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กุนิฎฐา มัตีสุโอะ

 วััด้ลีู่ก หน่�งใน 25 วััด้ท่ี่�รายลี่้อมรอบ ๆ วััด้ Tofuku-ji  เช้้าตรู่ราวัก่อน 7 โมง ปุ่�าเมเปุ่้�ลี่ขาวัโพลี่นไปุ่หมด้ 

 ใช้้ราวัสะพาน Gaun-kyo เปุ่็นกรอบภาพ ปุ่กติคนจะลี่้นสะพาน เจ้าหน้าที่่�ต้อง 

 ออกมาต้อนให้นักที่่องเที่่�ยวัเดิ้นผ่่านไปุ่โด้ยเร็วั

ติั�งแต่ิเข้าเด้อนม่กราคม่ปีนี�ม่า กรม่อุติุนิย่ม่วิิทุย่าญี�ปุ่น 

ออกม่าประกาศเติ้อนให้ระวัิงพื่ายุ่หิม่ะหนักทุางบ้ริเวิณ์ริม่ทุะเล 

ญี�ปุ่นอย่้่เน้อง ๆ หลาย่ครั�งพื่ายุ่หิม่ะดังกล่าวิย่ังข้าม่ม่าไกลถึงใน 

ติวัิเม่อ้งเกีย่วิโติดว้ิย่ แม้่เกยี่วิโติจะขึ�นชื้้�อวิา่หนาวิเย่น็ไม่น่อ้ย่ในฤด้

หนาวิก็ติาม่ ก็ไม่่บ้่อย่นักทุี�จะม่ีหิม่ะทุับ้ถม่ส้ง โดย่เฉพื่าะแถบ้ย่่าน

ฟัุชื้ิม่ิทุางติอนใติ้ของติัวิเม่้อง

เชื้้าวิันทีุ� 21 ม่กราคม่ ผู้้้เขีย่นติ้�นม่าคอย่เชื้็คพื่ย่ากรณ์์

อากาศซึึ่�งม่รีาย่งานทุกุ ๆ  ชื้ั�วิโม่ง พื่บ้วิา่หมิ่ะย่งัติกติอ่เน้�องม่าตัิ�งแต่ิ

เย่็นวิันก่อนหน้านี� และเม้่�อเชื้็คด้กล้องวิงจรปิดหลาย่ ๆ แห่งใน 

ติวัิเม่อ้งรวิม่ทุั�งทุี�ฟัชุื้มิ่ ิกพ็ื่บ้ว่ิาหิม่ะกำลังติกหนัก รถไฟัจากโอซึ่ากา

ไปย่ังแถบ้นั�นก็ย่ังให้บ้ริการติาม่ปกติิ จึงรีบ้เติรีย่ม่อุปกรณ์์กล้อง 

รองเทุ้าลุย่หิม่ะ และเคร้�องกันหนาวิ มุ่่งไปทุี�วิัดโทุฟัุกุจิด้วิย่รถไฟั

ขบ้วินแรกทุันทุี

ทุนัทุทีุี�รถไฟั JR วิิ�งผู่้านสถานี Nagaoka Tenjin สถานีชื้าย่ขอบ้ 

ระหวิ่างโอซึ่ากา และเกีย่วิโติ ก็พื่บ้วิ่าหิม่ะทุั�งบ้นย่อดเขาห่างออก

ไป และบ้นพื่้�นดินริม่ทุางทุับ้ถม่จนขาวิโพื่ลน และค่อนข้างหนัก 

และเม่้�อถึงชื้านชื้ลาสถานี Tofukuji สถานีปลาย่ทุาง ก็พื่บ้หิม่ะ

ทุับ้ถม่ม่าถึงด้านในแล้วิ เม่้�อก้าวิเดินออกจากสถานีได้ไม่่เทุ่าไร 

ร่ม่เล็ก ๆ ทุี�เอาติิดไปด้วิย่ก็เติ็ม่ไปด้วิย่หิม่ะ ติ้องคอย่สะบ้ัดออกจน

กระทุั�งไปถงึสะพื่านกะอนุเคยี่วิ จุดุชิมปา่เมเปิ�ลี่ท่�เปน็สะพิานไม้ 

สััมูผัสัั “เซน”
ท่ามกลางหิิมะโปรยปราย 
ในกรุงเกียวิโต: วิัดโทฟุุกุจิิ

มุงหลี่ังคา ตั�งอยีู่่ด้านนอกของตัววัด เมเปิ�ลี่จุำนวนเป็น 

ร้่อยี่ ๆ  ต้น ใต้สะพิานไม้ท่�เคยี่เป็นส่แดงสดในฤดใูบูไม้ร่่วง ได้ 

กลี่ายี่เป็นทะเลี่ขาวโพิลี่นงดงามจุับูใจุ ควิาม่เบ้าของหิม่ะติ่าง

กับ้ฝ่นติรงทุี�ไม่่ม่ีเสีย่งใด ๆ สงบ้ สะอาด และหนาวิเย่็นถึงขั�วิหัวิใจ 

เชื้้าวิันนั�น หิม่ะติกหนัก และย่าวินานไปจนถึงราวิเทุี�ย่งวิัน 

ไม่่ละลาย่ไปรวิดเร็วิเหม่้อนปกติิทุำให้โบ้สถ์วิิหาร และวิัดล้กทุี� 

เรยี่งราย่อย่้ม่่ากม่าย่ของวัิดโทุฟุักจุขิาวิสะอาดติา แถม่ยั่งมี่ผู้้ค้นเพีื่ย่ง 

หย่ิบ้ติาสงบ้เงีย่บ้ราวิกับ้ย่้อนยุ่คไปในอดีติกาล

โทฟกุุจุ ิเปน็หนึ�งในหา้วิดัเซึ่นสำคญัของเกยี่วิโติ ติั�งอย่้ทุ่าง

ติอนใต้ิของตัิวิเม่อ้ง ม่อีาณ์าบ้ริเวิณ์กว้ิางขวิางราวิ 200,000 ติาราง

เม่ติร ราย่ล้อม่ไปด้วิย่วัิดล้กจำนวิน 25 วิดั นกัทุ่องเทุี�ย่วิจากทุั�วิโลก

ม่กัร้จ้กักนัด ีเพื่ราะทุี�นี�ม่เีม่เปิ�ลกวิา่ 2,000 ติน้ ย่าม่เปลี�ย่นสงีดงาม่ 

ราวิปลาย่เด้อนพื่ฤศจิกาย่นจะคับ้คั�งไปด้วิย่นักทุ่องเทุี�ย่วิจากเชื้้า

จรดค�ำ

ในปคี.ศ.1236 คโุจม่จิอิเิอะ ขนุนาง และเสนาบ้ดผีู้้ป้กครอง

ประเทุศในสม่ยั่คาม่าคุระ ไดม้่บี้ญัชื้าให้สรา้งวัิดพื่ทุุธ “ทุี�ม่ั�นคง แขง็

แรง และใหญ่โติ ดังวิัดโทุไดจิ ม่ีชื้้�อเสีย่งดังวิัดโคฟัุกุจิ” และได้ 

ติั�งชื้้�อวิดัโดย่ใช้ื้ติวัิอกัษรจนีของทุั�งสองวิดัผู้สม่กนัว่ิา “โทุฟักุจุ”ิ (東福 
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寺 )  พื่ ร้ อ ม่ นิ ม่ น ติ์ 

พื่ระเอนนิ พื่ระสงฆ์์จาก

ซึ่มุ่ป ุ(จงัหวิดัชื้ซิึ่โุอกะใน

ปัจจุบ้ัน) ผู้้้เดินทุางกลับ้

ม่าจากการศึกษาพุื่ทุธ

ศาสนาทุี� เม่้องจีนใน

สม่ัย่ราชื้วิง ศ์ ซ้ึ่องม่า

ด ำ ร ง ติ ำ แ ห น่ ง เ จ้ า

อาวิาส ย่กวัิดให้เป็น

โรงเรีย่นฝ่ึกธรรม่วิินัย่ของพื่ระสงฆ์์นิกาย่เทุนได 

ชื้ินงอง และเซึ่นจนกระทุั�งปี 1255 เม่้�อมิ่จิอิเอะ 

วิาย่ชื้นม์่ไปแล้วิ ผู้้ป้กครองเม่อ้งในสม่ยั่นั�น จงึได้สร้าง 

สถาปัติย่กรรม่หลัก ๆ ทุั�ง 7 แห่งของวัิดเพื่ิ�ม่เติิม่ 

เริ�ม่จากประติซ้ึ่มั่ม่ง วิหิารบุ้ทุสเุดง โบ้สถ์ฮี้ตัิโติ กฏุิคุิริ 

วิหิารโซึ่โด (ต่ิอม่าเปลี�ย่นช้ื้�อเป็นวิหิารเซึ่นโด) โรงอาบ้น�ำ 

ย่กกุชื้ิทุสุ และห้องส้วิม่โทุสุ เสร็จสม่บ้้รณ์์ เปลี�ย่นม่า

เป็นวิัดเซึ่นหนึ�งใน 5 วิัดใหญ่ของเกีย่วิโติ

แม่้วิัดจะถ้กเพื่ลิงไหม้่เสีย่หาย่ถึงสาม่ครั�ง

สาม่ครา ติัวิโบ้สถ์วิิหารก็ย่ังได้รับ้การปฏิิสังขรณ์์ 

ขึ�นม่าใหม่่ รักษาร้ปแบ้บ้เดิม่ของเซึ่นอย่่างถ่องแทุ้ 

เริ�ม่ติั�งแติ่สระน�ำชิื้ออนจิ ทุางทุิศใต้ิ ติาม่ด้วิย่ประติ้

ซึ่ัม่ม่ง โบ้สถ์ฮี้ัติโติ วิิหารโฮี้โจทุี�เรีย่งราย่เป็นเส้นติรง 

 วััด้ Komyo-in วััด้ลีู่กใกลี่้ ๆ ท่ี่�เปุ่้ด้ให้เข้าช้มตั�งแต่ 7 โมงเช้้า ระเบ่ยงคด้ที่อด้ยาวัจากปุ่ระตูที่างเข้าไปุ่จนถ่ึงวัิหาร Kaisan-do ด้้านใน 

 วัิหาร Zen-do ที่่�พระฝึึกจำานวัน 100 รูปุ่ใช้้ช่้วัิตร่วัมกัน 

 วัิหาร Hojo เรียงเปุ่็นเส้นตรงกับโบสถึ์ แลี่ะปุ่ระตูซััมมง

ทุางทุิศติะวิันออกของติัวิวิัดม่ีหอไติรปิฏิก ส่วินด้านทุิศติะวิันติกม่ีหอระฆ์ัง วิิหาร

เซึ่นโด โรงอาบ้น�ำ และหอ้งสว้ิม่โทุสทุุี�รวิม่ ๆ  เรยี่กวิา่ “ซึ่มั่โม่ะกโุด” (สาม่หอเงยี่บ้) 

นั�น ติั�งอย่้่ไม่่ไกลจากกัน วิิหารเซึ่นโดทุี�ม่ีหลักฐานวิ่าสร้างเพื่ิ�ม่เติิม่ในสม่ัย่มุ่โระ

ม่าจิ และม่าได้รับ้การปฏิิสังขรณ์์ครั�งสุดทุ้าย่ในปี 1347 นั�น ขึ�นชื้้�อวิ่าเป็นวิิหาร

สำหรับ้ฝ่ึกวิิปัสสนาแบ้บ้เซึ่นทุี�ใหญ่โติทุี�สุดในญี�ปุ่น

เซื่นเปน็พิทุธศาสนาท่�มร่่ะเบูย่ี่บู ตั�งแตก่าร่นั�ง การ่นอน การ่กนิ จุน

ไปถ้งการ่อาบูน�ำ แลี่ะขับูถ่ายี่สำหร่ับูพิร่ะสงฆ์์ท่�มาฝ่ึกธร่ร่มวินัยี่ (อุนซืุ่ยี่) 

อยี่่างเข้มงวด แลี่ะลี่ะเอ่ยี่ดยี่ิบู

“โอคิเติะฮัี้งโจเนะเติะอิจิโจ” แปลติรงตัิวิได้วิ่า “ย่าม่นั�งใช้ื้เน้�อทีุ�ครึ�งเส้�อ 

ย่าม่นอนก็ไม่่เกินเส้�อหนึ�งผู้้น” (เส้�อหนึ�งผู้้นเทุ่ากับ้ 1.6 ติารางเม่ติร) ถ้อเป็นหลัก

คำสอนของเซึ่นให้กินอย่้่เทุ่าทุี�จำเป็น ร้้จักพื่อเพื่ีย่ง วิิหารเซึ่นโดทุี�นี�ย่าวิ 42 เม่ติร 

กวิา้ง 22 เม่ติร รองรบั้พื่ระสงฆ์ไ์ดถ้งึราวิ 100 รป้ พื่ระสงฆ์อ์นุซึ่ยุ่จะใชื้ช้ื้วีิติิในวิหิาร 

โดย่ม่ีเน้�อทุี�ใชื้้สอย่กันเพื่ีย่งเล็กน้อย่ เริ�ม่วิันใหม่่หลังติ้�นนอนในทุี�แคบ้ ๆ ด้วิย่การ

นั�งวิิปัสสนา หุงหา และกินอาหาร ชื้ำระล้างร่างกาย่ วินเวีิย่นกันเช่ื้นนี� วิันแล้วิ 

วิันเล่า

อาหารม้่�อเช้ื้าของพื่ระอุนซึุ่ย่นั�น ม่ีเพื่ีย่งข้าวิติ้ม่ครึ�งถ้วิย่ หัวิไชื้้เทุ้าดอง 

2 ชื้ิ�น บ๊้วิย่ดองหนึ�งลก้ งาคลกุเกลอ้เพีื่ย่งหยิ่บ้ม่อ้ น�ำชื้ากใ็ช้ื้รนิพื่อให้กวิาดเศษข้าวิ 

ทุี�เหล้อในถ้วิย่ให้สะอาดหม่ดจด ม่้�อกลางวิันม่ี 

ขา้วิสวิย่ น�ำซึ่ปุทุี�สกดัจากสาหรา่ย่ หวัิไชื้เ้ทุา้ดอง ผู้กั

ผู้ัดน�ำม่ันงา หนึ�งจานเล็ก ๆ ส่วินม้่�อเย็่นจะคล้าย่ 

ม่้�อกลางวินัเพื่ิ�ม่กบั้ทุี�ใหโ้ปรตินีจากถั�วิเหลอ้งอกีหนึ�ง

อย่่าง กบั้ข้าวิจะเปลี�ย่นไปติาม่ฤด้กาล แต่ิโดย่หลักการ 

แล้วิใชื้้ถั�วิเหล้อง และงาเป็นวิัติถุดิบ้หลัก ย่าม่กินก็

จะติ้องปฏิิบ้ัติิติาม่ม่ารย่าทุ “โชื้ะกุจิซึ่ะโฮี้” นั�งพื่ับ้ขา
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หลังติรงไม่่พื่้ดคุย่ วิางติะเกีย่บ้ และชื้าม่ลงทุุกคำ ๆ ม่้อจะใชื้้ติะเกีย่บ้หร้อชื้้อน 

ติกัอาหาร ย่กถว้ิย่ย่กชื้าม่ขึ�นอกีครั�งกต็ิอ่เม่้�อกลน้อาหารในปากไปแลว้ิ บ้รรจงกนิ

ดว้ิย่ควิาม่รำลึกถงึคณุ์ค่าทุกุคำ ๆ  ไป ผู้้เ้ขยี่นเคย่ไปค้างแรม่ทุี�วิดัเซึ่นแห่งหนึ�ง ใน

จังหวิัดฟัุกุอิ เอาเข้าจริงแล้วิการกินแบ้บ้เซึ่นนี�ทุรม่านม่ากกวิ่าการนั�งวิิปัสสนา

เสีย่อีก

ไม่่เพื่ีย่งแติ่เวิลากินเทุ่านั�น แม่้ย่าม่อาบ้น�ำ ย่าม่ขับ้ถ่าย่ก็ม่ีระเบ้ีย่บ้ให้

ปฏิิบ้ัติิติาม่อย่่างเคร่งครัด หากพื่ระร้ปใดฝ่่าฝ่ืน ก็จะส่งผู้ลติ่อพื่ระร้ปอ้�น ๆ ทุี�ใชื้้

ชื้ีวิิติร่วิม่กันด้วิย่ การชื้ำระล้างเวิลาขับ้ถ่าย่ก็ม่ีระเบ้ีย่บ้ทีุ�ละเอีย่ดย่ิบ้ยั่บ้ โทุสุติิด

กับ้วิิหารเซึ่นโดเป็นอาคารไม้่ลึกราวิ 30 เม่ติร ส้ง 10 เม่ติร ถ่อเป็นห้องส้วม  ปุ่ระตูซััมมงเก่าแก่ที่่�ส่ด้ในเก่ยวัโต

 ที่ะเลี่เมเปุ่้�ลี่มองจากสะพาน Tsuten-kyo งด้งามมาก 

 พ่่มด้อกอาซัาเลี่่ยปุ่กคล่ี่มไปุ่ด้้วัยหิมะขาวัสะอาด้ตา  เมเปุ่้�ลี่กวั่า 2,000 ต้นขาวัโพลี่นไปุ่หมด้ 

 หอไตร

โบูร่าณท่�เก่าแก่ท่�สุดในญ่�ปุ่น ข้�นทะเบู่ยี่นเป็น

มร่ดกของปร่ะเทศ จากข้อม้่ลพื่บ้วิ่า พื่้�นเป็นดินม่ี

ส้วิม่หลุม่เรีย่งราย่จากเหน้อไปใต้ิ 2 แถวิ ๆ ละ 20 

หลุม่ แติ่ละหลุม่จะม่ีโถกระเบ้้�องฝ่ังไวิ้ แถวิหนึ�ง

สำหรับ้ถ่าย่หนัก อีกแถวิหนึ�งสำหรับ้ถ่าย่เบ้า แติ่ละ

หลุม่จะม่ีฉากกั�นซึ่ึ�งกันและกัน

ใครเลย่จะจินตินาการได้วิ่าในอดีติ วิัดโทุฟัุ-

คุจิ เป็นวัิดทีุ�ม่ีเต็ิม่ไปด้วิย่พื่ระสงฆ์์อุนซุึ่ย่จำนวิน 

ร้อย่ ๆ พื่ัน ๆ ร้ปใช้ื้ชีื้วิิติอย่่างสม่ถะร่วิม่กัน ปีแล้วิ 

ปีเล่า ไม่่ม่ีป่าเม่เปิ�ล ไม่่ม่ีซึ่ากุระสำหรับ้นักทุ่องเทุี�ย่วิ 

ไม่่ม่ีสิ�งล่อติาล่อใจอ้�น ๆ เชื้่นทุุกวิันนี� พื่ระสงฆ์์ร้ปใด

ทุี�ผู้่านการฝ่ึกแบ้บ้เซึ่นนี�ไปได้ ก็คงเห็นสัจธรรม่ ดังทุี�

พื่ระสัม่ม่าสัม่พืุ่ทุธเจ้าทุรงพื่ร�ำสอนในสม่ัย่พืุ่ทุธกาล

หิม่ะขาวิสะอาดติา ควิาม่เงีย่บ้สงัดไร้ผู้้้คน 

ในเชื้้าวิันหิม่ะติกหนัก นับ้เป็นโอกาสอันม่ีค่ายิ่�ง ทุี�

ทุำให้ผู้้เ้ขยี่นพื่ย่าย่าม่ค้นหาประวัิติคิวิาม่เป็นม่าลึก ๆ 

ของวิัด ม่าชื้่วิย่เสริม่จินตินาการในอดีติให้ชื้ัดเจนขึ�น

ได้อย่่างดี

ผู้้้อ่านชื้าวิไทุย่ ทุี�จะเดินทุางม่าทุ่องเทุี�ย่วิ

ญี�ปุ่นในโอกาสหนา้ ลองม่องหาวินัเงยี่บ้ ๆ  ในฤดร้อ้น 

หรอ้ฤดห้นาวิ ทุี�ผู้้ค้นบ้างติาดสั้กครั�ง และหากวัิดเปิด

ให้เข้าชื้ม่โบ้สถ์วิิหารในโอกาสพื่ิเศษ อย่่าพื่ลาดแวิะ

ไปทุี�วิิหารเซึ่นโด และห้องส้วิม่โทุสุข้าง ๆ ด้สักครั�ง

นะคะ

* เ ดิ น ร า วิ  1 0 

นาทีุจากสถานี Tofu-

kuji/JR Nara Line, Kei-

han Kyoto Line วิัดเปิด

เวิลา 9.00-17.00 น. (คา่

เข้าชื้ม่พื่ร้อม่วิิหารโฮี้โจ 

1,000 เย่น) TPA
news




