ปีใหม่ของพ่อค้าภูมภิ าคคันไซเริม่ จาก

“เทศกาลโทกะ เอบิส”ุ
▲ หน้ า ทางเข้ า ศาลเกี ย วโตเอบิ สุ ▲ รูปปั้นเทพฯ เอบิสุ

กลางวันคนยังไม่มากนัก

▲ เครื่ อ งรางน� ำ โชคที่ ม าวาง ▲ สาวๆ

ขายกันหน้าศาลอิมามิย่า
เอบิสุในโอซากา

“โช

ที่ดูคล่องแคล่วตะโกนเรียก
แขกดังๆ ก็เป็นที่ชื่นชอบเรียกเคล็ด
ปีใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ดี

ไบฮันโจ สาสะ มตเตะโคะอิ...” (การค้าจะมัง่ คัง่ ให้นำ� กิง่ ไผ่
มา) เสียงเจ้าหน้าทีข่ องศาลเอบิสทุ งั้ ในโอซากา โกเบ และ
เกียวโตตะโกนเชิญชวนให้ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้า
เอบิสุดังก้องทั่วลานศาลตั้งแต่เช้าวันที่ 9 ไปจนถึงค�่ำวันที่ 11 หรือ
12 มกราคมของทุกปี ยิ่งดึกคนยิ่งแน่นโดยเฉพาะชายในเสื้อสูทที่

เพิ่งเลิกงาน และพากันมาเป็นกลุ่ม มือถือกิ่งไผ่แห้งของเก่าปีที่แล้ว
เพื่อน�ำมาคืน และเปลี่ยนเป็นของใหม่ กลับไปประดับเอาฤกษ์
เอายามที่บริษัทห้างร้านของตน
ความเชือ่ เรือ่ งเทพฯ เอบิสนุ นั้ มีมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะ
ในหมู่ชาวประมง นับเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่มีต�ำนานเริ่มจากชน
ชั้นล่างของญี่ปุ่นที่ถูกสร้างแต่งให้มีรูปร่างอ้วนท้วม อยู่ในอาภรณ์
คาริงนิ ซุ งึ่ เป็นอาภรณ์ประจ�ำของขุนนางในสมัยเฮอัน มือขวาถือเบ็ด
มือซ้ายหิ้วปลากระพงทะเล ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดของเทพเจ้าแห่งโชค
ลาภที่ถือก�ำเนิดในญี่ปุ่น บางต�ำนานก็เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่รูป
ลักษณ์จริง คือ ปลาวาฬ เมื่อมาปรากฏกายที่อ่าว หรือฝั่งจะท�ำให้มี
ปลาเล็กใหญ่หนาแน่น เป็นที่ศรัทธาของชาวประมง เดิมเรียกขาน
กันว่า “อิสานา” หรือ “ปลากล้าหาญ” ต่อมาค่อยๆ เปลี่ยนเป็น
“เทพเจ้าผูร้ กั ษาทะเล” มีชอื่ เป็นลายลักษณ์อกั ษรปรากฏครัง้ แรก
ในสมัยเฮอัน ประดิษฐานที่ศาลฮิโรตะ ศาลชินโต ริมชายทะเล
ในเมืองนิชิโนะมิย่าจังหวัดเฮียวโกะ
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▲ เครื่องรางจ�ำนวนมากขายแทบหมดเกลี้ยงในสามวัน

▲ เกือบทุกคนที่ได้รับเลือกเป็นสาวน�ำโชคมี

ประวัติการศึกษาสูง

▲ หลั ง ซื้ อ กิ่ ง ไผ่ เ สร็ จ

เซียมซี

ผู ้ ค นมั ก แวะไปเสี่ ย ง
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▲ “ฟุกุมิสุเมะ”

สาวน�ำโชคหนึ่งใน 50 คนที่ได้รับเลือกก�ำลังบรรจงติด
เครื่องรางบนกิ่งไผ่ ที่แม่ค้าท่านหนึ่งต้องการด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

เมื่อนิชิโนะมิย่าเติบโตเป็นเมือง มีบ้านเรือนร้านค้าเรียงราย เทพฯ เอบิสุจึงเปลี่ยนมา
เป็น “เทพเจ้าแห่งการค้า” หรือ “เอเบท-ซัง” ในภาษาถิ่นของภูมิภาคคันไซ และเป็น
ศูนย์กลางของศาลที่ใช้นามว่าเอบิสุกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศมาจนทุกวันนี้
ศาลเอบิสแุ ต่ละศาลจะมีเทศกาลฉลองประจ�ำปีในทุกๆ ต้นเดือนมกราคมเป็นเวลาราว
3-4 วัน โดยมีวันเมนอยู่ที่วันที่ 10 จึงเรียกเทศกาลดังกล่าวว่า “โทกะ เอบิสุ” หรือ “เอบิสุ วันที่
10” ทุกศาลจะมีวิธีเรียกแขกแตกต่างกัน แต่จะเหมือนกันตรงที่ใช้กิ่งไผ่ “ฟุกุสาสะ” ที่มี
เครื่องราง และของมงคลประดับเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง รอบๆ ศาลก็จะ
มีทั้งแผงลอยขายเครื่องราง และของกินเรียงรายกันมากมาย สร้างบรรยากาศคึกคัก
ที่พ่อค้าแม่ค้าถือเป็นเคล็ดเริ่มต้นการค้าในปีใหม่อย่างดี
ส�ำหรับศาลนิชโิ นะมิยา่ เอบิสุ ซึง่ เป็นศูนย์รวมของศาลทัง้ หมดนัน้ หลังจากพ่อค้าปลา
น�ำปลาทูน่ายักษ์เข้ามาถวายในเช้าวันสุกดิบ มีเกอิชาจากเมืองอาริม่าแห่แหนเข้ามาในศาล
แล้ว ก็จะปิดประตูแดงทางเข้าใหญ่ มาเปิดอีกทีตอน 6 โมงเช้า วันที่ 10 เพื่อท�ำพิธี
คัดเลือก “ฟุกโุ อโทะโกะ” (ชายน�ำโชค) จากชายหนุม่ นับร้อยๆ คนทีม่ ายืนรอเพือ่ วิง่
เข้าไปที่หน้าศาลเป็นคนแรก ชายที่วิ่งถึงเส้นชัยคนแรกถือเป็นชายน�ำโชคของปีนั้น ในขณะที่
ศาลเกียวโตเอบิสุในต�ำบลกิองจะเชิญไมโกะมาสลับเวรมอบกิ่งไผ่ และก้อนข้าวเหนียวมงคล
ให้กับผู้ที่มาหาซื้อกิ่งไผ่กลับไปประดับประดา และที่โด่งดังมากคือที่ศาลอิมะมิย่า เอบิสุทาง
ตอนใต้ของตัวเมืองโอซากา ทุกปีทางศาลจะจัดประกวด “ฟุกมุ สุ เุ มะ” หรือ “หญิงน�ำโชค”
จ�ำนวน 50 คน ผ่านประกาศหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ มีการเชิญกรรมการที่เป็นดาราดังมา
ตัดสินท�ำการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ท้องถิ่น ส่งผลให้แต่ละปี มีนักศึกษาหญิงหน้าตาน่ารัก

▲ คนเริม
่ ทยอยเข้ามาในลานศาลอิมามิยา่ เอบุสใิ นค�ำ่

วันที่ 10 มกราคม

▲ แวะเคาะก�ำแพงหลังศาล เตือนให้เทพเจ้าอย่าลืม

อ�ำนวยพรให้ตน
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▲ ไมโกะสองคนมาช่วยแจกกิ่งไผ่

▲ พ่อค้าแม่ค้าในท้องที่น�ำสาเกมาถวายเทพเจ้า

▲ มิโกะเริ่มร่ายร�ำอ�ำนวยพร

▲ พ่อค้าท่านหนึง่ ไปรับกิง่ ไผ่ทศ
ี่ าลโฮริกาว่าเอบิสุ ▲ มิโกะใช้กระดิ่งร่ายร�ำอ�ำนวยพร

ในโอซากา

▲ จิบสาเกปีใหม่

ความรูด้ สี ง่ ใบสมัครกันเข้ามาเป็นพันราย หญิงน�ำโชคทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจะแยกย้ายกันน�ำกิง่ ไผ่ไป
มอบให้สถานีโทรทัศน์ และส�ำนักงานหนังสือพิมพ์แต่ละแห่งในพื้นที่ ตัวแทนสามคนจะสลับกัน
นั่งเกี้ยวแห่ไปรอบอาเขตการค้าในเมือง มีการจัดเวทีเรียกแขกนอกสถานที่ ฯลฯ มากมาย ท�ำให้
ในแต่ละปีมีผู้คนมาเยือนกว่า 1 ล้านคน ท�ำรายได้มากมายแก่ศาล และพ่อค้าแม่ค้าที่พากันมา
เปิดแผงลอยขายของรอบๆ
คุณคอนโด พ่อค้าวัยกลางคนท่านหนึ่งที่น�ำกิ่งไผ่เก่ามาพร้อมภรรยาในปีนี้บอกว่า
“ผมมารับกิ่งไผ่ที่นี่เป็นปีที่ 20 แล้ว นับตั้งแต่นั้นมากิจการก็เจริญรุ่งเรืองมาตลอด” ว่าแล้ว
ก็เดินตรงไปหาหญิงน�ำโชคหน้าตายิ้มแย้มคนหนึ่ง เลือกเอาของมงคลต่างๆ เช่น ฆ้อนทอง
กระสอบข้าวสาร เหรียญเงินกระดาษ ปลากระพงจ�ำลอง ฯลฯ ห้อยที่กิ่งไผ่จนกิ่งโน้มลงมาด้วย
ความหนัก หมดเงินท�ำบุญไปกว่า 3 หมื่นเยน สักพักทั้งเขา และภรรยาก็ถือกิ่งไผ่ ตรงไปที่ด้าน
หลังศาล ต่อแถวเพือ่ เคาะก�ำแพงไม้เพือ่ ฝากกิจการในปีนกี้ บั เทพเจ้าทีเ่ ชือ่ กันว่าใจดีแต่หตู งึ ต้อง
ไปเคาะเรียกบอกก่อนกลับ
ดูเหมือนว่าเทศกาล “โทกะ เอบิสุ” จะขลังจริงๆ ตัวศาลเอบิสุที่ประดิษฐานเทพเจ้าเองก็
มีเงินไหลมาเทมาก ตั้งแต่ต้นปี ผู้ที่มารับพรหาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปก็คงพลอยมีก�ำลัง
กาย และใจท�ำการค้ากันอย่างขมักเขม้นในปีใหม่นี้ด้วย TPA
news
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