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 บนปะรัม มิโกะกำาลัังร่ายรำาตามจังหวะเพลัง

 พระชิินโตทำาพิธิีปัด็เป่าสิ�งไม่ดี็งามก่อนเร่�มลังกลั้าในนา 

เมื�อเข้้าเดือนมิถุนายน ฝึนเริ�มตก้ถี�ข้ึ�น ก้รมอุตุนิยมวัิที่ยาประก้าศัวั่า 

ฤด่ฝึนในโอก้ินาวั่า คิวัช่ ชิโก้ะกุ้ คิงคิ ไล่ข้ึ�นเหนือไปถึงฮึก้กุ้ริกุ้ จรดโที่ฮึก้กุ้ ที่ยอย

เริ�มข้ึ�นแล้วั ชาวัไร่ชาวันาได้เริ�มที่ดน�ำเข้้านา ลงก้ล้าปล่ก้ข้้าวัก้ันโดยพิ่ร้อมเพิ่ียง 

ชว่ังนี�เองเป็นชว่ังทีี่�ศัาลชินโตใหญ่นอ้ยที่ั�วัประเที่ศัต่างพิ่ากั้นจดัพิ่ธิุแีรก้นาบ้นทีี่�นา

ในครอบ้ครองข้องตน บ้้างก้็อย่่ภายในบ้ริเวัณ์เดียวัก้ับ้ศัาลบ้้างก้็อย่่ห่างออก้ไป

ทีุ่ก้วัันที่ี� 10 มิถุนายนศัาลฟัุชิมิอินาริไที่ชะ ศัาลชินโตที่ี�มีเสู่าโที่ริอิสีู่แดง 

เรียงรายกั้นเป็นพิ่ัน ๆ เสู่าจะจัดพิ่ิธุีแรก้นาที่ี�สู่ืบ้ที่อดกั้นมาแต่โบ้ราณ์ก้าล 

เริ�มจาก้พิ่ระชินโต และมิโก้ะนำ ข้บ้วันสู่าโอะโที่ะเม (หญิงปล่ก้ข้้าวั) ข้ึ�นไปรับ้พิ่ร 

จาก้เที่พิ่เจ้าที่ี�ศัาลเอก้ นำต้นก้ล้าที่ี�ผ่่านก้ารปลุก้เสู่ก้ใสู่่หีบ้ไม้ “โก้ะเฮึบิ้ที่สูุ่” 

ลงยนัตก์้ระดาษข้าวัสู่ญัลกั้ษณ์เ์ที่พิ่เจา้ชินโตมุง่หนา้ลงไปที่ี�ปะรมัหนา้ทีุ่ง่นาข้นาด

ราวั 330 ตารางเมตรที่างด้านที่ิศัเหนือข้องศัาลเอก้

เมื�อทีุ่ก้คนพิ่ร้อมที่ี�ปะรัมราวั 14.00 น. พิ่ระชินโตก้็จะสู่่งมอบ้ต้นก้ล้าให้

ตัวัแที่นชาวันา นำไปลงในนาหน้าปะรัมพิ่ร้อม ๆ  ก้ันนั�น หนึ�งในบ้รรดามิโก้ะก้็จะ 

เริ�มดีดจะเข้้ และข้ับ้ก้ล่อมเพิ่ลง “โอที่ะอุเอะอุตะ” (เพิ่ลงปล่ก้ข้้าวั) เนื�อหาเพืิ่�อ

อัญเชิญเที่พิ่เจ้าอินาริที่ี�สู่ถิตย์อย่่บ้นเข้ายามาชิโระยะ หมั�นเสู่ด็จลงมาปก้ป้อง

ด่แลต้นข้้าวั ให้ออก้รวังสู่มบ้่รณ์์จนก้วั่าจะเก้็บ้เก้ี�ยวัได้ มิโก้ะอีก้ 4 คนที่ี�เหลือใน

กนิฎฐา มัตสุโอะ

พิิธี่แรกำนา :
ข้้าวคืือหััวใจหัลัักข้องคืนญี่่�ปุ่่�น
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อาภรณ์ส์ู่มยัเฮึอนั ดา้นนอก้สู่เีข้ยีวัออ่น ดา้นในสู่สีู่ม้ก้จ็ะรา่ยรำ รบั้ 

และสู่่งพิ่ลังจาก้เที่พิ่เจ้าไปสู่่่บ้รรดาหญิงปล่ก้ข้้าวั สู่าโอะโที่ะเมที่ี�

ก้ำลังลงก้ล้าอย่างคล่องแคล่วั

ก้ิโมโนผ่้าฝึ้ายหยาบ้ ๆ สู่ีฟั้าสู่ด ก้างเก้งฮึาก้ามะสู่ีแดง ก้ับ้

หมวัก้ที่อจาก้ใบ้หญ้ารป่ร่างก้ลมใหญ่ ปดิใบ้หน้าข้องสู่าโอะโที่ะเม 

สู่ะที่อ้นบ้นผิ่วัน�ำทีี่�หลอ่เลี�ยงนาในวันัทีี่�ผ่่เ้ขี้ยนไปชมนั�น ชา่งงดงาม

จนอดก้ดชัตเตอร์ถ่ายภาพิ่แล้วั ภาพิ่เล่าไม่ได้ เสีู่ยงเพิ่ลงเบ้า ๆ 

ไพิ่เราะลื�นห ่และก้ารร่ายรำตามจังหวัะเพิ่ลงข้องมิโก้ะ ก้ช็ว่ัยที่ำให้

ที่ั�งชาวันาที่ี�ลงก้ล้า และที่ั�งผ่่้ที่ี�มาชมพิ่ิธุี ผ่่อนคลายสู่ามารถสู่ัมผ่ัสู่

ควัามเชื�อ ควัามเคารพิ่ต่อเที่พิ่เจา้ ตลอดจนควัามสู่ำคญัข้อง “ข้า้วั” 

ที่ี�ผ่่ค้นก้นิเปน็ธุญัญาหารหลกั้ไดอ้ย่างเปน็รป่ธุรรม นบั้เปน็ประเพิ่ณ์ี

สู่ำคัญที่ี�น่าจดจำอย่างหนึ�งข้องชินโตก้็วั่าได้

ก้ารปล่ก้ข้้าวัเริ�มจาก้เอเชียก่้อนที่ี�จะเผ่ยแพิ่ร่มายังญี�ปุ�นเมื�อราวั 2,000-

3,000 ปีที่ี�แล้วั โดยเริ�มจาก้คิวัช่ซึ่ึ�งมีอุณ์หภ่มิ และควัามชื�นสู่่งก้วั่าภ่มิภาคอื�น 

หลังจาก้นั�นจึงข้ยายไปยังคิงคิ คันโต และโที่ฮึก้กุ้อย่างรวัดเร็วั ความที�การ 

ปลูกข้าวจำเป็นต้องใช้้แรงงานจำนวนมาก ผูค้นจงึพากนัตั�งรกรากที�ใดที�หนึ�ง 

อยู่อาศัย แบ้่งหน้าที�มีผู้ปกครองดูแล จนกลายเป็นหมู่บ้้าน เป็นเม่องเกิด 

เป็นแผ่นดิน “ยามาโตะ” ราวศตวรรษที� 4 มีการขุดคูคลองระบ้ายน�ำ 

การช้ลประทาน เคร่�องไม้เคร่�องมอ่ในการทำนา ถึกูประดษิฐ์คดิค้นขึ�นมากมาย

ใครผ่ลิตหรือสู่ะสู่มข้้าวัได้มาก้ก้ว่ัาผ่่้อื�นก้็มีสู่ิที่ธุิ�มีเสู่ียงดังก้วั่า ผ่่้คนจึงพิ่ยายาม

คิดค้นพิ่ันธุุ์ข้้าวัที่ี�ที่นต่อควัามหนาวัเย็น ปล่ก้เก้็บ้เกี้�ยวัได้แม้ในที่ี�หนาวั ก้าร 

แปลงพิ่ันธุุ์ข้้าวัจึงเก้ิดข้ึ�นตามลำดับ้

ในปีค.ศั. 645 ญี�ปุ�นได้ปฏิิร่ปก้ารปก้ครองประเที่ศัครั�งใหญ่ เป็นที่ี�ร่้จัก้ก้ัน

ในนามข้อง “ไที่คะโนะไคชิน” ก้ารปก้ครองแผ่่นดินยามาโตะที่ี�แยก้ก้ันอย่่ในมือ

ข้องผ่่มี้อำนาจ (โก้ซึ่ก้กุ้) ตามหวััเมอืงต่าง ๆ  ถก่้รวัมก้นัเป็นประเที่ศัภายใตน้ามวัา่ 

“นิปปอน” มีจัก้รพิ่รรดิ� (เที่นโน) เป็นผ่่้ปก้ครองสู่่งสูุ่ด ก้ฎหมายถ่ก้ตราข้ึ�นให้ที่ี�นา 

เป็นสู่มบ้ัติข้องประเที่ศั ผ่่้คนได้รับ้ก้ารจัดสู่รรที่ี�นาให้จำนวันหนึ�ง โดยมีข้้อแม้ว่ัา

ต้องสู่่งข้้าวัทีี่�ผ่ลิตได้ร้อยละ 3 เป็นสู่่วัยแก่้ผ่่้ปก้ครอง ข้้าวัจึงก้ลายมาเป็นสิู่นค้า

เศัรษฐ์ก้ิจนับ้แต่นั�นมา

 พระชิินโตส่งมอบต้นกลั้าปลุักเสกให้หัวหน้าคณะชิาวนา 

 ต้นกลั้าปลุักเสกในหีบไม้มาถ้ึงปะรัม 

 Saotome ในกิโมโนสีฟ้้า กางเกง Hakama สีแด็งสด็ 

 Saotome ทยอยลังกลั้าตามลัำาดั็บ
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โที่โยะโที่ม ิฮึเิดโยช ิโชก้นุผ่่ร้วับ้รวัมประเที่ศั

สู่ำเรจ็ในป ี1590 ออก้คำสู่ั�งใหม้กี้ารรังวัดัที่ี�นา และ

ประเมินจำนวันข้้าวัสู่ารที่ี�ผ่ลิตได้ (ไที่โคเคนจิ) ใน

ทีุ่ก้ ๆ หัวัเมืองอย่างถ่ก้ต้องเพิ่ื�อที่ี�จะได้เรียก้เก็้บ้

สู่่วัยได้สู่มบ้่รณ์์ ระบ้บ้รังวััดที่ี�นา และก้ารเร่งผ่ลิต

ข้า้วัก้ลายเป็นนโยบ้ายสู่ำคัญข้องประเที่ศั สู่บื้เนื�อง

มาถึงรัฐ์บ้าลบ้ะคุฟัุในสู่มัยโที่กุ้ก้าว่ัาในศัตวัรรษทีี่� 

17 หัวัเมืองใดที่ี�ผ่ลิตข้้าวัได้มาก้ก้็สู่ามารถนำข้้าวั

สู่่วันทีี่�เหลือไปแลก้ข้ายเปลี�ยนเป็นสู่ินค้าอื�นที่ี�ตน 

ต้องก้าร ช่วังนี�เองทีี่� “ยี�ปั�วัข้้าวั” (โคเมะดงยะ) 

พิ่ากั้นเปิดร้านซึ่ื�อข้ายข้า้วักั้นตามเมืองใหญ่ ๆ  มเีรือ 

ลำเลียงข้้าวั มีร้านค้าปลีก้ข้้าวั และสู่ินค้าอื�น ๆ 

เปิดที่ำก้ารก้ันคึก้คัก้

เศัรษฐ์ก้ิจที่ี�มีข้้าวัเป็นสิู่นค้าหลัก้ถ่ก้ยก้เลิก้ไปในปี 1873 เมื�อรัฐ์บ้าลเมจิ

ปฏิิร่ปก้ารจัดเก้็บ้ภาษีใหม่หัวัเมือง และประชาชนต้องจ่ายเงินภาษีให้ก้ับ้รัฐ์บ้าล

แที่นข้้าวัสู่าร ข้้าวัสู่ารจึงก้ลับ้มาเป็นธุัญญาหารหลัก้ข้องผ้่่คนเช่นแรก้เริ�ม 

อีก้ครั�งหนึ�ง

“โคะช้ิอิการิ” “สาสานิช้ิกิ” “ฮิโตะเมะโบ้เระ” “อากิตะโคะมาจิ” ฯลฯ 

ตา่งเปน็แบ้รนด์ ข้า้วัที่ี�โดง่ดังข้องญี�ปุ�นที่ี�ถก่้พิ่ฒันาข้ึ�นในศัตวัรรษทีี่� 19 และยงัเปน็

ที่ี�นิยมจนที่กุ้วันันี� สู่ว่ันใหญจ่ะนิ�มออก้หวัาน เวัลาสู่กุ้ใหม ่ๆ  จะหอมอรอ่ยเปน็พิ่เิศัษ 

และแม้จะเย็นแล้วัที่ำข้้าวัปั�น หรือบ้รรจุลงปิ�นโตก้็ยังนิ�มก้ินได้อร่อย

เวัลาเรียก้ “ข้้าวั” คนญี�ปุ�นมัก้จะใสู่่คำวั่า “โอะ” ซึึ่�งเป็นคำสูุ่ภาพิ่ลงไป 

ข้้างหน้าก้ลายเป็น “โอะโคะเมะ” เสู่มอพ่ิ่อแม่จะสู่อนให้ล่ก้ไม่ก้นิที่ิ�งกิ้นข้ว้ัาง คบี้ข้้าวัสู่วัย 

ในถ้วัยก้ินให้หมด จรดแม้เม็ดสูุ่ดที่้าย ข้้าวัสู่ารยังเป็นสู่ินค้าชนิดเดียวัที่ี�ญี�ปุ�น 

ห้ามนำเข้้าอย่างเสู่รี ทัี่�งนี�เพิ่ื�อพิ่ยุงราคาข้้าวัไม่ให้ตก้ต�ำ ชาวันาสู่ามารถรัก้ษา 

ที่ี�นา และปล่ก้ข้้าวัรองรับ้ปาก้ที่้องคนในประเที่ศัได้ต่อไป ที่ี�นาไม่ใช่เป็นเพิ่ียง 

ผ่นืดนิสู่ำหรับ้ผ่ลติข้้าวัเท่ี่านั�น แต่ยงัเปน็แหลง่น�ำ และแหล่งพิ่กั้บ้รรเที่าภัยยามเกิ้ด

แผ่่นดินไหวัหรือที่สู่ึนามิ เป็นที่ัศันียภาพิ่ที่างจิตใจข้องคนญี�ปุ�นอีก้ด้วัย

พิ่ิธุีแรก้นาในปีนี�จบ้สิู่�นไปแล้วั ข้้าวัที่ี�เพิ่ิ�งลงก้ล้าไปจะค่อย ๆ เติบ้โต 

ออก้รวังเก้็บ้เก้ี�ยวัได้ ราวัก้ลางเดือนพิ่ฤศัจิก้ายน หลังเก้็บ้เก้ี�ยวัเสู่ร็จก้็จะมีพิ่ิธุี

ข้อบ้คุณ์เที่พิ่เจ้า (ช่กั้ก้กุ้ไซึ่) และเที่ศัก้าลรื�นเริงตามศัาลชินโตที่ั�วัทีุ่ก้ภ่มิภาค 

วันเวัียนก้ันเช่นนี�ปีแล้วัปีเล่า

 เงาบนผิิวนำ�างด็งามมาก 

 อาภรณ์สมัยเฮอันด็้านนอกสีเขีียวอ่อนด็้านในสีส้ม

 Senbon Torii เป็นจุด็ที�นักท่องเที�ยวโปรด็ปราน 

 พิธีิเรียบง่ายแต่ศัักด็ิ�สิทธิิ� 


