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นับแตเริ่มมีโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๑ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ จํานวนมากใน
แตละป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราช
ทรัพยจํานวนหลายลานบาทเพื่อเด็กนักเรียนเหลานี้ไดเรียนสูงขึ้น
โดยไมตองทํา
สัญญาผูกพันใด ๆ ไมตองทํางานชดใชทุน พระองคทานมีพระเมตตาอยางแทจริง ทํา
ใหคณะทํางานคิดวา นาจะมีวธิ ีการที่นักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ เหลานี้ แสดง
ความกตัญูกตเวทีถวายตอพระองคทาน ประกอบกับในป ๒๕๓๘ เปนปที่ทรงมี
พระชนมายุครบ ๔๐ พรรษา มีเด็กที่จบชั้นประถมปที่ ๒ ที่จะตองเดินทางมาเขารับ
การอบรมแนะแนวในกรุงเทพฯ และจะไดเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีอยูแลว ถาไดเด็กกลุมนี้เขามาบรรพชาสามเณร ก็จะเปนการ
แสดงความกตัญูกตเวที แตใตฝา ละอองพระบาทไดทางหนึ่ง ขาพเจาไดปรึกษากับ
ทานที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดําริหลายทาน ทานใหแนวทางในการจัดการและ
รวมถึงบุคคลที่จะลืมเสียมิไดคือ นายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการสํานักพระราชวัง ที่
กรุณาเซ็นหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาส ใหนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ
๔๓ คน ที่โกนหัวนุงขาวหมขาว เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อกราบถวายบังคมลาบรรพชา และรับพระราชทานผาไตรไปถวายพระ
อุปชฌาย
เนื่องจากเปนชวงบุกเบิกโครงการฯ ทําใหมีภาระหนักหลายประการ เชน จะ
บวชที่ใด ใครเปนอุปชฌาย บรรพชาแลวจะไปอยูที่ไหน ใครจะเปนผูสอนวิชาความรู
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ทางธรรมให หลักสูตรจะเปนอยางไร ขาพเจาไดนําเรื่องไปกราบเรียนปรึกษาหารือกับ
พระเดชพระคุณธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) รองเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม (วัดโพธิ์) พระเดชพระคุณรับทราบปญหาแลว ไดพาขาจาไปพบกับพระเดช
พระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) เพื่อขอความเมตตาจากทาน
รวมทั้งไดเลาความเปนมาใหฟง พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลรับจะชวย
สั่งสอนอบรมเรื่องการปฏิบัติธรรมกรรมฐานใหแกสามเณร
รวมทั้งการใหที่พักจํา
พรรษาไดทั้งหมด เปนเวลา ๑๕ วัน แมจะทราบวาโครงการดังกลาว ไมมีเงิน
คาอาหารและคาน้ําปานะก็ตาม พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลกลาวตอบ
รับดวยใบหนาเปยมดวยเมตตาและเอื้ออาทรอยางสูงยิ่งวา “วัดอัมพวันยินดีตอนรับ
หลวงพอมีแตใหกับชวย วัดอัมพวันนี้มีอาหารเลี้ยงตลอด ๒๔ ชั่วโมงอยูแลว”
เมื่อไดฟงคําตอบที่เปยมดวยความเมตตาเชนนี้ ทําใหขาพเจาลิงโลดใจ วา
โครงการบรรพชาจะตองสําเร็จแนนอน เพราะไดพระเดชพระคุณทั้งสองเปนที่ปรึกษา
โครงการฯ รวมทั้งไดเปนผูรวมปฏิบัติงานโครงการฯ ที่จะสามารถรับผิดชอบในเรื่อง
การบรรพชา และการอบรมสั่งสอนอยางดีเยี่ยม ขาพเจาไดบอกบุญใหรวมกันบริจาค
เงินในโครงการบรรพชาจากญาติพี่นอง คนรูจัก ผานกองธุรการที่ประทับ เมื่อถึงเวลา
ดําเนินงานโครงการฯ ปรากฏวามีผูบริจาคเพียงพอกับที่ตองการ ไมตองรบกวนพระ
เดชพระคุณมากนัก ความเมตตาที่ปรากฏอยางสม่ําเสมอ โดยที่พระเดชพระคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคล ไมเพียงแตไมเคยรับปจจัยที่ทางสํานักพระราชวังถวาย เพื่อใชใน
กิจการโครงการบรรพชาสามเณรเปนคาอาหารและคาน้ําปานะเทานั้น แตพระเดช
พระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ยังมอบปจจัยดังกลาวกลับคืน เพื่อถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ เปนประจําทุกป ดังมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๘ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๙ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัย
พัฒนา
เนื่องในพระราชสโรกาสพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จํานวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พรอมรถยนตยี่หอ Jeep
รุนเชอโรกี เพื่อใชในการติดตามงานโครงการตามพระราชดําริ ๑ คัน เปนเงิน
๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๑ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลเขาเฝาฯ
ถวายเงินแดพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมอมเจาหญิงสิริวัณวรีมหิดล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในวโรกาสเสด็จเปนการ
สวนพระองค ณ วัดอัมพวัน ในโอกาสเดียวกันไดบริจาคเงินแกมูลนิธิดวงแกว ในพระ
อุปถัมภสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม๒๕๔๑ ถวายเงินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในพระราชวโรกาสเสด็จ
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พระราชดําเนินเปนการสวนพระองค ณ วัดอัมพวัน รวมทั้งชาวบานที่รวมทูลเกลาฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๒ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ ถวายเงินแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมทบทุน
“หนวยไตเทียม แพทยหลวง สํานักพระราชวัง” จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๓ ถวายเงินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาอุบลรัตน
ราชกัญญา จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในวโรกาสเสด็จเปนการสวนพระองค ณ
วัดอัมพวัน
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถวายเงินแดพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในวโรกาสเสด็จเปนการ
สวนพระองค ณ วัดอัมพวัน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชวโรกาสพิธี
กาญจนาภิเษก จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
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วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ลูกศิษยพระราชสุทธิญาณมงคล ถวายเพื่อ
สมทบทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินที่พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ไดถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
ราชจักรีวงศ จํานวนทัง้ สิ้น ๑๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท
ในการนี้สวนใหญขาพเจาไดเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย พระเดชพระคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคลเขาเฝาฯ ถวายดวยตัวทานเอง เพียง ๒-๓ ครั้งเทานั้น ทั้ง ๆ ที่ทาง
สํานักพระราชวังและสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดมีหนังสือราชการนมัสการนิมนตพระเดชพระคุณพระธรรมรา
ชานุวัตร และพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ
บรรพชาสามเณร รวมทั้งผูรวมปฏิบัติงานโครงการใหเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนประจําทุกป แตเพราะพระเดชพระคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคลทานมีภารกิจมาก
และไมประสงคจะแสดงตนเทียบพระเดช
พระคุณพระธรรมราชานุวัตร พระผูใหญที่อาวุโสกวาทัง้ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และสมณศักดิ์
ซึ่งเปนจริยาวัตรที่งดงามยิ่งของพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ยังเปนผูนําลูกศิษยลูกหา
ที่มีจิตใจเปนบุญเปนกุศล ถวายที่ดินในจังหวัดพิจิตร จํานวนประมาณ ๒๔ ไร และ
ที่ดินในอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๑๔ ไร ๑ งาน ๒๗๒.๑ ตารางวา แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย
ดวยความที่พระราชสุทธิญาณมงคล เปนพระสงฆที่มีวัตรปฏิบตั ิงดงามอยาง
ยิ่ง สํานักพระราชวังไดรับความอนุเคราะหจากพระราชสุทธิญาณมงคล ในการเปน
พระอาจารยอบรมสามเณรและเนกขัม ซึ่งเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการบรรพชาสามเณรและเนกขัม
ถวายเปนพระราชกุศลเปนประจําทุกป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ มีรายละเอียดดังนี้
หลวงพอของลูก
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ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑-๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ มีนักเรียนบรรพชา จํานวน ๕๓
คน
ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๒-๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ มีนักเรียนบรรพชา จํานวน ๕๑
คน
ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๖-๒๐ เมษายน ๒๕๔๐ มีนักเรียนบรรพชา จํานวน ๖๔
คน
ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑-๑๙ เมษายน ๒๕๔๑ มีนักเรียนบรรพชา จํานวน ๗๐
คน
ครั้งที่ ๕ ระหวางวันที่ ๑๐-๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ มีนักเรียนบรรพชา จํานวน ๕๑
คน
ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๑๘ เมษายน-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ มีนักเรียนบรรพชา
จํานวน ๘๖ คน
ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๗-๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ มีนักเรียนบรรพชา จํานวน ๙๓
คน
สวนนักเรียนหญิงมีการบวชเปนเนกขัม เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ตั้งแต พ.ศ.
๒๕๔๑
ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๙ เมษายน ๒๕๔๑ มีเนกขัม จํานวน ๙๒ คน
ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๒-๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ มีเนกขัม จํานวน ๑๑๒ คน
ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๘ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ มีเนกขัม จํานวน
๑๔๒ คน
ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ มีเนกขัม จํานวน ๙๘ คน
เมื่อไดพาเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ ไปอบรมในครั้งที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระเดชพระคุณไดพูดคุยกับขาพเจาอยางเปนกันเองดวยความเมตตา
ยิ่ง และทานไดซักถามเรื่องการศึกษา ขาพเจาไดเลาประวัติของตนเองวาจบปริญญา
ตรี เทอมสุดทายของชั้นปที่ ๔ ก็ไดรับการคัดเลือกจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
หลวงพอของลูก
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มหาวิทยาลัย ใหไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนจิตรลดา ขาพเจาไดคะแนนเกียรตินิยมอันดับ
๒ ไดรับการเลือกเพราะความคลองตัว เนื่องจากเคยทํากิจกรรมในขณะศึกษาหลาย
อยาง เชน เปนผูแทนนิสิตหญิง เปนสมาชิกสภานิสิต (ส.ส.) ของคณะครุศาสตร เปน
นักกีฬายิงปนยาวหญิงของ สจม. และเปนนักรองประสานเสียงจุฬา (CU.Chorus)
นอกจากนี้ยังรวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งงานทั่วไปและงานวิชาการ
ขาพเจาเริ่มงานที่โรงเรียนจิตรลดาตั้งแตยังไมจบการศึกษา ไดเริ่มกอตั้งชั้นอนุบาล
ขึ้นมาใหมหลังจากปดไประยะหนึ่ง หลังจากที่พระเจาลูกเธอและพระเจาลูกยาเธอ
ทรงสําเร็จการศึกษาไป ขาพเจาซึ่งจบการศึกษาปฐมวัยเปนรุนแรก ที่มีวิชาเอกเดี่ยว
สาขาเดียว ขณะปฏิบัติงานก็ไดมีผลงานเขียนหนังสือนิทานและคูมือครู ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรหลายเลมในเวลาตอมา ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๓๒ - คูม ืองานประดิษฐ-สื่อการสอน พิมพครั้งที่ ๑ สํานักพิมพตนออ
- หนังสือสรางเสริมลักษณะนิสัย ลําดับ ๑ เรื่องครูออมของเรา
สํานักพิมพเด็กนอย
- หนังสือสรางเสริมลักษณะนิสัย ลําดับ ๓ เรื่องวันหยุดแสนสนุก
สํานักพิมพเด็กนอย
- หนังสือสรางเสริมลักษณะนิสัย ลําดับ ๖ เรือ่ งหนูหยกสดใส
สํานักพิมพเด็กนอย
- หนังสือสรางเสริมลักษณะนิสัย ลําดับ ๙ เรื่องวันเกิดคุณแม
สํานักพิมพเด็กนอย
พ.ศ. ๒๕๓๓ - หนังสือสรางเสริมลักษณะนิสัย เรื่องหนูพิมพไปโรงเรียน สํานักพิมพ
ตนออ
- หนังสือสรางเสริมลักษณะนิสัย เรื่องหมอนรักของกอย สํานักพิมพ
ตนออ
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พ.ศ. ๒๕๓๔ - คูมอื งานประดิษฐ-สื่อการสอน พิมพครั้งที่ ๒ สํานักพิมพตนออ –
แกรมมี่
- คูมืองานประดิษฐสรางสรรค สํานักพิมพตนออ – แกรมมี่
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๔ เขียนบทความในจดหมายขาว
โครงการพระราชดําริ
จํานวนกวา ๑๒ ชิ้น
ขาพเจาปฏิบัติงานที่โรงเรียนจิตรลดาเปนเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๒)
ทําหนาที่ถวายการสอนพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ และพระเจา
หลานเธอพระองคเจาอทิตยาทรกิตติคุณ พระราชธิดาในสามเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ตอมาสํานักพระราชวังไดขอตัวขาพเจา ใหไป
รับราชการในสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปจจุบัน เมื่อพระเดชพระคุณเห็นหนา
ขาพเจาครั้งแรก ไดบอกขาพเจาวาตองเรียนปริญญาเอกและตองสอบได เมื่องาน
บรรพชาไดสําเร็จลุลวง เปนชวงที่สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ เปดรับสมัครนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตพอดี พอไปสอบพบวามีผคู นไปสอบ
มากถึง ๔๗๐ คน เพราะรับสมัครปเวนป ขาพเจาสอบผานขอเขียนไดในปนนั้ มีผูสอบ
ขอเขียนผานเพียง ๒๐ คน และตองสอบสัมภาษณ ใหเหลือเพียง ๑๐ คน ผลปรากฏ
วาขาพเจาสอบได เปนจริงตามคําพูดของหลวงพอสวนหนึ่งแลว
ในวันที่ ๑๕ เมษายน เปนวันกตัญู ที่ศิษยานุศิษยจากทั่วสารทิศ เดินทางมา
สักการะพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล นาฏศิลปลพบุรีนําโขนมาแสดง
ดวยความกรุณาของพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ที่อนุญาตใหสามเณร
นักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดู
โขนเพื่อจะไดเปนความรู เมื่อขาพเจาไดเลาเรื่องสามเณรดูโขนถวายใหทรงทราบ และ
ยังเลาถวายใหทรงทราบอีกวาในกุฏิของพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
สมัยกอนบรรพชาเปนพระสงฆไดเรียนดนตรีไทย เปนลูกศิษยหลวงประดิษฐไพเราะ
เคยตีระนาดที่ทองสนามหลวงใหหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ไดแสดงโขน ทั้งยัง
หลวงพอของลูก
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เปนเพื่อนกับ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ และอาจารยสุดจิต ดุริยประณีต พระอาจารยดนตรี
ไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เผอิญชวงนั้นมีขาววาพระ
ขับรถ พระขับเรือกลวยที่พัทยา มีพระผิดศีลกันมาก จึงมีรับสงถามขาพเจาวา “พระดู
มหรสพไดหรือ ไมผดิ ศีลหรือ แลวบนกุฏิของพระมีเครื่องดนตรีไวไดอยางไร อาจจะ
อาบัตได ระนาดที่พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลมีเปนของเกา หรือเปน
มรดกตกทอดจากทานหลวงประดิษฐไพเราะหรือไม”
ขาพเจานําคําถามที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสั่งถาม อัญเชิญไปยังพระเดชพระคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคล พระเดชพระคุณทานไดกรุณาตอบเปนขอ ๆ ดังนี้
การดูมหรสพวาอาบัตหิ รือไม ขึ้นอยูกับวาเราดูเพื่อเปนความรูหรือดูเพื่อความ
สนุกสนาน ไมไดดูเพื่อความสนุกสนานจึงไมอาบัติ
สําหรับการมีเครื่องดนตรีอยูในกุฏิ ก็เพื่อเปนพิพิธภัณฑแหงความทรงจํา ทั้งยัง
เลาตออีกวา เครื่องดนตรีเกิดขึ้นจากตํานานทางพระพุทธศาสนามากอนทั้งสิ้น ใน
สมัยที่พระพุทธเจาตรัสรู ก็มีดนตรีธรรมชาติจากตนไมตาง ๆ ในปาเสียดสีกัน จนเกิด
เปนเสียงดนตรีแซซองสรรเสริญเปนเพลงสาธุการ พระเดชพระคุณยังบอกถึงความ
เปนมาของดนตรีแตละชนิด
ที่สวนใหญเกิดจากสภาพธรรมชาติและเกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนา แมแตบทสวดพระมาลัยที่ใชสวดพระอภิธรรมในงานศพ แตเดิมสมัย
โบราณจะใชสวนในงานกลอมหอ พระเดชพระคุณมีเหตุมีผลอางอิงดวยหลักวิชาการ
เปนที่นาทึ่งอยางยิ่ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับดนตรีไทย ซึ่งพระเดชพระคุณมีความชํานาญ
เปนพิเศษ ขาพเจาจึงนําคําตอบกลับไปเลาถวาย รวมทั้งถวายรายงานเปนลาย
ลักษณอักษรถึงคําตอบของพระเดชพระคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีรับสั่งวา “หลวงพอมีความรูมากนะ”
โดยที่ขาพเจาตองไปดูแลสามเณร
ยามวางก็จึงไปวัดอัมพวันสม่ําเสมอ
เนื่องจากอยูในชวงลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปนเวลา ๔ ป ๒ เดือน ทําให
ขาพเจาไดเห็นวัตรปฏิบัติของพระเดชพระคุณ
ทําใหประทับใจในจริยาวัตรของ
พระคุณเจา ที่ขยันและทํางานอยูตลอดเวลาไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย ยกตัวอยางในชวง
หลวงพอของลูก
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เขาพรรษา พระเดชพระคุณจะตื่นจากจําวัดเวลา ๓.๓๐ น. และเริ่มนําสวดมนตทํา
วัตรเชา ปฏิบัติกิจของสงฆและเทศนาสั่งสอนกระจายเสียงไปทั่ววัด เพื่อใหพระนวกะ
หรือที่เรียกวาพระบวชใหมไดจดจํา รวมทั้งการลงโบสถทําวัตรเย็นที่พระเดชพระคุณ
ปฏิบัติมิเคยขาด ทั้งนี้รวมไปถึงชวงออกพรรษา ก็ยังปฏิบัติกิจของสงฆมิเคยขาด จะมี
บางถามีธุระสําคัญหรือปวยจึงงด นอกจากนี้ยังสั่งสอนและสนทนาธรรมกับประชาชน
ทั่วไป ทีม่ ากราบนมัสการแทบทั้งวันจนถึงค่ํา บางวันมีพิธีเปดและพิธีการปดการ
อบรมปฏิบตั ิกรรมฐาน พระเดชพระคุณก็ตองไปเปนประธานในพิธเี ปดและพิธีปดการ
อบรมดังกลาว สวนใหญประมาณเวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ถาพระเดชพระคุณวาง
ก็จะทํางานเอกสารในฐานะเจาคณะจังหวัดสิงหบุรี
และเขียนตอบจดหมายที่
ประชาชนเขียนมาสนทนาธรรม ปรึกษาปญหาธรรมะ จนมีคํากลาววา “พระเดช
พระคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล ทานสอนทั้งกลางวันและกลางคืน ไมพัก”
วัดอัมพวันไดจัดการทําบุญวันเกิด ครบ ๙๘ ป ของนางเจิม จรรยารักษ โยม
มารดาของพระราชสุทธิญาณมงคล ในวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ในงานได
นิมนตพระคุณเจาจากวัดตาง ๆ มารวมงาน พอถึงวันงานทานเจาของวันเกิดกลับมา
ปวยหนัก ไมรูสึกตัวตองเขาหอง I.C.U. พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ซึมเศราไปอยางเห็นไดชัด เพราะเปนหวงสุขภาพโยมมารดาที่อายุมากเกือบ ๙๘ ป
เคยแข็งแรงมาตลอด บทจะปวยก็หนักมากจนนากลัว โชคดีที่โรงพยาบาลสิงหบุรีมี
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ ที่ดูแลโยมมารดสอยางใกลชิด รวมทั้งมีเครื่องมือที่
ทันสมัยไมแพในกรุงเทพฯ ดวยคานิยมบางอยางทําใหคิดวาในสิงหบุรีอาจจะรักษาไม
เกงไมชํานาญ จึงมีลูกศิษยลูกหาบางกลุมที่พยายามจํานําโยมมารดาของหลวงพอไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากเปนคนไขเกา เผอิญในชวงนั้นมีศาสตราจารย
นายแพทยอนุวัตร ลิ้มสุวรรณ วุฒิสมาชิกและแพทยใหญโรงพยาบาลรามาธิบดีไดไป
กราบสักการะพระเดชพระคุณพอดี และไดขอใหขาพเจารางจดหมายเพื่อขอเขาเฝาฯ
ถวายที่ดินในจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อทราบวาโยมมารดาของหลวงพอปวย
ศาสตราจารยนายแพทยอนุวัตรฯ จึงไดขอใหขาพเจาพาไปโรงพยาบาลเพื่อดูอาการ
หลวงพอของลูก
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ไดตรวจดูรายงานของแพทย ดูเครื่องมือ ดูยาที่ไดรับจากแพทยที่ดูแลใกลชิด ทาน
บอกวาโดยรวมแลวเปนที่นาพอใจและอาการที่ปรากฏตอบสนองตอยาดีมาก แพทย
ผูดูแลไดใชความรูความสามารถรักษาไดถูกตองถูกทาง กราฟตาง ๆ แสดงผลดีขึ้น
อยางเห็นไดชัด ทานไดใหการรับรองและมีความเห็นวา ไมควรเคลื่อนยายหรือเปลี่ยน
โรงพยาบาลอยางเด็ดขาด เนื่องจากทานอายุมาก ระยะทางของอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็
ไกล จะกระทบกระเทือนมากจนอาจทําใหภาวะหัวใจลมเหลวไดทันดี หลังจากที่
ศาสตราจารยนายแพทยอนุวัตฯ
ซึ่งเปนแพทยอยุรกรรมมือหนึ่งของโรงพยาบาล
รามาธิบดี ที่มีอาวุโสและประสบการสูง ไดใหคําแนะนําและรับประกันดวยชื่อเสียงที่
สั่งสมมาตลอดชีวิต สิทธิ์ขาดนากรตัดสินใจอยูที่พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคล จะยายโยมมารดาของทานไปยังโรงพยาบาลอื่นหรือไม เมื่อไดฟงคําทัดทาน
หลายฝาย ประกอบกับเหตุผลตามความเปนจริงที่ปรากฏ จึงไมยายโรงพยาบาล
ในการปวยของโยมมารดาเจิม จรรยารักษ ทําใหขาพเจา ไดเห็นพระมหา
กรุณาธิคุณและพระเมตตาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีตอ
พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
เปนความปรานีอยางลึกซึ้งที่แมแต
ผูปฏิบัติงานใกลชิดบางคนยังไมไดรับพระราชทานเชนนี้ สิ่งนี้เปนเครื่องแสดงออกถึง
การพระราชทานขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานโครงการอยางหาที่เปรียบมิได
ความทรงทราบเมื่อขาพเจาไปเฝาฯ ถวายเงินที่พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคลฝากถวายเชนเคยทุกป ขาพเจาไดกราบทูลเรื่องโยมมารดาหลวงพอที่ปวยหนัก
รับสั่งซักถามดวยความสนพระราชหฤทัย ในวันรุงขึ้นขาพเจาจึงไดถวายรายงานเปน
รายลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่ง ทั้งยังเลาถวายถึงรายละเอียดดังกลาวขางตน ดายพระ
เมตตาจึงมีพระราชกระแส รับสั่งใหเจาหนาที่สํานักพระราชวังอัญเชิญพระเชาเยี่ยม
ไขพระราชทาน รวมทัง้ แจกันดอกไมพระราชทาน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางสูง
แกครอบครัวจรรยารักษเปนที่ยิ่ง หลังจากนั้นมาประมาณ ๓ สัปดาห โยมมารดาเจิมก็
แข็งแรงอยางรวดเร็ว หลังจากหายปวย ขาพเจาไดไปถายภาพและถวายรายงานเรื่อง
การหายปวยของโยมมารดาดวยพระมหากรุณาธิคุณอยางแทจริง นับจากนั้นมาโยม
หลวงพอของลูก
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มารดาไมเจ็บปวยอีกเลยจนสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ สิริอายุรวมได
๑๐๑ ป
เหตุที่ขาพเจาทราบวาโยมมารดของพระเดชพระคุณถึงแกกรรม อาจเปนเพราะ
กระแสจิตที่มี คือเมื่อพระเดชพระคุณทานจะมาแสดงธรรมที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๖
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันทําบุญครบรอบวันตาย ๗ วันของมารดาของขาพเจา
นางเยาวภา เทียมศักดิ์ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ทราบฝาละอองพระบาท ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพวงมาลาหนา
ศพมารดาของขาพเจา และทรงรับไวในพระราชานุเคราะห ๗ วัน นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณแกวงศตระกูลเทียมศักดิ์เปนอยางสูง
เสร็จงานทําบุญแลวขาพเจาได
โทรศัพทกราบเรียนพระเดชพระคุณวามารดาของขาพเจาไดเสียชีวิตแลว ๗ วัน เก็บ
กระดูกเสร็จแลว พระเดชพระคุณรับสายแลวบอกวา “แมอาตมาก็ตายเหมือนกัน”
ขาพเจาจึงเดินทางไปวัดอัมพวันในวันนั้น และไดชวยดําเนินการนําจดหมายจากผูวา
ราชการจังหวัดที่ขอพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ) รวมทั้งของพระราชทานผา
ไตร จํานวน ๕ ไตร
แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงรูจักคุณโยมเจิม จรรยารักษ เปนการ
สวนพระองค และคุณโยมเจิมฯ ไมเคยไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณใด ๆ มากอน แต
คุณงามความดีของพระเดชพระคุณที่ไดกระทํามาโดยตลอด ไมวา จะเรื่องการกระทํา
รวมทั้งไดถวายเงินแด
คุณงามความดีไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยดังกลาวขางตน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ เปนเงินเกือบ ๒๐ ลานบาท โดยเฉพาะถาพระเดชพระคุณทราบวามีกิจที่
ตองใชเงิน เชนเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ ทานเลขาธิการพระราชวังเคยฝากขาพเจา
ไปบอกบุญพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ในโครงการ “หนวยไตเทียม
แพทยหลวง สํานักพระราชวัง” วันรุงขึ้นพระเดชพระคุณก็ถวายเงินแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รวมสมทบทุนโครงการดังกลาว จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือเมื่อ
ครั้งหมอมบัว กิติยากร ใหขาพเจาเปนตัวแทนนําสังฆทานไปถวายพระเดชพระคุณ
หลวงพอของลูก
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พระราชสุทธิญาณมงคล และใหนิมนตพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไป
เทศนาและแสดงธรรมะโปรด “หมอมบัว กิติยากร หรือคุณทาน” ณ โรงพยาบาลศิริ
ราช ซึ่งในวันนั้นสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยม “คุณทาน” พระ
เดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล จึงไดเฝาฯ และสนทนาธรรม สมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถซาบซึ่งในการแสดงธรรมอยางยิ่ง จึงไดถวายปจจัยแดพระเดช
พระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ “คุณทาน” ถึงแก
พิราลัย พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ซึ่งไดรับนิมนตใหเปนแขกรับเชิญ
ของหมอมราชวงศอดุลยกิติ์ กิติยากร เพื่อมารวมพิธที ําบุญ ๗ วัน โดยไดรับเกียรติ
อยางสูง
ไดนั่งในที่จัดไวดานหนาตรงขามกับที่ประทับและพระบรมวงศานุวงศ
ระดับสูง ในฐานแขกของเจาภาพ
หลังจากนั้นไมนาน คือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ หมอมราชวงศอดุลยกิติ์ กิ
ติยากร องคมนตรี และทานผูหญิงหมอมราชวงศบุษบา สธนพงศ และคณะไดไปรวม
ทอดผาปาทําบุญเนื่องในโอกาศครบรอบวันเกิดที่วัดอัมพวัน สิงหบุรี ไดถวายปจจัยที่
รวบรวมไดแดพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และ
ยังไดเดินทางไปสนทนาธรรม และถวายสังฆทาน และนําผาไตรพระราชทานจาก
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปถวายพระเดชพระคุณ และวันที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ หมอมราชวงศอดุลยกิติ์ กิติยากร เดินทางไปเปนประธานในพิธี
สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเปนพระราชกุศล และรายไดจากการทําบุญทั้งหมด
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ณ วัดอัมพวัส สิงหบุรี
ดวยเหตุนี้ นางเจิม จรรยารักษ โยมมารดาของพระราชสุทธิญาณมงคล จึง
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเพลิง (เปน
กรณีพิเศษ) และไดรบั พระราชทานผาไตรถึง ๕ ไตร เปนเกียรติสูงสงแกวงศตระกูล
จรรยารักษ
ก็ดวยคุณงามความดีทพี่ ระเดชพระคุณไดกระทําไวอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอมาเปนระยะเวลานาน แมจะใชคําวาปดทองหลังพระ แตผลแหงความดีนั้น
ไดมาปรากฏผลในชวงเวลานี้
ในสวนของสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จ
หลวงพอของลูก
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายกิตติ ขันธมิตร รองผูอํานวยการ
โครงการฯ ไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อทรงทราบ ฝาละออกพระบาทจึงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพวง
มาลาหนาศพ โปรดใหคุณกิตติ ขันธมิตร รองผูอํานวยการโครงการสวนพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนผูแทนพระองคนําพวงมาลา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญไปวางหนาศพ นอกจากนี้
หมอมราชวงศสมลาภ กิติยากร ราชเลขานุการของพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ยังเปนผูแทนพระองคนําพวงมาลาพระราชทานวาง
หนาศพดวย
พระราชสุทธิญาณมงคล มีผลงานที่ไดกระทํามาอยางสม่ําเสมอและเปนคุณ
แกประเทศชาติอยางมากมาย สมควรที่จะไดเปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป ทีข่ าพเจา
เลามาทั้งหมดนี้ยังไมรวมการอบรมสั่งสอนที่กระทําอยางสม่ําเสมอทางสื่อโทรทัศน วี
ดีทัศน หนังสือ และสิ่งพิมพ ที่ประชาชนจํานวนนับหมื่นคนในแตละปที่ไดรับการ
อบรมบมนิสัย
จากการเขาศึกษาระดับปริญญาเอกไดในสาขาพัฒนศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเริ่มศึกษาในปการศึกษา ๒๕๓๘ ขาพเจามี
เงินเดือนที่ไดรับทุกเดือนใชในการศึกษาตอ เดือนละ ๙,๐๔๐ บาท และมีเงินเก็บอีก
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เงินที่มีอยูไดใชเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
สวนหนึ่งที่ใชจายสูงเพราะสะสมหนังสือไวอาน
เนื่องจากไมมีพื้นฐานการศึกษา
ทางดานการพัฒนาประเทศมากอน เพราะศึกษามุงดานการศึกษาปฐมวัยทัง้ ปริญญา
ตรีและปริญญาโทเพียงดานเดียว จึงตองทํางานหนักกวาคนอื่น ๆ พระเดชพระคุณ
พระราชสุทธิญาณมงคลไดกรุณาชวยเหลือทุนการศึกษา เปนเวลา ๕ ปเต็ม
ในเรื่องการศึกษาพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ก็เมตตาสนับสนุน
ขาพเจาอยางมากมายในทุก ๆ ทาง รวมทั้งพลอยไดอาศัยบารมีทาน ไดรับความ
สะดวกอื่น ๆ จากทานผูที่เคารพนับถือพระเดชพระคุณดวยเชน มีผูใหยืมคอมพิวเตอร
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ทําใหขาพเจาไมตองเสียเงินซื้อเครื่องใหม จนสําเร็จการศึกษา เปนตน หรือการ
คนควาเพื่อทําวิทยานิพนธ ไมวา จะเปนที่หองสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พระเดชพระคุณทานก็เมตตาฝากฝงใหไดรับความสะดวก จน
งานสําเร็จลุลวงอยางดียิ่ง
เมื่อสอบเคาโครงปริญญานิพนธผาน เดินทางไปเก็บขอมูลเขียนวิเคราะหและ
ประมวลผลความรูที่วดั อัมพวัน พระเดชพระคุณชวยเปนปรึกษาแนะนําการเขียน พระ
เดชพระคุณทานแผเมตตาจนลูกสาวคนนี้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก สําหรับพระ
เดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลนั้น
ไดรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตเดือนแรกที่ขาพเจาเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกแลว
ตอนสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และสอบจบการศึกษาไดใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมพาวเวอรพอยท และเครื่องวีซีดีนําเสนอผลงานภาพสี ภาพวิ่ง มีเสียง
ประกอบ และเปนผูเดียวที่สอบโดยใชเทคโนโลยีสูง ไดรับความอนุเคราะหในการ
จัดทําจากเจาหนาที่สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จนสําเร็จดวยดี หลังจากจบไดพิมพปริญญานิพนธแจกจาย
ใหแกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และเสนอปริญญานิพนธเขาชิงรางวัลวิทยานิพนธดีเดนของสภาวิจัย
แหงชาติประจําป ๒๕๔๔ ผลปรากฏวาไดรบั การคัดเลือกใหเปน “วิทยานิพนธดีเดน
ของสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๔๔ จะไดรับรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในเดือนกันยายน ๒๕๔๔”
“หลวงพอเหมือนเปนพอของลูกสาวคนนี้ ถาหลวงพอไมชวย ลูกสาวคนนี้คง
เรียนไมสําเร็จ เพราะทอแทสิ้นหลังไปหลายครั้ง บางครั้งไมอยากมีชีวิตอยู การเรียน
หนังสือหนักเหลือเกินสําหรับคนที่ไมมีพื้นฐานเลยอยางขาพเจา หลวงพอชวยทุก ๆ
อยาง ไมใชเฉพาะลูกสาวคนนี้ แตเปนเชนนี้กับทุกคน ทานเปนผูมีเมตตาสูงสง สมดัง
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คํากลาววา อันความกรุณาปราณีจาก “หลวงพอของลูก” จะมีใครบังคับก็หาไม หลั่ง
มาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดิน
ลูกสาวคนนี้ ขอสัญญาวาจะทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม มีแตใหกับชวย
ไมวาจะเรื่องอะไรก็ตาม ถากําลังแรงงาน กําลังความคิดของขาพเจาที่มีอยูจะ
สามารถทําให ก็จะไมปฏิเสธ เพื่อจะไดดําเนินตามแนวทางของหลวงพอที่ไดทํา
แบบอยางที่ดีไวให และจะทําทุกทางเพื่อทดแทนบุญคุณ ที่มากมายเหลือที่จะชดใชได
หมดในชาตินี้ ลูกสาวคนนี้จะพยายามทุกทางเพื่อใหหลวงพอของลูกไดรับเกียรติยศ
อยางสูงสุด ไมวาจะในขณะที่ยังมีชีวิตอยูหรือยามเมื่อละสังขารไปแลว ลูกสาวคนนี้
ขอใหสัญญา”….
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