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กุนิฎฐา มัตีสุโอะ

▲	 ซากุุระบานสะพร่�งที่่�หน้าวั่ดลููกุแห่งหน่�งในลูานวั่ด	 

 Kennin-ji 

▲	 โบตั๋่�นรอบโบสถ์์	Hatto	ปีีน่�บานเร็วัมากุ	

▲	 หน้าตั๋่างที่รงระฆั่งของโบสถ์์	Hatto	เปี็นส่ส่นเลู็กุๆ	ของที่่�น่�

	 โบสถ์์	Hatto	ไม่ใหญ่่โตั๋เรียบง่าย	

“เซื้น” เป็นนิกั�ยหน้�งในพุที่ธุศ�สน�มห�ย�น ม�จำ�กัคำ�ว่� “ฌาน” ในภ�ษ�

สันสกัฤต้ ย้ดืกั�รนั�งที่ำ�สม�ธิุให้จิำต้ใจำสงบัต้ดัืคว�มโลภโกัรธุหลง พรอ้มดืำ�รงช่ิวิต้ท่ี่�เร่ยบัง�่ย 

สมถะ ถือกัำ�เนิดืข้�นที่�งภ�คใต้้ของประเที่ศอินเด่ืยก่ัอนจำะเผยแพร่เข้�ม�ในญ่�ปุ่นผ่�น

ประเที่ศจ่ำน โดืยพระโพธิุธุรรมหรือท่ี่�นดื�รุม่� 

วัดเคินนินจิั เป็นวัดืพุที่ธุแบับัเซนแห่งแรกัในเก่ัยวโต้ สร้�งข้�นบันท่ี่�ดิืนท่ี่�มิน�โมะโต้ะ 

โนะ โยรอิิเอะ โชิกันุในสมัยค�ม�ครุะถว�ยใหพ้ระสงฆโ์ยไซ สร�้งเมื�อปี ค.ศ.1202 เบืั�องต้้น 

ควัามสมถ์ะเรียบง่าย

คือควัามฟุ่่�มเฟุ่่�อยอ่นด่บหน่�ง	:

วััดเคนนินจิ	ิเกุ่ยวัโตั๋

วัดืถ้กัใช้ิเป็นโรงเร่ยนสำ�หรับัพระสงฆ์ในนิกั�ยเที่นไดืมิคเค่ยว 

และเซน ต่้อม�ในปี 1259 ได้ืรับักั�รสถ�ปน�เป็นหน้�งในห้�วัดื

สำ�คัญของเก่ัยวโต้ และเปล่�ยนม�เป็นโรงเร่ยนสงฆ์ของนิกั�ยเซน

โดืยเฉพ�ะ สมัยท่ี่�รุ่งเรืองท่ี่�สุดืคือช่ิวงปี 1573-1592 ม่กั�รสร้�งวิห�ร

โฮืโจำ และสถ�ปัต้ยกัรรมอื�นๆ เพิ�มเติ้มจำำ�นวนม�กั และแม้จำะโดืน

ที่�งกั�รเร่ยกัคืนท่ี่�ดิืนไปกัว่�คร้�งหน้�ง หลังจำ�กัท่ี่�รัฐบั�ลเมจิำสถ�ปน�

ลัที่ธิุชิินโต้เป็นศ�สน�ประจำำ�ชิ�ติ้ พย�ย�มลดืฐ�นะของวัดืพุที่ธุ 

ทัี่�วประเที่ศลง แต้วั่ดืเคนนนิจิำก็ัยังคงรกััษ�คว�มเลื�อมใส ศรทัี่ธุ�ของ 

ผ้้คน และกัล�ยเป็นศ้นย์กัล�งของพุที่ธุศ�สน�นิกั�ยเซนรินไซช้ิ 

ในเครือวัดืเคนนินจิำม�จำนทุี่กัวันน่� 
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ตั้ววัดืในปัจำจุำบััน ตั้�งอย่้ท่ี่�สุดืถนนฮื�น�มิโคจิำย่�นกิัอง อ�ณ์�

บัริเวณ์กัว้�งขว�ง สถ�ปัต้ยกัรรมหลักัคือ โบัสถ์ฮัืต้โต้และวิห�ร

โฮืโจำ ร�ยล้อมไปด้ืวยวัดืล้กัรวม 14 วัดื ทุี่กัเช้ิ�วันอ�ทิี่ต้ย์ท่ี่�สอง 

ของเดืือนจำะเปิดืให้ผ้้คน และนักัท่ี่องเท่ี่�ยวเข้�ไปฝึ่กัวิปัสสน�กัรรมฐ�น 

ได้ืฟัร่ ที่ำ�ให้ท่ี่�น่�มักัม่คนหนุ่มคนส�วทัี่�งญ่�ปุ่น และต่้�งชิ�ติ้ เข้�ออกั

สมำ��เสมอ และทุี่กัๆ เดืือนมิถุน�ยน ไปจำนถ้งพฤศจิำกั�ยน ก็ัมักัพบั

นักัเร่ยนมัธุยมต้้น และมัธุยมปล�ย พ�กัันยกัห้องม�ทัี่ศนศ้กัษ� 

และห�โอกั�สฝ่ึกักัรรมฐ�นสั�นๆ ท่ี่�ห้องกัว้�งๆ หล�ยห้องในวิห�ร

เป็นประจำำ� แต่้ละห้องจำะม่ฉ�กัฟุัซุมะภ�พว�ดืพ่้กัันหม้กัดืำ� ท่ี่�ให้

บัรรย�กั�ศย้อนยุค น่�ชิมม�กั 

บ่ัอยครั�งเมื�อผ้้เข่ยนผ่�นไปแถวกิัอง จำะพบัเห็นพระสงฆ์

ของวัดืในจ่ำวรดืำ� เสื�อคลุมส่นำ��เงิน ล�กัเก่ั�ยะเปล่�ๆ เดิืนธุุดืงค์

ท่ี่�มกัล�งอ�กั�ศหน�วเย็น ครั�งล่�สุดืท่ี่�ไปเยือนวัดืก็ัร�วกัล�งเดืือน

เมษ�ยนท่ี่�ผ่�นม� เมื�อโบัตั้�นหล�ยร้อยกัอรอบัโบัสถ์ฮืัต้โต้กัำ�ลัง

บั�นสะพรั�ง และแที่บัทุี่กัครั�งท่ี่�ไปก็ัมกััจำะแวะไปนมัสกั�รพระศ�กั-

ยมุณ่์ พระประธุ�น และพระนันที่เถระท่ี่� ประดิืษฐ�นในโบัสถ์ด้ืวย 

โบัสถไ์ม้หลังปัจำจุำบัันปฏิิสังขรณ์์ใหมเ่มื�อปี 1765 ปีกัหลังค�สองชัิ�น 

มุงกัระเบืั�องต้�มเอกัลักัษณ์์ของวัดืเซน บันเพดื�นหลังค�ม่ภ�พว�ดื 

มัีงกรแฝ่ด ลงหม้กัดืำ�ฝี่มือ โคอิซุมิ ชิินส�กุั จิำต้รกัรภ�พว�ดืญ่�ปุ่น

ชืิ�อดัืง เกัล็ดืมังกัรท่ี่�ถ้กับัรรจำงเข่ยนอย่�งละเอ่ยดืเช่ินเด่ืยวกัับัหนวดื 

อุ้งเท้ี่� และเข�อันแหลมคม พร้อมดืวงต้�มังกัรท่ี่�กัลมถลน เสมือน

กัำ�ลังเลื�อยไปม� ที่ำ�ให้โบัสถ์ไม้ด้ืขลังไม่น้อย เมื�อแสงสว่�งสลั�วๆ 

จำ�กัข�้งนอกัส�ดืสอ่งเข้�ม� ใครไปท่ี่�น่�ต้้องพ�กัันแหงนคอมอง และ

ถ่�ยภ�พกัลับัม�กัันทุี่กัคน 

ท่ี่�ๆ หนุ่มส�วจำ�กัประเที่ศที่�งต้ะวันต้กัโปรดืปร�นท่ี่�สุดืคือ 

ท่ี่�ระเบ่ัยงด้ื�นหน้�ของวิห�รโฮืโจำ ซ้�งหันหน้�เข้�ห�สวนไดืโอเอน 

สวนสไต้ล์ค�เรสันซุย เน้นคว�มเร่ยบัง่�ยผ่�นกั�รใช้ิหินก้ัอนเล็กัๆ 

เร่ยงร�ยเสมือนเกั�ะท่ี่�โผล่เหนือผิวนำ�� ร�ยล้อมไปด้ืวยหินกัรวดืท่ี่�

ถ้กักัว�ดืให้เป็นเส้น เสมือนคลื�นลมในที่ะเล จำะม่ต้้นไม้ประดัืบัก็ั

เพ่ยงต้้นสนใหญ่ไม่ก่ั�ต้้น ไม่ม่ไม้ดือกัใดืๆ เลย คว�มเร่ยบัง่�ยของ

สวนส�ม�รถถ่�ยที่อดืโลกัทัี่ศน์ของเซนได้ือย่�งล้กัซ้�ง ว่�กัันว่�สวน

ค�เรสันซุยเริ�มเป็นท่ี่�นิยมแพร่หล�ยต้�มวัดืเซนในสมัยมุโระม�จิำ 

และหลังจำ�กันั�นไม่น�นนักั ก็ัเผยแพร่ไปทัี่�วประเที่ศ 

เช่ินเด่ืยวกัับัวัดืเซนอ่กัหล�ยแห่ง พระสงฆ์ของวัดืจำะ 

ที่ำ�หน้�ท่ี่�ใช้ิไม้กัว�ดื กัว�ดืกัรวดืให้เป็นคลื�นสวยง�มทุี่กัเช้ิ� กั�รกัว�ดื 

อ�จำด้ืไม่ย�กัแต่้ห�กัจิำต้ใจำไม่สงบัไม่นิ�งพอ เส้นโค้งก็ัจำะไม่งดืง�ม 

ยิ�งเวล�ฝ่นต้กัก็ัจำะยิ�งเห็นข้อบักัพร่องของล�ยคลื�นได้ืชัิดืเจำน 

พระสงฆเ์ซน เคยใหค้ว�มร้ว่้� “ห�กักั�รนั�งวิปัสสน�เง่ยบัๆ เปน็กั�ร

▲	 สวัน	Karesansui	ชมจากุวัิหาร	Daisho-in

▲	 ห้องเสื�อ	หน่�งในหลูายสิบห้องของวัิหาร	Hojo	

▲	 ห้องที่่�ใช่ปีระดิษฐานพระพ่ที่ธรูปีในวัิหาร	Hojo	

	 สวัน	 Karesansui	 หน้าวัิหาร	 Hojo 

	 มองเห็นโบสถ์์	Hatto	ห่างออกุไปี	
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ฝึ่กัจิำต้แบับันิ�งๆ กั�รกัว�ดืล�นวดัืกั�ร ปฏิิบััติ้ต่้อผ้้อื�น กั�รออกัธุุดืงค์

ก็ัเป็นเสมือนกั�รฝึ่กัจิำต้แบับัเคลื�อนไหว” สวนแบับัเซนจ้ำง เป็นอะไรท่ี่� 

เป็นร้ปธุรรมในกั�รถ่�ยที่อดืจิำต้วิญญ�นได้ือย่�งด่ื 

สำ�หรับัช่ิ�งภ�พส�ยเก่ัยวโต้แล้ว ท่ี่�ๆ พล�ดืไม่ได้ืคือ ท่ี่�สวน

โจำอนเที่ ซ้�งเป็นสวนค�เรนสันซุยอ่กัแบับัหน้�ง ท่ี่�ม่พื�นมอสปกัคลุม

ด้ืวยเมเปิ�ลเล็กัๆ ด้ื�นบัน ออกัแบับัโดืยพระโคะโบัรไิดืกััง เจ้ำ�อ�ว�ส

ร้ปปัจำจุำบััน สวนน่�ถ้กัจัำดืว�งไว้ระหว่�งวิห�รไดืโชิะอิน และโชิโชิะอิน 

ซ้�งต่้�งเป็นปีกัสองด้ื�นของกุัฏิิฮืงโบั ส�ม�รถชิมได้ืจำ�กัส่�ทิี่ศ 

แถมยังม่สะพ�นที่อดืผ่�นต้รงกัล�งสวนหินขน�ดืกัล�ง และเล็กั 

ร�ว 10 ก้ัอน ท่ี่�ถ้กัจัำดืว�งไว้ต้รงกัล�งสวน ด้ืม่หน้�ต้�แต้กัต่้�งกััน

ไป เมื�อเปล่�ยนมุมมองไปต้�มทิี่ศต่้�งๆ ยิ�งเมื�อเข้�ปล�ยฤด้ืใบัไม้

ร่วงร�วต้้นเดืือนธุนัว�คม เมเปิ�ลท่ี่�น่�จำะเปล่�ยนส่เหลอืงแดืง โรยเปน็

พรมใบัไม้บันพื�นมอสเข่ยวด้ื�นล่�ง งดืง�มจัำบัใจำ ช่ิ�งภ�พมักัไป

รอถ่�ยภ�พสวนจำ�กัวิห�รโชิโชิะอิน เพื�อให้มองเห็นก้ัอนหินเร่ยง

ร�ยด้ื�นหน้� โดืยม่ภ�พว�ดืของเที่พเจ้ำ�ฟ้ัชิินไร (เที่พแห่งลม และ

พ�ยุ) บันฉ�กัเบ่ัยวบุัส่ที่องจำ�กัแดืดืด้ื�นทิี่ศต้ะวันต้กัส�ดืส่องย�ม

เย็นเป็นแบ็ัคกัร�วนด์ืด้ื�นหลัง 

หล�ยปีม�น่� นอกัจำ�กัส่วนกัล�งของวัดืแล้ว วัดืเร่ยวสกักุัอิน 

วัดืโชิเดืงเอเกังอิน วัดืเรเกังอิน และวัดืล้กัอื�นๆ ก็ัเปิดืให้เข้�ชิมสวน

ท่ี่�ม่เอกัลักัษณ์์แต้กัต่้�งกััน และบั�งวัดืก็ัเปิดืให้ เข้�ไปฝึ่กักัรรมฐ�น

ในโอกั�สต่้�งๆ เป็นประจำำ� น่�ไปเยือนม�กั ท่ี่�นโคะโบัริไดืกัังเจ้ำ�

อ�ว�สวดัืให้โอว�ที่ไวว่้� “กั�รใชิช่้ิวิต้ท่ี่�เร่ยบัง�่ยเปน็คว�มฟุ่ัมเฟืั�อย 

ท่ี่�ห�สิ�งใดืม�ที่ดืแที่นไม่ได้ื” หลักัคำ�สอนของเซน คือ กั�รใช้ิช่ิวิต้

ด้ืวยสิ�งจำำ�เป็นให้น้อยท่ี่�สุดื พ้�งพ�ใหต้้ำ��ท่ี่�สุดื คว�มฟุ่ัมเฟืั�อยม�จำ�กั

กิัเลส และคว�มโลภในจิำต้ใจำ กั�รกัำ�จัำดืกิัเลส และคว�มโลภ คือ 

เป้�หม�ยของเซน ย�มหลับันอนก็ันอนเท่ี่�ท่ี่�จำำ�เป็น ท่ี่�นอนก็ัเล็กัๆ 

เพ่ยงหน้�งผืนเสื�อ ตื้�นข้�นม�ปฏิิบััติ้ธุรรมก็ัใช้ิเพ่ยงคร้�งเสื�อ พระท่ี่� 

ฝึ่กักัรรมฐ�นท่ี่�วัดืจ้ำงได้ืรับัพื�นท่ี่�ของต้นเพ่ยงคนละหน้�งผืนเสื�อ ให้

เป็นทัี่�งท่ี่�นอน ท่ี่�กิัน และท่ี่�วิปัสสน� ข้�วของก็ัเฉพ�ะท่ี่�ติ้ดืตั้วม�

เท่ี่�นั�น เพ่ยงเที่่�น่�ก็ัเพ่ยงพอ ไม่ได้ือดือย�กั และไม่ได้ืข�ดือิสระ

เสร่แต่้ประกั�รใดื 

“กั�รใช้ิช่ิวิต้เร่ยบัง่�ยอ�จำปฏิิบััติ้ได้ืย�กัในช่ิวิต้จำริง แต่้เมื�อ 

ลองที่ำ�ด้ืจำะค้นพบัว่�คว�มเร่ยบัง่�ยนั�น เป็นคว�มฟุ่ัมเฟืั�อย 

อันดัืบัหน้�ง ห�กัคนเร�ส�ม�รถกัำ�หนดืขอบัเขต้ของคว�มพอใจำไว้

ได้ื จิำต้ใจำเร�ก็ัจำะผ่องใส” 

สวนค�เรนสันซุย ภ�พว�ดืบันฉ�กัฟุัซุมะ ฯลฯ ของวัดื 

ไม่ได้ืง�มจำ�กัร้ปลักัษณ์์เพ่ยงอย่�งเด่ืยว แต่้ยังถ่�ยที่อดืหลักัธุรรม

คำ�สั�งสอนของเซนท่ี่�ม่ต้้นแบับัม�จำ�กัพระสมัม�สมัพุที่ธุเจ้ำ�อ่กัด้ืวย

▲	 ช่องมองสวันริมระเบ่ยงที่รงระฆั่ง

▲	 หินกุรวัดส่ขาวักุวัาดเปี็นรอยคลูื�นในที่ะเลู	

▲	 ลูวัดลูายลูะเอ่ยดม่ช่วัิตั๋ช่วัา	

	 เมื�อมองจากุวัิหาร	Shosho-in	จะเห็น 

	 ฉากุเบ่ยวับุภาพเที่พเจ้า	Furaijin




