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บทคัดย่อ

บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความเป็นอนิจจังในบท

ละครโน โดยศกึษาข้อมลูจากบทละครโนประเภทเกน็สะอโินจ�านวน 9 เรือ่ง ได้แก่ นะกะมท์ิซุ 

ฮิบะริยะมะ คะเงะกิโยะ ยุยะ ท์ซุชิงุรุมะ โคยะโมะโนะงุรุอิ  ทะเกะโนะยุกิ ฌิชิกิโอะชิ และ

คะนะวะ  ผลการศึกษาพบว่า อุปลักษณ์แสดงความเป็นอนิจจังที่ปรากฏในบทละครโนได้แก่ 

น�้าค้าง เสียง สี ความฝัน สายลม เรือ ดอกไม้ และดวงจันทร์ ซึ่งอุปลักษณ์เหล่านี้สะท้อนให้

เห็นถึงความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง ความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในโลก ความเชื่อ

เรือ่งความเป็นอนจิจงัอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึง่ในพทุธวธิคีลายความโศกท�าให้ผูค้นในสมัยกลาง

ของญีปุ่น่ทีร่อบตวัประสบกบัเหตุการณ์ความทกุข์ ความยากล�าบากและความสญูเสียได้ท�าใจ

ยอมรบัความเป็นจรงิความเป็นไปในโลกมนษุย์ ท�าให้คนทีย่งัคงมชีวีติอยูส่ามารถด�ารงชวีติต่อ

ไปได้ อีกประการหน่ึง ความเป็นอนิจจังยังมีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาท

หน้าที่และจริยธรรมอันควรกระท�า เช่น ลูกที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาดัง

ปรากฏในบทละครเรื่อง คะเงะกิโยะ ที่ฮิโตะมะรุผู้เป็นลูกสาวเร่งออกเดินทางเพื่อตามหาพ่อ

ที่ตนเองไม่มีโอกาสได้พบหน้าต้ังแต่ถือก�าเนิดมา หรือ ยุยะลูกสาวที่ท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้

กลับไปดูแลรักษาแม่ที่ชราและก�าลังเจ็บป่วยก่อนแม่จะเสียชีวิตในบทละครเรื่อง ยุยะ 
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Abstract

This article aims to study conceptual metaphors of impermanence in Noh plays. 
Data was collected from 9 Genzai Noh plays as Nakamitsu, Hibariyama, Kagekiyo, 
Yuya, Tsuchiguruma, Koya Monogurui, Take no Yuki, Shichikiochi, and Kanawa. 
The study found that metaphors of impermanence in Noh plays were dew, sound, 
color, dream, wind, boat, flower, and moon. These reflected uncertainty, change, 
and transience of things and lives on earth. Impermanence concept may be said 
to be one of Bhuddhism instruments to relieve grieve for people in medieval 
period who always faced suffering, difficulties, and loss. This made them come 
to term with reality on earth and live on. Furthermore, impermanence idea took 
part in stimulating people to be aware of their duties and ethics, for example, a 
child should show gratitude to parents. Like in Kagekiyo, Hitomaru, a daughter, 
rushed to find her father whom she has never met since she was born. In Yuya, 
Yuya,  a daughter, has tried to go back to take care of her old and sick mother 
before she died. 
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1. บทน�า 

 นบัตัง้แต่กลางสมยัเฮอนั(平安)จนกระทัง่ถงึสมัย

คะมะกุระ-มุโระมะชิ（鎌倉―室町）ญี่ปุ ่นประสบ

ปัญหาความวุ่นวายโดยเกิดศึกสงครามกลางเมืองหลาย

ครั้ง เช่น ในปี 1156 เกิดสงครามโฮเง็น(保元の乱)ซึ่ง

เป็นความขดัแย้งในการสืบราชสมบัติระหว่างอดีตจกัรพรรดิ

ซุโตะกุ(崇徳天皇)กับจักรพรรดิโกะฌิระกะวะ（後白

河天皇) ในปี 1180-1185 เกิดสงครามเก็มเปะอ(ิ源平

合戦)อันเป็นสงครามระหว่างตระกูลทะอิระ(平)กับ

ตระกลูมนิะโมะโตะ(源)ทัง้ยงัเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

ซ�า้เตมิหลายคร้ัง จนท�าให้มผีูค้นบาดเจ็บล้มตายจ�านวนมาก 

เป็นเหตใุห้ผูค้นในสงัคมตระหนกัถงึความเป็นอนจิจงัหรอื

ความไม่แน่นอนของชวีติ สภาพสงัคมดงักล่าวส่งอทิธพิล

สะท้อนผ่านทางวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น นิยาย

สงครามเรื่องเฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ1 (平家物語)ที่

กล่าวถึงความรุ่งเรืองและการล่มสลายของตัวละครใน

ตระกูลทะอิระ และวรรณกรรมประเภทความเรียงที่

สะท้อนมุมมองในเรื่องความเป็นอนิจจัง ได้แก่ โฮโจกิ2 

(方丈記)และ ท์ซเุระสเุระงซุะ3 (徒然草)เหตกุารณ์ต่าง ๆ  

ทีเ่กดิขึน้ในวรรณกรรมเรือ่งโฮโจก ิได้แก่ เหตกุารณ์ไฟไหม้

ครัง้ใหญ่ในเกยีวโต การเกดิพายหุมนุ การย้ายเมืองหลวง 

ความอดอยากอนัเนือ่งมาจากความแห้งแล้งและน�า้ท่วม 

รวมทั้งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 1177-

1185 อรรถยา สุวรรณระดา กล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี้

สะท้อนความเป็นอนจิจงัของชวีติและโลก ผ่านสภาพอนั

ไม่จีรังของที่อยู่อาศัยซ่ึงนับว่าเป็นลักษณะเฉพาะของ

วรรณกรรมเรื่องนี้ (อรรถยา สุวรรณระดา, 2557)  ใน

ขณะที่เร่ืองท์ซุเระสุเระงุซะนั้นเป็นการถ่ายทอดความ

รู้สึกนึกคิดที่เกิดข้ึน ในใจของผู้แต่งในขณะท่ีก�าลังเบ่ือ

หน่ายอ้างว้าง เนื้อหาเป็นการมองชีวิตมนุษย์และ

ธรรมชาติผสมผสานความงามในวรรณคดีท่ีสืบทอดมา

จากสมัยเฮอันและความเป็นอนิจจังซึ่งเป็นลักษณะของ

วรรณกรรมสมยัคะมะกรุะอย่างกลมกลนื โดยการวจิารณ์

ความงามของธรรมชาตใินอกีด้านหนึง่ซึง่ต่างจากมมุมอง

ของคนทั่วไป (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.130-

132) นอกจากนยิายสงครามและความเรยีงแล้ว บทละคร

โนยังเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัย

มุโระมะชิ   ด้วยเหตุที่บทละครโนจ�านวนหนึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับความขัดแย้ง การรบราฆ่าฟัน การแก้แค้น รวม

ทัง้ความทุกข์ของตัวละครอนัเกิดจากการสญูเสยีและการ

พลัดพราก อีกทั้งละครโนยังได้รับอิทธิพลจากพุทธ

ศาสนาจงึท�าให้เนือ้หาของบทละครปรากฏเรือ่งราวและ

แนวคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาซึ่งรวมถึงแนวคิดเรื่อง

ความเป็นอนิจจังด้วย   

 พจนานกุรมโคจเิอน็(広辞苑)ได้ให้ค�านยิามความ

หมายของค�าว่าอนิจจังในภาษาญี่ปุ่น(無常)ไว้ดังนี้ 

 1.〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でな

いこと。               

 (พุทธศาสนา)  การที่สรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป มี

การเปลี่ยนแปลง ไม่คงอยู่ถาวร   

 2. 人生のはかないこと。 ความไม่จรีงัยัง่ยนืของ

มนุษย์

 3. 人の死去。ความตายของมนุษย์   

 นอกจากค�าว่า 無常 แล้วยงัมคี�าทีม่คีวามเกีย่วกบั

อนิจจังอีก ได้แก่ ค�าว่า 憂世・浮世　ซ่ึงพจนานุกรม

โคจเิอน็นยิามความหมายไว้ว่า 無常の世。生きること

の苦しい世。โลกทีไ่ม่จรีงั โลกทีป่ระกอบไปด้วยความทกุข์ 

 ค�าว่าอนิจจังน้ันมีลักษณะเป็นนามธรรมที่อาจส่ือ

ความหมายได้ยาก ผูแ้ต่งบทละครมักพรรณนาด้วยกลวิธี

ความเปรียบทีเ่รียกว่าอปุลกัษณ์เพ่ือสือ่ความหมายท�าให้

ผู้อ่านรับรูเ้ข้าใจได้ง่ายขึน้  อปุลักษณ์คือการเปรยีบเทยีบ

ความเหมอืนระหว่างสิง่สองสิง่โดยทัง้สองสิง่เป็นสมาชกิ

1  ไม่ทราบผู้แต่งแต่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นกลางศตวรรษที่ 13 กล่าวกันว่าเป็นวรรณกรรมประเภทนิยายสงครามที่มีชื่อเสียงที่สุด
2  แต่งโดยคะโมะ โนะ โชเมะอิ (鴨長明 1155-1216) ผู้เป็นกวีเอกในต้นสมัยคะมะกุระ ในช่วงบั้นปลายชีวิตโชเมะอิได้ออกบวชปลีกวิเวกไปอยู่ในกระท่อมที่
มีขนาดเล็กเพียง 4 เสื่อครึ่งในภูเขาฮิโนะชานเมืองเกียวโต เนื้อหาในวรรณกรรมครึ่งแรกเป็นบันทึกเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและการย้ายเมืองหลวง ส่วนครึ่งหลัง
บรรยายถึงการใช้ชีวิตอย่างสันโดษและสงบสุขในกระท่อมของผู้แต่ง
3  แต่งโดยพระเค็งโก (兼好1283-1352) ผู้เป็นกวีเอกปลายสมัยคะมะกุระ เนื้อหามีทั้งหมด 243 ตอน
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ของกลุม่ทางความหมายทีต่่างกนั เรยีกสิง่ทีเ่ป็นต้นแบบ

ของการเปรียบเทียบว่า “แบบเปรียบ” หรือ “แวดวง

ความหมายต้นทาง” และเรยีกสิง่ทีถ่กูน�ามาเปรยีบเทยีบ

ว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ” หรือ “แวดวงความหมายปลาย

ทาง” (ซาอีด Saeed, 1997, อ้างถงึใน ศริพิร ภกัดผีาสขุ, 

2561, น.81) อย่างไรกต็าม อปุลกัษณ์ไม่ได้เป็นเพยีงเรือ่ง

ของภาษาแต่เป็นเรื่องของความคิด เป็นระบบวิธีคิดใน

เชงิเปรียบเทยีบทีส่�าคญัซึง่มนษุย์ใช้ในการท�าความเข้าใจ

โลก กล่าวคือ มนุษย์เรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งใหม่ ๆ 

ที่ เข ้ามาในชีวิตส ่วนหนึ่งด ้วยการเปรียบเทียบกับ

ประสบการณ์หรือส่ิงท่ีเข้าใจดีอยู่ก่อนแล้วและถ่ายโยง

ความเข้าใจดังกล่าวไปยังการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่

เหล่านั้น (เลคอฟและจอห์นสัน Lakoff and Johnson, 

1980, อ้างถึงใน ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561, น.83) ผู้วิจัย

เชื่อว่าการศึกษาอุปลักษณ์ความเป็นอนิจจังในบทละคร

โนจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจวธีิคดิเก่ียวกับความเป็นอนจิจงัใน

มุมมองของคนญี่ปุ่นได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความ

เป็นอนิจจังในบทละครโนประเภทเก็นสะอิโน

3. ขอบเขตของการวิจัย

 3.1 ขอบเขตของก�รวิจัย 

 ศกึษาบทละครโนประเภทเกน็สะอโิน4  ซ่ึงเป็นบท

ละครที่ตัวละครเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกจริงและเป็น

เรือ่งทีป่รากฏความขดัแย้งของตวัละครทีม่คีวามสมัพนัธ์

นาย-บ่าว พ่อแม่-ลกู และสาม-ีภรรยา ได้แก่ เรือ่ง นะกะ

มิท์ซุ ฮิบะริยะมะ คะเงะกิโยะ ยุยะ ท์ซุชิงุรุมะ โคยะโมะ

โนะงุรุอิ ทะเกะโนะยุกิ ฌิชิกิโอะช ิและคะนะวะ    

 3.2 วิธีวิจัยและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล   

 ผูว้จัิยศกึษาเนือ้หาของบทละครจากต้นฉบบัภาษา

ญีปุ่่นโบราณเป็นหลกัโดยพิจารณาจากบทละครทีป่รากฏ

ค�าท่ีมคีวามหมายของความเป็นอนจิจงัได้แก่ ค�าว่า 無常 

และ 憂世 และสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์

4. ข้อตกลงเบื้องต้น     

 4.1 ในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นจะไม่ปรากฏค�าที่แสดง

ความเปรียบแต่ในการแปลถอดความเป็นภาษาไทยน้ัน 

ผู้วิจัยมีการเพิ่มค�าแสดงความเปรียบ เช่น ค�าว่า “ดั่ง” 

“เช่น” ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์

 4.2 บทความวิจัยฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษา

ญีปุ่น่ทีเ่ป็นผลงานวจัิยของอาจารย์ในคณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ผลการศึกษาวิเคราะห์

 ในจ�านวนบทละคร 9 เรื่องที่น�ามาศึกษาปรากฏ

อุปลักษณ์ที่สะท้อนความคิดของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อความ

เป็นอนิจจัง ได้แก่ น�้าค้าง เสียง สี ความฝัน สายลม  เรือ 

ดอกไม้ และดวงจันทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 5.1 คว�มเป็นอนิจจังคือนำ้�ค้�ง

 บทละครเรื่องนะกะมิท์ซ ุ(仲光)

  シテ　「あはれやげに我が子の幸壽があ

るならば、美女御前と相舞せさせ、仲光手拍子囃し。

唯今の涙を感涙と思はば。いかがは嬉しかるべき 

  地   「思ひは涙。よそ目は舞の手。交

るは袖の。上露も下露も。後れ先だつ浮世の習

ひ。昨日は歎き、今日は喜びの都に歸る。  

      (佐成健太郎, 1954c, p.2322)

4  บทละครโนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกว้าง ๆ คือ 
 1. บทละครประเภทในฝันหรือมุเง็นโน(夢幻能)โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้  เรื่องราวเป็นภาพลวงตาหรือภาพฝันของตัวรอง  ตัวเอกเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติมา
ปรากฏตัวเพื่อเล่าเรื่องราวในอดีต ส่วนตัวรองมักเป็นพระธุดงค์ที่เดินทางผ่านสถานที่ที่มีชื่อเสียง บทละครประเภทนี้เน้นให้ความส�าคัญกับตัวเอก ขณะที่ตัวรองมี
บทบาทช่วยในการด�าเนินเรื่องแต่ไม่มีความขัดแย้งกับตัวเอกแบบละครทั่วไป     
 2. บทละครประเภทในโลกจริงหรือเก็นสะอิโน(現在能)โดยทั่วไปมีลักษณะดังน้ี  เร่ืองราวเกิดขึ้นและด�าเนินไปในเวลาปัจจุบัน ตัวละครเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต
อยู่ เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ปรากฏความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวรอง 
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5  ทางแคบในที่นี้หมายถึงโลกแคบที่ไร้ผู้คนรู้จัก

  นะกะมิท์ซ ุ  น่าสะเทือนใจนัก หากโคจุ 

ลูกชายของเรายังมีชีวิตอยู่ก็จะให้ร่ายร�าคู่กับบิโจะ ส่วน

นะกะมิท์ซุจะปรบมือเป็นจังหวะประกอบ หากน�้าตาท่ี

ไหลยามนี้เป็นน�้าตาแห่งความซาบซึ้งใจจะน่ายินดีเพียง

ใดกันหนอ         

  คอรัส (นะกะมิท์ซุ)   ยกชายแขนเสื้อร่ายร�า

กลบเกลื่อนน�้าตาแห่งความคิดถึงจากสายตาผู้อื่น ได้

เรียนรู ้เกี่ยวกับโลกที่ไม่จีรังว่าทั้งน�้าค้างด้านบนและ

น�้าค้างด้านล่างไม่ว่าช้าหรือเร็ว ก็จะจางหายไป วานน้ี

โศก วันนี้เดินทางกลับเมืองหลวงด้วยความสุข

  บทละครเร่ืองนะกะมิท์ซุกล่าวถึงตัวละครเจ้า

นายชือ่มนัจ(ู満仲)โกรธลกูชายทีช่ือ่บโิจะ(美女)เพราะ

ไม่สนใจศกึษาเล่าเรยีนจงึสัง่ให้บ่าวช่ือนะกะมท์ิซุ(仲光)

น�าตัวไปตัดศีรษะแต่ลูกชายของนะกะมิท์ซุอาสาขอตาย

แทนลูกเจ้านาย ภายหลังพระเอะฌิน(恵心僧都)จาก

วัดฮิเอะได้น�าตัวบิโจะซึ่งแอบไปบวชอยู่ที่วัดมาสารภาพ

ความจริงแก่มันจู แม้นะกะมิท์ซุจะยินดีที่ได้มีโอกาสพบ

กับลูกชายของเจ้านาย แต่ภายในใจยังรู้สึกเสียใจคิดถึง

ลกูชายตนเองจงึน�า้ตาไหลออกมาจนต้องยกชายแขนเสือ้

ปิดบังน�า้ตาไม่ให้ผูอ้ืน่เหน็  บทร้องของคอรัสกล่าวเปรยีบ

ความไม่จรีงัของชวีติว่ามลีกัษณะเช่นเดยีวกบัหยดน�า้ค้าง 

น�้าค้างน้ันไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด ไม่นานก็จะถูกแสงแดดแผด

เผาจนมลายหายไป เช่นเดยีวกบัมนษุย์ไม่ว่าจะมสีถานะ

เช่นใด ทัง้คนสงูศกัดิห์รอืต�า่ต้อย ทัง้เป็นนายและบ่าว สกั

วนัหนึง่ต่างต้องตายจากกนั แม้แต่อารมณ์ความรูส้กึของ

มนุษย์ยังแสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เนื่องจาก ใน

แต่ละวันหรือแม้กระทั่งในวันเดียวกันมนุษย์อาจเกิด

ความรู้สึกหลากหลายตามสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจ เช่น 

เมือ่วานนีอ้าจทกุข์โศกเสยีใจแต่วนัน้ีอาจแปรเปลีย่นเป็น

ความยินดีปรีดา ข้อความที่กล่าวถึงความไม่จีรังนี้อาจมี

ผลในการปลอบประโลมจติใจบรรเทาความรูส้กึโศกเศร้า

ของนะกะมิท์ซุที่สูญเสียลูกชายให้ผ่อนคลายลงและ

ด�าเนินชีวิตต่อไปโดยยอมรับสภาพความจริงในโลก 

 นอกจากบทละครเรื่องนะกะมิท์ซุ พบว่ามีการ

กล่าวถึงน�้าค้างในบทละครอีก 2 เรื่องคือ ฮิบะริยะมะ

และคะเงะกิโยะ ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏค�าส�าคัญคือความ

เป็นอนิจจังหรือโลกที่ไม่จีรัง แต่ด้วยบริบทท�าให้ค�าว่า

น�้าค้างใช้กล่าวถึงชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนเช่นกัน 

 บทละครเรื่องฮิบะริยะมะ (雲雀山)

  地   陰れ住む身の山深みさらば心

のありもせで。ただ道せばき埋草露いつまでの身

ならまし露いつまでの身ならまし。かくて煙も絶

え絶えの。かくて煙も絶え絶えの。光の陰も惜し

き間に。よその情を頼まんと。草の枢を引きたて

て又里へこそ出でにけれ里へこそ出でにけれ。 

      (佐成健太郎, 1954c, p.2640)

  คอรัส(จิจู) หน�าซ�้ายังอาศัยหลบซ่อนอยู่ใน

ภูเขาลึก จงึไม่น่าสงสัยทีจ่ะไร้คนเหน็ใจสงสารชวีติทีเ่ป็น

เช่นน�้าค้างบนหญ้าในทางแคบ5 จะอยู่ไปได้ถึงเมื่อไรไร้

ควันไฟลอยขึ้น เสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไปรีบออกจาก

กระท่อมเข้าไปขอพึ่งน�้าใจจากคนในหมู่บ้านดีกว่า

 ในบทละครเรือ่งฮบิะรยิะมะ เนือ้เรือ่งกล่าวถงึชโูจ

ฮิเมะ(中将姫)ที่หลบหนีจากการถูกพ่อส่ังฆ่าเนื่องจาก

เช่ือค�ายุยงจากคนอื่นเข้าไปอยู่กลางป่าเขาพร้อมพี่เล้ียง

ชื่อจิจู(侍従)ทั้งสองคนใช้ชีวิตด้วยความยากล�าบาก

อย่างเงยีบเหงาไร้ญาตมิติรไปมาหาสู่ ข้อความทีก่ล่าวว่า

ไร้ควันไฟลอยขึ้นนั้นหมายถึงไม่มีควันไฟที่ใช้ในการ

ประกอบอาหาร สะท้อนความอัตคัดในการด�าเนินชีวิต

จนท�าให้จิจูเปรยว่าไม่รู ้ว่าจะสามารถด�ารงชีวิตท่ีไม่

แน่นอนดัง่น�า้ค้างไปได้ถึงเมือ่ไร ด้วยเหตทุีน่�า้ค้างนัน้เมือ่

ต้องแสงอาทิตย์ก็จะจางหายไปได้อย่างง่ายดาย ชีวิต

มนุษย์จึงตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เช่นเดยีวกับชโูจฮเิมะทีใ่นอดตีนัน้เคยมคีวาม

เป็นอยู่สุขสบายในฐานะลูกสาวของเสนาบดี แต่วันหนึ่ง
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ชะตาชีวิตกลับผกผันต้องออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอย่าง

ทุกข์ยาก อาจกล่าวได้ว่าจิจูเอ่ยถึงความเป็นอนิจจังเพื่อ

ให้ชูโจฮิเมะยอมรับชะตาชีวิตขณะเดียวกันก็กระตุ้น

ตนเองให้เร่งรีบท�าหน้าท่ีของบ่าวในฐานะพี่เลี้ยงโดยไม่

ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเพราะตระหนักในเรื่องเวลาที่ผัน

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังท่ีข้อความข้างต้นกล่าวว่า 

“เสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไป”  (光の陰も惜しき) ซึ่ง

ในภาษาญี่ปุ่นนั้นปรากฏค�ากล่าวที่กล่าวถึงวันเวลากับ

น�้าค้างคู่กันว่า 

 「光陰は矢よりも迅かなり、身命は露より

も脆し」 

 วนัเวลาผนัผ่านเรว็ยิง่กว่าลกูธน ูชีวติคนเราเปราะ

บางยิ่งกว่าน�้าค้าง

 ค�าว่าแสงและเงา ( 光 陰)  หมายถึง แสงอาทิตย์

และดวงจันทร์หรืออีกนัยหน่ึงคือกลางวันและกลางคืน 

วันคืนเป็นเวลาที่ผันผ่านวนเวียนตลอดไม่มีใครสามารถ

หยุดรั้งได้อีกทั้งเมื่อล่วงเลยไปแล้วก็ไม่อาจหวนย้อนคืน

กลบัมา ค�ากล่าวนีเ้ปรยีบวนัคนืทีผ่่านไปอย่างรวดเรว็ว่า

เร็วกว่าลูกธนูที่ถูกยิงออกจากคันธนู สอดแทรกความ

หมายว่าไม่ควรรั้งรอที่จะท�าการสิ่งใด ขณะเดียวกันค�า

ว่า“แสง 光” ยังเป็นค�าที่สัมพันธ์กับค�าว่า “น�้าค้าง露” 

(แสงอาทติย์สาดส่องท�าให้น�า้ค้างจางหายไป) การท่ีกล่าว

ว่าชวิีตของมนษุย์นัน้เปราะบางยิง่กว่าน�า้ค้าง จงึยิง่แสดง

ความหมายว่าช่วงเวลาของชีวิตน้ันสั้นมากและชีวิตเป็น

สิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน   

 บทละครเรื่อง คะเงะกิโยะ (景清)

  ツレ　トモ   「消えぬ便も風なれば。

消えぬ便も風なれば。露の身如何になりぬらん。

  ツレ  「これは鎌倉亀 が江が谷に。人

丸と申す女にて候。さてもわが父悪七兵衛 

景清 は。平家の味方たるにより。源氏に憎まれ。

日向の国宮崎 とかやに流されて。年月を送り給

ふなる。 未だ習はぬ道すがら。もの憂き事も旅

の 習ひ。又父ゆゑと心強く。  

      (佐成健太郎, 1953, p.633)   

  ฮิโตะมะรุและผู้ติดตาม    รู้ข่าวจากสายลมว่า

ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่เป็นเช่นน�้าค้างนั้นจะเป็น

เช่นไร 

  ฮิโตะมะรุ  เราเป็นลกูสาวช่ือฮิโตะมะรอุาศัย

อยู่ที่คะเมะกะเอะกะยะท์ซุในคะมะกุระ ท่านพ่ออะกุฌิ

ชิเบียวเอะ คะเงะกิโยะได้ไปเข้าพวกกับเฮะอิเกะจึงถูก

พวกเก็นจิโกรธชังและถูกเนรเทศไปอยู่ที่เมืองมิยะสะกิ

ในแคว้นฮวีงะ6 เป็นเวลานาน แม้เป็นเส้นทางทีไ่ม่คุน้เคย 

ทั้งการเดินทางก็เต็มไปด้วยความยากล�าบากแต่ด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะพบหน้าพ่อ เราจึงได้ออกเดินทาง            

 บทละครเรือ่งคะเงะกโิยะกล่าวถึงฮโิตะมะร ุ(人丸) 

ลูกสาวทีเ่กดิจากหญงิขายบรกิารถกูพ่อทอดทิง้ท�าให้ต้อง

จากกับพ่อตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อฮิโตะมะรุเมื่อเติบโตขึ้นและ

รู้ข่าวว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ จึงตั้งใจจะออกเดินทางติดตาม

หาเพราะต้องการพบหน้าพ่อสกัครัง้ ค�าว่าน�า้ค้างเป็นค�า

ทีฮ่โิตะมะรุกล่าวถงึชวีติของคะเงะกโิยะผูเ้ป็นพ่อสะท้อน

ความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต แม้วันนี้พ่อจะยังมีชีวิตอยู่แต่

พรุ่งน้ีอาจตายจากกันได้เช่นเดียวกับหยดน�้าค้างที่จาง

หายได้ภายในเวลาอนัสัน้ ฮโิตะมะรจุงึรูส้กึวติกกงัวลด้วย

เหตทุีไ่ม่รูว่้าชวีติพ่อทีอ่ยูห่่างไกลนัน้จะเป็นตายร้ายดเีช่น

ไร ความตระหนักในชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้น้ีอาจเป็นปัจจัย

หนึง่ทีก่ระตุน้ให้ฮโิตะมะรตุ้องเร่งรบีออกเดนิทางตามหา

ก่อนที่พ่อจะเสียชีวิต     

 นอกจากในบทละครโนแล้วผู้วจิยัพบว่ามกีารใช้ค�า

ว่าน�้าค้างแสดงความหมายของความเป็นอนิจจังใน

วรรณกรรมประเภทกลอนญี่ปุ่นด้วย ดังเช่นที่ปรากฏใน

กลอนบทที ่589 จากหนงัสอืรวมบทกลอนโคะกงิวะกะฌู 

(古今和歌集)  

 露ならぬ心を花に置きそめて風吹くごとに

6  ปัจจุบันคือจังหวัดมิยะสะก(ิ宮崎県)
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物おもひぞつく       

 หัวใจฉันไม่เหมือนน�้าค้างที่อยู่บนดอกไม้ ทุกครั้ง

ที่ลมพัดมาก็หวั่นไหว

 กวีสื่อความหมายกลอนบทน้ีว่าความรักของตนท่ี

มีต ่อหญิงสาวนั้นหนักแน ่นมั่นคงต ่างจากน�้าค ้าง 

เนื่องจากตนนั้นไม่หวั่นไหวไปกับการได้ยินข่าวลือว่ามี

ชายอืน่มาหาหญงิคนรกัทีบ้่าน ในขณะทีห่ยดน�า้ค้างกลบั

ไม่ม่ันคงยั่งยืน อ่อนไหวแม้เพียงแค่ถูกสายลมพัดพาก็

พาลร่วงหล่นลงจากดอกไม้7 

 5.2 คว�มเป็นอนิจจังคือเสียงและสี    

  บทละครเรื่อง ยุยะ (熊野)

  地　　「清水寺の鐘の聲。祇園精舎をあ

らはし。諸行無常の聲やらん。 地主権現の花の

色。娑羅雙樹の理なり。生者必滅の世の習ひ。げ

にためしある粧ひ。佛も元 は捨てし世の。 半ば

は雲に上見えぬ。鷲のお山の名を残す。寺は桂の

橋柱。立ち出でて峰の雲。 花やあらぬ初桜の祇

園林下河原。

         (佐成健太郎, 1954d, p.3251)

      คอรัส    เสียงระฆังแห่งวัดคิโยะมิสุสะท้อน

ความเป็นอนจิจงัของสรรพสิง่เช่นปรากฏทีว่ดัเชตวนัมหา

วิหาร8  สีของดอกซากุระที่ศาลเจ้าจิฌุ9 บ่งบอกถึง

สัจธรรมว่าผู้ที่รุ่งโรจน์ย่อมมีวันเสื่อมถอยเช่นเดียวกับสี

ของ ดอกสาละ พระพุทธองค์ทรงตระหนักในสัจธรรม

นี้จึงสละทางโลกและแสดงธรรม ณ เขาคิชฌกูฏ10  ชื่อ

ของเขาหัวแร้งซ่ึงซ่อนตัวยอดเขาไว้กลางหมู่เมฆปรากฏ

อยูท่ีว่ดัเคะอเิกยีวจ ิเมือ่ลกุขึน้มองออกไปรอบ ๆ  บนยอด

เขานัน่คอืหมูเ่มฆหรอืซากรุะกนัแน่ ดอกซากรุะแรกของ

ฤดูบานสะพรั่งในป่ากิอนและฌิโมะกะวะระ 

 ข้อความดงักล่าวนีอ้้างองิมาจากส่วนขึน้ต้นท่ีมชีือ่

เสยีงในวรรณกรรมเรือ่งเฮะอิเกะโมะโนะงะตะรซ่ึิงกล่าว

เปรียบความเป็นอนิจจังของชีวิตมนุษย์ 4 ประการคือ 

เสียงระฆัง สีของดอกสาละ ความฝันยามค�่าคืนในฤดู

ใบไม้ผลิและฝุ่นละอองยามต้องสายลม ดังความว่า

 祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。沙

羅双樹の花の色、盛者必衰のことはりをあらわ

す。 奢れる人も久しからず、唯春の夜の夢のご

とし。たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の

塵に同じ。        

    (梶原正昭・山下弘明, 2005, p.5)

 เสียงระฆังของวัดเชตวันวิหารดังกังวานสะท้อน

ความเป็นอนจิจงัของสรรพสิง่ สขีองดอกสาละบ่งบอกถงึ

สัจธรรมว่าผู้ที่รุ่งโรจน์ย่อมมีวันเสื่อมถอย ไม่อาจรุ่งเรือง

ได้ตลอดไปเปรียบดังความฝันยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิ 

แม้แต่ผู้หาญกล้าย่อมมีวันเสื่อมสลายลง อุปมาเช่นเดียว

กับฝุ่นละอองยามต้องสายลม

 ในบทละครเรือ่ง ยยุะ กล่าวถงึยยุะทีรู่ข่้าวจากทาง

บ้านเกดิว่าแม่ของตนก�าลงัป่วยและต้องการพบหน้าเธอ 

แต่ยยุะไม่อาจกลับไปบ้านแม่ได้เน่ืองจากสามต้ีองการให้

เธอเดินทางไปร่วมงานเล้ียงชมดอกซากุระที่วัดคิโยะมิสุ

ด้วยกนั ยยุะจงึจ�าใจเดินทางไปงานเล้ียง ก่อนทีง่านเล้ียง

จะเริ่มยุยะได้แวะนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดเพื่อ

อธิษฐานขอให้แม่หายป่วย ในฉากน้ีคอรัสขับร้อง

ข้อความที่บรรยายความเป็นอนิจจังของสรรพส่ิงโดย

7  นอกจากการเปรียบน�้าค้างกับความเป็นอนิจจัง ในกลอนญี่ปุ่นยังมีการใช้ค�าว่าน�้าค้างเปรียบกับหยดน�้าตา ซึ่งความเปรียบเช่นน้ีไม่ปรากฏในบทละครเรื่องที่น�า
มาศึกษาซึ่งอาจเพราะเป็นบทละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของตัวละครมากกว่าความรักระหว่างชายหญิง ดังตัวอย่างในกลอนบทที่ 757 จากหนังสือ
รวมบทกลอนโคะกิงวะกะฌู  秋ならで置く白露は寝覚めするわが手枕のしづくなりけり(ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงแต่น�้าค้างขาวที่หยดอยู่นั้น เมื่อ
ลืมตาตื่นขึ้นมามันคือหยดน�้าตาของฉันที่เปียกแขนเสื้อที่ใช้หนุนแทนหมอน)  
8  วัดเชตวันมหาวิหาร ในอดีตเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจ�าพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น�้าราปติ 
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
9  ศาลเจ้าจิฌ(ุ地主権現)ตั้งอยู่ในเขตวัดคิโยะมิส(ุ清水寺)จังหวัดเกียวโต สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพแห่งความรัก บริเวณศาลเจ้ามีก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน 
ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร กล่าวกันว่าหากสามารถเดินหลับตาจาก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้จะสมปรารถนาในความรัก
10  เขาคิชฌกูฏมีความหมายว่าเขาหัวแร้ง ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในอดีตเคยเป็นที่ประทับจ�าพรรษาของพระพุทธเจ้าในพรรษา
ที่ 3, 5, 7 และพรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จปรินิพพาน
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กล่าวถึงเสียงและสี เสียงการตีระฆังเป็นลักษณะของ

เสยีงทีเ่กดิจากการกระทบหรือกระแทก ดงันัน้จึงเป็นสิง่

ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในทันที สะท้อนถึงสิ่งอยู่ไม่คงทน

ถาวร ไม่เที่ยงแท้ ส่วนสีของดอกซากุระที่ซีดจางใกล้ร่วง

โรยนัน้เปรยีบได้กบัชีวติของแม่ทีท่ัง้ชราภาพและป่วยไข้

ใกล้ความตายเช่นเดียวกับสีของดอกสาละที่เปลี่ยนเป็น

สีขาวขณะที่พระพุทธองค์ก�าลังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 

แสดงให้เห็นว่าแม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อาจ

ด�ารงพระชนม์ชพีอยูไ่ด้ตลอดกาล สะท้อนความเชือ่เรือ่ง

ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ไม่มีใครท่ีจะรุ่งเรืองได้ตลอด

เมือ่ถงึเวลากจ็ะเสือ่มความรุง่เรอืงแล้วตายจากไป ความ

ตระหนกัในความเป็นอนจิจงัในบทละครเรือ่งนีอ้าจท�าให้

ยุยะเข้าใจในเรื่องชีวิตที่มีแต่ความไม่แน่นอนจึงต้องการ

แสดงความกตัญญูต่อแม่โดยพยายามขอร้องสามีเพ่ือให้

เธอกลับไปเยี่ยมเยียนปรนนิบัติแม่ที่บ้านเกิด  

 5.3 คว�มเป็นอนิจจังคือคว�มฝัน  

  บทละครเรื่อง ท์ซุชิงุรุมะ (土車)

  ワキ　「夢の世なれば驚きて。夢の世な

れば驚きて。捨つるや現なるらん。「かやうに候

者は。深草の少将がなれの果にて候。われ妻に後

れ。憂世あぢきなくなり行き候程に。一子を捨て

かやうの姿となりて候。われ世に在りし時より。

善光寺への望にて。この程は信濃の国に候が。今

日も又御堂へ参らばやと思ひ候   

     (佐成健太郎, 1954b, p.2070)

      โฌโฌ  ด้วยตระหนกัว่าโลกนีเ้ป็นโลกแห่งความ

ฝันจงึได้ออกบวชเข้าสูโ่ลกแห่งความจรงิตวัเรานีค้อืฟกุะกุ

ซะโนะโฌโฌ ด้วยเหตท่ีุภรรยาตายจากไป ความรูส้กึเบ่ือ

หน่ายโลกท่ีไม่จรัีง จงึทิง้ลูกชายคนเดยีวออกบวชเป็นพระ

ดงัทีเ่ป็นนี ้ เราเคยปรารถนาจะมายงัวดัเสน็โกจต้ัิงแต่ยงั

เป็นคฤหสัถ์ จงึได้เดินทางมายงัแคว้นฌินะโนะเมือ่เรว็ ๆ นี้ 

และวนันีก้ต็ัง้ใจจะเข้าไปยงัวหิารอกีครัง้

 บทละครเรือ่งท์ซชุงุิรมุะกล่าวถงึพ่อทีช่ือ่ฟกุะกซุะ โนะ 

โฌโฌ ซึ่งเป็นทุกข์และเบื่อหน่ายโลกเพราะภรรยาเสีย

ชีวิตจากไปจึงหนีลูกชายไปออกบวช ค�ากล่าวของโฌโฌ

สะท้อนความเข้าใจในสัจธรรมเรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย

และสะท้อนทัศนะว่าโลกน้ีเป็นโลกแห่งความฝัน ทุกส่ิง

ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมติมีอยู่เพียงชั่วคราว มีการเกิด

ขึน้ในเบือ้งต้น เปลีย่นแปลงในท่ามกลางและเมือ่ถงึเวลา

ก็จะดับสูญไปในที่สุด เนื่องจากความฝันน้ันเป็นเพียง

ภาพที่นึกเห็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งยามเมื่อหลับใหล หลัง

จากตื่นขึ้นมาความฝันน้ันก็พลันจบส้ินลง เม่ือตระหนัก

ความจริงเช่นนี้จึงท�าให้ตัวละครปรารถนาที่จะออกบวช

เพือ่หลกีหนโีลกแห่งความฝันเข้าสู่ธรรมะซึง่เป็นโลกแห่ง

ความจริงแท้       

 นอกจากนี้ในบทละครเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ ก็

กล่าวถึงความฝันเช่นกัน แม้ไม่ปรากฏค�าส�าคัญที่กล่าว

ถึงความเป็นอนิจจังหรือโลกที่ไม่จีรัง แต่ด้วยปรากฏ

ข้อความ われと覚めん หมายถงึการตืน่รูถ้งึตวัตนทีแ่ท้

จรงิ(ตืน่จากความฝัน)หรอืการตรัสรูซ้ึง่ เกีย่วข้องสัมพันธ์

กบัค�าว่าความฝัน จงึท�าให้อนมุานได้ว่าความฝันในทีน่ีน้�า

มาใช้เปรียบกับโลกที่ไม่จีรังเช่นเดียวกับเรื่องท์ซุชิงุรุมะ

 บทละครเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอ（ิ高野物狂）

　　  それ受け難き人身を受け。逢ひ難き如来の

教法に逢ふ事。闇夜の燈火。渡りの船待ち得たる

心地して。われと覚めん夢の世に。今を捨てずは

徒らに。又三途にも帰らんこと...。  

      (佐成健太郎,1953, p.604)

　   การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ใช่ว่าจะได้เกิดกันอย่าง

ง่ายดาย การได้พบธรรมะของ พระศากยมนุพีทุธเจ้าทีห่า

ได้ยากยิ่งเปรียบประหน่ึงเวลาค�่าคืนได้รับคบไฟหรือใน

ยามยากล�าบากที่ไม่สามารถข้ามฝั่งได้แล้วได้พบเรือ ทุก

สิ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่ายินดี ดังนั้น หากเราไมต่ื่นรูอ้อกบวช

ละทิ้งโลกแห่งความฝันแล้ว เมื่อตายไปก็จะกลับไปยัง

อบายภูมิทั้ง 3 อีก...
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 บทละครเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิกล่าวถึงฌุนมิท์ซุ-

มะรุ (春満丸) ที่สูญเสียพ่อไปในปีที่ผ่านมา ในวันครบ

รอบวนัตายของพ่อ ฌนุมท์ิซมุะรไุด้ตดัสนิใจหนอีอกจาก

บ้านไปบวชเพ่ืออทุศิส่วนกศุลให้แก่พ่อแม่และบรรพบรุษุ

ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่ดินแดนสุขาวดี ฌุนมิท์ซุมะรุมี

ทัศนะว่าโลกใบนี้เป็นสิ่งชั่วคราวประหนึ่งความฝันเช่น

เดยีวกบัเรือ่งท์ซชุงิรุมุะ การตระหนกัถงึความเป็นอนจิจงั

อาจท�าให้ตัวละครประสงค์ท่ีจะออกบวชเพื่อหลีกหนี

วัฏสงสารหลังความตายไม่ให้ตนเองตกไปสู่อบายภูมิทั้ง 

3 (三途)อันได้แก่ นรกภูมิ (地獄道) เดรัจฉานภูม(ิ畜

生道)และเปรตภมู（ิ餓鬼道）อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงความ

กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว  

 5.4 คว�มเป็นอนิจจังคือส�ยลม    

  บทละครเรื่อง ทะเกะโนะยุก ิ(竹雪)

       地   拂はでかくてあるならば。わ

れのみならず。母上も姉御前も思ひは。長松の

風。身にしむばかり更くる夜の。雪寒うして拂ひ

かね帰らんとすれば門をさす。明けよと叩けど音

もせず。あら寒や耐へがたや。月若助けよ。げに

や無常の荒き風。うき身ばかりつらきかなと。思

ふかひなき月若は終に空しくなりにけり終に空し

くなりにけり。　      

      (佐成健太郎, 1954b, p.1882)

  คอรัส (ท์ซุกิวะกะ) หากไม่ไปกวาด(หิมะ) ก็

คงไม่เพยีงแค่ตวัเราแต่ลมหนาวก็อาจจะพดัไปถึงตวัท่าน

แม่และท่านพีท่ีอ่ยูม่ะท์ซนุะงะ หมิะทีต่กยามค�า่คนืนีช่้าง

หนาวเหน็บทนกวาดต่อไปไม่ไหวแล้ว แต่เมื่อกลับบ้าน

ไปร้องเรียกให้คนเปิดประตูกลับไม่มีเสียงตอบแต่อย่าง

ใด โอ...ทนหนาวไม่ไหวแล้ว ใครก็ได้ช่วยท์ซุกิวะกะด้วย  

พายใุนโลกทีเ่ป็นอนจิจงัจะพดัพาความทกุข์มาแต่ทีท์่ซกุิ

วะกะผู้โชคร้ายคนนี้หรือ  แม้จะคิดตัดพ้อก็ไม่เป็นผล 

ท้ายที่สุดแล้วท์ซุกิวะกะก็จากไป   

 บทละครเรื่องทะเกะโนะยุกิกล่าวถึงตัวละครเด็ก

ช่ือท์ซุกิวะกะ（月若）ถูกแม่เล้ียงกลั่นแกล้งใช้ให้ออก

ไปกวาดหมิะตอนกลางคืนในขณะทีล่มพายกุ�าลังพดัแรง 

เมือ่ท์ซกุวิะกะทนความหนาวไม่ไหวได้พยายามร้องเรยีก

คนในบ้านแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูท�าให้ท์ซุกิวะกะเสีย

ชีวิตลงบนกองหิมะ การออกไปกวาดหิมะตามค�าสั่งแม่

เล้ียงสะท้อนความกตัญญูของท์ซุกิวะกะที่ไม่ต้องการให้

แม่เล้ียงพาลโกรธเคืองแม่และพ่ีสาวของตนเอง สายลม

หนาวทีก่ล่าวถงึในบทละครเรือ่งนีน้อกจากจะเป็นลมพายุ

จรงิ ๆ  ทีพั่ดพาความหนาวเหน็บมาแล้วยงัส่ือถงึพายแุห่ง

ความโกรธเคืองของแม่เลี้ยงอีกด้วย ชีวิตที่ตายจากไป

ของท์ซกุวิะกะสะท้อนความเป็นอนจิจงัของมนษุย์ว่าความ

ตายนัน้เกดิขึน้ได้กบัทกุคนโดยไม่จ�ากดัเวลาและบคุคล  

 การกล่าวเปรยีบความเป็นอนจิจงัเป็นดัง่ความฝัน

และสายลมดังปรากฏในหวัข้อ 5.3 และ 5.4 นี ้ผูว้จิยัพบ

ว่ามีการใช้ที่สอดคล้องกับส่วนขึ้นต้นของวรรณกรรม

เรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 5.2 

ซึ่งเปรียบความรุ่งเรืองของมนุษย์ว่า ย่อมมีวันเสื่อมถอย

กับความฝันยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิและฝุ่นละอองยาม

ต้องสายลม โดยมคี�ากล่าวทีค่ล้ายกนันีป้รากฏอยู่ใน『往

生講式』   มีใจความว่า     

 「一生是風前之燭、万事皆春夜之夢」  

 ชีวิตเป็นดั่งแสงเทียนยามต้องสายลม ทุกส่ิงล้วน

เป็นดั่งความฝันยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิ   

 ค�ากล่าวนี้สะท้อนภาพชีวิตที่ตกอยู่ในอันตราย

ประหน่ึงแสงเทียนที่ก�าลังถูกลมพัด ทั้งฝุ่นละอองและ

แสงเทียนน้ันเม่ือถูกลมพัดก็พร้อมที่จะปลิวหายและดับ

มืดลงได้ในทันที ทั้งยังสะท้อนว่าสรรพสิ่งย่อมมีเกิดและ

มีดับเช่นเดียวกับแสงเทียนที่มีสว่างย่อมมีมืด ส�าหรับ

ความฝันนั้นคือสิ่งชั่วคราว ในขณะที่เวลากลางคืนในฤดู

ใบไม้ผลิจะสัน้กว่าเวลากลางคนืในฤดใูบไม้ร่วง ความฝัน

ยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิจึงสะท้อนถึงสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราว

เพียงช่วงเวลาส้ันๆ โดยทุกส่ิงพร้อมที่จะผันแปรไปตาม

กาลและเวลา

11 บทสวดที่มีดนตรีประกอบเพื่ออธิษฐานขอให้ไปเกิดยังดินแดนสุขาวดี แต่งโดยพระโยกัน(永観)ในนิกายเท็นดะอิ 
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 5.5 คว�มเป็นอนิจจังคือเรือ

  บทละครเรื่อง ฌิชิกิโอะช ิ(七騎落)

  シテツレ 「身は捨小舟恨みても。身は

捨小舟恨みてもかひなきや浮世なるらん。

      (佐成健太郎, 1954a, p.1308)

  ซะเนะฮริะและผูต้ดิตามเราเหมอืนเรือทีถ่กูทิง้

ร้างโดยไร้ไม้พาย ต่อให้เศร้าโศกคร�่าครวญอย่างไรก็ไร้

ประโยชนโ์ลกที่ไม่จีรัง 

 บทละครเร่ืองฌิชิกิโอะชิกล่าวถึงเหตุการณ์ภาย

หลังจากโยะริโตะโมะ（頼朝）พ่ายแพ้ในการศึกที่

อิฌิบะฌิยมะ（石橋山）จึงตัดสินใจจะลงเรือหนีไป

พร้อมกับซะเนะฮิระ（實平）และผู้ติดตามคนอื่นๆอีก

รวม 8 คน ซะเนะฮิระเปรียบชะตาชีวิตของตนเองและ

พวกว่าเหมือนกับเรือท่ีถูกท้ิงร้างโดยไร้ไม้พาย จึงเป็น

ภาพของเรือที่ล่องลอยอย่างไร้ทิศทางกลางทะเล หาก

เรือถูกลมพายุพัดก็อาจอับปางจมลงสู่ใต้ท้องทะเลได้ 

ขอ้ความดังกลา่วนี้สะท้อนความรูส้ึกปลงอนิจจังยอมรับ

ชะตากรรมของตนที่เป็นนักรบอยู่บนเรือว่าชีวิตไร้ความ

แน่นอน เพราะการออกเรือหนีศัตรูไปในสถานการณ์ที่

ไม่รู้ชะตากรรมเช่นนี้อาจเสียชีวิตได้ตลอดเวลา

 5.6 คว�มเป็นอนิจจังคือดอกไม้และดวงจันทร์ 

  บทละครเรื่อง คะนะวะ (鉄輪)

  後ジテ　　「それ花は斜脚の暖風に開け

て。同じく暮春の風に散り。月は東山より出でて

早く西嶺に隠れぬ。世上の無常かくの如し。因果

は車輪の廻るが如く。われに憂かりし人々に。忽

ち報を見すべきなり。     

      (佐成健太郎, 1953, p.711)

 　  ภรรยา   ดอกไม้นั้นบานเมื่อต้องสายลมอัน

อบอุ่นที่พัดโชยมาแต่แล้วก็ร่วงโรยจากสายลม ในช่วง

ปลายฤดใูบไม้ผลเิช่นเดยีวกนั ดวงจนัทร์ขึน้จากภเูขาทาง

ทศิตะวนัออกแล้วลบัลง อย่างรวดเรว็บนยอดเขาทางทศิ

ตะวันตก สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังผล

กรรมทีก่่อจะวนคนืสนองดัง่ล้อรถ เราจะท�าให้คนทีท่�าให้

เราทนทุกข์ต้องรับกรรม   

 บทละครเรือ่ง คะนะวะ กล่าวถงึสตรแีห่งเมอืงหลวง

ถกูอดตีสามทีอดทิง้ไปมภีรรยาใหม่ จึงได้เดนิทางมาศาล

เจ้าทุกคืนเพื่อสวดสาปแช่งอดีตสามี ข้อความข้างต้นน้ี

สะท้อนความแค้นเคอืงใจของสตรผีูน้ี้ ดอกไม้เป็นตวัแทน

ของความเป็นอนิจจังเน่ืองจากเม่ือบานแล้วก็จะร่วงโรย

ภายในฤดกูาลเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัดวงจนัทร์ทีเ่มือ่ขึน้แล้ว

กเ็คล่ือนคล้อยตกลงทกุวนั การเปล่ียนแปรของสรรพส่ิง

อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธรรมชาติท่ีสตรีผู้นี้กล่าวถึงอาจ

สะท้อนความไม่จรีงัยัง่ยนืในเรือ่งความรกัระหว่างอดตีสามี

กบัเธอทีเ่คยรกักนัแต่ความรกันัน้พลนัจดืจางลงไปอย่าง

รวดเรว็ อกีทัง้อาจเป็นการบ่งชีถึ้งความคดิของสตรว่ีาผล

กรรมท่ีอดตีสามกีระท�าต่อเธอย่อมจะตามสนองในเรว็วนั

ดงัเช่นสรรพสิง่ทีเ่ปลีย่นผนัด้วยความรวดเรว็

บทสรุป

 ผลการศึกษาบทละครโนจ�านวน 9 เรื่อง พบว่า

ปรากฏอปุลกัษณ์ท่ีสะท้อนความคดิของชาวญีปุ่น่ทีม่ต่ีอ

ความเป็นอนจิจงั ได้แก่ น�า้ค้าง เสียง ส ีความฝัน สายลม  

เรอื ดอกไม้ และดวงจนัทร์ มโนทศัน์ทีส่ะท้อนจากระบบ

คดิของคนญีปุ่น่ได้ย�า้ให้เห็นว่าความเป็นอนจิจงัคอืทกุสิง่

ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งชีวิตและธรรมชาติ สรรพส่ิงทั้ง

หลายล้วนไม่เที่ยงต่างมีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ถาวร  

อาจกล่าวได้ว่าความเป็นอนจิจงัเป็นหนึง่ในพทุธวธิคีลาย

ความโศกท�าให้ผู้คนในสังคมสมัยกลางที่รอบตัวประสบ

กับเหตุการณ์ความทุกข์ ความยากล�าบากและความสูญ

เสียได้ท�าใจยอมรับความเป็นจริงความเป็นไปในโลก

มนุษย์ ท�าให้คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่สามารถด�ารงชีวิตต่อไป

ได้ ยิง่ไปกว่านัน้ความเป็นอนจิจงัยงัมส่ีวนในการกระตุน้

ให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมอันควร

กระท�า เช่น ลูกที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา

มารดาดังปรากฏในบทละครเรื่องคะเงะกิโยะที่ฮิโตะมะ

รผุูเ้ป็นลกูสาวเร่งออกเดนิทางเพือ่ตามหาพ่อทีต่นเองไม่มี

โอกาสได้พบหน้าตัง้แต่ถอืก�าเนดิมาหรอืยยุะลกูสาวทีท่�า

ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับไปปรนนิบัติแม่ที่ชราและก�าลัง

เจ็บป่วยก่อนแม่จะเสียชีวิตในบทละครเรื่องยุยะ
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