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	 พััดสีีแดงให้้สีัญญาณแก่่คนลาก่	

	 รถติิดระห้ว่่างรอไปนมััสีก่ารเทพัเจ้้า	ห้น่่มั	ๆ	จ้ึงพัาก่ันจ้ับร่่นพั่�โยน	Do-age	

	 ดันจ้ิริแติ่ละคันมัีคนลาก่คนดูแลราว่	500-1,000	คน	

	 ช่่ว่งเช่้าว่ันที�สีองของงาน	 รถดันจ้ิริท่ก่คันจ้ะเข้าไปนมััสีก่าร 

	 เทพัเจ้้าที�ศาลใก่ล้	ๆ	

กนิฎฐา มัตสุโอะ

หากจ่ะชมเทศกาล่	“ด้ันจ่ิริ”

ต้้อง	“ค่ิชิวาด้ะ	ด้ันจ่ิริ”	เท่านั�น

การขับเคล่�อน และการดแ้ลรักษารถึดันจิรแิต่่ละคันจำเป็น็

ต่�องอาศัึยคนกว่า 500-1,000 คน แยกเป็็นคนลาก (ฮิคิเที่ะ) 

นักดนต่ร่ (นาริโมะโนะ) คนให�สัญญานบนหลังคารถึ (ไดคุคาต่ะ) 

คนบังคับรถึด�านหน�า (มะเอะเที่ะโกะ) และคนบังคับรถึด�านหลัง 

(อุชิโระเที่ะโกะ) เที่ศึกาลในเด่อนกันยายนแยกจัดใน 2 เขต่ใหญ่ ๆ  

รวมเป็็นดันจิริที่ั�งหมด 34 คัน เฉพัาะ ในใจกลางเม่องคิชิวาดะเอง 

ม่รถึวิ�งไป็มาจากเช�าถึึงค�ำสองวันสองค่นรวม 22 คัน 

คนลาก (ฮิคิเที่ะ) ค่อเคร่�องยนต์่สำคัญของดันจิริแต่่ละ

คัน หลัก ๆ เป็็นนักเร่ยนมัธุยมป็ลาย หร่อหญิงชายในวัย 20 เศึษ 

พัวกเขาจะฟอร์มตั่วกันเป็็น “กลุ่มยุวชนป็ระจำต่ำบล” (เซเนงดัง) 

ม่หัวหน�า (ดันโจ) คอยกำกับด้แล หนุ่ม ๆ บางคนจะได�รับคัดเล่อก

เป็น็นกัดนต่ร ่(นารโิมะโนะ) ใช�กลอง ฆ�องเลก็ ฉาบ และขลุย่บรรเลง

เพัลงสร�างจังหวะให�เข�ากับ ความเร็วของรถึ หลังผู่้านป็ระสบการณ์

วิ�งลากหรอ่เล่นดนต่รไ่ด�สัก 8-9 ป็ ีพัวกเขากจ็ะเล่�อนขั�นเป็น็ “ผู้้�คุม” 

(ยะกุโชะกุ) โดยรวม คอยด้แลภาพัรวมขอองงาน การจราจร การ

รักษาความป็ลอดภัย การป็ระสานงานระหว่างต่ำบลต่่าง ๆ ฯลฯ 

สิ�งที่่�น่าป็ระที่ับใจ สำหรับการจัดบริหารคนที่่�น่�ค่อ ม่กลุ่มเยาวชน

ระดับมัธุยมต่�น (โชเนงดัง) และกลุ่มเด็กเล็ก (โคะโดะโมะดัง) คอย

จากฉบับที่แล้วต่อ
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รวบรวม และด้แลเด็กเล็กให�ร้�จักกิจกรรมระหว่างเที่ศึกาล อย่าง

เป็็นระบบอ่กด�วย ด�วยเหตุ่น่�เองจึงเห็นล้กเด็กเล็กแดง ในชุดฮับป็ิ

ป็ระจำต่ำบลออกมาวิ�งลากรถึ มาช่วยหอบหิ�วอาหารเคร่�องด่�มกัน

เต่็มเม่อง เพั่�อนผู้้�เข่ยนที่่�เป็็นชาวเม่องคิชิวาดะ จะลางานล่วงหน�า

ช่วงน่�ทีุ่กป็ี ครอบครัวของเขาม่ร�านค�าในเม่อง พั่อแม่ป็้่ย่าต่ายายก็

จะป็ิดร�านออกมาชมเที่ศึกาลกันแที่บทีุ่กบ�าน บางคนบอกว่าที่่�ป็ิด

ร�านเพัราะกลัวว่า รถึดันจิริจะพัุ่งชนร�านพััง เคยได�ยินคนบอกเล่า

กันว่าเด็ก ๆ คิชิวาดาได�ยินเส่ยงเพัลงโออายาชิป็ระจำเที่ศึกาลกัน

ต่ั�งแต่อ่ย้ใ่นที่�องแม ่พัอคลอดออกมาได�ยนิเสย่งเพัลงอก่ท่ี่ กก็ระดกิ

ม่อเที่�ารับจังหวะได�เลย 

นอกจาก “ฮิคิเที่ะ” แล�ว อ่กต่ำแหน่งหนึ�งที่่�เร่ยกได�ว่าเป็็น

ดาวเด่น (ฮานะคาต่ะ) ของเที่ศึกาลค่อ “ไดคุคาต่ะ” 3-4 คนที่่�ย่น

ต่ระหง่านบนหลังคาชั�นบนสุด หร่อใต่�ลงมา หน�าที่่�ของพัวกเขาค่อ

การให�สญัญาณคนลากรถึด�านหลังให�วิ�งเรว็ ช�า หยุด หรอ่เต่รย่มตั่ว 

ออกวิ�ง สัญญาณดังกล่าวจะใช�การเต่�นกระโดดไป็มาบนหลังคา 

ม่อถึ่อพััดส่แดงมองเห็นแต่่ไกล ยิ�งกระโดดได�ส้ง เร็ว และร่ายรำ

ที่รงต่วัได�ด ่เวลารถึวิ�งหรอ่เล่�ยวด�วยความเรว็สง้เที่า่ใด เสย่งป็รบมอ่

ก็จะยิ�งดังมากขึ�นเที่่านั�น และสำหรับหนุ่ม ๆ และเด็กชายในเม่อง

แล�ว “ไดคุคาต่ะ” ค่อบที่บาที่ในฝัีนที่่�พัวกเขาอยากเป็็นกันสักครั�ง

ในช่วิต่ แต่่ไม่ใช่เร่�องง่ายเลย แที่บทุี่กต่ำบลจะกำหนดกฎเกณฑ์์

ไว� เช่นต่�องม่เส่ยงรับรองจากผู้้�ใหญ่ในต่ำบล ต่�องม่ป็ระสบการณ์

เป็็นหัวหน�ามาก่อน และที่่�สำคัญต่�องใจกล�า เพัราะการกระโดด 

โลดเต่�น บนหลังคาดนัจริทิี่่�วิ�งด�วยความเร็ว ไม่มเ่ขม็ขดันริภยัรดัต่วั

เลยนั�น หากพัลาดก็ต่กลงมาต่ายได� 

แที่�จริงแล�ว ดนัจริเิพัิ�งจะมาโลดโผู้นเช่นน่� หลังสงครามโลก

ครั�งที่่�สองจบสิ�นลงไม่นานนัก หลังจากที่่� 5 ต่ำบลพัากันป็ระดับ

ป็ระดาแกะสลักรถึงดงาม ต่ำบลอ่�น ๆ ก็จึงที่ำต่ามล�อก็มาเป็ล่�ยน

เป็็นล�อที่่�ม่ใจกลางที่ำด�วยโลหะวิ�งได�เร็วขึ�น ไดคุคาต่ะก็เลยเพัิ�ม

บที่บาที่ตั่วเอง ต่ามไป็ด�วยที่ั�ง ๆ  ที่่�แรกเริ�มราวปี็ 1703 เม่�อโอคาเบะ 

นางายาสุเจ�าเม่องคนที่่� 3 ผู้้�อัญเชิญเที่พัเจ�าอินาริจากศึาลฟุชิมิ

อินาริในเก่ยวโต่ มาตั่�งในบริเวณป็ราสาที่ ได�จัดเที่ศึกาลขอพัรให� 

ธุญัญาหารสมบร้ณ์ขึ�นเป็็นครั�งแรกนั�น คงมร่ถึดันจริลิากโชว์เรย่บง่าย 

ไม่ก่�คันเที่่านั�น 

วันเวลานับ 300 ปีี ได�เป็ล่�ยนให�เที่ศึกาลดันจิริใหญ่โต่ 

ขึ�น รถึลากวิ�งเร็ว และโลดโผู้นขึ�น และเหน่ออ่�นใดแต่่ละต่ำบลยัง

พัยายามอบรมสร�างเดก็ และยวุชนให�ซาบซึ�งกบัเที่ศึกาล และฝีไีม�

ลายม่อของต่นเอง ร้�จักร่วมม่อกับต่ำบลอ่�น ๆ จัดงาน เด็ก ๆ เหล่า

น่�ไม่ได�ถึ้กบังคับ พัวกเขารักท่ี่�จะลากหร่อเต่�นบนหลังคาดันจิริกัน 

จรงิ ๆ  จงั ๆ  ยน่ยนัได�จากเวลาไป็ พัพิัธิุภณัฑ์ด์นัจริใินต่วัเมอ่งที่่�มร่ถึ

ดนัจริจิอดโชว์อย้ ่มกัพับเด็ก ๆ  ฝีกึเลน่ดนต่รบ่�าง กระโดดบนหลังคา

กนับ�าง แม�แต่เ่ด็กเล็ก 2-3 ขวบก็พัากันลากรถึดันจิรพิัลาสติ่กวิ�งเล่น 

กันหน�าบ�านบ�าง สำหรับพัวกเขา การวิ�งโชว์หร่อบังคับเล่�ยว “ยาริ 

มาวาชิ” ของต่ำบลต่นเก่งเป็็นที่่�หนึ�งเสมอไม่เป็็นรองใคร ไม่ม่การ

ป็ระกวดป็ระชันกัน “ดันจิริ” จึงเป็็นเสม่อนกาวป็ระสาน คนใน 

ทีุ่กวัยให�ภ้มิใจกับต่ำบล และกับเม่องท่ี่�ต่นเกิด และกลับมา 

ร่วมงานมาเจอกันทีุ่กป็ี ๆ ไป็ 

ป็นี่�ผู้้�เขย่นแค่ไป็ลองเชิงสองวัน วนัแรกในวันที่ดลองวิ�งราว

ไม่ก่�ชั�วโมง กับวันสุดที่�าย ต่ั�งแต่่เช�าต่ร้่ เม่�อแต่่ละต่ำบลลากรถึไป็

กราบไหว�เที่พัเจ�าป็ระจำศึาลใกล� ๆ  คราวน่�พัอร้�เส�นที่าง เวลา และ

จังหวะแล�ว ป็ีหน�าถึ�ากำลังขายังอย้่จะหาโอกาสไป็อ่กครั�งค่ะ 

*เที่ศึกาล “คิชิิวาดีะดีันจิิรัิ” จัดขึ�นเป็็นป็ระจำราวต่�นเด่อน

กันยายนของทีุ่กป็ี ช่วงเสาร์ อาที่ิต่ย์ ก่อนวันผู้้�ส้งอายุ (เคโรโนะฮิ) 

หนึ�งวัน ป็กต่ิจะม่บัต่รที่่�นั�งเข�าชม แต่่เดินชมต่ามจุดต่่าง ๆ ก็สนุก 

ไม่น�อย ข�อสำคัญค่ออย่าฝี่าฝี้นกฎ เข�าไป็ในที่่�ห�ามเข�าเด็ดขาด

เพัราะอาจถึ้กชนเอาได� คนเม่องน่�ดุมาก สองวันท่ี่�ไป็ชมยังได�ยิน

เส่ยงเจ�าหน�าที่่�ต่ะโกนดุคนที่่�มาชม และล�ำเส�นด�วยภาษาคันไซ 

แรง ๆ “อาโฮ โบเคะ ชิเนะ” แป็ลเป็็นไที่ยได�ว่า “โง่ เซ่อเซอะ 

ไป็ต่ายสะไป็” 
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