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กระผมมีความเชื่อมั่นในเรื่องกฎแหงกรรม ทีว่ าใครทําสิ่งใดยอมไดรับผลเชนนั้น คน
สรางความดียอมไดรับผลของความดีที่ตนกระทํา สวนใครทําความชัว่ ความไมดีไว ความชั่ว
ความไมดีนนั้ ก็ยอมติดตามไปสนองเขา แมบางครั้งจะไมเกิดกับเขาโดยตรง ก็จะเกิดกับ
บุคคลที่เขารัก จนเปนเหตุใหเขาเกิดความทุกขทรมานใจ ตรงกันขามกับการสรางความดีไว
ความดีนั้นยอมสงผลไปถึงลูกหลานไดอยางแนนอน
ทําใหพบกับความสุขจากการที่เห็น
ลูกหลานเปนคนดีมีความกตัญู ดังตัวอยางที่กระผมประสบมาดังนี้
เมื่อกระผมจบปริญญาตรี
จากคณะรัฐศาสตร
ทางดานการปกครอง
ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๐ แลว ก็เขารับราชการเปนทหารอยูศูนยกลาง
ทหารราบ อยู ๑ ป แลวจึงโอนเขามารับราชการเปนตํารวจสันติบาล ในตําแหนง วาที่รอย
ตํารวจโทในปถัดมา
ตลอดระยะเวลาการทํางานของผม มักประสบปญหาและอุปสรรค เพราะกระผม
ทํางานอยางถูกตองปฏิบตั ิหนาที่ตามระเบียบทุกอยาง จึงมักทําใหถูกเพงเล็งจากผูใหญวาผม
ทําใหระบบวุนวาย ชอบหาเรื่องราว เขาเคยอยูกันดี ๆ ไมตองตรวจสอบงานถึงขนาดนี้ พอ
ผมมาก็เรียกตรวจสอบตามระเบียบ จึงมักทําใหผูบังคับบัญชาชั้นตนไมพอใจเสมอ ปญหา
เชนนี้ผมตองเผชิญมาตลอด ตองถูกตั้งกรรมการสอบสวนถึง ๙ ครั้ง ถูกกลั่นแกลงตาง ๆ
นานา
แมปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่กระผมตองเผชิญมาตลอดและบางครั้งรุนแรง แตผมก็ไม
เคยยอทอ เพราะมีสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นอยูในจิตใจของผม ซึ่งคุณแม และครูบาอาจารยที่โรงเรียน
คอยปลูกฝงใหกระผมโดยเฉพาะ ทานอาจารยอารีย สมประสาท อาจารยใหญผูสอนผมใน
สมัยเรียนอยูที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สิ่งเหลานั้นก็คือ คุณธรรมความซื่อสัตย
กระผมจําไวในจิตใจไดอยางแมนยํา ถึงคําสอนของคุณแม ทานมักจะสอนผมวา
“อยาไปคด อยาไปโกงของ ๆ ใครเขา อยาไปอยากไดของ ๆ ใครเขา มันเปนบาปเปน
กรรม จะพูดจะจาก็อยาโกหกมดเท็จ ใหพูดความจริง” คุณแมทานสอนผมอยางนี้มา
ตลอด
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คุณพอของกระผม (ประทาน สันติประภพ) ไดเสียชีวิตตั้งแตกระผมอายุได ๒ ขวบ
ทําใหคุณแม (นางทวน สันติประภพ) ตองเลี้ยงดูกระผมแตลําพังเพียงผูเดียวมาตลอด คุณ
แมอดทนทุกอยาง เพื่อเลี้ยงดูและปลูกฝงสิ่งที่ดีงามใหกับจิตใจผม ปจจุบันนี้ทานอายุได ๘๖
ปแลว
กระผมยึดมั่นในเรื่องของคนทําดีตองไดดีมาโดยตลอด ทําใหผมมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง แมจะประสบอุปสรรคก็ไมทาํ ใหผมทอถอย แตยิ่งกลับฮึดสู เพราะคิดอยูเสมอวา สัก
วันหนึ่งความดีตองชนะแน ทําใหผมอดทนและตอสูไดตอ ไป ยิ่งผมประสบอุปสรรคมากขึ้น
เทาใดก็ยิ่งทําใหผมมีความรอบคอบระมัดระวังตัวมากขึ้น ทํางานไดละเอียดถี่ถวนขึ้น แมตอง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน ก็จะขวนขวายหาหลักฐานและเหตุผลมาสูกับเขา วาเรื่องที่เขา
กลาวหานั้น เปนไมเปนความจริง ขาดเหตุขาดผล ขาดหลักฐานประการใด ตองมานั่งคิดหา
เหตุผลเพื่อชี้แจงใหคณะกรรมการเขาใจ ซึ่งทุกเรื่องที่ผมตองถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็
ปรากฏวาไมเปนความจริงสักเรื่องเดียว
กําลังใจในการทํางานของผมสวนหนึ่ง มาจากประชาชนที่เขาแสดงออก ในการ
ขอบคุณขอบใจที่เราตั้งใจชวยเหลือเขา บางครั้งผมถูกกลั่นแกลงก็ไดพี่นองประชาชนคอย
สงสารใหกําลังใจ ผมไมเคยกลัวที่จะตอสูกับอุปสรรค เพราะเมื่อผมสรางความดี แมบางครั้ง
ผูใหญทานไมเห็นความดีนั้นแตผูที่เห็นและไดรับประโยชนคือประชาชน เขาสุขใจสบายใจมัน
ก็สงผลใหผมสบายใจ และภาคภูมิใจ กําลังใจอีกสวนหนึ่งก็คือผลของความดีที่สงผลให
ภรรยาและลูก ๆ ที่บาน
ภรรยาของกระผม (กุณฑรา สันติประภพ) เปนผูคอยใหกําลังใจผมมาโดยตลอด คอย
พูดปลอบใหเหตุผล ใหสติเวลาผมมีปญหา ถาผมกลุมใจเรื่องงานเขาก็จะชวนคุยเรื่องอื่นที่
สบายใจ และคอยดูแลลูก ๆ ดวยความตั้งใจ คอยสั่งสอนอบรมใหลูกเปนคนดี มีนา้ํ ใจ และมี
เมตตา ทําใหลูก ๆ ของกระผมเปนเด็กที่ดีมาก ไมเคยสรางปญหาหรือความหนักใจใหกับพอ
แมเลย
จนบางครั้งทําใหผมคิดถึงคุณแมของผมที่ผมพยายามทําตัวเปนลูกที่ดีของทาน
กตัญูรคู ุณทาน จึงทําใหลูก ๆ ของผมเปนคนดี มีความกตัญู วานอนสอนงายตั้งแตเล็ก ๆ
กระผมกับภรรยาเคยปรึกษากันวา เราทํางานทําการตาง ๆ ก็เพื่อลูก ดังนั้นเราควร
ดูแลเอาใจใสเขาอยางใกลชิด ภรรยาผมจึงลาออกจากงานมาคอยดูแลลูก คอยเอาใจใสพวก
เขาเปนอยางดี ทั้งเรื่องการเรียนการกินตาง ๆ ก็คอยสอนเขาและเราพอแมก็หมัน่ คอยสราง
ความดีใหลูกดู ภรรยาผมมักพูดใหฟงเรื่องการทํางานของผม ที่ซื่อสัตยตอตนเอง ตอ
ประชาชน และตอประเทศชาติ ทําใหลูกทั้งสามมีความภูมใิ จในตัวกระผม บางครัง้ เขากลับ
จากโรงเรียนก็จะมาเลาใหผมฟงวา เขาไดรับการชมเชยจากครูอาจารย วาพอของพวกเขา
ทําดีความดีคมุ

๒

เปนคนดี กลาที่จะทําดี เปนขาราชการตํารวจที่ดี เปนที่พึ่งของประชาชนได สิ่งตาง ๆ
เหลานี้จึงเปนกําลังใจใหกับกระผม และยิ่งทําใหผมเชื่อมั่นวา คนทําดีตอ งไดดีแนนอน แม
ความดีจะไมตกที่ตัวกระผมตรง ๆ แตก็ไดสนองออกมาใหลูก ๆ ของผมเปนเด็กดี สงผลให
ผมสบายใจและมีความสุขใจอยางยิ่ง
ลูก ๆ ทั้งสามนั้น ปจจุบันไดเติบโต เปนคนดี มีความกตัญูตอ ทุกคน และประสบ
ผลสําเร็จอยางดี ทั้งทางดานการเรียน และหนาที่การงาน
ลูกชายคนโตของกระผม ดร.ประทิต สันติประภพ สามารถสอบเทียบ ม.๕ ขึ้นไป
เรียน ม.๖ และเมื่อเรียน ม.๗ ก็ไดเปนที่หนึ่งของโรงเรียน และสอบเทียบ ม.๘ ก็ไดอีก จึง
สอบเขาคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยอายุเพียง ๑๖ ปเทานัน้ และจบ
การศึกษาเมื่ออายุ ๑๙ ปโดยไดเกียรตินิยมอันดับ ๒ จากนั้นก็ไปสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุนได
และเรียนปริญญาโทที่นั่น และจบระดับปริญญาเอกเมื่ออายุได ๒๕ ป จากมหาวิทยาลัย
Florida State U. โดยเสียคาใชจายในการเรียนเพียงแคเทอมเดียว เพราะไดบรรจุเปนผูชวย
ทําการวิจัย เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร ทําใหไดทุนเรียนหนังสือและคาใชจายดวยตนเอง และ
ภายหลังไดชวยงานศาสตราจารยเบเกอ ทําใหมีชื่อเสียง มีเงินมีทองและหนาที่การงานที่ดี
จนทําทาจะไมกลับเมืองไทย ผมและภรรยาจึงขอใหเขากลับมาชวยเหลือประเทศชาติ โดยมี
หนาที่การงานเปนคณบดีวัย ๒๗ ปของมหาวิทยาลัย ABAC จนกระทัง่ ปจจุบัน และยังเปด
บริษัททางดานคอมพิวเตอรของตนเองอีกดวย
สวนคนที่สอง ดร.วิรไท สันติประภพ สามารถสอบเทียบจาก ม.๔ ขึ้นมาเรียนชั้น ม.
๖ และสอบเขาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวยคะแนนที่สูงมาก และเรียน
เศรษฐศาสตรภาคภาษาอังกฤษ จนจบระดับปริญญาตรีโดยไดเกียรตินิยมอันดับ ๑ ไดรับ
คะแนนสูงสุดทําลายสถิติของมหาวิทยาลัย ขึ้นเปนเรคคอดไว ทั้งยังไดเหรียญทองทางดาน
วิชาการถึง ๔ เหรียญ ดานชวยเหลือกิจกรรมดี ๑ เหรียญ เขาจบการศึกษาดวยวัยเพียง ๑๘
ปครึ่ง จากนัน้ ก็ไปสมัครเรียนตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
และไดเลือกเรียนที่ Haward U.S.A. โดยกอนไปเรียนก็เขาสอบชิงทุนอานันทมหิดลไว ซึ่งก็
สอบได และไดรับพระราชทานทุนการศึกษา นับวาเปนพระมหากรุณาอันลนพนที่ฝงจิตฝงใจ
ครอบครัวผมมาตลอด ลูกคนนี้ของผมจบปริญญาเอกเมื่ออายุได ๒๔ ป เมือ่ จบแลวก็สมัคร
งานที่ World Bank และที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ (I.M.F) ซึ่งก็สามารถสอบไดท้งั สอง
แหง แตก็เลือกทํางานที่ I.M.F. โดยมีตําแหนงเปนสตาฟผูพิจารณาเขตรับผิดชอบประเทศซิม
บาคเวร
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คนสุดทองเปนผูหญิงชือ่ แพทยหญิง จีรันดา สันติประภพ ลูกสาวคนนี้เปนคนขยัน
มาก เรียนหนังสือไดเกรด A ทุกตัวมาตลอด จนกระทั่งเรียนจบคณะแพทยศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช ปจจุบันเปนอาจารยสอนอยูที่ศิริราช
สิ่งสําคัญที่ทําใหลูกผมประสบความสําเร็จในชีวติ คือ ภรรยาซึ่งดูแลเอาใจใสลูก ๆ ดี
มาก และลูก ๆ ผมก็เปนเด็กรักดี ไมตองคอยดุวา หรือเคี่ยวเข็ญแตประการใด จนบางครั้ง
เกิดความสงสารเขา ตองขอรองใหเขาพักผอนเรื่องการเรียนบาง เพราะกลัวเขาจะไมสบาย
หรือเครียดเกินไป
สิ่งตาง ๆ ที่ผมไดรับมานี้ เปนเพราะคุณแมของผมที่ทานปลูกฝงสิ่งดีงามไวในจิตใจ
ผม ดังนั้นเมื่อผมเกษียณอายุราชการ ผมจึงคิดที่จะอุปสมบทเพื่อตอบแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ
ของทาน ผมไดมาพบพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล จากการแนะนํา
ของภรรยาผม ซึ่งคอยเลาเรื่องของทานใหผมฟงอยูเสมอ จนเมื่อผมวางเวนจากราชการแลว
ผมจึงไปกราบนมัสการทาน เมื่อผมไดพบทานเปนครั้งที่สาม ผมจึงตัดสินใจขอการอุปสมบท
จากทาน หลวงพอทานรับ โดยขอใหจัดงานบวชแบบเงียบ ๆ และตั้งใจฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานเพื่อตอบแทนพระคุณของคุณแม
ผมไดอุปสมบทที่วัดอัมพวัน เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณ
มงคล เปนพระอุปชฌาย ตลอดระยะเวลาที่ผมบวชนั้นมีคามาก หลวงพอทานลงสอน
พระภิกษุ และสวดชยันโตถวายพระพร นั่งเจริญวิปสสนากรรมฐาน ๓๐ นาที เพือ่ ถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสที่ทานครองราชยครบ ๕๐ ป ในทุก
ๆ วันหลังทําวัตรเย็น ธรรมะที่ทา นสอนพระภิกษุและประชาชนเปนธรรมะทีม่ ีเหตุมีผล ฟง
งาย เปนการเตือนสติทงั้ นั้น เปนโอวาทที่ตรงกับความจริงมากที่สุด จี้ใจคนมากที่สดุ ฟงแลว
ซึ้งใจมาก
ในสวนตัวของทานเอง ผมรูสึกประทับใจทานมาก เพราะทานเปนพระที่เสียสละ
ตนเองเพือ่ ชวยเหลือประชาชนโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยเลย ผมประสบมาดวยตนเอง
ในขณะที่บวชอยูกับทาน ทานทํางานทั้งกลางวันกลางคืน บางวันกวาทานจะไดจําวัดก็ตี ๔
ผูคนก็เขามาที่วัดอัมพวันมาก ทานก็ทนสูและทนสอนประชาชนโดยไมหวงตนเองเลย
ตลอดระยะเวลาที่อยูวัดผมมีความสุขจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมาก เพราะผม
ไมมีกังวลใด ๆ มีแตความคิดที่จะปฏิบัติเพือ่ ตอบแทนพระคุณมารดา ทุกวันพระภิกษุที่วัด
ตองตื่นตามเสียงระฆังในเวลาตี ๓ ครึ่งเพื่อลุกขึน้ มาเดินจงกรม และนั่งเจริญกรรมฐาน และ
ตองปฏิบตั ิกจิ กรรมของสงฆอยูตลอดทั้งวัน
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ผมลาสิกขาบท เมือ่ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ผมจะขอนําสิ่งที่ทานสอนไปใชให
เกิดประโยชนกับตัวผมเองและบุคคลที่ผมเกี่ยวของดวย
ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับการงานใน
ชีวิตประจําวันนั้นยังสามารถนํากรรมฐานมาใชควบคุมอารมณของตนเองได กรรมฐานชวย
ใหการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดีขึ้น ชวยใหจิตใจสงบขึ้น และมีเหตุมีผลขึ้น
สิ่งตาง ๆ ที่ผมไดเรียนใหทราบทุกเรื่องนี้ คงจะเปนประโยชนแกคนหรือขาราชการที่
ขาดความเชือ่ มั่นในตนเอง หรือมีปญ
 หาอุปสรรคตาง ๆ จากการกลั่นแกลงก็ดี หรือทําดีแลว
ไมไดดี ซึ่งผมขอใหทานจงอดทน และจงเชือ่ มั่นเถิดวา คนที่สรางความดียอมไดรับสิ่งที่ดี
ตอบแทนแนนอน มันเปนหลักของกฎแหงกรรมที่ไมมีใครหนีพนความจริงไปได ความดีนั้น
บางครั้งตองใชเวลา และบางครั้งมันอาจจะไมสนองกับทานโดยตรง แตมันก็จะสนองตอ
บุคคลที่ทานรัก สงผลใหทานมีความสุขใจสบายใจ สมดังคําที่พระเดชพระคุณหลวงพอทาน
มักเทศนสอนใหกับลูกศิษยของทานเสมอวา “มารไมมี บารมีไมเกิด คนสรางความดียอม
มีอุปสรรค คนจะดีได ตองฟนฝาอุปสรรคได และเมื่อนั้นความดียอมสนองคนทําดี
แนนอน”
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