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เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงนึกถึงการ์ตูน ดาบ

ซามูไร ชุดกิโมโน หรือหุ่นยนต์ล�้าสมัย แต่มีใครรู้บ้างว่าประเทศ

ที่เจริญรุ่งเรื่องมากที่สุดในประเทศตะวันออกยังมีเบื้องหลังที่เรา

ไม่เคยรู้อะไรซ่อนอยู่อีกบ้าง

ลองเปลี่ยนเป็นพูดถึงต�านานดาบอาถรรพ์ผ่าได้แม้กระท่ัง

หนิก้อนใหญ่ในครัง้เดยีว ต�านานแม่น�า้แห่งความตายท่ีกัน้ระหว่าง

โลกมนุษย์กับปรโลก มัมมี่เกจิอาจารย์ที่ค่อย ๆ  ท�าให้ร่างกายของ

ตนเองแห้งเหี่ยวและเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ และเรื่องอื่น ๆ

อีกมากมาย จะมีสักกี่คนที่รู้เบื้องลึกของเรื่องเหล่านี้บ้าง

รออะไรอยู่ล่ะ ถ้าอยากรู้ก็รีบพลิกหน้าต่อไปดูสิ หึ ๆ

นานมบีุคสพบัลเิคชัน่ส
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ต�านาน  “ห้องแดง” ของญี่ปุ่น  เป็นที่

กล่าวขวัญในเร่ืองความอาถรรพ์กันมาก และ

สร้างความหวาดผวาจนเป็นเร่ืองเล่าปากต่อ

ปาก ต�านานชวนสยองนี้มาพร้อมกับอินเทอร์-

เน็ต  เพราะจะมีรูปประตูสีแดงโผล่ข้ึนมาบน

หน้าจอคอมพ์  พร้อมเสียงของเด็กคนหนึ่ง

ถามว่า “เธอชอบไหม”

¤�าÊา»ËŒÍ§áด§
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ส�าหรับคนที่ไม่ได้สนใจ คงคิดว่าเป็น

ปอปอัปโฆษณาทั่วไปและเลือกกดปดมัน

แต่หากใครเผลอเข้าไปดูแล้ว  ไม่ว่าจะกดปด

หน้าต่างอย่างไร  มันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นรูป

ประตูสีแดงเหมือนเดิม พร้อมข้อความใหม่

ว่า “ห้องสีแดง”

จากนั้นข้อความจะค่อย ๆ  เลือนหาย

ไปก่อนจะมีค�าถามใหม่ว่า  “เธอชอบห้อง

สีแดงไหม” แน่นอนว่าใครที่ดูถึงตอนนี้  เช้า

มาจะกลายเป็นศพทุกราย ส่วนห้องสีแดงที่

ปรากฏในตอนแรกนั้นมาจากเลือดของผู้ตาย

นั่นเอง
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อะสะโนะ  นะงะโนะริและซามูไรเดินทางเข้าวังหลวง

เพื่อท�าพิธีคารวะโชกุนประจ�าป  เมื่อคิระ  โยะชิฮิสะ  ได้พบกับ

อะสะโนะก็รู้สึกไม่ชอบใจที่อะสะโนะไม่ประจบประแจง จึงว่า

กล่าวตักเตือนเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่อยู่นานจนกระท่ังอะสะโนะ

หมดความอดทน จึงชักดาบออกมา แต่การชักดาบในเขตปราสาท

ของโชกุนถือเป็นเรื่องผิดกฎ อะสะโนะต้องโทษประหารชีวิตโดย

การท�าฮะระกิ ริ    หลังอะสะโนะตาย  ซามูไรนับร้อยชีวิตใน

ตระกูลนะงะโนะริกลายเป็นโรนินหรือซามูไรไร้นายทันที แต่มี

เพียงซามูไร 47 คนเท่านั้นที่รวมตัวเพื่อหวังแก้แค้นให้เจ้านาย

โดยมีโออิชิ  โยะชิโอะเป็นหัวหน้า

ในศึกเก็นโระกุอะโกะ ซามูไรท้ัง 47 คนแฝงตัวไปกับคณะ

คะบุกิที่มาแสดงในที่พักของคิระ  เ ม่ือสบโอกาสโออิชิและ

ซามูไรที่เหลือก็บุกสังหารคิระส�าเร็จ  ศีรษะของคิระถูกน�าไป

เซ่นไหว้อะสะโนะที่หลุมศพในวัดเซ็งงะกุ จากนั้นทั้งหมดจึงเข้า

มอบตัวกับทางการ และมีโทษประหารโดยการท�าฮะระกิริทุกคน

ปัจจุบันหลุมศพของโรนินท้ัง 47 คนต้ังอยู่ท่ีวัดเซ็นงะกุจิ

ÊÕèÊÔบà¨çดซามูไรไรŒÊÑ§¡Ñด
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เคียงข้างกับผู้ เป็นเจ้านาย

วันที่  14  ธันวาคมของทุกป

ในวัดจะมีเทศกาลกิชิ  เพื่อ

ร�าลึกถึงซามูไรไร้สังกัดทั้ง 

47 คนด้วย
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ฮะระกริ ิมาจากค�าว่า ฮะระ ทีแ่ปลว่า ทอง กบั กริ ิทีแ่ปล

ว่า ตัด    เป็นการคว้านท้องปลิดชีพตัวเองเพื่อรักษาเกียรติและ

ล้างมลทินของซามูไร   

ฮะระกริ ิมาจากค�าว่า   ทีแ่ปลว่า ทอง กบั กริ ิทีแ่ปลกริ ิทีแ่ปลกริิ

ÎÐรÐ¡ÔรÔ 
¡ารตาÂÍÂ‹า§มÕà¡ÕÂรตÔ
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ค�านี้กลายเป็นที่รู ้จักตั้งแต่สมัยเอโดะ  เมื่อชาวต่างชาติ

เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น  ชาวญี่ปุ่นเรียกพิธีนี้ว่า เซ็ปปุกุ ซึ่งทั้งค�า

ว่าฮะระกิริและเซ็ปปุกุ  เขียนด้วยตัวอักษรคันจิแบบเดียวกัน

เพียงแค่สลับที่ตัวอักษรและอ่านต่างกัน

การท�าฮะระกิริหรือเซ็ปปุกุ จะจัดขึ้นเมื่อซามูไรท�าผิดกฎ

หรือชิงฆ่าตัวตายก่อนที่ศัตรูจะประชิดถึงตัว กรณีที่ผู้ท�าผิดถูกสั่ง

ประหาร ทางการจะเชิญคนมาร่วมพิธีจ�านวนมากเพื่อเป็นเกียรติ

ผู้ต้องโทษจะสวมชุดขาว มีผู้ยืนอยู่ด้านหลังคอยตัดคอเพื่อไม่ให้

ผู้ท�าฮะระกิริต้องทรมานนาน ขั้นตอนการท�าฮะระกิริเริ่มจากใช้

มีดสั้นแทงที่ท้องด้านขวาแล้วเลื่อนมาด้านซ้าย จากนั้นจึงดันมีด

ขึน้เพือ่ตดัล�าไส้ ในตอนนีห้ากผูท้�าฮะระกริทิรมานจากพษิบาดแผล

ก็จะถูกตัดคอทันที ส่วนที่ชิงฆ่าตัวตายด้วยการฮะระกิริก่อนตก

อยู่ในน�้ามือของศัตรูนั้นก็เพื่อไม่ให้ตายอย่างไร้เกียรตินั่นเอง

บางครั้งฮะระกิริก็มิได้จ�ากัดในวงการของซามูไรเท่านั้น

การปลิดชีพยังเกิดขึ้นในหมู่หญิงชาวญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน มีต�านาน

หนึ่งเล่าว่าเมื่อสามีต้องไปออกรบ แต่ไม่อยากไปเพราะห่วง

ภรรยา นางจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อให้สามีหมดห่วงและท�า

เพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่
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เบ็งเกเป็นซามูไรในยุคเฮอัน  ถูกพ่อแม่น�ามาทิ้งไว้ในป่า

ตั้งแต่เด็ก พระธุดงค์ผ่านมาเห็นจึงน�าไปชุบเลี้ยง  เมื่อโตขึ้นก็บวช

เรียนและศึกษาวิชาต่อสู ้ควบคู ่กัน  แต่เพราะมีรูปร่างใหญ่โต

จึงมักถูกล้อเลียนว่าเป็นลูกยักษ์  เบ็งเกพยายามฆ่าตัวตายเพราะ

น้อยใจหลายครัง้ แต่กไ็ม่เคยส�าเรจ็  เจ้าอาวาสจึงแนะน�าให้เบง็เก

สะสมดาบจนครบ 1,000  เล่มก่อนแล้วค่อยตัดสินใจฆ่าตัวตาย

อีกครั้ง  เบ็งเกเดินทางออกจากวัดและคอยดักปล้นดาบของ

ผู้สัญจรไปมาที่สะพานโกะโจโอ  เม่ือปล้นได้ถึง  999  เล่มแล้ว

กลับพ่ายแพ้มินะโมะโตะ  โยะชิสึเนะ  เจ้าของดาบเล่มที่  1,000

ความเก่งกล้าของโยะชิสึเนะท�าให้เบ็งเกปฏิญาณตัวขอเป็น

ข้ารับใช้ไปตลอดชีวิต จนกระทั่งตายในขณะปกปองเจ้านาย

เบ็งเกยืนตายโดยมีลูกธนูนับสิบปักทั่วร่าง  คนในสมัย

ก่อนจึงเชื่อว่าเบ็งเกมีจิตวิญญาณอันแรงกล้า แม้ตายแล้วยังยืน

อยู่ได้ แต่ถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว    เบ็งเกยืนตายได้

เพราะกล้ามเนื้อแข็งตัวอย่างรวดเร็วหลังเสียชีวิตแล้วน่ันเอง ยิ่ง

ร่างกายใช้ก�าลังมากเท่าไร  เมื่อตายกะทันหันก็ยิ่งแข็งตัวเร็วมาก

เท่านั้น   อย่างไรก็ตาม การปกปองเจ้านายของเบ็งเกก็ได้รับการ

ยกย่องมาจนถึงปัจจุบัน

Â×นตาÂáบบàบç§à¡
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ดาบซามูไรในต�านาน 

ดาบญีปุ่น่เป็นหนึง่ในดาบทีข้ึ่นช่ือว่าตดัได้ทกุสิง่ การจะได้ 

ดาบมาแต่ละเล่มนั้นไม่ง่ายเลย การตีดาบในยุคโบราณต้องผ่าน 

พิธีกรรมจึงท�าให้ดาบมีความศักดิ์สิทธ์ิ ดาบจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีหาซื้อได้ 

ทั่วไป และเป็นสมบัติส่วนตัวของซามูไรเท่านั้น

ผู ้ตีดาบและผู ้ช่วยต้องถือศีลกินเจ  ไม่ยุ ่งเกี่ยวกับโลก 

ภายนอกนานนับเดือน ขณะตีดาบต้องมีสมาธิสูง อารมณ์และ 

จติใจต้องมัน่คงเพือ่ให้ได้ดาบทีด่ทีีส่ดุ ดาบทีส่มบรูณ์แบบสามารถ 

ส่งอารมณ์และความรู้สึกไปถึงเจ้าของขณะชักออกจากฝักได ้

เช่นกัน 

ดาบญี่ปุ ่นมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคคะมะกุระ และไม่ม ี
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ช่างตดีาบคนใดเทยีบกบัตระกลูมะซะมเุนะได้ ดาบของมะซะมเุนะ 

ใช้เหล็กเนื้อดี  3 ชิ้น หลอมด้วยอุณหภูมิมากกว่า  800 องศา- 

เซลเซยีส และพับเหลก็ตีซ้อนกันมากกว่า 30,000 ชั้นขึ้นไปท�าให้

ได้ดาบที่ทัง้คม แขง็แกร่ง ทนทาน และโค้งสวย 

ต่อมาตระกูลมุระมะซะสามารถตีดาบได้ทัดเทียมกับ 

ตระกูลมะซะมุเนะ แต่ดาบของทั้ง  2 ตระกูลนี้ก็มีข้อแตกต่าง 

อย่างเห็นได้ชัด จนเกิดต�านานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า  ผู้ท่ีจับ 

ดาบของตระกูลมะซะมุเนะจะมีจิตใจสงบเยือกเย็น  ในขณะท่ี 

ดาบของตระกูลมุระมะซะจะท�าให้ผู้เป็นเจ้าของมีจิตสังหารอัน 

แรงกล้า
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