
May 2022 | No. 305 |

31

TPA news

Look Around

กนิฎฐา มัตสุโอะ

	พระสงฆ์์วััด้ Myoshin-ji มารวัมตััวักันท่ี่�โบสถ์์ Butsuden เพ่�อที่ำาพิธี่ “ฮานะ มัที่ส่ริ”

 หร่อวัันปุ่ระสูติัของพระพ่ที่ธีเจ้า 

	ผูู้้เข่ยนไปุ่ย่นดู้พระปุ่ระกอบพิธี่ที่่�ปุ่ระตัูด้้านข้าง 

 ของโบสถ์์ หร่อวัันปุ่ระสูตัิของพระพ่ที่ธีเจ้า 

	พระสงฆ์์เร่ยงรายกันเตั็มด้้านในโบสถ์์

Beni Shidare-zakura อาย่ราวั 50 ปุ่่ในสวัน Yoko-en ของวััด้ Taizo-in  

วัดเม่ีย้วชิินจัิกับวัดล้ก
(ทััดจั้จัิอิน) กว่า 40 วัด

ตั�ง
แต่ฤดื้ใบัไม�ร่วงปีที�ผ่านมาจนถ่้งฤด้ืใบัไม�ผลัิปีนี� 

ผ้� เขึ้ียันไปเยัือนวัดืเมียัวชินจิทางทิศึตะวันตก 

ขึ้องตวัเมอืงเกยีัวโตมานับัครั�งไมถ่่�วน เพราะที�นี�มวีดัืลัก้ (ทัดืจจ้อินิ) 

ดืัง ๆ หลัายัต่อหลัายัแห่ง

“ทัดจูจิอิน” เข่่ยนเป็์นตั์ว่คันจิว่่า「塔頭」คันจิต์ัว่แรก

หุ่รือ 「塔」หุ่รือ “ทัด” หุ่มายถ้ง

“เจดืียั์” หรือ “สุสาน” ดืั�งเดืิมเมื�อเจ�าอาวาสหรือพระผ้�ใหญ่

ขึ้องวัดืเซึ่นลังจากตำแหน่ง หรือชราภาพ พระผ้�น�อยั แลัะลั้กศึิษยั์

ลั้กหาจะพากันสร�างวัดืเลั็ก ๆ หรือสร�างกุฏิิพำนักในบัั�นปลัายัชีวิต

ถ่วายั แลัะเมื�อมรณ์ภาพไปก็จะสร�างเจดืียั์เป็นสุสานไว�ในบัริเวณ์

วัดืใหญ่ ๆ เพื�อสานต่อคำสอน แลัะคอยัผลััดืเปลัี�ยันกันดื้แลัสุสาน

อยั้่รอบั ๆ คันจิตัวที�สองหรือ「頭」อ่านว่า “โฮะโทะริ” หมายัถ่้ง 

“รายัลั�อม” วัดืเซึ่นขึ้นาดืใหญ่หลัายัต่อหลัายัแห่ง รวมทั�งวัดืเมียัว-

ชินจิจ้งมี “ทัดืจ้จิอิน” รายัลั�อมมากมายั

ธิรรมเนียัมการสร�าง “ทัดืจ้จิอิน” ดืังกลั่าวเชื�อว่ามาจาก 

วัดืเซึ่นในจีน แต่ในจีนนั�น หลัังพระร้ปนั�น ๆ มรณ์ภาพไป ก็จะไม่มี

พระร้ปอื�นมาพำนักอาศัึยัต่อคงเป็นกุฏิิสำหรับัพระร้ปนั�น ๆ เพียัง

ระยัะสั�น ๆ เมื�อวันเวลัาผ่านไป ธิรรมเนียัมดัืงกล่ัาวที�เผยัแพร่เขึ้�า

มาในญี�ปุ�น ไดื�เปลีั�ยันแปลังไป ทัดืจ้จิอินเปลีั�ยันจากกุฏิิชั�วคราว

กลัายัเปน็วดัืล้ักถ่าวรในเครอืวดัืใหญ ่ๆ  ต�นสงักดัื วดัืลัก้บัางวดัืมชีื�อ

เสียังเป็นที�ร้�จักมากกว่าวัดืใหญ่ต�นสังกัดืก็มี
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	รถ์ไฟ Kaifuku Train ที่่�วิั�งผู้�านสถ์าน่ Myoshin-ji

	นำ้าชาอ่�น ๆ กับขนมหวัานส่ม�วังขาวั เช�นเด้่ยวักับวัิสที่่เร่ยของวััด้ Chokei-in 

	วััด้ Chokei-ji เปิุ่ด้ให้เข้าชมช�วังวิัสที่่เร่ยอาย่ 140 ปุ่่ บานเพ่ยง 3 วััน 

เมื�อลัว่งมาในสมยััมโุรมาจ ิ(ค.ศึ.1336-1573) วดัืขึ้นาดืใหญ่ 

5-6 แห่ง (โกะซึ่ัน) ในกรุงเกียัวโตพากันสร�างทัดืจ้จิอินเป็นที�พำนัก

ขึ้องพระสงฆ์กันมากมายั เกิดืมีการซึ่่องสุมกำลัังพลัจนรัฐบัาลั 

บัะกุฟั้ต�องออกกฎห�ามสร�างทัดืจ้จิอินโดืยัไม่ไดื�รับัอนุญาต แลัะ

เมื�อเขึ้�าสมัยัอะสุจโิมะโมะยัาม่า (ค.ศึ.1573-1603) บัรรดืาไดืเมียัว 

ที�ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ก็พากันสร�างวัดืเล็ักวัดืน�อยัถ่วายัให�กับั

พระสงฆ์ที�ตนศึรัทธิา ต่อมาวัดืเหลั่านี�ก็กลัายัเป็นทัดืจ้จิอินสังกัดื

วัดืใหญ่ ๆ พร�อม ๆ กับัเป็นกุฏิิพำนักขึ้องพระสงฆ์ร้ปนั�น ๆ ดื�วยั

ปัจจุบัันทัดจูจิอินเป็นวัดืลั้กในเครือวัดืใหญ่ที�มีอิสระใน

การดืำเนินกิจกรรมขึ้องตนเอง มีลั้กศึิษยั์ลั้กหาที�มาสร�างสุสานให�

บัรรพบัรุษุขึ้องตนในพื�นที�วดัื แลัะหลัายัวดัืยังัมโีบัสถ่ม์วีหิาร มเีรอืน

น�ำชา มีสวนงามที�มาขึ้องรายัไดื�ขึ้องตนเองต่างหาก แต่ยัังร่วมทำ

พิธิีสงฆ์ขึ้นาดืใหญ่ในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกันที�โบัสถ่์ใหญ่ขึ้องวัดื

ในสังกัดื วัดืลั้กเหล่ัานี�ยัังเป็นสมบััติที�สืบัทอดืกันขึ้องล้ักหลัานเจ�า

อาวาสวัดืนั�น ๆ หรืออีกนัยัหน้�งกลัายัเป็นที�อยั้่อาศึัยั เป็นสมบััติ

ขึ้องคนในตระก้ลัอีกดื�วยั

ว่ัดเม่ยว่ชิินจิที�ผ้�เขึ้ียันแวะเวียันไปเยัือนต่อเนื�องกันใน

หลัายัเดืือนที�ผ่านมา เป็นวัดืเซึ่น นิกายัรินไซึ่ช้ จักรพรรดืิฮานะโซึ่ะ

โนทรงถ่วายัพระราชวังสำหรับัแปรพระราชฐาน สร�างเป็นวัดืเมื�อ

ป ี1342 พระเอะเงนไดื�รบััเลัอืกให�เปน็เจ�าอาวาสทา่นแรก ปจัจบุันัมี

วัดืในเครือทั�วประเทศึ รวม 3,350 วัดื วัดืลั้กหรือทัดืจ้จิอินมี 46 วัดื 

37 วดัืเรยีังรายักนัอยั้ใ่นบัรเิวณ์รอบั ๆ  ลัานวดัืในเขึ้ตฮานะโซึ่ะโน ที�

เหลัอือยั้ห่า่งออกไปไมไ่กลักนันกั ชว่งที�รุง่เรอืงที�สดุืขึ้องวดัืวา่กนัวา่

มีอาณ์าบัริเวณ์กินไปถ่้ง  12 ตำบัลั โดืยัรอบัประกอบัไปดื�วยัประต้

ซึ่มัมง โบัสถ์่บัทุสุเดืง วหิารฮัตโต แลัะสถ่าปัตยักรรมเก่าแก่มากมายั

จากความกว�างขึ้วางใหญโ่ต แลัะความงดืงามขึ้องธิรรมชาตบิัรเิวณ์

นี�ทำให�ผ้�คนในอดืีตพากันขึ้นานนามวัดืว่าเป็น “นิชิิโนะโกะโชิะ” 

หรือ “พระราชิว่ังอิมพ่เร่ยลทิศต์ะว่ันต์ก”

วดัืเมียัวชินจิเสียัหายัหนักหลัังเหตุการณ์์สงครามกลัางเมือง 

โอนินโนะรังในปี 1467 มีการแยั่งชิงบััลัลัังค์โชกุนกันในระหว่าง

นักรบัสองสามตระก้ลั พื�นที�หลัักขึ้องสงครามอยั้่ ในกรุงเกียัวโต 

ส้�รบักันยัาวนานกว่า 11 ปี ส่งผลัให�วัดืใหญ่ ๆ รวมทั�งวัดืเมียัวชินจิ 

ถ่้กเพลิังเผาผลัาญเสียัหายัหนัก จนกระทั�งพระเสกโคโซึ่ชิน 

เจ�าอาวาสชื�อดืังหน้�งในหกร้ป ขึ้องวัดืเขึ้�ามาฟัื�นฟ้ั ท่านไดื�อบัรม 

สั�งสอนพระสงฆข์ึ้องวดัืให� ๆ  ความสำคญัตอ่ชาวไร ่ชาวนา ทำบัญัชี

รายัรับัรายัจ่ายัขึ้องวัดืที�เที�ยังตรง ส่งเงินไปทำนุบัำรุงวัดืในเครือ

ในภ้มิภาคต่าง ๆ เป็นที�เคารพนับัถ่ือขึ้องศิึษยัานุศึิษยั์ทั�วประเทศึ 

พระเสกโคมีลัก้ศึษิยัเ์อก (โฮชิ) อยั้ ่4 รป้ ไดื�แก่ พระเคเสนโชริว พระ

โกะเคโซึ่ทง พระโทโยัเอโจ แลัะพระโทะกุโฮ เซึ่นเงะทสุ พระสงฆ์ 

ทั�ง 4 ร้ป ไดื�แยักยั�ายักันเผยัแพร่คำสอนขึ้องพระเสกโค จนเกิดืวัดื

ในเครือมากมายัทั�วประเทศึ
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	เม่�อเมเป้ิุ่ลี่เปุ่ล่ี่�ยนส่งามที่่�วััด้ Keishun-in 

	ปุ่ระตัู Sanmon สถ์าปัุ่ตัยกรรมเก�าแก�ที่่�ส่ด้ของวััด้ Myoshin-ji 	ด้อกเลี่็ก ๆ ส่ชมพูสด้ระย้าลี่งมาจรด้พ่้นกรวัด้ด้้านลี่�าง

	ที่างเข้าวััด้ก็ม่วัิสที่่เร่ยส่ขาวัต้ันใหญี่�อยู�ตั้นหน่�ง 

พระลัก้ศิึษย์ัเอก 4 รป้นี�ยังัเป็นผ้�นำขึ้องวัดืทัดืจจิ้อนิกว่า 40 

วดัือีกดื�วยั ปจัจบุันัทดัืจจ้อินิ ขึ้องวดัืเมยีัวชนิจจิำแนกไดื�เปน็ 4 สายั 

ใหญ่ ๆ ไดื�แก่ ริวเซึ่นฮะ โทไกฮะ อุนริวฮะ แลัะโชทะ กุฮะ โดืยั 

หลัักการแลั�วยั้ดืมั�นในคำสอนขึ้องพระเสกโคเหมือน ๆ กัน แต่จะ

แตกต่างกันเลั็กน�อยัดื�านพิธิีรีตอง แลัะมีทัดืจ้จิอินบัางวัดื เช่น วัดื

ไทโซึ่อนิ วดัืเทนจ้อนิ วดัืโยัเกงอนิ วดัืโคไบัอนิ ที�ถ่อืกนัวา่เปน็วดัืต�น

กำเนิดืขึ้องคำสอนหลัักขึ้องพระเสกโค แลัะพระลั้กศึิษยั์เอก

ทดัืจจิ้อนิที�ผ้�เขึ้ยีันเพิ�งไปเยัอืนมาสดื ๆ  ร�อน ๆ  คอื วดัืโจเคอิน 

มปีระวตัวิา่สร�างเมื�อป ี1,600 โดืยัพี�สาวขึ้องเนะเนะ ภรรยัาคนแรก

ขึ้องฮเิดืโยัช ินกัรบัผ้�รวบัรวมประเทศึก่อนเขึ้�าสมยััเอโดืะ ภายัในตัว

วัดืที�ไม่ใหญ่โตนัก มีเรือนรับัรองที�เป็นโบัสถ่์ไม�เลั็ก ๆ  ดื�านหน�าเป็น

สวนวสิทเีรยีั อายัรุาว 140 ป ีทกุปทีางวดัืจะเปดิืให�เขึ้�าชมเพยีัง 3-4 

วัน ทั�งงดืงามเงียับัสงบั หาที�เปรียับัไม่ไดื�

ก่อนหน�าวิสทีเรียัจะบัาน ก็เพิ�งไปชมซึ่ากุระสายัพันธิุ์เบันิ-

ชิดืาเรต�นใหญ่ อายัุราว 50 ปีที�สวนโยัะโคเอน ขึ้องวัดืไทโซึ่อิน

มาหมาดื ๆ ซึ่ากุระต�นนี� สีชมพ้สดืตระหง่านอยั้่ที�หน�าประต้สวน 

หากรีบัไปแต่เช�าคนยัังไม่มากจะถ่่ายัภาพไดื�งดืงาม ไทโซึ่อินมี

ประวัติว่าสร�างมาตั�งแต่ปี 1404 แถ่วยั่านเซึ่นบังโดืริมัทซึุ่บัาร่า 

แต่ภายัหลัังไดื�ยั�ายัมาสร�างใหม่ภายัในลัานวัดืเมียัวชินจิ นอกจาก

ซึ่ากุระแลั�ว ใบัไม�เปลัี�ยันสีช่วงปลัายัเดืือนพฤศึจิกายันก็งดืงาม

ไม่น�อยั

อกีสองวัดืทัดืจจิ้อนิที�ไปมา คอื วดัืเคชุนอิน แลัะวัดืไดืโฮอิน 

ที�ต่างก็มีสวนเมเปิ�ลังามชมไดื� ในระยัะเวลัาใกลั�เคียังกันทั�งค้่ 

เคชุนอินสร�างโดืยัหลัานป้�ขึ้องโอดืะโนบุันาง่า นักรบัหน้�งในสาม

คนที�พยัายัามรวบัรวมประเทศึในปี 1598 แต่ถ่้กทำลัายัเสียัหายั

ปล่ัอยัร�างจนถ่้งปี 1632 ก็มีคนในตระก้ลัคหบัดีืจากมณ์ฑ์ลัมิโน 

เขึ้�ามาปฏิิสังขึ้รณ์์ ส่วนวัดืไดืโฮอิน นั�น เป็นวัดืประจำตระก้ลัขึ้อง 

สานาดืะโนะ บัุยัุกิ นักรบัในสมัยัต�นเอโดืะผ้�ครองมณ์ฑ์ลัมัทสุไดื 

สวนเมเปิ�ลัที�ประกอบัไปดื�วยัเรือนน�ำชาที�นี�งดืงามเป็นพิเศึษ จะ

เปิดืให�ชมเพียังไม่กี�วันเท่านั�น

ทัดืจ้จิอิน อีกวัดืหน้�งที�ไปมาหลัายัต่อหลัายัรอบัแต่เพิ�ง

มาร้�ว่าเป็นหน้�งในวัดืล้ักขึ้องวัดืเมียัวชินจินอกลัานวัดืคือวั่ดเร่ยว่

อันจิมรดกโลก นอกจากผ้�เขึ้ียันแลั�ว นักท่องเที�ยัวชาวไทยั แลัะ

จากทั�วโลักก็คงเคยัแวะมาเยัือนสวนหิน 15 ก�อนนี�กันอยั่าง
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น�อยัครั�งหน้�ง วัดืนี�เริ�มแรกสร�างโดืยัพระบััญชาขึ้องจักรพรรดืิ

เอนยั้ในปี 984 แลัะใช�ชื�อวัดืเช่นเดืียัวกับัพระนามขึ้องจักรพรรดืิ 

จนกระทั�งในปี 1450 ที�ดืนิบัรเิวณ์นี�ถ่ก้มอบัให�โฮะโซึ่กาว่า คทัซึ่ ุโมะโตะ 

ผ้�ทำนบุัำรงุวดัืเมยีัวชนิจ ิจง้เปลัี�ยันชื�อเปน็วดัืเรยีัวอนัจพิร�อมกลัายั

มาเป็นวัดืทัดืจ้จิอินขึ้องวัดืเมียัวชินจิจวบัจนทุกวันนี�

วัดืพุทธิในญี�ปุ�นแยักเป็นนิกายัใหญ่ ๆ กว่า 13 นิกายั มีวัดื

เลัก็ใหญก่ระจายักนัทั�วประเทศึ กวา่ 75,000 วดัื ในอดืตีวดัืใหญ ่ๆ  

หลัายัวัดืมศีึษิยัานุศึษิยัม์ากมายั มเีงนิบัรจิาคสร�าง สถ่าปัตยักรรม

ใหญ่โต บัางวัดืสะสมกำลัังพลัจนเป็นที�กังวลัขึ้องนักรบัที�ปกครอง

บั�านเมือง หลัังนักรบัในตระก้ลัโทกุกาว่ารวบัรวม แลัะปกครอง

ประเทศึให�สงบัร่มรื�น วัดืจ้งอยั้่ใต�การควบัคุม แลัะทำนุบัำรุงอยั่าง

ใกลั�ชิดืขึ้องชนชั�นนกัรบั ทำหน�าที�คมุทะเบัยีันราษฎร เกบ็ัหลักัฐาน

ประวัติศึาสตร์ขึ้องท�องถ่ิ�นที�วัดืตั�งอยั้่ ฯลัฯ มีรายัไดื�หลัักจากการ

บัริจาคขึ้องผ้�คนรอบัขึ้�างที�ต่างก็มีสุสานบัรรพบัุรุษขึ้องตนในวัดื

ประจำตำบัลั หลัังรัฐบัาลัเมจิ ประกาศึสถ่าปนาชินโตเป็นศึาสนา

ประจำชาต ิวดัืพุทธิใหญ่ ๆ  หลัายัแห่งก็สญ้เสียัรายัไดื� ต�องนำที�ดืนิ

ตัดืแบั่งไปขึ้ายัประคองกันมาโดืยัตลัอดื

เมียัวชินจิขึ้้�นชื�อว่าเป็น “โซึ่โรบัังซึุ่ร่า” หรือ “วัดืที� 

เขึ้�มงวดืดื�านการทำบััญชีรายัรับัรายัจ่ายัไม่สุรุ่ยัสุร่ายั แม�จะเผชิญ

สงครามกลัางเมือง ตลัอดืจนการลัดืบัทบัาทวัดืในสมัยัเมจิ ก็ยััง

รักษาทั�งวัดืใหญ่ แลัะวัดืลั้กกว่า 40 แห่งมาจนทุกวันนี� การเปิดืให�

นักท่องเที�ยัวเขึ้�าชมสวน แลัะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื�นที�วัดืก็เป็น

หน้�งในการดื้แลัรายัรับัรายัจ่ายัขึ้องวัดืที�น่าเรียันร้�อยั่างหน้�ง

* วัดืเมียัวชินจิ แลัะวัดืลั้กส่วนใหญ่กระจุกกันอยั้่ที�ตำบัลั 

ฮานาโซึ่ะโน เดิืนทางสะดืวกดื�วยัรถ่ประจำทาง หรือรถ่ไฟัสายั Keihan 

Train ที�ไปจอดืใกลั� ๆ ประต้ดื�านทิศึเหนือขึ้องวัดื
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