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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲ “กนัจ”ิ มอืกลอง 6 คนสลบักนัตกีลองโลดโผน เป็นคณะโคชะทีม่ผีูแ้สดง
ราว 600 คน

▲ ราชยานยนต์ของเทพเจ้าถูกอัญเชิญลงไปกับ 
เรือโกะโฮเรนเซน

▲ พิธี “ฮงมิยาไซ” อัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้าไปใน
ราชยานยนต์ แห่บกแห่เรือในบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม

▲ ข้าวเหนียวเปล่านึ่ง มีลูกบ๊วยดองวางตรงกลาง
เป็นของกนิประจ�าเทศกาลเทนจนิ มัทสุริ

เทศกาลหน้าร้อนของพ่อค้าแม่ค้าโอซากา
“เทนจนิ มทัสรุ”ิ

ทนัทีที่ประตูศาลโอซากา เทมมังงูเปิดกว้างออกเมื่อตี 4 ของ

เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม บรรดาชายหนุ่มร่างกายก�าย�า

ล�า่สันก็พากันตบเท้าเข้าไปในศาล ผู้ท�าหน้าทีม่อืกลอง 6 คนปีนขึน้ไป

บนแท่นและลั่นกลอง “อิจิบังไดโก” เป็นสัญญานเริ่มต้นของเทศกาล

ประจ�าปี เมือ่เสยีงกลองเริม่สงบลง ชายหญงิทีอ่ยูบ่นรถลากดนัจิรแิละ

เวทีอีกด้านหนึ่งของ

ประตูตรงข้ามกับแท่นกลองก็พร้อมกันบรรเลงเพลงโอฮายาชิ

โดยฉาบ กลองเล็ก และขลุ่ยเสียงดังเป็นจังหวะ “ทงจิกิจิง ทงจิกิจิง” 

พร้อมเปิดการแสดงร�ามังกร (ริว โอโดริ) เป็นเวลาราว 10 นาที ก่อนที่

ทั้งสองฝ่ายจะหยุด และยืนปรบมือต่อกันในจังหวะ “โอซากา จิเมะ” 

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ร่วมแสดงในเทศกาลราว 30 คณะ 

(โคชะ) รวมเป็นจ�านวนกว่า 5,000 คน

▲ เมือ่เก้ียวสององค์มาประชนักนัในศาลนับเป็นห้วงเวลาท่ีงดงาม และ
ต่ืนเต้นไม่น้อย

▲ เจ้าอาวาสศาลก�าลงัใช้มอืเคาะประตเูพือ่อญัเชญิดวงวญิญานเทพเจ้ากลับมา
ประดษิฐานทีศ่าลหลงัขบวนแห่กลบัมาในตอนกลางคนื
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▲ หนึง่ในเรือสองล�าของคณะดนโดะโกะบเุนะซึง่เป็นเรอืพายๆ 
เข้ามาใกล้ฝ่ัง ล�านีฝี้พายเป็นเดก็ชาย

นับแต่เช้าวันที่ 24 จนถึงเกือบสิ้นวันของวันที่ 25 กรกฎาคมทุกปี บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ทั้งจากตลาดสดเทมมะ ตลาดกลางโอซากา 

สมาพันธ์เจ้าของกิจการร้านเหล้า ร้านหนังสือ ร้านสาหร่ายคอมบุ ร้านดอกไม้ อาเขตการค้าเทนจินบาชิซุจิ ฯลฯ ต่างพากันมารวมตัวจัดการ

แสดงตามสังกัดโคชะของตนเอง โดยในเช้าตรู่วันท่ี 24 เป็นการแห่เทพเจ้าไปที่แม่น�้าใกล้ๆ เพื่อลอยหอกศักดิ์สิทธิ์ก�าหนดเส้นทางแห่เรือใน 

วันรุ่งข้ึน ตามมาด้วยการแห่กลอง การร่ายร�าพัด การเชิดสิงโตออกไปวนเป่าประกาศทั่วเมือง สลับกับการแห่เก้ียวจากผู้คนที่อาศัยในต�าบล

ต่างๆ รอบๆ ศาลเข้ามาเคารพเทพเจ้า หนุ่มสาวจากสารทิศพากันมาเดินซื้อของกินหรือเล่นเกมส์ที่แผงลอยร้านค้ากันตั้งแต่บ่ายจรดค�่า 

และในบ่ายวันรุ่งขึ้นก็จะมีการอัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้าสุงาวารา โนะ มิจิสาเนะจากศาลเอกขึ้นราชยานยนต์ไปกับขบวนของกลองยักษ์  

รถลากดันจิริ กระบวนร่ายร�า เกี้ยวทองสององค์ ฯลฯ ไปลงเรือพร้อมกับศิษยานุศิษย์ ขึ้นล่องแม่น�้าโอกาว่าร้องร�าท�าเพลง จุดพลุกันอย่าง

สนุกสนานจนเกือบเที่ยงคืนท่ามกลางผู้คนกว่าหน่ึงล้านคนที่พากันมาคอยชมที่ริมแม่น�้า นับเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตอลังการหนึ่งในสามของ

เทศกาลใหญ่ในญี่ปุ่น (อีกสองเทศกาลคือเทศกาลกิองของเกียวโต และเทศกาลคันดะมัทสุริของโตเกียว)

เทศกาล “เทนจิน มัทสุริ” เป็นเทศกาลประจ�าศาลโอซากา เทมมังงูที่บูชาเทพเจ้าสุงาวารา โนะ มิจิสาเนะ อดีตเสนาบดีฝ่ายซ้ายใน

สมัยเฮอัน ผู้ถูกศัตรูการเมืองโยนความผิดให้จนต้องถูกอัปเปหิไปยังคิวชู และเสียชีวิตลงที่นั่น หลังเสียชีวิตได้เกิดพายุ และโรคระบาดหนักใน

เกียวโต ท�าให้ผู้คนเชื่อว่าเป็นความพิโรธของท่านมิจิสาเนะ จึงพากันตั้งศาลบูชาตามเส้นทางที่ท่านเดินทางผ่าน และแวะพักก่อนไปจบชีวิตที่

คิวชู ศาลโอซากา เทมมังงู สร้างขึ้นในปี 949 และหลังจากนั้นสองปีก็ได้จัดเทศกาลลอยหอกที่ริมแม่น�้า อัญเชิญดวงวิญญานท่านออกมาเที่ยว

▲ ร�าคาสะโอะโดริซึ่งใช้ร่มกระดาษมีกระดิ่ง
รอบๆ เป็นอปุกรณ์ พร้อมร้อง “โซเร่ โซเร่” 
ไปตลอดทาง

▲ การตกีลองโยกไปมาของคณะดนโดะโกะ
บเุนะหน้าศาล

▲ ชชิไิม โอะโดร ิเป็นการร�าสงิโตทีค่นถอืหวัสงิโตจะก้มตวัต�า่
เกอืบตดิดนิ ต้องฝึกซ้อมนานหลายปีกว่าจะท�าได้

▲ บ้านเรอืนร้านค้าใกล้ๆ พากนัประดบัผ้าม่าน 
และโคมต้อนรบัเทศกาล

▲ โอโทรมิโิกชิ เกีย้วทองประดับนกฟีนิกซ์เรอืงรอง
งดงามยามค�า่คนื▲ ร�าร่ม หรือคาสะ โอะโดรขิองเดก็สาวๆ
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▲ เจ้าอาวาสกับเด็กโดจิลงเรือน�า
หอกในห่อหญ้าไปลอยที่แม่น�้า
ในเช้าวนัที ่24 กรกฎาคม

▲ พลใุนคนืวนัที ่25 กรกฎาคม
 ชมจากบนสะพาน

▲ บางต�าบลท่ีมีชายก�าย�าล�่าสั่นถึงกับปล่อย
มอืโยนเกีย้วขึน้สงู

▲ หนุ่มจากคณะเทนจินโคก�าลังร่ายร�าบงเท
นทีล่านหน้าศาลเอก

รืน่เรงิรอบเมอืงกนัอย่างเอกเกรกิ นบัแต่นัน้เป็นต้นมา กไ็ด้จดัเทศกาล

ขึ้นเป็นประจ�าในวันที 25 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดเทพเจ้าทุกปี  

ผู้ท่ีเป็นตัวตั้งตัวตีใหญ่ออกทุนทรัพย์ และแรงคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่

รวมตัวกันเป็นคณะโคชะ

กลองยักษ์โมโยชิไดโกเป็นคณะโคชะที่เก่าแก่ที่สุด มีสมาชิก

ราว 600 คน ได้รับมอบกลองจากฮิเดโยชิอดีตเจ้าเมืองโอซากา 

“กันจิ” มือกลอง 36 คนที่สวมหมวกทรงสูงสีแดงสดจะสลับกันขึ้นไป

ขนาบข้างกลองทีละ 6 คน โดยมีผู้ก�ากับ “ไซงาตะ” หน้าหลังด้านละ

คนคอยโบกธงสญัญานสัง่ให้ตหีรอืโยกกลองไปมาตามจงัหวะด้ังเดิม

ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาแต่โบราณ เสียงร้องประสานกันดงั “เจสสาจา 

เจสสาจา” ของมือกลองดังกระห่ึมไปท่ัวเมือง เช่นเดียวกับคณะของ

เด็กหญิงเด็กชายราว 400 คนของคณะเทนจินโคที่แยกกันร�าร่ม เล่น

สิงโต ตีไม้ไผ่ “ยทสุทาเกะ” โยนไม้ “บอนเตง” ประดับกระดาษ เป็น

ลกูกลมรวม 4 ประเภท ทัง้ท่าร�า เครือ่งแต่งกาย และความพร้อมเพรยีง

เรียกเสียงปรบมือได้จากผู้ชมได้ทุกปี 

โคชะอีกแห่งที่มีบทบาทมากคือดนโดะโกะบุเนะที่ออกเรือ

พายสองล�าใหญ่วนไปทัว่ล�าน�า้ ว่ากนัว่าดัง้เดมิเป็นเรอืคติามาเอะบเุนะ

ทีบ่รรทกุสนิค้าจากฮอกไกโดมาขายทีโ่อซากา พ่อค้าพากนัแต่งเรอืมา

ชมเทศกาล เลยกลายเป็นเรอืทีว่ิง่ไปมาประจ�าเทศกาลจากนัน้เป็นต้นมา

ปัจจุบันนอกจากเรือโคชะที่บรรทุกสมาชิก และเครื่องละเล่น 

เกี้ยวทอง ฯลฯ แล้ว ยังมีเรือพ่วงน�าผู้ชมที่ซื้อบัตรนั่งมาด้วยรวมกว่า 

100 ล�า แถมสองข้างฝั่ง และกลางล�าน�้ายังมีเรือทุ่นของบริษัทห้าง

ร้านต่างๆ ที่พากันมาตั้งโต๊ะเก้าอี้ชมเทศกาลกันแน่นขนัด ยิ่งเมื่อพลุ

ถวายเทพเจ้าถูกยิงข้ึนสู่ฟ้า ผู้คนจะพากันเปล่งเสียงร้องด้วยความ

ระทึกใจ 

ธรรมเนยีมประการหนึง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเทศกาลคือผู้คน

ไม่ว่าจะอยูบ่นเรอืหรอืรมิฝ่ังยามเมือ่เรอืสวนกนัไปมา จะพากนัปรบมอื

ในท�านอง “โอซากา จิเมะ” โดยเปล่งเสียงร้องพร้อมๆ กันว่า 

“อุจมิาโช.....” ปรบมอืสองครัง้สองรอบ และปิดท้ายด้วยการปรบสาม

ครัง้ เพือ่ทกัทายซึง่กนัและกนั (การปรบมอื “โอซากา จเิมะ” ยงักระท�า

กันในวันเปิดตลาดหุ้นครั้งแรกของปี และในโอกาสมงคลที่นักธุรกิจ

โอซากาเป็นเจ้าภาพ นับเป็นธรรมเนียมการค้าอย่างหนึ่งของพ่อค้า

แม่ค้าโอซากา) 

และตรงกนัข้ามกบัความอกึทกึจากเสยีงปรบมอืดงักล่าว ผูค้น

จะพากันก้มศรีษะเคารพเทพเจ้าอย่างเงียบๆ เมื่อเรือ “โกะโฮเรนเซน” 

ที่อัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้ามาในราชยานยนต์พร้อมคณะดนตรี

กะงักกุผ่านไปมา พ่อค้าแม่ค้าในโอซากามักกล่าวกันว่าฤดูร้อนของ

พวกเขาจะไม่เริ่มขึ้น หากไม่มาร่วมเทศกาลเทนจิน มัทสุริ

ในคืนวันที่ 25 จากราวเกือบสามทุ่มเศษ โคชะต่างๆ น�าโดย

กลองโมโยชิไดโกะจะทยอยขึ้นฝั่งตั้งแถวกลับไปยังศาล เพ่ือน�าดวง

วญิญานเทพเจ้าไปประดษิฐานทีศ่าลเอกเช่นเดมิ บรรดาสมาชิกโคชะ

ทั้งหลายจะพากันร้องร�าท�าเพลง แห่กลอง เล่นสิงโต ฯลฯ กันจน 

หมดเรี่ยวหมดแรงที่ลานหน้าศาลอีกครั้งก่อนจะอ�าลาจากกันไป 

ท�ามาค้าขายตามปกติ จะว่าไปแล้ว เทศกาลเทนจิน มัทสุรินี้เป็น

เสมอืนการละเล่นในฤดรู้อน เพือ่พกัจากงานประจ�าวนั และเพือ่ความ

สมานสามัคคีกลมเกลียวของพวกพ่อค้าแม่ค้าในโอซากานั่นเอง 

ว่ากันว่าปีๆ หนึ่งจะเกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ตามมาจากเทศกาล

ราวปีละกว่า 4-5 ร้อยล้านเยนทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าไม่สนุกอย่างเดียว 

ยังท�ารายได้มหาศาลอีกด้วยทุกปี

*นกัท่องเทีย่วสามารถมาคอยชมการละเล่น ได้ทัง้ทีห่น้าศาล

ในบ่ายวันที่ 24 หรือหากจะชมกระบวนแห่บกในบ่ายวันที่ 25  

กรกฎาคมให้ไปที่บริเวณถนน Oimatsu-douri ที่เป็นถนนแคบๆ  

ใกล้ชดิขบวนได้ ส่วนการแห่เรอืนัน้ชมได้บรเิวณสองฝ่ังแม่น�า้โอกาว่า 

โดยเฉพาะแถวโรงแรมอิมพีเรียล TPA
news


