยินดี เปนความยินดีของ
แมที่มีความหวังวาจะไดพบกับลูก

3.5 บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi
บทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi เปนเพียงเรื่องเดียวในงานวิจัยฉบับนี้ที่เหตุการณไม
ไดเกิดขึ้นในฤดูใบไมผลิ แตเปนฤดูใบไมรวง ดังนั้นจึงไมมีขอความบรรยายถึงสภาพแวดลอมที่
งดงามทามกลางดอกไมเหมือนบทละครโนเรื่องอื่นอีก 6 เรื่องในงานวิจัยนี้ คําวา hana ที่ปรากฎ
ในเรื่อง Sekidera Komachi สวนใหญไมไดใชแสดงความสดชื่น แตเปนดอกไมที่เหี่ยวเฉาบาง
ดอกไมที่รวงโรยบางหรือดอกไมที่สีจืดจางลงดวยสายฝน ซึ่งความรูสึกที่ไมเบิกบานนี้สอดคลองกับ
ความรูสึกของ shite ( Ono no Komachi ) ผูมีอายุเขาสูวัยชราแลว เนื้อเรื่องแสดงถึงความไม
เที่ยงแทแนนอน ชีวิตของมนุษยที่เจริญรุงเรืองก็สามารถตกต่ําได เวลาที่ผานไปแลวไมสามารถ
เรียกคืนกลับมาได เมื่อ shite กลาวถึงเรื่องราวในอดีตของตนมักจะกลาวถึงความสุข ความรุงโรจน
ยกเวนขอความในชวงที่กลาวถึง Ooe no Koreakira คนรักที่มีใจเปนอื่น ณ ปจจุบัน shite กลาย
เปนหญิงชราผูมีความเปนอยูแรนแคน บางครั้งไมมีอาหารรับประทาน ไมมีเครื่องนุงหมอยางเพียง
พอ shite เปรียบตัวเองเปนไมที่เกาผุพัง แตถึงแมจะอยูในสภาพนี้ shite ก็ยังสามารถใชพูกันเขียน
บทกวีได shite เปนผูชื่นชอบในบทกวีและมีความเห็นวา ไมวาใครก็ตาม หากมีจิตใจชื่นชอบใน
บทกวีแลว แมแตตัวเองที่มีสภาพเชนนี้ก็สามารถแตงบทกวีได shite เห็นวาบทกวีเปนสิ่งที่ดํารงอยู
ไดนานตราบเทาที่ตัวอักษรของบทกวียังคงอยู และเมื่อ waki ( พระแหงวัด Sekidera ) เดินทางมา
พบ shite เพื่อขอรองใหสอนการแตงบทกวีแกเด็กๆ ทั้ง waki และ shite ไดสนทนากันเรื่องบทกวี
ซึ่งในขอความของการสนทนานั้นมีการอางอิงบทกวี Naniwazu บทละครโนเรื่องนี้มีการอางอิง
บทกวี Naniwazu 3 แหง ไมแสดงรายละเอียดของบทกวีทั้ง 3 แหง แหงแรกเปนคําพูดของ waki
หลังจากแนะนําตัวและบอกเจตนาแลว shite ถอมตัวในเบื้องตนวาไมใชคนมีชื่อเสียงแต waki ใช
คําพูดตอไปนี้เปนการเปดทางให shite ขยายความและแสดงความรูดานบทกวี
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#1
まづまづ普く人の玩び候は。難波津の歌を以て。
手習ふ人の始めにもすべき由聞え候よなう26。
[ Mazumazu amaneku hito no moteasobi sourou wa. Naniwazu no uta o
motte. Tenarou hito no hajime ni mo subeki yoshi kikoe sourou yo nou ]
อันดับแรกที่จะกลาวถึงคือบทกวีที่เปนที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
นั่นคือบทกวี
Naniwazu และไดยินวาควรเปนบทแรกสําหรับผูเริ่มตนศึกษา

แมวา shite จะกลาวถอมตัววาเปนเพียงหญิงชราคนหนึ่งที่ไมมีใครรูจัก แตหลังจากไดยิน
waki กลาวขอความ # 1 แลว shite ก็กลาวแสดงขอคิดเห็นของตนตอบทกวี Naniwazu ซึ่งเปน
แหงที่สองที่ปรากฎชื่อบทกวี Naniwazu มีเนื้อหาดังนี้
#2
それ歌は神代より始まれども。文字の数定まら
ずして。事の心分き難かりけらし。今人の代となり
て。めでたかりし世継を詠み治めし詠歌なればとて。
難波津の歌を玩び候27。
[ Sore uta wa kamiyo yori hajimare domo. Moji no kazu sadamara zu
shite. Koto no kokoro waki gatakari kerashi. Ima hito no yo to narite. Medetakari
shi yotsugi o yomi osame shi eika nareba tote. Naniwazu no uta o moteasobi
sourou ]
กอนอื่น บทกวีเริ่มมีมาตั้งแตยุคเทพเจาแลว แตไมไดกําหนดจํานวนของถอยคํา
และเขาใจไดยาก ตอมาเมื่อถึงยุคของผูคน เนื่องจากกลาวกันวาเปนบทกวีที่แสดงความ
ยินดีที่เสด็จขึ้นครองราชย ( หมายถึงจักรพรรดิ Nintoku ) บทกวี Naniwazu จึงเปนที่ชื่น
ชอบ

26

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 3 kan ) (Tokyo: Meiji shoin, 1991), p.1614.

27

Ibid.
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นอกจากขอความที่ปรากฎชื่อบทกวี Naniwazu 2 แหงขางตนแลวยังมีบทสนทนาระหวาง
shite และ waki อีกแหงหนึ่งที่อางอิงบทกวี Naniwazu ซึ่งเปนขอความอธิบายบทกวี Naniwazu
และบทกวี Asakayama มีเนื้อหาดังนี้
#3
シテ：げによく心得給ひたり。この二歌を父母
として。
ワキ：手習ふ人の始めとなりて28、
[ shite : Geni yoku kokoroe tamai tari. Kono futauta o chichihawa toshite.
waki : Tenarou hito no hajime to narite. ]
shite : เขาใจดีแลว บทกวีทั้งสองนี้เปนพอบทและแมบท ( หมายถึงบทกวี
Naniwazu และบทกวี Asakayama )
waki : สําหรับผูเริ่มตนศึกษา

ขอความ # 3 มีเนื้อหาคลายกับขอความ # 1 คือกลาวถึงความเปนบทกวีตนแบบสําหรับ
ผูเริ่มตนศึกษา แตขอความ # 1 ระบุเฉพาะบทกวี Naniwazu เทานั้นและ waki ซึ่งเปนผูกลาว
ขอความไดแสดงความไมมั่นใจโดยใชขอความวา subeki yoshi kikoe sourou แปลวา ‘ ไดยินวา
ควรเปน... ’ ขณะที่ขอความ # 3 หมายถึงบทกวี Naniwazu และบทกวี Asakayama ดวย
ขอความ # 3 ในคําพูดของ shite เปนการย้ําให waki แนใจวาบทกวี Naniwazu เปนบทกวีตนแบบ
สําหรับผูเริ่มตนศึกษา shite ใชขอความวา chichihawa toshite แปลวา ‘ เปนพอบทและแมบท ’
บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi นี้แสดงภาพพจนความยินดี
สังเกตไดจากความหมายในขอความ # 1 ที่วาบทกวี Naniwazu เปนบทกวีที่ผูคนชื่นชอบ และใน
ขอความ # 2 ที่วาบทกวี Naniwazu เปนบทกวีที่แสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของ
จักรพรรดิ ความรูสึกยินดีนี้ชวยเสริมภาพพจนความยินดีในบทละครโนเรื่องนี้ เปนความยินดีของ
ตัวละครทุกตัว บทละครโนเรื่องนี้มีตัวละครทั้งหมดดังนี้คือ shite, waki, waki zure ( พระ 2 รูป )
และ kokata สําหรับ shite นั้นเมื่อเห็นเด็กๆรายรําในงานฉลองเทศกาล tanabata ที่วัด Sekidera
shite ก็รวมรายรําดวยความยินดี สวนความยินดีของ waki, waki zure และ kokata เปนความรูสึก
ชื่นชมยินดีเมื่อถึงวันที่ 7 เดือน 7 ซึ่งเปนวัน tanabata มาถึง วัน tanabata เปนเพียงวันเดียวใน
รอบปที่ดาวชายเลี้ยงวัวและดาวหญิงทอผาซึ่งอยูคนละฝงของทางชางเผือกโคจรมาพบกัน ผูคนจะ
28

Ibid.
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จัดงานเฉลิมฉลองและเขียนคําอธิษฐานนําไปแขวนที่ตนไผ ผูวิจัยคิดวาคําวา ko no hana ในเรื่อง
นี้นาจะแสดงความหมายในระดับลึกโดยหมายถึงวัน tanabata สวน fuyugomori หมายถึงระยะ
เวลาที่เฝารอมา และ ima wa harube to หมายถึงเวลาที่รอคอยมาถึงแลว คําวา harube แปลวา
ฤดูใบไมผลิ เปนฤดูแรกสุดใน 4 ฤดูของญี่ปุน แสดงความหมายของสิ่งที่เฝารอ เพราะฤดูใบไมผลิ
อยูถัดจากฤดูหนาว ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ผูคนจะเฝารอฤดูใบไมผลิที่อากาศอบอุนขึ้น มี
ดอกไมสีสันสวยงามผลิบานและเปนฤดูแหงการเพาะปลูก ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวาขอความ ima wa
harube to ในเรื่องนี้นาจะสื่อความหมายถึงเวลาที่รอคอยมาถึงแลว และสิ่งที่รอคอยในเรื่อง
Sekidera Komachi คือวัน tanabata ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 เปนฤดูใบไมรวง คําวา harube to ใน
เรื่องนี้จึงมีความเปนไปไดวาจะสื่อความหมายของฤดูใบไมรวงไดดวย
การอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่องนี้ ใชความหมายของคําและขอความ
สวนใหญของบทกวี ยกเวนความหมายของ Naniwazu ni ซึ่งแปลวา ที่อาว Naniwa เนื่องจากฉาก
ดําเนินเรื่องและเหตุการณในเรื่องนี้ไมไดอยูที่อาว Naniwa
ขอความที่แสดงใหเห็นถึงการรอคอยวัน tanabata ปรากฎในขอความแรกของบทละครโน
เรื่องนี้ เปนขอความของ waki และ waki zure มีเนื้อหาดังนี้
#4
待ち得て今ぞ秋に逢ふ。待ち得て今ぞ秋に逢ふ
星の祭を急がん29。
[ Machi ete ima zo aki ni ou. Machi ete ima zo aki ni ou hoshi no matsuri
o isogan. ]
วันที่รอคอยมาถึงแลว วันที่ดวงดาวจะไดมาพบกันในฤดูใบไมรวงมาถึงแลว
( หมายถึงวัน tanabata ) รีบมาฉลองกันเถอะ

อีกขอความหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความรูสึกยินดีในวันเทศกาล tanabata คือขอความของ
jiutai ที่ขับรองขณะ kokata จะรายรําหลังเดินทางกลับจากที่พักของ shite มาถึงวัด Sekidera มี
เนื้อหาดังนี้
#5
幾久しさぞ。萬歳樂30。

29

Ibid. , p.1611.
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[ Ikuhisashisa zo. Manzairaku. ]
รายรําชุด Manzairaku31 ที่แสดงความเจริญรุงเรืองตลอดกาล

ความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi มีทั้งที่เหมือน
และแตกตางจากความหมายที่ปรากฎใน Kokinwakashuu โดยความหมายทั้งหมดแสดงในตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi
ขอความในบทกวี Naniwazu
ความหมายในบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi
Naniwazu ni
saku ya ko no hana
วัน tanabata มาถึงแลว
fuyugomori
1 ระยะเวลาที่เฝารอวัน tanabata
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
ima wa harube to
1 บัดนี้ถึงวัน tanabata แลว ( ฤดูใบไมรวง )
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
saku ya ko no hana
วัน tanabata มาถึงแลว
จากความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Sekidera Komachi ทําให
ผูวิจัยคิดวาภาพพจนของบทกวีนี้ในเรื่อง Sekidera Komachi มี 2 ประการไดแก
1 ภาพพจนแสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
2 ภาพพจนของความยินดีที่วัน tanabana มาถึง

30

Ibid. , p.1621.
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Manzairaku คือชื่อชุดหนึ่งของการแสดง Gagaku เปนการรายรําแสดงความยินดี ใชแสดงในวโรกาสที่
จักรพรรดิขึ้นครองราชยหรือในงานมงคล เฉลิมฉลองแสดงความยินดี
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3.6 บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Naniwa
บทละครโนเรื่อง Naniwa เปนเพียงเรื่องเดียวในงานวิจัยนี้ที่จัดอยูในบทละครโนประเภท
shobanme mono มีแกนเรื่องแสดงความสงบสุขของแผนดิน เนื้อหาของเรื่อง Naniwa กลาวถึง
สภาพความสงบรมรื่นและความอุดมสมบูรณในรัชสมัยของจักรพรรดิองคปจจุบัน กลาวเปรียบ
เทียบวาเหมือนกันกับความเจริญรุงเรืองและความสงบสุขในรัชสมัยของจักรพรรดิ Nintoku เมื่อใน
อดีต ขอความที่ปรากฎในเรื่องนี้มีทั้งที่กลาวโดยตรงวารัชสมัยขององคจักรพรรดิมีความรมเย็น
และทั้งที่ใชธรรมชาติเปนสื่อแสดงความสงบรมรื่น ขอความที่ใชธรรมชาติเปนสื่อ เชน 2 ขอความ
ตอไปนี้
#1
山も霞みて浦の春。山も霞みて浦の春。波風静
かなりけり32。
[ Yama mo kasumi te ura no haru. Yama mo kasumi te ura no haru.
Namikaze shizuka narikeri. ]
หมอกปกคลุมขุนเขา ชายหาดในฤดูใบไมผลิเงียบสงบ ปราศจากคลื่นลม
#2
吹けども梅の風。枝を鳴らさぬ御代とかや。げ
にや津の国の。なにはの事に至るまで。豊かなる世
の例こそ。げに道廣き、治めなれげに道廣き治めな
れ33。
[ Fuke domo ume no kaze. Eda o narasanu miyo tokaya. Geni ya tsu no
kuni no. Naniwa no koto ni itaru made. Yutaka naru yo no tameshi koso. Geni
michi hiroki, osame nare geni michi hiroki osame nare. ]
แมกระแสลมจะพัดตองตนบวย แตกิ่งก็ไมไหวคลอน ( กิ่งไมไมไหวคลอนเปน
สัญลักษณของความสงบสุข ) ทุกสิ่งในรัชสมัยที่ Naniwa เปนเมืองหลวงนั้นชางสมบูรณ
มั่งคั่ง เปนตัวอยางที่ดีในภายภาคหนา ทั่วทั้งแผนดินมีแตความสงบสุข

32

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 4 kan ) (Tokyo: Meiji shoin, 1931), p.2329.

33

Ibid. , p.2332.
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คําวา Namikaze ใน # 1 มีความหมายเชิงเปรียบเทียบไดกับปญหา ขอขัดของ ความ
ไมราบรื่น 34 ขอความวา ‘ ปราศจากคลื่นลม ’ จึงหมายถึงการไมมีปญหา ความสงบสุข และใน
บทละครโนมักใชขอความวา‘ ปราศจากคลื่นลม ’ แสดงความรมเย็นของรัชสมัย
เนื้อหาขององกที่หนึ่งกลาวถึงการเดินทางกลับเมืองหลวงของ waki หลังจากเสร็จสิ้นการ
นมัสการศาลเจา Mikumano เรียบรอยแลว เมื่อ waki เดินทางถึงบริเวณอาว Naniwa ไดพบกับ
shite และ mae zure ทั้ง 3 คนสนทนากันเรื่องดอกบวยที่อาว Naniwa และมีขอความอธิบาย
บทกวี Naniwazu เชน บทกวีนี้เปรียบเทียบพระราชโอรส Oosasagi วาเปนดอกบวย ระยะเวลาที่
พระราชโอรสยังไมขึ้นครองราชยเปรียบไดกับชวงที่ดอกบวยซอนตัวในฤดูหนาว การขึ้นครองราชย
เปรียบเหมือนดอกบวยที่ผลิบานในฤดูใบไมผลิ เนื้อหาขององกที่สองเปนการรายรําของ nochi
shite และ nochi zure โดยมีเสียงของธรรมชาติเปนเสียงของเครื่องดนตรี
บทละครโนเรื่อง Naniwa มีการอางอิงบทกวี Naniwazu หลายแหง ทั้งที่ปรากฎขอความ
ทั้งบทและเพียงบางสวน รวมทั้งสิ้น 6 แหง ทุกแหงอยูในองกที่หนึ่งทั้งหมด การปรากฎขอความ
เพียงบางสวนของบทกวีในเรื่องนี้ สื่อความหมายของบทกวีท้งั บท เนื่องจากฉากดําเนินเรื่องอยูที่
อาว Naniwa และกลาวถึงดอกบวยที่ซอนตัวในฤดูหนาว ผลิบานในฤดูใบไมผลิ การอางอิงแหง
แรกปรากฎในองกที่หนึ่ง ตอนที่สอง เปนขอความของ mae zure และ shite ขอความมีดังนี้
#3
雪にも梅の冬籠り。今は春べの。気色かな35。
[ Yuki nimo mume no fuyugomori. Ima wa harube no. Keshiki kana ]
ดอกบวยที่ซอนตัวทามกลางหิมะในฤดูหนาว บัดนี้เปนฤดูใบไมผลิ ดอกบวยผลิ
บานแลว

ขอความ # 3 เปนขอความแรกของบทละครโนเรื่อง Naniwa ที่กลาวถึงดอกบวย และ
ปรากฎขอความบางสวนของบทกวี Naniwazu คือ fuyugomori, ima wa harube และเนื่องจาก
no เปนคําชวย แสดงคุณลักษณะหรือสภาพ keshiki เปนคํานาม แปลวาสภาพหรือบรรยากาศ
kana เปนคําชวย แสดงความรูสึกประทับใจหรือสะเทือนอารมณ ดังนั้น ima wa harube no
keshiki kana จึงแปลตามตัวอักษรไดวา บัดนี้เปนบรรยากาศของฤดูใบไมผลิแลว แสดงสภาพใน

34

ความหมายจากพจนานุกรม Koujien ( dai go han ) ของสํานักพิมพ Iwanami shoten

35

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 4 kan ), p.2328.
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ปจจุบันวาเปนฤดูใบไมผลิ แตเนื่องจากขอความที่อยูดานหนา fuyugomori กลาวถึงดอกบวย
ดังนั้นบรรยากาศของฤดูใบไมผลิ ในที่นี้จึงหมายถึงบรรยากาศที่มีดอกบวยผลิบาน ima wa
harube no keshiki kana จึงหมายถึง บัดนี้เปนฤดูใบไมผลิ ดอกบวยผลิบานแลว
ทั้ง fuyugomori และ ima wa harube ในขอความ # 3 นี้มีความหมายตรงกับความหมาย
ในบทกวี Naniwazu ที่กลาวถึงลักษณะทางธรรมชาติของดอกบวยที่ซอนตัวในฤดูหนาว และ
ผลิบานเมื่อเขาสูฤดูใบไมผลิ นับตั้งแตเริ่มบทละครโนเรื่องนี้จนถึงขอความ # 3 มีการใชคําวาฤดู
ใบไมผลิหลายครั้งแตทุกครั้งแสดงถึงความสงบรมรื่นของฤดูใบไมผลิ ไมไดกลาวถึงทิวทัศนของ
ดอกไมแตอยางใด ขอความ # 3 บอกถึงธรรมชาติของดอกบวย และแสดงภาพของบริเวณอาว
Naniwa ในขณะนั้นวานอกจากจะมีความสงบแลวยังมีความงดงามของดอกบวยที่ผลิบานดวย
ขอความ # 3 เปนการปูพื้นใหทราบวาดอกบวยเปนดอกไมที่บานในชวงตนฤดูใบไมผลิ และเปน
การเปดทางนําไปสูการสนทนาระหวาง waki, shite และ mae zure ถึงความมีชื่อเสียงของ
ดอกบวยที่อาว Naniwa ในระหวางการสนทนานั้นมีขอความของ mae zure ที่ระบุอยางชัดเจนวา
ดอกบวยเปนดอกไมที่ผลิบานกอนดอกไมอื่น มีเนื้อหาดังนี้
#4
それ大方の春の花。木々の盛りは多けれども。
花の中にも始めなれば。 梅花を花の兄ともいへり36。
[ Sore ookata no haru no hana. Kigi no sakari wa oo keredomo. Hana
no naka nimo hajime nareba. Baika o hana no ani tomo ieri.]
บรรดาดอกไมในฤดูใบไมผลิ และไมที่ผลิดอกสะพรั่งมีมากมาย แตเนื่องจาก
เปนดอกที่ชูชอบานเปนอันดับแรก จึงเรียกดอกบวยวาเปนพี่

การอางอิงบทกวี Naniwazu แหงที่ 2 ปรากฎในองกที่หนึ่ง ตอนที่สาม ขณะที่ shite และ
mae zure กําลังอธิบายให waki ฟงเกี่ยวกับตนบวยที่อาว Naniwa เปนขอความขับรองรวมกัน
ระหวาง shite และ mae zure มีเนื้อหาดังนี้ี

36

Ibid. , p.2330.
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#5
とにもかくにも津の国の。こや都路の難波津に。
名を得て咲くやこの花を。名木かとのお尋ねは。事
あたらしきごじょうかな37。
[ Tonimokakunimo Tsu no kuni no. Koya miyakoji no Naniwazu ni. Na o
ete saku ya ko no hana o. Meiboku ka to no otazune wa. Kotoatarashiki gojou
kana. ]
อยางไรก็ตาม การถามวาดอกของตนไม ( หมายถึงตนบวย ) ที่ผลิบานที่อาว
Naniwa แควน Settsu ซึ่งเปนเมืองหลวงเกา เปนตนไมที่มีชื่อเสียงหรือ เปนคําถามที่ไม
เหมาะสมเลย

ขอความ # 5 มีขอความของบทกวี Naniwazu ปรากฎเพียงบางสวนคือ saku ya ko no
hana แปลวาดอกไมผลิบาน ในที่นี้เปนการเนนใหเห็นวาที่อาว Naniwa มีดอกบวยผลิบานอยูมาก
เปนสถานที่ที่มีชื่อเสียง ขอความ # 5 นี้ทําให waki รูสึกวาคําถามของตนที่วาตนบวยที่อาว
Naniwa เปนตนไมที่มีชื่อเสียงหรือ เปนคําถามที่ไมฉลาดเลย และขอความ # 5 นี้นําไปสูการ
อางอิงบทกวี Naniwazu แหงที่ 3 ของบทละครโนเรื่อง Naniwa ซึ่งปรากฎขอความของบทกวี
Naniwazu ทั้งบทดังนี้
#6
…..難波津に。咲くやこの花冬籠り。今は春べ
と咲くやこの。花の春冬かけて読める。歌の心はい
かなるぞ38。
[ …..Naniwazu ni. Saku ya ko no hana fuyugomori. Ima wa harube to
saku ya ko no. Hana no haru fuyu kakete yomeru. Uta no kokoro wa ikanaru
zo. ]
ณ อาวนะนิวะนี้มีบุปผา
ชอผกาผลิบานสะพรั่งไสว
หลังคุดคูในเหมันตอันยาวไกล
สูฤดูใบไมผลิยามนี้แล
บทกวีนี้มีทั้งคําวาฤดูใบไมผลิและฤดูหนาว มีความหมายอยางไร

37

Ibid.
38
Ibid.
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ขอความ # 6 นี้ปรากฎในตอนที่สามโดย waki กลาวขึ้นหลังจากไดสนทนากับ shite และ
mae zure ถึงกิตติศัพทของดอกบวย แต waki สงสัยวาทําไมจึงมีทั้งคําวาฤดูใบไมผลิและฤดูหนาว
ในบทกวี ขอความ # 6 เปนแหงเดียวในบทละครโนเรื่อง Naniwa ที่ปรากฎขอความของบทกวี
Naniwazu ทั้งบทโดยไมสลับลําดับตําแหนงขอความในบทกวีเลย ขอความ # 6 เปนการเปดทาง
นําไปสูการอธิบายความหมายของบทกวี Naniwazu ในขอความอธิบายนั้นมีการอางอิงบทกวี
Naniwazu อีกซึ่งนับเปนแหงที่ 4 ของบทละครโนเรื่อง Naniwa ขอความมีดังนี้
#7
ワキ：天下の春を知ろしめせば
シテ：今は春べと咲くやこの
ワキ：花の盛りはおほささぎの
シテ：帝を花にそへ歌の
ワキ：風も収まり
シテ：立つ波も39
[ waki : Tenga no haru o shiroshimese ba
shite : Ima wa harube to saku ya ko no
waki : Hana no sakari wa Oosasagi no
shite : Mikado o hana ni soe uta no
waki : Kaze mo osamari
shite : Tatsu nami mo ]
waki : เนื่องจากขึ้นครองราชยในชวงฤดูใบไมผลิ
shite : บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว ดอกไมผลิบาน
waki : ดอกไมผลิบานสะพรั่งนั้น เปรียบไดกับพระราชโอรส Oosasagi
shite : เปนบทกวีที่เปรียบเทียบพระราชโอรสวาเหมือนกับดอกไม
waki : ตั้งแตนั้นมาลมก็สงบ
shite : คลื่นก็สงบ

ขอความ # 7 ปรากฎขอความของบทกวี Naniwazu เพียงบางสวนคือ ima wa harube to
แปลวาบัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว หมายถึงชวงเวลาที่พระราชโอรส Oosasagi ( จักรพรรดิ

39

Ibid. , p.2331.
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Nintoku ) ขึ้นครองราชยและ saku ya ko no hana แปลวาดอกไมผลิบาน ใชเปรียบเทียบกับ
พระราชโอรส Oosasagi ( จักรพรรดิ Nintoku )
การอางอิงบทกวี Naniwazu แหงที่ 5 อยูชวงทายของตอนที่สาม เปนขอความที่อยูถัดจาก
ขอความ # 7 การอางอิงในแหงที่ 5 นี้มีการสลับลําดับ ซ้ําบางสวน เปนขอความของ jiutai ที่กลาว
แทน shite มีขอความดังนี้
#8
難波津に。咲くやこの花冬ごもり。咲くやこの
花冬ごもり。今は春べに匂ひ来て40。
[ Naniwazu ni. Saku ya ko no hana fuyugomori. Saku ya ko no hana
fuyugomori. Ima wa harube ni nioi kite. ]
ที่อาว Naniwa ดอกไมผลิบาน หลังหลบซอนตัวในฤดูหนาว บัดนี้คือฤดูใบไม
ผลิ ดอกบวยสงกลิ่นหอม

ขอความ # 8 เปนบทขับรอง 上歌41 [ ageuta ] ซึ่งกําหนดจํานวนพยางคไววาเปน 5, 75, 7-5,…, 7-5 ในขณะที่บทกวี Naniwazu เปนบทกวีประเภท tanka ซึ่งมีจํานวนพยางคคือ 5–7–
5–7–7 จึงมีการสลับและซ้ําขอความบางสวนของบทกวี Naniwazu โดยซ้ําขอความในวรรคที่ 2
และ 3 ของบทกวี Naniwazu อีกครั้งหนึ่งคือ saku ya ko no hana และ fuyugomori หลังจากนั้น
จึงเปนขอความในวรรคที่ 4 ของบทกวีคือ ima wa harube to แตเปลี่ยนจาก to เปน ni
การซ้ําขอความ saku ya ko no hana, fuyugomori ใหความรูสึกชื่นชมในพระราชโอรส
Oosasagi การซ้ํา saku ya ko no hana ไดภาพพจนของความยินดีที่พระองคไดขึ้นครองราชย
แลว เปรียบเทียบกับดอกบวยที่ผลิบานแลว การซ้ํา fuyugomori เสริมความหมายของดอกบวยให
โดดเดนขึ้น เนนวาดอกบวยที่มีความงดงามแตกลับซอนตัวเองไวในฤดูหนาว ดอกบวยเปนดอกไม
ที่ไดรับการยกยองวาเปนผูนําบรรดาดอกไมพันธุตางๆที่ผลิบานในฤดูใบไมผลิตามที่ปรากฎใน # 4
ดังนั้นการเปรียบเทียบพระราชโอรส Oosasagi เปนดอกบวยเทากับยกยองวาพระราชโอรสเปนผูมี

40

Ibid.

41

ageuta คือบทขับรองดวยเสียงสูง กําหนดจังหวะไวตายตัวและสวนใหญแลวมีจํานวนพยางคเปน 5, 7-5, 7-5,
…, 7-5
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ความสามารถสมควรที่จะไดรับการสถาปนาเปนจักรพรรดิ และเมื่อพระราชโอรส Oosasagi ไดขึ้น
ครองราชยแลวบานเมืองอุดมสมบูรณ ไพรฟาอยูกันอยางมีความสงบสุข
ขอความ ima wa harube แตกตางจากขอความในบทกวี Naniwazu ที่คําชวยซึ่งอยูทาย
ขอความคือ ในบทกวี Naniwazu ใชคําชวย to ซึ่งแสดงผลของการเปลี่ยนแปลง หมายถึงเปลี่ยน
จากฤดูหนาวเขาสูฤดูใบไมผลิแลว แตใน # 8 ใช ni ซึ่งเปน 助動詞 [ jodoushi ] ( คํากริยา
ชวย ) แปลวา ‘ เปน ’ และขอความที่อยูถัดจาก ni คือ nioi kite ซึ่งแปลวา สงกลิ่นหอม ดังนั้น
เฉพาะขอความ ima wa harube ni nioi kite จึงแปลตามตัวอักษรไดวา บัดนี้เปนฤดูใบไมผลิ สง
กลิ่นหอม แตเนื่องจาก ko no hana หมายถึงดอกบวย ima wa harube ni nioi kite จึงหมายถึง
บัดนี้เปนฤดูใบไมผลิ ดอกบวยสงกลิ่นหอม เนนความหมายในปจจุบันวาเปนฤดูใบไมผลิ ดอกบวย
จึงผลิบานและสงกลิ่นหอม ซึ่งกลิ่นหอมในขอความ # 8 นี้นอกจากจะหมายถึงกลิ่นหอมตาม
ธรรมชาติของดอกบวยแลว ยังใชเปนการเปรียบเทียบถึงความอุดมสมบูรณและความสงบสุขที่แผ
ไปถึงพื้นที่ตางๆอีกดวย เนื่องจากคําวากลิ่นหอมในบทละครโนเรื่อง Naniwa ใชเปรียบเทียบถึง
ความอุดมสมบูรณและความสงบสุขดวย ดังจะเห็นไดจากขอความ # 9 ซึ่งบรรยายชวงรัชสมัยนั้น
ไวดังนี้
#9
…津の国の。難波の梅の名にし負ふ。匂ひも四
方に普く一花開くれば天下皆。春なれや42…
[ …Tsu no kuni no. Naniwa no mume no na ni shi ou. Nioi mo yomo ni
amaneku ikke hirakureba tenka mina. Haru nareya… ]
ดอกบวยที่มีชื่อเสียงแหง Naniwa แควน Settsu จะสงกลิ่นหอมขจรไปทั่วทั้ง 4
ทิศ และทั่วทุกพื้นที่จะเปนฤดูใบไมผลิ ( หมายถึงทุกแหงจะมีความสงบสุขเหมือนความ
สงบของฤดูใบไมผลิ )

การอางอิงบทกวี Naniwazu แหงที่ 6 ซึ่งเปนแหงสุดทายในบทละครโนเรื่อง Naniwa อยู
ในองกที่หนึ่งตอนที่หา ปรากฎเพียงขอความบางสวนของบทกวี Naniwazu ขอความมีดังนี้
# 10
シテ ：今ぞ顕わす難波津に

42

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 4 kan ), p.2333.
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地 ：
咲くやこの花と詠じつつ位をすすめ
申せし百済国の王仁なれや43。
[ shite :
Ima zo arawasu Naniwazu ni
ji
:
Saku ya ko no hana to eiji tsutsu kurai o susume mouse
shi Hakusai koku no Ou’nin nareya. ]
ถึงตอนนี้แลวจะปดบังไปทําไม ขาพเจาคือ Ou’nin ( หมายถึง Wani ) มาจาก
ประเทศHakusai ( หมายถึง Kudara ) เปนผูแตงบทกวี ‘ ณ อาวนะนิวะนี้มีบุปผา ชอ
ผกาผลิบานสะพรั่งไสว ’ เมื่อครั้งจักรพรรดิขึ้นครองราชย ( หมายถึงจักรพรรดิ Nintoku )

บทละครโนเรื่อง Naniwa และบทกวี Naniwazu มีความสอดคลองกันหลายประการเชน
สถานที่เปนที่เดียวกันคืออาว Naniwa ดอกไมที่ผลิบานหมายถึงดอกบวยเหมือนกัน เปนเหตุการณ
ขณะเปลี่ยนจากฤดูหนาวไปเปนฤดูใบไมผลิเหมือนกัน ขอความแรกที่แสดงใหเห็นวาเปลี่ยนเขาสู
ฤดูใบไมผลิในบทละครโนเรื่องนี้คือขอความของ waki ที่แนะนําตัวและบอกวาไดเดินทางไป
นมัสการศาลเจา Mikumano ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
# 11
われ三熊野を信じ。毎年年籠り仕り候44。
[ Ware Mikumano o shinji. Mainen toshigomori tsukamatsuri sourou. ]
ขาพเจาศรัทธาในศาลเจา Mikumano และไปนมัสการทุกป

คําวานมัสการ เปนคําแปลของ toshigomori หมายถึงการไปสวดมนตภาวนาเพื่อสงทาย
ปเกาและตอนรับปใหมในคืนวันสิ้นป
เมื่อเขาสูปใหมก็จะเปลี่ยนจากฤดูหนาวกลายเปนฤดู
ใบไมผลิ ความหมายของ toshigomori ในพจนานุกรม Koujien ( dai go han ) ของสํานักพิมพ
Iwanami shoten หมายถึงการไปที่วัดหรือศาลเจาในคืนวัน 大晦日 [ oomisoka ] ( วันสิ้นป )
เพื่อสงทายปเกาและตอนรับปใหม และในพจนานุกรมภาษาญี่ปุนโบราณ Kogo jiten ของ
สํานักพิมพ Oubunsha ใหนิยาม toshigomori วาหมายถึงการไปสวดมนตภาวนาที่วัดหรือ
ศาลเจาในวัน oomisoka เพื่อตอนรับปใหม

43

Ibid. , p.2334.

44

Ibid. , p.2327.
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เนื่องจากบทละครโนเรื่อง Naniwa มีความสอดคลองกับบทกวี Naniwazu หลายประการ
และมีการอางอิงบทกวี Naniwazu มากถึง 6 แหง ผูวิจัยจึงคิดวาสิ่งนี้เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหมี
หนังสือกลาวถึงความสัมพันธระหวางบทละครโนเรื่อง Naniwa และบทกวี Naniwazu เชนหนังสือ
Nougakuzensho 45 ของ Nogami Toyoichirou ในบทที่ชื่อ Youkyoku to waka ระบุวาบทกวี
Naniwazu เปนแกนเรื่องของเรื่อง Naniwa เปนตน
บทกวี Naniwazu เปนแกนเรื่องของบทละครโนเรื่อง Naniwa ความหมายของบทกวีที่
ปรากฎในเรื่อง Naniwa เปนความหมายเดียวกันกับที่ปรากฎใน Kokinwakashuu ดังแสดงใน
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Naniwa
ขอความในบทกวี Naniwazu
ความหมายในบทละครโนเรื่อง Naniwa
Naniwazu ni
ที่อาว Naniwa
saku ya ko no hana
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
fuyugomori
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
ima wa harube to
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
saku ya ko no hana
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
จากความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Naniwa ทําใหผูวิจัยคิดวา
บทกวีนี้แสดงภาพพจน 3 ประการในเรื่อง Naniwa ไดแก
1 ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน
2 ภาพพจนแสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
3 ภาพพจนความยินดีในความสงบรมเย็นในรัชสมัยของจักรพรรดิองคปจจุบัน

45

Nogami Toyoichirou et al., Nougakuzensho ( dai 3 kan ) ( Tokyo: Tokyo sogensha, 1995 ), p.116.
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3.7 บทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Yoroboshi
บทละครโนเรื่อง Yoroboshi มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพลัดพรากและไดกลับมาพบกันอีก
ครั้งหนึ่งของพอและลูก สาเหตุของความพลัดพรากเปนเพราะฝายพอหลงเชื่อในคําใสรายของผูอื่น
เนรเทศลูกของตัวเองออกจากบานไป ฝายลูกกลายเปนคนตาบอด วิกลจริต เปนพระคอยรับ
บริจาคทานเพื่อประทังชีวิต แตในทายที่สุดก็ไดพบกัน บทละครโนเรื่องนี้มีฉากนาสนใจหลายฉาก
ซึ่งระบุไวในที่ตางๆเชน หนังสือ Youkyoku hyakusen ( ge ) ของ Satoi Rokurou ระบุวาฉากที่
นาสนใจของเรื่อง Yoroboshi มี 3 ฉากคือฉากที่ shite ( Shuntokumaru ลูกผูถูกพอขับไลออกจาก
บาน ) ถือไมเทาเดินเขาสูเวทีและขับรองบทพรรณนาความทุกขโศกของคนและเมตตาธรรมของ
พระพุทธศาสนา ฉากตอมาคือฉากที่ shite ทํา jis’soukan ( การหันหนามองพระอาทิตยที่กําลังลับ
ขอบฟาและระลึกถึงสวรรค เพื่อใหตนไปถึงแดนสุขาวดีหลังจากเสียชีวิตแลว ) และฉากที่ 3 คือ
ฉากที่ shite แสดงทาทางที่เดินชนผูคนแลวหกลม หนังสือ Nou hyakuban o aruku ของ Sugita
Hiroaki ระบุวาฉากที่ shite ทํา jis’soukan เปนจุดสุดยอดของเรื่อง ( climax ) สําหรับผูวิจัยแลว
เห็นวาฉากที่นาสนใจอีกฉากหนึ่งของเรื่อง Yoroboshi คือฉากการพบกันครั้งแรกระหวาง shite
และ waki ( Michitoshi พอผูขับไลลูกออกจากบาน ) นับตั้งแต shite ถูก waki ไลออกจากบานมา
เปนเหตุการณตอนที่ shite รับบริจาคทานจาก waki เพราะฉากนี้สรางความรูสึกยินดีใหแกผูชม
ถึงแมวาเนื้อเรื่องในตอนนี้ shite และ waki ตางยังไมทราบความจริงวาเปนพอลูกกัน แตผูชมเริ่มมี
ความหวังวาทั้งคูจะทราบความจริง ฉากการพบกันครั้งแรกนี้มีขอความจากบทกวี Naniwazu
ปรากฎอยู เปนขอความเดียวของเรื่องนี้ที่มีการอางอิงบทกวี Naniwazu เปนการสนทนาระหวาง
shite และ waki ขณะบริจาคทาน ขอความเปนดังนี้
#1
シテ：あらありがたや候。や。花の香の聞え候。
いかさまこの花散りがたになり候な。
ワキ：おうこれなるまがきの梅の花が。弱法師
が袖に散りかかるぞとよ。
シテ：うたてやな難波津の春ならば。ただこの
花とこそ仰せあるべきに。今は春邊も半ばぞかし。
梅花を折つて頭に押しはさまざれども。二月の雪は
衣に落つ。あら面白の花の匂ひやな。
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ワキ： げにこの花を袖に受くれば。花もさな
がら旅行ぞとよ46。
[ shite : Ara arigataya zourou. Ya. Hana no ka no kikoe sourou. Ikasama
ko no hana chirigata ni nari sourou na.
waki : Ou korenaru magaki no mume no hana ga. Yoroboshi ga sode
ni chiri kakaru zo toyo.
shite : Utate yana Naniwazu no haru naraba. Tada ko no hana to koso
oose aru beki ni. Ima wa harube mo nakaba zo kashi. Baika o otte koube ni
sashihasama zare domo. Jigetsu no yuki wa koromo ni otsu. Ara omoshiro no
hana no nioi ya na.
waki : Geni ko no hana o sode ni uku reba, hana mo sanagara segyou
zo toyo. ]
shite : ขอขอบคุณ เอะ ไดกลิ่นหอมของดอกไมโชยมา คงถึงเวลาที่ดอกไมจะ
รวงโรยแลว
waki : โอ ดอกบวยจากรั้วนั้นรวงหลนลงบนแขนเสื้อของ Yoroboshi
shite : ชางนาละอายจริง หากเปนฤดูใบไมผลิที่อาว Naniwa แลวละก็ ควรพูด
คําวา ‘ดอกไม’ เทานั้น ตอนนี้ก็อยูในระหวางฤดูใบไมผลิ ไมไดจะเด็ดดอกบวยมาทัดผม
แตหิมะในเดือน 2 ( หมายถึงดอกบวย ) รวงหลนลงบนเสื้อผา กลิ่นของดอกไมชางหอม
เสียจริง
waki : จริงดวยสิ ดอกไมรวงลงบนแขนเสื้อ ดังนั้นดอกไมก็ถือเปนของบริจาค
ดวย

การอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่องนี้ปรากฎขอความเพียงบางสวนของบทกวี
คือนําเฉพาะ ko no hana และ ima wa harube มาเทานั้น ko no hana ในบทกวี Naniwazu
หมายถึงดอกบวย การที่ไมนํา saku ya มาอางอิงในบทละครโนเรื่องนี้ดวย ผูวิจัยเห็นวาเปนเพราะ
saku ya แปลวาผลิบาน หากนํามาอางอิงดวยจะขัดแยงกับบรรยากาศในขณะนั้นของบทละครโน
กลาวคือ ตอน shite รับบริจาคจาก waki นั้น ดอกบวยกําลังรวงหลนลงมา เปนเหตุการณที่เกิดขึ้น

46

Sanari Kentarou, Youkyoku taikan ( dai 5 kan ) ( Tokyo: Meiji shoin, 1931 ), p.3320.
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บริเวณอาว Naniwa ดังนั้น ko no hana ใน # 1 จึงนาจะหมายถึงดอกบวยที่รวงหลน แสดง
ภาพพจนความสวยงามของบริเวณอาว Naniwa
ขอความ ima wa harube แตกตางจากขอความในบทกวี Naniwazu คือในบทละครโน
เรื่องนี้เปลี่ยนจากคําชวย to เปน mo และหลังจากนั้นเปนคําวา nakaba โดยที่คําวา mo แปลวา
‘ ก็ ’ หรือ ‘ ดวย ’ nakaba แปลวา ‘ อยูในระหวาง ’ ดังนั้น ima wa harube mo nakaba จึง
หมายถึง ตอนนี้ก็อยูในระหวางฤดูใบไมผลิ นอกจากความหมายนี้แลว ผูวิจัยคิดวา ima wa
harube นาจะมีความหมายในระดับลึก หมายถึงระยะเวลาที่ shite เปลี่ยนแปลงจากการเศราโศก
มาเปนระยะแหงการมีความหวังดวย เพราะจากบริบทของเรื่องนี้ ณ จุดปจจุบันซึ่งอยูในระหวาง
ฤดูใบไมผลิ เปนเวลาที่ shite มีพระอมิตพุทธเปนที่พึ่งทางใจ จะไมหมกมุนกับเหตุการณเลวรายอีก
ตอไปแลว สวนชวงระยะเวลาที่ shite ยังทุกขโศกอยูนั้นนาจะเปรียบไดกับคําวา fuyugomori ใน
บทกวี Naniwazu ซึ่งถึงแมจะไมปรากฎคําวา fuyugomori ในบทละครโนเรื่องนี้ แตสามารถสื่อ
ความหมายไดดวย
บทละครโนเรื่อง Yoroboshi ใชดอกบวยเปนจุดเปลี่ยนบรรยากาศของเรื่อง กลาวคือ
เนื้อหาขอความของ shite กอนไดกลิ่นหอมของดอกบวยเปนเรื่องความทุกขโศก shite พรรณนา
ชะตากรรมสวนหนึ่งของตนตั้งแตประโยคแรกที่ปรากฎตัว เปรียบเทียบความลึกของทะเล Naniwa
วาดุจความรูสึกทุกขยากที่หยั่งลึกในจิตใจตน พูดถึงความเศราที่ตองแยกจากกัน ผลกรรมที่ทําไว
แตชาติปางกอน ความทุกขที่มีอยูในใจทุกคน เปนความสิ้นหวังอยางรุนแรงภายในใจของ shite
แตหลังจาก shite ไดกลิ่นหอมของดอกบวยแลว บรรยากาศของเรื่องที่ดูหมองมัว หอเหี่ยวก็
เปลี่ยนไปในทางที่ดี เปนชีวิตที่ยังมีความหวังของ shite เชน ไดกลาวถึงทะเล Naniwa ขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่ง คราวนี้เปรียบเทียบกับอานุภาพของพุทธศาสนาที่แผเมตตาแกสรรพสิ่ง ตางกับกอนหนา
นี้ที่เทียบความทุกขในใจตนกับความลึกของทะเล Naniwa ชีวิตของ shite มีความหวัง เห็นไดจาก
shite ทํา jis’soukan โดยหวังวาหลังเสียชีวิตไปแลวจะไดไปสูดินแดนสุขาวดี ขอความที่ shite
กลาวถึงทะเล Naniwa กอนและหลังไดกลิ่นดอกบวยเปนดังนี้
# 2 ( กอนไดกลิ่นดอกบวย )
出入の。月を見ざれば明暮の。夜の境を。えぞ
知らぬ。難波の海の低ひなく。深き思ひを。人や知
る47。

47

Ibid. , p.3318.
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[ Ide’iri no. Tsuki o mi zare ba akekure no. Yoru no sakai o. E zo shiranu.
Naniwa no umi no sokoi naku. Fukaki omoi o. Hito ya shiru. ]
เนื่องจากมองไมเห็นวาดวงจันทรขึ้นหรือลับไปแลว จึงไมรูวาเปนกลางวันหรือ
กลางคืน ความลึกของทะเล Naniwa ที่ลึกมาก เหมือนความทุกขที่อยูในใจลึกๆ ไมมีใคร
ลวงรู
# 3 ( หลังไดกลิ่นดอกบวย )
….. なにはの事か法ならぬ。遊び戯れ舞ひ謡ふ。
誓ひの網には洩るまじき。難波の海ぞ頼もしき48。
[ Nani wa no koto ka nori nara nu. Asobi tawamure mai utau. Chikai no
ami niwa moru majiki. Naniwa no umi zo tanomoshiki. ]
เรื่องใดๆก็ตาม ไมมีเรื่องใดที่ไมสอดคลองกับพระธรรมคําสอน พุทธศาสนาชวย
ดึงใหสรรพสิ่งหลุดพนจากความทุกข
ไมเวนแมคนที่ขับรองรายรําอยางพวกขาพเจา
( หมายถึงคนที่ไปแสดงศิลปะเพื่อแลกกับเงินประทังชีวิตที่วัด Tennou’ji ) ความเมตตา
ของพระอมิตพุทธที่ลึกซึ้งนั้นราวกับทะเล Naniwa เปนสิ่งที่นาศรัทธายึดถือ

ความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Yoroboshi ทั้งหมดแสดงในตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 9 แสดงความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Yoroboshi
ขอความในบทกวี Naniwazu
ความหมายในบทละครโนเรื่อง Yoroboshi
Naniwazu ni
ที่อาว Naniwa
saku ya ko no hana
ดอกบวยรวงหลน
fuyugomori
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลาแหงความทุกขทรมาน
( พอและลูกตองแยกจากกัน )
ima wa harube to
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 เวลาแหงความหวัง
( การมีหวังในการดําเนินชีวิตตอไป )
saku ya ko no hana
ดอกบวยรวงหลน
48

Ibid. , p.3321.
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จากความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Yoroboshi ผูวิจัยคิดวาบทกวีนี้
แสดงภาพพจน 2 ประการไดแก
1 ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน
2 ภาพพจนความยินดี ชีวิตมีความหวังของ shite ไมใชความยินดีเนื่องจากพอและลูกได
พบกัน เพราะเรื่อง Yoroboshi นี้ไมไดจบลงอยางมีความสุขถึงแมพอและลูกจะไดพบกันแลว ดังที่
Watanabe Tamotsu กลาวไวในหนังสือ Nou no doramatsurugii วาตอนจบของบทละครโน
ลูกไดรับความกระทบ
เรื่องนี้เปนจุดเริ่มตนของการดําเนินชีวิตของลูกผูถูกพอไลออกจากบาน
กระเทือนทางจิตใจอยางรุนแรง ลูกไมสามารถใชชีวิตในสังคมปกติเหมือนคนอื่นได และอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ภาพพจนความยินดีในเรื่องนี้ไมใชความยินดีจากการไดพบกันคือ การไดพบกันนี้เปนความ
บังเอิญของพอซึ่งไปบริจาคทานที่วัด Tennou’ji แลวไดพบกับลูก ไมใชความจงใจของพอที่ออก
เดินทางตามหาลูก ความยินดีในเรื่องนี้จึงแตกตางจากบทละครโนเรื่องอื่นๆอีก 2 เรื่องในงานวิจัยนี้
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพลัดพรากและไดกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง 2 เรื่องนั้นไดแก Ashikari
และ Sakuragawa ซึ่งตัวละครเอกของทั้ง 2 เรื่องออกเดินทางตามหาอีกฝายหนึ่งจนกระทั่งไดพบ
กัน เรื่อง Ashikari แสดงภาพพจนความยินดีที่ไดพบกัน และเรื่อง Sakuragawaแสดงภาพพจน
ของความยินดี มีความหวังที่จะไดพบกับลูก

บทที่ 4
เปรียบเทียบการอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโน
ในบทนี้จะศึกษาเปรียบเทียบการอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโน 7 เรื่องไดแก
Ashikari, Ume, Unrin’in, Sakuragawa, Sekidera Komachi, Naniwa และ Yoroboshi วิธีการ
ศึกษาคือ พิจารณาความหมายของคําหรือขอความเดียวกันจากบทกวี Naniwazu ในบทละครโน
เรื่องตางๆ และเปรียบเทียบภาพพจนของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่องตางๆ
กอนอื่นขอสรุปลักษณะการอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนทั้ง 7 เรื่องดังตอไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงขอความของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโนเรื่องตางๆ
ชื่อบทละครโน
1 Ashikari

2 Ume
3 Unrin’in
4 Sakuragawa
5 Sekidera Komachi
6 Naniwa

7 Yoroboshi

ขอความของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในบทละครโน
- แหงที่ 1 ปรากฎเฉพาะชื่อบทกวี
- แหงที่ 2 ปรากฎขอความของบทกวีทั้งบท
- แหงที่ 3 ปรากฎขอความ fuyugomori, ima wa harube to
- ไมปรากฎขอความของบทกวี
- ปรากฎขอความ Naniwazu ni, saku ya ko no hana, fuyugomori,
ima wa
- ปรากฎขอความ fuyugomori, ima wa harube
- ปรากฎเฉพาะชื่อบทกวี 2 แหงและขอความแสดงใหรูวาเปนบทกวีนี้ 1
แหง ( kono futauta หมายถึงบทกวี Naniwazu และ Asakayama )
- แหงที่ 1 ปรากฎขอความ fuyugomori, ima wa harube
- แหงที่ 2 ปรากฎขอความ saku ya ko no hana
- แหงที่ 3 ปรากฎขอความของบทกวีทั้งบท
- แหงที่ 4 ปรากฎขอความ ima wa harube to, saku ya ko no hana
- แหงที่ 5 ปรากฎขอความ Naniwazu ni, saku ya ko no hana,
fuyugomori, saku ya ko no hana, fuyugomori, ima wa harube
- แหงที่ 6 ปรากฎขอความ Naniwazu ni, saku ya ko no hana
- ปรากฎขอความ ko no hana, ima wa harube
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จากตารางที่ 10 พบวาการอางอิงบทกวี Naniwazu มี 4 ประเภทไดแกการอางอิงทั้งบท
อางอิงเพียงบางสวนของบทกวี อางอิงเฉพาะชื่อของบทกวี และอางอิงเฉพาะความหมายของ
บทกวี โดยการอางอิงแตละประเภทมีความหมายดังนี้
1 การอางอิงบทกวีทั้งบท หมายถึง ในตําแหนงที่มีการอางอิงนั้นปรากฎขอความของ
บทกวี Naniwazu ทั้งบท ในงานวิจัยนี้มี 2 เรื่องไดแก Ashikari และ Naniwa แสดงความหมายตรง
ตามบทกวี Naniwazu จาก kanajo ของ Kokinwakashuu ทั้ง 2 เรื่อง
2 การอางอิงเพียงบางสวนของบทกวี หมายถึง ในตําแหนงที่มีการอางอิงนั้นปรากฎ
ขอความเพียงบางสวนของบทกวี Naniwazu ในงานวิจัยนี้มี 5 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in,
Sakuragawa, Naniwa และ Yoroboshi การอางอิงเพียงบางสวนของบทกวีนี้ สวนใหญสามารถ
สื่อความหมายของบทกวีทั้งบทได ยกเวนเรื่อง Sakuragawa เพียงเรื่องเดียวที่อางอิงเพียงบางสวน
แตไมไดสื่อความหมายของบทกวีทั้งบท
3 การอางอิงเฉพาะชื่อของบทกวี หมายถึง ในตําแหนงที่มีการอางอิงนั้นปรากฎเฉพาะชื่อ
ของบทกวี Naniwazu โดยทั่วไปแลวบทกวีญี่ปุนไมมีชื่อ แตเนื่องจาก Naniwazu no uta ( บทกวี
Naniwazu ) เปนคําศัพทเฉพาะดานสําหรับการศึกษาบทกวี จึงอาจกลาวไดวา Naniwazu เปนชื่อ
ของบทกวี อยางไรก็ตาม เมื่อปรากฎคําวา Naniwazu ในบทละครโน ไมไดหมายความวาจะตอง
เปนชื่อของบทกวีเสมอไป เพราะ Naniwazu มีความหมายอยางอื่นดวยคืออาว Naniwa ในงาน
วิจัยนี้มีบทละครโนที่อางอิงเฉพาะชื่อของบทกวี Naniwazu 2 เรื่องไดแก Ashikari และ Sekidera
Komachi สําหรับเรื่อง Sekidera Komachi นั้นมีการอางอิงบทกวี Naniwazu 3 แหง โดย 2 ใน 3
แหงปรากฎขอความวา Naniwazu no uta ซึ่งตรงกับคําศัพทเฉพาะดานสําหรับการศึกษาบทกวี
และอีก 1 แหงปรากฎขอความวา kono futauta o chichihawa toshite ( บทกวีทั้งสองบทนี้เปน
พอบทและแมบท ) หมายถึงบทกวี Naniwazu และบทกวี Asakayama สวนเรื่อง Ashikari การ
อางอิงบทกวี Naniwazu แหงที่ 1 มีขอความที่ปรากฎในบทละครโนคือ Geni ya Naniwazu
Asakayama no. Michi wa fuufu no nakadachi nareba. ( เสนทางแหง Naniwazu และ
Asakayama เปนสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาจริงๆ ) และจากบริบทของเรื่องนี้
ที่แสดงถึงอานุภาพของบทกวีที่ประสานความสัมพันธระหวางสามีภรรยา
ผูวิจัยจึงคิดวาคําวา
Naniwazu และ Asakayama นาจะหมายถึงชื่อของบทกวี การอางอิงเฉพาะชื่อบทกวีของทั้ง 2
เรื่องนี้เหมือนกันที่ใชชื่อบทกวี Naniwazu เปนตัวแทนบทกวีอื่นๆ แตตางกันที่เรื่อง Ashikari ใชเปน
ตัวแทนในฐานะที่บทกวีมีอานุภาพตางๆรวมทั้งทําใหสามีภรรยาเขาใจกันได ขณะที่เรื่อง Sekidera
Komachi ใชเปนตัวแทนแสดงใหเห็นวาบทกวีสามารถดํารงอยูไดนาน
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4 การอางอิงเฉพาะความหมายของบทกวี หมายถึง บทละครโนที่ไมปรากฎขอความของ
บทกวี Naniwazu แตนําความหมายของบทกวีทั้งบทมาใช มี 1 เรื่องไดแก Ume
การอางอิงบทกวีทั้งบท ( ประเภทที่ 1 ) และการอางอิงเพียงบางสวนของบทกวี ( ประเภท
ที่ 2 ) เปนลักษณะที่พบไดมากในการอางอิงบทกวีในบทละครโนเรื่องอื่นๆดวย ขณะที่การอางอิง
เฉพาะชื่อบทกวี ( ประเภทที่ 3 ) เปนลักษณะที่พบไดนอยเนื่องจากปกติแลวบทกวีญี่ปุนไมมีชื่อ
สวนการอางอิงเฉพาะความหมายของบทกวี ( ประเภทที่ 4 ) ผูวิจัยไมพบในหนังสือหรืองานวิจัย
ฉบับใดเลย
บทกวี Naniwazu ประกอบดวย 5 วรรคไดแก Naniwazu ni / saku ya ko no hana /
fuyugomori / ima wa harube to / saku ya ko no hana จากตารางที่ 10 พบวาจํานวนครั้งของ
การนําแตละวรรคไปอางอิงเปนดังนี้ 5 / 7 / 8 / 9 / 4 ครั้งตามลําดับ วรรคที่มีการนําไปอางอิงเพียง
บางสวนก็นับรวมในจํานวนนี้ดวย เชน การอางอิงวรรคที่ 2 ของเรื่อง Yoroboshi อางอิงเพียง ko
no hana และการอางอิงวรรคที่ 4 ของเรื่อง Unrin’in อางอิงเพียง ima wa เปนตน
วรรคที่ 2 และวรรคที่ 5 ของบทกวีเปนขอความเดียวกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงถือวา
ขอความของบทกวี Naniwazu มี 4 ชวงคือ Naniwazu ni / saku ya ko no hana / fuyugomori /
ima wa harube to และจะอธิบายเปรียบเทียบการอางอิงบทกวี Naniwazu 4 ชวงนี้ในบทละครโน
เรื่องตางๆ และการอธิบายนี้บางแหงอางถึงกาลเวลาและฉากดําเนินเรื่องของบทละครโน จึงขอ
เสนอตารางแสดงกาลเวลาและฉากดําเนินเรื่องของบทละครโน 7 เรื่องดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงกาลเวลาและฉากดําเนินเรื่อง จําแนกตามชื่อบทละครโน
ชื่อบทละครโน
1 Ashikari
2 Ume
3 Unrin’in
4 Sakuragawa
5 Sekidera Komachi
6 Naniwa
7 Yoroboshi

กาลเวลา

ฉากดําเนินเรื่อง

เดือน 3 ฤดูใบไมผลิ
อาว Naniwa แควน Settsu
เดือน 2 ฤดูใบไมผลิ
อาว Naniwa แควน Settsu
เดือน 2 ฤดูใบไมผลิ
วัด Unrin’in พระนคร Heiankyou
เดือน 3 ฤดูใบไมผลิ องกที่หนึ่ง Sakura no baba แควน Hyuuga
องกที่สอง Sakuragawa แควน Hitachi
เดือน 7 ฤดูใบไมรวง
แควน Oumi
เดือน 1 ฤดูใบไมผลิ
อาว Naniwa แควน Settsu
เดือน 2 ฤดูใบไมผลิ
วัด Tennou’ji แควน Settsu
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4.1 การอางอิง ‘ Naniwazu ni ’ ในบทละครโน
Naniwazu ni เปนขอความแรกสุดของบทกวี Naniwazu แปลวา ‘ ที่อาว Naniwa ’ มีการ
นําความหมายของขอความนี้ไปใชในบทละครโน 5 เรื่องจากทั้งหมด 7 เรื่องในงานวิจัยฉบับนี้
ดังปรากฎในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 12 แสดงการปรากฎขอความและความหมายของ Naniwazu ni ในบทละครโน 7 เรื่อง
ปรากฎขอความ
ชื่อบทละครโน
ความหมายของ Naniwazu ni
Naniwazu ni
1 Ashikari
ที่อาว Naniwa
2 Ume
ที่อาว Naniwa
3 Unrin’in
ที่อาว Naniwa
4 Sakuragawa
5 Sekidera Komachi
6 Naniwa
ที่อาว Naniwa
7 Yoroboshi
ที่อาว Naniwa
ขอความ Naniwazu ni ปรากฎในบทละครโน 3 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in และ
Naniwa รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เรื่อง Unrin’in เปนเพียงเรื่องเดียวจาก 3 เรื่องซึ่งฉากดําเนินเรื่องไมไดอยู
ที่อาว Naniwa แควน Settsu ฉากของเรื่อง Unrin’in อยูที่วัด Unrin’in พระนคร Heiankyou
( ปจจุบันคือจังหวัด Kyouto ) แตขอความที่อางอิงบทกวี Naniwazu นั้นเปนตอนที่ waki
( Kinmitsu ) อยูระหวางการเดินทางไปที่วัด Unrin’in และระหวางทางไดผานอาว Naniwa
จากบทละครโนจํานวนทั้งหมด 7 เรื่องในงานวิจัยฉบับนี้ มีบทละครโน 2 เรื่องที่ไมปรากฎ
ขอความ Naniwazu ni แตนําความหมายมาใชดวยคือเรื่อง Ume และ Yoroboshi สําหรับเรื่อง
Ume นั้นไมปรากฎขอความของบทกวี Naniwazu เลยแตมีฉากดําเนินเรื่องอยูที่อาว Naniwa สวน
เรื่อง Yoroboshi มีฉากดําเนินเรื่องอยูที่วัด Tennou’ji แควน Settsu แตขอความที่อางอิงบทกวี
Naniwazu นั้นเปนของ shite ( Shuntokumaru ลูกผูถูกพอขับไลออกจากบาน ) ขณะรับบริจาค
ทานและมีดอกบวยหลนมาที่แขนเสื้อ เมื่อ waki ( Michitoshi ผูเปนพอ ) เห็นดังนั้นจึงบอก shite
วามีดอกบวยหลนลงมา shite กลาววาเปนดอกบวยที่อาว Naniwa จึงควรใชคําวา ดอกไม ( ดังที่
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ปรากฎในบทกวี Naniwazu ) จากขอความของ shite นี้แสดงใหเห็นวาวัด Tennou’ji อยูใกลกับ
อาว Naniwa
สวนบทละครโนเรื่อง Sakuragawa และ Sekidera Komachi ไมไดมีฉากดําเนินเรื่องและ
เหตุการณเกี่ยวของกับอาว Naniwa เลย ดังนั้นจึงไมไดนําความหมายของ Naniwazu ni จาก
บทกวีมาใช
จากการอธิบายขางตน สรุปไดวาไมมีการนําขอความ Naniwazu ni ไปใชในความหมาย
อื่นนอกเหนือจาก ‘ ที่อาว Naniwa ’ และการอางอิงบทกวี Naniwazu โดยไมปรากฎขอความ
Naniwazu ni ก็สามารถสื่อความหมายวา ‘ ที่อาว Naniwa ’ ได หากบทละครโนเรื่องนั้นมีฉาก
ดําเนินเรื่องหรือเหตุการณเกี่ยวของกับอาว Naniwa

4.2 การอางอิง ‘ saku ya ko no hana ’ ในบทละครโน
คําวา hana มีความผูกพันกับคนญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณแลว hana เปนคํานามมี
หลากหลายความหมายเชนหนึ่ง ดอกไม อาจหมายถึงดอกบวยหรือดอก sakura สอง สิ่งที่งดงาม
สาม ความเจริญรุงเรืองและอื่นๆ ผูแตงบทกวีนิยมนําคําวา hana มาใชในบทกวีดังปรากฎใน
ประชุมบทกวีญี่ปุนนับตั้งแตสมัยโบราณ
สําหรับละครโนแลว hana เปนคําที่ Zeami ใชเปรียบเทียบวาหมายถึงความสด ความ
แปลกใหมของการแสดงเพื่อสรางความนาสนใจใหแกผูชม มีทั้ง hana ชั่วคราวและ hana ถาวร
hana ชั่วคราวไดแกสิ่งที่อยูไดระยะเวลาหนึ่งแลวก็หมดไป เชน เสียงของนักแสดงในวัยหนุม สวน
hana ถาวรไดแกสิ่งที่ไมสูญหายไปแมกาลเวลาจะผานไปแลว เชน ศิลปะการแสดงของนักแสดง
อาวุโสที่บรรลุขั้นสุดยอดแลว1
เนื่องจาก hana มีความหมายหลากหลาย เมื่อพบคําวา hana จึงสามารถตีความไดมาก
สําหรับคําวา hana ในขอความ saku ya ko no hana ของบทกวี Naniwazu หมายถึงดอกบวย
และ saku ya ko no hana แปลวา ดอกไมผลิบาน มีความหมาย 2 ประการคือหนึ่ง ดอกบวย
ผลิบาน และสอง เปรียบเทียบกับการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku การพิจารณา
ความหมายของ saku ya ko no hana ขึ้นอยูกับบริบท เมื่อบริบทเปลี่ยนไป saku ya ko no hana
1

เสะอะมิ, ฟูฌิกะเด็น ทฤษฎีการละครญี่ปุนของเสะอะมิ, เขียนและแปลโดย เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล
( กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบํารุงสาสน, 2533 ), หนา 19-20.
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จะแสดงความหมายเปลี่ยนไปตามบริบทนั้น saku ya ko no hana เปนขอความที่ปรากฎใน
บทละครโน 7 เรื่องมากที่สุดเมื่อเทียบกับคําหรือขอความอื่นของบทกวี Naniwazu คือ 11 ครั้ง มี
บทละครโน 4 เรื่องที่ปรากฎขอความนี้ไดแกเรื่อง Ashikari, Unrin’in, Naniwa และ Yoroboshi
สวนบทละครโนอีก 3 เรื่องในงานวิจัยฉบับนี้ แมจะไมปรากฎขอความ saku ya ko no hana แต
ความหมายของขอความนี้ก็ปรากฎในบทละครโนเรื่องนั้นๆดวย ดังปรากฎในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 13 แสดงการปรากฎขอความและความหมายของ saku ya ko no hana ในบทละครโน
7 เรื่อง
ปรากฎขอความ
ชื่อบทละครโน
ความหมายของ saku ya ko no hana
saku ya
ko no hana
1 Ashikari
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
2 Ume
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
3 Unrin’in
1 ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari
2 ดอกไมผลิบาน ( ดอกบวยหรือดอก sakura )
4 Sakuragawa
1 ดอก sakura ที่ผลิบาน
2 Sakurago
5 Sekidera Komachi
วัน tanabata มาถึงแลว
6 Naniwa
1 ดอกบวยผลิบาน
2 การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
7 Yoroboshi
ดอกบวยที่รวงหลน
การอางอิงบทกวี Naniwazu ในเรื่อง Ashikari แหงที่ 2 และในเรื่อง Naniwa นั้น saku ya
ko no hana หมายถึงดอกบวยผลิบานและการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku สวนการ
อางอิงบทกวี Naniwazu แหงที่ 3 ในเรื่อง Ashikari ไมปรากฎขอความ saku ya ko no hana แต
เนื้อเรื่องในขณะนั้น nochi shite ( Kusaka Saemon สามีผูไดพบกับภรรยาที่จากกันมานานแลว )
รูสึกดีใจมากและจะเดินทางไปเมืองหลวงพรอมกับภรรยา jiutai ( ขับรองแทน shite ) ไดบรรยาย
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สภาพแวดลอมที่อาว Naniwa วามีดอกไมผลิบานสะพรั่ง ทําใหพิจารณาไดวามีการนําความหมาย
ของ saku ya ko no hana จากบทกวี Naniwazu มาใชโดยหมายถึงดอกบวยผลิบานสะพรั่ง
ความหมายของ saku ya ko no hana ในเรื่อง Unrin’in มี 2 ประการคือความลับของ
วรรณคดีเรื่อง Ise monogatari ที่จะถูกเปดเผย และดอกไมผลิบาน คําวาดอกไมในที่นี้หมายถึง
ดอกบวยหรือดอก sakura ก็ได ขึ้นอยูกับการพิจารณา กลาวคือในบทกวี Naniwazu มีขอความ
saku ya ko no hana 2 วรรคคือวรรคที่ 2 และ 5 แตเรื่อง Unrin’in ปรากฎเพียงวรรคที่ 2 วรรค
เดียว หากนําวรรคที่ 5 ซึ่งอยูถัดจากขอความ ima wa harube to มารวมพิจารณาดวย ดอกไมจะ
หมายถึงดอกบวย หากไมนํามารวมพิจารณาดวย ดอกไมจะหมายถึงดอก sakura สวน
ความหมายของความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari นั้น ที่สามารถแสดงความหมายนี้ได
เพราะเนื้อหาของเรื่อง Unrin’in ในองกที่สองเปนการเปดเผยความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise
monogatari วาเปนเรื่องราวของ Ariwara no Narihira ซึ่งไปหลงรักหญิงคนหนึ่ง ( หมายถึง Nijou
no Kisaki ) ทั้งคูพากันหลบหนีออกจากพระราชวังประมาณเดือน 2 สถานที่มีชื่อเสียงที่ถูกเอยอาง
ในวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari หมายถึงในเขตพระราชวัง แตการอางอิงบทกวี Naniwazu อยู
ในองกที่หนึ่งซึ่งมีภาพพจนที่คลุมเครือหลายประการดังที่ไดกลาวแลวในบทที่ 3 หัวขอ 3.3
ขอความวา saku ya ko no hana ในบทกวี Naniwazu หมายถึงดอกบวยผลิบานและการขึ้น
ครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku แสดงภาพพจนของความยินดีที่สิ่งที่รอคอยมาถึงแลว เมื่อมีการ
อางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in ภาพพจนของความยินดีจึงปรากฎในเรื่องนี้
ดวย เปนความยินดีในสิ่งที่ waki ( Kinmitsu ) รอคอยไดมาถึงแลว นั่นคือการไดไปเมืองหลวงเพื่อ
จะไดรูเรื่องราวตามที่ตนไดฝนประหลาด และเรื่องราวที่ไดรับรูหลังจากไปถึงเมืองหลวงแลวคือ
ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari การที่บทละครโนเรื่อง Unrin’in ปรากฎขอความเพียง
บางสวนของบทกวี Naniwazu ผูวิจัยคิดวาเปนเพราะผูแตงบทละครโนตองการใชบทกวีนี้เสริม
ภาพที่คลุมเครือ ตองการบอกเปนนัยวาจะเปดเผยความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari
ขอความ saku ya ko no hana ของบทกวี Naniwazu ที่ปรากฎในเรื่อง Yoroboshi
ปรากฎเฉพาะ ko no hana เทานั้น หมายถึงดอกบวยที่รวงหลน ซึ่งแตกตางจากความหมายใน
บทกวี Naniwazu ที่หมายถึงดอกบวยผลิบาน
นอกจากบทละครโน 4 เรื่องขางตนนี้ บทละครโนเรื่อง Ume, Sakuragawa และ Sekidera
Komachi ไดนําความหมายของ saku ya ko no hana จากบทกวี Naniwazu มาใชดวยโดยทั้ง 3
เรื่องไมปรากฎขอความนี้ เรื่อง Ume ใชความหมายของ saku ya ko no hana ตามบทกวี
Naniwazu คือหมายถึงดอกบวยผลิบาน และจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย สวนเรื่อง
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Sakuragawa ใชหมายถึงดอก sakura ผลิบาน และหมายถึง Sakurago เพราะจากเนื้อหาตอนที่
อางอิงบทกวี Naniwazu ทําใหพิจารณาไดวา 子の花 [ ko no hana ] มีความหมายซอนกับ
木の花 [ ko no hana ] เปนการบอกเปนนัยวา nochi shite จะไดพบลูก และเรื่อง Sekidera
Komachi ใชความหมายของ saku ya ko no hana วาวัน tanabata ไดมาถึงแลว
จากการอธิบายขางตนสรุปไดวามีการนําความหมายของขอความ saku ya ko no hana
ไปใชในบทละครโนทั้ง 7 เรื่องในงานวิจัยฉบับนี้ มีทั้งบทละครโนที่ปรากฎและไมปรากฎขอความนี้
ความหมายของขอความนี้มีหลากหลายนอกเหนือจากความหมายในบทกวี Naniwazu โดย
ความหมายทั้งหมดมี 6 อยางดังนี้ ดอกบวยผลิบาน ดอก sakura ผลิบาน จักรพรรดิ Nintoku ขึ้น
ครองราชย Sakurago ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari และวัน tanabata มาถึงแลว
การที่สามารถพิจารณาความหมายของ saku ya ko no hana ไดมากถึง 6 อยาง ผูวิจัย
คิดวาการเขาใจบทกวี Naniwazu อยางลึกซึ้งเปนพื้นฐานที่สําคัญมากประการหนึ่ง เมื่อมีความรู
เรื่องบทกวี Naniwazu แลวไดศึกษาบทละครโนที่อางอิงบทกวีนี้ ทําใหเขาถึงอารมณความรูสึกที่
ปรากฎในบทละครโนไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

4.3 การอางอิง ‘ fuyugomori ’ และ ‘ ima wa harube to ’ ในบทละครโน
เนื่องจากคําวา fuyugomori และขอความวา ima wa harube to สวนใหญจะปรากฎ
พรอมกันเสมอ ยกเวนบางแหงของเรื่อง Naniwa และเรื่อง Yoroboshi ดังนั้นจะขออธิบายการ
อางอิงไปพรอมๆกัน คําวา fuyugomori แปลวาการหลบซอนตัวในฤดูหนาว ima wa harube to
แปลวาบัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว ความหมายในบทกวี Naniwazu มี 2 ประการคือหมายถึงระยะ
เวลาที่ดอกบวยหลบซอนตัวในฤดูหนาวและผลิบานเมื่อเขาสูฤดูใบไมผลิ และหมายถึงระยะเวลา
กอนและหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย สวนความหมายของคําวา fuyugomori และ
ขอความวา ima wa harube to ในบทละครโน 7 เรื่องมีทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
บริบทของบทละครโนแตละเรื่อง ดังแสดงการปรากฎขอความและความหมายในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 14 แสดงการปรากฎขอความและความหมายของ fuyugomori ในบทละครโน 7 เรื่อง
ชื่อบทละครโน
1 Ashikari

2 Ume
3 Unrin’in

4 Sakuragawa

5 Sekidera Komachi
6 Naniwa
7 Yoroboshi

ปรากฎขอความ
fuyugomori

ความหมายของ fuyugomori
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
3 ระยะเวลาแหงความทุกขทรมาน
( สามีภรรยาตองแยกจากกัน )
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลาที่เฝารอจะไดไปเมืองหลวง
3 ระยะเวลาที่ความลับถูกเก็บครอบงําเอาไว
( ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari )
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลาแหงความทุกขทรมาน
( แมและลูกตองแยกจากกัน )
1 ระยะเวลาที่เฝารอวัน tanabata
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลากอนจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
1 การหลบซอนตัวในฤดูหนาว
2 ระยะเวลาแหงความทุกขทรมาน
( พอและลูกตองแยกจากกัน )
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ตารางที่ 15 แสดงการปรากฎขอความและความหมายของ ima wa harube to ในบทละครโน
7 เรื่อง

ชื่อบทละครโน
1 Ashikari

2 Ume
3 Unrin’in

4 Sakuragawa

5 Sekidera Komachi
6 Naniwa
7 Yoroboshi

ปรากฎขอความ
ima wa
harube to

ความหมายของ ima wa harube to
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
3 เวลาแหงความสุข
( สามีภรรยาไดพบกันและเขาใจกัน )
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 เวลาที่ไดเดินทางไปเมืองหลวง
3 เวลาที่ความลับถูกเปดเผย
( ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari )
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ในไมชานี้จะเขาสูฤดูใบไมผลิ
( เปนเวลาแหงความหวังของแมที่จะไดพบลูก )
1 บัดนี้ถึงวัน tanabata แลว ( ฤดูใบไมรวง )
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 ระยะเวลาหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย
1 บัดนี้เขาสูฤดูใบไมผลิแลว
2 เวลาแหงความหวัง
( การมีหวังในการดําเนินชีวิตตอไป )
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บทละครโนที่ปรากฎคําวา fuyugomori มีทั้งหมด 4 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in,
Sakuragawa และ Naniwa สวนบทละครโนที่ปรากฎขอความวา ima wa harube to มีทั้งหมด 5
เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in, Sakuragawa, Naniwa และ Yoroboshi โดยเรื่อง Unrin’in,
Sakuragawa, บางแหงของเรื่อง Naniwa และเรื่อง Yoroboshi ไมไดปรากฎขอความ ima wa
harube to ทั้งขอความ บางแหงปรากฎเพียง ima wa บางแหงปรากฎเพียง ima wa harube การ
ที่เรื่อง Unrin’in ปรากฎเพียง ima wa สงผลตอการพิจารณาความหมายของคําวา ko no hana
ดวย ดังแสดงแลวใน 4.2 การอางอิง ‘ saku ya ko no hana ’ ในบทละครโน สวนขอความ ima wa
harube ( ไมมีคําวา to ) สงผลตอการพิจารณาความหมายในบทละครโนดวย ดังจะอธิบายตอไป
บทละครโนทั้ง 7 เรื่องในงานวิจัยนี้ แมวาบางเรื่องจะไมปรากฎคําวา fuyugomori และขอ
ความวา ima wa harube to แตก็นําความหมายมาใชดวยโดยเรื่อง Ume ใชความหมายทั้ง 2
ประการตามบทกวี Naniwazu สวนเรื่อง Sekidera Komachi ใชความหมายของคําวา
fuyugomori คือระยะเวลาที่ รอคอยใหวัน tanabata มาถึงและความหมายของ ima wa harube
to คือบัดนี้ถึงวัน tanabata แลว ( ฤดูใบไมรวง )
fuyugomori และ ima wa harube to ในบทละครโน 7 เรื่องแสดงความหมายตรงกับ
บทกวี Naniwazu คือการหลบซอนตัวในฤดูหนาวและผลิบานในฤดูใบไมผลิ 6 เรื่อง ( คือยกเวน
เรื่อง Sekidera komachi ) สวนความหมายของระยะเวลากอนและหลังจักรพรรดิ Nintoku ขึ้น
ครองราชย ปรากฎใน 4 เรื่องคือเรื่อง Ume, Sekidera Komachi, การอางอิงแหงที่ 2 ของเรื่อง
Ashikari และการอางอิงแหงที่ 4 และ 5 ของเรื่อง Naniwa เทานั้น นอกจากความหมายที่ตรงกับ
ความหมายในบทกวี Naniwazu แลว fuyugomori และ ima wa harube to ยังแสดงความหมาย
อื่นดวย คําวา fuyugomori ในเรื่อง Unrin’in แสดงความหมายของระยะเวลาที่ waki เฝารอจะได
ไปเมืองหลวงและระยะเวลาที่ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari ถูกเก็บเอาไวอยู สวน
ima wa harube to นั้น เรื่อง Unrin’in ปรากฎเฉพาะ ima wa แตก็นําความหมายของ harube to
มาใชดวย ima wa harube to ในเรื่องนี้หมายถึง บัดนี้ถึงเวลาที่ waki ไดเดินทางไปเมืองหลวงแลว
และอีกความหมายหนึ่งคือบัดนี้ถึงเวลาเปดเผยความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari แลว
fuyugomori และ ima wa harube to ในบทละครโนที่มีเนื้อหาแสดงการพลัดพรากและได
กลับมาพบกันใหมอีก แสดงความหมายอื่นซึ่งแตกตางไปจากที่กลาวมาขางตนดวย บทละครโนที่
มีเนื้อหาแสดงการพลัดพรากและไดกลับมาพบกันใหมอีกมี 3 เรื่องคือ Ashikari, Sakuragawa

120
และ Yoroboshi โดยเรื่อง Ashikari เปนการพลัดพรากระหวางสามีและภรรยา เรื่อง Sakuragawa
และ Yoroboshi เปนเรื่องราวระหวางบุพการีและบุตร2
เรื่อง Yoroboshi ไมปรากฎคําวา fuyugomori แตนําความหมายมาใชดวย ความหมาย
ของ fuyugomori ในเรื่อง Ashikari, Sakuragawa และ Yoroboshi คือระยะเวลาแหงความทุกข
เปนเวลาแหงความเศราโศกของ shite ในชวงที่แยกจากกันกับคนรัก
ima wa harube to ในเรื่อง Ashikari แสดงถึงเวลาที่ nochi shite ไดพบกับภรรยาแลว
เปนเวลาแหงความสุข สวนเรื่อง Sakuragawa และ Yoroboshi ปรากฎเพียง ima wa harube ( ไม
มีคําวา to ) ima wa harube แปลวา ในไมชานี้จะเขาสูฤดูใบไมผลิแลว ขอความในบทละครโน
เรื่อง Sakuragawa และ Yoroboshi ที่ปรากฎขอความวา ima wa harube ไมใชขอความใน
เนื้อเรื่องตอนที่แสดงความสุขจากการไดกลับมาพบกัน เรื่อง Sakuragawa เปนตอนที่อยูระหวาง
การเดินทางตามหาลูก สวนเรื่อง Yoroboshi เปนตอนที่พอและลูกไดพบกันแลวแตตางฝายตางยัง
ไมทราบวาเปนพอลูกกัน ดังนั้น ima wa harube ในเรื่อง Sakuragawa และ Yoroboshi จึงแสดง
ความหมายของเวลาแหงความหวังในอนาคต ความหวังในเรื่อง Sakuragawa คือความหวังที่จะ
ไดพบลูก ขณะที่เรื่อง Yoroboshi เปนความหวังในการดําเนินชีวิตตอไปของ shite
จากการอธิบายขางตนสรุปไดวามีการนําความหมายของคําวา fuyugomori และขอความ
ima wa harube to ไปใชในบทละครโนทั้ง 7 เรื่องในงานวิจัยฉบับนี้ มีทั้งบทละครโนที่ปรากฎและ
ไมปรากฎคําและขอความนี้
ความหมายของคําและขอความนี้มีหลากหลายนอกเหนือจาก
ความหมายในบทกวี Naniwazu โดยความหมายของ fuyugomori มีทั้งหมด 6 อยางดังนี้ การหลบ
ซอนตัวในฤดูหนาว ระยะเวลาที่จักรพรรดิ Nintoku ยังไมขึ้นครองราชย ระยะเวลาที่เฝารอใหถึงวัน
tanabata ระยะเวลาการเฝารอวันที่จะไดไปเมืองหลวง ระยะเวลาที่ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise
2

บทละครโนที่มีเนื้อหาของการไดพบกันอีกครั้งของบุพการีและบุตรนั้น 片岡徳雄 [ Kataoka Tokuo ]
กลาวไวในหนังสือ 日本人の親子像－古典大衆芸能にみる [ Nihonjin no oyakozou
– Koten taishuu geinou ni miru ] วาแบงไดเปน 5 แบบคือหนึ่ง 出家 [ shukke ] คือบุพการีหรือบุตรออก
บวชทําใหตองแยกจากกัน สอง 誘拐 [ yuukai ] คือบุตรหายไปโดยไมทราบวาอยูที่ไหน ( สวนมากมีสาเหตุ
มาจากผูประกอบอาชีพคาขายคน ) สาม 追放 [ tsuihou ] คือบุตรถูกบุพการีขับไลไปเนื่องจากสาเหตุบาง
ประการ สี่ 悲 運 [ hiun ] คือบุพการีและบุตรตองแยกจากกันดวยเคราะหกรรม และสุดทาย 別 離
[ betsuri ] คือสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจาก 4 แบบแรก บทละครโนเรื่อง Sakuragawa จัดอยูในแบบ yuukai
บทละครโนเรื่อง Yoroboshi จัดอยูในแบบ tsuihou
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monogatari ถูกเก็บเอาไว และระยะเวลาแหงความทุกขที่แยกจากกัน สวน ima wa harube to มี
ความหมายทั้งหมด 7 อยางดังนี้ ระยะเวลาที่ดอกไมผลิบานในตอนตนฤดูใบไมผลิ ระยะเวลาที่
จักรพรรดิ Nintoku ขึ้นครองราชย บัดนี้ถึงวัน tanabata แลว ( ฤดูใบไมรวง ) เวลาที่ไดเดินทางไป
เมืองหลวง เวลาที่ความลับของวรรณคดีเรื่อง Ise monogatari ถูกเปดเผย เวลาที่ไดพบกัน
หลังแยกจากกันมานาน และเวลาแหงความสุขอันเกิดจากความมีหวังในการดําเนินชีวิต

4.4 การเปรียบเทียบภาพพจนของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่องตางๆ
บริเวณอาว Naniwa มีชื่อเสียงดานความงดงามของดอกบวยซึ่งผลิบานในชวงตนฤดู
ใบไมผลิและเปนสถานที่ที่พระราชโอรส Oosasagi ประทับอยู ตอมาเมื่อไดขึ้นครองราชยเปน
จักรพรรดิ Nintoku แลวทรงสถาปนา Naniwa ขึ้นเปนเมืองหลวงและมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯใหสรางพระราชวัง Takatsu ขึ้นที่นี่ บทกวี Naniwazu แสดงภาพพจน 2 ประการคือ
หนึ่ง ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน และสอง
ภาพพจนแสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku การนําบทกวีนี้ไปอางอิงใน
บทละครโน แสดงภาพพจนที่หลากหลาย ทั้งที่เหมือนและแตกตางจากภาพพจน 2 ประการดังตอ
ไปนี้
4.4.1 ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน
ในบทละครโน 7 เรื่องนั้น เรื่องที่มีฉากดําเนินเรื่องอยูที่อาว Naniwa เมือง Settsu และเปน
เหตุการณในฤดูใบไมผลิมี 3 เรื่องคือ Ashikari, Ume และ Naniwa การอางอิงบทกวี Naniwazu
ใน 3 เรื่องนี้แสดงภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน
และมีอีก 2 เรื่องที่การอางอิงบทกวี Naniwazu แสดงภาพพจนความสวยงามนี้คอื เรื่อง Unrin’in
และเรื่อง Yoroboshi เหตุการณของทั้ง 2 เรื่องนี้อยูในฤดูใบไมผลิแตฉากดําเนินเรื่องของ Unrin’in
อยูที่วัด Unrin’in พระนคร Heiankyou สวนของเรื่อง Yoroboshi อยูที่วัด Tennou’ji แควน Settsu
การที่ 2 เรื่องนี้แสดงภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ดวยเพราะเรื่อง Unrin’in มี
เหตุการณตอนหนึ่งของเรื่องที่กลาวถึงอาว Naniwa เปนสถานที่ที่อยูระหวางการเดินทางจาก
Ashiya แควน Settsu ไปเมืองหลวง สวนเรื่อง Yoroboshi มีการกลาวถึงสภาพแวดลอมของอาว
Naniwa
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ดังนั้นสรุปไดวาบทกวี Naniwazu ที่อางอิงในบทละครโนจะแสดงภาพพจนความสวยงาม
บริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบานก็ตอเมื่อกาลเวลาของบทละครโนเรื่องนั้น
คือ ฤดูใบไมผลิ และมีฉากดําเนินเรื่องอยูที่อาว Naniwa หรือมีเหตุการณ ขอความกลาวถึงสภาพ
แวดลอมของอาว Naniwa
4.4.2 ภาพพจนแสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
ในบทละครโน 7 เรื่องที่อางอิงบทกวี Naniwazu มี 4 เรื่องที่บทกวีนี้แสดงภาพพจนแสดง
ความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku ไดแกเรื่อง Ashikari, Ume, Sekidera
Komachi และ Naniwa ภาพพจนของความยินดีนี้เกิดจากความหมายที่ Wani ผูแตงบทกวีใช
เปรียบเทียบถึงการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku หากพิจารณาเฉพาะความหมายของ
ตัวอักษรในบทกวีแลวจะไมทราบความหมายที่ใชเปรียบเทียบนี้เลย บทละครโนทั้ง 4 เรื่องที่บทกวี
Naniwazu แสดงภาพพจนความยินดีนี้ มีขอความระบุใหทราบวาบทกวีนี้มีความหมายเกี่ยวกับ
การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
ดังนั้นสรุปไดวาบทกวี Naniwazu ที่อางอิงในบทละครโนจะแสดงภาพพจนแสดงความ
ยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku ก็ตอเมื่อมีขอความระบุใหทราบวาบทกวี
Naniwazu มีความหมายเกี่ยวกับการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku
4.4.3 ภาพพจนอื่นๆ
การที่บทกวี Naniwazu สามารถแสดงภาพพจนที่หลากหลายได เนื่องจากมีการพิจารณา
ความหมายของบทกวีไดมากมายโดยขึ้นอยูกับบริบทของบทละครโน ในบทละครโน 7 เรื่องที่
ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้มีเรื่องเดียวคือ Ume ที่บทกวี Naniwazu แสดงภาพพจนตรงตามบทกวี
Naniwazu จาก Kokinwakashuu เทานั้น ที่เหลืออีก 6 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in,
Sakuragawa, Sekidera Komachi, Naniwa และ Yoroboshi แสดงภาพพจนอื่นๆดวย ภาพพจน
หนึ่งที่ทั้ง 6 เรื่องนี้เหมือนกันคือภาพพจนแหงความยินดี ซึ่งความยินดีในงานวิจัยนี้สามารถแบง
ออกไดเปน 2 ประเภทคือความยินดีในเรื่องปจจุบัน และความยินดีในเรื่องอนาคต
ความยินดีในเรื่องปจจุบันคือความยินดีที่เกิดจากการเฝารอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสิ่งใด
สิ่งหนึ่งและเมื่อสมหวังในสิ่งนั้นแลวจึงเกิดความยินดี หรือความยินดีในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
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ไดแกเรื่อง Ashikari, Unrin’in, Sekidera Komachi และ Naniwa โดยเรื่อง Ashikari เปนความ
ยินดีที่สามีภรรยาไดกลับมาพบกัน เขาใจกันและไดอยูดวยกันอีกครั้งโดยอาศัยบทกวีเปนสื่อ เรื่อง
Unrin’in เปนความยินดีที่ไดเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อคลี่คลายปมในความฝน เรื่อง Sekidera
Komachi เปนความยินดีที่วัน tanabata ที่เฝารอมาถึงแลว และเรื่อง Naniwa เปนความยินดีใน
สภาพความสงบรมรื่นในรัชสมัยของจักรพรรดิองคปจจุบัน
ความยินดีในเรื่องอนาคตคือความยินดีตอเหตุการณดๆี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดแกเรื่อง
Sakuragawa และเรื่อง Yoroboshi โดยเรื่อง Sakuragawa เปนความยินดีในความหวังที่จะไดพบ
กับลูก และเรื่อง Yoroboshi เปนความยินดีในความหวังที่ชีวิตภายภาคหนาจะมีความสุข
ดังนั้นสรุปไดวาบทกวี Naniwazu ที่อางอิงในบทละครโนจะแสดงภาพพจนอื่นๆไดโดยไม
จํากัดวาตองเปนบทละครโนที่มีฉากดําเนินเรื่องอยูที่อาว Naniwa หรือมีเหตุการณเกิดขึ้นในฤดู
ใบไมผลิ หรือเปนการอางอิงบทกวีทั้งบท อางอิงเพียงบางสวนหรืออางอิงเฉพาะชื่อบทกวี

บทที่ 5
บทสรุป
บทกวี Naniwazu แตงโดย Wani ราวศตวรรษที่ 3-4 และเทาที่มีหลักฐานอยูในปจจุบัน
บทกวี Naniwazu เปนบทกวีตนแบบสําหรับผูเริ่มตนศึกษาตัวอักษรญี่ปุนในราวปลายศตวรรษที่ 7
และมีบทกวีนี้ปรากฎในวรรณกรรมตางๆของญี่ปุน รวมทั้งมีขอความอธิบายบทกวีบทนี้ใน kanajo
ของประชุมบทกวี Kokinwakashuu ซึ่งเปนประชุมบทกวีที่รวบรวมเสร็จราวค.ศ.905 เนื้อหาของ
บทกวีมีดังนี้
なにはづにさくやこの花冬ごもりいまははるべ
とさくやこのはな1
[ Naniwazu ni saku ya ko no hana fuyugomori ima wa harube to saku ya
ko no hana ]
ณ อาวนะนิวะนี้มีบุปผา
ชอผกาผลิบานสะพรั่งไสว
หลังคุดคูในเหมันตอันยาวไกล
สูฤดูใบไมผลิยามนี้แล

บทกวี Naniwazu มีความหมาย 2 ประการคือ หนึ่ง กลาวถึงดอกบวย ณ อาว Naniwa ที่
ซอนตัวในฤดูหนาวและผลิบานในตอนตนของฤดูใบไมผลิ และสองแสดงความหมายของการขึ้น
ครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku หลังจากเกี่ยงกับพระอนุชามาเปนเวลา 3 ปซึ่งการขึ้นครองราชย
นี้ตรงกับตอนตนของฤดูใบไมผลิ ภาพพจนของบทกวี Naniwazu คือภาพพจนของความสวยงาม
บริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบานและภาพพจนแหงความยินดีที่จักรพรรดิ
Nintoku ขึ้นครองราชย
บทกวี Naniwazu เปนบทกวีที่มีชื่อเสียงและมีความเปนมายาวนาน แตจากการศึกษา
คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนทั้งที่เปนภาษา
ไทยและภาษาญี่ปุน พบวามีงานวิจัยภาษาไทย 1 ฉบับของสุนิศา ธรรมาวิวัฒน ในวิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิตเรื่อง การอางอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริ
ที่อธิบายความหมายของบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง Unrin’in ฉบับปจจุบันแตไมมีฉบับ
ใดเลยที่อธิบายวาบทกวี Naniwazu แสดงภาพพจนอยางไรในบทละครโน จึงอาจกลาวไดวางาน
1

Yamagishi Tokuhei, Hachidaishuu zenchuu, 13th ed. (Tokyo: Yuuseidou, 1985), p.12.
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วิจัยนี้เปนฉบับแรกในประเทศไทยและประเทศญี่ปุนที่ศึกษาความหมายของบทกวี Naniwazu
และเปรียบเทียบการอางอิงบทกวีนี้ในบทละครโนเรื่องตางๆ
จากการศึกษาและรวบรวมรายชื่อบทละครโนที่นําบทกวี Naniwazu ไปอางอิงพบวา
เทาที่ผานมา มีหนังสือและพจนานุกรมบทกวีซึ่งแสดงรายชื่อบทละครโนที่อางอิงบทกวี Naniwazu
บางเลมระบุวามี 2 เรื่อง บางเลมระบุวามี 5 เรื่อง2 แตงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาบทละครโนทั้งหมด 7
เรื่อง ครอบคลุมมากที่สุดเทาที่เคยมีมา
บทละครโน 7 เรื่องที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ไดแก Ashikari, Ume, Unrin’in, Sakuragawa,
Sekidera Komachi, Naniwa และ Yoroboshi ในจํานวน 7 เรื่องนี้มีทั้งบทละครโนที่มีเหตุการณ
เกิดขึ้นในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง ฉากดําเนินเรื่องอยูที่แควน Settsu และที่อื่นๆ ( พระนคร
Heiankyou, แควน Hyuuga, แควน Hitachi, แควน Oumi ) จึงอาจกลาวไดวาแมบทกวี
Naniwazu จะมีความหมายเกี่ยวของกับฤดูใบไมผลิและฤดูหนาว โดยมีสถานที่อยูที่อาว Naniwa
แควน Settsu แตก็มีการอางอิงบทกวีนี้ในบทละครโนที่เกี่ยวของกับฤดูกาลอื่นและสถานที่อื่นดวย
เชนกัน
จากการศึกษาการอางอิงบทกวี Naniwazu พบวาการนําบทกวีนี้ไปอางอิงในบทละครโน
7 เรื่อง มีลักษณะการอางอิงทั้งหมด 4 แบบคือแบบอางอิงทั้งบทกวี อางอิงเพียงบางสวนของ
บทกวี อางอิงเฉพาะชื่อบทกวี และอางอิงเฉพาะความหมายของบทกวี ซึ่งการอางอิงแบบทั้งบทกวี
อางอิงเพียงบางสวนของบทกวีและอางอิงเฉพาะความหมายของบทกวีนั้น สามารถสื่อความหมาย
ของบทกวีไดทั้งบท กลาวคือ สามารถสื่อความหมายของขอความของบทกวีที่ไมไดปรากฎใน
บทละครโนดวย ยกเวนเรื่อง Sakuragawa เพียงเรื่องเดียวที่ปรากฎขอความบางสวนของบทกวี
และสื่อความหมายเพียงบางสวนของบทกวี คือไมสื่อความหมายของขอความ Naniwazu ni สวน
การอางอิงเฉพาะชื่อบทกวีนั้น เรื่อง Ashikari ใชบทกวี Naniwazu เปนตัวแทนบทกวีอื่น แสดงให
เห็นวาบทกวีสามารถสื่ออารมณความรูสึกของมนุษยได แตไมใชความหมายของบทกวี ขณะที่
เรื่อง Sekidera Komachi อางอิงเฉพาะชื่อบทกวีเชนกัน แตใชความหมายของบทกวีดวย โดยใช
ความหมายของ fuyugomori, ima wa harube to, saku ya ko no hana
การอางอิง
การพิจารณาความหมายของบทกวีที่อางอิงในบทละครโนขึ้นอยูกับบริบท
บางแหงมีความหมายตรงตามความหมายของบทกวี Naniwazu จาก kanajo ของ
2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อหนังสือ ชื่อพจนานุกรมและชื่อบทละครโนไดในหัวขอ 1.4 ขอบเขตของการ
วิจัย ( บทที่ 1 หนา 5 )
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Kokinwakashuu บางแหงมีความหมายแตกตางไป จากการศึกษาพบวาความหมายของบทกวี
Naniwazu ที่อางอิงในบทละครโนสรุปไดดังนี้
1 กรณีอางอิงบทกวีทั้งบทและอางอิงเฉพาะความหมายของบทกวี จะแสดงความหมาย
ตรงตามบทกวี Naniwazu
2 กรณีอางอิงเพียงบางสวนของบทกวี จะแสดงทั้งความหมายตรงตามบทกวี Naniwazu
และความหมายอื่นดวย ยกเวนการอางอิงบทกวีในเรื่อง Naniwa เทานั้นที่แสดงเฉพาะความหมาย
ตรงตามบทกวี Naniwazu
3 กรณีอางอิงเฉพาะชื่อบทกวี มีทั้งไมใชความหมายของบทกวีและแสดงความหมายที่
แตกตางไปจากบทกวี Naniwazu
ดังนั้นสรุปไดวาผลการศึกษาตรงตามสมมติฐานของงานวิจัยนี้ที่ตั้งไวในขอ 1 วาบทกวี
Naniwazu จาก Kokinwakashuu ที่อางอิงในบทละครโนมีการนําไปใชหลากหลายความหมาย
นอกเหนือจากความหมายตามที่ปรากฎใน Kokinwakashuu สวนสมมติฐานขอ 2 ที่วาบทกวี
Naniwazu จาก Kokinwakashuu ที่ปรากฎในบทละครโนตางเรื่องกันแสดงภาพที่ไมเหมือนกันนั้น
ถูกตองเพียงบางสวน เนื่องจากภาพพจนของบทกวี Naniwazu ที่แสดงในบทละครโน 7 เรื่องนั้น
สวนใหญมีมากกวา 1 ภาพพจนซึ่งบางภาพพจนซ้ํากับบทละครโนเรื่องอื่นๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1 ภาพพจนความสวยงามบริเวณอาว Naniwa ในฤดูใบไมผลิที่มีดอกบวยผลิบาน ปรากฎ
ในการอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโน 5 เรื่องไดแก Ashikari, Ume, Unrin’in, Naniwa
และ Yoroboshi
2 ภาพพจนแสดงความยินดีตอการขึ้นครองราชยของจักรพรรดิ Nintoku ปรากฎในการ
อางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโน 4 เรื่องไดแก Ashikari, Ume, Sekidera Komachi และ
Naniwa
3 ภาพพจนของความรูสึกยินดี ปรากฎในการอางอิงบทกวี Naniwazu ในบทละครโนเรื่อง
6 เรื่องไดแก Ashikari, Unrin’in, Sakuragawa, Sekidera Komachi, Naniwa และ Yoroboshi
ผลการศึกษาเรื่องการนําบทกวี Naniwazu ไปอางอิงในบทละครโนโดยมีหลากหลาย
ความหมายนั้นมีขอแตกตางจากผลการศึกษาของสุนิศา ธรรมาวิวัฒน ในวิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตเรื่อง การอางอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริ 3 คือ
3

สุนิศา ธรรมาวิวัฒน, ”การอางอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริ“ ( วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 )
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สุนิศา ธรรมาวิวัฒนสรุปวาการอางอิงบทกวีเพียงบางสวนนั้น บางกรณีทําใหอารมณ ความรูสึก
และความหมายของบทกวีแตกตางไปจากตนฉบับเดิม แตกลมกลืนไปกับบริบทใหมในบทละครโน
ซึ่งใชไดกับบทละครโนเรื่อง Unrin’in ฉบับปจจุบันเทานั้น กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของคําวาดอกไมในบทกวี Naniwazu จากเดิมหมายถึงดอกบวยเปนดอก sakura ในขณะที่
การศึกษาของผูวิจัยพบวา สวนใหญแลวการอางอิงบทกวีเพียงบางสวนแสดงทั้งความหมายตรง
ตามบทกวีเดิมและความหมายอื่นดวย ( ยกเวนเรื่อง Naniwa ที่แสดงเฉพาะความหมายตรงตาม
บทกวีเดิม ) โดยการอางอิงบทกวีเพียงบางสวนในเรื่อง Unrin’in นั้น คําวาดอกไมในบทกวี
Naniwazu สามารถพิจารณาความหมายไดทั้งดอกบวยและดอก sakura ขึ้นอยูกับวาไดนํา
ขอความของบทกวีสวนที่ไมไดปรากฎในบทละครโนมารวมพิจารณาดวยหรือไม
การพิจารณาความหมายของขอความสวนที่ไมไดปรากฎในบทละครโน มีปรากฎในงาน
วิจัยของเสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล ในวิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตเรื่อง Intertextuality in
the ‘ Yamato monogatari Plays ’ of the No Theater4 ซึ่งสวนหนึ่งของงานวิจัยไดศึกษาการ
อางอิงบทกวีในบทละครโน ทั้งการอางอิงทั้งบท อางอิงเพียงบางสวน ตรงตามตัวอักษร หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยพิจารณาวาเหตุใดจึงมีการอางอิงเชนนั้นและพิจารณาความหมายของ
บทกวีในบทละครโน ผลการวิจัยสวนนี้ของเสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาลสรุปวาการอางอิงบทกวี
ในบทละครโน โดยเฉพาะอยางยิ่งความหมายของสวนที่ไมปรากฎในบทละครโน มีสวนในการ
ขยายความและเพิ่มคุณคาใหกับบทละครโน
จากผลสรุปที่กลาวมาขางตน งานวิจัยเรื่องบทกวี Naniwazu จาก Kokinwakashuu ใน
บทละครโนฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึงคุณคาและประโยชนของการอางอิงบทกวีในบทละครโน เห็น
ความเหมือนและความแตกตางของการใชบทกวีบทเดียวกันในบทละครโนตางเรื่องกัน
ทําให
เขาใจบทกวีของญี่ปุนมากขึ้นวาแมบทกวีของญี่ปุนจะมีจํานวนนอยพยางค แตสามารถนําไปใชได
ในหลายสถานการณ ผลของการศึกษานี้สามารถใชเปนแนวทางศึกษาการอางอิงบทกวีบทนี้ใน
วรรณกรรมประเภทอื่นๆ และการอางอิงบทกวีอื่นๆในบทละครโนได สุดทายทําใหเขาใจเนื้อเรื่อง
ของบทละครโนที่ศึกษาไดอยางลึกซึ้ง เปนประโยชนตอการอานบทละครโนและชมละครโนใหไดรับ
ความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

4

Saowalak Suriyawongpaisal, “ Intertextuality in the ‘ Yamato monogatari Plays ’ of the No Theater ”
( Doctoral dissertation, Department of East Asian Languages and Civilizations, Harvard University,
1995 )
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Arahakadera
Ariwara no Narihira
aruku
Asakayama
Asama
asashi
Ashikaga Yoshimitsu
Ashikari
Ashiya
ashura dou
Awa

อักษรไทย
อะโบะ ฌินโน
อะเงะอุตะ
อะอิโฌ โนะ อุตะ
อะกิ โนะ อุตะ
อะกิตะ
อะกุตะงะวะ
อะนะโฮะเบะ โนะ ฮะฌิฮิโตะ
อันนะอิ
อะโอะโมะริ
อะระฮะกะเดะระ
อะริวะระ โนะ นะริฮิระ
อะรุกุ
อะซะกะยะมะ
อะซะมะ
อะซะฌิ
อะฌิกะงะ โยะฌิมิทซุ
อะฌิกะริ
อะฌิยะ
อะฌุระ โด
อะวะ
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哀傷歌
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芥川
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青森
荒陵寺
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安積山
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足利義満
芦刈
蘆屋
阿修羅道
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อักษรโรมะจิ
Baba Akiko
Baika shun’nouden
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บะบะ อะกิโกะ
บะอิกะ ฌุนโนเด็น
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馬場あき子
梅花春鶯囀
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บิดะทซุ
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บุนระกุ
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萬歳樂
芭蕉
別離
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Daigo
dai 5 han
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daijousai
dan
doramatsurugii

อักษรไทย
ดะอิโงะ
ดะอิโงะฮัน
ดะอิจิเต็น
ดะอิโจซะอิ
ดัน
โดะระมะทซุรุงี
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第５版
大辞典
大嘗祭
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ドラマツルギー

E
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Edo
Edo jou
Eguchi
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เอะบิระ
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เอะโดะ โจ
เอะงุชิ
เอะฌิ

อักษรภาษาญี่ปุน
箙
江戸
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อักษรโรมะจิ
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Fujishiro Tsugio
Fujiwara
Fujiwara no Kintou
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Fujiwara no Yoshikaze
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Gairai Gakubu
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I
อักษรโรมะจิ
ichidanshou
Ichijou
ima
Ingyou
Ise
Ise monogatari
Isobe
issei
Itou Masayoshi
Iwai uta
Iwaki
Iwashiro
Iwate
Izutsu

อักษรไทย
อิชิดันโฌ
อิชิโจ
อิมะ
อิงเงียว
อิเซะ
อิเซะ โมะโนะงะตะริ
อิโซะเบะ
อิซเซะอิ
อิโต มะซะโยะฌิ
อิวะอิ อุตะ
อิวะกิ
อิวะฌิโระ
อิวะเตะ
อิสุทซุ

อักษรภาษาญี่ปุน
一断章
一条
今
允恭
伊勢
伊勢物語
磯辺
一声
伊藤正義
いはひ歌
磐城
岩代
岩手
井筒
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J
อักษรโรมะจิ
Jinenkoji
Jinki
jis’soukan
jiutai
jodoushi
jo ha kyuu
joshi
jou
Jougan
Joururi
Junna

อักษรไทย
จิเน็งโกะจิ
จิงกิ
จิซโซกัน
จิอุตะอิ
โจะโดฌิ
โจะ ฮะ กีว
โจะฌิ
โจ
โจงัน
โจรุริ
จุนนะ

อักษรภาษาญี่ปุน
自然居土
神亀
日想観
地謡
助動詞
序破急
助詞
上
貞観
浄瑠璃
淳和

K
อักษรโรมะจิ
kagaku yougo
kake kotoba
Kakitsubata
Kakyou
Kamakura
kami nou
kanajo
Kan’ami Kiyotsugu
Kangen
kanji
Kanmu

อักษรไทย
คะงะกุ โยโงะ
คะเกะ โคะโตะบะ
คะกิทซุบะตะ
คะเกียว
คะมะกุระ
คะมิ โน
คะนะโจะ
คันอะมิ คิโยะทซุงุ
คังเง็น
คันจิ
คัมมุ

อักษรภาษาญี่ปุน
歌学用語
掛詞
杜若
花鏡
鎌倉
神能
仮名序
観阿弥清次
管絃
漢字
桓武
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อักษรโรมะจิ
kanmuri
Kanna
Kan’nami
kanshou
Kanze
Kanze dayuu
Kanze dayuu Motoakira
Kanze Juurou Motomasa
Kanze ryuu
Kasama sensho
Kataoka Tokuo
Kawachi
Kayoi Komachi
Kazan
Kazoe uta
Kazuraki
kazura mono
Ki’i
Kinmitsu
Ki no Tomonori
Ki no Tsurayuki
kiri nou
kiryo no uta
Kisen houshi
Kita ryuu
Kiyochika

อักษรไทย
คัมมุริ
คันนะ
คันนะมิ
คันโฌ
คันเสะ
คันเสะ ดะยู
คันเสะ ดะยู โมะโตะอะกิระ
คันเสะ จูโร โมะโตะมะซะ
คันเสะ รีว
คะซะมะ เซ็นโฌะ
คะตะโอะกะ โทะกุโอะ
คะวะชิ
คะโยะอิ โคะมะชิ
คะสัน
คะโสะเอะ อุตะ
คะสุระกิ
คะสุระ โมะโนะ
คิอิ
คิมมิทซุ
คิ โนะ โทะโมะโนะริ
คิ โนะ ทซุระยุกิ
คิริ โน
คิเรียว โนะ อุตะ
คิเซ็น โฮฌิ
คิตะ รีว
คิโยะชิกะ

อักษรภาษาญี่ปุน
冠
寛和
観阿弥
鑑賞
観世
観世大夫
観世大夫元章
観世十郎元雅
観世流
笠間選書
片岡徳雄
河内
通小町
花山
かぞへ歌
葛城
鬘物
紀伊
公光
紀友則
紀貫之
切能
き旅歌
喜撰法師
喜多流
清親
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อักษรโรมะจิ
Kiyota Keiko
Kiyotsune
kochuu
Kogo jiten
koi no uta
koji
Kojiki
kokata
Kokinshuu
Kokinwakashuu
Kongou ryuu
Konjaku monogatari shuu
ko no hana
Konohana Sakuya Hime
Konparu ryuu
Konparu Zenchiku
Koten taishuu geinou
kotsuzumi
kouchi
Koujien
Kounin
Koutoku
kouza
Kudara
Kumano hayatama jinja
Kumano nachi jinja

อักษรไทย
คิโยะตะ เคะอิโกะ
คิโยะทซุเนะ
โคะชู
โคะโงะ จิเต็น
โคะอิ โนะ อุตะ
โคะจิ
โคะจิกิ
โคะกะตะ
โคะกิงฌู
โคะกิงวะกะฌู
คนโง รีว
คนจะกุ โมะโนะงะตะริ ฌู
โคะ โนะ ฮะนะ
โคะโนะฮะนะ ซะกุยะ ฮิเมะ
คมปะรุ รีว
คมปะรุ เส็นชิกุ
โคะเต็น ตะอิฌู เกะอิโน
โคะทซุสุมิ
โคชิ
โคจิเอ็น
โคนิน
โคโตะกุ
โคสะ
คุดะระ
คุมะโนะ ฮะยะตะมะ จินจะ
คุมะโนะ นะชิ จินจะ

อักษรภาษาญี่ปุน
清田啓子
清経
古注
古語辞典
恋歌
巾子
古事記
子方
古今集
古今和歌集
金剛流
今昔物語集
木の花
木華開耶姫
金春流
金春禅竹
古典大衆芸能
小鼓
高地
広辞苑
弘仁
孝徳
講座
百済
熊野速玉神社
熊野那智神社

141
อักษรโรมะจิ
Kumano nimasu jinja
Kumano sansha
Kuniburi no Utamai
kuri
Kurozuka
Kusaka Saemon
kuse
Kyougen
kyoujo mono
Kyouto
Kyuushuu

อักษรไทย
คุมะโนะ นิมะซุ จินจะ
คุมะโนะ ซันฌะ
คุนิบุริ โนะ อุตะมะอิ
คุริ
คุโระสุกะ
คุซะกะ ซะเอะมน
คุเซะ
เคียวเง็น
เคียวโจะ โมะโนะ
เคียวโตะ
คีวฌู

อักษรภาษาญี่ปุน
熊野座神社
熊野三社
国風歌舞
クリ
黒塚
日下左衛門
クセ
狂言
狂女物
京都
九州

M
อักษรโรมะจิ
mae zure
makura kotoba
Makura no soushi
manajo
man’yougana
Man’youshuu
Matsukaze
Matsumushi
meguru
Meiji
Meika jiten
Meiwa

อักษรไทย
มะเอะ สุเระ
มะกุระ โคะโตะบะ
มะกุระ โนะ โซฌิ
มะนะโจะ
มันโยงะนะ
มันโยฌู
มะทซุกะเสะ
มะทซุมุฌิ
เมะงุรุ
เมะอิจิ
เมะอิกะ จิเต็น
เมะอิวะ

อักษรภาษาญี่ปุน
マエヅレ
枕詞
枕草子
真名序
万葉仮名
万葉集
松風
松虫
めぐる
明治
名歌辞典
明和
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อักษรโรมะจิ
อักษรไทย
Mibu no Tadamine
มิบุ โนะ ทะดะมิเนะ
Michinoku
มิชิโนะกุ
Michitoshi
มิชิโตะฌิ
Mie
มิเอะ
Miidera
มิอิเดะระ
Mikumano
มิกุมะโนะ
Minamoto
มินะโมะโตะ
Minamoto no Makoto
มินะโมะโตะ โนะ มะโกะโตะ
Minu
มินุ
miru
มิรุ
Mitsuyama
มิทซุยะมะ
Miyagi
มิยะงิ
Miyake Akiko
มิยะเกะ อะกิโกะ
Miyazaki
มิยะสะกิ
mono no na
โมะโนะ โนะ นะ
Morihisa
โมะริฮิซะ
Motoyoshi
โมะโตะโยะฌิ
mugen nou
มุเง็น โน
Mukashi otoko arikeri
มุกะฌิ โอะโตะโกะ อะริเกะริ
Murakami
มุระกะมิ
murasaki no kumo no hayashi มุระซะกิ โนะ คุโมะ โนะ ฮะยะฌิ
Murasaki Shikibu
มุระซะกิ ฌิกิบุ
Muromachi
มุโระมะชิ
Mutsu
มุทซุ

อักษรภาษาญี่ปุน
壬生忠岑
陸奥
道俊
三重
三井寺
三熊野
源
源信
美努
見る
三山
宮城
三宅晶子
宮崎
物名
盛久
元能
夢幻能
昔をとこありけり

村上
紫の雲の林
紫式部
室町
陸奥
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N
อักษรโรมะจิ
Nakamura Kaoru
nami
nami
namuamida
Nanbokuchou
Naniwa
Naniwadera
Naniwa no ashi
Naniwa no ume
Naniwazu
nanori
Nara
natsu no uta
Nazurae uta
nibanme mono
Nihonjin
Nihon koten engeki
nihyakugojyuubanshuu
nii’name
nii’namesai
Nijou no Kisaki
nijuuyon
Ninigi no mikoto
Nintoku
Nishino Haruo

อักษรไทย
นะกะมุระ คะโอะรุ
นะมิ
นะมิ
นะมุอะมิดะ
นัมโบะกุโช
นะนิวะ
นะนิวะเดะระ
นะนิวะ โนะ อะฌิ
นะนิวะ โนะ อุเมะ
นะนิวะสุ
นะโนะริ
นะระ
นะทซุ โนะ อุตะ
นะสุระเอะ อุตะ
นิบัมเมะ โมะโนะ
นิฮนจิน
นิฮน โคะเต็น เอ็งเงะกิ
นิเฮียะกุโงะจูบันฌู
นีนะเมะ
นีนะเมะซะอิ
นิโจ โนะ คิซะกิ
นิจูยน
นินิงิ โนะ มิโกะโตะ
นินโตะกุ
นิฌโิ นะ ฮะรุโอะ

อักษรภาษาญี่ปุน
中村薫
波
奈美
南無阿弥陀
南北朝
難波
難波寺
難波の芦
難波の梅
難波津
名乗り
奈良
夏歌
なずらへ歌
二番目物
日本人
日本古典演劇
二百五重番集
新嘗
新嘗祭
二条の后
二十四
ににぎの命
仁徳
西野春雄
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อักษรโรมะจิ
nochi shite
nochi zure
Nogami Toyoichirou
Nonomura Kaizou
Nou
Nougaku
Nougakushishinkou
Nougakutechou
Nougakuzensho
Nousakusho
Nouyou

อักษรไทย
โนะชิ ฌิเตะ
โนะชิ สุเระ
โนะงะมิ โทะโยะอิชิโร
โนะโนะมุระ คะอิโส
โน
โนงะกุ
โนงะกุฌิฌิงโก
โนงะกุเตะโช
โนงะกุเส็นโฌะ
โนซะกุโฌะ
โนโย

อักษรภาษาญี่ปุน
ノチシテ
ノチヅレ
野上豊一郎
野々村戒三
能
能楽
能楽史新考
能楽手帖
能楽全書
能作書
能謡

O
อักษรโรมะจิ
Obasute
Oimatsu
Okina
Omote Akira
On’ami
Onnade
Ono no Komachi
Ooe no Koreakira
Ookagami
oomisoka
ooname
ooname matsuri

อักษรไทย
โอะบะซุเตะ
โอะอิมะทซุ
โอะกินะ
โอะโมะเตะ อะกิระ
อนอะมิ
อนนะเดะ
โอะโนะ โนะ โคะมะชิ
โอเอะ โนะ โคะเระอะกิระ
โอกะงะมิ
โอมิโซะกะ
โอนะเมะ
โอนะเมะ มะทซุริ

อักษรภาษาญี่ปุน
姨捨
老松
翁
表章
音阿弥
女手
小野小町
大江の惟章
大鏡
大晦日
大嘗
大嘗祭
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อักษรโรมะจิ
Oosaka
Oosasagi
Oosazaki
Ooshiko’uchi no Mitsune
Ootomo no Kuronushi
Ootomo no Yakamochi
Ootsuzumi
oo’utadokoro no oon’uta
Ooyama tsumi no kami
Oshio
Otohime
Oubunsha
Oujin
Oumi
Oumu Komachi
Ou’nin
Oushuu
oyakozou

อักษรไทย
อักษรภาษาญี่ปุน
โอซะกะ
大阪
โอซะซะงิ
おおささぎ
โอซะสะกิ
おおさざき
โอฌิโกะอุชิ โนะ มิทซุเนะ
凡河内躬恒
โอโตะโมะ โนะ คุโระนุฌิ
大伴黒主
โอโตะโมะ โนะ ยะกะโมะชิ
大伴家持
โอทซุสุมิ
大鼓
โออุตะโดะโกะโระ โนะ โอะอนอุตะ 大歌所御歌
โอยะมะ ทซุมิ โนะ คะมิ
大山祇神
โอะฌิโอะ
小塩
โอะโตะฮิเมะ
弟姫
โอบุนฌะ
旺文社
โอจิน
応神
โอมิ
近江
โอมุ โคะมะชิ
鸚鵡小町
โอนิน
王仁
โอฌู
奥州
โอะยะโกะโส
親子像

R
อักษรโรมะจิ
rensagata
ribetsu no uta
Rikuchuu
Rikuzen
rokkasen

อักษรไทย
เร็นซะงะตะ
ริเบะทซุ โนะ อุตะ
ริกุชู
ริกุเส็น
รกกะเซ็น

อักษรภาษาญี่ปุน
連鎖型
離別歌
陸中
陸前
六歌仙
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อักษรโรมะจิ
Rongo

อักษรไทย
รงโงะ

อักษรภาษาญี่ปุน
論語

S
อักษรโรมะจิ
Saemon no Jou Michitoshi
Saga
sakuhin kenkyuu
sakura
Sakuragawa
Sakurago
Sakura no baba
saku ya ko no hana
Sanari Kentarou
sanbanme mono
Sangaku
sanroujo
Sarugaku
Sarugaku dangi
Sarugaku no nou
sashi
Satoi Rokurou
seisei
Sei Shounagon
Seiwa
Sekidera Komachi
Senjimon

อักษรไทย
ซะเอะมน โนะ โจ มิชิโตะฌิ
ซะงะ
ซะกุฮิง เกงกีว
ซะกุระ
ซะกุระงะวะ
ซะกุระโงะ
ซะกุระ โนะ บะบะ
ซะกุ ยะ โกะ โนะ ฮะนะ
ซะนะริ เค็นตะโร
ซัมบัมเมะ โมะโนะ
ซังงะกุ
ซันโรโจะ
ซะรุงะกุ
ซะรุงะกุ ดังงิ
ซะรุงะกุ โนะ โน
ซะฌิ
ซะโตะอิ โระกุโร
เซะอิเซะอิ
เซะอิ โฌนะงน
เซะอิวะ
เซะกิเดะระ โคะมะชิ
เซ็นจิมน

อักษรภาษาญี่ปุน
左衛門の尉道俊
嵯峨
作品研究
桜
桜川
桜子
桜の馬場
咲くや木の花
佐成謙太郎
三番目物
散楽
三老女
猿楽
猿楽談議
猿楽の能
サシ
里井陸郎
生成
精小納言
清和
関寺小町
千字文
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อักษรโรมะจิ
Settsu
shamisen
shidai
Shiga
shinjousai
Shinkokinwakashuu
shinsaku
Shin sarugaku
Shinsenwakashuu
Shintani Hideo
Shintou
Shintoushuu
shite
Shitennou’ji
Shizuoka
shobanme mono
shougun
Shouhei
Shoumu
Shoushi
Shoutai
Shoutoku taishi
shukan
shukke
shunka
Shun’nouden

อักษรไทย
เซ็ตทซุ
ฌะมิเซ็น
ฌิดะอิ
ฌิงะ
ฌินโจซะอิ
ฌิงโกะกิงวะกะฌู
ฌินซะกุ
ฌิน ซะรุงะกุ
ฌินเซ็งวะกะฌู
ฌินตะนิ ฮิเดะโอะ
ฌินโต
ฌินโตฌู
ฌิเตะ
ฌิเต็นโนจิ
ฌิสุโอะกะ
โฌะบัมเมะ โมะโนะ
โฌงุน
โฌเฮะอิ
โฌมุ
โฌฌิ
โฌตะอิ
โฌโตะกุ ตะอิฌิ
ฌุกัน
ฌุกเกะ
ฌุนกะ
ฌุนโนเด็น

อักษรภาษาญี่ปุน
摂津
三味線
次第
滋賀
新嘗祭
新古今和歌集
新作
新猿楽
新選和歌集
新谷秀夫
神道
神道集
シテ
四天王寺
静岡
初番目物
将軍
承平
聖武
彰子
昌泰
聖徳太子
首巻
出家
春歌
春鶯囀
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อักษรโรมะจิ
Shuntokumaru
shura mono
shura nou
Shuufuuraku
Shuu’iwakashuu
Soe uta
Sosei
Sotoba Komachi
Sotoori hime
Soujou Henjou
Sugita Hiroaki
Suiko
Sumidagawa
Suzaku

อักษรไทย
ฌุนโตะกุมะรุ
ฌุระ โมะโนะ
ฌุระ โน
ฌูฟูระกุ
ฌูอิวะกะฌู
โซะเอะ อุตะ
โซะเซะอิ
โซะโตะบะ โคะมะชิ
โซะโตริ ฮิเมะ
โซโจ เฮ็นโจ
ซุงิตะ ฮิโระอะกิ
ซุอิโกะ
ซุมิดะงะวะ
ซุสะกุ

อักษรภาษาญี่ปุน
俊徳丸
修羅物
修羅能
秋風楽
拾遺和歌集
そへ歌
素性
卒塔婆小町
衣通姫
僧正遍照
杉田博明
推古
隅田川
朱雀

T
อักษรโรมะจิ
Tachibana no Moroe
Tadakoto uta
Taika
taiko
Taira
Taira no Yasuyori
Takasago
Takatsu
Takayasu

อักษรไทย
ทะชิบะนะ โนะ โมะโระเอะ
ทะดะโกะโตะ อุตะ
ทะอิกะ
ทะอิโกะ
ทะอิระ
ทะอิระ โนะ ยะซุโยะริ
ทะกะซะโงะ
ทะกะทซุ
ทะกะยะซุ

อักษรภาษาญี่ปุน
橘諸兄
ただこと歌
大化
太鼓
平
平康頼
高砂
高津
高安
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อักษรโรมะจิ
Tamura
tanabata
Tanaka Makoto
tanka
Tatoe uta
Tayasu Munetake
Teishi
Tenchou
Tendai
Tennou’ji
Tenpyou
Tenpyou shouhou
tensai
Tokugawa
Tokushima
Tonara
Tooru
Tosa nikki
toshigomori
tsuihou
Tsukushi
tsure

อักษรไทย
ทะมุระ
ทะนะบะตะ
ทะนะกะ มะโกะโตะ
ทังกะ
ทะโตะเอะ อุตะ
ทะยะซุ มุเนะตะเกะ
เทะอิฌิ
เท็นโช
เท็นดะอิ
เท็นโนจิ
เท็มเปยว
เท็มเปยว โฌโฮ
เท็นซะอิ
โทะกุงะวะ
โทะกุฌิมะ
โทะนะระ
โทรุ
โทะซะ นิกกิ
โทะฌิโงะโมะริ
ทซุอิโฮ
ทซุกุฌิ
ทซุเระ

อักษรภาษาญี่ปุน
田村
七夕
田中允
短歌
たとへ歌
田安宗武
定子
天長
天台
天王寺
天平
天平勝宝
天才
徳川
徳島
拘拿羅
融
土佐日記
年籠り
追放
筑紫
ツレ

U
อักษรโรมะจิ
Uda

อักษรไทย
อุดะ

อักษรภาษาญี่ปุน
宇多
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อักษรโรมะจิ
uguisu
Ujii
Uji no Wakiiratsuko
Uke
Umayado
Ume
uneme
Unrin’in
Urin’in
uta
Utai mono

อักษรไทย
อุงุอิซุ
อุจี
อุจิ โนะ วะกีระทซุโกะ
อุเกะ
อุมะยะโดะ
อุเมะ
อุเนะเมะ
อุนรินอิน
อุรินอิน
อุตะ
อุตะอิ โมะโนะ

อักษรภาษาญี่ปุน
鶯
雲林院
菟道稚郎子
覆槽
厩戸
梅
采女
雲林院
雲林院
歌
歌謡

W
อักษรโรมะจิ
waka
Waka bungaku no sekai
Waka murasaki
Wakan roueishuu
Wakayama
waki
waki nou mono
waki zure
Wani
Watanabe Tamotsu

อักษรไทย
วะกะ
วะกะ บุงงะกุ โนะ เซะกะอิ
วะกะ มุระซะกิ
วะกัน โรเอะอิฌู
วะกะยะมะ
วะกิ
วะกิ โน โมะโนะ
วะกิ สุเระ
วะนิ
วะตะนะเบะ ทะโมะทซุ

อักษรภาษาญี่ปุน
和歌
和歌文学の世界
若紫
和漢朗詠集
和歌山
ワキ
脇能物
ワキヅレ
王仁
渡辺保
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Y
อักษรโรมะจิ
Yamato monogatari
Yamazaki
Yashima
yonbanme mono
Yoroboshi
Yoroboushi
Youkihi
Youkyoku
Youkyoku hyakusen
Youkyoku taikan
Youmei
Yuukai
Yuuzaki

อักษรไทย
ยะมะโตะ โมะโนะงะตะริ
ยะมะสะกิ
ยะฌิมะ
ยมบัมเมะ โมะโนะ
โยะโระโบะฌิ
โยะโระโบฌิ
โยกิฮิ
โยเกียวกุ
โยเกียวกุ เฮียะกุเซ็น
โยเกียวกุ ทะอิกัน
โยเมะอิ
ยูกะอิ
ยูสะกิ

อักษรภาษาญี่ปุน
大和物語
山崎
八島
四番目物
弱法師
弱法師
楊貴妃
謡曲
謡曲百選
謡曲大観首巻
用明
誘拐
結崎

Z
อักษรโรมะจิ
Zattei
Zeami Motokiyo
Zeami saku nou kou
Zenchiku
Zeshi rokujuu igo sarugaku
dangi
Zou no uta

อักษรไทย
สัตเตะอิ
เสะอะมิ โมะโตะกิโยะ
เสะอะมิ ซะกุ โน โก
เส็นชิกุ

อักษรภาษาญี่ปุน
雑体
世阿弥元清
世阿弥作能考
禅竹

เสะฌิ โระกุจู อิโงะ ซะรุงะกุ ดังงิ 世子六十以後
申楽談議
โส โนะ อุตะ
雑歌
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายวินัย จามรสุริยา เกิดวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2510 ที่จังหวัดนครราชสีมา สําเร็จ
การศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการ จากคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเมื่อปพ.ศ.2530 และศึกษาตอภาษาญี่ปุน ไดรับประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุนชั้นกลาง
จาก Asian Student Cultural Association จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุน เมื่อปพ.ศ.2532 หลัง
จากนั้นเขาทํางานในตําแหนงลามที่บริษัท World electric ( Thailand ) ltd. จังหวัดนครราชสีมา
จนถึงพ.ศ.2539 ลาออกจากบริษัทมาประกอบอาชีพอิสระ สอนและแปลภาษาญี่ปุน และเริ่ม
ศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สายภาษาอังกฤษทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงปพ.ศ.2542 สําเร็จการศึกษาในปพ.ศ.2544 เขาศึกษา
ตอในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีญี่ปุน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในภาคปลาย ปพ.ศ.2543 ปจจุบันประกอบอาชีพอิสระ สอนและแปลภาษาญี่ปุน
และเปนอาจารยพเิ ศษ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบัน
ราชภัฎนครราชสีมา

