บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่นของ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ตามค�ำอาราธนานิมนต์ของพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
บันทึกโดย
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ธมฺมสากิโย)

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่นของ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ตามค�ำอาราธนานิมนต์ของพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายชื่อผู้เดินทาง
๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 		
๒. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ธมฺมสากิโย)
๓. พระครูสังฆสิทธิกร (อีริค สิริภทฺโท)		
๔. นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา
๕. นายกรพัฒน์ นัยพร			
๖. นางสาวฐปณีย์ สอนโกษา		
๗. นางสาวแคทรีน แอน วอลเตอร์
๘. นายรัก วัชรีชนาเดช			
๙. นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์		
๑๐.นายพูนชัย นันทโกมล			

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
ไวยาวัจกร
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม
ผู้ติดตาม

ความเป็นมา
ด้วยพระกาซุฮิโร กูกิ (Rev. Kazuhiro Kuki) เลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้มี
หนังสืออาราธนาสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และ
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ไปเยือนพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ท างสหธรรมิก
ภาพระหว่างคณะสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนประเทศญีป่ นุ่ พร้อมทัง้ ไปเยือนวัดทางพระพุทธศาสนาทีส่ ำ� คัญๆ
ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ผู้ประสานงาน
กิจการพิเศษ ส�ำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นไวยาวัจกร
สมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ และเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
โดยสายการบินไทย
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ก�ำหนดการสมเด็จพระวันรัต
เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ เมษายน ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 		
เวลา ๑๔.๑๐ น.
เวลา ๒๑. ๕๕ น.
			
			

กรุงเทพฯ – โอซาก้า (Bangkok – Osaka)

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 610
ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า
นายมุนินทร์ พาณิชสวัสดิ์ ท่านกงสุลไทยประจ�ำกรุงโอซาก้าถวายการต้อนรับที่ประตู
เครื่องบิน แล้วน�ำเข้าที่พักที่ Conrad Osaka Hotel

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โอซากา - นารา - เคียวโตะ (Osaka-Nara-Kyoto)
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
			
			
			
			
เวลา ๑๑.๑๐ น.
เวลา ๑๒.๑๐ น.
			
เวลา ๑๓.๐๐ น.
			
			
			
			
เวลา ๑๓.๒๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ น.
			
			
			
			
6

ฉันภัตตาหารเช้า ณ ที่โรงแรม Conrad Osaka Hotel
ออกจากโรงแรม Conrad เพื่อเดินทางไปยังวัดโทไดจิ (Todaiji) เมืองนารา
- พระ ริโยโซ โซจิ (Rev. Ryosho Shoji) อดีตประธาน ยุวพุทธิกสมาคมแห่งญี่ปุ่น
และประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งญี่ปุ่น รอถวายการ
ต้อนรับ ณ Yumekaze Plaza บริเวณวัดโทไดจิ เพื่อถวายภัตตาหารเพลที่
ร้านอาหาร Warabe Yorokobi An
ฉันภัตตาหารเพล ที่ร้านอาหาร Warabe Yorokobi An ใน Yumekaze Plaza
ณ ทางเข้าวัดโทไดจิ มีพระเจ้าหน้าที่มาถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
เข้าไปที่วิหารพระโทไดจิ พาชมวิหารและกราบสักการะพระพุทธรูปประธานไดพุทธสึ
ไปที่ส�ำนักงานวัดโทไดจิ พระเจ้าหน้าที่นิมนต์เข้าห้องรับรอง และ พระฟุมน ซาคาวา
(Fumon Sagawa) ท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดโทไดจิ มาถวายการต้อนรับ
- มอบของที่ระลึกแด่ท่านเจ้าอาวาส
- เจ้าอาวาสถวายของที่ระลึก
- ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี
เดินทางออกจากวัดโทไดจิ เพื่อเดินทางไปยังวัดเบียนโดอิน (Byodoin) เมืองเคียวโตะ
ถึงวัดเบียวโดอิน พระผู้แทนเจ้าอาวาสมารอถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระ
วันรัต ณ ที่ทางเข้าวัดเบียวโดอิน
- พระเซย์กิ โยโกะอิ (Seiki Yokoi) เจ้าอาวาสวัดเบียวโออินถวายการต้อนรับ
- มอบของที่ระลึกแด่ท่านเจ้าอาวาส
- พระเจ้าหน้าที่พาชมวิหารเบียวโดอิน ซึ่งเป็นวิหารที่อยู่ในบัญชีมรดกโลก

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

เวลา ๑๖.๐๐ น
			
			
เวลา ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.

เดินทางออกจากวัดเบียวโดอินไปยังศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari
Taisha) ศาลเจ้าของศาสนาชินโต ที่ตั้งอยู่เมืองฟุซิมิ เคียวโตะ
- ทัศนศึกษาศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ
เดินทางออกจากศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ ไปยังโรงแรม Hean No Mori Kyoto
เข้าที่พักที่ โรงแรม Hean No Mori Kyoto

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.
			
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.

เคียวโตะ – อะโก มิซากิ (Kyoto – Ako Misaki)

ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรม Hean No Mori
แวะชมศาลเจ้า Okazaki ศาลเจ้าชินโตที่อยู่ข้าง ๆ โรงแรมที่พัก
เดินทางออกจากโรงแรม Hean No Mori ไปวัดซันจูซันเก็นโด (Sangusangendo)
หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๑ องค์
ฉันภัตตาหารเพลในย่าน Ishibashicho เมืองเคียวโตะ
ออกเดินทางจากเคียวโตะ ไปยังเมือง Ako Misaki ผ่านเมือง Himeji
แวะถ่ายภาพที่หน้าปราสาทฮิเมจิ
เข้าพักที่โรงแรม Donkairou เมือง Ako Misaki, Himeji

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ฮิเมจิ – นาโกยา – โตเกียว (Himeji – Nagoya – Tokyo)
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
			
เวลา ๑๑.๐๖ น.
			
เวลา ๑๒.๓๔ น.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ฉันภัตตาหารเช้า ณ ที่โรงแรม Donkairou เมือง Ako Misaki, Himeji
เดินทางออกจากโรงแรม Donkairou เพื่อไปขึ้นรถไฟชินคันเซ็น ที่สถานีรถไฟ
เมือง Himeji
ขึ้นรถไฟชินคันเซ็น เที่ยว Hikari 466 จาก Himeji ไป Nagoya City
- ฉันภัตตาหารเพลบนรถไฟ
ถึงสถานีรถไฟเมืองนาโงย่า
- นั่งรถไปวัดนิตไทยจิ หรือวัดญี่ปุ่น-ไทย ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕
- ศาสตราจารย์ Dr. Kazuko Tanabe แห่งสถาบัน The Kakamura Hajime
Eastern Institute, The Eastern Academy ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์ใบลานของไทย
และสามีรอถวายการต้อนรับที่ประตูทางเข้าวัด
- ที่วัด อาจารย์ Dr. Yohei Shumizu แห่งมหาวิทยาลัย โอตานิ ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์
ใบลานของไทยประจ�ำมหาวิทยาลัยโอตานิ ต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
เข้าพัก ณ ห้องรับรอง
- พระซูมิ ฮิโรอากิ (Sumi Hiroaki) เจ้าอาวาสวัดนิตไทยจิ ถวายการต้อนรับและ
มีปฏิสันถารซึ่งกันและกัน
- สมเด็จพระวันรัตมอบของที่ระลึกแด่เจ้าอาวาส
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เวลา ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๒๒ น.
			
เวลา ๑๘.๐๓ น.
			
เวลา ๑๙.๐๐ น.

- เจ้าอาวาสถวายของที่ระลึกแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ
- เจ้าอาวาสน�ำเข้าวิหารวัดนิตไทยจิ เพื่อบูชาพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไทย
โบราณ ที่พระราชทานโดยรัชกาลที่ ๕
- เจ้าอาวาสน�ำชมวัดและพิพิธภัณฑ์วัดโดยทั่วถึง
- ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เดินทางออกจากวัดนิตไทยจิ เพื่อเดินทางไปที่สถานรถไฟเมืองนาโงย่า
เดินทางออกโดยรถไฟชินคันเซ็น เที่ยว Nozomi 236 ออกจาก Nagoyacityzone –
Tokyo ออกเวลา ๑๖.๒๒ น.
รถไฟชินคันเซ็นเที่ยว Nozomi 236 ถึงสถานีรถไฟโตเกียว
ออกจากสถานีรถไฟเข้าพักที่โรงแรม Millennium Mitsui Garden Hotel, Ginza
เช็คอินที่โรงแรม Millennium Mitsui Garden Hotel, Ginza

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๔๕ น.
			
เวลา ๑๐.๑๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
			
เวลา ๑๗.๐๐ น.

โตเกียว

ฉันภัตตาหารเช้าที่โรงแรม Millennium Mitsui Garden Hotel, Ginza
ออกจากโรงแรมที่พัก ไปที่ โอไดบะ (Odaiba) เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว เพื่อเดิน
ชมทัศนียภาพแห่งเทพีเสรีภาพบนเกาะนี้
เดินทางออกจากเกาะโอไดบะ ไปที่ภัตตาคาร Rokkasen ในย่าน Shinjuku
ถวายภัตตาหารเพลที่ภัตตาคาร Rokkasen
เดินทางออกจากภัตตาคารไปที่ภูเขาทาคาโอะ (Mount Takao) เพื่อไปทัศนศึกษา
วัดยาคุโออิน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาทาคาโอะ
เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พัก

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
โตเกียว – กรุงเทพฯ (Tokyo – Bangkok)
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้าที่โรงแรม Millennium Mitsui Garden Hotel, Ginza
เวลา ๐๙.๑๕ น.
ออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังส�ำนักงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น
			
(Japanese Buddhist Federation) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Meishokaikan 2 F, 4-7-4,
			
Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น พระโยซิฮารุ โทมัดสึ (Yoshiharu
			
Tomatsu) คณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่
			
พุทธสมาคมอื่น ๆ ถวายการต้อนรับสมเด็จพระวันรัต
			
- ปฏิสันถารกันระหว่างสมเด็จพระวันรัตและพระโยซิฮารุ โทมัดสึ
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

			
			
			
เวลา ๑๐.๓๐ น.
			
			
			
			
			
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๑๕ น.
			
			
			
เวลา ๑๒.๐๐ น.
			
			
			
			
			
เวลา ๑๓.๐๐ น.
			
เวลา ๑๗.๒๕ น.
เวลา ๒๑.๕๕ น.

- สมเด็จพระวันรัตมอบของที่ระลึกให้กับพุทธสมาคม และพุทธสมาคมปฏิการตอบ
ด้วยถวายของที่ระลึกจากพุทธสมาคม
- ถ่ายภาพเพื่อเป็นอนุสรณีย์
ออกจากพุทธสมาคมเดินไปยังวัดโซโจจิ (Zojo-ji Temple)
- ท่านสังฆนายกยากิ กิสโย (Archbishop Yagi Kisyo) สังฆนายกแห่งพุทธศาสนา
นิกายโจโดซุ และเจ้าอาวาสวัดโซโจจิ อายุ ๘๙ ปี ถวายการต้อนรับสมเด็จพระวันรัต
- ปฏิสันถารซึ่งกันและกัน
- สมเด็จพระวันรัตมอบของที่ระลึกถวายท่านสังฆนายก
- สังฆนายกมอบของที่ระลึกแด่สมเด็จพระวันรัต
เดินทางออกจากวัดโซโจจิ เพื่อไปยังท�ำเนียบสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
ถึงท�ำเนียบสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ตั้งอยู่ที่ 3-14-6 Kami-Osaki,
Shinagawa-ku, Tokyo
- ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค และภริยารอถวายการต้อนรับที่ประตูเข้าท�ำเนียบทูต
- ท่านทูตและคนไทยในญี่ปุ่นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
เดินทางออกจากท�ำเนียบทูตไปยังห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 		
กรุงโตเกียว
- สมเด็จพระวันรัตกล่าวสัมโมทนียกถาแก่เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงโตเกียว และคนไทยในญี่ปุ่นบางส่วน
- อาราธนาศีล ถวายสังฆทาน และอนุโมทนา
- สมเด็จพระวันรัตมอบพระกริ่งชัยวัฒน์อุดมสมบูรณ์แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
เดินทางออกจากท�ำเนียบทูต เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ เพื่อขึ้นเครื่องบินของ
สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 677 กลับกรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับโดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
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บันทึกการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ของสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ เมษายน ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑		

กรุงเทพ - โอซาก้า (Bangkok - Osaka)

สมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปถึงสนามบินดอนเมืองเวลา ๑๒.๓๐ น.
เจ้าหน้าที่แอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้อาราธนานิมนต์ไปพักที่ห้องรับรองของคิงส์พาเวอร์ ซึ่งมีผู้บริหารของแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ หลายท่านมากราบถวายการต้อนรับ เช่น นายนัตดา บุรณศิริ ผูบ้ ริหาร บริษทั ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จ�ำกัด
และหัวหน้ากัปตันแอร์เอเชีย เป็นต้น คณะผู้บริหารได้ปฏิสันถารกับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต จนได้เวลา
ใกล้เวลาขึ้นเครื่อง จึงได้นิมนต์เดินไปที่เกต ๑๔ เพื่อขึ้นเครื่องแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 610
คณะผูบ้ ริหารได้ไปส่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถึงบนเครือ่ งบิน เจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่กปั ตันและเจ้าพนักงาน
ทุกคนได้กราบเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่เก้าอี้นั่ง เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มอบพระกริ่งชัยวัฒน์อุดมสมบูรณ์
ที่เลี่ยมไว้พร้อมเชือกร้อยมอบให้กับทุกคน
เวลา ๑๔.๒๐ น. เครื่องบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 610 ได้เดินทางออกจากสนามบิน
ดอนเมือง เพื่อไปสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาในการบิน ๕.๔๐ นาที
เวลา ๒๑. ๕๕ น. เดินทางไปถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า นายมุนินทร์ พาณิชสวัสดิ์ ท่านกงสุลไทย
ประจ�ำกรุงโอซาก้าพร้อมเจ้าหน้าที่กงสุล รอถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่ประตูเครื่องบิน แล้ว
น�ำเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องนักการทูต เมื่อรับกระเป๋าเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่านกงสุลได้อาราธนาขึ้นรถของท่านกงสุล เพื่อไปส่งที่โรงแรม Conrad Osaka Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่จัด
เตรียมถวายไว้ ถึงโรงแรมคอนราด โอซาก้า เมื่อเวลา ๒๔.๐๐ น. ท่านกงสุลได้กราบลากลับ
เมื่อเช็คอินที่โรงแรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้พักแรมที่โรงแรมคอนราด
โอซาก้า เป็นคืนแรก
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เมืองโอซากา - นารา - เคียวโตะ (Osaka-Nara-Kyoto)
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.
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เจ้าประคุณสมเด็จฯ ฉันภัตตาหารเช้า ณ ที่โรงแรมคอนราด โอซาก้า
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เดินทางออกจากโรงแรมคอนราด เพื่อเดินทางไปยังวัดโทไดจิ
(Todaiji) เมืองนารา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโอซาก้าไป ๓๕ กม

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เดินทางไปถึงเมืองนารา ได้พบกับพระริโยโซ โซจิ
(Rev. Ryosho Shoji) อดีตประธานยุวพุทธิกสมาคมแห่งญี่ปุ่น และประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นพระทีท่ างพุทธสมาคมแห่งญีป่ นุ่ ส่งมาเป็นผูถ้ วายการต้อนรับและประสานงาน
ในเมืองนาราเคียวโตะ พระโซจิได้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ไปที่ร้านอาหาร Warabe Yorokobi An ใน
ย่าน Yumekaze Plaza บริเวณหน้าวัดโทไดจิ ซึ่งเป็นที่ที่จัดไว้ถวายภัตตาหารเพลแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ
อาหารที่จัดถวายเป็นอาหารญี่ปุ่นประเภทโซบาและเทมปุระ ที่มีชื่อเสียงของย่านนั้น

เวลา ๑๒.๑๐ น. เมื่อเสร็จภัตตกิจแล้ว พระโซจิ ได้น�ำเจ้าประคุณสมเด็จฯ ไปที่วัดโทไดจิ เข้าทาง
ประตูทศิ ใต้ ซึง่ เป็นวัดทีอ่ ยูใ่ นบัญชีของมรดกโลกของยูเนสโก พอถึงทางเข้าทีซ่ อื้ ตัว๋ ส�ำหรับผูเ้ ข้าไปในวิหารใหญ่
โทไดจิ ได้มีพระเจ้าหน้าที่มารอถวายการต้อนรับคณะเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้วได้อาราธนาเข้าทางพิเศษ เพื่อ
ไม่ให้ปะปนกับนักท่องเที่ยวที่เดินกันอยู่เต็มทางเดินของวัด
เดินผ่านต้นซากุระย้อยก�ำลังออกดอกสีชมพูเต็มต้นอย่างสวยงาม จึงได้ขออนุญาตลงไปในสนาม
หญ้า เพื่อถ่ายรูปกับต้นซากุระกับวิหารใหญ่โทไดจิ ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคยเสด็จและถ่ายภาพ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑
เสร็จแล้วพระเจ้าหน้าที่พาเดินเข้าไปในวิหารใหญ่โทไดจิ ซึ่งเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก คือ
วิหารสูง ๔๘ เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๒๘๖ เพื่อประดิษฐาน พระพุทธรูปส�ำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไดพุทธสึ
(Daibutsu) คือ สูง ๑๖ เมตร หล่อเมื่อปี พ.ศ. ๑๒๙๕ โดยอาราธนาขึ้นไปที่ฐานชุกชีพระประธาน ฐานชุกชี
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ซึง่ เป็นเขตหวงห้ามส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป พระเจ้าหน้าทีไ่ ด้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จฯ โรยผงธูปลงกระถาง
เพื่อเป็นการจุดธูปบูชาพระไดพุทธสึ แล้วถวาายพวงมาลัยดอกมะลิที่น�ำไปจากประเทศไทยที่โต๊ะจุดธูป เสร็จ
แล้วกราบหลวงพ่อโตไดพุทธสึแห่งนารา ด้วยการสวดมนต์ยอ่ แล้วพระเจ้าหน้าทีไ่ ด้พาเดินประทักษิณโดยรอบ
และอธิบายความเป็นมาของพระพุทธรูปใหญ่ไดพุทธสึแห่งนารา
เมื่อพาชมอย่างทั่วถึง เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ไปที่ส�ำนักงานของ
เจ้าอาวาสวัดโทไดจิ เพื่อปฏิสันถารเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศ
ที่ห้องรับรองของส�ำนักงานเจ้าอาวาส พระฟุมน ซาคาวา (Fumon Sagawa) ท่านเจ้าอาวาสแห่ง
วัดโทไดจิได้มาถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ปฏิสันถารในเรื่องต่าง ๆ เช่นท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟัง
ว่า ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาสักการะ
พระพุทธรูปส�ำริดใหญ่ที่สุดในโลกที่วิหารใหญ่โทไดจินี้ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ นั้น ท่าน
เจ้าอาวาสที่เข้าเฝ้าถวายการรับเสด็จพระราชด�ำเนินในครั้งนั้นก็คือ หลวงปู่ของท่านเจ้าอาวาสเอง เมื่อสมควร
แก่เวลา เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านเจ้าอาวาส ซึ่งประกอบด้วย พระพุทธไพรีพินาศ
ปิดทอง หน้าตัก ๓ นิ้ว ในกล่องผ้าไหมพิเศษ หนังสือ People’s Patriarch สมุดภาพพระประวัติสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ หนังสือพุทธธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ที่เพิ่ง
ออกใหม่ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และดีวิดีภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิตแห่ง
จิตตนคร ฉบับตัวอย่าง ส่วนท่านเจ้าอาวาสซาคาวา ก็ได้ถวายป้ายไม้เขียนอักขระหัวใจ อวตังสกสูตร ด้วย
ท่านเจ้าอาวาสเอง

อวตังสกสูตร เป็นพระสูตรที่อ้างว่า เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้

ทรงสัง่ สอนโดยพระองค์เองเป็นเวลา ๓ สัปดาห์ ขณะทีท่ รงเข้าสมาธิใน
รูปธรรมกาย เนือ้ หาในพระสูตรกล่าวถึงพระไวโรจนพุทธะในภาวะสูงสุด
ทางธรรมกายทีไ่ ด้แสดงธรรมให้เห็นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยแสงจิตภาพ อันเป็น
แสงแห่ ง ความบริ สุ ท ธิ์ แ ท้ จ ริ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในโลกล้ ว นเป็ น หนึ่ ง
หนึ่งนั้น คือสัจจะสูงสุด พุทธะ จิต สรรพสัตว์ ต่างล้วนเป็นหนึ่ง
เสร็จแล้ว ท่านเจ้าอาวาสได้อาราธนานิมนต์ไปที่หน้าอาคารส�ำนักงานเจ้าอาวาสเพื่อถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึก โดยให้เห็นวิหารใหญ่อยู่เป็นฉากเบื้องหลัง
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วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดพุทธสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่

มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๒๘๘ โดย
จักรพรรดิ์โซมุ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์แห่งอ�ำนาจจักรพรรดิ์ ใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด ๑๕ ปี ตามต�ำนาน
กล่าวไว้ว่า ในสมัยเทมเปียว มีผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอยู่เป็นจ�ำนวนมาก จนกระทั่งปี
พ.ศ. ๑๒๘๖ จักรพรรดิโ์ ชมุได้ทรงประกาศว่า ประชาชนควรจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึน้ เพือ่ ปกป้องตนเอง
จากภัยพิบตั ิ เนือ่ งจากทรงมีความเชือ่ ว่าพระพุทธรูปจะช่วยคุม้ ครองประชาชนได้ ตามบันทึกทีเ่ ก็บรักษาอยูใ่ น
วัดโทไดได้กล่าวว่า มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า ๒,๖๐๐,๐๐๐ คน
วิหารหลักของวัดเป็นวิหารไม้ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก แต่โครงสร้างวิหารทีต่ งั้ อยูใ่ นปัจจุบนั นี้ เป็นวิหาร
ที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. ๒๒๕๒ จริง ๆ แล้ววิหารหลังนี้มีขนาดเพียงแค่ ๒ ใน ๓ ของวิหารดั้งเดิมเท่านั้น
ภายในเป็นทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อโต หรือ ไดพุทธสึ ซึง่ เป็นพระพุทธรูปส�ำริดขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีความสูง
ถึ ง ๑๖ เมตร ผู ้ อ อกแบบพระพุ ท ธรู ป เดิ ม เป็ น ช่ า งชาวเกาหลี จ ากราชอาณาจั ก รปากเช มี ชื่ อ ว่ า
Kuninaka-no-Kimimaro
พระพุทธรูปส�ำริดใหญ่นี้เป็นพระพุทธไวโรจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่นิกายเคงอน (Kegon) แห่ง
ญี่ปุ่นเคารพนับถือว่าเป็นธรรมกายของพระสมณโคดม หรือ พระศากยมุนีนั้นเอง พระพุทธรูปไดพุทธสึ มี
น�ำ้หนักรวม ๕๐๐ ตัน และมีความสูงถึง ๑๖ เมตร
ตามประวัตมิ กี ารบันทึกไว้วา่ พระพุทธไวโรจนะนีห้ ล่อขึน้ ด้วยทองส�ำริดเมือ่ ปี พ.ศ. ๑๒๙๕ แต่ได้
รับความเสียหายจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว สงครามต่าง ๆ หลายหนหลายครั้ง แต่ก็มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาโดย
ตลอด ในคริสต์ศตวรรษที่ ๙ แผ่นดินไหวท�ำให้พระเศียรพระพุทธรูปหักลงไป ในปี พ.ศ. ๑๗๒๓ และปี
พ.ศ. ๒๑๑๐ พระพาหาขวาของพระพุทธรูปถูกละลายไปด้วยอุบตั เิ หตุไฟไหม้ องค์สรีระของพระพุทธรูปมีการ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์ในปี พ.ศ. ๑๗๒๘ และพระเศียรมีการหล่อใหม่ในปี พ.ศ. ๒๒๓๕ องค์พระพุทธรูปมีความ
สูง ๑๕ เมตร โดยไม่รวมฐานดอกบัว และมีน�ำ้หนัก ๒๕๐ ตัน นับว่าเป็นพระพุทธรูปส�ำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีการกล่าวกันว่า จักรพรรดิ์โซมุ ผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ได้ให้ประชาชนจากทั่วประเทศบริจาคส�ำริดต่าง ๆ
จากทุกบ้านเพื่อหล่อพระพุทธรูปดังกล่าว เพราะล�ำพังส�ำริดของหลวงเกิดไม่พอ
อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากับ
รูจมูกของหลวงพ่อโต ไดพุทธสึ และด้านล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใคร
สามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า
วัดโทไดจิเป็นวัดใหญ่ของนิกายเคงอน (Kegon) หรือมนตรยานของพระพุทธศาสนาในญีป่ นุ่ เคารพ
ในพระไวโรจนะพุทธเจ้า ยึดถือในอวตังสกสูตรเป็นพระสูตรหลักของการปฏิบัติ
ทีป่ ระตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ดา้ นหน้านัน้ จะมีรปู ปัน้ ขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยูท่ งั้ สองข้าง และทีด่ า้ น
หน้าของประตูก่อนเข้าวัดนั้นจะมีกวางอยู่เป็นจ�ำนวนมาก หากใครต้องการให้อาหารกวางก็สามารถซื้อขนม
เซนเบะอิ (senbei) เป็นขนมส�ำหรับกวางโดยเฉพาะ มีร้านจ�ำหน่ายอยู่ใกล้ ๆ กัน ราคาห่อละ ๑๕๐ เยน
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เวลา ๑๓.๒๐ น. เจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ ฯ ได้ เ ดิ น ทางออกจากวั ด โทไดจิ เพื่ อ เดิ น ทางไปยั ง วั ด
เบียวโดอิน (Byodoin) เมืองเคียวโตะ ซึ่งอยู่ห่างจากวัดโทไดจิ ๓๓ กม

เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางถึงวัดเบียวโดอิน ซึ่งเป็นวัดที่
อยู่ในบัญชีมรดกโลก ณ ที่ทางเข้าประตูวัดมีพระสงฆ์จากวัดเบียว
โดอิน รอถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และได้พา
เข้าไปในวัดโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าวัดเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป จุด
แรกได้ผา่ นไปทางกุฏเิ จ้าอาวาส ซึง่ เป็นเวลาเดียวกันกับทีเ่ จ้าอาวาส
ออกมาต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จฯ พอดี พระเซย์กิ โยโกอิ (Seiki
Yokoi) เจ้าอาวาสวัดเบียวโดอิน ได้กล่าวต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จฯ และเชิญ
ชวนให้ไปกราบพระพุทธรูปพระประธานทีป่ ระดิษฐานอยูใ่ นวหิ ารนกฟินกิ ซ์หรือ
วิหารหงษ์
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้กล่าวขอบคุณส�ำหรับมิตรไมตรีที่
ให้การต้อนรับ และได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านเจ้าอาวาส ซึ่งประกอบด้วย
พระพุทธไพรีพนิ าศปิดทอง หน้าตัก ๓ นิว้ ในกล่องผ้าไหมพิเศษ หนังสือ People’s Patriarch สมุดภาพพระประวัตสิ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และ หนังสือพุทธธรรมภาคภาษาอังกฤษ ทีเ่ พิง่ ออกใหม่
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต) และดีวดิ ภี าพยนตร์การ์ตนู
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ฉบับตัวอย่าง เสร็จแล้วท่านเจ้าอาวาสสั่งให้พระเจ้า
หน้าทีน่ ำ� เจ้าประคุณสมเด็จเยีย่ มชมวัด และวิหารฟินกิ ซ์ ซึง่ ได้ประดิษฐานพระ
อมิตาภะพุทธเจ้าที่เก่าแก่แกะด้วยไม้สนญี่ปุ่น จากนั้นได้ไปชมพิพิธภัณฑ์วัด
เบียวโดอิน และลองชิมชาเขียวดั้งเดิมที่มีชื่อของเมืองอูจิ (Uji)
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วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple) ตั้งอยู่ในเมืองอุจิ จังหวัดเคียวโตะ เลขที่ ๑๑๖ อุจิเร็นเงะ เมืองอุจิ

เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๕๔๑ ในสมัยเฮอัน วิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในวัดคือ วิหารหงส์ หรือวิหาร
อมิตาภะพุทธเจ้า ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๑๕๙๖
วัดเบียวโดอิน เป็นแบบอย่างทีโ่ ดดเด่นของสถาปัตยกรรมดินแดนอันบริสทุ ธิข์ องพุทธศาสนา นิกาย
โจโด (Jodo) หรือ นิกายสุขสวดีซงึ่ ประกอบด้วยอุทยานวัด หมายถึงสวรรค์ ดินแดนบริสทุ ธิ์ และเป็นอิทธิพล
ในการก่อสร้างวัดในภายหลัง เบียวโดอินถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๑๕๔๑ เป็นบ้านพักตากอากาศใน
ชนบทของนักการเมืองทีม่ มี อี ทิ ธิพล ฟูจวิ ะระ โนะ มิชนิ ากะ ตอนนัน้ ยังไม่ได้เป็นวัด ต่อมาบุตรชายของมิชนิ า
กะได้เปลีย่ น เบียวโดอินให้กลายเป็นวัด และสัง่ ให้กอ่ สร้างให้มลี กั ษณะทีง่ ดงามทีส่ ดุ คือ วิหารฟินกิ ซ์ แม้วา่ จะ
ได้รับชื่อ อย่างเป็นเกือบทางการทันทีหลังจากการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๑๕๙๖ มีชื่อเล่นว่า โฮโอโด (อาคาร
ฟินิกซ์) เพราะ รูปร่างของวิหารและหลังคาทั้งสองด้านจะมีรูปปั้นของนกฟินิกซ์หรือหงษ์อยู่บนหลังคา
วิหารฟีนิกซ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านข้างของแม่น�้ำอุจิแห่งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากต�ำนานของ
นกฟีนกิ ซ์ ทีเ่ ชือ่ กันว่า เป็นนกทีม่ คี วามหมายของความเป็นอมตะ การเกิดใหม่ และชีวติ หลังความตาย เพราะ
นกฟีนิกซ์ มีวงจรชีวิตยาวนานถึง ๕๐๐ ปี เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต นกฟีนิกซ์จะก่อกองไฟขึ้นเผาตนเอง
เพื่อก�ำเนิดขึ้นเป็นนกฟีนิกซ์ตัวใหม่จากกองขี้เถ้านั้น และใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอีกจนครบ ๕๐๐ ปี วนเวียนกันอยู่
เช่นนี้ ความเชื่อนี้จึงน�ำมาสู่การสรัางสถาปัตยกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการเวียนว่ายตายเกิดตามความเชื่อของ
ศาสนาพุทธ
ลักษณะภายนอกของวิหารแห่งนี้มีลักษณะเหมือนนกฟีนิกซ์ที่สยายปีกอย่างสง่างาม พร้อมที่จะ
บินไปสู่โลกอันบริสุทธิ์ ด้วยหลังคาที่ยื่นออกไปด้านข้างทั้งสองข้าง และส่วนระเบียงที่ยื่นออกไปด้านหลังมี
ลักษณะคล้ายหาง ภายใต้ลกั ษณะโครงสร้าง ของอาคารอันโปร่งโล่ง แต่ละปีกทางด้านข้างของอาคารก็เป็นที่
ตั้งของหอสูง ที่ตกแต่งภายนอกได้อย่างวิจิตร
ส่วนภายในวิหารมีงานจิตรกรรมอันวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพระพุทธรูปแกะสลักประทับบน
ดอกบัว รายล้อมด้วยพระโพธิสัตว์ไม้แกะสลักลอยองค์กว่า ๕๒ องค์ ประทับบนก้อนเมฆ โดยฝีมือของโจโช
นักแกะสลักชือ่ ดังชาวญีป่ นุ่ ส่วนด้านนอกอาคารเป็นทีต่ งั้ ของระฆัง ซึง่ เป็น ๑ ใน ๓ ระฆังส�ำคัญทีส่ ดุ ของญีป่ นุ่
และเป็นสมบัติส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่งของประเทศ
ส่วนอาคารอืน่ ๆ ในวัดทีส่ ร้างขึน้ ภายหลัง ส่วนใหญ่โดนท�ำลายในช่วงสงคราม
กลางเมืองในปี พ.ศ. ๑๘๗๙ แต่ส่วนที่สวยงามที่สุดของวัดแห่งนี้ คงเป็นสวนและสระน�้ำที่
ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าของวิหารฟีนกิ ซ์ ทีไ่ หลลงสูแ่ ม่นำ�้ อุจิ ภาพทิวทัศน์โดยรวมของวัดเปรียบประดุจ
สรวงสวรรค์อันงดงาม จนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นน�ำภาพวัดนี้ไปพิมพ์ลง บนเหรียญสิบเยน
ศาสนวัตถุและศาสนสถานต่าง ๆ ในวัดเบียวโดอินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
สมบัตขิ องชาติ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเคยเสด็จไปเยือน
วัดเบียวโดอินแห่งนีเ้ มือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และต่อมาในเดือนธันวาคม ปี ๒๕๓๗ องค์การ
ยูเนสโก้ก็ยกวัดเบียวโดอินขึ้นเป็นมรดกโลก
การเข้าไปในวิหารต้องซื้อตั๋วราคา ๓๐๐ เยน เพื่อจักได้ไปกราบสักการะพระอมิตาภพุทธเจ้า
15

บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ญี่ปุ่น

เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากวัดเบียวโดอินไปยังศาลเจ้า
เทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Taisha) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาชินโต ตั้งอยู่ที่เมืองฟุซิมิ
เคียวโตะ ห่างจากวัดเบียวโดอินไป ๑๑.๖ กม
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินไปทัศนศึกษาศาลเจ้าอินาริโดยรอบ ที่เจ้าเจ้านี้มีประตูโทะริอิ
ที่เรียงกันอยู่มากมายบนยอดเขาที่อ้อมไปทั่วภูเขาอินาริ

ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine) ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ของ

เทพอินาริ ซึง่ เป็นเทพแห่งกสิกรรม ตัง้ อยูใ่ นเขตฟุชมิ ิ นครเคียวโตะ (Kyoto) ประเทศญีป่ นุ่ ศาลเจ้านีเ้ ป็นหนึง่
ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาที่ระดับความสูง ๒๓๓
เมตรเหนือระดับน�ำ้ ทะเล ซึ่งภูเขาก็มีนามเดียวกันคือภูเขาอินาริ ซึ่งรอบ ๆ เชิงเขานี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า
เล็ก ๆ อีกมากมายตลอดระยะทาง ๔ กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินเท้าและเยี่ยมชมได้โดยตลอด
ตั้งแต่ยุคโบราณ ชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินาริในด้านการอุปถัมภ์ค�้ำชูและส่งเสริมความเจริญในการ
งานและกิจการ ซึง่ ความศรัทธานีย้ งั คงอยูจ่ นตราบจนปัจจุบนั บรรดาเสาโทะริอทิ มี่ มี ากมายเป็นจ�ำนวนหลาย
หมื่นต้นของศาลเจ้าแห่งนี้นั้น ล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานในญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละต้นจะมีการจารึก
ผู้บริจาคไว้
ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นศาลใหญ่ อันเป็นต้นสังกัดของบรรดาศาลเจ้าลูก ที่บูชาเทพอินาริ ซึ่งทั่ว
ประเทศญี่ปุ่นมีอยู่กว่า ๓๒,๐๐๐ แห่ง
ต้นยุคเฮอัง ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ขององค์จักรพรรดิ์ ใน พ.ศ. ๑๕๐๘
จักรพรรดิ์มุระกะมิ ทรงบัญชาให้มีการขึ้นบัญชีเหตุการณ์ส�ำคัญของเทพารักษ์แผ่นดิน ซึ่งในบัญชีนี้ ในขั้นต้น
กล่าวถึงศาลเจ้า ๑๖ แห่ง ซึ่งศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ในยุคจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน คันเป-ไทฉะ หมายถึง
ศาลเจ้าเอกซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลพระจักรพรรดิ์
ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเคียวโตะ คาดกันว่าจะ
เป็นช่วงประมาณปี พ.ศ. ๑๓๓๗ หรือ พ.ศ. ๑๗๖๕ ในศาลเจ้านี้นอกจากโทะริอิแล้ว ยังมีทั้ง Romon Gate
ทางด้านหน้า และตัววิหารหลักที่เรียกว่า Honden และยังมีส่วนประกอบศาลเจ้าที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง
กระจายกันอยู่รอบ ๆ บริเวณ
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เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากศาลเจ้าเทพอินาริ เพื่อเดิน
ทางไปยังโรงแรมที่พักที่จัดถวาย ณ โรงแรมเฮอัน โนะ โมริ (Hean No Mori) ในเมืองเคียวโตะ เดินทางไปถึง
โรงแรมเมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑		

เคียวโตะ – อะโก มิซากิ (Kyoto – Ako Misaki)

เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ฉันภัตตาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักเฮอัน โนะ โมริ
เมื่อฉันเสร็จแล้ว ได้เดินไปเยี่ยมดูศาลเจ้าโอกะซากิ (Okazaki) ศาลเจ้าชินโตที่อยู่ข้าง ๆ โรงแรมที่พัก

ศาลเจ้าโอกะซากิ (Okazaki Shrine) แห่งเมืองเฮอัน เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีประวัติอันยาวนาน เป็น

ศาลเจ้าทีอ่ ทุ ศิ ถวายเทพกามิ สุสาโนะ โน มิโกโตะ และ กุสนิ ะดะฮิเมะ โนะ มิโกะโตะ และธิดาอีก ๓ พระองค์
กับโอรสอีก ๕ พระองค์ ศาลเจ้านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ทางการให้ก�ำเนิดบุตรธิดา
เชื่อกันว่า ศาลเจ้าโอกะซากิ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาในสี่มุมเมืองของราชธานีใหม่
เฮอันโคะ ต่อมาเรียกว่า เคียวโตะ เมือ่ ครัง้ ได้ยา้ ยเมืองหลวงจากนางะโอกะ (Nagaoka) ในปี พ.ศ. ๑๓๓๗ โดย
พระเจ้าจักรพรรดิ์กันมุ (Kanmu)
เดิมที่เดียวศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่า ฮิคะซิ เตนโนะ (Higashi-tenno) ที่แปลว่าพระราชาแห่ง
ตะวันออก ปกป้องพระเจ้าจักรพรรดิ์ พระราชอาณาจักร และประชาชนของพระเจ้าจักรพรรดิ์ จากอุปทั วันตราย
ที่มาจากทิศตะวันออก
จากเหตุการณ์ของประสูติกาลของพระเจ้าจักรพรรดินีอย่างปลอดภัย ในปี พ.ศ. ๑๗๒๑ ท�ำให้
ศาลเจ้านี้ได้รับเป็นที่นิยมจากพระเจ้าจักรพรรดิ์มากขึ้น และกลายเป็นศาลเจ้าแห่งการให้ก�ำเนิดบุตรธิดา
ในศาลเจ้ามีรูปปั้นของกระต่ายอยู่ทั่วไป กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญพันธุ์ และเป็นสัตว์
รับใช้ของเทพเจ้ากามิ ผู้คนนิยมไปไหว้ขอพรเทพเจ้ากระต่าย เพื่อให้ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและคลอดลูกอย่าง
ปลอดภัย ความเชื่อเรื่องการคลอดลูกอย่างปลอดภัย ท�ำให้กลายเป็นศาลเจ้าทางชินโต ที่ผู้คนนิยมไปท�ำพิธี
แต่งงานกัน ด้วยหวังว่า เมื่อท�ำพิธีแต่งงานที่นี้ จะได้มีลูกหลานอย่างปลอดภัย
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เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากโรงแรมเฮอัน โนะ โมริ เพือ่ เดิน
ทางไปยังวัดซันจูซันเก็นโด (Sangusangendo) หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๑ องค์ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม
ที่พัก ประมาณ ๕.๒ กม

หลังจากทีไ่ ด้เยีย่ มชมวัดเจ้าแม่กวนอิมพันองค์แล้ว เมือ่ เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้เดินทางไปฉันภัตตาหาร
เพลในภัตตาคารคัดสึคุระ (Katsukura) ที่ทางคณะเจ้าภาพได้จัดเตรียมถวายไว้ ในย่าน Ishibashicho เมือง
เคียวโตะ เป็นภัตตคารทีม่ คี วามเป็นเลิศในประเภทอาหารธงคัดสึ (Tonkatsu) ซึง่ เป็นอาหารพืน้ เมืองของเมือง
เคียวโตะ

วัดซันจูซนั เก็นโด (Sanjusangendo Temple) ตัง้ อยูท่ างตะวันออกของเมืองเคียวโตะ ซึง่ จะมีอกี ชือ่

หนึ่งคือ วัดเจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๐ กร พระประธานหลักของวัดซันจูซันเจนโด คือเจ้าแม่กวนอิมปางประทับ
ยืน ๑๐๐๐ องค์ และเจ้าแม่กวนอิมปางประทับนั่งองค์ใหญ่อยู่กึ่งกลางอีก ๑ องค์ รวมเป็น ๑๐๐๑ องค์ ซึ่ง
เป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมทั้งหมดเป็นรูปแกะสลักจากไม้สนญี่ปุ่น ในบรรดารูป
แกะสลักเจ้าแม่กวนอิมทัง้ หมด ๑๒๔ องค์ ถูกแกะสลัก ในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ช่วงสร้างวัดแห่งนี้ และทีเ่ หลือ
๘๗๖ องค์ แกะขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อวัดมีการซ่อมแซม
นอกจากรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังมีเทพยดาแห่งสายฟ้าและเทพยดาแห่งลม ลอยอยู่บน
ก้อนเมฆ ประดิษฐานอยูซ่ า้ ยและขวาของวิหารเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ รูปแกะเทพยดาเหล่านี้ เกิดจากความกลัว
และการขอบคุณต่อธรรมชาติในยุคโบราณ ประชาชนกราบไหว้บชู าเทพยดาเหล่านี้ โดยเชือ่ ว่าเป็นเทพทีค่ วบคุม
ดินฟ้าอากาศ และจะท�ำให้การท�ำกสิกรรมเจริญรุ่งเรือง รูปแกะเหล่านี้เป็นตัวอย่างของงานชิ้นเอกของศิลปะ
ยุคคามากุระ (พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐)
รูปเทพยดาต่าง ๆ ๒๘ องค์ ตั้งตรงอยู่ด่านหน้าเจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๑ องค์ เป็นเทพยดาปกป้อง
เจ้าแม่กวนอิม และเป็นสาวกของเจ้าแม่กวนอิม เทพยดาปกป้องรักษาอยู่ในท่าต่าง ๆ ล้วนเป็นเทพยดาของ
ศาสนาพราหมณ์จากอินเดีย
ชื่อที่เป็นทางการของวัดซันจูซันเจนโด คือ วัดเรเคโออิน และตัววิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่ง
ชาติโดยรัฐบาลญีป่ นุ่ สร้างขึน้ โดยนักการเมืองนักรบ ผูม้ อี ำ� นาจ ชือ่ ว่า ทาอิรา โนะ คิโยโมริ ในปี พ.ศ. ๑๗๐๗
วิหารหลังเดิมถูกเสียหายด้วยไฟไหม้ แต่กไ็ ด้ปฏิสงั ขรณ์ขนึ้ มาใหม่ในปี พ.ศ. ๑๘๐๙ วิหารนัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ใด ๆ มา ๗๐๐ ปี หลังจากนั้นมีการบูรณะซ่อมแซมอีกทั้งหมด ๔ ครั้ง วิหารยาว ๑๒๐ เมตร เป็นวิหาร
สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ด้วยวิหารนี้มีทั้งหมด ๓๓ คูหา วัดนี้เลยเรียกว่าวัดซันจูซันเจนโด ที่แปลว่า วัด ๓๓ คูหา
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เสร็จภัตตกิจ เวลา ๑๒.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากเคียวโตะ ไปยัง
เมือง Ako Misaki ผ่านเมือง Himeji เพื่อเข้าพักที่โรงแรม Donkairou เมือง Ako Misaki, Himeji ระยะทาง
๑๖๓ กม

เวลา ๑๕.๐๐ น. ในระหว่างทาง เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้แวะเยี่ยมชมปราสาทฮิเมจิ ได้
ถ่ายภาพจากภายนอก ก่อนเดินทางต่อไปยัง Ako Misaki เดินทางไปถึงโรงแรม Donkairou ในเมือง
Ako Misaki, Himeji ราว ๑๖.๔๕ น. ซึ่งเป็นที่พักแรมที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมถวายไว้

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี พ..ศ.๑๙๔๓ และเนือ่ งจากปราสาทนีย้ งั ไม่เคยถูกท�ำลายมาก่อน ทัง้ ในยุคุ ทีม่ สี งคราม ไฟไหม้
หรือการเกิดแผ่นดินไหว ท�ำให้ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงท�ำให้ได้รับการ
บันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก และเป็น ๑ ใน ๔ ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
ปราสาทฮิเมจิเป็นปราสาทที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีอาคารน้อยใหญ่อยู่ภายในมากถึง ๘๐
อาคารที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด มีก�ำแพงและประตูกั้นแต่ละส่วน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาถึงจะผ่านประตู
Otemon เดินตามทางไปเรือ่ ย ๆ จะเจอกับสวนทีม่ ตี น้ ซากุระมากมายและเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของปราสาท
ฮิเมจิคู่กับต้นซากุระด้วย
ปราสาทฮิเมจิเพิ่งจะผ่านการซ่อมแซมครั้งใหญ่มาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท�ำให้สภาพของปราสาท
ตอนนี้สวยงามและสมบูรณ์มาก
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บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑		

ฮิเมจิ – นาโงย่า – โตเกียว (Himeji – Nagoya – Tokyo)

เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระวั น รั ต ท� ำ ภั ต ตกิ จ เช้ า ณ ที่ โ รงแรมดอนไกโระอุ
(Donkairou) เป็นอาหารเช้าแบบพืน้ เมืองของเมืองฮิเมจิ เมือ่ เสร็จภัตตกิจแล้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้เดินทางออก
จากโรงแรมที่พัก ไปยังสถานีรถไฟชินคันเซ็นฮิเมจิ เพื่อขึ้นรถไฟชินคันเซ็นไปยังเมืองนาโงย่า

เวลา ๑๑.๐๖ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้ขนึ้ รถไฟชินคันเซ็นเทีย่ ว Hikari 466 เดินทางออก
จากสถานีรถไฟ Himeji เพื่อไปยังเมืองนาโงย่า (Nagoya City) ระยะทาง ๒๕๒ กม รถไฟขบวนชินคันเซ็น
ใช้เวลาวิ่ง ๑ ชั่วโมง ๒๑ นาที คณะเจ้าภาพได้จัดถวายภัตตาหารเพลบนรถไฟชินคันเซ็น

เวลา ๑๒.๓๔ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้เดินทางไปถึงสถานีรถไฟเมืองนาโงย่า เมือ่ ออก
จากสถานีรถไฟได้นั่งรถไปยังวัดนิตไทยจิ หรือวัดญี่ปุ่น-ไทย ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ ที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกล
จากสถานีรถไฟนาโงย่านัก ประมาณ ๙ กม.
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ที่ประตูทางเข้าวัดนิตไทยจิ ศาสตราจารย์ Dr. Kazuko Tanabe แห่งสถาบัน The Kakamur
Hajime Eastern Institute, The Eastern Academy ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์ใบลานของไทย และสามีรอถวาย
การต้อนรับ และน�ำเจ้าประคุณสมเด็จฯ ไปยังห้องรับรองของส�ำนักงานเจ้าอาวาสวัดนิตไทยจิ
หน้าอาคารส�ำนักงานวัด มีอาจารย์ Dr. Yohei Shumizu แห่งมหาวิทยาลัย โอตานิ ผู้เชี่ยวชาญ
คัมภีรใ์ บลานของไทยประจ�ำมหาวิทยาลัยโอตานิ รอถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและน�ำไปยัง
อาคารส�ำนักงาน ซึ่งท่านเจ้าอาวาส พระซึอมิ ฮิโรอากิ (Right Reverend Sumi Hiroki) ยืนรอถวาย
การต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และได้น�ำเข้าห้องรับรองที่จัดถวายไว้
ท่านเจ้าอาวาสพระซึอมิ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ อายุ ๘๕ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนิตไทยจิ
มาแล้ว ๔๐ ปี ท่านเจ้าอาวาสได้เรียนให้ทราบว่า
“โดยหลักการของวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่รวมกันปกครองระหว่างพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ของญี่ปุ่น
พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นใน ๔๐ ปีของท่าน มีนิกายต่าง ๆ กว่า ๗๐ นิกาย และมี ๑๙ นิกายหลัก ที่มาร่วมกัน
ปกครองวัดนิตไทยจิแห่งนี้ แต่ทา่ นเองได้ดำ� รงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสมาแล้ว ๔๐ ปี แล้วส่วนลูกวัดก็จะมีจากนิกาย
ต่าง ๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ส่วนประธานของนิกายต่าง ๆ มีวัดของนิกายนั้น ๆ ต้องบริหารจัดการอยู่
แล้ว ฉะนั้น ไม่สามารถที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี้ได้อีก แต่ก็เคยมีเจ้าอาวาสจากวัดโทไดจิมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี้
เหมือนกัน แต่โดยหลักการก�ำหนดไว้ว่า มีอยู่ ๑๙ นิกายที่เป็นคณะกรรมการบริหารของวัดนิตไทยจิ”
ท่านเจ้าอาวาสเองขึ้นกับเป็นนิกายโซโตเซน (Soto Zen) ที่ก่อตั้งโดยปรมาจารย์เอะอิไซ กล่าว
ขออภัยว่า “ด้วยวันพรุง่ นี้ เป็นวันประสูตขิ องพระพุทธเจ้า ตามความเชือ่ ของญีป่ นุ่ ฉะนัน้ ขออภัยทีไ่ ม่สามารถ
ที่จะถวายการต้อนรับได้อย่างเต็มที่ และถวายความสะดวกได้ไม่เต็มที่ เพราะทางวัดก�ำลังเตรียมจัดงานใหญ่
ส�ำหรับวันพรุง่ นี้ ใน วันพรุง่ นีจ้ ะมีพธิ เี ปิดให้ประชาชนมาสรงน�ำ้ พระพุทธรูปปางประสูต”ิ แล้วท่านเจ้าอาวาสก็
ถวายแผ่นพับ เกีย่ วกับวัดทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และถวายสมุดภาพของวัดนิตไทยจิแด่เจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ซึ่งในหนังสือมีภาพที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ
พระราชด�ำเนิน ที่วัดนิตไทยจิ โดยท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับเสด็จพระราชด�ำเนินในครั้งนั้น และภาพสมเด็จพระ
เจาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ไดเสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์

21

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้ถวายของทีร่ ะลึกแด่เจ้าอาวาสพระซึมิ ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ยพระพุ ท ธไ พรี พิ น าศปิ ด ทอง หน้ า ตั ก ๓ นิ้ ว ในกล่ อ งผ้ า ไหมพิ เ ศษ หนั ง สื อ
People’s Pat riarch สมุดภาพพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และ หนังสือพุทธธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ที่เพิ่งออกใหม่ ของ
สมเด็จพระพุท ธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และดีวิดีภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิตแห่ง
จิตตนคร ฉบับตัวอย่าง
หลังจากนั้นท่านเจ้าอาวาสพระซึมิ ได้น�ำเจ้าประคุณสมเด็จเข้าไปในวิหารเพื่อกราบสักการะ
พระประธานในวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
ไปจากประเทศส ยาม หน้าพระประธานพระราชทาน มีป้ายไม้ภาษาญี่ปุ่นวางไว้สามป้าย โดยป้ายที่อยู่
ด้านขวาของพระประธานเขียนไว้วา่ ขอให้พระราชวงศ์จกั รพรรดิข์ องญีป่ นุ่ ทรงพระเจริญ ส่วนป้ายด้านซ้ายของ
พระประธานเขียนไว้ว่า ขอให้ราชวงศ์ของประเทศไทยทรงพระเจริญ ส่วนป้ายที่ตั้งอยู่กลางมีข้อความเขียนให้
พรกับสาธุชนที่ไปกราบพระประธาน “พระพุทธศากยมุนี” พระราชทานนั้น
ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่พระราชทานให้ญี่ปุ่นนั้น ได้ประดิษฐานไว้ในพระสถูป ซึ่งห่างจากวิหาร
นี้ไปหน่อย ด้วยว่าทางราชการมีการตัดถนนผ่านที่ดินในวัด เลยท�ำให้ดูเหมือนว่าส่วนพระสถูปที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุพระราชทานอยู่ห่างออกไปอีกวัดหนึ่ง ถ้าเดินไปใช้เวลากว่า ๑๕ นาที
ปัจจุบันนี้มีพระจ�ำพรรษาอยู่ที่วัด ๔๐ รูป วัดตั้งอยู่บนที่ดินขนาดกว้าง ๕๐,๐๐๐ โจ หรือ เท่ากับ
เสือญี่ปุ่น ๕๐,๐๐๐ แผ่น หรือเท่ากับ ๘๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ๕๐ ไร่
ท่านเจ้าอาวา สพระซึมิได้น�ำเจ้าประคุณสมเด็จฯ ไปที่ห้องโถงด้านหลัง เพื่อพาไปดูที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คราวเสด็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร คราวเสด็จพระราชด�ำเนินไปที่วัดนิตไทยจิ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตรงที่
ประทับมีป้า ยเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นตัวใหญ่ ๆ ว่า ต้นสาละ ที่ดับขันธปรินิพพาน พระบรมศาสดา บริเวณรอบ
ห้องโถงมีป่าไม้หนาทึบ เพื่อให้มีความรู้สึกว่า เหมือนอยู่ในป่า
จากห้องโถงใหญ่ ท่านเจ้าอาวาสได้น�ำเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตขึ้นไปที่ชั้นสองของอาคาร เพื่อ
ให้ไปดูพระพุทธรูปและสิง่ ของพระราชทานต่าง ๆ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึง่ ได้ตงั้ แสดงไว้ในตูก้ ระจกใบใหญ่สอง
ใบ มีคัมภีร์ใบลาน และพระพุทธรูปขนาดเล็กใหญ่อีกจ�ำนวนหลายสิบองค์ นอกจากนั้น ยังมีพระไตรปิฎก ๙๐
เล่มพระราชทาน และพระพุทธรูป ภปร ทั้ง ๕ นิ้วและ ๙ นิ้ว และพระไตรปิฎกฉบับรัชกาลที่ ๕ ที่ถอดเป็น
ภาษาโรมันด้วย
จากนัน้ ท่านเจ้าอาวาสได้พาไปทีร่ ะเบียงชัน้ ๒ เพือ่ พาไปดูพระพุทธบาทจ�ำลองพระราชทานไปตัง้ แต่
รัชกาลที่ ๕ เช่นกัน ท่านเจ้าอาวาสได้แจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
พระพุทธรูปโบราณมา ๒ องค์ องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วิหารแห่งนี้ และองค์ที่สองประดิษฐานไว้ที่อีกวัดหนึ่ง
ทีม่ ชี อื่ ว่า ฮิกาชิ ฮงกันชิ ทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยโอตานิ เมืองเคียวโตะ แต่ปดิ ไว้มดิ ชิด ไม่มกี ารเปิดให้ไปสักการะบูชา
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จากนัน้ ได้เดินลงจากอาคารจัดแสดง เข้าไปในวิหารอีกครัง้ เพือ่ ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึก ท่านเจ้าอาวาส
ได้แสดงความขอบคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนวัดนิตไทยจิ และเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ลาท่าน
เจ้าอาวาส เพื่อเยี่ยมชมรอบนอกของวัด ซึ่งมีเสาหินสองต้นที่มีพระปรมาภิไธยย่อ ภปร เพื่อร�ำลึกถึงพระองค์
และด้านขวาของวิหาร มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หล่อด้วยส�ำริด ประดิษฐานอยู่
บนเสาหินด�ำ
ก่อนที่ จะกลับเจ้าประคุณสมเด็จได้มอบของที่ระลึกให้ศาสตราจารย์ กาซุโกะ ทานาเบะ และสามี
และอาจารย์ โยเฮอิ ซุมซิ ึ หลังจากนัน้ ศาสตราจารย์ทานาเบะ ได้ขบั รถไปส่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทีส่ ถานีรถไฟ
นาโงย่า และรอส่งจนรถไฟชินคันเซ็น ได้เคลื่อนออกจากชานชาลา

เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ขนึ้ รถไฟขบวนชินคันเซ็นเที่ยว Nozomi 236 ออกจากสถานีนาโงย่า เวลา
๑๖.๒๒ น. และไปถึงสถานีรถไฟโตเกียว เวลา ๑๘.๐๓ ระยะทางรวม ๓๕๓ กม ใช้เวลาในการเดินทางโดย
ชินคันเซ็นเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ๔๑ นาที
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ประวัติวัดนิตไทยจิ (วัดญี่ปุ่น - ไทย)

วั ด แห่ ง ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-ญี่ ปุ ่ น นิ ต ไทยจิ (Nittaiji Temple) หรื อ วั ด คาคู โ อะซั ง
นิตไทยจิ (Kakuozan Nittai-ji) เป็นวัดเชื่อมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น สร้างขึ้นช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๕
ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นทีป่ ระดิษฐานของพระบรมมสารีรกิ ธาตุจากเมืองกบิลพัสดุท์ ี่ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานให้ญี่ปุ่น

แต่เดิมวัดนีช้ อื่ ว่าวัดนิตเซนจิ หรือแปลว่า วัดญีป่ นุ่ -สยาม แต่พอสยามเปลีย่ นชือ่ เป็นประเทศไทย
เค้าก็เลยเปลีย่ นชือ่ วัดใหม่ดว้ ย เป็นวัดนิตไทยจิในปัจจุบนั หรือแปลว่า วัดญีป่ นุ่ -ไทย นัน่ เอง วัดนีจ้ งึ มีเอกลักษณ์
ความเป็ นลูกผสมไทยเอาไว้หลายอย่างที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้ เช่นป้ายชื่อทางเข้าวิหารหลักแบบญี่ปุ่นแต่เขียน
ด้วยอัก ษรภาษาไทย ระฆังสไตล์วัดเซนของญี่ปุ่นแต่สลักตัวย่อเป็นสัญลักษณ์ จปร. รวมถึงเทพหน้าทางเข้า
ประตูวัดที่มักจะเป็นยักษ์ สไตล์ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนเป็นรูปปั้นไม้แกะสลักที่เป็นรูปแบบของพระสงฆ์ไทยด้วย
ความพิเศษของวัดนีย้ งั ไม่หมด เพราะวัดนีย้ งั เป็นวัดเดียวในประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่ขนึ้ กับศาสนาพุทธ
นิกายใด ๆ เลยแต่จะมีส่วนผสมของทุกนิกาย (ในญี่ปุ่นมีมากถึง ๑๙ นิกาย) โดยจะผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล

ประวัติวัดนิตไทยจิ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ขุดค้นโบราณสถานทางเหนือของอินเดียใกล้กับ
เนปาลแล้วค้นพบอัฐธิ าตุของมนุษย์ บรรจุไว้ในโถซึง่ มีจารึกอักษรโบราณในสมัยหลังพุทธกาลราว ๓ ศตวรรษ
ครั้นถอดความได้ส�ำเร็จ ปรากฏว่าข้อความนั้นยืนยันว่า อัฐิธาตุนั้นคือ พระบรมสารีริกธาตุของ
สมเด็จพระบรมศาสดา ศากยมุนีพุทธเจ้า การค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ
เอเชีย เพราะเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง ยังผลให้ประวัติศาสตร์ที่เคยเชื่อกันใน
หลายวงการว่า พระพุทธเจ้ามิได้เป็นมนุษย์ในโลกนี้ เป็นอันสิ้นสุดไป
โดยที่รัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียอยู่ในเวลานั้น เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุที่แท้เช่นนี้ เป็น
ของมีคา่ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้สำ� หรับพุทธศาสนิกชน และเห็นว่าพระเจ้ากรุงสยามเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
พระองค์ เดียวที่เหลืออยู่ในโลกเวลานั้น เพราะประเทศสยามเป็นพุทธจักรที่เป็นเอกราชอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้น
รัฐบาลแห่งอินเดียจึงถวายพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรง
รับมาประดิษฐานไว้บนพระเจดีย์ที่ยอดของพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ในกรุงเทพฯ
ต่อมาได้มีสมณทูตจากประเทศต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่น ขอส่วนแบ่ง
แห่งพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ปันพระบรมสารีริกธาตุไปยังประเทศนั้น
ๆ ส�ำหรับญีป่ นุ่ ได้พระราชทานพระบรมสารีรกิ ธาตุแก่พทุ ธศาสนิกชนชาวญีป่ นุ่ โดยรวม โดยไม่จำ� เพาะเจาะจง
ให้กับนิกายใดเป็นการเฉพาะ
ฝ่ายพุทธ ศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นได้ส่งตัวแทนจากพุทธนิกายไปยังกรุงเทพ ฯ เพื่ออัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุมายังประเทศของตน และได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยคณะ
สมณทูตได้กราบบังคมทูลว่า จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรวมนิกายต่าง ๆ และเพื่อ
ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรูปโบราณ และพระราช
ทรัพย์เพือ่ สร้างวัดใหม่นนั้ ด้วย พระพุทธรูปองค์นงี้ ามวิจติ รพิศดาร และมีอายุเก่าแก่ ว่าเป็นศิลปะคูบ่ า้ นคูเ่ มือง
องค์หนึ่งของประเทศสยามขณะนั้น
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

เมื่อคณะสมณทูตญี่ปุ่นกลับมาจากประเทศสยาม ได้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างต่างนิกาย แล้ว
ตกลงเลือกสร้างวัดและพระเจดียท์ ี่ เมืองนาโงย่า เพราะชาวเมืองเรียกร้องต้องการมากทีส่ ดุ จึงได้มกี ารก่อสร้าง
วัดนิตไทยจิ (วัดไทย-ญี่ปุ่น) ขึ้นที่เลขที่ ๑ - ๑ โฮโอโจ เขตจิคุซา เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗
สถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้น ศาสตราจารย์จูตะ อิโต แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็น
ผู้ออกแบบและสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ พระสถูปศิลาองค์น้ีถือเป็นผลงานชิ้นเอกของศาสตราจารย์
อิโต และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมาว่างดงามทางพุทธสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง
พระวิหารซึง่ ประดิษฐานพระพุทธรูปซึง่ รับพระราชทานมาจาประเทศ
สยามนัน้ ได้รบั การก่อสร้างขึน้ ใหม่แทนวิหารหลังเก่าในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เมือ่ ความ
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระพุทธรูป ภปร. เพิ่มมาอีกหนึ่งองค์
พร้อมทั้ งทรงเขียนลายพระราชหัตถ์ เพื่อช่างจารึกลงบนป้ายไม้ด้วยลายจ�ำหลัก
ทองชือ่ “พระพุทธศากยมุน”ี โดยมี พระปรมาภิไธยย่อของพระองค์เอง และของ
พระบรมอั ยกาธิราชประกอบอยู่ ๒ ด้านของแผ่นป้าย ป้ายดังกล่าวประดิษฐานอยู่เหนือประตูทางเข้าพระ
วิหารในขณะนี้
วัดนิตไทยจิ หรือวัดญีป่ นุ่ -ไทย เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศทัง้ สอง และ
เป็นวัดทีม่ เี อกลักษณ์เป็นพิเศษทางพุทธศาสนาของญีป่ นุ่ เนือ่ งจากเป็นวัดเดียวทีร่ วมนิกายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
โดยไม่ถอื ว่าสังกัดนิกายใดนิกายหนึง่ เจ้าอาวาสของวัด ใช้ระบบสับเปลีย่ นให้ หัวหน้าสงฆ์จาก ๑๙ นิกายด�ำรง
ต�ำแหน่งวาระละ ๓ ปี
โดยที่วัด นิตไทยจินี้ก่อตั้งขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุ และพระพุทธรูปให้กบั พุทธศาสนิกชนชาวญีป่ นุ่ จึงถือได้วา่ มีความใกล้ชดิ กับประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชวงศ์ของไทยเป็นพิเศษ และราชวงศ์ของไทยหลายพระองค์ได้เสด็จฯ ยังวัดแห่งนี้
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี ได้เสด็จฯ ยังวัดนิตไทยจิ ในระหว่าง
การเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ที่วัดนิตไทยจิ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
วัดนิตไทยจิได้จดั สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประดิษฐานทีบ่ ริเวณ
หน้าพระวิหาร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุม
พระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
นอกจากนี้ ในวันปิยมหาราช หรือตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เจ้าหน้าที่หน่วยงานไทย
และชุมชนไทยในประเทศญีป่ นุ่ จะร่วมกันถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดแห่งนี้ด้วย
วัดนิตไทยจิได้ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการได้รบั พระราชทานพระบรมสารีรกิ ธาตุ และพระพุทธ
รูปจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้ฉลองครบรอบ
๑๐๐ ปีของการก่อตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
วัดนิตไทยจิจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ โดยที่ประชาชนชาว
ญีป่ นุ่ ถือกันว่า วัดนีเ้ ป็นวัดพิเศษ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุทแี่ ท้จริงแห่งองค์พระศากยมุนพี ทุ ธเจ้า
เป็นที่รวมนิกายต่าง ๆ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีแห่งคณะสงฆ์ญี่ปุ่น
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บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ญี่ปุ่น

เวลา ๑๘.๐๓ น. เจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินทางถึงสถานีรถไฟโตเกียว และเดินทางโดยรถยนต์ไปยัง
โรงแรม Millennium Mitsui Garden Hotel ในย่าน Ginza ที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมจัดถวายไว้ ได้เช็คอินเข้า
โรงแรมเมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑		

โตเกียว

เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ฉันภัตตาหารเช้าที่โรงแรม Millennium Mitsui
Garden Hotel และเมื่อ เวลา ๐๘.๔๕ น. ได้ออกจากโรงแรมที่พัก ไปทัศนศึกษาที่ โอไดบะ (Odaiba)
เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว เพื่อเดินชมทัศนียภาพแห่งเทพีเสรีภาพบนเกาะแห่งนี้ ได้เดินไปดูโดยรอบ ๆ เป็น
เวลาชั่วโมงกว่า พอได้เวลา ๑๐.๑๐ น. ได้เดินทางออกจากเกาะโอไดบะ ไปที่ภัตตาหาร Rokkasen ในย่าน
Shinjuku เพื่อฉันภัตตาหารเพลตามที่คณะเจ้าภาพได้กราบอาราธนานิมนต์

โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการน�ำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็นเกาะ

ขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๓ สร้างกันมาเป็นร้อยปี เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และศักยภาพ
ของชาวญีป่ นุ่ ทีส่ ามารถสร้าง สิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขนึ้ มา ทีโ่ อไดบะ คนส่วนใหญ่ไปชม สะพานสายรุง้
เทพีเสรีภาพจ�ำลอง

เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะเจ้าภาพได้ถวายภัตตาหารเพล และเมือ่ เสร็จภัตตกิจ เมือ่ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ได้เดินทางออกจากภัตตาคารไปทีภ่ เู ขาทาคาโอะ (Mount Takao) เพือ่ ไปทัศนศึกษาวัดยาคุโออิน วัดทางศาสนา
พุทธและศาสนาชินโตซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาทาคาโอะ ภูเขาทาคาโอะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองโตเกียว ห่างออก
ไป ๕๑ กม

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางไปถึงสถานีรถไฟทาคาโอะ เมือ่ เวลา ๑๓.๔๐ น. และเวลา
๑๔.๐๐ น. ได้ขึ้นเขาทาคาโอะโดยเคเบิ้ลคาร์ ใช้เวลา ๗ นาทีถึงที่หมายบนเขาทาคาโอะ
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ภูเขาทาคาโอะ (Mount Takao) เป็นภูเขาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางกรุงโตเกียว สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพที่สวยงามของวัด และเป็นที่ส�ำหรับเดินป่าแห่งหนึ่ง โดยเส้นทางหลักของการเดินป่าคือเส้นทาง
ที่ ๑ เป็นเส้นทางที่กว้างและคดเคี้ยว ยอดเขาสูงถึง ๕๙๙ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาทีในการเดิน ส่วน
อีกเส้นทางหนึ่งจะแคบกว่า หากใครไม่ต้องการเดินป่าก็ใช้บริการกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์ได้เช่นกัน
จากสถานีเคเบิ้ลคาร์ด้านบน มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโตเกียวทั้งหมด รวมไปถึงยอด
ภูเขาไฟฟูจิในวันฟ้าโปร่ง นอกจากนี้ภูเขาทาคาโอะยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การชมดอกซากุระในช่วงใบไม้
ผลิ ๒-๓ สัปดาห์หลังจากผลิบานในกรุงโตเกียวแล้ว (กลาง-ปลายเดือนเมษายน) และชมใบไม้เปลีย่ นสีทงี่ ดงาม
ได้ในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย
ภูเขาทาคาโอะยังเป็นศูนย์กลางการเคารพบูชามามากกว่า ๑,๐๐๐ ปีแล้ว จึงมีการสร้าง
วัดยาคุโออิน (Yakuoin Temple) ตั้งอยู่ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา จุดที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดยาคุโออินก็คือ
มี “โบสถ์” และ “ศาลเจ้า” ตั้งอยู่ด้วยกัน โบสถ์อยู่ส่วนศาสนาพุทธ ส่วนศาลเจ้าอยู่ส่วนลัทธิชินโต โดยสรุป
ก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างต่างศาสนากัน แต่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีวิหารที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีรกธาตุที่ได้รับไปจากประเทศไทยด้วย
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เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากภูเขาทาคาโอะ กลับไปยัง
โรงแรมที่พักในโตเกียว และเวลา ๑๗.๐๐ น. ได้เดินทางกลับถึงโรงแรม Millennium Mitsui Garden Hotel
วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑		

โตเกียว – กรุงเทพฯ (Tokyo – Bangkok)

เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รับฉันภัตตาหารเช้าทีโ่ รงแรม Millennium Mitsui
Garden Hotel เมื่อท�ำภัตตกิจเช้าเสร็จแล้ว เวลา ๐๙.๑๕ น. ได้เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อไปที่ส�ำนักงาน
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Buddhist Federation) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Meishokaikan 2 F,
4-7-4, Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011 เพื่อไปพบปะกับผู้บริหารพุทธสมาคมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาคี
สมาชิกขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ผู้ท�ำหนังสือกราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตให้ไป
เยือนประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ กระชับความสัมพันธ์สหธรรมิกภาพให้เข็มแข็งระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ญปี่ นุ่
ในครั้งนี้
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม พุ ท ธสมาคมแห่ ง ประเทศญี่ ปุ ่ น พระโยสิ ฮ รา โทมั ด สึ
(Rev. Yoshiharu Tomatsu) กรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศญีป่ นุ่ และกรรมการสภาบริหารองค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และเจ้าหน้าที่พุทธสมาคมญี่ปุ่นหลายท่าน ได้ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณ
สมเด็จพระวันรัต
ในพิธีการต้อนรับที่พุทธสมาคมญี่ปุ่น ท่านโยสิฮรา โทมัดสึ กับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้มี
ปฏิสันถารซึ่งกันแลกัน ดังนี้
พระโทมัดสึ : ขอประทานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต พุทธสมาคมแห่งญี่ปุ่นและ
พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่น ขอต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และทุกท่านที่ส�ำนักงานพุทธสมาคมแห่งนี้
และเป็นเกียรติอย่างสูงที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มาเยือนที่ส�ำนักงานแห่งนี้
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ดีใจที่ได้มาพบท่าน
พระโทมัดสึ : อยากที่จะกราบเจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้ทราบว่า เกล้าฯ ไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวัด
ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทีเ่ กล้าฯ และประธานพุทธสมาคมญีป่ นุ่ ได้มโี อกาสไปร่วมในงานการบ�ำเพ็ญกุศลถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูเ้ สด็จสวรรคาลัย และ
ได้มีกาสวดมนต์ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนั้นด้วย
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ที่จริงในหลวงทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ และ
เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เป็นการบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุกอย่าง เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อพระองค์เอง
ตามหลักของพรหมวิหารธรรม มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่จริงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้น เป็น
หลักของพระศาสนา เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างนั้น ถ้าเราท�ำเพื่อผู้อื่นแล้ว มันจะมาเอง ตามหลักของ
เหตุผล ตามหลักของอิทปั ปัจจยตา ในหลวงจึงเป็นตัวอย่างทีด่ ที เี่ ราสามารถบ�ำเพ็ญตามได้ ขอขอบคุณทีท่ า่ นได้
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ไปสวดมนต์ถวายพระพรให้ ได้ทราบว่า การประชุม พ.ส.ล. ครั้งหน้าทางญี่ปุ่นรับเป็นประธานจัดการประชุม
หวังว่าการประชุมนั้นจะเกิดประโยชน์แก่ชาวพุทธโดยส่วนรวม การประชุมนั้นน่าจะมีวัตถุประสงค์ว่า
เราต้องการอะไร เพื่อจะได้อะไร แล้วก็ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้ง
พระโทมัดสึ : ครับ เกล้าฯ ขอน้อมรับ เกล้าฯ จะท�ำ และเราจะท�ำ ขอประทานกราบเรียนว่า
ห้วข้อใหญ่ของการจัดประชุมในครัง้ นีค้ อื Compassion in Action หรือ กรุณาธิคณ
ุ เชิงประจักษ์ และยังมีหวั ข้อ
ย่อยของการประชุมว่า Creating hope in Life and Death หรือ สร้างความหวังส�ำหรับชีวิตและความตาย
ทีต่ งั้ หัวข้อเช่นนี้ เพราะว่าคนจ�ำนวนมากเวลาเผชิญกับความตาย มักเข้าใจว่าทุกสิง่ จบลง และชอบมองชีวติ และ
โลกในแง่รา้ ยไปหมด แต่ในทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ ความตายเป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ แม้หนีความตาย
ไม่พ้นก็จริง แต่ยังสามารถมีความหวังได้ ฉะนั้น ทางพุทธสมาคมญี่ปุ่นได้ตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาส�ำหรับการประชุมใน
ครั้งนี้ ทั้งนี้ไม่ใช่ส�ำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอย่างเดียว จะเป็นการมาร่วมคุยกันในเรื่องนี้จากต่าง
ศาสนิกด้วย ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมคนชรา และสถิติการตายเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ที่จริงปัญหาอยู่ที่คนอยู่ ไม่ใช่อยู่ที่คนตาย (หัวเราะ)
พระโทมัดสึ : ครับ เกล้าฯ ขอพูดจากใจจริงว่า เกล้าฯ ในนามของผู้จัดประชุม ขออาราธนา
เจ้าประคุณสมเด็จฯ มาร่วมประชุม พ.ส.ล. ในครั้งนี้ และอยากให้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มาแสดงทัศนะหรือ
อย่างน้อยสาสน์จากเจ้าประคุณสมเด็จส�ำหรับการประชุมในครั้งนี้
อนึง่ ส�ำหรับบางท่านทีม่ าเยือนส�ำนักงานพุทธสมาคมญีป่ นุ่ อาจจะคิดว่าเป็นวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนาใหญ่ แต่อาคารส�ำนักงานนี้ จะเห็นว่าไม่ตา่ งอะไรจากห้องประชุมส�ำนักงานทัว่ ๆ ไป ทัง้ นีเ้ พราะว่า
พุทธสมาคมญี่ปุ่นจดทะเบียนภายใต้รัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นองค์กรมูลนิธิบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
หมายความว่า พุทธสมาคมนี้ ไม่สามารถเน้นเฉพาะกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ แต่ต้องมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
สาธารณะประโยชน์โดยรวม โดยไม่กีดกันทางศาสนา เผ่าพันธุ์ และประชาชาติ พุทธสมาคมญี่ปุ่นเป็นองค์กร
สูงสุดของพุทธศาสนาทุกนิกายของญีป่ นุ่ มีวดั ในสังกัดทัง้ หมด ๗๐,๐๐๐ กว่าวัด ทีส่ ำ� นักงานแห่งนีม้ หี น้าทีจ่ ดั การ
บริหารกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมทางโลกิยวิสัย ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวทางศาสนาโดยตรง แต่ที่ส�ำนักงานนี้
ก็มีตู้หมู่บูชาเป็นพระประธานของห้องประชุม ส่วนเรื่องต่าง ๆ ทางศาสนาก็มักจะจัดที่วัด
จากนี้ ขออาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินไปที่วัดโซโจจิ ที่อยู่ติดกัน ก่อนไปขอแนะน�ำเจ้าหน้าที่
ต่าง ๆ ที่มาถวายการต้อนรับในวันนี้ ประกอบด้วย ภิกษุณี อิกุโกะ ฮิมิโน ประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย
มนุษยธรรมขององค์การ พสล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของพุทธสมาคมญี่ปุ่นแห่งนี้
จะกว้าง

เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ทีจ่ ริงสถานทีไ่ ม่ได้สำ� คัญ ส�ำคัญอยูท่ กี่ ารท�ำงาน อยูท่ ใี่ จเราเองทีจ่ ะแคบหรือ

พระโทมัดสึ : ขอบพระคุณมาก ถือว่าเป็นค�ำทีเ่ ปีย่ มด้วยความกรุณายิง่ จากนีไ้ ปขอโอกาสถ่ายภาพ
เพื่อเป็นอนุสรณีย์ และขอโอกาสถวายของที่ระลึกเล็ก ๆ นี้ แด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ จากพุทธสมาคมญี่ปุ่นด้วย
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จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้มอบของที่ระลึกให้กับพุทธสมาคม ประกอบด้วยพระพุทธ
ไพรีพินาศปิดทอง หน้าตัก ๓ นิ้ว ในกล่องผ้าไหมพิเศษ หนังสือ People’s Patriarch สมุดภาพพระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ หนังสือพุทธธรรม ภาคภาษาอังกฤษ
ที่เพิ่งออกใหม่ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และดีวิดีภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิตแห่ง
จิตตนคร ฉบับตัวอย่าง พร้อมกันนี้ได้เล่าประวัติความเป็นมาของพระไพรีพินาศให้ท่านโทมัดสึฟังด้วย
ภายนอก

เจ้าประคุณสมเด็จฯ : พระไพรีพินาศ ที่ว่าท�ำลายศัตรู หมายถึงศัตรูในใจเรา คือกิเลส ไม่ใช่ศัตรู

เวลา ๑๐.๓๐ น. เสร็จแล้วท่านโทมัดสึ ได้น�ำเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ขึ้นชั้น ๓ ของอาคาร เพื่อทะลุ
ออกไปยังกุฏิเจ้าอาวาสวัดโซโจจิ (Zojoji Temple)
หน้ากุฏิเจ้าอาวาสมีพระลูกวัดยืนคอยถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และน�ำ
เจ้าประคุณสมเด็จฯ เข้าไปนั่งที่ห้องรับรอง นั่งได้สักพัก ท่านพระมาสามิชิ โซโด โคบายาซิ (Rev. Masamichi
Shodo Kobayashi) รองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มาถวายการต้อนรับ ตามด้วย
ท่านสังฆนายก ยาคิ กิสโย (Archbishop Yagi Kisyo) ประธานคณะสงฆ์พทุ ธศาสนานิกายโจโดซุ และเจ้าอาวาส
วัดโซโจจิ วัดหลักของพุทธศาสนานิกายโจโดซุ ผู้มีอายุ ๘๙ ปี
เมือ่ แลกนามบัตรซึง่ กันและกันตามธรรมเนียมญีป่ นุ่ เป็นทีเ่ รียบร้อย ทางคณะสงฆ์ญปี่ นุ่ ได้สวดมนต์
โดยเอ่ยพระนามอมิตาภพุทธเจ้า ว่า “นโม อมิตาภะ” ๑๐ ครั้ง นับเป็นการต้อนรับพระผู้ใหญ่ที่เป็นทางการ
ของญี่ปุ่น แล้วมีปฏิสันถารซึ่งกันและกันดังนี้
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ขอขอบคุณท่านสังฆนายกที่ได้ให้การต้อนรับในวันนี้ ที่วัดแห่งนี้มีพระ
จ�ำพรรษาอยู่หลายรูปไหม
สังฆนายกยาคิ : มีจ�ำนวนพระสงฆ์กว่า ๑๐๐ รูป ทั้งที่อยู่ประจ�ำและไม่ประจ�ำ
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : อายุของท่านเท่าไร
สังฆนายกยาคิ : ๘๙ ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ผมเกิดปี ๒๔๗๙
พระโทมัดสึ : ท่านสังฆนายกต้องนับว่าเป็นพี่ใหญ่ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ (หัวเราะ)
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : แก่แล้ว รู้สึกแก่หรือยัง?
สังฆนายกยาคิ : ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : มันเร็ว เหมือนกับช้าแต่มนั เร็ว สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทแี่ ล้ว ถึงว่า อายุ
นี้น้อยนัก ท่านมีพระชนมายุ ๑๐๐ ปี แต่ท่านว่า “น้อยนัก” น้อยส�ำหรับท�ำความดี ถึงถามท่านว่า ๘๙ ปี มาก
หรือยัง อายุยังน้อยอยู่ (หัวเราะ)
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สังฆนายกยาคิ : ผมคิดว่าผมจะมีชีวิตอยู่อีกเพียง ๕ ปี
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ยัง ๆ อีก ๕ ปีน้อยไป ต้องให้ถึงร้อยปี
สังฆนายกยาคิ : ร้อยปี เออ...มันยากอยู่
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : ก็ให้ท่านบ�ำเพ็ญอิทธิบาท
สังฆนายกยาคิ : (หัวเราะ) แต่สุขภาพมีความส�ำคัญ บังคับได้ยากยิ่ง
พระโทมัดสึ : เกล้าฯ รู้จักท่านสังฆนายกเป็นอย่างดี ท่านอุทิศชีวตของท่านเพื่อเผยแผ่ค�ำสั่งสอน
ของพระพุทธองค์ ในที่ต่าง ๆ มากมาย และผลลัพธ์ที่ได้รับคือ ท่านได้ถูกเลือกให้เป็นเจ้าอาวาส และเป็น
สังฆนายก ความเป็นจริงท่านเองมิได้มีความอยากเป็น แต่ประชาชนประสงค์ให้ท่านเป็น และที่ส�ำคัญท่าน
ถ่อมตัวของท่านเองตลอดเวลา ตามธรรมเนียมญีป่ นุ่ การทีจ่ ะประกาศว่า จะอยูถ่ งึ ๑๐๐ ปี อาจเป็นสิง่ ทีอ่ นั ตราย
เพราะอาจมีองค์อื่นรอขึ้นต�ำแหน่งกันอยู่ (หัวเราะ) แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ระมัดระวังสุขภาพของท่านอย่างยิ่ง
แต่เกล้าฯ เชื่อว่า แม้ว่าตัวท่านเองบอกว่า เป็นการยากที่มีอายุยืนก็จริงอยู่ แต่ตัวท่านเองถ่อมตนและปฏิบัติ
ศาสนกิจอย่างเข็มแข็งเพื่อพุทธศาสนาและประชาชน คุณสมบัตินี้แหละที่ท�ำให้เหล่าสงฆ์สาวกของนิกายนี้ต่าง
เคารพท่านในฐานะเป็นผู้น�ำนิกาย นิวาตธรรมเป็นหลักของนิกายนี้ที่ต้องถ่อมตนต่อตนเองและผู้อื่น และ
ท่านเองก็แสดงการปฏิบัตินิวาตธรรมนี้ได้อย่างดี
สังฆนายกยาคิ : สัก ๕ – ๖ ปี คิดว่าไหว แต่จะให้ถึง ๑๐ ปี รู้สึกยากอยู่
เจ้าประคุณสมเด็จฯ : อันนั้นก็เป็นคติธรรมดา แต่ว่าหลักของพระพุทธเจ้าท่าน อยากอยู่นานก็ใช้
อิทธิบาท คือถ้าเต็มใจ ใจมันก็ดี คนที่มีใจดีก็ ชีวิตก็อยู่ได้ ถ้าใจมันห่อเหี่ยว ชีวิตก็สั้น แต่ว่ามันจะอยู่นานมาก
น้อยเท่าไรนั้นอยู่ที่ธรรมดา คืออยู่ที่อิทัปปัจจยตา ปัจจัยที่ปรุงแต่ง หลักมันอยู่ที่อายุอยู่นานดี หรืออยู่นานว่าง
ถ้าอยูน่ านว่างก็สอู้ ยูว่ นั เดียวก็ไม่ได้ (หัวเราะ) ทีถ่ วายพรให้ทา่ นอยูน่ านก็เห็นว่า ชีวติ ท่านเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
สังฆนายกยาคิ : แธ้งค์ กิ่ว เวรี่ มัช (ขอบคุณมาก) โปรดดื่มชาญี่ปุ่น
พระโคบายาชิ : ความจริงท่านสังฆนายกมีศาสนกิจมาก สัปดาห์ทผี่ า่ นมาเป็นสัปดาห์วนั วิสาขบูชา
ของญีป่ นุ่ ท่านต้องท�ำพิธมี ากมาย และวันนีเ้ องเมือ่ เช้าท่านไปเป็นประธานในการเข้าเรียนระดับมัธยมทีโ่ รงเรียน
ของผม และจากนั้นก็ไปเป็นประธานในโรงเรียนอนุบาลของวัดโซโจจิอีก และมาถวายการต้อนรับเจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ในเวลานี้ แม้ทา่ นมีศาสนกิจมาก ท่านยังมีสขุ ภาพดี ฉะนัน้ ผมเชือ่ ว่า ท่านจะอยูเ่ กินร้อยปีอย่างแน่นอน
พระโทมัดสึ : ศาสนกิจของท่านสังฆนายกมีมากหลาย เหมือนกับนายกรัฐมนตรี เกล้าฯ ขอโอกาส
ถ่ายภาพร่วมกัน
ก่อนถ่ายภาพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านสังฆนายกยาคิ ประกอบด้วยพระ
พุทธไพรีพนิ าศปิดทอง หน้าตัก ๓ นิว้ ในกล่องผ้าไหมพิเศษ หนังสือ People’s Patriarch สมุดภาพพระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ หนังสือพุทธธรรม ภาคภาษาอังกฤษ
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บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ญี่ปุ่น

ที่เพิ่งออกใหม่ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และดีวิดีภาพยนตร์การ์ตูน เมืองนิรมิตแห่ง
จิตตนคร ฉบับตัวอย่าง
สังฆนายกยาคิ : แธ้งค์ กิ่ว เวรี่ มัช
เมื่ อ ท่ า นสั ง ฆนายกได้ รั บ ค� ำ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ พระไพรี พิ น าศ และหนั ง สื อ ภาพประวั ติ ส มเด็ จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ได้เอ่ยปากว่า “เปรเซียส เปรเซนต์ส แธ้งค์ กิว่ ”
เป็นภาษาอังกฤษ
จากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกัน และเจ้าประคุณสมเด็จได้ลาท่านสังฆนายก เพื่อจักได้ไปยังท�ำเนียบ
ทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ซึง่ ท่านสังฆนายกเดินไปส่งถึงรถ และรอจนรถได้เคลือ่ นออกจากบริเวณหน้ากุฏขิ องท่าน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางออกจากวัดโซโจจิ เพื่อไปยังท�ำเนียบ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยทางสถานทูตจัดรถมารับเจ้าประคุณสมเด็จฯ จากวัดโซโจจิ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ ๑๕ นาที ก็ถึงที่ท�ำเนียบสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ซึ่งตั้งอยู่ ณ 3-14-6
Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo
ที่ประตูท�ำเทียบทูต ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำญี่ปุ่น และภริยา
รอกราบถวายการต้อนรับ มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานทูตจ�ำนวนมากรอกราบเจ้าประคุณสมเด็จฯ

ท่านทูตน�ำเจ้าประคุณสมเด็จฯ เข้าห้องเลีย้ งรับรองประจ�ำท�ำเนียบทูต เพือ่ ถวายภัตตาหารเพลแด่
เจ้าประคุณสมเด็จฯ และพระอนุจรทั้ง ๒ รูป
ให้ฟัง
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ท�ำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึง่ เป็นคฤหาสน์เก่าแก่ใหญ่โต ตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๘,๒๕๑

ตารางเมตร หรือประมาณ ๕ ไร่ กับ ๖๔ ตารางวา ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอกามิ-โอซากิ ต�ำบลชินางาวา อยู่กลาง
กรุงโตเกียว
คฤหาสน์หลังนี้เดิมเป็นของตระกูลฮามางูจิ กิจิเอมอง ฮามางูจิ รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งเป็นลูกชายคนโต
ของกิจิเอมองรุ่นที่ ๙ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ ตระกูลฮามางูจิ เป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์
จากน�้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุ มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่จังหวัดวากายามา ทางตะวันตกของญี่ปุ่น
กิจิเอมองจบการศึกษาจากวิทยาลัยวาเซดะ เดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยวาเซดะ แล้วบิดาก็ส่งไป
ศึกษาต่อทีเ่ มืองนิวเฮเวน มลรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา อยูห่ ลายปี ในปี ๒๔๗๓ อายุเพียง ๔๗ ปี ก็มอบ
ให้ลูกชายคนโตเป็นผู้ดูแลธุรกิจโชยุ หรือซีอิ๊วญี่ปุ่นแทน เพราะปัญหาสุขภาพ แล้วมาอยู่ที่อ�ำเภอกามิ-โอซากิ
กรุงโตเกียว
อยู่มาไม่นานก็ซื้อที่แห่งนี้จากโมโมซุเกะ ฟูกูซาวะ บุตรบุญธรรมของยูกิจิ ฟูกูซาวะ ผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยเคโอะ ที่ท่านสมหมาย ฮุนตระกูล ไปเรียนหนังสือก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
กิจิเอมอง เป็นผู้รักงานศิลปะ ได้สะสมงานศิลปะของอิตาลี ทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม และ
ปฏิมากรรม ได้ซื้อภาพเขียนและปฏิมากรรมหินอ่อนแกะสลักอิตาลีขนาดใหญ่จากสถานทูตอิตาลีไว้หลายชิ้น
งานศิลปะอิตาลีทซี่ อื้ ไว้มขี นาดใหญ่ เอาเข้าบ้านทีอ่ ยูไ่ ม่ได้ เลยตัดสินใจสร้างคฤหาสน์ เพือ่ เอางานศิลปะทีซ่ อื้
จากสถานทูตอิตาลีไปประดับ
กิจิเอมอง ฮามากูจิ จึงให้สถาปนิกชื่อวาดะ ซึ่งจบวิชาศิลปะจากวิทยาลัยศิลปากรโตเกียวมาเป็น
ผู้ออกแบบ เขาเป็นผู้ตรวจแบบและแก้แบบอยู่ถึง ๒๑ ครั้ง จึงเป็นที่พอใจ และวางศิลาฤกษ์ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๔๗๕ สร้างเสร็จ มีพิธีขึ้นบ้านใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๗๘ เป็นคฤหาสน์ ๒ ชั้น มีชั้น
ใต้ดิน และมีเล่าเต้งชั้นสามบางส่วน รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
คฤหาสน์หลังนี้ออกแบบแบบนีโอ-คลาสสิก แบบกอทิก ผนังชั้นนอกเป็นหินแกรนิตสีเทาเข้ม
ภายในบุด้วยไม้โอ๊ก แกะสลักแบบอิตาเลียน เตาผิงเป็นหินอ่อนอิตาเลียนสีแดง ขณะนี้มีอยู่ ๒ แห่งใน
กรุงโตเกียว คือทีน่ ่ี กับทีพ่ ระราชวังอากาซากะ ทีป่ ระทับขององค์มกุฎราชกุมาร ประตูหน้าตึกท�ำด้วยทองแดง
ลวดลายแบบคลาสสิกบานใหญ่ ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหารใช้เฟอร์นเิ จอร์แบบหลุยส์ของฝรัง่ เศส พืน้
ไม้ปาร์เกต์ไม้สนสลับลวดลาย ฝ้าเป็นปูนปัน้ แบบหลุยส์ หน้าต่างแบบฝรัง่ เศสบานกระจกเจียรนัย ห้องรับแขก
แบบหลุยส์ ด้านตะวันตกเป็นห้องนัง่ เล่นรับแสงพระอาทิตย์ ฝาบุดว้ ยไม้โอ๊กแกะสลัก ปูดว้ ยพรมเปอร์เซียบน
พื้นไม้ปาร์เกต์สลับสี พร้อมกับเตาผิงหินอ่อนจากอิตาลี ห้องเลี้ยงรับรองและเป็นห้องประชุมด้วย ใช้โต๊ะยาว
รูปปลายมน มีเตาผิงหินอ่อนสีแดงจากอิตาลีดังที่กล่าวมาแล้ว โคมไฟเป็นโลหะ ศิลปะ เดคอร์ ประดับด้วย
แก้วคริสตัลเจียรนัยทุกห้อง
บันไดสู่ชั้นที่สองเป็นแบบยุโรป เกาะกับฝาผนังไม่มีเสา ราวบันไดข้างบนเป็นไม้โอ๊ก ลูกกรงเป็น
โลหะผสมหล่อเป็นลวดลายยุโรปแบบคลาสสิก ห้องนั่งเล่นชัน้ บนมีเตาผิงหินอ่อนจากอิตาลีเช่นเดียวกัน ห้อง
นอนเอกเป็นศิลปะสมัยใหม่ ตอนต้นศตวรรษที่ ๒๐ ผสมกับศิลปะเดคอร์ ห้องนอนรองรวมทัง้ เฟอร์นเิ จอร์เป็น
แบบนีโอ-คลาสสิก โคมไฟศิลปะแบบต้นศตวรรษที่ ๒๐
ภาพเขียนขนาดใหญ่มหี ลายชิน้ ทัง้ ทีเ่ ขียนโดยศิลปินอิตาเลียน และศิลปินญีป่ นุ่ ทีเ่ ขียนโดยศิลปิน
ญี่ปุ่นที่มีชื่อก็คือรูป กลุ่มคนเมาเหล้าองุ่นในโรงงานท�ำเหล้าองุ่น รูปที่เขียนโดยคามิลล์ ปิซซาโร เขียนเมื่อปี
๒๔๐๗ เดีย๋ วนีเ้ อาไปติดไว้ทหี่ อ้ งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศทีก่ รุงเทพฯ หินอ่อนอิตาลีแกะสลักเป็น
รูปหญิงสาวเปลือยในอิริยาบถต่างๆ หลายชิ้น รูปบรรดาลูกชายลูกสาวเดินออกจากโบสถ์ มีบาทหลวงเดิน
ตาม เขียนโดยศิลปินอิตาเลียน กิราเตลลี่
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ภาพทีเ่ ขียนโดยศิลปินญีป่ นุ่ ก็มหี ลายชิน้ เช่น รูปคลืน่ ตอนทะเลบ้าจากไต้ฝนุ่ ทีโ่ จชิ เมืองจิมะ เขียน
โดยกานจิ มาเอะตะ เมื่อปี ๒๔๗๒ ภาพนี้เคยได้รับรางวัลราชเตโกกุ รูปยอดเขาฟูจิ โดยชุนสุเกะ เรียว เขียน
เมื่อปี ๒๔๘๒ เป็นต้น
ห้องโถงชั้นล่างมีเปียโนอายุกว่า ๑๐๐ ปี ท�ำโดยบริษัทอเมริกันที่นิวยอร์ก ชื่อบริษัท ฮาเซลตัน
บราเธอร์ เป็นเปียโนประจ�ำอยู่ที่คฤหาสน์แห่งนี้
สนามหน้าบ้านกว้างไม่เท่าสนามหลังบ้าน จากการส�ำรวจของเทศบาลชินากาวะ สถานเอกอัครราชทูต
ไทยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ถึง ๗๐ ต้น มีต้นแดงญี่ปุ่นที่หายาก ต้นซีดาร์หิมาลัย ต้นแมกโนเลีย ต้นเมเปิลญี่ปุ่น
ต้นแปะก๊วย หรือกิงโกะ ต้นซากุระขนาดใหญ่มีอายุเท่า ๆ กับบ้าน
สนามหลังบ้านจัดเป็นสวนญี่ปุ่นมีต้นไม้ยืนต้นสีต่าง ๆ อย่างที่กล่าวมาแล้ว มีสนแคระแบบญี่ปุ่น
มีการวางหินขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ราว ๆ กลางเดือนเมษายน ต้นซากุระออกดอกสีชมพูอ่อนสะพรั่งไปทั้งต้น
คฤหาสน์หลังนี้มีประวัติที่น่าทึ่งกล่าวคือ กิจิเอมองมีบุตรชาย ๓ คน มีน้องชาย ๓ คน และ
น้องสาว ๒ คน น้องสาวคนโตชือ่ ฮิซาโกะ ไปแต่งงานกับซาเนโตะ ซางา ขุนนางชัน้ สูงในราชส�ำนัก ซาเนะโตะ
และฮิซาโกะ มีบุตรชายคนหนึ่ง บุตรสาว ๔ คน ลูกสาวคนโต ฮิโร ได้มาอยู่กับลุงตั้งแต่เด็กที่คฤหาสน์แห่งนี้
นางสาวฮิโรส�ำเร็จการศึกษาทีโ่ รงเรียนการเรือนกุลธิดา เดีย๋ วนีค้ อื มหาวิทยาลัยกากุชอิ งิ และฝึกฝน
งานศิลปะที่คฤหาสน์แห่งนี้ ผ่านทางแม่สื่อ-พ่อสื่อ ฮิโรน่าจะได้เป็นเจ้าสาวของเจ้าชายปูเจียะ พระอนุชาของ
พระเจ้าปูอี้ หรือคนไทยเรียกว่าพระเจ้าปูยี่ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิง ต่อมาญี่ปุ่นสถาปนาขึ้นเป็น
จั ก รพรรดิ์ แ ห่ ง แมนจู เ รี ย ที่ ก รุ ง มุ ก เดน แคว้ น แมนจู เ ลี ย เดี๋ ย วนี้ คื อ เมื อ งเสิ น หยาง มณฑลเหลี ย วหนิ ง
เจ้าชายปูเจียะถูกส่งมาเป็นตัวประกันทีก่ รุงโตเกียว พระเจ้าปูอี้ สมเด็จพระจักรพรรดิญ
์ ปี่ นุ่ พระราชทานพระนาม
ใหม่ ว ่ า สมเด็ จ พระเจ้ า ฟู งี ไอชิ น กากุ ร ะ เจ้ า ชายปู เ จี ย ะพระอนุ ช าได้ รั บ พระราชทานพระนามว่ า
เจ้าชายฟูเกะซึ ไอชินกากุระ ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุได้ ๓๐ พรรษา ทรงส�ำเร็จการศึกษาเกียรตินิยม
จากโรงเรียนนายร้อยโตเกียว
ได้มกี ารมาดูตวั กันทีค่ ฤหาสน์แห่งนี้ เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๔๘๐ เจ้าชายปูเจียะทรงพอพระทัย
และทรงหมั้นกับฮิโรในเดือนต่อมา คือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ และมีพิธีอภิเษกสมรส เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ปี
เดียวกัน ฮิโรได้ตามเสด็จพระสวามีไปอยู่ที่อ�ำเภออินาเงะ จังหวัดชิบา และเสด็จไปประทับที่เมืองมุกเดน
ประเทศแมนจูกัว ที่ญี่ปุ่นสถาปนาขึ้นเมื่อยึดแมนจูเรียจากสาธารณรัฐจีนได้ส�ำเร็จ หลังจากอภิเษกสมรสได้
เพียง ๖ เดือน
ระหว่างสงครามโตเกียว เจ้าของคฤหาสน์กิจิเอมอง ฮามางูจิ ต้องการขายคฤหาสน์พร้อมเครื่อง
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่น ทางรัฐบาลไทยสมัยท่านจอมพล ป.
พิบูลสงคราม จึงมอบหมายให้ท่านดิเรก ชัยนาม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยซื้อ
คฤหาสน์แห่งนีม้ าด้วยราคา ๑ ล้านเยนหรือประมาณ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนัน้ เมือ่ วันที่ ๑๐ เมษายน
๒๔๘๖ และใช้เป็นท�ำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นมา
หลังจากขายคฤหาสน์แห่งนี้ให้รัฐบาลไทยแล้ว กิจิเอมอง ฮามางูจิ ก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองคามากุระ
จังหวัดคามากุระ ทีม่ พี ระพุทธรูปโลหะทองแดงทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก จนถึงวาระสุดท้ายเมือ่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๘๘
ปีที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามในเดือนธันวาคม
คฤหาสน์ท�ำเนียบเอกอัครราชทุตแห่งนี้รัฐบาลไทยท�ำการซ่อมใหญ่ ๒ ครั้ง โดยบริษัทซิมิซุ ซึ่งมี
ความรู้เกี่ยวกับคฤหาสน์แห่งนี้มากที่สุด เมื่อปี ๒๕๓๘ และปี ๒๕๔๖
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เมือ่ เสร็จจากภัตตกิจเพลแล้ว ท่านทูตอาราธนานิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินไปฝัง่ ทีท่ เี่ ป็นส�ำนักงาน
สถานเอกอัครราชทูต ซึง่ มีหอ้ งประชุมใหญ่สำ� หรับท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ ทางสถานทูตได้จดั ไว้ให้สำ� หรับเจ้าหน้าที่
สถานทูตมารับศีลรับพรจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ เมื่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ นั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ ท่านทูต
นายบรรสาน บุนนาค ได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวสัมโมทนียกถา เพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่เจ้าหน้าที่
สถานทูตที่มากันเป็นจ�ำนวนมาก

สัมโมทนียกถาสมเด็จพระวันรัต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ขอเจริญพรท่านทูตและทุกท่าน ยินดีทไี่ ด้มโี อกาสมาพบทุกท่าน ทีไ่ ด้มาอยูย่ งั ประเทศญีป่ นุ่ ด้วย
กิจการตามหน้าที่ของแต่ละท่าน ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธ หรือพูดอีกอย่างว่าเป็นชาวโลก ก็อยาก
จะคุยกับท่านในฐานะเป็นชาวโลกด้วยกัน ความจริงหลักปฏิบัติของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ พระพุทธเจ้าซึ่ง
ถือกันว่าเป็นศาสดาของชาวพุทธ แต่วา่ ทรงแนะน�ำสัง่ สอนชาวโลกไว้ หลักค�ำสอนนัน้ ถือว่าเป็นสัจจธรรม คือ
เป็นความจริงของชาวโลก คนเราทุกคนที่เกิดมานั้น ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้
มนุษย์นั้นเป็นสัตว์พิเศษเป็นสัตว์ประเสริฐ ซึ่งเป็นชีวิตที่จะสร้างความเจริญได้ทุกอย่าง คนเราจะสร้างความ
เจริญให้แก่ตนเองได้ ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าเองดังที่เรารู้จากพุทธประวัติ พระองค์จะเป็น
พุทธเจ้าได้ ก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาเป็นไม่ได้ เป็นใครก็เป็นไม่ได้ เพราะฉะนั้น สัตว์มนุษย์นี้ ถือว่า
เป็นสัตว์พิเศษ มีอะไรพิเศษ ๆ กว่าเขาทั้งหมด เพราะฉะนั้น เราทุกคนเป็นมนุษย์ก็ถือว่า ได้ของดี ได้ของ
ประเสริฐมาแล้วทั้งนั้น
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ความจริงคนเรานี้ มีของทุกอย่าง ซึง่ ธรรมชาติเขาให้มา ในตัวเรานีม้ พี ร้อมหมด มีรา่ งกายส�ำหรับ
ใช้ท�ำกิจการต่าง ๆ มีวาจาส�ำหรับใช้สื่อสาร มีใจส�ำหรับใช้คิดว่าจะท�ำจะพูดอย่างไร ข้อส�ำคัญมีปัญญา เพื่อ
ความส�ำนึกรูผ้ ดิ ชัว่ ดี มีสติคอยก�ำกับควบคุม มีหมดทุกอย่างในตัวเรา ไม่มอี ะไรทีจ่ ะไม่มี เรามีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ
สามารถรับการฝึกฝนได้ เกิดมาแล้วถ้ามีครูบาอาจารย์มคี นรูบ้ ณ
ั ฑิตมาฝึกฝนเรา เรารับได้ สัตว์อนื่ รับไม่ได้ รับ
ได้ก็รับได้น้อย คนนี้รับได้ทั้งหมด ถ้าจะรับ นี้คือคุณลักษณะพิเศษ แล้วก็ ถ้าไม่มีใครฝึกฝน ฝึกฝนตัวเองก็ได้
ถ้าเราหากคิดจะฝึก รับการฝึกก็ได้ ฝึกตัวเองก็ได้ ไม่มใี ครพิเศษกว่ามนุษย์ มีทกุ อย่างพร้อมมีกาย มีวาจา มีใจ
มีปัญญา มีสติ มีความสามารถที่จะรับการอบรมก็ได้ อบรมตัวเองก็ได้ พิเศษ พิเศษมาก
แล้วทุกคนนั้นเกิดมาแล้ว ปรารถนาความสุขความเจริญในชีวิตทุกคน ไม่มีใครไม่ปรารถนา ถาม
ตัวเองดูก็ได้ และปรารถนาเหมือนกันหมด ความมีสุขความเจริญในชีวิต แต่ก็อยากจะให้ถามตัวเองว่า เรา
ปรารถนาไปที่แห่งหนึ่ง คือความสุขความเจริญของชีวิต แล้วเราไปหรือไม่ เราไปหาสิ่งที่เราปรารถนาหรือไม่
ส่วนมากไม่ไป ไม่ไปในที่ ๆ เราอยากไป มักจะไปในที่ ๆ เราไม่อยากไป ถามตัวเองดูก็แล้วกัน ถามว่าท�ำไม
ท�ำไมเราไปไปในที่ ๆ เราอยากไป ก็เพราะว่าเราคบกับคนชัว่ คนชัว่ ในตัวเราเอง ไม่ใช่คนชัว่ นอกตัวเรา คบกับ
ความเกียจคร้าน เราก็ไม่ใช้ของดีในตัวเราให้เป็นประโยชน์ หยุดใช้กาย ไม่ท�ำงาน ขี้เกียจ หยุดใช้วาจา
ไม่ท�ำงาน หยุดใช้ใจ หยุดใช้สติ ที่จริงว่า ที่เราพูดว่าไม่มีสตินั้นพูดผิด เราต้องพูดว่าไม่ใช้สติ เพราะของดีมีอยู่
ในตัวทุกคน เพราะเราไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้ไปบรรลุสิ่งที่เราปรารถนา นี้คือข้อหนึ่ง เพราะเราใช้ผิด ใช้
กายผิด ใช้วาจาผิด ใช้ใจผิด แล้วก็ไม่เอาความฉลาดมาใช้ เอาความโง่มาใช้ ให้เข้าใจผิดว่าท�ำอย่างนี้ จะไปที่
ๆ เราปรารถนา พูดอย่างนี้ จะไปที่ ๆ เราปรารถนา คิดอย่างนี้ จะไปที่ ๆ เราปรารถนา เพราะคิดผิด จึงท�ำ
ผิด พูดผิด จึงไม่ไปที่ ๆ เราอยากจะไป แล้วเราก็ไปที่อื่น อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้ว เพราะเราคบกับคนชั่ว คือ
กิเลสภายในตัวเรา
ความปรารถนาอะไรต่าง ๆ พระพุทธเจ้าจึงมาสอนเราให้ใช้ของดีให้ถกู ใช้กาย วาจาให้ถกู ด้วยศีล
คือข้อแรก ใช้ใจให้ถูกด้วยสมาธิ ฝึกเอาปัญญาออกมาใช้ ฝึกเอาสติมาคุม เพราะฉะนั้น ค�ำสอนในพระศาสนา
นัน้ จึงถือว่าเป็นของส�ำคัญ เป็นสิง่ ส�ำคัญ ทีจ่ ะเป็นทางให้เราใช้กายให้ถกู ใช้วาจาให้ถกู ใช้ใจให้ถกู เอาปัญญา
มาใช้ เอาสติมาคุม เพื่อไปที่ ๆ เราอยากจะไป ไม่ไปที่อื่น
ในโอกาสทีม่ าพบกับท่าน ก็อยากจะบอกว่า ค�ำสอนในพระศาสนานัน้ จ�ำเป็น จ�ำเป็นส�ำหรับตัวเรา
เอง ไม่ใช่จำ� เป็นส�ำหรับใครทีไ่ หน จึงจะต้องตัง้ ใจศึกษาให้มคี วามรูใ้ นสามเรือ่ ง คือเรือ่ ง เรือ่ งสมาธิ เรือ่ งปัญญา
ศึกษาให้รู้ท�ำไม ศึกษาให้รู้เพื่อรักษาตัวเอง ป้องกันตัวเอง ใช้ของดีที่ตนมีอยู่นั้นให้ถูก ให้ไปที่ ๆ เราอยากไป
ไม่ไปที่ ๆ เราไม่อยากไป และศีลก็ตาม สมาธิก็ตาม ปัญญาก็ตาม อยู่ที่ตัวเราทั้งหมด ศีลไม่ได้อยู่ที่พระ อยู่ที่
วัด ศีลอยู่ที่ตัวเราแล้ว สมาธิอยู่ที่เราแล้ว ปัญญาอยู่ที่เราแล้ว สติอยู่ที่เราแล้ว ที่พูดว่าธรรมชาติให้ของดีเรา
มา ทุกคนเราให้มาเหมือนกันหมด อยู่ที่เราจะใช้ถูกหรือใช้ผิด อยู่ที่เราจะใช้พาตัวเราไปหาที่ ๆ เราปรารถนา
หรือจะพาตัวเราไปในที่ ๆ เราไม่ควรปรารถนาจะไป
ที่ว่าศีลอยู่ที่เราแล้วนั้น อธิบายว่า ศีลนั้นเป็นค�ำพระ คือเป็นค�ำพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นค�ำไทย ก็คือ
ปกติ คนเราเกิดมามีปกติของความเป็นคนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาปกติของความเป็นคน
ไว้ให้ได้ ปกติของความเป็นคน ก็คือปกติกาย อย่าใช้กายผิด ใช้กายให้เป็นปกติ ปกติวาจา ใช้วาจาให้เป็น
อย่าใช้วาจาผิด นี้ศีลข้อแรก บัณฑิตท่านก�ำหนดปกติของคนไว้ ๕ เรื่อง ที่เรียกว่า ศีล ๕ ปกติของคนนั้นไม่
ท�ำร้ายกัน ปกติของคนนั้น ไม่ถือเอาของ ๆ คนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง ปกติของคนั้น ไม่ส�ำส่อนทางเพศ นั้นคือ
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ปกติของคน ถ้าท�ำในสามเรื่องนี้ เรียกว่าผิดปกติ อยู่ที่เราแล้ว ไม่ใช่อยู่ที่วัด ไม่ใช่อยู่ที่พระ ไม่พูด ไม่ใช้วาจา
ผิด ไม่พูดหลอกลวงเขา ไม่พูดด่าว่าเขา ให้เขาเจ็บใจ ไม่ยุยงให้เขาแตกสามัคคี ไม่พูดเลวร้ายเป็นปกติของคน
ถ้าท�ำผิดสีอ่ ย่างนี้ ผิดปกติของคน ไม่เอาของมึนเมามาใส่ตวั เองให้เสียสติสมั ปชัญญะ คนรับประทานเหล้า เรา
ก็เสียปกติ อันนี้ทั้งศีลอยู่ที่เราแล้ว ข้อแรกที่พระพุทธเจ้าท่านสอน ให้รักษากาย วาจา ของตัวเองให้เป็นปกติ
ถ้ารักษาให้เป็นปกติแล้ว ถามว่าจะไปหาความสุขความเจริญไหม หรือจะไปที่อื่น ถ้าท�ำผิดปกติก็มันจะไป
หาความสุขความเจริญหรือจะไปที่อื่น นี้คิดได้ ข้อแรกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนศีล
ข้อสองสมาธิ สมาธินนั้ ก็เป็นค�ำพระอีก เป็นค�ำภาษาไทยแปลว่า การตัง้ ใจ ใจของเราก็มแี ล้ว ทีพ่ ดู
เมื่อกี้นี้ว่าธรรมชาติให้ใจเรามา ซึ่งเป็นของส�ำคัญส�ำหรับมาคิด เพื่อจะท�ำถูก พูดถูก แต่ว่าเราไม่ค่อยตั้งใจของ
เราไว้ พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งใจของเราให้ดี ๆ เพื่อจะใช้กายให้ถูก ใช้วาจาให้ถูก การตั้งใจของเรานั้น ภาษา
พระท่านเรียกว่า สมาธิ ไม่ใช่นงั่ ขัดสมาธิหลับตาอย่างทีเ่ ราปฏิบตั ิ อันนัน้ เป็นการฝึก แต่สมาธินนั้ เป็นของจ�ำเป็น
ในอิรยิ าบถทุกอย่าง จะท�ำอะไรเราก็ตอ้ งตัง้ ใจท�ำ การตัง้ ใจของเราในการท�ำ นัน้ คือสมาธิในชีวติ ประจ�ำวัน จะ
เดินก็ตั้งใจเดิน จะรับประทานก็ตั้งใจรับประทาน จะท�ำอะไรทุกอย่างตั้งใจ จะพูดตั้งใจพูด จะท�ำตั้งใจท�ำ นั้น
คือสมาธิ แต่ว่าเพราะคนเราคบกับคนชั่วอย่างที่พูดเมื่อกี้น้ี เราจึงตั้งใจผิด ตั้งใจมันมีตั้งใจถูกตั้งใจผิด คบ
คนชัว่ ตัง้ ใจผิด คบคนดีตงั้ ใจถูก แล้วท�ำอย่างไรถึงจะตัง้ ใจถูก ก็ทรงสอนให้เอาปัญญาออกมาใช้ ข้อทีส่ าม ปัญญา
แปลว่า ความส�ำนึกรู้ผิดถูก มีอยู่ด้วยกันทุกคน ตั้งใจอย่างนี้ผิด ตั้งใจอย่างนี้ถูก ตั้งใจท�ำร้ายเขานี้ผิด ตั้งใจไม่
ท�ำร้ายเขานี้ถูก อันนี้รู้กันทุกคน ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ใช่ความรู้ สิ่งที่เราศึกษาเล่าเรียนมานั้นโบราณ
ท่านเรียกว่า ความรู้ ไม่ใช่ปัญญา สิ่งที่ชาวโลกเรียกว่าบัณฑิตนั้น ไม่ใช่บัณฑิตของพระพุทธเจ้า บัณฑิตของ
พระพุทธเจ้าคือ ท่านผูท้ เี่ อาความรูท้ ธี่ รรมชาติให้มานัน้ มาใช้ เอาปัญญาทีธ่ รรมชาติให้มานัน้ มาใช้ ทีท่ า่ นเรียก
ว่า สชาติปญ
ั ญา ปัญญาทีม่ าพร้อมกับเราเกิด คือความส�ำนึกรูผ้ ดิ ถูก ได้แก่มโนธรรม และปัญญานัน้ จะพอกพูน
ด้วยเอาออกมาใช้ ผ่านการฟัง การคิด การทดลอง ปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนมานั้น ท่านเรียกว่าความรู้
โบราณท่านว่า ความรูท้ ว่ มหัวเอาตัวไม่รอด ก็เพราะว่ามีแต่ความรู้ แต่วา่ ไม่ได้เอาปัญญามาใช้ ความรูน้ นั้ อาจ
จะเป็นอันตรายแก่ตนเองก็ได้ ถ้าใช้ความรู้ผิด แต่ว่าถึงมีปัญญา คนก็ไม่เอา ไม่เอามาใช้ เพราะฉะนั้น ท่านจึง
สอนให้เอาสติมาคุม สติกม็ อี ยูแ่ ล้วอย่างทีพ่ ดู เอาสติมาคุมว่า สตินนั้ เหมือนกับหางเสือ หางเสือทีค่ อ่ ยคัดให้เรา
ไปในทางที่ถูก ไม่ไปในทางที่ผิด คอยคุม
ทั้งหมดที่พูดมาโดยย่อนี้ ก็เพื่อจะให้ท่านเข้าใจว่า หลักค�ำสอนในพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรง
แนะน�ำสั่งสอนนั้น สั่งสอนให้เราดูแลตัวเอง โดยใช้ของดีที่เรามีอยู่แล้วนั้นให้ถูก ของดีที่ธรรมชาติให้มา ก็คือ
ใช้กายให้ถูก ใช้วาจาให้ถูก ใช้ใจให้ถูก ด้วยการเอาปัญญามาใช้ สติมาคุม เพื่ออะไร เพื่อให้เราไปในที่ ๆ เรา
ปรารถนาจะไป คือความสุขความเจริญในชีวิตทั้งนั้น
ในโอกาสทีม่ าพบกับท่าน ในฐานะทีอ่ าตมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ก็มหี น้าที่ ๆ จะพูด จะเรียก
ว่าสัมโมทนียกถาก็ได้ พูดให้บันเทิงใจ พูดให้เข้าใจ ว่าพระศาสนานั้น จะเป็นอย่างไรในชีวิต ใช้อย่างไรในชีวิต
และทีพ่ ดู ว่าเราเป็นชาวโลก ไม่ใช่ชาวไทยก็เพราะว่า ค�ำสอนใจพระศาสนานัน้ เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ไม่ใช่
ชาวไทย ไม่ใช่ชาวพุทธ ชาวอะไรก็แล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น
ขอเจริญพรทุกท่าน ขอให้ทกุ ท่านใช้ของดีทเี่ รามีนนั้ ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเมือ่ ทุกคนใช้
ของดีให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้ว ผลคือความสุขความเจริญนอกจากมีแก่ตนเองแล้วมีประโยชน์กบั ชาวโลก
เพื่อนร่วมโลกทั้งหลายก็จะมีความสุขความเจริญด้วย ขอขอบคุณทุกท่าน
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เมื่อกล่าวสัมโมทนียกถาจบลงแล้ว ท่านทูตบรรณสาน ได้อาราธนาศีล และรับศีล ๕ แล้วกล่าวค�ำ
ถวายสังฆทานพร้อมเพรียงกัน และถวายจตุปัจจัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นเสร็จ
พิธี
จากนัน้ ท่านทูตและเจ้าหน้าทีส่ ถานเอกอัครราชทูตขอโอกาสถ่ายภาพ และรับมอบของทีร่ ะลึกจาก
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ซึ่งเป็นพระกริ่งชัยวัฒน์อุดมสมบูรณ์ที่เหลี่ยมไว้แล้วและคล้องเชือกไว้แล้วด้วย แต่ก่อนที่
จะแจกพระกริ่ง เจ้าประคุณสมเด็จได้ปรารภธรรมเพิ่มเติมอีกหน่อยว่า
เมื่อมีการแจกพระ น่าจะต้องพูดหน่อย คือการมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้ไปตามวัดต่าง ๆ เห็นว่าคนไป
วัดกันเยอะ ก็ดูแล้วไปวัด จะเอาอะไร คนไทยก็เหมือนกัน ไปวัดไปเอาอะไร น่าจะถามตัวเอง คือไปแล้วได้
อะไร เอาละเราเป็นชาวพุทธ เอาปัญญามาใช้ ปัญญาที่พูดเมื่อกี้นี้ อย่าไปเอาความศักดิ์สิทธิ์ ไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์
คืออะไร แล้วมันได้หรือไม่ ไปเอาความศักดิส์ ทิ ธิ์ แล้วถามความศักดิส์ ทิ ธิค์ อื อะไร ไม่มใี ครรู้ แล้วถามว่าได้หรือ
ไม่ ก็จะตอบกลับมาว่า ไม่ทราบ เพราะฉะนั้น ความศักดิ์สิทธิ์นั้นแปลว่าความส�ำเร็จ และความส�ำเร็จนั้น
เป็นผล จะมีได้ก็ด้วยการไปสร้างเหตุ
ในหลักของพระพุทธเจ้าท่าน ทุกอย่างมันมีเหตุทงั้ นัน้ ถ้าเราไม่สร้างเหตุเราเอาแต่ผล มันจึงไม่ได้
ไม่ได้อะไร ที่นี้การแจกพระก็เอาศักดิ์สิทธิ์อีกก็น่าจะไม่ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีพระแล้ว ก็เอาค�ำสอนของพระ
นั้นไปปฏิบัติ หรือเอาคุณของพระนั้น ไปสร้างให้เกิด พระคือพระพุทธเจ้านั้น ท่านมีคุณที่บัณฑิตสรุปใหญ่ ๆ
ไว้สามอย่าง สามเรื่อง คือ ๑ มีพระปัญญา ได้แก่ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเรื่องที่ควรรู้ ไม่ใช่ความรู้ ปัญญา
นีไ้ ม่ใช่ความรู้ ความรูน้ นั้ ไม่ใช่ปญ
ั ญา คนทีม่ คี วามรูม้ าก ๆ นัน้ เข้าคุกเยอะ ถามคนเข้าคุกว่ามีปญ
ั ญาไหม ไม่มี
เขาเอาความโง่มาใช้ มีความรูแ้ ล้วเอาความโง่มาใช้ ก็พาตัวเองไปเข้าคุก เขารูช้ อ่ งละเอียดนะ ทางเข้าคุกนี้ เรา
บางทีไม่รหู้ รอก เดินไปตรง ๆ ทางทีเ่ ขาเดินไป แต่คนมีความรูน้ นั้ สามารถไปทางอ้อมได้ ไปเข้าคุก อันนีเ้ รียก
ว่าไม่เอาปัญญามาใช้ เพราะฉะนั้น มีพระแล้วให้เอาปัญญามาใช้ เพราะพระท่านมีของดี ๓ ข้อ ๑ มีปัญญา
ได้แก่ความรอบรู้เฉลียวฉลาด ที่จะรักษาตัวเอง ไม่ให้เดินไปในที่ ๆ เราไม่อยากไป นั่นข้อแรก มีพระแล้วต้อง
มีปัญญา แต่ว่าปัญญานั้นไม่เชื่อว่าไม่มี ทุกคนมีอยู่แล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ เอามาใช้ ใช้ปัญญา ข้อ ๒ มีความ
บริสุทธิ์ คือใจสะอาด ใจของเรามีแล้ว ท�ำใจให้สะอาด มีพระแล้วต้องท�ำใจให้สะอาด อย่าท�ำให้ให้สกปรก
เอาย่อ ๆ ก็แล้วกันนะ ใจสะอาดอย่างไร เหมือนร่างกายเราสกปรกแล้วเราอาบน�้ำท�ำความสะอาด ใจก็หัด
อาบน�ำ้ ใจเสียให้สะอาดบ้าง มีพระแล้วก็ตอ้ งล้างใจ เอาคุณพระไปเป็นข้อคิด ข้อปฏิบตั ิ ๑ มีปญ
ั ญา เอาปัญญา
มาใช้ ๒ มีความสะอาดใจ ท�ำใจของเราให้สะอาด อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น ไม่ได้อยู่ที่ใคร ๓ มีพระกรุณา คนเราไม่
ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียว อยู่คนเดียวคงไม่ได้หรอก มันต้องอยู่กับคนอื่น เมื่ออยู่กับเขา ก็ต้องเอื้อเขา ไม่ใช่เอื้อ
แต่เรา เพลงอะไรทีเ่ ขาร้อง จะอยูส่ องคนกับคุณ ปิดประตูปดิ หน้าต่างหมด จะอยูส่ องคน ให้อยูส่ กั วันหนึง่ จะ
ลองดูซิ ได้ไหม อยูไ่ ม่ได้หรอก มันต้องมีเพือ่ น มีคนอืน่ อยูด่ ว้ ย เพราะฉะนัน้ ต้องเอือ้ เขา อย่าไปเห็นแก่ตวั เห็น
แก่คนอื่นด้วย ๓ อย่าง
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

แล้วเจ้าประคุณสมเด็จฯ ก็ได้ถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตว่า ที่ว่ามา ๓ อย่าง มีอะไรบ้าง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็สามารถตอบได้ถูกต้อง เจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงได้กล่าวว่า “สมควรมีพระ” ท�ำให้ทุกคนได้
หัวเราะกัน และได้แจกพระกริ่งชัยวัฒน์อุดมสมบูรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างทั่วหน้า
เสร็จแล้วทางทูตบรรสานให้เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและรถของสถานเอกอัครราชทูต
ไปส่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่สนามบินนานาชาตินาริตะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินของ
สายการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG 677 ออกจากนาริตะ เวลา ๑๗.๒๕ น. และถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมใิ น
เวลา ๒๑.๕๕ น.
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สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น

สมเด็จพระวันรัต และ พระเซย์กิ โยโกะอิ (Seiki Yokoi) เจ้าอาวาสวัดเบียวโออิน

สมเด็จพระวันรัต และพระฟุมน ซาคาวา (Fumon Sagawa) เจ้าอาวาสแห่งวัดโทไดจิ

สมเด็จพระวันรัต และ พระซูมิ ฮิโรอากิ (Sumi Hiroaki) เจ้าอาวาสวัดนิตไทยจิ

สมเด็จพระวันรัต และ ท่านสังฆนายกยากิ กิสโย (Archbishop Yagi Kisyo)
สังฆนายกแห่งพุทธศาสนา นิกายโจโดซุ และเจ้าอาวาสวัดโซโจจิ

สมเด็จพระวันรัต และ พระโยซิฮารุ โทมัดสึ (Yoshiharu Tomatsu)
กรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น

ข้อสรุปผลการไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระวันรัต
๑. สมเด็จพระวันรัต เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ และเดินทาง
กลับถึงกรุงเทพฯ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ รวมเวลาที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ๕ วัน
๒. ได้เดินทางไปเยือนเมืองต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น คือ โอซาก้า นารา เคียวโตะ ฮิเมจิ
นาโงย่า และโตเกียว
๓. ได้ไปเยี่ยมวัดและสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ คือ
๓.๑ วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งนารา มรดกโลก
๓.๒ วัดเบียวโดอิน วิหารพระอมิตาภพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ ๑๐ เยน มรดกโลก
๓.๓ ศาลเจ้าโอกาซากิ ศาสนสถานที่ส�ำคัญของศาสนาชินโต
๓.๔ วัดซันจูซันเก็นโด วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๑ องค์
๓.๕ วัดนิตไทยจิ หรือ วัดญี่ปุ่น – ไทยที่นาโงย่า
๓.๖ โอไดบะ เทพีสันติภาพจ�ำลอง ที่เมืองโตเกียว
๓.๗ ภูเขาทาคาโอะ ศาสนสถานที่ส�ำคัญของศาสนาชินโต ชานเมืองโตเกียว
๓.๘ ส�ำนักงานพุทธสมาคมแห่งญี่ปุ่น (Japanese Buddhist Federation) ที่เมืองโตเกียว
๓.๙ วัดโซโจจิ วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโจโดซุ ที่เมืองโตเกียว
๓.๑๐ ท�ำเนียบสถานเอกอัครราทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
๔. ได้พบปะกับพระสงฆ์ระดับสังฆนายก เจ้าอาวาส และทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่าง ๆ เช่น ประธาน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งญี่ปุ่น เจ้าอาวาสวัดโทไดจิ วัดเบียวโดอิน วัดนิตไทยจิ กรรมการบริหารพุทธสมาคม
ญี่ปุ่น รองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สังฆนายกนิกายโจโดซุ และนักวิชาการญี่ปุ่น
ที่เชี่ยวชาญในเรื่องคัมภีร์ใบลานของไทย เป็นต้น
๕. ได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น วิถีชีวิตของชาวพุทธญี่ปุ่น ศาสนสถานของ
ศาสนาชินโต และได้ไปศึกษาวัดนิตไทยจิอย่างละเอียด ซึง่ เป็นวัดสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญีป่ นุ่
๖. การไปปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ ได้ท�ำให้กระชับความสัมพันธ์ทางสหธรรมิกภาพระหว่าง
คณะสงฆ์ไทยและญีป่ นุ่ อย่างมาก ท�ำให้เข้าใจซึง่ กันและกันมากขึน้ ก่อให้ศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญีป่ นุ่
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
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Todaiji
			
NARA
พระเจ้าหน้าทีว่ ดั โทได
ถวายการต้อนรับสมเด็จพระ
วันรัต พาดูรอบวัดใหญ่แห่ง
บุรพทิศ หรือ โทไดจิ และ
วิ ห ารไม้ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก
(ไดพุทธสึเดน) และอาราธนา
ขึ้นถวายธูปและดอกไม้ เป็น
กรณีพิเศษ ที่ฐานชุกชีของ
หลวงโตพระไวโรจนไดพุทธสึ
พระประธานทองส�ำริดทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในโลก (สูง ๑๔.๙๘ เมตร
น�้ำหนักรวม ๕๐๐ ตัน) และ
เก่าแก่ทสี่ ดุ คือ หล่อเสร็จเมือ่
พ.ศ. ๑๒๙๔ เป็นวัดมรดก
โลก
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Byodoin
KYOTO
สมเด็จพระวันรัต ได้รับการถวายต้อนรับ
จากเจ้าอาวาสวัดเบียวโดอิน
วัดเบียวโดอิน ตั้งอยู่ในเมืองอุจิ จังหวัด
เคียวโตะ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๕๔๑ ในสมัย
เฮอัน อาคารทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในวัดคือ ศาลาหงส์
หรือศาลาอมิตาภะ สร้างขึน้ ใน พ.ศ. ๑๕๙๖ วัด
เบียวโดอินได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก โดย
เป็นส่วนหนึง่ ของอนุสาวรียท์ างประวัตศิ าสตร์แห่ง
เมืองเคียวโตะ ภาพของวิหารปรากฏบนด้านหลัง
เหรียญ ๑๐ เยน พระอมิตาภพุทธ สูง ๒.๙๘ เมตร
แกะด้วยไม้สนญี่ปุ่นต้นเดียว
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Fushimi Inari Taisha

KYOTO

ระหว่างทางไปโคียวโตะ สมเด็จพระวันรัต ได้
แวะเยือนศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ซึ่งเป็นศาลเจ้าชินโต
ตามความเชื่อโบราณของญี่ปุ่น บริเวณแห่งนี้มีภูเขา
ซึ่งมีเทพองค์หนึ่งนามว่า “อินาริ” สถิตอยู่ เทพอินาริ
เป็นเทพเจ้าแห่งธัญพืช ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์
ส�ำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวรวมไปถึงพืชผลไร่นาต่าง ๆ
เทพองค์นี้มักมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย เราจึงสามารถ
เห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายทั้วบริเวณนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ
อินาริ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของจักรพรรดิ์มุระกะมิ
ใน พ.ศ. ๑๕๐๘
จุดเด่นของศาลเจ้านี้ มีเสาโทะริอิที่มีมากมาย
รอบภูเขาเป็นจ�ำนวนหลายหมื่นต้น
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Okazaki

KYOTO

สมเด็จพระวันรัต ได้เยือนศาลเจ้าโอกาซากิ ซึง่ เป็นศาลเจ้าทาง
ศาสนาชินโตทีเ่ ก่าแก่ สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๑๓๓๗ และชาวบ้านเชือ่ กัน
ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศาลที่มีความส�ำคัญของเมืองเคียวโตะ เป็น
ศาลเจ้าที่ผู้คนชอบไปท�ำพิธีแต่งงานกัน โดยเชื่อว่า ศาลเจ้านี้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านการให้ก�ำเนิดที่ปลอดภัย สัญลักษณ์ส�ำคัญของ
ศาลเจ้านี้คือ เทพเจ้ากระต่าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญพันธุ์
และเป็นสัตว์รับใช้ของเทพกามิ เทพประธานของศาลเจ้านี้
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Sangusangendo

Kyoto

ในเมืองเคียวโตะ สมเด็จพระวันรัต ได้ไปเยือนวัดซันจูซันเก็นโด หรือวัด
พระโพธิสัตว์สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวร ๑๐๐๑ องค์ ที่สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.
๑๗๐๗ วัดนี้ถูกบันทึกขึ้นเป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น รูปพระโพธิสัตว์ทั้งหมดเป็นรูป
แกะสลักจากไม้สนญี่ปุ่น ตัววิหารสร้างโดยไม้มีความยาวถึง ๑๒๐ เมตร
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สมเด็จพระวันรัต ได้เดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็นไป
ยังเมืองนาโงย่า เพื่อเยือนกระชับสหธรรมิกภาพระหว่าง
คณะสงฆ์ไทย-ญีป่ นุ่ ทีว่ ดั นิตไทย หรือวัดไทย-ญีป่ นุ่ ทีส่ ร้าง
ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๗ สัญลักษณ์พทุ ธศาสนสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-ญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ยคุ สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เมื่อเดินทางไปถึงที่วัดสมเด็จพระวันรัตได้รับการ
ต้อนรับจากเจ้าอาวาสพระซึมิ ฮิโรอากิ อายุ ๘๕ ปี และ
นักวิชาการใบลานไทยของญี่ปุ่น
47

NITTAIJI

Nagoya
วั ด แห่ ง นี้ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ
ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทาน
ให้เพือ่ เป็นมิง่ ขวัญของชาวพุทธใน
ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. ๒๔๔๓

นอกจากนีย้ งั ได้พระราชทานพระพุทธรูปส�ำริดอายุ
กว่าหนึ่งพันปี พระพุทธบาทจ�ำลอง คัมภีร์ใบลาน และ
สิง่ ของทีใ่ ช้ในพิธกี รรมทางพุทธศาสนาอีกส่วนหนึง่ ให้ดว้ ย
หลังจากได้รบั พระราชทานของส�ำคัญมากมาย ญีป่ นุ่ จึงได้
สร้างวัดนีข้ นึ้ ใหม่เพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ขึ้นในเมืองนาโงย่า และตั้งชื่อวัดนี้ว่า “นิตไทยจิ” ซึ่ง
ค�ำว่า “นิ” มาจากค�ำว่า นิฮง หรือ ญี่ปุ่น ไทย มาจาก
ค�ำว่า ประเทศไทย และ “จิ” แปลว่า วัด (เดิมจึงชื่อ
วัดนิตเซนจิเพราะสมัยนั้นประเทศเราชื่อสยาม)
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงความกตัญญูกตเวทิตา วัดนิตไทยได้ประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งทางวัดได้กราบบังคมทูล
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เสด็ จ พระราชด� ำเนิ น ทรงเป็ น ประธานเปิ ด
พระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าว
วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญยิ่งของญี่ปุ่น เพราะเป็นวัดที่รวมนิกายต่าง ๆ ของญี่ปุ่น
เป็นหนึ่งเดียว ตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่นิกาย
ต่าง ๆ ของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น
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พุทธสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น
ตามสถิติแห่งชาติญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเทศ
ญี่ปุ่นมีพุทธศาสนิกชนราว ๙๖ ล้านคน ซึ่งขึ้นกับวัด
ต่ า ง ๆ กว่ า ๗๕,๐๐๐ วั ด ประกอบไปด้ ว ย ศู น ย์
พุทธปูชนียสถาน และวัดธรรมทูตจากพุทธศาสนานิกาย
หลักต่างๆ จากต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น
พุทธสมาคมแห่งญีป่ นุ่ หรือ สหพันธ์พทุ ธศาสนิกชน
แห่งญี่ปุ่น (Japan Buddhist Federation) เป็นองค์กร
สูงสุดองค์กรเดียวของพุทธศาสนาหลักของประเทศญีป่ นุ่
ประกอบไปด้วยผู้แทนของพุทธศาสนานิกายหลักต่าง ๆ
และพุทธสมาคมประจ�ำจังหวัดต่าง ๆ และกลุม่ ชาวพุทธ
อืน่ ๆ รวม ๕๙ นิกายหลักของประเทศญีป่ นุ่ พุทธสมาคม
ญีป่ นุ่ มีสมาชิกรวมจาก ๑๐๔ องค์กรพุทธในญีป่ นุ่ ครอบคลุม
องค์กรพุทธศาสนิกชนรวม ๙๐ เปร์เซนต์ของประเทศ
ญี่ปุ่น
พุ ท ธสมาคมแห่ ง ญี่ ปุ ่ น ถื อ ก� ำ เนิ ด จาก “พุ ท ธ
ศาสนสัมพันธ์” ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ต่อต้านรัฐบาลทีค่ วบคุม
ศาสนาใน พ.ศ. ๒๔๔๓ ต่อมาได้พฒ
ั นาไปเป็น “สันนิบาต
พุทธศาสนิกชนแห่งญีป่ นุ่ ” (Buddhist Confederation
of Japan) และได้พัฒนาจนเป็น พุทธสมาคมแห่งญี่ปุ่น
อย่างปัจจุบัน ซึ่งได้สถาปนาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐
พุทธสมาคมแห่งญี่ปุ่นเป็นสมาชิกกรมการศาสนา
แห่งญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยสหพันธ์ต่าง ๆ ของศาสนา
ชินโต พุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และลัทธิศาสนาใหม่ ๆ
ฉะนั้น ภาระกิจส�ำคัญของพุทธสมาคมนอกจากจะจัด
กิจกรรมประสานความสามัคคีในหมูพ่ ทุ ธศาสนิกชนด้วย
กันแล้ว ยังต้องสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างศาสนาต่าง ๆ และท�ำสาธารณประโยชน์
ทัง้ ในระดับรัฐบาลท้องถิน่ และรัฐบาลแห่งชาติ พุทธสมาคม
แห่งญี่ปุ่นยังเป็นภาคีสมาชิกขององค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก ทีม่ สี ำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ กี่ รุงเทพมหานคร
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างพุทธศาสนิกชนใน
นานาอารยประเทศ โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนพุทธศาสนา
เดียวของประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พุทธสมาคม
แห่งญี่ปุ่นได้มีโอกาสกราบเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยการนิมนต์ของส�ำนักงานใหญ่
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ทางพุทธสมาคม
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แห่งประเทศญีป่ นุ่ ได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จฯ
เยือนพุทธสมาคมแห่งประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ให้ความสัมพันธ์
ทางสหธรรมิกภาพที่มีอยู่ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและ
ญี่ปุ่นมีความมั่นคงและยั่งยืน
สืบเนือ่ งจากนัน้ มา สมเด็จพระวันรัตได้รบั อาราธนา
นิมนต์จากพุทธสมาคมแห่งประเทศญีป่ นุ่ เยือนประเทศ
ญีป่ นุ่ เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ทางสหธรรมิกภาพระหว่าง
คณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งไปเยือนวัด
ทางพระพุทธศาสนาทีส่ ำ� คัญ ๆ ในประเทศญีป่ นุ่ ระหว่าง
วันที่ ๔ – ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ในการไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในครัง้ นี้ ทางพุทธสมาคม
ญี่ปุ่นได้จัดให้ไปเยือนวัดโทไดจิและวัดเบียวโออิน ใน
เมืองเคียวโตะ พร้อมกับจัดให้มปี ฏิสนั ถารกับเจ้าอาวาส
วัดทัง้ สองวัด วัดทัง้ สองถือว่าเป็นวัดทีเ่ ก่าแก่และมีบทบาท
ส�ำคัญมากของประเทศญี่ปุ่นด้วยเป็นวัดที่ทางยูเนสโก
ประกาศให้เป็นมรดกโลก
ที่โตเกียวเอง ได้อาราธนาสมเด็จพระวันรัตเยือน
ส�ำนักงานพุทธสมาคมแห่งญีป่ นุ่ เพือ่ เป็นสิรมิ งคลของที่
ตัง้ ส�ำนักงานพุทธสมาคม ซึง่ ในการถวายการต้อนรับเป็น
ทางการ ผูบ้ ริหารของพุทธสมาคมได้มโี อกาสปฏิสนั ถาร
กับสมเด็จพระวันรัตในเรื่องการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ ทางพุทธสมาคมแห่งญีป่ นุ่ ได้อาราธนา
นิมนต์สมเด็จพระวันรัต เพือ่ ถวายการต้อนรับเป็นทางการ
ที่วัดโซโจจิ ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
นิกายโจโดซุ นิกายใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่น
โดยท่านพระสังฆนายก ยาคิ กิสโย (Archbishop Yagi
Kisyo) และท่านพระมาสามิชิ โซโด โคบายาซิ (Rev.
Masamichi Shodo Kobayashi) รองประธานองค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เป็นผู้ต้อนรับ
ในการเข้าพบพระสงฆ์ญปี่ นุ่ ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญของ
พระพุทธศาสนาในประเทศญีป่ นุ่ ก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันและกัน และก่อให้เกิดสหธรรมิกภาพที่
แข็งแรงระหว่างมิตรประเทศทั้งสอง การที่ทางพุทธ
สมาคมแห่งญีป่ นุ่ ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ไทย ย่อมมี
คุณประโยชน์ตอ่ การทีพ่ ระธรรมทูตไทยไปสร้างวัด เพือ่
จรรโลงศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวไทยที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศซญีป่ นุ่ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
รูปแบบของไทยในประเทศญี่ปุ่นด้วย
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ภาคผนวก
พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น (Japan) มีเมืองหลวงชื่อ โตเกียว และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ประชากรญี่ปุ่นมีประมาณ

๑๒๗,๑๘๕,๓๓๒ คน (พ.ศ. ๒๕๖๑) พุทธศาสนิกชนมีประมาณ ๔๕,๘๒๐,๐๐๐ คน (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งมาก
เป็นอันดับ ๒ ของประเทศญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น ๖ ยุค คือ ยุคแรก
ยุคนารา ยุคโชกุนตระกูลแรก ยุคสงครามกลางเมือง ยุคปิดประเทศ และยุคเมจิถึงปัจจุบัน
ยุคแรก พระพุทธศาสนาจากจีนเผยแผ่เข้าสู่ญ่ีปุ่นโดยผ่านเกาหลีในปี พ.ศ. ๑๐๙๕ ซึ่งอยู่ใน
รัชสมัยของพระเจ้ากิมเมจิ ในครั้งนั้นพระเจ้าเซมาโวกษัตริย์แคว้นกทุระแห่งเกาหลีทรงส่งพระพุทธรูปทอง
เหลืองหุม้ ทองค�ำ และพระคัมภีรไ์ ปถวายพระเจ้ากิมเมเจิพร้อมทัง้ พระราชสาส์นมีใจความว่า นีเ่ ป็นศาสนาที่
ดีที่สุดที่หม่อมฉันเห็น หม่อมฉันไม่ต้องการให้ศาสนานี้จ�ำกัดแพร่หลายเฉพาะเพียงเกาหลีแห่งเดียว ขอให้
พระองค์โปรดรับศาสนานี้ไว้พระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงพอพระทัย เพราะไม่เคยได้สดับค�ำสอนอันวิเศษเช่นนี้
มาก่อน ตั้งแต่นั้นชาวญี่ปุ่นจึงเริ่มนับถือพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่แพร่หลาย เพราะศาสนาเดิมคือชินโต ยังมี
อิทธิพลอยู่มาก
จนกระทั่งถึงสมัยที่จักรพรรดินีซูอิโกะ (Suiko) ครองราชย์ ประมาณปี พ.ศ. ๑๑๓๕ – ๑๑๗๑
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก พระนางทรงสละราชสมบัติออกผนวชเป็นภิกษุณีโดยมอบภาระให้
พระราชนัดดาพระนามว่า อุมายาโดะ (Umayado) ท�ำหน้าทีส่ ำ� เร็จราชการแทนเจ้าชายอุมายาโดะนี้ ต่อมา
ได้รับการขนานพระนามว่า โชโตกุ ไทชิ
เจ้าชายโชโตกุทรงยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ทรงสร้างวัดประมาณ ๔๐๐ วัด
ทรงรอบรู้พระไตรปิฎก ทรงนิพนธ์อรรกถาพระสูตรส�ำคัญของมหายาน ๓ สูตร คือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร
วิมลเกียรตินเิ ทศสูตร ศรีมาลาเทวีสงิ หนาทสูตร ต้นฉบับลายพระหัตถ์ยงั คงรักษาอยูจ่ นถึงปัจจุบนั ทรงบัญญัติ
กฎหมายแห่งรัฐโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะผลงานทางพระพุทธศาสนาทีท่ รงท�ำไว้มากมาย
เจ้าชายโชโตกุจึงได้รับฉายาว่า เป็นพระเจ้าอโศกแห่งญี่ปุ่น
พระพุทธศาสนาที่เจ้าชายโชโตกุทรงศรัทธาชื่อว่า เอกยาน มีธรรมกายเป็นจุดหมายมีค�ำสอน
ประสานกันระหว่างมหายานและเถรวาท ไม่แบ่งแยกกันระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ทุกคนสามารถปฏิบัติ
ธรรมในชีวติ ประจ�ำวันได้โดยไม่ตอ้ งออกบวชหรือปลีกวิเวก เมือ่ เจ้าชายโชโตกุสนิ้ พระชนม์ในปี พ.ศ. ๑๑๖๕
พสกนิกรต่างเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง เหล่าพุทธบริษัทจึงสร้างพระพุทธรูปขนาดเท่าพระวรกายพระองค์
ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณความดีของพระองค์
ยุคนารา ตัง้ แต่ยคุ เจ้าชายโชโตกุเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาก็เจริญรุง่ เรืองมาตามล�ำดับกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นสืบมา เมื่อถึงสมัยนารา (Nara) ประมาณปี พ.ศ. ๑๒๕๓ – ๑๓๒๗ พระพุทธ
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ศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น นารา อันเป็นราชธานีของญี่ปุ่นยุคนั้นถึงกับได้ชื่อว่า นครแห่งอารามหนึ่งพัน
เพราะถนนทุกสายในเมืองนี้มีวัดพระพุทธศาสนา ยุคนั้นมีนักปราชญ์ญี่ปุ่นไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่
ประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น และได้น�ำนิกายต่าง ๆ มาเผยแผ่ในญี่ปุ่น ซึ่งสมัยนั้นมี ๖ นิกายด้วยกัน
ในปี พ.ศ. ๑๒๘๔ พระเจ้าจักรพรรดิโชมุทรงประกาศจักรพรรดิราชโองการให้สร้างวัดของราชการ
ประจ�ำจังหวัดทัว่ ประเทศ ยุคนีล้ าภสักการะเกิดขึน้ กับคณะสงฆ์มาก เพราะกษัตริยแ์ ละพสกนิกรให้การอุปถัมภ์
จึงท�ำให้มีผู้เข้ามาบวชเพื่อหวังลาภสักการะจ�ำนวนมาก อีกทั้งคณะสงฆ์เข้าครอบง�ำราชการแผ่นดิน ท�ำให้
ห่างเหินการปฏิบัติธรรม ศาสนาจึงเสื่อมลง พระจักรพรรดิต้องการจะริดรอนอ�ำนาจทางการเมืองของ
พระสงฆ์ จึงย้ายเมืองหลวงจากนาราไปเคียวโตะ (เฮอัน) พระพุทธศาสนา ๖ นิกายนี้ จึงไม่ได้รบั การอุปถัมภ์
จากราชส�ำนักอีก เป็นเหตุให้เสื่อมลงในที่สุด
ในยุคเคียวโตะหรือเฮอัน (พ.ศ. ๑๓๓๗ – ๑๗๒๘) พระไซโจ และพระคูไค ซึ่งเดินทางไปศึกษา
ยังประเทศจีนได้กลับมาเผยแผ่ที่ญี่ปุ่น ท่านไซโจตั้งส�ำนักสงฆ์ขึ้นที่ภูเขาฮิเออิในปี พ.ศ. ๑๓๒๘ เพื่อเผยแผ่
นิกายเทนได หรือเทียนไท้ หรือนิกายสัทธรรมปุณฑริก พระสงฆ์สำ� นักนีม้ อี าวุธไว้ปอ้ งกันตัวในยามศึกสงคราม
ด้วย ส่วนท่านคูไคได้กลับมาเผยแผ่นิกายชินงอน หรือตันตระ ยุคนี้ราชการให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนา
อย่างมากเช่นกัน พระจักรพรรดิเกือบทุกพระองค์เสด็จออกผนวช แต่ช่วงปลายยุคมีสงครามเกิดขึ้น โดย
ขุนพลชื่อ โยริโมโต แห่งตระกูลมินาโมโต บุกโจมตีกรุงเกียวโตและนารา ยึดอ�ำนาจการปกครองจาก
พระจักรพรรดิ และได้เผาวัดวาอารามไปจ�ำนวนมาก ยุคนั้นพระสงฆ์บางวัดจึงมีกองทัพไว้ป้องกันวัด และมี
พระบางพวกออกรบเพื่อช่วงชิงอ�ำนาจทางการเมืองด้วย แต่โยริโมโตก็สามารถปราบปรามได้อย่างราบคาบ
ยุคโชกุนตระกูลแรก โชกุน หมายถึง ผู้บัญชาการกองก�ำลังทหารของประเทศ หากเปรียบกับ
ต�ำแหน่งทางทหารในปัจจุบันแล้ว อาจเทียบได้กับต�ำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้ที่ได้รับต�ำแหน่งโชกุน
คนแรกคือ
โยริโมโต หลังจากที่โยริโมโตตีเมืองเฮอันและนาราได้แล้วในปี พ.ศ. ๑๗๒๘ เขาสถาปนา
เมืองคามากุ ระขึ้ นเพื่อเป็นศูนย์การปกครองระบบโชกุ น หรื อรั ฐ บาลทหาร และได้ รับการแต่ ง ตั้ ง จาก
สมเด็จพระจักรพรรดิในปี พ.ศ. ๑๗๓๕ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเซอิไทโชกุน ยุคนี้พระพุทธศาสนาจึงเสื่อมโทรม
เพราะไฟสงคราม แต่พุทธศาสนิกชนก็พยายามฟื้นฟูขึ้นใหม่จนกลับรุ่งเรืองอีก โดยครั้งนั้นมีนิกายที่ส�ำคัญ
อยู่ ๓ นิกายคือ นิกายโจโด นิกายเซน และนิกายนิจิเร็น
๑. นิกายโจโด หรือสุขาวดี ท่านโฮเน็นได้ก่อตั้งนิกายนี้ขึ้นในยุคคามากุระ วันหนึ่งท่านได้อ่าน
อรรถกถา อมิ ต ายุ ร ธยานสู ต รพบข้ อ ความตอนหนึ่ ง กล่ า วว่ า หากบุ ค คลนึ ก ถึ ง และออกพระนาม
พระอมิตาภพุทธเจ้า โดยมิต้องค�ำนึงถึงอากัปกิริยาและกาลเวลาแล้ว ถ้าปฏิบัติได้สม�่ำเสมอก็ย่อมเรียกได้ว่า
เป็นสัมมากัมมันตะ เพราะต้องด้วยปฏิญญาแห่งพระอมิตาภพุทธเจ้าท่านรู้สึกประทับใจข้อความนี้มากและ
ได้เลิกข้อปฏิบัติอย่างอื่นหมด เปล่งแต่ค�ำว่า นัมบู อมิดา บุตสึ อย่างเดียว โดยเชื่อว่าเพียงแค่นี้ก็สามารถ
ไปเกิดยังแดนสุขาวดีซึ่งเป็นที่อยู่พระอมิตาภพุทธเจ้าได้ จากนั้นท่านจึงออกเผยแผ่ค�ำสอนและได้รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพราะหลักปฏิบัติไม่ยุ่งยากซับซ้อน
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๒. นิกายเซน ท่านโยไซ และท่านโดเกน ได้เดินทางไปศึกษาทีภ่ เู ขาฮิเออิ จากนัน้ ก็เดินทางไปยัง
ประเทศจีน ศึกษาพระพุทธศาสนานิกายเซนแล้วน�ำกลับมาเผยแผ่ที่ญี่ปุ่น ท่านโยไซสร้างวัดชื่อ โชฟูกูจิ ขึ้น
ในปี พ.ศ. ๑๗๓๔ ที่เกาะกิวชิว เมืองคามากุระ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่นิกายรินไซเซนส่วน
ท่านโดเกนสร้างวัดเอฮอิเอฮิจิขึ้นเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่โซโตะเซน
จากที่กล่าวแล้วว่า นิกายเซนเน้นการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาเพื่อให้เข้าถึงฌานที่เรียกว่า
ซาเซน โดยไม่อาศัยตัวหนังสือหรือปริยตั ธิ รรมใด ๆ จึงมีคำ� ขวัญประจ�ำนิกายว่า ไม่ตอ้ งอาศัยหนังสือแต่ชตี้ รง
ไปยังจิตของมนุษย์ ให้เห็นแจ้งในภาวะที่แท้จริงแล้วบรรลุเป็นพุทธะ ความแตกต่างกันระหว่างรินไซเซน กับ
โซโตะเซน คือ รินไซเซน อาจารย์ผสู้ อนจะใช้วธิ รี นุ แรงต่าง ๆ ปลุกลูกศิษย์ให้ตนื่ เพือ่ ความรูแ้ จ้ง เช่น ถ่ายทอด
ธรรมด้วยการตะโกนใส่ลูกศิษย์บ้าง ใช้ไม้เท้าตีขณะนั่งวิปัสสนาบ้าง ส่วนโซโตะเซนอาจารย์จะฝึกให้ลูกศิษย์
มองความจริงจากแง่มุมต่าง ๆ ให้เห็นว่าแต่ละมุมล้วนมีเอกภาพเดียวกันไม่อาจแยกขาดจากกัน
๓. นิกายนิชเิ ร็น เป็นนิกายทีย่ ดึ พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นแม่บทโดยพระนิชเิ ร็น เป็นผูก้ อ่ ตัง้
ขึ้น ท่านเกิดวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๑๗๖๕ และอุปสมบทเมื่ออายุได้ ๑๖ ปีหลังจากศึกษาพระธรรมมา
เป็นเวลา ๑๐ ปีแล้ว ท่านได้ข้อสรุปว่า ค�ำสอนของพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้เท่านั้นถูกต้องแท้จริง
จากนั้นจึงเริ่มเผยแผ่ค�ำสอน หลักปฏิบัติของนิกายนี้ไม่ซับซ้อน เพียงแต่มีศรัทธามั่นคงแล้ว
กล่าวนมัสการว่า นะมุ เมียวโฮเรงเง เคียว ซึ่งแปลว่า ขอนอบน้อมแด่สัทธรรมปุณฑริกสูตร โดยขณะกล่าว
ต้องตระหนักว่าตนเองมีพุทธภาวะอยู่ในตัว แล้วจะสามารถก�ำจัดสักกายทิฏฐิและบรรลุธรรมได้
นิชิเร็นเป็นคนหัวรุนแรง เผยแผ่ค�ำสอนโดยวิธีโจมตีต่างนิกาย เขาด่าโฮเน็นผู้ก่อตั้งนิกายสุขาวดี
ว่าเป็นสัตว์นรก การกล่าว นัมบู อมิดา บุตสึ ของนิกายสุขาวดีก็เป็นทางไปสู่นรก อีกทั้งชอบวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาล เขาเขียนเสนอโครงการปกครองประเทศให้รัฐบาล และพยากรณ์ว่า ถ้ารัฐบาลไม่ท�ำตามเขาจะมี
มหันตภัยมาสูป่ ระเทศ นิชเิ ร็นจึงมีคนเกลียดชังมากเขาถูกเนรเทศ ๒ ครัง้ ถูกท�ำร้ายถึง ๒ ครัง้ แต่กร็ อดตาย
มาได้ทุกคราว
ยุคสงครามกลางเมือง หลังจากที่โชกุนตระกูลแรกคือมินาโมโตปกครองประเทศมาได้ ๒๘ ปี
อ�ำนาจจึงเริ่มเปลี่ยนมือ คือในปี พ.ศ. ๑๗๕๖ อ�ำนาจที่แท้จริงเปลี่ยนไปยังตระกูลโฮโจซึ่งเป็นตระกูลทาง
ภรรยาของโยริโมโต
การฟื้นฟูอ�ำนาจการปกครองโดยจักรพรรดิมีขึ้นในช่วงสั้น ๆ คือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๘๗๖ – ๑๘๘๑
หลังจากนั้นรัฐบาลโชกุนหรือรัฐบาลทหารชุดใหม่ก็ได้สถาปนาขึ้นอีก โดยตระกูลอาชิคางะที่มุโรมาจิ ใน
กรุงเกียวโต หลังจากปกครองประเทศมาได้ ๒๐๐ กว่าปี ก็เกิดสงครามกลางเมืองขึน้ ระหว่างผูน้ ำ� ทหารแต่ละ
ตระกูล ในครั้งนั้นมีนักรบผู้หนึ่งชื่อ โอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ฝึกให้ทหารของเขาใช้อาวุธปนที่
พ่อค้าโปรตุเกส น�ำมาขายในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ จึงท�ำให้กองทัพแข็งแกร่งและสามารถปราบหัวเมือง
ต่าง ๆ ลงได้
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ช่วงสงครามกลางเมืองนี้ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงมาก พระภิกษุถึงกับต้อง
จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับเหล่าทหาร โดยมีส�ำนักสงฆ์นิกายเทนไดแห่งภูเขาฮิเออิเป็นศูนย์กลางของกองทัพ
โอดะ โนบุนากะสั่งการให้กองทหารกว่า ๓๐,๐๐๐ นาย เข้าโอบล้อมเทือกเขาฮิเออิแล้วตีโอบตะลุยขึ้นไปยัง
วัดซากาโมโตะสัง่ ให้ฆา่ พระทุกรูปและชาวบ้านทุกคนบนเทือกเขาไม่เว้นแม้แต่ผหู้ ญิงและเด็กทารก ให้เผาวัด
และบ้านเรือนทุกหลังจนวอดวาย จากนั้นให้ทหารบุกเผาวัดอื่น ๆ อีกประมาณ ๓,๐๐๐ วัดที่มีทีท่าว่าจะ
ก่อการกบฏต่อเขา
หลังจากปราบกองทัพพระสงฆ์ลงได้ราบคาบแล้ว โอดะ โนบุนากะสนับสนุนให้มิชชันนารี
ชาวโปรตุเกสน�ำศาสนาคริสต์นิกายเยซูอิทมาเผยแผ่ จนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แม้ตัวเขาเองก็เปลี่ยน
ไปนับถือคริสต์ศาสนาด้วย โนบุนากะครองอ�ำนาจอยู่ได้กว่า ๔๘ ปี ก็ถูกอะเคจิมิตสึฮิเดะ แม่ทัพคนสนิท
สังหารในปี พ.ศ. ๒๑๒๕ เนื่องจากแค้นใจที่ถูกโนบุนากะท�ำให้เขาได้รับความอับอายต่อหน้านายทหาร แต่
อะเคจิ มิตสึฮิเดะก็ถูกลอบสังหารเช่นเดียวกันจากโทโยโทมิฮิเดโยชิ นายทหารคนสนิทอีกคนหนึ่งของ
โอดะ โนบุนากะ
จากนั้น โทโยโทมิสิเดโยชิ ก็ได้สืบทอดอ�ำนาจต่อจากโนบุนากะ รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวได้
ส�ำเร็จในปี พ.ศ. ๒๑๓๓ ช่วงแรกเขาสนับสนุนนักสอนศาสนาชาวตะวันตกเป็นอย่างดีจนกระทัง่ วันหนึง่ กะลาสี
ฝรัง่ พูดในร้านเหล้าว่า รัฐบาลของเขาอาศัยพวกบาทหลวงเป็นแนวหน้าในการล่าอาณานิคม ทีใ่ ดชาวพืน้ เมือง
นับถือคริสต์ศาสนามาก ก็ชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นทางจิตใจถ้าเกิดสงครามขึ้นแล้ว พวกเหล่านี้จะเป็นสายลับช่วย
กองทัพให้เข้ามาโจมตีบา้ นเมืองของตนเมือ่ ฮิเดโยชิทราบเรือ่ งนี้ จึงออกค�ำสัง่ กวาดล้างคริสต์ศาสนาให้สนิ้ ซาก
ยุคปิดประเทศ หลังจากกิเดโยชิเสียชีวิตแล้ว โทะคุงะวะ อิเอะยะสุ ได้ครองอ�ำนาจต่อโดยย้าย
ศูนย์กลางการบริหารแผ่นดินไปทีเ่ มืองเอะโดะ (ปัจจุบนั คือโตเกียว) และได้ตงั้ รัฐบาลโชกุนขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๑๔๖
รัฐบาล โทะคุงะวะปกครองญี่ปุ่นอยู่ ๒๖๐ ปี ยุคนี้ยังมีการติดต่อกับตะวันตกทางด้านการค้า แต่ได้ก�ำจัด
นักบวชและคริสตศาสนิกชนอย่างรุนแรง เช่น ประหารชีวติ ก�ำหนดโทษเผาทัง้ เป็นและริบทรัพย์ผนู้ บั ถือศาสนา
คริสต์ ต่อมาได้ขบั ไล่ชาวตะวันตกออกจากประเทศสัง่ ห้ามชาวต่างชาติทกุ คนเข้าประเทศ ยกเว้นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
อนุญาตบางกลุ่ม ตั้งแต่นั้นญี่ปุ่นจึงเข้าสู่ยุคปิดประเทศสถานการณ์พระพุทธศาสนายุคนี้ก็ซบเซา เพราะถูก
รัฐบาลแทรกแซง และให้การสนับสนุนศาสนาขงจื้อแทน
ยุคเมจิถงึ ปัจจุบนั ญีป่ นุ่ ปิดประเทศอยูป่ ระมาณ ๒๕๐ ปี เปิดประเทศอีกครัง้ หลังจากการมาเยือน
ของ สหรั ฐ อเมริ ก าในปี พ.ศ. ๒๓๙๖ ยุ ค นี้ ร ะบบโชกุ น อ่ อ นแอลงมากและสิ้ น อ� ำ นาจลงในสมั ย
พระจักรพรรดิเมจิ (พ.ศ.๒๔๑๑ – ๒๔๕๕) สมัยนี้ญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้ามาก ด้วยระยะเวลาเพียง ๓๐ ปีแห่ง
การพันาประเทศตามตะวันตก ญี่ปุ่นได้กลายเป็นยุโรปแห่งตะวันออกมีก�ำลังทางเศรษฐกิจและทางทหาร
พรั่งพร้อม จนสามารถจมกองทัพเรือรัสเซียในทะเลญี่ปุ่นได้ทั้งกองทัพ
ยุคนีล้ ทั ธิชนิ โตได้รบั ความนิยม เพราะค�ำสอนยกย่องพระจักรพรรดิให้เป็นอวตารของเทพเจ้าส่วน
พระพุทธศาสนากลับเสือ่ มโทรม มีการห้ามตัง้ นิกายใหม่ ห้ามสร้างวัดเพิม่ พิธกี รรม ความเชือ่ และวัตถุทเี่ คารพ
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ในพระพุทธศาสนาถูกยกเลิกจากพระราชส�ำนักทัง้ หมด ประกาศให้ยดึ วัดมาสร้างเป็นโรงเรียน โรงงาน บังคับ
ให้ชไี ปมีสามี ด้วยแรงกดดันนีท้ ำ� ให้พทุ ธบริษทั มีความตืน่ ตัวและปฏิรปู พระพุทธศาสนาเพือ่ ความอยูร่ อดดังนี้
๑. สร้างโรงเรียนขึ้นในวัดใหญ่ ๆ บางวัด และสร้างวิทยาลัยอาชีวะชั้นสูงด้วย
๒. สร้างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึน้ โดยรวบรวมทุนจากวัดใหญ่ ๆ หลายวัด หรือรวบรวม
ทุนระหว่างนิกาย เช่น นิกายเท็นได กับนิกายชิน มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นที่สร้างโดยทุนของพระพุทธศาสนา
ยุคนั้นมี ๑๓ แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยโอตานิ
๓. บ�ำเพ็ญงานด้านสาธารณกุศล ด้วยการสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์คนทุพพลภาพสถาน
สงเคราะห์เยาวชน องค์กรจัดหางานให้แก่คนตกงาน วัดใหญ่ ๆ หลายวัดรวมทุนกันสร้างบริษทั การค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อได้ก�ำไรมาแล้วก็น�ำมาใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา
๔. ส่งเสริมการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับทีม่ ชี อื่ เสียง
ทีส่ ดุ ในโลก คือ ฉบับไทโช ตีพมิ พ์หนังสือพระพุทธศาสนาจ�ำนวนมาก ปีละหลายล้านเล่ม ความรูท้ างพระพุทธ
ศาสนาของญี่ปุ่นจึงก้าวหน้ามาก
เมือ่ มีการปฏิรปู เช่นนี้ ท�ำให้ฐานะพระพุทธศาสนาฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็ว จนรัฐบาลไม่กล้าแตะต้อง
กิจการภายใน ในทีส่ ดุ การคุกคามพระพุทธศาสนาจึงยุตไิ ปโดยปริยาย และหลังจากญีป่ นุ่ แพ้สงครามโลกครัง้
ที่ ๒ นายพลแมคอาเธอร์ สั่ ง ยุ บ ศาสนาชิ น โต เพราะถื อ เป็ น ศาสนาเพาะวิ ญ ญาณสงคราม จึ ง ท� ำ ให้
พระพุทธศาสนาหมดคู่แข่งอย่างเป็นทางการไปหนึ่งศาสนา ซึ่งได้ต่อสู้ทางอุดมการณ์กันมายาวนานนับพันปี
ถึงแม้จะไม่อาจลบเลือนไปจากจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นได้เสียทีเดียว
ทุกวันนีค้ แู่ ข่งใหม่ทนี่ า่ กลัวกว่าชินโตมากคือ วันธรรมตะวันตก ทีน่ บั วันจะหลัง่ ไหลเข้าไปยังญีป่ นุ่
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ วันธรรมเหล่านีส้ ง่ เสริมให้คนติดในวัตถุ ความสะดวกสบายและสนุกสนานเพลิดเพลินจนละทิง้
ศาสนา เยาวชนทัว่ โลกไม่ใช่เฉพาะญีป่ นุ่ ให้เวลากับการคุยโทรศัพท์มอื ถือ เล่นอินเทอร์เน็ต เล่มเกมคอมพิวเตอร์
เดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า มากกว่าเวลาอ่านหนังสือ หลายต่อหลายคนเล่นเกมจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน จนมี
ข่าวเด็กช็อกตายหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ได้ยินอยู่บ่อย ๆ แล้วเยาวชนยุคนี้จะเอาเวลาที่ไหนมาสนใจ
พระพุทธศาสนา เพราะแม้แต่เวลานอนยังไม่มี
ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นยังนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสนาชินโต โดยพระพุทธศาสนาแบ่งออก
เป็นหลายนิกาย นิกายที่ส�ำคัญมี ๕ นิกาย คือ
๑. นิกายเทนได หรือเทียนไท้ หรือสัทธรรมปุณฑริก พระไซโจเป็นผู้ตั้ง โดยตั้งชื่อนิกายตามชื่อ
ภูเขาเทียนไท้ในประเทศจีน ซึ่งเป็นส�ำนักที่ท่านไปศึกษา
๒. นิกายชินงอน หรือตันตระ พระคูไคเป็นผูต้ งั้ ในเวลาใกล้เคียงกับนิกายเทนไดนิกายนีย้ ดึ คัมภีร์
มหาไวโรจนสูตรเป็นหลัก ถือว่าพระไวโรจนพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสูงสุด นอกจากนี้ นิกายนี้ยังประสาน
ค�ำสอนเข้ากับลัทธิชินโตสามารถยุบวัดชินโตเป็นวัดชินงอนได้หลายวัด
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๓. นิกายโจโด หรือสุขาวดี โฮเน็นเป็นผู้ตั้งนิกายนี้ อันว่าสุขาวดีเป็นแดนอมตสุขจะไปถึงได้ด้วย
การออกพระนามพระอมิตาภพุทธะ โจโดยังมีนิกายย่อยอีกมาก เช่น โจโดชินหมายถึงสุขาวดีแท้ ตั้งโดย
ชินแรน มีคติวา่ “ฮิโชฮิโชกุ ไม่มพี ระไม่มฆี ราวาส” ท�ำให้พระในนิกายนีม้ ภี รรยาได้ ฉันเนือ้ ได้ มีความเป็นอยู่
คล้ายฆราวาส
๔. นิกายเซน หรือฌาน นิกายเซนเน้นการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาเพื่อให้เข้าถึงฌานที่เรียกว่า
ซาเซน นิกายนี้คนชั้นสูงและพวกนักรบนิยมมาก เซนมีนักวิชาการคนส�ำคัญคือ ดร.ดี ที ซูสุกิ (พ.ศ. ๒๔๓๓
– ๒๕๐๙) เป็นผูบ้ กุ เบิกเผยแผ่เซนให้เป็นทีร่ จู้ กั ในตะวันตก ด้วยการแต่งต�ำราและแปลคัมภีรเ์ ป็นภาษาอังกฤษ
๕. นิกายนิชิเร็น พระนิชิเร็นเป็นผู้ตั้ง นิกายนี้นับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างเดียว โดยภาวนา
ว่า นะมุ เมียวโฮ เรงเง เคียว (นโม สทฺธมฺมปุณฺฑริก สุตฺตสฺส แปลว่า ขอนอบน้อมแด่สัทธรรมปุณฑริกสูตร)
เมื่อเปล่งค�ำนี้ออกมาด้วยความรู้สึกว่ามีธาตุพุทธะอยู่ในใจ ก็บรรลุโพธิญาณได้
โซกะ กัคไค (Soka Gakkai) เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในสายนิชิเร็นปัจจุบัน
มีสมาชิกกว่า ๑๒ ล้านคนใน ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก โดยมี ไดซาขุ อิเคดะ เป็นผู้น�ำองค์กรโซกะ กัคไค
แปลว่า สมาคมสร้างสรรค์คุณค่า
การเผยแผ่ของนิกายนี้ใช้ยุทธวิธี ชากุบุกุ แปลว่า ท�ำลายแล้วครอบครอง หมายความว่าท�ำให้
มองเห็นข้อผิดพลาดในหลักค�ำสอนเก่าจนไม่เชื่อถือแล้วให้เปลี่ยนมานับถือนิกายนิชิเร็นวิธีเข้านิกายนี้คือ
ท�ำลายรูปเคารพในศาสนาหรือนิกายเดิมของตนแล้วไปเข้าวัดที่อยู่ใกล้ เพื่อท�ำพิธีประมาณ ๒๕ นาที พร้อม
รับมอบโงฮอนวอน มาตั้งบูชาที่บ้านตน และสวด นะมุ เมียวโฮ เรงเง เคียว ทุกวัน ตอนเช้า ๕ ครั้ง ตอนค�่ำ
๓ ครั้ง
การบริหารของสมาคมเน้นความเป็นทีมสมาชิกต้องเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการโต้แย้งหมู่คณะจะ
เข้มแข็งมัน่ คงได้ดว้ ยศรัทธาเป็นฐานและเป็นจุดศูนย์รวม บุคคลเป็นเพียงส่วนประกอบและมีความหมายเพียง
ช่วยให้เกิดการกระท�ำของส่วนรวม
นิกายนีจ้ ะสร้างรัฐซ้อนขึน้ ในรัฐ โดยสมาชิกประมาณ ๒๐ – ๓๐ ครอบครัว รวมกันเป็นกลุม่ เรียก
ว่า Squad ถ้ารวมได้ ๖ Squad เรียกว่า Company ถ้ารวมได้ ๑๐ Company เรียกว่า District ถ้ารวม
หลาย ๆ District เรียกว่า Religion Chapter หรือภาค แต่ละหน่วยเหล่านี้มีการประชุมกันเป็นประจ�ำเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนาซึ่งกันและกัน
ในด้านเยาวชนมีการสอนธรรมภาคฤดูรอ้ น แจกต�ำราเกีย่ วกับหลักธรรมของนิกายและจัดอบรม
ประจ�ำปี เมื่อสอบได้ก็รับคุณวุฒิตามล�ำดับชั้น
ปัจจุบัน โซกะ กัคไค มีบทบาทส�ำคัญในการเมืองญี่ปุ่น เพราะมีบุคคลชั้นน�ำของนิกายนี้เป็น
เลขาธิการพรรคการเมืองชื่อ พรรคโกเมอิโต โดยมีนโยบายที่เป็นประชาธิปไตยแบบพระพุทธศาสนา
พรรคนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีอิทธิพลเป็นอันดับสามของประเทศ
แหล่งข้อมูล: http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=14200
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การเดินแบบของพระสงฆ์ญปี่ นุ่
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เข้ า ถึ ง ประชาชน ตามแบบ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
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พุทธศาสนสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
ประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยลงนาม
ในปฏิญญาทางไมตรี และการพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๐ แต่ก่อนหน้านั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ได้มีอยู่ก่อนแล้วในระดับพระบรมราชวงศ์ พระพุทธศาสนา และประชาชน เพราะมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่ชี้ให้เห็นว่า มีชาวพุทธญี่ปุ่นได้มาศึกษาบวชเรียนตามวัดวาอารามใน
ประเทศไทย และมีการพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระพุทธบาทจ�ำลอง และคัมภีร์
ใบลานพระไตรปิฎก จากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ดังมีหลักฐานที่พอจะรวบรวมไว้
ได้มีดังนี้

รัชกาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยในการ
พระศาสนา พระราชกรณียกิจหนึ่งคือ ทรงโปรดให้มีการปริวรรตพระไตรปิฎกจากอักษรขอมมาเป็นอักษร
สยาม แล้วตีพิมพ์ลงบนกระดาษฝรั่งขึ้นเป็นฉบับพิมพ์ชุดแรกของโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ เรียกกันว่า
“พระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช ร.ศ. ๑๑๒ อักษรสยาม” ชุด ๓๙ เล่ม ครั้งนั้นได้
มีการพระราชทานไปทัว่ กรุงสยามและในประเทศต่าง ๆ ใน ๕ ทวีปทัว่ โลก หนึง่ ในนัน้ คือประเทศญีป่ นุ่ จึง
นับเป็นการเริ่มต้นการเจริญสัมพันธไมตรีทางการพระศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจาก
เมืองกบิลพัสดุ์ (เมืองปิปราห์วาในปัจจุบนั ) ประเทศอินเดีย พระพุทธรูป และพระราชทรัพย์ให้แก่พทุ ธศาสนิกชน
ชาวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๔๓
พระบรมสารีรกิ ธาตุนมี้ สี ณ
ั ฐานเป็นกระดูกมนุษย์ทบี่ รรจุในผอบ ในครัง้ นัน้ ผูแ้ ทนรัฐบาลรัฐบาล
บริติชอินเดียในสมัยนั้นได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและสามารถที่จะทรงแบ่งปันแก่ประเทศที่ขอพระราชทานต่อไป
ในการนี้ได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุบางส่วนให้แก่ประเทศที่ขอมา คือประเทศศรีลังกา พม่า รัสเซีย
และญี่ปุ่น
จนในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นจึงร่วมกันสร้างพระอารามประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว นามว่า
“วัดนิตเซนจิ” อันหมายถึง “วัดญี่ปุ่น-สยาม” จนเมื่อสยามเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทย วัดแห่งนี้จึงเปลี่ยน
ชือ่ ตามว่า “นิทไทจิ” (Nittaiji Temple) อันหมายถึง “วัดญีป่ นุ่ -ไทย” อันสะท้อนความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ประเทศไทยอันเป็นผลมาจากพระพุทธศาสนา
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เมื่อ ร.ศ. ๑๑๕ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพือ่ ทอดพระเนตรการด�ำเนินงานการเรียนการสอนพระภิกษุมาเณร
ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปีเดียวกันปรากฏมีหลายฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเยี่ยมดูการ
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาของมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในบรรดาผู้มาเยี่ยม
ปรากฏมีแขกส�ำคัญอย่างน้อย ๒ ท่านได้มาเยี่ยมมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร คือ เมื่อวันที่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ พันเอก วาย ฟุกุซิมา นายทหารบกญี่ปุ่น
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ต่อมาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ก็ได้มีท่านรัฐมนตรีแห่งจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น เอ็ม อินาปากอิ
พร้อมคณะได้ไปเยี่ยมมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

รัชกาลที่ ๖
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนญี่ปุ่น เมื่อครั้งยังด�ำรงพระ
อิสสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายหลังจากทรงส�ำเร็จ
การศึกษาจากประเทศอังกฤษ ครัง้ นัน้ ได้เสด็จฯ เยือนเมืองนิกโก (Nikko) ทรงนมัสการพระพุทธรูปประจ�ำ
พระอารามส�ำคัญ ๒ วัดคือ วัดซันบุซโึ ด (Sanbutsudo) และวัดไทยูเบียว (Taiyu-Byo) เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๔๔๕
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ทีเ่ มืองคามากุระ ได้เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธรูปไดพุทธสึ ในการนัน้ ได้ทรงปลูกต้นสน ๒
ต้นไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๕ และในบ่ายวันถัดมาได้ไป วัดพระพุทธศาสนา (ซึ่งใน
บันทึก นิวตั พระมหานครโดยวิถรี อบพิภพ พ.ศ. ๒๔๔๕ ของพระยาศรีวรวงศ์ (ม.ร.ว.จิตร สุทศั น์) มิได้ระบุ
ชือ่ วัดไว้) พระเถรานุเถระประชุมพร้อมกันถวายไชยมงคล โดยมีพระมหาเถระกล่าวต้อนรับ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ยังด�ำรงพระอิสริยยศทีส่ มเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงโรยกระแจะทองใน
กระถางธูปนมัสการพระพุทธรูป แล้วทรงปลูกต้นไม้ ๒ ต้นข้างประตูวัดไว้เป็นที่ระลึก
ที่เมืองนาโงย่า อันเป็นเมืองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังผลให้ทั้งพระภิกษุสงฆ์และราษฎรจัดการรับเสด็จอย่างชื่นชมแข็งแรง
ตามหน้าบ้านและร้านรวมทัง้ สองข้างปักธงช้าง และธงญีป่ นุ่ เคียงคูก่ นั ไปตลอด จนในเช้าวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ.๒๔๔๕ พระองค์จึงได้เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทาน
มาจากกรุงเทพฯ โดยมีพระสงฆ์สวดถวายชัยมงคล พระมหาเถระกล่าวค�ำรับเสด็จ แล้วพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ยังด�ำรงพระอิสริยยศทีส่ มเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จไปทรงโรยกระแจะ
ทองในที่สักการบูชา แล้วจึงเสด็จไปทรงปลูกต้นไม้ ๒ ต้นที่ศาลาวัดไว้เป็นที่ระลึก
ที่เมืองเคียวโตะ ได้เสด็จฯ เยือนวัดมิโยโฮอิน (Miyohoin) ครั้งนั้นภายหลังพระภิกษุในวัดสวด
ถวายชัยมงคลแล้วกล่าวค�ำรับเสด็จ ได้แสดงความอาลัยที่พระพุทธรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานมาจากกรุงเทพฯ ไม่ได้มาประดิษฐาน ณ พระอารามแห่งนี้ ด้วยที่ประชุมสงฆ์ตกลง
เชิญพระพุทธรูปนัน้ ประดิษฐานไว้ทเี่ มืองนาโงย่า เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสในสมัยนัน้ ได้จำ� ลองพระพุทธรูปตาม
พุทธลักษณะที่ได้รับพระราชทาน ภายหลังจึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวัดเรนเงโออิน (Rengeoin) และวัด
นิชิฮอนงันจิ (Nishi-Honganji) เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๕
ที่เมืองนารา ได้เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่วัดเบียวโดอิน (Byodoin
Temple) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๕ และได้เสด็จฯ เยือนวัดคิโยมิซุเตเรา (Kiyomi Zudera)
๒๔๔๕

ที่เมืองนางาซากิ ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรวัดโคไดจิ (Kodaiji) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.

(ที่มา: พระยาศรีวรวงศ์ (ม.ร.ว.จิตร สุทัศน์), นิวัตพระมหานครโดยวิถีรอบพิภพ พ.ศ. ๒๔๔๕)
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รัชกาลที่ ๗
นับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรด
ให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ จบละ ๔๕ เล่ม จ�ำนวน ๑,๕๐๐ จบ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอันสืบต่องานพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑ คือ “พระไตรปิฎกบาฬี ฉบับจุลจอมเกล้าบรม
ธัมมิกมหาราช” ที่ยังขาดคัมภีร์ปัฏฐาน จึงยังมี ๓๙ เล่ม ให้ครบเต็มชุดสมบูรณ์ โปรดให้จัดงานฉลองใน
วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๓ เสร็จแล้วพระราชทานไปนานาประเทศ หนึง่ ในนัน้ คือ ประเทศญีป่ นุ่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินีได้
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศญีป่ นุ่ เป็นครัง้ แรก เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๗๔ ครัง้ นัน้ ทัง้ ๒ พระองค์
ได้เสด็จไปยัง Hibiya Park เพื่อทอดพระเนตรพิธีฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้า (ตามประเพณีญี่ปุ่น ถือว่า
วันที่ ๘ เมษายนเป็นวันประสูติพระพุทธเจ้า เรียกว่า คันพุทธสึเอะ และบางทีเรียกว่า พิธีฉลองดอกไม้
Hanamatsuri festival)
นอกจากนี้ ทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จไปเมืองคามากุระโดยรถไฟ ทรงนมัสการพระพุทธรูป
ไดบุตสุ และทอดพระเนตรต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ เมื่อครั้งยังด�ำรง
พระอิสสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการนี้ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูก
ต้นสนไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔
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รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่
๒๗ พฤษภาคม – วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๖
ในครัง้ นัน้ ทัง้ สองพระองค์ได้เสด็จฯ วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple) เมืองนารา ทรงนมัสการ
พระพุทธรูปประธานประจ�ำพระอาราม ทอดพระเนตรฟีนิกซ์ ฮอลล์ (Phoenix hall) และพระราชทาน
พระราชทรัพย์ ๓,๐๐๐ บาท บ�ำรุงพระอาราม แล้วเสด็จฯ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) เมืองนารา ทรง
นมัสการพระพุทธรูปส�ำริดขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา (Daibutsu of Nara) เมื่อวันที่ ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และวัดนิตไทยจิ (Nittaiji Temple) ที่เมืองนาโงย่า ในคราวเดียวกัน

อนึ่ง ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีชาวญี่ปุ่นมาบวชเรียน เป็นระยะ ๆ ไม่ขาดสาย โดยชาวญี่ปุ่น
คนแรกที่มาอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร คือ นาย อิฌิอิ โยะเนะโดะ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย บรรพชาอุปสมบท เมื่อวัน ๑๒ เมษายน ๒๕๐๑ โดยมี พระพรหมมุนี
(ผิน สุวโจ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า ชินานุโก ได้บวชเรียนอยู่ ๑ พรรษา
หลังจากนั้นในยุคของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ก็มีชาวญี่ปุ่นมาบวชเป็นระยะ ๆ ไม่ขาดสาย
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รัชกาลที่ ๑๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ขณะยังด�ำรงพระอิสริยยศที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นการ ตามค�ำกราบ
บังคมทูลเชิญของรัฐบาลญีป่ นุ่ เพือ่ ทรงร่วมงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-ญีป่ นุ่ ระหว่าง
วันที่ ๒๓ – ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐ เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยเจ้าชายนารูฮิโต ไปยังวัด
โคโตคุอิน เมืองคามากุระ ทอดพระเนตรพระพุทธใหญ่ ไดพุทธสึ แล้วทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังวัดนิตไทยจิ เมืองนาโงย่า ทรง
ประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นไม้
ไว้เป็นที่ระลึก พระราชทานพระไตรปิฎกแก่เจ้าอาวาส แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเจดีย์
โฮอันโดะ อันเป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุทไี่ ด้รบั พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
พุทธศาสนา นิกายเนนบุตซึสุ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก
(The World Buddhist Propagation Conference) ขึน้ ทีเ่ มืองเคียวโตะ ประธานกรรมการจัดการประชุม
ได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายกเสด็จเป็นประธานเปิดการ
ประชุม ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ในครั้ ง นั้ น สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาปริ ณ ายกประทาน
พระสัมโมทนียกถาแก่ที่ประชุม โดยทรงเน้นหลักการส�ำคัญของพระพุทธศาสนาตามพระโอวาทปาติโมกข์
และหลักปฏิบัติที่ส�ำคัญของพระพุทธศาสนา คือ หลักมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริย มรรคมีองค์ ๘ ทรงสรุปว่า
“พระธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนานัน้ พุทธศาสนิกชนทุกนิกาย ทุกวัฒนธรรม ทุกเชือ้ ชาติ สามารถปฏิบตั ิ
ได้ผลเสมอเหมือนกัน ขอเพียงให้ศึกษา ให้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้น”
ภายหลังเมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ลง
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะสงฆ์นิกายเนนบุตซึสุเข้าถวายสักการะพระศพ ณ ต�ำหนักเพ็ชร วัด
บวรนิเวศวิหาร เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ และประกอบพิธสี วดมนต์ถวายเป็นพระกุศล ณ กรุง
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดเนนบุตซึสุ ได้มาขออัญเชิญพระอัฐสิ มเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อน�ำไปประดิษฐานไว้ที่ The Royal Grand Hall of Buddhism ณ วัดส�ำนักงานใหญ่ของพุทธศาสนานิกายเนนบุตซึสุแห่งญี่ปุ่น
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คัมภีร์ใบลานไทยในประเทศญี่ปุ่น
ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ได้มกี ารเก็บรักษา คัมภีรใ์ บลานโบราณทีไ่ ด้ไปจากประเทศไทยไปไว้ในทีต่ า่ ง ๆ
หลายแห่ง คือ ทีม่ หาวิทยาลัยโอตานิ (Otani University) มหาวิทยาลัยไตโซ (Taisho University) มหาวิทยาลัย
รยูโกกุ (Ryukoku University) พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ (National Museum of Ethnology)
และห้องสมุดโตโย บุงโก๊ะ (Toyo Bunko or the Oriental Library) นอกจากนี้ยังมีกระจายอยู่บ้างตาม
หน่วยงานวิจยั และวัดต่าง ๆ อีกส่วนหนึง่ ในบรรดาสถานทีไ่ ด้รกั ษาคัมภีรใ์ บลานโบราณของไทย มหาวิทยาลัย
โอตานิ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ ๆ มีการรักษาคัมภีร์ใบลานโบราณของไทยมากที่สุดในโลก ยกเว้นประเทศไทย
คัมภีร์ใบลานที่มีการเก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยโอตานิ สามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น ๒
ประเภท จากการได้มาซึ่งคัมภีร์เหล่านั้น คือ ๑. คัมภีร์ใบลานที่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน กล่าวคือ คัมภีร์ใบ
ลานที่ได้พระราชทานให้ไป และ ๒. คัมภีร์ใบลานที่ไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน แต่ได้ไปอยู่ในการเก็บรักษาของ
มหาวิทยาลัยโอตานิ
๑. คัมภีร์ใบลานที่ได้พระราชทานให้ไปโดยพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายไทย
ในกลุม่ คัมภีรใ์ บลานทีไ่ ด้พระราชทานให้ไป และถูกเก็บรักษาไว้ทมี่ หาวิทยาลัยโอตานิ ประกอบ
ไปด้วย คัมภีร์ใบลานทั้งหมด ๕๙ ผูก ที่เป็นอักษรขอม ๔ ผูกเป็นอักษรพม่า และอีก ๑ ผูก เป็นอักษรมอญ
รวมแล้ว ๖๔ ผูก
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ประวัติคัมภีร์ใบลานในประเทศญี่ปุ่น
ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๑ นักโบราณคดีสมัครเล่นชาวอังกฤษชื่อว่า เปปเป่ William
Claxton Peppe ได้ค้นพบผอบบรรจุพระบรมสารีริธาตุ ณ หมู่บ้านปิประฮวา (Pirprahwa) ตั้งอยู่ที่
เมืองบัสดิในประเทศอินเดีย ใกล้ชายแดนประเทศเนปาล ประเทศอินเดียในยุคนัน้ ยังอยูภ่ ายใต้การปกครอง
อาณานิคมของสหราชอาณาจักร ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ทูลถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบ แด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งประเทศสยาม ด้วยเห็นว่าเป็นประเทศ
พุทธศาสนาที่เป็นเอกราช
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ตั้ง
คณะราชทูตส่งไปรับพระบรมสารีรกิ ธาตุทปี่ ระเทศอินเดีย และเมือ่ ได้รบั พระราชทานมาแล้ว ได้ประดิษฐาน
ไว้ที่พระบรมบรรพต หรือภูเขาทองวัดสระเกศ ในเดือนพฤษภาคม ในศกเดียวกัน
ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้มีพิธีพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระเชตุพน เพื่อ
พระราชทานบางส่วนของพระบรมสารีรกิ ธาตุ ให้แก่ประเทศพม่า และศรีลงั กา ซึง่ เป็นประเทศทีม่ พี ทุ ธศาสนิกชน
เป็นส่วนใหญ่ และเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของสหราชอาณาจักร ต่อมาภายหลังบางส่วนของ
พระบรมสารีริกธาตุได้พระราชทานให้กับราชวงศ์รัสเซียที่มีความสัมพันธ์อยู่กับราชวงศ์สยาม และประเทศ
ญีป่ นุ่ การทีญ
่ ปี่ นุ่ ได้รบั พระมหากรุณา ได้รบั พระราชทานพระบรมสารีรกิ ธาตุ ก็ดว้ ยความพยายามของท่าน
ทีป่ รึกษาเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย นาย อินคากิ มันจิโร (Inagaki Manjiro, ๒๔๐๔ – ๒๔๕๑)
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ คณะสงฆ์ญปี่ นุ่ ได้ตงั้ คณะผูแ้ ทนเพือ่ ไปรับพระราชทานพระบรม
สารี ริ ก ธาตุ จ ากประเทศไทย คณะผู ้ แ ทนรั บ พระราชทานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ นี้ น� ำ โดย พระคุ ณ เจ้ า
โอตานิ โกอิน (Otani Koen, ๒๔๑๘ – ๒๔๘๖) บุตรคนโตและผู้สืบมรดกของท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดซินซู
โอตานิ-ฮา (Shinshu Otani-ha) สังกัดคณะโอตานิแห่งพระพุทธศาสนานิกายซิน ท่านแมดา โจเสตุ (Mae75

da Josetu, ๒๓๘๘ – ๒๔๖๓) ท่านฟุจิซิมา รยูน (Fujichima Ryoon, ๒๓๙๕ – ๒๔๖๑) และท่านฮิโอกิ
โมกุเซน (Hioki Mokusen, ๒๓๙๐ – ๒๔๖๓) และยังมีนักวิชาการผู้ทรงเกียรติ ๑๔ ท่าน เช่น ท่านนันโจ
บุนยู (Nanjo Bunyu, ๒๓๙๒ – ๒๔๗๐)
ในเดือนพฤษภาคมศกเดียวกัน มีคณะผู้แทนจากญี่ปุ่น ๑๘ ท่านถูกส่งไปที่ประเทศสยาม
จากความพยายามหลายครัง้ ญีป่ นุ่ ได้รบั พระราชทานพระบรมสารีรกิ ธาตุ พร้อมกับพระพุทธรูป
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผ่านคณะผู้แทนจากญี่ปุ่นที่มารับพระราชทาน
ซึง่ น�ำไปประดิษฐานไว้ทวี่ ดั กากุโอซาน นิตไตยจิ (Kakuozan Nittaiji) ซึง่ เป็นวัดทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๗
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากสยามประเทศโดยเฉพาะ
อนึ่ง เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ในโอกาสที่พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทาน คัมภีร์ใบลานโบราณ (ที่ถูกรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัย
โอตานิในปัจุบันนี้) ส่งไปยังญี่ปุ่นด้วย โดยผ่านผู้น�ำคณะผู้แทนที่มารับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ คือ
พระคุณเจ้า โอตานิ โกอิน แต่ตามหลักฐานที่ค้นพบในวารสาร Shuho ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้บันทึก
ไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานคัมภีร์ใบลานจากประเทศ
สยาม จ�ำนวน ๖๐ ผูก ให้กบั ท่านเจ้าอาวาส โอตานิ โกอิน” แม้วา่ เป็นข้อความทีไ่ ม่มกี ารบันทึกวันเดือนปีที่
พระราชทาน แต่นบั ได้วา่ เป็นบันทึกส�ำคัญทีบ่ ง่ บอกพระนามาภิไธยของผูพ้ ระราชทานจากประเทศสยามและ
ผู้รับฝ่ายญี่ปุ่นไว้อย่างชัดเจน
แต่เมือ่ นักวิชาการได้ศกึ ษาหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์อย่างละเอียด จึงได้พบว่า คราวพระราชทาน
พระบรมสารีริกธาตุไปยังประเทศญี่ปุ่น ตามเอกสารหลักฐานมีเพียงกล่าวไว้ว่า ได้พระราชทานพระพุทธรูป
พร้อมพระบรมสารีริกธาตุ แต่ไม่มีการกล่าวถึงพระราชทานคัมภีร์ใบลาน ฉะนั้น การเดาว่าพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานคัมภีร์ใบลานในโอกาสเดียวกันกับการพระราชทาน
พระบรมสารีริกธาตุไปยังญี่ปุ่นนั้น อาจจะไม่ถูกต้อง
แต่ในเอกสารเกีย่ วกับการพระราชทานพระบรมสารีรกิ ธาตุ พบข้อความว่า “พระบรมราชินแี ห่ง
สยามได้พระราชทานคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกไปยังญีป่ นุ่ ในภายหลัง” พระบรมราชินแี ห่งสยามได้ให้พระมหาเถระ
คัดลอกคัมภีร์พระไตรปิฎกย่อฉบับสยามจานลงบนใบลาน เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญส่งให้กับชาวพุทธ
ญี่ปุ่น คัมภีร์นี้ประกอบไปด้วยใบลาน ๗ ผูก บรรจุไว้ในกล่องไม้ฝั่งมุกกล่องเดียว และมีบันทึกไว้ด้วยว่า
หลังจากที่ ท่านอินาคากิ มานจิโร ได้รับคัมภีร์ใบลานแล้ว ได้ตั้งประดิษฐานชั่วคราวที่ วัดมโยโออิน
(Myohoin) ในเมืองเคียวโตะ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
แต่ทั้งนี้คัมภีร์ใบลานที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยโอตานิ เป็นคนละชุดกับที่ได้กล่าวมาแล้ว
ที่ได้พระราชทานไปพร้อมพระบรมสารีริกธาตุ คัมภีร์ใบลานที่พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานไปพร้อม
พระบรมสารีริกธาตุนั้น และพระพุทธรูปได้ประดิษฐานไว้ที่วัดนิตไตยจิ ซึ่งมีเอกสารที่เป็นจดหมายถึง
ท่านอินาคากิ มานจิโร จากรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการแห่งสยามประเทศ คือ เจ้าพระยาภาษกรวงศ์
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(๒๓๙๒ – ๒๔๖๓) มีข้อความบ่งชัดไว้ว่า “คัมภีร์พระไตรปิฎกย่อ ที่พระราชทานจากพระบรมราชินี ส่งไป
พร้อมกับพระพุทธรูปทองค�ำที่สวยงาม ที่ได้พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕”
ส่วนคัมภีร์ใบลานที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยโอตานิ ดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดู
เหมือนว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานเป็นการส่วนพระองค์ให้
ไปทีญ
่ ปี่ นุ่ ในโอกาสอืน่ ต่างหาก จากหลักฐานทัง้ หลายพอจะเข้าใจได้วา่ ประมาณ ๑๐ ปีกอ่ นทีจ่ ะพระราชทาน
พระบรมสารีริกธาตุไปยังญี่ปุ่น ปรากฏว่ามีพระญี่ปุ่นชื่อว่า อิกุตา โตกุโน ซึ่งมาพ�ำนักเป็นนักศึกษาอยู่ใน
ประเทศสยาม ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๑ – ๒๔๓๓ ได้บันทึกไว้ในอัตชีวประวัติของท่านว่า “ข้าพเจ้าได้รับ
คัมภีร์ใบลานกว่า ๖๐ ผูก พร้อมกับพระพุทธรูปและเจดีย์อีกจ�ำนวนหนึ่ง และยังได้เครื่องประกอบพิธีกรรม
ต่าง ๆ อีกส่วนหนึง่ ด้วย” ยังมีหลักฐานบ่งชีไ้ ว้วา่ เจ้าพระยาภาษกรวงศ์ มีหนังสือไปถึงเจ้าอาวาส ฮิคาซิ โฮง
คานจิ โอตานิ โกเออิว่า ได้ฝากคัมภีร์ผ่านท่าน อิกุตา โตกุโน คราวเดินทางกลับญี่ปุ่น พร้อมกับกาเสด็จ
พระราชด�ำเนินสู่ญี่ปุ่นของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ
พันธุวงศ์วรเดช
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