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กนิฎฐา มัตสโุอะ

▲ ดอกบัวกระถึางบานงามที�ขั้างโบสถึ์คอนโด ▲ ทุกเด่อนพูฤษัภาคม จัะมีเทศึกาลื่โปรยพูัดที�นี � 

ทันัทัทีิี�ย่ัางเทิา้เขึ้า้ไป้ในวิดัโทิโชีไดจิ จากป้ระต่ด่า้นทิศิใต้่ กจ็ะพบ้กับ้

โบ้สถ์คอนโดทิี� ป้ระดิษฐานพระพุทิธิร่ป้สมัยันารา 3 องค์ใหญ่ต่ระหง่าน

อยั่่เบ้่�องหน้า แลิะเม่�อขึ้้�นบ้ันได เขึ้้าไป้ด้านในโบ้สถ์ สายัพระเนต่รขึ้อง

พระไวิโรจนาพระป้ระธิานองค์กลิางทิี�ทิอดลิงมาด้านลิ่างอาจทิำาให้ผ่้มา

นมสัการอดสะดุง้ดว้ิยัควิามขึ้ลิงัไมไ่ด ้หลิงัหลิบั้ต่าสวิดมนต่ ์นมสัการพระ

ป้ระธิานเสรจ็ ผ่เ้ขึ้ยีันจง้เหลีิยัวิไป้มองพระสหัสบ้ช่ีาหรอ่พระโพธิิสตั่วิพ์นั

หัต่ถ์ แลิะพระไภษัชียัคุรุ พระพุทิธิเจ้าสององค์สำาคัญในนิกายัมหายัาน

ซี้�งขึ้นาบ้อยั่่ด้านขึ้วิา แลิะซี้ายัขึ้องพระไวิโรจนา จ้งพบ้วิ่าพระพุทิธิร่ป้ทิั�ง

สามองคท์ิำาจากไม ้ยัังหลิงเหลิอ่ทิองคำาเป้ลิวิป้ดิทีิ�พระพกัต่ร ์ทิกุองคช์ีา่ง

งดงามเขึ้้ากับ้ควิามเรียับ้ง่ายั แลิะป้ลิอดโป้ร่งขึ้องโบ้สถ์ไม้เก่าแก่มาก 

เพ่ื่�อเผยแพื่ร่่พุื่ทัธศาสนา :
เร่่�อง ร่าวของวัดโทัโชไดจิิ

10 ปีี 
เพ่ื่�อเผยแพื่ร่่พุื่ทัธศาสนา :
เร่่�อง ร่าวของวัดโทัโชไดจิิ

▲ กุฏีิพูระสงฆ์์อีกแห่งหนึ�ง หน้าร้อนมีบัวกระถึางบานงาม

กว่่าพระสงฆ์์กันจิิน

จิะข้ามนำ�าข้ามทัะเลมาถึึงญีี่�ปีุ�น
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โทุโชได้จิ เป้็นวัิดเก่าแก่ศ่นย์ักลิางพุทิธิศาสนามหายัาน 

นิกายัริทิสุชี่ หน้�งในหกนิกายัเก่าแก่สมัยันาราเป็้นราชีธิานีขึ้องญี�ปุ้่น

สร้างเม่�อ ค.ศ.759 โดยัพระสงฆ์กันจินในฐานะวิัดราษฏิร์ เพ่�อเป้็น

สถานฝึกธิรรมวิินัยัขึ้องพระสงฆ์ แรกเริ�มคงมีเพียังวิิหารโคโด หอไต่ร

ป้ิฏิก แลิะหอสมบั้ต่ิในพ่�นทีิ�ๆ เคยัเป้็นวิังขึ้องเจ้าชีายันิทิาเบ้ะเทิ่านั�น

ต่่อมาพระสงฆ์ลิ่กศิษยั์ นายัช่ีางก่อสร้าง ฯลิฯ ได้ร่วิมแรงกันสร้าง

โบ้สถ์คอนโด วิิหาร แลิะระเบี้ยังคดต่่างๆ รวิมทิั�งได้ป้ั�นพระพุทิธิร่ป้

ทิั�ง 3 องค์ขึ้้�นป้ระดิษฐาน 

พระสงฆกั์นจนิ ออกบ้วิชีทีิ�เมอ่งยัางซี ่ป้ระเทิศจนี สมยััราชีวิงศ์

ถังเม่�ออายัุ 14 ป้ี ก่อนจะยั้ายัไป้จำาวิัดเป้็นพระสงฆ์ทิี�เม่องซีีอาน เพ่�อ

ศ้กษาพุทิธิศาสนานิกายัริทิสุชี่ ทิี�ยัำ�าให้พระสงฆ์เคร่งครัดในพระธิรรม

วิินัยั ชี่�อเสียังขึ้องท่ิานโด่งดังมาถ้งญี�ปุ้่น ซี้�งพุทิธิศาสนาเริ�มเผยัแพร ่

เขึ้้ามา มีผ่้คนออกบ้วิชี เรียักต่นเองวิ่า พระ ทิั�งๆ ทีิ�ไม่มีควิามร่้ดีพอ 

เพิ�มขึ้้�นมาก จนสร้างควิามกังวิลิต่่อจักรพรรดิโชีมุ ผ่้ทิรงป้กครอง

ป้ระเทิศในเวิลิานั�น (ครองราชียัร์ะหวิา่ง ป้ ีค.ศ.724-749) จกัรพรรดโิชี

มุ ได้ทิรงส่งพระโยัเอ แลิะพระฟัุโชี พระสงฆ์หนุ่ม 2 ร่ป้ เป้็นธิรรมทิ่ต่

ไป้อัญเชีิญพระสงฆ์จีนมาชี่วิยับ้รรพชีา แลิะวิางรากฐานระบ้บ้การ

ออกบ้วิชีให้กับ้ญี�ปุ้่น พระกันจินได้ออกป้ระกาศหาพระอาสาสมัคร 

10 ร่ป้ ทิี�จะเดินทิางไป้ญี�ปุ้่น แต่่ไม่มีใครอาสา เพราะการเดินทิางใน

สมัยันั�นลิำาบ้ากยัากเข็ึ้ญ อาจเอาชีีวิิต่ไป้ทิิ�งกลิางทิะเลิได้ ทิ่านจ้ง

ต่ัดสินใจเดินทิางด้วิยัต่นเองพร้อมพระจีน ทิี�ภายัหลิังอาสาต่ามท่ิาน

มาด้วิยัอีก 20 ร่ป้ 

แลิะจริงดังทีิ�คาดหมายัไว้ิ การเดินทิางขึ้องคณ์ะพระกันจิน

ป้ระสบ้ป้ัญหาสารพัด ต่ั�งแต่่ครั�งแรกในป้ี ค.ศ.743 เม่�อถ่กทิางการ

จีนสกัดกั�น ครั�งทิี� 2 ในป้ีรุ่งขึ้้�น เร่อทีิ�ลิักลิอบ้ออกจากทิ่า ต่้องเผชีิญ

▲ ต้ัวโบสถึ์ทำาด้วยไม้ถึ่อเป็นสถึาปัต้ยกรรม
พูุทธินาราที�เก่าแก่ที�สุด

▲ ทางเดินเงียบสงบหน้าทางเขั้าสุสานพูระกันจัิน▲วิหารไรโดมองจัากด้านบน

▲ มองย้อนไปที�ประตู้ทางเขั้า ▲ ยามแสงอาทิต้ย์ลื่อดลื่งมาจัากด้านบน 
จัะเห็นมอสเป็นคลื่่�นงามจัากความหนา

▲ สวนมอสหน้าทางเขั้าสุสานพูระกันจัิน สีเขัียวสดดังมรกต้

ลิมพายัุยั้อนกลิับ้ไป้ขึ้้�นฝั�งใหม่ ครั�งทิี� 3 มีคนไป้แจ้งทิางการเพราะไม่

อยัากให้พระกันจินออกจากเม่องจีนไป้ คราวินี�พระโยัเอถ่กทิางการ

จบั้กมุแต่ร่อดออกมาเพราะแกล้ิงทิำาต่ายั คณ์ะเดินทิางได้พากันเคล่ิ�อน

ยั้ายัไป้ออกเร่อจากเม่องฟ่ัจ่ทิางใต่้แทิน แต่่ก็ยัังถ่กทิางการสกัดกั�น

อีก จนกระทิั�งเด่อนมิถุนายัน ป้ี ค.ศ.748 เร่อสามารถออกมาจนถ้ง 

เกาะไหหลิำา แต่่ต่้องมาต่ิดพายัุราวิหน้�งป้ีเต่็ม ในป้ี ค.ศ.751 พระกันจิน

แลิะคณ์ะออกเดินทิางเพ่�อจะกลิับ้ไป้ต่ั�งหลิักทีิ�เม่องยัางซี่อีกครั�งแต่่ 

โชีครา้ยัต่อ้งมาเผชีญิพายุัจนเสยีัพระโยัเอไป้ สว่ินพระกันจนิเองก็เสยีัด

วิงต่าทิั�งสองขึ้้างด้วิยั 

การเดินทิางมาญี�ปุ้่นขึ้องพระกันจิน มาสำาเร็จลิุลิ่วิงไป้ใน 

การเดนิเรอ่ครั�งทีิ� 6 ในปี้ ค.ศ.753 เม่�อฟุัจวิิารา โนะ คโิยักาวิา่ นำาคณ์ะ

ทิ่ต่ไป้เจริญราชีไมต่รีกับ้ราชีวิงศ์ถัง แลิะได้เต่รียัมเร่อรับ้พระกันจิน 

ไว้ิ 4 ลิำา เรอ่ลิำาทิี�สองทิี�พระกนัจนิั�งมาถ้งนาราในวินัทิี� 2 มนีาคม ป้ ีค.ศ. 

754 ใชี้เวิลิาเดินทิางราวิสามเด่อนคร้�ง 

10 ปีผ่�นไป นับ้ต่ั�งแต่่การพยัายัามเดินทิางครั�งแรก พระกัน

จินได้มีอายัุลิ่วิงเขึ้้า 66 พรรษา ส่ญเสียัสายัต่าทิั�งสองขึ้้าง เม่�อมาถ้ง

นาราพร้อมพระลิ่กศิษยั์ 14 ร่ป้ ชี่างก่อสร้าง ฯลิฯ รวิมทิั�งสิ�น 20 นายั

ในเด่อนรุง่ขึ้้�น วิดัโทิไดจิ วิดัหลิวิงในนารา ได้สร้างสถานทิี�อปุ้ชีา (ไคดัง) 

ในโบ้สถ์ไดบ้ทุิสเุดง พระจักรพรรดิโชีม ุซี้�งทิรงสลิะราชีสมบั้ต่แิลิว้ิพร้อม

พระพันป้ีหลิวิง แลิะจักรพรรดิโคเกงทิรงเข้ึ้ารับ้ศีลิจากพระกันจิน 

ไม่นานนักก็มีการสร้างวิิหาร ไคดังอินแบ้บ้ถาวิรในบ้ริเวิณ์วัิดโทิไดจิ 

โดยัอัญเชีิญพระกันจิน ไป้จำาวัิดทิี�กุฏิิโทิเซีนอิน ทิางทิิศเหน่อขึ้อง 

วิิหาร จากนั�นมารวิมเวิลิา 5 ป้ีเต่็ม ทิี�พระกันจินได้เป้็นกำาลิังสำาคัญใน

การบ้รรพชีาพระสงฆ์ภายัใต้่ธิรรมวิินัยัทิี�เครง่ครดัทิี�วัิดโทิไดจิ วิดัหลิวิง

ขึ้องญี�ปุ้่น 
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▲ กุฏีิพูระสงฆ์์ด้านในขัองวัด ร่มร่�นไปด้วย
เมเปิ�ลื่ด้านบน

▲ วิหารไรโดสร้างสมัยคามาคุระ เดิมใช่้เป็น
กุฏีิสำาหรับพูระสงฆ์์ที�มาฝ่ึกธิรรมวินัย

▲ พูระสงฆ์์ในจัีวรสีดำาบางๆ กำาลื่ังช่มบัวในสระ
 ด้านที�ทำาการวัด

▲ วิหารโคโดเดิมเป็นส่วนหนึ�งขัองพูระราช่วังเฮ้โจัเคียว
 ย้ายมาสร้างที�วัดในศึต้วรรษัที� 8

▲ ราวเด่อนกรกฎาคม บัวกระถึางจัะช่มได้งาม

▲ สระบัวริมลื่านไคดัง ใช่้เป็นที�อุปสมบทพูระ

การบ้รรพชีาทีิ�วิดัหลิวิงแทิน กอ่นทิี�จะหันมาสร้างโรงเรียันสอนธิรรมวิินัยัให้กับ้ผ่ป้้ระสงค์ออกบ้วิชีอย่ัางเสรี บ้นทิี�ดินทีิ�เจา้ชีายันิทิาเบ้ะทิรงบ้ริจาค

ถวิายัในป้ีรุ่งขึ้้�น แลิะนี�ค่อจุดเริ�มต่้นขึ้องวิัดโทิโชีไดจิ แป้ลิต่รงต่ัวิได้วิ่า “วิัดทิี�พระสงฆ์ทิั�วิสารทิิศสมัยัราชีวิงศ์ถังมาป้ระชีุมรวิมต่ัวิกัน” ด้วิยัจุดมุ่ง

หมายัเพ่�ออบ้รม ผ่้ทิี�ป้ระสงค์ออกบ้วิชีอยั่างเสรีนี�เองทิี�วิัดโทิโชีไดจิ แรกเริ�มจ้งมีแต่่วิิหารโคโดสำาหรับ้เรียันธิรรมวิินัยัเป้็นหลิักเทิ่านั�น 

พระกันจินไดัจำาวิัดทิี�วิัดโทิโชีไดจินี� อีก 5 ป้ี ก่อนทิี�จะลิะสังขึ้ารไป้ในป้ี ค.ศ.763 เม่�ออายัุ 76 พรรษา หลิังจากนั�นมา โบ้สถ์คอนโด พระ

ป้ระธิาน แลิะพระพทุิธิรป่้ขึ้นาบ้ทัิ�งสององค ์รวิมทิั�งสถาป้ตั่ยักรรมอ่�นๆ เชีน่ เจดยีัโ์รโดป้ระดษิฐานพระบ้รมสารรีกิธิาต่ทีุิ�พระกนัจนิอญัเชีญิมาจาก

เม่องจีน วิิหารต่่างๆ จ้งถ่กทิยัอยัสร้างขึ้้�นด้วิยัฝีม่อชี่างก่อสร้างทิี�ต่ามมากับ้พระกันจินทิางเร่อต่ามลิำาดับ้ ทิั�งโบ้สถ์ แลิะวิิหาร ในป้ัจจุบ้ันถ่อเป้็น

สถาป้ัต่ยักรรมนาราทิี�เก่าแก่ทิี�สุด แลิะยัังคงรักษาร่ป้แบ้บ้เดิมเก่อบ้ทิุกป้ระการ องค์พระพุทิธิร่ป้เองก็สร้างจากการป้ั�นดินเป้็นโครงด้านใน ก่อน

ทิี�จะแกะสลิักไม้เป้็นองค์พระ ลิงรักป้ิดทิองด้านนอก ถ่อเป้็นมรดกสำาคัญขึ้องป้ระเทิศ แลิะยัังได้รับ้การขึ้้�นทิะเบ้ียันเป้็นมรดกโลิกมาจนทิุกวิันนี� 

เม่�อป้ลิายัเด่อนกรกฏิาคมทิี�ผ่านมา ผ่้เขึ้ียันมีโอกาสไป้นมัสการพระพุทิธิร่ป้ในโบ้สถ์ แลิะได้แวิะไป้กราบ้ร่ป้ป้ั�นพระกันจินทิี�ป้ระดิษฐาน

ไวิท้ิี�วิิหารมิเอโด หน้าสสุานโกะเบี้ยัวิ ลิก้เข้ึ้าไป้ดา้นในขึ้องวัิดด้วิยั พระกันจนิอยั่ใ่นทิา่นั�งขึ้ดัสมาธิิ  มอ่สองข้ึ้างป้ระสานกันทีิ�หนา้ต่กั เสมอ่นกำาลิงั

ทิำากรรมฐาน แกะสลิักด้วิยัไม้ลิงรักขึ้นาดเทิ่าองค์จริง วิ่ากันวิ่าเป้็นฝีม่อขึ้องพระนิงกิ ลิ่กศิษยั์ทิี�ได้ฝันเห็นเสาคำ�าเพดานวิิหารโคโดหักในฤด่ใบ้ไม้

ผลิิป้ี ค.ศ.763 ด้วิยัควิามกังวิลิวิ่า พระกันจินจะลิะสังขึ้ารไป้ พระนิงกิจ้งเริ�มแกะสลิักร่ป้ป้ั�นพระกันจินไวิ้ แลิะก็จริงดังควิามฝัน เม่�อพระกันจิน

ลิะสังขึ้ารไป้เม่�อวิันทิี� 6 พฤษภาคมในสภาพกำาลิังนั�งกรรมฐานเหม่อนดังร่ป้ป้ั�นทิี�แกะไวิ้อยั่างใดอยั่างนั�น 

สุ่ส่�นข้องพระกันจิ (โกะเบ่ย้ว) อยั่่หลิังวิิหารมิเอโด เงียับ้สงัด แลิะเรียับ้ง่ายั ด้านหน้าเป้็นสวินมอสเขึ้ียัวิขึ้จีทิี�ป้กคลิุมไป้ด้วิยัสน 

ต่น้ใหญ่ๆ  มเีมเป้ิ�ลิสลิบั้เป้น็บ้างทิี� ดา้นหนา้สสุานมสีระเลิก็ๆ ทิี�มดีอกบ้วัิบ้านในฤด่รอ้น บ้รเิวิณ์วิดักวิา้ง

ขึ้วิางมาก มีดอกไม้ใบ้ไม้ให้ชีมต่ามฤด่กาลิป้กต่ิจะมีนักทิ่องเทิี�ยัวิมากับ้รถทิัวิร์เป้็นจำานวินมาก โดยั

เฉพาะเม่�อวิัดจัดพิธิีโป้รยัพัด “อุจิวิะมาคิ” ทิุกวิันทิี� 19 พฤษภาคม วิ่ากันวิ่าการโป้รยัพัดเพ่�อรำาลิ้กถ้ง

พระคะคุโจ เจ้าอาวิาสวัิดสมยััคามาครุะทีิ�เครง่ธิรรมวิินยัั ไม่ฆ่าสตั่วิเ์ลิก็สัต่วิน์อ้ยั แม้แต่ยุ่ังทีิ�บ้นิมาต่อม

กยั็ังใช้ีพดัปั้ดเอา ดงัคำาสอนทิี�พระกนัจินรักษา แลิะถา่ยัทิอดมาตั่�งแต่ส่ร้างวัิดเม่�อ 1,300 ป้กีอ่นหน้านี� 

ป้ีนี�เทิศกาลิโป้รยัพัดต่อ้งงดไป้ เพราะการระบ้าดขึ้องโคโรนาไวิรัสสายัพันธิุใ์หม ่ผ่้เขึ้ียันจ้งยังั

ไมม่โีอกาสไป้เหน็ดว้ิยัต่าต่นเอง คงต้่องคอยัไป้ในป้หีนา้แทิน แต่เ่พยีังไม่ถ้งสองชีั�วิโมงทิี�วิดั กส็ามารถ

สัมผัสควิามเรียับ้ง่ายั แลิะคำาสอนทิี�เคร่งครัดขึ้องพระกันจินได้ไม่ยัากนัก 

*วัดเปิดจัาก 8:30-16:30 น. ทุกวัน เดินราว 15 นาทีจัากสถึานี Nishinokyo/ Kintetsus 

Kashihara Line 




