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เฮียะกุนินอิฌฌุ （百人一首）เป็นหนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นซึ่งรวบรวมขึ้นใน
ふじわらのさだいえ
ช่วง ค.ศ. 1235 โดยฟุจิวะระ โนะ ซะดะอิเอะ （藤原定家） หรือที่มักเรียกกันว่า
“เทะอิกะ” เทะอิกะได้คัดเลือกบทกลอนของกวีที่มีชื่อเสียงจ�ำนวน 100 คน โดยเอา
มาคนละบท ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ มีบทกลอนที่แต่งโดยกวีหญิงทั้งสิ้น 20 บท (ไม่นับ
รวมบทกลอนพระราชนิพนธ์ของจักรพรรดินีจิโต) โดยในจ�ำนวนนั้นเป็นกลอนหมวด
ความรัก 14 บท กลอนหมวดฤดูใบไม้ผลิ 2 บท และหมวดอื่น ๆ 5 บท บทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการประพันธ์กลอนและความงดงามในบทกลอนของ
กวีหญิงเหล่านี้ จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการประพันธ์ที่ใช้บ่อยในกลอนของกวีหญิง
かけことば
えんご
เหล่านีไ้ ด้แก่ คะเกะโกะโตะบะ (掛詞 ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง) เอ็งโงะ (縁語 ค�ำสัมพันธ์)
うたまくら
และอุตะมะกุระ (歌枕 การใช้ชอื่ สถานทีโ่ ยงถึงสิง่ อืน่ ) ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นกลวิธกี ารใช้
ค�ำที่สื่อโยงความหมายหลายทาง นอกจากนี้ กลอนในหมวดความรักต่างก็ถ่ายทอด
ความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวและความทุกข์เพราะความรักของกวีหญิงเหล่านี้ และยัง
うしん
สะท้อนค่านิยมความงามแบบอุฌนิ (有心) หรือความงามทีแ่ ฝงด้วยอารมณ์ความรูส้ กึ
อันลึกซึ้งอันเป็นแนวทางกลอนของเทะอิกะ

คำ�

สำ�คัญ

เฮียะกุนินอิฌฌุ,
เทะอิกะ, กลอนญี่ปุ่น

* บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “กลอนของพระกวีหญิง และกลอน
พระราชนิพนธ์ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ” และได้รับทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนวิจโยปการ) และทุนโตโยต้า
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Japanese Poems
by Women in
Hyakunin’isshu
Abstract
Hyakunin’isshu is a classical Japanese anthology edited in 1235 by
Fujiwara no Sadaie, usually known as Teika. Teika selected one hundred
Japanese poems composed by one hundred famous poets, one poem
each. In Hyakunin’isshu, there are 20 Japanese poems composed by
women (not including Empress Jitou’s poem) : 14 poems about love,
2 poems about spring, and other 5 poems. This article aims to study
the rhetorical techniques and the ideology of beauty in these poems.
The study finds that the rhetorical techniques mostly used in these
poems are kakegotoba (pivot words), engo (correlative words) and
utamakura (a place with poetical associations). All of these are techniques
that use one word to links to several meanings. Furthermore, those
poems which are about love express the poets’ loneliness and misery
because of love and also reflect ‘ushin’, the ideology of beauty with
emotional depth, which is Teika’s style of poetry.
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1. บทน�ำ

ひゃくにんいっしゅ

เฮียะกุนินอิฌฌุ （百人一首） เป็นหนังสือรวม
บทกลอนญี่ปุ่นซึ่งรวบรวมขึ้นในช่วงต้นสมัยคะมะกุระ
ราว ค.ศ. 1235 โดย ฟุ จิ ว ะระ โนะ ซะดะอิ เ อะ
ふじわらのさだいえ
（藤原定家） หรือทีม
่ กั เรียกกันว่า “เทะอิกะ” เทะอิกะ
ได้คัดเลือกบทกลอนของกวีที่มีชื่อเสียงจ�ำนวน 100 คน
โดยเอามาคนละบท เฮียะกุนินอิฌฌุ ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นคู่มือขั้นต้นในการแต่งบทกลอนวะกะ กลอนใน
เฮียะกุนนิ อิฌฌุ เป็นทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายเนือ่ งจากปรากฏ
อยู่ในไพ่คะรุตะของญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันจะมีธรรมเนียม
การเล่นไพ่นี้กันในวันปีใหม่
ที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับบทกลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ หลายชิ้น ในด้านกลวิธีการประพันธ์กลอนนั้น
มีนักวิจัยหลายท่านให้ข้อสังเกตว่า ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
มักพบการใช้กลวิธีการประพันธ์ประเภทค�ำซ้อนทับ
かけことば
えんご
พ้องเสียง （掛詞） และค�ำสัมพันธ์ （縁語） อยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มาก (วะตะนะเบะ ยะซุอะกิ, 2007, น.90) ส่วนในด้าน
กวีผู้แต่งกลอนนั้นก็มีผู้วิเคราะห์ไว้ว่า กวีที่ได้รับการ
คัดเลือกบทกลอนไว้ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ นั้น หลายคน
เป็นบุคคลที่มีต�ำนานเล่าขาน กล่าวคือนอกจากจะเป็น
กวีที่แต่งกลอนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว เรื่องราวของกวี
ผู้นั้นยังถูกหยิบยกเล่าถึงไว้ในวรรณกรรมต่าง ๆ อย่าง
เช่น นิทานพื้นบ้านหรือบทละครด้วย ส�ำหรับกวีหญิง
ที่มีชื่อเสียง และมีต�ำนานเล่าขานเป็นที่รู้จักกันดี เช่น
おののこまち
โอะโนะ โนะ โคะมะชิ （小野小町） อิ สุ มิ ฌิ กิ บุ
いずみしきぶ
（和泉式部） (นิฌก
ิ ิ ฮิโตะฌิ, คิโต นะโอะโยะฌิ, 2007,
น.132) อย่างไรก็ตาม จะพบว่ามีกวีหลายคนที่ไม่ได้มี
ต�ำนานเล่าขาน แต่บทกลอนมีความโดดเด่นแสดงให้
เห็นความสามารถของกวีจนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
การคัดเลือกจากเทะอิกะให้อยู่ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ มีบทกลอนที่แต่งโดยกวีหญิง
ทั้งสิ้น 20 บท (ถ้านับรวมกลอนพระราชนิพนธ์ของ
จักรพรรดินีจิโต จะเป็น 21 บท แต่ในงานวิจัยนี้จะ
ขอแยกศึกษากลอนพระราชนิพนธ์ต่างหาก) บทกลอน

ส่วนใหญ่เป็นบทกลอนหมวดความรัก โดยมีเนื้อหา
ตั ด พ้ อ คนรั ก หรื อ แสดงความผิ ด หวั ง และความทุ ก ข์
เพราะความรัก เมือ่ เทียบกับกวีชายแล้ว กวีหญิงทีม่ คี วาม
สามารถในด้านการแต่งกลอนจนเป็นที่ยอมรับนั้นมีอยู่
เป็นจ�ำนวนน้อย จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าบทกลอน
ของกวีหญิง 20 บทนี้ มีความงดงามดีเด่นอย่างไรทั้งใน
ด้านกลวิธีการประพันธ์กลอนและการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในกลอน เหตุใดจึงได้รับการชื่นชมยกย่อง
และได้รบั การคัดเลือกจาก เทะอิกะ กวีเอกแห่งยุคให้อยู่
ในหนังสือรวมกลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการประพันธ์กลอนและอารมณ์
ความงามในกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ

3. สมมุติฐานการวิจัย
1. บทกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ มักใช้
กลวิธีการประพันธ์ท่ีใช้ค�ำเพื่อสื่อโยงความหมายหลาย
ทาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นไหวพริบความสามารถของกวี
2. บทกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ โดย
เฉพาะบทกลอนในหมวดความรัก ถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของกวีได้อย่างลึกซึ้ง สะท้อนค่านิยมความ
งามแบบอุฌิน （有心） หรือความงามที่แฝงอารมณ์
ความรู้สึกอันลึกซึ้ง อันเป็นลักษณะแนวทางกลอนของ
เทะอิกะ

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย
ศึกษาบทกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
รวม 20 บท (ในที่นี้ไม่นับรวมบทกลอนพระราชนิพนธ์
ของจักรพรรดินจี โิ ตเนือ่ งจากได้แยกศึกษาไว้ในอีกหัวข้อ
หนึ่งคือ “บทกลอนพระราชนิพนธ์ในเฮียะกุนินอิฌฌุ”)
กลอน 20 บทนี้ ป ระกอบด้ ว ยกลอนหมวดความรั ก
14 บท หมวดฤดูใบไม้ผลิ 2 บท และหมวดเบ็ดเตล็ด
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4 บท ในที่นี้จะวิเคราะห์เนื้อหากลอนและกลวิธีการ
ประพันธ์ที่กวีใช้ พร้อมทั้งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป
ต้นฉบับกลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ ที่อ้างอิงไว้ใน
บทความนี้ มาจากฉบับของส�ำนักพิมพ์โคดันฌะ （講
談社） ซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้เมื่อ ค.ศ. 2002 ส่วนค�ำแปล
ภาษาไทยของกลอนทั้ง 20 บทนี้ หยิบยกมาจากหนังสือ
เรียนรู้ 100 บทกวีญี่ปุ่นโบราณ ของผู้วิจัยเอง ซึ่งผู้วิจัย
ได้เคยแปลกลอน 100 บทใน เฮียะกุนนิ อิฌฌุ เอาไว้ ส่วน
ชื่อกลวิธีการประพันธ์ซึ่งปรากฏในบทความนี้ ผู้วิจัยใช้
ตามที่ผู้วิจัยได้เคยแปลและอธิบายไว้ในหนังสือดังกล่าว
โดยจะขอยกมาอธิบายพอสังเขปดังนี้
えんご
• ค�ำสัมพันธ์ （縁語） คือค�ำที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันทางความหมายอย่างลึกซึ้งกับค�ำหลัก เช่น
き
つゆ
ค�ำว่า 露 (น�้ำค้าง) กับ 消える (เหือดหายไป) หรือ
ふ
あめ
ค�ำว่า 雨 (ฝน) กับ 降る (ตก)
かけことば
• ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง （掛詞） คือค�ำในกลอน
ที่ซ้อนทับกันอยู่โดยเป็นค�ำพ้องเสียงกันจึงตีความได้
あき
2 ความหมาย เช่น อะกิ (秋) ที่แปลว่าฤดูใบไม้ร่วง กับ
あ
อะกิ（飽き） ที่แปลว่า เบื่อ หรือ นะกิ (無き) ที่แปลว่า
な
ไม่มี กับนะกิ（泣き） ที่แปลว่า ร้องไห้
うたまくら
• การใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น (歌枕) คือค�ำ
ซึ่งเป็นชื่อเรียกของสถานที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกน�ำมากล่าว
เอาไว้ในกลอน โดยที่ค�ำในชื่อเรียกนั้นสื่อความหมาย
เกีย่ วโยงไปถึงสิง่ อืน่ ได้ดว้ ย ท�ำให้ผอู้ า่ นกลอนจินตนาการ
โยงไปถึงสิ่งนั้น ๆ ได้
とうちほう
• การสลั บ ต� ำ แหน่ ง (倒置法) คื อ การสลั บ
ต�ำแหน่งค�ำหรือวลีในกลอน เช่น สลับต�ำแหน่งประธาน
กับภาคแสดง เป็นต้น เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเกิดความรูส้ กึ สะดุดใจ
ต่อกลอนนั้น
じょごとば
• กลุม่ ค�ำขยายน�ำ (序詞) คือการน�ำกลุม่ ค�ำหรือ
วลีหนึ่ง ๆ โดยไม่ได้จ�ำกัดความยาวมากล่าวน�ำค�ำหรือ
วลีใด ๆ ในกลอนเพือ่ ขยายภาพพจน์ของค�ำหรือวลีนนั้ ๆ
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ท�ำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและสามารถเข้าใจความ
หมายของบทกลอนได้ชัดเจนขึ้น
ほんかど
• กลอนเก่าท�ำใหม่ （本歌取り） คือการน�ำ
กลอนที่มีอยู่เดิมมาแต่งใหม่โดยยังคงเนื้อหาคล้ายของ
เดิมเพียงแต่เปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน
บทความวิจัยชิ้นนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยใน พ.ศ. 2530 ของอาจารย์สาขา
วิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น ได้ แ ก่ ผศ.ดร.กั ล ยาณี สี ต สุ ว รรณ,
ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล
(ปัจจุบนั คือ ศ.ดร.สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาค
วิชาภาษาศาสตร์ คือ ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน และ
อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผศ.ดุษฎีพร ช�ำนิโรคศานต์
คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ส่ ว น
ค� ำ บางค� ำ ที่ ใ ช้ กั น แพร่ ห ลายแล้ ว ยั ง คงใช้ ต ามความ
นิยมเดิม

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิเคราะห์น้ีจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
กลวิธกี ารประพันธ์กลอนและอารมณ์ความงามในกลอน
วะกะ อีกทั้งยังสามารถน�ำแนวทางการประเมินคุณค่า
บทกวีญี่ปุ่นจากบทความวิจัยนี้ไปใช้วิเคราะห์วรรณคดี
อื่น ๆ ได้ต่อไป

6. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์
กลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ 20 บทที่แต่งโดยกวีหญิง
ประกอบด้วยกลอนหมวดความรัก 14 บทได้แก่ กลอน
บทที่ 19 38 53 54 56 58 59 65 72 80 88 89 90
และ 92 กลอนหมวดฤดูใบไม้ผลิ 2 บท ได้แก่ กลอน
บทที่ 9 และ 61 และกลอนหมวดเบ็ดเตล็ด 4 บท ได้แก่
กลอนบทที่ 57 60 62 และ 67 สรุปเนื้อหากลอนและ
กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ดังในตารางข้างล่างนี้
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เลขที่กลอน
หมวด

ชื่อกวี

9
ฤดูใบไม้ผลิ

โอะโนะ โนะ
โคะมะชิ
小野 小町

ต้นฉบับกลอน
ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย

花の色は うつりにけ
りな いたづらに わが
身世にふる ながめせ
しま に

ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง ค�ำว่า ふる ใน
วรรคที่ 4 สามารถตีความได้ 2 แบบคือ
降る (ฝนตก) กับ 経る (ใช้วน
ั เวลาผ่าน
ไป) ส่วนค�ำว่า ながめ ในวรรคสุดท้าย
ก็สามารถตีความได้ 2 แบบเช่นกัน
คือ 長雨 (ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน) กับ 眺め (ครุ่นคิดค�ำนึง)
เป็นการเปรียบเทียบดอกซากุระที่ต้อง
ฝนเป็นเวลานาน จนสีซีดจางกับตัวกวี
เองทีส่ งั ขารร่วงโรยไปในขณะทีผ่ า่ นวัน
เวลาครุ่น คิดค�ำนึงเรื่องราวต่าง ๆ
การสลับต�ำแหน่ง ข้อความ 3 วรรคหลัง
ทีห่ มายถึง “หลังจากทีต่ อ้ งฝนเป็นเวลา
นาน” เป็นส่วนขยายของเนื้อความ
2 วรรคแรกซึ่งตามไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
แล้ ว ข้ อ ความส่ ว นขยายนี้ ค วรจะอยู ่
ข้างหน้า 2 วรรคแรก

ดอกซากุ ร ะสี ซี ด จางลงเสี ย
แล้ว หลังจากที่ต้องฝนเป็น
เวลานาน เหมือนกับตัวฉันที่
สังขารร่วงโรยไประหว่างที่ใช้
ชี วิ ต ผ่ า นไปอย่ า งว่ า งเปล่ า
ครุน่ คิดค�ำนึงถึงเรือ่ งราวต่าง ๆ

19
ความรัก

อิเซะ
伊勢

難波潟 みじかき声の
ふしの間も 逢はでこの
世を 過ぐしてよとや

ท่ า นจะบอกให้ ฉั น ใช้ ชี วิ ต
ผ่านไปบนโลกใบนี้โดยไม่ได้
พบเจอกับท่านเลยแม้จะเป็น
เพียงแค่ชว่ งเวลาสัน้ ๆ เหมือน
กับช่วงสั้น ๆ ระหว่างปล้อง
ของต้นอะฌิที่ขึ้นอยู่ริมอ่าว
นะนิวะกระนั้นหรือ

ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง ค�ำว่า ふしの間
ในวรรคที่ 3 ถูกใช้ใน 2 ความหมาย คือ
“ช่วงระหว่างปล้อง” และ “ช่วงระยะ
เวลาสั้น ๆ” เมื่ออ่านต่อเนื่องกับวรรค
ที่ 1 และ 2 ซึ่งกล่าวถึง “ต้นอะฌิที่อยู่
ริมอ่าวนะนิวะ” แล้วจะสื่อความหมาย
แรกคือ “ช่วงสั้น ๆ ระหว่างปล้องของ
ต้นอะฌิ” แต่ถ้าอ่านต่อเนื่องกับวรรค
ที่ 4 จะสื่อความหมายหลังคือหมายถึง
“ไม่ได้เจอท่านเลยแม้จะเป็นเพียงแค่
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ”
กลุม่ ค�ำขยายน�ำ วรรคที่ 1 และ 2 ขยาย
ภาพพจน์ของวรรคที่ 3 โดยเป็นการ
ขยายภาพพจน์ให้เห็นว่า “ช่วงระยะ
เวลาสัน้ ๆ เหมือนกับช่วงสัน้ ๆ ระหว่าง
ปล้องของต้นอะฌิทอี่ ยูร่ มิ อ่าวนะนิวะ”
ค�ำสัมพันธ์ ค�ำว่า 世 (โลก, ชีวิต, ความ
สัมพันธ์ชายหญิง) ในวรรคที่ 4 เป็นค�ำ
ที่สัมพันธ์กับค�ำว่า 節 (ปล้อง) ทั้งนี้
เนือ่ งจากค�ำว่า 節 ก็สามารถอ่านว่า yo
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ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย
ได้เหมือนกับค�ำว่า 世 นอกจากนีค้ ำ� ว่า
世 ยังเกีย่ วโยงไปถึงค�ำว่า 芦 (ต้นอะฌิ)
ด้วย เนื่องจาก ค�ำว่า 芦 (ต้นอะฌิ)
เป็นค�ำสัมพันธ์กับค�ำว่า 節 (ปล้อง)
การใช้ ชื่ อ สถานที่ โ ยงถึ ง สิ่ ง อื่ น อ่ า ว
นะนิวะ (難波) เป็นสถานทีท่ มี่ ชี อื่ เสียง
เนื่องจากมีต้นอะฌิ (พืชจ�ำพวกต้นกก
หรือต้นอ้อ) ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึง
มักถูกเอ่ยอ้างถึงบ่อย ๆ ในกลอนญี่ปุ่น
ที่ บ รรยายภาพทิ ว ทั ศ น์ ข องต้ น อะฌิ
ภาพกอต้ น อะฌิ นั้ น มั ก นิ ย มใช้ เ ป็ น
สัญลักษณ์แสดงถึงความอ้างว้างเปล่า
เปลี่ยวของกวี

38
ความรัก

อุกน
右近

忘らるる 身をば思は
ず 誓ひてし 人の命の
惜しくもあるかな

ฉั น ไม่ ไ ด้ นึ ก พะวงถึ ง ตั ว เอง
ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยถู ก ลื ม แต่ รู ้ สึ ก
เสียดายชีวิตของท่านผู้นั้นที่
เคยให้ค�ำสัตย์สาบานเอาไว้
(ว่าจะรักฉันตลอดไป)

53
ความรัก

มารดาของ
ฟุจิวะระ โนะ
มิชิท์ซุนะ
藤原道綱母

6

*ชายคนรั ก ซึ่ ง เคยให้ ค� ำ สั ต ย์ ส าบาน
เอาไว้ กั บกวี ว ่ า จะรั ก กั น ตลอดไปนั้ น
กลับผิดค�ำสาบานโดยไปมีคนรักใหม่
กวี จึ ง กล่ า วว่ า รู ้ สึ ก เสี ย ดายชี วิ ต ของ
ชายคนรั ก ที่ ค งจะต้ อ งถู ก เทพยาฟ้ า
ดินลงโทษเอาชีวิตไป โทษฐานผิดค�ำ
สาบานเป็นแน่ เป็นการกล่าว ประชด
เสียดสีชายคนรักที่ทอดทิ้งตนไปมีคน
ใหม่ แต่ในอีกทางหนึ่งก็มองได้ว่ากวียัง
คงมีเยื่อใยต่อชายคนรักอยู่จึงได้กล่าว
แสดงความรู้สึกเสียดายชีวิตของชาย
คนรักนั้นโดยไม่ได้นึกพะวงถึงตัวเอง
ที่เป็นฝ่ายถูกทอดทิ้ง

* สามีของกวี (ฟุจิวะระ โนะ คะเนะอิเอะ 藤原兼家） ไปมีหญิงคนรัก
ใหม่ ตอนที่สามีมาหาและเคาะประตู
ช่วงเวลาค�่ำคืนที่ฉันต้องทุกข์ เรียก กวีจึงไม่ยอมเปิดประตูรับเพราะ
ทรมานนอนคนเดี ย วจนถึ ง รู้สึกน้อยใจ พอเช้าวันรุ่งขึ้น กวีจึงแต่ง
เช้านั้น ท่านทราบหรือไม่ว่า กลอนบทนีส้ ง่ ไปให้สามี เป็นการตัดพ้อ
มันช่างยาวนานเพียงใด
สามีว่าตนได้แต่เป็นฝ่ายเฝ้ารอคอยให้
สามีมาหา ช่วงเวลายามค�่ำคืนที่ต้อง
นอนคนเดียวเฝ้ารอคอยสามีนนั้ มันช่าง
ยาวนานนัก
嘆きつつ ひとり寝る夜
の 明くる間は いかに
久しき ものとかは知る
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ค�ำแปล
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/ค�ำอธิบาย

54
ความรัก

มารดาของ
ฟุจิวะระ โนะ
โคะเระชิกะ

忘れじの 行く末までは
かたければ 今日を限り
の 命ともがな

* กวีแต่งกลอนบทนี้ในค�่ำคืนแรกของ
การแต่งงาน สามีของกวีคือ ฟุจิวะระ
โนะ มิชิตะกะ （藤原道隆） เนื้อหา
ของกลอนกล่าวถึงค�ำมั่นสัญญาของ
สามีทบี่ อกว่าจะรักตลอดไปไม่ลมื นัน้ ว่า
คงไม่อาจจะเชื่อถือได้ กวีจึงอยากจะมี
ชีวิตอยู่ถึงเพียงแค่วันนี้ที่ตนรู้สึกสุขสม
หวังในรัก เพราะหากมีชีวิตอยู่ต่อไปใน
ภายหน้าก็คงจะไม่รสู้ กึ สุขสมหวังเช่นนี้
เนื่องจากสามี ก็คงจะต้องไปมีภรรยา
คนใหม่อีก และกวีก็จะต้องรู้สึกเจ็บช�้ำ
และต้องจ�ำทนต่อสภาพนั้น เนื่องจาก
สังคมสมัยนัน้ ผูช้ ายมีภรรยาได้หลายคน

56
ความรัก

儀同三司母

ที่ ว ่ า จะไม่ ลื ม ฉั น ตลอดไป
จนถึงวันข้างหน้านัน้ ยากทีจ่ ะ
เชือ่ ถือได้ ฉันจึงอยากจะมีชวี ติ
อยู่ถึงเพียงแค่ วั น นี้ (ที่ ท ่ า น
กล่าวค�ำมัน่ สัญญานัน้ ออกมา)
เท่านั้น

อิสุมิฌิกิบุ

あらざらむ この世のほか
の 思ひ出に 今ひとたび
の 逢ふこともがな

和泉式部

ฉันคงจะไม่อาจจะมีชีวิตอยู่
ต่อไปในโลกใบนี้ อยากจะพบ
เจอท่านอีกสักครั้ง เพื่อจะได้
เป็นความทรงจ�ำติดไปยังโลก
โน้น

57
เบ็ดเตล็ด

มุระซะ กิฌิกิบุ
紫式部

めぐりあひて 見しやそ
れとも わかぬ間に 雲
がくれにし 夜半の月
かな

ได้พบเจอคนที่ห่างหายกันมา
นาน ขณะที่ไม่แน่ใจว่าใช่คน
นั้นหรือไม่ คน ๆ นั้นก็หลบ
หายเข้ากลีบเมฆไป เหมือน
กับพระจันทร์ในยามกลางคืน

* กวีล้มป่วยและรู้ตัวว่าคงจะไม่อาจมี
ชีวิตยืนยาวอยู่ต่อไปได้ จึงแต่งกลอน
บทนี้ส่งไปถึงคนรัก ข้อความในวรรค
แรกและวรรคที่ 2 หมายถึง “ฉันคงจะ
ไม่อาจมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปในโลกใบนี”้ และ
“ฉันคงจะต้องไปยังโลกอืน่ ทีไ่ ม่ใช่โลกนี้
(โลกหลังความตาย)” อันแสดงให้เห็น
ว่ากวีรตู้ วั ว่าความตายใกล้จะมาถึงแล้ว
ส่วนข้อความ 3 วรรคหลัง กวีแสดง
ความปรารถนาที่จะพบเจอคนรักอีก
สักครั้งก่อนตาย เพื่อที่จะได้เป็นความ
ทรงจ�ำติดตัว ไปยังภพโน้น
ค� ำ สั ม พั น ธ์ ค� ำ ว่ า 月 (พระจั น ทร์ )
สั ม พั น ธ์ กั บ ค� ำ ว่ า めぐる (เวี ย นมา
พบเจอ)
* กวีได้พบเพื่อนสมัยเด็กที่ไม่ได้เจอ
กันมานาน แต่เจอแค่เพียงแวบเดียว
เพื่อนคนนั้นก็กลับไปเสียก่อน กวีจึง
แต่งกลอนบทนี้ขึ้นมาโดยกล่าวเปรียบ
เพื่อนที่รีบกลับไปนั้นกับพระจันทร์ที่
หลบหายเข้าหมู่เมฆ เนื้อความกลอน
แสดงความรูส้ กึ เสียดายทีไ่ ม่ได้มโี อกาส
ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนคนนั้น พร้อม ๆ
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กับแสดงความรูส้ กึ เสียดายทีพ่ ระจันทร์
หลบหายเข้ า หมู ่ เ มฆไปท� ำ ให้ ไ ม่ อ าจ
ชื่นชมความงามของพระจันทร์ได้

58
ความรัก

ฟุจิวะระ โนะ
คะตะโกะ
藤原賢子

有馬山 猪名の笹原
風吹けば いでそよ人の
忘れやはする

พอลมพัดทุ่งอินะที่อยู่บริเวณ
ภูเขาอะริมะ ใบไผ่ซะซะก็ส่ง
เสียงพลิ้วไหว ฉันน่ะหรือจะ
ลืมท่าน (ท่านต่างหากที่เป็น
ฝ่ายลืมฉัน)

59
ความรัก

อะกะ โสะเมะ
เอะมน
赤染衛門

8

กลุ่มค�ำขยายน�ำ ข้อความ 3 วรรคแรก
ที่กล่าวถึงใบไผ่ซะซะแห่งทุ่งอินะ ที่ถูก
ลมพัดนั้น เป็นกลุ่มค�ำขยายน�ำของค�ำ
ว่า そよ ในวรรคที่ 4
ค� ำ ซ้ อ นทั บ พ้ อ งเสี ย ง ค� ำ ว่ า そよ
นอกจากจะแสดงเสียงพลิ้วไหว （そよ
そよ） ของใบไผ่ซะซะแล้ว ยังมีความ
หมายว่า “เรื่องนั้น” （それよ） ซึ่ง
เป็ น การพาดพิ ง ถึ ง เรื่ อ งที่ ช ายคนรั ก
ของกวีซึ่งห่างหายไม่มาหากวีเป็นเวลา
นานได้กล่าวออกมาว่ากวีคงจะเปลี่ยน
ใจไปจากตนแล้ว กวีจึงแต่งกลอนบทนี้
ตอบกลับไป โดยข้อความในตอนท้าย
ของกลอนคือ “ฉันน่ะหรือจะลืมท่าน”
（人を忘れやはする） เป็นการโต้
กลับฝ่ายชายว่าท่านต่างหากทีเ่ ป็นฝ่าย
ลืมฉัน ไม่ยอมมาหาฉันเลย
การใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น ภูเขา
อะริมะ （有馬山） ในวรรคแรกเป็น
ภูเขาที่อยู่ในต�ำบลอะริมะ （有馬町）
เมืองเซ็ทท์ซุ （摂津） ปัจจุบันอยู่ใน
จังหวัดเฮียวโงะ （兵庫県） ส่วนทุ่งไผ่
ซะซะหรือทุ่งอินะในวรรคที่ 2 （猪名
の笹原） เป็ น ทุ ่ ง ราบริ ม แม่ น�้ ำ อิ น ะ
ในเมืองเซ็ทท์ซุ ซึ่งค�ำว่า 猪名 (อินะ)
และค�ำว่า 有馬山 (ภูเขาอะริมะ) มัก
จะถูกกล่าวไว้ด้วยกันในกลอน

* ชายคนรักของพีส่ าว (หรืออาจจะเป็น
น้องสาว) ของกวีได้บอกว่าจะมาหา
แต่สุดท้ายกลับไม่มา กวีจึงแต่งกลอน
ถ้าหากทราบแต่แรก (ว่าท่าน ตัดพ้อส่งไปยังชายคนนั้นแทนพี่สาว
จะไม่มาหา) ล่ะก็ ฉันคงจะ (หรือน้องสาว) ของตน ชายคนที่ว่านี้
ไม่รั้งรอ ที่จะเข้านอนไปแล้ว คือ ฟุจิวะระ โนะ มิชิทะกะ （藤原
やすらはで 寝なましも
のを さ世ふけて かたぶ
くまでの 月を見しかな
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กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย

คงจะไม่อยู่จนดึกดื่นจนมอง 道隆） เป็นการกล่าวสมมติเหตุการณ์
เห็ น พระจั น ทร์ ก� ำ ลั ง จะจม ที่ตรงข้ามกับที่เป็นจริงคือ “หากรู้แต่
ภู เ ขาอยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ตก แรก ฉันก็คงจะไม่รั้งรอที่จะเข้านอนไป
เช่นนี้
แล้ว” ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ฝ่ายหญิง
ไม่รู้ว่าฝ่ายชายจะไม่มาหา และได้อยู่
เฝ้ารอคอยฝ่ายชายจนดึกดื่นจนมอง
เห็นพระจันทร์ก�ำลังจะจมภูเขาอยู่ทาง
ทิศตะวันตกซึง่ เป็นช่วงเวลาใกล้ฟา้ สาง
60
เบ็ดเตล็ด

โคะฌิกิบุ โนะ
นะอิฌิ
小式部内侍

大江山 いく野の道の
遠ければ まだふみもみ
ず 天の橋立

เส้ น ทางข้ า มภู เ ขาโอเอะ
และตั ด ผ่ า นทุ ่ ง อิ กุ นั้ น ช่ า ง
ยาวไกลนัก ฉันยังไม่เคยได้
เหยียบย�่ำดินแดน อะมะโนะฮะฌิ ด ะเตะ และยั ง ไม่ เ คย
ได้เห็นจดหมาย (ของแม่) เลย

ค� ำ ซ้ อ นทั บ พ้ อ งเสี ย ง ค� ำ ว่ า “อิ กุ ”
นอกจากจะเป็นชื่อทุ่งแล้ว ยังสื่อความ
หมายว่า “ไป” （行く） ซึ่งในที่นี้กวี
ก�ำลังเดินทางไปเมืองทังโงะซึง่ ต้องผ่าน
ภูเขาโอเอะและผ่านทุ่งอิกุ นอกจากนี้
ค�ำว่า ふみ ในวรรคที่ 4 ก็มี 2 ความ
หมายได้แก่ 踏み ที่แปลว่า “เหยียบ
ย�่ำ” และ 文 ที่แปลว่า “จดหมาย”
ในที่นี้จึงตีความได้ 2 อย่างคือ “ยังไม่
เคยได้เหยียบย�่ำไปยังที่นั้นเลย” และ
“ยังไม่เคยได้เห็นจดหมายเลย”
ค�ำสัมพันธ์ ค�ำว่า 踏み (เหยียบย�่ำ)
สัมพันธ์กับค�ำว่า 橋 (สะพาน) ในวรรค
สุดท้าย
ก า ร ใ ช ้ ชื่ อ ส ถ า น ที่ โ ย ง ถึ ง สิ่ ง อื่ น
อะมะโนะฮะฌิดะเตะ （天橋立） เป็น
ชื่อสถานที่ในเมืองทังโงะซึ่งได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่งดงาม
ที่สุดของญี่ปุ่น กวีใช้ชื่อสถานที่นี้สื่อถึง
เมืองทังโงะซึ่งมารดาได้อาศัยอยู่
การสลั บ ต� ำ แหน่ ง วรรคสุ ด ท้ า ยคื อ
อะมะโนะฮะฌิดะเตะ（天橋立） นัน้ ตาม
หลั ก แล้ ว วรรคนี้ ค วรจะต้ อ งอยู ่ ก ่ อ น
หน้าวรรคที่ 4 ซึ่งมีค�ำกริยาจบท้าย
ประโยค แต่กวีสลับต�ำแหน่ง เพื่อทิ้ง
ท้ายกลอนด้วยภาพของอะมะโนะฮะฌิ
ดะเตะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ทะเล
อันงดงาม
* ตอนที่มารดาของกวีคืออิสุมิฌิกิบุได้
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เลขที่กลอน
หมวด

ชื่อกวี

ต้นฉบับกลอน
ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย
เดินทางไปยังเมืองทังโงะพร้อมกับสามี
แล้วนั้น กวีถูกสั่งให้เข้าร่วมงานแข่งขัน
ประชันกลอน ในตอนนั้นฟุจิวะระ โนะ
ซะดะโยะริ （藤原定頼） ได้มาหาและ
แกล้งพูดแหย่วา่ “ส่งข่าวไปเมืองทังโงะ
ให้แม่ช่วยแต่งกลอนแทนแล้วหรือยัง
คนที่ ไ ปส่ ง จดหมายยั ง ไม่ ก ลั บ มาอี ก
หรือ” กวีจึงแต่งกลอนบทนี้ตอบกลับ
เพือ่ เป็นการแสดงให้ซะดะ โยะริเห็นถึง
ความสามารถและไหวพริบในการแต่ง
กลอนของตนซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งแม่

61
ฤดูใบไม้ผลิ

10

อิเซะ โนะ ทะอิฟุ
伊勢大輔

การใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น ต้นยะเอะซากุระเป็นซากุระชนิดหนึ่งซึ่งพบ
มากในเมื อ งนารา แต่ ส� ำ หรั บ เมื อ ง
ดอกยะเอะซากุระจากเมือง หลวงเกี ย วโตแล้ ว นั บ เป็ น พั น ธุ ์ ไ ม้
หลวงเก่านารา มาวันนี้กลับ หายาก ดอกมี ข นาดค่ อ นข้ า งใหญ่
เบ่งบานงดงามยิ่งกว่าเก่าใน กลีบดอกจะซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ซึ่งเป็น
ที่มาของค�ำเรียกดอกซากุระชนิดนี้ว่า
พระราชวังแห่งนี้
“ยะเอะ”（八重） ซึง่ หมายถึง “ซ้อนกัน
หลายชั้น” ส่วนค�ำว่า 九重 ในวรรค
ที่ 4 นั้นหมายถึง “พระราชวัง” และ
เนื่ อ งจากในตั ว อั ก ษรมี ค� ำ ว่ า เลข 9
（九） ซึง่ เป็น ตัวเลขทีม
่ จี ำ� นวนมากกว่า
เลข 8 （八） ในค�ำว่า “ยะเอะ” ดังนั้น
จึงสื่อความหมายว่า “มากยิ่งขึ้น” อีก
ด้วย โดยในทีน่ เี้ ป็นการกล่าวชืน่ ชมดอก
ยะเอะซากุระว่า ดอกยะเอะซากุระที่
เบ่งบานอยู่ในวังงดงามมากยิ่งขึ้นกว่า
ก่อน เป็นการใช้ค�ำโดยมีความหมาย
แฝงลึกซึ้ง
* ในสมัยจักรพรรดิอิชิโจ （一条天
皇） มีคนถวายต้นยะเอะซากุระจาก
เมืองนาราเพื่อมาปลูกไว้ในพระราชวัง
กวี ซึ่ ง เป็ น นางก� ำ นั ล ในวั ง ได้ รั บ มอบ
หมายหน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ รั บ มอบเอาต้ น
ยะเอะซากุระจากนารานั้นมา และได้
เอ่ ย กลอนบทนี้ ขึ้ น ในตอนนั้ น โดย
いにしへの 奈良の都の
八重桜 けふ九重に
にほひぬるかな
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หน้ า ที่ อั น ส� ำ คั ญ นี้ ก วี รั บ โอนมาจาก
มุระซะกิฌิกิบุนางก�ำนัลรุ่นพี่

62
เบ็ดเตล็ด

เซะอิโฌ นะงน
清少納言

夜をこめて 鳥のそらね
ははかるとも よに逢坂
の関はゆるさじ

ถึงแม้คิดจะมาหลอกกันโดย
เลียนเสียงไก่ขันทั้ง ๆ ที่ฟ้า
ยังมืดอยู่ ด่านโอซะกะ แห่งนี้
ยังไงก็ไม่อนุญาตให้ท่านผ่าน
เข้ามาหรอก

ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง ค�ำว่า 逢 ในชื่อ
ด่าน “โอซะกะ” พ้องเสียงกับ ค�ำว่า
逢ふ ซึ่งหมายถึงการได้พบเจอและมี
สัมพันธ์กันของชายหญิง ดังนั้นในที่นี้
จึงสื่อได้ 2 ความหมายคือ “ยังไงก็ไม่
ยอมเปิดด่าน” และ “ยังไงก็ไม่ยอมให้
ท่านเข้าหา”
การใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น ชื่อด่าน
“โอซะกะ” （逢坂） สื่อถึงการได้พบ
เจอและมีสัมพันธ์กันของชายหญิง
* กวีสนทนากับฟุจิวะระ โนะ ยุกินะริ
（藤原行成） ในวังจนดึกดืน
่ ยุกนิ ะริ ได้
ขอตัวกลับและพอเช้าวันรุ่งขึ้น ยุกินะริ
ได้ ส ่ ง จดหมายมาหากวี โ ดยเขี ย นว่ า
“เสียงไก่ขันเร่งจึงต้องรีบกลับ” กวีจึง
ตอบจดหมายกลับโดยกล่าวว่า “เสียง
ไก่เมื่อคืนคงจะเป็นเสียงไก่ขันที่ด่าน
หันกู่กวนสินะ” โดยเป็นการอ้างอิง
ประวัติศาสตร์จีนสมัยปลายยุคจั้นกว๋อ
คือเรื่องของเมิ่งฉางจวิน （孟嘗君）
แห่งรัฐฉีที่ถูกอ๋องรั ฐฉิ นเชิญไปยังรัฐ
ฉิน อ๋องรัฐฉินคิดกักตัวเมิ่งฉางจวินเอา
ไว้ แต่เมิ่งฉางจวินรู้ทันจึงหลบหนีมา
ในเวลากลางคืนจนถึงด่านหันกู่กวน
（函谷関） ตามระเบียบต้องรอจนยาม
ฟ้าสางเมื่อไก่เริ่มขันแล้วประตูด่านจึง
จะเปิดออก บริวารของเมิ่งฉางจวินจึง
เลียนเสียงไก่ขัน นายด่านจึงเปิดด่าน
ให้คณะของเขาผ่านไป เมิ่งฉางจวินจึง
กลับถึงรัฐฉีโดยปลอดภัย กวีได้อ้างอิง
เรื่องเสียงไก่ที่ด่านหันกู่กวนนี้ ยุกินะริ
จึงตอบจดหมายกลับมาว่า “เป็นด่าน
ก็จริง แต่เป็นด่านโอซะกะเพื่อจะพบ
เจอท่าน” กวีจึงแต่งกลอนบทนี้ตอบ
ตัดรอนอีกฝ่าย
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เลขที่กลอน
หมวด

ชื่อกวี

65
ความรัก

ซะงะมิ
相模

ต้นฉบับกลอน
ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย

恨みわび ほさぬ袖だに
あるものを 恋に朽ちな
む 名こそ惜しけれ

* กลอนบทนี้ แ ต่ ง ขึ้ น ในงานแข่ ง ขั น
ประชันกลอนที่จัดขึ้นในพระราชวังใน
ค.ศ. 1051 （永承六年内裏歌合）
ขณะที่กวีมีอายุ 50 กว่าปีแล้ว ถึงแม้
จะเป็นเพียงกลอนที่แต่งขึ้นตามหัวข้อ
ที่ได้รับ แต่ก็บรรยายจิตใจของผู้หญิง
ที่เจ็บช�้ำเพราะความรักได้อย่างสมจริง

คับ แค้น ใจจนหมดเรี่ ย วแรง
ที่จะคับแค้นแล้ว ถึงจะรู้สึก
เสียดายชายแขนเสื้อที่เปียก
ชุ่มน�้ำตาจนไม่มีเวลาจะตาก
ให้แ ห้ง แต่รู้สึ ก เสี ย ดายชื่ อ
เสียงที่เสื่อมเสียไปเพราะข่าว
ลือเรื่องความรักนี้ยิ่งกว่า
67
เบ็ดเตล็ด

ซุโอ โนะ นะอิฌิ
周防内侍

春の夜の 夢ばかりなる
手枕に かひなく立たむ
名こそ惜しけれ

รู ้ สึ ก เสี ย ดายหากชื่ อ เสี ย ง
จะต้ อ งเสื่ อ มเสี ย ไปโดย
สูญเปล่า เพราะท่อนแขนทีใ่ ช้
หนุนนอนเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ
เหมือนดั่งความฝัน ในค�่ำคืน
ฤดูใบไม้ผลิ

72
ความรัก

คิอิ
นางก�ำนัลรับใช้
เจ้าหญิงยูฌิ
祐子内親王
家紀伊
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ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง ค�ำว่า かひなく
ในวรรคที่ 4 หมายถึง “เปล่าประโยชน์
สูญเปล่า” ในที่นี้ถูกใช้เป็นค�ำซ้อนทับ
พ้องเสียงกับค�ำว่า 腕 (kaina) ที่แปล
ว่า “ท่อนแขน” โดยสื่อความหมายว่า
“หากหนุนนอนท่อนแขนของท่านแล้ว
ชื่อเสียงของฉันก็คงจะต้องเสื่อมเสีย
ไปโดยสูญเปล่า”
* ในค�่ำคืนที่พระจันทร์ฉายแสงส่อง
สว่างในเดือน 2 ขณะทีผ่ คู้ นก�ำลัง พูดคุย
สนทนากันอยู่ในต�ำหนักนิโจอิน （二
条院） อันเป็นที่ประทับของพระนาง
โฌฌิ （章子内親王） มเหสีของจักร
พรรดิโกะเระอิเสะอิ （後冷泉天皇）
นางก�ำนัลซุโอได้เอนตัวลงพลางก็กล่าว
ออกมาเบา ๆ ว่า “อยากจะได้หมอนจัง”
ฟุจิวะระ โนะ ทะดะอิเอะ （藤原忠
家） ได้ ยิ น ดั ง นั้ น จึ ง ยื่ น แขนของตน
เข้ามาในฉากกัน้ พลางกล่าวว่า “ขอเชิญ
ใช้เป็นหมอนหนุน” นางก�ำนัลซุโอ จึง
แต่งกลอนบทนี้ตอบปฏิเสธกลับไป

ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง ค�ำว่า 高し ใน
วรรคที่ 2 เป็นค�ำซ้อนทับพ้องเสียงสื่อ
ได้ 2 ความหมายคือ 高師 ซึ่งเป็นชื่อ
ฉันจะไม่อาบคลื่นที่ชายหาด ชายหาด และ 高し ซึ่งหมายถึง “ชื่อ
ทะกะฌิซึ่งมีชื่อเสียงอันเลื่อง เสียงเลื่องลือ” (評判が高い) ส่วน
音に聞く 高師の 浜の
あだ波は かけじや袖の
ぬれもこそすれ
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เลขที่กลอน
หมวด

80
ความรัก

ชื่อกวี

โฮะริ กะวะ
นางก�ำนัลรับใช้
พระนางทะอิเก็มมนอิน
待賢門院堀河

ต้นฉบับกลอน
ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย

ลือ (ฉันจะไม่สนใจค�ำพูดของ
ท่านซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้)
เพราะคงจะล�ำบากหากชาย
แขนเสื้อ จะต้องเปียกคลื่น
(เปียกน�้ำตา)

ค�ำว่า あだ波 ในวรรคที่ 3 หมายถึง
“คลืน่ ทีก่ อ่ ตัว” ซึง่ ในทีน่ สี้ อื่ ความหมาย
อีกนัยหนึง่ คือหมายถึง “ค�ำพูดของชาย
เจ้าชู้” ส่วนค�ำว่า かけじ ในวรรค
ที่ 4 ก็สื่อได้ 2 ความหมายคือ “ไม่อาบ
คลื่น” และ “ไม่สนใจค�ำพูดของคน
เจ้าชู้อย่างท่าน” ข้อความในตอนท้าย
ของกลอน 袖のぬれもこそすれ
ก็ตีความได้ 2 อย่างคือ “กลัวว่าชาย
แขนเสื้อจะเปียกคลื่น” และ “กลัว
ว่าชายแขนเสื้อจะเปียกปอนไปด้วย
น�้ำตา”
ค�ำสัมพันธ์ ค�ำว่า 浜 (ชายหาด) สัมพันธ์
กับค�ำว่า 波 (คลื่น) และ ぬれ (เปียก)
* ฟุจิวะระ โนะ โทะฌิตะดะ （藤原
俊忠） ได้ส่งกลอนมาให้นางก�ำนัล คิอิ
ความว่ า “ฉั น แอบหลงรั ก ท่ า นอยู ่
อยากจะไปหาและพู ด คุ ย กั บ ท่ า นใน
คืนนี”้ โดย โทะฌิตะดะ ได้เปรียบตัวเอง
เป็นคลื่นที่ถูกลมพัดซัดสาดใส่โขดหิน
นางก� ำ นั ล คิ อิ จึ ง แต่ ง กลอนบทนี้ ต อบ
กลับไปซึ่งเนื้อหากลอนเป็นการกล่าว
ตัดรอนอีกฝ่ายโดยบรรยายภาพคลื่น
บริ เ วณชายหาดซึ่ ง สอดรั บ กั บ กลอน
ของอีกฝ่าย

長からむ 心も知らず
黒髪の 乱れ て今朝は
ものをこそ思へ

ค�ำสัมพันธ์ ค�ำว่า 長し (ยาวนาน) ใน
วรรคแรก และค�ำว่า 乱れて (ยุง่ เหยิง)
ในวรรคที่ 4 ต่างก็สัมพันธ์กับค�ำว่า
黒髪 (ผมสีด�ำ) ในวรรคที่ 3
* เนื้อหากลอนเป็นการแต่งกลอนตอบ
กลับกลอนของฝ่ายชายที่ส่งมาให้หลัง
จากที่ได้อยู่ร่วมค�่ำคืนด้วยกันมา โดย
ฝ่ า ยหญิ ง ไม่ เ ชื่ อ ใจว่ า ฝ่ า ยชายจะรั ก
ตนได้ยืนนาน หลังจากที่ฝ่ายชายกลับ
ไปในตอนเช้าแล้ว ฝ่ายหญิงจึงได้แต่
ครุ ่ น คิ ด สั บ สน และได้ เ ปรี ย บสภาพ
จิตใจที่สับสนยุ่งเหยิงของตนว่าเหมือน

ฉันไม่อาจจะหยัง่ รูใ้ จของท่าน
ว่าจะรักฉันยืนนานไม่เปลี่ยน
แปรได้จริงหรือไม่ จึงได้แต่
เฝ้าครุ่นคิดยุ่งเหยิง เหมือน
กั บ ผมสี ด� ำ ที่ พั น กั น ยุ ่ ง เหยิ ง
เมื่อเช้านี้ (ตอนรุ่งสางที่ท่าน
กลับไป)

อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada
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เลขที่กลอน
หมวด

ชื่อกวี

ต้นฉบับกลอน
ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย
กับเส้นผมที่พันกันยุ่งเหยิงในตอนเช้า
หลังจากตื่นนอน

88
ความรัก

หัวหน้านาง
ก�ำนัล
รับใช้พระนาง
โคะกะมนอิน
皇嘉門院別
当

14

難波江の 芦のかりね
のひとよゆゑ みをつく
してや 恋ひわたるべき

ฉันจะต้องทนทุกข์อยู่ในห้วง
รักเจียนตาย เพียงเพราะช่วง
เวลาแค่คืนเดียวสั้น ๆ ที่นอน
พักแรม เหมือนกับช่วงสั้น ๆ
ปล้องเดียวของต้นอะฌิที่ขึ้น
อยู ่ บ ริ เ วณปากอ่ า วนะนิ ว ะ
กระนั้นหรือ
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กลุ่มค�ำขยายน�ำ ข้อความตอนต้น ของ
กลอน 難波江の芦の (ต้นอะฌิทขี่ นึ้
อยูบ่ ริเวณปากอ่าวนะนิวะ) เป็นกลุม่ ค�ำ
ขยายน�ำของ かりねのひとよ (ปล้อง
เดียวตรงช่วงโคนต้นที่ตัดเก็บเกี่ยว)
ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง かりねのひと
よ เป็นค�ำซ้อนทับพ้องเสียงมี 2 ความ
หมายคือ 刈根の一節 (ปล้องเดียว
ตรงช่วงโคนต้นที่ตัดเก็บเกี่ยว) ซึ่งจะ
มีความหมายเกีย่ วโยง กับภาพต้นอะฌิ
ในกลุ่มค�ำขยายน�ำ ช่วงต้นของกลอน
ส่วนอีกความหมายหนึง่ คือ 仮寝の一
่ อนพักแรมชัว่ คราว)
夜 (ค�ำ่ คืนเดียวทีน
ซึ่งความหมายจะต่อเนื่องกับข้อความ
ครึ่งหลังของกลอนที่กล่าวถึงความรัก
ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พักแรมชั่วคราว
นั้น นอกจากนี้ค�ำว่า みをつくし ใน
วรรคที่ 4 ก็เป็นค�ำซ้อนทับพ้องเสียงมี
2 ความหมายคือ “ไม้ปักเขตในทะเล”
(澪標) ซึ่งความหมายจะสัมพันธ์กับ
ภาพอ่าวนะนิวะในตอนต้นของกลอน
และอีกความหมายหนึ่งคือ “พลีชีวิต
ทุ่มชีวิตให้” （身を尽くし） ซึ่งจะมี
ความหมายต่อเนื่องกับข้อความวรรค
สุดท้ายของกลอนที่กล่าวถึงความรัก
โดยจะหมายถึง “ตายเพราะรัก”
ค�ำสัมพันธ์ ค�ำว่า 芦 (ต้นอะฌิ) 刈り根
(โคนต้นที่ตัดเก็บเกี่ยว) 一節 (ปล้อง
เดียว) 澪標 (ไม้ปักเขตในทะเล) ต่าง
ก็สัมพันธ์กับค�ำว่า 難波 (อ่าวนะนิวะ)
การใช้ ชื่ อ สถานที่ โ ยงถึ ง สิ่ ง อื่ น อ่ า ว
นะนิวะอยู่ในเมืองเซ็ทท์ซุหรือจังหวัด
โอซาก้าในปัจจุบัน เป็นบริเวณที่มีต้น
อะฌิขนึ้ อยูเ่ ยอะ และในสมัยนัน้ บริเวณ
ปากอ่ า วนะนิ ว ะจะมี ห ญิ ง ให้ บ ริ ก าร

เลขที่กลอน
หมวด

ชื่อกวี

ต้นฉบับกลอน
ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย
อาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ชือ่ อ่าวนะนิวะ
ในที่ นี้ จึ ง เป็ น การสื่ อ โยงถึ ง หญิ ง ให้
บริการ กวีสมมติมุมมองเป็นหญิงให้
บริการซึง่ เกิดความรักกับแขกทีเ่ ดินทาง
มาใช้บริการซึง่ ก็เป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ เพียง
แค่ค�่ำคืนเดียว แต่จากนี้ไปฝ่ายหญิง
กลับต้องทนทุกข์เจียนตายเนื่องด้วย
ความรักนั้น

89
ความรัก

โฌะกุฌิ
นะอิฌินโน
式子内親王

玉の緒よ 絶えなば絶
えねながらへば 忍ぶる
ことの よわりもぞする

ชีวิตของฉัน หากจะต้องขาด
สะบั้ น ลงแล้ ว ก็ ข อจงขาด
สะบั้ น ไปเสี ย เถิ ด หากอยู ่
ยืนยาวต่อไป จิตใจฉันคงจะ
ไม่เข้มแข็งพอทีจ่ ะอดทน เก็บ
ซ่อนความรักเอาไว้ในใจได้

90
ความรัก

นางก�ำนัลรับใช้
พระนาง
อิมปุมนอิน
殷富門院大
輔

見せばやな 雄島のあ
まの袖だにも ぬれに
ぞぬれし 色はかはらず

อยากให้ทา่ นเห็นชายแขนเสือ้
ของฉัน (ที่เปลี่ยนสีไปเพราะ
น�้ำตาที่กลายเป็นสายเลือด)
ชายแขนเสื้อของชาวประมง
ที่ เ กาะโอะจิ ม ะเปี ย กแล้ ว
เปียกเล่าอยู่ตลอดเวลา แต่
ถึงกระนั้นสีก็ยังไม่เปลี่ยน

ค�ำสัมพันธ์ ค�ำว่า 絶え (ขาดสะบั้น)
な が ら へ (อยู ่ ยื น ยาว) よ わ り
(อ่อนแอ) ต่างก็สัมพันธ์กับค�ำว่า 緒
(เชือก)
* กลอนบทนี้ แ ต่ ง ขึ้ น ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“ความรักที่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจ” （忍
恋） ค�ำว่า 玉の緒 ในวรรคแรกนั้น
เดิมทีหมายถึง “เชือกที่ร้อยแก้วมณี
หรือไข่มุก （玉）” แต่ในที่นี้หมายถึง
“เชือกที่ร้อยดวงวิญญาณ （魂） ให้
ผู ก ติ ด อยู ่ กั บ ร่ า งกาย” ซึ่ ง หมายถึ ง
“ชีวิต”
กลอนเก่าท�ำใหม่ กลอนบทนี้เป็นการ
น� ำ กลอนเก่ า มาแต่ ง เพิ่ ม ใหม่ โดย
กลอนเดิมคือ กลอนของมินะโมะโตะ
โนะฌิเงะยุกิ （源重之） ทีว่ า่ “ชายแขน
เสื้ อ ของชาวประมงที่ เ กาะโอะจิ ม ะ
ในเขตมะท์ซุฌิมะ (ที่เปียกชุ่มน�้ำทะเล
ตลอด) ก็เหมือนกับชายแขนเสื้อของ
ฉันที่ต้องเปียกชุ่มตลอดเพราะน�้ำตา”
（松島や 雄島の磯に あさり
せし あまの袖こそ かくはぬれ
しか） แต่กลอนบทนี้เหมือนกับเป็น

กลอนที่พูดโต้ตอบกลอนของฌิเงะยุกิ
ข้างต้นท�ำนองว่า “ชายแขนเสื้อของ
ฌิเงะยุกิก็แค่เปียกเหมือนชายแขนเสื้อ
ของชาวประมง แต่ชายแขนเสื้อของ
ฉันไม่ใช่แค่เปียกอย่างเดียว แต่สีก็ยัง
อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada
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เลขที่กลอน
หมวด

ชื่อกวี

ต้นฉบับกลอน
ค�ำแปล

กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้
/ค�ำอธิบาย
เปลี่ยนไปด้วย เพราะน�้ำตาที่กลายเป็น
สายเลือด” ซึ่งส�ำนวนที่กล่าวว่าร้องไห้
จนน�้ำตากลายเป็นสายเลือดนั้นเป็น
ส�ำนวนที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลอนจีน
การใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น เกาะ
โอะจิมะ （雄島） เป็นเกาะ ๆ หนึง่ ในเขต
อ่าวมะท์ซุฌิมะ จังหวัดมิยะงิ （宮城）
เป็นสถานที่ขึ้นชื่อด้านการประมง

92
ความรัก

นิโจอิน โนะ
ซะนุกิ
二条院讃岐

กลอนเก่าท�ำใหม่ กลอนบทนี้น�ำเอา
กลอนของอิสุมิฌิกิบุมาแต่งใหม่ กลอน
เดิมมีใจความว่า “ชายแขนเสื้อของฉัน
ชายแขนเสื้อของฉันที่ไม่เคย ก็เหมือนกับก้อนหินทีอ่ ยูใ่ ต้นำ�้ ไม่มใี คร
มี เ วลาแห้ ง (เปี ย กน�้ ำ ตา ได้พบเห็นว่ามันเปียกชุ่มตลอด ไม่มี
ตลอด) ซึ่งไม่มีใครมารู้เห็น เวลาใดเลยที่ จ ะแห้ ง ” （わが袖は
นั้น ก็เหมือนกับก้อนหินที่อยู่ 水の下なる 石なれや 人に知
กลางทะเล (เปี ย กน�้ ำ ทะเล られで かわく間もなし） แต่ ใ น
ตลอด) ซึ่งแม้น�้ำทะเลจะลด กลอนที่แต่งใหม่นี้เปลี่ยนจาก “หินที่
อยู่ใต้น�้ำ” （水の下なる石） มาเป็น
ลงแล้วก็ยังมองไม่เห็น
“หินที่อยู่กลางทะเลซึ่งแม้น�้ำทะเลจะ
ลดลงแล้วก็ยังมองไม่เห็น” （潮干に
わ が 袖 は 潮干 に 見
えぬ沖の石の 人こそし
らね かわく間もなし

見えぬ沖の石）

กลุ่มค�ำขยายน�ำ ข้อความในวรรค ที่
2 และ 3 （潮干に見えぬ沖の石
่ ล่าวถึงหินกลางทะเลหลังน�ำ้ ลด
の） ทีก
นั้น เป็นกลุ่มค�ำขยายน�ำของข้อความ
ในวรรคที่ 4 และ 5 （人こそ知らね
かわく間もなし ไม่มี ใครรู้เห็นว่ามัน
ไม่เคยมีเวลาแห้ง) โดยเป็นการขยาย
ภาพพจน์เปรียบชายแขนเสื้อที่เปียก
น�้ำตาตลอดซึ่งไม่มีใครมารู้เห็น กับหิน
ที่อยู่กลางทะเลซึ่งเปียกน�้ำทะเลตลอด
และไม่ มี ใ ครมองเห็ น ได้ แ ม้ น�้ ำ ทะเล
จะลดลงแล้วเพราะว่าอยู่กลางทะเล

16

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol.6 no.2

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปกลวิธีการ
ประพันธ์ที่พบในกลอน 20 บทข้างต้นโดยแยกตาม
ประเภทกลวิธีการประพันธ์ได้ดังนี้
กลวิธีการประพันธ์

เลขที่กลอน/ หมวด

ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง
		
		
		
		
		
		
		
ค�ำสัมพันธ์
		
		
		
		
		
		
การใช้ชื่อสถานที่
โยงถึงสิ่งอื่น
		
		
		
		
		
กลุ่มค�ำขยายน�ำ	
		
		
		
การสลับต�ำแหน่ง
		
กลอนเก่าท�ำใหม่
		
ไม่พบกลวิธีการประพันธ์
		
		
		
		
		

9/ ฤดูใบไม้ผลิ
19/ ความรัก
58/ ความรัก
60/ เบ็ดเตล็ด
62/ เบ็ดเตล็ด
67/ เบ็ดเตล็ด
72/ ความรัก
88/ ความรัก
19/ ความรัก
57/ เบ็ดเตล็ด
60/ เบ็ดเตล็ด
72/ ความรัก
80/ ความรัก
88/ ความรัก
89/ ความรัก
19/ ความรัก
58/ ความรัก
60/ เบ็ดเตล็ด
61/ฤดูใบไม้ผลิ
62/ เบ็ดเตล็ด
88/ ความรัก
90/ ความรัก
19/ ความรัก
58/ ความรัก
88/ ความรัก
92/ ความรัก
9/ ฤดูใบไม้ผลิ
60/ เบ็ดเตล็ด
90/ ความรัก
92/ ความรัก
38/ ความรัก
53/ ความรัก
54/ ความรัก
56/ ความรัก
59/ ความรัก
65/ ความรัก

จากตารางสรุ ป ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า กลวิ ธี ก าร
ประพันธ์ที่พบในกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
ได้แก่ การใช้คำ� ซ้อนทับพ้องเสียง 8 บท ค�ำสัมพันธ์ 7 บท
การใช้ชอื่ สถานทีโ่ ยงถึงสิง่ อืน่ 7 บท กลุม่ ค�ำขยายน�ำ 4 บท
การสลับต�ำแหน่ง 2 บท และกลอนเก่าท�ำใหม่ 2 บท
ตามล�ำดับ โดยจะพบว่ากลวิธีการประพันธ์ที่พบมาก
ที่สุด 3 ล�ำดับแรกคือ การใช้ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง ค�ำ
สัมพันธ์ และการใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่นนั้น ล้วนแล้ว
แต่เป็นกลวิธีการใช้ค�ำเพื่อสื่อโยงความหมายหลายทาง
ทั้งสิ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและไหวพริบ
ในการใช้ค�ำของกวีหญิงเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อย่างไร
ก็ตามจะพบว่ามีกลอนอยู่หลายบทที่ไม่พบการใช้กลวิธี
การประพันธ์ ได้แก่ กลอนบทที่ 38 53 54 56 59 และ
65 จึงเป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อไปว่าบทกลอนเหล่านี้
มีความดีเด่นอย่างไรจึงได้รบั การคัดเลือกจากเทะอิกะให้
อยู่ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
เมือ่ วิเคราะห์ดบู ทกลอนทัง้ 6 บทข้างต้นจะพบว่า
กลอนทั้ง 6 บทนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกลอนหมวดความรัก
ที่มีเนื้อหาลึกซึ้งกินใจทั้งสิ้น เช่น กลอนบทที่ 38 ที่กวี
กล่าวว่ารู้สึกเสียดายชีวิตของชายคนรักที่เคยให้ค�ำสัตย์
สาบานรักไว้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความรักและเยื่อใย
ของกวีที่มีต่อชายคนรักแม้ว่าตนเองจะเป็นฝ่ายถูกทิ้ง
ก็ตาม ซึ่งท�ำให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจในความรักอันลึกซึ้ง
ของกวี กลอนบทที่ 53 เป็นกลอนที่มีชื่อเสียงของมิชิท์
みちつな はは
ซุนะ โนะ ฮะฮะ （道綱の母） ผู้แต่งวรรณกรรมเรื่อง
かげろうにっき
คะเงะโรนิกกิ （蜻蛉日記） ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เขียน
โดยสตรีชิ้นแรกของญี่ปุ่น กวีได้ตัดพ้อสามีโดยกล่าวถึง
ช่วงเวลายามค�่ำคืนที่ต้องนอนคนเดียวเฝ้ารอคอยสามี
จนถึงเช้าว่าเวลามันช่างยาวนานนักซึ่งสะท้อนความ
ทุกข์ใจของกวีเป็นอย่างดี กลอนบทที่ 54 กวีแสดงความ
ปรารถนาอยากมีชวี ติ อยูถ่ งึ แค่วนั นีท้ สี่ ามีให้คำ� มัน่ สัญญา
รักเท่านัน้ เนือ่ งจากในอนาคตสามีคงไปมีผหู้ ญิงคนอืน่ อีก
และตนเองคงจะต้องเจ็บช�้ำ กลอนบทนี้ได้รับค�ำวิจารณ์
ว่า “บรรยายอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงสมัยเฮอัน
อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada
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ที่ต้องเป็นฝ่ายทนทุกข์เฝ้ารอคอยชายคนรักได้อย่างดี
เยี่ยม” (โยะฌิกะอิ นะโอะโตะ, 2010, น.100) กลอน
いずみしきぶ
บทที่ 56 เป็นบทกลอนของอิสุมิฌิกิบุ （和泉式部）
กวีที่มีชื่อเสียงและมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับความรักของ
กวีกบั ผูช้ ายหลายคน ในกลอนบทดังกล่าว กวีแสดงความ
ปรารถนาอยากเจอชายคนรักอีกสักครัง้ ก่อนทีต่ นเองจะ
ตายเพือ่ เป็นความทรงจ�ำติดไปยังภพหน้า กลอนบทที่ 59
กวีเฝ้ารอคอยชายคนรักจนดึกดื่นจนมองเห็นพระจันทร์
จมภูเขาทางทิศตะวันตกซึง่ แสดงว่ากวีได้รอคอยอยูน่ าน
จนฟ้าสาง กลอนบทนี้มีผู้วิเคราะห์ไว้ว่า “กวีคาดหวังว่า
ชายคนรักจะมาหาตนแต่กลับต้องผิดหวัง กลอนบทนี้
แฝงไว้ดว้ ยอารมณ์ผดิ หวังคับแค้นใจของกวีทมี่ ตี อ่ ชายคน
รักอย่างลุ่มลึก” (ซุสุกิ ฮิเดะโอะ, ยะมะงุชิ ฌินอิชิ, โยะ
ดะ ยะซุฌิ, 2010, น.75) กลอนบทที่ 65 กวีกล่าวแสดง
ความเจ็บช�้ำคับแค้นใจต่อชายคนรักซึ่งมีท่าทีเย็นชา กวี
จึงได้แต่คร�่ำครวญในโชคชะตาอันน่าคับแค้นใจของตน
โดยบรรยายถึงชายแขนเสื้อที่ต้องเปียกชุ่มน�้ำตาตลอด
เวลาจนไม่มีเวลาจะตากให้แห้ง เป็นการสื่อถึงความเจ็บ
ช�้ำใจอย่างยิ่งยวดของกวี จะเห็นได้ว่าบทกลอนเหล่านี้
แม้จะไม่ได้มีการใช้กลวิธีการประพันธ์ใด ๆ เป็นพิเศษ
แต่กลับแสดงอารมณ์ความรู้สึกของกวีที่มีต่อชายคนรัก
ได้อย่างลึกซึ้ง จึงวิเคราะห์ได้ว่าการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกที่มีต่อชายคนรักออกมาในบทกลอนได้อย่าง
ลึกซึ้งกินใจของกวีหญิงเหล่านี้เองที่น่าจะท�ำให้เทะอิกะ
เกิดความรู้สึกประทับใจและคัดเลือกบทกลอนเหล่านั้น
ไว้ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
เมื่อลองเปรียบเทียบกับกลอนของกวีชายแล้วจะ
พบว่า กลอนของกวีหญิงจ�ำนวนทั้งสิ้น 20 บท มีกลอน
หมวดความรักอยู่ถึง 14 บท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ใน
ขณะที่กลอนของกวีชายจ�ำนวนทั้งสิ้น 59 บท (ในที่นี้
แยกกลอนที่ แ ต่ ง โดยพระและกลอนพระราชนิ พ นธ์
ต่างหาก) มีกลอนหมวดความรักอยู่เพียง 23 บท ซึ่งคิด
เป็นเพียงร้อยละ 39.6 นอกจากนี้ ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
กลอนของกวีที่เป็นพระใน เฮียะกุนินอิฌฌุ จ�ำนวน
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13 บท พบว่ามีกลอนหมวดความรัก 4 บท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 30.8 และในส่วนของกลอนพระราชนิพนธ์ 8 บท
พบว่ามีกลอนหมวดความรักอยู่เพียง 2 บท ซึ่งคิดเป็น
เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณสัดส่วน
กลอนหมวดความรั ก ของกลุ ่ ม กวี ห ญิ ง มี ม ากกว่ า กวี
กลุ่มอื่นอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น
ในการแต่งกลอนรักของกลุ่มกวีหญิง
หากวิเคราะห์ดเู นือ้ หากลอนรักของกวีหญิงเหล่านี้
จะเห็นได้ว่าต่างก็แสดงอารมณ์เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยว
ของกวีทตี่ อ้ งเฝ้ารอคอยคนรักให้มาหา บ้างก็แสดงความ
ทุกข์ของกวีที่ต้องเจ็บช�้ำเพราะความรัก ซึ่งสะท้อนให้
เห็นความทุกข์ของผู้หญิงสมัยนั้นที่ต้องตกอยู่ภายใต้
สภาพสังคมที่ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน ผู้หญิงต้องเป็น
ฝ่ายเฝ้ารอให้สามีมาหา สามีมักไปค้างบ้านภรรยาคน
ใหม่เป็นเวลาหลายคืนติดกันและละเลยภรรยาเก่า ท�ำให้
ภรรยาเก่าต้องเจ็บช�้ำน�้ำใจ กลอนของกวีหญิงส่วนใหญ่
ทีพ่ บจึงมักเป็นกลอนรักทีม่ เี นือ้ หาตัดพ้อฝ่ายชายทีป่ ล่อย
ให้ตนต้องเฝ้ารอคอยเก้อและแสดงอารมณ์เงียบเหงา
เปล่าเปลีย่ วของกวี บ้างก็แสดงอารมณ์แค้นเคืองต่อฝ่าย
ชายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความห่วงหาอาลัยอาวรณ์ กลอน
รักที่แฝงด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งของกวีนี้เอง
ที่ท�ำให้บทกลอนมีความงดงาม การถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกผ่านบทกลอนได้อย่างดีเยี่ยมแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของกวีในการประพันธ์กลอน นอกเหนือ
ไปจากความสามารถในการใช้กลวิธีการประพันธ์ต่าง ๆ
เมือ่ หยิบยกกลอนของเทะอิกะเองใน เฮียะกุนนิ อิฌฌุ
มาวิเคราะห์ดูจะพบว่าเป็นกลอนในหมวดความรักและ
มีการใช้กลวิธีการประพันธ์หลายชนิดที่เป็นการใช้ค�ำ
เพื่อสื่อโยงความหมายหลายทางด้วย
こ

うら

ゆふ

来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに
や

もしほ

み

焼くや藻塩の 身もこがれつつ
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เฝ้ารอคอยคนรักที่ไม่มาหาสักที ตัวฉันจิตใจ
ร้อนรุม่ เพราะความรักเหมือนกับเกลือโมะฌิโอะ
ซึ่งท�ำมาจากพืชทะเล ที่ถูกน�ำไปเผาลนไฟใน
ยามเย็นของอ่าวมะท์ซุโฮะ
กลอนบทนีเ้ ทะอิกะจินตนาการถึงจิตใจอันร้อนรุม่
ของหญิงสาวที่เฝ้ารอคอยคนรักที่ไม่ยอมมาหาเสียที
เป็ น การน� ำ กลอนเก่ า มาแต่ ง ใหม่ โ ดยกลอนเดิ ม ก็ คื อ
まんようしゅう
กลอนบทที่ 940 ในหนังสือรวมกลอนมันโยฌู （万葉集）
ちょうか
ซึ่งเป็น กลอนประเภทกลอนยาว （長歌） เนื้อหากล่าว
もしお
ถึง เกลือโมะฌิโอะ （藻塩） ที่ท�ำมาจากพืชทะเลที่
เอาไปเผารนไฟ ในยามเช้าของอ่าวมะท์ซุโฮะในเกาะ
あわじしま
อะวะจิ （淡路島） ส่วนกลอนที่แต่งใหม่นี้เปลี่ยนจาก
ภาพยามเช้ามาเป็นยามเย็น โดยยกมาเปรียบกับจิตใจ
ที่ร้อนรุ่มกระวนกระวายของหญิงที่เฝ้ารอคอยคนรัก
ภาพควั น ไฟจากการเผาพื ช ทะเล เพื่ อ ท� ำ เกลื อ เป็ น
สัญลักษณ์แสดงถึงจิตใจที่ร้อนรุ่มดั่งไฟลน ของหญิง
สาวที่รอคอยคนรัก ซึ่งสุดท้ายการรอคอยก็สูญเปล่า
เนื่องจากคนรักไม่มาหา เปรียบเหมือนกับควันไฟที่ลอย
หายไปบนท้องฟ้า กลอนบทนี้ใช้กลวิธีการประพันธ์
หลายชนิดคือ ข้อความวรรคที่ 2 ถึงวรรคที่ 4 まつほ
の浦の 夕なぎに 焼くや藻塩の ซึ่งกล่าวถึงภาพ
พืชทะเลที่ถูกเผาเพื่อท�ำเกลือในยามเย็นของอ่าวมะท์
ซุโฮะนั้นเป็นกลุ่มค�ำขยายน�ำของค�ำว่า こがれつつ
ในวรรคสุดท้าย โดยในวรรคที่ 2 นัน้ ค�ำว่า まつ เป็นการ
ใช้ค�ำซ้อนทับพ้องเสียงคือ ถ้าอ่านต่อเนื่องกับวรรคแรก
เป็น 来ぬ人をまつ จะมีความหมายว่า “รอคอย”
คือ รอคอยคนรักที่ไม่มาหาเสียที แต่ถ้าอ่านต่อไปด้าน
หลังคือ まつほの浦 จะเป็นชื่ออ่าวมะท์ซุโฮะซึ่งเป็น
อ่าวที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะอะวะจิ ซึ่งชื่อของ
อ่าวมะท์ซุโฮะนี้ก็จะโยงให้ผู้อ่านนึกถึงภาพการเผาพืช
ทะเลเพื่อท�ำเกลือซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้บ่อยในแถบ
นั้น นอกจากนี้ค�ำว่า 焼く (เผา) และ 藻塩 (เกลือโมะ
ฌิ โ อะ) ยั ง เป็ น ค� ำ สั ม พั น ธ์ กั บ ค� ำ ว่ า こがれ (ไหม้ )
ในวรรคสุดท้ายด้วย

จะเห็นได้ว่ากลอนของตัวเองหนึ่งบทที่เทะอิกะ
คัดเลือกใส่ไว้ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ ก็เป็นกลอนที่มีการ
ใช้ค�ำซ้อนทับพ้องเสียง การใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น
และค�ำสัมพันธ์ จึงเป็นไปได้ว่าเทะอิกะน่าจะชื่นชอบ
การใช้กลวิธีการประพันธ์ที่ใช้ค�ำเพื่อสื่อโยงความหมาย
หลายทางเหล่ า นี้ ตอนที่ เ ทะอิ ก ะคั ด เลื อ กบทกลอน
ของตัวเองจึงคัดเลือกเอาบทกลอนที่มีการใช้กลวิธีการ
ประพันธ์เหล่านี้มา อีกทั้งกลอนของตัวเองที่เทะอิกะ
คัดเลือกมานี้ก็เป็นกลอนหมวดความรักที่มีความหมาย
ลึกซึ้ง จึงเป็นไปได้ว่าเทะอิกะน่าจะชื่นชอบกลอนที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกอันลึก
ซึ้ ง ด้ ว ย จึ ง ได้ คั ด เลื อ กเอากลอนหมวดความรั ก นี้ ม า
แทนที่จะเป็นหมวดอื่น รสนิยมของเทะอิกะเช่นนี้เอง
ที่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้บทกลอนของกวีหญิงใน
เฮียะกุนินอิฌฌุ ที่เทะอิกะคัดเลือกมามักเป็นกลอนที่
แสดงให้เห็นความสามารถของกวีในการใช้กลวิธีการ
ประพันธ์ในการใช้ค�ำเพื่อสื่อโยงความหมายหลายทาง
หรือไม่ก็เป็นกลอนรักที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของกวี
ออกมาได้อย่างลึกซึ้งงดงามแม้ว่าจะไม่ต้องใช้กลวิธี
การประพันธ์ใด ๆ เลยก็ตาม ความงามทีแ่ ฝงด้วยอารมณ์
ความรู้สึกอันลึกซึ้งนี้ยังตรงกับค่านิยมความงามแบบ
อุฌนิ (有心) อันเป็นลักษณะแนวทางกลอนของเทะอิกะ
ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดในผลงานชิ้นอื่นของเทะอิกะ
ต่อไปหลังจากนี้ด้วย

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า กลวิธีการประพันธ์ที่
พบบ่อยที่สุดในกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
ได้แก่ การใช้ชื่อสถานที่โยงถึงสิ่งอื่น การใช้ค�ำซ้อนทับ
พ้องเสียงและค�ำสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลวิธีการ
ใช้คำ� เพือ่ สือ่ โยงความหมายหลายทาง นอกจากนี้ กลอน
หลายบทในหมวดความรักแม้ว่าจะไม่มีการใช้กลวิธีการ
ประพันธ์ใด ๆ เป็นพิเศษ แต่กลับถ่ายทอดอารมณ์ความ
รู้สึกของหญิงที่เฝ้ารอคอยคนรักและความทุกข์ความ
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ผิดหวังในความรักได้อย่างลึกซึง้ งดงามน่าประทับใจ ไหว
พริบในการใช้ค�ำรวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกของกวีหญิงเหล่านี้เองที่น่าจะท�ำให้
บทกลอนได้รับการยอมรับและถูกคัดเลือกจากเทะอิกะ
ให้อยู่ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ ความงามที่แฝงด้วยอารมณ์
ความรู้สึกอันลึกซึ้งที่มักพบในกลอนของกวีหญิงเหล่านี้
ยังสะท้อนค่านิยมความงามแบบอุฌินหรือความงามที่
แฝงด้วยอารมณ์ความรูส้ กึ อันลึกซึง้ กินใจอันเป็นลักษณะ
แนวทางกลอนของเทะอิกะ

บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทกลอน เฮียะกุนนิ อิฌฌุ โดยมุง่ วิเคราะห์เกีย่ วกับแนวทางการคัดเลือก
บทกลอน รวมทั้งลักษณะเด่นของกลอนที่แต่งโดยกลุ่ม
กวีหญิงเท่านั้น หากเป็นกลอนที่แต่งโดยกวีกลุ่มอื่นเช่น
กลอนที่แต่งโดยพระหรือกลอนพระราชนิพนธ์ เป็นต้น
นัน้ อาจมีแนวทางการคัดเลือกกลอนรวมทัง้ ลักษณะเด่น
ของกลอนทีแ่ ตกต่างออกไป จึงเป็นประเด็นทีน่ า่ หยิบยก
มาศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต่อยอดต่อไป
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