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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲ ร่มเทพเจ้าของ Ayagasa-hoko ก�าลงัผ่านคฤหาสน์ Shiori-an ท่ีถนน 
Shinmachi-douri มี Gei-maiko ไปยนืรบั

▲ เดก็ๆ ในอาภรณ์โบราณมอืถอืโคมเลก็ๆ มายนืรอต้อนรบัคณะของ 
 Miyamoto-gumi ทีท่�าหน้าทีน่�าเกีย้วไปล้างในค�า่วนัที ่10

▲ คฤหาสน์เก่าแก่เปิดให้ผูค้นเข้าชมบ้านเรอืนทีด้่านในมกีารน�าฉากเบยีวบมุาจดัแสดง▲ ช่วงทีน่่าชมคอืเวลา Hoko สงูใหญ่เตรยีมตวั
 หมุนล้อเลีย้ว

หน้าร้อนปี 2018 นี้เริ่มจากแผ่นดินไหวระดับ 6 ใน 

โอซากา ตามมาด้วยน�า้ท่วมหนกั จากฝนตก

เฉียบพลันในภาคพื้นตะวันตก และอุณหภูมิที่สูงกว่า 38 องศาติดต่อ

กันเป็นสัปดาห์ในหลายต่อหลายพื้นที่ ความรุนแรงของธรรมชาต ิ

เหล่านี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 200 รายแล้ว

เมือ่ย้อนไปดปูระวตัศิาสตร์ของญีปุ่น่กจ็ะพบความรนุแรงทัง้

จากภัยธรรมชาติ และโรคระบาดในทุกๆ ฤดูร้อนอยู่เสมอๆ ในปี ค.ศ.

864 ภูเขาไฟฟูจิระเบิด มีลาวาไหลลงมาถึงตีนเขา ตามมาด้วย 

ภยัธรรมชาตใินฤดรู้อนคอืทีม่าของ

“เทศกาลกอิง มทัสรุ”ิ
แผ่นดนิไหว และสนึามถิล่มครัง้ใหญ่ทางรมิทะเลญีปุ่น่ในปี ค.ศ.869 

คร่าชีวิตผู้คนจ�านวนมาก ความวุ่นวายแพร่ไปทั่วทุกหย่อมหญ้า  

ในเกียวโต เองก็เกิดโรคระบาดอยู่เนืองๆ เนื่องมาจากผู้คนแออัด 

เพราะตัวเมืองห้อมล้อมไปด้วยขุนเขา ความชื้นสูง และร้อนอบอ้าว

ในฤดูร้อน ทางการจึงจัดให้มีการแห่หอก (โฮะโกะ) ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ใน

การขับไล่ดวงวิญญานไม่ดี 66 อันเท่ากับจ�านวนแคว้นในเวลานั้น 

พร้อมๆ กันนัน้ก็มกีารประดิษฐานเทพเจ้ากิอง น�าขบวนเก้ียว (มโิกะช)ิ 

สามองค์แห่ไปรอบๆ ลาน สวนชินเซนเอนเพื่อน�าสันติสุขมาสู่ผู้คน 
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ทั่วประเทศขึ้น จากนั้นมาจึงมีการแห่หอก และเกี้ยวเทพเจ้ากิองเป็น

ประจ�าทุกเดือนกรกฎาคม โดยมีพิธีกรรมต่างๆ เริ่มจากวันที่ 1 ไปถึง

วันที่ 31 ในเวลานั้นผู้คนยังเรียกพิธีดังกล่าวว่า “โกะเรียวเอ” หรือ 

“พิธีสดับดวงวิญญาน”

ต่อมาเม่ือเข้าสมัยมุโรมาจิ เทศกาลโกะเรียวเอที่จุดพีคอยู่ที่

การแห่เกี้ยวเทพเจ้าขับไล่ดวงวิญญานเริ่มมีสีสันขึ้นหลังจากที่โชกุน

น�ารถลากเวทีลอย (คุเสะไมคุรุม่า) พร้อมการร่ายร�ามาจัดแสดง 

กลุ่มพ่อค้ากิโมโนแถบนิชิจินก็จัดการร่ายร�า “สากิไม” (ร�านกกระสา) 

ร่วมขบวน และเมื่อมีพ่อค้าแม่ค้าบริเวณต�าบลชิโจมุโรมาจิรวมตัว 

จัดตั้งสมาคมขึ้น แต่ละต�าบลจึงประดิษฐ์ประดอยโฟลตโฮะโกะ  

โฟลตยามะจนหรูหราใหญ่โต มีการแต่งตัวเด็กชายให้เป็นตัวแทน

เทพเจ้า (จิโกะ) นั่งบนโฟลตที่มีหอกโฮะโกะด้านบน  บ้างมีการแสดง

น�าหน้าโฟลตต่างๆ บ้าง

ปัจจุบันนี้ เทศกาลกิองมัทสุริเริ่มจากการประชุมของผู้แทน

ต�าบลต่างๆ (คิบปุอิริ) ในวันที่ 1 กรกฎาคม การจับฉลากล�าดับโฟลต

ที่จะเคลื่อนขบวนในวันท่ี 2 การน�าเก้ียวไปล้างปัดเป่าสิ่งไม่เป็น 

มงคลท่ีริมแม่น�้าคาโมะพร้อมจัดขบวนโคมต้อนรับในวันที่ 10 ซึ่ง 

▲ Kanko-hoko ก�าลังวิ่งเข้าซอยขณะที่มี 
โฟลตอืน่ๆ เข้าแถวคอยด้านหลงั

▲ Ondo-toriผู้ให้สัญญานเคลื่อน 
โฟลตของโฟลต Iwato-yama

▲ Fune-hoko เป็นโฟลตรูปเรือ
ขนาดเลก็ ร่วมขบวน Gion Saki-
matsuri ในวนัที ่17

▲ เด็ก Chigo และผูช่้วย Kamuro 
มารบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนเทพเจ้า
น�าขบวนแห่ในวนัที ่13

▲ เดก็ Chigo ได้รบัคดัเลอืกมาจาก
เด็กในวัย 8-10 ปี พ่อแม่ต้องมี 
ทนุทรพัย์สงูสนบัสนนุเทศกาลได้

▲ เด็ก Chigo ลงจากโฟลตอยู่บนบ่าของ 
Gouriki-san มุง่หน้าไปคืนต�าแหน่งกลบัมา
เป็นเดก็ทัว่ไปทีศ่าล Ysaka-jinja

▲ Geino ของส�านกั Gion Kobu ออกมาต้อนรบัขบวนเกีย้ว 
ทีถ่นน Hanami-kouji

หลังจากนั้นระหว่างวันที่ 10-14 ชาวต�าบลก็จะเริ่มประกอบโฮะโกะ 

และยามะด้วยเชือกมนิลาตามวิธีดั้งเดิม เด็กจิโกะจะแต่งตัวไปรับ

ต�าแหน่งตัวแทนเทพเจ้าที่ศาลยาสากะ และพอเข้าวันที่ 14-16 ผู้คน

ก็จะแห่มาชมความงามของโฟลตทีป่ระดับโคมไฟโบราณ ยามค�า่คนื 

บ้านคหบดีแถบถนนชินมาจิโดริก็จะน�าเอาฉากเบียวบุงามๆ มาจัด

แสดงเปิดให้นกัท่องเทีย่วเข้าชมกัน นบัเป็นห้วงเวลาทีเ่กียวโตงดงาม

เป็นพิเศษ

ขบวนแห่โฮะโกะ และยามะแยกเป็นเทศกาลแรก (ซากิมัทสุริ) 

ในเช้าวันที่ 17 จ�านวน 23 องค์ และเทศกาลหลัง (อะโตะมัทสริ) 

จ�านวน 10 องค์ในเช้าวันที ่24 โดยช่วงเย็นของเทศกาลแรก จะมขีบวน

เกี้ยวมิโกะชิสามองค์ ที่อัญเชิญดวงวิญญานเทพเจ้ากิองออกไป 

เยี่ยมศิษยานุศิษย์ และประทับชั่วคราวที่ศาลโอทาบิโชะกลางทาง 

ส่วนเย็นของเทศกาลหลังก็จะแห่อัญเชิญเทพเจ้ากลับมาประทับที่

ศาลเช่นเดิม หลังจากนั้นก็จะมีพิธีเล็กๆ น้อยไปจนถึงสิ้นเดือน

กรกฎาคม นับเป็นเทศกาลที่ยาวนาน และใหญ่โตที่สุดของญี่ปุ่นที่มี

ประวัติมากว่าหนึ่งพันปี
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▲ บ่ายวันที่ 24 มีการแสดงร่ายร�าต่างๆ คนจะพากันมาดู Gei-maiko  
ร�าทีศ่าล Yasaka-jinja

▲ Taishi-yama น�าพรมประดบัโฟลตมาจดัแสดงให้ชมในวนัสกุดบิ

▲ Naginata-hoko โฟลตน�าขบวนเริม่หมนุล้อท่ีหัวมมุถนน Shinmachi-
Oike-douri

▲ ทมีดแูลไม้ไผ่ส�าหรบัรองใต้ล้อไม้เวลาหมนุล้อเลีย้ว

▲ คณะร�าพลองของ Ayagasa-hoko 
 ใส่หน้ากากตกีลองร่ายร�าตลอดทาง

▲ Ofune-hoko เป็นโฟลตรปูเรอืขนาดใหญ่ปิดท้ายขบวนแห่
ในวนัที ่24 เพิง่ฟ้ืนฟเูมือ่ปี 2014 หลงัสญูหายไปนาน

▲ เกีย้วเทพเจ้าก�าลงัออกจากศาลเตรยีมแห่
ไปรอบต�าบล Gion

เอกลักษณ์ของเทศกาลกิองมัทสุริไม่ได้อยู่เพียงแค่ความ

อลังการงดงามดังพิพิธภัณฑ์ ศิลปะเคลื่อนที่ของโฮะโกะ ยามะ และ

ตัวเมืองเท่านั้น แต่ยังมีหลายส่ิงหลายอย่างที่สะท้อนพื้นฐานของ

สังคม และคนญี่ปุ่นได้อย่างดี นับตั้งแต่

1. ความเชื่อในเทพเจ้าที่หลากหลาย ไม่เพียงเทพเจ้ากิอง

เท่าน้ัน แต่ละโฟลตยงัประดษิฐานเทพเจ้าของตนเองและอญัเชญิมา

กับโฟลตด้วย อาราเร่เทนจินยามะนับถือ เทพเจ้าเทนจินจากต�านาน

ว่าเมื่อเพลิงโหมไหม้กรุงเกียวโต มีผู้เห็นเทพเจ้าโปรยหิมะปนน�้า 

(อาราเร่) ลงมาช่วยดับไฟ อิวาโตะยามะนับถือผาหินซึ่งเป็นที่ก�าเนิด

ของเทพเจ้าอามาเทราสุผู้ทรงสร้างประเทศญี่ปุ่น ฟุเนะโฮะโกะเป็น

โฟลตรูปเรือนับถือเทพเจ้าสามองค์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ฯลฯ 

เทพเจ้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากต�านานบ้าง มาจากวีรบุรุษในอดีตที่

ผู ้คนพากันนับถือเป็นเทพเจ้าหลังสิ้นชีวิตไปแล้วบ้าง และไม่ว่า 

จะเป็นเทพเจ้าในต�านานหรอืเทพเจ้าใดๆ ผูค้นกเ็ชือ่ว่าต้องท�าความดี 

เทพเจ้าจงึจะคุม้ครอง จะว่าไปแล้วความเชือ่ดงักล่าวคอืพืน้ฐานด้าน

ศีลธรรมของคนญี่ปุ่นทั้งอดีต และปัจจุบัน

2. ความร่วมมือของผู้คนเพื่อสานต่อเทศกาลปีแล้วปีเล่า 

ไม่ว่าในเวลาท่ีบ้านเมืองเผชญิศกึสงครามหรอืเจอกับไต้ฝุน่ใหญ่ ชาว

ต�าบลท่ีเกี่ยวข้องก็มักยืนยันไม่ยกเลิกเทศกาลหรือพยายามฟื้นฟ ู

ส่ิงที่หายไปกลับมาอีกครั้ง พวกเขาลงทั้งทุนทั้งแรงในการตกแต่ง

ขบวนแห่โฮะโกะ และยามะอยู่เสมอ ว่ากันว่าเมื่อเทศกาลกิองถูกงด



Look around

34 TPA news

August 2018 ●  No. 260

เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทุกครั้งที่ปรากฏตัว ว่ากันว่าครอบครัวเด็ก 

จะต้องบริจาค และจัดหาเสื้อผ้าส่วนหนึ่ง และออกค่าใช้จ่ายหลายๆ 

ด้านซึ่งอย่างน้อยราว 20 ล้านเยนหรือ 6 ล้านบาท เสื้อผ้าอาภรณ์ 

และเครื่องประดับที่เปล่ียนใหม่เหล่านี้ ช่วยยืดอายุให้ช่างฝีมือได้

ถ่ายทอดความช�านาญการให้ลูกหลานนับเป็นสิบๆ รุ่นได้

ความเกรงกลวัต่อธรรมชาต ิและโรคระบาดในอดตีของผูค้น

ได้หล่อหลอมให้คนเกยีวโต ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างโฮะโกะ และยามะ

ขึ้นมาเสริมการแห่เกี้ยวหน้าร้อนที่พบเห็นทั่วไป ทุกพื้นที่ของญี่ปุ่น 

จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความละเอียด และการ

สร้างสรรค์ของช่างฝีมอื ทนุทรพัย์ของคหบดี ความร่วมมอืร่วมใจของ

ผู้คนในต�าบล หัตถกรรมมีค่าทั้งหลาย จึงมารวมกันอยู่ที่นี่ ท�าให ้

เกียวโตงดงาม และคึกคักตลอดเดือนกรกฎาคมทุกปี

*นกัท่องเทีย่วทีจ่ะมาเทีย่วชมเทศกาลกอิงสามารถมาดกัชม

ขบวนแห่ได้ที่ถนน Shijo-douri หรือที่ถนน Shinmachi-Oike douri 

ซึ่งจะเป็นจุดที่โฟลตโฮะโกะหมุนล้อเพื่อเลี้ยวเข้าซอยแคบๆ และ 

หากเข้าไปตามถนน Shinmachi-douri ท่านกจ็ะได้สมัผสักบัโฮะโกะ 

และยามะที่วิ่งเข้ามาใกล้ชิด TPA
news

▲ คืนวนัสกุดบิจะแน่นไปด้วยฝงูชน

ไปราว 32 ปีหลังสงครามกลางเมืองโอนินโนะรัน ผู้คนพากันยืนหยัด

สู้กับชนชั้นนักรบ ฟื้นเทศกาลกลับมาได้ และยังได้สั่งให้ลูกหลาน

รักษาเทศกาลนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นรุ่นๆ อีกด้วย ในปี 2015 เมื่อไต้ฝุ่น

ลูกใหญ่เข้าตีเกียวโต เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ขอให้สมาคมชาวต�าบลฯ 

ยกเลิกการจัดงาน แต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดว่า “แม้ฝนปรอยก็ยังจัด 

ยิ่งฝนหนักก็จะฝืนจัด” ผู้รู้บางคนเชื่อว่ามันเป็นธรรมเนียมที่สืบทอด

กนัมาแต่โบราณเสมอืนกนัต่อสูแ้บบอหงิสาของชาวต�าบลทีถ่กูชนชัน้

นกัรบกดขีข่่มเหงอยูน่าน แต่กส็ามารถรวบรวมทนุ และแรงจดัเทศกาล

ใหญ่โตได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งทางการ

3. เทศกาลกอิง คอื กลไกส�าคญัในการถ่ายทอดวฒันธรรม 

หัตถกรรม และฝีมือของช่าง ฝีมือชั้นน�าของประเทศ โฟลตโฮะโกะ 

และยามะเป็นโฟลตท่ีมโีครงไม้ประกอบ และถอดออกได้ด้วยการมดั

หรือคลายเชือกมนิลาที่พันรอบๆ ทั้งการประกอบ และการถอดต้อง

พึ่งช่างฝีมือที่ช�านาญการ เครื่องแต่งกายของผู้คนในแต่ละโฟลตก็

เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทุกปี โดยยังคงไว้ซึ่งโลโก้ และสีสันประจ�า ทุกคน

จะมีพัด รองเท้า กระเป๋าพร้อมเด็กจิโกะ และพ่อแม่ดูจะเป็นคนที่

▲ Ondo-tori ของ Ofune-hoko ให้สญัญานวิง่รถตรงไปด้านหน้า

▲ เด็ก Chigo ใช้มีดดาบยาวตดัเชอืก Shimenawa-kiri ในเช้าวนัที ่17 เพือ่
เริม่ขบวนแห่อย่างเป็นทางการ


