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กษ ัตริยอ
์ ันยิง่ ใหญ่ - 1296 CE
รอยเวลา
1850/36
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เหมืองแร่
สวรรค์ โลก และนรก
ี ร์
โหดร้ายหรือ Barbarism เชย

i

้ กว่าทีเ่ กิดขึน
้ จริง มีความคาดหว ังของ
รอสาหร ับเหตุการณ์จะมีคา่ มากขึน
มีเล่หเ์ หลีย
่ ม มีจานวนของความวิตกก ังวล แต่ถา้ รอนานวิพากษ์
ื่ แม้กระทง่ ั แต่ในกรณีของฉ ัน
ม ันสามารถยืมความพึงพอใจและไม่เชอ
ึ ของ 33 ปี ของฉ ันรอนาน กระนน
ไล่ลบถูกไม่เคยอนุญาตให้ซม
ั้ ไม่วา
่ ง
ด้วยความร ับผิดชอบของฉ ันเป็นอย่างดี และบางครงแม้
ั้
จะลืมเกีย
่ วก ับอ ังกอร์
แต่ไม่อนุญาตไฟนนได้
ั้
ด ับจาก crevasses ภายในห ัวใจของฉ ัน
่ ยฉ ันไว้วา่ ไฟไหม้ย ังคง kindled
หนึง่ อาจอ้างทีก
่ ับพระเจ้า ใช่ พระเจ้า ทีช
่ ว
ในขณะรอในการแสวงหาของฉ ันจะรูอ
้ ะไรและใครคือพระเจ้า
้
ค้นหาของฉ ันกลายเป็นมากขึน
ั
้ ทีเ่ กีย
มากขึน
่ วข้องในบริบทของความปั่นป่วนภายในสงคมของเราในคร
งล่
ั้ าสุ
ั
ด ทีต
่ อ
้ งการผ่อนคลายของประสาทสมผ ัส
้ มีไม่มก
และว ันทีเ่ กิดขึน
ี ารหยุด หล ังจากนน
ั้ มีการแสวงบุญสามสนามแล้ว
และของพวกเขา หกเข้าชมว ัดต ัวเอง แต่เวลามี
้ ทุกครงที
ความอยากอาหารเท่านนที
ั้ ไ่ ด้ร ับ whetted มากขึน
ั้ ม
่ า
เริม
่ ต้นหว ังจะกล ับไป ทาได้เพียงเริม
่ ถ้าทีท
่ งหมด
ั้
งานของฉ ันเข้าใจเอนทิตม
ี ากเรียกว่าพระเจ้า
โปรดจาไว้วา่ – ในว ัด คืออะไร... อ ันทีจ
่ ริง ไม่
และว ันหนึง่ ได้ร ับการเข้าใจความจริงนี้ หนึง่ ไม่ตอ
้ งไปว ัด
และม ันไม่มอ
ี ะไรก ับศาสนาใด ๆ เฉพาะ สาหร ับทุกศาสนามีฟอร์มของว ัด
สถานทีเ่ พือ
่ หาปลอบใจ ม ันมีบางอย่างก ับ – ฉ ัน

ii

Wait for an event is more precious than its actual occurrence. There is
expectation of the unknown. There is intrigue. There is a certain amount of
anxiety. But if the wait is unduly long, it could lend complacency and even
disbelief. But in my case, negative gradations were never allowed to
permeate the beauty of my 33 years long wait. I, nonetheless, was busy with
my responsibilities as well and at times even forgot about Angkor but never
allowed that fire to get extinguished from the crevasses within my heart.
One could ascribe that to Gods; yes! The Lord, Who helped me keep that fire
remain kindled all the while I waited in my quest to know what & who God
is. My search became more, much more relevant in the context of turbulence
within our societies in recent times, which required calming of senses.
And the day it happened, there was no stopping, thereafter. There have been
three Pilgrimages to Angkor already; and of them six visits to The Wat
itself. But every time I go there, the appetite only gets whetted more. Every
time I come back, I begin to yearn to go back. For my work has just begun,
if at all. My work of understanding the very entity called God.
Please remember – in a Temple, what is.. in fact.. isn’t. And the day one gets
to understand this Truth, one need never visit a Temple. And it has nothing
to do with any specific Religion, for all religions have their forms of Temples;
places to find solace. It has something to do with – me and you.
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Oim Namo Bahgwate VastuPurushaya Mahabalprakramay
SarvadhivasashritaShariray,
BrahmaPutray SakalBrahmandadharineBhubharasamarpitMastakay
PurupattanPrasadgrihVapisarakupade:
Sannivesh Saannidhyakaray sarvasiddhiPradayPrasannavadanay
Vishwambharay
ParamPurushay ShakravarDay VashtoshpateNamaste..
Om, I Bow to The Holy VastuPurush of great strength & Valour,
Whose Body rests under all dwellings, Son of Brahma,
Upholder of the Entire Universe,
Whose Head is placed to carry the Burden of the Earth,
Who Makes all Sites Receptacles of His Presence,
The Towns, Cities, Temples, Palaces, Houses, tanks and Wells,
Who assures all kinds of Fulfilment,
Supreme Purush (Entity), Granter of Boons to Indra,
Of gracious appearance, Support of the Cosmos,
Lord of the Dwellings, I Bow my Head before You..
Om ฉ ันโบว์เพือ
่ พระ VastuPurush ของความแข็งแรงและ Valour
ร่างกายอยูใ่ ต้อาคารบ้านเรือนทงั้ ลูกพรหม
Upholder ของจ ักรวาลทงหมด
ั้
ห ัวทีม
่ อ
ี ยูเ่ พือ
่ ดาเนินภาระของโลก
ทีท
่ าให้ทก
ุ เว็บไซต์ภาชนะของพระแสดงตน,
เมือง เมือง ว ัด พระราชว ัง บ้าน ถ ัง และ บ่อ
ใครมน
่ ั ใจดาเนิน ทุกชนิด
สูง สุด Purush (องค ก
์ ร), Granter ของพรว เิ ศษให พ
้ ระอ น
ิ ทร ์
ลก
ั ษณะเมตตา สน บ
ั สนุ น ของจ ก
ั รวาล
เจ า้ ของอาคารบ า
้ นเร อ
ื น ฉน
ั กม
้ ห วั ของฉ น
ั ก่อ นท ีจ
่ ะ...
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v

้ โสก
จากพระพุทธเจ้าการคริสต์และล ัทธิขงจือ
ดาวพลูโต
และอริสโตเติล
แสวงหาของมนุษย์ได้เสมอ
เพือ
่ ค้นหาความสุข
และรูค
้ วามจริง
เราคือใคร
พระเจ้าคืออะไร
ไปหาเขาทีไ่ หน
หลายคาถามด ังกล่าวทาให้จต
ิ ใจของเราครอบครอง
พฤติกรรมน ักวิทยาศาสตร์
่
น ักจิตวิทยาทดลอง และ neurotheologists มี propounded ทฤษฎีเชน
ั
'Eudaimonia' และ 'Nicomachean จริยธรรม' แต่ความชดเจนและแน่
นอนมี
eluded พวกเขา hither เพือ
่
้ ทางนีก
้ อ
ล้านมี treaded เสน
่ น หลายจะหล ังออกจากโลกนีเ้ ปราะบาง ความจริง
้ ทางของความรู ้
อย่างไรก็ตามจะเพียงมาทางทีต
่ ด
ิ ตามเสน
มีความบริสท
ุ ธิข
์ องความคิด
ม ันเป็นสงิ่ ทีโ่ ดยธรรมชาติทงหมดของเรา
ั้
มีอย่างใดก ับศาสนา
่ ยให้เรานาไปสูช
่ วี ต
้
เพือ
่ ชว
ิ สมบูรณ์มากขึน
ึ ทีไ่ ม่มต
ม ักจะมีพน
ื้ ทีด
่ ังกล่าวความรูส
้ ก
ี ัวตนเป็นความร ัก
ใครจะรูว้ า
่ ดีกว่าการสร้างต ัวเอง หนึง่ หาปลอบใจในโบสถ์ โบสถ์ และ ว ัด Abodes
ของพระเจ้า
เขาถามเราอะไรเคย
ในทางกล ับก ัน
สาหร ับเขาเพียงให้
แม้วา่ คุณทาร้ายเขา
นคร
พาน ักของเจ้า
มีร ังสรรค์
มีความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์
โดยประติมากรโยคะของคุณ virtuosity เป็นความพยายามพิเศษทีด
่ าเนินการ

v
iโดยมนุษย์

เคยและเหตุผล (ตามกระบวนการยุตธ
ิ รรม และเข้าใจอ ังกอร์ได้ด ี
เราอาจ
ที่
พูดนอกเรือ
่ งเล็กน้อยจากแบบหล ัก)
ั ส
ิ ธิท
เอกศกดิ
์ ท
์ ส
ี่ ด
ุ ของโลกทางกายภาพ และเลือ
่ นลอย มีอะไรทีไ่ ม่จาเป็นทีอ
่ ังกอร์
ดีอาจจะคล้ายก ับการสร้างทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของพระเจ้า ไม่วา
่ จะเป็นประติมากรรมภายใน
และ
บนผน ังด้านนอกของว ัด
ห ัวสวมสูงตระหง่านนาห ัวใจและจิตใจของศาสนิกชนจากโลกนีไ้ ปข้างหนึง่ หรืออิท
ั พยานในขณะ ambulating
ธิพลของแสงและเงาซงึ่ ผูม
้ จ
ี ต
ิ ศร ัทธาทีร่ ว่ มเป็นสกขี
ั ว
่ นและเหมาะมากทีส
จ ังหวะทีท
่ ก
ุ อย่างอยูใ่ นถูกต้อง
สดส
่ ด
ุ
นอกจากร ับร ัก
unadulterated
ของเจ้า
บทเรียนมากมายมีแฝงอยูภ
่ ายในนคร
บทเรียนของความสุขและความสาม ัคคี
ี ทีบ
เหตุการณ์ในอดีตทีไ่ ม่สามารถทาให้เสย
่ ลิส หนึง่ บิต
่ การเวท
อ ังกอร์เป็นต ัวอย่างเพียร์เลสของสถาปัตยกรรมว ัดทีบ
่ วชในพระค ัมภีรเ์ ชน
ี หายของ Seers)
Vaastu Shastra และท ัช-Shastra (ถ่ายทอดผ่านชุดไม่เสย
ทีเ่ ราเป็นทาไม ที่ และวิธ ี การสร้างว ัด ไม่เพียงแต่ว ัด แต่บา้ นของเรา
้ ะว ัดเป็นอย่างดี
และของเราสถานทางาน
เหล่านีจ
ื ของเธอสองบนว ัดอินเดีย โดย Stella
ภูมป
ิ ญ
ั ญาของอ ังกอร์ได้ร ับแบบยในหน ังสอ
่ ยให้เราเข้าใจเหตุผล
Kramrisch
ซงึ่ ชว
เราย ังต้องใชเ้ วลามองใกล้ทส
ี่ ถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

vii

่ ยเข้าใจจิตใจของคนเหล่านนและท
ร ับคนของยุคนน
ั้
ม ันจะชว
ั้
าไมพวกเขา
้ ากนน
undertook งานนีจ
ั้

นา้ พล ังงานรวบรวมไว้ภายใน เป็นการรูช
้ วี ต
ิ และมีสถานทีพ
่ เิ ศษในชวี ต
ิ ของเรา
ทาความสะอาดผิว
ทาให้แม่นา้
Kulen
และคูรอบว ัดอ ังกอร์
Tirtha
เป็นสถานทีแ
่ สวงบุญทีห
่ นึง่ สามารถค่อย
ๆ
หลง่ ั เมฆไม่รู ้
ด้วยดาบความรู ้
้ ทางของความจริง
ื่ ถือได้น ี้
ยางเสน
มหากษ ัตริยส
์ ม ัยก่อนทีเ่ ชอ
่ ยมนุษยชาติถงึ ว ัตถุปร
และสร้างดาวฤกษ์ต ัวอย่างหล ักการสูงสุดเป็นอ ังกอร์เพือ
่ ชว
ะสงค์ของชวี ต
ิ - ปล่อย
เราอาจไม่สามารถเห็นเขา
แม้วา
่
้ ตามทีไ่ ด้เกิดขึน
้ ในฟาติมาร้อยปี ก ับเด็กเลีย
้ งแกะเหล่านน
แต่เรือ
่ งผีเกิดขึน
ั้
้ ก ับคนทีโ่ ชคดีมากทีส
ทีเ่ กิดขึน
่ ด
ุ
และพวกเขามี beatified เข้า Sainthood
สาหร ับคนอืน
่
ๆ
ผ่านขอร้อง
ั ส
ิ ธิด
อีอยูใ่ ต้สายตาของเขาอ่อนโยนได้ร ับเน้นทีส
่ ถานศกดิ
์ ท
์ ังกล่าวเป็นอ ังกอร์:
ฉ ันรอนาน 33 ปี จะมี
ไม่วา
่ จะเป็นสาวกไปอ ังกอร์
หนุม
่ สาวแสวงหาพระพรหรือคุณแม่ปลอบโยนลูกสาวอบแห้ง การ
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เคยยิม
้ แม่บา้ นนา้ อ้อย โปรแกรมควบคุมตุ๊ หรือสาว ๆ ทีเ่ ล็ก ๆ ขายของทีร่ ะลึก
ทุกคนมีความสุขก ับความสุขจากการรอบอ ังกอร์
่ นใหญ่ลบเลือนของความเมตตากรุณาจากพระเจ้า
สว
ธรรมชาติแวดล้อมและพล ังงานในอากาศทีอ
่ ังกอร์แตะคอร์ดภายในศาสนิกชนที่
เมือ
่ มีในการด ังกล่าวแข็งแกร่งร่วมก ับเขา ประกอบ เริม
่ เรียนรู ้ และ internalise
เพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับอ ังกอร์
ั ส
ึ ษาหน ังสอ
ื ศกดิ
ิ ธิ์
มีบางความรูข
้ องจิตวิญญาณมาตงแต่
ั้
เด็กผ่านนิทานและศก
์ ท
้ หล ังจากวิเคราะห์ลก
มุมมองของฉ ันพ ัฒนาขึน
ึ ทีส
่ ด
ุ
และความเข้าใจในเหตุผล
ึ สาหร ับมนุษยชาติมข
ความรูส
้ ก
ี นาดใหญ่และโดยธรรมชาติหลงใหลในเรือ
่ งพระเ
จ้า
อยูร่ ว่ มก ับฉ ันเพือ
่ นมนุษย์
ผ่านทางเดินเหล่านีเ้ พือ
่ ให้พวกเขาสามารถได้ประโยชน์จากอ ังกอร์ของการเข้าช
ม ข้อความเหล่านี้ ในร้อยแก้วทีเ่ รียบง่ายสาหร ับความเข้าใจง่าย), จะเปิ ดใจ
และจ่ายโอกาสสาหร ับทาความสะอาดต ัวเอง และได้ร ับห ัวใจบริสท
ุ ธิ์ – กลายเป็น
'Nichamon'
ห ัวใจบริสท
ุ ธิ์
Nicomachean
นารุน
่ สุดท้ายจากห่วงชวี ต
ิ
้ ทีแ
นาไปมอคชา – ปลดปล่อยจากสภาพของพืน
่ ละเวลา
การไปเริม
่ ต้นกระบวนการของการอ ังกอร์รู ้ – ความจริง
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From Lord Buddha to The Christ and Confucius to Socrates, Pluto
and Aristotle, man’s quest has always been to find Happiness and
to know the Truth. Who we are? What is God? Where to find Him?
Many such questions keep our minds occupied. Behavioural
scientists, experimental psychologists and neurotheologists have
propounded theories such as ‘Eudaimonia’ and ‘Nicomachean
Ethics’. But clarity and certainty have eluded them, hither to.
Millions have treaded this path before; many shall after we leave
this fragile world. Truth, nevertheless will only come their way
who follow the path of knowledge with purity of thought. It is
something innate to all of us; has little to do with religion.
In order to help us lead a more complete life, there shall always
be space for such an ethereal feeling as love. Who would know
that better than the Creator Himself? One finds solace in the
Churches, Mosques and Temples; Abodes of the Lord. He asks us
nothing in return, ever. For he just gives; even if you hurt him.
Angkor, as Abode of The Lord, having been crafted with
consummate perfection by the Sculptor-Yogis of unparalleled
virtuosity, is an exceptional effort undertaken by human being,
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ever and for a reason (In order to accord justice and understand
Angkor better, we may, at places, digress a little from the main
subject). The most sacred confluence of physical & metaphysical

worlds, there is nothing superfluous at Angkor; it may well be akin
to the best creation of Gods. Be it the sculptures inside & on outer
walls of the Temples, their towering finials leading Devotees’ mind &
heart from this world to the one above or the rhythmic interplay of
light & shadows which Devotees witness while ambulating,
everything is in correct proportions & at most suitable place. Besides
receiving unadulterated love of The Lord, many lessons are latent
within Angkor; lessons of bliss & harmony. Events of the recent past
haven’t been able to impair that bliss, one bit.
Angkor is a peerless example of Temple Architecture ordained in
Holy Scriptures such as the Vedas, Vaastu-Shastra & Shilp-Shastra
(conveyed through an unbroken series of Seers) which guide us as to
why, where & how to build temples. Not only temples but our homes
and our places of work; for these are temples as well. Wisdom of
Angkor has been condensed in her two books on Indian Temples by
Stella Kramrisch which help us understand the rationale. We
also need to take a closer look at architecture & engineering

xi

as practiced by people of that era. It shall further help understand
psyche of those people & why they undertook this onerous task.
Water, energy embodied within, is a life giver & holds especial place
in our lives; cleansing everything. Proximity to Kulen River and
moats around Temples make Angkor a Tirtha, a place of pilgrimage
where one can gently shed Clouds of Ignorance with the sword of
knowledge; tread the path of truth. Kings of yore trusted this and
created such stellar example of Supreme Principles as Angkor to help
humanity arrive at the Ultimate Objective of life - release.
We might not be able to see Him, though, but apparitions do occur as
had happened in Fatima a hundred years ago with those Shepherd
kids. That happens to the most fortunate ones and they are beatified
into Sainthood. For others, through evocation, ecstasy of being
directly under his benign Gaze gets accentuated at such Holy places
as Angkor: I waited for 33 long years to be there.
Be it a Devotee visiting Angkor, a young Bride seeking His
Blessings or a mother comforting her dehydrated daughter, an
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ever smiling sugarcane juice maid, a Tuk Tuk driver or those tiny
girls selling souvenirs, everyone is enjoying the bliss of being around
Angkor; mostly oblivious of the divine benevolence. Natural
Environs and energy in the air at Angkor touch a chord within the
Devotees who, once there in such a strong communion with Him,
unsurprisingly, begin to learn & internalise more about Angkor.
To that end, with some knowledge of spirituality acquired since
childhood over bedtime stories & study of the Sacred Books, my
views developed after deep analysis & understanding of the
rationale, feelings for Humanity at large and innate passion for
matters Divine are being shared with my fellow humans, through
these passages so that they could benefit more from their visits to
Angkor. These passages, composed in simple prose (for easy
comprehension), shall open one’s mind & afford an opportunity for
self-cleansing and acquire pure Heart – become a ‘Nichamon’. A
Nicomachean Pure Heart leading to final release from the shackles
of life; leading to Moksha – liberation from Conditions of Space and
Time.
A visit to Angkor initiating a process of knowing –

The Truth.

Devotees at Angkor
ศาสนิกชนทีอ
่ ังกอร์
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Devotees approaching Angkor Wat
ผูม
้ จ
ี ต
ิ ศร ัทธาใกล้นครว ัด

xv

A young couple seeking His Blessings
สองหนุม
่ พรของพระองค์

xvi

A Mother attending to her dehydrated daughter
คุณแม่ทใี่ ห้ลก
ู สาวของเธอแห้ง

Ever smiling Sugarcane Juice Maid
เคยยิม
้ แม่บา้ นนา้ อ้อย

xvii
x

xviii
x

Phiya, a Tuk Tuk Companion
Phiya คูห
่ ต
ู ก
ุ๊ ตุ๊

UNESCO Heritage
มรดก

xix
x

xx
x

Tuk Tuks lining up at a Temple
รถตุก
๊ ตุก
๊ แถวทีว่ ัดแห่งหนึง่

ในตอนนี้
้ ธิบายทงหมดของว
ระยะอ ังกอร์ถก
ู ใชอ
ั้
ัดเกือบสโี่ หลทวพ
่ ั ันตารางกิโลเมตร
สาค ัญทีส
่ ด
ุ ของนครว ัดตงอยู
ั้
่ มี ทายศรีปราสาทบ ันทาย ตาพรหม หรือก่อน
้ แต่ละการเป็นเลิศ
ปราสาท เกาะพระ และ กลุม
่ Roulus โดดเด่นมากขึน
ทงในแง่
ั้
ของฝี มือย ังเป็นเทพพล ังงาน
ั ส
ิ ธิ์ ในพิธก
้ ฐานของการว ัดเหล่านี้
สถาปัตยกรรมศกดิ
์ ท
ี รรมของสูง รูปแบบพืน
สงิ่ ทีเ่ ริม
่ ในศตวรรษทีแ
่ ปด
ิ สองเมือ
ก่อสร้างว ัดต่อเนือ
่ งจนถึงกลางศตวรรษทีส
่ บ
่ กษ ัตริย ์ Suryavarman II
เสร็จปราสาทนครว ัด แกะสล ักจากหินทรายสเี ทา
ี มพู) จากชว
่ ง Kulen
(ทายศรีปราสาทบ ันทายเป็นสช
ั อ
้ นถูกจ้าง
้ ค
ว ัดเหล่านีม
ี วามมห ัศจรรย์ของวิศวกรรม ระบบไฮดรอลิกทีซ
่ บซ
้ ล
ั้
ิ าแลงในการใต้ชนเพื
้ ั
โดยผูส
้ ร้างทีม
่ ก
ี ารใชศ
อ
่ ให้โครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านีย
งคงมีเสถียรภาพภายใต้เงือ
่ นไขตารางนา้ สูง
ก็เท่าทีแ
่ นะนาเรือ
่ งอ่านทีเ่ กีย
่ วก ับความจริงสาค ัญการประติมากรรมในขอบเขตข
ั ส
ิ ธิ์
องว ัดหรือสถาปัตยกรรมอ ันศกดิ
์ ท
อิทธิพลของแสงและเงาทีใ่ ห้ความอ่อนโยนหายใจการประติมากรรมในร่างมนุษ
้ ผิวของหิน ที่ สอพลอว่า สงิ่ ทีเ่ ราได้เห็นว ันนี้
ย์และความอบอุน
่ ให้มองเห็นพืน
เป็นซากปร ักห ักพ ังทงหมด
ั้
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In these passages, term Angkor has been used to describe all of nearly four
dozen Temples spread across a thousand square kilometres; foremost of them
being Angkor Wat. Bantaey Srei, Ta Prom, Pre Rup, Bayon, Preah Ko and
Roulus Group are other more notable ones; each being a piece of excellence,
both in terms of workmanship as also Divine energy.
Sacred Architecture, in its highest ritual, forms the basis of these Temples. What
began in eighth Century, construction of the temples continued until middle of
twelfth Century when King Suryavarman II completed Angkor Wat. Carved out
of grey sandstone (Bantaey Srei is in pink) drawn from Kulen Ranges, these
Temples are a marvel of Engineering. A sophisticated hydraulic system was
employed by the creators with use of Laterite in the under layers so that these
large structures remained stable under high water table conditions.
It is congruent to introduce the reader regards a significant fact with respect to
sculptures in the realm of Temple or Sacred Architecture. That of interplay of
light & shadows which lends breathing tenderness to the sculptures in human
form and warmth to the visible texture of stone. Unnerving that what we get to
see today, are all ruins.
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‘I saw a sunrise, And I felt a smile inside. I
saw that particular one, And I cried.’
ึ ว่ารอยยิม
' ผมเห็นพระอาทิตย์ขน
ึ้ และผมรูส
้ ก
้ ภายใน
ผมเห็นทีห
่ นึง่ เฉพาะ ข้า '

4

‘But I know every rock and tree and creature,
every being has a life, a spirit, and a name.’

'แต่ฉ ันรูว้ า
่ หิน และต้นไม้ และสงิ่ มีชวี ต
ิ ทุก
ื่ '
ทุกการมีชวี ต
ิ จิตวิญญาณ และชอ
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‘Nature is an infinite sphere whose center is everywhere
and circumference nowhere.’ — Blaise Pascal
้ รอบวงไม่มท
'ธรรมชาติเป็นอน ันต์ทรงศูนย์ทม
ี่ อ
ี ยูท
่ ก
ุ ทีแ
่ ละเสน
ี ไี่ หน'
์ าสกาล
— แบลสป
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‘The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset, the colour

that gives you hope that the sun will set only to rise again.‘ - Ram Charan
้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขน
ี ม
ี ช
่ ยให้คณ
'ท้องฟ้าใชเ้ ฉดสส
ึ้ และพระอาทิตย์ตก สท
ี่ ว
ุ หว ังว่า
ดวงอาทิตย์จะตงเฉพาะให้
ั้
ลก
ุ ' - จร ัญราม

Softly silhouetted against morning light reflected
from the clouds; defining Life Stations on The Meru.
Silhouetted เบา ๆ ก ับแสงแดดยามเชา้ สะท้อนจากเมฆ
การกาหนดสถานีชวี ต
ิ บนเมรุ
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The mind is everything. What you think you become.
จิตใจคือทุกสงิ่ สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ คิดคุณกลายเป็น

Lord Shiva’s abode, in Peerless Pink. Wish had
witnessed this Pristine beauty in full Bloom!
ี มพู
พาน ักของพระศวิ ะ ในเพียร์เลสสช
ในได้เห็นความงามทีบ
่ ริสุทธิน
์ ส
ี้ ะพรง่ ั
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Colours of the Wind, deeply permeated into
Grey sandstone. Sheer sophistication.
ี ม แทรกซม
ึ ลึกเข้าไปในหินทรายสเี ทา
สล
ั อ
้ นทีแ
ความซบซ
่ ท้จริง
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One of a few Temples in brick & Stone. Home to my favourite Nandi. He Listens.
หนึง่ ในไม่กวี่ ัดในอิฐและหิน บ้านโคอุศภ
ุ ราชโปรดของฉ ัน เขาฟัง

12 In our eyes, the Beauty lies! It

surely does in an evening Sun
caressing & burnishing algae &
efflorescence of centuries.
ในสายตาของเรา เพียงความงาม
ม ันย่อมไม่ในยามเย็นแดดตบ
และล้วนสาหร่ายและคราบขาวขอ
งศตวรรษ
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พระว ญ
ิ ญาณจะมองออกผ่า นสายตาของเร ือ
่ ง และเร ือ
่ งจะเปิ ดเผยใบหน้า ของพระว ญ
ิ ญาณ

– ศร อ
ิ ูโ รบ น
ิ โดศร ี

เร ม
ิ่ ต น
้ กบ
ั คนของด ข
ี น
ึ ้ น าและประสบการณ์
อร ส
ิ โตเต ล
ิ ทท
ี ่ างานเพ อ
ื ่ ความเข า้ ใจในระด ับสูง ข น
ึ้
ั
เขาพยายามก าหนดว่า ผู ช
้ ายควรท ด
ี่ ท
ี ส
ี ่ ุด อาศ ยอยู
่
จุด มุ ่ง หมายสูง สุด ของความพยายามมนุษ ย ท
์ งหมดค
ั้
อ
ื Eudaimonia
หร อ
ื ความสุข น ริ น
ั ดร ์ และภายใน สมบูร ณ์แ บบสุด ของคุณ ธรรมท งหมด
ั้
้ ว
ี ต
มนุษ ย ด
์ เี ป็ นคนจร งิ จ ังด ท
ี ใี ่ ช ช
ิ
เขาไม่ไ ด เ้ ก ย
ี ่ วข อ
้ งก ับเหตุผลในการค ด
ิ และพูด ด ี

จร ย
ิ ธรรมสร า้ งต ัวละครท ม
ี่ ค
ี ุณ ธรรม จ าเป็ นส าหร บ
ั ความสุข
ั เหม
้ าล ังเร ย
ตอนนีก
ี นรู ก
้ ารกระท าท ช
ี ่ อบธรรมภายใต ค
้ รูส ามารถช ่ว ยพ ฒ
ั นาน ส
ิ ย
าะส าหร บ
ั อก
ั ขระม เี สถ ย
ี รภาพ การต ด
ิ ตาม และร ักษา ด ว้ ยความพยายาม
่ ในการเปิ ดให โ้ อกาสของการบรรลุค วามสุข ภายใน อ ี
ซ ึง
4 ประการท จ
ี ่ าเป็ นต อ
้ งครอบครองคุณ ค่า จร ย
ิ ธรรมท งหมดก
ั้
ันม ค
ี วามใจกว า้ ง
(อย่า งแท จ
้ ร งิ สมควรสรรเสร ญ
ิ สูง สุด ); ความเป็ นธรรมของผู ป
้ กครองท ด
ี่ ี
ิ ใจปฏ บ
ต ัดส น
ิ ต
ั ต
ิ ามโดยผู น
้ าท ด
ี่ แ
ี ละเป็ นเพ อ
ื ่ นท ด
ี่ อ
ี ย่า งแท จ
้ ร งิ
้ ุน นางของสุภ าพบุร ุษ เพ อ
้ รส
นอกจากนีอ
ิ โตเต ล
ิ ย ังใช ข
ื ่ อธ บ
ิ ายคุณ ธรรมเช ่น ความ
้ านทางปัญ ญาท เี ่ ก ย
กล า้ หาญท ต
ี่ อ
้ งใช ง
ี ่ วข อ
้ งใน Nicomachean จร ย
ิ ธรรม
ไม่เ พ ย
ี งพอท จ
ี ่ ะรู เ้ ก ย
ี ่ วก ับคุณ ธรรม แต่ห น ง
ึ ่ ควรน าความรู ท
้ ใี ่ ช ้
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The Spirit shall look out through Matter's gaze. And Matter shall reveal the Spirit's face. – Shri Aurobindo.
Starting with people of good up-bringing & experience, Aristotle works to a
higher level of understanding. He attempts to define how men should best live.
Highest aim of all human endeavours is Eudaimonia or eternal & inner
happiness; the most complete of all virtues. An excellent human is a serious
person good at living life. He does it well involving reason in thought & speech.
Ethics make a virtuous character, necessary for happiness. Steps to achieve
this are learning righteous actions under able teachers allowing development
of right habits for a stable Character, to be pursued and maintained with effort.
Which in turn gives a chance of achieving Ecstasy, the Inner Happiness.
Four virtues that require possession of all the ethical virtues together are
magnanimity (truly deserving of highest praise); fairness of a good ruler;
practical judgment as shown by good Leaders and Being a truly good friend.
Aristotle also uses nobility of a gentleman to describe virtues like courage
which require intellectual acumen associated in Nicomachean Ethics. It is not
sufficient to know about virtues, but one should put that knowledge to use.
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Dignity, Divinity, Eudaimonia
ั ศ
Eudaimonia ศกดิ
์ รี เทพ
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We love to play many roles. One of them - playing GOD.
เราร ักทีจ
่ ะเล่นหลายบทบาท หนึง่ ของพวกเขา - เล่นพระ

