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กนฎิฐา มตัสโุอะ

มทัสโุนไทชะ 
เป็นศาลชินโตเก่าแก่ตั้งอยู ่ทางทิศ

ตะวันตกของเมืองเกียวโต ดั้งเดิมเป็น

เพียงผาหิน (อิวาคุระ) บนเขามัทสุโน

สูงราว 223 เมตร ต่อมาคนในตระกูล

ฮาตะทีอ่พยพมาจากคาบสมทุรเกาหลี 

ได้เข้ามาพัฒนาการชลประทานขุด

คลองท�าไร ่นา และเริ่มกลั่นเหล้า

ค้าขายจนบริเวณนี้รุ่งเรือง ศาลมัทสุ-

โนะจึงได้รับการท�านุบ�ารุงจนใหญ่โต

เสมอศาลคาโมะทางทศิตะวนัออกของ

เมือง ในปี 701 จักรพรรดิมมมุจึง

สถาปนาเป็นศาลชินโตประจ�าเมือง

ด้านทศิตะวันตก พร้อมอญัเชญิเทพเจ้า

ที่สถิตย์บนเขาลงมาประทับที่ศาลเอก 

“โอะอเิดะไซ-โอะคาเอริไซ” 
เทศกาลส่ง และรบัเทพเจ้า
ประจ�าศาลมทัสโุนไทชะ

▲ เก้ียวทยอยมาถึงริมแม่น�้า

▲ เด็กชายท�าหน้าที่อัญเชิญกิ่งสาคากิโกะเมง ▲ เด็กหญิงอีกคนที่ท�าหน้าที่อัญเชิญกิ่งสาคากิโกะเมง
 ออกเดินน�าขบวนแห่

▲ ทางเข้าศาลมัทสุโนะไทไชตอนเช้า



Look around

34 TPA news

May 2019 ●  No. 269

ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ด้านล่าง จากนั้นเป็นต้นมาศาลจึงได้รับการนับถือทั้งจากศิษยานุศิษย์ที่ตั้ง

บ้านเรือนใกล้เคียง และทั้งจากเจ้าของโรงบ่มเหล้าทั่วภูมิภาคคันไซว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์มา

จนทุกวันนี้

ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือนเมษายน และวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 

ศาลมัทสุโนะจะจัดเทศกาลส่ง และรับเทพเจ้าประจ�าศาลตามประเพณีด้ังเดิมท่ีสืบเนื่อง

มากว่า 1,000 ปี เทศกาลดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในนามของ “โอะอเิดะไซ-โอะคาเอรไิซ” หรือที่

ศาลอื่นๆ มักเรียกว่า “ชินโคไซ-คังเงียวไซ” แปลตรงตัวได้ว่า “เทศกาลส่ง และรับเทพเจ้า”

ท่ามกลางดอกยามาบกุสิเีหลอืงดงัทองทีบ่านสะพรัง่เตม็ศาลในเช้าวนัที ่21 เมษายน

ที่ผ่านมา บรรดาศิษยานุศิษย์ในชุดเสื้อฮัปปิสวมกางเกง และรองเท้าสีขาวพากันมาชุมนุมที่

ลานกว้างของศาล ก่อนที่จะทยอยแยกย้ายกันน�าเอาเกี้ยวขนาดใหญ่ 6 องค์ (โอมิยาชะ อิจิ

ทานิชะ มุนาคาตะชะ ซันโนมิยาชะ โคะโรโมะเดะชะ ชิโนะชะ) ที่เก็บไว้ในศาลาเก็บเกี้ยวกับ

หีบคาราบิทสุของทสุกิโยมิชะออกมาประกอบ และประดับประดาตามคู่มือด้ังเดิม เกี้ยว  

และหบีเหล่านีเ้ป็นเสมอืนตัวแทนของเทพเจ้าจากศาลย่อย 7 ศาลทีเ่รยีงรายกันอยู่ในบรเิวณ

กว้างขวางของศาลมทัสโุนะไทชะ และทีบ่นัไดหน้าศาล เดก็หญงิชายสองคนถกูพามานัง่ ใน

ฐานะของตัวแทนเทพเจ้าพร้อมกับตัวแทนของผู้น�าแต่ละต�าบลเพื่อแห่น�ากิ่งซาคากิโกะเมง

ที่มีหน้ากากประดับอยู่ด้วยน�าขบวนแห่เกี้ยวออกไปจากศาล

ความเร้าใจของเทศกาล เริ่มต้นจากบรรดาชายร่างกายก�าย�าล�่าสันจากแต่ละกลุ่ม

แยกกันชูด้ามจับเกี้ยวขึ้นแห่ไปรอบๆ ศาลไฮเดงพร้อมร้องตะโกน “โฮยโตะ โฮยโตะ” ก่อนที่

จะส่งด้ามจับเกี้ยวนั้นต่อไปยังเพื่อนๆ เพื่อน�าไปประกอบบนคานไม้เตรียมแบกเกี้ยวแต่ละ

▲ เกี้ยว 6 องค์เรียงรายกันครบ

▲ พระชินโตท�าพิธีที่ลานริมแม่น�้า

▲ มาถึงอีกฝั่งของแม่น�้า

▲ เกี้ยวของซันโนะมิย่าชะก�าลังจะลงบันไดออก
จากศาลไป

▲ ศิษยานุศิษย์ช ่วยกันประดับเกี้ยวประจ�า
ต�าบลของตน

▲ ชายร่างกายก�าย�าล�่าสันพากันยกที่จับไม้
แบกเก้ียววนมาที่หน้าศาลเอก

▲ ชายหนุ่มช่วยกันแบกเกี้ยวขึ้นเหนือหัว เพื่อให้เรือพายเสียบเข้ามาข้างใต้ได้พอเหมาะ

▲ พระชินโตอัญเชิญดวงวิญญาณเทพเจ้าบรรจุ
ในเก้ียว



Look around

35TPA news

May 2019 ●  No. 269

องค์มาทีห่น้าศาลเอกเพ่ือมารบัดวงวญิญานเทพเจ้าประจ�าแต่ละศาล 

เมือ่เกีย้วถกูวางลงทีพ่ืน้ ทกุคนจะนัง่หยองๆ ก้มศรีษะให้ต�า่ลงจนกว่า

พระชินโตที่อัญเชิญดวงวิญญานเข้าไปบรรจุด้านในเก้ียวจะท�าพิธี

เสร็จ ต่อจากนั้นบรรดาชายก�าย�าล�่าสันก็จะทยอยแห่เก้ียวของตน 

ทลีะองค์ๆ ไปมารอบศาลไฮเดงด้านหน้าศาลเอกสามรอบ หลงัจากนัน้

ก็จะพากันลงบันไดลอดประตูยามามงผ่านหมู่บ้านคัทสุราโนะซาโต 

พระราชวังคัทสุราริคิวด้านทิศตะวันออก ตรงไปยังริมแม่น�้าคัทสุรา

ไกลออกไปราว 2-3 กิโลเมตร

ห้วงเวลาท่ีเกีย้วคลมุผ้าสแีดงผ่านสะพานหนิข้ามคลองเลก็ๆ 

ในบริเวณศาลที่สะพร่ังไปด้วยสีเหลืองสดของดอกยามาบุกินับเป็น

ช่วงงดงามย�า้ถงึเอกลกัษณ์ประการหนึง่ของเทศกาลช่วงฤดูใบไม้ผลิ

นี้ อีกหน่ึงประการที่เป็นไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่การแบกเกี้ยวทีละ

องค์ๆ หลังไปถึงริมแม่น�้าขึ้นเรือพายข้ามฝาก (โอะอิเดะ) ไปตั้งบูชา

ที่ลานอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อที่จะยกเกี้ยวหนักกว่า 1 ตันขึ้นวางบนกาบเรือ 

บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างพากันลงน�้าไปกว่าครึ่งค่อนตัว ยกเกี้ยวช ู

สงูขึน้เหนอืศรีษะก่อนทีจ่ะค่อยๆ ทาบลงบนกาบเรอือย่างระมดัระวงั 

เพราะหากวางพลาดไปนิดเดียวเรือพายล�าไม่ใหญ่นักอาจล่มเอาได้

ง่ายๆ กว่าจะแบกเกี้ยวขึ้นเรือ และส่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น�้าได้

ครบทั้ง 6 องค์ก็กินเวลาราวเกือบชั่วโมงเต็มๆ ได้

สองฝั่งแม่น�้า และบนสะพานใกล้ๆ ก็เต็มไปด้วยผู้ชมที่มา

คอยชมการพาเกี้ยวขึ้นลงเรือทีละองค์ๆ อย่างใจจดใจจ่อ พร้อมส่ง

เสียงเชียร์ และปรบมือเป็นระยะๆ โอะอิเดะไซ จะไปสิ้นสุดเอาเมื่อ

เกีย้วทีไ่ปถงึอกีฝ่ังหนึง่ของแม่น�า้ถกูแบกเข้าไปเรยีงรายทีล่านกว้างๆ 

รอให้พระชินโตมาท�าพิธีปัดเป่า บรรดาศิษยานุศิษย์ และครอบครัว

ที่มาเฝ้าคอยใกล้ๆ ก็จะฉลองกันด้วยการดื่มกินอย่างสนุกสนานจน

พลบค�่า เกี้ยว 4 องค์กับหีบคาราบิทสุจะถูกน�าไปตั้งไว้ที่โอะทาบิโชะ 

(ที่พักชั่วคราว) แถวชิจิโจ อีก 2 องค์ที่เหลือน�าไปต้ังไว้ที่วัดเซนโชจิ 

และศาลชินโตเล็กๆ ในต�าบล รอวันแห่น�าเทพเจ้ากลับมาส่ง (โอะคา

เอะริ) ในอีกราวสามอาทิตย์หลังจากนี้ไป

เทพเจ้าที่แยกดวงวิญญาณบรรจุในเก้ียว 6 องค์ และหีบ 

คาราบิทสุจะถูกแห่ออกมาจากโอะทาบิโชะ ไปรวมกันที่ลานศาล 

อาซาฮีโนะชะ แถวสวนคาราฮาชิไซจิโคเอนช่วงเช้า ก่อนที่จะท�าพิธี

อญัเชญิ และแยกย้ายกนัแห่วนไปตามต�าบลหมูบ้่านของศษิยานศุษิย์

ข้างเคยีงเพือ่อ�านวยพรให้ทกุคนมคีวามเป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ ท้ายสดุ

ก็จะข้ามสะพานมัทซุโนะบาชิกลับมาพร้อมกันที่ศาลราว 5 โมงเย็น

เศษ หลังจากนั้นพิธีส่งดวงวิญญานเทพเจ้า (โอะคาเอะริไซ) ก็จะเริ่ม

ขึ้นอย่างเงียบสงบ เป็นอันเสร็จสิ้นเทศกาลส�าคัญประจ�าปีของศาล

มัทซุโนะไทชะ

ความพร้อมเพรียงของศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมกันแห่เกี้ยว ปี

แล้วปีเล่า นบัเป็นเครือ่งแสดงทัง้ความศรทัธา และความย่ิงใหญ่ของ

ศาลในอดีตที่ยังทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์ให้กับอนุชนรุ่นหลังจนทุก

วนันี ้และวนัข้างหน้าต่อไป นบัเป็นเทศกาลทีน่่าเทีย่วชมแห่งหนึง่ของ

เกียวโตในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

* ศาลมัทสุโนะไทชะเปิดให้เข้าชมเวลา 9.00-16.00 น ด้านนอก

ไม่มีค่าเข้าชมสวน และพิพิธภัณฑ์ด้านในมีค่าเข้าชมต่างหาก 500 เยน 

ศาลตั้งอยู่หน้าสถานี Matsuo Taisha / Hankyu Arashiyama Line

▲ พากันลงบันไดมุ่งหน้าไปที่แม่น�้าคัทสุรา

▲ เรือพายมุ่งหน้าไปอีกฝั่งของแม่น�้าพร้อมกับ
เรือที่คนแบกพากันนั่งไปอีกล�าหนึ่ง

▲ ดอกยามาบุกิสีเหลืองสดก�าลังงามที่ริมคลอง
ด้านในศาล

▲ กิ่งสาสากิที่มีหน ้ากากเทพเจ ้า (โกะเมง) 
ประดับ

▲ หนุ่มๆ ในเรือ ▲ มิโกะซังร่ายร�าเพ่ือรับพลัง
จากเทพเจ้าด้านในศาล


