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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲ ขบวนแห่ทีห่น้าประตเูคนเรมงในพระราชวงัเกยีวโต

“อาโออ-ิมทัสรุ”ิ เ ป ็ น ห น่ึ ง ใ น ส ำ ม

เทศกำลส�ำคัญ และ

เทศกำลที่เก่ำแก่ท่ีสุดของเกียวโต จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันที่ 15 

พฤษภำคม มีประวัติย้อนไปถึงกว่ำ 1,400 ปีก่อนหน้ำนี้ เอกลักษณ์

อยูท่ีก่ระบวนแห่ของผูค้นทีแ่ต่งตวัเป็นรำชวงศ์ และขนุนำงในอำภรณ์

สมัยเฮอันนั่งมำบนเกวียน รถลำก และม้ำจ�ำนวนรวม 500 คน เพื่อ

น�ำเครื่องเซ่นไปสักกำระเทพเจ้ำท่ีศำลชิโมะ-งำโมะ และศำลคำมิ- 

งำโมะ ศำลชินโตเก่ำแก่สองแห่งในกรุงเกียวโต รวมระยะทำงกว่ำ 8 

กิโลเมตร

จำกต�ำนำนของศำลคำมิ-งำโมะ เชื่อกันว่ำเทศกำลดังกล่ำว

เริ่มมำตั้งแต่เมื่อตั้งศำลใหม่ๆ หลังจำกเทพเจ้ำวำเคอิคำซุจิโนะคำมิ 

ได้เสด็จลงมำประทับที่เขำโคยำมะด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

ศำล ต่อมำในปีค.ศ.567 ได้เกิดวำตภัย และอุทกภัยใหญ่ยังผลให้ 

ธัญญำหำรทั่วประเทศเสียหำย ผู้คนต้องล้มตำยด้วยโรคระบำดเป็น

จ�ำนวนมำก จักรพรรดิคิมเม (ครองรำชย์ระหว่ำง ค.ศ.539-571) จึง

ได้ทรงบญัชำให้จดัขบวนแห่ของเจ้ำหญงิในรำชวงศ์ นำงในรำชส�ำนกั 

และขุนนำงไปกรำบไหว้ขอพรเทพเจ้ำที่ศำลคำโมะ ทั้งสองแห่งตำม

ค�ำพยำกรณ์ของอรุำเบะโนะอคิิวำคำฮิโกะโหรในรำชส�ำนกั หลงัจำก 

นั้นมำบ้ำนเมืองก็สุขสงบ ธัญญำหำรอุดมสมบูรณ์ 

ต่อมำในปี ค.ศ.819 เป็นต้นมำเทศกำลดงักล่ำวได้ถูกก�ำหนด

ให้เป็นเทศกำลส�ำคัญระดับชำติทีต้่องมตัีวแทนจำกรำชส�ำนกัไปร่วม

ด้วยทุกครั้ง โดยในเวลำนั้นยังคงใช้ชื่อดั้งเดิมว่ำ “เทศกำลคำโมะ- 

มัทสุริ” อยู่

▲ ตวัแทนเจ้าหญงิหรือ “ไซโอได” ปี 2018 
เป็นนางสาวสากาชติะ ชโิฮะ อาย ุ23 ปี 
ในอดตีคณุแม่ของเธอกเ็คยรบัหน้าทีน่ี้
เช่นกัน

▲ ต�ารวจม้าประจ�าส�านักพระราชวัง
กม็าในเครือ่งแบบสมยัเฮอนั

▲ “ไซโอไดนัง่มาในรถลากโอโยะโยะมเีดก็หญงิล้อมหน้า และหลัง

เทศกาลส�าคญัระดบัชาตทิีด่�าเนนิมากว่า 1,400 ปี

“อาโออ-ิมทัสรุ”ิ 
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“คำโมะ-มัทสุริ” มำถูกกล่ำวขำนกันในนำมของเทศกำล 

“อำโออิ-มัทสุริ” เมื่อเข้ำสมัยเอ โดะรำวปี 1694 ไปแล้ว หลังจำกที่

โชกุนในตระกูลโทกุกำว่ำได้ฟื้นฟูขบวนแห่ และพิธีกรรมที่ประกอบ

ไปด้วยพิธีทำงรำชส�ำนัก (คิวจูโนงิ) พิธีทำงบก (โระโทโนะงิ) และพิธี

ทำงศำล (ชะโทะโนะงิ) ให้เอิกเกริกอีกครั้ง หลังจำกที่เทศกำลได้ขำด

หำยไปหลัง สงครำมโอนินโนะรัน (ค.ศ.1467-1477) รำวเกือบ 200 

ปี ว่ำกนัว่ำนอกจำกโชกนุ ในตระกลูโทกกุำว่ำจะศรทัธำในเทพเจ้ำคำ

โมะแล้ว ตรำประจ�ำตระกูลของโชกุน ยังเป็นตรำใบอำโออิสำมใบใน

วงกลม (มิทสุบะอำโออิ) คล้ำยกับใบอำโออิคู่ (ฟุตำบะอำ โออิ) ของ

ศำลคำโมะอีกด้วย

ใบอาโออิ   เป็นใบไม้รูปร่ำงคล้ำยหัวใจมีดอกสีขำว

เล็กๆ เลื้อยติดพื้นดินที่มีแหล่งน�้ำสะอำด

ไหลผ่ำน ข้ึนตำมธรรมชำติที่เขำโคยำมะ และป่ำรอบๆ ศำลคำโมะ 

ถอืเป็นใบไม้ ศกัดิส์ทิธิท่ี์ช่วยปกป้องคุม้ครองผู้คนจำกฟ้ำผ่ำ และแผ่น

ดินไหว ยำมตั้งขบวนแห่ไปสักกำระเทพเจ้ำ ผู้คนในขบวนจึงประดับ

▲ ใบอาโออทิีศ่าลฯ น�ามาขายเป็นเครือ่งรางในวนังาน

▲ นางในราชส�านักบนหลังม้า 
ส่วนใหญ่คัดจากหญิงสาวที่
เตบิโตในเกยีวโตเช่นกนั

▲ ขบวนแห่ของโนะรจิริหิรอืทหารม้า 
แยกเป็นด้านขวา 3 คน ด้านซ้าย 3 
คน

▲ เมือ่ขบวนแห่ผ่านเข้ามาในถนนบรเิวณป่าทาดาสุโนะ
โมริในศาลชโิมะ-งาโมะ

▲ ขบวนของไซโอไดเดนิเท้าเข้ามาในศาลคาม-ิงาโมะ
▲ รถกทิชะ หรอืเกวยีนทีใ่ช้ววัลาก เดมิททีัง้ไซโอได และขนุนางตวัแทนจกัรพรรดจิะน่ังมา แต่

ปัจจบุนัใช้เป็นเครือ่งประดบัขบวนแห่เท่านัน้

ใบอำโออิพันบนกิ่งคัทสุร่ำติดไว้ที่หมวกบ้ำง ที่หน้ำอก และรอบๆ เกวียน ฯลฯ กันถ้วน

หน้ำ บำงต�ำรำเชื่อกันว่ำใบอำโออิเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง กิ่งคัทสุร่ำเป็นสัญลักษณ์

ของผูช้ำย เมือ่น�ำสองสิง่มำผกูกนัจงึเสมอืนกำรถอืก�ำเนดิของเทพเจ้ำ และยงัเป็นนมิติ

ที่ดีของควำมมั่งคั่งมีลูกหลำนสืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไป

ปัจจบุนันี ้เทศกำลอำโออ-ิมทัสรุ ิในวนัที ่15 พฤษภำคม คงเหลอืแต่พธิทีำงบก 

และพธิทีำงศำลเท่ำนัน้ โดยพธิทีำงบกยังมตัีวแทนจำกส�ำนกัพระรำชวัง (จกกชุ)ิ ขึน้ม้ำ

เข้ำร่วมขบวนแห่จำกหน้ำประตูเคนเรมงในพระรำชวังเกียวโตมำด้วย ส่วนหญิงใน 

รำชส�ำนัก น�ำโดยเจ้ำหญิงนั้นจะได้รับกำรคัดเลือกจำกหญิงสำวผู้ที่เกิด และเติบโตใน

เกยีวโต มทีนุทรพัย์เพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุเทศกำลด้ำนต่ำงๆ แทน เรยีกขำนกนัในนำม

ว่ำ “ไซโอ ได” (ตัวแทนเจ้ำหญิง) นั่งมำในรถเข็นโอโยะโยล้อมหน้ำล้อมหลังไปด้วย 

เด็กหญิง และหญิงสำวในอำภรณ์สมัยเฮอันสีสันงดงำม บำงคนเดินเท้ำมีร่มดอกไม้ 

(ฟูริวงำสะ) บังแดดบังลมมำด้วย บำงคนนั่งมำบนหลังม้ำอย่ำงสง่ำงำม
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สิ่งหนึ่งที่น่ำเรียนรู้คือนอกจำกกำรจัดขบวนแห่ และเนื้อหำ

ของพิธีกรรมจะด�ำเนินตำมต�ำรำดั้งเดิมแล้ว อำภรณ์ท่ีผู้ร่วมขบวน

สวมใส่ กำรแต่งหน้ำท�ำผมของหญิงในรำชส�ำนัก ยังอิงต�ำรำเดิมทุก

ประกำร มีผู้เชี่ยวชำญคอยก�ำกับดูแลทุกจุด หญิงสำวผู้ท�ำหน้ำที่

ตัวแทนเจ้ำหญิง และผู้ร่วมขบวนแห่ส�ำคัญๆ จะถูกขอให้สนับสนุน

กำรเงินในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรตดัเย็บกิโมโนจนูฮิโิตะเอแบบสมยัเฮอนั 

มีกำรจัดท�ำร่มดอกไม้ เตรียมอุปกรณ์ ใหม่ทุกปี ท้ังน้ี นอกจะท�ำให้

ขบวนแห่ดอูลงักำรแล้ว ยงัเป็นกำรอนรุกัษ์หตัถกรรมเก่ำแก่ ของช่ำง

ฝืมือด้ำนต่ำงๆ ของเกียวโตอีกด้วย อำจกล่ำวได้ว่ำเทศกำลอำโออิ- 

มทัสริุในทกุวนัน้ี จะไม่บงัเกดิขึน้เลย หำกไม่ได้รบักำรร่วมแรงร่วมใจ

จำกผูค้นในเกยีวโตทีเ่หน็ควำมส�ำคญัของธรรมเนยีมประเพณีเก่ำแก่

ระดับชำติเช่นนี้

▲ ตราใบอาโออคิู ่(ฟตุาบะอาโออ)ิ ของ
ศาลคาโมะทัง้สองแห่ง

▲ ตวัแทนจกัรพรรด ิ(จกกชุ)ิ บนหลงัม้า
ทีส่วนในพระราชวงัเกยีวโต

▲ การแข่งม้าเรว็ (ครุาเบอมุะ) ปิดท้าย
เทศกาลทีค่าม-ิงาโมะ

▲ หนุ่มน้อยคนน้ีเข้าร่วมขบวนใน
ฐานะทหารม้ากับพี่ชาย มีคุณพ่อ
มาคอยตามถ่ายรปูกลางทาง

▲ ขบวนแห่เคร่ืองเซ่นสกัการะเทพเจ้า ▲ ขบวนของเมยีวฟหุรอืนางในราชส�านกั ▲ ร่มดอกไม้ (ฟรูวิคาสะ) สสีนังดงาม

▲ นอกจากเกวียน 2 คันแล้ว ยังมีพระโคส�ารอง 
ปิดท้ายขบวนมาด้วย

▲ เม่ือขบวนแห่เข้ามาในลานของศาลคาม-ิงาโมะ 
ทุกคนจะลงจากหลงัม้าหรอืรถ

▲ ตวัแทนจกัรพรรดแิละพระของศาลฯนัง่ชมการ
แข่งม้าทีล่านหน้าคาม-ิงาโมะ

*ปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวสำมำรถชมได้เฉพำะเทศกำลทำง

บกเท่ำนั้น โดยแยกชมได้งดงำมจำกสำมจุดด้วยกัน เริ่มตั้งแต่แถว

หน้ำประตูเคนเรมงในสวนของพระรำชวังเกียวโต ถนนแคบๆ ที่ป่ำ

ทำดำสุโนะโมริหน้ำศำลชิโมะ-งำโมะ และที่ถนนคำโมะไคโดไป

จนถึงลำนหน้ำศำลคำมิ-งำโมะ ทั้งบริเวณที่เป็นที่นั่งแบบขำยบัตร 

และบริเวณริมถนนที่เปิดให้ผู้คนไปยืนชมได้ฟรี บริเวณริมถนน 

คำโมะไคโดะช่วงรำว 300 เมตรก่อนถึงสะพำนมิโซโนะบำชิเป็น 

ช่วงที่ถนนแคบมีต้นไม้ปกคลุมทั้งสองฝั่ง และมีเจ้ำหน้ำที่คอยกัน 

ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปขวำงขบวนแห่หรือข้ำมไปอีกด้ำนหนึ่งของ

ถนน ท�ำให้ร่มรื่น ชมได้ใกล้ชิด และถ่ำยภำพขบวนแห่ได้งดงำม 

นักท่องเที่ยวสำมำรถไปดักคอยได้ ระหว่ำงเวลำ 14.55 - 15.30 น. 


