“สาละโซยู”

กับวัดพุทธในญีป่ นุ่
กนิฎฐา มัทซุโอะ
▲ ผูค
้ นพากันมานัง่ ชมสวนกันอย่างสงบ

▲ ดอกสีขาว กลีบหยัก เกสรสีเหลืองสด

“สาละโซยู”

หมายถึงต้นสาละคู่ ซึ่งพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าบรรทมใต้
ต้น หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ตะแคงขวาทรงส�ำเร็จสีหไสยาสน์
และปรินิพานไปเมื่อ 2560 ปีที่แล้ว ต้นสาละคู่ดังกล่าวได้รับการ
ขนานนามว่า “มหาสาละ” อยู่ที่เมืองกุสินารา ริมฝั่งแม่น�้ำหิรัญวดี
ประเทศอินเดีย
ทุ ก ปลายเดื อ นมิ ถุ น ายนราวเกื อ บสองสั ป ดาห์ เ ต็ ม ๆ
วัดโทรินอิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดลูกส�ำคัญของวัดเมียวชินจิ ศูนย์รวม
ของวัดพุทธในนิกายรินไซชูในกรุงเกียวโตจะเปิดวัด ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนซึ่งมีต้นสาละรายล้อม พร้อมจิบน�้ำชา และ
ทานอาหารเจ
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แบบเซน (โชจินเรียวริ) เป็นประจ�ำทุกปี ปีนี้เป็นปีแรกที่
ผู้เขียนมีโอกาสไปชม และพบว่าดอกสาละญี่ปุ่นนี้ต่างกับสาละที่
พบเห็นตามวัดวาอารามต่างๆ ในเมืองไทยอย่างสิน้ เชิง ล�ำต้นสูงราว
10 เมตร ใบเรียวยาวราว 10 เซ็นติเมตรเป็นมันๆ เช่นเดียวกับเปลือก
ล�ำต้น ดอกรูปร่างกลมมีกลีบสีขาวหยักปลาย 5 กลีบ เกสรเป็น
กระจุกแน่นสีเหลือง มีกลิน่ หอม มักบานในตอนเช้า และร่วงโรยลงมา
ทั้งดอกยามเย็น ความที่สวนของวัดปู ด้วยมอสสีเขียวสด เมื่ออุ้มน�้ำ
ฝนใหม่ๆ จะเขียวขจีตดั กับดอกสีขาวสดทีโ่ รยลงมา งดงามมาก ทว่า
ดอกสาละญีป่ นุ่ นีจ้ ะเปลีย่ นเป็นสีออกคล�ำ้ ๆ ภายในไม่กชี่ วั่ โมง ท�ำให้
ในอดีตกวีผู้ประพันธ์เรื่องราวของนักรบตระกูล “ไทร่า” (เฮเคะโมโน
งาตาริ) น�ำเอาดอกสาละนีไ้ ปเปรียบเทียบกับความรุง่ เรืองและตกต�ำ่
ที่รวดเร็วอย่างไม่คาดคิดของตระกูลนักรบดังกล่าว
หลังจิบน�้ำชาพร้อมกินขนมหวานรูปร่างเหมือนดอกสาละ
แล้ว เจ้าอาวาสวัดได้เชิญชวน ทุกคนมานั่งล้อมวงที่ข้างสวน และ
ได้อธิบายว่าสาละโซยูที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้แตกต่างกับสาละอินเดีย
ที่ดอกจะออกขาว และมีขนาดเล็กเพียง 1-2 เซ็นติเมตร ต้นใหญ่โต
ราว 30 เมตรได้ ไม่สามารถโตในอากาศหนาวเย็นเช่นญี่ปุ่น แท้จริง
แล้วเป็นคาเมลเลียฤดูร้อนที่
ว่ากันว่าพระสงฆ์ท่านหนึ่งในอดีตหลังเข้าใจผิดว่ามันคือ
ดอกสาละที่พระพุทธองค์บรรทมใต้ต้น และปรินิพพานได้น�ำไปเผย
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▲ อาหารเจ (โชจินเรียวริ)

▲ ช่อนีก้ ำ� ลังบานงาม

แพร่ตอ่ ๆ ไปจนคนญีป่ นุ่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยเข้าใจว่า มันคือดอกสาละมา
โดยตลอด ท่านเจ้าอาวาสได้ย�้ำว่าแม้จะเป็นพืชคนละพันธุ์กัน แต่
สาละญี่ปุ่นหรือคาเมลเลียฤดูร้อนนี้ก็คล้ายๆ กับสาละอินเดียที่
บานเช้า และโรยราไป อย่างรวดเร็วยามเย็น เปรียบเสมือนค�ำสัง่ สอน
เรื่อง “อนัตตา” ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สิ่งที่น่าประหลาดใจส�ำหรับผู้เขียนอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อ
เห็นข้อมูล และภาพเกี่ยวกับ สาละอินเดียแล้ว จึงเพิ่งมารู้ว่าสาละที่
มีดอกสีชมพูอมแสดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 10 -15 เซ็นติเมตร
ที่เห็นกันแพร่หลายตามวัดในเมืองไทยนั้นจริงๆ แล้วไม่มีอะไรที่
เกี่ยวกับสาละเลย เป็นพืชที่มีถิ่นฐานในอเมริกาเหนือ ล�ำต้นสูงใหญ่
ราว 20-30 เมตร หลังดอกร่วงไปแล้วยังมีลูกกลมแข็งดังลูกปืนใหญ่
ขนาดราว 20 เซ็ น ติ เ มตรอี ก ด้ ว ย ชื่ อ จริ ง ๆ คื อ ต้ น ลู ก ปื น ใหญ่
ประเทศศรีลังกาน�ำเข้ามาปลูกเป็นไม้ริมถนน และตั้งชื่อว่า “สาละ”
จนทุกวันนี้หลายคนจึงเรียกขานมันว่า “สาละลังกา”
แม้มหาสาละของอินเดีย คาเมลเลียฤดูร้อนของญี่ปุ่น และ
ลูกปืนใหญ่จะเป็นพืชคนละสายพันธ์ รูปร่างดอก และขนาดของ
ล�ำต้นก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตาม ทว่าต่างก็มีกลิ่นหอม บานยามเช้า
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▲ สวนด้านหน้าของวัด Torin-in ปีนฝี้ นน้อยมอสจึงไม่เขียวสดนัก

▲ เจ้าอาวาสวัด Torin-in
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▲ สวนด้านหน้าของวัด Torin-in ปีนฝี้ นน้อยมอสจึงไม่เขียวสดนัก

และโรยไปยามเย็น เป็นเสมือนเครื่องเตือนค�ำสอนของพระพุทธองค์ ไม่ให้
ยึดมั่นในสิ่งใดๆ ทุกอย่างต่างเป็น “อนัตตา” ทั้งนั้น สาละของทั้งสามประเทศ
ต่าง ก็เป็นดอกไม้ที่ช่างมี “สาระ” น่ารู้จริงๆ อีกด้วย

สถานทีช่ มดอกสาละญีป่ นุ่ หรือคาเมลเลียฤดูรอ้ น

1) วัด Torin-in วัดลูกในอาณาบริเวณวัด Myoshin-ji เดินราว 5 นาที
จากสถานี Myoshinji/Keifuku Train ชมได้จากวันที่ 15-30 มิถุนายน ทุกปี
2) วัด Rokuo-in วัดพุทธนิกายรินไซชูแถบย่าน Saga กรุงเกียวโต ชม
ได้ช่วงกลาง ถึงปลายเดือนมิถุนายน เดินราว 3 นาทีจากสถานี Rokuo-in/
Keifuku Train

▲ ดอกสาละญีป
่ นุ่ โรยลงมาบนพรมมอสด้านล่าง
▲ สวนด้านข้างของวัด Torin-in รายล้อมไปด้วยต้นสาละ (คาเมลเลียฤดูรอ้ น)
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