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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲ ที่ฐานดอกบัวด้านล่างก็มีชายชุดขาวช่วยกัน
ปัดกวาด

▲ แยกกันคนละไม้คนละมือ ▲ พากันเก็บกวาดก่อนเสร็จภารกิจ

▲ วัดโทไดจิ

เมือ่ก้าวเท้าเข้าไปในตวัโบสถ์วดัโทไดจใินเช้าวนัที ่7 สิงหาคม 

ผู้เขียนอดตะลึงกับภาพขององค์พระไดบุทสุท่ีตระหง่าน

อยู่ด้านหน้าไม่ได้ รอบๆ ฐานดอกบัว และที่หน้าตักมีชายในชุดขาว

สวมรองเท้าแตะสานด้วยฟางยืนอยู่ราว 20 คน บนเศียรท่านก็มีชาย

ชดุขาว ปีนขึน้ไปปัดกวาดอยู่อกี 3-4 คน และสกัพกัก็มรีอกชกักระเช้า

สานด้วยเชือก ด้านในมีชายชุดขาว มือถือไม้พันด้วยเศษผ้าขึ้นไปที่

บรเิวณพระพกัตร์อีก 3 กระเช้า กระเช้าตรงกลางมตีวัหนงัสอืจนีก�ากบั

ที่ด้านใต้ และด้านข้างว่า “ชูโอ” ด้านขวาขององค์พระก�ากับว่า “นิชิ” 

และด้านซ้ายก�ากับว่า “ฮิงาชิ” น่าจะเพื่อบอกทิศ และต�าแหน่งการ

ท�าความสะอาดพระพักตร์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชักรอกไม่สับสน

“ไดบทุสุ โนะ โอะมนิงุยุ” 
พิธชี�ำระล้ำงปัดกวำดองค์พระไดบทุสวุดัโทไดจิ

ไม่เพียงแต่ชายชุดขาวจ�านวนราว 120 คนที่เรียงรายในจุด

ต่างๆ ขององค์พระ และตัวโบสถ์ รวมทัง้ประตูเข้าด้านนอกทีท่�าให้วดั

ดูแปลกตาไปกว่าปกติเท่านัน้ เวลาทีช่ายในกระเช้าใช้เท้าทีม่รีองเท้า 

แตะสานด้วยฟางยันตามพระพักตร์หรือองค์พระ เอาไม้ปัดตาม

ใบหน้า ในรูจมูก รูหู ตามร่องพระเกศที่เป็นดังหอยสังข์ (ระโฮะทสุ) 

ด้วยแล้ว ยิ่งดูเหมือนภาพวาดมากกว่าเหตุการณ์จริงๆ ตรงหน้า 

ชายชดุขาวในตระกร้านัน้ห้อยโหนท�าความสะอาดพระพกัตร์เป็นหลกั

ราว 30 นาทีก่อนถูกชักลงมาด้านล่าง ปล่อยให้คนอื่นๆ ทั้งปัดฝุ่นทั้ง

ใช้ผ้าเช็ดขัดตามผิวองค์พระทั้งด้านหน้าด้านหลัง พระหัตถ์ และนิ้ว 

แต่ละนิ้วอย่างบรรจง รวมไปถึงตามร่องหน้าต่าง และส่วนอื่นๆ ใน
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▲ รอกเริ่มชักกระเช้าขึ้นไปที่พระพักตร์

▲ ศิษยานุศิษย์ของวัดก�าลังรอท�าความสะอาด
ประตูทางเข้าวัดอยู่

▲ คุณน้าคนน้ีมาเป็นปีท่ีสิบกว่าแล้ว ▲ แสงสว่างส่องมาจากหน้าต่างด้านข้าง

▲ เทียบกับพระหัตถ์แล้ว ตัวคนเล็กนิดเดียว ▲ มีคนคอยคุมรอกด้านล่างอีกที

โบสถ์จนถึงราว 9.30 น. ก่อนที่จะมีการซ้อมพ่นน�้ารอบหลังคาโบสถ์

เพื่อป้องกันอัคคีภัย

การท�าความสะอาดดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันที่ 7 

สิงหาคม หลังปี 1964 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมรับพิธีโอบงเมื่อผู้คนพา

กันมากราบไหว้ และท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรที่วายชนม์ไป 

ทั้งนี้เพราะถนนหน้าวัดเป็นถนนทราย ผู้คนที่เข้ามากราบไหว้มักน�า

เศษทรายตดิเท้าเข้ามาด้วย ทางวดัจงึเปลีย่นจากการท�าความสะอาด

หนึง่ครัง้ในช่วงสมยัของเจ้าอาวาสแต่ละรุน่มาเป็นทกุปีแทน และแม้

ถนนหน้าวัดจะเปลี่ยนมาเป็นพื้นอิฐในปัจจุบันก็ตาม ทางวัดก็ยังคง

ท�าพิธีช�าระล้างองค์พระเป็นประจ�าทุกปีต่อไป

นักท่องเทีย่วทัว่ไปสามารถเข้าชมได้เวลา 7.30 น. ไปแล้ว แต่

ก่อนหน้านัน้ พระสงฆ์ และศษิยานศุษิย์ในชดุขาวจะต้องอาบน�า้ช�าระ

ร่างกายที่ห้องอาบน�้า (ยุยะ) ร่วมกันสวดมนต์ในพิธีฮักเกงชิกิก่อน 

ลงมือท�าความสะอาดบนวิหารนิงัทสุโดเสียก่อน คุณน้าวัยราว 80 ปี 

ท่านหนึ่งที่เดินทางมาจากชิโกกุบอกว่า ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้วที่เขาเดิน

ทางมาร่วมท�าความสะอาด “นอกจากจะท�าความสะอาดองค์พระ

แล้ว ยังเป็นการท�าความสะอาดจิตใจของตัวเองทุกปีๆ ด้วย” หลัง

เสร็จพิธีคุณน้ากับเพื่อนๆ ก็พากับไปอาบน�้าอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้า

กลบับ้านไป ส่วนองค์พระไดบทุสก็ุดูมนัวาวสะอาดสะอ้านรอรบัผูค้น

ที่จะมากราบไหว้ในช่วงเทศกาลโอบงระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม

ทุกปี

หลวงพ่อไดบุทสุมีชื่อเต็มๆ ว่า “รุชานาบุทสุ” เริ่มลงมือสร้าง

โดยพระด�ารสัของจกัรพรรดโิชม ุ(ค.ศ.701-756) เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 

ค.ศ.745 เริ่มหล่อเมื่อวันที่ 29 กันยายนสองปีถัดมา องค์พระใช้เวลา

สร้าง 3 ปี 8 เดือน ตามด้วยพระเกศที่กินเวลาหล่อราวหนึ่งปีครึ่งก่อน

ที่จะชุบองค์พระทั้งองค์ให้งาม จนกระทั่งท�าพิธีเบิกเนตรโดยพระบดี

เสนาพระสงฆ์จากอนิเดยีเมือ่วนัที ่9 เมษายน ค.ศ.752 รวมเป็นเวลา

เกือบ 7 ปี ตามด้วยการลงมือก่อสร้างโบสถ์ครอบองค์พระในปี 758 

ปัจจบุนัวัดโทไดจเิป็นศูนย์กลางของวัดพทุธ ในนกิายเคงองชูหรอืมหา

ไวยปริยสูตร และยังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

องค์พระไดบทุสุจากฐานถึงเศียรสูง 14.98 เมตร ฐานดอกบวั

รองด้านล่างสูง 3.04-3.05 เมตร พระกัณฑ์ยาว 2.54 เมตร พระเนตร

ยาว 1.02 เมตร พระโอษฐ์กว้าง 1.33 เมตร พระหัตถ์ยาว 2.56 เมตร 

นิ้วกลางยาว 1.08 เมตร ผู ้รู ้ให้ข้อมูลว่าในอินเดียแหล่งก�าเนิด
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▲ แยกกันปัดฝุ่นตามต�าแหน่งที่แต่ละคนรับผิดชอบ

▲ เหมือนร้านท�าเล็บ

▲ ผู้อ�านวยการโดยรวม

▲ เมื่อเทียบกับขนาดพระ ตัวคนดูเล็กนิดเดียว

▲ พักราว 30 นาที ก่อนที่จะมีคน
มาผลัดเช็ดองค์พระอีกรอบ

▲ เพื่อกันไม ่ ให ้ ตัวกระแทก 
องค์พระบาดเจ็บ คนปัดต้อง
ใช้เท้ายันท่ีองค์พระบ่อยๆ
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พระพทุธศาสนานัน้ ไม่มกีารสร้างพระพทุธรปูทีส่งูใหญ่เกนิกว่า 10 เมตร ขึน้ไป แต่กลบั

พบพระพุทธรูปองค์มหึมาในกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหม ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์ที่

ม่ังค่ังจากการค้าในสมัยนั้นมากมาย ในจีนสมัยศตวรรษที่ 5 ก็มีการสร้างพระรุชานา

บุทสุหลายองค์ด้วยกัน

ส�าหรับพุทธศาสนานิกายมหาไวยปริยสูตรนั้น พระรุชานาบุทสุถือเป็นตัวแทน

ของจักรวาล เลข 10 เป็นตัวเลขพิเศษที่ขยายครอบคลุมจักรวาลได้ การสร้างองค์พระ

ให้สูงใหญ่ 10 เท่าของขนาดมาตรฐาน (โจรกกุ = 4.85 เมตร) หรือราว 15 เมตร จึงเป็น

เสมือนการสร้างจักรวาลที่ไร้ขอบเขต เหตุที่จักรพรรดิโชมุด�ารัสให้สร้างพระไดบุทสุนั้น

ว่ากันว่า เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศ และผู้คนที่เริ่มคลอนแคลนหลัง

วิกฤตการณ์ทางสังคมต่างๆ นับตั้งแต่แผ่นดินไหว สุริยุปราคา และการสิ้นพระชนม ์

ของมกุฏราชกุมารในปี 728 การสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายนางายะโอในปีถัดมา โรค 

ไข้ทรพิษระบาด ในปี 737 และการพยายามโค่นบัลลังก์โดยขุนนางชั้นสูงในเหตุการณ์ 

“ฟุจิวาร่า โนะฮิโระทสุงุ โนะ รัง” ในปี 740 เป็นต้น 

จากข้อมูลในการก่อสร้าง พบว่าผู้คนที่ร่วมบริจาคไม้ก่อสร้าง 51,590 คน 

แรงงานขนไม้ 1,665,071 คน ผูค้นทีร่่วมบรจิาคทอง และทองแดง 372,075 คน แรงงาน

ขนทอง และทองแดง 514,900 คน ทองแดงน�า้หนกัรวม 241 ตนั ทองค�าเปลว 4,187.14 

เรียว ชี้ให้เห็นถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน และความศรัทธาต่อพุทธศานาของผู้คน

ในเวลานัน้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ญีปุ่น่เปลีย่นแปลงการปกครองในสมยัเฮอนั และในเวลา

ต่อๆ มา นักรบผู้ปกครองประเทศบางคนก็มองว่าวัดเป็นแหล่งซ่องสุมก�าลัง วัดโทไดจิ

จึงถูกเผาเสียหายหลายครั้ง และก็ได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูกลับมาทุกครั้ง องค์พระ 

ในปัจจุบันบางส่วนเป็นขององค์เดิมต้ังแต่สมัยนารา บางส่วนมาสร้างใหม่ในสมัย 

มุโระมาจิ เศียรสร้างในสมัยเอโดะ เมื่อปัดฝุ่นเช็ดล้างให้สะอาดสะอ้านจะเห็นได้ชัดว่า 

สีของทองแดงตามองค์พระกับสีของเศียรนั้นต่างกันอย่างชัดเจน แต่ไม่ว่าจะสร้าง 

เมื่อใดองค์พระไดบุทสุก็เป็นร่มขวัญของผู้คนมากว่า 15 ศตวรรษ 

นกัท่องเทีย่วทีจ่ะมาชมพธิ ี“ไดบทุสุ โนะ โอะมนิงุุย” สามารถจบัรถไฟ Kintetsu 

Nara Line เที่ยวแรกในเช้าวันที่ 7 สิงหาคมมาต่อแถวเข้าชมได้ที่หน้าทางเข้าวัดที่จะ

เปิดให้เข้าเวลา 7.30 น. เป็นต้นไปได้ (ค่าเข้าชม 600 เยน)


