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กนิฎฐา มัตสโุอะ

▲ เจด้่ย์ Tahoto ในฤด้้ใบไม้ผู้ลิ็ ▲ ซากุรื่ะบานสะพรื่ั�ง ▲ พรื่ะสงฆ์์ชิ่วยกันเปุ่ล่็�ยนม่าน
ห้าส่หน้าโบสถ์ 

▲ แสงแด้ด้บามบ่าย

“ไซโงะกุ ซนัจซั้นโชิะ” เป็น็ธุรรมเน่ยัมกัารจารกิัแสวงบญุ่ของ

พทุี่ธุศาสนกิัชินญ่่�ป็ุน่ไป็ยััง วดัืพทุี่ธุ 33 แห้ง่ที่่�ติั�งอย่้ั

ในภั้มิภัาคคิงคิ 6 แห้่ง แล้ะจังห้วัดืกิัฟัุรวม 7 จังห้วัดื ติามคำาสอนใน

พระไติรปิ็ฏิกัฉบับโอเคะเค่ยัว นิกัายัมห้ายัานที่่�แพร่ห้ล้ายัมาจากั

ป็ระเที่ศจ่น ผ้้คนเชิื�อกัันว่า พระโพธุิสัติว์อวโล้กัิเติศวร (เจ้าแม่กัวนอิม) 

จะแป็ล้งองค์ 33 ร่างล้งมาโป็รดื สัติว์ ผ้้ใดืที่่�จาริกัแสวงบุญ่ไป็กัราบ

ไห้ว้พระองค์ครบที่ั�ง 33 วัดืจะสามารถไป็ส้่นิพพานได้ื 

ว่ากัันว่าธุรรมเน่ยัมดืังกัล่้าวเริ�มต้ินจากัวัดืฮาเซะเดืรา เมื�อ 

1,300 ป็ทีี่่�แล้ว้ เมื�อพระโที่ะกุัโดืะ เจ้าอาวาสเกิัดือาพาธุห้นักัป็างติายั 

แล้ะไดื้ฝ้ันเห้็นยัมบาล้ ยัมบาล้ไดื้ป็รารภักัับที่่านว่า ขอให้้เผยัแพร่

กัารสร้างบุญ่ (คโุดืะกั)ุ ไป็แก่ัผ้ค้นด้ืวยักัารจาริกัแสวงบุญ่ไป็นมัสกัาร

พระโพธุสิตัิว ์บญุ่ที่่�สรา้งจะชิว่ยัให้ช้ิำาระบาป็กัรรมที่่�กัอ่ไวก่้ัอนติายัไดื้

พระสงฆ์์โที่ะกัุโดืะ ยัังไดื้รับยัันติ์ แล้ะติราป็ระที่ับจากัยัมบาล้กัล้ับ

มาดื้วยั เมื�อท่ี่านฟั้�นคืนร่างจึงระดืมเผยัแพร่ความเชิื�อ ที่ำายัันติ์ แล้ะ 

ติราป็ระทัี่บแจกัผ้้คนที่่�ออกัจาริกัแสวงบุญ่ที่ล่้ะวัดืๆ จนครบที่ั�ง 33 วดัื 

ธุรรมเนย่ัมดัืงกัล่้าว ยัังถ้กัสานต่ิอมายัังพุที่ธุศาสนิกัชินญ่่�ป็ุน่

ในทีุ่กัวันน่� ชิายั ห้ญ่ิง ที่ั�งเดื็กั ห้นุม่สาว แล้ะผ้้ชิราจำานวนไม่น้อยัใน 

ชิดุืขาว มอืถอืกัระดืิ�ง แล้ะไมเ้ที่า้ จะพากัันออกัแสวงบญุ่ โดืยัเริ�มจากั

วัดืเซกัังโที่ะจิ ในจังห้วัดืวาคายัาม่าเป็็นวัดืแรกัราวติ้นเดืือนเมษายัน

จนสุดืที่้ายัไป็จบที่่�วัดืเคะกังจิ ในจังห้วัดืกิัฟัุ ราวเดืือนธัุนวาคมของป็ี

รุ่งขึ�น รวมเป็็นระยัะที่าง 1,000 กัิโล้เมติร ใชิ้เวล้าแสวงบุญ่ราวเกัือบ

สองป็ี 

ติามติำานานของวัดื ในป็ี ค.ศ.686 จักัรพรรดืิเที่มมุ ที่รงม่

บัญ่ชิาให้้พระสงฆ์์โดืเม่ยัว สร้างเจด่ืยั์ขึ�นที่่�ที่ิศติะวันติกัของเขา 

ฮัที่สุเซะ เมืองซากัุไร จังห้วัดืนารา ติ่อมาในปี็ 727 พระโที่ะกุัโดืะ 

เจ้าอาวาสได้ืสร้างโบสถ์ไม้เพิ�มเติิมที่างทิี่ศติะวันออกั พร้อมนำา 

ที่่อนไม้ที่่�ล้อยัมาติามนำ�าจากัอุที่กัภััยัให้ญ่่ มาแกัะสล้ักั แล้ะป็ระกัอบ

ขึ�นเป็็นพระโพธุิสัติว์ส้ง 10.18 เมติร พระห้ัติถ์ขวาถือคฑ์าอักัขระกัับ

▼ พรื่ะสงฆ์์เสรื่็จจากที่ำาวัตั้รื่เชิ้ากำาล็ังล็งบันได้กลั็บกุฏิิด้้านล็่าง
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“วัดัฮาเซะเดรา”

ต้นกาเนดิธรรมเนียมการจาริกแสวังบุญุ
วัดัพุุทธ 33 แห่่งในภาคตะวันัตก
ํ
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ล้้กัป็ระคำานับเป็็นพระโพธุิสัติว์ไม้ในที่่ายัืนที่่�ให้ญ่่ท่ี่�สุดืในญ่่�ป็ุ่น ป็ัจจุบันองค์พระโพธุิสัติว์ไม้น่�  

ก็ัยัังป็ระดิืษฐานในโบสถ์ไม้บนเนินเขา เป็ิดืให้้ผ้้ม่จิติศรัที่ธุาไดื้เข้าไป็นมัสกัารใกัล้้ชิิดืเป็็นป็ระจำา 

แม้ผ้้เข่ยันจะไม่เคยัออกัแสวงบุญ่เช่ินพุที่ธุศาสนิกัชินญ่่�ป็ุ่นท่ี่�ศรัที่ธุาในพระโพธิุสัติว์เล้ยั

กัต็ิาม แติใ่นบรรดืาวดัืทัี่�ง 33 แห้ง่ ท่ี่�อย่้ัในบญั่ชินั่�น กัเ็คยัมโ่อกัาสไป็นมสักัารมาแล้ว้กัว่า 20 แห่้ง

ดื้วยักััน โดืยัเฉพาะวัดืฮาเซะเดืราซึ�งถ้กัระบุให้้เป็็นวัดืที่่� 8 ของเส้นที่างกัารแสวงบุญ่นั�น ไป็เยัือน

มากัว่า 15 ครั�งได้ื ติ้องบอกัติามติรงเล้ยัว่าที่ั�งห้ล้งให้ล้ในความงามของธุรรมชิาติิที่่�ห้้อมล้้อมไป็

ดื้วยัขุนเขา ติ้นไม้ดือกัไม้ป็ระจำาฤดื้กัาล้ สถาป็ัติยักัรรมอันงดืงาม ความเง่ยับสงัดืที่่�ห้าไม่ไดื้ติาม

วัดืท่ี่องเที่่�ยัวดัืงๆ ที่่�คนไที่ยัมักัไป็เยืัอนกััน แล้ะเห้นืออื�นใดื ร่องรอยัของพุที่ธุศาสนาที่่�สัมผัสได้ื 

จากัพระสงฆ์์ที่่�ออกัที่ำาวัติรทีุ่กัวัน รวมไป็ถึงพิธุ่กัรรมติ่างๆ ที่่�ไม่เห้มือนใคร 

เส้นที่างส้่ตัิววัดืนั�น เริ�มจากัสถาน่รถไฟั Hasedera/Kintetsu Osaka Line ราวชัิ�วโมง

เศษๆ จากัใจกัล้างเมืองโอซากัา จากันั�นค่อยัๆ เดืินต่ิอไป็ราวเกัือบห้นึ�งกิัโล้ ผ่านติัวติำาบล้เล้็กัๆ 

ที่่�สองข้างที่างเร่ยังรายัไป็ด้ืวยัห้้องแถวไม้เก่ัาแก่ั ที่่�เป็็นบ้านเรือนร้านค้า แล้ะเร่ยัวกััง สักัราวกัว่า 

40-50 ป็กีัอ่น ที่่�น่�เคยัคบัคั�งไป็ดืว้ยัผ้ค้นมากัมายั โดืยัเฉพาะในป็ล้ายัเดือืนเมษายัน เมื�อดือกัโบติั�น

ดือกัไม้โป็รดืของพระโพธุิสัติว์บานสะพรั�งเต็ิมวัดื แติ่ราว 7-8 ป็ี ที่่�ผ้้เข่ยันเว่ยันวนไป็นมัสกัารมา 

ป็ีล้ะ 2-3 ครั�งนั�น น้อยัครั�งนักัที่่�จะต้ิองเบ่ยัดืเส่ยัดืกัับผ้้คน 

ครั�งสุดืท้ี่ายัที่่�ไป็เยืัอนวัดืมาคือ เมื�อซากุัระเริ�มบานในป็ล้ายัเดืือนมน่าคมที่่�ผ่านมา สช่ิมพ้

อันแสนอ่อนห้วานที่่ามกัล้างแดืดือ่อนๆ ยัามเชิ้า ที่ำาให้้พื�นห้ินจากัล้านวัดืถึงป็ระติ้นิโอมง ติ่น

เขาเติ็มไป็ด้ืวยักัล้ิ�นอายัของฤดื้ใบไม้ผลิ้ที่่�เพิ�งมาเยืัอน ซากัุระสายัพันธ์ุุย้ัอยัห้ล้ายัสิบต้ินห้น้าวัดื

กัำาล้ังบานแข่งกัับดือกัแมคโนเล้่ยัสข่าว แต่ิล้ะติ้นม่ฝ้้งนกัแว่นติาขาวบินเว่ยัน ไป็มาที่ั�งวัน แล้ะ

เมื�อล้อดืป็ระติ้ที่างเข้าดื้านบนกั็จะพบกัับ บันไดืหิ้นมุงห้ล้ังคาไม้แกัะสล้ักั ที่อดืไป็ส้่โบสถ์บนเขา

ส้ง ใครที่่�มาวัดืฮาเซะเดืราเป็็นครั�งแรกั ล้้วนแล้้วแต่ิติ้องอ้าป็ากัค้างติะล้ึงกัับบันไดืห้ินที่่�เร่ยักักััน

ว่า “โนะโบริโร” น่�ที่ั�งนั�น 

บนัไดืโนะโบริโระน่� แยักัเป็น็สามส่วนรวมทัี่�งสิ�น 399 ขั�น สว่นแรกัที่่�ที่อดืจากัป็ระตินิ้ โอมง

 จนถึงศาล้าสำาห้รับล้้างมือนั�น สร้างถวายัวัดืโดืยันากัาโที่ะมิ โนะบุคิโยัะเจ้าอาวาส ศาล้คะสุงะ- 

ไที่ชิะ ที่่�มาบนบานขอให้้ล้้กัชิายัห้ายัป็่วยัเมื�อป็ี 1039 ส่วนบันไดืส่วนกัล้าง แล้ะส่วนบนสุดืนั�น

มาสรา้งเพิ�มเติิมในป็ ี1894 ห้้วงเวล้าท่ี่�งดืงามของบนัไดืที่ั�งสามสว่นน่� อยั้ใ่นคนืวันที่่� 31 ธุนัวาคม

▲ พิธ่ีสวด้โฮมา

▲ จากกุฏิิเจ้าอาวาสด้้านล็่างมองเห็นโบสถ์
ด้้านบนที่่ามกล็างซากุรื่ะ

▲ ชิ่วงรื่อยตั้่อรื่ะหว่างบันได้ชิั�นล็่างกับชิั�นกล็าง

▲ สถาปุ่ัตั้ยกรื่รื่มท่ี่�เปุ่็นเอกล็ักษณ์

▲ เปุ่ล็่�ยนผู้้า 5 ส่สัญี่ลั็กษณ์พรื่ะโพธีิสัตั้ว์ 5 องค์
 

▲ ฤด้้ใบไม้รื่่วงก็งาม

▲ Narabido

▲ Reido หน้ารื่้อน ส่เขี่ยวขีองใบไม้สะที่้อนบน
พ่�นงด้งาม

▲ รื่้านค้ารื่ิมที่าง

ไป็จนถึงเกัือบรุ่งเชิ้าของวันท่ี่� 1 มกัราคมของทุี่กัป็ี เมื�อที่างวัดืเป็ิดืไฟัโคมที่่�เพดืานห้ลั้งคา 
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แล้ะโคมกัระดืาษติามต่ินบันไดื แสงโคมอ่อนๆ ที่่ามกัล้างความมืดืมิดื

แล้ะความห้นาวเย็ันในฤดื้ห้นาวกัับเส่ยังสวดืมนต์ิของพระสงฆ์์ใน

โบสถ์ ที่ำาให้้ร้้สึกัเสมือนไดื้ย้ัอนเวล้ากัล้ับไป็ในสมัยัเอะโดืะกั็ว่าไดื้ 

ห้ล้งัค่อยัๆ ป็นีบันไดืขึ�นไป็ถึงบนเขา กัจ็ะเจอกับัโบสถ์ไมด้้ืาน

ซา้ยัมือที่่�สรา้งบนผาเขา เป็น็ท่ี่�ร้จ้กัักัันในนามของสถาป็ตัิยักัรรมแบบ

“คาเคะที่สุกัุ” ติัวโบสถ์แบ่งเป็็นโบสถ์ดื้านใน (เสโดื) ท่ี่�ป็ระดืิษฐาน 

พระโพธุิสัติว์ แล้ะเวที่่ไม้สำาห้รับป็ระกัอบพิธุ่กัรรม (เรโดื) เร่ยักัรวมๆ

กัันว่า “โบสถ์แฝ้ดื” (นาราบิโดื) ระห้ว่างกัล้างม่ที่างเดืินป็้ดื้วยัห้ิน

คั�นสำาห้รับให้้ผ้้คนมายัืนพนมมือกัราบไห้ว้พระโพธุิสัติว์ เอกัล้ักัษณ์์

อ่กัป็ระกัารห้นึ�งคือ เวท่ี่ท่ี่�ยืั�นออกัมานอกัชิายัคาดื้านล้่าง ม่เสาไม้

ขนาดืให้ญ่่ห้นุนอย่้ัคล้้ายักัับวัดืนำ�าใส (คิโยัมิซุเดืรา) ในเก่ัยัวโติ 

สถาป็ัติยักัรรมแบบม่เวที่่ยัื�นออกัมาน่�เร่ยักักัันว่า “บุไติที่สุกัุริ” 

ทีุ่กัเช้ิาเวล้า 6.30 น. พระสงฆ์์ของวัดืในจ่วรส่ส้มอมเห้ลื้อง

ห้รือดืำา จะพากัันขึ�นมาจากักุัฏิิดื้านล้่าง เป่็าแติรสังข์ แล้ะสวดืมนต์ิ

เส่ยังดัืงกัันที่่�เสโดื ห้ล้ังจากันั�นก็ัจะเร่ยังแถวกัันท่ี่�เวท่ี่ด้ืานนอกัน่�เป็็น

ป็ระจำา ผ้้เข่ยันติั�งใจจะห้าโอกัาสไป็ร่วมสวดืมนติ์เชิ้าน่�สักัครั�งห้นึ�ง

ในชิ่วิติ โดืยัไป็ค้างแรมที่่�เร่ยัวกัังใกัล้้ๆ ในคืนก่ัอนห้น้านั�น ไม่เชิ่นนั�น

จะห้ารถไฟัไป็ไม่ไดื้ แล้ะที่่�เวที่่น่�ยัังเป็็นที่่�ป็ระกัอบพิธุ่ไล่้สิ�งไม่ดื่งาม

รับฤดื้ใบไม้ผล้ิ “เที่ศกัาล้ดืาดืะโอชิิ” ทีุ่กัวันที่่� 14 กัุมภัาพันธุ์ อ่กัดื้วยั

ศิษยัานุศิษย์ัจะพากัันไป็สวดืมนต์ิ แล้ะรับพรจากัพระสงฆ์์ด้ืวยักัาร

ป็ระทัี่บยัันต์ิโกัะโอบุดืะท่ี่�กัระห้ม่อม พร้อมๆ กัับรอชิมยัักัษ์ส่แดืง 

นำ�าเงิน แล้ะเข่ยัวสามติัว ถ้กัขับไล้่ด้ืวยัคบเพล้ิงให้ญ่่ วิ�งวนไป็รอบ

โบสถ์ที่่�เวที่่น่�เชิ่นกััน 

แล้ะสำาห้รับผ้้ท่ี่�รักักัารถ่ายัภัาพห้รอืชิอบชิมธุรรมชิาติิ นอกัจากั 

ซากัุระ แล้ะโบตัิ�นในฤด้ืใบไม้ผลิ้แล้้ว วัดืฮาเซะเดืรายัังขึ�นชิื�อว่า ม่ 

ไฮเดืรนเย่ัยัจำานวนมากัมายัติามสองขา้งบนัไดืห้นิ แล้ะสวนรอบๆ วดัื 

ยัิ�งในวันที่่�ฝ้นติกัป็รอยัๆ ดื้วยัแล้้ว ไฮเดืรนเยั่ยัส่ฟั้าขาวม่วง แล้ะชิมพ้

นานาพนัธ์ุุจะอุง้นำ�าด้ืชิุม่ฉำ�า ชิมไดืเ้พล้นิจนล้มืความอบอา้วของฤดืฝ้้น

ในเดืือนมิถุนายันไป็ได้ืสนิที่ แล้ะท่ี่�จะขาดืไม่ได้ืนั�นคือ ยัามเมื�อต้ิน 

เมเป็ิ�ล้ที่ั�งท่ี่�ด้ืานล้า่งเขา แล้ะรอบๆ เวที่ช่ิั�นนอกับนโบสถด์ืา้นบนเป็ล้่�ยัน

ส่งดืงาม ในป็ล้ายัเดืือนพฤศจิกัายันถึงต้ินธุันวาคม ส่เห้ล้ืองแดืงส้ม

ของเมเป็ิ�ล้จะสะที่้อนบนพื�นไม้เวที่่ดื้านใน สร้างความขล้ังให้้กัับวัดื

ไป็อ่กัแบบห้นึ�ง 

ทีุ่กัครั�งที่่�ผ้้เข่ยันไป็ที่่�วัดื มักัจะใชิ้เวล้ากัว่าครึ�งวันห้รือเกัือบๆ 

ห้นึ�งวันเติ็มๆ กัับกัารวนเดืินไป็มา ในเนื�อที่่�ๆ กัว้างขวางของวัดื สนุกั

กัับกัารถ่ายัภัาพดือกัไม้ใบไม้ แล้ะนกักัา เมื�อเห้นื�อยักั็แวะไป็ที่่�เรือน

นำ�าชิานั�งจิบมัที่ฉะม่ขนมโกั๋ (ฮิงาชิิ) แกัล้้ม พอห้ายัเห้นื�อยักั็ออกั

ยัำ�าไป็ติามกุัฏิิ แล้ะวิห้ารที่่�กัระจายัอย่้ัรอบๆ ยัามใดืที่่�พระสงฆ์์เดิืน 

ผ่านมา ทีุ่กัร้ป็จะเอ่ยัป็ากัที่ักัที่ายั “คอนนิจิวะ” เรากั่อน ดื้วยัส่ห้น้า 

ยิั�มแย้ัมแจ่มใส ติรงน่�แห้ล่้ะคือสัมผัสท่ี่�ไม่ได้ืจากัที่่�อื�น นอกัจากัที่่�น่� 

วัดืฮาเซะเดืรา ห้รือ “ฮานะโนะมิเดืระ” (วัดืดือกัไม้) งามทัี่�งดือกัไม้ 

แล้ะพระสงฆ์์ผ้้ดืแ้ล้ที่ำานุบำารุงวัดื “กัทัี่โชิ” (สาธุุ) 
*วัด้เปุ่ิด้เวล็า 9.00-17.00 น. ค่าเขี้าชิม 500 เยน

▲ ส่ส้มสด้ขีองจ่วรื่พรื่ะสงฆ์์เด้่นมา
แตั้่ไกล็

▲ คณะผู้้้แสวงบุญี่มากันพอด่้ ▲ ปุ่รื่ะตั้้ Gnomon เพิ�งปุ่ฏิิสังขีรื่ณ์
เสรื่็จสักรื่าว 3 ปุ่ีท่ี่�แล็้ว

▲ ชิ่วงงด้งามขีองวัด้ในฤด้้ใบไม้ผู้ลิ็

▲ อาเขีตั้การื่ค้าหน้าวัด้ ▲ ซากุรื่ะบานสะพรื่ั�งหน้าวัด้ ▲ ยามเชิ้าในฤด้้ใบไม้ผู้ล็ิ




