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บทคัดย่อ

จากการศกึษาภาพลกัษณ์ของสมณะและความเช่ือเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาของญีปุ่น่ในนทิาน

เร่ืองเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิทีม่สีมณะเป็นตวัละครหลักพบว่า ตวัละครสมณะมภีาพลักษณ์

หลากหลาย มีทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก เช่น เป็นบุคคลผู้มีความเชื่อถือและยึดมั่นศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาอย่างแน่วแน่ และปฏบิติัตามค�าสอนทางพระพทุธศาสนาอย่างเคร่งครัด ส่วน

ด้านลบ เช่น การประพฤติผิดศีลของพระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังมีภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เช่น 

เป็นบคุคลผูม้พีฤตกิรรมแสดงออกไม่เด่นชดัว่าประกอบกรรมดหีรอืชัว่เพราะมภีาพลกัษณ์ทัง้

ด้านบวกและลบในเรื่องเดียวกัน ส่วนในประเด็นความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่พบใน

นทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอิู โมะโนะงะตะร ิจากการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นความเชือ่ทีเ่กีย่วข้อง

กับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานในนิกายต่าง ๆ ที่ได้รับความเช่ือถือศรัทธาในสมัย

เฮอันจนถึงสมัยคะมะกุระตอนต้น ซ่ึงเช่ือว่าเป็นช่วงที่มีการแต่งและรวบรวมนิทานเร่ืองเล่า 

อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ลักษณะของความเชื่อสะท้อนออกมาในเชิงของวัฒนธรรม เช่น ความ

เชือ่เรือ่งการขอฝน การสวดมนต์เพือ่รกัษาอาการเจบ็ป่วย โดยเป็นการใช้พระพทุธศาสนาเพือ่

หวังผลในชาติปัจจุบันและชาติหน้ามากกว่าความเชื่อที่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาพระพุทธ

ศาสนาในลกัษณะทีเ่ป็นสากล ซึง่สอนให้ผูค้นเชือ่เรือ่งกฎแห่งกรรม การกระท�าความดลีะเว้น

ความชัว่ การละอายและเกรงกลวัต่อบาป ความเช่ือส่วนใหญ่ทีพ่บในนทิานเป็นความเชือ่ของ

สมณะในพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ (Tendai) นิกายฌิงงน (Shingon) และนิกายโจโดะ 

(Jōdo) นอกจากนี้ยังพบความเช่ือในนิกายโจโดะฌิน (Jōdo Shin) นิกายฮซโซ (Hossō) 

นิกายคุฌะ (Kusha) และความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่มีการผสมผสานกับความเชื่อ

ดั้งเดิมในลัทธิชินโตแบบฌุเง็นโด (Shugendō) และอมเมียวโด (Onmyōdō) อีกด้วย
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Abstract

This research aims to study the image of the Bonzes and Japanese Buddhist Beliefs in 
Uji Shūi Monogatari.Regarding to the study in Uji Shūi Monogatari, the findings showed 
They owned various characters which not only represent the positive images but also 
the negative images representing their beliefs. For examples, positive images show what 
should be strictly followed according to their deep faith in the Buddhism’s doctrines. 
The negative images, on the other hand, show forbidden principles they had applied 
against the Buddhism’s doctrines. In addition, there are also other images which are 
difficult to interpret due to their ambiguity. Moreover, according to the religious beliefs 
in Buddhism in the story of Uji Shūi Monogatari claimed that most of the beliefs involved 
are with a ritual ceremony in Mahayana Practices, which have been used up from Heian 
period until the early Kamakura period. In this era, it was believed that the story of Uji 
Shūi Monogatari had been written and documented. Having the beliefs in term of culture 
such as pray for rain or for treating illnesses by have shown the purpose of Buddhism 
practices to attain the achievement for present life and the next life. The practices have 
apparently demonstrated the profitable lifestyle rather than traditional beliefs in 
Buddhism as its actual substance in the aspect of “Karma”. The conservative of religious 
beliefs are like ‘to go around, come around’, ‘to act virtue and omit wickedness’ and 
‘to be ashamed from doing bad things and afraid of the bad karma’. The most Buddhism 
beliefs found in the telling story were in Tendai Practice, Shingon Practice and Jōdo 
Practice which involve the positive image of the monks in these practices.  Furthermore, 
there were the beliefs in Jōdo Shin practice, Hossō Practice, Kusha Practice and also 
the fusion of the traditional beliefs in Buddhism between Shugendō Practice and 
Onmyōdō Practice. 
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1. ความน�า 

 ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ 「宇治

拾遺物語」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน

ทั้งหมด 197 เรื่อง สันนิษฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้น

ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 13 โดยไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งที่

แน่ชัด สันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมาจาก

หนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะร「ิ宇治大納言物

語」ซึง่เช่ือกนัว่า รวบรวมโดยขนุนางต�าแหน่ง คนดะอนิะ งน

「今大納言」ชือ่ ทะกะกนุ「ิ隆国」1  เนือ้เรือ่งมีหลาย

ประเภท มีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เร่ือง

สนุกสนาน น่ากลัว ชวนสยองขวัญ น่าสงสาร สกปรก

หยาบโลน มเีร่ืองโกหกและตลกขบขนั โดยมกีารรวบรวม

เป็นหนงัสอืเยบ็เล่มได้ทัง้หมด 14 เล่ม และเช่ือกนัว่าเป็น 

ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิดะอินะงน 

โมะโนะงะตะร ิ (保治小林、和子増古, 2013, p.23-24) 

นิทานเรื่องเล่านี้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส�าคัญของนัก

เขียนในรุ่นหลังอย่าง อิฮะระ ซะอิกะกุ 「井原西鶴」2  

อะกตุะงะวะ รีวโนะสเุกะ「芥川龍之介」 3  โดยเฉพาะ 

อะกุตะงะวะ รวีโนะสเุกะ มกีารน�าเอานทิานเรือ่งเล่าเล่ม

นี้มาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น จนมีชื่อเสียงโด่งดัง

เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, 

น.123-124)

    เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าท่ีเก่ียวข้องกับ

พระพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ นี้มีตัวละคร

เอกเป็นสมณะจ�านวนมากท�าให้ผูอ่้านส่วนใหญ่มกัจะคดิ

ว่า เนื้อเรื่องคงจะเป็นเรื่องเล่าที่เก่ียวกับการน�าเสนอ

แนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนา เนื่องจากปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น

นั้นพระพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนชั้นสูง 

ขุนนางในราชส�านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน เนื่องจาก

อทิธิพลการเผยแพร่ค�าสอนเร่ืองการสวดเน็มท์บซุ「ุ念仏」

ของพระโฮเน็น「法然」(ค.ศ.1133-1212) ที่มุ่งช่วย

เหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์ (佐々木馨, 2010, p.5) แต่

จากการศึกษากลับพบว่ามีเน้ือหาที่หลากหลายซ่ึงผู้

วจิยัเชือ่ว่า การศกึษาความเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

ทีพ่บในนทิานเรือ่งเล่าใน อจิุฌอู ิโมะโนะงะตะร ิจะสะท้อน

ให้เหน็ถงึความเชือ่ทางพระพทุธศาสนาของผู้คนในสังคม

สมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพือ่ศกึษาภาพลักษณ์ของสมณะในนทิานเรือ่ง

เล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

    2.2 เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ของญี่ปุ่นในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ภาพลกัษณ์ของสมณะทีป่รากฏในนทิานเรือ่ง

เล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิ มทีัง้ด้านบวก เช่น เป็นบคุคล

ผู้มีความเช่ือถือและยึดม่ันศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อย่างแน่วแน่ และปฏบิตัติามค�าสอนทางพระพทุธศาสนา

อย่างเคร่งครดั  และด้านลบ เช่น การประพฤตผิดิศลีของ

พระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังมีภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เช่น 

เป็นบคุคลผูม้พีฤตกิรรมแสดงออกไม่เด่นชดัว่า ประกอบ

กรรมดหีรอืชัว่เพราะมภีาพลักษณ์ทัง้ด้านบวกและลบใน

เรื่องเดียวกัน 

 3.2 ความเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาทีม่กัพบใน

นทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิส่วนใหญ่เป็นความ

เชื่อในพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ นิกายฌิงงน และ

นกิายโจโดะ ในช่วงสมยัเฮอนัและคะมะกรุะตอนต้น ท้ังนี้

ความเชือ่ดงักล่าวมกัปรากฏในนทิานเรือ่งเล่าของสมณะ

ที่มีภาพลักษณ์ด้านบวก

1 หมายถึง คนดะอินะงน มินะโมะโตะ โนะ ทะกะกุน「ิ権大納言源隆国」(ค.ศ. 1004-1077) เป็นบุตรชายคนที่ 2  ของ มินะโมะโตะ โนะ โทะฌิ
ตะกะ「源俊貴」 (ค.ศ. 960 -1027) มีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอันกล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้ง
ของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้งเรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้
2 อิฮะระ ซะอิกะกุ (ค.ศ. 1982-1927) เป็นนักเขียนผู้โด่งดังในสมัยเอะอิโดะ「江戸」ผลงานที่สร้างชื่อคือ อุกิโยะ โนะ โสฌ「ิ浮世草子」
3 อะกุตะงะวะ รีวโนะสุเกะ (ค.ศ. 1982-1927) เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีผลงานโด่งดังในสมัยเมจ「ิ明治」และทะอิโฌ「大正」โดยเฉพาะผลงาน
เรื่องสั้นที่มีการน�านิทานเรื่องเล่าในสมัยโบราณมาตีความใหม่ด้วยส�านวนภาษาที่สละสลวย 
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อนาคต (佐藤まなみ, 2012 , p.11-12) ส�าหรับโคะบะ

ยะฌิ ยะซุฮะรุ ให้ความเห็นว่า นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 

โมะโนะงะตะริ ไม่ใช่นิทานพระพุทธศาสนา「仏教

説話」เพราะไม่มีการแบ่งกลุ่มประเภทนิทาน รวมทั้ง

ไม่มีการจัดล�าดับเน้ือหา และที่ส�าคัญในตอนจบของ

นิทานไม่มีค�าสรรเสริญหรือชื่นชมความเชื่อและความ

ศรทัธาในพระพทุธศาสนา (保治小林, 2008, p.1-9) ทัง้

ซะโต มะนะมิ และ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ ต่างก็ให้ความ

เห็นไปในท�านองเดียวกันว่า นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 

โมะโนะงะตะริ ไม่ใช่นิทานที่มีวัตถุประสงค์การแต่งเพื่อ

อธบิายความเชือ่ทางพระพทุธศาสนา แม้ผู้วจิยัไม่ได้เหน็

ต่างจากนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามจาก

การศึกษาวิเคราะห์พบว่า ยังมีนิทานที่ปรากฏถ้อยค�า

ท้ายเรื่องกล่าวสรรเสริญและชื่นชมพระพุทธศาสนาทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมยกตัวอย่างเช่น เรื่องที่ 16 “การ

เห็นพระโพธิสัตว์ของแม่ชี”「尼、地蔵見奉る事」

เรือ่งท่ี 58 “เร่ืองของฮจิิรผิูร้เิร่ิมการเทศนาธรรมในวัดโท

โบะกุ”「東北院菩提講の聖の事」และเรื่องที่ 136 

“เรือ่งของการออกบวชเพือ่สร้างกุศล”「出家功徳の事」

แต่อย่างไรกต็ามผลงานวิจยัทัง้หมดทีก่ล่าวมาข้างต้นจาก

การศึกษาพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยฉบับใดที่กล่าวถึงภาพ

ลกัษณ์ของสมณะและความเชือ่เกีย่วกบัพระพุทธศาสนา

ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ในภาพรวม

อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันกับงานวิจัยนี้มาก่อน ดังนั้น

ผู้วิจัยเชื่อว่า ผลการวิจัยน่าจะเป็นการเปิดประเด็นและ

มมุมองใหม่ ๆ  ในการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัภาพลกัษณ์

ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่

มุมต่าง ๆ ที่สะท้อนผ่านนิทานเรื่องเล่าดังกล่าว

8. บทสรุปผลการวิจัย

 8.1 สรุปภ�พลักษณ์ของสมณะที่พบในนิท�น 

  เรื่องเล่� อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

 จากการศกึษาภาพลกัษณ์ของสมณะในนทิานเรือ่ง

เล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ที่มีตัวละครหลักเป็นสมณะ

ทั้งหมด 55 เรื่องพบว่า ในนิทานเรื่องเล่ามีภาพลักษณ์

4. ขอบเขตของการวิจัย

 งานวจิยัฉบบันีจ้ะศกึษานทิานเรือ่งเล่าทีม่ตีวัละคร

หลักเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาของญี่ปุ่นเท่านั้น 

5. วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้จะใช้วิธีการอ่านศึกษาวิเคราะห์และ

ตีความนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ จาก

ต้นฉบบัภาษาญีปุ่น่โบราณอย่างละเอียดโดยยดึตามฉบบั

ของส�านกัพิมพ์โฌงะกุกัน 「小学館」รวบรวมโดย ยะซุฮะรุ 

โคะบะยะฌ「ิ保治小林」กับคะสุโกะ มะซุโกะ「和子

増古」 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 2013

6. ข้อตกลงเบื้องต้น 

 บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่

เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการศกึษารายงานการวจิยัเกีย่วกบัวรรณกรรม

เรือ่งนีใ้นประเทศไทยพบว่า ยงัไม่มนีกัวจิยัผูใ้ดเคยศกึษา

นทิานเร่ืองเล่า      อจุฌูิอ ิโมะโนะงะตะร ิในลกัษณะนีม้าก่อน 

มีเพียงรายงานการวิจัยของ นภสินธุ์  แผลงศร ที่ได้น�า

เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจ�าแนกประเภทของนิทาน

พืน้บ้านญีปุ่น่ วเิคราะห์นทิานพืน้บ้านตามกฎวรรณกรรม

พื้นบ้านของ สติธ ทอมป์สัน (Stith Thompson) 

(นภสินธุ์  แผลงศร, 2555)  

     ส�าหรับผลงานวจิยัในประเทศญีปุ่น่ นักวจิยัส่วน

ใหญ่มกัเน้นศกึษาในเชงิประวตัคิวามเป็นมา เหตผุลและ

วัตถุประสงค์ของการรวบรวม โดยจะขอยกตัวอย่างงาน

วิจัยบางส่วนที่ได้ท�าการศึกษาและรวบรวมมา เช่น งาน

วิจยัของ ซะโต มะนะมิ「佐藤まなみ」โดย ซะโต มะนะมิ 

ให้ความเหน็ว่า ไม่ควรให้น�า้หนกัของนทิานเรือ่งเล่านีว่้า

เป็นนิทานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ข้อเสนอแนะ

เรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะที่ปรากฏในนิทาน

เรื่องเล่าว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะน�ามาศึกษาวิจัยใน

あま ぢぞうみたてまつ
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ของสมณะหลากหลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

ประเภท ดังนี้ 

  8.1.1 ภ�พลักษณ์ด้�นบวก

  พบในนิทานเรื่องเล่า 23 เรื่อง มีตัวละคร

สมณะ 24 รปู ค�าจ�ากดัความของภาพลกัษณ์ด้านบวกใน

งานวจิยัฉบบันีก้ล่าวโดยสรปุคอื ประการแรก เป็นบคุคล

ผู้ไม่ท�าผิดศีลของพระโพธิสัตว์ซ่ึงบัญญัติไว้ส�าหรับภิกษุ

และสามเณรในนกิายมหายานต้องถอืปฏบิตัร่ิวมกนัม ี58 

ข้อ「菩薩戒の十重四十八軽戒」โดยแบ่งเป็นครกุาบตัิ 

(โทษหนกั) 10 ข้อ และลหกุาบตั ิ(โทษเบา) 48 ข้อซึง่การ

ลงโทษในส่วนโพธิสัตว์ศีลนี้ ท่านจะพิจารณาโทษออก

เป็น 3 ระดบัคอื เจตนา บงัเอญิ หรอืว่าสดุวสิยั ถ้าเจตนา

คือตั้งใจละเมิดสิบข้อที่เป็นโทษหนัก ความเป็นโพธิสัตว์

ขาดทนัที4  การทีผู่ว้จิยัใช้ศลีของพระโพธสิตัว์มาวิเคราะห์

เน่ืองจากในพระสูตรพรหมชาลสูตร(梵網経)หรือ 

Brahmajala Sutra ซึ่งเป็นพระสูตรส�าคัญเล่มหนึ่งของ

พระพทุธศาสนามหายานได้กล่าวถงึศลีดงักล่าวนีว่้า เป็น

ศีลส�าคัญส�าหรับผู้ออกบวชในพระพุทธศาสนามหายาน 

โดยญ่ีปุน่ได้รบัอทิธพิลมาจากจนีต่อมามกีารก�าหนดไว้ใน

พิธีรับศีลของผู้ออกบวชในพระพุทธศาสนานิกายฌิงงน

และเท็นดะอิ เพื่อเป็นการย�้าให้ผู้ออกบวชครองตนบน

มรรคลาแห่งพระโพธิสัตว์ ประการท่ีสอง เป็นผู้มีความ

เชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่และเป็น

ผู้ประกอบกรรมดช่ีวยเหลือผูอ้ืน่ครองตนตามวถิแีห่งการ

ปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

  8.1.2 ภ�พลักษณ์ด้�นลบ

  พบในนิทานเรื่องเล่า 22 เรื่อง มีตัวละคร

สมณะ 23 รูป ค�าจ�ากัดความของภาพลักษณ์ด้านลบใน

งานวิจัยฉบับนี้โดยสรุปคือ ประการแรก เป็นบุคคลผู้ท�า

ผิดศีลของพระโพธิสัตว์ซึ่งบัญญัติไว้ส�าหรับภิกษุและ

สามเณรในนิกายมหายานต้องถือปฏิบัติร่วมกันท้ัง 58 

ข้อ ประการที่สอง เป็นบุคคลผู้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

   8.1.3 ภ�พลักษณ์ด้�นอื่น ๆ

  พบในนิทานเรื่องเล่า 10 เรื่อง มีตัวละคร

สมณะ 11 รูป ค�าจ�ากัดความของภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ 

ในงานวิจัยฉบับนี้โดยสรุปคือ ภาพลักษณ์ที่ไม่สามารถ

ระบุได้อย่างเด่นชัดจากพฤติกรรมของตัวละครว่า เป็น

ภาพลักษณ์ด้านบวกหรือด้านลบอย่างเด่นชัด เนื่องจาก

ตวัละครมทีัง้ภาพลกัษณ์ด้านบวกและลบในเรือ่งเดยีวกัน 

รวมทั้งไม่มีพฤติกรรมแสดงออกในฐานะของสมณะ

            8.1.1 สรุปผลก�รศึกษ�ภ�พลักษณ์ด้�น 

    บวกของสมณะ

  จากการศึกษาพบว่า สมณะที่มีภาพลักษณ์

ด้านบวก มีภาพลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

             กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลผู้มีความเชื่อถือและยึด

มั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ พบในนิทาน 

14 เรื่อง   ได้แก่ เรื่องที่ 7, 16, 17, 19, 45, 58, 65, 69, 

73, 80, 105, 134, 142, 194 ส�าหรบัเรือ่งที ่42 เป็นการ

วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพระคูยะ

  กลุม่ที ่2 เป็นบคุคลผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษและ

ใช้พลังอ�านาจวเิศษในการช่วยเหลือผูอ้ื่น พบในนิทาน 9 

เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 9, 20, 21, 101,105,139, 141, 142, 

191 ส�าหรบัเรือ่งที ่42 เป็นการวเิคราะห์ภาพลักษณ์ของ

พระคันนนอินโซโจ

         กลุม่ที ่3 เป็นบคุคลผู้มคีวามกล้าหาญในการ

ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัดิแีละมเีมตตาในการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

พบในนิทาน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 144, 176

  8.1.2  สรุปผลก�รศึกษ�ภ�พลักษณ์ด้�น 

    ลบของสมณะ

  จากการศึกษาพบว่า สมณะที่มีภาพลักษณ์

ด้านลบ มภีาพลักษณ์ทีค่ล้ายคลึงกนัสามารถแบ่งออกได้

เป็นได้เป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อที่ 4 โดยการโกหกหลอกลวง มีพฤติกรรมสร้าง

4 
光詮小堀（1999）『光つたえよ伝教大師のみ心とともに歩んだ道』 (東京: 鈴木出版)、ｐ.102-104.
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         กลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถ

ระบช้ีุชดัลงไปได้ว่ามคีวามเชือ่ถอืและศรัทธาในพระพทุธ

ศาสนาอย่างแน่วแน่และปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธ

ศาสนาอย่างเคร่งครดัหรอืไม่ เนือ่งจากไม่มกีารปฏบิตักิจิ

ในฐานะของสมณะในพระพทุธศาสนาเช่น การสวดมนต์ 

เป็นต้น พบในนิทาน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 12, 13, 42, 

182 ส�าหรับเรื่องท่ี 42 มีตัวละครสมณะ 2 รูปมีภาพ

ลักษณ์เดียวกัน

บทสรุปและอภิปร�ยภ�พลักษณ์ของสมณะ

 จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะในนิทาน

เรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ใน 3 ภาพลักษณ์ พบว่า 

ตัวละครสมณะมีภาพลักษณ์ที่หลากหลายมีความเป็น

ปุถุชน โดยพบทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก ด้านลบและภาพ

ลักษณ์ด้านอื่น ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพลักษณ์ด้านลบ

และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เมื่อรวมกันแล้วจะมีจ�านวน

ตัวละครมากกว่าครึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อและต�าแหน่งทาง

สงฆ์ที่แน่ชัด ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจเนื่อง

มาจากเหตุผล 2 ประการดังนี้

 ประก�รแรก เน้ือหาของเรื่องเล่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

สมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ 

น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยผู้ใดผู้หน่ึง แล้วมีการเล่า

สืบต่อกันมาเพื่อความบันเทิงในหมู่สมณะและผู้คนใน

สมัยนั้น ไม ่สามารถอ้างอิงตัวบุคคลที่มีอยู ่จริงใน

ประวัติศาสตร์ได้ เน่ืองจากไม่มีตัวตนอยู ่จริง ทั้งน้ี

เนื่องจากนิทานหลายเรื่องพฤติกรรมของสมณะนั้นดูสุด

โต่งเช่น ท�าตัวตลกขบขัน น่าอาย และไร้ศีลธรรมยิ่งเสีย

กว่าคนธรรมดา ซึง่ขัดกบัภาพลกัษณ์ของสมณะทีผู่ค้นใน

สังคมคาดหวัง ทั้งนี้เนื่องจากผู้เล่าอาจต้องการที่จะแต่ง

เตมิท�าให้เนือ้หาเรือ่งราวของนทิานมีความสนกุสนานยิง่ขึน้ 

 ประก�รที่สอง เน้ือหานิทานบางเรื่องน่าจะมีเค้า

เรื่องจริงอยู่บ้าง แต่อาจเป็นเจตนาของผู้เล่าเองที่ไม่

ต้องการเปิดเผยชือ่และต�าแหน่งของสมณะนัน้ ๆ  เพราะ

จากการศึกษาพบว่า บางครั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น พบในนิทาน 10 

เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 5, 6, 37, 76, 79, 109, 126, 130, 

133, 145

  กลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลโดยไม่มีการ

ระบุความผิดอย่างชัดเจน พบในนิทาน 4 เรื่อง ได้แก่ 

เรือ่งที ่2, 25, 78, 82 ส�าหรบัเรือ่งที ่78 เป็นการวเิคราะห์

ภาพลักษณ์ของพระมิมุโระโดะโซโจ

            กลุ่มที่ 3 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อท่ี 3 โดยยึดติดในกามตัณหามีพฤติกรรมส่อไปใน

ทางมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหรือเพศเดียวกัน พบในนิทาน 

3 เรื่อง  ได้แก่ เรื่องที่ 1, 60, 78 ส�าหรับเรื่องที่ 78 

เป็นการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของพระโสโยะหรอืพระโซโจ

แห่งวัดอิชิโจ

  กลุ่มที่ 4 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อที่ 1 โดยการฆ่าสัตว์และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้

อื่น พบในนิทาน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 127, 168

  กลุม่ที ่5 เป็นบคุคลผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษและ

ใช้พลังอ�านาจวิเศษในการท�าร้ายผู้อื่น พบในนิทาน 2 

เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 36, 173

  กลุ่มที่ 6 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อที่ 2 โดยการน�าของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว พบในนิทาน 

1 เรื่อง คือ เรื่องที่ 55

  กลุ่มที่ 7 เป็นบุคคลผู้ไม่มีความรู้จริงในหลัก

ค�าสอนของพระพุทธศาสนาขาดความส�ารวมท�าให้สูญ

เสียความน่าเชื่อถือ พบในนิทาน 1 เรื่อง คือ เรื่องที่ 11

  8.1.3 สรปุผลก�รศกึษ�ภ�พลกัษณ์ด้�นอืน่ ๆ   

  จากการศึกษาพบว่า มีตัวละครสมณะท่ีมี

ภาพลักษณ์ด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่สามารถจัดกลุ่มไว้ในกลุ่ม

ภาพลักษณ์ด้านบวกและด้านลบได้ มีภาพลักษณ์ที่

คล้ายคลึงกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  กลุม่ท่ี 1 เป็นบคุคลผูท้ีม่พีฤตกิรรมแสดงออก

ไม่เด่นชัดว่า เป็นผู้ประกอบกรรมดีหรือช่ัวเพราะมีภาพ

ลักษณ์ทั้งด้านบวกและลบในเรื่องเดียวกัน พบในนิทาน 

6 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่  67, 88, 104, 143, 169, 140
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สถานที่เกิดเหตุการณ์ เชน่ ภูเขาฮิเอะอ ิเป็นต้น แม้ผูเ้ล่า

มิได้ระบุชื่อบุคคลแต่ผู้อ่านก็พอคาดเดากันได้ว่าเป็น

สมณะที่ออกบวชในนิกายเท็นดะอิ และการกล่าวถึง

สมณะที่สวดคาถาธารณีสูตรซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันในหมู่

สมณะผูศ้กึษาพระพทุธศาสนานกิายฌงิงน แสดงให้เหน็

ว่าผู้เล่าอาจมีข้อมูลในระดับหน่ึง แต่หลีกเลี่ยงท่ีจะเปิด

เผยชื่อตัวละครก็เป็นได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านคาดเดาไปเอง

เพื่อเพิ่มอรรถรสและความสนุกสนานทางด้านเนื้อหา 

แทนทีจ่ะบอกเนือ้หาเรือ่งราวและชือ่ตวัละครทัง้หมด ซึง่

อาจเป็นการกระตุ้นความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูอ่้านมาก

ยิ่งขึ้น

 ส�าหรับสมณะทีม่ภีาพลกัษณ์ด้านบวกนัน้ ตวัละคร

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อและต�าแหน่งทางสงฆ์อยู่ใน

ระดบัสงู เป็นสมณะผูม้ชีือ่เสยีงและเป็นบคุคลส�าคญัทาง

พระพุทธศาสนาสามารถสืบค้นประวัติได้จริงจากแหล่ง

ข้อมลูต่าง ๆ  ดังนัน้เนือ้หาของนทิานทีน่�าเสนอมกัจะเป็น

ในลักษณะของการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาของ

สมณะในพระพทุธศาสนานกิายต่าง ๆ  และเชือ่ว่าเนือ้หา

นทิานเรือ่งเล่าส่วนใหญ่อาจมเีค้าโครงมาจากเรือ่งจรงิอยู่

บ้าง เพราะมกัจะมข้ีอความกล่าวถงึพฤตกิรรมของสมณะ

เหล่านัน้อย่างชืน่ชมและเคารพยกย่องเช่น เรือ่งราวของ

พระโจกันโซโจในเรื่องที่ 20 เรื่องที่ 21 และเรื่องที่ 139 

ทัง้นีเ้นือ่งจากภาพลกัษณ์ทีป่รากฏในนทิานสอดคล้องกบั

ข้อมูลทางประวัติของสมณะ ที่บอกถึงความสามารถใน

การประกอบพิธกีรรมทางศาสนาของตวัละครว่า มคีวาม

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชส�านักและเคยศึกษาพระพุทธ

ศาสนานิกายเท็นดะอิและนิกายฌิงงน ซ่ึงเน้นเรื่อง

พิธีกรรมการท�า คะจิคิโต5   เพื่อช่วยเหลือผู้คน 

 แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับเรื่องราวของสมณะท่ีมี

ภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ บางเรื่อง

กม็กีารเปิดเผยชือ่และต�าแหน่งทีช่ดัเจนเช่นกนั เช่น เรือ่ง

ที ่55 และเร่ืองที ่78  แม้จะมกีารเปิดเผยชือ่และต�าแหน่ง

5 คะจิ  加持  ซึ่งเป็นการใช้ท่าทางร่างกาย เช่น การประสานนิ้วชี้ การถูมือสองข้างเข้าด้วยกัน หรือการสวดคาถา รวมทั้งการใช้จินตนาการเพื่อขอ
พลังอ�านาจจากพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือผู้คนให้พ้นเคราะห์กรรม ส่วนค�าว่า คิโต 祈禱 เป็นพิธีกรรมที่เน้น
การสวดภาวนาให้พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป้าหมายสูงสุดของการประกอบพิธีกรรมคิโต คือ ต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลง
มาช่วยเหลือผู้คนตามความปรารถนาของผู้ประกอบพิธีกรรม บางทีมักเรียกพิธีกรรมดังกล่าวนี้ว่า คะจิคิโต

แต่เมื่อศึกษาประวัติของพระท้ังสามรูปกลับไม่พบเรื่อง

ราวตามที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่าแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจ

เป็นเจตนาของผู้เล่าทีน่�าช่ือพระช้ันสูงทีม่ตีวัตนอยูจ่รงิใน

ประวัติศาสตร์ ซึ่งตามจินตนาการของผู้อ่านจะนึกภาพ

ของพระผู้เป่ียมไปด้วยคณุธรรมสงูส่ง มกีารปฏบิตัดิ ีเป็น

ที่เคารพศรัทธามาแต่งเรื่องราวให้มีความตรงกันข้ามคือ 

การประพฤตกิรรมชัว่ ท�าผิดศลีธรรม เช่น การน�าข้าววดั

ไปใช้ส่วนตวั การมสีมัพนัธ์ทางเพศกบัเณรในวดั เป็นต้น 

หรอืการน�าเสนอเรือ่งราวพฤตกิรรมของสมณะชัน้สงูทีไ่ม่

เกี่ยวกับการท�ากิจกรรมทางสงฆ์มาเล่าอย่างสนุกสนาน

สร้างอารมณ์ขันให้ผู้อ่าน เช่น เรื่องที่ 182  เป็นต้นทั้งนี้

เพื่อท�าให้ผู้อ่านฉุกคิดว่า สมณะผู้ออกบวชในพระพุทธ

ศาสนาแม้จะผ่านการฝึกปฏิบัติตนมาอย่างเข้มงวดใน

เรื่องการระงับกิเลส ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 

แท้ที่จริงแล้วก็เป็นมนุษย์ผู ้หนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ 

สามารถท�าส่ิงผิดศีลธรรมได้เหมอืนคนธรรมดา ต�าแหน่ง

ทางสงฆ์ที่จักรพรรดิทรงแต่งตั้งให้ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถ

ยดึถอืได้ว่า สมณะผู้นัน้สามารถตดักเิลสได้อย่างสมบรูณ์

เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจ้าและเป็นสมณะในอดุมคตทิีผู่ค้น

ในสังคมคาดหวังได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า จากการน�า

ชื่อของสมณะชั้นสูงมาเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการแต่ง

นทิานโดยท�าให้มภีาพลกัษณ์ด้านลบหรอืภาพลกัษณ์ด้าน

อื่น ๆ ของผู้เล่านั้น แสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึก และมี

อจัฉรยิภาพในการเข้าใจธรรมชาตขิองมนษุย์ของผูเ้ล่าว่า 

มนษุย์ส่วนใหญ่ต้องการรบัรูส้ิง่ใหม่ ๆ  ซึง่แตกต่างจากสิง่

ทีต่นเคยรบัรูม้า ดงันัน้การใส่เนือ้หาเรือ่งราวทีส่ร้างความ

ผดิหวงั ขดัแย้งกบัข้อมลูในจนิตนาการของผูอ่้านจะช่วย

กระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยาก

ติดตามเนื้อหาเรื่องราวในนิทานมากยิ่งขึ้น

  ผลการศึกษานทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะริ 

สามารถสรุปได้ว่า ผู้เล่านิทานไม่มีเจตนาที่จะน�าเสนอ

ภาพลักษณ์ด้านบวกเพียงด้านเดียวของสมณะเพราะ

かじ

きとう
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ภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ  ในนิทาน

เรื่องเล่ามีจ�านวนมากถึง 32 เรื่อง โดยแบ่งเป็นภาพ

ลักษณ์ด้านลบ 22 เรื่อง และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ  10 

เรื่อง จากนิทานเรื่องเล่าที่คัดเลือกมาศึกษาทั้งหมด 55 

เรือ่ง ส่วนสมณะท่ีมภีาพลกัษณ์ด้านบวกมี 23 เรือ่ง ภาพ

ลักษณ์ของสมณะท่ีพบในนิทานเรื่องเล่ามีความหลาก

หลาย มีทั้งที่สามารถตัดสินจากพฤติกรรมที่ปรากฏได้

อย่างชัดเจนว่า เป็นภาพลักษณ์ด้านบวกหรือลบ และไม่

สามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนแม้จะมีการอ่านวิเคราะห์

และพยายามตีความเจตนาผู้เล่าแล้วก็ตาม 

 เกีย่วกบัประเดน็ทีว่่า เหตใุดผูค้นในสมยัเฮอนัและ

คะมะกุระจึงมีการเล่าเรื่องท�านองที่มีการน�าเสนอภาพ

ลักษณ์ของตัวละครท่ีหลากหลายเช่นน้ี ผู ้วิจัยคิดว่า

เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

ในสงัคมสมยัเฮอนัตอนปลายและคะมะกรุะตอนต้น เมือ่

พระพุทธศาสนาแบบใหม่「新仏教」6  ซึ่งง่ายต่อการ

ท�าความเข้าใจ ได้เผยแพร่ลงมาสู่ชนช้ันสามัญและเป็นที่

เช่ือถือศรัทธาของคนทั่วไปท�าให้มีสมณะออกบวชเพิ่ม

มากขึ้น และภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบ

เนือ่งจากภยัสงครามทางการเมอืง เกดิภยัธรรมชาต ิผูค้น

อดอยากและเกดิโรคภยัระบาด ผู้คนซึง่ไร้ทีย่ดึเหนีย่วจงึ

หันมายึดเอาพระพุทธศาสนาเป็นท่ีพ่ึงพาทางจิตใจ ดัง

นัน้จงึเป็นไปได้ว่า ในบรรดาสมณะทีม่อียูม่ากมายในสมยั

นั้น อาจมีสมณะบางรูปที่อาศัยช่องทางความเชื่อและ

ความศรัทธาของผู้คนมาโกหกและหลอกลวงเพ่ือหา

ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่สนใจศกึษาและปฏิบัตติามหลกั

ค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

 8.2 สรุปคว�มเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศ�สน�ใน 

  นิท�นเรื่องเล่� อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

  8.2.1 คว�มเชือ่เกีย่วกบัพระพุทธศ�สน�ที่

พบในนทิ�นเร่ืองเล่�ของสมณะทีม่ภี�พลกัษณ์ด้�นบวก 

จากการศกึษาพบว่า มคีวามเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

ใน 6 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

  8.2.1.1 ความเชื่อเก่ียวกับสมณะไม่ใช่เป็น

เพียงบุคคลผู้ด�ารงและเผยแผ่ค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาเท่านั้น แต่เป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษ มีอิทธิฤทธิ์

และคาถาอาคม โดยพบความเชื่อดังกล่าวใน 5 ลักษณะ

ดังต่อไปนี้

  1. สมณะเป็นผู ้มีพลังอ�านาจวิเศษในการ

รักษาอาการเจ็บป่วย พบในเรื่องที่ 101, 191 

             2.  สมณะเป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษในการ

สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมขอฝนพบในเรื่องที่ 20 

  3. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษสามารถ

สวดมนต์ประกอบพธิกีรรมเพือ่ปัดเป่าวญิญาณหรอืส่ิงชัว่

ร้ายที่เป็นอัปมงคล พบในเรื่องที่ 21 

  4. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษสามารถ

หยั่งรู้อนาคตได้ พบในเรื่องที่ 109

  5. สมณะเป็นผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษมอีทิธฤิทธิ์

สามารถเหาะเหินไปบนท้องฟ้าได้ พบในเรื่องที่ 105

  8.2.1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อถือ

ศรทัธาต่อพระโพธสิตัว์จโิสและเทพเจ้า พบในเรือ่งที ่16, 

45, 17 

  8.2.1.3 ความเช่ือเกี่ยวกับการสละชีวิตของ

ตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นของสมณะ พบในเรื่องที่ 7

  8.2.1.4 ความเชือ่เกีย่วสถานะของสตรเีพศท่ี

ไม่สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเอง พบใน 

เรื่องที่ 19

  8.2.1.5 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการบวช

ซ�้าหรือการบ�าเพ็ญปฏิบัติใหม่อีกครั้ง พบในเรื่องที่ 194

  8.2.1.6 ความเชื่อเกี่ยวกับการไปเกิดยังแดน

สุขาวดีซึ่งเป็นดินแดนในอุดมคติหลังความตายของ

สมณะผู้ประกอบกรรมดีพบในเรื่องที่ 73, 194 

  8.2.2 คว�มเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศ�สน�ที่

พบในนิท�นเรือ่งเล่�ของสมณะทีม่ภี�พลกัษณ์ด้�นลบ  

6 พระพุทธศาสนาแบบใหม่หรือแนวใหม่ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง พระพุทธศาสนา 6 นิกายหลักในสมัยคะมะกุระ (ค.ศ.1192-1603) ได้แก่ นิกาย

โจโดะ（浄土宗）นิกายโจโดะฌิน（浄土真宗）นิกายจ（ิ時宗）นิกายนิชิเร็น（日蓮宗）นิกายรินสะอ（ิ臨済宗）นิกายโซโต（曹洞宗）มีบาง

ต�ารารวมเอาพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ （天台宗）และฌิงงน（真言宗）ในสมัยเฮอันเข้าไปด้วย

じょうどしゅう じょうどしんしゅう じしゅう にちれんしゅう りんざいしゅう そうとうしゅう
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 จากการศึกษาพบว่า มคีวามเช่ือเก่ียวกบัพระพุทธ

ศาสนาใน 7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

    8.2.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสมณะเป็น

บคุคลผูม้พีลังอ�านาจวเิศษมคีาถาอาคมเก่งกล้าเหนอืคน

ธรรมดาและ สามารถใช้คาถาอาคมในการท�าร้ายผู้อื่น 

   8.2.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้เทพ

ฌิกิงะมิ7  พบในเรื่องที่ 126, 127

   8.2.2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับยุคเสื่อมของ

พระพุทธศาสนา พบในเรื่องที่ 36

   8.2.2.4 ความเชื่อเก่ียวกับอ�านาจความ

ศักดิ์สิทธิ์ของสัทธรรมปุณทริกสูตร พบในเรื่องที่ 60

   8.2.2.5 ความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อถือ

ศรัทธาต่อพระโพธสัิตว์จโิสของสมณะผูป้ระกอบกรรมชัว่ 

พบในเรื่องที่ 82

   8.2.2.6 ความเชื่อเก่ียวกับการไปเกิดยัง

แดนสขุาวดซีึง่เป็นดนิแดนในอดุมคตหิลงัความตาย โดย

การปลิดชีพฆ่าตัวตายในน�้าของสมณะผู้ประกอบกรรม

ชั่ว พบในเรื่องที่ 133

   8.2.2.7 ความเชือ่เกีย่วกบัการงดฉนัเมลด็

ธัญพืช 5 ชนิดของสมณะในพระพุทธศาสนา พบในเรื่อง

ที่ 145

  8.2.3 คว�มเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศ�สน�ที่

พบในนิท�นเรื่องเล่�ของสมณะที่มีภ�พลักษณ์ด้�น

อื่น ๆ 

 จากการศึกษาพบว่า มคีวามเช่ือเก่ียวกบัพระพุทธ

ศาสนาใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

   8.2.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสมณะไม่ใช่

เป็นเพียงบุคคลผู้ด�ารงและเผยแผ่ค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาเท่านัน้ แต่เป็นผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษและบญุบารมี 

พบในเรื่องที่ 67

      8.2.3.2  ความเชือ่เกีย่วกบัการไปนมสัการ

วัดและศาลเจ้าแล้วเช่ือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้

สมปรารถนาพบในเรื่องที่ 88 

   8.2.3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการที่เทพเจ้า

หรือคะมิในลัทธิชินโตรังเกียจสมณะในพระพุทธศาสนา 

พบในเรื่องที่ 140

   8.2.3.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการแกล้งท�า

พฤติกรรมแปลกประหลาดและไม่เหมาะสมของสมณะ

แต่กลับท�าให้เป็นที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก พบใน

เรื่องที่ 143

บทสรุปและอภิปร�ยสรุปผลคว�มเชื่อเกี่ยวกับ

พระพุทธศ�สน�

 ผลการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่

พบในนิทานของสมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านบวก ด้านลบ 

และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ พบว่า ความเช่ือเกี่ยวกับ

พระพทุธศาสนาทีส่ะท้อนในนทิานเรือ่งเล่าส่วนใหญ่ เป็น

ความเชือ่ของพระพุทธศาสนาในนกิายเทน็ดะอ ินกิายฌงิงน 

นิกายโจโดะและนิกายโจโดะฌิน ซึ่งได้รับความเชื่อถือ

ศรัทธากนัมากในช่วงสมยั   เฮอนัและคะมะกรุะตอนต้น 

โดยเฉพาะความเช่ือที่พบในนิทานของสมณะที่มีภาพ

ลักษณ์ด้านบวกน้ัน เป็นลักษณะการมุ่งส่งเสริมให้ผู้คน

เกิดความเชื่อถือศรัทธาในแนวคิดค�าสอนของพระพุทธ

ศาสนาในนิกายต่าง ๆ ของชาวญี่ปุ่น และนอกจากนี้ยัง

มุ่งส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความเคารพศรัทธาในตัวละคร

สมณะอกีด้วย เช่น เรือ่งพระคนันนอนิโซโจผูอ้อกบวชใน

นกิายเท็นดะอ ิสวดมนต์รกัษาอาการแขนหกัของพระคูยะ

ได้ในเรื่องที่ 142 เป็นต้น ส่วนความเช่ือท่ีพบในนิทาน

เรือ่งเล่าของสมณะทีม่ภีาพลักษณ์ด้านลบและสมณะทีม่ี

ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นลักษณะการ

สะท้อนความเชือ่ทางพระพทุธศาสนาเท่านัน้ มไิด้มุง่ส่งเสรมิ

7 ฌิกิงะมิ 式神 หมายถึง เทพผู้คอยรับใช้อมเมียวจิหรือพวกนักพยากรณ์หรือสมณะผู้มีฌานแก่กล้าตามค�าสั่ง สามารถกลายร่างมนุษย์ สัตว์และ
ปีศาจ ผู้ที่สามารถใช้งานเทพนี้ได้จะต้องมีวิชาอาคมแก่กล้าเชื่อกันว่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการท�าคะจิคิโต
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ให้ผู ้คนเกิดความเชื่อถือและศรัทธาในค�าสอนของ

พระพุทธศาสนานิกายน้ัน ๆ รวมท้ังมิได้มุ่งส่งเสริมให้

ผู้คนเคารพศรัทธาในพฤติกรรมของตัวละคร เช่น เรื่อง

ที่ 133 ที่เป็นการสะท้อนความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

เรือ่งเกีย่วกบัการไปเกดิยงัแดนสขุาวดโีดยวธิกีารปลดิชพี

ตนเองในน�า้ของสมณะ แต่ผูเ้ล่าน�าเสนอภาพลกัษณ์ด้าน

ลบของตวัละคร แต่อย่างไรกต็ามจากการศกึษาพบว่า ยงั

มีนิทานบางเรื่องของสมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านลบและ

ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ  ที่มุ่งเสริมให้คนเกิดความเชื่อถือ

และศรัทธาในค�าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน 

แต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนเชื่อถือและศรัทธาในพฤติกรรม

ของสมณะ เช่น นิทานเรื่องที่ 88 เรื่องของพระคะโนที่

ท�าผดิศลีจนต้องตกนรกหลงัความตาย และพระโพธสิตัว์

จิโสได้ลงไปช่วยเหลือยังนรก ผลการศึกษาพบความเชื่อ

ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่าจ�านวนมาก เรียงตามล�าดับ

ดังนี้

 1. คว�มเชื่อเรื่องสมณะไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลผู้

ดำ�รงและเผยแผ่คำ�สอนท�งพระพุทธศ�สน�เท่�นั้น 

แต่เป็นผูม้พีลงัอำ�น�จวเิศษ มอีทิธฤิทธิแ์ละค�ถ�อ�คม

 ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความ

เชื่อของพระพุทธศาสนาแนวค�าสอนมิกเกียว และความ

เชื่อของพระพุทธศาสนาท่ีมีการการผสมผสานกับลัทธิ

ชินโตแบบฌุเก็นโดและอมเมียวโดซ่ึงเน้นการสวดมนต์

และการประกอบพิธีกรรมเป็นการใช้ประโยชน์จาก

พระพุทธศาสนาเพื่อหวังผลในชาติปัจจุบัน(現世利益)

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชนชั้นสูงที่ต้องการ

ใช้สมณะเป็นฐานอ�านาจทางการเมืองและผู้คนทั่วไปใน

สมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น 

 2. คว�มเชือ่เกีย่วกบัคว�มเชือ่ถอืศรทัธ�ต่อพระ

โพธิสัตว์จิโส

 ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความ

เชือ่ของพระพุทธศาสนานกิายมหายานของญีปุ่น่ในเกอืบ

ทกุนกิายโดยเฉพาะนกิายเทน็ดะอ ิโจโดะและโจโดะฌนิ 

ซ่ึงเน้นในเร่ืองของพระปณธิานขององค์พระโพธสิตัว์ท่ีจะ

ต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามให้พ้นทุกข์โดย

เฉพาะความเช่ือถือศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์จิโสซ่ึงเช่ือว่า

มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับมนุษย์ ถือเป็นการใช้พระพุทธ

ศาสนาเพื่อหวังผลในชาติหน้า（来世利益）

 3. คว�มเชื่อเรื่องก�รไปเกิดยังแดนสุข�วดีซึ่ง

เป็นดินแดนในอุดมคติหลังคว�มต�ย

 ผลการศึกษาพบว่า เนือ่งจากสภาพสังคมและบ้าน

เมอืงในปลายสมยัเฮอนัถึงสมัยคะมะกรุะตอนต้นนัน้ อยู่

ในภาวะไม่สงบสุข เกิดโรคระบาดและภัยพิบัติต่าง ๆ 

ประกอบกับเกิดความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาได้มาถึง

จุดเสื่อม「末法」ในปีค.ศ.1052 สมณะในต่างนิกายมี

พฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหันมาถือครองอาวุธต่อสู้

กันเอง ท�าให้ผู้คนในสังคมรู้สึกไร้ที่พึ่งพา ไม่มีความหวัง

ในโลกปัจจุบันแล้ว ดังนั้นความเช่ือเรื่องการไปเกิดยัง

แดนสขุาวดซ่ึีงเป็นดนิแดนในอดุมคตหิลงัความตายจงึได้

รับการตอบรับจากผู้คนในสังคมอย่างแพร่หลาย 

 ผลการศกึษาจงึสรปุได้ว่า ความเชือ่ส่วนใหญ่ทีพ่บ

ในนทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิเป็นความเชือ่ที่

เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานนิกาย

ต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัความเชือ่ถอืศรทัธาในสมยัเฮอนัจนถงึสมยั

คะมะกุระตอนต้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงที่มีการแต่งและ

รวบรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ลักษณะ

ของความเชื่อส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในเชิงของ

วัฒนธรรมกล่าวคือ มีธรรมเนียมการปฏิบัติและการ

สบืทอดต่อกนัมา เช่น ความเชือ่เรือ่งการขอฝน การสวด

มนต์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย เป็นต้น โดยเป็นการใช้

พระพทุธศาสนาเพือ่หวังผลในชาตปัิจจบุนัและชาตหิน้า 

มากกว่าความเช่ือท่ีเป็นแก่นแท้ของปรัชญาพระพุทธ

ศาสนาในลกัษณะทีเ่ป็นสากลซ่ึงสอนให้ผูค้นเชือ่เรือ่งกฎ

แห่งกรรม การกระท�าความดีละเว้นความชั่วการละอาย

และเกรงกลัวต่อบาป 

 ผลจากการศกึษาภาพลกัษณ์ของสมณะและความ

เชื่อเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 

โมะโนะงะตะร ิพบว่า ตวัละครสมณะมภีาพลกัษณ์หลาก
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หลายมทีัง้ด้านบวก ด้านลบ และภาพลกัษณ์ด้านอืน่ ๆ 

ส่วนประเด็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผล

การศกึษาพบว่า ความเชือ่ส่วนใหญ่ทีพ่บในนทิานเรือ่งเล่า 

อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะริ เป็นความเชือ่ของสมณะในพระพทุธ

ศาสนานกิายเทน็ดะอิ นกิายฌงิงนและนกิายโจโดะ ในช่วง

สมยัเฮอนัและคะมะกรุะตอนต้น ท้ังนีค้วามเชือ่ดังกล่าว

มักปรากฏในนิทานเรื่องเล่าของสมณะท่ีมีภาพลักษณ์

ด้านบวก ซึง่ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 8.3 ข้อเสนอแนะ

 เนื่องจากผลงานวิจัยฉบับนี้ มีการศึกษาวิเคราะห์

เนือ้หานทิานเรือ่งเล่าอย่างเป็นระบบ ผู้สนใจสามารถน�า

ไปเป็นแนวทางในการศึกษานิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่น ๆ 

ของญี่ปุ่น ทั้งในสมัยเดียวกันและใกล้เคียง และน�าไป

ต่อยอดการศกึษาเรือ่งความเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

ของชาวญีปุ่น่ในสมยัเดยีวกนั หรอืใกล้เคยีงในเชงิประวัติ

ของบุคคลส�าคัญทางพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง
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