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▲ เจ้าหญิงโทะโมะเอะโกะเซน ตัวเอกของกระบวน ▲ เริม
่ กระบวนแห่ปา้ ยบอกเป้าหมายเพือ่ ฉลองเกียวโตใหม่เมือ่ ครบ 1,300 ปี

แห่ทงั้ หมด ตัวแทนอิสตรีสมัยหุจวิ าร่า

กนิฎฐา มัตสุโอะ

จิได มัทสุริ กระบวนแห่ของผูค้ นในอาภรณ์แต่ละสมัยดัง

“แผ่นพับประวัตศิ าสตร์”
ราว

เที่ยง ของวันที่ 22 พฤศจิกายน ชายหญิงในชุดอาภรณ์งดงามของ
แต่ละยุค แต่ละสมัย จ�ำนวนราว 2,000 คนได้เคลื่อนกระบวนออกจาก
หน้าประตูเคนเรมง ซึ่งเป็นประตูชั้นในของพระราชวังเกียวโต ทยอยเดินไปตามถนน
กรวดเพื่อที่จะไปออกประตูซาไกมะจิ หนึ่งในเก้าประตูชั้นนอกที่เชื่อมกับถนนมารุทา
มาจิโดริ มุ่งไปยังศาลเฮอันจินกู เป็นระยะทางราวกว่า 4 กิโลเมตร ตลอดสองข้างทาง
คับคัง่ ไปด้วยนักท่องเทีย่ วทัง้ ญีป่ นุ่ ต่างชาติ และคนในพืน้ ทีจ่ ำ� นวนมากมายทีม่ าคอย
ชมกระบวนแห่กันล้นหลาม
เทศกาล “จิได มัทสุริ” ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามเทศกาลใหญ่ของเกียวโต
(รองลงมาจากเทศกาลกิอง และเทศกาลอาโออิมัทสุริ) จัดเป็นครั้งแรกเมื่อเกียวโต
ฉลองการเป็นเมืองหลวงเดิมของญี่ปุ่นครบ 1,100 ปีในปี 1895 อันเป็นปีที่ทางการได้

▲ กระบวยตักน�ำ้ ลงรักสีดำ�

▲

▲ “โอฮาร่าเมะ” หญิงชาวต�ำบลโอฮาร่าทีแ่ บกฟืนมาขายในตัวเมืองในสมัย

โยะชิโนะ

คณะของนักรบ และขุนนางทีร่ ว่ มวางแผนปฏิรปู เมจิ
มาในชุดกันหนาวซ่อนตัว

▲ นางในราชส�ำนักสมัยโยชิโนะ นารา
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▲ หีบสัมภาระของขุนนาง ห่อด้วยหนังกวางมี ▲

เชือกไหมร้อยทับ สีเขียวตัดกับสีหนังกวาง

รองเท้าผูเ้ ดินทางใช้เชือกร้อย มีถงุ เท้าลาย
แมลงปอ

▲ ม้าก็ประดับประดาเต็มที่
▲ คณะละครสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์สมัยมุโระมาจิ

▲ เสือ้ ผ้าของนักรบทีเ่ ป็นผ้าไหมทอลวดลายสีสน
ั หลากหลาย

▲ เสือ้ ของผูร้ ว่ มกระบวนเป็นโลโก้ของศาลเฮอัน จินกู
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สร้ า งศาลเฮอั น จิ น กู ขึ้ น เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานดวงวิ ญ ญานของ
จักรพรรดิคมั มุ (ครองราชย์จากค.ศ. 781-806) ผูท้ รงย้ายเมืองหลวง
จากนางาโอกะเคียวมายังเฮอันเคียว (กรุงเกียวโตใน ปัจจุบัน) ซึ่งมี
ท�ำเลดีกว่า
ปี 1895 เป็นปีที่ 27 หลังการปกครองประเทศเปลีย่ นมือจาก
โชกุนในตระกูลโทกุงาว่า มาเป็นรัฐบาลกลางที่มีรัฐสภา และคณะ
รัฐมนตรีซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และยังได้อัญเชิญจักรพรรดิ และ
จักรพรรดินีมาประทับที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวแทน
หลังจากนั้นเป็นต้นมา เกียวโตก็เริ่มซบเซาลงเรื่อยมา และด้วยเหตุ
นี้เองที่ทางรัฐบาล ร่วมกับผู้คนในตัวเมืองเกียวโตพร้อมใจกันฉลอง
การเป็นเมืองหลวงเดิมครบรอบ 1,100 ปีด้วยการสร้างศาลชินโต
ขนาดใหญ่ที่ย่านโอกาสากิพร้อมจัดกระบวนแห่เฉลิมฉลอง แรกที
เดียวเป็นกระบวนแห่ของผู้คนในเกียวโตที่มาในอาภรณ์สมัยต่างๆ
ในประวัติศาสตร์เข้าไปนมัสการเทพเจ้าในศาลเฮอัน จินกู เท่านั้น
ต่อมาในปี 1940 ศาลเฮอัน จินกูได้อัญเชิญดวงวิญญาน
ของจักรพรรดิโคเม (ครองราชย์จากค.ศ.1846-1867) จักรพรรดิ
องค์ ที่ 121 ซึ่ ง เป็ น องค์ สุ ด ท้ า ยที่ มี พ ระราชฐานในกรุ ง เกี ย วโต
มาประดิษฐานด้วย จากนัน้ ไปจึงขยายกระบวนแห่เริม่ ต้นจากประตู
เคน เรมงของพระราชวังเกียวโตมายังศาลเฮอัน จินกูเช่นทุกวันนี้ และ
กระบวนแห่ที่เคยมีเพียง 6 กระบวน 6 สมัยได้เพิ่มเป็น 8 สมัยย้อน
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▲

ชิซุกะโกะเซน และหญิงติดตาม แสดงโดยเกอิโกะ และไมอิโกะของ
ส�ำนักกิองโคบุ

▲ ราชรถอัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้าประจ�ำศาล

หลังไปจากสมัยเมจิ เอโดะ อัทสุจิโมะ โมะยาม่า มุโระมาจิ โยชิโน คามาคุระ ฟุจิวาร่า
และเอนเรียกกุ ตามล�ำดับความนิยม ในการแต่งกาย และแต่ละสมัยยังมีคนแต่งกายเป็น
บุคคลในประวัตศิ าสตร์ทมี่ ชี อื่ เสียง ในอดีตเรียงราย รวมเป็นจ�ำนวนผูร้ ว่ มกระบวนแห่ทงั้ สิน้
2,000 คน
จุดชมเทศกาลอยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้ร่วมกระบวนที่เนี๊ยบตั้งแต่รองเท้า ของใช้
ที่ติดตัว ทั้งทรงผม และการแต่งหน้าก็เป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ค้นคว้าไว้ สมกับวลีที่ผู้คนมักกล่าวขานถึงคนเกียวโตที่รักสวยรักงาม ให้ความส�ำคัญกับ
เสื้อผ้าอาภรณ์ว่า “คิดาโอเระ” (แต่งตัวจนหมดเนื้อหมดตัว) และนอกจากผู้คนในกระบวน
แห่แล้ว ยังมีรถลากเทียมวัว กระบวนของนักแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์มานซ์ในสมัยมุโระมาจิ
ฯลฯ ที่จะหยุดแสดงเป็นระยะๆ สร้างสีสันให้กับเทศกาลอีกด้วย
ช่างภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่นมักนิยมไปคอยถ่ายภาพผู้ร่วมกระบวนแห่
เช่น กระบวนของอิสตรีสมัยโยชิโนะ สมัยเฮอัน ฯลฯ ที่ทุกปีจะเป็นเกอิโกะหรือไมอิโกะจาก
ห้าส�ำนักในเกียวโตสลับกันมารับต�ำแหน่ง ความที่พวกเธองดงามเป็นทุน และเคยชินกับ
การแต่งหน้าด้วยแป้งขาวอยูแ่ ล้ว ในวันงานจึงเด่นมาแต่ไกลตลอดระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร
รวมเป็นเวลาทั้งสิ้นราว 2 ชั่วโมงครึ่ง
ข้อดีของการใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานนี้ คือ สามารถท�ำให้ช่างฝีมือ
เสื้อผ้า งานทอ งานปัก เครื่องประดับ ฯลฯ สามารถสืบทอดภูมิปัญญาเก่าๆ ต่อไปยัง
คนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิ จุดนี้เองที่ท�ำให้เกียวโตยังคงรักษาวัฒนธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมตราบจนถึงทุกวันนี้ได้
* ท่านที่จะมาชมเทศกาล “จิได มัทซุริ” สามารถซื้อตั๋วนั่งชมได้ทั้งที่พระราชวัง
เกียวโต หรือที่หน้าศาลเฮอัน จินกู หรือจะไปยืนชมตามเส้นทางที่กระบวนแห่ผ่านก็ได้
จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี

▲ โอดะ โนะบุนาง่านักรบผูพ
้ ยายามรวบรวมประเทศ

สมัยอัทสุจโิ มะโมะยาม่า

▲ เจ้าหญิงคัทซุโนะมิยา่ ผูถ้ กู ส่งไปเป็นสะใภ้โชกุน ▲ “คัทสุรา่ เมะ” หญิงสาวชาวต�ำบลคัทสุรา่ เร่ขาย ▲ โอะโนะโคะมะจิ กวีหญิงในสมัยต้นเฮอัน

ตระกูลโทกุกาว่าปลายสมัยเอโดะ

ปลาอายุ
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