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 คำ� สำ�คัญ
เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะงะตะริ กิเกะอิกิ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ 

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ความเชื่อ ความฝัน

บทคัดย่อ

ในสมยัคะมะกรุะ-มโุระมะชิหรอืสมยักลางของญีปุ่น่เป็นสมยัทีน่กัรบเรอืงอ�านาจเกดิการรบราฆ่าฟันซ่ึงสะท้อน

สัจธรรมของความไม่เที่ยงของชีวิต โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการรบพุ่งท่ีถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามน้ัน 

มาจากการต่อสู้แย่งชิงอ�านาจที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักรบผู้มีอ�านาจ 2 ตระกูลใหญ่อัน ได้แก่ ตระกูลเฮะอิเกะ 

(平家) กับตระกูลเก็นจิ (源氏) ในช่วงปลายสมัยเฮอันมาจนกระทั่งถึงช่วงต้นของสมัยคะมะกุระ ความขัดแย้ง

ดังกล่าวถูกน�ามาถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามเรื่องเด่น 3 เรื่อง ได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะ

งะตะริ และ กิเกะอิกิ จนในที่สุดมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะได้ขึ้นมาเป็นผู้น�ารัฐบาลทหารคนแรกของ 

ญี่ปุ่น อีกทั้งเขายังมีกองทัพนักรบอันเกรียงไกรในการรบตามค�าบัญชาการของโยะริโตะโมะ นอกจากนี้ภาพ

ความยิ่งใหญ่ของโยะริโตะโมะนั้นยังประกอบสร้างมาจากการใช้ความเชื่อต่าง ๆ ผลักดันและสนับสนุนด้วย 

เช่นกัน งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาความเช่ือท่ีปรากฏในเรื่องเพ่ือสะท้อนแนวความคิดของกลุ่มนักรบ

ที่มีต่อโชกุนโยะริโตะโมะในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง จากการศึกษาพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าและ 

พระพทุธศาสนาโดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกบัเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซนัุน้มส่ีวนช่วยในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์

อนัเกรยีงไกรของโยะรโิตะโมะว่าได้รบัการสนบัสนนุจากเทพเจ้า อกีท้ังความเชือ่เกีย่วกับความฝันยังเป็นเสมอืน

นิมิตอันดีที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ และการขึ้นมาเรืองอ�านาจของโยะ

ริโตะโมะ
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Abstract

This paper depicts the reasons behind Shogun Yoritomo’s likeness in relation to the Kamakura-

Muromachi 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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Master-retainer Relations in Japanese 

Medieval War Tales*
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1. บทนำ�
 ในสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิหรือสมัยกลางเป็น 

สมัยท่ีนักรบเรืองอ�านาจ มีการต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกัน

ตลอดสมยั การรบราฆ่าฟันซึง่ก่อให้เกิดความรุ่งเรอืงและ

ความตกอับของชนชั้นผู้มีอ�านาจช่วยให้เห็นสัจธรรม 

ของความไม่เที่ยงของชีวิต สภาพเช่นน้ีมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและความคิด วัฒนธรรม 

ราชส�านักเสื่อมลงและเกิดวัฒนธรรมชนช้ันนักรบขึ้น

แทน ซึ่งส่งผลให้เกิดวรรณกรรมประเภทนิยายสงคราม

ที่ให้ความรู้สึกห้าวหาญแบบนักรบ วรรณกรรมประเภท

นิยายสงครามที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะ 

ตะริ『平家物語』ทะอิเฮะอิกิ『大平記』กิเกะอิกิ 

『義経記』โซะงะ โมะโนะงะตะร『ิ曽我物語』โฮเง็น 

โมะโนะงะตะริ『保元物語』และ เฮะอิจิ โมะโนะงะ 

ตะริ『平治物語』เป็นต้น จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการ

รบพุ่งที่ถูกถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามนั้นมาจากการ 

แย่งชิงอ�านาจที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักรบผู้มีอ�านาจ 

2 ตระกลูใหญ่อนัได้แก่ ตระกลูเฮะอิเกะ (平家) กบัตระกลู 

เกน็จ ิ(源氏)1 ในช่วงปลายสมัยเฮอันจนกระท่ังถึงช่วงต้น

ของสมัยคะมะกุระ ความขัดแย้งดังกล่าวถูกน�ามา

ถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามเรื่องเด่น 3 เรื่อง ได้แก่ เฮะอิ

เกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ กิเกะอิกิ 

นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันทั้งในด้าน

เหตุการณ์ ฉาก และตัวละคร โดยมีนิยายสงครามเรื่อง 

เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ เป็นต้นก�าเนิดของการเล่าเรื่อง

ราวความขัดแย้งและการล่มสลายของตระกูลเฮะอิเกะ 

ส่วน โซะงะ โมะโนะงะตะริ แม้จะเป็นเรื่องราวของ

สองพ่ีน้องตระกูลโซะงะที่แก้แค้นให้บิดาแต่ก็มีเนื้อหา 

ที่กล่าวถึงชีวิตของมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ (源頼

朝) ตั้งแต่ช่วงชีวิตท่ีเขาโดนเนรเทศจนกระท่ังรวบรวม

ไพร่พลและสามารถกลบัมาเรอืงอ�านาจจนกลายเป็นผูน้�า

รฐับาลทหารหรอื “โชกนุ” คนแรกของญีปุ่่น ส�าหรบัเรือ่ง 

กเิกะอกิ ินัน้เป็นเรือ่งราวทีเ่ล่าถงึชวีประวตัขิองมนิะโมะ

โตะ โนะ โยะฌิท์ซุเนะ (源義経) ซึ่งเป็นน้องชายต่าง

มารดาของโยะริโตะโมะที่เข้ามาเป็นก�าลังส�าคัญในการ

ร่วมรบแต่ในท้ายทีสุ่ดโยะฌท์ิซเุนะกลับต้องพบกับชะตา

กรรมอันแสนเศร้าเนื่องจากผิดใจกับพี่ชาย 

 โยะรโิตะโมะหลังจากทีป่ราบปรามตระกูลเฮะอเิกะ

ได้ส�าเรจ็กไ็ด้รบัความดคีวามชอบมากมายจากจกัรพรรดิ

และสามารถควบคุมแว่นแคว้นต่าง ๆ จากเหนือสุดของ

เกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชู ผู้คนต่างหวาดเกรงต่อ

อ�านาจของโยะริโตะโมะจนมีค�ากล่าวที่ปรากฏในเรื่อง 

โซะงะ โมะโนะงะตะริ ว่า “ตอนนี้เป็นโลกของโยะริโตะ

โมะ” เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธความร่วมมือหรือ

ใช้เป็นเหตผุลในการหยดุยัง้การกระท�าทีจ่ะก่อให้เกิดการ

เป็นปฏิปักษ์ต่อโยะริโตะโมะ

 โยะริโตะโมะได้ชื่อว่าเป็นผู้น�ารัฐบาลทหาร(幕府)

คนแรกของญี่ปุ่น ในวัยเด็กถูกละเว้นโทษตายและถูก

เนรเทศไปยังดินแดนตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ห่างไกล

จากเกียวโตเมืองหลวงในสมัยน้ัน จากคนที่เคยเป็นผู้ท่ี

ถกูเนรเทศแต่กลบักลายมาเป็นผูน้�าคนส�าคญัมอี�านาจยิง่

ใหญ่และมกีองทพัในมอืนบัคณาไม่ถ้วนนัน้ เขาต้องอาศัย

ปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่ส�าคัญประการหน่ึงคือ โยะริ

โตะโมะมีกองทัพนักรบที่ยิ่งใหญ่ในการออกรบใน

สงครามต่าง ๆ ตามค�าบัญชาการของโยะริโตะโมะ จึง

ท�าให้ผู้วิจัยสนใจและต้องการศึกษาตัวละครนักรบที่อยู่

แวดล้อมโยะรโิตะโมะทีม่ส่ีวนช่วยผลกัดนัและสนบัสนนุ

ให้โยะริโตะโมะขึ้นมาเรืองอ�านาจในที่สุด

 แม้นยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่งนีจ้ะมิได้มโียะริโตะโมะ

เป็นตวัละครเอก แต่ผูว้จัิยเหน็ว่านยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่ง

1 อกัษรจนีค�าว่า「平」สามารถออกเสยีงอ่านได้ทัง้ “เฮะอ”ิ「へい」และ “ทะอริะ”「たいら」ส่วนอกัษรค�าว่า「源」สามารถออกเสยีงอ่านได้ว่า “เกน็”「げん」และ “มนิะ
โมะโตะ”「みなもと」อย่างไรกต็ามหากเป็นนามสกลุทีน่�าหน้าชือ่นกัรบจะอ่านออกเสยีงได้เฉพาะ“ทะอริะ” กบั “มนิะโมะโตะ” เท่านัน้ เช่น ทะอริะ คโิยะโมะร ิ (平清盛) 
(นกัรบตระกลูเฮะอเิกะ) มนิะโมะโตะ โยะฌโิตะโมะ (源義朝) (นกัรบตระกลูเกน็จ)ิ ทัง้นีห้ากเรยีกชือ่ตระกลูผูว้จิยัจะขอใช้วธิกีารออกเสยีงว่า “เฮะอ”ิ รวมกับค�าว่า “เกะ” ทีแ่ปล
ว่า “ตระกลู” เพ่ือให้สอดคล้องกบัชือ่นยิายสงครามเรือ่ง เฮะอเิกะ โมะโนะงะตะร ิซึง่มคีวามหมายว่าเรือ่งเล่าของตระกลูเฮะอเิกะ และใช้การออกเสยีงว่า “เกน็” รวมกบัค�าว่า “จ”ิ 
ซึง่แปลว่า “ตระกลู” เช่นกนั เพือ่ใช้เรียกตระกลูเกน็จิ

へい け

げんじ
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นี้มีความเชื่อมโยงกันผ่านตัวละครโยะริโตะโมะ เพราะ

เป็นการเล่าเรือ่งราวตัง้แต่ก่อนทีโ่ยะรโิตะโมะจะมอี�านาจ

เป็นเพียงผูท้ีถ่กูเนรเทศไปอยูด่นิแดนอนัห่างไกล และเล่า

ถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้โยะริโตะโมะตัดสินใจจัดต้ังกองทัพ

ขึ้นมาล้มล้างตระกูลเฮะอิเกะจนกระท่ังขึ้นมายิ่งใหญ่

แทนทีค่โิยะโมะรไิด้ ทัง้นีใ้นนยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่งอาจ

มีบางฉากที่กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันแต่แนวทางการ

เขียนและการบอกเล่าในรายละเอียดน้ันแตกต่างกันซ่ึง

อาจเป็นผลมาจากช่วงเวลาในการแต่งรวมถึงแนวทาง

และวัตถุประสงค์ในการแต่งที่แตกต่างกัน งานวิจัยฉบับ

นี้จึงมุ ่งเน้นการศึกษาความเช่ือที่ปรากฏในเรื่องเพื่อ

สะท้อนแนวความคดิของกลุม่นกัรบท่ีมต่ีอโชกนุโยะรโิตะ

โมะในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง

2. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 ศกึษาความเชือ่ต่าง ๆ  ทีม่อีทิธพิลต่อตัวละครนกัรบ

และความเชื่อที่ส ่งเสริมแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างนาย-บ่าวจากนิยายสงคราม เรื่อง เฮะอิเกะ โมะ

โนะงะตะริ เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ และเรื่อง กิเกะ

อกิ ิเพือ่น�ามาอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างนาย-บ่าวและ

ระบบพึ่งพิงท่ีพบในนิยายสงครามสมัยคะมะกุระ-มุโระ

มะชิ

3. แนวเหตุผล สมมติฐ�น
 ความเชื่อที่ปรากฏในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนั้น

ได้รับอิทธิพลจากขนบธรรมเนียมและความเชื่อสมัยเฮ

อนัและสมยัคะมะกรุะ-มโุระมะชิ เช่น ความเชือ่เกีย่วกบั

เทพเจ้า ความเชือ่เร่ืองความฝัน ซึง่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์

นาย-บ่าว อกีทัง้ความเชือ่เหล่านีย้งัช่วยเน้นภาพความยิง่

ใหญ่ให้กับโชกุนโยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบของเขา

4. ขอบเขตก�รวิจัย 
 1. ในการศึกษาความเชื่อของตัวละครนักรบจาก

นิยายสงครามทั้ง 3 อันได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ 

โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ กิเกะอิกิ ซึ่งปรากฏเรื่องราว

ของโยะรโิตะโมะในฐานะโชกนุของรฐับาลคะมะกรุะ โดย

ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัจะศกึษาตัวบทจากหนงัสอืเรือ่ง เฮะอิ

เกะ โมะโนะงะตะริ ฉบับคะกุอิชิ (覚一本)2 ซึ่งเป็นฉบับ

ที่ได้รับการอ่านอย่างแพร่หลายและใช้ในการเรียนการ

สอนปัจจบุนัในประเทศญีปุ่น่ตพีมิพ์โดยส�านกัพมิพ์โฌงกั

กุกัน(小学館)เล่มที่ 1 ตีพิมพ์ในปีค.ศ.2014 และเล่มที่ 

2 ตีพิมพ์ปีค.ศ.2015 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ฉบับ

ทะอิเซะกิจิ (大石寺本)ซึ่งเป็นฉบับเก่าแก่และเขียนใน

ลกัษณะไวยากรณ์โบราณ(古態本)ตพีมิพ์โดยส�านกัพมิพ์

โฌงักกุกันในปีค.ศ.2009 และเรื่อง กิเกะอิกิ ฉบับทะนะ

กะ (田中本) ซ่ึงเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและความผิด

พลาดน้อยที่สุดตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ์โฌงักกุกันเมื่อปี 

ค.ศ.2006

 2. ศึกษาบทวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความ

สัมพันธ์นาย-บ่าวในสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิ

 3. บทความชิน้น้ีใช้ระบบถอดภาษาญีปุ่น่ของคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงาน

วิจัยในปี พ.ศ. 2530 ของอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ, ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, 

ผศ.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ ์ ไพศาล (ป ัจจุบันคือ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) 

และอาจารย์ภาควชิาภาษาศาสตร์คือ ผศ.ดร.สุดาพร ลัก

ษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ ผศ.ดุษฎีพร ช�านิ

โรคศานต์ อย่างไรก็ตามหากเป็นค�าที่รู้จักกันแพร่หลาย

ในภาษาไทยอยูแ่ล้วจะไม่ใช้ระบบการถอดเสยีงดงักล่าว

จะคงการเขียนตามความนิยมเดิม เช่น ซามุไร เฮอัน 

โชกุน เกียวโต เป็นต้น

2 ชือ่คะกอุชิมิาจากชือ่ผูเ้ขยีนซึง่เป็นพระดดีพณิน�า้เต้าตาบอดทีมี่ชือ่เสยีง รวบรวมเสรจ็สมบรูณ์สมยันมัโบะกโุช (南北朝時代) ในปีโออนัที ่ 4 (応安4年) หรอืปีค.ศ. 1371 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือไม่ให้เนือ้หาเกดิความคลาดเคลือ่นในการท่องจ�าของเหล่าลกูศษิย์และเป็นฉบบัทีไ่ด้รบัการอ่านอย่างแพร่หลายและใช้ในการเรยีนการสอนปัจจบุนัในประเทศญีปุ่น่
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5. ผลก�รศึกษ�และบทวิเคร�ะห์
 ก่อนอืน่ผูว้จิยัจะขอกล่าวถงึประวตัโิดยสงัเขปเกีย่ว

กับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุเพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน 

การวิเคราะห์ต่อไป

ประวัติเกี่ยวข้องกับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ (八幡

大菩薩)

 ความศรัทธาน้ีเร่ิมต้นมาจากศาลเจ้าฮะชิมังงู (八

幡宮) อันเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยนาราตั้งอยู่ใน

แคว้นบุเส็น (豊前国) เขตอุซะ (宇佐郡) หรือเขตอุซะ 

จังหวัดโอะอิตะในปัจจุบัน เดิมทีเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะท์ซเุป็นเทพประจ�าท้องถ่ิน แต่ในครึง่หลงัของศตวรรษ

ที่ 6 มีต�านานเล่าขานกันว่าเทพโองะโนะฮิงิหนึ่งใน 

ไตรเทพของแคว้นยะมะโตะได้เดินทางไปเมืองอุซะและ

อัญเชิญวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิโอจิน (応神

天皇)3 ผนวกรวมเข้าไป นอกจากนี้ในหนังสือ โทดะอิจิ

โยโระกุ เล่มที่ 4 (『東大寺要録四』) ยังมีการบันทึก

เรื่องการอัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์ิของ

จกัรพรรดโิอจินมาสถติไว้ด้วยเช่นกนั จากความเกีย่วพนั

ในจุดนั้นเป็นต้นมาท�าให้เทพองค์น้ีจึงเป็นที่นับถือใน 

หมู่ราชวงศ์ อย่างไรก็ตามต่อมาภายหลังความเช่ือเก่ียว

กับเทพองค์นี้นั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อของพระพุทธ

ศาสนา ลทัธิชนิโต และลทัธเิต๋าผนวกรวมเข้ามาจนกลาย

เป็นความเช่ือเช่นในปัจจุบัน ในสมัยเฮอันได้มีการ

อัญเชิญเทพฮะชิมันจากแคว้นบุเส็นมาประดิษฐานยัง 

เกียวโต ณ ศาลเจ้าอิวะฌิมิสุฮะชิมังงู (石清水八幡宮) 

หลังจากนั้นความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับเทพฮะชิมัน

ดะอโิบะซะท์ซกุไ็ด้รบัการเผยแพร่ไปอย่างกว้างไกลในดนิ

แดนตะวันออกของญ่ีปุ่น ต่อมาเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะทซ์ุได้กลายเป็นเทพประจ�าตระกูลเกน็จิหรือมนิะโมะ

โตะซึง่ในการรบทกุครัง้นกัรบตระกลูเกน็จจิะเดนิทางไป

สักการะเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ในปีค.ศ.1063 ได้มี

การอัญเชิญเทพฮะจิมันดะอิโบะซะท์ซุไปยังยุอิงะฮะมะ 

(由比浜หรือ由比ヶ浜) แคว้นซะงะมิ (相模国) เพื่อ

ประดษิฐานเทพฮะชิมนัดะอโิบะซะท์ซใุนศาลเจ้าท์ซรุงุะ

โอะกะ(鶴岡) หลงัจากนัน้เป็นต้นมาการสกัการะเทพฮะ

ชมินัดะอโิบะซะท์ซจุงึได้รบัความนยิมในหมูโ่กะ-เคะนนิ4 

ในคะมะกรุะ และความเชือ่นีไ้ด้แพร่หลายไปทัว่ประเทศ

จนกระทั่งมีศาลเจ้าสาขาราว ๆ 44,000 แห่งในปัจจุบัน 

การเรียกขานช่ือเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุเช่นใน

ปัจจุบันนั้นเริ่มต้นในสมัยคะมะกุระ

 ในนยิายสงครามเรือ่ง โฌมงก ิ(将門記) มกีารกล่าว

ถึงค�าประกาศิตของเทพองค์น้ีไว้ว่า「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

臣ノ霊魂表スラク云々」 “ข้าจะมอบต�าแหน่งให้แก่

ทะอิระ โนะ มะซะกะโดะ โองการแต่งตั้งนี้ดวงวิญญาณ

ของท่านซุงะวะระ โนะ มิชิสะเนะ เสนาบดีฝ่ายซ้าย 

ต�าแหน่งโฌ ระดับ 2 จะเป็นผู้รับไปบันทึกต่อไป” ส่วน

ในหนังสือ ฮะชิมันอุซะงู โกะตะกุเซ็นฌู『八幡宇佐宮

御託宣集』
5 ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมค�าประกาศิตของ

เทพองค์น้ีไว้ได้มีการพรรณนาลักษณะของเทพองค์น้ีว่า 

“เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุปรากฏกายในร่างของชาย

ชราที่มีผมสีขาวอายุราว 70 ปี และปล่อยลูกธนูออก 

ไปสังหารมะซะกะโดะ” ส�าหรับสายตระกูลเซะอิวะ 

เก็นจิ (清和源氏) ที่นับถือเทพองค์นี้เป็นเทพประจ�า

ตระกูลนั้นกล่าวกันว่าน่าจะเริ่มในสมัยมินะโมะโตะ 

โนะ โยะริโนะบุ (源頼信) เนื่องจากมีจดหมายรายงาน

การไปนมสัการศาลเจ้าอวิะฌมิสิฮุะชมิงังู นอกจากนีจ้าก

3 จกัรพรรดอิงค์ท่ี 15 ในสมัยยะมะโตะ (สมัยนารา)
4 “โกะ-เคะนิน” (御家人) เป็นค�าที่ใช้เรียกกลุ่มนักรบที่มีความสัมพันธ์นาย-บ่าวกับโชกุนแห่งรัฐบาลทหารในสมัยคะมะกุระ โดยจะสืบทอดเป็นตระกูลและจะดูแลปกครองที่ดิน 

ของตน และโชกนุจะตอบแทน “โกะ-เคะนนิ” ด้วยการมอบทีดิ่นในดนิแดนต่าง ๆ ให้ปกครองดแูลจนเกดิเป็นรปูแบบความสมัพนัธ์นาย-บ่าวทีส่�าคญัซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสมยั
คะมะกรุะท่ีเรียกว่า ความสมัพนัธ์นาย-บ่าวแบบระบบศกัดินา (封建的主従関係)

5 หนงัสอืรวบรวมเกีย่วกบัค�าประกาศิตของเทพฮะชมัินแห่งศาลเจ้าอซุะ มีทัง้หมด 16 เล่มเริม่รวบรวมในปี ค.ศ. 1290 แล้วเสรจ็ในปี ค.ศ. 1313
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หนังสือ ซมปิบุมเมียะก『ุ尊卑分脈』6 มีการบันทึกว่า

มนิะโมะโตะ โนะ โยะฌอิเิอะ (源義家) ได้ท�าพธิเีกม็ปกุุ7 

ที่ศาลเจ้าอิวะฌิมิสุฮะชิมังงู เขาจึงมีชื่อหลังผ่านพิธีดัง

กล่าวว่า “ฮะชมินัตะโร”「八幡太郎」หลงัจากนัน้สอง

พ่อลูกโยะริโยะฌิ (頼義) และโยะฌิอิเอะ (義家) เดิน

ทางไปมาระหว่างภูมิภาคคันโตไปยังแคว้นเดะวะ (出羽

国) และมท์ุซ ุ(陸奥国) โดยใช้เส้นทางโทซนัโด (東山道) 

และเส้นทางโทกะอโิด (東海道) จงึท�าให้มกีารสร้างศาล

เจ้าสาขาของฮะชิมังงูไปถึงแคว้นทั้งสอง นอกจากนี้ใน

หนงัสอืบนัทึกประวตัศิาสตร์ อะสมุะ คะงะม『ิ吾妻鏡』

วันที่ 12 เดือน 10 ในปีจิโจที่ 4 กล่าวถึงการประดิษฐาน

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุไว้ ณ ศาลเจ้าท์ซุรุงะโอะกะ

ฮะชิมังงูเพื่ออุทิศให้บิดาโยะริโยะฌิ

 จากการศึกษาตัวบทผู้วิจัยพบว่าในนิยายสงคราม

เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ก็ได้มีการกล่าวถึงต�านาน

การก�าเนิดเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุไว้ด้วยเช่นกันดังนี้

 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

ゆる仲哀・神功・応神なり。崩御の後は、本朝守

護・百王鎮護の一所三本の垂迹と顕はれ給ふ。い

はゆる弥陀・観音・勢至の三尊なり。仰ぎて八幡

大菩薩を信じ給ひ、その外、堂社・塔閣を建立あ

り、仏像・経巻を納め、征罰・忠賞、度に当り

て、善根莫大にぞおはしける。

 เดิมทีแล้วเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุประทับอยู่

ทีด่นิแดนจกัโกโจโดะ ทรงเสดจ็ออกจากทีน่ัน่ ทรงอวตาร

ลงมาเป็นเทพ 3 องค์ ขอยืมพระครรภ์ของมนุษย์ที่เป็น

พระมเหสีเพื่อให้ก�าเนิดจักรพรรดิญี่ปุ่น 3 รุ่น ซึ่งก็คือ 

จักรพรรดิชูอะอิ พระมเหสีจินงู จักรพรรดิโอจิน หลัง

เสด็จสวรรคตก็ทรงอวตารเป็นเทพ 3 องค์ประทับอยู่ ณ 

ที่แห่งเดียวกันเพื่อปกป้องคุ ้มครองญี่ปุ ่นและท�าให ้

บ้านเมืองสงบลงในจักรพรรดิรุ ่นต่อมาอีกนับร้อย

พระองค์ เทพทั้ง 3 พระองค์น้ีเป็นที่รู ้จักในนามของ 

ซันสนอัน 9 ได้แก่ มิดะ10 คันนน 11  และเซะอิฌิ 12 ด้วย

เหตุฉะน้ีจึงท�าให้โยะริโตะโมะเล่ือมใสศรัทธาในพระ

โพธิสัตว์ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ นอกจากนี้เขายังได ้

สร้างอุโบสถ สร้างศาลเจ้า สร้างเจดีย์ สร้างต�าหนัก และ

ประดษิฐานพระพทุธรปูและพระไตรปิฎก (โยะรโิตะโมะ)

ได้ปราบปรามคนชั่วและมอบรางวัลแก่คนซื่อสัตย์อย่าง

เหมาะสม ซึ่งเป็นกองบุญอันมหาศาล    

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 134)

 นอกจากนี้  ในเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ 

ยังสะท้อนแนวคิดที่ว่าเทพองค์น้ีมีความเกี่ยวข้องกับ 

ตระกูลเก็นจิซึ่งปรากฏในฉากต่อไปนี้

 然れば、今の佐殿と申すは、遠く曩祖を尋ね

れば、清和天皇第六皇子貞純新王これなり。近く

累代を訪えば、六孫王経基の後胤、八幡太郎義家

の末葉なり。然れば、当山に八幡の御社あり。水

尾の清き流れは、八幡大菩薩も、当山護持の三

宝、走湯権現も、いかでか捨てんと思し召されん

や。当山の守護神、我らに力を与へ給へ。佐殿を

6 หนังสอืท่ีรวบรวมผงัการแสดงการสบืสนัตวิงศ์ของจักรพรรดแิละสายตระกลูของนกัรบทีส่บืเชือ้สายมาจากราชวงศ์
7 พธิกีรรมโบราณท่ีแสดงถงึการเปลีย่นจากวยัเดก็ผ่านเข้าสูว่ยัผูใ้หญ่ หรอืเท่ากับพธิบีรรลุนติภิาวะ ชือ่พธิเีกม็ปกุถุกูเรยีกหลงัสมยันะระ ส�าหรบัเดก็ชายจะมไิด้ก�าหนดอายทุีแ่น่นอน

ในการท�าพิธเีกม็ปกุแุต่จะมกีารเปลีย่นหมวกเอะโบฌแิละเปลีย่นชือ่ใหม่โดยไม่ใช้ชือ่ในวัยเด็กทีเ่คยมมีา ส่วนเดก็ผูห้ญงิโดยทัว่ไปจะท�าพธินีีใ้นช่วงอาย ุ12 – 16 ปี
8 พระโพธสิตัว์ท่ีมลี�าดบัสงูสดุในบรรดาพระโพธสิตัว์ทัง้สีป่ระเภทตามความเชือ่ของพทุธศาสนานิกายเทน็ดะอ ิและยงัหมายถงึโลกทีแ่สดงสจัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัรู้
9 “ซนัสน” หมายถงึรูปเคารพของทัง้ 3 ของพระพทุธเจ้าและพระโพธสิตัว์คูพ่ระบารมทีีป่ระทบัอยูด้่านข้างของพระพทุธองค์ซึง่พบเหน็ได้ตามอโุบสถ ส�าหรบัพระโพธสิตัว์คูบ่ารมี

พระพุทธเจ้าในดนิแดนสขุาวดพีทุธเกษตรทัง้สองนัน้ได้แก่ พระอวโลกเิตศวร และพระมหาสถาปราปโพธสิตัว์
10 “มดิะ” หรือ “อะมดิะเนยิวระอ”ิ หมายถงึ “พระอมิตาภพทุธะ” เป็นพระพทุธเจ้าในคตคิวามเชือ่ของมหายานทีป่ระทบัในแดนสขุาวดี
11 “คนันน” หมายถงึ พระอวโลกเิตศวร เป็นพระโพธสิตัว์คูบ่ารมีพระพทุธเจ้าในดนิแดนสขุาวดพีทุธเกษตร
12 “เซะอฌิ”ิ หมายถงึ มหาสถาปราปโพธสิตัว์ เป็นพระโพธสิตัว์คูบ่ารมีพระพทุธเจ้าในดนิแดนสขุาวดพีทุธเกษตร
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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

บรรพบรุษุนัน้กค็อืเจ้าชายซะดะสมุซิึง่เป็นพระราชโอรส

พระองค์ที่หกในจักรพรรดิเซะอิวะ หากถามถึงสาย

ตระกูลที่ใกล้เข้ามา ท่านเป็นลูกหลานของโระกุซน 

โอท์ซุเนะโมะโตะ เป็นหลานของท่านฮะชิมันตะโร 

โยะฌิอิเอะ อนึ่ง ศาลเจ้ายะวะตะก็ตั้งอยู่บนเขาลูกนี้ 

ความบริสุทธิ์ของทางน�้า13 ท่ีไหลต่อมา ท้ังท่านฮะชิมัน

ดะอิโบะซะท์ซุ ทั้งพระรัตนตรัยที่คุ้มครองเขาลูกนี้ ทั้ง

ท่านเทพโซโต เหตุอันใดจึงคิดจะทอดทิ้ง(ซุเกะโดะโนะ) 

ท่านเทพท่ีคุ้มครองเขาแห่งนี้ โปรดประทานพละก�าลัง

แก่พวกเรา เราจะช่วยท่านซุเกะโดะโนะ สายเลือด 

ตระกลูเกน็จนิัน้ต้องยนืยาวไม่ขาดสาย ถงึเวลาอนัสมควร

ที่เขาของเราจะรุ่งโรจน์โชติช่วงแล้ว

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 113)

 หากพิจารณาจากฉากท่ีกล่าวถึงเทพฮะชิมันดะ 

อิโบะซะท์ซุแล้วนั้นอาจสรุปลักษณะความเชื่อเก่ียวกับ

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุท่ีมีอิทธิพลต่อชนชั้นนักรบ 

และความสัมพันธ์นาย-บ่าวที่สะท้อนจากนิยายสงคราม

ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้ง 3 เรื่องนี้ออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้

 1. การอธิษฐานเพื่อขอพรและการประทานความ

ช่วยเหลือจากเทพ

 2. เทพนิมิตที่มาปรากฏในความฝัน

 5.1 ก�รอธิษฐ�นเพื่อขอพรและก�รประท�น

คว�มช่วยเหลือจ�กเทพ

 การอธษิฐานเพือ่ขอพรและการประทานความช่วย

เหลือจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในนิยายสงคราม 

ทั้ง 3 เรื่องได้ถูกกล่าวไว้ดังนี้

 5.1.1 เรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่�นักรบตระกูล

เฮะอิเกะสักก�ระที่เกียวโต

 การเดนิทางไปสกัการะเทพฮะชมินัทีศ่าลเจ้าอวิะฌิ

มิสุฮะชิมังงูที่เกียวโตของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า

นกัรบตระกลูเฮะอเิกะทพัสุดท้ายขณะล้ีภัยออกจากเมอืง

หลวงดังปรากฏในเล่มที่ 7 ตอน「一 門 都 落」

 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

หลวงนัน้มใีครกนับ้าง (ได้แก่) ซะกโินะนะอดิะอจินิ มเุนะ

โมะริโก เฮะอิดะอินะงน โทะกิตะดะ (ละข้อความ) การ

รบทั้งในดินแดนตะวันออกและดินแดนตะวันตกใน 

สองสามปีมานี้ไพร่พลล้มตายเหลือเพียงเล็กน้อย เม่ือ

ขบวนเสดจ็เดนิทางมาถึงประตดู่านยะมะสะกจิงึวางเกีย้ว

ประทับของจักรพรรดิลงเพื่อหมอบกราบโอะโตะโกะยะ

มะ14  เฮะอิดะอินะงน โทะกิตะดะจึงอธิษฐานว่า “นะมุกิ

เมียวโชระอิ ท่านเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ขอให้องค์

จักรพรรดิและพวกเราได้หวนคืนเมืองหลวงด้วยเถิด” 

เขากล่าวอย่างโศกาอาลัย

 (เฮะอิเกะ : เล่มที่ 7 หน้า 86-87)

 

 จากฉากทีย่กมานัน้กล่าวถงึการเสดจ็ออกจากเมอืง

หลวงของจกัรพรรดอินัโตะกแุละเหล่านกัรบตระกูลเฮะอิ

เกะทัพสุดท้ายโดยในระหว่างทางเมื่อขบวนมาถึงด่าน 

いち もん みやこ おち

13 มสิโุนะโอะ () หากแปลตรงตวัหมายถงึ “ทางไหลของน�า้” และยงัเป็นอกีพระนามของจกัรพรรดซิะอวิะ ในทีน่ีจ้งึหมายถงึลกูหลานทีส่บืสายมาจากจกัรพรรดเิซะอวิะด้วยเช่นกนั
14 เขาโอะโตะโกะยะมะเป็นทีป่ระดษิฐานของศาลเจ้าอวิะฌมิิสฮุะชมัิงง ู()
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ยะมะสะกิที่อยู่ตรงข้ามกับโอะโตะโกะยะมะซ่ึงเป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ณ ศาลเจ้า 

อิวะฌิมิสุฮะชิมังงู การท่ีจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า

นักรบได้สักการะและอธิษฐานขอพรนั้นแสดงให้เห็นถึง

ความศรทัธาขององค์จกัรพรรด ิพระราชวงศ ์และนกัรบ

ในตระกลูเฮะอเิกะทีม่ต่ีอเทพองค์นีด้้วยเช่นกนั อกีทัง้ยงั

ขอให้จกัรพรรดแิละตระกลูของตนได้หวนกลบัมาสูเ่มอืง

หลวงอีกครั้ง

 ฉ�กจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่�นักรบตระกูล

เฮะอิเกะสักก�ระที่คิวชู

 เมือ่จกัรพรรดอินัโตะกแุละเหล่านกัรบตระกลูเฮะอิ

เกะเดินทางไปถึงดินแดนตะวันตก พระองค์ทรงเสด็จไป

นมสัการเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซดุ้วยเช่นกนัซ่ึงปรากฏ

ในฉากต่อไปนี้

 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。

 ในตอนนั้น กล่าวกันว่ามีก�าหนดการจะสร้างท่ี

ประทับ(ส�าหรับจักรพรรดิ)ท่ีท์ซุกุฌิ15 แต่ทว่าในเมือง

หลวงเองกย็งัไม่อยูใ่นความสงบ จกัรพรรดิจงึทรงประทับ

ทีบ้่านพกัของโฌเกยีวโอกรุะ ทะเนะนะโอะ ส่วนบ้านของ

ผู้ติดตามคือกลางทุ่งกลางนา แม้ไม่ถึงกับต้องสวมใส่ผ้า

ป่าน16 แต่ก็พูดได้ว่าเป็นหมู่บ้านโทชิ17  อันห่างไกล หาก

ที่ประทับเป็นกลางภูเขา คงใช้ต้นไม้ต้นนั้นเป็น“ที่

ประทับไม้ทรงกลม”18 ซึ่งก็มีด ้านที่งดงามเช่นกัน 

(พระองค์)ทรงเสด็จไปยังอุซะโนะมิยะ19 เป็นล�าดับแรก 

และทรงใช้ที่พักของดะอิงูจิคินมิชิ20 เป็นพระราชวัง 

(เฮะอิเกะ : เล่ม 8 หน้า 110-111)

 จากฉากที่ยกมาข้างต้นนั้นเป็นตอนที่กล่าวถึง

ขบวนเสด็จของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่านักรบตระ

กูลเฮะอิเกะที่เดินทางรอนแรมอย่างยากล�าบากจน

กระท่ังเดนิทางไปถึงควิช ูสถานทีแ่รกทีพ่ระองค์ทรงเสดจ็

ไปคือศาลเจ้าอุซะฮะชิมังงูซึ่งเป็นศาลเจ้าต้นก�าเนิดของ

ศาลเจ้าฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุทั่วประเทศ อีกท้ังยังทรง

ประทับ ณ บ้านพักของผู้อ�านวยการศาลเจ้าซึ่งแสดงให้

เห็นถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของราชวงศ์ที่มีต่อเทพเจ้า

องค์นี้ด้วยเช่นกัน

 ฉ�กทะอริะ โนะ โทะกิตะดะขอพรให้เทพฮะชมัิน

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

こそまもり参らッさせ給ふらめ。

 “แต่เดิมแล้วเจ้านายของเรา21  นั้นสืบเชื้อสาย

โดยตรงจากเทพรุ่นท่ี 49 และทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 

15 ช่ือเดมิของดนิแดนคิวชู
16 ผ้าป่านหรือ (麻の衣) คือผ้าท่ีใช้ห่อศพ ในทีน่ีก้ารสวมใส่ผ้าป่านจงึหมายถงึการเสยีชีวติ
17 “หมู่บ้านโทชิ” (十市の里) เป็นชื่อหมู่บ้านในเมืองโทชิ(ปัจจุบันออกเสียงว่า“โทอิชิ”)จังหวัดนารา หมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองตั้งแต่สมัย

นาราจนถึงมุโระมะชิ ในกลอนญี่ปุ่นจะใช้ค�านี้เป็น「掛詞」ที่ใช้แสดงชื่อสถานที่และยังมีความหมายของค�าว่า “ห่างไกล” ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ค�านี้ยังเป็น「歌枕」ในบทกวีซึ่งชื่อหมู่บ้านนี้ถูกใช้เชื่อมโยงกับความรู้สึกห่างไกลจากเมืองหลวง

18 การใช้ไม้ทั้งต้นโดยไม่ตัดแต่งหรือเลื่อยเพื่อท�าเป็นที่ประทับแบบเรียบง่าย 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�านวยการศาลเจ้าอุซะ ต�าแหน่งดะอิงูจิเป็นต�าแหน่งผู้อ�านวยการสูงสุดของศาลเจ้าส�าคัญของญี่ปุ่น
21 ในที่นี้หมายถึงจักรพรรดิอันโตะกุ
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81 เทพอะมะเตะระซุ โฌฮะชิมังงู22 คงจะทรงปกป้อง

คุ้มครองเจ้านายของเรา”

(เฮะอิเกะ: เล่ม 8 หน้า 117)

 จากฉากที่ยกมาเป็นค�าพูดของทะอิระ โนะ โทะกิ

ตะดะทีก่ล่าวกบัโคะเระมรุะซึง่มาแจ้งข่าวเรือ่งค�าสัง่ของ

จักรพรรดิสละราชย์โกะฌิระกะวะท่ีทรงมีพระราช

กระแสรบัสัง่ให้ขบัไล่ตระกลูเฮะอเิกะออกจากควิชจูงึขอ

ให้รีบหนีไปเสียก่อน แต่ทว่าโทะกิตะดะยังคงยืนยันถึง

ความชอบธรรมในการสบืเชือ้สายและเปน็ลกูหลานของ

เทพอะมะเตะระซุและเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ จาก

ประโยคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อเทพ 

ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในฝ่ายของตระกูลเฮะอิเกะท่ีเป็น

เครือญาติของจักรพรรดิอันโตะกุ

 นอกจากนี้ ในงานวิจัยของเซะกิ ยุกิฮิโกะ (2003) 

กล่าวว่าในนิยายสงครามเรื่อง โฌมงกิ กล่าวว่าในปีค.ศ.

939 ทะอิระ มะซะกะโดะได้รับเทพยากรณ์จากฮะชิ 

มันดะอิโบะซะท์ซุที่แคว้นโคสุเกะและขนานนามตนเอง

ว่า “ชินโน”「新皇」ซ่ึงแปลว่า “จักรพรรดิองค์ใหม่” 

เทพฮะชิมันจึงเป็นเสมือนผู้ปลดปล่อยตระกูลนักรบ 

ออกจากแบบแผนของราชส�านักและมีบทบาทส�าคัญ 

ในการสร้างโลกที่แตกต่างไปจากเทพอะมะเตะระซุหรือ

สุริยเทพ ด้วยเหตุนี้เหล่าตระกูลนักรบจึงให้การสักการะ

เทพฮะชิมันเป็นเทพผู้ปกปักรักษาเหล่านักรบ23 ซ่ึงจาก

งานวิจัยของยุกิฮิโกะจะเห็นได้ว่าในเรื่อง โฌมงกิ ที่

สันนิษฐานว่าถูกประพันธ์ก่อนนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง

นีม้กีารกล่าวถงึเทพองค์นีใ้นฐานะเทพของตระกลูนกัรบ

เป็นครั้งแรกแต่เป็นเทพในฝั่งตระกูลเฮะอิเกะ 

 อย่างไรกต็ามจากทีไ่ด้น�าเสนอไปในขัน้ต้นเกีย่วกับ

ประวตัทิีม่าของความเช่ือและการนบัถอืเทพฮะชมินัดะอิ

โบะซะท์ซุนั้นเปรียบเสมือนเทพประจ�าตระกูลท่ีคอย

ปกป้องคุ้มครองตระกูลเก็นจิ มิยะจิ นะโอะกะสุ (2002) 

กล่าวว่าความเช่ือความศรัทธาของโยะริโตะโมะที่มีต่อ

เทพองค์เสมอืนเทพประจ�าตระกลูนัน้ปรากฏให้เหน็เป็น

หลักฐานชัดเจนในหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ อะสุมะ

กะกะมิ เล่มที่ 1 วันที่ 5 เดือน 7 ปีจิโจที่ 4 โดยกล่าวว่า

ตนเป็น「八幡大菩薩氏人」หมายถึง “ผู้สืบเชื้อสาย

ตระกูลจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” อีกทั้งยังกล่าว

ถึงการสืบทอดความคิดดังกล่าวไปทั่วแคว้นทั้ง 8 แห่ง 

ดินแดนตะวันออก 

 นอกจากนี้ จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่าเทพฮะชิ

มันนั้นมิได้เป็นที่เคารพเฉพาะนักรบในตระกูลเก็นจิ

เท่านั้น แต่เดิมทีเดียวเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุนั้นเป็น

เทพที่มีความเกี่ยวข้องและได้รับการสักการะในพระ

ราชวงศ์มาก่อน และต่อมาภายหลังเหล่าตระกูลนักรบ 

ที่สืบเช้ือสายมาจากจักรพรรดิต่างไปเคารพสักการะ 

ด้วยเหตนุีจ้งึปรากฏฉากทีก่ล่าวถงึการเสดจ็เยอืนศาลเจ้า

ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า

นักรบตระกูลเฮะอิเกะด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ใน

ปัจจุบันความส�าคัญในส่วนที่เป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับ

พระจักรพรรดินั้นถูกลืมเลือนหาย คงเหลือแต่ความ

เข้าใจเพียงว่าเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุเป็นเทพของ

นักรบประจ�าตระกูลเก็นจิไปแม้ในชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน

 ฉ�กโยะริโตะโมะยกทัพไปต่อสู้กับตระกูลเฮะอิ

เกะที่ฟุจิกะวะ

 เมือ่โยะรโิตะโมะยกทัพมาถงึบรเิวณภเูขาฟุจแิต่กลบั

พบกับสภาพกองทัพที่กระเจิดกระเจิงของฝ่ายเฮะอิเกะ

 平家の方には音もせず。人をつかはして見せ

ければ、「みな落ちて候」と申す。或は敵の忘れ

たる鎧とッて参りたる者もあり、或はかたきのす

てたる大幕とッて参りたる者もあり。「敵の陣に

22 เป็นอกีชือ่เรียกหนึง่ของศาลเจ้าฮะชมัินงซึูง่มีความหมายว่า “เทพฮะชมัินดะอโิบะซะท์ซทุีแ่ท้จรงิ”
23 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

り下り甲を脱ぎ手水嗽をして王城の方を伏し拝

み、「これは全く頼朝が私の高名にあらず、偏に

八幡大菩薩の御計らひなり」とぞ宣ひける。

 เมื่อเห็นว่าทางทัพเฮะอิเกะไร้ซ่ึงเสียงใด ๆ (โยะริ

โตะโมะ)จงึใช้ให้คนไปดลูาดเลา ทหารกลบัมารายงานว่า 

“ทกุคนหายกนัไปหมดขอรบันายท่าน ส่วนทหารฝ่ายเรา

นั้นบางคนน�าชุดเกราะที่ศัตรูลืมไว้กลับมา บางคนเก็บ 

โอมะกิที่ศัตรูทิ้งไว้กลับมาขอรับ” และรายงานต่อว่า 

“ในฐานทัพของศัตรูไม่มีแม้แมลงวันบินสักตัว” ท่าน 

เฮียวอิเอะโนะซุเกะจึงลงจากม้า ถอดหมวกนักรบออก 

ล้างมอืและบ้วนปากแล้วจงึคกุเข่าก้มลงสกัการะโดยหนั

หน้าไปยังทิศของพระราชวังหลวงพร้อมกล่าวว่า “สิ่งนี้

มิใช่เกียรติประวัติของโยะริโตะโมะแต่อย่างใด หากแต่

เป็นแนวทางจากท่านเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” 

(เฮะอิเกะ : เล่ม 5 หน้า 404) 

 ฉากดังกล่าวเป็นฉากท่ีต่อเน่ืองจากตอน “ฟูจิงะ

วะ” เหล่านักรบฝ่ายทะอิระต่างขวัญหนีดีฝ่อเมื่อได้ฟัง

เรื่องราวที่ซะอิโตะ ซะเนะโมะริเล่าถึงกิตติศัพท์ความ

เก่งกาจของเหล่านักรบจากดินแดนตะวันออก จนท�าให้

นกัรบเหล่านัน้หวาดกลวั ในค�า่คนืนัน้เองทีน่กฝงูใหญ่ได้

บนิขึน้จากหนองน�า้ด้วยเสยีงอนัอกึทกึครกึโครมดัง่เสยีง

พสุธากัมปนาทท�าให้นักรบฝ่ายทะอิระเข้าใจผิดคิดว่า

เป็นทัพของโยะริโตะโมะและนักรบดินแดนตะวันออก 

บุกมา นักรบฝ่ายทะอิระจึงแตกกระเจิงจากค่ายที่ตั้งทัพ

ไว้และหลบหนีกันไปคนละทิศละทาง ท�าให้ทัพของ 

โยะริโตะโมะชนะในการรบครั้งน้ีท้ัง ๆ ท่ียังมิได้ท�าการ

รบใด ๆ  โยะริโตะโมะจึงเชื่อว่าการชนะในครั้งดังกล่าวนี้

เป็นการประทานความช่วยเหลอืมาจากเทพฮะชมินัดะอิ

โบะซะท์ซุที่ตนนับถือ

 5.1.2 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ 

 ฉ�กท่ีโยะริโตะโมะไม่พอใจคว�มไม่เป็นระเบียบ

ของนักรบในช่วงที่ตระกูลเฮะอิเกะปกครอง

 流人兵衛佐殿は、伊豆国の住人南条・深堀と

いふ二人の侍を御供にておはしけるが、「あは

れ、世の習ひかな。奴ばらが任せに振舞ふこそ安

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�าเภอใจของเจ้า

พวกนัน้ คเิมยีวโชระอิ ฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซ ุขอให้ความ

ปรารถนาที่มีมาช้านานของข้าเป็นจริงด้วยเถิด” 

(โซะงะ : เล่ม 1 หน้า 63)

 ฉ�กโยะรโิตะโมะอธษิฐ�นในระหว่�งหลบหนีออก

จ�กคฤห�สน์ของตระกูลอิโต

 道すがら、御心中に祈念せられけるは「仰ぎ

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 

“(ข้าน้อย)ขอกล่าวค�าอธิษฐานต่อท่านฮะชิมันดะอ ิ

โบะซะท์ซ ุฮะชมินัตะโร โยะฌอิเิอะซึง่เป็นบรรพบรุษุของ

โยะริโตะโมะ ตอนไปนมัสการที่โอะโตะโกะยะมะอิวะชิ
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มิสุนั้น ท่านจ�าแลงกายมาบอกว่า(โยะฌิอิเอะ)เป็นลูก 

ของพระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุนี้จึงได้นามว่าฮะชิมันตะโร 

และทั้ง ๆ  ที่ท่านปฏิญาณแล้วว่า “จะไม่ให้ลูกหลานของ

โยะฌิอิเอะมีอันตราย” แต่ตระกูลเก็นจิทุกคนได้ตาย 

จากไป ตระกลูตกต�า่ผู้คนต่างล้มตาย คนทีเ่ป็นสายเลอืด

ตรงนั้นเหลือโยะริโตะโมะเพียงคนเดียว ค�าสาบานที่

กล่าวว่าจะคุ้มครองตระกูลไปถึงแปดรุ่นนั้นได้สูญเปล่า 

การด�ารงต่อมาเพยีงสีรุ่น่นัน้เป็นเรือ่งน่าเศร้ายิง่นกั” หาก

ในครัง้นีโ้ชคไม่เข้าข้าง ใครกนัหรอืจะเป็นผูก้อบกู้ตระกลู

และสานต่อค�าสาบานของพระองค์ ข้าน้อยเพียงอยาก

วิงวอน ค�าสัญญาของพระโพธิสัตว์นั้นโปรดประทาน 

แก่โยะริโตะโมะด้วยเถิด ข้าขอน้อมอภิวาทต่อบรรดา

ทวยเทพและเสน็ชนิ 24 ได้โปรดคุม้ครองลกูด้วยเถดิ หาก

การปราบปรามผู้คนทั่วทั้งญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่ไพศาลให้

สงบสุขนั้นยากล�าบาก ก็โปรดประทานเพียงคนท่ีอยู่ใน

แคว้นแห่งนี้ 25

(โซะงะ : เล่ม 2 หน้า 97-98)

 ฉ�กยะมะก ิโนะ คะเนะตะกะจงึระงบัแผนก�รรบ

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。

 พอโยะริโตะโมะได้เหน็(เหตกุารณ์)เช่นนีก้เ็กดิก�าลงั

ใจมากยิง่ขึน้ ภายในใจนัน้กส็วดภาวนาว่า “ลกูขอวงิวอน 

ความเมตตาจากท่านฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ขอให้ความ

ปรารถนาทีมี่มาแสนนานของโยะรโิตะโมะคนนีบ้รรลผุล

ส�าเร็จภายในสามปีเป็นอย่างช้าหรือส�าเร็จภายในสาม

เดือนเป็นอย่างเร็ว หากค�าขอของลูกเป็นจริง ลูกจะไป

ฆ่ายะมะกิก่อน จากนั้นจึงไปสังหารอิโต” 

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า116)

 เม่ือโยะริโตะโมะได้ทราบข่าวเรื่องยะมะกิ โนะ 

คะเนะตะกะระงับแผนการบุกมาเขาอิสุเพื่อรบกับโยะริ

โตะโมะ โยะริโตะโมะจึงเกิดความหาญกล้าและมีก�าลัง

ใจจึงขอพรจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุโปรดช่วยให้

ความปรารถนาที่เคยมียาวนานของเขาน้ันส�าเร็จอย่าง

เร็วที่สุดภายในสามเดือนและช้าสุดภายในสามปี

 5.1.3 เรื่อง กิเกะอิกิ

 ฉ�กอุฌิวะกะ(โยะฌิท์ซุเนะในวัยเด็ก)อธิษฐ�น

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

へ向かひて出で給ふ。

 “นะโมด้วยพระเมตตาอันเหลือคณานับของท่าน

เมียวจินอีกทั้งท่านฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” (อุฌิวะกะ)

กล่าวพลางพนมมอื “โปรดคุม้ครองตระกลูเก็นจด้ิวยเถดิ 

หากความปรารถนาของลูกเป็นจริง ลูกจะสร้างศาลเจ้า

ที่ท�าด้วยอัญมณีถวาย อีกทั้งลูกจะบริจาคที่ดินถวายอีก

หนึง่พนัโจ” ลกูขอสาบาน เมือ่อธษิฐานจบ(อฌุวิะกะ)เดนิ

จากประตใูหญ่และมุง่สูท่างทศิตะวนัตกเฉยีงใต้เพือ่ออก

จากของศาลเจ้าไป

 (กิเกะอิกิ : เล่ม 1 หน้า 31)

 ฉ�กที่อิเซะซะบุโรได้เจอกับโยะฌิท์ซุเนะผู้เป็น

น�ยม�แต่รุ่นบรรพบุรุษ

24 เทพผูป้กปักรักษาพระธรรม
25 หมายถงึแคว้นอสิุ
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 君の見参に入りて候ひぬること、三世の契り

と申しながら、八幡大菩薩の御引き合せとこそ存

じ候へ」とて、来し方行く末の物語互ひに申しひ

らきけり。

 “การที่ได้พบนายท่านน้ัน (ข้าน้อย)รู้ว่าคงเป็น

เพราะสัญญาที่ผูกพันกันสามชาติและท่านเทพฮะชิมัน

ดะอโิบะซะท์ซนุ�าพาให้มาพบกนั” จากนัน้ทัง้สองต่างเล่า

เรื่องราวที่ผ่านมาและแผนในอนาคตให้กันและกันฟัง 

(กิเกะอิกิ : เล่ม 2 หน้า 74)

 ส�าหรับธรรมเนียมและความเชื่อการไปนมัสการ

ศาลเจ้านั้นอรรถยา สุวรรณระดา (2015) ได้ให้ทรรศนะ

ประเด็นเกี่ยวกับธรรมเนียมความเช่ือของผู้คนในสมัย 

เฮอันว่าโดยทั่วไปแล้ว การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของ

คนญี่ปุ่นสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การไป

นมสัการขอพรให้สิง่ศักดิส์ทิธิช่์วยเหลอืเกีย่วกบัเรือ่งราว

ทางโลกทั้งหลาย การไปนมัสการเพื่อขอให้ช่วยน�าทาง

ให้หลุดพ้นหรือเพื่อให้มีชีวิตท่ีสงบสุขในโลกหน้า และ

การไปนมัสการโดยมิได้มุ่งหวังขออะไรเป็นพิเศษ เช่น 

การไปกราบไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช ่วยปกป้อง

คุม้ครอง เป็นต้น การไปนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ทีัง้การไป

ไหว้พระที่วัด (寺院) และการไปศาลเจ้า (神社) ซึ่งเป็น

ที่สิงสถิตของเทพที่คนญี่ปุ่นนับถือบูชา แต่การไปกราบ

ไหว้ขอพรเทพเจ้าทีศ่าลเจ้านัน้เป็นการมุง่หวงัให้เทพเจ้า

ช่วยเหลอืเกีย่วกบัเรือ่งทางโลกทัง้หลายเท่านัน้ ต่างจาก

การไปไหว้พระที่วัดท่ีมุ่งหวังครอบคลุมกว้างไปถึงเรื่อง

ของการตรัสรู้หรือการหลุดพ้นในโลกหน้าด้วย26 

 ในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนี้ต่างปรากฏฉากที่เล่า

ถึงการเดินทางไปอธิษฐานขอพรและการนมัสการสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิข์องชนชัน้นกัรบทีศ่าลเจ้าเพือ่มุง่หวงัให้เทพเจ้า

ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องทางโลกซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ของผูป้ระพันธ์ทีต้่องการเน้นเรือ่งการขอพร

จากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุผู้เป็นเทพประจ�าตระกูล

ของมินะโมะโตะ และการท�าเช่นนี้สัมฤทธิ์ผลจนท�าให้

โยะรโิตะโมะมชียัในการรบ สามารถปราบปรามศตัรคููอ่ริ

และกุมอ�านาจสูงสุดของรัฐบาลทหารคะมะกุระได้ใน

ที่สุด

 นอกจากนี้ เมื่อค�าอธิษฐานที่ได้ขอจากเทพนั้น

สัมฤทธิ์ผล ผู ้ที่อธิษฐานนั้นจักท�าพิธีบวงสรวงเพื่อ

สรรเสริญองค์เทพเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกัน ดังเช่น

การประดิษฐานเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ณ ศาลเจ้า 

ท์ซุรุงะโอะกะฮะชิมังงูของโยะริโตะโมะหลังจากที่ได้รับ

พระราชทานต�าแหน่งเซะอิโชกุนหรือผู้น�าสูงสุดทางการ

ทหารซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบรรยายไว้ในนิยาย

สงครามทั้งเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ และ โซะงะ 

โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กจ�กนิย�ยสงคร�มเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะ 

งะตะริ

 さる程に鎌倉の前右兵衛佐頼朝、ゐながら征

夷将軍の院宣を蒙る。御使は左史生中原泰定とぞ

聞えし。十月十四日関東へ下着。兵衛佐宣ひける

は、「頼朝年来勅勘を蒙りたりしかども、今武勇

の名誉長ぜるによッて、ゐながら征夷将軍の院宣

を蒙る。いかんが私でうけとり奉るべき。若宮の

社にし給はらん」とて、若宮へ参りむかはれけ

れ。八幡は鶴か岡にたたせ給ふへり。地形石清水

にたがはず。廻廊あり、楼門あり、つくり道十余

町見くだしたり。

 อกีไม่นานต่อมา ซะกโินะอเุฮยีวโนะซเุกะโยะริโตะ

โมะขณะอยูท่ีค่ะมะกรุะกไ็ด้รบัพระราชโองการแต่งตัง้ให้

เป็นเซะอิโชกุน ได้ยินว่าผู้เชิญพระราชสาสน์มีนามว่า

ซะฌิโฌนะกะฮะระโนะยะซุซะดะซึ่งเดินทางมาถึงดิน

แดนคนัโตในวนัทีส่บิสีเ่ดอืนสบิ (เมือ่ทราบข่าว)ท่านเฮยีว 

26 อรรถยา สวุรรณระดา, บทความวจิยัเรือ่ง บันทกึการเดนิทางไปไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องมชิท์ิซุนะ โนะฮะฮะ ใน คะเงะโรนกิก ิในงานประชุมวิชาการระดับชาติญีปุ่น่ศกึษาในประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 8, 2558:1
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โนะซุเกะกล่าวว่า “แม้ในหลายปีมานี้โยะริโตะโมะจะได้

รับการประณาม แต่ตอนนี้กลับได้รับเกียรติยศอย่างสูง

ของชายชาตินักรบ ได้รับพระราชทานต�าแหน่งเซะอิ

โชกุน ข้าสมควรรับความชอบไว้เพียงผู้เดียวได้อย่างไร 

ข้าจะถวายแด่วะกะมิยะ”27 จากนั้นจึงเดินทางไป

นมสัการวะกะมยิะ และก่อสร้างศาลเจ้าฮะจมินัทีท์่ซรุงุะ

โอกะซึ่งแบบแปลนไม่เหมือนศาลเจ้าอิวะฌิมิสุเดิม โดย

สร้างให้มีทางเดินโดยรอบ ประตูทางเข้าสองชั้นและ

(ท่านเทพ)มองลงมาเห็นถนนทั้งสิบสาย

(เฮะอิเกะ : เล่ม 8 หน้า 122)

ฉ�กจ�กนิย�ยสงคร�ม โซะงะ โมะโนะงะตะริ

　　八幡大菩薩を鶴岡に勧請し奉り、頻繁の礼盛

んにして、奉幣・神器備れり。

 (โยะรโิตะโมะ)ได้อญัเชิญฮะชิมนัดะอโิบะซะท์ซมุา

ประดิษฐาน ณ ท์ซุรุงะโอะกะ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่อง

เซ่นไหว้และไม้โฮเฮะอิ28 เป็นของถวาย

 (โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 134)

 จากฉากที่ยกมาท�าให้เห็นถึงความศรัทธาของโยะ

ริโตะโมะที่มีต่อเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ อีกทั้งยังเห็น

ว่าการได้รับพระราชทานต�าแหน่งผู้สูงสุดทางการทหาร

นัน้เป็นสิง่ทีโ่ยะรโิตะโมะได้รบัการช่วยเหลอืจากเทพ ฉะ

นัน้โยะรโิตะโมะจงึถวายต�าแหน่งนัน้แด่เทพฮะชิมันดะอิ

โบะซะท์ซุ 

 5.2 เทพนิมิตที่ปร�กฏในคว�มฝัน

 ความเชือ่เกีย่วกบัเทพนมิติทีป่รากฏในความฝันซ่ึง

หมายถึงการบอกกล่าวเหตุการณ์ล่วงหน้าท่ีปรากฏใน

นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องได้ถูกกล่าวไว้ดังนี้ 

 5.2.1 เรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กคว�มฝันของซ�มุไรหนุ่มในตอน “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

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

をば、今は伊豆国の流人頼朝にたばうずるなり」

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

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)

 นอกจากนี ้ความฝันทีเ่กดิกบัซามไุรหนุม่คนหนึง่ที่

ท�างานรับใช้อยู่จวนของขุนนางเก็นชูนะงน มะซะโยริ29 

กช่็างพศิวงเช่นกนั หากเล่าถึงเรือ่งราวโดยละเอยีดนัน้ ดู

เหมอืนจะเป็นทีจ่งิงกินั30 ในพระราชวงั เหล่าผูสู้งศักดิท์ัง้

หลายแต่งกายด้วยชุดพิธีการมารวมตัวกันดูคล้ายการ

ปรึกษาหารือ ท่านที่ประทับอยู่ ณ ที่นั่งต�่าสุดนั้นดูคล้าย

จะเป็นฝ่ายเดยีวกบัเฮะอเิกะได้ถกูขบัออกไป ในความฝัน

ของซามุไรหนุ่มผู้นั้นเขาถามชายชราท่านหน่ึงไปว่า 

“ท่านนั้นคือผู้ใดหรือขอรับ” ท่านตอบว่า “อิท์ซุกุฌิมะ 

27 เป็นค�าท่ีใช้ส�าหรับเรียกศาลเจ้าสาขา
28 ไม้ท่ีท�าด้วยป่านและกระดาษสาใช้ส�าหรบัถวายเทพตามความเชือ่ของลทัธชินิโต
29 บ้างออกเสยีงว่า คะอริะอโินะเกยีว เป็นสายตระกูลมรุะกะมิเกน็จ ิ(村上源氏)
30 หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลศาลเจ้าและนกับวชลทัธชินิโตทัว่ประเทศ ในหน่วยงานมขีนุนาง 21 คนท�าหน้าทีใ่นกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการพยากรณ์ คล้ายกรมโหรในพระราชวงั

ของไทย
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ดะอเิมยีวจิน31” จากนัน้ผูอ้าวโุสท่านหน่ึงทีป่ระทบันัง่อยู่

บนแท่นประทับสูงสุดเอ่ยขึ้นว่า “ดาบเซ็ตโต32 เล่มนี้ที่

ฝากไว้กบัตระกลูเฮะอเิกะมาพกัใหญ่นัน้ โปรดส่งมอบให้

แก่โยะริโตะโมะที่ตอนน้ีถูกเนรเทศอยู่ท่ีแคว้นอิสุด้วย

เถิด”ชายชราอีกท่านหน่ึงท่ีอยู่ด้านข้างจึงกล่าวบ้างว่า 

“จากน้ันแล้วโปรดมอบโอกาสให้ลูกหลานของข้าด้วย

ขอรับ” ชายหนุ่มฝันเห็นเช่นน้ันจึงเรียนถามถึงล�าดับ

(ของผู้อาวุโส)ในเรื่องนี้ ชายชราตอบว่า “ท่านที่กล่าว 

ว่าโปรดประทานดาบเซ็ตโตแก่โยะริโตะโมะน้ันคือ 

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ส่วนคนท่ีเอ่ยว่าโปรดมอบ 

ให้ลูกหลานของข้าด้วยน้ันคือเทพคะซุกะโนะดะอิเมียว

จิน33 ส่วนตัวข้าที่พูดอยู่(กับเจ้า)ตอนนี้คือ ทะเกะอุชิดะ

อิเมียวจิน”34 

(เฮะอิเกะ : เล่ม 5 หน้า 362-363)

 จากฉากดงักล่าวทีย่กมานัน้กล่าวถงึความฝันทีเ่ป็น

ลางบอกเหตุถึงการล่มสลายของตระกูลเฮะอิเกะและ

ความรุง่โรจน์ทีก่�าลงัจะมาเยอืนตระกูลเกน็จทิีป่รากฏใน

นิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ ฉบับคะกุอิ

ช ิความฝันทีป่รากฏแก่ซามไุรหนุม่นัน้เป็นการมารวมตวั

กันของเหล่าเทพเจ้าเพื่อปรึกษาหารือกันในกิจของบ้าน

เมือง จากฉากดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะท์ซเุอ่ยว่าโยะรโิตะโมะนัน้เป็นลกูหลานของตนและจะ

ขอรับช่วงดาบเซต็โตซึง่หมายถงึการรบัช่วงในการบริหาร

บ้านเมืองต่อจากตระกูลเฮะอิเกะ อีกทั้งเทพประจ�าตระ

กลูเฮะอเิกะเองนัน้ได้ถกูขับออกมาจากทีป่ระชมุ และเมือ่

ข่าวความฝันดังกล่าวแพร่ออกไปจึงสร้างความไม่พอใจ

ให้แก่คโิยะโมะริเป็นอย่างมาก คโิยะโมะริจงึมคี�าสัง่ให้คน

ไปเอาตวัซามไุรหนุ่มทีจ่วนของเกน็ชูนะงน มะซะโยะรมิา

พบ แต่ซามุไรหนุ่มผู้นั้นรีบหนีไปจากจวนแล้ว ท�าให้เก็น

ชูนะงน มะซะโยริต้องไปพบ คิโยะโมะริด้วยตนเองและ

ปฏิเสธว่าข่าวลือนัน้ไม่เป็นความจรงิแต่อย่างใด ถงึแม้ใน

ตอนท้ายจะมีการอ้างถึงค�าพูดของซะอิโฌนิวโด เซะอิ

ระอิ35 ทีว่เิคราะห์ว่าตามความเชือ่โบราณนัน้เทพประจ�า

ศาลเจ้าอิท์ซุกุฌิมะนั้นเป็นธิดาของเทพมังกรชะกะระ36 

ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เทพสตรีจะมาปรากฏกายให้เห็น

ในร่างของมนุษย์ อย่างไรกต็าม ความฝันอนัพศิวงนัน้กไ็ด้

สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวใน

ตอนนั้น จากฉากความฝันดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการ

ประพันธ์โดยการให้เทพเจ้าปรากฏในความฝันนั้น

เป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโยะริโตะโมะว่า

เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยเทพเจ้าและมีความเหมาะสมในการ

บริหารบ้านเมืองต่อจากตระกูลเฮะอิเกะ 

 5.2.2 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กคว�มฝันในเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ

ก�รทำ�น�ยฝัน

 かかるところに、相模国の住人懐島平権守景

義といふ侍あり。これ、鎌倉権五郎景政が末流な

り。兵衛佐殿ならびに北の方、伊豆の山蜜厳院に

忍びておはします由伝へ聞き、御いとほしみに堪

へずして、「一夜泊りに」とて、伊豆の山の御所

へぞ参りける。その夜は、藤九郎盛長と一つ所に

伏したりける。

 その暁、盛長うち驚きて、佐殿の御前に参

り、「今夜、君の御為にめでたき御示現を蒙りて

31 อิท์ซกุฌุมิะ ดะอเิมยีวจนิ (厳島の大明神) เทพประจ�าตระกูลเฮะอิเกะ
32 เป็นดาบท่ีจกัรพรรดพิระราชทานแต่งตัง้ให้เป็นแม่ทพัเพือ่ออกรบหรอืเป็นราชทตูทีเ่ดนิทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรทีีจ่นีซึง่เป็นธรรมเนยีมทีป่ฏบิตัมิาตัง้แต่สมยันารา
33 คะซงุะโยะดะอเิมยีวจนิ (春日大明神) เทพประจ�าตระกูลฟจุวิะระ
34 ทะเกะอชุดิะมเิมยีวจนิ (武内大明神) หรอืทะเกะโนะอชุ ิซกุเุนะ (武内宿禰) เขาเป็นข้าราชส�านกัคนหนึง่ทีป่รากฏนามอยูใ่นหนงัสอื โคะจกิ ิและนฮินโฌะก ิเขาถวายงานรบัใช้

จักรพรรดถิงึ 5 พระองค์ ในต�านานกล่าวว่าเขามีอายยุนืยาวถงึ 300 ปี หลงัจากเสยีชวิีตไปแล้วได้รบัการบวงสรวงให้เป็นเทพเจ้าทีศ่าลเจ้าโคระ(高良神社) เป็นศาลเจ้าบรวิารชอง

ศาลเจ้าอวิะฌมิสิฮุะชมินังู
35 มตี�านานท่ีเล่าต่อมาด้วยเช่นกนัว่าเป็นผูป้ระพนัธ์นยิายสงครามเรือ่ง เฮะอเิกะ โมะโนะงะตะริ
36 ราขามงักรชะกะท์ซรุะหรือซะกะระ (沙羯羅竜王) (บาล:ีSāgara) เป็นหนึง่ในแปดราชามงักรผูย้ิง่ใหญ่ทีค่รองนครบาดาล
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候ふ。君、足柄山矢倉が岳に渡らせ給へば、伊保

坊は銀の瓶子を懐き、実近は御畳を敷き、盛綱は

金の折敷に銀の御盃を据ゑ、盛長は銀の銚子に御

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

祷あれば、権現もいかでか御納受なかるべき」と

皆々感じ合へりけり。

 ในระหว่างน้ัน ซามุไรคนหน่ึงอาศัยอยู่ที่แคว้น 

ซะงะมินามว่าฟุโตะโกะโระจิมะโนะ กนโนะกะมิ คะเงะ

โยะฌิ37 เม่ือได้ฟังเรื่องราวของสองสามี-ภรรยาจากลูก

หลานของคะมะกุระโนะ กนโกะโร คะเงะมะซะว่าท่าน

เฮียวเอะซุเกะโดะโนะและภรรยาก�าลังหลบซ่อนตัวท่ี 

วัดมิท์ซุกนอินบนเขาอิสุจึงอดไม่ได้ที่จะรู ้สึกเวทนา 

สงสารเขาบอกว่า “จะไปค้างทีน่ัน่สกัคนื” จากนัน้จงึเดนิ

ทางไปเขาอิสุ ในคืนน้ันคะเงะโยะฌิพักกับโทกุโร โมะริ

นะงะ

 ในรุ่งสางของเข้าวันรุ่งขึ้นโมะรินะงะตื่นขึ้นมาด้วย

ความตืน่เต้นและรบีมาพบโยะรโิตะโมะพร้อมรายงานว่า 

“เมือ่คืน กระผมได้รบัเทพนมิิตซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ายนิดขีอง

นายท่านขอรับ (กระผมฝันว่า)พอนายท่านข้ามยอดเขา

ยะงรุะบนเทอืกเขาอะฌิงะระยะมะ พระอโิฮ 38 อุม้คนโท

สีเงินในมือ ซะเนะชิกะ 39 ก็ปูเสื่อทะตะมิ โมะริท์ซุนะ 40 

ถอืถาดไม้สีทองทีม่จีอกเหล้าสเีงนิวางอยู ่ส่วนโมะรนิะงะ

นั้นรินสุราแด่นายท่านจากขวดสีเงิน หลังจากนายท่าน

ดื่มสุราไป 3 ครั้งนายท่านจึงเดินทางไปฮะโกะเนะ เท้า

ข้างซ้ายของนายท่านเหยียบลงบนชายหาดฝั่งด้านนอก

ของโอฌู 41 ส่วนเท้าขวานั้นเหยียบไปบนเกาะคิกะอิโนะ 

ฌมิะ 42 ทางแคว้นตะวันตก ทีแ่ขนเสือ้ทะโมะโตะ 43 ของ

นายท่านมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาพักพิง อีกทั้ง 

ยังประดับตกแต่งด้วยกิ่งสนสามกิ่ง จากน้ัน(นายท่าน)

37 ฟุโตะโกะโระจมิะโนะ กนโนะกะม ิคะเงะโยะฌ ิ(懐島平権守景義) ในเหตกุารณ์จลาจลปีโฮโจ เขาเป็นนกัรบท่ีตดิตามมนิะโมะโตะ โนะ โยะฌิโยะริ(บิดาของโยะริโตะโมะ) เนือ่งจากเป็น

นักรบล�าดบัแรก ๆ ทีเ่ข้ามาตดิตามรบัใช้โยะรโิตะโมะเขาจึงได้รบัความส�าคญัในฐานะผู้อาวุโสของรัฐบาลทหารคะมะกรุะควบคูไ่ปกบัต�าแหน่งผู้อ�านวยการศาลเจ้าท์ซุรุงะโอะกะฮะชิมงังู
38 ในหนงัสอืเก็มเปะอโิตโจโระก ุ(源平闘諍録) บนัทกึนามของพระรปูนีว่้า “อปิโปนโบ”「一品坊」พระรปูนีไ้ด้ฉายานามว่า “อปิโปนโบ”เนือ่งจากพระรปูนีไ้ด้เทศนาสอน “พระสตู

รพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว์” เพยีงบทเดียวให้แก่โยะรโิตะโมะ
39 เป็นตวัละครท่ีไม่ทราบประวตัทิีแ่น่ชดั อกีทัง้ยงัไม่พบทัง้ในฉบบัเอน็เกยีวบน ฉบบัเกม็เปะอโิจซุอกิิและฉบบัเก็มเปะอโิตโจโระกุ
40 โอะโนะ โมะริท์ซนุะ (小野盛綱) หากค้นตามข้อมูลทางประวตัศิาสตร์แล้วน่าจะเป็น “โอะโนะนะรท์ิซนุะ (成綱) หลงัจากนัน้บตุรชายของเขานามว่า “โมะรท์ิซนุะ” ได้สบืทอดการ

รับใช้ตระกลูมนิะโมะโตะต่อมาและเสยีชวีติในเหตกุารณ์จลาจลโจควิ (承久の乱) นอกจากนีย้งัเกดิความเข้าใจผดิระหว่างตวัละคร “โอะโนะ โมะรท์ิซนุะ” และ “ซะซะก ิโมะรท์ิ

ซนุะ” (佐々木盛綱)
41 ในสมยันัน้โอฌเูป็นดนิแดนตะวนัออกสดุของญีปุ่น่ ปัจจบุนัคอืดนิแดนบรเิวณจงัหวัดฟุกฌุมิะ (福島) จงัหวดัมยิะง ิ(宮城) จงัหวดัอวิะเตะ (岩手) จงัหวดัอะโอะโมะร ิ(青森) เรยีก

อกีชือ่หนึง่ว่า “มชิโินะก”ุ (陸奥)
42 เกาะคิกะองิะฌมิะ (鬼界ヶ島)ปัจจบุนัคอืเกาะอโิอจมิะ (硫黄島) จงัหวดัคะโงะฌมิะ(鹿児島) ในสมยันัน้ถอืเป็นดนิแดนตะวนัตกสดุของประเทศญีปุ่น่ เกาะนีถ้กูใช้เป็นทีเ่นรเทศ

นกัโทษ เช่น ฌงุกนั ในนยิายสงคราม เฮะอเิกะ โมะโนะงะตะริ
43 แขนเสือ้ชดุแบบญีปุ่น่ท่ีมลีกัษณะเป็นถงุ
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เดินไปทางทิศตะวันตก กระผมฝันเช่นนี้ขอรับ” เมื่อโยะ

รโิตะโมะได้ฟังเช่นนัน้กย็นิดปีรดีายิง่นกั จากนัน้จงึเล่าว่า 

“ตวัโยะรโิตะโมะเองนัน้ เมือ่รุง่สางก็เกดิฝันอนัมหศัจรรย์ 

(ในความฝันนัน้)มนีกพริาบสองตวับนิมาท�ารงับนมวยผม

ของโยะรโิตะโมะ อกีทัง้ยงัคลอดลกูและเลีย้งลกู(บนมวย

ผม) การฝันแบบนี้เชื่อว่าคงเป็นเพราะท่านเทพฮะชิมัน

ดะอิโบะซะท์ซุจะช่วยปกปักรักษากระมัง” ส่วนทาง

ภรรยาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวว่า “เมื่อคืนตัวฉันก็ได้รับ

เทพสังหรณ์ในฝันเช่นเดียวกัน ตัวฉันฝันว่าได้รับกระจก

จากจนีบานใหญ่จากพระคลงัของท่านเทพ ข้าน้อยจึงเกบ็

ใส่ไว้ในแขนเสื้อทะโมะโตะ ตอนที่ก�าลังจะเดินลงจาก

สะพานหินจึงลองเปิดฝากล่องกระจกอัศจรรย์บานน้ัน

ออกดกูไ็ด้เหน็ภาพหกสบิแคว้นของญีปุ่น่ทัง้หมดสะท้อน

อยูบ่นกระจก ระหว่างนัน้ตวัฉนัจงึหนัไปพดูกบันายท่าน

ว่า “ท่านเทพได้ประทานสมบัติน่ายินดีปรีดามาให้” แต่

นายท่านกลบักล่าวว่า “กระจกนัน้มใิช่ของจ�าเป็นส�าหรบั

โยะริโตะโมะหรอก เพราะเป็นของส�าหรับสตรีคงไม่

เหมาะส�าหรับโยะริโตะโมะ” จากนั้นเราทั้งสองจึงมุ่งไป

ทางสะพานหนิแล้วลงจากเนนิด้วยกนั” เมือ่ผูค้นรอบข้าง

ได้ยินเรือ่งราวเช่นนีจ้งึกล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นฝันเรือ่งไหน 

ก็ล้วนแต่เป็นฝันที่น่ายินดีกระมัง เพราะนายท่านสวด

มนตร์อ้อนวอนถงึเพยีงนี ้ท่านเทพท�าไมจะไม่รบัฟัง” ทกุ

คนต่างรู้สึกเช่นเดียวกันหมด

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า119-120)

 หลงัจากทีค่ะเงะโยะฌผิูม้าเยีย่มเยอืนในวนัก่อนได้

ฟังนาย-บ่าวทั้งสามเล่าเรื่องราวความฝันที่เกิดข้ึนในคืน

เดียวกันราวกับปาฏิหาริย์น้ัน คะเงะโยะฌิจึงท�านาย

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

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。」

 หลงัจากนัน้คะเงะโยะฌจิงึก้าวออกมาและกล่าวว่า 

“การท่ีฝันว่านายท่านออกมาจากถ�้าที่อะชิกะระยะมะ

นั้นหมายความว่าท่านเทพเจ้าอะชิกะระยะมะจะให้โชค

แก่ท่านให้มคีวามราบรืน่ในการออกปราบศตัร ู(นายท่าน

จะ)ได้เดนิตามรอยเท้าของท่านฮะชมินัตะโร โยะฌอิเิอะ 

ปกครองดินแดนทางตะวันออก ปราบปรามดินแดนทาง

ตะวนัตกให้อยูใ่นความสงบ แคว้นต่างๆ ทีอ่ยูด่นิแดนโฮะ

กุริกุจะมาติดตามท่าน และสามารถเอาชนะแว่นแคว้น
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ต่าง ๆ ในดินแดนทางทะเลใต้ 44 ท่านจะเป็นผู้รวมศูนย์

อยู่ตรงกลาง ส่วนการฝันว่าดื่มสุราสามจอกนั้นหมายถึง

นายท่านได้ด่ืมเหล้าแห่งความยากล�าบากเข้าไปแล้ว ท่าน

อาจจะมีอาการมึนเมาบ้างแต่ความปรารถนาของนาย

ท่านจะเป็นจรงิอย่างเรว็ภายในสามเดอืนอย่างช้าภายใน

สามปี ความทกุข์ในใจนัน้จะคล่ีคลายเฉกเช่นอาการสร่าง

เมา เท้าซ้ายของนายท่านทีเ่หยยีบไปยงัชายหาดของดนิ

แดนมท์ุซหุมายถงึนายท่านจะสามารถเข้าไปปกครองดนิ

แดนโฮะกรุกิขุองฟจุวิะระ โนะ ฮเิดะฮริะได้ ส่วนเท้าขวา

ทีเ่หยยีบไปบนเกาะคกิะอโินะฌมิะนัน้หมายถึงนายท่าน

จะสามารถปราบตระกูลเฮะอิเกะที่หนีไปทางตะวันตก

กับฌิโกะกุและทั้งตระกูลจะล่มสลายลง นายท่านจะ

ปกครองดนิแดนทางตะวนัตกทกุหนแห่ง ส่วนพระอาทติย์ 

และพระจันทร์ที่อยู่ในแขนเสื้อนั้นหมายถึงการท่ีนาย

ท่านจะมอีงค์จกัรพรรดเิป็นผูอ้ปุถมัภ์ นายท่านจะขึน้เป็น

แม่ทัพใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วตราบรุ่นลูกหลาน 

ทัง้หมดทีว่่ามานีล้้วนเป็นการดลบนัดาลมาจากท่านเทพ

ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ท่านเทพอะฌิงะระดะอิเมียวจิน 

ท่านเทพฟจุอิะซะมะดะอโิบะซท์ุซ ุท่านเทพแห่งศาลเจ้า

ฮะโกะเนะ และท่านเทพแห่งศาลเจ้าอิสุอย่างไม่ต้อง

สงสัย

 (โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 121-122)

 จากฉากความฝันข้างต้นทีป่รากฏในนยิายสงคราม

เรือ่ง โซะงะ โมะโนะงะตะร ินัน้ผูว้จิยัพบว่าผูป้ระพนัธ์ได้

สร้างให้ตวัละครทัง้หมดเกดิความฝันอนัมหศัจรรย์ในคืน

เดียวกันโดยมีนัยที่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์แยก

เป็น 2 ประเด็นดังนี้ 

 1. ความฝันของโทกุโร นะงะโมะรทิีป่รากฏในนยิาย

สงครามเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ฉบับมะนะน้ันมี

ความคล้ายคลึงกับความฝันของโทกุโร นะงะโมะริที่

ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ 

ฉบบัเอง็เงยีว นอกจากนีผู้ว้จิยัเห็นว่าการบรรยายท่าทาง

ของโยะรโิตะโมะทีโ่ทกโุรเหน็ในความฝันนัน้ยงัมลัีกษณะ

การประพันธ์เรื่องโดยเลียนแบบความฝันที่หนึ่งใน 

“มหาปัญจสุบิน” ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืน

วันก่อนตรัสรู้ซึ่งกล่าวไว้ว่า

 เสดจ็บรรทมโดยมีมหาปฐพีน้ีเป็นพระแท่นไสยาสน์ 

ขุนเขาหิมวันต์เป็นเขนย พระหัตถ์ซ้ายเหยียดหล่ังลง 

ในมหาสมุทรด้านบูรพทิศ พระหัตถ์ขวาเหยียดหยั่งลง 

ในมหาสมุทรด้านปัจฉิมทิศ พระบาททั้งสองเหยียดหยั่ง

ลงในมหาสมุทรด้านทักษิณ45 

 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าการกล่าวถึง “มหาปัญจ

สุบิน” ของไทยและ「五大夢」ของญี่ปุ ่นนั้นมีราย

ละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งจะขอน�าเสนอในครั้งถัดไป 

 มะกิโนะ คะซุโอะ (2006) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้

ด้วยเช่นกันว่า “ต�านานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับของโยะริโตะ

โมะ” ที่ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะ

งะตะริ ฉบับเอ็งเงียวและนิยายสงครามเรื่อง โซะงะ โมะ

โนะงะตะริ ฉบับมะนะนั้นมีความคล้ายคลึงกับต�านาน

แห่งถ�า้ตงุหวงของจนีซึง่ปรากฏในหนงัสือ ทงโกเฮม็บงุ46 

ของจีนและ ฌะกะเนิยวระอิจูชิฌูเงียวรน 『釈迦如来

十地修行論』ของเกาหล ีการผกูเรือ่งในความฝันนัน้จะ

แสดงการท�านายเรือ่งการแต่งงานและความเจรญิรุง่เรอืง

ของตระกูล โครงสร้างการเล่าเรื่องในลักษณะนี้มีอย่าง

แพร่หลายในต�านานเทพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

โดยในเรือ่งเล่าได้กล่าวว่าหากผู้ใดน่ังลงบนหนิบนัดะ คน

ผู้นัน้จะฝันเหน็หน้าตาท่าทางของมกฎุราชกมุาร หรือฝัน

ว่าตนเองจะได้เป็นผู้คุ้มกันมกุฎราชกุมารและในไม่ช้า

มกฎุราชกมุารผู้นัน้จะได้ปกครองแผ่นดนิต่อไป มะกโินะ

44 南海道ปัจจบัุนคือดนิแดนแถบภมูภิาคชโูงะก ุ(中国) และฌโิกะก ุ(四国)
45 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) “พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์”
46 ทงโกเฮม็บุง () หนังสือทีร่วมเรือ่งเล่าทีส่บืต่อกนัมาของจนีโบราณยคุปลายราชวงศ์ถงัถงึยคุห้าราชวงศ์ซึง่ถกูค้นพบในถ�า้พระพทุธรูปพนัองค์หรือถ�า้มัว่เก่าแห่งเมอืงตงุหวง มณฑลกานซู

ของจนี เรือ่งเล่าส่วนใหญ่เป็นเรือ่งเล่าทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนา
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เห็นว่าต�านานที่ปรากฏในหนังสือสองเล่มนี้เป็นเรื่องเล่า

ที่มีการซ้อนทับกันอยู่กับเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันของ

โยะริโตะโมะในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะ

ตะริ ฉบับเอ็งเงียว ตอน「兵衛佐伊豆山ニ籠ル事」

(การหลบซ่อนตัวที่เขาอิสุของเฮียวเอะอิโนะซุเกะ) ซึ่ง

ตอนดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงโยะริโตะโมะในขณะท่ียัง

มิได้ยกทัพออกมาต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ อีกท้ังยัง

คล้ายคลึงกับเล่ม เก็มเปะอิโตโจโระกุ『げんぺいとう

じょうろく源平闘諍録』ด้วยเช่นกัน

 ผู้วิจัยเห็นว่าการกล่าวถึงการนั่งบนแท่นบันดะซึ่ง

สอดคล้องกับต�านานของพระพุทธเจ้าทรงประทับน่ังลง

บนหินศิลาโดยเนื้อหาจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือมี 

“ผู้ที่ฝัน” และ “คนท�านายฝัน” โดยในความฝันนั้นจะ

มองเหน็ตวัหรอืคนทีฝั่นเหน็นัน้มลีกัษณะเหมอืนเป็นอกี

คน การน�าเสนอภาพของโยะริโตะโมะในขณะท่ียังเป็น

เพยีงผูท้ีถ่กูเนรเทศและยงัไม่มอี�านาจใด ๆ  ในขณะนัน้ มี

เพียงความคิดที่ต้องการจะกอบกู้ตระกูลคืนมาอีกครั้ง ผู้

วจิยัจงึเหน็ว่าการทีผู่แ้ต่งสร้างความฝันในลกัษณะนีอ้าจ

มีเจตนาที่ต้องการสื่อถึงโยะริโตะโมะผู้มีบุญญาธิการที่

ต้องใช้ความเพียรพยายามบ่มเพาะรอเวลาให้ตระกูล

กลับมารุ ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นการบ�าเพ็ญเพียรของ

พระพุทธองค์

 2. คว�มฝันของโยะริโตะโมะ

 ในส่วนของความฝันของโยะริโตะโมะเองนัน้กม็กีาร

กล่าวถงึนกพริาบสองตวับนิมาท�ารงับนมวยผมของโยะริ

โตะโมะ อีกทั้งยังคลอดลูกและเลี้ยงลูกบนนั้น การใช้นก

พริาบเป็นสญัลกัษณ์มาจากความเชือ่ทีก่ล่าวกนัว่าพริาบ

นัน้เป็นบรวิารของเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซุ การใช้ภาพ

ของพริาบมาท�ารงับนศรีษะนัน้อาจสือ่ถงึความหมายการ

คุม้ครองและปกปักรักษาทีไ่ด้รบัจากเทพฮะชมินัดะอโิบะ

ซะท์ซุ ส่วนการคลอดลูกและเลี้ยงลูกบนศีรษะน้ันผู ้

ประพันธ์อาจต้องการส่ือถึงการปกปักรักษาตระกูลไป

จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

 จากการบรรยายถงึความฝันในนยิายสงครามเรือ่ง

นี้อาจสันนิษฐานได้ว่าผู้แต่งน�าสิ่งศักดิ์สิทธ์และสิ่งของที่

เป็นมงคลมาปรากฏในความฝันเพือ่สือ่ถงึลางบอกเหตทุี่

ดีของโยะริโตะโมะ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการก�าหนดให้มี

ความฝันในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการน�าภาพของ

พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีธรรมมาปราบอธรรมเพื่อสร้าง

ความชอบธรรมให้แก่โยะริโตะโมะที่ปราบปรามตระกูล

เฮะอเิกะทีว่างอ�านาจบาตนใหญ่ อกีทัง้ยงัช่วยเสริมภาพ

ลกัษณ์ความยิง่ใหญ่ของโยะรโิตะโมะเพิม่เข้าไป นอกจาก

นีย้งัแสดงถงึนยัว่าพระพทุธเจ้าและเทพฮะชิมันดะอโิบะ

ซะท์ซทุีเ่ป็นเทพองค์ส�าคัญของญีปุ่น่ต่างช่วยปกปักรักษา

และให้การสนับสนุนโยะริโตะโมะ

 ส�าหรับความเชื่อเรื่องการท�านายฝันนั้นอรรถยา 

สุวรรณระดา(2017)47 ให้ทรรศนะไว้ว่า “ในสมัยโบราณ

เช่ือกันว่า คนเราสามารถหยั่งรู้อดีตและอนาคตได้จาก

ความฝัน นอกจากน้ียังสามารถส่ือสารติดต่อกับโลกอื่น

ผ่านทางความฝันได้ จงึท�าให้ผูค้นต่างกเ็ชือ่และกลวัเกรง

ความฝัน ความฝันยงัเป็นลางบอกเหตลุ่วงหน้าได้อกีด้วย 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 160) หากฝันเป็น

นมิติรหมายทีด่แีล้วแต่กลับพดูท�านายกล่าวโยงความฝัน

ไปในทางที่ไม่ดีหรือกล่าวโยงไปผิด ๆ แล้ว เรื่องดี ๆ จะ

ไม่เกดิขึน้และอาจเกิดเรือ่งร้ายตามมาด้วย ส่วนความฝัน

ที่เป็นนิมิตรหมายที่ดีและได้รับการท�านายทายทักไปใน

ทางที่ดีและถูกต้องแล้วจะเกิดเรื่องดี ๆ ขึ้นตามนั้น” 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 161) เก่ียวกบัลักษณะ

ท่าทางของโยะรโิตะโมะทีโ่มะรนิะงะฝันเหน็ว่าเหยยีบไป

นั้นในงานวิจัยของอรรถยา สุวรรณระดานั้นก็ได้มีการ

กล่าวถึงท่าทางที่ปรากฏในความฝันของฟุจิวะระ โนะ 

โมะโระซุเกะ ที่ปรากฏในเรื่อง โอะกะงะมิ ว่า “ข้าฝัน

เห็นตัวเองยืนอยู่หน้าประตูซุสะกุ ยืนแยกเท้าซ้ายขวา

47 อรรถยา สวุรรณระดา, ธรรมเนียมความเชือ่ญีปุ่น่ในวรรณกรรมสมยัเฮอนั โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560:1
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เหยยีบถนนโอมยิะตะวนัตกกบัตะวนัออก หนัหน้าไปทาง

ทศิเหนอืแล้วกอดพระราชวงัไว้ พอเล่าเช่นนัน้ นางก�านลั

คนหนึ่งที่ชอบพูดเสนอหน้าก็กล่าวขึ้นว่า “แบบนั้นคง

ปวดสะโพกน่าดเูลย” เพราะนางก�านลัคนน้ีพดูขึน้มาเช่น

นั้น จึงไม่ได้เกิดเรื่องดี ๆ ขึ้น ตามความฝันอันเป็นนิมิต

หมายที่ดี” (อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 159-160) 

ซึ่งต่างจากเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ดังเช่นในตอนนี้

ที่ยกมานี้ ทั้งโยะริโตะโมะและนักรบผู้ติดตามคนใกล้ชิด

ฝันเห็นแต่สิ่งที่เป็นมงคล อีกท้ังความฝันของท้ังสองคน

ได้รับการท�านายทายทักท่ีดีจากคะเงะโยะฌิท�าให้ความ

เกรยีงไกรบงัเกดิขึน้กบัโยะรโิตะโมะ ในท้ายสดุ อรรถยา 

สุวรรณระดายังได้ให้ทรรศนะทิ้งท้ายในเรื่องดังกล่าวว่า

เรือ่งราวการท�านายโชคชะตาโดยวธิกีารต่าง ๆ  ท่ีปรากฏ

ในวรรณกรรมเรื่อง โอกะงะมิ นั้นนอกจากสะท้อนความ

เชือ่ของคนสมยันัน้เกีย่วกบัเร่ืองความฝันและการท�านาย

ทายทักแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมเติมแต่งให้เรื่องราว

ชีวประวัติของบุคคลนั้น ๆ มีสีสันสนุกสนาน มีอรรถรส

ชวนตดิตามอกีด้วย48 ผูว้จิยัเหน็ด้วยกบัทรรศนะดงักล่าว 

อกีทัง้ผูว้จิยัยงัพบว่าการท�านายฝันและบอกเล่าความฝัน

ของโยะริโตะโมะให้ขจรขยายออกไปมิได้มีนัยเรื่องการ

เสริมเติมแต่งชีวประวัติเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังใช ้

เป็นเครื่องมือในการข่มขวัญคู่ต่อสู้หรือให้ก�าลังใจผู้ที่

สนับสนุน อีกทั้งยังช่วยนักรบท่ียังมิได้เลือกข้างในเวลา

นัน้ว่าจะอยูฝ่่ายเฮะอเิกะหรอืฝ่ายเก็นจใิห้ตดัสนิใจได้ง่าย

ขึน้ เนือ่งจากผูแ้ต่งนยิายสงครามเรือ่ง เฮะอเิกะ โมะโนะ

งะตะริ และ โซะงะ โมะโนะงะตะริ ในแต่ละฉบับที่แตก

ต่างกันนั้นต่างก็มีฉากกล่าวถึงความฝันท่ีเก่ียวข้องกับ 

โยะริโตะโมะผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ในเวลา

ต่อมา และยังให้ความส�าคัญกับฉากดังกล่าวน้ี อีกทั้ง

นิยายสงครามเรื่องน้ียังแสดงให้เห็นถึงความเกรียงไกร

ของโยะริโตะโมะและมีนักรบจ�านวนไม่น้อยที่ย้ายมาอยู่

ฝ่ายเก็นจิ แม้นิยายสงครามเร่ืองนี้จะถูกสันนิษฐานว่า

แต่งขึ้นในช่วงปลายสมัยคะมะกุระแต่ตัวละครท้ังหมด 

ที่ปรากฏในเรื่องล้วนเป็นตัวละครที่เกิดและมีชีวิตอยู่ใน

ปลายสมัยเฮอัน ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าขนบธรรมเนียม

และความเช่ือในสมัยเฮอันน้ันยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คน 

และงานวรรณกรรมในสมัยถัดมา เช่น ในเรื่อง ฌุเท็น 

โดจิ『酒呑童子』เรื่องเล่าในสมัยมุโระมะชิที่กล่าวถึง

วรีกรรมของมนิะโมะโตะ โนะ โยะรมิท์ิซุ （源頼光) หรอื

ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ระอิโก” และเหล่าผู้ติดตาที่เดิน

ทางไปปราบยักษ์ที่จับตัวหญิงสาว ก่อนเดินทางโยะริ

มิท์ซุได้ไปนมัสการศาลเจ้าของเพื่อขอพรให้ปฏิบัติ

ภารกิจส�าเร็จ

 5.2.3 เรื่อง กิเกะอิกิ

 ฉ�กคว�มฝันของฮิเดะฮิระ49

 「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。

 “อย่างทีเ่มือ่วนัก่อน(ข้า)ฝันเหน็นกพริาบสขีาวสอง

ตวับนิมาและบินเข้าไปในบ้านของฮิเดะฮริะ จงึคดิว่าคน

ของตระกลูเกน็จน่ิาจะมาเยีย่มเยอืนเป็นแน่แท้ และแล้ว

นายท่านก็กรุณามาหา ตัวข้าดีใจยิ่งนัก”

 (กิเกะอิกิ : เล่ม 2 หน้า 77)

 

 จากฉากดังกล่าวที่ยกมาเป็นฉากที่ฮิเดะฮิระกล่าว

ถึงความฝันของตนที่เป็นลางบอกเหตุโดยผู ้แต่งใช้

สัญลักษณ์ของนกพิราบสีขาวเป็นตัวแทนการมาของคน

ของตระกูลเก็นจิ เนื่องจากมีความเชื่อที่กล่าวกันว่านก

พิราบเป็นบริวารของเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุและ 

ค�าว่านกพิราบในภาษาญี่ปุ่นใช้ค�าว่า “ฮะโตะ” ซึ่งค�าว่า 

48 Ibid. p164
49 ฟุจวิะระ โนะ ฮเิดะฮริะ เป็นผูค้รองแคว้นในดนิแดนโอฌู
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“ฮะ” นั้นไปพ้องเสียงกับชื่อของเทพ อีกทั้งสีขาวยังเป็น

สปีระจ�าตระกลูเกน็จ ิการใช้สญัลกัษณ์ดงักล่าวจงึใช้เพือ่

แสดงลางบอกเหตุถึงการมาของโยะฌิท์ซุเนะ

 ฉ�กคว�มฝันของโยะริโตะโมะในเรื่อง กิเกะอิกิ

 夜更けて、苦しみに少し微睡みておはしける

に、明神のし給ふかと覚しくて、御宝殿の御戸を

美しき御手にて押し開き、一首の歌をぞあそばし

ける。「源に同じ流れの石清水ただ堰き上げよ雲

の上まで」兵衛佐殿夢打ち覚めて、明神を三度拝

奉りて、源に同じ流れぞ石清水堰き上げて賜べ雲

の上まで と申して、(省略)

 พอตกดึก (โยะริโตะโมะ)เผลอหลับไปด้วยความ

เหน็ดเหนื่อย ดูราวกับว่าท่านเมียวจินมาปรากฏกาย 

(ท่าน)ผลักบานประตูของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นด้วย

พระหัตถ์อนังดงามและทรงแต่งกลอนหนึง่วรรคประทาน 

“เราเองก็เป็นสายน�้าท่ีไหลจากหิน50 ต้นก�าเนิด51 

เดียวกัน ท�านบที่ขวางกั้นสายธารา ตัวข้าจะน�าสู่บน

เมฆา” เมื่อโยะริโตะโมะตื่นจากความฝันเขายกมือข้ึน

วนัทา 3 คร้ังและกล่าวว่า “ฉนัเองกเ็ป็นสายน�า้ทีไ่หลจาก

หินต้นก�าเนิดเดียวกัน ขอท่านโปรดยกท�านบนั้นและน�า

ฉันขึ้นสู่เมฆา” 

(กิเกะอิกิ : เล่ม 3 หน้า 146-147 )

 ฉากดงักล่าวเป็นการเล่าถึงสิง่ทีป่รากฏในความฝัน

ของโยะรโิตะโมะซึง่เป็นเทพนมิติจากท่านเทพเมยีวจนิที่

กล่าวว่าทั้งท่านเทพและตระกูลเก็นจินั้นสืบเชื้อสายมา

จากฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซเุช่นเดยีวกนั ฉะนัน้ท่านจงึจะ

ช่วยยกท�านบกั้นสายน�้าขึ้นสู่เมฆา “ท�านบ” ในที่นี่

สามารถตีความถึง “อุปสรรคขวากหนาม” ที่โยะริโตะ

โมะก�าลงัเผชญิอยู ่ส่วนการน�าสูเ่มฆานัน้เปรยีบได้กบัการ

มอี�านาจในการปกครองไปทัว่ประเทศ อกีทัง้ในบทกลอน

ทั้งสองที่เอื้อนเอ่ยนั้นยังมีค�าที่เน้นย�้าสายสัมพันธ์ของ

ตระกูลเก็นจิที่มีความเก่ียวดองกับเทพและสืบสายมา

จากฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ 

 จากฉากความฝันที่ได ้ยกมาทั้งหมดน้ันแม้จะ

เป็นการกล่าวถึง “ความฝันที่เกี่ยวกับโยะริโตะโมะ” แต่

รายละเอยีดทีป่รากฏในแต่ละเรือ่งนัน้ต่างกนัโดยสิน้เชงิ

ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุมาจากการประพันธ์กันคนละช่วงเวลา

และอิทธพิลของต�านานท่ีน�ามาในแต่ละฉบบันัน้แตกต่าง

กนั อย่างไรกต็ามผู้อ่านจะเห็นได้ว่าผูป้ระพนัธ์ทัง้ 3 เรือ่ง

ได้น�าแนวคดิเรือ่งความฝันในทางพระพทุธศาสนาผนวก

เข้ากับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าโดยเฉพาะความเชื่อที่

เกี่ยวข้องกับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในการประพันธ์

ฉากความฝันของโยะรโิตะโมะเพ่ือเป็นการย�า้ภาพลักษณ์

ของผู้มีบุญญาธิการที่ได้รับการปกปักรักษาจากเทพเจ้า

และถูกเลือกให้เป็นผู้น�าของรัฐบาบทหารคนแรกของ

ญี่ปุ่น

6. สรุป

 จากฉากทัง้หมดทีย่กมาในงานวจิยัฉบบันีจ้ะเหน็ได้

ว่าผู้ประพันธ์นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องซ่ึงแม้จะมีการ

สันนิษฐานว่าประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันก็ตาม แต่

นยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่งนีต่้างก็ได้รบัแนวคิดและอทิธพิล

ความเช่ือของคนในสมัยนั้นที่มีต่อเทพว่า เป็นผู้ที่ดล

บันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมก�าหนด

ทิศทางการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยาย

สงครามทั้ง 3 เรื่องนี้กล่าวถึงการขึ้นมาเรืองอ�านาจของ

โยะรโิตะโมะว่าได้รบัการสนบัสนุนจากเหล่าทวยเทพ อกี

ทั้งยังได้รับการปกปักรักษาจากเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะท์ซซุึง่เคารพนบัถอืว่าเป็นเทพประจ�าตระกลู จากการ

สันนิษฐานช่วงเวลาในการประพันธ์แม้จะเป็นคนละช่วง

50 “น�า้ทีไ่หลจากหนิ” เป็นการเล่นค�ากบัค�าว่า “อวิะฌมิสิ”ุ ซึง่เป็นศาลเจ้าท่ีประทับของเทพฮะชิมนัดะอโิบะซะท์ซุ 
51 “ต้นก�าเนิด” เป็นการเล่นค�ากับค�าว่า “มนิะโมะโตะ” หรือตระกลูเกน็จิ
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เวลา กล่าวคือการประพันธ์นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนั้น

คาบเกีย่วกบัช่วงต้นสมยัคะมะกรุะจนถงึต้นสมยัมโุระมะ

ชิ แต่วรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องยังคงด�ารงแนวคิดเรื่องเทพ

ฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซุเป็นเทพผูป้กปักรกัษาเหล่านกัรบ

ตระกลูเกน็จเิอาไว้ ทัง้นีก้ารน�าแนวคดิความเชือ่เก่ียวกบั

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุและเทพเจ้าองค์อื่น ๆ อีกทั้ง

ยงัสอดแทรกฉากความฝันทีค่ล้ายคลงึกบัมหาปัญจสบุนิ

ของพระพุทธเจ้านั้น การสร้างภาพในลักษณะเช่นนี ้

ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ประพันธ์นิยายสงครามท้ัง 3 เรื่องอาจมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของโยะริโตะ 

โมะให้ปรากฏแก่กลุ ่มนักรบของเขา โดยการผูกเข้า 

กับต�านานและความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาในยุคนั้น ซึ่ง

ภาพความยิ่งใหญ่ดังกล่าวก่อให้เกิดภาพท่ีผู ้คนต่าง 

หวาดกลัวต่ออ�านาจของโยะริโตะโมะจนมีค�ากล่าวท่ีว่า 

“ตอนนีเ้ป็นโลกของโยะรโิตะโมะ” ในนยิายสงครามเรือ่ง 

โซะงะ โมะโนะงะตะริ และยังปรากฏภาพค�าสั่งไล่ล่า

โยะฌิท์ซุเนะของโยะริโตะโมะท่ีนักรบและเจ้าหน้าที ่

ของรัฐไม่อาจขัดขืน ทุกคนต่างต้องปฏิบัติตามค�าสั่งจน

ท�าให้เกิดโศกนาฏกรรมข้ึนกับโยะฌิท์ซุเนะ ผู้วิจัยเห็น

ว่าการประพนัธ์ในลกัษณะนีย้งัเป็นเสมอืนการสร้างความ

ชอบธรรมให้โยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบที่แม้อยู ่ใน

สถานะของผู้ก่อกบฏที่ลุกขึ้นมาต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ

ทีม่สีมาชกิในตระกลูเป็นถงึจกัรพรรดแิละเรอืงอ�านาจใน

ขณะนั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่านิยายสงครามทั้ง 3 

เรื่องน้ีน่าจะมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมในรุ่นหลังเก่ียวกับ

แนวความคิดเรื่องสถานะของเทพฮะชิมันดะอิโบะซุท์ซุ

ในฐานะเทพประจ�าตระกูลเก็นจิจนท�าให้แนวคิดเรื่อง

การเป็นเทพทีเ่กีย่วข้องกบัพระราชวงศ์นัน้เริม่เลือนหาย

ไปในสังคมปัจจุบัน

 ทั้งน้ีเน่ืองจากนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องน้ีแม้จะมี

เหตุการณ์และตัวละครเดียวกัน แต่เน่ืองจากการ

ประพันธ์ในคนละช่วงเวลาจึงส่งผลให้ภาพลักษณ์และ

บทบาทของโชกุนโยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบของเขา

แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้วิจัยจะขอน�าเสนอในงานวิจัย 

ชิ้นถัดไป ถึงกระนั้นก็ตามความเชื่อและความศรัทธาที่มี

ต่อแนวคดิเทพเจ้า โดยเฉพาะเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซ ุ

นั้นยังคงมีอิทธิพลและสอดคล้องกันดังเห็นได้ในผลงาน

ทั้ง 3 เรื่องนี้
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