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กนฎิฐา มตัสโุอะ

ไม่ว่าจะบ้ำนเล็กเมืองน้อยแค่ไหนก็ตำม ทุกหมู่บ้ำนทุกต�ำบลใน

ญี่ปุ่นจะมีศำลชินโตตั้งอยู่มำแต่โบรำณกำล จำกข้อมูลของ

กระทรวงศึกษำธิกำรญี่ปุ่นในปี 2016 พบว่ำมีศำลชินโตกระจำยอยู่ทั่ว

ประเทศกว่ำ 80,000 ศำล มำกกว่ำจ�ำนวนร้ำนสะดวกซื้อทั่วประเทศใน

เดือนเมษำยน ปี 2019 ที่เท่ำกับรำว 55,000 ร้ำนเสียด้วยซ�้ำ โดยหลักกำร

แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นศำลเล็กหรือใหญ่โตเพียงใด ในปีหนึ่งก็จะมีเทศกำล 

“ไทไซ” ประจ�ำศำลอย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง ผู้ที่ท�ำหน้ำที่จัดเทศกำลก็คือ

เจ้ำอำวำสศำล และชำวบ้ำนใกล้ๆ ทีอ่ยูใ่นฐำนะ “ศษิยำนศุษิย์” หรอืเรยีก

กันในภำษำญี่ปุ่นว่ำ “อุจิโกะ”

ศำลคังคำเมะอนิำรจินิจะเป็นศำลเลก็ๆ ในต�ำบลกอิงฮงิำชิทีแ่ออดั

ไปด้วยร้ำนอำหำร ร้ำนน�้ำชำ (โอชะยะ) บำร์ คลับ โรงละคร และส�ำนัก

เกอิชำหนึ่งในห้ำส�ำนักเก่ำแก่ของเกียวโต ผู้คนที่นี่มักจะคุ้นเคยกับศำล 

ในชื่อ “คังคิซัง” มำกกว่ำชื่อเต็ม เดิมทีในสมัยเอโดะบริเวณนีเ้ป็นที่ตั้งของ

คฤหำสน์ไดเมียวแคว้นเสะเซะ (ปัจจุบันคือเมืองโอซุจังหวัดชิงะ) ในกรุง

เกียวโต ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ำศำลสร้ำงขึ้นในปีใด แต่เท่ำที่ค้นพบหลักฐำน 

รู้เพียงว่ำในปี 1659 เนื้อที่ของศำลคังคำเมะอินำริจินจะกินอำณำบริเวณ

กว้ำงขวำงไป จรดถนนโอจิโดริทำงทิศตะวันออก ถนนฮำนำมิโคจิทำงทิศ

ตะวันตก ถนนชิมบำชิมำจิ โดริทำงทิศเหนือ และถนนโทะมินำงำมำจิโดริ
▲ ห้องเล็กๆ ด้านในศาลถูกแปลงเป็นห้องน�้าชาชั่วคราว

▲ ขบวนรอบดึกวนมาอีกครั้ง

▲ ร้านน�้าชา บาร์ คลับที่เรียง
รายกันในต�าบลกิองฮิงาชิ

▲ เกอิโกะรุ่นพี่เตรียมตัวให้บริการอาหารเครื่องด่ืมหน้าศาล ▲ แสงไฟสลั่วๆ สร้างบรรยากาศท่ีคลาสสิคของ
 ย่านกิอง

“คงัคาเมะจนิจา โยอมิิยาไซ”
เกอชิากบัเทศกาลประจ�าศาลทีก่อิงฮงิาชิ

ต�าบลเลก็ๆ กลางกรงุเกยีวโต
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▲ เคร่ืองเซ่นพร้อมเพรียงแล้ว

▲ โคมแดงมีชื่อเกอิโกะ และไมโกะแต่ละคน
ประทับอยู่ถูกน�ามาเรียงในศาล

▲ ไมโกะพากันมารวมตัวที่เต้นท์ต่อหน้าผู ้ชมที่
เบียดกันแน่น

▲ ศาลคังคาเมะอินาริจินจะยามค�่าคืน

▲ ไมโกะผู้ช่วยในพิธีชงชาน�าชา
มาเสริ์ฟแขกที่ที่นั่ง

▲ สองคนสลับกันพาผู้ชมเล่นเกมส์รับรางวัล

ทำงทิศใต้ หรือเท่ำกับรำวกว่ำ 14,000 ตำรำงเมตร

ในปี 1709 ฮอนด้ำ ยำสุโยชิไดเมียวคนที่ 4 ของแคว้นเสะเซะร่วมกับแคว้น

โครยิำม่ำโยะโด และคำเมะยำม่ำได้รบับญัชำจำกโชกนุในเอโดะให้สลับกันรบัหน้ำที่

ดแูลป้องกนัอคัคภียัในพระรำชวังโกะโชะ ท้ังสีแ่คว้นจงึส่งคนมำเข้ำเวรยำมในเกยีวโต

สลับหน้ำที่กันทุกเดือน ต่อมำในปี 1718 ยำสุโนะบุลูกชำยผู้ครองแคว้นคนที่ 5 ได้

อัญเชิญดวงวิญญำนเทพเจ้ำอำกิฮะซังคอนเกง (จำกจังหวัดชิซุโอกะในปัจจุบัน) ที่

เชือ่กนัว่ำศกัดิส์ทิธิด้์ำนกำรป้องกนัอคัคภียัมำประดษิฐำนทีแ่คว้นของตน และได้แบ่ง

มำประดษิฐำนท่ีศำลคงัคำเมะอนิำรจินิจะในเกียวโตนีด้้วย ว่ำกนัว่ำมนัเป็นค�ำสัง่ของ

บิดำก่อนวำยชนม์ที่ว่ำในฐำนะของผู้ท�ำหน้ำที่ป้องกันอัคคีภัยในพระรำชวังเกียวโต 

ก่อนอื่นคนในแคว้นจะต้องระมัดระวังอย่ำให้เกิดไฟไหม้ในแคว้นของตนเด็ดขำด

ในกำรประดษิฐำนเทพเจ้ำครัง้นัน้ ผูค้นได้ชว่ยกนัดำยหญ้ำถำงป่ำทีป่กคลมุ

ไปด้วยไผ่รกจนสะอำดสะอ้ำน และเมือ่เหลอืบไปเหน็ฝงูเต่ำ (คำเมะ) ออกมำหลงัป่ำ

โล่งกันดีอกดีใจ (คัง) นับแต่นั้นมำศำลจึงถูกขนำนนำมว่ำศำล “คังคำเมะ” และขึ้น

ชื่อว่ำเป็นศำลศักดิ์สิทธิ์สำมำรถป้องกันอัคคีภัยมำจนทุกวันนี้

ทกุต้นเดอืนพฤษภำคม ศษิยำนศุษิย์ในต�ำบลกอิงฮงิำชจิะร่วมกนัจดัเทศกำล

ไทไซ เซ่นไหว้เทพเจ้ำให้ปกปักรกัษำทกุคนให้อยูร่่มเยน็เป็นสขุท�ำมำค้ำขึน้ โดยคนใน

ต�ำบลน�ำขบวนโดยบรรดำเกอิโกะ และไมโกะของส�ำนักกิองฮิงำชิรำว 20 คนจะพำ

กันมำนมัสกำรเซ่นไหว้เทพเจ้ำท่ีศำลในช่วงเช้ำหลังจำกท่ีได้ร่วมสนุกกันในคืนก่อน

หน้ำนั้น
▲ เกอิโกะคนงามก�าลังบรรจงชงชาให้กับแขกท่ีซ้ือบัตร

มารับน�้าชาในห้องอย่างละเมียดละไม
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กำรรว่มสนกุทีว่่ำเปน็ทีรู่จ้กักนัในนำมของ “โยอมิยิำไซ” หรอื 

“คนืวนัสกุดบิ” เร่ิมจำกรำว 18:30 น ทีถ่นนแคบๆหน้ำศำล ทัง้เกอโิกะ 

ไมโกะ โอกำซังเจ้ำของแต่ละสังกัด เจ้ำของร้ำนน�้ำชำ บำร์ คลับ 

เจ้ำของร้ำนอำหำรเครื่องดื่มหรือเจ้ำของร้ำนค้ำในต�ำบล จะแบ่ง

หน้ำที่กันจัดกำรละเล่น ตั้งแต่กำรเล่นเกมส์จับสลำก กำรขำยตั๋ว 

เพือ่ให้ผูม้ำร่วมงำน ซือ้หำเครือ่งดืม่ของกนิ ร่วมพธิชีงชำ และชมกำร

ร่ำยร�ำดังงำนวัดทั่วไป แต่ที่แตกต่ำงกับงำนวัดทั่วไปก็ตรงที่แทบทุก

คอร์เนอร์ให้บริกำรโดยบรรดำเกอิโกะ และไมโกะในชุดเต็มยศ 

นับเป็นโอกำสเดียวของคนท่ัวไปท่ีจะได้เข้ำใกล้หรือรับบริกำรจำก

พวกเธอโดยตรงก็ว่ำได้

หน่ึงในไฮไลท์ของคืนวันสุกดิบนี้อยู่ที่กำรชมขบวนแห่โคม 

(โจจินเกียวเรทสุ) ท่ีน�ำขบวนโดยนักดนตรีตำมด้วยบรรดำเกอิโกะ 

และไมโกะรอบๆ ต�ำบล ทันทีที่เสียงขลุ่ย และฆ้องดังแผ่วมำตำม

ตรอกซอยซอยต่ำงๆ เจ้ำของร้ำน และแขกในร้ำนก็จะพำกันออกมำ

ทักทำยกับเกอิโกะ และไมโกะ ส่วนช่ำงภำพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีก็

พำกันไปดักคอยตำมมุมต่ำงๆ บ้ำงเดินตำมขบวนไปทุกหนทุกแห่ง

บ้ำง สร้ำงควำมคึกคักให้กับต�ำบลไม่น้อย

ผู้เขียนไปเที่ยวชมเทศกำลกับเขำด้วยทุกปี โดยไปซื้อบัตรไว้

ล่วงหน้ำ และเมื่อถึงคิวที่เกอิโกะ และไมโกะคนโปรดท�ำหน้ำที่ชงชำ 

(โอะเทะมำอิ) ก็จะรีบปรี่ไปต่อแถวเพื่อที่จะได้นั่งแถวหน้ำในฐำนะ

แขกคนแรก (โชเคยีะค)ุ หรอืแขกคนรอง (จเิคยีะค)ุ รบัเสรฟ์ิน�ำ้ชำจำก

ไมโกะโดยตรง แม้จะเป็นกำรชงชำที่รีบๆ ในห้องน�้ำชำจ�ำลองแคบๆ 

ภำยในบรเิวณศำลกต็ำม แต่กส็ำมำรถสมัผสัควำมขลงั และอริยิำบท

อันงดงำมของพวกเธอได้

บรรดำลุงๆ และหนุ่มสำวที่มำร่วมสนุกกันเป็นครั้งแรกดู

เหมอืนจะเพลินกับกำรเล่นเกมส์เป่ำยิงฉุบง่ำยๆ ทีพ่วกเธอจะก�ำหนด

เช่นว่ำ “ใครออกกระดำษแพ้....ใครออกกรรไกรชนะ....” ใครชนะเป็น

คนสุดท้ำยก็จะได้รบัรำงวัลของทีร่ะลึกเล็กๆ น้อยๆ จำกพวกเธอ แขก

ประจ�ำจรงิๆ ทีเ่ป็นนกัธรุกจิใช้บรกิำรร้ำนน�ำ้ชำนัน้ นยิมมำนัง่บนเก้ำอี้

ใหญ่หน้ำศำล จบิเบยีร์ และกับแกล้มสบำยๆ สักพกัพวกเธอกจ็ะเดนิ

มำทกัทำย และถ่ำยรปูด้วยเสยีงร้อง “โอโตซงั....โอนซีงั....” ดังมำตำม

เก้ำอี้ต่ำงๆ เป็นระยะๆ

ควำมทีห่ลำยปีมำนี ้บรรดำช่ำงภำพทีไ่ม่เคยเป็นลกูค้ำประจ�ำ

ของร้ำนน�ำ้ชำในต�ำบลหรอืนกัท่องเทีย่วทีบ่งัเอญิผ่ำนมำกเ็ข้ำมำร่วม

งำนกนัมำกมำย เกอโิกะ และไมโกะจงึต้องเบยีดเสยีด และตอบรบัค�ำ

ขอถ่ำยรูปร่วมของผู้คนเหล่ำนี้ด้วย พวกเธอไม่มีท่ำทีรังเกียจ ตรงกัน

ข้ำมกับยิ้มรับ และพยำยำมตอบสนองอย่ำงเต็มที่ นับเป็นเทศกำล

เลก็ๆ ทีถ่่ำยทอด “มติรภำพ” และ “หวัใจผูใ้ห้บรกิำร” และกำรละเล่น

ของเกอิโกะ และไมโกะได้อย่ำงดีทีเดียว

* เทศกาลจัดขึ้นราวต้นเดือนพฤษภาคมทุกปี จาก 18.30-

22.00 น. บัตรเข้าร่วมพิธีชงชา เล่นเกมส์หรือซื้อกับแกล้มเครื่องดื่ม

ใบละเพียง 500 เยน ขบวนแห่โคมมีสองรอบ รอบแรก 19.00 น. รอบ

ที่สอง 21.00 น. ศาลคังคาเมะอินาริจินจะอยู่ในระยะเดินราว 5 นาที

จากสถานี Gion Shijo/Keihan Line

▲ ขบวนวนไปรอบต�าบล

▲ ไมโกะ และเด็กฝึกหัดช่วยกันขายของที่ระลึก

▲ ศิษยานุศิษย์ช ่วยกันประดับเกี้ยวประจ�า
ต�าบลของตน

▲ พวกเธอออกเดินวนไปทักทายเจ้าของร้าน
ค้า และผู้คนในต�าบล

▲ พวงกุญแจที่น�ามาขายในงาน

▲ โอกาซังเจ้าของสังกัดก็ออกมาสลับกันท�า
หน้าที่คุมงาน


