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ใจนํากายหรือกายนําใจ เปนเรื่องที่ถกเถียงกันและเขาใจยาก แตวาคนสวนใหญ
จะเขาใจได คือ

“ใจเปนนาย กายเปนบาว” คนเรานั้นมีสมองเอาไวคิด

ไตรตรอง มีจิตใจเปนจุดเริ่มตน สั่งการทุกอยางให “กาย” กระทํา หรือปฏิบัติการทุก
อยางที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดสัมผัสรับรูมาทางใดทางหนึ่ง แสดงออกในเรื่องดีหรือ
ชั่ว หรือทัง้ สองอยางปนเปกันไป แตการทีค่ นเราเปนมนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐ จะตอง
มีตัวควบคุมพิเศษคือ “สติ”

จะเปนตัวกลั่นกรองกลอมเกลาให “กาย” ดําเนินตาม

ตนทุนพื้นฐานชีวิตจากพันธุกรรม (พอ แม ปู ยา ตา ยาย)
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การอบรมเลี้ยงดูของพอแม ครูอาจารยอบรมสั่งสอน รวมถึงประสบการณชีวิตที่
ผานมาดวยการใชปญ
 ญาสั่งใหทําหรือปฏิบัติ ถาทําดีเรียกวาไดทํา “กรรมดี” ถาทําไม
ดี

ไมถูกตอง

ไมเปนธรรม

เรียกวาทํา “กรรมชั่ว”

จะโดยตั้งใจไมตั้งใจหรือ

รูเทาไมถึงการณก็ตามแต เมื่อลงมือทําแลวก็จะถือไดวาไดกอกรรมไวแลว แตอยางไรก็
ตาม ผลของการกระทํากรรมดีกรรมชั่วนั้นตางกรรมตางวาระ ลบลางชดเชยกันไมได
ทุกคน ตองรับกันไปตามฐานานุรูป

ในคําสอนของหลวงพอจรัญคือ “กฎแหงกรรม”

แลวแตวาถาทํากรรมดีมากกวาชั่ว

ก็ยังดีกวาทําชั่วมากกวาทําดี ยังมีโอกาสจะไดขึ้น

สวรรค หลวงพอจรัญจะ อบรมสัง่ สอนเสมอๆใหยึดกฎแหงกรรม “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว”

ถาใครมากราบหลวงพอที่กฏุ ิเกาหรือใหมจะเห็นคําสอน “๕
ตั้งอยูที่ทานนั่ง เขียนไววา “รอได

ได” เปนปายแดงๆ

ชาได นิ่งได ทนได ดีได” เพื่อลูกศิษย

หรือใครทีจ่ ะรอพบหลวงพออาจตองรอนาน บางคนบนวาชา บางคนหงุดหงิด บางคน
อดทนรอไมได ทานอยากจะบอกวา ถาทุกคนใชธรรมะ “๕ ได” นี้แลว จะดีไดและไดดี
ในที่สุด คือไดพบอริยสงฆคือหลวงพอ และก็ไดฟงธรรมเกิดความปติเปนมงคลกับชีวิต
ที่ไดมาวัดอัมพวันสถานที่อันศักดิส์ ิทธิ์ พบหลวงพอซึ่งเปนอริยสงฆ และที่สําคัญที่สุด
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คือธรรมที่ทานจะใหกับเราเพื่อเปนสิรมิ งคลชีวิต และเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ
ที่กลาวมายาวหนอยเพราะอยากสื่อใหเห็นวา

ธรรมะนั้นเรานํามาใชกับงานและ

ชีวิตประจําวันไดอยางดี

ใครก็ตามที่ทําอะไรกับเราไวดวยเจตนาไมบริสุทธิ์ใจ

คิดชั่วกับเราดวยวิถีใดก็

ตามแต ขอใหเราตั้งสติไตรตรองทบทวนวา สิ่งที่ถูกกลาวหา-ถูกกระทํานั้นๆ เราไดทํา
ชั่วจริงหรือเปลา ถาไมใช และเราทําไปดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็ใหตั้งสติ ซือ่ ตรง มั่นคง
อดทนตอกระบวนการที่คิดรายตอเรา ดวยธรรมะ “๕ ได” ตอปญหาตางๆที่จะรุมเรา
ทางจิตใจสารพัดเกิดทุกขทางใจทางกายแกตัวเราและองคกร

คนขางเคียง

ลูกนอง

ผูรวมงาน ญาติ และครอบครัว

ยังมีอกี อยางหนึ่งที่หลวงพอบอกเสมอวา

“เสียอะไรเสียได แตอยาเสีย

กําลังใจ” เพราะกําลังใจสําคัญมาก เปนพลังภายในที่ยิ่งใหญที่จะทําใหเราตอสูดวย
สติปญญา แกไขปญหาตางๆดวยความสุขุมเยือกเย็น มั่นใจ และให “รอได ทนได” รอ
เวลาความจริงปรากฏ ถึงครานั้นก็จะเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแหง
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ความเปนมนุษย ตลอดจนชือ่ เสียงครอบครัววงศตระกูล สมกับไดชื่อวาเปน “ลูกศิษย
หลวงพอจรัญ” ดังเรื่องราวตอนหนึ่งของชีวิตที่จะเลาใหทราบ

ประมาณเกือบ ๓๐ ปเศษ (พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐) ขณะเปนแพทยประจํา
โรงพยาบาลสิงหบุรี คืนวันหนึ่งประมาณ ๔ ทุม ไดขับรถขึ้นไปทางอินทรบุรีดวยความ
เซ็งในชีวิตราชการ ตั้งใจจะลาออกจากราชการ เนื่องจากขณะนั้นปญหาในโรงพยาบาล
มีมาก มีการแบงแยกเชิงบริหาร

ขณะขับรถนึกถึงหลวงพอจรัญขึ้นมา เลยหันรถกลับ ขับรถเขาไปในวัดอัมพวัน
เกือบ ๕ ทุม แลว ตอนนั้นยังเปนกุฏิเกาอยู เขาไปที่กุฏิบอกลูกศิษยหลวงพอวา “หมอ
วิชัยมาพบ อยากปรึกษาหลวงพอ” ขณะนั้นหลวงพอขึ้นไปขางบนเตรียมจําวัดแลว ลูก
ศิษยไดไปบอกหลวงพอ ทานก็เมตตาลงมาขางลาง ไดเลาใหหลวงพอฟงถึงความรูสึกเหตุการณ และอยากจะลาออก หลวงพอบอกทันทีวา “ขอบิณฑบาต อาตมารูวาหมอ
เปนคนดี มีคนอิจฉาเยอะ ใหทนอยูไปจะดีเอง อาตมารูวาเปนใครและขอไมบอกชือ่ ”
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ผมจึงไมไดลาออกและปฏิบัติตามคําของหลวงพอ

ทํางานตอเนื่องมาจนกระทั่งป

๒๕๓๐

เมื่อประมาณ ๒๐ ปเศษ ไดรับความไววางใจจากผูบ ังคับบัญชาสูงสุด แตงตั้งให
เปนหัวหนาสวนราชการ (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด) ที่จังหวัดในภาคกลาง ดวย
ความดีใจภูมิใจและตั้งใจทีจ่ ะปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถอยางเต็มที่ สิ่งสําคัญ
คือความซื่อสัตยสจุ ริต และจะบริหารงานริเริ่มสรางสรรคนําพาองคกรใหมีชอื่ เสียงเปนที่
ปรากฏ และเปนที่ยอมรับของจังหวัดและสวนราชการตางๆ

ในการทํางานราชการนั้น แนวทางการดําเนินงานยึด

“๓ บ” คือ มีระบบ มี

ระเบียบ และบรรลุ ทํางานเปนทีมและเปนเอกภาพ และดูแลบริหารคนผูรวมงานทุก
ระดับดวย
- พรหมวิหาร ๔

(ใจงามดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

- สังคหวัตถุ ๔

(ผูกใจดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา)

- ฆราวาสธรรม ๔ (ครองใจดวย สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ)
กฎแหงกรรมที่ประจักษ
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- อิทธิบาท ๔

(ธรรมนําไปสูความสําเร็จ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ

วิมังสา)

วันแรกๆ ของการทํางานไดเชิญผูบริหารระดับรองฯ หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน
ฯ ตางๆ มาชี้แจงพูดคุยกันใหทราบแนวคิดแนวทางในการทํางานตามเจตนารมณที่ตั้งใจ
ไว และพรอมเปดใจรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะทุกเรื่อง เพื่อยืดหยุนปรับกระบวนการ
ทํางาน เมื่อผูร วมงานระดับหัวหนาและทีมเจาหนาที่ทราบทิศทาง การงานทุกอยาง
ดําเนินอยางราบรื่นไปได ๔-๕ เดือนเศษ ก็ปรากฏวาเริ่มมีกระบวนการทําบัตรสนเทห
กลาวหาผมในหลายๆ เรื่อง เชน ไปอบรมแลวกลับมาทํางานเบิกเบี้ยเลี้ยงไมตรงกับ
ขอเท็จจริง ใชรถสวนตัวปฏิบัติราชการแลวเติมน้ํามันหลวง

ใชรถหลวงกลับบานพัก

ทอดผาปายักยอกเงินเขาสวนตัว

โดยสงไปถึงผูวาราชการ

จังหวัด

รองผูวาฯ

และอื่นๆ อีกหลายเรือ่ ง

สํานักตรวจราชการ

ปลัดกระทรวงฯ

รองปลัดกระทรวงฯ

รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยฯ สตง. ปปป. อื่นๆ รวม ๑๕-๑๖ ฉบับ
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จนมีวันหนึ่งพบทานผูวาฯ (ทานประกิต)

ทานทราบเรื่องทั้งหมดวา

มี

กระบวนการทําลายเกียรติยศชื่อเสียงผม จนกระทั่งทานผูวาฯ เอยปากถามผมวา “คุณ
หมอทนอยูไ ดอยางไร?” ผมก็ไดตอบทานผูวาฯ ไปวา ทุกอยางที่เกิดขึ้นผมรูหมดครับ
ทาน และขอเท็จจริงตางๆ ผมรูต ัวผมเองวาไดทําอะไรไป (ขณะที่พูดก็นึกถึงคําสอนของ
หลวงพอตลอดเวลา...) ดีชั่วอยางไรก็รู แตที่ผมทนอยูไดคือ มุมานะตั้งใจทํางานอยาง
เดียวดวยความบริสุทธิ์ใจ

อะไรจะเกิดก็ใหเกิด

ผมยอมรับตอสภาพเหตุการณทจี่ ะ

เกิดขึ้นไดเสมอ ขณะนั้นรูสึกเครียดไหม ตอบไดวามีบาง ซึ่งนับเปนจุดเริม่ ตนของชีวติ
ของผมที่ตองตั้งหิ้งพระบูชา จุดธูปเทียน สวดมนต ตามบทสวดของหลวงพอทุกเชา
เมื่อขึ้นทํางาน

แลววันแหงความยุงยากก็เกิดขึ้นจริงๆ สมตามที่เขาคิดทําลายลางเรา คือ ถูก
ยายจากจังหวัดใหญไปจังหวัดเล็ก ทั้งที่เพิ่งทํางานได ๒ ป ซึ่งผมเองเตรียมใจอยูแลวก็
ยังอดทนไมไดตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

รูสึกนอยใจ-เสียใจ-โกรธ-เสียความรูสึก

เสีย

กําลังใจ ที่ผูบังคับบัญชาสูงสุดไมใหความเปนธรรมกับผมเลย ผมเคยเสนอทานวายาย

กฎแหงกรรมที่ประจักษ
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ทั้งคู เปนการยายและแกปญหาที่เปนธรรม หากยังไมไดขอสรุป ทานก็ไมฟงเพราะทาน
มีอํานาจ

ในที่สุดตองปฏิบัติตามคําสั่ง

เดินทางไปรับราชการที่จังหวัดเล็ก (บานเกิด)

ขณะเดียวกันคิดวาความกาวหนาคงจบแลว คงตองทํางานที่บานเกิดจนแกและเกษียณ
ที่นี่แนๆ เวลาราชการเหลืออีก ๑๘ ป รูสึกโกรธแคนคนที่ออกคําสั่งไมเปนธรรมกับเรา

วันแรกที่ข้นึ ทํางานที่สํานักงานแหงใหม

ดวยพลังอะไรไมทราบ

ใครครวญขึ้นมา นึกถึงคําสอนของหลวงพอที่กลาวมาขางตน

จึงไดตั้งสติ

“กฎแหงกรรม”

“อยาเสียกําลังใจ” “๕ ได” ดีได เมื่อตั้งสติไดทําใหเกิดกําลังใจมุงมั่นทํางาน
พัฒนาใหบานเกิดสิงหบุรีของเราเต็มกําลังความสามารถใหดีที่สุด เพื่อสนองคุณแผนดิน
ถิ่นวีรชนบานเกิดของเรา ลืมอดีตใหหมด ถืออดีตเปนบทเรียน ตั้งใจแนวแน ปรารถนา
ดี ไมโกรธ ไมเคียดแคน มุงทํางานสนองนโยบายผูวาฯ(อุทัย ใจหงษ) ทุกอยางทุกเรื่อง
ประกอบกับผูรวมงานทุกระดับทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี

กฎแหงกรรมที่ประจักษ
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มอบหมายก็บรรลุผลตามเปาหมายที่ทานผูวาฯ สั่งการ โดยเฉพาะการแกปญหาชุมชน
เรื่องการเนาเสียในแมน้ํานอย กระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก

การทํางานดังกลาวเปนที่ยอมรับของทานผูวาอุทัย ใจหงษ และทุกสวนราชการ
ในจังหวัดก็ยอมรับใหความรวมมืออยางดี รวมถึงระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จนเปน
เหตุใหสวนกลางนําไปใชเปนตนแบบในการเฝาระวังควบคุมปองกันปญหาแมน้ําเนาเสีย
ทั่วประเทศ ทํางานอยูที่นี่ ๒ ปผานไป เริ่มรูสึกวาตองศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและสรางทางเลือกสรางโอกาสใหชีวิต จึงตั้งใจเรียน MBA ตอ และสอบไดที่
NIDA ตั้งใจวาเรียนจบแลวจะทําธุรกิจสวนตัว ขยายกิจการที่มอี ยูใ หเจริญและลาออก
จากราชการในที่สุด

ไดไปเรียนที่ NIDA ได ๑ เดือนเศษ ทานอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทยปรากรม
วุฒิพงษ) ไดใหความไววางใจ แตงตั้งใหไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองอนามัย
ครอบครัว กรมอนามัย

กฎแหงกรรมที่ประจักษ
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เมื่อไปทํางานที่กองฯ ได ๒ เดือน การศึกษาที่ NIDA ไมสะดวก เพราะจะตอง
ออกจากทีท่ ํางานบาย ๓ โมงครึ่ง เพื่อที่จะไปเรียนใหทนั ๖ โมงเย็น ซึ่งเบียดเบียนเวลา
ราชการและจะเปนตัวอยางที่ไมดีแกลูกนอง จึงตองยุตกิ ารศึกษาตออยางสิ้นเชิง

เวลาผานไป ๔ ปเศษที่ยายมาอยูจ ังหวัดสิงหบุรี และกองอนามัยครอบครัว ๒ ป
จึงปรากฏผลการสอบขอเท็จจริง

เรื่องราวที่ทําใหตองถูกยาย

วาไมมีมูลตามที่ถูก

กลาวหาแตอยางใด

ไดทราบภายหลังวาฝายที่สรางเรือ่ งกลาวหานั้นไดรับกรรมตามสนองถวนทั่ว คือ
คนระดับรองฯ ไดถูกออกจากราชการ เนื่องจากถูกกลาวหาทุจริต ระดับหัวหนางาน
ครอบครัวแตกแยกระส่ําระสาย ถูกลดตําแหนง บางก็ถกู โรครายเลนงาน เชน มะเร็ง
ความดัน เบาหวาน เปนตน หัวหนางานทานหนึ่งไดมาพบและขอขมา ผมไดใหอภัย
ทุกเรือ่ งที่ผานมา และขอใหลืมเรื่องเกาๆ ทัง้ หมด อโหสิกรรมตอกัน ผมไดมอบหนังสือ
บทสวดมนตของหลวงพอ
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10

องค

ตอมาทานผูนี้ก็มีสุขภาพแข็งแรง หายปวย และไปมาหาสูกันเรื่อยมาจนถึง

ปจจุบัน

ผลของการปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพอ โดยเฉพาะ “๕ ได” “อยาเสีย
กําลังใจ” “เชื่อมั่นในกฎแหงกรรม” ทําใหเกิดสติปญญา ดวยการทําความเขาใจตัวของ
เราใหถองแท เมื่อเราไมไดทําตามที่ถกู กลาวหา ก็ใหตัดประเด็นไมดีออกไปจากสมอง
และจิตใจ เราจะเกิดความสงบนิ่ง แลวมุมานะทํางานใหไดผลงานเปนที่ประจักษและ
ยอมรับ

อานิสงสของการเชือ่ และปฏิบตั ิตามคําสอนของหลวงพอ

เรื่องกฎแหง

กรรม อยาเสียกําลังใจ ๕ ได รอได ชาได นิ่งได ทนได ดีได
ผมขอตอทายวา จะ “ไดดี” ในที่สุด แตตองอดทนรอ เพราะความดีนั้นกวาจะเกิดผล
นั้นใชเวลานาน

แตเมื่อดีแลวจะยั่งยืน

ภูมิใจในชีวิตของเรา (เปรียบเหมือนดอก

กลวยไม กวาจะออกดอกบานไดใชเวลานาน แตเมื่อออกแลวจะทนอยูไดนาน) ซึง่ ก็
เปนจริงตามที่หลวงพอกลาว คือ

กฎแหงกรรมที่ประจักษ

“มารไมมี บารมีไมเกิด”
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จากการตอสูดวยความบริสุทธิ์สจุ ริตใจ

สงผลใหการงานสวนตัวและหนาที่

ราชการเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับ ตามขั้นตอนที่พึงจะเปน จากผูอํานวยการกองกาว
ขึ้นเรื่อยไปจนถึงตําแหนงสูงสุด (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในสายขาราชการประจํา
และสําคัญยิ่งคือ “ครอบครัว” ภรรยา (คุณสิริเนตร) มีความสุข

ลูก ๓ คนจบ

การศึกษาวิชาชีพแพทย ๒ คน (นายทะนงสรรค นายทะนงเกียรติ) และลูกสาวคนเล็ก
(นางสาว ธีรเนตร) ศึกษาคณะสถาปตยฯ จุฬา ป ๓ ผมดีใจและภูมิใจในความสําเร็จ
ของลูก ซึ่งมีคายิ่งกวายศถาบรรดาศักดิ์ที่ไดเสียอีก

ที่เลาเกร็ดชีวิตการตอสู การครองคน ครองตน ครองงาน ปญหาอุปสรรค
ผิดหวัง สมหวังทั้งหลายทั้งปวงนั้น เพื่อกราบนมัสการหลวงพอวา “ผมไดทําตามคํา
สอนของหลวงพอดวยแรงเคารพนับถือศรัทธาอยางสูง”

และอยากจะบอกแกสาธุชน

ทั่วไปวา “คําสอนของหลวงพอจรัญนั้นประเสริฐ เปนจริง ประจักษแลว” ใหหยิบธรรม
ขอใดขอหนึ่งที่คิดวาดีชอบเริ่มทําไดเลยตั้งแตเดี๋ยวนี้ไมตองผลัดวัน
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ผมและครอบครัว ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยไดประทานพรใหหลวงพอของเรา
มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
พระพุทธเจา

เปนรมโพธิ์รม ไทร

สืบทอดเผยแพรธรรมของ

ใหคนสิงหบุรีและคนไทยทั่วประเทศไดพึ่งพาและมีชีวิตอยางปกติสุขสงบ

ถวนทั่วกันนานเทานาน
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