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ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่มีอิทธิพลต่อชนชั้นนักรบ
และความสัมพันธ์นาย-บ่าวในนิยายสงครามสมัย
กลางของญี่ปุ่น*
บทคัดย่อ
ในสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิหรือสมัยกลางของญีป่ นุ่ เป็นสมัยทีน่ กั รบเรืองอ�ำนาจเกิดการรบราฆ่าฟันซึง่ สะท้อน
สัจธรรมของความไม่เที่ยงของชีวิต โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการรบพุ่งที่ถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามนั้น
มาจากการต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักรบผู้มีอ�ำนาจ 2 ตระกูลใหญ่อัน ได้แก่ ตระกูลเฮะอิเกะ
(平家) กับตระกูลเก็นจิ (源氏) ในช่วงปลายสมัยเฮอันมาจนกระทั่งถึงช่วงต้นของสมัยคะมะกุระ ความขัดแย้ง
ดังกล่าวถูกน�ำมาถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามเรื่องเด่น 3 เรื่อง ได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะ
งะตะริ และ กิเกะอิกิ จนในที่สุดมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะได้ขึ้นมาเป็นผู้น�ำรัฐบาลทหารคนแรกของ
ญี่ปุ่น อีกทั้งเขายังมีกองทัพนักรบอันเกรียงไกรในการรบตามค�ำบัญชาการของโยะริโตะโมะ นอกจากนี้ภาพ
ความยิ่งใหญ่ของโยะริโตะโมะนั้นยังประกอบสร้างมาจากการใช้ความเชื่อต่าง ๆ ผลักดันและสนับสนุนด้วย
เช่นกัน งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องเพื่อสะท้อนแนวความคิดของกลุ่มนักรบ
ที่มีต่อโชกุนโยะริโตะโมะในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง จากการศึกษาพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าและ
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะความเชือ่ เกีย่ วกับเทพฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซนุ นั้ มีสว่ นช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์
อันเกรียงไกรของโยะริโตะโมะว่าได้รบั การสนับสนุนจากเทพเจ้า อีกทัง้ ความเชือ่ เกีย่ วกับความฝันยังเป็นเสมือน
นิมิตอันดีที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ และการขึ้นมาเรืองอ�ำนาจของโยะ
ริโตะโมะ
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เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะงะตะริ กิเกะอิกิ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ
เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ความเชื่อ ความฝัน
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The Beliefs about Gods that Influenced
Master-retainer Relations in Japanese
Medieval War Tales*
Abstract
This paper depicts the reasons behind Shogun Yoritomo’s likeness in relation to the KamakuraMuromachi period or Middle Ages of Japan, a period in which Samurai warriors fought and
killed one another and reflected on the impermanence of life. The story of warfare began as a
collection of novels that outlined the power struggle between two powerful warrior clans, the
Heike clan (平家) and the Genji clan (源氏), from the late Hei-an period until the beginning of the
Kamakura period. The conflicts are depicted in three prominent tales of war: Heike monogatari,
Soga monogatari, and Gikeiki. Finally, aided by his mighty army of warriors, Minamoto Yoritomo
or Genji became the first shogun or leader of the newly-created Japanese military government.
Images of Shogun Yoritomo’s perceived greatness were taken from various beliefs. Therefore this
paper draws information from the three tales of war and other sources in order to capture the
ideas held by groups of warriors towards Shogun Yoritomo and to reconstruct his likeness based
on the research. The research reveals that beliefs about gods and Buddhism, especially beliefs
about the god Hachiman Daibosatsu, helped to promote the majestic and god-like image of Shogun
Yoritomo as being supported by the gods. In addition to his likeness, the research reveals beliefs
about dreams and how they relate to justifying the ascension of Shogun Yoritomo in relation to
the resistance of the Heike clan.
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1. บทน�ำ

ไพร่พลและสามารถกลับมาเรืองอ�ำนาจจนกลายเป็นผูน้ ำ�
ในสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิหรือสมัยกลางเป็น รัฐบาลทหารหรือ “โชกุน” คนแรกของญีป่ นุ่ ส�ำหรับเรือ่ ง
สมัยที่นักรบเรืองอ�ำนาจ มีการต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจกัน กิเกะอิกิ นัน้ เป็นเรือ่ งราวทีเ่ ล่าถึงชีวประวัตขิ องมินะโมะ
ตลอดสมัย การรบราฆ่าฟันซึง่ ก่อให้เกิดความรุง่ เรืองและ โตะ โนะ โยะฌิท์ซุเนะ (源義経) ซึ่งเป็นน้องชายต่าง
ความตกอับของชนชั้นผู้มีอ�ำนาจช่วยให้เห็นสัจธรรม มารดาของโยะริโตะโมะที่เข้ามาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ของความไม่ เ ที่ ย งของชี วิ ต สภาพเช่ น นี้ มี ผ ลต่ อ การ ร่วมรบแต่ในท้ายทีส่ ดุ โยะฌิทซ์ เุ นะกลับต้องพบกับชะตา
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและความคิด วัฒนธรรม กรรมอันแสนเศร้าเนื่องจากผิดใจกับพี่ชาย
โยะริโตะโมะหลังจากทีป่ ราบปรามตระกูลเฮะอิเกะ
ราชส�ำนักเสื่อมลงและเกิดวัฒนธรรมชนชั้นนักรบขึ้น
แทน ซึ่งส่งผลให้เกิดวรรณกรรมประเภทนิยายสงคราม ได้สำ� เร็จก็ได้รบั ความดีความชอบมากมายจากจักรพรรดิ
ที่ให้ความรู้สึกห้าวหาญแบบนักรบ วรรณกรรมประเภท และสามารถควบคุมแว่นแคว้นต่าง ๆ จากเหนือสุดของ
นิยายสงครามที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะ เกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชู ผู้คนต่างหวาดเกรงต่อ
ตะริ『 平家物語』 ทะอิเฮะอิกิ 『 大平記』 กิเกะอิกิ อ�ำนาจของโยะริโตะโมะจนมีค�ำกล่าวที่ปรากฏในเรื่อง
『義経記』โซะงะ โมะโนะงะตะริ『曽我物語』โฮเง็น
โซะงะ โมะโนะงะตะริ ว่า “ตอนนี้เป็นโลกของโยะริโตะ
โมะโนะงะตะริ『保元物語』และ เฮะอิจิ โมะโนะงะ โมะ” เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธความร่วมมือหรือ
ตะริ『平治物語』เป็นต้น จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการ ใช้เป็นเหตุผลในการหยุดยัง้ การกระท�ำทีจ่ ะก่อให้เกิดการ
รบพุ่งที่ถูกถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามนั้นมาจากการ เป็นปฏิปักษ์ต่อโยะริโตะโมะ
แย่งชิงอ�ำนาจที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักรบผู้มีอ�ำนาจ
โยะริโตะโมะได้ชื่อว่าเป็นผู้น�ำรัฐบาลทหาร(幕府)
2 ตระกูลใหญ่อนั ได้แก่ ตระกูลเฮะอิเกะ (平家) กับตระกูล คนแรกของญี่ปุ่น ในวัยเด็กถูกละเว้นโทษตายและถูก
เก็นจิ (源氏)1 ในช่วงปลายสมัยเฮอันจนกระทัง่ ถึงช่วงต้น เนรเทศไปยังดินแดนตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ห่างไกล
ของสมั ย คะมะกุ ร ะ ความขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า วถู ก น� ำ มา จากเกียวโตเมืองหลวงในสมัยนั้น จากคนที่เคยเป็นผู้ที่
ถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามเรื่องเด่น 3 เรื่อง ได้แก่ เฮะอิ ถูกเนรเทศแต่กลับกลายมาเป็นผูน้ ำ� คนส�ำคัญมีอำ� นาจยิง่
เกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ กิเกะอิกิ ใหญ่และมีกองทัพในมือนับคณาไม่ถว้ นนัน้ เขาต้องอาศัย
นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันทั้งในด้าน ปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ โยะริ
เหตุการณ์ ฉาก และตัวละคร โดยมีนิยายสงครามเรื่อง โตะโมะมี ก องทั พ นั ก รบที่ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการออกรบใน
เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ เป็นต้นก�ำเนิดของการเล่าเรื่อง สงครามต่าง ๆ ตามค�ำบัญชาการของโยะริโตะโมะ จึง
ราวความขัดแย้งและการล่มสลายของตระกูลเฮะอิเกะ ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจและต้องการศึกษาตัวละครนักรบที่อยู่
ส่วน โซะงะ โมะโนะงะตะริ แม้จะเป็นเรื่องราวของ แวดล้อมโยะริโตะโมะทีม่ สี ว่ นช่วยผลักดันและสนับสนุน
สองพี่น้องตระกูลโซะงะที่แก้แค้นให้บิดาแต่ก็มีเนื้อหา ให้โยะริโตะโมะขึ้นมาเรืองอ�ำนาจในที่สุด
ที่กล่าวถึงชีวิตของมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ (源頼
แม้นยิ ายสงครามทัง้ 3 เรือ่ งนีจ้ ะมิได้มโี ยะริโตะโมะ
朝) ตั้งแต่ช่วงชีวิตที่เขาโดนเนรเทศจนกระทั่งรวบรวม
เป็นตัวละครเอก แต่ผวู้ จิ ยั เห็นว่านิยายสงครามทัง้ 3 เรือ่ ง
へい け

げんじ

1

อักษรจีนค�ำว่า「平」สามารถออกเสียงอ่านได้ทงั้ “เฮะอิ”「へい」และ “ทะอิระ”「たいら」ส่วนอักษรค�ำว่า「源」สามารถออกเสียงอ่านได้วา่ “เก็น”「げん」และ “มินะ
โมะโตะ”「みなもと」อย่างไรก็ตามหากเป็นนามสกุลทีน่ ำ� หน้าชือ่ นักรบจะอ่านออกเสียงได้เฉพาะ“ทะอิระ” กับ “มินะโมะโตะ” เท่านัน้ เช่น ทะอิระ คิโยะโมะริ (平清盛)
(นักรบตระกูลเฮะอิเกะ) มินะโมะโตะ โยะฌิโตะโมะ (源義朝) (นักรบตระกูลเก็นจิ) ทัง้ นีห้ ากเรียกชือ่ ตระกูลผูว้ จิ ยั จะขอใช้วธิ กี ารออกเสียงว่า “เฮะอิ” รวมกับค�ำว่า “เกะ” ทีแ่ ปล
ว่า “ตระกูล” เพือ่ ให้สอดคล้องกับชือ่ นิยายสงครามเรือ่ ง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ ซึง่ มีความหมายว่าเรือ่ งเล่าของตระกูลเฮะอิเกะ และใช้การออกเสียงว่า “เก็น” รวมกับค�ำว่า “จิ”
ซึง่ แปลว่า “ตระกูล” เช่นกัน เพือ่ ใช้เรียกตระกูลเก็นจิ
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นี้มีความเชื่อมโยงกันผ่านตัวละครโยะริโตะโมะ เพราะ 4. ขอบเขตการวิจัย
เป็นการเล่าเรือ่ งราวตัง้ แต่กอ่ นทีโ่ ยะริโตะโมะจะมีอำ� นาจ
1. ในการศึกษาความเชื่อของตัวละครนักรบจาก
เป็นเพียงผูท้ ถี่ กู เนรเทศไปอยูด่ นิ แดนอันห่างไกล และเล่า นิยายสงครามทั้ง 3 อันได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ
ถึงเหตุการณ์ที่ท�ำให้โยะริโตะโมะตัดสินใจจัดตั้งกองทัพ โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ กิเกะอิกิ ซึ่งปรากฏเรื่องราว
ขึ้นมาล้มล้างตระกูลเฮะอิเกะจนกระทั่งขึ้นมายิ่งใหญ่ ของโยะริโตะโมะในฐานะโชกุนของรัฐบาลคะมะกุระ โดย
แทนทีค่ โิ ยะโมะริได้ ทัง้ นีใ้ นนิยายสงครามทัง้ 3 เรือ่ งอาจ ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จะศึกษาตัวบทจากหนังสือเรือ่ ง เฮะอิ
มีบางฉากที่กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันแต่แนวทางการ เกะ โมะโนะงะตะริ ฉบับคะกุอิชิ (覚一本)2 ซึ่งเป็นฉบับ
เขียนและการบอกเล่าในรายละเอียดนั้นแตกต่างกันซึ่ง ที่ได้รับการอ่านอย่างแพร่หลายและใช้ในการเรียนการ
อาจเป็นผลมาจากช่วงเวลาในการแต่งรวมถึงแนวทาง สอนปัจจุบนั ในประเทศญีป่ นุ่ ตีพมิ พ์โดยส�ำนักพิมพ์โฌงัก
และวัตถุประสงค์ในการแต่งที่แตกต่างกัน งานวิจัยฉบับ กุกัน(小学館)เล่มที่ 1 ตีพิมพ์ในปีค.ศ.2014 และเล่มที่
นี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องเพื่อ 2 ตีพิมพ์ปีค.ศ.2015 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ฉบับ
สะท้อนแนวความคิดของกลุม่ นักรบทีม่ ตี อ่ โชกุนโยะริโตะ ทะอิเซะกิจิ (大石寺本)ซึ่งเป็นฉบับเก่าแก่และเขียนใน
โมะในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง
ลักษณะไวยากรณ์โบราณ(古態本)ตีพมิ พ์โดยส�ำนักพิมพ์
โฌงักกุกันในปีค.ศ.2009 และเรื่อง กิเกะอิกิ ฉบับทะนะ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
กะ (田中本) ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและความผิด
ศึกษาความเชือ่ ต่าง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวละครนักรบ พลาดน้อยที่สุดตีพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์โฌงักกุกันเมื่อปี
และความเชื่ อ ที่ ส ่ ง เสริ ม แนวคิ ด เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ค.ศ.2006
ระหว่างนาย-บ่าวจากนิยายสงคราม เรื่อง เฮะอิเกะ โมะ
2. ศึกษาบทวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความ
โนะงะตะริ เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ และเรื่อง กิเกะ สัมพันธ์นาย-บ่าวในสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิ
อิกิ เพือ่ น�ำมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาย-บ่าวและ
3. บทความชิน้ นีใ้ ช้ระบบถอดภาษาญีป่ นุ่ ของคณะ
ระบบพึ่งพิงที่พบในนิยายสงครามสมัยคะมะกุระ-มุโระ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงาน
มะชิ
วิจัยในปี พ.ศ. 2530 ของอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ, ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์,
3. แนวเหตุผล สมมติฐาน
ผศ.เสาวลั ก ษณ์ สุ ริ ย ะวงศ์ ไ พศาล (ปั จ จุ บั น คื อ
ความเชื่อที่ปรากฏในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล)
ได้รับอิทธิพลจากขนบธรรมเนียมและความเชื่อสมัยเฮ และอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คอื ผศ.ดร.สุดาพร ลัก
อันและสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิ เช่น ความเชือ่ เกีย่ วกับ ษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
เทพเจ้า ความเชือ่ เรือ่ งความฝัน ซึง่ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ ผศ.ดุษฎีพร ช�ำนิ
นาย-บ่าว อีกทัง้ ความเชือ่ เหล่านีย้ งั ช่วยเน้นภาพความยิง่ โรคศานต์ อย่างไรก็ตามหากเป็นค�ำที่รู้จักกันแพร่หลาย
ใหญ่ให้กับโชกุนโยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบของเขา
ในภาษาไทยอยูแ่ ล้วจะไม่ใช้ระบบการถอดเสียงดังกล่าว
จะคงการเขียนตามความนิยมเดิม เช่น ซามุไร เฮอัน
โชกุน เกียวโต เป็นต้น
2

ชือ่ คะกุอชิ มิ าจากชือ่ ผูเ้ ขียนซึง่ เป็นพระดีดพิณน�ำ้ เต้าตาบอดทีม่ ชี อื่ เสียง รวบรวมเสร็จสมบูรณ์สมัยนัมโบะกุโช (南北朝時代) ในปีโออันที่ 4 (応安4年) หรือปีค.ศ. 1371 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ไม่ให้เนือ้ หาเกิดความคลาดเคลือ่ นในการท่องจ�ำของเหล่าลูกศิษย์และเป็นฉบับทีไ่ ด้รบั การอ่านอย่างแพร่หลายและใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบนั ในประเทศญีป่ นุ่

60

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

5. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์

ก่อนอืน่ ผูว้ จิ ยั จะขอกล่าวถึงประวัตโิ ดยสังเขปเกีย่ ว
กั บ เทพฮะชิ มั น ดะอิ โ บะซะท์ ซุ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานใน
การวิเคราะห์ต่อไป
ประวัติเกี่ยวข้องกับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ (八幡
大菩薩)
ความศรัทธานี้เริ่มต้นมาจากศาลเจ้าฮะชิมังงู (八
幡宮 ) อันเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยนาราตั้งอยู่ใน
แคว้นบุเส็น (豊前国) เขตอุซะ (宇佐郡) หรือเขตอุซะ
จังหวัดโอะอิตะในปัจจุบัน เดิมทีเทพฮะชิมันดะอิโบะ
ซะท์ซเุ ป็นเทพประจ�ำท้องถิน่ แต่ในครึง่ หลังของศตวรรษ
ที่ 6 มีต�ำนานเล่าขานกันว่าเทพโองะโนะฮิงิหนึ่งใน
ไตรเทพของแคว้นยะมะโตะได้เดินทางไปเมืองอุซะและ
อัญเชิญวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิโอจิน (応神
3
天皇) ผนวกรวมเข้าไป นอกจากนี้ในหนังสือ โทดะอิจิ
โยโระกุ เล่มที่ 4 (『東大寺要録四』) ยังมีการบันทึก
เรื่ อ งการอั ญ เชิ ญ ดวงพระวิ ญ ญาณอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
จักรพรรดิโอจินมาสถิตไว้ดว้ ยเช่นกัน จากความเกีย่ วพัน
ในจุดนั้นเป็นต้นมาท�ำให้เทพองค์นี้จึงเป็นที่นับถือใน
หมู่ราชวงศ์ อย่างไรก็ตามต่อมาภายหลังความเชื่อเกี่ยว
กับเทพองค์นี้นั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อของพระพุทธ
ศาสนา ลัทธิชนิ โต และลัทธิเต๋าผนวกรวมเข้ามาจนกลาย
เป็ น ความเชื่ อ เช่ น ในปั จ จุ บั น ในสมั ย เฮอั น ได้ มี ก าร
อัญเชิญเทพฮะชิมันจากแคว้นบุเส็นมาประดิษฐานยัง
เกียวโต ณ ศาลเจ้าอิวะฌิมิสุฮะชิมังงู (石清水八幡宮)
หลังจากนั้นความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับเทพฮะชิมัน
ดะอิโบะซะท์ซกุ ไ็ ด้รบั การเผยแพร่ไปอย่างกว้างไกลในดิน
แดนตะวันออกของญี่ปุ่น ต่อมาเทพฮะชิมันดะอิโบะ
3
4

5

ซะท์ซุได้กลายเป็นเทพประจ�ำตระกูลเก็นจิหรือมินะโมะ
โตะซึง่ ในการรบทุกครัง้ นักรบตระกูลเก็นจิจะเดินทางไป
สักการะเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ในปีค.ศ.1063 ได้มี
การอัญเชิญเทพฮะจิมันดะอิโบะซะท์ซุไปยังยุอิงะฮะมะ
(由比浜หรือ由比ヶ浜) แคว้นซะงะมิ (相模国) เพื่อ
ประดิษฐานเทพฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซใุ นศาลเจ้าท์ซรุ งุ ะ
โอะกะ(鶴岡) หลังจากนัน้ เป็นต้นมาการสักการะเทพฮะ
ชิมนั ดะอิโบะซะท์ซจุ งึ ได้รบั ความนิยมในหมูโ่ กะ-เคะนิน4
ในคะมะกุระ และความเชือ่ นีไ้ ด้แพร่หลายไปทัว่ ประเทศ
จนกระทั่งมีศาลเจ้าสาขาราว ๆ 44,000 แห่งในปัจจุบัน
การเรี ย กขานชื่ อ เทพฮะชิ มั น ดะอิ โ บะซะท์ ซุ เ ช่ น ใน
ปัจจุบันนั้นเริ่มต้นในสมัยคะมะกุระ
ในนิยายสงครามเรือ่ ง โฌมงกิ (将門記) มีการกล่าว
ถึงค�ำประกาศิตของเทพองค์นี้ไว้ว่า「朕ガ位ヲ蔭子平
将門ニ授ケ奉ル、其ノ位記ハ左大臣正二位菅原朝

“ข้าจะมอบต�ำแหน่งให้แก่
ทะอิระ โนะ มะซะกะโดะ โองการแต่งตั้งนี้ดวงวิญญาณ
ของท่านซุงะวะระ โนะ มิชิสะเนะ เสนาบดีฝ่ายซ้าย
ต�ำแหน่งโฌ ระดับ 2 จะเป็นผู้รับไปบันทึกต่อไป” ส่วน
ในหนังสือ ฮะชิมันอุซะงู โกะตะกุเซ็นฌู『八幡宇佐宮
5
御託宣集』 ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมค�ำประกาศิตของ
เทพองค์นี้ไว้ได้มีการพรรณนาลักษณะของเทพองค์นี้ว่า
“เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุปรากฏกายในร่างของชาย
ชราที่มีผมสีขาวอายุราว 70 ปี และปล่อยลูกธนูออก
ไปสังหารมะซะกะโดะ” ส�ำหรับสายตระกูลเซะอิวะ
เก็นจิ (清和源氏) ที่นับถือเทพองค์นี้เป็นเทพประจ�ำ
ตระกู ล นั้ น กล่ า วกั น ว่ า น่ า จะเริ่ ม ในสมั ย มิ น ะโมะโตะ
โนะ โยะริโนะบุ (源頼信) เนื่องจากมีจดหมายรายงาน
การไปนมัสการศาลเจ้าอิวะฌิมสิ ฮุ ะชิมงั งู นอกจากนีจ้ าก
臣ノ霊魂表スラク云々」

จักรพรรดิองค์ที่ 15 ในสมัยยะมะโตะ (สมัยนารา)
“โกะ-เคะนิน” (御家人) เป็นค�ำที่ใช้เรียกกลุ่มนักรบที่มีความสัมพันธ์นาย-บ่าวกับโชกุนแห่งรัฐบาลทหารในสมัยคะมะกุระ โดยจะสืบทอดเป็นตระกูลและจะดูแลปกครองที่ดิน
ของตน และโชกุนจะตอบแทน “โกะ-เคะนิน” ด้วยการมอบทีด่ นิ ในดินแดนต่าง ๆ ให้ปกครองดูแลจนเกิดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์นาย-บ่าวทีส่ ำ� คัญซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสมัย
คะมะกุระทีเ่ รียกว่า ความสัมพันธ์นาย-บ่าวแบบระบบศักดินา (封建的主従関係)
หนังสือรวบรวมเกีย่ วกับค�ำประกาศิตของเทพฮะชิมนั แห่งศาลเจ้าอุซะ มีทงั้ หมด 16 เล่มเริม่ รวบรวมในปี ค.ศ. 1290 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1313
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หนังสือ ซมปิบุมเมียะกุ『尊卑分脈』 มีการบันทึกว่า
มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิอเิ อะ (源義家) ได้ทำ� พิธเี ก็มปุก7ุ
ที่ศาลเจ้าอิวะฌิมิสุฮะชิมังงู เขาจึงมีชื่อหลังผ่านพิธีดัง
กล่าวว่า “ฮะชิมนั ตะโร”「八幡太郎」หลังจากนัน้ สอง
พ่อลูกโยะริโยะฌิ (頼義) และโยะฌิอิเอะ (義家) เดิน
ทางไปมาระหว่างภูมิภาคคันโตไปยังแคว้นเดะวะ (出羽
国) และมุทซ
์ ุ (陸奥国) โดยใช้เส้นทางโทซันโด (東山道)
และเส้นทางโทกะอิโด (東海道) จึงท�ำให้มกี ารสร้างศาล
เจ้าสาขาของฮะชิมังงูไปถึงแคว้นทั้งสอง นอกจากนี้ใน
หนังสือบันทึกประวัตศิ าสตร์ อะสุมะ คะงะมิ『吾妻鏡』
วันที่ 12 เดือน 10 ในปีจิโจที่ 4 กล่าวถึงการประดิษฐาน
เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุไว้ ณ ศาลเจ้าท์ซุรุงะโอะกะ
ฮะชิมังงูเพื่ออุทิศให้บิดาโยะริโยะฌิ
6

จากการศึกษาตัวบทผู้วิจัยพบว่าในนิยายสงคราม
เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ก็ได้มีการกล่าวถึงต�ำนาน
การก�ำเนิดเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุไว้ด้วยเช่นกันดังนี้
そもそも八幡大菩薩と申すは、忝くも本地寂
光の都を出でて垂迹の三所と顕はれ給ふ。人間皇
女の胎を借りて、本朝三代の帝を生れ給ふ。いは

ทีด่ นิ แดนจักโกโจโดะ ทรงเสด็จออกจากทีน่ นั่ ทรงอวตาร
ลงมาเป็นเทพ 3 องค์ ขอยืมพระครรภ์ของมนุษย์ที่เป็น
พระมเหสีเพื่อให้ก�ำเนิดจักรพรรดิญี่ปุ่น 3 รุ่น ซึ่งก็คือ
จักรพรรดิชูอะอิ พระมเหสีจินงู จักรพรรดิโอจิน หลัง
เสด็จสวรรคตก็ทรงอวตารเป็นเทพ 3 องค์ประทับอยู่ ณ
ที่ แ ห่ ง เดี ย วกั น เพื่ อ ปกป้ อ งคุ ้ ม ครองญี่ ปุ ่ น และท� ำ ให้
บ้ า นเมื อ งสงบลงในจั ก รพรรดิ รุ ่ น ต่ อ มาอี ก นั บ ร้ อ ย
พระองค์ เทพทั้ง 3 พระองค์นี้เป็นที่รู้จักในนามของ
ซันสนอัน 9 ได้แก่ มิดะ10 คันนน 11 และเซะอิฌิ 12 ด้วย
เหตุฉะนี้จึงท�ำให้โยะริโตะโมะเลื่อมใสศรัทธาในพระ
โพธิสัตว์ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ นอกจากนี้เขายังได้
สร้างอุโบสถ สร้างศาลเจ้า สร้างเจดีย์ สร้างต�ำหนัก และ
ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระไตรปิฎก (โยะริโตะโมะ)
ได้ปราบปรามคนชั่วและมอบรางวัลแก่คนซื่อสัตย์อย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็นกองบุญอันมหาศาล
(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 134)
นอกจากนี้ ในเรื่ อ ง โซะงะ โมะโนะงะตะริ
ยังสะท้อนแนวคิดที่ว่าเทพองค์น้ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ตระกูลเก็นจิซึ่งปรากฏในฉากต่อไปนี้

ゆる仲哀・神功・応神なり。崩御の後は、本朝守

然れば、今の佐殿と申すは、遠く曩祖を尋ね

護・百王鎮護の一所三本の垂迹と顕はれ給ふ。い

れば、清和天皇第六皇子貞純新王これなり。近く

はゆる弥陀・観音・勢至の三尊なり。仰ぎて八幡

累代を訪えば、六孫王経基の後胤、八幡太郎義家

大菩薩を信じ給ひ、その外、堂社・塔閣を建立あ

の末葉なり。然れば、当山に八幡の御社あり。水

り、仏像・経巻を納め、征罰・忠賞、度に当り

尾の清き流れは、八幡大菩薩も、当山護持の三

て、善根莫大にぞおはしける。

宝、走湯権現も、いかでか捨てんと思し召されん

เดิมทีแล้วเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุประทับอยู่

や。当山の守護神、我らに力を与へ給へ。佐殿を

หนังสือทีร่ วบรวมผังการแสดงการสืบสันติวงศ์ของจักรพรรดิและสายตระกูลของนักรบทีส่ บื เชือ้ สายมาจากราชวงศ์
พิธกี รรมโบราณทีแ่ สดงถึงการเปลีย่ นจากวัยเด็กผ่านเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ หรือเท่ากับพิธบี รรลุนติ ภิ าวะ ชือ่ พิธเี ก็มปุกถุ กู เรียกหลังสมัยนะระ ส�ำหรับเด็กชายจะมิได้กำ� หนดอายุทแี่ น่นอน
ในการท�ำพิธเี ก็มปุกแุ ต่จะมีการเปลีย่ นหมวกเอะโบฌิและเปลีย่ นชือ่ ใหม่โดยไม่ใช้ชอื่ ในวัยเด็กทีเ่ คยมีมา ส่วนเด็กผูห้ ญิงโดยทัว่ ไปจะท�ำพิธนี ใี้ นช่วงอายุ 12 – 16 ปี
8
พระโพธิสตั ว์ทมี่ ลี ำ� ดับสูงสุดในบรรดาพระโพธิสตั ว์ทงั้ สีป่ ระเภทตามความเชือ่ ของพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ และยังหมายถึงโลกทีแ่ สดงสัจธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
9
“ซันสน” หมายถึงรูปเคารพของทัง้ 3 ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์คพู่ ระบารมีทปี่ ระทับอยูด่ า้ นข้างของพระพุทธองค์ซงึ่ พบเห็นได้ตามอุโบสถ ส�ำหรับพระโพธิสตั ว์คบู่ ารมี
พระพุทธเจ้าในดินแดนสุขาวดีพทุ ธเกษตรทัง้ สองนัน้ ได้แก่ พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถาปราปโพธิสตั ว์
10
“มิดะ” หรือ “อะมิดะเนิยวระอิ” หมายถึง “พระอมิตาภพุทธะ” เป็นพระพุทธเจ้าในคติความเชือ่ ของมหายานทีป่ ระทับในแดนสุขาวดี
11
“คันนน” หมายถึง พระอวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสตั ว์คบู่ ารมีพระพุทธเจ้าในดินแดนสุขาวดีพทุ ธเกษตร
12
“เซะอิฌ”ิ หมายถึง มหาสถาปราปโพธิสตั ว์ เป็นพระโพธิสตั ว์คบู่ ารมีพระพุทธเจ้าในดินแดนสุขาวดีพทุ ธเกษตร
6
7
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助け奉らん。源氏の系、永く絶えず、我が山、繁
唱すべき時節なり。

อนึ่ง ท่านซุเกะโดะโนะผู้นี้ หากถามถึงต้นตระกูล
บรรพบุรษุ นัน้ ก็คอื เจ้าชายซะดะสุมซิ งึ่ เป็นพระราชโอรส
พระองค์ ที่ ห กในจั ก รพรรดิ เ ซะอิ ว ะ หากถามถึ ง สาย
ตระกู ล ที่ ใ กล้ เ ข้ ามา ท่านเป็น ลูก หลานของโระกุซ น
โอท์ ซุ เ นะโมะโตะ เป็ น หลานของท่ า นฮะชิ มั น ตะโร
โยะฌิอิเอะ อนึ่ง ศาลเจ้ายะวะตะก็ตั้งอยู่บนเขาลูกนี้
ความบริสุทธิ์ของทางน�้ำ13 ที่ไหลต่อมา ทั้งท่านฮะชิมัน
ดะอิโบะซะท์ซุ ทั้งพระรัตนตรัยที่คุ้มครองเขาลูกนี้ ทั้ง
ท่านเทพโซโต เหตุอันใดจึงคิดจะทอดทิ้ง(ซุเกะโดะโนะ)
ท่านเทพที่คุ้มครองเขาแห่งนี้ โปรดประทานพละก�ำลัง
แก่พวกเรา เราจะช่วยท่านซุเกะโดะโนะ สายเลือด
ตระกูลเก็นจินนั้ ต้องยืนยาวไม่ขาดสาย ถึงเวลาอันสมควร
ที่เขาของเราจะรุ่งโรจน์โชติช่วงแล้ว
(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 113)
หากพิจารณาจากฉากที่กล่าวถึงเทพฮะชิมันดะ
อิโบะซะท์ซุแล้วนั้นอาจสรุปลักษณะความเชื่อเกี่ยวกับ
เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุที่มีอิทธิพลต่อชนชั้นนักรบ
และความสัมพันธ์นาย-บ่าวที่สะท้อนจากนิยายสงคราม
ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้ง 3 เรื่องนี้ออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. การอธิษฐานเพื่อขอพรและการประทานความ
ช่วยเหลือจากเทพ
2. เทพนิมิตที่มาปรากฏในความฝัน
5.1 การอธิษฐานเพื่อขอพรและการประทาน
ความช่วยเหลือจากเทพ
การอธิษฐานเพือ่ ขอพรและการประทานความช่วย
เหลือจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในนิยายสงคราม
ทั้ง 3 เรื่องได้ถูกกล่าวไว้ดังนี้
13
14

5.1.1 เรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ
ฉากจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่านักรบตระกูล
เฮะอิเกะสักการะที่เกียวโต
การเดินทางไปสักการะเทพฮะชิมนั ทีศ่ าลเจ้าอิวะฌิ
มิสุฮะชิมังงูที่เกียวโตของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า
นักรบตระกูลเฮะอิเกะทัพสุดท้ายขณะลีภ้ ยั ออกจากเมือง
หลวงดังปรากฏในเล่มที่ 7 ตอน「一 門 都 落」
いち もん みやこ おち

落ち行く平家は誰々ぞ。前内大臣宗盛公、平
大納言時忠、 ( 中略 ) 是は東国北国度々のいくさ
に、此ニ三ヶ年が間、討ちもらされて纔かに残る
ところなり。山崎関戸院に、玉の御輿をかきすゑ
て、男山をふし拝み、平大納言時忠卿、「南無帰
命頂礼、八幡大菩薩、君をはじめ参らせて、我等
都へ帰し入れさせ給へ」と祈られけるこそかなし
けれ。

ในบรรดาตระกูลเฮะอิเกะที่เดินทางออกจากเมือง
หลวงนัน้ มีใครกันบ้าง (ได้แก่) ซะกิโนะนะอิดะอิจนิ มุเนะ
โมะริโก เฮะอิดะอินะงน โทะกิตะดะ (ละข้อความ) การ
รบทั้ ง ในดิ น แดนตะวั น ออกและดิ น แดนตะวั น ตกใน
สองสามปีมานี้ไพร่พลล้มตายเหลือเพียงเล็กน้อย เมื่อ
ขบวนเสด็จเดินทางมาถึงประตูดา่ นยะมะสะกิจงึ วางเกีย้ ว
ประทับของจักรพรรดิลงเพื่อหมอบกราบโอะโตะโกะยะ
มะ14 เฮะอิดะอินะงน โทะกิตะดะจึงอธิษฐานว่า “นะมุกิ
เมียวโชระอิ ท่านเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ขอให้องค์
จักรพรรดิและพวกเราได้หวนคืนเมืองหลวงด้วยเถิด”
เขากล่าวอย่างโศกาอาลัย
(เฮะอิเกะ : เล่มที่ 7 หน้า 86-87)
จากฉากทีย่ กมานัน้ กล่าวถึงการเสด็จออกจากเมือง
หลวงของจักรพรรดิอนั โตะกุและเหล่านักรบตระกูลเฮะอิ
เกะทัพสุดท้ายโดยในระหว่างทางเมื่อขบวนมาถึงด่าน

มิสโุ นะโอะ () หากแปลตรงตัวหมายถึง “ทางไหลของน�ำ้ ” และยังเป็นอีกพระนามของจักรพรรดิซะอิวะ ในทีน่ จี้ งึ หมายถึงลูกหลานทีส่ บื สายมาจากจักรพรรดิเซะอิวะด้วยเช่นกัน
เขาโอะโตะโกะยะมะเป็นทีป่ ระดิษฐานของศาลเจ้าอิวะฌิมสิ ฮุ ะชิมงั งู ()
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ยะมะสะกิที่อยู่ตรงข้ามกับโอะโตะโกะยะมะซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานของเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ณ ศาลเจ้า
อิวะฌิมิสุฮะชิมังงู การที่จักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า
นักรบได้สักการะและอธิษฐานขอพรนั้นแสดงให้เห็นถึง
ความศรัทธาขององค์จกั รพรรดิ พระราชวงศ์ และนักรบ
ในตระกูลเฮะอิเกะทีม่ ตี อ่ เทพองค์นดี้ ว้ ยเช่นกัน อีกทัง้ ยัง
ขอให้จกั รพรรดิและตระกูลของตนได้หวนกลับมาสูเ่ มือง
หลวงอีกครั้ง

ทีบ่ า้ นพักของโฌเกียวโอกุระ ทะเนะนะโอะ ส่วนบ้านของ
ผู้ติดตามคือกลางทุ่งกลางนา แม้ไม่ถึงกับต้องสวมใส่ผ้า
ป่าน16 แต่ก็พูดได้ว่าเป็นหมู่บ้านโทชิ17 อันห่างไกล หาก
ที่ ป ระทั บ เป็ น กลางภู เ ขา คงใช้ ต ้ น ไม้ ต ้ น นั้ น เป็ น “ที่
ประทั บ ไม้ ท รงกลม” 18 ซึ่ ง ก็ มี ด ้ า นที่ ง ดงามเช่ น กั น
(พระองค์)ทรงเสด็จไปยังอุซะโนะมิยะ19 เป็นล�ำดับแรก
และทรงใช้ที่พักของดะอิงูจิคินมิชิ20 เป็นพระราชวัง
(เฮะอิเกะ : เล่ม 8 หน้า 110-111)

ฉากจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่านักรบตระกูล
เฮะอิเกะสักการะที่คิวชู
เมือ่ จักรพรรดิอนั โตะกุและเหล่านักรบตระกูลเฮะอิ
เกะเดินทางไปถึงดินแดนตะวันตก พระองค์ทรงเสด็จไป
นมัสการเทพฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซดุ ว้ ยเช่นกันซึง่ ปรากฏ
ในฉากต่อไปนี้

จากฉากที่ ย กมาข้ า งต้ น นั้ น เป็ น ตอนที่ ก ล่ า วถึ ง
ขบวนเสด็จของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่านักรบตระ
กู ล เฮะอิ เ กะที่ เ ดิ น ทางรอนแรมอย่ า งยากล� ำ บากจน
กระทัง่ เดินทางไปถึงคิวชู สถานทีแ่ รกทีพ่ ระองค์ทรงเสด็จ
ไปคือศาลเจ้าอุซะฮะชิมังงูซึ่งเป็นศาลเจ้าต้นก�ำเนิดของ
ศาลเจ้าฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุทั่วประเทศ อีกทั้งยังทรง
ประทับ ณ บ้านพักของผู้อ�ำนวยการศาลเจ้าซึ่งแสดงให้
เห็นถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของราชวงศ์ที่มีต่อเทพเจ้า
องค์นี้ด้วยเช่นกัน

さる程に、筑紫には内裏つくるべきよし沙汰
ありしかども、いまだ都定められず。主上は岩戸
の小卿大蔵の種直が宿所にわたらせ給ふ。人々の
家々は野中、田中なりければ、麻の衣はうたねど
も、十市の里ともいッつべし。内裏は山のなかな
れば、かの木の丸殿もかくやとおぼえて、なか々
優なる方もありけり。まづ宇佐宮へ行幸なる。大
宮司公道が宿所、皇居になる。

ฉากทะอิระ โนะ โทะกิตะดะขอพรให้เทพฮะชิมนั
ดะอิโบะซะท์ซุช่วยคุ้มครองจักรพรรดิอันโตะกุ
「それ我が君は天孫四十九世の正統、人皇八
十一代の御門なり。天照太神、正八幡宮も我君を

ในตอนนั้น กล่าวกันว่ามีก�ำหนดการจะสร้างที่ こそまもり参らッさせ給ふらめ。
“แต่เดิมแล้วเจ้านายของเรา21 นั้นสืบเชื้อสาย
ประทับ(ส�ำหรับจักรพรรดิ)ที่ท์ซุกุฌิ15 แต่ทว่าในเมือง
หลวงเองก็ยงั ไม่อยูใ่ นความสงบ จักรพรรดิจงึ ทรงประทับ โดยตรงจากเทพรุ่นที่ 49 และทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่
15
16

ชือ่ เดิมของดินแดนคิวชู
ผ้าป่านหรือ (麻の衣) คือผ้าทีใ่ ช้หอ่ ศพ ในทีน่ กี้ ารสวมใส่ผา้ ป่านจึงหมายถึงการเสียชีวติ

“หมู่บ้านโทชิ” (十市の里) เป็นชื่อหมู่บ้านในเมืองโทชิ(ปัจจุบันออกเสียงว่า“โทอิชิ”)จังหวัดนารา หมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองตั้งแต่สมัย
นาราจนถึงมุโระมะชิ ในกลอนญี่ปุ่นจะใช้ค�ำนี้เป็น「掛詞」ที่ใช้แสดงชื่อสถานที่และยังมีความหมายของค�ำว่า “ห่างไกล” ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ค�ำนี้ยังเป็น「歌枕」ในบทกวีซึ่งชื่อหมู่บ้านนี้ถูกใช้เชื่อมโยงกับความรู้สึกห่างไกลจากเมืองหลวง
18
การใช้ไม้ทั้งต้นโดยไม่ตัดแต่งหรือเลื่อยเพื่อท�ำเป็นที่ประทับแบบเรียบง่าย โดยเฉพาะอะซะกุระเด็น「朝倉殿」หรือปัจจุบันรู้จักกันในนาม “อะซะ
กุระโนะทะชิบะนะโนะฮิโระนิวะโนะมิยะ” (朝倉橘広庭宮) อันโด่งดังของจักรพรรดิซะอิเมะอิ (斉明天皇)
19
หมายถึงศาลเจ้าอุซะฮะชิมังงู (宇佐八幡宮) ณ เมืองอุซะ จังหวัดโอะอิตะ
20
(大宮司公通)เป็นผู้อ�ำนวยการศาลเจ้าอุซะ ต�ำแหน่งดะอิงูจิเป็นต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสูงสุดของศาลเจ้าส�ำคัญของญี่ปุ่น
21
ในที่นี้หมายถึงจักรพรรดิอันโตะกุ
17
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81 เทพอะมะเตะระซุ โฌฮะชิมังงู22 คงจะทรงปกป้อง
คุ้มครองเจ้านายของเรา”
(เฮะอิเกะ: เล่ม 8 หน้า 117)

ปกป้องคุ้มครองตระกูลเก็นจิ มิยะจิ นะโอะกะสุ (2002)
กล่าวว่าความเชื่อความศรัทธาของโยะริโตะโมะที่มีต่อ
เทพองค์เสมือนเทพประจ�ำตระกูลนัน้ ปรากฏให้เห็นเป็น
หลักฐานชัดเจนในหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ อะสุมะ
จากฉากที่ยกมาเป็นค�ำพูดของทะอิระ โนะ โทะกิ กะกะมิ เล่มที่ 1 วันที่ 5 เดือน 7 ปีจิโจที่ 4 โดยกล่าวว่า
ตะดะทีก่ ล่าวกับโคะเระมุระซึง่ มาแจ้งข่าวเรือ่ งค�ำสัง่ ของ ตนเป็น「八幡大菩薩氏人」หมายถึง “ผู้สืบเชื้อสาย
จั ก รพรรดิ ส ละราชย์ โ กะฌิ ร ะกะวะที่ ท รงมี พ ระราช ตระกูลจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” อีกทั้งยังกล่าว
กระแสรับสัง่ ให้ขบั ไล่ตระกูลเฮะอิเกะออกจากคิวชูจงึ ขอ ถึงการสืบทอดความคิดดังกล่าวไปทั่วแคว้นทั้ง 8 แห่ง
ให้รีบหนีไปเสียก่อน แต่ทว่าโทะกิตะดะยังคงยืนยันถึง ดินแดนตะวันออก
นอกจากนี้ จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่าเทพฮะชิ
ความชอบธรรมในการสืบเชือ้ สายและเป็นลูกหลานของ
เทพอะมะเตะระซุและเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ จาก มันนั้นมิได้เป็นที่เคารพเฉพาะนักรบในตระกูลเก็นจิ
ประโยคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อเทพ เท่านั้น แต่เดิมทีเดียวเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุนั้นเป็น
ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในฝ่ายของตระกูลเฮะอิเกะที่เป็น เทพที่มีความเกี่ยวข้องและได้รับการสักการะในพระ
ราชวงศ์มาก่อน และต่อมาภายหลังเหล่าตระกูลนักรบ
เครือญาติของจักรพรรดิอันโตะกุ
นอกจากนี้ ในงานวิจัยของเซะกิ ยุกิฮิโกะ (2003) ที่สืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิต่างไปเคารพสักการะ
กล่าวว่าในนิยายสงครามเรื่อง โฌมงกิ กล่าวว่าในปีค.ศ. ด้วยเหตุนจี้ งึ ปรากฏฉากทีก่ ล่าวถึงการเสด็จเยือนศาลเจ้า
939 ทะอิระ มะซะกะโดะได้รับเทพยากรณ์จากฮะชิ ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า
มันดะอิโบะซะท์ซุที่แคว้นโคสุเกะและขนานนามตนเอง นักรบตระกูลเฮะอิเกะด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ใน
ว่า “ชินโน”「新皇」ซึ่งแปลว่า “จักรพรรดิองค์ใหม่” ปัจจุบันความส�ำคัญในส่วนที่เป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับ
เทพฮะชิมันจึงเป็นเสมือนผู้ปลดปล่อยตระกูลนักรบ พระจักรพรรดินั้นถูกลืมเลือนหาย คงเหลือแต่ความ
ออกจากแบบแผนของราชส�ำนักและมีบทบาทส�ำคัญ เข้าใจเพียงว่าเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุเป็นเทพของ
ในการสร้างโลกที่แตกต่างไปจากเทพอะมะเตะระซุหรือ นักรบประจ�ำตระกูลเก็นจิไปแม้ในชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน
สุริยเทพ ด้วยเหตุนี้เหล่าตระกูลนักรบจึงให้การสักการะ
เทพฮะชิมันเป็นเทพผู้ปกปักรักษาเหล่านักรบ23 ซึ่งจาก
ฉากโยะริโตะโมะยกทัพไปต่อสู้กับตระกูลเฮะอิ
งานวิจัยของยุกิฮิโกะจะเห็นได้ว่าในเรื่อง โฌมงกิ ที่ เกะที่ฟุจิกะวะ
เมือ่ โยะริโตะโมะยกทัพมาถึงบริเวณภูเขาฟุจแิ ต่กลับ
สันนิษฐานว่าถูกประพันธ์ก่อนนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง
นีม้ กี ารกล่าวถึงเทพองค์นใี้ นฐานะเทพของตระกูลนักรบ พบกับสภาพกองทัพที่กระเจิดกระเจิงของฝ่ายเฮะอิเกะ
平家の方には音もせず。人をつかはして見せ
เป็นครั้งแรกแต่เป็นเทพในฝั่งตระกูลเฮะอิเกะ
อย่างไรก็ตามจากทีไ่ ด้นำ� เสนอไปในขัน้ ต้นเกีย่ วกับ ければ、「みな落ちて候」と申す。或は敵の忘れ
ประวัตทิ มี่ าของความเชือ่ และการนับถือเทพฮะชิมนั ดะอิ たる鎧とッて参りたる者もあり、或はかたきのす
โบะซะท์ซุนั้นเปรียบเสมือนเทพประจ�ำตระกูลที่คอย てたる大幕とッて参りたる者もあり。「敵の陣に
22
23

เป็นอีกชือ่ เรียกหนึง่ ของศาลเจ้าฮะชิมนั งูซงึ่ มีความหมายว่า “เทพฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซทุ แี่ ท้จริง”
関幸彦『「鎌倉」とはなにか』(山川出版社、2003年、150頁。)
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は蠅だにも翔り候はず」と申す。兵衛佐急ぎ馬よ

ของนักรบในช่วงที่ตระกูลเฮะอิเกะปกครอง

り下り甲を脱ぎ手水嗽をして王城の方を伏し拝

流人兵衛佐殿は、伊豆国の住人南条・深堀と

み、「これは全く頼朝が私の高名にあらず、偏に

いふ二人の侍を御供にておはしけるが、「あは

八幡大菩薩の御計らひなり」とぞ宣ひける。

れ、世の習ひかな。奴ばらが任せに振舞ふこそ安

เมื่อเห็นว่าทางทัพเฮะอิเกะไร้ซึ่งเสียงใด ๆ (โยะริ
โตะโมะ)จึงใช้ให้คนไปดูลาดเลา ทหารกลับมารายงานว่า
“ทุกคนหายกันไปหมดขอรับนายท่าน ส่วนทหารฝ่ายเรา
นั้นบางคนน�ำชุดเกราะที่ศัตรูลืมไว้กลับมา บางคนเก็บ
โอมะกิที่ศัตรูทิ้งไว้กลับมาขอรับ” และรายงานต่อว่า
“ในฐานทัพของศัตรูไม่มีแม้แมลงวันบินสักตัว” ท่าน
เฮียวอิเอะโนะซุเกะจึงลงจากม้า ถอดหมวกนักรบออก
ล้างมือและบ้วนปากแล้วจึงคุกเข่าก้มลงสักการะโดยหัน
หน้าไปยังทิศของพระราชวังหลวงพร้อมกล่าวว่า “สิ่งนี้
มิใช่เกียรติประวัติของโยะริโตะโมะแต่อย่างใด หากแต่
เป็นแนวทางจากท่านเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ”
(เฮะอิเกะ : เล่ม 5 หน้า 404)

からね。帰命頂礼八幡大菩薩。願はくは、頼朝が
本意を遂げしめ給へ」とぞ祈念し給ひける。

ท่านเฮียวโนะซุเกะผู้โดนเนรเทศและซามุไรแคว้น
อิสุ 2 คนนามว่านันโจและฟุกะโบะริ ได้ไปอธิษฐาน
ขอพรว่า “นี่คือสัจธรรมของโลกหรอกหรือ (ตัวข้า)
ไม่เป็นสุขเพราะการประพฤติตนตามอ�ำเภอใจของเจ้า
พวกนัน้ คิเมียวโชระอิ ฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซุ ขอให้ความ
ปรารถนาที่มีมาช้านานของข้าเป็นจริงด้วยเถิด”
(โซะงะ : เล่ม 1 หน้า 63)
ฉากโยะริโตะโมะอธิษฐานในระหว่างหลบหนีออก
จากคฤหาสน์ของตระกูลอิโต
道すがら、御心中に祈念せられけるは「仰ぎ

ฉากดังกล่าวเป็นฉากที่ต่อเนื่องจากตอน “ฟูจิงะ
วะ” เหล่านักรบฝ่ายทะอิระต่างขวัญหนีดีฝ่อเมื่อได้ฟัง
เรื่องราวที่ซะอิโตะ ซะเนะโมะริเล่าถึงกิตติศัพท์ความ
เก่งกาจของเหล่านักรบจากดินแดนตะวันออก จนท�ำให้
นักรบเหล่านัน้ หวาดกลัว ในค�ำ่ คืนนัน้ เองทีน่ กฝูงใหญ่ได้
บินขึน้ จากหนองน�ำ้ ด้วยเสียงอันอึกทึกครึกโครมดัง่ เสียง
พสุธากัมปนาทท�ำให้นักรบฝ่ายทะอิระเข้าใจผิดคิดว่า
เป็นทัพของโยะริโตะโมะและนักรบดินแดนตะวันออก
บุกมา นักรบฝ่ายทะอิระจึงแตกกระเจิงจากค่ายที่ตั้งทัพ
ไว้และหลบหนีกันไปคนละทิศละทาง ท�ำให้ทัพของ
โยะริโตะโมะชนะในการรบครั้งนี้ทั้ง ๆ ที่ยังมิได้ท�ำการ
รบใด ๆ โยะริโตะโมะจึงเชื่อว่าการชนะในครั้งดังกล่าวนี้
เป็นการประทานความช่วยเหลือมาจากเทพฮะชิมนั ดะอิ
โบะซะท์ซุที่ตนนับถือ
5.1.2 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ
ฉากที่โยะริโตะโมะไม่พอใจความไม่เป็นระเบียบ
66

て願はくは、八幡大菩薩。頼朝が先祖八幡太郎義
家は、男山石清水参籠の時、御示現にて大菩薩の
御子となり、八幡太郎を号したり。八幡太郎と号
したり。されば、『義家が子孫に恙あらせじ』と
こそ御誓ひあんなるに、源氏皆亡びて果て、家廃
れ人亡びて、正統の名残とて頼朝一人ばかりな
り。八代守護の御誓ひ空しうして、四代を残し給
はんこと口惜しかるべし。このたび運を開かず
は、何人か家を興して誓ひを続がん。ただ願はく
は、大菩薩の誓約をば頼朝に授け給へ。伏して乞
ふ、諸天・善神。擁護を垂れ給へ。たとひ広く日
本を平げんことこそ難くとも、当国の土民ばかり
を授かりけ給へ。

ในระหว่างทาง (โยะริโตะโมะ)อธิษฐานในใจว่า
“(ข้ า น้ อ ย)ขอกล่ า วค� ำ อธิ ษ ฐานต่ อ ท่ า นฮะชิ มั น ดะอิ
โบะซะท์ซุ ฮะชิมนั ตะโร โยะฌิอเิ อะซึง่ เป็นบรรพบุรษุ ของ
โยะริโตะโมะ ตอนไปนมัสการที่โอะโตะโกะยะมะอิวะชิ
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มิสุนั้น ท่านจ�ำแลงกายมาบอกว่า(โยะฌิอิเอะ)เป็นลูก
ของพระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุนี้จึงได้นามว่าฮะชิมันตะโร
และทั้ง ๆ ที่ท่านปฏิญาณแล้วว่า “จะไม่ให้ลูกหลานของ
โยะฌิอิเอะมีอันตราย” แต่ตระกูลเก็นจิทุกคนได้ตาย
จากไป ตระกูลตกต�ำ่ ผูค้ นต่างล้มตาย คนทีเ่ ป็นสายเลือด
ตรงนั้นเหลือโยะริโตะโมะเพียงคนเดียว ค�ำสาบานที่
กล่าวว่าจะคุ้มครองตระกูลไปถึงแปดรุ่นนั้นได้สูญเปล่า
การด�ำรงต่อมาเพียงสีร่ นุ่ นัน้ เป็นเรือ่ งน่าเศร้ายิง่ นัก” หาก
ในครัง้ นีโ้ ชคไม่เข้าข้าง ใครกันหรือจะเป็นผูก้ อบกูต้ ระกูล
และสานต่อค�ำสาบานของพระองค์ ข้าน้อยเพียงอยาก
วิงวอน ค�ำสัญญาของพระโพธิสัตว์นั้นโปรดประทาน
แก่โยะริโตะโมะด้วยเถิด ข้าขอน้อมอภิวาทต่อบรรดา
ทวยเทพและเส็นชิน 24 ได้โปรดคุม้ ครองลูกด้วยเถิด หาก
การปราบปรามผู้คนทั่วทั้งญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่ไพศาลให้
สงบสุขนั้นยากล�ำบาก ก็โปรดประทานเพียงคนที่อยู่ใน
แคว้นแห่งนี้ 25
(โซะงะ : เล่ม 2 หน้า 97-98)

เดือนเป็นอย่างเร็ว หากค�ำขอของลูกเป็นจริง ลูกจะไป
ฆ่ายะมะกิก่อน จากนั้นจึงไปสังหารอิโต”
(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า116)
เมื่อโยะริโตะโมะได้ทราบข่าวเรื่องยะมะกิ โนะ
คะเนะตะกะระงับแผนการบุกมาเขาอิสุเพื่อรบกับโยะริ
โตะโมะ โยะริโตะโมะจึงเกิดความหาญกล้าและมีก�ำลัง
ใจจึงขอพรจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุโปรดช่วยให้
ความปรารถนาที่เคยมียาวนานของเขานั้นส�ำเร็จอย่าง
เร็วที่สุดภายในสามเดือนและช้าสุดภายในสามปี
5.1.3 เรื่อง กิเกะอิกิ
ฉากอุฌิวะกะ(โยะฌิท์ซุเนะในวัยเด็ก)อธิษฐาน
ขอให้ช่วยคุ้มครองตระกูลของตน
「南無大慈大悲の明神、八幡大菩薩」と掌を合
せて、「源氏を護らせ給へ。宿願まことに成就せ
ば、玉の御宝殿を造り、千町の神領を寄進し奉ら
ん」と祈誓して、念誦はてければ、正面より未申

ฉากยะมะกิ โนะ คะเนะตะกะจึงระงับแผนการรบ
กับโยะริโตะโมะ
佐殿これを御覧じて、いよいよ力付きてぞ思
し召されける。御心中には、「仰ぎて願はくは、
大悲権現八幡大菩薩。頼朝が宿願を、遠くは三
年、近くは三月が内に成就せしめ給へ。我が願、
満つるほどならば、まづ山木を亡ぼうし、次には
伊東を討たん」とぞ祈念せられける。

พอโยะริโตะโมะได้เห็น(เหตุการณ์)เช่นนีก้ เ็ กิดก�ำลัง
ใจมากยิง่ ขึน้ ภายในใจนัน้ ก็สวดภาวนาว่า “ลูกขอวิงวอน
ความเมตตาจากท่านฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ขอให้ความ
ปรารถนาทีม่ มี าแสนนานของโยะริโตะโมะคนนีบ้ รรลุผล
ส�ำเร็จภายในสามปีเป็นอย่างช้าหรือส�ำเร็จภายในสาม
24
25

へ向かひて出で給ふ。

“นะโมด้วยพระเมตตาอันเหลือคณานับของท่าน
เมียวจินอีกทั้งท่านฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” (อุฌิวะกะ)
กล่าวพลางพนมมือ “โปรดคุม้ ครองตระกูลเก็นจิดว้ ยเถิด
หากความปรารถนาของลูกเป็นจริง ลูกจะสร้างศาลเจ้า
ที่ท�ำด้วยอัญมณีถวาย อีกทั้งลูกจะบริจาคที่ดินถวายอีก
หนึง่ พันโจ” ลูกขอสาบาน เมือ่ อธิษฐานจบ(อุฌวิ ะกะ)เดิน
จากประตูใหญ่และมุง่ สูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้เพือ่ ออก
จากของศาลเจ้าไป
(กิเกะอิกิ : เล่ม 1 หน้า 31)
ฉากที่อิเซะซะบุโรได้เจอกับโยะฌิท์ซุเนะผู้เป็น
นายมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ

เทพผูป้ กปักรักษาพระธรรม
หมายถึงแคว้นอิสุ
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จากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุผู้เป็นเทพประจ�ำตระกูล
と申しながら、八幡大菩薩の御引き合せとこそ存
ของมินะโมะโตะ และการท�ำเช่นนี้สัมฤทธิ์ผลจนท�ำให้
じ候へ」とて、来し方行く末の物語互ひに申しひ
โยะริโตะโมะมีชยั ในการรบ สามารถปราบปรามศัตรูคอู่ ริ
らきけり。
และกุมอ�ำนาจสูงสุดของรัฐบาลทหารคะมะกุระได้ใน
“การที่ได้พบนายท่านนั้น (ข้าน้อย)รู้ว่าคงเป็น ที่สุด
เพราะสัญญาที่ผูกพันกันสามชาติและท่านเทพฮะชิมัน
นอกจากนี้ เมื่อค�ำอธิษฐานที่ได้ขอจากเทพนั้น
ดะอิโบะซะท์ซนุ ำ� พาให้มาพบกัน” จากนัน้ ทัง้ สองต่างเล่า สั ม ฤทธิ์ ผ ล ผู ้ ที่ อ ธิ ษ ฐานนั้ น จั ก ท� ำ พิ ธี บ วงสรวงเพื่ อ
เรื่องราวที่ผ่านมาและแผนในอนาคตให้กันและกันฟัง
สรรเสริญองค์เทพเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกัน ดังเช่น
(กิเกะอิกิ : เล่ม 2 หน้า 74) การประดิษฐานเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ณ ศาลเจ้า
ท์ซุรุงะโอะกะฮะชิมังงูของโยะริโตะโมะหลังจากที่ได้รับ
ส�ำหรับธรรมเนียมและความเชื่อการไปนมัสการ พระราชทานต�ำแหน่งเซะอิโชกุนหรือผู้น�ำสูงสุดทางการ
ศาลเจ้านั้นอรรถยา สุวรรณระดา (2015) ได้ให้ทรรศนะ ทหารซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วถู ก บรรยายไว้ ใ นนิ ย าย
ประเด็นเกี่ยวกับธรรมเนียมความเชื่อของผู้คนในสมัย สงครามทั้งเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ และ โซะงะ
เฮอันว่าโดยทั่วไปแล้ว การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ โมะโนะงะตะริ
คนญี่ปุ่นสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การไป
นมัสการขอพรให้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิช์ ว่ ยเหลือเกีย่ วกับเรือ่ งราว
ฉากจากนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะ
ทางโลกทั้งหลาย การไปนมัสการเพื่อขอให้ช่วยน�ำทาง งะตะริ
ให้หลุดพ้นหรือเพื่อให้มีชีวิตที่สงบสุขในโลกหน้า และ
さる程に鎌倉の前右兵衛佐頼朝、ゐながら征
การไปนมัสการโดยมิได้มุ่งหวังขออะไรเป็นพิเศษ เช่น 夷将軍の院宣を蒙る。御使は左史生中原泰定とぞ
การไปกราบไหว้ ข อบคุ ณ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช ่ ว ยปกป้ อ ง 聞えし。十月十四日関東へ下着。兵衛佐宣ひける
คุม้ ครอง เป็นต้น การไปนมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิม์ ที งั้ การไป は、「頼朝年来勅勘を蒙りたりしかども、今武勇
ไหว้พระที่วัด (寺院) และการไปศาลเจ้า (神社) ซึ่งเป็น の名誉長ぜるによッて、ゐながら征夷将軍の院宣
ที่สิงสถิตของเทพที่คนญี่ปุ่นนับถือบูชา แต่การไปกราบ を蒙る。いかんが私でうけとり奉るべき。若宮の
ไหว้ขอพรเทพเจ้าทีศ่ าลเจ้านัน้ เป็นการมุง่ หวังให้เทพเจ้า 社にし給はらん」とて、若宮へ参りむかはれけ
ช่วยเหลือเกีย่ วกับเรือ่ งทางโลกทัง้ หลายเท่านัน้ ต่างจาก れ。八幡は鶴か岡にたたせ給ふへり。地形石清水
การไปไหว้พระที่วัดที่มุ่งหวังครอบคลุมกว้างไปถึงเรื่อง にたがはず。廻廊あり、楼門あり、つくり道十余
ของการตรัสรู้หรือการหลุดพ้นในโลกหน้าด้วย26
町見くだしたり。
ในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนี้ต่างปรากฏฉากที่เล่า
อีกไม่นานต่อมา ซะกิโนะอุเฮียวโนะซุเกะโยะริโตะ
ถึงการเดินทางไปอธิษฐานขอพรและการนมัสการสิ่ง โมะขณะอยูท่ คี่ ะมะกุระก็ได้รบั พระราชโองการแต่งตัง้ ให้
ศักดิส์ ทิ ธิข์ องชนชัน้ นักรบทีศ่ าลเจ้าเพือ่ มุง่ หวังให้เทพเจ้า เป็นเซะอิโชกุน ได้ยินว่าผู้เชิญพระราชสาสน์มีนามว่า
ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องทางโลกซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ ซะฌิโฌนะกะฮะระโนะยะซุซะดะซึ่งเดินทางมาถึงดิน
วัตถุประสงค์ของผูป้ ระพันธ์ทตี่ อ้ งการเน้นเรือ่ งการขอพร แดนคันโตในวันทีส่ บิ สีเ่ ดือนสิบ (เมือ่ ทราบข่าว)ท่านเฮียว
君の見参に入りて候ひぬること、三世の契り

26

อรรถยา สุวรรณระดา, บทความวิจยั เรือ่ ง บันทึกการเดินทางไปไหว้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องมิชทิ ซ์ นุ ะ โนะฮะฮะ ใน คะเงะโรนิกกิ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติญปี่ นุ่ ศึกษาในประเทศไทย
ครัง้ ที่ 8, 2558:1
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โนะซุเกะกล่าวว่า “แม้ในหลายปีมานี้โยะริโตะโมะจะได้
รับการประณาม แต่ตอนนี้กลับได้รับเกียรติยศอย่างสูง
ของชายชาตินักรบ ได้รับพระราชทานต�ำแหน่งเซะอิ
โชกุน ข้าสมควรรับความชอบไว้เพียงผู้เดียวได้อย่างไร
ข้ า จะถวายแด่ ว ะกะมิ ย ะ” 27 จากนั้ น จึ ง เดิ น ทางไป
นมัสการวะกะมิยะ และก่อสร้างศาลเจ้าฮะจิมนั ทีท่ ซ์ รุ งุ ะ
โอกะซึ่งแบบแปลนไม่เหมือนศาลเจ้าอิวะฌิมิสุเดิม โดย
สร้างให้มีทางเดินโดยรอบ ประตูทางเข้าสองชั้นและ
(ท่านเทพ)มองลงมาเห็นถนนทั้งสิบสาย
(เฮะอิเกะ : เล่ม 8 หน้า 122)

5.2.1 เรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ
ฉากความฝันของซามุไรหนุม่ ในตอน “มกเกะโนะ
ซะตะ” 「物怪之沙汰」
又、源中納言雅頼卿のもとに候ひける青侍が
見たりける夢もおそろしかりけり。たとへば大内
の神祇官とおぼえしきところに、束帯ただしき上
臈たちあまたおはして、議定の様なる事のありし
に、末座なる人の、平家の方人するとおぼしき
を、その中よりおッたてらる。かの青侍夢の心
に、「あれはいかなる上臈にてましますやらん」
と、ある老翁に問ひ奉れば、「厳島の大明神」と

ฉากจากนิยายสงคราม โซะงะ โมะโนะงะตะริ
八幡大菩薩を鶴岡に勧請し奉り、頻繁の礼盛

こたへ給ふ。其後座上にけたげなる宿老のましま
しけるが、「この日来平家の預かりたりつる節刀

んにして、奉幣・神器備れり。

をば、今は伊豆国の流人頼朝にたばうずるなり」

(โยะริโตะโมะ)ได้อญ
ั เชิญฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซมุ า
ประดิษฐาน ณ ท์ซุรุงะโอะกะ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่อง
เซ่นไหว้และไม้โฮเฮะอิ28 เป็นของถวาย
(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 134)

と仰せられければ、其御そばに猶宿老のましまし
けるが、「其後はわが孫にもたび候べ」と仰せら
るるといふ夢を見て、是を次第に問ひ奉る。「節
刀を頼朝にたばうとおほせられつるは、八幡大菩
薩、其後はわが孫にもたび候へと仰せられつるは

จากฉากที่ยกมาท�ำให้เห็นถึงความศรัทธาของโยะ
ริโตะโมะที่มีต่อเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ อีกทั้งยังเห็น
ว่าการได้รับพระราชทานต�ำแหน่งผู้สูงสุดทางการทหาร
นัน้ เป็นสิง่ ทีโ่ ยะริโตะโมะได้รบั การช่วยเหลือจากเทพ ฉะ
นัน้ โยะริโตะโมะจึงถวายต�ำแหน่งนัน้ แด่เทพฮะชิมนั ดะอิ
โบะซะท์ซุ
5.2 เทพนิมิตที่ปรากฏในความฝัน
ความเชือ่ เกีย่ วกับเทพนิมติ ทีป่ รากฏในความฝันซึง่
หมายถึงการบอกกล่าวเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ปรากฏใน
นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องได้ถูกกล่าวไว้ดังนี้

春日大明神、かう申す老翁は、武内の大明神」と
仰せらるるといふ夢を見て、(省略)

นอกจากนี้ ความฝันทีเ่ กิดกับซามุไรหนุม่ คนหนึง่ ที่
ท�ำงานรับใช้อยู่จวนของขุนนางเก็นชูนะงน มะซะโยริ29
ก็ชา่ งพิศวงเช่นกัน หากเล่าถึงเรือ่ งราวโดยละเอียดนัน้ ดู
เหมือนจะเป็นทีจ่ งิ งิกนั 30 ในพระราชวัง เหล่าผูส้ งู ศักดิท์ งั้
หลายแต่งกายด้วยชุดพิธีการมารวมตัวกันดูคล้ายการ
ปรึกษาหารือ ท่านที่ประทับอยู่ ณ ที่นั่งต�่ำสุดนั้นดูคล้าย
จะเป็นฝ่ายเดียวกับเฮะอิเกะได้ถกู ขับออกไป ในความฝัน
ของซามุ ไ รหนุ ่ มผู ้ นั้ น เขาถามชายชราท่ า นหนึ่ ง ไปว่ า
“ท่านนั้นคือผู้ใดหรือขอรับ” ท่านตอบว่า “อิท์ซุกุฌิมะ

เป็นค�ำทีใ่ ช้สำ� หรับเรียกศาลเจ้าสาขา
ไม้ทที่ ำ� ด้วยป่านและกระดาษสาใช้สำ� หรับถวายเทพตามความเชือ่ ของลัทธิชนิ โต
29
บ้างออกเสียงว่า คะอิระอิโนะเกียว เป็นสายตระกูลมุระกะมิเก็นจิ (村上源氏)
30
หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลศาลเจ้าและนักบวชลัทธิชนิ โตทัว่ ประเทศ ในหน่วยงานมีขนุ นาง 21 คนท�ำหน้าทีใ่ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพยากรณ์ คล้ายกรมโหรในพระราชวัง
ของไทย
27
28
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ดะอิเมียวจิน31” จากนัน้ ผูอ้ าวุโสท่านหนึง่ ทีป่ ระทับนัง่ อยู่
บนแท่นประทับสูงสุดเอ่ยขึ้นว่า “ดาบเซ็ตโต32 เล่มนี้ที่
ฝากไว้กบั ตระกูลเฮะอิเกะมาพักใหญ่นนั้ โปรดส่งมอบให้
แก่โยะริโตะโมะที่ตอนนี้ถูกเนรเทศอยู่ที่แคว้นอิสุด้วย
เถิด”ชายชราอีกท่านหนึ่งที่อยู่ด้านข้างจึงกล่าวบ้างว่า
“จากนั้นแล้วโปรดมอบโอกาสให้ลูกหลานของข้าด้วย
ขอรับ” ชายหนุ่มฝันเห็นเช่นนั้นจึงเรียนถามถึงล�ำดับ
(ของผู้อาวุโส)ในเรื่องนี้ ชายชราตอบว่า “ท่านที่กล่าว
ว่ า โปรดประทานดาบเซ็ ต โตแก่ โ ยะริ โ ตะโมะนั้ น คื อ
เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ส่วนคนที่เอ่ยว่าโปรดมอบ
ให้ลูกหลานของข้าด้วยนั้นคือเทพคะซุกะโนะดะอิเมียว
จิน33 ส่วนตัวข้าที่พูดอยู่(กับเจ้า)ตอนนี้คือ ทะเกะอุชิดะ
อิเมียวจิน”34
(เฮะอิเกะ : เล่ม 5 หน้า 362-363)

ไปเอาตัวซามุไรหนุม่ ทีจ่ วนของเก็นชูนะงน มะซะโยะริมา
พบ แต่ซามุไรหนุ่มผู้นั้นรีบหนีไปจากจวนแล้ว ท�ำให้เก็น
ชูนะงน มะซะโยริต้องไปพบ คิโยะโมะริด้วยตนเองและ
ปฏิเสธว่าข่าวลือนัน้ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ถึงแม้ใน
ตอนท้ายจะมีการอ้างถึงค�ำพูดของซะอิโฌนิวโด เซะอิ
ระอิ35 ทีว่ เิ คราะห์วา่ ตามความเชือ่ โบราณนัน้ เทพประจ�ำ
ศาลเจ้าอิท์ซุกุฌิมะนั้นเป็นธิดาของเทพมังกรชะกะระ36
ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เทพสตรีจะมาปรากฏกายให้เห็น
ในร่างของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ความฝันอันพิศวงนัน้ ก็ได้
สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวใน
ตอนนั้น จากฉากความฝันดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการ
ประพั น ธ์ โ ดยการให้ เ ทพเจ้ า ปรากฏในความฝั น นั้ น
เป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโยะริโตะโมะว่า
เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยเทพเจ้าและมีความเหมาะสมในการ
บริหารบ้านเมืองต่อจากตระกูลเฮะอิเกะ

จากฉากดังกล่าวทีย่ กมานัน้ กล่าวถึงความฝันทีเ่ ป็น
ลางบอกเหตุถึงการล่มสลายของตระกูลเฮะอิเกะและ
5.2.2 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ
ความรุง่ โรจน์ทกี่ ำ� ลังจะมาเยือนตระกูลเก็นจิทปี่ รากฏใน
ฉากความฝันในเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ
นิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ ฉบับคะกุอิ การท�ำนายฝัน
かかるところに、相模国の住人懐島平権守景
ชิ ความฝันทีป่ รากฏแก่ซามุไรหนุม่ นัน้ เป็นการมารวมตัว
กันของเหล่าเทพเจ้าเพื่อปรึกษาหารือกันในกิจของบ้าน 義といふ侍あり。これ、鎌倉権五郎景政が末流な
เมือง จากฉากดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเทพฮะชิมันดะอิโบะ り。兵衛佐殿ならびに北の方、伊豆の山蜜厳院に
ซะท์ซเุ อ่ยว่าโยะริโตะโมะนัน้ เป็นลูกหลานของตนและจะ 忍びておはします由伝へ聞き、御いとほしみに堪
ขอรับช่วงดาบเซ็ตโตซึง่ หมายถึงการรับช่วงในการบริหาร へずして、「一夜泊りに」とて、伊豆の山の御所
บ้านเมืองต่อจากตระกูลเฮะอิเกะ อีกทั้งเทพประจ�ำตระ へぞ参りける。その夜は、藤九郎盛長と一つ所に
กูลเฮะอิเกะเองนัน้ ได้ถกู ขับออกมาจากทีป่ ระชุม และเมือ่ 伏したりける。
その暁、盛長うち驚きて、佐殿の御前に参
ข่าวความฝันดังกล่าวแพร่ออกไปจึงสร้างความไม่พอใจ
ให้แก่คโิ ยะโมะริเป็นอย่างมาก คิโยะโมะริจงึ มีคำ� สัง่ ให้คน り、「今夜、君の御為にめでたき御示現を蒙りて
อิทซ์ กุ ฌ
ุ มิ ะ ดะอิเมียวจิน (厳島の大明神) เทพประจ�ำตระกูลเฮะอิเกะ
เป็นดาบทีจ่ กั รพรรดิพระราชทานแต่งตัง้ ให้เป็นแม่ทพั เพือ่ ออกรบหรือเป็นราชทูตทีเ่ ดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีทจี่ นี ซึง่ เป็นธรรมเนียมทีป่ ฏิบตั มิ าตัง้ แต่สมัยนารา
33
คะซุงะโยะดะอิเมียวจิน (春日大明神) เทพประจ�ำตระกูลฟุจวิ ะระ
34
ทะเกะอุชดิ ะมิเมียวจิน (武内大明神) หรือทะเกะโนะอุชิ ซุกเุ นะ (武内宿禰) เขาเป็นข้าราชส�ำนักคนหนึง่ ทีป่ รากฏนามอยูใ่ นหนังสือ โคะจิกิ และนิฮนโฌะกิ เขาถวายงานรับใช้
จักรพรรดิถงึ 5 พระองค์ ในต�ำนานกล่าวว่าเขามีอายุยนื ยาวถึง 300 ปี หลังจากเสียชีวติ ไปแล้วได้รบั การบวงสรวงให้เป็นเทพเจ้าทีศ่ าลเจ้าโคระ(高良神社) เป็นศาลเจ้าบริวารชอง
ศาลเจ้าอิวะฌิมสิ ฮุ ะชิมนั งู
35
มีตำ� นานทีเ่ ล่าต่อมาด้วยเช่นกันว่าเป็นผูป้ ระพันธ์นยิ ายสงครามเรือ่ ง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ
36
ราขามังกรชะกะท์ซรุ ะหรือซะกะระ (沙羯羅竜王) (บาลี:Sāgara) เป็นหนึง่ ในแปดราชามังกรผูย้ งิ่ ใหญ่ทคี่ รองนครบาดาล
31
32
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候ふ。君、足柄山矢倉が岳に渡らせ給へば、伊保

祷あれば、権現もいかでか御納受なかるべき」と

坊は銀の瓶子を懐き、実近は御畳を敷き、盛綱は

皆々感じ合へりけり。

金の折敷に銀の御盃を据ゑ、盛長は銀の銚子に御

ในระหว่างนั้น ซามุไรคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่แคว้น
ซะงะมินามว่าฟุโตะโกะโระจิมะโนะ กนโนะกะมิ คะเงะ
โยะฌิ37 เมื่อได้ฟังเรื่องราวของสองสามี-ภรรยาจากลูก
หลานของคะมะกุระโนะ กนโกะโร คะเงะมะซะว่าท่าน
เฮียวเอะซุเกะโดะโนะและภรรยาก�ำลังหลบซ่อนตัวที่
วั ด มิ ท ์ ซุ ก นอิ น บนเขาอิ สุ จึ ง อดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะรู ้ สึ ก เวทนา
สงสารเขาบอกว่า “จะไปค้างทีน่ นั่ สักคืน” จากนัน้ จึงเดิน
ทางไปเขาอิสุ ในคืนนั้นคะเงะโยะฌิพักกับโทกุโร โมะริ
นะงะ
ในรุ่งสางของเข้าวันรุ่งขึ้นโมะรินะงะตื่นขึ้นมาด้วย
ความตืน่ เต้นและรีบมาพบโยะริโตะโมะพร้อมรายงานว่า
“เมือ่ คืน กระผมได้รบั เทพนิมติ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีของ
นายท่านขอรับ (กระผมฝันว่า)พอนายท่านข้ามยอดเขา
ยะงุระบนเทือกเขาอะฌิงะระยะมะ พระอิโฮ 38 อุม้ คนโท
สีเงินในมือ ซะเนะชิกะ 39 ก็ปูเสื่อทะตะมิ โมะริท์ซุนะ 40
ถือถาดไม้สที องทีม่ จี อกเหล้าสีเงินวางอยู่ ส่วนโมะรินะงะ
นั้นรินสุราแด่นายท่านจากขวดสีเงิน หลังจากนายท่าน
ดื่มสุราไป 3 ครั้งนายท่านจึงเดินทางไปฮะโกะเนะ เท้า
ข้างซ้ายของนายท่านเหยียบลงบนชายหาดฝั่งด้านนอก
ของโอฌู 41 ส่วนเท้าขวานั้นเหยียบไปบนเกาะคิกะอิโนะ
ฌิมะ 42 ทางแคว้นตะวันตก ทีแ่ ขนเสือ้ ทะโมะโตะ 43 ของ
นายท่านมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาพักพิง อีกทั้ง
ยังประดับตกแต่งด้วยกิ่งสนสามกิ่ง จากนั้น(นายท่าน)

酒を入れ奉り候ひければ、君、三度聞し召して
後、箱根へ参り給ひ候ひける。左の御足にて奥州
の外の浜を踏み、右の御足にては西国鬼界が島を
踏み、左右の御袂に日月を宿し、小松三本を御飾
りとして南に向ひて歩ませ給ひ候ふと見まゐらせ
て候ふ」と申しければ、佐殿、聞し召して、大き
に喜ばせ給ひつつ、「頼朝も、この暁、殊勝の霊
夢に与りぬ。鳩二つ飛び来たりて、頼朝が髻に巣
を食ひつつ、子を産みて育てつると見たるは、八
幡大菩薩の守らせ給ふやらんと頼もしく覚ゆる」
と仰せられければ、北の方も、これらの事ども聞
かせ給ひ、「自らも、今夜、不思議の御示現に与
り候ひぬ。権現の御玉殿より八咫の唐の鏡を賜り
つつ、袂に納めて石橋を下りけるほどに、あまり
の不思議さに箱の蓋を開きて見れば、日本六十余
州、皆、鏡の面に顕はれて見えつるあひだ、殿に
向ひ奉りて、『権現よりかかるめでたき財を賜り
ぬ』と申しけるに、『その鏡は頼朝が用にあら
ず。女房の財なれば、頼朝いろふに及ばず』と
て、二人連れ奉り、石橋に向ひ、坂を下ると見つ
る」と仰せければ、人々これを承り、「いづれも
めでたき御夢かな。これほどにうち口説きて御祈

ฟุโตะโกะโระจิมะโนะ กนโนะกะมิ คะเงะโยะฌิ (懐島平権守景義) ในเหตุการณ์จลาจลปีโฮโจ เขาเป็นนักรบทีต่ ดิ ตามมินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโยะริ(บิดาของโยะริโตะโมะ) เนือ่ งจากเป็น
นักรบล�ำดับแรก ๆ ทีเ่ ข้ามาติดตามรับใช้โยะริโตะโมะเขาจึงได้รบั ความส�ำคัญในฐานะผูอ้ าวุโสของรัฐบาลทหารคะมะกุระควบคูไ่ ปกับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการศาลเจ้าท์ซรุ งุ ะโอะกะฮะชิมงั งู
38
ในหนังสือเก็มเปะอิโตโจโระกุ (源平闘諍録) บันทึกนามของพระรูปนีว้ า่ “อิปโปนโบ”「一品坊」พระรูปนีไ้ ด้ฉายานามว่า “อิปโปนโบ”เนือ่ งจากพระรูปนีไ้ ด้เทศนาสอน “พระสูต
รพระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์” เพียงบทเดียวให้แก่โยะริโตะโมะ
39
เป็นตัวละครทีไ่ ม่ทราบประวัตทิ แี่ น่ชดั อีกทัง้ ยังไม่พบทัง้ ในฉบับเอ็นเกียวบน ฉบับเก็มเปะอิโจซุอกิ แิ ละฉบับเก็มเปะอิโตโจโระกุ
40
โอะโนะ โมะริทซ์ นุ ะ (小野盛綱) หากค้นตามข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์แล้วน่าจะเป็น “โอะโนะนะริทซ์ นุ ะ (成綱) หลังจากนัน้ บุตรชายของเขานามว่า “โมะริทซ์ นุ ะ” ได้สบื ทอดการ
รับใช้ตระกูลมินะโมะโตะต่อมาและเสียชีวติ ในเหตุการณ์จลาจลโจคิว (承久の乱) นอกจากนีย้ งั เกิดความเข้าใจผิดระหว่างตัวละคร “โอะโนะ โมะริทซ์ นุ ะ” และ “ซะซะกิ โมะริท์
ซุนะ” (佐々木盛綱)
41
ในสมัยนัน้ โอฌูเป็นดินแดนตะวันออกสุดของญีป่ นุ่ ปัจจุบนั คือดินแดนบริเวณจังหวัดฟุกฌ
ุ มิ ะ (福島) จังหวัดมิยะงิ (宮城) จังหวัดอิวะเตะ (岩手) จังหวัดอะโอะโมะริ (青森) เรียก
อีกชือ่ หนึง่ ว่า “มิชโิ นะกุ” (陸奥)
42
เกาะคิกะอิงะฌิมะ (鬼界ヶ島)ปัจจุบนั คือเกาะอิโอจิมะ (硫黄島) จังหวัดคะโงะฌิมะ(鹿児島) ในสมัยนัน้ ถือเป็นดินแดนตะวันตกสุดของประเทศญีป่ นุ่ เกาะนีถ้ กู ใช้เป็นทีเ่ นรเทศ
นักโทษ เช่น ฌุงกัน ในนิยายสงคราม เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ
43
แขนเสือ้ ชุดแบบญีป่ นุ่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นถุง
37
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เดินไปทางทิศตะวันตก กระผมฝันเช่นนี้ขอรับ” เมื่อโยะ
ริโตะโมะได้ฟงั เช่นนัน้ ก็ยนิ ดีปรีดายิง่ นัก จากนัน้ จึงเล่าว่า
“ตัวโยะริโตะโมะเองนัน้ เมือ่ รุง่ สางก็เกิดฝันอันมหัศจรรย์
(ในความฝันนัน้ )มีนกพิราบสองตัวบินมาท�ำรังบนมวยผม
ของโยะริโตะโมะ อีกทัง้ ยังคลอดลูกและเลีย้ งลูก(บนมวย
ผม) การฝันแบบนี้เชื่อว่าคงเป็นเพราะท่านเทพฮะชิมัน
ดะอิโบะซะท์ซุจะช่วยปกปักรักษากระมัง” ส่วนทาง
ภรรยาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวว่า “เมื่อคืนตัวฉันก็ได้รับ
เทพสังหรณ์ในฝันเช่นเดียวกัน ตัวฉันฝันว่าได้รับกระจก
จากจีนบานใหญ่จากพระคลังของท่านเทพ ข้าน้อยจึงเก็บ
ใส่ไว้ในแขนเสื้อทะโมะโตะ ตอนที่ก�ำลังจะเดินลงจาก
สะพานหินจึงลองเปิดฝากล่องกระจกอัศจรรย์บานนั้น
ออกดูกไ็ ด้เห็นภาพหกสิบแคว้นของญีป่ นุ่ ทัง้ หมดสะท้อน
อยูบ่ นกระจก ระหว่างนัน้ ตัวฉันจึงหันไปพูดกับนายท่าน
ว่า “ท่านเทพได้ประทานสมบัติน่ายินดีปรีดามาให้” แต่
นายท่านกลับกล่าวว่า “กระจกนัน้ มิใช่ของจ�ำเป็นส�ำหรับ
โยะริโตะโมะหรอก เพราะเป็นของส�ำหรับสตรีคงไม่
เหมาะส�ำหรับโยะริโตะโมะ” จากนั้นเราทั้งสองจึงมุ่งไป
ทางสะพานหินแล้วลงจากเนินด้วยกัน” เมือ่ ผูค้ นรอบข้าง
ได้ยนิ เรือ่ งราวเช่นนีจ้ งึ กล่าวว่า “ไม่วา่ จะเป็นฝันเรือ่ งไหน
ก็ล้วนแต่เป็นฝันที่น่ายินดีกระมัง เพราะนายท่านสวด
มนตร์ออ้ นวอนถึงเพียงนี้ ท่านเทพท�ำไมจะไม่รบั ฟัง” ทุก
คนต่างรู้สึกเช่นเดียวกันหมด
(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า119-120)

申し候ふは、足柄明神第二の王子、矢矧大明神の
御利生にて怨敵を討ち平らげ、御先祖八幡殿の跡
を継ぎ、東国を靡かし、西国を平らげ、北洲を御
後見とし、南海を冤げ、その内に居を占めさせ給
ふべき御示現なり。次に、酒を三度召し候ふは、
当時の御有様、大略、酒に酔ひて渡らせ給ふ御心
地にて候ふなり。されば、遠くは三年、近くは三
月が内に、御本意を遂げ、このほど御心苦の酔を
醒まさせ給ふべし。左の御足に外の浜を踏ませ給
ふは、東は残る所なく、秀衡が館まで御知行ある
べし。右の御足に鬼界が島を踏ませ給ふは、君に
攻められ奉りて、平家、都を落ち、四国・西国に
逃げ下り、終にその一族を亡ぼし、西は残る所な
く御進退あるべし。左右の御袂に日月を宿し給ふ
は、主上・上皇の御後見とならせ給ひ、日本秋津
洲の大将軍となり給ふべし。小松三本を飾りにせ
させ給ひしは、御子孫三代まで天下にはびこらせ
給ふべき御示現なり。八幡大菩薩・足柄大明神・
富士浅間大菩薩・二所の権現・三島大明神の御擁
護、御疑ひあるべからざる御示現なり」と申しけ
れば、佐殿、大きに喜ばせ給ひつつ、「この夢想
のごとくならば、盛長においては夢の喜びあるべ
し。景義においては夢合わせの引出物あるべし」
とぞ仰せられける。次の日は、懐島、御暇申し
て、相模国へぞ帰りける。」

หลังจากทีค่ ะเงะโยะฌิผมู้ าเยีย่ มเยือนในวันก่อนได้
ฟังนาย-บ่าวทั้งสามเล่าเรื่องราวความฝันที่เกิดขึ้นในคืน
เดียวกันราวกับปาฏิหาริย์นั้น คะเงะโยะฌิจึงท�ำนาย
ความฝันดังกล่าวในฉากต่อไปนี้
さるほどに、懐島平権守景義、進み出でて申
しけるは、「方々の御夢想どもを承りて、誠にめ
でたく覚え候ふ。上つ方の御夢は、憚り入りて候
ふ。盛長が夢想においては、景義合わせて候ふな
り。まづ、君の足柄山矢倉が岳に渡らせ給ふと見
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หลังจากนัน้ คะเงะโยะฌิจงึ ก้าวออกมาและกล่าวว่า
“การที่ฝันว่านายท่านออกมาจากถ�้ำที่อะชิกะระยะมะ
นั้นหมายความว่าท่านเทพเจ้าอะชิกะระยะมะจะให้โชค
แก่ทา่ นให้มคี วามราบรืน่ ในการออกปราบศัตรู (นายท่าน
จะ)ได้เดินตามรอยเท้าของท่านฮะชิมนั ตะโร โยะฌิอเิ อะ
ปกครองดินแดนทางตะวันออก ปราบปรามดินแดนทาง
ตะวันตกให้อยูใ่ นความสงบ แคว้นต่างๆ ทีอ่ ยูด่ นิ แดนโฮะ
กุริกุจะมาติดตามท่าน และสามารถเอาชนะแว่นแคว้น
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ต่าง ๆ ในดินแดนทางทะเลใต้ 44 ท่านจะเป็นผู้รวมศูนย์
อยู่ตรงกลาง ส่วนการฝันว่าดื่มสุราสามจอกนั้นหมายถึง
นายท่านได้ดมื่ เหล้าแห่งความยากล�ำบากเข้าไปแล้ว ท่าน
อาจจะมีอาการมึนเมาบ้างแต่ความปรารถนาของนาย
ท่านจะเป็นจริงอย่างเร็วภายในสามเดือนอย่างช้าภายใน
สามปี ความทุกข์ในใจนัน้ จะคลีค่ ลายเฉกเช่นอาการสร่าง
เมา เท้าซ้ายของนายท่านทีเ่ หยียบไปยังชายหาดของดิน
แดนมุทซ์ หุ มายถึงนายท่านจะสามารถเข้าไปปกครองดิน
แดนโฮะกุรกิ ขุ องฟุจวิ ะระ โนะ ฮิเดะฮิระได้ ส่วนเท้าขวา
ทีเ่ หยียบไปบนเกาะคิกะอิโนะฌิมะนัน้ หมายถึงนายท่าน
จะสามารถปราบตระกูลเฮะอิเกะที่หนีไปทางตะวันตก
กับฌิโกะกุและทั้งตระกูลจะล่มสลายลง นายท่านจะ
ปกครองดินแดนทางตะวันตกทุกหนแห่ง ส่วนพระอาทิตย์
และพระจันทร์ที่อยู่ในแขนเสื้อนั้นหมายถึงการที่นาย
ท่านจะมีองค์จกั รพรรดิเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ นายท่านจะขึน้ เป็น
แม่ทัพใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วตราบรุ่นลูกหลาน
ทัง้ หมดทีว่ า่ มานีล้ ว้ นเป็นการดลบันดาลมาจากท่านเทพ
ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ท่านเทพอะฌิงะระดะอิเมียวจิน
ท่านเทพฟุจอิ ะซะมะดะอิโบะซุทซ์ ุ ท่านเทพแห่งศาลเจ้า
ฮะโกะเนะ และท่านเทพแห่งศาลเจ้าอิสุอย่างไม่ต้อง
สงสัย
(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 121-122)

ความคล้ายคลึงกับความฝันของโทกุโร นะงะโมะริที่
ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ
ฉบับเอ็งเงียว นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั เห็นว่าการบรรยายท่าทาง
ของโยะริโตะโมะทีโ่ ทกุโรเห็นในความฝันนัน้ ยังมีลกั ษณะ
การประพั น ธ์ เ รื่ อ งโดยเลี ย นแบบความฝั น ที่ ห นึ่ ง ใน
“มหาปัญจสุบิน” ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืน
วันก่อนตรัสรู้ซึ่งกล่าวไว้ว่า
เสด็จบรรทมโดยมีมหาปฐพีนเี้ ป็นพระแท่นไสยาสน์
ขุนเขาหิมวันต์เป็นเขนย พระหัตถ์ซ้ายเหยียดหลั่งลง
ในมหาสมุทรด้านบูรพทิศ พระหัตถ์ขวาเหยียดหยั่งลง
ในมหาสมุทรด้านปัจฉิมทิศ พระบาททั้งสองเหยียดหยั่ง
ลงในมหาสมุทรด้านทักษิณ45
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าการกล่าวถึง “มหาปัญจ
สุ บิ น ” ของไทยและ「五大夢」 ของญี่ ปุ ่ น นั้ น มี ร าย
ละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งจะขอน�ำเสนอในครั้งถัดไป
มะกิโนะ คะซุโอะ (2006) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้
ด้วยเช่นกันว่า “ต�ำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับของโยะริโตะ
โมะ” ที่ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะ
งะตะริ ฉบับเอ็งเงียวและนิยายสงครามเรื่อง โซะงะ โมะ
โนะงะตะริ ฉบับมะนะนั้นมีความคล้ายคลึงกับต�ำนาน
แห่งถ�ำ้ ตุงหวงของจีนซึง่ ปรากฏในหนังสือ ทงโกเฮ็มบุง46
ของจีนและ ฌะกะเนิยวระอิจูชิฌูเงียวรน 『釈迦如来
十地修行論』ของเกาหลี การผูกเรือ
่ งในความฝันนัน้ จะ
จากฉากความฝันข้างต้นทีป่ รากฏในนิยายสงคราม แสดงการท�ำนายเรือ่ งการแต่งงานและความเจริญรุง่ เรือง
เรือ่ ง โซะงะ โมะโนะงะตะริ นัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่าผูป้ ระพันธ์ได้ ของตระกูล โครงสร้างการเล่าเรื่องในลักษณะนี้มีอย่าง
สร้างให้ตวั ละครทัง้ หมดเกิดความฝันอันมหัศจรรย์ในคืน แพร่หลายในต�ำนานเทพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เดียวกันโดยมีนัยที่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์แยก โดยในเรือ่ งเล่าได้กล่าวว่าหากผูใ้ ดนัง่ ลงบนหินบันดะ คน
ผูน้ นั้ จะฝันเห็นหน้าตาท่าทางของมกุฎราชกุมาร หรือฝัน
เป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. ความฝันของโทกุโร นะงะโมะริทปี่ รากฏในนิยาย ว่าตนเองจะได้เป็นผู้คุ้มกันมกุฎราชกุมารและในไม่ช้า
สงครามเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ฉบับมะนะนั้นมี มกุฎราชกุมารผูน้ นั้ จะได้ปกครองแผ่นดินต่อไป มะกิโนะ
44

南海道ปัจจุบน
ั คือดินแดนแถบภูมภิ าคชูโงะกุ (中国) และฌิโกะกุ (四国)

45

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์”
ทงโกเฮ็มบุง () หนังสือทีร่ วมเรือ่ งเล่าทีส่ บื ต่อกันมาของจีนโบราณยุคปลายราชวงศ์ถงั ถึงยุคห้าราชวงศ์ซงึ่ ถูกค้นพบในถ�ำ้ พระพุทธรูปพันองค์หรือถ�ำ้ มัว่ เก่าแห่งเมืองตุงหวง มณฑลกานซู
ของจีน เรือ่ งเล่าส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา
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เห็นว่าต�ำนานที่ปรากฏในหนังสือสองเล่มนี้เป็นเรื่องเล่า
ที่มีการซ้อนทับกันอยู่กับเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันของ
โยะริโตะโมะในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะ
ตะริ ฉบับเอ็งเงียว ตอน「兵衛佐伊豆山ニ籠ル事」
(การหลบซ่อนตัวที่เขาอิสุของเฮียวเอะอิโนะซุเกะ) ซึ่ง
ตอนดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงโยะริโตะโมะในขณะที่ยัง
มิได้ยกทัพออกมาต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ อีกทั้งยัง
คล้ายคลึงกับเล่ม เก็มเปะอิโตโจโระกุ『げんぺいとう
じょうろく源平闘諍録』ด้วยเช่นกัน
ผู้วิจัยเห็นว่าการกล่าวถึงการนั่งบนแท่นบันดะซึ่ง
สอดคล้องกับต�ำนานของพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งลง
บนหินศิลาโดยเนื้อหาจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือมี
“ผู้ที่ฝัน” และ “คนท�ำนายฝัน” โดยในความฝันนั้นจะ
มองเห็นตัวหรือคนทีฝ่ นั เห็นนัน้ มีลกั ษณะเหมือนเป็นอีก
คน การน�ำเสนอภาพของโยะริโตะโมะในขณะที่ยังเป็น
เพียงผูท้ ถี่ กู เนรเทศและยังไม่มอี ำ� นาจใด ๆ ในขณะนัน้ มี
เพียงความคิดที่ต้องการจะกอบกู้ตระกูลคืนมาอีกครั้ง ผู้
วิจยั จึงเห็นว่าการทีผ่ แู้ ต่งสร้างความฝันในลักษณะนีอ้ าจ
มีเจตนาที่ต้องการสื่อถึงโยะริโตะโมะผู้มีบุญญาธิการที่
ต้องใช้ความเพียรพยายามบ่มเพาะรอเวลาให้ตระกูล
กลั บ มารุ ่ ง เรื อ งอี ก ครั้ ง ดั ง เช่ น การบ� ำ เพ็ ญ เพี ย รของ
พระพุทธองค์

ประพันธ์อาจต้องการสื่อถึงการปกปักรักษาตระกูลไป
จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
จากการบรรยายถึงความฝันในนิยายสงครามเรือ่ ง
นี้อาจสันนิษฐานได้ว่าผู้แต่งน�ำสิ่งศักดิ์สิทธ์และสิ่งของที่
เป็นมงคลมาปรากฏในความฝันเพือ่ สือ่ ถึงลางบอกเหตุที่
ดีของโยะริโตะโมะ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการก�ำหนดให้มี
ความฝันในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการน�ำภาพของ
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีธรรมมาปราบอธรรมเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่โยะริโตะโมะที่ปราบปรามตระกูล
เฮะอิเกะทีว่ างอ�ำนาจบาตนใหญ่ อีกทัง้ ยังช่วยเสริมภาพ
ลักษณ์ความยิง่ ใหญ่ของโยะริโตะโมะเพิม่ เข้าไป นอกจาก
นีย้ งั แสดงถึงนัยว่าพระพุทธเจ้าและเทพฮะชิมนั ดะอิโบะ
ซะท์ซทุ เี่ ป็นเทพองค์สำ� คัญของญีป่ นุ่ ต่างช่วยปกปักรักษา
และให้การสนับสนุนโยะริโตะโมะ
ส�ำหรับความเชื่อเรื่องการท�ำนายฝันนั้นอรรถยา
สุวรรณระดา(2017)47 ให้ทรรศนะไว้ว่า “ในสมัยโบราณ
เชื่อกันว่า คนเราสามารถหยั่งรู้อดีตและอนาคตได้จาก
ความฝัน นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารติดต่อกับโลกอื่น
ผ่านทางความฝันได้ จึงท�ำให้ผคู้ นต่างก็เชือ่ และกลัวเกรง
ความฝัน ความฝันยังเป็นลางบอกเหตุลว่ งหน้าได้อกี ด้วย
(อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 160) หากฝันเป็น
นิมติ รหมายทีด่ แี ล้วแต่กลับพูดท�ำนายกล่าวโยงความฝัน
ไปในทางที่ไม่ดีหรือกล่าวโยงไปผิด ๆ แล้ว เรื่องดี ๆ จะ
ไม่เกิดขึน้ และอาจเกิดเรือ่ งร้ายตามมาด้วย ส่วนความฝัน
2. ความฝันของโยะริโตะโมะ
ในส่วนของความฝันของโยะริโตะโมะเองนัน้ ก็มกี าร ที่เป็นนิมิตรหมายที่ดีและได้รับการท�ำนายทายทักไปใน
กล่าวถึงนกพิราบสองตัวบินมาท�ำรังบนมวยผมของโยะริ ทางที่ดีและถูกต้องแล้วจะเกิดเรื่องดี ๆ ขึ้นตามนั้น”
โตะโมะ อีกทั้งยังคลอดลูกและเลี้ยงลูกบนนั้น การใช้นก (อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 161) เกีย่ วกับลักษณะ
พิราบเป็นสัญลักษณ์มาจากความเชือ่ ทีก่ ล่าวกันว่าพิราบ ท่าทางของโยะริโตะโมะทีโ่ มะรินะงะฝันเห็นว่าเหยียบไป
นัน้ เป็นบริวารของเทพฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซุ การใช้ภาพ นั้นในงานวิจัยของอรรถยา สุวรรณระดานั้นก็ได้มีการ
ของพิราบมาท�ำรังบนศีรษะนัน้ อาจสือ่ ถึงความหมายการ กล่าวถึงท่าทางที่ปรากฏในความฝันของฟุจิวะระ โนะ
คุม้ ครองและปกปักรักษาทีไ่ ด้รบั จากเทพฮะชิมนั ดะอิโบะ โมะโระซุเกะ ที่ปรากฏในเรื่อง โอะกะงะมิ ว่า “ข้าฝัน
ซะท์ซุ ส่วนการคลอดลูกและเลี้ยงลูกบนศีรษะนั้นผู้ เห็นตัวเองยืนอยู่หน้าประตูซุสะกุ ยืนแยกเท้าซ้ายขวา
47
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เหยียบถนนโอมิยะตะวันตกกับตะวันออก หันหน้าไปทาง
ทิศเหนือแล้วกอดพระราชวังไว้ พอเล่าเช่นนัน้ นางก�ำนัล
คนหนึ่งที่ชอบพูดเสนอหน้าก็กล่าวขึ้นว่า “แบบนั้นคง
ปวดสะโพกน่าดูเลย” เพราะนางก�ำนัลคนนีพ้ ดู ขึน้ มาเช่น
นั้น จึงไม่ได้เกิดเรื่องดี ๆ ขึ้น ตามความฝันอันเป็นนิมิต
หมายที่ดี” (อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 159-160)
ซึ่งต่างจากเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ดังเช่นในตอนนี้
ที่ยกมานี้ ทั้งโยะริโตะโมะและนักรบผู้ติดตามคนใกล้ชิด
ฝันเห็นแต่สิ่งที่เป็นมงคล อีกทั้งความฝันของทั้งสองคน
ได้รับการท�ำนายทายทักที่ดีจากคะเงะโยะฌิท�ำให้ความ
เกรียงไกรบังเกิดขึน้ กับโยะริโตะโมะ ในท้ายสุด อรรถยา
สุวรรณระดายังได้ให้ทรรศนะทิ้งท้ายในเรื่องดังกล่าวว่า
เรือ่ งราวการท�ำนายโชคชะตาโดยวิธกี ารต่าง ๆ ทีป่ รากฏ
ในวรรณกรรมเรื่อง โอกะงะมิ นั้นนอกจากสะท้อนความ
เชือ่ ของคนสมัยนัน้ เกีย่ วกับเรือ่ งความฝันและการท�ำนาย
ทายทั กแล้ ว ยั ง มีส่ว นช่วยเสริม เติมแต่งให้เรื่องราว
ชีวประวัติของบุคคลนั้น ๆ มีสีสันสนุกสนาน มีอรรถรส
ชวนติดตามอีกด้วย48 ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยกับทรรศนะดังกล่าว
อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ยังพบว่าการท�ำนายฝันและบอกเล่าความฝัน
ของโยะริโตะโมะให้ขจรขยายออกไปมิได้มีนัยเรื่องการ
เสริมเติมแต่งชีวประวัติเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังใช้
เป็นเครื่องมือในการข่มขวัญคู่ต่อสู้หรือให้ก�ำลังใจผู้ที่
สนับสนุน อีกทั้งยังช่วยนักรบที่ยังมิได้เลือกข้างในเวลา
นัน้ ว่าจะอยูฝ่ า่ ยเฮะอิเกะหรือฝ่ายเก็นจิให้ตดั สินใจได้งา่ ย
ขึน้ เนือ่ งจากผูแ้ ต่งนิยายสงครามเรือ่ ง เฮะอิเกะ โมะโนะ
งะตะริ และ โซะงะ โมะโนะงะตะริ ในแต่ละฉบับที่แตก
ต่างกันนั้นต่างก็มีฉากกล่าวถึงความฝันที่เกี่ยวข้องกับ
โยะริโตะโมะผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ในเวลา
ต่อมา และยังให้ความส�ำคัญกับฉากดังกล่าวนี้ อีกทั้ง
นิยายสงครามเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเกรียงไกร
ของโยะริโตะโมะและมีนักรบจ�ำนวนไม่น้อยที่ย้ายมาอยู่
48
49

ฝ่ายเก็นจิ แม้นิยายสงครามเรื่องนี้จะถูกสันนิษฐานว่า
แต่งขึ้นในช่วงปลายสมัยคะมะกุระแต่ตัวละครทั้งหมด
ที่ปรากฏในเรื่องล้วนเป็นตัวละครที่เกิดและมีชีวิตอยู่ใน
ปลายสมัยเฮอัน ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าขนบธรรมเนียม
และความเชื่อในสมัยเฮอันนั้นยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คน
และงานวรรณกรรมในสมัยถัดมา เช่น ในเรื่อง ฌุเท็น
โดจิ『酒呑童子』เรื่องเล่าในสมัยมุโระมะชิที่กล่าวถึง
วีรกรรมของมินะโมะโตะ โนะ โยะริมทิ ซ์ ุ （源頼光) หรือ
ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ระอิโก” และเหล่าผู้ติดตาที่เดิน
ทางไปปราบยักษ์ที่จับตัวหญิงสาว ก่อนเดินทางโยะริ
มิ ท ์ ซุ ไ ด้ ไ ปนมั ส การศาลเจ้ า ของเพื่ อ ขอพรให้ ป ฏิ บั ติ
ภารกิจส�ำเร็จ
5.2.3 เรื่อง กิเกะอิกิ
ฉากความฝันของฮิเดะฮิระ49
「さればこそ過ぎにし頃、白き鳩二つ来たり
て、秀衡が家の内に飛び入ると夢見たりしかば、
源氏の御訪れ承らんずらんと思ひたれば、頭殿の
公達の御下りあるこそ嬉しけれ。

“อย่างทีเ่ มือ่ วันก่อน(ข้า)ฝันเห็นนกพิราบสีขาวสอง
ตัวบินมาและบินเข้าไปในบ้านของฮิเดะฮิระ จึงคิดว่าคน
ของตระกูลเก็นจินา่ จะมาเยีย่ มเยือนเป็นแน่แท้ และแล้ว
นายท่านก็กรุณามาหา ตัวข้าดีใจยิ่งนัก”
(กิเกะอิกิ : เล่ม 2 หน้า 77)
จากฉากดังกล่าวที่ยกมาเป็นฉากที่ฮิเดะฮิระกล่าว
ถึ ง ความฝั น ของตนที่ เ ป็ น ลางบอกเหตุ โ ดยผู ้ แ ต่ ง ใช้
สัญลักษณ์ของนกพิราบสีขาวเป็นตัวแทนการมาของคน
ของตระกูลเก็นจิ เนื่องจากมีความเชื่อที่กล่าวกันว่านก
พิราบเป็นบริวารของเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุและ
ค�ำว่านกพิราบในภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า “ฮะโตะ” ซึ่งค�ำว่า

Ibid. p164
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“ฮะ” นั้นไปพ้องเสียงกับชื่อของเทพ อีกทั้งสีขาวยังเป็น
สีประจ�ำตระกูลเก็นจิ การใช้สญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าวจึงใช้เพือ่
แสดงลางบอกเหตุถึงการมาของโยะฌิท์ซุเนะ

มีอำ� นาจในการปกครองไปทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ในบทกลอน
ทั้งสองที่เอื้อนเอ่ยนั้นยังมีค�ำที่เน้นย�้ำสายสัมพันธ์ของ
ตระกูลเก็นจิที่มีความเกี่ยวดองกับเทพและสืบสายมา
จากฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ
ฉากความฝันของโยะริโตะโมะในเรื่อง กิเกะอิกิ
จากฉากความฝั น ที่ ไ ด้ ย กมาทั้ ง หมดนั้ น แม้ จ ะ
夜更けて、苦しみに少し微睡みておはしける
เป็นการกล่าวถึง “ความฝันที่เกี่ยวกับโยะริโตะโมะ” แต่
に、明神のし給ふかと覚しくて、御宝殿の御戸を
รายละเอียดทีป่ รากฏในแต่ละเรือ่ งนัน้ ต่างกันโดยสิน้ เชิง
美しき御手にて押し開き、一首の歌をぞあそばし
ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการประพันธ์กันคนละช่วงเวลา
ける。「源に同じ流れの石清水ただ堰き上げよ雲
และอิทธิพลของต�ำนานทีน่ ำ� มาในแต่ละฉบับนัน้ แตกต่าง
の上まで」兵衛佐殿夢打ち覚めて、明神を三度拝
กัน อย่างไรก็ตามผูอ้ า่ นจะเห็นได้วา่ ผูป้ ระพันธ์ทงั้ 3 เรือ่ ง
奉りて、源に同じ流れぞ石清水堰き上げて賜べ雲
ได้นำ� แนวคิดเรือ่ งความฝันในทางพระพุทธศาสนาผนวก
の上まで と申して、(省略)
เข้ า กั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งเทพเจ้ า โดยเฉพาะความเชื่ อ ที่
พอตกดึก (โยะริโตะโมะ)เผลอหลับไปด้วยความ เกี่ยวข้องกับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในการประพันธ์
เหน็ดเหนื่อย ดูราวกับว่าท่านเมียวจินมาปรากฏกาย ฉากความฝันของโยะริโตะโมะเพือ่ เป็นการย�ำ้ ภาพลักษณ์
(ท่าน)ผลักบานประตูของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นด้วย ของผู้มีบุญญาธิการที่ได้รับการปกปักรักษาจากเทพเจ้า
พระหัตถ์อนั งดงามและทรงแต่งกลอนหนึง่ วรรคประทาน และถูกเลือกให้เป็นผู้น�ำของรัฐบาบทหารคนแรกของ
“เราเองก็ เ ป็ น สายน�้ ำ ที่ ไ หลจากหิ น 50 ต้ น ก� ำ เนิ ด 51 ญี่ปุ่น
เดียวกัน ท�ำนบที่ขวางกั้นสายธารา ตัวข้าจะน�ำสู่บน
เมฆา” เมื่อโยะริโตะโมะตื่นจากความฝันเขายกมือขึ้น 6. สรุป
วันทา 3 ครัง้ และกล่าวว่า “ฉันเองก็เป็นสายน�ำ้ ทีไ่ หลจาก
จากฉากทัง้ หมดทีย่ กมาในงานวิจยั ฉบับนีจ้ ะเห็นได้
หินต้นก�ำเนิดเดียวกัน ขอท่านโปรดยกท�ำนบนั้นและน�ำ ว่าผู้ประพันธ์นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องซึ่งแม้จะมีการ
ฉันขึ้นสู่เมฆา”
สันนิษฐานว่าประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันก็ตาม แต่
(กิเกะอิกิ : เล่ม 3 หน้า 146-147 ) นิยายสงครามทัง้ 3 เรือ่ งนีต้ า่ งก็ได้รบั แนวคิดและอิทธิพล
ความเชื่อของคนในสมัยนั้นที่มีต่อเทพว่า เป็นผู้ที่ดล
ฉากดังกล่าวเป็นการเล่าถึงสิง่ ทีป่ รากฏในความฝัน บันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมก�ำหนด
ของโยะริโตะโมะซึง่ เป็นเทพนิมติ จากท่านเทพเมียวจินที่ ทิศทางการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยาย
กล่าวว่าทั้งท่านเทพและตระกูลเก็นจินั้นสืบเชื้อสายมา สงครามทั้ง 3 เรื่องนี้กล่าวถึงการขึ้นมาเรืองอ�ำนาจของ
จากฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซเุ ช่นเดียวกัน ฉะนัน้ ท่านจึงจะ โยะริโตะโมะว่าได้รบั การสนับสนุนจากเหล่าทวยเทพ อีก
ช่วยยกท�ำนบกั้นสายน�้ำขึ้นสู่เมฆา “ท�ำนบ” ในที่นี่ ทั้งยังได้รับการปกปักรักษาจากเทพฮะชิมันดะอิโบะ
สามารถตีความถึง “อุปสรรคขวากหนาม” ที่โยะริโตะ ซะท์ซซุ งึ่ เคารพนับถือว่าเป็นเทพประจ�ำตระกูล จากการ
โมะก�ำลังเผชิญอยู่ ส่วนการน�ำสูเ่ มฆานัน้ เปรียบได้กบั การ สันนิษฐานช่วงเวลาในการประพันธ์แม้จะเป็นคนละช่วง
50
51

“น�ำ้ ทีไ่ หลจากหิน” เป็นการเล่นค�ำกับค�ำว่า “อิวะฌิมสิ ”ุ ซึง่ เป็นศาลเจ้าทีป่ ระทับของเทพฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซุ
“ต้นก�ำเนิด” เป็นการเล่นค�ำกับค�ำว่า “มินะโมะโตะ” หรือตระกูลเก็นจิ
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เวลา กล่าวคือการประพันธ์นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนั้น
คาบเกีย่ วกับช่วงต้นสมัยคะมะกุระจนถึงต้นสมัยมุโระมะ
ชิ แต่วรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องยังคงด�ำรงแนวคิดเรื่องเทพ
ฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซเุ ป็นเทพผูป้ กปักรักษาเหล่านักรบ
ตระกูลเก็นจิเอาไว้ ทัง้ นีก้ ารน�ำแนวคิดความเชือ่ เกีย่ วกับ
เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุและเทพเจ้าองค์อื่น ๆ อีกทั้ง
ยังสอดแทรกฉากความฝันทีค่ ล้ายคลึงกับมหาปัญจสุบนิ
ของพระพุทธเจ้านั้น การสร้างภาพในลักษณะเช่นนี้
ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ประพันธ์นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องอาจมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของโยะริโตะ
โมะให้ปรากฏแก่กลุ่มนักรบของเขา โดยการผูกเข้า
กับต�ำนานและความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาในยุคนั้น ซึ่ง
ภาพความยิ่ ง ใหญ่ ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ภาพที่ ผู ้ ค นต่ า ง
หวาดกลัวต่ออ�ำนาจของโยะริโตะโมะจนมีค�ำกล่าวที่ว่า
“ตอนนีเ้ ป็นโลกของโยะริโตะโมะ” ในนิยายสงครามเรือ่ ง
โซะงะ โมะโนะงะตะริ และยังปรากฏภาพค�ำสั่งไล่ล่า
โยะฌิท์ซุเนะของโยะริโตะโมะที่นักรบและเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่อาจขัดขืน ทุกคนต่างต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งจน
ท�ำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับโยะฌิท์ซุเนะ ผู้วิจัยเห็น

ว่าการประพันธ์ในลักษณะนีย้ งั เป็นเสมือนการสร้างความ
ชอบธรรมให้โยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบที่แม้อยู่ใน
สถานะของผู้ก่อกบฏที่ลุกขึ้นมาต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ
ทีม่ สี มาชิกในตระกูลเป็นถึงจักรพรรดิและเรืองอ�ำนาจใน
ขณะนั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่านิยายสงครามทั้ง 3
เรื่องนี้น่าจะมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมในรุ่นหลังเกี่ยวกับ
แนวความคิดเรื่องสถานะของเทพฮะชิมันดะอิโบะซุท์ซุ
ในฐานะเทพประจ�ำตระกูลเก็นจิจนท�ำให้แนวคิดเรื่อง
การเป็นเทพทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชวงศ์นนั้ เริม่ เลือนหาย
ไปในสังคมปัจจุบัน
ทั้งนี้เนื่องจากนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนี้แม้จะมี
เหตุ ก ารณ์ แ ละตั ว ละครเดี ย วกั น แต่ เ นื่ อ งจากการ
ประพันธ์ในคนละช่วงเวลาจึงส่งผลให้ภาพลักษณ์และ
บทบาทของโชกุนโยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบของเขา
แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้วิจัยจะขอน�ำเสนอในงานวิจัย
ชิ้นถัดไป ถึงกระนั้นก็ตามความเชื่อและความศรัทธาที่มี
ต่อแนวคิดเทพเจ้า โดยเฉพาะเทพฮะชิมนั ดะอิโบะซะท์ซุ
นั้นยังคงมีอิทธิพลและสอดคล้องกันดังเห็นได้ในผลงาน
ทั้ง 3 เรื่องนี้
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