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บทคัดย่อ

อะฌกิะรเิป็นบทละครโนท่ีแม้จะเร่ิมต้นด้วยการพลดัพรากจาก

กันของตัวละครแต่จบอย่างมีความสุข เนื้อเรื่องเก่ียวกับสามี-ภรรยา 

คู่หนึ่งที่ต้องแยกกันอยู่เนื่องจากความยากจน ภรรยาเดินทางไปท�างาน

ในบ้านของคนสูงศกัดิอ์ยูใ่นเมอืงหลวง เมือ่ชวีติความเป็นอยูด่ขีึน้จงึเดนิ

ทางกลับมาติดตามหาสามีที่มีชื่อว่าคุซะกะซะเอะมน จนได้พบว่าสามี

ประกอบอาชพีตดัต้นอะฌขิาย เมือ่ท้ังสองคนพบกนัสามเีกดิรูส้กึอบัอาย

ในอาชีพของตนเองจึงไปหลบในกระท่อม ฝ่ายภรรยาตามไปเจรจาจน

กระทั่งสามียอมออกมาและท้ายที่สุดได้เดินทางไปเมืองหลวงด้วยกัน 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความขัดแย้งระหว่าง

สามี-ภรรยาและการแก้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในบทละครโนเรื่อง 

อะฌิกะริ ผลการศึกษาพบว่าความขัดแย้งระหว่างตัวละครในเรื่องเกิด

ขึ้นจากความน้อยเนื้อต�่าใจของสามีที่ตนมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยกว่า

ภรรยา ฝ่ายภรรยาแก้ปัญหาดงักล่าวด้วยวธิกีารเผชญิหน้ากบัปัญหาโดย

ใช้เคร่ืองมือในการเจรจาต่อรองคือค�าสัญญาในอดีตรวมทั้งการกล่าว 

อ้างอิงบทกลอนจนท�าให้สามีเปิดใจยอมรับ อะฌิกะริสะท้อนให้เห็นถึง

สังคมในขณะนั้นว่าคาดหวังกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายชายที่เหนือกว่า

สตรี รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพลานุภาพแห่งบทกลอนที่มีอ�านาจต่อจิตใจ

ในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและทัศนคติของผู้คน
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Abstract

Ashikari is a Noh Play which, although began with 

separation of leading characters, ended with pleasure. The 

story was about a couple who were parted by poverty. The 

wife went to capital city to work in a nobleman’s household. 

After she gained more money, she came back to hometown 

to find Kusaka Saemon, her husband. She found that he lived 

on cutting and selling reeds. When they met, her husband 

felt embarrassed about his job so he did not show up and 

hid in a hut. The wife followed him and tried talking to him 

until he came out. And finally, they went to the capital 

together.  

This research’s objective is to study conflicts between 

husband and wife and resolution to the problem in Noh Play, 

Ashikari. The research found that the conflict between the 

characters in the play resulted from the husband’s feeling 

of inferiority due to his lower living standard. The wife solved 

this by confronting the problem using her promise in the past 

and poems as tools to negotiate with him to make him accept 

her. Ashikari reflected that society at that time expected 

men’s roles to be superior to women’s. It also showed 

influence of poetry over mind to drive change in people’s 

feeling and attitude. 
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1. บทน�ำ
ในสังคมมนุษย์นั้นเมื่อบุคคลสองคนต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กันความขัดแย้งถือเป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยง 

ได้ยากโดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

สาม-ีภรรยา ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่-ลกู หรอืแม้

กระทั่งเจ้านายกับลูกน้องซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว 

ความขัดแย้งไม่เพียงแต่จะพบได้ในชีวิตจริงเท่านั้น

หากยงัพบว่าปรากฏอยูใ่นบทละครจ�านวนหลายเรือ่ง 

อาจกล่าวได้ว่าความขดัแย้งเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั

อย่างหน่ึงในการสร้างละคร เนือ่งจากมลีะครจ�านวน

ไม่มากนกัทีจ่ะด�าเนินไปได้โดยปราศจากความขดัแย้ง 

ดังท่ีนพมาส แววหงส์ (2558,น.5) กล่าวไว้ว ่า 

“หากไม่มีความขัดแย้งก็จะไม่มีละครเกิดขึ้นเลย

เพราะละครไม่ใช่การน�าเสนอภาพของสถานการณ์ที่

เป็นอยู่ แต่เป็นการน�า เสนอเรื่องราวของ“มนุษย์ซึ่ง

กระท�าการอยู่” ความขัดแย้งในละครอาจจะเป็น

ความขัดแย้งภายนอกซึ่งหมายถึงความขัดแย้ง

ระหว่างตวัละครกบัตัวละครด้วยกนั ระหว่างตัวละคร

กับสังคม ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง 

ระหว่างตัวละครกับโชคชะตาหรือความขัดแย้ง

ภายในซึง่หมายถึงความขดัแย้งทีอ่ยูใ่นใจของตัวละคร

เอง ความขัดแย้งท�าให้ตัวละครต้องพยายามหาทาง

แก้ปัญหาหรือฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาขวางทาง หรือ

อาจต้องเลือกทางเดินสายใหม่ซึ่งมีผลเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของตัวละครไปจากเม่ือตอนเริ่มเรื่อง”เช่นเดียว

กบับทละครโนเร่ืองอะฌิกะรซิึง่เป็นเร่ืองราวของสาม-ี

ภรรยาคู่หนึ่งที่ต้องแยกกันอยู่เนื่องจากความยากจน 

ฝ่ายภรรยาเดินทางไปท�างานเป็นพ่ีเลี้ยงลูกของคน 

สงูศกัดิอ์ยูใ่นเมืองหลวง เมือ่ชวีติความเป็นอยูดี่ขึน้จงึ

เดนิทางกลบัมาตดิตามหาสามท่ีีมีชือ่ว่าคุซะกะซะเอะมน 

จนได้พบว่าสามีประกอบอาชีพตัดต้นอะฌิขาย  

เมือ่ทัง้สองคนพบกนัสามเีกดิรูส้กึอบัอายในอาชีพของ

ตนเองจงึไปหลบในกระท่อม ฝ่ายภรรยาตามไปเจรจา

จนกระท่ังสามยีอมออกมาและเดนิทางไปเมอืงหลวง

ด้วยกัน ส�าหรับงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับตัวละครใน

เรื่องอะฌิกะรินั้น พบงานวิจัยเรื่องผู้ชายกับความรัก

ในบทละครโนของเสะอะมิ (วินัย จามรสุริยา,  

2559, น.34-35) ผลการศกึษาพบว่าชายในบทละคร

โนเรือ่งอะฌกิะรเิป็นภาพของชายทีม่คีวามปรารถนา

ดต่ีอหญงิผูเ้ป็นภรรยาไม่ต้องการให้ภรรยาทนล�าบาก

กับความเป็นอยู่ที่ขัดสนจึงให้ภรรยาแยกทางกับตน

และเดนิทางไปเมอืงหลวงและภาพของชายท่ีไม่มุ่งมัน่

เรื่องความรัก ในเรื่องอะฌิกะรินั้นมีบทขับร้องของ

ฝ่ายชายท่ีร�าพึงถึงสาเหตุของความยากจนว่าเพราะ

ชาตก่ิอนไม่ได้ปฏบัิติตามครรลองแห่งพทุธศาสนา แม้

ชาตินี้ ก็ไม่ได ้ปฏิบัติเช ่นกันซึ่งสะท้อนถึงการไม่

พยายามยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ส�าหรับใน

บทความฉบับนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษาปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างตัวละครสามี-ภรรยารวมทั้งศึกษากลวิธีที่ตัว

ละครใช้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพือ่ศกึษาปัญหาความขดัแย้งระหว่างสาม-ี

ภรรยาและการแก้ปัญหาความขดัแย้งในบทละครโน

เรื่องอะฌิกะริ

3. ขอบเขตและวิธีกำรวิจัย
บทความฉบับนี้ศึกษาความขัดแย้งระหว่าง

ตัวละครสามี-ภรรยาและวิธีการแก้ป ัญหาของ

ตัวละครในบทละครโนเรื่องอะฌิกะริโดยใช้วิธี

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงต้นฉบับ

วรรณกรรมบทละครโนที่น�ามาอ้างอิงในบทความ

ฉบับนีน้�ามาจากโยเกียวกฌูุนฮิงโกะเต็นบุงงะกเุสน็ฌู

ของส�านกัพมิพ์โฌะงะกกุนั ซึง่ตพีมิพ์ในปี ค.ศ. 1991
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4. ข้อตกลงเบื้องต้น
บทความวิจัยฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษร

ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ ่น อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์และ
อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยแห่งคณะอักษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แต่กรณคี�าบางค�าทีน่ยิมใช้
จนเป็นที่แพร่หลายแล้วก็จะใช้ตามความนิยม เช่น 
เกียวโต โอซาก้า 

5. ผลกำรศึกษำวิเครำะห์
5.1  ปัญหำควำมขัดแย้ง : กำรลดบทบำท

ของตัวละครชำย
บทละครโนเร่ืองอะฌิกะริปรากฏความขัด

แย้งภายในใจของฝ่ายสามีในด้านความแตกต่างทาง
สถานภาพของตนเองกบัภรรยา โดยทัว่ไปสถานภาพ

ของฝ่ายชายหรือสามีท่ีสังคมคาดหวังมักให้ฝ่ายชาย
เป็นผู้น�าครอบครัว มีบทบาทในการเลี้ยงดูปกป้อง
สมาชิกภายในครอบครัว ซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับ
สังคมปิตาธิปไตยที่ให้อ�านาจชายเป็นใหญ่เหนือสตรี 
ดังนั้นเมื่อฝ่ายชายท่ีควรจะเป็นผู้น�าครอบครัวถูกลด
ทอนบทบาทลงให้มีฐานะความเป็นอยู่ต�่ากว่าสตรีที่
เป็นภรรยาจึงอาจเป็นเหตุท�าให้สามีรู้สึกอับอายจน
ยากจะท�าใจยอมรบัได้กระท่ังเกดิเป็นความขดัแย้งขึน้
ภายในใจตนเองดังปรากฏในเนื้อเรื่อง 

ในฉากแนะน�าตวัละครมกีารบรรยายความ
แตกต่างระหว่างฐานะของสามีและภรรยา โดยวะกิ
หรือตัวละครรองผู้ติดตามกล่าวถึงฐานะในปัจจุบัน
ของฝ่ายภรรยาว่าชีวิตรุ ่งเรืองขึ้นเพราะได้ไปเป็น
พีเ่ลีย้งลูกของเจ้านายอยู่ในเมอืงหลวงและกลบัมายงั

บ้านเก่าที่เคยอยู่เพื่อติดตามหาอดีตสามี 

ワキ  かように候者は。都さる御方に仕え申す者にて候。又これに御座候御事は。
頼み奉り候人の若子の御乳の人にて御座候。御里は津の国日下の里にて候が。
今一度御下りありたき由仰せ候程に。この度われら御供申し。淀より御船に
乗せ申し。唯今難波の里へと急ぎ候

วะกิ	 เราเป็นผู้รับใช้ของนายท่านในเมืองหลวง	และสตรีผู้นี้เป็นพี่เลี้ยงลูกของนายท่าน	บ้านเก่า
ของนางอยู่ที่หมู่บ้านคุซะกะในแคว้นท์ซุ1	นางปรารถนาที่จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งพวกเราจึง
ลงเรือจากโยะโดะ2 และบัดนี้รีบเร่งมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านที่อ่าวนะนิวะ3

1 ปัจจุบันอยู่ในบริเวณตอนเหนือของจังหวัดโอซาก้ากับตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดเฮียวโงะ
2 ชื่อท่าเรืออยู่ใกล้เกียวโตในอดีตผู้คนจะลงเรือที่นี้เพื่อล่องแม่น�้าโยะโดะไปสู่อ่าวโอซาก้า
3 เมืองหลวงเก่าในสมัยจักรพรรดินินโตะกุ (ค.ศ.399-313)  ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดโอซาก้า ส�าหรับอ่าวนะนิวะ ชื่อปัจจุบันคืออ่าวโอซาก้า

ขณะที่ชีวิตของภรรยารุ่งเรืองขึ้นนั้น ในอีก
ด้านหนึง่ฐานะความเป็นอยูข่องฝ่ายสามกีลบัตกต�า่ลง 
ดังปรากฏในฉากที่เดินทางมาถึงหมู ่บ้านคุซะกะ 
ผู้ติดตามภรรยาที่เป็นพี่เลี้ยงของลูกเจ้านายมาด้วย
นั้นได้ช่วยออกตามหาคุซะกะและทราบจากคนใน
หมู่บ้านว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว ฝ่ายสามีผู้เป็นฌิเตะ
หรือตัวละครเอกก็กล่าวร�าพันถึงความยากจนของ

ตนเองรวมท้ังความขมขื่นใจที่มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
น่าเศร้า ต้องท�างานทุกวันแม้กระทั่งวันที่หิมะตก
อากาศเหนบ็หนาว ทัง้ยงักล่าวถงึชวีติของตนว่าตกต�า่
ไม่ลอยสูงขึ้นดั่งควันไฟที่มองเห็นและเปรียบเทียบ
ชีวิตของตนเองว่าซีดเซียวไร้สีสันดั่งต้นอะฌิท่ีตนเอง
ตัดมาจนเหี่ยวแห้ง สะท้อนภาพความยากล�าบากใน
การด�ารงชีวิตของสามี ดังความว่า 

シテ げに受け難き人界を。たまたま受くる身なりせば。栄花の家には住みもせで。
かかる貧家に生まるる事。前の世の戒行こそ拙けれ。今とてもなす業もなき身
の行方。昨日と過ぎ今日と暮れ。明日又かくこそ荒磯海の。濱の真砂の数なら
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ぬ。この身命を繫がんとて。あだなる露の草の葉に。蘆刈人となりたるなり。
何とかならん難波江の。浦に出て里に雪の寒き日をも厭わず。しほたるる。我
が身の方はつれなくて。我が身の方はつれなくて。異浦見れば夕煙。恨めしや
終に身を立てかねてこそ賤しけれ、あしたづの。雲居のよそに眺めこし。月の
下蘆刈り持ちて。露をも運ぶ袖の上猶ありがほの心かな猶ありがほの心かな

ฌิเตะ		 เมื่อมีโอกาสได้เกิดมาในหมู่มนุษย์ท่ีใช่ว่าจะได้เกิดกันอย่างง่ายดาย	 หากเกิดในตระกูลท่ี
ร�่ารวยก็คงมีคุณค่าที่ได้เกิดมา	แต่คนที่เกิดในตระกูลที่ยากจนนั้น	คงเป็นเพราะชาติก่อนไม่
ได้รักษาศีลธรรม	และไม่เพียงชาติก่อนเท่านั้น	ในชาตินี้ก็เช่นกัน	วันวานปล่อยชีวิตให้ล่อง
ลอยไป	วันนี้ก็ปฏิบัติเช่นเดิม	และพรุ่งนี้ก็คงไม่แตกต่างอะไร	การใช้ชีวิตที่มีไม่มากเท่าเม็ด
ทรายบนชายหาดไปโดยไร้แก่นสาร	ท�าให้เราต้องมาเป็นคนตดัต้นอะฌขิายเพือ่ประทงัชวีติ
ทีไ่ม่จรีงัยัง่ยนืดัง่หยดน�า้ค้างบนใบหญ้า	เราออกเดนิทางสูอ่่าวนะนวิะ	ท�างานแม้วนัทีห่นาว
เหนบ็จากหมิะจนชายแขนเสือ้เปียกปอน	ช่างน่าเศร้านกัทีไ่ร้คนเหน็ใจ	เมือ่มองออกไปยงัที่
อื่นแลเห็นควันไฟลอยขึ้นสูง	 เรายังคงตัดต้นอะฌิภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องกระทบลงหยด

น�้าค้างบนต้นอะฌิ	สุดขมขื่นที่ชีวิตเรากลับไม่ลอยสูงขึ้นบ้าง
シテ われも昔は難波津の。名に負ふ古き都人の。ゆかりの露のおちぶれたる。身

は枯れ芦の。色なくとも。よしとて召され候へ

ฌิเตะ		 อดีตเราเคยเป็นคนเมืองหลวงอาศัยอยู่ท่ีนะนิวะเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบทกลอนมาบัดนี้
ชีวิตเราตกต�่าไม่จีรังดังหยดน�้าค้าง	ต้นอะฌินี้ก็เหมือนตัวเราที่เหี่ยวแห้งซีดจางไร้สีสัน	แต่ก็
เชิญท่านมาเลือกซื้อหากันไปเถิดครับ

หลังจากที่ผู้ติดตามได้ขอให้คุซะกะน�าต้น
อะฌไิปขายให้กบัฝ่ายภรรยาจึงท�าให้คู่สาม-ีภรรยาได้
พบหน้ากนัอกีครัง้ ทนัททีีท่ัง้สองคนสบตากนัคซุะกะ
ก็ทิ้งต้นอะฌิรีบหลบเข้าไปในกระท่อมและปิดประตู
อยู ่ภายใน ผู ้ติดตามเห็นเหตุการณ์ดังน้ันก็รู ้สึก
ประหลาดใจจงึเอ่ยถามขึน้ว่านีม่นัเรือ่งอะไรกนั ท�าให้
ภรรยาเปิดเผยความจรงิว่าชายตดัต้นอะฌคินเมือ่ครู่
นี้แท้จริงแล้วก็คืออดีตสามีของนาง นางรู้สึกว่าส่ิงท่ี
เกิดขึ้นนั้นราวกับเป็นความฝัน แม้ผู้ติดตามเสนอตัว
จะเข้าไปพาตัวสามีของนางออกมาแต่ด้วยความเป็น
ห่วงเกรงว่าสามจีะรูส้กึอบัอายทีค่นอืน่จะเป็นผูเ้ข้าไป 
นางจงึรบีห้ามปรามและเป็นคนเข้าไปเองเพ่ือบอกกบั
สามีว่าการที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาติดตามหาเขาตาม
สัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกัน จากข้อความท่ีกล่าวมาข้าง
ต้นได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขัดแย้งภายในใจของ
สามี ในขณะที่ภรรยานั้นไม่ได้มีความรู้สึกอับอายท่ี
สามตี�า่ต้อยยากจนกว่าตนแต่อย่างใด หากกลบัแสดง

ให้เหน็ว่านางมแีต่ความรกัและปรารถนาดต่ีอสามเีมือ่
ตนเองมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงดั้นด้นเดินทาง
ไกลจากเมืองหลวงกลับมาติดตามหา

การลดบทบาทสถานภาพตวัละครชายให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากจนลงกว่าเดิมในขณะที่ตัว
ละครหญงิมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้จากการไปท�างานอยู่
เมอืงหลวงนัน้ อาจเป็นเพราะผูแ้ต่งบทละครต้องการ
โต้กลับความเช่ือของคนในสังคมท่ีคาดหวังให้ชาย 
เป็นใหญ่ รวมท้ังการดั้นด้นเดินทางไกลกลับมาของ
ฝ่ายหญิงนั้นซึ่งโดยปกติในสังคมส่วนใหญ่ผู้ชายจะ
เป็นฝ่ายเดินทางไปท�างานหรือเดินทางเข้าสู่เมือง
หลวง ขณะที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายรออยู่ที่บ้าน แต่เรื่อง 
อะฌิกะรินี้กลับพลิกสลับบทบาทกันโดยให้สตรีเป็น
ฝ่ายเริม่ออกเดินทางไปท�างานในเมอืงหลวง นอกจาก
นี้เมื่อประสบความส�าเร็จในการยกฐานะขึ้นแล้วยัง
เดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อตามหาฝ่ายชายอีก 
บทละครเร่ืองนี้จึงอาจต้องการแสดงพลังของสตรีท่ี



สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

jsn Journal Special Edition 2018116

ไม ่ยอมให ้สั งคมกดขี่และเพื่อปลดปล ่อยจาก
พันธนาการที่สังคมบีบรัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

5.2 กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง 
5.2.1 กำรแสดงควำมเป็นผู้มีสัจจะ

ของภรรยำ
ในบทละครภรรยาของคซุะกะได้กล่าว

ถึงเหตุผลหนึ่งที่เดินทางกลับมาตามหาสามีว่าเป็น

เพราะไม่อาจลืมค�ามั่นสัญญาในอดีตท่ีเคยมีไว้ต่อกัน
ก่อนที่ทั้งสองคนจะเลิกราแยกทางกันไป การยึดมั่น
ในค�าสัญญาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู ้ที่มีสัจจะ 

ความจริงใจ และความซื่อสัตย์ของฝ่ายภรรยาที่มีต่อ

สามี ดังข้อความต่อไปนี้ 

ツレ げにや家貧にしては親知すくなく。賤しき身には故人疎しとかや申すな
れば。身には限らぬ習いなれども。余りにあさましき有様かな。さりな
がら様々契り置きし事あり。この所に暫く逗留し。かの人の行方を尋ね
ばやと思い候

ท์ซุเระ	 จรงิด่ังค�าทีก่ล่าวว่า	“คนบ้านยากจนย่อมมคีนรูจ้กัน้อย	หากยิง่สถานะต�า่ต้อยเพือ่นเก่า

จะกลายเป็นคนแปลกหน้า”	 คนจนไม่ใช่มีเพียงเขาคนเดียวหรอกที่จะต้องเรียนรู้กับ

ความจรงินี	้แต่การทีไ่ม่รูแ้ม้แต่ว่าเขาไปอยูท่ีไ่หนนัน้มนัช่างน่าอบัอายเสยีเหลอืเกนิ	แต่

อย่างไรก็ตามฉันไม่อาจลืมค�าสัญญาท่ีเคยให้ไว้ต่อกันได้หรอกว่าฉันจะกลับมาและจะ

ติดตามหาว่าเขาไปอยู่แห่งใด

ค�าว่าสัจจะ (สัจจะ,2558) หมายถึง 
ความสัตย์ ความซื่อ หากขยายความตามศัพท์
สามารถแยกได้ 3 ลักษณะคือ มีความจริง ความตรง 
และความแท้จริง ในทางปฏิบัติสัจจะคือความรับผิด
ชอบ ซึ่งหมายความว่าหากจะท�าสิ่งใดแล้วต้องตั้งใจ
ท�าจริงท�าอย่างสุดความสามารถให้เป็นผลส�าเร็จ 
สัจจะนั้นสามารถจ�าแนกลักษณะได้ 5 ประการ คือ 

1.  สัจจะต่อความดี คือการประพฤติ
ตนเป็นคนเทีย่งแท้ มัน่คงต่อความดีไม่หนัเหไปในทาง
ชั่วไม่ว่าจะตกอยู่สถานการณ์อย่างไร 

2.  สจัจะต่อหน้าที ่คือ การมคีวามรบั
ผดิชอบต่อหน้าทีข่องตน เช่น สามมีหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ต่อครอบครัว ลูกมีหน้าที่รักษาวงศ์ตระกูล

3.  สัจจะต่อการงาน คือ การต้ังใจ
ท�างานอย่างสุจริต ไม่เหลาะแหละ ไม่คั่งค้าง 

4.  สัจจะต่อวาจา คือ การรักษา
ค�าพูด พูดอย่างไรท�าเช่นนั้น 

5.  สัจจะต่อบุคคล คือ การเป็น
ผู้ประพฤติต่อคนอื่นอย่างสม�่าเสมอ จริงใจ

ในเรือ่งอะฌกิะรินัน้พบว่าฝ่ายภรรยามี
สัจจะครบทุกประการ ในด้านสัจจะต่อความดีและ
สัจจะต่อบุคคลนั้นนางประพฤติตนเป็นผู้ที่มีความ
มัน่คงซือ่สตัย์ต่อสามแีม้ว่าทัง้สองคนจะแยกทางจาก
กันไปนานถึง 3 ปี แต่ฝ่ายภรรยาก็ยังไม่มีชายใดอีก
ทั้งยังไม่แต่งงานใหม่ ในประเด็นสัจจะต่อหน้าที่และ
สจัจะต่อการงานนัน้ นางปฏบิตัหิน้าทีก่ารเป็นพีเ่ลีย้ง
รวมทั้งรับผิดชอบต่องานที่ท�าอย่างเต็มก�าลังจน
สามารถสร้างตัวข้ึนมาได้ และในประเด็นสัจจะต่อ
วาจา นั่นคือการพูดอย่างไรก็ท�าเช่นนั้น ดังนั้นเมื่อ
กล่าวออกไปแล้วว่าในอนาคตจะกลับมาติดตามหา
สามี นางจึงพยายามปฏิบัติตามให้ได้จริงดังที่เคยลั่น
วาจาไว้ การแสดงความจริงใจดังกล่าวนี้อาจเป็นเหตุ
หนึง่ทีช่่วยคลายปมปัญหาความขดัแย้งภายในใจของ
สามีจนกระทัง่ยนิยอมเดนิทางกลบัไปอยูท่ีเ่มอืงหลวง

ด้วยกัน
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5.2.2 บทกลอนเป็นเครื่องปลอบ
ประโลมจิตใจ

บทละครโนจ�านวนมากพบว่ามีการ
อ้างอิงเนื้อเรื่องจากวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งอ้างอิง
บทกลอนของญี่ปุ ่นและของจีนท่ีมีชื่อเสียงโดยมี
วัตถุประสงค ์เพื่อน�าอารมณ์และความรู ้สึกใน
วรรณกรรมเดมิมาใช้ท�าให้เกดิอารมณ์สะเทอืนใจ เช่น 
ในบทละครโนเรื่องยุยะ ซึ่งยุยะตัวละครเอกต้องการ
กลับบ้านเกิดเพื่อไปเยี่ยมมารดาที่ก�าลังป่วยหนักแต่
มุเนะโมะริฝ่ายสามีไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการให้
ไปงานเลี้ยงชมดอกซากุระด้วยกันท�าให้ยุยะจ�าใจไป 
โดยระหว่างทางได้แวะนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม
ที่วัดคิโยะมิสุ ขณะที่ยุยะก�าลังร่ายร�าในงานเลี้ยงชม
ดอกซากุระอยู่นัน้ได้มีฝนตกลงมา บรรยากาศของฝน
ตกเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกเศร้าของยุยะ เธอจึงเอ่ย
ถามเชิงประชดประชันขึ้นมาว่าที่ตกลงมานั้นเป็นฝน
หรือว่าเป็นน�้าตาของเธอแน่และกล่าวกลอนบทหนึ่ง
ว่า “ควรท�าเช่นไรดี ฤดูใบไม้ผลใินเมอืงหลวงกอ็าวรณ์
แต่ดอกไม้แห่งอะสุมะท่ีคุ้นเคยก็อาจจะร่วงโรยไป” 
ค�าว่าฤดูใบไม้ผลิในเมืองหลวงนอกจากจะหมายถึง
ดอกซากุระที่ก�าลังบานสะพรั่งงดงามแล้วยังมีความ
หมายแฝงถึงมุเนะโมะริผู้เป็นสามี ในขณะท่ีค�าว่า
ดอกไม้แห่งอะสุมะ น้ันหมายถึงมารดาของตน ดอกไม้

ทีอ่าจจะร่วงโรยไปจงึเป็นการเปรยีบเปรยกบัชวีติของ
แม่ที่ป่วยใกล้จะลาจากโลกนี้ไป สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
(2559, น.466-470) กล่าวว่ากลอนดังกล่าวนี้แสดง
ให้เห็นถึงความรักและอาวรณ์ทั้งในตัวสามีและตัว
มารดา ก่อเกดิเป็นความขัดแย้งภายในใจของยยุะจน
ยากท่ีจะตดัสนิใจเลอืกฝ่ายได้ นอกจากความเชือ่ของ
ยยุะเรือ่งอานสิงส์จากการนมสัการพระโพธสิตัว์กวนอมิ
แล้ว อาจกล่าวได้ว่าความหมายของกลอนบทนี้
กระทบใจของสามผีูท่ี้กร�าศกึสงครามมาเป็นเวลานาน
ได้เห็นความตายมามากมายจนกระท่ังยนิยอมให้ยยุะ
กลับบ้านไปพบมารดา บทกลอนดังกล่าวจึงมสีว่นใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างตวัละครทัง้สอง
และความขดัแย้งภายในใจของยยุะท่ีไม่สามารถตดัใจ
เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

ในค�าน�าหรือคะนะโจะจากหนงัสอืรวม
บทกวีนิพนธ์โคะกิงวะกะฌูได้กล่าวถึงคุณค่าของ
บทกลอนว ่า บทกลอนเป ็นสิ่ ง ท่ีมนุษย ์ใช ้ เพื่อ
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่ได้เห็น
และได้ยินได้ฟัง ทั้งยังมีพลานุภาพท�าให้สะเทือน
อารมณ์ได้โดยมิต้องใช้พละก�าลังใดๆ ท�าให้ชายหญิง
เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดและหล่อหลอมจิตใจนักรบ

ที่ห้าวหาญให้อ่อนโยนลงได้ ดังนี้

やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある
人、事業繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出
せるなり。花に鳴く鶯。水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれ
か歌を詠まなざりける。力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあ
はれと思はせ、男女の仲も和らげ猛き武士の心をも慰むるは、歌なり。

บทกลอนญีปุ่่นมาจากเมลด็พันธุท่ี์อยูใ่นใจมนษุย์ท่ีเตบิโตเป็นใบพฤกษาแห่งถ้อยค�าอนัหลากหลาย	
มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆ	มากมาย	มนุษย์จึงแสดงออกถึงความรู้สึก
ทีมี่ต่อสิง่ทีต่าเหน็และสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังเหล่านัน้โดยการเอ่ยออกมาเป็นกลอน	ลองฟังเสยีงของนก
องุอุซิทุีส่่งเสยีงร้องอยู่บนต้นไม้หรอืเสยีงของกบทีอ่าศยัอยูใ่นน�า้ดแูล้วจะเหน็ว่า	สิง่มชีวิีตทัง้หลาย
ล้วนแล้วแต่เอื้อนเอ่ยบทกลอนออกมาด้วยกันท้ังส้ิน	 ส่ิงท่ีท�าให้ฟ้าดินส่ันสะเทือนหรือแม้แต่
เทพยดายักษ์มารที่ไม่อาจมองเห็นได้บังเกิดความซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์ได้โดยมิต้องอาศัยพละ
ก�าลงัใดๆ	ท�าให้ชายหญงิเกดิความสัมพนัธ์ชดิใกล้อีกท้ังหล่อหลอมจติใจนักรบท่ีห้าวหาญให้อ่อน
โยนลงได้	สิ่งนั้นก็คือบทกลอนญี่ปุ่นนั่นเอง	(อรรถยา	สุวรรณระดา,	2558,	น.42-43)
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ข ้อความที่คล ้ายคลึงกับค�าน�าใน 

โคะกิงวะกะฌูดังกล่าวมานี้มีปรากฏอยู่ในบทละคร

โนเร่ืองอะฌิกะริตอนหนึ่งด้วย ใจความกล่าวว่า

บทกลอนมีพลังในการปลอบประโลมจิตใจทั้งผู้คน 

รวมทัง้เทพเจ้าหรอืแม้กระทัง่ปีศาจวญิญาณต่างๆ ได้ 

シテ 或るは男山の昔を思い出でて		
地 女郎花も一時をくねるといへども。いひ慰むる言の葉の。露もたわわに

秋萩の。もとの契りの消えかへりつれなかりける命かな
シテ さればかほどに衰えて	
地 	身を羽束師の森なれども。言葉の花こそたよりなれ難波津に。	咲くやこ

の花冬籠もり。今は春べと咲くや木の花と栄え給ひける。仁徳天皇と。
聞えさせ給ひしは難波の御子の御事。又浅香山の言の葉は。采女の。盃
取りあへぬ。恨みをのべし故とかや。この二歌は今までの。歌の父母な
る故に。代々に普き花色の。言の葉草の種とりて。われら如きの手習ふ、
はじめなるべし。然れば目に見えぬ鬼神をも和らげ。武士の心慰むる。
夫婦の情け知ることも今身の上に知られたり

ฌิเตะ	 ในยามที่ฝ่ายชายหวนคิดถึงอดีต		
คอรัส		 หรอืยามฝ่ายหญงิน้อยใจ	บทกลอนช่วยปลอบประโลมจติใจ	ถ้อยค�าในบทกลอนท�าให้

สามี-ภรรยาหวนคืนความสัมพันธ์ได้ดังเดิม		
ฌิเตะ	 ในยามที่ชีวิตตกต�่า	
คอรัส		 แม้กระนั้นก็ยังได้หวนกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นนี้ก็เป็นเพราะบทกลอน	มีกลอนญี่ปุ่น

ที่กล่าวว่า	 “ณ	 อ่าวนะนิวะ	 ดอกไม้ที่หลับใหลในฤดูหนาว	 บัดนี้ผลิบานสะพรั่งในฤดู
ใบไม้ผล”ิ	เป็นรชัสมยัของจักรพรรดินนิโตะกซุึง่ผูค้นรูจั้กกนัดใีนนามเจ้าชายแห่งนะนวิะ	
ส�าหรับบทกลอนภูเขาแห่งอะซะกะกล่าวถึงอุเนะเมะสตรีรับใช้ในวัง	 และความขนข่ืน
ใจของเธอเมือ่ถูกปฏเิสธเหล้าทีร่นิให้	กลอนท้ังสองบทนีเ้ป็นพ่อแม่ของบทกลอนท้ังปวง	
ทั้งสองเป็นตัวอย่างของกลอนในทุกยุคสมัย	 หากจะศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับบทกลอน	
ควรเริม่ศกึษาจากบทกลอนดงักล่าว	ทัง้ยงัมคี�ากล่าวว่าบทกลอนญ่ีปุน่ช่วยให้จติใจเทพ
และปีศาจนุ่มนวลอ่อนโยน	ช่วยปลอบประโลมจิตใจนักรบ	ช่วยเปิดเผยอารมณ์ความ

รู้สึกของสามี-ภรรยาดั่งที่ได้ประสบมากับตนเองในวันนี้

ในข้อความข้างต้นนีก้ล่าวถงึกลอนสอง

บทที่มีความส�าคัญประหนึ่งเป็นพ่อบทแม่บทของ

กลอนทั้งปวง ข้อความที่เป็นค�าน�าในหนังสือรวมบท
กวีนิพนธ์โคะกงิวะกะฌกูล่าวว่าบทกลอนนะนวิะเป็น
บทกลอนเฉลิมฉลองการเร่ิมต้นรัชสมัย ทั้งน้ีความ
หมายตามตัวอักษรของบทกลอนคือ ณ บริเวณอ่าว
นะนิวะนั้นเมื่อเปลี่ยนจากฤดูหนาวที่มีระยะเวลา
ยาวนานเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ก็จะผลิบานสะพรั่ง 
ทั้งนี้ดอกไม้ในที่นี้หมายถึงดอกบ๊วย นอกจากความ

หมายตามตัวอกัษรแล้วกลอนบทนีย้งัแฝงความหมาย
การข้ึนครองราชย์ของจักรพรรดินินโตะกุในฤดูใบไม้
ผล ิหลงัจากทีก่วผีูแ้ต่งกลอนบทนีเ้ฝ้ารอการขึน้ครอง
ราชย์ของพระองค์มาเป็นเวลานานถึง 3 ปี เปรียบ
ประดุจฤดูหนาวท่ียาวนาน อ่าวนะนิวะนั้นเดิมเป็น
สถานที่ประทับของเจ้าชายโอซะซะงิ ต่อมาหลังจาก
เจ้าชายโอซะซะงิได้ข้ึนครองราชย์เป็นจักรพรรดินิน
โตะกุแล้ว พระองค์ทรงสถาปนานะนิวะขึ้นเป็นเมือง
หลวงและสร้างพระราชวังขึ้นที่นั่น
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กลอนอีกหนึ่งบทที่ถูกกล ่าวถึงคือ
บทกลอนภูเขาแห่งอะซะกะ ซึ่งปรากฏค�าอธิบาย 
ที่มาของบทกลอนอยู ่ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์
โคะกิงวะกะฌูแต่ไม่แสดงเนื้อหาของบทกลอน 
เนื้อหากล่าวถึงเร่ืองราวของอุเนะเมะคนหน่ึงที่เคย

กล่าวปลอบประโลมใจเจ้าชายคะสรุะกเิมือ่ครัง้เสดจ็
ไปประจ�าอยู่ที่มิชิโนะกุ4 ที่พระองค์ไม่พอพระทัยกับ
การจัดเลีย้งต้อนรบัของเหล่าขนุนางในท้องที ่บทกลอน

ท�าให้พระองค์หายขุ่นเคืองใจได้ดังมีใจความว่า

安積やまの言葉は、采女の戯れよりよみて、
 葛城王をみちの奥へ遣はしたりけるに、国の司、事おろそかなりとて、ま

うけなどしたりけれど、すさまじかりければ、采女なりける女の、土器と
りてよめるなり。これにぞ王君の心とけにける。(小沢正夫	,1979,	p.51)

บทกลอนภูเขาอะซะกะเป็นกลอนที่อุเนะเมะกล่าวเพื่อหยอกล้อ

	 ตอนที่เจ้าชายคะสุระกิถูกส่งไปประจ�าอยู่ท่ีมิชิโนะกุ	 เหล่าขุนนางในพื้นท่ีจัดงานเลี้ยง

ต้อนอย่างขอไปท	ีแม้ว่าได้เตรยีมงานเลีย้งไว้แล้วแต่กไ็ม่เป็นทีพ่อพระทยั	เมือ่อเุนะเมะ

ได้ถอืถ้วยเหล้าเข้ามารนิเหล้าและกล่าวบทกลอนนีก้บัเจ้าชาย	ในทีส่ดุพระอารมณ์ของ

พระองค์จึงดีขึ้น

4 ท้องที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

ในบทละครโนเรือ่งอุเนะเมะยงัปรากฏ

ถึงเหตุการณ์ของบทกลอนภูเขาแห่งอะซะกะใน

ลักษณะเดียวกันและยังปรากฏบทกลอนด้วยดัง

ใจความว่า ครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าชายคะสุระกิเสด็จไปยัง

มชิโินะก ุเหล่าขนุนางได้จดังานเลีย้งต้อนรบัอย่างขอ

ไปทที�าให้เจ้าชายไม่พอพระทยักบังานเลีย้งนัน้ อเุนะ

เมะได้ถือถ้วยดินเผาและรินเหล้าพลางเอ่ยกลอนบท

หนึง่ว่า “คดิว่าหม่อมฉนัมใีจต้ืนเขนิเช่นเดียวกบับ่อน�า้

บนยอดเขาทีส่ะท้อนเงาภเูขาอะซะกะบนผวิน�า้อย่าง

นั้นหรือ” ค�าว่าอะซะกะหมายถึงต้ืนเขิน ซึ่งในท่ีนี้

หมายรวมถึงการต้อนรับท่ีท�าด้วยความไม่จริงใจ 

ใจความโดยรวมต้องการสื่อความหมายว่าหม่อมฉัน

ต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีจากใจจริง หาได้

ต้อนรับด้วยความคิดตื้นเขินเช่นบ่อน�้าบนยอดเขาที่

สะท้อนเงาภเูขาอะซะกะไม่ ด้วยกลอนบทเดียวบทนี้

มอีานภุาพท�าให้องค์ชายคะสรุะกิหายกร้ิวคลายความ

ขุ่นเคืองใจลงไปได้

นอกจากตัวอย่างของบทกลอนท่ีมี

การน�ามาใช้เพื่อปลอบประโลมจิตใจผู้คนดังกล่าว 

เมื่อพิจารณาบทละครโนเรื่องอะฌิกะริก็พบว่าตัว

ละครทั้งสามี-ภรรยาต่างก็น�าบทกลอนมากล่าวเพื่อ

ปลอบโยนซ่ึงกนัและกนั ในเนือ้เรือ่งหลงัจากท่ีคซุะกะ

เข้าไปหลบในกระท่อมแล้ว ฝ่ายภรรยาได้ตามไป

สอบถามสามีด้านนอกกระท่อมด้วยวาจาที่ระคน

ความรู้สึกน้อยใจว่าหลังจากที่แยกทางกับตนไปสามี

คงมภีรรยาใหม่แล้ว แต่สามบีอกว่าไม่มีหญงิอืน่ทัง้ยัง

ปลอบใจภรรยาด้วยบทกลอนว่านางยังคงความงาม

อยูเ่สมอแม้วยัจะผ่านไปนานกต็าม และเมือ่สามกีล่าว

โทษว่าเป็นความผิดของตนเองท่ีต้องแยกทางกับ

ภรรยา นางแก้ปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ภายในใจ

ของสามด้ีวยการอ้างสญัญาทีเ่คยมใีห้ไว้ต่อกนัรวมทัง้

ปลอบประโลมจิตใจสามีด้วยการอ้างอิงบทกลอนจน

กระท่ังท�าให ้สามียอมออกมาพบจากท่ีซ ่อนใน

กระท่อม
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ツレ いかにに古へ人。わらはこそこれまで参りて候へ。行く末かけし玉の緒
の。結ぶ契りかひありて。今は世にある様なれば。遙々尋ね参りたるに。
いづくへ忍ばせ給ふらん。疾く疾く出でさせ給ひ候へ

シテ これは唯夢にぞあるらん現ならば。よその人目もいかならんと。思い沈
めるばかりなり

ツレ 	かくは思へど若しは又。人の心は白露の。おき別れにしきぬぎぬの妻や
重ねし難波人

シテ 	蘆火炊く屋は煤たれて。おのが妻衣それならで。又は誰にか馴れ衣の。
『君なくてあしかりけりと思ふにぞ。いとど難波の。浦は住み憂き

ツレ 『悪からじ。善からんとてぞ別れにし。何か難波の。浦は住み憂き
シテ 	げにや難波津浅香山の。道は夫婦の媒なれば
地 	さのみは何をか包み井の。隠れて住める小屋の戸を。押し明けて出でな

がら。面なの我が姿や。三年の過ぎしは夢なれや。現にあふの松原かや
木陰に圓居して難波の昔語らん

ท์ซุเระ	 การทีด่ฉินัมารบัท่านถึงทีน่ี	่กเ็พราะสญัญาทีเ่คยมใีห้ไว้ต่อกนัว่าจะร่วมเรยีงเคยีงกันดัง่
ลูกปัดที่เรียงร้อย	 ตอนนี้ดิฉันก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ	 แล้ว	 ดิฉัน
อุตส่าห์เดินทางไกลมาหาท่านอย่างนี้	แล้วไยท่านจะหลบไปซ่อนตัวที่ไหนอีก	รีบออก
มาเถิดนะคะ	

ฌิเตะ	 นีค่งเป็นความฝันแน่เทยีว	แต่หากเป็นความจรงิ	คนอืน่จะมองเราอย่างไรกันนะ	น่าอาย
เหลือเกิน

ท์ซุเระ	 ดิฉนักส็งสยัเช่นกัน	หรอืว่าดิฉนัหยัง่ไม่ถงึใจคนกันแน่	หลงัจากท่ีท่านแยกทางกับภรรยา
คนนี้	ท่านคงมีภรรยาใหม่ไปแล้วสินะ

ฌิเตะ	 แม้บ้านจะมีคราบเขม่าจากการจุดไฟด้วยต้นอะฌิ	แต่เธอก็ยังคงงดงามอยู่	“ตั้งแต่เธอ
จากไปก็ได้ตัดต้นอะฌิขายเลี้ยงชีวิต	เราท�าผิด	ชีวิตที่อ่าวนะนิวะนี้ล�าเค็ญนัก”

ท์ซุเระ	 “เพราะคดิดแีล้วจงึแยกทางจากกนัไป	ไฉนจงึกล่าวว่าชวีติทีอ่่าวนะนวิะนี	้ล�าเคญ็นกั”
ฌิเตะ	 เป็นความจริงแท้	ทีว่ถิแีห่งบทกลอนอ่าวนะนวิะและภเูขาอะซะกะเป็นสือ่เชือ่มสมัพนัธ์

ระหว่างสามี-ภรรยา
คอรัส	 เราคงไม่อาจหลบซ่อนได้ตลอดไป	 ว่าแล้วจึงเปิดประตูกระท่อมท่ีหลบซ่อนออกมา	

อา	 ละอายตัวเองเหลือเกิน	 3	 ปีที่จากกันเหมือนฝันไป	 แต่นี่คือความจริงที่ได้กลับมา

พบกันอีกครั้ง	นั่งพักใต้ร่มไม้คุยถึงเรื่องราวในอดีตกันเถิด

 บทกลอนที่สามีกล่าวอ้างเพื่อ

ปลอบใจภรรยาว่านางยังคงความงามอยู่นั้นปรากฏ

ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์มันโยฌูเล่มที่ 11 บทที ่

2651 

難波人 葦火焚く屋の 煤してあれど おのが妻こそ 常めずらしき 

แม้ว่าบ้านของชาวนะนิวะจะมีคราบเขม่าจากการจุดไฟด้วยต้นอะฌิ	 แต่ภรรยาของข้าก็ยังคง

งดงามไม่เปลี่ยนแปลง

สามกีล่าวถงึภรรยาว่าถึงแม้จะแยกทาง
จากกันไปเป็นเวลานานถงึ 3 ปี และแม้จะมรีิว้รอยร่วง
โรยอันเกิดจากกาลเวลาของภรรยาโดยเปรียบกับ

คราบเขม่าด�าอนัเกดิจากการจดุเตาไฟด้วยเชือ้เพลงิต้น
อะฌิที่ติดอยู่ตามผนังบ้านของชาวนะนิวะ แต่ก็ยัง
ชื่นชมภรรยาว่ายังคงความงามไม่เปลี่ยนแปลง 
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ส�าหรับบทกลอนอีกสองบทที่สามี
กล่าวโทษตัวเองและบทกลอนที่ภรรยากล่าวปลอบ
ใจนั้นปรากฏอยู ่ในวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น 

วรรณกรรมเรือ่งยะมะโตะโมะโนะงะตะริตอนที ่148 
หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ฌูอิวะกะฌู เล่มที่ 9 บทที่ 

540 และ 541 

สาม ี 「君なくてあしかりけりと思ふにも　いとど難波の浦は住み憂き」

	 “ตั้งแต่เธอจากไปก็ได้ตัดต้นอะฌิขายเลี้ยงชีวิต	เราเองที่เป็นฝ่ายผิด	ชีวิตทีอ่่าวนะนิวะ
นี้ล�าเค็ญนัก”	

ภรรยา「悪しからじ善からんとてぞ別れにし何か難波の浦	は住み憂き」		
	 “เพราะคิดดีแล้วจึงแยกทางจากกันไป	ไฉนจึงกล่าวว่าชีวิตที่อ่าวนะนิวะนี้ล�าเค็ญนัก”

ภรรยาใช้เน้ือหาในบทกลอนกล่าว
แสดงความรู้สึกว่า การที่ทั้งสองฝ่ายต้องแยกทางกัน
ไปน้ันหาใช่ความผดิของสามทีีท่อดทิง้ตนเองไม่ หาก
เป็นการตกลงกันด้วยดีเนื่องจากทั้งสองคนได้เห็น

ชอบร่วมกันท่ีจะแยกทางกันไป กลอนบทนี้จึงสร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันและกันจนท�าให้สามีเปิดใจยอมรับ 
ฉ ากสุ ดท ้ า ยของบทละครจบลง ในรู ปแบบ

สุขนาฏกรรม ด้วยข้อความที่กล่าวว่า 

地 浮寝忘るる難波江の。浮寝忘るる難波江の。蘆の若葉を越ゆる白波。月も残
り。花も盛りに津の国の。こやの住居の冬ごもり。今は春べと都の空に。伴
ひ行くや。	大伴の。御津の浦わの見つつを契りに。帰る事こそ。嬉しけれ

คอรัส	 ลืมความทุกข์ยาก	คลื่นสีขาวม้วนเข้าใกล้ใบอ่อนต้นอะฌิ	ณ	อ่าวนะนิวะ	แสงจันทร์ยัง
คงส่องแสงบนท้องฟ้า	 ในฤดูใบไม้ผลิยามนี้	 ดอกไม้บานสะพรั่งท่ีแคว้นท์ซุ	 ออกจาก
กระท่อมที่อาศัยซุกตัวในฤดูหนาว	เดินทางไปด้วยกัน	มองไปยังอ่าวมิท์ซุ	การได้กลับ
ไปตามสัญญานั้น	ช่างเป็นสิ่งที่น่ายินดี

สองสามี-ภรรยาเดินทางไปยังเมือง
หลวงด้วยกันด้วยความสุข ดังบทบรรยายว่าจะลืม
ความทุกข์ยากที่เคยมี และออกจากกระท่อมท่ีเคย
อาศัยซุกตัวในฤดูหนาว บัดนี้เข้าสู ่ฤดูใบไม้ผลิที่
ดอกไม้บานสะพรั่ง ณ อ่าวนะนิวะ หากเชื่อมโยง
ข้อความนี้กับบทกลอนนะนิวะที่แสดงถึงการเริ่มต้น
รัชสมัยของจักรพรรดินินโตะกุแล้ว ดอกไม้บาน
สะพรัง่ในฤดใูบไม้ผลใินทีน่ีจ้งึอาจแฝงความหมายถงึ
คู่สามี-ภรรยาที่จากกันไปและรอคอยเวลาที่จะได้
กลับมาพบกันเป็นระยะเวลา 3 ปี เช่นเดียวกับเวลา
ที่กวีรอให้จักรพรรดิขึ้นครองราชย์ 3 ปี และบัดนี้จะ
เป็นเวลาท่ีทั้งสองคนจะได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วย
กันใหม่อีกครั้ง

6. บทสรุป
อะฌกิะรเิป็นบทละครโนทีแ่ม้จะเริม่ต้นด้วย

การพลัดพรากจากกันของตัวละครแต่จบในแบบ
สุขนาฏกรรม ความขัดแย้งระหว่างตัวละครในเรื่อง
เกิดข้ึนจากความน้อยเนื้อต�่าใจของสามีท่ีตนมีฐานะ
ความเป็นอยูด้่อยกว่าภรรยา ฝ่ายภรรยาแก้ปัญหาดงั
กล่าวด้วยวธิกีารเผชญิหน้ากบัปัญหาโดยใช้เครือ่งมอื
ในการเจรจาต่อรองคือค�าสัญญาในอดีตรวมท้ังการ 
กล่าวอ้างอิงบทกลอนที่มีความหมายก่อให้เกิดความ
สะเทือนใจจนท�าให้สามียอมรับ อะฌิกะริสะท้อนให้
เห็นถงึสงัคมในขณะนัน้วา่คาดหวงักบับทบาทหนา้ที่
ของฝ่ายชายที่เหนือกว่าสตรี รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
พลานภุาพแห่งบทกลอนทีม่อี�านาจต่อจติใจ มพีลงัใน

การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทัศนคติของผู้คน
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