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เรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ（吉備津の釜）เป็นเรือ่ งเล่าเรือ่ งหนึง่ ใน อุเงะท์ซโุ มะโนะงะตะริ （雨月物語）หนังสือรวม
เรื่องลี้ลับที่มีชื่อเสียงของสมัยเอโดะ เขียนโดยอุเอะดะ อะกินะริ（上田秋成）เนื้อเรื่องกล่าวถึงโฌตะโรชายหนุ่ม
เจ้าชู้ที่หลอกลวงและทอดทิ้งอิโซะระภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกัน อิโซะระจึงกลายเป็นวิญญาณอาฆาตออกมาแก้แค้น
สามี กล่าวกันว่าภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระในเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ได้รับอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์
ของโระกุโจในวรรณกรรมเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ （源氏物語）ในสมัยเฮอัน อย่างไรก็ตาม จะพบว่ามีรายละเอียด
บางอย่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของงานวรรณกรรมที่เขียนขึ้นต่างยุคกัน จากการ
ศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณอาฆาตของโระกุโจจะมีอารมณ์ความงามแบบโมะโนะโนะอะวะเระ（もののあはれ)
ตามแบบที่มักพบในวรรณกรรมสมัยเฮอัน ในขณะที่วิญญาณอาฆาตของอิโซะระจะมีภาพลักษณ์ที่ดูสยดสยองน่า
กลัวเพื่อให้ผู้คนรู้สึกเกรงกลัวในกฎแห่งกรรมตามแบบวรรณกรรมสมัยเอโดะ
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The Image of Vengeful Spirit in
Kibitsunokama: Comparing with
the Case of Rokujo in Genjimonogatari*
Abstract
Kibitsunokama is a story in Ugetsumonogatari, a collection of mystery stories of the Edo period,
written by Ueda Akinari. The story tells about Shotaro, a flirtatious young man, who deceived
and left Isora, his newly married wife. Isora then became a vengeful spirit and took revenge on
her husband. It is said that the image of Isora’s vengeful spirit in Kibitsunokama is influenced by
Rokujo’s image in Genjimonogatari. However, there are some different details that reflect the
characteristics of literary works of different periods. From the study, it is found that the image
of Rokujo’s vengeful spirit has a mood of mononoaware, an emotional beauty often found in
the Heian period literature, while Isora’s vengeful spirit has a scary and frightening image so that
people will be afraid of Karma rule, as seen in most of the Edo period literature.
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1. บทน�ำ

วิญญาณอาฆาตของโระกุโจในวรรณกรรมเรือ่ ง เก็นจิโมะวิญญาณมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ โนะงะตะริ （源氏物語）ในสมัยเฮอัน วรรณกรรมเรือ่ ง
วิญญาณคนเป็นหรืออิกเิ รียว（生霊） และวิญญาณคน เก็นจิโมะโนะงะตะริ เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของญี่ปุ่น
ตายหรือฌิเรียว（死霊）วิญญาณคนเป็นหรืออิกิเรียว และอาจนับได้วา่ เป็นนวนิยายเรือ่ งยาวเรือ่ งแรกของโลก
หมายถึงวิญญาณในร่างของมนุษย์ที่มีชีวิต สามารถแยก แต่งโดยมุระซะกิฌกิ บิ （
ุ 紫式部) 1 ธิดาของขุนนางฟุจวิ ะระส่วนหนึง่ ออกจากร่างซึง่ ยังมีชวี ติ อยูอ่ อกมาปรากฏให้เห็น โนะ ทะเมะโตะกิ（藤原為時） ผู้เขียนเข้ารับราชการ
ข้างนอก เรื่องของอิกิเรียวที่แยกออกจากร่างนั้นปรากฏ เป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางโฌฌิ (彰子)2 มเหสี
ในวรรณกรรมญีป่ นุ่ หลายเรือ่ ง โดยสาเหตุทอี่ กิ เิ รียวออก ของจักรพรรดิอิชิโจ（一条天皇）3 และเริ่มเขียนเรือ่ งนี้
จากร่างนัน้ มักเกิดจากจิตใจทีย่ ดึ ติดอันเนือ่ งมาจากความ ตัง้ แต่ประมาณ ค.ศ. 1001 และสันนิษฐานว่าเขียนเสร็จ
อาฆาตแค้นหรือความรัก ท�ำให้วิญญาณส่วนหนึ่งแยก ราว ค.ศ. 1008 เก็นจิโมะโนะงะตะริ เป็นนิยายรักเรื่อง
ออกจากร่างไปหาบุคคลที่เป็นเป้าหมายซึ่งจิตใจยึดติด ยาว มีทงั้ หมด 54 ตอน เป็นเรือ่ งราวชีวติ ของฮิกะรุเก็นจิ
อยู่นั้น อิกิเรียวที่ออกจากร่างโดยมีสาเหตุมาจากความ （光源氏）ซึ่ ง มี สั มพั น ธ์ รัก กั บผู ้ ห ญิ ง หลายคน และ
อาฆาตแค้นจะจัดเป็นวิญญาณอาฆาต（怨霊、御霊) ส่วน หนึ่งในนั้นคือโระกุโจ（六条御息所) ซึ่งได้กลายเป็น
วิญญาณคนตายหมายถึงวิญญาณทีห่ ลงเหลืออยูภ่ ายหลัง วิญญาณร้ายออกมาท�ำร้ายผู้หญิงของเก็นจิหลายคนใน
มนุษย์เสียชีวติ ไปแล้ว หากเสียชีวติ ด้วยความอาฆาตแค้น เรือ่ ง โดยขณะทีโ่ ระกุโจยังมีชวี ติ อยู่ ก็ได้กลายเป็นอิกเิ รียว
หลังเสียชีวติ แล้วก็จะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตได้เช่นกัน ออกมาท�ำร้ายภรรยาของเก็นจิ และเมื่อเสียชีวิตแล้วก็
เรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ（吉備津の釜）เป็นเรื่อง กลายเป็ น วิ ญญาณร้ า ยมาสิ ง สู ่ ภ รรยาคนอื่ น ๆ ของ
เล่าเรือ่ งหนึง่ ใน อุเงะท์ซโุ มะโนะงะตะริ（雨月物語) ซึง่ เก็ น จิด้วย
เป็นหนังสือรวมเรื่องลี้ลับที่มีชื่อเสียงของสมัยเอโดะ
ในตอนต้นของหนังสือรวมเรื่องลี้ลับ อุเงะท์ซุโมะ
เขียนโดยอุเอะดะ อะกินะริ（上田秋成）เนื้อเรื่องกล่าว โนะงะตะริ ได้มกี ารกล่าวถึงมุระซะกิฌกิ บิ ุ（紫式部）ผู้
ถึงโฌตะโรชายหนุ่มเจ้าชู้ที่ทอดทิ้งอิโซะระภรรยาทีเ่ พิง่ เขียนวรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ไว้ดังนี้
แต่งงานกัน โฌตะโรได้หลอกเอาเงินจากอิโซะระและพา
โซะเดะหญิงคนรักหนีไปอยู่ด้วยกันที่อื่น วิญญาณของ
羅子は水滸を撰し、而して三世唖児を生み、
อิโซะระซึง่ ป่วยหนักได้ออกจากร่างมาท�ำให้โซะเดะหญิง 紫媛は源語を著し、而して一旦悪趣に堕つる者、
คนรักของโฌตะโรล้มป่วยจนเสียชีวิตไป และภายหลัง 蓋し業を為すことの偪る所耳。
เมื่ออิโซะระเสียชีวิตแล้วก็ได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาต
(『新編日本古典文学全集 雨月物語』小学
มาคร่าเอาชีวิตของโฌตะโรไป
館、2003: 275)
กล่าวกันว่าภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณอาฆาตของอิโซะระ
หลัวก้วนจง4 นักเขียนสมัยปลายราชวงศ์หยวน
ในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ ได้รบั อิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ ของจีน แต่งนิยายเรื่อง สุยหู่จ้วน ท�ำให้ลูกหลานของเขา
げんじものがたり
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ไม่ทราบปีทเ่ี กิดและตายแน่ชดั หลังจากทีส่ ามีคอื ฟุจวิ ะระ โนะ โนะบุตะกะ（藤原宣孝）เสียชีวติ ลง มุระซะกิฌกิ บิ ไุ ด้เข้าไปเป็นนางกำ�นัลรับใช้พระนางโฌฌิมเหสีของจักรพรรดิอชิ โิ จ
เป็นนักเขียนหญิงที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องจากฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะและขุนนางชั้นสูงในยุคนั้น ผลงานชิ้นอื่นได้แก่ มุระซะกิฌิกิบุนิกกิ（紫式部日記)
และมุระซะกิฌิกิบุฌ（
ู 紫式部集）
ธิดาคนโตของฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ (藤原道長) และเป็นมเหสีเอกของจักรพรรดิอิชิโจ
จักรพรรดิองค์ที่ 66 ของญี่ปุ่น ครองราชย์ช่วง ค.ศ. 86-1011
หลัวก้วนจง มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิง ไม่ทราบรายละเอียดชีวประวัติที่แน่ชัด กล่าวกันว่าเขาเป็นผู้แต่งนิยายจีนเรื่อง สุยหู่จ้วน (水滸伝
วีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน）
むらさきしきぶにっき

むらさきしきぶしゅう
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3
4

ふじわらのみちなが
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ต้องรับผลกรรมเกิดมาเป็นใบ้ถงึ สามชัว่ คน5 นักเขียนใน
สมัยเฮอันของญีป่ นุ่ เราชือ่ มุระซะกิ ฌิกบิ ุ ผูแ้ ต่งนิยายเรือ่ ง
เก็นจิโมะโนะงะตะริ ก็วา่ กันว่าก็เคยตกนรกมาครัง้ หนึง่
จากการทีใ่ นบทเกริน่ น�ำกล่าวอ้างถึงชือ่ ของมุระซะกิ
ฌิกิบุผู้เขียนเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ นั้น แสดงให้เห็น
ว่าอุเอะดะ อะกินะริผู้เขียน อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ เคย
ศึกษาวรรณกรรมเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ และเป็นไป
ได้ ว ่ า งานเขี ย นของเขาน่ า จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเรื่ อ ง
เก็นจิโมะโนะงะตะริ ไม่มากก็นอ้ ย ส�ำหรับตัวละครอิโซะระ
ในเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งใน
อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ นั้น ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าว
ว่าภาพลักษณ์ของตัวละครอิโซะระได้รบั อิทธิพลจากภาพ
ลักษณ์ของตัวละครโระกุโจในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ
เช่น คุโมะท์ซุ มะยุได้วเิ คราะห์ไว้วา่ “โซะเดะทีถ่ กู อิกเิ รียว
ของอิโซะระคร่าชีวติ ไปนัน้ เหมือนกับยูงะโอะทีถ่ กู โระกุโจ
เอาชีวิตไปในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ อะกินะริไม่ได้
บรรยายภาพวิญญาณอาฆาตตามแบบของสมัยกลางหรือ
สมัยเอโดะ แต่เป็นภาพวิญญาณร้าย (もののけ) สมัยเฮอัน”
(雲津まゆ, 2008, p.13) นะงะมิทซ์ ุ ฟุมโิ ยะก็ได้กล่าวไว้
ว่า “เรื่องการกลายเป็นวิญญาณร้ายทั้ง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่
แล้วไปคร่าชีวิตของหญิงที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตนั้นชวน
ให้นกึ ถึงเรือ่ งเก็นจิโมะโนะงะตะริ” (永光二美代, 1986,
p.71)
แต่จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์
วิญญาณอาฆาตของตัวละครทัง้ สองดูแล้วพบว่า แม้ภาพ
ลักษณ์วญิ ญาณอาฆาตของอิโซะระในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ
จะมีสว่ นทีเ่ หมือนกับโระกุโจในเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ
ดังทีม่ ผี กู้ ล่าวไว้แล้ว แต่หากศึกษาวิเคราะห์ดโู ดยละเอียด
แล้ ว จะพบว่ า มี ร ายละเอี ย ดบางอย่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นค่า
นิยมและลักษณะเฉพาะของงานวรรณกรรมที่เขียนขึ้น
5

ต่างยุคกัน การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วิญญาณ
อาฆาตของตัวละครทั้งสองจึงเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็น
จุดเหมือนและจุดต่างของลักษณะงานวรรณกรรมสมัย
เฮอันและสมัยเอโดะ และยังช่วยให้เข้าใจความคิดความ
เชือ่ ของคนญีป่ น่ ุ เกีย่ วกับเรือ่ งวิญญาณอาฆาตซึง่ มีพฒ
ั นาการ
ต่างไปตามยุคสมัยอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณอาฆาต
ของอิโซะระในเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซึ่งอยู่ในหนังสือ
รวมเรือ่ งลึกลับสมัยเอโดะ อุเงะท์ซโุ มะโนะงะตะริ กับภาพ
ลักษณ์วิญญาณอาฆาตของโระกุโจในวรรณกรรมสมัย
เฮอันเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ

3. สมมติฐาน

ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระในเรื่อง
คิบิท์ซุโนะกะมะ ได้รับอิทธิพลจากภาพลักษณ์วิญญาณ
อาฆาตของโระกุโจในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ แต่จะมี
รายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออกไปโดยภาพลักษณ์
วิญญาณอาฆาตของโระกุโจจะเน้นค่านิยมความงามแบบ
โมะโนะโนะอะวะเระตามแบบวรรณกรรมสมัยเฮอัน ส่วน
ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระจะเน้นความ
สยดสยองน่ากลัวเพื่อสอนให้เกรงกลัวกฎแห่งกรรมตาม
แบบวรรณกรรมสมัยเอโดะ

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย

ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณอาฆาตของ
อิโซะระทีป่ รากฏในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ ในหนังสือรวม
เรื่องลึกลับสมัยเอโดะ อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ กับภาพ
ลักษณ์วิญญาณอาฆาตของโระกุโจในวรรณกรรมสมัย
เฮอันเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ โดยอ้างอิงข้อมูลวิจัยที่
เกีย่ วข้องมาประกอบการวิเคราะห์เพือ่ หาข้อสรุป ส�ำหรับ

ตำ�นานทีถ่ กู กล่าวถึงไว้ในหนังสือชือ่ ซีหโู หย่วหลานจือ้ อีว๋ 「
์ 四湖遊覧志余」เล่ม 25 ทีเ่ ขียนโดยชาวราชวงศ์หมิงชือ่ เถียนหยูเ่ ฉิง（田汝成）ปรากฏเรือ่ งเล่าว่า หลัวก้วนจงแห่งราชวงศ์
หยวนแต่งเรือ่ ง สุยหูจ่ ว้ น เป็นการทำ�บาปทีม่ อมเมาผูค้ นด้วยนิยายเรือ่ งโกหก ลูกหลานจึงต้องรับกรรมเกิดมาเป็นใบ้ถงึ สามชัว่ คน ในทำ�นองเดียวกัน นักแต่งนิยายสมัยเฮอันของญีป่ นุ่
ชือ่ มุระซะกิ ฌิกบิ ุ (紫式部）ก็ได้รบั ผลกรรมนัน้ เช่นเดียวกัน
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ต้นฉบับวรรณกรรมเรื่อง อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ และ
เก็นจิโมะโนะงะตะริ ที่อ้างอิงไว้ในบทความนี้ มาจาก
หนังสือชุด ฌิมเป็นนิฮงโกะเต็นบุงงะกุเส็นฌู （新編日
本古典文学全集）ของส�ำนักพิมพ์โฌงะกุกน
ั （小学館)
ซึง่ ได้ตพี มิ พ์ไว้เมือ่ ค.ศ. 2003 และ ค.ศ. 2009 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับค�ำแปลในส่วนของข้อความทีอ่ า้ งอิงมาจากวรรณกรรม
เรือ่ ง อุเงะท์ซโุ มะโนะงะตะริ นัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำมาจากค�ำแปล
ในหนังสือ เรือ่ งเล่าคืนฝนพรางจันทร์ ของส�ำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึง่ ผูว้ จิ ยั และคณะผูแ้ ปลได้รว่ ม
กันแปลวรรณกรรมเรื่องนี้ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2558
บทความวิจัยชิ้นนี้ใช้ระบบถอดเสียงอักษรภาษา
ญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นผลงานวิจยั ใน พ.ศ. 2530 ของอาจารย์สาขา
วิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น ได้ แ ก่ ผศ.ดร.กั ล ยาณี สี ต สุ ว รรณ,
ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล
(ปัจจุบันคือ ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) อาจารย์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คือ ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผศ.ดุษฎีพร ช�ำนิโรคศานต์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนค�ำบาง
ค�ำทีใ่ ช้กนั แพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความนิยมเดิม

5. ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์

จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณ
อาฆาตของอิโซะระในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ กับวิญญาณ
อาฆาตของโระกุโจในวรรณกรรมสมัยเฮอันเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ พบว่ามีจดุ เหมือนและจุดต่างกันในหลาย
ประเด็น ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จะขอวิเคราะห์โดยแบ่งหัวข้อดังนีค้ อื
ค�ำบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของวิญญาณอาฆาต ภาพ
วิญญาณอาฆาตที่ปรากฏ ฉากที่วิญญาณอาฆาตปรากฏ
และความคิดความเชือ่ ทีส่ ะท้อนจากเรือ่ ง โดยจะยกกรณี
ของโระกุโจในเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ขึน้ มาก่อน จาก
นั้นจึงยกกรณีของอิโซะระในเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซึ่ง
กล่าวกันว่าได้รับอิทธิพลจากเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ
มาเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ

5.1 ค�ำบรรยายอารมณ์ความรูส้ กึ ของวิญญาณ
		
อาฆาต
		
ในเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ผูห้ ญิงของเก็นจิ
ที่ถูกอิกิเรียวของโระกุโจท�ำร้ายเป็นคนแรกก็คือยูงะโอะ
(夕顔）ซึ่งถูกกระชากเอาวิญญาณไป
「おのがいとめでたしと見たてまつるをば尋
ゐ

ね思ほさで、かくことなることなき人を率ておは
して、時めかしたまふこそ、いとめざましくつら
けれ」とて、この御かたはらの人をかき起こさむ
とすと見たまふ。
(『新編日本古典文学全集
小学館、2009:

源氏物語一』

162)

“ทัง้ ๆ ทีฉ่ นั รักท่านมากแต่ทา่ นกลับไม่ยอมมาหา
ฉัน กลับพาผูห้ ญิงทีไ่ ม่ได้วเิ ศษอะไรมาพลอดรักกันอย่างนี้
คาดไม่ถงึ จริง ๆ ใจฉันช่างเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกิน” หญิง
นัน้ ว่าแล้วก็ฉดุ กระชากยูงะโอะทีน่ อนอยูข่ า้ ง ๆ เก็นจิ
เก็นจิมคี วามสัมพันธ์กบั โระกุโจชายาม่ายของมกุฎ
ราชกุมารองค์ก่อนและสัญญาว่าจะไปหา แต่เก็นจิกลับ
มาหายูงะโอะ และในคืนนัน้ เองเก็นจิกฝ็ นั เห็นมีผหู้ ญิงมา
ฉุดกระชากเอาตัวยูงะโอะไป พอตืน่ ขึน้ มาก็พบว่ายูงะโอะ
ที่นอนอยู่ข้างๆ เสียชีวิตแล้ว เซะโตะอุชิ จะกุโชได้ให้
ความเห็นเอาไว้ว่า “ภาพผู้หญิงที่เก็นจิเห็นในฝันไม่ได้
เขียนระบุไว้วา่ เป็นโระกุโจ แต่จากค�ำพูดของผูห้ ญิงในฝัน
นัน้ ชวนให้คดิ ว่าน่าจะเป็นวิญญาณของโระกุโจ” (瀬戸内寂
聴, 1997, p.66) แม้ว่าฉากนี้จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็น
วิญญาณของโระกุโจ แต่เนื่องจากหลังจากนั้นวิญญาณ
ของโระกุโจก็ออกมาคร่าชีวิตอะโอะอิโนะอุเอะภรรยา
หลวงของเก็นจิ และยังท�ำให้อนนะซันโนะมิยะภรรยา
สาวของเก็นจิลม้ ป่วยและตัดสินใจบวช ดังนัน้ นักวิชาการ
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ญีป่ นุ่ จึงสรุปกันว่าวิญญาณร้ายทีฆ่ า่ ยูงะโอะในฉากดังกล่าว
ก็คือวิญญาณของโระกุโจ ในตอนดังกล่าวได้บรรยาย
ความรู้สึกของโระกุโจด้วยค�ำว่า つらけれ ซึ่งมาจากค�ำ
ว่า つらし (ทุกข์ระทม เจ็บปวดรวดร้าว) กล่าวคือโระกุโจ
รูส้ กึ เจ็บปวดใจทีเ่ ก็นจิไปหาผูห้ ญิงอืน่ แทนทีจ่ ะมาหาตน
นอกจากนี้ วิ ญ ญาณของโระกุโจยังออกมาเข้า
สิงอะโอะอิโนะอุเอะ（葵の上）ภรรยาหลวงของเก็นจิ
และท�ำให้อะโอะอิโนะอุเอะล้มป่วยจนเสียชีวิตไป

หลังจากนั้น โระกุโจได้ติดตามลูกสาวไปอยู่ที่เมือง
อิเซะหลายปี หลังกลับมาเมืองหลวงแล้วก็ล้มป่วย จาก
นั้ น ไม่ น านก็ เ สี ย ชี วิ ต หลั ง จากโระกุ โ จเสี ย ชี วิ ต แล้ ว
วิ ญญาณของโระกุ โ จก็ ยั ง มาท� ำ ให้ มุร ะซะกิ โ นะอุ เ อะ
(紫の上) ภรรยาอีกคนของเก็นจิล้มป่วย เก็นจิได้เชิญ
พระมาท�ำพิธีสวดและในตอนนั้นเองวิญญาณที่สิงร่าง
มุระซะกิโนะอุเอะอยู่ก็ได้กล่าวแสดงตัวออกมา
「わが身こそあらぬさまなれそれながらそら
おぼれする君は君なり

「かく参り来むともさらに思はぬを。物思ふ

いとつらし、つらし」と泣き叫ぶものか
す

たましひ

人の魂はげにあくがるる物になむありける」とな

ら、...生きての世に、人よりおとして思し棄て

つかしげにいひて、「なげきわび空にみだるる我

しよりも、思ふどちの御物語のついでに、心よか

たま

が魂を結びとどめよしたがひのつま」とのたまふ

らず憎かりしありさまをのたまひ出でたりしな

声、けはひ、その人にもあらず変りたまへり。

む、いと恨めしく。

(『新編日本古典文学全集
小学館、2009:

源氏物語二』

40)

“ไม่เคยนึกฝันเลยว่าตัวข้าจะกลายเป็นวิญญาณ
ออกมาข้างนอกอย่างนี้ วิญญาณของคนที่อาฆาตแค้น
สามารถออกจากร่างมาได้จริงๆ” เสียงนั้นฟังดูคุ้นเคย
“วิญญาณข้าจมอยูใ่ นห้วงแห่งความทุกข์จนถึงกับโบยบิน
ออกจากร่างมาผูกติดสิงร่างภรรยาท่านอยู่ ท่านลองหยุด
ข้าให้ได้ส”ิ เสียงทีก่ ล่าวออกมาและลักษณะท่าทางนัน้ ดู
เปลี่ยนไปราวกับว่าไม่ใช่อะโอะอิโนะอุเอะ

(『新編日本古典文学全集
学館、2009:

源氏物語四』小

236)

“ตัวฉันตอนนีเ้ ปลีย่ นไปไม่เหมือนแต่กอ่ น แต่ตวั ท่าน
ซึง่ แต่กอ่ นแต่ไรก็มที า่ ทีเฉยชานัน้ ก็ยงั คงเหมือนเดิมไม่มผี ดิ
ช่างแสนเจ็บปวด เจ็บปวดใจเหลือเกิน... ตอนทีฉ่ นั ยังมีชวี ติ
อยูท่ า่ นก็ทอดทิง้ ไม่สนใจไยดีในตัวฉัน ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่
คราวก่อนตอนทีท่ า่ นพูดคุยกับภรรยา ก็ได้พดู ถึงตัวฉันว่า
เป็นผูห้ ญิงทีไ่ ม่ชวนพิศมัย ช่างน่าแค้นใจยิง่ นัก”

จากค�ำพูดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลังเสียชีวติ แล้ว
ขณะทีอ่ ะโอะอิโนะอุเอะก�ำลังตัง้ ครรภ์ใกล้ครบก�ำหนด วิญญาณของโระกุโจก็ยังคงความอาฆาตแค้น โดยในที่นี้
คลอดก็ ถู ก วิ ญ ญาณร้ า ยเข้ า สิ ง เสี ย งและท่ า ที ข อง ก็มกี ารใช้คำ� ว่า つらし และ 恨めし แสดงอารมณ์ความ
อะโอะอิโนะอุเอะเปลีย่ นไปเหมือนกับโระกุโจ ซึง่ เป็นการ รูส้ กึ เจ็บปวดและคับแค้นใจของโระกุโจ โดยเฉพาะค�ำว่า
ระบุว่าวิญญาณที่สิงร่างอะโอะอิโนะอุเอะในฉากนี้ก็คือ つらし นั้นจะเห็นได้ว่าเป็นค�ำเดียวกับค�ำที่แสดงความ
อิกเิ รียวของโระกุโจนัน่ เอง โระกุโจอาฆาตแค้นอะโอะอิโนะอุเอะ รู้สึกของวิญญาณร้ายที่คร่าเอาชีวิตของยูงะโอะไป
ภรรยาหลวงของเก็นจิจนท�ำให้วญิ ญาณส่วนหนึง่ ของโระกุโจ
หลังจากนัน้ โระกุโจยังได้มาเข้าสิงอนนะซันโนะมิยะ
ออกจากร่ างมาท� ำ ร้ ายอะโอะอิโนะอุเอะ หลังจากที่ （女三の宮）ภรรยาอีกคนของเก็นจิดว้ ย อนนะซันโนะมิยะ
อะโอะอิโนะอุเอะคลอดบุตรแล้วก็เสียชีวิต
มีความสัมพันธ์ลบั ๆ กับคะฌิวะงิ（柏木）และตัง้ ครรภ์
74
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เก็นจิร้เู รือ่ งนีเ้ ข้าโดยบังเอิญท�ำให้อนนะซันโนะมิยะรูส้ กึ
ละอายใจไม่กล้าสูห้ น้าเก็นจิ หลังจากคลอดบุตรของคะฌิวะงิ
แล้ว อนนะซันโนะมิยะก็ตดั สินใจบวช ในคืนหลังพิธบี วช
วิญญาณของโระกุโจซึง่ เสียชีวติ ไปแล้วได้ปรากฏร่างออก
มาให้เห็นและกล่าวว่าได้สงิ อยูใ่ นตัวอนนะซันโนะมิยะมา
หลายวันแล้ว
もの

け

御物の怪出で来て、「かうぞあるよ。いとか
しこう取り返しつと、一人をば思したりしが、い

さのみこそは思し隔つることもまさらめと恨
めしう、わが身つらくて、尼にもなりなばやの御
心つきぬ。
(『新編日本古典文学全集
学館、2009:

源氏物語四』小

301)

ท่าทีของสามีทยี่ งิ่ ห่างเหินเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ เช่นนีช้ า่ ง
น่าแค้นใจนัก ตัวฉันรู้สึกเจ็บปวดใจ คิดอยากจะบวชชี
เสียให้รู้แล้วรู้รอด

と妬かりしかば、このわたりにさりげなくてなん
日ごろさぶらひつる。今は帰りなん」とてうち笑
ふ。
(『新編日本古典文学全集
小学館、2009:

源氏物語四』

310)

วิญญาณร้าย(ของโระกุโจ)ได้ปรากฏร่างและกล่าว
พร้อมเสียงหัวเราะว่า “เห็นไหมล่ะ ในที่สุดข้าก็สามารถ
เข้าสิงภรรยาท่านจนได้ ท่านเอาแต่คิดถึงนาง ท�ำให้ข้า
รู้สึกชิงชังเป็นยิ่งนัก วิญญาณข้าก็เลยมาจนถึงที่นี่ หลาย
วันมานี้ก็ได้สิ่งสู่ร่างนี้ ตอนนี้ข้าจะออกจากร่างนี้ไป
เสียที”
จากการที่วิญญาณของโระกุโจกล่าวว่าได้เข้าสิง
อนนะซันโนะมิยะมาหลายวันแล้วนัน้ แสดงให้เห็นว่าการ
ตัดสินใจออกบวชของอนนะซันโนะมิยะนั้นน่าจะมีส่วน
เกีย่ วพันกับโระกุโจ ฮะเซะงะวะ มะซะฮะรุได้กล่าวเกีย่ ว
กับการที่อนนะซันโนะมิยะถูกเข้าสิงว่า “ความเป็นเด็ก
ของ อนนะซันโนะมิยะนัน้ เป็นเหตุให้ถกู วิญญาณร้ายเข้า
สิงได้ง่าย” (長谷川政春, 1982, p.29) เมื่อลองย้อนดู
ฉากทีอ่ นนะซันโนะมิยะเกิดความคิดอยากจะบวชนัน้ จะ
เห็นว่ามีการใช้ค�ำบรรยายอารมณ์ความรู้สึกไว้ดังนี้

ในฉากดังกล่าวมีการใช้ค�ำว่า「恨めし」(น่าแค้น
ใจ) และ「つらし」(เจ็บปวดใจ) แสดงความรู้สึกของ
อนนะซันโนะมิยะขณะคิดออกบวช ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็น
ค�ำเดียวกับที่วิญญาณอาฆาตของโระกุโจเคยกล่าวพูด
ออกมา ผูว้ จิ ยั ได้ลองสืบค้นดูการใช้คำ� แสดงอารมณ์ความ
รูส้ กึ ของอนนะซันโนะมิยะในฉากอืน่ ๆ แล้วพบว่าในฉาก
อื่น ๆ ไม่มีการใช้สองค�ำนี้อยู่เลย แต่จะใช้ค�ำแสดงความ
รูส้ กึ ทุกข์ใจอืน่ แทน เช่น 「うし」(ทุกข์ใจ) 「悲しい」
(เศร้าใจ) 「心細し」(จิตใจหดหู่)「つつまし」(หวั่น
ใจ) โดยเฉพาะค�ำว่า 「うし」มีปรากฏใช้ค่อนข้างบ่อย
ดังนัน้ จึงวิเคราะห์ได้วา่ จากการทีค่ ำ� ว่า「恨めし」และ
「つらし」มีปรากฏใช้กบ
ั อนนะซันโนะมิยะเฉพาะตอน
ทีค่ ดิ ออกบวชเท่านัน้ และจากการทีส่ องค�ำนีเ้ ป็นค�ำทีว่ ญ
ิ ญาณ
อาฆาตของโระกุโจมักใช้ จึงเป็นไปได้วา่ ผูเ้ ขียนอาจใช้คำ�
ดั ง กล่ า วนี้ เ พื่ อ บ่ ง บอกเป็ น นั ย แก่ ผู ้ อ ่ า นว่ า ในตอนที่
อนนะซันโนะมิยะเกิดความคิดทีจ่ ะออกบวชนัน้ อนนะซันโนะมิยะก�ำลังถูกวิญญาณของโระกุโจเข้าสิง การทีโ่ ระกุโจ
มาเข้าสิงอนนะซันโนะมิยะนัน้ ก็เพือ่ ท�ำให้อนนะซันโนะมิยะ
เกิดความคิดออกบวช จะได้เป็นการก�ำจัดผู้หญิงอีกคน
หนึ่งให้พ้นออกไปจากชีวิตของเก็นจินั่นเอง
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ส่วนในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ อิโซะระซึง่ ถูกโฌตะโร
ผู้เป็นสามีทอดทิ้งก็เกิดความคับแค้นใจ โดยในเรื่องได้
บรรยายอารมณ์ความรู้สึกของอิโซะระไว้ดังนี้
ころ

とも

あそびもの

いつの比より鞆の津の袖といふ妓女にふかく
つひ

あがな

べつや

なじみて、遂に贖ひ出だし、ちかき里に別荘をし
いそら

つらひ、かしこに日をかさねて家にかへらず。磯良
うら

おやおや

いかり

よせ

いさ

これを怨みて、或は舅姑の忿に托て諫め、或いは

จากทีย่ กมาข้างต้นจะเห็นถึงความรูส้ กึ ของอิโซะระต่อ
การที่ โ ฌตะโรไปมี ผู ้ ห ญิ ง อื่ น แสดงออกด้ ว ยค� ำ ว่ า
「うらみ」ซึ่งหมายถึงความแค้นใจ นอกจากนี้จากค�ำ
พูดของนักพรตที่โฌตะโรไปขอค�ำแนะน�ำก็ได้กล่าวถึง
ความอาฆาตแค้นฝังลึกของอิโซะระด้วยว่าถึงแม้จะคร่า
ชีวิตของโซะเดะหญิงคนรักของโฌตะโรไปแล้วแต่กย็ งั ไม่
อาจคลายความอาฆาตแค้นลงได้

おほぞら

あだ

徒なる心をうらみかこてども、大虚にのみ聞きな
して、後は月をわたりてかへり来らず。
(『新編日本古典文学全集
館、2003:

わざはひ

せま

やす

災すでに窮りて易からず。さきに女の命をう
うら

つき

そこ

あさゆふ

ばひ、怨み猶尽ず。足下の命も旦夕にせまる。

雨月物語』小学

345)

(『新編日本古典文学全集
館、2003:

ตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบ โฌตะโรกลับไปสนิทสนม
ติดพันหญิงบริการแห่งเมืองโทะโมะโนะท์ซุที่ชื่อโซะเดะ
ในที่สุดก็รับมาเลี้ยงดูและสร้างบ้านพักให้อยู่ที่หมู่บ้าน
ใกล้ ๆ กันนั้น โฌตะโรอยู่ที่นั่นตลอดทั้งกลางวันและ
กลางคืนไม่ยอมกลับบ้าน อิโซะระรู้สึกแค้นใจ ยามที่พ่อ
แม่สามีโทษว่าโฌตะโรด้วยความโกรธ อิโซะระก็จะคอย
ทัดทาน แต่บางครั้งก็จะกล่าวตัดพ้อความเจ้าชู้หลายใจ
ของสามี โฌตะโรก็จะท�ำเป็นหูทวนลม ภายหลังถึงกับไม่
ได้กลับบ้านเลยเป็นเวลาหลายเดือน

353)

เคราะห์ของท่านจวนตัวใกล้เข้ามาแล้ว ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเลย ตอนแรกก็คร่าชีวิตของหญิงคนนั้น แต่ก็ยังไม่
อาจคลายความอาฆาตแค้นลงได้ ชีวติ ของท่านเองก็จวน
เจียนจะถูกคร่าเอาไปไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้
จะเห็นว่ามีการใช้คำ� ว่า 「うらみ」กล่าวถึงความ
อาฆาตแค้นของอิโซะระอยู่หลายครั้งในเรื่อง โดยค�ำดัง
กล่าวก็มรี ากศัพท์เดียวกับค�ำว่า「恨めし」ทีโ่ ระกุโจมัก
ใช้ กล่าวคือมาจากค�ำกริยา 恨む（怨む） นั่นเอง
นอกจากนี้ หลังจากทีเ่ อาชีวติ ของโซะเดะไปแล้ว อิโซะระ
ก็ยังคงเคียดแค้นอาฆาตโฌตะโรโดยได้ล่อลวงโฌตะโร
เข้าไปเจอในป่า
うら

うら

ひそか

のが

ぐ

金を得て密に家を脱れ出で、袖なるものを俱
みやこ

にげ

して、京の方へ逃のぼりける。かくまでたばから
なげ

つひ

おも

れしかば、今はひたすらにうらみ歎きて、遂に重
やまひ

ふし

き病に臥にけり。
(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

347)

พอโฌตะโรได้เงินแล้วก็แอบหลบหนีออกจากบ้าน
พาโซะเดะหนีไปยังเมืองหลวง ถูกหลอกถึงขนาดนี้ มาถึง
ตอนนี้อิโซะระได้แต่เจ็บแค้นใจ (แค้นปนเสียใจ) ในที่สุด
ก็ป่วยหนักจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ

76

雨月物語』小学

うら

あるじの女屏風すこし引きあけて、「めづら
むく

しくもあひ見奉るものかな。つらき報ひの程しら
せまゐらせん」といふに、
(『新編日本古典文学全集
館、2003:

353)
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雨月物語』小学

นายหญิงนัน้ แง้มฉากกัน้ ออกเล็กน้อยแล้วกล่าวว่า
“ช่างน่าประหลาดใจเหลือเกินที่ได้มาพบเจอท่านในที่นี้
ข้าจะให้ท่านได้รู้ซึ้งถึงรสชาติของการแก้แค้นสนองคืน
อันแสนเจ็บปวด”

まくらがみ

御枕上にいとをかしげなる女ゐて、...この
御かたはらの人をかき起こさむとすと見たまふ。

(『新編日本古典文学全集
学館、2009:

วิญญาณอาฆาตของอิโซะระทีอ่ อกมาแก้แค้นโฌตะโร
นี้ไม่ใช่อิกิเรียวหรือวิญญาณที่แยกออกมาจากร่างใน
ขณะที่อิโซะระยังมีชีวิตอยู่แบบตอนที่มาเอาชีวิตของ
โซะเดะไป เนื่ อ งจากขณะนี้ อิ โ ซะระได้ เ สี ย ชี วิ ต แล้ ว
วิญญาณดังกล่าวจึงเป็นวิญญาณประเภทฌิเรียวหรือ
วิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ในฉากดังกล่าวมีการ
ใช้คำ� ว่า 「つらき報ひ」 สือ่ ความหมายถึงการแก้แค้น
สนองคืนอันแสนเจ็บปวด อิโซะระเคยต้องเจ็บปวดใจกับ
การถูกโฌตะโรทอดทิ้ง ตอนนี้จึงถึงคราวที่โฌตะโรจะ
ต้องถูกสนองคืนความเจ็บปวดทุกข์ทรมานบ้าง ในทีน่ ใี้ ช้
ค� ำ ว่ า 「つらし」 แสดงถึ ง ความรู ้ สึ ก เจ็ บ ปวดทุ ก ข์
ทรมานนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นค�ำค�ำเดียวกับที่วิญญาณ
อาฆาตของโระกุโจมักใช้อกี เช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงคิดว่าการใช้
ค�ำที่เหมือนกันทั้ง「うらみ」และ「つらし」 นี้ก็น่า
จะเป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่สนับสนุนความเห็นที่ว่า
ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระได้รับอิทธิพล
จากภาพลั ก ษณ์ วิ ญ ญาณอาฆาตของโระกุ โ จในเรื่ อ ง
เก็ น จิโมะโนะงะตะริ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณอาฆาตของ
อิโซะระจะได้รบั อิทธิพลจากภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณอาฆาต
ของโระกุโจ แต่ก็มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออก
ไป ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
5.2 ภาพวิญญาณอาฆาตที่ปรากฏ
		
ในเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ฉากทีเ่ ก็นจิฝนั
เห็นมีหญิงมาฉุดกระชากยูงะโอะนั้นบรรยายไว้ดังนี้

源氏物語一』小

162)

เก็นจิฝันว่าตรงข้างหมอนมีผู้หญิงหน้าตางดงาม
มากนั่งอยู่ ...หญิงนั้นว่าแล้วก็ฉุดกระชากยูงะโอะที่นอน
อยู่ข้าง ๆ เก็นจิ
หญิงคนดังกล่าว (โระกุโจ) มีหน้าตางดงาม（をかし)
ทั้ง ๆ ที่เป็นวิญญาณร้ายมาคร่าชีวิตยูงะโอะแต่ไม่ได้
มี ห น้ า ตาน่ า เกลี ย ดน่ า กลั ว แต่ อ ย่ า งใด เมื่ อ ดู ฉ ากที่
อะโอะอิโนะอุเอะถูกวิญญาณร้ายของโระกุโจเข้าสิงจะ
เห็นว่ามีการใช้คำ� ว่า 「をかし」 บรรยายอะโอะอิโนะอุเอะไว้หลายครั้ง
いとをかしげにて、御腹はいみじう高う
て、…をかしかりけれと見ゆ。…いとをかしげな
る人の、いたう弱りそこなはれて、

ช่างงดงามยิง่ นัก มีเพียงส่วนท้องทีน่ นู สูงขึน้ (ก�ำลัง
ตั้งครรภ์)...ช่างดูงดงามยิ่ง...ภรรยาผูง้ ดงามนี้สภาพ
ร่างกายอ่อนแอยิ่งนัก
(『新編日本古典文学全集
学館、2009:

源氏物語二』小

38,44)

ก่ อ นหน้ า ที่ อ ะโอะอิ โ นะอุ เ อะจะล้ ม ป่ ว ย ใน
วรรณกรรมไม่เคยมีการบรรยายความงดงามของอะโอะอิโนะอุเอะมาก่อน ความงามทีไ่ ม่ได้ปรากฏให้เห็นในตัวของ
อะโอะอิโนะอุเอะในยามปรกติกลับปรากฏขึน้ มาหลังจาก
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ถูกโระกุโจเข้าสิงทัง้ ๆ ทีใ่ นขณะนัน้ อะโอะอิโนะอุเอะอยู่
ในสภาพที่อ่อนแอเพราะตั้งครรภ์อยู่ซึ่งไม่น่าจะดูงดงาม
กว่ายามปรกติ จึงวิเคราะห์ได้ว่าผู้เขียนอาจใช้ค�ำว่า
をかし สื่อโยงเป็นนัยถึงโระกุโจ เนื่องจากในเรื่องมักมี
การใช้ค�ำ ๆ นี้บรรยายความงามของโระกุโจอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งโดยปรกติแล้วค�ำว่า をかし มีหลายความหมายเช่น
งดงามแจ่มใส น่ารัก น่าสนใจ แต่ในกรณีของโระกุโจ ใช้
สื่อความหมายว่า “งามเลิศ น่าชื่นชม” ซุสุกิ ซะโตะมิให้
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “อาจกล่าวได้ว่าค�ำ ๆ นี้
เป็นค�ำบรรยายความงามของโระกุโจ แต่ความงามที่ว่า
นั้นก็เป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าถึงความตายที่ก�ำลังมา
เยือนผู้ที่ถูกโระกุโจเข้าสิงด้วย” (鈴木里美, 1999,
p.37) หลังจากที่โระกุโจเสียชีวิตแล้ว วิญญาณก็ยังมา
ตามรังควานผูห้ ญิงของเก็นจิอกี โดยได้มาเข้าสิงและท�ำให้
มุระซะกิโนะอุเอะล้มป่วย โดยวิญญาณนั้นได้ออกมาพูด
ตัดพ้อเก็นจิ ดังในฉากต่อไปนี้

ส่วนลักษณะของอนนะซันโนะมิยะทีถ่ กู โระกุโจเข้า
สิงท�ำให้เกิดความคิดที่จะออกบวชนั้นบรรยายไว้ดังนี้
「え生きたるまじき心地なむしはべるを、か
かる人は罪も重かなり、尼になりて、もしそれに
こころ

や生きとまると試み、また亡くなるとも、罪を失
ふことにもやとなむ思ひはべる」と、常の御けは
ひよりはいとおとなびて聞こえたまふを、
(『新編日本古典文学全集
小学館、2009:

源氏物語四』

301)

“รู้สึกเหมือนคงไม่อาจจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้
หากตายไปทัง้ อย่างนีก้ ค็ งจะบาปหนัก อยากจะออกบวช
เผือ่ ว่าบุญกุศลนัน้ อาจจะช่วยยืดอายุตอ่ ไปได้ และถึงแม้
จะตายไปก็ตาม อานิสงส์ของการบวชก็คงจะช่วยบรรเทา
บาปกรรมลงได้บ้าง” น�้ำเสียงนั้นฟังดูเป็นผู้ใหญ่กว่าที่
เคยมาก

泣き叫ぶものから、さすがにもの恥ぢしたる
うと

こころう

ในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ มักจะมีการบรรยาย
ば、もの言はせじと思す。
ถึงความเป็นเด็กของอนนะซันโนะมิยะอยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่ใน
(『新編日本古典文学全集 源氏物語四』小
ฉากดังกล่าวอนนะซันโนะมิยะกลับดูเป็นผู้ใหญ่（おと
学館、2009: 236)
なびて）ผิดไปจากที่เคยเป็นมา แสดงให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงหลังจากถูกโระกุโจเข้าสิง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
(วิญญาณนัน้ ) ตะโกนร�ำ่ ร้องแต่ทว่าท่าทีทแี่ สดงออก ไม่มกี ารบรรยายความน่าเกลียดน่ากลัวของวิญญาณอาฆาต
ถึงความอับอายนัน้ ก็ยงั คงเหมือนกับโระกุโจเมือ่ สมัยก่อน ที่มาสิงร่างแต่อย่างใด ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของ
ไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย ชวนให้รู้สึกน่าชังยิ่งนัก ไม่ โระกุโจที่มาท�ำร้ายบรรดาผู้หญิงของเก็นจิยังคงดูงดงาม
อยากให้วิญญาณนั้นเอ่ยค�ำพูดอะไรต่ออีก
ไม่ได้มีภาพที่น่ากลัว แต่เน้นบรรยายอารมณ์ความรู้สึก
ของวิญญาณอาฆาตผ่านค�ำพูดและท่าทีท่ีแสดงออกถึง
ท่าทีของวิญญาณนัน้ เหมือนกับโระกุโจสมัยก่อนไม่ ความคับแค้น ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ สะเทือนใจร่วมไปกับตัวละคร
เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย แม้จะบรรยายว่าท่าทีที่แสดงออก เน้นอารมณ์ความงามแบบโมะโนะโนะอะวะเระ (ものの
นั้นน่าชัง แต่ก็ไม่ได้มีการบรรยายรูปลักษณ์หน้าตาที่น่า あはれ)หรืออารมณ์ความงามในแบบเศร้าสะเทือนใจ ซึง่
เกลียดน่ากลัวของวิญญาณนั้นแต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นว่า เป็นลักษณะที่มักพบได้บ่อยในวรรณกรรมสมัยเฮอัน
จะต่างกับวิญญาณร้ายในวรรณกรรมอืน่ ๆ ทีม่ กั บรรยาย
ให้วิญญาณร้ายดูน่าเกลียดน่ากลัว
けはひ変わらず、なかなかいと疎ましく心憂けれ
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ส่วนเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ นั้น ภาพของอิโซะระ
ในตอนต้นเรื่องเป็นภาพของหญิงสาวชาติตระกูลดีมี
คุณสมบัตเิ พียบพร้อม อีกทัง้ ยังเอาใจใส่งานบ้าน ปรนนิบตั ิ
พ่อแม่ของสามีเป็นอย่างดี พยายามท�ำความดีเข้าสูถ้ งึ แม้
สามีจะไปติดพันหญิงอื่นก็ตาม แต่หลังจากถูกสามีทอด
ทิง้ โดยหลอกเอาเงินไปและหลบหนีไปพร้อมกับหญิงคน
รัก อิโซะระก็กลับกลายเป็นวิญญาณอาฆาตมาคร่าชีวิต
หญิงคนรักของสามีและภายหลังยังมาเอาชีวติ ของสามีไปด้วย
ท์ซุกะดะ ฌิโนะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับชื่อของตัวละครตัว
นี้ไว้ว่า ““อิโซะระ” เป็นชื่อของเทพแห่งทะเลองค์หนึ่ง
ที่มีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัว และเนื่องจากอับอายรูป
ลักษณ์ของตนเองจึงไม่คอ่ ยปรากฏตัวออกมาให้เห็น เทพ
องค์นี้เป็นเทพที่คนสมัยเอโดะรู้จักคุ้นเคยดี การน�ำไปใช้
เป็นชือ่ ของตัวละครสาวสวยชาติตระกูลดีอย่างในเรือ่ งนี้
น่าจะเป็นการสือ่ ถึงลักษณะทีน่ า่ เกลียดน่ากลัว (醜い性)
ที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจซึ่งไม่แสดงออกมาให้เห็นภายนอก
ของตัวละครตัวนี้” (塚田紫乃, 1994, pp.54-55)
ในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ ตอนทีอ่ โิ ซะระก�ำลังป่วยหนัก
วิญญาณของอิโซะระได้ออกจากร่างมาท�ำให้โซะเดะหญิง
คนรักของโฌตะโรล้มป่วยจนเสียชีวิตไป ดังในตอนที่
ยกมาต่อไปนี้
しかるに袖、風のここちといひしが、何とな
こころ

もののけ

く悩み出でて、鬼化のやうに狂はしげなれば、こ
わざはひ

かか

かな

こに来りて幾日もあらず、此の禍に係る悲しさ
もの

いだ

たす

に、みづからも、食さへわすれて抱き扶くれども、
ね

むねせま

たへ

只音をのみ泣きて、胸窮り堪がたげに、さむれ
いきすだま

ば、常にかはるともなし。窮鬼といふものにや、
ふるさと

すて

ひとり

くる

古郷に捨し人のもしやと独むね苦し。彦六これを
えき

いさ

諫めて、「いかでさる事のあらん。疫といふもの
なや

あつ

の悩ましきはあまた見来りぬ。熱き心少しさめた
ゆめ

らんには、夢わすれたるやうなるべし」と、やす
みる

げにいふぞたのみなる。看みる露ばかりのしるし
むな

もなく、七日にして空しくなりぬ。

(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

347)

แต่แล้วโซะเดะซึง่ มีอาการเหมือนกับแค่เป็นหวัดใน
ตอนแรก กลับมีอาการแย่ลง เพ้อคลั่งราวกับมีวิญญาณ
ร้ายเข้าสิง มาถึงที่นี่เพียงไม่กี่วัน โซะเดะกลับต้องมาอยู่
ในสภาพอันย�่ำแย่น่าสงสารเช่นนี้ โฌตะโรถึงกับลืมดื่ม
กิน คอยเฝ้าดูแลอยูต่ ลอด แต่โซะเดะกลับเอาแต่สง่ เสียง
ร�่ำไห้ ดูราวกับว่าอึดอัดจนทนไม่ได้ แต่พอไข้ลดลงก็มี
สภาพเหมือนปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ‘หรือว่าจะถูก
วิญญาณคนเป็นท�ำร้าย อาจจะเป็นวิญญาณภรรยาเราที่
ถูกเราทิ้งไว้ที่บ้านเกิด’โฌตะโรรู้สึกร้าวรานในหัวอก
ฮิโกะโระกุกล่าวให้กำ� ลังใจว่า “เรือ่ งแบบนัน้ จะมีได้ยงั ไง
กัน ข้าได้รู้ได้เห็นอาการป่วยมามากมาย พอไข้ลดลง
หน่อยเดีย๋ วอาการก็จะดีขนึ้ เองราวกับตืน่ จากฝันนัน่ แหละ”
โฌตะโรรูส้ กึ เบาใจเมือ่ ได้ยนิ ฮิโกะโระกุพดู ราวกับว่าเป็น
เรื่องไม่หนักหนาอะไร แต่ทว่าดูไปแล้วอาการกลับไม่ดี
ขึ้นเลยแม้แต่น้อย ผ่านไป 7 วันโซะเดะก็เสียชีวิต
ในฉากดังกล่าวไม่ได้บง่ บอกแน่ชดั ว่าโซะเดะถูกวิญญาณ
ร้ายตนใดเข้าสิง มีเพียงข้อสันนิษฐานของโฌตะโรที่คิด
ว่าอาจจะเป็นวิญญาณคนเป็นหรืออิกิเรียวของอิโซะระ
ที่มาตามรังควาน การที่อิโซะระไม่ได้แสดงตัวตนชัดเจน
ออกมา อาจเนื่องจากว่ายังคงมีเป้าหมายต่อไปอยู่ที่ตัว
โฌตะโร จึงยังไม่แสดงตนออกมาเพือ่ ไม่ให้โฌตะโรตืน่ ตัว
รูปแบบของอิกเิ รียวทีม่ าเข้าสิงท�ำให้คนทีต่ นอาฆาตแค้น
ล้มป่วยโดยไม่แสดงตนออกมาชัดเจนเช่นนี้มีลักษณะ
เหมือนกับอิกิเรียวที่มักปรากฏในวรรณกรรมสมัยเฮอัน
จากทีผ่ ว้ ู จิ ยั เคยศึกษาเกีย่ วกับภาพของอิกเิ รียวในวรรณกรรม
ญี่ปุ่นนั้นพบว่า “ในวรรณกรรมตั้งแต่สมัยเฮอันเรื่อยมา
จนถึงสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชินั้น จะพบว่าอิกิเรียวมัก
จะไม่ปรากฏตัวตนให้เห็นชัด มักเป็นในรูปของการเข้าสิง
ท�ำร้ายผู้คน โดยผู้ที่ถูกอิกิเรียวตามรังควานจะไม่ทราบ
ว่าอิกิเรียวตนนั้นเป็นใคร ต้องอาศัยการคาดเดาเอาเอง
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หรือใช้วธิ อี นั เชิญวิญญาณนัน้ ให้เข้าสิงร่างทรงเพือ่ วิญญาณ
ตนนัน้ จะได้พดู แสดงตัวตนออกมา แต่ในวรรณกรรมสมัย
เอโดะเป็นต้นมา อิกเิ รียวจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูป
ร่างที่ชัดเจน สามารถระบุตัวตนของอิกิเรียวนั้นได้ และ
มีลักษณะที่จับต้องได้ เช่น เข้ามากัดหรือบีบคอท�ำร้าย
และมีบางกรณีทอี่ กิ เิ รียวปรากฏให้เห็นแต่เพียงศีรษะของ
คน ๆ นั้น” (อรรถยา สุวรรณระดา, 2561, น.109-110)
เรือ่ ง คิบทิ ซ์ ุโนะกะมะ เป็นวรรณกรรมสมัยเอโดะ แต่รปู
แบบของอิกิเรียวที่ปรากฏในเรื่องกลับมีลักษณะเหมือน
กับของสมัยเฮอัน ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากเรื่อง
เก็นจิโมะโนะงะตะริ แต่หลังจากที่อิโซะระเสียชีวิตแล้ว
ก็ได้ออกมารังควานโฌตะโรโดยได้ปรากฏร่างให้เห็นด้วย
รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัว
ふるさと

いそら

驚きて見れば、古郷に残せし磯良なり。顔の
まなこ

さし

色いと青ざめて、たゆき眼すざましく、我を指た
る手の青くほそりたる恐ろしさに、「あなや」と
さけ

จากเสียชีวิตไปแล้วก็กลายเป็นฌิเรียวออกมาท�ำร้ายคน
ที่ตนอาฆาตแค้น แต่เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่ามีจุดที่
แตกต่างกัน กล่าวคือเป้าหมายความอาฆาตแค้นของ
โระกุโจก็คือผู้หญิงของเก็นจิ แต่เป้าหมายความอาฆาต
แค้นของอิโซะระนั้นไม่ใช่ผู้หญิงของสามีเท่านั้น แต่ตัว
สามี เ องก็ เ ป็ น เป้ า หมายด้ ว ย ความแตกต่ า งนี้ อ าจ
เนื่องจากว่าสถานภาพของโระกุโจกับอิโซะระไม่เหมือน
กัน โระกุโจไม่ได้อยู่ในสถานะภรรยาของเก็นจิ จึงเป็น
ธรรมดาทีเ่ ก็นจิจะให้ความส�ำคัญกับอะโอะอิโนะอุเอะ
ซึ่งเป็นภรรยาเอกมากกว่า โระกุโจจึงไม่ได้อาฆาตแค้น
เก็นจิ แต่กลับอิจฉาริษยาภรรยาของเก็นจิแทน ส่วนกรณี
ของอิโซะระนัน้ อยูใ่ นสถานะภรรยาทีถ่ กู ต้อง แต่กลับถูก
สามีหลอกลวงและทอดทิ้ง อิโซะระจึงรู้สึกเจ็บแค้นจน
กลายเป็นวิญญาณร้ายออกมาเอาชีวิตของสามีในที่สุด
หลังจากทีอ่ โิ ซะระปรากฏตัวให้เห็นในฉากดังกล่าว
ความน่าสะพรึงกลัวและความคับแค้นใจที่อิโซะระมีต่อ
โฌตะโรถูกบรรยายไว้อีกหลายครั้งในเรื่อง

叫んでたふれ死す。
さんかう

(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

353)

ころ

其の夜三更の比おそろしきこゑして「あなに
ふもん

まうけ

くや。ここにたふとき符文を設つるよ」とゆぶや
ふたた

きて復び声なし。おそろしさのあまりに長き夜を

โฌตะโรรู้สึกตื่นตระหนก พอมองไปก็พบว่าเป็น
อิโซะระที่ตนทิ้งไว้ที่บ้านเกิดนั่นเอง สีหน้าของอิโซะระ
ซีดเขียว ตาลึกโหลน่าสะพรึงกลัว นิว้ ผอมซีดชีม้ ายังโฌตะโร
“อ๊า...ก” โฌตะโรตะโกนร้องด้วยความหวาดกลัวพลาง
ล้มพับสิ้นสติไป

かこつ。...松ふく風物をたふすがごとく、雨さ
ただ

しもや

まど

へふりて常ならぬ夜のさまに、...下屋の窓の紙
ひかり

おし

にさと赤き光さして、「あなにくやここにも貼つ
すざま

るよ」といふ声、深き夜にはいとど凄しく、...
とわき

かべ

なまなま

そそ

なが

明けたる戸腋の壁に腥々しき血灌ぎ流れて地につ
しかばね

ほね

たふ。されど屍も骨も見えず。月あかりに見れ

ในฉากดังกล่าว อิโซะระได้แสดงตัวออกมาให้เห็น
ด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัว ความน่าสะพรึงกลัว
(恐ろしさ) นัน
้ ท�ำให้โฌตะโรตกใจและหวาดกลัวจนถึง
กับสลบไป เมือ่ พิจารณาดูแล้วจะพบว่ากรณีของอิโซะระ
จะคล้ายกับกรณีของโระกุโจในเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ
กล่าวคือตอนยังมีชีวิตอยู่ก็กลายเป็นอิกิเรียว และหลัง

80

のき

つま

ささ

てら

ば、軒の端にものあり。ともしび火を捧げて照し
もとどり

見るに、男の髪の髻ばかりかかりて、外には露ば
かりのものもなし。浅ましくもおそろしさは筆に
つくすべうもあらずなん。
(『新編日本古典文学全集
館、2003:

353-355)
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ในยามสามของคืนนั้นมีเสียงอันน่าสะพรึงกลัวดัง
ขึน้ ว่า “ช่างน่าแค้นใจนัก ตรงนีม้ ยี นั ต์ศกั ดิส์ ทิ ธิต์ ดิ เอาไว้”
แล้วก็ไม่มีเสียงอื่นใดอีก ช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก โฌตะ
โรได้แต่โทษว่าค�่ำคืนมันช่างยาวนานเสียเหลือเกิน ลมที่
พัดต้นสนรุนแรงราวกับจะพัดข้าวของให้ลม้ ลง แม้แต่ฝน
ยังตกลงมา สภาพการณ์ไม่เหมือนกับค�่ำคืนปรกติ ตรง
หน้าต่างห้องปรากฏแสงสีแดงสาดส่องอยู่ “อา ช่างน่า
แค้นใจนัก ตรงนี้ก็มียันต์ติดไว้” เสียงที่ได้ยินในยามดึก
เช่นนี้ฟังดูช่างน่าสะพรึงกลัว ... ตรงก�ำแพงเหนือประตู
ที่เปิดทิ้งไว้มีเลือดสด ๆ ไหลเป็นทางหยดลงมายังพื้นดิน
แต่กลับไม่พบซากศพหรือกระดูก พอสอดส่องดูโดยอาศัย
แสงจันทร์ ก็พบอะไรบางอย่างห้อยอยู่ตรงชายคาบ้าน
พอชูคบไฟส่องดูชัด ๆ ก็พบแต่ปอยผมหางม้าของผู้ชาย
ห้อยอยู่เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดอีก ความน่าสะพรึงกลัวนั้น
ไม่อาจเขียนบรรยายด้วยพู่กันออกมาได้หมด

5.3 ฉากที่วิญญาณอาฆาตปรากฏ
		
ฉากในคืนที่เก็นจิฝันเห็นมีผู้หญิง (โระกุโจ)
มาฉุดกระชากยูงะโอะนั้นเป็นช่วงวันเพ็ญเดือนแปด ดัง
ในตอนที่ยกมานี้
八月十五夜、隈なき月影、
(『新編日本古典文学全集
学館、2009:

155)
ในคืนวันที่สิบห้าเดือนแปด แสงจันทร์ส่องสกาว

ส่วนฉากตอนที่อะโอะอิโนะอุเอะภรรยาของเก็นจิ
เสียชีวิตหลังจากถูกโระกุโจเข้าสิงจนป่วยหนักนั้นก็เป็น
ช่วงเดือนแปดเช่นเดียวกัน
にじふよ にち

ありあけ

八月廿余日の有明なれば、空のけしきもあは
れ少なからぬに、
(『新編日本古典文学全集

จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค�ำว่า 「恐ろし」 และ 「に
くし」เน้นย�้ำถึงความน่ากลัวสยดสยองและความคับ
แค้นใจของอิโซะระอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในจุดนี้จะต่างจาก
กรณีของโระกุโจทีไ่ ม่ได้มกี ารบรรยายความสยดสยองน่า
กลัวแต่อย่างใด จากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าภาพลักษณ์
วิญญาณอาฆาตของอิโซะระขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยูน่ นั้ จะเหมือน
กับกรณีของโระกุโจ กล่าวคือจะเป็นในรูปของอิกิเรียว
ทีม่ าเข้าสิงท�ำให้คนทีต่ นอาฆาตแค้นล้มป่วยโดยไม่ได้แสดง
รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวออกมาให้เห็น แต่ทว่าภาพ
ลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระหลังจากเสียชีวิต
แล้วกลับมีลักษณะที่ดูน่ากลัวสยดสยอง เหมือนกับภาพ
ลักษณ์วิญญาณอาฆาตส่วนใหญ่ที่พบในนิยายเรื่องลี้ลับ
สมัยเอโดะเรือ่ งอืน่ ๆ ทีม่ กั เน้นความน่ากลัวให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ
ตืน่ เต้นชวนติดตาม ลักษณะทีเ่ น้นความลีล้ บั น่ากลัวนีย้ งั
เห็นได้จากการบรรยายฉากในเรื่องด้วย ซึ่งจะขอกล่าว
ถึงเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป

源氏物語一』小

学館、2009:

源氏物語一』小

48)

วันที่ยี่สิบกว่าในเดือนแปด พระจันทร์ส่องสว่าง
สภาพท้องฟ้าชวนให้รู้สึกเศร้าใจอยู่ไม่น้อย
เกี่ยวกับการที่วิญญาณคนเป็นของโระกุโจปรากฏ
ออกมาในช่วงเดือนแปดนั้น ผู้วิจัยได้เคยท�ำวิจัยและ
วิเคราะห์ไว้ดงั นี้ “กรณีของยูงะโอะและอะโอะอิโนะอุเอะ
ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากวิญญาณคนเป็นของโระกุโจนั้น ผู้
เขียนได้ระบุเดือนทีต่ ายเอาไว้อย่างแน่ชดั ว่าเป็นเดือนแปด
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเดือนแปดน่าจะเป็นเดือนทีส่ ภาพจิตใจของ
โระกุโจได้รบั ความกดดันจากเหตุการณ์ทผี่ า่ นเข้ามาในชีวติ
จนกระทั่งปรากฏร่างออกมาเป็นวิญญาณคนเป็นได้ง่าย
ที่สุด เพราะเป็นเดือนครบรอบการสิ้นพระชนม์ของสามี
(โระกุโจเป็นชายาม่ายของมกุฏราชกุมารองค์ก่อน) และ
ยังเป็นช่วงกลางฤดูใบไม้รว่ งซึง่ มีบรรยากาศชวนให้จติ ใจ

อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada
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หวั่นไหวง่าย อีกทั้งเลขแปดยังเป็นตัวเลขที่แสดงถึงพลัง
อ�ำนาจอันลึกลับซึง่ สอดคล้องกับภาพลักษณ์วญ
ิ ญาณคน
เป็นของโระกุโจซึ่งเป็นอ�ำนาจลึกลับที่ออกมาคร่าชีวิต
บรรดาผู้หญิงของเก็นจิ” (อรรถยา สุวรรณระดา, 2552,
น.63) จะเห็นว่าฉากทีอ่ กิ เิ รียวของโระกุโจปรากฏในเรือ่ ง
จะเป็นฉากในคืนทีพ่ ระจันทร์สอ่ งสว่าง ไม่ได้มบี รรยากาศ
ทีม่ ดื มัวแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นคืนพระจันทร์
ในเดือนแปด เป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงซึ่งกล่าวกันว่า
พระจันทร์ในช่วงดังกล่าวจะส่องสว่างดูงดงามกว่าช่วงอืน่ ๆ
ดังจะเห็นได้จากทีป่ รากฏในวรรณกรรมเรือ่ ง ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ （竹取物語）ที่มีการบรรยายถึงความ
งามของพระจันทร์ในเดือนแปด อีกทั้งตัวเอกของเรื่อง
คือเจ้าหญิงคะงุยะจากดวงจันทร์ก็กลับสู่โลกพระจันทร์
ในคืนวันเพ็ญเดือนแปดทีแ่ สงจันทร์สอ่ งสว่างด้วย การให้
อิกเิ รียวของโระกุโจปรากฏในช่วงเดือนแปดทีพ่ ระจันทร์
ส่องสว่างจึงให้บรรยากาศที่ดูงดงาม ส่วนช่วงเวลาที่
ฌิเรียวของโระกุโจมาเข้าสิงอนนะซันโนะมิยะและมุระซะกิโนะอุเอะนัน้ ไม่ได้มกี ารระบุบอกเวลาแน่ชดั แต่กค็ าบ
เกี่ยวกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงเช่นเดียวกัน
ส่วนในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ ในฉากทีอ่ โิ ซะระมา
เข้าสิงท�ำให้โซะเดะล้มป่วยนัน้ ไม่ได้มกี ารระบุบอกเวลาไว้
แต่ในฉากทีโ่ ฌตะโรมาเยีย่ มหลุมศพของโซะเดะ ได้มกี าร
กล่าวถึงช่วงเวลาทีโ่ ฌตะโรมาเยีย่ มหลุมศพว่าเป็นคืนทีล่ ว่ ง
เลยขึน้ 7 ค�ำ่ ไปแล้ว และยังได้ระบุไว้วา่ โซะเดะเสียชีวติ 10
วันก่อนหน้านัน้ ท�ำให้คำ� นวณนับช่วงเวลาได้

つま

うし

十日ばかりさきにかなしき婦を亡なひたる
たの

はべ

が、世に残りて憑みなく侍れば、ここに詣づるこ
こころやり

とをこそ心放にものし侍るなれ。…七日あまりの
あれ

月のあかくさし入りて、ほどなき庭の荒れたるさ
へ見ゆ。
(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

349,351)

เมื่อ 10 วันก่อนภรรยาอันเป็นที่รักของข้าได้เสีย
ชีวิตไป ตัวข้าถูกทิ้งเหลือตัวคนเดียว รู้สึกอ้างว้างเดียว
ดายจึงมาไหว้หลุมศพทีน่ เี่ พือ่ ให้รสู้ กึ ดีขนึ้ … แสงจันทร์ใน
คืนที่ล่วงเลยขึ้น 7 ค�่ำไปแล้วก�ำลังฉายแสงส่องให้เห็น
สภาพสวนอันรกร้างขนาดย่อม
ฉากวันทีโ่ ฌตะโรมาไหว้หลุมฝังศพของโซะเดะและ
เจอสาวใช้ลวงไปพบกับวิญญาณร้ายของอิโซะระนัน้ เป็น
ช่วงประมาณวันขึ้น 7 ค�่ำ และจากค�ำพูดของโฌตะโรที่
กล่าวว่าโซะเดะได้เสียชีวิตไป 10 วันก่อนหน้านั้น เมื่อ
นับย้อนดูจะพบว่าโซะเดะเสียชีวิตไปในวันแรม 12 ค�่ำ
นอกจากนีใ้ นเรือ่ งยังได้บอกอีกว่าโซะเดะล้มป่วยได้ 7 วัน
ก็ เ สี ย ชี วิ ต แสดงว่ า โซะเดะเริ่ มมี อ าการป่ ว ยหรื อ เริ่ ม
ถูกอิกิเรียวเข้าสิงช่วงประมาณวันแรม 5 ค�ำ่ ดังในตาราง
วันทีโ่ ฌตะโรเจอวิญญาณร้ายของอิโซะระครัง้ แรก
นั้นเป็นช่วงประมาณวันขึ้น 7 ค�่ำ และหลังเหตุการณ์นั้น
โฌตะโรกับเพือ่ นก็ได้ไปปรึกษาขอค�ำแนะน�ำจากนักพรต

โซะเดะเริ่มป่วย

วันแรม 5 ค�่ำ
(7 วัน)

โซะเดะเสียชีวิต

วันแรม 12 ค�่ำ
(10 วัน)

โฌตะโรเยี่ยมหลุมฝังศพโซะเดะ/ เจอวิญญาณร้ายอิโซะระหลอก
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วันขึ้น 7 ค�่ำ

ในทันที จากค�ำกล่าวของนักพรตนั้นได้ระบุบอกถึงวันที่
อิโซะระเสียชีวิตไว้ดังนี้
あれ

ในฉากที่โฌตะโรเปิดประตูออกมาและถูกอิโซะระ
เอาชีวติ ไปนัน้ มีการบรรยายถึงแสงจันทร์ตอนทีโ่ ฌตะโร
เปิดประตูออกมาเพราะนึกว่าเช้าแล้วดังนี้

此の鬼、世をさりぬるは七日前なれば、今日
たて

ものいみ

なかそら

より四十二日が間、戸を閉ておもき物斎すべし。

明けたるといひし夜はいまだくらく、月は中空
ろうろう

(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

353)

ひや

ながら影朧々として、風冷やかに、さて正太郎が
戸は明けはなして、其の人は見えず。...明けた
とわき

かべ

なまなま

そそ

なが

る戸腋の壁に腥々しき血灌ぎ流れて地につたふ。

วิญญาณร้ายนี้ตายจากโลกนี้ไปเมื่อ 7 วันก่อน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา 42 วัน ท่านจงปิดประตู
อย่างแน่นหนา แล้วเก็บตัวสวดมนต์ภาวนาอย่างหนัก

しかばね

ほね

のき

されど屍も骨も見えず。月あかりに見れば、軒の
つま

てら

端にものあり。ともしび火を捧げて照し見るに、
もとどり

男の髪の髻ばかりかかりて、外には露ばかりのも
のもなし。

แม้ในเรือ่ งจะไม่ได้บรรยายฉากเสียชีวติ ของอิโซะระ
ไว้ แต่จากค�ำพูดของนักพรตทีบ่ อกว่าวิญญาณร้ายนีต้ าย
ไปเมือ่ 7 วันก่อน เมือ่ นับย้อนไปแล้วก็จะทราบว่าอิโซะระ
เสียชีวิตในวันแรม 15 ค�่ำ ส่วนที่บอกว่าให้เก็บตัวสวด
มนต์เป็นเวลา 42 วันนัน้ เนือ่ งจากในสมัยนัน้ มีความเชือ่
ว่าหลังจากที่เสียชีวิตแล้ววิญญาณจะยังคงอยู่บนโลกนี้
เป็นเวลา 49 วัน ซึ่งหากอ้างอิงตามค�ำพูดของนักพรต
แล้ว ในตอนทีว่ ญ
ิ ญาณของอิโซะระออกมาหลอกโฌตะโร
นั้น อิโซะระได้ตายไปแล้ว 7 วัน จึงเหลือเวลาอีกเพียง
42 วัน หากรอดพ้นจากช่วงนี้ไปได้โฌตะโรก็จะรอดชีวิต
แต่ในที่สุด โฌตะโรก็ถูกอิโซะระคร่าเอาชีวิตไปในวัน
สุดท้ายนัน่ เอง เมือ่ นับวันตามทีใ่ นเรือ่ งได้ระบุบอกไว้แล้ว
จะสรุปได้ดังนี้
อิโซะระเสียชีวิต (ในเรื่องไม่ได้บรรยายฉากเสียชีวิตไว้)

(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

355)

ค�่ำคืนที่(โฌตะโร)บอกว่าฟ้าสางแล้วนั้นกลับยังคง
มืดสนิท พระจันทร์ลอยอยูก่ ลางท้องฟ้าส่องแสงสลัว ลม
พัดเย็นยะเยือก ประตูบ้านโฌตะโรเปิดค้างไว้แต่ไม่
ปรากฏร่างของโฌตะโร... ตรงก�ำแพงเหนือประตูที่เปิด
ทิ้งไว้มีเลือดสด ๆ ไหลเป็นทางหยดลงมายังพื้นดิน แต่
กลับไม่พบซากศพหรือกระดูก พอสอดส่องดูโดยอาศัย
แสงจันทร์ ก็พบอะไรบางอย่างห้อยอยู่ตรงชายคาบ้าน
พอชูคบไฟส่องดูชัด ๆ ก็พบแต่ปอยผมหางม้าของผู้ชาย
ห้อยอยู่เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดอีก

วันแรม 15 ค�่ำ
(7 วัน)

โฌตะโรเจอวิญญาณร้ายอิโซะระหลอก

วันขึ้น 7 ค�่ำ
(42 วัน)

วันสุดท้ายที่วิญญาณอิโซะระอยู่บนโลกมนุษย์/ โฌตะโรเสียชีวิต

วันแรม 4 ค�่ำ
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จะเห็นได้วา่ พระจันทร์ในฉากดังกล่าวเป็นพระจันทร์
ทีส่ อ่ งแสงสลัว ไม่ใช่พระจันทร์วันเพ็ญหรือพระจันทร์ที่
ส่องสว่างแบบกรณีของโระกุโจ เกี่ยวกับพระจันทร์ใน
ฉากดังกล่าว ทะนะกะ โคจิได้วิเคราะห์ไว้ว่า “แสงยาม
ฟ้าสางทีว่ า่ นัน้ (ทีโ่ ฌตะโรคิดนัน้ )ทีจ่ ริงแล้วก็คอื แสงจันทร์
ภาพพระจันทร์กลางฟ้าที่ส่องแสงสลัวชวนให้ผู้อ่านเกิด
ความหวาดกลัวขึ้นมาในใจ” (田中康二, 1993, p.30)
นอกจากนี้ในฉากสุดท้ายที่ร่างของโฌตะโรหายไปเหลือ
ไว้แต่ปอยผมท่ามกลางแสงจันทร์นั้น มะท์ซุโนะ จุงโงะ
ได้ วิ เ คราะห์ ไ ว้ ว ่ า “ภาพเลือดสีแ ดงที่ไ หลลงมาตาม
ก�ำแพงและปอยผมที่ห้อยอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่อง
สลัวนัน้ เป็นเหมือนผลงานศิลปะทีเ่ สร็จสมบูรณ์ซงึ่ สือ่ เป็น
นัยถึงการแก้แค้นสนองคืนของอิโซะระทีใ่ นทีส่ ดุ ก็สำ� เร็จ
ลุล่วง” (松野洵子, 2006, p.78) นอกจากนี้ในบทน�ำ
ของวรรณกรรม อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ ก็ได้กล่าวถึงที่
มาของค�ำว่า “อุเงะท์ซ”ุ （雨月） ซึง่ เป็นชือ่ วรรณกรรม
ไว้ว่า

เพ็ญหรือพระจันทร์ที่ส่องสกาว แต่จะส่องสลัว ๆ ซึ่งน่า
จะเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในเรื่องให้ดูลึกลับ
น่ากลัวตามแบบทีม่ กั พบในนิยายเรือ่ งลีล้ บั สมัยเอโดะ ซึง่
จะต่างกับเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ในสมัยเฮอันที่จะ
เน้นภาพทีด่ งู ดงาม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากจุดประสงค์ในการ
แต่งหรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสะท้อนให้เห็นจากเรื่องนั้น
แตกต่างกันจึงท�ำให้ลกั ษณะการบรรยายภาพและฉากใน
เรื่องมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อ
ถัดไป
5.4 ความคิดความเชื่อที่สะท้อนจากเรื่อง
		
ในเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ตอนทีว่ ญ
ิ ญาณ
ของโระกุโจมาเข้าสิงอะโอะอิโนะอุเอะและตอนที่มาเข้า
สิงอนนะซันโนะมิยะนั้น เก็นจิได้นิมนต์พระมาปราบ
วิญญาณร้ายดังในฉากที่ยกมาต่อไปนี้
まだ、さるべき程にもあらず、みな人も、た
もうろう

ゆみ給へるに、にはかに御気色ありて、悩み給へ
ろうろう

もうろう

雨は霽れて月は朦朧の夜、窓下に編成して、
しんし

あた

以て梓氏に畀ふ。題して雨月物語と曰ふと云ふ。
(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

275)

ในค�ำ่ คืนหลังฝนหยุดทีพ่ ระจันทร์สอ่ งแสงสลัว ข้าพเจ้า
นั่งอยู่ริมหน้าต่าง ก�ำลังเรียบเรียงต้นฉบับนิยายเรื่องนี้
เพือ่ ส่งให้สำ� นักพิมพ์ จึงใคร่ตงั้ ชือ่ นิยายเรือ่ งนีว้ า่ อุเงะท์ซุ
โมะโนะงะตะริ (นิยายในค�่ำคืนแสงเดือนสลัว)
ค�ำว่า “อุเงะท์ซ”ุ นอกจากจะใช้เป็นชือ่ วรรณกรรม
แล้ว ยังน่าจะเป็นการสื่อให้เห็นบรรยากาศของเรื่องเล่า
ที่ถูกรวบรวมไว้ในวรรณกรรมชิ้นนี้ด้วยว่ามีบรรยากาศ
แบบอึมครึมสลัว ๆ ดังเช่นเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซึ่งก็
เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในนั้นก็มีบรรยากาศดังที่กล่าวมา
เช่นกัน โดยภาพพระจันทร์ในเรื่องก็ไม่ใช่พระจันทร์วัน
84

ば、いとどしき御祈りの、数をつくしてせさせ給
しふね

い

もの

け

へれど、例の執念き御物の怪一つ、さらに動かず。
(『新編日本古典文学全集

源氏物語二』小

学館、2009:31)

เนื่องจากยังไม่ถึงก�ำหนดคลอด ทุกคนจึงไม่ได้
เตรียมการอะไรไว้ แต่อะโอะอิโนะอุเอะกลับปวดท้องจะ
คลอดบุตรขึ้นมากะทันหันจึงต้องเพิ่มจ�ำนวนพระหลาย
รูปให้มาท�ำพิธสี วดให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ แต่วญ
ิ ญาณ
ตนเดิมซึง่ พัวพันสิงร่างอะโอะอิโนะอุเอะอยูก่ ไ็ ม่ยอมออก
จากร่าง
ごや

かぢ

もの

け

後夜の御加持に、御物の怪出で来て、
(『新編日本古典文学全集
小学館、2009:

310)
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ในช่วงพิธีสวดมนต์เย็น วิญญาณ (ของโระกุโจ) ได้
ปรากฏร่างออกมา

けし

ぞ

か

御衣などもただ芥子の香にしみかへりたる、
ゆする まゐ

ぞき

あやしさに、御泔参り、御衣着かへなどしたまひ
て試みたまへど、なほ同じやうにのみあれば、わ

ในสมัยนั้นเชื่อกันว่าวิธีการท�ำให้วิญญาณร้ายสงบ
ลงหรือออกจากร่างไปนั้นก็คือการเชิญพระมาสวดมนต์
ท�ำพิธีให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ หรือที่เรียกกันว่า ชิงกน
(鎮魂) นอกจากนี้ยังมีการให้หญิงที่เป็นร่างทรงมาท�ำ
พิธอี นั เชิญให้วญ
ิ ญาณนัน้ ย้ายออกจากร่างผูป้ ว่ ยมาเข้าสิง
หญิงที่เป็นร่างทรงแทนเพื่อให้วิญญาณนั้นเอ่ยปากหรือ
แสดงท่าทีออกมาจะได้ทราบตัวตนของวิญญาณนัน้ ได้ ดัง
เช่นกรณีของวิญญาณร้ายที่มาเข้าสิงมุระซะกิโนะอุเอะ
うち

いみじき御心の中を仏も見たてまつりたまふ
こ

もの

け

にや、月ごろさらにあらはれ出で来ぬ物の怪、小
わらは

さき童に移りてよばひののしるほどに、
(『新編日本古典文学全集
学館、2009:

源氏物語四』小

234)

สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ งจะรับรูถ้ งึ ความทุกข์ระทมของเก็นจิกระมัง
วิญญาณร้ายที่ไม่ยอมปรากฏออกมาในหลายเดือนนี้จึง
ยอม (ออกจากร่างของมุระซะกิโนะอุเอะ) มาเข้าสิงร่างของ
เด็กหญิงทีเ่ ป็นร่างทรงและตะโกนร้องออกมา
ส�ำหรับตัวของโระกุโจนัน้ ตอนทีก่ ลายเป็นอิกเิ รียว
และมีพระมาปราบ โระกุโจไม่รู้ตัวว่าวิญญาณส่วนหนึ่ง
ของตนได้แยกออกไปเป็นอิกเิ รียวท�ำร้ายคนอืน่ เพียงแต่
รู้สึกว่ามีหลายครั้งที่เหมือนตัวเองไม่มีสติ เมื่อได้ยินข่าว
ลือเรื่องมีอิกิเรียวไปท�ำร้ายภรรยาของเก็นจิ โระกุโจก็
รู้สึกกระวนกระวายใจและสงสัยตัวเอง เนื่องจากตาม
เสือ้ ผ้าร่างกายตนเองมีกลิน่ เคะฌิทพี่ วกพระใช้ในพิธกี รรม
ปัดเป่าวิญญาณร้าย

が身ながらにうとましう思さるるに、まして人の
言ひ思はむことなど、人にのたまふべきことなら
ねば、心ひとつに思し嘆くに、
(『日本古典文学全集
館、1995:

源氏物語二』小学

35)

โระกุโจรู้สึกแปลกใจ งุนงงไม่เข้าใจตัวเอง ตาม
เสื้อผ้ามีกลิ่นเคะฌิติดอยู่ ชวนให้สงสัย ถึงแม้จะสระผม
เปลีย่ นเสือ้ ผ้าใหม่เพือ่ ลองดูวา่ กลิน่ จะหายไปหรือไม่ แต่
กลิ่นกลับติดตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองยังรู้สึก
ติดใจสงสัย แล้วคนอืน่ ล่ะจะคิดหรือเอาไปพูดอย่างไรบ้าง
ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะพูดปรึกษากับคนอืน่ ได้ จึงได้แต่ทนทุกข์ใจ
อยู่คนเดียว
けし

ต้นเคะฌิ（芥子）เป็นพืชตระกูลเดียวกับดอกป๊อบปี้
เป็ น พื ช ที่ มี ม าแต่ โ บราณ ผลของมั น ถู ก น� ำ มาใช้ ใ น
พิธีกรรมปัดเป่าวิญญาณร้ายโดยจะน�ำมาเผากับน�ำ้ มัน
การที่มีกลิ่นเคะฌิติดตัวอยู่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
อิกิเรียวของโระกุโจได้ออกมาท�ำร้ายอะโอะอิโนะอุเอะโระกุโจจึงรู้สึกทุกข์ใจแต่ก็ไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับใคร
ได้ ได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจคนเดียว (อรรถยา สุวรรณระ
ดา, 2561, น.15) จากกรณีของโระกุโจสะท้อนให้เห็น
ความเชือ่ ของคนสมัยเฮอันเกีย่ วกับเรือ่ งอิกเิ รียวว่ามนุษย์
สามารถแยกวิญญาณส่วนหนึ่งไปเป็นอิกิเรียวได้โดยที่
เจ้าตัวเองอาจไม่รู้ตัว ส่วนวิธีแก้ก็คือการนิมนต์พระมา
สวดมนต์ให้วิญญาณสงบลงหรือท�ำพิธีให้วิญญาณออก
จากร่ า งไป นอกจากนี้ การน� ำ เสนอพิ ธี ก รรมขั บ ไล่
วิญญาณยังอาจพิจารณาได้วา่ เป็นกลวิธหี นึง่ ในการถ่ายทอด
ความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานใจของโระกุโจทีไ่ ม่ปรารถนาให้ตนเอง
ต้องตกอยู่ในสภาพอิกิเรียวอีกด้วย
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ส่วนในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ แม้โฌตะโรจะสันนิษฐาน
ว่าโซะเดะถูกอิกิเรียวของอิโซะระมาสิงสู่ท�ำร้าย แต่ก็ไม่
ได้มีการนิมนต์พระมาสวดหรือท�ำพิธีขับไล่วิญญาณแต่
อย่างใด

さき

「此の鬼、世をさりぬるは七日前なれば、今
たて

ものいみ

日より四十二日が間、戸を閉ておもき物斎すべし。
まつた

いま

我が禁しめを守らば九死を出でて全からんか。一
あやま

時を過るともまぬがるべからず」と、かたくをし
せ

へて、筆をとり、正太郎が背より手足におよぶま
いきすだま

ふるさと

すて

でんりう

窮鬼といふものにや、古郷に捨し人のもしや
ひとり

しゆふ

で、篆籀のごとき文字を書く。猶朱符あまた紙に
あた

くる

と独むね苦し。

じゅ

と ごと

おし

しるして与へ、「此の呪を戸毎に貼て神仏を念ず
ほろ

(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

べし。あやまちして身を亡ぶることなかれ」と教
おそ

348)

しゆふ

ふるに、恐れみかつよろこびて家にかへり、朱符
かど

おし

まど

おし

ものいみ

を門に貼て、窓に貼て、おもき物斎にこもりけ

‘หรือว่าจะถูกวิญญาณคนเป็นท�ำร้าย อาจจะเป็น
วิญญาณภรรยาเราทีถ่ กู เราทิง้ ไว้ทบี่ า้ นเกิด’ โฌตะโรรูส้ กึ
ร้าวรานในหัวอก

る。

จากที่ผู้วิจัยเคยศึกษาวรรณกรรมสมัยเอโดะเรื่อง
อืน่ ๆ ทีม่ อี กิ เิ รียวปรากฏอยู่ พบว่าวรรณกรรมสมัยเอโดะ
ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเล่าถึงวิธีการปราบหรือการคลายความ
อาฆาตแค้นของอิกเิ รียวลง แต่จะเน้นความคิดความเชื่อ
เรื่องกฎแห่งกรรม ดังจะเห็นได้จากเรื่องเล่าสมัยเอโดะ
เกีย่ วกับอิกเิ รียวทีป่ รากฏในรูปของโระกุโระกุบิ (轆轤首)
ซึ่งจะปรากฏร่างให้เห็นแต่ส่วนศีรษะโดยเชื่อกันว่าเป็น
ผลกรรมจากอดีตชาติ หรือเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับสามีทนี่ อกใจ
ทอดทิง้ ภรรยาซึง่ สุดท้ายแล้วก็ถกู ภรรยาสนองคืนโดยถูก
อิกเิ รียวของภรรยาคร่าเอาชีวติ ไปซึง่ ก็สะท้อนให้เห็นกฎ
แห่งกรรม (อรรถยา สุวรรณระดา, 2561, น.82) ส�ำหรับ
กรณีของโฌตะโรนัน้ ไม่ได้ถกู อิกเิ รียวของอิโซะระท�ำร้าย
แต่ถกู ฌิเรียวหรือวิญญาณหลังเสียชีวติ แล้วของอิโซะระมา
ตามรังควานแทน ซึง่ ก็ไม่ได้มกี ารนิมนต์พระมาสวดมนต์
ปราบวิ ญ ญาณ เพี ย งแต่ น� ำ ยั น ต์ ข องนั ก พรตมาติ ด
ป้องกันตัวและเก็บตัวสวดมนต์เพื่อให้รอดพ้นจากการ
รังควานของอิโซะระในระหว่างทีว่ ญ
ิ ญาณของอิโซะระยัง
คงอยู่บนโลกมนุษย์นี้

วิญญาณร้ายนีต้ ายจากโลกนีไ้ ปเมือ่ 7 วันก่อน ตัง้ แต่
วันนีเ้ ป็นต้นไปเป็นเวลา 42 วัน ท่านจงปิดประตูอย่างแน่น
หนา แล้วเก็บตัวสวดมนต์ภาวนาอย่างหนัก หากท�ำตามที่
ข้าบอกก็จะรอดชีวติ และอาจมีชวี ติ ยืนยาวต่อไปได้ แต่หาก
เผลอท�ำผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อย ก็ไม่อาจรอดพ้นจาก
ความตายได้” นักพรตนัน้ สอนสัง่ อย่างเข้มงวด หยิบพูก่ นั
มาเขียนตัวอักษรทีด่ เู หมือนตัวอักษรจีนโบราณลงบนหลัง
ของโฌตะโรเรื่อยลงมาจนถึงแขนขา อีกทั้งยังให้ยันต์ที่
เขียนด้วยหมึกสีแดงอีกหลายแผ่น “จงเอายันต์เหล่านี้
ติดตามประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วสวดภาวนาต่อสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิ์ หากเผลอท�ำผิดพลาดไป ก็จะถึงแก่ความตาย
ได้”โฌตะโรได้ยนิ เช่นนัน้ ใจหนึง่ ก็รสู้ กึ กลัว อีกใจหนึง่ ก็
รูส้ กึ ดีใจ พอกลับถึงบ้านก็รบี ติดยันต์ตามประตูหน้าต่าง
ทันที แล้วเก็บตัวสวดมนต์ภาวนาอย่างจริงจัง

ろくろくび
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(『新編日本古典文学全集
館、2003:

雨月物語』小学

353)

ความเชือ่ เกีย่ วกับวิญญาณคนตายทีว่ า่ หลังจากเสีย
ชีวิตแล้ววิญญาณจะยังคงอยู่บนโลกนี้เป็นเวลา 49 วัน
นั้นเป็นอิทธิพลความเชื่อที่รับมาจากประเทศจีน ซึ่ง
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สุดท้ายแล้ว โฌตะโรก็ถกู อิโซะระคร่าเอาชีวติ ไปในคืนวัน
ที่ 49 นั้นเอง ซะอิ โครันได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า
“ตอนที่อุเอะดะ อะกินะริเขียนเรื่องนี้ขึ้น น่าจะผสม
ผสานโครงเรื่องของเรื่องเล่าที่เป็นที่มาดั้งเดิม (เรื่องเล่า
จากจีน) เข้ากับส่วนที่ตนเองแต่งขึ้นใหม่ เพื่อสรรค์สร้าง
เรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นผลแห่งการท�ำชั่วตามหลักกฎ
แห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา” (崔香蘭 , 2002,
p.337) การทีช่ ายเจ้าชูห้ ลอกลวงภรรยาอย่างโฌตะโรใน
ที่สุดก็ถูกวิญญาณร้ายของภรรยามาทวงความแค้นคืน
และเอาชีวิตไปนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นผลของการท�ำ
ชั่วตามกฎแห่งกรรม การที่ในเรื่องเน้นบรรยายความ
สยดสยองน่ากลัวของวิญญาณอาฆาตทีม่ าทวงความแค้น
คืน รวมถึงบรรยากาศของเรื่องที่ออกเป็นแนวสลัว ๆ
ลี้ลับน่ากลัวนั้น ก็น่าจะเพื่อเป็นการช่วยเสริมให้ผู้อ่าน
รู้สึกเกรงกลัวผลกรรมจากการท�ำชั่วนั่นเอง
นอกจากนีใ้ นตอนท้ายเรือ่ งยังจบเรือ่ งด้วยการกล่าว
ชืน่ ชมความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ม่นย�ำของผลเสีย่ งทายของศาลเจ้า
คิบิท์ซุที่ท�ำนายถึงความล้มเหลวของชีวิตการแต่งงาน
ระหว่างโฌตะโรกับอิโซะระรวมถึงค�ำท�ำนายที่แม่นย�ำ
ของนักพรตไว้ด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่อง
การท�ำนายทายทักของคนสมัยนั้น

ที่เกิดขึ้นตามค�ำท�ำนายนั้นกลับยิ่งท�ำให้ผู้คนเกิดความ
เลือ่ มใสศรัทธาในค�ำท�ำนายและยิง่ พากันเล่าขานเรือ่ งราว
นั้นสืบต่อไป
จากทีก่ ล่าวมาแล้วในหัวข้อนี้ จะเห็นได้วา่ เรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ สะท้อนให้เห็นแนวคิดของคนสมัยเฮอันเกีย่ ว
กับวิธกี ารปราบวิญญาณร้าย โดยจะนิมนต์พระมาสวดมนต์
หรือท�ำพิธกี รรมเพือ่ ให้วญิ ญาณร้ายสงบลงหรือออกจากร่าง
ไป ในขณะทีเ่ รือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ ไม่ได้เน้นถึงการปราบ
วิญญาณร้าย แต่จะเน้นบรรยายความสยดสยองน่ากลัวเพือ่
ให้เกิดความรูส้ กึ เกรงกลัวผลกรรมจากการท�ำชัว่ ซึง่ เป็น
ลักษณะทีม่ กั พบในวรรณกรรมสมัยเอโดะ

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากทัง้ หมดนีจ้ ะเห็นได้วา่ กรณีของโระกุโจในเรือ่ ง
เก็นจิโมะโนะงะตะริ นั้น มีการใช้ค�ำแสดงอารมณ์ความ
รู้สึกที่เน้นให้เห็นถึงความทุกข์และความคับแค้นใจ แต่
ทว่าภาพวิญญาณอาฆาตที่ปรากฏกลับดูงดงาม ฉากที่
วิญญาณอาฆาตปรากฏก็เป็นคืนที่พระจันทร์ส่องสว่าง
งดงาม ไม่ได้มีบรรยากาศที่น่ากลัว ถึงจะเน้นอารมณ์
ความรู้สึกคับแค้นใจของตัวละครแต่ทว่าก็ยังแฝงไว้ด้วย
ความงดงาม เป็นความงามที่ให้อารมณ์เศร้าสะเทือนใจ
หรือโมะโนะโนะอะวะเระตามแบบวรรณกรรมสมัยเฮอัน
されば陰陽師が占のいちじるき、御釜の区祥
ส่วนกรณีของอิโซะระในเรือ่ ง คิบทิ ซ์ โุ นะกะมะ นัน้ มีการ
もはたたがはざりけるぞ、いともたふとかりける
ใช้คำ� เน้นย�ำ้ ถึงความอาฆาตแค้นทีม่ ตี อ่ สามี รวมถึงมีการ
とかたり伝へけり。
บรรยายภาพวิญญาณอาฆาตที่ดูน่ากลัวสยดสยอง ฉาก
(『新編日本古典文学全集 雨月物語』小学館、
ในเรื่องมีบรรยากาศสลัว ๆ ดูลึกลับน่ากลัว ทั้งนี้ก็เพื่อ
2003: 356)
เสริมให้ผอู้ า่ นเกิดความรูส้ กึ เกรงกลัวในกฎแห่งกรรมตาม
ค�ำท�ำนายทายทักที่แม่นย�ำของนักพรต อีกทั้งผล แบบวรรณกรรมสมัยเอโดะ
เสี่ยงทายโดยหม้อท�ำนายแห่งศาลเจ้าคิบิท์ซุที่ท�ำนาย
บทความนี้หยิบยกวรรณกรรมต่างสมัย 2 เรื่องที่มี
ออกมาว่า “ร้าย” ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ตรงตามนั้นไม่ผิด เนือ้ หาเกีย่ วกับวิญญาณอาฆาตมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน
พลาด ล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์แม่นย�ำยิ่งนัก ผู้คนจึงพากัน หากน�ำวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เล่าขานสืบต่อกันมา
เพิม่ เติมก็จะยิง่ ท�ำให้เห็นพัฒนาการของภาพลักษณ์และ
ความคิดความเชือ่ เกีย่ วกับวิญญาณอาฆาตของญีป่ นุ่ รวม
จะเห็นได้วา่ ความศรัทธาทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากค�ำท�ำนาย ทั้งจุดแตกต่างที่น่าสนใจของวรรณกรรมต่างสมัยได้
ทายทักทีแ่ ม่นย�ำนัน้ ไม่วา่ จะยุคสมัยใดก็ตาม โศกนาฏกรรม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
うら

みかま

あしきさが
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