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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲ นักกลอนริมล�าธารอีกท่านหนึ่งก�าลังบรรจง
ใช้พู่กันเขียนกลอนตามหัวเรื่องที่ตั้งไว้

▲ นักตะกร้อก�าลังเดินน�าลูกตะกร้อไปที่ลานหน้าศาล หลังรับพรจากเทพเจ้าในศาลเอกของ Tanzan-jinia แล้ว

วนัที ่3 พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็น “วันวัฒนธรรม” (บุงกะโนะฮิ) และวันหยุดราชการ

ของญี่ปุ่น ส�านักพระราชวังจะจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บ�าเพ็ญ

ประโยชน์ด้านวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ทุกปี ในขณะที่พิพิธภัณฑ์หอศิลปะทั้งเล็ก และใหญ่  

ทั่วประเทศต่างก็เปิดให้ผู้คนเข้าชมฟรี ศาลชินโต และวัดวาอารามต่างๆ ก็พากันจัดการละเล่น และ

กิจกรรมต่างๆ ด้านวัฒนธรรมกันเอิกเกริก

ความที่คันไซเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีเกียวโต และนาราเป็นศูนย์กลางด้าน

วัฒนธรรมมาแต่โบราณกาล จึงมีการละเล่นที่น่าสนใจมากมาย จนต้องเลือกเอาว่าจะไปชม 

การละเล่นที่ใดในปีนั้นๆ 

“เคะมาริ” หรือตะกร้อหนังเป็นการละเล่นท่ีถือก�าเนิดในประเทศจีนตั้งแต่ 300 ปีก่อน

ครสิตกาล เผยแพร่เข้ามาในญีปุ่น่พร้อมกับพทุธศาสนาราวปีค.ศ.600 เบือ้งต้นนยิมเล่นกนัเฉพาะใน

หมู่ราชวงศ์ และขนุนางในราชส�านกัเฮอนั ไม่มแีพ้ชนะ ไม่มบ่ีวงหรอืเนต็ ผูเ้ล่นจะต้องพยายามใช้เท้า

รับ เตรียม และเตะลูกมาริให้กับผู้เล่นอื่น ให้ได้ภายในการเตะสามครั้ง โดยมารยาทแล้ว จะต้องไม่

ยกเท้าสูงจนเห็นหลังเท้า และไม่เตะต�่าเกินกว่าก่ิงไม้รอบๆ ลานเตะ เพื่อที่ผู้เล่นอื่นจะรับลูก และ 

ส่งต่อให้ผู ้อื่นต่อไปได้ง่าย ผู ้เล่นทุกคนจะอยู่ในอาภรณ์ขุนนางเฮอันงดงาม ต้องบอกว่าเป็น 

“วนัวัฒนธรรม” (บงุกะโนะฮ)ิ
คนญ่ีปุน่ท�ำอะไรกนัใน 

▲  เรอืประดษิฐ์ส�าหรบัลอยจอกสาเก และจอกเหล้า

▲ การร่ายร�าของไมโกะจากส�านัก 
 Kamishichiken สลับระหว่างพิธีชงชา
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“วนัวฒันธรรม” (บุงกะโนะฮ)ิ

▲	เด็ก Doji ใช้ไม้เขี่ยเรือประดิษฐ์ท่ีใช้ลอยจอก
สาเกให้เข้ามาใกล้นกักลอน เพือ่ท่ีจะได้เอ้ือมไป
หยิบมาดื่มได้

▲ เจ้าหน้าที่ และเกอิไมโกะช่วยกันยกน�้าชาบริการแขกท่ีมาในงานด้วย
ชุดกิโมโนกันอย่างขมักเขม้น

▲ ผู้เล่นในอาภรณ์สมัยเฮอันงดงาม▲ เด็ก Doji ในทรงผม และอาภรณ์สมัยเฮอัน

การละเล่นทีม่ช่ีวงตืน่เต้นน้อย เน้นความงามของอาภรณ์ และลลีาอนั

งดงามของผูเ้ล่นมากกว่า ว่ากนัว่าเคะมาร ิเป็นการละเล่นทีฮิ่ตกนัมาก

ในหมูข่นุนางเฮอัน ทีพ่ากนัสร้างสนามไว้เชญิแขกเหรือ่มารวมเล่นกนั

ที่คฤหาสน์ของตน การละเล่นดังกล่าวค่อยๆ แพร่หลายไปยังชนชั้น

นกัรบ และผูค้นทัว่ไปในสมัยเอโดะ ปัจจบุนัผู้เล่นส่วนใหญ่สังกดัชมรม

อนุรักษ์การละเล่นเคะมาริในเกียวโต

ส�าหรับในวันวัฒนธรรมนั้น ศาลทันซันในนาราได้เชิญผู้เล่น

จากชมรมอนรัุกษ์การละเล่นเคะมาร ิมาเปิดแสดงทีล่านของศาลซึง่มี

ประวัติเคยเป็นที่ประชุมของขุนนางเฮอัน เพื่อปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ 

▲ เกอิโกะและไมโกะก�าลังชงน�้าชาโดยเตาเคล่ือนท่ี (โนะดาเตะ) ในพิธี 
ชงชาที่ศาล Kamigamo-jinja

(ไทคะโนะไคชิน) ในปี 646 จากหนังสือประวัติศาสตร์ “นิฮอนโชะคิ” 

มีบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อจักรพรรดิเทนจิ (ครองราชย์ระหว่างปีค.ศ.

668-672) ยังด�ารงต�าแหน่งมกุฏราชกุมารได้เสด็จมาเล่นตะกร้อ 

เคะมาริ ที่วัดโฮริวจิในนารา ท่านทรงเตะลูกมาริจนรองเท้าหลุดไปตก

ที่พื้น พลันให้นาคาโทะมิ คามาตาริ (ต้นตระกูลฟุจิวาร่าขุนนางใหญ่

สมัยเฮอัน) วิ่งไปเก็บให้ หลังจากนั้นมา พระองค์ และนาคาโทะมิจึง

สนทิสนมกนั จนต่อมาน�าไปสูก่ารปรกึษาหารอื เพือ่ปฏริปูประเทศครัง้

ใหญ่ ดึงอ�านาจที่อยู่ในมือตระกูลนักรบในท้องถิ่นต่างๆ กลับมาสู่

บัลลังก์จักรพรรดิอีกครั้ง

เพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์การประชุมปฏิรูปประเทศในครั้งนั้น 

ศาลทันซันจึงจัดการละเล่นเคะมาริขึ้นในวันวัฒนธรรมทุกปี ผู้เล่นใน

อาภรณ์เฮอนังดงาม จะพากนัไปรวมตวัทีห่น้าศาลเอก เพือ่ขอพรจาก

เทพเจ้า ก่อนทีจ่ะเรยีงแถวกันลงบนัไดหนิทีห้่อมล้อมไปด้วยป่าเมเป้ิล

สูงใหญ่ พร้อมด้วยลูกมาริเสียบมาในกิ่งเมเปิ้ล ตรงมายังลานศาล 

ด้านล่าง เปิดแสดงให้ผู้ชมได้ชมกันใกล้ชิด ผู้ชมส่วนใหญ่รวมทั้ง 

ผู้เขียนมักไม่เคยเห็นการแสดงเคะมาริสดมาก่อน ทุกครั้งที่ผู ้เล่น

สามารถส่งต่อลูกเคะมาริได้นานก็มักจะได้เสียงปรบมือดังจากรอบ

สนาม นับเป็นการละเล่นที่งดงามจริงๆ 

ส่วนที่ศาลคิตาโนะเทมมังงู ชานกรุงเกียวโตจะมีการละเล่น 

“เคียวคุซุย โนะอุตาเงะ” หรือการแต่งกลอนริมล�าธารในสวนงาม

สมัยเฮอันเช่นกัน นักกลอนชายหญิงในอาภรณ์เฮอันงดงาม จะนั่ง

ประจ�าทีร่มิล�าธารทีไ่หลผ่านกลางสวน ข้างๆ มกีระดาษ และพูก่นัวาง

ไว้ ทันทีที่เสียงดนตรี และการร่ายร�าชิราเบียวชิเริ่มขึ้น เด็กโดจิใน

อาภรณ์ซุยกังก็จะรินสาเกใส่จอกวางบนเรือประดิษฐ์เล็กๆ ให้ลอยไป

ตามล�าธาร นกักลอนจะต้องเขยีนกลอนใส่กระดาษตามหวัข้อทีก่�ากบั

ไว้ให้เสร็จก่อนที่เรือเหล้าสาเกจะมาถึงต�าแหน่งที่ตนนั่ง และเมื่อ 

นกักลอนทกุคนเขยีนกลอนพร้อมจบิสาเกเสรจ็ เด็กโดจก็ิจะไปรวบรวม

กระดาษกลอนเหล่านั้นน�าไปส่งให้เจ้าภาพขับให้ทุกคนได้ฟังกัน

การละเล่นดงักล่าวเชือ่กนัว่าเป็นธรรมเนยีมเก่าแก่ทีญ่ีปุ่น่รบั

มาจากจีน และเกาหลี ถือเป็นพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีงามออกไป ในสมัย

นารา และเฮอันถือเป็นพิธีกรรมส�าคัญประจ�าราชส�านักญี่ปุ่น ต่อมา 

กลายมาเป็นการละเล่นของบรรดาขุนนางสมัยเฮอัน หลังการละเล่น
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▲ ผู้เล่นเริ่มสางลูกตะกร้อกลางลานท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีรอบๆ

▲ ดนตรีในราชส�านักประกอบพิธี Kyokusui no Utage@ศาล Kitano 
Tenmangu

▲ นอกจากการชงแล้ว การยกถ้วยน�้าชา การคารวะผู้มาร่วมพิธีก็เป็นไป
ตามครรลองที่ผู้ประศาสน์วิชาแต่ละส�านักก�าหนดไว้

▲ การร่ายร�า Shirabyoshi บนเวทีก่อนท่ีนักกลอนจะเริม่แต่งกลอนรมิล�าธาร

หายไปพกัใหญ่ๆ ศาลคติาโนะเทมมงัง ูและศาลโจนนังใูนเกยีวโตได้

ฟื้นฟูการละเล่นดังกล่าวพร้อมจัดแสดงให้ผู้คนท่ัวไปได้ชมกันในวัน

วัฒนธรรมตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา

อีกพิธีหน่ึงท่ีเปิดให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าร่วมในวันวัฒนธรรมคือ 

พธิชีงชา (โอะจะไก) ทีศ่าลคามงิาโมะกรงุเกยีวโตเช่นกนั โดยเจ้าภาพ

งานคือ สมาคมสิ่งทอ ต�าบลนิชิจินผู้ผลิต และค้าผ้าทอกิโมโนราย

ใหญ่ ผู้มาร่วมงานราว 1,000 คนจะอยู่ในชุดกิโมโน มีการประกวด

กิโมโน และผ้าโอบิรัดเอว การแสดงบนเวทีต่างๆ และที่หลายคน

โปรดปรานคอื การจบิน�า้ชา และขนม ฝีมอืชงของเกอโิกะ และไมโกะ

จากส�านักคามิชิจิเกงที่เติบโตมาพร้อมกับต�าบลนิชิจินที่มั่งคั่งจาก

การค้ากิโมโนในอดีต

ท้ังหญิง และชายที่มาร่วมงานพากันหาซื้อผ้าหรือเครื่อง

ประดับกิโมโนที่มีวางขายในงาน โดยมักไปปิดท้ายที่ลานหน้าศาลที่

มเีกอโิกะ และไมโกะตัง้โต๊ะชงชาเคลือ่นที ่(โนะดาเตะ) ซึง่มคีนชงชา

จากส�านักชาอุระเซนเกะหลายสิบคนคอยอ�านวยความสะดวกทั้ง 

ด้านหน้า และด้านหลัง ทั้งคนชงชา ทั้งคนมาจิบชาดูเคยชินกับการ

สวมใส่กิโมโน และมีกระดาษเช็ดปากเสียบไว้ที่ปกตามธรรมเนียม

การร่วมพิธีจิบชา เม่ือเกอิโกะหรือไมโกะยกถ้วยชาไปบริการที่ที่นั่ง

พร้อมก้มศีรษะเคารพ ผู้มารับน�้าชาก็จะเคารพตอบอย่างสุภาพเช่น

กนั ช่างเป็นมารยาททีง่ดงาม

น่าชมย่ิงเหมาะเจาะกับวัน

วัฒนธรรมจริงๆ

แท้จรงิแล้ว วนัวฒัน-

ธรรมนี้เพิ่งจะมาเริ่มขึ้นในปี 

1946 เมื่อญี่ปุ่นยังอยู่ภายใต้

การปกครองของ GHQ หลัง

แพ้สงครามโลกคร้ังที่สอง

ใหม่ๆ แถมยังมี เรื่องราว 

ซับซ้อนพอประมาณ เดิมที

วันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เป็นวัน

ที่รัฐสภาญี่ปุ่นประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังสงครามโลกครั้ง

ที่สอง และยังตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ 

จักรพรรดิซึ่งเป็นที่เคารพรักของผู้คนมากมาย บรรดาสมาชิกสภาสูง 

จึงต้องการให้วันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญของประเทศ แต่ GHQ ไม่ยอม 

เกรงว่าญี่ปุ่นจะกลับไปใช้พระบารมีจักรพรรดิไปสร้างลัทธิชาตินิยม

ก่อสงครามอีก จึงเสนอให้วัน

รฐัธรรมนญูเป็นวนัที ่3 พฤษภาคมอนัเป็นวนัทีเ่ริม่มผีลบงัคบั

ใช้แทน และยอมให้วันที่ 3 พฤศจิกายน วันประสูติของจักรพรรดิเมจิ

เป็นวันวัฒนธรรมร�าลึกถึงสันติภาพมาจนทุกวันนี้

นับแต่นั้นมาญี่ปุ่นจึงฉลองวันประสูติของจักรพรรดิเมจิใน

ฐานะของ “วันวัฒนธรรม” กันมาโดยตลอด ยิ่งนานวันก็ย่ิงมีการ 

ละเล่นต่างๆ นิทรรศการศิลปะ ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากมาย จนหลายต่อ

หลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าวันดังกล่าวเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบบัปัจจบุนั อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมเก่าแก่เหล่านีจ้ะไม่อาจตกทอด

ไปสู่อนุชนรุ ่นหลังได้เลย เพียงแค่จัดการครั้งหรือสองครั้งในวัน

วฒันธรรมเท่านัน้ พ่อแม่จ�าต้องปลกูฝังถ่ายทอดให้กบับตุรหลานของ

ตนเองแต่เลก็แต่น้อยด้วย วนัวฒันธรรมจรงิๆ คอืทกุวนัในชวิีตประจ�า

วันนั่นเอง TPA
news


