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▲ บริเวณถนนเนะเนะโนะมิจิ

▲ แสงไฟที่ ล อดออกมาจากร้ า นค้ า ▲ บรรยากาศงามๆ

ย่านฮิงาชิยามาในยามเทศกาล

ยาสากะโนะโท

ที่ใกล้เจดีย์

กนิฎฐา มัตสุโอะ

▲ อิเคะบานะวางประดับตามจุดต่างๆ

ค�ำ่ คืนอันงดงามด้วยแสงโคมอันดง
และอิเคะบานะของเกียวโตใน

“เทศกาลฮิงาชิยามาฮานะโทโระ”
เมือ่

ตรอกซอยแคบๆ ปูดว้ ยพืน้ หินเป็นมันวาว ห้อมล้อมไปด้วย
บ้านเรือนไม้ทรง “มาจิยะ” ดัง้ เดิม และวัดวาอารามขนาด
ใหญ่ย่านฮิงาชิยามาถูกแสงโคมอ่อนๆ จาก “อันดง” ที่วางเรียงราย
ตามถนนกว่า 2,400 ดวงส่องในค�่ำคืนปลายฤดูหนาว พร้อมกับการ
จัดดอกไม้อเิ คะบานะขนาดใหญ่ งดงามตลอดเส้นทาง ความงามของ
เกียวโตก็ยงิ่ ทวีคณ
ู จนทุกคนทีไ่ ปเยือน สามารถจินตนาการได้ชดั เจน
ว่าเกียวโตในอดีตนั้นเป็นเช่นใด

การประดับโคมอันดง และดอกไม้อิเคะบานะขนาดใหญ่
ภายใต้ชื่อว่า “เทศกาลฮิงาชิยามะ ฮานะโทโระ” นี้เริ่มต้นจาก
บริเวณหน้าวัดโชเรงอินซึง่ ตัง้ อยูต่ นี เขาฮิงาชิยามะไป จรดวัดคิโยมิซเุ ด
ระด้านบนเขา รวมระยะทางราว 4.6 กิโลเมตร ผู้เขียนเลือกเดินจาก
ต้นทาง ผ่านไปตามถนนจินงูมาจิหน้าวัดจิองอิน มุ่งไปสู่สวนมารุยา
มะโคเอนซึ่งมีการประดับดอกไม้อิเคะบานะฝีมือระดับปรมาจารย์
ตามจุดต่างๆ ของสวน โดยใช้เวลาที่นี่พักใหญ่ๆ
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▲ นักท่องเที่ยวจะพลุกพล่านบริเวณเนินนิเนซากะ

“อิเคะบานะ” ถือก�ำเนิดขึน้ เพือ่ ถวายดอกไม้บชู าพระพุทธรูป
เมื่อพุทธศาสนาถูกเผยแพร่เข้ามายังญี่ปุ่นในสมัยนารา ส�ำนักอิเคะ
โนะโบในเกียวโตถือเป็นส�ำนักแรกๆ ทีก่ อ่ ตัง้ “คะโด” หรือศาสตร์แห่ง
การประดับดอกไม้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก อิเคะบานะจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่
ขาดไม่ได้เมือ่ พูดถึงรากลึกด้านวัฒนธรรมของเกียวโต “อิเคะ” หมายถึง
“การมีชวี ติ ” ไม่ใช่ “การประดับ” ดอกไม้ฝมี อื ปรมาจารย์ดา้ นอิเคะบานะ
จึงออกมาในรูปแบบที่ใกล้เคียงธรรมชาติ

▲ เด็กสวมเสื้อฮับปิสีแดงกับหมวก ช่วยกันตีฉาบบอกให้ระวังฟืนไฟ

▲ การแสดงร�ำของไมโกะที่เวทีบุเดงศาลยาสากะ
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▲ สองข้ า งทางเป็ น รั้ ว ที่ ท� ำ ด้ ว ยไม้

บรรยากาศเก่าแก่ดี

ให้

▲ ขบวนของเจ้าสาวสวมหน้ากาก

หมาจิ้งจอก

หลังดื่มด�่ำกับความงามของอิเคะบานะสักพัก จึงเดินไปที่
ศาลยาสากะ ศาลชินโตซึ่งบรรดาเกอิโกะ และไมโกะย่านกิองนับถือ
ทีน่ ใี่ นช่วงเทศกาลจะมีการร่ายร�ำถวายเทพเจ้าของพวกเธอทีจ่ ดั แสดง
ทุกค�่ำวันเสาร์อาทิตย์ ไมโกะผัดหน้าขาวนวลในชุดกิโมโน “ฮิคิทสุริ”
และ “ดาราริโอบิ” ผ้าไหมรัดเอวฝีมือช่างทอต�ำบลนิชิจินก�ำลังร่ายร�ำ
ด้วยร่มดอกไม้ทดี่ า้ นข้างเวที โดยมีเกอิโกะดีดชามิเซนสดอยู่ แสงออก
เหลืองๆ อมทอง ทีส่ าดส่องมาจากโคมกระดาษ “โจจิน”ทีป่ ระดับเรียง
ซ้อนกันเป็นชั้นๆ รอบชายคาศาลเพิ่มความขลังให้กับการร่ายร�ำได้
อย่างลงตัว เช่นเดียวกับอิเคบานะ “เกอิไมโกะ” ก็เป็นปัจจัยอีก
ประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อพูดถึงเกียวโต
ไฮไลท์ของเทศกาลอีกจุดหนึง่ อยูท่ ตี่ รอกอิชเิ บะโคจิ และถนน
เนะเนะโนะมิจทิ เี่ ชือ่ มระหว่างศาลยาสากะกับวัดคิโยมิซเุ ดระ อิชเิ บะ
โคจิเป็นตรอกแคบๆ กว้างเพียงไม่ถึง 2 เมตร สองข้างทางเป็นเรียว
กังไม้เล็กๆ ร้านอาหาร และบ้านเรือนเก่าแก่ ยามค�่ำคืนจะมีเพียง
แสงไฟนีออนดวงเล็กๆ ลอดออกมาจาก “สุดาเระ” ม่านไม้บังสายตา
ยามที่ผู้คนเดินผ่านตรอกมืดๆ นี้ จะได้ยินเพียงเสียงรองเท้ากับเสียง
ลมทีพ่ ดั มาแผ่วเบาท่ากลางความเงียบสงัด และหนาวเย็นให้ “ความ
เป็นเกียวโต” ในอดีตได้อย่างดี
และเมือ่ พ้นตรอกอิชเิ บะโคจิออกไปทีถ่ นนเนะเนะโนะมิจิ ล่อง
ไปจนถึงเนินนิเนนซากะ และเนินสันเนซากะ สุดเส้นทางที่วัดคิโย
มิซุเดระ ก็จะพบกับ “ขบวนแห่คิทสุเนะโนะโยเมะอิริ” ที่มีเจ้าสาวใน
ชุดกิโมโน และหมวกขาวปิดหน้าด้วยหน้ากากสุนัขจิ้งจอก ขบวนแห่
ของเด็กๆ ท้องถิน่ ทีฝ่ กึ ท�ำหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัย และช่วยป้องกัน
เพลิง พากันเปล่งเสียง “ฮิโนะโยจิน” สร้างความคึกคักให้กับเทศกาล
ที่แตกต่างไปจากความเงียบสงัดที่พบก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง
“คิทสุเนะโนะโยเมะอิริ” เป็นขบวนแห่ที่อิงต�ำนานเกี่ยวกับ
สุนขั จิง้ จอกสัตว์ของเทพเจ้า แปลงร่างเป็นคนยามค�ำ่ คืนในฤดูหนาว
ทีม่ กั เกิดลูกไฟประหลาด เล่าขานต่อกันมาหลายต่อหลายรุน่ แทบทุก
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▲ อิเคะบานะแถบสวนมารุยาม่าพาร์ค

▲ โคมอันดงและการประดับดอกไม้ที่บริเวณ

ของพระสงฆ์ผู้ก่อตั้วลัทธิ Honganji

แห่งหนในญี่ปุ่น ส่วนขบวนแห่ “ฮิโนะโยจิน” นั้นในปัจจุบันก็ยังพบ
ได้ทวั่ ไปช่วงปลายปีเมือ่ อากาศหนาวเย็น ผูค้ นพากันใช้เตาผิงไฟเป็น
สาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ถี่ขึ้น เด็กๆ และคนในต�ำบลจะผลัดเวรกัน
ตีกลองร้องเป่า “ฮิโนะโยจิน” เรียกร้องให้ทุกคนระวังฟืนไฟให้ดี
เกียวโตในอดีตขึ้นชื่อว่ามีเพลิงไหม้อยู่เนืองๆ เนื่องจากบ้านเรือนไม้
เล็กๆ เรียงรายกันแน่นขนัด แต่ละบ้านต่างพากันน�ำเอาถังน�้ำสีแดง
ที่มีน�้ำเต็มถัง วางไว้หน้าบ้านกันแม้จนทุกวันนี้
หลั ง ชมขบวนแห่ ทั้ ง สองอย่ า ง ผู ้ เ ขี ย นก็ ไ ปปิ ด ทริ ป ท่ อ ง
เทศกาลฮิงาชิยามา ฮานะโทะโรด้วยการเข้านมัสการพระที่วัดคิโยมิ
สุเดระ ก่อนที่จะฝ่าความหนาวเย็นกลับบ้านผ่านทางเจดีย์ยาสากะ
โนะโทอันงดงามตระการตา นับเป็นเทศกาลที่ประหนึ่งการท่อง
ประวัตศิ าสตร์ยอ้ นเวลากลับไปในอดีตกาลของเกียวโตอย่างไงอย่าง
งั้น
เทศกาลฮิงาชิยามา ฮานะโทโระเริม่ ขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ เดือน
มีนาคมปี 2003 วัตถุประสงค์หลักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจของเมืองในฤดูหนาวเมื่อผู้คนเดินทางมาน้อย และเพื่อ
แนะน�ำความงามดั้งเดิมของเกียวโตที่มีจุดเด่นอยู่ที่ตรอกซอกซอย
ถนนหินที่เป็นเนินวกวนไปมา เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนร้านค้า และ
วัดวาอารามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศมากมาย

Otani Honbyo สุสาน

▲ ผู้คนพากันไปยืนรอชมการแสดงของไมโกะหน้าศาลาบุเดง

ศาลยาสากะ

ปี 2019 นี้ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมราวกว่าหนึ่งล้าน
คนตลอด 10 วันที่จัด นับได้ว่าบรรลุเป้าหมายตามที่คาดไว้ และ
แม้จะเป็นเทศกาลที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ตาม แต่ก็ไม่ลืมที่จะบรรจุ
ข้อเท็จจริง และเรื่องราวของเกียวโตได้เป็นอย่างดี
* ผู้อ่านที่อยากสัมผัสเกียวโตในอดีตสามารถมาเที่ยวชม
เทศกาลได้จากราวต้นถึงกลางเดือนมีนาคมทุกปี
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▲ ถนนอิชิเบะโคจิเป็นถนนอนุรักษ์ที่เงียบสงบ

▲ อีกส่วนหนึ่งของถนนอิชิเบะโคจิ

▲ นักท่องเที่ยวนิยมนั่งรถลากชมเทศกาล

April 2019 No. 268
●

33

