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“ชุนเิ อะ”
กนิฎฐา มัตสุโอะ

▲ โบสถ์ทป
ี่ ระดิษฐานพระไดบุทสุของวัดโทไดจิ

พุทธผสมชินโตของญีป่ น่ ุ
พิธปี วารณาตนของพระสงฆ์วดั โทไดจิ นารา

โทไดจิ

เป็ น วั ด เก่ า แก่ ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนานิ ก าย
เคะงองชู สร้างโดยจักรพรรดิโชมุ (ครองราชย์
ระหว่างปีค.ศ.724-749) ในสมัยทีน่ าราเป็นเมืองหลวงของประเทศ มี
พระ วิโรจนา หรือ “ไดบุทสุ” เป็นพระประธาน แม้วัดจะถูกเพลิงไหม้
เสียหายสองครั้งใหญ่ๆ ด้วยกัน ทั้งโบสถ์ไดบุทสุเดง และวิหารใหญ่
น้อยทีเ่ รียงรายอยูร่ อบๆ ก็สามารถสือ่ ถึงความศรัทธาของผูค้ นในอดีต
ต่อศาสนาพุทธที่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในประเทศผ่านทางประเทศจีน
และเกาหลีราวศตวรรษที่ 6 ได้อย่างดี
เป็นทีท่ ราบกันทัว่ ไปว่าพุทธญีป่ นุ่ นัน้ เป็นพุทธแบบมหานิกาย
ที่แยกเป็นนิกายใหญ่เล็ก ราว 13 นิกาย (ชูฮะ) และยังเป็นพุทธที่มี
พิธีกรรม และความเชื่อในเทพเจ้าแบบลัทธิ ชินโตผสมผสาน ต่างไป

▲ ไม้ปกั รอบคบเพลิงทีผ่ เู้ ขียนได้รบ
ั แจกมา

ตราประทับ “วิหารนิงทั สุโด”

ปลายไม้มี

จากมหานิกายของจีนหรือเกาหลี หนึ่งในพิธีกรรมดั้งเดิมที่ด�ำเนินมา
ต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 1267 คือ พิธี “ชุนิเอะ” ของวัดโทไดจิ
ในจังหวัดนารา
ทุกๆ ปีจากวันที่ 1-15 มีนาคม ที่วิหารนิงัทสุโด (แปลตรงตัว
ได้ว่าวิหารในเดือนกุมภาพันธ์) บนเนินเตี้ยๆ ด้านขวามือของโบสถ์
ไดบุทสุเดง จะมีพธิ ี “ชุนเิ อะ” หรือพิธปี วารณาตนของพระสงฆ์ 11 รูป
(เรงเงียวชุ) ที่ได้รับการคัดเลือกมาบ�ำเพ็ญศีลตั้งแต่เช้าจรดค�่ำ ทั้งนี้
เพือ่ ภาวนาให้บา้ นเมืองสุขสงบธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยเริม่ จาก
พิธสี กุ ดิบทีเ่ รียกว่า “เบคคะ” (ไฟพิเศษ) ในคืนวันที่ 20 จนถึงสิน้ เดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ก ่ อ น ระหว่ า งนั้ น พระเรงเงี ย วชุ ทุ ก รู ป ต้ อ งมาใช้ ชี วิ ต
ร่วมกันที่กุฏิเบคคะโบ ลงโบสถ์ปวารณาตน ร่วมกันพับดอกทสุบากิ
(คาเมลเลีย) 400 ดอก กิง่ ลูกนันเตง 50 กิง่ ตามด้วยการ ท�ำข้าวเหนียว
โมะจิ 1,000 ก้อนเพื่อถวายพระพุทธรูปในโบสถ์ และวิหารต่างๆ
ของวัด โดยมีกฎเหล็กว่าต้องไม่ใช้ฟืนไฟจากที่อื่น ยกเว้นไฟที่ตนเอง
ก่อจากการใช้หินตีให้เกิดเชื้อไฟเท่านั้น ผู้รู้อธิบายว่าพิธีเบคคะนี้น่า
จะมาจากความเชือ่ ดัง้ เดิมของชินโต ทีร่ งั เกียจสิง่ อัปมงคล (เคะงาเระ)
ที่อาจปนมากับไฟจากที่อื่นๆ ในชีวิตประจ�ำวัน พิธีดังกล่าวนี้ไม่
พบในพุทธศาสนามหานิกายของจีนหรือเกาหลี คงมีรากฐานมาจาก
ความเชื่อดั้งเดิม ของคนญี่ปุ่นเอง
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หลังจากนั้น ในวันที่ 26 พระทุกรูปจะช�ำระล้างร่างกาย
เปลีย่ นจีวรเป็นจีวรกระดาษ และระหว่างจ�ำวัดทีก่ ฏุ เิ บคคะโบ ก็จะนัง่
อยู่แต่บนเสื่อเทะชิมาโกะสะท่ามกลางความมืดมิด ไม่พูดอะไรที่ไม่
เกี่ยวกับพิธีกรรม งดจิบน�้ำร้อนหรือน�้ำชา ไม่ลงเดินเหยียบพื้นดิน
วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 27 พระทุกรูปจะช่วยกันเสียบดอกทสุบะกิ
บนกิ่ง วันนี้จะได้รับอนุญาต ให้สวมเสื้อสีด�ำทับด้านบนเสื้อกระดาษ
ได้อกี ชัน้ หนึง่ ตกค�ำ่ ก็จะฝึกซ้อมเป่าสังข์ และฝึกสวดมนต์โชเมียวร่วม
กัน ก่อนที่จะย้ายไปหลับนอน และปวารณาตนในพิธี “ชุนิเอะ” ซึ่ง
เป็นพิธีจริงที่วิหารนิงัทสุโดจากวันรุ่งขึ้นจนถึงเสร็จสิ้นพิธีในวันที่ 15
มีนาคม
พิธี “ชุนิเอะ” เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “โอะมิซุโทะริ” (พิธี
ตักน�้ำศักดิ์สิทธิ์) มีต้นก�ำเนิดในปี 751 เมื่อพระสงฆ์ยิดจูลูกศิษย์เอก
ของพระโรเบนเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดโทไดจิ ไปฝึกวิปสั สนาในถ�ำ้
บนเขาคาสางิ ย ามะ และได้ ไ ปพบบรรดาเทพยดาก� ำ ลั ง ท� ำ พิ ธี
บวงสรวงขอประทานอภัยทีไ่ ด้ลว่ งเกินจากพระโพธิสตั ว์ จึงด�ำริจะท�ำ
พิธดี งั กล่าวในโลกมนุษย์ดว้ ย โดยเริม่ จากปีรงุ่ ขึน้ ทีว่ หิ ารนิงทั สุโดทีไ่ ด้
สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์ 11 พักตร์
พิธี “ชุนิเอะ” นี้เริ่มจากกระบวนพระสงฆ์ทั้ง 11 รูปพร้อม
“โดจิ” หรือคนดูแลรับหน้าที่ ต่างๆ ในพิธีกรรมรวม 30 คนเริ่มทยอย

▲ คบเพลิงโอไทมัทสุอน
ั ที่ 1 และ 2 ถูกแบกขึน้ ไปจากบันได เริม่ ปรากฏที่

หน้าระเบียงวิหารฯ

▲ โอไทมัทสุในค�่ำวันที่

14 ถูกจัดเรียงไว้หน้าบันไดด้านทิศเหนือของ
วิหารนิงทั สุโดเป็นจ�ำนวน 10 อัน

▲ โดจิกำ� ลังแจกไม้ปกั รอบคบเพลิงให้กบ
ั ผูท้ มี่ าคอยชมด้านล่างวิหารฯ
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ขึน้ บันไดหินโนะโบริโรทางทิศเหนือของวิหาร ตรงไปยังกุฏซิ นั โรชุกโุ ชะ
เมื่อนาฬิกาบอกเวลาเริ่มต้นของเช้าวันที่ 1 มีนาคม หลังจากนั้น
พระชูชิ (ผู้เชี่ยวชาญไสยศาสตร์) หัวหน้าคณะจะท�ำพิธีปัดเป่าไล่สิ่ง
ไม่ดีงามด้วยไม้โกะเฮที่พันด้วยกระดาษขาว ก่อนที่จะเริ่มรับศีล 8
(นอกจากศีล 5 แล้ว อีกสามข้อคือ ห้ามฉันหลังเที่ยง ห้ามเที่ยวชม
การละเล่น และห้ามนอนหรือนัง่ บนฟูกหรืออาสนะทีห่ รูหรา) สวดมนต์
และเข้าไปในวิหารที่มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประดิษฐานอยู่
ทั้งพระสงฆ์ และโดจิผู้ดูแลจะช่วยกันท�ำความสะอาดวิหาร ถวาย
เครื่องเซ่นที่เพิ่งท�ำเสร็จ ใหม่ๆ ในช่วงกลางวัน พอตกค�่ำก็จะพากัน
ขึน้ บันไดไปสวดมนต์ และบ�ำเพ็ญศีลเพือ่ ขอประทานอภัย และขอให้
เกิดความสุขสงบ ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในวิหารนิงะทสุโดอีก
เช่นนี้ทุกค�่ำคืน
ระหว่างวันที่ 1-14 จากราวหนึ่งทุ่มตรง โดจิจะแบกคบเพลิง
ยักษ์ (โอไทมัทสุ) 10 อันที่ ท�ำจากไผ่ และกิ่งสนยาวราว 6 เมตร หนัก
60 กิโลเดินน�ำหน้าพระสงฆ์แต่ละรูปๆ เพื่อส่องทางตามบันไดให้
ทุกวัน ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น ก้อนไฟสีส้มเป็นลูกกลมท่ามกลาง
ความมืดจะมาปรากฏที่หน้าระเบียงวิหารทีละลูกๆ ยามเมื่อโดจิวิ่ง
บนระเบียงจากซ้ายไป ขวาพร้อมหมุนคบเพลิงเร็วๆ บนระเบียง ลูกไฟ
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▲ พระไดบุทสุในค�่ำวันที่

ประกอบเทศกาลโอฮิงงั

15 สิงหาคม อันเป็นวัน ▲ โคมกระดาษเพื่ อ รั บ และส่ ง ดวงวิ ญ ญานใน
เทศกาลโอฮิงงั หน้าต่างบนของโบสถ์จะถูกเปิด
กว้าง ให้ชมพระพักตร์ของหลวงพ่อไดบุทสุ

▲ ลูกไฟจากคบเพลิงจ�ำนวน

10 อันตกลงมาด้านล่าง
เป็นสายดังน�ำ้ ตกเมือ่ ตัง้ กล้องด้วยชัดเตอร์สปีดช้าๆ

จะตกลงมาเป็นทางดังน�้ำตกที่ด้านล่าง ผู้คนที่พากันไปเฝ้าชมแน่นขนัดใต้วิหารเชื่อกันว่าเมื่อลูกไฟถูกตัว สิ่งไม่ดีงามก็จะถูกปัดเป่าออกไป
จากตนน�ำมาซึ่งอายุวรรณะ และพลานามัยอันแข็งแรง
พิธีส�ำคัญที่สุดจะอยู่ในคืนวันที่ 12 มีนาคม เมื่อโดจิแบกคบเพลิง “คะโกะไทมัทสุ” ยาว 7 เมตร หนัก 80 กิโล จ�ำนวนเพิ่มเป็น 11 อัน
ขึ้นไปหมุนที่ระเบียงทีละอันๆ เป็นระยะเวลาราว 45 นาที ก่อนที่กระบวนของพระสงฆ์ 5 รูป ท่ามกลางเสียงดนตรีกะงักกุ ประโคมตลอดทางจะ
พากันเดินลงบันไดหินด้านทิศใต้ตรงเข้าไปในศาลาโอไคยะ ตักน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิน์ ำ� ไปถวายพระโพธิสตั ว์ในวิหาร และด�ำเนินการสวดมนต์ตอ่ ไปจนถึง
เช้าวันที่ 15 เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี หลังจากนั้น พระสงฆ์แต่ละรูปก็จะแยกย้ายกันกลับไป ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันในกุฏิของตนต่อไป
ปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้เขียนมีโอกาสไปชมพิธี “ชุนิเอะ” บางส่วน ครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 6 มีนา ซึ่งโดจิ 10 คนจะวิ่งแบกคบเพลิงหมุนบนระเบียง
จากซ้ายไปขวาเท่านั้น ครั้งที่สองใน วันที่ 14 เมื่อโดจิวิ่งคบเพลิงพร้อมกันที่เดียว 10 อันเป็นเวลา 10 นาทีเต็ม และพากันเดินลงมาทางบันได
ด้านทิศใต้ โยนเศษไม้ของคบเพลิงให้ผคู้ นทีม่ ารอชม แม้จะไม่มโี อกาสเห็นพิธสี ำ� คัญในคืนวันที่ 12 ทีท่ างวัดจ�ำกัดคนเข้าออกก็ตาม แต่กส็ ามารถ
สัมผัสความขลัง ความอลังการ และงดงามของแสงเพลิงจากคบเพลิงโอะไทมัทสุยักษ์ได้ใกล้ชิด แถมยังเก็บไม้เสียบคบเพลิงมีตราประทับ
“วิหารนิงทั สุโด” มาตัง้ ไว้บนหิง้ พระทีบ่ า้ นได้เป็นสิรมิ งคลกับเขาด้วยอันหนึง่
จะว่าไปแล้ว พิธี “ชุนเิ อะ” นีเ้ ป็นเสมือนหนึง่ ในพิธรี บั ปีใหม่ เมือ่ ย่าง
เข้าฤดูใบไม้ผลิของวัดพุทธใหญ่ๆ หลายแห่งในนารา ผู้รู้เชื่อว่าแม้เนื้อหา
ของพิธีจะแตกต่างกันบ้าง แต่การขออภัย และขอพรต่อพระพุทธรูปในพิธี
นั้นน่าจะมีรากฐานมาจากการขจัดสิ่งอัปมงคลก่อนรับปีใหม่ของชินโต
นั่นเอง
หลักฐานหนึง่ ทีบ่ ง่ บอกข้อสรุปข้างต้นของผูร้ คู้ อื บทบาทของพระชูชิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ ซึ่งรับหน้าที่หัวหน้าคณะสงฆ์ 11 รูป น�ำสวด
พร้อมโยนตัวไปด้านหน้าในวงทีม่ เี ชือกศักดิส์ ทิ ธิก์ นั้ เขตแดนรอบๆ สิง่ เหล่านี้
ล้วนพบได้ในพิธีกรรมรับปีใหม่ของชินโต ที่ชี้บอกเอกลักษณ์ของพิธีกรรม
▲ น่ า เสี ย ดายที่ ค วั น ขาวมากจนบดบั ง ท้ อ งฟ้ า สี โ คบอลท์ บ ลู
ในพุทธศาสนาแบบญีป่ นุ่ หรือเท่ากับว่าพุทธญีป่ นุ่ นัน้ เป็นพุทธทีม่ คี วามเชือ่
ไปเกือบหมด
พื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานอยู่นั่นเอง
ผู้คนในนารา และคันไซพากันกล่าวกันมาช้านานว่า “หลังเสร็จสิ้น
พิธชี นุ เิ อะ ความอบอุน่ ก็จะมาเยือน” และดูเหมือนจะเป็นความจริง หลังจาก
วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นมา อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นตามล�ำดับ
*ท่านใดที่สนใจอยากชมพิธีชุนิเอะนี้ แนะน�ำให้มาชมในวันที่ 14
เมื่อคบเพลิงโอะไทมัทสุถูกหมุนพร้อมกัน 10 อันที่ระเบียงวิหารนิงัทสุดโด
จาก 18:30 น. ราว 10 นาที นักท่องเที่ยวจะเข้าไปรอชมการหมุนคบเพลิง
ยักษ์ที่ใต้ลานวิหารก็ได้หรือยืนชมห่างๆ ที่ลานด้านนอกก็ได้ แต่ต้องมาถึง
สักก่อน 17:00 น. จึงจะพอมีที่ยืนชม TPA
news
▲ คืนวันที่ 6 มีนาคม คบเพลิง 10 อันจะถูกยกขึน
้ มาบนระเบียงทีละ

อันๆ โดจิจะหมุนคบเพลิงทีห่ วั มุมระเบียงทัง้ สองด้าน
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