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กนฎิฐา มัทซโุอะ

ตั้งแต่กลางเดอืนกรกฎาคมไปจนถงึปลายเดอืน
สิงหาคม ท้องฟ้าจะสว่างตั้งแต่ตี 5  

ไปจนถึงทุ่มเศษๆ อีกทั้งอุณหภูมิก็จะสูงกว่า 30 องศา
เซลเซียสแต่เช้า ผู้สูงอายุจ�านวนไม่น้อยที่นิยมไป เดินเล่น
ออกก�าลังกายก็มักจะเปลี่ยนมาเดินกันแต่เช้าตรู่ การชม
ดอกไม้กเ็ช่นกนัจะย้ายมาทีช่่วงเช้า โดยเฉพาะช่วงทีด่อกบวั
เริ่มบานงดงาม

ดอกบัวมีถิ่นฐานดั้งเดิมในอินเดีย และทวีปเอเซีย 
เผยแพร่ไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์
ส�าคัญของพุทธศาสนา เรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่า “ฮะซึ” 
(蓮) เพีย้นมาจากค�าว่า “ฮะจซิ”ึ หรอื “รงัผึง้” เพราะหลงัจาก
ที่ดอกบัวโรยไปจะเหลือฝักบัวที่หน้าตาคล้ายรังผ้ึง ใบจะ
เขียวขจี ออกดอกงดงามในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 
ราวเดือนกันยายน และพฤศจิกายน เกษตรกรที่เลี้ยงบัวจะ
เก็บรากบัวหรือ “เรนกอง” (蓮根) ส่งขาย และเมื่อเข้าฤดู-

▲ พระรปูพระโพธสิตัว์ทีวั่ด Hasedera จงัหวดันารา

เช้าตรู่ในฤดรู้อน

ทีก่�าลงับานสะพร่ัง

▲ ดอกบัวยามบานเตม็ท่ีจะแบนราบ แมลงใหญ่ๆ เช่น ด้วงสามารถเกาะหมนุตวั
 ไปมาผสมเกสรได้

▲ กลบีซ้อนกนัหลายชัน้เป็นเอกลกัษณ์ประการหนึง่ของดอกไม้ดกึด�าบรรพ์

ดอกบัวกบั
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หนาวก็จะแห้งกลายเป็นเสมือนตอไหม้ๆ ไปอีกเกือบหนึ่งปีเต็มๆ ความ
ที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นดอกบัวกันตลอดปีเหมือนคนไทยนี้เอง ที่
ท�าให้หลายคนมักแยกไม่ออกว่าดอกไหนเป็น “บัวหลวง” (ฮะซึ) ดอก
ไหนเป็น “บัวสาย” (ซุยเรน) เพราะบัวท้ังสองชนิดมักอยู่ และบาน 
พร้อมๆ กัน โดยเรียกรวมๆ ว่า “เรงเงะ” (蓮華) ซึ่งเป็นศัพท์ที่พบบ่อย
ในพุทธศาสนา 

พทุธศาสนาหลกัของญ่ีปุน่เป็นพทุธศาสนา “มหายาน” ทีร่บัมา
จากจีนอีกทอดหนึ่ง เน้นการบ�าเพ็ญบารมีตามแนวทางพระโพธิสัตว์ 
เพื่อน�าพาสรรพสัตว์สู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารให้หมดสิ้น ตามวัด
พทุธต่างๆ ในญีปุ่่นจงึมพีระโพธิสัตว์เป็นพระประธานเป็นส่วนใหญ่ และ
แทบทุกองค์มักประทับนั่งหรือยืนบนฐาน (ไดอิซะ=台座) รูปดอกบัว
หรอื “เรงเงะซะ” (蓮華座) ด้วยความเชือ่ว่าดอกบวัเป็นดอกไม้ทีบ่รสิทุธ์
สง่างามแม้จะเกิดมาจากใต้โคลนตม เสมือนผู้ที่บรรลุแสงสว่างของ
ธรรมะไปสู่นิพพานได้ และนอกจากองค์พระโพธิสัตว์บนฐานดอกบัว
แล้ว ดอกไม้ประดบัท�าด้วยไม้ลงรกัปิดทองก็เป็นดอกบวัเช่นกนั บางวดั
ยังมีขนมถวายพระเป็นรูปดอกบัวอีกด้วย เอกลักษณ์อีกประการหนึ่ง
ของดอกบัวท่ีถูกยกมาเกี่ยวข้องกับค�าสอนทางพุทธศาสนา คือ ยาม
ดอกบัวเป็นดอกจะมีผลอยู่ในฝักด้วย เปรียบได้กับความเชื่อที่ว่า “ผล

ย่อมมาจากเหตุ” หรือ “อิงกะกุจิ” (因果倶時) 
ผูรู้ไ้ด้อธบิายเอกลกัษณ์เฉพาะของดอกบวัทีม่รีากลกึในโคลน

ตม แต่สามารถรบัอากาศมาเลีย้งกิง่ก้านดอกใบให้เตบิโตงดงามได้ว่า
อยู่ที่ “รู” ทั้งที่รากบัว และที่ก้านบัว โดยที่ก้านบัวจะมีรูเพียง 4 รูคอย
ส่งอากาศลงไปทีร่ากบวัใต้ตม รากบวัมรีตูรงกลาง 1 ร ูและรรูอบๆ ราว 
9 รู แม้รูใดรูหนึ่งหรือหลายรูจะอุดตันไป ก็ยังมีรูอื่นๆ ท�าหน้าที่แทนได้ 
คนญีปุ่น่นยิมใช้รากบวัมาประกอบอาหาร และยงัเชือ่ว่าเป็นเมนมูงคล
อย่างหนึง่ รมูากมายเหล่านีเ้ชือ่ว่าหมายความถงึ “การสามารถส่องให้
เห็นหนทางในวันข้างหน้าได้” (見通しが効く) ”มิโทชิ งะ คิคุ” อาหาร
ปีใหม่และอาหารในงานมงคลต่างๆ จึงมักมีรากบัวอยู่ด้วยเสมอ 

จากความงดงามของดอกบัวที่ไม่อาจพบได้จากดอกไม้ชนิด
อืน่ๆ ข้างต้นนีเ่องทีท่�าให้ดอกบวัได้รบัเลอืกให้เป็นสญัลกัษณ์ของพระ
ธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

นกัพฤกษศาสตร์ให้ความรูว่้า แท้จรงิแล้วดอกบวัไม่ได้เพิง่ถอื
ก�าเนิดในสมัยพุทธกาล แต่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์แล้ว  
เพราะมีการค้นพบซากดอกบัวที่แข็งตัวเป็นฟอสซิล แม้ในปัจจุบันน้ี
ดอกบัวก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของดอกไม้ดึกด�าบรรพ์อยู่หลาย
ประการ ตั้งแต่กลีบที่สลับซับซ้อนหลายชั้น เกสรตัวผู้ และตัวเมีย
จ�านวนนับไม่ถ้วนที่อยู ่ปะปนกัน แถมเกสรตัวเมียก็ห่างจากกัน 
เรียงรายไม่เป็นระเบียบ ต่างกับดอกไม้ที่วิวัฒนาการตนเองไปตาม 
กาลเวลาใหม่ๆ ซึ่งมักมีเกสรตัวผู้ และตัวเมียแยกกันอย่างมีระเบียบ  
และมีจ�านวนน้อยลงได้สมดุล

ส่วนเหตผุลทีด่อกบวัเวลาบานเตม็ทีม่ลีกัษณะแบนราบเหมาะ-

1. การแสดงดนตรทีีส่ระบวัของ EXPO Park
2. พระประธานองค์ใหญ่ทีว่ดั Todaiji 
 จงัหวดันารา บนฐานดอกบวั
3. ดอกบวัพนัธุส์ขีาวใหญ่ ไม่ค่อยพบบ่อยนกั
4. เกสรตวัผูต้วัเมยีอยูป่ะปนกนั
5. “Zoubihai” หรอืการดืม่เหล้าสาเกจากใบบวั 
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กับการเป็นฐานพระพุทธรูปน้ัน นักพฤกษศาสตร์มองว่ามันเป็น
เอกลักษณ์ประการหนึ่งของดอกไม้ดึกด�าบรรพ์ ที่หลังจากสมัย
ไดโนเสาร์เป็นต้นมา มีแมลงปีกแข็ง เช่น ด้วงมาเป็นพาหะในการผสม
เกสรแทนลม แต่แมลงเหล่านี้ไม่สามารถบินได้ดีเหมือนผึ้งหรือผีเสื้อ 
พอไปเกาะที่ดอกไม้ก็มักจะหมุนตัวไปมาอย่างเชื่องช้า ดอกบัวจึง
วิวัฒนาการตนเองให้มฐีานแบนราบยามบานเพือ่ทีด้่วงจะสามารถหมนุ
ตัวไปมาน�าเกสรติดตัวไปแพร่พันธุ์ได้ง่าย

ดอกบัวส�าหรับคนโบราณยังท�าให้ผู้คนจินตนาการโลก และ
จักรวาลไว้ต่างๆ นานา ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามหายานก็เช่น ภาพ
ของพระไวยโรจนะพทุธะประทบันัง่บนดอกบวัทีม่กีลบี 1 พนักลบี แต่ละ
กลีบต่างเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ และยังมีโลกใน
พุทธศาสนากลีบละร้อยล้านโลก ซ่ึงแต่ละโลกล้วนมีพระพุทธเจ้าโลก
ละหนึ่งองค์อีกต่างหาก เปรียบเสมือนดวงดาวจ�านวนนับไม่ถ้วนใน
จักรวาล

ส�าหรับคนทั่วไป ดอกบัวยามรุ่งอรุณในฤดูร้อนนับเป็นสีสันใน
วันหยุดที่ผู้ที่ชอบชมดอกไม้ และถ่ายภาพสนใจที่จะเดินทางไปชมกัน 
วดัพทุธสามแห่งในจงัหวดันาราร่วมกนัจัดเทศกาล Walk Rally เดนิชม
สถาปัตยกรรมในสมัยนารา และดอกบัวในโอ่งบัวจ�านวนร้อยๆ โอ่งที่
แต่ละวัดปลูกไว้ ในขณะที่สวน EXPO Park ทางตอนเหนือของกรุง 
โอซาก้าช่วงกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคมมักเปิดให้ผู้คนเข้าชมตั้งแต่ 
6 โมงเช้า โดยมีการแสดงดนตรีที่ศาลากลางสระบัว พร้อมให้บริการ 
ชิมเหล้าสาเกผ่านก้าน และใบบัว “โซบิไฮ” (象鼻杯) หรือการดื่มเหล้า
จากใบบัวที่เหมือนงวงช้าง ร้านอาหารริมสระบัวยังจัดเมนู “ข้าวต้ม 
ลูกบัว” บริการอีกด้วย 

ผูช้มส่วนใหญ่คงเพลดิเพลนิกบัความงามภายนอกของดอกบวั 
โดยไม่ได้หวนร�าลกึถึงค�าสอนของพระพทุธองค์เกีย่วกบั “อนจิจงั” หรอื 
“วัฏสงสาร” ผ่านดอกบัวที่เติบโตจากโคลนตม บานงดงาม และโรยรา
ไปก่อนทีจ่ะกลบัมาบานใหม่ปีแล้วปีเล่าเท่าใดนกั แต่ก็เป็นความจรงิที่
ว่าล�าพงัความงามของดอกบวัยามเช้ากช่็วยท�าให้จิตใจคนเบกิบานได้

ไม่น้อย 

สถานที่ชมดอกบัวในคันไซ

✽ Hasu no Ike, Japanese Garden, EXPO Park โอซาก้า 
ชมได้จากกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม แต่จะเปิด 
ให้ชมช่วงเช้าตรู ่โดยมกีารแสดงดนตรสีด และให้บรกิารเหล้าสาเกผ่าน
ใบบัวในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์จากกลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 
เดินราว 5 นาที จากสถานี Banpaku Kinen Koen/Osaka Monorail 
ส่วนใหญ่จะเป็นบัวหลวง (ค่าเข้าชม 250 เยน) 

✽ วัด Mimurotoji ในเมืองอุจิ เกียวโต บัวหลวงนานาพันธุ์
ราว 50 กระถางจัดวางสวยงามหน้าโบสถ์เอกของวัด ผู้คนที่ศรัทธาใน
พระโพธสิตัว์กวนอมิจะพากนัเดนิทางมานมสัการอย่างไม่ขาดสาย ชม
ไดจากต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม เดินราว 20 นาที 
จากสถานี Mimurodo/Keihan Uji Line (ค่าเข้าชม 500 เยน)

✽ วัด Yakushi-ji วัด Toshodai-ji และวัด Kiko-ji สามวัด
เก่าแก่ในนารา ทุกปีจะจัดเทศกาล “โลตัสโร้ด” เดินชมดอกบัวกว่าร้อย
พนัธุท์ัง้ในโอ่ง และในสระพร้อมรบัตราประทบัของแต่ละวดั มีพระสงฆ์
อธิบายความเป็นมา และความหมายของดอกบัวตลอดทาง เทศกาล
ดงักล่าวจัดขึน้ราวปลายเดอืนกรกฎาคม ดอกบวัทัง้สามวดัจะชมได้งาม
จากต้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม (ค่าเข้าชมแตกต่าง
กันไปตามวัด ราว 500-600 เยน) สถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Nishi No 
Kyo/Kintetsu Nara Line

✽ สวนของศาล Heian-jingu ในกรงุเกยีวโต ช่วงต้นถงึปลาย
เดือนกรกฎาคม จะมีดอกบัวสายบานงดงามยามเช้าในสระด้านทิศ
ตะวันตก และตะวันออก เดินราว 15 นาทีจากสถานี Higashiyama/
Kyoto Subway (ค่าเข้าชม 500 เยน) 

✽ วดั Kajuji ทีต่�าบลยะมะชนิะ เกยีวโต ชมความงามได้ จาก
กลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม เดินราว 15 นาทีจากสถานี 
Ono/Kyoto Subway (ค่าเข้าชม 500 เยน) 

6. ดอกบวัจะชมได้งามเฉพาะช่วงเช้าตรู ่เมือ่
แดดยงัไม่แรง และดอกยงัไม่หบุ

7. นกัดนตรโีอคาลน่ิาก�าลงับรรเลงเพลง
ไพเราะทีส่ระบวั EXPO Park

8. ยามเช้าตรู ่แดดก�าลงังาม ราว 7 โมงเช้า 
กจ็ะมช่ีางภาพสมคัรเล่นไปคอยกว่า  
200-300 คน

9. เงาของดอกและใบทีส่ะท้อนลงบนผวิน�า้
เพิม่ความงามของสระบวัมาก
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