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ขาพเจาไดมีโอกาสมาวัดอัมพวัน กราบนมัสการรูจักหลวงพอจรัญ เมื่อป พ.ศ.
๒๕๑๖ มีพรรคพวกมาดวย ๔-๕ คน บัดนี้ไดเสียชีวิตหมดแลว ขาพเจาและคณะมาวัดอัมพ
วันครั้งนั้น ไดนําสุราเบียรมาดื่มที่ศาลาริมน้ําหลายครั้ง หลวงพอจรัญมาเห็นไดแตหัวเราะจน
พวกเราเกรงใจทาน เลิกดื่มสุราเบียรในวัด ขาพเจาตองดิน้ รนประกอบอาชีพอีกทัง้ ไมเชื่อไม
สนใจการทํากรรมฐาน จึงไมไดมา จนมกราคม ๒๕๓๖ ไดมาวัดอัมพวันอีกครั้ง ไดเห็นการ
อบรมพัฒนาจิตนักเรียนดีมาก
จึงติดตอขอจองวันอบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนสหวิทย
พาณิชยการจํานวน ๖ รุน มีครูและนักเรียนที่เขาอบรม ๒,๐๘๐ คน
ครูนักเรียนเขาอบรมพัฒนาจิต ฝกนัง่ กรรมฐาน ขาพเจามาดูแลทุกรุน แตไมปฏิบตั ิ
กลับสนใจธรรมของหลวงพอ ตลอดป ๒๕๓๖ ขาพเจามาที่วัดอัมพวันทุกอาทิตย เพื่อ
ตองการฟงธรรมคําสอนของหลวงพอ บางครั้งไดมีโอกาสสอบถามความสงสัยบางประการ
ยิ่งมีความอยากรูเกี่ยวกับการปฏิบัตกิ รรมฐาน เพราะตลอดเวลา ๑ ปที่นั่งฟงธรรมและปญหา
ผูที่มีทุกขมีปญหามาพบมาขอความชวยเหลือ “หลวงพอ” จะพูดทุกครัง้ ใหมานั่งกรรมฐาน ที่
วัดอื่น ๆ ที่เคยพบจะรดน้ํามนต ทําการสะเดาะเคราะห ตอชะตาหรืออะไรตอมิอะไร ตองเสีย
เงินทําบุญ ทําใหขาพเจายิ่งสงสัยมากขึ้น การนัง่ กรรมฐานชวยไดอยางไร เก็บความสงสัย
ความอยากรูไว
จนเดือนตุลาคม ๒๕๓๖ ไดมาทดลองนั่งกรรมฐาน ที่ใชคําวาทดลองเพราะความ
อยากรูอยากลองวาจะเกิดผลอยางไร มีประโยชนอยางไร ปรากฏวาไมรูผลอะไรเนื่องจากมี
เวลาปฏิบัติเพียง ๓ วัน รูแตวิธีเดินจงกรม วิธีนั่งกรรมฐานเทานั้น จึงตั้งใจไววาเมือ่ ถึงวันเกิด
ทําบุญถวายภัตตาหารพระ อุทิศสวนกุศลใหกับบิดามารดาแลว จะอยูกรรมฐานตอไปเลย จะ
ปฏิบัติตามคําแนะนําอยางจริงจัง จนกวาจะรูหรือเห็นประโยชนจากการปฏิบัติกรรมฐานจึงจะ
กลับ
๖ ธันวาคม ๒๕๓๖ เปนวันที่อายุครบ ๕๒ ป มาทําบุญคลายวันเกิด ถวายภัตตาหาร
พระ เขาอยูป ฏิบัติกรรมฐาน ทั้ง ๆ เปนชวงทีง่ านมาก เมื่อตั้งใจและตัดสินใจแนวแนแลว
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สวดมนตไหวพระ หลังรับศีล ๘ รับกรรมฐานจากหลวงพอจรัญ เขานอนประมาณ ๒๒.๐๐ น.
เตรียมปฏิบตั ิกรรมฐานเชามืด
เริ่มปฏิบัติกรรมฐานตั้งแตเวลา ๐๓.๐๐ น. เริ่มดวยเดินจงกรมครึ่งชั่วโมง นั่ง
กรรมฐานครึง่ ชั่วโมง ตั้งแตเริ่มไดไมกี่นาที อาการปวดมึนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เหงื่อออก
มาก ทั้งที่เปนชวงอากาศเย็นมาก ตองตอสูกับอาการดังกลาวอยูคนเดียว ปรับอารมณไมให
เครียดไมใหกังวลจน ๑๕.๐๐ น. ทนไมไหวตองอาบน้ําตั้งใจใหม ทั้ง ๆ ที่ ๑๒ ชั่วโมงมีอาการ
ทอแทหลายครั้ง ที่สุดตัดใจเปนไงเปนกัน ควบคุมตัวเอง อารมณตาง ๆ ของตนเอง เพราะ
แยกปฏิบัติอยูที่หองพักคนเดียว จนเวลา ๑๖.๓๐ น. ควบคุมอารมณได อาการตาง ๆ
หายไป สบายขึ้นมาก จับอาการพอง-ยุบทองได เวลา ๑๘.๐๐ น. ออกจากกรรมฐานไปสง
อารมณกรรมฐานกับ “แมใหญ” (อุบาสิกาสุม ทองยิ่ง) “แมใหญ” ใหเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง
เดิน ๒ ระยะ และนั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง จนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ “แมใหญ” ใหเดิน
จงกรม ๓ ระยะ เปนเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงครึ่ง รวมเวลาปฏิบัติ
กรรมฐานรอบละ ๓ ชัว่ โมง
การปฏิบัติกรรมฐานชวงนี้ ขาพเจาไดรูรสชาติการนั่งกรรมฐานใหผาน “เวทนา” จริง
ๆ เปนอาการที่เจ็บปวดที่รุนแรงมาก เมื่อนั่งไดหนึ่งชั่วโมงตองทนเจ็บปวดรอบละครึ่งชั่วโมง
๔ รอบแรกขาพเจาทนไมไหว นั่งกรรมฐานไมครบเวลา โดยขาดไปรอบละ ๕ นาทีบาง ๗
นาทีบาง ๑๐ นาทีบาง ตอนเย็นสงอารมณกรรมฐานกับ “แมใหญ” ไดรับคําแนะนําใหอดทน
นั่งใหครบหรือเกินเวลาอยางนอย ๕ นาที ไดกลับมาปฏิบตั ิตามเพือ่ จะพิสูจนวาเมือ่ นั่งครบ
เวลาแลวอาการเจ็บปวดที่รุนแรงทรมานที่สุดนั้นจะหายไปอยางปลิดทิ้ง ตองอดทนตอการ
เจ็บปวดมากแตแลวไดพบวา จริง เมื่อครบเวลาแลวอาการเจ็บปวดทรมานนั้นหายไปจริง
ขาพเจาเริ่มศรัทธาตอการนั่งกรรมฐาน ขาพเจาไดนั่งปฏิบัติกรรมฐานทนตออาการเจ็บปวด
จนครบเวลาถึง ๓ รอบ แลวรอบตอ ๆ ไปจนถึงวันที่ ๑๔ อาการเจ็บปวดทรมานหายไป เมื่อ
ไมมีอาการเจ็บปวดหรือไดผานเวทนาแลว เรามีความสงบ มีสติอารมณ ตามกริยาอาการ
เคลื่อนไหวของเราไดดีมาก การผิดพลาดเผลอเรอหมดไป
จากการที่สติตามอารมณตาง ๆ การเคลื่อนไหวได รูสึกมีความสงบ มีความสุขที่
บรรยายไมถูก มีประโยชนมาก ทําใหเราคิดเราปฏิบัติไดดีเสมือนเวลากลางคืนดึก ๆ ความ
สงบทําใหเราไดยินเสียงไกล ๆ ฉะนั้นเมื่อเราสงบมีสติ ทําใหเราคิดไดดีไดไกล ขาพเจา
ยอมรับวาไดประโยชนจากการนั่งปฏิบัติกรรมฐาน ทําใหมีสติในการควบคุมอารมณ อากัป
กริยา ขาพเจาตั้งใจปฏิบัติตอ เนื่องและไดกําหนดวันไวทุกเดือน ๆ ละ ๓ วัน ที่จะมาปฏิบัติ
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กรรมฐานที่วัดอัมพวัน ทั้งที่ปฏิบัตทิ ี่บานทุกวัน เพราะมาปฏิบัติที่วัดปฏิบัติไดเต็มที่ ดีกวาที่
บาน ไมมีเรือ่ งงานเรื่องคนมาขอพบ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ คุณดวงตา ตุงคะมณี พิธีกรรายการผูหญิงอยากรู ไดมา
ถายทํารายการเรื่อง “การนั่งกรรมฐานแกกฎแหงกรรมไดหรือไม” ขาพเจาไดไปพบผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญในจังหวัดสุพรรณบุรที กุ โรงเรียน บางโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
อางทอง และพระนครศรีอยุธยา รวม ๔๒ โรงเรียน เพื่อเยี่ยมสวัสดีปใหม พรอมทั้งเชิญให
ชมรายการ เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจในการนั่งปฏิบัติกรรมฐาน จะไดแนะนํานักเรียนได
ตอไป
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