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กนิฎฐา มัตสโุอะ

ไม่แปิลกใจเลยทิี� 

TripAdvisor ปิระจำาปิี 2020 คัดเล่อกให้้

วััดโทไดจิินารา เปิ็นแห้ล่งทิ่องเทิี�ยวิยอดนิยมอันดับ้ทิี� 4 จาก 30 

อันดับ้แห้ล่งทิ่องเทิี�ยวิชี่�อดังขึ้องญี�ปิุ่น ทิุกครั�งทิี�ไปินมัสการพระไวิโรจนพุทิธิะพระปิระธิานขึ้องวิัด 

➠ ตัวิโบสถ์ไมู้หลัังปิัจจุบัน่มูาบูรณะซ่่อมูแซ่มูใหมู่ใน่สมูัยเอโดะ
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▲ หน่้าต่างโบสถ์ไดบุที่สุเดงเปิิดเฉพาะวิัน่ที่ี� 15 สิงหาคมู ▲ รูปิปิั�น่ Virupaksha ด้าน่ตะวิัน่ออก
เฉียงเหน่่อข้องโบสถ์ 

▲ พระหัตถ์ข้วิาปิางห้ามูญาติ

พระไวัโรจินพทุธะ
และวัดัโทไดจินิารา

โรคระบาด และภััยธรรมชาติเิป็็นท่ี่� มาของการสร้าง
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ก็มักพบ้กับ้นักทิ่องเทิี�ยวิจากทิั�วิโลก กระจายกันอย่่เต็มพ่�นทิี�

ตั�งแต่ห้น้าทิางเขึ้้า ร้านขึ้้าวิเกรียบ้ขึ้องกวิาง สวินสาธิารณ์ะนารา 

ไปิจนถ้งในตัวิโบ้สถ์ และกุฏิิวิิห้ารทิี�เรียงรายอย่่โดยรอบ้ วิ่ากันวิ่านัก

ทิ่องเทิี�ยวิจากยุโรปิ มักให้้ควิามสนใจกับ้สถาปิัตยกรรมไม้อันให้ญ่

โตขึ้องทิี�นี� เพราะยุโรปิมีแต่ปิราสาทิหิ้น ในขึ้ณ์ะทีิ�นักท่ิองเทีิ�ยวิจาก

เอเชีีย โดยเฉพาะจีนมักสนุกกับ้การให้้อาห้ารกวิางทีิ�ถ่กปิล่อยให้้

เดินไปิมาตามธิรรมชีาติกวิ่า 1,300 ตัวิ และไม่วิ่านักทิ่องเทิี�ยวิจะมา

จากทิี�ใด ทิุกคน ด่จะต่�นเต้นกับ้ควิามอลังการขึ้องทิั�งตัวิวิัด และองค ์

พระปิระธิานทิี�มีปิระวิัติย้อนไปิถ้งศตวิรรษทิี� 7- 8

ชี่วิงศตวิรรษทีิ� 7- 8 เปิ็นชี่วิงทีิ�การเดินทิางไปิทิำามาค้าขึ้าย 

ทิางเรอ่ตามเมอ่งตา่งๆ ขึ้องโลกเริ�มเปิน็ทีิ�แพรห่้ลาย ศน่ยก์ลางการคา้ 

ในเอเชีียอย่่ทีิ�จีนในสมัยราชีวิงศ์ถัง ซี้�งเริ�มนับ้ถ่อพุทิธิศาสนา 

มห้ายานพร้อมๆ กับ้ลัทิธิิเต๋ามีการสร้างวัิดพุทิธิพร้อมถอดพระไตร- 

ปิิฏิก จากภาษาสันสกฤตเปิ็นตัวิห้นังส่อคันจิขึ้องจีน ไม่นานนัก 

ทิั�งการค้า วิัฒนธิรรม และพุทิธิศาสนาก็เผยแพร่เขึ้้ามาในญี�ปิุ่น 

ซี้�งกำาลังอย่่ในสมัยนารา 

▲ พระสงฆ์์กำาลัังสวิดถวิายพระไวิโรจน่
พุที่ธิะใน่คำ�าวิัน่ที่ี� 15 สิงหาคมู

▲ พระสงฆ์์ แลัะศึิษยานุ่ศึิษย์ใน่ชุ่ดข้าวิราวิ 200 
คน่ช่่วิยกัน่ปิัดฝุ�น่องค์พระ แลัะโบสถ์

▲ พิธิีโอมูินุ่งุยที่ำาควิามูสะอาดองค์พระ จัดข้ึ�น่ทีุ่ก
วิัน่ที่ี� 7 สิงหาคมู

▲ ที่่าน่เจ้าอาวิาสปิัจจุบัน่ข้องวิัด ลังมูาอาบน่ำ�า
หลัังที่ำาวิัตรช่่วิงกลัางวิัน่เสร็จใน่พิธิีชุ่น่ิเอะ

▲ พระสงฆ์์กำาลัังเดิน่ไปิที่ำาวิัตรเช่้าจากกุฏิิใกลั้ๆ 
โบสถ์ Todaiji

▲ พิธิีชุ่น่ิเอะมูีการยกคบเพลัิงไที่มูัที่สุจากด้าน่ลั่าง
ข้ึ�น่ไปิบน่ระเบียงวิิหาร น่ิงัที่สุโด ถ่อเปิ็น่พิธิีที่ี�
ปิฏิิบัติกัน่ต่อเน่่�องทีุ่กปิี ตั�งแต่ตั�งวิัดโที่ไดจิ

ชี่วิงดังกล่าวิเป็ินชี่วิงทีิ�ญี�ปิุ่นกำาลังเผชีิญกับ้ควิามเปิลี�ยน-

แปิลงทิางการเมอ่งในปิระเทิศ ควิามแห้ง้แล้ง และอดอยาก แผ่นดนิ- 

ไห้วิ โรคไขึ้ท้ิรพิษระบ้าดทิั�วิทิกุห้ยอ่มห้ญา้ จกัรพรรดิโชีมุ (ครองราชีย์

ระห้วิา่ง ค.ศ.701-756) เองกท็ิรงสญ่เสยีพระโอรสไปิในปิ ี728 ขึ้นุนาง

ตระก่ลฟุัจวิิาร่า ทิี�ปิกครองปิระเทิศก็ลม้ตายกันห้ลายคน นบั้แตน่ั�นมา

จกัรพรรดิโชีมุจง้ทิรงสร้างวัิดห้ลวิง (คกคุบ้นุจิ) ขึ้้�นห้ลายตอ่ห้ลายแห่้ง

และในปิี 741 ก็ทิรงมีพระบ้ัญชีาให้้สร้างวิัดโทิไดจิ ให้้เปิ็นศ่นย์กลาง

ขึ้องวัิดห้ลวิงเห้ล่านั�น ทิั�งนี�เพ่�อรวิมพลัง และควิามศรัทิธิาขึ้องผ่้คน 

ลุกขึ้้�นส่้ เอาชีนะมห้ันตภัย และโรคระบ้าดสร้างปิระเทิศให้้มีสันติสุขึ้

มั�งคั�ง 

เบ้่�องต้นวิัดโทิไดจิในฐานะศ่นย์กลางขึ้องวัิดห้ลวิง ใช้ีนาม

อย่างเปิ็นทิางการวิ่า “วิัดคิงโค เมียวิชีิเทินโนโกะโคะคุเทิรา” ม ี

พระโรเบ้น และพระสงฆ์์รวิม 9 ร่ปิจำาวิัดพร้อมๆ กันนั�น ก็เตรียมห้ล่อ

พระไวิโรจนพุทิธิะเป็ินพระปิระธิานปิระดิษฐานในโบ้สถ์ ภายใต้ควิาม 

เชี่�อวิา่ พระไวิโรจนพทุิธิะคอ่ปิฐมองคข์ึ้องพระพทุิธิเจ้า ผ่เ้ปิน็ศ่นยก์ลาง

ขึ้องจักรวิาล ตามคำาสอนในพระไตรปิิฏิกอวิตังสกส่ตรขึ้องนิกาย 
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เคะงอง (นิกายห้ัวิเห้ยียน) ทิี�พระองค์ทิรงศรัทิธิา 

จากห้ลักฐานขึ้องวัิดโทิไดจิทีิ�ยังเก็บ้รักษาอย่่จนถ้งปิัจจุบ้ัน 

พบ้วิ่าก่อนลงม่อห้ล่อพระพุทิธิร่ปิ ในปิี 740 พระโรเบ้นได้นิมนต์พระ

ผ้่ให้ญ่ และเรียกปิระชีุมพระสงฆ์์ผ่้ทิรงควิามร่้จากทัิ�วิปิระเทิศ มา 

ร่วิมกันศ้กษา และวิิจัยพระส่ตรอย่่ 3 ปิีเต็มๆ จนกระทิั�งสามารถถอด

คำาสอนสำาคญัได ้จง้กราบ้เรยีนพระจกัรพรรดโิชีมใุห้้มพีระบ้ญัชีาห้ลอ่

พระพทุิธิรป่ิ เม่�อวินัทิี� 15 ตลุาคม ค.ศ.743 สามปิรีะห้วิา่งทีิ�พระโรเบ้น

และคณ์ะกำาลังถอดพระส่ตร ชี่างก่อสร้างโบ้สถ์ก็ลงม่อก่อสร้าง ชี่าง

ห้ลอ่ก็เตรียมงานห้ล่ออย่างขึ้มักเขึ้ม้น เริ�มจากพระเศียร องค์พระ ฯลฯ 

ไปิพร้อมๆ กัน โบ้สถ์ไดบุ้ทิสุเดงแล้วิเสร็จในปิี 751 กินเวิลาราวิ 4 ปิี

ส่วินพระปิระธิานแล้วิเสร็จลง ทิำาพิธิีเบ้ิกเนตรได้ในเด่อนเมษายน 

ปิี 752 รวิมเวิลาเก่อบ้ 5 ปิีเต็ม 

พระไวิโรจนพุทิธิะในทิ่านั�งปิระทิับ้บ้นดอกบ้ัวิมีขึ้นาดส่ง 

14.98 ม. จากห้น้าตักถ้งยอดเศียร ลำาพังเพียงพระนลาฏิถ้งยอด

เศียรก็ส่งถ้ง 2.57 ม. ใบ้ห้่ยาวิ 2.54 ม. พระห้ัตถ์ซี้ายวิางอย่่เห้น่อตัก 

เผยแพร่ปิัญญา พระห้ัตถ์ขึ้วิายกข้ึ้�นส่งราวิห้น้าอกเสม่อนปิาง 

ห้า้มญาต ิแผเ่มตตาแกป่ิถุุชีน นอกจากควิามให้ญโ่ตแลว้ิ เอกลกัษณ์์

ทิี�โดดเดน่อีกปิระการห้น้�งขึ้องพระไวิโรจนพุทิธิะคอ่ พระเกศม้วินกลม

ดังเปิล่อกห้อยทิี�มีลายเสม่อนคล่�น เรียกกันวิ่า “ราโห้ะทิสุ” วิ่ากันวิ่า

เปิ็นอิทิธิิพลขึ้องชี่างห้ล่อในสมัยกนิษกศักราชีขึ้องอินเดีย 

จากห้ลกัฐานการกอ่สรา้งดั�งเดมิ พบ้วิา่พระไวิโรจนพทุิธิะองค์ 

แรกทิี�สร้างสมัยนารา มีราโห้ะทิสุ ทิั�งห้มด 966 อัน ส่วินองค์ปิัจจุบ้ัน

ทีิ�ห้ล่อข้ึ้�นให้ม่ในสมัยเอโดะนั�น ก่อนห้น้านี� ไม่สามารถล่วิงร่้ได้

วิ่ามีจำานวินราโห้ทิสุกี�อันกัน จนกระทัิ�งเม่�อไม่กี�ปิีมานี�นักวิิจัยจาก

มห้าวิิทิยาลัยโตเกียวิได้ใชี้เลเซีอร์สแกน และนับ้ด่ พบ้วิ่ามี 492 อัน 

ในจำานวินดังกล่าวิ 9 อันห้ายไปิ เห้ล่อติดอย่่บ้นเศียร 483 อัน 

วััดโที่ไดจิิ และพระไวัโรจินพุที่ธะที่่�เริ�มสร้างเพ่�อป็ัดเป็่าโรคระบาด และ

มหัันติภััยยังคงได้รับควัามศรัที่ธาจิากผู้้้คนที่ั�วัโลก แม้วัันเวัลาจิะผู้่านมากวั่า 

1,200 ป็ ีป็จัิจิบัุนนอกจิากจิะดารงสถานะของศน้ยก์ลางการใหัค้วัามร้ด้า้นพุที่ธ- 

ศาสนาแก่พระสงฆ์์ที่ั�วัป็ระเที่ศแล้วั วััดยังคงอนุรักษ์์วััฒนธรรม และพิธ่กรรม

▲ รูปิปิั�น่ Vessavana อีกด้าน่หน่ึ�ง
ใน่โบสถ์ 

▲ องค์พระเต็มูๆ จากหน่้าตักถึงเศึียร ▲ โบสถ์ไดบุที่สุเดงช่่วิงซ่ากุระบาน่
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สาคัญๆ ในสมัยนาราอย่างเป็็นร้ป็ธรรม โดยไม่เป็ล่�ยนแป็ลง ภัายใติ้การด้แล

ของพระซากาวั่า ฟุุมง เจิ้าอาวัาสร้ป็ที่่� 223 

ตวัิอยา่งพิธิกีรรมสำาคัญทิี�ไมเ่คยขึ้าดตอนเลย นบั้ตั�งแตส่รา้ง

วิัดในปิี 752 เปิ็นต้นมา ได้แก่พิธิีชีุนิเอะห้ร่อพิธิีปิัดเปิ่าสิ�งไม่ดีงาม 

ในต้นเด่อนมีนาคมก่อนฤด่ใบ้ไม้ผลิมาเย่อน ด้วิยการบ้ำาเพ็ญเพียร

ขึ้องพระสงฆ์์ 11 ร่ปิเปิ็นเวิลา 14 วิัน 14 ค่นในวิิห้ารนิงัทิสุโด ด้าน 

บ้นเขึ้า ทิกุคน่จะมกีารจดุคบ้เพลงิไทิมทัิสสุอ่งนำาทิางบ้นระเบ้ยีงวิิห้าร

เม่�อพระสงฆ์์เสร็จภารกิจก่อนทิำาวัิตรรอบ้ด้ก พิธิีโอมินุงุยทิุกวิันทิี� 7 

เด่อนสิงห้าคม ทิี�พระสงฆ์์ และศิษยานุศิษย์ในชุีดขึ้าวิราวิ 200 คน

ชี่วิยกันปิีนปิ่ายขึ้้�นไปิปิัดฝุ่่นเชี็ดล้างองค์พระ พิธิีมันโตคุโยเอะทิุกวิัน

ทิี� 15 สิงห้าคม ทิี�มีการจุดโคมเทิียน 2,500 ดวิง รับ้ส่งดวิงวิิญญาน 

ในชี่วิงโอบ้ง ปิกติวิันนี�ยังเปิ็นวิันเดียวิทีิ�ทิางวิัดเปิิดห้น้าต่างโบ้สถ ์

ไดบุ้ทิสุเดง ให้้เห้็นพระพักตร์ขึ้องพระไวิโรจนพุทิธิะได้จากด้านนอก

อีกด้วิย 

วินัเวิลาลว่ิงเลยไปิกวิา่ 1,200 ปิ ีโรคระบ้าดจากโคโรนาไวิรสั

สายพันธ์ุิให้ม่ กำาลังสร้างควิามลำาบ้ากให้้กับ้ปิระเทิศต่างๆ ทิั�วิโลก

อีกครั�งห้น้�ง วิัดโทิไดจิเองก็ต้องปิิดโบ้สถ์ไดบุ้ทิสุเดง ไม่ให้้คนเข้ึ้าไปิ

ด้านใน เปิิดไวิ้แต่ห้น้าต่าง ให้้เห้็นพระพักตร์พระไวิโรจนพุทิธิะอย่ ่

พกัให้ญ่ๆ แต่พระสงฆ์ข์ึ้องวัิดก็ไม่ล่มเจตนารมณ์์ในการสร้างวัิด และ

ห้ล่อพระพุทิธิร่ปิขึ้อง จักรพรรดิโชีมุในอดีตกาล ทิางวิัดได้ร่วิมกับ้ 

พระสงฆ์์จากนิกายอ่�นๆ เจ้าอาวิาสศาลชีินโต บ้าทิห้ลวิงขึ้องโบ้สถ์

ครสิต ์ฯลฯ ทิำาพธิิสีวิดอ้อนวิอนให้โ้รคระบ้าดสงบ้ นำาสนัติสุขึ้มาส่่โลก

อีกครั�งห้น้�งเม่�อเด่อนเมษายนทิี�ผ่านมา 

เสียงสวิดมนต์ และควิามศรัทิธิาขึ้องผ่้คน การร่วิมม่อเปิ็น 

นำ�าห้น้�งใจเดียวิกันไม่ออกนอกบ้้านโดยไม่จำาเป็ิน การรักษาควิาม

สะอาดไม่วิ่าด้วิยการล้างม่อห้ร่อการใส่ห้น้ากากอนามัย ทิำาให้้ญี�ปิุ่น

ผา่นวิิกฤตขึ้ั�นแรกมาได ้โดยไมบ่้าดเจบ็้ห้นกั ห้ลายคนเชี่�อวิา่ทิา้ยทีิ�สดุ

โลกก็จะผ่านวิิกฤตครั�งนี�ไปิได้อีกครั�งห้น้�ง ทัิ�งนี�ทิั�งนั�นต้องใชี้ปัิญญา 

และควิามเอ่�ออาทิรตอ่กันและกนัไม่วิา่จะเปิน็ชีนชีาตหิ้รอ่ศาสนาใดๆ


