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คามิและจินจะ
"จ นิจะ"  เป น็พ ืน้ท ีศ่กัด ิส์ ทิธ ิท์ ีส่ถ ติของคาม หิน ึง่องค์หร อืมากกวา่

คาม จิาํนวนมากม คีวามนา่เกรงขามโดดเดน่กวา่ปกต ิในช วี ติประจาํวนัและน ีค่ อืส ิง่ท ีท่าํใหเ้ป น็คาม ิ จ นิจะตา่ง 

ๆ จะเคารพบชูาคาม ทิ ีต่า่งกนั

ซ ึง่มกัจะม มีากกวา่หน ึง่หร อืเป น็การผสมผสานท ีแ่ตกตา่งกนัออกไป และจ นิจะตา่งๆ

มกัจะเนน้ลกัษณะของคาม เิด ยีวกนัท ีแ่ตกตา่งกนัออกไป คาม นิ ั น้ม คีวามหลากหลาย: 

คาม บิางองค์ม รีปูรา่งตามตาํนานโบราณของญ ีป่ ุน่, บางองค์เป น็บคุคลสาํคญัทางประวตั ศิาสตร์ 

และบางองค์ยงัม คีวามเก ีย่วขอ้งอยา่งใกล้ช ดิกบัลกัษณะเดน่ตามธรรมชาต ิ เชน่ ภเูขาหร อืแมน่้ าํ

จ นิจะท ีเ่กา่แกท่ ีส่ดุกอ่ต ั ง้ข ึ น้เม ือ่ประมาณหน ึง่พนัป กีอ่น และยงัคงม กีารกอ่ต ั ง้ข ึ น้ใหม่ในป จัจบุนั

จ นิจะม ีไว้เพ ือ่ใหน้กับวชได้รบัใชค้าม ผิา่นพ ธิ กีรรมประจาํวนัและประจาํป ที ีเ่ร ยีกวา่ "มตัส รึ "ิ

และใหผ้ ูค้นมาเย ีย่มเย อืนเขา้รว่มในพ ธิ กีรรมเหลา่น ั น้เพ ือ่ขอพรจากคาม แิละขอบคณุสาํหรบัพรท ี ่ ได้รบั 

หร อืเพ ยีงเพ ือ่แสดงความเคารพ

เราสามารถเขา้รว่มได้ไมว่า่จะม สีญัชาต ,ิ อาย,ุ เพศ, เช ือ้ชาต หิร อืศาสนาใดกต็าม

สถานท ีท่ ีค่าม สิถ ติอย ูน่ ั น้ม คีวามศกัด ิส์ ทิธ ิเ์ป น็พ เิศษ

และในหลายกรณ ที ีผ่ ูม้าเย อืนจ นิจะอาจไม่ได้เขา้ไปในบร เิวณน ั น้ หร อืบางคร ั ง้กอ็าจมองไมเ่ห น็ 

ท ีจ่ นิจะหลายแหง่จะม อีาคารปลกูสรา้งท ีเ่ร ยีกวา่ "ฮอนเดน" หร อืว หิารหลกั แตจ่ นิจะบางแหง่ 

คาม จิะสถ ติอย ูบ่นเน นิเขา, ภเูขา, เกาะหร อืน้ าํตกหร อืพ ืน้ท ีป่า่ไม้ ในอาณาเขตศกัด ิส์ ทิธ ิน์ ั น้ 

จ นิจะม คีวามหลากหลายเหม อืนกบัคาม ทิ ีผ่ ูค้นเคารพบชูา

และไมม่ สี ิง่ใดในหนงัส อืเลม่น ีท้ ีเ่ป น็จร งิสาํหรบัทกุจ นิจะ 

ในหนงัส อืน ีจ้ะอธ บิายคณุสมบตั ทิ ั ว่ไปของจ นิจะโดยสว่นใหญแ่ละว ธิ กีารแสดงความเคารพท ีย่อมรบัได้เ

ก อืบทกุแหง่ อยา่งไรกต็ามหากนกับวชในจ นิจะแหง่ใด ขอใหท้าํในส ิง่ท ีแ่ตกตา่งออกไป

กค็วรปฏ บิตั ติามคาํแนะนาํน ั น้
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ชินโตข้ามกาลเวลาชินโตข้ามกาลเวลา
ในอดตีกาล ผ ูค้นบนเกาะญ ีป่ ุน่มองคาม ิในโลกแหง่ธรรมชาต ริอบ ๆ พวกเขา และแสดงความเคารพตอ่คาม เิหลา่น ั น้ 

คาม จิ งึกลายเป น็สว่นหน ึง่ในช วี ติประจาํวนัของพวกเขา ในสงัคมซ ึง่ต ั ง้อย ูบ่นรากฐานของการเพาะปลกูขา้ว 

และการประมง พลงัแหง่ธรรมชาต ไิด้อาํนวยพรอนัย ิง่ใหญ่ แต่ในขณะเด ยีวกนักม็ ภียัคกุคามมหนัต์ เชน่ แผน่ด นิไหว, 

อทุกภยั, โรคระบาด, พายไุต้ฝ ุน่และภเูขาไฟระเบ ดิ ผ ูค้นมองคาม ทิ ีท่าํหนา้ท ีเ่ป น็ท ั ง้ลกัษณะภเูขา, ห นิขนาดใหญ,่ ต้นไม,้ 

น้ าํตกท ีเ่ป น็ธรรมชาต ิ และท ีเ่คารพบชูา และปรากฏการณท์างธรรมชาต อิ ืน่ ๆ เป น็สถานท ีพ่าํนกัของคาม ิ 

ในท ีส่ดุก ม็ กีารสรา้งปลกูสรา้งอาคาร ถาวรบนตาํแหนง่ท ีเ่คารพบชูา ต ั ง้แตส่มยัโบราณ 

ผ ูค้นเคารพบชูาบรรพบรุษุของตนเสม อืนเป น็คาม ิ และตอ่มากม็องวา่ 

ผ ูท้ ีอ่ทุ ศิตนอยา่งใหญห่ลวงใหแ้กช่มุชนกเ็ป น็คาม เิชน่กนั

ช นิโตตา่งจากศาสนาอ ืน่ค อืไมม่ ศีาสดาผ ูก้อ่ต ั ง้ เก ดิข ึ น้และพฒันาแบบอ นิทร ยีเ์พราะคนญ ีป่ ุน่ ม ปีฏ สิมัพนัธก์บั 

โลกธรรมชาต แิละผ ูค้นอ ืน่ๆ รอบตวั

ความเคารพบชูาแสดงออกในรปูของมตัส รึ ซิ ึง่สะท้อนถ งึวฒันธรรมดั ง้เด มิของญ ีป่ ุน่ 

และโดยเฉพาะอยา่งย ิง่ความสาํคญัของการเพาะปลกูขา้ว ในฤดใูบไมผ้ล ิ ผ ูค้นในชมุชนจะสวดภาวนาอ้อนวอนให้ ได้ 

การเกบ็เก ีย่วท ีอ่ดุมสมบรูณแ์ละทา่มกลางความรอ้นในฤดรูอ้นผ ูค้นกอ็ธ ษิฐานขอใหม้ สีขุภาพพลามยัท ีด่ ี ในฤดใูบไมร้ว่ง 

ผ ูค้นจะขอบคณุสาํหรบัการเกบ็เก ีย่วท ีอ่ดุมสมบรูณ์ และในฤดหูนาวผ ูค้นจะอาํลาป เีกา่และฉลองต้อนรบัป ีใหม่

มตัส รึ ติา่งๆ เหลา่น ี ้ ค อื เหตกุารณส์าํคญัสาํหรบัชมุชนโดยรวมท ีม่ ผี ูค้นมากมายมารวมตวักนั 

ฉลองในบร เิวณพ ืน้ท ีจ่ นิจะ ในขณะท ีพ่ ธิ กีรรมจะดาํเน นิการภายใน บางคร ั ง้คาม ไิด้รบัการอญัเช ญิไปยงั "ม ิโคช "ิ 

ท ีพ่วกเขาจะแบกแห่ไปรอบ ๆ บร เิวณพ ืน้ท ีข่บวนแห่ พรอ้มสง่เส ยีงตะโกนโหร่อ้งด้วยความสนกุสนาน
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จ นิจะและพ ืน้ท ีร่อบๆ เปร ยีบเสม อืนบา้นท ีพ่าํนกัของคาม ิ เราจ งึควรปฏ บิตั ติอ่สถานท ี ่ 

โดยการแสดงความคาราวะเม ือ่ไปเย ีย่มบคุคลสาํคญัในบา้น

เน ือ่งจากความบร สิทุธ ิเ์ป น็ส ิง่สาํคญัมากในศาสนา

ช นิโต

จ นิจะสว่นใหญจ่ งึม บีอ่น้ าํซ ึง่สามารถใช้เพ ือ่ชาํระ

ล้างตวัเองกอ่นท ีจ่ะแสดงความเคารพข ั น้แรกถอืก

ระบวยไว้ในม อืขวาแล้วล้างม อืซา้ยจากน ั น้ถ อืกระ

บวยไว้ในม อืซา้ยและล้างม อืขวาตอ่ไป 

เทน้ าํเลก็น้อยลงบนฝา่ม อืซา้ยแล้วใช้บ้วนปากอยา่

แตะกระบวยด้วยปากและเทน้ าํออกท ีฐ่านของบอ่น้ าํ

 ไม่ให้เข้าไปในอา่งน ั น้สดุท้ายล้างด้วยม อืซา้ยอกีค

ร ั ง้เม ือ่ทาํเสรจ็แล้วให้วางกระบวยกลบัท ีเ่ด มิ

จ นิจะจาํนวนมากม รีปูป ั น้สตัว์ค ูห่น ึง่อย ู่ในบร เิวณ

พ ืน้ท ี ่ ส ิง่ม ชี วี ติในตาํนานท ีพ่บมากท ีส่ดุเร ยีกวา่ 

"โคมะอ นิ"ุ ซ ึง่ม ลีกัษณะคล้ายส งิโตตวัเลก็

จ นิจะบางแหง่ม สีตัว์ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัคาม ขิองพวกเ

ขา ตวัอยา่งเชน่สนุขัจ ิง้จอก, หมาปา่ หร อืล งิ

รปูป ั น้เหลา่น ีเ้ป น็สญัลกัษณข์องการปกปอ้งจ นิจะ

จากความช ั ว่รา้ยตา่งๆ

เสาโทร อิ เิป น็สญัลกัษณข์องเขตแดนระหวา่งพ ืน้ท ี ่

ศกัด ิส์ ทิธ ิข์องจ นิจะและโลกภายนอก ในทกุวนัน ี ้ 

ผ ูค้นจาํนวนมากจะหยดุและก้มศ รีษะเลก็นอ้ยโค้ง

คาํนบักอ่น6ท ีจ่ะเด นิผา่น

เสาโทรอิ ิ

โคมะอนิ ุ

บ่อน้ําชําระล้างทําความบริสุทธิ์

การเข้าจินจะการเข้าจินจะ
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เม ือ่ไปเย ีย่มจ นิจะ เราควรแสดงความเคารพตอ่คาม กิอ่นท ีจ่ะมองไปรอบ ๆ

ทางเด นิจากเสาโทร อิ จิะนาํไปส ูส่ถานท ีท่ ีค่วรแสดงความเคารพโดยปกต จิะอย ูห่นา้อาคาร ท ีจ่ นิจะเลก็ ๆ 

อาคารน ั น้อาจเป น็ว หิารหลกั แตถ้่าเป น็จ นิจะขนาดใหญก่วา่น ั น้จะม หีอ้งโถงสวดหร อื "ไฮเดน" หากม หีอ้งโถงสวด 

โดยปกต วิ หิารหลกัจะอย ูด้่านหลงั  เราไมค่วรเขา้ไปในหอ้งโถงสวดโดยไม่ได้รบัอนญุาต 

และผ ูค้นสว่นมากจะแสดงความเคารพจากภายนอก

ด้านหนา้มกัจะม กีลอ่งทาํบญุและเช อืกกระด ิง่ เส ยีงกระด ิง่ดงักลา่วเช ือ่กนัวา่เพ ือ่ชาํระล้างรา่งกาย 

และการถวายเง นิเลก็ๆ นอ้ยๆ เป น็การแสดงถ งึความเคารพตอ่คาม ิ

ย นืตวัตรงหนัหนา้ไปทางหอ้งโถงสวดหร อืว หิาร

• โยนเหร ยีญในกลอ่งทาํบญุหากม คีวามประสงค์และเขยา่เช อืกส ั น่กระด ิง่ถ้าม ี

• โค้งคาํนบัสองคร ั ง้

• ย นืตวัตรงอ กีคร ั ง้แล้วพนมม อืบร เิวณหนา้อก

• ปรบม อืสองคร ั ง้เพ ือ่แสดงความเคารพ

• กลา่วคาํอธ ษิฐานเง ยีบ ๆ หากม คีวามประสงค์

• โค้งคาํนบัหน ึง่คร ั ง้

มารยาท

การแสดงความเคารพการแสดงความเคารพ
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หากต้องการขอพรจากคาม เิป น็พ เิศษ 

กส็ามารถทาํได้โดยขอได้ท ีส่าํนกังานจ นิจะสาํหรบัการประกอบพ ธิ กีรรมท ีเ่ป น็ทางการมากข ึน้เร ยีกวา่ โกค ิโต

ซ ึง่จะจดัข ึน้ในห้องโถงสวด ถ้าจ นิจะม เีจ้าหน้าท ีป่ระจาํ 

โดยปกตแิล้วสาํนกังานจ นิจะจะอย ู่ใกล้กบัห้องโถงสวด

นกับวชสว่นใหญพ่ดูภาษาญ ีป่ ุน่ได้เทา่น ั น้ แตพ่วกเขาอาจม กีารเตร ยีมพ ธิ ีโกค ิโตสาํหรบัผ ูท้ ีพ่ ดูไม่ได้

เราต้องม กีารถวายเง นิเพ ือ่ประกอบพ ธิ ีโกค ิโตอยา่งเป น็ทางการ ทกุวนัน ีม้กัเป น็การถวายเป น็เง นิสด 

ซ ึง่จะมอบให้นกับวชท ีจ่ดัเตร ยีมพ ธิ ีโกค ิโต  จาํนวนเง นิท ีถ่วายข ึน้อย ูก่บัจ นิจะและโกค ิโต  

เจ้าหน้าท ีจ่ะระบจุาํนวนเง นิท ีเ่หมาะสม คนญ ีป่ ุน่จาํนวนมากถวายเง นิเป น็หลกัหลายพนัเยนหร อื 

หลกัหลายหม ืน่เยนในโอกาสพ เิศษโดยเฉพาะ

ตามหลกัการแล้ว พ ธิ ีโกค ิโตสามารถจดัข ึน้เพ ือ่วตัถปุระสงค์ใดๆ แตค่าํขอโดยทั ว่ไปเป น็ 

คาํขอดงัตอ่ไปน ีด้งัตอ่ไปน ี:้

เด นิทางปลอดภยั

ประสบความสาํเรจ็ในกา
รเร ยีน

สขุภาพแขง็แรง

บ้านท ีม่ คีวามสขุ

ความสาํเรจ็ทางธรุกจิ

ความสมัพนัธ์ใหม่
(ความรกั, ธรุก จิ, อาช พี  เป น็ต้น)

ครอบครวัคนญ ีป่ ุน่น ยิมนาํทารกแรกเกดิมาท ีจ่ นิจะใกล้บ้านเพ ือ่ทาํพ ธิ กีรรมท ีเ่ร ยีกวา่ฮตัส มึ ยิาไมร  ิ

("การเย อืนคารวะจ นิจะเป น็คร ั ง้แรก") หร อืเดก็ๆ ท ีม่ อีายสุาม, ห้าขวบ, หร อืเจด็ขวบสาํหรบั 

ประกอบพ ธิ กีรรมในฤดใูบไม้รว่งเร ยีกวา่ พ ธิ ชี จิ ิโกซนั ("เจด็-ห้า-สาม") พ ธิ กีรรมเหลา่น ีจ้ะพบเหน็ได้ 

เม ือ่มาเย อืนจ นิจะ

ยงัเป น็ไปได้ท ีอ่าจม พี ธิ แีสดงความเคารพตอ่คาม  ิโดยไมต้่องม คีาํขอพ เิศษ

สว่นใหญท่ ีจ่ นิจะ เราต้องรอสกัคร ูก่อ่นพ ธิ ีโกค ิโต: นกับวชอาจต้องการเวลาในการเตร ยีม 

หร อือาจต้องรอให้คณะอ ืน่เสร จ็พ ธิ กีอ่น

 การถอดรองเท้ากอ่นเข้าอาคารโบราณญ ีป่ ุน่เป น็เร ือ่งปกต  ิ

และเป น็ธรรมเน ยีมอยา่งเครง่ครดัสาํหรบัจ นิจะ

อยา่งไรกต็ามกม็ ข้ีอยกเว้น ดงัน ั น้เราควรปฏ บิตั ติามคาํแนะนาํของนกับวช

จ นิจะสว่นใหญจ่ะให้แตง่ตวัเร ยีบรอ้ย อยา่งน้อยก ็ใสเ่ส ือ้แขนยาวและกางเกงขายาวหร อืกระโปรง 

สาํหรบัทาํพ ธิ ีโกค ิโต หากน ุง่หม่เส ือ้ผ้าท ี ่ไมเ่หมาะสมเก นิควร อาจเป น็ไปไม่ได้ท ีจ่ะทาํพ ธิ ีโกค ิโต

เข้าใกล้มากขึ้นเข้าใกล้มากขึ้น
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พ ธิ ีโกค ิโตดาํเน นิตามรปูแบบเด ยีวกบัพ ธิ กีรรมตา่งๆ ของจ นิจะท ั ง้หมดท ีเ่ร ยีกวา่มตัส รึ  ิส ิง่ท ีค่าดหวงัได้ค อื

ท ีจ่ นิจะขนาดใหญ่ จะม มี ิโกะเจ้าหนา้ท ีห่ญ งิแสดงการฟอ้นราํอนัศกัด ิส์ ทิธ ิท์ ีเ่ร ยีกวา่ "คางรุะ"

กอ่นการแสดงความเคารพ

ในบางจ นิจะอาจจะรอ้งขอใหม้ กีารแสดงหร อือาจเป น็สว่นหน ึง่ของพ ธิ กีรรมตามปกต กิ ็ได้ อยา่งไรกต็าม

จ นิจะเลก็มกัจะไมม่ มี ิโกะท ีส่ามารถแสดงการฟอ้นราํได้

หลงับทสวดโนร ิโตะ ทกุคนแสดงความเคารพตอ่คาม ิ

เร ือ่งน ีเ้ป น็ไปตามมารยาทเชน่เด ยีวกบัท ีอ่ธ บิายไว้กอ่นหนา้น ีแ้ละอาจเก ีย่วขอ้งกบัการถวายก ิง่ไมม้ ีใบเข ยีวชอ ุ่

มขนาดเลก็ท ีม่ กีระดาษพบัแคบ ๆ ผ กูต ดิอย ูเ่ร ยีกวา่ "ทามากชุ "ิ

ข ั น้แรกใหถ้ อืก ิง่ไม้ ในแนวตั ง้ข ึ น้ท ีด้่านหนา้ราวหนา้อกและอธ ษิฐานในใจ เม ือ่วางทานากชุ ลิงบนโต๊ะถวาย

ก้านควรช ีอ้อกไป จากตวัโดยให้ ใบไมห้นัเขา้หาตวั

เป น็เร ือ่งปกต ทิ ีส่มาช กิคนใดคนหน ึง่ในกล ุม่จะถวายทามากชุ เิป น็ฐานะตวัแทนของทกุคน

แตส่มาช กิทกุคนควรโค้งคาํนบัและปรบม อืพรอ้มกนัเม ือ่ทามากชุ ไิด้รบัการถวายแล้ว

การฟอ้นราํอนัศกัด ิส์ ทิธ ิ ์

การแสดงความเคารพ
เคร ือ่งสกัการะบชูาเป น็สว่นหน ึง่ของพ ธิ ี

อาจจะวางไว้

หนา้คาม ิในระหวา่งพ ธิ หีร อืกอ่นท ีจ่ะเร ิม่

โดยท ั ว่ไป เคร ือ่งสกัการะบชูา ค อื ขา้ว, สาเก,

ขา้วเกร ยีบ, ปลา, ผกั, ผลไม,้ เกล อืและน้ าํ

นกับวชผ ูเ้ป น็ประธานจะเด นิไปขา้งหนา้คาม ิ

และทอ่งบทสวดเร ยีกวา่ "โนร ิโตะ"

เป น็ภาษาญ ีป่ ุน่

คาํสวดเหลา่น ีเ้ข ยีนเป น็ภาษาญ ีป่ ุน่โบราณ

และสง่คาํขอพรไปยงัคาม ิ

ทกุคนควรก้มศ รีษะในขณะท ีก่าํลงัทอ่งบทสวด

โนร ิโตะ

การสกัการะบชูา

การสวด

ในศาสนาช นิโตเช ือ่กนัวา่ผ ูค้นรบัความไมบ่ร สิทุธ ิ ์

ใน ช วี ติประจาํวนัท ั ง้จากส ิง่ท ีผ่ ูค้นกระทาํเอง

และส ิง่ท ีเ่ก ดิ ข ึ น้กบัผ ูค้น

เชน่ความเจ บ็ปว่ยหร อืภยัธรรมชาต ิ

การทาํใหเ้ก ดิความบร สิทุธ ิเ์ร ยีกวา่ "โอฮาไร"

จ งึเป น็สว่นสาํคญัในทกุๆ พ ธิ กีรรมของช นิโต

ด้วยเหตนุ ีผ้ ูค้นจ งึค ดิวา่จะฟ ืน้ค นืส ูส่ภาพธรรมชา

ต แิละกลบัมาทาํหนา้ท ี ่ในสงัคมตอ่ไป

ทกุคนและทกุอยา่งจะต้องถกูทาํใหบ้ร สิทุธ ิก์อ่นม ั

ตส รึ ิ ในภาษาญ ีป่ ุน่เร ยีกวา่ "โอฮาไร"

ท ีจ่ นิจะสว่นใหญน่กับวชจะทอ่งบทสวดเพ ือ่การ

ชาํระล้างส ั น้ ๆ จากน ั น้จ งึโบก "โอนซูะ''

เหน อืผ ูค้นและ

เคร ือ่งสกัการะบชูาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัมตัส รึ ดิงัแสดงใ

น ภาพ จ นิจะบางแหง่ใชก้ ิง่ของต้นไมท้ ีม่ ีใบเข ยีว

ชอ ุม่ตลอดป ตี ดิอย ู่

เราควรก้มศ รีษะในขณะท ีน่กับวช

กาํลงัทาํใหเ้ก ดิความบร สิทุธ ิ ์

การทาํให้เกดิความบรสิทุธ ิ ์

พิธีโกคิโตพิธีโกคิโต
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เอมะเปน็แผน่ปา้ยขนาดเลก็ท ี ่ใช้ในการขอพรจาก

คาม มิ รีปู

ด้านหน ึง่และม ชีอ่งวา่งให้เข ยีนคาํอธ ษิฐานอกีด้าน

หน ึง่ หลงัจากเข ยีนเสรจ็ 

ก ใ็ห้แขวนเอมะไว้ท ีบ่ร เิวณจนิจะ 

จนิจะสว่นใหญจ่ะเตร ยีมปากกาไว้ให้เข ยีน 

เอมะไมเ่หมอืนเคร ือ่งรางอ ืน่ ๆ 

คอืมกัถกูฝากท ิง้ไว้ท ีจ่ นิจะ

จนิจะจาํนวนมากจะให้โกชอู นิเพ ือ่บนัทกึการมาเย ี ่

ยม เยอืนและการแสดงความเคารพของเรา 

โกชอู นิคอื 

ตราประทบัส แีดงบนแผน่กระดาษโดยปกตจิะม ชี ือ่ 

ของจนิจะ และวนัท ีท่ ีเ่ข ยีนด้วยมอืด้วยหมกึส ดีาํ 

จ นิจะทกุแหง่จะมตีราประทบัส แีดงท ีแ่ตกตา่งกนัแ

ละการเข ยีนจะแตกตา่งกนัเสมอ 

ดงัน ัน้ผ ูค้นในญ ีป่ ุน่ 

จงึมกัรวบรวมไว้เป น็สมดุพเิศษท ีเ่ร ยีกวา่ 

"โกชอู นิโช"

โกชอู นิเป น็บนัทกึการเย ีย่มชมจนิจะของเรา ดงัน ัน้ 

จงึไม่ใชข่องขวญัท ีเ่หมาะสม
แผน่ปา้ยขอพร (เอมะ)

โกชอูนิ

โอฟดุะใช้เพ ือ่เป น็เคร ือ่งกราบไหว้บชูาคาม ใินบ้าน

และบางคนเช ือ่วา่วญิญาณของคามสิถติอย ู่ในนัน้

ในทางกายภาพเปน็แถบกระดาษท ีม่ ชี ือ่คาม หิร อืจ ิ

นจะ เข ยีนอย ูแ่ละอาจม หีลายขนาด

"โอมาโมร "ิ เป น็เคร ือ่งรางขนาดเลก็ซ ึง่กลา่วกนัวา่

ม วีญิญาณของคามสิถติอย ู ่โดยปกตผิ ูค้นจะเลอืก

โอมาโมร ทิ ีต่รงกบัคาํขอพรกบัคามแิละพกตดิ

ตวัไปด้วย

โอมาโมร มิ ีให้สาํหรบัคาํขอพรระดบัเดยีวกบัพธิ ี

โกค โิต และหากม พี ธิ ีโกก โิตะ จ นิจะสว่นมากจะให้

โอมาโมร ทิ ีเ่หมาะสมหลงัจากเสรจ็ส ิน้พ ธิ ี

โอมาโมร เิหลา่น ีม้ หีลายรปูแบบ แตส่ว่นใหญ่

เป น็ถงุผ้าเลก็ๆ ปกัหลากส  ีข้างในมเีคร ือ่งราง

ทาํด้วยแผน่ไม้ ไมค่วรเป ดิถงุผ้าหร อืดขูองข้างใน

โอมาโมร เิป น็ของขวญัท ีเ่หมาะสาํหรบัเพ ือ่นหร ื

อสมาช กิในครอบครวัท ีอ่าจช ืน่ชมในพรของคาม ิ

ผ ูเ้ย ีย่มเยอืนจนิจะจาํนวนมากนยิมเส ีย่งเซ ยีมซ ีใน

ภาษาญ ีป่ ุน่เร ยีกวา่โอมคิจุ ิ

โอฟดุะ

เคร ือ่งราง (โอมาโมร )ิ Iกระดาษเส ีย่งเซ ยีมซ  ี(โอมคิจุ )ิ

จ นิจะม วีธิ กีารรกัษาพลงัของคาม ไิว้กบัตวัเราหลายวธิ  ีการถวายเง นิเลก็ ๆ น้อย ๆ 

เป น็ส ิง่จาํเป น็สาํหรบัส ิง่เหลา่น ีเ้สมอและจนิจะสว่นใหญร่ะบจุาํนวนท ีเ่หมาะสม

นํากลับบ้านนํากลับบ้าน
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