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▲ ในคืนวันสุกดิบ ต�ำบลแต่ละต�ำบลจะน�ำเอาเทพเจ้า และเครื่องประดับรถลากมาจัดแสดงให้ชมฟรี

“เทศกาลโอทสุ
ม
ั
ท
สุ
ร
ิ
”
กับความมัง่ คัง่ ของพ่อค้าแม่คา้ สมัยเอโดะ
กนิฎฐา มัตสุโอะ

“โอทสุ”

เป็นทีต่ งั้ ของทีว่ า่ การจังหวัดชิงะ อันเป็นจังหวัดริมทะเลสาปบิวะแหล่ง
น�ำ้ ส�ำคัญของผู้คนในคันไซ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงอยู่ระยะสั้นๆ จึงมีวัดวาอารามเก่าแก่ตั้ง
อยู่มากมาย และจากภูมิทัศน์ริมทะเสสาปไม่ไกลจากเกียวโตนี่เองที่ท�ำให้โอทสุกลายเป็นเมือง
ท่าเรือส�ำคัญมาช้านาน คหบดีในเมืองทีร่ ำ�่ รวยจากการค้าขายพากันตัง้ บ้านเรือนไม้สองชัน้ แบบ
“มาจิยะ” เรียงรายกันใจกลางเมือง นอกจากการค้าขายแล้ว โอทสุยังเป็นเมืองส�ำคัญบน
เส้นทางโทไกโดทีผ่ คู้ นน�ำสินค้าไปซือ้ ขายทีเ่ อโดะอีกด้วย ในตัวเมืองจึงมีทพี่ กั นักเดินทางกระจาย
อยู่ทั่วไป
จากทะเบียนประชากรในสมัยเอโดะ พบว่าช่วงนั้นโอทสุมีต�ำบลทั้งสิ้นกว่า 100 ต�ำบล
พลเมืองราว 2 หมื่นคน บ้านเรือนราว 4,000 หลังคาเรือน นับเป็นเมืองส�ำคัญทางเศรษฐกิจเมือง
หนึง่ พ่อค้าแม่คา้ และผูป้ ระกอบกิจการทีพ่ กั ในสมัยเอโดะนีเ้ องคือผูอ้ ปุ ถัมภ์งานเทศกาลประเพณี
ที่ส�ำคัญของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้

▲ เบียดกันแน่นบนรถ

เด็กชายตุ๊กตากล

ลูกท้อที่เห็นข้างในเป็น
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▲

ลองเดินลงไปนอกบ้านไปชมที่ริมถนนดูก็สนุก

▲

เทศกาลโอทสุมัทสุริจัดขึ้นเป็นประจ�ำในวันเสาร์อาทิตย์
ต้นเดือนตุลาคมทุกปี คืนวันแรกเป็นคืนวันสุกดิบ หรือ “โยอิมิย่าไซ”
ต�ำบล 13 ต�ำบลใจกลางเมืองพากันน�ำเอารถลาก “ฮิคิยามะ” ที่เริ่ม
ประกอบไว้ล่วงหน้ามาประดับประดาโคมไฟหน้าที่ว่าการของแต่ละ
ต�ำบล ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างแต่งตัวด้วยเสื้อคลุมยาวจรดตาตุ่มสีสัน
สดใส โผกหัวด้วยผ้ามีโลโก้ของแต่ละต�ำบล บ้างก็ปีนปายขึ้นไป
ประโคมกลอง เป่าขลุย่ บรรเลงเพลงโอฮายาชิประจ�ำเทศกาลกัน บ้าง
ก็ช่วยเรียกแขกขายเครื่องราง “จิมากิ”กัน เด็กชายเล็กๆ วัยก่อนเข้า
เรียนพากันซ้อมตีกลองเล็กที่แต่ละต�ำบลจัดไว้หน้ารถลากฮิคิยามะ
อย่างสนุกสนาน สักราวทุ่มเศษๆ เมื่อฟ้าเริ่มมีดแสงโคมเริ่มสาดส่อง
ไปทั่ว ผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละต�ำบลก็พากันออกมาเดินชมโคมหรือ
มานัง่ สังสรรค์กนั ทีเ่ ก้าอีห้ น้ารถลาก รอคอยให้เช้าวันงานจริงในวันถัด
ไปมาถึงกันอย่างปลาบปลื้ม
แม้จะไม่มหี ลักฐานแน่ชดั ว่า เทศกาลโอทสุเริม่ ขึน้ จากเมือ่ ใด
แต่จากบันทึก “ชิโนมิยาไซเร ฮิคยิ ามะ” ในปี 1635 พบว่าเดิมเทศกาลนี้

▲

หนุ่มนักดนตรีในชุดสีด�ำเต็มยศช่วงเช้า
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รถ “ฮิคิยามะ” คันไม่ใหญ่ มีล้อไม้สามล้อช่วยกันลากได้ไม่ยากนัก

ใช้ชอื่ ว่า “ชิโนมิยาเรไซ” น่าจะเริม่ จัดขึน้ ตัง้ แต่สมัยต้นเอโดะ (ราวค.ศ.
1598-1624) โดยมีพ่อค้าเกลือในเมืองสวมหน้ากากหมาจิ้งจอกออก
ร่ายร�ำ มีรถลากประกอบจากไผ่แห่วนไปทั่วเมืองเรียกแขกได้คับคั่ง
และในปี 1635 ก็มีรถลากที่หน้าตาใกล้เคียง “ฮิคิยามะ” ในปัจจุบัน
เข้ามาใช้ โดยพ่อค้าแม่คา้ ทีม่ งั่ คัง่ ในแต่ละต�ำบลช่วยกันประดับประดา
รถลาก ด้วยการลงรักแกะสลักประดับหลังคา และเพดานรถให้งดงาม
มีพรมจากเปอร์เซีย และจากประเทศจีนปิดด้านหลัง และด้านข้าง ดัง
เช่น “ยามะ” และ “โฮโกะ” ของเทศกาลกิองในเกียวโตแม่แบบจะแตก
ต่างกันตรงที่รถลากของโอทสุมีขนาดเล็กกว่า (สูง 1.8 m กว้าง 3.5 m
ยาว 5.2m) หมุน และเลี้ยวด้วยล้อไม้ 3 ล้อ และบนรถแต่ละคันมี
ตุก๊ ตากลทีอ่ งิ ต�ำนานเก่าแก่ของจีนหรือญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี เช่นเรือ่ ง
ราวของเทพเจ้าเอบิสุของชาวประมง เรื่องราวของโมะโมะทาโร่เด็ก
ชายที่ถือก�ำเนิดจากลูกท้อ เป็นต้น
ในปี 1692 พบว่ามีรถลากฮิคยิ ามะในต�ำบลจาก 8 ต�ำบล และ
ขบวนพาเหรดจาก 17 ต�ำบล รวมเป็น 25 ต�ำบลเข้าร่วมงาม หลังจากนัน้

ตกบ่ายหนุ่มนักดนตรีเปลี่ยนเสื้อเป็นสีสดใส

▲ เด็กชายคนนี้ดูฟินมากกับการตีกลองจนแม่

ต้องมาอุ้มลง แบ่งเวลาให้กับเด็กอื่นๆ บ้าง
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▲ ต�ำบลนี้ตั้งรถลากเอียงๆ เล็กน้อย ถ่ายรูปได้งาม

▲

▲ เครื่องราง “จิมากิ” ที่ใช้โปรยแจกในเทศกาล ผ่านการท�ำ

พร้อมเคลื่อนตัวช่วงบ่าย

พิธีจากศาลชินโตเจ้าของงานแล้ว

ไม่นานนักจึงเพิม่ รถลากเป็น 13 คัน รถลากเหล่านีย้ งั คงได้รบั การเก็บ
รักษา และใช้งานมาจนทุกวันนี้
ในเช้าวันงานจริงหรือ “ฮงไซ” รถลากทัง้ 13 คันจะปลดโคมไฟ
ออกมุ่งหน้าไปรวมตัวกันที่หน้าเสาโทริอิของศาลเทนซอนเจ้าของ
เทศกาล เพือ่ ตรวจสลากก�ำหนดล�ำดับรถ หลังจากนัน้ ผูเ้ ล่นของแต่ละ
ต�ำบลก็จะพากันขึ้นรถในชุดด�ำเต็มยศ บรรเลงดนตรี พร้อมจัดแสดง
ตุ๊กตากลถวายเทพเจ้า ก่อนที่จะออกรถวิ่งผ่านถนนใหญ่เข้าไปตาม
ถนนซอยในแต่ละต�ำบลเพื่อเปิดแสดง และโปรยเครื่องราง “จิมากิ”
ให้กับเด็กๆ หรือผู้ชมที่ร้องขอ
ความสนุกของงานในวันจริงส�ำหรับผู้ชมคือ สามารถไปยืน
รอชม “ฮิคิยามะ” แต่ละคันผ่านเข้ามาในถนนซอยแคบๆ เหล่านั้น
ยิ่งเมื่อฮิคิยามะแต่ละคันมาจอดที่หน้าร้านหรือหน้าบ้านที่ให้การ
สนับสนุนเทศกาล หัวหน้าก็จะส่งสัญญานด้วยพัดให้คนลากหยุดจอด

หนุ่มๆ นักดนตรีบนรถก็จะเริ่มประโคมกลอง ฆ้อง และขลุ่ย
กันก้องถนน ก่อนดนตรีหยุดเพียงเล็กน้อย ตุ๊กตากลก็จะออกมา
โชว์ตัวกัน ฮิคิยามะของรถลาก “ไซเงียวซากุระ ทานุ คิยามะ” รถลาก

▲ เมือ
่ รถลากแต่ละคันมาถึงจุดใหญ่ๆ ในต�ำบลทีม่ บี า้ นผูส้ นับสนุนอยู่ ก็จะหยุด

▲ มิโกชิของศาลถูกแห่มาช่วงบ่าย

วิ่งเปิดการแสดงพร้อมแจกเครื่องรางจิมากิ

▲ บ้านเรือนแบบ

“มาจิยะ” เรียงรายกันอยู่ตามถนนซอยในตัวเมือง สื่อ
ให้เห็นความมั่งคั่งของพ่อค้าแม่ค้าเมืองโอทสุในอดีต
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▲ โคมประดั บ หน้ า หลั ง ของรถลากงดงามในค�่ ำ วั น ▲

สุกดิบเสมือนเทศกาลกิองเล็กๆ

หนุ่มในต�ำบลในเสื้อผ้าสีสดใสคลุมถึงตาตุ่มในคืน
วันสุกดิบ

น�ำขบวนทุกปีนั้น เป็นตุ๊กตาเทพเจ้าเซนที่ออกมาจากดอกซากุระ
รถลากโชโยยามะ เป็นตุ๊กตาเทพโชโยออกมายกสาเกดื่ม รถลาก
เซโอโบะซังเป็นตุ๊กตาเด็กชายออกมาจากลูกท้อ เป็นต้น ดูเหมือนว่า
ก่อนออกรถไปเปิดแสดงทีๆ่ ต่อไป หนุม่ ๆ นัก ดนตรีมกั เลือกทีจ่ ะโปรย
จิมากิกนั ใครโชคดีได้ไปก็จะน�ำไปประดับหน้าประตูบา้ นหรือร้านค้า
ว่ากันว่าเครื่องรางนี้ขลังนักช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่งามได้
ปีนผี้ เู้ ขียนมีโอกาสไปชมเทศกาลโอทสุนเี้ ป็นครัง้ แรก โดยเริม่
จากการชมรถลากผ่านไปมาในถนนซอยจากชั้นสองของบ้านเรือน
สไตล์ “มาจิยะ” ในช่วงเช้า มีอาสาสมัครชมรม “นางาเอะชู” (คนใน
ต�ำบลนางาเอะ) คอยอธิบายความเป็นมาของเทศกาลให้ฟัง จากชั้น
สองของบ้านมาจิยะนี้ สามารถมองเห็นรถลากฮิคยิ ามะผ่านหน้าต่าง

▲ หนุม
่ ๆ บนรถลากพากันไปเปลีย่ นเสือ้ จากชุดด�ำเต็มยศตอนเช้าเป็นชุดล�ำลอง

สีสันสดใสยามบ่าย

▲ ยามที่ “ฮิคิยามะ” เคลื่อนผ่านบ้านเรือนเก่าๆ ช่างดูดีเหลือเกิน
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▲

▲

ขบวนแห่เครื่องใช้เทพเจ้า สิงโตและเด็กจิโกะ

เจ้าของบ้านน�ำฉากเบียวบุสีทองมาตั้งบนพรมในห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่
มองเห็นรถลาก “ฮิคิยามะ” ผ่านไปมาได้งดงาม

กว้างๆ และยังเห็นหน้าหนุ่มๆ นักดนตรีที่นั่งมาบนรถลากถนัดตาดี
ท�ำให้อดจินตนาการไม่ได้ว่าพ่อค้า แม่ค้า สมัยเอโดะก็คงเชื้อเชิญ
ญาติมิตรมานั่งชมกันสนุกสนานเช่นนี้เหมือนกัน
นักท่องเที่ยวที่จะมาชม จะนั่งชมที่นี่อย่างเดียวก็ได้ หรือจะ
ลงไปยืนชมทีร่ มิ ถนนหน้าบ้านก็ได้ เพราะรถลากทัง้ 13 คันจะผ่านเข้า
ผ่านออกเป็นระยะๆ ผู้เขียนเลือกเดินตามรถลากไปตามถนนซอย
แคบๆ เพือ่ ไปดักคอยชมตุก๊ ตากล และก่อนเทีย่ งก็ไปรอรถลากทัง้ หมด
มาจอดโชว์ตวั พักกลางวันทีถ่ นนใหญ่ ช่วงนีน้ กั ท่องเทีย่ วสามารถเดิน
ชมตัวรถ และเครื่องประดับบนรถได้ตามใจชอบ สังเกตเห็นคนญี่ปุ่น
จ�ำนวนไม่น้อยเลย ที่พากันมาแหงนมองเพดานรถลากกัน หลังพัก
เทีย่ งจบเข้าช่วงบ่ายจะมีสสี นั เพิม่ เติมตรงทีม่ ชี ายร่างกายก�ำย�ำล�ำ่ สัน
ช่วยกันแบกเกี้ยวออกมาจากศาลบ้าง มีขบวนแห่ร่ม สิงโต เด็กจิโกะ
สลับให้ชมกันบ้าง ก่อนทีร่ ถลากจะพากันวนรอบๆ ถนนซอยในต�ำบลเปิด
การแสดงอีกรอบ เรียกได้ว่าสนุกสนานกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น
แม้เทศกาลโอทสุมัทสุริจะเป็นงานของต�ำบลในเมืองรอง
ก็ตาม แต่งานก็ค่อนข้างใหญ่โต สนุกสนาน งดงาม และเต็มไปด้วย
ศิลปะเก่าแก่ สือ่ ให้เห็นความมัง่ คัง่ ของพ่อค้า แม่คา้ ในเมืองโอทสุใน
อดีตได้อย่างชัดเจน
* ส�ำหรับปี 2019 นั้น เทศกาลโอทสุก�ำหนดไว้ว่าจะเริ่ม
ประกอบฮิคิยามะในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม คืนวันสุกดิบ (โยอิ
มิย่า) วันเสาร์ที่ 12 และงานจริง (ฮงไซ) วันอาทิตย์ที่ 13
news
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