แห่เกีย่ วนวมยักษ์

“ฟุตง ไทโคะ” ในเทศกาล
“ชูโกไซ”
กนิฎฐา มัทซุโอะ
▲ ไฮไลท์อย่างหนึง่ ของเทศกาลคือการน�ำฟุตง ไทโคะหนักกว่า 1.5 ตันขึน
้ เนินมารอดใต้เสาโทริอทิ ี่ หนึง่

▲ พระชินโตของศาลเดินน�ำเกีย้ วทองออกจาก

ศาลในเช้าวันที่ 15

▲

ศิษยานุศษิ ย์กำ� ลังช่วยกันเข็นฟุตง ไทโคะออกจากโรงเก็บในต�ำบลมุง่ หน้ามาทีศ่ าล

ราวบ่ายสองโมงเศษของบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม ชายในเสื้อ
ฮัปปิสีสันลวดลายคลาสสิค ของแต่ละต�ำบลพากันแห่เกี้ยวยักษ์
น�้ำหนักราว 1.5 ตัน ด้านบนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ก้น แคบปากกว้าง
มีนวมสีแดงสดดัง “ฟุตง” (ฟูก) ล้อมรอบยอดเสาโทริอิยักษ์ที่ปาก
ทางเข้า ศาลฮิราโอกะขึน้ เนินระยะทางราว 200 เมตรมาถึงลานหน้า
เสาโทริอิด้านใน พร้อมส่งเสียงร้อง “โจซาจะ...โจซาจะ” ก่อนที่จะ
ร่วมกันลงจากเกี้ยวขึ้นบันไดหิน 46 ขั้นขึ้นไปคารวะเทพเจ้าที่หน้า
ศาลเอกด้านบนอย่างพร้อมเพรียง
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“ฟุตง ไทโคะ” เป็นเกี้ยวที่ใช้คนหาม พบกันมากในเขตคาวา
จินางาโนะ ฮิงาชิโอซากา ซาไก อาวาจิ และไคทสุกะ ภูมิภาคด้าน
ใต้ของโอซากา เกี้ยวดังกล่าวแม้จะมีลวดลายแตกต่างกันไปบ้าง
ตามวัฒนธรรมท้องถิน่ แต่สว่ นใหญ่แล้วจะใช้บรรทุกกลอง (ไทโคะ)
ไว้ด้านล่างมีเด็กชายราว 4-8 คนท�ำหน้าที่ตี โดยรอบๆ กลองอาจมี
ผู้เล่นดนตรีอื่นๆ ประกอบด้วย เหนือจากที่วางกลองขึ้นไปเป็น
ไม้แกะสลักงดงาม ด้านข้างทั้งสี่ด้านมีโคมลวดลายมังกร ฯลฯ ติด
พู่ระย้ามิซุฮิกิห้อยอยู่ เอกลักษณ์ส�ำคัญอยู่ที่นวมสีแดงหนา (ฟุตง)
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▲ ฟุตง ไทโคะถูกทยอยแบกเข้ามาในลานศาล

▲ เด็กจิโกะแต่งตัวเสร็จเตรียมร่วมกระบวนแห่ในเช้าวันที่ 15

ที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เป็นสี่เหลี่ยมก้นแคบ ปากกว้าง ข้างในมีชายร่าง
ก�ำย�ำล�ำสัน่ 2-3 คนยืนคอยคุมทิศทางการแห่ และระวังไม่ให้กระทบ
กับเสาหรือต้นไม้ระหว่างทาง ยิง่ มากคันยิง่ ดูอลังการ โดยเฉพาะเมือ่
คนแบกๆ เอียงซ้ายบ้างขวาบ้าง บรรดาผูช้ มทีม่ ายืนออกันข้างทางก็
วิง่ หลบกันจ้าละหวัน่ ทัง้ หวาดกลัวทัง้ สนุกตืน่ เต้นประหนึง่ ตนเองเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลด้วย
ฮิราโอกะ-จิน จะเป็นศาลชินโตที่ตามต�ำนานเชื่อกันว่าสร้าง
ขึ้นตั้งแต่เมื่อจักรพรรดิจิมมุครองราชย์เป็นปีที่สาม เอกลักษณ์อยู่ที่
ศาลเอกที่มี 4 ศาลเรียงกัน ด้านหน้าเขาทางทิศตะวันตก รอบๆ ศาล
รายล้อมไปด้วยป่าบ๊วยกว้างใหญ่ ถูกจัดอันดับเป็น “หนึง่ ในภูมทิ ศั น์
ที่มีกลิ่นหอม 100 แห่ง” ของประเทศทุกๆ วันที่ 14 และ 15 เมื่อเม
เปิล้ รอบๆ ศาล เริม่ มีสสี นั บอกการมาเยือนของฤดูใบไม้รว่ งก็จะฉลอง
เทศกาลประจ�ำฤดูหรือ “ชูโกไซ” เพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่อ�ำนวยพรให้
ธัญญาหารสมบูรณ์ โดยศิษยานุศิษย์ที่ตั้งบ้านเรือน อยู่ใกล้ๆ รวม
กว่า 23 ต�ำบลจะพากันแต่งเกีย้ วฟุตง ไทโคะแห่เข้ามาคารวะเทพเจ้า
มีการเปิดแผงลอยร้านค้าริมทางอย่างเอิกเกริก
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▲

กระบวนแห่ของศาลเริม่ ออกจากลานศาลมุง่ ไปยังต�ำบล
ศิษยานุศษิ ย์

ว่ากันว่าฟุตง ไทโคะ เริม่ ถูกน�ำมาใช้ในสมัยเมจิ ก่อนหน้านัน้
ยังเป็นรถลากดันจิรเิ หมือนท้องถิน่ ใกล้เคียงอยู่ แต่จากสภาพพืน้ ทีๆ่
เป็นเนินสูงชัน เป็นภาระแก่บรรดาศิษยานุศษิ ย์ไม่นอ้ ย จึงเปลีย่ นมา
ใช้ฟุตง ไทโคะแทน ปัจจุบันนี้รถดันจิริก็ยังคงใช้อยู่ แต่เหลือเพียง
สามคันเท่านัน้ สิง่ ทีน่ า่ ประทับใจของเทศกาลชูโกไซของศาลฮิราโอกะ
นี้อยู่ที่การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนประจ�ำเมืองแยกย้ายกันท�ำหน้าที่
ตกแต่ง แบก ดูแลความปลอดภัย และจัดริว้ ขบวนฟุตง ไทโคะอย่าง
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▲ ฟุตง ไทโคะจ�ำนวน 23 คันถูกแบกมาประชันความอลังการทีล่ านหน้าเสา

โทริอทิ สี่ อง

▲ หนุม
่ ๆ ออกแรงกันเต็มก�ำลัง

▲

พิธขี อพรเทพเจ้าทีห่ น้าศาลเอกก่อนงานจะเริม่ ขึน้

มีระเบียบ ว่ากันว่าไม่ว่าพวกเขาจะแยกย้ายกันไปท�ำงานไกล ออก
ไปจากเมืองเพียงใด เมื่อถึงเวลาใกล้เทศกาลก็จะกลับมาบ้านเกิด
รวมก�ำลังกันจัดงานเช่นนี้ไปทุกปี แม้แต่เด็กสาวๆ ในเมืองเองก็มัก
จะนัดเจอกันที่หน้าเสาโทริอิที่หนึ่งเพื่อร่วมสนุกเดินตามเกี้ยวบ้าง
เดินซื้อของกินของเล่นจากแผงลอยบ้าง นับเป็นเทศกาลที่อบอุ่น
กระชับไมตรีของผู้คนที่มีบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันอย่างดี
ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ เมื่อเกี้ยวฟุตง ไทโคะทั้ง 23 คันเข้า
มาตั้งแถวประชันกันที่ลานหน้าเสาโทริอิ แค่ละคันต่างแยกย้ายกัน
น�ำโคมแดงขึ้นมาประดับด้านล่างของนวมฟุตง แล้วทยอยตั้งแถว
แห่ลงเนินออกจากศาลกลับไปที่ต�ำบลของตน ระหว่างนั้นผู้คน
จะพากันมาเบียดเสียดรอถ่ายรูปกับเกี้ยวบ้าง ยืนคอยชมกันริมทาง

▲

ค�ำ่ วันที่ 15 ฟุตง ไทโคะจะถูกแบกกลับไปทีโ่ รงเก็บในต�ำบล นับเป็น
ห้วงเวลาทีส่ นุกสนานอีกครัง้

บ้าง เวลาเกี้ยวเข้ามาใกล้ทุกครั้งก็จะวิ่งหลบไปมาหวีดร้องสลับกับ
เสียง “โจซาจะ....โจซาจะ” ของคนแห่ เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน
นับเป็นห้วงเวลาที่ทั้งสวยงามจากแสงโคม และทั้งตื่นเต้นจากการ
วิ่งหลบเกี้ยวไม่น้อยทีเดียว
หลังจากนั้น เยาวชนในต�ำบลยังต้องรื้อ และเก็บเกี้ยวเข้า
โรงเก็บ พวกเขาจะมาพบกันเป็นประจ�ำเพื่อเตรียมงานในปีต่อๆ ไป
เป็นประจ�ำ โดยจะจัดประชุมใหญ่ราวสองสัปดาห์ก่อนหน้าวันงาน
ทุกปีไป นับเป็นเทศกาลดัง้ เดิมทีย่ นื อยูบ่ นความร่วมมือของคนหนุม่
คนสาวที่ผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนที่น่าปลาบปลื้มมาก
*ศาล Hiraoka-jinja ตั้งอยู่หน้าสถานี Hiraoka/Kintetsu Nara Line
(ไม่มีค่าเข้าชม)
November 2017 No. 251
●

33

