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เมื่อ
อุณหภูมิเริ่มลดลง และลมเย็นๆ เริ่มโชยมาในยามเชา้หลังจาก
ที่ต้องทนร้อนอยู่ราว 2 เดือนเต็ม ดอกฮิงังบะนะก็เริ่มบานทั่ว

ประเทศญีปุ่น่ โดยเฉพาะตามคนันาท่ีต้นข้าวเริม่ออกรวงกันแล้ว สแีดงสด
ของมันที่เรียงรายกันเป็นร้อยๆ พันๆ กอตัดกับสีเขียวขจีของข้าวในคันนา 
มองเห็นได้ชัดเจนแม้จากหน้าต่างรถไฟท่ีไกลออกไป เป็นเสมือนสัญญา
นบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงก�าลังย่างกรายเข้ามาแล้ว

ฮิงังบะนะ เป็นดอกไม้ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมในเอเซียตะวันออก  
เช่น ประเทศจีน เผยแพร่เข้ามาในญ่ีปุ่นคาดว่าน่าจะในสมัยมุโระมะจิ  
(ค.ศ.1336-1573) ส่วนใหญ่แล้วจะมีสีแดงสด เป็นพุ่มกลมขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลางราว 7-8 เซนติเมตร มีดอกคล้ายๆ พลับพลึงในพุ่มเดียวกัน
หลายดอก บางครั้งจะพบที่เป็นสีขาว และเหลืองบ้างแต่ไม่บ่อยนัก มีช่ือ
เรียกถึง 1090 ชื่อ แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นตั้งแต่ชื่อที่ไม่เป็นมงคลเช่น 
“ยูเรบะนะ” (ดอกไม้ผี) “ชิบิโตะบะนะ” (ดอกไม้คนตาย) ไปจนถึงชื่อทาง
พุทธศาสนาคือ “มันจุชะเงะ” (ปารมิตา) แต่โดยรวมๆ แล้วจะรู้จักกันใน
นามของ “ฮิงังบะนะ” ท้ังน้ีจากการท่ีดอกเริ่มโผล่ออกมาจากใต้ดิน และ
บานอย่างรวดเร็วในช่วงที่คนญี่ปุ่นท�าบุญบังสุกุล “ฮิงัง” ให้กับบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้วราวกลางเดือนกันยายนตามความเชื่อทางพุทธศาสนา
มหายานในเรื่อง “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” ว่าหากถึงนิพพานแล้วจะ
ข้ามไปสู่สวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก 

นอกจากสีที่แดงสดแล้ว ความแปลกของดอกฮิงังบะนะประการ
หนึ่งยังอยู่ที่ระยะที่ดอก และใบโผล่ขึ้นมารับอากาศสลับเวลากับต้นไม ้
ดอกไม้อ่ืนๆ อย่างสิ้นเชิง โดยท่ัวไปแล้วหลังจากฝนเดือนกันยายน  
(Aki-zame) เริ่มหยุดตก อุณหภูมิในดินอยู่ที่ระดับราว 25-26 องศา  
เจ้าฮิงังบะนะก็จะโผล่ยอดออกมาจากพื้นดิน และเติบโตรวดเร็วถึงวันละ 
10 เซนติเมตร เพียงไม่กี่วันเมื่อก้านโตได้ราว 30 เซนติเมตร ดอกตูมก็เริ่ม
คลี่กลีบ บานและโรยไปพร้อมๆ กับระยะเวลาท�าบุญบังสุกุลในเดือน
กนัยายนซึง่กนิเวลาราวหนึง่สปัดาห์ หลงัจากทีด่อกร่วงโรยไป ใบแหลมคม
เป็นแฉกๆ คล้ายใบหว่านของมันจึงจะค่อยทยอยออกมา รับแสงอาทิตย์ 
และอาหารไปสะสมไว้ทีห่วัใต้ดินก่อนทีจ่ะโรยไปในช่วงทีซ่ากรุะ และต้นไม้
ดอกไม้อืน่ๆ แข่งกนังอกงามช่วงฤดใูบไม้ผล ินกัพฤกษศาสตร์บางท่านมอง
ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ในการแข่งขันเพื่ออยู่รอดของต้นไม้ ฮิงังบะนะเลือก
ที่จะเจริญเติบโตในช่วงที่ต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ เขาพักผ่อน และจ�าศีลในเวลา
ท่ีดอกไม้อ่ืนบานกัน นับเป็นยุทธศาสตร์ท่ีฉลาดหลกัแหลมพอควร นอกจาก
นั้น หวัใต้ดินของฮิงังบะนะยังมีแป้งปนอยู่ด้วยจ�านวนมาก ในสมัยโบราณ
หรือหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนที่อดอยากได้น�าเอาหัวมันมาสกัด 

“ฮิงังบะนะ”
สัญญานมาเยือนของ

กนิฎฐา  มัทซุโอะ

ฤดูใบไม้ร่วง

1 2 3
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▲ ฮงิงับะนะสขีาวบานรบัแดดยามเยน็ทีร่มิล�าธารใกล้สวนสาธารณะ

1.	 ระยะต้ังแต่ก้านดอกเริ่มโผล่พ้นดนจนดอกบานและโรยไป 
ใกล้เคยีงกบัเทศกาล	“ฮงิงั”	หรอืการ	ท�าบญุ	 บงัสกุลุบรรพบรุษุ
ของคนญีปุ่น่	ดอกไม้สแีดงนีจ้งึได้รบัขนานนามว่า	“ฮงิงับะนะ”

2.	 ฮงิงับะนะสขีาว	พบบ้างตามรมิคนันาหรอืรมิถนน
3.	 จากด้านบนนาขัน้บนัไดในเขตอนิะบจุ	ิจงัหวดันารา
4.	 ฮิงังบะนะสีขาวบานรับแดดยามเย็นที่ริมล�าธารใกล้สวน

สาธารณะ
5.	 ฮิงังบะนะสีแดงสดกับเทศกาลประกวดหุ่นไล่กาที่หมู่บ้าน 

อะซกุะมรุ่ะ	จงัหวดันารา
6.	 ถนนสายแคบๆ	 ที่ตัดผ่านเขตอินะบุจิ	 สองข้างทางมีดอก 

ฮงิะงบะนะบานเรยีงราย
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ท�าแป้งปรุงอาหารด้วยการล้างพิษอัลคารอยด์ในหัวออกไปก่อน ว่ากันว่า
จากพษิอลัคารอยด์นีเ่องท่ีชาวไร่ชาวนาน�าหัวของมนัมาปลูกไว้รอบคนันา
กันไม่ให้หนูเข้ามากัดกินข้าว หัว และรากท่ีคงทนของมันยังช่วยป้องกัน
คันนาไม่ให้พังทะลายจากน�้าฝนที่อาจสูงหรือแรงช่วงไต้ฝุ่นเข้าโจมตี และ
ในสมัยโบราณเมื่อผู้คนยังไม่ได้เผาศพบรรพบุรุษแต่ใช้ฝังลงดินใกล้ๆ วัด
ในหมูบ้่านนัน้ พวกเขากม็กัจะปลกูดอกฮงิงับะนะไว้รอบๆ สสุาน ด้วยความ
เชื่อว่าจะป้องกันไม่ให้สัตว์ หรือแมลงเข้าไปกัดกินศพ และนั่นคือที่มาของ
ชื่ออันไม่เป็นมงคลเช่น “ดอกไม้ผี” ฯลฯ

จากพิษในหัว จากการเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับการบังสุกุลหรือ
ดอกไม้รอบๆ สุสาน และด้วยสีแดงสดที่ดูร้อนแรงเกินไปส�าหรับคนญี่ปุ่น
นี่เองที่ท�าให้ดอกฮิงังบะนะไม่เคยได้รับการเอ่ยขานในเพลงสั้นหรือ 
กลอนโบราณของญี่ปุ่นในสมัยก่อนเอะโดเลย แถมในวงการจัดดอกไม้
อเิคะบะนะหรือการจดัดอกไม้ในพธิชีงชากย็งัมกีฏห้ามน�าเอาดอกฮิงงับะ-
นะนี้มาใช้แม้จนทุกวันนี้อีกด้วย อาจเรียกได้ว่านับเป็นเวลานานทีเดียวใน
อดีตทีฮ่งิงับะนะเป็นดอกไม้ท่ีคนญีปุ่น่กลวั และไม่ค่อยชอบนักกว่็าได้ ทัง้ๆ 
ทีใ่นยโุรป ฮงิงับะนะได้รบัการขนานนามว่าเป็น “ลลิลีล่กึลบั” (Magic Lilly) 
หรือ “ลิลลี่แมงมุมแดง” (Red Spider Lilly) มีรูปทรงแปลกตา และงดงาม

กาลเวลาผ่านไปหลายร้อยปีกว่าที่ฮิงังบะนะจะมาได้รับความ
สนใจในฐานะของไม้ประดับสวนเป็นครั้งแรกในสมัยเมจิ เนื่องจากญี่ปุ่น
รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามา นักแต่งสวนทั้งใน และนอกประเทศได้

พยายามแปลงพันธุ์จนได้ฮิงังบะนะสีม่วงบ้าง สีส้มบ้าง และยังมีฟอร์ม 
แตกต่างไปจากของเดิมบ้าง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับดอกไอริสหรือ 
ดอกอะซะงะโอะแล้ว แม้จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีการแปลงพันธุ์มากนัก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้งสี และฟอร์มของดอกตามธรรมชาตินั้นสวยจน 
ยากที่จะดัดแปลงให้งามกว่านี้ได้ และดอกฮิงังบะนะก็ดูงดงามเมื่ออยู่กัน
เป็นร้อยๆ พนัๆ กอตามธรรมชาตมิากกว่าอยูเ่ดีย่วๆ ในกระถางหรอืกอเล็กๆ 
ริมสวน 

หมู่บ้านอะสุกะมุร่ะ จังหวัดนาราเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือกว่ามีภูมิ
ทศัน์ชนบทดัง้เดมิทีง่ดงามสมควรแก่การอนรุกัษ์ให้แก่บรรพชนรุน่หลัง โดย
เฉพาะที่เขตอินะบุจิซึ่งชาวบ้านท�านาขั้นบันไดกันมาแต่โบราณกาลนั้น 
กลุ่มอาสาสมัครในหมู่บ้านได้ร่วมมือกันประกาศรับสมัครเจ้าของชั่วคราว
ทุกๆ ฤดูใบไม้ร่วงเพื่อมาช่วยกันลงกล้าด�านาแทนเจ้าของจริงที่สูงอายุท�า
กนัไม่ไหว โดยตามคันนาขัน้บนัไดเหล่านัน้ยงัมดีอกฮิงงับะนะสแีดงสดเรยีง
รายอยู่เป็นพันๆ กอ มองเห็นเป็นทิวตั้งแต่ริมถนนด้านล่างไล่ไปจนถึงยอด
เขา ทกุๆ ปีนกัท่องเทีย่ว และช่างภาพสมคัรเล่นจะพากนัมาชมนาข้ันบันได 
และดอกฮิงังบะนะกันในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า ตามถนน
เลก็ๆ รอบหมูบ้่าน และคันนากม็กีารประดับประดาด้วยหุ่นไล่กาแบบต่างๆ 
กลบช่ือเสยีงของดอกฮิงงับะนะท่ีเคยถกูมองว่าลีล้บัน่ากลวั มาเป็นดอกไม้
รมิคันนาทีอ่ยูคู่่กบัสงัคมเกษตร และเป็นสญัญานการมาเยอืนของฤดใูบไม้
ร่วงของญี่ปุ่นมาแต่ดึกด�าบรรพ์ 

สถานทีช่มดอกฮงิงับะนะ
➲ หมูบ้่านอนิะบจุ ิAsuka-mura จงัหวดันารา ราววันท่ี 20-30 กนัยายน 

เดนิทางโดยรถไฟสาย Kintetsu จากสถาน ีAbenobashi ราว 40 นาที 
จากนั้นให้ต่อรถเมล์ Kame Bus ซึ่งเป็นรถน�าเที่ยวรอบหมู่บ้าน และ
เดินต่อไปอีกราว 20 นาที

➲ ต�าบลคนิจกักดุะ เมอืงฮดิะกะ จงัหวดัไซตะมะ ราววันท่ี 21 กนัยายน 
ถึงวันที่ 6 ตุลาคม ใช้เวลาเดิน 15 นาที จากสถานี Korai/Seibu Chi-
chibu Line

➲ EXPO Park จังหวัดโอซากา ราววันที่ 20-30 กันยายน เดินทางโดย 
Osaka Monorail สถานี Bampaku Kinen Koen เปิดให้เข้าชมจาก 
9.30-17.00 น ค่าเข้าชม 250 เยน
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เกสรยาวๆและกลีบที่ม้วนกลมๆ	
ท�าให้ฮงัิงบะนะดแูปลกตา

หวัของฮงิงับะนะมสีารพษิกนัไม่ให้
หนเูข้ามากดักนิรวงข้าวในนา

▲
▲

7.	 หากสงัเกตดุจูะพบว่าไม่มใีบแซมออกมาแม้เพยีงใบเดยีวเลย
8.	 ไม่ว่าจะเดนิไปทีส่่วนใดของเขตอนิะบจุ	ิกจ็ะพบเหน็ดอกฮงิงับะนะ

บานในช่วงกลางถงึปลายเดอืนกนัยายน
9.	 ทวิทศัน์ดัง้เดมิของญีปุ่น่
10.	นานๆจะพบสกัครัง้	ฮงิงับะนะสเีหลอืงทีส่วนพฤกษศาสตร์ในโอซากา
11.	ฮงิงับะนะกอใหญ่ทีใ่ต้สะพาน
12.	ฮงิงับะนะ	หรอื	“ลลิลีแ่มงมมุแดง”	ในภาษาองักฤษ
13.	บ้านชาวนาในเขตอนิะบจุ	ิจงัหวดันารา


