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Gogu (??)
Gogu (??, care în sens strict înseamn? ploaia grânelor) este al ?aselea termen dintre cei
dou?zeci ?i patru de termeni solari ?i este de asemenea ziua în care ploaia de prim?var?
genereaz? cre?terea grânelor fermierilor. Gogu urmeaz? dup? Cheongmyeong (??, ziua
cu luminozitatea cea mai clar?) ?i precede Ipha (??, începutul verii). Aceast? zi cade de
obicei pe la mijlocul lunii a treia din calendarul Lunar ?i în data de 20 aprilie din
calendarul Gregorian. În jurul zilei de Gogu, gospod?riile din zonele rurale preg?tesc
r?sadni?ele cu semin?e de orez ?i continu? cu alte activit??i care inaugureaz? sezonul agricol.

Aceast? sincronizare explic? existen?a mai multor zicale populare care asociaz? Gogu
cu agricultura: Toate culturile se trezesc de Gogu, Astepta?i-v? la secet? dac? ziua de Gogu
este una uscat? sau O zi ploioas? de Gogu nu este bun? pentru culturi. În ziua de Gogu,
fermierii pun semin?e de orez într-un vas de ceramic? umplut cu ap?, astfel încât semin?ele s?
germineze înainte de a fi plantate în r?saduri. Semin?ele erau depozitate peste iarn? în saci cu
paie care erau acoperi?i cu ramuri de pin.
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În comunit??ile rurale, ziua de Gogu marcheaz? începutul oficial al activit??ii de pescuit ?i
pentru lucr?rile agricole. Dac? participau la vreo înmormântare, s?tenii trebuiau s? se
purifice de influen?ele rele înainte de a intra casele lor. Asistarea la un astfel de
eveniment nefericit precum ?i participarea lor la înmormântare erau considerate
evenimente care aduceau ghinion dac? nu se purificau. Acest lucru consta prin a s?ri
peste un foc f?cut în afara por?ii casei, dup? care se putea intra în cas?. Chiar ?i dup?
ritualul de purificare, acestor membri ai familiei nu li se permitea s? se uite sau s? ating?
semin?ele de orez, deoarece se considera c? acest lucru întârzia germinarea semin?elor
?i afecta negativ rezultatul agriculturii din timpul anului. Surs? : folkency.nfm.go.kr/eng
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