
แตงโดย สมาคมคารุตะจังหวัดไซตามะ
รวมกับ สมาคมคารุตะแหงประเทศญี่ปุน(เขตคันโต)

แปลโดย ชมรมคารุตะกรุงเทพ

หนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของ “แผนงานผลักดันโครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น” โดยหนวยงานวัฒนธรรมแหงรัฐบาลญี่ปุน

(Agency for Cultural Affairs of Japanese Government) และ ไดรับการแปลและแกไข
เปนภาษาไทยดวยทุนอุดหนุนการวิจัยจากองคการสงเสริมวิชาการแหงประเทศ

ญี่ปุน (Japan Society for the Promotion of Science)

คูมือการเลนเคียวงิคารุตะ
    ......การละเลนตอกลอนญี่ปุนโบราณ

ฉบับ
ภาษาไทย

競技かるたハンドブック
　きょうぎ 　は　ん　ど　ぶ　っ　く

คูมือการเลนเคียวงิคารุตะ
    ......การละเลนตอกลอนญี่ปุนโบราณ

競技かるたハンドブック
　きょうぎ 　は　ん　ど　ぶ　っ　く
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คำนำ
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือแนะนำการละเลนตอกลอนญี่ปุน

โบราณ (คารุตะ) ขั้นตน เหมาะสำหรับคนไทยที่เพิ่งเริ่มรูจักกับคารุตะ
หรือเพิ่งจะเริ่มเลน โดยไดแนะนำใหรูจักวิธีเลนเบื้องตนอยางละเอียด
และเขาใจงาย หวังวาหนังสือเลมนี้คงจะเปนประโยชนกับผูสนใจไมนอย

คารุตะสำหรับการแขงขัน (เคียวงิคารุตะ) คืออะไร ?
คารุตะคือการละเลนที่ใชการดชนิดหนึ่งของญี่ปุนที่มีมาตั้งแต

โบราณ และมีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการเลน แตคารุตะ
สำหรับการแขงขันหรือเคียวงิคารุตะนี้ จะใชคารุตะที่เรียกวา
 “โองุระ-เฮียะคุนินอิชชุ”   แปลตามตัวอักษรวา “รอยคนคนละหนึ่งบท
จากโองุระ (สถานที่แหงหนึ่งในเกียวโต)” ซึ่งมีทั้งหมด 100 ใบ
(บัตรกลอนสำหรบัอานและบัตรกลอนสำหรบัหยิบอยางละหนึง่รอย)
แตละใบมีบทกลอนที่มีชอเสียงโดงดังเขียนไว ทำใหคนสมัยปจจุบันก็
สามารถเรียนรูบทกลอนโบราณไดอยางสนุกสนานและงายดาย

เคียวงิคารุตะเปนเกมสที่แขงตัวตอตัว การตัดสินแพชนะดูที่
จำนวนบัตรกลอน หากฝายใดหยิบบัตรกลอนไดหมดกอน จะเปน
ฝายชนะ เปนการแขงขันบนเสอทาตามิที่ใชความเร็วเพียงเสี้ยว
วินาทีในการเอาชนะ จนเปนเกมสที่ ไดเรียกขานกันวา “การตอสูแบบ
ไรอาวุธบนเสอทาตามิ” ซึ่งทุกเพศทุกวัยสามารถสนุกกับการละเลน
นี้ ได ไมวาจะเปนนักเรียนประถมหรือผูสูงอายุก็สามารถรวมแขงขัน
และรวมฝกซอมการละเลนชนิดนี้ดวยกันได

きょうぎかるた
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1. วีธีการเลนคารุตะ
 1.1 เรียงและจำตำแหนงบัตรกลอน
(1) นำกองบัตรกลอนคว่ำไวตรงก
ลาง ผูเลนทั้งสองหันหนาเขาหากั
น แลวกมหัวลงพรอมกับกลาว
คำทักทายตอกันวา  “โยโรชิขุ
โอเนไกชิมัส” (ขอความกรุณาดวย)

(3) นำบัตรกลอนที่หยิบไดมา
เรียงโดยหันดานตัวอักษรเขา
หาตนเอง จะเรียงบัตรกลอน
อยางไรก็ได โดยใหมีสามแถว
ประกอบไปดวยแถวบน แถวกลาง
และแถวลาง

(2) ลางบัตรกลอนทั้งหนึ่งรอยใบ
ใหดี จากนั้นตางฝายตางหยิบ
บัตรกลอนออกมาคนละ 25 ใบ

“โยโรชิขุ โอเนไกชิมัส”
よろしくおねがいします！

25 ใบที่ ไดหยิบ = บัตรของตนเอง
สวนที่เหลือ 50 ใบ จะเก็บในกลอง
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(4) จำตำแหนงของบัตรกลอนที่
วางอยูตรงหนา เวลาสำหรับจำ
ตำแหนงของบัตรกลอนคือสิบ
หานาที (เมอมีการประกาศวา
เหลืออีกสองนาที ผูเลนสามารถ
ซอมตบบัตรกลอนได)

(5) เมอมีสัญญาณเริ่มแขงขัน
ใหทั้งสองฝายแสดงความ
เคารพตอกันอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นใหแสดงความเคารพ
ตอผูอานกลอนดวย

“โยโรชิขุ โอเนไกชิมัส”
よろしくおねがいします！

ขณะที่แสดงความเคารพตอผูอานกลอน
ใหหันไปทางผูอานกลอนทั้งตัว

... สำคัญ ...

จำตำแหนงของบัตรกลอนใหดีนะคะ

ใกลจะถึงเวลาใกลจะถึงเวลา
แขงขันจริง ๆ แลว !แขงขันจริง ๆ แลว !
ใกลจะถึงเวลา

แขงขันจริง ๆ แลว !

おぼえます＝ จำ

11

(3) หากหยิบบัตรกลอนที่อยูใน
ฝงตนเองไดกอน ใหคงบัตร
กลอนที่เหลือไวเชนนั้น แตหาก
สามารถหยิบบัตรกลอนของฝง
ตรงขามได จะได โอกาสสงบัตร
กลอนหนึ่งใบใบใดก็ได ใหแกฝาย
ตรงขาม

(4) ผูอานกลอนจะอานกลอนตอ
ไปหลังจากที่ผูเลนเรียง
บัตรกลอนที่ถูกปดกระเด็นออก
ไป หรือหลังจากที่การรับ-สง
บัตรกลอนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
(หากยังไมเรียบรอย ผูเลนตอง
ยกมือขึ้นสูง เพอใหผูอานมอง
เห็น เปนการสงสัญญาณวายัง
เรียงบัตรกลอนไมเสร็จ)

เวลาที่สงบัตรกลอนใหฝายตรงขาม
ใหหันบัตรกลอนเขาหาฝายตรงขาม

เมอไดรับบัตรกลอนที่ถูกสงมาแลว
ใหนำไปเรียงไวที่ใดก็ได ในฝงของตนเอง

ไมจำเปนตองแตะบัตรกลอนโดยตรง หากสามารถปด
บัตรกลอนออกจากเสนเขตแดนได

はやい！

(เร็วจัง!)
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 1.3 การฟาลว

ตัวอยางกรณีที่เกิดการฟาลว

หากมือของผูเลนไปแตะตองบัตรกลอนที่อยูฝงตรงขามกับที่บัตร
กลอนนั้นถูกอาน จะถือวาฟาลว (โอะเท็ทซึกิ)เมอฟาวลแลวผูที่ฟาลว
จะถูกฝายตรงขามสงบัตรกลอนใหหนึ่งใบ แตหากผูเลนเปลี่ยนมือเลน
ในขณะแขงขันจะไมถือวาฟาลว แตจะถือวาการหยิบครั้งนั้นไมมีผลใด ๆ
ตอการแขงขัน ใหฝายตรงขามเปนผูหยิบบัตรกลอนไดไป

สัญลักษณ x แทนการฟาลว และสัญลักษณ O แทนการไมฟาลว

(1) กรณีที่แตะบัตรกลอนในฝงที่
ไมมีกลอนที่ถูกอาน

(2) กรณีที่มีกลอนหลอก

(3) กรณีที่แตะบัตรกลอนในฝง
เดียวกับกลอนที่ถูกอาน

บริเวณที่แตะ

ตำแหนงของบัตรกลอน
ที่ถูกอาน
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เกี่ยวกับทานั่งเลนคารุตะ
การจัดทานั่งใหเหมาะสม

จะทำใหผูเลนสามารถเคลอน
ไหวไปแตะบัตรกลอนไดอยาง
รวดเร็ว ไมวาบัตรกลอนนั้น
จะวางอยูตำแหนงใด จึงควร
ฝกหัดใหถูกตองตั้งแตทานั่ง

อยางไรก็ตามทานั่งที่
อธิบายในหนังสือเลมนี้เปน
เพียงวิธีนั่งพื้นฐานวิธีหนึ่ง
เทานั้น ผูเลนบางคนอาจนั่งแลว
เอานิ้วเทางอไปขางหนาแบบ
ในภาพก็ได อีกทั้งเนองจาก
ขนาดของรางกายของแตละ
คนมีความแตกตางกัน จึงควร
ปรับใช ใหเหมาะสม ควรแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นหรือพูดคุย
สอบถามกับบุคคลรอบขาง
เพอใหไดทานั่งที่ดีที่สุดสำหรับ
ตนเอง

สายตามองบริเวณนี้

ตัวอยาง
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วิธีการหยิบบัตรกลอนตาง ๆ
วิธีการหยิบบัตรกลอนนั้น นอกจากจะ 1) ปดบัตรกลอน

และ 2) ใชมือแปะบัตรกลอนไว แลวยังมีวิธีปองบัตรกลอน
และวิธีเขี่ยบัตรกลอน

อยางไรก็ตามวิธีหยิบบัตรกลอนที่พื้นฐานที่สุดคือการปดบัตร
กลอนออกไปนอกเสนเขตแดน เนองจากเปนวิธีที่สามารถเคลอนที่
เขาไปปดบัตรกลอนไดเร็วที่สุด

ใชสำหรับกลอนที่มีคิมาริจิ
(สูตรจำบัตรกลอน-หนา18) 
คอนขางยาว

เหมาะสำหรับบัตรกลอนที่
อยูแถวบนสุด

วิธีปองบัตรกลอน วิธีเขี่ยบัตรกลอน

หลักสำคัญของการหยิบบัตรกลอนคือ
ตองใชมือแตะบนบัตรกลอนโดยตรง
หรือปดบัตรกลอนนั้นออกไปจากเสนเขตแดน
การแขงขันใหได

(かこいて) (つきて)

おさえて

(วิธีแปะบัตรกล
อน)
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กลอนที่ขึ้นตนพยางคแรกไมซ้ำกับกลอนบทใดเลย
いちまいふだ

すみのえの　きしによるなみ　
よるさへや

บัตรนี้เริ่มตนดวย คำวา
む = มุ --> หมู
ลักษณะเดนของบัตรกลอน
คือ のの อยูดานลาง
จึงใหจินตนาการเปนหมู หรือ
จมูกของหมูก็ ได

むすめふさほせ

す = su --> สู !
สมมุติวา มาเชียรกีฬาเพอน
ก็จะบอกเพอนวา สู !
แลวหันมาบอกกองเชียรวา
อยูมั๊ยนอ...ขาโย! (ゆめのかよ)

め แปลวาตา
สมมุติวามี の
อีกตัว ก็จะเปนตา

ふ = fu = full = อิ่ม
む = mu = หมู
へ = he = เห็ด
เรากินหมูและกินเห็ด เราก็จะอิ่ม (full)

いつこも สังเกตวามันเปนตัว
แบบแหลมๆ ดูปลายตัวอักษรมัน
แหลมเอาไปแทงกันเพอนแลวมัน
さ ใจ = สะใจ

ใหเปนทำนอง คือ たたほ

บัตรนี้มี ゑ อยูบนสุดตรงกลาง
ซึ่งเดนมาก อานวา เอะ (e)
เสียงเดียวกับ せ (se)

の

むらさめの　つゆもまだひぬ
まきのはに

めぐりあひて　みしやそれとも
わかぬまに

ふくからに　あきのくさきの　
しをるれば

さびしさに　やどをたちいでて　
ながむれば

ほととぎす　なきつるかたを　
ながむれば

せをはやみ　いはにせかるる　
たきがはの

(บัตรกลอนสำหรับอาน)
よみふだ

เสนผม
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 2 ใบ
にまいふだ

ももしきや　ふるきのきばの　
しのぶにも

も = มีอยูแลว
ろ = ใหจำ る แทน

うつしもゆ

มี り 3 ตัว = ริ ริ รี = โมะๆ

งายๆ สบายๆ
ゆ = มีอยูแลว
ら = มีอยูแลว

ゆ = ใหจำ や แทน
      (เพราะ ยุ กับ ยะ มันคลายกัน)
ふ = มีอยูแลว

もろともに　あはれとおもへ　
やまざくら 

ゆらのとを　わたるふなびと　
かぢをたえ

ゆふされば　かどたのいなば　
おとづれて 

แตตัวนี้ออกเสียงวา う

ゆふ อานวา “ยู”

る
ตัอเสนนี้ออก
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 3 ใบ
さんまいふだ

ひともをし　ひともうらめし　あ
ぢきなく

บัตรนี้มีตัว は อยูบนสุดดานซาย
ลักษณะเดนคือ に 2 ตัวติดกัน

いちひき

ひ = เสียงคลายๆ に

と = เสียงเปนตัว T (โทะ)
และตัวอักษร も ลักษณะคลาย
กับ T

も = ใหจำ み แทน (มอมาเหมือนกัน)

しつこ = shi su ko
        = She ซื้อ โค
ひさ = hi sa
      = He สระ
--> She ซื้อโค He สระ

きは ยอมาจาก
“きみがためは“

お (โอะ) = มีอยูตรงกลาง

き = มีอยูแลว
り = มีอยูแลว

ひとはいさ　こころもしらず　
ふるさとは

ひさかたの　ひかりのどけき　
はるのひに

きみがためはるののにいでて　
わかなつむ

きみがためをしからざりし　
いのちさへ 

きりぎりす　なくやしもよの　
さむしろに

ชุด kimigatame  
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 4 ใบ
よんまいふだ

よもすがら　ものおもふころは　
あけやらで

よ = มีอยูแลว
を = ใหจำ の แทน
(ลากเสียงยาวดวยกัน
ก็จะเปน よを)

はやよか

よ = ใหจำ や แทน
も = ใหจำ ま แทน
ยะ-มะ --> โยะ-โมะ

Yo-No-Na-Ka-Wa
A-Ma-No

Yo-No-Na-Ka-Yo
Ya-Ma-No

か = ใหจำ き แทน
さ = ใหจำ そ แทน
きそ คิโซะ --> かさ คะซะ

ลักษณะเดนของบัตรนี้
คือ し และ も อยางละ 3 ตัว

よをこめて　とりのそらねは　
はかるとも

よのなかは　つねにもがもな　
なぎさこぐ

よのなかよ　みちこそなけれ　
おもひいる

かささぎの　わたせるはしに　
おくしもの

かくとだに　えやはいぶきの　
さしもぐさ

-- ชุดที่ 1 ของ かぜ --  

   มี โอะ (お, を) 2 ตัว

かぜをいたみ　いはうつなみの　
おのれのみ

-- ชุดที่ 2 ของ かぜ --  

   มี โซะ (そ) 2 ตัว

かぜそよぐ　ならのをがはの　
ゆふぐれは

คลายกันมาก

เสียง “อะ” เหมือ
นกัน  “ย” เหมือนกัน

* 2 ใบนี้ ใหจำพรอมกันเปนชุด

ชุด คะ-เซะ (かぜ แปลวา ลม)
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 6 ใบ
ろくまいふだ

たきのおとは　たえてひさしく　
なりぬれど

งายมากๆ
た = มีอยูแลว
か = มีอยูแลว
(ลักษณะเดนของบันรนี้
คือมี たた อยูตรงกลาง)

たこ

た = ใหจำ け แทน
(ตัด ออกจาก け

แลวเติม ก็กลายเปน た)
き = มีอยูแลว

สังเกตตัว し อยูดานบน สังเกตตัว し อยูดานขวา

たご แปลวาปลาหมึกยักษ
แลวตัว ふ 2 ตัวที่อยูบนสุด
มีรูปทรงคลายกับปลาหมึก!
(ที่จริงแลว ปลาหมึกยักษ คือ
たこ แตไมใช たご นะคะ)

たま = ตา-มา (ตาของมา)

たかさごの　をのへのさくら　
さきにけり

たれをかも　しるひとにせむ　
たかさごの

たちわかれ　いなばのやまの　
みねにおふる

たごのうらに　うちいでてみれば　
しろたへの

たまのをよ　たえなばたえね　
ながらへば

คลายกันมาก * 2 ใบนี้ ใหจำพรอมกันเปนชุด

จินตนาการเปนต
าของมา...

มันกำลังดูเราเล
นคารุตะอยู
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 7 ใบ
ななまいふだ

おもひわび　さてもいのちは　
あるものを

おわ

นองมีเสื้อเลอะขี้ นองก็เลยอุทานวา
“อุย...ขี้“ อุย = u = う
　　　  ขี้ = ki = き
หลังจากนั้น นองตองซักเสื้อดวย
“โอโม“ = omo = おも

ถาเห็นบัตรที่มี き มากๆ
ใหจำไววา นี่คือ おく

わかった แปลวา “เขาใจแลว“
おほけ = โอเค = OK
--> OK! わかった!

あふこ = อะ ฝูงโค
ใหจินตนาการ วาเปน
เขาของโคหลายตัว
จึงเปน ฝูงโค

* ที่จริงแลว あふこ จะอานวา โอโคะ

おとにきく　たかしのはまの　
あだなみは 

おくやまに　もみぢふみわけ　
なくしかの

をぐらやま　みねのもみぢば　
こころあらば

おほえやま　いくののみちの　
とほければ

おほけなく　うきよのたみに　
おほふかな

あふことの　たえてしなくば　
なかなかに

おく กับ おぐ

เสียงคลายกันมากๆ !
ถาแยกไมออก ใหจำวา
おくや กับ おぐら

* “お”3 ตัวตอไปนี้จะเอื้อน
おほえ = โอเอ

   おほけ = โอเค
   あふこ = โอโค
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 8 ใบ
はちまいふだ

ながらへば　またこのごろや　
しのばれむ

な

ながら = na-ga-ra = นาการา
        = น้ำตกไนเองการา
บัตรนี้มี し มาก
คลายๆ หยดน้ำที่น้ำตก

な = ใหจำเอง
げ = ใหจำเอง
き = มีอยูในบัตรแลว

はな  แปลวาดอกไม

な = ใหจำ に แทน
ni --> na

つ = มีอยูแลว

な = มีอยูแลว
に = มีอยูแลว
し = มีอยูแลว

ながからむ　こころもしらず　
くろかみの

なげきつつ　ひとりぬるよの　
あくるまは

なげけとて　つきやはものを　
おもはする

なつのよは　まだよひながら　
あけぬるを

なにしおはば　あふさかやまの　
さねかづら

なにはえの　あしのかりねの　
ひとよゆゑ

なにはがた　みじかきあしの　
ふしのまも

คลายกับ わび (->P.30) 
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คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 16 ใบ
じゅうろくまいふだ

あまのはら　ふりさけみれば　
かすがなる

บัตรนี้มี めしめ อยูแถวกลาง
ซึ่งเหมือน “ตาของ อามา “
จึงใหจำวา
“อามากำลังซื้อของ“

あ

あ = ใหจำ い แทน
i --> a

ま = มีอยูแลว
の = มีอยูแลว

คุณ とのと แขงคารุตะชนะ
จึงดีใจจนรองวา
อา-รา-ซา (あらざ)

สมมุติวาอยูในรานอาหาร...
あらし = อะ-ระ-จิ = กินอะไรดี ?
ตอบวา
のり (แปลวาสาหราย)

あ = มีอยูแลว
り = มีอยูแลว
あ = มีอยูแลว

あまつかぜ　くものかよひぢ　
ふきとぢよ 

あらざらむ　このよのほかの　
おもひでに

あらしふく　みむろのやまの　
もみぢばは

ありあけの　つれなくみえし　
わかれより

ありまやま　ゐなのささはら　
かぜふけば

あはぢしま　かよふちどりの　
なくこゑに 

あはれとも　いふべきひとは　
おもほえで

あま　　  つ
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5. มารยาทสำหรับผูเขาชมการแขงขัน
เนองจากเคียวงิคารุตะเปนการแขงขันที่ตองใชเสียงในการแขงขัน

ประกอบกับสมาธิสูง ดังนั้นผูเขาชมการแขงขันตองปฏิบัติตามขอบังคับ
ดังนี้

 (1)  หามบันทึกภาพดวยกลองถายรูปและโทรศัพทมือถือ

(2) ปดเครองมือสอสารทุกชนิด

(3) ระมัดระวังสิ่งของหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดเสียง
รบกวนได

กอบแกบกอบแกบกอบแกบ
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6. คำศัพทภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวกับคารุตะ
คารุตะเปนการละเลนของญี่ปุนที่คนไทยก็สามารถเลนได โดยที่ ไม

จำเปนตองพูดภาษาญี่ปุนเปน เพียงแคอานอักษรฮิรากานะเบื้องตนได
เทานั้นก็เพียงพอแลว แตหากผูเลนรูคำศัพทภาษาญี่ปุนพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
คารุตะได ก็จะเปนประโยชนกับผูเลนอยางมาก เพราะจะทำใหสอสารกับ
ชาวญี่ปุนที่เลนคารุตะดวยกันไดดียิ่งขึ้น คำศัพทที่เกี่ยวกับการละเลน
คารุตะที่ใชบอย ๆ มีดังนี้

คำกลาวในระหวางการเลนและการแขงขัน

โยโรชิขุ โอเนะไกชิมัส (よろしくおねがいします) (แปล : ขอความกรุณา
ดวยครับ/คะ)......คำแสดงความเคารพตอฝายตรงขามและตอ
ผูอานกลอนซึ่งตองพูดทุกครั้งกอนเริ่มเลน

อาริกะโตโกไซมะชิตะ (ありがとうございました) (แปล : ขอบคุณครับ/
คะ)......คำแสดงความเคารพตอฝายตรงขามและตอผูอานกลอน
หลังจากที่เลนเสร็จแลว

ชิทซึเรชิมัส (しつれいします) (แปล : ขอตัวครับ/คะ)......คำกลาวตอ
ฝายตรงขามเมอจำเปนตองลุกออกจากพื้นที่เลนในระหวางชวงที่
ใหจำตำแหนงของบัตรกลอน

ชิทซึเรชิมะชิตะ (しつれいしました) (แปล : ขอโทษที่เสียมารยาทครับ/
คะ)......คำกลาวตอฝายตรงขามหลังจากที่กลับเขาประจำพื้นที่
เลนแลว

คาเอะมัส (かえます) (แปล : เปลี่ยน)......คำกลาวตอฝายตรงขามเมอ
ตองการเปลี่ยนตำแหนงบัตรกลอน

ไฮ (はい) (แปล : ครับ/คะ)......คำขานรับเมอรับรูวาฝายตรงขามได
เปลี่ยนตำแหนงของบัตรกลอนแลว
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คำศัพททั่วไป (คำนาม) (ตอ)

- ไม (まい) ......ลักษณะนามของบัตรกลอน (ใบ)
อิจิ (いち) ......หนึ่ง
นิ (に) ......สอง
ซัง (さん) ......สาม
ยง/ชิ (よん・し) ......สี่
โกะ (ご) ......หา
โระคุ (ろく) ......หก
ชิจิ/นะนะ (しち・なな) ......เจ็ด
ฮะจิ (はち) ......แปด
คิว (きゅう) ......เกา
จู (じゅう) ......สิบ
จูโกะฟุน (じゅうごふん) ......สิบหานาที (ระยะเวลาที่ใหผูเลนจำ

ตำแหนงบัตรกลอน)
นิจูโกะไม (にじゅうごまい) ......ยี่สิบหาใบ (จำนวนบัตรกลอนที่ผูเลนแต

ละคนไดไปตอนเริ่มเลน)
โกะจูไม (ごじゅうまい) ......หาสิบใบ (จำนวนบัตรกลอนที่ใชทั้งหมด)
เฮียะคุ (ひゃく) ......หนึ่งรอย
วะทาชิ (わたし) ......ฉัน
อะนาตะ (あなた) ......คุณ
ฮะราอิเทะ (はらいて) ......วิธีหยิบแบบหนึ่งโดยปดบัตรกลอน
โอซาเอเทะ (おさえて) ......วิธีหยิบแบบหนึ่งโดยแปะบัตรกลอน

หากชนะ 15 ใบ
ใหพูดวา

じゅうごまい　で　かち
ました (เดะ เปนคำชวย
สวน คาชิมาชิตะ แปลวา

ชนะแลว)
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หนังสือเลมนี้แสดงดรรชนีกลอนทั้ง 100 บทจากชุดกลอนโองุระ-
เฮียะคุนินอิชชุโดยจัดใหกลอนที่ขึ้นตนวรรคบนดวยพยางคเดียวกันอยู
กลุมเดียวกัน ตัวหนังสือสีแดงแสดงถึงคิมาริจิ (สูตรจำบัตรกลอน หรือ
พยางคที่สั้นที่สุดที่บอกใหผูเลนทราบวาคือบัตรกลอนใบใด)
* เกี่ยวกับคิมาริจิ มีคำอธิบายอยางละเอียดอยูหนา 18

7. ดรรชนีกลอน

ผูแตงบทกลอน “め” เปนผูหญิงชอ มุราซากิ-ชิคิบุ
(ไมใชชอจริง เพราะผูหญิงสมัยกอนสวนใหญไมเปดเผยชอจริง)
ซึ่งมีชอเสียงมากใน “ตำนานเก็นจิ (เก็นจิ-โมโนกาทาริ)“ คือผลงาน
นวนิยายเรองยาวเกี่ยวกับความรักผูชายคนหนึ่ง เรองนี้ถูกเขียนมา
พันกวาปกอน ซึ่งเกากวา วิลเลียม เชกสเปยร ถึง 500 กวาป

(2) มุราซากิ ชิคิิบุ

ความรู
เกี่ยวกับ

เฮียะคุนินอิชชุ

いちまいふだ (กลอนที่ขึ้นตนพยางคแรกไมซ้ำกับกลอนบทใดเลย)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（う）　
むらさめの　つゆもまだひぬ　まきのはに　 きりたちのぼる　あきのゆふぐれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （え）　　　　　　　　  （い）　　　　　　　　    （ん） 　
 すみのえの　きしによるなみ　よるさへや ゆめのかよひぢ　ひとめよくらむ

　　　　　   （い） 　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　（わ）　
 めぐりあひて　みしやそれとも　わかぬまに くもがくれにし　よはのつきかな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　     （う）（ん） 
 ふくからに　あきのくさきの　しをるれば むべやまかぜを　あらしといふらむ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（う）　
 さびしさに　やどをたちいでて　ながむれば いづこもおなじ　あきのゆふぐれ

　　
 ほととぎす　なきつるかたを　ながむれば ただありあけの　つきぞのこれる

　　　　　　　　   （わ）　　　　　　　　         （わ）　　　　　　　　 （え）　    （わん）　           （う）
 せをはやみ　いはにせかるる　たきがはの われてもすゑに　あはむとぞおもふ
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 さんまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 3 ใบ)
　　  （え） 　 　　　　　　　     （え）　　　　  （きょう）　　（え）　    （おい） 　　　
いにしへの　ならのみやこの　やへざくら けふここのへに　にほひぬるかな

　　　　   （ん）　　 （い）　
 いまこむと　いひしばかりに　ながつきの ありあけのつきを　まちいでつるかな

　　　   （わ） 　　       （い）　　 （ん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （う）　
 いまはただ　おもひたえなむ　とばかりを ひとづてならで　いふよしもがな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　（わ）　　　   　
 ちぎりおきし　させもがつゆを　いのちにて あはれことしの　あきもいぬめり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　（え）　　　   　                               （わ）
 ちぎりきな　かたみにそでを　しぼりつつ すゑのまつやま　なみこさじとは

　　　　　　　　　　　　　　　　　           （わ）　　　                  （い）　                          （わ）
 ちはやぶる　かみよもきかず　たつたがは からくれなゐに　みづくくるとは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （ん）
 ひさかたの　ひかりのどけき　はるのひに しづごころなく　はなのちるらむ

　　　   （わ） 　　　　　　　　　　　　　  （わ） 　　　　　　　　　　　　　　     （おい）　
 ひとはいさ　こころもしらず　ふるさとは はなぞむかしの　かににほひける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　                （う）（え）　　　　　  （う ）（わ） 　
 ひともをし　ひともうらめし　あぢきなく よをおもふゆゑに　ものおもふみは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　        （わ）
 きみがため　はるののにいでて　わかなつむ わがころもでに　ゆきはふりつつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （え）　　　                                             （い）　
 きみがため　をしからざりし　いのちさへ ながくもがなと　おもひけるかな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （ん）
 きりぎりす　なくやしもよの　さむしろに ころもかたしき　ひとりかもねむ 

(4) เนื้อหาของเฮียะคุนินอิชชุ
เนื้อหาของเฮียะคุนินอิชชุที่มากที่สุด ไดแก ความรัก (43 บท)

รองลงมาดวย ฤดูใบไมรวง (16) ฤดูใบไมผลิ (6) ฤดูหนาว (6) ฤดูรอน (4) 
การเดินทางทองเที่ยว (1) ตามลำดับ และอนๆ (20) ซึ่งยังไมมีใครรูชัดเจนวา
ทำไมบทกลอนความรักถึงไดเยอะขนาดนี้

ความรู
เกี่ยวกับ

เฮียะคุนินอิชชุ
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 ごまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 5 ใบ)
　　　  　　   （え） 　　　　　　　　　   （わ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（え）
みかきもり　ゑじのたくひの　よるはもえ ひるはきえつつ　ものをこそおもへ

　　　　   　　　　　　　　　　　　　　    （わ）　　　　　　　　　　　　  （い）　　　   （ん）
 みかのはら　わきてながるる　いづみがは いつみきとてか　こひしかるらむ

　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 （わ）（わ）　
 みせばやな　をじまのあまの　そでだにも ぬれにぞぬれし　いろはかはらず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （え）　　　   　
 みちのくの　しのぶもぢずり　たれゆゑに みだれそめにし　われならなくに

　　   　　　   　
 みよしのの　やまのあきかぜ　さよふけて ふるさとさむく　ころもうつなり

กลอนบทแรก “あきの” เปนของพระจักรพรรดิเท็นจิ สวนบทที่ 2 “はる
す” แตงโดยพระจักรพรรดินีจิโต ซึ่งเปนลูกสาวของพระจักรพรรดิเท็นจิ บทที่
57 “め” เปนของมุราซากิ-ชิคิบุที่กลาวไวขางตนนี้ก็มีทั้งปูทวดและลูกสาว ไดแก
บทที่ี่ 27 “みかの” (ชอคาเนสุเกะ) และบทที่ 58 “ありま” (ชอไดนิ-โนะ-
ซันมิ) ตามลำดับ นอกจากนี้ คนอนๆ ในเฮียะคุนินอุชชุก็มีความสัมพันธมากมาย

(5) บรรดาญาติพี่นองในเฮียะคุนินอิชชุ

ไมถูกกัน

คน
รัก

เพอนกัน

รุนน
อง 

- รุน
พี่

ปูทวด - เหลน
แม - ลูก

ปู - หลาน
พอ - ลูก

ความรู
เกี่ยวกับ

เฮียะคุนินอิชชุ

(ตัวอยาง)
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 ななまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 7 ใบ)
（おお）　　　　　　　　　　　　　　　    （お）

おほえやま　いくののみちの　とほければ　 まだふみもみず　あまのはしだて

　 （おお）　　　　　　　　　　　　　　　     （おう）　　　  

 おほけなく　うきよのたみに　おほふかな わがたつそまに　すみぞめのそで

（おお）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 あふことの　たえてしなくば　なかなかに ひとをもみをも　うらみざらまし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　   （え）　　 　　　　　        （わ）   
 おくやまに　もみぢふみわけ　なくしかの こゑきくときぞ　あきはかなしき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　     （ん）
 をぐらやま　みねのもみぢば　こころあらば いまひとたびの　みゆきまたなむ

　　　　　　　　　　　　　　　　   　             （わ）
 おとにきく　たかしのはまの　あだなみは かけじやそでの　ぬれもこそすれ 

　　   　（い）　   　　　　　　   （わ） 　　　　　　　　　　　　 （わ）
 おもひわび　さてもいのちは　あるものを うきにたへぬは　なみだなりけり

　　　　   （おわ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （わ）（う）
 わがいほは　みやこのたつみ　しかぞすむ よをうぢやまと　ひとはいふなり

　　　　　  （わ）   （お）　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （わ）
 わがそでは　しほひにみえぬ　おきのいしの ひとこそしらね　かはくまもなし

　　　　　　　　　　　　   （わ） 　　  （い）　　　   　
 わすらるる　みをばおもはず　ちかひてし ひとのいのちの　をしくもあるかな

　　　　　　　　　　   （え）　（わ） 　　　　　　　    （きょう）　　　   　
 わすれじの　ゆくすゑまでは　かたければ けふをかぎりの　いのちともがな

　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　  （い）     （ごう） 　　　   　
 わたのはら　こぎいでてみれば　ひさかたの くもゐにまがふ　おきつしらなみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 　　　          （わ）
 わたのはら　やそしまかけて　こぎいでぬと ひとにはつげよ　あまのつりぶね

　　　　　　　　　　　   　　　　　    （わ）　　　　　　　　　　　　　　  （わん）　           （う）
 わびぬれば　いまはたおなじ　なにはなる みをつくしても　あはむとぞおもふ
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 じゅうろくまいふだ (คิมาริจิพยางคแรกพยางคเดียวกันกลุมละ 16 ใบ)
　　　  （い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（わ） 　　　　　　 （わ）

あひみての　のちのこころに　くらぶれば　 むかしはものを　おもはざりけり

　　　　   　　  
 あきかぜに　たなびくくもの　たえまより もれいづるつきの　かげのさやけさ

　　　　　　　　　 （お）   （お）　　　　　　　　　　　　　　　              （わ）
 あきのたの　かりほのいほの　とまをあらみ わがころもでは　つゆにぬれつつ

　　　　　　　　　　   　　　   （わ） 　　　　　　　 　　  （お）   
 あけぬれば　くるるものとは　しりながら なほうらめしき　あさぼらけかな

　　　　   （う）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     （い） 
 あさぢふの　をののしのはら　しのぶれど あまりてなどか　ひとのこひしき

　　　　　  　　　　　　　　   　
 あさぼらけ　ありあけのつきと　みるまでに よしののさとに　ふれるしらゆき 

　　   　　　　　　　　　（わ）　　　　　　　　　      （わ）
 あさぼらけ　うぢのかはぎり　たえだえに あらはれわたる　せぜのあじろぎ

　   　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  （ん）
 あしびきの　やまどりのをの　しだりをの ながながしよを　ひとりかもねむ

　　　　　　　　　　　　　　　        （い）　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   （ん）

あまつかぜ　くものかよひぢ　ふきとぢよ　 をとめのすがた　しばしとどめむ

　　　　   　　  
 あまのはら　ふりさけみれば　かすがなる みかさのやまに　いでしつきかも

　　　　　   （ん）　　　　　　　　　　　　　（い）　　　　　　　　　　　　        （おお）
 あらざらむ　このよのほかの　おもひでに いまひとたびの　あふこともがな

　　　　　　　　　　   　　　　　　　　    （わ） 　　　　     （わ）　
 あらしふく　みむろのやまの　もみぢばは たつたのかはの　にしきなりけり

　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （わ）
 ありあけの　つれなくみえし　わかれより あかつきばかり　うきものはなし

　　　　　  　　 （い）   　　　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　　   （わ）
 ありまやま　ゐなのささはら　かぜふけば いでそよひとを　わすれやはする 

　　   （わ）　　　　   （う）　　　　　　　　    （え）　   　
 あはぢしま　かよふちどりの　なくこゑに いくよねざめぬ　すまのせきもり

　   　（わ）　　　　（う） 　　　  （わ） 　　 （お）
 あはれとも　いふべきひとは　おもほえで みのいたづらに　なりぬべきかな
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