
ต ำนำนเกน็จิ (源氏物語; Genji Monogatari) 

 

 วรรณกรรมเรื่องเก็นจโิมะโนะงะตะริเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของญ่ีปุ่นและอำ

นับได้ว่ำเป็นนวนิยำยเรื่องยำวเรื่องแรกของโลก วรรณกรรมเรื่องนี้แต่งขึ้นโดย มุ

ระซะก ิชกิิบุ 紫式部 ซึ่งเป็นธิดำของขุนนำงฟุจิวะระ โนะ ทะเมะโตก ิ（藤原為時）

ผู้เขียนเข้ำรับรำชกำรเป็นนำงสนองพระโอษฐ์ของพระนำงโชช ิ（彰子）มเหสีของ

จักรพรรดิอชิิโจ （一条天皇）และเริ่มเขยีนเรื่องน้ีตั้งแต่ประมำณ ค.ศ.1001 และ

สันนิษฐำนว่ำเขียนเสร็จรำว ค.ศ.1008 เก็นจิโมะโมะกำตำร ิเป็นนิยำยรกัเรื่องยำว

มีทั้งหมด 54 ตอน เป็นเรื่องรำวชีวติในรำชส ำนักของขุนนำงและเจ้ำนำยชั้นสูงใน

สมัย เฮอันเล่ำถึงเรื่องรำวชีวิตของฮิคะรุเก็นจิ （光源氏）ซึ่งมีสัมพนัธ์รักกบัผู้หญิง 

14คน ต่ำงลกัษณะกันไป เรื่องรำวที่ท ำให้รูถ้ึงกำรด ำเนินชวีิต แนวคิด วัฒนธรรม 

ประเพณ ีธรรมเนียมปฏิบัต ิกำรเมือง ของชนชั้นสูงในสมัยเฮอันเป็นวรรณกีทั้มี

คุณค่ำและมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อวรรณกรรมในสมัยกลำงและสมยัใหม่  และยังมี

อิทธิพลในด้ำนศิลปะกำรละครของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  

 

กำรเขยีนแบ่งออกมำเป็น 54 บท และแบ่งเป็น 3 ช่วง 

ชว่งที ่1 ควำมรุง่เรอืงและลม่สลำยของเกน็จ ิ

บทที่ 1-33  บำงต ำรำแบ่งเป็นบทที่1 - 41 กล่ำวถึงเรื่องรำวตั้งแตว่ัยเยำว์

จนถึงกำรถกูเนรเทศ บรรยำยถึงชวีิตรักของเก็นจิซึ่งมีทั้งผิดหวังและสมหวัง   

จนกระทั่ง ได้เลื่อนต ำแหน่งเป็นรองจักรพรรดิเมื่ออำย ุ39  

ชว่งที ่2 ชว่งเปลีย่นผำ่น 

ตั้งแต่เก็นจิอำย ุ 40 ป ี และไดแ้ต่งงำนกับ อนนะซัน-โนะมิยะ（女さんの宮）

ซึ่งเป็นพระรำชธิดำองค์ที่ 3 ของจกัรพรรดซิซุะก ุ  อนนะซัน-โนะมิยะได้แอบมี

สัมพันธ์กับขุนนำงหนุม่คะชิวะงิ （柏木）และหลังจำกได้ให้ก ำเนดิบัตรชำยชื่อ 

คะโอร ุ（薫）ก็ตัดสนิใจบวช ส่วนเก็นจิหลังจำกมุระซะกิโนะอุเอะ เสียชีวิตก็

ตัดสินใจบวชเช่นกัน 

ชว่งที ่3 อจุจิโูจ ( อจุ ิ10 บท ) UJI JUUJOU 宇治十帖 (The Ten Books of 

Uji) 

บทที่ 45-54 กล่ำวถึงเรื่องรำวของลูกหลำน หลังจำกที่เก็นจิได้ตำยไปแลว้ 

ได้กล่ำวถึงคะโอะรุ （薫）ซึ่งแท้จริงเป็นลูกของคะชวิะง ิ（柏木）ซึ่งมีสัมพันธ์

รักกับอนนะซัน-โนะมยิะ ถรรยำของเก็นจ ิคะโอะรุได้ไปมีสัมพันธ์กับ 2 สำวพี่น้อง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99


คือ โองิม（ิ大君）และนะกะโนะกิม（ิ中君） ที่เมืองอุจ ิ（宇治）จึงเรียกส่วนน้ี

ว่ำ “อุจโิจ” 

 

เรื่องย่อ 

ในรัชสมยัของจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ทรงได้รับกำรเรยีกขำนกันว่ำ 

จักรพรรดคิิริสึโบะ พระองค์ทรงสนิทเสน่หำนำงสนมผู้ต่ ำศกัด ิผูถ้กูเรียกขำนว่ำ 

คิริสึโบะโนะโคอิ ( Kiritsubo no Koi ) เป็นสร้ำงควำมอิจฉำริษยำให้กับพระชำยำ

สนมก ำนัลในทั้งหลำย โดยเฉพำะ พระชำยำต ำหนักโคค ิ( Kokiden ) ผู้เป็นบุตรี

ของ ท่ำนอุไดจิน ( เสนำบดีฝ่ำยขวำ ) ผู้ทรงอ ำนำจยิ่งในรำชส ำนัก และ พระ

ชำยำต ำหนักโคค ินั้น ยังให้ก ำเนิดพระโอรสองค์โต ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง

มกุฎรำชกุมำรดว้ย 

เพรำะควำมอจิฉำริษยำ ท ำให้ทั้งพระชำยำและสนมก ำนัลใน พำกนักลั่น

แกล้ง นำงสนมคริิสึโบะ อย่ำงโหดร้ำย อกีเหล่ำเสนำอมำตย์ยังกริ่งเกรงว่ำ 

จักรพรรดขิองพวกเขำจะหลุ่มหลงสตรีจนชำติล่มจม เช่นจักรพรรดิจีนลุ่มหลงพระ

สนมหยำงกุ้ยเฟย 

ต่อมำนำงสนมคริิสึโบะ ผู้บอบช้ ำทั้งร่ำงกำยและจติใจ ตั้งครรภ์และคลอด

พระโอรสน้อย ท่ีมีรูปโฉมงดงำมอย่ำงทีม่ิเคยมีมำก่อน ยิ่งท ำให้ว่ำ จักรพรรดิ

คิริสึโบะ ยิ่งรักใคร่นำงมำกเท่ำทบทวีคูณ ควำมอำฆำตมำดร้ำยตำ่งๆยิ่งเพิ่มเป็นเงำ

ตำมตวั นำงสนมคริิสึโบะถูกกลั่นแกล้งจนล้มป่วยอำกำรทรุดหนักและเสียชีวิต ยัง

ซึ่งควำมโทรมนัสแก ่จักรพรรดคิิริสึโบะ เหลือประมำณ จึงทรงทุม่เทควำมรักทั้ง

มวลให้แก่พระโอรสองค์น้อยจนหมดสิ้น 

เมื่อพระโอรสน้อยเจรญิวัย โหรชำวเกำหลที ำนำยดวงชะตำของพระโอรส วำ่

หำกเป็นเชื้อพระวงศ์จะยังควำมล่มจมมำสู่ประเทศ แต่หำกเป็นขุนนำงค้ ำจุนรำช

บัลลังก์ จะยังควำมสขุสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้น จักรพรรดคิิริสึโบะจึงจ ำต้องถอด

พระโอรสน้อยออกจำกกำรเป็นเชื้อพระวงศ์ ลดชั้นเป็นสำมัญชน พระรำชทำน

นำมสกุล มินำโมโตะ หรืออ่ำนได้อีกอย่ำงวำ่ เก็นจ ิด้วยเป็นเด็กชำยที่งดงำมอย่ำง

ที่ไม่เคยมีมำก่อน จึงได้รับกำรขนำนนำมว่ำ ฮิคำรุ เก็นจิ หรือ เก็นจิผู้เจิดจรัส

นั่นเอง 

ต่อมำ จกัรพรรดิคิริสโึบะ ไดร้ับรับพระชำยำองค์ใหม่ผู้มีหน้ำตำคลำ้ย 

คิริสึโบะโนะโคอิ อย่ำงมำก นำงได้รับกำรขนำนนำมว่ำ พระชำยำ ฟุจิทสึโบะ ( 

Fujitsubo ) ตำมชื่อต ำหนักที่นำงพ ำนักอยูใ่นวัง แม้เก็นจิจะถูกลดชั้นเป็นสำมัยชน 

แต่พระจักรพรรดิคริิสโึบะ ยังคงเอ็นดูและดแูลเขำอยู่ในวัง ด้วยได้รับกำรบอกเล่ำ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A2


ว่ำ พระชำยำ ฟุจิทสึโบะ มีใบหน้ำละม้ำยมำรดำของเขำ เก็นจิจึงสนิทสนมกับนำง

มำก จนกลำยเป็นควำมรัก 

เมื่อเก็นจิเข้ำพิธีเกมปกุุ ( บรรลุนิตภิำวะ ) เมื่ออำยุ 12 ปี และแต่งงำนกับท่ำน

หญิงอำโออิ ธิดำของสะไดจิน ( เสนำบดีฝ่ำยซ้ำย ) ผู้มีอำยุมำกกว่ำ โดยกำร

จัดกำรของพระจักรพรรด ิเพียงหวังให้สะไดจินผู้เรืองอ ำนำจ สนับสนุนค้ ำชูให้เก็น

จิ และคำนอ ำนำจกับ อุไดจิน กำรแต่งงำนครั้งน้ี ควำมสัมพันธ์ของเก็นจิและ

ภรรยำไม่ใคร่รำบรื่น เขำจึงมักจะหำข้ออ้ำงไม่ไปหำภรรยำ แต่จะใช่เวลำส่วนมำก

อยู่ในวัง เกนจิมีสหำยสนิทคนหนึ่ง ซึ่งไดร้ับกำรเรียกขำนวำ่ โทโนะจูโจ เขำเป็น

พี่ชำยของท่ำนหญิงอำโออิ และเป็นบุตรชำยคนโตของสะไดจิน 

เก็นจิมีควำมสมัพันธ์กบัผู้หญิงมำกหน้ำหลำยตำ หนึ่งในนั้นคือ อดีตพระ

ชำยำโรคุโจ ผู้เป็นพระชำยำขององค์มกุฎรำชกุมำรทีล่่วงลับไปแล้ว นำงเป็นหม้ำย 

มีบุตรสำวหน่ึงคน ชื่อ อำกิโคโนม ุดว้ยควำมที่นำงอำยุมำกกว่ำ และถือตวั เก็นจิจึง

รู้สึกอัดอัดกับควำมสัมพันธ์ 

เย็นวันหนึ่งขณะที่ เกน็จิก ำลังเดินทำงไปเยีย่มแม่นมของเขำ ซึ่งเป็นมำรดำ

ของ โคเรมิตส ึคนสนิทของเขำ เขำบังเอิญมีโอกำสแลกเปลีย่นสำส์นและต่อมำมี

ควำมสัมพันธ์กับสตรทีี่เขำเรียกว่ำ ยูงะโอะ ( Yugao ) อยู่มำคืนหนึ่ง เขำพำยู

งะโอะไปพักค้ำงคืนทีค่ฤหำสน์รกร้ำง ยูงะโอ ถกูวิญญำณคนเป็นที่เกิดจำกควำม

อำฆำตแค้นของ อดีตพระชำยำโรคุโจ ฆ่ำตำย เก็นจิล้มปว่ย เดินทำงไปรักษำตัว

กับพระธุดงค์ที่ คติะยะมะ ระหว่ำงรักษำตัวจนหำย เขำพบเข้ำกับเด็กหญิงน้อยๆ ผู้

มีใบหน้ำคล้ำยคลึงกบัพระชำยำ ฟจุิทสึโบะเป็นอันมำก เน่ืองจำกนำงเป็นบุตรีของ

เฮียวบุเคียวโนะมิยะ พี่ชำยของพระชำยำ ฟุจิทสึโบะ ดังน้ันนำงจึงมีศักดิ์เป็น

หลำนสำวของพระชำยำ ฟุจิทสโึบะ เดก็หญงิน้อยคนนั้น เก็นจติั้งชื่นนำงว่ำ มุรำ

ซำก ินำงอำศัยอยู่กับยำยซึ่งบวชเป็นชีอยู่ทีค่ิตะยะมะ มำรดำของนำงเสียชีวติไป

แล้ว เน่ืองจำกไม่ใชภ่รรยำเอก บิดำของนำงจึงไม่ใคร่ใส่ใจเท่ำไรนัก 

ระหว่ำงห้วงเวลำนั้น พระชำยำ ฟจุิทสึโบะ ล้มป่วยเลก็น้อย จึงลำรำชกำรมำ

พักผ่อนที่บ้ำนเดิมของนำงชั่วระยะเวลำหนึ่ง เก็นจิรู้ข่ำว จึงลกัลอบไปหำนำง และ

มีควำมสัมพันธก์ันเป็นคืนแรกและคืนเดียว จนในที่สุดพระชำยำ ฟจุิทสึโบะ 

ตั้งครรภ ์คลอดบุตรชำยของเก็นจ ิโดยพรำงว่ำเป็นพระโอรสของจักรพรรดิ

คิริสึโบะ ต่อมำเดก็ชำยที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ต้องห้ำม ขึ้นเป็นพระจักรพรรด ิเรย์

เซย ์

ต่อมำยำยของมรุำซำกิตำย เก็นจจิึงรับตัวนำงไปอุปกำระที่คฤหำสน์นิโจ เขำ

เลี้ยงดูอบรมนำงให้เตบิโตขึ้นเป็นสำวงำมตำมอุดมคตขิองเขำเอง 

ในที่สุดท่ำนหญิงอำโออิก็ตั้งครรภ์ลกูของเก็นจิ ในงำนเทศกำลคำโมะ นำง

มำชมเทศกำล ที่มีเก็นจิ อยู่ในขบวนแห่ดว้ย แต่บังเอิญบ่ำวของนำงลบหลู่หมิ่น



เกียรติและทะเลำะแบะแว้งกับบ่ำวของ อดตีพระชำยำโรคุโจ เรื่องที่จอดรถเทียมวัว

เพ่ือชมเทศกำล อดตีพระชำยำโรคุโจ เสียหน้ำและเจ็บแค้นเป็นอนัมำก จน

กลำยเป็นวิญญำณคนเป็น สิงสู่หลอกหลอนจนอำโออิตำยหลังคลอดบุตรชำยนำม 

ยูงิร ิได้ไม่นำน ในเวลำต่อมำ เก็นจิสมรสกับมุรำซำก ิผู้เติบโตขึ้นมำเป็นหญิงสำวผู้

งดงำมเฉลียวฉลำดมีรสนิยม 

ต่อมำ จกัรพรรดิคิริสโึบะ สวรรคต พี่ชำยต่ำงมำรดำของเก็นจ ิบุตรชำยของ

พระชำยำโคคิเด็ง ขึ้นเป็นพระจักรพรรดิสซุำคุ อ ำนำจทำงกำรเมอืงของเก็นจิเสื่อม

ถอยลง และด้วยควำมเจ้ำชู้ เก็นจิลอบมีควำมสัมพันธ์กับ โอะโบะโระสึกโิยะ 

น้องสำวของพระชำยำโคคิเด็ง ผู้เข้ำถวำยตวัเป็นไนชิโนะคำมผิู้ทีจ่ักรพรรดิสซุำค ุ

สนิทเสหำ เมื่อควำมแตก เก็นจิเนรเทศตัวเองไปยัง สุมะ เมืองชำยทะเลอันรกรำ้ง 

โดยให้มุรำซำกิช่วยดแูลคฤหำสน์และทรัพยส์มบัติทั้งหลำยให้ 

เกิดคลื่นลมพำยุใหญพ่ัดกระหน่ ำ เก็นจิเดินทำงไปอะคะชติำมต ำเชิญของ

นักบวชแห่งอะคะชิ และมีควำมสัมพันธ์กับบตุรีของนักบวชแห่งอะคะชิ จนนำง

ตั้งครรภ ์

จักรพรรดิสซุำคุอภัยโทษและเรียกตวัเกนจกิลับเมืองหลวง เน่ืองจำกเกิดภัย

พิบัติขึ้น พระองคแ์ละพระรำชมำรดำประชวรโดยไรท้ำงรักษำ ท่ำนอุไดจิน บิดำ

ของพระรำชมำรดำก็เกิดเสียชวีิต เก็นจขิึ้นมำเรืองอ ำนำจอีกครั้ง จกัรพรรดิสซุำคุ

สละรำชสมบตัิ บตุรชำยของเก็นจิท่ีเกิดกับฟุจิซโึบะอยำ่งลับๆขึ้นเป็นจักรพรรดิเรย์

เซย์ เก็นจิสร้ำงคฤหำสน์ที่โรคุโจเพื่อพำภรรยำทั้งหลำยมอยู่ด้วยกัน และยังรับ

อุปกำระสตรีไร้ที่พ่ึงพิงทั้งหลำยที่เขำเคยรูจ้กัอีกดว้ย 

เมื่อเก็นจิอำยุได ้40 ปี ได้อภิเษกกับ พระธิดำอนนะซังโนะมยิะ พระธิดำองค์ที่ 

3 ของ จักรพรรดิสซุำคุ ซึ่งทรงออกผนวชและฝำกฝังพระธิดำให้เก็นจิ นำงมีอำยุ

เพียง 13 -14 ปี ดว้ยควำมกระทบกระเทือนจติใจจำกควำมเจ้ำชู้ของเก็นจิ มรุำซำ

กิกล็้มป่วยมำเรื่อยๆ ตอ่มำ พบเห็นพระธิดำอนนะซังโนะมยิะโดยบงัเอิญ จนหลงรกั

นำงมำก ขณะที่เก็นจยิ้ำยมรุำซำกิไปพักฟืน้ที่คฤหำสน์นิโจ คะชวิะงิเพื่อนของยูงริิ 

บุตรชำยของเก็นจิ ฉวยโอกำสใน คืนวันหนึง่ที่เก็นจิไม่อยู ่ลอบเขำ้หำนำง และมี

ควำมสัมพันธ์กับนำง จนนำงตั้งครรภ ์เก็นจลิ่วงรู้ควำมสมัพันธ์น้ี เขำกดดันจน คะชิ

วะงิ ล้มปว่ยดว้ยควำมรู้สึกผิดและเสียชีวติในเวลำต่อมำ สว่นพระธิดำอนนะซังโนะ

มิยะ เมื่อคลอดบตุรชำยของคะชิวะง ินำม คำโอรุ ออกมำ นำงก็ออกบวชเป็นชี 

มุรำซำกลิ้มป่วยหนัก ขออนุญำตเก็นจิเพ่ือออกบวชเป็นชี แต่ดว้ยควำมรกั

ใคร่ผกูพันในตัวนำงอย่ำงมำก เก็นจจิึงไม่อนุญำต และมรุำซำกกิ็เสียชีวติในเวลำ

ต่อมำ ท ำให้เก็นจิเสียใจมำก เขำสะสำงเรื่องรำวทกุอย่ำงและออกบวชเพ่ือหลุดพ้น

จำกกิเลสทั้งปวง 



 


