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ข่าวบุญต่างประเทศ

เปิดบ้านกัลยาณมิตร เมืองดาร์มสตัดท์ประเทศเยอรมนี

เปิ ดบ้ านกัลยาณมิตร

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 กัลฯ
นลินภัสร์ ซีมอ่ น ได้ นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระ
ธรรมกายแฟรงก์เฟิ ร์ต มาเป็ นเนื ้อนาบุญ ณ เมือง
ดาร์ มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี พิธีเริ่ มด้ วยการนัง่
สมาธิ(Meditation)ปฏิบตั ิธรรมร่วมกัน จากนันเป็
้ น
พิธีถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน โดยมีกลั ฯ นลิน
ภัสร์ ซีมอ่ น และ กัลฯจินดานุช ม้ วนโคกสูง เป็ นผู้
แทนน�ำกล่าวค�ำถวาย จากนันเป็
้ นพิธีตกั บาตร
ข้ าวสารอาหารแห้ ง   ต่อด้ วยพิธีภาคบ่ายเริ่ มด้ วย
การนัง่ สมาธิปฎิบตั ธิ รรมกลัน่ ใจใส ใส จากนัน้
สาธุชนทุกท่านได้ ร่วมใจกันถวายคิลานเภสัช โดย
มีกลั ฯ หอมไกล วิลเลนเวเบอร์ และกัลฯ วิภา                   
ชตาห์ล เป็ นผู้แทนกล่าวค�ำถวาย  ต่อด้ วยพิธีถวาย
ผ้ าป่ าสามัคคีโดยมีกลั ฯ สายใจ เคอท เป็ นผู้แทน
น�ำกล่าว   หลังจากนันพระอาจารย์
้
ได้ มอบป้าย

บ้ านกัลยาณมิตรให้ แก่กลั ฯ นลินภัสร์ ซีมอ่ น ต่อ
ด้ วยพระอาจารย์ได้ แสดงธรรมเพื่อเป็ นก�ำลังใจใน
การสร้ างบารมี สุดท้ ายทุกท่านได้ ร่วมกันถ่ายภาพ
ประวัตศิ าสตร์
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ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

พระอาจารย์ได้ มอบป้ายบ้ านกัลยาณมิตรให้ แก่ กัลฯ นลินภัสร์ ซีมอ่ น

นัง่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน

สาธุชนร่วมใจถวายคิลานเภสัช
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ข่าวบุญในประเทศ
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด – 365 กิโลเมตร

ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2555
ปัดเป่าผองภัย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

สมณานัญจะ ทัสสะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง
การได้เห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด

ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
1. หลักการและเหตุผล  
ด้ วยชมรมพุทธศาสตร์ สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ กรมการ
ศาสนา ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา สถานศึกษา
กว่า 7,000 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทัว่
ประเทศ ได้ จดั โครงการฟื น้ ฟูศีลธรรมโลก ครัง้ ที่ 6
เพื่ อ สร้ างผู้ น� ำ เยาวชนต้ นแบบด้ านศี ล ธรรม
(V-Star) ที่มีคณ
ุ ธรรมพื ้นฐาน 8 ประการ และเป็ น
พุทธศาสนิกชน ถวายเป็ นพุทธบูชา โดยผ่านบทฝึ ก
ในกิ จ วัต รประจ� ำ วัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ นนิ สัย
ควบคูไ่ ปกับการท�ำกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คม และ
การเรี ยนรู้เรื่ องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของ

สถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้ าน วัด และโรงเรี ยน
เพื่อปลูกฝั งลงสูเ่ ยาวชนต้ นแบบ ขยายผลสูเ่ พื่อน
เยาวชน คนรอบข้ าง สังคมไทย และสังคมโลกต่อ
ไป
อนึง่
ในช่วงที่ผา่ นมาประเทศไทยได้
ประสบปั ญหาอุทกภัยขึ ้นในหลายจังหวัด ส่งผลให้
เศรษฐกิ จ และจิ ต ใจของประชาชนได้ รั บ ความ
กระทบกระเทือน โดยเฉพาะในพื ้นที่ 6 จังหวัด
ได้ แก่ อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ คณะสงฆ์ทงั ้
แผ่นดิน ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ สากลฯ และ
องค์กรภาคี 24 องค์กร จึงได้ ร่วมกันจัด กิจกรรม
เดินธุดงค์ธรรมชัย ในระหว่างวันที่ 2-25 มกราคม
พ.ศ.2555 ในพื ้นที่ 6 จังหวัดดังกล่าว โดยพระสงฆ์
ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 1,127 รูป เพื่อให้ นกั เรี ยนและ
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ประชาชนในพื ้นที่ 6 จังหวัดดังกล่าวได้ มาร่วมท�ำ
กิจกรรมต้ อนรับพระธุดงค์ และปฏิบตั ธิ รรม เพื่อ
ปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปั ดเป่ าภัยพิบตั ิ อุปสรรค
ต่างๆ เสริ มสร้ างความเป็ นสิริมงคล ฟื น้ ฟูขวัญและ
ก�ำลังใจ รวมทังยั
้ งได้ ปลูกฝั งให้ นกั เรี ยน และ
ประชาชนได้ ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความ
คิด และจิตใจให้ สงู ส่งด้ วยศีลธรรม ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม
ชาวพุทธให้ กลับคืนสูบ่ ้ าน วัด โรงเรี ยน อย่างยัง่ ยืน
ฝึ กให้ มี ค วามอ่ อ นน้ อมถ่ อ มตนตามหลัก ธรรม
“อปจายนมัย” ของพระพุทธเจ้ า ท�ำให้ สงั คมไทย
สงบสุข ยัง่ ยืนด้ วยบารมีธรรมของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า
2. วัตถุประสงค์
1.สร้ างผู้น�ำเยาวชนต้ นแบบด้ านศีลธรรมที่
มีคณ
ุ ธรรมพื ้นฐาน และเป็ นพุทธศาสนิกชนที่แท้
จริ ง
และพัฒนาสูก่ ารเป็ นกลุม่ /เครื อข่ายผู้น�ำ
เยาวชนต้ นแบบด้ านศีลธรรม ถวายเป็ นพระราช
กุศล
และน้ อมถวายเป็ นพุทธบูชาแด่พระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ า
2.เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งด้ านศีลธรรมให้
แก่เครื อข่ายบ้ าน วัด โรงเรี ยน ในทุกระดับของ
สังคม ทัว่ ประเทศ
3.ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืน
สูส่ งั คมไทย
ให้ สมกับที่นานาประเทศเลือก
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
4.ปลุกกระแสศีลธรรม สร้ างขวัญก�ำลังใจ
และความเป็ นสิ ริ ม งคลในกับ ประชาชนในพื น้ ที่
ประสบภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
3. เป้าหมาย
ปริ มาณ
•พระภิกษุเดินธุดงค์ 1,127 รูป
•นักเรี ยน ประชาชน ในพื ้นที่เข้ าร่วม
กิจกรรมประมาณร้ อยละ 40
คุณภาพ
•เกิดกลุม่ ผู้น�ำเยาวชนต้ นแบบด้ านศีลธรรม มีผล
งานด้ านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้ อย 2

ั นาศีลธรรมกับโรงเรี ยน
กิจกรรม และเกิดวัดคูพ่ ฒ
อย่างน้ อยโรงเรี ยนละ 1 วัด
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.คณะสงฆ์ทงแผ่
ั ้ นดิน
2.คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
3.ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่เข้ าร่วม
โครงการ
4.หน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปก
ครองส่วนท้ องถิ่นที่เข้ าร่วมโครงการ
5.โรงเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษา ที่เข้ า
ร่วมโครงการ
6.ชมรมพุทธศาสตร์ สากล
ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
5. ระยะเวลาด�ำเนินการ
•เตรี ยมงาน วันที่ 10 ธันวาคม 2554 – 1 มกราคม
พ.ศ.2555
•พระภิกษุเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 2 – 25 มกราคม
พ.ศ.2555
•นักเรี ยน ประชาชน เข้ าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 – 25
มกราคม พ.ศ.2555
6. สถานที่
พื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิ 6 จังหวัด ได้ แก่
อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร
7. วิธีการด�ำเนินการ
1.ส�ำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา หน่วยงาน
ทางการศึกษา โรงเรี ยน และสถาบันการศึกษา
ประชาชนที่สนใจสมัครเข้ าร่วมกิจกรรม
2.ประชาชน/โรงเรี ยน/สถาบันการศึกษาที่
เข้ าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศ รับชุดสื่อการเรี ยนรู้
คูม่ ือการท�ำกิจกรรมต้ อนรับพระธุดงค์
3.ร่ ว มกัน ท� ำ กิ จ กรรมต้ อ นรั บ พระธุ ด งค์
โปรยกลีบดอกกุหลาบตามเส้ นทางพระธุดงค์ และ
ปฏิบตั ธิ รรม
4.ขยายเครื อข่ายด้ านศีลธรรมในโรงเรี ยน
วัด และชุมชน

www.kalyanamitra.org

๗

8. ผู้อปุ ถัมภ์โครงการ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้ าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประธานมูลนิธิ
ธรรมกาย
9. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
องค์กรภาคี 24 องค์กร
1.ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3.ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
4.ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
7.ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8.ส�านักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สงู อายุ
9.ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10. ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ
11.กรมการศาสนา
12.กรมประชาสัมพันธ์
13.สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
14.ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม
15.มูลนิธิร่มเกล้ าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร
16.มูลนิธิธรรมกาย
17.สมาคมผู้น�าสตรี พฒ
ั นาชุมชนไทย
18.สมาคมเรื อเยาวชนเอเชียอาคเนย์
แห่งประเทศไทย
19.สมาคมผู้บริ โภคสื่อสีขาว
20.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย
22.คุรุสภา

23. สมาคมสื่อสร้ างสรรค์เพื่อเยาวชน
24. ชมรมพุทธศาสตร์ สากล
10. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.เกิดเครื อข่ายและผู้น�าเยาวชนต้ นแบบ
ด้ านศีลธรรม
ที่มีคณ
ุ ธรรมพื ้นฐานและเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่แท้ จริ ง
2.เครื อข่ายบ้ าน วัด และโรงเรี ยน ในทุก
ระดับของสังคม เกิดความเข้ มแข็งทางศีลธรรม
3.หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา
เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้ านศีลธรรมอย่างต่อ
เนื่องเป็ นรูปธรรม
4.วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสูส่ งั คมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชน
ไทย เยาวชนโลก และพลโลกถูกยกระดับให้ สงู ขึ ้น
5.ประชาชนเกิ ดกระแสศีลธรรมขึน้ ในใจ
เกิดความเป็ นสิริมงคลต่อชีวิต มีก�าลังใจในการท�า
สิง่ ที่ดีงามต่อตนเอง และประเทศชาติ
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ทุกย่างก้ าวสงบ สง่างาม

การเดินธุดงค์ธรรมชัย คือ
การเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

การเดินธุดงค์ธรรมชัย คือ การเดินตามรอยพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ น Super Big Cleaning ทาง
ใจอย่างแท้ จริ ง เพราะจ�าก�าจัดบาป อกุศล สิง่
สกปรก วิบากกรรม วิบากมารให้ หมดสิ ้นไป เพราะ
ได้ เดินบนเส้ นทางพระผู้ปราบมาร ผู้มีสว่ นในบุญนี ้
ทังหมด
้
ทังพระ
้
ทังโยม
้
ทังเด็
้ กดี V-Star ที่จะมา
คอยต้ อ นรั บ คณะพระธุ ด งค์ ด้ ว ยการโปรยกลี บ
กุหลาบบูชาพระรัตนตรัย ล้ วนได้ บารมี 10 ทัศทัง้
สิ ้น

การเดินธุดงค์ธรรมชัย ระหว่าง
วันที่ 2–25 มกราคม พ.ศ.2555
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้ นทางของ
สถานที่ส�าคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดช
พระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้า ภาษี เจริ ญ พระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผ้ คู ้ นพบวิชชาธรรมกาย

พระผู้ปราบมาร ได้ แก่
1.สถานที่เกิดรูปกายเนื ้อ: อนุสรณ์สถาน
มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อ�าเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.สถานที่เกิดในเพศสมณะ: วัดสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
3.สถานที่เกิดรูปกายธรรม (ธรรมกาย):
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
4.สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย (หลัง
บรรลุธรรมครัง้ แรก) :วัดบางปลา อ�าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
5.สถานที่ท�าวิชชาปราบมาร (จนกระทัง่ ละ
สังขาร): วัดปากน� ้าภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร
6.สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย (เผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทัว่ โลก): วัด
พระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ ครัง้ นี ้ คือเส้ น
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ทางที่พระนักปฏิบตั ิธรรมวิชชาธรรมกายใช้ เป็ นเส้ น
ทาง เดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อแสวงบุญและตรึกล�ารึก
ถึ ง คุณ อนัน ต์ ยิ่ ง ของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ วัด
ปากน� ้า ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ที่ทา่ นได้ ค้นพบวิชชาธรรมกาย และการเดินธุดงค์
ธรรมชัยในครัง้ นี ้ เพื่อแสวงหาสิง่ ที่มีความส�าคัญ
ทางจริ ยธรรมต่อจิตใจ เพราะถือว่าได้ เดินตามรอย
ของมหาปูชนียาจารย์
เป็ นการเดิ น ทางไปยัง เส้ น ทางที่ มี ค วาม
ส�าคัญต่อความความศรัทธาของพระธุดงค์ธรรมชัย
ในครัง้ นี ้ และทุกๆเส้ นทางและทุกๆย่างก้ าวของ
พระธุดงค์ ธรรมชัยทุกท่านจะเดินด้ วยหัวใจที่เต็ม
เปี่ ยมไปด้ วยศรัทธาอันแรงกล้ าต่อพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ วัดปากน� ้า ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ถือได้ วา่ การเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อ
สถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ ในครัง้ นี ้ จะ
เป็ นการเปิ ดประวั ติ ศ าสตร์ หน้ าใหม่ ข องพุ ท ธ
ศาสนา

2.ฟื น้ ฟูจิตใจ ผู้ประสบอุทกภัย
ทุกเหตุการณ์อทุ กภัยต่างๆที่เกิดขึ ้นในรอบ
หลายปี ที่ผ่านมาล้ วนแล้ วแต่มีผลกระทบต่อจิตใจ
ของประชาชนทังสิ
้ ้น ความเดือดร้ อนครัง้ นี ้ท�าให้
ประชาชนมีความทุกข์อยูใ่ นใจ ธรรมะ นันสามารถ
้
ที่ จะเยี ยวยาจิ ตใจและเป็ นที่ พึ่งที่ ดีที่สุดในยามนี ้
เพราะฉะนัน้ การเดินธุดงค์ ธรรมชัยเพื่ อสถาปนา
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ ในครัง้ นี ้ ถือได้ วา่
เป็ นการเดินเพื่อไปปลอบชโลมจิตใจของประชาชน
เพราะประชาชนสามารถออกมาต้ อนรับพระธุดงค์
ที่จะไปแสวงบุญในครัง้
ซึง่ สีจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะเข้ าไป
ช่วยชโลมจิตใจของประชาชนให้ ดีขึ ้น และอีกทัง้
ประชาชนที่จะมาคอยต้ อนรับคณะพระธุดงค์ด้วย
การโปรยกลีบกุหลาบบูชาพระรัตนตรัย ล้ วนได้
บารมี 10 ทัศทังสิ
้ ้นเพราะฉะนันแล้
้ วการเดินธุดงค์
ธรรมชัยเพื่อสถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ใน
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วัตรของพระภิกษุอีกด้ วย เพราะสิง่ ที่เราพบเห็นใน
ปั จจุบนั ไม่ค่อยได้ พบเห็นพระธุดงค์สกั เท่าไหร่ นี่คือ
การปูทางสว่าง
เป็ นการปฐมเริ่ มและนี่คือยุค
บุกเบิกของการสืบสานธุดงควัตรของพระภิกษุ

ครัง้ นี ้ จึงมีความส�าคัญยิ่งเพราะไม่เพียงแต่ให้ พระ
ภิกษุเดินเพื่อแสวงบุญแต่การเดินครัง้ นี ้ยังเพื่อที่จะ
เข้ าไปปลอบชโลมจิตใจของประชาชนให้ เข้ มแข็ง
ขึ ้นอีกด้ วย
3.สืบสานธุดงควัตรของพระภิกษุ
หลังออกพรรษาก็ถึงคราที่พระภิกษุ สงฆ์
จะเที่ยวจาริ กในที่ตา่ งๆ เพื่อหาสถานที่อนั สัปปายะ
เพื่อเจริ ญสมณธรรม รวมทังเผยแผ่
้
ธรรม ซึง่ เรามัก
จะได้ ยินว่าออก “ธุดงค์” และมักจะนิยมเรี ยกพระ
สงฆ์ที่จาริ กไปเช่นนี ้ว่า “พระธุดงค์” ธุดงค์ หมายถึง
องค์คณ
ุ เครื่ องก�าจัดกิเลส , ชื่อข้ อปฏิบตั ปิ ระเภท
วัตร ที่ผ้ สู มัครใจจะพึงสมาทานประพฤติได้ เป็ น
อุบายขัดเกลากิเลส ส่งเสริ มความมักน้ อยสันโดษ
เป็ นต้ น
เรามักจะเห็นพระธุดงค์ เดินธุดงค์จ�านวน
ไม่มาก แต่เราก็จะมีปีติทกุ ครัง้ ที่ได้ เห็น และการ
เดิ น ธุ ด งค์ ธ รรมชั ย เพื่ อ สถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ในครัง้ นี ้จะสร้ างความปี ติเป็ นอย่างยิ่ง
กับ ผู้ที่ พ บเห็ น ประชาชนจะเห็ น ทิ ว แถวของพระ
ธุดงค์ธรรมชัยในครัง้ นีท้ ี่ยาวสง่างามเป็ นอย่างยิ่ง
จะเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความศรัทธาต่อผู้พบเห็น เพราะ
การจาริ กธุดงค์ธรรมชัยในครัง้ นี ้เพื่อสืบสานธุดงค์

4.สร้ างความสามัคคีกลมเกลียว ในชุมชน ทังบ้
้ าน
วัด โรงเรี ยน
ในปั จจุบันยุคเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาท
ต่อชีวิตของประชาชน สิง่ ที่เรามักพบเจอหรื อเคย
เห็นในยุคก่อนๆ ก็จะเลือนหายไปกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่
แต่ความกลมเกลียวเป็ นน� ้าหนึง่ ใจ
เดียวกันของคนไทยแล้ วล้ วนแล้ วไม่จางหายไปกับ
เทคโนโลยีและการจาริ กเดินธุดงค์ธรรมชัย ของพระ
ภิกษุผ้ เู ปี่ ยมล้ นไปด้ วย บุญ ในครัง้ นี ้ก็จะตอกย� ้าซ� ้า
เติมความเป็ นน�า้ หนึ่งใจเดียวกันของประชาชนให้
แน่นยิ่งขึ ้น
และการจาริ กในครั ง้ นี ย้ ั ง ผ่ า นไปทุ ก
หมูบ่ ้ าน ทุกชุมชมตลอดเส้ นทางเดิน สีจีวรของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า สีนี ้จะปลูกฝั งเยาวชนให้ มีใจที่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะการจาริ กในครัง้ นี ้
พระภิกษุทา่ นจะได้ พฒ
ั นาชุมชม พัฒนาวัด และจะ
สร้ างความกลมเกลียวให้ ชาวบ้ านหันหน้ าเข้ าวัด
และหันหน้ าเข้ าหาพระพุทธศาสนามากขึ ้น
ดังนัน้ เราจะเห็นได้ ว่าการเดินธุดงค์ธรรม
ชัยเพื่อสถาปนาเส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ในครัง้ นี ้
เป็ นได้ ด้วยประโยชน์คณ
ุ อนันต์ มากเพียงไร การ
จาริ กของพระภิกษุ ผ้ ูเปี่ ยมล้ นไปด้ วยความศรัทธา
ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุกย่างก้ าวที่ท่านจาริ กไป
จะสร้ างความผาสุข ตลอดเส้ นทางที่ทา่ นจาริ กไป
เพราะฉะนั น้ เรี ย นเชิ ญ ทุ ก ท่ า นออกมา
ต้ อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เพื่อสถาปนาเส้ นทาง
มหาปู ช นี ย าจารย์ ใ นครั ง้ นี โ้ ดยการเตรี ย มกลี บ
กุหลาบมาโปรยให้ ท่านตลอดระยะเส้ นทางที่ท่าน
จาริ ก บุญกุศลครัง้ นี ้ถือเป็ นทานบารมีอนั ยิ่งใหญ่
ท่านจะได้ ร่วมสร้ างบุญกับสงฆ์คณะใหญ่
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กรรมของการรังแกสัตว์
ในการสร้ างบารมีกนั เป็ นทีมใหญ่ ซึง่ มีเป้า
หมายเพื่อไปให้ ถงึ ที่สดุ แห่งธรรมนัน้ จ�ำเป็ นต้ อง
อาศัยก�ำลังบุญบารมีมากๆ คือต้ องมีบญ
ุ ใหญ่และ
ร่วมท�ำพร้ อมกันไปเป็ นทีม โดยไม่มีใครน้ อยหน้ า
ไม่มีใครลํ ้าหน้ า แต่วา่ เป็ นการสร้ างบารมีกนั ไป
อย่างพร้ อมหน้ า ต้ องรู้จกั สวมหัวใจของพระบรมโพธิสตั ว์ มุง่ อุทิศตนให้ กบั งานสร้ างบารมี ท�ำหน้ าที่
ของผู้น�ำบุญยอดกัลยาณมิตรอย่างเต็มที่
เพื่อ
ขยายประทีปแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ไปสูด่ วงใจของมวลมนุษยชาติทงั ้
หลาย การฝึ กฝนอบรมตนเองให้ สมบูรณ์พร้ อมใน
ทุกด้ าน และเป็ นต้ นแบบต้ นบุญให้ กบั ชาวโลก เป็ น
สิง่ ส�ำคัญของการด�ำรงตนเป็ นผู้น�ำบุญ โดยเฉพาะ
การฝึ กฝนใจให้ ใสสะอาด บริ สทุ ธิ์ หยุดนิ่ง ให้ เข้ าถึง
พระธรรมกาย เพื่อให้ มีพระรัตนตรัยเป็ นสรณะที่พงึ่
ที่แท้ จริ งของตัวเองให้ ได้ เสียก่อน
มีพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ ใน ฐานะสูตร ว่า
“สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรื อบรรพชิต ควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็ นของตน เป็ น
ทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็ นก�ำเนิด มีกรรมเป็ น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พงึ่ ใครท�ำกรรมใดไว้ ดีหรื อ
ชัว่ ก็ตาม จักเป็ นผู้รับผลของกรรมนัน"้
เรื่ องของกฎแห่งกรรมเป็ นกฎสากล ที่มี
ความเที่ยงธรรมที่สดุ สิง่ ใดก็ตามที่เราได้ กระท�ำ
เอาไว้ ไม่วา่ จะเป็ นกุศลหรื ออกุศล สักวันหนึง่ ต้ อง
ส่งผลให้ เราอย่างแน่นอน ความสุขหรื อความทุกข์ที่
เราได้ รับในปั จจุบนั ชาตินี ้ ล้ วนเป็ นผลมาจากกรรม
ที่เราเคยกระท�ำเอาไว้ ในอดีตทังสิ
้ ้น ผู้ที่สามารถ
แสดงเรื่ องนี ้ให้ กบั เราได้ ดีที่สดุ มีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระอรหันต์ และผู้มีร้ ูมีญาณเท่านัน้
เพราะท่านเหล่านันสามารถระลึ
้
กชาติได้ มีอนาคตังสญาณ รู้กระทัง่ อนาคตว่า กรรมที่เราประกอบ
เหตุเอาไว้ นี ้ จะส่งผลเป็ นอย่างไรต่อไป

ผลของการกระท�ำที่ถูกแสดงออกทัง้ ทาง
กาย วาจา ใจนี ้ ไม่สามารถที่จะพิสจู น์ได้ งา่ ยๆ
เพราะเป็ นเรื่ องที่ละเอียดซับซ้ อน เป็ นสิง่ ที่พวั พัน
กันมาข้ ามภพข้ ามชาติ
จะพิสจู น์กนั ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ยงั ท�ำไม่ได้
เหมือนดังเช่นปั ญหาที่สภุ มาณพเคยทูลถามพระผู้
มีพระภาคเจ้ าว่า “ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริ ญ อะไร
หนอแล เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้ พวกมนุษย์ปรากฏ
ความเลวและความประณีตต่างกัน มนุษย์บางพวก
ปรากฏมีอายุสนั ้ มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้ อย มี
ผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกั ดาน้ อย มี
ศักดามาก มีโภคะน้ อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต�่ำ 
เกิดในสกุลสูง ไร้ ปัญญา มีปัญญา ขอพระองค์ทรง
ชี ้บอกข้ าพระองค์ด้วยเถิด”
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสว่า "ดูก่อนมาณพ
ั้
กรรมเป็ นของตน เป็ นทายาทแห่ง
สัตว์ทงหลายมี
กรรม มีกรรมเป็ นก�ำเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มี
กรรมเป็ นที่พงึ่ อาศัย กรรมเท่านันที
้ ่จ�ำแนกสัตว์ให้
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เลวและประณีต บุคคลบางคนในโลกนี ้จะเป็ นสตรี
หรื อบุรุษก็ตาม เป็ นผู้มกั ท�ำชีวิตสัตว์ให้ ตกล่วง เป็ น
คนเหี ้ยมโหด ไม่เอ็นดูเกื ้อกูลในหมูส่ ตั ว์มีชีวิต เขา
ตายไปจะเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ
กรรมที่ท�ำไปแล้ วนัน้ หากตายไป แม้ ไม่เข้ าถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ
ในภายหลังจะเป็ นคนมีอายุสนั ้
ดูก่อนมาณพ
ปฏิปทาที่เป็ นไปเพื่อมีอายุสนนี
ั ้ ้ คือ เป็ นผู้มกั ท�ำ
ชีวิตสัตว์ให้ ตกล่วงไป"
* จากนันพระองค์
้
ทรงยกตัวอย่าง สมัยที่
ยังบ�ำเพ็ญบารมีเป็ นพระโพธิสตั ว์ ได้ เกิดเป็ นลูก
ของพราหมณ์มหาศาลมีสมบัตมิ ากมาย มีชื่อว่า ที
ปายนะ ท่านมีเพื่อนรักอยูค่ นหนึง่ ชื่อ มัณฑัพยะ  
ครั น้ เมื่อโตขึน้ รู้ สึกไม่เห็นสาระในการที่จะต้ องอยู่
ครองเรื อน จึงชักชวนเพื่อนท�ำบุญให้ ทานเป็ นการ
ใหญ่ ได้ ขนสมบัตทิ ี่มีอยูท่ งหมดมากองไว้
ั้
หน้ าบ้ าน
ประกาศให้ มหาชนมาขนเอาไปโดยไม่มีความรู้ สกึ
เสียดาย
เนื่องจากทัง้ สองท่านเป็ นที่เคารพรั กของ
คนทังเมื
้ อง การตัดสินใจออกบวชของท่านท�ำให้ มี
ผู้คนต่างร้ องห่มร้ องไห้ เพราะไม่อยากให้ ออกบวช
เพราะรู้วา่ เป็ นสิง่ ที่ท�ำได้ ยาก แต่เมื่อท่านตัดสินใจ
ลงไปที่จะบ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมีแล้ ว แม้ จะมีใคร
มาหน่วงเหนี่ยวอ้ อนวอนฉุดรัง้ เอาไว้ ก็ไม่ใส่ใจ ไม่
ห่วงใยอาลัยอาวรณ์ในสิง่ ใดทังสิ
้ ้น ทังสองท่
้
านออก
ไปสร้ างอาศรม บวชอยูใ่ นป่ าหิมพานต์ได้ ๕๐ ปี ก็
ชักชวนกันออกจากป่ า เพื่อจะมาเสพรสเค็มรส
เปรี ย้ วในเมืองบ้ าง จึงเที่ยวไปตามชนบทจนถึง
อาศัยอธิมตุ ติกสุสานเป็ นที่พกั
เมืองพาราณสี
บ�ำเพ็ญเพียรภาวนาอยูห่ ลายวัน ทีปายนดาบสเห็น
ว่าได้ พ�ำนักอยูท่ ี่ป่าช้ าหลายวันแล้ ว จึงออกเดินทาง
ไปหมูบ่ ้ านอื่น เพื่อแนะน�ำมหาชนให้ ร้ ูจกั สัง่ สมบุญ
เหลือเพียงมัณฑัพยะดาบสเท่านันที
้ ่ยงั อยู่ในสุสาน
นันตามล�
้
ำพัง
พวกโจรเข้ าไปขโมยของ
อยูม่ าวันหนึง่
ภายในเมือง เมื่อเจ้ าของบ้ านและเจ้ าหน้ าที่ตื่นขึ ้น
รู้วา่ มีขโมยแอบเข้ ามาก็พากันรี บออกตามจับ โจร

วิ่ ง หนี เ ข้ า ไปในป่ าช้ า และทิ ง้ ห่ อ ทรั พ ย์ ไ ว้ ที่ ป ระตู
บรรณศาลาของพระดาบสส่วนหนึง่ แล้ วรี บหลบ
หนีไป พวกมนุษย์ที่ตามมาติดๆ เห็นห่อทรัพย์วาง
อยูห่ น้ าบรรณศาลาเข้ า จึงตรงเข้ าจับท่านดาบสซึง่
ก�ำลังท�ำภาวนาอยูภ่ ายในห้ องนัน้ ต่างช่วยกันรุม
ทุบตีทา่ น แล้ วจับส่งพระราชา
ฝ่ ายพระราชาเองยังไม่ทรงพิจารณาให้ ดี
เสียก่อน ก็รับสัง่ ให้ ราชบุรุษเอาตัวท่านไปเสียบไว้ ที่
หลาว พวกราชบุรุษจึงน�ำตัวท่านไปเสียบไว้ ที่หลาว
ไม้ ตะเคียนในป่ าช้ านัน่ แหละ ถึงแม้ วา่ ดาบสจะเป็ น
ผู้มีฤทธิ์มีเดชมาก ไม่มีใครสามารถฆ่าท่านได้ หาก
ท่านจะเหาะหนีไป ก็กลัวเจ้ าหน้ าที่จะเหมารวมไป
ถึงนักบวชทังหมดว่
้
าเป็ นผู้ไม่มีศีล ต่อไปก็จะอยูก่ นั
อย่างไม่มีความสุข ท่านจึงยอมให้ เขาทรมานอยู่
อย่างนัน้ แต่ทว่าหลาวไม้ ตะเคียนที่เอามาเสียบ
ร่างกายของท่านนัน้ จะเสียบจะแทงยังไงก็ไม่เข้ า
จึงได้ เปลี่ยนเอาหลาวไม้ สะเดามาเสียบบ้ าง ก็ยงั
เสียบไม่เข้ าอีก เอาหลาวเหล็กมาเสียบก็ไม่เข้ าอีก
เหมือนกัน  
ท่ า นดาบสจึ ง ใคร่ ค รวญดูบุ พ กรรมของ
ตนเอง เมื่อระลึกชาติไปดูวา่ กรรมอะไรหนอท�ำให้
ต้ องได้ รับโทษทังๆ
้ ที่ไม่ได้ ท�ำความผิดในครัง้ นี ้เลย
ท่านจึงรู้เห็นในญาณว่า ในภพชาติก่อนได้ เกิดเป็ น
ลูกชายของช่างไม้ ติดตามไปถากไม้ กบั บิดา และ
จับแมลงวันมาตัวหนึ่งแล้ วเอาหนามไม้ ทองหลาง
มาเสียบ บาปกรรมนันจึ
้ งตามมาทันแล้ ว ท่านรู้ตวั
ว่าไม่อาจพ้ นบาปกรรมนี ้ได้ จึงบอกพวกราชบุรุษว่า
“ถ้ าท่านต้ องการจะเอาหลาวเสียบเราจงใช้ หลาว
ไม้ ทองหลางเถิด” พวกราชบุรุษได้ ท�ำตาม แล้ วก็
วางคนซุม่ รักษาอยู่ เพื่อคอยดูผ้ ทู ี่จะแอบมาช่วย
เหลือดาบส
แล้ วในวันนันเอง
้
ทีปายนดาบสนึกถึง
เพื่อนที่ไม่ได้ พบกันมาหลายวัน   จึงเดินทางกลับ
เพื่อมาเยี่ยมท่านที่ป่าช้ านัน้
ในระหว่างทางเมื่อ
ท่านทราบข่าว จึงรี บตรงเข้ าไปในป่ าช้ า เห็นเพื่อน
ถูกทรมานอยูอ่ ย่างแสนสาหัสเลือดท่วมตัว
จึง
บังเกิดความสงสัยไต่ถามว่า “เพื่อนเอ๋ย ท่านได้ ท�ำ

www.kalyanamitra.org

๑๓

ผิดอะไรหรื อ ท�าไมถึงโดนทรมานถึงเพียงนี ้” เมื่อรู้
ว่าเพื่อนไม่ได้ ท�าผิด จึงถามต่อไปว่า “ท่านอาจจะ
รั กษาใจของตนเองไม่ให้ มีความขุ่นมัวได้ หรื อไม่”
มัณฑัพยดาบสตอบว่า “เพื่อนเอ๋ย เราไม่ได้ มีใจขุน่
มัวหรื อขัดเคืองเลย”
ทีปายนดาบสฟั งแล้ วรู้สกึ ชื่นใจ บอกเพื่อน
ไปว่า "เมื่อเป็ นเช่นนี ้ร่มเงาของผู้มีศีลเช่นท่านเป็ น
ความสุขส�าหรับเรา แล้ วเข้ าไปนัง่ พิงหลาวอยูเ่ ป็ น
เพื่อน ขณะที่หยาดโลหิตที่ออกมาจากร่างกายขอ
งมัณฑัพยะดาบส หยดลงถูกตัวของทีปายนดาบส
สรี ระที่ผอ่ งใสดุจทองก็เปรอะเปื อ้ นไปด้ วยเลือด แต่
ท่า นไม่ไ ด้ ร้ ู สึก รั ง เกี ย จหรื อ ขยะแขยงแต่อ ย่า งใด
ท่ า นนั่ง พิ ง หลาวตลอดคื น ยัง รุ่ ง โดยไม่ ไ ด้ ส ะทก
สะท้ านว่า จะถูกจับไปฆ่าพร้ อมกันกับเพื่อนของ
ท่าน
วันรุ่งขึ ้น
พวกราชบุรุษได้ กราบทูล
เหตุการณ์นนให้
ั ้ พระราชาทรงทราบ แล้ วพระองค์
ทรงด�าริ วา่ เราได้ ตดั สินลงไปโดยไม่พิจารณา จึงรี บ
เสด็จไปหาตรัสถามทีปายนดาบสว่า
“ดูก่อน
บรรพชิต เหตุไรท่านจึงนัง่ พิงหลาวอยู”่ ทีปายน
ดาบสตอบว่า “มหาบพิตร อาตมภาพนัง่ รักษา
ดาบสนี ้อยู่
ก็มหาบพิตรทรงทราบแล้ วหรื อว่า
ดาบสนี ้ท�าผิดหรื อไม่ได้ ท�าผิด จึงได้ ลงอาญาอย่าง
นี ้” เมื่อทราบว่ายังไม่ได้ ทนั พิจารณา จึงกล่าวสอน
ว่า “ธรรมดาคฤหัสถ์ ถ้ าเป็ นคนเกียจคร้ านแล้ วไม่ดี
พระราชาควรจะพิจารณาก่อนแล้ วจึงกระท�า จึงจะ
เป็ นที่พงึ่ ของมหาชนได้ ”
เมื่อพระราชาทรงทราบว่า
มัณฑัพยะ
ดาบสไม่มีความผิด จึงรับสัง่ ให้ ถอนหลาวนันออก
้
แต่พวกราชบุรุษไม่สามารถจะถอนหลาวออกได้
ฝ่ ายดาบสทูลพระราชาว่า “มหาบพิตร อาตมภาพ
ถึงความพินาศย่อยยับอย่างครัง้ นี ้ ก็ด้วยอ�านาจ
กรรมที่ได้ ท�าไว้ แต่ปางก่อน ไม่มีใครถอนหลาวออก
จากตัวอาตมภาพได้ หรอก ถ้ าพระองค์มีพระราช
ประสงค์จะพระราชทานชีวิตแก่อาตมภาพ ก็โปรด
ให้ เอาเลื่อยมาตัดหลาวนี ้ให้ เสมอหนังเถิด"

พระราชารับสัง่ ให้ กระท�าตามนัน้ ภายในร่างกาย
ของดาบสจึงมีหลาวติดอยูด่ ้ วยตลอดเวลา ที่เป็ น
เช่ น นี ก้ ็ เ พราะกรรมที่ เ คยเอาหนามทองหลางไป
เสียบไว้ ที่ก้นของแมลงวันอยูอ่ ย่างนัน้ แต่ก็ยงั ไม่ถงึ
กับท�าให้ มนั ตาย จะตายต่อเมื่อหมดอายุขยั ของมัน
ฉะนัน้ จึงท�าให้ ดาบสนี ้ยังไม่ถงึ กับตายลงในครัง้ นี ้
แต่ปลายหลาวก็ยงั คงฝั งติดอยู่ในร่ างกายของท่าน
เรื่ อยมา พระราชาทรงกราบพระดาบส ขอให้ ทา่ น
ทังสองโปรดงดโทษ
้
แล้ วนิมนต์ให้ อยูใ่ นพระราช
อุทยานเพื่อท�าการรักษาแผล และให้ ทา่ นบ�าเพ็ญ
สมณธรรมอย่างมีความสุขตลอดอายุขยั
เราจะเห็นว่า
บาปกรรมแม้ เพียงเล็กๆ
น้ อยๆ อย่าคิดว่าจะไม่สง่ ผล เพราะว่าทุกอย่างที่
เราท�าเอาไว้ ไม่วา่ ดีหรื อชัว่ ก็ตาม ได้ ถกู บันทึกเอาไว้
ในใจของเราเรี ยบร้ อยแล้ ว เพียงแต่รอวันให้ ผล
เท่านันเอง
้ ในอดีตที่ผา่ นมานันเราไม่
้
ร้ ูวา่ ได้ ท�าบาป
อกุศลอะไรเอาไว้ บ้าง ฉะนัน้ จงอย่าได้ ประมาท
ปล่อยใจไปตามกระแสกิ เลสที่รุกคืบเข้ ามาในรู ป
แบบต่างๆ ควรให้ ใจของเราดวงนี ้มีแต่ภาพของ
กุศลกรรม เก็บเกี่ยวเอาแต่สงิ่ ที่ดีงามไว้ ให้ มากๆ ผล
ของบาปจะได้ ไม่มาเป็ นอุปสรรคขัดขวางการสร้ าง
บารมีของเรา จะมีแต่บญ
ุ หนุนน�าชีวิตให้ ประสบ
ความส�าเร็ จยิ่งๆ ขึ ้นไป
พระธรรมเทศนาโดย:
พระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
* มก. เล่ม ๕๙ หน้ า ๘๓๑
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หลวงพ่อตอบปัญหา?
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรี ยบเรี ยงจากรายการหลวงพ่อตอบปั ญหา
ทาง DMC
Q1:
Q2:
Q3:

ชายสามโบสถ์หมายความว่าอย่างไร?
การมีหนี ้สินติดค้ างอยูแ่ ละยังไม่ได้ ช�ำระ
จะบวชได้ หรื อไม่?
ถ้ าตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรมอย่างเต็มที่แล้ ว
จะบวชหรื อไม่นนต่
ั ้ างกันอย่างไร?

ค�ำถาม: หลวงพ่อครับ ชายสามโบสถ์หมายความ
ว่าอย่างไรครับ?
ค�ำตอบ: จริ งๆ แล้ ว ในสมัยพุทธกาลชายสามโบสถ์
หมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนา 3 ครัง้ เช่น ตอนนี ้เป็ น
พุทธ อีกพักหนึง่ กลายเป็ นพราหมณ์อีกสักพักไป
บวชเป็ นชีปะขาว ชายสามโบสถ์ คือชายที่เปลี่ยน
ศาสนา 3 หน แต่คนไทยเอามาเรี ยกคนที่บวชแล้ ว
สึก สึกแล้ วบวชใหม่ บวชๆ สึกๆ ถึง 3 หน
การที่คนเราจะบวชถึง 3 หน สึก 3 หน นี่วา่
เนื่องจากแต่ละคนมีความจ�ำเป็ นไม่
กันไม่ได้
เหมือนกัน ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึง่ บวช
แล้ วสึกถึง 7 หน จนในการบวชครัง้ สุดท้ ายได้ บรรลุ
เป็ นพระอรหันต์
ฉะนัน้ ค�ำๆ นี ้ส่วนมากจะเป็ นส�ำนวนเรี ยก
คนที่ท�ำอะไรไม่จริ ง โลเล เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ท�ำ
อะไรแบบจับจดนะ
ค�ำถาม: บุคคลที่ตกลงใจจะบวชแล้ ว แต่ยงั มีหนี ้
สิน คือติดค้ างเงินเพื่อนแล้ วยังไม่ได้ ช�ำระ จะบวช
ได้ หรื อไม่?
ค�ำตอบ: วันบวช พระอุปัชฌาย์จะถามเลย ถามกัน
๑๖

ในโบสถ์เป็ นภาษาบาลีแปลเป็ นภาษาไทยว่า คุณมี
หนี ้ไหม?  ถ้ ามีหนี ้พระอุปัชฌาย์ทา่ นจะบอกว่า ถ้ า
อย่างนันออกไปใช้
้
หนี ้ก่อน ไม่ให้ บวช ขืนให้ บวช
เป็ นพระแล้ วจะเอาอะไรมาใช้ คืนเขาล่ะ ประเภท
พอบวชปั๊ บ ต�ำรวจมาเคาะประตูแจ้ งข้ อหา “หลวง
พี่เช็คเด้ งนะนี่”
หลวงพี่จะเอาอะไรมาใช้ คืนเขา จะบอกว่า
โยม...เอาจีวรไปแทนหนี ้ได้ เมื่อไร
หรื อโยมเอา
ศาลานี่ไปก็แล้ วกันนะ เอาไปได้ อย่างไรล่ะ ของวัด
ของสงฆ์ส่วนรวมจะเอาไปขายล้ างหนี ้ให้ ใครไม่ได้
ทังนั
้ น้
ผู้ที่มีหนี ้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังไม่
อนุญาตให้ บวช แต่ถ้าเราอยากบวชจะท�ำอย่างไร
ถ้ าอยากบวชจริ งๆ มีวิธีหนึง่ คือไปกราบเจ้ าหนี ้เขา
เสียดีๆ แหม..คุณลุงคุณป้า คุณน้ าคุณอา ผมมี
ศรัทธาอยากจะบวชนะ แต่ตอนนี ้ก็ยงั ไม่มีเงินจะใช้
หนี ้คืนเลย คุณลุงคุณป้า คุณน้ า คุณอา นึกว่า
อนุโมทนากับการบวชของผมด้ วยก็แล้ วกัน ยกหนี ้
ให้ ผมเถอะ
ถ้ าเขายกให้ ก็บวชได้ แต่ถ้าเขาไม่ยกให้
เขารี บเรี ยกต�ำรวจจับเลย หาว่าเราก�ำลังจะบวชหนี
หนี ้ ถ้ าอย่างนันก็
้ ชว่ ยไม่ได้ นะ ไปดูแก้ ไขเอา ทางที่
ดีหาเงินไปใช้ หนี ้เขาเสียให้ หมดก่อน แล้ วค่อยมา
บวช ใครที่มีโอกาสจะมาบวชพระ รี บๆ มาบวชเสีย
นะ ก่อนที่จะไปท�ำงานท�ำการอะไร เพราะว่าพอ
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ท�างานแล้ ว โอกาสที่จะมีหนี ้เกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
ยิ่งงานใหญ่ หนี ้ก็ยิ่งมากนะ
ค�าถาม: คนเราถ้ าตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรมอย่างเต็มที่แล้ ว
จะบวชหรื อไม่ก็คงได้ ผลไม่แตกต่างกัน ใช่หรื อไม่
ครับ?
ค�าตอบ: ต่างกันแน่ๆ เพราะการตัดสินใจว่าจะบวช
นี่ ไม่ใช่เรื่ องง่าย ชีวิตพระชีวิตสามเณร เป็ นชีวิตที่
เรี ยกว่า บ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ ปลีกตัวออก
จากครอบครัว เพราะเรื่ องของครอบครัวนี ้เป็ นเรื่ อง
ยุง่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ตรัสไว้ วา่ “ชีวิต
ฆราวาสนันคั
้ บแคบเป็ นทางมาแห่งธุลี คือกิเลส
บรรพชาเป็ นทางปลอดโปร่ง” มันยุง่ อย่างไรหรื อ?
แล้ วท�าไมจึงต้ องปลีกตัว ขอให้ ทกุ คนมองอย่างนี ้
ในแต่ละวันที่ชาวโลกเขาอยูก่ นั เขามีเรื่ องเยอะแยะ
บ้ างก็ก่อกรรมดีและกรรมชัว่ ปนๆ เปๆ กันไป ทังวั
้ น
ถ้ าจะอุปมาว่ากรรมที่ก่อไว้ เปรี ยบเหมือนอย่างกับ
เส้ นด้ าย ถ้ าท�ากรรมดีก็เปรี ยบเหมือนด้ ายที่เป็ น
เส้ นตรงทังเรี
้ ยบ ทังเหนี
้ ยว ถ้ าท�ากรรมชัว่ ก็เปรี ยบ
เหมือนกับไปขมวดปมที่เส้ นด้ ายไว้ ตรงโน้ นตรงนี ้
ด้ ายเส้ นนันก็
้ เป็ นปุ่ มเป็ นปมไปทังเส้
้ น ไม่นา่ ใช้
ชาวโลกโดยทัว่ ไปมีใจขึ ้นๆ ลงๆ ทังวั
้ น

เดี๋ยวท�าดี เดี๋ยวท�าชัว่ ตื่นขึ ้นมาแต่เช้ าตรู่ ตังใจ
้
ท�าความดี ตังใจที
้ ่จะตักบาตรพระ ครัน้ ใส่บาตร
แล้ วใจก็ชมุ่ ชื่นเบิกบานแจ่มใส แต่พอสายสักหน่อย
ออกจากบ้ านจะไปท�างาน
ไปเจอรถติดเข้ าก็
อารมณ์เสีย ด่ารถที่มนั แซงซ้ าย ด่ามอเตอร์ ไซด์ที่
มันขับปาดหน้ า ที่มนั เฉี่ยว กว่าจะไปถึงที่ท�างานก็
หน้ าหงิกหน้ างอทีเดียว
พอถึงที่ท�างานได้ คยุ เล่นกับเพื่อนๆ จน
กระทัง่ ใกล้ เพลใกล้ เที่ยงอารมณ์ชกั ดี
คิดท�า
โครงการโน้ นโครงการนี ้ ที่มนั ดีๆ พอตกบ่ายตกเย็น
ไปกระทบเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้เข้ าอีกแล้ ว
ก็ออกงิ ้ว
ออกโขน ทะเลาะทุม่ เถียงกันไป ตกลงวันหนึง่ ๆ นี่
กรรมที่เขาท�าเอาไว้ มีทงดี
ั ้ ทงชั
ั ้ ว่ เปรี ยบเหมือนเส้ น
ด้ ายเส้ นยาวๆ ที่ผกู ปมเอาไว้ ตรงโน้ นตรงนี ้ เมื่อรวม
เส้ นด้ ายแห่งกรรมที่เขาท�าเอาไว้ ละก็ สางกันไม่
ไหว มันยุง่ ไปหมด ไม่ร้ ูจะจับต้ นชนปลาย เริ่ มแก้ ที่
ปมไหน บางปมแก้ ไม่ออก และเพราะแก้ ไม่ออกนี่
แหละ ชีวิตของชาวโลกจึงทุกข์ร้อน วุน่ วาย สับสน
กันอย่างนี ้
เจ้ าชายสิทธัตถะทรงเห็นว่าชีวิตทางโลก
ยุง่ ยากอย่างนี ้ ขืนอยูค่ รองเมืองคงแก้ ปมชีวิตที่ยงุ่ ๆ
ไม่ออกแน่ จึงไม่ยอมอยูใ่ นวังวนทรงขึ ้นมากัณฐกะ
เสด็จออกจากวังไปทีเดียว ออกผนวชแสวงทางพ้ น
ทุกข์ จนกระทัง่ ตรัสรู้ แล้ วจึงย้ อนกลับมาโปรดชาว
โลก สอนพระญาติของพระองค์ให้ ร้ ูจกั ถอนตัวออก
จากวังวน ออกจากปมยุง่ ๆ เหล่านัน้ ด้ วยการ
ออกบวช มาอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมที่ดีกว่า ไม่ต้องไปก่อ
กรรมเลวร้ ายใดๆ อีกแล้ ว มีแต่เรื่ องท�าความดี ทัง้
ฝึ กตัวเอง แล้ วก็ฝึกผู้อื่นให้ ท�าดี ละความชัว่ ทัง้
หลายตามไปอีกด้ วย
ถ้ าบวชเป็ นสามเณรก็รักษาศีล 10 ข้ อ
บวชเป็ นพระภิกษุก็รักษาศีล 227 ข้ อ ความ
ระมัดระวังก็มากขึ ้นตามส่วน ท�าให้ ใจจดจ่ออยูท่ ี่
ศูนย์กลางกายได้ นานขึ ้น สติก็ดีขึ ้น บุญก็เลยได้
มากขึ ้น ใครอยากได้ บญ
ุ มากๆ อยากไปนิพพานได้
เร็ วๆ ก็ตามหลวงพ่อมาบวชกันนะ
๑๗
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ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์
สถานที่ส�ำคัญ 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่อง กบพระเดชพระคุณหลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้ นทางของ
สถานที่ส�ำคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดช
พระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ พระมงคล
เทพมุนี(สด จนฺทสโร) ครูผ้ คู ้ นพบวิชชาธรรมกาย
พระผู้ปราบมาร และสถานที่ส�ำคัญแต่ละแห่งบน
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์นี ้ จะเป็ นที่ประดิษฐาน
รูปหล่อทองค�ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึง่
บรรดาศิษยานุศษิ ย์ ได้ พร้ อมใจกันหล่อรูปเหมือน
ของท่าน ด้ วยทองค�ำบริ สทุ ธิ์ เพื่อแสดงถึงความรัก
ความเคารพ และความกตัญญูตอ่ พระคุณอันไม่มี
ประมาณของท่าน
เส้ นทางมหาปูชนียาจารย์ มีสถานที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี ้
1.สถานที่เกิดรูปกายเนื ้อ : อนุสรณ์สถาน มหา
วิหารพระมงคลเทพมุนี
สถานที่ เ กิ ด รู ปกายเนื อ้ ของพระเดช
พระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ พระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) คือ แผ่นดินรูปทรงดอกบัว มี
น� ้ำล้ อมรอบ มีพื ้นที่ประมาณ 20 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่อ�ำเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะศิษยานุศิษย์ได้
จัดสร้ าง “มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี” รูปทรง
ภูเขาทองแปดเหลี่ยม ภายในบันทึกประวัตกิ าร
สร้ างบารมีของท่านตังแต่
้ ปฐมวัย มัชฌิมวัย ปั จฉิม
วัย บริ เวณกลางวิหารประดิษฐานรูปหล่อทองค�ำ 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อให้ สาธุชนได้
กราบไหว้ น�ำแบบอย่างคุณธรรมของท่านมาเป็ น
ก�ำลังใจ และเป็ นแบบแผนในการสร้ างบารมีตอ่ ไป
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯได้ ถือก�ำเนิดขึน้
บนแผ่
นดินกลางน� ้ำ  รูปทรงดอกบัว ริ มคลอง
๑๘

สองพี่น้อง ซึง่ อยูต่ รงข้ ามกับวัดสองพี่น้อง ในท้ องที่
ต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่านได้ เรี ยนหนังสือเป็ นครัง้ แรกเมื่อ
อายุ 9 ปี ที่วดั สองพี่น้อง ซึง่ น้ าชายของท่านได้ บวช
เป็ นพระภิกษุอยูท่ ี่วดั แห่งนี ้ ต่อมา พระน้ าชายของ
ท่านได้ ย้ายไปจ�ำพรรษาที่วดั หัวโพธิ์
พระเดช
พระคุณหลวงปู่ ฯจึงติดตามไปเรี ยนหนังสืออยู่ใน
ส�ำนักของพระภิกษุ จากนัน้ ท่านได้ ย้ายจากวัดหัว
โพธิ์ไปเรี ยนหนังสือที่ส�ำนักของพระอาจารย์ทรัพย์
เจ้ าอาวาสวัดบางปลา
2.สถานที่เกิดในเพศสมณะ: วัดสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้องเป็ นวัดเก่าแก่ตงแต่
ั ้ สมัยกรุ ง
ศรี อยุธยา สันนิษฐานว่าสร้ างในปี พ.ศ.2212 (ใน
รัชสมัยของสมเด็จพระนาราย์มหาราช) ปั จจุบนั
เป็ นวัดพัฒนาตัวอย่างในพื ้นที่
ที่มาของชื่อ
“สองพี่น้อง” เล่าสืบกันมาว่า มีช้างสองเชือก เข้ าใจ
ว่าเป็ นพี่น้องกัน เดินมาจากพุมว่ ง หรื อป่ าต้ น ใน
อ�ำเภออูท่ อง ซึง่ เป็ นที่อาศัยของช้ างของพระมหา
กษัตริ ย์ ในหน้ าแล้ งมักจะมาหากินแถวนี ้ ทางดินที่
ช้ างเดินย�่ำเป็ นที่ลมุ่ จนกลายเป็ นคลอง จึงเรี ยกว่า
“คลองสองพี่น้อง”
พ ร ะ เ ด ช พ ร ะ คุ ณ ห ล ว ง ปู่ วั ด ป า ก น� ำ 
้
ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
อุปสมบทเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2449 ขณะ
มีอายุยา่ งเข้ า 22 ปี ณ พัทธสีมาวัดสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีฉายาว่า “จนฺทสโร”
•พระอาจารย์ดี วัดประตูสาร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นพระอุปัชฌาย์
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•พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต) วัด
สองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ น
พระกรรมวาจาจารย์
•พระอาจารย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ วัด
สองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ น
พระอนุสาวนาจารย์  
เมื่ออุปสมบทแล้ ว พระเดชพระคุณหลวง
ปู่ ฯได้ จ�ำพรรษาอยูท่ ี่วดั สองพี่น้อง เป็ นเวลา 1
พรรษา หลังจากปวารณาพรรษาแล้ ว ท่านได้ ย้าย
มาจ�ำพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม     
ราชวรมหาวิหาร หรื อ วัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาพระปริ ยตั ธิ รรม
3. สถานที่เกิดรูปกายธรรม (ธรรมกาย) หรื อสถานที่
บรรลุธรรม: วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตังอยู
้ ร่ ิ มคลอง
บางกอกน้ อยฝั่ งตะวันตก บริ เวณหมู่ 4 ต�ำบลบาง
คูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็ นวัดเก่า
แก่ สร้ างมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดแห่งนี ้
ยังคงอนุรักษ์ โบราณสถานไว้ ในสภาพที่ สมบูรณ์

คงไว้ ซึ่งภูมิปัญญาและศิลปะอันงดงามล� ้ำค่าของ
บรรพบุรุษไทย ประวัตคิ วามเป็ นมาของวัด และผู้
สร้ างวัด ไม่ปรากฏแน่ชดั แต่มีเรื่ องเล่าในหนังสือ
วัดทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม 2 (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2526)
ความว่า “…พระมหากษัตริ ย์ในสมัยกรุงศรี อยุธยา
เคยเสด็จมาประทับอยูบ่ ริ เวณที่ตงวั
ั ้ ดแห่งนี ้ ภาย
หลังทรงยกที่ดนิ ให้ สร้ างเป็ นวัด โดยโปรดเกล้ าฯให้
สร้ างถาวรวัตถุที่เป็ นศิลปกรรมแบบอยุธยา
มี
เอกลักษณ์ คือ พระอุโบสถเป็ นรูปทรงเรื อส�ำเภา
อันหมายถึงการเดินทางสัญจรและการค้ าในอดีต
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณปี
พ.ศ.2300 ได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2310”
ในพรรษาที่ 11 พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัด
ปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพนุนี (สด จนฺทสโร)
ได้ ไปจ�ำพรรษา ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ในวันขึ ้น
้ ่จะกระท�ำ
15 ค�่ำ  เดือน 10 พ.ศ.2460 ท่านตังใจที
ั ้ เช้ าตรู่ เนื่องจาก
ความเพียรอย่างอุกฤษฏ์ตงแต่
ท่านด�ำริ วา่ “เราบวชมาจวนจะครบ 12 พรรษาแล้ ว
้ ๑๙ ่
วิชชาของพระพุทธเจ้ า เรายังไม่ได้ บรรลุเลย ทังๆที
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1. แผ่นดินกลางน� ้ำ รูปทรงดอกบัว ริ มคลองสองพี่น้อง
2.สถานที่เกิดในเพศสมณะของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษาของเราก็ไม่เคยขาดเลยสักวัน ทังคั
้ นถธุระและวิปัสสนาธุระ อย่ากระนันเลย
้
เราควรจะรี บ
กระท� ำ ความเพี ย รให้ ร้ ู เห็ น ของจริ ง ในพระพุท ธ
ศาสนาเสียที” เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ ว ท่านก็
รี บจัดการภารกิจต่างๆ ให้ เรี ยบร้ อยเพื่อจะได้ ไม่มี
จากนันจึ
เรื่ องกังวลใจ
้ งได้ เจริ ญภาวนาในพระ
อุโบสถ โดยตังใจว่
้ าหากไม่ได้ ยินเสียงกลองเพล จะ
ไม่ยอมลุกจากที่ เมื่อตังใจแล้
้
วก็หลับตาภาวนา
“สัมมา อะระหัง” เรื่ อยไป จนกระทัง่ ความปวด
เมื่อยเริ่ มทวีขึ ้นเป็ นล�ำดับ อาการกระสับกระส่าย
เริ่ มติดตามมา จิตก็ซดั ส่ายกระวนกระวายจนเกือบ
จะหมดความอดทน แต่เมื่อได้ ตงสั
ั ้ จจะไว้ แล้ ว ท่าน
จึงทนนัง่ ต่อไป เมื่อไม่สนใจความปวดเมื่อยของ
สังขาร ในที่สดุ ใจก็คอ่ ยๆสงบลงทีละน้ อย แล้ วรวม
หยุดเป็ นจุดเดียวกัน เห็นเป็ นดวงใสบริ สทุ ธิ์ขนาด
เท่าฟองไข่แดงของไก่ ติดอยูท่ ี่ศนู ย์กลางกาย ใจชุม่
ชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถกู
๒๐
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เย็นวันนัน้ หลังจากได้ ฟังพระปาฏิโมกข์
พร้ อมกับเพื่อนสหธรรมิกแล้ ว พระเดชพระคุณ               
หลวงปู่ ฯได้ รีบท�ำภารกิจส่วนตัว สรงน� ้ำให้ ร่างกาย
สดชื่นดีแล้ ว จึงเข้ าไปในพระอุโบสถแต่เพียงรูป
เดียว
เมื่อกราบพระประธานแล้ วก็ได้ ตงั ้
สัตยาธิษฐานว่า
“ขอให้ พระพุทธองค์ทรงพระ
เมตตา โปรดประทานธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ ว
แก่ข้าพระพุทธเจ้ า แม้ จะเป็ นเพียงส่วนน้ อยนิดก็
ยินดี ถ้ าหากการบรรลุธรรมของข้ าพระองค์ฯ จัก
เกิดโทษแก่พระศาสนาก็ขออย่าได้ ทรงประทานเลย
แต่ถ้าจะเป็ นคุณแก่พระศาสนาแล้ ว ขอได้ โปรด
ประทานแก่ข้าพระองค์ฯ ด้ วยเถิด ข้ าพระพุทธเจ้ า
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1. สถานที่บรรลุธรรม
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
2.วัดโบสถ์บน อ�ำเภอบาง
คูเวียง จังหวัดนนทบุรี

2

จะขอรับเป็ นทนายพระศาสนาต่อไปจนตลอดชีวิต”
เมื่อได้ ตงสั
ั ้ ตยาธิษฐานแล้ ว
พระเดช
พระคุณหลวงปู่ ฯก็เริ่ มนัง่ หลับตา ขณะนันมดที
้
่อยู่
ในช่องแผ่นหินที่ทา่ นนัง่ ก�ำลังไต่ขึ ้นมารบกวน ท่าน
จึงหยิบขวดน� ้ำมันก๊ าดขึ ้นมา เพื่อจะทารอบบริ เวณ
ที่ทา่ นนัง่ เพื่อกันมด แต่แล้ วก็คดิ ได้ วา่ “ชีวิตของเรา
เราได้ สละแล้ วเพื่อการบ�ำเพ็ญเพียร แต่เหตุไฉนจึง
ยังกลัวมดอยูอ่ ีก” จึงวางขวดน� ้ำมันก๊ าดลงแล้ ว               
เจริ ญกัมมัฏฐานต่อไป จนถึงยามดึกจึงได้ เริ่ มเห็น
ดวงปฐมมรรค หรื อดวงธรรมที่ท�ำให้ เป็ นกายมนุษย์

เมื่อได้ ร้ ูเห็นธรรมะแล้ วท่านจึงได้ เข้ าใจว่า “พระ
ธรรมนี ้เป็ นของลึกซึ ้งยิ่งนัก ยากที่มนุษย์จะเข้ าถึง
การจะเข้ าถึงได้ นนั ้ จ�ำ, เห็น, คิด, รู้ ต้ องหยุดเป็ นจุด
เดียวกัน เมื่อหยุดแล้ วจึงดับ เมื่อดับแล้ วจึงเกิด ถ้ า
ไม่ดบั ก็ไม่เกิด นี่เป็ นของจริ ง ของจริ งต้ องอยูต่ รงนี ้
ถ้ าไม่ถกู ส่วนนี ้เป็ นไม่เห็นเด็ดขาด” เมื่อมองเรื่ อย
ไปก็เห็นดวงใหม่ผดุ ซ้ อนขึ ้นมาแทนที่ดวงเก่า แต่ใส
สว่างมากยิ่งขึ ้น จนในที่สดุ ก็เห็นกายต่างๆไปตาม
ล�ำดับจนกระทัง่ ถึง “ธรรมกาย”
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1.สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย
วัดบางปลา
2.วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ
กรุงเทพมหานคร

2

4. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย
(ครัง้ แรกหลังจากบรรลุธรรม) : วัดบางปลา
วัดบางปลา ตังอยู
้ ท่ ี่อ�ำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม เป็ นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
เป็ นวัดเก่าแก่ ไม่สามารถค้ นหาหลักฐานได้ วา่ สร้ าง
ขึ ้นในสมัยใด แต่จากสภาพความเก่าแก่ของวิหาร
และจากค�ำบอกเล่าที่บอกสืบต่อกันมา พอจะสรุป
ความได้ วา่
วัดแห่งนี ้สร้ างขึ ้นก่อนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ (ประมาณอายุของวัดจากวิหารเก่า
แก่ซงึ่ มีลกั ษณะคล้ ายกับศิลปะในสมัยอยุธยาตอน

ปลาย-ช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ และจากเอกสารบาง
อย่างที่เกี่ยวข้ องกับอายุของวัด คือ นิราศของสุนทร
ภู่ ซึง่ ได้ กล่าวไว้ ในตอนที่ลอ่ งเรื อผ่านมาทางปาก
คลองบางปลา) เนื่องจากพื ้นที่ตงของวั
ั้
ดแห่งนี ้อยู่
ติดกับแม่น� ้ำนครชัยศรี
และคลองบางปลา
(ปากคลอง) ชาวบ้ านจึงมักเรี ยกว่า “วัดบางปลา”
จนติดปาก กลายเป็ นชื่อของวัดมาจนถึงทุกวันนี ้
เมื่อเข้ าถึงพระธรรมกายแล้ ว
พระเดช
พระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ พระมงคล
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) มุง่ มัน่ ในการเจริ ญภาวนา

๒๒
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เพื่อไปให้ ถงึ ที่สดุ เมื่อยิ่งปฏิบตั กิ ็ยิ่งลึกซึ ้ง จนกระทัง่
ออกพรรษาและรับกฐิ นแล้ ว
ท่านจึงได้ ลาเจ้ า
อาวาสวัดโบสถ์บน บางคูเวียง ไปพักที่วดั บางปลา
ซึง่ ท่านเห็นในสมาธิ(Meditation)ว่า ณ วัดแห่งนี ้จะ
มีผ้ บู รรลุธรรมกายตามอย่างท่านได้ ท่านได้ สอน
ภาวนาที่วดั บางปลา จนมีพระภิกษุสามารถเจริ ญ
รอยตามท่านได้ 3 รูป และคฤหัสถ์ 4 คน
5. สถานที่ท�ำวิชชาปราบมาร (จนกระทัง่ ละสังขาร)
: วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร
วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ เป็ นพระอาราม
หลวงชันตรี
้ ตังอยู
้ ่ ณ ที่ราบลุม่ บางกอก ซึง่ เป็ นส่วน
หนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำเจ้ าพระยา
ริ มคลองหลวงหรื อคลองบางกอกใหญ่ ซึง่ เป็ นล�ำ
แม่น� ้ำเจ้ าพระยาเดิม ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัด
หน้ าวัดอรุณราชวราราม และกลายเป็ นล�ำแม่น� ้ำ
เจ้ าพระยาในปั จจุบนั
เนื่องจากวัดปากน� ้ำ 
้ บ่ ริ เวณปากคลองด่านที่แยกไป
ภาษี เจริ ญ ตังอยู
จากคลองบางหลวง ชื่อของวัดจึงถูกเรี ยกขานตาม
ต�ำบลที่ตงว่
ั ้ า “วัดปากน� ้ำ” ซึง่ ชื่อนี ้มีปรากฏเรี ยกใช้
ในจดหมายเหตุโบราณหลายฉบับ แต่ได้ พบชื่อ
ของวัดที่แปลกออกไปในแผนที่กรุงเทพฯ
พ.ศ.
2453 และ พ.ศ.2474 ว่า “วัดสมุทธาราม” แต่ไม่
เป็ นที่นิยมเรี ยกขานกัน คงเรี ยกว่า “วัดปากน� ้ำ” มา
โดยตลอด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ได้ มีการขุดคลองภาษี เจริ ญที่
ข้ างวัดด้ านทิศตะวันตก วัดจึงมีล�ำน� ้ำหลักล้ อมอยู่
ทัง้ 3 ด้ าน ส่วนด้ านทิศใต้ เป็ นคลองเล็กแสดง
อาณาเขตของวัดในสมัยนัน้
วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ เป็ นวัดโบราณ สร้ าง
มาตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาตอนกลาง (ระหว่าง
พ.ศ.2031-พ.ศ.2172) สถาปนาโดยพระราชวงศ์ใน
สมัยกรุงศรี อยุธยา แต่ไม่ปรากฏพระนามแน่ชดั
เป็ นวัดประจ�ำหัวเมืองธนบุรี ปรากฏในต�ำนานเรื่ อง
วัตถุสถานต่างๆ
หลักฐานทางโบราณวัตถุและ
โบราณสถานภายในวั ด มี อ ายุ ย้ อนไปถึ ง สมั ย
อยุธยาตอนกลาง (สถาปั ตยกรรมและศิลปวัตถุที่
อยูค่ วู่ ดั มา ตัวอย่างเช่น หอพระไตรปิ ฎก, ตู้พระ

ไตรปิ ฎกทรงบุษบก ล้ วนเป็ นฝี มือช่างหลวงในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แม้ พระอุโบสถก็ใช้ วิธี
การก่อสร้ างในสมัยนัน)
้
เมื่ อ พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ ฯได้ มารั บ
ต�ำแหน่งเจ้ าอาวาส
ท่านได้ กวดขันพระภิกษุสามเณร
ให้ ปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั อย่าง
เคร่งครัด มีการสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน, ส่ง
เสริ มการศึกษาพระปริ ยตั ธิ รรม ด้ วยการตังส�
้ ำนัก
เรี ยน ทังนั
้ กธรรมและบาลี, สร้ างโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมที่ทนั สมัยที่สดุ ในสมัยนัน้ ท�ำให้ มีพระภิกษุสามเณรและสาธุ ช นเข้ า มาขอศึก ษาและปฏิ บัติ
ธรรมเป็ นจ�ำนวนมาก วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ จึง
เจริ ญขึ ้นมาโดยล�ำดับ จนกลายเป็ นศูนย์กลางการ
ปฏิบตั ธิ รรม และเป็ นศูนย์กลางการศึกษาบาลี
แม้ ภารกิจด้ านการบริ หาร การปกครอง
และการพัฒนาวัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ จะมีมากสัก
เพียงใดก็ตาม แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯก็ไม่เคย
ละทิ ้งการปฏิบตั ธิ รรม
รวมถึงการเผยแผ่วิชชา
ธรรมกาย เพราะท่านถือว่าเป็ นภารกิจที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่ง
ในขณะที่ทา่ นศึกษาค้ นคว้ าวิชชา
ธรรมกายและสัง่ สอนผู้อื่นให้ บรรลุธรรมกายไปด้ วย
นัน้ ท่านได้ คดั เลือกผู้ที่มีผลการปฏิบตั ดิ ีเยี่ยม ทังที
้ ่
เป็ นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก และ
อุบาสิกา จ�ำนวนหนึง่ เพื่อรวมกลุม่ ศึกษาค้ นคว้ า
วิชชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ ้งยิ่งๆขึ ้นไป เรี ยกว่า
“การท�ำวิชชาปราบมาร”
เพื่อให้ การท�ำงานค้ นคว้ าวิชชาธรรมกาย
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และอยูใ่ นสถานที่ที่เป็ นสัด
เป็ นส่วน เหมาะสมแก่การเจริ ญสมาธิภาวนา ในปี
พ.ศ.2474 ขณะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯอายุได้
47 ปี ท่านได้ สร้ างอาคารเพื่อใช้ ในการศึกษา
ค้ นคว้ าวิ ช ชาธรรมกายขึ น้ ภายในวั ด ปากน� ำ ้
ภาษี เจริ ญ ในสมัยนันเรี
้ ยกว่า “โรงงานท�ำวิชชา” ตัง้
อยูก่ งึ่ กลางระหว่างพระอุโบสถกับวิหาร ใกล้ หอไตร
เป็ นเรื อนไม้ 2 ชัน้ ภายในระหว่างชันบนกั
้
บชันล่
้ าง
มีท่อต่อถึงกันส�ำหรั บพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯใช้
“สัง่ วิชชา” ลงมาทางท่อนี ้ ซึง่ ผู้อยูเ่ วรก็จะได้ ยินโดย
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ทัว่ กัน และจะเจริ ญวิชชาตามค�ำสัง่ นันๆ
้ มีผ้ อู ยูเ่ วร
ท�ำวิชชากะละประมาณ 10 คน ตัวเรื อนโรงงานท�ำ
วิชชา มีขนาดไม่กว้ างใหญ่นกั ชันล่
้ างตังเตี
้ ยงเป็ น
2 แถว ซ้ ายและขวา ข้ างละ 6 เตียง ตรงกลางเว้ น
เป็ นทางเดิน พอให้ เดินได้ สะดวก ชันล่
้ างส�ำหรับ
ฝ่ ายแม่ชี และอุบาสิกา ใช้ นงั่ เจริ ญวิชชาและเป็ น
ที่พกั อาศัยด้ วย
มีผ้ อู ยูเ่ วรที่ไม่พกั ในโรงงานท�ำ
วิชชาบ้ างแต่ก็เพียงไม่กี่คน ระหว่างชันบนกั
้
บชัน้
ล่างไม่มีบนั ไดเชื่อมต่อกัน และทางเข้ าออกก็แยก
กันคนละทาง ชันบนมี
้
ทางเข้ าต่างหาก ใช้ เป็ นที่
เจริ ญวิชชาส�ำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ และ
พระภิกษุ, สามเณร ที่อยูเ่ วรท�ำวิชชา
ต่อมาภายหลัง ได้ มีโรงงานท�ำวิชชาเพิ่ม
ขึ ้นอีกแห่งหนึง่ เป็ นห้ องสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาดกว้ าง
ยาวพอสมควร ตรงกลางมีฝากัน้ แบ่งเป็ น 2 ห้ อง
แยกขาดจากกัน โดยมีประตูเข้ าออกคนละทาง
ส่วนหน้ าเป็ นที่สำ� หรับแม่ชีและอุบาสิกา ส่วนหลัง
เป็ นที่ส�ำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ พระภิกษุ
และสามเณร เวลา “สัง่ วิชชา” พระเดชพระคุณ              
หลวงปู่ ฯจะพูดผ่านฝากันห้
้ องนี ้ ทังสองฝ่
้
ายจึง
เพียงแต่ได้ ยินเสียงซึง่ กันและกันเท่านัน้
6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย (เผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทัว่ โลก) : วัดพระ
ธรรมกาย
ในบรรดาศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่
วัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทส
โร) คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนก
ยูง ถือได้ วา่ ประสบความส�ำเร็จอย่างยอดเยี่ยมใน
การศึกษาวิชชาธรรมกาย ชันสู
้ ง ท่านเคยได้ รับค�ำ
ชมจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯว่า “ลูกจันทร์ นี ้…
หนึง่ ไม่มีสอง” ภายหลังจากที่พระเดชพระคุณหล
วงปู่ ฯมรณภาพแล้ ว คุณยายอาจารย์ได้ เผยแผ่
วิชชาธรรมกายสืบต่อมาตามค�ำสัง่ ของท่าน จน
กระทั่ง มี นิ สิต ผู้ซึ่ง รั ก การปฏิ บัติ ธ รรมอย่า งทุ่ม เท
ชีวิตจิตใจ มาฝากตัวเป็ นศิษย์ของคุณยายอาจารย์
และมีผลการปฏิบตั ธิ รรมที่ดีเยี่ยม ต่อมา นิสติ ผู้นนั ้
ได้ อปุ สมบทเป็ นพระภิกษุ มีฉายาว่า “ธัมมชโย”
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นับแต่นนมา
ั้
พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้
อบรมสั่ง สอนธรรมปฏิ บัติ แ ก่ ส าธุ ช นที่ บ้ า นธรรม
ประสิทธิ์ ในเขตวัดปากน� ้ำ ภาษี เจริ ญ โดยมีผ้ สู นใจ
มาปฏิบตั ธิ รรมกับท่านอย่างมากมาย
ในปี พ.ศ. 2513 พระเดชพระคุณพระเท
พญานมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) คุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหมู่
คณะ ได้ ก่อตังวั
้ ดพระธรรมกายขึ ้นที่ต�ำบลคลอง
สาม อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อ
รองรับผู้มาปฏิบตั ธิ รรมที่เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นเรื่ อยๆ และ
เพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วิชชา
ธรรมกาย ไปทัว่ โลก โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ
“สร้ างวัดให้ เป็ นวัด สร้ างพระให้ เป็ นพระแท้ และ
สร้ างคนให้ เป็ นคนดี”
เพื่อเป็ นการแสดงความรัก ความเคารพ
และความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ พระ
มงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บรรดาศิษยานุศษิ ย์
โดยการน�ำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
ได้ พร้ อมใจกันหล่อรู ปเหมือนของพระเดชพระคุณ
หลวงปู่ ฯ ด้ วยทองค�ำบริ สทุ ธิ์ ประดิษฐานในมหา
วิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
บริ เวณพื ้นที่ 2,000 ไร่ของวัดพระธรรมกาย และ
เปิ ดให้ สาธุชนเข้ าสักการะรูปหล่อทองค�ำ  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ ในวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผา่ นมา พระ
เดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมม
ชโย) ได้ สอนการฝึ กสมาธิแนววิชชาธรรมกาย ตาม
ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน� ้ำ  ภาษี เจริ ญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ ค้นพบ จนผู้มี
เข้ าถึงความสุขภายในจากการท�ำใจหยุดใจนิ่งเป็ น
จ�ำนวนมาก ตังแต่
้ พระภิกษุ, สามเณร, อุบาสก,
อุบาสิกา ไปจนถึงสาธุชนทังหลายทั
้
งในประเทศ
้
และต่างประเทศ หลายท่านมีผลการปฏิบตั ิธรรมที่
ดีเยี่ยม มีโอกาสได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าวิชชาธรรมกายที่
ละเอียดลึกซึ ้งยิ่งๆ ขึ ้นไป
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สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทัว่ โลก

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
ได้ อทุ ิศชีวิตสานต่อมโน
ปณิ ธ านของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ วัด ปากน� า้
ภาษี เจริ ญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไป
ทัว่ โลก เพื่อให้ สนั ติสขุ ที่แท้ จริ งบังเกิดขึ ้นบนโลกใบ
นี ้
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จดหมายจากพระธรรมทายาทนานาชาติถึงคุณครูไม่ใหญ่
จดหมายจากพระธรรมทายาทนานาชาติถึงคุณครูไม่ใหญ่
เรี ยบเรี ยงจากรายการโรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับ
  
ผมชื่อ พระคลอสจีเซอร์ มาจากประเทศ              
สวิตเซอร์ แลนด์ และตอนนี ้ผมอายุครบ 50 ปี แล้ ว
ครับ
ผมมีบตุ รที่ล้วนเติบโตแล้ ว 3 คนและ
เหตุผลหลักที่ท�ำให้ ผมเดินทางมาประเทศไทยก็คือ
บุตรชายของผมที่ชื่อ พระเซ-เว-ริ น มาบวชเป็ นพระ
ภิกษุอยูท่ ี่วดั พระธรรมกาย ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2554 และยังติดใจในผ้ าเหลืองไม่ยอมลา
สิกขา
ผมรู้สกึ สนใจและอยากจะรู้วา่ บุตรชาย
ของผมได้ รับประสบการณ์ ใดในการเป็ นพระภิกษุ
จึ ง ท� ำ ให้ ท่ า นมี ค วามสุ ข ที่ จ ะอยู่ เ ป็ นพระอย่ า ง
ยาวนานเพื่อจะท�ำให้ เข้ าใจประสบการณ์ดงั กล่าว
อย่างชัดเจน ผมจึงตัดสินใจเข้ ามาบวชด้ วย เพราะ
การบวชเป็ นหนทางตรงที่สดุ ที่จะท�ำให้ เข้ าใจความ
เป็ นพระภิกษุได้ อย่างถ่องแท้ ผมอยากจะเรี ยนให้
ทราบไว้ ณ ที่นี ้ว่า แนวคิดทางพระพุทธศาสนาช่าง
สอดคล้ องกับความคิดของผมเป็ นอย่างมากเลย
ครับ
หลัง เสร็ จ สิ น้ พิ ธี ก ารบวชอัน สวยงามใน
กรุงเทพฯ ผมได้ จ�ำวัดอยูท่ ี่วดั พระธรรมกาย 4 วัน
ก่อนจะไปที่วดั ถ� ้ำเขาวงอีก 8 วัน แม้ วา่ ก่อนบวชผม
จะมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาบ้ างแต่เมื่อ
ได้ เข้ ามาบวชจริ งๆ แล้ วผมก็ต้องยอมรับว่า ที่ผา่ น
มานันผมแทบไม่
้
ร้ ู อะไรเลยกับการเป็ นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ผมเพิ่งจะเข้ าใจเดี๋ยวนี ้เองเมื่อมี
คนพูดว่า “ชีวิตสมณะเป็ นชีวิตที่เรี ยบง่าย แต่เป็ น
ได้ ไม่งา่ ยเลย” (Asimple but not I’m easy life)
ปั จ จุบัน ผมก� ำ ลัง เรี ย นสวดมนต์ ท� ำ วัต รเช้ า -เย็ น
ครับ การนัง่ สมาธิ(Meditation)ท�ำให้ ผมมีความสุข
๒๖
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พระคลอสจีเซอร์ จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

พระเซเวริ น  จินวโร  
พระลูกชายผู้ชกั ชวนให้ คณ
ุ พ่อได้ ร้ ูจกั ชีวิตสมณะ

พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์เป็ นพระอุปัชฌาย์

ช่วงเวลาแห่งความสงัด ณ วัดถ� ้ำเขาวง

ออกเดินบิณฑบาต เป็ นเนื ้อนาบุญ

และ คิดที่จะเรี ยนรู้ให้ มากขึ ้นทุกครัง้ ที่ผมนัง่ สมาธิ
ผมจะน�ำใจวางไว้ ที่ศนู ย์กลางกาย   ประสบการณ์
ภายในของผมแต่ละรอบก็จะแตกต่างกันไป ผมมี
ความสุข สงบ รู้สกึ เหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
เพราะผมได้ เห็นแสงสว่างภายในเป็ นจ�ำนวนมาก
และผมรู้ สึกดีมากกับค�ำแนะน� ำของพระอาจารย์
ครับ
หลวงพ่อครับ ผมสามารถน�ำเอาสิง่ ดีๆ
หลายอย่างจากประสบการณ์ชีวิตที่เมืองไทยกลับ

ไปใช้ ที่บ้าน บางทีเราอาจจะลดความรี บร้ อนของ
ผู้คนในยุโรปให้ ร้ ูจกั ผ่อนคลายลงบ้ าง
ถ้ าหาก
ประชาชนชาวยุโรปรู้และเข้ าใจว่าความสุขที่แท้ จริ ง
นัน้ อยูห่ า่ งเพียงแค่ 2 นิ ้วมือเหนือระดับสะดือ
เท่านันเอง
้
ดังนัน้ ผมจะเล่าและแบ่งปั นประสบการณ์
ภายในของผมไปให้ ถึงหมู่ชนในประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ ถ้ าหากพวกเขาสนใจ ผมจะแนะพวกเขาให้
ไปที่ “ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศ   
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๒๗

ปั ด กวาด เสนาสนะ
รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

ภาพประวัตศิ าสตร์ โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ
รุ่นพิเศษเดือนธันวาคม พ.ศ.2554

สวิตเซอร์ แลนด์” ศูนย์สาขาแห่งนี ้มีสว่ นสร้ างความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ กั บ
ประเทศไทย
และช่วยให้ ชาวโลกเข้ าถึงพระ
ธรรมกายครับ
ท้ ายที่สดุ นี ้ ผมต้ องกราบขอบพระคุณ
๒๘

หลวงพ่อและพระอาจารย์ทกุ รู ปที่ได้ เมตตาแนะน�ำ
สัง่ สอนผมมาตลอดผมจะน�ำการนัง่ สมาธิ เข้ าเป็ น
ส่วนหนึง่ ในชีวิตประจ�ำวัน และจะช่วยเหลืองาน
ของหลวงพ่ออย่างเต็มความสามารถครับ
กราบนมัสการด้ วยความเคารพอย่างสูง
                                             พระคลอสจีเซอร์
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ทันโลกทันธรรม
พนักงานส�ำคัญที่สุด
ลูกค้าเป็นอันดับสอง
  

ที่ว่าเราจะต้ องดูแลลูกค้ าดุจดังพระเจ้ าไม่
ว่าลูกค้ าจะท�ำอะไรต้ องถูกต้ องเสมอ แต่วนั นี ้ค�ำ
กล่าวนี ้เปลี่ยนไปแล้ ว แต่จะเปลี่ยนไปอย่างไร มาดู
กันเลย
ทฤษฎีที่วา่ ลูกค้ าต้ องมาก่อนก็เป็ นสิ่งที่เรา
ได้ รับได้ ฟังมานานแต่วา่ ความจริ งแล้ ว ก็มีแนวคิด
ใหม่ขึ ้นมาที่บอกว่า พนักงานจริ งๆต้ องมาก่อน
แล้ วก็ลกู ค้ านี่มาทีหลัง คือแนวคิดนี ้จริ งๆ แล้ วก็
ไม่ใช่เรื่ องใหม่นกั
แต่วา่ มีคนเอามาท�ำแล้ วก็
ประสบความส� ำ เร็ จ เป็ นเรื่ อ งเป็ นราวเอาอย่ า ง
จริ งจังเลย เรี ยกว่าไม่ใช่ทฤษฎี แต่เค้ าท�ำจนส�ำเร็จ
จริ งๆ
แล้ วเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นหนังสือ
“Employees first, customers second” ผู้ที่น�ำ
แนวคิดว่าพนักงานต้ องมาก่อนลูกค้ าเป็ นอันดับที่
สอง ก็คือ
เค้ าเป็ น CEO คนล่าสุดแล้ วน�ำแนวคิดนี ้
มาใช้ แล้ วในที่สดุ ก็ได้ รับการยกย่องจากนิตยาสาร
ว่าเป็ นแถวคิดด้ านบริ หารการจัดการที่ ใหม่ที่สุด
เรื่ องก็มีอยูว่ า่ ในปี 2505 เป็ นช่วงที่บริ ษัท HCLT ซึง่
บริ ษัทด้ าน IT ประสบปั ญหาภาวะที่สญ
ู เสียส่วน
แบ่งทางการตลาดไป ถ้ ามองด้ านยอดขายยอด
ขายไม่ตก แต่วา่ คนอื่นเค้ าแซงหน้ าไปแล้ ว จริ งๆ
แล้ วยอดขายในปี นันเพิ
้ ่มขึ ้น 30 % เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ท�ำให้ มามองดูวา่ มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้
บ้ าง ในที่สดุ เค้ าก็เกิดความคิด เป็ นไอเดียร์ ที่คดิ มา
ได้ ตอนนันในบริ
้
หารการจัดการแบบพีระมิดนัน้
เค้ าก็กลับหัวเลย คือเอาพนักงานอยูบ่ น
สุด เอา CEO อยูล่ า่ งสุด เป็ นแนวคิดที่มองว่า
พนักงานจะต้ องได้ รับการดูแลเอาใจใส่แล้ วต้ องมี
เครื่ องไม้ เครื่ องมือ มีอปุ กรณ์ให้ พร้ อมพอที่ให้ เค้ า

Vineet Nayar  เป็ น CEO คนล่าสุดของ HCL
Technologies (HCLT) บริ ษัทที่ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Service) ที่ใหญ่เป็ น 1 ใน 5 ยักษ์ ใหญ่ด้าน IT ของอินเดีย

    บริ หารการจัดการแบบพีระมิด

สตาร์ บคั ส์ ”The customer comes
second put your people first.”
๒๙
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ท�ำงานได้ ในเมื่อพนักงานท�ำงานมีความสุข เขาก็
จะไปดูแลลูกค้ าอย่างดี แล้ วก็ทมุ่ เทกับการดูแล
หรื อว่าการท�ำงานอย่างดีที่สดุ
ด้ วยวิธีการนี ้ท�ำให้ HCLT กลายเป็ นบริ ษัท
ไอทีระดับโลกมีเครื อข่าย 26 ประเทศ มีพนักงาน
70000 คน ทัว่ โลกแล้ วก็ในที่สดุ ก็เห็นถึงแนวคิดอัน
ทันสมัย แล้ วก็ใช้ งานได้ จริ งก็เลยพิมพ์เป็ นหนังสือ
ขึ ้นมาชื่อ “Employees first, customers second:
Turning Conventional Upside Down”   พนักงาน
มาก่อน ลูกค้ าเอาไว้ ทีหลัง ก็เรี ยกได้ วา่ เป็ นจุด
เปลี่ยน เป็ นการพลิกโครงสร้ างทางการบริ หารแบบ
กลับหัวกลับหางเลย วิธีการ เค้ าใช้ อย่างน้ อย 2 วิธี
การ
วิธีการแรกคือวิธีกระจกเงา
“Mirror
Mirror” ก็คือกระบวนการที่สร้ างขึ ้นเพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานทุกคนได้ รับรู้ และยอมรับข้ อมูลความ
จริ ง เกี่ยวกับผลประกอบการ และผลการปฏิบตั ิ
งานของบริ ษัท ทาง Nayar ก็พยายามจะให้ ข้อมูล
กับพนักงานทุกคนที่เป็ นข้ อมูลส�ำคัญในด้ านการ
ตัดสินใจของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ พนักงานเกิดความ
เข้ าใจในภาพรวมขององค์กร ทิศทางขององค์กร
จนผลประกอบการของบริ ษัทด้ วย แล้ วยังสร้ าง
กลไกขึ ้นมาอีกอันหนึง่ ชื่อว่า “Trust through
Transparency” ก็คือท�ำให้ พนักงานรู้สกึ ไว้ วางใจ
ในตัวผู้บริ หาร กลไกแห่งความโปร่งใสเพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่
ในภาวะที่องค์กรเจอภาวะวิกฤติ
แน่นอนว่าพนักงานบางคนต้ องถูกออกจากงานมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการตังคนอื
้ ่นขึ ้นมา
ท�ำงานใหม่
สิง่ ต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
พนักงานจะเกิดความลังเลสงสัย ขวัญเสีย มีขา่ ว
ลือมากมายในองค์กร ท�ำให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจ
ในผู้บริ หาร แล้ วก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ว่า
ตัวเองจะได้ รับความยุตธิ รรมเพียงพอรึเปล่า เพราะ
ฉะนัน้ หลัก การในการบริ ห ารสร้ างความเชื่ อ ถื อ
สร้ างความไว้ วางใจผ่านระบบโปร่ งใสของเค้ าก็คือ
การสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีเป้า
หมายชัดเจน มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เป็ นการลด
๓๐

เกตส์เองก็เคยบอกว่า “สินทรัพย์ของบริ ษัทเดินกลับบ้ านทุกวัน
เพราะฉะนัน้ สินทรัพย์ที่มีคา่ ที่สดุ คือตัวพนักงาน”

ความขับข้ องใจ สงสัย ความไม่ไว้ วางใจลงได้ อย่าง
ดีทีเดียว อย่างเช่น
สตาร์ บคั ส์ ”The customer comes
second put your people first.” หมายความว่าผู้
บริ โภคหรื อลูกค้ ามาเป็ นอันดับ 2 ให้ เอาคนของส
ตาร์ บคั ส์เป็ นอันดับหนึง่ ก่อน ดูแลพนักงานตัวเอง
เค้ าผ่านกระบวนการดูแล
ก่อนที่จะดูแลลูกค้ า
อบรม ประชุมพนักงานทุกวัน ตลอดจน การให้
ความรู้พนักงาน การที่ให้ พนักงานมีหวั ใจของการ
คือสตาร์ บคั ส์ไม่ได้ มองว่ามีธรุ กิจ
บริ การต่างๆ
กาแฟแต่มองว่าเป็ นธุรกิจของมวลชน ‘’Coffee
business serving people, but people business
serving coffee.”
อย่างบิล เกตส์เอง ก็เคยบอกว่า “สินทรัพย์
ของบริ ษัทเดินกลับบ้ านทุกวัน
เพราะฉะนัน้
สินทรัพย์ที่มีคา่ ที่สดุ คือตัวพนักงาน” คือเค้ าจะให้
ความส�ำคัญกับจุดนี ้บิล เกตส์ นี่จะให้ สวัสดิการ
ของพนักงานเรี ยกว่าใครได้ เข้ าไปท�ำงานตรงนันก็
้
จะรู้สกึ ว่าให้ ฉนั ทนาการมีทกุ อย่างพร้ อมหมด ฟรี
ตลอด แล้ วก็เสริ ฟตลอดเลย ของว่าง สลัด คือเรี ยก
ว่าเป็ นเซลล์เสริ ฟเลย ท�ำบรรยากาศทุกอย่างคือ
พนักงานไม่ต้องกังวลเลย
ท�ำงานอย่างเต็มที่
แน่นอนว่าถ้ าหากกระบวนการนีท้ �ำให้ พนักงานมี
ความสุข ความสุขนันจะส่
้ งต่อไปยังลูกค้ า
ถ้ าองค์กรของเราอยากจะเปลี่ยน ?? เราจะต้ องท�ำ
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อย่างไร

เพื่อให้ พนักงานท�ำงานได้ ดี ต้ องมี 4 ปั จจัย
คือ เราอยากให้ ลกู ค้ ามีความสุข ต้ องให้ อ�ำนาจใน
การตัดสินใจแก่พนักงาน ซึง่ การจะท�ำอย่างนันได้
้
นันต้
้ องมีอย่างน้ อย 4 ข้ อ
เรื่ องของทัศนคติ ต้ องเข้ าใจว่า ลูกค้ าอาจ
จะ “ไม่ถกู เสมอ” แต่ลกู ค้ า “ส�ำคัญ” เพราะฉะนัน้
เวลาเราดูแลบุคคลส�ำคัญ เราจะมองข้ ามความถูก
ผิด เพราะชีวิตเราอยูไ่ ด้ ด้วยความถูกผิดอย่างเดียว
ไม่ได้ เราต้ องมองในเรื่ องความส�ำคัญด้ วย เมื่อเรา
มีทศั นคติข้อนี ้ผ่าน ให้ อ�ำนาจการตัดสินใจไปแล้ ว
พนักงานจะรู้เลยว่า เราก�ำลังดูแลบุคคลส�ำคัญอยู่
เรื่ องถูกผิดไม่วา่ กัน มองข้ ามไปก่อน ต้ องมีความรู้
ต้ องมีการให้ ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ฝึ กอบรมให้
ความรู้ตา่ ง ทักษะการบริ การตลอดจนมีความรู้ใน
การพัฒนาส่วนงานต่างๆ มีให้ อย่างเพียบพร้ อม
เลย ต้ องได้ รับการสนับสนุน การสนับสนุนทังเครื
้ ่ อง
ไม้ เครื่ องมือ บุคลากร บุคคล ช่วยงาน ตลอดจน
การสนับสนุนในเชิงขวัญและก�ำลังใจ ตลอดจนการ
ที่จะเปิ ดโอกาสรับฟั งสิง่ ที่เค้ าคิด สิง่ ที่เค้ าวางแผน
ต้ องให้ รางวัล ต้ องมีการให้ รางวัลอย่างเหมาะสม
ก�ำลังใจจากคนท�ำงานก็เกิดจาก บางทีรางวัลในที่
นี ้ไม่ได้ ต้องการสิง่ ของ แต่ต้องการตระหนักรู้ หรื อ
ต้ องการให้ องค์กรรู้สกึ ภาคภูมิใจในตัวเค้ า เห็น
ความส�ำคัญของเค้ า การที่เราให้ ความส�ำคัญว่า
เรื่ องเงินไม่ใช่เรื่ องใหญ่ หรื อคนรุ่นใหม่ที่เข้ ามา
ท�ำงาน เราจะได้ ใจเค้ า
ซึง่ วอลท์ ดิสนีย์เองนี ้ถือว่าเป็ นองค์กรไม่กี่
แห่งที่ทางฝ่ ายพัฒนาบุคลากรสามารถหารายได้
คือเค้ ามีการจัดฝึ กอบรมให้ กบั หน่วยงาน
ด้ วย
้ าย HR สร้ างรายได้ ให้ (We are
ต่างๆ เพราะงันฝ่
not in Entertainment Business, we are in
Happiness Business) คือวอลต์ ดิสนีย์เค้ ามองว่า
เค้ าไม่ได้ อยูใ่ นธุรกิจบันเทิง แต่เค้ าอยูใ่ นธุรกิจของ
ความสุข พนักงานทุกคนต้ องเคยเป็ นมาสคอตมา
ก่อน แล้ วก็พนักงานแต่ละคนเค้ าไม่เรี ยก on duty
แต่เรี ยก onstage ขณะที่ชว่ งเวลาพักจะติดป้าย off

วอลท์ ดิสนีย์

stage หรื อลงจากเวที พนักงานที่ on stage เพื่อ
สร้ างความสุขให้ แก่คน ถ้ าเลิกงานก็เป็ น off stage  
ตัวอย่างในประเทศเช่น โรงแรมที่ได้ ความยกย่อง
อย่างสูงตามหน่วยงานต่างๆ นิตยสารต่างๆ เป็ น
เลิศด้ านการบริ การ เช่น โรงแรม โอเรี ยนเต็ล ซึง่ ได้
รับการโหวตจากลูกค้ าว่าบริ การดีระดับโลกหลาย
ปี ติดต่อกัน เค้ าว่าพนักงานเป็ นบุคคลส�ำคัญเพราะ
พนักงานมีสว่ นส�ำคัญในการสร้ างความ
ฉะนัน้
ส�ำเร็ จขององค์กร มีการบริ การแบบที่ไม่เหมือนใคร
คือ จ�ำลูกค้ าได้ เรี ยกชื่อลูกค้ าได้ สร้ างความประทับ
ใจด้ วยการจดจ�ำรายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ ซึง่ สิง่
เหล่ า นี จ้ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ ต้ อ งอาศัย พนัก งานที่ มี ก าร
ฝึ กฝนมาอย่างดีและ การเอาใจใส่มาอย่างดี เพราะ
ฉะนัน้ ความส�ำเร็ จของโรงแรมโอเรี ยนเต็ลไม่ได้ ขึ ้น
อยูก่ บั สินค้ าหรื อบริ การ แต่ขึ ้นอยูก่ บั ”คนที่ให้
บริ การ”  ซึง่ ก็สง่ ผลให้ เค้ าดูแลลูกค้ าอย่างดี สุดท้ าย
ก็ได้ รับเสียงชื่นชมยินดีและก็มีลกู ค้ าเพิ่มขึ ้นนัน่ เอง
และนี ้คือหลักการบริ หารแบบใหม่ พนักงานต้ องมา
ก่อน ลูกค้ ามาเป็ นอันดับสอง ผู้บริ หารมาเป็ น
อันดับ 3 เพราะผู้บริ หารต้ องคอยรับใช้ สนับสนุน
พนักงานให้ ดแู ลลูกค้ าให้ ดี เพราะว่าคนเดี๋ยวนี ้ เงิน
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๓๑

ไม่ใช่ค�ำตอบทังหมดแต่
้
ต้องดูแลความรู้ สกึ กันด้ วย
ถ้ าพนักงานมีความสุข ก็พร้ อมที่จะแจกจ่ายความ
สุข สิง่ ดีๆ ให้ กบั ลูกค้ า ผลกลับมาก็คือรายได้ เป็ น
ผลตอบแทนของทัง้ องค์กรและพนักงานก็เพิ่มขึน้
นัน่ เอง
คนที่ เ น้ น ว่า ลูก ค้ า ส�ำ คัญ ที่ สุด ก็ คื อ มองที่
ผล ต้ องการมีลกู ค้ ามาเยอะๆ จะได้ เอาประโยชน์
เอาทรัพย์สนิ เงินทองเข้ าบริ ษัท
แต่คนที่เน้ นว่า
พนักงานส�ำคัญที่สดุ ลูกค้ าส�ำคัญเป็ นอันดับสอง
คือมาเน้ นที่เหตุ ถามว่าท�ำไมลูกค้ าจะมาเยอะได้ ก็
ต้ องฝึ กพนักงาน ถ้ าพนักงานดี แล้ วเก่ง เดี๋ยวก็จะ
ช่วยให้ ลกู ค้ ามาหาเราเยอะๆ ได้ ทังสองเรื
้
่ องนี ้คือ
อันเดียวกัน แต่อยูท่ ี่วา่ จะเน้ นตรงไหน ซึง่ การเน้ นที่
พนักงาน ทีมงานของเราเองจริ งๆ ก็บอกว่าน่าสนใจ
ลองดูตวั อย่างจากการสร้ างวัดพระธรรมกาย
การสร้ างวัดพระธรรมกาย
พอมีทา่ นเจ้ าภาพ ท่านมีจิตศรัทธาถวายที่
196 ไร่ สร้ างวัด แผ่นดินได้ มาแล้ ว แต่วา่ เงินทุนละ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวก็ถามคุณยาย
ว่า คุณยายเรามีต้นทุนเท่าไหร่เหรอ คุณยาย
อาจารย์ก็เทปั จจัยที่มีคนมาท�ำบุญถวายบูชาธรรม
ท่าน นับรวมๆกันได้ 3,200 บาท พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านยังไม่ได้ บวช ท่านเห็นแล้ วก็
จะสร้ างวัดแล้ วมีเงินทุนแค่
หนักใจว่าคุณยาย
3,200 บาท จะสร้ างได้ เหรอ ปรากฏว่าสีหน้ าคุณ
ยายท่านไม่กงั วลเลย ท่านเฉยๆ ยิ ้มๆ ตอบพระเดช
พระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวว่า ถ้ าหากมีเงินร้ อย
ล้ านจะฝึ กคนซักคนให้ เป็ นคนดีได้ ไหม พระเดช
พระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวคิดแล้ วก็บอกว่ายังไม่
แน่เลย มีร้อยล้ านยังไม่แน่วา่ จะฝึ กคนเป็ นคนดีได้
ถ้ าประกันได้ ว่าร้ อยล้ านแล้ วฝึ กเป็ นคนดีได้ เศรษฐี
ใหญ่ในโลกจ่ายแล้ วบอกว่า ใครก็ได้ ชว่ ยฝึ กลูกของ
ฉันให้ ดีหน่อย อย่าว่าแต่ร้อยล้ านเลย รวยจริ งๆต่อ
ให้ พนั ล้ านก็ยอมจ่าย คุณยายบอก ร้ อยล้ าน ยังฝึ ก
คนเป็ นคนดียงั ไม่แน่วา่ จะได้ รึเปล่า แต่ตอนนี ้ยายมี
พวกท่านทังหมดอยู
้
ส่ บิ กว่าคนละ เท่ากับยายมีเงิน
๓๒

การสร้ างวัดพระธรรมกายในยุคเริ่ มต้ น

ทุนอยูพ่ นั กว่าล้ านท�ำไมยายจะสร้ างวัดไม่ได้
เรื่ อ งนี ล้ ู ก ศิ ษ ย์ ลู ก หาที่ เ ข้ าวั ด มานานก็
คงจะได้ ยินได้ ฟังคนละหลายๆ ครัง้ แต่วา่ ตรองให้ ดี
นะ เราจะเห็นว่าคุณยายอาจารย์ทา่ นมองต้ นทุนใน
การสร้ างวัดท่านไม่ได้ มองที่ตวั เงินนะ แต่ทา่ นมอง
ที่คน ว่าคนนี่แหละส�ำคัญ เป็ นต้ นทุนเป็ นทรัพยากร
ที่ส�ำคัญที่สดุ ในการท�ำทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่วา่ ทีมงาน
หรื อคนนี ้นะ ต้ องเป็ นทีมงานที่ฝึกตนเองดีแล้ วจน
กระทัง่ มีเป้าหมายชีวิตที่ชดั เจน ฝึ กฝนมาอย่างต่อ
เนื่อง ชนิดที่วา่ สามารถเอาชีวิตเป็ นเดิมพันในการ
สร้ างบารมี ในการสร้ างวัด ในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาได้ ถ้ ามีคนอย่างนี ้แล้ วละก็ คนหนึง่ ร้ อย
ล้ านซื ้อไม่ได้ เพราะงันหลั
้ กการที่วา่ ส�ำคัญที่สดุ ถ้ า
ในทางธุรกิจเรี ยกพนักงาน ถ้ าในทางพระศาสนา
เราเรี ยกว่าเป็ นทีมงานเป็ นหมู่คณะนักสร้ างบารมี
มีความส�ำคัญที่สดุ เลย คนแต่ละคนที่ก้าวเข้ ามา
สร้ างบารมีแล้ วฝึ กตัวเองดีแล้ ว
สามารถสร้ าง
ประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นอย่างมหาศาล
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านฝึ กลูกพระ
ลูกเณร ลูกศิษย์ลกู หา ตังใจฝึ
้ กตัวเองดีแล้ ว ส่งออก
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา บางรูปไปสิงคโปร์ ไป
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เป็ นแสงสว่างในสิงคโปร์ เป็ นจ�ำนวนนับร้ อย นับพัน
ทีเดียว มาเลเซียที่กวั ลาลัมเปอร์ ไปแสดงธรรม
แต่ละที มีคนมาฟั งธรรม ปฏิบตั ธิ รรม นัง่
สมาธิ(Meditation) สวดมนต์กนั เป็ นร้ อยๆ ต่อเนื่อง
ไปเลยทีเดียว เพราะงันจะเห็
้
นว่าบุคคลที่ฝึกตัวเอง
ดีแล้ ว ส�ำคัญมากๆ องค์กรธุรกิจไหนต้ องการความ
ส�ำเร็จแล้ วละก็ให้ เน้ นการสร้ างทีมงาน ฝึ กพนักงาน
ของเราให้ เก่ง ยิ่งคนไหน คนที่มีความรู้ความ
สามารถ แล้ วก็พร้ อมจะทุม่ เท ใจชอบ รอบรู้ สู้งาน
ปฏิภาณไว ใจปริ สทุ ธิ ครบ ๕ ข้ อนี ้ละก็ เอาเลย
รักษาเอาไว้ ให้ ดี อย่าปล่อยให้ หลุดมือไปนะ ท�ำงาน
ก็ ใจชอบด้ วย ใจรักด้ วย รอบรู้งานทุกอย่างเลย สู้
งานแล้ วไม่มีอ้ ู ปฏิภาณก็ไว ใจก็บริ สทุ ธิ์ ซื่อสัตย์
ไว้ ใจได้ อย่างนี ้ต้ องรักษาเค้ าไว้ นะ เค้ าคือเพชร
ประดับยอดมงกุฎเลยทีเดียวละ
โบราณจะมีค�ำกล่าวว่า ทหารหาง่าย แต่
ยอดขุนพลหายาก ถ้ าได้ ขนุ พลมา เดี๋ยวสร้ าง
กองทัพได้ เพราะฉะนันถ้
้ าได้ ขนุ พลมาอย่าปล่อย
ให้ หลุดมือไป ถามว่าใครคือขุนพล คนที่เข้ ามาแล้ ว
ตังใจฝึ
้ กทุม่ เทกับงานอย่างจริ งจัง พัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่องนัน่ แหละคือขุนพล ลองสังเกตดูสิ
ยอดแม่ทพั ที่ประสบความส�ำเร็จ จะเป็ นแม่ทพั ที่
ถนอมทหาร คือรักทหาร รักไพร่พล ให้ ความส�ำคัญ
จนกระทัง่ ไพร่พลมีความรัก ซื่อสัตย์ จงรักภักดีตอ่
แม่ทพั พร้ อมจะยอมตายถวายชีวิตให้ ทังกองทั
้
พ
รวมกันเป็ นเอกภาพ มีพลังมากเหมือนอย่างอเล็ก
ซานเดอร์ มหาราช เป็ นกษัตริ ย์กรี กน�ำทับออกไป
พิชิตโลก
ยกทัพออกมามีก�ำลังพลแค่ 30,000 กว่า
ศึก แรกหนัก ที่ สุด คื อ ผจญกับ กองทัพ เปอร์ เ ซี ย ซึ่ง
เป็ นมหาอ�ำนาจยิ่งใหญ่ในยุคนัน้ กองทัพของอเล็ก
ซานเดอร์ มี 30,000 เศษ ฝ่ ายเปอร์ เซียมา 600,000
คน หนึง่ ต่อ 20 ดูแล้ วแทบไม่มีประตูส้ เู ลย แต่วา่
ความแตกต่างคือ อเล็กซานเดอร์ ฝึกไพร่พลอย่าง
หนักมีความจริ งใจ ดูแลเอาใจใส่ ฝึ กซ้ อม ให้ มี
ความช�ำนาญในการรบ รบเก่งด้ วยประสานอย่าง
เป็ นเอกภาพด้ วย ผลสุดท้ าย 30,000 เศษ ตีทพั

  กษัตริ ย์กรี กน�ำทับออกไปพิชิตโลก

600,000 กระเจิงเลย เพราะทัพ 600,000 ของ
เปอร์ เซียมากก็จริ ง
แต่วา่ ความรักความทุม่ เท
ความจงรักภักดีตอ่ แม่ทพั เปอร์ เซีย สู้กองทัพของอ
เล็กซานเดอร์ ไม่ได้ กองทัพของอเล็กซานเดอร์ ไม่มี
ใครเลยที่คดิ จะหนี ต่อให้ ทพั ตนเพลี่ยงพร� ำ้ ก็ไม่หนี
สู้จนเรี ยกว่าเลือดหยดสุดท้ าย แต่ทพั เปอร์ เซียเห็น
ท่าไม่ดีเข้ าหน่อยเผ่นกระเจิง ผลคือทัพแตก อเล็ก
ซานเดอร์ ชนะ เพราะอเล็กซานเดอร์ ให้ ความส�ำคัญ
กับพนักงาน
ซึง่ ในที่นี ้ก็คือเหล่าทหารทังหลาย
้
นัน่ เอง
ในยุคนี ้ก็เหมือนกัน
ในสงครามธุรกิจ
แม่ทพั ก็คือ CEO ทังหลาย
ต้ องรวมทีมทังหมดให้
้
้
ได้ พนักงานทุกระดับชัน้ ก็เหมือนขุนทัพนายกอง
ถ้ าเป็ นพนักงานล่างๆ ก็ไพร่พลทหารทัว่ ไป จะต้ อง
รวมเป็ นเอกภาพ แล้ วได้ รับการฝึ กที่ดีแล้ ว ถ้ าเราให้
ความส�ำคัญกับพนักงานแล้ วฝึ กเค้ าอย่างดี สุดท้ าย
ทุกคนรวมใจรวมเป็ นหนึง่ เดียวกัน เอาความส�ำเร็ จ
ของบริ ษัทเป็ นที่ตงั ้ ทุม่ เทให้ เต็มที่ ฝึ กตัวเองก็ฝึก
อย่างดี ก็จะเอาความส�ำเร็ จของธุรกิจมาสูบ่ ริ ษัทได้
ลูกค้ าจะแห่กนั มา เพราะเราประกอบด้ วยเหตุไว้
ดีแล้ วนัน่ เอง มีตวั อย่างเช่น บริ ษัท Home service
ก่อสร้ างจะรู้จกั HomePro ดีวา่ เติมโตเร็ วมากๆ
เลยแค่ไม่กี่ปีพรวดพราด
ยอดขายล่าสุดไปถึง
60,000 ล้ านบาท ขยายสาขาก็เร็ วมาก ก�ำไรก็สงู
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Training center
ออกไปได้ อย่างรวดเร็ วแล้ วมีคณ
ุ ภาพ ตรงนี ้ส�าคัญ
มากๆ เพราะฉะนันธุ
้ รกิจ จะท�าอะไรก็แล้ วแต่ มี
พนักงานอยูค่ น สองคน สามคน ต้ องให้ ความ
ส�าคัญพนักงาน จริ งจัง จริ งใจ และทุม่ เทกับการ
พัฒนา สุดท้ ายเราจะมีขนุ พลอยูร่ อบกาย แล้ วช่วย
กันผลักงานตัวเองให้ ประสบความส�าเร็ จ

ถามว่าท�าได้ ยงั ไง
ได้ มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้
บริ หารสูง
พบว่า
เค้ าให้ ความส�าคัญกับการฝึ ก
พนักงาน สร้ าง Training center ลงทุนไปหลาย
ร้ อยล้ าน เค้ าบอกว่า เป็ นศูนย์ฝึกอบรมระดับ low
class เลย ระดับโลกไง ใครที่ท�าเก่งที่สดุ ในด้ าน
ไหน เค้ าให้ มาอยูท่ ี่ศนู ย์ฝึกอบรม ให้ ชว่ ยมา
ถ่ายทอดให้ คนอื่น พอลงทุนกับศูนย์ฝึกอบรมอย่าง
เต็ม ที่ ทัง้ ก� า ลัง เงิ น ทัง้ ก� า ลัง บุค คลผลคื อ สามารถ
สร้ างพนักงานพัฒนาได้ อย่างดีเยี่ยม งานก็ขยาย
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ความรัก

เสมอดวยรักตนเองไมมี
นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ
พุทธพจน
(สารตฺถ.๑/๑/๘๑-๘๒)
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