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	 ปีีนี้้� เ ส้ียดายที่่้�� บัั ว ในี้สีระมี้บัานี้กอน้ี้� 

	 เพีียงกอเด้ยว	

	 คนี้ในี้ตำำาบัลพีร้อมีนี้ักพีรตำยามีาบัุชิิ 

	 ถ่�อเรือเข้้ามีาในี้สีระบััว

ใน
ที�สุด้ผู้้้เขียนัก็ได้้ย่างกรายไปุ่ชม่พิธีเก็บบัวของชาว

ต่ำบล้โอะคดุ้ะ เมื่องยาม่าโต่ะทากาด้ะ จ้งัหวดั้นัารา 

ม่าเม่ื�อวันัที� 7 กรกฎาคม่ที�ผู้่านัม่า

“โอะคดุ็ะ ฮะสโุทะรเิกิยีวัจ”ิ คอืชื�อทางการของพธิดี้งักล่้าว 

ที�ม่ีหล้ักฐ์านัยืนัยันัอย่างนั้อยย้อนัหล้ังไปุ่ถึงสม่ัยมุ่โระม่ะจิ้ราว 

600 ปุ่ีก่อนัหนั้านัี� ต่ัวแทนัชาวต่ำบล้โอะคุด้ะพร้อม่นัักพรต่ล้ัทธิ 

ซังงะกุชินัโก จ้ะพากันัล้งเรือถ่อไปุ่เก็บด้อกบัวจ้ำนัวนั 108 ด้อก 

ในัสระสุเทะชิโนัะอิเคะ เพื�อนัำไปุ่บ้ชาพระพุทธเจ้้าที�วัด้คิม่ปุุ่เซนัจ้ิ

บนัเขาโยชิโนัในันัารา

พธิเีกิบ็บวััด็งักิลิา่วัมตีิ์ำนานมาจากิเรือ่ง “กิบติ์าเด็ยีวั” 

(ฮิโทะทสุเมะกิาเอะรุ) ที�ชาวบ้านัเล้่ากันัม่าปุ่ากต่่อปุ่าก เหตุ่เกิด้

ราว 1,200-1,300 ปุ่ีม่าแล้้วที�วัด้เล้็ก ๆ แห่งหนัึ�งไม่่ไกล้จ้ากสระ 

สุเทะชิโนัะอิเคะ ที�พักอาศิัยของนัางโทระเม่ะ ม่ารด้าของเอนัโนัะ- 

โอทสุโนัะผู้้้ก่อต่ั�งลั้ทธิ “ซังงะกุชินัโก” เช้าวันัหนัึ�งนัางโทราเม่ะได้้

ออกไปุ่เดิ้นัเล่้นัรอบ ๆ สระ พลั้นัได้้ยินัเสียงเพล้งไพเราะล้อยม่า 

สกัพกักม็่หีม่อก แล้ะแสง  5  สปีุ่รากฏิขึ�นัม่าจ้ากต่น้ัเสยีงเพล้ง ปุ่ระหนัึ�ง

ด้ังสรวงสวรรค์ จ้นันัางโทราเม่ะหล้งเพลิ้ด้เพลิ้นั ม่าร้้สึกตั่วอีกที 

ก็พบด้อกบัวด้อกหนัึ�งยืด้ก้านัยาวจ้ากก้นัสระเข้าม่าใกล้้ เม่ื�อ 

บัวคล้ี�กลี้บอันังด้งาม่ออก ก็พบว่าต่รงกล้างมี่กบตั่วสีทองนัั�งอย้ ่

กนิฎฐา มัตสุโอะ

กัับลััทธิิ “ซัังงะกัุชิินโกั” แลัะพุุทธิศาสนา

“พิิธีีเก็็บบัวชาวตำำบลโอะคุุดะ”

	 ทีุ่่กปีีบััวจะบัานี้สีะพีรั�งเตำ็มีสีระ	แตำ�ปีีน้ี้�อากาศร้อนี้จัดบััวไมี�งามี	

นัางโทระเม่ะไม่ทั่นันึักคิด้อะไร ม่อืขว้าเอากิ�งไม้่ใกล้ ้ๆ  ได้ก็้เขวี�ยงไปุ่ที� 

สระ โชคร้ายที�กิ�งไม่้ด้้เหม่ือนัว่าไปุ่ทิ�ม่เอาล้้กต่าเจ้้ากบทองต่ัวนัั�นั

พอด้ ีเสยีงเพล้งอนััไพเราะกเ็ล้อืนัหายไปุ่ หม่อก แล้ะแสง 5 สกีล้าย

เปุ่็นับรรยากาศิวังเวง ด้อกบัวก็หุบกล้ีบ เจ้้ากบที�ถ้กกิ�งไม่้แทงต่าก็

กระโด้ด้หนัีล้งไปุ่ใต่้สระทั�ง ๆ ที�ม่ีไม่้ทิ�ม่ต่าอย้่ด้้วย

สักพักใหญ่ี่ ๆ เม่ื�อท้องฟ้ัาเริ�ม่สว่างขึ�นั เจ้้ากบจึ้งโผู้ล่้ขึ�นั

ม่าจ้ากใต่้นั�ำ ต่ัวเปุ่ื�อนัโคล้นัม่อม่แม่ม่ แล้ะม่ีต่าเหล้ืออย้่เพียง 

ข้างเด้ียว หล้ังเวล้าล้่วงเล้ยไปุ่ ผู้้้คนัจ้ึงพากันัขนัานันัาม่สระว่า “สุ-
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	 ยิงธนีู้ปีัดเปี่าไล�สีิ�งไมี�ด้งามี	

	 แถ่วยาวเหย้ยดผ่�านี้ทีุ่่�งนี้า	

	 นี้ักพีรตำกับัหมีวกสี้�เหล้�ยมี	และแตำรสัีงข้	์

	 ชิ�วยกันี้หามีบััวตำรงไปีท้ี่่�สุีสีานี้ข้องมีารดาที่่�านี้	 

	 เอนี้โนี้ะ	โอที่่สุีโนี้ะ

	 นี้ักพีรตำเปี่าแตำรสีังข้์ ให้สัีญญาณ	 พีิธ้ เก็บับััว 

	 ใกล้เสีร็จ	

เทะชิโนัะอิเคะ” (สระเขวี�ยงกิ�งไม่้) แถม่กบ

ที�เกดิ้ แล้ะอาศัิยในัสระทุกต่วัต่า่งก็ม่ตี่าขา้ง

เด้ียวกันัหม่ด้

นัางโทระเม่ะเสียใจ้ต่่อการกระทำ

ของต่นัเองจ้นัล้ม้่ปุ่�วย แล้ะวายชนัม่ไ์ปุ่ เอนั- 

โนัะโอทสุโนัะล้ก้ชาย จ้งึได้ส้รา้งโบสถถ์วาย

วัด้ แล้ะปุ่ฏิิบัต่ิธรรม่อย่างเคร่งครัด้ แล้ะ 

ทกุวนััที� 7 กรกฎาคม่ ทา่นัเอนัโนัะโอทสุโนัะ 

ได้้เก็บด้อกบัวที�สระ ไปุ่ถวายพระพุทธ 

ที� โบสถ์ซาโอโด้ วัด้คิม่ปุุ่เซนัจิ้ บนัเขา 

โยชิโนัะ นับัแต่น่ัั�นัเปุ่น็ัต่น้ัม่า ชาวต่ำบล้โอะ

คดุ้ะพร้อม่นักัพรต่ลั้ทธิซงังะกุชนิัโก จ้งึช่วย

กรกฎาคม่เม่ื�อผู้้้ เขียนัไปุ่ถึงสระสุเทะชิ

โนัะอิเคะ พบว่าปุ่ีนัี�ด้อกบัวม่ีด้อกนั้อยม่าก 

แต่่ชาวต่ำบล้ แล้ะนัักพรต่ราวกว่า 40 คนั

ต่่างก็ม่ารวม่ต่ัวกันัพร้อม่เพรียง ต่ัวแทนั

นัักพรต่ 2 คนัล้งเรือไปุ่พร้อม่กับชาวต่ำบล้

วนัไปุ่รอบ ๆ สระ เพื�อเก็บบัวพอเป็ุ่นัพิธี 

กอ่นัที�จ้ะไปุ่รวม่ต่วักนััที�โบสถว์ดั้เซนัเคยีวจ้ิ

ต่ิด้กับวัด้ฟัุกุด้ะจ้ิ ที�คนัแถบนัี�เชื�อกันัว่าเปุ่็นั

สถานัที�กำเนิัด้ของเอนัโนัะโอทสุโนัะ แล้ะที�

พำนัักของนัางโทราเม่ะม่ารด้า วัด้ทั�งสอง

อย้่ไม่่ไกล้นัักจ้ากสระบัว ที�หนั้าโบสถ์ก็ม่ี 

ด้อกบัว 108 ด้อกที�ต่ัด้ม่าพร้อม่ก้านัยาว ๆ แล้ะใบเต่รียม่ไว้ในัถังไม่้ พร้อม่คานัสำหรับ

ยกเรียบร้อยแล้้ว

หล้กัพกัเที�ยงเสรจ็้ นักัพรต่ทั�งชายหญี่งิพากนััต่ั�งแถว เปุ่�าแต่รสงัข ์ล้ั�นักล้อง แบกถงั 

สระบัวผู้า่นัไรน่ัารอบ ๆ  ต่รงไปุ่ที�สสุานัของนัางโทราเม่ะ กอ่นัที�จ้ะกลั้บม่าวนัรอบสระรำลึ้กถงึ

กบต่าเด้ยีว แล้ะทา้ยสดุ้ม่าทำพธิโีกะม่ะด้ะก ิ(เผู้าไม่ย้นััต่)์ ที�ศิาล้เบนัไซเต่งขา้งทางเขา้สระ 

กนััเกบ็ด้อกบวัไปุ่ถวาย

พระแทนัท่านัเอนัโนัะ-

โอทสุโนัะม่าจ้นัทุกวันันัี� 

แล้ะทุกปีุ่เม่ื�อด้อกบัว

ไปุ่ถึงที�วัด้ ผู้้้คนัที�เขา 

โยชโินัะกจ็้ะพากนััจั้ด้พิธี 

รับด้อกบัวด้้วยการแห่

กบกระโด้ด้ (คาเอะรุ

โทะบิ) รำลึ้กถึงเจ้้ากบ

ต่าข้างเด้ียวต่ัวนัั�นั

เ ช้ า วั นั ที�  7 
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	 พีากันี้สีวดมีนี้ตำ์เผ่าไมี้ยันี้ตำ์

	 เผ่าไมี้ยันี้ตำ์	Goma-daki	

	 ผ่�านี้ตำำาบัลอันี้เงียบัสีงบั	

	 บััว	108	ดอกที่่้�เตำรียมีไว้ล�วงหนี้้าที่่้�หนี้้าวัด	Fukuda-ji

ม่กีารสวด้ม่นัต่ ์ยงิธนัไ้ล้ส่ิ�งไม่ด่้งีาม่ เผู้าไม่ย้นััต่ค์วนััโขม่ง ทา้ยสดุ้ก็

พากันัเคล้ื�อนัย้ายนัำด้อกบัวมุ่่งหนั้าไปุ่ที�เขาโยชิโนัะ

นักัพรต่เหล่้านัี�ร้จั้้กกนััในันัาม่ของ “ยาม่ะบชิุ” หรือ “ชเ้งะจ้ะ”  

บ้ชาล้ัทธิ “ซังงะกุชินัโก” เชื�อว่าบนัเขาส้งศัิกด้ิ�สิทธิ� คือ ที�สถิต่ย์

ของเทพเจ้้า การย�ำเด้ินัไปุ่ต่าม่เขาส้ง ๆ เช่นั เขาโยชิโนั เขาได้เสนั 

เขาคุม่าโนัะ ฯล้ฯ จ้ะทำให้ได้้รับพล้ังจ้ากธรรม่ชาติ่ ม่ีจ้ิต่ใจ้ 

แนัว่แนัม่่ั�นัคงม่อีทิธฤิทธ ์ยาม่เด้นิัปุ่�าเด้นิัเขา พวกเขาจ้ะสวม่หม่วก 

“โทะคิง” สีด้ำใบเปุ่็นัเหลี้�ยม่เล้็ก ๆ ม่ือถือ 

ไม่เ้ทา้ “ชะกุโจ้” ทำจ้ากโล้หะ ใส่กางเกงสขีาว 

เสื�อจ้ีวรสีเหล้ืองทับด้้านับนั ห้อยหนัังสัต่ว์

รอบเอว รอบคอ แล้ะข้อมื่อมี่ล้้กปุ่ระคำ 

พันัระหว่างอย่้บนัเขาจ้ะใช้แต่รหอยสังข์ 

เปุ่�าส่งสัญี่ญี่านัต่ิด้ต่่อกันั

ล้ทัธซิงังะกุชนิัโกเป็ุ่นัลั้ทธคิวาม่เชื�อ

ดั้�งเด้ิม่ของญี่ี�ปุุ่�นั ตั่�งแต่่ก่อนัพุทธศิาสนัา

จ้ะเผู้ยแพร่เข้าม่า อย้่บนัพื�นัฐ์านัความ่เชื�อ

ว่าหินัผู้า แล้ะเขาส้งต่่างเปุ่็นัที�สถิต่ย์ของ

เทพเจ้้า ผู้้้ที�ฝ่ึกฝ่นัการเด้ินัปุ่�าเด้ินัเขาส้งที�

ทรุกนััด้ารจ้ะม่อีทิธฤิทธิ�พเิศิษ แม่ห้ล้งัพทุธ- 

ศิาสนัาแพร่หล้าย ความ่เชื�อดั้งกล่้าวก็ยงัหล้งเหลื้ออย้ ่ทำให้ม่พีระ 

สงฆ์จ้ำนัวนัไม่่นั้อยที�พากันัออกธุด้งค์ไปุ่ต่าม่ปุ่�าเขา พระด้ัง ๆ ก็

พากันัสร้างวัด้สำคัญี่ ๆ เช่นั วัด้โคยะซัง วันัเอนัเรียวกุจ้ิบนัเขาส้ง 

นัับเปุ่็นัการผู้สม่ผู้สานัความ่เชื�อด้ั�งเด้ิม่ เข้ากับพุทธศิาสนัาของคนั

ญี่ี�ปุุ่�นัที�ไม่่เหม่ือนักับปุ่ระเทศิอื�นั  

ผู้้้คนัส่วนัใหญี่่ม่ักจ้ะถ้กสอนัว่าท่านัเอนัโนัะโอะทสุโนัะ 

คือ ศิาสด้าของล้ัทธินัี� แต่่จ้ริง ๆ แล้้วล้ัทธิบ้ชาภ้เขานัี�ม่ีม่าต่ั�งแต่่ 

ก่อนัหนั้านัี�แล้้ว แม่้ท่านัเอนัโนัะโอทสุโนัะจ้ะม่ีต่ัวจ้ริง ๆ ไม่่ใช่เรื�อง 

เล่้าขานัก็ต่าม่ แต่่จ้ากหล้กัฐ์านัปุ่ระวตั่ศิิาสต่ร์ พบวา่ทา่นัเกดิ้เม่ื�อปุ่ี 

ค.ศิ. 634 ที�เม่อืงโกะเสะ จ้งัหวดั้นัารา ปุ่จั้จ้บุนััเปุ่น็ัวดั้คโิจ้โซจ้ใินัเม่อืง 

โกะเสะ ท่านัได้้ออกบวชเป็ุ่นันักัพรต่ พร้อม่สร้างวดั้พทุธหล้ายต่่อหล้าย 

แห่งในันัารา วัด้ที�ท่านันัับถือม่ากที�สุด้คือ วัด้คิม่ปุุ่เซนัจิ้ ซึ�งเป็ุ่นัที�

ปุ่ระดิ้ษฐ์านัของพระโพธิสตั่ว์คองโงซาโอ ที�บรรด้านักัพรต่ลั้ทธิบช้า

ภเ้ขายงัถือว่าเปุ่น็ัพระที�คอยปุ่กปุ่อ้งคุ้ม่ครองพวกต่นัม่าจ้นัทุกวันันัี�

ปุ่ีนัี�นั่าเสียด้ายที�ผู้้้เขียนัไม่่ได้้จ้องทัวร์ที�ต่่อไปุ่ชม่พิธีถวาย

ด้อกบัวบนัเขาโยชิโนัะ ต่่อด้้วยการแห่กบต่าเดี้ยวหน้ัาวัด้ คงต้่อง
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