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พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช ป.ธ.๙)
รองผูอำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

เมือ่ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ขาพเจาไดรบั นิมนตใหไปประเทศสหภาพพมา
หรือเมียนมาร (ชือ่ ใหม) เมือ่ มวลมหาประชาชนปดกรุงเทพฯ เปนวันแรก ในวันที่ ๑๔ มกราคม
ไดตดั สินใจไปนอนคางคืนทีว่ ดั ปาเลไลยก สุพรรณบุรี และเริม่ ออกเดินทางในเวลาตี ๐๔.๒๐ น.
ใชเสนทางศรีสมานขึน้ ทางดวน ถึงสนามบินสุวรรณภูมใิ นเวลา ๐๖.๐๐ น. ขึน้ เครือ่ งบินทีจี ๓๐๓
นัง่ คมู ากับ รท.วิชยั (พธ.บ.รนุ ที่ ๔๔) คนตำบลทงุ บัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะ
ทางไปพมาแค ๖๐๐ กิโลเมตร ใกลกวานัง่ เครือ่ งบินไปเชียงใหม เพราะใชเวลาแค ๔๕ นาทีเอง
ในระหวางการเดินทางมีเสริฟอาหารเชาอนุ เครือ่ งให เวลาพมาชากวาไทยครึง่ ชัว่ โมง เพราะบิน
ไปทางดานทิศตะวันตก เครื่องบินลำนี้มีชื่อวา “สกลนคร” ชื่อนี้ถูกใจทานพระครูวินัยธรสุกรี
สุจติ โฺ ต ผอู ำนวยการกองกลาง เพราะทานเปนคนสกล, ตอนทีเ่ ครือ่ งจะรอนลงไมคอ ยนิม่ นวล
เทาไรนัก แตไมถงึ กับพรัน่ พรึงหวาดกลัวมาก เครือ่ งลงทีส่ นามบินมิงคลาดอน (Mingaladon)
มีเวลานิดหนึง่ จึงเดินไปดูรา นแลกเปลีย่ นเงินตรา อัตรา ๑ เหรียญดอลลารเทากับราคาซือ้ ๙๗๙
จาต, ราคาขาย ๙๙๔ จาต สวนเงินยูโร ๑ ดอลลารเทากับราคาซือ้ ๑,๓๓๘ จาต, ราคาขาย
๑,๓๕๐ จาต, และเงินไทย ๑ บาทมีราคาเทากับ ๒๘-๒๙ จาตพมา
คณะเราไดขนึ้ รถบัสในเวลา ๐๙.๓๕ น. มัคคุเทศกแจงบอกโปรแกรมการเดินทางวา จะ
ไปไหวพระทีพ่ ระธาตุอนิ ทรแขวน ใจชืน้ ขึน้ มาเปนหลายกอง เพราะอยางนอยก็สมใจประสงค
ที่ตัดสินใจเดินทางในครั้งนี้ ทางใตไมเคยลงไปเลยในชีวิต มีคณะแมชีศันสนีย เสถียรสุต
เสถียรธรรมสถานอีกคณะหนึง่ ทีร่ ว มการเดินทางมาดวย ฝายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร.) นับจำนวนพระได ๑๔ รูป ฆราวาส ๑๙ คน ดังนี้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร)
อธิการบดี, พระราชวรเมธี (ประสิทธิ)์ , พระศรีคมั ภีรญาณ (สมจินต), พระศรีธวัชเมธี (ชนะ),
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พระสุธวี ราภรณ (ประดิษฐ), พระสุวรรณเมธาภรณ (ขุนทอง), พระเมธีธรรมาจารย (ประสาร),
พระครูปลัดสุวัฒนพัฒนบัณฑิต (สุกัญญา), พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, พระครูโพธิวีรคุณ,
พระมหาขวัญชัย วัดพระเชตุพน, พระครูปริยตั กิ ติ ติธำรง, พระครูวนิ ยั ธรสุกรี สุจติ โฺ ต, พระมหา
เดนพงษ, นายธีรยุทธ พึ่งเทียร, นายชาติชาย พิทักษธนาคม, นายสิริวัฒน ศรีเครือดง,
นายหัฏฐกรณ แกนทาว, นายธวัชชัย สมอเนือ้ , นายเกษม ประกอบดี, นายสมหมาย สุภาษิต,
นายสุพรรณ สันศรี, นายศักดิ์ชัย เตชะไกรสีห, นางสุดาวรรณ เตชะไกรสีห, นายพรชัย
เตชะไกรสีห, นายอรรถสิทธิ์ เตชะไกรสีห, นายจรัญ วรพงษ, นายภูวทิ ย, พลเอกวิชติ ยาทิพย,
นายวิชยั มวงนอก.
ไกดทวั รมชี อื่ ขานเรียกวา “นายป” มาจากเชียงตุง ชือ่ จริงวาชาย หลงแปง เปนคน
ไทยใหญ เพิง่ เรียนจบจากเชียงตุงมาใหมๆ หมาดๆ และเพิง่ มารับจอบทำงานเปนงานแรก ได
แนะนำสภาพแวดลอมในเมืองยางกงุ พอสมควร ในขณะทีร่ ถบัสพาคณะมงุ ตรงไปยังสำนักงาน
ของ ดร.ขิน่ ซุย เปนการแนะนำเรียกน้ำยอย กอนทีจ่ ะไปฉันเพล เสร็จแลวมงุ หนาตอไปยังรัฐ
มอญ ชือ่ เมืองไจทโท เพือ่ นมัสการพระธาตุอนิ ทรแขวน (บางที ไดยนิ เขาเรียกวา ไจททโิ ย) เขา
แจงวาการเดินทางถาใชเสนทางตรงไปใชเวลาราว ๔ ชม. แตคณะของเราจะลองลงใตผา นเลย
พระธาตุอนิ ทรแขวนลงไปกอน และในขากลับจะยอนกลับมาไหวพระธาตุอนิ ทรแขวน และแวะ
เยีย่ มชมเมืองหงสาวดี กอนจะมงุ หนากลับเมืองยางกงุ แลวเดินทางกลับไทย, รถบัสวิง่ ออกจาก
สนามบินมาราว ๒๐ นาที ก็ถึงสำนักงานใหญของ ดร.ขิ่นซุย ชื่อ Zaykabar Company
Limited ไดสงั เกตชือ่ และอักษรภาษาพมาในระหวางการเดินทาง เห็นแนชดั เจนในคำบาลีวา
“สิร”ิ พมาเขียนสะกดเปนอังกฤษวา Thiri ดูเขาจะออกเสียงอักษร ส ไมไดหรืออยางไรไมทราบ
แตไทยเราออกเสียงไดวา เปน “สิร”ิ , คำอังกฤษทีเ่ ขียนชือ่ เมืองหนึง่ วา Thaton “ทาตอน” คนไทย
รจู กั กันในชือ่ วา เมืองสะเทิม หรือ สะเทิง มีชอื่ เกาคือสุธมั มปุระ เมืองคนปฏิบตั ธิ รรมดี เคยถาม
คนมอญในไทยวาเขาเรียกวา “สุพนิ นคร” คำวา “ทาตอน” เมือ่ ไดยนิ เสียงคนพูดบอยครัง้ วา เปน
บานสทึง มีสทึงเปนปากน้ำทะเลเขามา สทึง แปลวา “คลองหรือแมน้ำ” เปนภาษาในตระกูล
มอญ-เขมร ทำใหนกึ ถึงอำเภอสทิงพระขึน้ มาทันที สทึงเปน “คลองพระหรือแมน้ำชักพระ” หรือ
จะเปนลักษณะปากน้ำเขามา ตองลองสอบถามผสู นั ทัดภาษาเขมรดู เชน คำวา “ฉะเชิงเทรา
ภาษาเขมรวา “จะรังจะราว” ชือ่ เต็มคือ “สะตึงจะรังจะราว ตลิง่ ชัน”, สะตึงคือแมน้ำบางปะกง,
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คนสุรินทรเรียกแมน้ำวาสตึง (เรียกน้ำวาตึก) สวนคลองเรียกวาโอ เชนโอตราว แปลวา
คลองบอน” ไดลองสอบถามคนฉะเชิงเทราวาในเมืองฉะเชิงเทราทีๆ่ มีตลิง่ ชันอยทู ไี่ หน ? เขา
วาทีม่ ตี ลิง่ ชันอยทู ที่ า ลาด เปนทีช่ นั มาก และอยหู า งจากวัดพระพุทธโสธรไปราว ๓๐ กิโลเมตร,
นาฉงนยิง่ ขึน้ ทีค่ นไทยออกเสียงชือ่ แมน้ำในพงศาวดารไทยรบพมาวา “แมน้ำสะโตง” ทีส่ มเด็จ
พระนเรศวรพาไพรพลขามแมน้ำมา ในขณะทีก่ องทัพพมาไลตามกระชิดมาขางหลัง จึงประทับ
พระแสงปนยิงขามแมน้ำสะโตงถูกนายทัพชือ่ นายสุรกรรมาถึงแกชวี ติ “สะโตง” คำนีด้ จู ะเปน
คำเดียวกันกับ “สะเทิม หรือ สะเทิงหรือ Thaton” พอจะสังเกตเปนขอสรุปไดอกี อยางหนึง่ คือ
คนพมาจะอานออกเสียงสะกดตัว น เปน ง เชน ชเวซิกอน พมาสะกดวา Shwe Zigon แต
คนไทยอานออกเสียงสะดวกปากวา “ชเวซิกง” (ชเว แปลวา ทอง, ตรงกับคำวา สุวรรณ สวน
คนพมาออกเสียงชเว เปน “ซุย” อีก) ชเวซิกงจัดเปนหนึง่ ในหาพุทธสถานสำคัญยิง่ ในประเทศ
พมา, อีกคำหนึง่ คือเมือง Hansar หรือ Hansawaddy อานวา หันสาร หรือ หันสาวัดดี คือ
เมืองหงสาวดีนนั่ เอง ถาจะไปเมืองนี้ จะตองบอกชือ่ ใหถกู ตองวา “เมืองพะโค” ชาวพมาจะรจู กั
ดีมากทันที ในหมคู นไทยหรือมัคคุเทศกเทานัน้ ทีจ่ ะรไู ดวา หมายถึงเมืองหลวงเกาหงสาวดีทคี่ นไทย
รจู กั กันดี
กอนถึงจุดหมายทีฉ่ นั เพล ทานเจาคุณพระเมธีธรรมาจารย (ประสาร) ไดพดู แนะนำวา
ในหมคู ณะของเรานี้ นอกจากพระสงฆทรงสมณศักดิ์ พระนักวิชาการ ญาติโยมสาธุชนทีร่ ว ม
คณะมาแลว ยังมีผสู อื่ ขาวเชนชือ่ สุกรี สุกปลัง่ สำนักสือ่ รอยเตอรและสือ่ อืน่ ๆ อีก ๒-๓ คนเดิน
ทางรวมคณะมาดวย ดังนัน้ เรือ่ งขอมูลตองระมัดระวังใหดแี ละถูกตองทีส่ ดุ
ในเมืองยางกงุ สังเกตดูจะไมคอ ยเห็นรถมอเตอรไซควงิ่ ขวักไขวนกั ดูเหมือนจะเปนสิง่
ขอหามในเมืองหลวงเกาแกนที้ เี ดียว, แตในชวงเชาวันนี้ รถคอนขางติด ไดยนิ มัคคุเทสกเลาวา
พระพมาจะออกบิณฑบาตตัง้ แตเวลา ๖ โมงถึง ๑๑ โมงเชา และฉัน ๒ มือ้ เหมือนพระไทย, และ
ไดแนะนำของขวัญติดมือในประเทศพมาทีน่ ยิ มกันมากสำหรับเปนของฝากกลับบานกัน คือแปง
ตะนะคา, ชา และนม และพูดถึงสินคาทีแ่ พงและเปนจัดเปนของดีของพมาคือ “หยกพมา” ซึง่ มี
เนือ้ แข็งมาก และเปนของแท
ทีส่ ำนักงาน ดร.ขิน่ ซุยไดกลาวตอนรับและแนะนำสถานทีค่ ณะเราจะไปเยีย่ มชมในพมา
กัน ถอยคำตอนรับก็จบั ใจวา “ยินดีตอ นรับชาว มจร. และคณะ ทีเ่ ดินทางมาไหวพระในประเทศ
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พมาครัง้ นี”้ และเลาประวัตเิ จดียช เวดากองวา “มีสองคนพีน่ อ งพานิช มาสรางเจดียไ วเมือ่ กอน
คริสตศกั ราช ๕๘๙ เนือ่ งมาจากพระพุทธเจาไดทรงประทานพระเกศธาตุ ๘ เสนใหแกตปุสสะ
และภัลลิกะ”, ชาวพมาชอบสรางตำนาน และเขาสรางมีหลักฐานดีเสียดวย, วา “พระเกศธาตุ
๒ เสนบรรจุไวทใี่ นรัฐยะไข, อีก ๒ เสนบรรจุไวทเี่ มืองสะเทิง, และสองคนพีน่ อ งนำพระเกศา ๔
เสนมาบรรจุไวที่ชเวดากองแหงนี้ ดังนั้นพระธาตุดากองจึงศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะเปนสถานที่
พระพุทธเจา ๔ พระองค คือ พระกกุสนั ธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมพุทธเจาไดนำเอา
บริขารมาบรรจุไวรวมกัน ณ ที่แหงนี้ ในวันนี้คณะเราจะเดินทางลงใตไปไหวพระธาตุอินทร
แขวนหรือไจททโิ ย และขากลับจะแวะไปชมเมืองหงสาวดี กอนจะกลับมาขึน้ เครือ่ งทีเ่ มืองยางกงุ ”
ในเวลา ๑๐.๓๐ น. เดินทาง เพือ่ ไปฉันเพลทีส่ นามกอลฟ เปนอาหารญีป่ นุ แปลกดีเพราะ
มาพมาแทนทีจ่ ะไดฉนั อาหารพืน้ เมืองแบบพมา แตกลับไดฉนั โอชารสเปนอาหารญีป่ นุ ไป ไดรบั
การแจงอยางเปนทางการอีกครัง้ วา “วันนีอ้ อกเดินทางผานเมืองหงสาวดี คือผานวังบุเรงนอง
ไปกอน แตที่หงสาวดีเปนสถานที่สมเด็จพระนเรศวรเคยมาฝกร่ำเรียนวิชา และเขาจะพาไป
ชมสถานที่ ที่ทุกครั้งกอนที่พระเจาบุเรงนองจะออกกรำศึกครั้งใด จะตองมาอธิษฐานจิตที่
มหาเจดียต รงจุดนัน้ ทุกครัง้ ” ขาพเจามีจติ ใจเลือนลอยไปถึงสองพอคาพานิชชาวมอญ ทีเ่ ดินทาง
ไปคาขายทีเ่ มืองคยา (เมืองพุทธคยาในขณะนี)้ ไดเขาเฝาพระพุทธเจาและขอถึงพระพุทธและ
พระธรรมเปนทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึก ทีเ่ รียกวา “ทวิวาจิกะ” คือถึงทีพ่ งึ่ ทัง้ สองเปนสรณะสูงสุดในชีวติ เพราะ
ในขณะนัน้ พระสังฆรัตนะยังไมบงั เกิดขึน้ ในโลก, เมือ่ กราบลาเดินทางกลับบานเกิด พระพุทธเจา
ทรงประทานพระเกศาเปนทีพ่ งึ่ ให จึงเปนปฐมเหตุเรือ่ งพระเกศธาตุเสด็จมาอยใู นเมืองสุวรรณภูมิ
เคยไดยนิ เรือ่ งราวทางโบราณคดี โดยเฉพาะจากหนังสือทีส่ มเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่
ทรงอางถึงหลักฐานวาสุวรรณภูมอิ ยทู ไี่ หน และระบุวา พมาอางวาอยทู เี่ มืองสะเทิมหรือสะเทิง สวน
ไทยก็ตอ งวาอยทู ไี่ ทย จิตคิดแวบขึน้ มาทันที เปนคำถามในใจวา “เมืองสะเทิมอยทู ไี่ หน สุวรรณภูมิ
ก็อยูที่นั่น” อยากไปดูหลักฐานวาเขามีอะไรสนับสนุนแนวความคิดนี้บาง ตอนนี้รูแควาเมือง
สุวรรณภูมอิ ยใู นเมืองสะเทิม รัฐมอญ และพระพุทธเจาเคยเสด็จมา หลังจากนัน้ อีก ๑,๖๐๐ ปให
หลัง ในสมัยพระเจาอนุรุทธะ หรือพระเจาอโนรธา ไดเคยกรีฑาทัพมารบชนะพวกมอญเมือง
สะเทิม แลวรับเอาวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเถรวาทไปไวในเมืองพุกามประเทศ เมืองสะเทิม
รัฐมอญลมสลายแลวเพราะน้ำมือของพระเจาอนุรทุ ธะ จะเปนผลกรรมอันนีห้ รือเปลาหนอ? ที่
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ตอมาพุกามประเทศถึงกาลลมสลาย เพราะกองทัพกุบไลขานจากมองโกลเขามารุกรานอธิปไตย
แตกอ นพุกามจะลมสลาย ยังไดสง ทอดสืบทอดวัฒนธรรมมอญ และวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา
ไปสดู นิ แดนตางๆ ในแหลมทองแหงนี้
ใจอีกแวบหนึง่ เกิดสงสัยคำวา “ไจทิ (Kyaik-Htee)” หมายถึงอะไร วินจิ ฉัยวา คงมา
จากคำบาลีวา “เจดีหรือเจติยะ” หรือทางเลือกทีส่ องคือมาจากคำวา “ธาตุ” แตเสียงมอญออก
สำเนียงเปน “ไจท”ิ ตรงกับคำพมาวา เจติ (zedi, chedi) นัน่ เอง ขาพเจาเชือ่ ในความเห็นแรก
มากกวา ไดยนิ เรือ่ งราววาพระเจาอนุรทุ ธะมาสรางเจดียไ จทโิ ซงไว เปนจุดทีพ่ ระฤๅษีมชี อื่ เสียง
อีกคนหนึง่ มาอยอู าศัย และในดินแดนแหงนีฝ้ นฟาจะตกลงมาไมเปนอันตรายใดๆ จะมีดอกไม
บานสะพรัง่ ทุกทีท่ กุ หนทุกแหงตลอดไป ในชวงเชาเมือ่ ตืน่ ขึน้ มา จะเห็นตนไมมผี ลไมออกทัง้ ตน
ดังตนกัลปพฤกษ นับเปนดินแดนมหัศจรรยแท ประวัตพิ ระเกศธาตุของพระพุทธเจาทัง้ หลายใน
รัฐมอญและดินแดนแถบนี้ มีเรือ่ งเลาเปนเรือ่ งเปนตำนานในพมาวา ในพรรษาที่ ๘ พระพุทธเจา
เสด็จมาดินแดนสุวรรณภูมคิ อื รัฐมอญ มีพระฤๅษี ๖ ตน และยักษสองตนพีน่ อ ง รวมกัน ๘ ตน
มาเขาเฝาพระพุทธองค และพระองคไดทรงประทานพระเกศธาตุใหฤๅษีและยักษเหลานัน้ โดย
เฉพาะอยางยิ่งพระธาตุเจดียไจทิโซงก็เปนหนึ่งในแปดแหงที่บรรจุพระเกศธาตุนั้นไว
มัคคุเทศกไดเลาถึงประวัติพระธาตุอินทรแขวนอยางสังเขปเรียกน้ำยอยกอนวา เมื่อ
พระฤๅษีรบั พระเกศธาตุไปจากทีร่ ฐั มอญแหงนีแ้ ลว เปนเหตุใหคนพมาใหความเคารพนับถือมาก
และยังพูดถึงทานหลวงพอสยาดอไจทโิ ซงปญญาทีปะ พระวิปส สนาจารยชาวมอญทีไ่ ปอยทู ไี่ หน
ก็ตาม จะมีผูคนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหวบูชาเปนจำนวนมากมาย หลวงพอเปน
พระสงฆที่สรางวัดและบูรณะปฏิสังขรณเจดียตางๆ ไวถึง ๔๐๐ กวาแหง และเลาประวัติ
ของ ดร.ขิน่ ซุย วาในสมัยยังเปนคนหนมุ ไมมเี งินติดตัวเลย ดร.ขิน่ ซุยไดไปกราบไหวหลวงพอ
สยาดอๆ ไดใหพรโดยตบที่ขางหลังแรงๆ ปจจุบัน ดร.ขิ่นซุยมีเงินทองใชไมเคยขาดมือ ใน
วันหนึง่ ๆ มีเงินทำบุญถึง ๕๐๐ เหรียญดอลลาร เชนเมือ่ วานนีเ้ องไดเดินทางไปยังรัฐยะไข ไป
ทำบุญผาตัดตาใหประชาชนมากกวา ๔๐๐ คน, ในการทัศนศึกษาของคณะ มจร. ครัง้ นี้ ทาน
ดร.ขิ่นซุย ลาหยุดงานหมด จะไปกับคณะเราทุกที่ทุกแหง จนกวาคณะจะเดินทางกลับไทย
รวมเดินทาง ๗ กาวนับวาเปนมิตร เดินทาง ๑๔ กาวนับวาเปนสหาย แตนจี่ ะเดินทางตลอด
คือหลังจากผานไปเมืองหงสาวดี ตรงไปไจทโี ซง จากไจทโี ซง จะไปยังรัฐคะชินและเมาะละแห
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มง (เมาะลำเลิง) แลวยอนกลับมาไหวพระธาตุอินทรแขวน ซึ่งมีเรื่องเลาเปนตำนานวาสมัย
พระพุทธองคยงั ทรงพระชนมอยู ไดเคยเสด็จมาจำพรรษาอยถู งึ ๗ วันทีน่ นั่ พระองคไดประทาน
พระเกศาให ๗ เสน... ไดหยิบหนังสือโปรแกรมเดินทาง มีรปู ภาพการบูรณะเจดียต า งๆ ของ
แมชศี นั สนีย เสถียรสุตซึง่ เดินทางมารวมบุญดวย แสดงวาเปนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิม์ ากแหงหนึง่ , กอน
คณะเราจะตรงไปยังวัดของทานสยาดอ คณะจะเดินทางตรงไปไหวพระเจดียเมี๊ยะตะเปก
(Mya-Tha Beik Pagoda) กอน เพราะเปนจุดสำคัญทางประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาในพมา
มากอีกแหงหนึง่ ในสมัยกอนยังไมมคี ณะทัวรใดเดินทางไปถึงไดเลย แตหลังจากทานสยาดอได
ขอไปดำเนินการสรางถนนหนทาง มีเสนทางเล็กๆ พอเดินทางเขาไปถึงได และไดพูดคุยถึง
สรรพคุณหลวงพอสยาดอวา หลวงพอตืน่ ตี ๔ ตี ๕ แลวลุกขึน้ มาแสดงธรรมโปรดชาวพุทธทุก
วันๆ ใครมีปญ
 หาอะไรอยากถาม หลวงพอสามารถตอบไดหมด มีชาวอังกฤษหันมานับถือพุทธ
และศรัทธามาขอบวชเปนพระเปนเณร ยอมเปนลูกศิษยหลวงพอหลายสิบคน ในวันนีค้ ณะเรา
จะไปฟงเทศนจากหลวงพอกัน และหากจะเรียนถามปญหาอะไรกับหลวงพอสยาดอบางก็ได ถือ
วาเปนวันฟาเปดโอกาสใหแลว
มัคคุเทศกไดเลาวา ในวันพรงุ นีจ้ ะพาคณะไปไหวเจดียท ถี่ ้ำกอกูน ซึง่ ตัง้ อยใู นรัฐคะชิน
ของกะเหรีย่ ง (วาใกลกบั อำเภอแมสอด จังหวัดตาก) มีถ้ำเปน ๑๐ ถ้ำ ซึง่ สรางในสมัยพุกาม มี
เรือ่ งราวปรากฏอยใู นถ้ำใหเรียนรมู ากมาย หลังจากนัน้ จะพาคณะไปพักทีซ่ อกะบินในวันที่ ๑๕
มกราคม พอฉันเชาเสร็จแลว จะพาไปไหวพระธาตุจอ กกะลัต เมืองพะอัน เสร็จแลวจึงตรงลง
ไปยังเมืองเมาะลำเลิง เขาชมวัดของหลวงพอพระสยาดอวินเซง แลวเดินทางยอนกลับ ลงไป
เทีย่ วไหวพระธาตุซนิ ไจ พรอมพระธาตุ ๑๐๑ เจดีย จึงจะไปคางคืนทีว่ ดั พระธาตุอนิ ทรแขวน
ในคืนวันที่ ๑๖ มกราคม ใหไหวกราบพระจนอิม่ ใจชืน่ ใจ เพราะพักคางทีว่ ดั พระธาตุอนิ ทรแขวน
ทัง้ ในชวงทีเ่ ดินทางถึงใหมๆ ในชวงกลางคืนจนถึงรงุ เชาอยวู ดั พระธาตุอนิ ทรแขวนนี้ พอฉันเชา
แลวจึงจะเดินทางกลับเมืองยางกงุ ตัวทาน ดร.ขิน่ ซยุ เองวาไมเคยเดินทางไปไหนไกลๆ รวม ๘
ปแลว บางแหงไมเคยไปเลย จะหาโอกาสไปไหวพระธาตุทนี่ กี่ นั หลังจากไหวพระธาตุอนิ ทรแขวน
เสร็จ จะเดินทางกลับไปไหวพระมหาเจดียช เวดากองทีย่ า งกงุ แลวสงกลับไทย
ทีพ่ มามีพระธาตุมากมายสุดคณานับ ทีร่ ะบุวา เก็บรักษาอยใู น “พุกามประเทศ” ทีค่ นพมา
เรียกวา “เมืองปะกัน” มากกวาทีน่ คี่ อื รัฐมอญเสียอีก ทัง้ ๆ ทีเ่ มืองสุวรรณภูมแิ หงนี้ เปนสถานที่
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สำคัญที่พระพุทธเจาประทานพระเกศธาตุไว ๖-๘ เสน พระพุทธองคเสด็จมาสุวรรณภูมิถึง
๒ ครัง้ , ครัง้ แรกประทานพระเกศาไว ๒ เสนทีเ่ มืองสุวรรณภูมแิ หงนีต้ ามตำนานเรือ่ งพอคา ๒
พานิชพีน่ อ งนัน้ และในพรรษาที่ ๘ พระพุทธองคไดเสด็จมาประทานพระเกศธาตุไวอกี ถึง ๖ เสน
รวมเปน ๘ เสน คือใน ๖ เสนนั้นไดใหยักษสองตนพี่นอง เอาไปบรรจุ, ๒ เสนที่พระธาตุ
ไจทิโซง ซึ่งกาลเวลาผานมาถึง ๔๐๐ ป มีหินใหญกอนหนึ่ง คนแยกแบงออกไมได และวา
พวกเรา มจร. จะเปนคณะแรกทีเ่ ดินทางไปถึงวัดไจทโิ ซง ชมสิง่ มหัศจรรยนี้
เมือ่ พูดถึงพระพุทธศาสนาในพมา ทาน ดร.ขิน่ ซุย ตำแหนงเปนประธานชาวพุทธ ได
ระบุจำนวนพระสงฆวา มีถงึ ๕๐๐,๐๐๐ รูป (ภาพรวมจำนวนพระสงฆเขามากกวาประเทศไทย)
มีชาวพุทธในกลมุ ของทานเองจำนวนถึง ๑๐ ลานกวาคน และระบุวา พวกเรามีเชือ้ สายชาวพุทธ
เหมือนกัน ถึงผานมาหนึง่ พันป มีชาวอังกฤษเขามาปกครอง เปนเหตุทำใหพระธาตุสญ
ู หายไป
บาง แตกย็ งั มาปรากฏอยทู เี่ จดียไ จทโิ ซง และทานสยาดอ มีเจโตปริยญาณ? รใู จคนวาจะพูด
อะไร
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. กลาวตอบวา “ขอเจริญพร ดร.ขิน่ ซุย คณะเรามี
ผนู ำชาวพุทธจากทีอ่ นื่ มาดวย มาพรอมกันเลย, เฉพาะจากฝาย มจร. มีรองอธิการบดีและผชู ว ย
อธิการบดีมาในคณะนี้ เราโชคดีทจี่ ะไดทา นมาเปนไกดนำทางใหคณะเรา เบือ้ งแรกขอแนะนำ
คณบดีของเรากอนวามีใครบาง, คณะอืน่ ๆ มีแมชศี นั สนีย เสถียรสุต แหงเสถียรธรรมสถาน, พลเอก
วิชติ ยาทิพย, และผบู ริจาคใหการอุปถัมภสำคัญ คือนายศักดิช์ ยั -คุณสุดาวรรณ เตชะไกรศรี
คณะเราเคยเดินทางมาพมา เมื่อคราวประเทศพมาเกิดภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนารกีส เมื่อ
ป ๒๐๐๘ เราเดินทางมาโดยไดรบั ความมีน้ำใจของทาน ดร.ขิน่ ซุย ชวยประสานงาน ผานทาน
พลเอกวิชติ ยาทิพย นับเปนครัง้ แรกทีเ่ ราไดทำงานรวมกัน และเดินทางรวมกับแมชศี นั สนียน ำสิง่
ของบริจาคมากันในคราวพายุนารกสี ป ๒๐๐๘ นัน้ ทีส่ ำคัญคณะเราไดนำสิง่ ของไปบริจาคให
ถึงทีเ่ ลย เพราะอาศัยทาน ดร.ขิน่ ซุย หลังจากนัน้ ไดพบกันอีกประปราย ตอนทีท่ า นเดินทางบิน
ไปไทย นำผคู นไปรักษาทีเ่ มืองไทย ทาน ดร.ขิน่ ซุยไดรว มกับพระอาจารยสยาดอไททโิ ซงทำงาน
หนักมาก เนนการทำงานดานสังคมสงเคราะห ดังเปนทีท่ ราบกันดี จน มจร. ไดมอบปริญญา
กิตติมศักดิถ์ วายใหเมือ่ ป ๒๕๕๖ จึงนับวาทาน ดร.ขิน่ ซุยเปนสวนหนึง่ ของ มจร. ทำใหเรามาใน
ครัง้ นีม้ คี วามรสู กึ เหมือนมาบานเราเอง เมือ่ ไดเห็นรูปถายของทาน ดร.ขิน่ ซุยกับอธิการบดี มจร.
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และพลเอกวิชติ ยาทิพย ในฐานะเปน มจร. และเปนชาวพุทธทำบุญรวมชาติ ตักบาตรรวมขัน
กันมา เพราะเคยทำบุญรวมกัน จึงเปนวาระแหงความสุขมาก ถึงเราจะไดอยดู ว ยกันเพียงแค
๓-๔ วันก็ตาม จึงขอกลาวอนุโมทนาในนามของคณะ มจร. ทีร่ สู กึ ดีใจ และขอชืน่ ชมยินดีทเี่ ห็น
ทาน ดร.ขิ่นซุยทำงานที่บริษัทแหงนี้ และจะไปพาคณะเราไปถวายเพลที่สนามกอลฟ ซึ่งเห็น
รูปภาพแลวมีเนือ้ ทีก่ วางใหญไพศาลมาก แตจะไปดูใหเห็นกับตา วาใหญโตมากเพียงไรถึง ๕,๐๐๐
เฮกเตอร (ราว ๑๕,๐๐๐ ไร) จัดเปนนิคมอุตสาหกรรม มีการพัฒนาบานทีอ่ ยอู าศัย และเปน
ศูนยการคาสำคัญ ทีเ่ รียกวา Housing and commercial development of Mingalardon
Garden City in Yangon”
หลังจากจบคำปราศรัยแลว, ดร.ขิน่ ซุย ไดมจี ติ ศรัทธามอบของขวัญ ทีจ่ ดั วาเปนสมบัติ
ของประเทศพมาทีเดียว เรียกวาเปนความงาม ๕ ประการ มอบเปนของขวัญใหอธิการบดี สิง่
นัน้ คือวัตถุชนิดหนึง่ ทีม่ ี ๑.หัวเปนพญานาค ๒.มือเปนมา ๓.ปกเปนนก ๔.ตัวเปนงู ๕. หางเปน
ปลา รวมของขวัญ ๒ ชิน้ ทีจ่ ะขอเรียกวา ปญจรูปะ เปนสัตวประหลาด แปลวา “รูป ๕ ประการ”
สัญลักษณทแี่ สดงถึงมิตรภาพระหวาง ๒ ประเทศ จะ “ไปโลด” จนโชติชว งชัชวาล
เมื่อมาถึงที่แลว มีโอกาสเพียงนอยนิด ก็เขาไปชมบริษัท Zaykabar Company
Limited สำนักงานทีม่ เี จดียส รางใหม, พุทธสถานจำลองทีเ่ สวยวิมตุ ติสขุ ๗ วัน, และไดเขาไป
ไหวพระดานขวามือกอน เดินเขาไปภายในเจดียใ หญ ทีม่ จี ติ รกรรมฝาผนังเรือ่ งพุทธประวัติ มี
พระอรหันต ๒ องค และทีส่ ถานดานนอก ไดจำลองเหตุการณเสวยวิมตุ ติสขุ ตลอด ๔๙ วัน
ทัง้ นี้ ทานอธิการบดีไดสงั่ ใหฝา ยประชาสัมพันธบนั ทึกเก็บเรือ่ งราวและสถานทีไ่ วครบถวน จึง
ออกเดินทางไปฉันเพลทีส่ นามกอลฟมิงคลาดอน ซึง่ เปนสถานทีก่ วางใหญไพศาล สมคำเลาลือ
สวยงามมากทีเดียว หลังจากฉันเพลเสร็จแลว จึงไดเริม่ ออกเดินทางในเวลา ๑๒.๑๗ น. อธิการบดี
ไดเปลีย่ นจากรถยนตมาขึน้ รถบัสกับคณะ มจร. และไดบรรยายถวายความรเู รือ่ งพมาศึกษา ใน
ขณะทีเ่ ดินทางตรงไปรัฐมอญ ตาจะหลับก็ไมหลับ เพราะเปนเวลาหลังเทีย่ ง บายคลอยแลว แต
ไดยินเสียงแววๆ ของอธิการบดีวา “สายพมาเนนเรื่องพระเกศธาตุ สวนศรีลังกาเนนเรื่อง
พระบรมสารีรกิ ธาตุหรือพระอัฐธิ าตุ” และจดบันทึกทีไ่ ดยนิ ไดฟง มาวา
ดร.ขิน่ สวย ไดสรางเจดียศ กั ดิส์ ทิ ธิท์ มี่ ที วั่ ประเทศพมา จำลองมาไวทสี่ ำนักงานแหงนี้
ทีเ่ จดียต รงกลางเปนเจดียจ ำลองชเวดากอง (ตะเกิง) ทีบ่ ดุ ว ยทองคำ สูง ๙๙ เมตร เกาแกทสี่ ดุ
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ในโลก อายุ ๒,๖๐๐ ป (นับถึงป พ.ศ.๒๕๕๕) และเปนทีบ่ รรจุพระเกศธาตุ เมือ่ ๒ ปทแี่ ลวมีการ
ฉลอง ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรู ถึงตอนนีน้ บั เปน ๒๖๐๒ ป เจดียต ากองหรือตะเกิงสรางขึน้ หนึง่
ป หลังการตรัสรโู ดยประมาณ ในขณะนัน้ ยังไมมปี ระเทศพมา ไมมปี ระเทศสยาม มีพอ คาสอง
คนพานิชเมื่อไดถวายภัตตาหารแดพระพุทธเจาและปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ (นับถือ
พระพุทธเจาและพระธรรมเจา) เรียกวาทวิวาจกะ เมือ่ จะกราบลากลับบานเกิดเมืองนอนนัน้
พระพุทธองคไดทรงลูบพระเกศา และมอบเปนสิง่ ของทีร่ ะลึกนับได ๘ เสน เปนอุบตั เิ หตุแหง
พระเจดียใ นพุกามประเทศ เหตุการณชว งนีถ้ งึ ในคัมภีรไ มไดระบุไว แตสายพมายืนยันวาเปนดิน
แดนสุวรรณภูมทิ เี่ ปนบานเกิดของพอคาพานิชทัง้ สองนัน้ เมือ่ พอคาไดพระเกศธาตุมา เดินทางกลับ
ภูมิลำเนาดวยความปติยินดียิ่ง ไดแสดงแกเจาเมือง มีเรื่องกลาวขานวาเกิดปาฏิหาริยมีแสง
ฉัพพรรณรังสีออกมา จึงบรรจุเกศธาตุไวที่เนินแหงหนึ่งและสรางเจดียครอบไว ซึ่งเปนเจดีย
ที่บรรจุอัฐิบริขารของพระพุทธเจา ๓ พระองคกอน คือของพระกกุสันธะ พระโคนาคมโน
พระกัสสโป และมาบรรจุพระเกศธาตุของพระโคดมอีก รวมเปน ๔ พระองค ไดสรางบรรจุไวที่
เนินเขาทีด่ นิ แดนสุวรรณภูมเิ ปนถิน่ ของชนชาติมอญอยอู าศัยมากอน เมืองถิน่ นัน้ มีชอื่ เรียกวา “ทา
ตอน หรือสะเทิม” เรียกเปนบาลีวา “เมืองสุธรรมาวดี หรือสุธมั มปุระ” กอนทีช่ นชาติพมาจะเขา
มาปกครองอยทู ถี่ นิ่ ตามแมน้ำสะเทิมแหงนี,้ เหมือนแมน้ำโขงมีชนชาติลาวเขมรอย,ู สวนคนไทย
สายหนึง่ อพยพมาจากนานเจามาตัง้ อาณาจักรทีส่ โุ ขทัย ขอนีพ้ อฟงในราชการได สวนหลักฐาน
ทีว่ า คนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต ถือวาเปนเรือ่ งเหลวไหลสิน้ ดี แตในแถบดินแดนดานนีส้ มัยเมือ่
กอนทีช่ นชาติพมาจะเขามาอยู เคยมีชนชาติโบราณทีเ่ รียกวามอญเคยอยกู อ นเปนเรือ่ งทีฟ่ ง ได
เชนกัน
เผาชนพมาเปนเชือ้ สายทิเบต พูดภาษาจีนทิเบตมาจากเทือกเขาหิมาลัย คงเดินทางผาน
มาจากนานเจาเหมือนกัน เปนพวกทีพ่ ดู ภาษาใกลกบั ภาษาทิเบตมาก เมือ่ เขามาอยใู นถิน่ ทีข่ อง
ชนชาติมอญอยมู ากอน ในชวงนีท้ พี่ ระเจาอโศกมหาราช ไดจดั สงพระโสณะและพระอุตตระให
เดินทางมาเผยแพรพระพุทธศาสนาทีส่ วุ รรณภูมิ ซึง่ เขากลาวอยางหนักแนนวาทีแ่ ถวบริเวณเมือง
สะเทิม
ในพมามีมหาราชพระองคสำคัญ ๓ พระองค คือ ๑. พระเจาอนุรธุ มหาราช ในสมัย
อาณาจักรพุกาม ตัง้ ราชธานีอยรู มิ แมน้ำอิรวดี เปนเมืองทีส่ ถาปนาโดยพระองค ภายหลังจาก
ที่ไปรบชนะมอญที่เมืองสะเทิม แลวรับเอาวัฒนธรรมมอญมาใช เมื่อราวป พ.ศ. ๑๖๐๐,
๒. พระเจาบุเรงนองมหาราช ครัง้ มีหงสาวดีเปนเมืองหลวง, ๓.พระเจาอลองพญา
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สุโขทัยของเราตั้งราวป พ.ศ. ๑๘๐๐ ในขณะที่วัฒนธรรมเขมรเปนพระพุทธศาสนา
มหายานและฮินดู สวนวัฒนธรรมมอญ-พมาเปนพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อพระเจาอนุรุธ
มหาราชรบเอาชนะมอญ ที่เปนอาณาจักรทวารวดีได เมื่อชนะแลวก็อยูมาไดราว ๒๐๐ ป
อาณาจักรลมสลายเพราะกุบไลขาน เชื้อชาติเผามงโกล ในขณะที่สุโขทัยไดผนึกกำลังเชื่อม
ผูกมิตรระหวาง ๓ พระสหาย คือพระเจารามคำแหง พระเจางำเมืองและพระเจาเม็งราย เพือ่
ชวยกันตอตานกุบไลขานจนสำเร็จไมเสียอิสรภาพตกเปนเมืองขึน้ ในขณะทีเ่ มืองยูนนานแตกพาย
และกุบไลขานตีตลุยมาถึงเมืองพุกาม ตอมาเจาเมืองมอญไดลกู เขยของพระเจารามคำแหงชือ่
มะกะโทเปนปฐมกษัตริยม อญใหม ทีเ่ ห็นเจดียม หี งสเปนสัญลักษณ เปนสัญลักษณของวัฒนธรรม
หงสาวดี มะกะโททานมีชื่อวาวาเรรุ ซึ่งอยูไดมาราว ๒๐๐ ปก็ลมสลายลง เพราะพระเจา
บุเรงนอง เปนเหตุใหมอญยายเมืองหลวงเมาะตะมะที่เคยเปนเมืองหลวงของรัฐมอญ ไปอยู
หงสาวดี, มะกะโท ในราวป พ.ศ.๑๘๓๐ มีเมืองหลวงอยูที่เมาะตะมะตั้งอยูในโซนเดียวกับ
เมาะลำเลิง ซึง่ ยายเมืองหลวงมาอยหู งสาวดี มีกษัตริยห ญิงคนแรกทีส่ รางเจดียต ะเกิงใหสงู ขึน้
ชือ่ พระนางเช็งสอบู มาสรางเจดียค รอบสูงขึน้ ถึง ๔๐ เมตร ซึง่ ตอมาวงศของพระเจาอลองพญาได
มาสรางใหสูงเพิ่มขึ้นอีกเปน ๙๙ เมตร ชนชาติมอญมีกษัตริยหญิงที่ยิ่งใหญ ๒ พระองคคือ
พระนางเช็งสอบู และอีกพระองคหนึง่ ชือ่ พระนางจามเทวี ซึง่ ไทยตีความวาพระนางจามเทวีเปน
เขมร เปนการตีความทีผ่ ดิ ทางพมายืนยันวาพระนางจามเทวีเปนมอญ
พระนางเช็งสอบูเปนกษัตริยอยูแค ๗ ป ไมมีลูกชาย มีแตลูกสาว จึงไปนิมนต
พระธรรมเจดียใหลาสิกขามาครองอาณาจักรมอญ มาสรางระฆังใหญที่สุดแขวนอยูที่ตะเกิง
พระเจาธรรมเจดียม ลี กู สืบวงศตอ มา จนถึงรบแพแกพระเจาบุเรงนอง คือสอพินยาทีม่ าครอง
เมาะตะมะเปนขุนศึกของหงสาวดี รบแพเมื่อป พ.ศ. ๒๐๘๐ เพราะบุเรงนองตีอยุธยาไดในป
พ.ศ. ๒๑๑๒, บุเรงนองชนะมอญอยางเด็ดขาด บุเรงนองมาจากรัฐตองอู มีพระพีเ่ ขยคือตะเบ็ง
ชะเวตี้ เมืองแปรเปนรัฐไทยใหญ อยใู นรัฐฉานภาคเหนือไดถกู ผนวกเปนพมาในยุคสมัยบุเรงนอง
นีเ่ อง, ตองอูเปนพมา ยายเมืองหลวงมาอยหู งสาวดี พมาเราเรียกวาพวก “มาน” เมือ่ ปราบมอญ
ไดแลว พมาเรียกมอญวา “ตะลาน” แตคนไทยเพีย้ นมาเรียกวา “ตะเลง” ดังพระราชนิพนธ
ของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ที่แตงเรื่อง “ลิขิตตะเลงพาย” เมื่อรบชนะมอญแลว
เมืองหลวงของพมามาอยทู เี่ มืองพะโคหรือหงสาวดีของมอญ และพวกมอญก็ตอ งถอยรนลงมา
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ทางใต ในยุคสมัยพระเจาอลองพญา ราชวงศคองบองไดปราบมอญอีก เมื่อเขามาตีอยุธยา
ตั้งทัพที่หนาวัดพระเมรุราชิการาม ซึ่งเปนวัดพมาสราง ตั้งปนใหญยิงถลมกรุงศรีอยุธยา
ลูกปนใหญไมตกทีห่ นาวัดพระเมรุเลย การไปไหวพระเจดียต า งๆ ลวนอยใู นเขตมอญทัง้ นัน้ , มอญ
ยอนหลังไปถึงมะกะโททีเ่ ปนลูกเขยของพระเจารามคำแหงสมัยสุโขทัยของเรา มีคมั ภีรส ำคัญเปน
หลักในการปกครองคือคัมภีรพ ระธรรมศาสตร
ในครัง้ นีค้ ณะ มจร. จะมีโอกาสเขาไปไดถงึ เมืองสะเทิม มีรถทหารตำรวจนำหนาและ
ปองกันขางหลัง ไดเพราะอาศัยบารมีของ ดร.ขิน่ ซุย ทีอ่ ำนวยความสะดวกทุกอยางในการ
เดินทาง, ไทยมีโครงการรวม (ถาไมสะดุด) พัฒนาเสนทางทาเรือน้ำลึก-ทวาย-มะริด ไปทะลุที่
ดานัง เวียดนาม, รถบัสเรามีรถทหารตำรวจนำหนา ๕ คัน เสนทางระหวางยางกงุ ไปหงสาวดี
เปนเสนทางดีตลอด มีปา ยบอกกิโลเมตรชัดเจน
ไดสอบถามขอมูลจากพระมอญในเมืองไทย เชน พระเทพสุธี วัดนิมมานรดี เจาคณะภาค
๑๔ และพระมหาสุชาติ ป.ธ.๙ เจาคณะอำเภอสังขละบุรี ถึงคำในภาษามอญ-พมาทีส่ งสัย, ได
ความวา Kyaik แปลวา “พระ” เปนภาษามอญ ออกเสียงวา “อฺยาก” ตรงกับคำพมาวา “พญา”
แปลวา “พระ” คนมอญเรียก “พระสงฆ, พระเจดีย, พระพุทธรูป” วา “อฺยาก” หมด อฺยาก ตรง
กับคำวา “ไจหรือ ไจก”, ภูเขาไกรลาสออกเสียงมอญวา “ไกลัต”, สวนเจดียส ามองค อยใู นเขต
ไทย (ดานภูมิศาสตรไมนาจะใช) ซึ่งคนไทยเรียกวาดานเจดียสามองค แตคนมอญเรียกวา
“พญาตองซ”ู คือ “ซู” พมาแปลวา “๓” และ “ตอง” แปลวา “กอง” ภาษาพมาจึงตรงกับเจดีย
๓ กองหรือ ๓ องค, พระโสภณกาญจนาภรณ (ทอมสันต ทองเปราะ, คนไทรโยค กาญจนบุร)ี
วาในวิชาทีเ่ รียนใน Buddhist Studies ไดอธิบายถึงคำวา “ไจ” แปลวา “เจดียห รือสถูป”, จาก
ดานเจดียส ามองคไปเมืองเย รัฐมอญ ราว ๑๐๐ กม. และไปเมือง “ทันบูชายัต” กอนถึงมะละ
แหมง (ภาษามอญ ทีเ่ พีย้ นเสียงมาจากมอญ) วา “เมาะ” แปลวา “ตา” เมาะตะมะ แปลวา
“ตาสวาง” และ “เมาะลำเลิง แปลวา “ตาเสีย”
สังเกตเห็นเขาเขียนอักษรคือ “ไจกทโิ ย” วา “ไจกหรือไจ” คือ “พระ”, ทิโย มาจาก
ภาษามอญวา “เซาะเยอ” คือ อิสิ ฤๅษี + เยอ แปลวา “ทูนไว” รวมความวา “เจดียท พี่ ระฤๅษี
ทูนไว” ตรงกับคำไทยวา “พระธาตุอินทรแขวน”, คำวา ธัมมัง ภาษามอญออกเสียงเปน
“ธอมมอย”, สวนคำวา ไจกทเิ ซา/ซง, และเมืองไจกโท เปนภาษาพมายังหาคำแปลไมได รวม
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ทัง้ คำวา Zin Kyaik, ไดสอบถามวา ตะเลง (สิเรียม) หมายถึง “มอญ” เปนคำทีพ่ มาเรียกมอญ
วา “ตลาย” แตคนไทยกลับออกเสียงเพีย้ นเปน “ตะเลง” วาเปนคำเชิงดูหมิน่ เหยียดหยาม เหมือน
คนไทยเรียกจีนวาเจก, คำวา “วัด” มอญเรียกวา “เภ”, เจดียหรือเจติออกเสียงมอญวา “
เจ-ตอย” คือสระอิ เปนสระ “ออย” สรุปวา ไจก=กฺยากฺ หรืออฺยาก=พระ, เจดีย, พุทธรูป สวน
ภาษาพมา “พญา” = “พระ” หรือพระจะแปลวา “เจดีย” ก็ได
คณะ มจร. เดินทางเขาเขตมอญที่เมืองพยาจี (Payagi) เห็นคำ “สวัสดี” เขียนวา
“มิงคลาบา” และไดเรียนรคู ำพมานิดหนอยเชน กินขาววา คำมินซา, น้ำ วาเย, น้ำแข็ง วายิเย,
ขอบคุณ วาเจซู เปนตน, วัดของพวกไทยใหญในรัฐฉานมีพญานาคเปนสัญลักษณ สวนวัดใน
พมาและมอญมีหงสเปนสัญลักษณ โดยมากจะเห็นหงสคู, คณะเราไดเดินทางเขาเขตเมือง
วอเหมียว หลังจากผานเมือง พยาจี ทีแ่ ปลวาพระพุทธเจาหลวง เปนพวกมอญแลว ในเวลา
๑๓.๕๓ น. คณะเราดังที่บอกแลววาในเที่ยวขาไปนี้รถจะไมวิ่งผานเมืองหงสาวดี ใชทาง
เลีย่ งเมืองเปนเสนทางใหม เพือ่ มงุ ตรงไปยังเมืองบิลนิ (Belin) ในรัฐมอญกอน ขอมูลพมาเปน
ประเทศในอาเซียน ๑๐ ประเทศทีม่ พี นื้ ทีใ่ หญเปนอันดับ ๒ กลาวคืออินโดนีเซียเปนอันดับหนึง่ ,
พมาเปนอันดับสอง และไทยเปนอันดับสาม
ในเวลา ๑๔.๒๕ น. คณะเราไดขามแมน้ำสะโตง มองเห็นเจดียสูงแตไกล แมน้ำ
กวางใหญมากในจุดสะพานทีข่ า มผานแมน้ำ อธิการบดีบรรยายเรือ่ งราวหนึง่ ทีน่ า ฟงมากวา “เจดีย
ภูเขาทองทีอ่ ยุธยานัน้ พระเจาบุเรงนองสรางไว เดิมเปนสีทอง แตคนไทยมาทาสีใหเปนสีขาว”
และพระเจดียว ดั ประยุรวงศาวาสนัน้ ทานเคยคิดจะเปลีย่ นจากสีขาวใหเปนสีทองบาง แตกรม
ศิลปากรมไมยอมใหเปลี่ยน จึงเปนสีขาวเหมือนเดิม รถมาจอดที่พักระหวางทาง เขาไปฉัน
น้ำรอนน้ำชากาแฟน้ำอัดลมกัน เห็นชนเผากะเหรีย่ งแตงตัวในชุดประจำเผานารักดี แลวออก
เดินทางตอในเวลา ๑๕.๐๐ น. มัคคุเทศกแจงวาคณะเราคืนแรกนีจ้ ะพักทีไ่ จททซิ วงหรือไจททซิ าวน,
ในคืนทีส่ องจะพักทีเ่ มืองพะอัน รัฐคะชิน, และในคืนทีส่ ามพักกันทีเ่ มืองไจกโท ทีว่ ดั พระธาตุอนิ ทร
แขวน ทัง้ ไดอธิบายถึงสถานทีค่ ณะเราจะไปเยีย่ มชมในวันนี้ เรียกชือ่ วาพระเจดียเ มีย๊ ะตะเปก ซึง่
เปนสถานทีพ่ ระพุทธเจาเคยเสด็จมาจำศีลปฏิบตั ธิ รรมเปนเวลา ๗ วัน มีผสี า งนางฟาตนหนึง่
นำภัตตาหารทุกมือ้ มาถวายพระองคและไดถวายบาตรสีเขียวมรกตแดพระองค หลังจากประทับ
อยู ๗ วัน แลวพระองคเสด็จขึน้ ไปภูเขาไกลัต (เขาไกรลาส) ไดพบคนมากมาย เมือ่ จะเสด็จกลับ
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แตประชาชนอยากใหพระองคประทับอยูตอไป จึงทรงลูบพระเกศาและมอบใหไว ๖ เสนแก
พระฤๅษี ๖ ตน และสอนหลักธรรม ๕ ขอ จึงไดรว มกันสรางพระเจดียบ รรจุพระเกศธาตุไวที่
แหงนี้ คณะเราจะไปสถานทีบ่ รรจุพระเกศธาตุ ๖ เสน แตจะเดินทางไปพระเจดียไ กรลาสกอน
แลวจึงคอยไปพระเจดียเ มีย๊ ะตะเปก (เจดียบ าตรมรกต) แลวจะเดินทางไปคางแรมทีพ่ ระเจดีย
ไจกทเิ ซาน สำหรับในวันถัดไปจะไปเจดียซ นิ ไจก
เขาระบุวา ทีเ่ จดียพ ระธาตุอนิ ทรแขวน มีพระเกศาบรรจุอยู ๒ เสน เพราะมีพระฤๅษี
เอาพระเกศา ๒ เสนผูกมัดติดกันไว เอาเกศาผูกกันไว ๒ เสนจึงศักดิส์ ทิ ธิม์ าก พระเกศาอยใู น
หินกอนนั้น มีบางเรื่องเลาคลายกันวา พระอินทรเอาพระเกษาใสเขาไปไวในหินกอนนั้น ถา
ผใู ดมากราบไหวครบ ๓ ครัง้ จะสมปรารถนาทุกอยางแล พระสยาดอจึงไดมาชวยบูรณะไว ตาม
เสนทางทีค่ ณะเราเดินทาง หยุดพักทีไ่ หน จะมีรปู พระธาตุอนิ ทรแขวนหรือไจกทโิ ยตลอดเสนทาง
หมด วันทีเ่ ดินทางนีเ้ ขาชีใ้ หดเู สนทางวาไปทางโนน แตวนั นีย้ งั ไมไปดู เพราะจะผานไปกอน ใน
ขากลับจะเขาไปวัดพระธาตุอนิ ทรแขวนกัน สวนสถานทีเ่ ราจะไปนี้ วาทีน่ เี่ ปนสถานทีแ่ รกเรียก
วาไจกโท ถาเลีย้ วซายไปจะไปวัดพระธาตุอนิ ทรแขวน มีรถเล็กมารับตอไปอีกที แตคณะเราจะตรง
ไปเมาะลำเลิงกอน ถาแยกไปจะไปเมืองเมียวดี ติดกับแมสอด จังหวัดตากก็ได ระยะทางราว ๓
ชัว่ โมงสามารถไปถึงอำเภอแมสอดไดเลย ไมตอ งเดินทางไปเริม่ ทีย่ า งกงุ แตสามารถเขาประเทศ
ไทยไดเลย รถคณะเราเลีย้ วขวาตรงไปยังเจดียเ มีย๊ ะตะเปกเพือ่ ไปไหวพระบาตรมรกตกัน แตใน
วันพรงุ นีห้ ลังจากประกอบพิธยี กฉัตรในชวงเชาและฉันเพลเสร็จแลว จะเดินทางตอลงไปทางใต
ไปคางคืนในรัฐของชาวกะเหรีย่ ง มงุ ไปเทีย่ วชมเมืองทางใตกอ น แลวจึงยอนขึน้ มา เขาอธิบาย
ชุมชนทีเ่ ดินทางเขาไปเปนเสนทางเดีย่ ว รถแทบจะสวนทางกันไมไดวา เมือ่ กอนยานนีเ้ ปนน้ำทะเล
หมด ชาวบานมีอาชีพหาปลา กินเหลาเมายากัน ทานสยาดอไจททซี าวนไดมาชวยเหลือพัฒนา
ถนนหนทางขึน้ เมือ่ ไดผนู ำทีด่ ี น้ำทาบริบรู ณดี หนทางเขาถึงเขตหมบู า นได เปนเสนทางลัด
๖ ไมล เพราะถามาเสนทางใหญเปนทางไกลถึง ๔๐ ไมล ในสมัยกอนเขามาไมไดเลย เพราะมี
พวกโจรผรู า ยมาก ยอนหลังไปในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ และสมัยอังกฤษปกครองเขาไมถงึ
หมบู า นนี้ เปนเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำใหพระพุทธรูปยังเหลืออยมู าก เพิง่ พัฒนาถนนหนทางใหเขาถึง
ไดเมือ่ เร็วๆ นีเ้ อง ทองทงุ นากอนจะเขาถึงหมบู า นในอดีตเปนน้ำทะเลมากอน น้ำขอดแหงไป
กลายเปนทองทงุ นา มีสงิ่ สำคัญในเทือกเขานีค้ อื เมีย๊ ะตะเปก ทีพ่ ระพุทธเจาเสด็จมาจำพรรษา
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และเขาไกรลาส แมแตคนพมาเองก็ยงั ไมเคยเขาถึงหมบู า นนี้ ชาวบานบางคนไมเคยออกจากหมู
บานไปเทีย่ วไหน บริสทุ ธิผ์ ดุ ผอง ทีน่ เี่ ปนดินแดนสุวรรณภูมิ และเปนบุญของพวกเราทีเ่ ดินทาง
มาถึงได โดยทีค่ ณะเราไดยน ระยะทาง ใชเสนทางลัด ๑๐.๘ กิโลเมตร จาก ๗๒ กิโลเมตรโดยถา
เดินทางมาตามเสนทางใหญ เมือ่ สมัยกอนตองเดินทางดวยเทากันทัง้ นัน้ ทาน ดร.ขิน่ ซุยและ
ทานสยาดอไดมาชวยสรางถนนหนทาง จึงมีรถเขาถึงหมบู า นได ตรงยานนีเ้ คยเปนแมน้ำเกา ไหล
ผานไจทตะลัน เปนยานแมน้ำทัง้ หมด แตแหงเหือดไปเปนทองทงุ ดังทีเ่ ห็น เมือ่ กอนเปนหมบู า น
ทีไ่ มมรี ะเบียงบานเลย มีแตคนซือ่ สัตยสจุ ริตหมด บางคนไมเคยเขาเมือง อยกู นั ตามธรรมชาติ,
พระธาตุเขาไกรลาส (เกลาสะ, เขาสะกดเขียนเปน Kelatha) ทานไดเขามาชวยบูรณะใหใหม
ในสมัยกอนตองเดินเทาขึน้ มากัน ดังนัน้ คณะ มจร. จึงเปนคณะแรกทีเ่ ดินทางไปถึง ตามประวัติ
ถือวาเปนเมืองสุวรรณภูมเิ กา พระพุทธเจาเคยเสด็จขึน้ มาจำพรรษาในพรรษาที่ ๘ มีฤๅษี ๕,๐๐๐
ตนมาจำพรรษาอยทู ภี่ เู ขาแถบนี้
ในเวลา ๑๖.๐๔ เมือ่ ถึงเชิงเขาไกรลาส คณะเราเปลีย่ นรถแลวทะยอยนัง่ รถเล็กขึน้ ไปจนถึง
พระธาตุเขาไกรลาส ทีม่ ตี น ไทรใหญอายุกวา ๒,๐๐๐ ป ดานหลังเจดียส ามารถมองเห็นปากแม
น้ำสะโตงได มีเรื่องเลาวาพระอุปคุตอยูในทะเลไดขึ้นมาที่ปากแมน้ำแหงตรงนี้ ยังมีรองรอย
เสาหลักที่ ฯพณฯ อุนู ขึน้ มาปกไว โดยทานตัง้ ใจวาจะมาบูรณะสถานทีแ่ หงนี้ แตหมดอำนาจ
วาสนาไปกอน สภาพแวดลอมดานลางเปนยานน้ำทะเลทวมถึงในสมัยกอนแตแหงไปเดีย๋ วนี้
พระเจดียม ปี ระวัตวิ า พระอินทรนำเอาพระเกศธาตุของพระพุทธเจามาบรรจุเก็บไว คนที่
มีอำนาจวาสนาก็ขนึ้ มาบรรจุไว ดังนัน้ จึงเปนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ กวาพระธาตุอนิ ทรแขวนหรือ
ไจกทโิ ยเสียอีก เขาเลาใหฟง ดังนัน้ , ทาน ดร.ขิน่ ซุยไดชใี้ หดมู นุษยสหี ะ ทีต่ วั ใหญและมีหนาที่
ปกปองรักษาพระเจดียเ กศธาตุ ซึง่ เปนสถานทีพ่ ระฤๅษี ๒ ตนไดอธิษฐานสรางไว ตอมาในคราว
พระเจาอโศกมหาราชสงธรรมทูตชือ่ พระโสณะ และพระอุตตระๆ ก็ไดเดินทางมายังสถานทีแ่ หง
นี้ ซึง่ เคยเปนสถานทีพ่ ระพุทธเจาเคยเสด็จมากอนนัน้ แลว
ในเวลา ๑๖.๕๙ น. คณะเราเดินทางไปยังเจดียเ มีย๊ ะตะเปก (เจดียบ าตรมรกต) ซึง่ เปนที่
บรรจุพระเขี้ยวแกวและพระเกศธาตุ เห็นรูปภาพของหลวงพอสยาดอถายรูปคูกับอธิการบดี
คงเปนทานนีแ้ นเลยทีเ่ รียกวาทานสยาดอไจกทซิ าวน มัคคุเทศกเลาวาเจดียบ าตรมรกตนีเ้ ปนเจดีย
บรรจุสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ๓ สิง่ คือ “พระทันตธาตุ พระเกศธาตุ และบาตรบริขารของพระพุทธเจา”
ทั้ง ๓ สิ่งยังอยูภายในพระเจดียแหงนี้ ตามประวัติเลาวา นางฟาไดถวายบาตรมรกตแก
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พระพุทธเจาๆ ไดลูบพระเกศาเสนหนึ่งมอบใหแกนางฟา ซึ่งนางไดสรางเจดียพระธาตุเก็บไว
บนภูเขาแหงนีเ้ ชนกัน, เขาไดเลาเรือ่ งพระอุปคุตวาอยจู ำพรรษาอยใู นทะเลไดเคยขึน้ มาจุดนีเ้ หมือน
กัน ลักษณะของเจดียส รางดวยศิลาแลงสีน้ำตาลแดง พระอุปคุตในเมืองไทยเรียกวาพระบัวเข็ม
วาเปนพระบัวเข็มเมือ่ ขึน้ มาอยูในน้ำจืดแลว จากหลักฐานรูปปน ทีภ่ เู ขาแหงนี้ มีรปู ปน ๘ รูป มี
ชือ่ เปนภาษาพมาไว ดังนี้
๑. พระชินอรหันต ทีเ่ ปนคนเปลีย่ นพระทัยของพระเจาอนุรธุ มหาราช ใหหนั มานับถือ
พระพุทธศาสนา เปนคนเกิดทีแ่ หงนี่
๒. พระกัสสปะ เปนรูปยืน
๓. พระอนุรทุ ธะสาวก เปนรูปนัง่ ดานหนาเปนจุดมีรอยคลอยรอยพระพุทธบาท ซึง่
คณะเราไดยนื และอธิษฐานจิตวาขอใหเกิดสันติภาพในไทย เขาเรียกตรงจุดนีว้ า เปนจุดอธิษฐาน
เปนพระพุทธเจา
๔. พระพุทธโฆสาจารย ซึง่ ตามตำนานพมาระบุวา เปนชาวมอญคนทีภ่ เู ขาแหงนีเ้ ชนกัน
ขางหนามีหนิ มหัศจรรยกลิง้ ลงมาจากยอดเขา แตไมกลิง้ ตกลงไปขางลาง เปนลักษณะหินทีก่ ลิง้
ลงมาเมื่อราว ๓๕ ปที่แลวหยุดไมกลิ้งตอไปอีก คือตกลงมาแลวตั้งอยูตรงนี้ มีจารึกประวัติ
เขียนไว
๕. พระโมคคัลลีตสิ สะ ทีพ่ ระเจาอโศกมหาราชอาราธนาใหเปนประธานสังคายนาครัง้
ที่ ๓ และไดเปนผสู ง พระโสณะและพระอุตตระมาเผยแผพระพุทธศาสนาทีด่ นิ แดนสุวรรณภูมิ
แหงนี้
๖. ....................
๗. พระโสณะ พระธรรมทูตสแู ดนสุวรรณภูมิ เปนรูปยืน
๘. พระอุตตระ พระธรรมทูตสแู ดนสุวรรณภูมิ เปนรูปนัง่
คณะเราไดเดินชมรอบๆ บริเวณทีม่ องลงไปเห็นทีร่ าบลมุ และปากแมน้ำทีว่ า พระอุปคุต
จำพรรษาอยใู นทะเล, ไดมาหยุดทีน่ รสิงห ซึง่ ดร.ขิน่ ซุยอธิบายวา เมือ่ พระโสณะอุตตระเดินทาง
มาเผยแผพระพุทธศาสนานัน้ มียกั ษอยใู นบริเวณนี้ จึงไดปลุกเสกสิงหใหขนึ้ มาเพือ่ ขับไลยกั ษ และ
นรสิงหกย็ งั อยเู ฝาพระบรมธาตุสำคัญตอมา ดวยเหตุนจี้ งึ เห็นสิงหหรือนรสิงหตงั้ ตระหงานอยู
หนาทางเขาศาสนสถานตางๆ ในพมา ไดขอ คิดวาในพมาหรือดินแดนสุวรรณภูมนิ ี้ เขามีหลักฐาน
คือเจดียท อง เพือ่ ยืนยันวาเปนสุวรรณภูมิ และเขาจะสรางรูปปน ตางๆ เปนหลักฐานสนับสนุน

164

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

ความเชือ่ ของเขา ขอนีด้ นิ แดนในประเทศอืน่ ๆ ยังทำไมได, ทีป่ ระตูดา นออก มีรปู ปน พระสีวลี
และเห็นมีเครือ่ งสักการบูชาเชนมะพราวและกลวยหวีเปนตนตัง้ บูชาอยขู า งหนา
ในเวลา ๑๗.๔๗ น. คณะออกจากวัดเมีย๊ ะตะเปก เดินทางตอไปยังวัดไจททซิ วง ไดเห็น
เจดียห มุ ทอง และหางรานเตรียมยกฉัตรอยขู า งบน เมือ่ ไปถึงนัน้ เขามีพธิ ตี อ นรับหรือจะเปนงาน
ฉลองสมโภชเจดีย มีการฟอนรำตอนรับ ประดับไฟฟา มีการละเลนมากมาย ฉุกคิดถึงภูเขาที่
เพิง่ ไปเยือนมาวันนี้ มองเห็นภาพดินแดนทีแ่ วดลอมดวยชุมชนมอญ มีวดั หลายวัดตัง้ อยตู ดิ ๆ กัน
ไป แทบทุก ๑๐๐ เมตร เมือ่ ถึงเชิงเขาจะขึน้ ไปขางบนตองใชรถเล็กขึน้ ไป แตในขากลับใชรถ
เล็กคันเดิมบรรทุกกลับมาสงถึงวัดไจททซิ วง เมือ่ มาถึงไดพบปะหลวงพอสยาดอเจาอาวาสและ
รวมพิธตี อ นรับ ตลอดทัง้ คืนไดยนิ เสียงสวดคัมภีรพ ระไตรปฎกตลอดทัง้ คืน เพราะมีคนเดินทาง
มาบูชาพระธาตุกนั มากมายกายกอง เจาอาวาสไดถวายหนังสือใหอธิการบดีและทานรองเปนที่
ระลึก ไดฟง คำกลาวในพิธตี อ นรับของหลวงพอสยาดอ ทีก่ ลาววา “เราเปนเมืองพีเ่ มืองนองกัน
ในกลมุ ๕ ประเทศคือประเทศไทย ลาว พมา เขมร และศรีลงั กานี้ ทีม่ พี ระพุทธศาสนาใหญและ
เขมแข็งทีส่ ดุ คือประเทศไทยกับพมา ขาพเจารสู กึ ดีใจมากและขอขอบคุณทีค่ ณะ มจร. จากประเทศ
ไทยมาเยีย่ มเยือนถึงทีว่ ดั นี้ โดยมีทา นพลเอกวิชติ ยาทิพย และทาน ดร.ขิน่ ซุยเปนผปู ระสาน
งานใหมาถึงที่นี่ได” ในพิธีตอนรับนี้ คุณศักดิ์ชัย-คุณสุดาวรรณ เตชะไกรศรีและลูกชายอีก
๒ คนไดถวายปจจัยรวมอนุโมทนายกฉัตรเจดียวัดไจททิซวงดวยจำนวนหนึ่ง ในทายสุด
คณะพระสงฆทงั้ หมดไดรว มกันสวดมนตทดี่ นิ แดนสุวรรณภูมแิ หงนีก้ นั ดวยจิตใจทีน่ งิ่ สงบ รสู กึ
มีความสุขอยางแทจริง นตฺถิ สนฺตปิ รํ สุขํ สุขอืน่ ยิง่ กวาความสงบ ไมมี จิตทีส่ งบนำสุขมาให
แทจริง
กอนทีจ่ ะหลับไป ไดยนิ เสียงกระซิบวา เมืองสะเทิม คือ “The lost Suvannabhumi
เมืองสุวรรณภูมทิ หี่ ายไป” และคณะเราไดเดินทางมาสัมผัสเหมือนคนพบใหมขนึ้ มาอีก

บันทึกเปนขอมูลเก็บไวเรื่อง “สุวรรณภูมิในพมา”

มี ๒-๓ เจดียส ำคัญทีจ่ ำจะตองกลาวถึง คือ เจดียพ ระเกศธาตุเมีย๊ ะตะเปก ซึง่ ตามตำนาน
มอญเลาวา พระพุทธเจาไดเสด็จมาประทับรอยพระบาทไวในพรรษาที่ ๘ มีสิ่งสำคัญในวัดนี้
นอกจากพระเกศธาตุแลว ยังมีบาตรมรกต (เมีย๊ ะ แปลวามรกต, และตะเปก แปลวาบาตร) มี
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นางฟาตนหนึง่ ไดถวายภัตตาหารแดพระพุทธองค ณ ภูเขานี้ และพระพุทธเจาไดทรงประทาน
พระเกศารวม ๘ เสน แกฤๅษี ๖ ตน และยักษพนี่ อ งอีก ๒ ตน รวมเปน ๘ ตน มีชอื่ เจดียท รี่ ะบุ
วามีพระเกศธาตุบรรจุอยู ดังนี้ ๑. เจดียเ กศธาตุทภี่ เู ขาไกรลาส ๒. เจดียเ กศธาตุทเี่ มีย๊ ะตะเปก
๓. เจดียเ กศธาตุทไี่ จดอยอง ๔. เจดียเ กศธาตุทซี่ อกะบิน ๕. เจดียเ กศธาตุทไี่ จกทโิ ย-พระธาตุ
อินทรแขวน ๖. เจดียไ จกทซิ าวน-เจดียเ อียง ๗. เจดียเ กศธาตุซนิ ไจท ๘. เจดียเ กศธาตุกเุ สียน
นายอง. เจดียท งั้ ๘ เหลานีล้ ว นอยใู นดินแดนสุวรรณภูมใิ นประเทศพมาทัง้ สิน้ ตำนานเขาเลา
ไวดังนั้น
ภูมศิ าสตรสถานทีข่ องเขาไกรลาสและเมีย๊ ะตะเปกตัง้ อยบู นยอดเขา แวดลอมดวยหมบู า น
ชาวมอญ ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ แบบพอเพียง บางคนไมเคยออกไปเทีย่ วเมืองหลวงเลย บานเรือนปลูกเปน
๒ ชัน้ มีวดั วาอารามตัง้ อยชู ดิ ติดตอกันไปตลอดรอบบริเวณ แสดงวาเคยมีเมืองสำคัญตัง้ อยู มี
ระบบชลประทานอยางดีเยีย่ ม ตนไมขนึ้ รมรืน่ ใหเงาเย็นสบาย จากขางบนมองลงไปขางลางเห็น
ปากแมน้ำสะโตงหรือสะเทิม วาดั้งเดิมพื้นที่ขางลางเปนน้ำทะเลทวมถึงหมด ตอมาน้ำคอยๆ
แหงขอดลงไป ในปจจุบนั พืน้ ทีเ่ ปนทีท่ ำไรทำนา ยังมองเห็นรองรอยเกาไดบา ง
สวนเจดียไ จกทซิ าวน มีเจดียส ำคัญเปนเครือ่ งหมายและมีโบราณวัตถุทลี่ ว นสรางดวย
หินทรายแดง มีเจดียม อญทีฐ่ านกอสรางดวยหินทรายแดงชัดเจน ลอมรอบดวยกำแพงหินทราย
อีกเชนกัน ไดเดินเหยียบพืน้ ทีบ่ ริเวณดวยเทาเปลา จนรสู กึ เจ็บเทาระบมไปหมด ถาดูใหเห็นชัดๆ
ตองใหไปดูสถานทีท่ มี่ รี ปู ปน พระพุทธเจาประทับนัง่ ทีฐ่ านเปนภาพพาหุง ๘ ภาพ ดานลางมีสมี า
คซู อ นกัน แตลม ลงเปนหลักฐาน จึงคิดวานาจะเปนโบสถเกา พระพุทธรูปหันพระพักตรไปทาง
เจดียไ จกทซิ าวน วัดนีต้ งั้ อยบู นทีร่ าบลมุ ในหมบู า นทีโ่ ซกโสเก (Zokthoke) เมืองบีลนิ รัฐมอญ
ซึง่ ปจจุบนั เจาอาวาสวัดนีม้ บี ทบาทสำคัญมากทีส่ ดุ ในรัฐมอญ เพราะไดรว มกับ ดร.ขิน่ ซุยชวยกัน
บูรณะปฏิสงั ขรณวดั และเจดียต า งๆ ในรัฐมอญและใกลเคียงถึง ๔๐๐ แหงดวยกัน

เมืองสะเทิม/สะโตง/สะเทิง ที่วัดชเวสายัน (พิพิธภัณฑสุวรรณภูมิ)

จากเมืองบีลนิ มงุ หนาลงใตตอ เพือ่ ไปยังรัฐคะชินของคนกะเหรีย่ งทีเ่ มืองพะอัน พอขาม
แมน้ำสะโตง ซึง่ เปนแมน้ำทีส่ มเด็จพระนเรศวรเคยแสดงปาฏิหาริยท รงประทับพระแสงปนจาก
ฝง ดานเมืองสะเทิมยิงขามแมน้ำทีก่ วางใหญ ถูกแมทพั พมาชือ่ สุรกรรมาเสียชีวติ ลง หยุดยัง้ การ
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ไลลา ตามของกองทัพพมาไดอยางชงักงัน เห็นมีวดั สวยงามตัง้ อยบู นภูเขาทางดานซายมือ เมือ่
เดินทางมงุ ลงใตไปเรือ่ ยๆ เขาบอกวาเปนชือ่ เมีย๊ ะตะเปกชือ่ เดียวกับทีเ่ มืองบีลนิ ทีไ่ ดไปเยีย่ มมา
เมือ่ วานนี้ แตชอื่ เมืองนีช้ าวพมาเรียกวาเมืองสะโตง ภาษาอังกฤษเขียนถอดเปนสำเนียงไทยวา
“ทาตอน/Thaton” คือในภาษาโบราณคดีระบุวา เมืองสุวรรณภูมิตามตำนานพมาอยูที่เมือง
“สะเทิม” นัน่ เอง คนไทยรจู กั ในชือ่ วาเมืองทาตอน และภาษาอังกฤษออกเสียงสะกดวา “เมือง
ชิดตาวน” และเรียกแมน้ำวาแมน้ำสะโตง ทีแ่ ทคอื ชือ่ เดียวกันหมด, คณะเราไดมาชมพิพธิ ภัณฑ
สุวรรณภูมทิ วี่ ดั ชเวสายัน ทีพ่ งั ทะลายลงมา พบพระเครือ่ งอายุเปนพันๆ ป คงเหมือนกับทีว่ ดั
พระธาตุมเุ ตาทีพ่ งั โคนลงมาเพราะแผนดินไหว เมือ่ ป พ.ศ.๒๔๗๓ ไดพบพระเครือ่ งตางๆ เชน
เดียวกัน จากหลักฐานนีท้ ำใหทราบวาถิน่ ฐานบานชองและวัดวาอารามแหงนีต้ อ งมีอายุมาแลว
ไมต่ำกวาพันป เปนสิง่ รวมสมัยกับเจดียว ดั พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม พระพุทธศาสนาที่
พระเจาอนุรทุ ธะมหาราชนำไปยังพุกามประเทศ ทีว่ า ชนะมอญเด็ดขาดแลวนำพระพุทธศาสนา
เถรวาทไปนัน้ ไดนำไปจากเมืองมอญนีอ้ ยางแนนอน ตัวเมืองตัง้ อยใู กลทะเล มีปากน้ำเขาไป
นาจะมีสำรวจวามีเมืองใดทีเ่ กาแกมากๆ และไดขอ สรุปวา สุวรรณภูมใิ นทัศนะของพมาคือทีม่ เี จดีย
เกศธาตุตงั้ อยู ในรัฐมอญสมัยกอน แมแตเจดียช เวตากองทีเ่ มืองยางกงุ ก็เปนของมอญมากอน
คำวาตะโกง เรียกวาหมบู า นตะโกง เปนคำในภาษามอญ คนไทยอานออกเสียงวา “ตากอง” ไป
(ดูจะแปลวาเนินเขา) เพราะเจดียต งั้ อยบู นเนินเขา หมบู า นสะโตงหรือสะเทิมดูแลวนาอยอู าศัย
มากแหงหนึง่ ชาวบานมีวถิ ชี วี ติ เปนชาวพุทธแบบมอญทีเ่ ครงครัดในพระพุทธศาสนายิง่ ไดเห็น
ประเพณีแบกหามศพไปตามทองถนน เพือ่ ไปเผาทีส่ สุ านหลวงหรือทีป่ า ชาหลวง

พิธีสมโภชที่วัดไจททิซวง

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ (วันพระขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือนยี)่ อากาศทีว่ ดั ไจททซิ วง
หนาวเย็นจนรสู กึ สัมผัสได ลุกขึน้ มานัง่ สมาธิ ขณะทีเ่ สียงสวดมนตหรืออานพระปาฏิโมกขดงั อยู
ตลอดทัง้ คืน นับวายอดจริงๆ คณะเราพักในหองใหญรวม ๕ รูป คือพระราชวรเมธี (ประสิทธิ)์ ,
พระสุธวี ราภรณ (ประดิษฐ ป.ธ. ๙), พระศรีธวัชเมธี, พระเมธีธรรมาจารย (ประสาร), พระครู
ปลัดสุวฒ
ั นพัฒนวิธาน, พระครูวนิ ยั ธรสุกรี ในหองพักมีหอ งน้ำหองเดียว จึงตองรีบลุกขึน้ มา
ทำสรีรกิจตนเองกอน เมือ่ ไดเวลาก็ออกไปฉันเชา ทุกรูปหมผาธรรมดายกเวนอธิการบดีรปู เดียว
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ทีห่ ม ดองมาฉันเชา ดังนัน้ เมือ่ เสร็จฉันเชาแลวจึงตองตางคนรีบไปหมผากันใหม มีคนสอดถาม
มาวาการเปลงสาธุของชาวพุทธพมา เปลงกีค่ รัง้ ไดคำเฉลยวาเขาเปลงรวม ๙ ครัง้ , อาหาร
เชามีโมฮิงกา และขนมหวานที่เขากวนเมื่อคืนนี้ ทีแรกนึกวากวนขาวทิพย แตปรากฏวาเปน
ขนมหวานชนิดหนึง่ , ครอบครัวเตชะไกรสีหไ ดถวายเงินสกุลพมารูปละ ๕๐,๐๐๐ จาต (ราว ๑,๕๐๐
บาท) เพือ่ เปนคาใชจา ยและทำบุญตามอัธยาศัย ขออนุโมทนาไว ณ ทีน่ ดี้ ว ย ทีม่ มี หาอุบาสก
มหาอุบาสิกาดูแล นอกนีย้ งั ไดทำบุญรวมยกฉัตรอีกเปนเงินไทย ๕๐๐,๐๐๐ บาท, การจัดโตะฉัน
และการรับประทานอาหารของเขา นัง่ ฉันบนพืน้ มีโตะเตีย้ ตัง้ วางอาหารเหมือนบรรยากาศในเมือง
เชียงตุงและสิบสองปนนา, หลังจากภัตตาหารเสร็จแลวก็ออกไปชมโรงงานผลิตเชนสรอยเปน
ตน ซึง่ มีแมชเี ปนฝายดูแล และเดินไปชมหินออนพระไตรปฎก วาจะเปนฉบับที่ ๗ เขียนเปน
ภาษาบาลีดว ยอักษรพมาวามีถงึ ๗๐๐ แผน ทีน่ า สนใจมากอีกจุดหนึง่ คือ ประวัตขิ องหลวงพอ
สยาดออูกนั ที ทีส่ ลักบนหินออนมีประวัตเิ ขียนไวหมด และมีรปู ปน ใน ๓ วัยของทาน, ในพิธสี มโภช
เจดียว นั นีม้ นี ายกรัฐมนตรีจากรัฐมอญมาเปนประธานฝายฆราวาส คณะเราถามไถกนั วาเปนนายก
ของเมืองบีลนิ ของรัฐมอญ หรือถูกสงมาจากสวนกลางกันแน แตดจู ากหนวยรักษาความปลอดภัย
แลว ดูหนาแนนมากผิดปรกติ เขามีพธิ เี ปดประตูวดั ทัง้ ๒ ดาน และหลวงพอใหญสยอดอเดิน
โปรยเงินตลอดหนทาง ไดรบั คำรายงานวาเมือ่ คืนนีจ้ นถึงตี ๓ หลวงพอมีคนมาเยือนและกราบ
ทานเปนจำนวนเรือนหมื่นทีเดียว, ในพิธีเปดมีการตัดริบบิ้นเหมือนไทย, มีการประพรมน้ำ
พระพุทธมนต, และจุดพลุฉลอง, สาวๆ มอญยืนเรียงรายเปนแถวนาดูนา ชมไมนอ ยทีเดียว, เมือ่
เสร็จพิธีเปดประตูวัดแลวก็ขึ้นไปบนศาลาการเปรียญ เพื่อประกอบพิธีถวายฉัตร เพิ่งไดเห็น
เต็มตาวาฉัตรมีเพชรพลอยแดง มีหางหงส คงเปนสัญลักษณวฒ
ั นธรรมมอญ เครือ่ งบนทีค่ รอบ
และกระดิง่ ในพิธยี กฉัตรมีนายกเทศมนตรีหรือผแู ทนนายกรัฐมนตรีจากรัฐมอญมาเปนประธาน
ฝายฆราวาส พระสงฆนงั่ ดานหนา มีพระไทย ๑๔ รูปเขารวมพิธเี ปนสักขีพยาน หลวงพอพระ
สยาดอเจาอาวาสวัดไจททเิ ซาน อายุราว ๘๕ ป ฉายา “ปฺญาทีโป” เปนประธานฝายบรรพชิต
(ประวัตริ ายละเอียดตองดูในแผนศิลาจารึก ซึง่ อธิการบดีปรารภและสัง่ การใหทำประวัติ มจร.
โดยใหพลเอกวิชติ ยาทิพย ชวยประสานงานใหการทำประวัติ มจร. บนหินออนสำเร็จใหได ซึง่
ทางวัดไจททิเซานยินดีใหการอุปถัมภจัดสรางบนหินออนให) มีกลาววา นะโม ตัสสะ ฯลฯ
๓ จบดังกึกกองกอน คนนับพันคนนัง่ อยเู ต็มศาลาการเปรียญโดยพรอมเพรียงหมด พลเอกวิชติ
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ยาทิพยนงั่ คกู บั ดร.ขิน่ ซุย, พระทีเ่ ปนมือขวาของหลวงพอสยาดอหมผาจีวรสีจางลงไปนิดหนึง่
สวนหลวงพอใหญหม ผาสีแดงแจด เห็นรูปภาพของหลวงพอวางสังฆาฏิไวบนศีรษะ ใสแวน ใน
งานนีม้ อบหมายใหมอื สองดำเนินการใหญาติโยมสมาทานอุโบสถศีลกัน เสียงดังฟงลัน่ ในศาลา
การเปรียญ ถือวาเปนงานโชวแขกตางประเทศชาวพุทธจากประเทศไทยเลยก็วา ได การตกแตง
สถานที่ใชดอกไมสดจริงๆ วางขางหนา หลวงพอใหญสยาดอเจาอาวาสกลาวสัมโมทนียกถา
หลังจากทีห่ ลวงพอมือขวาไดใหอโุ บสถศีลเสร็จแลว
เวลา ๐๙.๐๙ น. มีแสดงพระธรรมเทศนา ชาวบานชาววัดประนมมือนัง่ ฟง ตัง้ ใจดวย
ความเคารพยิง่ ตอพระรัตนตรัย เขามีพธิ กี รทีใ่ ชผา ขาวผูกทีศ่ รี ษะ รธู รรมเนียมเปนอยางดี ประกาศ
ใหนายกฯ เขามาถวายฉัตรเพชรพลอยใหแดพระอาจารยหลวงพอใหญ แลวใหนายทหาร
นำกระดิง่ มาประเคนอธิการบดีวางไวขา งหนา แมชศี นั สนีย เสถียรสุตไดรบั เกียรติใหนำทีค่ รอบ
บนมงกุฏมาถวาย หลังจากถวายเครื่องประกอบที่จะนำไปยกยอดฉัตรเสร็จแลว, นายกฯ
เขายังไดนำถาดปจจัยรวมบุญอนุโมทนาบุญ และฝายไทยเราก็ไมนอ ยหนา ไดคณ
ุ ศักดิช์ ยั -คุณ
สุดาวรรณ เตชะไกรสีห รวมถวายปจจัยเปนเงินถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ, เมือ่ มอบถวาย
เสร็จแลว เจาหนาทีน่ ำทีก่ รวดน้ำมาใหเจาภาพ ถือวาเปนบริการทีด่ ยี งิ่ ถูกจังหวะขัน้ ตอนชัดเจน
พิธียกฉัตร ทบทวนความหลังวา Mya อานวา “เมี๊ยะ” และหลวงพอใหญสยาดอ
เจาอาวาสรูปนี้ตามประวัติประกาศเกียรติคุณ วารวมสรางบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุถึง
๔๐๐ กวาแหง เชน ทีค่ ณะเรากำลังดูพธิ ยี กฉัตรทีเ่ จดียเ กาวัดไจททเิ ซานแหงนี้ มีการชักรอกขึน้
บน พระเมธีธรรมาจารยไดรบั มอบหมายจากอธิการบดีใหขนึ้ ไปขางบนเพือ่ เก็บรายละเอียดของ
งานบนเจดียม ารายงานตอ ทานเจาคุณไดขนึ้ ไปกับคุณศักดิช์ ยั เตชะไกรสีห ไดหวานเงินจัต๊ ลงมา
ขางลาง ดัง่ สายฝนทีต่ กลงมาชมุ ฉ่ำใจของชาวกสิกรฉะนัน้ ตอจากนัน้ ทานเจาคุณพระราชวรเมธี
ไดขึ้นกระเชาคันถัดไปกับพลเอกวิชิต ยาทิพย และคณะเราสุดทายเปนคันที่ชักรอกพระ
สุธรี ตั นาภรณ รองเจาคณะจังหวัดสระบุรขี นึ้ ไปดวย เพือ่ ใหไปสังเกตดูเขาชักรอกนำเอามงกุฏ,
หางหงส, เครือ่ งครอบ, กระดิง่ ขึน้ ไป เวลาจะชักรอกขึน้ ไปก็ไดทลี ะ ๒ คนเทานัน้ ประชาชนที่
อยดู า นลางไดอยรู ว มพิธตี ลอดและมีการสวดมนตประกอบพิธี ทำใหพธิ ศี กั ดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ ขึน้ มงกุฏนัน้
วาเปนวัสดุทสี่ งั่ มาจากประเทศอิตาลี เปนแผนทองคำเปลว แลวใชชา งทองถิน่ ชาวมอญชาวพมา
ทำขึน้ ไดยนิ เสียงแววๆ วาจะไปทำทีเ่ สถียรธรรมสถาน มีโอกาสตองไปเยีย่ มชมวาแตกตางจาก
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พมามากนอยเพียงไร ไดสอบถามขอมูลใหแนชดั วาทีว่ า นายกรัฐมนตรีทเี่ ดินทางมารวมพิธใี นเชา
วันนี้ เปนนายกฯ ของอะไรกันแน คุณมะลิ คนพมาลูกศิษยของทานสยาดอยืนยัน ชือ่ พมาวา
สะเบะ? วาเปนนายกรัฐมนตรีของรัฐมอญ เมือ่ มาถึงรัฐมอญแลว สังเกตดูเจดียม อญจะมีฐาน
สีเ่ หลีย่ ม, คุณมะลิไดเลาเรือ่ งวาไจททเิ ซานหมายถึง “เจดียเ อียง” สมัยกอนเปนเจดียเ อียงเอน
ไปแลว แตไดอาศัยบารมีของหลวงพอสยาดอไดมาทำการอธิษฐานทำใหเจดียไ มเอียงตอมา และ
วาเดิมเคยมีประตูแตหายไปตามกาลเวลา ในวันนีจ้ งึ มีประตูเกิดขึน้ มีพธิ เี ปดประตูใหครบถวน
เดิมประตูหายไปเหลือประตูแค ๓ ดาน วันนีป้ ระกอบพิธใี หครบทัง้ หมดรวม ๔ ดาน โยมมะลิ
เปนคนมอญเวงกะ? เขตปลนิ ไปอยแู ถวสีลม ไดบอกความหมายวา เมีย๊ ะ (Mya) แปลวา “มรกต,
สีเขียว” และพูดถึงเจาแมเทพเจาคนหนึง่ ไดมาถวายบาตรมรกต ซึง่ บาตรตรงกับคำวา “ตะเปก”
รวมความวา เมีย๊ ะตะเปก แปลวา บาตรมรกต” ทีเ่ ทพเจานางไมถวายแดพระพุทธเจา เขามี
ตำนานเลามาดังนี้ ทัง้ นีต้ อ งดูรปู ภาพประกอบดวยจึงเขาใจดี หรือสันนิษฐานแนวความคิดวา
คงเปนไปในทำนองนี้ อีกภูเขาหนึง่ ทีเ่ ขาเขียนเปน “เกลาตะ” ตรงกับ “เกลาสะ” คือภูเขาไกรลาส
นัน้ เอง ซึง่ เปนสถานทีพ่ ระพุทธเจาเสด็จมา ฝายมอญเขาลงความเห็นวา พระพุทธศาสนาเริม่
ไปจากตรงจุดนี้ มีพระอุปคุตขึน้ มาจากน้ำทะเล และทานหลวงพอสยาดอคอยดูแลสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
แหงนี้ รวมทัง้ พระอุปคุตไดคมุ ครองรักษาไวดว ย บนภูเขาเหลานัน้ เปนทีบ่ รรจุพระเกศธาตุ ซึง่
เปนจุดแจกกระจายพระเกศธาตุไปถึงเจดียพ ระธาตุอนิ ทรแขวนโนนและจุดตางๆ เธอยังยืนยัน
วาพระพุทธองคแจกพระเกศธาตุทภี่ เู ขาไกรลาสแหงนี้ จึงสรางเปนเจดียร ปู ทรง ๘ เหลีย่ ม ที่
ตีความหมายวาหมายถึงมรรค ๘ ประการนัน่ เอง, ไดฝากโยมมะลิไว ๓ ประเด็นชวยคนหาคำตอบ
ใหในขณะนั้นวา ๑.เมืองสะเทิมอยูที่ไหน ๒.แถบภูเขาไกรลาสและเจดียบาตรมรกต กับเจดีย
ไจททิเซานที่คณะเราชมพิธีสวมมงกุฏนี้ ที่ไหนเกาแกมากกวากัน และ ๓.เมื่อพระโสณะและ
อุตตระเดินทางมาเมืองสุวรรณภูมนิ นั้ คือเมืองอะไร ?
แหงนขึน้ สังเกตดูเจดียไ จททเิ ซาน เปนเจดียเ กาแก แตหมุ ดวยทองคำเปลวใหม ในการ
ยกฉัตรสมโภชนี้ เพราะเดิมมีฉตั รทีเ่ อียงไปทางดานซายหนอยหนึง่ จึงบูรณะซอมใหมหมด และ
ประกอบพิธยี กฉัตรในเชาวันนี,้ เมือ่ ไดเวลาฉันเพล ปรากฏวาคณะสงฆไทยและคนไทยอืน่ ๆ ลง
อยูดานลางกันหมดแลว ยกเวนทานเจาคุณพระเมธีธรรมาจารย (ประสาร) และคุณศักดิ์ชัย
เตชะไกรสีห ทีข่ นึ้ ตอไปถึงจุดยอดสูงสุด เพือ่ รวมพิธสี วมมงกุฏ ไดทราบวา มอเตอรรอกไฟไหม
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เกิดเสียหายกะทันหัน มีเรือ่ งเลาตอมาอยางสนุกสนานในฉากสวมมงกุฏเจดียไ จททเิ ซาน กวา
จะกลับลงมาได คณะ มจร. กลับไปฉันเพลไดครึง่ คอนจานแลว เพิง่ จะสังเกตเห็นเจดียศ ลิ าแลง
มีฐานเปนศิลาแลง แสดงถึงความเกาแกมาก จึงตัง้ ใจวาจะเดินสำรวจวัดดูใหละเอียดเมือ่ มีโอกาส
ฉันเพลเสร็จแลว นายกรัฐมนตรีรฐั มอญมากลาวอำลาอธิการบดีๆ ไดเชือ้ เชิญทานมา
รวมงานวิสาขบูชาทีเ่ มืองไทย เปนอันวาพิธที างทูตเชือ่ มสัมพันธไมตรีระหวางสองประเทศใหสมาน
สามัคคีแนนแฟนกันไวไดบรรลุถงึ ไดออกมาเดินสำรวจจุดทีค่ ดิ วานาจะเปนอุโบสถหลังเดิม เพราะ
เห็นหลักฐานเปนศิลาแลง หินแดง เปนแผนๆ มี ๔ เสาใน ๔ มุม บนฐานตรงกลางมีแทน
พระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางดานเจดียไ จททเิ ซาน ทีส่ ะดุดตามากคือภาพ ๘ ภาพชุดพาหุง
เพราะจำรูปภาพไดแมนยำคือภาพชางนาฬาคีรี และเรือ่ งนางจิญจมาณวิกา ไดถา ยภาพเก็บและ
เดินประทักษิณเวียนขวา ทั้งขางลางและขางบน สำรวจดูอยางละเอียด ดานลางถัดไปมีที่
ดืม่ น้ำ ทำใหระลึกถึงสภาพดัง้ เดิมของหมบู า นไทยในสมัยขาพเจายังเด็กเล็กๆ ยังมีใหเห็นแกตา
แตปจ จุบนั ในเมืองไทยสงสัยจะหายไปหมดแลว, คณะเราไดไปอำลาหลวงพอสยาดอถึงกุฏทิ พี่ กั
ซึง่ หลวงพอใหพรและบอกวาจะขอไปบูรณะวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน ๓ วัด เปน
วัดทีม่ เี จดียเ อียง เหมือนกับทีป่ ระกอบพิธยี กฉัตรทีว่ ดั นี้ เพราะทานทราบวามีเจดียเ อียง และ
สัมพันธภาพระหวางไทยและพมาเกิดความเขาใจผิดกัน ไดพดู ถึงเจดียว ดั ภูเขาทองทีก่ ษัตริยไ ทย
และพมามีสว นในการสรางและบูรณะ ทานจะเดินทางไปประกอบพิธยี กฉัตรให เพือ่ ใหความเขา
ใจระหวางไทยและพมาไมเกิดความเขาใจผิดตอกันอีกตอไป เมือ่ ซอมเสร็จแลว หลวงพอวาจะทำ
ใหประชาชนเกิดความเขาใจดีตอ กันยิง่ ขึน้ เปนหนาทีข่ องพระทีจ่ ะตองสรางความเขาใจทีถ่ กู ตอง
เปนสัมมาทิฐิ หลวงพอระบุวา เปนเจดียท สี่ มเด็จพระนเรศวรสรางดานหนึง่ และพระเจาบุเรงนอง
สรางดานหนึง่ เปนศิลปะผสมระหวางไทยกับพมา หลวงพอสยาดอจะชวยซอมให และดร.ขิน่ ซยุ
จะถวายความอุปถัมภชว ยเหลือในการบูรณะครัง้ นีเ้ ต็มที,่ ขอสังเกตในการมาเยือนพมา คือ ใน
ศาสนสถานทุกแหง ทุกคนตองถอดรองเทาออกหมด ชวงทีม่ าถึงใหมๆ เทาระบมไปหมด เมือ่
ผานไปสัก ๒-๓ วัน จึงจะคนุ เคยได ทางทีด่ ใี หมถี งุ ใสรองเทาไปดวย เวลาถือจะไดไมรมุ รามนัก
ชาวพมายังนิยมนงุ โสรง และใสผา ถุงทีม่ าจากประเทศมาเลย ถือวาเปนอัตลักษณพเิ ศษทีย่ ดึ มัน่
ตลอดมา ขาพเจาชอบมองดูเด็กหรือผหู ญิงทีท่ าแปงเรียกวาตะนะคา ดูแลวรสู กึ มีเสนหด จี ริงๆ
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ในเวลา ๑๓.๑๕ น. คณะ มจร. เริม่ ออกเดินทางจากวัดไจททเิ ซาน มงุ หนาสรู ฐั คะฉิน่
ซึง่ เปนรัฐของกะเหรีย่ งตอไป มัคคุเทสกบอกรายการเรียกน้ำยอยวาจะพาไปชมถ้ำสลักพระเครือ่ ง
ทีห่ นาผากำแพงแหงหนึง่ เปนถ้ำปูนทีส่ วยงามมากทีส่ ดุ และมอบหมายใหมคั คุเทศกอกี คนหนึง่
ชื่อนายทูนเปนผูบรรยายถวายความรู ในขณะที่เดินทางตรงไปยังหมูบานกะเหรี่ยง จะเห็น
ผคู นชนหลายเผา แตขณะนีค้ ณะเรายังอยใู นรัฐมอญทีม่ ายกฉัตรกันแหงนี้ และยืนยันขอมูลฝาย
เขาอีกทีวา รัฐและเมืองมอญนี้เปนสถานที่สำคัญมากที่สุด เพราะพระพุทธเจาไดเสด็จมาที่
หมบู า นมอญแหงนี,้ ปจจุบนั ประเทศพมามี ๑๔ จังหวัด ๗ รัฐ คณะเราอยใู นภาคใตกำลังมงุ
หนาลงจากเหนือลงสใู ตตอ ไป เสนทางขนานกับทะเลอันดามัน เพราะถาลงไปเรือ่ ยๆ ก็ไปสิน้
สุดทีท่ วาย-มะริด และไปถึงระนองโนนละ รถบัสวิง่ ขนานไปกับเทือกเขาตะนาวศรีในอีกดานหนึง่
ถาไมมเี ทือกเขากัน้ คณะเราก็มงุ หนาลงจากราวจังหวัดตากภาคเหนือฝง ไทย มงุ ลงสเู มืองกาญจน
บุรี มัคคุเทศกชใี้ หดวู า ภูเขาขางหนานัน่ ดานหลังคือฝง ประเทศไทย แตเราไปไมได เทือกเขามัน
สูงมาก ไมมมี นุษยมนาคนใดจะสามารถใชเสนทางขามเทือกเขานัน้ ไปได ถามีเทคโนโลยีเจาะภูเขา
และเปดเชือ่ มระหวางสองประเทศเพือ่ นบาน ไมแนนกั วาวันหนึง่ เราจะไปมาหาสกู นั งายยิง่ ขึน้
แลวคณะของเราก็เขาสูรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งวาตรงกับจังหวัดตาก ขาพเจาเคยเดินทางไปรับศพ
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวีโร ป.ธ.๙) วัดยานนาวา ทีม่ รณภาพทีเ่ มืองทวาย นำศพขึน้ มาที่
เหมืองปลอ คทางรถยนต ทีอ่ ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เปนระยะทางเสนลัด เปน
ชองทางเขาขาดติดตอระหวางไทยกับพมา ทำใหหลับตานึกภาพออกวาสภาพเปนเชนไร,
เปาหมายของวันนีค้ อื จะเทีย่ วชมรัฐกะเหรีย่ งกัน วันตอไปจะไปเมาะลำเลิง ทำใหนกึ ถึงกุหลาบ
เมาะลำเลิงขึน้ มาทันที ในขณะทีค่ ณะเราจะออกจากจังหวัดเบลินหรือบิลนิ นี้ ยังจัดเปนรัฐมอญ
ไดยนิ วารัฐกะเหรีย่ งทีช่ อื่ วาคะฉิน่ นัน้ เพิง่ จะแยกตัวออกไปจากรัฐมอญเชนกัน หลับตานึกยอน
หลังถึงวัดเจดียไจททิเซาน ที่มีองคประกอบสวนยอดสุดคือบรรจุจำพวกเพชรนิลจินดาไว ถัด
ลงมาเปนฉัตรทีค่ ณะเราไดรว มพิธยี กกันในวันนี,้ ถัดลงมาเปนสวนทีเ่ รียกวาปลีกลวย ถัดมาเปน
ปลองไฉน ถัดมาเปนปทุมปทม (บัวคว่ำ-บัวหงาย), ถัดมาเปนระฆังค่ำ (ลงมาวาเปนบัวคว่ำ บัวหงาย), ถามเขาวา “Ywe” คือสวนไหนทีต่ รงกับภาษาไทยเขาวา “ลูกแกวหรือประหลาดแกว”
พวกนีเ้ ปนศัพทแสงทางศิลปะในพระพุทธศาสนาบวกกับศาสนาพราหมณ, กอนจะถึงสวนทีเ่ รียก
วาระฆังใหญและฐานพระธาตุ ในพมาเทาทีส่ งั เกตเขาจะมีจดุ อธิษฐานอยชู นั้ ลางสุดอีกจุดหนึง่
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เคยดูเจดียซ กิ องทีพ่ กุ ามประเทศเปนแปดเหลีย่ ม มีจดุ อธิษฐานทีพ่ ระเจาบุเรงนองเวลาจะออกศึก
จะตองมาอธิษฐานที่จุดตรงนี้ทุกครั้ง ขณะที่รถบัสเรากำลังขามแมน้ำบิลิน และไกดบอกวา
แมน้ำตอไปคณะเราจะขาม “แมน้ำสะโตง” ชือ่ นีช้ อื่ เดียวปลุกประสาทสัมผัสใหขา พเจาผลุดลุก
ผลุดนัง่ มาขอนัง่ ดานหนาสุดคกู บั คนขับได เพือ่ จับจองดูภมู ปิ ระเทศใหชดั ตาอีกหน, เขาบรรยาย
ภูมปิ ระเทศถึงเมืองหลวงของรัฐฉานทีค่ นไทยอยกู นั มาก วาชือ่ เมืองตองยี (ชือ่ เมืองคังหรือตอง
คังในอดีต, ตอง แปลวาภูเขา, ยี แปลวาใหญ) และเมืองหลวงของรัฐมอญชือ่ วาเมืองเมาะลำ
เลิงหรือเมาะลำไย เปนชือ่ เมืองเดียวกัน ในใจผุดชือ่ เมืองเมาะตะมะขึน้ มาทันทีวา อยทู ไี่ หน แต
ในขณะนีค้ ณะเราเขาสเู มืองผะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรีย่ ง ซึง่ เขาบอกวาทอดลำตัวยาวติด
กับอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ชือ่ เมืองเมียวดีเปนอีกเมืองหนึง่ ทีเ่ ขาเอยชือ่ ใหไดยนิ เพราะใกล
ติดกับฝง ไทยมาก ภูมปิ ระเทศเขาในแถบนีม้ เี ทือกเขา ปลูกไมยางพารา แตผลผลิตและคุณภาพ
เขาวาสขู องไทยไมได ดอยคุณภาพมากกวาไทย เห็นพืน้ ไรนาทีป่ ลูกขาว และหมบู า นชาวประมง,
เขาบอกวาคณะเรากำลังลองลงใตไปเมืองเมาะลำไย ถาลงตอไปเรือ่ ยๆ จะไปสุดทีเ่ มืองมอญใน
รัฐตะนาวศรีอกี ทีหนึง่ ทำใหเห็นวาพวกมอญอยใู นทีป่ ากน้ำอันดามันทอดยาวลงมาทางใต เมือ่
ดูเจดียจ ะเห็นศิลปะแบบมอญอยางชัดเจนทีส่ ง อิทธิพลไปสเู มืองตางๆ แตของแทของจริงตองมา
ทีร่ ฐั มอญแถบนี้ ในพมามีคนนับถือศาสนาพุทธถึง ๘๐ เปอรเซ็นต ทีเ่ หลืออีก ๒๐% เปนผนู บั ถือ
ศาสนาอิสลามบาง ศาสนาคริสตบา ง แบงสัดสวนกันไป, มีคำพูดทีก่ ลาวกันคงไมเลยความจริง
นักวา ชาวพุทธปรารถนาทีจ่ ะไปกราบนมัสการพระมหาเจดียใ หญ ๕ แหงในประเทศพมา เรียก
วาปญจมหาเจติยสถาน คือ ๑. พระเจดียต ะโกง ทีเ่ มืองยางกงุ ๒. พระเจดียซ กิ อง ทีพ่ กุ าม
ประเทศ ๓. พระเจดียพ ระธาตุอนิ ทรแขวน ทีค่ ณะเรามีเปาหมายจะไปกราบนมัสการในวันถัด
ไป ๔. พระธาตุมเุ ตา (หรือจะเรียกวาพระธาตุมอดอ เปนชือ่ เดียวกัน) อยทู เี่ มืองหงสาวดี และ
๕. พระมหามัยมุนีที่เมืองมัณฑเลย, หลับตานึกถึงวัฒนธรรมมอญในประเทศไทย มองเห็น
เสาหงสทตี่ ดิ อยตู ามหนาโบสถบา ง ทีท่ า น้ำในสมัยกอนบาง ซึง่ แสดงวาเปนชุมชนคนมอญ เพราะ
หงสหมายถึงวัฒนธรรมมอญหงสาวดี เคยมีเมืองหลวงตัง้ มัน่ ทีห่ งสาวดีเปนหลักฐาน, ในขณะที่
นัง่ รถชมนกชมไม ชมขางทางไปเรือ่ ยๆ นัน้ ไดมโี อกาสเห็นพิธแี หหามศพคนตายตามทองถนน
ในรัฐมอญก็ตองเปนประเพณีศพมอญ เคยไดยินเพลงมอญเรียกวามอญรองไหที่โหยหวลมาก
ในงานศพ เห็นชาวมอญใชสงิ่ ของเทินศีรษะและหามโลงศพเดินไปยังสุสานราว ๕๐-๖๐ คน
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รถบัสวิง่ ขามแมน้ำสะโตง มองเห็นภูเขาและวัดวาอาราม จึงถามเขาวาแถวนีเ้ รียกวาอะไร
เขาวาเรียกเมีย๊ ะตะเปก (บาตรมรกต) อีก อาว! ทำไมเปนชือ่ เดียวกับสถานทีไ่ ปเมือ่ วันกอนเลา?
แตตรงจุดนีห้ ลังขามแมน้ำสะโตงมาแลว ยังเปนเขตรัฐมอญอยู แตเพียงไมกอี่ ดึ ใจเมือ่ เขาเขต
ตัวเมืองเขามา รถไดมาจอดนิง่ มองเห็นเจดียท รงมอญสูงใหญสงา รถหยุดจอดทีจ่ ดุ สีแ่ ยกทีใ่ กล
หอนาฬิกาแหงหนึง่ เขาวานีค่ อื “เมืองสะเทิม” อยใู กลกบั ปากแมน้ำสะโตง และเขาก็บรรยาย
วาพระพุทธศาสนาทีไ่ ปพุกามประเทศนัน้ ไปจากเมืองนีน้ เี่ อง และทีไ่ ปเมืองพะโคก็ไปจากจุดนีอ้ กี
คณะเรามีโปรแกรมเขาเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑสวุ รรณภูมกิ นั ทีน่ ,ี่ เอาละ ณ บัดนีค้ ณะเราอยใู นเขต
เมืองตะโทงหรือสะโตงแลว ผานตลาดกอนจะถึงวัด
เวลา ๑๔.๓๐ น. รถมาจอดแวะทีว่ ดั ขางหอนาฬิกาเพือ่ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑสวุ รรณภูมิ ที่
หนาวัดมีสงิ หตงั้ อยู วัดชือ่ วัดซุยสายันหรือชเวสายัน ไดเขาไปในศาลาการเปรียญ มีโยมผหู ญิง
ราว ๓๐๐ คนอยเู ต็มศาลาไปหมด กำลังสวดมนตเสียงดังไพเราะนาฟงมาก วัดนีต้ งั้ อยใู กลกบั
ทะเลอันดามัน เมืองนีเ้ จริญทันสมัยมาก เห็นรถทัวรใหญวงิ่ ผานหนาวัดหลายสิบคัน ขาพเจา
สังเกตจากดานในศาลา เปนจุดที่ตองเอาหอนาฬิกาเปนเครื่องหมายจำไว หอนาฬิกาตั้งอยูที่
วงกลม วาเปนจุดแยกเลี้ยวซายไปเมือง เลี้ยวขวาก็จะไปอีกเมืองหนึ่ง, ไดยินเสียงสวดมนต
แผเมตตาของชาวมอญฟงแลวซาบซึง้ ใจมาก ตรึกถึงคำวา “สะเทิม” เทากับคำวา “สะโตง” เปน
ที่รูจักของคนทั้งประเทศ เพราะพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มตนไปจาก ณ จุดนี้เอง ที่ศาลามี
พระผใู หญไดออกมากลาวตอนรับคณะ มจร. ทีน่ ำโดยอธิการบดี ดร.ขิน่ ซุยกลาวปราศรัยและ
ถวายปจจัยใหวัดซุยสายัน พรอมแยกเงินมอบใหเปนทุนรางวัลใหแกผูชนะเลิศสวดทำนอง
สรภัญญะ คัดเลือกผสู วดไดดแี ละถูกตองเขารับทุนจำนวนหนึง่
อธิการบดีกลาวสัมโมทนียกถา สรุปเปนใจความโดยผานลามแปลกิตติมศักดิ์ คือ
ดร.ขิน่ ซุย ไดความวา “ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย มี
กลมุ ใหญทเี่ ดินทางรวมกันมาอีก ๒ กลมุ คือคณะแมชศี นั สนีย เสถียรสุต ธรรมสถาน และกลมุ
ของพลเอกวิชิต ยาทิพย ขอกลาวขอบใจที่ใหการตอนรับและวันนี้ไดมีโอกาสเห็นนักเรียนมา
ประกวดสวดมนตกนั เปนทีน่ า ยินดีมาก และผบู ริจาคทีใ่ หการอุปถัมภการเดินทางครัง้ นีไ้ ดทำพิธี
มอบเงินแกนกั เรียนดวย ถือวาเปนมิตรภาพทีด่ งี ามยิง่ คณะเราทีม่ านีต้ ามคำเชิญ/อาราธนาของ
ทาน ดร.ขิน่ ซุย ดังนัน้ จะเห็นไดวา ความเปนกัลยาณมิตตตา ความเปนเพือ่ นทีด่ งี ามถือวาเปน
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ทั้งหมด เปนพรหมจรรยทั้งหมดทีเดียว เปนคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมด จะเห็นไดวา
พระสารีบตุ ร พระมหาโมคคัลลานะ และพระควัมปติบรรลุธรรมได เพราะหลักธรรมขอกัลยาณ
มิตรสำคัญคือพระพุทธเจา ทำใหพระพุทธศาสนาสืบทอดมาถึงปจจุบนั นีไ้ ด การเดินทางมาเมือง
สะเทิม ทำใหตระหนักไดวา พระพุทธศาสนาจากเมืองสะเทิมคือเมืองสุวรรณภูมแิ หงนีไ้ ดสง ทอด
ตอไปใหถงึ ประเทศไทย การทีค่ ณะเราเดินทางมาถึงนีไ่ ดเพราะความเปนกัลยาณมิตรๆ นีส้ ราง
ความสุขไดถงึ ๒ เทา ถาเราสุขคนเดียวมาคนเดียว ก็ไมสขุ แตเมือ่ นำเพือ่ นมาดวย ความสุข
จะเพิม่ เปนสองเทา เมือ่ เชานีค้ ณะเราไดมโี อกาสรวมฉลองยกฉัตรทีว่ ดั ไจททเิ ซาน ถือวาเปนการ
เพิม่ บุญใหเราและทานถึงสองเทา การทีม่ าถึงทีน่ ไี่ ดกเ็ ชนกัน ทาน ดร.ขิน่ ซุยไดนมิ นตใหคณะเรา
มาและไดอปุ ถัมภอำนวยความสะดวกทุกอยาง เชนนีเ้ ปนความสุขถึงสองเทา”
ในการนี้ คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรสีห ไดนำเงินถวายวัดและแบงใหเปนทุนแกนักเรียนที่
ชนะเลิศการประกวดในวันนีอ้ กี ดวย (ไดยนิ วาตระกูลเตชะไกรสีหไ ดบริจาค เปนเงินถึง ๑ ลาน
๕ แสน แบงครึง่ รวมสรางสถูปและมอบครึง่ หนึง่ ใหแกคณะสงฆ), เมือ่ เสร็จพิธใี นศาลาแลว ได
เดินไปชมพิพธิ ภัณฑซงึ่ มีปา ยเขียนวา สุวรรณภูมิ Buddhist Museum, 1986. คณะเราไดเยีย่ ม
ชมเจดียซ ยุ ซายัน และทีป่ ากทางเขาพิพธิ ภัณฑดา นในมีพระเครือ่ งอายุราว ๑,๐๐๐ ป ถูกคนพบที่
เจดียแ หงนี้ ใสถาดไว ๒ ถาด, พูดถึงเมืองสะเทิมนี้ ภาษาอังกฤษเขียนวา Thaton หากจะถอด
มาเปนชือ่ เมืองของคนทีไ่ มเคยไปเยีย่ มเมืองนีม้ ากอน คงจะถอดอักษรวา “เมืองทาตอน” ชือ่ พอง
กับวัดทาตอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตอนนีท้ ราบแนชดั แลววา ทีเ่ มืองสะเทิมเปนปากน้ำ
แมน้ำสะโตง ทีจ่ ริงคำวา “สะเทิม, สะเทิง, สะโตง, และทาตอน (Thaton) เปนคำเดียวกันหมด”
ไดยนิ สำเนียงจากปากมัคคุเทศกออกเสียงวา “สทึง” ดวยซ้ำไป เขาเรียกวา “หมบู า นสทึง” และ
แมน้ำดานในไหลแยกมาจากแมน้ำอิรวดี (เอยาวดี) และพรุงนี้คณะเราจะมีโอกาสขามแมน้ำ
สะโตงอีกครั้งหนึ่ง แสดงวาแมน้ำนี้ไหลไปไหลมา เพราะมัคคุเทศกบอกวาพรุงนี้จะขามแมน้ำ
สะโตง เสร็จแลวจะเปนเขตจังหวัดพะอัน รัฐกะเหรี่ยง และเขาไดย้ำอธิบายอุบัติเกิดขึ้นของ
พระพุทธศาสนาในแวนแควนนีว้ า “ศาสนาพุทธเขามาทีห่ มบู า นสทึง (สะเทิม) แหงนีเ้ ปนแหง
แรก พรอมๆ กับทีเ่ ขามาทีเ่ มืองยะไขในอีกดานหนึง่ ฉะนัน้ หมบู า นสทึงมีอายุเปนพันๆ กวาป
พระเจดียเ ปนทีบ่ รรจุพระเกศธาตุดว ย” ขอมูลนีท้ า น ดร.ขิน่ ซุยก็ไดย้ำบอกวา พระอรหันตคอื
พระโสณะและพระอุตตระไดนำศาสนามาเผยแผทนี่ ี่ และพระอรหันตชนิ ไดนำศาสนาพุทธจาก
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เมืองสทึงไปทีพ่ กุ ามประเทศ ในสมัยพระเจาอนุรทุ ธมหาราช เพราะในดัง้ เดิมนัน้ เมืองพุกามนับถือ
ศาสนาพุทธ พระเจาอนุรทุ ธไดมาตีชนะเมืองสทึงแลวนำเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทไป ชาว
พมาหันมานับถือพระพุทธศาสนา เพราะไดรบั พระพุทธศาสนาเถรวาทจากเมืองสะเทิมแหงนี้ และ
บอกวาเด็กนักเรียนทีไ่ ดรบั รางวัลสวดมนตประกวดในวันนี้ เปนเด็กชาวบานสทึง เปนนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณะเราออกจากบานสทึงไปสจู งั หวัดพะอัน จะใชเวลาอีก
๑ ชัว่ โมง จะขามแมน้ำไจทกอ นจะเขาหมบู า นของพระกะเหรีย่ งตอไป
วัดซุยหรือซเวสายันนี้ หากจะแปลเปนไทยใหไพเราะและเขาขางๆ คูๆ หนอยก็คงแปล
ไดวา “วัดอัสดงทองคำ”
เวลา ๑๔.๔๐ น. ออกจากหมบู า นมอญสทึง มงุ หนาสเู มืองพุทธกะเหรีย่ ง ในพมามีกะเหรีย่ ง
นับถือพุทธที่เมืองพะงัน ซึ่งคณะกำลังมุงหนาไปนี้ และกะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสตมีมากที่
เอยาวดี แตที่เหมือนกันคือมีกองกำลังติดอาวุธ มัคคุเทศกบอกวาพอขามแมน้ำไปจะเปนฝง
กะเหรีย่ ง สวนฝง ทีเ่ ราอยนู ยี้ งั เปนฝง มอญอยู ขอเลายอนตัง้ แตออกจากวัดซเวสายันหรือวัดอัสดง
ทองคำ มีทางสองแพรง ถาเลีย้ วซายซึง่ คณะเราเลือกเสนทางนีจ้ ะไปรัฐกะเหรีย่ งเสนทางไปเมือง
พะอัน แตถา เลีย้ วขวาจะตรงไปถึงเมืองเมาะลำเลิงเลย รถบัสวิง่ ขามสะพานเห็นปาย welcome
to Kayin ยินดีตอนรับสูเมืองคะยิ่น รัฐกะเหรี่ยงแลว เขาบอกวาเมืองนี้มีนางกบตีฆองเปน
สัญลักษณ เพิง่ สังเกตดูขบวนคณะเรามีรถทหารวิง่ นำหนาตลอด สองขางทางมีตน ยางพาราปลูก
ตลอด เขาใหตวั เลขพลเมืองของรัฐนีแ้ บบคราวๆ วาพวกกะเหรีย่ งมีราว ๒๐% ชาวมอญ ๒๕%
แตบอกตัวเลขคนพมาเปนจำนวนเต็มวามีถึง ๔๑๐,๐๐๐ คน จุดทัศนศึกษาแหงแรกไมอยูใน
โปรแกรมหลัก เพราะเปนความประสงคของทาน ดร.ขิ่นซุยที่จะพาเราไปชมถ้ำใหญ ที่มีหิน
แกะสลักเปนพระพุทธรูปเรียกวา ปยิยปี ู แปลวา “ถ้ำใหญ” อธิบายวาเปนถ้ำนองชายของกษัตริย
หรือจะแปลใหงา ยๆ วาถ้ำพระอนุชา
เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ขิน่ ซุยบอกวาวันนีเ้ วลาเราจำกัด เนือ่ งจากความปลอดภัย คราว
หนาจะใหเขาไปในถ้ำ แตวนั นีข้ อมาเหยียบแคปากหนาถ้ำกอน พบทหารกะเหรีย่ งพูดไทยไดชดั
แจวนาทึง่ จริงๆ ไดเห็นวิถชี วี ติ เณรนอยกะเหรีย่ งและคนเผากะเหรีย่ งแตงชุดประจำชาติ ทีว่ ดั
นี้มีบอน้ำรอน วัดนับวาเจริญพอสมควร มีเครื่องกระจายเสียงเปดลำโพงตามสายดวยเสียง
สวดมนต คงเปนเทปทีเ่ ปดกลับไปกลับมา จึงเรียกวาทันสมัยดี มีศาลาและสิง่ กอสรางใหมๆ และ
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อีกดานหนึง่ เห็นโครงสรางใหมเปนสิง่ กอสรางใหมตงั้ อยอู กี ดานหนึง่ วัดนีส้ งเกตไดทที่ างเขาวัด
นัน้ มีซมุ เปนไมโคงนาชมทีเดียว วิถชี วี ติ เขาทีพ่ บเห็นทัง้ พระและเณรใชแรงงานทุบกอนอิฐกำลัง
กอสรางกัน ทำใหยอ นถึงแรงงานกะเหรีย่ งทีโ่ รงพยาบาลเจาคุณไพบูลย อำเภอพนมทวนขึน้ มา
ทันที สรุปวาวัดกะเหรีย่ งแหงแรกนีด้ ไู ดไมจใุ จ เพราะเชือ่ ผนู ำวาคราวหนาจะมาใหม
เมื่อมาถึงถ้ำ ทำใหนึกถึงคำวา “กู” ในคำวาถ้ำ
“kawgoon” ออกเสียงวา “กกู อกอน” ซึง่ มีกำหนดการ
จะไปชมถ้ำหรือกแู หงนี้ คณะเราไดผา นแมน้ำไป, มัคคุเทศก
เปดเผยประวัติตนเองวาเปนคนไทยใหญ เรียนจบสาขา
คอมพิวเตอรมา ในสถานทีศ่ กึ ษาของเขามีพวกกะเหรีย่ งมา
เรียนดวยกัน เสร็จสิน้ การเขาชมถ้ำกอกูน ในเวลา ๑๖.๔๓
น. สาเหตุเนื่องดวยความปลอดภัย เพราะเราอยูในเขต
อันตรายตอชีวติ และทรัพยสนิ ของพวกเรานัน่ เอง ขอเลา
เรือ่ งราวถ้ำประกอบ ชือ่ วาถ้ำกอกูน เขาเขียนบรรยายวา
อยูในยุคคริสตศตวรรษที่ ๗ ตรงกับยุคทวารวดีคือพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ นับเปนสิง่ มหัศจรรยในผลงานกอสรางที่
สลักพระพุทธรูปไวเปนพันๆ องค จัดเปนพระพุทธรูปศิลปะแบบมอญ เปนภาพรอยนูนทีส่ ลักไว
ขางบนหนาผา มีลายกรอบสวยงามจริงๆ ถามวาวัดนีม้ พี ระใดอยู วาเปนวัดทีม่ พี ระชนชาติกะ
เหรีย่ งอยทู เี่ ชิงภูเขา เสนทางเขาไปงาย แตคณะเรามีชดุ ทหารนำหนา หลังจากใชเวลาไมคอ ย
เต็มปอดเทาไร ตองจำใจรีบเดินทางกลับ อางเอาความปลอดภัยเปนหลัก ดังนัน้ รถจึงเคลือ่ น
ออกจากถ้ำกลับสเู สนทางใหญขา มสะพานทีเ่ ขาบอกวาเปนแมน้ำสาลวิน จำไดงา ยๆ วาในรัฐมอญ
วันนีเ้ ราไดขา มแมน้ำสะโตง และในรัฐกะเหรีย่ ง เราขามแมน้ำสาลวิน สวนแมน้ำทัง้ สองนีจ้ ะไป
บรรจบพบกันทีไ่ หน ไมตอ งไปสนใจ รแู ตวา คณะเราเขาสเู มืองพะอัน เขาพักทีช่ อื่ วาซอกะบิน ถา
หลงแยกไปอีกเสนทางหนึง่ จะตรงไปยังเมาะลำเลิงหรือเมาะลำไย ระยะทาง ๕๐๐ กม. แตจดุ
ทีพ่ กั ของคณะเราอยตู รงใกลจดุ แยก และทีพ่ กั ชือ่ วา “ซอกะบิน”
เมือ่ ถึงทีพ่ กั ซอกะบิน (zwekabin) เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรีย่ ง ในเวลา ๑๗.๐๐
น. เหตุผลทีต่ อ งรีบเขาทีพ่ กั แตหวั ค่ำ เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก คณะเรามีรถทหาร
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ถือปนกลนำหนา ๑ คัน ตัง้ แตออกจากวัดพระธาตุเซาน... (Kyaik-Htee Saung) ซึง่ ขาพเจา
ขออานออกเสียงวา “ไจททเิ ซาน” แปลวา “เจดียเ อียง” ซึง่ เมือ่ เชานีห้ ลังจากฉันเชาเสร็จแลว
ไดเดินชมบริเวณรอบๆ วัด มีโรงผลิตสิ่งของพวกอัญมณี เยี่ยมดูโรงพยาบาล และโรงทำ
แผนจารึกหินออน จารึกพระไตรปฎก ซึง่ ลองใหเขาอานแผนจารึกเปนคำบาลี ซึง่ เขาก็อา นให
ฟง รวมทั้งดูตัวอยางการแกะแผนจารึกประวัติของหลวงพอสยาดอ ผูมีบทบาทสำคัญในการ
บูรณะวัดและเจดียถ งึ ๔๐๐ กวาแหง เรียกวาหลวงพอเปนผมู บี ารมีสงู มากในรัฐมอญแหงนี้ อาจ
จะมีบารมีสงู มากทีส่ ดุ รูปหนึง่ ในประเทศพมาแหงนีเ้ ลยทีเดียว
วัดพระธาตุเอียงนีใ้ ชศลิ าแลงสีแดงกอขึน้ ขาพเจาดูไมออกวาเปนหินเกาหรือหินใหม ดูหนิ
ชนิดเดียวกันที่ซอกะบินซึ่งใชศิลาแลงสีแดงเชนกัน มองออกวาเปนแผนหินใหมที่ลอกเลียน
ของเกา แตทวี่ ดั มองเห็นฐานเจดียเ ปนหินปรุๆ ตามกำแพงและโบราณสถาน-โบราณวัตถุ เชน
พระพุทธรูปทีม่ ภี าพพาหุงอยทู ฐี่ าน ๘ ภาพ ตัง้ อยดู า นลางทีเ่ ห็นใบสีมาซอนกันสองชัน้ ทำให
คิดวาเปนวัดทีเ่ กาแกมาก ในดินแดนแถบใตและรัฐมอญทางนี้ จะพบคำวา Sandawshin แปล
วา พระเกศาหรือเสนผมพระพุทธเจา คิดๆ ดูวา คำวา “ไจท” นาจะมาจากคำบาลีวา เจติ หรือ
เจติยะ ทีต่ รงกับคำไทยวา “เจดีย” นัน่ เอง นีเ่ ปนแนวคิดทีแรก หรืออาจจะมาจากคำวา “ธาตุ”
ทีแ่ ปลวา “พระธาตุ” ในทีน่ จี้ ะแปลวา พระเกศธาตุ ก็ได ไดสงั เกตมองเห็นหินสีแดงทีว่ างทับ
ซอนกัน ดูจะเกาแกมากทีส่ ดุ ดร.ขิน่ ซุยไดชว ยบูรณะพระเจดียต า งๆ รอบๆ วัดพระเจดียเ อียง
และดินแดนแถบนีถ้ งึ ๒๒๒ เจดียด ว ยกัน และในวันนีต้ รงกับวันพระขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ เขา
ประกอบพิธยี กฉัตรขึน้ บนยอดเจดียก นั องคประกอบของเจดียเ ขามีเพชรพลอยถูกวางไวบนสุด
วางไวบนยอดสูงสุด รองลงมาเปนกังหันเทวดา สามารถหมุนไปมาได แลวเปนฉัตร ตอลงมา
เปนปลีกลวย ปลองไฉน ปทุมรัตน ระฆังคว่ำ บัวคว่ำ-บัวหวาย คอระฆังใหญ แลวเปนฐาน
พระธาตุ นีเ่ ปนลักษณะทัว่ ไปของเจดียแ บบมอญ
หลวงพอสยาดอ เจาอาวาสวัดเจดียเ อียง เกิดเมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๑๙๒๘ (ตรงกับ
พ.ศ. ๒๔๗๑) ปจจุบนั อายุ ๘๖ ป ยังดูแข็งแรงดี ตามประวัตวิ า ไดชว ยบูรณะเจดียม ากมายถึง
๔๐๐ กวาแหง ไดชว ยฟน ฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมแิ หงนีใ้ หเปนทีร่ จู กั แผหลายเปน
ทีร่ จู กั ของชาวโลก หลวงพอเริม่ งานอาทิสรางถนนหนทาง ๒๐ ไมลเศษ (๓๖ กม.) รอบๆ ภูเขา
ในเมืองบิลนิ รัฐมอญ สรางถนนเขาสวู ดั เจดียเ อียง ซึง่ เขาบอกประวัตวิ า บงบอกถึงความเกาแก
อายุถงึ ๒,๖๐๐ ป เจดียม สี ว นสูงถึง ๙๙ ฟุต
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ตามประวัตทิ ตี่ ำนานพมาเขาอางอิงวา พระพุทธเจาไดเคยเสด็จมาบนภูเขาเมีย๊ ะตาเปก
(เขาบาตรมรกต) เปนครัง้ แรกในพรรษาที่ ๘ และมีนางฟาไดนำอาหารมาถวาย ณ เขาแหงนี้
พระองคไดทรงลูบพระเกศาประทานใหฤๅษี ๖ ตนทีอ่ าศัยอยใู นบริเวณรอบๆ เขานี้ และมอบ
ใหยกั ษสองตนพีน่ อ งอีก ๒ เสน รวมเปนพระเกศา ๘ เสน ซึง่ ฤๅษีและยักษเหลานัน้ ไดนำไป
บรรจุไวในพระธาตุเจดียต า งๆ ดังนี้ ๑.พระเกศธาตุเขาไกรลาส (ภาษาเขาเขียนวา เกลาสะ) ซึง่
ไดตรวจสอบวาตรงกับคำวาเขาไกรลาส ๒.เกศธาตุเมีย๊ ะตะเปก (เจดียบ าตรมรกต) ๓.ไจทดอน
ยน ๔.ไจททเิ ซาน (เจดียเ อียง) ๕.ชินไจตท ๖.เจดียซ อกะบิน ๗.ไจททโิ ย (พระธาตุอนิ ทรแขวน)
๘.กุสนะอินนายอน
คณะเราเมือ่ ไดเขาพักทีเ่ ชิงเขาซอกะบินทีว่ า สูงจากระดับน้ำทะเลถึง ๙๗๒ เมตร และ
ขางบนทีเ่ ห็นไกลโพน มองดวยสายตาพอไปถึง คือ พระเกศธาตุซอกะบินทีม่ ชี อื่ เสียง เปนหนึง่
ในพระธาตุเจดียส ำคัญ ๘ แหงในพมา เมือ่ มาถึงจุดนีท้ ำใหมเี วลาไตรตรองนึกยอนหลังไปถึงถ้ำ
กอกูน ทีอ่ ยใู นเมืองพะอัน เพราะระบุวา อยใู นยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๒ สมัยทวารวดี มีเรือ่ งเลาวา
พระนางอุตตมะ ไดหนีสงครามออกมา และพระนางไดมาสรางแกะสลักพระพุทธรูปไวบนผนัง
เปนรูปปูนปนนูนขึ้น กลายเปนแหลงทองเที่ยวสำคัญ มีชาวตางประเทศเดินทางมาชมสิ่ง
มหัศจรรย
ในภาคค่ำ ได รั บ คำสั่ ง จากอธิ ก ารบดี ว า ให ล งไปร ว มงานพิ ธี เ ลี้ ย งต อ นรั บ ในเวลา
๑๙.๐๐ น. สำหรับพระสงฆคณะเราคือลงไปฉันนมและน้ำปานะนัน่ เอง สำหรับฆราวาสก็ทาน
อาหารเย็นกัน เปนการเลีย้ งรับรอง เขาจัดใหมกี ารละเลนของพีน่ อ งชาวกะเหรีย่ งทัง้ ชายและ
หญิงมากกวา ๕๐ ชีวติ คณะกะเหรีย่ งยืนเรียงยาวดานหลังแถวหนึง่ และเลนดนตรีทมี่ องดูราว
๔-๕ ชิน้ มีการขับรองเพลง มีนกั แสดงชาย ๑ คน หญิงอีก ๑๒ คน ทีเ่ ตนรำ รองเพลง ดวยความ
ตืน่ ตาเราใจ มีความยาวถึง ๒๐ นาที (ไดถา ยวีดโิ อ ความยาวราว ๔- ๕ นาที เพราะคิดถึงทาน
เจาคุณกะเหรีย่ ง ตัง้ ใจนำไปให) เขาไดนำธงชาติไทย-ธงพมามาตัง้ โชว แสดงถึงมิตรภาพระหวาง
๒ ประเทศ ใชเวลาเลีย้ งตอนรับราว ๑ ชัว่ โมง แลวจึงแยกยายกันกลับเขาทีพ่ กั ในคืนนีเ้ ดือน
เดนเปนสกาวสวยงามมาก พระจันทรเพ็ญเต็มดวงทีซ่ อกะบินแหงนี้
เขานัดฉันอาหารเชาพรงุ นีใ้ นเวลา ๐๗.๐๐ น. และเวลา ๘.๐๐ น. รถจะเคลือ่ นออกจาก
ที่พักไปยังจุดหมายตอไป จิตใจลอยลองไปยังพระธาตุไจททิโย (พระธาตุอินทรแขวน) ที่ฤๅษี
ประทานใหแกพระเจาตัสสะกับพระธิดาพระยานาค ลองคนดูความหมายของคำบาลีวา เจติยํ
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เขาบอกวาเปนเจดีย จะแปลวา “พระสถูป”
ก็ได ตรงกับภาษาอังกฤษวา a tomb ทีห่ มาย
ถึงทีเ่ นินหลุมศพ สวนในสันสกฤต เขาเขียนเปน
“ไจตฺย” และใหความหมายวา a temple
Thupa ที่บรรจุพระสารีริกธาตุ (Buddha’s
relics) หรือจะหมายถึงสถูป (shrine) หรือที่
ฝงศพ (tomb) ก็ได จึงคิดวาคำวา “ไจท” นา
จะใกลกบั คำวา “เจดีย” นีม้ ากทีส่ ดุ
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ฉันเชาทีห่ อ งอาหารชือ่ วันทนคีรี (Vandana Giri Hall)
ทีพ่ กั อยตู ดิ กับสถานทีจ่ ะกอสรางเปนโรงแรมขนาด ๓๐๐ หอง ของทาน ดร.ขิน่ ซุย ซึง่ ไดนมิ นต
คณะเรามาดูและจะรวมประกอบพิธวี างศิลาฤกษ จากจุดทีพ่ กั เดินทางไปสถานทีจ่ ะสรางใหม หาง
กันแค ๒๐๐ เมตร เปนชัยภูมทิ ดี่ มี ากแหงหนึง่ ไดยนิ วาขางบนภูเขาแหงนีม้ บี อ น้ำดวย อธิการบดี
ไดอธิบายถึงคำวา สเตท (state) ในพมา เขาเรียกสเตทที่ไมใชรัฐพมา พมาจะเรียกวารีจั่น
(region) เชน ยางกงุ , มัณฑเลย, ขณะทีเ่ ราอยนู เี้ รียกวาคะชิน่ สเตท แสดงวาไมใชพวกคนพมา
อยู ทีมงาน ดร.ขิน่ ซุยวาโรงแรมใหมจะใชเวลากอสราง ๙ เดือนเสร็จ ดานหนาตรงขามเปน
ภูเขาเหมือนเขาฟูจใิ นประเทศญีป่ นุ มีชอื่ เรียกวา “เขาซอกะบิน” ซึง่ เปนแหลงทัศนศึกษาสำคัญ
และคณะเรามีจดุ หมายไปกราบไหวพระธาตุวดั ซอกะบิน หลังจากเสร็จพิธวี างศิลาฤกษแลว
เวลา ๐๙.๐๕ น.ออกเดินทางไปวัดพระธาตุซอกะบิน เขาเรียกวา “จอกกะลัต” ทางขึน้
มีรูปปนหญิง ๒ คน เขาบอกวาเปนเจาแมกะเหรี่ยง ขึ้นไปสักนิดหนึ่งพบฤๅษีขาว ในมือถือ
ไมเทา, ณ จุดสูงสุดทีส่ ามารถปนไตขนึ้ ไปถึง พบพระสงฆ ๑ รูป พระมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยใู นเพิง ในขณะทีม่ ชี อ งเวิง้ ระหวางเขาดูทา จะลมทับลงมา เพิง่ เห็นกรรมวิธที ใี่ ชเงินมวนๆ ตัง้
ค้ำไว เปนการทำบุญเพือ่ ค้ำคูณไมใหหนิ กลิง้ มาทับศาสนสถาน นับวาเปนจุดสูงสุด ทางทีข่ นึ้ ไป
ไมสงู เทาไร สามารถขึน้ ไปไดทกุ คน แตชว งเดินคับแคบตองขึน้ ไปทีละคนๆ ทางเขาไมคอ ยสะดวก
นัก หนทางขรุขระ
ทีส่ ะพานจอกกะลัต พบคนพมา ๒ คน ก็ลองสอบถามดูวา เปนมอญหรือพมา เพราะเรา
เองก็ดไู มออก ไดพบหญิงคนหนึง่ ทีร่ ว มเดินทางมากับคณะ ลองสอบถามดูปรากฏวา เปนชาง
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ภาพในคณะเราทีม่ าจากยางกงุ ดวยกัน มีสญ
ั ชาติเปนกะเหรีย่ ง เธอชอบใสแวนตา
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริม่ ออกเดินทางไปวัดพระนอนใหญของหลวงพอสยาดอวินเซง รถวิง่
ขามสะพานแมน้ำสาละวิน ซึง่ เปนแมน้ำใหญ แยกฝง ระหวางมะละแหมงกับเมาะลำเลิง เหมือน
กับฝง พระนครกับฝง ธนบุรฉี ะนัน้ (วาขามแมน้ำอัทตระ เปนแมน้ำยอยดวย แตทไี่ หนจำไมได),
คณะเราไปฉันเพลทีโ่ รงแรม Ngwe Mo ฟงเขาออกเสียงวา “วุยโม” ทำนองนัน้ ตัง้ อยใู กล
แมน้ำสาละวินทีด่ จุ ดัง่ แมน้ำเจาพระยาของไทยเรา รสชาติอาหารมือ้ นีด้ จู ะเปนพมาหรือมอญแท
เพราะเรามาถึงเมืองหลวงเกาที่มีชื่อเสียง นึกถึงหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการที่แตงเรื่อง
“กุหลาบเมาะลำเลิง” และนิยายตำนานปรัมปราเรือ่ งสาวมอญสามัญชนทีช่ อื่ มะเมีย๊ ะกับเจาชาย
นอย สุขเกษม ผเู กิดในตระกูลสูงศักดิ์ เปนเรือ่ งราวทีม่ ชี อื่ เสียง ทีย่ งั มีคนกลาวขานถึง และมีขอ
โตแยงกับเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร สาวมะเมีย๊ ะเปนคนเกิดทีเ่ มืองนี้ สวนเจาชายสุขเกษม เปน
เจาชายเชียงใหมทถี่ กู สงมาเรียนหนังสือทีเ่ มืองเมาะลำเลิง เพราะเปนยุคทีม่ โี รงเรียนของพวก
อังกฤษมาตัง้ อย,ู มะเมีย๊ ะสาวมอญผตู ่ำตอยในชาติตระกูล แตมคี วามรักอันสูงสง เดินทางจาก
เมาะลำเลิงไปเชียงใหม เมืองนีเ้ ปนเมืองหลวงสมัยอังกฤษปกครอง มีโบสถคริสตมากมาย สวน
เจาชายนอยก็เคยมาเรียนหนังสือทีน่ ี่ เดินทางกลับไปเชียงใหม เกิดรักกันเปนอมตะนิยาย ทีอ่ งิ
ประวัตศิ าสตร
เวลา ๑๒.๐๘ น. คณะเราเดินทางยอนกลับขามฝง แมน้ำกลับมาใหม เพือ่ มงุ หนาสวู ดั
พระนอนใหญ เมืองมุดง ทีอ่ ยใู กลๆ กัน ในรอบบริเวณนีม้ องเห็นอิทธิพลแบบผดู อี งั กฤษ คือ
ระบบโรงเรียนฝรัง่ และแบบกอสรางในยุคอาณานิคมของเมืองหลวงทีช่ อื่ เมาะลำเลิง ทีเ่ ขียน
เปนภาษาอังกฤษวา “เมาะลำไย” ถามวาภาษามอญเรียกเมืองนีว้ า อะไร เขาวา “มุตาเมเรียง”
ซึง่ แสดงวาภาษาพูดทีเ่ รารจู กั กันดีเปนภาษาพมาวา เมาะลำเลิงนัน่ เอง สวนใครจะไปเมาะลำไย
ตองดูชอื่ ในภาษาฝรัง่ และใครจะไปเมืองมุตาเมเรียงก็เปนสำเนียงพูดในภาษามอญ สรุปแลวเปน
เมืองเดียวกันนัน่ เอง
เวลา ๑๓.๑๐ น. เที่ยวชมเมืองเมาะลำเลิง ที่มีถนนกวางใหญ ตามระบบการสราง
ผังเมืองแบบผดู อี งั กฤษ มีโรงเรียนแบบผดู ี ประเทศพมาเคยมีปญ
 หากับอังกฤษในเรือ่ งสัมปทาน
ทอนไมซงุ จนเปนสาเหตุอา งใหประเทศอังกฤษเขายึดครองพมาไดสำเร็จ กอนหนานีอ้ งั กฤษก็เขา
ยึดครองอินเดียไดแลว ในขณะเดียวกันประเทศฝรั่งเศสก็เขายึดประเทศเวียดนาม-ลาว-และ
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กัมพูชา, ประเทศไทยกลายเปนกันชนระหวางมหาอำนาจนักลาอาณานิคมจากตะวันตก ใหเลือก
เอาวาจะอยฝู า ยอังกฤษหรือฝรัง่ เศส หรือจะวางตัวเปนกลาง ทำใหยอ นนึกถึงพระเจาสีปอ ชาว
ไทยใหญทเี่ ปนกษัตริยพ ระองคสดุ ทายในดินแดนพมาทีต่ อ งนิราศจากบัลลังก กลายเปนราชันที่
ไรบัลลังกประทับนั่ง
ณ ทีว่ ดั พระไสยาสใหญทสี่ ดุ แหงนี้ เจาภาพคนสำคัญ คุณศักดิช์ ยั และคุณสุดาวรรณ
เตชะไกรสีห ไดถวายเงินกอนหนึง่ รวมสรางพระใหญกบั หลวงพอสยาดอวินเซง ทีก่ ำลังดำเนิน
การกอสรางพระไสยาสใหญทีส่ ดุ ในโลก ความยาวขนาด ๑๘๒ เมตร และวัดนีค้ งมีความสำคัญ
เพราะดูรปู ถายมีกฐินพระราชทานจากประเทศไทยมาทอด เจาอาวาสเองก็เปนพระนักพัฒนารูป
สำคัญในดินแดนแถบนี้ ไดมโี อกาสสนทนากับทิดแดง อายุ ๖๐ ป พูดภาษาไทยชัดแจว เพราะ
ไปอยจู งั หวัดสมุทรสงครามมาถึง ๒๕ ป ถามวาเดินทางเขาประเทศไทยทางไหน ทิดแดงตอบ
วาเขาทางดานเจดียส ามองค วาเปนเสนทาง ๗๐ กิโลเมตรจากเมืองพะอันเขาไป และอธิบาย
ภูมศิ าสตรใหฟง วาฝง โนนมีสะพานขามเปนเมืองเมาะตะมะ เปนฝง ทีค่ ณะเราขามแมน้ำมาแลว
เมืองเมาะตะมะเมืองเกาอยคู นละฟากกับเมืองดานนีท้ เี่ ปนเมืองเมาะลำเลิงเปนแมน้ำสาลวินทีไ่ หล
ผานตรงกลาง และวาคณะรถบัสจะไปขามแมน้ำสะโตงเมือ่ เดินทางกลับไปยางกงุ แตดแู ลวตอน
เดินทางกลับจะไมใชยอ นเสนทางเดิมทีเ่ ดินทางลงมาถึงทีน่ ี่
คณะเราออกจากวัดของหลวงพอวินเซง เมืองมุดง ขามแมน้ำสาละวินเขาเขตเมืองเมาะ
ตะมะ เขาสรู ฐั มอญชือ่ เปาว แตไดยนิ ชือ่ เขาออกเสียงเปน “อะปอง” ไป เปาหมายคือไปชมวัด
ซินไจท และตองเปลีย่ นเปนรถคันเล็กขึน้ ไปกราบไหวพระธาตุเจดียใ นเวลา ๑๔.๕๖ น. เมือ่ ขึน้
ไปถึงแลวก็คมุ คาจริงๆ เพราะ ๑. พระเจดียธ าตุวดั ซินไจทเปนพระธาตุประจำของคนเกิดวันเสาร
๒. นอกจากเปนเสนทางขึน้ พระธาตุสำคัญนีแ้ ลว ยังเดินทางไปเยีย่ มชมและไหวพระเจดีย ๑๐๑
องค ๓. ไดชมดูแมน้ำสะโตง และรอบๆ บริเวณอยางชัดตาอิม่ ใจ
เมือ่ อยบู นยอดสุดแหงขุมเขานับเปนสิบๆ ลูก ไดกราบไหวพระอยางสบายและอบอนุ ใจ
ดานพระประจำทิศวันเสารปรากฏวาตะวันยอนแสงพอดี เปนดานทีเ่ ห็นปากแมน้ำสะโตง เห็น
ทองทงุ นาทีล่ อ มรอบดาดาษดวยทองทงุ นา เสียดายทีเ่ ก็บรูปไวเปนทีร่ ะลึกไมไดเพราะยอนแสง
แตไดเห็นทีร่ าบลมุ และเห็นตะวันรอนทีป่ ากแมน้ำสะโตง จิตใจคิดตรึกตรองวาแมน้ำสะโตงก็คอื
แมน้ำสะเทิงในอดีต ถามวาเขาซินไจทกบั ไจททโิ ย (พระธาตุอนิ ทรแขวน) เขาไหนสูงกวากัน, เขา
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บอกวาไจททโิ ยพระอินทรมาแขวนไว ดังนัน้ จึงสูงกวาแนนอน มองลงไปขางลางเห็นเขือ่ น (Dam)
น้ำสีใสดังมรกต เขาวาแหลงธรรมชาติแถบนีม้ ที งั้ กบ จระเข นาค และครุฑ มีหมดเลย
เวลา ๑๖.๕๔ น. คณะเราทยอยลงมาขางลาง เพราะมีสายรายงานขาวเขามาวา จะตอง
ใชเวลาถึง ๒ ชั่วโมงเต็ม จึงจะเดินทางถึงเชิงเขาที่จะขึ้นไปพระธาตุอินทรแขวนอีกที และ
พรงุ นีต้ อนเดินทางกลับคณะเราจะขามแมน้ำสะโตงอีก ดังนัน้ จึงบึง่ หอตรงไปทันที ถึงเชิงเขา
วัดพระธาตุอนิ ทรแขวน ในเวลา ๑๘.๕๐ น. และ
ใชเวลาอีก ๑ ชั่วโมงครึ่ง กวาจะบรรทุก
ผู โ ดยสารทั้ ง พระทั้ ง โยม นั่ ง โขยกเหมื อ น
กะเหรี่ยงและชาวบานทั่วๆ ไป เปนความ
ทรงจำที่ยากจะลืมเลือนในการขึ้นไปไหวพระ
วัดพระธาตุอินทรแขวนครั้งนี้ แตสิ่งที่ทำให
อบอนุ ใจคือคณะเรามีโอกาสไดพกั ทีว่ ดั พระธาตุ
กั น อย า งเต็ ม ที่ ก อ นจะเข า พั ก หลั บ นอน
คณะเรานัดกันไปสวดมนตไหวพระในเวลา ๒๒.๐๐ น. และปลอยอิสระสำหรับใครจะเดินชม
พระธาตุตามอัธยาศัยเต็มที่
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นัดกันใหมาสวดมนตไหวพระโดยพรอมเพรียงในเวลา
ตี ๕ กอนจะออกไปชมพระอาทิตยอทุ ยั และไปฉันเชา คณะเราหลับนอน พรอมกับไดยนิ เสียง
สวดมนตกอ งจากภูเขาจากลูกหนึง่ สอู กี ลูกหนึง่ ดังกองมา เสียง
สวดมนตนดี้ งั ทัง้ กลางวันและกลางคืนไมหยุดหยอน ณ บัดนีเ้ รา
ไดมาอยใู นดินแดนสุวรรณภูมิ อยกู บั โบสถเกาๆ ขุมภูเขาทีเ่ ปน
ปราการรักษาพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ผุดผอง ทำใหนึกถึง
บรรยากาศในการเดินทางไปดารจลิ งิ่ แถบกัลกัตตา ประเทศ
อินเดีย เมือ่ ราว ๓๐ ปทแี่ ลว ซึง่ เปนบรรยากาศแบบมหายาน
ในชีวติ ครัง้ แรก แต ณ บัดนีเ้ ปนบรรยากาศแบบเถรวาทเมือง
พุทธ
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ตืน่ ขึน้ เมือ่ เวลา ๐๔.๓๐ น. รีบจัดการสรงน้ำใหเรียบรอย แลวไปไหวพระในหองพิเศษที่
ดร.ขิ่นซุยไดบริจาคเงินสวนตัวสรางไว จึงมีสวนแหงสิทธิพิเศษ เบื้องหนาที่แทนบูชา พบ
อาหาร-ผลไม-น้ำ-ไฟฟา จัดวางไวอยางเรียบรอย อธิการบดีนำสวดมนตไหวพระ เสร็จแลวตาง
แยกยายกันลงไปกราบไหวพระธาตุอนิ ทรแขวนขางนอกตามอัธยาศัยอีกครัง้ หนึง่ ขาพเจาเดิน
ลงไปขางลางและเดินขึน้ บน ไปๆ มาๆ เพือ่ ชมพระธาตุอยางเต็มตาเต็มใจ และไปชมจุดพระอาทิตย
อุทยั ในทิศตะวันออก เมือ่ แสงเงินแสงทองจับขอบฟา คลายๆ กับทีไ่ ทเกอรฮลิ ลทดี่ ารจลิ งิ่ ความ
แตกตางกันคือเมือ่ เดินกลับมาทางดานพระธาตุเจดียอ นิ ทรแขวนในมุม ๙๐ องศา จะมองเห็น
พระจันทรทกี่ ำลังทอดตัวตกลงทีจ่ ดุ ยอดพระเจดียพ อดี เพราะวันนีเ้ ปนวันแรม ๑ ค่ำนัน่ เอง จึง
ไดอยชู มพระอาทิตยขนึ้ เต็มดวงและชมดวงจันทราทีก่ ำลังลาลับจากพสุธาดลไป ตามหลักการหมุน
เวียนโคจรของระบบสุรยิ นั จันทรา หลังจากนัน้ จึงไปฉันเชากัน เมือ่ มีเวลานิดหนึง่ ตัดสินใจเดิน
ลงไปใชระบบไวไฟของราน yoyolay@hotel ดานลาง แตเนือ่ งจากมีผคู นเขามาใชระบบกันมาก
ระบบชักชามากในการเขาถึงอินเตอรเน็ต จึงตัดสินใจขึน้ มาขางบนดีกวา พบคณะของอธิการบดี
ทีม่ ี ดร.ขิน่ ซุยเปนมัคคุเทศกไดพาเดินชมรอบๆ บริเวณอยางเต็มทีอ่ กี ครัง้ และพาไปปดทองไหว
พระทีอ่ งคพระเจดียพ ระธาตุอนิ ทรแขวน พาไปทีอ่ โุ บสถหลังเกา ทีเ่ จาหนาทีห่ ากุญแจไมได จึง
ตองสัง่ ใหตดั กุญแจเขาไป โบสถนปี้ ระกอบเปนสีมา ๒ ชัน้ ดานในมีภาพรอยพระพุทธบาทคู ได
เห็นรอยพระบาททีห่ นิ พระอินทรมาแขวนไว หลังจากชมตลาดและชมบริเวณพอสมควรแกเวลา
แลว เนือ่ งจากตองใชเวลาขาลงไปเชิงเขาเปนเวลาถึง ๑ ชัว่ โมง แลวจะตองเดินทางไปฉันเพล
ในอีกเมืองหนึง่ ดังนัน้ ในเวลาราว ๑๐.๐๐ น. คณะเราจึงลงมาอยดู า นลางคือตรงเชิงเขาดวย
รถขนกะเหรีย่ งอยางปลอดภัยไรกงั วลอีกครัง้ และเริม่ ออกเดินทางเพือ่ จะไปฉันเพลทีข่ า มแมน้ำ
สะโตงไปแลว คณะตัง้ ประเด็นคำถามวา ถาไปจุดทีเ่ ราเคยพักในตอนขาลงมานัน้ จะบริหารเวลา
ไดอยางไร แตกอ็ ศั จรรยแทเชียว เพราะคณะเรามาฉันเพล ณ จุดนัดพบได ฉันเสร็จแลวก็เยีย่ ม
ชมสวนสัตวเลีย้ งชางเปนตน แลวออกเดินทางตอ ในขณะทีพ่ นักงานของรานออกมายืนโบกมือ
จากกัน เขาวามีคน ๗ เผาจาก ๗ มณฑลมายืนโบกมืออำลา นับนิว้ ดูกไ็ ด เผามอญ (ยืนอยู
กลาง), กะเหรีย่ ง, พมา, คะฉิน่ , ยะไข ฯลฯ
ในเวลา ๑๒.๐๐ น. รถเขาสเู มืองพะโค หรือ ปะคู ทีช่ าวไทยจะรจู กั กันในชือ่ วา “เมือง
หงสาวดี” นัน่ เอง ณ เมืองนีต้ ามกำหนดการเดิม จะพาเขาชมพระธาตุมอดอ หรือพระธาตุมเุ ตา
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ทีม่ คี วามสูง ๑๑๔ เมตร พระธาตุนเี้ ขาแปลวา “พระธาตุจมูกรอน” เพราะเวลาแหงนมองดูขนึ้
ไปแลว จมูกถึงกับรอนฉาเลย เปนสถานทีบ่ รรจุพระเกศธาตุสำคัญอีกแหงหนึง่ แถมยิง่ ไปกวา
นัน้ ยังเปนทีบ่ รรจุพระธาตุเขีย้ วแกวจำลอง ในสมัยของพระเจาบุเรงนอง ปจจุบนั ไดรบั การบูรณะ
ใหม หลังจากเกิดแผนดินไหวเมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๗๓ เขาเลาวาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย
ก็เคยมาสักการะพระเจดียธ าตุมเุ ตานี้ ซึง่ เปนพระธาตุทพี่ ระเจาวิมล (+..........) ไดสรางขึน้ มา มี
จุดสถานทีใ่ หไปอธิษฐานจิต เพือ่ ขอพรใหไดรบั ชัยชนะในการออกรบพงุ สงคราม ใครมาถึง ณ
เจดียน ี้ จะนิยมยอนอดีตและตัง้ จิตอธิษฐานเพือ่ ไดชยั เหนือศัตรูปจ จามิตร เมือ่ ลองตรึกดูถงึ ความ
เปนไปของวัฒนธรรมในดินแดนพมา จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาเปนวัฒนธรรมมอญ สวนศาสนา
พราหมณเปนวัฒนธรรมเขมร นีแ่ บงแบบกวางๆ เพราะในเขมรนัน้ ตองแบงออกเปนแตละยุคสมัย
เพือ่ ความชัดเจน แตทดี่ งึ เรือ่ งเขมรมา เพือ่ พูดถึงมอญ ในหนังสือลิขติ เตลิงพาย แปลวา “มอญ
แพ” วาทีจ่ ริงมอญไมไดแพ แตพมาตางหากทีร่ บแพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แตไทยเรียกวา
“เตลิงพาย” คือ “มอญแพ” คำวา “เตลิง” หมายถึง “มอญ” วาเปนคำเรียกทีเ่ ชิงเหยียดหยาม
เปนคำไมดี สาเหตุทเี่ รียกวามอญพายหรือมอญแพ เพราะในชวงนัน้ หงสาวดีเปนเมืองหลวงของ
พมานัน่ เอง หงสาวดีเปนเมืองหลวงของมอญมากอน ถูกพมายึดไป เมือ่ รบกับไทยแพในยุคทีเ่ มือง
หลวงอยหู งสาวดี จึงกลายเปนมอญแพไปดวยประการฉะนี้
คำวามอญ ภาษาบาลีใชคำวา “รามัญ” ภาษาพืน้ เมืองเรียกวา “เม็ง” พวกนีม้ วี ฒ
ั นธรรม
ทีเ่ ขมแข็งและยิง่ ใหญ มีวฒ
ั นธรรมดีแตไมมปี ระเทศ เปนเรือ่ งทีน่ า เศราอนาถใจมาก ประเทศ
ไทยนาจะเปนตัวแทนที่ดีที่สุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมมอญ ตราบใดที่ยังนับถือศาสนาพุทธเปน
ศาสนาประจำชาติอยู ตรึกตรองลงไปลึกๆ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ในมัธยมประเทศ ชมพูทวีป
สวนดินแดนสุวรรณภูมจิ ดั เปนอนุทวีป แตมวี ฒ
ั นธรรมเดินถึงกัน เมือ่ ตอนขึน้ ไปไหวพระธาตุอนิ ทร
แขวนนัน้ อดคิดถึงการเดินทางทองโลกไปทีด่ ารจลิ งิ่ ประเทศอินเดียไมได มีหลายสวนทีค่ ลาย
คลึงกัน ผูคนชาวพุทธที่เครงครัดในวิถีชีวิต ชอบไหวพระเปนชีวิตจิตใจ การไดชมแสงเงิน
แสงทองอีกครัง้ หนึง่ ณ ดินแดนพมา ทำใหคดิ ถึง Tiger Hill/ไทเกอรฮลิ ล ขึน้ มาอีกครัง้ ในสมัย
เมื่อ ๓๐ กวาปที่รอนแรมไปเที่ยวดารจิลิ่ง ปานนี้คงเปลี่ยนแปลงไปมาก อาจจะจำสิ่งตางๆ
ไมคอ ยไดแลว แตภเู ขาเสือนาจะคงอยตู อ ไป

เยือนถิน่ สุวรรณภูมิ เมืองสะเทิม รัฐมอญ

185

เวลา ๑๓.๑๗ น. คณะเราขามแมน้ำสะโตง แตเปนจุดทีแ่ คบกวาทีเ่ คยเห็นมาเมือ่ วาน
กอน ไดมองเห็นสะพานเกา แตเขาบอกวาเปนเสนทางใหม ไมชกั ชาเหมือนเสนทางตอนเทีย่ ว
ขาลงมา รถของเรากำลังไตขนึ้ ไปเมืองยางกงุ ตามเสนทางทีค่ นสวนใหญคงเดินทางไปๆ มาๆ ที่
จุดแมน้ำสะโตงนี้ วามีเจดียเ กาๆ แตตอนนีไ้ มรวู า ไปอยตู รงจุดไหนแลว, กอนจะขามสะพานฝง
ใตไป ไดยนิ วามี ๕ รัฐทีอ่ ยใู นฝง นีเ้ ปนรัฐมอญ พอขามแมน้ำสะโตงไปจะเปนเมืองพะโคหรือเมือง
หงสาวดี ทีเ่ ดิมก็เปนมอญแตปจ จุบนั เปนรัฐพมาไปแลว เราจะใชเวลาราว ๑ ชัว่ โมงจากแมน้ำ
สะโตงถึงเมืองพะโค จะผานเมืองแครงทีป่ จ จุบนั เรียกวาเมืองวอ เมืองแครงเปนสถานทีส่ มเด็จ
พระนเรศวรประกาศอิสรภาพเมือ่ ป พ.ศ. ๒๑๒๗ สัญลักษณทจี่ ะบอกไดวา ถึงเมืองแครงคือให
ดูวา เปนชุมชนยานแถวทีม่ ขี ายมันแกวขางถนนนัน่ เอง ถาจะไปเมืองแครงจริงๆ จะตองแยกเสน
ทางจากหงสาวดีไปอีกที ทีจ่ ริงก็อยากไปดูสถานทีป่ ระกาศอิสรภาพวาอยจู ดุ ไหน และมีพฒ
ั นาการ
และสภาพเปนอยางไรในปจจุบนั ลองยอนดูอดีตความหลัง ดังนี้
“๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพ
ของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครง...
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๑๒๖ พระเจาอังวะเปนกบฏ เนือ่ งจากไมพอใจทางกรุงหงสาวดีอยหู ลาย
ประการ จึงแข็งเมืองพรอมกับเกลีย้ กลอมเจาไทยใหญอกี หลายเมืองใหแข็งเมืองดวย พระเจา
หงสาวดี นันทบุเรงจึงยกทัพหลวงไปปราบ ในการณนไี้ ดสงั่ ใหเจาเมืองแปรเจาเมืองตองอูและ
เจาเมืองเชียงใหม รวมทั้งทางกรุงศรีอยุธยาดวย ใหยกทัพไปชวยทางไทย สมเด็จพระมหา
ธรรมราชาโปรดใหสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปแทน...
สมเด็จพระนเรศวรยกทัพออกจากเมืองพิษณุโลก เมือ่ วันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปมะแม
พ.ศ. ๒๑๒๖ พระองคยกทัพไทยไปชาๆ เพือ่ ใหการปราบปรามเจาอังวะเสร็จสิน้ ไปกอน ทำให
พระเจาหงสาวดีนนั ทบุเรงแคลงใจวา ทางไทยคงจะถูกพระเจาอังวะชักชวนใหเขาดวย จึงสัง่
ใหพระมหาอุปราชาคุมทัพรักษากรุงหงสาวดีไวถา ทัพไทยยกมาถึงก็ใหตอ นรับและหาทางกำจัด
เสีย และพระองคไดสงั่ ใหพระยามอญสองคน คือ พระยาเกียรติและพระยาราม ซึง่ มีสมัครพรรค
พวกอยทู เี่ มืองแครงมาก และทำนองจะเปนผคู นุ เคยกับสมเด็จพระนเรศวรมาแตกอ น ลงมาคอย
ตอนรับทัพไทยทีเ่ มืองแครง อันเปนชายแดนติดตอกับไทย พระมหาอุปราชาไดตรัสสัง่ เปนความ
ลับวา เมือ่ สมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึน้ ไป ถาพระมหาอุปราชายกเขาตีดา นหนาเมือ่ ใด ให
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พระยาเกียรติและพระยารามคุมกำลังเขาตีกระหนาบทางดานหลัง ชวยกันกำจัดสมเด็จ
พระนเรศวรเสียใหจงได พระยาเกียรติกบั พระยารามเมือ่ ไปถึงเมืองแครงแลวไดขยายความลับ
นีแ้ กพระมหาเถรคันฉองผเู ปนอาจารยของตน ทุกคนไมมใี ครเห็นดีดว ยกับแผนการของพระเจา
กรุงหงสาวดี เพราะมหาเถรคันฉองกับสมเด็จพระนเรศวรเคยรจู กั ชอบพอกันมากอน...
กองทัพไทยยกมาถึงเมืองแครง เมือ่ วันขึน้ ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปวอก พ.ศ. ๒๑๒๗ โดยใช
เวลาเดินทัพเกือบสองเดือน กองทัพไทยตัง้ ทัพอยนู อกเมือง เจาเมืองแครงพรอมทัง้ พระยาเกียรติ
กับพระยารามไดมาเฝาฯ สมเด็จพระนเรศวร จากนัน้ สมเด็จพระนเรศวรไดเสด็จไปเยีย่ มพระมหา
เถรคันฉองซึง่ คนุ เคยกันดีมากอน พระมหาเถรคันฉองมีใจสงสารจึงกราบทูลถึงเรือ่ งการคิดราย
ของทางกรุงหงสาวดี แลวใหพระยาเกียรติกบั พระยารามกราบทูลใหทราบตามความเปนจริง เมือ่
พระองคไดทราบความโดยตลอดแลว ก็มพี ระราชดำริเห็นวาการเปนอริราชศัตรูกบั กรุงหงสาวดี
นัน้ ถึงกาลเวลาทีจ่ ะตองเปดเผยตอไปแลว จึงไดมรี บั สัง่ ใหเรียกประชุมแมทพั นายกอง กรมการ
เมือง เจาเมืองแครงรวมทัง้ พระยาเกียรติพระยารามและทหารมอญมาประชุมพรอมกัน แลวนิมนต
พระมหาเถรคันฉองและพระสงฆมาเปนสักขีพยาน ทรงแจงเรือ่ งใหคนทัง้ ปวงทีม่ าชุมนุม ณ ที่
นั้นทราบวา พระเจาหงสาวดีคิดประทุษรายตอพระองค จากนั้นพระองคไดทรงหลั่งน้ำลงสู
แผนดินดวยสุวรรณภิงคาร(พระน้ำเตาทองคำ) ประกาศแกเทพยดาฟาดินวา “ดวยพระเจา
หงสาวดี มิไดอยใู นครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณี เสียสามัคคีรสธรรม ประพฤติพาล
ทุจริต คิดจะทำอันตรายแกเรา ตัง้ แตนไี้ ป กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกบั กรุงหงสาวดีมไิ ดเปนมิตร
รวมสุวรรณปฐพีเดียวกันดุจดังแตกอ นสืบไป”
จากนัน้ พระองคไดตรัสถามชาวเมืองแครงวาจะเขาขางฝายใด พวกมอญทัง้ ปวงตางเขา
กับฝายไทย สมเด็จพระนเรศวรจึงใหจบั เจาเมืองกรมการพมาแลวเอาเมืองแครงเปนทีต่ งั้ ประชุม
ทัพ เมือ่ จัดกองทัพเสร็จก็ทรงยกทัพจากเมืองแครงไปยังเมืองหงสาวดีเมือ่ วันแรม ๖ ค่ำ เดือน
๖...
ฝายพระมหาอุปราชาทีอ่ ยรู กั ษาเมืองหงสาวดี เมือ่ ทราบวาพระยาเกียรติพระยารามกลับ
ไปเขากับสมเด็จพระนเรศวร จึงไดแตรกั ษาพระนครมัน่ อยู สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกทัพขาม
แมน้ำ สะโตงไปใกลถงึ เมืองหงสาวดี ไดทราบความวา พระเจากรุงหงสาวดีมชี ยั ชนะไดเมือง
อังวะแลว กำลังจะยกทัพกลับคืนพระนคร พระองคเห็นวาสถานการณครัง้ นีไ้ มสมคะเน เห็นวา
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จะตีเอาเมืองหงสาวดีในครัง้ นีย้ งั ไมได จึงใหกองทัพแยกยายกันเทีย่ วบอกพวกครัวไทยทีพ่ มากวาด
ตอนไปแตกอ นใหอพยพกลับบานเมือง ไดผคู นมาประมาณหมืน่ เศษใหยกลวงหนาไปกอน พระองค
ทรงคุมกองทัพยกตามมาขางหลัง...”
เมือ่ ประกาศอิสรภาพแลว คนไทยภายในการนำของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอง
ตอสอู กี หลายศึกหลายคราว จนประกาศชัยชนะเด็ดขาด ในสงครามมหายุทธหัตถี ณ ดอนเจดีย
ทีย่ งั มีคำถามจากนักประวัตศิ าสตรวา อยทู ไี่ หน บางวาอยสู พุ รรณบุรี บางวาอยกู าญจนบุรี และ
บางวาอยกู รุงศรีอยุธยา ก็ตามกันไป สวนสุวรรณภูมอิ ยทู ไี่ หน ก็อา งหลักฐานตางๆ มาหักลาง
ตอสกู นั แตขา พเจาเคยเดินทางไปเยือนถิน่ สุวรรณภูมิ เมืองสะเทิม รัฐมอญ ดังทีก่ ลาวมา และ
เดินทางกลับสปู ระเทศไทยดวยความปลอดภัยทุกประการ...
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