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กนฎิฐา มัตสโุอะ
▲ใบไม้ที่วัด Shakuzen-ji สีเหมือนลูกกวาด ▲ ไล่สีกันงามแถมยังสะท้อนบนผิวน�้าท่ีวัด Ryoon-ji 

▲ สวนน�้าของวัด Renge-ji ถ่ายให้เหมือนอยู่ในกรอบรูป (Gakubuchi-
teien) ย่าน Yase ในเกียวโต

▲ เมเปิ้ลสีออกส้มๆ ท่ีวัด Bujou-ji ทางเหนือสุดของเกียวโต

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 ท่ีผ่านมาในภูมิภาคคันไซเริ่ม และจบค่อนข้างล่าช้าเฉลี่ยราวกว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่สีสันค่อนข้างสดงดงามดึงดูด 

นักท่องเที่ยวทั้งใน และนอกประเทศได้มากมาย โดยเฉพาะในเกียวโตที่มีรายงานว่านักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาราว 50 ล้านคน สะพาน

โทะเงทสเุคยีวในอาราชยิาม่า ในช่วงพคีรถประจ�าทางไม่อาจว่ิงผ่านได้ ท้องถนนเต็มไปด้วยผูค้นทีล้่นหลามลงมาจากทางเท้าด้านข้าง เจ้าหน้าที่

ต�ารวจต้องออกมากั้นคนเป็นระยะๆ 

การชมใบไม้เปลี่ยนสีส�าหรับคนญี่ปุ่นนั้น เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ที่เริ่มกันมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ จากหลักฐานใน “มันโยชู” (ท่ีรวบรวม

บทเพลงสั้นกว่า 4,500 เพลง เป็นหนังสือรวม 20 เล่ม เชื่อกันว่าถูกรวบรวมขึ้นในสมัยปลายนารา ราวปี ค.ศ.783) พบค�าว่า “โมะมิจิ” ราวกว่า

หนึง่ร้อยบทเพลง หน่ึงในบทเพลงทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลาย ประพนัธ์โดยเจ้าชายโฮะซมุ ิพระราชโอรสองค์ที ่5 ของจกัรพรรดเิทมม ุ(สวรรคตเมือ่

ปี 715) มีเนื้อความว่า 

“ออกล่าใบไม้เปลีย่นส”ี
“โมะมจิ ิคาร”ิ ท�าไมคนญีปุ่น่จงึ
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▲ เมเปิ้ลอายุ 400 ปีท่ีวัด Jinzou-ji

▲ สวนงามของวัด Joushokou-ji ทางเหนือของ
 เกียวโต

▲ หลังใบไม้โรยแล้วก็ยังงามบนพรมมอส

▲ Oicho อายุ 300 ปีที่ต�าบล Katsuragi-cho จังหวัด
วาคายาม่า 

▲ ใบไม้ไล่สีกันงามที่ศาล Kuwayama-
jinja เมือง Kameoka

▲ สีแดงสดของเมเปิ้ลมองลอดใยแมงมุมเสมือนงาน
ศิลปะ

▲ โรยแล้วก็ยังงาม

“เคซะโนะ อาซะเคะคาริ งะ เนะคิคิทสุ คาสุงะ ยามะโมะมิจิ นิ เคะราชิ วางะ

โคะโคะโละ อิตาชิ” “รุ่งเช้าวันนี้ได้ยินเสียงร้องของนกเป็ดน�้า เพียงนึกได้ว่าขุนเขา 

คาสุงะคงเปลี่ยนเป็นสี เหลืองอร่ามก็อดเปล่าเปลี่ยวใจไม่ได้” 

“โมะมจิ”ิ ในสมยันารานัน้หาได้เขยีนด้วยอกัษร「紅葉」เช่นทกุวนันีไ้ม่ คงใช้

อักษร「黄葉」แทบทุกครั้ง ดูเหมือนว่าราชวงศ์ และขุนนางชั้นสูงในสมัยที่นาราเป็น

เมอืงหลวง จะพบเหน็กแ็ต่ใบไม้เปลีย่นสตีามป่าเขา โดยเฉพาะต้นแปะก๊วยหรอืต้นหลวิ

ทีอ่อกเหลอืงไม่เป็นแดง ผูค้นจงึใช้อกัษร「黄」(เหลอืง) ก�ากบัแทน「紅」(แดง) เมือ่

พรรณนาถึงใบไม้เปลี่ยนสี ค�าว่า “โมะมิจิ” เพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้อักษรแสดงสีแดงกัน 

แพร่หลาย ในสมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1185) เมื่อเกียวโตเป็นเมืองหลวงนี่เอง 

ว่ากนัว่า “โมะมจิ”ิ นัน้ผนัมาจากค�าว่า “โมะมทิส”ุ หมายความถงึ “การบรรจง

สร้าง” (โมะมดิาส)ุ ต้นไม้ใบไม้จะเปลีย่นสงีดงามได้ จ�าเป็นต้องอาศยัความหนาวเยน็ 

น�า้ค้างในฤดใูบไม้ร่วง และความแตกต่างของอณุหภมูใินช่วงเช้าเยน็กบักลางวนั สเีขยีว

ของคลอโรฟีลในต้นไม้จะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงบ้าง แดงบ้าง แล้วแต่ประเภทไป คนญีปุ่น่

ในอดีตจึงเชื่อกันว่าผู้ที่บรรจงสร้างสีสันอันงดงามนี้คือ “เทพเจ้า” เทศกาลบูชา และ

ขอบคุณเทพเจ้าจึงถูกจัดขึ้นแทบทุกแห่งหนในญี่ปุ่นช่วงนี้เช่นกัน 

และพร้อมๆ กับการย้ายเมืองหลวงจากนารามายังเกียวโต ที่มีความแตกต่าง



Look around

33TPA news

January 2020 ●  No. 277

แต่เช้าตรู ่ ตลอดราวหนึ่งเดือนเต็มๆ เพื่อบันทึกภาพที่แต่ละคน

โปรดปราน ส�าหรบัในเกยีวโตกม็กัจะหนไีม่พ้น ตามวดัวาอาราม และ

ศาลชินโตที่พระสงฆ์ และนักแต่งสวนได้ยกเอาธรรมชาติมาจ�าลอง

ไว้ในสวนน�้าสวนหิน เพื่อที่จะชมได้ง่ายโดยไม่ต้องออกเดินป่าเดิน 

เขาเหมือนในอดีต 

อุณหภูมิเย็นเฉียบยามเช้าตรู่ แสงแดดอ่อนๆ ที่สาดส่องลง

มาท�าให้ใบไม้สแีดงส้ม และเหลอืงดสูดขึน้ทนัตา ยิง่เมือ่เข้าปลายฤดู

ใบไม้สีสดเหล่านั้นจะโรยลงมาเป็นพรมแดง พรมเหลืองบนพื้นมอส

สีเขียวสด ย่ิงงามจับใจเคล้าไปด้วยความหดหู่เล็กน้อย มันเป็น

บรรยากาศที่หาไม่ได้ในฤดูอื่น และนี่เองที่ท�าให้คนญี่ปุ่นออก “ล่า

ใบไม้เปลีย่นส”ี กนัจากอดตีถงึปัจจบุนั และคงไม่เปลีย่นแปลงไปกว่า

นี้นักด้วยในอนาคต 

หลังย่างเข้าเดือนธันวาคม ใบไม้เริ่มโรย และแห้งกรอบกัน

ไปตามๆ อากาศกเ็ริม่หนาว สะท้าน อย่าว่าแต่จะออกไปเดนิยามเช้า

เลย หลายคนยงัแทบจะพาตวัเองออกมาจากใต้ผ้าห่มอุน่ๆ ไม่ได้ หาก

ไม่มฤีดูใบไม้ร่วงทีง่ดงาม อุณหภมูลิดลงเข้าสู่ฤดูหนาวทนัทเีลย ผูค้น

คงหดหู ่และอาจไม่สามารถทนความหนาวทีย่าวนานได้ ฤดูใบไม้ร่วง 

และการล่าใบไม้จงึเป็นเสมอืนความบนัเทงิทีเ่ทพเจ้าประทานให้พวก

เขาช่วงสัน้ๆ ท่านทีอ่ยากทราบว่าฤดูใบไม้ร่วงในญีปุ่น่งดงามเพยีงใด 

ลองแวะมาที่เกียวโตช่วงกลาง ถึงปลายเดือนพฤศจิกายนกันสักครั้ง

นะคะ

▲ สวน Shisendo สร้างโดย Ishikawa Jo-
zan เสียงกาลักน�้าไพเราะก้องสวน

▲ พรมใบไม้ที่วัด Myoshu-ji ปีนี้งดงามมาก ▲ ห่างจาก Shiseido มาราว 2-3 นาทีเป็นสวนงามของวัด Enkou-ji 

▲ วาราเบะจิโซ รูปปั้นเณรน้อยห้อมล้อมไปด้วยใบไม้
แดง 

▲ แปะก๊วย 4 ต้นใหญ่ท่ีศาล Iwato Ochiba-jinja
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ของอุณหภูมิมากกว่าต้นไม้ใบไม้ โดยเฉพาะเมเปิ้ล (คาเอเดะ) และ

ซากุระซึ่งมีสีแดงสด เมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วงจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์

ของความงามในฤดกูาลนีแ้ทน ประจวบกบัการเขยีนบทเพลงเป็นตัว

อักษรจีนทั้งหมดเริ่มเป็นที่นิยมในปี 840 พบอักษรค�าว่า “สีแดง” 

หรอื「紅」เริม่เข้ามาแทน “สีเหลือง” หรอื「黄」และนบัแต่นัน้มา

เมื่อพูดถึง “โมะมิจิ” แทบทุกคนก็จะใช้อักษรก�ากับด้วยสีแดง 

หรือ「紅葉」กันทั่วไป 

นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนมาใช้อักษรสีแดงแทนสีเหลือง

เมื่อพูดถึง “โมะมิจิ” แล้ว ค�าว่า “โมะมิจิ คาริ” (การล่าใบไม้เปลี่ยน

สี) ยังถูกใช้กันแพร่หลายจากสมัยเฮอันเป็นต้นมาอีกด้วย ผู้รู้อธิบาย

ว่าแม้สสีนัของใบไม้ตามหบุเขาจะถกูบรรจงสร้างโดยเทพเจ้า แต่มนั

ก็เป็นของต�าบล หมู่บ้านที่ใครๆ ก็ไปชมไปล่าหามาได้ แถมเดือนสิบ 

(เดือนพฤศจิกายนในปัจจุบัน) ยังเป็นเดือนที่เทพเจ้าไม่อยู่ (มินา 

ทสุกิ) พากันไปชุมนุมที่ศาลอิซุโมะไทชะ ปีละหนึ่งครั้งอีกด้วย “การ

ล่าธรรมชาติมาเป็นของๆ ตน” จึงเป็นความรู้สึกที่ฟังดูไม้ขัดกับ

ธรรมเนียมปฏิบัติ และความเชื่อดั้งเดิม และการล่าดังกล่าวก็หาได้

ใช้อาวุธใดๆ ไม่ คงเป็นเพียงการพยายามค้นหาแหล่งชมใบไม้งามๆ 

ที่ตรึงตาตรึงใจกันเท่านั้น 

ทกุวนันี ้คนญีปุ่น่ยงัคงพยายามค้นหาแหล่งชมใบไม้งามๆ ที่

ตนโปรดปรานกนัทัว่ทกุหนทกุแห่ง ย่ิงเมือ่ SNS เป็นทีแ่พร่หลาย ช่าง

ภาพสมัครเล่นรวมทั้งผู้เขียนกับเพื่อนๆ ช่างภาพคนญี่ปุ่น ก็พากัน

ออกล่า ออกค้นหาที่ชมใบไม้ที่คนไม่แออัด สีสด มีหมอกยามเช้ากัน


