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▲ ตัวแทนเจ้าหญิงหรือ “ไซโอได” ปี 2018 ▲ ต�ำรวจม้าประจ�ำส�ำนักพระราชวัง

เป็นนางสาวสากาชิตะ ชิโฮะ อายุ 23 ปี
ในอดีตคุณแม่ของเธอก็เคยรับหน้าทีน่ ี้
เช่นกัน

ก็มาในเครือ่ งแบบสมัยเฮอัน

▲ “ไซโอไดนัง่ มาในรถลากโอโยะโยะมีเด็กหญิงล้อมหน้า และหลัง

“อาโออิ-มัทสุร”ิ

กนิฎฐา มัตสุโอะ

เทศกาลส�ำคัญระดับชาติทดี่ ำ� เนินมากว่า 1,400 ปี
“อาโออิ-มัทสุร”ิ

เ ป ็ น ห นึ่ ง ใ น ส า ม
เทศกาลส�ำคัญ และ
เทศกาลที่เก่าแก่ที่สุดของเกียวโต จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันที่ 15
พฤษภาคม มีประวัติย้อนไปถึงกว่า 1,400 ปีก่อนหน้านี้ เอกลักษณ์
อยูท่ กี่ ระบวนแห่ของผูค้ นทีแ่ ต่งตัวเป็นราชวงศ์ และขุนนางในอาภรณ์
สมัยเฮอันนั่งมาบนเกวียน รถลาก และม้าจ�ำนวนรวม 500 คน เพื่อ
น�ำเครื่องเซ่นไปสักการะเทพเจ้าที่ศาลชิโมะ-งาโมะ และศาลคามิงาโมะ ศาลชินโตเก่าแก่สองแห่งในกรุงเกียวโต รวมระยะทางกว่า 8
กิโลเมตร
จากต�ำนานของศาลคามิ-งาโมะ เชื่อกันว่าเทศกาลดังกล่าว
เริ่มมาตั้งแต่เมื่อตั้งศาลใหม่ๆ หลังจากเทพเจ้าวาเคอิคาซุจิโนะคามิ
ได้เสด็จลงมาประทับที่เขาโคยามะด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ศาล ต่อมาในปีค.ศ.567 ได้เกิดวาตภัย และอุทกภัยใหญ่ยังผลให้
ธัญญาหารทั่วประเทศเสียหาย ผู้คนต้องล้มตายด้วยโรคระบาดเป็น
จ�ำนวนมาก จักรพรรดิคิมเม (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.539-571) จึง
ได้ทรงบัญชาให้จดั ขบวนแห่ของเจ้าหญิงในราชวงศ์ นางในราชส�ำนัก
และขุนนางไปกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าที่ศาลคาโมะ ทั้งสองแห่งตาม
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ค�ำพยากรณ์ของอุราเบะโนะอิคิวาคาฮิโกะโหรในราชส�ำนัก หลังจาก
นั้นมาบ้านเมืองก็สุขสงบ ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
ต่อมาในปี ค.ศ.819 เป็นต้นมาเทศกาลดังกล่าวได้ถกู ก�ำหนด
ให้เป็นเทศกาลส�ำคัญระดับชาติทตี่ อ้ งมีตวั แทนจากราชส�ำนักไปร่วม
ด้วยทุกครั้ง โดยในเวลานั้นยังคงใช้ชื่อดั้งเดิมว่า “เทศกาลคาโมะมัทสุริ” อยู่

▲ ขบวนแห่ทห
ี่ น้าประตูเคนเรมงในพระราชวังเกียวโต
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“คาโมะ-มัทสุริ” มาถูกกล่าวขานกันในนามของเทศกาล
“อาโออิ-มัทสุริ” เมื่อเข้าสมัยเอ โดะราวปี 1694 ไปแล้ว หลังจากที่
โชกุนในตระกูลโทกุกาว่าได้ฟื้นฟูขบวนแห่ และพิธีกรรมที่ประกอบ
ไปด้วยพิธีทางราชส�ำนัก (คิวจูโนงิ) พิธีทางบก (โระโทโนะงิ) และพิธี
ทางศาล (ชะโทะโนะงิ) ให้เอิกเกริกอีกครั้ง หลังจากที่เทศกาลได้ขาด
หายไปหลัง สงครามโอนินโนะรัน (ค.ศ.1467-1477) ราวเกือบ 200
ปี ว่ากันว่านอกจากโชกุน ในตระกูลโทกุกาว่าจะศรัทธาในเทพเจ้าคา
โมะแล้ว ตราประจ�ำตระกูลของโชกุน ยังเป็นตราใบอาโออิสามใบใน
วงกลม (มิทสุบะอาโออิ) คล้ายกับใบอาโออิคู่ (ฟุตาบะอา โออิ) ของ
ศาลคาโมะอีกด้วย
เป็นใบไม้รูปร่างคล้ายหัวใจมีดอกสีขาว
เล็กๆ เลื้อยติดพื้นดินที่มีแหล่งน�้ำสะอาด
ไหลผ่าน ขึ้นตามธรรมชาติที่เขาโคยามะ และป่ารอบๆ ศาลคาโมะ
ถือเป็นใบไม้ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ ว่ ยปกป้องคุม้ ครองผูค้ นจากฟ้าผ่า และแผ่น
ดินไหว ยามตั้งขบวนแห่ไปสักการะเทพเจ้า ผู้คนในขบวนจึงประดับ

ใบอาโออิ

▲ ใบอาโออิทศ
ี่ าลฯ น�ำมาขายเป็นเครือ่ งรางในวันงาน

▲ นางในราชส� ำ นั ก บนหลั ง ม้ า

ส่ ว นใหญ่ คั ด จากหญิ ง สาวที่
เติบโตในเกียวโตเช่นกัน

▲ ขบวนแห่ของโนะริจริ ห
ิ รือทหารม้า

แยกเป็นด้านขวา 3 คน ด้านซ้าย 3
คน

ใบอาโออิพันบนกิ่งคัทสุร่าติดไว้ที่หมวกบ้าง ที่หน้าอก และรอบๆ เกวียน ฯลฯ กันถ้วน
หน้า บางต�ำราเชื่อกันว่าใบอาโออิเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง กิ่งคัทสุร่าเป็นสัญลักษณ์
ของผูช้ าย เมือ่ น�ำสองสิง่ มาผูกกันจึงเสมือนการถือก�ำเนิดของเทพเจ้า และยังเป็นนิมติ
ที่ดีของความมั่งคั่งมีลูกหลานสืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไป
ปัจจุบนั นี้ เทศกาลอาโออิ-มัทสุริ ในวันที่ 15 พฤษภาคม คงเหลือแต่พธิ ที างบก
และพิธที างศาลเท่านัน้ โดยพิธที างบกยังมีตวั แทนจากส�ำนักพระราชวัง (จกกุช)ิ ขึน้ ม้า
เข้าร่วมขบวนแห่จากหน้าประตูเคนเรมงในพระราชวังเกียวโตมาด้วย ส่วนหญิงใน
ราชส�ำนัก น�ำโดยเจ้าหญิงนั้นจะได้รับการคัดเลือกจากหญิงสาวผู้ที่เกิด และเติบโตใน
เกียวโต มีทนุ ทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนเทศกาลด้านต่างๆ แทน เรียกขานกันในนาม
ว่า “ไซโอ ได” (ตัวแทนเจ้าหญิง) นั่งมาในรถเข็นโอโยะโยล้อมหน้าล้อมหลังไปด้วย
เด็กหญิง และหญิงสาวในอาภรณ์สมัยเฮอันสีสันงดงาม บางคนเดินเท้ามีร่มดอกไม้
(ฟูริวงาสะ) บังแดดบังลมมาด้วย บางคนนั่งมาบนหลังม้าอย่างสง่างาม

▲ เมือ่ ขบวนแห่ผา่ นเข้ามาในถนนบริเวณป่าทาดาสุโนะ

โมริในศาลชิโมะ-งาโมะ

▲ ขบวนของไซโอไดเดินเท้าเข้ามาในศาลคามิ-งาโมะ

▲ รถกิทชะ หรือเกวียนทีใ่ ช้ววั ลาก เดิมทีทงั้ ไซโอได และขุนนางตัวแทนจักรพรรดิจะนัง่ มา แต่

ปัจจุบนั ใช้เป็นเครือ่ งประดับขบวนแห่เท่านัน้
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▲ ขบวนแห่เครือ่ งเซ่นสักการะเทพเจ้า

▲ ขบวนของเมียวฟุหรือนางในราชส�ำนัก

สิ่งหนึ่งที่น่าเรียนรู้คือนอกจากการจัดขบวนแห่ และเนื้อหา
ของพิธีกรรมจะด�ำเนินตามต�ำราดั้งเดิมแล้ว อาภรณ์ที่ผู้ร่วมขบวน
สวมใส่ การแต่งหน้าท�ำผมของหญิงในราชส�ำนัก ยังอิงต�ำราเดิมทุก
ประการ มีผู้เชี่ยวชาญคอยก�ำกับดูแลทุกจุด หญิงสาวผู้ท�ำหน้าที่
ตัวแทนเจ้าหญิง และผู้ร่วมขบวนแห่ส�ำคัญๆ จะถูกขอให้สนับสนุน
การเงินในด้านต่างๆ เช่น การตัดเย็บกิโมโนจูนฮิ โิ ตะเอแบบสมัยเฮอัน
มีการจัดท�ำร่มดอกไม้ เตรียมอุปกรณ์ ใหม่ทุกปี ทั้งนี้ นอกจะท�ำให้
ขบวนแห่ดอู ลังการแล้ว ยังเป็นการอนุรกั ษ์หตั ถกรรมเก่าแก่ ของช่าง
ฝืมือด้านต่างๆ ของเกียวโตอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่าเทศกาลอาโออิมัทสุรใิ นทุกวันนี้ จะไม่บงั เกิดขึน้ เลย หากไม่ได้รบั การร่วมแรงร่วมใจ
จากผูค้ นในเกียวโตทีเ่ ห็นความส�ำคัญของธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่
ระดับชาติเช่นนี้

▲ ร่มดอกไม้ (ฟูรวิ คาสะ) สีสน
ั งดงาม

▲ การแข่งม้าเร็ว (คุราเบอุมะ) ปิดท้าย ▲ หนุ ่ ม น้ อ ยคนนี้ เ ข้ า ร่ ว มขบวนใน

เทศกาลทีค่ ามิ-งาโมะ

ฐานะทหารม้ากับพี่ชาย มีคุณพ่อ
มาคอยตามถ่ายรูปกลางทาง

*ปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมได้เฉพาะเทศกาลทาง
บกเท่านั้น โดยแยกชมได้งดงามจากสามจุดด้วยกัน เริ่มตั้งแต่แถว
หน้าประตูเคนเรมงในสวนของพระราชวังเกียวโต ถนนแคบๆ ที่ป่า
ทาดาสุโนะโมริหน้าศาลชิโมะ-งาโมะ และที่ถนนคาโมะไคโดไป
จนถึงลานหน้าศาลคามิ-งาโมะ ทั้งบริเวณที่เป็นที่นั่งแบบขายบัตร
และบริเวณริมถนนที่เปิดให้ผู้คนไปยืนชมได้ฟรี บริเวณริมถนน
คาโมะไคโดะช่วงราว 300 เมตรก่อนถึงสะพานมิโซโนะบาชิเป็น
ช่วงที่ถนนแคบมีต้นไม้ปกคลุมทั้งสองฝั่ง และมีเจ้าหน้าที่คอยกัน
ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปขวางขบวนแห่หรือข้ามไปอีกด้านหนึ่งของ
ถนน ท�ำให้ร่มรื่น ชมได้ใกล้ชิด และถ่ายภาพขบวนแห่ได้งดงาม
▲ ตราใบอาโออิคู่ (ฟุตาบะอาโออิ) ของ ▲ ตัวแทนจักรพรรดิ (จกกุช)ิ บนหลังม้า นักท่องเที่ยวสามารถไปดักคอยได้ ระหว่างเวลา 14.55 - 15.30 น.
ศาลคาโมะทัง้ สองแห่ง

ทีส่ วนในพระราชวังเกียวโต

▲ เมือ่ ขบวนแห่เข้ามาในลานของศาลคามิ-งาโมะ ▲ นอกจากเกวียน

ทุกคนจะลงจากหลังม้าหรือรถ
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2 คันแล้ว ยังมีพระโคส�ำรอง
ปิดท้ายขบวนมาด้วย

▲ ตัวแทนจักรพรรดิและพระของศาลฯนัง่ ชมการ

แข่งม้าทีล่ านหน้าคามิ-งาโมะ

