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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲พิธีเผาไม้โกะมะ (โฮมา) ด้านในโบสถ์ ▲ ยักษ์พ่อ มือถือคบเพลิงน�้าหนัก 60 กิโลกรัม

▲ คบเพลิง กิ่งไผ่ และน�้า จัดวาง
พร้อมแล้วในเช้าวันท่ี 14

▲ พระสงฆ์สามรูปมาถึงโบสถ์ก่อน
บ่ายโมงเศษ

▲ พิธีสะบัดพระไตรปิฏก▲ พระสงฆ์กลับไปพักก่อนเริ่มพิธี
อีกครั้งยามค�่า สีจีวรตัดกับสีหลังคา
หญ้าของโบสถ์ที่เพ่ิงซ่อมใหม่ เมื่อ 
สามปีที่แล้ว

วดัเนมบทุสจุเิป็นวัดพทุธมมีำตัง้แต่สมยัคำมำครุะ (ค.ศ.1185-1333) 

เริ่มจำกเป็นวัดของคนในตระกูลซำไกอิเบะผู้เข้ำมำต้ังรกรำก

พัฒนำพื้นท่ีซำไกอิเบะโก ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนรวม 12 หมู่บ้ำน 

“เทศกาล ดาดาโด โนะ โอน ิฮาชริ”ิ 
สร้างคนผ่านเทศกาลประจ�าท้องถิน่

เมอืงโกะโจ นารา
ปัจจุบันหมู่บ้ำนเหล่ำนี้ถูกรวมเป็นพื้นที่หนึ่งของเมืองโกะโจ จังหวัดนำรำ ส่วนตัววัดในทุกวันนี้คงมีเพียงโบสถ์ไม้ หลังคำมุงหญ้ำคำยำบุกิเพียง

หลังเดียว และยังเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จ�ำวัดด้วย ยำมมีพิธีทำงศำสนำหรือเทศกำล ส�ำคัญต้องไปนิมนต์พระมำจำกวัดข้ำงเคียง โดยเฉพำะใน 

“เทศกาลดาดาโด โนะ โอนิ ฮาชิริ” ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันที่ 14 มกรำคม อย่ำงต่อเนื่องไม่เคยขำดมำกว่ำ 535 ปี แล้ว 
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▲ หน้ากากยักษ์สามตัวที่เพิ่งท�าใหม่ในปี 1960 
ของเก ่าดั้งเดิมเก็บรักษาไว ้ในพิพิธภัณฑ์  
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศ

▲ ผู้ใหญ่ท่านหน่ึงท่ีเป็นกรรมการอนุรักษ์
เทศกาล

▲ กรรมการมีเสื้อฮัปปิดลโก้สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 เช่นเดียวกับวัด

▲ สะบัดพระไตรปิฏกช่วยป้องกันมอดได้ด้วย

▲ ด้านนอกโบสถ์ก็เผาโกะมะพร้อมๆ กัน

โดยทัว่ไปในเดอืนมกรำคมจนถงึต้นเดอืนมนีำคมก่อนเริม่ฤดู

ใบไม้ผลิของปี ตำมวัด หรือศำลชินโตจะมีเทศกำลขับไล่สิ่งไม่ดีงำม

รับควำมสุขควำมเจริญในปีใหม่ด้วยกำรใช้ คบเพลิงขนำดใหญ่  

(ไทมัทสุ) เป็นอุปกรณ์กัน ที่เก่ำแก่ที่สุดคือ “เทศกำลโอะมิซุโดะริ” 

ของวัดโทไดจิในนำรำ พระสงฆ์จะบ�ำเพ็ญศีลในวิหำร และตกค�่ำจะ

มีพิธีวิ่งคบเพลิงยักษ์ ท่ีระเบียงวิหำรติดต่อกันรวม 14 วันเต็ม เศษ

ลูกไฟที่ตกลงมำจะเป็นเครื่องปัดเป่ำสิ่งไม่ดีไม่งำม (ดัตตัน) ได้ ส่วน

ทีศ่ำลชินโตดงัๆ หลำยต่อหลำยแห่งกม็กัใช้ยักษ์ (โอนิ) เป็นสญัลกัษณ์

ส่วนใหญ่จะเป็นในทำงไม่ดีไม่งำม ต้องใช้ถั่วปำไล่ เป็นต้น 

ส�ำหรับเทศกำลดำดำโด โนะ โอนิ ฮำชิริ ที่วัดเนมบุทสุจินี้  

ใช้ทัง้คบเพลงิ และใช้ทัง้ยกัษ์ เป็นสองสญัลกัษณ์ส�ำคญั โดยก�ำหนด

ให้ยักษ์พ่อ ยักษ์แม่ และยักษ์ลูกเป็นเสมือนข้ำรับใช้ของพระอมิตตำ

เนียวไรพระประธำน วิ่งถือคบเพลิงยักษ์วนเวียนในตัวโบสถ์อ�ำนวย

พรให้แก่ผู้ที่มำร่วมงำน เป็นยักษ์ดีไม่ใช้ยักษ์ร้ำย 

ว่ำกันว่ำคนในตระกูลซำไกอิเบะได้รับเอำธรรมเนียมจุด 

คบเพลิงไทมัทสุมำจำกวัดโทไดจิ ต้ังแต่เมื่อรำวกว่ำ 500 ปีที่แล้ว 

หลักฐำนที่ยืนยันควำมเก่ำแก่ของเทศกำลที่นี่คือ หน้ำกำกยักษ์ทั้ง  

3 หน้ำกำกที่ด้ำนในระบุปีที่สร้ำงขึ้นไว้ว่ำเป็นปี ค.ศ.1486 และจำก

บันทึกของซำไกอิเบะโกในปี 1496 ก็มีเรื่องรำวเกี่ยวกับเทศกำล 

ดังกล่ำวระบุไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ตำมด้วยหลักฐำนยืนยันในปี 

1773 จำกบันทึกของหมู่บ้ำนโอทสุมุระ หนึ่งใน 12 หมู่บ้ำนใต้สังกัด

ก็มีรำยละเอียดของเทศกำลที่มีเนื้อหำ และขั้นตอนเช่นเดียวกับ

เทศกำลในปัจจบุนัอย่ำงสิน้เชงิก�ำกบัไว้ นบัแต่นัน้มำผูค้นจงึเรยีกชือ่

วัดว่ำ “โบสถ์ดาดาโด” แทนชื่อวัดจริงกันมำจนทุกวันนี้ 

ผู้เขียนไปเที่ยวชมเทศกำลดำดำโด โนะ โอนิ ฮำชิริ หรือแปล

ตรงตัวได้ว่ำ “เทศกำลยักษ์ วิ่งในโบสถ์ดำดำโด” นี้เมื่อวันที่ 14 

มกรำคมที่ผ่ำนมำ โดยไปถึงลำนหน้ำวัดตั้งแต่ก่อนเที่ยง และพบว่ำ

ผู้คนในเสื้อฮัปปิสีเหลืองอ่อนมีโลโก้สี่เหลี่ยมผืนผ้ำเช่นเดียวกับโลโก้

ของวดั ประดบัทีห่ลงัรำว 20 กว่ำคน ก�ำลงัแยกย้ำยกนัเตรยีมงำนอยู่ 

ชำยวัยกลำง คน 3-4 คน ก�ำลงัเอำหบีเก็บพระไตรปิฎกสำมหบีใหญ่ๆ 

ออกมำเรียงหน้ำเบำะที่นั่งสีแดง เพื่อรับพระสงฆ์สำมรูปที่นิมนต์มำ

จำกวัดข้ำงเคียง และสักพักพระสงฆ์ในจีวรสีเหลือง ด้ำนในสีม่วงก็

เดินถือระฆังเล็กๆ พร้อมฉำบ และพัดขึ้นไปบนโบสถ์ สวดมนต์และ

ไปนั่งประจ�ำหน้ำกระบะพระไตรปิฎกรวม 600 เล่ม พระสงฆ์ทั้งสำม

รูปแยกย้ำยกันสะบัดพระไตรปิฎก ไล่เปิดทีละหน้ำจำกขวำไปซ้ำยที

ละเล่มๆ จนหมดทุกกระบะใช้เวลำกว่ำครึ่งชั่วโมง พิธีนี้เรียกกันว่ำ 

“เทนโดกกุ ไดฮันเนียะ” หรือพิธีสะบัดพระไตรปิฎกทีละหน้าๆ 

ครบ 600 เล่ม เสมอืนกำรระดมพระเป็นร้อยๆ รปูมำแยกกนัอ่ำนพระ

ไตรปิฎกประจ�ำปี แต่ควำมที่ปัจจุบันเหลือพระสงฆ์น้อยรูปกันทุกวัด 

แทนกำรอ่ำนพระไตรปิฎกจรงิ ทกุวดัจงึเปลีย่นมำเป็นกำรสะบดัอ่ำน

แทน นับเป็นพิธีที่แปลกตำส�ำหรับชำวพุทธเช่นคนไทยเรำ 
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และแล้วก็ถึงช่วงไคลแมกซ์ เมื่อชำยคนหนึ่งแบกคบเพลิง

ออกมำ ยก และหมุนคบเพลิงที่ร้อนจ้ำให้เป็นตัวอักษร 「水」หรือ 

“น�้ำ” ในภำษำจีน ตำมมำติดๆ ด้วยยักษ์พ่อในชุดสีแดง ยักษ์แม่ใน

ชุดสีน�้ำเงิน และยักษ์ลูกในชุดสีอิฐ มือซ้ำยถือคบเพลิงร้อนจ้ำสูง 80 

เซ็นติเมตร หนัก 60 กิโลกรัม สลับกันโผล่ที่หน้ำต่ำงโบสถ์ทีละตัวๆ 

ครบสำมรอบ บำงรอบต้องมีผู้ช่วยคอยประคองคบเพลิงให้ และข้ำง

ตัวยักษ์ก็จะมีชำยในหมวกทรงสูงคอยใช้กิ่งไผ่ใหญ่ๆ ที่ชุ่มน�้ำตีเบำๆ 

ตำมร่ำงกำย เสำ และเพดำนโบสถ์กันเพลิงไหม้ เสียงสวดมนต์ และ

เสียงกลอง เสียงแตรสังข์ที่ดังกระหึ่มตลอดเวลำ ได้สร้ำงควำมขลัง

ให้กบัพธิอีย่ำงไม่อำจบรรยำย ห้วงเวลำสัน้ๆ ไม่ถงึ 5-6 นำทน้ีีสำมำรถ

ท�ำให้ผูเ้ขยีนลมืควำมหนำวเยน็ และฝนทีโ่ปรยปรำยลงมำ เฝ้ำจบัตำ

ดูงำนเสมือนกับได้ย้อนไปเมื่อหลำยร้อยปีที่แล้ว 

ด้วยควำมขลัง และควำมเก่ำแก่ทุกกระเบียดนิ้วที่ทุกคน

รักษำ และพยำยำมถ่ำยทอดให้เด็กๆ รุ่นหลังนี่เองที่ท�ำให้เทศกำล

เล็กๆ ของหมู่บ้ำนในเมืองโกะโจนี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็น “มรดก

นามธรรมด้านวัฒนธรรมที่ส�าคัญของประเทศ” เมื่อปี 1995 

ควำมส�ำคญัอกีประกำรของเทศกำลคอื กำรเป็นสือ่สำนใจผูค้นทกุวัย

ในต�ำบลให้รัก และภูมิใจในบ้ำนเกิดเมืองนอนนั่นเอง 

* ผู้อ่านทุกท่านสามารถมาชมเทศกาลได้ฟรีทุกปี โดยมาพัก

ทีโ่รงแรมแถวหน้าสถาน ีYamato Futami/JR wakayama Line เพราะ

ช่วงดึกจะไม่มีรถไฟวิ่งกลับมายังตัวเมือง การเดินทางระหว่างสถานี

หรือโรงแรมไปกลับวัดควรใช้แท็กซี่ซึ่งกินเวลาราว 10 นาที

▲ แสงเทียน และแสงไฟอ่อนๆ เพิ่มความขลังให้กับพิธีอย่างมาก ▲ พร้อมกันท่ีหน้าโบสถ์สามตัว

▲ ซ้อมว่ิงโดยไม่จุดคบเพลิงก่อนช่วงบ่ายสี่โมง▲ เด็กๆ ที่ถูกวางตัวให้จัดเทศกาลในอีกสิบปี
ยี่สิบปีข้างหน้า 

▲ โปรยข้าวเหนียวโมจิแจกผู ้คนที่มาร่วมงาน
อย่างสนุกสนาน
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หลังพระสงฆ์กลับไปพัก ก่อนพิธีในช่วงค�่ำ เด็กๆ ก็เลิกเรียน

เข้ำมำเปลี่ยนเสื้อผ้ำ สวมหมวกทรงสูงซ้อมเป่ำแตรสังข์ และตีกลอง

กัน สักรำว 4 โมงเย็นทุกคนก็เข้ำประจ�ำต�ำแหน่ง มีกำรถือคบเพลิงที่

ไม่ได้ติดไฟวิ่งรอบโบสถ์ด้ำนใน เสมือนผู้ใหญ่ เรียกเสียงปรบมือจำก

ผู้ชมได้ไม่น้อย เด็กๆ ถูกวำงตัวให้ท�ำหน้ำที่ต่ำงๆ กันล่วงหน้ำตั้งแต่

เล็กๆ และถูกฝึกให้ชินกับล�ำดับงำน ปีแล้วปีเล่ำ จนเมื่อพวกเขำ

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่กจ็ะสวมหน้ำกำกยกัษ์ ถอืขวำน ถอืไม้เท้ำ และฆ้อน 

แบกคบเพลงิหนกักว่ำ 60 กิโลกรมั เวยีนวิง่วนในโบสถ์แทนผูใ้หญ่ใน

วันนี้ที่จะอ่อนแรงลง เป็นกำรฝึกเด็กเพื่อให้เข้ำใจพิธี และเป็นกำร

อบรม มำรยำทปลูกฝังควำมรักในถิ่นก�ำเนิด และบ้ำนเกิดเมืองนอน

ล่วงหน้ำกันเป็นสิบปีทีเดียว 

เสร็จจำกกำรแสดงสัน้ๆ ของเดก็ๆ พวกเขำพร้อมพ่อแม่ และ

ปูย่่ำตำยำยกจ็ะมำรวมตวักนัหน้ำโบสถ์ เพือ่แย่งรบัข้ำวเหนยีวโมจทิี่

กรรมกำรฯ เตรียมไว้ เสียงหัวเรำะอย่ำงสนุกสนำนเมื่อแต่ละคนได ้

โมจใิส่ถงุกลบับ้ำนกนัส่ือให้เห็นควำมเป็นน�ำ้หน่ึงใจเดยีวของผูค้นทีน่ี่

เป็นอย่ำงด ีและแล้วเม่ือถงึเวลำหนึง่ทุม่ตรง พระสงฆ์ทัง้สำมรปูก็กลับ

มำที่โบสถ์อีกรอบเพื่อท�ำพิธีเผำไม้โกะมะ ท้ังใน และนอกโบสถ์ ใน

ขณะทีช่ำยหนุม่ร่ำงกำยก�ำย�ำล�ำ่สัน่กพ็ำกนัยกคบเพลงิมำจ่อทีก่องไฟ 

ท�ำให้ท้ังใน และนอกโบสถ์ที่มืดมิดคลุ้งไปด้วยควันสีขำว เหลือแต่

แสงเทียนหน้ำปะรัมกลำงโบสถ์ และแสงไฟจำกกองไฟด้ำนใน และ

นอกโบสถ์เท่ำนัน้ท่ีพอมองเหน็ พระสงฆ์พำกนัสวดมนต์เสยีงดงัก้องวดั 

นักพรตเร่ิมเป่ำแตรสังฆ์ ยิงธนูขึ้นฟ้ำ ถวำยพระบนสรวงสวรรค์เพื่อ

ขอพรก่อนที่ทุกคนจะถอยไปด้ำนในของโบสถ์ 


