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▲ เจดีย์ Taho-tou ใต้แสงไฟงดงาม

▲ พระจันทร์โผล่ออกมาจากเมฆหนาๆ เหนือศาลา Tsukimi-do

กนิฎฐา มัตสุโอะ

ฤดูใบไม้รว่ งเป็นฤดูที่
พระจันทร์งดงามทีส่ ดุ :

เทศกาลชมจันทร์ (ทสุกมิ ไิ ซ) คืนวันที่ 15 เดือน 8
ดวง
จันทร์จะอยูใ่ นระดับต�ำ่ ใกล้ผวิ โลกในฤดูรอ้ น และจะเคลือ่ นตัวไปอยูใ่ นระดับสูงสุดในฤดูหนาว
ดังนัน้ ช่วงเวลาทีช่ มพระจันทร์ได้งดงามทีส่ ดุ คือในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้รว่ ง แต่เนือ่ งจาก
ฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่มักมีเมฆหมอกปิดบังท้องฟ้า ผู้คนในญี่ปุ่นแต่โบราณกาลจึงนิยมจัดเทศกาล
ชมจันทร์กันในคืนที่ 15 ของเดือน 8 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงใหม่ๆ
วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินทางจันทรคติเรียกว่า “จูชูโนะ เมเงทสุ” หรือ “จูโกะยะ” แปลตรง
ตัวได้ว่า “เดือนพระจันทร์งามในฤดูใบไม้ร่วง” “คืนที่ 15 นับจากต้นเดือน 8” ส�ำหรับปี 2018 นี้ตรง
กับวันที่ 24 กันยายน และแม้จะเป็นคืนที่พระจันทร์งดงามมากก็ตาม แต่บ่อยครั้งคืนที่ 15 ก็มักไม่ตรง
กับวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่ำ
จากต�ำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าของญี่ปุ่น (นิฮอนชินวา) พบบันทึกเกี่ยวกับเทพเจ้าทสุคุโยมิโนะ
มิโคโตะ ซึ่งถือกันว่าเป็นเทพเจ้าที่สถิตย์ในพระจันทร์ ถือก�ำเนิดจากเทพเจ้าอิสาโนะงิ และยังมีศักดิ์เป็น
พี่ชายของเทพเจ้าซุสาโนะโอะมาตั้งแต่สมัยโจมง (ราว 15,000-2,300 ปีก่อนหน้านี้) ส่วนประเพณี
ชมจันทร์นนั้ เผยแพร่เข้าในญีป่ นุ่ จากประเทศจีนในสมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1185) โดยยังจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะใน
หมู่ราชวงศ์ และขุนนางเท่านั้น
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▲ ของไหว้พระจันทร์ที่วัด Daikaku-ji
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▲ แสงโคมอันดงเรียงรายสองข้างทางเข้าวัด Ishiyama-dera

▲ เครื่องเซ่นเทพเจ้าที่ศาล Osaka Tenmangu นอกจากขนมดังโงะ และ

ช่วงต้นๆ ขุนนางเฮอันพากันดื่มกินร้องร�ำท�ำเพลงประกอบ
ดนตรีอย่างสนุกสนานจนส�ำนักพระราชวังได้ก�ำหนดให้ประเพณี
ชมจั น ทร์ เป็ น ประเพณี อ ย่ า งเป็ น ทางการของราชส� ำ นั ก ในสมั ย
จักรพรรดิมุราคามิ (ราวปี 966) มีการแต่งเพลงโบราณประชันกันบ้าง
เล่นจะเข้ ร่วมฉลองด้วยพิธีชงชา เดินชมสวน และหันไปชมพระจันทร์
จากเงาในสระน�้ำ หรือในอ่างน�้ำบ้าง เป็นต้น จากนั้นไม่นาน เมื่อเข้า
สมัยมุโรมาจิ (ค.ศ.1336-1573) พิธีชมจันทร์ในหมู่ขุนนางก็ค่อยๆ
เรียบง่ายขึ้น เปลี่ยนมาเป็นการน�ำของไหว้มาจัดหิ้งถวายเทพเจ้าบน
พระจันทร์แทน

ต่อมาในสมัยเอโดะ (ค.ศ.1603-1868) พิธีชมจันทร์ก็ได้
เผยแพร่ไปสู่หมู่คนทั่วไป ซึ่งในชีวิตประจ�ำวันต้องพึ่งแสงจันทร์ใน
การท�ำไร่นา ท�ำความสะอาดตระเตรียมอุปกรณ์ และด�ำรงชีวิต พิธี
ชมจันทร์จึงค่อยๆ กลายมาเป็นพิธีกราบไหว้เทพเจ้าเพื่อขอพรให้
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ข้าวของทีน่ ำ� มาจัดหิง้ ถวายเทพเจ้านัน้ แรกๆ
จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค เป็นพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล
ไม่ใช่ขนมดังโงะที่ท�ำจากแป้งข้าวเหนียวเช่นปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ผู้คนก็นิยมใช้เผือกยาวโค้งคล้าย
พระจันทร์เป็นหลัก แต่ยงิ่ วันเวลาผ่านไป ขนมดังโงะบนถาดไม้สะอาด
สะอ้านพร้อมดอกหญ้าซุซุกิก็ได้กลายเป็นเครื่องเซ่นไหว้มาจนถึงทุก
วันนี้ ว่ากันว่านอกจากดอกหญ้าซุซกุ ทิ พี่ บได้ทวั่ ไปช่วงต้นฤดูใบไม้รว่ ง
จะเป็นเครื่องทดแทนรวงข้าวส�ำหรับในภูมิภาคที่ข้าวเพิ่งเริ่มออกรวง
แล้ว ดอกหญ้าซุซุกิยังเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์ให้เทพเจ้าเสด็จผ่านลงมา
(โยะริชโิ ระ) และยังมีอทิ ธฤิทธิช์ ว่ ยขับสิง่ ไม่เป็นมงคลออกไปได้อกี ด้วย
บางคนยังเชื่อด้วยว่าหากน�ำเอากิ่งดอกหญ้าที่ถวายเทพเจ้ามาตาก
แห้งแขวนไว้หน้าบ้าน เจ้าของบ้านจะไม่เจ็บป่วยไปตลอดปี และใน
บางท้องที่ก็มีธรรมเนียม “ขโมยจันทร์” (ทสุกิมิโดโรโบ) บ้านใดที่
ถูกเด็กๆ ไปขโมยขนมดังโงะไหว้พระจันทร์ในหิ้งหน้าบ้านมากเท่าใด

▲ วัด Daikaku-ji เปลี่ยนประตู Shoji เป็นประตูลายกระต่าย

ดอกหญ้าซุซุกิแล้ว ยังมีตะกร้าจิ้งหรีดด้วย

▲ เรือพายทีป
่ ระกอบให้ใกล้เคียงสมัยโบราณ ▲ เครื่องเซ่นไหว้ส่วนใหญ่เป็นผักผลไม้ประจ�ำฤดูกาล

▲ ผู้คนยังรอขึ้นเรือแม้จะดึกมากแล้ว
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▲ พระของวัด Daikaku-ji ก�ำลังประกอบพิธีก่อนออกเรือชมจันทร์

ก็จะยิ่งโชคดีมีลาภธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น ปัจจุบัน
ธรรมเนียมขโมยขนมดังโงะยังคงหลงเหลือให้เห็นในบางพืน้ ที่ โดยได้
เปลี่ยนมาเป็นการให้เด็กๆ ไปเดินร้อง “โอะทสุกิมิ กุดาไส” (มาขอ
ขนมไหว้พระจันทร์ครับ) ดังเทศกาลฮอลโลวีนของฝรั่งแทน
ส�ำหรับในคันไซนั้น มีศาลชินโต และวัดวาอารามหลายแห่ง
ที่ต่างจัดเทศกาลชมจันทร์กันอย่างเอิกเกริก ทุกปีวัดอิชิยาม่าเดรา
ในจังหวัดชิงะ ซึ่งขึ้นชื่อว่าสามารถชมพระจันทร์ที่สะท้อนลงมาบน
ผิวน�้ำในทะเลสาปบิวะจะน�ำเอาโคมกระดาษนับพันดวงมาประดับ
สองข้างทางของถนนหินทีม่ งุ่ ไปสูต่ วั โบสถ์ วิหาร และศาลาด้านบนมี
บรรยากาศคลาสสิคมาก ไฮไลท์อยู่ที่หิ้งชมจันทร์ ณ ศาลาทสุกิมิเท
บนเนินสูงที่มองลงมาเห็นทะเลสาปบิวะ
ศาลาดังกล่าวสร้างเพือ่ รับเสด็จจักรพรรดิโคชิรากาว่าทีเ่ สด็จ
มาชมจันทร์ตามเรื่องราวในนิยายโด่งดังสมัยเฮอัน “เกนจิ โมโนะงา
ตาริ” ที่มุราสากิชิกุบุผู้ประพันธ์เคยมาชมด้วยตนเอง และประทับใจ
จนน�ำไปพล็อตเป็นตอนหนึง่ ของนิยาย นอกจากจักรพรรดิโงะ ชิรากา
ว่า (ครองราชย์ค.ศ.1155-1158) แล้ว จักรพรรดิฮิโรฮิโต จักรพรรดิ
อากิฮโิ ตะ พร้อมจักรพรรดินี และมกุฏราชกุมารองค์ปจั จุบนั ต่างก็เคย
เสด็จมาชมจันทร์ที่นี่ทุกพระองค์

▲ ลานหน้าโบสถ์ก็เต็มไปด้วยโคมอันดง
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▲ ดวงไฟเล็กๆ ด้านในวัด Ishiyama-dera ระยิบระยับในคืนวันชมจันทร์

ทุกปี

▲ เรือพายหัวมังกร

และหัวไก่ ก�ำลังน�ำผู้โดยสารออกท่องในสระบัวเพื่อ
ชมจันทร์ดังธรรมเนียมขุนนางเฮอัน

วัดไดคะคุจิ วัดพุทธย่านอาราชิยาม่า ซึ่งจักรพรรดิซากา
(ครองราชย์ค.ศ. 809-823) ทรงเชิญราชวงศ์ขนุ นาง และศิลปินลือชือ่
มาล่องเรือชมจันทร์ในสระโอซาว่าก็จัดพิธีชมจันทร์ที่เริ่มจากการ
ถวายของไหว้ พร้อมสวดมนต์โดยพระสงฆ์ของวัดที่ริมสระ ก่อนออก
เรือพายหัวมังกร และหัวหงส์ น�ำนักท่องเที่ยวล่องไปในสระน�้ำ
ชมแสงจั น ทร์ ทั้ ง บนท้ อ งฟ้ า และบนผิ ว น�้ ำ นั บ เป็ น พิ ธี ก ารที่
อิงประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่ง
ศาลซุมิโยชิไทชะ ศาลชินโตเก่าแก่ทางใต้ของกรุงโอซากา
ซึ่งมีชื่อเสียงด้านเพลงโบราณ จะจัดพิธีชมจันทร์ที่มีไฮไลท์อยู่ที่
การร่ายร�ำประกอบดนตรีราชส�ำนักของชายในอาภรณ์สมัยเฮอัน
การร่ายร�ำซุมิโยชิโอโดริของเด็กๆ และการอ่านเพลงกลอนโบราณที่
ผู้คนส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ บนสะพานโค้งไทโคบาชิเหนือ
สระน�้ำกลางศาล แสงไฟจากโคมกระดาษบนสะพานท่ามกลาง
แสงจันทร์ที่ส่องไสว สามารถสร้างบรรยากาศย้อนยุคที่หาชมได้
ยากยิ่ง
เทศกาลชมจันทร์ในญี่ปุ่นนับเป็นเทศกาลที่สงบ เรียบง่าย
และงดงาม ฉายส่องวัฒนธรรม และความเชือ่ เก่าแก่ของผูค้ นได้ดยี งิ่
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