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“คิโยมิซุื้เดร�า” หร่อท่่�คนไท่ยสว่นใหญมั่กเร่ยกว่า “วัดนำ�าใสู่”

นั�น เป็็นมรดกโลกสำาคัญ หนึ�งใน 17 แห่งของเก่ยวโต่ ตั่�งอย่้ท่่�

บริเวณกลางเขาโอโต่ะวะซัึ่งส้ง ราว 242.5 เมต่ร จากระดับนำ�า

ท่ะเล สถึาป็นาเป็็นวัดครั�งแรกโดยพระเอนจินเม่�อค.ศ.778 โบสถึ์

วิหาร สร�างขึ�นในปี็รุ่งขึ�น โดยซึ่ากะโนะอุเอะ ท่ะมุระมาโร นักรบ

คนสำาคัญท่่�รับราชิการเค่ยงข�างจักรพรรดิ 4 พระองค์ ถ่ึอเป็็นวัด 

ไม่ก่�แห่ง ท่่�เก่าแก่กว่าตั่วเม่องเก่ยวโต่เม่องหลวง ของญ่�ปุ่็นในสมัย

เฮึอนัเส่ยอ่ก และยงัเป็็นหนึ�งใน 33 วัด ในภาคต่ะวนัต่กของป็ระเท่ศ

ท่่�ป็ระดิษฐานพระโพธิุสัต่ว์อวโลกิเต่ศวรเป็็นพระป็ระธุาน 

กุนิฎฐา มัตีสุโอะ

“คิิโยมิิซุุเดร่่า”“คิิโยมิิซุุเดร่่า”
ในอ่กัหลายุร้อยุปีข้างหน้า
“คิิโยมิิซุุเดร่่า”“คิิโยมิิซุุเดร่่า”

▲	โบสถ์ Hon-do ยังปฏิิสังขึ้รณ์เวท่ี่อย่่ 

▲		เมเป้�ลจำานวน 1,000 ต้นปกคลุมลานหน้านำ�าตก
 Otowa ด้านล่าง

เขาโอโต่ะวะซัึ่งน่� เป็็นหนึ�งในเขา 36 ล้กท่่�เร่ยงรายกัน

ตั่�งแต่่เขาฮิึเอซัึ่งท่างเหน่อไล่ไป็ถึึงเขาอินาริซัึ่งท่างใต่�ของเก่ยวโต่ 

แต่่ละเขาต่่างก็ม่วัดพุท่ธุ และศาลชิินโต่ทั่�งเล็ก และใหญ่ เร่ยงราย

กันอย่้มากมาย ทั่�งน่� ด�วยความเช่ิ�อว่าขุนเขา ป่็าไม� หินผู้า เป็็นท่่�

สถิึต่ย์ของสิ�งศักดิ�สิท่ธิุ�ท่่�คอยป็กปั็กรักษาผู้้�คนท่่�อาศัยอย่้ด�านล่าง 

สำาหรับเขาโอโต่ะวะนั�น ม่ต่ำานานว่า ในอด่ต่ม่มังกรท่่�คอยพิทั่กษ์

รักษาพระโพธุิสัต่ว์ อาศัยอย่้บริเวณด�านหลังโบสถ์ึยามคำ�าค่น 

มังกรจะออกมาด่�มนำ�าท่่�นำ�าต่กโอโต่ะวะเป็็นป็ระจำา นำ�าจากนำ�าต่ก

ยังเป็็นนำ�าศักดิ�สิท่ธิุ�จากเขาด�านบน ใครด่�มกินจะสมป็รารถึนา

ด�านต่่างๆ 

สำาหรับสถึาปั็ต่ยกรรมเก่าแก่ในวัดนั�น โบสถ์ึวิหารหลาย

หลังถ้ึกเผู้าท่ำาลายจากสงครามกลางเม่องหร่อจากเพลงิไหม�หลาย

ต่่อหลายครั�ง แต่่ท่างวัดก็ได�บ้รณะ สถึาปั็ต่ยกรรมเหล่านั�นขึ�นมา 

ครั�งแล�วครั�งเล่า ตั่วโบสถ์ึท่่�ม่เวท่่ลอยฟ้ิาด�านหน�าหร่อ “คิโยมิซุึ่เดร่า 

โนะบุไต่” ในป็ัจจุบันสร�างขึ�นใหม่ โดยโท่กุกาว่า อิเอะมิท่ซุึ่โชิกุน 
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คนท่่�สาม สมัยเอโดะในปี็ 1633 เอกลักษณ์หลักอย่้ท่่�หลังคาท่รงส้ง 

มุงด�วยเป็ล่อกไม�ฮิึวาดะ ม่หลังคาเล็กขนาบซึ่�ายขวาด�านหน�าสอง

ด�าน และม่เวท่่ลอยฟ้ิาส้งจากพ่�นดิน 18 เมต่ร รองรับด�วยเสาไม�เส�น

ผู่้านศ้นย์กลาง 80 เซึ่นติ่เมต่ร จำานวน 168 ต่�น เสาเหล่าน่�ถ้ึกเร่ยง

ซึ่�อนกันไป็มา โดยไม่ใชิ�ต่ะป้็แม�แต่่ตั่วเด่ยว นอกจากโบสถ์ึฮึอนโด

แล�ว ยังม่วิหารโอคุโนะอิน วิหารอะมิดาโด วิหารชิาคะโด เจด่ย์โคะ- 

ยาสุโนะโท่ ศาลจินุชิิจินจะ ฯลฯ เร่ยงรายอย่้รวม 15 หลัง แต่่ละหลัง

ต่�องคอยท่ำานุบำารุง และบ้รณะทุ่กๆ 50 ปี็ 

การบ้รณะครั�งล่าสุด เริ�มจากปี็ 2008 กำาหนดแล�วเสร็จในปี็ 

2020 น่� ถ่ึอเป็็นการบ้รณะครั�งใหญ่ เริ�มจากวิหารอะมิดาโด วิหาร

ชิาคะโด วิหารโอคุโนะอิน เจด่ย์โคะยาสุโนะโท่ ต่ามลำาดับ ต่าม

ด�วยการบ้รณะเวท่่ และหลังคาโบสถ์ึจากปี็ 2017 ลำาพังเป็ล่อกสน

ฮิึวาดะท่่�ใชิ�ท่ำาหลังคา ก็ต่�องรวบรวมจากทั่�วป็ระเท่ศ จำานวนกว่า 

1,700,000 ชิิ�น ส่วนเสาท่่�รองรับเวท่่นั�น จากการเอ็กซึ่เรย์พบว่าม่

เสา 9 ต่�น ด�านในผุู้กร่อนบ�างแล�ว ช่ิางจึงต่�องหาไม�เคะยาคิหร่อ 

ต่�นฮิึโนะคะท่่�ม่อายุเกินกว่า 300 ปี็ขึ�นไป็มาเป็ล่�ยน เคะยาคิท่่�อายุ

ต่ำ�ากว่านั�น จะม่ขนาดใหญ่ไม่พอ และไม่อาจท่นท่านได�ถึึง 400 ปี็ 

นับเป็็นงานท่่�ลำาบากยิ�ง ทั่�งการเป็ล่�ยนเสา และการหาไม�เคะยาคิ

ท่่�ได�คุณภาพเพ่ยงพอ

ก่อนหน�าการบ้รณะครั�งใหญ่น่� คณะสงฆ์ของวัดได�ต่กลง

เต่ร่ยมการณ์เพ่�ออนาคต่ อ่กหลายร�อยปี็ข�างหน�าด�วยการลงม่อซ่ึ่�อ 

เขาใกล�ๆ ป็ล้กต่�นเคะยาคิ และต่�นฮิึโนะคิจำานวน 3,000 ต่�นเอง 

เม่�อปี็ 2000 โดยวางเป้็าไว�ว่าจะเพิ�มเป็็น 6,000 ต่�นในอนาคต่ งานป็ล้ก 

ป่็าครั�งน่� ไม่เพ่ยงเพ่�อหาไม�สำารองท่ำาเสาบ้รณะวดัในอนาคต่เท่่านั�น 

แต่่ยังมาจากความเช่ิ�อดั�งเดิมของคนญ่�ปุ่็นว่า ป่็าเขาท่่�อุดมสมบ้รณ์

ไป็ด�วยต่�นไม�ต่ามธุรรมชิาติ่นั�น เป็็นท่่�สถิึต่ย์ของเท่พเจ�า หากผู้้�คน

ให�ความเคารพไม่ท่ำาลายป่็า ท่ำาลายเขา ภัยธุรรมชิาติ่ก็จะเบาบาง 

ธัุญญาหารก็จะสมบ้รณ์ พร�อมๆ กับการป็ล้กป่็า ท่างวัดก็เล่อกไม�

ป็ล้กท่่�เหมาะสมกับธุรรมชิาติ่ของเขาโอโต่ะวะ คอยมาลงเสริมเป็็น

ป็ระจำา ซึ่ากุระท่่�ลงใหม่จำานวน 1,000 ต่�นในปี็ 2000 ก็คัดเอาแต่่

ซึ่ากุระป่็าสายพันธ์ุุยามะซึ่ากุระ ท่่�รากยึดเหน่�ยวดิน ต่ามเชิิงเขาได�

ด่กว่าซึ่ากุระสายพันธ์ุุโซึ่เมะโยชิิโน ท่่�ด้อลังการภายนอกแต่่รากโคน

ไม่แข็งแรง อายสัุ�นกว่ามาก เมเปิ็�ล 1,000 ต่�น ก็เป็็นพันธ์ุุท่่�เป็ล่�ยนส่ 

สดงาม ต่�องหมั�นด้แลสมำ�าเสมอ รอบๆ ป็ระต้่ซัึ่มมงหน�าท่างเข�า ก็

ม่ซึ่ากุระพันธ์ุุย�อยกล่บซึ่�อน และกล่บเด่�ยวเร่ยงรายอย่้ ด�านล่างก็

เป็็นสวนอาซึ่าเล่ยจิ�วแน่นพ่�นท่่�งดงามต่ลอดปี็ 

▲ ช่ำางยังไม่ได้รื�อเอาหิ�งรอบๆ เสาใต้เวท่ี่โบสถ์ออก▲ จากประต่ San-mon สามารถมองเห็นเจด่ย์ Sanjunotou
 และประต่ Nishi-mon ได้

 ความท่ี่�วัดอย่่บนเชิำงเขึ้าที่ำาให้มองเห็นตัวเมืองเก่ยวโตโดยรอบได้
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▲ จากประต่ Nishi-mon จะเห็นพระอาทิี่ตย์
 ตกดินงดงาม

▲ เมื�ออาซาเล่ยจิ�วบานช่ำวงต้นพฤษภาคม
 ตรงน่�จะงดงามมาก

▲ ประต่ Nishi-man นานๆ จะเป้ดสักครั�ง  
 เพิ�งปฏิิสังขึ้รณ์ใหม่

▲ อ้อมไปอ่กด้านหน้�งจะเห็นโบสถ์เร่ยงรายอย่่กับ 
 เจด่ย์ Sanjunotou

▲ ขึ้บวนแห่ไปป้ดท้ี่ายท่ี่�หน้าวิหาร Okuno-in▲ ขึ้บวนแห่มังกร Seiryu-e อันงดงาม

อย่างไรก็ต่ามผู้้�เข่ยนไม่ค่อยได�ไป็นมัสการพระท่่�วัดคิโยมิซุึ่เดร่ามานาน

หลายปี็ เพราะความท่่�คนแน่นต่ลอด ตั่�งแต่่เชิ�าจรดคำ�าไม่สามารถึสัมผัู้สความขลัง

ของวัดได� จนกระทั่�งเด่อนกันยายนท่่�ผู่้านมา เม่�อนักท่่องเท่่�ยวบางต่า จากการปิ็ด

ป็ระเท่ศเน่�องมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุุใหม่ จึงได�ย่างกรายไป็ 

ในวันท่่�ไป็ ยังม่โอกาสได�ชิมขบวนแห่ “เซื้ริวเอะ” ท่่�ม่ต่ำานานมาจากมังกรส่เข่ยวท่่�

อาศัยหลังโบสถ์ึฮึอนโด และมักมาด่�มนำ�าท่่�นำ�าต่กโอโต่ะวาเป็็นครั�งแรกด�วย ขบวน

แห่นำาด�วยหญิงสาวสองคนคอยพรมนำ�ามนต์่ของพระโพธิุสัต่ว์ให�กับผู้้�คน ต่ามด�วย

ท่หารในชุิดโบราณท่่�ขนาบมังกรเซึ่ริวทั่�งสองด�าน ท่่�น่าป็ระทั่บใจค่อ หัว และเกล็ด

ของมังกร ป็ระกอบขึ�นจากกระดาษท่่�ผู้้�คนใชิ�คัดบท่สวดมนต์่เวลามานมัสการพระ

โพธิุสัต่ว์ และการร่ายรำาก็ท่ำาได�งดงามเสม่อนกับมังกรเล่�อยไป็มาจริงๆ จะเห็น

ได�ว่าทั่�งความเป็็นมาของวัด สถึาปั็ต่ยกรรม การบ้รณะซ่ึ่อมแซึ่ม และขบวนแห่ 

ท่่�มาเกิดขึ�นท่่หลัง ต่่างก็ม่ต่ำานานความเช่ิ�อท่่�อ�างอิงได� ไม่ได�ยกขึ�นมาลอยๆ และ

ท่่�สำาคัญยังมองการณ์ไกลไป็อ่กหลายร�อยปี็ข�างหน�า คงด�วยเหตุ่น่�เองท่่�ท่ำาให�วัด 

คิโยมิซุึ่เดร่า คงกระพันมาได�กว่า 1,300 ปี็ และยังจะศักดิ�สิท่ธิุ�อย่้เป็็นค่้บ�านค่้เม่อง

เก่ยวโต่ต่ลอดไป็

 เที่พหญิิงในขึ้บวน Seiryu-e กำาลังพรมนำ�ามนต์ให้ผ้่คนท่ี่�มานมัสการพระ




