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กนฎิฐา มทัซโุอะ

เขยีวเข้ม”

นิยมน�ำเอำศัพท์ค�ำนี้ไปผูกเป็นกลอนไฮกุอยู่บ่อยๆ โดยเปรียบว่ำ

“ชินเรียวกุ” เป็นเสมือน “ลมหายใจที่มีชีวิตชีวา”

ต้นไม้ผลัดใบนำนำชนิดมีช่วงของ “ชินเรียวกุ” กันทั้งนั้น แต่

ที่มีชีวิตชีวำที่สุดคงหนีไม่พ้นต้นเมเปิ้ลญี่ปุ่นหรือ “โมะมิจิ” จนมีศัพท์

เฉพำะที่เรียกว่ำ “อะโอ โมะมิจิ” หรือโมะมิจิเขียว ทั้งนี้ น่ำจะเพรำะ

รปูร่ำงทีส่วยงำม ใบทีเ่ป็นแฉกเลก็ๆ ยิง่ต้นแก่ทีส่งูใหญ่ปกคลมุไปทัว่

ก็จะยิ่งมีร่มเงำงำม ดังนั้น ตำมเมืองต่ำงๆ เช่นเกียวโต มิโนะ นำรำ 

ฯลฯ ที่โด่งดังด้ำนป่ำเมเปิ ้ลในฤดูใบไม้ร่วงจึงมักมีนักท่องเที่ยว 

หลัง่ไหลกนัไปชมโมะมจิเิขยีวกนัในช่วงเดอืนพฤษภำคมหรอืต้นเดอืน

มิถุนำยนกันด้วย 

วัดกิโอจิที่ต�ำบลซะงะโนะ เขตอะระชิยะม่ะชำนกรุงเกียวโต

เป็นวัดที่ไม่มีโบสถ์วิหำรเหลืออยู่เลย คงมีเพียงสวนเล็กๆ ที่ด้ำนบนมี

แสงอำทิตย์รอดลงมำเพียงเล็กน้อยแม้ยำมกลำงวัน ท�ำให้พื้นมอส 

นำนำพันธุ์หนำแน่น และเขียวสดตัดกับใบเมเปิ้ลจิ๋วต้นสูงใหญ่กว่ำ 

7-8 เมตรในช่วงปลำยฤดูใบไม้ผลิ แม้แต่ผิวน�้ำในบ่อล้ำงมือข้ำงสวน 

และกระจกที่เรือนไม้อันเป็นที่ประดิษฐำนรูปปั้นของเจ้ำหญิงกิโอ  

น้องสำว และแม่ทีพ่ำกนัมำบวชเป็นชใีนบัน้ปลำยชวีติกพ็ลอยสะท้อน

เป็นสเีขยีวตำมไปด้วย นบัเป็นบรรยำกำศทีป่ระทบัใจทกุครัง้ทีไ่ปเยอืน

ทุกวันที่ 3 พฤษภำคมที่ป่ำ Tadasunomori ในบริวเณศำล 

“ชินเรียวกุ” (新緑) เป็นศพัท์ท่ีหมำยถึงควำมงำม

ของใบไม้สีเขียวสดของต้นไม้ผลัด

ใบที่เพิ่งคลี่ใบอ่อนในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งนอกจำกสีเขียวที่สดใสแล้ว 

ใบอ่อนๆ ที่ยังคลี่บำนไม่หมดยังท�ำให้มีแสงอำทิตย์รอดลงมำ 

ด้ำนล่ำง เกดิเงำเป็นช่วงๆ ทีเ่รยีกกนัในภำษำญีปุ่น่ว่ำ “โคะโมะเระบ”ิ 

(木漏れ日) เป็นแสง และเงำที่อ่อนโยน ดูเป็นบรรยำกำศแบบญี่ปุ่น

ดั้งเดิมมำก หลำยท่ำนที่เห็นควำมงำมอันแตกต่ำงกันตำมฤดูกำลทั้ง

สีข่องญีปุ่น่ บ่อยครัง้อำจจะชอบสีเขยีวสด แสง และเงำท่ีอ่อนโยนของ 

“ชนิเรียวก”ุ น้ีมำกกว่ำฤดใูบไม้เปล่ียนสีด้วยซ�ำ้ไป นกักวญีีปุ่น่หลำยคน

ความงามในปลายฤดใูบไม้ผล ิต้นฤดรู้อน

▲ “ชนิเรยีวก”ุ เขยีวสดไปหมดทัง้สวน สะท้อนลงไปบนผวิน�า้

▲ นกัธนบูนหลงัม้าในพธิ ีYabusame-shinji ทีศ่าล Shimogamo-jinja

ไปสู่
“เขยีวสด
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Shimogamo-jinja เมืองเกียวโต จะได้ยินเสียงลูกศรธนูท่ีล่ันโดน 

เป้ำไม้ดงัปังๆๆ เป็นช่วงๆ มนัเป็นกำรยงิธนขูองนกัธนใูนอำภรณ์โบรำณ

ของขุนนำง และนักรบสมัยเฮอันที่มำบนหลังม้ำในพิธี Yabusame-

shinji เพื่อสักกำระเทพเจ้ำให้ปกปักรักษำผู้คนที่จะร่วมในกระบวนแห่

ของเทศกำล Aoi-matsuri อันเป็นเทศกำลใหญ่ของศำลทุกวันที่ 15 

พฤษภำคม สสีนัอนังดงำมของอำภรณ์ทีน่กัธนูสวมใส่ตดักับสเีขยีวสด

ของต้นไม้ใบไม้ได้เหมำะเจำะ เสมือนย้อนยุคกลับไปในอดตี ป่ำแห่งนี้

เป็นป่ำธรรมชำติที่มีมำแต่ดั้งเดิม มีขนำดรำว 124,00 ตำรำงเมตร  

ยำวจำกเหนือจรดใต้ ตั้งอยู่ระหว่ำงแม่น�้ำทะงะโนะกับแม่น�้ำคะโมะ 

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นเคะยะคิ เอะโนะคิ โมะมิจิ และไม้ผลัดใบกว่ำ 

40 ชนิด รวมกว่ำ 4,700 ต้น ปัจจุบันเป็นทั้งป่ำอนุรักษ์ของประเทศ 

และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกรวมกับตัวศำลด้วย 

อกีแห่งหนึง่ทีส่ำมำรถชมควำมงำมของ “ชนิเรยีวก”ุ พร้อมกบั

กำรละเล่นตะกร้อหนังเคะมะริซึ่งเป็นกำรละเล่นอันสง่ำงำมของ

ขนุนำงในสมยัเฮอนัคือทีศ่ำล Tanzan-jinja ในเมอืงซำกไุร ทำงตอนใต้

ของจังหวัดนำรำ ทุกวันที่ 29 เมษำยนซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ของญี่ปุ่น ผู้เล่นตะกร้อเคะมะริจ�ำนวน 8 คนจะโชว์กำรเล่นตะกร้อที่

ไม่อนุญำตให้ใช้ส่วนอ่ืนของร่ำงกำย ยกเว้นปลำยเท้ำข้ำงขวำเตะ

ตะกร้อส่งให้ผู้เล่นคนอื่นไปมำ ตะกร้อเคะมะริของพวกเขำไม่มีกำร

แข่งขันเพื่อก�ำหนดแพ้ชนะ ผู้เล่นจะต้องพยำยำมเตะลูกส่งให้ผู้เล่น

คนอืน่รบัง่ำยทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้ พร้อมๆ กบักำรรกัษำควำมสง่ำงำมใน

กำรเตะไปพร้อมๆ กนั เสือ้ผ้ำเครือ่งแต่งกำยในส ีและลวดลำยดัง้เดมิ

ของแต่ละคนช่ำงตัดกบัใบเมเป้ิล และใบไม้รอบๆ ศำลทีก่�ำลงัเขยีวสด 

สร้ำงควำมด่ืมด�่ำกับบรรยำกำศอย่ำงหำที่เปรียบได้ยำก ยิ่งหำก 

มโีอกำสก้ำวเท้ำเข้ำไปชมพธิปัีดเป่ำให้กับผูเ้ล่นก่อนกำรละเล่นทีห่น้ำ

ศำลเอกช่วงเช้ำด้วยแล้ว ต้องบอกว่ำสีเขยีวสดของใบไม้ สีแดงอมส้ม

ของตัวศำล กับสีแสด แดง น�้ำเงิน ฯลฯ อันคลำสสิคของเครื่องแต่ง-

กำยของผู้เล่นเป็นผลพวงกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมของขุนนำง

ญี่ปุ่นในสมัยเฮอันที่น่ำยกย่องอย่ำงยิ่ง

▲ แสงแดดอ่อนๆ ในปลายฤดูใบไม้ผลิที่ลอดลงมา 
 ในป่าบรเิวณ Inuniki-yama ชานกรงุโอซาก้า

▲  ผูเ้ล่นตะกร้อเคะมะรใินอาภรณ์งดงามของขุนนางเฮอนั ก�าลังเดนิลงบันไดหนิ 
 มุง่ไปยงัสนามตะกร้อด้านล่างของศาล Tanzan-jinja ในเมอืงซากรุะ จงัหวดันารา

▲ ชุดน�้าชาที่ห้องชมสวนของวัด Saina-in วัดแห่งหนึ่งในอาณาบริเวณวัด 
 Taimadera ในจงัหวดันารา ขนมฮงิสิองชิน้ทีเ่หน็กใ็ห้สสีนัคลาสสคิและ
 ไม่หวานจดั เข้ากบัน�า้ชามจัจะมาก

▲  แดดร่มลมตกทีส่วนพฤกษศาสตร์ Hattori Ryokuchi  
 ร่มรืน่มาก เสาร์อาทติย์จะมคีรอบครวัพากนัมาปิกนคิ

▲  ไม่ทราบจะถ่ายทอดความสุขในจิตใจท่ีได้เห็นสวน  
 ได้นัง่จบิน�า้ชาทีน่ีไ่ด้อย่างไรดี
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หันมำดูชีวิตทั่วไปของผู้คนในปัจจุบันเมื่อ “ชินเรียวกุ” ก�ำลัง

งำมดูบ้ำง ก็จะพบว่ำครอบครัวญี่ปุ่นก็มีวิถีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จำก

ควำมงำมของธรรมชำติช่วงน้ีอย่ำงฉลำดเฉลียวไม่น้อย ท่ีสวนฮตัโตะริ 

เรยีวกจุอินัเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ทำงทศิเหนอืของกรงุโอซำกำ 

จะมีตลำดขำยของมือสองหรือ Garage Sale จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี 

ครอบครัวชำวญี่ปุ ่นที่มีลูกเล็กจ�ำนวนมำกพำกันมำเปิดร้ำนขำย 

เสื้อผ้ำ เคร่ืองประดับ ของเล่น และข้ำวของเครื่องใช้ที่ตนคิดว่ำ 

ไม่จ�ำเป็นแล้วในรำคำถกู หลำยคนยกครอบครวัมำตัง้เตน็ท์ทีใ่ต้ต้นไม้

ใหญ่ๆ กลำงวันก็ปิ้งบำร์บีคิวกินบ้ำง เปิดปิ่นโตกินกันบ้ำง ระหว่ำงที่

พ่อแม่ต่อรองรำคำกับลูกค้ำ เด็กๆ ก็ออกวิ่งเล่นกันในป่ำที่ปกคลุมไป

ด้วยต้นไม้เขียวขจี จนปิดร้ำนเก็บของกลับบ้ำนรำว 16.00 น. อำกำศ

ที่ไม่หนำว และไม่ร้อนจนเกินไปช่วงนี้นับเป็นปัจจัยอีกประกำรหนึ่งที่

ท�ำให้ครอบครัวญี่ปุ่นที่มีลูกเล็ก และเปลี่ยนมำใช้ชีวิตง่ำยๆ  รีไซเคิล

ข้ำวของเครือ่งใช้ในชวีติประจ�ำวนัอยู่ใกล้กับธรรมชำตมิำกขึน้สำมำรถ

เพลิดเพลินกับวันหยุดได้อย่ำงดี และคุ้มค่ำใช้จ่ำย

และเม่ือพ้นเดือนมิถุนำยนซึ่งฝนจะตกหนัก และต่อเนื่องไป-

แล้ว สีเขียวอ่อนสด และใบอ่อนๆ ของใบไม้ก็จะกลำยเป็นสีเขียวเข้ม

หรือ “ฟุกะมิโดะริ”(深緑) ไปพักใหญ่ๆ ก่อนที่จะผลัดใบอีกครั้งในรำว

เดือนพฤศจิกำยนหรือธันวำคม ปีแล้วปีเล่ำที่ควำมเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชำติมำเยือนทุกหย่อมหญ้ำของญี่ปุ่น อำจจะมีเร็วมีช้ำ มีน้อยมี

มำกบ้ำง แล้วแต่สภำพอำกำศที่คำดกำรณ์ล�ำบำกในแต่ละปี แต่ 

ทุกปีไม่ว่ำอดีตหรือปัจจุบัน คนญี่ปุ่นก็ยังใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับต้นไม้

ดอกไม้เสมอ

 
สถานที่ชม “ชินเรียวกุ” ที่มีชื่อเสียงในคันไซ

1) อุทยานแห่งชาติมิโนะ เริ่มชมได้จำกต้นเดือนพฤษภำคม

ถึงปลำยเดือนมิถุนำยน สถำนีที่ใกล้ที่สุดคือ Minoh / Hankyu Minoh 

Line

2) วดั Giou-ji ชมควำมงำมได้จำกต้นเดือนพฤษภำคมถงึปลำย

เดือนมิถุนำยน ในต�ำบลซะกะโนะ ในเมืองเกียวโต ต่อแท็กซ่ีไปรำว 

7-8 นำทีจำกสถำนี Arashiyama / Hankyu Arashiyama Line

3) ศาล Shimogamo-jinja ในเกียวโต ควรหำโอกำสมำชมใน

วนัเทศกำลช่วงต้นถงึกลำงเดอืนพฤษภำคม เดนิรำว 8 นำทจีำกสถำนี 

Damachiyanagi / Keihan Line

4) ศาล Tanzan-jinja ที่เมืองซากุไร จังหวัดนารา ต่อรถเมล์

นำรำบัสไปจำกสถำนี Sakurai/Kintetsu Osaka Line รำว 25 นำที 

วันที่ 29 เมษำยนจะมีกำรละเล่นตะกร้อเคะมะริ ส่วนป่ำรอบศำลชม

ควำมงำมได้จำกต้นเดือนพฤษภำคมถึงปลำยเดือนมิถุนำยน

5) ตลาดขายของมือสองที่จะเปิดในวันอำทิตย์ต้นเดือน

พฤษภำคมที่สวน Hattori Ryokuchi ในเมืองโทะโยะนะกะ ทางเหนือ

ของกรุงโอซากา TPA
news

▲  ท่ามกลางสเีขยีวสดใส กม็สีีเหลืองสดของดอกยะมะ 
 บกุมิาแซมบ้าง

▲ โคะโมะเรบิ หรือแสงอาทิตย์ที่ลอดลงมาด้านใต้ 
 ของวดั Giouji ชานกรงุเกยีวโตนัน้งดงามหาทีเ่ปรยีบ 
 ยาก

▲ ต้นเมเปิ้ลที่เพิ่งคลี่ใบได้ไม่นานนักที่วัด Hasedera  
 จงัหวดันารา

▲ ต้นซากุระพันธุ์เอะโดะฮิงังต้นใหญ่ที่วัด Gonnen-in อีกวัดหนึ่งในบริเวณ 
 อาณาเขตวัด Taimadera จงัหวดันารา


