จุดโคม ลอยประทีป
เล่นพลุ เผาเขา
ในเทศกาล “โอบง”

กนิฎฐา มัทซุโอะ

“Uravan” ซึ่งเป็นศัพท์ในภาษาโบราณของอิหร่านหมายความถึง
“ดวงวิญญาน” ทีส่ งิ สถิตย์ในมนุษย์เรา ต่อมาเป็นทีม่ าของการท�ำพิธี
เคารพดวงวิญญานของบรรพบุรุษ ผู้รู้บางท่านก็บอกว่าเทศกาล
โอบงนัน้ มีตำ� นานสืบเนือ่ งจากพระโมกขลาหนึง่ ในสองสาวกส�ำคัญ
ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงมีญานวิเศษ และปราดเปรื่อง ครั้งหนึ่งท่าน
ได้สอ่ งมองเห็นโลกของคนตาย ซึง่ มารดาของท่านก�ำลังทุกข์ทรมาน
กลายเป็นเปรตร้องขออาหาร ท่านจึงหาอาหารมาท�ำบุญ และสวด
มนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้

▲

ร�ำ Awa-odori อันมีชอื่ เสียงของจังหวัดโทะกุชมิ า่ ก็เป็นการร่ายร�ำของ
คนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วพันกับเทศกาลโอบง

“โอบง”

เป็นทีร่ จู้ กั กันดีในหมูค่ นไทยทีส่ นใจ
หรือนิยมเดินทางเข้าออกญีป่ นุ่ กัน
ประจ�ำว่า เป็นช่วงที่ผู้คนจะร�ำลึกถึงบรรพบุรุษ กลับบ้านเกิดเพื่อ
กราบไหว้สุสาน ฟ้อนร�ำขับร้อง “บง โอโดะริ” กันสนุกสนานใน
ฤดูร้อน ปกติแล้วจะอยู่ในช่วงวันที่ 13-16 สิงหาคม ของทุกปี
ค�ำว่า “บง” ย่อมาจากค�ำเต็มๆ ว่า “อุราบงเอะ” มาจากภาษา
สันสกฤตที่ออกเสียงว่า “Ullambana” หมายความถึง “โคมแขวน
ห้อยหัว” ผู้รู้บางท่านสันนิษฐานว่าน่าจะมีต้นก�ำเนิดจากค�ำว่า

ที่มาของเทศกาลโอบงคงมีต ้นก�ำเนิดมาจากพุท ธ
ศาสนาจริง ทว่าก็มคี วามเชือ่ ดัง้ เดิม และการละเล่นของชาวบ้าน
ที่ ไม่พบในประเทศอื่นเป็นพื้นฐาน พุทธศาสนาคงเป็นเพียง
รูปธรรมที่เห็นตัวตนเท่านั้น โอบงนั้นถือเป็นวันหยุดยาวหลัง
จากปีใหม่ผา่ นไปราวครึง่ ปี ผูค้ นจะฉลองวันหยุดภายใต้ความ
เชื่อเรื่องวิญญานด้วยวิธีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตั้งแต่ต้น
เดือนกรกฏาคมไปจนถึงเกือบๆ ปลายสิงหาคม เริ่มจาก
เทศกาลนานุกะบงจากวันที่ 7 กรกฎาคม ทีป่ จั จุบนั ยังพบเห็น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ ด้วยการท�ำความสะอาดบ้าน
เรือน สุสาน หิง้ พระ มีการช�ำระล้างร่างกาย (มิโซะงิ) ให้สะอาด
ตามบ้านเรือน และถนนหนทางในภูมภิ าคบางแห่งก็ประดับโคม
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▲ พระสงฆ์ทวี่ ด
ั Shitenno-ji ในโอซากาเดินน�ำกระบวนญาติมติ รทีม่ าท�ำบุญให้บรรพบุรษุ

และพู่ระย้าเตรียมรับดวงวิญญานกัน ปัจจุบันนี้เทศกาลช่วง
วันที่ 7 กรกฎาคมนี้จะถูกเรียกว่า “ทานาบาตะ” เป็นส่วนใหญ่
แต่จริงๆ แล้ว ผู้รู้เชื่อว่าเดิมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล
โอบง

▲ พระสงฆ์กำ� ลังสวดมนต์ Kegongyo ในพิธี Manto Kuyo-e

ทีว่ ดั Todai-ji นารา

▲

แสงเทียนเป็นพันๆ ดวงสว่างไสวทุกคืนจากวันที่ 9-16 สิงหาคม ที่
ลานกว้างของวัด Shitenno-ji ในโอซากา
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เมือ่ เข้ากลางถึงปลายเดือนกรกฎาคม ก็จะมีการจุดคบเพลิง
ไฟหรือการเล่นพลุสว่างไสวกันแทบทุกแห่งทั่วประเทศ ตามมาด้วย
การลอยโคมกระดาษ (โทโร) ในแม่น�้ำล�ำธาร และการประดับโคม
กระดาษหน้าประตูบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีญาติผู้ใหญ่เพิ่งเสียชีวิต
ไปในปีนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่องทาง (บงมิจิทสุกุริ) ให้กับดวง
วิญญานที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดชั่วคราว ว่ากันว่าครั้งแรกที่มี
การละเล่นพลุใหญ่โตคือเมื่อปี 1733 หนึ่งปีหลังการระบาดของโรค
อหิ ว าต์ ค ร่ า ชี วิ ต ผู ้ ค นไปกว่ า หนึ่ ง ล้ า นคน โทกุ ก าว่ า โยชิ มุ เ นะ
ผู้ปกครองญี่ปุ่นในสมัยนั้นจึงสั่งให้มีการท�ำบุญ และจุดพลุส่ง
ดวงวิญญานศพไร้ญาติกันอย่างเอิกเกริกที่ริมแม่น�้ำซุมิดากาว่าใน
กรุงเอโดะ หลังจากนั้นการละเล่นพลุขนาดใหญ่ ก็ถูกจัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทีน่ ี่ และยังขยายต่อไปทัว่ ประเทศ จนทุกวันนีค้ นญีป่ นุ่ จ�ำนวน
ไม่น้อยก็ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าการละเล่นพลุนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
เทศกาลโอบง
ปัจจุบนั ไฮไลท์ของเทศกาลโอบงจะอยูท่ วี่ นั ที่ 15-16 สิงหาคม
เมือ่ วัดพุทธทัง้ เล็ก และใหญ่ทวั่ ประเทศจัดพิธสี วดมนต์ และจุดเทียน
เพื่อส่งดวงวิญญานกลับโลกของคนตาย โดยให้ลูกหลานเขียนชื่อ

TPA news
Look around

โคมกระดาษสาที่ลูกหลานจุดเพื่อส่งวิญญานบรรพบุรุษของตน โดย
ก�ำกับชือ่ บนโคมประดับประดา ทีห่ น้าโบสถ์วดั Todai-ji ในนาราเมือ่
วันที่ 15 สิงหาคม 2017

▲ เทศกาลลอยโคม Fushimi Mantou-nagashi ร�ำลึกถึงดวงวิญญานนักรบ

ของบรรพบุรษุ ลงบนเทียนฉายน�ำทางกลับ หลังจากทีน่ กั ร้องท้องถิน่
ขับร้องเพลงบนเวทีสูงใจกลางลานวัด เด็กๆ พ่อแม่ผู้ใหญ่ที่พากัน
สวมชุดยูคาตะ ร่ายร�ำ “บงโอโดะริ” กันเป็นวงกลมรอบๆ เวทีอย่าง
สนุกสนาน ส�ำหรับทีน่ ารา และเกียวโตจะมีพธิ เี ผาเขาโดยจุดไฟบน
คบเพลิงหญ้าทีป่ กั ไว้เป็นรูปตัวหนังสือ「大」(ได) ภายใต้ความเชือ่
ว่าพระสงฆ์คูไคผู้อัญเชิญพุทธศาสนามาจากประเทศจีนเป็นผู้ริเริ่ม
ค�ำว่า「大」นัน้ มาจาก “เลขหนึง่ ” หรือ 「一」บวกกับค�ำว่า「人」
หรือ “คน” เป็นการปัดเป่าสิง่ ไม่ดงี าม เช่น โรคระบาดในฤดูรอ้ นออก
ไปจากผู้คน หลังจากการจุดเทียนหรือเผาเขาส่งดวงวิญญานเสร็จ
สิ้นลง ผู้คนที่พากันไปพักผ่อนที่บ้านเกิดเมืองนอนก็จะพากันจับ
รถไฟกลับไปยังเมืองทีต่ นประกอบอาชีพหรือย้ายไปตัง้ บ้านเรือน ใช้
ชีวิตเช่นปกติกันอีกครั้ง จะกลับมาพักผ่อนพบปะญาติมิตรกันอีก
รอบหนึ่งก็หลังจากเวลาผ่านไปราวครึ่งปีเข้าปีใหม่พอดี

เทศกาลทีเ่ กีย่ วข้องกับโอบงในภูมภิ าคคันไซทีน่ า่ เทีย่ วชม

▲

▲ พลุงามทีถ่ กู ยิงขึน
้ ในเทศกาลพลุทแี่ ม่นำ�้ โยโดกาว่าในกรุงโอซากา จัดขึน้

เป็นประจ�ำทุกเสาร์แรกของเดือนสิงหาคม

ที่พลีชีพในสงคราม Toba-fushimi เมื่อญี่ปุ่นก�ำลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเข้าสูส่ มัยเมจิ

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 นารา คืน
วันที่ 15 สิงหาคมจะมีการประดับโคมกระดาษราว 2,500 ดวงรอบๆ
โบสถ์หลวงพ่อ Daibutsu-den และจะเป็นหนึ่งในสองวันของปีที่
โบสถ์จะเปิดหน้าต่าง Kanso-mado ให้ชมพระพักตร์หลวงพ่อฯ
จากด้านนอกได้ ระหว่างพิธี พระสงฆ์จะสวด Kegonkyo หรืออวตาร
สังฆสูตรเสียงดังก้องโบสถ์ TPA
news

▲ พระพักตร์ของหลวงพ่อ Daibutsu

มองเห็นผ่านหน้าต่าง Kansomado ในค�ำ่ วันที่ 15 สิงหาคม

▲

ผูค้ นก�ำลังสนุกสนานกับการร�ำวง
Bon-odori ที่ลานวัด Minamimido กลางกรุงโอซากา
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