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กนิฎฐา มัตสโุอะ

▲ ลานหน�าทางเข�าศาล ประต้ Romon ตระหง่านอย้่ด�านหลัง

▲ ศาล Hai-den หลังประต้ Roman ▲ แผงเรียงป้าย Ema ข�างศาลเอก ▲ สุนัขจ่ิ�งจ่อกคาบรวิงข�าวิ

อินาริิจิินจิะห้ร่อท่�คนญ่่�ปุ�นมักเร่ยักกันว่า “โอะอินาริซ่ัง” เป็นศูาล้ชินโตท่�บ้ชาเทพเจ้าแห่้งข้้าว แล้ะการเกษตร ม่สัญ่ลั้กษณ์สำาคัญ่

ค่อ เสาโทริอิส่ชาด ท่�เร่ยังรายัซ้อนกันเป็นจำานวนห้ล้ายัสิบ ห้ล้ายัร้อยัต้น สองข้้างตัวศูาล้เอก แล้ะตามจุดต่างๆ ยัังม่สุนัข้จิ�งจอกห้ร่อ “คิทสุเนะ” 

ตั�งไว้ในฐานะสัตว์ประจำาองค์ข้องเทพเจ้า ตัวศูาล้นั�น ม่ทั�งท่�เป็นศูาล้เด่�ยัวข้นาดให้ญ่่ ศูาล้รองข้นาดเล้็กท่�ตั�งในบริเวณศูาล้ชินโตอ่�นๆ ห้ร่อ 

วัดพุทธิ แล้ะศูาล้ข้นาดเท่าพระภ้มิตามบ้านเร่อนเกษตรกรห้ร่อบางครั�งศูาล้ในโรงงานห้ร่อบนดาดฟ้ัาตึก เป็นต้น ว่ากันว่าทั�วประเทศูม่ศูาล้ 

ท่�ใช้นามว่า “อินาริ” ราวกว่า 30,000 แห้่ง 

ศาลฟุชุิมิอินิาริิไทชิะ
เทพเจ้ิาแห่่งข้้าว : 
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▲ เสาโทริอิใหญ่ เสาท่ีสามจ่ากทางเข�าศาล▲ เมื่อลอดอุโมงค์ไปจ่ะพึ่บกับศาล 
Okuno-in เล็กๆ

▲ เทศกาลหวิ่านเมล็ดข�าวิทุกเดือนเมษัายน

▲ E-ma เรียงรายเต็มแผง

▲ ห่วิงหญ�า O-harai ไวิ�ปัดเป่าสิ่งไม่ดีงาม
ทุกวิันท่ี 30 มิถืุนายน

▲ สุนัขจ่ิ�งจ่อกคาบล้กแก�วิ

▲ หนุ่มสาวิหาซ็ื�อหน�ากากมาสวิมเล่นจ่ากร�านค�าใกล�ๆ

▲ จ่ากด�านนี�จ่ะเห็นตัวิหนังสือ บอกช่ื่อ และวิันเดือน
ปี ของผ้�บริจ่าคสร�างเสา

ศู้นย์ักล้างข้องศูาล้อินาริทั�ง 30,000 แห่้งทั�วประเทศูน่� อย่้ัท่�ตำาบล้ฟุัชิมิ ใน 

กรุงเก่ยัวโตห้ร่อท่�นักท่องเท่�ยัวชาวไทยั แล้ะชาวต่างชาติร้้จักกันด่ในนามข้อง “ฟัุชิิมิ- 

อนิาริไทชิะ” คนเก่ยัวโตท่�ตั�งบา้นเรอ่นแถูวน่� เคยับอกวา่สมยัักอ่นท่�น่�ไมม่ผ้้่คนพล้กุพล้า่น

ข้นาดน่� เพิ�งจะมาห้ล้ายัปีน่�เอง ท่�นักท่องเท่�ยัวมาเย่ัอนไม่ข้าดสายั ข้นาดได้รับเล้่อกให้้

เป็นสถูานท่�ท่องเท่�ยัวอันดับห้นึ�งติดต่อกัน 5 ปีซ้อน 

ฟัุชิิมิอินาริไทชิะ ตระห้ง่านอยั้่ท่�เข้าอินาริซังทางทิศูใต้ข้องเท่อกเข้าฮิงาชิยัามะ 

ตัวศูาล้ ครอบคลุ้มเข้าทั�งห้มด ท่�ส้งราว 233 เมตร ผ้้คนเคารพนับถู่อเข้าทั�งล้้กว่าเป็นท่�

สถูติยัข์้องเทพเจ้า จงึมก่ารสร้างศูาล้เล็้ก ศูาล้นอ้ยั เรย่ังรายักันมากมายั ตั�งแต่ยัอดเข้าล้ง

มาถูึงต่นเข้า รวมเน่�อท่�ทั�งสิ�นราว 89,200 ตารางเมตร โดยัม่ศูาล้เอกตั�งอยั้่ท่�ต่นเข้า จาก

ห้ล้ักฐานทางประวัติศูาสตร์ พบว่าศูาล้เริ�มสร้างมาตั�งแต่สมัยันาราเป็นราชธิาน่ ราวปี 

ค.ศู.711 เพ่�อเป็นท่�สถูิตยั์ข้องเทพอุคะอัน เป็นเทพแห่้งธิัญ่ญ่าห้าร เทพสาดะฮิโกะ  

เทพโอมิยัะ เทพทานากะ แล้ะเทพชิโนะ เทพทั�ง 5 น่� รวมๆ เร่ยักกันว่า “อินาริโอคำามิ” 

จาก “ยัามาชิโระ โคะคุ ฟ้ัโดะกิ” ซึ�งเป็นบันทึกประวัติศูาสตร์ท้องถิู�นสมัยันารา

ระบุว่า ฮาตะโนะ อิโระงุได้อพยัพมาจากแผ่นดินให้ญ่่ นำาเอาเทคโนโล้ยั่การชล้ประทาน

แล้ะการปล้้กข้้าว ปล้้กถัู�วงา มาตั�งเน่�อตั�งตัวจนมั�งคั�ง วันห้นึ�งพวกเข้าได้ใช้ธิน้ยิังศูรไป

ท่�ก้อนข้้าวเห้น่ยัวโมจิท่�ทำาขึ้�น ก้อนข้้าวเห้น่ยัวกล้ับกล้ายัเป็นนกส่ข้าวบินทะยัานข้ึ�นไป 

บนเข้า พอเดินตามนกข้ึ�นไปท่�ยัอดเข้าก็พบต้นข้้าว (อิเนะ) ข้ึ�น (นารุ) งามอยั้่ จึงพากัน

สร้างศูาล้ แล้ะข้นานนามว่า “อิเนะนาริ” เร่�องราวข้องคนในตระก้ล้ฮาตะน่� ยัังสอดคล้้อง

กับตำานานข้องศูาล้ท่�ระบุว่า ฮาตะโนะ อิโระงุ ได้รับพระบัญ่ชาจากจักรพรรดิเกมเม 
(ครองราชยั์จาก ปี 661-721) ว่าให้้สร้างศูาล้ แล้ะ

ถูวายัเคร่�องบ้ชาจะได้ธิัญ่ญ่าห้ารสมบ้รณ์ 
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▲ นักท่องเที่ยวิสวิมย้คาตะ แนบหน�ากากสุนัขจ่ิ�งจ่อก มาเที่ยวิช่ม
เทศกาลประจ่ำาฤด้ร�อน

▲ ทางเข�าออก senbon Torii เดินเข�าจ่าก
ทางขวิามือ และออกจ่ากทางซ็�ายมือ

▲ เส�นโค�งสวิยงาม ด�านในมีแสงแดดอ่อนๆ ยามเช่�า
 สาดส่องเข�ามา

▲ ท่านเจ่�าอาวิาสศาล ผ่านอุโมงค์ Senbon 
Torii เข�าไปศาลด�านใน
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ทุกวันน่� นอกจากความเช่�อเร่�องเทพธิัญ่ญ่าห้ารแล้้ว เทพเจ้าท่�น่�ยัังเป็นท่�เคารพว่าศูักดิ�สิทธิิ�ด้านการค้าข้ายั ทำาให้้ม่พ่อค้าแม่ค้ามา 

ข้อพรกันมากมายั โดยัเฉพาะช่วงสามวันแรกข้องปีให้ม่ ผ้้คนราวเก่อบ 2,500,000 คนในภ้มิภาคคันไซจะพากันห้ล้ั�งไห้ล้มารับพรกันแน่นข้นัด 

อยัา่งไรก็ตาม ศูาล้ฟุัชมิอินิาริไทชะ กยั็ังรักษาพิธ่ิกรรมท่�เก่�ยัวข้อ้งกับข้า้วอย่ัางต่อเน่�องเป็นห้ลั้ก เริ�มตั�งแต่พธ่ิิห้ว่านเมล็้ดข้้าว “มินางุจฮิะชไุซ” ทกุ

เด่อนเมษายัน ตามด้วยัพิธิ่ล้งกล้้าในนาแปล้งเล้็กๆ ข้้างศูาล้เอก “ทะอุเอะไซ” ในเด่อนมิถูุนายัน แล้ะพิธิ่เก่�ยัวข้้าว “นุคิโฮะไซ” ในเด่อนตุล้าคม 

ทุกครั�งท่�ม่เพ่�อนชาวไทยัมาเยั่อนเก่ยัวโต ผ้้เข้่ยันมักจะพาไปเท่�ยัวชมท่�น่�ซึ�งจะพบกับนักท่องเท่�ยัวจากทั�วโล้กเข้้าออกมากมายั จนแทบ

ห้ามุมถู่ายัภาพไม่ได้ แต่ห้ลั้งจากโคโรนาไวรัสสายัพันธ์ุิให้ม่ระบาด จนญ่่�ปุ�นต้องปิดประเทศูไปตั�งแต่เด่อนเมษายันเป็นต้นมา นักท่องเท่�ยัว

บางตาล้งมาก โดยัเฉพาะในเช้าวนัธิรรมดาจะพบแต่คนทอ้งถิู�นท่�ตั�งบา้นเรอ่นอย่้ัใกล้้ๆ  ท่�แวะเดินเข้า้มานมัสการเทพเจ้ากอ่นไปทำางานบา้งห้รอ่

ผ้้คนท่�มาเทรกกิ�งข้ึ�นไปบนเข้าเท่านั�น ทำาให้้เสาโทริอิส่ชาดท่�เร่ยังรายัเบ่ยัดกัน จนแทบไม่ม่ช่องว่างช่วงกล้างเข้าห้ร่อ “เซนบงโทริอิ” ทั�งสองด้าน

ด้กว้าง โล้่งข้ึ�นถูนัดตา ยัิ�งในเช้าตร้่เม่�อท่านเจ้าอาวาสในชุดกิโมโนส่ข้าว กางเกงส่ม่วง สวมห้มวกทรงส้งเดินเข้้ามาในอุโมงค์เสาส่แดง มุ่งห้น้า

ไปถูวายัเคร่�องไห้ว้เทพเจ้าท่�ศูาล้โอคุโนะอิน ด้านในยัิ�งด้เง่ยับสงัด แล้ะศูักดิ�สิทธิิ�มาก 

เสิาโทริอินั�นเป็นสัญ่ล้ักษณ์แสดงเข้ตแดนข้องเทพเจ้า คำาว่า “โทริอิ” ห้ร่อ “โทรุ” ยัังส่�อถูึง “กิารผ่่านอุปีสิรรคำได้อย่างปีลอดภััย”  

อ่กด้วยั เสาโทริอิทุกต้นท่�น่� ล้้วนเป็นเคร่�องเซ่นไห้ว้เทพเจ้าท่�ผ้้คนสร้างถูวายั ตัวห้นังส่อดำาบนพ่�นส่ชาดออกแดงอมส้ม บอกช่�อ แล้ะวันเด่อนปี

ข้องผ้บ้รจิาคไวท้กุตน้ ส่�อให้้เห้น็ถึูงความเช่�อท่�ไม่เล่้อนล้าง แมเ้วล้ากวา่ 1,300 ป ีจะผา่นไป ความข้ล้งัข้องเสาโทรอิทิ่�น่�อก่ประการห้นึ�งคอ่ สช่าด

(ชุนุริ) ท่�สะดุดตา ว่ากันว่าส่ชาดซึ�งทำาจากรักผสมปรอทถู่อเป็นส่ท่�นิยัมใช้ทาวัด ศูาล้ห้ร่อพระราชวัง เพราะนอกจากจะด้เด่น สวยังามแล้้ว ยััง

ช่วยักันการผุกร่อนได้ด้วยั แล้ะสำาห้รับเทพเจ้าข้องศูาล้ฟัุชิมิอินาริไทชะแล้้ว ส่ชาดถู่อกันว่าเป็นส่ท่�ให้้พล้ังแก่ธิัญ่ญ่าห้าร 

ส่วนร้ปปั�นสุนัข้จิ�งจอกส่ข้าวท่�พบตามจุดต่างๆ ในพ่�นท่�ศูาล้นั�น ม่ 4 แบบด้วยักันค่อ แบบท่�ปากคาบล้้กแก้ว แบบคาบกุญ่แจ 

โรงเก็บข้้าว แบบคาบรวงข้้าว แล้ะแบบคาบกระดาษม้วน ลู่กี่แกี่้ว ห้มายัถูึง ดวงวิญ่ญ่านท่�เปี�ยัมไปด้วยัคุณธิรรมข้องเทพเจ้า กีุ่ญแจำ นอกจาก

จะเป็นกุญ่แจโรงเก็บข้้าวแล้้ว ยัังเสม่อนความมุ่งมั�นท่�จะเป็นผ้้ดำารงคุณธิรรม ห้ากม่สองสิ�งควบค้่กัน ก็จะช่วยัเสริมพล้ังให้้บรรลุ้เป้าห้มายัได้ 

ส่วน รวงขึ้้าว เป็นสัญ่ล้ักษณ์แห้่งความสมบ้รณ์มั�งคั�ง กี่ระดีาษัม้วนื่ เสม่อนปัญ่ญ่านำาทาง 

ว่ากันว่าความเช่�อเร่�องล้้กแก้ว (ทามะ) แล้ะกุญ่แจ (คางิ) นั�น เป็นท่�ร้้จักในห้ม้่ผ้้คนสมัยัเอโดะอยั่างแพร่ห้ล้ายั ช่างทำาพลุ้ พากันตั�งช่�อ 

ร้านโรงข้องตัวเองว่า “ทามะยัะ” บ้าง “คางิยัะ” บ้าง ทั�งน่�จากความเช่�อว่าเทพเจ้าอินาริยัังศัูกดิ�สิทธิิ�ช่วยัป้องกันอัคค่ภัยัได้ด้วยั ด้เห้ม่อนว่า

ในบรรดาเทพเจ้าชินโต ท่�ม่มากมายัห้ล้ายัองค์ เทพเจ้าอินาริด้จะเป็น

เทพเจ้า ท่�ใกล้้ชิดกับชาวบ้านมากท่�สุดก็ว่าได้ ทั�งน่�ทั�งนั�นก็เพราะญ่่�ปุ�น

เปน็สังคมเกษตร ผ้ค้นบริโภคข้า้วเป็นอาห้ารห้ลั้ก แถูมยัังใช้ข้า้วทำาเห้ล้า้

สาเกไว้ฉล้องเทศูกาล้ แล้ะพิธิ่กรรมอ่กด้วยั 

เม่�อโคโรนาไวรัสสายัพันธ์ุิให้ม่สงบล้ง คงได้เห็้นเคร่�องรางข้อพร

เอะมะ เสาโทริอิส่แดงเล้็กๆ เต็มไปด้วยัภาษาไทยัแข้วนไว้ข้้างศูาล้เอก

อ่กครั�ง ระห้ว่างน่�ผ้้เข้่ยันว่าจะห้าโอกาสไปนมัสการเทพเจ้า แล้ะค่อยัๆ 

คล้านข้ึ�นไปบนเข้าอ่กสักครั�ง 

*ตัวิศาลอย้่หน�าสถืานี Fushimi Inari/JR Nara Line ไม่มีประต้

ปิด เดินเข�าออกได�ตลอดวิัน ช่่วิงเช่�าตร้่คนจ่ะน�อย ช่่วิงคำ่าจ่ะด้ขลังผสม

น่ากลัวิเล็กน�อย




