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บทบาทของความฝันใน บันทึกซะระฌินะ*

บทคัดย่อ
さら し な に っき

บันทึกซะระฌินะ（更級日記）เป็นบันทึกการเดินทางและบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้เขียน เขียนขึ้นราวค.ศ.1060
ไม่ทราบชื่อผู้เขียน ทราบแต่ว่าผู้เขียนเป็นธิดาของขุนนางชื่อซุงะวะระ โนะ ทะกะซุเอะ (菅原孝標）ในบันทึก
ชิ้นนี้ ผู้เขียนมักเล่าเกี่ยวกับความฝันของตนเองและของคนอื่นอยู่หลายครั้ง บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของความฝันที่มีต่อชีวิตของผู้เขียนใน บันทึกซะระฌินะ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ความเชือ่ ในเรือ่ งความฝันของคนญีป่ นุ่ สมัยเฮอัน จากการศึกษาพบว่า ความเชือ่ ว่าสิ่งศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะมาชีแ้ นะให้แก่ผทู้ ี่
มีจติ ศรัทธาในความฝันท�ำให้ผคู้ นสมัยนัน้ เชือ่ ว่าความฝันสามารถท�ำนายทายทักสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และยังช่วย
ชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับอดีตชาติได้ ความฝันยังมีบทบาทเป็นที่พึ่งทางใจและช่วยสร้างความหวังในชีวิต
すがわら たかすえ

คำ�
*

สำ�คัญ

บันทึกซะระฌินะ ธิดาของซุงะวะระ โนะ ทะกะซุเอะ ความฝัน

บทความนี้ได้ปรับปรุงจากผลงานที่น�ำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562

อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada

41

Attaya Suwanrada
Faculty of Arts, Chulalongkorn University

The Role of Dreams in Sarashina Nikki *
Abstract
Sarashina Nikki is a diary about the author’s journey and her life, written around 1060 A.D. by an
author known only as the daughter of Sugawara no Takasue. In this diary, the author talks about
her dreams and other people’s dreams many times. This article aims to study the role of dreams
in the author’s life in Sarashina Nikki. It is hoped that this study will help in the understanding of
the Japanese people’s belief about dreams during the Heian period. From the study, the belief
that the sacred manitou will come to give guidance to the believer in a dream caused the people
of that period to believe that dreams can predict what will happen in the future and can help a
person know about his or her former life. It is also suggested that dreams play a role as a spiritual
anchor and help to create hope in life.
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Sarashina Nikki, the daughter of Sugawara no Takasue, dreams
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1. บทน�ำ

さら しな に っき

บันทึกซะระฌินะ (更級日記)เขียนขึ้นราวค.ศ.
1060 ไม่ทราบชือ่ ผูเ้ ขียน ทราบแต่วา่ ผูเ้ ขียนเป็นธิดาของ
ขุนนางชื่อซุงะวะระ โนะ ทะกะซุเอะ(菅原孝標）มี
ทัง้ หมด 25 ตอน มีลกั ษณะเป็นร้อยแก้วแทรกด้วยกลอน
วะกะ เนื้อหาบันทึกกล่าวถึงชีวิตของผู้เขียนตั้งแต่อายุ
13 ปีไปจนถึงอายุ 52 ปี ผู้เขียนมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก
อยากเป็นเหมือนตัวละครหญิงในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะ
ตะริ (源氏物語) ทีไ่ ด้พบรักกับชายหนุม่ รูปงาม ในทีส่ ดุ
ผูเ้ ขียนได้ตดิ ตามบิดาไปอยูใ่ นเมืองหลวง แต่ชวี ติ จริงมิได้
มีความสุขเหมือนกับในนิยาย ผู้เขียนต้องสูญเสียพี่สาว
และแม่นม อีกทั้งสามีก็ยังมาตายจากไปอย่างกะทันหัน
อีก บั้นปลายชีวิตต้องอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยว วรรณกรรม
ชิ้นนี้นอกจากจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้เขียนเอง
แล้ว ยังนับเป็นบันทึกการเดินทางได้อีกด้วย เนื่องจาก
ผู้เขียนได้บันทึกเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
หลายครัง้ เช่น เดินทางติดตามบิดาไปประจ�ำอยูต่ า่ งเมือง
เดินทางไปนมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามวัด และศาลเจ้าต่าง ๆ
ค�ำว่า “ซะระฌินะ”（更級）ในชือ่ บันทึกนีม้ าจากชือ่ เมือง
ทีส่ ามีของผูเ้ ขียนไปรับราชการอยู่ ผลงานชิน้ นีน้ บั ว่าโดด
เด่นในด้านการพรรณนาอารมณ์สะเทือนใจได้อย่างลึกซึง้
ผู้วิจัยเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการไปนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บันทึกซะระฌินะ จากการศึกษาพบว่า
ความเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ะมาปรากฏในความฝั น
และช่วยดลใจให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นแรงจูงใจอย่าง
หนึ่งที่ท�ำให้ผู้หญิงชนชั้นสูงสมัยเฮอันนิยมเดินทางไป
นมั ส การขอพรเพื่ อ ขอให้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ช ่ ว ยดลใจเรื่ อ ง
อนาคต (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.26) ในบันทึก
นี้ ผู้เขียนได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องความฝันเอาไว้หลายครั้ง
ผู้วิจัยจึงคิดที่จะน�ำประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความฝันมา
ศึ ก ษาต่ อ ยอดจากงานวิ จั ย เดิ ม เพื่ อ ให้ เ ห็ น บทบาท
ของความฝันที่มีต่อชีวิตของผู้เขียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ
ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความฝันของคนญี่ปุ่น
สมัยนั้นมากยิ่งขึ้น
すが わら たか すえ

げん じも のが たり

さらしな

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของความฝัน
ที่มีต่อชีวิตของผู้เขียนใน บันทึกซะระฌินะ ซึ่งจะช่วย
ให้เข้าใจความคิดความเชื่อเรื่องความฝันของคนญี่ปุ่น
สมัยเฮอัน

3. สมมุติฐานการวิจัย

ความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาชี้แนะให้แก่ผู้ที่มี
จิตศรัทธาในความฝันท�ำให้ผู้คนสมัยนั้นเชื่อว่าความฝัน
สามารถท�ำนายทายทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ช่วยชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับอดีตชาติได้ ความฝันยังมี
บทบาทเป็นที่พึ่งทางใจและช่วยสร้างความหวังในชีวิต

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย

ศึกษาเรื่องความฝันที่ผู้เขียนบันทึกได้เล่าไว้ใน
บันทึกซะระฌินะ รวม 11 ครัง้ โดยจะวิเคราะห์ความคิด
ความเชื่อเกี่ยวกับความฝัน รวมถึงบทบาทความส�ำคัญ
ของความฝันที่มีต่อชีวิตของผู้เขียน ส�ำหรับต้นฉบับ
บันทึกซะระฌินะ ที่ใช้ในบทความนี้มาจาก ซะระฌิ
นะนิกกิ（ 更級日記） ที่ทางส�ำนักพิมพ์คะโดะกะวะ
(角川学芸出版）ตีพิมพ์ไว้เมื่อค.ศ.2009 ส่วนระบบ
ถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบทความชิ้นนี้เป็นระบบ
ถอดอักษรซึง่ เป็นผลงานวิจยั ใน พ.ศ. 2530 ของอาจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ,
ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์
ไพศาล (ปัจจุบันคือ ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์
ไพศาล) อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คือ ผศ.ดร.สุดาพร
ลั ก ษณี ย นาวิ น และอาจารย์ ภ าควิ ช าภาษาไทยคื อ
ผศ.ดุ ษ ฎี พ ร ช� ำ นิ โ รคศานต์ คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนค�ำบางค�ำที่ใช้กันแพร่
หลายแล้วยังคงใช้ตามความนิยมเดิม

5. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์

ความฝันทีบ่ นั ทึกไว้ใน บันทึกซะระฌินะ มีทงั้ หมด
อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada

43

11 ครั้ง โดยเป็นความฝันของผู้เขียนบันทึกเอง 9 ครั้ง
ความฝันของพี่สาวผู้เขียน 1 ครั้ง และความฝันของพระ
ที่เป็นตัวแทนไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนตัวผู้เขียนอีก
1 ครั้ง ผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์ตามล�ำดับความฝันที่ผู้เขียน
ได้เล่าไว้ในบันทึกนี้
ความฝันครั้งที่ 1
ผู้เขียนได้รับต้นฉบับวรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะ
โนะงะตะริ ที่ตนเองใฝ่ฝันอยากจะอ่านมานานจากป้า
(พี่สาวของแม่) ผู้เขียนจึงเอาแต่หมกมุ่นอ่านแต่เรื่องเล่า
นีต้ ลอดวัน และในคืนหนึง่ ก็ฝนั เห็นพระรูปหนึง่ มาชีแ้ นะ
ให้ศึกษาพระคัมภีร์สัทธรรมบุณฑริกสูตร
昼は日ぐらし、夜は目のさめたるかぎり、火
を近くともして、これを見るよりほかの事なけれ
け さ

ば、…夢に、いと清げなる僧の異なる地の袈裟着
ほけ き やう

たるが来て、「法華経五の巻をとく習へ」と言ふ
と見れど、人にも語らず、習はむとも思ひかけ
ず、物語のことをのみ心にしめて、われはこのご
かたち

หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเล่าอย่างเดียว แม้ตอนนี้ตัวฉันจะไม่
สวย แต่ถา้ โตขึน้ ทัง้ หน้าตาและรูปร่างก็คงจะงดงาม ผม
ก็คงจะยาวมาก อยากจะเป็นเหมือนกับยูงะโอะคนรักของ
ฮิกะรุเก็นจิหรือเหมือนกับอุกิฟุเนะคนรักของคะโอะรุ
ความคิดในตอนนั้นมันช่างเป็นความคิดตื้น ๆ และเพ้อ
ฝันเสียจริง
แม้จะฝันเห็นดังนั้น แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้คิดจะศึกษา
พระคัมภีรแ์ ต่อย่างใด อาจเนือ่ งจากขณะนัน้ ผูเ้ ขียนมีอายุ
เพียง 14 ปี ยังเป็นเพียงสาวน้อยช่างฝันที่ชื่นชอบอ่าน
นิยายและเรือ่ งเล่าประโลมโลก ไม่ได้มใี จใฝ่ศกึ ษาธรรมะ
จึงไม่ได้ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามค�ำชี้แนะที่ฝันเห็นนี้ ได้แต่
ใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตเหมือนตัวละครหญิงในเรื่อง เก็นจิ
โมะโนะงะตะริ อย่างเช่นยูงะโอะหรืออุกิฟุเนะซึ่งเป็น
ตัวละครที่มีศักดิ์ฐานะทางสังคมใกล้เคียงกับตัวผู้เขียน
เองแต่กลับมีโอกาสได้พบรักกับชายหนุ่มสูงศักดิ์รูปงาม
ในช่วงเวลาที่ผู้เขียนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเล่านั้น ผู้เขียน
ยังได้ฝันเห็นมีคนมาชี้แนะให้สวดภาวนาต่อเทพอะมะ
เตะระซุ (天照御神)1 อีกด้วย ดังในตอนต่อไปนี้

ろわろきぞかし、さかりにならば、容貌もかぎり
なくよく、髪もいみじく長くなりなむ。光の源氏
ゆふがほ

うきふね

ความฝันครั้งที่ 2

をんなぎみ

の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあ

物語のことを、昼は日ぐらし思ひつづけ、夜

らめ、と思いひける心、まづいとはかなくあさま

も目の覚めたるかぎりはこれをのみ心にかけたる

し。(p.

に、夢に見ゆるやう、「このごろ、皇太后宮の一品

35-36)

くわうたいこうぐう

ごれう

いっぽん

やりみづ

の宮の御料に、六角堂に遣水をなむつくる」と言

ตอนกลางวั น ก็ อ่านอยู่ต ลอดวัน ตอนกลางคืน
ก็ อ ่ า นเท่ า ที่ ยั ง ตาสว่ า งอยู ่ ไ ด้ เอาไฟมาวางไว้ ใ กล้ ๆ
แล้วก็อ่าน(เรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริ) อย่างเดียวไม่ท�ำ
อะไรอย่างอืน่ … ในความฝัน มีพระรูปงามมากสวมจีวรสี
เหลืองเข้ามาหาและกล่าวว่า “จงรีบศึกษาพระคัมภีร์
สัทธรรมบุณฑริกสูตร ม้วนที่ 5” ถึงจะฝันเห็นดังนั้นแต่
ฉันก็ไม่ได้บอกใครและไม่คิดที่จะศึกษาพระคัมภีร์ จิตใจ
1

あまてるおほんかみ

ふ人あるを、「そはいかに」と問へば、「天照御神
を念じませ」と言ふと見て、人にも語らず、なに
とも思はでやみぬる、いと言ふかひなし。(p. 37-38)

ตอนกลางวันก็เอาแต่นึกถึงเรื่องเล่า ตอนกลางคืน
ก็นกึ ถึงแต่เรือ่ งเล่าตราบเท่าทีย่ งั ตาสว่างอยูไ่ ด้ ในคืนหนึง่
ฉันฝันเห็นมีคนพูดว่า “ช่วงนี้ก�ำลังสร้างท่อส่งน�้ำเข้า

เทพีแห่งดวงอาทิตย์และเป็นเทพต้นตระกูลจักรพรรดิญี่ปุ่น
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วิหารหกเหลี่ยมเพื่อใช้สอยในพระต�ำหนักของพระราช
ธิดาในสมเด็จพระราชชนนี 2” “ท�ำไมล่ะ”พอฉันถามไป
ก็ตอบว่า “จงสวดภาวนาต่อเทพอะมะเตะระซุ” ฉันฝัน
เห็นดังนั้นแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังและไม่ได้คิดอะไร การ
ที่ฉันปล่อยผ่านเลยไปเช่นนั้น ช่างไม่เอาไหนเสียจริง

あかし

にゅうどう

เมืองอะกะฌิ（明石の入道）นัง่ เรือมาเชือ้ เชิญเก็นจิให้
ไปพ�ำนักอยู่ที่เมืองอะกะฌิ พระรูปนี้เป็นพระที่ศรัทธา
เทพซุมิโยะฌิเป็นอย่างมาก ในอดีตก่อนที่จะออกบวช
พระรูปนี้เคยฝันว่าที่ด้านซ้ายขวาของภูเขามีพระจันทร์
กับพระอาทิตย์สาดแสงส่องสว่างมายังโลก ซึ่งเป็นฝันที่
ท�ำนายอนาคตว่าต่อไปทายาทรุ่นหลังของตนจะมีคน
ฟุกุยะ โทะฌิยุกิได้วิเคราะห์เกี่ยวกับความฝันนี้ไว้ หนึง่ ทีไ่ ด้เป็นพระมเหสีและอีกคนหนึง่ ได้เป็นถึงจักรพรรดิ
ว่า “ความฝันทีใ่ ห้สวดภาวนาต่อเทพอะมะเตะระซุนเี้ ป็น พระรูปนี้เชื่อมั่นในความฝันมาก หลังจากลูกสาวถือ
ฝันทีท่ ำ� นายว่าผูเ้ ขียนจะได้เป็นแม่นมของชนชัน้ สูง ได้รบั ก�ำเนิดก็ได้สวดภาวนาต่อเทพซุมิโยะฌิมาตลอด 18 ปี
การส่งเสริมเกื้อหนุนจากองค์จักรพรรดิหรือพระมเหสี เพื่อให้ลูกสาวได้มีวาสนาพบเจอกับเชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์
ส�ำหรับผู้เขียนแล้วเป็นภาพอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้ และการที่นั่งเรือมาเชิญเก็นจินี้ก็เนื่องจากเทพซุมิโยะฌิ
(ฟุกุยะ โทะฌิยุกิ, 1999, น.69) เทพอะมะเตะระซุเป็น มาชี้แนะในความฝันว่าหลังพายุฝนสงบลงแล้วให้มา
เทพต้นตระกูลจักรพรรดิญปี่ นุ่ การให้สวดภาวนาต่อเทพ แวะที่อ่าวแห่งนี้ ซึ่งก็ปรากฏว่าพอแล่นเรือมาก็มีลม
องค์นี้จึงน่าจะตีความได้ว่า ในอนาคตผู้เขียนจะมีโอกาส ประหลาดพัดพาชักน�ำมายังที่แห่งนี้ จึงคิดโยงเข้ากับ
ไปท�ำงานรับใช้เหล่าเชื้อพระวงศ์ในวัง แต่ทว่าผู้เขียน ความฝันในอดีตว่าลูกสาวของตนคงมีวาสนาผูกพันกับ
กลับไม่ได้ปฏิบัติตามค�ำชี้แนะในฝันนั้น ตอนที่เล่าถึง เก็นจิเป็นแน่ จึงคิดเชิญเก็นจิไปอยู่ที่เมืองอะกะฌิและ
ความฝันสองครัง้ ข้างต้นนี้ ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงตัวเองในช่วง ยกลูกสาวให้ ภายหลังลูกสาวของพระรูปนี้ได้คลอดธิดา
นั้ น ที่ ไ ม่ ส นใจท� ำ ตามค� ำ ชี้ แ นะในฝั น แต่ ก ลั บ เอาแต่ ให้แก่เก็นจิ ซึ่งต่อมาธิดาคนนี้ได้เข้าถวายตัวเป็นมเหสี
หมกมุ่นกับเรื่องเล่าว่า “ความคิดในตอนนั้นมันช่างเป็น ขององค์จกั รพรรดิ และได้ให้กำ� เนิดพระโอรสซึง่ ต่อมาได้
ความคิดตื้น ๆ และเพ้อฝันเสียจริง” “การที่ฉันปล่อย ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิ เรื่องเล่าดังกล่าวสะท้อน
ผ่านเลยไปเช่นนั้น ช่างไม่เอาไหนเสียจริง” ซึ่งแสดงให้ ความเชื่ อ ของผู ้ ค นสมั ย นั้ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความฝั น ว่ า
เห็นว่าผู้เขียนมีความเชื่อว่าหากตอนนั้นได้ปฏิบัติตาม สามารถท�ำนายทายทักอนาคตและช่วยชีแ้ นะเรือ่ งต่าง ๆ
ค�ำชี้แนะในความฝันแล้ว ก็คงจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นใน ได้ การที่ผู้เขียน บันทึกซะระฌินะ เล่าบรรยายเกี่ยวกับ
เรื่องความฝันเอาไว้หลายครั้งในบันทึกนี้ ก็อาจเป็น
ชีวิตไปแล้ว ไม่ต้องมานึกเสียใจภายหลังเช่นนี้
ในวรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ที่ผู้เขียน เพราะได้รบั อิทธิพลจากเรือ่ ง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ทีต่ วั ผู้
ชอบอ่านนั้นก็มีหลายตอนที่เล่าเกี่ยวกับความฝัน ทั้ง เขียนเองชื่นชอบก็เป็นได้
นอกจากนี้ อาจเป็นเพราะผูเ้ ขียนได้รบั อิทธิพลจาก
ความฝันชี้แนะและความฝันท�ำนายอนาคต อย่างเช่น
ในตอนทีเ่ ก็นจิตวั เอกของเรือ่ งต้องไปตกระก�ำล�ำบากอยู่ คนใกล้ตัวอย่างเช่นพี่สาวของผู้เขียนเองซึ่งก็มีความเชื่อ
ที่เมืองซุมะ เก็นจิฝันเห็นบิดาที่สวรรคตไปแล้วมาชี้แนะ ในเรื่องความฝันเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากตอนที่พี่
ให้ปฏิบัติตามที่เทพซุมิโยะฌิ（住𠮷の神）3 ชี้น�ำโดยให้ สาวผู้เขียนเล่าเรื่องความฝันเกี่ยวกับแมวที่เลี้ยงไว้ดังนี้
นั่งเรือออกจากอ่าวนี้ ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีพระจาก
すみよし

2

สมเด็จพระราชชนนีในทีน่ คี้ อื พระนางเค็นฌิ（妍子）พระมเหสีของอดีตจักรพรรดิซนั โจ（三条天皇）ส่วนพระราชธิดาในสมเด็จพระราชชนนีกค็ อื เจ้าหญิงเทะอิฌ（
ิ 禎子内
3 ในอดีตจักรพรรดิซนั โจ
เทพที่ช่วยคุ้มครองให้เดินทางในทะเลโดยปลอดภัย เป็นเทพแห่งลมฝน และยังเป็นเทพผู้คุ้มครององค์จักรพรรดิด้วย

親王）พระราชธิดาองค์ที่
3

อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada
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ความฝันครั้งที่ 3
「夢に、この猫のかたはらに来て『おのれは、
侍従の大納言殿の御むすめの、かくなりたるな
えん

り。さるべき縁のいささかありて、この中の君の
すずろにあはれと思ひ出でたまへば、ただしばし
げ

す

ここにあるを、このごろ下衆の中にありて、いみ
じうわびしきこと』と言ひて、いみじう泣くさま
は、あてにをかしげなる人と見えて、うちおどろ

กลับมาเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ผู้เขียนเองก็พลอยเชื่อความ
ฝันตามพีส่ าวและเอ็นดูแมวตัวนีม้ ากขึน้ กว่าเดิม กล่าวได้
ว่าการทีพ่ สี่ าวผูเ้ ขียนเชือ่ ในเรือ่ งความฝันนัน้ น่าจะท�ำให้
ผู้เขียนพลอยได้รับอิทธิพลนั้นมาด้วย จากตอนดังกล่าว
ยั ง สะท้ อ นความเชื่ อ ทางพุ ท ธศาสนาของคนสมั ย นั้ น
เกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องวาสนาที่
ผูกพันกันมาจากชาติปางก่อนด้วย
ตอนที่ผู้เขียนอายุ 26 ปี ผู้เขียนได้ไปพ�ำนักที่
วัดคิโยะมิสุ（清水寺）คืนหนึ่งผู้เขียนฝันเห็นมีพระรูป
หนึ่งมากล่าวชี้แนะอนาคตให้
きよみずでら

ねこ

きたれば、この猫の声にてありつるが、いみじく
あはれなるなり」と語りたまふを聞くに、いみじ
くあはれなり。(p.40)

ความฝันครั้งที่ 4
“ในฝัน แมวตัวนี้เข้ามาข้าง ๆ แล้วพูดว่า “ฉันคือ
ธิดาของจิจูโนะดะอินะงน มาอยู่ในร่างนี้ เนื่องจากมี
วาสนาผูกพันกันมาอยูบ่ า้ ง และท่านนะกะโนะกิม4ิ ก็มใี จ
คิดถึงฉัน ฉันจึงมาอยู่ที่นี่ชั่วคราว แต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้น
ระยะนี้กลับต้องมาอยู่กับเหล่าคนรับใช้ ช่างน่าเศร้าใจ
เหลือเกิน” ท่าทีทรี่ อ้ งไห้นนั้ ดูงดงามสูงศักดิ์ พอสะดุง้ ตืน่
ก็พบว่าเป็นเสียงของแมวตัวนี้ ท�ำให้รสู้ กึ สะเทือนใจมาก”
พอฟังเรื่องที่พี่เล่าก็รู้สึกประทับใจยิ่งนัก
じじゅう

だいなごん

จิจูโนะดะอินะงน（侍従の大納言）เป็นค�ำเรียก
ต�ำแหน่งขุนนางของฟุจวิ ะระ โนะ ยุกนิ ะริ（藤原行成）
ซึง่ บิดาของผูเ้ ขียนมักไปมาหาสูด่ ว้ ย ผูเ้ ขียนและพีส่ าวจึง
พลอยได้รู้จักกับธิดาของจิจูโนะดะอินะงนด้วย แต่ทว่า
เมื่อปีก่อน ธิดาของจิจูโนะดะอินะงนได้ล้มป่วยเสียชีวิต
ไป พอปีถัดมาขณะที่ผู้เขียนอายุได้ 15 ปี มีแมวตัวหนึ่ง
เดินหลงเข้ามา ผู้เขียนกับพี่สาวจึงช่วยกันเลี้ยงไว้ แต่ต่อ
มาพีส่ าวของผูเ้ ขียนป่วย จึงฝากแมวให้พวกคนรับใช้เลีย้ ง
ดูแทน ในคืนหนึ่งพี่สาวผู้เขียนก็ฝันเห็นแมวที่เลี้ยงไว้มา
บอกว่าเป็นธิดาของจิจูโนะดะอินะงนที่มาเกิดเป็นแมว
ตัวนี้ พีส่ าวผูเ้ ขียนเชือ่ ในความฝันนัน้ จึงน�ำเอาแมวตัวนัน้
ふじわらのゆきなり

6

べつたう

別当とおぼしきが寄り来て、「行くさきのあ
はれならむも知らず、さもよしなし事をのみ」
と、うちむつかりて、御帳のうちに入りぬと見て
も、うちおどろきても、「かくなむ見えつる」と
も語らず、心にも思ひとどめでまかでぬ。(p.62)

พระที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้เดินเข้า
มาหาฉัน “ช่างไม่รู้ตัวเลยว่าอนาคตจะมีชะตากรรม
น่าเวทนาแบบนั้น มัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
เช่นนั้นอยู่ได้” พระรูปนั้นกล่าวอย่างอารมณ์เสียและ
เดินเข้าไปหลังม่านกัน้ ฉันสะดุง้ ตืน่ จากความฝันนัน้ และ
ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่า “ฝันเห็นเรื่องแบบนี้” ได้แต่ออก
จากวัดไปโดยไม่ได้คิดติดใจอะไร
หากเป็นคนอื่นฝันเห็นดังนั้นแล้ว ก็คงคิดว่าเป็น
ความฝั น ที่ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าช่ ว ยชี้ แ นะให้ แ ละคงตั้ ง ใจ
สวดมนต์ภาวนามากยิ่งขึ้น แต่ทว่าผู้เขียนกลับไม่ได้
มุ ่ ง มั่ น สวดมนต์ ภ าวนามากขึ้ น แต่ อ ย่ า งใด การที่ ใ น
บัน้ ปลายชีวติ ผูเ้ ขียนได้ยอ้ นนึกถึงและได้บนั ทึกความฝัน
ดังกล่าวเอาไว้ใน บันทึกซะระฌินะ แสดงให้เห็นว่าผู้

“นะกะโนะกิม”ิ （中の君）เป็นคำ�เรียกตัวผูเ้ ขียนซึง่ เป็นธิดาคนรอง ส่วนพีส่ าวของผูเ้ ขียนซึง่ เป็นธิดาคนโตจะมีคำ�เรียกว่า“โอกิม”ิ （大君）
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เขียนคงจะนึกเสียใจเกีย่ วกับเหตุการณ์ในตอนนัน้ ว่า หลัง
จากที่ฝันเห็นเช่นนั้นแล้ว หากตนเองได้ตั้งใจสวดมนต์
ภาวนาอย่างจริงจังแล้ว อาจไม่ตอ้ งเผชิญกับเรือ่ งน่าเศร้า
หลาย ๆ เรื่องในชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นได้
ต่อมาเมื่อผู้เขียนอายุราว 27-28 ปี มารดาของ
ผูเ้ ขียนได้ขอให้พระรูปหนึง่ น�ำกระจกไปบูชาบวงสรวง ที่
วัดฮะเซะ（長谷寺）โดยหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วย
ชี้ แ นะท� ำ นายอนาคตของลู ก สาวให้ ใ นความฝั น ของ
พระรู ป นั้ น วั ด ฮะเซะเป็ น วั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ งความ
ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระโพธิสตั ว์กวนอิมมาตัง้ แต่สมัยเฮอันและ
เป็นวัดที่ผู้คนจะไปแวะนมัสการหลังจากไปนมัสการที่
ศาลเจ้าอิเซะแล้ว(นะกะจิมะ โทะโมะเอะ, 2002, น.11)
พระรูปนั้นได้ไปวัดฮะเซะและกลับมาเล่าความฝันให้ฟัง
ดังตอนที่ยกมานี้
は せ で ら

ความฝันครั้งที่ 5
いつさく

い

ゐ

母、一尺の鏡を鋳させて、え率て参らぬ代は
い

はつせ

まう

りにとて、僧を出だし立てて初瀬に詣でさすめ
り。「三日さぶらひて、この人のあべからむさ
ま、夢に見せたまへ」など言ひて、詣でさするな
さうじ

めり。そのほどは精進せさす。.....この僧帰り
ほい

て、「夢をだに見で、まかでなむが、本意なきこ
と、いかが帰りても申すべきと、いみじうぬかづ
みちゃう

き行ひて、寝たりしかば、御帳の方より、いみじ
うけだかう清げにおはする女の、うるはしくさう
ぞきたまへるが、奉りし鏡をひきさげて、『この
ふみ

鏡には文や添ひたりし』と問ひたまへば、かしこ
まりて、『文もさぶらはざりき。この鏡をなむ奉
れとはべりし』と答へたてまつれば、『あやしか
りけることかな。文添ふべきものを』とて、『こ
の鏡を、こなたにうつれる影を見よ。これ見れ
ば、あはれに悲しきぞ』とて、さめざめと泣きた
まふを、見れば、臥しまろび泣き嘆きたる影うつ
れり。『この鏡を見れば、いみじう悲しな。これ

見よ』とて、いま片つ方にうつれる影を見せたま
み す

きちやう

へば、御簾ども青やかに、几帳押し出でたる下よ
きぬ

り、いろいろの衣こぼれ出で、梅桜咲きたるに、
うぐひす

鶯、木づたひ鳴きたるを見せて、『これを見るは
うれしな』とのたまふとなむ見えし」と語るなり。
いかに見えけるぞとだに耳もとどめず。(p. 63-64),

แม่สั่งให้หลอมสร้างกระจกขนาดหนึ่งฟุตขึ้นมา
และให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวแทนไปนมัสการที่วัดฮะเซะ
โดยบอกว่าให้ไปแทนตัวเองทีพ่ าฉันไปไม่ได้ ดูเหมือนแม่
จะบอกพระรูปนั้นว่า “ขอท่านช่วยไปพ�ำนักที่นั่น 3 วัน
ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยชี้แนะอนาคตเด็กคนนี้ในความฝัน
ของท่านด้วย” ในระหว่างนั้นแม่ก็ให้ฉันถือศีลกินเจ…..
พระรูปนัน้ กลับมาเล่าให้ฟงั ว่า “หากกลับมาโดยไม่ได้ฝนั
เห็นอะไรเลยก็คงจะท�ำให้ทา่ นผิดหวัง ถ้าเป็นเช่นนัน้ แล้ว
ข้าจะกลับมารายงานท่านอย่างไรดี ข้าได้แต่กังวลใจ
พลางก็สวดมนต์ภาวนา ขณะที่หลับไปนั้น ข้าก็ฝันเห็น
ผู้หญิงคนหนึ่งดูมีสง่าราศีสูงส่ง สวมใส่ชุดพิธีการ ในมือ
ถือกระจกที่ใช้บวงสรวงเทพ เดินออกมาจากม่านกั้น
และถามขึน้ ว่า “กระจกนีม้ คี ำ� อธิษฐานขอพรแนบมาด้วย
หรือเปล่า“ ข้าจึงตอบกลับไปว่า”ไม่ได้มคี ำ� อธิษฐานอะไร
เพียงแต่น�ำกระจกบานนี้มาบวงสรวงเซ่นไหว้เท่านั้น”
ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า “แปลกนะ น่าจะแนบค�ำอธิษฐาน
มาด้วยแท้ ๆ ท่านจงดูภาพที่สะท้อนในกระจกด้านนี้สิ
พอดูแล้วก็รู้สึกน่าเวทนาเสียจริง” แล้วก็หลั่งน�้ำตา พอ
มองไปก็เห็นภาพคนก�ำลังร้องไห้สะท้อนอยู่ในกระจก
ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า “พอมองดูภาพด้านนี้ ก็รู้สึกน่า
เศร้าเหลือเกิน ลองดูทางด้านนี้บ้างสิ” แล้วก็แสดงภาพ
ที่สะท้อนในกระจกอีกด้านหนึ่งให้ดู ในนั้นเป็นภาพ
ฉากกั้นอันงดงาม ขอบด้านล่างของฉากกั้นมีชายผ้า
และชายแขนเสื้อสีสันงดงามรอดออกมาให้เห็น ในสวน
มีดอกบ๊วยและดอกซากุระเบ่งบาน นกอุงอุ ซิ สุ ง่ เสียงร้อง
โผผินบินไปมา ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า” พอดูด้านนี้แล้ว
รู้สึกน่ายินดีเหลือเกิน” ที่ข้าฝันเห็นก็เป็นเช่นนี้แหละ”
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ในตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจที่จะฟังเลยว่าความฝันนั้นจะ
ชี้แนะท�ำนายอนาคตฉันอย่างไรบ้าง

くなりにしかば、こと人箔押したてまつりて、こ
くやう

と人供養もしてし」と見て後、清水にねむごろに
参りつかうまつらましかば、前の世にその御寺に

ฟุกุยะ โทะฌิยุกิ วิเคราะห์ไว้ว่า “ความฝันดัง
กล่ า วนี้ ชี้ ถึ ง อนาคตของผู ้ เ ขี ย นที่ เ ป็ น ไปได้ ส องทาง”
(ฟุกุยะ โทะฌิยุกิ,1999, น.67) อันโด ฌิเงะกะสุ ก็ได้
วิเคราะห์เกีย่ วกับผูห้ ญิงทีป่ รากฏในความฝันของพระรูป
นี้ไว้ว่า “เนื่องจากในความฝันของพระรูปนี้ ผู้หญิงคนนี้
เดินออกมาจากฉากกั้นที่วัดฮะเซะ ผู้หญิงคนนี้จึงน่าจะ
เป็นร่างจ�ำแลงของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดฮะเซะ”
(อันโด ฌิเงะกะสุ, 1992, น.412) ภาพทีป่ รากฏในกระจก
นัน้ น่าจะเป็นการชีแ้ นะท�ำนายอนาคตของผูเ้ ขียนซึง่ ก็นา่
จะเป็นการท�ำนายไว้สองด้าน คือท�ำนายถึงเรื่องน่าเศร้า
และเรื่องน่ายินดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เขียน ส�ำหรับ
ภาพในกระจกด้านที่เห็นภาพอันงดงามนั้น หากตีความ
ท�ำนายรวมกับความฝันครั้งก่อน ๆ ของผู้เขียนก็น่าจะ
หมายถึงเรือ่ งทีผ่ เู้ ขียนจะได้มโี อกาสท�ำงานรับใช้เจ้านาย
ในวังและมีอนาคตที่รุ่งโรจน์
ต่อมาขณะที่ผู้เขียนอายุ 32 ปี ผู้เขียนมีโอกาส
ได้ไปท�ำงานในวังเป็นนางก�ำนัลรับใช้เจ้าหญิงยูฌ（
ิ 祐子
内親王）พระราชธิดาองค์ท่ี 3 ในจักรพรรดิโกะซุสะกุ
（御朱雀天皇）ในปีเดียวกันนั้นเองผู้เขียนได้ฝันเห็น
ตัวเองอยู่ในวัดคิโยะมิสุและได้เจอกับพระรูปหนึ่งซึ่งมา
เล่าเกี่ยวกับชาติที่แล้วของตัวผู้เขียนเองให้ฟัง

仏念じ申しけむ力に、おのづからようもやあらま

ความฝันครั้งที่ 6

หลังจากที่ฝันเห็นเช่นนั้น ผู้เขียนเองก็เชื่อในความ
ฝันนั้นและคิดอยากจะไปกราบไหว้ท�ำบุญที่วัดคิโยะมิสุ
แต่สดุ ท้ายแล้วกลับไม่ได้ทำ� ตามทีค่ ดิ เอาไว้ และภายหลัง
ก็รู้สึกเสียดายที่ในตอนนั้นไม่ได้ไปกราบไหว้สวดมนต์ที่
วัดคิโยะมิสุ ไม่เช่นนั้นแล้วด้วยกุศลผลบุญจากชาติก่อน
ก็คงช่วยหนุนน�ำให้มีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นไปแล้ว จากตอน
ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผลบุ ญ
ผลกรรมจากอดีตชาติและความเชื่อในเรื่องความฝันว่า
นอกจากจะสามารถท�ำนายทายทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

ゆうし

ないしんのう

ごすざくてんのう

きよみづ

らいだう

べつたう

夢に見るやう、清水の礼堂にゐたれば、別当
さき

しゃう

とおぼしき人出で来て、「そこは前の生に、この
みてら

ぶつし

御寺の僧にてなむありし。仏師にて、仏をいと多
くどく

すざう

く造りたてまつりし功徳によりて、ありし素姓ま
みだう

さりて人と生れたるなり。この御堂の東におはす
ぢやうろく

はく

る丈六の仏は、そこの造りたりしなり。箔を押し
さして亡くなりにしぞ」と。「あないみじ。さ
は、あれに箔押したてまつらむ」と言えば、「亡
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まう

し。いと言ふかひなく、詣でつかうまつることも
なくてやみにき。(p.72)

ฉันฝันว่าได้นั่งอยู่ในโบสถ์วัดคิโยะมิสุ ขณะนั้นก็มี
คนทีน่ า่ จะเป็นเจ้าอาวาสเดินออกมาและพูดว่า “เมือ่ ชาติ
ที่ แ ล้ ว ท่ า นเป็ น พระที่ วั ด นี้ ด้ ว ยบุ ญ กุ ศุ ล ที่ ไ ด้ ส ร้ า ง
พระพุทธรูปมากมาย ท่านจึงได้เกิดมาในตระกูลซุงะ
วะระซึ่งสูงส่งกว่าตัวท่านในชาติที่แล้ว พระพุทธรูปสูง
6 ฟุตที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโบสถ์นั้นท่านเป็นคน
สร้างขึ้น ระหว่างที่ก�ำลังปิดทองอยู่นั้นท่านก็สิ้นใจไป
เสียก่อน” ฉันจึงพูดขึ้นว่า “ช่างแย่เสียจริง ถ้าเช่นนั้น
ฉันจะปิดทองถวายพระพุทธรูปองค์นั้น” พระรูปนั้น
กล่าวว่า “เพราะท่านเสียชีวิตไป ก็เลยมีคนมาปิดทอง
ถวายให้แทนและท�ำพิธีสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว” หลัง
จากทีฝ่ นั เห็นเช่นนัน้ แล้ว หากฉันได้ไปนมัสการกราบไหว้
พระพุทธรูปที่วัดคิโยะมิสุด้วยจิตใจที่แน่วแน่แล้ว ด้วย
กุศลผลบุญและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธรูปที่วัดนั้น
ตั้งแต่ชาติที่แล้ว ก็คงจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นแล้วแท้ ๆ แต่
เพิ่งจะมาพูดเอาตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ สุดท้ายแล้วฉัน
ก็ไม่ได้ไปไหว้พระสวดมนต์ที่นั่นแต่อย่างใด
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อนาคตแล้ว ยังช่วยชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับอดีตชาติ
ได้ด้วย
ตอนอายุ 33 ปี ผู้เขียนได้แต่งงานกับขุนนางชื่อ
ทะชิบะนะ โนะ โทะฌิมชิ （
ิ 橘 俊 通 ）หลังแต่งงานแล้ว
ผูเ้ ขียนก็ยงั ไปท�ำงานรับใช้ในวังบ้างเป็นครัง้ คราว ตอนอายุ
38 ปีผู้เขียนได้ไปนมัสการที่วัดอิฌิยะมะ（石山寺）
ขณะที่สวดมนต์ภาวนาจนเคลิ้มหลับไปก็ฝันเห็นดังนี้
たちばなのとしみち

いしやまでら

ความฝันครั้งที่ 7

ゆ

や

暮れかかるほどに詣で着きて、斎屋に下り
みだう

のぼ

て、御堂に上るに、人声もせず、山風おそろしうお

(ซะวะดะ มะซะโกะ, 2006, น.69) การฝันเห็นมีคนรับ
เอาเครื่องเซ่นไหว้บูชาไปนั้น แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับฟัง
ค� ำ ปรารถนาและคงจะช่ ว ยอ� ำ นวยพรให้ ไ ด้ ส มดั ง ที่
ปรารถนาเอาไว้ ผู้เขียนจึงรู้สึกยินดีและมุ่งมั่นตั้งใจ
สวดมนต์ภาวนาอย่างจริงจังมากขึน้ จึงกล่าวได้วา่ ความ
ฝันท�ำให้ผู้เขียนเกิดความหวังว่าจะได้ประสบกับเรื่อง
ดี ๆ เหมือนกับในนิมติ ทีฝ่ นั เห็นนัน้ และกระตุน้ ให้ผเู้ ขียน
มีก�ำลังใจสวดมนต์ภาวนายิ่งขึ้น
ในปีตอ่ มา ผูเ้ ขียนได้เดินทางไปนมัสการทีว่ ดั ฮะเซะ
ในคืนหนึ่งขณะที่แวะพักค้างแรมระหว่างทางที่วัดแห่ง
หนึ่งแถวยะมะเบะ ผู้เขียนได้ฝันเห็นดังนี้

ぼえて、行ひさしてうちまどろみたる夢に、「中
ざ か う

堂より麝香賜はりぬ。とくかしこへ告げよ」と言

ความฝันครั้งที่ 8
やまのべ

ふ人あるに、うちおどろきたれば、夢なりけりと

その夜、山辺といふ所の寺に宿りて、いと苦

思ふに、よきことならむかしと思ひて、行ひ明か

しけれど、経すこし読みたてまつりて、うちやす

す。(p.88)

みたる夢に、いみじくやむごとなく清らなる女の
おはするに参りたれば、風いみじう吹く。見つけ
ゑ

ตอนทีจ่ ะพลบค�ำ่ ก็ไปถึงวัด ช�ำระล้างร่างกายทีห่ อ้ ง
อาบน�้ำ แล้วจึงเข้าโบสถ์ ไม่มีเสียงผู้คน มีแต่เสียงลมพัด
ฟังดูนา่ กลัว จึงหยุดสวดมนต์ภาวนา และแล้วในตอนนัน้
ฉันก็ฝนั เห็นมีคนพูดขึน้ ว่า “ได้รบั เครือ่ งหอมเซ่นไหว้บชู า
จากโบสถ์กลางแล้ว รีบไปแจ้งทางโน้นด้วย” แล้วฉันก็
สะดุง้ ตืน่ ขึน้ พอรูว้ า่ นัน่ เป็นความฝันก็คดิ ว่าน่าจะเป็นลาง
ดีเป็นแน่ จึงสวดมนต์ภาวนาจนถึงเช้า

て、うち笑みて、「何しにおはしつるぞ」と問ひ

ฮะระดะ อะท์ซโุ กะได้วเิ คราะห์เกีย่ วกับความฝันนี้
ไว้ ว ่ า “การได้ ไ ปพ� ำ นั ก อยู ่ ท ่ า มกลางบรรยากาศอั น
ศักดิ์สิทธิ์ในวัด ตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลาหลาย
คืน แล้วฝันเห็นอะไรเช่นนั้นขึ้นมา ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้
เขียนจะเกิดความเชือ่ มัน่ และคิดจริงจังกับความฝันนัน้ ”
(ฮะระดะ อะท์ซุโกะ,1993, น.1) นอกจากนี้ ซะวะดะ
มะซะโกะได้วิเคราะห์ไว้ว่า “ผู้เขียนคิดว่าความฝันที่ฝัน
เห็นระหว่างอยู่ในโบสถ์น้ันเป็นลางดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดล
บันดาลให้ฝันเห็น จึงตั้งใจสวดมนต์ภาวนาจนถึงเช้า”

คืนนัน้ พักทีว่ ดั ทีอ่ ยูแ่ ถวทีเ่ รียกกันว่ายะมะเบะ รูส้ กึ
เหนื่อยมากแต่ก็สวดมนต์ไปเล็กน้อยแล้วจึงเข้านอน ใน
ความฝันคืนนั้นเอง ฉันฝันเห็นผู้หญิงที่สวยงามมากคน
หนึง่ เดินมาหา ขณะนัน้ เองลมก็พดั แรง ผูห้ ญิงคนนัน้ เห็น
ฉันแล้วก็ยิ้มให้ “มาท�ำอะไรที่นี่หรือ” ฉันจึงตอบไปว่า
“แล้วท�ำไมฉันถึงจะไม่มาที่นี่ล่ะ” ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า
“ท่านเป็นคนที่ถูกก�ำหนดให้เข้าไปรับใช้ในวัง ควรที่หา
จะโอกาสไปพู ด คุ ย กั บ พวกนางก� ำ นั ล ฮะกะเซะ โนะ
เมียวบุบ่อย ๆ นะ” ดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะกล่าวเช่น

たまへば、「いかでかは参らざらむ」と申せば、
う ち

は か せ

みやうぶ

「そこは内裏にこそあらむとすれ。博士の命婦を
こそよく語らはめ」とのたまふと思ひて、うれし
く頼もしくて、いよいよ念じたてまつりて、初瀬
み て ら

まう

川などうち過ぎて、その夜御寺に詣で着き
ぬ。(p.93)
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นั้น ฉันรู้สึกดีใจ ยึดเอาความฝันนั้นเป็นที่พึ่ง และตั้งใจ
สวดมนต์ภาวนามากยิ่งขึ้น จากนั้นก็เดินทางข้ามแม่น�้ำ
ฮะเซะจนมาถึงวัดฮะเซะในคืนนั้น
อันโด ฌิเงะกะสุวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ปรากฏ
ในความฝันของผูเ้ ขียนไว้วา่ “ผูห้ ญิงทีป่ รากฏในความฝัน
ของผู้เขียนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่มาปรากฏใน
ความฝันของพระตัวแทน เนื่องจากทั้งพระตัวแทนและ
ผูเ้ ขียนต่างก็ฝนั เห็นในช่วงระหว่างทีเ่ ดินทางไปนมัสการ
ที่วัดฮะเซะเช่นเดียวกัน” (อันโด ฌิเงะกะสุ, 1992, น.
412) ต�ำแหน่งนางก�ำนัลฮะกะเซะ โนะ เมียวบุ（博士
の命婦）ที่ผู้หญิงในความฝันกล่าวถึงนั้น เป็นต�ำแหน่ง
นางก�ำนัลระดับ 5 ขึ้นไปซึ่งจัดว่าเป็นนางก�ำนัลระดับสูง
การให้ผู้เขียนไปพูดคุยกับนางก�ำนัลกลุ่มนี้บ่อย ๆ อาจ
เป็นการท�ำนายทายทักอนาคตของผู้เขียนว่าจะได้เลื่อน
ต�ำแหน่งเป็นนางก�ำนัลระดับสูง ผู้เขียนจึงรู้สึกยินดีและ
ตัง้ ใจสวดมนต์ภาวนามากยิง่ ขึน้ ตัวผูเ้ ขียนเองก็นา่ จะคิด
โยงความฝันนี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการท�ำนายทายทักถึง
หน้าที่การงานอันรุ่งโรจน์ในวังของผู้เขียน เข้ากับความ
ฝันทีพ่ ระตัวแทนเห็นภาพด้านหนึง่ ของกระจกสะท้อนถึง
ความสดใสน่ายินดีซึ่งก็น่าจะเป็นการท�ำนายถึงอนาคต
ของผู้เขียนที่จะได้เจริญก้าวหน้ากับต�ำแหน่งหน้าที่การ
งานในวัง ความฝันท�ำนายอนาคตอันรุ่งโรจน์จึงเป็นสิ่งที่
สร้างความหวังในชีวิต ท�ำให้ผู้เขียนรู้สึกยินดีและตั้งใจ
สวดภาวนามากยิ่งขึ้น
เมื่อผู้เขียนได้เดินทางมาถึงวัดฮะเซะแล้ว ผู้เขียน
ได้ฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิมาให้ ดังในตอนที่ยกมานี้
はかせ

みょうぶ

พักที่วัด 3 วัน พอรุ่งเช้าก็ออกจากที่นั่น ขณะที่
ก�ำลังเคลิ้มหลับนั้นเอง ฉันเห็นมีคนออกมาจากโบสถ์
และกล่าวว่า “นัน่ เป็นซุงอิ นั ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ากศาลเจ้าอินะริ”
และท�ำท่าเหมือนกับโยนอะไรมาให้ ฉันตกใจสะดุง้ ตืน่ จึง
พบว่าที่แท้ก็เป็นความฝันนั่นเอง
คนญีป่ นุ่ เชือ่ ในความศักดิส์ ทิ ธิข์ องต้นซุงใิ นศาลเจ้า
อินะริ โดยจะน�ำเอากิง่ ซุงไิ ปปลูกเพือ่ ท�ำนายทายทัก หาก
เจริญงอกงามดีก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดี การที่ผู้เขียน
ฝันเห็นเหมือนมีคนโยนกิ่งซุงิจากศาลเจ้าอินะริมาให้ก็
น่าจะถือได้วา่ เป็นลางดี หากผูเ้ ขียนตัง้ ใจสวดมนต์ภาวนา
ต่อพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดฮะเซะอย่างมุ่งมั่น และ
พยายามหาโอกาสไปนมัสการบ่อย ๆ แล้ว ชีวิตของ
ผูเ้ ขียนก็อาจจะเจริญรุง่ เรืองได้เป็นนางก�ำนัลขัน้ สูงอย่าง
ที่คิดหวังไว้ก็เป็นได้ การที่ผู้เขียนเล่าถึงความฝันเหล่านี้
ไว้ในบันทึกหลายครัง้ สะท้อนให้เห็นว่าผูเ้ ขียนเชือ่ ในเรือ่ ง
ของความฝันอย่างจริงจัง ความฝันเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้
เขียนคิดอยากเดินทางไปนมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิบ์ อ่ ย ๆ ถึง
แม้วา่ สุดท้ายแล้วผูเ้ ขียนจะไม่คอ่ ยมีโอกาสได้ไปนมัสการ
บ่อย ๆ ตามที่คิดหวังไว้ก็ตาม
หลั ง จากนั้ น อี ก หลายปี ผู ้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสไป
นมัสการที่วัดฮะเซะอีกครั้ง และได้กล่าวถึงความฝันที่
ผู ้ เ ขี ย นเคยฝั น เห็ น มี ค นโยนกิ่ ง ซุ งิ ม าให้ เ มื่ อ ตอนที่ ม า
นมัสการที่วัดฮะเซะครั้งที่แล้วว่า การมานมัสการในครั้ง
นี้คงจะท�ำให้ความฝันอันเป็นลางดีเมื่อครั้งก่อนนั้นเป็น
จริงขึ้นมาได้
は つ せ

まう

また初瀬に詣づれば、はじめにこよなくもの

ความฝันครั้งที่ 9

頼もし。ところどころに設けなどして、行きもや
やましろ

三日さぶらひて、暁まかでむとて、うちねぶ

ははそ

もみぢ

らず。山城の国柞の森などに、紅葉いとをかしき

い な り

りたる夜さり、御堂の方より、「すは、稲荷より

ほどなり。初瀬川渡るに、

しるし

賜はる験の杉よ」とて、物を投げ出づるやうにす
るに、うちおどろきたれば、夢なりけり。(p.93)

たづ

初瀬川たちかへりつつ訪ぬれば杉のしるしも
このたびや見む
と思ふもいと頼もし。(p.96)
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ได้ไปนมัสการที่วัดฮะเซะอีกครั้ง เมื่อเทียบกับครั้ง
ทีแ่ ล้ว ครัง้ นีร้ สู้ กึ ว่าเดินทางได้อย่างวางใจ ระหว่างทางมี
คนโน้นคนนี้มาต้อนรับ จะผ่านเลยไปก็ไม่ได้ บริเวณป่า
เมืองยะมะฌิโระ ใบไม้แดงก�ำลังเปลี่ยนสีดูงดงาม ตอน
ข้ามแม่น�้ำฮะเซะ ฉันก็คิดขึ้นว่า
“คลื่นในแม่น�้ำฮะเซะซัดย้อนกลับ เหมือนตัวฉันที่
ย้อนกลับมาเยีย่ มเยียนทีน่ อี่ กี ครัง้ ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องกิง่
ซุงิที่เห็นในความฝันก็คงจะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้
กระมัง”
คิดดังนั้นก็รู้สึกมีก�ำลังใจ

で、夜昼思ひて行ひをせましかば、いとかかる夢
をば、見ずもやあらまし。初瀬にて前のたび、「
い な り

しるし

稲荷より賜ふ験の杉よ」とて投げ出でられしを、
まう

出でしままに、稲荷に詣でたらましかば、かから
あまてる おほんかみ

ずやあらまし。年ごろ「天照御神を念じたてまつ
めのと

う ち

れ」と見ゆる夢は、人の御乳母して、内裏わたり
きさき

にあり、みかど、后の御かげにかくるべきさまを
ゆ め と

のみ、夢解きも合はせしかども、そのことは一つ
かなはでやみぬ。ただ悲しげなりと見し鏡の影の
みたがはぬ、あはれに心憂し。かうのみ心に物の
く ど く

かなふ方なうてやみぬる人なれば、功徳も作らず

อันโด ฌิเงะกะสุวิเคราะห์ไว้ว่า “การไปนมัสการที่
วัดอิฌยิ ะมะและวัดฮะเซะครัง้ แรกนัน้ ผูเ้ ขียนคาดหวังให้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันมาท�ำนายทายทักให้ ส่วนการไป
นมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ ลังจากนัน้ นับตัง้ แต่วดั คุระมะเรือ่ ย
มาจนถึงวัดฮะเซะครัง้ ที่ 2 นัน้ เป็นการไปนมัสการขอพร
ให้ความฝันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมาท�ำนายทายทักให้น้ัน
ปรากฏเป็นจริงขึน้ มา” ( อันโด ฌิเงะกะสุ, 1992, น.417)
จากทีผ่ เู้ ขียนได้กล่าวไว้ถงึ กิง่ ซุงใิ นความฝัน แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อในเรื่องความฝันของคนญี่ปุ่นสมัยเฮอันว่า
หลังจากทีไ่ ปนมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ใี่ ดและได้ฝนั เห็นเรือ่ ง
ดี ๆ แล้ว หากได้ไปนมัสการที่นั้นซ�้ำบ่อย ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็จะช่วยดลบันดาลให้ความฝันซึ่งเป็นลางดีนั้นปรากฏ
เป็นจริงขึน้ มาได้ ความเชือ่ ดังกล่าวยังเห็นได้ชดั จากตอน
ท้ายของบันทึกที่ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ชีวิตตัวเองเอาไว้
ながつき

かみなづき

九月二十五日よりわづらひ出でて、十月五日
に夢のやうに見ないて思ふ心地、世の中にまたた
はつせ

ぐひあることともおぼえず。初瀬に鏡奉りしに、
臥しまろび泣きたる影の見えけむは、これにこそ
はありけれ。うれしげなりけむ影は、来しかたも
なかりき。今ゆく末はあべいやうもなし。.....
昔より、よしなき物語、歌のことをのみ心にしみ

などしてただよふ。(p.

106-107),

ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน 9 สามีก็เริ่มล้มป่วย วันที่ 5
เดือน 10 ฉันเฝ้ามองสามีด้วยความระทมทุกข์ราวกับ
ฝันไป ไม่คดิ ว่าจะมีอะไรในโลกนีเ้ ทียบกับความทุกข์ใจนี้
ได้ ตอนที่ถวายกระจกบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดฮะเซะ
แล้วเห็นภาพคนก�ำลังฟุบร้องไห้อยู่นั้นคงจะหมายถึง
เรือ่ งนีก้ ระมัง ส่วนภาพทีด่ นู า่ ยินดีในกระจกนัน้ ยังไม่เคย
เกิดขึ้น และไม่มีวี่แววว่าจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์
เช่นนั้นด้วย..... ตั้งแต่เมื่อก่อน ฉันเอาแต่อ่านพวกโคลง
กลอนและนิยายไร้สาระ หากได้สวดมนต์ภาวนาอย่าง
ตั้งใจทุกเช้าค�่ำแล้วคงจะไม่ต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้า
ราวกับฝันไปเช่นนี้ ตอนทีไ่ ปนมัสการทีว่ ดั ฮะเซะครัง้ แรก
และฝันเห็นมีคนกล่าวว่า “นี่คือกิ่งซุงิอันศักดิ์สิทธิ์จาก
ศาลเจ้าอินะริ” และโยนกิง่ ซุงทิ วี่ า่ มาให้นนั้ หากออกจาก
วัดแล้วไปนมัสการที่ศาลเจ้าอินะริต่อทันทีเลยล่ะก็ ฉัน
คงจะไม่ตอ้ งมาเผชิญกับเรือ่ งน่าเศร้าเช่นนี้ ความฝันทีฉ่ นั
ฝันเห็นตั้งแต่หลายปีก่อนที่มีคนแนะว่า “จงสวดมนต์
ภาวนาต่อเทพอะมะเตะระซุ”นั้น ก็คงจะสื่อว่า ฉันจะได้
เป็นแม่นมของผู้สูงศักดิ์ และได้เข้าไปรับใช้ในวัง ได้รับ
การปกป้องคุ้มครองจากองค์จักรพรรดิและพระมเหสี
ทั้ง ๆ ที่คิดตีความความฝันไว้เช่นนั้นแท้ ๆ แต่ในที่สุดก็
ไม่ได้เป็นไปตามนัน้ มีเพียงเรือ่ งภาพอันน่าเศร้าในกระจก
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ทีต่ รงตามนัน้ ช่างเป็นเรือ่ งน่าเศร้า ตัวฉันซึง่ สุดท้ายแล้ว
ก็ไม่มีอะไรเป็นไปดังที่คิดหวังไว้นั้นก็ไม่ได้เสริมสร้างบุญ
กุศลอะไรเพิม่ ได้แต่ใช้ชวี ติ ผ่านไปวัน ๆ อย่างไร้แก่นสาร
ผู้เขียนได้ตีความภาพในกระจกที่พระตัวแทนฝัน
เห็นที่ด้านหนึ่งของกระจกสะท้อนภาพคนก�ำลังร้องไห้
ว่าน่าจะเป็นความเศร้าเรือ่ งทีส่ ามีตอ้ งมาตายจากไป ส่วน
ภาพอันน่ายินดีที่ปรากฏในอีกด้านหนึ่งของกระจกนั้น
ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น ถึงแม้ผู้เขียนจะได้ไปท�ำงานในวัง
แต่ก็ไม่ได้มีอนาคตที่รุ่งโรจน์อย่างที่คิดฝันไว้ ถึงกระนั้น
ก็ไม่ได้ท�ำให้ความเชื่อในเรื่องความฝันของผู้เขียนลด
น้ อ ยลง ผู ้ เ ขี ย นยั ง คงเชื่ อ ในความฝั น ที่ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ดลบันดาลให้ฝนั เห็นนัน้ เพียงแต่กล่าวโทษตัวเองทีไ่ ม่ได้
ปฏิบัติตามค�ำชี้แนะและไม่ได้ไปนมัสการหรือสวดมนต์
ภาวนาอย่างมุ่งมั่นจริงจัง จึงท�ำให้เรื่องน่ายินดีที่ควรจะ
เกิดขึน้ ในชีวติ ไม่ได้เกิดขึน้ จริง มีเพียงเรือ่ งน่าเศร้าเท่านัน้
ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นความเชือ่ ทีว่ า่ แม้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
จะดลบันดาลให้ฝันเห็นสิ่งที่เป็นลางดีแล้ว แต่ถ้าไม่ได้
มุ่งมั่นสวดมนต์ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจังแล้ว
เรื่องดี ๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้
ในช่วงที่ผู้เขียนอายุ 40 กว่าปี ในคืนหนึ่งขณะที่
ผูเ้ ขียนเหม่อมองพระจันทร์พลางนึกถึงเพือ่ นทีเ่ คยท�ำงาน
ในวังด้วยกันซึ่งได้จากไปอยู่ที่เมืองอื่น ผู้เขียนได้เผลอ
หลั บ ไปและฝั น ว่ าได้อยู่กับ เพื่อนคนนั้น ในวังเหมือน
สมัยก่อน
ความฝันครั้งที่ 10
つゆまどろまずながめ明かいしものを、恋し
く思ひつつ寝入りにけり。宮に参りあひて、うつ
つにありしやうにてありと見て、うちおどろきた
は

れば、夢なりけり。月も山の端近うなりにけり。
さ

覚めざらましをと、(p.101)

ฉันนอนไม่หลับได้แต่เฝ้ามองแสงจันทร์ ระหว่างที่
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คิดค�ำนึง(ถึงเพื่อนรู้ใจนั้น)ก็ผลอยหลับไป ในตอนนั้น
ฉันฝันว่าได้พบเจอเพือ่ นคนนัน้ ในพระต�ำหนัก ได้อยูด่ ว้ ย
กันเหมือนสมัยก่อน พอสะดุ้งตื่นก็พบว่าเป็นความฝัน
ขณะนั้นพระจันทร์ก�ำลังอยู่ใกล้สันเขา (หากรู้ว่าเป็น
ความฝัน) ฉันคงจะไม่ขอตื่น
ข้อความในตอนท้ายทีบ่ อกว่า “ฉันคงจะไม่ขอตืน่ ”
（覚めざらましを）นั้น อ้างอิงมาจากกลอนของกวี
หญิงโอะโนะ โนะ โคะมะชิ（小野小町）ในหนังสือรวม
กลอน โคะกิงวะกะฌู（古今和歌集）ซึง่ กล่าวถึงการได้
เจอกับคนรักในฝัน หากรู้ว่าเป็นความฝันฉันคงจะไม่ขอ
ตื่น ซึ่งก็คล้ายกับตัวผู้เขียนที่อยากจะอยู่กับเพื่อนใน
ความฝันนั้นไม่อยากตื่น ส่วนการมองพระจันทร์แล้ว
ท�ำให้คิดถึงเรื่องในอดีตหรือการใช้พระจันทร์เพื่อสื่อ
อารมณ์อันเปลี่ยวเหงาเศร้าสร้อยนั้นมักพบเห็นได้บ่อย
ในวรรณกรรมสมัยเฮอัน อย่างเช่นเรื่อง ทะเกะโตะริโมะ
โนะงะตะริ（竹取物語）ก็มฉี ากทีเ่ จ้าหญิงคะงุยะตัวเอก
ของเรื่องเหม่อมองพระจันทร์ด้วยอารมณ์อันเศร้าสร้อย
พลางก็คดิ ถึงบ้านเกิดทีต่ นเองจากมา ในบันทึกซะระฌินะ
ผู้เขียนมักแสดงอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยวเหงาให้เห็น
หลายครั้ง และมักกล่าวย้อนถึงเรื่องในอดีตต่าง ๆ โดย
เฉพาะในช่วงท้ายของบันทึก หลังจากที่สามีเสียชีวิตไป
แล้ว ผู้เขียนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ลูกหลานไม่ค่อยได้
มาเยี่ยมเยียน ผู้เขียนได้เปรียบเทียบตัวเองเหมือนกับ
ยายแก่ในต�ำนานโอะบะซุเตะ（姨捨）ที่ถูกลูกหลาน
ทอดทิ้ง ต�ำนานโอะบะซุเตะเป็นต�ำนานของเมืองซะระ
ฌินะที่สามีผู้เขียนเคยไปรับราชการอยู่ ค�ำว่า “ซะระ
ฌินะ”ยังได้กลายมาเป็นชื่อเรียกบันทึกนี้ด้วย จะสังเกต
ได้ว่าหลังจากที่ผู้เขียนสูญเสียสามีไปแล้ว ผู้เขียนแสดง
พฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องความฝันอย่าง
เห็นได้ชดั ดังจะเห็นได้จากประเด็นความฝันเรือ่ งกิง่ ซุงทิ ี่
เดิมผู้เขียนเคยคิดว่าการไปสักการะที่วัดฮะเซะอีกครั้งก็
น่าท�ำให้นิมิตอันเป็นลางดีน้ันปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้
ทว่าในบั้นปลายชีวิต ผู้เขียนกลับคิดย้อนเสียใจภายหลัง
お の の こ ま ち

こ き ん わ か し ゅ う

たけとりものがたり
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おばすて

ที่ ต อนนั้ น ตนเองละเลยไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปนมั ส การสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอินะริด้วย เพราะเหตุนี้พลังแรงศรัทธาจึง
อาจยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้น ตนเอง
จึงต้องประสบแต่เรื่องน่าเศร้า สามีต้องมาด่วนตายจาก
ไปท�ำให้ตนเองต้องใช้ชวี ติ อย่างโดดเดีย่ วในบัน้ ปลายชีวติ
เมือ่ ตอนอายุ 48 ปี ผูเ้ ขียนฝันเห็นพระอมิตาภะมา
ปรากฏองค์ให้เห็น ดังในตอนต่อไปนี้
ความฝันครั้งที่ 11
さすがに命は憂きにも絶えず長らふめれど、
のち

後の世も思ふにかなはずぞあらむかしとぞうしろ
めたきに、頼むこと一つぞありける。天喜三年十
月十三日の夜の夢に、居たる所の家のつまの庭
あ

み

だ

ぼとけ

に、阿弥陀仏立ちたまへり。さだかには見えたま

ฉันไม่อาจเห็นรูปลักษณะของท่านได้ชัด ม่านหมอก
ค่อย ๆ จางหายไปจึงปรากฏภาพให้เห็นรางเลือน ฉัน
พยายามเพ่งมองฝ่าออกไปในจังหวะทีม่ า่ นหมอกจางหาย
นั้น ก็เห็นอาสนะดอกบัวลอยอยู่เหนือพื้นดินประมาณ
3-4 ฟุต ความสูงขององค์ท่านประมาณ 6 ฟุต ส่องรัศมี
สีทองเปล่งประกาย หัตถ์ข้างหนึ่งแบออก ส่วนอีกข้าง
หนึ่งท�ำเครื่องหมายสัญลักษณ์ คนอื่น ๆ ต่างมองไม่เห็น
ท่าน มีเพียงฉันที่มองเห็นได้ ฉันรู้สึกเกรงกลัวขึ้นมา จึง
คิดเขยิบหลบมามองดูใกล้ ๆ ม่านกัน้ แต่กข็ ยับไม่ได้ เสียง
พระอมิตาภะกล่าวกับฉันว่า “เอาล่ะ ครั้งนี้จะกลับไป
ก่อน แล้วจะมารับทีหลัง” มีเพียงฉันทีไ่ ด้ยนิ เสียงนัน้ คน
อื่น ๆ ต่างไม่มีใครได้ยิน ตอนที่ฉันสะดุ้งตกใจตื่นนั้นเป็น
วันที่ 14 ฉันได้แต่เก็บเอาความฝันนัน้ เป็นทีพ่ งึ่ ยึดเหนีย่ ว
จิตใจเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้า

はず、霧ひとへ隔たれるやうに透きて見えたまふ
れ ん げ

を、せめて絶え間に見たてまつれば、蓮華の座
の、土を上がりたる高さ三四尺、仏の御たけ六尺
こんじき

かかや

ばかりにて、金色に光り輝きたまひて、御手、片
つ方をばひろげたるやうに、いま片つ方には印を
作りたまひたるを、こと人の目には見つけたてま
つらず、われ一人見たてまつるに、さすがにいみ
すだれ

じくけおそろしければ、簾のもと近くよりてもえ
見たてまつらねば、仏、「さは、このたびは帰り
こ

て、後に迎へに来む」とのたまふ声、わが耳一つ
に聞こえて、人はえ聞きつけずと見るに、うちお
のち

どろきたれば、十四日なり。この夢ばかりぞ後の
頼みとしける。(p.

109)

ชีวิตฉันถึงแม้จะต้องเผชิญกับเรื่องโศกเศร้าไม่ได้
ขาด แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยืนยาวมาได้ รู้สึกเป็นห่วงชีวิต
ในโลกหน้าว่าก็อาจไม่ได้เป็นไปดังหวังเช่นกัน แต่ก็มี
สิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจฉัน นั่นก็คือความฝัน
ในคืนวันที่ 13 เดือน 10 ปีเท็งกิที่ 3 (ค.ศ.1055) ในสวน
บ้านที่ฉันอาศัยอยู่นั้น พระอมิตาภะเสด็จมาประทับอยู่

ในตอนต้นของ บันทึกซะระฌินะ ผู้เขียนได้เล่าถึง
ตนเองเมื่อวัยเด็กในช่วงที่ตามบิดาไปอยู่ที่เมืองฮิตะชิ
(常陸)ว่า ผูเ้ ขียนได้กราบไหว้พระพุทธรูปไภษัชยคุรเุ ป็น
ประจ�ำทุกวัน ภาพพระพุทธรูปองค์นั้นจึงน่าจะฝังอยู่ใน
ใจของผู้เขียน และเป็นไปได้ว่าภาพนั้นอาจมาปรากฏ
ซ้อนทับเป็นภาพพระอมิตาภะในความฝันของผู้เขียน
ฮะระโอะกะ ฟุมิโกะได้กล่าวถึงภาพพระอมิตาภะใน
ความฝันนีว้ า่ “ภาพพระไภษัชยคุร（
ุ 薬師仏）ท่ามกลาง
หมอกที่ฝังอยู่ในใจผู้เขียนมาตั้งแต่เด็กนั้น ซ้อนทับกับ
ภาพพระอมิตาภะทีผ่ เู้ ขียนฝันเห็นในบัน้ ปลายชีวติ ขนาด
ของพระพุทธรูปไภษัชยคุรสุ งู เท่าตัวคน (ประมาณ 5 ฟุต)
ส่วนพระอมิตาภะในความฝันสูงประมาณ 6 ฟุต เหมือน
กับภาพพระไภษัชยคุรุท่ามกลางหมอกที่แลเห็นขนาด
ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย” (ฮะระโอะกะ ฟุมิโกะ, 2006,
น. 76-77) แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาพพระอมิตาภะนี้
น่าจะเชือ่ มโยงกับภาพพระพุทธรูปทีผ่ เู้ ขียนเคยฝันเห็นมี
พระมาบอกว่าเมือ่ ชาติทแี่ ล้วผูเ้ ขียนเคยสร้างพระพุทธรูป
ไว้ที่วัดคิโยะมิสุด้วย เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นั้นก็มี
ความสูง 6 ฟุตซึ่งเท่ากับความสูงของพระอมิตาภะใน
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ความฝันนี้ ความเชือ่ ในเรือ่ งความฝันทีว่ า่ ตนได้เคยสร้าง
พระพุทธรูปสูง 6 ฟุตไว้ที่วัดคิโยะมิสุเมื่อชาติที่แล้ว ซึ่ง
ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นั้น อาจเป็นเหตุท�ำให้ผู้
เขี ย นฝั น เห็ น ภาพพระอมิ ต าภะเสด็ จ มาโปรด โดย
ลักษณะขององค์พระอมิตาภะในความฝันนั้นก็ซ้อนทับ
กับภาพพระไภษัชยคุรุที่ฝังใจผู้เขียนมาตั้งแต่เด็กด้วย
(อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.45)
การทีพ่ ระอมิตาภะกล่าวว่าจะมารับไปนัน้ เป็นการ
รับประกันชีวิตอันสงบสุขในโลกหน้าของผู้เขียน ท�ำให้
ผู้เขียนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกที่เต็มไปด้วยเรื่อง
น่าเศร้านี้ โดยเก็บเอาความฝันนั้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
พึ่งพิงทางใจ นะกะโนะ โคอิชิวิเคราะห์ไว้ว่า ในขณะนี้

ผูเ้ ขียนได้ละทิง้ ความปรารถนาเกีย่ วกับเรือ่ งราวทางโลก
ทั้งหลาย และปรารถนาการหลุดพ้นและการมีชีวิตที่
สงบสุขในโลกหน้า จิตใจของผู้เขียนได้หันเข้าหาทาง
ธรรมอย่างแท้จริง (นะกะโนะ โคอิชิ, 1989, น.104) แม้
ในบัน้ ปลายของชีวติ ผูเ้ ขียนจะอยูอ่ ย่างอ้างว้างโดดเดีย่ ว
แต่ผู้เขียนก็หยิบเอาความฝันที่ฝันเห็นองค์พระอมิตาภะ
นั้นมาเป็นที่พึ่งและใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุข การ
หยิบเอาความฝันซึง่ คนทัว่ ไปมองว่าเป็นสิง่ ไม่จรี งั มาเป็น
พลังขับเคลื่อนท�ำให้มีก�ำลังใจในการด�ำรงชีวิตนั้น นับ
เป็นจุดที่เป็นเสน่ห์ที่ท�ำให้วรรณกรรมเรื่องนี้แตกต่างไป
จากวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ

ตารางสรุปล�ำดับความฝันของผู้เขียน
ความฝัน อายุผู้เขียน
เหตุการณ์ในชีวิตผู้เขียน
ครั้งที่
1
14
ผู้เขียนได้รับต้นฉบับเก็นจิโมะโนะงะตะริ
			
ที่ใฝ่ฝันอยากอ่านมานาน
2			
				
3
15
มีแมวเดินหลงเข้ามา ผู้เขียนกับพี่สาว
			
จึงช่วยกันเลี้ยงไว้

ความฝันที่เห็น
ผู้เขียนฝันเห็นมีพระมาชี้แนะให้ศึกษา
พระคัมภีร์สัทธรรมบุณฑริกสูตร
ผู้เขียนฝันเห็นมีคนมาชี้แนะให้สวดภาวนา
ต่อเทพอะมะเตะระซุ
พี่สาวผู้เขียนฝันเห็นแมวที่เลี้ยงไว้มาบอกว่า
เป็นธิดาของจิจูโนะดะอินะงนที่มาเกิดเป็นแมว

4
26-28
			

ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดคิโยะมิสุกับแม่
แม่ผู้เขียนให้พระเป็นตัวแทนผู้เขียน
ไปนมัสการที่วัดฮะเซะ

ผู้เขียนฝันเห็นมีพระมากล่าวชี้แนะให้
เลิกหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระ

5		
				

พระตัวแทนฝันเห็นมีผู้หญิงถือกระจก 2 ด้าน
สะท้อนภาพที่น่ายินดีและภาพที่น่าเศร้า

6
32
			

ผู้เขียนเข้าไปท�ำงานในวังเป็นนางก�ำนัล
รับใช้เจ้าหญิงยูฌิ

ผู้เขียนฝันว่าอยู่ในโบสถ์วัดคิโยะมิสุและ
มีพระมาเล่าเกี่ยวกับชาติที่แล้วของผู้เขียน

7
38
ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ
				

ผู้เขียนฝันเห็นมีคนบอกว่าได้รับเครื่องเซ่นไหว้
บูชาแล้ว

8
39
			

ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดโทดะอิจิและ
วัดแถวยะมะเบะ

ผู้เขียนฝันเห็นมีผู้หญิงมาชี้แนะให้หาโอกาส
ไปพูดคุยกับนางก�ำนัลระดับสูง

9		
			

ผู้เขียนไปไหว้พระและพักอยู่ที่
วัดฮะเซะเป็นเวลา 3 วัน

ผู้เขียนฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิจาก
ศาลเจ้าอินะริมาให้

10
40-47
			

ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดต่าง ๆ
ผู้เขียนโต้ตอบกลอนกับเพื่อนเก่า

ผู้เขียนฝันว่าได้อยู่กับเพื่อนที่เคยท�ำงาน
ด้วยกันในวังเหมือนสมัยก่อน

ไม่ได้ระบุเหตุการณ์ในชีวิตไว้

ผู้เขียนฝันเห็นพระอมิตาภะบอกว่าจะมารับ

11
54

48
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ตามค�ำชี้แนะในความฝัน สุดท้ายแล้วเรื่องดี ๆ ในชีวิตที่
ความเชือ่ ว่าสิ่งศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะช่วยดลใจหรือชีแ้ นะให้ ผู้เขียนคาดหวังไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น แต่ทว่าก็ไม่ได้ท�ำให้ผู้
แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาในความฝันท�ำให้ผู้คนสมัยเฮอันมี เขียนคลายความเชือ่ เรือ่ งความฝัน โดยเฉพาะหลังจากที่
ความเชือ่ ในเรือ่ งความฝันว่าสามารถท�ำนายทายทักสิง่ ที่ ผู้เขียนสูญเสียสามีไปแล้ว ผู้เขียนได้หวนนึกย้อนโดยคิด
จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังช่วยชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับ ว่าเป็นเพราะตนเองยังมีศรัทธาไม่เพียงพอ ไม่ได้ปฎิบัติ
อดีตชาติได้ แต่ในกรณีของผู้เขียนบันทึกนี้ ดูเหมือนว่า ตามค�ำชี้แนะในความฝันจึงท�ำให้เรื่องดี ๆ ไม่ได้เกิดขึ้น
ชีวติ ของผูเ้ ขียนจะผูกติดกับเรือ่ งความฝันเป็นพิเศษ โดย กลับต้องมาประสบแต่เรือ่ งน่าเศร้าแทน ผูเ้ ขียนยังคงเชือ่
จะเห็นได้จากความคิดอ่านของผู้เขียนที่สะท้อนผ่าน ในความฝันและยึดเอาความฝันทีเ่ ห็นพระอมิตาภะเสด็จ
บั น ทึ ก นี้ รวมถึ ง การที่ผู้เขียนได้บัน ทึก เกี่ยวกับ เรื่อ ง มาโปรดมาเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจในบัน้ ปลายชีวติ จะเห็น
ความฝันเอาไว้ถึง 11 ครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้เขียนได้ ว่าความฝันมีบทบาทส�ำคัญต่อชีวิตของผู้เขียนโดยเป็น
รับอิทธิพลจากคนใกล้ตัวอย่างเช่นพี่สาวของผู้เขียนเอง ทั้งที่พึ่งทางใจและยังช่วยสร้างความหวังท�ำให้มีก�ำลังใจ
ซึ่ ง ก็ มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งความฝั น และอิ ท ธิ พ ลจาก ในการด�ำรงชีวิต
บทความวิจัยนี้ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของความ
วรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ที่ผู้เขียนชื่นชอบ
ซึง่ ในเรือ่ งก็มตี อนทีเ่ ล่าเกีย่ วกับความฝันท�ำนายอยูห่ ลาย ฝันใน บันทึกซะระฌินะ เท่านั้น ยังมีวรรณกรรมสมัย
ครั้ง ต่อมาผู้เขียนยังได้ฝันเห็นนิมิตหมายอันดีระหว่าง เฮอันอีกหลายเรื่องที่มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับความฝันซึ่ง
เดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ยิ่งท�ำให้ผู้เขียนเชื่อ อาจจะสะท้อนความเชื่ออื่นหรือมีบทบาทของความฝัน
ในเรื่องความฝันและคิดหวังว่าจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่แตกต่างออกไปจากใน บันทึกซะระฌินะ จึงเป็นเรื่อง
เหมือนกับที่ฝันท�ำนายไว้ แต่เนื่องด้วยนิสัยแต่เดิมของผู้ ที่น่าหยิบยกมาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต่อยอดต่อไป
เขียนทีไ่ ม่ใช่คนท�ำอะไรมุง่ มัน่ จริงจังจึงไม่ได้ลงมือปฏิบตั ิ

อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada

55

เอกสารอ้างอิง (References)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

อรรถยา สุวรรณระดา. (2554). ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
__________．(2558). การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบันทึกซะระฌินะ. jsn Journal 5(2), 26-47.
安藤重和. (1992).「更級日記論－「よしなし心」悔い改め後の物詣で」『平安時代の作家と作
品』 409-421.
伊井春樹. (2011).『更級日記』和泉書院.
池田利夫. (2006).『更級日記』笠間書院.
沢田正子. (2006).「人はなぜ旅に出るのか－古代・中世文学に見る女人と物詣」『国文学解釈と
鑑賞』第71巻3号, 64-72.
中嶋朋恵. (2002).「平安時代における長谷寺参詣の行程についての研究 その一」『東京成徳短
期大学紀要』第35巻, 11-18.
中野幸一. (1989).「日記文学と仏教－更級日記の物詣でと終焉」『日本文学講座』第7巻, 95-107.
西本貞 . (1976). 「菅原孝標女の物詣でと夢について－更級日記ノート 5 」『日本文学研究』
第14巻, 81-89.
原岡文子. (1999).『更級日記』角川学芸出版.
__________．(2006).「『更級日記』の旅」『国文学解釈と鑑賞』第71巻3号, 73-83.
原田敦子. (1993) .「死と再生の谷－王朝女流の石山詣」『日本文学』第42巻4号, 1-12.
福家俊幸. (1990).「『更級日記』の初瀬詣で考－御禊の日に出立した意味」『中古文学論攷』
第11巻, 66-75.

___________________________________________________________________________________
หน่วยงานผู้แต่ง: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Affiliation: Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Corresponding email: attayac@gmail.com

56

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

