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เมื่อพูดถึงหลวงพอจรัญ ผมอยากจะพูดวา เปนความประหลาด หรือ เปนบุญ
หรือ เปนความประจวบเหมาะ ที่ผมไดไปรูจักหลวงพอ และ ขอปวารณาตัวเปนลูกศิษยทาน
แตเดิมมานัน้ ผมไมเคยรูจักทาน ผมไปบานครอบครัวของภรรยาที่อยูที่สุพรรณ ประมาณป
พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดเห็นหนังสือเลมหนึ่ง หนาปกบอกวา หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบุรี อะไรในทํานองนั้น แตไมไดเปดอานขางใน เห็นรูปหลวงพออยูที่หนาปก ผม
ก็เกิดศรัทธาในใจวา เปนพระสงฆรปู หนึ่งที่ดูนานับถือ มีอยูวันหนึ่งผมจะไปจังหวัดอุทัยธานี
มีผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนคนขับ ซึง่ กอนไป
เราไดคุยกันวาจะไปที่วัดหนองหญานาง จังหวัดอุทัยธานี ที่จะไปวัดหนองหญานาง เพราะ
ทราบวามีหลวงพอที่ทําตูอบสมุนไพร และ ที่วัดรักษาพวกที่ไมสบายเกี่ยวกับเสนเอ็น อัม
พฤกษ อัมพาต โดยใชสมุนไพร อยากเห็นเขาวาทํากันอยางไร จึงชวนผูอํานวยการกอง
วิทยาเขต ไปหาพระที่วดั หนองหญานาง และ คนที่รามคําแหงที่อาศัยที่จังหวัดอุทยั ธานีก็มี
จํานวนมาก ในชวงเวลาที่ผมจะไปนั้น เปนเวลาที่จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีดวย ผมเลยคิด
วาจะไดแวะไปเยี่ยมเยือนครอบครัวของชาวรามคําแหงที่อาศัยอยูที่จังหวัดอุทัยธานี
กอนที่ผมจะออกเดินทางไป บานผมอยูทางสุขาภิบาล ๑ จึงออกไปทางถนนราม
อินทรา ผมนึกขึ้นมาไดวา จะไปหาพระแลวทําไมไมฉวยโอกาสทําบุญเสียดวยเลย ก็เลยแวะ
หาซื้อสังฆทานแถวรามอินทรา ตัวผมนั่งอยูบนรถ สวนผูอาํ นวยการลงไปกับภรรยาผม ผม
ไมไดมองวาเขาซื้อสังฆทานอะไรบาง มองเห็นแตวารานนี้มีถึงใสสังฆทานตั้งอยูเยอะแยะ
เปนรานขายเครื่องสังฆทาน โดยตรง ผมมัวแตมองโนนมองนี่อยู จนภรรยากับผูอํานวยการ
กองขึ้นรถมา บอกวาเรียบรอย จึงขับรถออกไป ขณะนั้นเปนเวลา ๑๐ โมงกวา ๆ เกือบ ๑๑
โมง ขับไปถึงอยุธยาก็นึกหิวขาวขึ้นมา เลยแวะไปอางทอง ขับเสนถนนสายเอเชีย ผมจําได
วาผมเคยไปอางทองแลวมีอาหารจําพวกปลาแมน้ํา ก็เลยชวนกันไปหาทานกลางวันที่ราน
ที่วา ถึงตรงนั้นก็เกือบเที่ยง ทานกันเสร็จประมาณบายโมง ออกจากอางทองไปแลว ขับผาน
ตนแบบของผม
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วัดเกษไชโย ผานสถานที่ตาง ๆ ทีนี้พอไปถึงจังหวัดสิงหบุรี เขาก็มีปายบอกไวอําเภออะไร
ตออะไร และมีปายบอกไว อําเภอพรหมบุรี ก็นกึ ขึ้นมาไดจึงถามภรรยาวา หลวงพออะไรทีม่ ี
หนังสืออยูที่บานยายที่สุพรรณบุรี ภรรยาบอกหลวงพอจรัญ ถามวาวัดอยูที่ไหน ไมมีใครรูวา
วัดนั้นอยูที่ไหน ผมรูสึกหงุดหงิด จําชื่ออําเภอก็ไมไดวา อยูอาํ เภออะไร เผื่อใกลจะไดแวะหา
ไดถูก คิดอยางนั้นก็พอดีมาผานหนาวัดอัมพวัน จะเปนดวยเหตุบังเอิญ ทําไมจึงมองไปตรง
นั้นก็ไมทราบ เห็นปายเล็กนิดเดียว วางกับพื้นดิน เปนปายสี่เหลี่ยมยาว ๒ คืบ กวางนิด
เดียวเทาฝามือ เขียนวาวัดอัมพวัน ผมก็บอกผูอ ํานวยการกองใหหยุดรถ ก็พอดีเลยปายวัด
ไปแลว ผมจึงบอกวาผมเห็นชื่อวัดอัมพวัน ตองเปนวัดนี้แนนอน ในเมื่อเรามาตรงนี้แลว
ทําไมเราไมเขาไปดูกอน ก็ถอยรถมาอีกตั้งไกล เมื่อเลี้ยวเขาถึงประตูวดั แลว ก็เขามาที่ตรง
กุฏิหลวงพอ ผมไมทราบวากุฏินั้นเปนกุฏิของหลวงพอ ผมลงจากรถเดินมาเห็นเงียบสงบดี
ตอนนั้นไมคอ ยคึกคักนัก ผมเดินเขาไปถามวาหลวงพอองคนี้อยูที่ไหนจะไดไปไหว เห็นคน
นั่งรออยูในกุฏิหลวงพอมากมาย ผมจึงเขาไปถามพระรูปหนึ่ง ทานบอกวา หลวงพออยู
ขางบน คอยเดี๋ยว บาย ๒ โมง จะลงมารับแขก ผมดูนาฬิกา อีก ๑๐ นาที บาย ๒ โมง ผมจึง
ไดเขาไปนั่ง เห็นใคร ๆ เขาก็เตรียมของถวาย นึกขึ้นมาไดวา เอะ! จะทําอยางไร จึงขอซอง
วาจะถวายเงินซัก ๕๐๐ บาท แลวหันมาพูดกับแมบาน และ ผูอํานวยการวา ไมทราบวาเรา
จะมาแวะวัดนี้ จะไดซื้อสังฆทานมาเผื่อ ทางผูอาํ นวยการบอกวา ซื้อมา ๒ กัง เขาก็บอกวา
ไมรู ตอนแรกคิดวาจะซื้อถังเดียว แตมือกลับไปหิ้วมา ๒ ถัง แลวก็จายเงินใหเขาเรียบรอย
ผมจึงขอสังฆทานตอผูอาํ นวยการ ๑ ถึง จะไดนํามาถวายหลวงพอองคนี้ เมื่อถึงเวลาตามพิธี
การ ก็เลื่อนไหลกันเขาไปถวายของหลวงพอ แลวก็มาถึงผม เมือ่ ถวายสังฆทานและซอง
ปจจัยเรียบรอย ผมก็ไดกราบเรียนหลวงพอวา ผมชื่ออาจารยรังสรรค แสงสุข มาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผมจะลงสมัครเปนอธิการบดีกบั เขา ผมอยากเปนอธิการบดี
รามคําแหงครับ ขอปวารณาตัวเปนลูกศิษยหลวงพอ ถาหลวงพอชวยไดอยางไรก็ชวยผม
ดวย หลวงพอก็มองหนาผมเฉย ๆ แลว ทานก็บอกวาดี...ดี แลวก็บอกวาได...ได ผมฟงแตก็
ไมไดคิดอะไร กราบแลวก็ถอยออกมา พอถอยออกมาจะพนเสา ตรงหนาหลวงพอ หลวงพอ
ก็เรียกอีก อาจารย...อาจารยมานี่ พอไปถึงตรงหนาทาน ทานก็บอกวาใหเขามาใกล ๆ ผม
ขยับไปใกลแลวพนมมือ หลวงพอก็จับมือผมแลวโนมตัวมาเปาที่หนาผากของผม ผมหลับตา
ก็มีแตความปติยินดี คือมีปติ ซึ่งไมรูจะอธิบายอยางไร ทานยังย้ําแตวาได...ได อยูอยางนั้น
เสร็จแลวผมจึงถอยออกมา ทานไดใหพระรูปรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทุกวันผมก็เอามาไวที่หองทํางาน
ผม เปนพระรูปรัชกาลที่ ๕ พิมพจากพระรูปจริงที่อยูในกุฏิหลวงพอ พรอมกับหนังสือสวด
มนต
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หลังจากที่ถวายของเรียบรอยแลว ก็ออกเดินทางไปวัดหนองหญานางตอ ระหวาง
ทางที่ไปนั้นผมก็เปดดูหนังสือสวดมนต ตามปกตินั้นตอนเปนเด็กผมสวดมนตตั้งแตเด็ก คือ
ยายผมเราอยูบานนอกดวยกัน อยูอยางลูกชาวไรชาวนา ตอนเย็นพอค่าํ เราดูแลพวกลูกจาง
ทานขาวทานปลากันแลว เราก็ดูวาเขาเก็บของเรียบรอยหรือไม ดูแลบานชองใหเรียบรอย
ยายก็จะเรียกพวกหลาน ๆ เขาไปในหองยาย แลวก็พาไหวพระกัน มีพระองคเล็ก ๆ องค
หนึ่งซึ่งพอยายเสียชีวิต ผมก็ไปขอพระจากคุณพอผม บอกวาพระองคนี้ผมไดไหวมาตั้งแต
เด็ก ๆ ขอใหผมไดเอาไปบูชาเถิด ทางญาติพนี่ องก็ไมวาอะไร ก็ใหผมมา ผมก็ไดไหวพระ
สวดมนต ผมสวดมนตมาตั้งแตเด็ก ก็สวดตามยาย สวดทีละครึ่งชั่วโมง พอผมมาอานหนังสือ
สวดมนตของหลวงพอ แมวาจะมีถอยคําบางอยางในเชิงปาฏิหาริย หรือมีถอยคําบางอยางใน
เชิงที่มีอิทธิฤทธิ์ก็ตาม ผมก็ไมไดไปสนใจตรงนั้น แตผมสนใจรงที่วาในบทสวดทั้งหลายทั้ง
ปวงนั้น เราเพิ่งมารูวาหมายความวาอยางไร ไมวาจะเปน
อิติปโส บทสรรเสริญพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มหาการุณิโก ไปจนถึงสวด บรรดาพาหุง ทั้งหมด ก็ทํา
ใหเกิดความคิดขึ้นมาวา ถาเราสวดมนตเหมือนเด็ก ๆ ในสมัยกอนโนน ก็คงจะดีเหมือนกัน
แตก็ชางมันเถอะ อยางนอยในขณะที่เราสวดมนตนั้นเราก็ไมไดทําบาป ก็เลยคิดตอไปนี้เรา
จะสวดมนต ก็อานหนังสือไป สวดไป
หลังจากที่กลับมาจากการไปพบหลวงพอมาแลว ผมก็ไดสวดมนตมาตลอด ไปทํางาน
รถมันติด ผมก็สวดอิติปโ ส ภควา ไมรูวาเทาอายุหรือไมเทาอายุ วาไปจนถึงที่ทํางาน อยางนี้
เปนตน และเมื่อมาเปนอธิการบดี ผมก็ตั้งโตะหมูบชู า ถาผมมาแตเชา ผมก็สวดมนตที่
ทํางานเสียเลย หรือถานอนที่ทํางานก็จะตืน่ ขึ้นมาสวดมนต ผมอยากจะบอกแตเพียงวาการ
สวดมนตนั้น ไมใชเรื่องที่จะเหาะเหินเดินอากาศได แตการสวดมนตนนั้ ทําใหเกิดศรัทธา
เกิดกุศลจิตในหลายเรื่อง ทําใหเราเกิดสมาธิที่จะทํางานทําการ เรามีความเชื่อมัน่ ในตนเองวา
เราเปนชาวพุทธ แลวก็ไดกลาวสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไดสวด
พาหุง และ ไดสวดมหาการุณิโก ก็จะมีความปติในใจวา วันนี้เราไดทําหนาที่ของชาวพุทธ
แลว ในขณะเดียวกัน เมื่อสวดมนตเสร็จ เราก็จะไดแผเมตตาใหแกทุกผูทุกคน หลังจากวันที่
พบหลวงพอแลว ผมก็ไปตามกระบวนการของผม คอ เขาดําเนินการเลือกอธิการบดี
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้นกวาจะไดเปน มันตองฟนฝา จนไมรูวายากลําบาก
แคไหน บอบช้ําพอสมควรแกเหตุ บอบช้ําทั้งจิตใจ บอบช้ําทัง้ ชื่อเสียงและทุกสิ่งทุกอยาง
ตนแบบของผม
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เมื่อผมไดรบั โปรดเกลาโปรดกระหมอม เปนอธิการบดีแลว ผมไดนึกถึงหลวงพอจรัญ
ทันที ผมไดกลับไปหาทาน และ ไปกราบบอกหลวงพอ หลวงพอบัดนีล้ ูกไดเปนอธิการบดี
แลว หลวงพอบอกวา เออดี...เออดี หลวงพอไดสอนเรื่องทีส่ ําคัญ ๆ หลายเรื่อง แตในที่นี้นั้น
ผมอยากจะบอกวา ถาใครยังไมไดทําแลวจะเสียใจ คือ ความเปนผูที่ให ใหดีกวารับ ใหเทาไร
ยิ่งมี ใหเทาไรยิ่งได ใหเทาไรยิ่งมายิ่งมี แลวก็ใหมันจริง ๆ อยาไปใหขยักขยอน หลวงพอได
สอนไววา “ยิ่งใหยิ่งได ไมหวงไมอด หมดแลวมาเรื่อย ๆ” หลวงพอสอนใหเมตตา ใหที่เปน
สมบัตพิ ัสถาน ใหทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ ใหทั้งอภัย ใหทุกสิ่งทุกอยาง หลวงพอไดบอกกับผม
อีกอยางหนึ่งวา อาจารยเปนคนมีภมู ิหลัง แลวถาแผเมตตาได ใหเมตตาจริง ๆ ไมใชแผ
เมตตาไปตามพิธีการแลวไปแชงเขา มันไมใช หลวงพอสอนใหเราใหอภัย ใครเลือกเราไม
เลือกเราอยาไปสนใจ ใหตั้งใจทํางาน แลวหลวงพอก็ถามวา เวลาในการเปนอธิการบดีมีระยะ
เวลานานเทาไร ผมไดกราบเรียนหลวงพอวา เปนครั้งละ ๒ ป วาระหนึ่ง เปนได ๒ ป (ตอนนี้
กฎหมายแกไขเปนสมัยละ ๔ ปแลว) หลวงพอไดเตือนผมวา อยาไดมัวไปจับผิดใคร อยามัว
แตไปมองวาใครทําชั่วทําเลว อะไร ตรงไหน อยางเที่ยวไปสอดเที่ยวคน ใหตั้งหนาตั้งตา
ทํางาน เวลามันมีนอย ใหรีบทํางานจะไดมีผลงาน ถาไปมัวเที่ยวสอบ เที่ยวสวน จะตองเสีย
กําลังคน ทานก็ยกตัวอยางใหฟงวา ราชการชอบสอบสวนคน แตไมชอบสอนคน หลวงพอ
บอกวาการสอบสวนคน ตองเสียกําลังคนไปตั้งเทาไหร ไหนจะตองตั้งกรรมการก็ตองเสีย
กําลังไปตั้ง ๓ คน คนถูกสอบสวนมันก็ตองคอยวิ่งเตน ไมเปนอันทํางานทําการ มันก็ตองดิ้น
รนตอสู ตองเสียพยานไปอีกเทาไร เสียกระดาษหลวง เสียเวลาเสียการเสียงาน แลวทานก็
ยกตัวอยางวา มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งพอไดตาํ แหนง มัวแตไปสอบสวนคน ปราบปรามศัตรู
ไมเปนอันทํางาน จนในที่สุด ก็ตอ งออกจากตําแหนงหรือเกษียณอายุราชการ ไปก็ยังไมมี
ผลงาน อยางนี้เปนตน ดังนั้นผมจึงไดขอคิดนี้จากหลวงพอมา ตั้งใจไววา
ขอที่ ๑ ผมจะสวดมนตไมวาในที่ใด หากผมวางผมจะสวดมนต ถาไมสามารถสวดจบ
ทั้งหมดได ผมก็จะสวดอิติปโส แลวในขณะเดียวกัน
ขอที่ ๒ แผเมตตาให ใหจริง ๆ ใหอภัยเขาจริง ๆ อยาไดเที่ยวขยักไว มีเทาไรใหจริง
ๆ ไมโกรธ จริง ๆ
ขอที่ ๓ ตองปลอยวาง แลวไมสอบไมคน ใครเคยเลือกหรือไม ใครเคยสนับสนุนผม
หรือไม เราตองทําหนาที่ตรงนี้ไมมงี ด ตองทําไป ใครทําสิ่งใดไดสิ่งนั้น ผมเชื่อในขอนี้
ตนแบบของผม
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ดังนั้นผมก็ไดเอาหลักที่หลวงพอแนะนํามาใชใหเกิดสติปญญาขึ้น เกิดการระดมผูคน
ในมหาวิทยารามคําแหง ทั้งครูบาอาจารย ทั้งเจาหนาที่ ทั้งลูกศิษย ไดชวยผม ชวยคิดชวย
อานชวยทําชวยกันทุกสิง่ ทุกอยาง ใครเกงในเรื่องใดผมก็ไปไหวไปวอนเขา ผมบอกวา ความ
เกงของทานจะไมเกิดประโยชนอะไรเลยถาหากทานไมนํามาใช มาชวยชาติบานเมืองกันเถิด
ตั้งอกตั้งใจกันทํางาน มาเลิกเลนการเมืองกันเถิด หากมัวแตเลนการเมืองในหนวยงาน
ราชการ แลวจะเจริญงอกงามกันไดอยางไร จากนั้น บุคคลเหลานั้นก็หันมารวมมือกันมากขึ้น
ผมไดตั้งประโยคขึ้นมาวา คิดอะไรออกใหบอกรังสรรค คือผมมาคิดดูแลว เห็นปายหา
เสียงเขาชอบเขียนกันวา คิดอะไรไมออก ใหบอกคนโนน ใหบอกคนนี้ คิดไมออก แลวจะมา
บอกอะไร ผมคิดไปอยางนั้น ผมจึงบอกไปวา “ถาคิดอะไรออก มาบอกรังสรรค” เทากับวา
ระดมความคิดความอาน ใครคิดอะไรออก เขาก็จะไดมาแนะนําเรา จะไดทําใหเราไมใชคนหู
หนาตาเลอ เราจะไดเปนพหูสูต คือ รูมาก ฟงมาก เห็นมาก เราจะรูอ ะไรตาง ๆ เขาก็ไดชวย
เราคิด ชวยเราทํา เพราะเขาก็มีสวนชวย บานเมืองไมใชของเราเพียงคนเดียว เราจะตองรูจกั
รับฟงคนอื่น แตไมไดหมายความวา ใครมาพูดอะไรแลวเราจะตองฟงหมด ทําตามหมด มัน
ไมใชเชนนั้น เราตองนําเอามากลั่นมากรอง โดยใชวิธีกาลามสูตร ของพระพุทธองค
เวลาผมทุกขหนัก ผมมักจะโทรไปหาหลวงพอ หลวงพอก็ไดเมตตาชวยขจัดปดเปาให
ดวยธรรมะของหลวงพองาย ๆ ผมไดกราบเรียนหลวงพอวา ขณะนี้ผมทุกขใจ เนื่องจากถูก
คนเขาโจมตี หลวงพอไดบอกวา เขาก็โจมตีซิ เพราะเขาก็อยากเปน ซึ่ง เขาโจมตีเรานั้น เขา
ก็ไมใชคนดีอะไร คนดีดีเขาจะไมมเี วลามาโจมตีใหรายใคร เพราะฉะนั้น ถาอธิการบดีนั่ง
ทํางานอยูตรงนี้มีตําแหนงอยูตรงนี้ เขาก็จองโจมตีเราทําใหมีราคินได อยาไปวิตก จงทําแต
ความดี ทําในสิ่งที่หลวงพอสอน เราก็ทําไป
หลวงพอเปนคนกตัญูกตเวทิตา หมายความวา หลวงพอรูวาใครมีบญ
ุ คุณตอหลวง
พอแลว หลวงพอก็ไดตอบบุญแทนคุณเขา คือ มารดาของหลวงพอนั้นเอง หลวงพอไดดูแล
ผมจําเอาขอนี้ไปปฏิบัตติ อมารดาผม
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ผมไปทําหนาที่ ผมก็ไปสอนครูบาอาจารย สอนลูกศิษย สอนขาราชการทั่วไป ผม
บอกวาในระหวางที่เรามีหนาที่อยูจงทําหนาที่ อยาไปคิดเรื่องอื่น เรามีหนาที่ที่จะทําใหคน
มหาวิทยาลัยเจริญงอกงาม เราจะตองดูแลลูกหลานของคนทั่วประเทศใหเปนคนดีใหจงได
เราจะตองสั่งสอนใหเขามีความรู คูค ุณธรรม สอนลูกศิษยใหเปนหนวยที่ดีของสังคม สอนลูก
ของชาวบานใหเปนคนดีของสังคม แลวเราก็จะเดินถนนได เพราะวา คนทุกคน หรือคนสวน
ใหญเปนคนดี ทําใหเราปลอดภัยไปดวย
ตอนนี้แมผมอายุ ๘๑ ป ตื่นเชามาผมจะถามแม แมจะทานขาวกับอะไรในวันนี้ แมก็
บอกมาวาอยากจะทานอันโนน อยากจะทานอันนี้ แตพอถามทุกวันทุกวันเขา แมก็ชักจะ
รําคาญ แมก็ถามวาจะถามทําไมนัก ถามไดทกุ วัน ถามอยูไดทุกมื้อ ผมบอกแมวา “ตอนนี้ผม
ทําหนาที่ของลูกแลวผมก็ยังทําไดอยู ถาผมตายไปหรือผมพลัดพรากไปผมก็จะไมมีโอกาสได
ตอบแทนบุญคุณแม” เพราะแมไดเลี้ยงดูลูก ๆ มาดวยความยากลําบาก เราเลี้ยงดูลูกเราจึง
เห็นวาพอแมนี้ลําบากเพียงไร ในขณะเดียวกันตอนนี้ แมวา แมมีอายุ ๘๑ ป แลวก็ตามแต แม
ก็ยัง พูดได กินได คิดได ทําอะไรไดอยู แมเปนผูมีพระคุณ ดังนั้น ผมก็ตองตอบสนองเมื่อ
ตอนที่แมยังสามารถกินได พอตอนกินไมไดแลวเอาไปเที่ยวใหกินก็ไมรูวาใครจะมากิน ไมรู
วาจะเปนพระจริงหรือพระปลอมที่ไหนมารับบุญไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําไดเดี๋ยวนี้ ผมก็จะทํา
ผมไปซื้อเสื้อผาใหม ๆ มาใหแมนุง แมก็ไมนุง เพราะเปนคนโบราณ ผมไดบอกกับแมวา ผา
ไหมสวย ๆ นี้ ลูกไปซื้อมาจากตางจังหวัด ลูกก็มีกําลังทรัพยพอที่จะหามาใหนุงหมได ไมใช
วาเราจะเปนครอบครัวทีย่ ากจนแตเราพอมีพอกินกันมาทั้งตระกูล แมกบ็ อกวาเอาไวตอนทํา
กฐินก็แลวกันแมจะนุงให ผมก็บอกกับแมไปวา ไมไดครับ เมือ่ ถึงงานกฐิน ผมจะหาซื้อให
ใหม ตอนนีใ้ หนุงไปกอน แมก็บอกเอาเก็บไว บอกเสียดาย ผมก็บอกแมวา ไมตอ งเสียดาย
ถาหากแมนุงตอนนีจ้ ะไดบุญ ยิ่งกวา เพราะลูกจะไดปติดีใจ เกิดความศรัทธา ในความกตัญู
กตเวทิตาทีม่ ีตอบิดา – มารดา แมจงึ ยอมนุงผาไหมใหม ๆ
เวลาไปสอนผูคน ผมจะเอาสิ่งที่หลวงพอทําเปนวัตรปฏิบตั ิในหลาย ๆ เรื่องเอาไปทํา
หลวงพอพากเพียรในการสอนผูคน และ ทนทุกขทรมาน ผมเห็นสภาพของหลวงพอ ผมยังดู
วาหลวงพอมีความอดทนไดอยางไร ผมจึงนํามาเปนตัวอยาง หลวงพออดทน หลับก็ไมกี่ตื่น
นอนก็ไมกี่งบี คนเขาพาไปโนนพาไปนี้ เหนื่อยแคไหน ไมสบายแคไหน ก็ยังเมตตามานั่ง
เทศนมานั่งสอนผูสอนคน ปลดทุกขใหผูคนทั้งหลายทั้งปวง นั้นแหละเปนการใหที่ไมรูวาเปน
กุศลขนาดไหน หลังจากนั้นผมจึงคิดวา ผมจะตองใหสติปญญาแกผคู น ใหบังเกิดขึ้นใน
ตนแบบของผม
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ประเทศนี้ใหจงได ผมจึงมีแนวคิดขยายมหาวิทยาลัยรามคําแหงออกไปทั่วประเทศ จะได
เรียนกันทั่วถึง ลูกคนยากคนจนก็จะไดเรียน คนร่ํารวยอยูแลวก็ยังไดเรียน อยางนี้เปนตน
ผมไดแนวทางจากหลวงพอคือ เวลามองหลวงพอ ผมไมอยากใหใครมามองหลวงพอ
ของเราวา หลวงพอจะเหาะเหินเดินอากาศได หลวงพอบรรลุธรรมขอใด หลวงพอจะเปน
อรหันตหรือไม อยามาเที่ยวถามเที่ยวพูด แตจงดูวาหลวงพอทําอะไร แลวหากวามันเปน
แบบอยางได เปนความดีงามได ทําไมไมตามหลวงพอ ทําไมไมชว ยหลวงพอ อยางนี้เปนตน
หลวงพอบอกวายิ่งใหยิ่งมี ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งใหยิ่งมา มันเรือ่ งจริงหรือไม ทานก็เห็นอยูกับตา
แตตองใหจริง ๆ ไมใชใหแลวไปตามทวงอยูอยางนั้นอยางนี้ มันก็ทําใหเกิดปญหากับบานกับ
เมืองได
หลวงพอจรัญไดใหแกผูคนแกลูกศิษยลูกหามากมาย ผมไมอยากจะพูดถึงความมี
อิทธิฤทธิ์ความมีปาฏิหาริยอะไร เปนความเชือ่ ของใครของมัน ผมก็เชื่อของผม ผมไมอยาก
ชวนใหทานเชื่อดวย แตใหชวนเชื่อทางวิทยาศาสตร หลวงพอไดสั่งสอนอบรมทั้งจิตใจ ทั้ง
แนวทางกระทําทั้งแนวทางการพูด แลวเราจะไดนําไปสอนลูกสอนหลาน ผมไดนําไปสอนลูก
ศิษยผม เวลาประชุมครูบาอาจารย ผมไดนําไปเลาใหใคร ๆ ฟง แลวก็ไดอางอิงดวยวา เรื่อง
นี้หลวงพอของเราสอนมา หลวงพอของเราชือ่ หลวงพอจรัญ ผมไดพบครูบาอาจารย
ขาราชการเจาหนาที่และนักศึกษามาปฏิบัติธรรม ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวของเราเปนประจําทุกป และไดพามาบวชทีว่ ดั ดวยอยางนี้เปนตน แลวจากนั้น
มาผมก็ปฏิบตั ิมาเปนประจํา ผมมีความเจริญงอกงามในหัวใจของผมพอสมควรแกฐานานุรูป
ไมไดคิดหวังเปน หวังมี หวังร่ํารวยอะไร ใหมากเกินไป เราก็กินอยูเทาที่รางกายเราตองการ
เทาที่สภาพควรมีควรเปน
ผมคิดวาถาบานเมืองเรามีคนที่ตั้งสติใหแกคนได เตือนสติใหแกคนได เทาหลวง
พอจรัญมาก ๆ หลาย ๆ คน แลวก็ไดพระในทางสอนอบรม แลวก็เปนคนนําในการปฏิบัติ
เชนนี้แลว ผมวามีแตความเจริญงอกงามในจิตใจ ชัว่ ลูกชั่วหลานเรา ผมจึงดําเนินรอยตามอัน
นี้ ผมเปนคนไมมีพอ ผมจึงบอกหลวงพอวา หลวงพอผมไมมีพอ ผมเปนลูกศิษยหลวงพอ
แลว ผมก็เปนลูกหลวงพอดวย ผมกราบเรียนทานอยางนี้
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ผมอยากจะบอกบรรดาลูกศิษยทั้งหลายทั้งปวงใหสงสารหลวงพอบาง
หลวงพอ
เหนื่อยนะครับ ชวยกันใหกําลังใจ และในขณะเดียวกัน หลวงพอเปนผูให ใหโดยที่ไมไดถาม
ไมไดไถ ใหโดยที่ไมไปดูวา หลวงพอจะเดือดรอน หรือ หลวงพอจะหาที่ไหนมา หลวงพอเปน
คนใหจริง ๆ ยิ่งใหยิ่งมี ยิ่งใหยิ่งได ตรงนี้ทุกคนควรจะตองคิดเรื่อง กตัญูกตเวทิตา
ในชั้นนี้ผมอยากจะเลาไวแคนี้กอน เอาไววันขางหนาผมจะเลาปรากฏการณหลาย ๆ
เรื่องที่อยากจะเลาฝากลูกศิษยของหลวงพอดวยกันไดทราบไว ใครมีประสบการณอยางไร
ใครมีปรากฏการณอยางไร ไมวาในทางจิตใจ หรือ ในทางชีวิตก็ตาม ขอใหชวยกันพูดกัน
บอกออกมาตรง ๆ วันนีผ้ มมีหลวงพอเปนบารมีคุมอยูในทางศาสนา และในขณะเดียวกัน ผม
พูดตรงนี้วา ผมมีวันนี้ได หลวงพอไดดึงผมจากเลนจากตม จากที่มดื ไปสูที่สวาง หลวงพอ
ไดใหยาบํารุงชีวิตจิตใจผม เปดสมองใหแกผม ผมไมรูจะตอบแทนพระเดชพระคุณหลวงพอ
ไดอยางไร เพราะฉะนั้น ผมจึงไดปวารณาตัวไวกับหลวงพอเสมอวา “มีสิ่งใดที่ผมทําใหหลวง
พอได ผมจะทําทุกวิถีทาง”
…อาตมาขอแทรกคํากลอนไวตรงนี้ใหเปน คาถาแกจน คาถาทําใหมีกินมีใช คาถาวา
อยางนี้

“ไมยอมเรียนหรือจะรู
ไมยอมทําหรือจะเปน

ไมยอมดูหรือจะเห็น
จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย”

ดังนั้นตองเรียน ตองรู ตองทําใหเปน อยาดูถูกการเรียน เขาใหเรียนอะไรก็เรียนไวไม
เสียหาย ชวยตัวเองไดในเวลาจําเปน
จากเรื่อง “หลวงพอเลาเรือ่ งสมเด็จยา”
โดย พระราชสุทธิญาณมงคล (หนังสือกฎแหงกรรมฯ เลม ๑๐)

ตนแบบของผม

๘

