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กนฎิฐา มัทซโุอะ

“โอบง” เป็นทีรู่จ้กักันดใีนหมูค่นไทยทีส่นใจ

หรอืนยิมเดนิทางเข้าออกญีปุ่น่กัน

ประจ�าว่า เป็นช่วงท่ีผู้คนจะร�าลึกถึงบรรพบุรุษ กลับบ้านเกิดเพื่อ

กราบไหว้สุสาน ฟ้อนร�าขับร้อง “บง โอโดะริ” กันสนุกสนานใน 

ฤดูร้อน ปกติแล้วจะอยู่ในช่วงวันที่ 13-16 สิงหาคม ของทุกปี

ค�าว่า “บง” ย่อมาจากค�าเตม็ๆ ว่า “อรุาบงเอะ” มาจากภาษา

สันสกฤตที่ออกเสียงว่า “Ullambana” หมายความถึง “โคมแขวน

ห้อยหัว” ผู ้รู ้บางท่านสันนิษฐานว่าน่าจะมีต้นก�าเนิดจากค�าว่า 

“Uravan” ซึ่งเป็นศัพท์ในภาษาโบราณของอิหร่านหมายความถึง 

“ดวงวญิญาน” ทีส่งิสถติย์ในมนษุย์เรา ต่อมาเป็นทีม่าของการท�าพธิี

เคารพดวงวิญญานของบรรพบุรุษ ผู้รู ้บางท่านก็บอกว่าเทศกาล 

โอบงนัน้ มตี�านานสบืเนือ่งจากพระโมกขลาหนึง่ในสองสาวกส�าคญั

ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงมีญานวิเศษ และปราดเปรื่อง ครั้งหนึ่งท่าน

ได้ส่องมองเหน็โลกของคนตาย ซึง่มารดาของท่านก�าลงัทกุข์ทรมาน

กลายเป็นเปรตร้องขออาหาร ท่านจึงหาอาหารมาท�าบุญ และสวด

มนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้

ที่มาของเทศกาลโอบงคงมีต้นก�ำเนิดมำจำกพุทธ
ศำสนำจรงิ ทว่ำกม็คีวำมเชือ่ดัง้เดมิ และกำรละเล่นของชำวบ้ำน
ที่ ไม่พบในประเทศอื่นเป็นพ้ืนฐำน พุทธศำสนำคงเป็นเพียง
รปูธรรมที่เห็นตัวตนเท่ำนั้น โอบงนั้นถือเป็นวันหยุดยำวหลัง
จำกปีใหม่ผ่ำนไปรำวครึง่ปี ผูค้นจะฉลองวนัหยดุภำยใต้ควำม
เชื่อเรื่องวิญญำนด้วยวิธีแตกต่ำงกันไปตำมภมูิภำค ตั้งแต่ต้น
เดือนกรกฏำคมไปจนถึงเกือบๆ ปลำยสิงหำคม เริ่มจำก
เทศกำลนำนกุะบงจำกวนัที ่7 กรกฎำคม ทีปั่จจบุนัยงัพบเห็น
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ ด้วยกำรท�ำควำมสะอำดบ้ำน
เรอืน สสุำน หิง้พระ มกีำรช�ำระล้ำงร่ำงกำย (มโิซะง)ิ ให้สะอำด 
ตำมบ้ำนเรอืน และถนนหนทำงในภมูภิำคบำงแห่งกป็ระดบัโคม

▲ ร�า Awa-odori อนัมช่ืีอเสียงของจงัหวดัโทะกชุม่ิากเ็ป็นการร่ายร�าของ
คนท้องถ่ิน ทีเ่ก่ียวพนักบัเทศกาลโอบง

จดุโคม ลอยประทปี 
เล่นพล ุเผำเขำ 

ในเทศกำล “โอบง”
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และพู่ระย้ำเตรียมรับดวงวิญญำนกัน ปัจจุบันนี้เทศกำลช่วง
วันที่ 7 กรกฎำคมนี้จะถกูเรียกว่ำ “ทำนำบำตะ” เป็นส่วนใหญ่ 
แต่จริงๆ แล้ว ผู้รู้เชื่อว่ำเดิมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกำล 
โอบง

เมือ่เข้ากลางถงึปลายเดอืนกรกฎาคม กจ็ะมกีารจดุคบเพลงิ

ไฟหรือการเล่นพลุสว่างไสวกันแทบทุกแห่งทั่วประเทศ ตามมาด้วย

การลอยโคมกระดาษ (โทโร) ในแม่น�้าล�าธาร และการประดับโคม

กระดาษหน้าประตูบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีญาติผู้ใหญ่เพ่ิงเสียชีวิต 

ไปในปีนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่องทาง (บงมิจิทสุกุริ) ให้กับดวง 

วิญญานที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดชั่วคราว ว่ากันว่าคร้ังแรกที่มี 

การละเล่นพลุใหญ่โตคือเมื่อปี 1733 หนึ่งปีหลังการระบาดของโรค

อหิวาต์คร่าชีวิตผู้คนไปกว่าหนึ่งล้านคน โทกุกาว่า โยชิมุเนะ  

ผู ้ปกครองญี่ปุ ่นในสมัยนั้นจึงสั่งให้มีการท�าบุญ และจุดพลุส่ง 

ดวงวิญญานศพไร้ญาติกันอย่างเอิกเกริกที่ริมแม่น�้าซุมิดากาว่าใน

กรุงเอโดะ หลังจากนั้นการละเล่นพลุขนาดใหญ่ ก็ถูกจัดขึ้นเป็น

ประจ�าทีน่ี ่และยงัขยายต่อไปทัว่ประเทศ จนทกุวนันีค้นญีปุ่น่จ�านวน

ไม่น้อยก็ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าการละเล่นพลุนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

เทศกาลโอบง

ปัจจบุนัไฮไลท์ของเทศกาลโอบงจะอยูท่ีว่นัที ่15-16 สงิหาคม 

เมือ่วดัพทุธทัง้เลก็ และใหญ่ทัว่ประเทศจดัพธิสีวดมนต์ และจุดเทยีน

เพื่อส่งดวงวิญญานกลับโลกของคนตาย โดยให้ลูกหลานเขียนชื่อ

▲ พระสงฆ์ทีวั่ด Shitenno-ji ในโอซากาเดนิน�ากระบวนญาตมิติรทีม่าท�าบญุให้บรรพบรุษุ 

▲ พระสงฆ์ก�าลงัสวดมนต์ Kegongyo ในพธิ ีManto Kuyo-e
  ท่ีวัด Todai-ji นารา 

▲ แสงเทียนเป็นพันๆ ดวงสว่างไสวทุกคืนจากวันที่ 9-16 สิงหาคม ที่ 
ลานกว้างของวัด Shitenno-ji ในโอซากา
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เทศกำลทีเ่กีย่วข้องกบัโอบงในภมูภิำคคนัไซทีน่่ำเทีย่วชม 

ได้แก่

1) พิธี Urabon-e วัด Shitenno-ji ในโอซากา จาก

วันที่ 9-16 สิงหาคม ผู้คนจะมาจุดเทียนประดับรอบๆ โบสถ์ และ

วิหารของวัดเป็นพันๆ ดอก แสงเทียนจะสว่างไสว ท่ามกลางเสียง

สวดมนต์ของพระสงฆ์ในโบสถ์

2) พิธี Manto Kuyo-e ที่วัด Todai-ji นำรำ คืน

วนัที ่15 สงิหาคมจะมกีารประดบัโคมกระดาษราว 2,500 ดวงรอบๆ 

โบสถ์หลวงพ่อ Daibutsu-den และจะเป็นหนึ่งในสองวันของปีที่

โบสถ์จะเปิดหน้าต่าง Kanso-mado ให้ชมพระพักตร์หลวงพ่อฯ  

จากด้านนอกได้ ระหว่างพธิ ีพระสงฆ์จะสวด Kegonkyo หรอือวตาร

สังฆสูตรเสียงดังก้องโบสถ์ TPA
news

▲ พลงุามทีถู่กยิงขึน้ในเทศกาลพลท่ีุแม่น�า้โยโดกาว่าในกรงุโอซากา จดัขึน้
เป็นประจ�าทกุเสาร์แรกของเดอืนสงิหาคม

▲ เทศกาลลอยโคม Fushimi Mantou-nagashi ร�าลกึถงึดวงวญิญานนกัรบ
ที่พลีชีพในสงคราม Toba-fushimi เมื่อญี่ปุ่นก�าลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเข้าสูส่มยัเมจิ

▲ โคมกระดาษสาที่ลูกหลานจุดเพื่อส่งวิญญานบรรพบุรุษของตน โดย
ก�ากบัชือ่บนโคมประดบัประดา ท่ีหน้าโบสถ์วดั Todai-ji ในนาราเมือ่ 
วนัที ่15 สงิหาคม 2017

▲ พระพกัตร์ของหลวงพ่อ Daibutsu 
มองเห็นผ่านหน้าต่าง Kanso-
mado ในค�า่วนัที ่15 สงิหาคม

▲ ผูค้นก�าลงัสนกุสนานกบัการร�าวง 
Bon-odori ท่ีลานวัด Minami-
mido กลางกรงุโอซากา

ของบรรพบรุุษลงบนเทยีนฉายน�าทางกลบั หลงัจากทีน่กัร้องท้องถิน่

ขับร้องเพลงบนเวทีสูงใจกลางลานวัด เด็กๆ พ่อแม่ผู้ใหญ่ที่พากัน

สวมชุดยูคาตะ ร่ายร�า “บงโอโดะริ” กันเป็นวงกลมรอบๆ เวทีอย่าง

สนกุสนาน ส�าหรับทีน่ารา และเกยีวโตจะมพีธิเีผาเขาโดยจดุไฟบน

คบเพลงิหญ้าทีปั่กไว้เป็นรปูตวัหนงัสอื「大」(ได) ภายใต้ความเชือ่

ว่าพระสงฆ์คูไคผู้อัญเชิญพุทธศาสนามาจากประเทศจีนเป็นผู้ริเริ่ม 

ค�าว่า「大」น้ันมาจาก “เลขหนึง่” หรอื 「一」บวกกับค�าว่า「人」

หรอื “คน” เป็นการปัดเป่าสิง่ไม่ดงีาม เช่น โรคระบาดในฤดรู้อนออก

ไปจากผู้คน หลังจากการจุดเทียนหรือเผาเขาส่งดวงวิญญานเสร็จ

ส้ินลง ผู้คนที่พากันไปพักผ่อนที่บ้านเกิดเมืองนอนก็จะพากันจับ

รถไฟกลบัไปยงัเมืองท่ีตนประกอบอาชพีหรอืย้ายไปตัง้บ้านเรอืน ใช้

ชีวิตเช่นปกติกันอีกครั้ง จะกลับมาพักผ่อนพบปะญาติมิตรกันอีก

รอบหนึ่งก็หลังจากเวลาผ่านไปราวครึ่งปีเข้าปีใหม่พอดี




