คําปราศรัย เนื่องในโอกาสอภิลกั ขิตสมัยวันขึน้ ปี ใหม่
โดย ศาสตราจารย์ ดร. พระอาจารย์คําหมาย ธัมมสามิ
ก่อนอื่นขอเจริ ญพร
กล่าวคําปราศรัยมายังพ่อแม่พี่นอ้ งประชาชนชาวไตย(ไทใหญ่)ทุกภูมิภาคบนโลกนี้วา่ “ขอเจริ ญพรสวัสดี
ในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่”
ลําดับแรกพวกเราทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองปี ใหม่ของชาวไตย(ไทใหญ่)
หลังจากนี้ไปก็จะได้มีการเฉลิมฉลอง วันขึ้นปี ใหม่ของพี่นอ้ งประชาชนชาวตะวันตก
และวันขึ้นปี ใหม่ของพี่นอ้ งประชาชนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ อีกวาระหนึ่ง
ในโอกาสดิถีข้ ึนปี ใหม่ไต(ไทยใหญ่)นี้ พวกเราทั้งหลาย ต่างได้พากันเตรี ยมการจัดงาน
เพื่อต้อนรับในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ และเฉลิมฉลองวันขึ้นปี ใหม่ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม
อันดีงามของพี่นอ้ งประชาชนชาวไตย (ไทใหญ่) อนึ่งพี่นอ้ งประชาชนชาวไตย
(ไทใหญ่)ก็แพร่ หลายกระจัดกระจายอาศัยอยูใ่ นหลายๆประเทศ วัฒนธรรมไตย
ประเพณี อนั ดีงามของไตย(ไทใหญ่) นี้ถือว่ามีมาช้านาน
เป็ นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่ามีอยูม่ ากมายทีเดียว
สําหรับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสอภิรักขิตสมัย ดิถีข้ ึนปี ใหม่ไตย (ไทใหญ่) นี้
พี่นอ้ งประชาชนชาวไตย (ไทใหญ่) ทุกส่ วนภูมิภาคบนโลกใบนี้ ในหลายๆประเทศเช่น ประสหรัฐอเมริ กา
จนกระทัง่ ประเทศอินเดีย ประเทศราชอาณาจักรอังกฤษ ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศมาเลียเชีย
ประเทศ ออสเตเรี ย ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประชาชนในรัฐฉาน ทุกส่ วนภูมิภาคของพื้นที่ ในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ต่างก็ได้มาชุมนุม เพื่อจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปี ใหม่กนั อย่างคึกคัก และยิง่ ใหญ่
แม้ที่ประเทศราชอาณาจักรอังกฤษ ก็มีพี่นอ้ งประชาชนชาวไตย (ไทใหญ่)
บางส่ วนได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลอง ในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
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November 2010 ซึ่ งถือว่าเป็ นการจัดงานเฉลิมฉลอง ในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ เร็ วกว่า ทุกพื้นที่
ประมาณสองสัปดาห์ สถานที่จดั งานคือ ณ ห้องประชุมใหญ่ ( Kennedy Lecture Theatre ) มหาวิทยาลัย
ลอนดอน ประเทศราชอาณาจักรอังกฤษ
โดยมีพี่นอ้ งประชาชนชาวไตย(ไทยใหญ่)และพี่นอ้ งประชาชนชาวลาว ที่พกั อาศัยอยู่ ณ กรุ งลอนดอน
เดินทางมาเข้าร่ วมแสดงศิลปะการฟ้ อน และมีการขับร้องเพลงที่มีชื่อว่า “ไตยดํา รวมฝัน”
ในวันนั้นเองได้มีการอภิปรายถึงเกี่ยวกับความเป็ นมาของชนชาติไตยและการจัดแสดงนิทศั การวิถีชี
วิตของชาวไตย(ไทใหญ่)โดยมีนกั วิชาการซึ่งเป็ นชาวอังกฤษสองท่านคือ
นาง Dr. Susan Conway
อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยลอนดอน และ Ms Helen Mears
ผูอ้ าํ นวยการประจําพิพิธภัณฑ์
ทางประวัติศาสตร์ (Brighton Museum)
ในโอกาสอันเป็ นมหามงคลนี้ เราท่านทั้งหลาย จะได้มารําลึก นึกถึงพี่นอ้ งเชื้อสายตระกูลไต
ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ กระจัดกระจายไปยังทุกส่ วนภูมิภาคบนโลกใบนี้ ขอฝากความปรารถนาดี

ขอความสุ ขสวัสดิ์จงมีแก่ พี่นอ้ งประชาชนเชื้อสายตระกูลไตทั้งมวล ขอจงมีสุขพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
เจริ ญงอกงาม ในหน้าที่การงาน ยิง่ ๆขึ้นไป โดยทัว่ กัน
อาตมาภาพขอกล่าวคําปราศรัย “ขอเจริ ญพรสวัสดี ในโอกาสปี ใหม่”
ไปยังพ่อแม่พี่นอ้ งประชาชนชาวไตย(ไทยใหญ่)ประมาณ เจ็ดล้านคน ที่อยูอ่ าศัยในรัฐฉาน (
Shan
State)โดยเป็ นที่รู้จกั คุน้ เคยกันดีในหมู่ของชาวต่างชาติวา่ “ Shan” และประชาชนทุกส่ วนภูมิภาคของ
ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
เป็ นลําดับแรก่อน
จากนั้นขอกล่าวปราศรัยไปยังพี่นอ้ งประชาชนเชื้อสายตระกูลไตหลายล้านคนทัว่ โลก
ซึ่งอาศัยอยูใ่ นประเทศต่างๆอาทิ เช่น ในแคว้นสิ บสองปันนา พี่นอ้ งเชื้อสายตระกูลไตย ไตใต้คง
พี่นอ้ งประชาชน ไตยจ้วง ( Guangxi Zhuang Autonomous Region) ประมาณ สิ บแปดล้านคน
ในมณฑลกวางสี ทางตอนใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสนี้อาตมาขอร่ วมแสดงอนุโมทนายินดีกบั พี่นอ้ งไตยเชื้อสายจ้วงซึ่ งมีนามว่า Lining(1963)ที่สามารถ คว้ารางวัลเหรี ยญทอง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ( Olympic) และเป็ นนักธุรกิจขนาดใหญ่
อนึ่งขอฝากความ ศิริสวัสดิ์ ในโอกาสมหามงคล ดิถีข้ ึนปี ใหม่ ไปยังพี่นอ้ งประชาชนเชื้อสายตระกูลไต
ประมาณ หนึ่งล้านคน ที่อาศัยนอยูใ่ นประเทศเวียดนาม ซึ่ งมีผมู้ ีชื่อเสี ยงโด่งดังระดับโลกคือ ท่ าน Nông
Đức Mạnh

(1941-) เลขาธิ การพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม
อาตมาภาพ ขอฝากความสิ ริมงคลในโอกาสดิถีข้ ึนปี ใหม่ ไปยังพี่นอ้ งประชาชนชาวไตยคําตี
พี่นอ้ งไตยผาเก ซึ่ งอาศัยอยู่ ในรัฐอัสสัมเมือง อรุ ณโช ประเทศอินเดีย
และพ่อแม่พี่นอ้ งชาวไตย(ไทใหญ่)ที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทย ประเทศลาว พ่อแม่พี่นอ้ งไตย
ในอําเภอไฟแลง ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
โอกาสอภิรักขิตสมัย ดิถีข้ ึนปี ใหม่ไตย(ไทใหญ่)นี้ เป็ นโอกาสที่ดี ที่พวกเราจะได้มารําลึก นึกถึงกัน
สมัครสมาน ผนึกพลังความสามัคคีเป็ นหนึ่งเดียวกัน ขอให้ปีใหม่ประจําศกนี้
เป็ นพลัง ปกปักคุม้ ครอง
ให้เราท่านทั้งหลายจงมีแต่สันติภาพ ขอให้ในโอกาสดิถีข้ ึนปี ใหม่น้ ี เป็ นพลังแห่งปัญญาแด่เยาวชนชายหญิงของเรา สําหรับสื บทอดรักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าไว้ ตลอดชัว่ กาลอวสาน
และขอให้สมหวังตามมุ่งมาดปรารถนา ทุกประการ ฉะนั้นในโอกาสดิถีข้ ึนปี ใหม่น้ ี
ขอให้พี่นอ้ งประชาชนเชื้อสายตระกูลไตยทั้งมวล มีพลังมากยิง่ กว่าเดิม
และช่วยกันรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยูค่ ู่กบั ลูกหลานเรานานแสนนาน
ที่น้ ีขอนําเอาสุ นทรพจน์ วาทศิลป์ ของนักปราชญ์และนักแต่เพลงผูม้ ีชื่อเสี ยงของชาวไตย (ไทใหญ่)
ซึ่ งมีนามว่า ดร.นายแพทย์จายคําเล็ก ได้อธิ บายเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาของปี ใหม่ไตย
ของชาวไตย(ไทใหญ่) เป็ นข้อสรุ ปว่า “
การจัดงานฉลองปี ใหม่ ไตย หมายถึง
การจัดงานเพือ่ จะฉลองรับวันขึน้ ปี ใหม่ ” นอกจากจะฉลอง วันขึ้นปี ใหม่ไตยในช่วงเดือน
November
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ยังมีการจัดงานฉลองปี ใหม่ สากล ซึ่ งเป็ นที่นิยมจัดกันทัว่ โลก ในช่วงเดือน วันที่
1

เดือน January
เริ่มจากปี ใหม่ ไตย จนกระทัง่ ถึงปี ใหม่ สากล
หลังจากนั้น
เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวันขึ้นปี ใหม่ของชาวจีนอีก
ขอนําเอาคําปราศรัยเหล่านี้ เจริ ญพร อธิษฐานจิต กล่าวมงคลกถา
“ ขอให้ มีความปราบปลืม้ ดีใจ
ในโอกาสวันขึน้ ปี ใหม่ ไตย ” ส่ งไปยังพ่อแม่พี่นอ้ งประชาชนชาวไตย (ไทใหญ่)ทั้งมวล ขอให้ในดิถีข้ ึนปี ใม่น้ ี
ช่วยปกปั กคุม้ ครอง ให้มีโชคลาภ มีความสุ ขสวัสดิ์ รํ่าๆรวยๆ โดยทัว่ กัน
ขออ้างเอาคุณพระศรี รัตนตรัย จงปกปั กคุม้ ครอง ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
พระอาจารย์ ดร.คําหมาย ธัมมสามิ
DPhil (Oxford)

