
ฟ้าต�่า แผ่นดินสูง ที่ภูฏาน

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)
รองผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ

ท�าไม....ภูฏาน

 ชือ่ ภฏูำน (Bhutan) จำกกำรค้นหำทีม่ำในวกิพิิเดยีว่ำมำจำกค�ำสมำสในภำษำสนัสกฤต ภ-ูอฏฺุฏำน 

อันมีควำมหมำยว่ำ “แผ่นดินบนที่สูง” (ในภำษำฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏำน) 

(ได้ยินชื่อเรียกเป็นภูฐำน เช่น จำก ฯพณฯ เชอริ่ง ทับเก นำยกรัฐมนตรีประเทศภูฏำนเองและเจ้ำของ

ภำษำบำงคนเรียกชื่อว่ำภูฏำน จึงขอถือเป็น ๒ มติในที่นี้ แต่ขออนุญำตใช้เขียนว่ำ “ภูฏำน” หมำยถึง

ดินแดนฟ้ำต�่ำ แผ่นดินสูง ที่เครื่องแต่งกำยของผู้หญิงเรียกว่ำคีระ เมืองหลวงชื่อกรุงทิมภู เมืองที่ยังไม่มี

สัญญำณไฟจรำจรใช้ ถ้ำถึงเวลำเร่งด่วนจรำจรคับคั่งมำก จะมีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจเข้ำมำท�ำสัญญำณใช้มือ

โบกซ้ำยขวำหน้ำหลงั บ้ำนเมอืงมแีบบแผนผงัเมอืงบงัคบัให้สร้ำงตกึรำมบ้ำนช่องได้ควำมสงูไม่เกนิ ๔-๕ 

ชั้น (ไม่นับชั้นล่ำง (ground floor) ที่สร้ำงลงใต้ดิน จะกี่ชั้นก็ได้) บ้ำนช่องทุกหลังต้องได้รับใบอนุญำต

จำกเทศมนตรีออกแบบสร้ำงแบบสถำปัตย์แบบภูฏำนชัดเจน

  สัตว์ประจ�ำชำติชื่อทำคิน ดูจะเป็นสัตว์ประหลำดเพรำะหัวเป็นวัว กีบเท้ำเป็นแพะ ชำวภูฏำน

นับถือพระพุทธศำสนำแบบวัชรยำนมีธงมนต์ ๕ สี (ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไม้) สิ่งก่อสร้ำงของวัดวำอำรำม  

ที่พบเห็นทั่วไปเรียกว่ำ โซง เป็นลักษณะกึ่งวัดกับป้อมปรำกำรทหำร เป็นที่พ�ำนักพระสงฆ์บวกกับ 

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ ใช้เป็นศูนย์รำชกำร ถำมพระภูฏำนให้แน่ชัด ก็ได้ค�ำตอบว่ำ “โซงก้ำ เป็นหน่วยงำนที่ใช้

ภำษำรำชกำร ทีอ่ยูใ่นกองบัญชำกำร เป็นหน่วยบรหิำรงำนรำชกำรบ้ำนเมอืงตัง้อยูด้่ำนหน้ำ ส่วนด้ำนหลงั

เป็นเขตพระสงฆ์” รวมเรียกว่ำ “โซง” (Dzong) ในธนบัตรทุกชนิดของประเทศภูฏำนด้ำนหน้ำมี 

พระมหำกษัตริย์ ส่วนด้ำนหลังเป็นรูปภำพของโซงเมืองต่ำงๆ เช่น ธนบัตร ๑ นู เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 

๔ พระนำมว่ำพระเจ้ำจิกมี่ สิงห์ (Singye) วังชุก ด้ำนหลังเป็นปำโรโซง, ธนบัตร ๑๐ นู เป็นกษัตริย์

พระองค์ปัจจุบัน ด้ำนหลังเป็นรูปภำพปำโรโซง, ธนบัตรที่ระลึก ๑๐๐ นู เป็นกษัตริย์พระองค์ท่ี ๕ 

พระนำมว่ำพระเจ้ำจกิมี ่เคซำร์ นมัเกล วงัชกุ เป็นธนบตัรทีร่ะลึกในพิธอีภเิษกสมรสเมือ่ปี ๒๐๑๑ (พ.ศ.

๒๕๕๔) ด้ำนหลังเป็นรูปภำพพุนำคำโซง, ธนบัตรชนิด ๕๐๐ นู เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ ๑ ด้ำนหลังเป็น

พุนำคำโซง เป็นต้น อัตรำแลกเปลี่ยนหนึ่งนูเท่ำกับหนึ่งรูปี ใช้แทนค่ำกันได้ (หนึ่งดอลล่ำร์สหรัฐเท่ำกับ 

๖๐ นู คือรำวเท่ำกับ ๓๐ บำทไทย)

04. ����������  (49-70).indd   49 28/4/2559   10:10:02



50 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

ท�าไมกรุงทิมภู หรือ ทิมพู

 วดัส�ำคญัประจ�ำเมอืงในเมอืงทมิภ ูปรกติมพีระสงฆ์อยูป่ระจ�ำจ�ำนวน ๕๐๐ - ๖๐๐ รูป แต่ในบำง

ช่วงฤดูกำล ท่ำนย้ำยไปปฏิบัติธรรมที่เมืองพุนำคำรำว ๑๐๐ รูป พุนำคำโซงจัดเป็นเมืองสวยมำกที่สุด

แห่งหนึ่ง เคยเป็นเมืองหลวงเก่ำ มีประชำกรอยู่หนำแน่นที่สุดรำว ๑ แสนคน ในบรรดำพลเมืองทั้งหมด

ของภฏูำนท่ีมกีำรส�ำรวจแล้วบอกว่ำมปีระชำกรทัง้ประเทศรวมกนัตัวเลขต�ำ่กว่ำ ๗ แสนคนเอง โซงเมอืง

พุนำคำนี้เคยใช้เป็นท่ีอภิเษกสมรส ซึ่งแสดงถึงควำมศักดิ์สิทธิ์และเป็นเมืองคลำสสิกมำกที่สุดแห่งหนึ่ง

มีภำพจิตรกรรมฝำผนังงดงำม มองเห็นรูปภำพของกษัตริย์ที่ทรงใช้ภูษำพำดพระสอสีเหลือง ผ้ำพันคอ

ของภฏูำนบ่งบอกถึงฐำนะต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำนท่ีแตกต่ำงกนัไป ต้นเสำภำยในวดัแต่ละต้นมองดูอร่ำม 

งำมตำ ภำยในอำคำรโซงสวยงำมประทับใจ 

 นักเดนิทำงก่อนจะไปกรงุทมิภ ูจะบินมำลงทีส่นำมบนินำนำชำตชิือ่เมอืงปำโร ก่อนจะตรงไปกรงุ 

ทิมภูได้ หลังจำกลงเครื่องบินท่ีเมืองปำโรแล้วทำงรัฐบำลได้จองเตรียมที่พักไว้ท่ีกรุงทิมภูที่ประกำศให้

เป็นเมืองหลวงเมื่อปี ค.ศ.๑๙๖๑ (พ.ศ.๒๕๐๔) ในวันรุ่งข้ึนมีก�ำหนดกำรพำชมเมืองหลวงเก่ำชื่อเมือง 

พุนำคำ ในระหว่ำงเดินทำงจะพักเยี่ยมชมเจดีย์ร้อยแปดที่จุดกึ่งกลำงที่ต้ังอยู่ ระหว่ำงสองเมืองคือ 

กรุงทิมภูและเมืองพุนำคำ จุดที่เรียกว่ำ “โดซูลำพำส” ที่มีเจดีย์ ๑๐๘ องค์ (บำงต�ำรำนับเจดีย์ได้ ๑๑๐ 

องค์) เป็นจุดที่สำมำรถมองเห็นเทือกเขำหิมำลัยสวยงำมมำกอีกแห่งหนึ่ง ในโปรแกรมจัดไว้ให้เป็นวันที่

สองที่จะไปเที่ยวชมจุดผ่ำนโดซูลำพำส

 พระพทุธศำสนำสำยวชัรยำน เน้นปัญญำควบคูกั่บเมตตำ ได้สอบถำมพระภูฏำนว่ำดอร์จิ (dorji) 

คืออะไร ท่ำนอธิบำยว่ำเท่ำกับ “วัชระ” เพรำะเป็นพระสำยวัชรยำน วัชระยอดเพชรเท่ำกับปัญญำของ

ผูช้ำย ขอให้มปัีญญำแก้ไขปัญหำได้ดุจดงัสำยฟ้ำฟำด ท่ำนพดูเสรมิต่อไปว่ำ “ระฆัง” เท่ำกบัควำมเมตตำ 

แสดงถึงเพศหญิง วัชระในภำษำอังกฤษให้ควำมหมำยว่ำ สำยฟ้ำแลบ (Thunderbolt) ที่ใดมีปัญญำที่

นั้นให้มีเมตตำคู่กันไป สถำปัตยกรรมบ้ำนเมืองที่พบเห็นเป็นแบบภูฏำน สังเกตดูหน้ำต่ำงเป็นลักษณะ

ไม่เหมือนทีอ่ืน่แห่งใดในโลก ประกอบเป็นสองบำนหน้ำต่ำงหรอืสำมบำนกแ็ล้วแต่ แต่ต้องเป็นแบบของ

ภูฏำนได้รับอนุญำตผังบ้ำนเมืองจำกส�ำนักงำนเทศบำลก่อน แม้แต่อำคำรบ้ำนเรือนที่รัฐบำลจัดสร้ำง 

กย็ิง่ต้องมลีกัษณะแบบเดยีวกนั ดเูป็นคฤหำสน์สวยงำมเป็นแบบเดียวกนัทัง้บ้ำนทัง้เมอืง ต่อไปภำยหน้ำ

คงได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก (world heritage)
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 ในรัฐธรรมนูญภูฏำนได้ก�ำหนดตรำกฎหมำยให้กษัตริย์ เมื่อพระชนม์ ๖๕ พรรษำต้องสละ 

รำชสมบัติ แต่กษัตริย์พระองค์ที่สี่ ยินยอมพระทัยสละรำชสมบัติก่อนบรรลุถึง ๖๕ พรรษำ เพื่อมั่นใจว่ำ

พระรำชโอรสของพระองค์สำมำรถข้ึนครองรำชย์ได้ด้วยควำมเป็นธรรม ประเทศภฏูำนประสบผลส�ำเรจ็

ในเร่ืองควำมสขุมวลรวมประชำชำต ิ(GNH: Gross National Happiness) มำก เกดิขึน้จำกพระกษตัรย์ิ

พระองค์ที่สี่ที่สละรำชสมบัติพระองค์นี้นี่เอง

 สายการบินภูฏานเป็นสำยกำรบินเอกชน (Private) เพิ่งเปิดด�ำเนินกำรหลังจำกสำยกำรบิน 

ดรุกแอร์ (Druk Air) ที่เป็นสำยกำรบินของรัฐบำลไม่นำน ภูฏำนแอร์บินเหินฟ้ำใช้เวลำรำว ๒ ชม.  

ถงึเมอืงกลักตัตำ ประเทศอนิเดยีก่อน จำกควำมทรงจ�ำเก่ำๆ สนำมบนิกลักตัตำชือ่ว่ำดัมดัม (Dam Dam 

International Airport) พยำยำมมองหำป้ำยชือ่ว่ำเปลีย่นแปลงไปอย่ำงไรหรอืไม่ แต่มองไม่เหน็ป้ำยชือ่

สนำมบินเป็นอังกฤษเลย นั่งพักรออยู่บนเครื่องบินจนเวลำ ๙.๔๐ น. (เวลำไทย) ลองเช็คดูเวลำอินเดีย

เพิ่ง ๘.๑๐ น. เอง เครื่องบินแวะลงจอดพักที่อินเดียรำว ๒๕ นำที เพื่อส่งและรับผู้โดยสำร เป็นครั้งแรก

ที่รอคอยอยู่บนเครื่อง ปรกติเขำจะให้ลงจำกเครื่องบินไปก่อนในกรณีเปลี่ยนเครื่องที่เรียกว่ำทรำนซิท 

(Transit)

 ย้อนอดีตไปหนหลัง ข้ำพเจ้ำเคยเดินทำงมำกัลกัตตำ ๒ คร้ังๆ แรกมำท่องเที่ยวเมื่อฤดูกำล 

มหำวิทยำลัยมัทรำสปิดเทอมกำรศึกษำในปี ๒๕๒๗ มีหัวหน้ำคณะทัวร์คือพระมหำวินิจ รำชวงศ์พำไป

ตะลยุเมืองแขกขึน้ไปเทีย่วถงึเมืองดำร์จลิิง่ มมีคัคเุทศก์ชือ่อำฟงและชลิลำ น�ำเทีย่วอย่ำงจใุจ ยงัจ�ำได้ว่ำ

ชิลลำเป็นคนมำจำกเมืองสิกขิม ผิวขำวคล้ำยคนจีน นับถือพระพุทธศำสนำสำยวัชรยำนได้ชี้ให้ดูภูเขำ

แคงเชงจุงคำ (Kanchenjunga) ที่สูงอันดับสำมของโลก สูงถึง ๘,๕๗๖ เมตร เทือกเขำลูกนี้ตั้งอยู่ใน

ประเทศอินเดีย ส่วนภูเขำสูงอันดับหนึ่งคือภูเขำเอเวอร์เรส (Mt. Everest) สูงถึง ๘,๘๔๘ เมตร  

เป็นเทือกเขำหิมำลัยอยู่ในประเทศเนปำล ใจล่องลอยไปนึกถึงเนินเขำเสือ (Tiger Hill) ที่ดำร์จิลิ่ง  

ยำมพระอำทิตย์ขึ้นทอแสงในช่วงเช้ำและก�ำลังจะตกเหลี่ยมเขำในยำมเย็น ช่ำงเป็นภำพที่งดงำมมำก 

กอร์ปกับบรรยำกำศชำวพุทธผู้มีจิตใจงดงำมมำกจนถึงทุกวันนี้ ได้สัมผัสเห็นวิถีชีวิตแบบธิเบตเป็น 

คร้ังแรก ทีด่ำร์จลิิง่.... เหน็ชำวพทุธหน้ำตำแบบธเิบตเดนินบัลกูประค�ำ หมนุระฆงั ผูห้ญงิสะพำยลกูน้อย

ไว้ข้ำงหลัง อีกมือจูงลูกน้อยอีกคนเดินไปวัดกัน ยังจดจ�ำได้ว่ำมีวัดแห่งหนึ่งที่มีพระศำกยมุนี ที่หน้ำผำก

ของพระองค์ ว่ำดั้งเดิมมีเม็ดเพชรก้อนโตประดับติดอยู่ที่พระนลำฏของพระองค์ แต่ในสมัยอังกฤษ 

เข้ำมำปกครองอนิเดยี ไม่รูว่้ำใครมำแอบลกัขโมยถอดเอำเพชรเมด็งำมนัน้ไป เสยีงพดูออกมำว่ำเดมิเป็น

04. ����������  (49-70).indd   51 28/4/2559   10:10:03



52 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

เพชรแท้ๆ นับว่ำเป็นชะตำกรรมของพระพุทธศำสนำในอินเดียยุคล่ำอำณำนิคม ครั้งสุดท้ำยที่มำเยือน

เมืองกัลกัตตำอีกครั้ง คือมำขึ้นเครื่องเดินทำงกลับประเทศไทย บินเดี่ยวด้วยสำยกำรบินไทย ขึ้นเครื่อง

ไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตในปี ๒๕๒๙

 จำกเมืองกัลกัตตำไปสนำมบินนำนำชำติเมืองปำโรใช้เวลำอีกรำว ๑ ชม. เครื่องบินจึงร่อนลง  

มีกัปตันเพียง ๘ คนในโลกนี้ ที่สำมำรถขับเครื่องบินลงภูฏำนได้ สังเกตเห็นว่ำกัปตันต้องใช้ฝีมือมำก  

ขับบินไปในระหว่ำงซอกเขำต่ำงๆ เดิมเคยได้ยินว่ำไม่มีเครื่องเรดำร์จับ แต่เคร่ืองอุปกรณ์เรดำร์ไม่ช่วย

อะไรได้เลย และเครื่องขับอัตโนมัติก็ยังใช้ไม่ได้เช่นกัน ต้องใช้ฝีมือเองบวกกับประสบกำรณ์ท้องถิ่น  

ถึงจะมีเครื่องมือสร้ำงเรดำร์ขึ้นมำ แต่คงช่วยอะไรไม่ได้มำกนัก ต้องอำศัยประสบกำรณ์ของกัปตัน 

อย่ำงเดียวที่จะน�ำผู้โดยสำรสู่เป้ำหมำยเป็นทำงรอดปลอดภัยได้ เพรำะเรดำร์ส�ำรวจดูในแนวสูงจำก 

ภำคพ้ืนดิน แต่นี่ต้องบินอย่ำงหนังเจมส์บอนด์ ๐๐๗ ยังไม่มีสำยกำรบินใดและนักบินสัญชำติใด 

ในโลกท่ีสำมำรถน�ำเครื่องบินขึ้นลงได้ ยกเว้นคนท้องถ่ินภูฏำนเท่ำนั้นท่ีต้องใช้ประสบกำรณ์พิเศษ  

เพรำะพื้นสนำมบินแห่งชำติปำโรมีพื้นที่ให้วิ่งข้ึนลงได้ ๒ กม. แล้วต้องหักเล้ียวบินไปตำมซอกเขำ  

นี่เป็นกำรบินท่ีเสี่ยงอันตรำยของโลกแห่งหนึ่ง ภูฏำนมีสำยสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย เพรำะเปิดสำย 

กำรบินกับประเทศไทยเป็นครั้งแรก ดูจะเชื่อมสัมพันธไมตรีมำเมื่อ ๒๖ ปี ที่แล้ว เคยเห็นหนังสือฉลอง  

๒๕ ปี เมื่อปี ๒๕๕๗ สนำมบินปำโรไม่มีไฟฟ้ำประดับ ไม่มีกำรบินในช่วงกลำงคืน เป็นหนึ่งใน ๑๒  

สนำมบนิทีอ่นัตรำยทีส่ดุในโลก เคยได้ยนิว่ำสนำมบนิกำฐมณัฑเุป็นสนำมบนิอนัตรำยสดุโหดในโลกแล้ว 

เมื่อน�ำมำเทียบกับสนำมบินปำโรแล้วต้องยกนิ้วให้กับชำวภูฏำน

 พระพรหมบัณฑิต อธิกำรบดี มจร อธิบำยค�ำว่ำ “ภูฏำน” ว่ำ รำกศัพท์มำจำก “โภต กับ อนฺต” 

แปลว่ำ “ที่สุดของพวกธิเบต หรือปลำยธิเบต” ประเทศเขำมีชื่อว่ำ “แผ่นดินมังกร” ภำษำท้องถิ่นว่ำ 

ดรุกยูล (DrukYul) หมำยถึง แผ่นดินมังกร (Dragon Land) แต่เมื่อพวกชำวตะวันตกตอนเข้ำมำท�ำ
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แผนที่เขียนเป็นชื่อประเทศว่ำภูฏำน (Bhutan) อันที่จริงต้องเขียนเป็น “Bhaotant” แปลว่ำ “ดินแดน

หิมำลัยตอนใต้” เพรำะเป็นค�ำท่ีมำจำกค�ำแปลของค�ำอังกฤษว่ำ “Southern Himalaya” คนไทย 

บำงคนถอดชื่อประเทศนี้เป็น “ภูฐำน” บ้ำง เพรำะเป็นค�ำเดียวกัน ขึ้นอยู่กับกำรออกเสียงสูงต�่ำ 

มำกน้อยเพียงไร เขำว่ำคนอังกฤษใช้เรียกชื่อนี้ขึ้นมำก่อนเป็นชำติแรก ตอนที่จัดท�ำแผนที่นั่นเอง  

แต่บำงคนก็ว่ำ “ภู-ฏำน” เป็นสองค�ำ ยังถกเถียงกันอยู่ ขอให้พิจำรณำดูเองเถิด ว่ำจะเป็น ภูฏำน หรือ 

ภูฐำน

 มีก�ำหนดกำรเข้ำพบท่ำนประธำนศำลสูงสุด (Chief Justice of Bhutan) ที่ส�ำนักงำนกระทรวง

ยุติธรรมที่เพิ่งสร้ำงใหม่ หลังจำกนั้นเขำจัดโปรแกรมให้ไปเข้ำพบท่ำนอดีตประธำนศำลสูงสุดชื่อ  

นำยโสนัม ทับเก ซึ่งถือกันว่ำมีบทบำทสูงส่งมำก เพรำะเป็นผู้ยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับภูฏำนจ�ำนวน ๓๕ 

มำตรำ มีทีมงำนเช่นท่ำนอดีตโฆษกรัฐบำลและนักธุรกิจมีชื่อว่ำดำโช ฟำสซัง (Dasho Passang) ซึ่งเป็น

ผูท้ีเ่ดนิทำงไปถวำยกำรต้อนรบัทีส่นำมบนินำนำชำติเมืองปำโร เมือ่แรกพบกนั ท่ำนบอกว่ำ “พระพุทธ-

ศำสนำในภูฏำนไม่ได้เข้ำมำตรงๆ จำกอินเดีย แต่เป็นพระพุทธศำสนำสำยวัชระ ดังค�ำว่ำ ดอร์จิ (Dorji) 

แปลว่ำ “วัชระ” ท่ำนยังเน้นว่ำ “พระพุทธศำสนำในประเทศภูฏำน มำจำกธิเบตจำกทำงเหนือ ล่องลง

ใต้มำเรื่อยๆ จำกทิศเหนือทำงเมืองปำโรเข้ำมำถึงเมืองพุนำคำ เป็นต้น ส่วนอีกปลำยสำยหนึ่งของธิเบต

ขึ้นไปจนสุดเทือกเขำหิมำลัย แล้วต่อข้ึนไปผ่ำนเทือกเขำอัลไต จนถึงประเทศมองโกเลีย นี่เป็นสำย 

วัชรยำนของธิเบต”

 สอดคล้องกบัค�ำพดูของอธกิำรบดทีีว่่ำ “เมือ่มหำวทิยำลยันำลนันำถกูเผำท�ำลำยล่มสลำยลงแล้ว 

มพีระสงฆ์ทีห่นเีข้ำป่ำไปคอืมำทำงธเิบตก่อน พวกพระเหล่ำนีม้คีวำมรูใ้นศลิปวทิยำกำรต่ำงๆ เมือ่ตัง้ตวั

ได้แล้วก็น�ำพระพุทธศำสนำกลับไปเผยแผ่ที่ประเทศภูฏำนซึ่งเป็นส่วนใต้ของเทือกเขำหิมำลัย”

 เมื่อลงจำกเครื่องบินที่เมืองปำโรได้รับกำรต้อนรับจำกชำวภูฏำนด้วยผ้ำขำวคล้องคอ “ผ้ำขำว

ไหมเหนียวแน่น ขอให้มีสำยสัมพันธ์เหมือนกับผ้ำไหมที่คล้องคอนี้ (Silk = compassion)” ผ้ำขำวไหม

ได้แสดงถึงควำมสำมัคคีกลมเกลียวกัน ส่วน “สำยแอก (Yoke)” มีควำมหมำยเท่ำกับ “ควำมยุติธรรม” 

ส�ำนักงำนศำลต้องมีควำมยุติธรรม สังคมจึงจะอยู่รอดปลอดภัย ควำมยุติธรรมของกฎหมำยบ้ำนเมือง

และกฎศีลธรรมเช่นควำมเชือ่ในเรือ่งกฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ด ีท�ำชัว่ได้ชัว่ เป็นต้น มเีสยีงผ่ำนโสตประสำท

เข้ำมำว่ำ “ควำมยุติธรรมไม่มี ควำมสำมัคคีไม่เกิด”
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 จำกสนำมบินแห่งชำติเมืองปำโร ระยะเส้นทำง ๔๕ กม. ถนนหนทำงค่อนข้ำงดี ใช้เวลำรำว  

๑ ชม.เศษ กม็ำถงึกรงุทมิภไูด้ คณะเรำตรงเข้ำไปเยีย่มท่ำนประธำนศำลสงูสดุ (Chief Justice Minister) 

ชื่อว่ำดำโช เชอริ่ง วังชุก (Dasho Tshering Wangchuck, Chief Justice of Supreme Court)  

ซึ่ง ฯพณฯ ให้ข้อมูลว่ำ “รัฐบำลภูฏำนในปัจจุบันมี ๑๑ กระทรวงโดยกระทรวงยุติธรรมเป็นหนึ่งในนั้น 

ส�ำนักงำนใหม่เขำเพิง่สร้ำงเสรจ็ม ี๔ เสำ หมำยถงึนโยบำย ๔ ข้อใหญ่ คอื กำรพฒันำแบบยัง่ยนื, ทะนบุ�ำรงุ

ศิลปวัฒนธรรม, รักษำสิ่งแวดล้อม, และธรรมำภิบำลมีควำมโปร่งใส นอกจำกนี้ยังต้องมีค�ำพิพำกษำใน

คัมภีร์มรณะ (book of dead) ผสมอยู่ด้วย เพื่อสอนให้คนเชื่อกฎแห่งกรรม” ที่ตัวอำคำรตึกส�ำนักงำน

หลังใหม่ เขำออกแบบใช้เสำไม้แก่นจันทน์สลักมังกรมีกลิ่นหอมดีจนเข้ำมำแตะจมูก มังกรหมำยถึง

ประเทศภูฏำนเพรำะเขำถือว่ำเป็นแผ่นดินมังกร สถำปัตยกรรมมุ่งเน้นอนุรักษ์ของเก่ำ ต้นแม่แบบ 

ในกำรก่อสร้ำงน�ำมำจำกวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ก่อนจะไปถึงอำคำรตึกหลังใหม่นี้ ได้เดินทำงผ่ำนรัฐสภำ 

ซึ่งมีแม่น�้ำ ๒ สำยไหลมำบรรจบกัน กรุงทิมภูมีภูเขำ มีน�้ำและดิน ที่ส�ำนักงำนศำลสูงสุดแห่งนี้รัฐบำล

อินเดียเป็นผู้ออกทุนสนับสนุนทุนค่ำก่อสร้ำงให้ท้ังหมด ซ่ึงแสดงถึงสำยสัมพันธ์ท่ีภูฏำนมีควำมใกล้ชิด

สนิทสนมกับประเทศอินเดียมำกกว่ำประเทศจีน โดยไม่ต้องหวำดระแวงซึ่งกันและกัน ท่ำนรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรมคนใหม่เรียนจบกฎหมำยจำกดำร์จิลิ่ง ประเทศอินเดีย พูดภำษำอังกฤษได้ดี ในห้อง

รบัรองมพีระบรมฉำยำลกัษณ์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัของไทย วำงไว้ตรงด้ำนท่ีท่ำนอธกิำรบดี

นั่งคู่กับท่ำนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เขำต้อนรับด้วยน�้ำชำใส่เนย และข้ำวสวยใส่ถ้วยน้อย ถือว่ำ

เป็นกำรให้เกียรติอย่ำงสูงสุดแก่แขกต่ำงบ้ำนต่ำงเมือง

 ท่ำนรฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรม พูดเน้นย�ำ้บ่อยครัง้ว่ำ “ในกำรสร้ำงตกึหลงัหนึง่ ภฏูำนใช้หลกักำร 

๔ อย่ำง คือมุ่งกำรพัฒนำแบบยั่งยืน ทะนุบ�ำรุงมรดกทำงวัฒนธรรม รักษำส่ิงแวดล้อม และมีควำม

โปร่งใส ที่เรียกว่ำมีหลักธรรมำภิบำล” สังเกตดูชำวภูฏำนไว้ผมส้ัน ยกเว้นพระจ�ำพวกหนึ่งที่อยู่บ้ำน 

ไม่ต้องท�ำงำน ไว้ผมยำว ซึ่งเขำเรียกว่ำ “ฤๅษี” พวกฤๅษีนี้มีอยู่รำว ๑ พันรูป ในภูฏำนมีข้อบังคับส�ำหรับ

ฤๅษีที่พักอำศัยอยู่ตำมบ้ำน ว่ำต้องเข้ำปฏิบัติกรรมฐำนเป็นเวลำยำวนำน ๓ ปี ติดต่อกัน เรียกว่ำ 

เป็นพระในบ้ำน (Home monk) คู่กับพระในวัด (Monastic monk) ท่ำนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม  

ได้กล่ำวสรรเสริญท่ำนอดีตประธำนศำลสูงสุดคือท่ำนโสนัมที่เป็นผู้เขียนร่ำงรัฐธรรมนูญและเปลี่ยน

สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ (Absolute Monarchy) เป็นระบอบรัฐธรรมนูญ น�ำเอำรัฐธรรมนูญมำจำก 

ทุกประเทศ แล้วกลั่นกรองเหลือเพียง ๕๐ ประเทศ กล่ันกรองอีกชั้นหนึ่ง ย่อยลงมำเร่ือยๆ ว่ำจะใช้ 

04. ����������  (49-70).indd   54 28/4/2559   10:10:05



55ฟ้าต�่า แผ่นดินสูง ที่ภูฏาน

ศรีลงักำด้วย แต่กเ็ปลีย่น เลอืกเอำส่วนทีด่ทีีส่ดุในโลกมำใช้ เช่นแยกพระออกจำกรฐั ไม่ให้พระไปใช้สทิธิ

โหวตเสียงเหมือนประเทศไทย

  อธกิำรบดไีด้กล่ำวเชญิให้รฐับำลภฏูำนเดินทำงไปร่วมงำนวสิำขบูชำโลกทีป่ระเทศไทย และกล่ำว

ประวัติย้อนหลังว่ำเมื่อ ๑๕ ปีท่ีแล้ว องค์กำรสหประชำชำติได้รับรองให้วันวิสำขบูชำเป็นวันส�ำคัญ 

ของโลก จัดงำนใหญ่มำแล้วเป็นเวลำ ๑๒ ปี แต่เมื่อ ๒ ปีที่แล้วไปจัดในประเทศเวียดนำมเพียงครั้งเดียว 

เรำจะจัดงำนวิสำขบูชำโลกท่ีไทยอีก โดยมีพิธีเปิดงำนที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ที่วังน้อย และไปจัดงำนต่อที่ส�ำนักงำนยูเอ็นในกรุงเทพฯ เป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน ๒ พัน 

กว่ำคนจำก ๘๐ ประเทศทั่วโลก จึงขอเชิญและนิมนต์ผู้แทนรัฐบำลและพระสงฆ์ภูฏำนไปร่วมงำน 

ดังกล่ำว เหตุผลที่ไปจัดที่ยูเอ็น เพรำะยูเอ็นประกำศให้สภำสำกลวันวิสำขบูชำโลก (ICDV) มีฐำนะเป็น

ที่ปรึกษำพิเศษ (special consultant status) ของยูเอ็น ในปีนี้ได้มีโอกำสพบอดีตประธำนศำลสูงสุด

ที่กรุงเทพฯ จึงต้องกำรสำนสำยสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำระหว่ำงสองประเทศเรำให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

ท่ำนได้กล่ำวย้อนหลังว่ำเมื่อสองปีที่แล้ว มีนำยกรัฐมนตรีศรีลังกำขึ้นเครื่องบินไปร่วมประชุมที่

ประเทศไทย และปีที่แล้วรองนำยกรัฐมนตรีพม่ำก็เดินทำงไปร่วมงำนวิสำขบูชำโลกด้วยเช่นกัน 

มหำวิทยำลัยมีนิสิตมำก ๒-๕ หมื่นคน มีทั้งพระและฆรำวำสเข้ำเรียนร่วมกัน มีวิทยำลัยพุทธศำสตร์

นำนำชำติ (IBSC) นิสิตมีโอกำสได้ศึกษำทั้งวิทยำศำสตร์และปฏิบัติกรรมฐำน (pure science and 

Meditation)

 หลังจำกพูดคุยและเลี้ยงน�้ำชำเสร็จ ก็ลงไปเดินดูสภำพแวดล้อมของส�ำนักงำนศำลสูงสุด ที่เขำ 

คุยว่ำเป็นวัดผดุงควำมยุติธรรม (Temple of Justice) ประเทศภูฏำนตำมรัฐธรรมนูญประกำศให้

พระพุทธศำสนำเป็นศาสนาประจ�าชาติ เพรำะเขำไม่มีศำสนำคริสต์และอิสลำม มีจุดเด่นจุดแข็งอีก 

อย่ำงหนึ่งโดยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอำณำนิคมใดมำก่อน รัฐธรรมนูญภูฏำนเอำแบบมำจำก 

หลำยประเทศ เช่น ศรีลังกำและประเทศไทยเป็นต้น เลือกสรรเอำเฉพำะส่วนที่ดีเท่ำนั้น เช่น ไม่ให ้
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พระไปออกเสียงลงคะแนนโหวตได้ เอำแบบมำจำกประเทศไทย เขำถือหลักให้แยกระหว่ำงพระกับรัฐ 

(separation of monks and state) คณะเรำได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดหลักธรรมำภิบำล และ

ตรำวัชระ ๑๖ แง่ ที่แสดงถึงคุณธรรม ๑๖ ประกำร ตรำธรรมจักรและฉัตรที่อยู่ภำยในกฎหมำยเดียวกัน 

ส่วนตัวมังกร เรำทรำบแน่ชัดว่ำหมำยถึงประเทศภูฏำน ที่เป็นลูกหลำนของชนเผ่ำมังกร ที่ตั้งประเทศ

อยู่ในระหว่ำงข้ัวมหำอ�ำนำจท้ังสองคืออินเดียกับจีน ซ่ึงถือว่ำเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชำกรต้นๆ  

ของโลก ดังนั้น กำรจะรักษำอัตลักษณ์ของภูฏำนไว้ได้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ มิฉะนั้นจะสูญหำยเข้ำ 

กลีบเมฆไป รัฐบำลภูฏำนจึงส่งเสริมให้เด็กเปิดสำยตำกว้ำงและไกล ให้ใฝ่สูงส่งไปเรียนถึงเมืองนอก  

แล้วให้กลับมำช่วยพัฒนำประเทศภูฏำน ทุกคนต้องมีจิตส�ำนึกกลับมำสู่รำกเหง้ำของตนเอง

 ที่บ้ำนพักของท่ำนโสนัม อดีตประธำนศำลสูงสุด ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่จะมีกำรสัมมนำเกี่ยวกับ

กฎหมำยที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติไว้ เขำเสนอให้มีผู้แทนจำกศรีลังกำ ๖ คนที่มีควำมช�ำนำญในด้ำน

กฎหมำยเข้ำร่วมประชุมกลุ่มด้วย ซึ่งทำง มจร ก็ไม่ขัดข้องจัดให้ตำมประสงค์

 อธกิำรบดพีดูถึงหลกัธรรมำภบิำล (Good Governance) ว่ำเป็นหลกัธมัมำธปิไตยท่ีท่ำนให้ควำม

สนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพำะเรื่องควำมสุขมวลรวมของประชำชน (เรียกย่อๆ ว่ำจีเอ็นเอช (GNH) ซึ่งทำง

ประเทศภูฏำนม ี๗ เสำหลกัประชำธปิไตย และท่ำนได้พดูถงึหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียงของในหลวง

เปรียบเทียบกับจีเอ็นเอช (GNH) ของภูฏำนว่ำ “เมื่อร้อยปีที่แล้ว ในหลวงรัชกำลที่ ๕ มีพระรำชด�ำร ิ

จัดให้มีกำรสมดุลย์ระหว่ำงใหม่กับเก่ำ แต่ผู้คนในยุคนั้นตำมไม่ทันแนวควำมคิดของพระองค์ จนมำ 

แยกขำดจำกกนัในสมยัรชักำลที ่๖ พระสงฆ์จัดหลักสูตรกนัเอง รัฐเองต่อมำกห็นัมำจัดกำรศกึษำกนัเอง 

จึงไปกันคนละทิศละทำง ไร้เป้ำเหมำยชัดเจน แต่ในหลวงรัชกำลที่ ๕ เคยมีพระวิสัยทัศน์มำก่อน  

ทรงท�ำเหมือนกับประเทศภูฏำนในขณะนี้ แต่ผู้คนตำมไม่ทันนโยบำยของพระองค์ พระองค์ต้องกำร 

ให้มีกำรพัฒนำแบบสมดุลย์ (balanced development) ไม่ใช่มุ่งแต่พัฒนำทำงด้ำนวัตถุ (focus on 

material development) ซึ่งเป็นทำงโลก (Secular) ฝ่ำยเดียว เพรำะในโลกปัจจุบันแม้แต่ชำว 

ตะวันตกเองก็ยังต้องกำรให้มีกำรพัฒนำทำงจิตใจควบคู่กันไป คือให้มีกำรพัฒนำท้ังวัตถุและจิตใจ 

(material and spiritual development) ไปพร้อมกัน”

 เมือ่ได้ยนิฝ่ำยภูฏำนพดูถึงคมัภีร์มรณะ (book of Dead) ซึง่ได้รบัอทิธพิลมำจำกศำสนำพรำหมณ์ 

ที่สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม (ประเด็นนี้น่ำสนใจมำก ในธิเบตมีควำมเช่ือเร่ืองนี้ มีหนังสือพิมพ์ 

สิง่ตพีมิพ์ออกมำเผยแพร่ คงจะเหมือนกบัจติรกรรมฝำผนงัในกมัพชูำ หรอืในไทยกน็กึถงึหนงัและละคร
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เรื่องพิภพมัจจุรำช) ทำงหน่วยงำนรำชกำรภูฏำนยืนยันข้อมูลว่ำมีพระเณรในประเทศภูฏำนอยู่ตำมวัด

ใหญ่ๆ ถึง ๖๐๐ - ๗๐๐ รูป แต่ไปอยู่เมืองพุนำคำเสียรำว ๑๐๐ รูป ในช่วงนี้ จึงเหลือเพียงแค่ ๕๐๐ รูป

ที่วัดทิมภูโซง ซึ่งเป็นทั้งพระรำชวัง-วัด-ส�ำนักงำนข้ึนทะเบียนเป็นประชำกร (Registration for 

citizenship) โซงคือวัดบวกกับที่ว่ำกำรอ�ำเภอนั่นเอง

 ก่อนสิ้นสุดแสงตะวันวันแรกในภูฏำนที่กรุงทิมภู ทำงกำรได้จัดให้มีกำรแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง 

นำฏศิลป์เขำดูสวยงำมอ่อนช้อยดี เขำบอกว่ำเนื้อเพลงที่ขับร้องเป็นเนื้อร้องที่พระลำมะเป็นคนแต่ง 

ขึน้เอง และให้แบบกำรฟ้อนร�ำ พระสงฆ์ภฏูำนยงัมบีทบำทมำกในด้ำนกำรส่งเสริมศลิปวฒันธรรม คณะ

ได้อยูช่มจนเกอืบหมดรำยกำรจงึเดนิทำงกลบัทีพ่กัทีเ่ลอเมอรเิดียน สรปุข่ำวงำนจำกฝ่ำยประชำสมัพนัธ์

ได้จำกคุณสมหมำย สุภำษิต ดังนี้“พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้รับอาราธนาให้เดินทาง

เยอืนภูฏานอย่างเป็นทางการเพือ่ศกึษาและแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นด้านการพระพทุธศาสนาระหว่างไทย

และภูฏาน โดยได้รับการถวายการต้อนรับอย่างดียิ่ง โดยเบื้องต้นได้เข้าพบ Mr. Lyoapo Tshering 

Wangchuk ประธานศาลฏีกาของภูฏาน จากนั้นได้พบปะกับ Mr.Sonam Tobgye อดีตประธาน 

ศาลฎีกาของภูฏาน ซึ่งเป็นผู้วางนโยบายส�าคัญของประเทศและยกร่างรัฐธรรมนูญของภูฏานที่น�า 

พื้นฐานด้านพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบแห่งรัฐธรรมนูญและกฏหมายปกครองภูฏาน พร้อมกันนี้  

ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษา พร้อมเชิญเข้าร่วมการเฉลิมฉลอง 

วันวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึง”
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ท�าไมพุนาคา

 กำรเดินทำงไปเมืองหลวงเก่ำชื่อเมืองพุนำคำ เป็นเส้นทำง ๗๑ กม. จำกกรุงทิมภู ใช้เวลำ ๒ ชม. 

ครึ่ง ถึง ๓ ชม. ไปฉันเพลกันท่ีเมืองน้ัน ภำคบ่ำยถ้ำมีโอกำสอำจจะเข้ำเฝ้ำสมเด็จพระสังฆรำชหรือ 

พระระดับรองสังฆรำชที่วัดพุนำคำโซง แล้วจึงเดินทำงกลับกรุงทิมภู

 ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ข้ำพเจ้ำเดินเท้ำส�ำรวจกรุงทิมภูพบโรงแรมแห่งหนึ่ง มีป้ำยเขียนว่ำ 

Hotel Kalingha แปลเป็นไทยคือโรงแรมกำลิงคะ ยงันกึว่ำเป็นชือ่เมอืงในอนิเดียหรือไง ? แต่มคัคเุทศก์ 

บอกว่ำ Kalingha เป็นค�ำในภำษำภฏูำน ๒ ค�ำ คอื กำลงิ แปลว่ำ Place บวกกบั คะ แปลว่ำ Happiness 

รวมควำมแปลว่ำ “เป็นสถำนท่ีแห่งควำมสุข” ถือว่ำเป็นกำรศึกษำดูงำนด้ำนภำษำศำสตร์อีกทำงหนึ่ง 

อีกชื่อหนึ่งที่พบบ่อยมำกคือ Dashi แปลว่ำ “โชคดี, ฤกษ์งำม” 

 เมือ่พดูถงึโรงแรมกำลงิคะ (Hotel Kalingha) อดคดิไม่ได้ว่ำ ฤำภำษำภฏูำนจะเหมอืนกบัภำษำไทย 

เช่น กินข้ำว ไม่ใช่ “ข้ำวกิน” ดังนั้น จึงเห็นค�ำว่ำโรงแรมอยู่ข้ำงหน้ำชื่อ เดินไปดูวงเวียนจรำจรที่ยัง 

ไม่ติดตั้งไฟสัญญำณจรำจรเหมือนเมืองหลวงทั่วไป เดินขนำนไปกับถนนที่พักด้ำนบน เห็นลำนกว้ำงที่มี

หอนำฬิกำตั้งอยู่ แสดงว่ำเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญ น่ำจะเป็นสัญลักษณ์ (Landmark) ของกลำงกรุงทิมภู 

ปรกติเขำจะมีที่ว่ำกำรเมือง (Town Hall) เป็นสัญลักษณ์ในย่ำนแถวนี้ มีตึกที่ได้รับรำงวัลดีเด่นชนะเลิศ 

สงสัยว่ำจะเป็นแหล่งตรงลำนสแควตรงนี้กระมัง หรืออยู่ใกล้ๆ กับบริเวณแห่งนี้ กรุงทิมภูเป็นเมือง 

ขนำดเล็ก เดินไปสุดทำง เห็นรูปภำพกษัตริย์พระองค์ที่ ๕ คือพระเจ้ำจิกมี่ เคซำร์ นัมเกล กับพระมเหสี 

ตั้งอยู่หลำยแห่งในตัวเมือง เดินย้อนกลับขึ้นไปตำมถนนสำยบนอีกเส้นทำงหนึ่ง แล้วกลับเข้ำที่พัก  

ก่อนจะออกเดินทำงโดยรถยนต์ตำมนัดหมำยไปยังเมืองพุนำคำในเวลำ ๘.๒๐ น. ถ้ำเป็นวันอำทิตย์ไม่มี

งำนตำมท้องถนน ภูฏำนเขำหยุดให้สมำชิกอยู่กับครอบครัวกัน จึงไม่มีงำนตำมท้องถนน ถ้ำเป็นวัน

ธรรมดำ บำงจุดบำงช่วงของกำรเดินทำงต้องรอคอยเป็นชั่วโมง ดังนั้น กำรเดินทำงไปชมเมืองพุนำคำ

ในวันอำทิตย์ นับว่ำดีที่สุด

 รถออกจำกที่พักแล้ววิ่งผ่ำนสนำมกีฬำแห่งชำติ (National Stadium) ข้ำมสะพำน ลัดเลำะออก

ไปนอกเมือง พอออกจำกกรุงทิมภู จะไต่ขึ้นเขำลูกแล้วลูกเล่ำ จ�ำได้คือเขำบอกว่ำมีโซงเก่ำแก่มำกที่สุด

ในภูฏำน แต่ถูกไฟไหม้ไปเมื่อไม่นำนมำนี้ เป็นที่น่ำเสียดำยมำกจริงๆ มองเห็นแม่น�้ำสำยเล็กๆ ไหลอยู่

ด้ำนล่ำง โซงอยู่ท่ีไหนก็ต้องมีแม่น�้ำท่ีน่ัน ภูฏำนเขำมีน�้ำดีจริงๆ อำคำรโซงจะสร้ำงบนเนินเขำเพื่อเป็น

ป้อมปรำกำรทหำร โซงแปลว่ำ ป้อมหรือปรำกำร (Fortess) มีลักษณะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ เป็นที่
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อยู่ของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รำชกำรเป็นท่ีว่ำกำรอ�ำเภอ เรียกว่ำเป็นศูนย์รำชกำร (Administration 

center) เป็นทูอินวนั (two in one) เป็นวัดทีม่พีระสงฆ์อยูป่ระจ�ำ เป็นส่วนของฆรำวำสทีเ่ป็นข้ำรำชกำร

มำท�ำงำนประจ�ำ คงเหมอืนกบัพทุธมณฑลทีม่ตี�ำหนกัสมเด็จพระสังฆรำช และเป็นหน่วยงำนสนองงำน

คณะสงฆ์ มีโซงเก่ำแก่มำกแห่งหน่ึงใช้เป็นสถำบันฝึกกำรบริหำร (Management academy) ว่ำใคร

เรียนจบที่ไหนมำก็ต้องเข้ำมำฝึกงำนที่สถำบันแห่งนี้เป็นเวลำหนึ่งปีก่อน จึงจะไปท�ำงำนที่อื่นได้จัดเป็น

มำตรฐำนของเขำ

 ในกึง่ทำงระหว่ำงกรงุทมิภเูมอืงหลวง กบัพุนำคำเมอืงหลวงเก่ำแห่งแรก มวีดัซ่ึงมเีจดีย์ ๑๐๘ องค์ 

เขำอธิบำยว่ำเหมือนลูกประค�ำมี ๑๐๘ ลูก คือเป็นพุทธคุณ ๔๕ ธรรมคุณ ๓๘ สังฆคุณ ๕๔ ถ้ำนับเจดีย์

ตรงกลำง และเจดีย์ใหญ่ข้ำงล่ำงด้วยจะเป็น ๑๑๐ องค์พอดี เจดีย์ร้อยแปดเป็นที่บรรจุอัฐิของพระสงฆ์

รูปส�ำคัญๆ ท�ำให้ย้อนนึกถึงในวันท้ำยก่อนเดินทำงกลับไทย ที่ได้ย้อนกลับมำเมืองปำโรอีกครั้ง ได้ไป

เยี่ยมวัดเก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งชื่อ “วัดคีซุ” ในห้องเจ้ำอำวำส ทีแรกนึกว่ำมีอัฐิของพระเก็บรักษำไว้เป็น

ตู้ๆ ได้ไปยืนบังสุกุลอุทิศถวำยให้ ท�ำให้ฉุกคิดขึ้นมำใหม่ เพรำะทรำบในภำยหลังว่ำ “ไม่ใช่อัฐิหรอก  

แต่เป็นพระไตรปิฎกที่เก็บอยู่ในตู้ต่ำงๆ ต่ำงหำก”

 ทีต่รงวดัเจดย์ี ๑๐๘ นี ้ถือว่ำเป็นจุดสูงจำกน�ำ้ทะเลถงึ ๓,๐๐๐ กว่ำเมตร เป็นประเพณขีองสมเด็จ

พระสังฆรำชของภูฏำนที่มีต�ำแหน่งเรียกชื่อเป็นทำงกำรว่ำ “เจ เคนโป (Je Khenpo)” แปลว่ำ 

“Supreme Knowledgable ผู้รู้ทุกอย่ำง หรือสัพพัญญู” พระองค์จะประทับอยู่ที่กรุงทิมภูเป็นเวลำ ๖ 

เดือน ในช่วงฤดูร้อน และไปประทับพักอยู่เมืองพุนำคำอีก ๖ เดือนในช่วงฤดูหนำว ต�ำแหน่ง เจ เคนโป 

เท่ำกับต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆรำชของไทยเรำ สมเด็จพระสังฆรำชภูฏำนมีรองสมเด็จ ๔ รูป มีหน้ำที่

รับผิดชอบงำน ๔ ด้ำน คือด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนดูแลกำรแสดงวัฒนธรรม ด้ำนกำรเผยแผ่และวิจัยงำน

ต่ำงๆ และด้ำนอื่นๆ ที่เหลือทั่วไป สอบถำมเขำถึงจ�ำนวนวัดและพระสงฆ์ทั่วประเทศภูฏำนว่ำมีเท่ำไร 

เขำว่ำทุกหมู่บ้ำนจะมีวัดอย่ำงน้อย ๑ วัด ประเทศภูฏำนมี ๒๐ จังหวัด (district) เทียบเท่ำกับจังหวัด

ของไทยเรำ จังหวัดหนึ่งมี ๗ บล็อค (Block)ๆ หนึ่ง มี ๔ หรือ ๕ หมู่บ้ำน ค�ำนวณว่ำมีวัดทั้งหมดมำกกว่ำ 

๗,๐๐๐ วัด ทั้งประเทศน่ำจะมีพระภิกษุอยู่ถึง ๗,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐ รูป ในจ�ำนวนประชำกร ๗ แสนคน

ของเขำ นับว่ำเป็นเปอร์เซ็นสูงมำกทีเดียวบนเนื้อท่ี ๓๘,๓๙๔ ตำรำงกิโลเมตรของประเทศภูฏำน  

ในระหว่ำงเดินทำงท่องเท่ียว ได้สังเกตเห็นสถูปลักษณะเหมือนบ้ำนหลังเล็กๆ ที่ชำวบ้ำนสร้ำงไว้ใน

ระหว่ำงทำง ข้ำงในมีจักรหมุนปั่น เสกท�ำน�้ำมนต์ ให้ใช้ดื่มกินได้ บำงหมู่บ้ำนมีธงพัดปลิวสะบัด ถ้ำปลิว
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ไสวหนึ่งรอบก็เท่ำกับให้พรแก่ผู้เดินทำงผ่ำนให้โชคดีมีชัยหนึ่งคร้ัง นับจำกจุดโดซูลำพำส จุดเจดีย์ 

ร้อยแปดองค์นี้แล้ว จะเป็นทำงลงจำกเขำ มองเห็นเส้นทำงไปเมืองพุนำคำ เพิ่งมำถึงได้ครึ่งทำง  

หำยใจลึกๆ ไว้ เพรำะรถต้องวิ่งไต่เขำและวิ่งเลำะไปเรื่อยๆ ทิวทัศน์สวยงำม ท�ำให้ตื่นเต้น เส้นทำง 

ยิ่งกว่ำกำรเดินทำงจำกเมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกำไปเมืองหลวงเก่ำเมืองแคนดีเสียอีก เรียกว่ำ 

ไปเมืองแคนดีเป็นระดับชั้นประถม แต่เส้นทำงไปเมืองพุนำคำเป็นระดับชั้นมัธยม แต่ถ้ำเดินทำงไป 

เหยียบถึงธิเบตได้จะเป็นเส้นทำงระดับชั้นอุดมศึกษำ

 ได้สอบถำมเขำว่ำ พนุำคำ แปลว่ำอะไร เขำว่ำ “พุนำ” คือแม่น�ำ้ ๒ สำยๆ หนึง่ เรียกแม่น�ำ้สำยหญงิ 

(เมตตำ) ไหลผ่ำนหน้ำวัด มีสะพำนข้ำมไปอีกฝำกหนึ่ง อีกสำยหนึ่งเป็นแม่น�้ำชำย (ปัญญำ) เมื่อทั้งสอง

สำยไหลมำบรรจบพบกันที่หลังวัด กลำยเป็นแม่น�้ำสำยเดียว เหมือนอักษรตัววำย (Y) เป็นสำมง่ำม  

ฉะนั้น ระยะทำงที่เรำเดินทำงเข้ำไปวัดหรือโซงพุนำคำที่มองเห็นแม่น�้ำด้ำนล่ำงแล้วกลำยเป็นสำยเดียว 

ส่วนค�ำว่ำ “คำ” แปลว่ำเนินเขำ (Hill) ปรกติโซงจะสร้ำงขึ้นบนที่เนินเขำ มีแม่น�้ำไหลผ่ำนด้ำนล่ำงเสมอ 

เคยฉุกคิดว่ำถ้ำจะสร้ำงสนำมบินในเมืองนี้ให้ได้ ก็ต้องสร้ำงบนแม่น�้ำน้ีแหละ อธิกำรบดีกล่ำวว่ำ  

“ในโลกนี้มีกัปตันภูฏำนที่ขับเครื่องบินได้เพียง ๘ คน เท่ำนั้น กัปตันต้องไปบินฝึกหัดที่ประเทศไทยและ

สิงคโปร์ก่อน ส่วนกัปตันสัญชำติอื่นๆ ไม่กล้ำบินมำภูฏำน เพรำะต้องใจกล้ำบ้ำบิ่น กล้ำขับบินระหว่ำง

ซอกเขำได้ ลำนสนำมบินยำวแค่ ๒ กม. แล้วต้องหักเลี้ยวหลบภูเขำให้ได้โดยใช้เวลำเพียง ๑๕ วินำทีใน

กำรตัดสินใจปฏิบัติกำร ถ้ำใจไม่ถึง ใจไม่แกร่งพอ ก็ไม่ต้องมำ ตั้งแต่เริ่มเปิดสนำมบินแห่งชำติเมืองปำโร

มำเป็นเวลำรำว ๒๐ ปี ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย จำกฝีมือกำรบินของกัปตันชำวภูฏำน”
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 ได้เรียนรู้ค�ำในภำษำภูฏำนเพิ่มอีก เช่น “Singye” คือ “สิงห์” นั่นเอง ค�ำว่ำ “จิกมี่” แปลว่ำ  

ผู้ปรำศจำกควำมกลัว (fearless, no fear)” ส่วนชื่อเมืองปำโร (Paro) ก็แปลว่ำ ไม่ต้องกลัวเหมือนกัน 

ค�ำว่ำ กรุงทิมภู (Thimphu) แปลว่ำ หินหรือแผ่นดินจมน�้ำ (sinking stone) เพรำะว่ำมีหินจมลงดิน 

ทุกวันๆ ยังปรำกฏหินใหญ่ ตั้งอยู่ท่ีหน้ำวัดแห่งหนึ่งที่จมลงดินไปในเมืองแห่งนี้ ที่เขำแยกศัพท์เป็น  

“ทิม (Thim)” เท่ำกับ จมลง (sink)” และ “ภู (Phu)” เแปลว่ำ หิน, ภูเขำ, แผ่นดิน

 ได้สอบถำมเขำอกีว่ำ พนุำคำ (Punakha) มำจำกค�ำว่ำอะไร ค�ำตอบว่ำมำจำกค�ำว่ำ พุนำ (Puna) 

แปลว่ำ เนิน, กองดิน (pile up, hill) ลักษณะเป็นเนินเขำ บวกกับค�ำว่ำ คำ ( kha) แปลว่ำ สถำนที่ 

(place) นั่นเอง ขยับถำมตรงเข้ำประเด็นใหญ่อีกที เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจำกหลำยๆ เสียง ว่ำ “ภูฐำน” 

แปลว่ำ อะไร? มัคคุเทศก์ที่พื้นเพเป็นคนทำงตะวันออกที่มีช้ำงอยู่ในแถบบ้ำนเทือกเขำแห่งนั้น อธิบำย

บอกว่ำ เป็นค�ำที่คนอินเดียเรียกกันมำก่อน มำจำกค�ำว่ำ “ภู กับ ฐำน” ฐำนตรงกับค�ำว่ำ “สถำน”  

นั่นแหละ นั่นก็เป็นอีกควำมคิดเห็นหนึ่ง เพรำะเป็นพ้ืนท่ีมีภูเขำ คนอินเดียไม่มีภูเขำเช่นนี้ จึงเรียกว่ำ

ภูฏำน ถ้ำจะเขียนเป็น “ภูฐำน” ก็คงได้มั่ง ต้องฝำกไว้ไปค้นดูทำงรำกศัพท์ภำษำศำสตร์ให้ดีก่อน

 ก่อนจะถึงเมืองพุนำคำ มองภูเขำไปอีกลูกหนึ่งได้เห็นส�ำนักแม่ชี เขำว่ำมีหัวหน้ำแม่ชีดูแลกันเอง 

บำงคนยงัตดิใจในรำกศัพท์ต่ำงๆ อยู ่บอกว่ำ ค�ำว่ำ ภ ูกด็,ี “โบหรอืเบำ” กด็ ีเขำมคีวำมหมำยแตกต่ำงกนั 

เรื่องนี้ได้สอบถำมพระสงฆ์นักวิชำกำรให้เขำเขียนให้ดู ว่ำดรุกยูล (Drukyul) มำจำกสองค�ำ คือ “ดรุก 

แปลว่ำ มงักร และ ยลู แปลว่ำ แผ่นดิน” เป็นภำษำภฏูำน รวมควำมว่ำ แผ่นดินมงักร (Land of Dragon) 

มำจำกศัพท์ท้องถิ่นว่ำ “เภำตันตะ”(Bhoutant) ซึ่งชำวตะวันตกแปลว่ำ Southern Himalaya คือ 

เทือกเขำหิมำลัยทำงใต้ ข้ำพเจ้ำอยำกจะถอดเป็น โพ+อนฺต แปลว่ำ เป็นแผ่นดินที่สุดของชนเผ่ำ “โภ  

ที่แปลว่ำ ผู้เจริญ” สรุปว่ำ ฐำน จะตรงกับค�ำว่ำ “สถำน” ในค�ำว่ำ ปำกีสถำน ท่ีต้ังของชนเผ่ำปำก ี

หรือไม่? 

  เมืองพุนำคำมีประชำกรรำวหนึ่งหมื่นคน ประเทศภูฏำนเพิ่งเปิดประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓  

(ค.ศ. ๑๙๖๐) เมือ่เดนิทำงถงึวดัพนุำคำโซง คณะสงฆ์ภฏูำนให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดียิง่ พำเข้ำไปยงัหอ

สวดมนต์ นิมนต์ให้อธิกำรบดีท�ำพุทธบูชำ ถ้ำมองจำกด้ำนนอกมำจะเห็นหอสูง ๓ หอ หอด้ำนหลังสุด

คือหอสวดมนต์ที่คณะเรำเข้ำไปท�ำพุทธบูชำกัน ด้ำนหน้ำหอเป็นลำนกว้ำง เป็นที่ประกอบอภิเษกสมรส

ของกษัตริย์ภูฏำน ถัดไปอยู่ด้ำนหลังเรียกว่ำวัด หอหลังนี้เขำเล่ำว่ำเป็นหลังเดียวที่รอดจำกถูกไฟไหม้ 

ถือโอกำสเดินขึ้นไปดูบนช้ันสอง มองลงมำข้ำงล่ำงก็เห็นเขำกั้นฉำกเหมือนเป็นที่ประกอบพิธีต่ำงๆ  

04. ����������  (49-70).indd   61 28/4/2559   10:10:08



62 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

ถัดไปเป็นหอสูงสุดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ ได้ข้ึนไปส�ำรวจถึงชั้นสูงสุด พบพระรูปหนึ่งใจดีเปิดห้องให้ดู  

มีรูปของอดตีเจ้ำอำวำสหรอืพระรปูส�ำคญั และรปูภำพทีส่วยงำมมำก เขำว่ำชัน้บนสดุเป็นทีป่ฏิบัตธิรรม

ของผู้สถำปนำประเทศภูฏำนที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นท้ังกษัตริย์และสมเด็จพระสังฆรำช พระองค์เดินทำง

มำจำกธิเบต มีต�ำแหน่งเป็น “ทะไลลำมะ” แปลว่ำ “มีปัญญำดุจท้องทะเล” ท่ำนยังน่ังปฏิบัติธรรม  

ยังไม่ยอมละสละสังขำรไปจำกโลกนี้ แต่ผู้คนยังเก็บไว้เป็นควำมลับสูงสุด ทุกๆ เช้ำมีคนน�ำอำหำรไป

ถวำยพระองค์เป็นแนวปฏบิตัแิละควำมเชือ่ของเขำ พระประมุขท่ำนที่เป็นสงัฆรำชและที่มำจำกธเิบตนี้

มีพระนำมว่ำท่ำนซับตรุง งำวัง นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyel) (พ.ศ.๒๑๓๗-๒๑๙๔)  

(ค.ศ. ๑๕๙๔-๑๖๕๑) พระองค์ยังนั่งปฏิบัติสมำธิอยู่บนหอสูงหลังนี้ กล่ำวกันว่ำหลังจำกพระองค์

สิ้นพระชนม์ไปเป็นเวลำนำนถงึ ๑๕๐ ปีแล้ว จึงมกีำรประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นทำงกำร 

เพรำะพระองค์เป็นผู้มำบุกเบิกท่ีเมืองพุนำคำ จึงเป็นเหตุผลหน่ึง ว่ำผู้จะได้รับกำรสวมมงกุฎให้เป็น 

พระรำชำหรือในกำรอภิเษกสมรสของเจ้ำชำยเจ้ำหญิงก็ต้องเดินทำงมำประกอบพิธีที่วัดนี้กัน

 ที่ด้ำนหน้ำในบริเวณโซง-วัด มองเห็นต้นโพธิ์ใหญ่ มองดูสถูปทรงแบบภูฏำน เห็นมีแค่สถูปเดียว

ภำยในวัดพุนำคำโซง แต่มีต้นโพธิ์ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่หลังเจดีย์ อำยุของวัดนับได้ ๔๐๐ กว่ำปี แต่ก็ผ่ำน 

กำรบูรณปฏิสังขรณ์มำหลำยครั้ง เมื่อเขำบูรณะก็รักษำรูปทรงแบบเดิมเอำไว้ นับว่ำน่ำสรรเสริญยิ่ง  

ด้ำนหลังสุดเป็นโรงครัวส�ำหรับเลี้ยงอำหำรพระสงฆ์ จุดอื่นอนุญำตให้ถ่ำยรูปได้หมด ยกเว้นภำยใน 

หอสวดมนต์เท่ำนั้น ท่ีเขำห้ำมถ่ำยรูป โดยเฉพำะด้ำนพระประธำนดูเขำจะห้ำมเด็ดขำด เป็นกฎท่ีเขำ

รักษำไว้ดี ภำยในตรงกลำงมีพระศำกยมุนีประทับนั่งเป็นประธำน ด้ำนซ้ำยมือของพระศำกยมุนีเป็นรูป
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ของกษัตริย์โพธิสัตว์พระนำมว่ำซับตุง นำวัง นัมเกล อีกด้ำนหนึ่งอธิกำรบดีบอกว่ำ เป็นพระคุรุปัทม-

สัมภวะ ประทับนั่งอยู่บนดอกบัว เป็นพระพุทธเจ้ำพระองค์ที่ ๒

 ในขณะที่คณะ มจร มอบของที่ระลึกกันนั้น ถือโอกำสเดินประทักษิณส�ำรวจด้วยสำยตำตนเอง

รอบหนึ่ง ที่ด้ำนหน้ำมีแท่นบูชำที่พวกเรำได้สวดมนต์และประกอบพิธีถวำยพระแก้วมรกตไว้ที่วัด 

พุนำคำโซงท่ีมีสถำนะเทียบเท่ำกับวัดพระศรีรัตนศำสดำรำมของไทยเรำ พระสงฆ์ที่รับสิ่งของกล่ำวว่ำ 

จะตั้งพระแก้วมรกตบูชำไว้ด้ำนหน้ำแท่นนี้จนกว่ำท่ำนเจ เคนโป สมเด็จพระสังฆรำช จะออกมำจำก

ปฏิบัติกรรมฐำน เสียดำยที่ไม่สำมำรถเก็บภำพจิตรกรรมรูปภำพได้ เพียงเหลือบตำดูภำพหนึ่งก่อนจะ

เดินออกจำกประตูหอสวดมนต์ เพ่งดูปรำกฏว่ำเป็นภำพพุทธประวัติ ที่ดูออกเพรำะเป็นภำพก�ำลัง 

ตัดพระเมำลี เห็นเจดีย์อยู่ข้ำงบน จึงทรำบว่ำเป็นเหตุกำรณ์ที่ตัดพระเมำฬี แล้วเอำพระเกศำไปบรรจุไว้

ในเจดีย์จุฬำมณีบนสวรรค์ 

 พระสงฆ์ที่วัดแห่งนี้มีจ�ำนวน ๓๐๐ รูป ในระบบกำรศึกษำภูฏำนถ้ำเรียนบำลีใช้เวลำถึง ๑๙ ปี  

ในวันนี้มีท่ำนรองสังฆรำช ๒ รูปมำถวำยกำรต้อนรับ เมื่อเสร็จจำกกำรส�ำรวจวัดอย่ำงลึกซึ้ง เพรำะไม่มี

อะไรต้องรีบร้อน เดินไปทั่วเกือบหมดวัด ไปไหว้พระที่วัดด้ำนหน้ำ ไหว้พระศำกยมุนี เดินประทักษิณ

รอบหนึ่ง เห็นยักษ์เจ้ำแม่กำลีวำงไว้ด้ำนหลังพระศำกยมุนี พระรูปหนึ่งมำแสดงพระสำรีริกธำตุให้ดู  

และกระซบิบอกว่ำถ้ำสนใจจะขอถวำยให้ไปทีไ่ทย ได้เดินเลำะเลียบแม่น�ำ้ ดูต้นไม้ศรีตรัง (Jackrarandra) 

ชมควำมงำมภำยนอกโซง ค�ำนวณนับควำมสูงของป้อมปรำกำรสูงเท่ำตึก ๕ ชั้น ส่วนสูงรำว ๒๑ เมตร 

ส่วนหอสูงสุดเท่ำกับตึก ๖ ชั้น เขำใช้กรรมวิธีใช้หินเป็นเสำเข็มฝังลึกลงไป ๓ เมตร แล้วก่อหินวำงซ้อน

เรียงกันขึ้นไป ระหว่ำงช่องใช้ดินเหนียวเป็นส่วนผสมและประสำนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้ปูนซีเมนต์

ผสมเลย เป็นเทคนคิทีใ่นกำรก่อสร้ำงบ้ำนเรอืนกย็งัใช้วธินีีอ้ยูไ่ด้เป็นร้อยๆ ปี ทีว่ดันีม้หีวัหน้ำศำลอ�ำเภอ 

(District chief Justice of Phunakha) ท่ำนหัวหน้ำได้เข้ำมำเป็นมัคคุเทศก์พิเศษพำเดินชมวัดตลอด 

แล้วเดินมำส่งที่รถอีกด้วย

 ผู้เดินทำงมำเที่ยวภูฏำน มีระเบียบว่ำต้องจ่ำยค่ำมำอยู่วันละ ๒๕๐ เหรียญสหรัฐให้แก่กำร 

ท่องเที่ยว (Tourism Council of Bhutan) เขำเน้นคุณค่ำสูงให้ผลกระทบน้อย (high value low 

impact) ซึ่งในช่วงเย็นอธิกำรบดีก็พูดถึงเรื่องนี้ที่บ้ำนของอดีตโฆษกรัฐบำล ชื่อท่ำนดำโช ปำสซัง ผู้เคย

เดินทำงไปเมืองไทยและฮ่องกงเป็นคนแรกของประเทศภูฏำน ท่ำนปำสซังเป็นนักธุรกิจ สำมำรถพูดได้ 

๗ ภำษำ ไปเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) ท่ำนย้ำยมำตั้งบ้ำนเรือนหลังปัจจุบันที่
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กรงุทมิภูนี ้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) ในยคุทีย่งัไม่มผู้ีคนมำอยูอ่ำศยักนัมำกนกั ท่ำนเป็นผู้บกุเบกิ 

และเล่ำว่ำ เคยเหน็เสอือำศยัอยูใ่นแถบบริเวณนี ้เรียกว่ำเป็นผู้บกุเบกิยคุแรกๆ ในกรุงทมิภ ูในช่วงระยะ

ที่เปิดประเทศภูฏำนใหม่ๆ ท่ำนมีน�้ำใจดีมำกไปต้อนรับคณะเรำตั้งแต่สนำมบิน ได้ร่วมเดินทำงพำไปชม

เยี่ยมวัดพุนำคำโซง

 วนันีไ้ม่มโีอกำสได้พบสมเดจ็พระสงัฆรำชชือ่ท่ำนเจ เคนโป (Je Khenpo) อำย ุ๖๑ ปี เพรำะพระองค์

ไปปฏิบัติกรรมฐำนอยู่ท่ีภำคตะวันออกเป็นเวลำ ๖ เดือน โปรแกรมในพรุ่งนี้เช้ำไม่มีรำยกำรเข้ำเฝ้ำ

กษัตริย์พระองค์ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน) (ค.ศ. ๒๐๐๖-ปัจจุบัน) เพรำะพระองค์เสด็จลงประทับอยู่

ทำงใต้ใกล้กบัชำยแดนอนิเดยี กษตัรย์ิภูฏำนท�ำงำนหนักต้องผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนไปพบปะและประทบั

อยูกั่บประชำชน ถ้ำพระองค์ประทับอยูใ่นกรงุทมิภู คณะ มจร คงมโีอกำสได้เฝ้ำแน่นอน เพรำะพระองค์

เป็นคนเรียบง่ำย

 ในด้ำนรำยได้ของประชำกรของภฏูำน ส่วนใหญ่มำจำกผลผลติส่งไฟฟ้ำให้อนิเดยีเป็นอนัดบัหนึง่ 

ไฟฟ้ำสร้ำงรำยได้ให้ประเทศมำก และกำรท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง นักท่องเที่ยวต้องจ่ำยเงินให้แก่กำร

ท่องเทีย่วภูฏำนคนหนึง่ต่อวนัหนึง่จ่ำยให้จ�ำนวน ๒๕๐ เหรียญสหรฐั (รำว ๘,๐๐๐ บำทไทย) เน้นคุณค่ำ

สูงผลกระทบต�่ำ (High value low impact) นักท่องเที่ยวซ�ำเหมำโดยเฉพำะพวกฮิปปี้สูบกัญชำมำอยู่

ได้ยำกมำก กำรท่องเท่ียวภูฏำนถือเป็นรำยได้อันดับสอง รองจำกผลิตกระแสไฟฟ้ำที่ส่งให้อินเดีย  

สินค้ำอันดับสำมคือพวกผลไม้ต่ำงๆ แต่เขำใช้เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ แบบครบวงจร ไม่โลภมำก เช่น 

กำรท่องเที่ยวแรกเปิดให้คนนอกเข้ำประเทศได้ปีละ ๒,๐๐๐ คน ขยำยมำ ๒๐,๐๐๐ คน และปัจจุบัน 

๑ แสนคนต่อปี โดยไม่เข้ำมำท�ำลำยวัฒนธรรมของเขำ และเลือกเอำนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภำพจริงๆ  
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มีก�ำลังเงินเที่ยว ไม่เอำฝร่ังขี้นก หรือนักทัวร์ซ�ำเหมำที่ไม่มีจุดหมำยปลำยทำง เพรำะกลัวผลกระทบ 

ต่อสุขภำวะของประชำกรภูฏำน

เที่ยวชมอะไรในเมืองหลวง กรุงทิมภู

 จุดแรกสนำมกีฬำแห่งชำติ (National stadium) ไปชมสิ่งก่อสร้ำงเวลำจัดงำนใหญ่ๆ ที่บรรจุคน

ได้ถึง ๓๐,๐๐๐ คน มีสนำมกีฬำยิงธนู เยี่ยมชมพระพุทธลีลำ ซึ่งรัฐบำลไทยมำช่วยสร้ำงให้ในปี ๒๕๕๕ 

ลักษณะเหมือนพุทธมณฑล ใกล้ๆ กันนั้นมีสวนรำชำภิเษก เป็นจุดนั่งชมวิวได้งำมจุดหนึ่ง

 จดุทีส่อง เจดย์ีอนสุรณ์แห่งชำติโชเตน (National Memorial Choeten) ทีต่ัง้อยูใ่นรศัมมีองเหน็

ได้จำกทีพ่กัเลอเมอรเิดยีน ด้ำนในมแีผ่นป้ำยด้ำนหน้ำเขยีนบอกว่ำสร้ำงเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. ๑๙๗๙) 

โดยสมเด็จพระรำชินีพระนำมว่ำ พันท์โช โชเด็น วังชุก (Queen Phuntsho Choden Wangchuck) 

เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระกษัตริย์ดรุกพระองค์ท่ี ๓ ท่ีทรงพระนำมว่ำ พระเจ้ำจิกมี่ ดอร์จิ วังชุก (พ.ศ.

๒๔๗๑-๒๕๑๕) (ค.ศ. ๑๙๒๘-๑๙๗๒) (สมเด็จพระอัยกำในพระเจ้ำจิกมี่ กษัตริย์ภูฏำนองค์ปัจจุบัน)  

ได้เดินหมุนวงล้อระฆัง เดินรอบประทักษิณเจดีย์ สังเกตดูพระพุทธรูปองค์หันหน้ำไปทิศตะวันออกเริ่ม

จำกทิศตะวันออกด้ำนล่ำงลงมำมีท้ำวจตุโลกบำลเพรำะเห็นมีพิณถือในมือ ได้เดินวนประทักษิณดู 

ท้ำวจตโุลกบำลทีถ่อืดำบ (ทศิใต้) ถอืร่ม (ทศิตะวนัตก) เป็นต้น เพือ่ดขู้อแตกต่ำงกนั ภำยในทำงเข้ำเจดีย์

ปิดประตูไว้ เขำเปิดให้เข้ำไปไหว้พระภำยในได้เฉพำะในวันพระ มีผู้คนศำสนิกชนไปไหว้พระกันมำก 

ภำยในเจดีย์นี้ว่ำมีพระพุทธรูป ๓ องค์ องค์กลำงเป็นพระศำกยมุนี ด้ำนขวำมือเป็นพระคุรุปัทมสัมภวะ

นั่งบนดอกบัว ที่จะมำบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้ำพระองค์ที่ ๒ ส่วนด้ำนซ้ำยมือเป็นพระกษัตริย์ผู้ก่อต้ัง

ประเทศ ซึ่งเป็นทั้งผู้น�ำชำติและผู้น�ำศำสนำ มีพระนำมว่ำ ท่ำนจับตุง นำวัง นัมเกล ลักษณะกำรวำง

พระพุทธรูปเหมือนกับพระพุทธรูปวัดพุนำคำโซง มีรูปเขียนพระพุทธเจ้ำให้เห็นที่ประตูทำงเข้ำ ที่ประตู

ด้ำนในมีรูปภำพวำดของพระมัญชุศรี (พระผู้ทรงปัญญำ) อยู่ตรงกลำง ด้ำนซ้ำยเป็นพระอวโลกิเตศวร 

(พระเมตตำ) ด้ำนขวำคือพระวัชรปำณี (ควำมกล้ำหำญ ที่น่ำจะหมำยถึงกษัตริย์) ส่วนกำรประดิษฐำน

พระพทุธรปูบนแท่นของประเทศญีปุ่น่ สงัเกตเหน็มีพระไวโรจนะตัง้อยูต่รงกลำง ซ้ำยมือเป็นพระศำกยมนุี

พุทธเจ้ำ ขวำมือเป็นพระเภสัชคุรุ อธิกำรบดีปุจฉำวิสัชนำว่ำ “ในภูฏำนมีควำมเชื่อว่ำพระพุทธเจ้ำ 

เมื่อสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ศำสนิกจะบูชำใครเล่ำ ? จึงเช่ือในเรื่องพระคุรุปัทมสัมภวะ เพื่ออยู่ดูแลโลก 

ร่วมกันกับพระมัญชุศรี (พระปัญญำ) เพื่อให้ทั้งสองพระองค์อ�ำนวยอวยพรให้แก่มวลมนุษย์ ที่มำ 

กรำบไหว้ขอพรให้สัมฤทธิผลได้”
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 จุดที่สำม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เรียกว่ำ จุดพระพุทธเจ้ำ (Buddha Point) ที่ชำวสิงคโปร์และ

ฮ่องกงร่วมลงทุนกันสร้ำง จำกที่พักสำมำรถมองข้ึนไปเห็นพระสูงใหญ่ถึง ๕๑ เมตร มีพระนำมว่ำ 

พระศำกยมุนี แต่ชื่อในภำษำภูฏำนว่ำ “โดร์เด็นมำ” เอำต้นแบบมำจำกพุทธคยำ เป็นองค์ที่อยู่ในเจดีย์

พทุธคยำ ทีค่นไทยเรยีกว่ำ “พระพทุธเมตตำ” ถอืว่ำเป็นพระพุทธรูปทีดู่จะใหญ่โตทีสุ่ดในภฏูำนในขณะนี้ 

แต่สร้ำงยงัไม่เสรจ็เรยีบร้อยด ีทีห่น้ำผำกฝังเพชรเมด็ใหญ่ไว้ ช่ำงไทยและอนิเดยีร่วมมอืกนัท�ำงำนก่อสร้ำง 

ใช้กระเบือ้งโมเสกท่ีสัง่ตรงมำจำกยโุรปสเีหลืองสวยงำม คงทนถำวร ถ้ำสร้ำงเสรจ็เรยีบร้อยดี คงสวยงำม

มำก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สอง รองจำกวัดทิมภูโซง ได้เดินชมส่ิงก่อสร้ำงใหญ่โตของพระพุทธรูปองค์นี้  

ชมววิทีม่องลงไปข้ำงล่ำงสวยงำมมำก เสรจ็แล้วกอ็อกเดนิทำงไปยงัสวนสตัว์เพือ่ดทูำคิน สตัว์ประจ�ำชำติ

ภูฏำน

 ที่สวนสัตว์ ด้ำนปำกทำงเข้ำ มีสัตว์ทำคินตัวเล็กๆ จ�ำลองอยู่ ๒ ตัว ตั้งอยู่หน้ำประตูปำกทำงเข้ำ 

เมื่อเข้ำไปแล้วได้อุดหนุนซื้อสินค้ำชำวท้องถิ่น เป็นผ้ำพันคอมำ ๓ ผืนๆ ละ ๔๐๐ นู ต่อลงมำจำกรำคำ 

๕๐๐ นู โดยใช้เงินรูปีที่มีอยู่ซื้อได้พอดี แม่ค้ำชำวภูฏำนบอกว่ำ ถ้ำไปซื้อที่อื่นรำคำตกผืนละ ๘๐๐ นู 

ทเีดยีว แต่เห็นว่ำเป็นผ้ำฝ้ำย (cotton) และต้องกำรสนบัสนนุคนท้องถิน่ให้เกิดควำมภำคภมูใิจในสนิค้ำ

ท้องถิ่นตนเอง ถือว่ำเป็นกำรให้ก�ำลังใจกัน สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง ในวันที่มำดูทำคินที่สวนสัตว์เปิด 

เป็นคร้ังแรกนี้ แปลกใจที่เขำไม่มีค่ำเก็บผ่ำนประตู เมื่อเข้ำไปดูภำยในมีบ้ำนทำสีสวยงำม คงเป็นบ้ำน 

เจ้ำหน้ำที่ดูแลสวนสัตว์ เข้ำชมทำคินเป็นสัตว์ประจ�ำชำติ ที่มีอยู่ ๒๔ ตัว เพิ่งตำยไปตัวหนึ่ง จึงเหลือ ๒๓ 

ตัว และลูกทำคินอีก ๖ ตัว ลักษณะของทำคินคือชอบอยู่บนที่สูงจำกระดับน�้ำทะเล ๔,๐๐๐ เมตร  

ตัวและเขำเป็นวัว กีบเท้ำเป็นแพะ กินหญ้ำและใบไม้ทั่วไป ตัวใหญ่ขนำดน้องๆ วัวหน่อยหนึ่ง เวลำมัน

เดินลักษณะสำมขุมน่ำกลัว เหมือนกำรเดินของหมี

ท�าไมเมืองปาโร

 จำกเมืองหลวงย้อนกลับไปเมืองปำโร ใช้เวลำเดินทำงรำว ๑ ชม. เพรำะเส้นทำงถ้ำเทียบกับ 

เส้นทำงที่ไปเมืองพุนำคำแล้วต่ำงกันลิบลับ เป็นเส้นทำงดีตลอด รถวิ่งเลยสนำมบินนำนำชำติปำโร  

เพื่อเยี่ยมชมปำโรโซง และล�ำธำรน�้ำใสสะอำด จอดแวะชมอำร์ทแกลเลอรี่ (art gallery) ของธิเบต 

นิดหนึ่ง จุดนี้ถือว่ำเป็นจุดสวยงำมมำกควรค่ำแก่กำรชม เห็นธำรน�้ำไหลท่ีกล่ำวกันว่ำ ถ้ำเดินเกำะติด

แม่น�้ำสำยนี้ลงไปทำงตะวันตกเรื่อยๆ จะไปถึงดินแดนธิเบต ที่เขำเล่ำว่ำ คนธิเบตใช้เส้นทำงสำยนี้ 

เดินเข้ำมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำวัชรยำนถึงที่ภูฏำน บำงครั้งก็เข้ำมำรุกรำนประเทศ มีกำรต่อสู้รบรำ
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ฆ่ำฟันกันในด้ำนกำรเมอืง แต่ในทำงด้ำนศำสนำ มร่ีองรอยของพระลำมะจำกธเิบตเดนิทำงเข้ำมำเผยแผ่

พระพุทธศำสนำวัชรยำนในแถบเทือกเขำแห่งนี้ เมื่อเดินทำงต่อไปอีกนิด แล้วรถวิ่งลัดท้องนำเข้ำไปยัง

วัดเก่ำแก่แห่งหนึ่ง มีชื่อว่ำ “วัดคีซุ” เป็นวัดเล็กๆ แต่อำยุเป็นพันปี ที่พระธิเบตมำสร้ำงไว้ในยุคแรกๆ 

ของกำรเข้ำมำเผยแผ่พระธรรมวินัย ภำยในมีหอสวดมนต์ มีเรื่องเล่ำขำนสืบต่อมำว่ำ อดีตเจ้ำอำวำส 

วัดคีซุองค์หนึ่งเข้ำมำนบไหว้พระพุทธเจ้ำภำยในห้องแบบอัฏฐำงคประดิษฐ์-กำรกรำบประกอบด้วย 

องค์แปดประกำร ใช้เวลำ ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน จนมีร่องกระดำนที่เหยียบเป็นบุ๋มลึกลงไป ท่ำนเป็น 

พระธิเบตกรำบไหว้ใช้หน้ำผำกจรดพื้น จัดเป็นวัดเก่ำที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองปำโร พยำยำมมองหำ 

ท้ำวจตุโลกบำลในรอบๆ บริเวณวัดนี้ไม่เจอ พระพุทธรูปในวัดคีซุเป็นลักษณะแบบมหำยำนของจีน  

มีพระอวโลกิเตศวร (เจ้ำแม่กวนอิมพันมือ) อยู่ทั้งสองข้ำง มีพระประธำนเป็นพระศำกยมุนี ด้ำนหลังมี

ตู้พระไตรปิฎกอยู่ ๓-๔ ตู้ ข้ำงตู้พระไตรปิฎก ด้ำนในหนึ่งมีที่บูชำ เห็นพุ่มไทยที่คนไทยน�ำมำถวำยเป็น 

พุทธบูชำ พุ่มไทยเป็นลักษณะแสดงถึงนิจจังท่ีอยำกให้เที่ยงแท้แน่นอนถำวรตลอดไป ตั้งคู่กับสิ่งที ่

ชำวธิเบตท�ำถวำยเป็นหน้ำขนมที่โรยเค้กข้ำงบน ท�ำอย่ำงสวยงำม แต่จะละลำยไปที่แสดงถึงอนิจจัง 

ไม่เทีย่งแท้ถำวร ชำวธเิบตบอกว่ำเขำดใีจเมือ่จะได้กลับมำสร้ำงขนมเค้กถวำยใหม่ ภำยในห้องมรูีปภำพ

เก่ำๆ ตดิอยู ่มแีผ่นกระดำนปูพืน้แผ่นใหญ่รองรบั มธีงห้อยระย้ำประดบั ถดัไปอกีห้องหนึง่มพีระครุปัุทม-

สมัภวะ ประทบันัง่บนดอกบัวเป็นพระประธำน ทีข้่ำงๆ ด้ำนหน้ำมพีระประมขุสงฆ์และกษตัรย์ิในมือถือ

คทำ เทียบเท่ำกับทะไลลำมะเป็นทั้งพระสังฆรำชและหัวหน้ำรัฐ ท่ีมีพระนำมว่ำ ท่ำนซับดรุง งำวัง  

นัมเกล ด้ำนข้ำงที่อยู่ลึกเข้ำไป เป็นท่ำนพระธิเบตเรียกว่ำท่ำนอำจำรย์รินโปเช ผู้น�ำพระพุทธศำสนำ 

เข้ำมำเผยแผ่ในภูฏำนเป็นครั้งแรก เขำเล่ำให้ฟังว่ำยังมีวัดธิเบตเก่ำที่สุดที่สร้ำงโดยพระธิเบตเหลือ 

อยู่บ้ำง แต่อยู่ในเมืองอื่นๆ เพรำะในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีพรมแดนกั้นขวำงเป็นพรมแดนประเทศดังใน

ปัจจุบัน ท่ำนรินโปเช เดินทำงมำจำกธิเบตมำจำกทำงทิศตะวันตก เข้ำมำยังภูฏำนในดินแดนทิศ 

ตะวันออก น�ำพระพุทธศำสนำเข้ำมำเผยแผ่หลักธรรมค�ำสอน เข้ำไปทำงทิศตะวันออกไปเรื่อยๆ ถ้ำเรำ

เดนิสวนขึน้ไปทำงทิศตะวนัตกเรือ่ยๆ เส้นทำงรถจะสิน้สดุลง ใช้เท้ำเดนิต่อไปอกีสกั ๒ วนั โดยเกำะตำม

แม่น�ำ้สำยนี ้จะไปถงึดนิแดนหลงัคำโลกดนิแดนธเิบตได้ ส่วนครุุปัทมสัมภวะมสีภำพเหมอืนพระโพธสัิตว์

เพรำะจะเป็นพระพุทธเจ้ำพระองค์ที่ ๒ ถำมเขำว่ำเป็นพระอริยเมตไตรยใช่ไหม เขำว่ำไม่ใช่เป็นคนละ

องค์กัน 

 เมืองปำโรเป็นเมืองสัปปำยะและสะดวกใกล้กับชำยแดนธิเบต ท่ีเพ่ิงตกเป็นของจีน ยังไม่มี 

เส้นทำงรถยนต์ไปถงึได้ ภฏูำนเป็นเขตกนัชนระหว่ำงจนีกบัอนิเดยี ภฏูำนจะพฒันำประเทศและเส้นทำง
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ใดๆ ต้องเหลอืบตำดอูนิเดยีก่อน ทีส่�ำคญัต้องไม่กระทบควำมสัมพันธ์กบัอนิเดีย ดินแดนแถบนีห้นำวเยน็

ยะเยอืกมำกเมือ่เดนิทำงเข้ำไปทำงทศิตะวนัตกเรือ่ยๆ กจ็ะหนำวยิง่ขึน้ เหมอืนค�ำพดูทีว่่ำ ยิง่สงูยิง่หนำว

ชะเง้อชมรังเสือ

 เมื่อมีโอกำสพอชมวิววัดทักซังจำกที่ไกลๆ ให้ไปจุดที่ด้ำนหลังท่ีเป็นดินแดนธิเบต หลังคำโลก  

จะมองเหน็โซงเก่ำแก่ท่ีส�ำคัญมำกท่ีสุดอยูไ่กลโพ้น นัน่เป็นดินแดนทำงธเิบต เมือ่เกดิกำรสูร้บกนัระหว่ำง

ภูฏำนกับธิเบต จ�ำเป็นต้องมีปรำกำรป้องกันตนเอง มองเห็นร่องแม่น�้ำที่ไหลจำกเหนือลงมำ ถ้ำเดินไป

เขำบอกว่ำใช้เวลำอกี ๒ วนักจ็ะถงึประเทศธเิบตเป็นจดุท่ีใกล้ท่ีสดุ ในวนัหนึง่มนษุย์ปรกติเดนิได้รำว ๔๐ 

กม. ในดินแดนแถบนี้ แต่ถ้ำมีสัมภำระมำกๆ ก็ต้องใส่หลังอูฐเดินทำงไป วัดทักซังเป็นจุดที่มีถนนไปถึง 

หลังจำกนั้นก็ต้องเดินไปเช่นกัน คนธิเบตและภูฏำนมีกำรติดต่อค้ำขำยกัน มีวัฒนธรรมทำงศำสนำ 

ร่วมกัน ถ้ำเดินตำมแม่น�้ำสำยนี้ไป บำงที่ต้องปีนเขำบ้ำง อำกำศจะเบำบำง หำยใจไม่ค่อยออก เวลำเดิน

ขึ้นไปจะรู้สึกเหนื่อยหอบ หำยใจไม่ค่อยทัน ในแง่ภูมิศำสตร์จุดใกล้เมืองกำซำ (Gasa) ที่อยู่ใกล้กับลำซำ 

เมืองหลวงของธิเบตมำกที่สุดนั้น เขำบอกให้ปีนขุนเขำข้ำมท่ีจุดโดชูลำพำส ท่ีอยู่ระหว่ำงเมืองพุนำคำ

กบักรงุทมิภูน่ันแหล่ะ ข้ำมได้กถึ็งหลงัคำโลกได้ แต่เส้นทำงต้องเดินอ้อมมำทำงทิศตะวนัตกโดยผ่ำนเมอืง

ปำโรนี้เข้ำไป ถ้ำเดินเลำะตำมแม่น�้ำท่ีไหลลงมำเป็นเข็มทิศน�ำพำไปถึงหลังคำโลก หวนคิดนึกถึงแม่น�้ำ

โขงจำกจังหวัดชิงไห่ที่ไหลลงใต้ผ่ำนยูนนำนท่ีทอดยำว ๔,๐๐๐ กม. ท่ีมำจำกเทือกเขำหิมำลัยท่ีอยู่ใน

ธเิบต ณ ล�ำธำรน�ำ้ด้ำนล่ำงนีอ้ยูใ่นจดุทีน่�ำ้ไหลมำจำกธเิบตพุง่มำทำงตะวนัออก แต่มนัคงจะเชือ่มโยงกบั

แม่น�้ำโขงที่มีสำขำมำกมำย แล้วไหลลงไปเรื่อยๆ ไปบรรจบลงที่ปำกอ่ำวเวียดนำม เส้นทำงนี้คงเป็นอีก

เส้นทำงหนึ่งที่พระพุทธศำสนำสำยวัชรยำนพุ่งลงไปสู่ทำงดินแดนภำคเหนือของประเทศไทย รวมทั้ง 

ดินแดนที่อยู่ติดต่อกัน ตำมล�ำน�้ำแม่น�้ำโขงที่ไหลมำจำกธิเบต
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69ฟ้าต�่า แผ่นดินสูง ที่ภูฏาน

 มองดูปำโรโซง ที่เป็นป้อมปรำกำรที่ป้องกันประเทศด่ำนเข้ำเมืองภูฏำน ข้ำศึกศัตรูมำก็ใช้เป็น

ป้อมต่อสู้ขว้ำงก้อนหินมำต่อสู้กันได้ ถำ้ข้ำศึกสำมำรถเข้ำยึดป้อมโซงที่เป็นศูนย์บัญชำกำรรบได้สัก ๕ 

ถงึ ๖ ป้อม ผูค้นกเ็ริม่ขวญัเสีย ตกเป็นฝ่ำยเสยีเปรยีบ ขวญัหนดีฝ่ีอ ปำโรโซงจัดเป็นโซงทีส่ร้ำงเป็นอนัดบั

ที่ ๒ หรือที่ ๓ ในประเทศ โซงแห่งแรกเรียกชื่อว่ำ “ซิมโตขะโซง” ตั้งอยู่ใกล้ๆ กรุงทิมภู ทรำบว่ำเพิ่งถูก

ไฟไหม้ไปเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ที่ข้ำงบนปำโรโซงนี้เป็นพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติที่มีสิ่งของควรแก่กำรชม 

 ลำก่อนประเทศภฏูำน ซึง่เป็นประเทศสดุท้ำยในโลกทีเ่พิง่อนญุำตให้มสีถำนโีทรทศัน์ท่ีมช่ีองเดยีว 

มีรำยกำรที่มีสำระเพียบ เช่น สวดมนต์ไหว้พระ กำรแสดงวัฒนธรรมกำรฟ้อนร�ำ วิถีชีวิต กำรศึกษำ 

ที่เน้นภำษำอังกฤษ มีภำพยนตร์ไทยอินเดีย ในขณะที่บ้ำนเรำเรียกว่ำกำรพัฒนำทั้ง ๔ ด้ำน มีกำร 

พัฒนำกำย พัฒนำสังคม พัฒนำจิต พัฒนำปัญญำ พูดแต่ภำคทฤษฏี น�ำไปปฏิบัติไม่ค่อยได้ ในขณะที่

ภูฏำนข้ำมพ้นพรมแดนใช้หลักปรัชญำพุทธ มี ๔ เสำหลักใหญ่ คือพัฒนำย่ังยืน อนุรักษ์มรดกทำง

วฒันธรรม ธ�ำรงรักษำสิง่แวดล้อม ธรรมำภบิำล ทีเ่ขำเอำหลัก ๒ ข้อต้นมำขยำยเป็น ๙ ข้อย่อย ประกำศ

เป็นนโยบำยของชำติ ท�ำให้เป็นจริงเป็นจังมำได้ เช่น สุขภำวะ ที่เรียกว่ำ Psychological well-being 

มีตัวชี้วัด มีควำมสุขกับครอบครัว มีเวลำอยู่ด้วยกัน ไปเข้ำวัดสวดมนต์ไหว้พระ รัฐส่งเสริมให้เชื่อเรื่อง

กฎแห่งกรรม เพือ่ป้องกนัทจุรติคอรปัชัน่ ใช้ศลีธรรมน�ำกฎหมำย ประเทศไทยถ้ำย้อนยคุไปในอดตีทีเ่คย

สอนเรื่องไตรภูมิพระร่วง แต่ปัจจุบันหำยไป สุขภำวะที่ให้ทุกคนพักผ่อนนอนหลับ ท�ำงำนวันละ ๘ ชม. 

หยุดงำน ๒ วันโดยเฉพำะวันอำทิตย์ให้อยู่กับบ้ำนอยู่กับครอบครัว ร้ำนค้ำที่หยุดวันอำทิตย์ไม่ได้ ก็ให้

หยุดวันจันทร์หรือวันอังคำรแทน แล้วแต่ละเมืองจะก�ำหนดวันโดยให้ปวงชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 

ทำงด้ำนส่งเสริมวัฒนธรรม ให้มีคณะนำฏศิลป์ท่ีเขำถือว่ำมีควำมส�ำคัญมำก มีกำรส่งเสริมและพัฒนำ

ตลอด กำรก่อสร้ำงต้องมผีงัแบบก่อสร้ำง ต้องได้รบัอนญุำตก่อน รฐัให้เงินสนบัสนนุอำคำรสถำนทีข่องวดั 

อนุรักษ์ป่ำไม้ รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ ๖๐% เป็นป่ำไม้ ซึ่งตอนนี้เขำท�ำได้ถึง ๗๐% แล้ว แต่เขำมุ่งหมำย

ให้มีป่ำไม้ถึง ๘๐% โดยให้มีกำรใช้ไม้อย่ำงประหยัด รักษำสิ่งแวดล้อมเช่นแม่น�้ำล�ำธำร สัตว์ป่ำ มีกำร

ดูแลอย่ำงดี ถือว่ำเป็นมรดกที่มีคุณค่ำ รวมทั้งด้ำนศำสนำก็ให้ควำมส�ำคัญมำกเช่นกัน

 ชำวภฏูำนไม่หิวกระหำยเงนิทองรำยได้ทีเ่กดิขึน้จำกกำรท่องเทีย่ว เขำระมดัระวงัมำก ก�ำหนดให้

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำประเทศภูฏำนได้ปีละไม่เกิน ๑ แสนคน และจะมำล�ำพังไม่ได้ ต้องอำศัยบริษัท

ท่องเที่ยวจัดกำร ก�ำหนดให้ใช้จ่ำยเงินวันละ ๒๕๐ ดอลล่ำร์ จำกประเทศไทยถ้ำ ๔ วัน ก็ตกค่ำใช้จ่ำย

รำว ๕ หมื่นบำท ตกวันละ ๑ หมื่นบำท ให้จ่ำยเงินแก่กำรท่องเที่ยวเขำก่อน และกำรท่องเที่ยวจ่ำยให้

บริษัทอีกทีหนึ่ง
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70 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

  ถ้ำมีกำรทุจริต ป่ำไม้จะหมดไป เขำจึงต้องมีธรรมำภิบำล คนระดับกษัตริย์ไปถึงสำมัญชนต้องมี 

ธรรมำภิบำล ท�ำให้ไม่มีกำรทุจริต เพรำะไม่รู้ว่ำจะเอำเงินไปท�ำไม เพรำะเขำไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย กำรศึกษำ

รัฐคุมหมด คนไปเรียนเมืองนอกให้กลับมำช่วยพัฒนำประเทศ ก�ำลังจะสร้ำงมหำวิทยำลัยใหญ่ท่ีสุด  

รัฐก�ำหนดนโยบำยที่ดี เน้นภำษำอังกฤษ เรื่องนี้อธิกำรบดีปรำรภว่ำวิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ 

ต้องจ้ำงอำจำรย์ที่ดีที่สุด เพื่อดึงให้คนมำศึกษำ ลงทุนไปแล้วต้องให้คุ้มค่ำที่สุด

 ประวตัศิำสตร์ภฏูำน ๑,๐๐๐ ปี ก�ำลงัรอคอยทุกคนให้มำสัมผัสวิถีพระพุทธศำสนำแบบวชัรยำนกนั 

ลองไปเที่ยวชมกันสักครั้งหนึ่ง จะเป็นบุญมำกในชีวิต
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