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ศาลคิฟุเนะเป็นศาลชินโตไม่ปรากฏปีก่อสร้างที่แน่ชัด ตั้ง

อยู่ที่ต�าบลคิบุเนะเชิงเขาคุรามะยามะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของกรุงเกียวโต ห้อมล้อมไปด้วยป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้า

ไหลผ่าน ชือ่ “คฟิเุนะ” (貴船 = เรอืของเทพเจ้า) นัน้บ้างกว่็ามาจาก

ต�านานของศาลทีว่่าเจ้าหญงิทามะโยรฮิเิมะสมเดจ็พระมารดาของ

จักรพรรดิจิมมุ จักรพรรดิ์องค์แรกของญี่ปุ่นได้เสด็จโดยเรือผ่าน

แม่น�้าโยโดะ แม่น�้าคาโมะ และแม่น�้าคิบุเนะมาขึ้นฝั่งที่นี่ และเริ่ม

บูชาเทพเจ้าแห่งน�้า 

หลักฐานสนับสนุน คือ เรือที่กลายเป็นโขดหินที่บริเวณ 

โอะกุโนะอินลึกเข้าไปด้านใน บางต�านานก็ว่าชื่อเดิมของศาลนั้น

สะกดว่า “気生根” อ่านว่า “คิฟุเนะ” เหมือนกัน แต่มีที่มาจากภูมิ

ทัศน์ที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าเขา และเป็นต้นน�้ามีต้นไม้ใหญ่ๆ ที่เป็น

เสมอืนแหล่งก�าเนดิ “พลัง” (คิ/気) ทีเ่กิดจากราก และแก่นของต้นไม้ 

หลักฐานยืนยันคือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ด้านล่างเป็นบ่อน�้าบาดาลที่

โอะกุโนะอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของศาลเอก

กนฎิฐา มตัสโุอะ▲ พระชินโตน�าขบวนลงมาจากศาลเอก ▲ ผู้คนพากันไปรอรับโมะจิท่ีศาลาท่ีต้ังเกี้ยวในโอะกุโนะอิน

“น�า้เป็นสิง่น่ากลวั น�า้เป็นสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ”
เทศกาล “คฟิเุนะ มทัสรุ”ิ 

บชูาเทพเจ้าแห่งน�า้
ในหนึง่ปีจะมสีกัหนเดยีวเท่าน้ันในช่วยสายๆ ของวนัที ่1 มถินุายน

ทีศ่าลคฟิเุนะจะยกเอาราวบนัไดก้ันกลางทางเดนิพืน้หนิจากเชงิ

ทางเข้าไปถึงประตูด้านบนออก ผู้คนจ�านวนไม่น้อยพากันมารอคอย

อยู่ด้านล่างเพื่อชมพระชินโตน�าขบวนแห่เก้ียวทองหนักกว่า 1 ตันลง

บันไดมาทีละขั้นๆ ก่อนท่ีจะแห่ไปท่ัวต�าบลเล็กๆ ตามธรรมเนียมกว่า 

600 ปี

▲ ในหนึ่งปีจะมีวันนี้วันเดียวเท่านั้นที่ทางศาลเอาราวกั้นตรงกลางออก
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▲ เกี้ยวถูกแห่มาตามถนนมุ่งหน้าสู่โอะกุโนะอิน

▲ ผาหินท่ีว่ากันว่าเคยเป็นเรือของพระมารดา
จักรพรรด์ิจิมมุมาก่อน

▲ ผู ้คนที่ตั้ งบ ้านเรือนใกล ้ๆ ศาลช ่วยกัน
เตรียมงาน

▲ เจ้าของร้านอาหารที่เชิงบันไดท�าหน้าที่ลั่น
กลองประกาศเริ่มแห้เกี้ยวด้วยตนเอง

▲ เจ ้าของ และพนักงานร ้านอาหารระหว่าง
ทางออกมารับขบวนแห่

▲ นักดนตรีสูงอายุใช้รถน�าขบวนแห่แทน

หลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีพ่อยืนยันประวตัขิองศาลได้

นั้นพบว่ามีการปฏิสังขรณ์ ศาลเอกเมื่อราวปี 666 หรือราว 1,300 ปี

ทีแ่ล้ว อย่างไรกต็ามศาลเอกหลงัเดมิทีโ่อกโุนะอนินี ้เสยีหายจากเหตุ

การณ์เม่น�้าคิบุเนะไหลเชี่ยวในปี 1046 ผู้คนในท้องที่จึงช่วยกันย้าย

ศาลเอกมาไว้ที่ๆ สูงไม่ไกลจากที่เดิมนักเมื่อปี 1055 โดยยังคง

ประดษิฐานเทพเจ้าแห่งน�า้องค์เดยีวกนัทีม่ชีือ่เรยีกกนัว่า “ทากาโอะ

คามิโนะคามิ”

เทพเจ้าองค์นีเ้ชือ่กันว่าสามารถเรยีกเมฆฝนมาบนัดาลให้ฝน

ตกก็ได้ และยังสามารถเรียกดวงอาทิตย์เพื่อหยุดฝนและกระแสน�้า

ทีห่ลากเชีย่วได้ด้วยหากผูค้นเคารพบชูาสม�่าเสมอ น�า้ทีใ่สสะอาดจาก

ต�าบลคบิเุนะนีย้งัถกูส่งไปเป็นน�า้อุปโภคบรโิภคของราชวงศ์ และผูค้น

ในพระราชวังเกียวโตอีกด้วย ทุกๆ ปีจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นจึงได้จัดส่งม้า

ขาวหรอืม้าด�ามาเป็นเครือ่งเซ่นเทพเจ้าทีน่ีเ่สมอ ม้าด�าเปรยีบเสมอืน

เมฆฝน ม้าขาวเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนช่วยขอฝนหรือหยุดฝน น�า

ความอุดมสมบุรณ์ และลดมหันตภัยที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ของ

ผูค้น ว่ากนัว่าบางปีกไ็มใ่ช้มา้เป็นๆ แต่ใชภ้าพวาดม้าบนไม้กระดาน

ซึ่งต่อมากลายเป็นที่มาของ “เอะมะ” (絵馬) แปลตรงตัวได้ว่า 

“กระดานเขียนรูป

ม้า” เพื่อขอพรแทน

ความที่น�้าเป ็น

ปัจจัยส�าคัญอันดับ

ต ้นๆ ในการด�ารง

ชีวิต โดยเฉพาะผู้คน

ที่ปลูกข้าวเป็นอาหารหลักย่อมขาดน�้าไม่ได้ แต่โดยธรรมชาติ “น�้า
เป็นทั้งสิ่งที่น่ากลัว และเป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ยากต่อการ

ควบคุม คนโบราณจึงพยายามที่จะ “สื่อสาร” กับน�้าเพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่างสนัติสขุ ส�าหรบัคนญีปุ่น่การสือ่สารกับน�า้อย่างเป็นรปูธรรม คอื 

การกราบไหว้ และบูชาน�้าในฐานะเทพเจ้า โดยมีการจัดธรรมเนียม

การกราบไหว้ และเทศกาลบูชาประจ�าปีขึ้น

เทศกาล “คิฟุเนะ มัทสุริ” นั้นมีประวัติมากว่า 600 ปี เดิมที

จัดปีละ 2 ครั้งในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง ในฤดูใบไม้ผลิจะ

เป็นการถวายอาภรณ์และเครื่องประดับ (神御衣 = คันมิโซะ) แก่

เทพเจ้า ในฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นการท�าความสะอาดศาลเอก โดยทั้ง

สองพิธีจะมีผู้แทนจากส�านักพระราชวังมาร่วมด้วยเสมอ ต่อมาหลัง

จากรัฐบาลเมจิเข้าปกครองประเทศ ยกชินโตขึ้นเป็นศาสนาประจ�า

ชาติ ศาลคิฟุเนะจึงถูกยกอันดับเป็นศาลศูนย์กลางของศาลชินโตทั่ว

ประเทศกว่า 500 แห่งที่ใช้นามว่า “คิฟุเนะ” และเทศกาลประจ�าศาล

ที่เคยจัดปีละสองครั้งก็ถูกรวมให้เป็นครั้งเดียวในวันที่ 1 มิถุนายน

เช้าวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเริ่มจากพิธีทางศาสนาที่ศาล

เอก ท่ามกลางคณะของศิษยานศิุษย์ และนกัท่องเทีย่วทีพ่ากนัไปคอย

ชม พระชินโตจะน�าเครื่องเซ่นขึ้นไปถวายเทพเจ้า พร้อมมีการฟ้อน 

“บุงักกุ” โดยมีดนตรีในราชส�านักบรรเลงสด ตกบ่ายเสียงกลองส่ง

สัญญาณให้เริ่มแห่เกี้ยวไปรอบต�าบลก็ดังขึ้นที่เชิงบันได ไม่นานนัก

พระชินโตผู้ท�าหน้าที่ปัดรังควานก็เดินน�าขบวนเก้ียวทองที่มีชาย

ร่างกายก�าย�าล�่าสั่นกว่า 30 คน แบกลงมาตามบันได เสียงร้อง “โฮย

โตะ โฮยโตะ” ของพวกเขาทีพ่ากันแบกเก้ียวชขูึน้เหนอืบ่า สร้างความ
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คึกคัก และเร้าใจ ต่างกับพิธีทางศาสนาที่เพิ่งจบไปในช่วงเช้าอย่างสิ้นเชิง

ส�าหรับผู้ชมแล้ว ช่วงเกี้ยวถูกแบกลงบันไดมานับเป็นช่วงไฮไลท์อย่างหนึ่งของเทศกาล 

เพราะนอกจากการชเูก้ียวหนกักว่า 1 ตันขึน้เหนอืศีรษะของพวกเขาจะสร้างบรรยากาศเร้าใจแล้ว 

สีทองระยิบระยับของหลังคาเกี้ยวที่ตัดกับโคมสีชาด ซึ่งเรียงรายสองข้างบันไดหิน และสีเขียวสด

ของเมเป้ิลต้นฤดฝูนยงังดงามยิง่ ท�าให้ได้ยนิเสยีงชตัเตอร์กล้องดงัรวัๆ กนัหลายนาททีเีดยีว ก่อน

ที่ขบวนเกี้ยวจะออกวนไปในต�าบล

เมือ่ขบวนเกีย้วมุง่หน้าไปยังโอะกุโนะอนิอนัเป็นถนนแคบๆ ทีร่ถยนต์พอจะสวนทางกนัได้

นั้น มักมีนักท่องเที่ยวไปดักชมหรือพากันเดินตามขบวนอย่างใกล้ชิด ซ้ายมือของถนนเป็นอาคาร

ของร้านอาหาร ส่วนขวามือเป็นแม่น�้าคิบุเนะที่มีแพของร้านอาหารทั้งหลายต้ังอยู่เป็นระยะๆ 

ปัจจบุนัแพร้านอาหาร และผู้คนทีต้ั่งบ้านเรอืนทีน่ีม่เีพยีง 20 กว่าหลังคาเรอืนเท่านัน้ นกัท่องเทีย่ว

จึงมักเห็นทั้งคนแบกเกี้ยว และคนออกมารับเกี้ยวหน้าร้าน หน้าบ้าน ทักทายกันอย่างคุ้นเคย

ไฮไลท์ที่สองก่อนเข้าช่วงดึก คือ หลังจากเก้ียวถูกน�าไปต้ังนมัสการที่โอะกุโนะอินพร้อม

เกี้ยวของเด็กๆ อีกองค์หนึ่งบนศาลา พวกเขา และผู้ชมจะพากันแห่วนไปรอบผาหินที่เช่ือกันว่า

เคยเป็นเรือโบราณ หลังจากนั้นก็จะเริ่มการแสดง “อิวามิ คางุระ” โดยคณะจากจังหวัดชิมาเนะ

เรื่อง “ยามาตะโนะโอะโระจิ” ตามต�านานดั้งเดิมที่ว่าเทพเจ้าได้เสด็จมา

ปราบงยูกัษ์ 8 หวัทีม่ากนิลกูสาวของตายายคูห่นึง่ทกุปีๆ ทัง้เครือ่งแต่งกาย ทัง้ดนตร ีและ

เทคนิคการร่ายร�าที่เร้าใจ และสนุกสนานสามารถตรึงผู้ชมที่มาล้อมรอบพื้นเวทีให้นั่งนิ่งเฉยได้

เกือบชั่วโมงเต็มๆ นับเป็นเทศกาลที่เก่าแก่งดงาม และสนุกสนานมาก

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีไ่ม่มโีอกาสมาชมเทศกาลกส็ามารถสมัผสัเรือ่งราวเกีย่วกบั “เทพเจ้า

แห่งน�า้” ของศาลได้เช่นจากเซยีมซนี�า้ทีห่ลงัจากเสีย่งแล้วเอามาลอยทีอ่่างล้างมอืข้างศาลเอกจงึ

จะปรากฏค�าท�านายออกมา และไม่ว่าจะมาเมื่อใด อากาศบริสุทธิ์จากป่า และแม่น�้าที่นี่ก็ช่วย

เติมพลังให้แก่ผู้มาเยือนได้ทุกเมื่อ

*ศาลเปิดจาก 6:00-18:00 น. (ไม่มค่ีาเข้าชม) มรีถประจ�าทางวิง่จากสถาน ีKibuneguchi/

Eizan Train, Kurama Line เป็นประจ�า

▲ การแสดงร่ายร�าของคณะจากจังหวัดชิมาเนะ

▲ ม้าถวายเทพเจ้าเพื่อขอฝน ข้างๆ มีไม้ขอพร
หรือ “เอะมะ”

▲ อ่างล้างมือที่ผู้คนน�าเซียมซีมาลอยน�้าเพื่อ
อ่านค�าท�านาย

▲ ถนนสายแคบๆ เลียบแม่น�้าคิบุเนะร่มรื่นมาก

▲ ตามด้วยเกี้ยวสีทองตัดกับโคมสีชาดและ
เมเปิ้ลเขียวสดด้านบน

▲ เด็กๆ จะคุ้นเคยกับเทศกาลแต่เล็กแต่น้อย

▲ การร่ายร�า “บุงักกุ”

▲ พระชินโตก�าลังถวายเครื่องเซ่นแก่เทพเจ้า
ประจ�าศาล


