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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน�าเสนอเหตุอาเพศ

ภายหลังทะอิระ โนะ คิโยะโมะร（ิ平清盛）ย้ายเมืองหลวงไปที่เมือง

ฟุกุฮะระ（福原）โดยพิจารณาผ่านนิยายสงครามเร่ือง “เฮะอิเกะ

โมะโนะงะตะริ”（『平家物語』）ฉบับเอ็นเงียว（延慶本）จาก

การศึกษาพบว่า ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวไม่เพียงน�าเสนอเหตุอาเพศเพียง

เพื่อชี้ถึงลางร้ายบอกการล่มสลายของตระกูลทะอิระ หากแต่ยังน�า

เสนอเหตุปัจจัยท่ีน�าไปสู่การล่มสลายอันเกิดจากพฤติกรรมของคิโยะ

โมะริที่ขัดต่อพระประสงค์ของเทพ และการต่อต้านอ�านาจของกรรม 

นอกจากนี้ระหว่างฉากเหตุอาเพศผู้เขียนยังเล่าย้อนความหลังถึงความ

รุ่งเรืองของคิโยะโมะริจากผลบุญของการถวายกลอนแด่เทพ ท�าให้ผู้

อ่านมองเห็นถึงพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต

ที่เคยเป็นผู้มีความเคารพเลื่อมใสต่อเทพกลายเป็นผู้ที่เพิกเฉยไม่รับฟัง

พระประสงค์ของเทพ ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนยังสะท้อนถึงการยึดติดใน 

อ�านาจของคิโยะโมะริจากฉากปิดท้ายเมื่อคิโยะโมะริไม่ยอมรับนิมิต 

จากเทพที่ชี้ ถึงการสิ้นสุดอ�านาจของตระกูลทะอิระ ลักษณะการ 

น�าเสนอดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวพยายาม 

ชี้ว่าการกระท�าของนักรบเป็นปมเหตุที่น�าไปสู่การเสื่อมอ�านาจ ใน 

ขณะที่อ�านาจของกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�านาจของเทพเป็น

ตัวแปรส�าคัญในการก�าหนดชะตากรรมของนักรบ รวมไปถึงความ

รุ่งเรืองหรือการล่มสลายของทั้งตระกูล 
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Abstract

 This article aimed to study the presentation of  

bizarre events after Taira no Kiyomori relocated the capital 

to Fukuhara in “The Tale of Heike”, Engyou edition. The 

study found that the writer of the Engyou edition not only 

presented bizarre events in terms of bad omens, but also 

presented Kiyomori’s behavior, which conflicted with the 

will of the gods and resisted the power of karma. These 

factors were believed to lead to the Taira clan collapse. In 

addition, the writer also used flashbacks to the prosperity of 

Kiyomori that resulted from the good deeds of composing 

the poem to the gods. This persuded the reader to realize 

Kiyomori’s behavior that changed from a person that  

believed in gods to become a person that ignored the will 

of the gods. Furthermore, the writer reflected the adherent  

in power of Kiyomori when he didn’t accept the gods’ 

revelation telling him about the Taira clan collapse. This 

presentation reflected that the writer of the Engyou edition 

tried to point out that the warrior’s behavior was an important 

factor that resulted in the decline of power. In addition the 

power of Karma, especially the power of the gods, was a 

key variable in determining the fate of the warriors as well 

as the prosperity or collapse of the whole clan.  

Kanapat Ruenpirom
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

1. บทนำ�
นิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะ 

งะตะริ”（『平家物語』)1 มีเนื้อหากล่าวถึงการ

ก้าวขึ้นมามีอ�านาจของนักรบที่มีนามว่าทะอิระ โนะ  

คิโยะโมะริ (平清盛) เขาไม่เพียงกุมอ�านาจด้านการ

ปกครองเท่านั้น แต่ยังเข้ามามีบทบาทในราชส�านัก 

โดยให้บตุรสาวอภเิษกกบัจักรพรรด ิรวมทัง้ผลกัดนัให้ 

พระโอรสซ่ึงเกิดจากบุตรสาวของตนขึ้นครองราชย ์

ในเวลาต่อมา การที่คิโยะโมะริได้เป็นพระอัยยิกา

ของจักรพรรดินับได้ว่าเป็นช่วงที่ตระกูลทะอิระ

เรืองอ�านาจสูงสุด นอกจากน้ีสิ่งที่เป็นหลักฐาน

ยืนยันถึงอ�านาจของคิโยะโมะริคือการย้ายเมือง

หลวงจากเมืองเกียวโตไปยังเมืองฟุกุฮะระ (福原)2 

ในวันที่ 2 เดือน 6 ค.ศ.1180 ทั้งนี้ตามธรรมเนียม

โบราณการย้ายเมืองหลวงเป็นอ�านาจของจักรพรรดิ

แต่เพียงเท่านั้น การกระท�าของคิโยะโมะริครั้งนี้

จึงเป็นเสมือนเครื่องชี้ให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู ่ยุค

สมัยที่นักรบเข้ามามีบทบาทต่อราชส�านักและการ

ปกครองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะ

ขอเล่าถึงความส�าคัญของเมืองฟุกุฮะระ และสาเหตุ

ที่คิโยะโมะริตัดสินใจย้ายเมืองหลวงโดยสังเขปดังนี้

ก ่อนย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองฟุกุฮะระ 

เดมิทตีระกลูทะอริะต้ังศนูย์กลางอ�านาจทีโ่ระกฮุะระ 

(六波羅）ในเมืองเกียวโต ต่อมาในปีค.ศ. 1169  

คโิยะโมะรย้ิายมาพ�านกัทีเ่มอืงฟกุฮุะระ ตระกลูทะอริะ 

จึงมีศูนย์กลางอ�านาจทั้งในเมืองเกียวโตและเมือง

ฟุกุฮะระในเวลาเดียวกัน ขณะที่คิโยะโมะริพ�านัก

ที่เมืองฟุกุฮะระน้ัน เขาได้วางนโยบายทางการค้า

โดยพฒันาท่าเรอืเพือ่ให้ชาวจีนในราชวงศ์ซ่ง (宋代)

น�าส�าเภาเข้ามาเทียบท่าค้าขายกับชาวญี่ปุ ่นได้ 

สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักท่ีท�าให้ 

คิโยะโมะริย้ายมาอยู่ที่เมืองฟุกุฮะระเป็นเวลาถึง 11 

ปีก่อนตัดสินใจย้ายเมืองหลวงนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อผล

ประโยชน์ทางการค้า หากแต่เป็นกุศโลบายในการ

หลีกเลี่ยงแรงกดดันจากฝ่ายจักรพรรดิสละราชย์

โกะฌิระกะวะ（後白河院）เพื่อให้ตระกูลบริหาร

งานได้อย่างอิสระ อาจกล่าวได้ว่าการตั้งศูนย์กลาง

อ�านาจไว้ทั้งในเมืองหลวงและเมืองฟุกุฮะระที่อยู่

ห่างออกไปนั้นถือเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดใน

การสร้างอ�านาจของตระกูลทะอิระ อย่างไรก็ตาม

กุศโลบายนี้ได้ผลเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ต่อมาเกิด

กระแสต่อต้านตระกูลทะอิระทั้งในราชส�านัก กลุ่ม

นักรบ และพระนักบวช คิโยะโมะริจึงตัดสินใจย้าย

เมืองหลวงมาที่เมืองฟุกุฮะระเพื่อขจัดอิทธิพลของ

กลุ่มผู้ต่อต้านที่อยู่ในเมืองหลวง

ก า ร ย ้ า ย เ มื อ ง ห ล ว ง น อ ก จ า ก จ ะ มี 

จุดประสงค์เพื่อก�าจัดอิทธิพลของกลุ่มต่อต้านแล้ว  

ทะกะฮะฌิ มะซะอะกิ (高橋昌明, 2009, pp.16- 

18) ยังวิเคราะห์ว่า เดิมทีคิโยะโมะริต้องการขยาย

อ�านาจไปยังราชส�านัก การย้ายเมืองหลวงจึงถือ

เป็นโอกาสอันดีที่จะท�าให้ผู ้คนเปิดใจรับรูปแบบ 

การเมืองแบบใหม ่ภายใต ้รัฐบาลของตระกูล 

ทะอิระ รวมท้ังการเปิดศักราชใหม่ของจักรพรรดิ

อันโตะกุ (安徳天皇) ผู ้มีสายเลือดของตระกูล 

ทะอิระ 

อย่างไรก็ตามการย้ายเมืองหลวงกลับตาม

มาด้วยอุปสรรคปัญหาจ�านวนมาก เช่น การใช้งบ

1 ไม่ปรากฏหลักฐานระบุถึงปีที่แต่งและผู้แต่งที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าเรื่อง”เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” เขียนข้ึนระหว่างค.ศ.1230-1240 ซึ่งตรงกับ
ช่วงต้นสมัยคะมะกุระ ผู้แต่งคือยุกินะงะ（行長）เนื้อเรื่องกล่าวถึง ความรุ่งเรืองจนถึงการล่มสลายของนักรบตระกูลทะอิระ（平氏）และการขึ้นมามีอ�านาจของ
นักรบตระกูลมินะโมะโตะ（源氏） 

2 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่แถบฮิระโนะ (平野）เมืองโกเบ (神戸市） จ.เฮียวโงะ (兵庫県） 
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ประมาณจ�านวนมหาศาลในการก่อสร้าง ความไม่

พร้อมด้านการวางผังเมืองเนื่องจากลักษณะพื้นที่

ของเมืองฟุกุฮะระแคบกว่าเมืองหลวงเก่า รวมไป

ถึงความทุกข์ใจของผู้คนยามที่เห็นเมืองหลวงเก่า

ตกอยู่ในสภาพรกร้าง อาจกล่าวได้ว่าการย้ายเมือง

หลวงคร้ังน้ีได้น�าพาความทุกข์อย่างแสนสาหัสให้

แก่ผู้คนตั้งแต่ชนชั้นขุนนางไปจนถึงชาวบ้านทั่วไป3 

นอกจากนี้ภายหลังย้ายเมืองหลวงได้ไม่นานในเมือง

ฟุกุฮะระยังเกิดอาเพศขึ้นหลายครั้ง อุปสรรคและ

อาเพศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้คิโยะโมะริจ�า

ต้องย้ายเมืองหลวงกลับเมืองเกียวโตในเดือน 11 

ค.ศ. 1180 ภายหลังจากย้ายมายังเมืองฟุกุฮะระได้

เพียง 6 เดือนเท่านั้น

การย้ายเมืองหลวงโดยคิโยะโมะริผู ้ซึ่ง

เป็นเพียงนักรบคนหนึ่งนั้นถือเป็นการกระท�าผิด

ธรรมเนียมการปกครอง อีกทั้งยังท�าให้สังคมเกิด

ความวุ่นวายอย่างกว้างขวาง การกระท�าครั้งน้ีจึง

อาจกล่าวได้ว่าเป็นการก่อกรรมครั้งร้ายแรงที่สุด

ของคิโยะโมะริในด้านการปกครอง งานวิจัยหลาย

ฉบับวิเคราะห์ตรงกันว่าผู ้เขียนเรื่อง “เฮะอิเกะ

โมะโนะงะตะริ”เล่าถึงเหตุอาเพศในเมืองฟุกุฮะระ  

เพ่ือชี้ให้เห็นว่าการย้ายเมืองหลวงครั้งน้ีเป็นสิ่งผิด

ปกติ รวมท้ังยังต้องการสื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงลางร้าย

บอกถึงการล่มสลายของตระกูลทะอิระ อย่างไร

ก็ตามการเล่าเหตุอาเพศในเร่ือง “เฮะอิเกะโมะโนะ

งะตะริ” แต่ละฉบับนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่าง

กัน จึงนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าผู้เขียนต้องการ

สะท้อนนัยยะที่มีต่อการล่มสลายของตระกูลทะอิระ

ไว้อย่างไร

2. ที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�
ผู้เขียนเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” 

ฉบับเอ็นเงียว (延慶本) น�าเสนอเหตุอาเพศ

จากการย้ายเมืองหลวงไว้ละเอียดกว่าฉบับอื่นๆ  

ทั้งนี้ประเด็นข้อแตกต่างระหว่างฉบับเอ็นเงียว 

กับฉบับอื่นท่ีมักมีการหยิบยกข้ึนมาวิเคราะห ์ 

คือ การบรรยายสภาพวิญญาณโดยเน้นส่วนคอ  

อะซะฮะระ โยะฌิโกะ (麻原美子, 1987, pp. 

1-20) วิเคราะห์ลักษณะการบรรยายดังกล่าวว่า 

อาเพศในฉบับเอ็นเงียวนอกจากจะเป็นลางบอก 

การล่มสลายของตระกูลทะอิระแล้ว ยังมีนัยสื่อถึง

ความตายของคิโยะโมะริด้วยเช่นกัน 

ผู ้วิ จัยมีความคิดเห็นสอดคล้องกับบท

วิเคราะห์ข้างต้น อย่างไรก็ตามนอกจากประเด็น

เรื่องการบรรยายสภาพคอแล้ว ยังมีข้อแตกต่างจาก

ฉบับอื่นๆ ซึ่งไม่อาจมองข้ามไปได้ เช่น พฤติกรรม

ของคิโยะโมะริที่เพิกเฉยต่อนิมิตจากเทพ การพูด

ตอบโต้กับวิญญาณโดยยืนยันความชอบธรรมใน

การปกครองของตระกูลทะอิระ จากการบรรยาย

ลักษณะพฤติกรรมของคิโยะโมะริดังกล่าวท�าให้

สันนิษฐานได้ว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวอาจไม่ได้ 

น�าเสนอเหตุอาเพศเพียงเพื่อช้ีถึงลางร้าย หากแต่ 

ยังให้พฤติกรรมของตัวละครเป็นเครื่องสะท้อน 

นัยบางประการที่มีต่อการล่มสลายด้วยเช่นกัน

นอกจากลักษณะการบรรยายในฉาก

อาเพศแล้ว ฉบับเอ็นเงียวยังมีข้อแตกต่างจากฉบับ

อื่นๆ อีกประการหนึ่งคือ ผู้เขียนเล่าต�านานความ

รุ ่งเรืองของคิโยะโมะริจากผลบุญของการถวาย

กลอนแด่เทพ โดยน�าเสนอแทรกไว้ระหว่างฉาก 

3 การย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองฟุกุฮะระปรากฏในบันทึกเรื่อง “โฮโจกิ”（『方丈記』）ของคะโม โนะ โฌเมะอ（ิ鴨長明）ด้วยเช่นกัน โฌเมะอิบรรยายถึงความ 
ล�าบากของผู้คนในเมืองหลวงเก่าที่ต้องรื้อบ้านเรือน และน�าไม้ผูกเป็นแพล่องไปตามแม่น�้าเพื่อน�าไปปลูกสร้างยังเมืองหลวงใหม่ เมืองหลวงเก่าค่อยๆ กลาย
สภาพเป็นเมืองรกร้าง ในขณะท่ีการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ก็ยังด�าเนินการไม่เสร็จ ชาวบ้านที่เคยมีถิ่นฐานเดิมในเมืองฟุกุฮะระต้องถูกไล่ที่ไปอาศัยที่อื่น 
เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้ “ผู้คนต่างรู้สึกเคว้งคว้างประหนึ่งเมฆที่ล่อยลอยอยู่บนท้องฟ้า” 「ありとしある人は、皆浮雲の思ひをなせり」
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

เหตอุาเพศ แม้จะมงีานวจิยัวเิคราะห์ว่าต�านานดงักล่าว 

ชี้ ให ้ เห็นถึงผลบุญจากการแต ่งกลอน (歌徳) 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาว่า เหตุใด 

ผู้เขียนจึงเล่าท่ีมาของความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริ

แทรกระหว่างฉากอาเพศ ต�านานนั้นเชื่อมโยงกับ

การล่มสลายของตระกูลทะอิระอย่างไร

ฉะน้ันในบทความนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาการ

บรรยายเหตุอาเพศ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์

พฤติกรรมของคิโยะโมะริ รวมทั้งนัยจากการแทรก

ต�านานท่ีมาของความรุ ่งเรืองของคิโยะโมะริไว ้

ระหว่างการเล่าเหตุอาเพศ

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
เพื่อศึกษาการน�าเสนอพฤติกรรมของ 

คิโยะโมะริที่สะท้อนจากเหตุอาเพศภายหลังย้าย

เมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะ

โนะงะตะริ” ฉบับเอ็นเงียว การศึกษานี้จะท�าให้

เข้าใจถึงมุมมองของผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวที่มีต่อ

เหตุปัจจัยที่น�าไปสู่การล่มสลายของตระกูลทะอิระ 

รวมท้ังอ�านาจของเทพและอ�านาจของกรรมที่

ส ่งผลต่อชะตากรรมของนักรบผู ้ก ้าวขึ้นมาเป็น

ผู้น�าการปกครอง นอกจากนี้ผลการศึกษายังเป็น

ภาพสะท้อนความคิดของผู ้คนในสมัยกลางที่มี

ต่อคุณสมบัติของนักรบในการเป็นผู้น�าที่ดีในการ

ปกครองด้วยเช่นกัน 

4. สมมติฐ�นก�รวิจัย
ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวเล่าเหตุอาเพศเพ่ือ

สะท้อนให้เห็นถึงอ�านาจของตระกูลทะอิระที่ก�าลัง

เสื่อมสลายเพราะการกระท�าของคิโยะโมะริที ่

ขัดต่อพระประสงค์ของเทพ รวมท้ังผลกรรมท่ี 

คิโยะโมะริเป็นผู้ก่อ นอกจากนี้การเล่าย้อนความ

หลังถึงต�านานความรุ ่งเรืองของคิโยะโมะริจาก 

ผลบุญของการถวายกลอนแด่เทพยังท�าให้ผู้อ่าน

มองเห็นถึงพฤติกรรมของคิโยะโมะริท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปจากในอดีตที่เคยเป็นผู ้มีศรัทธาต่อเทพกลาย

เป็นผู้ที่มุ ่งสร้างอ�านาจโดยมองข้ามพระประสงค์ 

ของเทพ ลักษณะการน�าเสนอดังกล่าวสะท้อน 

ให้เห็นว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวพยายามช้ีว่าการ

กระท�าของนักรบเป็นปมเหตุที่น�าไปสู ่การเสื่อม

อ�านาจ ในขณะที่อ�านาจของกรรมและโดยเฉพาะ

อย ่างยิ่ งอ�านาจของเทพเป ็นตัวแปรส�าคัญใน

การก�าหนดชะตากรรมของนักรบท่ีก้าวมาเป็น 

ผู้ปกครอง รวมไปถึงความรุ่งเรืองหรือการล่มสลาย

ของทั้งตระกูล 

5. ขอบเขตและวิธีก�รวิจัย
ศึกษาการน�าเสนอเหตุอาเพศภายหลัง

จากย้ายเมืองหลวงในเรือ่ง “เฮะอเิกะโมะโนะงะตะร”ิ 

(『平家物語』) ฉบับเอ็นเงียว (延慶本) โดย

มุ ่งเน้นที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของคิโยะโมะร ิ

รวมทั้งพิจารณานัยที่สะท้อนจากการเล่าที่มาของ

ความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริแทรกระหว่างการเล่า

เหตุอาเพศ นอกจากนี้ผู ้วิจัยยกเนื้อหาบางฉาก 

ท่ีปรากฏในฉบับคะกุอิชิ (覚一本) ข้ึนมาเปรียบ

เทียบเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะ

การน�าเสนอในฉบับเอ็นเงียวได้ชัดเจนขึ้น4

4 นิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” ฉบับเอ็นเงียวกล่าวกันว่าเป็นฉบับที่เหลือเค้าโครงรูปประโยคแบบดั้งเดิมมากที่สุด เล่มที่ใช้ในปัจจุบันมีที่มา
จากฉบับที่คัดลอกในปีเอ็นเงียวที่ 2 (ค.ศ.1309) มีลักษณะการน�าเสนอที่เน้นการยกย่องวีรกรรมของโยะริโตะโมะ ฉบับคะกุอิชิเป็นฉบับที่นิยมอ่านในปัจจุบัน
เนื่องจากมีลักษณะการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่กระชับ ผู้เขียนเน้นการเล่าชะตากรรมของตระกูลทะอิระภายหลังแพ้สงคราม 
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6. บทวิเคร�ะห์
ต�ร�งที่ 1 เหตุอาเพศภายหลังจากย้ายเมืองหลวงในฉบับเอ็นเงียวและฉบับคะกุอิชิ

ฉบับเอ็นเงียว ฉบับคะกุอิชิ

A วันที่ 11 เดือน 6 ค.ศ. 1180
ขุนนางฝันว่าเหล่าเทพที่ศาลเจ้าอิเซะไม่ทรงยอมรับ
การย้ายเมืองหลวง

-

B วันที่ 16 เดือน 6 ค.ศ. 1180
เทพอิท์ซุกุฌิมะเข้าสิงร่างหญิงคนหนึ่งและ 
มีพระประสงค์ลงมา จึงต้องระงับการด�าเนนิงาน
สร้างเมอืงหลวงใหม่ชัว่ระยะหนึง่

-

C วันที่ 22 เดือน 6 ค.ศ. 1180
มีดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียว

-

※ア ประมาณหลังวันที่ 10 เดือน 8 ค.ศ. 1180 
ขุนนางแต่งกลอนชมจันทร์แสดงความรู้สึก 
หวนหาเมืองหลวงเก่า

〇

※イ ต�านานที่มาของความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริ -

D ครั้งที่1 : คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะชมจันทร์ 
- วิญญาณมีร่างสูงใหญ่ บางตนไม่มีตา

- คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะก�าลังนอนอยู่
- วิญญาณปรากฏเป็นใบหน้าขนาดใหญ่

E ครั้งที่ 2 : คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะชมจันทร์
- วิญญาณปรากฏในลักษณะคอขนาดใหญ่และมี
เลือดติดอยู่

- คิโยะโมะริเห็นวิญญาณในค�่าคืนหนึ่ง
- วิญญาณปรากฏในลักษณะเสียงต้นไม้ใหญ่ล้ม และ
เสียงหัวเราะของคนราว 20-30 คน 
- คิโยะโมะริให้นักรบมาอารักขา แต่เมื่อนักรบหันธนู
ไปทางต้นเสียง ปรากฏว่าลูกธนูที่ยิงออกไปกลับไม่มี
เสียงออกมา พอหันธนูผิดทางก็มีเสียงวิญญาณหัวเราะ
เยาะตามมา5 

F ครั้งที่ 3 : คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะชมจันทร์
- วิญญาณปรากฏในสภาพคอมี 6 ตา

- คิโยะโมะริเห็นวิญญาณหลังตื่นนอนตอนเช้า
- วิญญาณปรากฏในสภาพซากกระดูกกระจายอยู่เต็ม
สวน ซากกระดูกเหล่านั้นกลิ้งไปมา จากนั้นก็รวมตัว
เป็นร่างสูงใหญ่ นอกจากนี้มีวิญญาณที่ปรากฏเป็น
ศีรษะขนาดใหญ่มีตานับไม่ถ้วนจ้องเขม็งมาที่คิโยะ
โมะริ

G - มีหนูมาท�ารังออกลูกที่หางม้า

H นักรบฝันว่าพระโพธิสัตว์ฮะชิมันสั่งให้เทพ 
อิท์ซุกุฌิมะเอาดาบคืนจากคิโยะโมะริและ 
ให้มอบแก่โยะริโตะโมะ 

〇

( ※ เรื่องเล่าแทรกซึ่งไม่มีเหตุอาเพศเกิดขึ้น 〇 ปรากฏตรงกันหรือคล้ายคลึงกัน - ไม่ปรากฏ )

5   คนญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเสียงดีดกลับเวลาเหนี่ยวสายธนูจะช่วยขับไล่ปีศาจได้ 
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

หากพิจารณาความแตกต่างด้านจ�านวน

ครั้งและระยะเวลาที่เกิดเหตุอาเพศในฉบับเอ็นเงียว

และฉบับคะกุอิชิจะเห็นได้ว่า หลังจากย้ายเมือง

หลวงในวันที่ 2 เดือน 6 ค.ศ.1180 ผู้เขียนฉบับเอ็น

เงียวเล่าเหตุอาเพศ 7 ครั้ง ซึ่งเหตุอาเพศ 3 ครั้งแรก 

(A, B, C) เกิดภายหลังจากย้ายเมืองหลวงได้ไม่ถึง

หนึ่งเดือน ส่วนครั้งที่ 4-7 (D, E, F, H) สันนิษฐานว่า

เกิดขึ้นช่วงประมาณหลังวันที่ 10 เดือน 8 นอกจาก

นี้อาเพศ D, E, F ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวยังเล่าใน

ลักษณะเหตุการณ์ต่อเนื่องในค�่าคืนเดียวกัน ใน

ขณะที่ฉบับคะกุอิชิผู้เขียนเล่าเหตุอาเพศ 5 ครั้ง (D, 

E, F, G, H) ซึ่งทั้ง 5 ครั้งเกิดขึ้นช่วงประมาณหลังวัน

ที่ 10 เดือน 8 

ฉะน้ันจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจ�านวนครั้งที่เกิด

อาเพศของท้ังสองฉบับจะไม่แตกต่างกันมากนัก 

แต่เหตุอาเพศในฉบับคะกุอิชิเกิดขึ้นในช่วงเดือน

เดียวกันทั้งหมด กล่าวคือช่วงประมาณหลังวันที่ 10 

เดือน 8 หรือ 2 เดือนหลังย้ายเมืองหลวง ในขณะที่

ฉบับเอ็นเงียวสามารถแบ่งช่วงเวลาที่เกิดอาเพศได้

เป็น 2 ระยะ คือ ช่วงเดือนแรกหลังย้ายเมืองหลวง 

และช่วง 2 เดือนหลังย้ายเมืองหลวง นอกจากนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าท้ังสองฉบับเล่าฉากแต่งกลอนชม

จันทร์แทรกไว้ในฉากอาเพศเช่นเดียวกัน (※ア) 
แต่ฉบับเอ็นเงียวมีต�านานที่มาของความรุ่งเรืองของ

คิโยะโมะริแทรกเพิ่มเติมไว้อีกหนึ่งเรื่อง (※イ) 

จากช่วงเวลาที่เกิดอาเพศดังปรากฏใน

ตารางข้างต้น ผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์เหตุอาเพศโดย

แบ่งเป็น 2 ระยะตามฉบับเอ็นเงียว คือ ช่วงเดือน

แรกหลังย้ายเมืองหลวงและช่วง 2 เดือนหลังย้าย

เมืองหลวง จากน้ันผู้วิจัยจะวิเคราะห์การน�าเสนอ

ต�านานที่มาของความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริแทรก

เหตุอาเพศเป็นล�าดับถัดไป

6.1 อ�เพศที่เกิดขึ้นช่วงเดือนแรกหลังย้�ยเมือง

หลวง

A วันที่11 เดือน6 ค.ศ.1180 เหล่าเทพที่ศาล

เจ้าอิเซะไม่ยอมรับการย้ายเมืองหลวง

 去十一日ノ夜、帥大納言隆季卿、 
福原ニシテ夢ヲ見ラレケルハ、大ナル屋
ノ透タルアリ。其内ニ隆季坐セリ。
庇ノ房ニ女 房アリ。築 垣ノ外ニ 
ハラ〳〵ト咲声頻也。我問之一、女房
答曰ク、「此コソハ都遷ヨ。大神宮 
（伊勢大神宮：執筆者注）ノ不受給一 

事ニテ候ゾ」ト云ヘリ。即驚テ、又寝
リ、同様ニ又被見ケリ。恐怖シテ禅 
門ニ被申一タリケレドモ、此ヲ不被 
信一ケリ。

 คนืวนัที ่11 ทีผ่่านมา ตอนโซะชดิะอนิะงน 

ทะกะซุเอะมาพักที่เมืองฟุกุฮะระ ได้ฝัน

เห็นห้องขนาดใหญ่มีลักษณะโปร่งแสง 

ขณะท่ีทะกะซุเอะนั่งอยู่ในห้องนั้นก็มีหญิง

รับใช้คนหนึ่งอยู ่ในห้องริมระเบียงทาง

เดิน นางเปล่งเสียงหัวเราะดังกังวานไปถึง

ก�าแพงด้านนอก พอเอ่ยถาม นางก็ตอบ

กลบัมาว่า “เรือ่งทีพ่วกเจ้าย้ายเมอืงหลวงน่ะ 

เหล่าทวยเทพ (ท่ีศาลเจ้าอิเซะ) ไม่ได้ทรงเหน็ 

ดีเห็นงามด้วยหรอกนะ” ทะกะซุเอะพลัน

ตกใจตื่นขึ้นมา หลังจากนั้นเขาพยายาม

ข่มตานอน ทว่าก็ยังฝันวนเวียนอยู่แบบนี ้

ทะกะซุเอะหวาดผวาจนต้องไปเล่าให้ 

คิโยะโมะริฟัง แต่คิโยะโมะริกลับไม่เช่ือ 

สิ่งที่เขาเล่าแต่อย่างใด 

 (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 415-416) 

B วันที่ 16 เดือน 6 ค.ศ. 1180 พระประสงค์

จากเทพอิท์ซุกุฌิมะท�าให้ต้องงดภารกิจ

ออกตรวจพื้นที่
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 同（六月：執筆者注）十六日、大夫史 
隆職、実験ノ為ニ史生ヲ遣ス。午剋 
バカリニ俄又止ラレニケリ。此ハ安 
芸一宮（厳島大明神：執筆者注）、 
アル女ニ付テ託宣シ給ケル故トゾ聞 
エシ。 地点ノ事、日々ニ改定、直事 
ニ非ズ。 明神納受シ給ハズト云事
掲焉

 วันที่ 16 เดือนปีเดียวกันนั้น (เดือน 6 ค.ศ. 

1180) ดะอิฟุฌิ ทะกะโมะโตะเรียกตัว

ขุนนางต�าแหน่งฌิโฌให ้ไปออกตรวจ 

พื้นที่แต่พอถึงช่วงประมาณเที่ยง จู ่ๆ ก็ 

มีเหตุให้ต้องงดไปอีก ได้ข่าวว่าสาเหตุ 

เป็นเพราะเทพอิชิโนะมิยะแห่งเมืองอะกิ  

(เทพอท์ิซกุฌุมิะ) เข้าสงิร่างหญงิคนหนึง่และ 

ทรงมีพระประสงค์ลงมา นับเป็นเร่ืองแปลก 

ที่การก�าหนดผังเมืองเปลี่ยนแปลงไม่เว้น

แต่ละวัน เทพอิท์ซุกุฌิมะคงไม่ทรงยอมรับ

การย้ายเมืองหลวงครั้งนี้เป็นแน่                                            

  (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 415)

C วันที่ 22 เดือน 6 ค.ศ.1180 มีดอกบัวบาน 

2 ดอกในก้านเดียว

 同廿二日、法勝寺ノ池ノ蓮、一茎ニ
二ノ花開タリ。辰ノ剋ニ見付テ、彼 
寺ヨリ奏聞ス。本朝ニハ舒明以後此
事無シ。其徴不空一。先里内裏ヲ可被
造之由、有テ議定一、五条大納言邦綱
卿、可被造進一之由、入道被計ヒ申一

ケレバ
 วันที่ 22 เดือนปีเดียวกันนี้ ดอกบัวในสระ

วัดฮฌโฌจิบาน 2 ดอกในก้านเดียวกัน มี

คนมาเห็นช่วงราวๆ 8 โมง จึงน�าความไป

บอกแก่ท่านคิโยะโมะริ ในญี่ปุ ่นเคยเกิด

ปรากฏการณ์แบบนี้คร้ังสุดท้ายในสมัย

จักรพรรดิโจะเมะอิ และแล้วปรากฏการณ์

นี้ก็ไม่สูญเปล่า เมื่อคิโยะโมะริคิดวางแผน

ว่าจะประชุมเรื่องสร้างพระราชวังเป็น

ล�าดับแรก แล้วให้โกะโจโนะดะอินะงน  

คุนิท์ซุนะเป็นผู้สร้างถวาย 

   (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 416)

จะเห็นได้ว่าหลังจากย้ายเมืองหลวงในวัน

ที่ 2 เดือน 6 ค.ศ. 1180 ได้ 9 วันก็เกิดเหตุอาเพศ

ครั้งแรกข้ึน (A) และครั้งท่ีสอง (B) เกิดข้ึนห่างจาก

ครั้งแรกเพียง 5 วัน ส่วนครั้งที่สาม (C) เกิดห่างจาก

ครั้งท่ีสองเพียง 6 วัน นอกจากนี้อาเพศ A, B ยังช้ี

ให้เห็นว่าเหล่าเทพที่อิเซะ (伊勢大神宮) ซึ่งเป็น

เทพระดับสูงผู้คุ้มครองจักรพรรดิและราชวงศ์ (皇 
祖神)6 หรือแม้แต่เทพอิท์ซุกุฌิมะ (厳島大明神) 
ซ่ึงเป็นเทพผู้คุ้มครองตระกูลทะอิระเองต่างก็ไม่ทรง 

ยอมรับการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ ส่วนอาเพศ C นั้น

ผู้เขียนไม่ได้เขียนอย่างชัดเจนว่าการที่ดอกบัวบาน 

2 ดอกในก้านเดียวเป็นลางร้าย อย่างไรก็ตามมี

ประเด็นที่น่าสนใจคือค�ากล่าวว่า “ในญี่ปุ่นเคยเกิด

ปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งสุดท้ายในสมัยจักรพรรดิ

โจะเมะอิ”「本朝ニハ舒明以後此事無シ」 
ในวรรณกรรมเรื่อง “นิฮนโฌะกิ”『日本書紀』)7 

มีบันทึกกล่าวถึงดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียว

ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในรัชสมัยของจักรพรรด ิ

โจะเมะอิ วันที่ 7 เดือน 7 ค.ศ. 635 ดังความว่า「是
月、瑞蓮生二於剣池一。一茎二花。」“เดือน

นี้มีดอกบัวลักษณะแปลกประหลาดบานในสระน�้า 

ท์ซุรุงิ ดอกบัว 2 ดอกผลิบานในก้านเดียว” (ตอน

ที่ 23 เล่ม 3 น. 129) จากข้อความดังกล่าวจะเห็น

6 ตั้งแต่สมัยเฮอันเป็นต้นมาผู้คนนับถือทั้งเหล่าเทพที่อิเซะและพระโพธิสัตว์ฮะชิมันในฐานะเทพผู้คุ้มครองประเทศเช่นเดียวกัน
7 “นิฮนโฌะกิ” เป็นหนังสือบันทึกทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจิมมุ （神武天皇）
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

ได้ว่า ผู้เขียนเรื่อง “นิฮนโฌะกิ” ไม่ได้ระบุว่าเป็น

ลางดีหรือร้าย อย่างไรก็ตามในเดือน 5 ค.ศ. 636 

ซ่ึงเป็นปีถัดมาเกิดน�้าท่วมครั้งใหญ่และเดือน 6 ใน

ปีเดียวกันน้ียังเกิดไฟไหม้ที่ต�าหนักโอะกะโมะโตะ  
(岡本宮) ท�าให้จักรพรรดิโจะเมะอิต้องทรงย้าย

ไปประทับที่ต�าหนักทะนะกะ (田中宮) นอกจาก

นี้ผู้วิจัยยังพบว่าในเร่ือง “นิฮนโฌะกิ” เหตุการณ์

ดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียวยังปรากฏในรัชสมัย

ของจักรพรรดินีโคงิโยะกุ （皇極天皇）ในเดือน 

6 ค.ศ. 644 ดังความว่า「戊申、於二剣池蓮中
一、有二一茎二萼者一。豊浦大臣（蘇我蝦
夷：執筆者注）、妄推曰、是、蘇我臣将レ栄
之瑞也」 “วันท์ซุจิโนะเอะซะรุ ในกอบัวที่สระน�้า 

ท์ซุรุงิ มีดอกบัว2ดอกผลิบานในก้านเดียวกัน นาย

พลโทะยุระ(โซะงะ โนะ เอะมิฌิ)เห็นดังนั้นกค็าดเดา

ไปเองว่า “นี่ต้องเป็นนิมิตที่ชี้ว่าตระกูลโซะงะของ

ข้าจะต้องประสบความรุ่งเรืองเป็นแน่” (ตอนที่ 24 

เล่ม 3 น. 148) จากข้อความนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนไม่

ได้ชี้ว่าเป็นลางดีหรือร้ายเช่นกัน หากแต่นายพลโทะ

ยุระหรือโซะงะ โนะ เอะมิฌ ิ(蘇我蝦夷) “คาดเดา

ไปเอง”「妄推」ว่าเป็นนิมิตดีที่ชี้ถึงความรุ่งเรือง 

อย่างไรก็ตามปีถัดมาในเดือน 6 ค.ศ. 645 เจ้าชาย

นะกะโนะโอเอะ (中大兄皇子) ได้ก่อรัฐประหาร

ล้มล้างตระกูลโซะงะในสงครามอิฌฌิ (乙巳の変)
ขึ้น และในสงครามครั้งนั้นโซะงะ โนะ อิรุกะ (蘇我
入鹿) ถูกลอบสังหาร ส่วนเอะมิฌิผู้เป็นบิดาปลิด

ชีพตนเอง การก่อรัฐประหารครั้งนี้เป็นผลให้ตระกูล

โซะงะล่มสลายลงในที่สุด

เหตุการณ์ที่ดอกบัวบาน 2 ดอกในก้าน

เดียวกันดังที่ปรากฏในเรื่อง“นิฮนโฌะกิ” แม้จะ

ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าเป็นลางร้าย หากแต่เหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นตามมาท�าให้อาจสันนิษฐานได้ว่า การที่

ดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียวนั้นเป็นสิ่งผิดปกติ

และถือเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เช่น ภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการล่มสลายของตระกูล

ผู้มีอ�านาจ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ

คิโยะโมะริท่ีใช้ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นโอกาส

ในการด�าเนินการสร้างเมืองต่อไปโดยไม่สนใจ 

พระประสงค์จากเทพยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม 

ของคิโยะโมะริท่ีมีความเช่ือมั่นในอ�านาจของตนเอง 

เฉกเช่นเดียวกับพฤติกรรมของเอะมิฌิท่ีเช่ือว่า

เหตุการณ์นี้เป็นลางดีที่น�าไปสู่ความรุ่งเรืองโดยไม่

เฉลียวใจว่าในอนาคตอันใกล้ตระกูลจะล่มสลายลง

ในที่สุด

จากบทวิเคราะห์เหตุอาเพศ (A, B, C) ดัง

ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนเล่าเหตุอาเพศที่เกิดขึ้น

ทันทีหลังจากย้ายเมืองหลวง อีกทั้งยังเกิดขึ้นต่อ

เนื่องกัน 3 ครั้งในระยะเวลาสั้นๆ ท�าให้ผู้อ่านเห็น

ถึงวิกฤติของการย้ายเมืองหลวงได้อย่างชัดเจนขึ้น 

นอกจากนี้การกล่าวถึงเหล่าเทพที่ศาลเจ้าอิเซะซึ่ง

ถือเป็นเทพผู้มีอ�านาจสูงสุด รวมท้ังเทพอิท์ซุกุฌิมะ 

ผู ้คุ ้มครองตระกูลทะอิระขึ้นมาท�าให้เห็นได้ว ่า  

ผู้เขียนต้องการเน้นตั้งแต่ต้นฉากว่าการย้ายเมือง

หลวงคร้ังนี้ไม่อาจเป็นไปได้อย่างราบรื่นเนื่องจาก

การฝ่าฝืนพระประสงค์ของเหล่าเทพ อย่างไรก็

ตามคิโยะโมะริกลับไม่รับฟังพระประสงค์ของ

เทพดังส่วนท่ีขีดเส้นใต้ A ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้จะมี

ปรากฏการณ์ผิดปกติดังที่มีดอกบัวบาน 2 ดอกใน

ก้านเดียว แต่คิโยะโมะริกลับไม่ได้ฉุกใจคิดว่าจะเกิด

เหตุร้ายและยังใช้โอกาสนี้เดินหน้าสร้างเมืองต่อไป

ดังจะเห็นได้จากส่วนขีดเส้นใต้ C ในฉบับคะกุอิชิ

นั้นช่วงเดือนแรกท่ีย้ายเมืองหลวงผู้เขียนน�าเสนอ

พฤติกรรมของคิโยะโมะริท่ีดึงดันจะเดินหน้าสร้าง

เมืองหลวงใหม่ แต่ไม่ได้กล่าวถึงพระประสงค์จาก

เทพหรือเหตุอาเพศแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงอาจกล่าว

ได้ว่าเหตุอาเพศ 3 ครั้งดังที่ยกข้างต้นชี้ให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวพยายามน�าเสนอ

พฤติกรรมของคิโยะโมะริที่ไม่เพียงบริหารบ้านเมือง
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ตามอ�าเภอใจ แต่ยังยึดมั่นในอ�านาจของตนจน

กระท�าการขัดต่อพระประสงค์ของเหล่าเทพ

6.2 อ�เพศที่เกิดข้ึนหลังจ�กย้�ยเมืองหลวง 2 

เดือน

จากล�าดับเน้ือเรื่องท่ีต่อเน่ืองกับฉาก ※
アและ※イจึงสันนิษฐานว่าเหตุอาเพศ D, E, F, 

H เกิดขึ้นช่วงหลังวันที่ 10 เดือน 8 ส�าหรับอาเพศ 

D, E, F นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค�่าคืนเดียวกัน

ขณะที่คิโยะโมะริก�าลังชมจันทร์ ดังจะเห็นได้จาก

ฉากต่อไปนี้

D อาเพศในคืนชมจันทร์ ครั้งที่ 1

月ノ光クマナケレバ、終夜詠メテ居
給ヘルニ、坪ノ内ニ、目一付タル物
ノ、長ケ一丈二尺バカリナルモノ、現
タリ。又傍ニ、目鼻モ無キモノヽ 、是
ニ二尺バカリ増リタル物アリ。又目三
アルモノヽ 、三尺計勝リタルアリ。カ
ヽル物共五六十人並ビ立テリ。入道
是ヲ見給テ、「不思議ノ事哉。何物
ナルラム」ト思ヒ給ヘドモ、少モサハ
ガヌ躰ニテ、「己レ等ハ何ニ物ゾ。
アタゴ平野ノ天狗メ等ゴサンメレ。
ナニト浄海ヲタブラカスゾ。罷退キ候
ヘ」ト有ケレバ
แสงจันทร ์ส ่องกระจ ่ างฟ ้าจนท�าให ้ 

คิโยะโมะริเฝ้าเหม่อมองพระจันทร์ตลอด

ค�่าคืน ทันใดน้ันร่างๆ หน่ึงมีตาข้างเดียว

สูงประมาณ 3 ม. 60 ซม. ก็ปรากฏกาย

ขึ้นในสวน จากนั้นทางด้านข้างก็ปรากฏ

ขึ้นมาอีกร่างหนึ่ง ร่างนั้นไม่มีตา ไม่มีจมูก 

สูงกว่าร่างก่อนหน้านี้ราว 60 ซม. แล้วก็

ปรากฏอีกร่างมี 3 ตา สูงกว่าร่างที่สอง

ขึ้นไปอีกประมาณ 90 ซม. จากนั้นแต่ละ

ร่างก็เข้ามายืนเรียงรายกันราว 50-60 

ตน คิโยะโมะริมองร ่างเหล่านั้นพลาง 

คิดว่า “ประหลาดจริง นี่มันตัวอะไรกัน”  

คิโยะโมะริเอ่ยถามโดยไม่มีท่าทีหวาดหวั่น

แม้แต่น้อยว่า “พวกแกเป็นใคร คงเป็นไอ้

พวกปีศาจเท็นงุท่ีอะตะโงะฮิระโนะสินะ 

พวกแกมาหลอกหลอนข้าท�าไม จงออกไป

เดี๋ยวนี”้                      

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 422-423)

彼物共声〳〵ニ申ケルハ、「畏シ 
〳〵。一天ノ君、万乗ノ主ダニモ 
ハタラカシ給ハヌ都ヲ、福原ヘ移トテ、 
年来住ナレシ宿所ヲ皆被破一テ、朝夕 
歎キ悲ム事、劫ヲ経トモ不可忘一。此
本意ナサノ恨ヲバ、争カ見セザルベ
キ」トテ、東ヲ指テ飛行ヌ。
ร่างเหล่านั้นเปล่งเสียงตอบพร้อมกันว่า 

“ไม่น่าเช่ือ แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน องค์

จักรพรรดิยังไม่ทรงมีพระราชด�าริให้ย้าย

เมืองหลวง แต่เจ้ากลับย้ายเมืองหลวงมา

ท่ีฟุกุฮะระเสียได้ บ้านเรือนท่ีอาศัยมา

ช้านานต้องพังพินาศ ผู้คนมีแต่ความโศก

เศร้าท้ังเช้าค�่า ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มี

วันลืมลง ถ้าไม่ได้แค้นจนเข้ากระดูกด�าคง

ไม่มาปรากฏให้เห็นแบบนี้หรอก”พูดจบ

ร่างนั้นก็พุ่งตัวหายไปทางทิศตะวันออก  

   (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 423)

อาเพศครั้งแรกเกิดขึ้นขณะที่คิโยะโมะริ 

ก�าลังชมจันทร์ ผู ้ เขียนบรรยายสภาพวิญญาณ

ท่ีมาปรากฏตัวโดยเน้นใบหน้าและดวงตาท่ีผิด

ประหลาด ความสูงใหญ่ และลักษณะวิญญาณท่ีมา

ยืนเรียงรายจ�านวนมาก ร่างเหล่านั้นไม่ได้เผยตัว

ตนที่แท้จริงออกมา แต่กล่าวต�าหนิถึงการย้ายเมือง
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หลวงที่ผิดธรรมเนียมการปกครอง และเผยความ

แค้นที่คิโยะโมะริสร้างความทุกข์ให้ผู ้คนในเมือง

หลวงเก่า ค�าต�าหนิดังกล่าว รวมทั้งการพุ่งตัวกลับ

ไปทางทิศตะวันออกซ่ึงเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่า

ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า ร่างเหล่านั้นอาจเป็นวิญญาณ

ที่สิงสถิตอยู่ในเมืองหลวงเก่าและได้รับความทุกข์

ทรมานจากการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้

เขียนใช้อาเพศที่เกิดขึ้นครั้งแรกในค�่าคืนชมจันทร์

เป็นเคร่ืองชี้ว่าการย้ายเมืองหลวงเป็นการก่อกรรม

ที่ร้ายแรง สร้างความเสียหายและความทุกข์ทรมาน

ให้แก่ผู้คน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าคิโยะโมะริไม่

ได้มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใด อีกทั้งยังเอ่ยถามตัว

ตนของวิญญาณเหล่านั้นพร้อมทั้งขับไล่ไปดังส่วนที่

ขีดเส้นใต้ 

E อาเพศในคืนชมจันทร์ ครั้งที่ 2

入道猶月ヲ詠メテヲハスレバ、中門
ノ居給ヘル上ニ、以外大ナル物ノ 
踊ル音シケリ。暫ク有テ、坪内ヘ 
飛下タリ。見給ヘバ、只今切タル頭ベ 
ノ血付タルガ、普通ノ頭ベ十計合 
セタル程ナルガ、是ノミナラズ、 
曝レタル頭共アナタコナタヨリ集テ、四五
十ガ程並ビ居タリ。面々ニ訇リケル
ハ、「夫諸行無常ハ如来ノ金言ト
云ナガラ、六道四生ニ沈淪シテ、
日夜朝暮ノ悪念ヲ起事、併ラアノ入
道ガ故也。成親卿ガ備中ノ中山ノ
苔ニ朽チ、俊寛ガ油黄ガ嶋ノ波ニ流
レシ事、先業ノ所感トハ知ナガラ、 
心憂カリシ事共ナリ」ト面々ニ云 
ケレバ、生頭ベ申ケルハ、「（前略） 
行忠ハ朝敵ニモ非ズ、旧都ヲ執シテ、 
新都ヘ遅ク下タリト云咎ニ依テ、当
国深夜ノ松西野ト云所ヘ被責下一、

無故一頸ヲ被刎一事、哀レト思食サレ
ズヤ。哀レ、ゲニイツマデ、アノ入道ヲ
ウラメシト、草ノ陰ニテ見ンズラム」
ト云ケレバ、
คิโยะโมะริยังคงชมจันทร์ต่อไป คราวนี้ท่ี

ประตูกลางมีเสียงดังขึ้นเหมือนมีร่างขนาด

มหึมากระโดดอยู่ ผ่านไปสักพักต้นเสียง

นั้นก็พุ ่งลงมากลางสวน เมื่อคิโยะโมะร ิ

มองออกไปก็เห็นคออยู่ในสภาพมีเลือดติด 

อยู ่เหมือนเพิ่งโดนตัดไปหมาดๆ ขนาด

ของคอนั้นราวกับเอาคอของคนท่ัวไป

สัก 10 คอมารวมกัน ไม่ใช่แค่นั้น คอที่

เคยโดนเสียบประจานค่อยๆ มารวมกัน

จากตรงโน้นทีตรงนี้ที ไม่นานคอราวสัก 

40-50 คอก็เข้ามาเรียงเป็นทิวแถว คอ

เหล่านั้นต่างพากันส่งเสียงเซ็งแซ่พลาง

กล่าวว่า “พระพุทธองค์ทรงเคยตรัสถึง

สัจธรรมไว้ว่าสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็น

อนิจจัง สรรพสัตว์ไม่ว่าจะมีก�าเนิดเช่น

ไรสุดท้ายก็ต้องเวียนว่ายในภูมิท้ัง 6 แม้

กระนั้นความอาฆาตก็ยังคงฝังในใจพวกข้า

ตลอดเวลา ที่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะเจ้า

คิโยะโมะริ ร่างของท่านขุนนางนะริชิกะ

ถูกฝังเน่าเปื่อยอยู่ใต้ผืนหญ้ากลางป่าเขา

ในเมืองบิฌฌู ส่วนฌุงกันก็ถูกเนรเทศให้

ไปใช้ชีวิตท่ามกลางคลื่นลมที่เกาะอิโองะ 

จมิะ ข้ารูด้ว่ีาสรรพสิง่ย่อมเป็นไปตามกรรม 

แต่ก็ยังอดเศร้าใจไม่ได้” คอท่ีมีสภาพเพ่ิง

โดนตัดกล่าวเสริมข้ึนมาว่า “ (ละส่วน

หน้า) ทั้งๆ ที่ยุกิตะดะก็ไม่ใช่กบฏ แต่ก็

ต้องโดนลงโทษเพียงเพราะอาลัยอาวรณ์

เมืองหลวงเก่าจนท�าให้เดินทางไปถึงเมือง

หลวงท่ีฟุกุฮะระล่าช้า ยุกิตะดะถูกต�าหนิ

และโดนไล่ให้ไปอยู่ที่ฟุกะยะโนะมะท์ซุนิ
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ฌิโนะ สุดท้ายก็โดนตัดคออย่างไร้เหตุผล 

ช่างน่าเศร้าใจจริงๆ ข้าจะต้องเฝ้าจองเวร

เจ้าคิโยะโมะริจากหลุมศพใต้เงาผืนหญ้านี้

ไปจนถึงเมื่อไรกันหนอ”                     

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 423-424)

• ปฏิกิริยาของคิโยะโมะริ

入道ノロ〳〵シク、オドロ〳〵シク
思ナガラ、答ヘ給ケルハ、「汝等、
官位ト云、俸禄ト云、随分入道ガ 
口入ニテ人トナリシ者共ニ非乎。無故 

一君ヲ奉勧一
メ、入道ガ一門ヲ失ハ 

ムトスル科、諸天善神之擁護ヲ背 
クニ非乎。自科ヲ不顧ミ

一、入道ヲ浦見 
ン事、スベテ道理ニ非ズ。速カニ罷 
出ヨ」トテ、ハタト睨 ヘテヲハシ 
ケレバ、霜雪ナドノ様ニ消失ニケリ。
คิโยะโมะริตกอยู ่ในอาการทั้งตกใจและ

โกรธเกรี้ยว จึงกล่าวตอบไปว่า “พวกแก

น่ี ข้าอุตส่าห์ช่วยท้ังเรื่องต�าแหน่งและ

บ�าเหน็จรางวัล พวกแกถึงได้เป็นใหญ่

เป็นโตไม่ใช่หรือ ที่เป็นอย่างนี้เพราะพวก

เจ้าหาเรื่องยุยงให้จักรพรรดิทรงคิดก�าจัด

ตระกูลของข้า พวกแกเองนั่นแหละที่

กระท�าการขัดต่อพระเมตตาของเหล่าปวง

เทพที่ปกปักรักษาตระกูลทะอิระ เอาแต่

มาอาฆาตแค้นตัวข้า ไม่รู้จักมองย้อนดูตัว

เอง มันถูกต้องที่ไหน จงออกไปจากที่นี่

เด๋ียวนี้ ” คิโยะโมะริจ้องเขม็งจนวิญญาณ

เหล่านั้นหายวับไปอย่างไม่เหลือร่องรอย                                                      

              (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 424)

อาเพศทีเ่กดิครัง้ที ่2 เกดิขึน้ขณะคโิยะโมะร ิ

ชมจันทร์เช่นเดียวกัน ผู้เขียนบรรยายลักษณะร่าง 

ท่ีปรากฏโดยเน้นเฉพาะส่วนคอ คอท่ีปรากฏมีท้ัง

คอขนาดใหญ่ที่มีเลือดสดๆ ติดอยู่ และคอที่เคยโดน

เสียบประจานจ�านวนมาก อะซะฮะระ โยะฌิโกะ 

(麻原美子, 1987, pp.1-20) วิเคราะห์ว่า การ

บรรยายโดยเน้นส่วนคอชี้ให้เห็นถึงลางบอกเหตุถึง

การตายของคิโยะโมะริ นอกจากนี้หากพิจารณา

บทวิเคราะห์ของอะซะฮะระนี้ร่วมกับการเล่าชะตา

กรรมของผู ้คนท่ีเคยถูกคิโยะโมะริลงโทษในฐาน

กบฏ รวมท้ังการถูกลงโทษท้ังๆ ท่ีไม่ได้ท�าความผิด

ร้ายแรงท�าให้สันนิษฐานได้ว่าผู้เขียนต้องการช้ีให้

เห็นว่า ลางบอกเหตุถึงการตายของคิโยะโมะรินั้น

เป็นผลมาจากความอาฆาตแค้นของวิญญาณที่ได้

รับความทรมานจากการกระท�าของคิโยะโมะริใน 

อดีต ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าอาเพศครั้งนี้สะท้อนถึง

ผลกรรมในอดีตที่ก�าลังตามมาเพื่อรอวันที่คิโยะ 

โมะริจะได้รับสนองผลกรรมนั้น 

อย่างไรก็ตามคิโยะโมะริตอบโต้ค�ากล่าว

ของวิญญาณโดยอ้างบุญคุณของตนเอง และมอง

ข้ามความทุกข์ทรมานของผู้ถูกลงโทษ นอกจากนี้

หากพิจารณาค�ากล่าวส่วนที่ขีดเส้นใต้ว่า「諸天善 
神之擁護ヲ背クニ非乎」 “พวกแกเองนั่นแหละ 

ท่ีกระท�าการขัดต่อพระเมตตาของเหล่าปวงเทพท่ี

ปกปักรักษาตระกูลทะอิระ” จะเห็นได้อย่างชัดเจน

ว่า คิโยะโมะริคิดว่าการปกครองภายใต้ตระกูลทะ

อิระเป็นพระประสงค์ของเทพ ฉะนั้นอ�านาจในมือ

ของตระกูลทะอิระจึงมีความชอบธรรม และผู้ก่อ

กบฏคือผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระประสงค์ของเทพ  

ค�ากล่าวนีส้ะท้อนให้เหน็ถึงพฤตกิรรมของคโิยะโมะร ิ

ท่ียึดติดในอ�านาจการปกครองของตน ลักษณะ

พฤติกรรมดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นในฉากอื่นดังจะ

ยกในหัวข้อถัดไป

F อาเพศในคืนชมจันทร์ ครั้งที่ 3

月モ西山ニチカヅキ、鳥モ東林ニ 
鳴ケレバ、入道中門ノ一間ナル所ヲ
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誘ヘ給ヘル所ニ立入テ、休ミ給ハム
トシ給ヘバ、一間ニハヾカル程ノ首
ベ、目六有ケルガ、入道ヲ睨マヘテ 
居タリケリ。入道腹ヲ立、「何ニ己
等ハ、一度ナラズ二度ナラズ、浄海ヲ 
バタメミルゾ。一度モ汝等ニハナブラル 
マジキ物ヲ」トテ、サゲ給ヘリケル
太刀ヲ半ラ計リヌキカケ給ヘバ、
次第ニ消テ失ニケリ。恐シカリシ事
共也。
ดวงจันทร์เคลื่อนคล้อยไปทางภูเขาด้าน

ทิศตะวันตก เสียงนกร้องแว่วจากป่าทาง

ทิศตะวันออก คิโยะโมะริเดินเข้าไปในห้อง

ตรงประตูกลาง ขณะที่ก�าลังจะเข้านอนก็

พลันเห็นคอมี 6 ตา ขนาดใหญ่พอๆ กับ

ห้องห้องหนึ่ง คิโยะโมะริจ้องเขม็งไปที่คอ

นั้นพลางพูดด้วยน�้าเสียงอันเกรี้ยวกราด

ว่า “อะไรกันนักกันหนา พวกแกนี่มาตาม

หลอกหลอนข้าอยู่ได้ ไม่ใช่แค่หนสองหน 

คิดว่าข้าจะยอมให้พวกแกมาหลอกหลอน

ได้ง่ายๆ เหรอ” คิโยะโมะริดึงดาบที่เหน็บ

เอวออกมาเพียงครึ่งเดียว คอนั้นก็ค่อยๆ

หายไป ช่างเป็นเรือ่งทีน่่าสะพรงึกลวัเสยีจรงิ                                      

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 424)

อาเพศครั้งที่ 3 เกิดขึ้นช่วงรุ่งสางขณะดวง

จันทร์ก�าลังลับขอบฟ้า ผู้เขียนบรรยายถึงลักษณะ

วิญญาณใกล้เคียงกับคร้ังท่ี 2 กล่าวคือปรากฏเพียง

คอแต่ไม่ได้มีเลือดติดอยู่หรือกล่าวต�าหนิดังเช่นก่อน

หน้านี้ อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของวิญญาณ

อย่างไม่ลดละ แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตแค้นที่

ฝังลึกในใจของวิญญาณเหล่านั้น ในขณะที่คิโยะ

โมะรินอกจากจะไม่แสดงอาการหวาดกลัวแต่อย่าง

ใดแล้ว ยังพยายามใช้ดาบขับไล่วิญญาณเหล่าน้ัน

ออกไป

เหตุอาเพศ D, E, F ในฉบับคะกุอิชินั้น  

ผู้เขียนไม่ได้ใช้การเคลื่อนคล้อยของพระจันทร์เพื่อ

บอกเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังจะเห็นได้จากตารางที่

ยกข้างต้นว่าผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงพระจันทร์ อีกทั้ง

ยังเล่าถึงเวลาเกิดอาเพศท่ีต่างกัน เช่น ฉาก D เกิด

ขึ้นขณะคิโยะโมะริก�าลังนอนอยู่ ฉาก E เกิดขึ้นใน

ค�่าคืนหนึ่ง ฉาก F เกิดขึ้นขณะคิโยะโมะริตื่นนอน 

นอกจากนี้ฉบับคะกุอิชิไม่มีบทพูดโต้ตอบระหว่าง

คิโยะโมะริกับวิญญาณ ผู ้เขียนบรรยายเพียงรูป

ร่างลักษณะวิญญาณท่ีปรากฏเป็นใบหน้า คอ หรือ

ปรากฏในรูปเสียงต้นไม้ล้ม เสียงหัวเราะเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงความอาถรรพ์ของเมืองฟุกุฮะระ เมื่อ

เปรียบเทียบฉากอาเพศ (D, E, F) ทั้งสองฉบับแล้ว

ท�าให้เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวต้ังใจให้

ฉากอาเพศ (D, E, F) ที่เกิดในค�่าคืนเดียวกันนี้มีนัย

ยะมากไปกว่าการแสดงถึงความอาถรรพ์ของเมือง

หลวงใหม่ 

จากฉากอาเพศทั้ง 3 ครั้งข้างต้นในฉบับ 

เอน็เงียวมปีระเดน็ท่ีน่าสงัเกต 2 ประการ ประการแรก 

คอื การบรรยายฉากโดยเน้นพระจันทร์ขณะเกิดอาเพศ 

ทั้ง 3 ครั้ง อาเพศ D, E, F เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากวันท่ี 10 เดือน 8 แม้ผู้เขียนจะไม่ได้ระบุ

วันท่ีอย่างชัดเจน แต่จากการบรรยายแสงจันทร์

กระจ่างฟ้า 「月ノ光クマナケレバ」หรือฉากท่ี

ตัวละครออกมาชมแสงจันทร์ ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า

น่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับคืน 15 ค�่าเดือน 8 

ซึ่งเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวง 

เดิมทีภาพลักษณ์ของพระจันทร ์อาจ

วิเคราะห์ได้หลายแง่มุม อย่างไรก็ตามยะมะดะ  

ทะมะมิ (山田玉美, 1985, pp.45) ได้วิเคราะห์

ภาพลักษณ ์ของพระ จันทร ์ โดยมุ ่ ง เน ้น ไปที่

พระจันทร์ในช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 ว่า สาเหตุ

ท่ีท�าให้พระจันทร์ในช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 มี

ภาพลักษณ์ “เชิงอัปมงคล” (不吉なもの) เป็น
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เพราะช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 เป็น “ฤดูกาลของ

วิญญาณ” (幽霊の季節)กล่าวคือเป ็นช ่วงที่

วิญญาณจะออกมาหลอกหลอนผู ้คนดังจะเห็น

ได ้จากตัวละครสตรีหลายคนในเรื่อง “เก็นจ ิ

โมะโนะงะตะริ”（『源氏物語』）ที่เสียชีวิต

หรือโดนวิญญาณเข้าสิงในช่วงคืนดังกล่าวหรือ

การบรรยายถึงพระจันทร์คืน 15 ค�่าเดือน 8 ใน

ต�านานภูตผีจากเรื่อง “คนจะกุโมะโนะงะตะริฌู” 

(『今昔物語集』) ตอนที่ 27 นอกจากนี้ยะมะดะ 

ยังได ้อ ้างอิงบทวิเคราะห์ของมิตะนิ เอะอิอิชิ 

(三谷栄一 , 1975）ซึ่งตีความภาพลักษณ์ของ

พระจันทร์จากเร่ือง “ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ” 

(『竹取物語』) ว่า การที่คะงุยะฮิเมะกลับสู ่

ดวงจันทร์ในคืน 15 ค�่าเดือน 8 สะท้อนแนวคิด

เรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษที่กลับสู่สรวงสวรรค์ 

อย่างไรก็ตามการที่คะงุยะฮิเมะจากไปส่งผลให ้

ชายตัดไผ่ต้องขาดทายาทสืบสกุล ภาพลักษณ์ของ

พระจันทร์ช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 จึงมีนัยที่ชี้ถึง 

การสูญส้ินทายาทสืบสกุลด้วยเช่นกัน ฉะนั้นอาจ

กล่าวได้ว่าพระจันทร์ในช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 มี 

นัยยะสื่อถึงโลกของวิญญาณ ความตาย และการ

ขาดผู้สืบทอดตระกูล8

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ของพระจันทร์

ในคืน 15 ค�่าเดือน 8 ที่ยะมะดะได้น�าเสนอดังข้าง

ต้น กอปรกับลักษณะการบรรยายถึงพระจันทร์ก่อน

วิญญาณจะปรากฏตัวทุกฉาก ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า

ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวใช้พระจันทร์เพ่ือเชื่อมโยงกับ

โลกของวิญญาณ นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าวิญญาณ

เหล่านั้นได้รับบทบาทเป็นผู้ชี้ให้เห็นถึงกรรมที่คิโยะ

โมะริก่อขึ้นดังจะเห็นได้จาก อาเพศครั้งที่ 1 ผู้เขียน

บรรยายลักษณะแสงจันทร์กระจ่างขณะที่วิญญาณ

มาปรากฏกาย วิญญาณเหล่านั้นชี้ถึงกรรมของคิโยะ 

โมะรทิีก่�าลังก่อขึน้ในปัจจบัุนจากการย้ายเมอืงหลวง 

ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นขณะคิโยะโมะริชมจันทร์เช่นกัน 

วิญญาณที่มาปรากฏตัวชี้ให้เห็นถึงกรรมในอดีต

ท่ีคิโยะโมะริใช้อ�านาจบาตรใหญ่ในการปกครอง 

และครั้งท่ี 3 เกิดข้ึนขณะท่ีพระจันทร์ก�าลังลับฟ้า 

วิญญาณท่ีมาหลอกหลอนอย่างไม่ลดละเป็นเสมือน

เครื่องช้ีว่าผลกรรมท้ังในอดีตและปัจจุบันก�าลังติด

ตามตัวคิโยะโมะริไปไม่ว่าจะพยายามต่อต้านเพียง

ไรก็ตาม แม้ว่าสุดท้ายแล้วพระจันทร์จะลับขอบฟ้า

เช่นเดียวกับวิญญาณท่ีหายตัวไปเมื่อยามเช้ามาถึง 

ทว่าผู ้เขียนทิ้งท้ายโดยแสดงความน่าสะพรึงกลัว

ของอ�านาจกรรมที่ติดตามผู้ก่อให้ได้รับผลสนองนั้น

จากค�าบรรยายปิดท้ายฉากFดังที่ส่วนที่ขีดเส้นใต ้

ว่า「恐シカリシ事共也」“ช่างเป็นเรื่องท่ีน่า 

สะพรึงกลัวเสียจริง” 

ฉะนั้นอาจกล ่าวได ้ว ่าพระจันทร ์ เป ็น

เสมือนสิ่งท่ีเช่ือมโยงคิโยะโมะริกับโลกของวิญญาณ 

และการเคลื่อนคล้อยของพระจันทร์จากช่วงกลาง

คืนไปถึงรุ ่งสางเปรียบเสมือนการที่วิญญาณเหล่า

นั้นได้น�าพาคิโยะโมะริให้ไปเผชิญหน้ากับกรรมที่

ตนก่อขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอดีตในชั่วข้ามคืน 

นอกจากนี้หากพิจารณานัยยะของพระจันทร์ท่ีช้ี

ถึงความตายและการขาดผู้สืบทอดตระกูลตามงาน

วิจัยของยะมะดะ ทะมะมิแล้ว ท�าให้อาจวิเคราะห์

เพิ่มเติมได้ว่า ผลกรรมนั้นไม่เพียงน�าไปสู่ความตาย

ของคิโยะโมะริ หากยังส่งผลไปถึงการล่มสลายของ

ทั้งตระกูล และการสูญสิ้นทายาทผู้สืบทอดตระกูล

ด้วยเช่นกัน9

ประเด็นท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่งใน

ฉากอาเพศ 3 ครั้งนี้คือปฏิกิริยาของคิโยะโมะริ 

8 ยะมะดะ ทะมะมิ ชี้ให้เห็นว่า โดยทั่วไปแล้วพระจันทร์มีภาพลักษณ์ทั้งในเชิงบวกและลบ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ พระจันทร์ถูกมองว่าเป็น
โลกแห่งความตาย การชมจันทร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล อย่างไรก็ตามพระจันทร์ก็มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกด้วยเช่นกัน กล่าวคือชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าพระจันทร์มี
พลังอ�านาจในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชพรรณธัญญาหารบนพื้นพิภพ จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่าพระจันทร์มี “ความเป็นอมตะ”

9 ตระกูลทะอิระล่มสลายในปี ค.ศ. 1185 และโระกุดะอ（ิ六代）ทายาทคนสุดท้ายของตระกูลทะอิระถูกประหารชีวิตในปี ค.ศ. 1199
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

หากพิจารณาการบรรยายส่วนขึ้นต้นแต่ละฉากจะ

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้คิโยะโมะริจะประสบเหตุ

อาเพศถึง 3 ครั้งในคืนเดียวกัน ทว่าคิโยะโมะริก็ยัง

คงชมจันทร์ต่อไปจนถึงรุ่งสาง โดยไม่ได้มีท่าทีหวาด

กลัวหรือแม้แต่เรียกให้นักรบอารักขามาช่วยยิงธนู

ปกป้องดังเช่นในฉบับคะกุอิชิ ยิ่งไปกว่านั้นประเด็น

ที่ถือเป็นข้อแตกต่างจากฉบับคะกุอิชิอย่างเด่นชัด

คือบทพูดโต้ตอบกับวิญญาณ แม้ว่าคิโยะโมะริจะ

ถูกวิญญาณต�าหนิเร่ืองการใช้อ�านาจบาตรใหญ่ แต่

เขาก็ยังคงยืนยันความชอบธรรมในการปกครอง

ของตระกูล รวมทั้งขับไล่วิญญาณผู้ที่เป็นเสมือน

ส่ิงท่ีมาขัดขวางหนทางสู่ความรุ่งเรืองของตระกูล

ออกไป จากลักษณะการน�าเสนอพฤติกรรมของคิ

โยะโมะริดังกล่าวท�าให้ตีความบทบรรยายความ

รู้สึกของผู้เขียนในส่วนท้ายฉากFดังส่วนที่ขีดเส้นใต้

ว่า 「恐シカリシ事共也」 “ช่างเป็นเร่ืองที่น่า

สะพรึงกลัวเสียจริง” ได้อีกแง่หนึ่งว่า “ความน่าสะ

พรึงกลัว”นั้นเกิดจากพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่

แข็งกร้าว ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจของกรรม

โดยสรุปฉากอาเพศ 3 ครั้งนี้สะท้อนให้

เห็นถึงการน�าเสนอ “ความน่าสะพรึงกลัว” ของ

อ�านาจกรรมที่  คิโยะโมะริก่อทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

ผ ่านการเคลื่อนคล้อยของพระจันทร ์และการ

ปรากฏกายของวิญญาณ รวมทั้งยังช้ีให้เห็นถึง 

“ความน่าสะพรงึกลวั” ของพฤติกรรมของคิโยะโมะริ 

ที่พยายามฝืนอ�านาจของกรรมอย่างถึงที่สุด 

H นิมติถงึดาบทีเ่ปลีย่นมอืจากตระกลูทะอริะ 

ไปสู่ตระกูลมินะโมะโตะ 

 นักรบรับใช้ของมะซะโยะริ（源中納言
雅頼) เล่าความฝันให้บคุคลรอบข้างฟังว่า

「イヅクトモ其所ハ慥ニハ不覚一 
エ。大内裏ノ内、神祇官ナドニテ有 
ケルヤラム。衣冠正クシタル人々並居 
給タリケルガ、末座ニ御坐ケル人ヲ 

呼奉テ、一座ニ御坐ケル人ノ、ユヽ シク 
気高ゲナルガ、宣ケルハ、『日来清
盛入道ノ預リタリツル御剣ヲバ、
被召返ズルニヤ、速可被召返一。彼御
剣ハ鎌倉ノ右兵衛佐源頼朝ニ可被 
預一也』ト被仰一。『是ハ八幡大菩
薩也』ト申。又座ノ中ノ程ニテ、其モ
以外ニ気高ク、宿老ナリケル人ノ宣
ケルハ、『其後ハ我孫ノ其御剣ヲバ
給ハランズル也』ト宣ケルヲ、『是ヲ
バ誰ソ』ト問ケレバ、『春日大明神
ニテ御坐ス』ト申。先ニ末座ニ御坐 
ケル人ヲ、『是ハ誰人ゾ』ト尋レバ、
『大政入道ノ方人、安芸厳嶋明神 
ナリ』トゾ申ケル。思フ量モ無ク、カ 
ヽル怖シキ夢コソミタレ」ト云タリ 
ケレバ、次第ニ人々聞伝テ、披露 
シケリ。大政入道此事ヲ聞給テ、憤リ深 
シテ、蔵人左少弁行隆ニ仰テ被尋 
ケレバ、雅頼卿ハ、「サル事不承」トゾ 
被申ケル。彼夢ミタル者ハ失ニケリ。
“ไม่รู ้แน่ชัดว่าเป็นที่แห่งใด แต่ดูเหมือน

จะเป็นกรมกิจการศาลเจ้าท่ีอยู่ภายในวัง

หลวงกระมัง มีขุนนางแต่งชุดพิธีการนั่ง

เรียงรายเป็นแถว ผู ้ที่นั่งอยู ่ด้านหน้าสุด

ดูท่าทางสง่างามสูงศักด์ิเอ่ยเรียกผู้นั่งอยู่

ท้ายสุด พลางกล่าวว่า “ดาบที่ครั้งหนึ่งเคย

มอบให้คิโยะโมะริ เจ้าไปเอาคืนมาหรือยัง 

จงรีบไปเอาดาบนี้กลับมา และมอบให้แก่  

อุเฮียวเอะโนะซุเกะ มินะโมะโตะ โนะ  

โยะรโิตะโมะโดยเรว็” (ขณะนัน้มผีูท้ีอ่ยูข้่างๆ 

ผู ้ฝันช่วยอธิบายว่า)” ผู ้ท่ีออกค�าสั่งเมื่อ

ครู่นี้คือพระโพธิสัตว์ฮะชิมันนั่นเอง” จาก

นั้นผู้ที่ดูอาวุโสลักษณะท่าทางสูงศักดิ์นั่ง 
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อยู่แถวกลางๆ ก็กล่าวเสริมขึ้นมาว่า “หลัง

จากน้ันข้าตั้งใจจะประทานดาบนี้ให้ลูก

หลานข้าบ้าง” ตัวข้า (ผู้ฝัน) จึงถามคนนั่ง

ข้างๆ อีกว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครกันหรือ” 

คนนั้นก็ตอบว่า “ท่านคือเทพคะซุงะ” 

แล ้วข ้าก็ถามถึงคนที่นั่ งอยู ่ท ้ายสุดว ่า 

“แล้วท่านนี้เป็นใครหรือ” คนนั่งข้างๆ  

ก็ตอบว่า “เทพอิท์ซุกุฌิมะแห่งเมืองอะกิ 

ผู ้คุ ้มครองท่านคิโยะโมะริอย ่างไรเล ่า  

ไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะฝันอะไรน่ากลัว

แบบน้ัน” นิมิตที่เกิดขึ้นนี้ถูกเล่าปากต่อ

ปากจนรู้กันไปทั่ว เม่ือคิโยะโมะริได้ยิน

ข่าวลือนี้ก็โกรธจัดและสั่งให้คุรันโดะโนะ

ซะโฌเบ็น ยุกิตะกะไปสืบสาวต้นตอของ

ข่าวลือ แต่ปรากฏว่ามะซะโยะริผู้เป็นนาย

ของนักรบที่ฝันกลับตอบว่า “ไม่เคยได้ยิน

เรื่องนี้มาก่อน” ส่วนนักรบเจ้าของความ

ฝันก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย                                

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 425-426)

ฉากข้างต ้นเป ็นเหตุการณ์ที่นักรบคน

หนึ่งฝันว่าตนเองได้เข้าไปเห็นการประชุมของเหล่า

เทพ พระโพธิสัตว์ฮะชิมัน（八幡大菩薩)10 ซึ่งมี 

ต�าแหน่งสูงสุดในที่ประชุมแห่งน้ันออกค�าสั่งให้ 

เทพอท์ิซุกฌุมิะไปเอาดาบคนืจากคโิยะโมะรแิละน�าไป 

มอบแก่มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ（源頼朝)11 

ภายหลังจากน้ันเทพคะซุงะยังทรงขอให้มอบดาบ

นี้ต่อไปยังลูกหลานของตนซึ่งก็คือขุนนางตระกูล

ฟุจิวะระ12 ดาบดังกล่าวหมายถึง“ดาบเซ็ตโต” 

(節刀) ซ่ึงเป็นดาบท่ีราชส�านักประทานให้จอมทัพ 

ก่อนจะออกทัพไปปราบกบฏ ฉะนั้นดาบนี้จึงเป็น

เสมือนเครื่องยืนยันอ�านาจของผู้เป็นจอมทัพ การ

ที่พระโพธิสัตว์ฮะชิมันสั่งให้เทพอิท์ซุกุฌิมะไปเอา

ดาบคืนจากคิโยะโมะริจึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าอ�านาจในการปกครองไม่อาจอยู่ในมือของคิโยะ

โมะริได้อีกต่อไป ฉะนั้นนิมิตครั้งนี้จึงอาจกล่าวได้

ว่าเป็นบทสรุปของลางบอกเหตุท่ีช้ีถึงการสิ้นสุด

อ�านาจของตระกูลทะอิระ ในขณะเดียวกันก็ยังชี้ให้

เห็นถึงผู้ที่จะก้าวขึ้นมามีบทบาทในฐานะจอมทัพ

ผู้น�าการปกครองในอนาคตซึ่งก็คือตระกูลมินะโมะ

โตะและตระกูลฟุจิวะระตามล�าดับ

ส�าหรับปฏิกิริยาของคิโยะโมะริที่ผู ้เขียน

บรรยายถึงความโกรธเกรี้ยวและการสั่งให้ไปสืบ

สาวท่ีมาของความฝันนั้นแสดงให้เห็นว่า คิโยะโมะริ 

คิดว่าค�าบอกเล่าเรื่องนิมิตเป็นเพียงส่ิงที่นักรบ

คนหนึ่งสร้างเรื่องข้ึนมา นอกจากนี้หากพิจารณา

พฤติกรรมดังกล่าวร ่วมกับการเพิกเฉยต่อพระ

ประสงค์ของเทพในฉาก A, B และค�าพูดของคิโยะ

โมะริในฉาก E ที่กล่าวว่า「諸天善神之擁護ヲ
背クニ非乎」“พวกแกเองนั่นแหละที่กระท�าการ 

ขัดต่อพระเมตตาของเหล่าปวงเทพที่ปกปักรักษา 

ตระกูลทะอริะ” ท�าให้อาจตคีวามได้ว่า สาเหตท่ีุท�าให้ 

คิโยะโมะริมีท่าทีปฏิเสธพระประสงค์ของเทพตั้งแต่

เริ่มย้ายเมืองหลวง อีกท้ังยังไม่ยอมรับนิมิตจากเทพ

ในครั้งนี้เป็นเพราะคิโยะโมะริยึดติดในอ�านาจของ

ตนและยังคงเชื่อมั่นในอ�านาจอันชอบธรรมของตระ

กูลทะอิระ

10 ตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ “โฌกุนิฮนงิ” （『続日本紀』）บันทึกว่าเทพฮะชิมัน (八幡神）เป็นเทพผู้ปกปักรักษานักรบและเทพผู้คุ้มครองประเทศ ต่อมา
ในสมัยนาราได้เปล่ียนพระนามเป็น “พระโพธิสัตว์ฮะชิมัน” （八幡大菩薩） ตามแนวคิดเรื่องการผสมผสานเทพและพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน（神仏習合）
และช่วงปลายสมัยเฮอันมินะโมะโตะ โนะ โยะริโนะบ ุ (源頼信）มีความเล่ือมใสในพระโพธิสัตว์ฮะชิมันจนต่อมาได้นับถือเป็นเทพผู้คุ้มครองตระกูลมินะโมะ
โตะ สายเซะอิวะ（清和源氏） 

11 ภายหลังจากตระกูลทะอิระล่มสลายในปี ค.ศ. 1185 โยะริโตะโมะได้รับต�าแหน่งเซะอิอิตะอิโฌงุน（征夷大将軍） และตั้งรัฐบาลทหารที่เมืองคะมะกุระใน
เดือน 7 ค.ศ. 1192

12 ในปีค.ศ. 1219 มินะโมะโตะ โนะ ซะเนะโตะโมะ（源実朝）บุตรของโยะริโตะโมะถูกลอบสังหาร ท�าให้ตระกูลมินะโมะโตะตกอยู่ในภาวะขาดผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
โชกุน ตระกูลโฮโจ（北条家）ซึ่งเป็นผู้กุมอ�านาจอยู่ขณะนั้นจึงพิจารณาคนในตระกูลฟุจิวะระสายคุโจ（藤原九条家）ได้แก่ ฟุจิวะระ โนะ โยะริท์ซุเนะ（藤原
頼経） ขึ้นเป็นโชกุนล�าดับที่ 4 และฟุจิวะระ โนะ โยะริท์ซุง（ุ藤原頼嗣）ขึ้นเป็นโชกุนล�าดับที่ 5 ในเวลาต่อมา 
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

โดยสรุปหากพิจารณาลักษณะการเล่า

เหตุอาเพศท้ังหมดตามล�าดับเหตุการณ์ในฉบับเอ็น

เงียวจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนน�าเสนอฉากเหตุอาเพศ

ช่วงเดือนแรกหลังย้ายเมืองหลวง (A, B, C) เพ่ือ

ท�าให้ผู ้อ่านเร่ิมเห็นเค้าลางของความผิดปกติจาก

เหตุการณ์ที่เหล่าเทพไม่ทรงยอมรับการย้ายเมือง

หลวงและพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่เพิกเฉยต่อ

นิมิตจากเทพ จากนั้นผู ้เขียนน�าเสนอการเผชิญ

หน้ากับวิญญาณในค�่าคืนชมจันทร์ (D, E, F) เพื่อ

สะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่

พยายามต่อต้านอ�านาจของผลกรรมทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน จากการน�าเสนออาเพศที่เกิดขึ้น 6 ครั้งดัง

กล่าวท�าให้ผู้อ่านมองเห็นอ�านาจ 2 ประการที่คิโยะ

โมะริพยายามต่อต้าน กล่าวคือ อ�านาจของประสงค ์

ของเทพและอ�านาจของกรรม ซึ่งพฤติกรรมของ 

คโิยะโมะริทีต่่อต้านพระประสงค์ของเทพและอ�านาจ 

ของกรรมนี้เองเป็นปัจจัยเชื่อมโยงไปสู ่จุดสิ้นสุด

อ�านาจของตระกูลทะอิระดังที่ผู ้เขียนปิดท้ายฉาก 

เหตุอาเพศโดยน�าเสนอนิมิตจากพระโพธิสัตว ์ 

ฮะชิมัน จากลักษณะการน�าเสนอเหตุอาเพศข้างต้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวจะน�า

เสนออ�านาจของพระประสงค์ของเทพและอ�านาจ

ของกรรมไปพร้อมๆ กันในตอนต้น แต่ผู้เขียนให้

นิมิตจากเทพเป็นตัวชี้บทสรุปของการสิ้นสุดอ�านาจ 

ลักษณะการน�าเสนอดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

ปัจจัยส�าคัญที่ผู้เขียนมองว่าเป็นเครื่องตัดสินชะตา

ของผู้ปกครองนั้นคือพระประสงค์ของเทพนั่นเอง

ในฉบับคะกุอิชิผู้เขียนน�าเสนอเหตุอาเพศ

จากการปรากฏตัวของวิญญาณ (D, E, F) และจาก

เหตุการณ์ที่หนูมาท�ารังที่หางม้า (G)13 เพื่อแสดงให ้

เห็นถึงอาถรรพ์ของเมืองหลวงใหม่ จากนั้นผู้เขียน 

ปิดท้ายฉากโดยน�าเสนอนิมติจากพระโพธสิตัว์ฮะชมินั 

และชี้ให้เห็นลางบอกเหตุการสิ้นสุดอ�านาจของ 

ตระกูลทะอริะ หากเปรยีบเทียบการเล่าเหตอุาเพศจาก 

สองฉบับจะเห็นได้ว่า แม้ว่าท้ังสองฉบับจะน�าเสนอ

บทสรุปโดยให้พระประสงค์ของเทพเป็นตัวตัดสิน

ชะตาของผู้ปกครองเช่นเดียวกัน แต่การน�าเสนอ

เหตุปัจจัยที่พัฒนาไปสู ่บทสรุปต่างกัน กล่าวคือ 

ผู้เขียนฉบับคะกุอิชิไม่ได้เน้นการน�าเสนอพฤติกรรม 

ของคิโยะโมะริในลักษณะที่เป็นเหตุปัจจัยน�าไปสู่

บทสรุปของการสิ้นสุดอ�านาจ ในขณะท่ีผู้เขียนฉบับ 

เอน็เงยีวมกีารวางข้ันตอนก่อนพฒันาไปสูบ่ทสรปุของ 

เหตุการณ์ โดยการน�าเสนอเหตุปัจจัยที่น�าไปสู่การ 

เสื่อมอ�านาจจากพฤติกรรมของคิ โยะโมะริ ท่ี

กระท�าการขัดต่อพระประสงค์ของเทพและต่อต้าน 

อ�านาจของกรรม จากนั้นจึงเช่ือมโยงไปสู่บทสรุป

ของการสิ้นสุดอ�านาจจากพระประสงค์ของเทพ 

นอกเหนือจากลักษณะการน�าเสนอเหตุ

อาเพศแล้ว มีประเด็นที่น่าขบคิดอีกประการหนึ่งคือ 

เหตุใดผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวจึงเล่าต�านานท่ีมาของ 

ความรุง่เรอืงของคโิยะโมะรแิทรกอยูร่ะหว่างการเล่า 

เหตุอาเพศ ในหัวข้อถัดไปผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างการแทรกต�านานดังกล่าวกับการ 

น�าเสนอลางบอกเหตกุารล่มสลายของตระกลูทะอิระ

6.3 ก�รแทรกตำ�น�นท่ีม�ของคว�มรุ่งเรืองของ

คิโยะโมะริ

 ระหว่างเหตุอาเพศในช่วงเดือนแรกที่ย้าย

เมืองหลวง (A, B, C) กับเหตุอาเพศหลังย้ายเมือง

หลวงได้ 2 เดือน (D, E, F, H) ผู้เขียนแทรกฉากชม

จันทร์ซึ่งบรรยายถึงความรู้สึกเศร้าใจของผู้คนเมื่อ

เห็นสภาพเมืองหลวงเก่าท่ีรกร้างทรุดโทรม (※ア) 
รวมท้ังเล่าต�านานท่ีมาของความรุ่งเรืองของคิโยะ 

โมะริจากผลบุญของการถวายกลอนแด่เทพ (※イ) 
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

13 ในสมัยจักรพรรดิเท็นจ（ิ天智天皇）ซึ่งครองราชย์ช่วง ค.ศ. 668-671 เคยเกิดเหตุการณ์เดียวกันนี้ขึ้น จากนั้นไม่นานก็ถูกข้าศึกเข้าโจมตี ฉะนั้นการที่หนูมา 
ท�ารังที่หางม้าจึงถือเป็นลางบอกเหตุความไม่สงบจากภัยสงคราม 
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 คิ โยะโมะริได ้พบพระโทเร็น (登蓮)
สหายเก่าขณะชมจันทร์ที่เมืองฟุกุฮะระ ผู ้เขียน 

เล่าย้อนความหลังว่า พระโทเร็นเป็นผู้มีปฏิภาณ

ไหวพริบด้านการแต่งกลอน ในอดีตเคยต่อกลอนกับ 

คิโยะโมะริจนเป็นท่ีโปรดปรานและได้รับท่ีดินเป็น

บ�าเหน็จรางวัลจ�านวนมาก ในทางกลับกันโทเร็น 

ก็ เคยช ่วยเหลือคิโยะโมะริเช ่นกัน เหตุการณ์ 

นั้นเกิดขึ้นหลังสงครามโฮเง็น (保元の乱) ที่เกิด 

ขึ้นในปี ค.ศ. 1156 เมื่อคิโยะโมะริได้เลื่อนขั้นเป็น 

เจ้าเมืองฮะริมะ (播磨守) ขณะออกเดินทางไป 

ประจ�าราชการ คิโยะโมะริได้แวะไปสักการะศาล 

เจ้าชินจุอะนิโนะมิยะ (鎮守あにの宮) ผู ้ดูแล

ศาลเจ้าเล่าให้คิโยะโมะริฟังว่า เคยมีผู้แต่งกลอน

ถวายเทพองค ์นี้ ว ่ า「コノ神ノ名カアニノ
宮トハ」“จะเอ ่ยพระนามของเทพองค ์ น้ีว ่า  

“อะนิโนะมิยะ”” อย่างไรก็ตามกลอนน้ีเป็นเพียง

วรรคท้าย (下の句) เท่านั้น จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มี

ผู้ใดแต่งกลอนวรรคหน้า (上の句) ถวายได้เลย14  

คิโยะโมะริฟังดังน้ันก็พลันนึกถึงพระโทเร็นขึ้นมา  

คโิยะโมะรอ้ิางว่ามีธรุะด่วนและรบีย้อนกลบัไปทีเ่มอืง 

หลวงทันที เมื่อพระโทเร็นทราบเรื่องจึงช่วยแต่ง

กลอนวรรคหน้าว ่า「ツクシナルウミノ社ニ 
トハヾヤナ」“หากไปถามเทพที่สถิตในศาลอุมิที่

เมืองท์ซุกุฌิล่ะก็” หลังจากนั้นคิโยะโมะริก็รีบกลับ

มาที่ศาลเจ้าชินจุอะนิโนะมิยะ และจัดพิธีบูชาเทพ

พร้อมถวายกลอนวรรคหน้าดังกล่าว กลอนที่ถวาย

ไม่เพียงท�าให้ผู้คนในศาลเจ้ารู้สึกประทับใจ แม้แต่

เทพก็แสดงความปลื้มปิติดังข้อความต่อไปนี้

其詞未 ダ
ル二終 ラ

一、御殿三度振動 
シテ、即巫女ニ付テ託給ヘリ。「神妙
ニ仕タリ。是アヤシノ者ノ句ニ非ズ。
我国ノ風俗ヲ思フニ、ツレ〴〵ノ余

リ、社参ノ諸人ノ心ヲナグサメ、我憂 
ヲモ忘レヤスルトテ、自ラ云出シタリシ。 
上古ヨリ未ダ付タル人無シ。此悦 
ニハ官位ハ思ノマヽナルベシヨ」 
トテ、上リ給ヌ。
ยังไม่ทันสิ้นค�า ศาลเจ้าก็สั่นสะเทือนข้ึน 3 

คร้ัง ทันใดนั้นเทพได้เข้าสิงร่างมิโกะและ

กล่าวว่า “ช่างเป็นกลอนท่ีแสนไพเราะ

จับใจเสียจริง นี่ไม่ใช่บทกลอนแบบที่พวก

ชนช้ันล่างแต่งกัน ถ้าพูดถึงกลอนพื้นบ้าน

ของเมืองฮะริมะ ก็เห็นจะมีแต่กลอนที่ผู้มา

สักการะแต่งแก้เบื่อบ้าง หรือไม่ก็แต่งเพื่อ

ปลอบประโลมจิตใจตนเองให้คลายความ

เศร้าหมอง ก่อนหน้านี้ยังไม่ผู้ใดแต่งกลอน

วรรคหน้าถวายให้ข้าเลย คุณความดีของ

เจ้าท่ีท�าให้ข้าปลาบปลื้มยินดีเช่นน้ีย่อมจะ

ท�าให้ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ีสมดังใจ

ปรารถนาเป็นแน่” เมื่อตรัสจบก็ทรงออก

จากร่างมิโกะไป              

 (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 422)

หลังจากนั้นเป ็นต ้นมาคิโยะโมะริก็ได ้

เลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้เป็นถึงอัครมหา

เสนาบด ี(太政大臣) ซุนะงะวะ ฮิโระฌ ิ(砂川博, 

1989, pp.20) วิเคราะห์ว่าฉากข้างต้นนอกจาก 

จะสะท้อนถึงไหวพริบทางกวี  (即興的な歌才) 
ของพระโทเร็นแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงผลบุญจากการ

แต่งกลอน (歌徳) ดังจะเห็นได้ว่า คิโยะโมะริถวาย

กลอนท�าให้เทพเกิดความเมตตาและช่วยหนุนน�า

ไปสู่ความรุ่งเรือง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยสังเกตว่าใน

ฉากอื่นๆ มีการน�าเสนอต�านานความรุ่งเรืองของ

คิโยะโมะริท่ีมีประสงค์ของเทพเกื้อหนุนคล้ายคลึง

กับฉากนี้เช่น ภายหลังคิโยะโมะริปฏิสังขรณ์วิหาร

ที่ภูเขาโคยะ (高野山) เขาได้พบชายชราซึ่งเป็น

14 ท์ซุเกะก（ุ付 句）เป็นการต่อกลอนแบบหนึ่งของกลอนเร็งงะ（連歌）โดยกวีจะแต่งกลอนวรรคหลังไว้ก่อน และให้ผู้อื่นแต่งกลอนวรรคหน้าเสริม
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

จะเห็นได้ว่าต�านานผลบุญจากการถวาย

กลอนนั้นนอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่าอ�านาจของ

เทพเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยเก้ือหนุนอ�านาจของ

ผู้ปกครองแล้ว ยังท�าให้ผู ้อ่านมองเห็นพฤติกรรม

ของคิโยะโมะริที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน

ขึ้น ซ่ึงภาพสะท้อนของพฤติกรรมของคิโยะโมะริ

ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังสอดคล้องกับฉากสุดท้าย

ของเหตุอาเพศซ่ึงกล่าวถึงท่าทีของคิโยะโมะริท่ีไม่

ยอมรับนิมิตจากเทพท่ีชี้ว่าตระกูลทะอิระก�าลังมุ่ง

สู่การล่มสลาย ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าต�านานความ

รุ่งเรืองดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแทรกท่ีช้ีถึง

ผลบุญจากการถวายกลอนเท่านั้น หากยังท�าหน้าที่

สะท้อนเหตุปัจจัยของการเสื่อมอ�านาจอันเกิดจาก

พฤติกรรมของคิโยะโมะริให้เด่นชัดขึ้นก่อนจะเชื่อม

โยงไปสู่บทสรุปของเหตุอาเพศท่ีช้ีถึงการล่มสลาย

ในที่สุด

7. บทสรุป
จากการศึกษาข้างต้นพบว่า การเล่าเหตุ

อาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในเรื่อง“เฮะอิเกะ

โมะโนะงะตะริ”ฉบับเอ็นเงียวไม่ได้เป็นเพียงลาง

บอกถึงการล่มสลายของตระกูลทะอิระ หากแต่ผู้

เขียนฉบับเอ็นเงียวน�าเสนอตั้งแต่เหตุปัจจัยท่ีน�าไป

สู่การเสื่อมอ�านาจของตระกูลทะอิระ ซึ่งเกิดจาก

พฤติกรรมของคิโยะโมะริท่ีเพิกเฉยต่อพระประสงค์

ของเทพและพยายามต่อต้านอ�านาจของกรรม 

นอกจากนี้การแทรกต�านานความรุ่งเรืองจากผลบุญ 

ของการถวายกลอนยงัท�าให้ผูอ่้านมองเหน็พฤตกิรรม 

ของคิโยะโมะริท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เคย

เป็นผู้มีความเคารพเลื่อมใสต่อเทพกลายเป็นผู้ท่ีไม่

ยอมรับฟังพระประสงค์ของเทพ ยิ่งไปกว่านั้นท่าที

ของคิโยะโมะริท่ียึดติดในอ�านาจของตนยังสะท้อน

จากฉากปิดท้ายเมื่อคิโยะโมะริไม่ยอมรับนิมิตจาก

เทพท่ีชี้ถึงการสิ้นสุดอ�านาจของตระกูลทะอิระ จาก

ร่างจ�าแลงของพระโคโบ (弘法大師) ชายชราคน

นั้นกล่าวว่า หากช่วยปฏิสังขรณ์ศาลเจ้าอิท์ซุกุฌิมะ 

ตระกูลจะประสบความรุ่งเรืองและ คิโยะโมะริจะได ้

รับต�าแหน่งสูงสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน หรือ 

ในฉากทีค่โิยะโมะรไิปสกัการะเทพทีศ่าลเจ้าอท์ิซกุฌุมิะ 

และฝันว่าเทพอิท์ซุกุฌิมะประทานดาบซึ่งเป็น

เสมือนการมอบอ�านาจทางการปกครองให้แก่คิโยะ

โมะริ แม้ว่าปัจจัยที่ท�าให้เทพเกิดความเมตตาใน

ฉากเหล่านี้จะเกิดจากการปฏิสังขรณ์วัด หรือการไป

สักการะเทพซึ่งแตกต่างจากฉากข้างต้นที่เกิดจาก

การถวายกลอนก็ตาม หากแต่ฉากเหล่านี้มีจุดร่วม

ตรงที่ผู้เขียนช้ีให้เห็นว่าความศรัทธาของคิโยะโมะ

ริที่มีต่อเทพเป็นแรงผลักดันให้เหล่าเทพเมตตาและ

ช่วยเกื้อหนุนจนได้รับความรุ่งเรืองในที่สุด

จากการพิจารณาจุดร่วมของฉากข้างต้น

ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า การน�าเสนอต�านานความ

รุ่งเรืองจากผลบุญของการถวายกลอนน้ันอาจเป็น

ไปเพื่อสะท้อนอ�านาจของเทพ รวมทั้งความศรัทธา

ของคิโยะโมะริที่มีต่อเทพและความรุ ่งเรืองของ 

ตระกูลทะอิระที่มี เทพเกื้อหนุน อย่างไรก็ตาม

หากพิจารณานัยจากการน�าเสนอต�านานดังกล่าว 

แทรกไว้ระหว่างเรื่องราวอาเพศยังท�าให้วิเคราะห์

ได้อีกแง่หนึ่งว่า การน�าเสนอต�านานผลบุญจากการ

ถวายกลอนนี้ท�าให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นถึงพฤติ-

กรรมของคิโยะโมะริที่แตกต่างกันระหว่างอดีตกับ

ภายหลังย้ายเมืองหลวงได้อย่างชัดเจน กล่าวคือใน

อดีตคิโยะโมะริมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเทพ ส่งผล

ให้เทพเมตตาและช่วยสนับสนุนจนทั้งตระกูลได้รับ 

ความรุ ่งเรือง ทว่าภายหลังจากย้ายเมืองหลวง 

คิโยะโมะริดึงดันที่จะเดินหน้าสร้างเมืองหลวงโดย

เพิกเฉยต่อประสงค์ของเทพ จนในที่สุดเหล่าเทพ 

ก็ไม่อาจเกื้อหนุนการปกครองของตระกูลทะอิระ 

ได้อีกต่อไป
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ลักษณะการน�าเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียน 

ฉบบัเอ็นเงยีวไม่ได้เพยีงน�าเสนอการเปลีย่นผ่านอ�านาจ 

การปกครองตามพระประสงค์ของเทพดังเช ่น 

ฉบับคะกุอิชิ หากยังชี้ว ่าการกระท�าของนักรบ 

เป็นปมเหตุที่น�าไปสู่การเสื่อมอ�านาจ ควบคู่ไปกับ

การชี้ให้เห็นถึงปัจจัยจากอ�านาจของกรรม และโดย

เฉพาะอย่างยิ่งอ�านาจของเทพที่เป็นตัวแปรส�าคัญ

ในการก�าหนดชะตากรรมของนักรบ รวมไปถึงความ

รุ ่งเรืองหรือการล่มสลายของทั้งตระกูล ลักษณะ

การน�าเสนอดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของ

คนสมัยกลางว่า แม้นักรบจะก้าวขึ้นมาเป็นผู ้น�า

สูงสุดในการปกครอง แต่ก็ไม่อาจอยู่เหนืออ�านาจ

ของเทพและอ�านาจของผลกรรมท่ีตนก่อได้ ปัจจัย

ส�าคัญที่จะท�าให้นักรบสามารถรักษาอ�านาจไว้ได้

อย่างยั่งยืนจึงไม่ได้ข้ึนอยู่กับความสามารถทางการ

รบหรือการสร้างฐานอ�านาจในราชส�านัก หากแต่

คือการบริหารบ้านเมืองโดยใช้อ�านาจท่ีถูกต้องตาม

ครรลองประเพณี การปกครองท่ีค�านึงถึงทุกข์สุข

ของผู้คน รวมทั้งความศรัทธาท่ีมีต่อเทพอย่างไม่
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