บทโหมโรง
บันทึกเล่าเรื่อง............เที่ยวเมืองพม่า
- ประเทศพม่า มีชื่อเรี ยกที่ถกู ต้องตามทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรื อ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ( Republic of the Union of Myanmar ) เป็ นประเทศเอกราชในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดน
พม่าที่มีความยาว ๑,๙๓๐ กิโลเมตร เป็ นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่
๖๗๖,๕๗๘ ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็ นประเทศทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ ๔๐ ของโลก และใหญ่เป็ น
อันดับที่ ๒ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็ นประเทศที่มีประชากรมากเป็ นอันดับที่ ๒๔ ของ
โลก โดยมีประชากรกว่า ๖๐.๒๘ ล้านคน
- ประเทศพม่าได้รับเอกราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ สถาปนาเป็ นสหภาพพม่า จนวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๓๒ รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็ น เมียนมาร์ หมายความถึง การรวมชน ๘ เผ่า เข้าเป็ น
ประเทศเดียวกัน คือพม่า (บะหม่า) , มอญ( มูน ) , ฉาน(ชาน) , กะเหรี่ ยง(กะหยี่ง) , กะฉิ่น(กะฉี่ ง) ,
ฉิ่น(ชีง ) , คะยา(กะยา) และยะไข่(ยะข่ าย) ชนทั้ง ๘ เผ่า นี้ยงั แตกย่อยออกเป็ น ๑๓๕ เผ่า
- การปกครองแบ่งออกไปตามชนชาติ ๗ รัฐ โดยมีชนชาติพม่า ซึ่งมีประมาณร้อยละ ๔๕ เป็ นชนชาติ
หลัก ๑ มณฑล คือ มณฑลย่างกุง้ , มณฑลสะกาย, มณฑลมัณฑะเลย์, มณฑลพะโค(ปะโก),
มณฑลเอยาวดี(อิระวดี), มณฑลมะโกย, และมณฑลตะนาวศรี (ตะนินตายี)
- เราและชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์ จํานวน ๑๙ ชีวิต รวมมัคคุเทศก์ ของบริ ษทั มายด์ วาเคชัน่ เป็ น ๒๐
(รายนามผูร้ ่ วมเดินทางในภาคผนวกท้ายบันทึกนี้) ได้มีโอกาสไปเยีย่ มเยียนประเทศเพื่อนบ้าน ที่มี
ความเกี่ยวข้องพัวพันกันมานาน ถ้าดูระยะตามประวัติศาสตร์แล้วก็กว่า ๖๐๐ ปี เมื่อกลับมาแล้วจึง
จัดทํา “ บันทึกเล่ าเรื่อง.....เที่ยวเมืองพม่ า ” นี้ข้ ึน เพื่อเป็ นอนุสรณ์เตือนความจํา และความประทับใจ
แก่ตนเองและชาวคณะ หากมีความผิดพลาดบกพร่ องประการใดเกิดขึ้น เราขอรับเอาข้อบกพร่ องนั้น
ไว้ดว้ ยตนเอง ทั้งหวังจะได้รับการอภัยและชี้แนะจากท่านผูร้ ู้ หากความดีงามอันใดจะพึงบังเกิดมีข้ ึน
บ้าง แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ขอผูม้ ีอุปการคุณสนับสนุนให้เราได้เดินทางไปครั้งนี้ รวมทั้งชาวคณะ
บันเทิงธรรมทัวร์ทุกท่าน จงอนุโมทนาความดีงามอันนี้ทุกครั้งที่ระลึกถึงด้วยเทอญฯ
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี
๔ มกราคม ๒๕๕๗

บันทึกเล่ าเรื่อง..เที่ยวเมืองพม่ า
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- เวลานัดหมายของบริ ษทั ทัวร์ พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา ๐๕.๐๐ น. เราไปช้ากว่าเวลานัด
หมายประมาณ ๓๐ นาที ให้รถไปส่งประตู ๔ ไม่พบใครเลยสักคน จนแปลกใจ.. จําวันเดินทางผิด
หรื อเปล่า ? โทรศัพท์หาจ้อย บอกว่ายังอยูบ่ นทางด่วน ค่อยอุ่นใจว่าไม่ผดิ วันและไม่ใช่คนไปล่าสุด
พอดีคุณอัญชลีโทรฯ เข้ามา จึงทราบว่าคณะทั้งหมดรอพร้อมอยูท่ ี่ประตู ๒ รี บลากกระเป๋ าเดินทางไป
พบกับคณะและพนักงานของบริ ษทั มายด์ วาเคชัน่ ซึ่งรอให้บริ การอยู่ รี บเอาตัว๋ ไปขอรับบัตรขึ้น
เครื่ อง โหลดกระเป๋ า สักพักคณะจ้อยมาถึง เรากับเล็ก (ไตรสิทธิ์) จึงชวนกันไปแผนกตรวจคนออก
จากเมือง เขาเห็นเราเป็ นพระรี บบริ การให้ก่อน เล็กต่อข้างหลังเรา เสร็ จแล้วเราไปยืนรออยูข่ า้ งใน
ประมาณ ๑๕ นาที ไม่เห็นเล็กเข้ามาสักที เดินย้อนออกไปชะโงกดูที่แถวรอตรวจผูโ้ ดยสารออก
ต่างประเทศก็ไม่เห็น ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ขี้เกียจรอจึงเดินไปประตูผโู้ ดยสารขาออกต่างประเทศ
ที่ปรากฏตามบัตรที่นงั่ C 9 ไปนัง่ พักรออยูป่ ระมาณ ๓๐ นาที เล็กเดินตามไป จึงรู้ว่าสแกนลายนิ้วมือ
ของเล็กไม่ปรากฏเวลาตรวจสอบกับพาสปอร์ต เจ้าหน้าที่เขาเกรงจะเสียเวลาคนอื่นจึงให้ไปต่อท้าย
แถวใหม่ทุกครั้งที่สแกนแล้วไม่สาํ เร็ จ จึงทําให้เสียเวลานาน
- คณะของเรา ๑๙ ชีวิต รวมมัคคุเทศก์ ของบริ ษทั มายด์ วาเคชัน่ เป็ น ๒๐ (รายนามผูร้ ่ วมเดินทางใน
ภาคผนวกท้ายบันทึกนี้) โดยสารเครื่ องบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด มหาชน เที่ยวบิน TG 2981 จาก
สนามบินสุวรรณภูมิ ออกตรงเวลา ๐๗.๓๐ น. บินตรงสู่สนามบินนานาชาติ มัณฑะเลย์ ประเทศ
Myan Mar ถึง เวลา ๐๘.๓๐ น. (เวลาประเทศพม่า ช้ากว่าประเทศไทย ๓๐ นาที ) ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศพม่าแล้ว ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศที่บริ ษทั ทัวร์จดั ไว้รับรองคณะพวกเรา
เดินทางไปวัดมหากันดายง
- วัดมหากันดายง ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองอมรปุระ (ตอนใต้ของมัณฑะเลย์ เป็ นเมืองหลวงเดิมก่อนที่พระเจ้า
มินดงจะย้ายไปมัณฑะเลย์) เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุ-สามเณรบวชเรี ยนที่นี่ นัย
ว่าประมาณ ๓,๐๐๐ รู ป คณะของเรารวบรวมปัจจัย(บนรถ) ได้ ๒๕๐,๐๐๐ จ๊าด(Kyat) หรื อ
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซื้อข้าวสารได้ ๑๐ กระสอบ ไปถึงที่นี่เวลา ๑๐ นาฬิกาเศษ พระเณรกําลังฉัน
ภัตตาหารพอดี มัคคุเทศก์ได้พาไปถวายกับท่านเจ้าอาวาสบนโต๊ะฉันอาหาร ท่านให้พรตามธรรม
เนียมแล้ว ลาท่านเดินทางต่อ
- ถึงเชิงสะพานอูเป็ ง สร้างโดยไม้สกั ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงสู่เจดียเ์ จ๊าต่อจีซ่ึงอยูอ่ ีกฟาก
หนึ่งของทะเลสาบ นัยว่าสะพานนี้ความยาว ๒ ก.ม. ขุนนางนาม “อูเป็ ง” เป็ นแม่กองจัดสร้างสะพาน

นี้ ตามรับสัง่ ของพระเจ้ามินดง โดยใช้ไม้สกั จํานวน ๑,๒๐๘ ต้น ที่ร้ื อจากพระราชวังเดิมที่กรุ งอังวะ
เรากับเล็กเดินข้ามสะพานไปได้ประมาณครึ่ งหนึ่งแล้วกลับ ทะเลสาบนี้กว้างขวางและสัตว์น้ าํ จืด
น่าจะอุดมสมบูรณ์ สังเกตดูจากร้านค้าเชิงสะพาน ทอดกุง้ ปู ปลา ขายมากมายหลายร้าน ที่สะดุดตา
คือกุง้ ฝอย(ตัวโต)ผสมแป้ งทอดเป็ นแพ มีขายมากมาย ทําให้นึกสมัยเมื่อเป็ นเด็ก ที่ผกั ไห่ก็มีอาหาร
แบบนี้กินเป็ นปกติธรรมดาทัว่ ไปตลอดลําแม่น้ าํ น้อย ชะรอยคนแถบนี้จะเป็ นชาวอยุธยาทีถ่ กู พม่า
กวาดต้อนมาเป็ นเชลยเมื่อคราวเสียกรุ งกระมัง จึงนําวิชานี้ติดตัวสืบทอดมาจนรุ่ นลูกหลาน แต่ไม่มี
โอกาสได้ลมิ้ ชิมรสชาติว่าเป็ นอย่างไร ใกล้เคียงกันหรื อไม่ เพราะได้ฉนั อาหารเสียแล้วบนเครื่ องบิน
และเป็ นอาหารที่สร้างทุกขเวทนาที่สุดตลอดการเดินทางครั้งนี้ เพราะบริ การด้วยอาหารกล่องซึ่งมี
หมูแฮม ๒ ชิ้น ขนมหวาน ๑ ชิ้น มัคคุเทศก์รู้ว่าเราฉันอาหารหนเดียวจึงเอาของเธอมาถวายให้อีก ๑
กล่อง วันนี้รอดตายเพราะข้าวต้มผัด ๒ มัดที่เล็กถือติดตัวเอาไปถวายบนเครื่ องบิน
- ข้ามสะพานกลับมาแล้วคณะของเราบางคนเดินชิมอาหาร(กุง้ ทอด ปลาทอด) บางคนเลือกดูสินค้า เรา
จึงชวนเล็กเข้าไปนมัสการพระพุทธรู ปในวัดตองมินยี ซึ่งตั้งอยูเ่ ชิงสะพานอูเป็ งนัน่ เอง เมื่อพร้อมกัน
แล้ว จึงออกเดินทางพาคณะไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านต้มยํากุง้ เป็ นร้านอาหารคนไทย
ทราบว่าเป็ นคนจังหวัดอ่างทอง แต่เราไม่มีโอกาสได้คุยด้วย เพราะนัง่ ฉันนํ้ารออยูอ่ ีกมุมหนึ่งของร้าน
- พร้อมแล้วเดินทางไปวัดมหามัยมุนี พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างขึ้นที่เมืองยะไข่ ซึ่งอยูด่ า้ นทิศตะวันตก
ของประเทศพม่า ติดกับบังคลาเทศ (ปัจจุบนั คือรัฐยะไข่)โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริ ยข์ องชาวยะไข่
แห่งเมืองธัญญวดี โปรดฯให้สร้างพระมหามัยมุนี ขึ้นในปี พ.ศ. ๖๘๙ จนถึงรัชสมัยพระเจ้ามินดง
โปรดให้อญั เชิญพระมหามัยมุนี (หมายความว่า “มหาปราชญ์” )มาไว้ที่กรุ งมัณฑะเลย์เมื่อปี พ.ศ.
๒๓๒๗โดยตัดแยกออกเป็ นชิ้นส่วน แล้วนํามาประกอบใหม่
- พระพุทธรู ปที่สาํ คัญและศักดิ์สิทธิ์ในประเทศพม่า ผูห้ ญิงจะเข้าไปใกล้และแตะต้องมิได้ (แต่
พระสงฆ์ถกู เนื้อต้องตัวสตรี ได้) จะกราบไหว้และบูชาต้องอยูใ่ นระยะห่าง ตามที่เขากําหนดไว้ แม้แต่
จะปิ ดทองก็ตอ้ งฝากผูช้ ายไปทําแทน แต่ผหู้ ญิงก็ยงั คงมีศรัทธาไปสักการบูชาไม่นอ้ ยกว่าผูช้ าย พระ
มหามัยมุนีน้ ีก็เช่นเดียวกัน เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่ามาก และชาวพม่านิยมปิ ดทอง
พระพุทธรู ปมาก เขาเชื่อกันว่าการปิ ดทองพระคือการถวายผ้าไตรจีวรให้กบั พระพุทธเจ้า และทองที่
ปิ ดนั้นต้องเป็ นทองคําแท้ท้งั สิ้น คนจะไปปิ ดทองพระพุทธรู ปที่ใด ต้องไปซื้อทองที่วดั นั้นๆ เท่านั้น
เมื่อซื้อแล้วต้องผ่านการประทับตรารับรองจากเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่ง จึงนําแผ่นทองนั้นเข้าไปปิ ดได้
ด้วยศรัทธาความเชื่ออันมัน่ คงนี้ เขาจึงพากันปิ ดทองพระพุทธรู ปที่เขานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์จนไม่เห็น
เนื้อโลหะขององค์พระพุทธรู ป เราเป็ นผูโ้ ชคดีที่มีโอกาสขึ้นไปปิ ดทองทั้งของเราเอง(โยมซื้อให้)
และรับฝากจากสุภาพสตรี ในคณะของเราด้วย

พิธีกรรมพิเศษอีกอย่างของที่นี่ คือการถวายนํ้าสรงพระพักตร์พระมหามัยมุนี ซึ่งจะทําทุกวันในเวลา
ประมาณ ๐๔.๐๐ น. มีประชาชนไปร่ วมพิธีอย่างคับคัง่ ทุกวัน ออกจากวัดมหามัยมุนีแล้วเดินทางไป
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
- พระราชวังมัณฑะเลย์ มีพ้นื ที่เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านละ ๒ ก.ม. กําแพงพระนครก่อด้วยอิฐดินเผา
ความสูงประมาณ ๘.๐ เมตร ความหนากว่า ๕๐ ซ.ม. นอกกําแพงพระนครมีคูเมืองโดยรอบ กว้าง
๗๕ เมตร ขุดลึก ๔ เมตร สร้างโดยพระเจ้ามินดง หรื อ มินดุง พระมหากษัตริ ยร์ ัชกาลที่ ๙ แห่ง
ราชวงศ์อลองพระยา (เสวยราชย์ พ.ศ. ๒๓๙๖ สวรรคต พ.ศ. ๒๔๒๑ ) ภายในกําแพงเมืองเป็ น
สถานที่ต้งั ท้องพระโรง และพระตําหนักน้อยใหญ่ที่สร้างด้วยไม้สกั ตกแต่งลวดลายด้วยศิลปะฝี มือ
ช่างแกะสลัก ประดับประดาด้วยทองคํา จํานวนประมาณ ๕๐ องค์ แต่คูเมืองที่กว้างขวาง และกําแพง
เมืองอันสูงใหญ่ปานนั้น ก็มิสามารถรักษาพระราชวงศ์อลองพระยา และพระราชวังมัณฑะเลย์ ให้
รอดพ้นจากอํานาจของโลภจริ ต โทสจริ ต และโมหจริ ต ของมนุษย์ไว้ได้ไม่ เพราะอกุศลมูลทั้งสามนี้
หากได้เข้าครอบงําจิตใจผูใ้ ดแล้ว ย่อมทําให้บุคคลนั้นและสิ่งรอบๆ ตัวพินาศย่อยยับเป็ นจุลวิจุลได้
ในพริ บตา จากการศึกษาประวัติศาสตร์พม่าพบว่า ราชวงศ์อลองพระยาถึงกาลอวสาน จนพม่าต้อง
สูญสิ้นสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ก็เพราะอกุศลมูลทั้งสามเข้าครอบงําพระทัยพระเจ้าสีป่อ และพระ
นางศุภยลัต พระมเหสี พระราชวังมัณฑะเลย์อนั วิจิตรพิสดารต้องตกเป็ นเหยือ่ ทะเลเพลิงจนไร้
ร่ องรอย ก็เพราะอกุศลมูลเข้าครอบงําจิตใจของนักค้าสงคราม
- กล่าวคือ หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้ว พระเจ้าสีป่อ(ธีบอร์ ) ผูส้ ืบราชสันตติวงศ์เป็ นรัชกาลที่
๑๐ ได้เพียง ๘ ปี พม่าก็ตอ้ งเสียเอกราชให้แก่องั กฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ (พระเจ้าสีป่อกษัตริ ยอ์ งค์
สุดท้ายของพม่า และพระนางศุภยลัต พระมเหสี ถูกคุมพระองค์ไปอยูเ่ มืองรัตนคีรี เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่
บนชายฝั่งทะเลแถวเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย) อังกฤษจึงใช้พระราชวังมัณฑะเลย์เป็ นที่ต้งั กอง
กําลังทหาร พอเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นยาตราทัพมาขับไล่ทหารอังกฤษ และยึด
ครองพระราชวังมัณฑะเลย์ ใช้เป็ นค่ายทหารแทน จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ อันเป็ นปี สุดท้าย
ของสงครามโลกครั้งที่ ๒ เครื่ องบินทหารฝ่ ายสัมพันธมิตร นําโดยกองทัพอังกฤษ ก็ยกกองทัพ
อากาศบินว่อนเหนือพระราชวังมัณฑะเลย์ ทิ้งระเบิดลูกแล้วลูกเล่าใส่ฐานที่มนั่ ของกองทัพญี่ปุ่น
ส่งผลให้พระตําหนักไม้สกั ประดับประดาด้วยทองคํา ในพระราชวังมัณฑะเลย์ท้งั หมด จํานวน
ประมาณ ๕๐ องค์ มอดไหม้ไปกับทะเลเพลิง สิ่งปลูกสร้างในรัชสมัยพระเจ้ามินดงไม่หลงเหลือให้
เห็นอยูเ่ ลยภายในพระราชวังนี้ ทีย่ งั คงปรากฏให้เห็นอยูค่ งมีเพียงกําแพงพระนครเท่านั้น พระ
ตําหนักท้องพระโรง และพระตําหนักอื่นๆ อีกประมาณ ๕-๖ องค์ ที่นกั ท่องเที่ยวเดินชมอยูท่ ุกวันนี้
เป็ นของสร้างขึ้นใหม่ หลังจากที่พม่าได้รับเอกราชแล้ว เฉพาะท้องพระโรงมีพระบรมรู ปของพระเจ้า

มินดงและพระมเหสีประดิษฐานไว้เป็ นอนุสรณ์ที่ระลึก พระตําหนักอื่นภายในว่างเปล่า พวกเราจึง
เดินชมแต่ภายนอก พระตําหนักใหม่ท้งั หมดนี้เพิง่ สร้างได้ประมาณ ๒๐ ปี เริ่ มชํารุ ดทรุ ดโทรมด้วย
กาลเวลา แต่ยงั ไม่เคยได้รับการบูรณะเลย จากนั้น คณะของเราเดินทางไปวัดชเวนันดอร์
- วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สกั ทอง) ซึ่งเดิมเป็ นพระตําหนักในพระราชวังมัณฑะเลย์ ที่พระเจ้ามินดงเคย
ทรงใช้เป็ นสถานที่ทรงธรรมและปฏิบตั ิธรรมเป็ นประจํา และมีรับสัง่ ว่าหากพระองค์สวรรคตแล้วให้
รื้ อพระตําหนักนี้ไปถวายวัด เมื่อสิ้นรัชกาลพระองค์แล้ว พระเจ้าธีบอร์(พระเจ้าสีป่อ) พระราชโอรส
จึงโปรดให้ร้ื อพระตําหนักนี้มาสร้างไว้ในวัดชเวนันดอร์ พระตําหนักที่สร้างในรัชสมัยพระเจ้ามินดง
ยังคงเหลือเป็ นหลักฐานแสดงความวิจิตรพิสดารแห่งลวดลายและฝี มือช่างให้พวกเราได้เห็นเป็ น
ขวัญตาก็มีเพียงพระตําหนักไม้สกั ทองที่วดั ชเวนันดอร์ นี้แห่งเดียวเท่านั้น แต่เมื่อได้ไปเห็นแล้วก็เกิด
ความรู้สึกสะท้อนขึ้นในใจ เพราะดูเหมือนว่ายังถูกปล่อยปละละเลยในการบูรณปฏิสงั ขรณ์ เวลาที่
คณะพวกเราไปชมบังเอิญไปพ้องกับคณะของท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไปชมเช่นกัน แต่คณะของท่านไปถึงทีหลังคณะเรา พวกเราชมเสร็ จแล้วจึงออก
เดินทางต่อไปวัดกุโสดอ
- วัดกุโสดอ เรี ยกอีกอย่างว่าวัดมหากุศล สร้างในรัชสมัยพระเจ้ามินดง ทรงมีพระราชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างมาก โปรดให้ช่างจารึ กข้อความในพระไตรปิ ฎกลงบนแผ่นหินอ่อน จํานวน
รวม ๗๒๙ แผ่น (แกะสองหน้า) แล้วทรงโปรดให้สร้างซุม้ เจดียบ์ รรจุแผ่นหินอ่อนดังกล่าวตั้งเรี ยง
รายไว้ภายในบริ เวณวัด จนครบจํานวน ๗๒๙ องค์ ภายในวัดมีพระเจดียใ์ หญ่เป็ นองค์ประธาน
ประดับด้วยทองคําเหลืองอร่ ามงามสะดุดตา เรานําพาชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์สวดมนต์ไหว้พระ
แผ่เมตตา แล้วเดินทางต่อไปวัดมัณฑะเลย์ฮิลล์
- วัดมัณฑะเลย์ฮิลล์ เป็ นวัดสร้างใหม่อยูบ่ นเทือกเขามัณฑะเลย์ สูงมาก ต้องอาศัยบันไดเลื่อนขึ้นไป มี
พระเจดียร์ ู ปทรงศิลปะพม่าประดับสีทองคํางดงามอร่ ามตา และเป็ นจุดชมวิว สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ได้โดยรอบ นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมวิวและรอชมพระอาทิตย์ตก คณะ
ของเราไปพบกับคณะของท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นี่อีกครั้ง เรา
นมัสการพระรัตนตรัยและเดินชมรอบพระเจดียพ์ อสมควรแก่ความต้องการแล้ว จึงลงลิฟต์มารอคณะ
อยูท่ ี่ลานจอดรถ เพื่อเดินทางกลับที่พกั
- สรุ ปวันแรกที่ เดินทางมาถึง ได้ ไปทาบุญและนมัสการพระรั ตนตรั ยที่เมืองอมรปุระและ มัณฑะเลย์
รวม ๖ วัด และหนึ่งพระราชวัง
- คืนนี้พกั ที่มณั ฑะเลย์ ฮิลล์ ( Mandalay Hill Hotel )

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- ตื่นลงมารอรถตั้งแต่เวลา ๐๓.๓๐ น. ตามเวลานัดหมาย เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางไปชมพิธีลา้ งพระพักตร์พระ
มหามัยมุนี แต่รถมีปัญหา กว่าจะออกเดินทางได้ก็เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. จึงไปถึงวัดพระมหามัยมุนีชา้
กว่ากําหนดเวลา แต่ก็เป็ นโชคดีของพวกเรา เพราะทางวัดก็เกิดขัดข้อง เริ่ มพิธีชา้ กว่าปกติเกือบชัว่ โมง เรา
ไปรออยูส่ กั ครู ใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงมาไขกุญแจเปิ ดประตู แล้วท่านเจ้าอาวาสผูเ้ ป็ นประธานประกอบพิธีจึง
เข้ามา พิธีน้ ีใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้งั พระและฆราวาสรวมแล้วกว่า ๑๐ รู ป/คน ฆราวาสดูท่าทางต้องเป็ น
ผูใ้ หญ่และแต่งกายด้วยชุดประจําชาติสีขาว พอได้เวลาเริ่ มพิธีปี่พาทย์ประโคมเสียงดังอึกทึกกึกก้อง เริ่ ม
จากประธานสงฆ์พ่นนํ้าหอม(ผสมทานาคา) ตรงพระพักตร์ แล้วสีพระทนต์ ล้างพระพักตร์ เช็ดพระ
พักตร์ ทําอย่างพิถีพิถนั เป็ นขั้นตอน ใช้เวลานาน เราโชคดีได้เข้าไปยืนดูอยูต่ ิดกับฐานบุษบก ได้เห็น
ขั้นตอนของพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุม แสดงความเคารพในพระบรมศาสดาอย่างจริ งจัง แต่เสียดายไม่
สามารถดูได้จนเสร็ จพิธี เพราะมัคคุเทศก์ให้คุณเล็กเข้ามาตาม บอกว่าจะต้องรี บกลับไปที่พกั เพื่อเตรี ยม
ตัวเดินทางต่อไปพุกาม จึงกราบลาพระมหามัยมุนีออกมาด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานใจ
- ออกจากที่พกั เดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์ อาศัยสายการบินแอร์ยา่ งกุง้ ( Yangon Airways ) บินไป
เมืองพุกาม สายการบินภายในประเทศพม่านี้สนุกดี เวลาจะเรี ยกผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ องไม่มีเสียงตามสาย
ประกาศให้ผโู้ ดยสารทราบ ใช้โทรโข่งประกาศแทน พวกเราไปเป็ นหมู่คณะค่อยยังชัว่ หน่อย เพราะหลาย
คนคอยช่วยกันฟังว่าเขาประกาศเรียกสายการบินไหน และจะไปที่ใด ที่สาํ คัญเรามีมคั คุเทศก์ ทั้งไทย(คุณ
ตุ๊ก) และพม่า(หนูมะนาง) คอยดูแล ถ้าไปตามลําพังส่วนตัวท่าจะยุง่ เหมือนกัน บัตรขึ้นเครื่ องก็ไม่มี
หมายเลขที่นงั่ เจ้าหน้าที่ตรวจบัตรเสร็ จแล้วเดินขึ้นไปเลือกหาที่นงั่ ตามชอบใจ เราโชคดีที่มีเล็กคอยช่วย
ดูแลกํากับตลอดเวลา และทุกเที่ยวบิน มิฉะนั้นอาจจะได้นงั่ คู่กบั สุภาพสตรี บา้ งก็ได้ เครื่ องบินในประเทศ
ที่นี่ออกไม่ค่อยตรงเวลา ถ้าไม่ก่อนเวลาก็หลัง คือว่าพร้อมเมื่อไรสามารถออกได้เลย สนุกดีไหม ? เราไป
ช่วงนี้เต็มทุกเที่ยวบิน อาจเป็ นเพราะช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึง่ ประเทศเมียนมาร์เป็ นเจ้าภาพด้วยก็ได้
ใช้เวลาบินประมาณ ๓๐ นาที เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงสนามบินเมืองพุกาม มัคคุเทศก์พาคณะชมตลาดเช้า
เมืองพุกาม แล้วเดินทางไปกราบนมัสการพระเจดีย์ชเวซิกอน ( SHWEZIGON PAGODA )
- เมืองพุกาม หรื อปะกัน่ ( BAGAN ) สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๑๖๐๐ โดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ หลังจาก
ปราบปรามพวกมอญลงได้ กษัตริ ยม์ อญพระองค์สุดท้ายในยุคนี้คือพระเจ้ามนูหะ (MANUHA) พวกพม่า
รับเอาวัฒนธรรมมอญเข้าสู่ราชสํานักตั้งแต่ยคุ นี้ หลังจากพระเจ้าอโนรธามังช่อสวรรคต พระเจ้าส่อหลู่
พระราชโอรสขึ้นครองราชย์ต่อมา แต่ก็ตอ้ งสิ้นพระชนม์ระหว่างการก่อกบฏของพวกมอญ พระเจ้าญาณสิทธานํากําลังปราบปรามกบฏมอญได้สาํ เร็ จ จึงสถาปนาพระองค์ข้ ึนเป็ นกษัตริ ยร์ ัชกาลที่ ๓ ( พ.ศ.
๑๖๒๗-๑๖๕๖) ยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็ นยุคทองของอาณาจักรปะกัน่ (พุกาม) มีการก่อสร้างเจดียข์ ้ ึนมากมายใน

รัชสมัยของพระเจ้าญาณสิทธา เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว พระเจ้าอลองสิทธู พระราชนัดดา องค์รัชทายาท ก็ดาํ เนินการสร้างต่อมาอีกสมัยหนึ่ง จนอาณาจักรพุกามได้รับสมญานามว่านครแห่งเจดีย ์ ๕,๐๐๐
องค์ ปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติ ได้ข้ ึนทะเบียนนครแห่งประวัติศาสตร์น้ ีเป็ นมรดกโลก
- วัดพระเจดีย์ชเวซิกอน ( SHWEZIGON PAGODA ) ชาวพม่านับถือว่าเป็ น วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เราได้พา
ชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์สวดมนต์ทาํ วัตรเช้าที่วดั นี้ แล้วกระทําประทักษิณรอบองค์พระเจดีย ์ ๓ รอบ
ที่นี่มีแปลกอยูอ่ ย่างหนึ่ง คือด้านหน้าใกล้พระเจดียต์ รงประตูทางเข้า มีแอ่งนํ้าเล็กๆ เป็ นรอยลึกลงในพื้น
หิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ ซ.ม. มีน้ าํ ขังอยู่ ถ้าไปดูน้ าํ ในแอ่งนี้ยามใดก็ตาม จะเห็นเงาของพระเจดีย ์
ปรากฏในแอ่งนํ้านี้ตลอดเวลา ขณะเราเดินนําชาวคณะกระทําประทักษิณองค์พระเจดีย ์มีผแู้ สวงบุญคอย
ดักถวายปัจจัยให้เรา ๑,๐๐๐ kyat จึงให้เล็กรับไว้ แล้วส่งให้จอ้ ยใส่ตบู้ ริ จาคที่วดั นี้ แล้วมัคคุเทศก์พาไป
ฉันอาหารที่ River View Restaurant ริ มฝั่งแม่น้ าํ อิระวดี (ประมาณ ๑๑.๐๐ น.) ได้ฉนั ข้าวโพดต้มฝักโต
เม็ดใหญ่รสหวานดีมาก ซึ่งคุณอัญชลีซ้ือจากตลาดเช้าพุกามมาถวายให้เราได้ฉนั พืชพันธุธ์ ญั ญาหารบ่ง
บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้าในถิ่นนั้นๆ เราสังเกตดูพืชผักที่เขาวางขายในตลาดเช้าเมือง
พุกามแล้วก็เป็ นเช่นนั้นจริ งๆ ต่อจากนั้นพาเข้าที่พกั AYE YAR RIVER VIEW RESORT ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ าํ อิระวดี เช่นกัน พักผ่อนกันประมาณชัว่ โมงเศษ บ่าย ๒โมง นัดกันไปวัดมนูหะ
- วัดมนูหะ ( MANUHA PHAYA )สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ (กษัตริ ยม์ อญองค์สุดท้ายในยุคที่พระ
เจ้าอโนรธามังช่อรวมมอญเข้ากับพม่า) พระองค์ตอ้ งเสด็จมาอยูพ่ ุกามในฐานะกษัตริ ยเ์ ชลย ทรงมีความ
อัดอั้นตันใจ จึงนําเอาเครื่ องประดับส่วนพระองค์ที่มีอยูอ่ อกขายแล้วสร้างวัดและพระเจดีย ์ ภายในพระ
เจดียส์ ร้างพระพุทธรู ปประดิษฐานไว้ในซุม้ ทั้งสี่ทิศ มีท้งั ปางประทับนัง่ และไสยาสน์ ขนาดองค์
พระพุทธรู ปทุกองค์ใหญ่จนติดพระวิหาร บ่งบอกถึงความรู้สึกในพระทัยของพระองค์ที่ตอ้ งตกมาเป็ น
เชลยนั้น มีความอึดอัดคับแคบพระทัยเพียงไร ศิลปิ นถ่ายทอดความในใจออกสู่สาธารณชนด้วยงาน
ศิลปะ ฉันใดก็ฉนั นั้น วัดนี้ชาวพม่าจึงเรี ยกกันว่าเป็ น วัดที่อึดอัดที่สุด จากนั้นคณะของเราเดินทางต่อไป
วัดสัพพัญํู
- วัดสัพพัญญู ( THATBYINNYU PHAYA ) สร้างโดยพระเจ้าอลองสิ ทธู พระราชนัดดาในพระเจ้าญาณสิทธา ผูส้ ืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระเจ้าญาณสิทธา วัดนี้มีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นพิเศษคือ องค์พระเจดีย์
สูงที่สุดในประเทศพม่ า คือ ๒๐๑ ฟุต ได้นาํ พาคณะญาติโยมสวดมนต์แผ่เมตตาหน้าพระประธาน เสร็ จ
แล้วออกเดินทางไปวัดอนันดา
- วัดอนันดา ( ANANDA PHAYA ) สร้างโดยพระเจ้าญาณสิทธา องค์พระเจดียส์ ูง ๑๗๐ ฟุต ถูกจัดอันดับ
ว่าเป็ นวัดที่สวยที่สุดในประเทศพม่ า ได้นาํ พาชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
แล้วเดินทางต่อไปวัดตะมะยานจี

- วัดตะมะยานจี หรือ ธรรมยางจี (Dhammayangyi Phaya) สร้างโดยพระเจ้านรธุ ( Narathu )ในปี พ.ศ.
๑๗๐๖ ทรงสร้างพระเจดีย์ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศพม่ า แต่ไม่แล้วเสร็ จ จุดเด่นของพระเจดียท์ ี่วดั นี้
นอกจากเป็ นพระเจดียข์ นาดใหญ่ที่สุดแล้ว ศิลปะการก่ออิฐแนบเนียนมาก จนแม้เข็มหมุดไม่สามารถ
สอดแทรกเข้าไปในระหว่างได้ จึงทําให้องค์พระเจดียม์ นั่ คงแข็งแรงมาก แม้จะเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในประเทศพม่าหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อองค์พระเจดีย ์ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกัน
มาว่า ระหว่างการก่อสร้างนั้น พระเจ้านรธุจะเสด็จตรวจงานเป็ นครั้งคราว จะทรงเอาเข็มหมุดสอดเข้าไป
ระหว่างรอยต่อของอิฐที่ก่อ หากเข็มหมุดสามารถสอดเข้าไปได้ ผูก้ ่ออิฐแนวนั้นจะต้องถูกตัดมือ มัคคุเทศก์ยงั พาเราไปชมแท่นหินที่ใช้ตดั มือช่างที่ถกู ลงโทษ ผู้มีอานาจวาสนาสามารถทาอะไรตามใจตนเอง
ได้ เสมอ แต่ ย่อมไม่จีรังยัง่ ยืน เราพาชาวคณะสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา เสร็ จแล้วเดินทางไปพระเจดีย ์
ชเวซันดอว์
- พระเจดีย์ชเวซันดอว์ สร้างโดยพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม ซึ่งไม่ปรากฏพระนาม
ชัดเจน จุดเด่นของพระเจดียน์ ้ ีนอกจากจะเป็ นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตาม
คตินิยมของชาวพม่าแล้ว หากปรารถนาจะชมทะเลเจดียเ์ มืองพุกาม ก็สามารถปี นบันไดเหล็กขึ้นไปชมได้
องค์พระเจดียส์ ูง ๕ ชั้น หากขึ้นไปถึงชั้นบนสุด คือชั้นที่ ๕ จะสามารถมองเห็นทะเลเจดียเ์ มืองพุกามได้
โดยรอบจนสุดสายตา ทั้งยังสามารถมองเห็นลําแม่น้ าํ อิระวดีทอดสายยาวไหลเอื่อยผ่านเมืองพุกามจาก
เหนือสู่ใต้ไกลจนสุดสายตา เราตะเกียกตะกายขึ้นไปกับกลุ่มของจ้อย จนถึงชั้นที่ ๕ ขึ้นไปแล้วมองเห็น
วิวทิวทัศน์และทะเลเจดีย ์ รวมทั้งแม่น้ าํ อิระวดี สวยงามไม่ผดิ หวัง เรามองได้แต่ระยะไกล ไม่กล้ามองลง
ตํ่า โยมกอบกาญจน์แอบถ่ายภาพเราไว้ ๑ ภาพ ขาลงจับราวบันไดแน่นทั้งสองมือ ไม่กล้าก้มหน้ามองดู
เบื้องล่างเลย เพราะขาสัน่ ทั้งหัวใจมันวาบหวิว ชาวคณะที่รอเราอยูข่ า้ งล่างคงมองดูดว้ ยความสมเพช
เพราะเมื่อมาถึงพื้นล่างแล้ว หนูมะนาง มัคคุเทศก์สาวน้อยชาวรัฐฉานพูดสัพยอกเราว่า “ ตอนลงมาหนู
เห็นพระอาจารย์จบั ราวบันไดสองมือไม่ยอมปล่อยเลย” เราตอบว่าถูกต้อง ตอนขึ้นไปนั้นรักพม่าเป็ น
ที่สุด เพราะอยากมองเห็นทะเลเจดียเ์ มืองพุกาม แต่ตอนลงมานั้นรักราว(บันได)เป็ นที่สุด เพราะกลัวความ
สูง แต่ไม่เห็นหนูมะนางแสดงความรักชาติเลย (เพราะเธอเองก็ไม่ได้ข้ ึนไป ไม่รู้ว่าขึ้นจนเบื่อ หรื อว่ากลัว
ความสูงมากกว่าเรา) เธอไม่ตอบ ได้แต่อมยิม้ จากนั้นเดินทางไปวัดติโลมินโล
- วัดติโลมินโล แปลว่า “เจดียฉ์ ตั รตั้ง” สร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา เป็ นเจดียท์ ี่มีความเป็ นมาแปลกกว่า
เจดียอ์ งค์อื่นๆ มีประวัติเล่าว่า พระเจ้านรปติซีตู ทรงมีราชบุตรหลายพระองค์ ทั้งที่เกิดแต่อคั รมเหสีและ
พระชายา เมื่อจะทรงตั้งองค์รัชทายาทสืบราชบัลลังก์ ก็ไม่อาจตั้งราชบุตรในอัครมเหสีได้ทนั ที เพราะ
ทรงเคยรับปากพระชายาองค์หนึ่ง ซึ่งคอยบริ บาลพระองค์ขณะประชวรอย่างดียงิ่ ว่า จะทรงพิจารณา
พระราชบุตรจากชายาให้ข้ ึนครองราชย์ดว้ ย พระองค์จึงตัดสินพระทัยเรี ยกพระราชบุตรทั้งห้าพระองค์มา

นัง่ ล้อมวง แล้วตั้งฉัตรอันเป็ นสัญลักษณ์กษัตริ ยไ์ ว้ตรงกลาง หากฉัตรล้มลงแล้วปลายฉัตรชี้ไปทีพ่ ระราช
บุตรองค์ใด ก็จะทรงแต่งตั้งเป็ นกษัตริยส์ ืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ ปรากฏว่าปลายฉัตรชี้ไปที่
เจ้าชายชัยสิงห์ (พระเจ้านาตองมยา) ซึ่งเป็ นพระราชบุตรอันเกิดแต่พระชายาองค์ที่บริ บาลพระองค์ ชาว
พม่าจึงเรี ยกพระเจ้านาตองมยาว่า “กษัตริ ยฉ์ ตั รตั้ง” และเมื่อทรงขึ้นครองราชย์แล้ว จึงสร้างพระเจดียข์ ้ ึน
เป็ นอนุสรณ์ ณ บริ เวณที่พระราชบิดาเอาฉัตรเสี่ยงทาย จึงเรี ยกกันว่า “เจดียต์ ิโลมินโล”เราได้พาชาวคณะ
สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา แล้วพากันเดินทางกลับ ถึงที่พกั เวลา ๑๙.๒๐ น
- สรุ ปวันนีเ้ ราและชาวคณะได้ นมัสการพระเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองพุกาม รวม ๗ แห่ งด้ วยกัน
- อนึ่ง แม่น้ าํ อิระวดี ความยาว ๒,๑๗๐ กิโลเมตร มีตน้ กําเนิดจากมณฑลยูนานของจีน ไหลเข้าพม่าที่รัฐ
คะฉิ่น แล้วไหลผ่านกลางประเทศไปลงทะเลอันดามัน แม่น้ าํ นี้กว้างขวางพอๆ กับแม่น้ าํ โขงช่วงที่ไหล
ผ่านตัวเมืองหนองคาย นับว่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ประเทศพม่าได้เป็ นอย่างดีทีเดียว ทั้งยังกล่าว
ได้ว่าเป็ นอู่อารยธรรม-วัฒนธรรมของพม่ามอญที่สาํ คัญในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้น้ ีอีกด้วย
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- ออกจากที่พกั เพื่อเดินทางไปสนามบินพุกาม โดยสาร Yangon Airways บินไปสนามบินเฮโฮ (รัฐฉาน)
ใช้เวลาบิน ๔๕ นาที เครื่ องออกจากสนามบินพุกาม ๗.๔๐ น. ถึงสนามบินเฮโฮ ๘.๒๕ น. มัคคุเทศก์พา
ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศที่เตรี ยมไว้ตอ้ นรับคณะของเรา รถวิ่งไปได้ประมาณ ๒๐ นาที ถึงตลาดเช้าเฮโฮ ซึ่ง
ใหญ่มากกว่าตลาดเช้าพุกาม มีของขายมากมายสารพัด ทั้งอาหารสด-แห้ง ของใช้ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ผูค้ น
ไปจับจ่ายซื้อขายสินค้ามากมาย คับคัง่ คณะของเราพากันชมตลาดอยูป่ ระมาณ ๑ ชัว่ โมง จึงออกเดินทาง
ไปถึงที่พกั HU PIN INLAY HOTEL ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบอินเล เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันอาหารที่นี่ เจ้าของ
ร้านเป็ นชาวไทยใหญ่ อายุประมาณ ๗๐ ปี พูดภาษาอังกฤษได้ รู้จกั การปฏิบตั ิพระดีมาก ทั้งรู้วิธีทาํ
กัปปิ ยะพีชคามอีกด้วย นับว่าเขาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาแท้จริ งอย่างน่าสรรเสริ ญทีเดียว
- วันนี้ได้ฉนั อาหารพม่าที่ชาวคณะซื้อจากตลาดเช้าเฮโฮเอามาถวายให้เราฉัน คือปลาท่องโก๋ คู่หนึ่งยาว
เกือบ ๙ นิ้วฟุต และขนมทําด้วยแป้ งสาลีนวดแล้วปั้นเป็ นรู ปสามเหลี่ยม ชิ้นพอดีคาํ สอดไส้มนั ผัดผสม
เครื่ องเทศ รสหวาน-เค็ม(จําชื่อพม่าไม่ได้) ทอดนํ้ามันกระทะเดียวกับปลาท่องโก๋ ทั้งสองอย่างนี้เขาขาย
กินกับนํ้าชายามเช้า คณะของเราไปนัง่ ร้านนํ้าชา จึงซื้อมาฝากให้เราได้ลองฉันดู รสชาติชวนชิมดีเหมือน
กัน แต่ปลาท่องโก๋ เราฉีกเอาข้างหนึ่งแล้วฉันไปได้ครึ่ งเดียว พร้อมนึกขําๆ อยูใ่ นใจ “ ประเทศพม่าอยู่
เหนือประเทศไทยมาก เมืองร่ างกุ้งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของพม่า อยู่ประมาณจังหวัดพิษณุโลกของเรา ปลา
ท่ องโก๋ ประเทศพม่าตัวใหญ่ ยาวดังว่ านั้น มาถึงไทยเราตัวเล็กลงเหลือราว ๓ นิว้ แต่ พอไปถึงปั กษ์ ใต้

- เหลือตัวเท่ านิว้ ก้ อย ชะรอยจะเป็ นสายพันธุ์ปลาภูเขา ไม่ชอบนา้ ทะเล” ฉันอาหารเสร็ จแล้วเข้าที่พกั
มัคคุเทศก์นดั ลงเรื อชมทะเลสาบอินเลเวลา ๑๓.๓๐ น.
- ออกเดินทางจากท่าเทียบเรื อเกือบบ่ายสองโมง เรื อหางยาววิ่งไปในทะเลสาบอินเลย์ ประมาณ ๔๐ นาที
ถึงวัดพระบัวเข็ม
- วัดพองดอว์อู สถานที่ประดิษฐานพระบัวเข็ม บ้างก็ว่าเป็ นพระที่แกะขึ้นจากกิ่งไม้พระศรี มหาโพธิ์ บ้างก็
ว่าแกะจากไม้จนั ทน์อายุเกือบพันปี ลงรักปิ ดทอง เดิมมีขนาดเพียง ๕ ซ.ม. แต่ดว้ ยศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนปิ ดทองกันจนไม่เห็นเป็ นรู ปองค์พระ แม้ภาพที่ถ่ายไว้ในวัดก็เป็ นภาพที่ถกู ปิ ดทองจนไม่
เห็นรู ปเดิมแล้ว เขามีประเพณี นาํ พระบัวเข็มทั้ง ๕ องค์น้ ีแห่ทางชลมารคในทะลสาบอินเล ช่วงเทศกาล
ออกพรรษา โดยเรื อรู ปหงส์ทาสีทองอร่ ามตา ที่จอดอยูใ่ นโรงเรื อท่านํ้าหน้าวัดนั้น จะแห่ไปตามหมู่บา้ น
ต่างๆ ในทะเลสาบนั้น และจะนําพระบัวเข็มประดิษฐาน ณ หมู่บา้ นนั้นๆ แห่งละหนึ่งคืนจนครบ ทํา
อย่างนี้มาช้านาน และมีเรื่ องเล่าว่า คราวหนึ่งเมื่อนําพระออกแห่ เกิดพายุฝนจนเรื อพระบัวเข็มล่มจมลงใน
ทะเลสาบ ประชาชนช่วยกันงมขึ้นมาได้ ๔ องค์ อีกองค์หนึ่งพยายามอย่างไรก็หาไม่พบ เมื่อหมดหวัง จึง
พากันกลับวัดพองดอว์อู เมื่อมาถึงวัดพบพระองค์ที่หายไปนั้นประดิษฐานอยู่ ณ ที่เดิม โดยมีสาหร่ ายพัน
องค์อยูโ่ ดยรอบ เทศกาลแห่พระปี ต่อมาก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ซ้ าํ อีกกับพระองค์เดิมนั้น นับแต่น้ นั
มา จึงทําพระบัวเข็มจําลององค์ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไปแห่ทางชลมารคขึ้น เมื่อถึงเทศกาลแห่พระก็จะนํา
องค์จาํ ลองนี้ไปแห่แทน แต่ในยามปกติคนไปสักการะองค์เดิมได้ตลอดเวลา จุดที่เกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง
จนเรื อแห่พระล่มสองปี ติดๆ กันนั้น เขาปักเสาเป็ นนิมิตไว้ในทะเลสาบ หัวเสาทําเป็ นรู ปเรื อนกหงส์สี
ทอง เราผ่านไปยังได้เห็นอยูจ่ นทุกวันนี้
- เรื่ องราวของพระบัวเข็มไม่ค่อยปรากฏเป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปในเมืองไทย จนเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่
๓ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงผนวชอยูน่ ้ นั ทรงสนิทสนม
กับพระภิกษุชาวมอญมาก เมื่อพระ ภิกษุชาวมอญเข้าเฝ้ าที่วดั บวรนิเวศฯ ครั้งใด ก็มกั นําพระบัวเข็มเข้ามา
ถวายอยูเ่ นืองๆ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบประวัติความเป็ นมาของพระบัวเข็ม
มากกว่าบุคคลใดในสมัยนั้น จนถึงทรงยอมรับพระบัวเข็มเข้าในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ (พิธีขอฝน)
พระบัวเข็มนี้ถือกันว่าเป็ นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อภินิหารในทางชนะศัตรู หมู่มาร และในทางบังเกิด
ความอุดมสมบูรณ์ ลาภสักการะ ความรํ่ารวยอย่างยิง่ แก่ผเู้ คารพบูชา “พระบัว เข็ม” เป็ นพระที่ศกั ดิ์สิทธิ์
แห่งหนึ่งของชาวพุทธพม่านิยมเดินทางไปกราบไหว้ ขอพร
- เราพาชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์สวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา ขอพร แล้วถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ระหว่างนั้น
มีสุภาพสตรี ชาวพม่าเข้ามาถวายปัจจัย เราให้เล็กรับไว้ แล้วใส่ตบู้ ริ จาคให้กบั วัดนี้ ออกเดินทางจากวัด
พระบัวเข็มเวลา ๑๔.๒๕ น. เรื อหางยาววิ่ง ๑๐ นาที เวลา ๑๔.๓๕ น. ถึงวัดอโลตอเปา

- วัดอโลตอเปา (ALO TAW PAO TEMPLE) ซึ่งแปลว่า ปรารถนาสิ่งใดก็จะสําเร็ จสมปรารถนา (น่าจะ
ความหมายเดียวกันกับพระนามของพระมหาโพธิสตั ว์ “สิทธัตถะ” ) ภาษาทัว่ ไปเรี ยกว่าวัดเจดียน์ ้ าํ ปั่น
เพราะอยูใ่ นเขตหมู่บา้ นนํ้าปั่น
- ชาวพม่านิยมสร้างเจดียบ์ รรจุพระเกศาธาตุ และสร้างพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ประจําทิศทั้ง ๔ หันพระ
ปฤษฎางค์ให้กนั คือ พระพุทธกกุสนั โธ พระพุทธโกนาคมโน พระพุทธกัสสโป และพระพุทธโคตโม
แต่ครั้นเราถามว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดประทับประจําอยูท่ ิศไหน ก็ตอบสับสน บางแห่งมัคคุเทศก์ชาว
พม่าเองก็ยงั หลงทิศ เราจึงไม่ถือเอาเป็ นสาระสําคัญ แต่คติความนิยมนี้เป็ นแบบเดียวกันทัว่ ทั้งประเทศ
เราพาคณะสวดมนต์ไหว้พระครบทั้ง ๔ องค์ ๔ ทิศ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก แล้วออกเดินทางต่อไป
ถึงวัดงาเปจัง เวลา ๑๖.๑๐ น.
- วัดงาเปจัง ( Nga Phe Kyanng ) หรื อเรี ยกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวัดแมวลอดบ่วง วัดนี้ได้รับการประกาศให้
เป็ นโบราณสถานที่เก็บรักษาพระพุทธรู ป และบุษบก รวมทั้งธรรมาสน์ ของเก่าลวดลายวิจิตรพิสดาร
งดงามตามาก โดยเฉพาะบุษบกประดิษฐานพระพุทธรู ปประมาณ ๒๐ องค์น้ นั ช่างงดงามเสียนี่กระไร
สอบถามจากมัคคุเทศก์ได้ความว่า ในยามบ้านเมืองเกิดกลียคุ คับขัน (สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นช่วงพม่าเสีย
เอกราชให้แก่องั กฤษในสมัยพระเจ้าสีป่อ) ผูม้ ีศรัทธากอปรด้วยปัญญา เกรงว่าสิ่งมีค่าควรเมืองประมาณ
ราคามิได้เช่นนี้จะพินาศย่อยยับ ตกเป็ นเหยือ่ กิเลสตัณหาของเหล่าพาลชน จึงช่วยกันขนลงเรื อเอามาซ่อน
ไว้ในทะเลสาบอินเลนี้ นับเป็ นบุญกุศลของอนุชนรุ่ นหลังเช่นเรา ที่ได้มีโอกาสไปชมเล่นเป็ นขวัญตาและ
กําลังใจ ในความวิริยะอุตสาหะของบรรพชนชาวมอญพม่าผูม้ ีศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ประดิษฐ์ศิลปะ
อันวิจิตรบรรจงถวายเป็ นพุทธบูชา เราได้รับความกรุ ณาจากโยมอัญชลีถ่ายภาพคู่กบั บุษบกจนครบเกือบ
ทุกองค์ ทั้งได้นาํ พาคณะสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา เที่ยวชมกันจนเพลินตาและอิม่ ใจแล้วจึงลงเรื อหาง
ยาวออกเดินทางจากวัดงาเปจัง เวลา ๑๖.๔๕ น. เรื อพาผ่านทุ่งมะเขือเทศที่ชาวอินเลทําสวนปลูกในนํ้า
จํานวนนับร้อยไร่ เราคะเนเอาเองว่าสามารถเก็บผลผลิตไปขายเลี้ยงชาวพื้นดินรัฐฉานได้ท้งั รัฐ เรื อเข้า
เทียบท่าที่พกั เวลา ๑๗.๑๐ น.
- คืนนี้พกั ที่ HU PIN INLAY HOTEL เขาปลูกเป็ นบังกาโลเรื อนไม้หลังเดี่ยวยืน่ ลงไปในทะเลสาบ
ทั้งหมดประมาณ ๔๐ หลังเห็นจะได้ เดินเชื่อมถึงกันได้ทุกหลัง เราพักหลังที่ ๒๑ ประมาณ ๕ ทุ่มครึ่ ง
ไฟฟ้ าดับ จนตีสามครึ่ งไฟฟ้ าจึงสว่างอีกครั้ง เรามีไฟฉายแต่ไม่มีถ่าน จะเข้าห้องสุขาต้องคลําทางเปะปะ
เล็กนอนอยูเ่ รื อนหลังติดกันยังได้ยนิ เสียงตอนเราลุกขึ้นทําธุระส่วนตัว คืนนี้นิมิตเห็นนาย ประวิทย์ ลา
จากเราไปสู่ปรโลกอย่างมีความสุข เมื่อกลับมาถึงวัดสอบถามเรื่ องราวดู การก็เป็ นไปตรงตามนิมิตนั้น
- วันนีค้ ณะของเราได้ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ วัด ชมตลาดเช้ าเฮโฮ อีกหนึ่งแห่ ง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- เราออกจากเรื อนพักประมาณ ๐๖.๓๐ น. ดูวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า และเดินชมภายใน
บริ เวณ HUPIN INLAY ซึ่งมีพ้นื ที่กว้างขวาง ภูมิทศั น์สวยงาม ด้านทิศตะวันออกติดทะเสสาบอินเลอัน
เวิ้งว้างกว้างขวางจุดสุดสายตา ด้านทิศตะวันตกมีภูเขาลูกหนึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ มีวดั และพระธาตุเจดียศ์ ิลปะ
พม่าตั้งอยูบ่ นยอดเขานั้น มีพระจําพรรษาอยู่ ๑ รู ป ระหว่างนั้นชาวคณะเรากําลังรับประทานอาหารเช้า
เราจึงชวนเล็กเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุบนเขานั้น ภูเขาไม่สูงมากนัก มีบนั ไดเดินขึ้นไปพอดีเหงื่อซึมๆ
ก็ถึงพระเจดีย ์ ไม่ได้จดชื่อวัดไว้ สมมติให้ชื่อว่า HUPIN INLAY PHAYA ตามชื่อที่พกั ก็แล้วกัน เพราะ
เท่าที่พิจารณาดูแล้วน่าจะเป็ นวัดในอุปถัมภ์ของโรงแรมนี้ หรื อเจ้าของโรงแรมอาจจะมีศรัทธาสร้างเองก็
ได้ ไหว้พระเสร็ จแล้วเดินชมวิวอยูบ่ นนั้น มองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบกว้างไกลกว่ามองจากพื้น
ล่างมาก ได้ชมพระอาทิตย์อุทยั พ้นขอบทะเลสาบด้วย
- เวลา ๐๗.๑๕ น. รถโค้ชพาคณะของเราออกเดินทางจาก HU PIN INLAY HOTEL ไปสนามบินเฮโฮ เพื่อ
เดินทางต่อไปร่ างกุง้ โดยสายการบินเดิม คือ Yangon Airways เครื่ องออกจากสนามบินเฮโฮเวลา
๐๙.๑๐ น. ใช้เวลาบิน ๑.๑๐ ช.ม. ถึงสนามบินร่ างกุง้ เวลา ๑๐.๒๐ น. สนามบินใหญ่ ผูโ้ ดยสารมาก คาดว่า
ทั้งนักท่องเที่ยวทัว่ ไปและผูม้ าร่ วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ กว่าคณะของเราจะออกจากสนามบินร่ างกุง้
เดินทางต่อไปได้ก็ ๑๐.๔๕ น. โดยรถโค้ชปรับอากาศที่มารอให้บริ การคณะของเรา พาไปฉันอาหารที่
ภัตตาคาร Bangkok Kitchen Thai Restaurant เวลา ๑๑.๓๐ น. ทราบว่าภัตตาคารนี้เดิมเป็ นของคนไทย แต่
เปิ ดในช่วงทีพม่ายังปิ ดประเทศ ไม่ค่อยมีคนใช้บริ การ จึงขายกิจการ แต่ไม่ได้ถามรายละเอียดว่าผูร้ ับช่วง
ต่อนั้นเป็ นชาติใด แต่คาดคะเนจากรสชาติอาหาร ต้ มยากุ้งนาง กุ้งนางเผา แกงจืด แกงเขียวหวานปลาขูด
นา้ พริ กกุ้ง ปลาทอด ยากุ้งแห้ ง ตํารับใกล้เคียงไทยๆ อิ่มหนําสําราญกันแล้วมัคคุเทศก์พาเดินทางไปวัด
พระนอนเจาทัตจี
- วัดพระนอนเจาทัตจี ( KYAUK HTAT GYI ) คณะเราไปถึงที่นี่ เวลา ๑๒.๕๕ น. ชาวไทยนิยมเรี ยกว่า
พระนอนตาหวาน เป็ นพระนอนที่สวยที่สุดในประเทศพม่า องค์พระมีความยาว ๒๑๐ ฟุต ประวัติการ
ก่อสร้างระบุว่าเริ่ มสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยเจ้าอาวาสในสมัยที่สร้างนั้นปรารถนาจะให้เป็ นพระนอน
ที่สวยงาม มีชีวิตชีวา แต่ช่างทําช่วงบน คือตั้งแต่พระศอและพระพักตร์ต้งั ฉากกับองค์พระไสยาสน์ ท่าน
จึงให้ทุบช่วงบนดังกล่าวแล้วทําใหม่ ทั้งกําชับให้สร้างเหมือนพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ มาแล้วเสร็ จ
ในยุคของเจ้าอาวาสรู ปต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ รวมใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๙ ปี วันที่คณะพวก
เราไปชมกันนี้พระเพิ่งสร้างเสร็ จสมบูรณ์ได้ ๔๗ ปี
- คตินิยมชาวพม่า-มอญ เขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ฉะนั้น การสร้างพระพุทธรู ปเขาจึง
ทําเหมือนกับมีชีวิตวิญญาณ เช่น นิยมทาริ มฝี พระโอษฐ์ให้แดง แสดงถึงสีพระโลหิต พระพักตร์จะยิม้

แย้ม มีพระโลมจักษุ(ขนพระเนตร)ทั้งบนและล่าง ดวงพระเนตรจะปรากฏแววพระเนตรให้เห็นเช่นคนมี
ชีวิต อย่างนี้เป็ นต้น พระนอนเจาทัตจีองค์น้ ี ทราบว่าพระเนตรดํานั้นสัง่ ทํามาจากหินประเทศอิตาลี
พระเนตรดารา(แววตา) ปรากฏเห็นชัดจนผูไ้ ปกราบสามารถสัมผัสรู้สึกได้
- เมื่อแรกไปถึง เราลงจากรถจะเดินเข้าไปในวิหารพระนอนเจาทัตจี เด็กหนุ่มชาวพม่าแต่งกายด้วยชุด
ประจําชาติ ซึ่งเป็ นพ่อค้าเจ้าของแผงขายดอกไม้อยูท่ างเข้าวิหาร นําดอกไม้หนึ่งกํามาถวายเราตรงประตู
ทางเข้าเพื่อให้เรานําไปบูชาพระ ด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างมีสมั มาคารวะ เราประทับใจในศรัทธา
และกิริยามารยาทของเขามาก ตอนออกมาก่อนจะขึ้นรถ จึงชวนชาวคณะถ่ายภาพร่ วมกับเขาไว้เป็ นที่
ระลึก
- คณะของเราออกจากวัดพระนอนเจาทัตจี เวลา ๑๓.๓๕ น. ไปยังที่พกั Kandawgyi Palace, Yangon ,
Myanmar. ใหญ่โตหรู หรามาก สมกับใช้เป็ นสถานที่รับรองแขกเมืองประจําเมืองหลวง มัคคุเทศก์นดั พา
ไปนมัสการพระธาตุเจดียช์ เวดากอง เวลา ๑๖.๐๐ น.
- พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ( SHWEDAGON PAGODA ) ตั้งอยูบ่ ริ เวณเนินเขา สิงฆุตตระเมืองร่ างกุง้
ซึ่งในมัยเมื่อแรกพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้น้ นั ร่ างกุง้ เป็ นเพียงเมืองเล็ก ๆ ปรากฏชื่อว่า อสิตันชนะ หรื ออีก
ชื่อหนึ่งว่า โอกกะละ มีพระเจ้าโอกกะละปะ กษัตริ ยม์ อญ เป็ นผูป้ กครอง
- ประวัติการสร้างพระเจดียน์ ้ ีมีเนื้อเรื่ องสืบเนื่องกับพุทธประวัติ กล่าวคือ หลังจากพระบรมศาสดาทรง
ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนต้นพระศรี มหาโพธิ์ ในวันวิสาขปุรณมี ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี
นั้น ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูบ่ ริ เวณต้นพระศรี มหาโพธิ์น้ นั อยูต่ ลอด ๗ สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๔ ทรงประทับ
ณ โคนต้นเกด (ราชายตนะ) ซึ่งอยูท่ างทิศทักษิณของต้นพระศรี มหาโพธิ์ ขณะนั้นมีนายพาณิ ช ๒ คน
คือ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ ผ่านมา ได้เห็นพุทธกิริยาลักษณาการแล้ว เกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงน้อมนําเอาข้าว
สัตตุกอ้ นสัตตุผงเข้าไปถวาย พระองค์ทรงรับอาหารดังกล่าวจากพ่อค้าทั้งสองเสวยเป็ นปฐมบิณฑบาต
หลังจากตรัสรู้ พ่อค้าทั้งสองแสดงตนเป็ นอุบาสก ถึงสรณคมน์ท้งั สอง คือพระพุทธ กับพระธรรม (เพราะ
ยังไม่มีพระสงฆ์) เรี ยกว่า เทฺววาจิกอุปาสก ก่อนใครๆในโลก แล้วทั้งสองขอพรด้วยการขอประทานของ
ที่ระลึก พระพุทธองค์จึงทรงยกพระหัตถ์ข้ ึนลูบพระเกศ เส้นพระเกศาติดพระหัตถ์มา ๘ องค์ ทรง
ประทานให้ตปุสสะ และภัลลิกะ สองพานิชนั้นแล้ว จึงกราบทูลลาหลีกไป
- ตปุสสะและภัลลิก ทั้งสองนี้เป็ นพ่อค้าชาวมอญ จึงนาเส้ นเกศานี้มาทูลเกล้ าฯ ถวายพระเจ้าโอกกะละปะ
พระเจ้าแผ่ นดินในครั้งนั้น แล้ วทรงโปรดคัดเลือกสถานที่บนเขาสิงฆุตตระ นอกประตูเมืองอสิตันชนะให้
เป็ นที่สร้ างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุเส้ นพระเกศา พระบรมธาตุเจดียช์ เวดากองได้รับการบูรณปฏิสงั ขรณ์
ต่อเติมเป็ นลําดับมา จนปัจจุบนั มีความสูง ๓๒๖ ฟุต

- อนึ่ง ก่ อนที่จะมาสร้ างพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เพื่อบรรจุเส้ นพระเกศา ดังกล่าวนี ้ มีเรื่ องพิสดารที่
ควรพูดถึงเพื่อเป็ นเครื่ องเสริ มศรั ทธาของพุทธศาสนิกชน และความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ
ขอกล่าวถึงในวันที่ไปนมัสการพระเจดีย์โบตาทาว ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
- ชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์ไปถึงพระมหาธาตุเจดียช์ เวดากอง เวลา ๑๖.๓๐ น. ถอดรองเท้าและถุงเท้าฝาก
ไว้ก่อนขึ้นลิฟท์ เพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุ
- เมื่อขึ้นไปถึงลานพระบรมธาตุเจดียฝ์ นโปรยลงมา เรามีอาการของไข้หวัดอ่อนๆ เป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้วต้อง
รี บหลบละอองฝน พอฝนขาดเม็ดจึงชวนชาวคณะเลือกได้ศาลาหลังหนึ่งซึ่งตั้งเรี ยงรายอยูร่ อบองค์พระ
บรมธาตุ นําพาสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา แล้วเลยนัง่ ภาวนาต่ออยูท่ ี่น้ นั ปล่อยให้ชาวคณะเดินชมวิว
ทิวทัศน์และความสวยงามยามคํ่าที่แสงไฟกระทบสีทององค์พระบรมธาตุ ทําให้สีทองคํายิง่ งดงามเหลือง
อร่ ามตา จนเวลา ๑๘.๐๐ น. เราจึงออกมายังจุดนัดหมายบนลานพระเจดียน์ ้ นั เดินทางกลับถึงที่พกั
๑๘.๔๕ น.
- วัฒนธรรมประเพณี ชาวพม่ามอญเขาปลูกฝังกันมาอย่างเหนียวแน่นดีมาก ด้วยความเคารพในพระบรม
ศาสดา รวมหมายถึงพระรัตนตรัย เขาไม่สวมรองเท้าแม้ถุงเท้าเข้าไปในเขตพุทธสถานที่สาํ คัญทุกสถานที่
คณะของเราก็ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของเขาทุกแห่งที่ไปมาแล้ว นับแต่วนั แรก คือวัด
มหากันดายง เมืองอมรปุระ เป็ นต้นมา จนมัณฑะเลย์ พุกาม ย่างกุง้ และที่จะไปอีกในวันข้างหน้า คือ
หงสาวดีและอินทร์แขวน ในยุคที่องั กฤษเข้าครอบครองเมืองย่างกุง้ ฝรั่งตานํ้าข้าวไม่เคารพวัฒนธรรม
ประเพณี อนั นี้ของชาวพม่า พระภิกษุรูปหนึ่งจึงอดอาหารประท้วงอยูเ่ ดือนเศษจนกระทัง่ มรณภาพ
อังกฤษจึงยอมปฏิบตั ิตาม อนุสาวรี ยข์ องภิกษุรูปนั้นยังปรากฏเป็ นอนุสรณ์อยูก่ ลางเมืองร่ างกุง้ จนปัจจุบนั
นี้แสดงให้เห็นนํ้าใจของภิกษุรูปนั้นว่า ท่านยอมสูญเสียอิสรภาพเฉพาะทางด้านการเมืองการและ
ปกครอง แต่ไม่ยอมเสียอิสรภาพทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะการพระพุทธศาสนาแล้วยังมีธรรมาธิปไตย
แนบแน่นอยูใ่ นจิตใจเป็ นอมตะชัว่ กัลปาวสาน แม้ชีวิตก็สละถวายเป็ นพุทธบูชาได้
- การเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองพม่าในวันที่ ๔ เราได้ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองร่ างกุ้งรวม ๒ วัด

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- ออกเดินทางจาก Kandawgui Palace, Yangon, Myanmar เวลา ๐๘.๒๕ น. เพื่อเดินทางไปหงสาวดี
(พะโค) โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางร่ างกุง้ -หงสาวดี ประมาณ ๘๐ ก.ม. เราพาชาวคณะสวดมนต์ไหว้
พระยามเช้าบนรถ
- เวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงหงสาวดี แวะไหว้พระวัดไจ้ปุ่น ( Kyaik Pun Pagoda ) ซึ่งเป็ นวัดมอญ มัคคุเทศก์
อุตสาห์เล่าว่า พระราชธิดาทั้ง ๔ ของกษัตริ ยม์ อญพระองค์หนึ่งทรงสร้างพระพุทธรู ป ๔ องค์ ผินพระ
พักตร์ไปยังทิศทั้ง ๔ หันพระปฤษฎางค์ให้กนั พระเจดียส์ ร้างอยูบ่ นภูเขาซึ่งไม่สูงมาก มีบนั ไดเดินขึ้นไป
สะดวกสบาย เชิงบันไดและลานจอดรถข้างล่างมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย คนค้าขายท่าทางเป็ นคน
มอญ พูดไทยกันทุกคน เราพาชาวคณะสวดมนต์ไหว้พระแล้วลงมาจะขึ้นรถ เด็กสาวคนหนึ่งถือพัดเข้ามา
ถวาย พร้อมพูดว่า “หนูถวายหลวงพ่อ เอาไว้บงั แดด” คุณตุ๊ก มัคคุเทศก์ของบริ ษทั มายด์ วาเคชัน่ พูดเสริ ม
ขึ้นว่า เขาจะถวายพระอาจารย์ต้งั แต่ตอนขึ้นไปแล้ว แต่พระอาจารย์ไม่รับ เราจึงตอบไปว่า “ ขอโทษ
อาตมาไม่ทราบ นึกว่าคุณมาบอกขายสินค้าจึงไม่ได้สนใจ เพราะจะรี บเดินขึ้นไปไหว้พระ” เราเห็นศรัทธา
และความจริ งใจของเขา จึงบอกว่า “พัดนี้จะเอากลับเมืองไทยไปเป็ นที่ระลึกนะ” ความจริ งเราเห็นพระ
เมืองพม่าถือพัดแบบนี้ทุกองค์เวลาเดินบิณฑบาต ตั้งแต่วนั แรกที่มาถึงเมืองมัณฑะเลย์ แต่ไม่ทราบว่าเขา
ถือทําไม และก็ไม่ได้คิดจะถามใคร เพิ่งจะมาเข้าใจจากเด็กสาวคนที่เอาพัดมาถวายเราวันนี้เอง
- เมืองหงสาวดีมีตน้ ตาลกันมาก ที่นี่จึงมีตาลเฉาะและนํ้าตาลก้อนขาย ออกจากวัดนี้แล้วเขาพาไปฉันอาหาร
ที่ภตั ตาคารเจ้าสัว ( Kyaw Swa Restaurant ) เมืองหงสาวดี คุณตุ๊กซื้อข้าวโพดต้ม นํ้าตาลก้อน และลอน
ตาลไปให้ฉนั ลอนตาลอ่อนดีมาก ข้าวโพดต้มก็หวานไม่แพ้เมืองพุกาม นํ้าตาลก้อนทั้งหอมและหวาน แต่
เราฉันไม่ได้มากเพราะทําให้ไอ เหลือติดกลับมาจนถึงเมืองไทย เอาให้ผใู้ หญ่บา้ นคําข่าชิม ยังติดใจ
- เวลา ๑๑.๕๐ น. ออกจากภัตตาคารเจ้าสัว มาไหว้ พระเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ ( Shwemawdaw Pagoda ) หรือ
พระธาตุมุเตา หนึ่งในห้ามหาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์พระธาตุน้ ีสูง ๓๗๓ ฟุต คราวหนึ่งเกิด
แผ่นดินไหว(ไม่ได้ถามว่าปี พ.ศ. เท่าใด) ปลียอดพระธาตุซ่ึงก่อด้วยอิฐตันตกลงมา แต่ไม่ถึงลานพระเจดีย ์
และไม่แตกทําลาย ตะแคงค้างอยูต่ รงมุมหนึ่งของฐานพระธาตุ เมื่อเขาทําการบูรณะต่อยอดองค์พระธาตุ
ให้สมบูรณ์ดงั เดิม ส่วนที่ตกลงมาก็ปล่อยให้อยูส่ ภาพเช่นนั้น และสร้างเจดียอ์ งค์เล็กบนปลียอดที่ตะแคง
อยูน่ ้ ี ปรากฏเห็นจนปัจจุบนั เราพาชาวคณะสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา เวลา ๑๓.๑๓ น. ออกเดินทางไป
ชมพระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง
- ก่อนจะพาชมพระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง เราอยากจะพูดถึงเรื่ องเมืองหงสาวดี ซึ่งมีประวัติศาสตร์อ ั น
ยาวนาน มีความเกี่ยวข้องพัวพันกับประเทศไทย พม่า และมอญ ทั้งด้านการเมือง ศิลปะ และวรรณกรรม มี
คติเป็ นที่ศึกษา และเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยนิ ได้ฟังมาบ้าง แต่อาจจะสับสนใน เหตุการณ์ จึงขอย้อน
ร้อยอดีตของเมืองหงสาวดีมาเพื่อท่านผูส้ นใจใคร่ ทราบโดยสังเขป ดังนี้
- กรุ งหงสาวดี เคยเป็ นราชธานีที่รุ่งเรื องทั้งของมอญและพม่าในอดีต ราว พ .ศ. ๑๙๐๐ พวกมอญกอบกูเ้ อก
ราชคืนจากพม่า (หลังจากสูญเสียให้แก่พระเจ้าอโนรธามังช่อ แต่ครั้ง พ.ศ. ๑๖๐๐ ) ตั้งราชธานีมอญใหม่ที่
เมาะตะมะ และในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ พญาอู (พระราชบิดาของพระยาน้อย หรื อพระเจ้าราชาธิราช) จึงย้ายราช

ธานีมาอยูท่ ี่พะโค หรื อหงสาวดี ในรัชสมัยพระเจ้าราชาธิราชนี้เมืองหงสาวดีเป็ นศูนย์กลางการค้าแถบ
เบงกอลที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาก ในขณะเดียวกัน ก็ได้ทาํ สงครามขับเคี่ยวกับพม่า คือพระเจ้ามิงคอง คน
ไทยเรี ยกว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง หรื อพระเจ้ามณเฑียรทองแห่งกรุ งอังวะ เป็ นเวลายาวนาน
- ขุนพลคนสําคัญของพระเจ้าราชาธิราช คือสมิงพระราม ครั้งหนึ่ง มัง รายกะยอชะวา พระราชโอรสพระ
เจ้ามณเฑียรทอง ยกกองทัพมาประชิดติดแดนหงสาวดี
สมิงพระรามออกไปรบรับ เผอิญช้างพลาย
ประกายมาศของสมิงพระรามติดหล่ม สมิงพระรามจึงถูกคุมตัวไปจองจําไว้ในอังวะฐานะเชลย
- ฝ่ ายพระเจ้ากรุ งต้าฉิง เสวยราชย์อยู่ ณ กรุ งจีน มีทหารเอกชื่อกามะนี มีความสามารถในการรําเพลงทวนสู้
รบฉกาจมาก วันหนึ่งก็ยกกองทัพมาประชิดติดพระนครอั งวะของพระเจ้ามณเฑียรทอง แจ้งว่าให้เร่ งจัด
ทหารฝี มือดีมารําเพลงทวนสูร้ บกับกามะนี หากทหารของพระเจ้ากรุ งอังวะแพ้ ก็ตอ้ งยอมตกเป็ นเมืองขึ้น
ของกรุ งจีน หากทหารของกรุ งอังวะชนะ ก็จะยกกองทัพกลับ พระเจ้ามณเฑียรทอง ให้ออกประกาศหาตัว
ผูส้ ามารถกอบกูพ้ ระนครครั้งนี้ หากใครสา มารถรบรับสูก้ บั กามะนี้ได้จะแบ่งราชสมบัติให้ก่ึงหนึ่ง พร้อม
จะจัดให้อภิเษกกับพระราชธิดา แต่ก็หามีผใู้ ดขันอาสาไม่
- สมิงพระรามถูกคุมตัวอยูใ่ นที่จองจํา ได้ยนิ ข่าวก็ไม่ปรารถนาจะรับอาสา ทั้งที่รู้ว่าตนอาจสามารถ ด้วย
เหตุผลว่าจะไม่ยอมเป็ นคน “หาบสองบ่ า อาสาสองเจ้ า” แต่ครั้นเวลาล่วงเลยไปจนใกล้ถึงกําหนดวันที่พระ
เจ้ากรุ งต้าฉิงยืน่ คําขาด สมิงพระรามจึงทบทวนดูว่า หากพระเจ้ากรุ งต้าฉิงยึดอังวะได้แล้ว ที่ไหนเลยจะไม่
ล่วงไปเอากรุ งหงสาวดีดว้ ย ตนเองก็ตอ้ งตกมาเป็ นเชลยเขาอยูเ่ ช่นนี้ เห็นทีกรุ งหงสาวดีก็จะต้องพลอยย่อย
ยับไปด้วยเช่นกัน เมื่อคิดเห็นเช่นดําริ น้ นั แล้วจึงอาสาพระเจ้ามณเฑียรทองรําเพลงทวนสูก้ บั กามะนีจนได้
ชัยชนะ พระเจ้ามณเฑียรทองดีพระทัย จึง พระราชทานตําแหน่งพระมหาอุปราช และจัดการ ให้อภิเษกกับ
พระราชธิดา แต่ก่อนสมิงพระรามจะรับสนองพระมหากรุ ณาดังกล่าวนั้น ได้ขอ สัญญากับพระเจ้ากรุ ง
อังวะ ๒ ข้อ คือ
“ โปรดประทานสัญญาแก่ขา้ บาท
มิให้ใครบังอาจเรี ยกตัวข้า
ว่าเชลยเย้ยหยันหวัน่ วิญญาณ์
จะขอกลับหงสาธานี
อีกอนึ่งขอประทานข้อสัญญา
แม้นองค์ราชาธิราชเรื องศรี
ยกกองทัพขึ้นมาราวี
ต่อตีองั วะพระนคร
ข้าไม่ขอต่อรบทั้งสองฝ่ าย
ด้วยเจ้านายมีพระคุณมาแต่ก่อน
แม้นศึกอื่นหมื่นมาไม่อาวรณ์
จะต่อกรรบสูก้ แู้ ผ่นดิน ”
พระเจ้ากรุ งอังวะพระราชทานสัญญานั้น ทั้ง ทรงกําชับว่า หากใครบังอาจเรี ยกสมิงพระรามว่า
เชลยแล้วไซร้ จะต้องโทษถึงประหารชีวิต
- สมิงพระรามอยูด่ ว้ ยพระราชธิดาพระเจ้ากรุ งอังวะ จนให้กาํ เนิดบุตรชายคนหนึ่ง คงจะเป็ นหลานตาคน
แรกหรื ออย่างไรไม่ทราบ จึงเป็ นที่โปรดปรานของพระเจ้ามณเฑียรท องมาก ขนาดวันหนึ่งทรงอุม้ พระ
ราชนัดดาออกท้องพระโรงว่าราชการงานเมืองด้วย จนเกิดเรื่ องขึ้น

“ จอมเอยจอมขัตติยะ
อุม้ นัดดาออกท้องพระโรงธาร
ฝ่ ายพระราชนัดดาเป็ นทารก
จอมกษัตริ ยต์ รัสดุกุมารา
ตรัสแล้วระลึกคําสมิงพระราม
ตกพระทัยทําไฉนก็สุดรู้

ครองบุรีองั วะราชฐาน
ฟังบอกราชการแล้วบัญชา
เกาะอังสาคว้าพระศกเล่นเกศา
เอ๊ะไอ้ลกู เชลยกล้าคว้าหัวกู
ว่าเชลยเขาห้ามไม่ยอมอยู่
เสด็จคืนเข้าสู่มณเฑียรชัย ”

(ปราชญ์ดนตรี ไทยได้ประดิษฐ์เพลงพม่าเห่(เถา) ทั้งทางดนตรี และทางร้องไว้สองทาง คือ คุณครู
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ทางหนึ่ง และคุณครู มนตรี ตราโมท อีกทางหนึ่ง แล้วนําบทกลอนตอนนี้บรรจุเป็ น
เนื้อร้อง ไพเราะมาก จัดอยูใ่ นเพลงเถาชั้นสูงเพลงหนึ่ง)
- สมิงพระรามทั้งเสียใจ ทั้งอายเสนาน้อยใหญ่ จึงหนีกลับไปหงสาวดีตามสัญญาในคืนวันนั้น แต่ก่อนจะไป
ก็ไปลาเมียด้วยความอาลัยรัก แต่พระนางบรรทมหลับอยู่ ครั้นจะปลุกเล่าแถลงแจ้งความก็จะเสียการ จึงลา
นางด้วยตัวอักษร ความว่า
“ หยิบกระดาษวาดอักษรฉะอ้อนสัง่
แล้วสอดไว้ใต้เขนยที่นางนอน
ค่อยตระโบมโลมลูบจูบสัง่ ลา
หักจิตออกนอกห้องทันใด

นํ้าตาหลัง่ ไหลหยดรดอักษร
พิศพักตร์ทอดถอนหฤทัย
นางจะรู้กายาก็หาไม่
ควบม้าหนีไปในไม่ชา้ ”

- พงศาวดารมอญในยุคนี้ได้ถกู นํามาแปลเป็ นวรรณกรรมไทยครั้งแรกเมื่อปลายกรุ งศรี อยุธยา ในชื่อเรื่ อง
ราชาธิราช แต่ตน้ ฉบับเดิมถูกเผาทําลายในคราวเสียกรุ งครั้งที่สอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชดําริ ว่า เรื่ องราชาธิราชนี้มีคติดี จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
พระคลัง(หน) เป็ นแม่กองแปลและเรี ยบเรี ยงใหม่อีกครั้ง ปรากฏเป็ นวรรณกรรมชั้นยอดของไทยเรื่ องหนึ่ง
- ต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์พงศาวดาร เรื่ องราชาธิราชเป็ นบทละคร
(บทกลอนที่เรายกมากล่าวถึงเบื้องต้นนั้น จึงเป็ นพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ าพระองค์น้ นั ) กรมศิลปากร
นําเรื่ องราชาธิราชมาจัดแสดงเป็ นละครพันทาง ให้ประชาชนชมเป็ นตอนๆ หลายครั้ง ตอนที่ได้รับความ
นิยมมากก็เห็นจะเป็ นตอนสมิงพระรามอาสา จนถึง สมิงพระรามหนี คีตศิลปิ นไทยจึงแต่งทํานองเพลง
มอญร้องไห้ ประกอบบท ตอนสมิงพระรามเขียนจดหมายอําลาอาลัยเมีย การแสดงในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ครู
เหนี่ยว ดุริยพันธ์ ได้นาํ วิธีขบั ร้องเพลงมอญร้องไห้แบบมีเสียงสะอื้นเข้าประกอบบทกลอนตอนนี้ เป็ นครั้ง
แรก เรี ยกความสะเทือนใจและนํ้าตาจากผูช้ มได้ไม่นอ้ ย
- อนึ่ง ประเพณี มอญร้องไห้เศร้าโศกในงานศพของชาวรามัญนั้นมีมานานแล้ว และเมื่อชาวมอญอพยพ
โยกย้ายเข้ามาอยูท่ ี่สามโคก ปทุมธานี ก็ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ จนเป็ นประเพณี ในราชสํานักและราษฎรทัว่ ไป
สืบต่อกันมาอยูร่ ะยะหนึ่ง

- เมื่อพูดถึงสายสัมพันธ์ไทยและรามัญ จากพงศาวดาร สู่วรรณกรรมและคีตศิลป์ มาถึงตรงนี้แล้ว ศิลปะ
มอญที่คนไทยรับเอามาเป็ นขนบประเพณี ของไทย ที่ควรกล่าวถึงอีกเรื่ องหนึ่งคือ ปี่ พาทย์มอญ
- ปี่ พาทย์มอญ คงจะสืบสานมากับชาวรามัญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสยามประเทศ แต่ครั้งกรุ ง
ศรี อยุธยา จนถึงสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ แล้วปราชญ์ศิลปิ นไทยก็ประพันธ์เพลงไทยสําเนียงมอญใช้บรรเลง
กันจนเป็ นที่นิยมทัว่ ไป เอกลักษณ์ของวงปี่ พาทย์มอญ คือ ปี่ มอญ ซึ่งมีเสียงโหยหวน ฆ้องมอญ มี
ลักษณะเฉพาะเป็ นรู ปโค้งเหมือนฝักมะขามวางในแนวตั้ง เสียงลูกฆ้องมีเอกลักษณ์พิเศษคือไม่มีเสียงฟา
และเสียงที ด้านเสียงตํ่า ตะโพนมอญ และ เปิ งมางคอก เครื่ องประกอบจังหวะดนตรี ที่มีเสียงทุม้ ก้อง
กังวาน เดิมทีเดียวนิยมใช้บรรเลงในงานมงคล ตราบจนงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ทรงพระดําริ ว่า พระ
ราชมารดาของพระองค์น้ นั ทรงมีเชื้อสายมอญ จึงทรงโปรดให้นาํ วงปี่ พาทย์มอญมาบรรเลงในงานพระ
บรมศพ ปรากฏว่าทํานองเพลงและเสียงเครื่ องดนตรี เข้ากับบรรยากาศ จึงเป็ นที่นิยมกันแพร่ หลายสืบ
ต่อมา จากวังสู่วดั (งานศพในวัด) สู่บา้ น(ตั้งศพที่บา้ น) ศิลปิ นไทยก็คิดแต่งทํานองเพลงมอญขึ้นใช้
บรรเลงและขับร้องในงานศพ สนองความนิยมแห่งขนบ ประเพณี เป็ นการเฉพาะ เริ่ มแต่เพลงเร็ วมอญ
สําหรับรับ-ส่งพระ เพลงประจําวัด-ประจําบ้าน เพื่อใช้ในการประโคมศพ และฌาปนกิจศพ เป็ นต้น
ภาพลักษณ์ของวงปี่ พาทย์มอญจึงกลายเป็ นวงปี่ พาทย์ที่ใช้บรรเลงเฉพาะงานศพสืบเนื่องแต่บดั นั้นมา แต่ปี่
พาทย์มอญยุคปัจจุบนั ดูจะเปลี่ยนไป เรามีโอกาสได้ฟังเวลาไปงานศพในบางพื้นที่ บรรเลงกันเสียจนทน
ฟังเกือบไม่ได้ คีตศิลปิ นสมัยนี้ ประยุกต์และประหยัดกันจนเสียเอกลักษณ์และสูญสิ้นดนตรี รส แต่คงจะ
เป็ นเฉพาะบางวงที่เราได้ประสบมาเท่านั้น
- เราพาท่านผูอ้ ่านฟุ้ งซ่านมากเกินไปเสียแล้วกระมัง? ..หากจะเป็ นที่รําคาญใจไปบ้างก็ตอ้ งขออภัย มาเที่ยว
ชมพระราชวังพระเจ้าบุเรงนองต่อกันดีกว่า
- ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๐๗๐ พวกชาวเขาเข้าปล้นกรุ งอังวะ พม่าต้องถอยหนีมาอยูท่ ี่ต่าวน์หงู่ (พม่าเสียเอกราช
ครั้งแรก)
- ครั้นถึง พ.ศ. ๒๐๗๔ พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ยึดเมืองเมาะตะมะ และเมืองหงสาวดีจากมอญได้ มอญเสียเอก
ราชครั้งที่สอง กษัตริ ยม์ อญพระองค์สุดท้ายในยุคนี้คือ พระเจ้าทาคายุพิน
จากนั้นมาจึงเป็ นยุคของพระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ
- พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) กษัตริ ยพ์ ระองค์ที่ ๓ ในราชวงศ์ตองอู เป็ นบุตรหญิงสามัญชน ประสูติ
เมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๒ คํ่า เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๐๕๙ ก่อนพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ๑ เดือน ประวัติเล่าว่า เมื่อ
พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (Tabinshwehti ) ประสูติ มีการสืบเสาะหาแม่นม ไปพบหญิงชาวบ้านคนหนึ่งกําลัง
ให้นมบุตรอยู่ ถูกต้องตามลักษณะที่ตอ้ งการ จึงนําตัวหญิงนั้นเข้าถวายเป็ นแม่นมของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้
บุตรของหญิงนั้นคือ บุเรงนอง จึงได้เข้ามาอยูใ่ นราชสํานัก และได้เป็ นทหารเอกคู่พระทัยของพระเจ้า
ตะเบงชะเวตี้ พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ที่ ๒ แห่งราชวงศ์ตองอู ในกาลต่อมา

- หลังจากพระเจ้าตะเบงชะเวตี้สวรรคต ด้วยพระชนมายุเพียง ๓๔ พรรษา เมื่อ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๐๙๓ ด้วยถูกทหารรับใช้คนสนิทชาวมอญ ชื่อสมิงสอทุต ตัดพระศอ หลังจากสิ้น สงครามคราวเสีย
สมเด็จพระสุริโยทัย ได้เพียง ๓ เดือน บุเรงนองจึงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ในปี พ .ศ. ๒๐๙๔ พร้อม
สร้างพระราชวังที่ใหญ่โตขึ้นที่กรุ งหงสาวดี ชื่อ “กัมโพชธานี” ( Kamboza Thadi Palace ) พระราชวังนี้มี
พื้นที่ครอบคลุมพระเจดียช์ ะเวมอว์ดอว์ มีประตูเมืองทั้ง ๔ ทิศ ด้านละ ๕ ประตู รวม ๒๐ ประตู สร้างโดย
ประเทศราชที่เป็ นเมืองขึ้น และตั้งชื่อประตูตามชื่อหัวเมืองประเทศราชนั้นๆ
- สมเด็จพระนเรศวรของไทยเคยประทับอยูใ่ นพระราชวังนี้เมื่อทรงพระเยาว์ กล่าวคือ ในคราวสงคราม
ช้างเผือก พระเจ้าบุเรงนองทรงขอสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา ไปอยูห่ งสาวดี เพื่อ
เป็ นตัวประกัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๐๗ และเสด็จกลับถึงกรุ งศรี อยุธยาเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๑๕
- พระเจ้าบุเรงนองเสวยราชย์อยู่ ๓๐ ปี จึงสวรรคต ด้วยพระโรคชรา ในปี พ .ศ. ๒๑๒๔ เมื่อพระชามายุ
๖๕ พรรษา หลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้านันทบุเรง ขึ้นครองราชย์ สามัญลักษณะแห่งสัจธรรม
ก็ปรากฏขึ้นแก่กรุ งหงสาวดี คือถูกกองทัพพวกยะไข่และตองอู อดีตหัวเมืองประเทศราช เข้าบดขยี้ทาํ ลาย
จนพระราชวังมอดไหม้ราพนาสูร ไร้ร่องรอยแห่งความรุ่ งเรื อง จนล่วงกาลผ่านมาประมาณ ๔๐๐ ปี อาจ
กล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ชาติพม่าลืมพระราชวังแห่งนี้ไปแล้วก็ได้ จวบจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนพม่า ทรงรับสัง่ ถามถึงพระราชวังแห่งนี้ (ตามคําบอกเล่าของมัคคุเทศก์พม่า
ซึ่งเราสันนิษฐานว่า เมื่อคราวเสด็จเยือน ปี พ .ศ. ๒๕๒๙ ) เพราะสถานที่น้ ีนอกจากจะเป็ นพระราชวังของ
พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์สาํ คัญของหงสาวดีแล้ว ยังเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทรงพระ
เยาว์อีกด้วย ทั้งมีหลักฐานแสดงไว้ชดั เจนว่า พระธาตุเจดียช์ ะเวมอว์ดอว์ ก็อยูใ่ นเขตพระราชฐาน ทางด้าน
หน้าที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนอง และพระองค์ทรงเคารพนับถือ ทรงกราบไหว้บูชาทั้งก่อนบรรทมและ
หลังจากตื่นบรรทมทุกวัน
- ดังนั้น รัฐบาลพม่าจึงให้กองโบราณคดีทาํ การสํารวจตรวจค้นจนพบซากพระที่นงั่ ของพระราชวังเดิม และ
ปี พ .ศ. ๒๕๓๓ จึงได้สร้างจําลองไว้ให้คนรุ่ นเราได้เห็นเพียง ๒ พระตําหนัก คือ ส่วนที่ใช้เป็ นสถานที่
ออกว่าราชการงานเมือง ที่เรี ยกว่า “กัมโพชธานี” และส่วนที่เป็ นตําหนักที่บรรทม เรี ยกว่า “บัลลังก์ผ้งึ ”
และก็สร้างลงบนฐานรากเดิมทีข่ ุดค้นพบซากเสาไม้สกั ที่รอดหลงเหลือจากการถูกไฟกลืนกินเพราะฝังอยู่
ใต้ดิน แล้วก็เอามาตั้งประกบกับเสาใหม่ซ่ึงทําด้วยคอนกรี ตไว้เป็ นสักขีพยานย้อนรอยอดีต และรัฐบาลก็
คงทําได้เพียงเท่านี้ เพราะเขตพระราชวังเดิมนั้นกว้างขวางใหญ่โตมาก ทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ถกู ยึดครองและ
ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นไปเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์พาคณะเราไปชมกันแต่ส่วนที่เรี ยกว่า “กัมโพชธานี”
ถึงจะเป็ นของที่สร้างจําลองขึ้นมาใหม่ ก็ดูโอ่อ่าตระการตา พากันถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้วจึงออกเดินทาง
เรื่ องราวของเมืองหงสาวดีในยุคสมัยพระเจ้าบุเรงนอง เป็ นที่เลื่องชื่อลือชาใน วงวรรณกรรมไทย
ในนาม ผู้ชนะสิบทิศ ด้วยปลายปากกาของ ยาขอบ
- เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกจากพระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง สักครู่ รถก็พาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ าํ สะโตง (ซิต
ตาวน์) ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าํ สะโตงถูกสุรกรรมา แม่ทพั พม่า

เสียชีวิต เพื่อให้ผสู้ นใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับทราบถึงพระกฤดาภินิหารของอดีตพระบูรพมหา
กษัตราธิราชของไทย จึงจะขอสรุ ปเรื่ องราวย่นย่อพอให้ทราบ ดังนี้
- ไทยเราเสียกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ ๑ ให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง เมืองหงสาวดี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๑๑๒
ในรัชสมัยของพระมหินทราธิราช ครั้นปี พ.ศ. ๒๑๒๔ พระเจ้าบุเรงนองสวรรคต พระราชโอรสพระองค์
ใหญ่ คือพระเจ้านันทบุเรง ขึ้นเสวยราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อมา ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๑๒๖ พระเจ้ากรุ งอังวะเป็ น
กบฏต่อเมืองหงสาวดี พระเจ้านันทบุเรงจึงเกณฑ์ทพั จากบรรดาหัวเมืองประเทศราช (รวมถึงกรุ งศรี อยุธยา
ด้วย) ให้ไปช่วยปราบปรามกบฏพระเจ้าอังวะ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๑
บางแห่งเรี ยกพระสุธรรมราชา) ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนเรศวร ซึ่งขณะนั้นทรงครอง
เมืองพิษณุโลกอยู่ คุมกองทัพไปแทน สมเด็จพระนเรศวรทรงเดินทัพไปช้าๆ ด้วยต้องการจะถ่วงเวลาให้
การปราบปรามพระเจ้าอังวะเสร็ จสิ้นเสียก่อนที่พระองค์จะไปถึง เป็ นเหตุให้พระเจ้านันทบุเรงทรงแคลง
พระทัยว่าไทยจะไปเข้าข้างกรุ งอังวะ จึงทรงวางแผนกับพระยามอญสองคน คือพระยาเกียรติและพระยา
ราม ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเดินทัพมาถึงเมืองแครง ซึ่งเป็ นชายแดนติดต่อกับไทย ให้จดั ทําพิธีตอ้ นรับ
เป็ นกลลวง แล้วหาทางกําจัดสมเด็จพระนเรศวรเสีย พระยามอญทั้งสองได้นาํ ความลับนี้ไปแจ้งให้พระ
มหาเถรคันฉ่อง ซึ่งเป็ นอาจารย์ของตนทราบ พระมหาเถรคันฉ่องนี้เป็ นที่เคารพนับถือของสมเด็จพระ
นเรศวร ครั้นพระองค์เสด็จถึงเมืองแครง เมื่อวันขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๖ ปี วอก ก็เข้าไปนมัสการพระมหาเถรคัน
ฉ่อง พระมหาเถรก็ขยายแผนการของพระเจ้ากรุ งหงสาวดีนนั ทบุเรงให้ทรงทราบ พระองค์จึงมีรับสัง่ ให้
เรี ยกแม่ทพั นายกอง กรมการเมือง เจ้าเมืองแครง รวมทั้งพระยาเกียรติ พระยาราม และทหารมอญมา
ประชุมพร้อมกัน แล้วนิมนต์พระมหาเถรคันฉ่อง กับทั้งพระสงฆ์มาเป็ นสักขีพยาน ทรงแจ้งเรื่ องให้คนทั้ง
ปวงที่มาชุมนุม ณ ที่น้ นั ทราบว่า พระเจ้ากรุ งหงสาวดีคิดประทุษร้ายต่อพระองค์ จากนั้นพระองค์ได้ทรง
หลัง่ นํ้าลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร (พระนํ้าเต้าทองคํา) ประกาศแก่เทพยดาฟ้ าดินว่า " ด้ วยพระเจ้ า
หงสาวดี มิได้ อยู่ในครองสุจริ ตมิตรภาพขัตติยราชประเพณี เสียสามัคคีรสธรรม ประพฤติพาลทุจริ ต คิดจะ
ทาอันตรายแก่ เรา ตั้งแต่ นีไ้ ป กรุ งศรี อยุธยาขาดไมตรี กับกรุ งหงสาวดี มิได้ เป็ นมิตรร่ วมสุวรรณปฐพี
เดียวกันดุจดังแต่ ก่อนสืบไป " นับเป็ นการประกาศอิสรภาพจากการเป็ นประเทศราชของกรุ งหงสาวดีนบั
แต่บดั นั้น แล้วพระองค์ทรงยกทัพข้ามแม่น้ าํ สะโตง หมายจะไปตีเอากรุ งหงสาวดี พอดีทราบข่าวว่า
กองทัพหงสาวดีปราบปรามกบฏได้ชยั ชนะ กําลังเดินทัพกลับเมือง ทรงเห็นว่าการครั้งนี้ยงั ไม่สมคะเน จึง
ถอยทัพกลับ พร้อมทั้งให้กองกําลังทหารกระจายบอกพวกครัวไทยที่ตอ้ งตกมาเป็ นเชลยในคราวเสียกรุ ง
พากลับบ้านเมืองได้ราวหมื่นเศษ
- ฝ่ ายพระมหาอุปราชา (พระราชโอรสพระเจ้านันทบุเรง) ทรงทราบเหตุ จึงแต่งให้สุรกรรมา เป็ นทัพหน้า
พระองค์เป็ นทัพหลวง ยกพลติดตามกองทัพสมเด็จพระนเรศวร มาทันกันที่ฝั่งแม่น้ าํ สะโตงเมื่อทัพสมเด็จ
พระนเรศวรทรงข้ามแม่น้ าํ มาแล้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ าํ
สะโตง ซึ่งกว้างราว ๖๐๐ เมตร ถูกสุรกรรมาตายบนคอช้าง ทั้งทัพหน้าและทัพหลวงจึงเลิกทัพกลับเมือง
หงสาวดี

-

เรื่ องดังกล่าวมานี้มคั คุเทศก์สาวน้อยชาวเมียนมาร์ยอมรับความจริ ง แต่ประวัติศาสตร์ชาติพม่าไม่ได้
บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดาร และจุดตรงที่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระแสงปื นนกสับถูกสุรกรรมาตาย
บนคอช้างนั้นอยูห่ ่างไกลจากสะพาน สะพานนี้มีป้อมทหารรักษาความปลอดภัยอยูเ่ ชิงสะพานฝั่งหงสาวดี
เพราะเกี่ยวเนื่องด้วยเป็ นจุดยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยของประเทศ เขาจึงห้ามถ่ายภาพ เราได้
ร้องขอมัคคุเทศก์สาวน้อยว่า ต้องการเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึกประกอบประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าแม่น้ าํ
สะโตงนั้นยังคงมีอยูจ่ ริ ง และเราได้มาเห็นแล้ว เธอจึงแนะอุบายว่า เอาไว้วนั เดินทางกลับ(จากพระธาตุ
อินทร์แขวน) เธอจะบอกให้โชเฟอร์ขบั รถช้าๆ แล้วให้คณะเราถ่ายภาพบนรถ และคณะเราก็ได้ภาพแม่น้ าํ
สะโตง สมปรารถนา ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๖ ด้วยความภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
- ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๑๓๕ พระเจ้านันทบุเรง โปรดให้พระมหาอุปราชา นํากองทัพทหารสองแสนสี่หมื่นคน
มาตีกรุ งศรี อยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา ทรงยกกองทัพไปรบ
รับ พบกับทัพพระมหาอุปราชา ที่หนองสาหร่ าย สุพรรณบุรี ทรงช้างนามเจ้าพระยาไชยนุภาพ กระทํายุทธ
หัตถีกบั พระมหาอุปราชา เจ้าพระยาไชยานุภาพได้ทีเสยพลายพัทธกอ ช้างทรงของพระมหาอุปราชาขึ้นได้
สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงใช้พระแสงของ้าวฟันพระมหาอุปราชาเข้าที่พระอังสะขวา สิ้นพระชนม์อยูบ่ น
คอช้างพลายพัทธกอ เหตุการณ์ตอนนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จ
พระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ผูท้ รงพระนิพนธ์ ลิลิตตะเลงพ่าย ได้ถวายพระเกียรติ
พระมหาอุปราชาด้วยสุนทรี รสแห่งโคลงสี่สุภาพ ความว่า
“ อุรารานร้ าวแยก
ยลสยบ
เอนพระองค์ ลงทบ

ท่ าวดิน้

เหนือคอคชซอนซบ

สังเวช

วายชีวาตม์สุดสิน้

สู่ฟ้า เสวยสวรรค์ ”

ดังนั้น กองทัพเมืองหงสาวดีจึงแตกพ่ายกลับไป และไม่กล้ายกมารุ กรานกรุ งศรี อยุธยาอีกเป็ นเวลา
ยาวนาน พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปรากฏเจดียย์ ทุ ธหัตถี ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย ์ จน
ปัจจุบนั เอ๊ะ....มาเที่ยวเมืองพม่า เหตุไฉนพากลับกรุ งศรี อยุธยาเสียแล้ว จะอ้างว่าเพราะความรักชาติก็ใช่
หรื อเพราะตัวอักษรพาไปก็ถกู กลับมาเที่ยวเมืองหงสาวดีต่อกันดีกว่า
- เมื่อข้ามสะพานมาแล้วรถจอดพักที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อให้ชาวคณะได้ถ่ายเททุกข์ และเติมความพร่ อง
ให้กระเพาะ ด้วยนํ้าชาและของจุกจิก ประมาณ ๓๐ นาที รถออกจากร้านนํ้าชาสักครู เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง
ลานจอดรถที่จะต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถ ๖ ล้อ (มัคคุเทศก์พม่าเรี ยกรถขนหมู) เพื่อขึ้นไปพระธาตุอินทร์แขวน
- การขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนก่อนหน้านี้ตอ้ งเดิน หรื อไม่ก็ตอ้ งนัง่ เสลี่ยงที่พวกกะเหรี่ ยง(มอญ)
รับจ้างแบกขึ้นไป ปัจจุบนั มีรถ ๖ ล้อ บริ การ รถทุกคันไม่มีหลังคา มีเก้าอีมา้ ยาววางขวางกับตัวรถ จัดเป็ น
แถวให้ผโู้ ดยสารนัง่ บางคันมีพนักพิง แต่บางคันไม่มี เขามีไว้บริ การหลายสิบคัน

- มัคคุเทศก์แนะนําชาวคณะเราให้จดั สัมภาระที่จาํ เป็ นต้องใช้ระหว่างพักบนยอดเขาพระธาตุอินทร์แขวน
๒ คืนใส่กระเป๋ าใบเล็กนําขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการเดินทางขึ้นเขา ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่และสัมภาระ
อื่นๆ ให้เก็บไว้ในรถโค้ชซึ่งจะจอดรอเราอยูท่ ี่ลานจอดรถ คุณตุ๊กและหนูมะนางติดต่อรถคันที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีพนักพิง เรานัง่ ด้านหน้าข้างคนขับพร้อมกับโยมประเทือง ส่วนเล็กนัง่ เหยียดเท้าไปบนเบาะ
หลังคนขับ ชาวคณะนอกนั้นนัง่ บนเก้าอี้ยาวกระบะหลังดังกล่าวแล้ว ออกจากท่าจอดรถ เวลา ๑๖.๒๕ น.
วิ่งไปสักพักใหญ่ตอ้ งจอดระหว่างทาง เพื่อรอรถที่สวนลงมา เสียเวลาประมาณ ๒๐ นาที ไปถึงลานจอดรถ
บนพระธาตุเวลา ๑๗.๕๐ น. มัคคุเทศก์บอกว่ารถเพิ่งเปิ ดบริ การวิ่งได้ประมาณ ๒ เดือนมานี้ ทางไกลและ
ลาดชันมากในหลายช่วง บางช่วงยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ถ้ารถสภาพไม่ดีและโชเฟอร์ไม่ชาํ นาญแล้วดู
น่าจะอันตรายมาก
- มัคคุเทศก์พาเข้าพักที่ Kyaikhto Hotel เราพักห้อง ๒๑๐๗ เข้าห้องได้ครู่ เดียวฝนเทลงมาขนาดหนัก นึกใน
ใจว่าชาวคณะของเราช่างโชคดีแท้ หากเทลงมาขณะเดินทางละก็ คงจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็ นระนาว ทั้ง
กระเป๋ าสัมภาระก็ตอ้ งเปี ยกปอนเสียหาย บุญกุศลเกื้อกูลคํ้าจุนโดยแท้เทียว เรามีอาการไม่ค่อยดีเนื่องจาก
หวัด จึงไม่ออกจากห้องเลย บอกชาวคณะว่าคืนนี้เราไม่ข้ ึนไปไหว้พระธาตุละ จะพักผ่อน แต่หอ้ งที่เราพัก
อยูร่ ิ มสุดท้าย มองเห็นพระธาตุอินทร์แขวนชัดเจนตลอดเวลา ไม่มีอะไรบดบังเลย เราแย้มผ้าม่านมองดู
พระธาตุแล้วสวดมนต์ ทําวัตร นัง่ ภาวนา ทั้งเช้าและเย็นอยูใ่ นห้องนั้น อย่างสะดวกสบาย
- สรุ ปการเดินทางในวันที่ ๕ เราได้ นมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ในเมืองหงสาวดี ๒ แห่ ง และพาท่ านผู้อ่านย้อน
รอยอดีตพงศาวดารมอญ-กรุ งหงสาวดีไปเกือบ๑,๐๐๐ ปี พร้ อมกับชมพระราชวังพระเจ้ าบุเรงนอง เสียจน
เพลียใจ เห็นว่ าถึงเวลาที่ควรจะต้ องพักผ่อน จึงขอกล่าวคาว่ า........ ราตรีสวัสดิ์

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- เราตื่นแต่ ๐๓.๓๐ น. นัง่ ภาวนาบ้าง นอนบ้าง จนใกล้สางจึงแย้มม่านหน้าต่างทําวัตรเช้าบูชาองค์พระธาตุ
อินทร์แขวน ตอนสายออกจากห้องตามเวลานัดหมาย เพื่อจะพากันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ซึ่งต้อง
เดินจากที่พกั ไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร มองเห็นคลื่นฝูงชน ทั้งชาวพม่า มอญ และนักท่องเที่ยว ทยอยเดิน
ลงมาจากลานพระธาตุ ผ่านหน้าที่พกั ของเราต่อเนื่องไม่ขาดสายปานสายนํ้าไหล ด้วยความศรัทธาเลื่อมใส
ของพวกเขาที่ประทับแนบแน่นอยูใ่ นจิตใจอย่างไม่ตอ้ งบอกสอน เมื่อวานเขาใช้เวลาทั้งวันเดินทางจาก
หมู่บา้ นแต่ละท้องถิ่น มุ่งสู่พระธาตุอินทร์แขวน กว่าจะถึงก็เย็นคํ่า เมื่อมาถึงแล้วบ้างก็นงั่ สวดมนต์ บ้างก็
นัง่ ภาวนา เมื่อถูกความง่วงครอบงําแล้วก็พากันนอนบนลานหินนั้นอย่างมีความสุข ตื่นเช้าขึ้นมากราบลา
องค์พระธาตุแล้ว ต่างก็มุ่งหน้าเดินทางกลับถิ่นฐานของตนด้วยจิตใจแจ่มใสเบิกบาน กว่าจะถึงเคหาของ
แต่ละคนก็คงจะบ่ายคํ่า

- เป็ นปกติวิสยั ของสังคม เมื่อคนไปประชุมมาก ณ ที่ใด ของกินของใช้มีขายสารพัด ชาวเขาชาวเราแถบ
แถวนี้จึงมีอาชีพ มีรายได้ ทํามาหากินค้าขายกันด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใสเบิกบาน แม้บรรดาเหล่านักพรต
ทั้งสมณะ และฤาษี ก็เดินภิกขาจารกันดูขวักไขว่ ทําให้เรานึกถึงบทสวดสรรเสริ ญคุณพระบรมศาสดา ที่ว่า
“มหาการุณโิ ก นาโถ อตฺถาย... (หิตาย....สุขาย....) ซึ่งแปลความว่า พระบรมโลกนาถ ประกอบแล้วด้ วย
พระกรุ ณาอันใหญ่ ยังบารมีทั้งสิน้ ให้ เต็มแล้ว เพื่อประโยชน์ แก่ สัตว์ ทั้งปวง... (เพื่อเกือ้ กูลสัตว์ ทั้งปวง.....
เพื่อความสุขแห่ งสัตว์ ทั้งปวง......) พระองค์เสด็จไปในที่ใด (หมายความว่าผูใ้ ดยอมรับเอาพระสัทธรรม
ของพระองค์ไปประดิษฐาน นําไปประพฤติ นําไปปฏิบตั ิ ) แล้ว ประโยชน์ท้งั สามย่อมเกิดแก่สถานที่น้ นั ๆ
แก่หมู่สตั ว์น้ นั ๆ อย่างชัดเจน แม้ดินแดนชมพูทวีปซึ่งเป็ นถิ่นกําเนิดพระบรมศาสดา และพระพุทธศาสนา
เมื่อเกือบสามพันปี มาแล้ว คนฮินดูในประเทศอินเดียและเนปาลยุคปัจจุบนั ก็ยงั ได้รับอานิสงส์แห่งพระ
มหากรุ ณาทั้งสามนั้นอย่างเต็มที่ คิดไปแล้วก็บงั เกิดความภูมิใจและความอัศจรรย์ในพระมหากรุ ณาของ
พระองค์ยงิ่ นัก.. อะไรกันนี่ ?....เราชักจะฟุ้ งซ่านเพ้อฝันไปคนเดียวอีกแล้ว พอถึงเวลานัดหมายฝนตกลงมา
อีก เราจึงรี บหลบเข้าห้องพัก จนเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เศษ จึงออกมาเพื่อไปฉันอาหารที่ภตั ตาคาร
Kyaikhto Restaurant ของ Kyaikhto Hotel ที่เราพักนัน่ เอง
- บ่ายโมงเศษเรานัดกันขึ้นไปไหว้พระธาตุอีกครั้ง ถึงคนส่วนใหญ่จะกลับกันไปแล้วแต่ช่วงเช้า จนเหลือ
บางตา แต่ก็ยงั ดูพลุกพล่าน
- องค์พระธาตุอินทร์แขวนเป็ นเจดียท์ ี่ต้งั อยูบ่ นก้อนหิน ซึ่งซ้อนอยูบ่ นหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่มาเป็ นเวลานับ
พันปี มัคคุเทศก์ชาวพม่ากรุ ณาเล่าว่า ก้อนหินซึ่งเป็ นฐานขององค์พระธาตุน้ นั เป็ นก้อนหินที่พระอินทร์นาํ
พระฤาษีตนหนึ่งไปเลือกเอามาจากเมืองบาดาล แล้วนํามาตั้งไว้ที่หน้าผาแห่งนี้ เพื่อประดิษฐานพระเกศา
ธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฤาษีตนนั้นครอบครองอยู่ จึงเรี ยก พระธาตุอินทร์ (นามา)แขวน
- พระธาตุอินทร์แขวน เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองพม่า ที่ผหู้ ญิงจะเข้าไปใกล้ไม่ได้
เราไหว้พระธาตุพร้อมปิ ดทองเสร็ จแล้วหลบเข้าไปนัง่ ภาวนาอยูใ่ นศาลาที่เขาจัดไว้ใกล้องค์พระธาตุ เขาจัด
ที่ส่วนหนึ่งไว้สาํ หรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ฆราวาสก็นงั่ กันเกือบเต็ม เรานัง่ ภาวนาอยูน่ นั่ ประมาณ ๑
ชัว่ โมง แต่ไม่ค่อยสงบเท่าไร เพราะแมลงวันเยอะมาก มันมารุ มตอมเครื่ องบูชาที่เขานํามาไหว้พระธาตุ
(กล้วย มะพร้าว ส้ม และผลไม้อื่นๆ) แล้วมันก็พาลมารุ มตอมคนด้วย เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงนมัสการ
ลาพระธาตุ เล็กรอเราอยูจ่ ึงเดินกลับลงมาพร้อมกัน เราเข้าห้องพักแล้วไม่ออกมาอีกเลย นัง่ ทําวัตรเย็น อยู่
ในห้องสบายดี

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- เราตื่นแต่ ๐๔.๐๐ น. แย้มผ้าม่านนัง่ หันหน้ามองพระธาตุ ภาวนาและทําวัตรเช้า ในห้อง เช้าวันนี้ ลม
ค่อนข้างแรง อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้ าโปร่ ง มองเห็นพระธาตุอินทร์แขวนชัดเจนสวยงาม เรากราบลาพระ
ธาตุ จัดเก็บสัมภาระแล้วออกจากห้องพัก เวลา ๐๖.๕๐ น. เดินไปขึ้นรถหกล้อ กว่ารถจะออกได้ก็ ๗.๒๓
น. เที่ยวลงเร็ วหน่อยเพราะรถไม่ค่อยมาก และไม่ตอ้ งเสียเวลาจอดรอหลีกรถสวน ถึงลานจอดรถบัสเวลา
๐๘.๐๐ น. ให้เวลาชาวคณะเข้าห้องสุขาในวัดที่รถไปอาศัยจอดอยูน่ ้ นั จึงออกเดินทางเมือ่ เวลา ๐๘.๑๖ น.
- เวลา ๑๐.๒๐ น. ถึงร้านอาหาร Century Restaurant เมืองหงสาวดี ฉันอาหารที่นี่ เสร็ จแล้วเดินทางไป
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Schwe Tarueng)
- พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (Schwe Tarueng) ความยาว ๑๘๐ ฟุต พระพักตร์อมยิม้ บรรทมหนุนพระ
เขนยที่ประดับประดาด้วยมุก ลวดลายและฝี มืองดงามมาก ประวัติกล่าวไว้ว่ามีอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี พระนอน
องค์น้ ีสร้างอยูบ่ นภูเขา แต่ไม่สูงมาก มีบนั ไดเดินขึ้นไป ตรงทางเข้าก่อนขึ้นไปไหว้พระมีร้านค้าขายของที่
ระลึกสองข้างซ้าย-ขวามากมายหลายร้าน เราพาชาวคณะสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาเสร็ จแล้วหามุม
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก มัคคุเทศก์ชาวพม่า(หนูมะนาง) พาชาวคณะมาเลือกซื้อสินค้าร้านที่เธอคุน้ เคย และ
รับรองทั้งคุณภาพและราคา เป็ นพิเศษ สินค้าที่นี่ราคาไม่แพง ชาวคณะของเราเพลิดเพลินบันเทิงใจกับการ
จับจ่ายซื้อสินค้า ใช้เวลาเลือกซื้อสิ นค้าที่นี่กนั เกือบ ๒ ชัว่ โมง จนหนูมะนางกระซิบกับเราว่า “ พระ
อาจารย์ค่ะ ร้ านที่ขายของให้ คณะเราวันนีค้ งจะต้ องปิ ดร้ านไปหลายวัน เพราะเอาสินค้ าที่ตุนไว้ มาขายให้
คณะเราหมดแล้ว ” เราชอบใจฝี มือแกะสลักพระพุทธรู ปของเขาสวยงามมาก อดใจไม่ได้ จึงซื้อ
พระพุทธรู ปแกะสลักด้วยไม้แก่นจันทน์มา ๒ องค์ องค์หนึ่งเป็ นพระมหามัยมุนี
- เวลา ๑๓.๓๕ น. จึงออกเดินทางต่อไปวัดโบตาทาว ซึ่งอยูใ่ นเมืองร่ างกุง้ แต่ก่อนจะออกจากเมืองหงสาวดี
รถต้องขึ้นสะพานข้ามแม่น้ าํ สะโตง เราก็ไม่ลืมทวงสัญญากับหนูมะนาง ตั้งแต่วนั เดินทางไป และคณะเรา
ก็ได้ถ่ายภาพแม่น้ าํ สะโตงสมปรารถนา
- เวลา ๑๕.๕๐ น. ถึงวัดโบตาทาว
- พระเจดีย์โบตาทาวน์

(Botataung Phaya) แปลว่า นายทหารหนึ่ งพันนาย วัดโบตาทาวน์

ตั้งอยู่

ริ มแม่น้ าํ ร่ างกุง้ พระเจดียโ์ บตาทาวน์น้ ีมีประวัติเกี่ยวพันต่อเนื่องกับพระมหาธาตุเจดียช์ เวดากอง ดังเราได้
พูดเกริ่ นไว้แล้วในบันทึกวันที่ ๑๓ ธันวาคม
- กล่าวคือ เมื่อพานิชชาวรามัญทั้งสองได้รับประทานเส้นพระเกศาจากพระบรมศาสดาจํานวน ๘ องค์ แล้ว
ก็เดินทางกลับเมืองอสิตนั ชนะโดยทางเรื อ ล่วงลําแม่น้ าํ ร่ างกุง้ มาขึ้นบกที่ท่านํ้าแห่งนี้ พระเจ้าโอกกะลาปะ
ทรงทราบก็เกณฑ์ทหารหนึ่งพันนายไปเข้าแถวรับเสด็จพระเกศาธาตุ ณ สถานที่แห่งนี้ ก่อนที่จะอัญเชิญ
ไปประดิษฐานในเมือง ราษฎรที่นี่จึงขอแบ่งเส้นพระเกศาธาตุจาํ นวน ๒ องค์เพื่อสร้างพระเจดียบ์ รรจุไว้

ณ ที่แห่งนี้เป็ นอนุสรณ์ พระองค์ประทานให้แล้ว ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าปรารถนาจะได้เส้นพระเกศาไป
สร้างพระมหาธาตุเจดียบ์ รรจุไว้เป็ นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนตราบจนสิ้นพุทธันดร ครบทั้ง
๘ องค์ เมื่อเดินทางไปถึงเมืองแล้วเปิ ดผอบดู ก็ปรากฏเส้นพระเกศาครบจํานวน ๘ องค์ตามคําอธิษฐาน จึง
ได้สร้างพระมหาธาตุเจดียช์ เวดากองบรรจุไว้ ดังที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ว
- ฝ่ ายประชาชนก็พากันสร้างวัดและพระเจดียบ์ รรจุเส้นพระเกศาธาตุจาํ นวน ๒ องค์ที่ได้รับแบ่งมานั้น ณ
สถานที่แห่งนี้ แล้วจึงตั้งชื่อเป็ นอนุสรณ์แก่นายทหารหนึ่งพันนายนั้นว่า โบตาทาวน์ ฉะนั้น เจดียโ์ บตา
ทาวน์ จึงสร้างขึ้นก่อนพระมหาธาตุเจดียช์ เวดากอง
- ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพฝ่ ายพันธมิตรนําเครื่ องบินมาทิ้งระเบิดถล่มเมืองร่ างกุง้ ถูกพระเจดีย ์
โบตาทาวน์เป็ นรู ลึกลงไปตรงที่บรรจุเส้นพระเกศาธาตุ เมื่อบ้านเมืองสงบชาวพม่าไปสํารวจพบเส้นพระ
เกศาที่บรรจุอยูใ่ นผอบซ้อนกันหลายชั้น พร้อมทั้งวัตถุสิ่งของมีค่าที่คนในครั้งนั้นมีศรัทธานํามาถวายเป็ น
พุทธบูชาบรรจุอยูใ่ นองค์พระเจดีย ์ เมื่อรัฐบาลพม่าทําการบูรณะในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงนําเอาเส้นพระเกศา
ธาตุใส่ผอบตั้งไว้บนมณฑปครอบแก้วใส ให้คนไปสักการบูชาได้มองเห็นเป็ นที่เสริ มศรัทธาด้วยความอิ่ม
เอิบประทับใจ ทั้งวัตถุสิ่งของมีค่าก็ต้งั เรี ยงรายไว้ในตูต้ ิดผนังภายในองค์พระเจดีย ์ ให้ผไู้ ปนมัสการได้เห็น
ชมเล่นเป็ นขวัญตา
- น่าภูมิใจไหมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรื่ องราวที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งล่วง
กาลผ่านมาแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ปี ก็มาปรากฏหลักฐานขึ้นชัดเจนยืนยันประวัติของพระศาสดา มีศาสดาของ
ศาสนาใดในโลกนี้บา้ ง ที่มีพระประวัติชดั เจนปานนี้
- ความสําคัญของวัดโบตาทาวน์ นอกจากจะมีพระเจดียบ์ รรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้ว ยัง
มีสิ่งที่ดึงดูดนักแสวงบุญอีก ดังนี้
- พระนางอูพญา เป็ นพระพุทธรู ปทองคําปางมารวิชยั พุทธศิลป์ งดงามยิง่ นัก หน้าตักกว้างประมาณ ๓๐ นิ้ว
สร้างในสมัยพระเจ้ามินดง เดิมอยูเ่ มืองมัณฑะเลย์ เมื่ออังกฤษยึดเมืองมัณฑะเลย์ได้ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ก็
นําพระพุทธรู ปองค์น้ ีไปไว้ที่กลั กัตตา แล้วก็เชิญเสด็จต่อไปยังพิพิธภัณฑ์วิคตอเรี ย และแอลเบิรต์ ประเทศ
อังกฤษ จึงรอดพ้นจากเหยือ่ ระเบิดในคราวสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อพม่าได้รับเอกราช จึงขอรับคืนมา
รวมเวลาพระพุทธรู ปองค์น้ ีเสด็จจาริ กไปอยูใ่ นปกครองของอังกฤษเป็ นเวลานานถึง ๖๐ ปี ปัจจุบนั
ประดิษฐานอยูท่ ี่วดั โบตาทาวน์ ในวิหารด้านขวามือ (ถ้าเราหันหน้าเข้าหาองค์พระเจดีย)์ ขณะเราไปวัด
โบตาทาวน์เขากําลังซ่อมปิ ดทองภายนอกองค์พระเจดีย ์ คณะของเราเข้าไปนมัสการเส้นพระเกศา ชมวัตถุ
มีค่าภายในองค์พระเจดีย ์ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกสมประสงค์แล้ว จึงพากันมาสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาใน
วิหารพระนางอูพญา

- ที่วดั แห่งนี้นอกจากสิ่งที่ทรงคุณค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเพื่อน้อมรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ดังกล่าว
มาแล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทุกยุคทุกสมัยใส่ใจเคารพบูชาอีกสองอย่างคือ เทพทันใจ และ เทพกระซิบ
ประดิษฐานอยูใ่ นวิหารอีกสองหลัง แต่เราเห็นว่าเป็ นความเชื่อนอกหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
จึงไม่ได้เข้าไปสัมผัส ขณะชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์ของเราไปทําความเคารพขอพรจากเทพทั้งสองนั้น
เราจึงกระทําประทักษิณรอบองค์พระเจดียโ์ บตาทาวน์ถวายเป็ นพุทธบูชา ๓ รอบ แล้วชมทัศนียภาพ
บริ เวณรอบองค์พระเจดีย ์ รอชาวคณะ จนเวลา ๑๗.๐๐ น. จึงออกเดินทางไปสนามบินร่ างกุง้
- สรุ ปวันสุดท้ ายของการเยือนประเทศเมียนมาร์ เราได้ นมัสการสิ่งศักดิ์ประจาชาติที่เรามาเยือน ๒ แห่ ง
- เมื่อถึงสนามบินเตรี ยมเช็คอิน แสดงพาสปอร์ตและเอกสารเพื่อเดินทางกลับสยามประเทศ และโหลด
กระเป๋ า ปรากฏว่ากระเป๋ าของชาวคณะเราออกลูก-หลาน-เหลน (ตอนไปซื้อของที่วดั ชเวตาเลียว เมือง
หงสาวดี) จนนํ้าหนักเกินพิกดั ไปกว่า ๑๐๐ กก. แต่ก็ได้รับความกรุ ณาจากเจ้าหน้าของบริ ษทั การบินไทย
ประจําสนามบินร่ างกุง้ อนุญาตให้ผา่ นได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หนูมะนาง มัคคุเทศก์สาวน้อย
ชาวรัฐฉานอุตสาห์ยนื รอส่งคณะเราอยูน่ อกห้องกระจกจนลับสายตา เมื่อพวกเราเดินเข้าไปยังห้อง
ผูโ้ ดยสารขาออก
- ชาวคณะเราเดินทางกลับด้วยบริ ษทั การบินไทย มหาชน จํากัด เที่ยวบิน TG 306 ซึ่งตามกําหนดเวลาออก
จากสนามบินร่ างกุง้ ๑๙.๓๐ น. แต่ปรากฏว่าเครื่ องบินลําที่เราจะอาศัยกลับนั้นร่ อนลงที่สนามบินร่ างกุง้
เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. สอบถามได้ความว่า เครื่ องบินเสียเวลามาจากสุวรรณภูมิ เพราะรอผูโ้ ดยสารต่อเครื่ อง
จากต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ประกาศเรี ยกผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ องเวลา ๑๙.๔๕ น. ผูโ้ ดยสารเต็มลํา กว่าจะ
เรี ยบร้อยและออกจากสนามบินร่ างกุง้ ได้ก็เป็ นเวลา ๒๐.๑๗ นาที เครื่ องบินพาผูโ้ ดยสารเหินฟ้ ามาถึง
สนามบินสุวรรณภูมดิ ว้ ยความปลอดภัย เปี่ ยมด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานใจและสุขสวัสดี เมื่อเวลา ๒๑.๔๗
น. ลงจากเครื่ องแล้วพากันไปเข้าแถวแสดงตนเป็ นคนไทยกลับประเทศ รอรับกระเป๋ า แล้วรํ่าลาแยกย้าย
กันกลับสู่วิมานของตนด้วยความหรรษาร่ าเริ ง

บทส่ งท้ าย ............บันทึกเล่ าเรื่อง....เที่ยวเมืองพม่ า
สรุ ปตลอดระยะเวลา ๗ วันเต็ม เราและคณะบันเทิงธรรมทัวร์ได้มีโอกาสไปเยีย่ มชมสถานที่สาํ คัญในประเทศ
เมียนมาร์รวม ๒๘ แห่ง คือ พุทธศาสนสถาน ๒๔ แห่ง พระราชวัง ๒ แห่ง และตลาดเช้าอีก ๒ แห่ง ดังนี้
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

วัน/เดือน/ปี
๑๐ ธ.ค. ๕๖
๑๐ ธ.ค. ๕๖
๑๐ ธ.ค. ๕๖
๑๐ ธ.ค. ๕๖
๑๐ ธ.ค. ๕๖
๑๐ ธ.ค. ๕๖
๑๐ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๑ ธ.ค. ๕๖
๑๒ธ.ค. ๕๖
๑๒ธ.ค. ๕๖
๑๒ธ.ค. ๕๖
๑๒ธ.ค. ๕๖
๑๓ ธ.ค.๕๖
๑๓ ธ.ค.๕๖
๑๓ ธ.ค.๕๖
๑๔ธ.ค. ๕๖
๑๔ธ.ค. ๕๖
๑๔ธ.ค. ๕๖
๑๕ธ.ค. ๕๖

สถานที่
วัดมหากันดายง
วัดตองมินยี
พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดชเวนันดอร์
วัดกุโสดอ
วัดมัณฑะเลย์ฮิลล์
ตลาดเช้ าเมืองพุกาม
วัดพระเจดีย์ชเวซิกอน
วัดมนูหะ
วัดสัพพัญญู
วัดอนันดา
วัดตะมะยานจี(ธรรมยางจี)
พระเจดีย์ชเวซันดอว์
วัดติโลมินโล
ตลาดเช้ าเฮโฮ
วัดพองดอว์อู
วัดอโลตอเปา
วัดงาเปจัง
วัด HUPIN INLAY PHAYA
วัดพระนอนเจาทัตจี
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
วัดไจ้ปุ่น
พระเจดีย์ชเวมอว์ดอว์
พระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน

เมือง
อมรปุระ
อมรปุระ
มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
พุกาม
พุกาม
พุกาม
พุกาม
พุกาม
พุกาม
พุกาม
พุกาม
รัฐฉาน
รัฐฉาน
รัฐฉาน
รัฐฉาน
รัฐฉาน
ร่ างกุง้
ร่ างกุง้
หงสาวดี
หงสาวดี
หงสาวดี
รัฐมอญ

ความสาคัญ
หมายเหตุ
วิทยาลัยสงฆ์
พุทธสถาน
เชิงสะพานอูเป็ ง
วัดยะไข่
มหาสถานสาคัญ(๔)
พระราชวังสุดท้ายของพม่า โบราณสถาน
พระตําหนักไม้สกั ทอง
พระไตรปิ ฎกจารึ กหินอ่อน
พุทธสถาน/จุดชมวิว
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
อึดอัดที่สุด
องค์พระเจดียส์ ูงที่สุด
วัดที่สวยที่สุด
พระเจดียใ์ หญ่ที่สุด
ชมวิวทะเลเจดีย ์
พุทธสถาน
พระบัวเข็ม
พระเจดียน์ ้ าํ ปัน
บุษบกงดงามมาก
พระนอนสวยที่สุดในพม่า
วัดมอญ
ในเขตพระราชวังเดิม

มหาสถานสาคัญ(๒)

วัดกษัตริ ยฉ์ ตั รตั้ง
ตลาดเช้า
ทะเลสาบอินเล
ทะเลสาบอินเล
ทะเลสาบอินเล
ที่พกั ริ มทะเลสาบ
พระนอนตาหวาน
มหาสถานสาคัญ(๑)
มหาสถานสาคัญ(๓)
โบราณสถาน
มหาสถานสาคัญ(๕)

๒๗. ๑๖ ธ.ค.๕๖ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว หงสาวดี
๒๘. ๑๖ ธ.ค. ๕๖ พระเจดีย์โบตาทาวน์
ร่ างกุง้
พระธาตุเจดียอ์ งค์แรก
มหาบูชาสถานสําคัญสูงสุดของชาวพม่าและมอญ รวม ๕ แห่ง ซึ่งชาวพม่าและรามัญปรารถนาใฝ่ ฝันไป
สักการบูชา เรี ยงตามลําดับดังนี้
๑. พระมหาธาตุเจดียช์ เวดากอง เมืองร่ างกุง้
๒. พระธาตุเจดียช์ เวซิกอน เมืองพุกาม
๓. พระธาตุเจดียช์ เวมอว์ดอว์ กรุ งหงสาวดี
๔. พระมหามัยมุนี วัดยะไข่ เมืองมัณฑะเลย์
๕. พระธาตุอินทร์แขวน รัฐมอญ
คณะของเราได้มีโอกาสไปบูชาจนครบทั้ง ๕ มหาสถาน การได้มีโอกาสไปเยีย่ มชมประเทศเพื่อนบ้าน
สหภาพเมียนม่าร์ของเราครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์แก่ตวั เรามาก ทําให้วิสยั ทัศน์ที่เรามีต่อประเทศเพื่อนบ้านนี้
กว้างขวางขึ้น ได้ความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์พม่า-มอญชัดเจนขึ้น เข้าใจวิถี
ชีวิตของเขาถ่องแท้ข้ ึน บังเกิดทิฏฐานุคติตามควรแก่สติและปัญญาของเรา ทั้งยังได้สิ้นข้อกังขาที่คา้ งคาใจเรื่ อง
หนึ่งมาเป็ นเวลานาน กล่าวคือ เราได้ทราบข่าวมานานแล้วว่าพระทางภาคเหนือของไทยบริ โภคอาหารในเวลา
วิกาลกันจนเป็ นปกติธรรมดา และก็อา้ งว่าได้รับอิทธิพลธรรมเนียมนี้มาจากประเทศพม่า เรารู้จกั พระท้องถิ่น
ภาคเหนือบางองค์ สอบถามเรื่ องราวดูก็รับรองว่าเป็ นเช่นนั้นจริ ง แต่จากการสังเกตดูพฤติการณ์และสอบถามจาก
มัคคุเทศก์ชาวพม่าแล้ว เธอยืนยันว่าไม่เป็ นความจริ ง พระพม่าไม่ได้บริ โภคอาหารในยามวิกาล แต่พระเมืองพม่า
บิณฑบาตได้ท้งั วัน คือตอนเช้าและก่อนเพล บิณฑบาตรับภัตตาหาร ส่วนตอนเย็นบิณฑบาตรับปัจจัยและ
อาหารแห้ง แต่การบิณฑบาตตอนเย็นนั้นเราไม่เห็นเลยตลอดการเดินทาง
การเดินทางไปครั้งนี้ เราได้รับความอุปการะค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากโยมอัญชลี ตวงทวีทรัพย์ นับตั้งแต่เดิน
ทางออกจากวัดในวันที่ ๙ จนกลับถึงวัดในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์ดว้ ยดีจากสมาชิกชาว
คณะบันเทิงธรรมทัวร์ทุกท่านระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะเล็ก(ไตรสิทธิ์) ซึ่งคอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดโดย
ตลอด บุญกุศลใดๆ อันจะพึงบังเกิดมีข้ ึนแก่เราแล้วไซร้ ขออานิสงส์ท้งั หลายพึงสัมฤทธิ์ผลแก่สหายธรรมทุกท่าน
ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญฯ

ภาคผนวก
บันทึกเล่าเรื่ อง............เที่ยวเมืองพม่า
รายนามชาวคณะบันเทิงธรรมทัวร์ เดินทางไปสหภาพเมียนมาร์ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่
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๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
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๑๒.
๑๓.
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๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ชื่อ – สกุล
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
คุณอัญชลี ตวงทวีทรัพย์
คุณพรทิพย์ ชัยสถาผล
คุณอารี ย ์ พรศาลนุวฒั น์
คุณเยาวนี รุ่ งวรกุล
คุณประเทือง เย็นเยือก
คุณรัชนีกร เย็นเยือก
คุณอุษา โชคสุวรรณกิจ
คุณจงกลกรณ์ ชัยสถาผล
คุณณัฐภัสสร ชัยสถาผล
คุณพูนสุข อาภรณ์พฒั นา
คุณสมปอง เฉตระการ
คุณกอบกาญจน์ กมลมาตยากุล
คุณมนัสชัย อาภรณ์พฒั นา
คุณไตรสิทธิ์ อาภรณ์พฒั นา
คุณอรุ ณี อาภรณ์พฒั นา
คุณดารณี อาภรณ์พฒั นา
คุณไพศาล อิสระ
คุณประจีนดา อิสระ
คุณกิตติพร วงษ์แก้ว

หมายเหตุ
วัดอาจาโรรังสี จ.สกลนคร
กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
บางแสน ชลบุรี
บางแสน ชลบุรี
กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
บ. มายด์ วาเคชัน่
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี
๔ มกราคม ๒๕๕๗

