“วันเริม่ ชีวติ ใหม่ของคน ญีป่ น่ ุ ”

เทศกาลปีใหม่ (กันจิทสุ)
กนิฎฐา มัตสุโอะ
▲

เพียง

ทุกวันที่ 27 ธันวาคม พระสงฆ์วดั จิองอินในเกียวโตจะซ้อมตีระฆังโจะยะโนะคาเนะให้ผคู้ นชม

แค่วนั ในปฏิทนิ เปลีย่ นไปเพียงวันเดียวเท่านัน้ แต่ทกุ
ปีเมื่อ วันที่ 1 มกราคมซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ (โชงัทสุ
หรือ กันจิทสุ) มาถึงผู้คนก็จะเฉลิมฉลองกันอย่างเอิกเกริกตาม
ธรรมเนียมดัง้ เดิม เริม่ ตัง้ แต่การเตรียมบ้านเรือนให้สะอาด ตกแต่ง
ประตูบ้านด้วยสนมงคลคะโดะมัทสุ และเชือกชิเมะนาวะ เตรียม
ต้อนรับเทพเจ้า “โตะชิงามิ” ที่จะเสด็จมาอ�ำนวยพรทุกปี ในเช้าวันปี
ใหม่คนจ�ำนวนไม่น้อยถึงกับพากันดั้นด้นฝ่าความหนาวเย็นไปยืน
คอยชมแสงอาทิตย์แรกของปี (ฮัทสุฮิโนะเดะ) ตามผาเขาหรือริม
ทะเล ด้วยความเชื่อว่าเป็นเสมือนการออกไปต้อนรับเทพเจ้าที่จะ
เสด็จลงมาพร้อมกับแสงอาทิตย์แรก ทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวง
ทุกคนก็จะพร้อมกันพนมมือคารวะอย่างนอบน้อม และขอพรให้ปีที่
จะมาถึงเป็นปีทธี่ ญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์ ครอบครัวมีสขุ ภาพแข็งแรง
สนมงคลคะโดะมัทสุ เชือกชิเมะนาวะที่มีกระดาษสีขาว
และผลส้มประดับตกแต่งที่หน้าประตูบ้านหรืออาคารร้านค้านั้น
มีไว้ส�ำหรับเป็นเครื่องบอกทางให้เทพเจ้ามาถึงที่บ้านของตน ส่วน
ในบ้านก็จะตั้งหิ้งที่มี “คะงะมิโมะจิ” ข้าวเหนียวก้อนใหญ่กลม
ดังกระจกทองแดง ด้านบนมีส้ม พลับแห้ง ใบสน และสาหร่ายแห้ง
คอมบุ ประดับเป็นเครื่องเซ่น สื่อให้เห็นธรรมเนียมที่ถ่ายทอดมา
จากสังคมเกษตรดั้งเดิม
ธรรมเนียมปีใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนนิยมปฏิบัติในทุกวันนี้
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คือการไปกราบไหว้พระหรือเทพเจ้าที่วัดพุทธหรือศาลชินโตใกล้ๆ
ในช่วงสามวันแรกของปีหรืออย่างน้อยภายในเดือนมกราคม หาก
โอกาสไม่อ�ำนวย ผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยถึงกับจับรถไฟช่วงค�่ำของคืน
วันที่ 31 ธันวาคม (โอมิโซะกะ) เพือ่ ไปรอฟัง “ระฆังโจะยะโนะคาเนะ”
ที่จะลั่นก้องในวัดพุทธแทบทุกแห่งเป็นจ�ำนวน 108 ครั้ง เสียงระฆัง
จะไปสิ้นสุดเมื่อเวลา 0:00 น ของวันที่ 1 มกราคม ด้วยความเชื่อ
ที่ว่า มันเป็นเครื่องปัดเป่าตัณหา 108 ประการในใจตน ท�ำให้จิตใจ
ผ่องใสพร้อมเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี ทันทีที่ระฆังครั้งสุดท้ายสิ้นสุด และ
ปฏิทินเปลี่ยนเป็นวันใหม่ เสียงสวดมนต์รับปีใหม่ของพระสงฆ์ก็จะ
เริ่มขึ้น ให้บรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อย
หลังจากเช้าวันที่ 1 จนถึงเย็นวันที่ 3 มกราคม ผู้คนจะ
หลั่ ง ไหลไปยั ง วั ด พุ ท ธ และศาล ด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า ที่ ส ะอาดสะอ้ า น
ศาลชินโตดังๆ เช่นเมจิ จินกู ศาลฟุชิมิ อินาริ ไทชะ ฯลฯ จะมีแถว
ของผูค้ นยาวเหยียดไปติดสถานีรถไฟใกล้ๆ จนหลายคนไม่สามารถ
เข้ามาถึงหน้าศาลเอกได้ ต้องพนมมือขอพรพร้อมโยนเงินท�ำบุญลง
ไปในกล่องรับบริจาคข้ามศรีษะคนข้างหน้าไปเป็นสิบๆ แถว เสียง
เศษสตางค์ที่ถูกโยนลงไปจากรอบทิศตกลงที่ก้นกล่อง ดังกรุ้งกริ้ง
แข่งกับเสียงกระดิ่งที่ผู้คนด้านหน้าสั่นเรียกเทพเจ้าไม่ขาดสาย เป็น
เช่นนี้ปีแล้วปีเล่า
ว่ากันว่าธรรมเนียมการเดินทางไปกราบไหว้พระที่วัดพุทธ
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และเทพเจ้าที่ศาลชินโตนั้นเพิ่งจะมาเริ่มกันในสมัยเอโดะ เมื่อการ
คมนาคมสะดวกขึ้น เช่นเดียวกับธรรมเนียมการลั่นระฆัง 108 ครั้ง
ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมาจากพุทธศาสนาในประเทศจีนก็เพิง่ จะกลาย
มาเป็นธรรมเนียมในคืนก่อนวันปีใหม่ในสมัยคามาคุระ เมือ่ พระสงฆ์
ต้องการเผยแพร่วัดของตนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
นอกจากธรรมเนียมการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างต้นแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือ การล้อมวงรอบโต๊ะอาหารยามเช้าของ
สมาชิกในครอบครัว บนโต๊ะจะมีอาหารปีใหม่ “โอะเสะจิเรียวริ”
บรรจุเต็มปิ่นโตไม้ลงรัก 3-5 ชั้น ทุกคนจะร่วมกันจิบเหล้า “โอะโทะโสะ” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหล้าอายุวัฒนะก่อนที่จะกินอาหารใน
ปิน่ โตทีล่ ว้ นเป็นของมงคลปีใหม่ทงั้ สิน้ ลูกชิน้ คามาโบะโกะสีขาวแดง
หมายถึ ง พระอาทิ ต ย์ เกาลั ด เชื่ อ มคลุ ก มั น เทศสี เ หลื อ งดั ง ทอง
หมายถึงทรัพย์สมบัติ ถั่วด�ำคุโระมาเมะเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ขยันขันแข็ง ไข่ปลาคาซุโนะโคะเพือ่ อ�ำนวยพรให้มลี กู หลานสืบทอด
วงศ์ตระกูล ซุปโอะโซนิใส่โมะจิ หัวไช้เท้า แครอท ฯลฯ ก้อนกลมๆ
เพือ่ ให้ไม่ตอ้ งเผชิญอุปสรรคในชีวติ ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้อย่าง
สบายๆ (กลมๆ) แม้แต่ตะเกียบก็ยังใช้ตะเกียบที่ซองมีตัวหนังสือ
“โคะโตบุกิ”（寿）อ�ำนวยพรให้มีอายุขัยยาวนาน
การถือเคล็ดถือโชคลาง และพิธตี อ้ นรับเทพเจ้าปีใหม่ขา้ งต้น
จะไปสิ้นสุดเอาหลังจาก “พิธีคะงามิบิรากิ” น�ำเอาข้าวเหนียว
คางามิโมะจิมาผ่ากินรับพลังจากเทพเจ้าในวันที่ 11 มกราคม และ
เก็บกวาดเครื่อง-ประดับบ้านทั้งหลายราววันที่ 8 กุมภาพันธ์ (โคะโตะ
โอะสาเมะ) ในอดีต แต่จากความเร่งรีบในปัจจุบัน บรรยากาศปีใหม่
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▲ แม้จะเข้าวันทีส่ ามของเทศกาลปีใหม่ ผูค้ นในคันไซก็ยงั หลัง่ ไหลไปทีศ่ าลฟุชม
ิิ

อินาริ ไทชะ

▲ เช้าวันปีใหม่ทศ
ี่ าลชินโตเล็กๆ ก็เต็มไปด้วยผูค้ นทีต่ งั้ บ้านเรือนใกล้ๆ หลายคน

ซีเรียสกับเนือ้ หาของเซียมซีแรกของปี

▲ พ่อลูกออกมาเล่นว่าวในเช้าวันปีใหม่ ทัง้ ๆ ทีห
่ มิ ะโปรยปรายลงมาค่อนข้างหนัก
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▲

หญิงสาวในอาภรณ์สมัยเฮอันก�ำลังเล่นกวาดไพ่คาลต้า

มักจะสิ้นสุดราววันที่ 7 มกราคมเมื่อเด็กๆ เปิดเทอมฤดูหนาว ส่วน
ผู้ใหญ่นั้นจะเริ่มไปท�ำงานอีกครั้งจากราววันที่ 4 มกราคม โดยใน
สัปดาห์แรกพนักงานส่วนใหญ่จะยังไม่เริ่มงานกันจริงจังตลาดหลักทรัพย์จะจัดพิธีรวมพล มีพนักงานหญิงในชุดกิโมโนงามๆ มา
ร่วมปรบมือ โบรกเกอร์จะช่วยกันซื้อหุ้นเอาเคล็ดให้ราคาหุ้นทะยาน
ขึ้นสูงในพิธี “ไดฮักไก” ในช่วงเช้า และจะปิดตลาดในช่วงบ่าย
พนักงานบริษทั ทัว่ ไปจะพกปฏิทนิ หรือของช�ำร่วยเวียนไปสวัสดีลกู ค้า
เพื่อกิจการและความสัมพันธ์ที่ราบรื่นในปีที่มาถึงใหม่
ไม่วา่ เศรษฐกิจจะโตเชือ่ มพันกันทัว่ โลก หรือไม่วา่ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ จะเข้ามาทดแทนสิง่ เก่าๆ มากเพียงใดเทศกาลปีใหม่กย็ งั เป็น
วันเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ของปี และยังเป็นเทศกาลส�ำคัญทีส่ ดุ ในรอบปีของ
คนญี่ปุ่นไปอีกนานแสนนาน TPA
news

▲

แจกันดอกไม้ประดับ ด้านบนเป็นว่าว ด้านล่างเป็นลูกข่าง

▲ ผูค้ นพากันเบียดเสียดเข้าไปทีศ่ าลซุมโิ ยชิ ไทชะในโอซากาเพือ่ โยนเงินท�ำบุญ

▲ ปลากระพงขาวหรือ “ไท” สือ่ ถึงสิง่ เป็นมงคล “เมเดไท” จึงกลายเป็นเครือ่ ง ▲ โคมอันดงทั้งบนและล่างของระเบียงโนะโบะริโร

เซ่นไหว้เทพเจ้าทีจ่ ะขาดไม่ได้ในเทศกาลปีใหม่

บนเนินเขาวักฮาเสะเด

จากประตูขึ้นไปสู่โบสถ์
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