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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษามมุมองของพระเค็งโกทีมี่ต่อคนชราจากเรือ่ง“ท์ซุเระสุเระงุซะ”

ในสมัยนัมโบะกุโจ ผลจากการศึกษาพบว่า เค็งโกน�าเสนอเรื่องราวของคนชราในเชิงวิพากษ์

วจิารณ์หรอืค�าเตอืนเพือ่กระตุน้ให้คนชราเกดิความตระหนกัรูถ้งึสิง่ทีค่วรปฏบิตัใินด้านต่าง ๆ  

ได้แก่ สภาพร่างกาย ความสัมพนัธ์กบัสงัคม ความสามารถ สภาพจติใจ อย่างไรกต็าม ในตอน

ที่ 172 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่น�าเสนอเรื่องราวของคนชรา เค็งโกไม่ได้น�าเสนอโดยการวิพากษ์

วิจารณ์หรือค�าเตือน หากแต่ได้เปรียบเทียบลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของคนชรากับคน

หนุ่มสาว และได้ชี้ว่าสิ่งที่คนชรามีเหนือกว่าคนหนุ่มสาวก็คือปัญญา  นอกจากนี้เมื่อเปรียบ

เทยีบค�าว่า “ปัญญา” อนัเป็นลกัษณะเด่นของคนชรากบัการใช้ค�าว่า “ปัญญา” ตลอดทัง้เรือ่ง

ยงัพบว่า   ค�าว่า “ปัญญา” ของคนชราในตอนที ่172 มนียัยะสอดคล้องกบัค�าว่า “ปัญญา” ที่ชี้ถึง

ภาวะอันเกิดจากการปล่อยวางจากความยึดติด หากแต่ก็มีข้อแตกต่างตรงประเด็นที่มาของ

ปัญญา  กล่าวคือ ปัญญาของคนชราไม่ได้เกิดจากการตระหนักรู้ หากแต่เกิดจากการที่

ธรรมชาติแปรเปลี่ยนสภาพจิตใจของคนชราให้อ่อนล้าลงตามกาลเวลา และเม่ือจิตใจสงบก็

จะเกิดการปล่อยวาง ซึ่งก็คือภาวะของการเกิดปัญญานั่นเอง  การปล่อยให้ชีวิตมนุษย์เป็นไป

ตามธรรมชาตินั้นแม้จะปรากฏมีมาแต่เดิมในแนวคิดของเต๋า อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงวิถี

ธรรมชาติเข้ากับแนวคิดเรื่องปัญญาจนน�าไปสู่การค้นพบบ่อเกิดแห่งปัญญาแบบใหม่ กล่าว

คอื “ปัญญาอนัเกดิจากความชรา” นัน้ สะท้อนให้เหน็ถงึมมุมองความคิดของเค็งโกทีส่ามารถ

พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลุ่มลึกและหลากมิติ
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Abstract

This article aimed to study the perspectives of a monk, “Kenkō,” on elderly people 
in a collection of essays, called “Tsurezuregusa,” during the Nanboku-chō period 
in Japan. The results showed that Kenkō used a criticism and warning approach 
to tell the stories about elderly people in order to make the elderly in society 
realize what they should know and prepare for in aspects of physical conditions, 
social relationships, capabilities, and mental state. However, in chapter 172, which 
is the last chapter about the elderly people, instead of using the criticism and 
warning approach, Kenkō chose to compare the strengths and weaknesses of 
the elderly people with those of young people. Kenkō also suggested that the 
elderly people are superior to young people in terms of wisdom. In addition, when 
comparing the wisdom of the elderly people with the term “wisdom” that was 
used throughout the essays, it was found that the term “wisdom” in chapter 172 
was associated with letting go of attachments. The wisdom of the elderly people 
did not result from the awareness of reality but arose when their mental state was 
getting weaker over time due to natural laws, which ultimately made the elderly 
people have peaceful mind, let go of attachments, and reach a state of wisdom. 
Living in accordance with natural laws is the concept of Taoism. However, the 
way Kenkō combined the natural laws with the concept of wisdom until a new 
form of wisdom, called “wisdom of aging,” was discovered clearly reflected that 
he had deep and insightful perspectives and could thoroughly look at things in 
different dimensions.

The Perspective of Elderly Persons in 

“Tsurezuregusa”: Wisdom from Old Age
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1  กวีเอกแห่งยุค 4 คน ได้แก่ เค็งโก โจเบ็น（浄弁）ทนอะ（頓阿）เคะอิอุน（慶運）
2 สามความเรียงชิ้นเอกของญี่ปุ่นนอกจากเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” ได้แก่ เรื่อง “มะกุระโนะโซฌิ”(『枕草子』)ประพันธ์โดยเซะอิโฌนะงน(清少

納言) ในปี ค.ศ. 1001 และเรื่อง “โฮโจกิ” (『方丈記』) ประพันธ์โดย คะโมะ โนะ โชเมะอิ (鴨長明) ในปี ค.ศ. 1212 เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” 
แม้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความไม่จีรังของสรรพสิ่งเช่นเดียวกันกับเรื่อง “โฮโจกิ”  อย่างไรก็ตาม ผลงานของนักเขียนสองคนนี้ก็มีข้อ
แตกต่างกนั ฌดิะ เซะอโิกะ (志田成子, 1961, pp.15-18)  วเิคราะห์ว่าโชเมะอจิะเน้นการถ่ายทอดความรูส้กึหวาดหวัน่และความเศร้าใจไปกับความ
ไม่จีรังของโลกมนุษย์ รวมทั้งการพยายามหลีกหนีจากโลกของความเป็นจริง แม้การใช้ชีวิตในกระท่อมจะท�าให้โชเมะอิรู้สึกว่าได้ค้นพบความสงบสุข 
แต่ตอนท้ายเรื่องเขาก็ยังรู้สึกคลางแคลงใจว่าการใช้ชีวิตในกระท่อมเป็นความยึดติด และเป็นหนทางที่จะน�ามาซึ่งความสุขที่แท้จริงหรือไม่ ในขณะ
ที่เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” แม้เค็งโกจะกล่าวถึงการใช้ชีวิตโดยปลีกวิเวกออกห่างจากสังคมไว้เช่นเดียวกัน หากแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากสังคมโดยสิ้นเชิง 
เนื้อหาที่เค็งโกน�าเสนอเกิดจากการพิจารณาชีวิตของผู้คนในสังคม และค้นหาคุณค่าของการมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเหล่านั้น

1. บทน�า

พระเค็งโก（兼好法師）ผู้แต่งเรื่อง “ท์ซุเระ-

สุเระงุซะ” (『徒然草』) สนันษิฐานว่าเกิดในปี ค.ศ. 

1283 และเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1352 กล่าวคอื ต้ังแต่ปลาย

สมยัคะมะกรุะถงึสมยัราชวงศ์เหนอืใต้ สงครามจากความ

ขดัแย้งระหว่างราชส�านกักบันกัรบ รวมทัง้กลุม่นกัรบด้วย

กนัเองยงัคงเกดิขึน้ต่อเน่ืองเรือ่ยมาตัง้แต่ปลายสมยัเฮอัน 

ในปี ค.ศ. 1274-1281 ญ่ีปุ่นยังต้องเผชิญหน้ากับภัย

สงครามจากกองทพัมองโกล นอกจากนีช่้วงปี ค.ศ. 1316 

ความขดัแย้งภายในประเทศยิง่ทวคีวามรุนแรงข้ึน เม่ือโฮโจ 

ทะกะโตะก ิ(北条高時) ข้ึนมามีอ�านาจ และใช้จ่ายเงนิ

ไปกบัการเทีย่วเตร่ ไม่สนใจการบรหิารงานจนท�าให้บ้าน

เมืองระส�่าระสาย แม้ต่อมาในปี ค.ศ. 1333 จักรพรรดิ

โกะดะอิโงะ（後醍醐天皇）จะดึงอ�านาจกลับมาจาก

นกัรบตระกูลโฮโจและรวมอ�านาจไว้ทีจ่กัรพรรดไิด้ส�าเรจ็  

อย่างไรกต็าม การปกครองกลบัไม่อาจด�าเนนิไปได้อย่าง

ราบร่ืน จนกระทัง่ราชส�านกัแตกเป็นราชวงศ์เหนือใต้ในปี 

ค.ศ. 1336 อาจกล่าวได้ว่าเค็งโกเติบโตและใช้ชีวิตอยู่

ท่ามกลางภาวะสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ความแตกแยก

ในราชส�านกัทีท่วคีวามรนุแรงมากข้ึนเรือ่ย ๆ

เคง็โกเดมิชือ่ “อรุะเบะ คะเนะโยะฌิ” (卜部兼好)

เขาเตบิโตมาในตระกลูซึง่ท�าหน้าทีป่ระกอบพธิบีชูาเทพใน

ศาลเจ้าโยะฌดิะ (吉田神社) ต่อมาได้เข้ามาท�างานใน

ราชส�านกัและได้เป็นราชเลขาธกิาร (蔵人) ของจกัรพรรดิ

โกะนิโจ(後二条天皇) แม้ว่าตระกูลของเขาจะไม่ใช่

ตระกลูใหญ่โต และตวัเขาเองกไ็ม่ได้เป็นขนุนางระดบัสงูที่

มีบทบาททางการปกครอง หากแต่การได้พบปะและ

ท�างานร่วมกับขุนนางระดับสูงในราชส�านัก กอปรกับแต่

เดมิทเีค็งโกมคีวามสนใจในขนบธรรมเนยีมโบราณ แนวคิด

ของพระพุทธศาสนาขงจื้อและเต๋า ท�าให้เขาได้รับการ

นบัถอืว่าเป็นหนึง่ในปราชญ์ผู้รูใ้นสมัยนัน้ ชะตาชีวติของ

เขาถึงจดุพลกิผนัเมือ่จักรพรรดโิกะนโิจสวรรคตในปี ค.ศ. 

1308 ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุได้ 26 ปี กล่าวกันว่าการ

สวรรคตของจกัรพรรดทิ�าให้เคง็โกตดัสนิใจลาออกจากงาน

ในราชส�านกัและออกบวช แม้เคง็โกจะปลีกวเิวกไปปฏบิตัิ

ธรรมอยูร่ะยะหน่ึง แต่กย็งัคงมีผลงานการประพนัธ์กลอน

อยูบ้่าง จนกระทัง่อายปุระมาณ 40 ปี เขาจงึได้กลับเข้ามา

มบีทบาทในวงการวรรณกรรมของราชส�านกัอกีคร้ัง นบั

แต่นัน้เร่ือยมาจนถงึบัน้ปลายชวีติในช่วงวยั 70 ปี บทบาท

ของเคง็โกในวงการวรรณกรรมปรากฏให้เหน็อย่างเด่นชดั

ทัง้จากการคดัลอกวรรณกรรม รวมไปถงึการประพนัธ์บท

กวญีีปุ่น่ ซึง่ความสามารถของเขาเป็นทีก่ล่าวขานจนได้รบั

ขนานนามให้เป็นหนึง่ในสีก่วเีอกแห่งยคุ (和歌四天王)1

ส่วนผลงานทางด้านร้อยแก้วน้ันแม้จะมีเพียงความเรียง

เรือ่ง “ท์ซุเระสุเระงซุะ” เท่านัน้ อย่างไรกต็าม ผลงานเรือ่ง

นี้ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามความเรียงชิ้นเอก

ของญีปุ่น่ (日本三大随筆)2 จากภมูหิลงัทางสังคมและ

ประวตัขิองเคง็โกดงัข้างต้น จะเหน็ได้ว่าแม้สภาพสังคมจะ

เตม็ไปด้วยความแตกแยกและตวัเค็งโกเองจะครองสมณ

เพศ อย่างไรกต็าม เขากไ็ม่ได้หลกีหนอีอกจากสงัคมไป 

หากแต่ยงัคงมบีทบาททัง้ทางโลกและทางธรรมไปพร้อม ๆ  กนั 

ลกัษณะการผสมผสานแนวคดิทัง้ทางโลกและทางธรรมไว้

ด้วยกนันัน้ยงัปรากฏอยูใ่นงานเขยีนเรือ่ง “ท์ซเุระสเุระงซุะ”

อย่างชัดเจน
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เร่ือง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” สันนิษฐานว่าเค็งโกใช้

เวลาเขียนประมาณ 10 ปี โดยเริ่มเขียนในปี ค.ศ. 1319 

เมือ่อาย ุ37 ปี และเขยีนเสรจ็ราวปี ค.ศ. 1330 ตอนอายุ 

48 ปี  ชือ่เรือ่งค�าว่า “ท์ซเุระสเุระ” (徒然) มคีวามหมาย

ว่า “ความรู้สึกเบ่ือที่เกิดข้ึนในยามว่าง” (所在ない)  

ฌิมะอุชิ ยูโกะ (島内裕子, 2005, pp.26) วิเคราะห์ว่า 

“ความรู้สึกเบื่อได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เค็งโกค้น

พบมุมมองใหม่ ๆ และท�าให้เขาต้ังข้อสงสัยกับโลก

ภายนอก ในขณะเดียวกันก็ยังท�าให้เขาหันกลับมา

พิจารณาตนเองด้วยเช่นกัน” จากบทวิเคราะห์ดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าผลงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดมุม

มองของผูเ้ขยีนทีม่ต่ีอสังคมแต่เพยีงเท่านัน้ หากแต่ยังท�า

ให้เค็งโกได้ย้อนกลบัมาพจิารณาตนเองด้วยเช่นกัน (自照文

芸作品) ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีเค็งโกเขียน

เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” ตั้งแต่วัย 37 ปี ถึง 48 ปี กจ็ะ

เหน็ได้ว่าช่วงอายดุงักล่าวเป็นช่วงเปลีย่นผ่านจากวัยกลาง

คนเข้าสู่วัยชราส�าหรับคนสมัยนั้น ความเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวน�ามาซึ่งประเด็นที่น่าสนใจว่า เค็งโกมีมุมมอง

อย่างไรต่อคนชรา มมุมองดงักล่าวอาจเป็นเครือ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงทัศนคติในการด�าเนินชีวิตในวัยชราของเค็งโก

เองก็เป็นได้ 

2. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระ-

สุเระงุซะ” ยังมีไม่มากนัก  นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่

ยังมุ ่งเน้นไปที่การศึกษามุมมองของเค็งโกที่พยายาม

กระตุน้ให้คนชราละทิง้กเิลสและใช้ชวีติโดยออกห่างจาก

สังคม รวมทั้งยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาลักษณะการน�าเสนอ

ความแก่ชราทีม่คีวามสัมพนัธ์เกีย่วข้องกบัความตาย หรอื

ความเป็นอนิจจังของชีวิต  เช่น อิโต  ฮิโระยุก（ิ伊藤博

之, 1973, pp.124-128)　วิเคราะห์ว่า ข้อควรปฏิบัติ

ของคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” ชี้ให้เห็นถึงชีวิต

ในวัยชราที่สมบูรณ์แบบ(老年の成熟)ตามท่ีเค็งโก

จินตนาการขึน้มา กล่าวคอื การใช้ชีวิตทีเ่ป็นอสิระจากความ

ยึดติดกับเรื่องราวทางโลก เช่น ชื่อเสียงหรือต�าแหน่ง

 คนั ชเิก็น （韓 智嫄, 2003, pp.27-31) วเิคราะห์

ว่าเค็งโกน�าเสนอเรื่องราวของคนชราเพื่อชี้ให้เห็นถึง

ความเป็นอนิจจังของชีวิต  นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์

การน�าเสนอข้อปฏิบัติของคนชราไว้ใกล้เคียงกับอิโต 

ฮิโระยุกิ ว่า เค็งโกต้องการน�าเสนอลักษณะของคนชรา

ในอุดมคติที่รู้ขีดความสามารถของตนเอง  และสามารถ

ใช้ชวีติอย่างเป็นอสิระจากสงัคม คนั ชเิกน็ยงัได้พจิารณา

ตอนที่ 172 ซ่ึงมีเน้ือหากล่าวว่า ลักษณะของคนชราที่

ด้อยกว่าคนหนุ่มสาว คือ รูปโฉม ส่วนลักษณะของคน

ชราที่เหนือกว่าคนหนุ่มสาว คือ จิตใจที่สงบนิ่งอันน�าไป

สู่การเกิดปัญญา พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าการน�าเสนอดัง

กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของคนชราในอุดมคติที่

ผสมผสานทัง้ด้านบวกและด้านลบเข้าไว้ด้วยกนั นอกจาก

นี้ คัน ชิเก็น ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการน�าเสนอเนื้อหา

ในแต่ละตอนว่า เค็งโกมักกล่าวถึงส่ิงที่รู้สึกได้จากการ

พิจารณาลักษณะภายนอก (外面の感覚的なもの) 

จากนั้นจึงเช่ือมโยงไปถึงสิ่งที่เป็นลักษณะภายใน หรือ

แนวความคิดทีลึ่กซึง้ขึน้ (内面的なもの・観念的なもの) 

ดังจะเห็นได้จากในตอนที่ 172 เค็งโกกล่าวถึงเสน่ห์ของ

คนหนุ่มสาวจากรูปลักษณ์ภายนอก (外面的な魅力) 

จากนัน้จงึน�าเสนอประเดน็เรือ่งปัญญาความคดิ (知性) 

ของคนชราซึ่งเป็นลักษณะที่อยู่ภายใน

 นะกะสะวะ ฌิสุโอะ （中澤志津男 , 1984, 

pp.55-56) วเิคราะห์ว่า เคง็โกน�าเสนอเรือ่งราวท่ีกระตุน้

ให้ผู้อ่านรู้สึกว่าความแก่ชราและความตายเป็นส่ิงที่เข้า

มาประชิดตัวมนุษย์ได้ทุกขณะ (切迫性) นอกจากน้ี

นะกะสะวะยงัได้พจิารณาเนือ้หาในตอนที ่172 ซึง่กล่าว

ถงึความรูสึ้กสงบนิง่ในจติใจอนัเป็นคุณสมบตัขิองคนชรา

ทีเ่หนอืกว่าคนหนุม่สาว และวเิคราะห์ว่าภาวะทางจติใจ

ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ท�าให้คนชราสามารถเผชิญหน้ากับ

ความตายได้ด้วยใจที่สงบ 

 จากงานวิจัยที่ยกข้างต้น ผู ้วิจัยมีความคิดเห็น

สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ที่ช้ีว่า เค็งโกพยายามกระตุ้น
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เตือนให้คนชราละทิ้งความยึดติดกับเรื่องราวทางโลก 

อย่างไรกต็าม ยงัไม่มงีานวจิยัทีส่รปุประเดน็ให้เหน็อย่าง

ชัดเจนว่าข้อปฏิบัติของคนชราด้านใดบ้างท่ีเค็งโกเตือน

ให้คนชราละทิ้งความยึดติด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ตั้งข้อ

สังเกตไว้ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ บทวิเคราะห์ของ

คนั ชิเกน็ทีช้ี่ว่า ในเนือ้หาแต่ละตอนเคง็โกมกักล่าวถึงสิง่

ที่รู้สึกได้จากการพิจารณาลักษณะภายนอก  จากนั้นจึง

เชือ่มโยงไปถงึสิง่ทีเ่ป็นลกัษณะภายในหรอืแนวความคดิ

ที่ลึกซึ้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบทความไม่ได้ระบุอย่าง

ชดัเจนว่า มวีธิกีารตคีวามสิง่ทีเ่ป็นลกัษณะภายนอกหรอื

ลกัษณะภายในอย่างไร ประเดน็ทีส่องคอื เนือ้หาในตอน

ที่ 172 ที่นะกะสะวะวิเคราะห์ว่า ภาวะทางจิตใจที่สงบ

นิ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้คนชราสามารถเผชิญหน้ากับความ

ตายได้ด้วยใจทีส่งบ จากบทวเิคราะห์ดงักล่าว ผูว้จิยัมอง

ว่า แม้ว่าในเรือ่ง “ท์ซุเระสเุระงซุะ” จะมตีอนทีเ่คง็โกน�า

เสนอความแก่ชราและความตายเพื่อช้ีให้เห็นถึงความ

เป็นอนิจจัง หากแต่ในตอนท่ี 172 ไม่ได้กล่าวถึงความ

ตายไว้ จงึไม่อาจสรุปได้ว่าเคง็โกเชือ่มโยงความรูส้กึทีส่งบ

นิ่งของคนชรากับภาวะทางจิตใจเม่ือความตายมาถึง   

ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เน้ือความในตอนท่ี 172 มี

ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เช่น การน�าเสนอสภาพ

จติใจของคนชราทีอ่่อนล้าลงจนท�าให้ “ความรูส้กึสงบนิง่

ลงเองตามธรรมชาติ”  รวมทั้งการสรุปปิดท้ายว่า “เมื่อ

วัยเพิ่มขึ้นปัญญาก็จะมีมากกว่าตอนหนุ่มสาว” จะเห็น

ได้ว่าเคง็โกพยายามเชือ่มโยงคนชรากบัปัญญา (智) หาก

แต่ค�าว่า “ปัญญา” ที่เค็งโกน�าเสนอนั้นก็ไม่ได้หมายถึง

ความรู้ความสามารถ  การน�าเสนอปัญญาอันเกิดจาก

สภาพจิตใจของคนชราท่ีอ่อนล้าลงและ“สงบนิ่งลงเอง

โดยธรรมชาต”ิน�ามาซึง่ประเดน็น่าขบคดิว่า ปัญญาทีเ่กดิ

ขึน้ในวยัชรามนียัยะอย่างไร มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่าง

จากการการน�าเสนอค�าว่า “ปัญญา” ในตอนอืน่ ๆ หรอืไม่ 

รวมทั้งการน�าเสนอที่มาของปัญญาของคนชราสะท้อน

ให้เห็นถึงแนวคิดเช่นไร

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพือ่ศกึษาวเิคราะห์มมุมองของเคง็โกทีม่ต่ีอคนชรา 

รวมทั้งการน�าเสนอปัญญาอันเกิดจากความชรา ซึ่งจะ

ท�าให้เข้าใจถึงอิทธิพลแนวคิดที่ส่งผลต่อมุมมองของ

เค็งโกในการด�าเนินชีวิตในวัยชรา

4. สมมติฐานการวิจัย

 เค็งโกน�าเสนอมุมมองที่มีต่อคนชราในเชิงวิพากษ์

วิจารณ์หรือค�าเตือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้

ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติในวัยชราทั้งด้านสภาพร่างกาย ความ

สามารถ ความสัมพันธ์กับสังคม และสภาพจิตใจ 

นอกจากนี้ในตอนที่ 172 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่น�าเสนอ

เรื่องของคนชรา เค็งโกได้กล่าวถึงปัญญาของคนชราอัน

เกิดจากสภาพจิตใจที่อ่อนล้าลงจนเป็นผลให้ความรู้สึก

สงบนิ่งลงเองตามธรรมชาติ อาจสันนิษฐานได้ว่าค�าว่า 

“ปัญญา” นีม้นียัยะ ชีถ้งึภาวะของการปล่อยวางจากความ

ยดึตดิ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทีธ่รรมชาตแิปรเปล่ียนสภาพ

จิตใจของมนุษย์ให้อ่อนล้าลงตามกาลเวลา จนก่อให้เกิด

ภาวะของการปล่อยวางหรือปัญญาขึ้นได้เอง  การน�า

เสนอปัญญาในลักษณะดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึง

การผสมผสานวิถีแห่งธรรมชาติตามแนวคิดของเต๋า

จนก่อให้เกิดมุมมองที่มีต่อปัญญาในรูปแบบใหม่

5. ขอบเขตและวิธีการวิจัย

 ศึกษา มุมมองของ เ ค็ ง โกที่ มี ต ่ อคนชราใน

วรรณกรรมประเภทความเรียงเร่ือง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” 

(『徒然草』) ฉบับคะระซุมะ (烏丸本)3 ทั้งนี้เนื้อหา

ทีน่�ามาวเิคราะห์ ผูว้จิยัได้คดัเลอืกเฉพาะการน�าเสนอใน

ลักษณะบทวิจารณ์หรือค�าเตือน โดยไม่รวมเรื่องเล่าถึง

คนชราที่ผู้เขียนได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังมา  นอกจาก

นี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์นัยยะของค�าว่า “ปัญญา” ของคน

ชรา  โดยศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตก

ต่างกบัการใช้ค�าว่า “ปัญญา” ในตอนอืน่ ๆ  ตลอดทัง้เรือ่ง  

3 ฉบับคะระซุมะ หรือที่มีชื่อเต็มว่า “ฉบับคะระซุมะมิท์ซุฮิโระ” (烏丸光広本) เป็นฉบับที่ตีพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ไม้ในสมัยต้นเอโดะและเป็นที่นิยม
อ่านอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น ที่มาของชื่อนี้มาจากชื่อของ กงชูนะงน คะระซุมะ มิท์ซุฮิโระ (権中納言烏丸光広) ซึ่งเป็นผู้ช�าระวรรณกรรมฉบับนี้
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รวมทั้งยังได้วิเคราะห์แนวคิดที่สะท้อนจากการน�าเสนอ

ปัญญาอันเกิดจากความชราไว้ด้วยเช่นกัน  

6. บทวิเคราะห์

 6.1 มุมมองของเค็งโกที่มีต่อคนชร�  

 เคง็โกน�าเสนอมมุมองเกีย่วกับคนชราไว้ทัง้หมด 8 

ตอน ได้แก่ ตอนที่ 7, 112, 113, 131, 148, 151, 168, 

172  ซึ่งแต่ละตอนจะสังเกตได้ว่ามีค�าว่า  “คนชรา”  

รวมทัง้การระบอุายทุีช่ีถ้งึผูท้ีเ่ข้าสูว่ยัชราในสมยันัน้ เช่น 

ค�าว่า “อายุ 40 ปี” หรือ “อายุ 50 ปี”

1) ตอนที่ 7

　 あだし野の露きゆる時なく、鳥部山の烟立

ちさらでのみ住みはつるならひならば、いかにも

ののあはれもなからん。世はさだめなきこそいみ

じけれ。

　 命あるものを見るに、人ばかり久しきはな

し。かげろふの夕を待ち、夏の蝉の春秋を知らぬ

もあるぞかし。つくづくと一年を暮すほどだに

も、こよなうのどけしや。あかず惜しと思はば、

千年を過すとも一夜の夢の心地こそせめ。住み果

てぬ世に、みにくき姿を待ちえて何かはせん。命

長ければ辱多し。長くとも四十に足らぬほどにて

死なんこそ、めやすかるべけれ。そのほど過ぎぬ

れば、かたちを恥づる心もなく、人に出でまじら

はん事を思ひ、夕の陽に子孫を愛して、栄ゆく末

を見んまでの命をあらまし、ひたする世をむさぼ

る心のみ深く、もののあはれも知らずなりゆくな

ん、あさましき。

 หากว่าน�า้ค้างในทุง่อะดะฌไิม่เหอืดแห้ง ควนัไฟที่

ภูเขาโทะริเบะไม่จางหายไป หรือหากมนุษย์เรามีชีวิต

ยืนยงอยู่ได้ คงไม่มีอะไรน่าซาบซ้ึงสะเทือนใจ 　การที่

โลกเราไม่จีรังยั่งยืนนั่นเองจึงนับเป็นสิ่งวิเศษ

  มองดสูิง่มชีวีติท้ังหลาย ไม่มสีิง่ใดจะอายยุนืยาวไป

กว่ามนุษย์ ชีวิตแมลงเม่ารอได้ถึงเพียงยามเย็น จักจั่นมี

ชีวิตได้เพียงหน้าร้อน ไม่มีโอกาสได้เห็นฤดูในไม้ผลิหรือ

ฤดูใบไม้ร่วง ทว่ามนุษย์เรากลับใช้ชีวิตผ่านพ้นไปแต่ละ

ปี ๆ อย่างแสนสุขสบาย บางคนอาจใช้ชีวิตอย่างมีความ

สุขไม่รู้เบื่อ จนรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไป  ต่อให้

ใช้เวลายาวนานเป็นพันปี แต่ก็รู้สึกว่าเวลาช่างแสนส้ัน

เหมือนแค่ช่ัวข้ามคืน โลกที่ไม่จีรังยั่งยืนต่อให้มีชีวิต

ยืนยาว ทว่ากลับต้องมาเห็นรูปโฉมตนเองที่ดูน่ารังเกียจ 

แล้วจะมีประโยชน์อะไร ยิ่งอายุยืนยาวก็ยิ่งมีแต่เรื่องน่า

อับอาย หากว่าตัวข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวได้ ก็จะขอตาย

ตอนอายไุม่เกนิ 40 นีแ่หละ จะได้ยงัพอดดูบ้ีาง ถ้ามอีายุ

ยืนยาวไปมากกว่านี้ก็จะไม่รู้สึกรู้สาถึงรูปลักษณ์อันน่า

อับอาย บ้างก็คิดอยากจะออกไปคบค้าสมาคมกับผู้คน 

เม่ืออายุมากประหน่ึงพระอาทิตย์ยามเย็นที่ก�าลังลาลับ

ขอบฟ้า กม็กัจะรกัหลงลกูหลาน อยากมีอายยุนืยาวเพือ่

จะได้อยู่ดูความส�าเร็จของพวกเขาเหล่านั้น ความอยาก

มีอยากได้ในโลกใบนี้จึงมีแต่จะเพิ่มขึ้น ทว่าความรู้สึก

ซาบซึง้สะเทอืนใจกลับเลือนหายไป ช่างน่าสมเพชใจจริง ๆ 

( หน้า 86 – 87 )

 เค็งโกได้กล่าวถึงความไม่จีรังของชีวิตมนุษย์โดย

เปรยีบเปรยกบัน�า้ค้างในทุง่อะดะฌซิึง่เป็นทีตั่ง้ของสสุาน

รวมทั้งควันไฟจากการเผาศพที่ภูเขาโทะริเบะ และมอง

ว่าความไม่จีรังยั่งยืนเป็นสิ่งที่ท�าให้มนุษย์รู ้สึกได้ถึง 

“โมะโนะโนะอะวะเระ” (もののあはれ) กล่าวคือ ความ

รู้สึกซาบซึ้งสะเทือนใจเมื่อได้พบเห็นสรรพส่ิงที่ผันแปร

ไปตามสัจธรรมของชีวิต4  จะเห็นได้ว่าเค็งโกมองความ

ไม่จรีงัยัง่ยนืของชวีติมนษุย์ในเชงิบวก ดงัค�ากล่าวในส่วน

ที่ขีดเส้นใต้ว่า “การที่โลกเราไม่จีรังยั่งยืนน่ันเองจึงนับ

4 ตามพจนานุกรมโอบนุฌะ (『旺文社全訳古語辞典』) ค�าว่า “โมะโนะโนะอะวะเระ” มคีวามหมายว่า ความรูสึ้กซาบซึง้สะเทือนใจท่ีเกดิขึน้ยาม
เมือ่พบเหน็ธรรมชาต ิหรอืพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ  อย่างไรกต็าม เนือ่งจากในตอนที ่7 มใีจความส�าคญัเกีย่วกับความเป็นอนจิจงัของ
ชีวิตที่สะท้อนจากความแก่ชราและความตาย ผู้วิจัยจึงตีความว่า ความรู้สึกซาบซึ้งสะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อได้พบเห็นสรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามสัจธรรม
ของชีวิต
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เป็นสิ่งวิเศษ” และในทางกลับกันเค็งโกยังได้ชี้ให้เห็นถึง

ข้อเสยีของการทีม่นษุย์มชีวีติยนืยาวจนแก่ชราว่า “มแีต่

เรือ่งน่าอบัอาย”5  ซึง่สาเหตทุีเ่คง็โกมองว่าน่าอายนัน้ไม่

เพยีงเพราะรปูลกัษณ์ทีด่นู่ารงัเกยีจ หากแต่ในจติใจกย็งั

เกิดกิเลสทั้งจากความปรารถนาจะออกไปสมาคมกับ

ผูค้น ความปรารถนาให้ตนเองมอีายยุนืยาว รวมทัง้ความ

ปรารถนาอยากให้ลูกหลานมีความรุ่งเรือง กิเลสจาก

ความอยากมีอยากได้ท้ังต่อตนเองและบุคคลรอบข้างนี้

เองเป็นเครือ่งขวางกัน้ท�าให้มนษุย์ไม่สามารถซาบซึง้หรือ

ตระหนกัได้ถงึสจัธรรมของสรรพสิง่ทีย่่อมต้องผนัแปรไป  

 จะเห็นได้ว่าเค็งโกช้ีให้ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ผูท้ีอ่ยูใ่นวยัชราได้ตระหนกัรู้ว่า การมอีายยุนืยาว

แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งพึงปรารถนา สาเหตุนอกจากจะเป็น

เพราะคนชรามรีปูลกัษณ์ทีด่นู่ารงัเกยีจแล้ว ภายในจิตใจ

ยังมีกิเลสเพิ่มมากข้ึนจนกลายเป็นอุปสรรคขวางก้ันการ

ตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสรรพสิ่ง

2) ตอนที่ 112

 明日は遠き国へ赴くべしと聞かん人に、心

閑になすべからんわざをば、人、言ひかけてん

や。俄かの大事をも営み、切になげく事もある人

は、他の事を聞き入れず、人の愁へ・喜びをも問

はず。問はずとて、などやと恨む人もなし。され

ば、年もやうやうたけ、病にもまつはれ、況んや

世をも遁れたらん人、又是におなじかるべし。

 人間の儀式、いづれの事か去り難からぬ。

世俗の黙しがたきに随ひて、これを必ずとせば、

願ひも多く、身も苦しく、心の暇もなく、一生は

雑事の小節にさへられて、むなしく暮れなん。日

暮れ塗遠し。吾が生既に蹉跎たり。諸縁を放下す

べき時なり。信をも守らじ。礼儀をも思はじ。こ

の心をも得ざらん人は、物狂ひとも言へ、うつつ

なし情なしとも思へ。毀るとも苦しまじ。誉むと

も聞き入れじ。

 หากเป็นเรือ่งทีต้่องท�าด้วยใจทีส่งบนิง่ จะมใีครไป

เอ่ยปากขอร้องผู้ทีคิ่ดจะออกเดนิทางไกลในวนัรุง่ขึน้ คน

ทีต้่องรบัผิดชอบงานส�าคัญเร่งด่วน หรอืคนทีม่เีรือ่งเศร้า

ตรมย่อมไม่มีใจจะฟังเรื่องราวของผู้อื่น ไม่มีแก่ใจจะ

ไถ่ถาม ไม่ว่าเรื่องน่ายินดีหรือน่าเศร้าของใครก็ตาม ถึง

กระนัน้กไ็ม่มใีครคิดถอืโทษโกรธเคืองว่าท�าไมคนผู้นัน้ไม่

ใส่ใจไถ่ถาม  ฉะนั้นแล้วผู้ที่อายุมากขึ้นแถมยังมีโรคภัย

ไข้เจ็บ  รวมไปถึงคนที่ออกบวชก็ย่อมจัดอยู่ในกลุ่มคนที่

ว่ามานี้เช่นกัน

 ในสังคมมนษุย์ไม่ว่าจะพธีิการงานใด ๆ  กล้็วนแล้ว

แต่หลกีเลีย่งได้ยาก  หากยอมท�าเรือ่งทีย่ากจะปฏเิสธได้

แล้วล่ะก ็  ความปรารถนาก็ย่อมจะมมีากขึน้ ไหนจะต้อง

เหนือ่ยกาย ไม่มเีวลาได้พกัใจ ตลอดชวีติมแีต่งานยบิย่อย

สารพดัดาหน้าเข้ามาขวางกัน้ จนชวีติล่วงเลยไปอย่างว่าง

เปล่า  พระอาทติย์ก�าลงัลาลับขอบฟ้า หากแต่หนทางยงั

อีกยาวไกล  เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราต้องสะดุดล้มลง

ไม่อาจท�าส่ิงท่ีตั้งใจมุ่งหวังได้ส�าเร็จ  ย่อมถึงเวลาที่ควร

ละทิ้งเรื่องราวทางโลก ไม่ต้องไปรักษาสัจจะ ไม่ต้อง

คิดถึงธรรมเนียมประเพณี  ผู้ที่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่อง

นี้อาจจะหาว่าเราเป็นคนบ้า หรือไม่ก็คิดว่าเราขาดสติ 

ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ไม่ว่าจะโดนต่อว่าอย่างไรก็

อย่าได้ทกุข์ใจ จะได้รบัค�าชมเช่นใดกอ็ย่าได้ใส่ใจ    ( หน้า 

168 – 169 )

 ตอนที่ 112 เค็งโกกล่าวถึงชีวิตของมนุษย์ท่ีถูกตี

กรอบให้ต้องปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ธรรมเนยีมในสังคม ทัง้ ๆ 

ที่แท้จริงแล้วในชีวิตมนุษย์มีข้อจ�ากัดต่าง ๆ  มากมาย ใน

ย่อหน้าแรกเค็งโกยกตัวอย่างถึงข้อจ�ากัดหรือความ

จ�าเป็นทีส่ามารถพบเหน็ได้ท่ัวไป อาท ิเช่น ผู้ทีก่�าลังออก

5 ส�านวนนี้มีที่มาจากคัมภีร์จวงจื้อ (『荘子』) ในเนื้อหากล่าวถึง ตอนที่พระเจ้าเหยาทรงปฏิเสธค�าอวยพรให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาว โดย
ทรงตรัสถึงเหตุผลว่า “ยิ่งมีชีวิตยืนยาว ก็ยิ่งมีเรื่องน่าอับอาย”「寿則多辱」
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เดินทางไกลหรือต้องรับผิดชอบงานเร่งด่วน ผู้ที่ก�าลัง

เศร้าตรอมใจ รวมไปถงึกรณขีองผูท้ีม่สีถานภาพต่างจาก

คนทั่วไปดังเช่นนักบวช  หรือผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่เอื้อ

อ�านวยดังเช่นคนชราท่ีล้มป่วยก็จัดอยู่ในกลุ่มของผู้ท่ีมี

ข้อจ�ากัดเช่นกัน เค็งโกแสดงความคิดเห็นว่าโดยทั่วไป

แล้วผูค้นในสงัคมย่อมเข้าใจความจ�าเป็นหรอืข้อจ�ากดัดงั

กล่าว จึงมักไม่คาดหวังให้คนเหล่านี้ต้องท�าตามข้อ

ก�าหนดในสงัคม  ในย่อหน้าทีส่องเคง็โกน�าเสนอประเดน็

ข้อจ�ากดัของชวีติทีม่นียัยะลกึซึง้ขึน้  ดงัจะเหน็ได้ว่าเคง็โก

เปรยีบเปรยวันเวลาในชวีติมนษุย์ทีจ่�ากัดว่า “พระอาทิตย์

ก�าลงัลาลบัขอบฟ้า หากแต่หนทางยงัอกียาวไกล”6  เพือ่

ชีถ้งึผูค้นทีใ่ช้ชวีติไปตามกระแสสงัคมจนล่วงเลยเข้าสูว่ยั

ชราและมีเวลาเหลือในชี วิตเพียงน ้อยนิดเหมือน

พระอาทิตย์ยามลาลับขอบฟ้า ส�านวนการเปรียบเปรย

ชีวิตของคนชรากับพระอาทิตย์ยังคล้ายคลึงกับตอนที่ 7 

ซึ่งเค็งโกกล่าวถึงเวลาในชีวิตของคนชราที่เหลือน้อยว่า 

“พระอาทิตย์ยามเย็น” จะเห็นได้ว่าในย่อหน้าที่สองแม้

เค็งโกจะไม่ได้กล่าวถึงคนชราโดยตรง แต่การใช้ส�านวน

ว่า“พระอาทิตย์ก�าลังลาลับขอบฟ้า”น้ันช้ีให้เห็นถึงข้อ

จ�ากัดของเวลาในชีวิตมนุษย์ยามเม่ือเข้าสู่วัยชราอย่าง

ชัดเจน  เค็งโกได้กล่าวทิ้งท้ายโดยกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่มี

ข้อจ�ากดัซึง่รวมไปถงึผูท้ีเ่ข้าสูว่ยัชราว่าควรละทิง้เรือ่งราว

ทางโลก โดยไม่ต้องหวัน่เกรงค�าวพิากษ์วิจารณ์ของสงัคม

 จะเห็นได้ว่าเค็งโกพยายามกระตุ้นเตือนผู้คนใน

สงัคม โดยเฉพาะคนชราให้ตระหนกัรูถ้งึข้อจ�ากดัทัง้ด้าน

สุขภาพร่างกาย รวมทั้งวันเวลาในชีวิต เพื่อไม่ให้ปล่อย

ชวีติไปตามกระแสสงัคม ค�าเตอืนเรือ่งการใช้ชีวิตในสงัคม

ส�าหรบัคนชรายงัเชือ่มโยงไปสูเ่นือ้หาในตอนที ่113 ดงันี้

3) ตอนที่ 113

 四十にもあまりぬる人の、色めきたる方、

おのづから忍びてあらんは、いかがはせん、言に

うち出でて、男・女の事、人のうへをも言ひたは

ぶるるこそ、似げなく、見苦しけれ。大かた聞き

にくく見苦しき事、老人の若き人にまじはりて、

興あらんと物言ひゐたる。数ならぬ身にて、世の

覚えある人をへだてなきさまに言ひたる。貧しき

所に、酒宴好み、客人に饗応せんときらめきたる。

 ผู้ที่อายุเกิน 40 ไปแล้ว หากจะแอบมีสัมพันธ์รักก็

คงไปว่าอะไรไม่ได้  แต่หากเจ้าตวักลับมาเล่าเปิดเผยเสยี

เอง หรือไปเอาเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ของหญิงชาย รวมทั้ง

เรื่องของคนอื่นมาเล่าอย่างสนุกปากย่อมเป็นเรื่องที่ไม่

เหมาะสมกับวัย ดูน่ารังเกียจ โดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่ดู

น่ารังเกียจยากจะทนฟังได้คือ คนแก่ที่เข้าไปคุยผสมโรง

กบัคนหนุ่มสาวอย่างออกรสออกชาต ิหรอืตนเองเป็นแค่

คนธรรมดา ๆ  แต่ไปพดูถงึผู้มช่ืีอเสียงโด่งดงัอย่างกบัเป็น

คนสนิทสนมกัน รวมถึงบ้านที่ขัดสนเงินทองแต่ชอบจัด

เลี้ยงแขกเหรื่อเสียใหญ่โต ( หน้า 169 )

 ในตอนที่ 113 เค็งโกได้เตือนถึงการปฏิบัติตัวของ

คนในสังคมให้เหมาะสมกับสถานภาพและฐานะความ

เป็นอยู่ของตนเอง  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเน้ือหา

โดยรวมจะเหน็ได้ว่า เคง็โกมุง่ประเดน็ไปทีก่ารวางตวัของ

คนที่มีอายุเกิน 40 ปี ซึ่งก็คือคนที่เข้าสู่วัยชรา ส�าหรับ

การวางตัวของคนชราในเรื่องสัมพันธ์รัก แม้เค็งโกจะไม่

ได้ต�าหนิการมีความรักของคนชราอย่างชัดเจน แต่จาก

ค�าว่า “หากจะแอบมีสัมพันธ์รักก็คงไปว่าอะไรไม่ได้” 

สะท้อนให้เห็นว่าเค็งโกไม่เห็นด้วยกับการมีสัมพันธ์รัก

ของคนชราเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่เค็งโกต�าหนิ

อย่างชัดเจนว่า “ดูน่ารังเกียจ” ก็คือการน�าเรื่องความ

สัมพันธ์รักของตนเองมาเล่าเปิดเผยกับผู้อื่น รวมทั้งการ

เอาเรือ่งความรักของผู้อืน่มาพดูล้อเล่น นอกจากนีเ้ค็งโก

ยงักล่าวอย่างชัดเจนว่า การทีค่นชรา “เข้าไปคุยผสมโรง

กบัคนหนุม่สาวอย่างออกรสออกชาต”ิ เป็น “เรือ่งทีด่นู่า

รังเกียจยากจะทนฟังได้” สาเหตุที่เค็งโกต�าหนิลักษณะ

พฤตกิรรมดงักล่าว อาจไม่ได้มสีาเหตเุป็นเพยีงเพราะการ

วางตัวอย่างไม่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม หาก

6 ส�านวนนีอ้้างองิมาจากกลอนของไป๋จวอ้ีี （白楽天）จากค�ากล่าวว่า　“พระอาทติย์ก�าลงัลาลบัขอบฟ้า หากแต่หนทางยงัอกียาวไกล ชวิีตของข้า
ต้องสะดุดล้มลง”　「日暮而塗遠 吾生已蹉駝」
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 เค็งโกวิพากษ์วิจารณ์ธรรมเนียมปฏิบัติของคนใน

สงัคมทีม่กัแสดงความขอบคณุผูอ้ืน่โดยท�าสิง่ทีเ่กินก�าลงั

ของตนเอง ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการไม่รู้จักประมาณ

ก�าลังของตนน้ันอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น ใน

กรณีของคนชราที่หวังจะตอบแทนน�้าใจผู้อ่ืนโดยไม่รู้จัก

ประมาณพละก�าลังของตน สุดท้ายแล้วกอ็าจต้องล้มป่วย 

นอกจากนี้เค็งโกยังได้ชี้ว่าการรู้จักประมาณก�าลังกาย

หรอืก�าลงัทรพัย์ให้เหมาะสมกบัสภาพของตนเองนัน้ต่าง

หากจึงเรียกว่า “ปัญญา” จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญา” 

ทีเ่ค็งโกน�าเสนอในทีน่ีม้นียัยะเกีย่วข้องกับการรูจั้กประมาณ

ตัวเอง นัยยะความหมายของค�าว่า “ปัญญา” จะขอ

วิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป

 จะเห็นได้ว่าในเค็งโกพยายามกระตุ้นให้คนใน

สังคมรู้จักประมาณตนให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง 

ซึ่งส�าหรับกรณีของคนชราเค็งโกมุ่งประเด็นไปที่การ

ประมาณตนในแง่พละก�าลัง ค�าเตือนเรื่องสุขภาพ

ร่างกายยังปรากฏในตอนที่ 148 ด้วยเช่นกัน

5) ตอนที่ 148

 四十以後の人、身に灸を加へて三里を焼か

ざれば、上気の事あり。必ず灸すべし。

 คนอายุเกิน 40 ไปแล้ว หากรมยาตามส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายอย่างต่อเนื่องทุกวัน แล้วไม่ท�าบริเวณใต้หัว

เข่าด้วยล่ะก ็จะมอีาการเลือดลมแปรปรวน  ควรต้องรมยา    

(หน้า 201)

 เนือ้หาตอนที ่148 แม้จะเป็นเพยีงการแนะน�าเกรด็

ความรู้ในการดูแลสุขภาพของคนสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม

จากการระบอุย่างชัดเจนว่า “คนอายเุกนิ 40” และกล่าว

เน้นย�า้เรือ่งการรมยาอกีครัง้ว่า “ควรต้องรมยา” สะท้อน

ให้เห็นว่า ผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป กล่าวคือผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัย

ชราย่อมมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องดูแล

รกัษาสขุภาพด้วยวธิกีารทีถ่กูต้องเหมาะสม จะเห็นได้ว่า

เค็งโกกระตุ้นให้คนชราตระหนักถึงความเส่ือมถอยของ

ร่างกายสอดคล้องกับค�าเตือนให้คนชรารู้จักประมาณ

พละก�าลังของตนเองในตอนที่ 131 

พิจารณาเนื้อหาในตอนที่ 113 ต่อเนื่องกับตอนที่ 112 ก็

อาจตีความได้ว่า เค็งโกมองว่าคนชราเป็นผู้ที่มีข้อจ�ากัด 

กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมีเวลาในชีวิตเหลืออยู่น้อยประหนึ่ง 

“พระอาทติย์ก�าลงัลาลบัขอบฟ้า” จงึไม่ควรใช้เวลาไปยุง่

เกี่ยวกับเร่ืองราวในสังคม ดังเช่นการมีสัมพันธ์รัก หรือ

การเข้าไปก้าวก่ายเรื่องความรักของผู้อื่น 

 จากค�าวจิารณ์ในตอนที ่112 และ 113 สะท้อนให้

เห็นถึงมุมมองของเค็งโกว่า คนชราควรตระหนักถึงวัน

เวลาในชีวิตที่มีเหลืออยู่จ�ากัด จึงควรด�าเนินชีวิตอย่าง

เหมาะสมกับวัยโดยไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแส

สงัคม หรือเข้าไปยุง่เกีย่วกบัเรือ่งราวในสงัคมจนเกนิพอดี 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งความรกั  การกระตุน้เตือนให้คน

ชราตระหนักถึงความเหมาะสมกับวัยในด้านอื่น ๆ ยัง

ปรากฏในตอนถัดไป

4) ตอนที่ 131

 貧しき者は財をもて礼とし、老いたる者は

力をもて礼とす。おのが分を知りて、及ばざる時

は速かにやむを智といふべし。許さざらんは、人

の誤りなり。分を知らずして強ひて励むは、おの

れが誤りなり。

 貧しくて分を知らざれば盗み、力衰へて分

を知らざれば病を受く。

 คนจนมักแสดงความขอบคุณด้วยทรัพย์ คนชรา

มักตอบแทนโดยการออกแรงช่วย ทว่าแท้จริงแล้วการ

รูจ้กัประมาณก�าลงัของตนและวางมอืทันทหีากเป็นสิง่ที่

เกินก�าลัง จึงจะสมควรเรียกได้ว่าปัญญา หากจะมีคนมา

ถอืโทษโกรธเคอืงกใ็ห้คดิเสยีว่าความผดิอยูท่ีต่วัผูน้ัน้  แต่

หากตนเองฝืนทุม่เทโดยไม่รูจ้กัประมาณตน ความผดินัน้

ย่อมตกอยู่กับตัวเรา

 หากยากจนแต่ไม่รูจ้กัประมาณตน ผูน้ัน้กจ็ะไปลกั

ขโมยข้าวของของคนอื่น หากก�าลังวังชาเสื่อมถอย แต่

กลบัไม่รูจ้กัประมาณเรีย่วแรงทีต่นม ีผูน้ัน้กต้็องล้มหมอน

นอนเสื่อ ( หน้า 182 – 183 )
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6) ตอนที่ 151

 或人の云はく、年五十になるまで上手にい

たらざらん芸をば捨つべきなり。励み習ふべき行

末もなし。老人の事をば、人もえ笑はず。（執筆

者注：当の本人は自分のみじめさに気づかないの

だ）衆に交りたるも、あいなく、見ぐるし。大

方、万のしわざはやめて、暇あるこそ、めやす

く、あらまほしけれ。世俗の事に携はりて、生涯

を暮らすは、下愚の人なり。ゆかしく覚えん事

は、学び聞くとも、その趣を知りなば、おぼつか

なからずしてやむべし。もとより望むことなくし

てやまんは、第一の事なり。

 มีผู้กล่าวไว้ว่า หากอายุ 50 แล้วฝีมือความสามารถ

ยังไม่เข้าขั้น ก็ควรเลิกท�าสิ่งนั้นไปเสีย  เพราะในอนาคต

กไ็ม่มทีางจะทุ่มเทฝึกฝนจนส�าเร็จได้ คนชราท�าสิง่ใดย่อม

ไม่มีใครกล้ามาหัวเราะเยาะ (ด้วยเหตุนี้เจ้าตัวจึงมักไม่รู้

ว่าตนเองไร้ความสามารถ)  นอกจากน้ีการเข้าสังคมไป

คลกุคลกีบัผูค้น กท็�าให้ผูพ้บเหน็ไม่พงึใจและดนู่ารงัเกยีจ

เช่นกนั  โดยส่วนใหญ่แล้วการรู้จกัวางมอืจากกิจการงาน

ทั้งหลายและปล่อยให้ตนเองมีเวลาว่างย่อมท�าให้ผู ้

พบเห็นรู้สึกดี และนับเป็นสิ่งท่ีคนชราพึงปฏิบัติ ผู้ที่ใช้

เวลาทัง้ชวีติข้องเกีย่วกบัเรือ่งทางโลกคอืคนโง่เขลา หาก

มเีรือ่งทีส่นใจอยากรู ้ก็ให้ลองศกึษาหรอืถามไถ่จนพอจะ

จับประเด็นส�าคัญได้ เมื่อคลายความสงสัยแล้วก็ควรจะ

หยุดแสวงหาอยู่แค่นั้น อย่างไรก็ตามจะเป็นการดีที่สุด

หากไม่ปรารถนาอยากรู้สิ่งใดเสียเลยตั้งแต่แรก (หน้า 

202 – 203)

 ในตอนที่ 151 เค็งโกกล่าวเตือนคนชราไม่ให้เข้าไป

คลุกคลีสมาคมกับผู้คนสอดคล้องกับตอนที่ 7 และ 113 

นอกจากนี้ เค็งโกยังได้กระตุ้นเตือนคนชราให้รู้จักขีด

จ�ากัดของความสามารถตนเอง โดยระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50 

ปี กล่าวคอื คนทีก้่าวเข้าสูว่ยัชราโดยสมบรูณ์ควรวางมอื

หากไม่สามารถพฒันาความสามารถตนเองได้ ในตอนท้าย

เค็งโกยงัได้เตอืนไม่ให้คนชราแสวงหาความรูใ้นศาสตร์ใด ๆ 

อย่างลกึซึง้ หรอืควรล้มเลกิความปรารถนาทีจ่ะแสวงหา

ความรู้เสียตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้หากพิจารณาค�ากล่าวใน

ส่วนถัดมาว่า “ผู้ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตข้องเกี่ยวกับเรื่องทาง

โลกคอืคนโง่เขลา” ก็จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่า เคง็โกมอง

ว่าการแสวงหาความรู้หรือการพัฒนาความสามารถเป็น 

“เรือ่งทางโลก” 「世俗の事」พร้อมทัง้ชีว่้าสิง่ทีค่นชรา

พึงกระท�าก็คือ การหยุดข้องเกี่ยวกับเรื่องทางโลก และ 

“ปล่อยให้มีเวลาว่าง” 「暇ある」เพื่อเข้าสู่หนทาง

ธรรมตามแนวคิดทางพุทธศาสนาดังที่ปรากฏใน“คัมภีร์

อิชิงนโฮดัน” (『一言芳談』)
7

 จะเห็นได ้ว ่าเค็งโกพยายามกระตุ ้นให ้คนชรา

ตระหนักรู้ว่า การมุ่งแสวงหาความรู้หรือพัฒนาความ

สามารถนัน้เป็นอปุสรรคทีท่�าให้คนชราไม่สามารถปล่อย

ใจให้ว่างเพือ่เข้าสู่หนทางธรรมได้ ค�าเตือนเกีย่วกบัความ

สามารถของคนชรายังปรากฏในตอนถัดไปด้วยเช่นกัน 

7) ตอนที่ 168

  年老いたる人の、一事すぐれたる才のあり

て、「この人の後には、誰にか問はん」など言は

るるは、老の方人にて、生けるも徒らならず。さ

はあれど、それも廃れたる所のなきは、一生この

事にて暮れにけりと、拙く見ゆ。「今は忘れにけ

り」と言ひてありなん。大方は、知りたりとも、

すずろに言ひ散らすは、さばかりの才にはあらぬ

にやと聞え、おのづから誤りもありぬべし。「さ

だかにも弁へ知らず」など言ひたるは、なほまこ

7 เค็งโกอ้างอิง“คัมภีร์อิชิงนโฮดัน” มาบันทึกไว้ในตอนที่ 98 ดังนี้　「 仏道 を願ふといふは、別の事なし。いとまある身になりて、世

の事を心にかけぬを第一の道とす」“ความปรารถนาที่จะเข้าถึงหนทางแห่งธรรมมิได้มีสิ่งใดต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ  สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการปล่อย
ให้ตนเองมีเวลาว่าง ไม่เฝ้าคิดกังวลกับเร่ืองทางโลกนั่นเอง” หากพิจารณาค�าที่ขีดเส้นใต้ก็จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับค�าว่า “ปล่อยให้มีเวลา
ว่าง”กับค�าว่า “เรื่องทางโลก”ในตอนที่ 151
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とに、道の主とも覚えぬべし。まして、知らぬ

事、したりがほに、おとなしく、もどきぬべくも

あらぬ人の言ひ聞かするを、「さもあらず」と思

ひながら聞きゐたる、いと侘し。

 หากผู้ใดแก่ชราและมีความสามารถเยี่ยมยอดใน

ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง จนมีผู้เอ่ยว่า “ถ้าไม่มีท่านอยู่แล้ว 

จะไปถามใครได้อกี” กน็บัได้ว่าตวัท่านผูน้ัน้มสีหายเคยีง

ข้าง ไม่ไร้ค่าที่ได้มีชีวิตอยู่ ถึงกระนั้นการใช้เวลาทั้งชีวิต

ทุ่มเทให้ศาสตร์ ๆ ใดอย่างไม่ลดน้อยถอยลงแม้จะอายุ

มากกด็เูหมอืนเป็นคนไม่ได้ความเช่นกนั บางทกีารพดูว่า 

“ตอนนี้ลืมไปเสียแล้ว” ก็เป็นการดี  ส่วนใหญ่แล้วพวก

ที่คิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วพูดไปเรื่อยนั้น มักถูกมองว่าไม่ได้มี

ความสามารถอะไรมากมาย สิ่งที่พูดออกมาจึงย่อมมีที่

ผิดเป็นธรรมดา  ผู้ที่รู้จักพูดค�าว่า “ไม่รู้แน่ชัด” ต่างหาก

จึงเป็นเจ้าแห่งวิถ ี  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชอบ

เอาเรื่องไม่รู้จริงมาพูดเหมือนรู้ดี แต่ก็ไม่อาจต�าหนิอะไร

ได้ การต้องทนฟังอะไรท่ีตนคดิว่า “กไ็ม่เชงิเป็นแบบนัน้” 

ช่างน่าอึดอัดเสียเหลือเกิน  (หน้า 213)

 ในตอนต้นเค็งโกได้กล่าวชื่นชมคนชราที่ได้ข้ึนช่ือว่า

เป็นผูม้คีวามสามารถเยีย่มยอด จนท�าให้คนรอบข้างรูส้กึ

เสยีดายหากสญูเสยีผูน้ัน้ไป  อย่างไรกต็าม เคง็โกกแ็สดง

ความคดิเหน็ในอกีด้านหน่ึงว่า การทุม่เทให้ศาสตร์ ๆ  ใด

ทั้งชีวิตท�าให้ “ดูเหมือนเป็นคนไม่ได้ความ”  ในขณะที่

การพูดว่า “ตอนนี้ลืมไปเสียแล้ว” เป็นสิ่งที่ดี และคนที่

พูดว่า “ไม่รู้แน่ชัด” ต่างหากที่เป็น “เจ้าแห่งวิถี”  การ

ที่เค็งโกชื่นชมคนชราท่ีกล่าวว่า “ตอนน้ีลืมไปเสียแล้ว” 

หรือ “ไม่รู้แน่ชัด” อาจวิเคราะห์สาเหตุได้ว่า เป็นเพราะ

การหลงลืมสิ่งท่ีตนเคยรู้หรือเช่ียวชาญมาก่อนย่อมชี้ให้

เห็นว่า คนชราผู้นั้นไม่ยึดติดกับความรู้ท่ีตนเคยมี เช่น

เดยีวกบัการพูดว่า “ไม่รูแ้น่ชัด” กแ็สดงให้เห็นว่า คนชรา

ผู้นั้นไม่ยึดถือว่าความรู้ของตนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป  

ผู้ที่ไม่ยึดถือตัวตนเช่นนี้จึงนับเป็น “เจ้าแห่งวิถี”    

 จะเห็นได้ว่าเค็งโกชี้ให้คนชราท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ต่าง ๆ  ได้ตระหนกัรูว่้า ในแง่มุมหนึง่ศาสตร์ความ

รูอ้าจกลายเป็นปัจจยัก่อให้เกดิความยึดมัน่ถอืมัน่กบัตวัผู้

นัน้ได้  ฉะนัน้คนชราจงึควรปล่อยวางความรูท้ีต่นม ีแนว

ความคดิทีเ่ชือ่มโยงศาสตร์ความรูกั้บการยดึตดิน้ีนบัได้ว่า

สอดคล้องกบัมมุมองในตอนที ่151 ทีช้ี่ว่าการมุง่แสวงหา

ความรู้ท�าให้จิตใจไม่สามารถปล่อยวางได้

8) ตอนที่ 172

 若き時は、血気うちにあまり、心、物にうご

きて、情欲多し。身を危めて砕けやすき事、珠を

走らしむるに似たり。美麗を好みて宝を費し、こ

れを捨てて苔の袂にやつれ、勇める心盛りにし

て、物と争ひ、心に恥ぢうらやみ、好む所日々に

定まらず。色にふけり情にめで、行ひをいさぎよ

くして百年の身を誤り、命を失へる例願はしくし

て、身の全く久しからん事をば思はず、好ける方

に心ひきて、ながき世語りともなる。身をあやま

つことは、若き時のしわざなり。

　 老いぬる人は、精神おとろへ、淡く疎かにし

て、感じ動く所なし。心おのづから静かなれば、

無益のわざをなさず、身を助けて愁なく、人の煩

ひなからん事を思ふ。老いて智の若き時にまされ

る事、若くして、かたちの老いたるにまされるが

如し。

 ตอนหนุม่สาวมกัมนีสัิยเลือดร้อน หวัน่ไหวต่อส่ิงทีม่า

กระทบ จิตใจเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา มักหาเรื่องท�าลาย

ตัวเองเสมือนปล่อยลูกแก้วให้ไหลกล้ิงออกไป บ้างก็ใช้

ทรพัย์สนิเงนิทองไปกบัของสวย ๆ  งาม ๆ  หรอืไม่ก็ละทิง้

ทรพัย์สินเงนิทองไปออกบวชแล้วกป็ล่อยตวัให้ผอมโทรม 

บ้างมใีจฮกึเหมิจนไปก่อเรือ่งทะเลาะววิาท บางคร้ังก็รูสึ้ก

ละอายใจ บางคร้ังก็อิจฉาริษยา ความชื่นชอบที่เกิดขึ้น

ในแต่ละวันผันแปรไม่หยุดนิ่ง บางคนก็หลงใหลซาบซึ้ง

ไปกับความรักจนอาจหาญกระท�าการใด ๆ ลงไป แต่

สดุท้ายแล้วกต้็องหมดอนาคตหรอืไม่กเ็สยีชวีติ คนทีห่ลง

ชืน่ชมการกระท�าแบบนัน้มกัเป็นพวกชอบใช้ชีวติตามใจฉนั 
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ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองคนชราจึงมักท�าอะไรไม่

ละเอยีดละออ อย่างไรกต็าม เคง็โกได้น�าเสนอมุมมองใน

อีกด้านหนึ่งคือ สภาพจิตใจของคนชราที่อ่อนล้าลงกลับ

ช่วยให้จติใจสงบนิง่ขึน้เองโดยธรรมชาต ิส่งผลให้คนชรา

ไม่ท�าสิง่ทีเ่กนิจ�าเป็นจนส่งผลเสยีต่อตนเอง หรอืท�าให้คน

รอบข้างต้องคอยกังวล นอกจากนี้ในตอนท้ายเค็งโกยัง

กล่าวสรุปโดยเปรียบเทียบลักษณะเด่นกับลักษณะด้อย

ของคนแต่ละวยัว่า คนหนุม่สาวย่อมมรูีปโฉมทีเ่หนอืกว่า

คนชรา ในขณะทีค่นชรามปัีญญาทีเ่หนอืกว่าคนหนุ่มสาว  

ทัง้นีค้�าว่า “ปัญญา” ทีถู่กมองว่าเป็นลกัษณะเด่นของคน

ชรานั้นมีนัยยะความหมายอย่างไร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงใน

หัวข้อถัดไป 

 จากการพจิารณามุมมองของเค็งโกท่ีมต่ีอคนชราข้างต้น 

จะเหน็ได้ว่าเค็งโกวพิากษ์วจิารณ์คนชราไว้หลากหลายแง่มมุ  

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องที่เค็งโกวิพากษ์

วิจารณ์น้ันเป็นส่ิงที่กระตุ้นเตือนคนชราให้เกิดความ

ตระหนกัรูใ้นด้านต่าง ๆ ซึง่ผูวิ้จยัสรปุเป็นตารางไว้ดังนี้

ไม่คดิจะมีชวีติยนืยาว จงึก่อเรือ่งจนเป็นทีโ่จษขานกนัไป

นานแสนนาน การประพฤตติวัผดิ ๆ  เช่นนีม้กัเกดิขึน้ตอน

หนุ่มสาว

 คนชราสภาพจติใจมกัอ่อนล้าลง ท�าอะไรไม่ละเอยีด

ลออ จิตใจไม่อ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบ ความรู้สึกสงบ

นิง่ลงเองตามธรรมชาตจิงึมกัไม่ท�าสิง่ใดทีเ่กนิจ�าเป็น รูจ้กั

ดูแลตัวเอง และพยายามไม่รบกวนผู้อื่นหรือท�าให้ต้อง

คอยกงัวล เม่ือวยัเพิม่ขึน้ปัญญากจ็ะมมีากกว่าตอนหนุม่

สาว ในทางกลับกันตอนยังหนุ่มสาวรูปโฉมก็ย่อมเหนือ

กว่าคนแก่ชรา  (หน้า 216 – 217)

 ตอนที ่172 เป็นตอนทีเ่คง็โกกล่าวถึงคนชราเป็นตอน

สุดท้าย เค็งโกเขียนเปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ระหว่างคนหนุม่สาวกบัคนชราโดยสามารถสรปุได้ว่า คน

หนุ่มสาวมักมีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย และมัก

กระท�าการโดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบคอบจนส่งผลเสีย

ต่อชีวิตของตนเอง ในขณะท่ีคนชราน้ันนอกจากพละ

ก�าลังทางกายจะอ่อนแอลงแล้ว สภาพจิตใจก็อ่อนล้าลง

ต�ร�ง 1 สรุปประเด็นก�รนำ�เสนอมุมมองเกี่ยวกับคนชร�

ตอนที่
ประเด็นที่นำ�เสนอเกี่ยวกับคนชร�

ด้�นสภ�พร่�งก�ย ด้�นคว�มสัมพันธ์กับสังคม ด้�นคว�มส�ม�รถ ด้�นสภ�พจิตใจ

1 7 〇 〇 〇

2 112 〇 〇

3 113 〇

4 131 〇

5 148 〇

6 151 〇 〇

7 168 〇

8 172 〇 〇

สรุปจำ�นวน
ที่ปร�กฏ

5 4 2 2
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“ท�าให้ผู้พบเห็นไม่พึงใจ และดูน่ารังเกียจ”「あいな

く、見ぐるし」รวมทั้งช้ีว่าลักษณะการด�าเนินชีวิตที่

เป็นอิสระจากเรื่องทางโลก และปล่อยให้ตนเองมีเวลา

ว่างเป็น “สิ่งที่ท�าให้ผู้พบเห็นรู้สึกดี” 「めやすく」 

 จากข้อมลูข้างต้นผู้วจิยัตัง้ข้อสังเกตว่า ประเดน็เรือ่ง

สภาพร่างกายและความสัมพนัธ์กบัสังคมทีเ่ค็งโกหยบิยก

ขึ้นมากล่าวถึงนั้น มีการใช้ค�าแสดงความรู้สึกที่เกิดจาก

การพิจารณาลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้เห็นจาก

สายตา ดงัจะเหน็ได้จากการใช้ค�าทีเ่กีย่วข้องกับการมอง

ดูทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

 • ค�าว่า “ดูน่ารังเกียจ” ปรากฏ 4 ครั้ง : ตอนที่ 7 

ปรากฏค�าว่า 「みにくき」 1 ครั้ง ชี้ถึงรูปลักษณ์คน

ชราที่ “ดูน่ารังเกียจ”  ตอนที่ 113  ปรากฏค�าว่า “ดูน่า

รังเกียจ” 「見苦し」 2 ครั้ง　ชี้ถึงพฤติกรรมของคน

ชราที่เอาเรื่องของผู้อ่ืนมาเล่าล้อเล่น และการเข้าไปยุ่ง

เก่ียวกับคนต่างวัย  ตอนที่ 151 ปรากฏค�าว่า “ดูน่า

รังเกียจ” 「見ぐるし」 1 ครั้ง ชี้ถึงพฤติกรรมของคน

ชราที่ชอบคลุกคลีกับผู้คนในสังคม

 • ค�าว่า “ดดู”ี ปรากฏ 2 ครัง้ : ตอนที ่7 ปรากฏค�าว่า 

「めやすかる」 1 ครั้ง ช้ีถึงรูปลักษณ์ของผู้ที่อายุไม่

เกิน 40 ปีซึ่งยังมีรูปลักษณ์ที่ “พอดูดีบ้าง” ตอนที่ 151 

ปรากฏค�าว่า “ท�าให้พบเห็นแล้วรู้สึกดี” 「めやすく」 

1 ครัง้ชีถึ้งลกัษณะการด�าเนนิชีวติของคนชราทีเ่ป็นอสิระ

จากเรื่องทางโลก และปล่อยให้ตนเองมีเวลาว่าง

 จากการใช้ค�าแสดงความรูสึ้กผ่านการมองดดูงักล่าว

ย่อมชี้ให้เห็นว่า เค็งโกวิจารณ์คนชราโดยพิจารณาจาก

ลักษณะภายนอกท่ีปรากฏแก่สายตาทั้งจากสภาพ

ร่างกาย และพฤตกิรรมของคนชราท่ีมปีฏสิมัพนัธ์กับผู้คน

ในสังคม 

 สิ่งที่เค็งโกกล่าวถึงเป็นล�าดับถัดมาคือ ด้านความ

สามารถ และด้านสภาพจิตใจปรากฏอย่างละ 2 ตอน 

ด้านความสามารถจะสังเกตได้ว่า ในตอนที่ 151 เค็งโก

เตอืนคนชราทีฝื่นพฒันาความสามารถ และวจิารณ์ผูท้ีใ่ช้

เวลาทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับเรื่องทางโลกว่า “คนโง่เขลา” 

 จากการพิจารณาเนื้อหาในบทวิจารณ์คนชราทั้ง 8 

ตอน สามารถสรปุประเดน็ทีเ่คง็โกน�าเสนอได้เป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ 1. ด้านสภาพร่างกาย 2. ด้านความสัมพันธ์กับ

สังคม  3. ด้านความสามารถ 4. ด้านสภาพจิตใจ  

 จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเด็นที่เค็งโก

กล่าวถึงมากที่สุด คือ ด้านสภาพร่างกายปรากฏ 5 ตอน 

ประเด็นด้านสภาพร่างกายอาจแบ่งหัวข้อย่อยได้เป็น 2 

ประเด็น  คอื ด้านสขุภาพร่างกายและด้านรปูลกัษณ์ ด้าน

สุขภาพร่างกายปรากฏในตอนที่ 112 เค็งโกชี้ว่าคนชรา

ทีม่อีาการเจบ็ป่วยเป็นผูท้ีม่ข้ีอจ�ากดัทางร่างกาย จงึไม่ได้

ถูกคาดหวังให้ต้องท�าตามสิ่งท่ีสังคมต้องการ ในตอนที่ 

131 เค็งโกได้เตือนเร่ืองพละก�าลังของคนชราที่ลดน้อย

ถอยลง และในตอนที่ 148 เค็งโกเสนอแนะให้คนชรา

ดแูลร่างกายโดยการรมยาบรเิวณใต้หัวเข่าเพือ่ไม่ให้เลอืด

ลมแปรปรวน  ด้านรูปลักษณ์ปรากฏในตอนที่ 7 เค็งโก

ได้วิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของคนชราในเชิงต�าหนิว่า 

“ดูน ่ารังเกียจ”「みにくき」และกล่าวถึงความ

ปรารถนาที่จะตายตอนอายุไม่เกิน 40 ปี เพื่อจะได้มีรูป

ลักษณ์ที่ยัง “พอดูดีบ้าง” 「めやすかるべけれ」 ใน

ขณะทีต่อนที ่172 แม้ว่าเคง็โกจะไม่ได้กล่าวถงึรปูลกัษณ์

ของคนชราโดยตรง แต่จากการเปรยีบเทยีบลกัษณะของ

คนหนุม่สาวกบัคนชราว่า “ตอนยงัหนุม่สาวรปูโฉมกย่็อม

เหนือกว่าคนแก่ชรา” 「若くして、かたちの老いた

るにまされるが如し」ย่อมชีใ้ห้เหน็ถงึนยัยะว่า คนชรา

ย่อมมีรูปโฉมที่ไม่น่ามองต่างจากคนหนุ่มสาว 

 ประเด็นที่ปรากฏรองลงมาคือ ประเด็นเรื่องความ

สมัพนัธ์กบัสงัคมปรากฏ 4 ตอน ได้แก่ ในตอนที ่7 เค็งโก

ต�าหนิคนชราที่มักเข้าไปคบค้าสมาคมกับผู้คนในสังคม   

ในตอนที่ 112 เค็งโกช้ีว่าคนชราเป็นผู้มีข้อจ�ากัดจึงไม่

จ�าเป็นต้องท�าตามกระแสสังคม ในตอนท่ี 113 เค็งโก

เตือนไม่ให้คนชราคบหากับคนหนุ่มสาวอย่างไม่เหมาะ

สม และวิจารณ์การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรักว่า “ดูน่า

รังเกียจ” 「見苦しけれ」 ในตอนที่ 151 เค็งโกกล่าว

ต�าหนิคนชราที่ยังเข้าไปคลุกคลีกับผู ้คนในสังคมว่า 
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「下愚の人」ยิ่งไปกว่านั้นในตอนที่ 168 เค็งโกยังได้

วิจารณ์คนชราที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญและทุ่มเท

ชีวิตให้กับศาสตร์ความรู ้ว่า “ดูเหมือนเป็นคนไม่ได้

ความ” 「拙く見ゆ」ในทางกลบักันผูท้ีไ่ม่ยดึมัน่ถือม่ัน

ในความรูข้องตนจงึเป็น “เจ้าแห่งวถิ”ี 「道の主」 จาก

ข้อความดงักล่าวอาจดูเหมือนว่าเคง็โกมมีมุมองต่อความ

สามารถของคนชราในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม จากการ

พิจารณาเนื้อหาตลอดเรื่อง ผู ้วิจัยพบว่ามีเนื้อหาที่

สะท้อนการชื่นชมภูมิปัญญาของคนชราด้วยเช่นกัน ดัง

จะเห็นได้จากเนื้อหาในตอนที่ 67  เค็งโกเล่าถึงหญิงชรา

ทีช่่วยบอกเล่าต�านานทีต่ัง้ของศาลบชูาเทพซะเนะกะตะ 

(実方) จนท�าให้เคง็โกเข้าใจทีม่าของเทพประจ�าศาลเจ้า

ได้ไม่ผิดเพี้ยน  หลังจากอธิบายจบนางยังกล่าวถ่อมตัว

จนท�าให้เค็งโกรู้สึกประทับใจ8  จากเนื้อหาในตอนที่ 67 

จะเห็นได้ว่า เดิมทีเค็งโกชื่นชมภูมิปัญญาและบุคลิกท่ีมี

ความถ่อมตัวของคนชรา  อย่างไรก็ตาม การที่เค็งโก

วิพากษ์วิจารณ์ความสามารถของคนชราในเชิงต�าหนิใน

ตอนที่ 151 และ168 อาจวิเคราะห์ความคิดของเค็งโก

ได้ว่า ความสามารถของคนชราแม้จะเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม  

แต่ในแง่หนึง่ความสามารถนัน้อาจกลายเป็นเครือ่งยดึตดิ

ทีท่�าให้เกดิความยดึมัน่ถอืมัน่ว่าตนเป็นผู้รูเ้หนอืกว่าผูอ้ืน่  

หรือปรารถนาอยากให้ความรู้คงอยู่ตลอดไป  กิเลสหรือ

ความยึดติดที่เกิดข้ึนท�าให้เค็งโกมองคนชราท่ีทุ่มเทชีวิต

ให้กับศาสตร์ความรู้จนมองข้ามการพิจารณาจิตใจของ

ตนเองว่าเป็น “คนไม่ได้ความ” หรือ “คนโง่เขลา”  ในขณะ

ทีผู่ท้ีไ่ม่ยดึมัน่ถอืมัน่กบัความรูจ้งึได้ขึน้ช่ือว่า “เจ้าแห่งวถิ”ี

  ด้านสภาพจิตใจ ในตอนที่ 7 เค็งโกต�าหนิคนชราที่มี

กิเลสมุ่งปรารถนาให้ตนเองมีอายุยืนยาว เพื่อจะได้เห็น

ความรุง่เรอืงของลกูหลาน  กเิลสท่ีมมีากขึน้น้ีเองเป็นเหตุ

ให้จิตใจของคนชราไม่สามารถสัมผัสได้ถึง “โมะโนะ-

โนะอะวะเระ” กล่าวคือ สภาพจิตใจที่ขาดความซาบซึ้ง

หรอืความตระหนกัรูถ้งึความไม่จรีงัของสรรพสิง่ ซึง่เคง็โก

ต�าหนิสภาพจิตใจของคนชราดังกล่าวว่า  「あさまし

き」แปลว่า“น่าสมเพชใจ”  หรือตีความอีกนัยหน่ึงได้

ว่า “มีความคิดที่ตื้นเขิน”   ในขณะที่ตอนที่ 172 เค็งโก

ได้กล่าวถึงสภาพจิตใจของคนชราไว้เช่นกัน หากแต่มุม

มองของเค็งโกได้เปล่ียนแปลงไป ดังจะเห็นได้ว่าเค็งโก

กล่าวถึงจติใจของคนชราทีส่งบนิง่ลงตามธรรมชาตอินัน�า

ไปสู่การเกิด “ปัญญา” 「智」 จะเห็นได้ว่าสภาพจิตใจ

ของคนชราในตอนที่ 7 สะท้อนมุมมองของเค็งโกในเชิง

ลบ  ในขณะที่ในตอนที่ 172 สะท้อนมุมมองในเชิงบวก 

ความแตกต่างดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงมุมมองของเค็งโกท่ี

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน 

 จากลักษณะการใช้ค�าวิจารณ์ประเด็นด้านความ

สามารถ และสภาพจติใจของคนชรา อาทเิช่น “คนไม่ได้

ความ” 「拙く見ゆ」　“คนโง่เขลา” 「下愚の人」  

“เจ้าแห่งวถิ”ี 「道の主」  รวมทัง้ ค�าว่า “น่าสมเพชใจ” 

อนัเกดิจาก“ความคดิอนัตืน้เขนิ” 「あさましき」  จะ

สังเกตได ้ว ่า ค�าเหล่านี้ ไม ่ใช ่สิ่งที่ถูกประเมินจาก

ลักษณะภายนอกท่ีปรากฏแก่สายตา  หากแต่ประเมิน

จากมุมมองความคิด หรือความรู ้สึกที่มีอยู ่ภายใน

จิตใจคนชรา  

8 
「賀茂の岩本・橋本は、業平・実方なり。人の常に言ひまがへ侍れば、一年参りたりしに、老いたる宮司の過ぎしを呼びとどめ

て、尋ね侍りしに、「実方は、御手洗に影のうつりける所と侍れば、橋本や、なほ水の近ければと覚え侍る。吉水和尚、「月をめ

で花をながめしいにしへのやさしき人はここにありはら」と詠み給ひけるは、岩本の社とこそ承りおき侍れど、おのれらよりは、

なかなか御存知などもこそさぶらはめ」と、いとうやうやしく言ひたりしこそ、いみじく覚えしか。（後略）」   
 “ศาลอวิะโมะโตะกบัศาลฮะฌโิมะโตะตัง้อยูใ่นศาลเจ้ากะมงิะโมะ ศาลท้ังสองแห่งนีม้เีทพสถติอยูป่ระจ�าศาล ได้แก่ เทพนะรฮิิระ และเทพซะเนะ-
กะตะ ผู้คนมักจ�าชื่อเทพประจ�าศาลสองแห่งนี้สลับกัน มีปีหนึ่งตอนไปสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ข้าพเจ้าเห็นหญิงชราที่ท�างานประจ�าศาลเจ้าเดินผ่าน
มาจึงสอบถามนางดู หญิงชราผู้นั้นตอบว่า “ศาลที่บูชาเทพซะเนะกะตะเป็นศาลที่เงาสะท้อนในแม่น�้าทะระฌิ ศาลฮะฌิโมะโตอยู่ใกล้แม่น�้าจึงน่าจะ
เป็นศาลบูชาเทพซะเนะกะตะกระมัง นอกจากนี้พระจิเอ็นยังเคยประพันธ์บทกวีไว้ว่า “เมื่อครั้งอดีตมีผู้สูงศักดิ์ชื่นชมจันทรา เหม่อมองบุปผางาม 
ผู้นั้นคืออะริวะระ โนะ นะริฮิระซึ่งสถิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้” ข้าได้ยินมาว่า สถานที่ที่ว่านี้ก็คือศาลอิวะโมะโตะ  ว่าแต่ท่านเองน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าพวกข้า
ไม่ใช่หรือ” ถ้อยค�าที่ฟังดูถ่อมเนื้อถ่อมตัวเช่นนี้ช่างน่าชื่นชมยิ่งนัก  (ละข้อความส่วนท้าย)”  (หน้า134-135)
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 หากพจิารณาจากค�าวจิารณ์ด้านสภาพร่างกาย และ

ด้านความสัมพันธ์กับผู ้คนในสังคมท่ีถูกประเมินจาก

ลักษณะภายนอกที่ปรากฏแก่สายตา กับค�าวิจารณ์ด้าน

ความสามารถและด้านสภาพจิตใจที่ถูกประเมินจาก

ความคิดและความรูส้กึของคนชรา กอ็าจกล่าวได้ว่าเคง็โก

วิจารณ์คนชราโดยพิจารณาท้ังจากลักษณะภายนอก

ควบคู่ไปกับลักษณะภายใน อย่างไรก็ตาม  เป็นท่ีน่า

สังเกตว่า ช่วง 5 ตอนแรกที่กล่าวถึงคนชรา เค็งโกมีแนว

โน้มที่จะยกประเด็นด้านสภาพร่างกายและด้านความ

สมัพนัธ์กบัผูค้นมากล่าวถงึมากกว่าด้านสภาพจติใจและ

ด้านความสามารถ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าช่วงแรกเค็งโกมุ่ง

พิจารณาไปที่ลักษณะภายนอกของคนชราที่ปรากฏแก่

สายตาเป็นหลัก  เมื่อเข้าสู่ 3 ตอนหลังสายตาของเค็งโก

จึงเริ่มเปลี่ยนมาพิจารณาลักษณะที่อยู่ลึกภายในจิตใจ

หรือความคิดของคนชรามากขึ้น  ทั้งนี้ลักษณะแนวโน้ม

นี้แม้จะดูเหมือนว่ามีความคล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ

คัน ชิเก็น（韓 智嫄, 2003, pp.27-31)   ซึ่งพิจารณา

เนื้อหาในแต่ละตอนและช้ีว่าเค็งโกมักกล่าวถึงสิ่งท่ีรู้สึก

ได้จากการพิจารณาลกัษณะภายนอก จากน้ันจงึเชือ่มโยง

ไปถึงส่ิงที่เป็นลักษณะภายในหรือแนวความคิดท่ีลึกซ้ึง

ข้ึน หากแต่ผูว้จิยัสงัเกตว่าลกัษณะแนวโน้มนีไ้ม่ได้ปรากฏ

แต่เพียงในเนื้อหาตอนใดตอนหน่ึง แต่ยังสามารถมอง

เห็นได้จากลักษณะการน�าเสนอมุมมองเกี่ยวกับคนชรา

โดยรวมทั้ง 8 ตอนด้วยเช่นกัน 

 นอกจากมุมมองของเค็งโกจะเปลี่ยนแปลงจากการ

พิจารณาลักษณะภายนอกไปสู่ลักษณะภายในของคน

ชรามากขึ้นแล้ว หากพิจารณาทางด้านเนื้อหาก็จะเห็น

ถึงความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน ในตอนที่ 172 ซึ่ง

เป็นตอนสุดท้ายที่เค็งโกน�าเสนอมุมมองเก่ียวกับคนชรา 

เค็งโกได้พิจารณาลักษณะของคนชราด้วยมุมมองใหม่

แตกต่างจากทีเ่คยน�าเสนอในตอนก่อนหน้านี ้ เดมิทเีค็งโก

น�าเสนอมุมมองที่มีต่อคนชราในลักษณะการวิพากษ์

วิจารณ์เชิงลบ หรือค�าเตือนให้ระมัดระวังด้านต่าง ๆ ดัง

จะเหน็ได้อย่างชดัเจนในตอนที ่7 ซึง่เป็นตอนแรกทีก่ล่าว

ถึงคนชรา เค็งโกวิจารณ์สภาพร่างกายของคนชราว่า 

“ดูน่ารังเกยีจ”  และต�าหนจิติใจของคนชราทีไ่ม่สามารถ

รู้สึกได้ถึง “โมะโนะโนะอะวะเระ” ว่า “น่าสมเพชใจ” 

แต่ในตอนที่ 172 มุมมองของเค็งโกได้เปล่ียนแปลงไป 

เค็งโกพิจารณาความแตกต่างระหว่างลักษณะคนหนุ่ม

สาวกบัคนชรา และยอมรบัความเปล่ียนแปลงทางสภาพ

ร่างกายของคนชราว่า “ตอนยังหนุ่มสาวรูปโฉมก็ย่อม

เหนอืกว่าคนแก่ชรา” การทีเ่คง็โกใช้ค�าแสดงการเปรยีบ

เทียบโดยไม่ได้ใช้ค�าแสดงความรู้สึกที่มีความหมายเชิง

ลบ สะท้อนให้เหน็ว่าเคง็โกไม่ได้ต้องการต�าหนริปูลักษณ์

ของคนชราดังในตอนที ่7 หากแต่ต้องการช้ีสภาพของคน

ชราที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ นอกจากนี้เค็งโกยัง

ค้นพบว่าสภาพจติใจของคนชราทีอ่่อนล้าลงกลับเป็นผลให้ 

“ความรู้สึกสงบนิ่งลงเองโดยธรรมชาติ” คนชราจึง “ไม่

ท�าสิง่ใดทีเ่กนิจ�าเป็น” ด้วยเหตุนี ้“เมือ่วยัเพิม่ขึน้ปัญญา

ก็จะมีมากกว่าตอนหนุ่มสาว”  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า

มุมมองของเค็งโกที่มีต่อคนชราเปลี่ยนไปในเชิงบวก 

 โดยสรุปจะเห็นได้ว่าเค็งโกวิพากษ์วิจารณ์คนชรา

โดยสังเกตทั้งลักษณะภายนอกและภายใน เพื่อกระตุ้น

ให้คนชราตระหนักรู้ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

หลากแง่มุม โดยเริ่มแรกเค็งโกเน้นส่ิงที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากสายตา จากนั้นจึงเปลี่ยนไปสู ่สิ่งที่อยู ่ใน

ความคิดหรือความรู ้สึกมากขึ้น อาจกล่าวได้ว ่าค�า

วิพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายแง่มุมนี้เป็นเสมือนเครื่อง

กระตุ้นเตือนให้คนชราเกิดความตระหนักรู้และหันมา

ปรบัเปลีย่นทศันคตใินการด�าเนนิชวีติให้เหมาะสมกบัวัย

อย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ในตอนที ่172 เคง็โกใช้

วิธีการน�าเสนอโดยบรรยายถึงสภาพของคนชราที่

เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ โดยไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์

คนชราดังการน�าเสนอในตอนก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยัง

ได้ช้ีให้เห็นถึงปัญญาอันเป็นลักษณะเด่นของคนชรา  

การน�าเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปน�ามาซึ่งประเด็นที่น่า

ขบคิดว่า ค�าว่า “ปัญญา” ที่กล่าวถึงในตอนที่ 172 นี้

มีนัยยะความหมายว่าอย่างไร และความหมายน้ัน

สอดคล้องกับค�าว่า “ปัญญา” อันเกิดจากการประมาณ

ตนที่น�าเสนอไว้ในตอนที่ 131 หรือไม่
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 6.2 ก�รนำ�เสนอปัญญ�ของคนชร�

 ค�าว่า  “ปัญญา” (智、智慧) พจนานกุรมดะอจิิรนิ

(『大辞林』) ได้ให้ค�าจ�ากัดความ ไว้ 3 ประการดังนี้ 

[1] ความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดี [2] ความ

รู้ ความสามารถ [3] สภาพจิตใจท่ีละจากกิเลส ใน

เรือ่ง“ท์ซเุระสเุระงซุะ” ค�าว่า“ปัญญา”ปรากฏในเนือ้หา

หลายตอน อกีทัง้ความหมายในแต่ละตอนยงัแตกต่างกัน

ต�ร�ง 2  ก�รใช้คำ�ว่� “ปัญญ�” ในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”

ตอนที่
จำ�นวนคำ�
ที่ปร�กฏ

ใจคว�มสำ�คัญ

1 9 1 กามตัณหาเป็นเหตุให้คนลุ่มหลงไม่ว่าคนแก่หรือคนหนุ่มสาว คนมีปัญญาหรือคนโง่เขลา

2 38* 6
- ชื่อเสียงอันเกิดจากปัญญาความสามารถเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืน
- ปัญญาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา

3 60 1 เรื่องเล่าถึงพระซึ่งเป็นผู้มีปัญญา

4 98 1
ค�ากล่าวใน “คัมภีร์อิชิงนโฮดัน” （『一言芳談』）ว่า ผู้มีปัญญาควรเปลี่ยนไปยืนอยู่ในฐานะผู้
ด้อยปัญญาบ้าง

5 107 1 สตรีมักวางแผนการและใช้โวหารที่ล�้าลึก เพราะคิดว่าตนมีปัญญาเหนือกว่าบุรุษ

6 117 1 คน 3 ประเภทที่ควรคบหาเป็นสหายคือ ผู้ที่มักให้ของแก่ผู้อื่น หมอ และผู้มีปัญญา

7 130* 2

- มนุษย์มักชอบเอาชนะผู้อื่น  เมื่อรู้สึกว่าตนมีปัญญามากกว่าผู้อื่นก็จะรู้สึกพึงพอใจ
- หากอยากเอาชนะผู้อื่น  ให้ศึกษาหาความรู้จนรู้สึกว่าปัญญาของตนเหนือกว่าผู้อื่น เพราะหากได้
เรยีนรูวิ้ถ ีก็ย่อมจะรูว่้าไม่ควรล�าพองไปกับความดี หรือแข่งขันกบัพวกพ้อง

8 131 1 ผู้รู้จักประมาณตัวเองจึงจะเรียกได้ว่ามปีัญญา

9 134 1 เรื่องเล่าถึงพระชราที่ไม่มีปัญญาความรู้ แต่ชอบคบหาสมาคมกับเหล่านักปราชญ์

10 140 1 ผู้มปีัญญาไม่ควรทิ้งมรดกไว้ภายหลังเสียชีวิต เนื่องจากมรดกเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดติด

11 167 1 มนุษย์ไม่ควรหยิ่งผยอง หรือเอาปัญญาความรู้มาเป็นเครื่องมือแข่งขันต่อสู้กับผู้อื่น

12 172 1 เมื่อวัยเพิ่มขึ้น ปัญญาก็จะมีมากกว่าคนหนุ่มสาว

13 175 1 การดื่มสุราจนมึนเมาท�าให้ขาดปัญญา

14 193 2
ผู้ที่ไม่รู้แจ้งมักชอบคาดคะเนปัญญาความสามารถของผู้อื่น  และเอาสิ่งที่ตนเชี่ยวชาญไปดูถูกว่า
คนอื่นมี ปัญญาต�่าต้อยกว่าตน

15 232 1 มนุษย์ไม่ควรเป็นผู้มีปัญญาความสามารถ  เรื่องเล่าของวัยรุ่นที่ชอบอวดรู้

ออกไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจะขอพิจารณานัยยะความ

หมายของค�าว่า “ปัญญา” ทั้งหมดที่ปรากฏในเรื่อง 

“ท์ซุเระสุเระงซุะ” ก่อนเข้าสู่การวเิคราะห์ปัญญาของคน

ชราต่อไป 

 จากการส�ารวจค�าว่า  “ปัญญา” ในเรื่อง “ท์ซุเระ-

สุเระงุซะ”  พบว่า มีการใช้ค�านี้ทั้งหมด 22 ครั้ง ปรากฏ

ในเนื้อหา 15 ตอนดังนี้
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 จากข้อมลูข้างต้นจะเหน็ได้ว่า ค�าว่า “ปัญญา” ทีเ่คง็โก

ใช้โดยส่วนใหญ่จะมีนัยยะความหมายชี้ถึง “ความรู้ 

ความสามารถ” ดังจะเห็นได้จากตอนที่ 9 38* 60 98 

107 117 130* 134 167 193 2329  ในขณะที่ค�าว่า 

“ปัญญา” ที่มีนัยยะความหมายอื่น ๆ ดังค�าที่ขีดเส้นใต้

ปรากฏเพียง 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 38* 130* 131 140 

172 175   ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหาในตอนที่ 172 ที่

กล่าวถึง ปัญญาอันเป็นผลมาจากสภาพจิตใจท่ีอ่อนล้า

ลงของคนชรา จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญา” ไม่ได้มนียัยะ

ชี้ถึงความรู้ความสามารถ ฉะนั้นในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอ

พิจารณาเพียงแค่ประเด็นปัญญาในความหมายอื่นๆ

เท่านั้น นอกจากนี้เนื่องจากตอนที่ 131 และ 172 มี

เนื้อหาเกี่ยวกับคนชราซ่ึงผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ

ข้างต้น จึงจะขอกล่าวถึงในส่วนสรุปเท่านั้น

1) ตอนที่ 38

　 （前略）①智恵と心とこそ、世に勝れたる誉も

残さまほしきを、つらつら思へば、誉を愛するは

人の聞をよろこぶなり。（中略）是を願ふも、次

に愚かなり。

　 たゞし、しひて②智をもとめ、賢を願ふ人のた

めに言はば、③智恵出でては偽あり、才能は煩悩

の増長せるなり。伝へて聞き、学びて知るは、④ 真の

智にあらず。いかなるをか⑤智といふべき。可・

不可は一条なり。いかなるをか善といふ。まこと

の人は、⑥智もなく徳もなく、功もなく名もな

し。誰か知り誰か伝へん。これ、徳を隠し愚を守

るにあらず。本より賢愚得失の境にをらざればなり。

　 迷ひの心をもちて名利の要を求むるに、かく

のごとし。万事は皆非なり。言ふにたらず願ふに

たらず。

9 เครือ่งหมาย *  ทีป่รากฏในตอนที ่38 และ 130 เป็นสญัลักษณ์ชีว่้า ค�าว่า “ปัญญา” ท่ีปรากฏในตอนมท้ัีงความหมายท่ีชีถึ้ง “ความรู ้ความสามารถ” 
และความหมายอืน่รวมอยูด้่วย
10 แนวคิดเต๋า หรือ ที่เรียกตามชื่อปรัชญาเมธีของแนวคิดนี้ว่า แนวคิดเล่าจื้อและจวงจื้อ（老荘思想）แนวคิดนี้มีที่มาจากความเชื่อว่า ทุกสรรพ
สิ่งในจักรวาลมีต้นก�าเนิดจากวิถี (道) มนุษย์ควรละทิ้งกฎเกณฑ์ ธรรมเนียมประเพณี หรือค่านิยมที่สังคมสร้างขึ้นมา และใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับ
วิถีของธรรมชาติ

 (ละข้อความส่วนหน้า) อาจมีผู้ที่เฝ้าปรารถนาอยาก

ให้ค�าสรรเสริญจากคนในสังคมว่า ตนเป็นผู้มี①ปัญญา

และจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคงอยู่ตลอดไป แต่แท้

ทีจ่รงิแล้วความรูส้กึยนิดต่ีอค�าสรรเสรญินัน้เป็นเพยีงแค่

ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ฟังค�าชมจากผู้อื่นเท่านั้น (ละ

ข้อความ) ฉะน้ันแล้วการมุ่งมาดปรารถนาเช่นนี้จึงนับ

เป็นลักษณะความโง่เขลาล�าดับถัดมา

 ทว่าหากจะกล่าวถงึผูท้ีเ่พยีรพยายามแสวงหา② ปัญญา 

ปรารถนาความฉลาดล�า้เลศิให้ได้มา กค็งต้องบอกว่า เมือ่

เกิด③ปัญญาย่อมมีสิ่งที่มนุษย ์อุปโลกน์ขึ้นตามมา  

อจัฉรยิะความสามารถยิง่ก่อให้เกดิกเิลสเพิม่มากขึน้   สิง่

ทีเ่รยีนรูจ้ากการฟังค�าบอกเล่าจึงไม่ใช่④ ปัญญาทีแ่ท้จรงิ  

แล้ว⑤ปัญญาทีแ่ท้จรงินีคื้ออะไร  ข้อก�าหนดในสังคมทีว่่า 

ท�าได้ หรอื ท�าไม่ได้ แท้จรงิแล้วถกูแบ่งแยกด้วยเส้นบางๆ 

แล้วสิง่ใดเล่าจงึจะเรยีกว่าความด ีคนทีแ่ท้จริงเป็นผู้ที่ไม่

ได้มี⑥ปัญญา ไม่ได้มีคุณความดี ไม่ได้มีฝีไม้ลายมอื และ

ไม่ได้มีชื่อเสียง  ฉะนั้นแล้วคนที่แท้จริงจะมีใครรู้จัก จะ

มีใครเล่าขานถึง สิ่งนี้ไม่ใช่การซ่อนคุณความดีหรือ

ปกป้องความโง่เขลา หากแต่เป็นเพราะแต่เดมิทคีนทีแ่ท้

จริงไม่เอาตวัเองไปวางอยูบ่นเส้นแบ่งระหว่างความฉลาด

หรือโง่เขลา การได้หรือเสียผลประโยชน์

 หากแสวงหาชือ่เสยีงหรือผลประโยชน์ด้วยจติใจทีลุ่ม่

หลง ก็จะเป็นดังที่ว่ามานี้ สรรพสิ่งล้วนไม่มีตัวตน ฉะนั้น

จึงไม่มีส่ิงใดมีค่าพอจะต้องกล่าวถึงหรืออ้อนวอนขอ 

(หน้า 110 – 112 )

 เค็งโกแสดงความคิดเหน็เชิงต่อต้านปัญญาทีห่มายถงึ 

“ความรู้ ความสามารถ” ดังจะเห็นได้จาก  ①②③⑥  

และชีใ้ห้เหน็ถงึสิง่ทีเ่ป็นปัญญาท่ีแท้จรงิดงัปรากฏที ่④⑤ 

มมุมองดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึอทิธพิลของแนวคิดเต๋า

(道家思想)10  ได้อย่างชัดเจน เช่น ประโยคที่กล่าวว่า 

“เมื่อเกิดปัญญาย่อมมีสิ่งที่มนุษย์อุปโลกน์ข้ึนตามมา” 
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มีที่มาจากแนวคิดของเล่าจื้อ (老子)11  นอกจากนี้การ

ใช้ค�าว่า “ปัญญาที่แท้จริง” 「真の智」กับค�าว่า “คน

ที่แท้จริง” 「まことの人」ยังมีที่มาจากแนวคิดของ

จวงจื้อ (荘子) ดังที่กล่าวว่า “คนที่แท้จริงย่อมตามมา

ด้วยปัญญาที่แท้จริง (ละข้อความ) คนท่ีแท้จริงใน

อดตีกาลเป็นผูท้ีไ่ม่คดิต่อต้านอปุสรรค ไม่รูส้กึเห่อเหมิไป

กับความส�าเร็จ”12    นอกจากนี้ยะซุระโอะกะ โคซะกุ 

(安良岡康作, 1967, pp.183-191) ยังได้พิจารณา

ส�านวนว่า “คนทีแ่ท้จริงเป็นผูท้ีไ่ม่ได้มปัีญญา ไม่ได้มคีณุ

ความด ีไม่ได้มฝีีไม้ลายมอื และไม่ได้มชีือ่เสยีง” และ “แต่

เดิมทีคนที่แท้จริงไม่เอาตัวเองไปวางอยู่บนเส้นแบ่ง

ระหว่างความฉลาดหรือโง่เขลา การได้หรือเสียผล

ประโยชน์”  และวเิคราะห์ว่า “คนทีแ่ท้จรงิ” ทีถื่อพร้อม

ด้วย “ปัญญาที่แท้จริง” คือ บุคคลผู้วางตนอยู่เหนือการ

แบ่งแยก หรือการประเมินค่าทางสังคมจากปัจจัยด้าน

สติปัญญา คุณความดี และชื่อเสียงเกียรติยศ  

 จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญาท่ีแท้จริง” เกิดจากการ

ตระหนกัรู้ว่า ปัจจยัต่าง  ๆ ทางสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความเป็นเลิศทางสติปัญญาไม่สามารถน�ามาใช้ประเมิน

คุณค่าของมนุษย์ได้ สิ่งนั้นยังกลับกลายเป็นเครื่อง

พนัธนาการให้มนษุย์เกดิความยดึตดิ และก่อให้เกดิกเิลส

ในจิตใจ

2) ตอนที่ 130

 物に争はず、おのれを枉げて人に従ひ、我が

身を後にして、人を先にするにはしかず。(中略)

11 ประโยคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของเล่าจื้อ ใน “คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง” (『老子』)ตอนที่ 18 ชื่อตอน“เมื่อวิถีแห่งธรรมชาติดับสูญ”(大道

廃章) ดังความว่า “เมื่อวิถีแห่งธรรมชาติดับสูญ เมตตาและครรลองแห่งความถูกต้องจึงบังเกิด  เมื่อปัญญาปรากฏ สิ่งที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นจึงตามมา 
เมื่อพ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยาไม่รักใคร่ปรองดอง จึงต้องเร่งปลูกฝังความกตัญญู เมื่อบ้านเมืองระส�่าระสาย ผู้จงรักภักดีจึงได้ปรากฏตัว”(大道廃有

仁義　知恵出有大偽　六親不和有孝慈　国家昏乱有忠臣)

12 ส�านวนนี้ปรากฏใน “คัมภีร์จวงจื้อ” (『荘子』)ตอนดะอิโซฌิ ส่วนที่ 6 (大宗師編　六) ดังความว่า “คนที่แท้จริงย่อมตามมาด้วยปัญญา
ทีแ่ท้จรงิ แล้วคนเช่นไรจงึจะเรียกว่าคนทีแ่ท้จริง คนทีแ่ท้จริงในอดตีกาลเป็นผู้ท่ีไม่คดิต่อต้านอปุสรรค ไม่รู้สึกเห่อเหมิไปกับความส�าเรจ็ ไม่คดิวางแผน
การ คนเช่นน้ีต่อให้ประสบความล้มเหลวย่อมไม่เสียใจภายหลัง ต่อให้ประสบความส�าเร็จก็ไม่ล�าพองใจ  คนเช่นนี้แม้จะปีนขึ้นไปยังที่สูงย่อมไม่
หวาดหวั่น ลุยน�้าก็ไม่เปียกปอน ลุยไฟก็ไม่รุ่มร้อน  ผู้ใดรู้แจ้งจนเข้าถึงวิถีแห่งธรรมชาติย่อมเป็นดังที่ว่ามานี้” 「且有真人而後有真知　何謂真人

古之真人不逆寡　不雄成　不謨士　若然者　過而弗悔 當而不自得也　若然者 登高不慄 入水不濡入火不熱 是知之能登假於道者也　若此」

睦ましき中に戯るるも、人をはかりあざむきて、

おのれが①智のまさりたる事を興とす。これ又、

礼にあらず。されば、始め興宴よりおこりて、長

き恨を結ぶ類多し。これみな、争ひを好む失な

り。人に勝らん事を思はば、ただ学問して、その②智

を人にまさらんと思ふべし。道を学ぶとならば、

善に伐らず、輩に争ふべからずといふ事を知るべ

き故なり。大きなる職をも辞し、利をも捨つる

は、ただ学問の力なり。

 ไม่มสีิง่ใดจะเหนอืไปกว่าการไม่เข้าต่อสู ้ยอมอ่อนข้อ

ท�าตามผูอ่ื้น หรอืยอมให้ผูอ้ืน่ได้ก่อน ตวัเองไว้ทหีลงั (ละ

ข้อความ) ตอนเล่นกนัในกลุม่พวกพ้องทีส่นทิสนม เรามกั

วางแผนหลอกล่อคนอื่น และรู้สึกสนุกเมื่อรู้สึกว่าตนเอง

มี①ปัญญาเหนือกว่า  การกระท�าเช่นน้ีก็ถือว่าผิด

ธรรมเนยีมปฏบัิต ิ ด้วยเหตนุีเ้องจงึมบ่ีอยครัง้ทีง่านรืน่เรงิ

เริ่มต้นด้วยความสนุก  แต่จบลงด้วยความแค้นไปนาน

แสนนาน ทัง้หมดทีว่่ามานีคื้อผลเสียของการแข่งขนัแย่งชิง 

อย่างไรก็ตามหากคิดอยากจะเอาชนะคนอื่นให้ได้จริง ๆ  

ก็ควรตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาความรู้ให้②ปัญญาน้ันเหนือ

กว่าผู้อื่น  นั่นเป็นเพราะเมื่อใดที่ได้เรียนรู้วิถี  ย่อมจะรู้

ว่าไม่ควรล�าพองไปกับส่ิงที่เป็นความดี หรือคิดต่อสู้

แข่งขันกับพวกพ้อง  การรู้จักวางมือจากต�าแหน่งหน้าที่

อนัสงูส่ง และยอมทิง้ผลประโยชน์นัน้ เป็นผลมาจากการ

ได้ศึกษาหาความรู้แต่เพียงเท่านั้น (หน้า 181 – 182)

 ในตอนที่ 130 มีค�าว่า “ปัญญา” ปรากฏอยู่ 2 แห่ง 

“ปัญญา”① คือ ปัญญาที่เกิดจากไหวพริบในการ

วางแผนเอาชนะผู้อื่น ฉะนั้นค�านี้จึงนับเป็นปัญญาที่
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13 แนวคิดของเล่าจื้อเรื่อง “การรู้จักพอ”ปรากฏใน “คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง”หลายตอน เช่น ตอนที่ 44 มีค�ากล่าวว่า “ผู้รู้จักพอ ย่อมไม่มีวันได้รับความ
อับอาย ผู้รู้จักหยุด ย่อมไม่มีวันตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย” (知足不辱　知止不殆)

เกี่ยวข้องกับความสามารถ  ส่วนค�าว่า “ปัญญา”② คือ 

ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ “วิถี” และท�าให้ตระหนักรู้

ว่า “ไม่ควรล�าพองไปกับสิ่งที่เป็นความดี หรือคิดต่อสู้

แข่งขันกับพวกพ้อง” ควร “รู้จักวางมือจากต�าแหน่ง

หน้าทีอ่นัสงูส่ง และยอมทิง้ผลประโยชน์”  ส�าหรบัค�าว่า 

“วิถี” นั้น ทะมุระ เก็นจิ (田村憲治, 1989, pp.64-65)

ได้พิจารณาควบคู่กับค�าว่า “วิถีท่ีแท้จริง”「まことの

道」 และชี้ว่า ท้ังสองค�าน้ีสะท้อนแนวคิดของเต๋าเช่น

เดียวกับค�าว่า “คนที่แท้จริง” และ “ปัญญาที่แท้จริง” 

ในตอนที ่38   รวมทัง้ยงัมนียัยะชีถ้งึ “สิง่ทีอ่ยู่เหนอืความ

นึกคิดของมนุษย์” (人間の思慮を越えたもの)และ

เป็น “ลักษณะการด�าเนินชีวิตที่เป็นอิสระโดยไม่ถูก

พันธนาการจากสิ่งใด” (何者にも束縛されない閑暇

な中に生を生きる在り方) ฉะนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้

ว่า การเรียนรู้ “วิถี”  ที่ท�าให้เกิด“ปัญญา”② นั้นไม่ได้

เป็นเพียงการศึกษาศาสตร์ความรู ้เท่าน้ัน แต่ต้อง

ตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งท่ีมนุษย์ปรารถนาเพื่อให้ตนอยู่เหนือ

กว่าผู้อื่น อาทิ เช่น คุณงามความดี หรือความรู้ความ

สามารถ  ล้วนแล้วแต่เป็นเครือ่งพนัธนาการชีวิตของผูค้น

ในสังคมทั้งสิ้น

 จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญา”② เป็นปัญญาจากการ

ศึกษาจนเข้าถึง “วิถี” และท�าให้ตระหนักได้ว่า มนุษย์

ควรปลดปล่อยตนเองให้เป็นอสิระจากเครือ่งพนัธนาการ

ทางสังคม ฉะนั้นค�าว่า“ปัญญา”② จึงอาจกล่าวได้ว่ามี

ความหมายสอดคล้องกับค�าว่า “ปัญญาท่ีแท้จริง” ใน

ตอนที่ 38

3) ตอนที่ 140

 身死して財残る事は、智者のせざるところな

り。よからぬ物蓄へ置きたるもつたなく、よき物

は、心をとめけんとはかなし。（中略）朝夕なく

てかなはざらん物こそあらめ、その外は何も持た

でぞあらまほしき。

 การทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ทั้ง ๆ ท่ีร่างจากโลกนี้ไปแล้ว 

ไม่ใช่การกระท�าของผู้มปัีญญา การเกบ็สะสมของไม่มค่ีา

นับเป็นเรื่องไร้สาระ  หรือแม้หากเป็นของดีมีค่า ก็ชวน

ให้เศร้าใจเมือ่คดิไปว่าจติใจของผูน้ัน้คงมคีวามยดึตดิอยู่

กระมงั (ละข้อความ) ฉะนัน้แล้วส่ิงทีจ่�าเป็นต้องใช้ในชวิีต

ประจ�าวันก็พึงมีไว้ ทว่าสิ่งอื่นใดนอกจากนั้นอย่าได้ถือ

ครองไว้เลยจะเป็นการด ี  (หน้า 195 – 196)

 เคง็โกต�าหนกิารทิง้มรดกไว้ภายหลงัเสยีชวีติว่าไม่ใช่

การกระท�าของ “ผู้มีปัญญา” สาเหตุเป็นเพราะการเก็บ

ของด้อยค่าไว้เป็นมรดกย่อมท�าให้ผูเ้สยีชีวติถูกมองว่าท�า

เรื่องไร้สาระ  หรือในทางกลับกันหากมรดกนั้นเป็นสิ่งมี

ค่า ผู้นั้นก็จะถูกมองว่ามีความยึดติด ในตอนท้ายเค็งโก

ยงัได้เตอืนไม่ให้ถอืครองสิง่ของเกนิจ�าเป็น จากค�าวจิารณ์

ดังกล่าวท�าให้วิเคราะห์ได้ว่า การรู้จักพอและขจัดความ

ยึดติดภายในจิตใจเป็นคุณสมบัติของ “ผู ้มีปัญญา” 

นั่นเอง 

 จะเหน็ได้ว่าเค็งโกน�าเสนอค�าว่า “ปัญญา” โดยเชือ่ม

โยงกบัการละทิง้กเิลสและความยดึตดิ ซึง่สะท้อนให้เหน็

ถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา รวมทั้งแนวคิดของเล่าจื้อ

เรื่อง “ความรู้จักพอ”13  ด้วยเช่นกัน

4) ตอนที่ 175

 （前略）この世にはあやまち多く、財を失

ひ、病をまうく。（中略）後の世は、人の智恵を

うしなひ、善根を焼くこと火のごとくして、悪を

増し、万の戒を破りて、地獄におつべし。(後略）

 (ละข้อความ) (คนเมา) ขณะมชีวีติอยูใ่นชาตนิี ้มกัก่อ

เรือ่งราวจนต้องสูญเสียทรพัย์สิน หรอืไม่กล้็มหมอนนอน

เส่ือ (ละข้อความ) เม่ือปัญญาแห่งความเป็นคนสูญสิ้น  

ความชัว่ร้ายย่อมทวมีากขึน้จนเป็นเหตใุห้ศลีทัง้หมดขาด

สะบั้น  เปรียบประดุจไฟที่เผาผลาญรากเหง้าแห่งความ

ดีให้มอดไหม้  คนเช่นนี้ย่อมต้องตกนรกในชาติหน้าเป็น

แน่แท้  (ละข้อความ)  (หน้า 220)
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 เคง็โกน�าเสนอผลเสยีจากการเมาสรุาทีพ่บเหน็ได้ใน

ชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงผลพวงท่ีน�าไปสู่การ

สูญเสีย “ปัญญาแห่งความเป็นคน” อันเป็นต้นตอของ

การก่อกรรมชั่ว เป็นที่น่าสังเกตว่า เค็งโกน�าเสนอค�าว่า 

“ปัญญา” ร่วมกับค�าท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ

แนวคิดทางพุทธศาสนาหลายค�า ดังจะเห็นได้จากค�าว่า 

“ชาตนิี”้ “ชาตหิน้า” “ศลีขาด” “รากเหง้าแห่งความดี” 

“ตกนรก” ฉะนัน้จงึอาจตคีวามได้ว่าค�าว่า “ปัญญา” ใน

ที่นี้หมายถึง สติสัมปชัญญะที่ควบคุมการกระท�าดีหรือ

ชั่ว ซึ่งส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ท้ังในชาติน้ีและชาติหน้าตาม

แนวคิดทางพุทธศาสนา

 โดยสรุปความหมายอื่นๆของค�าว่า “ปัญญา” ใน

เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”สามารถสรุปได้เป็น 2 ประการ

ดังนี้ 

  1) ปัญญาที่ชี้ถึงสติสัมปชัญญะที่ควบคุมให้มนุษย์

ก่อกรรมดี หรือกรรมชั่วตามแนวคิดทางพุทธศาสนาดัง

ปรากฏในตอนที่ 17514  

  2) ปัญญาทีช่ีถ้งึภาวะของการปล่อยวาง  ซึง่จะเกดิ

ขึ้นได้เมื่อมนุษย์ตระหนักรู้ถึงพันธนาการทางสังคมท่ีก่อ

ให้เกิดความยึดติดภายในจิตใจ ดังปรากฏในตอนที่ 38  

130 และ 140  การน�าเสนอปัญญาดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นถึงอิทธิพลจากแนวคิดของเต๋า รวมท้ังแนวคิดทาง

พุทธศาสนาด้วยเช่นกัน15 

 หากย้อนกลับไปพิจารณาค�าว่า “ปัญญา” ของคน

ชราในตอนที ่131 จะเหน็ได้ว่าเคง็โกช้ีว่าปัญญาเกดิจาก 

“การรู้จกัประมาณก�าลงัของตนและวางมอืทนัทหีากเป็น

สิง่ทีเ่กนิก�าลงั” 「おのが分を知りて、及ばざる時は

速かにやむ」และไม่ควรฝืนท�าตามธรรมเนยีมในสงัคม

ที่มักแสดงความขอบคุณผู้อื่นโดยท�าสิ่งที่เกินก�าลังของ

ตน “หากจะมคีนมาถอืโทษโกรธเคอืงกใ็ห้คดิเสยีว่าความ

ผิดอยู่ที่ตัวผู้นั้น” 「許さざらんは、人の誤りなり」

จากบทวจิารณ์ดังกล่าวท�าให้วเิคราะห์ได้ว่า ปัญญาทีเ่คง็

โกกล่าวถึงน้ีนอกจากจะชี้ถึงการรู้จักความพอดีแล้ว ยัง

หมายถงึภาวะของการปล่อยวางจากธรรมเนยีมปฏบิตัทิี่

สังคมเป็นผู้ก�าหนด  ฉะนั้นลักษณะของปัญญาในตอนที่ 

131 จึงอาจกล่าวได้ว่ามีความสอดคล้องกับนัยยะความ

หมายของปัญญาในแบบที่ 2)  

 ส�าหรับค�าว่า “ปัญญา” ของคนชราในตอนที่ 172  

เค็งโกได้ชีใ้ห้เห็นถงึสภาพจติใจคนชราทีก่่อให้เกดิปัญญา

ว่า “คนชราสภาพจติใจมกัอ่อนล้าลง (ละข้อความ) จติใจ

ไม่อ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบ ความรู้สึกสงบนิ่งลงเอง

ตามธรรมชาติ จึงมักไม่ท�าสิ่งใดที่เกินจ�าเป็น”  「 精神

おとろへ（中略）感じ動く所なし。心おのづから

静かなれば、無益のわざをなさず」 ต่างจากคน

หนุ่มสาวที่ “มักมีนิสัยเลือดร้อน หวั่นไหวต่อสิ่งที่มา

กระทบ จิตใจเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา มักหาเรื่องท�าลาย

ตวัเอง”「血気うちにあまり、心、物にうごきて、

情欲多し。身を危めて砕けやすき」 จากการเปรยีบ

เทียบจิตใจของคนทั้งสองวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

กิเลส จะเห็นได้ว่าคนชรามีภาวะจิตใจที่สงบนิ่งและไม่

หวั่นไหวต่อกิเลส  ปัญญาของคนชราในตอนทึ่ 172 จึง

ใกล้เคียงกับปัญญาในแบบที่ 2 ) กล่าวคือ ปัญญาที่เกิด

จากจิตใจที่ปล่อยวาง อย่างไรก็ตาม ปัญญาของคนชรา

ก็มีข้อแตกต่างจากปัญญาในแบบที่ 2 ) เช่นกัน  ดังจะ

เห็นได้ว่าปัญญาของคนชราในตอนที่ 172  ไม่ใช่ภาวะ

การปล่อยวางที่เกิดจากการเข้าถึง “วิถี” หรือการ

ตระหนกัรูถ้งึเครือ่งพนัธนาการทางสงัคมดงัเช่นตอนอืน่ ๆ    

หากแต่ปัญญาของคนชราเกดิจาก “สภาพจติใจอ่อนล้าลง” 

「 精神おとろへ」 ซึ่งส่งผลให้ “ความรู้สึกสงบนิ่งลง

เองตามธรรมชาติ” 「心おのづから静かなれ」 จะ

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ธรรมชาติเป็นผู้แปรเปล่ียนให้

สภาพจิตใจของมนุษย์อ่อนล้าลงตามกาลเวลา จนก่อให้

เกิดภาวะของการปล่อยวางหรอืปัญญาข้ึนได้เอง  ฉะนัน้

จงึอาจกล่าวได้ว่าปัญญานีก่้อเกดิจากธรรมชาต ิกล่าวคอื

เป็น “ปัญญาอันเกิดจากความชรา”

14 ความหมายนี้อาจกล่าวได้ว่า ใกล้เคียงกับค�าจ�ากัดความในพจนานุกรมดะอิจิรินที่ชี้ถึงความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดี
15 ความหมายของปัญญาประเภทนี้นับได้ว่าใกล้เคียงกับค�าจ�ากัดความในพจนานุกรมดะอิจิริน ที่ชี้ถึงสภาพจิตใจที่ละจากกิเลส
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 โดยสรุปเม่ือพจิารณาความหมายของค�าว่า “ปัญญา” 

ของคนชราในตอนที่ 131 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

“ปัญญา” อันเป็นลักษณะเด่นของคนชราที่ปรากฏใน

ตอนที ่172 เปรียบเทยีบกับค�าว่า “ปัญญา” ในตอนอืน่ ๆ  

ตลอดเรือ่งพบว่า ค�าว่า “ปัญญา” ของคนชราทัง้ในตอน

ที ่131 และ 172 มีนยัยะสอดคล้องกับค�าว่า “ปัญญา” ทีช่ี้

ถึงภาวะของการปล่อยวางเช่นเดียวกัน  หากแต่ค�าว่า 

“ปญัญา” อันเป็นลกัษณะเด่นของคนชราในตอนที่ 172  

มข้ีอแตกต่างจากตอนอืน่ ๆ  ตรงประเดน็ทีม่าของปัญญา 

กล่าวคอื ปัญญาไม่เพยีงเกดิจากการตระหนกัรูข้องมนษุย์ 

หากแต่ยงัก่อเกดิขึน้มาได้เองตามธรรมชาตเิมือ่มนษุย์เข้า

สู่วัยชรา เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากท่ีเค็งโกน�าเสนอ 

“ปัญญาอันเกิดจากความชรา” ไว้ในตอนที่ 172 แล้วก็

ไม่ได้กล่าวถึงคนชราอีก สิ่งน้ีอาจชี้ให้เห็นว่า การได้ค้น

พบปัญญาอันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ ท�าให้เค็ง

โกมองเหน็ความหมายทีแ่ท้จรงิของการใช้ชวีติในวยัชรา

ได้ในที่สุด

7. บทสรุป

 ในเรือ่ง “ท์ซเุระสเุระงซุะ” เคง็โกได้น�าเสนอมุมมอง

ที่มีต่อคนชราไว้ในแง่มุมต่าง ๆ สรุปได้เป็น 4 ประเด็น 

คอื สภาพร่างกาย ความสมัพนัธ์กบัสงัคม ความสามารถ 

สภาพจิตใจ จากการพิจารณาลักษณะการน�าเสนอจะ

เห็นได้ว่า เค็งโกกระตุ้นให้คนชราตระหนักถึงสิ่งท่ีควร

ปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัย โดยเริ่มพิจารณาจากลักษณะ

ภายนอกทีป่รากฏให้เหน็ได้อย่างชดัเจนจากสายตาก่อน 

จากนั้นจึงเน้นสิ่งที่อยู ่ลึกลงไปภายในจิตใจมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตคือ ในตอนที่ 172 เค็งโกไม่

ได้น�าเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือกระตุ้นการ

ตระหนักรู้ของคนชรา หากแต่ได้เปรียบเทียบลักษณะ

ธรรมชาติของคนชรากับคนหนุ่มสาว จนท�าให้เค็งโกค้น

พบบ่อเกดิแห่งปัญญาแบบใหม่  เดมิทปัีญญาอาจก่อเกดิ

จากการที่มนุษย์ตระหนักรู ้และปล่อยวางจากเครื่อง

พันธนาการที่ก่อให้เกิดความยึดติดภายในจิตใจ หากแต่

เมื่อเข้าสู่วัยชรา ธรรมชาติจะแปรเปลี่ยนให้ร่างกายและ

จิตใจมนุษย์อ่อนล้าลง ในขณะเดียวกันความสงบนิ่งที่

บังเกิดขึ้นมาในจิตใจก็จะท�าให้มนุษย์เกิดการปล่อยวาง  

กล่าวคือ การก่อเกิดภาวะของปัญญาได้นั่นเอง การ

ปล่อยให้ชวีติมนษุย์เป็นไปตามธรรมชาตนิัน้แม้จะปรากฏ

มมีาแต่เดมิในแนวคดิของเต๋า อย่างไรกต็ามการเชือ่มโยง

วถิธีรรมชาตเิข้ากบัแนวคิดเรือ่งปัญญาจนน�าไปสู่การค้น

พบบ่อเกิดแห่งปัญญาแบบใหม่ กล่าวคือ “ปัญญาอนัเกดิ

จากความชรา” นั้น สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิด

ของเคง็โกทีส่ามารถพจิารณาสิง่ต่าง ๆ  ได้อย่างลุม่ลกึและ

หลากมติ ิลกัษณะมุมมองดงักล่าวอาจเป็นผลมาจากการ

ทีเ่ค็งโกครองสมณเพศ และในขณะเดยีวกันกไ็ด้มบีทบาท

ในวงการวรรณกรรมของราชส�านัก ท�าให้เขาได้ซึมซับ

แนวคิดที่หลากหลายไม่จ�ากัดเพียงแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาเท่านั้น นอกจากนี้สภาพสังคมท่ีเต็มไปด้วยการ

ต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจ กอปรกบัอายขุองเคง็โกทีก้่าวเข้าสูว่ยั

ชรายังอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เขาพยายามปลดปล่อย

ตนเองออกจากพันธนาการทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

และมองหาความหมายทีแ่ท้จรงิของการใช้ชวิีตในวัยชรา

ตามวิถีแห่งธรรมชาติก็เป็นได้
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