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กนฎิฐา มทัซโุอะ

ตาม สวนสาธารณะหรือทิวแถวซากุระริมแม่น�้าริมล�าธาร

ในท่ีต่างๆ ช่วงซากรุะบานสะพรัง่ ใต้ฟ้าสคีราม จะเต็ม

ไปด้วยเสยีงหัวเราะ และเสยีงเพลงของผูค้นทีม่ากับครอบครวัหรอืยก

พนักงานทั้งบริษัทมานั่งจิบสาเกกินอาหารกันสนุกสนาน มันเป็นช่วง

เวลาที่คนญี่ปุ่นรอคอย และผ่านไปปีแล้วปีเล่า

นอกจากทิวแถวซากุระที่เรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาแล้ว คน

ญี่ปุ่นยังนิยมไปชม “อิปปง ซากุระ” หรือซากุระต้นเดี่ยวๆ ที่ตระหง่าน

อยู ่ตามขุนเขาหรือหมู ่บ ้านไกลๆ จากใจกลางเมือง สมาพันธ์

อุตุนิยมวิทยาเองก็รายงานสถานการณ์บานของซากรุะต้นเด่ียว

ส�าคัญๆ สามต้นหลัก 

“ซันไดซากุระ” ที่มีอายุยืนกว่า 1,000 ปี ทุกปี และในแต่ละ

ภมูภิาคกม็กัม ี“อปิปงซากรุะ” ทีม่ปีระวตัศิาสตร์หรอืเรือ่งราวทีเ่ล่าต่อ

กันมาหลายต่อหลายรุ่นที่น่าติดตาม

“มาตาเบะอ ิซากรุะ” เป็นซากรุะพันธ์ย้อย (ชิดาเระ) สายพนัธุ์

เอโดะฮิงัง ตระหง่านอยู่ที่เนินดิน ซึ่งอดีตเป็นคฤหาสน์ของตระกูล 

โกะโตทีม่ถ่ิีนฐานในเมอืงอดุะ ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของจังหวดั

นารา จากล�าต้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 3 เมตร สูงราว 13 เมตร มี

กิ่งก้านระย้าลงมาจรดพื้นดินด้านล่างของซากรั้วหินเก่า สันนิษฐาน

กนัว่ามอีายรุาว 300 ปี ผูค้นเชือ่กนัว่าที่ๆ  ซากรุะต้นนีย้นืตระหง่านอยู่

เคยเป็นที่ๆ โกะโต มาตาเบะอิ นักรบเอกที่เคยรับใช้คุโระดะ คัมเบะอิ 

ขุนพลคนส�าคัญของโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิหนีมาหลบภัยหลังสงคราม 

“โอซากา นัทซุ โนะ จิน” ในปี 1615 เพื่อรอคอยเวลาแก้แค้น 

โทกุกาว่า อิเอะ ยาสุ ผู้โค่นตระกูลโทโยโทมิ แต่ไม่ส�าเร็จจึงบวชเป็น

พระ และจบชีวิตที่นี่ 

เรือ่งราวทีเ่ล่า ขานกันมานีจ้ะจรงิเทจ็เพยีงใดไม่เป็นทีป่รากฏ 

แต่จากกิ่งก้านที่สง่างามย้อยลงมาด้านล่างประดุจดังสายน�้าตก และดอกเรียว 

▲ ซากรุะพนัธุเ์ดยีวกบัมาตาเบเอะ ซากรุะทีห่น้ากฏุร้ิาง
 วดัเทนนาสจุ ิอาย ุ250 ปี 

▲ มาตาเบเอะ ซากรุะดโูปร่งยามถ่ายย้อนแสง

▲ เซนเนง ซากุระตระหว่านอยูบ่นเนนิเขา ตวัต้นเอนเอยีงไป
ทัง้ด้านล่าง และด้านบน 

“อปิปง ซากรุะ”“อปิปง ซากรุะ”
ซากรุะต้นเดีย่วๆ ทีย่นืตระหง่านจากอดตีถงึปัจจบุนัซากรุะต้นเดีย่วๆ ทีย่นืตระหง่านจากอดตีถงึปัจจบุนั

▲ สงัเกตขนาดคนใต้ต้นด ูจะเหน็ความใหญ่โตของมาตาเบเอะ 
ซากรุะได้ชดัเจน 

▲ ดอกจิ๋วๆ ของซากุระ พันธุ์ 
เอโดะฮงิงัซึง่เป็นพนัธุอ์ายยุนื
ส่วนใหญ่
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นับเป็นซากุระต้นที่อายุยืนที่สุดของนารา และทุกปียังออกดอกสีขาว

กลมใหญ่ ดก ไม่มีท่าทีว่าจะชราเลย วัดบุทสุริวจิที่ตัวโบสถ์วิหารอยู่

ด้านบนของต้นซากรุะนัน้สร้าง โดยพระสงฆ์เคนเนะ น้องชายของพระ

สงฆ์โคโบไดชิผู้ไปธุดงค์ และอัญเชิญพุทธศาสนา จากเมืองจีนกลับ

มาเผยแพร่ในญี่ปุ่นเมื่อปี 850 ในฐานะของวัดพุทธในเครือวัดมุโระจิ 

ทางวดัยงัรกัษาครกหนิส�าหรบัโม่ใบชาทีพ่ระสงฆ์โคโบไดชนิ�ากลบัมา

จากเมืองจีนไว้จน ทุกวันนี้ ว่ากันว่าที่นี่เป็นที่ก�าเนิดของการปลูกใบ

ชาในนาราในอดีต

“อิปปง ซากุระ” พบได้ ในทั่วทุกภมูิภาคของญี่ปุ่น ปัจจุบัน
มี 33 ต้นที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นซากุระอนุรักษ์ของประเทศ ทุก

ปีนักชมซากุระ และช่างภาพแลนด์สเคปทั่วประเทศจะดั้นด้นเวียนไป

จับภาพยามดอกบานสะพรั่งกัน มันช่างเป็นเสมือนทั้งการชมซากุระ

งามๆ และการย้อนประวัติศาสตร์ของหลายต่อหลายยุคที่น่าอิจฉา 

ไปด้วยในตัว ซากุระที่แนะน�าทั้งสามต้นเดินทางไปโดยรถประจ�าทาง 

และแท็กซี่จากสถานี Haibara / Kintetsu Osaka Line มาตาเบะอ ิ

ซากรุะ และวดัเทนยาสุจมัิกบานราวต้น เดือนเมษายน เซนเนง ซากุระ

ที่วัดบุทสุริวจิมักบานราวหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น

▲ แม้จะอายุ 900 ปี แต่เซนเนงซากุระยังให้ 
ดอกดก ทกุปี

▲ โมะโระคโินะ โนะ ซากรุะ อายเุพิง่จะ 
 80 ปี แต่กิง่ก้านได้สมดลุงดงาม

▲ ซากรุะทีห่น้ากฏุร้ิางวดัเทนนาสุจิ
 อาย ุ250 ปี ถ่ายจากเนนิด้านล่าง

ยาวขนาดจิ๋วที่ดกเต็มต้นทุกปี ท�าให้ “มาตาเบะอิ ซากุระ” เป็นที่นิยมชมชอบ

ของผู้คนมาจนทุกวันนี้ ทุกๆ ปีชาวบ้านจะร่วมมือกันบ�ารุงดอก นาโนะ- 

ฮานะท่ีเนินดนิด้านล่างเพิม่สสีนัให้กบัต�าบล พร้อมออกร้านขายขนม

และอาหารง่ายๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ท�าให้ต�าบลเล็กๆ ที่เงียบสงัดมี

ชีวิตชีวาที่สุดในรอบปี

และเม่ือเดินต่อไปด้านทิศตะวันออกของมาตะเบะอิ ซากุระ

ราว 20 นาทีเศษ จะพบกับ ซากุระสายพันธุ์เดียวกันอายุราว 350 ปี

ยืนสงบนิ่งอยู่ที่วิหารร้างบนเนินเขาของวัดเทนยาสุจิ จากประวัติ

ของวดัพบว่าเป็นวดัในนกิายโคยะซงัชนิกงช ูสร้างเมือ่ปี 1313 ใน อดตี

โอดะ นางะโยริ ผู้ปกครองแคว้นอุดะมัทสุยาม่าเคยมากราบไหว้ขอ

พรให้หายเจ็บป่วยจากโรคทางสายตา เดิมมีโบสถ์วิหารไม้ที่เนินด้าน

ล่างด้วย แต่ถกูเพลงิไหม้วอดวายไปแล้ว คงเหลอืเพยีงซากรุะกับวิหาร

ร้างไม้ที่เนินด้านบนนี้เท่านั้น ผู้รู้เล่าว่า ซากุระต้นนี้เป็นต้นที่ขอกิ่งมา

ปลูกจากวัดมุโระโอโนะจิห่างไปไม่ไกลนัก แม้ก่ิงก้านจะไม่ใหญ่โต 

ดอกจะไม่ดกเท่ามาตาเบะอิซากุระก็ตาม แต่ก็สูงใหญ่อยู่บนเนินสูง

เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของต�าบล

ห่างไปอกีด้านหนึง่ของขนุเขาในเมอืงอดุะเช่นกนั มซีากรุะสม

ยานามว่า “เซนเนง ซากุระ” หรือซากุระอายุพันปีที่บันไดสูงชันของ

วัดบุทซุริวจิตระหง่านอยู่ จากการตรวจ DNA ของต้นเมื่อเร็วๆ นี้  

พบว่าเป็นสายพันธุ์โมะจิทสุกิ เกิดจากการผสมพันธุ์ตาม

ธรรมชาตขิองยามะซากรุะกบัเอโดะฮงิงั เส้นผ่าศนูย์กลางของ

ล�าต้นใหญ่ถึง 7.7 เมตร สูง ราว 8.5 เมตร เหนือไปจากโค่น

ต้นราว 2 เมตร มีกิ่งก้านขนาดเล็ก และใหญ่ราว 11 กิ่งแผ่ไป

รอบด้าน กิ่งที่ใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1.2 เมตร จึง

ท�าให้เมือ่มองไกลๆ จากด้านล่าง ละม้ายกบันกยกัษ์สยายปีก

เตรียมโผบิน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าซากุระต้นนี้มีอายุกว่า 900 ปี 

▲  มาตาเบเอะ ซากุระยนืตระหง่านอยูท่ีเ่นนิ
 ท่ีอดตีเคยเป็นคฤหาสน์ของตระกลูโกะโต

▲ ล�าต้นของเซนเนง ซากุระที่วัดบุทสุริวจิ  
อาย ุ900 ปี
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