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อุระฌิมะตะโร : กลวิธีการใช้ คาสร้ างภาพพจน์ ด้าน “เวลา”
Urashima Taro : The Use of Figurative Language of Time Expressions

ดุสิตา ปริ ญญาพล1
บทคัดย่อ
วรรณกรรมเรื่ อง “อุระฌิมะตะโร” 「浦島太郎」เป็ นหนึ่งในวรรณกรรมประเภทนิทาน
เรื่ องเล่า หรื อ “โมะโนะงะตะริ ”（物語）ที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมาก นับได้วา่ เป็ นหนึ่ งในวรรณคดี
เอกของญี่ปุ่น เนื่ องจากมีเนื้ อหาที่ สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นตามขนบของวรรณกรรมประเภทนิ ทาน
เรื่ องเล่า ยิ่งไปกว่านั้นยังมีเนื้ อหาโดดเด่นเกี่ ยวกับเรื่ อง “เวลา” อันเป็ นสิ่ งสากลที่ผูอ้ ่านทุกยุคสมัย
สามารถเข้าใจและเข้าถึงอรรถรสของวรรณกรรมชิ้ นนี้ ได้อย่างดี โดยมีหลักฐานว่าเรื่ อง “อุระฌิมะ
ตะโร” มีปรากฏขึ้นตั้งแต่สมัยนารา (ค.ศ. 710 – 794) ในวรรณกรรมนิฮนโฌะกิ 日本書記 มันโยฌู
万葉集 ทังโงะโนะคุ นิฟุ โดะกิ 丹後国風土記 เรื่ อยมาจนกระทัง่ ปั จจุบน
ั ซึ่ งแต่ละยุคสมัยก็มีการ
ดัดแปลงเนื้อหาหรื อรายละเอียดต่างๆเรื่ อยมา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย
งานวิจยั นี้ ผูเ้ ขี ย นหยิ บ ยกวรรณกรรมเรื่ อ ง “อุ ระฌิ มะตะโร” จากส านวนการเรี ย บเรี ย ง
หนั ง สื อ รวมเรื่ องเล่ า ชุ ด “โอะโตะงิ โ สฌิ ” 「御伽草紙 ของอิ ชิ โ กะ เทะอิ จิ 市古貞次 จาก
ส านัก พิ ม พ์อิ ว ะนะมิ โ ฌะเต็ น 岩波書店 ฉบับ พิ ม พ์ค รั้ งที่ 25 ในปี ค.ศ. 2006 มาศึ ก ษา โดยมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และทาความเข้าใจภาพพจน์ที่ผูเ้ ขี ยนใช้สื่อสารกับผูอ้ ่าน ผ่านกล
วิธีการใช้ “คา” ที่สื่อความหมายลึกซึ้ งกว่าการถอดความหมายด้านเนื้ อหาเพียงอย่างเดียว โดยเน้น
เฉพาะภาพพจน์ที่สื่อความหมายด้าน “เวลา” ซึ่งถือเป็ นจุดที่โดดเด่นที่สุดของวรรณกรรมเรื่ องนี้ ผล
การศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มของคาที่สื่อภาพพจน์ดา้ นเวลาได้ท้ งั หมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คาที่
ปรากฏบ่อย 2) คาที่เกี่ ยวกับตัวเลขและการทับซ้อน 3) คาที่เกี่ ยวกับสัตว์ที่อายุยืน คื อ “เต่า” และ
“นกกระเรี ยน”
คาสาคัญ: กลวิธีการใช้คา, ภาพพจน์, เวลา
ABSTRACT
“Urashima Taro” 「浦島太郎」is one of the most well-known ancient folk
literatures called “Monogatari”（ 物 語 ） and considerably one of Japanese literary
masterpieces. The story is generally regarded that it contains certain characteristics of
entertaining folklores. “Time Expressions” technique can also be found in this story
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as the most obvious feature that provides an appreciation in literary taste to the
readers of all time. The earliest known record of “Urashima Taro” dates back to the
Nara period (710 - 794 A.D.) where it appears in Nihon Shoki 日本書記 Manyōshu 万
葉集 Tango no Kuni Fudoki 丹後国風土記 until modern times. Over the past years,
some contents and details in the Urashima Taro story have been evolved due to the
Japanese society’s changing views.
This study addresses “Urashima Taro” presented in “Otogizoshi” 「御伽草
紙」, a collection of illustrated prose narrative, 25th edition by Ichiko Teiji 市古貞
次 published in 2006 by Iwanami Shoten Publishers 岩波書店 in order to analysis
and clarify the significant use of figurative language through the witty use of “words”
that conveys deeper meaning than those implied by usual interpretation, and thereby
highlights the figurative language of “time expressions” as it appears to be the key
element of the story. The results of the study showed that the figurative language of
time expressions can be divided into three groups: 1) Frequently-used vocabulary 2)
Numerals and linguistic overlay and 3) Symbols of longevity represented with “turtle”
and “crane”.
Keywords: The Use of Words, Figurative Language, Time Expressions

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วรรณกรรมเรื่ อง “อุระฌิมะตะโร” เป็ นหนึ่ งในวรรณกรรมประเภทเรื่ องเล่ า（物語）ที่
เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมาก ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง เห็นได้จากที่มีการเล่าเรื่ องทั้งแบบมุขปาฐะ และ
แบบบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีท้ งั ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิทาน นิยาย ตลอดจนบทละคร รวมไป
ถึ งตาราอ่านเสริ มนอกเวลา โดยมีหลักฐานว่าได้มีปรากฏตั้งแต่สมัยนารา (ค.ศ. 710 – 794) ใน
วรรณกรรมนิฮนโฌะกิ 日本書記 มันโยฌู 万葉集 ทังโงะโนะคุนิฟุโดะกิ 丹後国風土記 เรื่ อยมา
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั โดยในยุคแรกตัวละครเอกมี ชื่อว่า “อุระฌิมะโกะ” หรื อ “อุระฌิมะโนะโกะ”2
จนกระทัง่ ชื่ อ “อุระฌิมะตะโร”ปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสื อรวมเรื่ องเล่า“โอะโตะงิโสฌิ”（御伽
3
草子） นี้ เนื้ อ เรื่ อ งแต่ ล ะยุค สมัย ก็ มี ก ารดัด แปลงเนื้ อหาหรื อ รายละเอี ย ดต่ า งๆเรื่ อ ยมา เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย
งานวิจยั ฉบับนี้ผเู ้ ขียนหยิบยกเรื่ อง “อุระฌิมะตะโร” ในสมัยมุโระมะชิ (ค.ศ. 1338 – 1603 )
มาศึกษา ซึ่ งเป็ นยุคที่มีนิทานเรื่ องเล่ าในรู ปแบบนิ ยายขนาดสั้นเขี ยนขึ้ นมาอย่างมากมาย ผลงาน
เหล่านั้นได้ถูกรวบรวมไว้และเรี ยกว่า“โอะโตะงิโสฌิ”（御伽草子） (อรรถยา สุ วรรณระดา,2554,
2
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หน้า 125) เนื่องจาก “อุระฌิมะตะโร” ในรู ปแบบนิยายขนาดสั้นดังกล่าว มีความโดดเด่นในด้านการ
ใช้ “คา” ที่ถ่ายทอดความรู ้สึกและให้ภาพพจน์ชดั เจน ทาให้ผอู ้ ่านสามารถจินตนาการได้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น
นอกเหนื อไปจากการถอดความหมายด้านเนื้ อหาเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งหากความหมายทางความรู ้สึก
น้ าเสี ยง และจุดมุ่งหมายเลื อนหายไป ก็จะเข้าใจวรรณคดี ไม่ครบทุกรส (อิงอร สุ พนั ธุ์วณิ ช,2558,
หน้า 37) ดังนั้น การอ่านอย่างละเอียดและวิเคราะห์ความหมายของการใช้ “คา”ในตัวบทดังกล่าว จึง
เป็ นส่ วนสาคัญในการทาความเข้าใจด้วย “ภาพ” ที่ผแู ้ ต่งต้องการจะสื่ อสาร นอกจากนี้ เมื่อผูอ้ ่าน
เข้าใจความรู ้ สึกนึ กคิด ตลอดจนความเชื่ อต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านคาพูดตัวละครนั้นอย่างลึ กซึ้ ง จะทา
ให้ผอู ้ ่านสามารถเพิ่มอรรถรสในการอ่านวรรณกรรมชิ้นนั้นได้อย่างมาก
สาหรับเนื้ อเรื่ องย่อของ “อุระฌิมะตะโร” ใน “โอะโตะงิ โสฌิ ” นั้น เริ่ มจากตัวละครเอก
อุระฌิมะตะโรตกเต่าตัวหนึ่งได้จากทะเลแล้วสงสารจึงปล่อยเต่ากลับไป อยู่มาวันหนึ่งได้พบหญิง
สาวผูห้ ลงทางล่องเรื อผ่านมา เขาจึงพานัง่ เรื อกลับไปส่ งถึงบ้าน ซึ่ งก็คือปราสาทริ วงู ทั้งสองตกลง
อาศัยอยู่ร่วมกันฉันสามี ภรรยา จนกระทัง่ อุ ระฌิ มะตะโรคิ ดถึ งบ้านเกิ ดจึ งขอกลับบ้าน โดยมี ขอ้
แม้ว่ า ห้ า มเปิ ดกล่ อ งที่ ห ญิ ง สาวให้ ไ ว้ แต่ เ มื่ อ เขากลับ มาถึ ง บ้า นเกิ ด แล้ว กลับ พบว่ า บ้า นเมื อ ง
เปลี่ ย นแปลงไปและวัน เวลาได้ล่ ว งเลยผ่า นมาถึ ง 700 ปี แล้ว เขาจึ ง เปิ ดกล่ อง ทันใดนั้นเขาก็
กลายเป็ นคนแก่ และกลายร่ างเป็ นนกกระเรี ยนบินไปอาศัยอยูท่ ี่ภูเขาโฮระอิคู่กบั เต่า สุ ดท้ายทั้งสอง
ได้กลายเป็ นเทพสามีภรรยาอยูค่ ู่กนั นิจนิรันดร์
ตัวบท “อุระฌิมะตะโร” ฉบับ“โอะโตะงิ โสฌิ ”ที่ หยิบยกมานี้ ผูแ้ ต่งมี กลวิธีการเลื อกใช้
“คา” ให้เห็นภาพพจน์และสื่ อความหมายให้เห็นชัดเจนหลายด้าน แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ ด้าน “เวลา”
ซึ่ งถือเป็ นจุดสาคัญที่ทาให้วรรณกรรมเรื่ องนี้ มีเอกลักษณ์ เป็ นที่จดจา และมีแนวคิดร่ วมสมัยเป็ น
สากลมาจนถึงปั จจุบนั โดยจากการศึกษาเรื่ องดังกล่าวพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มของคาที่สื่อภาพพจน์
ด้านเวลาได้ท้ งั หมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คาที่ปรากฏบ่อย 2) คาที่เกี่ยวกับตัวเลขและการทับซ้อน 3) คา
ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่อายุยนื คือ “เต่า” และ “นกกระเรี ยน”
วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และทาความเข้าใจภาพพจน์ที่ผเู้ ขียนใช้สื่อสาร
กับผูอ้ ่าน ผ่านกลวิธีการใช้ “คา” ที่ สื่อความหมายลึ กซึ้ งกว่าการถอดความหมายด้านเนื้ อหาเพียง
อย่างเดียว โดยเฉพาะภาพพจน์ที่สื่อความหมายด้าน “เวลา”
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ขอบเขตการศึกษา
วรรณกรรมเรื่ อง “อุระฌิมะตะโร” ที่นามาศึกษาในงานวิจยั ฉบับนี้ คือสานวนการเรี ยบเรี ยง
“โอะโตะงิโสฌิ” ของอิชิโกะ เทะอิจิ 市古貞次 จากสานักพิมพ์อิวะนะมิโฌะเต็น 岩波書店 ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 25 ในปี ค.ศ. 2006
วิธีการศึกษา
ผูเ้ ขียนใช้วิธีวิจยั เอกสาร และเขียนพรรณนาตามรู ปแบบการวิจยั คุ ณภาพ โดยมี ข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาตัวบทนิยายขนาดสั้นเรื่ อง “อุระฌิมะตะโร” จากหนังสื อ“โอะโตะงิโสฌิ” ของอิชิโกะ เทะอิ
จิอย่างละเอียด
2) ศึกษาเรื่ องการตีความผ่าน“คา” จากตาราและงานวิจยั ต่างๆที่เป็ นประโยชน์
3) ศึกษาวิเคราะห์“คา” ทุกคาที่แสดงภาพพจน์ชดั เจน โดยพิจารณาความหมายด้านเวลาเป็ นหลัก
ผลการศึกษา
การศึ ก ษา “ค า” ในนวนิ ย ายขนาดสั้ นเรื่ อ ง“อุ ระฌิ มะตะโร” เป็ นการศึ ก ษาค าที่ แสดง
ภาพพจน์ให้เห็นชัดเจนด้าน “เวลา” ซึ่ งวรรณกรรมเรื่ อง“อุระฌิมะตะโร” เป็ นวรรณกรรมที่มีเนื้ อ
เรื่ องโดดเด่นเป็ นที่จดจามาก ในด้านความสุ ดโต่งของการใช้เวลา กล่าวคือ มีฉากที่แสดงให้เห็นทั้ง
การใช้เวลาปกติ ดังจะเห็นได้จากการดาเนินชีวิตประจาวันและการเดินทางของอุระฌิมะตะโร และ
การหยุดเวลาเอาไว้ ดังจะเห็นได้จากตอนที่ไปอาศัยอยูท่ ี่ปราสาทริ วงู ตลอดจนการไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่า
“เวลา” เป็ นหน่ วยวัดได้ ดังจะเห็ นได้จากช่ วงท้ายเรื่ อง เมื่ อตัวละครเอกทั้งสองกลายร่ างเป็ นนก
กระเรี ยนและเต่าไปอยูท่ ี่ภูเขาโฮระอิ และในที่สุดได้กลายเป็ นเทพเจ้า ซึ่ งคาแสดงภาพพจน์ดา้ นเวลา
ดังกล่าวสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
1) คำทีป่ รำกฏบ่ อย
1.1) “อุระฌิมะ”「浦島」คาว่า “อุระฌิมะ” ปรากฏบ่อยในวรรณกรรมเรื่ องนี้ เนื่ องจาก
เป็ นทั้งชื่อเรื่ องและเป็ นชื่อตัวละครเอก คือ“อุระฌิมะตะโร” 浦島太郎 ซึ่ งนอกจากที่ผแู ้ ต่งต้องการ
จะสื่ อความหมายให้ผูอ้ ่านเข้าใจง่ าย โดยให้ชื่อดังกล่าวสื่ อถึ งฉากของเรื่ องว่าคื อเมื องต่างๆที่ อยู่
ชายฝั่งทะเล และครอบครัวของตัวละครเอกยังมีอาชีพเป็ นชาวประมงแล้ว ยังมีการสื่ อภาพพจน์ดา้ น
เวลาอีกด้วย เมื่อคาว่า “อุระฌิมะ” ปรากฏขึ้นอีกครั้ง โดยใช้คาว่า “อุระอุระ ฌิมะฌิมะ”「浦々島々」
ซึ่งมีความหมายว่า “อ่าวและเกาะต่างๆมากมาย” แสดงจานวนที่มากมายหลากหลาย ดังนั้นการที่ตวั
ละครเอก“อุระฌิ มะตะโร” จะเดิ นทางไปถึ ง อ่า วและเกาะจานวนมากมายเช่ นนั้นได้ ย่อมต้องมี
ระยะทางยาวไกล จึงตีความได้วา่ ผูแ้ ต่งจงใจแฝงภาพพจน์การเดินทางอันแสนไกลนี้ผา่ นชื่ อของ
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ตัวละครเอก ผูซ้ ่ ึ งมีชะตาชี วิตที่ตอ้ งจากบ้านเกิดเมืองนอนไปไกล กล่าวได้ว่า เนื่ องจากเดินทางไป
ไกลมาก จึงต้องใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน ดังตอนต่อไปนี้
昔丹後国に、浦島といふもの侍りしに、そのその子に浦島太郎と申し
て、年の齢二十四五の男有りけり。（中略）ある日のつづれに釣りをせんと
て出でにけり。浦々島々入江々々至らぬ所もなく( อิชิโกะ,2006,p.160)

กาลครั้ งหนึ่งนานมาแล้ วที่เมืองทังโงะ มีชายผู้หนึ่งนามว่ า อุระฌิมะ บุตรของเขามี
นามว่ าอุระฌิมะตะโร เป็ นชายหนุ่มอายุราวๆ24 หรื อ 25 ปี (ละไว้ ) อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่
ว่ างๆอยู่จึงออกไปตกปลา ไปอ่ าวและเกาะต่ างๆมากมาย ไปตามเกาะแก่ งเล็กๆมากมาย ไม่
มีทใี่ ดทีย่ งั ไม่ เคยไป
ตอนที่ยกมานี้เป็ นตอนต้นเรื่ องที่กล่าวแนะนาตัวละครเอกอุระฌิมะตะโร โดยจะเห็นได้วา่
ผูแ้ ต่งใช้คาว่า “อุระอุระ ฌิมะฌิมะ” ซึ่ งมีความหมายว่า “อ่ าวและเกาะต่ างๆมากมาย” เพื่อแนะนาวิถี
ชีวติ ของตัวละคร และเพื่อส่ งเสริ มภาพพจน์การเดินทางอันแสนไกลและยาวนานมาก ยิ่งไปกว่านั้น
ผูแ้ ต่งยังย้ าอี กว่า “ไม่ มีที่ใดที่ ยังไม่ เคยไป” สื่ อถึ งสถานที่อนั ไกลโพ้นอย่างปราสาทริ วงู ซึ่ งเป็ น
สถานที่ที่ล้ ีลบั ไม่มีวนั เวลา และน่าจะไม่มีมนุษย์คนใดเคยได้ไปถึง นอกจากอุระฌิมะตะโรเท่านั้น
ภาพพจน์ดา้ นเวลาอีกด้านหนึ่งที่เห็นได้จากตอนที่ยกมานี้ จากการศึกษาของคนโด โยะฌิกิ,2000
เรื่ องการเดินทางไกลจากบ้านเกิดของอุระฌิมะตะโร เขากล่าวว่าการออกเดินทางไกล จะทาให้เวลา
ของบ้านเกิดหรื อสถานที่ที่จากมานั้นหยุดนิ่ง เนื่องจากเป็ นการหยุดนิ่งอยูใ่ นความทรงจาสุ ดท้ายของ
ผูเ้ ดินทาง ทั้งที่ความเป็ นจริ งเวลาเป็ นสิ่ งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้นเมื่ออุระฌิมะตะโรเดินทางไกลเช่นนี้
ทาให้ตอ้ งจากบ้านเกิดมาเป็ นเวลานานมาก ดังนั้นอุระฌิมะตะโรจึงจะตระหนักรู ้ การเปลี่ ยนแปลง
ของวันเวลาอันแสนยาวนานนี้ เมื่อได้กลับมาที่บา้ นเกิดอีกครั้งในตอนท้ายเท่านั้น กล่าวคือ เวลาที่
หยุดนิ่ งนั้น แสดงถึงเวลาในความทรงจาของอุระฌิมะตะโร ซึ่ งจะดารงอยู่จนกระทัง่ เขาได้กลับมา
บ้านเกิด
1.2) “อะเกะกุ เระ” 「明け暮れ」และ “อะกะฌิ กุ ระฌิ ” 「明し暮し」ทั้ง สองค านี้ มี
ตัวอักษรที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดยคาว่า“อะเกะกุเระ” มีความหมายตามพจนานุกรมโคจิเอ็น
広辞苑 ทั้งหมด 2 ความหมายดังนี้ (1) เช้าตรู่ และยามเย็น ,เช้าค่า ,วันแต่ละวัน (2) ถึ งแม้จะเช้าหรื อ
เย็น ,ทุกวัน
ส่ วนคาว่า“อะกะฌิกุระฌิ” มีความหมายว่า (1) ใช้ชีวติ ตอนกลางวันเมื่อฟ้ าสาง (2) ใช้ชีวติ
ในแต่ละวัน โดยคาเหล่านี้มีปรากฏในตอนที่ยกมาดังต่อไปนี้
明け暮れ海のうろくづをとりて、父母を養ひけるが ( อิชิ
โกะ,2006,p.160)
จับปลาทัง้ เช้ าค่าทุกวัน เพื่อนามาเลีย้ งดูพ่อแม่
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จากตอนที่ยกมานี้ คาว่า“อะเกะกุเระ” แสดงให้เห็นภาพพจน์การใช้ชีวิตของตัวละครเอก
ที่เป็ นกิ จวัตร ซึ่ งเป็ นการเน้นภาพพจน์ของเวลาปกติ นัน่ คื อกาลเวลาผ่านไปตลอดเวลา(เช้าค่ า)
และในที่น้ ี อาจกล่าวได้ว่า ผูแ้ ต่งจงใจเลือกใช้คานี้ เนื่องจากมีอีกนัยหนึ่ งซึ่ ง สื่ อถึงการที่ตวั ละคร
เอกใช้ชีวติ ไปเรื่ อยๆ โดยไม่ได้ตระหนักสนใจเรื่ องเวลาที่ผา่ นไปแต่ละวัน
ส่ วนคาว่า“อะกะฌิกุระฌิ” มีปรากฏในตอนที่ยกมา 2 ตอนต่อไปนี้
わらはと夫婦の契りをもなし給ひて、同じ所に明かし暮し候はんや (
อิชิโกะ,2006,p.163)
สร้ างความผูกพันกับข้ าฉันสามีภรรยา เรามาใช้ ชีวิตแต่ ละวันอยู่ด้วยกันเถิดหนา
かくておもしろき事どもに、心を慰み、栄花に誇り、明かし暮し、年
月をふる程に、三年になるは程もなし。( อิชิโกะ,2006,p.165)

ใช้ ชีวิตแต่ ละวันไปกับเรื่ องสนุกสนานเช่ นนี ้ ปลอบโยนจิ ตใจ และภูมิใจไปกับการ
ใช้ ชีวิตที่สุขสบาย จนวันเวลาล่ วงเลยไปนานคล้ ายกับไม่ ได้ ผ่านไปเพียง ๓ ปี
จาก 2 ตอนที่ยกมาข้างต้น ตอนแรกเป็ นฉากที่ตวั ละครเอกอุระฌิมะตะโรพาหญิงสาวผูห้ ลง
ทาง นัง่ เรื อมาส่ งถึงที่ปราสาท หญิงสาวได้เชื้ อเชิ ญให้เขาเข้าไปข้างในปราสาท และกล่าวพรรณนา
เรื่ องพรหมลิ ขิตที่ท้ งั สองมีต่อกัน สุ ดท้ายจึงได้พูดชักชวนให้มาใช้ชีวิตอยู่ดว้ ยกัน โดยแต่งงานอยู่
ด้วยกันฉันสามีภรรยา ซึ่งการที่ผแู ้ ต่งเลือกใช้คาว่า “อะกะฌิกุระฌิ” พร้อมกับคาว่า “ชิงิริ”「契り」
ซึ่ งมี ค วามหมายตามพจนานุ ก รมโคจิ เ อ็ น ว่ า “ค ามั่น สั ญ ญา” “ความผู ก พัน ฉัน สามี ภ รรยา”
“พรหมลิขิตระหว่างสามีภรรยา” หรื อ “สัญญาตั้งแต่ชาติปางก่อน” นั้น แสดงภาพพจน์ว่าการ “ใช้
ชี วิตแต่ ละวัน”อยูด่ ว้ ยกันที่หญิงสาวกล่าวถึงในตอนที่ยกมานี้ คือการอยูอ่ ย่างยาวนานไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
เป็ นความสัมพันธ์ท้ งั ชาติน้ ีและชาติหน้า
ตอนต่อมาที่ยกมาข้างต้น เป็ นฉากที่เมื่อตัวละครเอก “อุระฌิมะตะโร”ได้ใช้ชีวิตเพลิดเพลิน
อยูท่ ี่ปราสาทริ วงูมาได้สักระยะหนึ่ ง และเริ่ มรู ้สึกคิดถึงพ่อแม่ที่ทิ้งไว้ที่บา้ นเกิด เป็ นที่น่าสังเกตว่า
คาว่า“อะกะฌิกุระฌิ” ในตอนที่ยกมานี้ ถูกใช้ร่วมกับสานวน “เน็งงะท์ซุ โวะ ฟุรุ”「年月をふる」
ซึ่ งมี ค วามหมายว่า “วัน เวลาล่ ว งเลยไป” ซึ่ งเป็ นไปได้ว่า ผูแ้ ต่ ง จงใจใช้ค าว่า “เน็ ง งะท์ซุ ” ที่
ประกอบด้วยคาว่า “โทะฌิ”「年」 “ปี ” และ “ท์ซุคิ” 「月」 “เดือน” ซึ่ งเป็ นหน่วยวัดเวลา เพื่อขับ
เน้นภาพพจน์ดา้ นเวลาให้ชดั เจนยิ่งขึ้น รวมทั้งแสดงภาพพจน์ให้เห็นชัดเจนว่า การใช้ชีวิตร่ วมกัน
ดังกล่าว ยาวนานจนเวลาล่วงเลยไปเป็ น “ปี ” เป็ น “เดือน”
๒) กำรใช้ ตัวเลขและกำรทับซ้ อน
การใช้ตวั เลขและการทับซ้อน ได้แก่คาว่า “นิเซะ โนะ เอ็น”「二世の縁」มีความหมายว่า
“ความสัมพันธ์ 2 ชาติ” ,คาว่า “มุระซะกิ โนะ คุโมะ ซันซุ จิ”「紫の雲三すぢ」มีความหมายว่า
“ก้อนเมฆสี ม่วง 3 ชั้น” ,คาว่า “นิเซะ โนะ ชิงิริ”「二世の契り」มีความหมายว่า “ความผูกพัน 2 ชาติ” ,
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คาว่า “ซันเซะกิ ”「三せき」มีความหมายว่า “ปั จจัยทั้ง 3 อันเป็ นสิ่ งประกอบสร้ างสรรพสิ่ งใน
โลก” และคาว่า “คะระโกะโระโมะชิ งิริ”「唐衣ちぎり」มีความหมายว่า “เสื้ อผ้าที่ทบั ซ้อนกัน”
ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่า คาเหล่านี้ ทุกคาล้วนเกี่ ยวกับตัวเลขที่แสดงภาพพจน์เกี่ ยวกับเวลาอันยาวนาน และ
เมื่อตั้งข้อสังเกตจะพบว่า ตัวเลขที่ปรากฏมักเป็ นเลข “2” หรื อเลข “3” ซึ่งสามารถเขียนเป็ นตัวอักษร
คันจิในภาษาญี่ปุ่นได้ดงั นี้「二」「三」จะเห็นได้วา่ เป็ นเส้นขีดแนวนอนที่เรี ยงทับซ้อนกันอยูใ่ น
แนวตั้ง ตีความได้ว่าแฝงความหมายด้านเวลาที่ทบั ซ้อนกันอยูข่ องโลกหรื อมิติอื่น ส่ วนคาว่า “คะ
ระโกะโระโมะชิ งิริ ”「唐衣ちぎり」แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ ผูกพันลึ กซึ้ ง ราวกับ “เสื้ อผ้าครึ่ ง
ท่อนบนกับครึ่ งท่อนล่างที่ทบั ซ้อนกัน”
คาว่า “นิเซะ โนะ เอ็น” มีปรากฏในตอนที่ยกมานี้
二世の縁と申せば、たとひ此世にてこそ夢幻の契りにてさぶらふとも、

( อิชิโกะ,2006,p.165)
หากกล่ าวถึงความสัมพันธ์ 2 ชาติแล้ ว ถึงแม้ ชาตินี้จะเป็ นความผูกพันที่เป็ นความ
ฝั นหรื อภาพลวงตาก็ตาม ชาติหน้ าเราจะได้ เกิดมาเป็ นดอกบัวกอเดียวกันอย่ างแน่ นอน
ตอนที่ ยกมานี้ เป็ นฉากก่อนที่ อุระฌิ มะตะโรจะเดิ นทางกลับบ้านเกิ ด หญิ งสาวจึ งเสี ยใจ
เพราะคิดว่าทั้งสองคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในชาติน้ ี ผูแ้ ต่งใช้คาว่า “นิ เซะ โนะ เอ็น” หมายถึ ง
“ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาซึ่ งเชื่ อว่าจะผูกพันกันไป 2 ชาติ หรื อ 2 ภพ คือชาติน้ ี และชาติหน้า
หรื อภพนี้ และภพหน้า ” 4 แสดงภาพพจน์ ว่า เป็ นความสั ม พันธ์ ที่ ย าวนาน แม้ตายไปก็ ไ ม่ อาจตัด
ขาดกันได้ เพราะชาติหน้าเกิดมาก็จะต้องได้มาเป็ นคู่สามีภรรยากันอีก ซึ่ งผูแ้ ต่งใช้คาว่า “นิเซะ โนะ
เอ็น” ร่ วมกับคาว่า “ชาตินี”้ 此世 และ “ชาติหน้ า” 来世 ขับเน้นให้ภาพพจน์ดา้ นเวลาในตอนที่ยก
มาข้างต้นนี้สื่อความหมายถึง “การผูกพันอันยาวนาน”ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ส่ วนตอนที่มีคาว่า “นิ เซะ โนะ ชิ งิริ” มีปรากฏในตอนที่หญิงสาวพบว่าอุระฌิมะตะโรได้
เปิ ดกล่องที่เก็บอายุไขจริ งของเขาออกดูแล้ว จึงไม่สามารถพบกันในชาติน้ ีได้อีก แล้วจึงได้ร้องเพลง
บรรยายความรู้สึกตนเองออกมาดังนี้
必ず来世にては、一つ蓮の縁と生まれさせおはしませ

生有る物、いづれの情けを知らぬといふこなし。いはんや人間の身と
して、恩をみて恩を知らぬは木石にたとへたり。情け深き夫婦は二世の契り
と申すが、寔に有りがたき事どもかな。( อิชิโกะ,2006,p.169)

ในบรรดาสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ไม่ มีทางที่จะไม่ ร้ ู จักจิตใจที่ เศร้ า ยิ่งเป็ นมนุษย์ แล้ ว
ไซร้ หากได้ รับความกรุ ณาแล้ วไม่ ร้ ู จักตอบแทน ก็เปรี ยบได้ กับต้ นไม้ หรื อหิ น สามีภรรยาที่
มีใจให้ กันอย่ างลึกซึ ้ง ว่ ากันว่ าจะผูกพันกันไป 2 ชาติ ช่ างเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีเสี ยจริ ง
4
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จากตอนที่ยกมาข้างต้นจะเห็ นว่าคาว่า “นิ เซะ โนะ ชิ งิริ” แสดงภาพพจน์คล้ายกับคาว่า“นิ
เซะ โนะ เอ็น” ที่อธิบายไปแล้วข้างต้น โดยคาว่า “นิเซะ โนะ ชิงิริ” ตามพจนานุกรมดะอิจิเซ็น 大辞
泉 มี ค วามหมายว่ า “ค ามั่น สั ญ ญาของสามี ภ รรยาว่ า จะติ ด ตามกัน ไปจนถึ ง ชาติ ห น้ า ” ส่ ว น
พจนานุ กรมเมะอิ เกี ยวโคะกุโงะจิ เต็น 明鏡国語辞典 ให้ความหมายของคานี้ ว่าเป็ นคาศัพท์ทาง
พุทธศาสนา หมายถึง “ความผูกพัน 2 ชาติของสามีภรรยา คือชาติน้ ี และชาติหน้า หรื อภพนี้ และภพ
หน้า” ดังนั้นจึงสื่ อให้เห็นภาพความสัมพันธ์อนั ยาวนาน 2 ภพ 2 ชาติเช่นเดียวกับคาว่า “นิเซะ โนะ
เอ็น”ข้างต้น
นอกจากนี้ คาว่า “นิ เซะ”二世 ซึ่ งหมายถึ ง “ความผูกพัน 2 ชาติ ” นี้ สิ ริมนพร สุ ริยะวงศ์
ไพศาลและวินัย จามรสุ ริย า,2555 ได้กล่ าวถึ งโคะโตะวะสะ ことわざ(สุ ภาษิ ต,ค าพังเพย) ที่
เกี่ยวข้องกับความผูกพันของสามีภรรยา โดยอ้างอิงจากพจนานุ กรมสุ ภาษิต,คาพังเพยตามความเชื่ อ
และตานาน คือพจนานุกรมโคะจิโสะกุฌินโคะโตะวะสะดะอิจิเต็น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 故事俗信こ
とわざ大辞典 第２版 ค าว่า “ฟู ฟุ วะ นิ เซะ” 夫婦は二世 ว่า หมายถึ ง สายสั ม พัน ธ์ ระหว่า ง
สามี กบั ภรรยาที่ ต่อเนื่ องถึ ง ชาติ ต่อไป ซึ่ ง “โคะโตะวะสะนี้ มี รากฐานมาจากความเชื่ อทางพุท ธ
ศาสนา ความเชื่ อนี้ แพร่ หลายอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมัยมุโระมะชิ จนถึ งสมัยใหม่” (สิ ริมนพรและ
วินยั ,2555 น.72 อ้างอิงจาก Ishida Kaori,2004) ด้วยความเชื่ อดังกล่าว คาว่า“นิเซะ โนะ เอ็น” และ
“นิเซะ โนะ ชิงิริ” จึงมีปรากฏอยูใ่ นเรื่ องอุระฌิมะตะโร ฉบับโอะโตะงิโสฌิน้ ี เพราะเป็ นวรรณกรรม
ในสมัยมุโระมะชิ แฝงความเชื่ อทางพุทธศาสนาเรื่ องกฎแห่ งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด และความ
ผูกพันของคนในแต่ละสถานะ
ส่ วนตอนที่ยกมาด้านล่างนี้ เป็ นตอนที่มีคาว่า “มุระซะกิ โนะ คุโมะ ซันซุ จิ” ปรากฏอยู่ โดย
เป็ นฉากหลังจากที่อุระฌิมะตะโรพบว่าเวลาในบ้านเกิดของเขานั้นผ่านมา 700 ปี แล้ว พ่อและแม่ก็
ได้ตายไปแล้ว เขาจึงเสี ยใจและเปิ ดกล่องที่หญิงสาวบอกว่าห้ามเปิ ด หากเปิ ดแล้วจะไม่ได้พบกันอีก
ในชาติน้ ี
此箱をあけて見れば、中より紫の雲三すぢ上りけり。( อิชิ
โกะ,2006,p.168)
เมื่อลองเปิ ดกล่ องนีด้ ู เมฆสีม่วง 3 ชั้น ก็พวยพุ่งออกมาจากภายในกล่ อง
สาหรับคาว่า“มุระซะกิ โนะ คุโมะ”「紫の雲」หรื อ “ก้อนเมฆสี ม่วง” ตามความหมายใน
พจนานุกรมโคจิเอ็น หมายถึง “ก้อนเมฆที่พระอมิตาพุทธหรื อพระโพธิ สัตว์ของพระอมิตาพุทธนัง่
เพื่อเสด็จลงมารับบุคคลที่มีบุญที่เสี ยชีวติ แล้ว”5 หลังจากนั้นจะให้ไปอยู่ ณ แดนสุ ขาวดี ตามความ
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เชื่ อของชาวญี่ปุ่นโบราณ ส่ วนคาว่า “คุ โมะ ซันซุ จิ ”「雲三すぢ」 ก้อนเมฆ 3 ชั้น นั้น อรรถยา
สุ วรรณระดา,2557 ได้กล่าวถึงตัวเลข คือ “เลข 3” ในแง่สัญลักษณ์ทวั่ ไป โดยอ้างอิงจากหนังสื อ A
Dictionary of Chinese Symbolsไว้วา่ “เลข 3 เป็ นตัวเลขสาคัญของชาวจีน ของมีค่า 3 สิ่ งมักปรากฏ
อยูใ่ นตานานและคาสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น พระรัตนตรัย ก็ประกอบไปด้วย พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ เลข 3 จึงมักใช้แสดงจานวนของสิ่ งที่สูงค่าหรื อบริ สุทธิ์ ศกั ดิ์สิทธ์” ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่า คาว่า “มุระซะกิ โนะ คุ โมะ ซันซุ จิ”「紫の雲三すぢ」 แสดงภาพพจน์ที่ชดั เจนเรื่ อง “สิ่ งสู ง
ค่า” (เลข 3 จากก้อนเมฆ 3 ชั้น) ซึ่ งหมายถึง “พระอมิตาพุทธหรื อพระโพธิ สัตว์” (ก้อนเมฆสี ม่วง)
อันสื่ อไปถึงเรื่ องการตายของตัวละครเอกอุระฌิมะตะโร โดยไม่จาเป็ นต้องเขียนคาว่า “ตาย” ลงไป
เลย เนื่ องจากฉากที่แสดงถึง “ก้อนเมฆสี ม่วง” จะปรากฏขึ้น ก็ต่อเมื่อมีบุคคลที่เป็ นผูม้ ีบุญเสี ยชีวิต
แล้ว ในที่น้ ีจึงหมายถึงอุระฌิมะตะโร
ฉากต่อมาหลังจากตอนที่ยกมาข้างต้นนั้น จะบรรยายสภาพของอุระฌิมะตะโรว่าได้กลาย
ร่ างเป็ นคนชรา และสุ ดท้ายก็กลายร่ า งเป็ นนกกระเรี ยน ซึ่ งแสดงถึ งสภาพภายหลังการตายของ
อุระฌิมะตะโร ซึ่ งการที่ผแู ้ ต่งให้อุระฌิมะตะโรกลายร่ างเป็ นนกกระเรี ยน ก็เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์
แห่ งความอายุยืน รวมทั้ง “ก้อนเมฆสี ม่วง 3 ชั้น” ซึ่ งให้ภาพพจน์ของดินแดนสุ ขาวดีน้ นั ก็เพื่อเป็ น
การสื่ อให้เห็นภาพเวลาอันแสนยาวนาน เมื่อเทียบกับเวลาของมนุษย์ และเวลาบนโลกมนุษย์ ซึ่ งใน
เรื่ องนี้ คนโด โยฌิกิ,2000 ได้ศึกษาไว้วา่ เรื่ อง “อุระฌิมะตะโร”ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา
นิ กายสุ ขาวดี น้ นั ให้ความรู ้ สึกของการคืบหน้าของเวลาว่าเป็ นไปอย่างเชื่ องช้า เนื่ องจากเวลาแห่ ง
ความสุ ข ของแดนสุ ข าวดี จะค่อยๆดาเนิ นไปอย่า งช้า ๆ และยาวนานมากจนคล้า ยกับว่า เวลาอัน
ยาวนานนั้นจะเป็ นนิจนิรันดร์ เมื่อเทียบกับเวลาบนโลกมนุษย์
ต่อไปนี้ เป็ นฉากที่มีคาว่า “ซันเซะกิ ” ปรากฏอยู่ ซึ่ งเป็ นฉากหลังจากที่อุระฌิมะตะโรตาย
แล้วได้กลายร่ างเป็ นนกกระเรี ยน ส่ วนหญิงสาวก็กลายร่ างไปเป็ นเต่าได้มาอยูด่ ว้ ยกันในที่สุดในชาติ
ต่อมา ดังนี้
浦島太郎は鶴になり、蓬莱の山にあひをなす。亀は甲に三せきのいわ
ゐをそなへ、万代を経しと也。( อิชิโกะ,2006,p.169)

อุระฌิมะตะโรกลายร่ างเป็ นนกกระเรี ยน บินไปที่ ภูเขาโฮระอิ ส่ วนเต่ าตระเตรี ยม
ปัจจัยทัง้ 3วางไว้ บนกระดองเพื่อถวาย แล้ วก็ใช้ ชีวิตอยู่ในแดนนิรันดร์
คาว่า “ซันเซะกิ ” หมายถึง “ปั จจัยทั้ง 3 อันเป็ นสิ่ งประกอบสร้ างสรรพสิ่ งในโลก ได้แก่
สวรรค์ พื้นพิภพและมนุษย์”6 ตามคติความเชื่อของชาวจีนโบราณ เมื่อผูแ้ ต่งเลือกใช้คู่กบั คาว่า
6
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“ภูเขาโฮระอิ ”「蓬莱の山」ซึ่ งหมายถึ ง ภูเขาที่ เชื่ อกันว่ามี อยู่ที่ประเทศจี น เป็ นที่ อยู่อาศัยของ
นักพรต หรื อผูท้ รงศีลที่ไม่มีวนั แก่เฒ่าและไม่ตาย ตลอดจนการใช้คาว่า “แดนนิรันดร์ ”「万代」
ซึ่ งมีความหมายตรงตัวว่า “โลกหมื่นๆปี ” รวมแล้วแสดงภาพพจน์ของกาลเวลาของเทพหรื อสรวง
สวรรค์ที่ดาเนินไปอย่างยาวนานชัว่ นิจนิรันดร์
ตอนต่อไปที่ยกมาด้านล่างนี้ เป็ นตอนที่มีคาว่า “คะระโกะโระโมะชิงิริ” ซึ่ งมีความหมายว่า
“เสื้ อผ้าที่ทบั ซ้อนกัน” ปรากฏอยู่
別れ行く上の空に唐衣ちぎり深くは又もきて見ん ( อิชิโกะ,2006,p.166)
ความผูกพันอันลึกซึ ้งราวกับเสื้อผ้ าครึ่งท่อนบนกับครึ่ งท่อนล่ างที่ทบั ซ้ อนกัน ที่
ท้ องฟ้ าเบือ้ งบนที่แยกจากกันไปนั้น ฉันจะกลับมาใส่ มนั อี ก
คาว่า“คะระโกะโระโมะชิ งิริ”แสดงให้ผอู ้ ่านเห็ นภาพการทับซ้อนของเสื้ อผ้าครึ่ งท่อนบน
กับครึ่ งท่อนล่าง เน้นให้เห็นภาพความผูกพันที่ทบั ซ้อนอันลึกซึ้ งแน่นหนา ซึ่ งเมื่อพิจารณาประโยค
ถัดไปที่ว่า “ฉั นจะกลับมาใส่ มันอี ก ” 「又もきて見ん 」 ก็ยิ่งขับเน้นให้เห็ นภาพความสัมพันธ์
ของทั้ง สองที่ ถึ งแม้จะต้องถู ก แยกออกจากกัน (เพราะความตาย) ก็จะกลับมารั ก กันอี กครั้ งหนึ่ ง
ดังนั้นภาพของการที่ท้ งั สองผูกพันลึกซึ้ งจนไม่อาจแยกจากกันได้ดงั กล่าว จึงแสดงถึงภาพพจน์ดา้ น
เวลาว่าทั้งสองจะอยูร่ ่ วมกันไปอีกยาวนานอย่างชัดเจน
3) คำทีเ่ กีย่ วกับสั ตว์ ทอี่ ำยุยืน คือ เต่ ำ และนกกระเรี ยน
“เต่า” และ “นกกระเรี ยน” เป็ นสัตว์ที่แสดงถึงความมีอายุยืน ตามคติความเชื่ อของชาวจีน
และชาวญี่ ปุ่ นมาตั้งแต่ ยุค โบราณจนกระทัง่ ปั จจุ บ นั การที่ ผูแ้ ต่ งให้ตวั ละครเอกเป็ นเต่ า และนก
กระเรี ยน เพื่อเน้นให้เกิดภาพพจน์ และทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพด้านเวลาอันแสนยาวนานดังกล่าว
ดังจะเห็นได้จากตอนที่ยกมานี้
浦島太郎此亀にいふやう、「汝、生有るものの中にも、鶴は千年、亀
は万年とて、命久しきものなり。忽ちここにて命をたたん事、いたはしけれ
ば、助くるなり。常には此恩を思ひ出すべし」とて、此亀をもとの海にかへ
しける。( อิชิโกะ,2006,p.160)

อุระฌิมะตะโรกล่ าวกับเต่ าตัวนีว้ ่ า “เจ้ าน่ ะ ในบรรดาสิ่ งมีชีวิตทั้งหมด นก
กระเรี ยนมีอายุพนั ปี เต่ ามีอายุหมื่นปี นับว่ าเจ้ ามีอายุยืนยาวที่สุด หากจะเอาชี วิตเจ้ าเสี ย
เดี๋ยวนีก้ ช็ ่ างดูน่าสงสาร ดังนั้นข้ าจะช่ วยเจ้ า จงระลึกถึงบุญคุณครั้ งนีอ้ ยู่เสมอ” ว่ าแล้ วก็
ปล่ อยเต่ าตัวนีล้ งทะเลตามเดิ ม
ฉากนี้ เป็ นตอนเริ่ มเรื่ องเมื่อตัวละครเอกอุระฌิมะตะโรไปตกปลาหาอาหารเลี้ยงชี พเช่ นดัง
ปกติ แต่วนั นี้ตกได้เต่าตัวหนึ่ ง และปล่อยกลับทะเลไป ทาให้เต่าสานึ กในบุญคุณนั้น และย้อนกลับ
มาตอบแทนบุญคุณด้วยการพาไปอยูท่ ี่ปราสาทริ วงู ซึ่ งจากที่อุระฌิมะตะโรกล่าวว่า “นกกระเรี ยนมี
อายุพันปี เต่ ามีอายุหมื่นปี ”「鶴は千年、亀は万年」ยิง่ เน้นย้าภาพของความเป็ นสัตว์ที่แสดงถึง
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ความมีอายุยืนของ “เต่า” และ “นกกระเรี ยน” ด้วยการใส่ ตวั เลขจานวนอายุที่ยาวนานให้เห็ นเป็ น
รู ปธรรมยิง่ ขึ้น จึงแสดงภาพพจน์ดา้ นเวลาอันยาวนานให้เห็นอย่างชัดเจน
扨浦島は鶴になりて、虚空に飛び上りける。そもく此浦島が年を、亀
がはからひとして、箱の中にたたみ入れにけり。さてこそ七百年の齢を保ち
ける。( อิชิโกะ,2006,p.169)

แล้ วอุระฌิมะก็กลายร่ างเป็ นนกกระเรี ยน บินทะยานขึน้ ไปบนท้ องฟ้ าอันกว้ าง
ใหญ่ แท้ จริ งแล้ วเป็ นความคิ ดของเต่ า ที่ได้ เอาอายุของอุระฌิมะนี ้ ไปพับใส่ ไว้ ในกล่ อง เป็ น
เพราะดังนีเ้ อง จึงสามารถเก็บรั กษาอายุ 700 ปี เอาไว้ ได้
ฉากด้านบนนี้ คือตอนหลังจากที่ตวั ละครเอก “อุระฌิมะตะโร” เปิ ดกล่องแล้ว มีเมฆสี ม่วง
พวยพุ่งออกมาจากกล่อง หลังจากนั้นอุระฌิมะตะโรก็กลายร่ างจากชายหนุ่ มอายุประมาณ 24 หรื อ
25 ปี เป็ นนกกระเรี ยนบิ นขึ้ นไปบนท้องฟ้ า ผูแ้ ต่งใช้ค าว่า “นกกระเรี ยน”「鶴」 พร้ อมกับ ฉาก
บรรยายวิธีการเก็บอายุที่ยาวนานถึง 700 ปี ด้วยการ “พับ(อายุ)ใส่ ลงไปในกล่อง”「箱の中にたた
み入れにけり」 ซึ่ งการเลื อกใช้คาว่า “พับ” เพื่อให้เกิ ดภาพพจน์ของจานวนอายุที่ยืนยาว จึงต้อง
พับทับซ้อนกันไว้หลายๆชั้น จึงจะเอาใส่ ไว้ในกล่องได้
คาว่า “เต่า”「亀」นั้น ผูแ้ ต่งจัดให้เป็ นผูม้ ีความสามารถจัดการเอาอายุที่ยืนยาวของอุระฌิ
มะตะโรไปเก็ บ ไว้ใ นกล่ อ งได้ อาจกล่ า วได้ว่า เป็ นเพราะเต่ า เป็ นสั ต ว์ที่ มี อ ายุยืน ยาวที่ สุ ด จึ ง
กาหนดให้สามารถมีพลังวิเศษเกี่ยวกับเรื่ องการกาหนด หรื อจัดการ “เวลา” ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึ ง อายุ
ของอุระฌิมะตะโรนัน่ เอง
其後浦島太郎は、丹後国に浦島の明神と顕れ、衆生済度し給へり。亀
も同じ所に神とあらはれ、夫婦の明神となり給ふ。めでたかりけるためしな
り。( อิชิโกะ,2006,p.170)

หลังจากนั้น อุระฌิ มะตะโรก็ร้ ู แจ้ งบรรลุเป็ นโสดาบัน และได้ กลายเป็ นเทพอุระฌิ
มะอยู่ที่เมืองทังโงะ ส่ วนเต่ าก็กลายเป็ นเทพเจ้ าสถิตอยู่ ณ สถานที่เดียวกัน และได้
กลายเป็ นเทพแห่ งสามีภรรยา ช่ างเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี
ผูเ้ ขียนปิ ดท้ายเรื่ องตอนจบ ด้วยการให้อุระฌิมะตะโรเป็ นเทพเจ้า รวมทั้ง “เต่า” ซึ่ งหมายถึง
หญิงสาวนั้นด้วย ซึ่ งนอกเหนือจากการที่ผเู ้ ขียนจงใจให้มีคาว่า “เต่า” ในตอนจบ เพื่อเน้นย้ าภาพของ
ความมีอายุยนื ยาว เพื่อจะสื่ อถึงระยะเวลาอันยาวนาน อันเป็ นจุดเด่นที่สุดของเรื่ องแล้ว ฉากในตอน
จบที่ยกมานี้ ยังแสดงภาพพจน์ของการมีอายุยนื ยาวมากที่สุด นัน่ คือความเป็ นอมตะ ไม่มีวนั แก่และ
ตายอีกต่อไป ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน โดยผ่านการบอกเล่าสถานภาพ
ความเป็ นเทพเจ้าของทั้งคู่ ซึ่ งภายหลังได้กลายเป็ น “เทพแห่ งสามีภรรยา” 「夫婦の明神」
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สรุ ป อภิปรำยผล ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิเ คราะห์ และท าความเข้า ใจภาพพจน์ ที่ ผูเ้ ขี ย นใช้สื่ อ สารกับ ผูอ้ ่ า น ผ่า นกล
วิธีการใช้ “คา” ที่สื่อความหมายลึกซึ้ งกว่าการถอดความหมายด้านเนื้อหาเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะ
ภาพพจน์ที่สื่อความหมายด้าน “เวลา” อันเป็ นจุ ดเด่ นของเรื่ อง“อุระฌิมะตะโร” พบว่า สามารถ
แบ่งกลุ่มของคาที่สื่อภาพพจน์ดา้ นเวลาได้ท้ งั หมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คาที่ปรากฏบ่อย 2) คาที่เกี่ยวกับ
ตัวเลขและการทับซ้อน 3) คาที่เกี่ยวกับสัตว์ที่อายุยนื คือ “เต่า” และ “นกกระเรี ยน”
กลุ่ ม ค ำที่ปรำกฏบ่ อ ย ได้แก่ ค าว่า “อุ ระฌิ มะ” 「浦島」 ซึ่ ง สรุ ป ได้ว่า ใช้ใ นการแสดง
ภาพพจน์เกี่ยวกับระยะทางอันยาวไกล สื่ อความหมายถึงการที่ตวั ละครเอกจะต้องมีชะตากรรมการ
เดินทางจากบ้านเกิดด้วยระยะทางที่ยาวไกล ซึ่ งหมายถึงต้องใช้เวลาการเดินทางยาวนาน อีกคาหนึ่ ง
ที่ปรากฏบ่อย คือ คาว่า“อะเกะกุเระ”「明け暮れ」และ“อะกะฌิกุระฌิ”「明し暮し」ซึ่ งใช้ใน
การสื่ อภาพพจน์ข องกาลเวลาที่ ผนั แปรไปตามปกติ นอกจากนี้ ย งั สื่ อถึ งภาพการใช้ชี วิตโดยไม่
ตระหนักรู ้วา่ วันเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว
กลุ่มคำที่เกี่ยวกับตัวเลขและกำรทับซ้ อน ได้แก่คาว่า “นิ เซะ โนะ เอ็น ”「二世の縁」มี
ความหมายว่า “ความสัมพันธ์ 2 ชาติ” ,คาว่า “มุระซะกิ โนะ คุโมะ ซันซุ จิ”「紫の雲三すぢ」มี
ความหมายว่า “ก้อนเมฆสี ม่วง 3 ชั้น” ,คาว่า “นิ เซะ โนะ ชิ งิริ”「二世の契り」มี ความหมายว่า
“ความผูกพัน 2 ชาติ ” ,คาว่า “ซันเซะกิ ”「三せき」มี ความหมายว่า “ปั จจัยทั้ง 3 อันเป็ นสิ่ ง
ประกอบสร้างสรรพสิ่ งในโลก ” และคาว่า “คะระโกะโระโมะชิงิริ”「唐衣ちぎり」มีความหมาย
ว่า “เสื้ อผ้าที่ทบั ซ้อนกัน” ซึ่ งล้วนเป็ นตัวเลขที่แสดงภาพพจน์เกี่ยวกับเวลาอันยาวนาน เนื่ องจากเป็ น
การให้ภาพพจน์ของเวลาใน “ 2 ชาติ หรื อ 2 ภพ” หมายถึง “ชาติน้ ี และชาติหน้า” หรื อเป็ นการให้
ภาพพจน์ของ“ปั จจัยทั้ง 3 อันเป็ นสิ่ งประกอบสร้ างสรรพสิ่ งในโลก ได้แก่ สวรรค์ พื้นพิภพและ
มนุษย์” ตามคติความเชื่ อของชาวจีนโบราณ ยิ่งไปกว่านั้นยังให้ภาพพจน์ดา้ นเวลาอันแสนยาวนาน
โดยสื่ อผ่านการตายของตัวละครเอก แล้วได้ไปเกิดใหม่เป็ นเทพสถิตอยู่ ณ ดินแดนสุ ขาวดี ซึ่ งกล่าว
กันว่าวันเวลาเดินช้าและเนิ่นนานกว่าวันเวลาบนโลกมนุษย์
ส่ วนด้านภาพพจน์เรื่ องการทับซ้อนที่เห็ นได้ชัดเจน คือ วิธีการเขี ยนตัวเลข 2 หรื อ 3 ซึ่ ง
สามารถเขียนเป็ นตัวคันจิได้ดงั นี้ 「二」「三」 จะเห็ นได้วา่ เป็ นเส้นขีดแนวนอนที่เรี ยงทับซ้อน
กันอยู่ในแนวตั้ง ตีความได้ว่าผูแ้ ต่งจงใจใช้คาที่ มีตวั เลข2 หรื อ 3 เพื่อแฝงความหมายด้านเวลาที่
เรี ยงทับซ้อนกันอยู่ของโลกหรื อมิติอื่น ส่ วนคาว่า“คะระโกะโระโมะชิ งิริ”「唐衣ちぎり」แสดง
ถึ งความสั มพันธ์ ที่ผูกพันลึ ก ซึ้ ง ราวกับ เสื้ อผ้าครึ่ งท่ อนบนกับ ครึ่ งท่ อนล่ างที่ ท บั ซ้อนกัน แสดง
ภาพพจน์ของการไม่พรากจากกัน และได้อยูร่ ่ วมกันเป็ นเวลายาวนาน
คำทีเ่ กีย่ วกับสั ตว์ ทอี่ ำยุยนื คือ “เต่า” และ “นกกระเรี ยน” เนื่องจากเป็ นสัตว์ที่แสดงถึงความ
อายุยนื ตามคติความเชื่ อของชาวจีนและชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยคุ โบราณจนกระทัง่ ปั จจุบนั ดังนั้นจึงถูก
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ใช้เพื่อเน้นย้าภาพของความมีอายุยนื ยาว สื่ อถึงภาพเวลาอันยาวนาน อันเป็ นจุดเด่นที่สุดของเรื่ องนี้
ยิง่ ไปกว่านั้น “เต่า” ได้ปรากฏในฉากตอนจบเรื่ อง ซึ่ งกลายสภาพเป็ นเทพคู่กบั เทพอุระฌิมะตะโร
แสดงภาพพจน์ของการมีอายุยนื ยาวมากที่สุด นัน่ คือความเป็ นอมตะ ผ่านสถานภาพความเป็ นเทพ
เจ้านั้น
จากการศึกษาวิเคราะห์ “คา” แสดงภาพพจน์ดงั กล่ าว จะทาให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจ และ
เข้าถึงอรรถรสในวรรณกรรมเรื่ อง“อุระฌิมะตะโร”มากขึ้น ซึ่ งนอกจากจะเพลิดเพลินในเนื้ อหาแล้ว
ยังสามารถเข้าใจได้ลึกซึ้ งถึงอรรถรสด้านอารมณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากการใช้คาที่ทาให้เห็น
ภาพชัดเจนด้านเวลาแล้ว ยังมีดา้ นอื่ นที่ เห็ นได้ชัดและน่ าสนใจอีกหลากแง่มุม อาทิเช่ น คาแสดง
ภาพพจน์ดา้ นความรักความสัมพันธ์ ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น ความรักต่อบิดามารดา และความรักฉัน
สามีภรรยา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีคาแสดงภาพพจน์ดา้ นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาตามคติความ
เชื่ อของคนญี่ปุ่นโบราณก็เป็ นหัวข้อที่น่าสนใจนามาศึกษา ซึ่ งการศึกษาคาแสดงภาพพจน์ดงั กล่าว
ผ่านวรรณคดี เอกเรื่ อง “อุระฌิมะตะโร”นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจลักษณะความคิด
ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวติ ของชาวญี่ปุ่นโบราณในมิติที่น่าสนใจต่อไป
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