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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะ 

松若 ในบทละครโนเรื่องทะนิโก 「谷行」 และศึกษาภาพของพระอาจารย์ในฐานะอาจารย์ 

และฐานะหวัหน้าคณะเดนิทางไปบ�าเพ็ญตน ผลการศกึษาพบว่า ความกตญัญูของมะท์ซวุะกะ

ต่อแม่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เทพเจ้าเสด็จลงมา และดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมา

อีกครั้ง แต่การเสด็จลงมาของเทพเจ้านั้นเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของเหล่าพระภูเขาที่ร่วม

เดินทางไปด้วยกัน โดยเหล่าพระภูเขาได้วิงวอนร้องขอต่อเทพเจ้าให้ลงมาช่วยเหลือ และเหตุ

ทีเ่หล่าพระภูเขาต้องวงิวอนร้องขอต่อเทพเจ้าเพราะความต้องการของเหล่าพระภเูขาทีอ่ยาก

ให้พระอาจารย์มีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อให้พระอาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดิน

ทางพาพระภเูขารปูอืน่ ๆ  ไปบ�าเพญ็ตนบนเขาได้ส�าเรจ็ ส่วนผลการศกึษาภาพของพระอาจารย์ 

พบว่า พระอาจารย์แสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นภาพด้านบวกในบทบาทอาจารย์โดดเด่นกว่าบทบาท

หัวหน้า แต่แสดงพฤติกรรมที่เป็นภาพด้านลบในบทบาทหัวหน้ามากกว่าบทบาทอาจารย์
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Abstract

This research aims at studying causes of the miracle of the resurrection of 
Matsuwaka in the Noh play: Tanikou. The research also studies the image of the 
yamabushi leader as a teacher and leader of the yamabushi ascetic group. The 
research finds that Matsuwaka’s filial piety for his mother is one of the causes of 
the deity coming down to resurrect him. However, the deity comes in response 
to the yamabushi’s request for help. The cause of the yamabushi’s request is 
the need to have the leader to go on living and lead them to fulfill their goal of 
ascetic practices on the mountain. Additionally, the research analyses the image 
of the yamabushi leader and finds that he has a very positive image as a teacher 
but a negative image as a leader. 

Causes of the Miracle of the Resurrection

of Matsuwaka and Image of the Teacher

in the Noh Play: Tanikou.
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1. ความน�า 

 ค�าว่า ทะนิโก 谷行 หมายถึง การลงโทษคนบาป

โดยน�าคนนั้นไปทิ้งในหุบเขา และโยนดิน หินลงไปเพื่อ

ฝังทัง้เป็น การลงโทษนีเ้ป็นแนวปฏบิตัขิองยะมะบฌุ ิ山伏 

(จากนี้ไปเรียกว่า พระภูเขา) กล่าวคือ หากมีผู้เจ็บป่วย

ระหว่างการเดนิทางไปบ�าเพญ็ตนบนยอดเขา ถอืว่าผูน้ัน้

เป็นคนบาปต้องถูกลงโทษด้วยวิธีน้ี ความน่าสนใจของ

บทละครโนเรื่องนี้ คือ การลงโทษคนด้วยการฝังทั้งเป็น

ในหุบเขาตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระภูเขาซ่ึงปรากฏ

ในเรือ่งนีไ้ม่พบในวรรณคดเีรือ่งอืน่ และไม่พบในเอกสาร

อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกปฏบิตัตินของพระภเูขา ดงันัน้ 

บทละครโนเรื่องทะนิโก จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในฐานะเป็น

เอกสารส�าคญัชิน้หนึง่ เพือ่ใช้ประกอบการศกึษาเกีย่วกบั

การฝึกปฏิบัติตนของพระภูเขาในยุคกลาง  中世 (ค.ศ. 

1192-1603) ของญี่ปุ่น

2. เนื้อเรื่องโดยสังเขป

 พระภูเขารูปหน่ึงเป็นพระอาจารย์ มีลูกศิษย์คน

หนึ่งชื่อ มะท์ซุวะกะ 松若 ทั้งคู่เดินทางไปบ�าเพ็ญตนบน

ยอดเขาพร้อมกับบรรดาพระภูเขา แต่มะท์ซุวะกะป่วย

ระหว่างเดินทางจึงถูกน�าไปท้ิงในหุบเขาและฝังท้ังเป็น 

หลงัจากนัน้ บรรดาพระภูเขาขอร้องเทพเจ้าให้ช่วยมะท์ซุวะกะ

ให้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ในที่สุด เทพกิงะกุกิจิน 伎楽

鬼神 เหริฟ้าไปยงัหุบเขาทีม่ะท์ซวุะกะถกูฝังและบันดาล

ให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาสาเหตุของการเกิดปาฏิหาริย์การฟื้น

ชีวิตของมะท์ซุวะกะ

 2. ศึกษาภาพของพระอาจารย์ในฐานะอาจารย์ 

และฐานะหัวหน้าคณะเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนเขา

4. ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษาบทละครโนเร่ืองทะนิโก โดยใช้ต้นฉบับบท

ละครโนที่รวบรวมไว้ในหนังสือโยเกิยวกุ ทะอิกัน 『謡

曲大観』 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข ้าใจบทบาทของพระอาจารย ์ในฐานะ

อาจารย์ และในฐานะหวัหน้าคณะเดนิทางไปบ�าเพญ็ตน

บนยอดเขา

 2. เป ็นแนวทางศึกษาและวิจัยตัวละครใน

วรรณคดีโบราณอื่น ๆ ของญี่ปุ่น

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 อะมะโนะ ฟุมิโอะ 天野文雄 เขียนบทความเรื่อง 

“ความคิดเห็นส่วนตัวต่อเรื่องทะนิโก” 「谷行」私註 

(天野文雄, 1978) โดยกล่าวว่า ไม่มีหลักฐานปรากฏ

แน่ชดัเรือ่งกฎการลงโทษระหว่างการเดนิทางไปบ�าเพญ็

ตนในป่าของพระภูเขา แต่กฎของพระภูเขาที่ปรากฏใน

บทละครโนเรื่องทะนิโก น่าจะมีอยู่จริง 

 ฌุโด โยะฌิกิ 首藤善樹 เขียนบทความเร่ือง 

“ละครโนเรื่องทะนิโก กับวิถีแห่งพระภูเขา” 能(谷行)

と修験道 (首藤善樹, 2003) โดยกล่าวว่า บทละครโน

ทีป่รากฏเรือ่งราวของพระภูเขามเีป็นจ�านวนมาก เพราะ

ในสมยัมโุระมะชิ 室町 (ค.ศ. 1392-1573) ทีล่ะครโนถอื

ก�าเนดิขึน้นัน้วิถแีห่งพระภูเขาได้แพร่หลายแล้ว พระอาจารย์

ในเรื่องทะนิโก เป็นพระผู ้มีสมณะศักดิ์สูงของแนว

ค�าสอนมิกเกียว 密教 และเป็นผู้น�าพระภูเขารูปอื่น ๆ 

เดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาด้วย ส่วนการฝังพระ

ภเูขาทีเ่จบ็ป่วยระหว่างการเดนิทางไปบ�าเพญ็ตนบนยอด

เขาหรือที่เรียกว่า ทะนิโก 谷行 นั้น ยังมีการลงโทษที่

คล้ายกนัแต่กระท�าโดยบคุคลทัว่ไป เรยีกว่า อิฌโิกะสุเมะ 
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    ข้อความข้างต้นเป็นบทขับร้องของแม่ที่กล่าวกับลูก 

โดยพยายามโน้มน้าวให้ลูกเลิกล้มความคิดที่จะเดินทาง

ไปบ�าเพญ็ตนบนยอดเขากบัพระอาจารย์ ส่วนลูกในเรือ่ง

นีม้คีวามห่วงใยแม่มากทัง้สภาพร่างกายและจติใจของแม่ 

สงัเกตได้จากการกลบัมาดแูลแม่ยามเจบ็ป่วย และการที่

ลูกยืนยันว่าจะร่วมเดินทางไปกับพระอาจารย์นั้น ลูก

ปรารถนาไปบ�าเพ็ญตนเพื่อให้แม่หายป่วยจากไข้หวัด 

และให้แม่มีความสงบสุขในภพปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้น ตอน

ลูกได้รับแจ้งว่าต้องรับโทษด้วยการถูกฝังทั้งเป็นใน

หุบเขา ลูกไม่เสียดายชีวิต แต่รู้สึกเสียใจที่ท�าให้แม่ต้อง

โศกเศร้าจากการเสียชีวิตของตน

 7.2 คว�มผูกพนัระหว่�งมะท์ซวุะกะกบัอ�จ�รย์

     พระอาจารย์มีสถานภาพเป็นอาจารย์ และ

มะท์ซุวะกะเป็นศิษย์ ทั้งคู่มีความผูกพันกันมาก สังเกต

ได้จากเน้ือเรื่องหลายตอน เช่น ตอนเริ่มเรื่อง พระ

อาจารย์เดนิทางไปบ้านของศษิย์เพือ่กล่าวค�าอ�าลาเพราะ

จะเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนเขา  การที่พระอาจารย์เดิน

ทางไปลาเช่นนี้ แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่มีความ

ผูกพันกันมาก และยังมีบทสนทนาระหว่างพระอาจารย์

กบัแม่ของมะท์ซุวะกะท่ีแสดงให้เหน็ว่าพระอาจารย์เป็น

ห่วงศิษย์มาก ดังนี้

  ワキ「さてはめでたう候。又近き間に峯

入を仕り候程に。御暇乞の爲に参りて候

  シテ「げにげに峯入とやらんは。大事の

行とこそ承りて候へ。さて松若も御供にて候か

  ワキ「幼き者の供すべき道にてはなく候

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1940) 

  ตัวละครรอง (พระอาจารย์) : นั่นเป็นเรื่องน่า

ยินดีแล้ว ข้าพเจ้าก�าลังจะเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนยอด

เขาใน เร็ววันนี้ จึงมากล่าวค�าอ�าลา

ตัวละครเอก (แม่) : การบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาเป็นการ

ปฏิบัติที่เข้มงวดมาก จะให้มะท์ซุวะกะร่วมเดินทางไป

ด้วยหรือ

  ตัวละครรอง (พระอาจารย์) : ไม่ใช่สิ่งที่

สามารถพาคนอายุน้อยไปร่วมปฏิบัติได้

石子詰め เป็นการลงโทษทีแ่พร่หลายตามท้องถิน่ต่าง ๆ  

ในยุคกลาง 中世 (ค.ศ. 1192-1603) และยุคใหม่ 近世 

(ค.ศ. 1603-1867) การลงโทษด้วยวิธีนี้แสดงให้เห็น

ความไม่ต้องการเห็นเลือดไหลออกมา

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยเรื่องทะนิโกมีจ�านวนน้อยเมื่อ

เทียบกับบทละครโนเรื่องอื่น และยังไม่มีงานวิจัยอื่นท่ี

ก�าหนดประเด็นเหมือนกับงานวิจัยฉบับนี้

7. ฟื้นชีวิตด้วยความกตัญญู

 มะท์ซวุะกะถกูฝังทัง้เป็นแต่ต่อมาฟ้ืนชวีติขึน้มาอกี

ครัง้ ความกตญัญเูป็นสาเหตปุระการหนึง่ทีท่�าให้เทพเจ้า

ช่วยดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟ้ืนชีวติขึน้มาได้ แต่ค�าถาม

ที่น่าสนใจคือ ความกตัญญูของมะท์ซุวะกะเป็นความ

กตญัญตู่อแม่ หรอือาจารย์ เพราะเนือ้เรือ่งของบทละคร

แสดงให้เห็นความผูกพัน 2 รูปแบบ ได้แก่ ความผูกพัน

ระหว่างมะท์ซวุะกะกับแม่ และความผกูพนัระหว่างมะท์ซ-ุ

วะกะกับอาจารย์ ในทีน่ี้จะวิเคราะห์เรือ่งความผูกพนัทัง้ 

2 รูปแบบ ดังนี้

 7.1 คว�มผูกพันระหว่�งมะท์ซุวะกะกับแม่

       ตัวละครแม่กับลูกในเรื่องน้ีมีความผูกพันกัน

มาก สังเกตได้จากเน้ือเรื่องตอนท่ีแม่ได้รู ้ข่าวว่าพระ

อาจารย์จะไปบ�าเพญ็ตนบนเขา แม่รูส้กึเป็นห่วงและกลวั

ว่าพระอาจารย์จะพาลูกของนางไปด้วย และยังมีบทขับ

ร้องของแม่ขณะทีพ่ระอาจารย์กลบัเข้ามาพบอกีครัง้หนึง่

เพื่อขออนุญาตให้ลูกร่วมเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนเขา

ด้วย ดังนี้

   『御身の父に後れし日より。唯一人子の

ひたすらに。身に添ふ時だに見ぬ隙は。露程だに

も忘られず。思ふ心を思へかし。唯思ひとまり候へ

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1942)

  ตัง้แต่พ่อเสยีชีวติไปกม็ลีกูเพยีงคนเดยีวเป็นที่

พึ่งพิง ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน หากไม่ได้เห็นหน้าลูกแม้เพียง

ไม่นานกจ็ะรูส้กึเป็นห่วง ดงันัน้ ขอให้ลกูเลกิล้มความคดิ

ที่จะไปบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาเสีย
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   จากบทขับร้องข้างต้น พระอาจารย์ (ตัวละครรอง) ไม่

อยากให้มะท์ซวุะกะร่วมเดนิทางไปบ�าเพญ็ตนด้วยเพราะ

อายยุงัน้อยอยู ่จงึกล่าวปฏเิสธกับแม่ของมะท์ซวุะกะ (ตวั

ละครเอก) ไป ยิ่งกว่าน้ัน พระอาจารย์ยังแสดงความ

อาลัยอาวรณ์ลูกศิษย์มากถึงขนาดยอมตายตาม ยอมถูก

ฝังทั้งเป็นหลังจากศิษย์ได้รับโทษด้วยการฝังทั้งเป็นใน

หุบเขาแล้ว

 7.3 แม่ กับ อ�จ�รย์

       ความผกูพันระหว่างมะท์ซวุะกะกบัแม่เป็นการ

แสดงพฤติกรรมห่วงใยแบบสองทาง คือ ลูกห่วงใยแม่ 

และแม่ห่วงใยลกู ลกูแสดงความกตญัญตู่อแม่ด้วยวธิต่ีาง ๆ 

เช่น การกลับไปดูแลแม่ยามป่วย ซ่ึงแตกต่างจากความ

ผูกพันระหว่างมะท์ซุวะกะกับอาจารย์ท่ีเป็นการแสดง

พฤติกรรมห่วงใยแบบทางเดียว คือ อาจารย์ห่วงใยศิษย์ 

ไม่มีเนื้อเรื่องตอนใดเลยท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมความ

ห่วงใยและการแสดงความกตัญญูของมะท์ซุวะกะต่อ

อาจารย์ ความรกัของอาจารย์ทีม่ต่ีอมะท์ซวุะกะอาจเป็น

ความรักเพียงข้างเดียวท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจากอีก

ฝ่ายหนึง่ ดงันัน้ หากความกตญัญเูป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้

เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ 

อาจกล่าวได้ว่าความกตญัญขูองมะท์ซวุะกะนัน้เป็นความ

กตัญญูต่อแม่มากกว่าที่จะเป็นความกตัญญูต่ออาจารย์ 

ยิง่กว่านัน้ ยงัมเีหตผุลอกีประการหนึง่ทีอ่าจใช้สนบัสนนุ

ว่าความกตัญญูของมะท์ซุวะกะเป็นความกตัญญูต่อแม่ 

คือ การใช้ค�าว่า “ความกตัญญู”  หรือโคโก 孝行  ใน

เรื่องทะนิโก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

     ความกตัญญูต่อผู ้มีบุญคุณเป็นคุณธรรมท่ี

ปรากฏในบทละครโนหลายเรื่อง โดยเรื่องทะนิโกมีการ

ใช้ค�าว่า “ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行 ทั้งหมด 3 ครั้ง 

คร้ังแรกเป็นบทขบัร้องของนกัร้องประสานเสยีง บรรยาย

ความรู้สึกปิติจนน�้าตาไหลของแม่และพระอาจารย์เม่ือ

ได้ยินเหตุผลจากมะท์ซุวะกะที่ต้องการร่วมเดินทางไป

บ�าเพญ็ตนกบัพระอาจารย์ว่า ต้องการให้แม่ได้มคีวามสขุ

ในภพปัจจุบัน ดังนี้

  地下歌『かきくどきたるその氣色。師匠

も母も諸共に。あはれ孝行の深きや涙なるらん

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1942)

  นกัร้องประสานเสียง : ทัง้พระอาจารย์และแม่

ต่างร้องไห้ด้วยความประทับใจในความกตัญญูอันลึกซึ้ง

ดังที่มะท์ซุวะกะกล่าวยืนยัน

  การใช้ค�าว่า“ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行

ครั้งที่สองเป็นบทขับร้องของพระอาจารย์และบรรดา

พระภูเขาตอนออกเดินทางไปบ�าเพ็ญตนพร้อมกับ

มะท์ซุวะกะ ดังนี้

  ワキ、ワキヅレ『今日思ひ立つ道のべ

の。今日思ひ立つ道のべの。たよりぞ深き志。唯

孝行の心力に。馬はあれども徒歩に行く。 

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1944）

  ตัวละครรองและผู้ติดตามตัวละครรอง (พระ

อาจารย์และบรรดาพระภูเขา) : วันนี้ออกเดินทางด้วย

ความคิดค�านงึ วนันีอ้อกเดนิทางด้วยความคิดค�านงึ ด้วย

จิตแห่งความกตัญญูลึกซ้ึงต่อแม่ จึงเดินทางด้วยเท้าแม้

จะเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปด้วยม้า

  จากความหมายของบทขับร้องข้างต้นแสดงให้

เห็นว่า ทั้งพระอาจารย์ (ตัวละครรอง) และบรรดาพระ

ภูเขาที่ร่วมเดินทาง (ผู้ติดตามตัวละครรอง) เห็นตรงกัน

ว่า มะท์ซวุะกะมคีวามกตญัญตู่อแม่ และการเดนิทางด้วย

เท้าแทนการใช้ม้า แสดงถงึความมุง่มัน่ซึง่ความหมายของ

บทขับร้องข้างต้น อาจส่ือถึงความมุ่งมั่นในการแสดง

ความกตญัญตู่อแม่ของมะท์ซวุะกะ ขณะเดยีวกนั ยงัอาจ

ส่ือถึงความมุ่งม่ันของพระอาจารย์และบรรดาพระภูเขา

ที่เดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาได้อีกด้วย  

    การใช้ค�าว่า “ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行 

ครั้งที่สามเป็นบทขับร้องของนักร้องประสานเสียงตอน

ท้ายเรือ่ง หลังจากมะท์ซวุะกะฟ้ืนชวีติขึน้มาอกีครัง้หนึง่ ดงันี้

  行者は喜悦の色をなし。慈悲の御手に髪

を撫で。善哉善哉孝行切なる。心を感ずるぞと

て。歸らせ給へば伎樂も共に。 

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1952)
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อืน่ ๆ  ปฏบิตัติามค�าขอร้องของพระอาจารย์แล้วคณะเดนิ

ทางนี้ต้องขาดหัวหน้าคณะไป การขาดหัวหน้าคณะน่า

จะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการเดินทางครั้งนี้ถึงขนาด

พระภูเขารูปอื่นไม่ยอมฝังพระอาจารย์ทั้งเป็น ดังบทขับ

ร้องซึง่แสดงให้เหน็ความส�าคญัของหวัหน้าคณะเดนิทาง 

ดังนี้

 重ヅレ「はや日のたけて候。急ぎ御立ちあ

らうずるにて候

 ワキ「愚僧は罷り立つまじく候

 重ヅレ「先達の御立ちなく候ひては。われ

等は何と仕り候べき。唯急いで御立ち候へ　

 (佐成謙太郎, 1982, p. 1949）

 ผู้ติดตามหลัก (รองหัวหน้า) : พระอาทิตย์ขึ้นสูง

มากแล้ว ขอเชิญท่านรีบลุกขึ้นเถิด

 ตวัละครรอง (พระอาจารย์) : ข้าพเจ้าจะยงัไม่ไปไหน

 ผู้ติดตามหลัก (รองหัวหน้า) : หากท่านหัวหน้าไม่

ลุกขึน้แล้วพวกเราจะท�าอะไรต่อไปได้อกี ขอเชญิท่านรบี

ลุกขึ้นเถิด 

  ดงัน้ัน การทีเ่หล่าพระภเูขาต้องการให้มะท์ซุวะกะ

ฟื้นชีวิตขึ้นมานั้น มีความเป็นไปได้สูงที่สาเหตุมาจาก

ความต้องการให้พระอาจารย์มชีวีติอยูต่่อไป และให้พระ

อาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

พาพระภเูขารปูอืน่ ๆ  ไปบ�าเพญ็ตนบนเขาได้ส�าเรจ็ และ

ยังอาจสามารถกล่าวได้ว่า นอกเหนือจากความกตัญญู

ของมะท์ซวุะกะต่อแม่แล้ว ความต้องการให้พระอาจารย์

มีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่น�าไปสู่การดล

บันดาลของเทพเจ้าให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

9. หนึ่งคนสองบทบาท

 พระอาจารย์ในเรือ่งนีแ้สดง 2 บทบาท ได้แก่ พระ

อาจารย์ซึง่เป็นพระภูเขา แสดงบทบาทเป็นอาจารยข์อง

มะท์ซุวะกะ และบทบาทเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง จาก

น้ีไปจะวิเคราะห์ภาพของพระอาจารย์โดยพิจารณาจาก

พฤติกรรมทั้งหมดที่พระอาจารย์แสดงในเรื่องทะนิโก 

  เอ็นโนะเกียวจะ แสดงสีหน้าแห่งความยินดี

และใช้มือลูบเส้นผมของมะท์ซุวะกะด้วยความเมตตา

พร้อมกบักล่าวว่า ช่างน่าประทบัใจและขอชืน่ชมจติใจท่ี

กตัญญูอย่างลึกซึ้ง หลังจากกล่าวจบแล้วก็เสด็จกลับไป 

เทพกิงะกุกิจิน ก็เช่นกัน

      จากการใช้ค�าว่า “ความกตัญญู” ท้ังหมด 3 

ครั้งในเรื่องทะนิโก พบว่า บทขับร้องครั้งแรกและครั้งที่

สองแสดงความหมายชัดเจนว่า เป็นความกตญัญขูองมะท์ซ-ุ

วะกะต่อแม่ ส่วนบทขับร้องครัง้ทีส่าม แม้จะไม่ได้ระบวุ่า

มะท์ซุวะกะแสดงความกตัญญูต่อใคร แต่จากเน้ือเรื่อง

ทั้งหมดที่แสดงพฤติกรรมความกตัญญูของมะท์ซุวะกะ

ต่อแม่ จึงกล่าวได้ว่าความกตัญญูดังกล่าวเป็นการแสดง

พฤติกรรมของมะท์ซุวะกะต่อแม่

8. เบื้องหลังการร้องขอให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิต

 เหตุผลประการหน่ึงท่ีเทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้

มะท์ซวุะกะฟ้ืนชวีติขึน้มาคอื ความกตญัญขูองมะท์ซุวะกะ

ต่อแม่ อย่างไรกต็าม เทพเจ้าไม่ได้เสดจ็ลงมาจากสวรรค์เอง 

แต่เกิดจากการวิงวอนร้องขอจากเหล่าพระภูเขาท่ีร่วม

เดินทางไปบ�าเพ็ญตนกับพระอาจารย์ โดยทุกรูปเห็นว่า

พลังกุศลที่เคยสะสมมาจากการปฏิบัติตนน้ันควรน�ามา

ใช้ในยามจ�าเป็นเช่นนี้ ฌุโด โยะฌิกิ 首藤善樹 อธิบาย

ค�าว่า พลังกุศล หรือ เกียวโตะกุ 行徳 ว่าหมายถึง 

ผลบุญหรือพลังวิเศษท่ีได้รับจากการฝึกฝนบ�าเพ็ญตน 

โดยเชือ่กนัว่าผลการบ�าเพญ็ตนอย่างเข้มงวดจะส่งผลให้

พระภูเขามีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ (首藤善樹, 2003, 

p. 42) ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื พระภเูขาเหล่านีเ้ป็นผูเ้สนอ

ให้พระอาจารย์น�ามะท์ซวุะกะไปฝังทัง้เป็น แล้วเหตใุดจงึ

กลับเสนอให้ชุบชีวิตมะท์ซุวะกะ ขึ้นมาอีกครั้ง 

 พระอาจารย์เป็นพระภเูขาและอยูใ่นฐานะหวัหน้า

คณะเดินทางไปบ�าเพ็ญตน ในคณะน้ีมีพระภูเขาท่ีท�า

หน้าที่รองหัวหน้า 1 รูป ส่วนพระภูเขารูปอื่น ๆ เป็นผู้

ตดิตาม หลงัจากพระภเูขาฝังมะท์ซวุะกะทัง้เป็นแล้วพระ

อาจารย์ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็นด้วย ซึ่งหากพระภูเขารูป
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การวเิคราะห์ภาพในบทบาทของอาจารย์จะตดัสนิว่าเป็น

ภาพด้านบวกเมื่อพฤติกรรมน้ัน แสดงถึงความผูกพัน

ระหว่างอาจารย์และศิษย์ หรือความห่วงใยของอาจารย์

ทีม่ต่ีอศษิย์ และตดัสนิว่าเป็นภาพด้านลบเมือ่พฤตกิรรม

นั้นส่งผลเสียต่อศิษย์ ส่วนการวิเคราะห์ภาพในบทบาท

ของหัวหน้าคณะเดินทาง จะตัดสินว่าเป็นภาพด้านบวก

เมื่อพฤติกรรมนั้นส่งผลดีต่อพระภูเขารูปอ่ืนที่ร่วมเดิน

ทางด้วยกนั และตดัสนิว่าเป็นภาพด้านลบเมือ่พฤตกิรรม

นั้นส่งผลเสียต่อพระภูเขารูปอื่น  ผลการวิเคราะห์ภาพ

ของพระอาจารย์แสดงในตารางต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 1: ภ�พด้�นบวกและลบของพระอ�จ�รย์ 

ที่มา:  สรุปโดยผู้วิจัย

(เครื่องหมาย +  แสดงภาพด้านบวก และเครื่องหมาย -  แสดงภาพด้านลบ ส่วนเครื่องหมาย X  แสดงว่าพฤติกรรม

นั้นไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทเป็นหัวหน้า)

พฤติกรรม บทบ�ทเป็นอ�จ�รย์ บทบ�ทเป็นหัวหน้�

1. ไปกล่าวค�าอ�าลาที่บ้านมะท์ซุวะกะ + X

2. ไม่ต้องการให้ศิษย์ร่วมเดินทางไปบ�าเพ็ญตน + X

3. ปกปิดอาการไข้หวัดของมะท์ซุวะกะ + -

4. อนุญาตให้น�ามะท์ซุวะกะไปฝังทั้งเป็น - +

5. ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น (ตายตามมะท์ซุวะกะ) + -

6. ร่วมวิงวอนขอร้องต่อเทพเจ้า + X

 จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมของพระอาจารย์

มีทั้งหมด 6 พฤติกรรม พฤติกรรมที่ 3 (ปกปิดอาการไข้

หวดัของ มะท์ซวุะกะ) 4 (อนญุาตให้น�ามะท์ซุวะกะไปฝัง

ทั้งเป็น) และ 5 (ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น) เป็นพฤตกิรรม

ทีแ่สดงทัง้ภาพด้านบวกและลบของพระอาจารย์ ทั้งนี้ ขึ้น

อยู่กับบทบาทของพระอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์หรือเป็น

หัวหน้า พระอาจารย์เป็นพระภูเขาและยังเป็นหัวหน้า

เดินทางไปปฏิบัติตนด้วย แต่กลับพยายามปกป้องไม่ให้

ผู้อื่นรู้ว่ามะท์ซุวะกะก�าลังป่วยอยู่ พระอาจารย์จงใจ

ละเลยการลงโทษด้วยการฝังคนบาปทัง้เป็นในหบุเขา ซึง่

แสดงให้เห็นว่าพระอาจารย์ให้ความส�าคัญแก่เรื่องส่วน

ตวัมากกว่าเรือ่งของส่วนรวม กล่าวคอื การฝังคนป่วยทั้ง

เป็นในหุบเขาเพราะเชื่อว่าคนป่วยคือคนบาป หากมคีน

บาปร่วมเดนิทางด้วยต่อไป อาจเกดิเหตรุ้ายต่อผูร่้วมเดนิ

ทางคนอื่น ๆ ได้ แต่พระอาจารย์กลับไม่ยอมสูญเสีย

มะท์ซุวะกะ เขายอมเสี่ยงต่อการเผชิญเหตุการณ์ร้ายที่

อาจเกิดขึ้นกับคณะพระภูเขาด้วยการแสดงพฤตกิรรมที่ 

3 (ปกปิดอาการไข้หวดัของมะท์ซวุะกะ) ซึง่ในบทบาทเป็น

อาจารย์ ถอืว่าเป็นภาพด้านบวกของพระอาจารย์เพราะ

แสดงความห่วงใยศิษย์โดยเกรงว่า หากเปิดเผยความ

จริงเรื่องไข้หวัด ศิษย์จะต้องถูกลงโทษ แต่ในบทบาท

เป็นหัวหน้าแล้วถือว่าเป็นภาพด้านลบเพราะไม่ส่งผลดี

ต่อพระภเูขารปูอืน่ ๆ ทีร่่วมเดนิทางด้วยกัน

 พฤติกรรมที่ 4 (อนุญาตให้น�ามะท์ซุวะกะไปฝังทั้ง

เป็น) มะท์ซวุะกะเป็นไข้หวดั ต้องได้รบัโทษ พระอาจารย์

จงึจ�ายอมอนญุาตให้น�ามะท์ซวุะกะไปฝังทัง้เป็นในหุบเขา 

ซึ่งในบทบาทเป็นหัวหน้า ถือเป็นภาพด้านบวกเพราะ

รักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพระภูเขา และเป็นการเห็น

แก่ส่วนรวมทีไ่ม่ยนิยอมให้คนบาปร่วมเดนิทางด้วยต่อไป 

แต่ในบทบาทเป็นอาจารย์ ถือเป็นภาพด้านลบเพราะไม่

แสดงให้เหน็ความห่วงใยหรอืความผกูพนัระหว่างอาจารย์

และศิษย์ 

 พฤติกรรมที่ 5 (ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น) พฤติกรรม

นีแ้สดงภาพด้านบวกในบทบาทเป็นอาจารย์ เพราะแสดง
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ถึงความผูกพันอย่างลึกซ้ึงระหว่างอาจารย์กับศิษย์ถึง

ขนาดยอมตายตามกันไป แต่แสดงภาพด้านลบใน

บทบาทเป็นหวัหน้าเพราะการขอร้องเช่นนัน้แสดงให้เหน็

ว่า พระอาจารย์ค�านงึถงึเรือ่งส่วนตวัเกีย่วกบัมะท์ซวุะกะ 

แต่ไม่ค�านึงถึงเรื่องส่วนรวมของเหล่าพระภูเขา พระ

อาจารย์ไม่เห็นแก่อนาคตของเหล่าพระภูเขาที่ต้องขาด

หัวหน้าเดินทาง 

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นเรือ่งพฤตกิรรมของพระอาจารย์ 

พบว่า จากจ�านวนพฤติกรรมทั้งหมด 6 พฤติกรรม ภาพ

ด้านบวกในบทบาทอาจารย์มีจ�านวน 5 พฤติกรรม ส่วน

ภาพด้านบวกในบทบาทหัวหน้ามีเพียง 1 พฤติกรรม

เท่านั้น ขณะที่ภาพด้านลบในบทบาทอาจารย์มี 1 

พฤติกรรม ส่วนภาพด้านลบในบทบาทหัวหน้ามี 2 

พฤติกรรม จึงอาจกล่าวได้ว ่า พระอาจารย์แสดง

พฤตกิรรมทีเ่ป็นภาพด้านบวกในบทบาทอาจารย์โดดเด่น

กว่าบทบาทหัวหน้า แต่แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นภาพด้าน

ลบในบทบาทหัวหน้ามากกว่าบทบาทอาจารย์

10. สรุป

 เนื้อเรื่องของทะนิโก แสดงให้เห็นความผูกพัน

ระหว่างมะท์ซุวะกะกับแม่ และมะท์ซุวะกะกับอาจารย์ 

แต่พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความกตญัญูนัน้มเีพยีงความ

กตัญญูของมะท์ซุวะกะต่อแม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้

ท่านเอ็นโนะเกียวจะ มีบัญชาให้เทพกิงะกุกิจิน ไปช่วย

ให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง แต่การเสด็จลงมา

ของเทพเจ้านัน้เกดิข้ึนจากความคดิรเิริม่ของบรรดาพระ

ภูเขาท่ีอยากให้พระอาจารย์มีชีวิตอยู่ต่อไป เพ่ือให้

พระอาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดิน

ทางพาพระภูเขารูปอื่น ๆ ไปบ�าเพ็ญตนบนเขาได้ส�าเร็จ 

พระอาจารย์ในเรื่องทะนิโก แสดงบทบาท 2 ประการ 

ได้แก่ อาจารย์ของมะท์ซวุะกะ และหวัหน้าคณะเดนิทาง

ของบรรดาพระภเูขา จากพฤตกิรรมของพระอาจารย์ใน

เรือ่งนี ้พบว่า พฤติกรรมต่าง ๆ  ของพระอาจารย์ในฐานะ

อาจารย์ของมะท์ซุวะกะ ส่วนมากเป็นภาพด้านบวก 

กล่าวคือ พฤติกรรมนั้นแสดงให้เห็นความห่วงใย การ

ปกป้องลูกศิษย์ให้พ้นจากอันตราย ความผูกพันระหว่าง

อาจารย์และศิษย์ มีเพียงพฤติกรรมเดียวเท่านั้นที่ส่งผล

เสียต่อมะท์ซุวะกะ คือ การอนุญาตให้บรรดาพระภูเขา

น�ามะท์ซวุะกะไปฝังทัง้เป็น ส่วนในฐานะหวัหน้าคณะเดนิ

ทางนั้น พระอาจารย์แสดงพฤติกรรมที่เป็นภาพด้านลบ

มากกว่าบทบาทอาจารย์ กล่าวคอื พฤตกิรรมนัน้ไม่ส่งผล

ดีต่อพระภูเขาที่ร่วมเดินทาง ซึ่งมี 2 พฤติกรรม ได้แก่ 

ปกปิดอาการไข้หวดัของมะท์ซวุะกะ และขอร้องให้ฝังตน

ทั้งเป็นเพื่อตายตามมะท์ซุวะกะ
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