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	 Nincho	เริ่่�มริ่่ายริ่ำา

	 นัักดนัตริ่ีริ่ับนัำ�าชำำาริ่ะมือก่อนัขึ้้�นัเวทีี	ทีี�ศาล	Shimo	Goryo	

กนิฎฐา มัตสุโอะ

คำ�าวันที่ี� 17 สู่ิงหาค่มทีี่�ผ�านมา ผ่้เข้ียนมีโอกัาสู่ไปช่มกัารร�ายรำ “น่น

โจไม” หน้�งในกัารร�ายรำ “ค่าง่ระ” ดืั�งเดืิม ที่ี�ศัาลช่ิโมะโกัะเรียว ไม�ไกัลนักัจากั

พระราช่วังเกัียวโตมา กั�อนข้้�นร�ายรำบันเวที่ีที่ี�ศัาลไมอิเดืง ผ่้ร�ายรำ นักัร้อง 

และนักัดืนตรีซ้�งเป็นผ่้ช่ายที่ั�งหมดื ต้องรับัน�ำช่ำระล้างมือ จากัพระชิ่นโตเพื�อ

ปัดืเป่าสู่ิ�งไม�ดืีงามกั�อน จ้งข้้�นไปนั�งเรียงรายกัันตามตำแหน�ง กั้มศัีรษะต�ำจรดื

พื�นเวที่ีระหว�างที่ี�พระช่ินโตในศัาลเอกั (ฮงเดืง) ที่ำพิธี และสู่วดืมนต์เสู่ร็จจ้ง

ค่�อยเริ�มกัารแสู่ดืง 

“น่นโจไม” แตกัต�างกัับักัารร�ายรำ “ค่าง่ระ” ที่ี�เค่ยช่มมาอย�างสู่ิ�นเช่ิง 

เริ�มจากั กัารย�างเดืินข้อง “นินโจ” หรือ “หัวหน้าค่ณ์ะ” ไปที่ี�หน้าเวที่ีอย�างช่้า ๆ 

มอืหน้�งถอืกัิ�งสู่ากัากั ิ(ค่ามิเลยี) ทีี่�ตรงเกัอืบั ๆ  ปลายกัิ�งมหี�วงกัลมเสู่มอืนกัระจกั

หน้�งในสัู่ญลกััษณ์ส์ู่ำคั่ญข้องชิ่นโต เปล�งเสีู่ยงนมัสู่กัารเที่พเจ้า กั�อนทีี่�จะเรียกันักั

ดืนตร ี(ฮายาช่คิ่าตะ) นกััรอ้ง (อ่ตะอ ิค่าตะ) ใหท้ี่ดืสู่อบักัารแสู่ดืงที่ลีะค่น ๆ  หลงัจากั 

ที่่กัค่นผ�านกัารที่ดืสู่อบั นินโจกั็จะกัลับัไปดื้านหลังเวที่ี ปลดืแข้นเสู่ื�อสู่ีข้าว 

ด้ืานนอกัให้เหน็เสู่ื�อสู่นี�ำเงนิข้้างใน ออกัมาที่ี�เวที่เีพื�อร�ายรำอกีัรอบั กัารร�ายรำเป็น 

จังหวะตามเสู่ียงดืนตรี และเนื�อเพลงที่ี�นักัร้อง ๆ ยกัข้าข้้าง หน้�งช่่กัิ�งสู่ากัากัิ

ข้้�นที่�วมหัว กั�อนทีี่�จะะโค้่งตัวลงด้ืานล�าง และยืนตรงกัางแข้นออกัสู่องข้้าง ด่ื 

สู่ง�างาม เป็นเช่�นนี�ตลอดืกัารร�ายรำ ซ้�งรวมที่ั�งสู่ิ�นหลงัข้้�นจนลงเวทีี่กัเ็กัอืบั 2 ช่ั�วโมง 

เต็ม ๆ ไดื้ เล�นเอาผ่้ช่มที่ี�แค่�มาแวะดื่กัลับักัันกั�อนหลายราย

“คางุร้ะ” มีรากัฐานมาจากัค่ำว�า “คามุคุร้ะ” (神座) แปลตรงตัวได้ื

ว�า “ที่ี�ประที่ับัข้อง เที่พเจ้า” เป็นกัารอัญเชิ่ญดืวงวิญญานข้องเที่พเจ้าเข้้ามา 

ในพธิ ีเดืมิที่เีรยีกักันัว�า “ค่าม ิอาโซบั”ิ หรอื “กัารละเล�นข้องเที่พเจา้” เช่ื�อกันัว�า 

มาจากัตำนานเที่พเจ้าทีี่�ถ่กับัันท้ี่กัไว้ในหนังสู่ือ 

“นฮิอนโช่ะกั”ิ และ “โค่ะจกิั”ิ ตำราประวตัศิัาสู่ตรเ์กั�าแกั�

ที่ี�สู่่ดืที่ี�เริ�มจากักัำเนิดืประเที่ศัญี�ป่่น 

เมื�อ “อะมาเที่ราสู่่” เที่พเจ้าแห�งแสู่งอาทิี่ตย์

ผ้่สู่ร้างประเที่ศัได้ืเข้้าไปแอบัในผาหิน “อาเมะโนะอิ

วาโตะ” ที่ำให้แสู่งมืดืมิดื ธัญญาหารเสีู่ยหาย ผ่้ค่น

ลำบัากัที่่กัย�อมหญ้า เที่พ “อาเมะโนะอ่สู่่เมะ” จ้งช่วน 

เที่พเจ้าองค่์อื�น ๆ มาร�ายรำที่ำเพลงเช่ิญช่วนให้ 

การร่ายรำา “คางุุระ”
พิิธีีกรรมสำำ�คััญของชิินโต
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“อะมาเที่ราสู่่” ออกัมาจากัถ�ำไดื้สู่ำเร็จ ผ่้ที่ี�สู่ืบัตระกั่ลจากั “อะมาเที่ราสู่่” โดืยตรงค่ือ

จักัรพรรดืิ� สู่�วนเที่พ “อาเมะโนะอ่สู่่เมะ” และ “สู่าร่เมะ” ล่กัหลานกัลายมาเป็นค่นใน

ตระกั่ลทีี่�มีเวที่ย์มนต์ สู่ามารถจัดืพิธีกัรรมในราช่สู่ำนักั ท่ี่กัวันนี�สู่ำนักัพระราช่วัง

ยังค่งจัดืพิธีกัรรมดื้วยกัารร�ายรำ “ค่าง่ระ” ที่่กั ๆ เดืือนพฤศัจิกัายนในพิธี “นิอินา 

เมไสู่” หรือพิธีข้อบัค่่ณ์เที่พเจ้าหลังเกั็บัเกัี�ยวในฤดื่ใบัไม้ร�วง 

“ค่าง่ระ” ที่ี�เริ�มจากัสู่ำนักัพระราช่วังนี� ต�อมาไดื้แพร�หลายไปตามศัาลช่ินโต

ใหญ�น้อยที่ั�วประเที่ศั จึงม่กัาร้แยกัปร้ะเภทิของคางุร้ะไวิ่้ 2 แบบดื้วยกััน “ม่คางุ

ร้ะ” หมายถง้ ค่างร่ะดืั�งเดืมิที่ี�จดัืที่ำเฉพาะในราช่สู่ำนกััเปน็หลกัั และ “ซึ่าโติะคางุร้ะ” 

ค่างร่ะที่ี�แต�ละที่อ้งถิ�นจดัืที่ำข้้�น มอีาภรณ์ ์เนื�อร้อง จงัหวะเพลงแตกัต�างกันัไป แต�ต�าง

กั็มีวัตถ่ประสู่งค่์ เพื�ออัญเช่ิญดืวงวิญญานข้องเที่พเจ้ามาในพิธี 

ช่ินโตไม�มีค่ัมภีร์ หรือ

พระไตรปฏิิกั เช่�น ค่ริสู่ต์ศัาสู่นา 

หรือพ่ที่ธศัาสู่นาข้องไที่ยเรา 

แต�เป็นค่วามเชื่�อที่ี�ถ�ายที่อดื 

กันัมาในหม่�ผ่ค้่นจากัโบัราณ์กัาล 

ถ้งปัจจ่บััน เกัี�ยวพันโดืยตรง

กัับัสู่ังค่มเกัษตร ซ้�งล้วนข้้�นอย่�

กัับัธรรมช่าติที่ั�งนั�น พลังจากั

ธรรมช่าติบัันดืาลให้ผ่้ค่นมี

ธญัญาหารสู่มบัร่ณ์ไ์ด้ื และพลัง

เดืียวกัันนี�ยังสู่ร้างภัยพิบััติดื้วย

เช่�นกััน ผ่้ค่นแต�โบัราณ์กัาลจ้ง

เช่ื�อว�าปรากัฏิกัารณ์์ธรรมช่าติ

ที่่กัอย�างเกิัดืจากัเที่พเจ้าที่ั�งนั�น 

ไม�นานนักักัารสู่ร้างเสู่าโที่ริอิ 

ศัาล เพื�อเป็นที่ี�สู่ถิตย์ถาวรข้องเที่พเจ้า ตามมาดื้วยกัารจัดืเที่ศักัาล และร�ายรำข้อพร 

กัเ็กัดิืข้้�นที่ั�วที่ก่ัหนที่ก่ัแห�ง เที่พเจ้าข้องช่นิโตไม�ได้ืมอีงค์่เดืยีว แต�มีเที่พเจา้ภเ่ข้า แม�น�ำ

ลำค่ลอง ผาหิน น�ำตกั และแม้แต�จักัรพรรดืิ� ข้่นนาง นักัรบั ทีี่�มีตัวตนที่ำค่วามดืี 

ในอดีืต เมื�อวายช่นม์ไป ผ่ค้่นก็ัอนัเชิ่ญดืวงวิญญาณ์มาประดิืษฐานข้อพร จง้มทัีี่�งศัาลทีี่� 

ข้ลังดื้านกัารศั้กัษา กัารค่้าข้าย กัารเดืินเรือ กัารเย็บัปักัถักัร้อย กัารแสู่ดืง ฯลฯ ข้้�น 

แตกัต�างกันัไปตามเที่พเจา้นั�น ๆ  ค่นญี�ป่น่รวม ๆ  เรียกักัารนบััถอืเที่พเจา้นานาองค์่ข้อง 

พวกัตนว�า “ยะโอโยโรสู่่โนะค่ามิ” (เที่พเจ้าแปดืล้านองค่์) 

ในค่วามหมายข้้างต้น ช่ินโตไม�ใช่�ศัาสู่นา แต�เป็นกัารดืำเนินช่ีวิต เป็น 

ปที่ัสู่ถานที่างสัู่งค่ม ภายใต้ค่วามเชื่�อทีี่�ว�าต้องเค่ารพเที่พเจ้า=ธรรมช่าติ ศัาลชิ่นโต

ใหญ� ๆ มักัห้อมล้อมไปดื้วยป่าทีี่�มีไม้ยืนต้นใหญ� ๆ หลายต�อหลายศัาลที่ำน่บัำร่ง

ภ่เข้าใกัล้ ๆ ดื้วย ถือว�าภ่เข้านั�น ๆ ค่ือร�างที่รงข้องเที่พเจ้า ศัาลทีี่�ค่่มาโนะถือน�ำตกั

เป็นเที่พเจ้า เป็นต้น เที่ศักัาลประจำปีที่ี�แต�ละศัาลจัดืข้้�น ค่ือสู่ื�อกัลางที่ี�เช่ื�อมผ่้ค่น 

รอบั ๆ เข้้ากัับัเที่พเจ้า ในข้ณ์ะทีี่�ผ่้ค่นก็ัมักัมาค่ารวะเที่พเจ้ากัันที่่กัค่รั�งทีี่�มีเด็ืกั 

เกัิดืใหม� เดื็กัโตค่รบั 3, 5 และ 7 ปี แต�งงาน เข้้าเกัณ์ฑ์์ปีช่ง (ยากั่โดืช่ิ) ฉลองปีใหม� ข้้�น 

บัา้นใหม� เปดิืรา้น เปน็ตน้ พระช่นิโต จ้งไม�ใช่�ผ่ท้ี่รงศัลีเหมอืนพระสู่งฆ์ใ์นพท่ี่ธศัาสู่นา 

	 Nincho	ก้าวเดินัไปหนั้าเวทีีก่อนักล่าวนัมัสการิ่เทีพเจ้้า

	 กิ�งสากากิมีห่วงด้านัปลายกิ�ง	

	 ยกขึ้าขึ้้างหนั่�งมือสองขึ้้างกางออก

	 หนั่�งในันัักดนัตริ่ีคนัหนั่�งถููก	Nincho	เริ่ียกไปทีดสอบขึ้ล่่ย	 

	 และให้ผ่่านั	

แต�เป็นผ้่ที่ี�ที่ำหน้าที่ี�ถ�ายที่อดื และเชื่�อมโยง

ผ้่ค่นกัับัเที่พเจ้าผ�านพิธีกัรรรม ผ่้ที่ี�จะที่ำหน้าที่ี�

ดืังกัล�าวได้ืจะต้องเป็นผ้่ที่ี�รักัค่วามสู่ะอาดื ที่ั�ง

ร�างกัาย และจิตใจ ดืว้ยเหตผ่ลนี�เองทีี่�ที่ำใหห้น้าทีี่� 

แรกั ๆ ข้องพระหรือมิโกัะในศัาลช่ินโตที่่กัศัาล
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	 นัักดนัตริ่ีในัเสื�อหลวม	ๆ	สวมหมวกดำา

	 คณะ	Kagura	กำาลังก้มทีำาความเคาริ่พเทีพเจ้้า

	 ศาล	Shimo	Goryo	ตั�งอยู่ริ่่มถูนันั	Teramachi-douri	 

	 ไม่ไกลจ้ากพริ่ะริ่าชำวังเกียวโต	

	 Miko-san	 ทีี�ศาล	 Sumiyoshi-taisha	 ริ่ำา	 Kagura 

	 จ้ัดเป็นั	“Sato-kagura”	

	 Miko-san	 ขึ้องศาล	 Sumiyoshi-taisha	 

	 ปริ่ะดับกิ�งสนับนัศีริ่ษะ	

ยามเช่า้ ค่อืกัารกัวาดืลานศัาล เช็่ดืถท่ี่ำค่วามสู่ะอาดืที่ก่ัซอกัที่ก่ัมม่ เช่�นเดืยีวกับััผ่ค้่น

ที่ั�วไป ที่ี�จะไปรับัพรหรือพลังจากัเที่พเจ้ากั็ต้องแต�งตัวสู่ะอาดื ปฏิิบััติตนถ่กัต้อง ไม�

เป็นที่ี�รังเกัียจข้องเที่พเจ้าดื้วย 

“ม่คางุร้ะ” ในราช่สู่ำนักัแยกัเป็น 3 บัที่ใหญ� ๆ  เริ�มจากักัาร้ติ้อนร้ับเทิพื่เจ้า 

(คาม่มุคาเอะ) กัาร้ละเล่นของเทิพื่เจ้า (คาม่อาโซึ่บ่) และกัาร้ส่งเทิพื่เจ้า 

(คาม่โอคุร่้) สู่�วนใหญ�จะกิันเวลาตั�งแต�พลบัค่�ำถ้งเช้่า เค่รื�องดืนตรีที่ี�ใช่้ประกัอบั

ไปด้ืวย ข้ล่�ยค่าง่ระ ข้ล่�ยฮิจิริกิั จะเข้้วาโค่ะโตะ นักัดืนตรีสู่วมหมวกั “อิค่ัง” ใสู่�เสู่ื�อ 

หลวม ๆ ผ่้ร�ายรำ (ไมอิบัิโตะ) จะมีอาภรณ์์ แตกัต�างกัันไปตามช่นิดืข้องกัารร�ายรำ 

สู่ำหรับันินโจไมนั�น นินโจจะสู่วมอาภรณ์์ “โซะกั่ไที่” ดืังข้่นนางสู่มัยเฮอัน มีเสู่ื�อค่ล่ม

สู่ขี้าวที่บััอกีัที่ ีสู่วมหมวกัเค่นเอ ค่าดืดืาบัยาวไวท้ี่ี�รอบัเอว มอืถอืกัิ�งสู่ากัากั ิ(ค่ามเิลยี) 

เดืิมที่ีจะช่มไดื้เฉพาะในราช่สู่ำนักัเที่�านั�น ปัจจ่บัันหาช่มไดื้ที่ี�ศัาลใหญ� ๆ บัางแห�งที่ี�

ไดื้รับัถ�ายที่อดืมาจากัราช่สู่ำนักัอีกัที่ี กัารร�ายรำกั็ถ่กัย�อให้สู่ั�นลง 

“ซาโตะค่าง่ระ” ถ่กัปรับัแต�งมาจากั “มิค่าง่ระ” อีกัที่ีหน้�ง โดืยมีสู่ำนักัใหญ� ๆ 

จากัศัาลอิเสู่จินกั่ ศัาลอิวามิฮาจิมังกั่ ศัาลสู่่มิโยช่ิ ศัาลอิซ่โมะ ฯลฯ เป็นผ่้ถ�ายที่อดืที่ี�

สู่ำค่ัญ สู่�วนใหญ�จะใช่้มิโกัะหญิงสู่าวโสู่ดื ในเสู่ื�อข้าว กัระโปรงแดืง เป็นผ่้รำ มือถือ 

กัระดิื�งซ่ซ่ ถือเป็นกัารรับัสู่�งพลังจากัเที่พเจ้าให้กัับัผ้่ที่ี�มาข้อพร “ซาโตะค่าง่ระ” 

ที่ี�ดืัง ๆ กั็เช่�น “ย่ดืาเตะ” ใช่้กั้านสู่ากัากัิแช่�ลงไปในกัระที่ะน�ำร้อนแล้วสู่ะบััดืโดืยเร็ว 

และแรง เช่ื�อกันัว�าช่�วยอำนวยพรใหม้อีายว่รรณ์ะยั�งยนื สู่�วนกัารร�ายรำ “อวิามคิ่างร่ะ” 

ตำรับัข้องจังหวัดืช่ิมาเนะนั�น เป็นกัารร�ายรำเสู่มือนแสู่ดืงละค่รจากัตำนานเที่พเจ้า 

ทัี่�งตื�นเต้นเร้าใจ และสู่น่กัสู่นาน ผ้่รำสู่�วนใหญ�เป็นผ้่ช่าย ทัี่�งดืนตรี อาภรณ์์ และ

อ่ปกัรณ์์ในกัารร�ายรำอลังกัารมากั 

ช่�วง 2 ปีแรกัที่ี�โค่โรนาไวรัสู่สู่ายพันธ่์ใหม�ระบัาดื ศัาล และที่้องถิ�นหลายแห�ง

พากันัระงบััเที่ศักัาล และพธิกีัรรมไปตาม ๆ  ที่ำใหห้าช่ม “ค่างร่ะ” ไดืย้ากั ปนีี�ผ่ค้่นเริ�ม

เข้้าใจว�าแม้จะมีผ่้ค่นมากัมายแต�หากัเป็นที่ี�โล�ง ที่่กัค่นสู่วมหน้ากัากัอนามัยป้องกััน

พร้อม โอกัาสู่ทีี่�จะแพร�หรือรับัเช่ื�อกั็จะลดืน้อยลง เที่ศักัาลพิธีกัรรม และค่าง่ระจ้ง 

ค่�อย ๆ กัลับัมาให้ช่มกััน มากัข้้�น 

ที่่กัวันที่ี� 17 สู่ิงหาค่ม เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป นักัที่�องเที่ี�ยวกั็สู่ามารถไปช่ม

กัารร�ายรำ “นนิโจไม” ค่างร่ะในราช่สู่ำนกััไดืที้ี่�ศัาลช่โิมะโกัะเรยีวรมิถนนเที่รามาจใิน

กัร่งเกัียวโตกัันไดื้ (ไม�มีค่�าเข้้าช่ม) แต�ข้อให้รักัษาค่วามสู่งบัค่�ะ




