เทศกาลโปรยถัว่ ไล่สงิ่ ไม่ดงี าม

รับโชคลาภ “เซทสุบงุ ”

กนิฎฐา มัตสุโอะ

“โอนิ

▲ หนูนอ้ ยบนหลังคุณพ่อไม่กลัวยักษ์ในอาภรณ์อลังการ หนึง่ ในการแสดง

วะ โซะโตะ ฟุกุ วะ อุจิ” (ยักษ์ออกไป ความสุข
เข้ามา) เสียงเด็กๆ และพ่อแม่ร่วมกันร้องดังๆ
ในบ้านช่องห้องหับก้องกังวาลมาด้านนอกพร้อมเม็ดถั่วที่ถูกโปรย
ออกมาในเย็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็น “วันเซทสุบุง” ทั่วทุกแห่ง
หนในญี่ปุ่น
แท้จริงแล้ว “เซทสุ บุ ง ” ไม่ได้จ�ำกัดแค่เพียง วันที่ 3
กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งวันก่อนที่จะเปลี่ยนฤดูกาลจากคิมหันต์เป็น
วสันต์ แต่ในหนึ่งปีจะมีวันเซทสุบุงนี้ 4 ครั้งด้วยกันทุกๆ ในฤดูกาล
เดิมทีผู้คนก็ฉลองการเปลี่ยนฤดูกาลกันทั้ง 4 ฤดู ไม่นานนักก็เหลือ
แต่การเฉลิมฉลองในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ก่อนเข้าฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งถือ
เป็นวันสิ้นสุดปีเก่า เตรียมต้อนรับปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติดั้งเดิม
เท่านั้น
ว่ากันว่าความเชื่อเรื่องพิธีเซทสุบุงนั้น เผยแพร่เข้ามาจาก
ประเทศจีนในสมัยนาราทีว่ า่ ในคืนวันสิน้ ปีหรือเซทสุบงุ นี้ สิง่ ไม่ดงี าม
(จักกิ) มักบังเกิดขึ้น จ�ำเป็นต้องท�ำพิธีขับไล่ (จักกิบะราอิ) เริ่มจาก
การยิงธนู ตามด้วยการโปรยธัญญพืชทัง้ 5 ไล่สงิ่ ไม่ดงี ามทีถ่ กู ท�ำให้
เป็ น รู ป ธรรมในภาพของยั ก ษ์ (โอนิ ) และตั้ ง แต่ เ ข้ า สมั ย เฮอั น
เป็นต้นมา ส�ำนักพระราชวังก็ได้รบั เอาพิธขี บั ไล่ยกั ษ์ดงั กล่าวมาเป็น

▲ ยักษ์วิ่งหลับหลังถูกถั่วโปรยไล่

▲ ธนูศกั ดิส์ ท
ิ ธิถ์ กู น�ำมาจากศาลเอกก่อนเริม่ ยิง

“อิวามิ คางุระ” จากจังหวัดชิมาเนะ

ไม่ดงี ามได้

ภายใต้ความเชื่อว่าถั่วมีพลังไล่สิ่ง
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▲ กระบวนแห่พธิ ยี งิ ธนูไล่ยกั ษ์ทศี่ าลโยชิดะใกล้มหาวิทยาลัยเกียวโตก�ำลัง

จะเริม่ ขึน้ ในค�ำ่ วันที่ 2 กุมภา

พิธีในราชส�ำนัก แรกทีเดียวคงมีแต่การแต่งตั้งให้ข้าราชการใน
ราชส� ำ นั ก แยกกั น แต่ ง กายเป็ น ยั ก ษ์ กั บ เป็ น หมอผี ขั บ ไล่ ยั ก ษ์
(โฮโซชิ) ซึง่ จะยิงธนู และโปรยธัญญาหารไล่ยกั ษ์คล้ายกับธรรมเนียม
ของจีนเช่นกัน (พิธีโอนิ ยะราอิ) ต่อมาในสมัยมุโระมาจิ พิธีดังกล่าว
ได้เผยแพร่ไปยังผู้คนทั่วไป โดยส่วนใหญ่คงเหลือแต่เพียงการโปรย
ถั่วเท่านั้น

เหตุผลที่ถั่วถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งาม
นัน้ สืบเนือ่ งมาจากความเชือ่ ทีว่ า่ ถัว่ เป็นหนึง่ ใน5 ธัญญาหารหลัก
ตัวเมล็ดก็ใหญ่กว่าข้าวเหมาะเจาะกับการโปรยหรือปาไล่ยกั ษ์ และ
ยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งามออกไป ค�ำเรียกถั่ว
รวมๆ ในภาษาญี่ปุ่นที่ว่า “มาเมะ”(豆) ก็สามารถแปลความได้ว่า
“มาโนะเมะ” (魔の目) หรือ “ตาของภูตผิ ปี ศี าจ” ถัว่ จะไปท�ำลายล้าง
ปีศาจจนราบคาบ “มา โอะ เมทสุร”ุ (魔を滅する＝魔滅) ได้อกี ด้วย
ปัจจุบันนี้ ผู้ท�ำหน้าที่โปรยถั่วทุกบ้านคือหัวหน้าครอบครัว
หรือ “โตะชิ โอโทะโกะ” ชายที่เกิดในปีนักษัตรนั้นๆ แต่บางบ้าน
สมาชิกทุกคนก็ช่วยกันโปรย พร้อมร้องบอก “โอนิ วะ โซะโตะ
ฟุกุ วะ อุจิ” (ยักษ์ออกไป ความสุขเข้ามา) หลังจากนั้น แต่ละคน
ก็จะกินถั่วกันจ�ำนวนเท่ากับอายุของแต่ละคนเพื่อความเป็นมงคล
ถั่วที่ใช้ต้องเป็นถั่วคั่วสุกแล้ว เพราะถั่วคั่วเสมือนดาวอังคารที่
สามารถไปลบพลังความไม่ดีงามของยักษ์ที่เป็นดาวศุกร์ตามความ
เชือ่ ด้านไสยศาสตร์ของญีป่ นุ่ อีกด้วย นอกจากนัน้ หากใช้ถวั่ ดิบโปรย
ถัว่ ทีเ่ ก็บไม่หมดอาจเติบโตงอกงามออกรากเป็นอัปมงคลได้ดว้ ย ทาง
ภูมิภาคโทฮกกุมีการน�ำเอาหัวปลาอิวาชิมาปักหน้าประตูบ้าน ด้วย
ความเชื่อว่ากลิ่นคาวปลาจะไล่ยักษ์หรือความไม่ดีงามได้ เป็นต้น

▲ ยักษ์ออกอาละวาดก่อนถูกยิงพ่ายแพ้

▲ ผูม
้ าปราบยักษ์

▲ ถั่วที่ใช้โปรยเป็นถั่วคั่วใส่มาในกล่องไม้

มีสัญญลักษณ์แห่งความสุข
จึงเรียกว่า “ฟุกมุ าเมะ” หรือ “ถัว่ ความสุข”
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▲ พิธยี งิ ธนูไล่สงิ่ ไม่ดงี ามโดยพระของศาลมัทสุโอะ ไทชะ

ย่านอาราชิยาม่า

▲ บรรดาเกอิโกะ

และไมโกะจากส�ำนักมิยาคาวาโจก�ำลังโปรยถั่วแจก
นักท่องเทีย่ วทีศ่ าลยาสากะ

▲ ไมฌกะจากต�ำบลพอนโตะโจ ช่วยโปรยถัว่ แจกผูม
้ าชมการแสดงร่ายร�ำ

ทีศ่ าลยาสากะในวันที่ 2 กุมภา

นอกจากธรรมเนียมการโปรยถั่วหรือการปักหัวปลาแล้ว
ในปลายสมัยเมจิเป็นต้นมา ยังมีธรรมเนียมการกินซูชมิ ว้ นแบบแท่ง
(มาคิซูชิ) ในวันเซทสุบุงอย่างแพร่หลายโดยเริ่มจากโอซากาเมือง
พ่อค้า ขยายไปยังภูมภิ าคคันไซ และภูมภิ าคคันโตในทุกวันนีอ้ กี ด้วย
ดูเหมือนว่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นธรรมเนียมใหม่ที่พ่อค้าซูชิ
ร่วมกับพ่อค้าสาหร่ายสร้างขึ้น โดยเริ่มจากบรรดานางกลางเมือง
สมัยก่อนที่จัดกิจกรรมเรียกลูกค้ากันด้วยการร่วมกันกินซูชิ หันหน้า
ไปทางทิศที่เป็นมงคล ไม่พูดไม่จากินให้หมดแท่ง (เอะโฮมาคิ)
ปัจจุบันนี้ศาลชินโตบางแห่งได้จัดเทศกาลกินซูชิแท่งร่วมกันที่ลาน
ศาลในวันเซทสุบุง โดยหันหน้าไปหาทิศมงคลที่จะมีประกาศล่วง
หน้าทุกปี เรียกความเฮฮาสนุกสนานได้ไม่น้อย
ส�ำหรับศาลชินโตที่ยังคงรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมเริ่มจาก
การยิงธนู และปาถัว่ ไล่ยกั ษ์เช่นเดียวกับในสมัยเฮอันคือศาลโยชิดะ
ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยเกียวโต โดยจะเริ่มพิธีโอนิยะราอิจาก 18:00 น.
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และพิธีคะโรไซ เผาแผ่นไม้ยันต์หรือเครื่องราง
เก่าๆ ที่ชาวบ้านน�ำมาคืน ด้วยความเชื่อที่ว่าอาจมีความไม่ดีไม่งาม
แฝงติดมาด้วยในบ่ายวันรุ่งขึ้น ส่วนที่ศาลยาสากะจะมีการร่ายร�ำ
และโปรยถั่วโดยบรรดาไมโกะ และเกอิโกะจากส�ำนักเกอิชาในกิอง
นอกจากพวกเธอจะร่ายร�ำแล้ว ยามค�่ำยังมีการแปลงตัวแต่งกาย
เป็นผีสาง เป็นเจ้าหญิง ฯลฯ ออกมาสร้างความเพลิดเพลินให้กับ
ลูกค้าตามร้านน�ำ้ ชาประจ�ำอีกด้วย บรรดาแฟนคลับทัง้ หลายมักพา
กันไปดักถ่ายภาพพวกเธอกันที่หน้าร้านน�้ำชาดังๆ มากมาย
แม้ ค นญี่ ปุ ่ น ทั่ ว ๆ ไปจะไม่ ไ ด้ เ ชื่ อ เรื่ อ งภู ติ ผี ป ี ศ าจก็ ต าม
แต่พวกเขาก็ยังเชื่อเรื่องการถือโชคลาภ การก�ำจัดสิ่งไม่ดีไม่งาม
ด้วยพิธีกรรมต่างๆ อยู่ ด้วยเหตุนี้เองที่พิธีโปรยถั่วในคืนวันเซทสุบุง
ยังคงด�ำเนินต่อไปจนทุกวันนี้ TPA
news
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