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บทคัดย่อ

	 บันทึกซะระฌินะ	（更級日記） เป็นบันทึกการเดินทาง 

และบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู ้ เขียน	 เขียนขึ้นราว	 ค.ศ.1060 

	ไม่ทราบชื่อผู้เขียน	ทราบแต่ว่าผู้เขียนเป็นธิดาของขุนนางชื่อซุงะวะระ	 

โนะ	ทะกะซุเอะ	（菅原孝標） ในบันทึกช้ินนี้	ผู้เขียนยังได้เล่าถึงการ

ไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ	หลายครั้ง	 โดยมักเล่าถึง

ความฝันท่ีผู้เขียนฝันเห็นระหว่างที่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	บทความ

วิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุหรือ 

แรงจูงใจของการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้เขียน	 บันทึกซะระฌินะ  

ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจคุณค่าความส�าคัญของการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของผู้หญิงชนชั้นสูงญี่ปุ่นสมัยเฮอัน	จากการศึกษาพบว่า	ความเช่ือว่า 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปรากฏในความฝันและช่วยดลใจให้แก ่ผู ้ ท่ีม ี

จิตศรัทธา	 เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท�าให้ผู้หญิงชนชั้นสูงสมัยเฮอัน

นิยมเดินทางไปนมัสการขอพรเพื่อขอให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ช่วยดลใจเรื่อง

อนาคต	ความฝันนั้นยังช่วยสร้าง	 “ความหวัง”	อันก่อให้เกิดพลัง 

ในการด�ารงชีวิตอยู่ต่อไป
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Abstract

 Sarashina Nikki	 is	 the	diary	about	 the	author’s	

journey	and	her	life.	It	was	written	around	1060	A.D.	by	an	

author	known	only	as	the	daughter	of	Sugawara	no	Taka-

sue.	The	diary	also	tells	about	the	author’s	pilgrimage	trips	

to	many	holy	places	and	her	dreams	during	 those	 trips.	

This	article	aims	 to	study	 the	motive	of	 the	pilgrimages	

made	by	the	author	of	Sarashina	Nikki.	This	study	will	help	

understand	the	significance	of	pilgrimages	of	Japanese	high	

class	ladies	in	the	Heian	period.	From	the	study,	the	belief	

that	the	sacred	Manitou	will	come	to	give	guidance	to	the	

believer	in	a	dream	is	a	motive	for	high	class	ladies	to	take	

pilgrimage	trips	in	order	to	get	guidance	about	their	future.	

The	dream	also	gives	“hope”	which	gives	them	power	to	

continue	their	lives.

Pilgrimages in                       *Sarashina Nikki
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1. บทน�ำ
 บันทึกซะระฌินะ	（更級日記） เป็นบันทึก 

การเดินทางและบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู ้เขียน	

คาดว่าเขียนข้ึนราว	ค.ศ.1060	 	 ไม่ทราบชื่อผู้เขียน	 

ทราบแต่ว่าผู้เขียนเป็นธิดาของขุนนางชื่อซุงะวะระ	 

โนะ	ทะกะซุเอะ	（菅原孝標） มีทั้งหมด	25	ตอน	 

มีลักษณะเป็นร้อยแก้วแทรกด้วยกลอนวะกะ	ส่วนที ่

เป็นบันทึกการเดินทางเป็นบันทึกช่วงที่ผู ้ เขียน 

ติดตามบิดาเดินทางจากเมืองคะสุซะ	（上総） กลับ

สู่เมืองหลวงรวมถึงการเดินทางไปสักการะตามวัด

ต่างๆ	ส่วนบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้เขียนเป็นบันทึก

ที่เขียนข้ึนในช่วงบั้นปลายชีวิตของผู้เขียนโดยเล่า

ย้อนถึงอดีตตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตและแต่งงานมี

ครอบครัวจนกระท่ังถึงช่วงบั้นปลายชีวิตที่ต้องอยู่

อย่างโดดเดี่ยว

	 เนื้อเร่ืองกล่าวถึงชีวิตของผู้เขียนตั้งแต่อาย	ุ

13	ปีไปจนถึงอาย	ุ52	ปี	ผู้เขียนมีความใฝ่ฝันตั้งแต่

เด็กอยากเป็นเหมือนตัวละครหญิงในเรื่อง	 เก็นจิ

โมะโนะงะตะริ	ที่ได้พบรักกับชายหนุ่มรูปงาม	 ใน

ที่สุดผู้เขียนได้ติดตามบิดาไปอยู่ในเมืองหลวง	แต่

ชีวิตจริงมิได้มีความสุขเหมือนกับในนิยาย	ผู้เขียน

ต้องสูญเสียมารดาและแม่นม	 อีกทั้งสามีก็ยังมา

ตายจากไปอย่างกะทันหันอีก	บั้นปลายชีวิตต้อง

อยู่อย่างเปล่าเปลี่ยว	ความฝันตามจินตนาการของ 

ผู ้ เขียนจึงพังทลายลง	 ชื่อ	 ซะระฌินะ	 （更級）  

มาจากชื่อเมืองที่สามีของผู้เขียนได้ไปรับราชการอยู่	

นับเป็นผลงานท่ีเด่นในด้านการพรรณนาอารมณ์

สะเทือนใจได้อย่างลึกซึ้ง

	 ในวรรณกรรมชิ้นนี้ 	 ผู ้ เขียนเล่าถึงการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดและศาลเจ ้าต ่างๆ	 

หลายครั้ง	การเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์	（物詣）  

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นิยมกันมากในสมัยเฮอัน

และปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมหลายชิ้น	ใน	บันทึก 

ซะระฌินะ	ผู้เขียนได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ไปนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธ์ิตามสถานท่ีต่างๆ	รวม	11	ครัง้	 

โดยมักเล่าถึงความฝันท่ีผู ้เขียนฝันเห็นระหว่าง

ที่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายครั้ง	 จากภาพที่

สะท้อนใน	บันทึกซะระฌินะ	ท�าให้ทราบว่าผู้หญิง 

ชนชัน้สงูสมยันัน้มกันยิมเดนิทางไกลเพือ่ไปไหว้พระ 

ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 	 บางครั้งถึงกับเดินทาง 

ทางเท้าซึ่งนับว่าเป็นเรื่องล�าบากส�าหรับผู ้หญิง 

ชนช้ันสูงยุคนั้นท่ีปรกติมักจะอยู ่แต ่ในวังหรือ

คฤหาสน์	จึงเป็นประเด็นที่น่าขบคิดว่า	การเดินทาง

ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ินั้น	นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อน

ให้เห็นความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่นยุคนั้น 

แล้ว	 ยังมีคุณค่าความหมายอะไรอื่นอีกหรือไม่	 

เหตุใดจึงเป็นท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงยุคนั้น
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย    
	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับสาเหตุหรือ

แรงจูงใจของการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้เขียน	

บันทึกซะระฌินะ	 ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจคุณค่าความ

ส�าคัญของการเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของ 

ผู้หญิงชนชั้นสูงญี่ปุ่นสมัยเฮอัน	
 

3. สมมุติฐำนกำรวิจัย
	 ความเช่ือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปรากฏใน

ความฝันและช่วยดลใจให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธา	 เป็น

แรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีท�าให้ผู ้หญิงชนช้ันสูงสมัย 

เฮอันนิยมเดินทางไปนมัสการขอพรเพื่อขอให้ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจเรื่องอนาคต	
 

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย
	 ศึ กษาการไปนมัสการสิ่ งศั กดิ์ สิทธิ์ ที่

ปรากฏใน	บันทึกซะระฌินะ	โดยจะวิเคราะห์สาเหตุ

หรือแรงดลใจที่ท�าให้ผู้เขียนคิดเดินทางไป	รวมทั้ง

さ ら し な に っ き

すがわら たかすえ

か ず さ

ものもうで

さらしな



29jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)

การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน	พร้อมทั้งค้นคว้าข้อมูล

วิจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อหา 

ข้อสรุป

	 ต้นฉบับ	บันทึกซะระฌินะ	ที่ใช้ในบทความ 

วิจัยนี้มาจาก	ซะระฌินะนิกกิ	（更級日記）	ที่ทาง

ส�านักพิมพ์คะโดะกะวะ	（角川学芸出版）	ตีพิมพ์ 

ไว้เมื่อ	ค.ศ.2009	ส่วนระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่น 

ที่ใช้ในบทความชิ้นนี้เป็นระบบถอดอักษรซึ่งเป็น 

ผลงานวิจัยใน	พ.ศ.2530	ของอาจารย์สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ ่น	 ได้แก่	 ผศ.ดร.กัลยาณี	 สีตสุวรรณ,	

ผศ .สุ ชาดา	 สัตยพงศ ์ , 	 ผศ .ดร . เสาวลักษณ ์	 

สุริยะวงศ์ไพศาล	 (ปัจจุบันคือ	 ศ.ดร.สิริมนพร	 

สุริยะวงศ์ไพศาล)	 อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร	์

คือ	 ผศ.ดร.สุดาพร	ลักษณียนาวิน	 และอาจารย ์

ภาควิชาภาษาไทยคือ	ผศ.ดุษฎีพร	ช�านิโรคศานต	์

คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส่วน

ค�าบางค�าที่ใช้กันแพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความ

นิยมเดิม			

5. ผลกำรศึกษำและบทวิเครำะห์
	 การไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่บันทึกไว้ใน	

บันทึกซะระฌินะ	มีท้ังหมด	11	ครั้ง	 โดยเป็นการ

ไปนมัสการท่ีผู้เขียนเดินทางไปด้วยตัวเอง	10	ครั้ง	 

และโดยพระที่เป็นตัวแทนไปนมัสการแทนอีก	1	ครั้ง	 

ดังสรุปเป็นตารางข้างล่างนี้

ตำรำงที่ 1	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน	บันทึกซะระฌินะ

ครั้งที่ เดือนปี สถำนที่ สำเหตุหรือแรงดลใจ

	1 เดือน	4	
ค.ศ.1025

วัดเรียวเส็น
(霊山寺）

四月つごもりがた、さるべきゆゑありて、東山なる所へうつろふ…霊山近き所なれば、

詣でて拝みたてまつるに、(p.48-49)
ช่วงปลายเดือน	4	มีความจ�าเป็นต้องย้ายไปอยู่แถบภูเขาฮิงะฌิยะมะ...วัดเรียวเส็นอยู่ละแวก 
ใกล้ๆ	จึงไปนมัสการ

2 เดือน	8	
ค.ศ.1032

วัดโคริว
（広隆寺

หรืออุสุมะซะ
太秦）

八月ばかりに、太秦にこもるに…七日さぶらふほども、ただあづま路のみ思ひやられ

て、よしなし事からうじてはなれて。「平らかにあひ見せたまへ」と申すは、仏もあはれ

と聞きいれさせたまひけむかし。(p.59-60)
ประมาณเดอืน	8	ไปนมสัการทีอุ่สมุะซะ	(วดัโคริว)	...ระหว่างทีไ่ปนมสัการทีนั่น่เป็นเวลา	7	วนัน้ัน	
ฉนัเฝ้าพะวงแต่เรือ่งของพ่อทีย้่ายไปประจ�าอยู่ทีห่วัเมืองตะวนัออก	ท�าให้ห่างหายจากความคิด
เพ้อฝันไร้สาระไปชั่วคราว	“ขอให้พ่อปลอดภัยกลับมาให้ฉันได้พบอีก”	สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงรับฟัง
ค�าอธิษฐานของฉันด้วยความสงสารเห็นใจ

3 ค.ศ.1033-
1035

วัดคิโยะมิสุ
（清水寺）

かうて、つれづれとながむるに、などか物詣でもせざりけむ。母いみじかりし古代の

人にて、「初瀬には、あなおそろし、奈良坂にて人にとられなばいかがせむ。石山、

関山越えていとおそろし。鞍馬は、さる山、率て出でむいとおそろしや。親上りて、と

もかくも」とさしはなちたる人のやうにわづらはしがりて、わづかに清水に率てこもりた

り。 (p.62)
ตอนที่อยู่ว่างๆ	ไม่มีอะไรท�านี้	ท�าไมถึงไม่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักแห่งนะ	แม่ฉันเป็น
คนหวัโบราณขีกั้งวล	“จะไปวดัฮะเซะ	หนทางกด็นู่ากลวั	หากถูกคนจบัตวัไปแถวเนนิเขานะระ 
จะท�ายังไงกันดี	ถ้าจะไปวัดอิฌิยะมะก็ต้องข้ามภูเขาเซะกิ	ดูน่ากลัวจะตายไป	ส่วนวัดคุระมะ	
ภูเขา	(ลาดชัน)	แบบนั้น	จะพาเจ้าเดินทางไปด้วยก็น่ากลัวออก	รอให้พ่อเจ้ากลับเมืองหลวง 
มาก่อนค่อยว่ากัน”	แม่คอยเป็นกงัวลในตวัฉนัราวกบัว่าฉันจะเป็นภาระ	แต่กพ็าฉนัไปไหว้พระ
ที่วัดคิโยะมิสุใกล้ๆ	
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4 ค.ศ.1033-
1035

วัดฮะเซะ
（初瀬寺）

母、一尺の鏡を鋳させて、え率て参らぬ代はりにとて、僧を出だし立てて初瀬に詣で

さすめり。「三日さぶらひて、この人のあべからむさま、夢に見せたまへ」など言ひて、

詣でさするなめり。そのほどは精進せさす。(p.63)
แม่สั่งให้หลอมสร้างกระจกขนาดหนึ่งฟุตขึ้นมา	และให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวแทนไปนมัสการที่ 
วัดฮะเซะโดยบอกว่าให้ไปแทนตัวเองที่พาฉันไปไม่ได้	ดูเหมือนแม่จะบอกพระรูปนั้นว่า	“ขอ
ท่านช่วยไปพ�านักท่ีนัน่	3	วนั	และให้สิง่ศกัด์ิสทิธิม์าปรากฏให้ความฝันและช่วยบอกถึงอนาคต
ของเด็กคนนี้ในความฝันของท่านด้วย”	ในระหว่างนั้นแม่ก็ให้ฉันถือศีลกินเจ

5 เดือน	11	
ค.ศ.1045

วัดอิฌิยะมะ
（石山寺）

今は、昔のよしなし心もくやしかりけりとのみ思ひ知りはて、親の物へ率て参りなどせ

でやみにしも、もどかしく思ひ出でらるれば、今はひとへに豊かなる勢ひになりて、ふ

たばの人をも、思ふさまにかしづきおほしたて、わが身もみくらの山に積み余るばか

りにて、後の世までのことをも思はむと思ひはげみて、十一月の二十余日、石山に参

る。(p.87)
ตอนนี้ฉันรู้สึกเสียดายอยู่ลึกๆ	 ว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้คิดท�าอะไรจริงจังเสียที	 อีกทั้งเรื่องที่แม่ 
ไม่ได้พาฉันไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจนแล้วจนรอดนั้นก็ยังรู้สึกติดค้างอยู่ในใจฉัน	 ตอนนี้ 
ฉนัหวังอยากจะให้ชวิีตเจรญิรุ่งเรืองมากยิง่ๆ	ข้ึน	อยากจะเลีย้งดลููกๆ	ให้ได้ดดีัง่ใจคดิ	ตวัฉนัเอง 
ก็มีทรัพย์สินมากมายก่ายกองแทบจะสุมเก็บไว้ไม่หมด	 จึงเกิดความคิดว่าควรที่จะคิดเผื่อถึง
ชาติหน้าเอาไว้ด้วย	ในวันที่	20	กว่าๆ	เดือน	11	ฉันจึงไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ

6 เดือน	10	
ค.ศ.1046

วัดฮะเซะ
（初瀬寺）

วัดโทดะอิ
（東大寺）

ศาลเจ้าอิโซะ
โนะกะมิ
（石上神宮）

そのかへる年の十月二十五日、大嘗会の御禊とののしるに、初瀬の精進はじめて、

その日、京を出づるに、.....「物見て何にかはせむ。かかるをりに詣でむ志を、さり

ともおぼしなむ。かならず仏の御しるしを見む」と思ひ立ちて、その暁に京を出づる

に、.....」(p.89)
วันที่	25	เดือน	10	ปีถัดมา	ขณะที่ผู้คนก�าลังวุ่นอยู่กับการช�าระล้างมลทินก่อนพิธีดะอิโจเอะ	 
ฉนัก็เริม่ถอืศลีกนิเจเตรยีมจะไปไหว้พระทีว่ดัฮะเซะ	และในวนันัน้กอ็อกเดนิทางจากเมืองหลวง 
.....	 “ไปชมดูพิธีแล้วจะได้อะไรขึ้นมา	 ไปไหว้พระในเวลาเช่นนี้แหละ	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้
เห็นถึงความตั้งใจจริง	และคงแสดงอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นเป็นแน่”	คิดดังนั้นแล้วจึง
ออกเดินทางจากเมืองหลวงในตอนเช้าของวันนั้น
つとめてそこを立ちて、東大寺に寄りて、拝みたてまつる。石上もまことに古りにける

こと、思ひやられて、むげに荒れはてにけり。(p.92)
พอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางจากที่นั่น	 แวะไหว้พระที่วัดโทดะอิจิ	 และแวะศาลเจ้าอิโซะโนะกะมิ
ด้วยซึ่งฉันคิดว่ามันก็ดูเก่าแก่สมกับค�าเรียกจริงๆ	สภาพมันช่างรกร้าง

7 ฤดูใบไม้ผลิ	
ไม่ทราบปี	
ค.ศ.	แน่ชดั
(ระหว่าง	
1047-
1054)

วัดคุระมะ
（鞍馬寺）

春ごろ、鞍馬にこもりたり。山際霞みわたりのどやかなるに、山の方より、わづかにと

ころなど掘りもて来るもをかし。出づる道は花もみな散りはてにければなにともなき

を。(p.95)
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 ไปนมัสการที่คุระมะ	ตอนที่หมอกปกคลุมจางๆ	ทั่วบริเวณหุบเขานั้น	 เห็น
คนถือหัวมันที่ขุดได้ออกมาจากภูเขา	เป็นภาพที่น่าดู	เส้นทางขากลับดอกซากุระร่วงไปหมด
แล้วจึงไม่มีอะไรน่าชม	

8 เดือน	10
ไม่ทราบปี	 
ค.ศ.	แน่ชดั	
(ระหว่าง	
1047-
1051)

วัดคุระมะ 十月ばかりに詣づるに、道のほど山のけしき、このころは、いみじうぞまさるものなりけ

る。(p.95)
ตอนที่ฉันกลับไปไหว้	(ที่วัดคุระมะ)	อีกครั้งในเดือน	10	ทิวทัศน์ภูเขาระหว่างทางช่างงดงาม
ตระการตาเป็นพิเศษ
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9 ไม่ทราบปี	 
ค.ศ.	แน่ชดั	
(ระหว่าง	
1049-
1053)

วัดอิฌิยะมะ 二年ばかりありて、また石山にこもりたれば、よもすがら雨ぞいみじく降る。旅居は雨

いとむつかしきものと聞きて、 (p.97)
ผ่านไป	 2	 ปีจึงได้ไปนมัสการที่วัดอิฌิยะมะอีกครั้ง	 ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืน	 ได้ยินว่า 
จุดหมายที่จะไปหากฝนตกจะเดินทางล�าบาก	

10 ฤดใูบไม้ร่วง	
ไม่ทราบปี	
ค.ศ.	แน่ชัด
(ระหว่าง	
1049-
1053)

วัดฮะเซะ また初瀬に詣づれば、はじめにこよなくもの頼もし。ところどころに設けなどして、行き

もやらず。山城の国柞の森などに、紅葉いとをかしきほどなり。初瀬川渡るに、初瀬

川たちかへりつつ訪ぬれば杉のしるしもこのたびや見むと思ふもいと頼もし。(p.97)
ได้ไปนมัสการที่วัดฮะเซะอีกครั้ง	 เมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว	ครั้งนี้รู้สึกว่าเดินทางได้อย่างวางใจ	
ระหว่างทางมีคนโน้นคนนี้มาต้อนรับ	จะผ่านเลยไปก็ไม่ได้	บริเวณป่าเมืองยะมะฌิโระ	ใบไม้
แดงก�าลังเปลี่ยนสีดูงดงาม	 ตอนข้ามแม่น�้าฮะเซะ	 ฉันก็คิดขึ้นว่า	 “คลื่นในแม่น�้าฮะเซะซัด
ย้อนกลับ	 เหมือนตัวฉันที่ย้อนกลับมาเยี่ยมเยียนที่นี่อีกครั้ง	 ความศักดิ์สิทธิ์ของกิ่งซุงิที่เห็น
ในความฝันก็คงจะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้กระมัง”	คิดดังนั้นก็รู้สึกมีก�าลังใจ

11 ไม่ทราบ
ปี	ค.ศ.	
แน่ชัด	
(ระหว่าง	
1050-
1054)

วัดโคริว 世の中むつかしうおぼゆるころ、太秦にこもりたるに、宮に語らひきこゆる人の御もと

より文ある、返りごと聞こゆるほどに、鏡の音の聞こゆれば、繁かりしうき世のことも忘ら

れず入相の鐘の心ぼそさにと書きてやりつ。(p.99)
ตอนที่ความสัมพันธ์กับสามีไม่ราบรื่น	 ฉันได้ไปนมัสการที่อุสุมะซะ	 (วัดโคริว)	 มีจดหมายส่ง
มาจากคฤหาสน์ของท่านมิยะจากคนที่มักพูดคุยถามไถ่ทุกข์สุขกันเป็นประจ�า	 ตอนจะตอบ
จดหมายกลับ	 ได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นจึงเขียนกลอนส่งไปว่า	 “(แม้จะหลบมาอยู่ที่นี่แต่ก็)	 
มิอาจลืมเรื่องราวทางโลกได้	เสียงระฆังในยามเย็นชวนให้รู้สึกวังเวงใจ”

	 จากตารางข้างต้น	 สามารถแบ่งการไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้เขียนได้เป็น	3	ช่วงใหญ่ๆ	

คือ

	 ช่วงที่	1	ได้แก่	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์

ครัง้ที	่1	ถงึครัง้ท่ี	4	ซึง่เป็นช่วงท่ีผูเ้ขยีนอาย	ุ18-28	ปี 

และยังไม่ได้แต่งงาน	ช่วงน้ีผู้เขียนยังไม่มีความคิด 

ที่จะไปไหว้พระอย่างจริงจัง	 เพียงแต่ไปไหว้พระ 

ที่วัดละแวกใกล้ๆ	 เช่น	วัดเรียวเส็น	วัดโคริวจิ	หรือ

วัดคิโยะมิสุ	เท่านั้น	ส่วนวัดที่อยู่ห่างไกลนั้น	ผู้เขียน

เพียงแค่ให้พระตัวแทนเดินทางไปนมัสการที่วัดนั้น

แทน	ดังเช่นการไปนมัสการครั้งที่	 4	ที่มารดาของ 

ผู ้เขียนขอให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวแทนไปไหว้พระ 

ที่วัดฮะเซะแทนตนเองกับลูก	 เน่ืองจากกลัวความ 

ยากล�าบากในการเดินทาง	

	 ช่วงที่	2	ได้แก่	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ครั้งที่	5	และ	6	ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เขียนอายุ	38-39	ปี	

ซ่ึงจะเห็นว่าได้ทิ้งช่วงห่างจากครั้งที่	 4	ถึง	 10	ปี	

ช่วงนี้ผู้เขียนได้เข้าไปท�างานในวังและได้แต่งงานมี

ครอบครัวแล้ว	ผู้เขียนคิดที่จะเดินทางไปนมัสการ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีวัดต่างๆ	 ท่ีมารดาเคยบอกไว้ว่าจะพา

ผู้เขียนไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไป	ช่วงนี้จะเห็นถึง

ความตั้งใจจริงของผู้เขียนที่คิดอยากจะเดินทางไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	และยังมีเรื่องเกี่ยวกับความฝัน

ท่ีผู้เขียนฝันเห็นระหว่างเดินทางไปวัดอิฌิยะมะและ

วัดฮะเซะด้วย	

	 ช่วงที่	3	ได้แก่	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ครั้งที่	7	ถึงครั้งที่	11	ซึ่งผู้เขียนไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัด	 

ทราบเพียงว่าอยู่ในช่วงระหว่าง	ค.ศ.1047-1054	ซึ่ง 

เป็นช่วงท่ีผู้เขียนอายุ	 40	ปีข้ึนไป	การไปนมัสการ 

สิง่ศักดิส์ทิธิช่์วงนีไ้ม่ค่อยมรีายละเอยีดและไม่ได้ระบ ุ

สาเหตุการเดินทางแน่ชัด	มักเน้นบรรยายทิวทัศน์

ระหว่างทางหรือสิ่งที่พบเห็นหรือได้ยินในช่วงนั้น

	 นอกจากการไปนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์11	ครัง้ 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว	ในตอนท้ายเรื่อง	ผู้เขียน 
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ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตตนเองรวมทั้ง 

ความคิดความเชื่อที่ตนเองมีต่อการไปนมัสการ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาไว ้ด ้วย	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยจึงจะขอ 

วิเคราะห์โดยแบ่งย่อยออกเป็น	4	หวัข้อ	ได้แก่	การไป

นมสัการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 3	ช่วงดังกล่าว	และความคิด

ความเชื่อของผู้เขียนในช่วงบั้นปลายชีวิตที่มีต่อการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 

 5.1 กำรไปนมัสกำรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ครั้งท่ี 

1 ถึง 4 (ช่วงผู้เขียนอำยุ 18-28 ปี)
 

ครั้งที่	1	วัดเรียวเส็น	（霊山寺）

四月つごもりがた、さるべきゆゑありて、東山なる

所へうつろふ…霊山近き所なれば、詣でて拝み

たてまつるに、 (p.48-49)
ช่วงปลายเดือน	4	 มีความจ�าเป็นต้องย้ายไปอยู่แถบ
ฮิงะฌิยะมะ...วัดเรียวเส็นอยู ่ละแวกใกล้ๆ	 จึงไป
นมัสการ

 	 จากเนื้อความในบันทึก	ผู้เขียนไม่ได้ระบุ

สาเหตุที่ต้องย้ายไปอยู่แถบฮิงะฌิยะมะ	（東山） 

ทราบข้อมูลแต่เพียงว่าผู้เขียนได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่น

ตั้งแต่เดือน	4	ค.ศ.1025	จนถึง	เดือน	8	ปีเดียวกัน	

โดยในระหว่างนั้นผู้เขียนได้ไปไหว้พระที่วัดเรียวเส็น 

ในละแวกใกล้ๆ	 ด้วย	 วัดเรียวเส็นเป็นวัดที่อยู ่ใน 

เทือกเขาเรียวเส็น	（霊山） ซึ่งเป็นหนึ่งในเทือกเขา	 

36	 ลูกในแถบฮิงะฌิยะมะ	 ต้ังอยู ่ในเขตจังหวัด 

เกียวโตในปัจจุบัน	การไปไหว้พระในคร้ังน้ีไม่ได้ม ี

จุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษและไม่ได้มีการบันทึก

รายละเอียดแต่อย่างใด	 เพียงแต่เป็นการแวะไป 

ไหว้พระในละแวกใกล้ๆ	ที่ผู้เขียนพ�านักอยู่เท่านั้น
  

ครั้งที่	2	วัดโคริว	(広隆寺）

八月ばかりに、太秦にこもるに...七日さぶらふほ

ども、ただあづま路のみ思ひやられて、よしなし

事からうじてはなれて。「平らかにあひ見せたま

へ」と申すは、仏もあはれと聞きいれさせたまひ

けむかし。 (p.59-60)

ประมาณเดือน	8	 ไปนมัสการที่อุสุมะซะ	 (วัดโคริว)	
...ระหว่างที่ไปนมัสการที่นั่นเป็นเวลา	7	วันนั้น	ฉัน
เฝ้าพะวงแต่เร่ืองของพ่อที่ย้ายไปประจ�าอยู่ที่หัวเมือง
ตะวันออก	ท�าให้ห่างหายจากความคิดเพ้อฝันไร้
สาระไปชั่วคราว	“ขอให้พ่อปลอดภัยกลับมาให้ฉันได้
พบอีก”	สิ่งศักด์ิสิทธิ์คงรับฟังค�าอธิษฐานของฉันด้วย
ความสงสารเห็นใจ

	 ในเดือน	8	ค.ศ.1032	ผู้เขียนได้ไปไหว้พระ 

ที่อุสุมะซะ	 （太秦） หรือวัดโคริว	 (広隆寺）  

วัดแห่งนี้ เป ็นวัดเก ่าแก ่สร ้างขึ้นตั้งแต ่ช ่วงต ้น

ศตวรรษท่ี	7	ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน	

จากบันทึกจะเห็นได้ว่าผู้เขียนเฝ้าคอยกังวลแต่เรื่อง

ของบิดาที่ย้ายไปประจ�าอยู่หัวเมืองตะวันออก	บิดา

ของผู้เขียนคือ	ซุงะวะระ	 โนะ	ทะกะซุเอะ	 ในวันที	่ 

13	 เดือน	 7	 ค.ศ1032	 ทะกะซุเอะซึ่งขณะน้ัน

อายุ	 60	ปีได้รับแต่งตั้งให้ไปดูแลหัวเมืองฮิตะชิ	 

（常陸） ซ่ึงป ัจจุบันอยู ่ ในเขตจังหวัดอิบะระกิ	 

（茨城県）	 คร้ังนี้ผู ้ เขียนไม่ได้เดินทางตามบิดา 

ไปด้วย	ยังคงอาศัยอยู่ท่ีบ้านในเกียวโตเมืองหลวง	

การไปไหว้พระในครั้งนี้	ผู้เขียนไม่ได้ระบุจุดประสงค์

การไปเอาไว้	แต่ได้บรรยายอารมณ์ความรู้สึกในช่วง

นั้นว่าผู้เขียนได้แต่เป็นห่วงบิดาที่ต้องจากกันไปนาน

หลายปีและได้อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พ่อ

กลับมาโดยปลอดภัย	

 

ครั้งที่	3	วัดคิโยะมิสุ	（清水寺）

かうて、つれづれとながむるに、などか物詣でも 

せざりけむ。母いみじかりし古代の人にて、「初瀬 

には、あなおそろし、奈良坂にて人にとられなば

いかがせむ。石山、関山越えていとおそろし。鞍

馬は、さる山、率て出でむいとおそろしや。親上

りて、ともかくも」とさしはなちたる人のやうにわづ

らはしがりて、わづかに清水に率てこもりたり。そ

れにも例のくせは、まことしかべいことも思ひ申さ

れず。 (p.62)
ตอนที่อยู ่ ว ่ างๆ	 ไม ่มีอะไรท�านี้ 	 ท�าไมถึงไม ่ ไป
นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ไหนสักแห่งนะ	 แม่ฉันเป็น
คนหัวโบราณขี้กังวล	 “จะไปวัดฮะเซะ	หนทางก็
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ดูน ่ากลัว	 หากถูกคนจับตัวไปแถวเนินเขานะระ
จะท�ายังไงกันดี	 ถ้าจะไปวัดอิฌิยะมะก็ต้องข้าม 
ภูเขาเซะกิ	 ดูน ่ากลัวจะตายไป	 ส ่วนวัดคุระมะ	 
ภูเขา	 (ลาดชัน)	แบบนั้น	จะพาเจ้าเดินทางไปด้วย
ก็น่ากลัวออก	รอให้พ่อเจ้ากลับเมืองหลวงมาก่อน
ค่อยว่ากัน”	 แม่คอยเป็นกังวลในตัวฉันราวกับว่า 
ฉันจะเป็นภาระ	แต่ก็พาฉันไปไหว้พระที่วัดคิโยะมิสุ 
ใกล้ๆ	 แต่ด้วยนิสัยติดตัวมาแต่เดิมของฉัน	 ฉันจึง 
ไม่ได้ต้ังใจท่ีจะไปกราบไหว้อย่างจริงจังแบบท่ีควร
จะท�า

	 ในช่วง	ค.ศ.1033-1035	 (ในบันทึกไม่ได้

ระบเุดอืนปีแน่ชดั)	ผูเ้ขยีนได้ไปไหว้พระทีวั่ดคิโยะมสิ ุ

กับมารดา	วัดคิโยะมิสุเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่คนญี่ปุ่น 

นิยมไปนมสัการมาแต่โบราณ	สร้างขึน้เมือ่	ค.ศ.805	 

ปัจจุบันต้ังอยู ่ในเขตจังหวัดเกียวโต	 จากบันทึก

จะเห็นว ่ามารดาของผู ้ เขียนรู ้สึกกลัวที่จะต้อง

พาผู ้เขียนเดินทางไปไหว้พระที่วัดต่างๆ	 ซึ่งอยู  ่

ห่างไกลและเดินทางล�าบาก	 จึงได้แต่พาผู้เขียนไป

ไหว้พระที่วัดคิโยะมิสุที่อยู่ใกล้ๆ	 เท่านั้น	นะกะโนะ	

โคอิจิ	 ได้วิเคราะห์ไว้ว่า	“มารดาผู้เขียนรู้สึกกลัวจึง 

ไม่ได้พาผู้เขียนไปยังวัดที่อยู่ห่างไกล	เอาแต่คิดค�านึง

ถึงความปลอดภัยมาก่อนเป็นล�าดับแรก	 สุดท้าย

แล้วก็เลือกเอาวัดคิโยะมิสุที่อยู่ใกล้ที่สุด	สรุปก็คือ

ไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ได้ทั้งนั้น	ขอเพียงแค่สามารถ

ดลบันดาลเรื่องท่ีขอให้สมปรารถนาได้ก็พอ	 ไม่ได้

ยึดติดว่าจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดฮะเซะ	

วัดคิโยะมิสุ	หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดใด”	 (นะกะโนะ	

โคอิจิ,	1989,	น.97)	ตัวผู้เขียนเองก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะ

ไปนมัสการที่ใดอย่างจริงจังเช่นกัน	สาเหตุส่วนหน่ึง

อาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากมารดา	 และอีก

ส่วนหน่ึงก็น่าจะเป็นเพราะนิสัยของตัวผู้เขียนเอง

ที่ไม่ใช่คนที่คิดท�าอะไรจริงจังซึ่งก็เป็นดังที่ผู ้เขียน

ได้กล่าวออกตัวไว้แล้วในข้างต้น	ลักษณะนิสัยของ 

ผู้เขียนที่ไม่คิดอะไรจริงจังเช่นนี้จะเห็นได้จากตอนท่ี

ยกมาต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน	

別当とおぼしきが寄り来て、「行くさきのあはれな

らむも知らず、さもよしなし事をのみ」と、うちむつ

かりて、御帳のうちに入りぬと見ても、うちおどろ

きても、「かくなむ見えつる」とも語らず、心にも思

ひとどめでまかでぬ。 (p.62)
พระท่ีดูเหมือนจะเป็นเจ้าอาวาสของวัดน้ีเดินเข้ามา
หาฉัน	“ช่างไม่รู้ตัวเลยว่าอนาคตจะมีชะตากรรมน่า
เวทนาแบบนั้น	มัวแต่คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนั้นอยู่
ได้”	พระรูปนั้นกล่าวอย่างอารมณ์เสียและเดินเข้าไป
หลังม่านกั้น	ฉันสะดุ้งตื่นจากความฝันนั้น	และไม่ได้
เล่าให้ใครฟังว่า	“ฝันเห็นเรื่องแบบนี้”	ได้แต่ออกจาก
วัดไปโดยไม่ได้คิดติดใจอะไร

	 ในระหว่างท่ีผู้เขียนไปพ�านักท่ีวัดคิโยะมิส	ุ

คืนหนึ่งผู้เขียนฝันเห็นมีพระรูปหนึ่งมากล่าวชี้แนะ

อนาคตให้	แต่ทว่าผู้เขียนกลับไม่ได้คิดติดใจเกี่ยวกับ 

ความฝันนั้นแต่อย่างใด	 ท้ังๆ	 ท่ีหากเป็นคนอื่นแล้ว	 

กค็งคดิว่าเป็นความฝันทีส่ิง่ศกัดิส์ทิธ์ิมาช่วยชีแ้นะให้ 

และคงตั้งใจสวดมนต์ภาวนามากยิ่งขึ้น	แต่ผู้เขียน 

กลับไม่ได้คิดติดใจความฝันนั้นและไม่ได้คิดที่จะ

สวดมนต์ภาวนาด้วยความมุ่งมั่นมากข้ึนแต่อย่างใด	 

การที่ในบ้ันปลายชีวิตผู้เขียนได้ย้อนนึกถึงและได้

บันทึกความฝันดังกล่าวเอาไว้ใน	 บันทึกซะระฌินะ  

แสดงให้เห็นว ่าผู ้ เขียนคงจะนึกเสียใจเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ในตอนนั้นว่า	หากหลังจากท่ีได้ฝันเห็น

ดังนั้นแล้ว	ผู้เขียนได้ต้ังใจไปนมัสการและสวดมนต์

ภาวนาอย่างจริงจังแล้ว	บางทีอาจไม่ต้องเผชิญกับ

เรื่องน่าเศร้ามากมายในชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นได	้ 

ความรู ้สึกเสียใจภายหลังของผู ้ เขียนที่ไม ่ได ้ไป

นมัสการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆ	อย่างที่

ควรจะเป็นนั้น	 เห็นได้ชัดในตอนท้ายของบันทึกนี	้

ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในหัวข้อ	5.4	ต่อไป	

 ครั้งที่	4	วัดฮะเซะ	(พระตัวแทน)

	 การไปนมัสการครั้งท่ี	 4	อยู่ในช่วง	ค.ศ.	

1033-1035	 ครั้งนี้ผู ้ เขียนไม่ได ้เดินทางไปเอง	

มารดาของผู้เขียนได้ขอให้พระรูปหน่ึงเป็นตัวแทน

べつたう
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ไปนมัสการกราบไหว้แทนตนเองและลูก	ดังตอนที่

ยกมาต่อไปนี้

母、一尺の鏡を鋳させて、え率て参らぬ代はりに

とて、僧を出だし立てて初瀬に詣でさすめり。「三

日さぶらひて、この人のあべからむさま、夢に見

せたまへ」など言ひて、詣でさするなめり。そのほ

どは精進せさす。 (p.63)
แม่สั่งให้หลอมสร้างกระจกขนาดหนึ่งฟุตขึ้นมา	และ
ให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวแทนไปนมัสการที่วัดฮะเซะโดย
บอกว่าให้ไปแทนตัวเองที่พาฉันไปไม่ได้	 ดูเหมือน
แม่จะบอกพระรูปนั้นว่า	“ขอท่านช่วยไปพ�านักที่นั่น	
3	วัน	 ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยชี้แนะอนาคตเด็กคนนี้
ในความฝันของท่านด้วย”	 ในระหว่างนั้นแม่ก็ให้ฉัน
ถือศีลกินเจ

	 ดังที่กล่าวถึงแล้วในข้างต้นว่า	มารดาของ

ผู้เขียนรู้สึกกลัวที่จะต้องพาลูกสาวเดินทางไกลไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกล	จึงได้แต่พาผู้เขียน 

ไปยังวัดใกล้ๆ	 เท่านั้น	 นอกจากนี้	 อีกวิธีหนึ่งซึ่ง 

ก็สามารถหลีกเลี่ยงการต้องเผชิญกับความยาก

ล�าบากของการเดินทางไกลได้	ก็คือการให้ผู้อื่นเป็น 

ตัวแทนไปกราบไหว้นมัสการให้แทน	ซึ่งในครั้งนี้

มารดาของผู้เขียนได้ขอให้พระรูปหนึ่งน�ากระจกไป 

บูชาบวงสรวงที่วัดฮะเซะโดยหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ 

มาช่วยชีแ้นะท�านายอนาคตของลกูสาวให้ในความฝัน 

ของพระรูปนั้น	ซึ่งก็ปรากฏว่าพระรูปนั้นได้กลับมา

เล่าความฝันให้มารดาของผู้เขียนฟังดังนี้	

この僧帰りて、「夢をだに見で、まかでなむが、 

本意なきこと、いかが帰りても申すべきと、いみじ

うぬかづき行ひて、寝たりしかば、御帳の方より、

いみじうけだかう清げにおはする女の、うるはしく

さうぞきたまへるが、奉りし鏡をひきさげて、『この

鏡には文や添ひたりし』と問ひたまへば、かしこ

まりて、『文もさぶらはざりき。この鏡をなむ奉れと

はべりし』と答へたてまつれば、『あやしかりけるこ

とかな。文添ふべきものを』とて、『この鏡を、こな

たにうつれる影を見よ。これ見れば、あはれに悲

しきぞ』とて、さめざめと泣きたまふを、見れば、

臥しまろび泣き嘆きたる影うつれり。『この鏡を見

れば、いみじう悲しな。これ見よ』とて、いま片つ

方にうつれる影を見せたまへば、御簾ども青や

かに、几帳押し出でたる下より、いろいろの衣こ

ぼれ出で、梅桜咲きたるに、鶯、木づたひ鳴きた

るを見せて、『これを見るはうれしな』とのたまふと

なむ見えし」と語るなり。いかに見えけるぞとだに

耳もとどめず。 (p.63-64)
พระรูปน้ันกลับมาเล่าให้ฟังว่า	หากกลับมาโดยไม่
ได้ฝันเห็นอะไรเลยก็คงจะท�าให้ท่านผิดหวัง	ถ้าเป็น
เช่นน้ันแล้วข้าจะกลับมารายงานท่านอย่างไรดี	ข้า
ได้แต่กังวลใจพลางก็สวดมนต์ภาวนา	ขณะที่หลับไป
นั้น	ข้าก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งดูมีสง่าราศีสูงส่ง	สวม
ใส่ชุดพิธีการ	ในมือถือกระจกที่ใช้บวงสรวงเทพ	เดิน
ออกมาจากม่านกั้นและถามขึ้นว่า	 “กระจกนี้มีค�า
อธิษฐานขอพรแนบมาด้วยหรือเปล่า”	ข้าจึงตอบ
กลับไปว่า	 “ไม่ได้มีค�าอธิษฐานอะไร	 เพียงแต่น�า
กระจกบานนี้มาบวงสรวงเซ่นไหว้เท่านั้น”	ผู้หญิง
คนนั้นกล่าวว่า	“แปลกนะ	น่าจะแนบค�าอธิษฐานมา
ด้วยแท้ๆ	ท่านจงดูภาพที่สะท้อนในกระจกด้านนี้สิ	
พอดูแล้วก็รู้สึกน่าเวทนาเสียจริง”	แล้วก็หลั่งน�้าตา	
พอมองไปก็เห็นภาพคนก�าลังร้องไห้สะท้อนอยู่ใน
กระจก	ผู้หญิงคนน้ันกล่าวว่า	“พอมองดูภาพด้านน้ี	
ก็รู้สึกน่าเศร้าเหลือเกิน	ลองดูทางด้านนี้บ้างสิ”	แล้ว
ก็แสดงภาพท่ีสะท้อนในกระจกอีกด้านหนึ่งให้ดู	 ใน
นั้นเป็นภาพฉากกั้นอันงดงาม	ขอบด้านล่างของฉาก
กั้นมีชายผ้าและชายแขนเสื้อสีสันงดงามรอดออกมา
ให้เห็น	 ในสวนมีดอกบ๊วยและดอกซากุระเบ่งบาน	
นกอุงุอิซุส่งเสียงร้องโผผินบินไปมา	 ผู ้หญิงคนนั้น
กล่าวว่า	“พอดูด้านน้ีแล้วรู้สึกน่ายินดีเหลือเกิน”	ที่
ข้าฝันเห็นก็เป็นเช่นนี้แหละ	ในตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจ
ที่จะฟังเลยว่าความฝันนั้นจะชี้แนะท�านายอนาคตฉัน
อย่างไรบ้าง

	 อันโด	ฌิเงะกะสุ	วิเคราะห์เก่ียวกับผู้หญิง 

ท่ีปรากฏในความฝันของพระรูปนี้ไว้ว่า	“เนื่องจาก

ในความฝันของพระรูปนี้	 ผู ้หญิงคนนี้เดินออกมา

จากฉากก้ันที่วัดฮะเซะ	 ผู ้หญิงคนนี้จึงน่าจะเป็น

ร่างจ�าแลงของพระโพธิสัตว์กวนอิมท่ีวัดฮะเซะ” 

(อันโด	ฌิเงะกะสุ,	 1992,	น.412)	ภาพที่ปรากฏ 

ในกระจกนั้นน่าจะเป็นการช้ีแนะท�านายอนาคต

ของผู ้เขียนซ่ึงก็น่าจะเป็นการท�านายไว้สองด้าน	 

คือท�านายถึงเรื่องน่าเศร้าและเรื่องน่ายินดีที่จะเกิด

ในชีวิตของผู ้เขียน	 ท้ังๆ	 ท่ีพระรูปนี้เล่าความฝัน 

いつさく い ゐ

い は つ せ ま う
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ให้ฟังเช่นนี้แล้ว	แต่ในขณะนั้นผู้เขียนกลับไม่ได้สนใจ

ที่จะฟังและไม่ได้คิดที่จะไปกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์

หรือไปท�าบุญสร้างกุศลที่ไหนแต่อย่างใด	 ต่อมา 

ในเดือน	 12	ค.ศ.1039	 ผู ้เขียนได้ฝันเห็นตัวเอง 

อยู่ในวัดคิโยะมิสุ	 และในฝันนั้นก็ได้เจอกับพระ 

รูปหน่ึงซ่ึงมาเล่าเกีย่วกบัชาติทีแ่ล้วของตัวผูเ้ขยีนเอง

ให้ฟัง

夢に見るやう、清水の礼堂にゐたれば、別当

とおぼしき人出で来て、「そこは前の生に、こ

の御寺の僧にてなむありし。仏師にて、仏を

いと多く造りたてまつりし功徳によりて、ありし 

素姓まさりて人と生れたるなり。この御堂の東に

おはする丈六の仏は、そこの造りたりしなり。箔を

押しさして亡くなりにしぞ」と。「あないみじ。さは、

あれに箔押したてまつらむ」と言えば、「亡くなり

にしかば、こと人箔押したてまつりて、こと人供養

もしてし」と見て後、清水にねむごろに参りつかう

まつらましかば、前の世にその御寺に仏念じ申

しけむ力に、おのづからようもやあらまし。いと言

ふかひなく、詣でつかうまつることもなくてやみに

き。 (p.72)
ฉันฝันว่าได้นั่งอยู่ในโบสถ์วัดคิโยะมิสุ	ขณะนั้นก็มีคน
ที่น่าจะเป็นเจ้าอาวาสเดินออกมาและพูดว่า	“เมื่อ
ชาติที่แล้วท่านเป็นพระที่วัดนี้	ด้วยบุญกุศุลที่ได้สร้าง
พระพุทธรูปมากมาย	ท่านจึงได้เกิดมาในตระกูลซุงะ
วะระซ่ึงสูงส่งกว่าตัวท่านในชาติที่แล้ว	พระพุทธรูป
สูง	 6	ฟุตที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโบสถ์นั้นท่าน
เป็นคนสร้างขึ้น	ระหว่างที่ก�าลังปิดทองอยู่นั้นท่านก็
สิ้นใจไปเสียก่อน”	ฉันจึงพูดขึ้นว่า	“ช่างแย่เสียจริง	 
ถ้าเช่นนั้นฉันจะปิดทองถวายพระพุทธรูปองค์นั้น”	
พระรูปนั้น	กล่าวว่า	“เพราะท่านเสียชีวิตไป	 ก็เลย
มีคนมาปิดทองถวายให้แทนและท�าพิธีสวดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว”	หลังจากที่ฝันเห็นเช่นนั้นแล้ว	หาก
ฉันได้ไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปที่วัดคิโยะมิสุ
ด้วยจิตใจที่แน่วแน่แล้ว	ด้วยกศุลผลบญุและแรงศรทัธา
ที่มีต่อพระพุทธรูปที่วัดนั้นตั้งแต่ชาติท่ีแล้ว	ก็คงจะมี
เรื่องดีๆ	เกิดขึ้นแล้วแท้ๆ	แต่เพิ่งจะมาพูดเอาตอนนี้ก ็
เปล่าประโยชน์	สดุท้ายแล้วฉนักไ็ม่ได้ไปไหว้พระสวดมนต์
ที่นั่นแต่อย่างใด

	 ในฝันน้ัน	พระรูปน้ันได้กล่าวถึงอดีตชาติ

ของผู้เขียนว่า	ผู้เขียนเคยเป็นพระอยู่ที่วัดคิโยะมิส	ุ

และได้สร้างพระพุทธรูปเอาไว้	แต่ยังไม่ทันปิดทอง

ถวาย	ผู้เขียนก็เสียชีวิตไปเสียก่อน	และด้วยกุศล 

ผลบญุนัน้จงึท�าให้ผู้เขยีนได้มาเกดิในตระกลูซงุะวะระ 

ซ่ึงชาติตระกูลสูงส่งกว่าชาติท่ีแล้วมาก	หลังจากท่ี 

ฝันเห็นเช่นนั้น	ผู้เขียนเองก็คิดอยากจะไปกราบไหว้ 

ท�าบุญท่ีวดัคโิยะมสิ	ุแต่สดุท้ายแล้วกลบัไม่ได้ท�าตาม 

ท่ีคดิเอาไว้	จะเหน็ได้ว่าผูเ้ขียนรูสึ้กเสยีดายท่ีในตอนนัน้ 

ไม่ได้ไปกราบไหว้สวดมนต์ทีว่ดัคโิยะมสิทุนัทหีลงัจาก

ที่ฝันเห็น	แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้เขียนที่มี

ต่อความฝันครั้งนั้น	ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง

ความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยเฮอันเกี่ยวกับความฝัน

และการท�านายทายทัก

	 จากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกนี้	ถึง

แม้ผู้เขียนจะได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆ	

บ้างเป็นครั้งคราว	 แต่ก็เป็นเพียงการแวะไปไหว้

พระท่ีวัดใกล้ๆ	หรือไม่ก็เป็นการให้พระตัวแทนไป

นมัสการแทนเท่านั้น	ยังไม่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

ของผู้เขียนท่ีคิดจะเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

อย่างจริงจังแต่อย่างใด	ความมุ่งมั่นของผู้เขียนจะ

เริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงที่	2	ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป	

 

 5.2 กำรไปนมัสกำรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ครั้งท่ี 

5 และ 6 (ช่วงผู้เขียนอำยุ 38-39 ปี)
	 หลังจากการไปนมัสการที่วัดฮะเซะโดยให้

พระตัวแทนไปนมัสการแทนแล้ว	ดูเหมือนผู้เขียน

จะว่างเว้นไม่ได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีใดเลย	 

จนกระท่ังใน	ค.ศ.1045	ผู้เขียนจึงได้ไปนมัสการท่ี

วัดอิฌิยะมะดังที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้ดังข้างล่างนี้

ครั้งที่	5	วัดอิฌิยะมะ
今は、昔のよしなし心もくやしかりけりとのみ思ひ

知りはて、親の物へ率て参りなどせでやみにし

も、もどかしく思ひ出でらるれば、今はひとへに

豊かなる勢ひになりて、ふたばの人をも、思ふさ

まにかしづきおほしたて、わが身もみくらの山に

積み余るばかりにて、後の世までのことをも思は

きよみづ らいだう べつたう
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むと思ひはげみて、十一月の二十余日、石山に

参る。(p.87)
ตอนนี้ฉันรู้สึกเสียดายอยู่ลึกๆ	ว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้
คิดท�าอะไรจริงจังเสียที	 อีกทั้งเรื่องที่แม่ไม่ได้พาฉัน
ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเลยจนแล้วจนรอดนั้นก็ยัง
รู้สึกติดค้างอยู่ในใจฉัน	ตอนนี้ฉันหวังอยากจะให้ชีวิต
เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งๆ	ขึ้น	อยากจะเลี้ยงดูลูกๆ	ให้ได้ดี 
ด่ังใจคิด	 ตัวฉันเองก็มีทรัพย์สินมากมายก่ายกอง 
แทบจะสุมเก็บไว้ไม่หมด	 จึงเกิดความคิดว่าควรท่ีจะ 
คิดเผื่อถึงชาติหน้าเอาไว้ด้วย	 ในวันท่ี	 20	 กว่าๆ	 
เดือน	11	ฉันจึงไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ

	 จากข้อความดังกล่าว	จะเห็นแรงดลใจที่

ท�าให้ผู ้เขียนคิดเดินทางไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ

ซึ่งก็คือความรู ้สึกติดค้างในใจที่ที่ผ่านมาไม่ได้ไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจังเสียที	อีกทั้งผู้เขียน

มีสิ่งที่คิดหวังปรารถนาไว้ด้วยซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุ

หนึ่งที่ท�าให้ผู้เขียนคิดอยากไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ	์

ในที่นี้จะเห็นความปรารถนาของผู้เขียน	3	ประการ

คือ	ประการแรก	ผู้เขียนอยากให้ชีวิตตนเองเจริญ 

รุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้น	ประการที่สองคือ	อยากเลี้ยงดูลูกๆ	

ให้ได้ดี	 และประการสุดท้ายคือ	ผู้เขียนอยากจะมี

ชีวิตท่ีดีในชาติหน้า	อันโด	 ฌิเงะกะสุ	 ได้วิเคราะห์

ตัวผู ้เขียนในช่วงนี้ไว้ว่า	 “เนื่องจากขณะนั้นบิดา 

ผู ้เขียนได้เสียชีวิตไปแล้ว	 ผู ้เขียนจึงขาดที่พึ่งพิง	

สามีผู ้เขียนในขณะนั้นก็ยังพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได	้

อีกท้ังผู้เขียนก็เพ่ิงให้ก�าเนิดบุตร	ผู้เขียนจึงยึดเอา 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่พึ่งทางใจ”	 (อันโด	ฌิเงะกะสุ,	 

1992,	น.409)	ขณะนัน้สามขีองผูเ้ขยีนหรือทะชบิะนะ	 

โนะ	 โทะฌิมิชิ	（橘俊通） ยังไม่ได้ก้าวหน้าทาง

หน้าที่ราชการเท่าใดนัก	อีกทั้งนะกะโตะฌิ	（仲俊）  

บุตรของผู้เขียนก็เพิ่งถือก�าเนิด	ผู้เขียนจึงต้องการที่

พึ่งพิงและย่อมคาดหวังความก้าวหน้าในด้านหน้าที่

การงานของสามี	ความปรารถนาประการแรกของ

ผู้เขียนที่หวังอยากให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นจึง

น่าจะส่ือความหมายรวมถึงความคาดหวังในด้าน

หน้าที่การงานของสามีด้วย

	 คเุงะ	ฮโิระโตะฌไิด้วเิคราะห์เกีย่วกบัผู้เขียน 

ในช่วงนั้นไว้ว่า	“ผู้เขียนได้ละทิ้งความฝันในโลกของ

นิยาย	และคิดมุ่งหวังที่จะทุ่มเทให้กับการท�างาน 

รับใช้ในวังในโลกของความเป็นจริงอีกครั้ง”	 (คุเงะ	

ฮิโระโตะฌิ,	2011,	น.213)	ตั้งแต่เด็กผู้เขียนมีความ

ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนตัวละครหญิงในนิยายท่ี

มีชายสูงศักดิ์มารักใคร่ชอบพอ	แต่ในความเป็นจริง	

ชีวิตไม่ได้สวยงามแบบในนิยาย	เมื่อตอนอายุ	32	ปี	 

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปท�างานรับใช้เจ้าหญิงยูฌิ	 

（祐子内親王） พระราชธิดาองค์ที่	3	ในจักรพรรด ิ

โกะซุสะกุ	（御朱雀天皇） กับพระมเหสีเก็นฌ	ิ 

（中宮嫄子） ต่อมาตอนอายุ	33	ปีก็ได้แต่งงานกับ

ทะชิบะนะ	โนะ	โทะฌิมิชิ	หลังแต่งงานแล้ว	ผู้เขียน 

ก็ยังเข้าไปท�างานรับใช้ในวังบ้างเป็นครั้งคราว	ดังนั้น 

ความปรารถนาอยากจะให้ชีวติเจริญรุง่เรอืงนีจึ้งอาจจะ 

สื่อถึงความปรารถนาของผู้เขียนท่ีมุ่งหวังอยากกลับ

ไปท�างานรับใช้ในวังอย่างจริงจังอีกครั้งก็เป็นได้	

	 ส่วนความปรารถนาประการที่สองเป็น

ความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก	อยากเลี้ยง

ดูลูกให้ได้ดีตามท่ีคิดหวังไว้	 ส่วนความปรารถนา

ประการสุดท้ายนั้น	 เนื่องจากในชาตินี้	 ผู ้เขียนมี

ทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่ต้องทุกข์ร้อนล�าบาก

อะไร	 จึงคิดอยากจะไปไหว้พระท�าบุญเผื่อไว้ส�าหรับ

ชีวิตในชาติหน้าด้วย	ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนาในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและ

การท�าบุญสร้างกุศลเพื่อชีวิตที่ดีในชาติหน้า	ขณะที ่

ผู้เขียนไปนมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะ	และได้สวดมนต์

ภาวนาจนเคลิ้มหลับไปนั้น	ผู้เขียนก็ได้ฝันเห็นดังนี้	

 
打出の浜のほどなど、見しにも変はらず。暮れか

かるほどに詣で着きて、斎屋に下りて、御堂に上

るに、人声もせず、山風おそろしうおぼえて、行

ひさしてうちまどろみたる夢に、「中堂より麝香賜

はりぬ。とくかしこへ告げよ」と言ふ人あるに、うち

おどろきたれば、夢なりけりと思ふに、よきことな

らむかしと思ひて、行ひ明かす。 (p.88)

たちばなのとしみち

なかとし

ゆ う し  な い し ん の う

ご す ざ く   て ん の う

ち ゅ う ぐ う げ ん し

うちいで

ゆ   や み だ う のぼ

ざ か う

し  も  つ  き
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

บริเวณชายหาดอุชิอิเดะยังคงสภาพเดิมท่ีเคยเห็น	
ตอนที่จะพลบค�่าก็ไปถึงวัด	ช�าระล้างร่างกายที่ห้อง
อาบน�้า	 แล้วจึงเข้าโบสถ์	 ไม่มีเสียงผู้คน	มีแต่เสียง
ลมพัดฟังดูน่ากลัว	 จึงหยุดสวดมนต์ภาวนา	และแล้ว 
ในตอนนัน้ฉนัก็ฝันเหน็มีคนพดูขึน้ว่า	“ได้รบัเครือ่งหอม
เซ่นไหว้บูชาจากโบสถ์กลางแล้ว	รีบไปแจ้งทางโน้น
ด้วย”	แล้วฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้น	พอรู้ว่านั่นเป็นความฝัน
ก็คิดว่าน่าจะเป็นลางดีเป็นแน่	 จึงสวดมนต์ภาวนา
จนถึงเช้า

	 ฮะระดะ	อะท์ซุโกะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ

ความฝันนี้ไว้ว ่า	 “การได้ไปพ�านักอยู ่ท่ามกลาง 

บรรยากาศอันศักด์ิสิทธิ์ ในวัด	 ตัดขาดจากโลก 

ภายนอกเป็นเวลาหลายคืน	แล้วฝันเห็นอะไรเช่นนั้น 

ขึ้นมา	ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้เขียนจะเกิดความเชื่อมั่น 

และคิดจริงจังกับความฝันนั้น”	(ฮะระดะ	อะท์ซุโกะ,	 

1993,	 	น.1)	 	นอกจากนี้	 ซะวะดะ	มะซะโกะได ้

วิเคราะห์ไว้ว่า	 “ผู ้เขียนคิดว่าความฝันที่ฝันเห็น 

ระหว่างอยู่ในโบสถ์นั้นเป็นลางดีที่สิ่งศักด์ิสิทธิ์ดล

บันดาลให้ฝันเห็น	 จึงตั้งใจสวดมนต์ภาวนาจนถึง 

เช้า”	 (ซะวะดะ	มะซะโกะ,	2006,	น.69)	การฝัน 

เห็นมีคนรับเอาเครื่องเซ่นไหว้บูชาไปน้ัน	แสดงว่า 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ รับฟ ังค�าปรารถนาและคงจะช ่วย

อ�านวยพรให้ได้สมดังที่ปรารถนาเอาไว้	ผู้เขียนจึง 

รู ้ สึกยินดีและมุ ่งมั่นต้ังใจสวดมนต์ภาวนาอย่าง

จริงจังมากขึ้น	 จึงกล่าวได้ว ่า	 ความฝันเป็นสิ่ง 

ช่วยกระตุ ้นให้ผู ้เขียนมีก�าลังใจสวดมนต์ภาวนา 

และเกิดความเชื่อม่ันเคารพศรัทธาต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

มากยิ่งขึ้น	 และในปีถัดมาผู ้เขียนก็ได้เดินทางไป

นมัสการที่วัดฮะเซะโดยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

ของผู้เขียนที่จริงจังมากขึ้น

ครั้งที่	6	วัดฮะเซะ	วัดโทดะอิ	ศาลเจ้าอิโซะ

โนะกะมิ
そ の か へ る 年 の 十 月 二 十 五 日 、 大 嘗 会 の

御禊とののしるに、初瀬の精進はじめて、そ

の日、京を出づるに、.. . . .「物見て何にかは

せ む 。 か か る を り に 詣 で む 志 を 、 さ り と も お

ぼしなむ。かならず仏の御しるしを見む」と

思ひ立ちて、その暁に京を出づるに、.. . . .」 

(p.89)
วันที่	 25	 เดือน	10	ปีถัดมา	ขณะที่ผู้คนก�าลังวุ่นอยู่
กับการช�าระล้างมลทินก่อนพิธีดะอิโจเอะ	 ฉันก็เริ่ม
ถือศีลกินเจเตรียมจะไปไหว้พระท่ีวัดฮะเซะ	และใน
วันนั้นก็ออกเดินทางจากเมืองหลวง.....	“ไปชมดูพิธี
แล้วจะได้อะไรขึ้นมา	 ไปไหว้พระในเวลาเช่นนี้แหละ	
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้เห็นถึงความตั้งใจจริง	และคง
แสดงอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นเป็นแน่”	 คิด
ดังนั้นแล้วจึงออกเดินทางจากเมืองหลวงในตอนเช้า 
ของวันนั้น
 

	 ผู ้เขียนออกเดินทางไปวัดฮะเซะในวันท่ี

ผู ้คนก�าลังตื่นเต้นกับพิธีดะอิโจเอะ	 (พิธีบวงสรวง

ธัญพืชแก ่ เทพเจ ้าเป ็นครั้ งแรกหลังจักรพรรด ิ

องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์)	แต่ผู้เขียนกลับไม่ได้สนใจ

พระราชพิธีดังกล่าว	กลับออกจากเมืองหลวงไปใน

วันที่ผู้คนแห่กันมาเมืองหลวงเพื่อชมดูพิธีช�าระล้าง

มลทินก่อนพิธีดะอิโจเอะนี้	 แม้ผู้เขียนจะกล่าวไว้ว่า	

“การไปไหว้พระในช่วงนี้	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้เห็น

ถึงความตั้งใจจริง”	แต่ก็น่าจะมีเหตุผลอื่นท่ีผู้เขียน

จงใจไปในช่วงนี้	ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าผู้เขียนท�างาน

เป็นนางก�านัลรับใช้เจ้าหญิงยูฌิ	พระราชธิดาใน 

จักรพรรดิโกะซุสะกุ1	 ส ่วนพระราชมารดาของ 

เจ้าหญิงก็คือพระมเหสีเก็นฌิ	ตอนท่ีผู้เขียนเข้าไป

ท�างานรับใช้ในวังนั้น	พระมเหสีเก็นฌิสิ้นพระชนม์

ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ให้ก�าเนิดพระราชโอรส	พระมเหส ี

เก็นฌเิป็นธดิาบุญธรรมของอคัรมหาเสนาบดฟีจุวิะระ	 

โนะ	โยะริมิชิ	（藤原頼通）	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งสูงสุด

ของฝ่ายขุนนาง	หากทรงให้ก�าเนิดพระราชโอรส	 

ก็มีโอกาสสูงมากที่พระราชโอรสจะได้ด�ารงต�าแหน่ง
1	 จักรพรรดิองค์ที่	69	ของญี่ปุ่น	ครองราชย์ช่วง	ค.ศ.1036-1045

ふじわらのよりみち

かみなづき だいじやうゑ

ご け い さ  う  じ
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มกุฎราชกุมารในรัชกาลถัดไป	 โดยสืบต่อจาก 

จักรพรรดโิกะเระอิเสะอ	ิ（後冷泉天皇）2		พระอนชุา 

ของจักรพรรดิโกะซุสะกุที่ขึ้นครองราชย์สืบต่อจาก 

พระเชษฐา	แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่า	

พระราชโอรสของจักรพรรดิโกะซุสะกุที่ เกิดกับ 

พระมเหสีองค์อื่นได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นมกุฎ

ราชกุมารสืบต่อจากจักรพรรดิโกะเระอิเสะอิ	ผู้เขียน

และเหล่านางก�านัลที่รับใช้พระมเหสีเก็นฌิและ

เจ้าหญิงยูฌิจึงรู ้สึกผิดหวังเสียดายเป็นอย่างมาก	

บรรยากาศที่ผู้คนต่างพากันรู้สึกตื่นเต้นยินดีกับพิธี

ดะอิโจเอะที่เสมือนเป็นการเฉลิมฉลองจักรพรรดิ

องค์ใหม่	 รวมไปถึงมกุฎราชกุมารองค์ใหม่ด้วยน้ัน	

ย่อมตอกย�้าความรู ้สึกผิดหวังเสียดายของผู้เขียน 

ให้มีมากยิ่งขึ้น	ฟุกุยะ	โทะฌิยุกิกล่าวไว้ว่า	“ผู้เขียน

จงใจเดินทางออกจากเมืองหลวงในช่วงวันพิธีดะอิ

โจเอะ	 เพื่อเป็นการตอกย�้าจุดยืนของตัวเองและ

เป็นการถอยห่างจากเรื่องราวทางการเมืองมาฟื้นฟู

สภาพจิตใจของตัวเอง”	 (ฟุกุยะ	 โทะฌิยุกิ,	 2000,	 

น.322)	 การที่ ผู ้ เขียนคิดเดินทางออกไปจาก 

เมืองหลวงในวันพิธีดังกล่าวจึงอาจเป็นไปได้ว่า 

เ พ่ือต ้องการหลีกหนี ไม ่อยากพบเห็นสภาพ

บรรยากาศที่เสียดแทงใจดังกล่าว

	 ระหว่างการเดินทางไปวัดฮะเซะ	ผู้เขียน

ก็ดูเหมือนจะรู้สึกผ่อนคลาย	และรู้สึกต่ืนเต้นยินดี

กับสิ่งที่ประสบพบเห็น	ดังเช่นตอนที่ผู้เขียนเดินทาง 

ผ่านคฤหาสน์อุจิซ่ึงเป็นฉากส�าคัญในนิยายเรื่อง 

เก็นจิโมะโนะงะตะริภาคสุดท ้าย	 ผู ้ เขียนก็ได ้

บรรยายความรู้สึกไว้ดังตอนที่ยกมาข้างล่างนี้

紫の物語に宇治の宮のむすめどものことあるを、

いかなる所なれば、そこにしも住ませたるならむ

とゆかしく思ひしところぞかし。げにをかしき所か

な、と思ひつつ、からうじて渡りて、殿の御領所の

宇治殿を入りて見るにも、浮舟の女君のかかる

所にやありけむなど、まづ思ひ出でらる。 (p.91)

สถานที่แห่งน้ีเป็นฉากในนิยาย	 (เร่ืองเก็นจิโมะโนะ
งะตะริ)	ของมุระซะกิ	ฌิกิบุ	ซึ่งเล่าเร่ืองเกี่ยวกับธิดา
ของท่านอุจิโนะมิยะ	ฉันเคยคิดสงสัยมานานแล้วว่า
เป็นสถานที่แบบไหนกันนะ	ผู้เขียนจึงสร้างเร่ืองให้
ตัวละครหญิงเหล่านั้นอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้	คงจะเป็น
สถานที่ที่น่าสนใจมากทีเดียว	คิดไปพลางในที่สุดก็
ข้ามฟากไป	ตอนเข้าไปชมคฤหาสน์อุจิซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของท่านอัครมหาเสนาบด	ีฉนักไ็ด้แต่คดิว่า	
อุกิฟุเนะ	 (ตัวละครหญิงในเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริ)	
คงจะอาศัยอยู่ในคฤหาสน์เช่นนี้กระมัง

	 แม้ตอนทีผู่เ้ขยีนเดนิทางไปวดัฮะเซะ	ผูเ้ขยีน 

จะเข้าใจแล้วว่าชีวิตจริงไม่ได้เหมือนกับในนิยาย	

และไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับโลกในนิยายแบบในวัยเด็ก 

แล้ว	แต่เมื่อได้เดินทางผ่านสถานท่ีส�าคัญท่ีปรากฏ

ในเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คฤหาสน์อุจิซ่ึงเป็นฉากส�าคัญในภาคสุดท้ายของ 

เรื่ องที่ เล ่ าถึ งอุกิฟุ เนะตัวละครหญิงที่ผู ้ เขียน

เคยใฝ่ฝันไว้	 ผู ้เขียนจึงรู ้สึกตื่นเต้นยินดีและคิด

จินตนาการถึงตัวละครหญิงเหล่านั้น	จะสังเกตได้ว่า 

การเดินทางไปนมัสการครั้งนี้ผู ้เขียนบรรยายถึง 

สิ่งที่พบเห็นระหว่างทางมากขึ้นกว่าการเดินทาง

ครั้งก่อนๆ	และระหว่างทางที่ไปวัดฮะเซะนี้	ผู้เขียน

ยังได้แวะไหว้พระท่ีวัดโทดะอิและศาลเจ้าอิโซะโนะ

กะมิด้วย	 ซ่ึงผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงสภาพของศาลเจ้า

เอาไว้ดังนี้

つとめてそこを立ちて、東大寺に寄りて、拝みた

てまつる。石上もまことに古りにけること、思ひや

られて、むげに荒れはてにけり。 (p.92)
พอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางจากที่นั่น	แวะไหว้พระที่วัด
โทดะอ	ิและแวะศาลเจ้าอิโซะโนะกะมด้ิวยซึง่ฉนัคิดว่า
มันก็ดูเก่าแก่สมกับค�าเรียกจริงๆ	สภาพมันช่างรกร้าง

	 การท่ีผู้เขียนกล่าวถึงศาลเจ้าอิโซะโนะกะมิ 

ว่า	“ดูเก่าแก่สมกับค�าเรียก”	ก็เนื่องจากว่าศาลเจ้า 

อิโซะโนะกะมิอยู่ที่ต�าบลฟุรุ	（布留町）	จึงมักเรียก

ชื่อศาลเจ้านี้กันว่า	 “อิโซะโนะกะมิฟุรุ”	 ซึ่งค�าว่า	 

ご ら う し ょ

うきふね をんなぎみ

い

い

いそのかみ ふ

ふ   る

2	 จักรพรรดิองค์ที่	70	ของญี่ปุ่น	ครองราชย์ช่วง	ค.ศ.1045-1068

ごれいぜいてんのう
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

“ฟุรุ”	นั้นพ้องเสียงกับค�าว่า	“ฟุรุ”	（古） ที่แปลว่า	 

“เก่า”	ผู้เขียนจึงกล่าวว่าศาลเจ้าน้ีมันช่างเก่าสมกับ 

ค�าเรียก	 ศาลเจ้าอิโซะโนะกะมิปัจจุบันอยู ่ในเขต

จังหวัดนารา	ส่วนวัดโทดะอิน้ันเป็นวัดที่มีชื่อเสียง 

เก่าแก่ของเมืองนารา	 สร้างข้ึนเมื่อ	 ค.ศ.745	 ม ี

พระพทุธรปูดะอบิท์ุซทุีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีเ่คารพสกัการะ 

ของคนญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน	หลังจากที่ผู้เขียนได้ไป

นมัสการท่ีวัดและศาลเจ้าทั้งสองแห่งนี้แล้ว	คืนนั้น

ก็ได้แวะพักค้างคืนที่วัดแห่งหนึ่งแถวยะมะเบะ	และ

ได้ฝันเห็นดังนี้
 

その夜、山辺といふ所の寺に宿りて、いと苦しけ

れど、経すこし読みたてまつりて、うちやすみたる

夢に、いみじくやむごとなく清らなる女のおはす

るに参りたれば、風いみじう吹く。見つけて、うち

笑みて、「何しにおはしつるぞ」と問ひたまへば、

「いかでかは参らざらむ」と申せば、「そこは内裏

にこそあらむとすれ。博士の命婦をこそよく語ら

はめ」とのたまふと思ひて、うれしく頼もしくて、い

よいよ念じたてまつりて、初瀬川などうち過ぎて、

その夜御寺に詣で着きぬ。 (p.93)
คืนนั้น	พักที่วัดที่อยู่แถวที่เรียกกันว่ายะมะเบะ	รู้สึก
เหนื่อยมาก	แต่ก็สวดมนต์ไปเล็กน้อยแล้วจึงเข้านอน	
ในความฝันคืนนั้นเอง	ฉันฝันเห็นผู้หญิงที่สวยงาม
มากคนหนึ่งเดินมาหา	ขณะนั้นเองลมก็พัดแรง	ผู้หญิง 
คนนั้นเห็นฉันแล้วก็ยิ้มให้	“มาท�าอะไรที่นี่หรือ”	ฉัน
จึงตอบไปว่า	“แล้วท�าไมฉันถึงจะไม่มาที่นี่ล่ะ”	ผู้หญิง 
คนนั้นกล่าวว่า	“ท่านเป็นคนที่ถูกก�าหนดให้เข้าไป 
รับใช้ในวัง	 ควรที่จะหาโอกาสไปพูดคุยกับพวก 
นางก�านัลฮะกะเซะ	โนะ	เมียวบุบ่อยๆ	นะ”	ดูเหมือน 
ผู ้หญิงคนน้ันจะกล่าวเช่นนั้น	 ฉันรู ้สึกดีใจ	 ยึดเอา
ความฝันนั้นเป็นที่พึ่ง	 และตั้งใจสวดมนต์ภาวนา 
มากยิง่ข้ึน	จากนัน้กเ็ดนิทางข้ามแม่น�า้ฮะเซะจนมาถงึ 
วัดฮะเซะในคืนนั้น

	 อันโด	 ฌิเงะกะสุวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้หญิง

ที่ปรากฏในความฝันของผู้เขียนไว้ว่า	 “ผู้หญิงที่

ปรากฏในความฝันของผู ้เขียนนี้น่าจะเป็นผู ้หญิง 

คนเดียวกับที่มาปรากฏในความฝันของพระตัวแทน	

เนื่องจากท้ังพระตัวแทนและผู้เขียนต่างก็ฝันเห็น

ในช่วงระหว่างที่เดินทางไปนมัสการที่วัดฮะเซะ 

เช่นเดียวกัน”	 (อันโด	ฌิเงะกะสุ,	 1992,	น.412)	 

ตัวผู้เขียนเองก็น่าจะคิดโยงความฝันนี้ซึ่งดูเหมือน 

จะเป็นการท�านายทายทกัถงึหน้าทีก่ารงานอนัรุง่โรจน์ 

ในวังของผู้เขียน	กับความฝันที่พระตัวแทนเห็นภาพ 

ด้านหนึ่งของกระจกสะท้อนถึงความสดใสน่ายินดี 

ซึ่งก็น่าจะเกี่ยวโยงกับการที่ผู้เขียนได้ไปท�างานรับใช ้

ในวังเช่นกัน	การที่ผู้เขียนคิดมานมัสการที่วัดฮะเซะ

นั้นสาเหตุหนึ่งก็อาจเป็นเพราะวัดฮะเซะเป็นหนึ่ง 

ในวัดท่ีมารดาผู ้เขียนเคยคิดอยากจะพาผู ้เขียน 

ไปนมัสการ	แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้พาไปเนื่องจาก

กลัวความยากล�าบากในการเดินทาง	 ซึ่งก็เหมือน

กับวัดอิฌิยะมะที่ผู้เขียนรู้สึกเสียดายที่มารดาไม่ได้

พาไปจึงหาโอกาสเดินทางไปนมัสการเอง	และอีก

สาเหตุหนึ่งก็อาจเป็นเพราะผู้เขียนนึกถึงความฝันที่

พระตัวแทนเคยฝันเห็นนั้น	ซึ่งภาพในกระจกด้านที ่

สื่อถึงความสดใสน่ายินดีก็น่าจะเป็นการท�านาย 

ถึงอนาคตของผู ้ เขียนที่จะได้เจริญก้าวหน้ากับ

ต�าแหน่งหน้าที่การงานในวัง	ดังนั้น	การมากราบไหว ้

นมัสการท่ีวัดฮะเซะในครั้งนี้ 	 ผู ้ เขียนจึงน่าจะม ี

จุดประสงค์เพื่อมานมัสการขอพรให้ความฝันซ่ึงเป็น

ลางดีนั้นปรากฏเป็นจริงดังที่คิดหวังไว้

	 ต�าแหน่งนางก�านัลฮะกะเซะ	โนะ	 เมียวบุ	 

（博士の命婦） ท่ีผู ้หญิงในความฝันกล่าวถึงนั้น	 

เป็นต�าแหน่งนางก�านัลระดับ	 5	 ข้ึนไปซ่ึงจัดว่า 

เป็นนางก�านัลระดับสูง	การให้ผู้เขียนไปพูดคุยกับ 

นางก�านัลกลุ่มนี้บ่อยๆ	อาจเป็นการท�านายทายทัก 

อนาคตของผู ้ เขียนว่าจะได้เลื่อนต�าแหน่งเป ็น 

นางก�านัลระดับสูง	 ผู ้เขียนจึงรู ้สึกยินดีและตั้งใจ 

สวดมนต์ภาวนามากยิ่งข้ึน	นอกจากนี้	 เมื่อผู้เขียน 

ได้เดินทางมาถึงวัดฮะเซะแล้ว	ผู้เขียนก็ได้ฝันเห็น 

มีคนโยนกิ่งซุงิมาให้	ดังในตอนที่ยกมานี้	

 
三日さぶらひて、暁まかでむとて、うちねぶりたる

夜さり、御堂の方より、「すは、稲荷より賜はる験

の杉よ」とて、物を投げ出づるやうにするに、うち

おどろきたれば、夢なりけり。 (p.93)
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พักที่วัด	3	วัน	พอรุ่งเช้าก็ออกจากที่นั่น	ขณะที่ก�าลัง
เคลิ้มหลับนั้นเอง	ฉันเห็นมีคนออกมาจากโบสถ์และ
กล่าวว่า	“น่ันเป็นซุงิอันศักด์ิสิทธิ์จากศาลเจ้าอินะริ”	
และท�าท่าเหมือนกับโยนอะไรมาให้	 ฉันตกใจสะดุ้ง
ตื่นจึงพบว่าที่แท้ก็เป็นความฝันนั่นเอง

	 คนญ่ีปุ่นเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของต้นซุง ิ

ในศาลเจ้าอินะริ	 โดยจะน�าเอากิ่งซุงิไปปลูกเพื่อ 

ท�านายทายทกั	หากเจรญิงอกงามดีกจ็ะเป็นนมิติหมาย 

ท่ีดี	 การที่ผู ้ เขียนฝันเห็นเหมือนมีคนโยนกิ่งซุงิ

จากศาลเจ้าอินะริมาให้ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นลางด	ี 

หากผู้เขียนตั้งใจสวดมนต์ภาวนาต่อพระโพธิสัตว ์

กวนอมิทีว่ดัฮะเซะอย่างมุง่มัน่	และพยายามหาโอกาส 

ไปนมัสการบ่อยๆ	แล้ว	 ชีวิตของผู้เขียนก็อาจจะ 

เจริญรุ่งเรืองได้เป็นนางก�านัลข้ันสูงอย่างที่คิดหวังไว้ 

ก็เป็นได้	 การท่ีผู้เขียนเล่าถึงความฝันเหล่านี้ไว้ใน 

บันทึกหลายครั้งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนเชื่อในเรื่อง 

ของความฝันอย่างจริงจัง	ซึ่งความฝันเหล่านี้เอง 

ที่ เป ็นสิ่งกระตุ ้นให ้ผู ้ เขียนคิดอยากเดินทางไป 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบ่อยๆ	แต่สุดท้ายแล้วผู้เขียนก็

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปนมัสการบ่อยๆ	ตามที่คิดหวัง 

ไว้	 ชีวิตของผู้เขียนไม่ได้มีเรื่องทุกข์ร้อนมากมาย

ขนาดท่ีต้องหาโอกาสไปผ่อนคลายข้างนอก	 เพื่อ 

หลีกหนีสภาพชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อไปฟื้นฟูและหาที ่

ยึดเหน่ียวทางใจ	อกีทัง้ด้วยนสิยัของผูเ้ขียนทีไ่ม่ชอบ 

คิดท�าอะไรอย่างจริงจัง	 ซึ่งผู ้เขียนเองก็เคยกล่าว

ออกตัวไว้เช่นน้ัน	จึงท�าให้ผู้เขียนไม่ค่อยได้เดินทาง 

ไปนมัสการที่ใดอย่างจริงจังตามที่คิดหวังไว้	มีเพียง 

การไปนมัสการครั้งที่	5	ที่วัดอิฌิยะมะ	และครั้งที่	6	

ที่วัดฮะเซะน้ีเท่าน้ันที่เห็นได้ชัดถึงความมุ่งม่ันตั้งใจ

ของผู้เขียนในการเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

	 สรุปได้ว่าการไปนมัสการครั้งที่	5	และครั้ง

ที่	6	นี้เป็นช่วงที่ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเห็นได้ชัด	โดยมีแรงดลใจ

ที่ส�าคัญก็คือความฝัน	ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าเป็นความฝัน

ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้ฝันเห็นนั่นเอง

 5.3 กำรไปนมัสกำรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ครั้งท่ี 

7 ถึง 11 (ช่วงผู้เขียนอำยุ 40 ปีขึ้นไป)
	 การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร้ังที่	 7	 ถึง	

11	ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่ผู ้เขียนเล่าไว้ในบันทึกนั้น	

ไม่ได้ระบุเดือนปีท่ีแน่ชัด	ทราบเพียงว่าอยู่ระหว่าง

ช่วง	ค.ศ.1047-1054	โดยผู้เขียนได้เกริ่นบอกไว้ว่า	 

หลังจากท่ีไปนมัสการท่ีวัดฮะเซะแล้ว	 ก็เว้นช่วงการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิไปนานเป็นปีๆ	ดังในตอนที่

ยกมานี้	
 

二三年、四五年へだてたることを、次第もなく書

きつづくれば、やがてつづきたちたる修行者め

きたれど、さにはあらず、年月へだたれることな

り。 (p.95)
ทั้งๆ	ที่ได้เว้นช่วงไป	2-3	ปี	หรือ	4-5	ปีแท้ๆ	แต่พอ
เขียนเล่าติดต่อกันโดยไม่ได้เรียงล�าดับเวลาก็เลยดู
เหมือนว่าฉันเป็นพวกนักแสวงบุญไปนมัสการอย่าง
ต่อเนื่อง	จริงๆ	แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น	แต่ละคร้ังเว้น
ระยะห่างกันนาน

	 หลังจากเกริ่นบอกไว้ดังนั้น	ผู้เขียนก็เล่า
ถึงการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่	7	และครั้งที่	8	
ต่อทันที	 ซ่ึงถ้าหากผู้เขียนไม่ได้เกริ่นบอกไว้เช่นน้ี	 ก็
อาจท�าให้เข้าใจผิดได้ว่าหลังจากการไปนมัสการที่
วัดฮะเซะแล้ว	ผู้เขียนได้ไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตาม
ที่ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจริงๆ	แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น	
การไปนมัสการครั้งที่	 7	และครั้งที่	 8	ที่วัดคุระมะ
นั้น	 เกิดขึ้นในปีเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลากัน	ดังตอน

ที่ยกมานี้	
 

ครั้งที่	7-8	วัดคุระมะ
春ごろ、鞍馬にこもりたり。山際霞みわたりのどや

かなるに、山の方より、わづかにところなど掘りも

て来るもをかし。出づる道は花もみな散りはてに

ければなにともなきを、十月ばかりに詣づるに、

道のほど山のけしき、このころは、いみじうぞまさ

るものなりける。山の端、錦をひろげたるやうな

り。たぎりて流れゆく水、水晶を散らすやうにわき

かへるなど、いづれにもすぐれたり。詣で着きて、

僧坊に行き着きたるほど、かきしぐれたる紅葉

の、たぐひなくぞ見ゆるや。 (p.95)
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 ไปนมัสการที่คุระมะ	ตอนที่หมอก
ปกคลุมจางๆ	ทั่วบริเวณหุบเขานั้น	 เห็นคนถือหัวมัน
ท่ีขุดได้ออกมาจากภูเขา	 เป็นภาพที่น่าดู	 เส้นทาง
ขากลับดอกซากุระร่วงไปหมดแล้วจึงไม่มีอะไรน่าชม	
แต่ตอนที่ฉันกลับไปไหว้อีกครั้งในเดือน	10	ทิวทัศน์
ภูเขาระหว่างทางช่างงดงามตระการตาเป็นพิเศษ	ที่
เชิงเขาสีของใบไม้เป็นสีทองท่ัวทั้งบริเวณ	 สายน�้า
ท่ีไหลแรงซ่านกระเซ็นเป็นเม็ดใสราวกับผลึกแก้ว	
ช่างงดงามวิเศษกว่าท่ีไหนๆ	พอถึงวัดก็เข้าไปกราบ 
พบพระท่ีวัดนั้น	 ใบไม้แดงท่ีเปียกฝนซึ่งตกเป็น 
ครั้งคราวนั้น	ช่างดูงดงามไม่มีอะไรเปรียบ

	 วดัคุระมะเป็นวัดนิกายเทน็ดะอ	ิ（天台宗） 

ตั้งอยู่บนภูเขาคุระมะ	（鞍馬山） ในจังหวัดเกียวโต	

สร้างขึ้นเมื่อ	ค.ศ.770	การไปนมัสการที่วัดคุระมะ

คร้ังแรกเป็นการไปในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิที่ดอก

ซากุระร่วงหมดแล้ว	ทิวทัศน์จึงไม่น่าดูชม	ส่วนครั้ง

ถัดมาเป็นช่วงเดือน	10	ใบไม้ก�าลังเปลี่ยนสีดูงดงาม	

จะสังเกตได้ว่าผู้เขียนบรรยายแต่ทิวทัศน์ธรรมชาติ

ระหว่างทาง	 ไม่ได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการไป 

นมัสการหรอืเล่าเกีย่วกบัสิง่ทีต่นเองปรารถนาขอพร 

แต่อย่างใด	การไปนมสัการคร้ังถดัมาคือครัง้ที	่9	นัน้ 

ก็เป็นเช่นเดียวกันดังตอนข้างล่างนี้

ครั้งที่	9	วัดอิฌิยะมะ
二年ばかりありて、また石山にこもりたれば、よも

すがら雨ぞいみじく降る。旅居は雨いとむつか

しきものと聞きて、蔀を押し上げて見れば、有明

の月の谷の底さへくもりなく澄みわたり、雨と聞こ

えつるは、木の根より水の流るる音なり。 (p.96)
ผ่านไป	2	ปีจึงได้ไปนมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะอีกครั้ง	 
ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืน	 ได้ยินว่าจุดหมายที่จะไป
หากฝนตกจะเดินทางล�าบาก	พอฉันเปิดประตูมอง
ออกไปก็เห็พระจันทร์ที่ยังคงอยู่บนท้องฟ้าในยามเช้า 
ทอแสงส่องสว่างไปจนถงึก้นหบุเขา	เสยีงฝนที่ได้ยินนั้น
ที่แท้ก็เป็นเสียงน�้าไหลผ่านรากไม้

	 ผู้เขียนได้ไปนมัสการที่วัดอิฌิยะมะอีกคร้ัง	 

แต่ครั้งนี้ผู ้เขียนไม่ได้เล่าถึงสิ่งที่ตนเองปรารถนา 

อยากจะขอพรหรอืเล่าถงึจดุประสงค์ในการไปเอาไว้	 

เพียงแต่บรรยายถึงทิวทัศน์ขณะเดินทางไป	โดยได ้

บรรยายถึงภาพพระจันทร์ที่ยังคงทอแสงส่องสว่าง 

ในยามเช้า	และเสียงน�้าไหลท่ีฟังดูคล้ายกับเสียงฝน 

ตกหนัก	จากนั้นผู้เขียนก็เล่าต่อถึงการไปนมัสการท่ี 

วดัฮะเซะครัง้ท่ีสอง	โดยได้บรรยายถึงทิวทัศน์ใบไม้แดง 

อันงดงามและคลื่นในแม่น�้าดังตอนที่ยกมานี้

ครั้งที่	10	วัดฮะเซะ
また初瀬に詣づれば、はじめにこよなくもの頼も

し。ところどころに設けなどして、行きもやらず。 

山城の国柞の森などに、紅葉いとをかしきほどな

り。初瀬川渡るに、初瀬川たちかへりつつ訪ぬ

れば杉のしるしもこのたびや見むと思ふもいと頼

もし。 (p.96)
ได้ไปนมัสการท่ีวัดฮะเซะอีกคร้ัง	 เมื่อเทียบกบัคร้ังท่ี 
แล้ว	คร้ังน้ีรู้สกึว่าเดนิทางได้อย่างวางใจ	ระหว่างทาง 
มคีนโน้นคนนีม้าต้อนรบั	จะผ่านเลยไปก็ไม่ได้	บริเวณ 
ป่าเมืองยะมะฌิโระ	ใบไม้แดงก�าลังเปลี่ยนสีดูงดงาม	
ตอนข้ามแม่น�้าฮะเซะ	ฉันก็คิดขึ้นว่า	“คลืน่ในแม่น�า้ 
ฮะเซะซัดย้อนกลับ	 เหมือนตัวฉันท่ีย ้อนกลับมา
เยี่ยมเยียนท่ีนี่ อีกคร้ัง	 ความศักดิ์สิทธิ์ของกิ่งซุง ิ
ที่เห็นในความฝันก็คงจะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้
กระมัง”	คิดดังนั้นก็รู้สึกมีก�าลังใจ

	 ในตอนทีย่กมานี	้ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึความฝัน 

ท่ีผู้เขียนเคยฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิมาให้เมื่อตอนท่ี 

มานมัสการที่วัดฮะเซะครั้งที่แล้วว่า	การมานมัสการ 

ในครัง้นีค้งจะท�าให้ความฝันอนัเป็นลางดนีัน้เป็นจรงิ 

ขึ้นมาได้	อันโด	ฌิเงะกะสุวิเคราะห์ไว้ว่า	“การไป

นมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะและวัดฮะเซะครั้งแรกนั้น	 

ผู ้เขียนคาดหวังให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์เข้าฝันมาท�านาย

ทายทักให้	 ส่วนการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลัง

จากนั้นนับตั้งแต่วัดคุระมะเรื่อยมาจนถึงวัดฮะเซะ

ครั้งที่	 2	นั้น	 เป็นการไปนมัสการขอพรให้ความฝัน

ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมาท�านายทายทักให้นั้นปรากฏ

เป็นจริงขึ้นมา”	 (อันโด	ฌิเงะกะสุ,	1992,	น.417)	

จากที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ถึงก่ิงซุงิในความฝัน	แสดง

ให้เห็นถึงความเชื่อในเร่ืองความฝันของคนญี่ปุ ่น
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สมัยเฮอันว่า	 หลังจากที่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ท่ีใดและได้ฝันเห็นเรื่องดีๆ	แล้ว	หากได้ไปนมัสการ

ที่นั้นซ�้าบ่อยๆ	 ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ก็จะช่วยดลบันดาลให้

ความฝันซึ่งเป็นลางดีนั้นปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได	้

นอกจากวัดอิฌิยะมะและวัดฮะเซะแล้ว	 ผู ้เขียน 

ยังได้ไปนมัสการท่ีวัดโคริวอีกคร้ังด้วย	ซึ่งเป็นการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ผู้เขียนได้เล่าไว้

ในบันทึกนี้

 

ครั้งที่	11	วัดโคริว
世の中むつかしうおぼゆるころ、太秦にこもりた 

るに、宮に語らひきこゆる人の御もとより文ある、

返りごと聞こゆるほどに、鏡の音の聞こゆれば、

繁かりしうき世のことも忘られず入相の鐘の心ぼ

そさにと書きてやりつ。 (p.99)
ตอนที่ความสัมพันธ์กับสามีไม ่ราบรื่น	 ฉันได้ไป
นมัสการที่วัดโคริว	 (อุซุมะซะ)	มีจดหมายส่งมาจาก
คฤหาสน์ของท่านมิยะจากคนที่มักพูดคุยสารทุกข ์
สุขดิบกันเป็นประจ�า	 ตอนจะตอบจดหมายกลับ	 
ได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นจึงเขียนกลอนส่งไปว่า	“(แม้จะ 
หลบมาอยู ่ที่ น่ีแต่ก็)	 มิอาจลืมเร่ืองราวทางโลกได	้
เสียงระฆังในยามเย็นชวนให้รู้สึกวังเวงใจ”

	 การไปนมสัการครัง้นีเ้ป็นช่วงทีค่วามสมัพนัธ์

ของผู้เขียนกับสามีไม่ราบรื่น	 โดยผู้เขียนได้บรรยาย

ถึงเสียงระฆังในยามเย็นซึ่งชวนให้รู้สึกวังเวงใจด้วย	

การบรรยายถึงเสียงระฆังในตอนน้ีคล้ายกับที่มิชิท์

ซุนะ	โนะ	ฮะฮะ	（道綱の母） ผู้เขียน	บันทึกคะเงะโร  

(蜻蛉日記)	 ได ้บรรยายถึงบรรยากาศตอนไป

นมัสการที่วัดฮันเนียะเมื่อเดือน	6	ค.ศ.671	 โดย

ในขณะนั้นความสัมพันธ์ของมิชิท์ซุนะ	 โนะ	ฮะฮะ

กับสามีก็ไม่ราบร่ืน	มิชิท์ซุนะ	 โนะ	ฮะฮะจึงหลบ

มาอยู่ท่ีวัดฮันเนียะ	 และได้บรรยายถึงเสียงระฆัง 

ในยามเย็นที่ชวนให้รู้สึกเศร้าใจเช่นเดียวกัน	 มิชิท์

ซุนะ	โนะ	ฮะฮะนั้นเป็นป้าแท้ๆ	 (พ่ีสาวของมารดา)	

ของผู้เขียนบันทึกซะระฌินะ	ดังนั้น	จึงเป็นไปได้ว่า 

ผู ้เขียนบันทึกซะระฌินะอาจจะเคยอ่าน	บันทึก

คะเงะโร	มาก่อนและคงจะได้รับอิทธิพลจาก	บันทึก

คะเงะโร	มาบ้างไม่มากก็น้อย	ใน	 บันทึกซะระฌินะ	

จึงมีบางจุดท่ีคล้ายกันกับใน	 บันทึกคะเงะโร	การไป 

นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์เพ่ือหลีกหนีสภาพที่เป็นอยู ่

เพื่อไปฟื ้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจนั้น	พบได้บ่อย 

ในกรณีของมิชิท์ซุนะ	 โนะ	ฮะฮะ	แต่ส�าหรับกรณี 

ของผู้เขียน	บันทึกซะระฌินะ	 นั้นไม่ค่อยปรากฏ 

ให้เห็นนัก	มีเพียงครั้งที่ผู ้เขียนเจาะจงเดินทางไป 

นมัสการท่ีวัดฮะเซะในช ่วงพิธีดะอิโจเอะ	 กับ

การไปนมัสการท่ีวัดโคริวเพียง	 2	 ครั้งนี้เท่านั้น 

ที่ดูเหมือนว่าผู ้เขียนอาจต้องการหาสถานที่เพ่ือ

หลบไปเยียวยาสภาพจิตใจ	ซึ่งเหมือนกับกรณีของ 

มิชิท์ซุนะ	โนะ	ฮะฮะ

	 สรุปได ้ว ่าการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ครั้งท่ี	7	 ถึงครั้งท่ี	11	 ซ่ึงเป็นช่วงสุดท้ายนี้	ผู้เขียน

ไม่ได้เล่าจุดประสงค์ในการไปนมัสการไว้	แต่จะเน้น

บรรยายทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีพบเห็นระหว่างทาง	 

ซึ่งก็อาจเป็นการบอกทางอ้อมถึงจุดประสงค์ของ

การไปนมัสการว่าเพื่อไปเท่ียวชมวิวและพักผ่อน

หย่อนใจก็เป็นได้	มีเพียงการไปนมัสการครั้งสุดท้าย

ท่ีพอจะเห็นจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าอาจต้องการ

มาหลบพักจิตใจช่ัวคราวเนื่องจากผู ้เขียนก�าลัง 

มีปัญหากับสามี	 นอกจากนี้การที่ผู ้เขียนเดินทาง

ไปนมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะและวัดฮะเซะซ�้าเป็นครั้ง

ที่สองนั้น	อาจเพื่อเป็นการย�้าเตือนความฝันที่ตน 

เคยฝันเห็นเมื่อคราวท่ีมานมัสการครั้งแรก	และ

เพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้ความ

ฝันนั้นเป็นจริงข้ึนมาเสียที	 แต่สุดท้ายแล้วเรื่อง 

น่ายินดีท่ีผู ้เขียนเคยคิดท�านายฝันไว้และเฝ้ารอ 

ให้เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง	 เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ผูเ้ขยีนได้แสดงความคดิเหน็ไว้ในตอนท้ายของบนัทกึ 

ท่ีเล่าถึงบ้ันปลายชีวิตผู ้เขียน	 ซ่ึงจะขอกล่าวถึง 

ในหัวข้อถัดไป	
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

 5.4 ควำมคิดควำมเชื่อของผู ้เขียน

ในช่วงบ้ันปลำยชีวิตที่มีต่อกำรไปนมัสกำร 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์
	 ในช่วงท้ายของบันทึก	 ผู ้เขียนได้กล่าว

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปนมัสการ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตนหลายครั้ง	 ดังตอนที่ยกมา 

ต่อไปนี้

なにごとも心にかなはぬこともなきままに、かや

うにたち離れたる物詣でをしても、道のほどを、

をかしとも苦しとも見るに、おのづから心もなぐさ

め、さりとも頼もしう、さしあたりて嘆かしなどおぼ

ゆることどもないままに、ただ幼き人々を、いつし

か思ふさまにしたてて見むと思ふに、年月の過

ぎ行くを、心もとなく、頼む人だに、人のやうなる

よろこびしてはとのみ思ひわたる心地、頼もしか

し。 (p.98)
ไม่มีอะไรท่ีไม่เป็นไปดังท่ีตั้งใจไว้	 ฉันได้เดินทางไกล
ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามท่ีต่างๆ	 ระหว่างทางได้
เผชิญทั้งความสนุกสนานน่าสนใจและความเหนื่อย
ยากล�าบาก	ซึ่งช่วยปลอบประโลมจิตใจฉัน	การได้
ไปท�าบุญไหว้พระนั้นท�าให้รู้สึกว่าจิตใจมีท่ียึดเหนี่ยว	
ฉันไม่มีเรื่องต้องคิดทุกข์ใจอะไร	 เพียงแค่หวังอยาก
เลีย้งดลูกูๆ	ให้เจรญิเตบิโตอย่างท่ีต้ังใจไว้	รูสึ้กงุน่ง่านใจ 
กับวันเวลาที่ค่อยๆ	ผ่านไป	ได้แต่ยึดเอาความหวังว่า 
สามีคงจะได้เล่ือนขั้นเล่ือนต�าแหน่งเหมือนกับคน
อื่นๆ	เขานั้นมาเป็นที่พึ่งทางใจ

	 นะกะโนะ	 โคอิชิวิเคราะห์ไว้ว่า	 “ในช่วง 

อายุ 	 30	 ปลายๆ	 จนถึงช ่วงอายุ 	 40	 กลางๆ	 

ผู้เขียนได้เดินทางไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์บ่อยครั้ง	 

เรื่องหลักๆ	 ที่ปรารถนาขอพรก็คือ	 ความเจริญ

ก้าวหน้าของสามีและลูก	ฐานะอันมั่นคงและความ 

สงบสุขในชีวิต	 แม้จะปรารถนาชีวิตที่สงบสุขใน 

ชาติหน้าด้วย	แต่ก็เป็นเพราะบรรยากาศของวัดและ 

พิธีกรรมต่างๆ	อีกทั้งค�าเทศนาสั่งสอนท่ีเคยได้ยิน 

ได้ฟังมา	จึงท�าให้ผู้เขียนเกิดความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้น 

ขึ้นมา	ผู้เขียนไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาพระธรรมค�าสอน 

อย่างจริงจังตั้งแต่แรก”	 (นะกะโนะ	 โคอิชิ,	 1989,	

น.103)	ความปรารถนาในเรื่องความเจริญก้าวหน้า

ของสามีและลูกนั้น	 เห็นได้ค่อนข้างชัดเนื่องจาก 

ผูเ้ขียนเคยกล่าวเอาไว้หลายครัง้	ดงัในตอนข้างล่างนี ้

ก็เช่นกัน

身の病いと重くなりて、心にまかせて物詣でなど

せしこともえせずなりたれば、わくらばの立ち出

でも絶えて、長らふべき心地もせぬままに、幼き

人々を、いかにもいかにもわがあらむ世に見おく

こともがなと、臥し起き思ひ嘆き、頼む人のよろこ

びのほどを、心もとなく待ち嘆かるるに、秋になり

て待ちいでたるやうなれど、思ひしにはあらず、

いと本意なくくちをし。 (p.104)
โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าหนักกว่าเดิมจึงไม่สามารถไป
นมสัการตามท่ีต่างๆ	ได้อย่างท่ีคิดไว้แล้ว	ท้ังยงัห่างหาย
ไม่ได้ไปท�างานรับใช้ในวังด้วย	ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะ
มีอายุยืนยาว	 คิดหวังแต่อยากจะเฝ้ามองดูอนาคต
ของลูกๆ	ในระหว่างที่ฉันยังมีชีวิตอยู่	ทั้งในยามหลับ
และยามตื่นก็ได้แต่เฝ้าครุ่นคิดกังวล	ระหว่างที่เฝ้ารอ
ว่าเมื่อไหร่สามีจะได้ก้าวหน้าเลื่อนข้ันเลื่อนต�าแหน่ง
กับเขาเสียทีนั้น	 ในที่สุดช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เฝ้ารอ 
มานานกม็าถงึ	แต่กลบัปรากฏว่าไม่ตรงกบัทีค่ดิหวังไว้	
จึงรู้สึกผิดหวังเสียดายเป็นอย่างมาก	

	 ในสมัยนั้นขุนนางจะได้ปรับเลื่อนข้ันเล่ือน

ต�าแหน่งกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วง	สามีของผู้เขียนเป็น

ข้าราชการที่ต้องถูกส่งไปประจ�าดูแลหัวเมืองต่างๆ	

หากมีต�าแหน่งสูงก็จะได้ไปดูแลหัวเมืองท่ีอยู่ใกล้ๆ	

เมืองหลวง	แต่หากต�าแหน่งต�่าต้อยก็จะถูกส่งไป

หัวเมืองห่างไกล	การที่ผู้เขียนรู้สึกผิดหวังนั้นแสดง

ให้เห็นว่าสามีไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดูแลหัวเมือง

ที่ผู้เขียนคาดหวังไว้	 ผู้เขียนจึงรู้สึกผิดหวังเสียดาย	

ไม่นานหลังจากนั้นสามีของผู ้เขียนก็ล้มป่วยและ

เสียชีวิตไป	ผู้เขียนได้กล่าวถึงภาพในกระจกท่ีพระ

ตัวแทนฝันเห็น	 ท่ีด้านหนึ่งของกระจกสะท้อนภาพ

คนก�าลังร้องไห้ว่าน่าจะเป็นความเศร้าเรื่องที่สามี

ต้องมาตายจากไปนี้

九月二十五日よりわづらひ出でて、十月五日に

夢のやうに見ないて思ふ心地、世の中にまたた

ぐひあることともおぼえず。初瀬に鏡奉りしに、臥

しまろび泣きたる影の見えけむは、これにこそは

も の ま う

やまひ も の ま う

ながつき かみなづき

は つ せ
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ありけれ。うれしげなりけむ影は、来しかたもなか

りき。今ゆく末はあべいやうもなし。 (p.106)
ตั้งแต่วันที่	 25	 เดือน	9	สามีก็เริ่มล้มป่วย	วันที่	 5	 
เดือน	 10	 ฉันเฝ้ามองสามีด้วยความระทมทุกข  ์
ราวกับฝันไป	 ไม่คิดว่าจะมีอะไรในโลกนี้เทียบกับ
ความทุกข์ใจนี้ได ้	 ตอนที่ถวายกระจกบวงสรวง 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีวัดฮะเซะแล้วเห็นภาพคนก�าลังฟุบ
ร้องไห้อยู่นั้นคงจะหมายถึงเรื่องนี้กระมัง	ส่วนภาพท่ี
ดูน่ายินดีในกระจกนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้น	และไม่มีวี่แวว
ว่าจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์เช่นนั้นด้วย	

	 ผู้เขียนคิดว่าภาพคนก�าลังฟุบร้องไห้น่าจะ

หมายถึงความเศร้าที่ต้องสูญเสียสามีนี้	 ส่วนภาพ

อันน่ายินดีน้ันยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น	แต่ความ

คิดดังกล่าวก็ไม่ได้ท�าให้ความเชื่อในเรื่องความฝัน

ของผู้เขียนลดน้อยลง	ผู้เขียนยังคงเชื่อในความฝันที ่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ฝ ันเห็นนั้น	 เพียงแต  ่

กล่าวโทษตัวเองที่ไม่ได้ไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

อย่างมุ่งมั่นจริงจัง	 จึงท�าให้เรื่องน่ายินดีที่ควรจะ 

เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจริง	ดังจะเห็นได้ในตอน

ต่อไปนี้

昔より、よしなき物語、歌のことをのみ心にしみ

で、夜昼思ひて行ひをせましかば、いとかか

る夢をば、見ずもやあらまし。初瀬にて前のた

び、「稲荷より賜ふ験の杉よ」とて投げ出でられ

しを、出でしままに、稲荷に詣でたらましかば、

かからずやあらまし。年ごろ「天照御神を念じ

たてまつれ」と見ゆる夢は、人の御乳母して、 

内裏わたりにあり、みかど、后の御かげにかくる

べきさまをのみ、夢解きも合はせしかども、そのこ

とは一つかなはでやみぬ。ただ悲しげなりと見し

鏡の影のみたがはぬ、あはれに心憂し。かうのみ 

心に物のかなふ方なうてやみぬる人なれば、 

功徳も作らずなどしてただよふ。 (p.107)
ตั้งแต่เมื่อก่อน	ฉันเอาแต่อ่านพวกโคลงกลอนและ
นิยายไร้สาระ	หากได้สวดมนต์ภาวนาอย่างตั้งใจ
ทุกเช้าค�่าแล้วคงจะไม่ต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้า
ราวกับฝันไปเช่นนี้	 ตอนที่ไปนมัสการท่ีวัดฮะเซะ
ครั้งแรก	และฝันเห็นมีคนกล่าวว่า	 “นี่คือกิ่งซุงิอัน
ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าอินะริ”	และโยนกิ่งซุงิที่ว่ามา
ให้นั้น	 หากออกจากวัดแล้วไปนมัสการที่ศาลเจ้า 
อินะริต่อทันทีเลยล่ะก็	ฉันคงจะไม่ต้องมาเผชิญกับ

เร่ืองน่าเศร้าเช่นน้ี	ความฝันท่ีฉันฝันเห็นตั้งแต่หลาย
ปีก่อนที่มีคนแนะว่า	 “จงสวดมนต์ภาวนาต่อเทพ 
อะมะเตะระซุ”	นั้น	ก็คงจะสื่อว่า	ฉันจะได้เป็นแม่นม
ของผู ้สูงศักด์ิ	 และได้เข้าไปรับใช้ในวัง	 ได้รับการ
ปกป้องคุ ้มครองจากองค์จักรพรรดิและพระมเหส	ี
ทั้งๆ	ที่คิดตีความความฝันไว้เช่นนั้นแท้ๆ	แต่ในท่ีสุด
ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น	 มีเพียงเรื่องภาพอันน่าเศร้า
ในกระจกที่ตรงตามนั้น	ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้า	ตัวฉัน
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นไปดังท่ีคิดหวังไว้นั้นก็ 
ไม่ได้เสริมสร้างบุญกุศลอะไรเพิ่ม	ได้แต่ใช้ชีวิตผ่านไป
วันๆ	อย่างไร้แก่นสาร

	 ช่วงที่ผู ้เขียนยังเด็ก	 ผู้เขียนเคยฝันเห็นมี

คนแนะน�าให้ไปนมัสการเทพอะมะเตะระซุ	 (天照

御神)	 เทพองค์นี้เป็นเทพต้นตระกูลของจักรพรรดิ

ญี่ปุ ่น	 จึงอาจตีความความฝันนี้ได้ว่า	 ในอนาคต 

ผู้เขียนจะได้เข้าไปท�างานรับใช้ในวัง	และได้มีโอกาส

ใกล้ชิดกับพวกเช้ือพระวงศ์สูงศักดิ์	 แต่ในตอนนั้น 

ผู้เขียนกลับไม่ได้ใส่ใจในความฝันนั้น	 นอกจากนี้

ตอนที่ฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิของศาลเจ้าอินะริมาให้	 

ผูเ้ขียนกไ็ม่ได้ใส่ใจท่ีจะไปนมสัการกราบไหว้ท่ีศาลเจ้า 

อินะริ	ผู้เขียนจึงมาคิดเสียใจภายหลังว่าอาจเพราะ

สาเหตุน้ีจึงท�าให้เรื่องดีๆ	 ไม่เกิดขึ้น	 มีเพียงเรื่อง 

น่าเศร้าเท่านั้นที่เกิดข้ึนจริงในชีวิต	ซึ่งสะท้อนให้

เห็นความเชื่อว่า	แม้สิ่งศักด์ิสิทธิ์จะดลบันดาลให้ฝัน

เห็นสิ่งที่เป็นลางดีแล้ว	แต่ถ้าไม่ได้ไปนมัสการหรือ

มุ่งมั่นสวดมนต์ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจัง

แล้ว	 เรื่องดีๆ	 ก็อาจจะไม่เกิดข้ึนได้	แต่ถึงแม้ผู้เขียน

ต้องเผชิญกับเรื่องน่าเศร้าในชีวิต	 ผู ้เขียนก็ยังมี 

สิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ	ซึ่งก็คือความฝัน 

เมื่อตอนอายุ	48	ปีที่ผู้เขียนเคยฝันเห็นพระอมิตาภะ 

มาปรากฏองค์ให้เห็น	

さすがに命は憂きにも絶えず長らふめれど、

後の世も思ふにかなはずぞあらむかしとぞ

うしろめたきに、頼むこと一つぞありける。天

喜三年十月十三日の夜の夢に、居たる所の

家のつまの庭に、阿弥陀仏立ちたまへり。さ

だかには見えたまはず、霧ひとへ隔たれる

い な り しるし

ま う

あまてるおほんかみ

め の と

う   ち きさき

ゆ め と

く ど く

のち

あ   み   だ  ぼとけ
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

やうに透きて見えたまふを、せめて絶え間に

見たてまつれば、蓮華の座の、土を上がりた

る高さ三四尺、仏の御たけ六尺ばかりにて、

金 色 に 光 り 輝 き た ま ひ て 、 御 手 、 片 つ 方 を 

ばひろげたるやうに、いま片つ方には印を作り

たまひたるを、こと人の目には見つけたてまつら

ず、われ一人見たてまつるに、さすがにいみじく

けおそろしければ、簾のもと近くよりてもえ見たて

まつらねば、仏、「さは、このたびは帰りて、後に

迎へに来む」とのたまふ声、わが耳一つに聞こえ

て、人はえ聞きつけずと見るに、うちおどろきた

れば、十四日なり。この夢ばかりぞ後の頼みとし

ける。 (p.109)
ชีวิตฉันถึงแม้จะต้องเผชิญกับเรื่องโศกเศร้าไม่ได้ขาด	
แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยืนยาวมาได้	 รู ้สึกเป็นห่วงชีวิตใน
โลกหน้าว่าก็อาจไม่ได้เป็นไปดังหวังเช่นกัน	แต่ก็ม ี
สิง่หนึง่ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ยดึเหนีย่วจติใจฉนั	นัน่กค็อืความฝัน
ในคืนวันที่	 13	 เดือน	10	ปีเท็งกิที่	 3	 (ค.ศ.1055)	
ในสวนบ้านที่ฉันอาศัยอยู่นั้น	พระอมิตาภะเสด็จมา
ประทับอยู่	ฉันไม่อาจเห็นรูปลักษณะของท่านได้ชัด	
ม่านหมอกค่อยๆ	จางหายไปจึงปรากฏภาพให้เห็น
รางเลือน	ฉันพยายามเพ่งมองฝ่าออกไปในจังหวะ
ที่ม่านหมอกจางหายนั้น	 ก็เห็นอาสนะดอกบัวลอย
อยู่เหนือพื้นดินประมาณ	3-4	ฟุต	ความสูงขององค์
ท่านประมาณ	6	ฟุต	ส่องรัศมีสีทองเปล่งประกาย	
หัตถ์ข้างหนึ่งแบออก	ส่วนอีกข้างหนึง่ท�าเครือ่งหมาย
สญัลกัษณ์	คนอืน่ๆ	ต่างมองไม่เห็นท่าน	มีเพียงฉันที่
มองเห็นได้	ฉันรู้สึกเกรงกลัวขึ้นมา	 จึงคิดเขยิบหลบ 
มามองดูใกล้ๆ	 ม่านกั้นแต่ก็ขยับไม่ได้	 เสียงพระ 
อมิตาภะกล่าวกับฉันว่า	“เอาล่ะ	ครั้งนี้จะกลบัไปก่อน	 
แล้วจะมารับทีหลัง”	 มีเพียงฉันที่ ได ้ยินเสียงนั้น	 
คนอื่นๆ	ต่างไม่มีใครได้ยิน	ตอนที่ฉันสะดุ้งตกใจตื่น
นั้นเป็นวันที่	 14	ฉันได้แต่เก็บเอาความฝันนั้นเป็น 
ที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้า	

	 ฮะระโอะกะ	 ฟุมิ โกะได ้กล ่าวถึงภาพ 

พระอมิตาภะในความฝันนี้ว่า	“ภาพพระไภษัชยคุร	ุ 

（薬師仏） ท่ามกลางหมอกที่ฝังอยู่ในใจผู้เขียนมา 

ตั้งแต่เด็กนั้น	ซ้อนทับกับภาพพระอมิตาภะที่ผู้เขียน 

ฝันเห็นในบั้นปลายชีวิต	 ขนาดของพระพุทธรูป

ไภษัชยคุรุสูงเท่าตัวคน	 (ประมาณ	 5	ฟุต)	 ส่วน 

พระอมิตาภะในความฝ ันสูงประมาณ	 6	 ฟุต	 

เหมือนกับภาพพระไภษัชยคุรุท่ามกลางหมอกที่ 

แลเหน็ขนาดใหญ่ขึน้กว่าเดิมเลก็น้อย”	(ฮะระโอะกะ	 

ฟุมิโกะ,	 2006,	น.76-77)	 ในตอนต้นของบันทึก 

ซะระฌนิะ	ผูเ้ขยีนได้เล่าถงึตนเองเมือ่วยัเด็กในช่วงที่ 

ตามบิดาไปอยู่ท่ีเมืองฮิตะชิ	（常陸）	ว่า	ผู้เขียนได้

กราบไหว้พระพุทธรูปไภษัชยคุรุเป็นประจ�าทุกวัน	

ภาพพระพุทธรูปองค์นั้นจึงน่าจะฝังอยู ่ในใจของ 

ผู ้เขียน	 และเป็นไปได้ว่าภาพนั้นอาจมาปรากฏ 

ซ้อนทับเป็นภาพพระอมติาภะในความฝันของผูเ้ขียน

ดังที่มีผู้กล่าววิเคราะห์ไว้แล้ว	 แต่ผู้วิจัยคิดว่าภาพ

พระอมิตาภะนี้น่าจะเช่ือมโยงกับภาพพระพุทธรูป 

ที่ผู้เขียนเคยฝันเห็นมีพระมาบอกว่าเมื่อชาติที่แล้ว

ผู ้เขียนเคยสร้างพระพุทธรูปไว้ที่วัดคิโยะมิสุด้วย	

เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นั้นก็มีความสูง	 6	ฟุต

ซึ่งเท่ากับความสูงของพระอมิตาภะในความฝันนี	้ 

ความเช่ือในเรื่องความฝันท่ีว ่าตนได้เคยสร ้าง

พระพุทธรูปสูง	6	ฟุตไว้ที่วัดคิโยะมิสุเมื่อชาติที่แล้ว	

ซ่ึงถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นั้น	 อาจเป็นเหตุ

ท�าให้ผู้เขียนฝันเห็นภาพพระอมิตาภะเสด็จมาโปรด	

โดยลักษณะขององค์พระอมิตาภะในความฝันนั้น

ก็ซ้อนทับกับภาพพระไภษัชยคุรุที่ฝังใจผู้เขียนมา

ตั้งแต่เด็กด้วย	

	 การที่พระอมิตาภะกล่าวว่าจะมารับไปนั้น	 

เป็นการรับประกันชีวิตอันสงบสุขในโลกหน้าของ 

ผู้เขียน	ท�าให้ผู้เขียนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลก

ที่เต็มไปด้วยเร่ืองน่าเศร้านี้	 โดยเก็บเอาความฝันนั้น 

มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพิงทางใจ	นะกะโนะ	 โคอิช ิ

วิเคราะห์ไว ้ว ่า	 ในขณะนี้ผู ้ เขียนได้ละทิ้งความ

ปรารถนาเก่ียวกับเร่ืองราวทางโลกทั้งหลาย	และ

ปรารถนาการหลุดพ้นและการมีชีวิตท่ีสงบสุข 

ในโลกหน้า	จิตใจของผู้เขียนได้หันเข้าหาทางธรรม

อย่างแท้จริง	 (นะกะโนะ	 โคอิชิ,	 1989,	 น.104)	 

แม้ในบ้ันปลายของชีวิต	ผู้เขียนจะอยู่อย่างอ้างว้าง

โดดเดี่ยว	 แต่ผู ้เขียนก็หยิบเอาความฝันที่ฝันเห็น 

องค์พระอมติาภะนัน้มาเป็นทีพ่ึง่	และใช้ชวีติบัน้ปลาย 

อย่างสงบสุข

れ ん げ

こんじき かかや

すだれ

こ

のち
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	 จากบันทึกช่วงบ้ันปลายชีวิตจะเห็นว่า	แม ้

สิ่งดีๆ	 ในชีวิตที่ ผู ้ เขียนเชื่อว ่าสิ่งศักด์ิสิทธิ์ได ้มา 

เข้าฝันท�านายไว้จะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตาม	แต่ความเช่ือ

ในเร่ืองความฝันของผู้เขียนก็ยังคงอยู่	 โดยผู้เขียน 

ยังยึดเอาความฝันท่ีฝันเห็นพระอมิตาภะมาเป็น 

ทีย่ดึเหนีย่วจติใจเพือ่ใช้ชวีติบัน้ปลายอย่างสงบสขุด้วย

6. บทสรุป
	 การไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของผู ้เขียน	

บันทึกซะระฌินะ	มีแรงดลใจที่ส�าคัญคือ	ความฝัน 

ท่ีผู ้เขียนเชื่อว่าสิ่งศักด์ิสิทธิ์ได้มาเข้าฝันท�านาย

อนาคตให้	แม้ในวัยเด็กผู้เขียนดูจะไม่ใส่ใจในเร่ือง

ความฝันหรือการไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์เท่าใดนัก	

แต่หลังจากได้มีโอกาสเข้าไปท�างานรับใช้ในวังและ

มีครอบครัวแล้ว	ผู้เขียนได้มานึกย้อนเสียดายและ

เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 และยิ่ง

เมื่อได้ฝันเห็นนิมิตหมายอันดีระหว่างที่ไปนมัสการ

สิ่งศักด์สิทธิ์นั้น	ก็ยิ่งเกิดความเชื่อมั่นศรัทธายิ่งขึ้น	

แต่เนื่องด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพและนิสัยแต่เดิมของ 

ผู้เขียนที่ไม่ใช่คนท�าอะไรจริงจังจึงไม่ได้เดินทางไป 

นมัสการบ่อยอย่างที่คิดหวังไว้	 สุดท้ายแล้วสิ่งดีๆ	

ในชีวิตที่ผู้เขียนคาดหวังไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น	แต่ทว่า

ผู ้เขียนก็ไม่ได้กล่าวโทษสิ่งศักด์ิสิทธิ์แต่อย่างใด	 

ผู ้เขียนยังคงมีความเช่ือในความฝัน	 และยึดเอา

ความฝันที่เห็นพระอมิตาภะเสด็จมาโปรดมาเป็นที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจในบั้นปลายชีวิต

	 จากทั้งหมดนี้จึงดูเหมือนว่าคุณค่าความ

ส�าคัญของการไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไม่ใช่

เพียงเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือดลบันดาลให้

สิ่งท่ีคิดปรารถนาไว้เป็นจริงเท่านั้น	 ส�าหรับผู้หญิง 

ชนชั้นสูงญี่ปุ ่นสมัยเฮอันแล้ว	 การไปนมัสการ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นโอกาสท่ีจะได้ฝันเห็นนิมิตหมาย

ซ่ึงก่อให้เกิด	 “ความหวัง”	 ในชีวิต	 ท�าให้มีพลัง 

ในการด�ารงชีวิตอยู ่ต ่อไปโดยอาศัยความฝันนั้น 

เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นที่พึ่งพิงทางใจ	 ในบันทึก 

ช้ินอื่นแม้จะมีบ้างท่ีกล่าวถึงความฝันของผู ้เขียน 

ขณะที่เดินทางไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 ใน	 

บันทึกคะเงะโร	ที่บรรยายถึงความฝันของมิชิท์ซุนะ	 

โนะ	ฮะฮะขณะที่ไปพ�านักอยู่ที่วัดอิฌิยะมะ	เป็นต้น	

แต่ก็ไม่ได้กล่าวเน้นย�้าถึงความฝันและไม่ได้เล่าถึง

ความฝันบ่อยครั้งแบบใน	 บันทึกซะระฌินะ	 จึง 

กล่าวได้ว่าเรือ่งราวชีวติของผูเ้ขยีน	บนัทกึซะระฌนิะ  

ท่ีดู เหมือนจะผูกติดอยู ่ กับเรื่ องของความฝ ัน

มาตลอดทั้งชีวิตนั้น	 นับเป ็นจุดที่ โดดเด ่นของ

วรรณกรรมช้ินนี้ท่ีต่างไปจากวรรณกรรมสมัยเฮอัน

ชิ้นอื่นๆ
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