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กัมมัฏฐานนี้สําคัญ ระลึกเหตุการณในชีวิตได ขอใหทานตั้งใจทํา หนักเอาเบาสู
คนที่เขาร่ํารวยเปนมหาเศรษฐีเขาลําบากมามาก เขาอดทนมามาก นีแ่ หละทาน
ทั้งหลายความดีความชอบนี้ไมใชคนอื่นทําให เราทําตัวเอง เราไดดิบไดดไี มใชสบาย
ผูใหญเปนโตก็ใชวาสบาย ถาหากวากินแลวก็นอน นอนแลวก็กิน ไมทําอะไรเลยนั้น
กําลังทําชั่วโดยไมรูตัว หากทานพบความลําบากเทาไรก็จงภูมิใจเทิดวาทานลําบาก
เพราะกําลังทําความดี ถึงจะไปทํางานใหคนอื่นก็ถือวาทําดี ความดีของเราที่ทําไวจะ
ติดตัวเราไปจนสูสัมปรายภพ ไมมีสูญหาย การเดินจงกรมก็จะติดตัวเรา สรางความดี
ใหติดตัวเราไปในอนาคตขางหนา ขอใหทานไมสูใคร ไมหนีใคร แลวมั่นสรางความดี
ไว ตองไดดีแนนอน
กัมมัฏฐานทําใหเราระลึกชาติไดอยางไร ถาเรารวบรวมสติไวไดมากจะระลึก
เหตุการณเมื่อครั้งอดีต สตินี้สําคัญมาก สติแปลวาระลึก ระลึกชาติของเราเอง
โดยเฉพาะ มีหลายทานที่ระลึกชาติได ตัวอยางเชน โยมสุม ทองยิ่ง ระลึกชาติได ถึง
สามชาติ ชาติที่หนึ่งคือ ครั้งอดีตที่เปนปจจุบันที่เกิดมา ชาติทสี่ อง เมื่อชาตินั้น ครั้งที่
สาม เมื่อชาติโนน สามารถจะรวบรวมและนํามาพูดได โยมสุม นั้นเปนคนไมชางพูด
แตเกงทางดานคิด มีปญญาแกไขปญหา กัมมัฏฐานเปนการใชกรรมไมใชเปนการตัด
กรรม ถาเราสติระลึกได ดวยการกําหนด ตัวอยางเชน โยมออน บานอยูบานหงส
อําเภออูทอง จังหวัดอางทอง เมื่อป ๒๔๙๔ มาเจริญกัมมัฏฐานที่วัดพรหมบุรี นั้น
พรอมกับหมอชลอ ที่โดนฆาตาย ก็ระลึกชาติไดเชนกัน แตโยมออน เมื่อสมัยโบราณ
ถาหากยังมีชีวิตอยูก็จะมีอายุประมาณ ๑๐๐ ป ตอนที่แกมานั่งกัมมัฏฐานก็อายุมาก
แลว พอโยมออน นั่งกัมมัฏฐาน ก็ระลึกไปเรื่อยๆ ตั้งสติ คือตัวกําหนดนี่เอง กําหนด
การระลึกถึงเหตุการณ

๑

ชะตากรรมาของเราเอง คือกําหนดอริยาบท กําหนดรู กําหนดเขาใจ แจงในจิตคิดมี
ปญญา คนเรามีความคิดไมตรงกันก็เพราะอยางนี้ คนหนึ่งคิดอยางหนึ่ง อีกคนคิดอีก
อยางหนึ่ง แตก็เปนการคิดดีคิดถูกในทางของเขา แตไมถูกของเขา เพราะวิสัยทัศนไม
เหมือนกัน คนมีนิสัยไมเหมือนกัน คนชอบก็ชอบไมเหมือนกัน ถาเกิดไปชอบตรงกัน
เขา มีจิตใจตรงกัน มันก็นับถือกัน รักนับถือซึ่งกันและกัน ถาเราเจริญกัมมัฏฐานจะรู
ไดทันที วาคนนี้เพี้ยน คนนี้ไมถูก แตเราจะตองไปพูดทําไม
โยมออนนั้น เมื่อตอนยังเปนเด็ก ในสมัยโบราณตองเรียนโรงเรียนวัด โยมออน
เรียนหนังสือที่วัดเกาชั่ง อําเภอพรหมบุรี ที่ขางวัดมีตาแปะ คนหนึ่งคาเรือขาวบานติด
กับวัด และก็มีโรงยาฝนอยูแถววัดเตย คนยากจนติดยาฝนแตไมมีเงิน จึงมาขโมยของ
ของตาแปะที่วัดเกาชั่ง เอาของมีคาไปหมดเลย ตาแปะจึงมาจาง โยมออน ซึ่งตอนนั้น
เปนเด็กวัดเกาชั่ง ไปฆาขี้ยาในโรงยาฝน ในราคา ๒ บาท แลวเอาปนแกป มาใหไปฆา
คน ตอนนั้นโยมออนยังเปนเด็กมาก ยังไมคอยรูเรื่องอะไร จึงรับจางไปยิงสมองขี้ยาใน
โรงฝนถึงแกความตาย เมื่อยิงเสร็จโยมออนก็วายน้ําขามแมน้ําเจาพระยากลับมาวัด
เกาชั่ง จึงไมรูวาใครยิงไมมีใครสงสัยวาจะเปนเด็กวัดเปนคนยิง และเมื่อกอนหลวงพอ
วัดเกาชั่งเปนเกจิอาจารยมีชื่อเสียงมากในเรื่องเครื่องรางของขลัง
แตไมไดสอน
กัมมัฏฐาน แลวโยมออนก็ลืมไปแลววาเคยไปฆาคนตาย พอบวชแลวก็ออกจากวัด ไปมี
ครอบครัวจนอายุ ๗๐–๘๐ ป มีลูกหลานมากมาย โยมออน มานั่งกัมมัฏฐานที่วัด
พรหมบุรี เปนเวลา ๓ เดือน ตอนนั้นอาตมายังอยูที่วัดพรหมบุรี ในสมัยกอนอาตมา
สอบอารมณนักปฏิบัติ ทุกวัน แลวโยมออนนี้ก็บอกกับอาตมาวา ปวดหัวมาก ยุบหนอ
พองหนอไมมี ดับตลอด ไปหาหมอ หมอก็บอกวาไมเปนอะไร อาตมาก็เลยใหนั่งทั้ง
วันทั้งคืน เพื่อจะใหเขาพลสมาบัติดวยกัน โยมออน แกก็ระลึกชาติได พอมาสอบ
อารมณแกก็รองไห บอกวาเมื่อตอนอายุ ๑๘ ป อยูวดั เกาชั่ง ไปยิงคน ขีย้ าตายคาที่
อาตมาก็เลยบอกใหเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทั้งวันทั้งคืน นั่งแผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหแก
เจากรรมนายเวร ดูซิวาเขาจะอโหสิกรรมไดไหม จะไดหมดเวร เพราะถาทําถึงเขา
การระลึกถึงเหตุการณ

๒

ญาณจะไมกลับไปฆากันอีก ตัวเชน องคคุลีมาน ฆาคนมาตั้ง ๙๙ แลว ยังเปนพระ
อรหันตได
ปรากฏวาคนที่ตาย เขาไปเกิดแลว อยูบานแพนอําเภอเสนา ก็มาปรากฏขึ้นแลว
บอกวาไมเอาเวรเอากรรม ตอทานเราเลิกจองเวรจองกรรม ณ แตบัดนี้ โยมออนก็นิมิต
เครื่องหมายวา “ขาพเจาไมทราบ ก็ตองขออภัย ไมนาทีจ่ ะไปฆาทานตาย” ตอมาก็ลอง
ไปสืบดู ชื่อนี้ นามสกุลนี้ ที่บานแพน อําเภอเสนา ก็มีจริง และคนนั้นก็อายุมากแลว
ในตอนนั้นอาตมาก็ไปดวย ก็ไปเจอเจาตัว และไดเลาความหลังใหฟง แตเขาก็ไมรูแลว
เพราะมาเกิดใหมแลว จะเห็นไดวาไปเกิดแลวก็ยังอโหสิกรรมได
อีกคนหนึ่งซึ่งอยูจังหวัดพิจิตร อาตมาบวชใหมๆ ก็ไปงานเขาเรื่อย ปละครั้งเขา
ทําบุญใหปยู าตายาย แตมีเจาหนุมคนหนึ่งยายมาจากภาคใต มาปลูกกระทอมอาศัยที่
เขาอยูแลวก็รับจางหาบน้ํามันยาง รับจางหาบขี้ไต และบานนี้ถาทําบุญเขาตองมา
แลววันนั้นไมกินขาว อิ่มตลอดวัน เขาก็ลือกันวามาชอบลูกสาวบานนี้ พอทํามาหาได
ก็ซื้อที่ไวไดตั้ง ๕๐๐ ไร ทานทั้งหลายจําไวถาทานทํากัมมัฏฐานถึงขั้นระลึกชาติได จะรู
วาคนนี้เปนปูของคนบานนี้ ตายไปแลวไปเกิดอยูภาคใต ทําใหคนๆ นี้อยากจะมาอยูที่
พิจิตร มาเชาที่อยูทํามาหาไดจนกระทั่งซื้อที่ไดหมด แลวก็ยกใหบานนี้หมดเลย และ
ลูกหลานบานนี้จะไปโรงเรียนก็จะรับอาสาไปสง และใหเงินคาเลาเรียน อาตมาก็ถาม
วา ทําไมถึงผูกพันกับบานนี้ เขาก็ตอบวาไมทราบ เห็นลูกหลานบานนี้แลวก็สงสาร
ชาวบานเลยลือวามาติดพันลูกสาวเขา บัดนี้เขาตายแลว แตกอนตายก็ยกสมบัติให
บานนี้หมด
ทานทั้งหลายจําไวนะ ถาวันไหนเราดีใจอิ่มอกอิ่มใจไมอยากกินขาว วันนั้นญาติ
เราอุทิศบุญกุศลมาใหเราแน แตเราก็ไมรูวาใคร บางวันเราเศราใจเหลือเกิน บางวัน
เหน็ดเหนื่อยหัวใจ ขาวปลาไมอยากทาน ทั้งที่ไมมีเรื่องอะไร แสดงวาลูกหลานของเรามี
ทุกขมาก แตก็ไมรูวาเปนใคร ถาทานเจริญกัมมัฏฐานถึงชั้นสูงแลว จะทราบวาเปนใคร
อาตมาจะเลาเคล็ดลับใหฟง
ไมเคยเลาใหใครฟง มันมีระลึกเหตุการณได
หลายๆ อยาง ถาคนเรามีใจตรงกันผูกพันกัน มันจะตองมีอะไรกัน ถาใครเขา
การระลึกถึงเหตุการณ

๓

กัมมัฏฐานถึงจุดนั้นได ก็จะรูไดเองไมใชเรื่องเหลวไหล แตทุกวันนี้มีวัดตั้งหกหมื่น แต
จะหาวัดทีน่ ั่งกัมมัฏฐานนั้นมีนอยมาก ถาตองการจะระลึกเหตุการณในชีวิต ใชสติตัว
เดียวเทานั้นขยายความไปไดตั้ง ๑๐๘ คนเราเมื่อชาติกอน จะเปน พุทธ หรือคริสต
หรืออิสลาม มาเกิดในตระกูลนั้นๆ เขาก็รูสัมปชัญญะ ถาเขาทํามาติดวิญญาณมา
แปลวารูอยางละเอียด รูไดดวยความเขาใจ ใครไปทําหยาบคายเขาจะไมชอบ และ
คนเราจะดูไดอีกอยางหนึ่ง คือ ดูตอนใกลตาย เวลาใกลตายเปนอยางไร บางคนกํา
มือกําไมใหยุงยากไปหมด เปนนิมิตเครื่องหมายวาเขาตองรับกรรมอยางนี้ บางคนเคย
ไปตีไก เวลาตายก็จะเอามือชนกัน จนตาย และบางคนไมเคยเปนญาติกันมาตั้งแต
ชาติกอน แตก็ไปชวยกัน เหมือนอยางละคร เหมือนอยางลิเก มีทั้งอิจฉา ริษยา มีทั้ง
โมง ๓ โมง ถาใครมีโมง ๓ โมงชวยคนนั้นมี คือ
๑. โมงขาว คือ บุญกุศลที่เราเจริญกัมมัฏฐานได ชวยเราไดแนนอน
๒. โมงแดง คือ ชาติ ปูยาตายายของเขาชวย
๓. โมงดํา คือ วิญญาณชวย เราตองแผ เมตตาใหผีปศ าจ ราชทูต
พระพุทธเจาทรงตรัสวา อดีตที่ผานอยาไปพูด อยาไประลึกถึงเลยปลอยใหลืม
เสีย คิดแตปจจุบัน ในชาตินี้เทานั้นพอ ไมตองไปคิดถอยหลังถึงอดีต ถาใครทํา
กัมมัฏฐานไดก็จะระลึกได เมื่อระลึกไดก็ตองทําใจเขมแข็งอดทน พระพุทธเจาทรง
ระลึกไดถึง ๙๐ อสงไขย ประลัยแสนกัป ชาติสุดทายทานระลึกเวสสันดรได บริจาค
ทานในชาติสุดทาย คนที่จะเปนพระพุทธเจาไดตองบริจาคทาน ใหทุกอยางหมดตัว
ฉะนั้นถามีอะไรใหระลึกเสมอ อยาขาดสติๆ พยายามทองไว อยาไปโลภมาก
อยากไดของเขา ยิ่งใหยิ่งได ใหจําตรงนี้ไว ไมใชอยากไดของเขามาเปนของเรา ถาเปน
ของเราก็ใหรักษาไว ไมใชเปนการโลภ บางทานเขาใจผิด คิดวาอยากมีเงินมีทองเปน
ของเราเอง พอเงินทองเปนของเราเองแลวยังจะเปนการโลภอีกหรือ ไมใชอยางนั้น
การหากินอยางสุจริต หากินมาดวยความเหนื่อยยาก ไดมาดวยปญญา ไดมาดวย
น้ําพักน้ําแรง อันนี้จะเปนโลภไดอยางไร ไมใชอยางนั้น การที่โลภอยากไดของเราที่
การระลึกถึงเหตุการณ

๔

ไมไดทุจริตผิดศีลธรรม ก็เปนฝายดี เปนกุศล โลภอยากไดของเขาที่ไมใชเปนของเรา
เปนอกุศล เทานี้เอง
ธรรมชาติ การปวดเมื่อยนี้เปนของธรรมชาติ ไมใชของปรุงแตงมา มันเกิดเอง
โดยธรรมชาติ เปนเหตุเปนผล ทําใหเรารูเหตุรูผลไดมากมาย อะไรคือสวนเหตุ อะไร
คือสวนผล อะไรคือสวนเหลือ ก็เติม ถาเกินก็ตัด เพื่อปฏิบัติธรรม จะไดรูกฎแหงกรรม
ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ระลึกชาติไดที่ไปทําบาปไว
กฎแหงกรรมนี้ ถาอาตมาไมไดทาํ อาตมาจะรูหรือวาคอจะหัก เพราะปญญาใน
ตัวเราเองนี้มันบอกเราวา ทานไปหักคอนก ที่ไหนก็รูเลย นี่เรียกวาระลึกเหตุการณ วา
เราทํากรรมไว และปญญาในตัวก็ทําใหอาตมารูวาทําไมตองแขนหัก ก็เพราะไปหัก
ปกนก และยิงนกกระสาพอยิงปกหักมันบินไมได มันก็วิ่งดวยขายาวๆ ของมัน ตอนนั้น
อาตมายังเด็กจึงวิ่งไมทันมัน พอวิ่งไลจับมันได ดวยความเหนื่อยและโมโหจึงขามันหัก
เลย มันดิ้นใหญเลย ตอมาอาตมาก็ขาหัก
สมัยกอนเมื่อตอนที่อาตมาอยูที่วัดพรหม อาตมาชวยเจ คนหนึ่ง อยูที่จังหวัด
นครนายก เขารวยมาก แตอาตมาก็ไมเคยไปบานเขา เขาเอารถมาหากินทางสิงหบุรี
รถเขาเสีย เขามายืมเงินอาตมาเพื่อเอาไปซอมรถ อาตมาก็เลยนึกวาเขาตองมาทวงหนี้
แน จึงรีบไปหายืมเงินจากญาติโยมในตลาดปากบางมาใหเขา หลายครั้ง ครั้งละ ๓
พัน ถึง ๕ พันบาท รวมหลายครั้งก็ประมาณ ๒-๓ หมื่นบาท ตอนนั้นเขากําลังตั้งครรภ
จนลูกในครรภคลอดออกมาจนโตและแตงงานไปแลว เขาก็ยังไมเอามาคืนใหอาตมา
เลย อาตมาตองหาเงินไปใชหนี้ที่ตลาดปากบาง ตั้ง ๓ ปจึงจะหมด ถาใครนั่ง
กัมมัฏฐานจะรูไดวาเราเปนหนี้เขาเพื่ออะไร เขาเปนหนี้เราหรือเราเปนหนี้เขาอยางไร
เราไปงานเขาคิดวาจะไดเงิน กลับไปเห็นบานเขาใหญโต มีรถสิบลอ ตั้ง ๒๐ กวาคัน
อาตมาเจริญสมาธิภาวนา ถึงไดรูวา เราไปเอาของยายเจ นี้กอน เมื่อชาติกอน
เราเปนหนี้เขาเปนแสน แตชาตินเี้ ขามาเอาคืน แค หมืน่ สองหมื่น ก็ปลงตก อาตมาก็
ลองไปถามชาวบานทีแ่ ถวบานเจ คนนี้วา เจคนนี้เคยมีชื่อเสียงเสียหรือไม ในเรื่องหนี้สิน
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๕

ชาวบานแถวนั้นบอกวาไมมีเลยเรื่องชื่อเสียในเรื่องนี้ เพราะเขามีเงินเยอะ อาตมามา
นึกหันมุมกลับ เราดีใจมากที่ไดใชหนี้เขา ที่เราไปเอาเงินเขาเมื่อชาติกอน
สรางโบสถ สรางศาลา สรางวัด สัก ๑๐ หลัง
ก็ยังไมเปนญาติกับ
พระพุทธศาสนา คนเปนญาติกับพระศาสนานั้นตองบวชแลวปฏิบัติธรรม ไมวาจะเปน
บวชพระหรือบวชเนกขัมมะ ถาบวชแลวปฏิบตั ิธรรมก็เปนญาติกับพระพุทธศาสนา
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