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เนือ้หาในนทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิและ

เรื่องราวของตัวละครเดียวกันในนิทานเรื่องเล่า 

คนจะกุ โมะโนะงะตะรฌิู และสรปุผลแบบพรรณนา

วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าพระโดเมียวมีภาพ

ลักษณ์ 2 ประการดังนี้ 

1.  ภาพลักษณ์ของพระผู้ท�าผิดศีลฝ่าฝืน

หลักธรรมค�าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับ

นอนบ้านหญิงสาว แล้วมิได้ท�าพิธีช�าระร่างกายให้

สะอาด แต่ผลการกระท�ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ 

เทพโดโซะจนิ ซึง่เป็นเทพชัน้ล่างได้มโีอกาสเข้ามาฟัง

การสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เกิดความซาบซึ้งในรส

พระธรรมท�าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก

2.  ภาพลกัษณ์ของพระผูฝ่้าฝืนธรรมเนยีม

ปฏิบัติ ไม่กระท�าตามบทบาทหน้าที่ของตนตาม

บรรทดัฐานทางสงัคม กล่าวคอื พระโดเมยีวเป็นพระ

ในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้ว

พระโดเมียวต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนทาง

พุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ขนาดที่มีพระรุ่นพ่ีเคย

กล่าวห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิตัิ

แต่พระโดเมียว ก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตาม

ท�าให้ภาพลกัษณ์ของพระโดเมยีวออกมาเป็นด้านลบ
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บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา

ภาพลักษณ์ของ พระโดเมียว อะจะริ ในนิทาน

เร่ืองเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ เรื่องที่ 1 เรื่อง 

“พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวชื่อ อิสึมิ 

ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการ

สวดมนต์” พระโดเมยีวเป็นบคุคลทีม่ตัีวตนอยูจ่รงิใน

ประวัติศาสตร์ เกิดในครอบครัวชนชั้นสูงและ

ออกบวชตัง้แต่อายยุงัน้อย ด้วยเหตผุลนีพ้ระโดเมยีว

จึงน่าจะเป็นพระที่เคร่งครัดในหลักค�าสอนทาง

พระพทุธศาสนา เพราะได้ศกึษาเล่าเรยีนมาเป็นเวลา

นาน แล้วเหตใุดจึงท�าเรือ่งผดิศีลด้วยการไปหลบันอน

บ้านหญิงสาว และไม่ท�าพิธีช�าระร่างกายให้สะอาด 

ดงัน้ันการศกึษาภาพลกัษณ์ของพระโดเมยีวในนทิาน

เรือ่งเล่าน้ี จงึมคีวามน่าสนใจอย่างยิง่ทัง้ในฐานะของ

พระผูด้�ารงแนวคดิทางพทุธศาสนาคอื การโปรดสตัว์

ซ่ึงท�าให้มีภาพลักษณ์ด้านบวก และในฐานะมนุษย์

ผูห้น่ึงซ่ึงเป็นสมาชิกของสงัคมในสมยัเฮอนัทีม่กีารท�า

ผิดได้เช่นบุคคลทั่วไป ส�าหรับวิธีการด�าเนินการวิจัย 

และการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์
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Abstract

This research aims to study the image 
of  pr iest  Doumyo a ja r i  in  Uj i shuui 
Monogatari. In the first chapter the story is 
about “priest Doumyo ajari had performed 
prayers at the house of a lady called Izumi 
Shikubu and the God called Dousojin of the 
fifth avenue came to listen to the prayers.” 
Priest Doumyo ajari existed in history and was 
born into a noble family. He was ordained 
from a very young age and was supposed to 
be a very strict priest who follows Buddhism’s 
doctrines; however he had slept with a lady 
without doing any cleansing the body rites. 
Therefore, it is of interest to study the image 
of priest Doumyo ajari who was in the 
position to inherit Buddhism’s doctrines to 
look at Buddhism’s concepts of saving 
mankind from sin. The positive image of 
mankind and as members of society could 
make mistakes in a lifetime as usual behaviour 
in Heian Era. For research methodology and 
data analysis, the researcher studies the 
content of the tale of Ujishuui Monogatari 
and the same character in another tale of 
Konjaku Monongatari and summary 
descriptive analysis. The results indicated into 
two concepts:

words
Ujishuui monogatari, Konjaku 

monogatari, Doumyo ajari, 

Dousojin

Key

The Image of Priest Doumyo Ajari in 
Ujishuui Monogatari
Yordsawan Iguchi

1.  The image of the priest Doumyo 
ajari, who acted against the Buddhism’s 
doctrines by sleeping with a lady without 
doing any cleansing body rites. This turned 
into the way of saving mankind from sin as 
Dousojin, the lower God, came to listen and 
admired his prayers. This made him into 
having a positive image. 

2. The Image of the Buddhism’s 
priests who act against the doctrines and do 
not follow their roles and duties in the social 
norms. In the case of the priest Doumyo ajari 
who was a Buddhism’s priest who should 
have acted and followed Buddhism’s 
doctrines and social norms strictly. He had 
been told by the elder priest to be strict with 
the regulations while performing prayers but 
he also did not listen. This eventually ended 
up with the negative image of being the priest 
at the end of the tale. 
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1. บทน�ำ
ในนิทานเร่ืองเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔 物 語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วย

กันทั้งหมด 197 เรื่อง โดยพบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึง

กันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ 

โมะโนะงะตะริฌู 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับท่ีปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔 物 語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของ

ศตวรรษที่ 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ 

(สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-1333) ) โดยไม่ปรากฏ

ผู้แตง่ที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะ

มกีารรวบรวมขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1213-1221 เน่ืองจาก

มีค�าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน�าหรือ โจะบุน 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 

กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า 

เน้ือหาน่าจะมีการคัดลอกมาจากหนังสือ อุจิดะ

อนิะงน โมะโนะงะตะร ิ

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เน้ือเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 ซึง่เชือ่กนัว่า 

รวบรวมโดยขุนนางต�าแหน่ง คนดะอินะงน ชื่อ 

ทะกะกุนิ  

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

2 เป ็นบุตรชายคนที่สองของ 

โทะฌิกะตะ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับท่ีปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔 物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เน้ือเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 ในหน้าร้อน ขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไป

พ�านักชัว่คราวทีบ่รเิวณทีเ่รยีกว่า นมัเซน็โบ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 

ภายในวิหารเบียวโดอิน เมืองอุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึง

เดอืน 8 ดงันัน้ผูค้นจึงมกัจะเรยีกเขาว่า อจิุ ดะอินะงน

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 (หมายถึง ขุนนางต�าแหน่งดะอินะงน 

แห่งเมืองอุจิ) ระหว่างพ�านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะ

คอยเรียกให้ผู้คนท่ีเดินทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็น

ชนชั้นสูงหรือคนช้ันต�่าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัย

โบราณให้ฟังภายในทีพั่ก จากน้ันจะสัง่ให้มกีารบนัทกึ

เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และ

ในบรรดาเร่ืองเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน 

อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อเรื่องเล่ามีมากมาย

หลายประเภทมีทั้งเรื่องราวท่ีมีคุณค่าน่ายกย่อง 

เรือ่งสนกุสนาน เรือ่งน่ากลวั เรือ่งราวชวนสยองขวญั 

เรื่องน่าสงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก 

บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวม

เป็นหนงัสอืเยบ็เล่มได้ทัง้หมด 14 เล่ม และเชือ่กนัว่า

เป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิดะ 

อินะงน โมะโนะงะตะริ และเมือ่หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ตกทอด

มาถึงรุ่นหลานของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่อง

ราวเพิ่มเติมเข้าไปท�าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มข้ึนมากกว่า

ต้นฉบับของ อจุดิะอนิะงน โมะโนะงะตะร ิและต่อมา

ไม่นานกม็กีารค้นพบหนงัสือท่ีมีการเขียนเพิม่เตมิเล่ม

นั้นซ่ึงก็น่าจะหมายถึง หนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวท่ี

ตกหล่นจากต้นฉบับหนงัสอื อจุดิะอนิะงน โมะโนะงะ

ตะร ิจงึตัง้ช่ือหนงัสอืเล่มนีว่้า “อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร”ิ 

นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก 

“จจิ”ู มีชือ่ภาษาจนีว่า “ฌอู”ิ ดงันัน้จึงตัง้ชือ่หนงัสอื

เล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ 

ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง（小林保治、増古和

子,2013, p. 23-24）ไม่ว่าหนงัสอืรวมนทิานเรือ่งเล่า

นี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภท

นทิานเรือ่งเล่าในสมยั คะมะกรุะตอนต้นแล้ว หนงัสอื

เรื่องนี้จะได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้ง

เป็นแหล่งศกึษาข้อมลูทีส่�าคญัของนกัเขียนในรุน่หลงั

อย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ 

การกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส าคัญของนักเขียนในรุ่นหลังอย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ

「芥川龍之介
あくたがわりゅうのすけ

」
3 น ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น 

     เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ น้ีมีตัวละครเอกเป็นพระจ านวนมาก ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากใน
ปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้นนั้นพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนช้ันสูง ขุนนางในราชส านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน 

เนื่องจากอิทธิพลการเผยแพร่ค าสอนเรื่องการสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น「法然
ほうねん

」ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木
馨,2010,p.5）ดังนั้นจึงท าให้ชาวบ้านมีความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลช้ันสูงในราชส านักมักให้บุตรหลาน

ของตนออกบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาฮิเอะอิ แต่เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ของนิทานเรื่องเล่าแล้วพบว่า เรื่องเล่าหลายเรื่องกลับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเล่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดความเช่ือและศรัทธาในพุทธ
ศาสนา แต่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท าตัวตลกขบขันของพระ เรื่องพระที่ท าผิดศีลธรรม เรื่องของพระที่อวดวิเศษเกี่ยวกับคาถาอาคม 
เป็นต้น  ดังนั้นจึงท าใหน้ิทานเรื่องเล่าเหล่านั้นมีความน่าสนใจ ที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่งว่า เหตุใดผู้คนในสมัยนั้นจึงได้เล่าเรื่อง
ท านองนี้ ประกอบกับเรื่องเล่าในตอนที่เลือกมาศึกษานี้  พระโดเมียวซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงใน
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์ของพระรูปนี้น่าจะสะท้อนแนวคิดบางประการของผู้เล่าซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคิดของ
คนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผู้เล่าเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น   

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

    เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมยีว อะจะริ ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

3. ขอบเขตกำรวิจัยและวิธีวิจัย 

    3.1 ขอบเขตกำรวิจัย ศึกษานิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ  เรื่องที่ 1 “พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ    
ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนนต์” และศึกษาหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมโนะงะตะริฌู ในตอน
ทีม่ีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับพระโดเมียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และน ามาใช้ในการสรุปผลการวิจัยให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   

    3.2  วิธีวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาของนิทานเรื่องเล่าจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโบราณเป็นหลัก ทั้งในหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิ ฌูอิ โมะโนะงะ
ตะริ และคนจะก ุโมโนะงะตะริฌู เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวแล้วน ามาสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

 

3 อะกตุะงะวะ รีวโนะสเุกะ (ค.ศ.1982-1927) เป็นนกัเขียนเร่ืองสัน้ท่ีมีผลงานโด่งดงัในมยัเมจิ และ ทะอิโฌ โดยเฉพาะผลงานเร่ืองสัน้ท่ีมีการน านิทานเร่ืองเลา่ในสมยัโบราณมา

ตีความใหมด้่วยส านวนภาษาท่ีสละสลวย  

3 

น�ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เป็นหนังสือรวมเร่ืองเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่อง
พุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้ง
เรือ่งราวทางโลก และส่วนทีเ่กีย่วกบัพทุธศาสนา ตวัละครมหีลากหลายท้ังชนชัน้สูง ซามไูร ไปจนถงึชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.) 
2 หมายถึง คนดะอินะงน มินะโมะโตะ โนะ ตะกะกุนิ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมข้ึนในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 (ค.ศ. 1004-1077) เป็นบุตรชายคนที่ 2  ของ มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 (ค.ศ. 960 -1027) เขามชีวีติอยูช่่วงปลายสมยัเฮอนั กล่าวกนัว่า ทะกะกนุ ิเป็นผู้มคีวามรูม้ากมายเกีย่วกบัเรือ่งราวในสมยัโบราณ
ทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้งเรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้
3 อะกุตะงะวะ รีวโนะสุเกะ (ค.ศ.1982-1927) เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีผลงานโด่งดังในมัยเมจิ และ ทะอิโฌ โดยเฉพาะผลงานเรื่องสั้นที่มีการน�า
นิทานเรื่องเล่าในสมัยโบราณมาตีความใหม่ด้วยส�านวนภาษาที่สละสลวย
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เป ็นที่น ่าสัง เกตว ่า นิทานเร่ืองเล ่าที่

เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ นี้

มตีวัละครเอกเป็นพระจ�านวนมาก ผูอ่้านส่วนใหญ่มกั

จะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน�าเสนอ

แนวคิดและส ่งเสริมความเชื่อความศรัทธาใน

พุทธศาสนา เนื่องจากในปลายสมัยเฮอันและ

คะมะกรุะตอนต้นนัน้ พทุธศาสนาได้แพร่ขยายความ

เชือ่จากชนชัน้สูง ขนุนางในราชส�านกัมาสูผู่ค้นระดบั

ชาวบ้าน เนื่องจากอิทธิพลการเผยแพร่ค�าสอนเรื่อง

การสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น 

การกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส าคัญของนักเขียนในรุ่นหลังอย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ

「芥川龍之介
あくたがわりゅうのすけ

」
3 น ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น 

     เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ น้ีมีตัวละครเอกเป็นพระจ านวนมาก ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากใน
ปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้นนั้นพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนช้ันสูง ขุนนางในราชส านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน 

เนื่องจากอิทธิพลการเผยแพร่ค าสอนเรื่องการสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น「法然
ほうねん

」ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木
馨,2010,p.5）ดังนั้นจึงท าให้ชาวบ้านมีความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลช้ันสูงในราชส านักมักให้บุตรหลาน

ของตนออกบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาฮิเอะอิ แต่เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ของนิทานเรื่องเล่าแล้วพบว่า เรื่องเล่าหลายเรื่องกลับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเล่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดความเช่ือและศรัทธาในพุทธ
ศาสนา แต่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท าตัวตลกขบขันของพระ เรื่องพระที่ท าผิดศีลธรรม เรื่องของพระที่อวดวิเศษเกี่ยวกับคาถาอาคม 
เป็นต้น  ดังนั้นจึงท าใหน้ิทานเรื่องเล่าเหล่านั้นมีความน่าสนใจ ที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่งว่า เหตุใดผู้คนในสมัยนั้นจึงได้เล่าเรื่อง
ท านองนี้ ประกอบกับเรื่องเล่าในตอนที่เลือกมาศึกษานี้  พระโดเมียวซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงใน
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์ของพระรูปนี้น่าจะสะท้อนแนวคิดบางประการของผู้เล่าซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคิดของ
คนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผู้เล่าเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น   

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

    เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมยีว อะจะริ ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

3. ขอบเขตกำรวิจัยและวิธีวิจัย 

    3.1 ขอบเขตกำรวิจัย ศึกษานิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ  เรื่องที่ 1 “พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ    
ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนนต์” และศึกษาหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมโนะงะตะริฌู ในตอน
ทีม่ีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับพระโดเมียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และน ามาใช้ในการสรุปผลการวิจัยให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   

    3.2  วิธีวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาของนิทานเรื่องเล่าจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโบราณเป็นหลัก ทั้งในหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิ ฌูอิ โมะโนะงะ
ตะริ และคนจะก ุโมโนะงะตะริฌู เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวแล้วน ามาสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

 

3 อะกตุะงะวะ รีวโนะสเุกะ (ค.ศ.1982-1927) เป็นนกัเขียนเร่ืองสัน้ท่ีมีผลงานโด่งดงัในมยัเมจิ และ ทะอิโฌ โดยเฉพาะผลงานเร่ืองสัน้ท่ีมีการน านิทานเร่ืองเลา่ในสมยัโบราณมา

ตีความใหมด้่วยส านวนภาษาท่ีสละสลวย  

 ที่มุ ่ง

ช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木馨,2010, 

p.5）ดังนั้นจึงท�าให้ชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลชั้นสูงในราช

ส�านักมักให้บุตรหลานของตนออกบวชโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ 

การกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส าคัญของนักเขียนในรุ่นหลังอย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ

「芥川龍之介
あくたがわりゅうのすけ

」
3 น ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น 

     เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ น้ีมีตัวละครเอกเป็นพระจ านวนมาก ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากใน
ปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้นนั้นพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนช้ันสูง ขุนนางในราชส านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน 

เน่ืองจากอิทธิพลการเผยแพร่ค าสอนเรื่องการสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น「法然
ほうねん

」ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木
馨,2010,p.5）ดังนั้นจึงท าให้ชาวบ้านมีความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลช้ันสูงในราชส านักมักให้บุตรหลาน

ของตนออกบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาฮิเอะอิ แต่เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ของนิทานเรื่องเล่าแล้วพบว่า เรื่องเล่าหลายเรื่องกลับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเล่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดความเช่ือและศรัทธาในพุทธ
ศาสนา แต่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท าตัวตลกขบขันของพระ เรื่องพระที่ท าผิดศีลธรรม เรื่องของพระที่อวดวิเศษเกี่ยวกับคาถาอาคม 
เป็นต้น  ดังนั้นจึงท าใหน้ิทานเรื่องเล่าเหล่านั้นมีความน่าสนใจ ที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่งว่า เหตุใดผู้คนในสมัยนั้นจึงได้เล่าเรื่อง
ท านองนี้ ประกอบกับเรื่องเล่าในตอนที่เลือกมาศึกษานี้  พระโดเมียวซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงใน
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์ของพระรูปนี้น่าจะสะท้อนแนวคิดบางประการของผู้เล่าซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคิดของ
คนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผู้เล่าเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น   

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

    เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมยีว อะจะริ ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

3. ขอบเขตกำรวิจัยและวิธีวิจัย 

    3.1 ขอบเขตกำรวิจัย ศึกษานิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ  เรื่องที่ 1 “พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ    
ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนนต์” และศึกษาหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมโนะงะตะริฌู ในตอน
ท่ีมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับพระโดเมียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และน ามาใช้ในการสรุปผลการวิจัยให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   
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4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าท่ีความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  
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い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 และมะซุโกะ คะสุโกะ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 

ส�านักพิมพ์ โฌงะกุกัน 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าท่ีความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 6 

ปี ค.ศ. 2013

4.1  ระบบถอดอกัษรภำษำญีปุ่น่ บทความ

วิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงาน

วจิยัของคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โดยคณะอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นคือ ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี สีตสุวรรณ, ผู ้ช่วย



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
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ศาสตราจารย์ สุชาดา สัตยพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ ์ไพศาล (ป ัจจุบัน คือ 

ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) 

อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สุดาพร ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษา

ไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีพร ช�านิโรคศานต์ 

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย
ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท�า

ผิดศีลผิดหลักค�าสอนในทางพุทธศาสนา หากมอง

ทีผ่ลการกระท�าออกมาดจึีงมภีาพลกัษณ์ในด้านบวก 

แต่ถ ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้ว

พฤติกรรมของพระโดเมียวเป ็นสิ่งที่ ไม ่สมควร

กระท�า เพราะขัดต่อบทบาทหน้าที่ความเป็นพระใน

พระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของ

สังคมท�าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ 

และภาพลักษณ์ท่ีขัดแย้งกันน้ีท�าให้ตัวละครพระโดเมียว

มลีกัษณะของความเป็นมนุษย์ปถุชุนธรรมดาส่งผลให้

นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและน่าสนใจ

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
6.1 ผลจากการศกึษาวเิคราะห์ภาพลกัษณ์

ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะ

ตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของผูเ้ล่าซึง่อาจช่วย

ท�าให้เข้าใจแนวคิดของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่

ผู ้เล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและ

คะมะกุระตอนต้น 

6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดี

ประเภทนิทานเรื่องเล ่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌู อิ 

โมะโนะงะตะริ 

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย
จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว 

อะจะร ิทีป่รากฏในนทิานเรือ่งเล่า อุจฌิอู ิโมะโนะงะ

ตะร ิตอน “พระโดเมยีว 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าท่ีความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  
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มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

5 แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนต์” 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการดังนี้

7.1 ภำพลกัษณ์ของพระผูท้�ำผิดศีลฝ่ำฝืน

หลักธรรมค�ำสอนของพทุธศำสนำโดยกำรไปหลับนอน 

บ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท�ำพิธีช�ำระร่ำงกำยให้

สะอำด แต่ผลกำรกระท�ำกลบัเป็นกำรโปรดสตัว์คือ 

เทพโดโซะจิน ซึ่งเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำ

ฟังกำรสวดมนต์อย่ำงใกล้ชดิเกดิควำมซำบซึง้ในรส

พระธรรม ท�ำให้พระโดเมยีวมภีำพลกัษณ์ด้ำนบวก 

จากการวเิคราะห์เนือ้หาในนทิานเรือ่งเล่าพบว่า ผูเ้ล่า

ได้น�าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า 

เป็นพระท่ีท�าผดิศีล (ในท่ีนีห้มายถึง ข้อปฏิบัตพิืน้ฐาน

ทางพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย 

วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และ

เป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย (หมายถึง 

ค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัมาพทุธเจ้าตามความเชือ่

และความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับ

ความรกั เป็นธดิาของ โอเอะ โนะ มะสะมเุนะ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 ผูป้กครองแคว้น เอะอจิเิส็น หรอืบรเิวณแถบจงัหวดัฟกุุอใินปัจจุบัน ผลงานท่ีโดดเด่นได้แก่ 

อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  
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「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり
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こばやしやすはる
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ま す こ か ず こ
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「小学館
しょうがくかん
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4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน   กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิตการ

แต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักดิ์หลายคน
5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชือ่ว่า เป็นเทพทีส่ถติอยูท่ีเ่ขตแดนระหว่างเมอืงกบัเมอืง หรอื หมูบ้่านกบัหมู่บ้าน จะท�าหน้าทีป้่องกนัโรคร้ายหรอืวญิญาณ

ชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมืองหรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌ

นิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ ซะรุฮิโกะ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 
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ในช่วงแรกของนิทานเรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็น
พระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวด
มนต์ที่บ้านหญิงสาวชื่อ อิสึมิ ฌิกิบุ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月
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の道
どう
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おこな
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真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

6
 ข้อที ่3 ในเรือ่งการห้ามพระมเีพศสมัพันธ์

กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท�าพิธีช�าระร่างกายให้สะอาด มีแต่
การกล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็น
พระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญ

ในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

“กาลครัง้หน่ึงนานมาแล้วมพีระชือ่ว่า โดเมยีว อะจะร ิเป็นพระท่ีหมกมุน่ในเรือ่งตณัหาทางเพศ ได้ไป
นอนค้างที่บ้านของหญิงสาวชื่อ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต์ (ในที่นี้หมาย
ถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร) ได้ไพเราะอย่างยิ่ง”

จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค�าพูด
ของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึง
พฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขาเป็นพระที่หมกมุ่น
ในเรือ่งตณัหาทางเพศ 

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
てんのうじべっとう

道命阿闍梨
だうみやうあじゃり

語
こと

第三十六
だいさんじゅうろく

」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 

           我
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                                    （馬淵和夫
ま ぶ ち か ず お

、国東文麿
くにさきふみまろ

、今野達
こんのとおる

,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
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รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

 นอกจากนี้
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6 นิกายเท็นดะอิ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เม่ือกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 
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どう
にはずれた行

おこな
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えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 (ค.ศ.766-822) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส�านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 (ค.ศ.737-806) ให้ไปศกึษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมือ่กลบัมาจากประเทศจนีได้เผยแผ่พทุธศาสนาโดยมศูีนย์กลางอยูท่ีว่ดั เอน็เรยีะกจุิ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 ภูเขาฮิเอะอิ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เม่ือกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 
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ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง
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เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 
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 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
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」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
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(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
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ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
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いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน  ท่ียงัเคร่งในแนวทางการปฏบัิตแิบบดัง้เดมิ
มาตั้งแต่สมัยเฮอัน



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
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“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
てんのうじべっとう

道命阿闍梨
だうみやうあじゃり

語
こと

第三十六
だいさんじゅうろく

」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 
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,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
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」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 
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,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

“ในตอนที่มีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส�ารวมในกาย วาจา และใจ ข้าไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท�าความผิดตาม
อ�าเภอใจชอบ” (ศีล 5 ได้แก่ การห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน 

ห้ามโกหกหรือพูดจาเพ้อเจ้อและห้ามดื่มสุรา)”

ดงันัน้จึงอาจวเิคราะห์ได้ว่าผูเ้ล่าอาจรูจั้กตัว
ละครเอกเรือ่งน้ีมาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมลู
ผูอ่้านในลกัษณะดังกล่าว หากพิจารณาล�าดับการแต่ง
วรรณกรรมจะพบว่า นทิานเรือ่งเล่า คนจะก ุโมะโนะ
งะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความ
เห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบ
ของหนังสือรวมนทิานเรือ่งเล่า อจิุฌอู ิโมะโนะงะตะริ 
บ้างก็เชือ่ว่า หนังสอืรวมนิทานเรือ่เล่า อจิุฌูอ ิโมะโนะ
งะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะ
งะตะริฌู แต่ท้ังสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับ
เดียวกัน （川端善明,1978,p.280.）

อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของ
นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ 
โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้ข้อมูลชี้น�าผู้อ่านโดยการ
บรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียว
ในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว 
เป็นคนที่ไม่เคร่งครัดในศีลและพระธรรมวินัย ขนาด
ที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดี
ตามความเชื่อของนิกายมหายานได้ ยังคงต้อง
สวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเร่ืองคนจะกุ 
โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมี

ข้อมลูเรือ่งพฤตกิรรมของพระโดเมยีวมาก่อนแล้ว ดงั
นัน้จงึไม่ได้ให้น�า้หนกัความส�าคญัไปทีพ่ฤตกิรรมการ
ท� าผิด ศีลหรือมีการต� าหนิติ เตี ยนห รือตัดสิน
การกระท�าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้าน
หญงิสาว ทัง้ยงัไม่มกีารท�าพธิชี�าระร่างกายให้สะอาด
ก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร แต่ในตัวบทกลับ
พบค�ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียว
ว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้าน
หญิงสาวในคืนนั้นกลับเป็นบุญคุณให้กับเทพชั้นล่าง
คือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์
อย่างใกล้ชิดมานานแล้ว ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจนเกิด
ความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนา
ระหว่างเทพโดโซะจนิกบัพระโดเมยีวพบว่า เทพองค์
นี้ไม่สามารถมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวัน
ท่ีพระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท�าพิธีช�าระ
ร่างกายให้สะอาด เพราะเทพชั้นสูงอย่างพระพรหม 
และพระอินทร์จะมาฟัง ดังน้ันจากเหตุการณ์นี้จึง
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เรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคย
ปฏิบัติมา

“เรือ่งของพระโดเมยีว อะจะร ิเจ้าอาวาส วดัเทน็โนจ”ิ 

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
てんのうじべっとう

道命阿闍梨
だうみやうあじゃり

語
こと

第三十六
だいさんじゅうろく

」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 
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                                    （馬淵和夫
ま ぶ ち か ず お

、国東文麿
くにさきふみまろ

、今野達
こんのとおる

,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา
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และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว
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บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นน้ี 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
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ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเร่ืองเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

 เนือ้เรือ่งกล่าวถงึ
ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นที่คล้ายกันนี้
ไว้อย่างน่าสนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตาย
ของพระผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียว 
ในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็น

สบิเท่าของเขาขณะมชีวีติอยู ่นัง่อยูบ่นเรอืในสระน�า้ที่
มดีอกบวั ด้วยความแปลกใจเพ่ือนสนทิผูน้ีจ้งึได้เข้าไป
สอบถามพระโดเมยีวว่า เหตใุดจงึมชีวีติหลงัความตาย
เช่นนี้ พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมี
ชีวิตอยู่เขาได้ท�าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักค�าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้
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จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ ่นในสมัย

โบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาด

มคี�ากล่าวกนัว่า เทพของญีปุ่น่มจี�านวนมากจนนบัไม่

ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค�าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ 

คะม ิ

ไม่เคร่งครัดในศีล และพระธรรมวินัย ขนาดที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดีตามความเช่ือของนิกายมหายานได้ 
ยังคงต้องสวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเรื่อง คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม
ของพระโดเมียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่พฤติกรรมการท าผิดศีลหรือมีการต าหนิติเตียนหรือตัดสินการ
กระท าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้านหญิงสาว ทั้งยังไม่มีการท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร 
แต่ในตัวบทกลับพบค ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียวว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้านหญิงสาวในคืน
นั้นกลับเป็นบุญคุณใหก้ับเทพช้ันล่างคือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์อยา่งใกล้ชิดมานานแลว้ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจน
เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนาระหว่างเทพโดโซะจินกับพระโดเมียวพบว่า เทพองค์นีไ้ม่สามารถมาฟังการสวด
มนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวันที่พระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพช้ันสูงอย่างพระพรหม และ
พระอินทร์จะมาฟัง ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้านหญิงสาวผู้นี้ และมีการท าพิธีช าระ
ร่างกายให้สะอาดอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา 

  จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาดมีค ากล่าวกันว่า เทพของญี่ปุ่นมี

จ านวนมากจนนับไม่ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ คะมิ「八百万
やおよろず

の神
かみ
」 (ประมาณการเปรียเทียบจ านวนเทพ

มีมากถึง 8 ล้านองค์) รวมทั้งเช่ือกันว่า เทพเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน และบนภูขา แต่เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอา
พุทธศาสนาเข้ามาในสมัยศตวรรษท่ี 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการประสมผสานกับความเช่ือเรื่องเทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“ชินบุท์ซุฌูโง”「神仏習合
しんぶつしゅうごう

」นอกจากเทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วญี่ปุ่นยังมีการจัดล าดับช้ันของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหาก
วิเคราะห์เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต่ ากว่าระดับของพระพรหม และพระอินทร์เพราะ

จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าแทนตัวเทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 「翁
おきな
」 หมายถึง “ชายแก่” ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับท่ีสูงกว่ามาฟัง แต่ครั้งนี้เทพโดโซะจิน ได้มีโอกาส
เข้ามาฟังอย่างใกล้ชิดจนท าให้เกิดความซาบซึ้งในจิตใจและได้ตระหนักถึงการเวียนว่าย ตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลกเป็นบุญคุณต่อ
เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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เทพมมีากถงึ 8 ล้านองค์) รวมทัง้เชือ่กนัว่า เทพเหล่า

นี้จะสิงสถิตอยู ่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน  

และภเูขา แต่เมือ่ญีปุ่น่ได้รบัเอาพทุธศาสนาเข้ามาใน

สมัยศตวรรษที่ 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการ

ประสมประสานกับความเชื่อเร่ืองเทพเจ้าด้ังเดิมของ

ญ่ีปุน่ทีเ่รียกว่า “ชนิบท์ุซฌุโูง” 
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เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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 นอกจาก

เทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้ว ญี่ปุ่นยังมีการจัด

ล�าดับชั้นของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหากวิเคราะห์

เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพ

ที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต�่ากว่าระดับของพระพรหม 

และพระอินทร์เพราะจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค�าแทนตัว

เทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 

ไม่เคร่งครัดในศีล และพระธรรมวินัย ขนาดที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดีตามความเช่ือของนิกายมหายานได้ 
ยังคงต้องสวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเรื่อง คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม
ของพระโดเมียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่พฤติกรรมการท าผิดศีลหรือมีการต าหนิติเตียนหรือตัดสินการ
กระท าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้านหญิงสาว ทั้งยังไม่มีการท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร 
แต่ในตัวบทกลับพบค ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียวว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้านหญิงสาวในคืน
นั้นกลับเป็นบุญคุณใหก้ับเทพช้ันล่างคือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์อยา่งใกล้ชิดมานานแลว้ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจน
เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนาระหว่างเทพโดโซะจินกับพระโดเมียวพบว่า เทพองค์นีไ้ม่สามารถมาฟังการสวด
มนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวันที่พระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพช้ันสูงอย่างพระพรหม และ
พระอินทร์จะมาฟัง ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้านหญิงสาวผู้นี้ และมีการท าพิธีช าระ
ร่างกายให้สะอาดอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา 

  จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาดมีค ากล่าวกันว่า เทพของญี่ปุ่นมี

จ านวนมากจนนับไม่ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ คะมิ「八百万
やおよろず

の神
かみ
」 (ประมาณการเปรียเทียบจ านวนเทพ

มีมากถึง 8 ล้านองค์) รวมทั้งเช่ือกันว่า เทพเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน และบนภูขา แต่เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอา
พุทธศาสนาเข้ามาในสมัยศตวรรษท่ี 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการประสมผสานกับความเช่ือเรื่องเทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“ชินบุท์ซุฌูโง”「神仏習合
しんぶつしゅうごう

」นอกจากเทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วญี่ปุ่นยังมีการจัดล าดับช้ันของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหาก
วิเคราะห์เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต่ ากว่าระดับของพระพรหม และพระอินทร์เพราะ

จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าแทนตัวเทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 「翁
おきな
」 หมายถึง “ชายแก่” ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับท่ีสูงกว่ามาฟัง แต่ครั้งนี้เทพโดโซะจิน ได้มีโอกาส
เข้ามาฟังอย่างใกล้ชิดจนท าให้เกิดความซาบซึ้งในจิตใจและได้ตระหนักถึงการเวียนว่าย ตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลกเป็นบุญคุณต่อ
เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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 หมายถึง “ชายแก่” 

ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้

มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับที่สูงกว่ามาฟัง แต่

ครัง้นีเ้ทพโดโซะจนิ ได้มโีอกาสเข้ามาฟังอย่างใกล้ชดิ

จนท�าให้เกิดความซาบซ้ึงในจิตใจและได้ตระหนักถึง

การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลก เป็นบุญ

คณุต่อเทพโดโซะจนิอย่างมาก ในขณะทีพ่ระโดเมยีว

มิได้ท�าพิธีช�าระร่างกายให้บริสุทธ์ิอย่างท่ีเคยกระท�า 

เพราะจากค�ากล่าวของเทพโดโซะจินที่ออกมาใน

ลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท�าของพระ

โดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ 

ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวปรากฏออกมา

ในด้านบวก ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อ

จากนัน้กไ็ม่พบว่ามข้ีอความใดๆ ท่ีกล่าวต�าหนติิเตยีน

การกระท�าของพระโดเมียวดังที่กล่าวมาแล้วใน 

ข้างต้น ยกเว้นในตอนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของ

ผู้เล่าเท่านั้น ซ่ึงจะได้วิเคราะห์ในล�าดับต่อไป สิ่งนี ้

อาจแสดงให้เห็นว่า ผู ้เล่าไม่ได้ให้น�้าหนักกับการ 

กระท�าความผิดของพระโดเมียว แต่ก�าลังมองท่ีผล

ของการกระท�าว่า เป็นการกระท�าความดี กล่าวคือ 

เป็นการโปรดสตัว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้า

ท่ีอยูใ่นระดบัล่างให้ได้มโีอกาสเข้ารบัฟังการสวดมนต์

ท�าให้เกิดความซาบซ้ึงในรสพระธรรม จากจุดนี้จึง

ท�าให้พระโดเมียวมภีาพลกัษณ์ด้านบวก ดงัจะเหน็ได้

จากข้อความในตัวบทต่อไปนี้

ไม่เคร่งครัดในศีล และพระธรรมวินัย ขนาดที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดีตามความเช่ือของนิกายมหายานได้ 
ยังคงต้องสวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเรื่อง คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม
ของพระโดเมียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่พฤติกรรมการท าผิดศีลหรือมีการต าหนิติเตียนหรือตัดสินการ
กระท าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้านหญิงสาว ทั้งยังไม่มีการท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร 
แต่ในตัวบทกลับพบค ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียวว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้านหญิงสาวในคืน
นั้นกลับเป็นบุญคุณใหก้ับเทพช้ันล่างคือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์อยา่งใกล้ชิดมานานแลว้ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจน
เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนาระหว่างเทพโดโซะจินกับพระโดเมียวพบว่า เทพองค์นีไ้ม่สามารถมาฟังการสวด
มนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวันที่พระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพช้ันสูงอย่างพระพรหม และ
พระอินทร์จะมาฟัง ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้านหญิงสาวผู้นี้ และมีการท าพิธีช าระ
ร่างกายให้สะอาดอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา 

  จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาดมีค ากล่าวกันว่า เทพของญี่ปุ่นมี

จ านวนมากจนนับไม่ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ คะมิ「八百万
やおよろず

の神
かみ
」 (ประมาณการเปรียเทียบจ านวนเทพ

มีมากถึง 8 ล้านองค์) รวมทั้งเช่ือกันว่า เทพเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน และบนภูขา แต่เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอา
พุทธศาสนาเข้ามาในสมัยศตวรรษท่ี 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการประสมผสานกับความเช่ือเรื่องเทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“ชินบุท์ซุฌูโง”「神仏習合
しんぶつしゅうごう

」นอกจากเทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วญี่ปุ่นยังมีการจัดล าดับช้ันของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหาก
วิเคราะห์เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต่ ากว่าระดับของพระพรหม และพระอินทร์เพราะ

จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าแทนตัวเทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 「翁
おきな
」 หมายถึง “ชายแก่” ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับท่ีสูงกว่ามาฟัง แต่ครั้งนี้เทพโดโซะจิน ได้มีโอกาส
เข้ามาฟังอย่างใกล้ชิดจนท าให้เกิดความซาบซึ้งในจิตใจและได้ตระหนักถึงการเวียนว่าย ตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลกเป็นบุญคุณต่อ
เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

(เทพโดโซะจิน) “วันนี้ข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซ้ึง ได้ตระหนักถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ 
ช่างน่าประทับใจและยากที่จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ�าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใด
ท่านถงึพดูถึงแต่วนันีเ้ล่า” (เทพโดโซะจนิ) “ตอนทีท่่านช�าระร่างกายให้บรสิทุธ์ิแล้วสวดมนต์ บรรดา
เทพชั้นสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ต่างพากันมาฟัง พวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้ไม่ได้หรอก วันนี้
ท่านไม่ได้ใช้น�า้ท�าพธิชี�าระร่างกายให้บรสุิทธิก่์อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จงึไม่ได้มา
ฟังท่านสวด คนแก่อย่างข้าถึงได้มีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงล่ะ ช่างน่าประทับใจจนลืมไม่ลงจริงๆ”



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
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เกี่ยวกับเทพโดโซะจิน น้ีในบทความวิจัย

ของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิม

รู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้านพยากรณ์ และมักจะ

รูจ้กักนัมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่

มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเร่ืองของกามารมณ์แต่

อย่างใด กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิด

กับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมี

รูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า เซะกิจิน 

はず。今宵
こよひ

は御
ご

行
ぎょう

水
ずい

候
さぶら

はで読
よ

み 奉
たてまつ

らせ給
たま

へば、梵天
ぼんてん

、帝釈
たいしゃく

も御
お

聴聞
ちやうもん

候
さぶら

はぬひまにて翁参
まいり

り

寄
よ

りて 承
うけたまわ

りて候
さぶら

ひぬる事
こと

の忘
わす

れがたく候
さぶろ

ふなり。」 

                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

 หรือเทพหินสลัก（小島考乏,2014,p.12.）
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กล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะ
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ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

 (ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
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、四威儀
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を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房
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ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 
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เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

 ซึ่งเป็นต�าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วย
เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และการไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต�าแหน่ง สะซุ 
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ふなり。」 

                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ  ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุดท�า
หน้าที่บริหารงานทั่วไป และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 และวัดเอ็นเรียะกุจิ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 ผลงานส�าคัญของพระผู้นี้คือ
การฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการตั้งกฎระเบียบส�าหรับพระที่ปฏิบัติตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.）
9 สวดเนม็บท์ุซ ุหมายถงึ การสวดเอ่ยพระนามของพระอมติาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซ”ุ แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมติาภะ
หรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท�าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้
10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 
「行・住・座・臥」
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไม่เป็นทางการก็ตาม ควรช�าระร่างกายให้บริสุทธิ์ ท่าน 

เอะชิน โนะ โกะโบ 
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 
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さぶら

はで読
よ

み 奉
たてまつ

らせ給
たま

へば、梵天
ぼんてん

、帝釈
たいしゃく

も御
お

聴聞
ちやうもん

候
さぶら

はぬひまにて翁参
まいり

り

寄
よ
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ひぬる事
こと

の忘
わす

れがたく候
さぶろ

ふなり。」 

                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

8 ได้ก�าหนดข้อห้ามว่าไม่ว่าจะเป็นการสวดเน็มบุท์ซุ9 และการสวด

มนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ 4 ประการ10 

เป็นทีน่่าสนใจว่า แท้ทีจ่ริงแล้วผูเ้ล่าต้องการ

น�าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไร

กันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหักมุมในลักษณะเช่นนี้ 

ท�าให้ภาพลักษณ์ของตวัละครพระโดเมียวมีความขดั

แย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้

กลับท�าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรม

ของความเป็นมนษุย์ปถุชุนธรรมดาซึง่สามารถหลงลมื

บทบาทหน้าที่ที่พึงกระท�าของตน เป ็นมนุษย ์

ผู้สามารถท�าได้ท้ังความดีและความช่ัว สิ่งท่ีผิดและ

สิ่งท่ีถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามี

ความสนุกสนานและน่าสนใจ 



ยอดสวรรค์ อิกูจิ
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จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มี

ตั วตนอยู ่ จ ริงในประวัติศาสตร ์  รู ้ จัก กันนาม  

พระโดเมียว อะจะริ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 (ค.ศ. 972-1020) 

เป็นลกูชายของ ฟจุวิะระ โนะ มชิิท์ซุนะ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 

(ค.ศ. 955-1020) มศีกัด์ิเป็นหลานของ ฟจุวิะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 กับผู้แต่งวรรณกรรมชื่อ 

คะเงะโร นกิกิ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 ซึง่เป็นวรรณกรรมประเภท

บันทึกที่มีชื่อเสียงสมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็น

พระในนกิาย เท็นดะอ ิเคยได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาส

วัดเท็นโนจิ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 มรณภาพตอนอายุ 66 ปี เขา

ออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการ

สวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษา

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง  

อสิมึ ิฌกิบุิ ในนทิานเรือ่งเล่าอืน่ พบว่า มตีวัละครผูน้ี้

ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซ่ึงอยู ่ ในหมวดเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

6  
好色　第十一 เนื้อหาในตอนนี้ระบุ

ว่า พระโดเมียวได้แต่งบทกวีโต้ตอบกับหญิงสาว  

อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ 

ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่าน

จึงได้หันหน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญ

หน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า ซึ่งคาดว่าน่าจะรวบรวมขึ้นในปลายสมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้น หรือประมาณ 

ค.ศ.1126-1131 ประกอบไปด้วยหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนา เรื่องราวในราชส�านัก และเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวบ้านทั่วไป

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ที่กระเด็นออกจากเปลือกซึ่ง

แตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้มของเจ้า”

จากบทกวีนี้  จะเห็นว่าพระโดเมียวได้

แสดงออกมาทางค�าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ 

ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ของคนทั้งสองว่ามีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่อง

ระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการ

แต่งบทกวีโต้ตอบกันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคัน

เดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความ

สัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 

ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของ

พระโดเมียวและรู ้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ 

มาก่อนท่ีจะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้แล้ว โดยอาจได้

ข ้อมูลของพระผู ้ น้ีมาจากนิทานเร่ือง โคะฮน 

เซะซุวะฌ ูซึ่งแต่งมาก่อนหน้า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

ดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจท�าให้ 

ผูเ้ล่าไม่ตดิใจในประเด็นเรือ่งการไปนอนค้างบ้านหญิง

สาวและการท�าผดิศลีของพระโดเมยีวมากนกั เพราะ

เป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ผู้เล่าให้ความส�าคัญกับ

ประเด็นเรื่องของการละเลยหลักปฏิบัติว่าด้วยการ

สวดมนต์ ท้ังๆ ท่ีพระรุ่นพ่ีได้เคยห้าม และเตือนให้

ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงได้แสดงความ

คิดเห็นในส่วนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องดังกล่าว ซึ่ง

เป็นเหมอืนการสรปุแนวคดิของผูเ้ล่าไว้อย่างน่าสนใจ 

เพือ่ให้เหน็ถงึสภาพสงัคมและความเป็นอยู่

ของสมณะในสมยันัน้ ผูว้จิยัได้ศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกับ

พฤติกรรมของสมณะในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะ

กุระตอนต้นพบว่า พระในสมัยนั้น มีการหย่อนยาน

ในเรื่องศีลและพระธรรมวินัยมาก จนท�าให้พระท่ี

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายคนไม่พอใจ และหนึ่งใน

จ�านวนนั้นคือ พระโฮเน็น「法然」(ค.ศ. 1133-

1212) ผู้ก่อตั้งนิกายสุขาวดี จากประวัติพระโฮเน็น 

ระบุว่า สาเหตท่ีุเขาลงจากเขาฮเิอะอ ิศนูย์กลางศกึษา

และฝึกปฏิบัติของนิกายเท็นดะอิ ท้ังๆ ท่ีเคยตั้งใจ



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
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อย่างแน่วแน่จะศึกษาพระธรรมวนัิย เพราะเบือ่หน่าย 

บรรดาพระท้ังหลายท่ีพากันผิดศีล ไม ่ปฏิ บัติ

ตามพระธรรมวินัย เนื่องจากพระเหล่านี้มาจาก 

ชนชัน้สงู ออกบวชเพือ่ต้องการหวงัในต�าแหน่งลาภยศ 

และชอบยุ ่งเกี่ยวกับการเมือง และเรื่องทางโลก 

แล้ว โดยอาจได้ข้อมูลของพระผู้นี้มาจากนิทานเรื่อง  โคะฮน เซะซุวะฌู ซึ่งแต่งมาก่อนหน้า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริดังที่กล่าวมาแล้ว 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจท าให้ผู้เล่าไม่ติดใจในประเด็นเรื่องการไปนอนค้างบ้านหญิงสาวและการท าผิดศีลของพระโดเมียวมากนัก 
เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ผู้เล่าให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องของการละเลยหลักปฏิบัติว่าด้วยการสวดมนต์ ทั้งๆ ท่ีพระรุ่นพี่
ได้เคยห้าม และเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็น
เหมือนการสรุปแนวคิดของผู้เล่าไว้อย่างน่าสนใจ  

    เพื่อใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของสมณะในสมยันั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมณะในปลาย
สมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นพบว่า พระในสมัยนั้น มีการหย่อนยานในเรื่องศีลและพระธรรมวินัยมาก จนท าให้พระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบหลายคนไม่พอใจ และหนึ่งในจ านวนน้ันคือ พระโฮเน็น 「法然」(ค.ศ.1133-1212) ผู้ก่อตั้งนิกายสุขาวดี จากประวัติพระ
โฮเน็นระบุว่า สาเหตุที่เขาลงจากเขาฮิเอะอิ ศูนย์กลางศึกษาและฝึกปฏิบัติของนิกายเท็นดะอิ ทั้งๆ ท่ีเคยตั้งใจอย่างแน่วแน่จะศึกษา
พระธรรมวินัย เพราะเบื่อหน่าย บรรดาพระทั้งหลายที่พากันผิดศีล ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เนื่องจากพระเหล่านี้มาจากช้ันสูง ออก

บวชเพื่อต้องการหวังในต าแหน่งลาภยศ และชอบยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และเรื่องทางโลก (今井淨圓
いまいじょうえん

、廣瀬良弘
ひろせよしひろ

、村越英裕
むらこしえいゆう

、

望月真澄
もちづきますみ

, 2013,ｐ.59） นอกจากน้ียังพบหลักฐานเกี่ยวกับ เหตุผลการตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดส าหรับพระทีม่าบ าเพ็ญปฏิบัติตน
บนภูเขาฮิเอะอขิองพระเก็นฌิน ผู้ควบคุมดูแลนิกายเท็นดะอิในสมัยนั้นว่า เพื่อแก้ปัญหาพระที่มีวินัยหย่อนยาน และเอาแต่หมกมุ่นใน
กามตัณหา（増田秀光,2005,p.84-85） 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่ผู้เล่าน าเสนอภาพลักษณ์ทั้งด้านบวก และลบของตัวละครนั้น อาจเป็นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงพฤติกรรมของพระในสมัยนั้น ที่มักผิดศีลและหย่อนยานในพระธรรมวินัย จึงได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชน สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมสมณะผู้ออกบวชในสมัยนั้น ท่ีมีโอกาสท าสิ่งที่ผิดหรือถูก ท า
ให้เรื่องราวของนิทานเรื่องนี้ มีความสนุกสนานและน่าสนใจ ท้ังยังคงคุณค่าทางวรรณกรรมจวบจนทุกวันนี้ แม้ว่านิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จะแต่งมาแล้วเกือบ 1,000 ปีก็ตาม 

8. บทสรุป 

   จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรือ่งเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ พบวา่ ตรงกับสมมุติฐานการท าวิจัยกล่าวคือ ผู้เล่าไม่
มคี่อยจะมีความเป็นเอกภาพในการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวละครมากนัก ท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวมีความ
ขัดแย้งกันกล่าวคือ มีท้ังภาพลักษณ์ด้านบวก และภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่องเดียวกัน โดยสรุปออกมาได้สองประเด็นดังต่อไปนี ้

      1. ภาพลักษณ์ของพระผู้ท าผิดศีลฝ่าฝืนหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับนอนบ้านหญิงสาวแล้วมิได้ท าพิธี
ช าระร่างกายให้สะอาด แต่ผลการกระท ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจินซึ่งเป็นเทพช้ันล่างได้มีโอกาสเข้ามาฟังการสวดมนต์
อย่างใกล้ชิดท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมมีภาพลักษณ์ด้านบวก 

     2. ภาพลักษณ์ของพระผู้ฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท าตามบทบาทหน้าท่ีของตนตามบรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือ พระ
โดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนาตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียว ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาอย่าง
เคร่งครัด ขนาดที่มีพระรุ่นพี่เคยกล่าวห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติแต่พระโดเมียว ก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นด้านลบในตอนจบของนิทานเรื่องเล่า  

 

แล้ว โดยอาจได้ข้อมูลของพระผู้นี้มาจากนิทานเรื่อง  โคะฮน เซะซุวะฌู ซึ่งแต่งมาก่อนหน้า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริดังที่กล่าวมาแล้ว 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจท าให้ผู้เล่าไม่ติดใจในประเด็นเรื่องการไปนอนค้างบ้านหญิงสาวและการท าผิดศีลของพระโดเมียวมากนัก 
เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ผู้เล่าให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องของการละเลยหลักปฏิบัติว่าด้วยการสวดมนต์ ทั้งๆ ท่ีพระรุ่นพี่
ได้เคยห้าม และเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็น
เหมือนการสรุปแนวคิดของผู้เล่าไว้อย่างน่าสนใจ  

    เพื่อใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของสมณะในสมยันั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมณะในปลาย
สมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นพบว่า พระในสมัยนั้น มีการหย่อนยานในเรื่องศีลและพระธรรมวินัยมาก จนท าให้พระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบหลายคนไม่พอใจ และหนึ่งในจ านวนน้ันคือ พระโฮเน็น 「法然」(ค.ศ.1133-1212) ผู้ก่อตั้งนิกายสุขาวดี จากประวัติพระ
โฮเน็นระบุว่า สาเหตุที่เขาลงจากเขาฮิเอะอิ ศูนย์กลางศึกษาและฝึกปฏิบัติของนิกายเท็นดะอิ ทั้งๆ ท่ีเคยตั้งใจอย่างแน่วแน่จะศึกษา
พระธรรมวินัย เพราะเบื่อหน่าย บรรดาพระทั้งหลายที่พากันผิดศีล ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เนื่องจากพระเหล่านี้มาจากช้ันสูง ออก

บวชเพื่อต้องการหวังในต าแหน่งลาภยศ และชอบยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และเรื่องทางโลก (今井淨圓
いまいじょうえん

、廣瀬良弘
ひろせよしひろ

、村越英裕
むらこしえいゆう

、

望月真澄
もちづきますみ

, 2013,ｐ.59） นอกจากน้ียังพบหลักฐานเกี่ยวกับ เหตุผลการตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดส าหรับพระทีม่าบ าเพ็ญปฏิบัติตน
บนภูเขาฮิเอะอขิองพระเก็นฌิน ผู้ควบคุมดูแลนิกายเท็นดะอิในสมัยนั้นว่า เพื่อแก้ปัญหาพระที่มีวินัยหย่อนยาน และเอาแต่หมกมุ่นใน
กามตัณหา（増田秀光,2005,p.84-85） 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่ผู้เล่าน าเสนอภาพลักษณ์ทั้งด้านบวก และลบของตัวละครนั้น อาจเป็นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงพฤติกรรมของพระในสมัยนั้น ที่มักผิดศีลและหย่อนยานในพระธรรมวินัย จึงได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชน สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมสมณะผู้ออกบวชในสมัยนั้น ท่ีมีโอกาสท าสิ่งที่ผิดหรือถูก ท า
ให้เรื่องราวของนิทานเรื่องนี้ มีความสนุกสนานและน่าสนใจ ท้ังยังคงคุณค่าทางวรรณกรรมจวบจนทุกวันนี้ แม้ว่านิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จะแต่งมาแล้วเกือบ 1,000 ปีก็ตาม 

8. บทสรุป 

   จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรือ่งเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ พบวา่ ตรงกับสมมุติฐานการท าวิจัยกล่าวคือ ผู้เล่าไม่
มคี่อยจะมีความเป็นเอกภาพในการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวละครมากนัก ท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวมีความ
ขัดแย้งกันกล่าวคือ มีท้ังภาพลักษณ์ด้านบวก และภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่องเดียวกัน โดยสรุปออกมาได้สองประเด็นดังต่อไปนี ้

      1. ภาพลักษณ์ของพระผู้ท าผิดศีลฝ่าฝืนหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับนอนบ้านหญิงสาวแล้วมิได้ท าพิธี
ช าระร่างกายให้สะอาด แต่ผลการกระท ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจินซึ่งเป็นเทพช้ันล่างได้มีโอกาสเข้ามาฟังการสวดมนต์
อย่างใกล้ชิดท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมมีภาพลักษณ์ด้านบวก 

     2. ภาพลักษณ์ของพระผู้ฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท าตามบทบาทหน้าท่ีของตนตามบรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือ พระ
โดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนาตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียว ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาอย่าง
เคร่งครัด ขนาดที่มีพระรุ่นพี่เคยกล่าวห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติแต่พระโดเมียว ก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นด้านลบในตอนจบของนิทานเรื่องเล่า  

 

  

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานเกี่ยวกับ เหตุผลการตั้งกฎ

ระเบียบที่เข้มงวดส�าหรับพระที่มาบ�าเพ็ญปฏิบัติตน

บนภูเขาฮิเอะอิของพระเก็นฌิน ผู้ควบคุมดูแลนิกาย

เท็นดะอิในสมัยนั้นว่า เพื่อแก้ปัญหาพระที่มีวินัย

หย่อนยาน และเอาแต่หมกมุ่นในกามตัณหา（増田

秀光,2005,p.84-85）

ดงัน้ันจึงอาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า การทีผู้่เล่า

น�าเสนอภาพลกัษณ์ทัง้ด้านบวก และลบของตัวละคร

น้ัน อาจเป็นการน�าเสนอข้อเท็จจริงพฤติกรรมของ

พระในสมัยน้ัน ที่มักผิดศีลและหย ่อนยานใน

พระธรรมวินัย จึงได ้น�าเสนอภาพลักษณ์ของ

พระโดเมียวให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชน 

สะท ้อนสภาพความเป ็นจริงของสังคมสมณะ

ผู้ออกบวชในสมัยน้ัน ที่มีโอกาสท�าสิ่งท่ีผิดหรือถูก 

ท�าให้เรื่องราวของนิทานเร่ืองน้ี มีความสนุกสนาน

และน่าสนใจ ทั้งยังคงคุณค่าทางวรรณกรรมจวบจน

ทุกวันนี้ แม้ว่านิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ 

จะแต่งมาแล้วเกือบ 1,000 ปีก็ตาม

8. บทสรุป
จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในนิทาน

เรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ พบว่า ตรงกับ

สมมุติฐานการท�าวิจัยกล่าวคือ ผู ้เล่าไม่ค่อยจะม ี

ความเป็นเอกภาพในการน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 

ภาพลักษณ์ของตัวละครมากนัก ท�าให้ภาพลักษณ์

ของพระโดเมียวมีความขัดแย้งกัน กล่าวคือ มีทั้ง 

ภาพลักษณ์ด้านบวกและภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่อง

เดียวกัน โดยสรุปออกมาได้สองประเด็นดังต่อไปนี้

1. ภาพลักษณ์ของพระผู้ท�าผิดศีลฝ่าฝืน

หลักธรรมค�าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับ

นอนบ้านหญิงสาวแล้วมิได้ท�าพิธีช�าระร่างกายให้

สะอาด แต่ผลการกระท�ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ 

เทพโดโซะจินซึ่งเป็นเทพชั้นล่างได้มีโอกาสเข้ามาฟัง

การสวดมนต์อย่างใกล้ชดิท�าให้เกดิความซาบซึง้ในรส

พระธรรม มีภาพลักษณ์ด้านบวก

2.  ภาพลกัษณ์ของพระผูฝ่้าฝืนธรรมเนยีม

ปฏิบัติไม่กระท�าตามบทบาทหน้าที่ของตนตาม

บรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือ พระโดเมียวเป็น

พระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคม

แล้ว พระโดเมียว ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอน

ทางพทุธศาสนาอย่างเคร่งครดั ขนาดทีม่พีระรุน่พีเ่คย

กล่าวห้ามเอาไว้ว่าขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิตัิ

แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติตาม

ท�าให้ภาพลกัษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นด้านลบ

ในตอนจบของนิทานเรื่องเล่า 
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