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กัมมัฏฐานนี้สําคัญ ระลึกเหตุการณในชีวิตได ขอใหทาน
ตั้งใจทํา หนักเอาเบาสู คนที่เขาร่ํารวยเปนมหาเศรษฐีเขา
ลําบากมามาก เขาอดทนมามาก นี่แหละทานทั้งหลายความดี
ความชอบนี้ไมใชคนอื่นทําให เราทําตัวเอง เราไดดิบไดดไี มใช
สบาย ผูใหญเปนโตก็ใชวา สบาย
ถาหากวากินแลวก็นอน
นอนแลวก็กิน ไมทําอะไรเลยนั้น กําลังทําชัว่ โดยไมรูตัว หาก
ทานพบความลําบากเทาไร ก็จงภูมใิ จเทิดวาทานลําบากเพราะ
กําลังทําความดี ถึงจะไปทํางานใหคนอื่นก็ถือวาทําดี ความดี
ของเราที่ทําไวจะติดตัวเราไปจนสูสัมปรายภพ ไมมีสูญหาย
การเดินจงกรมก็จะติดตัวเรา สรางความดีใหตดิ ตัวเราไปใน
อนาคตขางหนา ขอใหทานไมสูใคร ไมหนีใคร แลวมั่นสราง
ความดีไว ตองไดดีแนนอน
กัมมัฏฐานทําใหเราระลึกชาติไดอยางไร ถาเรารวบรวมสติ
ไวไดมากจะระลึกเหตุการณเมือ่ ครั้งอดีต สตินี้สําคัญมาก สติ
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แปลวาระลึก ระลึกชาติของเราเองโดยเฉพาะ มีหลายทานที่
ระลึกชาติได ตัวอยางเชน โยมสุม ทองยิง่ ระลึกชาติได ถึง
สามชาติ ชาติที่หนึ่งคือ ครั้งอดีตทีเ่ ปนปจจุบนั ที่เกิดมา ชาติที่
สอง เมือ่ ชาตินั้น ครั้งที่สาม เมื่อชาติโนน สามารถจะรวบรวม
และนํามาพูดได โยมสุม นั้นเปนคนไมชางพูด แตเกงทางดาน
คิด มีปญ
 ญาแกไขปญหา
กัมมัฏฐานเปนการใชกรรมไมใช
เปนการตัดกรรม
ถาเราสติระลึกได ดวยการกําหนด
ตัวอยางเชน โยมออน บานอยูบานหงส อําเภออูทอง
จังหวัดอางทอง เมื่อป ๒๔๙๔ มาเจริญกัมมัฏฐานที่วัดพรหม
บุรี นั้น พรอมกับหมอชลอ ที่โดนฆาตาย ก็ระลึกชาติได
เชนกัน แตโยมออน เมื่อสมัยโบราณ ถาหากยังมีชีวติ อยูก็
จะมีอายุประมาณ ๑๐๐ ป ตอนที่แกมานั่งกัมมัฏฐานก็อายุมาก
แลว พอโยมออน นั่งกัมมัฏฐาน ก็ระลึกไปเรื่อยๆ ตั้งสติ คือ
ตัวกําหนดนี่เอง กําหนดชะตากรรมของเราเอง คือกําหนด
อริยาบท กําหนดรู กําหนดเขาใจ แจงในจิตคิดมีปญ
 ญา คนเรา
มีความคิดไมตรงกันก็เพราะอยางนี้ คนหนึ่งคิดอยางหนึ่ง อีก
คนคิดอีกอยางหนึ่ง แตก็เปนการคิดดีคดิ ถูกในทางของเขา แต
ไมถูกของเรา
เพราะวิสัยทัศนไมเหมือนกัน คนมีนิสัยไม
เหมือนกัน คนชอบก็ชอบไมเหมือนกัน ถาเกิดไปชอบตรงกัน
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เขา มีจติ ใจตรงกัน มันก็นับถือกัน รักนับถือซึ่งกันและกัน ถา
เราเจริญกัมมัฏฐานจะรูไดทนั ที วาคนนี้เพี้ยน คนนี้ไมถูก แต
เราจะตองไปพูดทําไม
โยมออนนั้น เมื่อตอนยังเปนเด็ก ในสมัยโบราณตองเรียน
โรงเรียนวัด โยมออนเรียนหนังสือที่วัดเกาชัง่ อําเภอพรหมบุรี
ที่ขางวัดมีตาแปะ คนหนึ่งคาเรือขาวบานติดกับวัด และก็มีโรง
ยาฝนอยูแถววัดเตย คนยากจนติดยาฝนแตไมมีเงิน จึงมาขโมย
ของ ของตาแปะทีว่ ัดเกาชั่ง เอาของมีคาไปหมดเลย ตาแปะจึง
มาจาง โยมออน ซึ่งตอนนั้นเปนเด็กวัดเกาชัง่ ไปฆาขี้ยาในโรง
ยาฝน ในราคา ๒ บาท แลวเอาปนแกป มาใหไปฆาคน ตอน
นั้นโยมออนยังเปนเด็กมาก ยังไมคอยรูเรื่องอะไร จึงรับจางไป
ยิงสมองขี้ยาในโรงฝนถึงแกความตาย เมือ่ ยิงเสร็จโยมออนก็
วายน้ําขามแมน้ําเจาพระยากลับมาวัดเกาชัง่ จึงไมรูวาใครยิง
ไมมีใครสงสัยวาจะเปนเด็กวัดเปนคนยิง และเมื่อกอนหลวงพอ
วัดเกาชัง่ เปนเกจิอาจารยมีชื่อเสียงมาก ในเรื่องเครื่องรางของ
ขลัง แตไมไดสอนกัมมัฏฐาน แลวโยมออนก็ลืมไปแลววาเคย
ไปฆาคนตาย พอบวชแลวก็ออกจากวัด ไปมีครอบครัวจนอายุ
๗๐–๘๐ ป มีลูกหลานมากมาย โยมออน มานั่งกัมมัฏฐานที่วัด
พรหมบุรี เปนเวลา ๓ เดือน ตอนนั้นอาตมายังอยูที่วดั พรหม
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บุรี ในสมัยกอนอาตมาสอบอารมณนักปฏิบตั ิ ทุกวัน แลวโยม
ออนนี้ก็บอกกับอาตมาวา ปวดหัวมาก ยุบหนอพองหนอไมมี
ดับตลอด ไปหาหมอ หมอก็บอกวาไมเปนอะไร อาตมาก็เลย
ใหนั่งทัง้ วันทั้งคืน เพือ่ จะใหเขาพลสมาบัตดิ ว ยกัน โยมออน
แกก็ระลึกชาติได พอมาสอบอารมณแกก็รองไห บอกวาเมื่อ
ตอนอายุ ๑๘ ป อยูวดั เกาชั่ง ไปยิงคน ขีย้ าตายคาที่ อาตมา
ก็เลยบอกใหเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทัง้ วันทั้งคืน นั่งแผเมตตา
อุทิศสวนกุศลใหแกเจากรรมนายเวร ดูซิวาเขาจะอโหสิกรรม
ไดไหม จะไดหมดเวร เพราะถาทําถึงเขาญาณจะไมกลับไป
ฆากันอีก ตัวเชน องคุลีมาล ฆาคนมาตั้ง ๙๙ แลว ยังเปนพระ
อรหันตได
ปรากฏวาคนทีต่ าย เขาไปเกิดแลว อยูบา นแพนอําเภอ
เสนา ก็มาปรากฏขึ้นแลวบอกวาไมเอาเวรเอากรรม ตอทาน
เราเลิกจองเวรจองกรรม ณ แตบัดนี้
โยมออนก็นิมิต
เครื่องหมายวา “ขาพเจาไมทราบ ก็ตองขออภัย ไมนาที่จะไป
ฆาทานตาย” ตอมาก็ลองไปสืบดู ชือ่ นี้ นามสกุลนี้ ที่บานแพน
อําเภอเสนา ก็มีจริง และคนนั้นก็อายุมากแลว ในตอนนั้น
อาตมาก็ไปดวย ก็ไปเจอเจาตัว และไดเลาความหลังใหฟง แต
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เขาก็ไมรูแลว เพราะมาเกิดใหมแลว จะเห็นไดวาไปเกิดแลวก็
ยังอโหสิกรรมได
อีกคนหนึ่งซึ่งอยูจังหวัดพิจิตร อาตมาบวชใหมๆ ก็ไปงาน
เขาเรื่อย ปละครั้งเขาทําบุญใหปูยาตายาย แตมีเจาหนุมคน
หนึ่งยายมาจากภาคใต มาปลูกกระทอมอาศัยทีเ่ ขาอยูแลวก็
รับจางหาบน้ํามันยาง รับจางหาบขี้ไต และบานนี้ถาทําบุญเขา
ตองมา แลววันนั้นไมกินขาว อิ่มตลอดวัน เขาก็ลือกันวามา
ชอบลูกสาวบานนี้ พอทํามาหาได ก็ซื้อที่ไวไดตั้ง ๕๐๐ ไร
ทานทั้งหลายจําไวถาทานทํากัมมัฏฐานถึงขั้นระลึกชาติได จะรู
วาคนนีเ้ ปนปูของคนบานนี้ ตายไปแลวไปเกิดอยูภาคใต ทําให
คนๆ นีอ้ ยากจะมาอยูท ี่พิจิตร มาเชาที่อยูทํามาหาไดจนกระทั่ง
ซื้อที่ไดหมด แลวก็ยกใหบานนี้หมดเลย และลูกหลานบานนี้จะ
ไปโรงเรียนก็จะรับอาสาไปสง และใหเงินคาเลาเรียน อาตมาก็
ถามวา ทําไมถึงผูกพันกับบานนี้ เขาก็ตอบวาไมทราบ เห็น
ลูกหลานบานนี้แลวก็สงสาร ชาวบานเลยลือวามาติดพันลูกสาว
เขา บัดนี้เขาตายแลว แตกอนตายก็ยกสมบัตใิ หบานนี้หมด
ทานทั้งหลายจําไวนะ
ถาวันไหนเราดีใจอิ่มอกอิ่มใจไม
อยากกินขาว วันนั้นญาติเราอุทิศบุญกุศลมาใหเราแน แตเราก็
ไมรูวาใคร บางวันเราเศราใจเหลือเกิน บางวันเหน็ดเหนือ่ ย
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หัวใจ ขาวปลาไมอยากทาน ทั้งที่ไมมีเรือ่ งอะไร แสดงวา
ลูกหลานของเรามีทุกขมาก แตก็ไมรูวาเปนใคร ถาทานเจริญ
กัมมัฏฐานถึงชั้นสูงแลว จะทราบวาเปนใคร
อาตมาจะเลาเคล็ดลับใหฟง ไมเคยเลาใหใครฟง มันมี
ระลึกเหตุการณไดหลายๆ อยาง ถาคนเรามีใจตรงกันผูกพัน
กัน มันจะตองมีอะไรกัน ถาใครเขากัมมัฏฐานถึงจุดนั้นได ก็
จะรูไดเองไมใชเรื่องเหลวไหล แตทุกวันนี้มีวดั ตั้งหกหมื่น แต
จะหาวัดที่นั่งกัมมัฏฐานนั้นมีนอยมาก
ถาตองการจะระลึก
เหตุการณในชีวติ
ใชสติตวั เดียวเทานั้นขยายความไปไดตั้ง
๑๐๘ คนเราเมื่อชาติกอน จะเปน พุทธ หรือคริสต หรืออิสลาม
มาเกิดในตระกูลนั้นๆ เขาก็รูสัมปชัญญะ ถาเขาทํามาติด
วิญญาณมา แปลวารูอ ยางละเอียด รูไ ดดวยความเขาใจ ใครไป
ทําหยาบคายเขาจะไมชอบ และคนเราจะดูไดอีกอยางหนึ่ง คือ
ดูตอนใกลตาย เวลาใกลตายเปนอยางไร บางคนกํามือกําไม
ใหยุงยากไปหมด
เปนนิมติ เครื่องหมายวาเขาตองรับกรรม
อยางนี้ บางคนเคยไปตีไก เวลาตายก็จะเอามือชนกัน จน
ตาย และบางคนไมเคยเปนญาติกันมาตั้งแตชาติกอ น แตก็ไป
ชวยกัน เหมือนอยางละคร เหมือนอยางลิเก มีทั้งอิจฉา ริษยา
มีทั้งโมง ๓ โมง ถาใครมีโมง ๓ โมงชวยคนนั้นมี คือ
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๑. โมงขาว คือ บุญกุศลที่เราเจริญกัมมัฏฐานได ชวย
เราไดแนนอน
๒. โมงแดง คือ ชาติ ปูยา ตายายของเขาชวย
๓. โมงดํา คือ วิญญาณชวย เราตองแผ เมตตาใหผีปศาจ
ราชทูต
พระพุทธเจาทรงตรัสวา อดีตที่ผานอยาไปพูด อยาไป
ระลึกถึงเลยปลอยใหลืมเสีย คิดแตปจจุบัน ในชาตินี้เทานั้น
พอ ไมตองไปคิดถอยหลังถึงอดีต ถาใครทํากัมมัฏฐานไดก็จะ
ระลึกได เมื่อระลึกไดก็ตองทําใจเขมแข็งอดทน พระพุทธเจา
ทรงระลึกไดถึง ๙๐ อสงไขย ประลัยแสนกัป ชาติสุดทายทาน
ระลึกเวสสันดรได บริจาคทานในชาติสุดทาย คนที่จะเปน
พระพุทธเจาไดตองบริจาคทาน ใหทกุ อยางหมดตัว
ฉะนั้นถามีอะไรใหระลึกเสมอ อยาขาดสติๆ พยายามทอง
ไว อยาไปโลภมากอยากไดของเขา ยิ่งใหยิ่งได ใหจําตรงนี้ไว
ไมใชอยากไดของเขามาเปนของเรา ถาเปนของเราก็ใหรักษา
ไว ไมใชเปนการโลภ บางทานเขาใจผิด คิดวาอยากมีเงินมีทอง
เปนของเราเอง พอเงินทองเปนของเราเองแลวยังจะเปนการ
โลภอีกหรือ ไมใชอยางนั้น การหากินอยางสุจริต หากินมา
ดวยความเหนือ่ ยยาก
ไดมาดวยปญญา
ไดมาดวย
กฎแหงกรรมเลม ๑๖ - การระลึกถึงเหตุการณ

๗

น้ําพักน้ําแรง อันนี้จะเปนโลภไดอยางไร ไมใชอยางนั้น การ
ที่โลภอยากไดของเราที่ไมไดทุจริตผิดศีลธรรม
ก็เปนฝายดี
เปนกุศล โลภอยากไดของเขาที่ไมใชเปนของเรา เปนอกุศล
เทานี้เอง
ธรรมชาติ การปวดเมื่อยนี้เปนของธรรมชาติ ไมใชของ
ปรุงแตงมา มันเกิดเองโดยธรรมชาติ เปนเหตุเปนผล ทําให
เรารูเหตุรูผลไดมากมาย อะไรคือสวนเหตุ อะไรคือสวนผล
อะไรคือสวนเหลือ ก็เติม ถาเกินก็ตดั เพื่อปฏิบตั ิธรรม จะไดรู
กฎแหงกรรม ทําดีไดดที ําชั่วไดชั่ว ระลึกชาติไดที่ไปทําบาปไว
กฎแหงกรรมนี้ ถาอาตมาไมไดทํา อาตมาจะรูหรือวาคอ
จะหัก เพราะปญญาในตัวเราเองนี้มันบอกเราวา ทานไปหักคอ
นก ที่ไหนก็รูเลย นี่เรียกวาระลึกเหตุการณ วาเราทํากรรมไว
และปญญาในตัวก็ทําใหอาตมารูวาทําไมตองแขนหัก ก็เพราะ
ไปหัก ปกนก และยิงนกกระสาพอยิงปกหักมันบินไมได มันก็
วิ่งดวยขายาวๆ ของมัน ตอนนั้นอาตมายังเด็กจึงวิ่งไมทันมัน
พอวิ่งไลจับมันได ดวยความเหนือ่ ยและโมโหจึงขามันหักเลย
มันดิ้นใหญเลย ตอมาอาตมาก็ขาหัก
สมัยกอนเมื่อตอนที่อาตมาอยูท ี่วดั พรหมบุรี อาตมาชวยเจ
คนหนึ่ง อยูที่จงั หวัดนครนายก เขารวยมาก แตอาตมาก็ไม
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เคยไปบานเขา เขาเอารถมาหากินทางสิงหบุรี รถเขาเสีย เขา
มายืมเงินอาตมาเพื่อเอาไปซอมรถ อาตมาก็เลยนึกวาเขาตอง
มาทวงหนี้แน
จึงรีบไปหายืมเงินจากญาติโยมในตลาดปาก
บางมาใหเขา หลายครั้ง ครัง้ ละ ๓ พัน ถึง ๕ พันบาท รวม
หลายครั้งก็ประมาณ ๒-๓ หมืน่ บาท ตอนนั้นเขากําลังตั้งครรภ
จนลูกในครรภคลอดออกมาจนโตและแตงงานไปแลว เขาก็ยัง
ไมเอามาคืนใหอาตมาเลย อาตมาตองหาเงินไปใชหนี้ทตี่ ลาด
ปากบาง ตั้ง ๓ ปจึงจะหมด ถาใครนั่งกัมมัฏฐานจะรูไดวา เรา
เปนหนีเ้ ขาเพื่ออะไร เขาเปนหนี้เราหรือเราเปนหนีเ้ ขาอยางไร
เราไปงานเขาคิดวาจะไดเงิน กลับไปเห็นบานเขาใหญโต มีรถ
สิบลอ ตั้ง ๒๐ กวาคัน
อาตมาเจริญสมาธิภาวนา ถึงไดรูวา เราไปเอาของยายเจ
นี้กอน เมื่อชาติกอนเราเปนหนี้เขาเปนแสน แตชาตินี้เขามา
เอาคืน แคหมื่นสองหมื่น ก็ปลงตก อาตมาก็ลองไปถาม
ชาวบานที่แถวบานเจ คนนี้วา เจคนนี้เคยมีชื่อเสียงเสียหรือไม
ในเรื่องหนี้สิน ชาวบานแถวนั้นบอกวาไมมีเลยเรื่องชื่อเสียใน
เรื่องนี้ เพราะเขามีเงินเยอะ อาตมามานึกหันมุมกลับ เราดีใจ
มากที่ไดใชหนีเ้ ขา ทีเ่ ราไปเอาเงินเขาเมื่อชาติกอน
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สรางโบสถ สรางศาลา สรางวัด สัก ๑๐ หลัง ก็ยังไมเปน
ญาติกับพระพุทธศาสนา คนเปนญาติกับพระศาสนานั้นตอง
บวชแลวปฏิบัตธิ รรม ไมวาจะเปนบวชพระหรือบวชเนกขัมมะ
ถาบวชแลวปฏิบัติธรรมก็เปนญาติกับพระพุทธศาสนา
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