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อะฌิกะริเปนบทละครโนทีแ่ มจะเริม่ ตนดวยการพลัดพรากจาก
กันของตัวละครแตจบอยางมีความสุข เนื้อเรื่องเกี่ยวกับสามี-ภรรยา
คูหนึ่งที่ตองแยกกันอยูเนื่องจากความยากจน ภรรยาเดินทางไปทํางาน
ในบานของคนสูงศักดิอ์ ยูใ นเมืองหลวง เมือ่ ชีวติ ความเปนอยูด ขี นึ้ จึงเดิน
ทางกลับมาติดตามหาสามีที่มีชื่อวาคุซะกะซะเอะมน จนไดพบวาสามี
ประกอบอาชีพตัดตนอะฌิขาย เมือ่ ทัง้ สองคนพบกันสามีเกิดรูส กึ อับอาย
ในอาชีพของตนเองจึงไปหลบในกระทอม ฝายภรรยาตามไปเจรจาจน
กระทั่งสามียอมออกมาและทายที่สุดไดเดินทางไปเมืองหลวงดวยกัน
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความขัดแยงระหวาง
สามี-ภรรยาและการแกปญหาความขัดแยงดังกลาวในบทละครโนเรื่อง
อะฌิกะริ ผลการศึกษาพบวาความขัดแยงระหวางตัวละครในเรื่องเกิด
ขึ้นจากความนอยเนื้อตํ่าใจของสามีที่ตนมีฐานะความเปนอยูดอยกวา
ภรรยา ฝายภรรยาแกปญ
 หาดังกลาวดวยวิธกี ารเผชิญหนากับปญหาโดย
ใชเครื่องมือในการเจรจาตอรองคือคําสัญญาในอดีตรวมทั้งการกลาว
อางอิงบทกลอนจนทําใหสามีเปดใจยอมรับ อะฌิกะริสะทอนใหเห็นถึง
สังคมในขณะนั้นวาคาดหวังกับบทบาทหนาที่ของฝายชายที่เหนือกวา
สตรี รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงพลานุภาพแหงบทกลอนที่มีอํานาจตอจิตใจ
ในการเปลี่ยนแปลงความรูสึกและทัศนคติของผูคน

ความขัดแยง,
สามี-ภรรยา, บท
ละครโน, อะฌิกะริ
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Conflicts between Husband and Wife in
the Noh Play, Ashikari
Sunisa Tammawiwat

Abstract
Ashikari is a Noh Play which, although began with
separation of leading characters, ended with pleasure. The
story was about a couple who were parted by poverty. The
wife went to capital city to work in a nobleman’s household.
After she gained more money, she came back to hometown
to find Kusaka Saemon, her husband. She found that he lived
on cutting and selling reeds. When they met, her husband
felt embarrassed about his job so he did not show up and
hid in a hut. The wife followed him and tried talking to him
until he came out. And finally, they went to the capital
together.
This research’s objective is to study conflicts between
husband and wife and resolution to the problem in Noh Play,
Ashikari. The research found that the conflict between the
characters in the play resulted from the husband’s feeling
of inferiority due to his lower living standard. The wife solved
this by confronting the problem using her promise in the past
and poems as tools to negotiate with him to make him accept
her. Ashikari reflected that society at that time expected
men’s roles to be superior to women’s. It also showed
influence of poetry over mind to drive change in people’s
feeling and attitude.
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ความขัดแยงระหวางสามี-ภรรยาในบทละครโนเรื่องอะฌิกะริ

1. บทนํา
ในสังคมมนุษยนั้นเมื่อบุคคลสองคนตองมี
ปฏิสัมพันธกันความขัดแยงถือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไดยากโดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความ
สัมพันธใกลชิดแนบแนน เชน ความสัมพันธระหวาง
สามี-ภรรยา ความสัมพันธระหวางพอแม-ลูก หรือแม
กระทั่งเจานายกับลูกนองซึ่งไมใชบุคคลในครอบครัว
ความขัดแยงไมเพียงแตจะพบไดในชีวิตจริงเทานั้น
หากยังพบวาปรากฏอยูใ นบทละครจํานวนหลายเรือ่ ง
อาจกลาวไดวา ความขัดแยงเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญ
อยางหนึง่ ในการสรางละคร เนือ่ งจากมีละครจํานวน
ไมมากนักทีจ่ ะดําเนินไปไดโดยปราศจากความขัดแยง
ดั ง ที่ น พมาส แววหงส (2558,น.5) กล า วไว ว  า
“หากไมมีความขัดแยงก็จะไมมีละครเกิดขึ้นเลย
เพราะละครไมใชการนําเสนอภาพของสถานการณที่
เปนอยู แตเปนการนํา เสนอเรื่องราวของ“มนุษยซึ่ง
กระทําการอยู” ความขัดแยงในละครอาจจะเปน
ความขั ด แย ง ภายนอกซึ่ ง หมายถึ ง ความขั ด แย ง
ระหวางตัวละครกับตัวละครดวยกัน ระหวางตัวละคร
กับสังคม ระหวางคนกลุมหนึ่งกับคนอีกกลุมหนึ่ง
ระหว า งตั ว ละครกั บ โชคชะตาหรื อ ความขั ด แย ง
ภายในซึง่ หมายถึงความขัดแยงทีอ่ ยูใ นใจของตัวละคร
เอง ความขัดแยงทําใหตัวละครตองพยายามหาทาง
แกปญหาหรือฝาฟนอุปสรรคที่เขามาขวางทาง หรือ
อาจตองเลือกทางเดินสายใหมซึ่งมีผลเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของตัวละครไปจากเมื่อตอนเริ่มเรื่อง”เชนเดียว
กับบทละครโนเรือ่ งอะฌิกะริซงึ่ เปนเรือ่ งราวของสามีภรรยาคูหนึ่งที่ตองแยกกันอยูเนื่องจากความยากจน
ฝายภรรยาเดินทางไปทํางานเปนพี่เลี้ยงลูกของคน
สูงศักดิอ์ ยูใ นเมืองหลวง เมือ่ ชีวติ ความเปนอยูด ขี นึ้ จึง
เดินทางกลับมาติดตามหาสามีทมี่ ชี อื่ วาคุซะกะซะเอะมน
จนได พ บว า สามี ป ระกอบอาชี พ ตั ด ต น อะฌิ ข าย
เมือ่ ทัง้ สองคนพบกันสามีเกิดรูส กึ อับอายในอาชีพของ

ตนเองจึงไปหลบในกระทอม ฝายภรรยาตามไปเจรจา
จนกระทัง่ สามียอมออกมาและเดินทางไปเมืองหลวง
ดวยกัน สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวละครใน
เรื่องอะฌิกะรินั้น พบงานวิจัยเรื่องผูชายกับความรัก
ในบทละครโนของเสะอะมิ (วิ นั ย จามรสุ ริ ย า,
2559, น.34-35) ผลการศึกษาพบวา ชายในบทละคร
โนเรือ่ งอะฌิกะริเปนภาพของชายทีม่ คี วามปรารถนา
ดีตอ หญิงผูเ ปนภรรยาไมตอ งการใหภรรยาทนลําบาก
กับความเปนอยูที่ขัดสนจึงใหภรรยาแยกทางกับตน
และเดินทางไปเมืองหลวงและภาพของชายทีไ่ มมงุ มัน่
เรื่องความรัก ในเรื่องอะฌิกะรินั้นมีบทขับรองของ
ฝายชายที่รําพึงถึงสาเหตุของความยากจนวาเพราะ
ชาติกอ นไมไดปฏิบตั ติ ามครรลองแหงพุทธศาสนา แม
ชาติ นี้ ก็ ไ ม ไ ด ป ฏิ บั ติ เช น กั น ซึ่ ง สะท อ นถึ ง การไม
พยายามยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น แตสําหรับใน
บทความฉบับนี้ผูวิจัยเนนศึกษาปญหาความขัดแยง
ระหวางตัวละครสามี-ภรรยารวมทัง้ ศึกษากลวิธที ตี่ วั
ละครใชเพื่อแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาปญหาความขัดแยงระหวางสามีภรรยาและการแกปญ
 หาความขัดแยงในบทละครโน
เรื่องอะฌิกะริ

3. ขอบเขตและวิธีการวิจัย
บทความฉบับนี้ศึกษาความขัดแยงระหวาง
ตั ว ละครสามี - ภรรยาและวิ ธี ก ารแก ป  ญ หาของ
ตั ว ละครในบทละครโนเรื่ อ งอะฌิ ก ะริ โ ดยใช วิ ธี
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งตนฉบับ
วรรณกรรมบทละครโนที่นํามาอางอิงในบทความ
ฉบับนีน้ าํ มาจากโยเกียวกุฌนู ฮิ งโกะเต็นบุงงะกุเส็นฌู
ของสํานักพิมพโฌะงะกุกนั ซึง่ ตีพมิ พในป ค.ศ. 1991
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4. ขอตกลงเบื้องตน
บทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ ใช ร ะบบถอดอั ก ษร
ภาษาญี่ปุนซึ่งเปนผลงานวิจัยของอาจารยสาขาวิชา
ภาษาญี่ ปุ  น อาจารย ภ าควิ ช าภาษาศาสตร แ ละ
อาจารยภาควิชาภาษาไทยแหงคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตกรณีคาํ บางคําทีน่ ยิ มใช
จนเปนที่แพรหลายแลวก็จะใชตามความนิยม เชน
เกียวโต โอซากา

5. ผลการศึกษาวิเคราะห
5.1 ปญหาความขัดแยง : การลดบทบาท
ของตัวละครชาย
บทละครโนเรื่องอะฌิกะริปรากฏความขัด
แยงภายในใจของฝายสามีในดานความแตกตางทาง
สถานภาพของตนเองกับภรรยา โดยทัว่ ไปสถานภาพ
ワキ

かように候者は。都さる御方に仕え申す者にて候。又これに御座候御事は。
頼み奉り候人の若子の御乳の人にて御座候。御里は津の国日下の里にて候が。
今一度御下りありたき由仰せ候程に。この度われら御供申し。淀より御船に
乗せ申し。唯今難波の里へと急ぎ候

วะกิ

เราเปนผูรับใชของนายทานในเมืองหลวง และสตรีผูนี้เปนพี่เลี้ยงลูกของนายทาน บานเกา
ของนางอยูที่หมูบานคุซะกะในแควนทซ1ุ นางปรารถนาที่จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งพวกเราจึง
ลงเรือจากโยะโดะ2 และบัดนี้รีบเรงมุงหนาสูหมูบานที่อาวนะนิวะ3

ขณะที่ชีวิตของภรรยารุงเรืองขึ้นนั้น ในอีก
ดานหนึง่ ฐานะความเปนอยูข องฝายสามีกลับตกตํา่ ลง
ดั ง ปรากฏในฉากที่ เ ดิ น ทางมาถึ ง หมู  บ  า นคุ ซ ะกะ
ผูติดตามภรรยาที่เปนพี่เลี้ยงของลูกเจานายมาดวย
นั้นไดชวยออกตามหาคุซะกะและทราบจากคนใน
หมูบานวาเขาไมไดอยูที่นั่นแลว ฝายสามีผูเปนฌิเตะ
หรือตัวละครเอกก็กลาวรําพันถึงความยากจนของ
シテ

1
2
3

ของฝายชายหรือสามีที่สังคมคาดหวังมักใหฝายชาย
เปนผูนําครอบครัว มีบทบาทในการเลี้ยงดูปกปอง
สมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับ
สังคมปตาธิปไตยที่ใหอํานาจชายเปนใหญเหนือสตรี
ดังนั้นเมื่อฝายชายที่ควรจะเปนผูนําครอบครัวถูกลด
ทอนบทบาทลงใหมีฐานะความเปนอยูตํ่ากวาสตรีที่
เปนภรรยาจึงอาจเปนเหตุทําใหสามีรูสึกอับอายจน
ยากจะทําใจยอมรับไดกระทัง่ เกิดเปนความขัดแยงขึน้
ภายในใจตนเองดังปรากฏในเนื้อเรื่อง
ในฉากแนะนําตัวละครมีการบรรยายความ
แตกตางระหวางฐานะของสามีและภรรยา โดยวะกิ
หรือตัวละครรองผูติดตามกลาวถึงฐานะในปจจุบัน
ของฝายภรรยาวาชีวิตรุงเรืองขึ้นเพราะไดไปเปน
พีเ่ ลีย้ งลูกของเจานายอยูใ นเมืองหลวงและกลับมายัง
บานเกาที่เคยอยูเพื่อติดตามหาอดีตสามี

ตนเองรวมทั้งความขมขื่นใจที่มีชีวิตความเปนอยูที่
นาเศรา ตองทํางานทุกวันแมกระทั่งวันที่หิมะตก
อากาศเหน็บหนาว ทัง้ ยังกลาวถึงชีวติ ของตนวาตกตํา่
ไมลอยสูงขึ้นดั่งควันไฟที่มองเห็นและเปรียบเทียบ
ชีวิตของตนเองวาซีดเซียวไรสีสันดั่งตนอะฌิที่ตนเอง
ตัดมาจนเหี่ยวแหง สะทอนภาพความยากลําบากใน
การดํารงชีวิตของสามี ดังความวา

げに受け難き人界を。たまたま受くる身なりせば。栄花の家には住みもせで。
かかる貧家に生まるる事。前の世の戒行こそ拙けれ。今とてもなす業もなき身
の行方。昨日と過ぎ今日と暮れ。明日又かくこそ荒磯海の。濱の真砂の数なら

ปจจุบันอยูในบริเวณตอนเหนือของจังหวัดโอซากากับตะวันออกเฉียงใตในจังหวัดเฮียวโงะ
ชื่อทาเรืออยูใกลเกียวโตในอดีตผูคนจะลงเรือที่นี้เพื่อลองแมนํ้าโยะโดะไปสูอาวโอซากา
เมืองหลวงเกาในสมัยจักรพรรดินินโตะกุ (ค.ศ.399-313) ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดโอซากา สําหรับอาวนะนิวะ ชื่อปจจุบันคืออาวโอซากา

114 jsn Journal Special Edition 2018

ความขัดแยงระหวางสามี-ภรรยาในบทละครโนเรื่องอะฌิกะริ

ぬ。この身命を繫がんとて。あだなる露の草の葉に。蘆刈人となりたるなり。
何とかならん難波江の。浦に出て里に雪の寒き日をも厭わず。しほたるる。我
が身の方はつれなくて。我が身の方はつれなくて。異浦見れば夕煙。恨めしや
終に身を立てかねてこそ賤しけれ、あしたづの。雲居のよそに眺めこし。月の
下蘆刈り持ちて。露をも運ぶ袖の上猶ありがほの心かな猶ありがほの心かな

ฌิเตะ เมื่อมีโอกาสไดเกิดมาในหมูมนุษยที่ใชวาจะไดเกิดกันอยางงายดาย หากเกิดในตระกูลที่
รํา่ รวยก็คงมีคณ
ุ คาทีไ่ ดเกิดมา แตคนทีเ่ กิดในตระกูลทีย่ ากจนนัน้ คงเปนเพราะชาติกอ นไม
ไดรักษาศีลธรรม และไมเพียงชาติกอนเทานั้น ในชาตินี้ก็เชนกัน วันวานปลอยชีวิตใหลอง
ลอยไป วันนี้ก็ปฏิบัติเชนเดิม และพรุงนี้ก็คงไมแตกตางอะไร การใชชีวิตที่มีไมมากเทาเม็ด
ทรายบนชายหาดไปโดยไรแกนสาร ทําใหเราตองมาเปนคนตัดตนอะฌิขายเพือ่ ประทังชีวติ
ทีไ่ มจรี งั ยัง่ ยืนดัง่ หยดนํา้ คางบนใบหญา เราออกเดินทางสูอ า วนะนิวะ ทํางานแมวนั ทีห่ นาว
เหน็บจากหิมะจนชายแขนเสือ้ เปยกปอน ชางนาเศรานักทีไ่ รคนเห็นใจ เมือ่ มองออกไปยังที่
อื่นแลเห็นควันไฟลอยขึ้นสูง เรายังคงตัดตนอะฌิภายใตแสงจันทรที่สองกระทบลงหยด
นํ้าคางบนตนอะฌิ สุดขมขื่นที่ชีวิตเรากลับไมลอยสูงขึ้นบาง
シテ

われも昔は難波津の。名に負ふ古き都人の。ゆかりの露のおちぶれたる。身
は枯れ芦の。色なくとも。よしとて召され候へ

ฌิเตะ อดีตเราเคยเปนคนเมืองหลวงอาศัยอยูที่นะนิวะเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องบทกลอนมาบัดนี้
ชีวิตเราตกตํ่าไมจีรังดังหยดนํ้าคาง ตนอะฌินี้ก็เหมือนตัวเราที่เหี่ยวแหงซีดจางไรสีสัน แตก็
เชิญทานมาเลือกซื้อหากันไปเถิดครับ
หลังจากที่ผูติดตามไดขอใหคุซะกะนําตน
อะฌิไปขายใหกบั ฝายภรรยาจึงทําใหคสู ามี-ภรรยาได
พบหนากันอีกครัง้ ทันทีทที่ งั้ สองคนสบตากันคุซะกะ
ก็ทิ้งตนอะฌิรีบหลบเขาไปในกระทอมและปดประตู
อยู  ภ ายใน ผู  ติ ด ตามเห็ น เหตุ ก ารณ ดั ง นั้ น ก็ รู  สึ ก
ประหลาดใจจึงเอยถามขึน้ วานีม่ นั เรือ่ งอะไรกัน ทําให
ภรรยาเปดเผยความจริงวาชายตัดตนอะฌิคนเมือ่ ครู
นี้แทจริงแลวก็คืออดีตสามีของนาง นางรูสึกวาสิ่งที่
เกิดขึ้นนั้นราวกับเปนความฝน แมผูติดตามเสนอตัว
จะเขาไปพาตัวสามีของนางออกมาแตดวยความเปน
หวงเกรงวาสามีจะรูส กึ อับอายทีค่ นอืน่ จะเปนผูเ ขาไป
นางจึงรีบหามปรามและเปนคนเขาไปเองเพือ่ บอกกับ
สามีวาการที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาติดตามหาเขาตาม
สัญญาที่เคยใหไวตอกัน จากขอความที่กลาวมาขาง
ตนไดแสดงใหเห็นถึงความรูสึกขัดแยงภายในใจของ
สามี ในขณะที่ภรรยานั้นไมไดมีความรูสึกอับอายที่
สามีตาํ่ ตอยยากจนกวาตนแตอยางใด หากกลับแสดง

ใหเห็นวานางมีแตความรักและปรารถนาดีตอ สามีเมือ่
ตนเองมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงดั้นดนเดินทาง
ไกลจากเมืองหลวงกลับมาติดตามหา
การลดบทบาทสถานภาพตัวละครชายใหมี
ชีวิตความเปนอยูที่ยากจนลงกวาเดิมในขณะที่ตัว
ละครหญิงมีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ จากการไปทํางานอยู
เมืองหลวงนัน้ อาจเปนเพราะผูแ ตงบทละครตองการ
โตกลับความเชื่อของคนในสังคมที่คาดหวังใหชาย
เปนใหญ รวมทั้งการดั้นดนเดินทางไกลกลับมาของ
ฝายหญิงนั้นซึ่งโดยปกติในสังคมสวนใหญผูชายจะ
เปนฝายเดินทางไปทํางานหรือเดินทางเขาสูเมือง
หลวง ขณะที่ผูหญิงจะเปนฝายรออยูที่บาน แตเรื่อง
อะฌิกะรินี้กลับพลิกสลับบทบาทกันโดยใหสตรีเปน
ฝายเริม่ ออกเดินทางไปทํางานในเมืองหลวง นอกจาก
นี้เมื่อประสบความสําเร็จในการยกฐานะขึ้นแลวยัง
เดิ น ทางกลั บ มาบ า นเกิ ด เพื่ อ ตามหาฝ า ยชายอี ก
บทละครเรื่องนี้จึงอาจตองการแสดงพลังของสตรีที่
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ไม ย อมให สั ง คมกดขี่ แ ละเพื่ อ ปลดปล อ ยจาก
พันธนาการที่สังคมบีบรัดตลอดระยะเวลาที่ผานมา
5.2 การแกปญหาความขัดแยง
5.2.1 การแสดงความเปนผูมีสัจจะ
ของภรรยา
ในบทละครภรรยาของคุซะกะไดกลาว
ถึงเหตุผลหนึ่งที่เดินทางกลับมาตามหาสามีวาเปน
ツレ

เพราะไมอาจลืมคํามั่นสัญญาในอดีตที่เคยมีไวตอกัน
กอนที่ทั้งสองคนจะเลิกราแยกทางกันไป การยึดมั่น
ในคํ า สั ญ ญาแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเป น ผู  ที่ มี สั จ จะ
ความจริงใจ และความซื่อสัตยของฝายภรรยาที่มีตอ
สามี ดังขอความตอไปนี้

げにや家貧にしては親知すくなく。賤しき身には故人疎しとかや申すな
れば。身には限らぬ習いなれども。余りにあさましき有様かな。さりな
がら様々契り置きし事あり。この所に暫く逗留し。かの人の行方を尋ね
ばやと思い候

ทซุเระ จริงดัง่ คําทีก่ ลาววา “คนบานยากจนยอมมีคนรูจ กั นอย หากยิง่ สถานะตํา่ ตอยเพือ่ นเกา
จะกลายเปนคนแปลกหนา” คนจนไมใชมีเพียงเขาคนเดียวหรอกที่จะตองเรียนรูกับ
ความจริงนี้ แตการทีไ่ มรแู มแตวา เขาไปอยูท ไี่ หนนัน้ มันชางนาอับอายเสียเหลือเกิน แต
อยางไรก็ตามฉันไมอาจลืมคําสัญญาที่เคยใหไวตอกันไดหรอกวาฉันจะกลับมาและจะ
ติดตามหาวาเขาไปอยูแหงใด
คําวาสัจจะ (สัจจะ,2558) หมายถึง
ความสั ต ย ความซื่ อ หากขยายความตามศั พ ท
สามารถแยกได 3 ลักษณะคือ มีความจริง ความตรง
และความแทจริง ในทางปฏิบัติสัจจะคือความรับผิด
ชอบ ซึ่งหมายความวาหากจะทําสิ่งใดแลวตองตั้งใจ
ทําจริงทําอยางสุดความสามารถใหเปนผลสําเร็จ
สัจจะนั้นสามารถจําแนกลักษณะได 5 ประการ คือ
1. สัจจะตอความดี คือการประพฤติ
ตนเปนคนเทีย่ งแท มัน่ คงตอความดีไมหนั เหไปในทาง
ชั่วไมวาจะตกอยูสถานการณอยางไร
2. สัจจะตอหนาที่ คือ การมีความรับ
ผิดชอบตอหนาทีข่ องตน เชน สามีมหี นาทีร่ บั ผิดชอบ
ตอครอบครัว ลูกมีหนาที่รักษาวงศตระกูล
3. สัจจะตอการงาน คือ การตั้งใจ
ทํางานอยางสุจริต ไมเหลาะแหละ ไมคั่งคาง
4. สั จ จะต อ วาจา คื อ การรั ก ษา
คําพูด พูดอยางไรทําเชนนั้น
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5. สั จ จะต อ บุ ค คล คื อ การเป น
ผูประพฤติตอคนอื่นอยางสมํ่าเสมอ จริงใจ
ในเรือ่ งอะฌิกะรินนั้ พบวาฝายภรรยามี
สัจจะครบทุกประการ ในดานสัจจะตอความดีและ
สัจจะตอบุคคลนั้นนางประพฤติตนเปนผูที่มีความ
มัน่ คงซือ่ สัตยตอ สามีแมวา ทัง้ สองคนจะแยกทางจาก
กันไปนานถึง 3 ป แตฝายภรรยาก็ยังไมมีชายใดอีก
ทั้งยังไมแตงงานใหม ในประเด็นสัจจะตอหนาที่และ
สัจจะตอการงานนัน้ นางปฏิบตั หิ นาทีก่ ารเปนพีเ่ ลีย้ ง
รวมทั้ ง รั บ ผิ ด ชอบต อ งานที่ ทํ า อย า งเต็ ม กํ า ลั ง จน
สามารถสรางตัวขึ้นมาได และในประเด็นสัจจะตอ
วาจา นั่นคือการพูดอยางไรก็ทําเชนนั้น ดังนั้นเมื่อ
กลาวออกไปแลววาในอนาคตจะกลับมาติดตามหา
สามี นางจึงพยายามปฏิบัติตามใหไดจริงดังที่เคยลั่น
วาจาไว การแสดงความจริงใจดังกลาวนีอ้ าจเปนเหตุ
หนึง่ ทีช่ ว ยคลายปมปญหาความขัดแยงภายในใจของ
สามีจนกระทัง่ ยินยอมเดินทางกลับไปอยูท เี่ มืองหลวง
ดวยกัน

ความขัดแยงระหวางสามี-ภรรยาในบทละครโนเรื่องอะฌิกะริ

5.2.2 บทกลอนเป น เครื่ อ งปลอบ
ประโลมจิตใจ
บทละครโนจํ า นวนมากพบว า มี ก าร
อางอิงเนื้อเรื่องจากวรรณกรรมตางๆ รวมทั้งอางอิง
บทกลอนของญี่ ปุ  น และของจี น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งโดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า อารมณ แ ละความรู  สึ ก ใน
วรรณกรรมเดิมมาใชทาํ ใหเกิดอารมณสะเทือนใจ เชน
ในบทละครโนเรื่องยุยะ ซึ่งยุยะตัวละครเอกตองการ
กลับบานเกิดเพื่อไปเยี่ยมมารดาที่กําลังปวยหนักแต
มุเนะโมะริฝายสามีไมอนุญาต เนื่องจากตองการให
ไปงานเลี้ยงชมดอกซากุระดวยกันทําใหยุยะจําใจไป
โดยระหวางทางไดแวะนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม
ที่วัดคิโยะมิสุ ขณะที่ยุยะกําลังรายรําในงานเลี้ยงชม
ดอกซากุระอยูน นั้ ไดมฝี นตกลงมา บรรยากาศของฝน
ตกเขากับอารมณความรูสึกเศราของยุยะ เธอจึงเอย
ถามเชิงประชดประชันขึ้นมาวาที่ตกลงมานั้นเปนฝน
หรือวาเปนนํ้าตาของเธอแนและกลาวกลอนบทหนึ่ง
วา “ควรทําเชนไรดี ฤดูใบไมผลิในเมืองหลวงก็อาวรณ
แตดอกไมแหงอะสุมะที่คุนเคยก็อาจจะรวงโรยไป”
คําวาฤดูใบไมผลิในเมืองหลวงนอกจากจะหมายถึง
ดอกซากุระที่กําลังบานสะพรั่งงดงามแลวยังมีความ
หมายแฝงถึงมุเนะโมะริผูเปนสามี ในขณะที่คําวา
ดอกไมแหงอะสุมะ นัน้ หมายถึงมารดาของตน ดอกไม

ทีอ่ าจจะรวงโรยไปจึงเปนการเปรียบเปรยกับชีวติ ของ
แมที่ปวยใกลจะลาจากโลกนี้ไป สุนิศา ธรรมาวิวัฒน
(2559, น.466-470) กลาววากลอนดังกลาวนี้แสดง
ใหเห็นถึงความรักและอาวรณทั้งในตัวสามีและตัว
มารดา กอเกิดเปนความขัดแยงภายในใจของยุยะจน
ยากทีจ่ ะตัดสินใจเลือกฝายได นอกจากความเชือ่ ของ
ยุยะเรือ่ งอานิสงสจากการนมัสการพระโพธิสตั วกวนอิม
แล ว อาจกล า วได ว  า ความหมายของกลอนบทนี้
กระทบใจของสามีผทู กี่ รําศึกสงครามมาเปนเวลานาน
ไดเห็นความตายมามากมายจนกระทัง่ ยินยอมใหยยุ ะ
กลับบานไปพบมารดา บทกลอนดังกลาวจึงมีสว นใน
การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางตัวละครทัง้ สอง
และความขัดแยงภายในใจของยุยะทีไ่ มสามารถตัดใจ
เลือกฝายใดฝายหนึ่งได
ในคํานําหรือคะนะโจะจากหนังสือรวม
บทกวีนิพนธโคะกิงวะกะฌูไดกลาวถึงคุณคาของ
บทกลอนว า บทกลอนเป น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ใช เ พื่ อ
แสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิดตอสิ่งที่ไดเห็น
และไดยินไดฟง ทั้งยังมีพลานุภาพทําใหสะเทือน
อารมณไดโดยมิตองใชพละกําลังใดๆ ทําใหชายหญิง
เกิดความสัมพันธใกลชิดและหลอหลอมจิตใจนักรบ
ที่หาวหาญใหออนโยนลงได ดังนี้

やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある
人、事業繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出
せるなり。花に鳴く鶯。水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれ
か歌を詠まなざりける。力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあ
はれと思はせ、男女の仲も和らげ猛き武士の心をも慰むるは、歌なり。

บทกลอนญีป่ นุ มาจากเมล็ดพันธุท อี่ ยูใ นใจมนุษยทเี่ ติบโตเปนใบพฤกษาแหงถอยคําอันหลากหลาย
มนุษยที่อยูในโลกนี้ลวนแลวแตไดเจอเหตุการณตางๆ มากมาย มนุษยจึงแสดงออกถึงความรูสึก
ทีม่ ตี อ สิง่ ทีต่ าเห็นและสิง่ ทีไ่ ดยนิ ไดฟง เหลานัน้ โดยการเอยออกมาเปนกลอน ลองฟงเสียงของนก
อุงอุ ซิ ทุ สี่ ง เสียงรองอยูบ นตนไมหรือเสียงของกบทีอ่ าศัยอยูใ นนํา้ ดูแลวจะเห็นวา สิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย
ลวนแลวแตเอื้อนเอยบทกลอนออกมาดวยกันทั้งสิ้น สิ่งที่ทําใหฟาดินสั่นสะเทือนหรือแมแต
เทพยดายักษมารที่ไมอาจมองเห็นไดบังเกิดความซาบซึ้งสะเทือนอารมณไดโดยมิตองอาศัยพละ
กําลังใดๆ ทําใหชายหญิงเกิดความสัมพันธชดิ ใกลอกี ทัง้ หลอหลอมจิตใจนักรบทีห่ า วหาญใหออ น
โยนลงได สิ่งนั้นก็คือบทกลอนญี่ปุนนั่นเอง (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.42-43)
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ข อ ความที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ คํ า นํ า ใน บทกลอนมีพลังในการปลอบประโลมจิตใจทั้งผูคน
โคะกิงวะกะฌูดังกลาวมานี้มีปรากฏอยูในบทละคร รวมทัง้ เทพเจาหรือแมกระทัง่ ปศาจวิญญาณตางๆ ได
โนเรื่ อ งอะฌิ ก ะริ ต อนหนึ่ ง ด ว ย ใจความกล า วว า
シテ
地
シテ
地

或るは男山の昔を思い出でて
女郎花も一時をくねるといへども。いひ慰むる言の葉の。露もたわわに
秋萩の。もとの契りの消えかへりつれなかりける命かな
さればかほどに衰えて
身を羽束師の森なれども。言葉の花こそたよりなれ難波津に。 咲くやこ
の花冬籠もり。今は春べと咲くや木の花と栄え給ひける。仁徳天皇と。
聞えさせ給ひしは難波の御子の御事。又浅香山の言の葉は。采女の。盃
取りあへぬ。恨みをのべし故とかや。この二歌は今までの。歌の父母な
る故に。代々に普き花色の。言の葉草の種とりて。われら如きの手習ふ、
はじめなるべし。然れば目に見えぬ鬼神をも和らげ。武士の心慰むる。
夫婦の情け知ることも今身の上に知られたり

ฌิเตะ ในยามที่ฝายชายหวนคิดถึงอดีต
คอรัส หรือยามฝายหญิงนอยใจ บทกลอนชวยปลอบประโลมจิตใจ ถอยคําในบทกลอนทําให
สามี-ภรรยาหวนคืนความสัมพันธไดดังเดิม
ฌิเตะ ในยามที่ชีวิตตกตํ่า
คอรัส แมกระนั้นก็ยังไดหวนกลับมาพบกันอีกครั้งเชนนี้ก็เปนเพราะบทกลอน มีกลอนญี่ปุน
ที่กลาววา “ณ อาวนะนิวะ ดอกไมที่หลับใหลในฤดูหนาว บัดนี้ผลิบานสะพรั่งในฤดู
ใบไมผลิ” เปนรัชสมัยของจักรพรรดินนิ โตะกุซงึ่ ผูค นรูจ กั กันดีในนามเจาชายแหงนะนิวะ
สําหรับบทกลอนภูเขาแหงอะซะกะกลาวถึงอุเนะเมะสตรีรับใชในวัง และความขนขื่น
ใจของเธอเมือ่ ถูกปฏิเสธเหลาทีร่ นิ ให กลอนทัง้ สองบทนีเ้ ปนพอแมของบทกลอนทัง้ ปวง
ทั้งสองเปนตัวอยางของกลอนในทุกยุคสมัย หากจะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับบทกลอน
ควรเริม่ ศึกษาจากบทกลอนดังกลาว ทัง้ ยังมีคาํ กลาววาบทกลอนญีป่ นุ ชวยใหจติ ใจเทพ
และปศาจนุมนวลออนโยน ชวยปลอบประโลมจิตใจนักรบ ชวยเปดเผยอารมณความ
รูสึกของสามี-ภรรยาดั่งที่ไดประสบมากับตนเองในวันนี้
ในขอความขางตนนีก้ ลาวถึงกลอนสอง
บทที่มีความสําคัญประหนึ่งเปนพอบทแมบทของ
กลอนทั้งปวง ขอความที่เปนคํานําในหนังสือรวมบท
กวีนพิ นธโคะกิงวะกะฌูกลาววาบทกลอนนะนิวะเปน
บทกลอนเฉลิมฉลองการเริ่มตนรัชสมัย ทั้งนี้ความ
หมายตามตัวอักษรของบทกลอนคือ ณ บริเวณอาว
นะนิวะนั้นเมื่อเปลี่ยนจากฤดูหนาวที่มีระยะเวลา
ยาวนานเขาสูฤดูใบไมผลิ ดอกไมก็จะผลิบานสะพรั่ง
ทั้งนี้ดอกไมในที่นี้หมายถึงดอกบวย นอกจากความ
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หมายตามตัวอักษรแลวกลอนบทนีย้ งั แฝงความหมาย
การขึ้นครองราชยของจักรพรรดินินโตะกุในฤดูใบไม
ผลิ หลังจากทีก่ วีผแู ตงกลอนบทนีเ้ ฝารอการขึน้ ครอง
ราชยของพระองคมาเปนเวลานานถึง 3 ป เปรียบ
ประดุจฤดูหนาวที่ยาวนาน อาวนะนิวะนั้นเดิมเปน
สถานที่ประทับของเจาชายโอซะซะงิ ตอมาหลังจาก
เจาชายโอซะซะงิไดขึ้นครองราชยเปนจักรพรรดินิน
โตะกุแลว พระองคทรงสถาปนานะนิวะขึ้นเปนเมือง
หลวงและสรางพระราชวังขึ้นที่นั่น
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กลอนอี ก หนึ่ ง บทที่ ถู ก กล า วถึ ง คื อ
บทกลอนภูเขาแหงอะซะกะ ซึ่งปรากฏคําอธิบาย
ที่มาของบทกลอนอยูในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ
โคะกิ ง วะกะฌู แ ต ไ ม แ สดงเนื้ อ หาของบทกลอน
เนื้อหากลาวถึงเรื่องราวของอุเนะเมะคนหนึ่งที่เคย

กลาวปลอบประโลมใจเจาชายคะสุระกิเมือ่ ครัง้ เสด็จ
ไปประจําอยูที่มิชิโนะกุ4 ที่พระองคไมพอพระทัยกับ
การจัดเลีย้ งตอนรับของเหลาขุนนางในทองที่ บทกลอน
ทําใหพระองคหายขุนเคืองใจไดดังมีใจความวา

安積やまの言葉は、采女の戯れよりよみて、
葛城王をみちの奥へ遣はしたりけるに、国の司、事おろそかなりとて、ま
うけなどしたりけれど、すさまじかりければ、采女なりける女の、土器と
りてよめるなり。これにぞ王君の心とけにける。(小沢正夫 ,1979, p.51)

บทกลอนภูเขาอะซะกะเปนกลอนที่อุเนะเมะกลาวเพื่อหยอกลอ
ตอนที่เจาชายคะสุระกิถูกสงไปประจําอยูที่มิชิโนะกุ เหลาขุนนางในพื้นที่จัดงานเลี้ยง
ตอนอยางขอไปที แมวา ไดเตรียมงานเลีย้ งไวแลวแตกไ็ มเปนทีพ่ อพระทัย เมือ่ อุเนะเมะ
ไดถอื ถวยเหลาเขามารินเหลาและกลาวบทกลอนนีก้ บั เจาชาย ในทีส่ ดุ พระอารมณของ
พระองคจึงดีขึ้น
ในบทละครโนเรือ่ งอุเนะเมะยังปรากฏ
ถึ ง เหตุ ก ารณ ข องบทกลอนภู เขาแห ง อะซะกะใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น และยั ง ปรากฏบทกลอนด ว ยดั ง
ใจความวา ครั้งหนึ่งเมื่อเจาชายคะสุระกิเสด็จไปยัง
มิชโิ นะกุ เหลาขุนนางไดจดั งานเลีย้ งตอนรับอยางขอ
ไปทีทาํ ใหเจาชายไมพอพระทัยกับงานเลีย้ งนัน้ อุเนะ
เมะไดถือถวยดินเผาและรินเหลาพลางเอยกลอนบท
หนึง่ วา “คิดวาหมอมฉันมีใจตืน้ เขินเชนเดียวกับบอนํา้
บนยอดเขาทีส่ ะทอนเงาภูเขาอะซะกะบนผิวนํา้ อยาง
นั้นหรือ” คําวาอะซะกะหมายถึงตื้นเขิน ซึ่งในที่นี้
หมายรวมถึงการตอนรับที่ทําดวยความไมจริงใจ
ใจความโดยรวมตองการสื่อความหมายวาหมอมฉัน
ตอนรับพระองคดวยความยินดีจากใจจริง หาได
ตอนรับดวยความคิดตื้นเขินเชนบอนํ้าบนยอดเขาที่
สะทอนเงาภูเขาอะซะกะไม ดวยกลอนบทเดียวบทนี้
มีอานุภาพทําใหองคชายคะสุระกิหายกริว้ คลายความ
ขุนเคืองใจลงไปได
4

นอกจากตั ว อย า งของบทกลอนที่ มี
การนํามาใชเพื่อปลอบประโลมจิตใจผูคนดังกลาว
เมื่อพิจารณาบทละครโนเรื่องอะฌิกะริก็พบวาตัว
ละครทั้งสามี-ภรรยาตางก็นําบทกลอนมากลาวเพื่อ
ปลอบโยนซึง่ กันและกัน ในเนือ้ เรือ่ งหลังจากทีค่ ซุ ะกะ
เขาไปหลบในกระทอมแลว ฝายภรรยาไดตามไป
สอบถามสามีดานนอกกระทอมดวยวาจาที่ระคน
ความรูสึกนอยใจวาหลังจากที่แยกทางกับตนไปสามี
คงมีภรรยาใหมแลว แตสามีบอกวาไมมหี ญิงอืน่ ทัง้ ยัง
ปลอบใจภรรยาดวยบทกลอนวานางยังคงความงาม
อยูเ สมอแมวยั จะผานไปนานก็ตาม และเมือ่ สามีกลาว
โทษวาเปนความผิดของตนเองที่ตองแยกทางกับ
ภรรยา นางแกปญ
 หาความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจ
ของสามีดว ยการอางสัญญาทีเ่ คยมีใหไวตอ กันรวมทัง้
ปลอบประโลมจิตใจสามีดว ยการอางอิงบทกลอนจน
กระทั่ ง ทํ า ให ส ามี ย อมออกมาพบจากที่ ซ  อ นใน
กระทอม

ทองที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุน
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いかにに古へ人。わらはこそこれまで参りて候へ。行く末かけし玉の緒
の。結ぶ契りかひありて。今は世にある様なれば。遙々尋ね参りたるに。
いづくへ忍ばせ給ふらん。疾く疾く出でさせ給ひ候へ
これは唯夢にぞあるらん現ならば。よその人目もいかならんと。思い沈
めるばかりなり
かくは思へど若しは又。人の心は白露の。おき別れにしきぬぎぬの妻や
重ねし難波人
蘆火炊く屋は煤たれて。おのが妻衣それならで。又は誰にか馴れ衣の。
『君なくてあしかりけりと思ふにぞ。いとど難波の。浦は住み憂き
『悪からじ。善からんとてぞ別れにし。何か難波の。浦は住み憂き
げにや難波津浅香山の。道は夫婦の媒なれば
さのみは何をか包み井の。隠れて住める小屋の戸を。押し明けて出でな
がら。面なの我が姿や。三年の過ぎしは夢なれや。現にあふの松原かや
木陰に圓居して難波の昔語らん

ทซุเระ การทีด่ ฉิ นั มารับทานถึงทีน่ ี่ ก็เพราะสัญญาทีเ่ คยมีใหไวตอ กันวาจะรวมเรียงเคียงกันดัง่
ลูกปดที่เรียงรอย ตอนนี้ดิฉันก็มีชีวิตความเปนอยูที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ แลว ดิฉัน
อุตสาหเดินทางไกลมาหาทานอยางนี้ แลวไยทานจะหลบไปซอนตัวที่ไหนอีก รีบออก
มาเถิดนะคะ
ฌิเตะ นีค่ งเปนความฝนแนเทียว แตหากเปนความจริง คนอืน่ จะมองเราอยางไรกันนะ นาอาย
เหลือเกิน
ทซุเระ ดิฉนั ก็สงสัยเชนกัน หรือวาดิฉนั หยัง่ ไมถงึ ใจคนกันแน หลังจากทีท่ า นแยกทางกับภรรยา
คนนี้ ทานคงมีภรรยาใหมไปแลวสินะ
ฌิเตะ แมบานจะมีคราบเขมาจากการจุดไฟดวยตนอะฌิ แตเธอก็ยังคงงดงามอยู “ตั้งแตเธอ
จากไปก็ไดตัดตนอะฌิขายเลี้ยงชีวิต เราทําผิด ชีวิตที่อาวนะนิวะนี้ลําเค็ญนัก”
ทซุเระ “เพราะคิดดีแลวจึงแยกทางจากกันไป ไฉนจึงกลาววาชีวติ ทีอ่ า วนะนิวะนี้ ลําเค็ญนัก”
ฌิเตะ เปนความจริงแท ทีว่ ถิ แี หงบทกลอนอาวนะนิวะและภูเขาอะซะกะเปนสือ่ เชือ่ มสัมพันธ
ระหวางสามี-ภรรยา
คอรัส เราคงไมอาจหลบซอนไดตลอดไป วาแลวจึงเปดประตูกระทอมที่หลบซอนออกมา
อา ละอายตัวเองเหลือเกิน 3 ปที่จากกันเหมือนฝนไป แตนี่คือความจริงที่ไดกลับมา
พบกันอีกครั้ง นั่งพักใตรม ไมคุยถึงเรื่องราวในอดีตกันเถิด
บทกลอนที่ ส ามี ก ล า วอ า งเพื่ อ ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธมันโยฌูเลมที่ 11 บทที่
ปลอบใจภรรยาวานางยังคงความงามอยูนั้นปรากฏ 2651
難波人 葦火焚く屋の 煤してあれど おのが妻こそ 常めずらしき

แมวาบานของชาวนะนิวะจะมีคราบเขมาจากการจุดไฟดวยตนอะฌิ แตภรรยาของขาก็ยังคง
งดงามไมเปลี่ยนแปลง
สามีกลาวถึงภรรยาวาถึงแมจะแยกทาง คราบเขมาดําอันเกิดจากการจุดเตาไฟดวยเชือ้ เพลิงตน
จากกันไปเปนเวลานานถึง 3 ป และแมจะมีรวิ้ รอยรวง อะฌิที่ติดอยูตามผนังบานของชาวนะนิวะ แตก็ยัง
โรยอันเกิดจากกาลเวลาของภรรยาโดยเปรียบกับ ชื่นชมภรรยาวายังคงความงามไมเปลี่ยนแปลง
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ความขัดแยงระหวางสามี-ภรรยาในบทละครโนเรื่องอะฌิกะริ

สํ า หรั บ บทกลอนอี ก สองบทที่ ส ามี วรรณกรรมเรือ่ งยะมะโตะโมะโนะงะตะริตอนที่ 148
กลาวโทษตัวเองและบทกลอนที่ภรรยากลาวปลอบ หนังสือรวมบทกวีนิพนธฌูอิวะกะฌู เลมที่ 9 บทที่
ใจนั้ น ปรากฏอยู  ใ นวรรณกรรมหลายเรื่ อ ง เช น 540 และ 541
สามี

「君なくてあしかりけりと思ふにも

いとど難波の浦は住み憂き」

“ตัง้ แตเธอจากไปก็ไดตดั ตนอะฌิขายเลีย้ งชีวติ เราเองทีเ่ ปนฝายผิด ชีวติ ทีอ่ า วนะนิวะ
นี้ลําเค็ญนัก”

ภรรยา「悪しからじ善からんとてぞ別れにし何か難波の浦 は住み憂き」
“เพราะคิดดีแลวจึงแยกทางจากกันไป ไฉนจึงกลาววาชีวิตที่อาวนะนิวะนี้ลําเค็ญนัก”
ภรรยาใช เ นื้ อ หาในบทกลอนกล า ว
แสดงความรูสึกวา การที่ทั้งสองฝายตองแยกทางกัน
ไปนัน้ หาใชความผิดของสามีทที่ อดทิง้ ตนเองไม หาก
เปนการตกลงกันดวยดีเนื่องจากทั้งสองคนไดเห็น
地

ชอบรวมกันที่จะแยกทางกันไป กลอนบทนี้จึงสราง
ความเขาใจซึ่งกันและกันจนทําใหสามีเปดใจยอมรับ
ฉากสุ ด ท า ยของบทละครจบลงในรู ป แบบ
สุขนาฏกรรม ดวยขอความที่กลาววา

浮寝忘るる難波江の。浮寝忘るる難波江の。蘆の若葉を越ゆる白波。月も残
り。花も盛りに津の国の。こやの住居の冬ごもり。今は春べと都の空に。伴
ひ行くや。 大伴の。御津の浦わの見つつを契りに。帰る事こそ。嬉しけれ

คอรัส ลืมความทุกขยาก คลื่นสีขาวมวนเขาใกลใบออนตนอะฌิ ณ อาวนะนิวะ แสงจันทรยัง
คงสองแสงบนทองฟา ในฤดูใบไมผลิยามนี้ ดอกไมบานสะพรั่งที่แควนทซุ ออกจาก
กระทอมที่อาศัยซุกตัวในฤดูหนาว เดินทางไปดวยกัน มองไปยังอาวมิทซุ การไดกลับ
ไปตามสัญญานั้น ชางเปนสิ่งที่นายินดี
สองสามี - ภรรยาเดิ น ทางไปยั ง เมื อ ง
หลวงดวยกันดวยความสุข ดังบทบรรยายวาจะลืม
ความทุกขยากที่เคยมี และออกจากกระทอมที่เคย
อาศั ย ซุ ก ตั ว ในฤดู ห นาว บั ด นี้ เข า สู  ฤ ดู ใ บไม ผ ลิ ที่
ดอกไมบานสะพรั่ง ณ อาวนะนิวะ หากเชื่อมโยง
ขอความนี้กับบทกลอนนะนิวะที่แสดงถึงการเริ่มตน
รั ช สมั ย ของจั ก รพรรดิ นิ น โตะกุ แ ล ว ดอกไม บ าน
สะพรัง่ ในฤดูใบไมผลิในทีน่ จี้ งึ อาจแฝงความหมายถึง
คูสามี-ภรรยาที่จากกันไปและรอคอยเวลาที่จะได
กลับมาพบกันเปนระยะเวลา 3 ป เชนเดียวกับเวลา
ที่กวีรอใหจักรพรรดิขึ้นครองราชย 3 ป และบัดนี้จะ
เปนเวลาที่ทั้งสองคนจะไดกลับมาเริ่มตนชีวิตคูดวย
กันใหมอีกครั้ง

6. บทสรุป
อะฌิกะริเปนบทละครโนทีแ่ มจะเริม่ ตนดวย
การพลัดพรากจากกันของตัวละครแตจบในแบบ
สุขนาฏกรรม ความขัดแยงระหวางตัวละครในเรื่อง
เกิดขึ้นจากความนอยเนื้อตํ่าใจของสามีที่ตนมีฐานะ
ความเปนอยูด อ ยกวาภรรยา ฝายภรรยาแกปญ
 หาดัง
กลาวดวยวิธกี ารเผชิญหนากับปญหาโดยใชเครือ่ งมือ
ในการเจรจาตอรองคือคําสัญญาในอดีตรวมทั้งการ
กลาวอางอิงบทกลอนที่มีความหมายกอใหเกิดความ
สะเทือนใจจนทําใหสามียอมรับ อะฌิกะริสะทอนให
เห็นถึงสังคมในขณะนัน้ วาคาดหวังกับบทบาทหนาที่
ของฝายชายที่เหนือกวาสตรี รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง
พลานุภาพแหงบทกลอนทีม่ อี าํ นาจตอจิตใจ มีพลังใน
การเปลี่ยนแปลงความรูสึกทัศนคติของผูคน
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