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กราบนมัสการหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม
ดิฉัน น.ส. ปรียา เรืองทองดี จบการศึกษจาก ร.ร.สองพี่นอ งวิทยา จ.สุพรรณบุรี และ
ในปจจุบันนีก้ ําลังศึกษาอยูที่ ม.ศิลปากร สาขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ดิฉันเคยมา
ปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันครัง้ แรก เมื่อดิฉันกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ร.ร.ส
องพี่นอ งวิทยา จ.สุพรรณบุรี ตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งโตดิฉันไมเคยรูจักคําวา กรรมฐาน และ
ไมเคยทราบวากรรมฐานเปนอยางไร เคยเห็นการเดินจงกรมทางทีวี แตก็เพียงแคไดเห็นไม
เคยคิดที่จะนํามาปฏิบัติ ดิฉันเริ่มรูจักและทราบประวัติของ หลวงพอจรัญ จาก ทาน
อาจารยไชยสิทธิ์ ไกรคุณาศัย ผูอํานวยการโรงเรียนสหวิทย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเปด
สอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอนนั้นดิฉันเพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ตน ทานอาจารย
ไชยสิทธิ์มาแนะแนวการศึกษาตอในระดับ ปวช. ดิฉันไดไปเขารวมฟงการบรรยายดวย แต
ดิฉันก็อดที่จะแปลกใจไมไดที่หัวขอที่อาจารยไชยสิทธิ์มาแนะแนวนั้น ทานไดเลาเรื่องกฎแหง
กรรมและประวัติของหลวงพอ เมือ่ ดิฉันไดฟงประวัติและกฎแหงกรรมของหลวงพอ ดิฉันรูสึก
ศรัทธาตอองคหลวงพอมาก ทั้ง ๆ ที่ดิฉันไมเคยพบและทราบประวัติหลวงพอมากอนเลย
ตลอดระยะเวลาการบรรยายและการแนะแนว ดิฉันตั้งใจฟงตลอด ดิฉันรูสึกซาบซึ้งใน
พระคุณของทานอาจารยอยางยิ่ง ที่ทําใหดิฉันไดรูจักวัดอัมพวัน ตั้งใจวาสักวันหนึ่งจะตองสืบ
ถามใหไดวา วัดอัมพวันและหลวงพออยู ณ ที่ใด ตอจากนัน้ ประมาณ ๒ อาทิตย ดิฉันได
ทราบขาวจากทานอาจารยแนะแนว คือ ทานอาจารยวารี คชศิลา ทานไดมาชักชวนดิฉัน
และเพื่อน ๆ ใหไปนั่งสมาธิปฏิบัตกิ รรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี โดยการมาปฏิบัติ
กรรมฐานครัง้ นี้ ไดรับความกรุณาจากคุณยาของ นายเทอดศักดิ์ มั่นสวัสดิ์ ซึ่งเปนเพื่อน
รวมหองของดิฉัน ทานอาจารยวารี คชศิลา บอกวาจะรับสมัครสมาชิกเฉพาะนักเรียน ม.๔ –
ม.๖ เทานั้น ขณะนั้นดิฉันเพิ่งเขาเรียนในชัน ม.๔ จึงไดมีโอกาสมาปฏิบัติกรรมฐานกับเขา
ดวย ตอนแรกที่ตกลงใจมาปฏิบัติกรรมฐานนั้น ก็ไมทราบมากอนวาจะเปนวัดเดียวกับที่ทาน
อาจารยไชยสิทธิ์ เลาใหฟง แตตอนที่ดิฉันตัดสินใจมาก็มาตามเพือ่ น สนุกตามเพื่อนเห็น
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เพื่อนมาก็อยากจะมาบาง เพราะทานอาจารยวารี คชศิลา ทานบอกวาตอนกลับจากวัดอัมพ
วัน ทานจะพาไปเที่ยวกรุงเกา (กรุงศรีอยุธยา) เพราะเปนทางผานพอดี ซึ่งดิฉันไมเคยเห็น
กรุงศรีอยุธยาเลย ก็อยากจะมาเที่ยวดวย
เมื่อมาถึงวัดสิ่งแรกที่ดิฉันประทับใจมากก็คือบริเวณรอบ ๆ วัดอัมพวัน ซึ่งปกคลุมไป
ดวยตนไมและพันธุไมนานาชนิด บริเวณวัดนั้นรมรื่นมาก อากาศดี และที่ดิฉนั ประทับใจมาก
ๆ ก็คือหองน้ํา เพราะหองน้ําที่วัดอัมพวันสะอาดมาก ๆ จนอดสงสัยไมไดวาเหตุใดวัดของ
หลวงพอจึงมีหองน้ําที่สะอาดมาก
เมื่อไดฟงหลวงพอเทศนและจากคําบอกเลาของผูที่มา
ปฏิบัติกรรมฐานจึงไดทราบวา การที่หองน้ําสะอาดก็เพราะหลวงพอไดบอกคาถาวิเศษใหกับ
สาธุชนวา ถาอยากจะใหลูกฉลาดและปญญาดีจะตองขยันขัดหองน้ํา เมื่อดิฉันทราบดังนี้แลว
เมื่อวางจากการปฏิบัติกรรมฐานบนศาลา ดิฉันก็จะตองรีบไปขัดหองน้ํา เพราะอยากมีปญญา
ดีกับเขาบาง และก็จะไปกวาดลานวัดกับเพื่อน ๆ ดวยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติกรรมฐาน ๕
วันนั้น
ดิฉันรูสึกวาตนเองไดทําความดีและรูส ึกวาจิตใจดีขึ้นมาก
ดังนั้นตั้งใจปฏิบัตอิ ยาง
เต็มที่ วันแรกที่ปฏิบัตนิ ั้นดิฉันรูสึกงวงมาก ๆ และรูสึกเหมือนตัวเองถูกบังคับ และรูสึกปวด
เมื่อยมาก เนื่องจากดิฉันไมเคยปฏิบัติมากอน เมื่อนั่งกรรมฐานจึงงวงและนั่งโยกไปโยกมา
ตอนนั้นโชคดีที่ครูสอนกรรมฐานคือแมชีอาซูจัง ชาวสิงคโปร ทานสอนดีมาก และการสวด
มนตของแมชี ไพเราะจับใจมาก ๆ หลวงพอเลาวา เมื่อแมชีอาซูจังมาประเทศไทยใหม ๆ
ทานพูดภาษาไทยไมไดเลย แตเมื่อทานมาบวชชี ณ วัดอัมพวัน แมชีทานสามารถปฏิบัติ
กรรมฐานไดดี และพูดภาษาไทยได ดิฉันจึงคิดไดวาเราเปนลูกของพระพุทธเจา นับถือ
พระพุทธศาสนาตั้งแตรนุ บรรพบุรุษ กลับสวดมนตไมเปน ดิฉันจึงตั้งใจวา จะปฏิบตั ิ
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และคิดวาจะนํามาปฏิบัติใหตอเนื่อง และก็เกิดผลดี
มาก การเรียนของดิฉันดีขึ้นมาก
เมื่อถึงเทศกาลปใหมทาน อาจารยวารี คชศิลา ไดมาชวนดิฉันใหไปปฏิบัติกรรมฐาน
ที่วัดอัมพวัน ซึ่งวันที่ออกเดินทางนั้นเปนวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ทางโรงเรียนของดิฉัน
จัดงานเลี้ยงใหกับนักเรียนไดสนุกสนานกัน แตดิฉันเลือกที่จะมาปฏิบตั กิ รรมฐาน ณ วัดอัมพ
วัน นับวาดิฉันและอาจารยวารี คชศิลา โชคดีมากที่ไดฟงเทศนจากหลวงพอจรัญ และไดมี
โอกาสปฏิบัติกรรมฐานกันอีก ดิฉันปฏิบัติไดดี เมื่อมีอาการปวด ดิฉันก็ทําตามทีห่ ลวงพอ
บอกใหกําหนดเวทนา และเมื่อไดยินเสียงหรือเกิดอาการใด ๆ ก็กําหนดตาม ปรากฏวา
อาการปวดก็ทุเลาลงอยางนาอัศจรรย
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ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัตนิ ั้น ดิฉันมีความสุขใจมาก มันเปนความสุขใจและความอิ่มใจ
ที่ตลอดชีวติ ดิฉันไมเคยสัมผัสกับความสุขอยางนี้เลย เปนความสุขจากรสพระธรรม ไมมียา
พิษ ใสสะอาดและบริสุทธิ์ผุดผอง
ตอนเชาวันที่จะเดินทางกลับนั้น ดิฉันไดไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดอัมพวัน ซึ่งก็มี
พระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ ชางตนมงคลชัย พระภูมิเจาที่ สมเด็จพระพุฒาจารยโต ได
อธิษฐานตอสมเด็จพระพุฒาจารยโต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโมวา ขอให
ดิฉันไดมีโอกาสมาปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดอัมพวันแหงนี้ทุก ๆ ป และก็คงจะเปนบุญวาสนา
ของดิฉันที่เคยสรางมาแตอดีตชาติ จึงสงผลใหดิฉันไดมีโอกาสมาปฏับัติกรรมฐาน ณ วัด
อัมพวันทุก ๆ ป จนกระทั่งในปจจุบันนี้ ถึงแมจะตองเรียนหนังสือ แตเมื่อปดเทอมดิฉัน
จะตองหาโอกาสมาปฏิบัติกรรมฐานเสมอ และทุก ๆ ครั้งทีด่ ิฉันตั้งใจจะมาวัดอัมพวันก็มิเคย
มีอุปสรรคใด ๆ เลย คุณแมก็อนุญาตและอนุโมทนาบุญกับดิฉันดวย
แตเมื่อดิฉันเรียนอยูชั้น ม.๖ นั้น ดิฉันก็เริ่มสับสนและกังวลใจเปนอยางมาก เพราะ
ดิฉนั กําลังจะจบการศึกษาอยูแลว แตดิฉันก็ยังหาที่เรียนไมได ดิฉันสมัครสอบโควตาและมี
สิทธิ์สอบโควตาแทบทุก ๆ มหาวิทยาลัยที่สงมายังโรงเรียนของดิฉัน เนื่องจากดิฉันมีเกรด
เฉลี่ยที่ดีมาตลอด จึงมีสิทธิ์สอบ ดิฉันตั้งใจและอานหนังสืออยางหนัก เพื่อเตรียมตัวสอบเขา
มหาวิทยาลัย ดิฉันหมดเงินคาสมัครสอบคารถ และคากินไปเกือบหนึ่งหมืน่ บาท เพราะสมัคร
สอบหลายแหงมาก เพื่อน ๆ ของดิฉันซึ่งเรียนไดเกรดที่คอนขางดีสอบได แตดฉิ ันก็ไมมีที่
ศึกษาตอเลย ดิฉันจึงกลุมใจมาก จึงไปดูหมอดูพระใกลบาน พระทานก็บอกวาจะสอบติด
มหาวิทยาลัยไดก็ใจชื้นขึ้นมาหนอย ทําใหดิฉันมีกําลังใจสูตอ จึงตั้งใจและขยันอานหนังสือ
และนอนดึก ๆ อานหนังสือดึก ๆ อานหนังสืออยางเดียวไปยอมไปเที่ยวไหนเลย ตั้งใจวา
จะตองพยายามสอบเขามหาวิทยาลัยใหได และดิฉันก็สมัครสอบเขามหาวิทยาลัยอีก ๒ – ๓
แหง แตแลวก็เปนเชนเดิม ดิฉันตองนอนรองไหอีกตามเคย เพราะผลการสอบปรากฏวาดิฉัน
สอบไมผานและแลวก็เหลือเวลาอีก ๑ เดือนกวา ๆ ก็จะถึงเวลาแหงการสอบเขา
มหาวิทยาลัยป พ.ศ. ๒๕๓๘ ขณะนั้นดิฉันจบการศึกษาชั้น ม.๖ พอดี ดิฉันหดหูใจมาก
เพราะกําลังใจทั้งหลายมันหมดไปแลว
จึงคิดวาถาพยายามแลวสอบเขาไมไดก็จะเรียนที่
วิทยาลัยครูแทน ดิฉันจึงไมคิดจะสอบ Entrance แตพอดีทานอาจารย วารี คชศิลา ซึ่งเปนผู
ที่มีพระคุณอยางสูงตอชีวิตของดิฉัน
และใหการชวยเหลือทั้งทางดานการเงินและให
คําปรึกษาดุจมารดา ขณะที่ดิฉันกําลังสับสนอยูนั้น ทานอาจารยวารี ก็เขามาปลอบและให
กําลังใจบอกใหดิฉันสู ดิฉันจึงตัดสินใจเสี่ยงสมัครสอบ Entrance แลวดิฉันก็ตั้งใจอานหนังสือ
อยางหนักอีก แตคราวนี้ไมเคยคิดหวังเลยวาจะสอบได แตก็พยายามอานหนังสือ และเมื่อ
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เหลือเวลาอีกประมาณ ๑ อาทิตยกอ นสอบ ดิฉันก็ยิ่งกระวนกระวาย รูส ึกหงุดหงิดมาก จิตใจ
เปนทุกขก็ไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด คิดแตจะมาวัดอัมพวัน เมื่อมาบอกเรื่องนี้กับทางบาน
พี่ ๆ เขาก็บอกวาอยาไปเลยเพราะเหลือเวลาไมมากนาจะอานหนังสือใหเต็มที่จะดีกวา ดิฉัน
ก็เลยบอกพี่สาววาอยากไปปฏิบัติกรรมฐานสัก ๗ วัน แลวคอยไปสอบ เพราะเหลือเวลาอีก
๘ วัน
ดิฉันเดินทางมาวัดคนเดียว
กอนเดินทางก็ตั้งจิตอธิษฐานขอใหเดินทางปลอดภัย
ดิฉันตั้งใจปฏิบัติอยางเต็มที่ตลอดระยะเวลา ๗ วัน และยึดหลักพระกรรมฐานที่กลาววา กิน
นอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก และดิฉันยังตั้งจิตอธิษฐานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
บารมีของหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโมวา ถาดิฉันสอบเขามหาวิทยาลัยศิลปากรได จะขอมาปฏิบัติ
กรรมฐานที่วัดอัมพวันทุก ๆ ป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง จนกระทั่งรางกายและสังขารจะมาไม
ไหว และขอรับกรรมฐานมาปฏิบัติที่บานดวย ดิฉันแผสวนกุศลใหกับบิดามารดา ครูบา
อาจารย ญาติมิตร เจากรรมนายเวร และอโหสิกรรมใหกับทุก ๆ คนที่เคยสรางกรรมกันมา
ตั้งแตอดีตชาติ จนถึงปจจุบันชาติ
เมื่อกลับบาน วันรุงขึ้นจึงเดินทางไปสอบ Entrance โดยการสอบครั้งนี้ ทางกระทรวง
ศึกษาจัดใหมีการสอบทีศ่ ูนยตางจังหวัดดวย โดยดิฉันไดไปสอบที่ศูนยสอบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม และดิฉันไดพักกับเพื่อนอีก ๒ คน ซึ่งเปนเพื่อนที่ดิฉันรักและสนิทสน
มมาก และระหวางการสอบในตอนเชามืด วันแรกดิฉันก็ระลึกถึงหลวงพอจรัญ และปฏิบัติ
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งสมาธิอยางที่เคยปฏิบัติทวี่ ัดอัมพวัน และเมื่อสอบเสร็จ
กลับมาพักทีห่ อพักของมหาวิทยาลัย ตอนกลางคืนดิฉันก็นั่งกรรมฐานเหมือนอยางเดิม ตอน
นั้นดิฉันพักที่ ม.ศิลปากร แตไปสอบที่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม เมื่อดิฉันปฏิบัติ
กรรมฐานนัน้ เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนของดิฉัน ที่สมัครสอบ Entrance ดวยกัน เห็นดิฉันนั่ง
กรรมฐานเดินจงกรม ก็พากันหัวเราะ เขาคงคิดวาดิฉันอาการหนักเปนบากระมัง จะสอบตอน
เชาอยูแลวแตกลับมานั่งกรรมฐาน เขาคงจะไมเชื่อและเห็นเปนเรื่องตลก แตดิฉันก็ไมสนใจ
ทําเหมือนอยางที่เคยกระทํา จนกระทั่งสอบ Entrance เสร็จสิ้น และก็ทําตลอดมาเหมือนเดิม
เมื่อทําเสร็จแลวรูสึกสบายใจ จึงทําเรื่อย ๆ มา วันประกาศผลสอบดิฉันไมกลาที่จะไปดู
ปรากฏวาทานอาจารยวารี ไดโทรมาบอกดิฉันวาสอบไดติดคณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร จ.
นครปฐม ดิฉันดีใจมากจนน้ําตาไหล แทบจะไมเชื่อหูตนเอง
เมื่อรูวาสอบไดแนนอน ดิฉันตื่นเตนมาก นอนไมหลับนึกถึงแตวัดอัมพวัน และหลวง
พอจรัญที่ไดชี้ทางสวางแกดิฉัน ทําใหดิฉันมีสติและมีสมาธิในการสอบ ปจจุบันนี้ดิฉันไดเขา
เรียน เปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร สมดังความตั้งใจ ซึ่งทุกสิ่งทุกอยางนี้ ดิฉัน
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ตองขอยกความดีนี้ใหแกหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม และสุดทายนี้ดิฉันตองกราบขอบพระคุณ
ทานอาจารยไชยสิทธิ์ ไกรคุณาศัย ที่เปนผูแนะนําใหดิฉันรูจักวัดอัมพวัน และขอขอบพระคุณ
ทานอาจารยวารี คชศิลา ที่เปนผูพาดิฉันมารูจัก และพาดิฉันมาปฏิบัติกรรมฐาน และ
ขอขอบพระคุณคุณยาของนายเทอดศักดิ์ มั่นสวัสดิ์ ที่กรุณาบริจาคเงินเปนคารถทั้งขาไปและ
ขากลับ พาพวกเรามาปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน สิงหบุรี
และสุดทายนี้ ดิฉันขอใหสัจจะตอหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม วาดิฉันจะขอตั้งใจปฏิบัติ
กรรมฐาน สวดมนตและจะไมลมื สัญญาที่ใหไวกับวัดอัมพวัน ขออํานาจแหงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายและคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปกรักษาหลวงพออันเปนที่เคารพยิ่ง ใหมีพลานามัยที่
แข็งแรง และเปนรมโพธิร์ มไทรของผูท กุ ขยากตลอดไปเทอญ
นมัสการมาดวยความเคารพเลื่อมใสอยางยิ่ง

น.ส. ปรียา เรืองทองดี
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