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ย้ อนรอยวัฒนธรรมญีป่ ุ่ นโบราณไปกับหนังสื อ ธรรมเนียมความเชื่ อญีป่ ุ่ นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน
พัฒนเดช กอวัฒนา*
ญี่ปุ่นถือเป็ นชาติหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะสามารถพัฒนาประเทศสู่ ความเป็ นสมัยใหม่ทดั เทียม
นานาอารยะประเทศ พร้อมกับที่ยงั อนุรักษ์วฒั นธรรมดั้งเดิมของตนเอาไว้ได้ เราจึงเห็นตึกระฟ้ าอยูค่ ู่
กับ วัดวาอารามอันเก่ า แก่ อายุมากกว่าพันปี เห็ นคนแต่ง ตัวด้วยแฟชั่นนาสมัย เดิ นคู่ ก ับคนใส่ ชุ ด
กิ โมโน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นทาให้ญี่ปุ่นเป็ นดิ นแดนที่ มีมนต์เสน่ ห์ชวนค้นหา ในโอกาสนี้ ผเู ้ ขียนจึงขอ
แนะนาหนังสื อ ธรรมเนียมความเชื่ อญี่ปุ่นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน ซึ่ งจะพาเราย้อนเวลากลับไปทา
ความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเมื่อพันปี ก่อน ผ่านวรรณกรรมในยุคสมัยนั้น
ธรรมเนียมความเชื่ อญี่ปุ่นในวรรณกรรมสมั ยเฮอัน เป็ นหนังสื อที่เขียนโดย รศ.ดร.อรรถยา
สุ วรรณระดา อาจารย์ป ระจาสาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น ภาควิช าภาษาตะวัน ออก คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวรรณกรรมโบราณของญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีผลงานด้าน
นี้มากมาย อาทิ ตานานเจ้ าหญิงจากดวงจันทร์ และบั นทึ กการเดินทางจากเมืองโทะซะ เรี ยนรู้ ตานาน
เทพญี่ปุ่นจากวรรณกรรมโคะจิกิ และประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น
ยุคเฮอันถือเป็ นยุคทองทางวรรณคดี เพราะญี่ปุ่นเริ่ มมีการประดิษฐ์ตวั อักษรคะนะขึ้นมาใช้
แทนตัวอักษรจีน ทาให้วรรณคดีญี่ปุ่นมีววิ ฒั นาการไปอย่างรวดเร็ ว และเกิดวรรณกรรมประเภทต่าง
ๆ ขึ้นมากมาย เช่น นิ ยาย บันทึก และความเรี ยงทั้งนี้ ผแู ้ ต่งได้คดั เลือกวรรณกรรมที่โดดเด่นในยุคนี้
มาศึกษาทั้งสิ้ น 7 เรื่ อง ได้แก่ โทะซะนิกกิ ต้นแบบวรรณกรรมประเภทบันทึกของญี่ปุ่น คะเงะโรนิก
กิ วรรณกรรมที่เขียนโดยสตรี เรื่ องแรกของญี่ปุ่น ทะเกะโตะริ โมะโนะงะตะริ ต้นแบบวรรณกรรม
ประเภทเรื่ องเล่าของญี่ปุ่น อิ เซะโมะโนะงะตะริ ต้นแบบของวรรณกรรมประเภทนิ ยายที่ใช้กลอน
เป็ นหลัก ในการดาเนิ นเรื่ อง เก็นจิ โมะโนะงะตะริ วรรณกรรมชิ้ นเอกของญี่ ปุ่น และกล่ าวกันว่า
เป็ นนวนิ ยายขนาดยาว (ร้อยแก้ว) เรื่ องแรกของโลก มะกุระโนะโซฌิ ต้นแบบวรรณกรรมประเภท
ความเรี ยงของญี่ปุ่น และ โอกะงะมิ ต้นแบบวรรณกรรมประเภทนิยายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น
ดังคากล่าวที่วา่ วรรณกรรมถือเป็ นคันฉ่ องสะท้อนวิถีชีวิตของผูค้ นในยุคสมัยนั้น ๆ หนังสื อ
เล่ ม นี้ ได้ช้ ี ให้ เ ห็ น ธรรมเนี ย มและความเชื่ อ ในยุ ค เฮอัน ดัง ที่ ป รากฏในวรรณกรรมต่ า ง ๆ เช่ น
ธรรมเนียมการส่ งจดหมายโต้ตอบกันก่อนแต่งงานระหว่างชายหญิงใน คะเงะโรนิกกิ ซึ่งฝ่ ายหญิงจะ
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พิจารณาฝ่ ายชายและแสดงท่าทีวา่ มีใจให้หรื อไม่ผา่ นจดหมาย หากแสดงท่าทีวา่ มีใจให้ฝ่ายชายจึงจะ
ส่ งคนมาสู่ ขอ อย่างไรก็ดีในเรื่ องนี้ ฝ่ ายชายที่ชื่อฟุจิวะระ โนะ คะเนะอิเอะ กลับประพฤติผิดธรรมเนียม
ด้วยการเข้า ไปพูดคุ ย สู่ ขอแบบที เล่ นที จริ งกับฝ่ ายหญิ งก่ อน ทาให้ฝ่ายหญิ งรู ้ สึ กไม่ พอใจและส่ ง
จดหมายแสดงท่ า ที ป ฏิ เ สธฝ่ ายชาย แต่ ค ะเนะอิ เ อะก็ ย งั ตามตื๊ อ ด้ว ยการส่ ง คนขี่ ม ้า มาส่ ง เสี ย ง
โหวกเหวกโวยวายหน้าบ้านฝ่ ายหญิงพร้อมกับนาจดหมายซึ่ งมีความว่า “ช่างหน้าเศร้ายิ่งนักที่ตอ้ งได้
ยินเพียงแต่คาร่ าลือไม่อาจพบเจอกับท่านได้ เหมือนกับการได้ยินแต่เสี ยงนกโฮะโตะโตะงิซุโดยไม่
เห็นตัว ข้าปรารถนาที่จะได้พบเจอและพูดคุยกับท่าน” ฝ่ ายหญิงจึงโต้ตอบกลับไปด้วยจดหมายความ
ว่า “นกโฮะโตะโตะงิ ซุ เอย ที่ แ ห่ ง นี้ ไ ม่ มี คู่ ส นทนาของเข้า จงหยุ ดส่ ง เสี ย งร้ องเสี ย เถิ ด ถึ ง จะส่ ง
จดหมายมาเท่าไรก็คงจะเปล่าประโยชน์” (อรรถยา, 2560,37-38)
ใน มะกุระโนะโซฌิ เองก็แสดงให้เห็นธรรมเนียมที่คล้าย ๆ กัน นั้นก็คือธรรมเนี ยมการแต่ง
กลอนสื่ อสารกันในสังคม เช่ น ตอนที่ ฟุจิวะระ โนะ ยุกินะริ ได้มาหาเซะอิโฌนะงนในวัง แล้วอยู่
สนทนาจนดึกดื่นและขอตัวกลับ เช้าวันรุ่ งขึ้นยุกินะริ ก็ส่งจดหมายมาหาโดยเขียนว่า “เสี ยงไก่ขนั เร่ ง
จึงต้องรี บกลับ” เซะอิโฌนะงนจึงตอบกลับไปว่า “เสี ยงไก่ขนั ตอนดึกนั้นคงเป็ นเสี ยงไก่ของเมิ่งฉาง
จวินสิ นะ” โดยเป็ นการอ้างอิงประวัติศาสตร์ จีนปลายยุคจั้นกว๋ อ ซึ่ งเมิ่งฉางจวินถูกอ๋ องรัฐฉิ นเชิ ญไป
ยังรัฐฉิ นและกักตัวไว้ เมิ่งฉางจวินจงหลบหนี ออกมาจนถึงด่านหันกู่กวน ซึ่ งตามระเบียบจะต้องรอ
จนยามฟ้ าสางเมื่อไก่เริ่ มขันแล้วประตูด่านจึงจะเปิ ดออก บริ วารของเมิ่งฉางจวินจึงเลียนเสี ยงไก่ขนั
ทาให้คณะของเมิ่งฉางจวินสามารถกลับถึงรัฐฉี ของตนเองได้โดยปลอดภัย เซะอิโฌนะงนได้อา้ งอิง
เสี ยงไก่ที่ด่านหันกู่กวนนี้ ยุกินะริ จึงตอบจดหมายกลับมาว่า “เป็ นด่านก็จริ ง แต่เป็ นด่านโอะซะกะ
เพื่อจะพบเจอท่าน” ซึ่ งชื่ อด่าน “โอะซะกะ” มีความหมายสื่ อถึงการได้พบเจอและมีสัมพันธ์กนั ของ
ชายหญิงด้วย เซะอิโฌนะงนจึงแต่งกลอนตอบอีกฝ่ ายดังนี้ “ถึงแม้คิดจะมาหลอกกันโดยเลียนเสี ยง
ไก่ขนั ทั้ง ๆ ที่ฟ้ายังมืดอยู่ ด่านโอะซะกะแห่ งนี้ ยงั ไงก็ไม่อนุ ญาตให้ท่านผ่านเข้ามาหรอก”(อรรถยา,
2560,131-132)
จะเห็นได้วา่ กลอนญี่ปุ่นถือเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางสังคมอย่างหนึ่ งในสมัยเฮอันโดยเฉพาะ
ในหมู่ ชนชั้นสู ง จะมี ธรรมเนี ย มแต่ง กลอนในโอกาสต่า ง ๆ อี กทั้งยัง เป็ นเครื่ องมื อติ ดต่ อสื่ อสาร
ระหว่างชายหญิง ซึ่ งโดยธรรมเนี ยมสมัยนั้นไม่อาจพบเจอกันโดยตรงได้ การแต่งกลอนสื่ อสารกัน
เช่ นนี้ แสดงให้เห็ นถึ งไหวพริ บ รวมทั้งลี ลาและความรุ่ มรวยทางภาษา ซึ่ งทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
ต่างต้องมีพ้นื ความรู ้ทางวัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะเข้าใจตรงกัน
แม้วรรรณกรรมโดยมากในยุคเฮอันส่ วนใหญ่จะเขี ยนขึ้นโดยชนชั้นสู ง ซึ่ งสะท้อนธรรม
เนี ยมประเพณี ในวัง แต่ก็มีเรื่ องหนึ่ งที่ต่างออกไปคือ ทะเกะโตะริ โมะโนะงะตะริ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
นิ ทาน โดยเนื้ อเรื่ องกล่ าวถึ ง เจ้าหญิ งจากดวงจันทร์ ที่ถูกลงโทษให้มาอยู่บนโลกมนุ ษย์เป็ นการ
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ชัว่ คราว ชายตัดไผ่ได้มาพบเข้าจึงเก็บไปเลี้ยงดู นิ ทานเรื่ องนี้ ไม่ทราบแน่ชดั ทั้งผูแ้ ต่ง และช่วงเวลาที่
แต่งขึ้น แต่สันนิษฐานว่าน่าจะอยูใ่ นช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ถึงต้นศตวรรษที่ 10 ด้วยเหตุที่ตวั เอกคือ
เจ้าหญิงคะงุยะเติบโตมานอกวัง เราจึงพบลักษณะความเป็ นวรรณกรรมพื้นบ้านมากกว่าวรรณกรรม
ในราชสานัก เช่น เมื่อเจ้าหญิงคะงุยะเติบโตขึ้นก็กลายเป็ นสาวงามจนร่ าลือไปถึงในวัง และมีชายสู ง
ศักดิ์ 5 คนหมายปอง เจ้าหญิงจึงได้ต้ งั หัวข้อทดสอบโดยให้ชายทั้ง 5 ไปหาของวิเศษมาคนละอย่าง
โดยมีบาตรศิลาของพระพุทธเจ้า กิ่งไม้ทองในตานานที่มีรากเป็ นเงิ น ลาต้นเป็ นทอง และมีผลเป็ น
ไข่มุก หนังหนู เพลิ งที่ มีคุณสมบัติพิเศษคือไม่ไหม้ไฟ แก้วมณี 5 สี ที่คอมังกร และหอยโคะยะซุ ที่
นกนางแอ่นฟั กออกมา ซึ่ ง ท้า ยที่ สุดชายผูส้ ู ง ศักดิ์ ทั้ง 5 ต่ า งก็ ล้ม เหลวและกลายเป็ นตัวตลก เช่ น
ขุนนางอิโซะโนะกะมิ โนะ มะโระตะริ ซ่ ึ งได้รับหัวข้อทดสอบเป็ นหอยโคะยะซุ น้ นั ได้พยายามขึ้น
ไปเก็บหอยบนรั งนกนางแอ่นแต่พลัดตกลงมา ทาให้เอวเคล็ด ส่ วนหอยที่นึกว่าตนคว้าไว้ได้กลับ
กลายเป็ นมูลของนกนางแอ่น ความอับอายดังกล่าวทาให้มะโระตะริ ลม้ ป่ วยจนเสี ยชีวติ ในที่สุด
รศ.ดร.อรรถยาได้วิเคราะห์ไว้ว่า การที่ผูแ้ ต่งได้หยิบยืมชื่ อของขุนนางชั้นสู งที่มีตวั ตนอยู่
จริ งในประวัติศาสตร์ มาล้อเลียนให้เกิดความตลกขบขันนี้ ทาให้ผอู ้ ่านซึ่ งเป็ นชาวบ้านฉุ กคิดว่าแม้จะ
เป็ นขุนนางชั้นสู งที่ มีชื่ อเสี ย งก็ค งจะมี ขอ้ เสี ย อยู่บา้ ง จุ ดนี้ ถือว่า มี ค วามคล้ายคลึ ง กับ วรรณกรรม
พื้นบ้านของไทย เช่น สังข์ทองหรื อ ศรี ธนญชัยที่นาเอาชนชั้นสู งมาทาให้เป็ นตัวตลก ซึ่ งถือเป็ นการ
นาเอาสิ่ งที่อยูส่ ู งกว่าตัวผูอ้ ่านมาล้อเลียนให้เกิดความขบขันเพื่อเป็ นการคลายเครี ยด
นอกจากนี้ ใน ทะเกะโตะริ โมะโนะงะตะริ ยังสะท้อนให้เห็นความเชื่ อต่าง ๆ เช่ นความเชื่ อ
เรื่ องของวิเศษ อันได้แก่ ของวิเศษทั้ง 5 และยาอายุวฒั นะ ซึ่ งเจ้าหญิ งได้มอบให้กบั จักรพรรดิ ใ น
ตอนท้าย แต่จกั รพรรดิก็ปฏิเสธที่จะกิ นยานี้ แล้วรับสั่งให้เอาไปเผาบนภูเขา ทาให้ภูเขาดังกล่าวได้
ชื่ อว่า “ฟุฌิ” ที่แปลว่า “ไม่ตาย” ซึ่ งกลายมาเป็ นภูเขาไฟฟูจิในปั จจุบนั นั่นเอง ด้วยเหตุที่ของวิเศษ
ทั้งหมดมิ ไ ด้ปรากฏหรื อมี บทบาทใด ๆ ในเรื่ อง จึ งอาจตี ค วามได้ว่า ของวิเศษทั้งหลายเป็ นสิ่ ง ที่
มนุ ษย์ไม่ควรครอบครอง และมนุ ษย์ควรจะใช้ชีวิตอยูต่ ามวิถีธรรมชาติได้ไม่พ่ ึงพาสิ่ งที่มีพลังเหนื อ
ธรรมชาติ
อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือความเชื่อเกี่ยวกับโลกพระจันทร์ ในเรื่ องนี้ ไม่เพียงแต่จะบรรยายว่า
คนของโลกพระจันทร์ จะสู งส่ งงดงามกว่าคนบนโลกมนุ ษย์ แต่ยงั บอกอีกว่ามีความบริ สุทธิ์ กว่าอีก
ด้วย ดังเช่นที่ผเู ้ ขียนวิเคราะห์ไว้วา่ “ชาวสวรรค์น้ นั ไม่มีความรู ้สึกทุกข์ร้อนไม่มีความห่ วงใยกังวลถึง
เรื่ องใด ๆ ย่อมจะไม่เข้าใจถึงความผูกพันรักใคร่ ของมนุ ษย์... การที่เจ้าหญิงคะงุยะไม่ได้แต่งงานกับ
มนุ ษย์ผใู ้ ดเลยในเรื่ องนี้ อาจวิเคราะห์ได้วา่ เนื่ องจากเจ้าหญิงเป็ นหญิงสาวในโลกอุดมคติที่สมบูรณ์
พร้ อมเปรี ยบเสมือนผ้าขาวที่มิอาจแปดเปื้ อน จึงไม่สมควรที่ตวั ละครตัวใดในเรื่ องซึ่ งล้วนแล้ว แต่
เป็ นมนุษย์ธรรมดาที่ยงั คงมีกิเลสและมีขอ้ บกพร่ องได้ครอบครองตัวเจ้าหญิง” (อรรถยา, 2560: 83)

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 153

ที่กล่าวว่าน่าสนใจก็เพราะภาพลักษณ์ของเทพเจ้าในโคะจิกิ ซึ่ งเป็ นเทพปกรณัมดั้งเดิมของ
คนญี่ปุ่นนั้น ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบ ยังมีกิเลสและทาผิดพลาดได้เหมือนมนุษย์ อย่างไรก็ดี
ภาพลักษณ์ของชาวสวรรค์ใน ทะเกะโตะริ โมะโนะงะตะริ กลับมีลกั ษณะที่บริ สุทธิ์ และปราศจาก
กิเลสสิ่ งแสดงให้เห็นถึ งอิทธิ พลของศาสนาพุทธที่เข้ามามีบทบาทในสังคมญี่ปุ่นสมัยนั้น แม้แต่ใน
ภาพยนตร์ เรื่ องเจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่ (The Tale of the Princess Kaguya:StudioGhibli, 2014) ซึ่ ง
สร้างโดยอิงจากนิ ทานเรื่ องนี้ ก็ให้ภาพชาวสวรรค์ซ่ ึ งมารับตัวเจ้าหญิง คะงุยะเป็ นเทวดาของศาสนา
พุทธโดยมีพระโพธิสัตว์เป็ นองค์ประธานเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ในหนังสื อเล่มนี้ ยงั ได้กล่าวถึงธรรมเนี ยมความเชื่ ออื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
เช่ นธรรมเนี ยมมารยาทต่าง ๆ ของชนชั้นสู ง ความเชื่ อเรื่ องการไปนมัสการสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ และการ
ทานายฝัน เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากผูเ้ ขียนจะวิเคราะห์ธรรมเนี ยมความเชื่ อเหล่านี้ ผา่ นวรรณกรรมสมัย
เฮอันแล้ว ยังสอดแทรกความคิดเห็นต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความคิดของคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นได้
ดียงิ่ ขึ้น
หนังสื อเล่ มนี้ จึงมี คุณค่ าทั้งในฐานะหนังสื อวิชาการและหนังสื ออ่า นเล่ น โดยความเป็ น
หนังสื อวิชาการนั้นผูเ้ ขียนได้ยกข้อความเป็ นภาษาญี่ปุ่นโบราณ และแปลเทียบจากต้นฉบับ ทาให้
ผูอ้ ่านที่สนใจ สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นโบราณไปได้ดว้ ย ส่ วนความเป็ นหนังสื ออ่านเล่นนั้น ผูเ้ ขียน
ได้เล่าเรื่ องย่อ สาหรับผูท้ ี่ไม่มีพ้ืนความรู ้ทางววรณกรรมญี่ปุ่น อีกทั้งยังใช้ภาษาที่อ่านง่าย และมีการ
ใส่ ภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ ที่อา้ งถึงในวรรณกรรมลงไป ถือเป็ นการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อตาม
รอยวรรณกรรมไปด้วยในตัว
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