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▲ เมือ่ เกีย้ วสององค์มาประชันกันในศาลนับเป็นห้วงเวลาทีง่ ดงาม

ตืน่ เต้นไม่นอ้ ย

และ ▲ เจ้าอาวาสศาลก�ำลังใช้มอื เคาะประตูเพือ่ อัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้ากลับมา
ประดิษฐานทีศ่ าลหลังขบวนแห่กลับมาในตอนกลางคืน

“เทนจิน มัทสุร”ิ

กนิฎฐา มัตสุโอะ

เทศกาลหน้าร้อนของพ่อค้าแม่คา้ โอซากา
ทันที

▲ “กันจิ” มือกลอง 6 คนสลับกันตีกลองโลดโผน เป็นคณะโคชะทีม
่ ผี แู้ สดง

ราว 600 คน

▲ ราชยานยนต์ของเทพเจ้าถูกอัญเชิญลงไปกับ ▲ พิ ธี

เรือโกะโฮเรนเซน

ที่ประตูศาลโอซากา เทมมังงูเปิดกว้างออกเมื่อตี 4 ของ
เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม บรรดาชายหนุ่มร่างกายก�ำย�ำ
ล�ำ่ สันก็พากันตบเท้าเข้าไปในศาล ผูท้ ำ� หน้าทีม่ อื กลอง 6 คนปีนขึน้ ไป
บนแท่นและลั่นกลอง “อิจิบังไดโก” เป็นสัญญานเริ่มต้นของเทศกาล
ประจ�ำปี เมือ่ เสียงกลองเริม่ สงบลง ชายหญิงทีอ่ ยูบ่ นรถลากดันจิรแิ ละ
เวทีอีกด้านหนึ่งของ
ประตูตรงข้ามกับแท่นกลองก็พร้อมกันบรรเลงเพลงโอฮายาชิ
โดยฉาบ กลองเล็ก และขลุ่ยเสียงดังเป็นจังหวะ “ทงจิกิจิง ทงจิกิจิง”
พร้อมเปิดการแสดงร�ำมังกร (ริว โอโดริ) เป็นเวลาราว 10 นาที ก่อนที่
ทั้งสองฝ่ายจะหยุด และยืนปรบมือต่อกันในจังหวะ “โอซากา จิเมะ”
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ร่วมแสดงในเทศกาลราว 30 คณะ
(โคชะ) รวมเป็นจ�ำนวนกว่า 5,000 คน

“ฮงมิยาไซ” อัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้าไปใน
ราชยานยนต์ แห่บกแห่เรือในบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม

▲ ข้าวเหนียวเปล่านึ่ง

มีลูกบ๊วยดองวางตรงกลาง
เป็นของกินประจ�ำเทศกาลเทนจิน มัทสุริ
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▲ ร�ำคาสะโอะโดริซึ่งใช้ร่มกระดาษมีกระดิ่ง ▲ ชิชไิ ม โอะโดริ เป็นการร�ำสิงโตทีค
่ นถือหัวสิงโตจะก้มตัวต�ำ่

รอบๆ เป็นอุปกรณ์ พร้อมร้อง “โซเร่ โซเร่”
ไปตลอดทาง

เกือบติดดิน ต้องฝึกซ้อมนานหลายปีกว่าจะท�ำได้

▲ การตีกลองโยกไปมาของคณะดนโดะโกะ

บุเนะหน้าศาล

นับแต่เช้าวันที่ 24 จนถึงเกือบสิ้นวันของวันที่ 25 กรกฎาคมทุกปี บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ทั้งจากตลาดสดเทมมะ ตลาดกลางโอซากา
สมาพันธ์เจ้าของกิจการร้านเหล้า ร้านหนังสือ ร้านสาหร่ายคอมบุ ร้านดอกไม้ อาเขตการค้าเทนจินบาชิซุจิ ฯลฯ ต่างพากันมารวมตัวจัดการ
แสดงตามสังกัดโคชะของตนเอง โดยในเช้าตรู่วันที่ 24 เป็นการแห่เทพเจ้าไปที่แม่น�้ำใกล้ๆ เพื่อลอยหอกศักดิ์สิทธิ์ก�ำหนดเส้นทางแห่เรือใน
วันรุ่งขึ้น ตามมาด้วยการแห่กลอง การร่ายร�ำพัด การเชิดสิงโตออกไปวนเป่าประกาศทั่วเมือง สลับกับการแห่เกี้ยวจากผู้คนที่อาศัยในต�ำบล
ต่างๆ รอบๆ ศาลเข้ามาเคารพเทพเจ้า หนุ่มสาวจากสารทิศพากันมาเดินซื้อของกินหรือเล่นเกมส์ที่แผงลอยร้านค้ากันตั้งแต่บ่ายจรดค�่ำ
และในบ่ายวันรุ่งขึ้นก็จะมีการอัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้าสุงาวารา โนะ มิจิสาเนะจากศาลเอกขึ้นราชยานยนต์ไปกับขบวนของกลองยักษ์
รถลากดันจิริ กระบวนร่ายร�ำ เกี้ยวทองสององค์ ฯลฯ ไปลงเรือพร้อมกับศิษยานุศิษย์ ขึ้นล่องแม่น�้ำโอกาว่าร้องร�ำท�ำเพลง จุดพลุกันอย่าง
สนุกสนานจนเกือบเที่ยงคืนท่ามกลางผู้คนกว่าหนึ่งล้านคนที่พากันมาคอยชมที่ริมแม่น�้ำ นับเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตอลังการหนึ่งในสามของ
เทศกาลใหญ่ในญี่ปุ่น (อีกสองเทศกาลคือเทศกาลกิองของเกียวโต และเทศกาลคันดะมัทสุริของโตเกียว)
เทศกาล “เทนจิน มัทสุริ” เป็นเทศกาลประจ�ำศาลโอซากา เทมมังงูที่บูชาเทพเจ้าสุงาวารา โนะ มิจิสาเนะ อดีตเสนาบดีฝ่ายซ้ายใน
สมัยเฮอัน ผู้ถูกศัตรูการเมืองโยนความผิดให้จนต้องถูกอัปเปหิไปยังคิวชู และเสียชีวิตลงที่นั่น หลังเสียชีวิตได้เกิดพายุ และโรคระบาดหนักใน
เกียวโต ท�ำให้ผู้คนเชื่อว่าเป็นความพิโรธของท่านมิจิสาเนะ จึงพากันตั้งศาลบูชาตามเส้นทางที่ท่านเดินทางผ่าน และแวะพักก่อนไปจบชีวิตที่
คิวชู ศาลโอซากา เทมมังงู สร้างขึ้นในปี 949 และหลังจากนั้นสองปีก็ได้จัดเทศกาลลอยหอกที่ริมแม่น�้ำ อัญเชิญดวงวิญญานท่านออกมาเที่ยว

▲ หนึง่ ในเรือสองล�ำของคณะดนโดะโกะบุเนะซึง่ เป็นเรือพายๆ

เข้ามาใกล้ฝง่ั ล�ำนีฝ้ พี ายเป็นเด็กชาย

▲ ร�ำร่ม หรือคาสะ โอะโดริของเด็กสาวๆ
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▲ โอโทริมโิ กชิ

เกีย้ วทองประดับนกฟีนกิ ซ์เรืองรอง
งดงามยามค�ำ่ คืน

▲ บ้านเรือนร้านค้าใกล้ๆ พากันประดับผ้าม่าน

และโคมต้อนรับเทศกาล
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▲ เจ้าอาวาสกับเด็กโดจิลงเรือน�ำ ▲ หนุ่มจากคณะเทนจินโคก�ำลังร่ายร�ำบงเท ▲ บางต�ำบลที่มีชายก�ำย�ำล�่ำสั่นถึงกับปล่อย ▲ พลุในคืนวันที่ 25 กรกฎาคม

หอกในห่อหญ้าไปลอยที่แม่น�้ำ
ในเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม

นทีล่ านหน้าศาลเอก

รืน่ เริงรอบเมืองกันอย่างเอกเกริก นับแต่นนั้ เป็นต้นมา ก็ได้จดั เทศกาล
ขึ้นเป็นประจ�ำในวันที 25 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดเทพเจ้าทุกปี
ผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีใหญ่ออกทุนทรัพย์ และแรงคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่
รวมตัวกันเป็นคณะโคชะ
กลองยักษ์โมโยชิไดโกเป็นคณะโคชะที่เก่าแก่ที่สุด มีสมาชิก
ราว 600 คน ได้รับมอบกลองจากฮิเดโยชิอดีตเจ้าเมืองโอซากา
“กันจิ” มือกลอง 36 คนที่สวมหมวกทรงสูงสีแดงสดจะสลับกันขึ้นไป
ขนาบข้างกลองทีละ 6 คน โดยมีผู้ก�ำกับ “ไซงาตะ” หน้าหลังด้านละ
คนคอยโบกธงสัญญานสัง่ ให้ตหี รือโยกกลองไปมาตามจังหวะดัง้ เดิม
ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมาแต่โบราณ เสียงร้องประสานกันดัง “เจสสาจา
เจสสาจา” ของมือกลองดังกระหึ่มไปทั่วเมือง เช่นเดียวกับคณะของ
เด็กหญิงเด็กชายราว 400 คนของคณะเทนจินโคที่แยกกันร�ำร่ม เล่น
สิงโต ตีไม้ไผ่ “ยทสุทาเกะ” โยนไม้ “บอนเตง” ประดับกระดาษ เป็น
ลูกกลมรวม 4 ประเภท ทัง้ ท่าร�ำ เครือ่ งแต่งกาย และความพร้อมเพรียง
เรียกเสียงปรบมือได้จากผู้ชมได้ทุกปี
โคชะอีกแห่งที่มีบทบาทมากคือดนโดะโกะบุเนะที่ออกเรือ
พายสองล�ำใหญ่วนไปทัว่ ล�ำน�ำ้ ว่ากันว่าดัง้ เดิมเป็นเรือคิตามาเอะบุเนะ
ทีบ่ รรทุกสินค้าจากฮอกไกโดมาขายทีโ่ อซากา พ่อค้าพากันแต่งเรือมา
ชมเทศกาล เลยกลายเป็นเรือทีว่ งิ่ ไปมาประจ�ำเทศกาลจากนัน้ เป็นต้นมา
ปัจจุบันนอกจากเรือโคชะที่บรรทุกสมาชิก และเครื่องละเล่น
เกี้ยวทอง ฯลฯ แล้ว ยังมีเรือพ่วงน�ำผู้ชมที่ซื้อบัตรนั่งมาด้วยรวมกว่า
100 ล�ำ แถมสองข้างฝั่ง และกลางล�ำน�้ำยังมีเรือทุ่นของบริษัทห้าง
ร้านต่างๆ ที่พากันมาตั้งโต๊ะเก้าอี้ชมเทศกาลกันแน่นขนัด ยิ่งเมื่อพลุ
ถวายเทพเจ้าถูกยิงขึ้นสู่ฟ้า ผู้คนจะพากันเปล่งเสียงร้องด้วยความ
ระทึกใจ
ธรรมเนียมประการหนึง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลคือผูค้ น
ไม่วา่ จะอยูบ่ นเรือหรือริมฝัง่ ยามเมือ่ เรือสวนกันไปมา จะพากันปรบมือ

มือโยนเกีย้ วขึน้ สูง

ชมจากบนสะพาน

ในท� ำ นอง “โอซากา จิ เ มะ” โดยเปล่ ง เสี ย งร้ อ งพร้ อ มๆ กั น ว่ า
“อุจมิ าโช.....” ปรบมือสองครัง้ สองรอบ และปิดท้ายด้วยการปรบสาม
ครัง้ เพือ่ ทักทายซึง่ กันและกัน (การปรบมือ “โอซากา จิเมะ” ยังกระท�ำ
กันในวันเปิดตลาดหุ้นครั้งแรกของปี และในโอกาสมงคลที่นักธุรกิจ
โอซากาเป็นเจ้าภาพ นับเป็นธรรมเนียมการค้าอย่างหนึ่งของพ่อค้า
แม่ค้าโอซากา)
และตรงกันข้ามกับความอึกทึกจากเสียงปรบมือดังกล่าว ผูค้ น
จะพากันก้มศรีษะเคารพเทพเจ้าอย่างเงียบๆ เมื่อเรือ “โกะโฮเรนเซน”
ที่อัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้ามาในราชยานยนต์พร้อมคณะดนตรี
กะงักกุผ่านไปมา พ่อค้าแม่ค้าในโอซากามักกล่าวกันว่าฤดูร้อนของ
พวกเขาจะไม่เริ่มขึ้น หากไม่มาร่วมเทศกาลเทนจิน มัทสุริ
ในคืนวันที่ 25 จากราวเกือบสามทุ่มเศษ โคชะต่างๆ น�ำโดย
กลองโมโยชิไดโกะจะทยอยขึ้นฝั่งตั้งแถวกลับไปยังศาล เพื่อน�ำดวง
วิญญานเทพเจ้าไปประดิษฐานทีศ่ าลเอกเช่นเดิม บรรดาสมาชิกโคชะ
ทั้งหลายจะพากันร้องร�ำท�ำเพลง แห่กลอง เล่นสิงโต ฯลฯ กันจน
หมดเรี่ยวหมดแรงที่ลานหน้าศาลอีกครั้งก่อนจะอ�ำลาจากกันไป
ท�ำมาค้าขายตามปกติ จะว่าไปแล้ว เทศกาลเทนจิน มัทสุรินี้เป็น
เสมือนการละเล่นในฤดูรอ้ น เพือ่ พักจากงานประจ�ำวัน และเพือ่ ความ
สมานสามัคคีกลมเกลียวของพวกพ่อค้าแม่ค้าในโอซากานั่นเอง
ว่ากันว่าปีๆ หนึ่งจะเกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ตามมาจากเทศกาล
ราวปีละกว่า 4-5 ร้อยล้านเยนทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าไม่สนุกอย่างเดียว
ยังท�ำรายได้มหาศาลอีกด้วยทุกปี
*นักท่องเทีย่ วสามารถมาคอยชมการละเล่น ได้ทงั้ ทีห่ น้าศาล
ในบ่ า ยวั น ที่ 24 หรื อ หากจะชมกระบวนแห่ บ กในบ่ า ยวั น ที่ 25
กรกฎาคมให้ไปที่บริเวณถนน Oimatsu-douri ที่เป็นถนนแคบๆ
ใกล้ชดิ ขบวนได้ ส่วนการแห่เรือนัน้ ชมได้บริเวณสองฝัง่ แม่นำ�้ โอกาว่า
โดยเฉพาะแถวโรงแรมอิมพีเรียล TPA
news
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