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อาตมารูจักกับ พ.อ.ชม สุคันธรัต ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ ตอนนั้นมียศเปนพันโท เปนผู
บังคับกองพันทหารปนใหญ จ.ลพบุรี นั่งสมาธิเกงตั้งแตยังหนุมกับอาจารยที่อยูในปา อาตมา
เคยแลกเปลี่ยนความรูกบั ทานในสมัยนั้น
เดี๋ยวนี้ พ.อ.ชม สุคันธรัต อายุ ๗๐ ปแลว มีบา นอยูกรุงเทพมหานคร ไดมาที่วัดอัมพวัน
พอมีโอกาสทานไดถามขอของใจและแลกเปลี่ยนความรูกัน
พ.อ. ชม
เรื่องการเขาทรงนี่ มันเปนอีกตัวหนึ่งตางหาก ปรากฏเปนเสียงได อยางสมเด็จโต
(สมเด็จพุฒาจารยโต พรหมรังสี) อยางนอยไดฌาน เรื่องอะไรจึงจะมาเขาทรง และทําไม
วิญญาณสมเด็จโตองคเดียว จึงเขาทรงได ๑๐ กวาแหงพรอม ๆ กัน แสดงวาโกหกแลว ไมมีใคร
แกปญหาได พออาจารยในดงอธิบายเพิ่งจะรู
ทานอธิบายวา จิตทีไ่ มอยากตาย ยังมีตัวอยู เขาเรียกวิญญาณประจํารางหรือแมซื้อ จิต
แทอีกอันหนึ่ง จิตแทมันไปเกิดทันทีก็จําญาติไมได แตถา ไปเกิดเปนเทวดาก็จาํ ญาติได ลงมา
ชวยมนุษยได
เหมือนอยางสุวรรณสาม แมไปอยูชั้นดุสิต จําไดวา เอะ! ลูกนี่ ลูกกําลังถูกศรพิษจึงลงมา
ชวย
คนที่กําลังจะตายทานวาจะแยกเปนสอง วิญญาณแทไปเกิดแลว มันระลึกชาติได แต
วิญญาณทีไ่ มอยากตายเรียกวา สัมภเวสี แปลวาวิญญาณประจําราง และวิญญาณประจํารางก็
เปนกายทิพยเหมือนกัน
เราจะรูวา ยืนยันกันอยางไร ก็ดวู ารัสเซียเกิดถายรูปได ทีแรกเราถายรูปคนตายไมเปน
กายทิพย ตัวเทาเกาเปนแกวใส มันตรงกับคนที่ตายแลว ไปเห็นนรกสวรรคตัวเปนแกวใสไป
เหมือนกัน
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ตกลงกลายเปนวาตัวเรานี้มีกายหยาบกับกายใน กายในเปนตัวไมอยากตาย จิตตัวไม
อยากตาย จะกระเด็นออกไป นึกวาตัวไมตาย
ถาอายุ ๔๐ ป ก็นึกวาตัวอายุ ๔๐ ป นึกวาตัวไมตาย เมื่อมันเปนกายทิพยอยูเปนหมืน่ ป
แสนปได เพราะมันไมกินอาหาร เหมือนเทวดา เทวดาชั้นที่ ๒ (ยามา) อยูตั้งเกาลานป เพราะ
เปนกายทิพย
เวลาอาจารยทานเดินทางไปในดง ไปพบพวกนี้ ทานบอกวา เอะ! พวกนี้ ๕๐๐ ปยังไม
ตายเลย
ทานวาวิญญาณประจํารางนี่ ถาเปนเด็กเขาเรียกวาแมซื้อ จึงเขาทรงได
ทีนี้เราก็นึกไดวา ออ! สมเด็จโตทานคงแตกออกมาเปนวิญญาณไมอยากตาย ตั้งแตกอน
ทานสําเร็จตัวนี้อยูได มันก็มาเขาทรงได มันจึงมีเขาทรง มีผีเขา แตเราไมรูมาจากไหน
อาจารยในดงบอก นี่แปลผิดแน แปลคําวาสัมภเวสีวา วิญญาณแสวงหาที่เกิด ไม
เกี่ยวกับอภิธรรม ทีจ่ ริงวิญญาณประจํารางแตกออกเปนสอง ดูไดจากฝรั่งถายรูปคนฟน
หลักสูตรที่อาจารยในดงสอน พอจบปที่ ๖ ทานจะใหโดดเหว โดดเหวจนสลบ ๔ วัน ทาน
จะใหรวู าตายเปนอยางไร
กายหยาบอยูที่นี่ จิตแทมันจะไปไหนได จิตประจํารางมันจะไปกับกายทิพย จําญาติพี่
นองได
ทานบอกวาออกไปเดี๋ยวเดียวไปขึ้นเครื่องบิน ซื้อตั๋วเขาก็ไมขาย ไมไดยินเราพูด แตไป
เจอคนตายพูดกันได คุยกันจอเลย
แตเจอคนเปนพูดไมได เขาไมไดยิน ขึ้นไปนั่งบนเกาอี้ก็นั่งไป ไมมีตั๋วก็ขนึ้ ไปนั่ง ไมมใี คร
เห็น แอรโฮสเตสผูหญิงขึ้นมานั่งทับอีก ทานบอก โอย! ตองลุกออกมา
ที่สลบ ๔ วันไปเที่ยว เจอคนตายก็คุยกันได เจอญาติพนี่ องพูดกับเขา เขาก็ไมไดยิน
ทานใหเห็นวาตายเปนอยางไร จะไดไมกลัวตาย
ตายแลวตัววิญญาณแทไปเกิด ตัววิญญาณประจํารางอยูเปนหมื่นป แสนป มันไมตาย
ทานวามันสบาย มันไมไปเกิด นึกวาตัวไมตาย
หลวงพอทานสอนวา วิญญาณนี้ ถาเผื่อ ไดสมาธิสูง จะทําได ๓ อยางคือ
๑. ทํากายหยาบไดเหมือนคน
๒. ทํากลิ่นตาง ๆ ได
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๓. ทําเสียงตาง ๆ ได
เราพูดกับเขาก็ได ถามก็ได พบกันในดง พูดกันสองสามคําหาหกประโยคแลวก็ไป คลาย
ๆ คนละโลกจะไมพูดกับเรานาน กายหยาบจะหายไป
เราก็รูวา ออ! วิญญาณที่วัดหลวง เขาทําไดครบ ๓ อยาง ทําเสียงพูดได ทําใหเห็นกาย
หยาบได ลงในน้ําเขาจับบีบเราได เราจับอะไรเขาได
วิญญาณประจํารางที่เปนพระยอมตายดีกวาเสียศีล เพราะวาขณะที่ตัวเปนสมาธิอยู
ไปเกิดเปนอะไรก็ได แตวิญญาณประจํารางที่นึกวาตัวยังไมตาย อยูเปนแสนป ลานป เขากลัว
บาป บาปตองรับอยูนาน
ที่อยูนี่รับแครอยปก็หมดแลว แตวญ
ิ ญาณประจํารางรับอีกแสนป ลานป ตายเสียดีกวา
ตายเปนกายทิพยเสียดีกวา
คนไมรูอยางนี้ถึงไมกลัวบาป ถาเรารูวารางนี้รับอีก ๑๐๐ ปก็หมด แลวมันอยูในวิญญาณ
ประจํารางเปนแสนป ลานป ก็ตองไปรับกรรมอีกนมนาน ไมเอาแลวการทําบาป
ถามองเห็นจุดนี้แลว จะเห็นชัด แตไมมีพระสอน มีแตหลวงตา (อาจารยในดง) เทานั้นที่
สอน มีแตสอนในหนังสือ มันจะตองไปเสวยกรรมในวิญญาณประจําราง กายทิพยและจําไดนะ
ถาบุญตัวไมพอ สมาธิไมพอ เราพูดทําเสียงไมได ก็ทําใหไดกลิ่น หรือกอก ๆ แกก ๆ ไป
อยางนี้วิญญาณทั่วไป
ถาวิญญาณมีสมาธิจริง ๆ มันทําไดครบเลย ทํากายหยาบก็ได ถาเดินปามาก ๆ จะเห็น
พวกนี้มาแสดงตัวได หลวงพอถึงวาปฏิบัตินี่แตกตางกับปริยัติเยอะเลย
พระราชสุทธิญาณมงคล
ตางกัน มีตัวอยางที่วัดนี้
รายที่ ๑
นายวิโรจน ปญจบุรี
นักศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงราย เคยมาปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวันนี้ เมือ่ สําเร็จการศึกษา
ไดทํางานแลว อาจารยสมเดช มุงเมือง ไดชวนมาปฏิบตั ธิ รรมที่วัดนีอ้ ีก พรอมกับพาคณะ
นักศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงรายมาดวย นายวิโรจนเกิดถูกรถชนตายกอนที่จะถึงวันเดินทาง
ไดมารายงานตัวทีห่ อประชุมภาวนากรศรีทิพา ที่อาตมาลงกฎแหงกรรมไปแลว มีคนเห็นกัน
หลายคน
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เขาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมที่นี่ แสดงเปนกายหยาบได พูดได แตมีขอ แตกตางจากคน
ธรรมดาอยู ๒ ขอ คือ ตาไมกระพริบ และเวลาเดิน เทาไมถงึ พื้น เดินตัวแข็งออกไป จะไมเชื่อได
อยางไร พระบวชใหม ปริญญาตรี ปริญญาโท ตองยอมรับเพราะเห็นกับหูรูกบั ตา ถาไมเห็นจะ
ไมเชื่อเลย
รายที่ ๒
พ.อ.วิโรจน ทสยันไชย
อดีตอนุศาสนาจารย กองทัพภาคที่สอง นครราชสีมา เปนมะเร็งที่คอ น้ําเหลืองไหล ผา
มา ๒ หนแลว หมอบอกวาจะตายภายใน ๑ เดือน แตภรรยาแข็งแรง
พ.ศ. ๒๕๒๕ กองกําลังพลกองทัพบกไดจัดอบรมทหารรุนแรก โดยสงอนุศาสนาจารยมา
กอน พ.อ.วิโรจนไดเขาอบรมดวย และขอตายที่วัดอัมพวัน แตโชคดีที่เจากรรมนายเวร
อโหสิกรรมจึงหายจากโรคมะเร็ง ไดลงกฎแหงกรรมไปแลวเชนเดียวกัน
เมื่อหายแลว อาตมาก็ขอให พ.อ.วิโรจน ปฏิญาณตนตอหนาอาตมา บอกวาใหจดไว
ภรรยาของ พ.อ.วิโรจนจะตายกอน ทั้ง ๆ ที่แข็งแรงดี แตจะลมในหองน้ําตาย อาตมาเคยไป
เยี่ยมที่บาน ก็เห็นหนอ ศีรษะหายไปครึ่งหนึ่ง รับรองตากอนสามีแน หลังจากนั้น พ.อ.วิโรจนจะ
มีภรรยาใหมไมได ถามีตองตายแน
พ.อ. วิโรจนก็ปฏิญาณตนวา “ครับ ผมจะไมมีครับ ลูกก็โตหมดแลว อีกไมกี่ปผ มก็ปลด
เกษียณแลว” อาตมาก็อนุโมทนา ยถาสัพพีใหไป
ตอจากนั้น พ.อ.วิโรจนไดไปซื้อที่สรางวัดมงคลนิมิต ที่จังหวัดนครสวรรค บรรจุพระบรม
ธาตุ เมื่อกอนก็เคยสรางวัดที่ อ.ปกธงขัย จ.นครราชสีมา อาตมาก็ชวยจนสําเร็จตามเปาหมาย
ทุกประการ
ตอมา พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.อ.วิโรจน ไปมีภรรยาใหม ก็เปนไปตามดังที่อาตมาเคยกลาวไว
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๓๔ ลมฟุบไปหัวใจวาย แลวไปอยูโรงพยาบาล ไมพูดเลย พอวันที่ ๒๗
ธ.ค. ๓๔ เวลา ๕.๑๔ น. ก็ตาย
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๓๔ บนวาอยากไปวัดมงคลนิมิต จ.นครสวรรค อยากไปไหวพระบรมธาตุ
ที่สรางไวพดู ได ๒ วัน ก็ลมไปเลย จิตใจก็ประหวัดถึงวัดมงคลนิมิต
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๓๔ เวลา ๕.๑๔ น. พ.อ.วิโรจนตายที่โรงพยาบาล เวลา ๗.๓๐ น. มา
ปรากฏตัวทีว่ ัดอัมพวัน มาหาอาตมา อาตมาก็จะรีบไปฉันเพล
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อาตมาไดบอกใหจําเริญ (เปนผูที่ชว ยตอนรับแขก) ตมขาวตมปลามาเลี้ยง อาตมาก็ไม
ทราบวาตาย ใสเสื้อลายดอกสีน้ําตาล คาดผาขาวมา
เมื่อทานขาวตมเสร็จแลวก็มากราบอาตมา บอกวา “หลวงพอครับ ผมหิวจังเลย
รับประทานเสียจนหมดหมอหู ขออนุโมทนา ผมหิวมาหลายวันแลว แมจาํ เริญเขาทําอรอยจริง ๆ
หลวงพอครับ”
และก็บอกวา “หลวงพอครับ ผมจะไปวัดมงคลนิมิต จ.นครสวรรค” อาตมายังทําบุญไป
ดวย ๕๐๐ บาท ไหวพระบรมธาตุ
แลวเขาก็บอกวา เอาละ ผมจะรีบไป แตหลวงพอครับ ผมขอสมเด็จชิ้นฟกของหลวงพอ
โต วัดระฆัง ๒ องคครับ องคหนึ่งผมจะเอาไวใช อีกองคผมจะเอไปใหแฟน
พอบอกใหแฟน อาตมาตกใจแลวถามวา “มีแฟนแลวหรือนี่ มีภรรยาหรือเปลา” ผีนิ่งไม
พูด
ไหน ๆ ขอก็จะให อาตมาก็ใหสมเด็จชิ้นฟกไป ๒ องค พอไดรับเขาก็ใสกระเปาพรอมกับ
เงิน ๕๐๐ บาท ขอกราบนมัสการลาเดินออกหลังหอประชุม มีเสียงรถแลนปดออกไป เขามาคน
เดียว
อาตมาก็ไมไดสนใจไปดู เพราะจะรีบเดินทางไปวัดพระนอนจักรสีหต อไป เรื่องก็หายไป
ถึงเดือนมกราคม ๒๕๓๕
มีอนุศาสนาจารย พ.อ.ชัยนาท ญาติฉิมพลี ไดมาที่นี่ อาตมาก็ถามวาพบ พ.อ.วิโรจนบาง
ไหม เมื่อเร็ว ๆ นีม้ าที่นี่
เขาก็บอกวา หลวงพอ เขาตายแลว ตายเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๓๔ ผมยังไปงานศพมาเลย
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๓๖ ลูกสาวลูกชายมาที่นี่ มานิมนตไปงานพระราชทานเพลิงศพ
อาตมาไปไมไดเลยใหไตรไป ๒ ไตร และชวยเงินอีก ๓,๐๐๐ บาท ฝากไปทําศพดวย
ลูกสาวเขาบอกวา “คุณพอบนหิวแลวก็ลมไป” ก็เลยหิวมาวัดอัมพวัน
อาตมานึกอยากไดกระติบ๊ ไวใสขาวเหนียว จะไดใชเลี้ยงพี่นอยชาวขอนแกน ลูกสาว พ.อ.
วิโรจน นํามาถวายเยอะเลย
ขอเจริญพรวากรรมฐานสามารถรูเหตุการณและโรคภัยไขเจ็บได ใครเปนโรคอะไร ใจ
เขมแข็ง ตายใหตาย หายทุกราย
พ.อ. ชม
สนทนาธรรมกับ พ.อ. ชม สุคันธรัต

๕

คนไมรูจักสัมภเวสีนี่เอง ถึงไมกลับบาปกัน ถารูสัมภเวสีแลว จะไมอยากทําบาปเลย
พระราชสุทธิญาณมงคล
แตการทีพ่ ระเขียนไวในหนังสือตางกันเยอะเลย พวกมาแปลทีหลังไมตรง จึงไดคานกัน
มา ถาปฏิบตั ิจะรูเหมือนกันนะทานนะ จะไมมีคานกัน มันเห็นของจริง แลวไมคานเลย
พ.อ.ชม
หลวงพอดํา ทานใหเห็นของจริงนี่ เอาลองตายดูซิ โดดเหวดู
พระราชสุทธิญาณมงคล
โยม พ.อ.ชม อาตมาไดความรูจากองคนี้มาก และที่อาตมาไปคางบานทานที่กรุงเทพฯ
หลวงพอดําบอกใหไป ไปคางสองคืนจําไดไหม ที่บานเตาปูนนะ ทานบอกใหไป แตอาตมาไมได
บอกทานเอง มันออกมาอยางนี้
พ.อ.ชม
หลวงพอดําเคยมาชวยผมรักษาที่บา น ภรรยาผมปวยหนัก จะแยมีแพทยมีหมอมาจาก
อเมริกา
พระราชสุทธิญาณมงคล
นึกถึงทานอยู ๔-๕ วัน อยากจะพบทานเหลือเกิน มาคุยกันเรื่องนี้
พ.อ.ชม
ผมก็จะมาถามทานถึงเรือ่ งนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล
ตรงกันเลยเห็นไหม
พ.อ.ชม
ตรงกันครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล
เราอยากไดอะไร เดี๋ยวทานจะบอก บอกใครเขาก็ไมเชื่อ ทานบอกอยาเอาอยางนี้ซิ ใช
ไมไดตองเปนอยางนี้ ๆ แลวก็จริงเลย จะออกมาในรูปแบบนี้ ชัดเจนแลว
พ.อ.ชม
ถาเปนลูกศิษยในดง ทานคุมแจ ทุกวิญญาณเลย เชน อาจารยประทุม ที่อยูที่ยุโรป ขัด
สวมได และเดินได
สนทนาธรรมกับ พ.อ. ชม สุคันธรัต

๖

พระราชสุทธิญาณมงคล
นี่เรื่องจริง สัมภเวสีนี่นกึ วาเปนกายทิพย เปนวิญญาณประจํารางเลย ของสมเด็จโตยัง
ลอยอยูเปนวิญญาณประจําราง ถาใครจูนไดเขาเลย ไปเทศนที่จังหวัดนนทบุรี เทศนเรื่องสิบสอง
นักษัตร ทานยังเทศนได แตจิตที่เปนกระแสยังลอยอยู
พ.อ.ชม
มีคนชอบถามวา สมเด็จโตองคเดียวทําไมเขาทรงไดตั้ง ๑๐ กวาแหงพรอม ๆ กัน เขา
พรอมไดไงก็ไมรู รึ มันเปนนามธรรม มันเปนอัน ๆ ไดไง
พระราชสุทธิญาณมงคล
มันแยกออกไป
พ.อ.ชม
มันเปนนามธรรม อยางบุญเนี่ย แผเมตตาแลว ก็หมดนะซิ มันเปนนามธรรม ไมมีเปนอัน
มันก็ไมหมด ยิ่งแผไปยิ่งดี
เหมือนกับวิญญาณ มันเปนนามธรรม เรื่องอะไรจะไปนับเปนตัว ๆ นับเปนอัน ๆ เปน
๑๐ อันอยางไรได ไปนับมันก็ผิดนะซิ นั่นแหละวิญญาณประจําราง มันไปเขาทรง ๑๐ แหงพรอม
กัน จะเปนอะไรไปเลา
หลวงพอดําทานพูดวา “บุญมันไมมีตัว มันนับไมได เรือ่ งอะไรจะไปนับ” ก็เลยหาย
สงสัย
เมื่อกอนผมก็ไมคอยนั่งสมาธิมันก็เซองง นั่งไปก็เกิดความเขาใจวา บุญนับเปนตัวไดไหม
ก็เขาใจทันที
พระราชสุทธิญาณมงคล
มันเกิดความเขาใจทันที เขาใจเปนปจจัตตังนะ
พ.อ.ชม
มันก็แปลกดี ถานั่งสมาธิภายในปญญาคอย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ถามีอาจารยเกง ๆ สอน เรา
ก็เดินทางลัดได คลาย ๆ มันรู มันเช็คตรงกับเราไดหายสงสัย คลาย ๆ มีเครื่องทดสอบ มีของ
จริง แตเช็ควาเปนหลวงพอองคเดียวกันก็พอใจแลว สงสัยมานานแลว
พระราชสุทธิญาณมงคล

สนทนาธรรมกับ พ.อ. ชม สุคันธรัต

๗

แนนอน อาตมาจะเลาใหทานฟงหลายเที่ยวแลว มันเลาไมได คนมันเยอะ วันนีต้ องตัด
แขก เลาใหฟงเลย เพราะอยากจะเลามานานแลว มันไมเหมาะโอกาส
วันนั้นไปพบกันที่ลพบุรี ที่บานงานก็เลาไมได คนอื่นไมรูเรื่อง เขาก็หาวาเราเปนอะไรกัน
ทําไมเปนอยางนี้
อาตมาไดผลนํามาสอนก็เพราะไดหลวงพอในปานี่เอง ไมเคยเลาใหใครฟงเลย เลาแลว
เขาจะเชื่อเราหรือ เขาไมเชื่อหรอก
พ.อ.ชม
แตถาเขารูวญ
ิ ญาณประจํารางนี้ มันจะกลัวบาปเยอะ
พระราชสุทธิญาณมงคล
เปนกฎแหงกรรมไงละ มันออกมาชัดเจน เห็นไหมนี่
พ.อ.ชม
ไปแปล “สัมภเวสี” ไมถูก แปลวา วิญญาณหาที่เกิด วิญญาณพเนจร เลยเลอะเทอะไป
เลย
พระราชสุทธิญาณมงคล
ใช ใช เลยแปลความนั้นผิดเพี้ยนไปเลย
พ.อ.ชม
ก็เลยเขาใจผิด ผิดแลวไปเถียงกัน ตายแลวเกิดไหม?
พระราชสุทธิญาณมงคล
ถาปฏิบตั ิแลวจะเห็นไดชัด
พ.อ.ชม
มันก็แปลกดี มันรูจักบาป ก็เลยหายสงสัย ไดประโยชนที่แทจริง
พระราชสุทธิญาณมงคล
ใครสงสัยมาถามอาตมานี่ มีคนไทยอยูคนหนึ่ง เปนไทยแทชื่อยายเภา ตาเลงฮวยเปนคน
จีนพูดไทยไมไดเลย ผูกคอตาย ไปเขายายเภา
ตอนนั้นอาตมาบวชใหม ๆ ไมเขาใจเรื่องไลผหี รอก แตเขามาตามก็ลองไปดู
ไปถึงปบ ยายเภาพูดภาษาจีนกลาง อาตมาตองใหไปตามตาแปะเลงเจีย มาสงภาษาจีน
กลาง ถึงไดความวา วันนี้วันโกนวันพระเขาหยุดงานจึงมาได
สนทนาธรรมกับ พ.อ. ชม สุคันธรัต

๘

อาตมาถามวา “ลื้ออยูที่ไหนละ”
เขาบอกวา “อยูกั่บฮวยเซียเถา ชื่อมด เปนเจาอาวาสวัดกลางพรหมนคร อยูเหนือตลาด
ปากบางนี่เอง ผูกคอตายที่หลังตลาด
อาตมาก็ไมรจู ัก เพราะเปนเวลานาน ๕๐-๖๐ ปแลว ไปถามคนเกาวาจริงไหม เขาก็บอก
วาจริง
หลวงตามดเปนสมภาร จะสรางโบสถ ไดเงิน ๓๐ ชั่งก็เก็บไว มรรคทายกวัดบอกวา พระ
เก็บเงินไมได ใหมาฝากไว ก็ใหญาติโยมไป ถึงเวลาสรางไมนาํ มาให โกงทาน ทานเลยผูกคอ
ตาย ไมเคยนั่งกรรมฐานเปนพระหลวงตาเลยมาอยูกับตาเจกเลงฮวย ขุดดินทุกวัน
อาตมาถามวา “อยูตรงไหน”
เขาบอกวา “เอะ! อั๊วเจอลื้อทุกวันนะ ลื้อเดินผานอั๊วทุกวัน อั๊วทักลื้อ ลื้อไมพูดกับอั๊ว”
อาตมาถามวา “ลื้อกินขาวทีไ่ หน”
เขาบอกวา “กินที่ของขยะ”
และถามเขาวา “มาทําไม”
เขาบอกวา “วันโกน วันพระ เขาใหหยุด ไมตองทํางาน อั๊วมานี่ ตองการใหลื้อไปสัง่ อา
เจเจีย ยอกวา ที่อั๊วผูกคอตายไมใชเสียใจอะไร อั๊วตักน้ําใหทําขนมขาย แลไมใหสตางคอั๊วกินยา
ฝน อั๊วเสียใจ เลยผูกคอตาย ลื้อไปบอกอาเจีย หลานสาวอั๊วดวย ไมตองทําบุญเพราะไมไดรับ
พ.อ.ชม
มันไมอยูในฐานะทีจ่ ะรับได
พระราชสุทธิญาณมงคล
เลยนรกสวรรคอยูในภพนี้ เรามองไมเห็นเอง
พ.อ.ชม
เปนกายทิพย
พระราชสุทธิญาณมงคล
ตาเลงฮวยบอกวาทํางานอยูสองคนกับฮวยเซียเถาชื่อมด วันโกนวันพระเขาหยุดไมตอง
ทํางาน ตองขุดดินอยูทุกวัน ถาไมขุดเขาจะตี ผูกคอตาย หาหกสิบปแลว ยังไมเกิดเลย
พ.อ.ชม
นี่แหละวิญญาณประจํารางรับกรรม
สนทนาธรรมกับ พ.อ. ชม สุคันธรัต

๙

พระราชสุทธิญาณมงคล
อาตมาก็ถามวา “ลื้อทานขาวทีไ่ หน หลวงตามดไปฉันขาวทีไ่ หน”
ตาเลงฮวยตอบวา “ไมไดฉันทีไ่ หนหรอก กินกับอั๊ว อั๊วก็ไปเลือกกองขยะใหมันกิน กิน
หนอนบาง กินอะไรบาง” อาตมาเชื่อหมื่นเปอรเซ็นต เพราะอะไร พอตาเลงฮวยออกจากยายเภา
ยายเภาเปนคนไทย เจี๊ยะปง แกยังไมรูเลย ภาษาจีนก็ไมรู แลวทําไมพูดจีนกลางได
ตาแปะเลงเจีย เปนเจกนอกมาเปนลามให แกบอกวา “อั๊วเชื่อแน เมียอั๊วเปนคนไทย อา
มาอั๊วมาเขาเมียอั๊ว เมียอั๊วพูดเจกไมเปนหรอก มันพูดเจกกับอั๊วไดดว ยแลวจะวาไมจริงยังไง
บอกไดเลยวาอะไรอยูที่ไหน และอยูเมืองจีนทําไมมาเมืองไทยได แปบเดียวมาถึงแลว”
เมื่อกอนอาตมาก็ไมเชื่อ มาเห็นเขาก็ตองเชื่อ ยายเภาเปนไทยแท ภาษาแตจิ๋วก็ไมรู
ภาษาจีนกลางก็ไมรู แตพูดภาษาจีนกลางไดเลย
พ.อ. ชม
ผมไดบทเรียนจากหลวงพอพุทธทาส ผมไปกราบทาน โดยมากผมจะอยูบนยอดเขา บน
นั้นมีกุฏิ ๓-๔ หลังใหพระขึ้นไป
ผมเห็นพระอยูกุฏิใกลกันก็เดินไปถามวา “หลวงพอนั่งสมาธิวันละกี่หนครับ”
ทานบอกวา “ออ! อาตมาไมตองนั่งหรอก กําหนดรูเฉย ๆ อาตมาไมนั่งสมาธิ” พอครบ
๗ วันก็ลงมา ลงมาถามหลวงพอพุทธทาสวา
“พระเดชพระคุณมีวิธีสอนใหมหรือครับ ผมถามพระขางบน ทานบอกวาไมตองนั่งสมาธิ”
หลวงพอพุทธทาสก็ตอบวา อาตมาเราะทําที่ฝกใหทุกคนเขามาฝก ใครจะฝกวิธไี หนก็ฝก
ไป มันดีกวาคนไมฝก” ทานวาอยางนัน้
พระราชสุทธิญาณมงคล
จริง ๆ
พ.อ.ชม
วิธีฝกนี่ ทานเอาอันเดียว บางทีมันไมตรงกับจริต มันก็ไมขึ้น หลวงพอนี่เมื่อกอนพุทโธ
เปลี่ยนเปนพองหนอ ยุบหนอ ก็แลวแตจริตคน
คนนี่มันตางจิต เหมือนอยางกับหลวงพอพุทธทาสวา ชอบวิธีไหน มันฝกไดก็ชางมัน
ดีกวาคนไมฝก
สนทนาธรรมกับ พ.อ. ชม สุคันธรัต

๑๐

คนฝกพุทโธ ลูกศิษยผมคนหนึ่ง ไปฝกแบบลูกแกว แบบวัดปากน้าํ แลวกลับไปดี แลวแต
จะถูกกับจริต
ที่จริงขึ้นกับบุญเกาที่สะสมมาตั้งหลายชาติ ถนัดทางไหนก็ไปทางนั้น
เอาตามแบบหลวงพอพุทธทาสก็ดีนะ ทานวา คุณถนัดทางไหนก็ไปทางนั้น แตธรรมะ
สวนกลาง ก็สอนเปนสวนกลาง แตทานจะเทศนธรรมะสวนกลาง จะสอนธรรมะสวนกลาง
การที่จะละกิเลส ละอะไรก็เหมือนกันหมด ถนัดวิธีไหนก็ฝก ไป แตทานจะเทศนธรรมะ
สวนกลาง จะสอนธรรมะสวนกลาง
ที่ทานเขียนหนังสือไดแตกฉาน บางคนก็ไปติทา น บางทีทา นเขียนสูงเกินไป ก็แลวแต
ระดับของคน พออานไปถูกก็วาไมเชื่อ
ที่จริงทานได ฌาน ผมอยากใหคนอื่นรูบางวาทานไดฌานจริงหรือเปลา พอเวลาฉันบน
ศาลาใหพรเสร็จ ผมก็ถามวา “พระเดชพระคุณครับ พระเดชพระคุณไดฌานแลวทําไมไมเดิน
ฌาน”
ทานไมกลาตอบหรอก เพราะถาตอบไดวา ฌานเปนอวดแลว ถาวาไมไดก็โกหกอีก ทาน
จะไมตอบ ทานก็คิด คิดอยู ๓-๔ นาที คนก็จองฟงทาน
ทานก็ตอบออกมาวา “มันเปนสวนเกิน” คือไมตองเดินฌานก็ไปวิปสสนาได ทานวาเปน
สวนเกิน เราก็ไมถามตอ
ทานเขียนหนังสือ ทานไมไดเขียนโกหกเลอะเทอะนะ คือมันสูงเกินไป บางคนอานไม
เขาใจ ทานชอบพูดสูง ที่จริงทานไดฌาน ทานก็ไดจริง ญาณพิเศษทานเยอะแยะ จะไปวาทาน
ยังไง
พระราชสุทธิญาณมงคล
ไมอยางนั้นทานจะเขียนหนังสือไดเหรอ เขียนดีดวย มันออกมาเอง
พ.อ.ชม
เขียนเต็มหองสมุดเลย ถาพูดถึงคนเขียนหนังสือมาก ๆ ก็มีมหาปุย ก็ยังเปนรองทานกวา
ครึ่ง ทานยังเขียนมากกวา
คนสมัยใหมนี่ไมมีใครรู แตคนเกงจริง ๆ ไมเขียนเสียอีก บางทีเราตองไปแคะถาม
ไมอยางนั้นคนเขาใจผิด แปลผิดเยอะนี่ เพราะวาไปเติมของพระพุทธเจากับไปตัดออก
อยางสมมติวา “วิปสสนาเปนเหตุใหถึงนิพพาน
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ไปตอบอกวา “วิปสสนาเทานั้นเปนเหตุใหถึงนิพพาน” ก็ผิดไปแลว เพราะกายคตาสติก็
ไปถึงนิพพานไดนี่
พระพุทธเจาถึงไมไดแยก สมถะและวิปสสนาควบคูกัน ดูขึ้นตน วิปสสนามหาสติปฏ ฐาน
สี่เริ่มตนที่อานาปานั่นแหละ
พระราชสุทธิญาณมงคล
พุทโธ พองยุบ อันเดียวกัน ก็อานาปานั่นแหละ หายใจเขาออก อันเดียวกัน มันไมเขาใจ
พ.อ. ชม
แตทีนี้ พองหนอ ยุบหนอ กับพุทโธนี่ มันใชของในกาย เราไปเอาลูกแกวหรือเอาอยางอื่น
มันไกลตอการที่จะเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พองหนอ ยุบหนอ ก็อยูในกายนี่แหละ
ฉะนั้น เวลาหลวงพอทานอธิบาย ก็พิจารณากายอยูที่นี่ อยาไปเอากายนอก แลวไปแปล
ผิด เมื่อคืนออกวิทยุก็ยังเทศนผิดอยู เทศนผิดวาอยางไร
ทานวา สหิทาวา ภายนอก เขาอธิบายมาแลว เห็นซากศพเปนกายนอก เห็นแลวนอม
มาถึงกายตัวเอง แมถึงจะมาดูวา กายขางในของเราเปนอยางไร กายขางนอกเปนอยางไร
กายนอก สหิทาวา กายนอกของเรานี่ ผิวหนัง เกสา โลมา นขา ไปแปลวา ภายนอก คือ
กายที่อยูนอกจากตัวเรา มันผิด
เขาพูดตั้งแตซากศพมากอนจนนอมเขามาใสตัวแลว ยังจะไปเอาตรงนี้อีก
เห็นกายในกาย เขาก็พดู อีก อิมัสมิง กาเย ในกายนี้ จะไปเอากายอื่นมาไดทไี่ หน เรื่อง
อะไรจะไปเอากายขางนอก ไปเอาขางนอกบาง ขางในบางก็ยุงตายซิ
พระราชสุทธิญาณมงคล
อิมัสมิงกาเย เกสา โลมา กายในกาย
พ.อ.ชม
สหิทาวา กายขางนอกก็ไปเอาขางนอก มันก็ผดิ งาย ๆ อยางนี้ก็สอนผิด แลวออกวิทยุ
ไปผิด ๆ
และทีนี้ พวกฝกสมาธิ ไปฝกแบบนกแกว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไปดูนกแกวซิ
นกแกวมันก็วาได มันไมรูวา เกสาคืออะไร
ผมเนี่ยอายุตั้ง ๗๐ กวานะ ผมถึงจะรูวา มันเปนซากศพ มันเปนอยางไร พิจารณายังไง
หลวงพอวาพิจารณายังไง เกสา พิจารณายังไง
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เราไปพิจารณาตามพระเทศนที่อยูก็อยูในเลือด สีมันก็ไมงามกลิ่นมันก็เหม็น ผมวาสอน
ไปเกือบตาย ก็ไมเห็นจะเขาใจวามันนาเกลียด ไปเดินอยูบนเขา อายุตั้ง ๗๐ กวาแลว ก็คิดวา
มันทําไมถึงนาเกลียด เปนอสุภะไมงาม
เพราะฉะนั้น เราจะเห็นวา เขาสอนแคหานี่แหละ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เอาแคอัน
เดียวมันก็สวางไสวถาคนเห็น
อยางผมนี่ รากผมเปนตัวเปน พอเขาแปล ชีวิตรูป คือ รูปที่มีชีวิต เขาก็ชีวิตรูป ชีวิต
รูปอยูนั่นแหละ ความจริงมันก็ตัวเซลลเรานี่แหละ ตัวชีวิตคือตัวเซลล
แทนที่เราจะวาชีวิตรูปเปนบาลี เราก็บอกตัวชีวิต มันเกิดในกระดูก มันอัดกันแนนก็เปน
กระดูกตัวชีวิตตัวนิดเดียวตองใชกลองสองจึงจะเห็น
ยุงตัวใหญ ๗ วันตาย ตัวชีวิตนี่ครึ่งวันตาย ชาวฝรั่งคิดไววา มีตั้งหาหมื่นลานตัว
เพราะฉะนั้นตายไปเกิดไป ไมใชชีวิตตัวเดียว เล็ก ๆ โตขึ้น ๆ ไมใชอยางนั้น
มันแยกออกเหมือนตัวตืด วิชาแพทยสองกลองเห็น ตัวหนึ่งแบงกึ่งกลางก็เปนสอง สอง
เปนสี่ สี่เปนแปด เหมือนตัวตืด
ฉะนั้นตัวเกิดก็เกิดไป ตัวตายก็ตายไป ครึ่งวันก็ตายแลว ตกลงมันก็ตายเรื่อย ดังนั้นไป
วาเกิดดับถีย่ ิบไมมีทางเขาใจหรอก ถาไมเอาตัวชีวิตอยางในพระไตรปฏก
ตัวชีวิตนี่ เพียง ๑ วินาที แปบเดียวตายเปนแสน ตายอยูเรื่อย ๆ ธาตุลมก็ตีออกมา ขาง
นอกนี้เปนตัวตายทั้งนั้น เชน เสนผมเปนตัวตาย ขนก็เหมือนกันตัวเปนฝงอยูขางใน
ตัวตาย ธาตุลมตีออกมา ตีออกเปนเสน เราก็รูวาตายไปตัดอยางไรก็ไมหมด และขนก็
เหมือนกัน หนังตัวตายก็ไลออกมา กระดูกที่ตายก็ไล กระเด็นออกมาเรื่อย ปลิวไปเรื่อย
เราอยากจะรูวา คนนี้โงหรือไมโง ฉันถามแกอยางเดียววา แกเกลียดซากศพหรือไม
เกลียด แกอยากไปกอดจับมันไหม ถาไมอยากกอด จําใหแมน ๆ นะวาแกเกลียดซากศพนะ
เพราะเสนผมนี่เกิดจากตัวตายกระเด็นออกไป ตัวตายก็ตายไป ตัวเกิดก็เกิดไป ออกมา
เรื่อย มันเปนเสนผมเกสา โลมา นขา ก็เหมือนกัน
ที่ฝงเนื้อเปนตัวเปน ที่ยาวออกมาตองตัดทิ้งเรื่อยเปนตัวตาย ธาตุลมตีออกมาเรื่อย โลมา
นขา ทันตา ตโจ ก็ตัวตายอีก มันก็ปลิวไปเรื่อย เวลาเราสองกลองดู มันก็เตนยุบยับ ตัวนี้แหละ
ตัวตาย ออกมาตามรูขุมขน
ผมบอกวาแกไปชอบทําไม ถาชอบก็โงซิ แกเห็นซากศพ แกวาแกเกลียด ทําไมแกไม
ชอบเลา กรรมฐาน ๕ นี่ ถาเห็นเปนซากศพก็นารังเกียจ ขางในยังไมไดพูดถึง เปนเลือด เปน
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หนอง แตมนั หลงขางนอก คือหลงซากศพ ไหนวาเกลียดซากศพไง เขาถึงวา “โอ! เราโงขนาดนี้
เชียวหรือ
เมื่อสมัยพุทธกาล พระพุทธองคตรัสกับนางมาคันธิยาวา รางกายกําลังเนาเปอยอยู เปน
ของโสโครกสกปรก อาตมาไมตองการแมแตเอาเทาไปแตะตอง
นางมาคันธิยาโกรธ พอไดเปนมเหสีของพระเจาอุเทน พระพุทธเจาเสด็จโกสัมพี ก็จาง
คนดาเจ็ดวัน โมโหตั้งแตถูกวาตอนเปนสาววา แมแตเทายังไมอยากแตะตอง ถาไมวา อยางนั้น
มันไมกลับหรอก มันตามตื้อจะยกลูกสาวใหทา น
มีในพระไตรปฎก กายกําลังเนาเปอ ย กายเต็มไปดวยหลุมมูตรคูถ แลวจะพิจารณา
อยางไร ถามัวเอาแตรปู นั่ง รูปยืน เมื่อไรจะนอมมาเขาตัว เพราะฉะนั้นเราจะตีปญหาตาม
พระพุทธเจาไมได
กายกําลังไหวเคลื่อนอยูเรื่อยไมไดอยูนิ่ง เพราะตัวชีวิตมันก็ดกุ ดิกของมัน กายกําลังไหว
เคลื่อน กายเต็มไปดวยมูตรคุถ กายเต็มไปดวยหลุมฝงศพ กายเต็มไปดวยแผลเนา แลวเราจะ
พิจารณาอยางไร จึงจะเห็นตามทาน
ตองพิจารณาตัวเปนชีวติ นี่เพราะตัวชีวิตมันมีกิน มีถายออกและมีตัวตาย มันไมออก
ทีเดียวพรวดหมด เพราะฉะนั้นหลุมฝงศพก็มีทวั่ รางกายก็เต็มไปดวยหลุมฝงศพ เต็มไปดวย
มูตรคูถของตัวชีวิต
ไมใชเฉพาะอุจจาระในลําไสเรา ทุกจุดในรางกายก็มีแตมตู รคูถ รางกายกําลังเนาเปอย
ตัวชีวิตมันตายก็เนาเปอย มันก็กําลังเนาเปอย
รางกายทําไมเหมือนแผลเนา เต็มไปดวยแผลเนา รูขุมขน รูเหงื่อตัวชีวิตออกมาทางรู
มันก็เหม็น ซากศพนี่ น้ําที่เหม็น มันไมคอยเหม็น ถาเราไปกวนมันมันก็เหม็น เชนพอถูเขานี่
เหม็น
ตัวตายนี้เองเหม็น หลุมตาง ๆ มีมูตรคูถ มีตัวตายออกมา มันก็ไมตา งกับแผลเนา เพราะ
มันเปนรูและมีของเนา
ฉะนั้นทานถึงวา รางกายเต็มไปดวยแผลเนา ถาเราทํากรรมฐานไปเรื่อย ๆ ก็ลดราคะลง
ไปชัดเจนแลว ทุกพุทธพจนจะตีแตก ถาเรามาถึงตัวชีวิตนี่
แตไปพูดชีวิตรูปมันไมเขาใจกัน แลวทานก็ไมไดตีแตกวา มันตายอยูเรื่อย มันเคลื่อนอยู
เรื่อย เราดูอนิจจัง ดูการเคลื่อนไหว ไมเปนตัวตน เราก็มาดูตัวนี้มันตาย
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มันมีแตตัวสัตว แลวเรื่องอะไรจะเปนตัวตน แยกออกเปนตัวสัตวแลวก็ไมมีตัวตน ไมเชื่อ
ก็เดินลอดภูเขาเลย ลอดไปไดอยางไร มันก็แจมแจงขึ้นมา มันลัดขึ้น เดินไปบนเขาตั้งนาน เพิง่
รูตัวตายนี่เอง
หลวงพอบอกวา แกเกลียดซากศพนี่ แกจําไวแกโงหรือฉลาด เห็นไหม? แกไปชอบ
ซากศพไดยังไง เอะ! การสอนอยางนี้เขาไมยักสอนกัน มันตองคอย ๆ หาเอง
ตกลงกรรมฐานหานี่ดูซากศพทั้งนั้น มันปลิวออกมาเรื่อย มีการไหวเคลื่อน พลัดพราก
จากเราไปเรือ่ ย อะไรพราก ก็ตัวชีวิตนี่มันพรากไป ตัวเล็ก ๆ นี่พลัดพราก
หาอยางนี่เห็นชัด แตเขาไมไดบอกอยางนี้ ไมไดบอกเปนซากศพ เราก็ไมรูเรื่องสักที เดิน
เขาตั้งหลายเขากวาจะรู ออ! เปนอยางนี้เองหรือ เกิดดับ
พระทานสอน เกิดดับ สอนยังไงไมเขาใจสักที ผมฟงก็ไมเห็น มันเกิดดับยังไง เราฝกไป
ก็เห็นการเกิดดับถี่ยิบ เกิดทีละมาก ๆ ขณะจิตเดียวมันก็ตายไวมาก
คนยังเล็ก ๆ ตัวเกิดมากกวาตัวตาย เหมือนพลเมืองเพิ่ม ตัวเกิดมากกวาตัวตายตัวก็โต
ขึ้น พอแกลงเหี่ยวยน ตัวตายมากกวาตัวเกิด ไปเตะอะไรทีเดียวกระดูกหักไปแลว
คนแก ตัวเกิดนอยกวาตัวตาย มันก็เปราะไป เหี่ยวไป ยนไป กวาเราจะไดก็เดินหลาย
เขา ผมก็ยังงงวา ทําไมเขาไมสอนอยางนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล
ไมไดสอน สอนตามหนังสือ มันสังคายนาพระไตรปฎกมาหลายรุน ใครมีปญญาก็
สังคายนากันมาแลวก็ทงั้ เติมทั้งตอ เลยก็เพี้ยนไป
พ.อ.ชม
ที่นี้พระไตรปฎกวาตรงนี้แลวไปวาตรงโนน เขาอานที่เดียวนะ แลวไปบรรยายวิทยุ
อาจารยคนนี้เขาวาเกงดวย เขาวาจิตนี้อาศัยรูป ถาไมมรี ูปจิตอยูไมได จิตอยูตามลําพังไมได
ตองอาศัยรูป พูดอยูแคนี้ เนนอยูแคนี้ พิโธเอย! ทําไมไมอา นใหจบ
ผมก็เขียนสงไปวา “ตองยกเวนอรูปพรหม ไมมรี ูปจิตอยูไดอยางไร” ตองบอกยกเวนอรูป
พรหมบางซิ แกอานไมหมดนี่ตองเอามาผสมใหดีซิ
พระพุทธเจาสอนทีเดียวใหหมดไมไดหรอก ตองตรวจเอามาไปเอาอภิธรรมบทเดียวมา
สอนคนฟงก็โงตามซิ
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และพรหมชั้นที่ ๑๖ นี่มแี ตจิตไมมีรปู ทําไมไมตาย หมดอายุแลวเกิดได แตนพิ พานนี่ไม
มีทั้งรูปไมมที ั้งจิตยังอยูได เรื่องอะไรจะอยูไมได ผมถึงวา ทีเ่ ขาสอนกันบางทีมันก็ตก ๆ ไป
พระราชสุทธิญาณมงคล
ถาไมปฏิบัตจิ ะรูไ มจริงเลย และดูหนังสือมาสอนก็ไมเกิดประโยชนนะ ไมละเอียด
พ.อ.ชม
สําคัญสอนคนผิดไป ไปนึกวาไมมีตวั ตน มันก็ไมเขาใจกันหรอก มันตองไดสมาธิ ไดคลํา
ดูจึงจะรูว า ออ! ไมมตี วั ตนจริง ๆ ถามันมีตวั ชีวิตหมด มันก็เปนตัวสัตวไมใชตัวเรา มันตอง
พิจารณากันลึกซึ้ง กวาจะได
สอนคนธรรมดาวาไมมตี ัวตน มันสอนลําบาก สอนคิหิปฏิบัติใหไดกอนเถอะ อยาไปเอา
ไมมีตัวตนเลย ไปย้ํากันมาก ๆ มันก็นั้นแหละ
พระราชสุทธิญาณมงคล
แลวก็ไมไดอะไรดวย เสียเวลา
พ.อ.ชม
เขาก็ไมคอยเชื่อกัน มันจริงหรือเปลานะ มันก็เลยยุงไปอีก ทานจะมีธุระไปไหนมั้ง ผมได
สมความปรารถนา เดี๋ยวก็ตองลาหลวงพอแลว รบกวนเพียงเทานี้ กลุมนี้มาดวยกัน มา กราบขอ
พรหลวงพอ คาขายจะไดกําไรดี รักษาเงินทองได
พระราชสุทธิญาณมงคล
เราคุยกัน เพื่อจะไดเขาใจ วันหนาคอยคุยกันใหม ไดประโยชนมาก
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