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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความทุกข์

และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโน 

เรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ บทละครเร่ืองนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ

พลัดพรากของตัวละคร นาย-บ่าวแต่ท้ายที่สุดได้กลับมาพบกัน

อีกครั้ง โดยบ่าวออกเดินทางตามหาลูกชายของเจ้านายที่ตัดสินใจ

ออกบวชเพ่ือหวังทดแทนคุณบิดามารดาที่เสียชีวิตไปแล้วตาม

คติความเช่ือท่ีกล่าวว่า หากลูกชายหนึ่งคนออกบวชจะท�าให้บิดา

มารดาที่เสียชีวิตไปแล้วรวมท้ังบิดามารดาใน 7 ช่ัวอายุท่ีผ่านมาได้

ไปสู่พุทธเกษตรสุขาวดี ส�าหรับวิธีด�าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์

ข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาในบทละคร วิเคราะห์ความทุกข์รวม

ทั้งการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครและสรุปผลแบบพรรณนา

วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 

 (1) ฌุนมิท์ซุมะรุ (ตัวละครนาย) มีความทุกข์เนื่องมาจาก

ความตายของบิดา ท�าให้เกิดความกังวลว่าบิดามารดาผู้ล่วงลับไป

แล้วจะไปสู่อบายภูมิ ซึ่งฌุนมิท์ซุมะรุแก้ปัญหาความทุกข์ที่ประสบ

ด้วยการตัดสินใจออกบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดา 

 (2) ทะกะฌิ (ตัวละครบ่าว) มีความทุกข์อันเนื่องมาจาก

การพลัดพรากจากฌุนมิท์ซุมะรุลูกชายของเจ้านาย สิ่งที่เป็นเหตุ

แห่งทุกข์ของทะกะฌิ คือ ความต้องการให้ฌุนมิท์ซุมะรุกลับมาอยู่

ด้วยกัน ซึ่งทะกะฌิใช้วิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ท่ีประสบ 2 วิธี 

ได้แก่ การออกเดินทางติดตามหาและการกล่าวโน้มน้าวจิตใจ 
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Abstract

  This research aims to study the sufferings and the 

solutions to the sufferings of the lord and vassal characters 

in the Noh play, Koya monogurui. The play concerns  

a lord and his vassal who were separated, but eventually 

managed to get back together. The vassal departed to find 

the lord’s son, who decided to become a monk to express 

his gratitude to his late parents. It was believed that if a 

son becomes a monk, his parents and forefathers up to 

the 7th generation would be allowed to enter the Buddhist 

pure land. In this study, the content of the Noh play was 

analyzed in order to identify the sufferings as well as the 

solutions to the suffering of the lord and the vassal. The 

findings were summarized using descriptive analysis. The 

results indicated the following:

 (1) Shunmitsumaru (the lord character) suffered 

from the death of his father. He was concerned that his 

late parents would go to Abaipomi, the undesirable land, 

after death. Shunmitsumaru decide to solve the suffering by  

becoming a monk to express his gratitude to his parents.

 (2) Takashi (the vassal character) suffered due to his 

separation from Shunmitsumaru, the lord’s son. The cause 

of his suffering came from his desire to get back with his 

lord’s son. Takashi solved the suffering by trying to find him 

and to convince him to come back. 

Sunisa Tammawiwat
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1. บทนำ�
บทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ (高野 

物狂) จัดอยู่ในการแสดงละครโนล�าดับที่สี ่ (四番
目物) ประเภทโอะโตะโกะโมะโนะงุรุอ ิ (男物狂) 
แต่งโดยเสะอะม ิ(世阿弥) เรือ่งราวกล่าวถงึฮริะมะท์ซุ 

(平松) แห่งแคว้นฮิตะชิได้เสียชีวิตในฤดูใบไม้ร่วง

ปีที่ผ ่านมา โดยก่อนเสียชีวิตได้สั่งเสียบ่าวที่ ช่ือ 

ทะกะฌิโนะฌิโร (高師四郎) ให้ดูแลฌุนมิท์ซุมะรุ 

(春満丸) ผู้เป็นลูกชายที่ยังเล็กอยู่ ในปีต่อมาเมื่อ

ถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของฮิระมะท์ซุ ทะกะฌิ 

ไปวัดประจ�าตระกูลเพื่อบ�าเพ็ญกุศลเมื่อกลับมาก ็

ได้รบัจดหมายจากฌุนมท์ิซุมะรุ เน้ือความในจดหมาย 

กล่าวว่าฌุนมิท์ซุมะรุออกจากบ้านไปบวชเพื่ออุทิศ 

ส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป 

แล ้วได ้ไปสู ่ดินแดนพุทธเกษตรสุขาวดีและไม ่

ต้องการให้ทะกะฌิออกติดตามหา แต่ทะกะฌิเมื่อ

อ่านจดหมายแล้วรู้สึกเสียใจจนจิตใจฟั่นเฟือนและ 

ด้วยความเชือ่ในเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างนาย-บ่าว 

ที่มีอยู่ถึง 3 ชาติ จึงได้ออกเดินทางตามหาจนมาถึงวัด 

บนภูเขาโคยะและได้พบกับฌุนมิท์ซุมะรุ ท้ายที่สุด

ทั้งสองคนก็ลงจากเขากลับไปอยู่บ้านด้วยกัน 

ค�าว่า โมะโนะงุรุอิ （物狂) นั้นหมายถึง 

คนที่จิตใจฟั่นเฟือนหรือวิกลจริต วินัย จามรสุริยา 

(2554, น. 46-47) กล่าวว่า “อาการวิกลจริตใน

ละครโนไม่ได้หมายถึง อาการป่วยทางจิตหรือมี

อาการคลุ้มคลั่ง อาละวาดดังเช่นอาการป่วยทางจิต

ของคนในสมัยปัจจุบันแต่เป็นอาการขาดสติเพียงช่ัว

ขณะหนึ่งเท่านั้น ในหนังสือฟูฌิกะเด็น (ทฤษฏีการ

แสดงละครโนของเสะอะมิ) กล่าวถึงสาเหตุที่ท�าให้

คนปกติกลายเป็นคนวิกล จริตในละครโนว่ามีสอง

ประการคือ เกิดจากการถูกวิญญาณอื่นหรือเทพเจ้า

เข้าสิงและเกิดจากการคิดค�านึง ถึงคนที่พลัดพราก 

จากกนัไป” ตวัละครเอกในบทละครประเภทน้ีอาจจะ 

เป็นชายหรือหญิงท่ียังมีชีวิตอยู่และได้ออกเดินทาง

ตามหาบุคคลอันเป็นที่รักจนจิตใจขาดสติฟั่นเฟือน 

หากตัวละครเอกเป็นหญิงจะเรียกว่า อนนะโมะ

โนะงุรุอิ (女物狂) ตัวอย่างเช่น บทละครเรื่องซุมิดะ

งะวะ ฮะนะงะตะมิ เฮียะกุมัน เป็นตัน กรณีตัวละคร

เอกเป็นชายจะเรียกว่าโอะโตะโกะโมะโนะงุรุอิ 

(男物狂) เช่น บทละครเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ 

และท์ซุชิงุรุมะ บทละครโนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการ

พลัดพรากของตัวละครพ่อแม่-ลูกและได้กลับมา

พบกันอีกครั้งนั้นพบว่ามีเป็นจ�านวนมาก แต่เรื่อง

ที่เก่ียวกับการพลัดพรากและได้กลับมาพบกันของ

นาย-บ่าวนั้นมีน้อยมาก ซะนะริ เคนตะโร (佐成健
太郎, 1991, p. 602) กล่าวถึงสาเหตุการสร้างตัว

ละครให้เป็นนาย-บ่าวไม่ใช่พ่อแม่-ลูกในบทละคร

เรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิว่า “เรื่องนี้ได้สร้างให้มีฉาก

การร่ายร�าคุเซะมะอิที่ภูเขาโคยะ แต่เนื่องจากใน

อดีตภูเขาโคยะเป็นสถานที่ต้องห้ามส�าหรับสตรีเพศ 

ดังนั้นจึงไม่สามารถท่ีจะให้ตัวละครหญิงเป็นผู้ร่าย

ร�าได้ นอกจากนี้หากเนื้อเรื่องเป็นการกลับมาพบ

กันของพ่อลูกแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลความจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องสร้างเรื่องให้ลูกออกบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่

แต่อย่างใด”  

วรรณกรรมหลายประเภทในสมยัคะมะกุระ- 

มุโระมะชิ (ค.ศ.1192-1603) ซึ่งรวมถึงวรรณกรรม

บทละครโนนั้นต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสังคมที่มี

ความวุ ่นวาย ท้ังการเกิดสงครามแย่งชิงอ�านาจ

ทางการเมืองและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลาย

ครั้ง ความทุกข์ท�าให้ผู ้คนตระหนักถึงความเป็น

อนิจจังของชีวิตพร้อมกับการน้อมน�าศาสนามาเป็น 

ที่พึ่งทางใจ ดังที่เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล 

(2528, น.48) กล ่าวว ่า “เมื่อศึกษาประวัติ

วิวัฒนาการของละครโน เราจะพบจุดก�าเนิดของ
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อิทธิพลของศาสนาในละครโนเริ่มต้ังแต่การแสดง 

ซะรุงะกุตามวัดในศาสนาพุทธและวิหารชินโตซึ่ง

ท�าให้เนื้อหาของการแสดงเจือปนเรื่องราวทาง

ศาสนาเข้าไว้ และกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน

การเผยแพร่ศาสนาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายส�าหรับ

สามัญชน... ศาสนาพุทธหล่อหลอมให้ตัวละครใน

ละครโนเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะให้ศาสนา

พุทธเป็นเครื่องมือน�ามนุษย์ให้หลุดพ้นจากชีวิตใน

โลกนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์โศก” ยิ่งไปกว่านั้น

เสะอะมิผู ้แต่งบทละครเร่ืองนี้ได้รับการอุปถัมภ์ 

จากโชกุนอะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ ผู้เลื่อมใสศรัทธา 

ในพุทธศาสนานิกายเซ็น จึงยิ่ งท�าให ้ละครโน 

ของเสะอะมิได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาอย่าง 

เห็นได้ชัด

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น พบว่า

บทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ มีความเกี่ยวข้อง

กับทางพุทธศาสนาในหลายมิติ ทั้งมิติมุมมองของ

ผู้แต่ง มิติทางด้านเนื้อหาเรื่องราว และมิติสภาพ

ภูมิหลังทางสังคม การศึกษาความทุกข์และการแก้

ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละคร

โนเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ ไม่เพียงแต่จะท�าให้เข้าใจ

แนวคิดของผู ้คนในสังคมผ่านการกระท�าของตัว

ละคร หากแต่สิ่งส�าคัญยังท�าให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็น

ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และการแก้ปัญหาเพ่ือก้าวข้าม

ความทุกข์ของตัวละคร รวมไปถึงเห็นแนวทางของ

การปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่การดับทุกข์ได้  

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย  

เพ่ือศึกษาความทุกข์และการแก้ปัญหา

ความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโนเรื่อง 

โคยะโมะโนะงุรุอิ 

3. ขอบเขตก�รวิจัยและวิธีดำ�เนินก�รวิจัย
3.1 ขอบเขตก�รวิจัย

 บทความฉบับนี้ศึกษาความทุกข์และการ

แก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวที่ปรากฏ

ในบทละครโนเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ โดยต้นฉบับ

วรรณกรรมที่น�ามาอ้างอิงในบทความฉบับนี้น�ามา

จากหนังสือ โยเกียวกุทะอิกัน เล่ม 1 ของส�านัก

พิมพ์เมจิโฌะอิน ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1991  

 3.2 วิธีดำ�เนินก�รวิจัยและก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูล

 ผู ้ วิ จัยศึกษาเนื้อหาในบทละคร และ

วิเคราะห์ความทุกข์รวมทั้งการแก้ปัญหาความทุกข์

ของตัวละครและสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์    

4. ข้อตกลงเบื้องต้น
 4.1 นิย�มศัพท์เฉพ�ะ  

  4.1.1 คว�มทุกข ์หมายถึง สภาพ 

ที่ทนได ้ยาก ในที่นี้หมายถึงป ัญหาต่างๆ ของ 

ตัวละคร ซึ่งจ�าแนกเป็น 

 (1) สภ�วทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ที่มี

ประจ�าอยู่ในสภาพร่างกายของคนเรา ตั้งแต่เกิดจน

ตาย มี 3 ประการ ได้แก่ ชาติทุกข์ (ความเกิด) ชรา

ทุกข์ (ความแก่ชรา) และมรณทุกข์ (ความตาย)

 (2) ปกิณณกทุกข์ หมายถึง  ความทุกข์

ท่ีจรมาจากท่ีอื่นโดยเกิดข้ึนเป็นครั้งคราว ตาม

เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมของชีวิต  

  4.1.2 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์ 

หมายถึง วิธีท่ีตัวละครใช้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์

หรือเพื่อให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ที่ก�าลังเผชิญอยู่

 4.2 ระบบถอดอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่น

 บทความฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษา

ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่น อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ และอาจารย์
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ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

5. สมมติฐ�น 
ตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโนเรื่อง  

โคยะโมะโนะงุรุอิ มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง

คราวตามเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาความ

ทุกข์ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาและสังคม

6. ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มทุกข์และก�รแก้
ปัญห�คว�มทุกข์
 6.1 ตัวละครน�ย

  6.1.1 คว�มทกุข์อนัเกดิจ�กคว�ม 

กังวลเรื่องโลกหลังคว�มต�ยของบิด�ม�รด�

 ความทุกข์ของฌุนมิท์ซุมะรุผู้เป็นลูกชาย

ของเจ้านายเกิดจากการสูญเสียบิดาท่ีช่ือฮิระมะท์ซุ

ในฤดูใบไม้ร่วงของปีที่ผ่านมา จากการสั่งเสียของ 

ฮริะมะท์ซทุีใ่ห้ทะกะฌดิแูลฌนุมท์ิซมุะรอุาจอนมุาน 

ได้ว่าผู้เป็นมารดาเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว ความ

ทุกข์ที่บิดามารดาตายจากไปในขณะที่ฌุนมิท์ซุมะร ุ

ยงัอยูใ่นวยัเยาว์ประจวบกับความกงัวลว่าบิดามารดา 

จะไปสู่อบายภูมิไม่อาจบรรลุธรรม1 ได้ ฌุนมิท์ซุมะร ุ

จึงตัดสินใจที่จะออกบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดา

มารดา ดังในจดหมายที่ฌุนมิท์ซุมะรุเขียนลาถึง 

ทะกะฌิ ใจความว่า

1 บรรลุธรรม หมายถึง การที่วิญญาณได้หลุดพ้นจากวัฏสงสารซึ่งเป็นความสุขในโลกหลังความตาย (สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล และวินัย จามรสุริยา, 
2555, น.192)

それ 受け難き人身を受け。逢ひ難き如来の教法に逢ふ事。闇夜の燈火。 渡りの
船待ち得たる心地して。 われと覺めん夢の世に。 今を捨てずは徒らに。 又三途 
にも歸らんこと。 歎きても猶餘りあり。 この生にこの身を浮かめずは。 いつの時を
か。 頼むべき。 然るに一子出家すれば。七世の父母成佛すと いへり。 この身を捨
てて無為に入らば。 別れし父母の御事のみか。生々の 親を助けんこと。 これに如
かじと思ひ切りつつ家を出で。 修行の道に赴くなり。

        (佐成健太郎, 1991, pp. 604-605)

	 “การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ใช ่ว ่าจะได้เกิดกันอย่างง่ายดาย	 การได้พบธรรมะของ 

พระศากยมุนีพุทธเจ้าที่หาได้ยากยิ่งเปรียบประหนึ่งเวลาค�่าคืนได้รับคบไฟหรือในยามยาก

ล�าบากที่ไม่สามารถข้ามฝั่งได้แล้วได้พบเรือ	 ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งท่ีน่ายินดี	 ดังนั้น	หากเราไม่

ออกบวชละทิ้งโลกในปัจจุบันที่ไม่จีรังยั่งยืนดั่งความฝันแล้ว	เมื่อตายไปก็จะกลับไปยังอบายภูมิ

ทั้ง	 3	 อีกจะมาคร�่าครวญเสียใจภายหลังเพียงใดก็ไม่เกิดประโยชน์	 ในขณะท่ีเกิดมาในโลก

มนุษย์หากไม่สร้างกุศลไว้แล้วเมื่อใดจะได้ไปยังพุทธเกษตรสุขาวดี	ยิ่งไปกว่านั้นมีค�ากล่าวที่ว่า	

หากลูกคนหนึ่งได้ออกบวชก็จะท�าให้พ่อแม่ทั้ง	7	ชั่วอายุได้บรรลุธรรม	ตอนนี้หากเราออกบวช

ไม่เพียงแต่พ่อแม่ในชาตินี้ที่เสียชีวิตไปแล้วยังได้ช่วยเหลือบรรดาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป 

แล้วด้วย	 ไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่านี้อีกแล้ว	 เราจึงได้ตัดสินใจออกบวชเข้าสู่หนทาง 

แห่งธรรม...”
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2 ค�าว่าพ่อแม่ในอดีต 7 ชั่วอายุ คือ 1) พ่อแม่ของพ่อแม่ (ปู่ย่าตายาย) 4 คน  2) พ่อแม่ของปู่ย่าตายาย (ทวด) 8 คน 3) พ่อแม่ของทวด (เทียด) 16 คน  4) 
พ่อแม่ของเทียด 32 คน 5) พ่อแม่ของรุ่นที่ 4 64 คน 6) พ่อแม่ของรุ่นที่ 5 128 คน 7) พ่อแม่ของรุ่นที่ 6 256 คน  

3 ค�าว่าญาติ 9 ชั่วโคตร คือ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทวด เทียด (นับจากตัวเองขึ้นไป 4 ชั่วอายุ)  ลูก หลาน เหลน ลื่อ (นับลงมา 4 ชั่วอายุ) และนับตัวเองอีก 
1 รวมเป็น 9 ชั่วอายุหรือ 9 ชั่วโคตร

 6.1.2 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์

ด้วยก�รออกบวชทดแทนบุญคุณบิด�ม�รด�

จากข้อความที่ฌุนมิท์ซุมะรุกล่าวข้างบนนี้

ว่า “ยิ่งไปกว่านั้นมีค�ากล่าวที่ว่า หากลูกคนหนึ่งได ้

ออกบวชก็จะท�าให้พ่อแม่ทั้ง 7 ชั่วอายุได้บรรลุธรรม

ตอนน้ีหากเราออกบวชไม่เพียงแต่พ่อแม่ในชาตินี้ที่

เสีย ชีวิตไปแล้วยังได้ช่วยเหลือบรรดาบรรพบุรุษที่

ล่วงลับไปแล้วด้วย ไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่า

นี้อีกแล้ว เราจึงได้ตัดสินใจออกบวชเข้าสู่หนทาง

แห่งธรรม” แสดงการตัดสินใจในการออกบวชทั้งยัง

แสดงให้เห็นว่าฌุนมิท์ซุมะรุเป็นบุคคลท่ีมีกตัญญุตา

ธรรม ซ่ึงไม่เพียงแต่กับบิดามารดาผู ้ให้ก�าเนิด

เท่านั้น หากยังมีความส�านึกในบุญคุณของทะกะฌ ิ

ในฐานะผู้มีพระคุณที่ได้เลี้ยงดูมาจึงให้ความเคารพ

รักประหนึ่งเป ็นพ่อแม่ตัวเอง ดังที่ ได ้กล ่าวถึง

พระคุณของทะกะฌิไว้ในจดหมายลาว่า 

父母に別れしその後は。 唯おことをこそひたすらに。父とも母とも頼みつれ。
かくとも申さで別るること。乳房の恩の父母に。再び別るる心地して。名残
こそ惜しう候へ。かまひて尋ね給ふなよ。三年が内には必ず必ず。 身の行方
をも知らせ申さん。 
   (佐成健太郎, 1991, p. 605)

	 “ตั้งแต่ท่านพ่อท่านแม่ได้ตายจากไป	เราก็มีเพียงเจ้าเป็นที่พึ่งพิงประหนึ่งพ่อแม่	ดังนั้นหาก

เราจะจากไปโดยไม่กล่าวค�าร�่าลาก็เท่ากับเราจะต้องจากกับพ่อนมแม่นมผู้มีพระคุณอีกครั้ง	 แม้

จะเสียใจที่จะต้องลาจากแต่ขอท่านอย่าได้ตามหาเราเลย	ภายใน	3	ปีนี้เราจะส่งข่าวมาถึงท่าน

อย่างแน่นอน”	

แนวคิดเรื่องการเวียนว ่ายตายเกิดใน

วัฏสงสารที่กล่าวถึงอบายภูมิ 3 รวมทั้งแนวคิด 

อานิสงค์ของการออกบวช ดังปรากฏค�ากล่าวในบท

ละครว่า 一子出家すれば。七世の父母成佛す
といへり。ซึ่งมีความหมายว่า การที่ลูกหนึ่งคนได้

ออกบวชจะมีอานิสงค์ท�าให้พ่อแม่ได้บรรลุธรรมซึ่ง 

ไม่เพยีงแต่พ่อแม่ในชาติปัจจุบนัเท่าน้ัน หากยงัมอีานิ 

สงค์เผื่อแผ่ไปถึงพ่อแม่ในอดีตทั้ง 7 ชั่วอายุ2 ด้วย 

ในพจนานุกรมจิโกะ โกะโตะวะสะ 『故事ことわ

ざ辞典』(1956, p.69) ปรากฏค�ากล่าวท่ีมีความ

หมายใกล้เคียงกับในบทละครว่า「一子出家すれ
ば七世の父母皆得脱す」และในหน้า 62 ยัง

ปรากฏอีกหนึ่งค�ากล่าวว่า「一人出家すれば九
族天に生る」ซึ่งมีความหมายว่า หากลูกคนหนึ่ง

ออกบวช ญาติ 9 ชั่วโคตร3 ได้ไปสวรรค์

ค�าอธิบายเนื้อหาบทละคร (注) ในหนังสือ 

โยเกียวกุทะอิกัน (佐成健太郎,1991, p.605) 

กล่าวว่า “ค�าว่าพ่อแม่ 7 ชั่วอายุนั้นมีปรากฏในพระ
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สูตรอุลลัมพนสูตร (盂蘭盆経)” พระสูตรฝ่าย 

มหายานดงักล่าวนีว่้าด้วยเรือ่งของพระโมคคลัลานะ 

ที่มีปณิธานปรารถนาจะทดแทนพระคุณบุพการี  

ด้วยอภิญญาญาณท�าให้ทราบว่ามารดาตนอดอยาก 

หวิโหยเนือ่งจากอบุตัอิยู่ ณ เปรตภมู ิพระโมคคลัลานะ 

จงึน�าบาตรข้าวไปโปรดดวงวญิญาณของมารดา แต่ยงั 

มทินัทีอ่าหารจะได้เข้าปากกก็ลบักลายเป็นถ่านเพลิง 

เผาไหม้ท�าให้ไม่สามารถกนิอาหารได้ พระโมคคลัลานะ 

จึงน�าความกลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์

ตรัสว ่ามารดาของพระโมคคัลลานะประกอบ 

อกุศลกรรมเป็นนิจ เกินก�าลังฤทธิ์และบุญกุศล 

ของพระโมคคัลลานะที่จะบรรเทาอกุศลกรรม 

นั้นได้ ต้องอาศัยบุญฤทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวก

ผู้มาจากทิศทั้งสิบจึงสามารถปลดเปลื้องทุกข์ของ

มารดาได้และตรัสว่า ในวัน 15 ค�่ากลางเดือน 7 

อันเป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์ 

ให้จัดเตรียมภัตตาหารกับสิ่งสักการะใส่ภาชนะ

ถวายแด่หมู่สงฆ์ผู ้มาจากทิศทั้งสิบ อานิสงค์แห่ง

สังฆทานน้ีจะท�าให้บิดามารดาในอดีตทั้ง 7 ชั่วอายุ 

บิดามารดาในชาตินี้ตลอดจนวงศาคณาญาติพ้น

จากอบายภูมิทั้ง 3 เมื่อพระโมคคัลลานะได้กระท�า

ตามจึงท�าให้มารดาของพระโมคคัลลานะพ้นจาก

อบายภูมิ ด้วยคติแนวคิดเรื่องพ่อแม่ 7 ชั่วอายุทั้ง

ในบทละครโนเรื่องนี้และในพระสูตรต่างสอดคล้อง

กันในด้านการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  

ผู ้ วิจัยจึงมีความคิดเห็นว ่าการที่ ฌุนมิท ์ซุมะรุ 

ตัดสินใจละทิ้งบ้านก้าวเข้าสู่หนทางแห่งธรรมนั้น  

ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างบุญกุศลแก่ชีวิตของ 

ตนเองหลังความตายเท่าน้ันหากยังเป็นการแก ้

ปัญหาความทุกข์ของตนเองที่วิตกกังวลเกี่ยวกับโลก 

หลังความตายของบิดามารดา การออกบวชจึงยัง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังให้วิญญาณของบิดามารดา

และบรรพบุรุษพ้นจากอบายภูมิ 3 ไปยังพุทธ 

เกษตรสุขาวดีอีกด้วย

6.2 ตัวละครบ่�ว

 6.2.1 คว�มทุกข์อันเกิดจ�ก

ก�รพลัดพร�กและก�รยึดถือคำ�สั่ง

 ความทุกข ์ของทะกะฌิผู ้ เป ็นบ ่าวเกิด

จากการพลัดพรากกับฌุนมิท์ซุมะรุลูกของเจ้านาย

ที่ตนเลี้ยงดูตามค�าสั่งเสียของเจ้านายก่อนตาย

ประหนึ่งดั่งเป็นลูกของตนเอง นอกจากนี้ทะกะฌิ

ยังเกิดความรู้สึกทุกข์อันเนื่องมาจากการยึดถือใน

การปฏิบัติตามค�าสั่งเสียของเจ้านายที่สั่งให้ดูแล 

ฌุนมิท์ซุมะรุ กอปรกับแนวคิดทางสังคมในสมัยนั้น

ท่ีให้ความส�าคัญกับการจงรักภักดีต่อเจ้านายตาม

ความเช่ือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนาย-บ่าวที่ม ี

ถึง 3 ชาตินั้น ฮะระดะ คะโอะริ (อ้างถึงใน สิริมนพร 

สุริยะวงศ์ไพศาลและวินัย จามรสุริยา, 2555,  

น. 72) กล่าวว ่า “ความเชื่อที่ว ่าความผูกพัน 

ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องมี 3 ชาติ สามีกับภรรยา

มี 2 ชาติ พ่อแม่กับลูกมี 1 ชาติ นั้นเป็นความเช่ือ

ของคนทั่วไปในสังคมยุคกลางจนถึงยุคใหม่ โดยมี

รากฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเช่ือ

นี้แพร่หลายมากจึงปรากฏในบทละครโนซึ่งมักแฝง

ความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีเน้นเรื่องกฏแห่งกรรม

และการเวียนว่ายตายเกิด กรรมในอดีตชาติส่งผล 

ถึงชาติปัจจุบัน กรรมในปัจจุบันส่งผลถึงอนาคต 

ความเชือ่เรือ่งความผกูพนัของคนตามสถานภาพต่างๆ 

โดยเฉพาะระหว่างเจ้านายกบัลกูน้อง สะท้อนสภาพ 
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สังคมยุคกลางที่บ้านเมืองไม่สงบมีสงครามเกิดขึ้น

เกือบตลอดเวลา ลูกน้องในอุดมคติคือผู้ที่ซ่ือสัตย์

และจงรักภักดีต่อเจ้านายถึงขนาดที่ยอมตายแทน

เจ้านายได้ ลูกน้องถูกสอนว่าต้องให้ความส�าคัญกับ

เจ้านายมากกว่าคนในครอบครัวของตนเอง”    

 ดังนั้นเม่ือทะกะฌิทราบว่าฌุนมิท์ซุมะรุลูก

ของเจ้านายหนีไปบวช ทะกะฌิจึงคร�่าครวญด้วย

ความเสียใจดังข้อความที่ปรากฏหลังจากที่ทะกะฌิ

อ่านจดหมายแล้วต่อไปนี้

 ความทุกข์ของทะกะฌิเป็นความทุกข์ที่เกิดจาก

ความพลัดพรากจากลูกของเจ้านาย จึงเกิดการ

คร�่าครวญตัดพ้อเมื่อถูกฌุนมิท์ซุมะรุท้ิงไป เพราะ

รู้สึกว่าตนขาดท่ีพึ่งเช่นเดียวกับขาดต้นไม้ไว้เป็นท่ี

พึ่งยามมีลมพายุพัดมา อีกทั้งยังเกิดจากความรับ

ผิดชอบในหน้าที่ตามค�าสั่งเสียของเจ้านายที่ให้ดูแล

ลูกชาย ดังนั้นความรู้สึกต้องการจะให้ฌุนมิท์ซุมะ

รุกลับมาอยู่ด้วยกัน ความต้องการดูแลฌุนมิท์ซุมะ

รุตามค�าสั่งเสียของนายจึงเป็นเหตุท่ีท�าให้ทะกะฌิ

รู้สึกเป็นทุกข์กระทั่งกลายเป็นผู้ที่มีสติฟั่นเฟือนไป

恨 め し の 御 事 や 。恨 め し の 御 事 や 。た と ひ 世 を 捨 て 給 ふ と も 。
三 世 の 契りなるものを。いづくまでも御 供 に。などや 伴ひ 給 はぬぞ。
今 は 散 り 行 く花 守 の 。頼 む 木 蔭 も 嵐 吹 く。行 方 や い づ ち 雲 水 の 。
跡を慕ひていづくとも知らぬ道にぞ出でにける知らぬ道にぞ出でにける。        

 (佐成健太郎, 1991, pp. 605-606)

	 “น่าขมข่ืนเสียนี่กระไร	แม้ท่านจะละทางโลกนี้แล้วแต่ความสัมพันธ์	 3	ชาติของเรานั้น

ก็ยังคงอยู่ไม่ใช่หรือ	 เหตุใดจึงไม่พาข้าไปด้วยเล่า	 เมื่อนายน้อยออกบวชไปแล้ว	 บัดนี้ข้า 

ไร้ที่ไป	ประหนึ่งไร้ร่มไม้ไว้พึ่งพายามลมพายุพัด	ข้าจะออกเดินทางเท่ียวตามหานายน้อยแม้ 

ไร้จุดหมาย”				

  6.2.2 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์

ด้วยก�รออกติดต�ม

เมื่อทะกะฌิประสบกับความทุกข์อันเกิด

จากการพลดัพรากจากฌุนมท์ิซมุะรุ แม้ฌุนมิท์ซมุะรุ 

จะกล่าวห้ามมิให้ออกตามหาไว้ในจดหมาย แต่ 

ทะกะฌิไม่สามารถท�าตามที่กล่าวห้ามได้ เนื่องจาก

ยึดถือในหน้าที่ของบ่าวที่พึงปฏิบัติตามค�าสั่งเสีย

ของเจ ้านาย ทะกะฌิจึงตัดสินใจออกเดินทาง

ติดตามหาโดยที่ตนเองก็ไม่รู ้ว่าจะไปตามหาที่ใด

และไม่รู้ว่าจะพบหรือไม่ดังความว่า

หลังจากที่ทะกะฌิออกติดตามกระทั่งได้

เดินทางรอนแรมมาจนถึงวัดบนภูเขาโคยะซึ่งเป็น

วัดที่ฌุนมิท์ซุมะรุมาพักอยู่ โดยที่ทั้งสองต่างก็ไม่

ทราบมาก่อน และได้เข้าไปพักท่ีบริเวณใต้ต้นสนซัง

โกะโนะมะท์ซุ (三鈷の松) พระที่วัดบนภูเขาโคยะ

เม่ือเห็นทะกะฌิท่ีเป็นดั่งคนสติฟั่นเฟือนจึงได้ไล่ให้

ทะกะฌิรีบออกไปจากบริเวณวัดเนื่องจากเกรงค�า

ครหาของผู้คน ฝ่ายฌุนมิท์ซุมะรุนั้นเมื่อแรกพบก ็

จ�าทะกะฌิได้แต่ยังคงแกล้งไม่รู ้จักและปล่อยให ้

ทะกะฌิสนทนาโต้ตอบกับพระที่วัดว่า การที่มา

ภูเขาแห่งนี้ก็เพื่อต้องการตามหาเจ้านายและต้อง 

การบวชไปพร้อมกับเจ้านาย
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薄 墨 に 書く玉 章と見 ゆるか な 。霞 める 空 に 。帰 る 雁 の 翼 につ けしは
蘇 武 が 文 そ れ は 故 郷 の 旅 衣 。君 を 忘 れ ぬ 心 ぞ か し 。わ れ も 主 君
の御行方。上の空なる御跡を尋ねや逢ふと遙々の。陸奥紙に書き残す。
文 こ そ 君 の 形 見 な れ 。あ ら 覚 束 な の 御 身 の 行 方 や な 。

     (佐成健太郎, 1991, p. 607)

 

	 “ฝูงห่านป่าที่บินอยู ่บนท้องฟ้าท่ามกลางหมู ่เมฆ	 ดูราวกับตัวหนังสือท่ีเขียนอยู ่ใน

กระดาษจดหมาย	พลางนึกถึงจดหมายที่ซูอู ่4	 น�าไปผูกติดอยู ่กับปีกของห่านป่าส่งกลับ

ไปยังบ้านเกิด	 นี่เป็นเพราะในใจไม่อาจลืมนายน้อยได้	 แม้บ่าวไม่รู ้ จุดหมายปลายทาง 

ทั้งยังไม่รู ้ว ่าจะได้พบหน้าหรือไม่	 แต่บ่าวจะออกเดินทางติดตาม	จดหมายที่ท่านเขียน 

ทิ้งไว้ในกระดาษแห่งแคว้นมิชิโนะกุแดนไกลนี้จะเป็นของดูต่างหน้า	อา	กังวลใจเหลือเกิน	ท่าน

ไปอยู่แห่งใดกันนะ”			

5 ตัวละครรอง
4 ซูอู（่蘇武）เป็นขุนนางของจีนที่ถูกจับตัวไปกักขังเป็นเวลานานถึง 19 ปี ในสมัยราชวงศ์ถังโดยชนชาติมองโกเลีย

ワキ  ｢不思議やな姿を見れば異形なる有様なり。この高野の内へは叶ひ候まじ。 

人に咎められぬさきに疾疾う出で候へ。
シテ 「これは御利益ともなき仰かな。人を尋ねてこの山に来るを。 唯帰れとは御 

情なや。『かかる結界清浄の地に。入り定まれる高野の山を。 帰り出でよの 

御説教。心得ずこそ候へとよ。
ワキ　「入り定まれるとは高野の山とは。 耳に留まる言葉なり。
シテ 「げにもげにも入定と申すことは。憚り多き言葉やらんさりながら。 

かく世を遁れ身を捨てて。山に入るは順義ならずや。
ワキ 「さてはおことは人をば尋ねず。われとその身を捨人か。
シテ 「いや尋ぬる主君も捨人なれば。出家の御供申さん為。『われも憂身を捨人な

り。
     (佐成健太郎,1991, pp. 609-610)

วะกิ5:	 น่าประหลาดใจนัก	ดูเจ้าแล้วท่าทางเหมือนคนสติฟั่นเฟือน	คนสติไม่ดีเข้ามาภายใน

วัดที่เขาโคยะแห่งนี้ไม่ได้หรอกนะ	 เจ้ารีบออกไปจากที่นี่เสียเถิด	ก่อนที่ใครมาต�าหนิติ

เตียนได้	
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ฌิเตะ6:	ท่านว่าเราไม่มีบุญที่จะอยู่ที่น่ี	 เรามาที่นี่ก็เพ่ือท่ีจะตามหาคนคนหนึ่งแต่ท่านกลับไล่เรา

ไปด้วยวาจาที่ไร้น�้าใจนัก	 ไม่คิดเลยว่าท่านจะไล่เราออกไปจากภูเขาโคยะสถานปฏิบัติ

บ�าเพ็ญเพียรอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้	

วะกิ:	 ภูเขาโคยะสถานปฏิบัติบ�าเพ็ญเพียร	ค�าๆ	นี้สะดุดหูเรานัก	

ฌิเตะ:	 คนที่กล่าวว่าจะมาฝึกปฏิบัติบ�าเพ็ญเพียรนั้นคงจะมีอยู ่มากแต่การท่ีละท้ิงทางโลก

ออกบวชเข้ามาอยู่ในป่าเขาเช่นนี้ก็เพื่อที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ใช่หรือ

วะกิ:	 ตกลงว่า	เจ้าจะมาบวช	ไม่ได้มาตามหาคนแล้วใช่ไหม

ฌิเตะ:	 มไิด้	นายน้อยทีเ่ราตามหาท่านออกบวช	เราจงึได้สละละทางโลกประสงค์ทีจ่ะออกบวชด้วย

6 ตัวละครเอก
7 ในคติพราหมณ์-ฮินดู วัชระ (金剛杵) เป็นอาวุธมีลักษณะปลายแหลมทั้งสองด้าน ตรงกลางเป็นที่จับ ส่วนปลายแหลมนั้นอาจมีหลายรูปแบบ อาทิ  

มีแฉกเดียว เรียกว่า 独鈷杵 มีสามแฉก เรียกว่า 三鈷杵 มีห้าแฉก เรียกว่า 五鈷杵 เป็นต้น

ยะมะโอะริ  เทะท ์ซุ โอะ (山折哲雄 , 

2014, pp. 169-172) ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ตอน

ที่ทะกะฌิขึ้นไปที่ภูเขาโคยะว่าเป็นการแอบลักลอบ

ข้ึนไป เมื่อขึ้นไปแล้วได้ยินเสียงสวดเนมบุท์ซุหรือ

การสวดท่องพระนามพระอมิตาภะแล้วเกิดความ

เลื่อมใสจึงหายจากอาการสติฟั่นเพื่อนกลับคืนมา

มีสติดังเดิม อาจกล่าวได้ว่าอานิสงค์จากการโปรด

สัตว์ของพระอมิตาภะ เสียงสวดท่องพระนามพระ

อมิตาภะเป็นเหตุให้คลายจากอาการฟั่นเฟือน ยะ 

มะโอะริอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชื่อต้นสนซังโกะโนะ 

มะท์ซุซ่ึงเป็นสถานทีท่ีท่ะกะฌไิด้พบกบัฌนุมท์ิซมุะร ุ

ว่า พระคูกะอิ (空海ค.ศ. 774-835) หรือท่าน 

โคโบ ดะอิฌิ (弘法大師) ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกาย 

ฌิงงนที่มีศูนย์กลางอยู ่ที่ภูเขาโคยะ ท่านได้เดิน

ทางไปศึกษาพุทธศาสนาในประเทศจีน ก่อนกลับ

ประเทศญี่ปุ่นท่านได้ขว้างวัชระ7 ชนิดท่ีมีปลายสาม

แฉกเรียกว่าซังโกะโฌ (三鈷杵) มายังดินแดนทาง

ทิศตะวันออก เมื่อเดินทางกลับมาถึงญ่ีปุ่นท่านได้

ค้นหาจนพบว่าซังโกะโฌได้มาติดอยู่ที่ยอดต้นสน

บนภูเขาโคยะ ต่อมาท่านจึงได้สร้างวัดคงโงบุจิ (金
剛峰寺) ณ ที่ที่พบซังโกะโฌน้ัน เน่ืองจากต้นสน

ดังกล่าวมีใบสามแฉกเช่นเดียวกับลักษณะของซัง

โกะโฌจึงได้ช่ือว่าซังโกะโนะมะท์ซุ ภายหลังท่ีท่าน

โคโบมรณภาพ การเผยแผ่ค�าสอนของท่านโคโบให้

กว้างไกลจึงเป็นหน้าท่ีของพระท่ีวัดบนภูเขาโคยะ 

ดังนั้นท่ีภูเขาโคยะนอกจากในตอนกลางคืนจะมีการ

สวดท่องพระนามของพระอมิตาภะแล้ว (南無阿
弥陀仏) ในตอนกลางวันยังมีการสวดท่องพระนาม

ของท่านโคโบ ดะอิฌิ (南無大師遍照金剛) ดัง

กึกก้องอีกด้วย

 6.2.3 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์

ด้วยก�รโน้มน้�วจิตใจ

หลังจากการสนทนาระหว่างทะกะฌิกับ

พระที่วัดบนเขาโคยะ ท้ายที่สุดฌุนมิท์ซุมะรุยอม

เปิดเผยตัวเอง ทะกะฌิจึงได้พยายามเจรจาเพื่อ

โน้มน้าวใจให้ฌุนมิท์ซุมะรุเดินทางกลับไปบ้านด้วย

กัน ด้วยการกล่าวให้คิดว่าหากออกบวชแล้วจะ

ไม่มีผู้ด�ารงสืบทอดตระกูลฮิระมะท์ซุ ฌุนมิท์ซุมะร ุ

จึงตัดสินใจท่ีจะไม่บวชแต่จะทดแทนบุญคุณของ

บิดามารดาด้วยการสืบทอดตระกูลให้ด�ารงอยู่ต่อ

ไป ท้ายที่สุดทั้งสองคนจึงได้ออกจากวัดและลงจาก

ภูเขาโคยะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านต่อไป



85jsn Journal Special Edition 2017

ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ

8 ตัวละครเด็ก

子方　｢やあいかにあれなるは高師の四郎にてはなきか。何とてこれまで来りたるぞ。
シテ 「や。あれにましますは春満殿にて御座候か。何とてこれまで来るとは。あら 

情なの御言葉や。たとひ御身を捨て給ふとも。いかでか捨てさせ申すべき。御心 
を静めて聞し召せ平松の御名字を誰か続がせ給ふらん。まづこの旅は御帰り
あつて。さてその後はともかくも。『御意をばなどか背かんと。

地　 ｢御袖にとりつきて。三世の契り朽ちせねば。これまで尋ね紀の国や。高野の
　　　山陰頼む主君に逢ふぞ嬉しき。
地    『かくあるべきにあらざれば。高野の山立ち出でて。語り慰め古里に。御供申し
　　　帰りつつ。ともに行末栄えけり。これも御法を広めにし。大師の恵みなり 

けりや。大師の恵みなりけりや。 　　 
(佐成健太郎, 1991, pp. 614-615)

โคะกะตะ8:			เอ๊ะ	ที่อยู่ตรงนั้นน่ะท่านทะกะฌิโนะฌิโระไม่ใช่หรือ	ท�าไมท่านมาอยู่ที่นี่ได้

ฌิเตะ:	 อ๊ะ	ท่านคือท่านฌุนมิท์ซุใช่ไหม	ท่านถามเราว่าท�าไมถึงมาท่ีนี่ได้	ช่างเป็นค�าพูด 

ที่เย็นชานัก	 แม้ว่าท่านประสงค์จะละทางโลกแล้วก็ตามแต่ใจคอท่านจะทิ้งกัน 

ไปได้ลงคอเชียวหรือ	 เอาละ	 นายน้อยใจเย็นๆ	 ฟังเราก ่อนนะ	 หากท่าน 

ออกบวชไปแล้วใครเล่าจะเป็นผู้สืบสกุลของท่านพ่อฮิระมะท์ซุ	ท่านกลับไปกับเรา

ก่อนเถิด	แล้วหลังจากนั้นท่านจะตัดสินใจอย่างไรเราก็จะไม่ขัดขวาง		

นักร้องประสานเสียง:	ความสัมพันธ์ระหว่างนาย-บ่าว	3	ชาติของเราไม่มีวันขาด	การที่มาถึงที่นี่

และได้พบกับนายน้อยด้วยอานิสงค์แห่งภูเขาโคยะ	น่ายินดีนัก

นักร้องประสานเสียง:	เพราะไม่อาจที่จะอยู่ได้ตลอดไป	ทะกะฌิ	ฌิโรจึงออกเดินทางจากภูเขา

	 โคยะ	ทะกะฌิพูดคุยปลอบประโลมใจต่างๆ	นานาระหว่างทางที่กลับบ้านด้วยกัน	

นาย-บ่าวพูดคุยถึงอนาคต	หากจะกล่าวไปแล้วนี่คงเป็นอานิสงค์ผลบุญจากการที่

ท่านโคโบได้เผยแผ่พระธรรมค�าสอนให้กว้างไกล

ความย ้อนแย ้งจากการตัดสินใจของ 

ฌุนมิท์ซุมะรุท่ีครั้งแรกตั้งใจจะออกบวชแต่สุดท้าย

เลือกการกลับไปสืบทอดตระกูลนั้น วะกิตะ ฮะรุโกะ 

(脇田春子 , 2013, pp. 161-162) กล่าวว ่า

เป ็นแนวคิดของครอบครัวที่ เป ็นตระกูลนักรบ

ในสมัยเอะโดะซ่ึงให ้ความส�าคัญกับการด�ารง

อยู ่ของตระกูลเป็นอันดับหน่ึง จากต้นฉบับบท

ละครท่ีแต่เดิมแต่งให้ตัวละครท้ังสองออกบวช

จ�าวัดอยู่ที่วัดบนภูเขาโคยะด้วยกันนั้น ส�านักการ

แสดง 3 ส�านัก คือโฮโฌ (宝生) คงโง (金剛) 
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และคิตะ (喜多) ต่างคงเนื้อหาตามต้นฉบับเดิม  

มีเพียงส�านักการแสดงคันเสะ (観世) เท่าน้ันที่ได้

ปรับเปล่ียนเน้ือหาตอนจบใหม่โดยให้ตัวละครท้ัง

สองออกจากวัดและลงจากภูเขากลับไปอยู่บ้านเพื่อ

สืบทอดตระกูลทดแทนบุญคุณบิดามารดาแทนวิธี

การออกบวช

จากวิ ธีการแก ้ป ัญหาความทุกข ์ของ 

ฌุนมิท์ซุมะรุดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา

เพื่อการพ้นทุกข์ของตัวละคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า

วิธีที่ฌุนมิท์ซุมะรุด�าเนินนั้นสอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติของมรรคในพุทธศาสนา ได้แก่ ความด�าริ

ชอบ ความใฝ่ใจถูกต้อง การคิดหาทางออกไปจาก

ทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผล (สัมมาสังกัปปะ) โดยเร่ิม

ต้ังแต่การใฝ่ใจที่น้อมไปในการออกบวชเพื่อความ

หลุดพ้นทั้งเพ่ือตนเองและเพ่ือบิดามารดา รวมทั้ง

ความใฝ่ใจถูกต้องในการกลับไปท�าหน้าที่สืบทอด

ตระกูลตามหน้าที่อันพึงกระท�าของบุตร 

ในขณะที่วิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ของ

ทะกะฌินั้น เมื่อวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาเพื่อ

การพ้นทุกข์ของตัวละคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิธี

ที่ทะกะฌิปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางของมรรค 

ได้แก่ ความด�าริชอบ และการเจรจาชอบ (สัมมา

สังกัปปะและสัมมาวาจา) ความด�าริชอบในที่นี้เป็น

ความด�าริในการท�ากุศลธรรมโดยการออกเดินทาง

ติดตามจนมาถึงภูเขาโคยะดินแดนแห่งการปฏิบัติ

ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์และความตั้งใจในการสละทาง 

โลกเพื่อออกบวชของทะกะฌิ ความคิดอันเป็นกุศล

จึงอาจมีส่วนส่งผลให้ทะกะฌิได้พบกับฌุนมิท์ซุมะรุ 

โดยที่ ไม ่ ได ้ตั้ ง ใจ ส� าหรับการเจรจาชอบนั้น  

พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 2 วิภังคปกรณ์ (2539,  

น.172) อธิบายว่า สัมมาวาจา หมายถึง ความงด

เว้นจากการพูดเท็จ ความงดเว้นจากการพูดส่อ

เสียด ความงดเว้นจากการพูดหยาบ ความงดเว้น

จากการพูดเพ้อเจ้อ เมื่อทะกะฌิเดินทางมาถึงภูเขา

โยคะและได้พบกับพระท่ีวัดได้เจรจาโต้ตอบกับ

พระด้วยค�าพูดที่คมคาย และหลังจากที่ทะกะฌิ

ได้พบกับฌุนมิท์ซุมะรุแล้วก็ได้พยายามที่จะกล่าว

โน้มน้าวจิตใจด้วยเหตุผลเพื่อให้ฌุนมิท์ซุมะรุนึกถึง

ความกตัญญูที่จะต้องสืบสกุลของบิดาผู้ล่วงลับโดย

การกล่าวว่า “ถ้านายน้อยออกบวชไปแล้วใครจะ

เป็นผู้สืบสกุลของท่านพ่อฮิระมะท์ซุ” จากการแก้

ปัญหาความทุกข์ของตัวละครทั้งสองต่างส่งผลให้

สามารถก้าวข้ามผ่านความทุกข์ท�าให้ฌุนมิท์ซุมะรุ

ผู้ที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษเกิด

ความรู้สึกระลึกได้ต่อหน้าท่ีท่ีพึงกระท�า ในท่ีสุดจึง

ยอมลงจากภูเขาโคยะเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกัน

7. บทสรุป
 การศกึษาเร่ืองความทุกข์และการแก้ปัญหา 

ความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโนเรื่อง

โคยะโมะโนะงุรุอิ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

(1) ฌุนมิท์ซุมะรุ ตัวละครนาย มีความ

ทุกข์เนื่องมาจากความกังวลในโลกหลังความตาย

ของบิดามารดาซึ่งฌุนมิท์ซุมะรุ แก้ปัญหาความทุกข์

ท่ีประสบด้วยการการตัดสินใจออกบวชเพื่อหวังให้

บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่พุทธเกษตรสุขาวดี 

(2) ทะกะฌิ ตัวละครบ่าว มีความทุกข์อัน 

เนือ่งมาจากการพลดัพรากจากฌนุมท์ิซมุะรลุกูชายของ 

เจ้านาย สิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของทะกะฌิ คือ ความ 

รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีต้่องปฏบิติัตามค�าส่ังของเจ้านาย 

จงึต้องการให้ฌนุมท์ิซุมะรกุลบัมาอยูด้่วยกัน ซึง่ทะกะฌ ิ

ใช้วธิกีารแก้ปัญหาความทุกข์ท่ีประสบ 2 วธิ ีได้แก่ การ 

ออกเดินทางติดตามหาและการกล่าวโน้มน้าวจิตใจ 

บทละครโนเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิเป็น

วรรณกรรมที่น�าเสนอให้เห็นถึงทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ 

และการแก้ปัญหาเพื่อการพ้นทุกข์จากตัณหาของ
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ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ

ตัวละคร ทั้งตัวละครนายและบ่าวต่างก็ด�าเนินการ

แก้ปัญหาความทุกข์ตามหน้าที่ที่พึงกระท�าทั้งใน

ฐานะของลูกและในฐานะของบ่าว อย่างไรก็ตาม

อาจกล่าวได้ว่าการแก้ ปัญหาความทุกข์ดังกล่าว

นี้เป็นไปเพื่อให้ผ่านพ้นทุกข์ทางโลกียะของปุถุชน

ทั่วไปมิใช่เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์เพื่อน�าไปสู่

มรรคผลนิพพาน โดยแฝงแนวคิดความเชื่อต่างๆ

ทั้งทางโลกและทางธรรม สอดแทรกคุณธรรม

เรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาบุพการีผู้มี

พระคุณ แนวคิดเร่ืองพุทธเกษตรสุขาวดี ความเช่ือ

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนาย-บ่าวผ่านพฤติกรรม

ต่างๆของตัวละคร 
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